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บุรุษสตรีมิอาจแตะต้องตัวกัน เขาจะเข้าห้องนางตามอ�าเภอใจได้อย่างไร!

แม้ในดินแดนเทพยุทธ์จะไม่ได้บังคับสตรีเพศมากเพียงนั้น ทว่าบุรุษผู้หนึ่งไปยังห้องนอน 

ของแม่นางน้อยผู้หนึ่งมันออกจะ...เกินไปแล้ว

โม่อเีหรนิสาบานว่าตนเองไม่ได้กล่าวเกินเลยแน่นอน เป็นพฤตกิรรมของไป่หลีจ่งิหงต่างหาก 

ที่พิลึกเกินไป

หากผู้อาวุโสในตระกูลนางไม่พอใจ เข้าใจว่าเขาท�าลายชื่อเสียงและความบริสุทธ์ิของนาง  

ถ้าเรียกร้องให้เขารับผิดชอบ เขาจะยอมรับผิดชอบหรือไม่

โม่อีเหรินถามค�าถามนี้กับเขาอย่างไม่สบอารมณ์ แต่ผลที่ได้...

"ข้าจะรับผิดชอบเอง" เขาเด็ดเดี่ยวและมีแบบแผนยิ่งนัก ถึงกับตอบนางด้วยค�าสามค�านี้

"..." โม่อีเหรินรู้สึกราวกับยกก้อนหินกระแทกเท้าตนเอง

รับผิดชอบอะไร นี่ไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญสักหน่อย!

"ข้าจะสู่ขอเจ้า"

ไป่หลีจ่งิหงพูดด้วยน�า้เสยีงจรงิจงัและเคร่งขรมึ จากน้ันก็เดนิเข้าห้องนางอย่างเปิดเผยทันที
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คำ�นำ�

หากท่านนักอ่านรู้สกึว่า 'ยอดสตรีเป็นยากยิง่' ในเล่มแรกมคีวามหวานน้อยไป

สกันิด ในเล่ม 2 น้ีอเีหรินน้อยโตเป็นสาวเต็มตวัแล้ว อกีทัง้ยงัได้พบกบับรุุษรูปงาม 

ทีม่า 'ช่วยชีวติ' นางไว้ จงึบอกได้เลยว่ามคีวามหวานเพิม่ข้ึนอย่างแน่นอน ซ่ึงเร่ืองน้ี 

จะมีทัง้สิน้ 6 เล่มจบ ออกต่อเน่ืองกนัไม่ท�าให้ท่านนักอ่านต้องรอนานอย่างแน่นอนค่ะ

โดยในเล่มนี้ เขี้ยวเงินพาโม่อีเหรินมาส่งยังแผ่นดินใหญ่ที่เมืองผิงเจิ้น จากนั้น

มันก็ไม่ยอมกลับไปยังเกาะโม่เสวียนอีกเลย ทั้งยังจะขอติดตามโม่อีเหรินอยู่ที่น่ี  

การผจญภัยของหน่ึงคนหน่ึงสัตว์จึงเปิดฉากข้ึนอย่างแท้จริง ทว่าระหว่างที่ทั้งสอง

ก�าลังเที่ยวเล่นและหาของอร่อยกินกลับถูกคุณหนูใหญ่สกุลหลี่หาเร่ืองเพราะนาง

ต้องการต๋ัวเรือของโม่อเีหริน มหิน�าซ�า้เมือ่เรือออกเดนิทางกลบัประสบเข้ากบัการโจมตี

ของปลาหมึกยักษ์ ยามน้ันโม่อีเหรินได้บุรุษผู ้หน่ึงช่วยชีวิตจากการถูกพิษของ 

ปลาหมกึยกัษ์ แต่หลงัจากทีเ่ขาช่วยนางแล้วกลบับอกว่านางคอืคนของเขา และเป็น

คนที่เขาจะแต่งงานด้วย นางงงงันและต่อต้าน ทว่าสุดท้ายจะต้านทานความรู้สึก 

ที่ชัดเจนยิ่งของเขาได้หรือ และนางจะได้พบท่านตาของนางหรือไม่ เชิญก้าวเข้าไป

พบกับเรื่องราวในดินแดนเทพยุทธ์แห่งนี้พร้อมกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ โม่อีเหริน หลานเพียงคนเดียวที่โม่ซั่งเฉินสั่งสอนอย่างใกล้ชิด  

  ไม่เกรงกลัวผู้ใด องคาพยพทั้งห้าบนใบหน้าประณีต 

  ราวปั้นแต่งขึ้นอย่างตั้งใจ

✱  เข้ียวเงิน หมาป่าร่างสงูใหญ่ทีม่ปีีกบนิได้ สตัว์วเิศษทีเ่หล่าผูค้รอง 

  สตัว์วิเศษใฝ่ฝันหา ติดตามโม่อเีหรินมาจากเกาะโม่เสวยีน

✱ โม่ซั่งเฉิน มพีรสวรรค์ในการเป็นนักยทุธ์และหลอมโอสถได้ ทัง้ยงั 

  เช่ียวชาญศาสตร์กลไกที่ลึกลับที่สุดอีกด้วย จึงได้รับ 

  การยกย่องว่าคือยอดฝีมือที่ 'เป็นเลิศในทุกด้าน'

✱ เฟิงเหยี่ยน หน่ึงในผู้อาวุโสของสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ เป็น 

  ผู้บัญชาสัตว์วิเศษระดับเจ็ด สัตว์เทพที่ครอบครอง 

  คือสิงโตมรกตที่มีพลังปกป้องสูงมาก

✱ เสี่ยวทุน งูสีเขียวมรกต รูปร่างเล็กเรียวยาว เรียกโม่อีเหรินว่า  

  'ท่านแม่'

✱ ไป่หลี่จิงหง มาจากตระกลูเร้นกายทีค่่อนข้างพเิศษ มคีวามสงูศกัดิ ์

  อย่างชัดเจนในทุกท่วงที ตั้งใจติดตามดูแลปกป้อง 

  โม่อีเหรินด้วยตนเอง
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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อ๋ินเชียนอวี่

ณ เมืองผิงเจิ้น เมืองเล็กๆ ซึ่งอยู่ใกล้กับรอยต่อทะเลสาบเชียนจ ี

และแม่น�้าเหิงเหอ แม้พื้นที่ไม่กว้างขวางและมีจ�านวนผู้อยู่อาศัยไม่มาก 

ทว่าเป็นเพราะความเจรญิก้าวหน้าในการขนส่งทางน�า้ กอปรกับมผีลผลติ

หลากหลาย จงึดงึดดูนักชมิมากมายให้มาเยอืนทกุปี ท�าให้เมอืงเลก็ๆ แห่งนี้

เจริญรุ่งเรืองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังคึกคักและอุดมสมบูรณ์ยิ่ง

เช้าตรูใ่นช่วงต้นฤดเูหมนัต์ แม้อากาศแฝงความหนาวเหนบ็กัดกร่อน 

ไปถึงขัว้หวัใจ ทว่าบนถนนหนทางยังมคีนเดนิไปมาขวกัไขว่ เสียงตะโกน

โหวกเหวกท�ามาหากินดังเป็นระยะ คึกคักไม่หยุดหย่อน

โม่อเีหรนิเดนิอยู่บนถนนเหน็สภาพการณ์เช่นนี ้ทัง้ยังได้กลิน่หอมหวน

จากแผงอาหารแผงแล้วแผงเล่า นางจงึอดใจเขยิบเข้าไปใกล้ไม่ได้

อาหารหลากหลายมาก ดูท่าน่าเอร็ดอร่อยยิ่งนัก!

สายตาของโม่อีเหรินมองแผงขายอาหารว่างแผงแล้วแผงเล่า  

11
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ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 2

ส่วนสายตาของคนท่ีเดินผ่านไปมาก็แลมองนางบางคร้ัง รวมถึงสตัว์เลีย้ง

น่ารักน่าชังบนไหล่ของนางด้วย 

หลังจากออกจากเกาะโม่เสวียน นางก็ขี่ เขี้ยวเงินเหาะเหิน 

จนกระทัง่เข้าใกล้ดินแดนเทพยุทธ์ นางจงึสัง่ให้เขีย้วเงนิหาสถานท่ีไร้ผูค้น 

เพื่อร่อนลง

เขี้ยวเงินว่านอนสอนง่ายย่ิงนัก มันพานาง 'ขึ้นฝั่ง' โดยไม่มีใคร

พบเห็น แต่หลงัจากนัน้ไม่ว่านางจะพูดอย่างไรมนักไ็ม่ยอมกลบั ยืนกราน 

จะอยู่ข้างกายนาง 

'วู้ๆ' 'ข้าเป็นตัวแทนเหล่าสตัว์ท่ีอาศยัอยู่บนเกาะโม่เสวียน จะต้อง

ปกป้องท่าน'

ไยประโยคนีจ้งึฟังดเูหมอืน 'ตวัแทนแห่งดวงจนัทร์จะลงทัณฑ์แกเอง'*

'เจ้าไม่ต้องปกป้องข้า รีบกลับไปเสียเถิด'

'วู้ๆ' 'ข้าจะปกป้องท่าน ข้าไม่ไป'

'เขีย้วเงนิ...' หากมนัถูกมนษุย์พบเข้าแล้วจบัตัวไป คงไม่ใช่เรือ่งดีแน่...

โม่อีเหรินไม่เคยลืมว่าเขี้ยวเงินเป็นสัตว์วิเศษที่เหล่าผู้ครองสัตว์วิเศษ 

ใฝ่ฝันหา!

เอ่อ...แม้นางไม่รู ้ว ่าเขี้ยวเงินเป็นสัตว์วิเศษข้ันใด แต่จะต้อง 

ไม่ใช่สัตว์วิเศษขั้นต�่าเกินไปแน่

'วู้!' 'คนอื่นไม่มีปัญญาจับข้าได้หรอก ข้ายอมรับท่านเป็นนายข้า 

แต่เพียงผู้เดียว' 'อาวู้...' 'ข้าจะติดตามท่าน'

อันท่ีจริงไม่ได้มีเพียงแค่มัน บรรดาสัตว์บนเกาะโม่เสวียน แม ้

* 'ตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทัณฑ์แกเอง' เป็นค�าพูดที่มาจากการ์ตูนญี่ปุน่เรื่องเซเลอร์มูน
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อ๋ินเชียนอวี่

ไม่ได้ท�าพันธสญัญากับโม่อเีหรนิ พวกมนักย็อมรบันางเป็นนายแต่เพียง 

ผู้เดียวอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่เขี้ยวเงินคิดในใจ

'วู้ๆๆๆ' 'ข้าจะต้องติดตามท่าน' เขีย้วเงนิร้องครางต่อกันหลายเสียง

'เขี้ยวเงิน...' โม่อีเหรินจนปัญญา

เพียงแค่ฟังน�้าเสียงของเขี้ยวเงินและเห็นท่าทีของมัน โม่อีเหริน 

ก็ตระหนกัได้ว่ามนัยืนกรานอย่างหนักแน่น ถึงนางไม่ตอบตกลง มนัก็ยังคง 

จะติดตามนางอยู่ดี

'ทีแ่ท้เจ้าวางแผนว่าจะส่งข้าออกจากเกาะโม่เสวียนให้ได้มานานแล้ว

กระมงั' โม่อเีหรนิบ่นอบุอบิ

รอจนมันมาส่งโม่อีเหรินถึงท่ีน่ี ขอเพียงมันยืนกรานไม่ยอมกลับ  

นางก็ท�าได้เพียงต้องให้มันอยู่ข้างกายนางต่อแล้ว

บรรดาสตัว์บนเกาะเป็นสหายอยู่ข้างกายนาง เป็นเพ่ือนนางมาตลอด

จนโต นางจะวางใจให้พวกมนัวิง่เพ่นพ่านบนแผ่นดนิใหญ่ หรอืถึงขัน้ให้ 

พวกมันกลายเป็นสัตว์วิเศษท�าพันธสัญญากับคนอื่นได้อย่างไร

'วู้ๆๆๆ' 'น�้าเสียงเช่นนี้แสดงว่ารับปากแล้ว?' เข้ียวเงินออดอ้อน 

อย่างเป็นสุข ร้องแล้วร้องอีกด้วยความดีใจ

'เจ้าตดิตามข้าได้ แต่อย่างแรกพวกเราต้องคิดหาวิธีซ่อนตัวเจ้าก่อน'  

โม่อเีหรินเอ่ยอย่างจรงิจงั

'วู้?' 'ซ่อนตัว?' เขี้ยวเงินเอียงคอ ไม่เข้าใจนัก 

'รูปร่างของเจ้าสะดุดตาเกินไป ถ้ามีใครพบเห็นก็ต้องรู้ว่าเจ้าเป็น 

สัตว์วิเศษ และพวกเราคงไม่ได้อยู่กันอย่างสงบแน่' โม่อีเหรินแลมอง 

เขี้ยวเงิน ครุ่นคิดว่าจะซ่อนมันอย่างไรดี 
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ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 2

มีค�ากล่าวว่า 'ครอบครองหยกมีความผิด'* ของดีใครก็อยากได ้ 

แต่เม่ือไม่อาจเป็นเจ้าของก็จะเกิดการขโมยหรือคร่าชวิีตผูอ้ืน่เพ่ือให้ได้มา

แม้โม่อเีหรนิไม่เกรงกลวัคนอืน่มาหาเรือ่ง แต่เรือ่งเช่นน้ีน่าร�าคาญใจ

ย่ิงนัก ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยง หากมีคนสนใจในตัวเข้ียวเงินบ่อยครั้งเข้า 

ก็จะเป็นผลร้ายต่อตัวมัน ท�าให้มันตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆ ด้วย

เรือ่งอะไรก็ตามระวังไว้ก่อนเป็นดี เพราะหากเกิดอะไรข้ึนกับเขีย้วเงนิ 

นางคดิจะร�า่ไห้ก็สายเสยีแล้ว

'วู้...' เขี้ยวเงินก�าลังครุ่นคิด มันไม่กลัวปัญหาหรอก แต่ก็ไม่อยาก 

สร้างเรื่องทุกข์ใจให้โม่อีเหริน...

'วู้ๆ' พอมันคิดได้ จู่ๆ ร่างของเขี้ยวเงินพลันปล่อยล�าแสงสายหนึ่ง 

ออกมา เริม่ลดขนาดล�าตัวให้เลก็ลง

โม่อเีหรนิกะพรบิตาปรบิๆ เห็นมนัเปลีย่นจากหมาป่าร่างสงูใหญ่กว่า 

โม่อีเหรินสี่ห้าเท่า กลายเป็นคล้ายลูกสุนัขตัวน้อยที่เพ่ิงเกิด อุ้มได้ด้วย 

สองมือ เกาะอยู่บนไหล่โม่อีเหริน ท่าทางเหมือนลูกสุนัขขนปุกปุย  

น่ารักน่าชังจนนางอยากจะกอดซุกไซ้ถูไถไปมา

โม่อเีหรนิอยากท�าเช่นนัน้ใจจะขาด แต่ทีน่างย่ิงประหลาดใจก็คือ... 

'เขี้ยวเงิน เจ้า...เจ้าเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร'

จะโทษโม่อเีหรนิไม่ได้ท่ีตกตะลงึ บนเกาะโม่เสวียน พวกสตัว์วเิศษ 

ล้วนมีรูปร่างใหญ่โต อีกทั้งท่ีผ่านมานางยังไม่เคยคิดเลยว่าเข้ียวเงิน 

จะลดขนาดเป็นสัตว์ตัวเล็กจิ๋วได้ด้วย

* จากประโยคเต็มว่า 'คนไม่ผิด ผิดท่ีครอบครองหยก' เดิมหมายถึงครอบครองของมีค่าชักน�าภัยมาสู่ตัว  
เน่ืองจากชาวบ้านท่ัวๆ ไปไม่มีทางมีทรัพย์สมบัติล�้าค่าได้ นอกเสียจากขโมยมา ต่อมาใช้ในความหมายว่า 
ถูกประทุษร้ายเพราะมีความรู้ความสามารถหรือมีอุดมการณ์
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'วู้ๆ' 'นี่คือการย่อส่วน'

อันท่ีจรงิเขีย้วเงนิเอือมระอากับสภาพ 'น่ารักน่าชงั' ของตนเองย่ิงนัก

มันเป็นถึงหมาป่าวายุปีกเงินทรงอานุภาพ จิตใจสูงส่ง น่าย�าเกรง  

การย่อส่วนในสภาพเช่นน้ีดูไร้ก�าลัง ไร้อ�านาจอย่างมาก ช่างน่าอับอาย 

ขายหน้าเสียจริง 

แต่ขอเพียงติดตามโม่อีเหรินได้ก็พอ ขายหน้าก็ขายหน้าเถอะ  

ไม่ส�าคัญ

'เขีย้วเงนิ เจ้านีน่่ารกัจรงิๆ' โม่อเีหรนิอดใจไม่อยู่ กอดมนัพลางถูไถ 

ไปมา

'...' ค�าว่า 'น่ารัก' สองค�านี้ไม่ใช่ค�าชมส�าหรับหมาป่าวายุปีกเงิน 

ที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังแน่ 

แต่ว่า...ช่างเถอะ แค่นางดีใจก็พอ เขี้ยวเงินอดทนได้

'เขีย้วเงนิ สตัว์วเิศษทกุตวัย่อส่วนได้เหมอืนเจ้าหรอืไม่' มนัแปลงร่าง 

ให้มีขนาดเล็ก ขนปุกปุย หากไม่สังเกตดวงตาเฉียบคมและน่าเกรงขาม 

ของมัน จะรู้สึกว่ามันน่าเอ็นดูยิ่งนัก!

'วู้ๆ' 'แน่นอนว่าไม่ใช่ มเีพียงข้าเท่านัน้ทีท่�าได้' เข้ียวเงนิภาคภมูใิจ 

ยิ่งนัก!

'ไยจึงมีเพียงเจ้าที่ท�าได้' โม่อีเหรินประหลาดใจ

'วู้...' 'เรือ่งนี.้..ข้ากไ็ม่รูเ้หมอืนกนั' เขีย้วเงนิท�าหน้าไม่รูอ้โีหน่อเีหน่

โม่อีเหรินจ้องมองมัน พูดไม่ออกไปชั่วขณะ

'ช่างเถอะ พวกเราเข้าเมืองก่อนแล้วกัน'

ดงัน้ันต่อมาจงึปรากฏภาพฉากโม่อเีหรนิเดนิมองนัน่มองนีต่ามท้องถนน
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อันท่ีจริงไม่ได้มีเพียงโม่อีเหรินที่มองนั่นมองนี่ เขี้ยวเงินก็เช่นกัน  

มันมองไปรอบตัวอยู่ตลอดเวลา

นี่เป็นครั้งแรกท่ีมันอยู่ในสถานที่ท่ีมีคนมากมาย ส่ิงของทุกอย่าง

แปลกใหม่ แตกต่างจากเกาะโม่เสวียนโดยสิ้นเชิง

ทว่าเขี้ยวเงินเพียงแปลกใจ แต่ไม่ชื่นชอบเมืองนี้เอาเสียเลย

ส�าหรับมันแล้ว เกาะโม่เสวียนดีท่ีสุด เป็นบ้านของมัน ส่วนที่น่ี 

แค่เท่ียวเล่นก็พอ จะให้มันอยู่อาศัยเป็นเวลานาน มันออกจะรังเกียจ 

ด้วยซ�า้ แต่...เขีย้วเงนิมองทางโม่อเีหรนิ หากนางจะอยูท่ีน่ีเ่ป็นเวลานาน 

มันคงต้องอดทน 

โม่อีเหรินไม่รู้สึกแม้แต่น้อยว่าเขี้ยวเงินว้าวุ่นใจ นางเดินตรงไปยัง

หน้าแผงขายซาลาเปาไส้เนื้อ ซื้อซาลาเปาสามลูก จากน้ันถามด้วย 

ท่าทางไร้เดียงสาน่าเอ็นดู

"ท่านอา ขอถามหน่อยว่าถ้าอยากจะโดยสารเรือไปยังเมืองชิ่งเฉิง  

ควรจะไปขึ้นเรือที่ใด"

"แม่นางน้อยมาเมอืงผงิเจิน้เป็นครัง้แรกหรอื" ท่านอาขายซาลาเปา 

ไส้เนื้อถามกลับยิ้มๆ

แม่นางน้อยผูน้ี้ช่างงดงามย่ิงนัก องคาพยพท้ังห้าบนใบหน้าประณีต

ราวปั้นแต่งขึ้นอย่างต้ังใจ ท่าทางดูเป็นคนท�าอะไรคล่องแคล่ว อีกทั้ง 

ผิวยังขาวอมชมพู คล้ายเทพธิดาที่ลงมาเดินเย้ืองย่างบนโลกมนุษย์  

น่ารักน่าเอ็นดูย่ิง นางยังสะพายกระเป๋ารูปร่างแปลกตาไว้บนหลัง  

ผู้คนบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นสตรี บุรุษ เด็ก หรือคนชราก็ล้วนมองนาง 

ตาไม่กะพริบ

Page ������������������ 2.indd   12 5/8/2563 BE   14:51



13

อ๋ินเชียนอวี่

แม่นางน้อยงามยิ่งกว่าโฉมงามอันดับหนึ่งในเมืองผิงเจิ้นเสียอีก!

"ใช่!" โม่อีเหรินพยักหน้า แม้นางจะพบว่าทุกคนมองมาด้วย 

แววตาพิลึกชอบกล แต่นอกจากน้ีก็ไม่พบทีท่าอื่นใด ดังน้ันนางจึง 

แสร้งท�าเป็นมองไม่เห็น

"แม่นางน้อยจะไปเมืองชิ่งเฉิงหรือ"

"อืมๆ" โม่อีเหรินพยักหน้าหงึกๆ ท่าทางไร้เดียงสายิ่งนัก

ท่านอาขายซาลาเปาไส้เนื้ออดคลี่ย้ิมอย่างเป็นกันเองย่ิงข้ึนไม่ได้ 

ก่อนจะอธิบายอย่างละเอียดถ่ีถ้วน "เจ้าเดนิตรงไปเรือ่ยๆ ตามถนนสายนี้ 

จนกระท่ังเห็น 'โรงเตี๊ยมเฟิงหลิน' อันใหญ่โตสูงตระหง่าน พอเดินผ่าน

โรงเตี๊ยมแล้วเลี้ยวไปก็จะมองเห็นท่าเรือ ด้านหน้าท่าเรือมีหอขนาดเล็ก  

ที่หอเล็กนั่นก็คือสถานท่ีขายตั๋วเรือ ตั๋วเรือแยกเป็นหลายประเภท เจ้า

สามารถถามราคาให้ชัดเจน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อประเภทใด"

"ข้าเข้าใจแล้ว ขอบคุณท่านอามากเจ้าค่ะ"

หลงัจากส่งย้ิมอนังดงามให้ท่านอา โม่อเีหรนิก็หมนุกายเดนิไปทาง 

จุดหมาย

เมือ่ต้องเดินเหินท่ามกลางฝงูชนมากมาย โม่อีเหรินจงึใช้การเย้ืองย่าง

แบบ 'บาทาเงามายา' เช่นทีเ่คยชนิ ท�าให้ราวกับเดนิอยูบ่นดนิแดนไร้ผูค้น 

สามารถหลบเลีย่งความแออดัท่ีมผีูค้นเดนิไปเดนิมาได้อย่างง่ายดาย

นางเดินเหินเช่นน้ีพลางกินซาลาเปาไส้เน้ือ แล้วยังป้อนให้เข้ียวเงนิ 

นอกจากนี้ยังแอบยัดลูกหนึ่งให้เสี่ยวทุนด้วย

ครั้นซาลาเปาไส้เนื้อทั้งสามลูกถูกกินจนหมด พวกนางก็เดินมาถึง
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โรงเตีย๊มเฟิงหลนิพอดี เพียงหันหน้ามองก็เหน็หอเลก็ๆ ท่ีท่านอาเมือ่ครูน่ี้

กล่าวถึงแล้ว

ทีก่ล่าวว่าเป็น 'หอเลก็' อนัทีจ่รงิเป็นส่ิงปลกูสร้างสองชัน้ มขีนาดสงู 

เป็นพิเศษ ทางเข้าสว่างไสวสะอาดสะอ้าน ประตูใหญ่เปิดกว้าง เพียง 

พริบตาเดียวก็มองเห็นว่าด้านในมีผู้คนอยู่บ้าง ถัดจากประตูไปทางขวา 

มบีนัไดขึน้สู่ชัน้สองไปยังห้องดืม่ชา ท่ีนัน่ขายน�า้ชา ของว่าง และมทีีส่�าหรบั 

ให้คนได้งบีพักผ่อน

โม่อีเหรินเดินเข้าไป มองเห็นใบประกาศข้างหอบอกถึงเมืองต่างๆ  

ที่เรือผ่าน แล้วยังมีค่าโดยสารเรือและค่าห้องพักบนเรือ

หลังจากอ่านเสร็จ โม่อีเหรินก็เดินไปยังโต๊ะขายตั๋ว

"ข้าจะโดยสารเรือไปเมืองชิ่งเฉิง ต้องการห้องพักเดี่ยวชั้นล่าง"  

โม่อีเหรินหยิบค่าโดยสารจากถุงเงินวางลงบนโต๊ะขายตั๋วพลางเอ่ย

"ได้ โปรดรอสกัครู่" สตรทีีข่ายต๋ัวเป็นกันเองย่ิงนัก นางนับจ�านวนเงนิ

บนโต๊ะ หลังจากแน่ใจว่าถูกต้องตรงตามราคาก็ย่ืนป้ายหยกสีเทา 

ให้โม่อีเหริน

"นีค่อืต๋ัวเรอื ด้านบนแสดงถึงจดุหมายปลายทางซึง่ก็คอืเมอืงชิง่เฉงิ

รวมถึงหมายเลขห้องพัก ยามลงจากเรอืท่านค่อยคนืป้ายหยกน้ีแก่เจ้าหน้าท่ี 

เรอืออกเดนิทางในช่วงปลายยามเซนิ โปรดมายังท่าเรอืให้ตรงเวลา"

"ขอบคณุ" โม่อเีหรนิเก็บป้ายหยกอย่างดี ก่อนจะหมนุกายเดนิจากไป 

ไม่ได้สงัเกตเห็นบุรษุสตรจี�านวนหน่ึงทีเ่ดินเฉียดไหล่นางไป

ท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้น สตรีท่ีอยู่ด้านหน้าสุดเหลือบมองนาง

อย่างไม่หวังดีหลายครา
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ครั้นเดินออกจากหอเล็ก เขี้ยวเงินก็ส่งเสียงร้อง

"วู้..." 'หิวแล้ว...'

น�้าเสียงเขี้ยวเงินดูคับข้องใจย่ิง จึงท�าให้โม่อีเหรินทั้งเป็นห่วง 

ทั้งนึกขัน

"เมื่อครู่กินซาลาเปาไส้เน้ือแล้วไม่ใช่หรือ" ความจริงนางกินเพียง

ครึ่งลูก ที่เหลือล้วนอยู่ในท้องของมัน!

"วู้!" 'ไม่พอ!'

นี่ข้าคงพกตัวกินจุไว้ข้างกายกระมัง! โม่อีเหรินคิดอย่างปวดหัว 

เล็กน้อย

"ก็ได้ เช่นนั้นพวกเราไปกินของอร่อยที่โรงเต๊ียมกัน" นางตัดสินใจ 

จะไปยังโรงเตี๊ยมเฟิงหลิน

โรงเตีย๊มเป็นสถานทีเ่หมาะสมส�าหรับกินข้าว ซบุซบินินทา พูดคยุ 

นางจะได้ถือโอกาสสืบข่าวว่าหมู่นี้มีเรื่องใหญ่อะไรเกิดขึ้นบ้าง

เสียดายท่ีโม่อีเหรินยังไม่ได้ก้าวออกจากที่ขายตั๋ว ประโยคหน่ึง 

ก็ดังมาจากด้านหลัง...

"หยุดเดี๋ยวนี้นะ!"

น�้าเสียงน้ีดูออกค�าสั่งอย่างไร้มารยาทย่ิง คร้ันโม่อีเหรินได้ยิน 

ก็ตระหนักได้ว่าคงไม่เก่ียวกับตนเอง ดังนั้นนางจึงเดินต่อไป ไม่แม้แต ่

จะหันกลับไปมอง

ทว่าท่าทางของโม่อีเหรินเย่ียงน้ีกลับท�าให้บางคนเดือดดาลย่ิง  

ด้วยนึกไม่ถึงว่าจะมีคนเมินเฉยต่อวาจาของนาง!

สตรทีีเ่อ่ยวาจาเบกิตาโพลงอย่างไม่อยากเชือ่ จากน้ันก็กระโจนตวัไป
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เบือ้งหน้าอย่างอาจหาญ ขวางทางโม่อเีหรนิตรงด้านนอกธรณีประตพูอดี

ท�าเช่นนียั้งไม่นับว่าก่อเรือ่งในสถานทีข่ายตัว๋ สมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิ

มายุ่งวุ่นวายไม่ได้แน่

"ข้าสั่งให้เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ เจ้าไม่ได้ยินหรือ!"

"มีธุระอะไรหรือ" โม่อีเหรินเอียงคอเล็กน้อยถามกลับ นางวิจารณ ์

สตรีตรงหน้าในใจ

ไม่รู้จักสักหน่อย ท�าท่าทางก�าแหง ก็แค่อันธพาลท้องถ่ิน ไม่ใช ่

คนส�าคัญ ไม่ต้องไปใส่ใจ

"เมื่อครู่เจ้าซื้อตั๋วเรือห้องพักเดี่ยวกระมัง"

"ใช่" โม่อีเหรินพยักหน้าพร้อมเอ่ย

"สละให้ข้าเสียดีๆ ข้าจะจ่ายค่าโดยสารเรือให้เจ้าเป็นสองเท่า"  

สตรีนางนั้นกล่าวพลางท�าท่าทีว่าค�าพูดของตนเองสมเหตุสมผลยิ่ง

"ไม่" โม่อีเหรินปฏิเสธเด็ดขาด

"เจ้า...ไม่ขาย?!" เดิมทีสตรีนางน้ันหยิบเงินออกมาแล้ว แต่คร้ัน

ตระหนักได้ว่าโม่อีเหรินพูดอะไรจึงเงยหน้าจ้องนาง ก่อนจะเอ่ยอย่าง 

โกรธเกรี้ยว "เจ้ากล้าปฏิเสธข้า?"

"ข้าไม่สนใจเงินของท่าน ขอตวัก่อน" โม่อีเหรนิไม่อยากพูดมากความ

กับสตรทีีแ่ค่มองก็รูว่้าถูกตามใจจนเคยตัว นางเดนิออกไปทนัที

"รอเดี๋ยว!" สตรีนางนั้นเดินไปขวางหน้าโม่อีเหรินอีกครา และ 

จ้องหน้านางอย่างน่าสะพรงึกลัวพลางเอ่ย "เจ้ากล้าปฏิเสธข้า? เจ้ารูห้รือไม่ว่า

ข้าคือใคร!"

"ไม่รู้" โม่อีเหรินตอบอย่างไม่ไว้หน้า ท�าให้สตรีนางน้ันท่ีเดิมที 
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อยากเอ่ยค�ากลับส�าลักโดยพลัน 

เอ่อ...

"คุณหนขูองข้าเป็นคุณหนใูหญ่สกุลหลีแ่ห่งเมอืงผงิเจิน้ นึกไม่ถึงว่า 

เจ้าจะไม่รูจ้กั แล้วยังกล้าไร้มารยาทต่อคณุหนขูองข้า ช่างมตีาหามแีววไม่!" 

สาวใช้ที่ติดตามอยู่ด้านข้างเอ่ยขึ้นทันที

"สกุลหลี่แห่งเมืองผิงเจิ้น? นับเป็นตัวอะไร เหตุใดข้าต้องรู้จัก"  

โม่อีเหรินแสดงสีหน้าสงสัยใคร่รู้

"เจ้าสตัิวอะไร! สกุลหลีเ่ป็นถงึตระกูลมัง่คัง่ระบอืนาม ไม่ใช่ตวัอะไร 

สกัหน่อย!" ครัน้สาวใช้นางน้ันได้ฟังท่ีโม่อเีหรนิกล่าวก็เกือบจะกระทบืเท้า 

รีบแสดงตัวแทนคุณหนูทันที

"อ๋อ...ท่ีแท้สกุลหล่ีก็ไม่ใช่ตวัอะไร" โม่อเีหรนิรีบเอ่ยอย่าง 'คล้อยตาม' 

สาวใช้ผู้นั้น

"พรืด..."

ผูค้นท่ีเดนิผ่านพอได้ยินก็หวัเราะพรวดทนัท ีพวกเขาหยุดเดินชัว่ขณะ

เพ่ือชมฉากครกึครืน้น้ี

"มอีะไรหรอื เกิดอะไรข้ึน" ครัน้เหน็มคีนหยุดเดิน มคีนประหลาดใจ 

เพ่ิมขึ้น แลเห็นคนกลุ่มหนึ่งขวางทางสตรีน้อยนางหนึ่งจึงเริ่มซักถามกัน

ทันที

"ไม่รู้" เขาก็เพิ่งมาถึง จะรู้ได้อย่างไรว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้น

"คนนัน้คอืคณุหนใูหญ่สกุลหลี"่ มคีนจดจ�าคณุหนใูหญ่ผูเ้อาแต่ใจได้

"คุณหนูใหญ่สกุลหลี่หาเรื่องหรือ" มีคนกระซิบถาม

สกุลหลี่ในเมืองผิงเจิ้นไม่มีใครไม่รู้จัก เร่ืองท่ีคุณหนูใหญ่สกุลหล่ี
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อารมณ์ร้ายก็เป็นทีเ่ลือ่งลอื ทว่าอย่างไรนางก็มฝีีมอืพอตัวและมผีูห้นนุหลงั!

ในเมืองผิงเจิ้น สกุลหลี่มีต�าแหน่งสูงส่ง คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ 

เป็นศษิย์ส�านกัเถาฮวากู่ซึง่เป็นหนึง่ในสามส�านกัใหญ่ในดนิแดนเทพยุทธ์ 

ดินแดนแห่งน้ีเคารพผู้เลิศล�้า อย่างไรก็ตามคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ก็มีฝีมือ 

ขั้นดิน ระดับเจ็ด ท้ังยังมีอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่พ่ึง สามารถ 

วางอ�านาจบาตรใหญ่ในเมืองเล็กๆ อย่างผิงเจิ้นได้แน่นอน 

"ชู่ว...ดูต่อไปก็รู้"

ผู ้คนมากมายที่รอดูฉากส�าคัญเข้าใจสถานการณ์ดี พวกเขา 

ถอยออกไปยืนห่างๆ เพ่ือป้องกันตนเอง หากไม่ระวังอาจโชคร้าย 

โดนลูกหลงไปด้วย ถึงเวลานั้นจะร�่าไห้ก็ไม่มีคนสนใจแล้ว

"เจ้า...เจ้าบงัอาจนกั กล้าบอกว่าสกุลหลีไ่ม่ใช่ตัวอะไร!" สาวใช้นางน้ัน

ได้ยินวาจาของโม่อเีหรนิกลบัมท่ีาทตีอบโต้ช้าไปชัว่ครู ่ น้ิวมอืน้ิวหน่ึงของนาง 

ทีช่ีห้น้าโม่อเีหรนิสัน่แล้วสัน่อีก สหีน้าเดือดดาลย่ิง

"ข้าไม่ได้พูดนะ เจ้าต่างหากที่พูด" โม่อีเหรินท�าหน้าใสซื่อ 

"ข้าจะพูดวาจาเยี่ยงนั้นได้อย่างไร!" 

"เมือ่ครูเ่จ้าบอกว่า 'สกุลหลีเ่ป็นถึงตระกูลมัง่คัง่ระบอืนาม ไม่ใช่ตวัอะไร

สกัหน่อย!' " โม่อีเหรนิชะงักชัว่ครู ่"ดังน้ันสกุลหล่ีไม่ใช่ตวัอะไรจริงๆ"

พอคนในละแวกนั้นได้ฟังก็อ้าปากค้างกันหมด

"อืม ข้อสรุปนี้ไม่ผิด"

แม่นางน้อยน่าเอน็ดแูละหน้าตาสะสวยผูน้ี้ใจกล้าจรงิๆ กล้าพูดว่า 

'สกุลหลี่ไม่ใช่ตัวอะไร' ต่อหน้าคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ บังอาจมากไปแล้ว

กระมัง

Page ������������������ 2.indd   18 5/8/2563 BE   14:51



19

อ๋ินเชียนอวี่

ทว่า...หากอธิบายตามตัวอักษร อันท่ีจริงท่ีนางพูดมาก็ไม่ผิด  

เพียงแต่ประโยคนี้กล่าวออกมาราวกับก่นด่ากระนั้น

"เจ้า เจ้า..." ในที่สุดสาวใช้จ�าวาจาที่เอ่ยเมื่อครู่ได้ จึงรีบอธิบาย  

"ข้าไม่ได้หมายความเช่นน้ีสกัหน่อย! คุณหน ูความหมายของบ่าวคอื..."

"พอได้แล้ว เจ้าหุบปากเสีย" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่เอ ่ยอย่าง 

หมดความอดทนพลางจ้องนางแวบหนึ่ง จากน้ันหันไปข่มขู่โม่อีเหริน  

"ข้าจ่ายเงินสองเท่าเพ่ือซื้อต๋ัวเรือใบน้ันในมือเจ้า ถ้าเจ้าไม่ขายให้ข้า  

เจ้าก็อย่าคิดเลยว่าจะได้ขึ้นเรือ!"

"ความหมายของท่านคือ...บังคับให้ข้าขายตั๋วเรือ?" โม่อีเหริน 

ผินหน้าไปถามอย่างสงสัยใคร่รู้

"วู้ๆ..." 'นางหมายความเช่นน้ี?! เลวทรามต�า่ช้า กล้ารงัแกโม่อเีหรนิ

ของข้า ดูฤทธิ์เดชของข้าเสียก่อน จะเป่าลมพัดเจ้าไปถึงขอบฟ้า!'

โม่อเีหรนิยังไม่ทันบนัดาลโทสะ เขีย้วเงนิท่ีอยู่บนไหล่กลบัขนลกุชนั

เสียแล้ว มันกระโดดขึ้นมาเตรียมจะปล่อยลมจากปีก...

"เขีย้วเงิน! อย่าเพ่ิงร้อนใจ ข้าจดัการเอง" โม่อเีหรนิช้อนตวัเข้ียวเงนิ 

ที่กระโดดขึ้นมาได้ทันเวลาพลางกระซิบปลอบโยน 

"วู้ๆ" 'นางน่าร�าคาญยิ่งนัก'

"ข้ารู้ แต่พวกเราท�าร้ายคนอื่นตามใจชอบไม่ได้ ท�าเช่นนี้ป่าเถ่ือน 

เกินไป แล้วเจ้าอย่าลืมนะ เจ้ารับปากข้าว่าจะไม่ลงมือท�าให้ใครตกใจ

ตามใจชอบ" โม่อีเหรินรีบเอ่ยกระซิบกระซาบ

หากเข้ียวเงินกระโจนออกมาท�าร้ายผูค้นจรงิจะท�าเช่นไร นางอาจจะ 

ไม่ได้ขึน้เรอืจรงิๆ
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เขี้ยวเงินครุ ่นคิดไปมา สุดท้ายมันก็พยายามอดกลั้นอย่าง 

สุดความสามารถ

"วู้..." 'แต่ต้องเรว็หน่อยนะ อย่าให้ข้าต้องทนหวิเพราะมมีนษุย์พวกนี ้

มาหาเรื่อง'

"ได้ ข้าจะแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วหน่อย" โม่อีเหรินรับปาก จึง

ปลอบโยนจนเขี้ยวเงินยินยอมในที่สุด

"ข้าใช้เงินสองเท่าชดเชยให้เจ้าแล้วนะ" คณุหนใูหญ่สกุลหล่ีเอ่ยด้วย

น�า้เสยีงท�านองว่า 'ข้าไม่ได้ท�ารนุแรงกับเจ้า แล้วเจ้ายังได้รบัผลประโยชน์

อีกด้วย' ราวกับเป็นบุญคุณใหญ่หลวง

"ข้าไม่ขาดเงินและข้าก็ไม่ขายตัว๋เรอื" แค่เงนิสองเท่าก็เอะอะโวยวาย

เช่นนี ้ โม่อเีหรนิทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วจรงิๆ จงึพูดออกไปตามตรง สิง่ที ่

โม่อเีหรนิมไีม่ขาดมอืเลยคือเงนิทอง

ยังไม่ต้องพูดถึงเงนิทองเหล่านัน้ทีท่่านตาท้ิงไว้ให้นางก่อนออกจาก

เกาะ ต่อให้เงินท่ีตดิตวัอยู่จะไม่พอ นางก็สามารถหยิบโอสถขวดใดขวดหน่ึง

ออกมาแลกเป็นเงนิได้ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่านางยังมขีองล�า้ค่าทีไ่ม่มใีครนกึถึง 

หรือแม้แต่จะฝันถึงอีกด้วย

โม่อีเหรินไม่ใช่พวกล้างผลาญอย่างแน่นอน นางไม่มีทางเอา 

โอสถล�้าค่าและสมบัติเหล่านั้นออกมาขายเพ่ือแลกเงิน หากท�าเช่นน้ัน  

ถ้าท่านตารู้เข้าต้องอยากจับนางมาตีก้นแน่

"ฮ!ึ ไม่ขาย? เจ้าไม่ขายให้ข้า ข้าจะท�าให้เจ้าอยู่ในเมอืงผงิเจิน้ไม่ได้

อีกต่อไป!" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ข่มขู่ แล้วถือโอกาสมองตรวจสอบนาง

เป็นเพียงพวกไม่เอาไหน ไม่มีท้ังพลังยุทธ์และพลังวิเศษ ยังกล้า
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ก�าเริบเสิบสานต่อหน้าข้า?

"คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ท่านนี้ ข้าบอกว่าไม่ขายก็คือไม่ขาย ตอนนี ้

ท่านบังคับให้ข้าขายไม่ได้ก็จะมาข่มขู่ข้าหรือ"

"ข่มขู่เจ้าแล้วอย่างไร ข้าว่าเจ้าควรจะรู้จักกาลเทศะ มอบตั๋วเรือ 

มาเสียดีๆ ท�าเช่นน้ีคุณหนูของข้ายังจะเห็นแก่ท่ีเจ้าให้ความร่วมมือ ให้ 

เงนิเจ้าเป็นรางวัลเพ่ิมอีกหน่อย มเิช่นน้ัน..." สาวใช้ท�าท่าทางภมูอิกภูมใิจ 

จงใจไม่พูดให้จบและมองโม่อีเหรินด้วยเจตนาร้าย

"มิเช่นนั้น?" โม่อีเหรินไม่เกรงกลัวสักนิด ถึงขนาดประหลาดใจว่า 

นางยังจะพูดอะไรให้คนตกใจกลัวได้อีก

"มิเช่นน้ันถ้าคุณหนูใหญ่ออกโรง ไม่ระวังท�าร้ายเจ้าจนพิกลพิการ  

แม้เจ้าจะร้องไห้ยังไม่มีที่จะให้ร้อง"

"อ๋อ..." โม่อีเหรนิตอบรบัเสยีงหน่ึง แลมองคุณหนูใหญ่สกุลหล่ี แล้ว

ค่อยมองสาวใช้ไม่กี่คนด้านหลังนาง ก่อนจะส่ายหน้าพลางถอนใจแรง

"เจ้าถอนใจอะไร" สาวใช้นางนั้นถามด้วยน�้าเสียงไม่น่าฟัง

"คุณหนูใหญ่ของเจ้าออกจากเรือน มีแค่คนใช้ท่าดีทีเหลวอย่าง 

พวกเจ้าคอยติดตาม เช่นน้ีแล้วยังกล้าข่มขู่คนส่งเดช ข้าล่ะอยากจะ 

ถอนใจให้กับความปลอดภัยของคุณหนูใหญ่เจ้าจริงๆ" นางเอ่ยพลาง 

ถอนใจหนักอีกครั้ง 

"เจ้ายังกล้าถอนใจ?!" สาวใช้ตะโกนอีกครั้ง

"ใช่สิ ถ้าพบกับคนที่ฝีมือร้ายกาจย่ิงกว่า พวกเจ้าจะมีชีวิตรอด 

กลบัไปหรอื คณุหนใูหญ่ของเจ้ายังจะกระโดดโลดเต้นได้หรอื แม้แต่เร่ืองน้ี

ยังไม่ใคร่ครวญ ข้าล่ะขอถอนใจให้กับสมองของคุณหนูใหญ่เจ้าจริงๆ"

Page ������������������ 2.indd   21 5/8/2563 BE   14:51



22

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 2

"เจ้า...เจ้ากล้าด่าว่าคุณหนูใหญ่ไม่มสีมอง?!" สาวใช้ชีห้น้าโม่อเีหริน 

ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนบังอาจเยี่ยงนี้

ในเมืองผิงเจิ้น ใครไม่รู ้จักสกุลหลี่บ้าง สกุลหล่ีซึ่งไม่กริ่งเกรง 

แม้แต่เจ้าเมอืง ใครกล้าล่วงเกินสกุลหลีส่่งเดชบ้าง แม้แต่พวกคนทีม่าจาก

นอกเมอืงยังไม่กล้า เพราะสกุลหลีไ่ม่ได้มอี�านาจแค่ในเมอืงผงิเจิน้เท่านัน้ 

ส�านักของคุณหนูใหญ่และคุณชายใหญ่ก็ร้ายกาจไม่เบา

"เจ้าพูดจาหนวกหู" โม่อีเหรินบ่น ตวัดสายตามองสาวใช้ที่ตะโกน

โหวกเหวกแวบหนึ่ง 

เขีย้วเงนิทีอ่ยูบ่นบ่าออกแรงพยักหน้าเหน็ด้วยหงกึๆ 'ไยมนษุย์สตรี 

จึงจ้อกแจ้กจอแจเช่นน้ี ช่างหนวกหูนัก...' ยังคงเป็นโม่อีเหรินของมัน 

ที่น่ารักที่สุด

"เจ้า เจ้า..." สาวใช้ไม่เคยพบเห็นคนที่กล้าก�าแหงถึงเพียงนี้ 

หลังจากที่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของตระกูลคุณหนูใหญ่ นางชี้หน้า 

โม่อีเหริน อารมณ์พลุ่งพล่านจนพูดไม่ออกชั่วขณะ

"ปากมาก!" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ท�าตาขวางใส่สาวใช้แวบหนึ่ง  

สาวใช้นางน้ันรบีถอยไปด้านข้างทนัใด นางยังไม่ลมืท�าตามคณุหนูใหญ่

สกุลหลี่ พลันปรายตามองโม่อีเหรินอย่างโหดเหี้ยมแวบหนึ่ง

รอประเดี๋ยวจะให้เจ้าได้เห็นดีแน่!

โม่อเีหรนิไม่กลวัอยู่แล้ว รอดอูยู่ว่าคณุหนูใหญ่สกุลหลียั่งอยากจะ

ท�าอะไรอีก

"มอบตัว๋เรอืให้ข้า เงนิพวกนีก็้จะเป็นของเจ้า" คณุหนูใหญ่สกุลหลี ่

ไม่พูดพร�่าท�าเพลงก็โยนถุงเงินไปให้นางทันที
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โม่อีเหรินเอี้ยวตัวโดยพลัน ถุงเงินจึงลอยผ่านตัวนางไป

ฟิ้ว...แปะ!

ถุงเงินหล่นลงบนพื้นเสียงดัง แสดงว่าข้างในมีเงินอยู่ไม่น้อย

ผู ้คนไม่น้อยเห็นถุงเงินตาพลันลุกวาว ตะโกนร�่าร้องในใจว่า 

หากรู้เช่นน้ีแต่แรกก็จะซื้อตั๋วเรือมาสักใบก่อน ยามน้ีเงินพวกนี้ก็จะได ้

ตกเป็นของตนเอง!

หลงัจากเห็นถุงเงนิตกลงบนพ้ืน โม่อเีหรินจ้องหน้าคุณหนูใหญ่สกุลหลี่

พลางเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั "หทู่านมปัีญหาหรอื ท่านคงหูตงึกระมงั"

"เจ้าพูดบ้าอะไรน่ะ!"

"มิเช่นน้ันไยท่านจึงไม่เข้าใจสิ่งท่ีข้าพูด ข้าไม่สนใจว่าท่านจะเป็น

คุณหนูใหญ่จากสกุลจาง สกุลหลี่ หรือสกุลอื่นใด ข้าไม่ขายตั๋ว"

พอพูดจบโม่อีเหรินก็หมุนกายเดินจากไป

น่ีเป็นครัง้แรกทีคุ่ณหนใูหญ่สกุลหลีถู่กเมินเฉยเช่นน้ี เกียรตยิศอะไร

ไม่หลงเหลืออยู่แล้ว ขณะนั้นพาลโกรธจึงลงมือคว้าตัวโม่อีเหรินไว้

โม่อเีหรนิขยับเท้า หลบหลกีการโจมตจีากด้านหลังได้อย่างง่ายดาย 

คุณหนูใหญ่สกุลหลี่โจมตีไม่ส�าเร็จจึงตะลึงงันไปชั่วครู่ ต่อมา 

ก็หน้าคว�่าในทันใด ก่อนจะสั่งคนรับใช้ที่ติดตามมาด้วยว่า "พวกเจ้า 

มองอะไรกันอยู่ จับตัวนางไว้!"

"ขอรับ"

โม่อเีหรนิใจเย็น เอือ้มมอืไปหยบิขวดยามาจากช่องเลก็ๆ ในกระเป๋า

สะพายหลงัทีท่�าเตรยีมไว้ ขณะท่ีสาวใช้นางนัน้และคนรบัใช้สามคนพุ่งมา

ตรงหน้านาง นางเปิดขวดยาสาดออกไป... 
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คนรับใช้สามคน สาวใช้นางหนึ่ง ล้มลงไปกับพื้นทันที

"โอ้!" คนทีก่�าลงัชมความคึกคักอยู่โดยรอบถอยหลังไปสองสามก้าว

ในทันใด

แม่นางน้อยผู้นี้มียา มิน่าเล่าจึงกล้าก�าเริบเสิบสานเช่นนี้!

หมอโอสถก็ได้รับความเคารพและย�าเกรงในดินแดนเทพยุทธ ์

เช่นกัน ยาสามารถช่วยชีวิตคนและคร่าชีวิตคนได้ ใครจะรู้ว่าเมื่อครู่นี ้

ยาที่นางสาดไปคืออะไร ดังนั้นจึงควรถอยห่างสักหน่อย

อยากชมความครึกครื้นก็ต้องรู้จักเอาตัวรอด! เพราะหากไร้ชีวิต 

จะชมความครึกครื้นได้อย่างไร 

"ท่านอยากจะลองดูหรอืไม่" โม่อีเหรนิก�าขวดยาไว้ในมอื ถามพลาง

ยิ้มหรี่ตาใส่คุณหนูใหญ่สกุลหลี่

"เจ้า...เจ้าใช้ยาอะไร" คุณหนูใหญ่สกุลหลีท่ัง้ตะลงึทัง้โมโห อย่างไร 

ก็คิดไม่ถึงว่าแม่นางน้อยที่ไม่อยู่ในสายตาเลยจะใช้ยาเป็น

หรือว่านางเป็นหมอโอสถ! 

ไม่ เป็นไปไม่ได้! ดูท่านางอายุเพียงสิบส่ีสิบห้าปี อายุน้อยเช่นน้ี  

ไร้ทั้งพลังยุทธ์และพลังวิเศษ ไม่มีทางเป็นหมอโอสถได้ จะต้องเป็นยาที ่

คนอื่นมอบให้นางแน่

"ไยข้าต้องบอกท่านด้วยล่ะ" โม่อีเหรนิท�าหน้าทะเล้นใส่นาง "ตอนนี้ 

ท่านยังอยาก 'ซือ้' ตัว๋เรอืของข้าอยู่หรอืไม่" นางเอ่ยพลางไม่ลืมโยนขวดยา

ในมือ

คณุหนูใหญ่สกุลหลีห่น้าถอดสีเล็กน้อย หากนางเป็นอย่างพวกสาวใช้

และคนรบัใช้เหล่านัน้ท่ีล้มไปเพราะยา นางยังจะเหลอืเกียรตเิหลือศกัดิศ์รี
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อะไรอีกเล่า

"เจ้า...อย่าเพ่ิงผยอง ในเมื่อล่วงเกินข้าในเมืองผิงเจิ้น ก็เลิกคิดจะ

ออกจากที่นี่ได้เลย" นางข่มขู่อย่าง 'ป่าเถื่อน' ยิ่ง

"ยังจะตามคนรับใช ้หรือสมุนของท่านมาต่อกรกับข้าหรือ"  

โม่อเีหรนิเลกิคิว้ ครุน่คดิไปมาก่อนเอ่ยว่า "ข้าน่าจะให้ท่านนอนอยู่ตรงนี้

สักหลายชั่วยาม เพื่อไม่ให้ท่านมาหาเรื่องข้าอีก"

"เจ้า...เจ้าคอยดแูล้วกัน!" ครัน้คณุหนใูหญ่สกุลหลีไ่ด้ฟัง ก็รบีหมนุกาย 

ว่ิงจากไปทันที

ผู้คนที่ชมความครึกครื้นตะลึงตาค้างโดยพลัน

พวกเขาเคยเห็นคนสกุลหลี่หนีเตลิดเช่นน้ีเมื่อใดกัน โดยเฉพาะ 

คุณหนูใหญ่ นางช่างร้ายกาจนัก!

"วู้" เขี้ยวเงินร้องเสียงหนึ่ง 'ถือว่านางวิ่งเร็วนะ'

โม่อีเหรินเก็บขวดยา หมุนกายเดินไปทางโรงเตี๊ยมเฟิงหลินพลาง

พูดขึ้นว่า "การทะเลาะเบาะแว้งท�าให้หิวจริงๆ ด้วย เข้ียวเงิน พวกเรา 

ไปกินข้าวกันเถอะ"

"วู้" เขี้ยวเงินร้องอีกเสียงหนึ่ง พละก�าลังเต็มเปี่ยมในทันใด

เมือ่ผูค้นทีช่มความคึกคักโดยรอบได้ยินประโยคนี ้มมุปากก็กระตกุ 

ในเวลาเดียวกัน

การทะเลาะเบาะแว้ง? นางทะเลาะหรอื มเีพียงสาดยาผงกระมงั!

อนัท่ีจรงิเมอืงผงิเจิน้ไม่ใหญ่นัก ละแวกท่ีคกึคกัทีม่พีวกพ่อค้าวางแผง

มากท่ีสุดในเมืองก็คือถนนสายนี้ที่โม่อีเหรินเพ่ิงเดินผ่านมา ส่วนที่อื่นๆ  
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ล้วนเป็นบ้านพักอาศัย

เมืองน้ีไม่มีคฤหาสน์ใหญ่อะไร ท่ีเรียกว่า 'สกุลหลี่' ก็เป็นเพียง 

คนมฐีานะในเมอืงเท่าน้ัน ทีน่ีไ่ม่มสีมาคมแรงงานอะไร ทว่าเพราะผลผลิต

ทางน�้าอุดมสมบูรณ์ แล้วเป็นเมืองท่ีอยู่ใกล้กับทางออกทะเลมากท่ีสุด  

ดังนั้นจึงกลายเป็นสถานีสุดท้ายของการขนส่งทางแม่น�้าเหิงเหอ 

แม่น�้าเหิงเหอเชื่อมสองแคว้นในดินแดนเทพยุทธ์เข้าด้วยกัน  

แม่น�า้กว้างใหญ่ สายน�า้ไหลเอือ่ย ดังนัน้การขนส่งทางน�า้จงึเจริญรุง่เรือง

มาตลอด

สองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา 'สมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน' รวบรวมท่าเรือ

ตลอดเส้นทางสายแม่น�า้เหิงเหอ ก�าหนดระเบยีบแบบแผนและราคาขนส่ง

ขึ้นมาชุดหนึ่ง ตั้งแต่นั้นมาก็ครอบครองการขนส่งทางน�้าทั้งหมด

การขนส่งทางน�า้ตลอดสายน่ันคอืผลก�าไรเป็นกอบเป็นก�า แน่นอนว่า

จะต้องมคีนอิจฉารษิยา

ด้วยเหตุนี้สามสิบปีแรกจึงมีคนมุ่งหวังที่จะท�าลายสมาคมพ่อค้า 

ไม่หยุดหย่อน มีพวกที่เข้ามาเจรจาขอร่วมมืออย่างเปิดเผย ลับหลังก็ 

ส่งคนมาโจมตีหรอืจูโ่จมสมาคม เรือ่งเช่นนีเ้กิดขึน้อยู่บ่อยครัง้ ผลสดุท้าย 

ก็ถูกคนในสมาคมพ่อค้าลงโทษหรือไม่ก็ยอมประนีประนอมด้วย 

ตัง้แต่น้ันเป็นต้นมาสมาคมพ่อค้าก็มัน่คง มอี�านาจย่ิงใหญ่จนไม่มใีคร

กล้าหาเรื่องส่งเดชอีก ทุกคนล้วนเคยชินกับวิธีจัดส่งและดูแลระหว่าง 

การขนส่งของพวกเขา

เพียงจ่ายเงินก็รับรองความปลอดภัยในการโดยสารเรือ ดียิ่งกว่า 

แต่ก่อนเสียอีก เพราะในอดีตท่ีผ่านมาหากไม่ระวังก็จะโดนปล้น และ 
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ผลสดุท้ายก็ต้องรบัผดิชอบผลท่ีตามมาด้วยตนเองทัง้หมด ทุกคนจงึต้อง

สนับสนุนสมาคมพ่อค้าเป็นธรรมดา

ย่ิงกว่าน้ันตอนท่ีโม่อเีหรนิกินอาหารอยู่บนชัน้สองของโรงเต๊ียมเฟิงหลนิ 

ก็ได้รับฟังข้อมูลจากคนรอบข้างท่ีก�าลังสนทนา กอปรกับที่ถามจาก 

เสี่ยวเอ้อร์

โรงเต๊ียมเฟิงหลนิมคีวามสงูเจด็ชัน้ ชัน้หนึง่และสองเป็นโต๊ะอาหาร

ส�าหรบัคนท่ัวไป ชัน้สามขึน้ไปเป็นห้องส่วนตวั มท้ัีงห้องใหญ่และห้องเล็ก

แล้วแต่ลกูค้าจะเลอืก ทว่ามเีพียงนักยุทธ์ข้ันดนิ ระดบัส่ีข้ึนไปและผู้ครอง

สัตว์วิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถนั่งบนชั้นสามขึ้นไปได้

ผูท่ี้มพีลงัยุทธ์สงูส่งจะได้รบัการปฏิบตัอิย่างดี จะไม่โดนดถููกดแูคลน 

ได้เสวยสขุกับการต้อนรบัอย่างสมเกียรตมิากกว่า

มองจากมาตรฐานน้ี ก็รับรู้ได้ถึงวิธีการปฏิบัติท่ีแตกต่างกันของ 

ผู้มีวรยุทธ์และผู้ไร้วรยุทธ์บนแผ่นดินใหญ่แล้ว 

เมือ่ครูต่อนโม่อเีหรนิเข้ามาในโรงเตีย๊ม ก็เลอืกชัน้สองท่ีเงยีบสงบกว่า

และเลอืกโต๊ะเลก็ๆ ในต�าแหน่งเข้ามมุ โต๊ะด้านข้างมบีรุษุสีค่นก�าลงัสนทนา

เรื่องสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินอยู่พอดี ดังนั้นนางจึงกินไปพลางเงี่ยหูฟัง 

คนซบุซบินินทาไปพลาง

"สมาคมพ่อค้ายอดเย่ียมโดยแท้..." บุรุษคนหนึ่งในนั้นเอ่ยด้วย

ใบหน้าอิจฉาริษยา

พร�่าพรรณนาว่าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินครอบครองการขนส่ง 

แต่เพียงผูเ้ดยีว นกึถึงแค่เพียงค่าตัว๋เรอื ค่าการส่งของเหล่านัน้ ขอเพียง

รายได้แค่วันเดียว เขากไ็ม่ต้องกังวลเรือ่งกินเรือ่งใช้ไปตลอดทัง้ชาตแิล้ว
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ทว่าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินไม่ได้มีเพียงการขนส่ง ยังเปิดโรงเตี๊ยม

ข้างท่าเรอืทกุแห่ง กิจการเจรญิรุง่เรอืงจนไม่รู้จะกล่าวว่าอย่างไร วันหนึง่ 

ได้เงินเป็นกอบเป็นก�ายิ่ง

"จะเก่งกาจเพียงใดก็เป็นเพียงสมาคมพ่อค้า เทียบไม่ได้กับ 

สมาคมใหญ่ท้ังส่ีแห่ง สมาคมใหญ่ท้ังสีถึ่งจะเย่ียมยอดท่ีสดุ" บรุษุคนทีส่อง

แย้งอย่างไม่เห็นพ้อง

"สมาคมพ่อค้าและสมาคมใหญ่จะเทียบกันได้อย่างไร สมาคมพ่อค้า

ซื้อขายสินค้า สมาคมใหญ่เป็นของนักยุทธ์และผู้ครองสัตว์วิเศษ" บุรุษ 

คนท่ีสามผู้ไร้พรสวรรค์ในการฝึกยุทธ์ ทว่าเลื่อมใสในผู้เลิศล�้าย่ิงนัก  

ชื่นชอบการฟังเรื่องราวเช่นนี้เป็นที่สุด

"แต่พลงัยุทธ์ของสมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิก็ไม่ด้อย มเิช่นนัน้จะโต้ตอบ

คนทีม่าหาเรือ่งมากมายเช่นน้ันให้ถอยกลบัไปได้อย่างไร" บรุุษคนทีส่ี่เอ่ย 

ประโยคนี้มีเหตุผล ทุกคนล้วนเห็นด้วย ดังน้ันจึงประหลาดใจใน

เรื่องหนึ่ง... 

"ไม่รูว่้ามอี�านาจใดอยู่เบือ้งหลงัสมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิ" บรุษุคนทีห่นึง่

เอ่ย

"ในดนิแดนเทพยุทธ์ นอกจากสมาคมใหญ่ทัง้สี ่ตระกูลใหญ่ทัง้สาม

และส�านกัใหญ่ทัง้สาม ยงัมอี�านาจใดทีไ่ม่กลวัเกรงคนมาย่ัวยุหรือ" บรุษุ 

คนที่สามถามอย่างสงสัยใคร่รู้ ค�าถามนี้เขาครุ่นคิดอยู่นาน 

"ช่างเขาเถอะว่าจะมอี�านาจใด ขอเพียงเรอืของสมาคมพ่อค้าอยู่ใน

สภาพดี เก็บค่าใช้จ่ายต�่า และปลอดภัย สะดวกสบายในการโดยสาร 

ก็เพียงพอแล้ว" บรุษุคนท่ีสีไ่ม่ค�านึงถึงเรือ่งเหล่านัน้หรอก ขอเพียงหาเงนิ 

Page ������������������ 2.indd   28 5/8/2563 BE   14:51



29

อ๋ินเชียนอวี่

ได้มากหน่อยเพื่อกลับไปเลี้ยงดูภรรยาและลูก 

"พูดถูก!" ทั้งสี่คนรอบโต๊ะสรวลเสเฮฮา 

"เรื่องเหล่าน้ันเก่ียวกับบุคคลส�าคัญ อ�านาจใหญ่ พวกเรายุ่งไม่ได้

หรอก ท�าได้แค่ชมความคึกคัก พวกท่านรู้หรือไม่ อีกไม่ก่ีวันเมืองชิ่งเฉิง

จะมีความครึกครื้นให้รอดู" บุรุษคนที่สี่พูดขึ้น

"ข้ารู้ งานประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์อย่างไรเล่า" บุรุษ

คนที่สามตอบทันที 

"ถูกต้อง นั่นก็คืองานประลองผู ้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์"  

บุรุษคนที่สี่เอ่ยอย่างกระตือรือร้น "ด้วยการประลองครั้งนี้ ผู้คนมากมาย

จึงมารวมตัวกันที่เมืองชิ่งเฉิง ครึ่งปีที่ผ่านมาข้าวานญาติให้เช่าต�าแหน่ง 

วางแผงขายของท่ีเหมาะเจาะให้ สองวันนี้ข้าจะไปเมืองช่ิงเฉิงวางแผง

ขายของหาเงิน กิจการต้องดีมากแน่!"

"น่ี...เสียแรงท่ีพวกเราเป็นสหายสนิท มีเรื่องดีเช่นนี้ ไยท่านจึง 

ไม่แจ้งข้าเล่า" บุรุษคนที่สองบ่นอุบอิบ

"น่ีข้าก็ไม่ได้ก�าลังบอกท่านอยู่หรอื" บรุษุคนท่ีสีย้ิ่มซือ่ๆ แล้วเอ่ยต่อว่า 

"ข้าเช่าแผงขายของสิบวัน จะอยู่ท่ีเมืองชิ่งเฉิงสิบวัน เพราะเช่าพ้ืนท่ี 

กว้างหน่อยจึงสามารถแบ่งครึ่งได้ พวกท่านใครว่างไปวางแผงขายของ 

กับข้าได้นะ"

"ข้าจะไป" บุรุษคนที่สามเอ่ยขึ้นทันที 

บุรุษคนท่ีหนึ่งและสองสบตากัน สีหน้าละล้าละลัง ท้ายที่สุดทั้งคู่ 

ก็ถอนใจ 

"พวกเราก็อยากไป แต่พวกเราสองคนต้องรบัเงนิรายเดอืน ไม่อาจ 
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หยุดงานสิบวันได้" ท�าได้เพียง...ฝืนใจละทิ้ง

"เป็นเช่นนี้เอง..." บุรุษคนที่สี่ก็รู้สึกเสียดาย 

ไปวางแผงขายของ แล้วยังถือโอกาสชมการประลองได้ด้วย เป็นใคร

ก็คงอยากไปทั้งสิ้น 

"เมืองชิ่งเฉิงจัดการประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์ ไม่รู้ว่า 

จะมผีูเ้ลศิล�า้ไปร่วมมากเท่าใด พวกท่านสองคนไปวางแผงขายของหาเงิน

เป็นเรื่องดีมาก แต่ต้องระวังไว้ด้วย อย่าไปล่วงเกินนักยุทธ์และผู้ครอง 

สตัว์วิเศษเหล่าน้ันเดด็ขาด จะเกิดเรือ่งอะไรก็ตามอดกลัน้ไว้ก่อน รักษาชวิีตไว้

ส�าคญัทีส่ดุ" บรุษุคนท่ีหน่ึงเตือนอย่างระมดัระวัง 

พวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดา พลงัยุทธ์ไม่สงู หาเงนิเพียงเพ่ือเล้ียงดู

ครอบครวั มอิาจย่ัวโทสะบุคคลส�าคัญเหล่านัน้ได้ ดงันัน้จงึต้องคอยระวัง

"เรว็เข้าๆ พวกเรารบีกิน รบีออกไปให้เรว็" จู่ๆ  บรุษุคนท่ีสองก็ตะโกน 

จากนั้นหยิบตะเกียบมุดหัวกิน 

"มีอะไรหรือ" อีกสามคนถามพร้อมกัน 

"คณุหนูใหญ่สกุลหลีพ่าองครกัษ์มา..." พวกเขาเหน็เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้

ด้านหน้าหอเลก็ตรงท่าเรอืเมือ่ครู ่ "แย่แล้ว ไม่ทันการณ์ เสีย่วเอ้อร์ ช่วย 

พวกเราห่อที!" บุรุษคนที่สองรีบตะโกนเรียก 

พวกเขาท้ังสี่คนเป็นเพียงชาวบ้านตาด�าๆ ประหยัดเงินเก็บต้ัง 

เดือนหน่ึงกว่าจะกินมื้อน้ีได้ สิ้นเปลืองไม่ได้เด็ดขาด เสี่ยวเอ้อร์จึงช่วย 

พวกเขาห่อ

ตามคาด คุณหนูใหญ่สกุลหลี่พาบุรุษรูปร่างก�าย�ามาเจ็ดแปดคน 

เหลอืบมองแวบเดียวก็เหน็โม่อเีหรนินัง่อยู่ทีโ่ต๊ะเลก็ๆ เข้ามมุ กินของว่าง 
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ดื่มชาอย่างเอ้อระเหย 

คณุหนูใหญ่สกุลหลีเ่หน็เช่นน้ันยังคงโกรธเกร้ียว นางชีม้อืไปพลาง

ออกค�าสั่งเสียงดัง

"จับตัวนางกลับไปให้ข้า!"
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12

โม่อเีหรนิก�าลงัฟังผูค้นซบุซบินนิทาอย่างออกรสออกชาติ ไม่คาดคิดว่า

จะมคีนมาก่อกวนอีก

คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ช่างน่าร�าคาญใจโดยแท ้นางคิดอย่างจนใจ

บรุษุท้ังสีท่ีน่ัง่อยู่โต๊ะข้างๆ พอเหน็คณุหนูใหญ่สกุลหลีม่าก็รบีหยิบ 

ห่อข้าว และเผ่นลงบันไดจากไปทันที

ครั้นทั้งสี่คนจากไป คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ก็น�าพวกองครักษ์มาล้อม

โม่อีเหรินไว้ จะปล่อยให้นางมีโอกาสหนีไปไม่ได้เด็ดขาด!

"อาวู้..." เดิมทีเขีย้วเงินก็นอนพาดอยู่บนโต๊ะ กินอาหารอย่างเป็นสุข 

ครัน้ได้ยนิเสยีงคุณหนูใหญ่สกลุหลี ่ ร่างเลก็จิว๋น้ันกก็ระโดดขึน้และหนัไป

เผชิญหน้าในทันใด พร้อมค�ารามเสียงต�่าเพื่อตักเตือน

'สตรีนางนี้น่าร�าคาญจริงๆ อยากจะตะปบนางจนปลิวไปเลย'

ไม่เพียงแค่เขีย้วเงนิทีคั่นกรงเลบ็ โม่อเีหรนิก็ร�าคาญสตรนีางนีย่ิ้งนกั 

Page ������������������ 2.indd   32 5/8/2563 BE   14:51



33

อ๋ินเชียนอวี่

ดังน้ันนางจึงหยิบขวดยาท่ีต่างจากเมื่อครู่เล็งไปยังองครักษ์เหล่านั้น 

ทีต้่องการจะจบัตัวนาง และเตรยีมจะสาดออกไป

"ลูกค้าสองท่านน้ี ห้ามใช้วรยุทธ์ภายในโรงเตี๊ยมเฟิงหลิน โปรด

ปฏิบัติตามกฎด้วย" 

น�้าเสียงสุภาพย่ิงนัก แต่กลับชวนให้ผู้คนในเหตุการณ์ใจสะท้าน  

ถึงขนาดคนทีม่ฝีีมอืต�า่กว่าขัน้ดนิ ระดบัสามยังรูส้กึมีเสียงดงัหึง่ๆ อยูใ่นหัว 

จะนั่งก็นั่งไม่ติด

ผู้ท่ีมามีรูปร่างก�าย�าเล็กน้อย ลมปราณแฝงอยู่ภายใน มองจาก

ภายนอกอายุเกือบสีส่บิปี ดวงตาคู่หน่ึงส่องแสงเปล่งประกาย ครัน้ได้มอง 

ก็ตระหนกัว่าไม่ควรไปหาเรือ่ง น่ันคือหลงจูเ๊ฉียวแห่งโรงเตีย๊มเฟิงหลิน

คุณหนูใหญ่สกุลหลี่แลมองหลงจู๊ด้วยสีหน้าบูดบึ้ง 

เพียงประโยคเดียวก็สยบทุกคนที่อยู่ในที่นั้น รวมถึงตัวนางเอง 

ที่เกือบยืนไม่อยู่

นางเป็นยอดฝีมือขั้นดิน ระดับเจ็ด ด้วยเหตุนี้จึงต้องรู้ว่าหลงจู๊ผู้น้ี 

อย่างน้อยๆ ก็อยู่ในขั้นดิน ระดับเก้า ถึงขนาดอาจเป็นยอดฝีมือขั้นฟ้า  

มิเช่นนั้นคงไม่อาจมีอ�านาจต่อนางได้มากเพียงนี้

เมือ่เห็นหลงจูเ๊ดินออกมา คุณหนใูหญ่สกุลหลีก็่กระถดถอยหลงัไป

เล็กน้อย นางลืมไปโดยพลันว่าโรงเตี๊ยมเฟิงหลินมีกฎข้อนี้

อันทีจ่รงิไม่เพียงแค่โรงเต๊ียมเฟิงหลนิ แต่เดมิสมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิ

ก็มกีฎข้อน้ีอยู่แล้ว ขอเพียงเป็นกิจการท้ังหมดท่ีควบคมุโดยสมาคมพ่อค้า

แห่งนี ้ ล้วนไม่อนญุาตให้ใครมาก�าเรบิเสบิสานได้ โดยไม่สนใจท้ังนัน้ว่า 

คนท่ีฝ่าฝืนกฎจะเป็นใคร มีภูมิหลังเช่นไร ฐานะเป็นอย่างไร จะได้รับ 

Page ������������������ 2.indd   33 5/8/2563 BE   14:51



34

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 2

การสั่งสอนเช่นเดียวกันทั้งหมดอย่างไม่ปรานีปราศรัยแม้แต่น้อย 

ด้วยเหตุนี้แม้คุณหนูใหญ่สกุลหลี่จะก�าแหงวางอ�านาจจนเคยตัว 

ทว่าสถานการณ์เช่นนี ้ อย่างไรเสยีนางก็ควรอดกลัน้เสยีหน่อย มเิช่นนัน้ 

ก็โฉดเขลาเต็มทีแล้ว

ทว่าจะให้นางปล่อยอีกฝ่ายไป นางก็ท�าไม่ลง!

"หลงจูเ๊ฉยีว ข้าไม่ได้มเีจตนาฝ่าฝืนกฎระเบยีบของโรงเตีย๊ม แต่ว่า 

นางมีความแค้นกับข้า ข้าเพียงต้องการแก้แค้นส่วนตัว"

"แม้จะมีความแค้นก็ขอให้ออกจากโรงเตี๊ยมไปก่อนค่อยลงมือ"  

หลงจู๊เฉียวเอ่ยยิ้มๆ

"ได้ หลงจูเ๊ฉยีว ขอเพียงให้ข้าน�าตวันางออกไปก็เรยีบร้อย ข้ารับรองว่า 

จะไม่ใช้วรยุทธ์ในโรงเตี๊ยม" คุณหนูใหญ่สกุลหล่ีชี้ไปทางโม่อีเหรินพลาง 

เอ่ยกับหลงจูเ๊ฉยีว

"นางเป็นลูกค้าของโรงเต๊ียม นอกจากนางจะยินยอมจากไปเอง  

มิเช่นน้ันท่านไม่มีสิทธ์ิท�าร้ายนาง" หลงจู๊เฉียวไม่เหลือบมองโม่อีเหริน 

แม้เพียงแวบเดียว เขาเอ่ยไปทางคุณหนูใหญ่สกุลหลี่โดยตรง

"ท่าน!" พอคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ได้ฟังก็เตรียมจะระเบิดอารมณ์ 

ตามความเคยชิน

"คุณหนูใหญ่ พวกเราควรปฏิบัติตามกฎของโรงเตี๊ยม อย่างไร 

ก็ออกไปก่อนเถิดขอรับ" องครักษ์คนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านข้างรีบรั้งนางไว้

สกุลหลี่จะท�าอะไรก็ได้ในเมืองผิงเจิ้น ทว่าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน

มิใช่สถานที่ท่ีใครบนแผ่นดินใหญ่จะก่อกวนได้ส่งเดช หากคุณหนูใหญ ่

สกุลหลี่ใช้อารมณ์ที่นี่ก็รังแต่จะเสียเปรียบ
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"แต่ว่า..." คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ยังคงไม่ยินยอม

ชีวิตนี้นางไม่เคยเสียเกียรติเช่นน้ี แล้วนี่ยังต่อเน่ืองถึงสองครั้ง  

นางจะกล�้ากลืนฝืนทนได้อย่างไร

พอนึกถึงจุดนี้ นางก็จ้องโม่อีเหรินราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ทว่า 

โม่อีเหรินกลับกะพริบตาปริบๆ อย่างใสซื่อไร้เดียงสา แสดงท่าทางว่า

ตนเองเป็นคนดีมีเมตตา ยิ่งชวนให้นางโมโหจนกัดฟันกรอด

"คุณหนูใหญ่ พวกเราไปดักอยู่ด้านนอก ขอเพียงนางออกจาก

โรงเตี๊ยม พวกเราก็จะจับตัวนางทันที ช่วยท่านแก้แค้นขอรับ" องครักษ์

กระซิบแผ่วเบา

"ฮ!ึ" พอคณุหนใูหญ่ได้ยินก็ร้องฮเึสยีงหนึง่ ก่อนจะหมนุกายเดินลงไป

ด้านล่างทันที

พอเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ เหล่าองครักษ์ก็รีบเดินตามออกไป

หลงจูเ๊ฉยีวเอ่ยขออภยัลกูค้าทีน่ั่งอยู่บนชัน้สอง จากนัน้ให้เสีย่วเอ้อร์ 

น�าของว่างหนึง่จานไปให้แต่ละโต๊ะ ท้ังยังก�าชบัว่าตอนจ่ายเงนิให้ลดราคาลง

เพื่อเป็นการชดเชย แล้วค่อยเดินไปทางโม่อีเหริน

"อกีสกัครูต่อนออกไป ต้องระวังตัวหน่อยนะ" หลงจูเ๊ฉยีวเตือนด้วย

ความหวังดี

"ข้ารู้ ขอบคุณท่านอาหลงจู๊มากเจ้าค่ะ สร้างปัญหาให้ท่านแล้ว"  

โม่อีเหรินเอ่ยอย่างซาบซึ้ง 

"ไม่เป็นไร น่ีเป็นสิ่งที่ข้าควรท�า" หลงจู๊เฉียวเอ่ยพลางหัวเราะ "ข้า 

แซ่เฉียว แม่นางน้อย ข้าขอถามชื่อแซ่เจ้าได้หรือไม่" 

"ท่านอาเฉยีว ข้ามนีามว่าโม่อเีหรนิ" โม่อเีหรินตอบอย่างน่ารกัน่าเอ็นดู
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"โม่อีเหริน ตัวน้ันคือ?" หลงจู๊เฉียวทักทายกลับอย่างสุภาพย่ิงนัก 

จากนั้นมองเขี้ยวเงินอย่างประหลาดใจ

"มนัชือ่เข้ียวเงิน เป็นสหายของข้า" โม่อีเหรินลบูตัวเข้ียวเงนิ เข้ียวเงนิ 

ก็ครางเสยีงต�า่สองเสยีงอย่างสบายอารมณ์

"เป็นอย่างไรบ้างเขี้ยวเงิน"

ลูกค้าจากโต๊ะในละแวกนั้นได้ยินหลงจู๊เฉียวทักทายกับสัตว์เล้ียง 

ตัวน้อยอย่างจริงจังก็เกือบส�าลักของว่างในปากออกมาโดยพลัน

ทว่าท่าทีของเขีย้วเงินก็แค่ผงกหวัหงึกๆ ไปทางเขา จากนัน้กลบัไป

กินของว่างต่อ

หลงจู๊เฉียวท�าได้เพียงยิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดี 

"เช่นนั้นก็ค่อยๆ กินแล้วกัน มีอะไรก็ส่ังเสี่ยวเอ้อร์ได้" เขาหันไป 

เอ่ยกับโม่อีเหริน

"ข้ารู้ ขอบคุณท่านอาเฉียวเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินตอบอย่างอ่อนหวาน

"ไม่ต้องเกรงใจ"

พูดจบหลงจูเ๊ฉยีวจงึหมนุกายเดนิขึน้ชัน้บน และเข้าไปในห้องส่วนตัว 

ที่ชั้นสาม

ภายในห้องส่วนตัว

"นายท่าน" หลงจูเ๊ฉยีวโค้งกายไปทางบรุษุตรงหน้าด้วยท่าทางเคารพ

พลางเอ่ยต่อว่า "นางชือ่โม่อเีหรนิ สตัว์วิเศษท่ีนางพามาด้วยชือ่เขีย้วเงนิ

ขอรับ"

หากนายท่านไม่บอก เขามองไม่ออกจรงิๆ ว่าสตัว์เลีย้งน่ารกัตัวน้ัน
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เป็นถึงสัตว์วิเศษ แล้วเป็นสัตว์วิเศษระดับสูงเสียด้วย

"โม่...โม่อีเหรินหรือ" บุรุษผู้นั้นบ่นพึมพ�า

"นายท่าน แม่นางโม่อีเหรนิมอีะไรพิเศษหรือขอรับ" หลงจูเ๊ฉยีวถาม

อย่างแปลกใจ

เขาและนายท่านล้วนเห็นฉากที่คุณหนูใหญ่สกุลหลี่จะ 'บังคับซื้อ 

ตัว๋เรอื' เรือ่งนีไ้ม่แปลกประหลาดส�าหรบัทีน่ี ่ แต่ทีท่�าให้เขาคาดไม่ถึงคอื 

เมือ่ครูน่ายท่านก�าชบัเขาเป็นพิเศษให้เขาออกหน้าขบัไล่คนสกุลหลีอ่อกจาก

โรงเตี๊ยม

"มองไม่ออกหรือ" บุรุษผู้นั้นถามกลับ

"เอ่อ..." หลงจู๊เฉียวลังเลเล็กน้อย "นอกจากสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเป็น 

สตัว์วิเศษ แม่นางน้อยผูน้ัน้ก็คล้ายมวีรยุทธ์ แต่ว่าข้าไม่รู้สกึถึงคลืน่พลงัยุทธ์

หรอืพลงัวเิศษใดๆ นอกจากนัน้เสือ้ผ้าบนร่างนาง...ก็ไม่ใช่เสือ้ผ้าธรรมดา

ขอรับ"

หลงจู๊เฉียวคือนักยุทธ์ข้ันฟ้า แน่นอนว่าเขาต้องมีประสบการณ์  

สิ่งที่เขารู้สึกไม่ผิดแน่ เขาเพียงมองออกว่าวัสดุเสื้อผ้าบนร่างโม่อีเหริน 

ไม่ธรรมดา แต่กลับไม่แน่ใจว่าคืออะไร 

"ที่นางสวมอยู่บนร่างคือชุดปีกสวรรค์"

"ชุดปีกสวรรค์?!" หลงจู๊เฉียวตื่นตระหนกโดยพลัน

น่ันเป็นเสือ้ผ้าล�า้ค่า ถึงจะมเีงินมากเท่าไรก็หาซ้ือไม่ได้ แต่นางกลับ

สวมใส่เดินเหินไปทุกที่ตามใจชอบ 

แล้วเขาก็มองไม่ออกว่านั่นคือ...ชุดปีกสวรรค์!

"ท่านมองไม่ออกก็ไม่แปลก" บุรุษผู ้น้ันคล้ายกับเห็นถึงความ 
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ตืน่ตระหนกของหลงจูเ๊ฉยีว จงึเป็นฝ่ายอธิบายซึง่หาได้ยากย่ิง "ชดุปีกสวรรค์น้ี

หลอมประดิษฐ์จนเกือบบรรลุถึงระดบัหยกคนืสูธ่าตุเดิม มองจากภายนอก 

ดูธรรมดาราวกับเสื้อผ้าราคาสูงที่ทอมาจากผ้าไหมและผ้าดิ้นคุณภาพดี 

คนทั่วไปไม่มีทางมองออกเลย"

กล่าวถึงตรงนี้เขาก็ชะงักไปเล็กน้อย ก่อนถอนใจเอ่ย "ผู้ที่หลอม 

ชุดปีกสวรรค์นี้จะต้องมีพลังการหลอมสูงส่งย่ิงนัก หากจะกล่าวว่าเป็น 

คนที่โดดเด่นบนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่นับว่าเกินเลยนัก"

ชดุปีกสวรรค์ท่ีมคุีณภาพเช่นน้ีแทบจะอยู่เหนอืกว่าอาวุธวเิศษ แม้แต่

หวัหน้าสมาคมช่างหลอมก็ไม่แน่ว่าจะหลอมประดษิฐ์ส่ิงท่ีมคีณุภาพเช่นนี้

ออกมาได้

"ในดนิแดนเทพยุทธ์ ช่างหลอมทีจ่ะหลอมประดษิฐ์ชดุปีกสวรรค์ได้ 

มีไม่มาก หากต้องการจะรวบรวมวัสดุท้ังหมดย่ิงยากล�าบากเข้าไปใหญ่ 

ฐานะของแม่นางน้อยย่อม..." ไม่ธรรมดาแน่นอน "คงไม่ใช่ลูกหลาน

ตระกูลมั่งคั่งที่ออกมาหาประสบการณ์กระมังขอรับ" หลงจู๊เฉียวคาดเดา 

เท่าท่ีเขารู ้ ชุดปีกสวรรค์ถูกจัดเป็นเส้ือผ้าล�้าค่าหน่ึงในสิบของ 

ดินแดนเทพยุทธ์ เคยปรากฏในอดีตไม่เกินสิบตัว มีเพียงตระกูลใหญ ่

จึงจะมีก�าลังทรัพย์และอ�านาจในการหาซื้อ หรือรวบรวมวัสดุแล้วไป

ขอร้องให้ช่างหลอมหลอมให้เป็นพิเศษ 

บรุษุผูนั้น้กลบัส่ายหน้ากับการคาดเดาของหลงจูเ๊ฉยีว นกึย้อนไปถึง

ตอนทีเ่ขามองนางผ่านทางหน้าต่าง ฝีเท้าทีน่างย่างก้าวคือ...บาทาเงามายา 

เป็นธรรมชาตเิยีย่งนัน้ ก้าวเดนิได้ตามใจเยีย่งนัน้ มองดรูาวธรรมดาสามญั 

ทว่ากลบัเพ่ิมความเรว็และเคลือ่นย้ายต�าแหน่งได้ในชัว่พริบตา... 
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เขาคาดไม่ถึงว่าจะมีคนใช้บาทาเงามายาเป็นฝีเท้าในการก้าวเดิน

จนกลายเป็นความเคยชิน แล้วคนทั่วไปยังมองไม่ออกเช่นนี้ 

นางแซ่โม่... 

แม่นางผู้นี้ต้องมีความสัมพันธ์กับคนผู้นั้นแน่นอน...

นอกจากนี้สิ่งท่ีท�าให้เขาประหลาดใจที่สุดก็คือยามมองนาง เขา 

กลับรู้สึกใกล้ชิดอย่างประหลาด เห็นนางโดนรังแก เขากลับรู้สึกโมโห

"ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ 'โม่' ได้หรือไม่"

"ได้ยินว่าสิบสองปีก่อนตอนที่เขาออกจากดินแดนเทพยุทธ์ ยังพา 

เด็กหญิงอายุสามขวบไปด้วย เรื่องนี้ต้องการให้ผู้น้อยสืบให้ละเอียด 

อีกสักนิดหรือไม่ขอรับ" หลงจู๊เฉียวเสนอ จู่ๆ นึกเชื่อมโยงไปถึงแซ่ของ 

โม่อีเหริน

หรือว่านางจะเป็นเด็กหญิงคนนั้น

"ไปสืบมาเถิด ย่ิงละเอียดย่ิงดี นอกจากนี้ให้คนคอยจับตาดู 

การเดนิทางของโม่อเีหรนิ หากนางต้องการความช่วยเหลอืก็พยายามให้

ความสะดวกแก่นาง" บุรุษผู้นั้นออกค�าสั่ง

"ขอรับ"

โม่อเีหรนิกินข้าวอย่างเอ้อระเหย แล้วยงัพักผ่อนอยู่ในโรงเตีย๊มสกัครู่ 

อกีเกือบสองชัว่ยามกว่าจะถึงเวลาเรอืออก นางจงึตัดสนิใจจะพาเขีย้วเงนิ

ไปเดินเล่นในเมืองผิงเจิ้นอีกสักหน่อย

"วู้ๆ" 'ข้าอยากซื้อของกิน ที่นี่มีของอร่อยมากมาย ข้าได้กลิ่น'

"ได้" เมือ่คดิเงนิท่ีโต๊ะต้อนรบัเสรจ็ โม่อีเหรินก็พยักหน้าให้กับเขีย้วเงนิ
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ถึงจะซื้อมากหน่อยก็ไม่เป็นไร กระเป๋าสะพายหลังของนาง 

มีคุณสมบัติพิเศษในการบรรจุสิ่งของ ตอนที่เก็บเข้าไปมีสภาพเช่นไร  

ตอนท่ีน�าออกมาก็จะมสีภาพเช่นน้ัน ไม่ต้องกังวลปัญหาของกินจะเน่าเสยี 

ใช้ดียิ่งกว่าตู้เย็นเสียอีก

ทว่าครั้นออกจากโรงเตี๊ยม ยังมีปัญหารอนางอยู่... 

"ในท่ีสุดเจ้าก็ยอมออกมา ข้ายังนึกว่าเจ้าจะเตรียมแก่ตาย 

ในโรงเตี๊ยมเฟิงหลินเสียอีก!" 

ครั้นพบตัวโม่อีเหริน คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ก็ไม่พูดดีด้วย เพียง 

ส่งสัญญาณมือ เหล่าองครักษ์ก็ล้อมตัวนางไว้โดยมีนางอยู่ตรงก่ึงกลาง 

เพื่อให้นางไม่มีโอกาสหนีรอด

บงัอาจให้คุณหนูใหญ่สกุลหลีอ่ย่างนางรออยู่ด้านนอกหลายชัว่ยาม 

เดิมทีนางแค่อยากแย่งตั๋วเรือ ยามนี้กลับอยากสั่งสอนอีกฝ่ายมากกว่า

"ท่านน่ะหรือ" โม่อีเหรินเหลือบมองนางแวบหนึ่ง จากนั้นส่ายหน้า

เอือมระอา "ท่านไม่มีฝีมือถึงขนาดจะท�าให้ข้ากลัวหัวหดจนต้องซ่อนตัว

หรอกนะ"

ฝีมอืขัน้ดนิ ระดบัเจด็ พูดตามตรงไม่ได้อยู่ในสายตานางเลยด้วยซ�า้ 

"ได้ จับตัวนางไว้!" คุณหนูใหญ่สกุลหลี่กัดฟันพลางออกค�าสั่ง 

โม่อเีหรนิไม่โง่งมขนาดยนืบือ้รอให้พวกนัน้มาจบัตวั นางหลบซ้าย

หลีกขวาทันที

บาทาเงามายามีประโยชน์ย่ิงนัก ไม่ใช่แค่ว่ิงเร็วเท่าน้ัน ในขณะนี ้

ยังใช้มาหลอกล่อคนได้อย่างเหมาะเจาะที่สุด

ดังนั้นจึงเห็นโม่อีเหรินย้ายต�าแหน่งไปมาในทันใด ไม่เพียงท�าให้
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พวกองครักษ์คว้าน�้าเหลวกันทุกคน บางครั้งยังท�าให้พวกเขาชนกันเอง 

จนยุ่งเหยิงอลหม่านไปหมด 

คุณหนูใหญ่สกุลหลี่ยืนมองสถานการณ์อยู่ด้านข้าง นางโกรธ 

เป็นฟืนเป็นไฟโดยพลัน 

"พวกเจ้ามัวท�าอะไรอยู่ นางอยู่ตรงนั้น! อย่าจับผิดคนสิ ฟังข้าพูด 

หรือไม่!"

"ขอรับคุณหนู ขอรับ" 

"พวกเจ้าว่ิงวุ่นหาอะไร แค่เดก็สาวคนเดียว ไร้พลงัยุทธ์และพลงัวิเศษ 

พวกเจ้ากลับจับตัวนางไม่ได้ ปกติฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังหรือไม่! นั่น!  

ทางนัน้!"

ทว่าครัน้นางย่ิงตะโกนจนกระหืดกระหอบ พวกองครักษ์ก็ย่ิงยุ่งเหยิง 

ไม่รู้ทิศไม่รู้ทาง

ครั้นโม่อีเหรินที่ถูกพวกองครักษ์ล้อมไว้แฉลบไปด้านข้าง จู่ๆ ก็

ปรากฏอยู่ด้านหลงัคุณหนใูหญ่สกุลหลี ่ทัง้ยังส่งเสยีงเรยีกนางเสยีงหนึง่ 

พอคุณหนใูหญ่สกุลหลีห่นัหน้าไป สหีน้าอดรนทนไม่ไหวก็เปลีย่นเป็น

ตะลงึ "เจ้า?! เจ้ามา..."

คณุหนูใหญ่สกุลหลียั่งพูดไม่ทันจบก็ได้กลิน่หอมระลอกหนึง่ จากนัน้

พลันล้มตึงลงกับพื้น 

ยามนั้นเองโม่อีเหรินหยิบถุงเงินบนร่างนางขึ้นมา

"แย่แล้ว! คุณหนูของพวกเจ้าล้มลงแล้ว ยังไม่รบีพานางกลบัไปอกี" 

โม่อีเหรินเอ่ยกับเหล่าองครักษ์ด้วยความหวังดี

"คุณหนู!" 
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"เจ้าท�าอะไรคุณหนู!" 

พวกองครักษ์กรูกันเข้ามาทันที บางคนพยุงคุณหนูขึ้นมา บางคน 

มองโม่อีเหรินอย่างระแวดระวังพลางซักถาม 

"นางน่าร�าคาญนัก ข้าก็แค่ท�าให้นางเงยีบหน่อย" ระหว่างทีโ่ม่อเีหริน

กล่าวพบว่ามอีงครกัษ์สองคนยังคิดจะจบัตัวนาง โม่อเีหรนิจงึถอยหลงัมา

หนึ่งก้าวและสะบัดแขนเสื้อใส่ 

องครกัษ์สองคนน้ันไม่มโีอกาสแม้แต่จะด้ินรน ต่างล้มลงกับพ้ืนทนัที

"พวกเจ้าควรจะขอบคุณที่ข้ามีเมตตา ไม่ได้สาดผงคันคะเยอไปที่

พวกเขาให้คันไปทั่วร่าง แล้วก็ไม่ได้สาดผงเต้นระบ�าท่ีท�าให้เต้นไม่หยุด

ไปทีค่ณุหนขูองพวกเจ้า มเิช่นนัน้ตอนน้ีพวกเจ้ายุง่แน่" โม่อเีหรนิเอ่ยกับ

พวกเขาอย่างจริงจัง 

"..." องครักษ์พวกนั้นที่พยุงคุณหนูตัวแข็งทื่อโดยพลัน

แม้เขาจะไม่เคยได้ยินชือ่ยาผงท่ีนางบอกก็ตาม ทว่าแค่ฟังสรรพคณุ

หลังโดนสาด ก็ตระหนักว่าพวกเขาต้องมีปัญหาใหญ่แน่ 

หากให้คุณหนูใหญ่สกุลหลี่เต้นระบ�าไม่หยุดต่อหน้าผู้คนมากมาย 

ภายหลังเกิดเหตุคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ต้องพาลโกรธและจัดการพวกเขา

อย่างสาสมแน่

"คณุหนใูหญ่ของพวกเจ้ามาหาเรือ่งข้าเช่นนี ้ ข้ากลบัไม่ได้ท�าให้นาง

ขายหน้า อืม...ข้าช่างแสนดีเสียนี่กระไร" โม่อีเหรินประเมินตนเอง

"..." ผู้คนผงะถอยหลัง

ค�าว่า 'แสนดี' ต้องให้คนอืน่ชมเชย ไม่ใช่ชืน่ชมตนเองเช่นนี!้ ผูค้น

ครุ่นคิดในใจ 
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"เจ้า...เป็นใครกันแน่" หลังจากความยุ่งเหยิงผ่านพ้นไป หน่ึงใน 

เหล่าองครักษ์ได้สติซักถามขึ้น

ทกุคนจ้องมองแววตาของโม่อีเหรนิ ล้วนระแวดระวัง เตรยีมป้องกัน

และตื่นกลัว 

คุณหนูใหญ่สกุลหลีข่องพวกเขาคงจะหาเร่ืองคนทีไ่ม่ควรหาเรือ่งเข้า

กระมงั?! 

"ไม่บอกพวกเจ้าหรอก" โม่อีเหรินขมวดคิ้วไปทางพวกเขา ท่าทาง 

ทั้งน่ารักทั้งไร้เดียงสา

ทว่าท่าทางของนางเช่นนี้กลับท�าให้องครักษ์สกุลหลี่ยิ่งเกรงกลัว 

แม่นางผูน้ีดู้ราวอ่อนต่อโลก ทว่าครัน้ลงมือกลบัสามารถล้มคนลงได้ 

ช่างร้ายกาจยิ่งนัก!

พวกเขาเป็นองครกัษ์ อย่างน้อยก็ฝึกฝนมาจนมฝีีมอืข้ันดนิ ระดบัหก 

ยาสลบปกติไม่สามารถท�าอะไรพวกเขาได้ในชั่วพริบตา ทว่ายาในมือ 

แม่นางผูน้ี้กลบัท�าได้

หากนางเป็นหมอโอสถจริง ก็ไม่ควรไปหาเรื่องเด็ดขาด!

เมือ่นึกถึงจดุน้ี พวกองครกัษ์สกุลหลีจ่งึรบีพยุงคณุหนใูหญ่สกุลหลีข่ึน้

ทนัที ก่อนจะถอยออกห่างจากนางในทนัใด

"แม่นางท่านน้ี ข้าคอืหัวหน้าองครกัษ์ขัน้สอง หลีฉ่ ีคณุหนูใหญ่ของข้า 

มนีสิยัไม่ค่อยดีนกั ก่อนหน้าน้ีทีล่่วงเกินท่านไป ขอท่านโปรดอภยัให้ด้วย

ขอรับ ขอท่านโปรดมอบยาแก้ให้แก่คุณหนูใหญ่ได้หรือไม่ ข้ารับรองว่า 

พวกเราจะไม่มาหาเรือ่งท่านอีก และพร้อมจะจากไปทนัที" หล่ีฉีเอ่ยอย่าง

สภุาพนอบน้อมย่ิง
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"การรับรองของเจ้า เมื่อเทียบกับค�าสั่งของคุณหนูใหญ่แล้ว 

ช่างไร้ความน่าเชื่อถือย่ิงนัก" โม่อีเหรินไม่ได้ตั้งใจจะเสียดสี เพียงพูด 

ความจรงิ "แต่เจ้าวางใจได้ ข้าเพียงท�าให้นางและพวกเขาหลบัไปสองวัน 

ไม่ได้วางยาพิษและไม่ได้ท�าร้ายแต่อย่างใด สองวนัให้หลงัก็จะฟ้ืนข้ึนมาเอง"

ดังนั้นแสดงว่านางจิตใจดีงามอย่างแท้จริงสินะ!

"นี่..." หลี่ฉีก�าลังใคร่ครวญว่าจะคิดหาวิธีรั้งตัวนางไว้อีกดีหรือไม่

"อกีอย่าง อย่าขวางทางข้าอกี มเิช่นน้ันข้ารบัรองว่าเจ้าจะไม่มโีอกาส

แม้แต่จะพูดจนจบ แล้วก็จะหลับไปสองวันเหมือนพวกเขา" โม่อีเหริน

ครุน่คดิไปมา แล้วเอ่ยเสรมิอกีประโยคหนึง่ "หรือว่าเจ้าอยากได้ผงคันคะเยอ  

ผงขนร่วง ผงเต้นระบ�าล่ะ"

ครั้นได้ยินประโยคนี้ หลี่ฉีผงะถอยหลังสองสามก้าวในทันใด

ไม่ๆๆๆ ข้าไม่อยากได้สักชนิดหนึ่ง! เขาคิดพลางส่ายหน้าปฏิเสธ

โม่อีเหรินยักไหล่ "ไม่อยากได้ก็แล้วไป"

โม่อีเหรินก้มหน้าลงพลางโยนถุงเงินเพ่ือกะน�้าหนักเงินด้านใน  

จากนั้นจึงแง้มออกดู

แกรก!

"หลายสบิต�าลงึแน่ะ คณุหนูใหญ่สกุลหลีม่ัง่คัง่จรงิๆ ด้วย" นางชืน่ชม

พลางเทเงนิออกมาหมด จากน้ันก็เดนิไปทางด้านข้างท่าเรอื โปรยเงนิในมอื 

ไปทางพวกชาวประมงทีก่�าลงัตกปลาและคนงานทีก่�าลงัแบกของ

"นีค่อืสิง่ท่ีคณุหนใูหญ่ตกรางวลัให้พวกเจ้า ไปซือ้น�า้แกงร้อนๆ กิน

เพ่ือให้ร่างกายอบอุ่นแล้วกัน!" โม่อีเหรินโปรยเงินเสร็จก็เรียกให้ทุกคน 

ไปหยิบ แล้วเดินจากไปอย่างสง่างาม
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ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ล้วนพูดไม่ออก

แม่นางน้อยผูน้ี.้..ก�าแหงเกินไปแล้ว! กล้าโปรยเงนิของคณุหนใูหญ่

สกุลหลี่ ตกรางวัลด้วยเงินของคนอื่น?!

ทว่าส่วนท่ีสตรีสองนางนี้มีเหมือนกันคือก�าแหงแล้วยังหย่ิงยโส 

เลก็น้อย คณุหนใูหญ่สกุลหลีเ่พียงท�าให้คนพวกนัน้รูส้กึว่านางใช้อ�านาจ

รังแกผู้อื่น แต่แม่นางน้อยผู้นี้กลับท�าให้รู้สึกอารมณ์ดีและข�าขัน รู้สึกว่า 

นางน่าเอ็นดูยิ่งนัก 

ทว่าเมือ่นึกถงึยาผงสารพัดบนร่างนาง พวกเขาคล้ายกับหวาดกลวั 

ขึ้นมา...

แต่ว่า...จริงๆ แล้วแม่นางน้อยเป็นผู้รับเคราะห์นะ

แล้วนางเพียงวางยาให้คนสกุลหลี่ล้มลงเท่าน้ัน กลับไม่ได้ท�าร้าย

พวกเขาคนหน่ึงคนใด นางจิตใจดีงามโดยแท้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว 

คณุหนใูหญ่สกลุหล่ีย่ิงนานวันย่ิงก�าเรบิเสบิสาน แล้วยังใช้อ�านาจบาตรใหญ่ 

ไร้เหตุผล...

ผู้คนที่มุงดูต่างวิพากษ์วิจารณ์และนึกคิดกันไปต่างๆ นานา ทั้งยัง

ชี้ไม้ชี้มือไปทางคุณหนูใหญ่สกุลหลี่ ดังนั้นหล่ีฉีจึงส่ังองครักษ์ท่ีมีสติอยู ่

ให้แบกคนสลบกลับคฤหาสน์สกุลหลี่โดยเร็ว

"อาวู้!" พอเห็นศัตรหูนีเตลดิ เขีย้วเงนิท่ีอยู่บนไหล่โม่อเีหรินก็ตะโกน

ให้ก�าลังใจอย่างยินดีปรีดา 

'โม่อีเหรินเก่งมาก โม่อีเหรินสุดยอด โม่อีเหรินเยี่ยมยอด!'

โม่อีเหรินฟังจนรู้สึกจนปัญญา

"วู้..." นางควรจัดการพวกเขาเช่นนี้ต้ังนานแล้ว เพ่ือไม่ให้พวกน้ัน 
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มาหาเรื่องนางกับมันอีก

ในโลกของเหล่าสัตว์ ไม่มีกลอุบายและการวางแผนวกวนไปมา

มากมายเช่นนั้น พวกมันก็แค่ลงมือเดี๋ยวนั้น 'ไม่ถูกชะตากับเจ้า ก็จู่โจม

ทันที' ขี้เกียจพูดจาไร้สาระให้มากความ

สิง่ทีเ่ขีย้วเงนิเสยีดายก็คอืไม่อาจใช้กรงเลบ็ตะปบสตรน่ีารงัเกียจนางนัน้

จนปลวิได้

"เข้ียวเงิน ตอนน้ีข้าเพ่ิงพบว่าเจ้าไม่ได้มีความอดทนมากนัก"  

ตอนท่ีอยู่บนเกาะโม่เสวียน ยามอยู่ต่อหน้านาง เข้ียวเงินว่าง่ายและ 

คอยเอาอกเอาใจ มกัรบัหน้าทีใ่นการส่งนางกลบัเรอืน นางนึกมาตลอดว่า

เขี้ยวเงินมีนิสัยร่าเริง ที่แท้นางก็เข้าใจผิด... 

โม่อีเหรินไม่รู ้ว่าจะผิดหวังสักเล็กน้อยดีหรือไม่ แต่ท่าทางของ 

เขี้ยวเงินที่เป็นเช่นนี้ก็น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆ

"วู้...โยวอูๆ" เสียงร้องของเขี้ยวเงินมีลักษณะเฉพาะตัว

ไม่ว่าอย่างไรมนัก็เป็นหมาป่าตัวหนึง่ จะไร้ซึง่อารมณ์ไปได้อย่างไร 

แล้วกับคนที่ไม่คุ้นเคย แน่นอนว่ามันไม่จ�าเป็นต้องอดกลั้น 

ขณะนี้โม่อีเหรินรู้แล้วว่าไม่อาจหาเรื่องเขี้ยวเงินได้ตามใจ 

ช่างเถอะ เลิกใคร่ครวญเรื่องนี้ ไปซื้อของว่างและขนมกินดีกว่า

ก่อนถึงยามเซนิหนึง่เค่อ โม่อเีหรนิซือ้ของกินจนเต็มกระเป๋าวิเศษสเีทา

อย่างพออกพอใจ แล้วยังแบ่งประเภทของกินยัดใส่กระเป๋าสะพายหลัง  

จากน้ันก็กลับไปยังท่าเรอื

บรรยากาศที่ท่าเรือยามนี้ต่างจากตอนนางมาซื้อต๋ัวเรืออย่างย่ิง  
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บนท่าเรือเต็มไปด้วยผูค้นจ�านวนมาก นอกจากคนท่ีจะข้ึนเรอื คนทีม่าส่ง  

ยังมีคนงานที่ท�างานอยู่บนท่าเรือและบนเรืออีก 

เมือ่นางมาถึงทางขึน้เรอืก็เห็นผูค้นเข้าแถวตามระดบัห้องผูโ้ดยสาร 

คณุชายหรอืคณุหนูมากมายท่ีมคีนรบัใช้คอยตดิตามหลายคนต่างยืนอยู่

ด้านหน้าสดุ แสดงท่าทางหย่ิงยโส คนอืน่ยืนห่างจากพวกเขาช่วงระยะหนึง่

ในบรรดาคนเหล่าน้ันมคุีณหนนูางหน่ึงมท่ีาทคีล้ายกับคณุหนใูหญ่

สกุลหลี่ บุรุษท่ียืนอยู่ข้างนางแม้จะดูสูงศักดิ์ แต่กลับดูมีมารยาทและ 

สุภาพอ่อนโยน ยังมีสาวใช้และองครักษ์หลายคนที่ยืนล้อมรอบพวกเขา  

แบ่งสัดส่วนคนยืนในต�าแหน่งป้องกันและเฝ้าสัมภาระ จ�านวนสาวใช้ 

และองครักษ์คล้ายมากกว่าคุณชายคุณหนูท่านอื่นมากนัก

โม่อีเหรินเลือกยืนในมุมที่ไม่แออัด มองตรวจสอบทุกทิศทาง 

อย่างประหลาดใจ ยามมองไปท่ีเรือล�านั้นที่จอดอยู่ข้างท่าเรือ นางก็ 

อดชื่นชมในใจไม่ได้

โอ้โห! เรือใหญ่โตมโหฬาร กว้างขวางโอ่อ่ายิ่งนัก!

ตัวเรือสีแดงเข้ม สภาพภายนอกมีลักษณะโบราณ ทางเข้า 

อนัยาวเหยียดพาดอยู่บนฝ่ังท่าเรอื ความยาวสบิกว่าย่ีสบิหมีเ่ป็นอย่างน้อย 

แค่ตวัเรอืทีอ่ยู่เหนือผวิน�า้จนถึงราวระเบยีงอย่างน้อยต้องมคีวามสงูสามหมี่ 

แต่ทีอ่ยู่สงูกว่านียั้งมห้ีองผูโ้ดยสารอกีหลายชัน้ เรอืล�าใหญ่เช่นนี ้แค่ดก็ูรูว่้า

บรรจุผู้โดยสารและสัมภาระได้เพียงพอ

ทว่าเรือล�าใหญ่เพียงนี้แล่นบนแม่น�้าได้จริงหรือ

แม้โม่อีเหรินจะใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาสิบห้าปีแล้ว ทว่า 

สามปีแรกนอกจากนางจะอาศัยอยู่แต่ในห้อง ได้ออกมาเหน็ถนนหนทาง
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เพียงครั้งเดียว จากนั้นสิบสองปีต่อมาก็ใช้ชีวิตอย่างสันโดษกับท่านตา 

บนเกาะโม่เสวียน จึงยังคงเข้าใจเรื่องราวในดินแดนเทพยุทธ์ไม่มากนัก

แม้ต่อมาท่านตาให้ท่านตาเหย่ียนส่งข้อมลูจากแผ่นดนิใหญ่มาบ้าง 

เสริมความรู้ให้นางมากมาย แต่การรับรู้ย่อมต่างกับการเห็นด้วยตา 

อย่างลิบลับอยู่ดี

หลงัจากโม่อเีหรนิขึน้เรอื ความสงสยัในใจกม็ลายหายไปเป็นปลดิทิง้

เพราะมิเสียแรงที่แม่น�้าเหิงเหอเป็นแม่น�้าสายที่ยาวและกว้างเป็น

อนัดบัหน่ึงบนแผ่นดินใหญ่ ผวิน�า้กว้างขวาง ยามทอดตามองทัศนยีภาพ

บนฝ่ังช่างคลมุเครอืย่ิงนัก มองลงไปด้านล่างอกีครา แม่น�า้ลกึจนมองไม่เห็น

เบื้องล่าง 

มิน่าล่ะเรือใหญ่โตโอ่อ่าเช่นนี้จึงแล่นบนผิวน�้าได้!

ยามเซินสามเค่อ เกิดเสียงดังขึ้นบนท่าเรือพักหน่ึง จากน้ัน 

เสากระโดงเรือก็ถูกชักขึ้นและกางใบออก เตรียมพร้อมออกเดินทาง 

อย่างตรงเวลา

เรือค่อยๆ แล่นออกห่างจากท่าเรือ ผู้โดยสารส่วนใหญ่แทบจะ 

รวมตัวกันบนดาดฟ้าเรือเพ่ือชมทิวทัศน์ บางคนยังคงโบกมือล�่าลากับ 

คนบนท่าเรืออยู่

โม่อีเหรินพบว่าผู ้คนบนดาดฟ้าเรือส่วนใหญ่ฝึกยุทธ์ถึงขั้นดิน  

ระดบัห้าขึน้ไป หลงัจากเรอืออกห่างจากท่าเรือเลก็น้อย พวกเขาแทบจะ

กลับไปภายในห้องโดยสารกันหมด บนดาดฟ้าเรือว่างลงไม่น้อยทีเดียว 

โม่อีเหรนิยืนพิงเสากระโดงด้านข้างเรอื แลมองเมฆหมอกเรงิระบ�า 

บนผิวน�้า มองซ้ายมองขวาอย่างตื่นตาตื่นใจเล็กน้อย
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เขีย้วเงินท่ีอยู่บนไหล่นางก็หาวหวอดอย่างเกียจคร้าน แม้ดทู่าทาง

เหนื่อยหน่าย ทว่าในความเป็นจริงกลับระแวดระวังยิ่งนัก

มนัไม่มทีางลมืหน้าทีข่องตน หน้าทีข่องมนัก็คอืการปกป้องโม่อเีหรนิ 

จะให้ใครมารงัแกนางไม่ได้เด็ดขาด

'เอ๊ะ?'

ยามนัน้เอง จู่ๆ  เสีย่วทนุท่ีพันอยู่ท่ีข้อมอืโม่อเีหรินซ่ึงน่ิงงนัไม่ไหวตงิ

มาตลอดก็เอ่ยข้ึน ทว่าเสยีงดังเข้าไปในความคดิของโม่อเีหรนิ ไม่มใีครอืน่

ได้ยิน

เส่ียวทุน มีอะไรหรือ โม่อีเหรินชูมือขึ้น มองดวงตาของเสี่ยวทุน 

ที่แวววับเป็นพิเศษพลางกระซิบถามในความคิด

เสี่ยวทุนก็ชูหัวขึ้นเล็กน้อยพร้อมตอบว่า 'ท่านแม่ มีของที่ใต้น�้า'

ของอะไรหรือ

'เป็นของดี อร่อยมาก' 

โม่อีเหรินพูดไม่ออกชั่วครู่ เอ่อ...เป็นของกินหรือ

'เป็นก้อนหินน่ะท่านแม่' เสี่ยวทุนตอบ 

โม่อีเหรินเงียบงันอีกครา นึกข้ึนได้ว่าของที่เส่ียวทุนกินได้ไม่ใช่ 

เพียงแค่ของกินเท่าน้ัน โดยพ้ืนฐานแล้วส่ิงท่ีถูกจัดเป็น 'ของอร่อยของ

เสี่ยวทุน' มักจะเป็นทรัพย์สมบัติ

ขณะนี้โม่อีเหรินเกิดความสนใจ

เส่ียวทุน ขนาดใหญ่มากหรอืไม่ หายากหรอืไม่ โม่อเีหรนิถามพลาง

ครุ่นคิด ก้อนหิน...น่าจะใส่เข้าไปในแหวนพู่สวรรค์ได้นะ ไม่น่ามีปัญหา

'อยูใ่ต้น�า้ลกึ ท่านแม่ ข้าไปหามาได้' ส�าหรบัของอร่อยแล้ว เสีย่วทุน 
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ไม่อยากพลาดเลยแม้แต่น้อย

แต่น�้าลึกมากนะ...โม่อีเหรินเป็นกังวลเล็กน้อย ในเมื่อตั้งแต ่

เสีย่วทนุเกิดมาจวบจนบัดน้ี นับดู...เพ่ิงห้าขวบ มนัยังเป็นเดก็น้อยอยู่เลย!

'ท่านแม่ไม่ต้องห่วงข้า แค่ใต้น�า้เอง ไม่ยากเกินไปส�าหรับข้าหรอก 

เหาะข้ึนฟ้าหรือลงทะเลไม่เป็นปัญหาส�าหรับข้าอยู่แล้ว!' เส่ียวทุนเอ่ย

อย่างภาคภูมิใจ

ครัน้โม่อเีหรนิไตร่ตรองก็เหน็ด้วย เสีย่วทนุไม่กลัวแม้กระทัง่ฟ้าแลบ

ฟ้าผ่า สามารถกลิ้งเกลือกไปมาในทะเลอย่างไร้กังวลได้ น�้าลึกเช่นนี ้

ไม่น่าจะเป็นอันตรายส�าหรับเสี่ยวทุน

ก็ได้ เจ้าเองก็ระวังตัวสักหน่อย หากพบอันตรายก็รีบกลับมานะ  

ไม่ได้ 'ของอร่อย' ก็ไม่เป็นไร โม่อีเหรินสั่งก�าชับ 

'อืม ท่านแม่ ท่านวางใจได้ ข้าจะน�าของขวัญกลับมาให้ท่าน'  

เสี่ยวทุนพูดอย่างน่าเอ็นดู ทั้งยังไม่ลืมสั่งก�าชับ

'เขีย้วเงนิ เจ้าต้องปกป้องท่านแม่ให้ด ีจะให้คนอืน่มารงัแกท่านแม่ 

ไม่ได้นะ เข้าใจหรือไม่' เสี่ยวทุนพูดกับเขี้ยวเงินโดยใช้การออกค�าส่ัง  

ต่างจากน�้าเสียงน่ารักน่าเอ็นดูเมื่อสักครู่โดยสิ้นเชิง 

"โยวอู" 'ได้' เขี้ยวเงินตอบรับอย่างว่าง่าย

'ท่านแม่ ข้าจะลงไปแล้วนะ' พูดจบร่างเลก็จิว๋ของเสีย่วทนุก็สลดัจาก

ข้อมอืนาง เลือ้ยลงไปในน�า้และหายไปในชัว่พรบิตา

"เขีย้วเงิน เจ้า...เชือ่ฟังเส่ียวทุนมาก?" โม่อเีหรนิเดนิไปยังห้องโดยสาร

พลางถาม

ยามนี้นางค่อยๆ นึกได้ว่าต้ังแต่เสี่ยวทุนปรากฏอยู่ข้างกายนาง  
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เหล่าสตัว์วเิศษบนเกาะโม่เสวียนแม้ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง ทว่าขอเพียง 

เสี่ยวทุนเอ่ยปาก สัตว์วิเศษท้ังหมด...ไม่ว่าจะเป็นพวกที่บินอยู่บนฟ้า  

เดินอยู่บนดนิ ว่ายอยู่ในน�า้ ล้วนเชือ่ฟังอย่างสงบเฉกเช่นเดยีวกัน เสีย่วทนุ

ต้องการให้พวกมนัท�าอะไร พวกมนัจะท�าตามทันท ีค�าสัง่หนึง่ท�าอย่างหนึง่ 

ไม่มีการบิดพลิ้วแม้แต่น้อย

"โยวอู..." 'เอ่อ...ต้องฟัง'

"เพราะเหตุใด"

"โยวอู" 'ไม่รู้ เพียงรู้สึกว่าต้องฟัง'

เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โดยแท้ 

ครั้นได้ยินค�าตอบเช่นนี้ โม่อีเหรินก็พูดไม่ออกไปชั่วขณะ 

ช่างเถอะ อย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ไม่ต้องคิดมากไปจะดีกว่า

โม่อเีหรนิจงึเลกิสนใจเรือ่งน้ีไป นางหยิบต๋ัวเรอืขึน้มา และเริม่มองหา

ห้องพักของตนเอง

ห้องโดยสารบนเรือใหญ่โตเช่นนี้แบ่งออกเป็นหลายชั้น นับจาก 

ชั้นล่างสุดข้ึนไป ชั้นที่สามถึงชั้นที่หกล้วนเป็นห้องโดยสาร แบ่งสัดส่วน 

โดยใช้ห้องโถงใหญ่ซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันกับดาดฟ้าเรือ ชั้นที่สามและสี่อยู่

ด้านล่างห้องโถง ชั้นที่ห้าและหกอยู่ด้านบนห้องโถงขึ้นไปสองชั้น

ชั้นนี้มีห้องโถงและดาดฟ้าเรือเป็นเขตท�ากิจกรรมร่วมกัน ที่นี่เป็น

พื้นที่ที่ให้ผู้คนบนเรือกินอาหารและท�ากิจกรรมอื่นๆ

เพราะห้องพักสองชั้นบนสามารถชมทิวทัศน์ได้ตลอดทาง ดังน้ัน 

ค่าตั๋วเรือจึงแพงกว่าสองชั้นล่าง นักยุทธ์ขั้นดินระดับเจ็ดและผู้ครอง 

สัตว์วิเศษระดับสี่ขึ้นไปจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าอยู่ห้องพักสองชั้นบนก่อน
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นีค่อืข้อพิสูจน์หน่ึงว่านักยุทธ์และผู้ครองสตัว์วิเศษได้รบัการปรนนบิตัดิี

ย่ิงกว่าคนทัว่ไป

โม่อีเหรินซื้อตั๋วเรือช้าเกินไป จึงได้ห้องเดี่ยวห้องสุดท้ายอย่าง 

หมดทางเลือก ห้องของนางเป็นห้องที่อยู่บนชั้นสาม ห้องท่ีสามบริเวณ

บันไดเข้าออกตอนท้ายเรือ

ตั๋วเรือของนางก็คือกุญแจเข้าสู่ห้องพัก สามารถรูดท่ีหน้าประต ู

ก็เข้าไปได้เลย โคมไฟในห้องเปิดเองทนัทีท่ีนางเข้าไป ประตก็ูยังปิดได้เอง 

วิทยาการในดินแดนแห่งน้ีเปรียบได้กับฟังก์ชันการใช้การ์ดแม่เหล็ก 

ของโรงแรมในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ทั้งสะดวกและขจัดปัญหายุ่งยาก

โม่อีเหรินคิดเชื่อมโยงถึง 'การติดตั้งไฟ' ที่นางเห็นบนถนน 

ตอนอายุสามขวบ อดทอดถอนใจอีกครั้งไม่ได้ 

ดินแดนแห่งนี้ช่างมีวิทยาการมหัศจรรย์โดยแท้!

ห้องเดี่ยวขนาดไม่ใหญ่นัก ด้านในมีเพียงเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียง  

ข้างเตยีงมโีต๊ะและเก้าอ้ีตัวเลก็ มห้ีองน�า้อยู่ด้านใน แม้ไม่มพ้ืีนท่ีมากมาย

นัก แต่ก็นับได้ว่าสะอาดและสะดวกสบายเพียงพอแล้ว

โม่อเีหรนิวางกระเป๋าสะพายหลังลงบนโต๊ะเลก็ หลงัจากน้ันก็เอนตวัลง

บนเตยีง เขีย้วเงินก็กระโดดขึน้น่ังบนเก้าอ้ีเลก็ด้วยตวัมนัเอง

"รอให้ไปถึงเมืองชิ่งเฉิงแล้ว ค่อยไปยังสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ  

เพ่ือสบืข่าวท่านตาเหย่ียนกัน" นางเอ่ยกับเข้ียวเงนิ "หาท่านตาเหย่ียนพบ  

ก็จะได้พบท่านตา"

ครั้นเขี้ยวเงินได้ฟังก็พลันกระโดดขึ้นเตียงถูไถหลังมือนางและ

ปลอบโยนนาง
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"วู้ๆ" 'อย่ากังวลใจไปเลย ท่านตาจะต้องไม่เป็นไร'

"อมื ขอบคณุนะเขีย้วเงิน" โม่อเีหรนิย่ืนมอืลบูตัวมนั จากน้ันลกุขึน้น่ัง 

ความคิดกระตุกเล็กน้อย จู่ๆ เสี่ยวทุนก็เล้ือยออกมาจากแหวนพู่สวรรค์

ของนาง

นียั่งเป็นประสทิธิภาพความสะดวกอกีอย่างหนึง่ของแหวนพู่สวรรค์

เพราะนางและเสีย่วทุนเชือ่มกันทางจติวิญญาณ อกีท้ังแหวนพู่สวรรค์ 

ก็ยอมรบัจติวิญญาณนางเป็นนายอกี ดงันัน้ขอเพียงโม่อเีหรนิเหน็พ้อง ไม่ว่า

เสี่ยวทุนอยู่ที่ใดก็สามารถกลับมายังภายในแหวนพู่สวรรค์ได้ตลอดเวลา  

ซึง่อยู่นอกเหนอืข้อจ�ากัดของมติิเวลา

กลบัมายังแหวนพู่สวรรค์ก็เท่ากับกลับมาสู่ข้างกายโม่อเีหริน นีช่่าง

สะดวกสบายย่ิงนกัส�าหรบัเสีย่วทุน เพราะมนักลบัมายังข้างกายท่านแม่ 

ได้ทุกเมื่อ ไม่มีวันแยกจากท่านแม่

"ท่านแม่ ข้าหาเจอแล้ว ท่านดูสิ" เพราะไม่มีคนอื่นอยู่ ดังนั้น 

เสี่ยวทุนจึงเอ่ยปากพูดทันที เพียงแต่พอมันอ้าปาก ก้อนหินสีขาวน�้านม

เส้นผ่านศูนย์กลางราวห้าสิบกงเฟินก็ถูกคายออกมา 

โม่อีเหรนิและเขีย้วเงินขยับหนเีลก็น้อยเพ่ือให้เสีย่วทนุวางก้อนหินไว้

บนเตียงได้

เสี่ยวทุนเป็นสัตว์ประหลาดท่ีเกิดจากฟ้าดิน ภายในท้องมีพ้ืนท่ี 

เก็บของกว้างขวางยิ่งนัก ท�าให้มันสามารถเก็บสะสมสมบัติไว้ได้

"ท่านแม่ ท่านลองลบูดูส ิ นุ่มนิม่ด้วยล่ะ" เสีย่วทุนไม่สังเกตสักนิดว่า

ก้อนหินที่ตนเองคายออกมาเกือบจะทับโม่อีเหรินและเขี้ยวเงินอยู่แล้ว  

มันห่วงเพียงแต่เอ่ยด้วยความตื่นเต้นพลางใช้หางจิ้มก้อนหิน
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จิ้มๆ จิ้มๆ

เสี่ยวทุนมองก้อนหินบุ๋มเข้าไปแล้วก็นูนออกมาพลางเล้ือยไปมา 

ในอากาศอย่างปลื้มปีติ

"หินผิวอ่อน?!" โม่อีเหรินกะพริบตาอย่างประหลาดใจ จากน้ัน 

ก็ลองใช้มือจิ้มดู รู้สึกได้ทันทีว่าก้อนหินเต็มเปี่ยมไปด้วยไอวิเศษ

ก้อนหนิสขีาวคล้ายมคีวามยืดหยุ่น บุม๋เข้าไปตามน้ิวมอืของโม่อเีหรนิ 

พอปล่อยออกก็นูนกลับเหมือนเดิม ผิวภายนอกสีขาวน�้านมระยิบระยับ 

ส่องแสงแวววาวตามการบุ๋มและนูนนั้น

"เป็นหนิผวิอ่อนจรงิๆ ด้วย!" โม่อเีหรนิแย้มย้ิมอย่างยินด ี "เสีย่วทนุ 

เจ้าหาสมบัติพบจริงๆ ด้วย ร้ายกาจยิ่งนัก!"

"ฮิๆๆ" ท่านแม่ชมเชย เสี่ยวทุนก็ยิ้มซื่ออย่างดีใจ

เข้ียวเงินเขยิบเข้าไปใกล้ด้วยความอยากรู ้อยากเห็น ก่อนจะ 

เอาตัวมันไปสัมผัสเล็กน้อย

"อาวู้" 'ไอวิเศษเข้มข้นนัก'

เข้ียวเงินอดใจไม่ไหว นอนทับหินผิวอ่อนท้ังร่าง พอมันหลับตาลง 

ก็ท�าท่าทางราวกับจะผลอ็ยหลบั ความแวววาวจากหนิผวิอ่อนกระจายแสง

ล้อมรอบตวัมนั แลเห็นจดุกระจายแสงสว่างข้ึนเร่ือยๆ จู่ๆ  เขีย้วเงนิก็ลมืตาขึน้ 

กระโดดหนีจากหินผวิอ่อน ต่อมามนัก็สัน่เทาท่ัวร่าง เหมอืนควบคมุตนเอง

ไม่อยู่

"เขี้ยวเงิน!" โม่อีเหรินตกใจจนแทบกระโดด

เขีย้วเงนิร่างกายสัน่เทา นางอยากช่วยชวิีตมนั แต่พูดอะไรไม่ออก 

ไปชั่วขณะ
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"ท่านแม่ รีบน�ามันเข้าไปในแหวนพู่สวรรค์!" เสี่ยวทุนเอ่ยขึ้นทันที

"อืม"

โม่อีเหรินนึกคิดเพียงพริบตา นาง เสี่ยวทุน และเขี้ยวเงิน ท้ังสาม 

ก็ปรากฏตัวในแหวนพู่สวรรค์แล้ว

พอเขี้ยวเงินเข้าไปในแหวนก็ปรากฏร่างเดิม ร่างกายมันไม่สั่นเทา

รุนแรงอีก แล้วยังนอนหมอบลง ก่อนจะค่อยๆ ผล็อยหลับไป

"เขี้ยวเงิน?" 

"ท่านแม่ ไม่ต้องกังวล เขีย้วเงินไม่เป็นไรแล้ว" เส่ียวทนุขดตัวอยู่ใน

อากาศข้างกายโม่อีเหริน

"เช่นนั้นมัน..."

"มันดูดไอวิเศษของหินผิวอ่อนเข้าไปแล้วไม่อาจแปรเปล่ียนเป็น 

พลังตนเองได้ชั่วขณะ จึงควบคุมร่างกายตนเองไม่ได้ แต่ว่าตอนน้ี 

ไม่เป็นไรแล้ว รอมนัฟ้ืนก็จะได้เลือ่นระดบั นีเ่ป็นเรือ่งดนีะ! ท่านแม่ โชคดีที่

มันไม่ดูดไอวิเศษจากก้อนหินจนหมด มิเช่นน้ันถ้าไอวิเศษมากเกินไป 

ไม่สามารถดูดซึมได้ ร่างกายจะระเบิดในทันใด" เสี่ยวทุนอธิบาย

พอโม่อีเหรินได้ฟังก็อดกระตุกมุมปากไม่ได้

น�้าเสียงของเสี่ยวทุนคล้ายกับว่าเข้ียวเงินไปกินของผิดส�าแดงเข้า 

จึงย่อยได้ไม่ดี ท�าให้เกิดอาการท้องเสียอย่างไรอย่างนั้น

"ท่านแม่ไม่ต้องกังวล ปล่อยให้มันพักผ่อนอยู่ท่ีนี่ รอมันฟ้ืนแล้ว 

ค่อยออกมาอีกครั้ง"

ที่แท้สัตว์วิเศษจะต้องพักผ่อนก่อนเลื่อนขั้นนี่เอง

"มนัจะพักอยู่ในน้ีนานหรอืไม่" โม่อเีหรนิแลมองเขีย้วเงินทีน่อนหลบัใหล 
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อดลูบขนนุ่มๆ ของมันไม่ได้

"ไม่รู้สิ อย่างน้อยก็คงหลายวันกระมัง ต้องรอให้มันดูดซึมไอวิเศษ

จนกลายเป็นของตัวมนัเองแล้วจงึจะฟ้ืน" เรือ่งน้ีต้องขึน้อยู่กบัความช้าเรว็

ในการดูดซึมของเขี้ยวเงินด้วย

ส�าหรับเสี่ยวทุนไม่มีปัญหาน้ีอยู่แล้ว ปกติเวลาท่ีมันพันอยู่บน 

ข้อมอืโม่อเีหรนิ มนัก็จะฝึกบ�าเพ็ญ ดังนัน้โดยปกตจิงึกินของพวกน้ีราวกับ

กินลกูอม ไม่มผีลข้างเคียงแต่อย่างใด ไม่เคยประสบกับอาการกินมากไป

ชั่วขณะหรือย่อยไอวิเศษได้ไม่ดี

"แต่ว่ามนัดดูซมึไอวเิศษไปส่วนหนึง่แล้ว ก้อนหนิก้อนน้ันก็หมดอร่อย" 

เมือ่นึกถึงจดุนี ้น�า้เสยีงของเสีย่วทนุดูขุ่นข้องหมองใจเลก็น้อย

เอ่อ...เสี่ยวทุนพูดมาเสียยาวเหยียด เพ่ือโทษว่าเขี้ยวเงินท�าให้ 

ก้อนหิน 'ไม่อร่อย'

โม่อีเหรินอ้าปากค้าง รู้สึกจนค�าพูดไปเล็กน้อย นางท�าได้เพียง 

จบัตวัเสีย่วทนุมาปลอบโยน "เสีย่วทนุ แค่ก้อนหนิก้อนหน่ึง เจ้าก็อย่าไป 

คิดเล็กคิดน้อยกับเขี้ยวเงินเลยนะ อันนี้ให้เจ้ากิน"

กล่าวจบนางกย็ืน่มอืออกมา พลนัปรากฏผลไม้บนฝ่ามอื เสีย่วทนุ 

งับหมดในค�าเดียว

คนอื่นไม่รู้ว่านี่คืออะไร เสี่ยวทุนกลับรู้แจ้งเห็นจริงยิ่งนัก!

มนัดเูหมอืนผลไม้ธรรมดา ทว่าปลูกในแหวนพู่สวรรค์ เต็มอิม่ไปด้วย 

ไอวิเศษ ส�าหรบัเสีย่วทุนแล้วก็เป็นของอร่อยย่ิงนกั

ดังน้ันเสี่ยวทุนจึงพออกพอใจมาก ตัดสินใจไม่คิดเล็กคิดน้อยกับ

เขี้ยวเงินอีก
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"ท่านแม่ ข้ายังมอีกีสองก้อน" เมือ่กินผลไม้เสรจ็ พอเสีย่วทุนอ้าปาก 

ก็คายหินผิวอ่อนสองก้อนออกมา ซึ่งใหญ่กว่าก้อนเมื่อครู่

โม่อีเหรินจ้องหินผิวอ่อนสองก้อนนั้นซึ่งมีความสูงเกือบจะเท่านาง 

แล้วค่อยมองร่างเสี่ยวทุนที่มีความหนาเพียงแค่นิ้วมือ...

เอาเถอะ อย่าตกตะลึงจนเกินไป ขนาดพ้ืนที่ในท้องของเสี่ยวทุน 

วัดด้วยสายตาไม่ได้ ท�าได้เพียงใช้จินตนาการเอาเท่านั้น 

"ท่านแม่ สองก้อนนีข้้าขอมอบให้ท่านเป็นของขวญั ท่านดีใจหรอืไม่" 

เสีย่วทนุเอ่ยด้วยน�า้เสยีงเอาความดีความชอบ มองโม่อเีหรินอย่างรอคอย

"ดีใจสิ" กว่าโม่อีเหรินจะปิดปากลงและฝืนยิ้มได้ไม่ง่ายเลย

นางปลื้มปีติยิ่งนัก แต่ก็ตกตะลึงเช่นกัน

นางไม่เคยได้ยินว่ามีหินผิวอ่อนในแม่น�้าเหิงเหอด้วย เหตุใด 

พอเสี่ยวทุนลงไปก็ได้มาสามก้อน และล้วนมีขนาดใหญ่เกินกว่าปกต ิ

ที่คิดภาพไว้

โดยปกตขิอเพียงปรากฏหินผิวอ่อนท่ีมขีนาดเท่าก�าป้ัน กเ็พียงพอทีจ่ะ

ท�าให้ผูค้นแย่งชงิกันจนตายไปข้างหน่ึง นบัประสาอะไรกับก้อนหินขนาดใหญ่

เช่นนีเ้ล่า

เสี่ยวทุนหาสมบัติเก่งจริงๆ

"ท่านแม่ พวกเราเก็บก้อนหนิเหล่านีไ้ว้ในสระน�า้จะดกีว่า" เส่ียวทุน

แนะน�า

ภายในแหวนพู่สวรรค์มภูีเขา บ่อน�า้พุ สระน�า้ หนิผิวอ่อนถือก�าเนิด

ในน�้า การเก็บรักษาไว้ในสระน�้าจึงเหมาะสมยิ่งนัก

"ได้" จากน้ันโม่อเีหรนิกร่็ายคาถา เคลือ่นย้ายหินผวิอ่อนสองก้อนนี้
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วางลงในสระอย่างง่ายดาย

เม่ือออกจากแหวนพู่สวรรค์ โม่อีเหรินแลมองหินผิวอ่อนก้อนเดิม 

ที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก พบว่ามันมีขนาดสิบห้ากงเฟินล่ีฟาง* สีสันตรง 

มุมก้อนหินเปลี่ยนไป 

ส่วนนัน้เปลีย่นจากสขีาวน�า้นมมาเป็นสขีาวธรรมดา แม้สจีะคล้ายกัน 

ทว่าสสีนัและความมนัวาวกลบัต่างกัน 

"ท่านแม่ ท่านห่ันส่วนนี้ออกมา" เสี่ยวทุนมองไปทางหินผิวอ่อน 

แล้วเอ่ยกับโม่อเีหรนิ จากน้ันก็เตอืนนางเป็นพิเศษ "ท่านแม่ ต้องใช้ดาบ 

ที่มีไอวิเศษจึงจะหั่นได้"

ครั้นโม่อีเหรินได้ฟังก็ตระหนักได้ว่าเส่ียวทุนหมายถึงดาบเหล่าน้ัน

ในแหวนพู่สวรรค์ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้

นางเลอืกดาบขนาดเลก็ ห่ันส่วนน้ันทีเ่ปลีย่นสมีาถือไว้ในมอืตามท่ี

เสี่ยวทุนบอก 

หนิผวิอ่อนท่ีเดิมทีนุ่มน่ิมและมคีวามยดืหยุ่น เม่ือสูญเสียไอวิเศษไป 

มันก็กลับกลายเป็นก้อนหินแข็งโป๊ก โม่อีเหรินครุ่นคิดว่าควรจะจัดการ

ของเสียอย่างไร...นี่ล้วนเป็นเพราะนางต้องส้ินเปลืองวัสดุมากมาย 

ในระหว่างฝึกหลอมอาวธุ จงึบ่มเพาะให้นางรูจ้กัน�าของเหลอืใช้มาใช้ให้ 

เกดิประโยชน์ มเิชน่นัน้ต่อให้มขีองดอีกีมากเพยีงใด หากมองจากระดบั

ความสิ้นเปลืองแล้วก็คงไม่พอใช้

"ท่านแม่ พวกเราไปใต้น�้าหา 'ของอร่อย' อีกดีหรือไม่" เสี่ยวทุน 

มองหินผิวอ่อนก้อนน้ันแล้วก็นึกได้ว่าใต้น�้ายังมีของอร่อยอย่างอื่นอีก  

* กงเฟินลี่ฟาง คือลูกบาศก์เซนติเมตร
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จึงบอกกับโม่อีเหรินทันที

"ใต้น�้ายังมีอีก?!" โม่อีเหรินตะลึงงัน 

หินผิวอ่อนประเภทนี้พบไม่มาก คนท่ัวไปอาจคิดว่าก้อนหินที่ม ี

ความยืดหยุ่นประเภทน้ีมหัศจรรย์ย่ิงนัก น่าจะมมีลูค่ามาก ขายได้ราคาดี

ทว่าในสายตาของคนที่ดูของเป็น มันไม่ใช่เพียงแค่ขายได้ราคาดี

เท่านั้น ช่างหลอมต่างรู้ซึ้งถึงมูลค่าของหินผิวอ่อน

มนัคอืวัสดชุัน้เลศิในการหลอมประดษิฐ์ สิง่ของทีใ่ช้มนัเป็นวัสดหุลกั 

ในการหลอมจะมไีอวิเศษเข้มข้น อกีทัง้ในยามทีห่ลอมอาวุธ หากเตมิมนัลงไป

เป็นวัสดตัุวช่วย ไม่เพียงสามารถเพ่ิมความเหนียวและความทนทานให้กับ

อาวุธได้ ขณะเดียวกันพลังในการโจมตีและการป้องกันก็จะเพ่ิมขึ้นมาก 

ตามไปด้วย

กล่าวได้ว่าไม่มีช่างหลอมคนใดที่ไม่ชื่นชอบหินผิวอ่อน

ทว่าการถือก�าเนิดของหินผิวอ่อนไม่แน่ชดันกั ผูค้นมากมายเพียงรู้ว่า

อาจจะขุดเจอในแม่น�้าที่มีไอวิเศษเต็มเปี่ยม ดังนั้นในบรรดาพ่อค้า  

หินผิวอ่อนถือว่าเป็นวัสดุชั้นยอดที่หาได้ยาก ขอเพียงแค่ปรากฏ ปกต ิ

จะดึงดูดให้ผู้คนมากมายแย่งซื้อ

"เสี่ยวทุน ใต้น�้ามีเยอะหรือไม่" โม่อีเหรินสนใจอย่างยิ่ง

หากมอีกี โม่อเีหรนิไม่ถือสาทีน่างและเสีย่วทนุจะเคลือ่นย้ายพวกมนั

มาเก็บในแหวนพู่สวรรค์

โม่อเีหรนิยอมรบัว่าอนัทีจ่รงิความรูส้กึเวลาหาสมบติัเจอน้ันไม่เลวเลย... 

"ชนิดน้ีไม่มีแล้ว แต่มีชนิดอื่นที่อร่อยกว่า ทว่าอยู่ไกลจากที่นี ่

สักหน่อย ข้ากลัวว่าท่านแม่จะเป็นกังวล ดังนั้นจึงยังไม่ไป" 
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นี่นับว่าเป็นสัญชาตญาณอย่างหน่ึงของเส่ียวทุน แม้มันไม่ใช่ 

สัตว์วิเศษที่ตามหาสมบัติทุกอย่าง แต่มีสัญชาตญาณในการตอบสนอง

ต่อสมบัติฟ้าดิน เพราะส�าหรับมันแล้ว นี่เป็นของบ�ารุงชั้นยอดนะ!

"อืม...เช่นนั้นรอให้ดึกกว่าน้ีหน่อย พวกเราค่อยแอบลงน�้ากัน"  

โม่อีเหรินครุ่นคิดไปมา และสุดท้ายตัดสินใจไม่ยอมพลาดโอกาสดีเช่นนี้

ครัน้นางยกมอืขึน้โบก ก็เก็บหินผวิอ่อนบนเตยีงก้อนนัน้ลงสู่สระน�า้

ในแหวนพู่สวรรค์ได้แล้ว

หินผิวอ่อนเป็นสมบัติฟ้าดินซึ่งหาได้ยาก กระบี่อ่อนท่ีท่านตา 

หลอมให้นางก็แฝงด้วยวสัดุชนดินี ้ เพียงแต่เก็บสะสมได้ไม่มาก ดงัน้ันจงึ 

ใช้เป็นเพียงวัสดุตัวช่วย

ทว่าก็เป็นเพราะมีวัสดุหลอมเช่นนี้ ระดับความเหนียวของกระบี่ 

'หิมะแดง' จึงเหนือชั้นกว่ากระบี่ทั่วไปนัก

นางรู ้ว่าเดิมทีท่านตาก็อยากใช้หินผิวอ่อนมาหลอมกระบ่ีของ 

ตัวท่านเองใหม่อีกครั้งเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของกระบ่ี แต่เพราะจะต้อง 

หลอมกระบี่ให้นาง วัสดุไม่เพียงพอ ต่อมาจึงล้มเลิกไป

ตอนน้ีข้าหาหินผิวอ่อนเหล่านี้ได้ รอจนพบท่านตา ค่อยมอบมัน 

ให้ท่านเป็นของขวัญ!

หลงัจากเรอืแล่นไปได้หนึง่ชัว่ยามก็จอดลงด้านหน้าท่าเรอืเลก็แห่งหนึง่ 

หลงัจากขนถ่ายสนิค้าและผูค้นเสรจ็จงึออกเดินทางอกีครา

จากยามโหย่วสามเค่อถึงยามซวี* เป็นเวลาท่ีเรือจัดให้ผู้โดยสาร 

* ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.
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กินอาหารค�่า ด้วยเหตุนี้ยามนี้เกือบทุกคนจึงรวมตัวกันในห้องโถงใหญ่ 

โม่อเีหรนิไม่อยากแออดัรวมกับผูอ้ืน่ หลงัจากหยิบอาหารส่วนของ

ตนเองแล้วก็เดินมายังดาดฟ้าเรือ

'ท่านแม่ๆ' จู่ๆ เสี่ยวทุนก็ร้องเรียกขึ้น 

"อืม?" โม่อีเหรินก�าลังฝืนกินลูกชิ้นลูกหนึ่ง

แม้อาหารค�่าที่เรือจัดเตรียมไว้ให้ถือว่าไม่เลวนัก แต่โม่อีเหริน

เคยชินกับการกินอาหารสดใหม่ ส�าหรับอาหารท่ีอุ่นมาสักพักแล้วทิ้งไว้

จนเย็น นางรู้สึกเหมือนจะกลืนไม่ลง

นางถูกเลีย้งมาจนพิถีพิถันในรสชาตอิาหาร...ในระหว่างท่ีโม่อเีหรนิ

ก�าลังพิจารณาตนเองอยู่นั้น 

'ท่านแม่ มีคนที่มีของอร่อยอยู่กับตัว'

ในสายตาของเสี่ยวทุน นอกจากท่านแม่ท่ีส�าคัญท่ีสุดแล้ว ยังมี 

คนหรือสัตว์วิเศษท่ีท่านแม่ให้ความส�าคัญ ของท่ีกินได้และกินไม่ได้  

สามอย่างนี้

"คืออะไร" โม่อีเหรินกระซิบถาม

'ไม่รู ้ อยู่ด้านหลงัสดุโน่น' เสีย่วทุนเอ่ยอย่างยินดปีรดีา มคีวามรูส้กึ

อยากพุ่งตัวไปหา

โม่อเีหรนิรบีปลอบโยนเสีย่วทุน ไม่ให้มนับุ่มบ่าม จากน้ันจงึหนัไปมอง 

ด้านหลงัน้ันคือท้ายเรอืใช่หรอืไม่

นางเก็บอาหารทียั่งกินไม่หมด และหมนุกายเดนิไปยังท้ายเรือทันที

ด้านนอกห้องโถงท้ังสองด้านต่างมทีางเดินขนาบข้าง ซึง่เป็นทางเดนิ

เชือ่มถงึหัวเรอืและท้ายเรอื เมือ่มองเข้าไปในหน้าต่างข้างทางเดนิ ก็จะเหน็
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ด้านในห้องโถงเต็มไปด้วยผู้คนคล้ายอยู่ในโรงเตี๊ยมกระนั้น ผู้โดยสาร 

กินอาหาร สนทนาร่วมกันบนโต๊ะแต่ละตวั แสงไฟทีส่่องมาจากหน้าต่าง

ท�าให้บรเิวณโดยรอบสว่างไสว

แต่พอพ้นจากเขตห้องโถง ท้ายเรือมีเพียงโคมไฟใหญ่แขวนอยู่ 

บนเสากระโดงเรือเพ่ือส่องแสงสว่างและช้ีให้เรือล�าเล็กหรือผู้คนบนฝั่ง

ละแวกใกล้เคียงเห็นว่าเรือก�าลังแล่นผ่านไป

เพราะเข้าสู่ยามราตรี ท้องฟ้ามืดมิด เรือแล่นช้ากว่าเวลากลางวัน 

มากนัก แล่นไปสู่เบื้องหน้า คลื่นแม่น�้ากระทบตัวเรือ ส่งเสียงคล้าย 

คลื่นลูกเล็กกระทบชายฝั่งกระนั้น ฟังแล้วรื่นหูอย่างยิ่ง

เมือ่โม่อเีหรนิเดนิมาถึงสดุทางก็มองเหน็ดาดฟ้าท้ายเรอืท่ีโล่งกว้าง

มโีต๊ะกลมตวัหน่ึงวางอยู่ มโีคมไฟหนึง่ดวงวางไว้บนโต๊ะ บรุษุผูห้นึง่และ 

สตรีนางหน่ึงนั่งอยู่ด้านข้าง โดยรอบมีองครักษ์สองสามคนยืนอยู่และ 

มีสาวใช้คอยปรนนิบัติดูแลเรื่องอาหารการกิน

เพียงมองเสื้อผ้าบนร่างบุรุษและสตรีสองคนนั้นก็รู้ว่าฐานะของ 

พวกเขาต้องมั่งคั่งยิ่งนัก

บรุษุผูน้ัน้ดทู่ายังอยู่ในวัยหนุ่ม อายุราวย่ีสบิปี สวมอาภรณ์สขีาวนวล 

ปักเลื่อมสีทองตรงชายชุด เครื่องหน้าหล่อเหลาคมคาย ท่าทางสุภาพ 

เยือกเย็น ดูท่าคล้ายเป็นคุณชายผู้สูงศักดิ์

ส่วนสตรีนางนั้นดูท่าอายุมากกว่าเขาสองสามปี สวมชุดกระโปรง

สชีมพู ปักรปูดอกโบต๋ันตรงชายชดุ ผวิพรรณขาวเนยีนไร้ท่ีติ รปูหน้างดงาม 

ท่าทางหยิ่งยโส ดูท่าร�่ารวยมีเกียรติเช่นกัน

บรุษุและสตรท่ีีมคีนรบัใช้ข้างกายมากมายสองคนนีไ้ม่ใช่คนทีน่าง
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มองเห็นตอนก่อนขึ้นเรือหรือไร

ขณะก�าลังครุ่นคิดอยู่นั้น โม่อีเหรินก็ถูกองครักษ์ที่เฝ้ารักษาการณ ์

อยูด้่านหน้าขวางทางไว้ ก่อนจะได้ยินเพียงองครกัษ์เอ่ยขึน้เสยีงเย็น

"ที่นี่ห้ามคนนอกเข้า ขอแม่นางกลับไปเถิด"
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13

ห้ามคนนอกเข้า? ดาดฟ้าท้ายเรอืกลายเป็นเขตส่วนตัวต้ังแต่เมือ่ไร! 

โม่อีเหรนิยังไม่ทันพูดถึงข้อสงสัยน้ี เสียงตะโกนเกรีย้วกราดก็ดังมาจาก

ทางเดนิอกีฝ่ังหน่ึง 

"ถอยไป!"

"โปรดออกไปเดี๋ยวนี้!" องครักษ์อีกด้านหนึ่งเอ่ยเสียงเย็น

"ดาดฟ้าเรือกลายเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวตั้งแต่เมื่อไร เรือไม่มีกฎเกณฑ์

เยี่ยงนี้ เจ้ามาขับไล่คนด้วยเหตุใดกัน!"

ครัน้บรุษุผูน้ัน้กล่าวด้วยเสยีงฉนุเฉยีว ก็มอีงครกัษ์อกีคนเดนิไปหาทนัที 

องครักษ์สองคนร่วมมือกัน ต่อสู้สองสามทีก็ซัดจนเขาสลบแล้วโยนไป

นอนด้านข้าง

จากน้ันองครกัษ์ท่ีเฝ้าปลายทางก็เดนิข้ึนหน้าต่อไป ห้ามไม่ให้ผูใ้ด 

เข้าสู่ช่วงท้ายเรือ
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"จริงๆ เลย เหตุใดไม่ว่าจะเดินไปท่ีใดล้วนพบคนไม่กลัวตาย 

มาคอยหาเรื่อง" สตรีที่ดูเป็นคุณหนูสูงศักดิ์เย่อหย่ิงนางนั้นดื่มชาด้วย

ท่วงท่าสง่างาม ทว่าน�้าเสียงการพูดการจาเหน็บแนมเป็นอย่างมาก

"ในเมือ่กินอิม่แล้วก็กลับห้องพักผ่อนเถิด" บรุษุทีด่เูป็นคณุชายสงูศกัดิ์

ซึง่น่ังตรงข้ามนางขมวดคิว้น้อยๆ เอ่ยกับสตรนีางน้ัน

"ไม่เอา ในห้องอบอ้าวจะตาย อยู่ท่ีนี่สบายกว่า" สตรีนางนั้น 

เอ่ยอย่างวางท่า

แม้อากาศเดือนสิบเอ็ดหนาวเย็นเล็กน้อย ทว่านางสวมอาภรณ ์

ทีท่อด้วยเน้ือผ้าราคาแพงและเสือ้กันลมขนสัตว์ จงึไม่กลัวลมหนาวอ่อนๆ 

เช่นนี้ 

"ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ของพี่เพียงผู้เดียวนะ"

"แล้วอย่างไร ดาดฟ้าเรอืไม่ได้มเีพียงท่ีเดียว พวกเขาสามารถเดินไปยัง

ด้านหน้าก็ได้"

"ที่นี่คือเรือ ไม่ใช่ที่เรือน" 

"เดิมทีข้าก็อยากเหมาเรือทั้งล�า หากไม่ใช่เจ้าห้ามไว้ ไยพวกเรา 

จะต้องใช้เรือร ่วมกับคนพวกนี้ ต ้องทนความหนวกหูของพวกเขา  

น่าร�าคาญจะตายไป" 

"พ่ีสาม ข้าจะพูดอีกครั้ง เวลาออกข้างนอกอย่ามากพิธี หากท่าน 

คิดจะก่อกวนอีกครั้งก็จงกลับไปเถิด!"

"ข้า..." แลมองสหีน้าเย็นชาของน้องชาย นึกถงึค�าก�าชบัของท่านพ่อ

ก่อนออกจากเรอืนมา แล้วยังมเีรือ่งท่ีตนเองไหว้วาน ในทีส่ดุนางก็ส�ารวม

เล็กน้อย "ได้ๆ ข้าเชื่อฟังเจ้าก็หมดเรื่อง เจ้าอย่าไล่ข้ากลับไปนะ" 
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"จ�าค�าทีท่่านพูดในขณะน้ีไว้ อย่าให้เหล่าองครักษ์ขบัไล่คนแทนท่าน 

อกี" คณุชายผูส้งูศกัด์ิเหลอืบมองโม่อเีหรนิท่ียืนอยู่ตรงราวระเบยีงแวบหนึง่ 

ก่อนจะส่งสญัญาณมอืไปทางองครกัษ์ท่ีเฝ้ารกัษาการณ์ตรงปลายทางเดนิ

เหล่าองครกัษ์รบีขยบัเข้ามาเปลีย่นเป็นยืนโดยรอบเจ้านาย กลายเป็น

วงล้อมองครกัษ์

โม่อเีหรนิแลมองบรุษุทีถู่กซดัจนสลบอย่างเวทนา นางเดนิไปข้างหน้า

ไม่ก่ีก้าว มอืก�าราวระเบยีงด้านข้าง แสร้งชมทิวทัศน์ยามค�า่คนืพลางถาม

ในใจ...

เสี่ยวทุน ของที่เจ้าพูดถึงอยู่ทางใด 

'อืม...มสีองอนันะ' เสีย่วทุนล�าบากใจย่ิงนกั มนัอยากได้ทัง้สองอย่าง

สองอัน?

'ทางนัน้มอีนัหน่ึง' มนัชีไ้ปทางโต๊ะ 'ทางน้ันก็มอีนัหนึง่' แล้วก็ชีไ้ปทาง

ด้านหลงัซึง่เป็นห้องโดยสารทีอ่ยู่ด้านบนห้องโถง

ด้านหลงัอนันีเ้สีย่วทุนเพ่ิงรูส้กึถึงความเอรด็อร่อย ท้ังมนัยังรูส้กึถงึ

กลิน่อายทีแ่ผ่ออกมาจากทางด้านหลงั...คล้ายกับสร้อยทีท่่านแม่สวมอยู่ 

เพราะยามนี้ดูเหมือนทุกคนจะไม่ได้อยู่ในห้องพัก ดังนั้นห้องพัก 

ชั้นห้าและชั้นหกจึงมืดสนิท มองเห็นไม่ชัด

ทว่าห้องพักบนชัน้หกทีอ่ยู่ตรงกลางเย้ืองไปทางขวา โม่อเีหรนิรู้สึกว่า

ตรงนัน้มีคนผูห้นึง่อยู่ และคล้ายกับจ้องมาท่ีตน!

โม่อีเหรินรีบหันหลังให้ นี่นางคงไม่ได้ท�าอะไรดึงดูดความสนใจ 

กระมัง

'ท่านแม่...' เสี่ยวทุนเรียก
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เสี่ยวทุน ของของคนอื่นพวกเราไปแย่งมาไม่ได้ เจ้าบอกว่าใต้น�้า 

ยังมขีอง ยามนีรู้ห้รอืไม่ว่าอยู่ทีใ่ด โม่อเีหรนิไม่เคยคดิจะเป็นขโมยในชาตนิี้ 

จึงรีบเบนความสนใจของเสี่ยวทุนทันที

'อยู่...ข้างหน้าไปอีก ไกลนิดหน่อย' เสี่ยวทุนหงุดหงิดเล็กน้อย  

'ท่านแม่ มิเช่นนั้นข้าไปเองก็ได้ ท่านรอข้าอยู่บนเรือเถอะ'

แม้อยากไปหาสมบตัพิร้อมท่านแม่ แต่ว่าท่านแม่อยู่ใต้น�า้นานเกินไป 

จะไม่เป็นผลดี ดังน้ันเสีย่วทนุจงึตัดสนิใจ อย่างไรเสยีมนัไปเอาของมาให้

ท่านแม่เองจะดีกว่า

ไม่รบี โม่อเีหรนิปลอบมนั ทีบ่อกว่าข้างหน้าไปอกีนีไ่ปทางใดหรอื

'ทางนั้น' เสี่ยวทุนเหลือบมองชั่วครู่ 

เป็นทางที่เรือก�าลังแล่นไปน่ี โม่อีเหรินวางใจโดยพลัน พวกเรา 

นั่งเรือไปก่อน รอจนใกล้ถึงแล้วเจ้าค่อยบอกข้า

'ได้' เสี่ยวทุนว่าง่ายมาก มันเชื่อฟังโม่อีเหรินเพียงผู้เดียว

โม่อีเหรินเพ่ิงปรึกษากับเสี่ยวทุนเสร็จ เสียงสนทนาก็ดังมาจาก 

ด้านข้าง...

"ฉางเฟิง ส�าหรบัเรือ่ง...เรือ่งท่ีท่านพ่อพูดถงึ เจ้าคดิตดัสินใจเช่นไร" 

คุณหนูที่ค่อนข้างหย่ิงยโสถามอย่างระมัดระวังเล็กน้อย "ได้ยินว่า... 

คุณหนูสกุลฉู่ฝีมือไม่เอาไหนเลย..." 

พอได้ยินสี่ค�านี้ โม่อีเหรินจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

"พ่ีสาม เรือ่งน้ีท่านไม่ต้องกังวลและไม่ต้องมายุ่ง เร่ืองท่ีข้ารบัปากท่าน  

จะต้องจดัการก่อนอยู่แล้ว" คุณชายสงูศักดิต์อบ

"เช่นน้ัน...เช่นน้ันก็ดแีล้ว ขอบคณุน้องเฟิง" แม้ไม่ได้เอ่ยถามในค�าตอบ 
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ที่อยากรู้ ทว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ นางก็วางใจ

เมือ่โม่อเีหรนิไม่ได้ฟังข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ อกีทัง้ไม่อาจถามตรงๆ 

ได้ จึงต้องล้มเลิกโดยพลัน

อย่างไรเสยี 'คณุหนสูกุลฉู'่ น่ันคงไม่ได้หมายถึงตวันาง ไม่ต้องไปสนใจ

หรอก

โม่อีเหรินชมทิวทัศน์ต่อไป

สถานท่ีที่แม่น�้าเหิงเหอไหลผ่านส่วนใหญ่ล้วนเป็นตัวเมือง เพราะ 

การขนส่งทางน�า้พัฒนามากขึน้ จงึท�าให้ทกุเมอืงทีอ่ยู่ตดิแม่น�า้รุง่เรอืงกว่า

เมืองอื่นๆ

ท่ามกลางท้องฟ้ายามราตรี เรือค่อยๆ เคลื่อนตัวไปเบื้องหน้า  

ทกุๆ ระยะท่ีเรอืเคลือ่นไปก็จะมองเหน็โคมไฟทีแ่ขวนอยู่บนฝ่ังลบิๆ อกีท้ัง

ในระยะใกล้ก็มองเหน็โคมไฟเลก็ๆ แกว่งไกวไปมาสองสามดวงกระจายตวั

กันอยู่บนผืนน�้า คล้ายเป็นเรือชาวประมง

บนแม่น�า้เหงิเหอ นอกจากเรอืโดยสารแล้วยังมชีาวประมงทีค่อยเก็บ

ผลผลติทางน�า้โดยเฉพาะ ได้ยินว่านอกจากปปูลาแล้ว บางคร้ังก็จะตกได้แร่

และอาวุธประหลาด น่ันมมีลูค่ามากกว่าปปูลาย่ิงนัก จากการประเมนิราคา

ของสมาคมพ่อค้า หากโชคดีจะได้ลาภลอยมาก้อนหน่ึง

โม่อีเหรนิชมทัศนยีภาพบนแม่น�า้เหิงเหออย่างแปลกใจพลางจบัตาดู

ด้านหลัง

แม้นางไม่ได้มองทางด้านหลังด้วยสายตา ทว่านางฝึกเคลด็วิชาฮุน่ตุน้ 

มาห้าปี จากการฝึกวิชาอย่างจริงจัง ทักษะการรับรู้ของนางก็พัฒนาเป็น

ทวีคูณเช่นกัน
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แม้ไม่มองด้วยตา นางก็สัมผัสถึงความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม

ได้อย่างง่ายดาย

เอ๊ะ?

จู ่ๆ ก็บังเกิดความปั่นป่วนใต้น�้าจากระยะไกล จากนั้นบางสิ่ง 

ก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วยิ่งยวด

มันมาแล้ว!

โม่อีเหรินยังไม่ทันตอบสนอง คลื่นแม่น�้าลูกใหญ่มหึมาก็ถาโถม 

มาจากใต้น�้า เรือถูกจู่โจมในทันใด ตัวเรือสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงยิ่ง

นางคว้าราวระเบยีงไว้โดยไม่รูต้วั แล้วหนัไปมองทางหัวเรอื คลืน่แม่น�า้

พุ่งสงู ลอยขึน้ไปในอากาศ

"อ้า..."

"อ๊าย!"

"เกิดอะไรขึ้น!"

ตูม! 

ไม่เพียงมเีสียงกรดีร้องดงัระงมท้ังล�าเรอื ซ�า้ยังมคีนตกลงไปในแม่น�า้

ด้วย

"ทุกคนระวัง! คว้าจบัหลกัยึดไว้ให้มัน่ ไม่ต้องต่ืนตระหนก!" หัวหน้าเรอื

ปรากฏตัวบนดาดฟ้าเรอืทนัใด เคลือ่นพลงัยุทธ์พลางตะโกนเสียงดงัลัน่

ทุกคนบนเรือล้วนได้ยิน ขณะเดียวกันลูกเรือก็ปรากฏตัวตามมา

อย่างรวดเร็ว 

"ทกุคนโปรดรบีเดินเข้าไปในห้องโดยสารตามค�าชีแ้นะ!" หัวหน้าเรอื

เอ่ยขึ้นอีก
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ครั้นกล่าวจบ เขายังออกค�าสั่งอีกหลายอย่าง 

ทั้งสั่งให้ลงน�้าไปช่วยคน ทั้งสั่งให้หยุดเรือ 

องครักษ์ที่มาพร้อมเรือรวมตัวกันท่ัวทุกด้านทันที โดยเฉพาะ 

ทางหัวเรือ

ผูค้นเห็นเพียงคลืน่แม่น�า้ทีพุ่่งสงูเสยีดฟ้าซดัโครมลงมา ท่ามกลาง

ความมืดมิดนั้นกลับเห็นเพียงหนวดหลายเส้นเกาะอยู่ที่ตัวเรือยั้วเยี้ย

"นั่นคืออะไร!"

"อ้า..."

"เป็นสัตว์วิเศษระดับหก ปลาหมึกยักษ์จากใต้น�้า!" มีคนมองออก 

ในที่สุด

ระดับหก?! ทุกคนอ้าปากหายใจหอบ

ในดินแดนเทพยุทธ์ แม้จะมีสัตว์วิเศษอยู่ไม่น้อย ทว่าสัตว์วิเศษ

ระดับห้าขึ้นไปจะพบได้ยากมาก และพลังการจู่โจมจะรุนแรงเป็นพิเศษ 

ยามนีจู้่ๆ  มสีตัว์วิเศษระดับหกมาปะทะ อกีทัง้พวกเขายังอยู่บนเรอื 

จะต้องปราบปลาหมึกยักษ์ระดับหกจากใต้น�้าลึกที่ตัวใหญ่มหึมาและ 

มีพลังมหาศาล... 

ทันใดน้ันหัวหน้าเรือพลันก�าดาบไว้ในมือ กระโดดตัวลอยข้ึนไป

กลางเวหา พลังนักยุทธ์ขั้นฟ้าพรั่งพรูออกมาทันใด ก่อนจะฟาดดาบลง

"ดาบที่หนึ่ง เริ่ม!" ไอดาบลอยสูงขึ้น พุ่งเป้าไปที่ปลาหมึกยักษ์ 

"อูโยว..." เดิมทีปลาหมึกยักษ์เตรียมจะพุ่งมาเบื้องหน้า แต่กลับ 

ร้องโหยหวนโดยพลัน มันเจ็บปวดจนล่าถอยไปใต้น�้า

"ถอยเรือไปห้าจั้งทันที เตรียมธนูให้พร้อม!" หัวหน้าเรือกลับไปยัง
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ดาดฟ้าเรือ และออกค�าสั่งอีกครั้ง

ลูกเรือด�าเนินการตามค�าสั่ง ขณะเดียวกันมือธนูหกคนพลันยืนอยู่

ที่หัวเรือ ทุกคนง้างธนูยักษ์สีแดงที่มีความยาวสี่ฉื่อ*

จู่ๆ ปลาหมึกยักษ์ก็พุ่งขึ้นเหนือผิวน�้าอีกครา...

"ง้างธนู ยิง!"

ธนูสีแดงฉานหกดอกยิงไปยังตัวปลาหมึกยักษ์พร้อมกัน อีกทั้งยัง

พ่นเปลวไฟออกมา ไม่เพียงแทงจนปลาหมึกยักษ์ได้รับบาดเจ็บ ธนูน้ัน 

ยิ่งท�าให้ไฟลวกจนเป็นแผลกว้างขึ้น 

"อูโยวๆ..." ปลาหมึกยักษ์ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอีกคร้ัง 

หนวดนับไม่ถ้วนแหวกว่ายยั้วเยี้ย 

"ง้างธนู ยิง!" หัวหน้าเรือออกค�าสั่งอีกครา 

แม้ปลาหมกึยักษ์จะไม่ฉลาด ทว่าสตัว์วิเศษระดบัหกก็มสีตปัิญญา

เท่ากับเด็กห้าหกขวบ มันตระหนักได้ถึงความร้ายกาจของธนูไฟ จึงรีบ 

ด�าดิ่งลงไปใต้น�้าทันที

ธนูหกดอกลอยค้างโดยพลัน ก่อนจะร่อนกลับมา

"เก็บธนู เตรียมป้องกัน!" ครั้นหัวหน้าเรือเห็นสถานการณ์เช่นน้ี 

สีหน้าเขาเคร่งเครียดย่ิงกว่าเมื่อครู่ตอนปลาหมึกยักษ์ปรากฏตัวเสียอีก 

สายตาเขาคอยสอดส่องไปยังผิวน�้าในทุกทิศทุกทางไม่หยุดหย่อน

"ธนท่ีูยิงไม่โดนเป้าแล้วยังร่อนกลบัมาเองได้ ช่างมหัศจรรย์โดยแท้" 

โม่อีเหรินมองดูอยู่ด้านหลัง ชื่นชมไม่หยุด

"แม่นางไม่รู้หรือว่าธนูชนิดนั้นมีช่ือเรียกว่า 'คันธนูเพลิง' คันธนู 
* ฉือ่ (เชยีะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมยัโบราณ เทยีบระยะประมาณ 10 น้ิว หรอืหนึง่ส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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และลูกธนูล้วนเป็นฝีมือของช่างหลอมซึ่งท�าข้ึนเป็นพิเศษ เมื่อยิงธนู 

ออกไป คร้ันพุ่งโดนเป้าหมายก็จะเผาไหม้ด้วยตวัมนัเอง เป็นอาวุธล�า้ค่า

คุณภาพสูงชนิดหน่ึง พลังในการจู่โจมรุนแรงย่ิงนัก" นักยุทธ์ผู้หน่ึงที่ชม

ความคึกคักเช่นเดียวกับโม่อีเหรินอธิบายอย่างกระตือรือร้น นางยืนอยู ่

ด้านข้างเขาห่างออกไปเพียงสองสามก้าว

อาวุธที่ช ่างหลอมหลอมออกมามีการแบ่งล�าดับข้ัน แบ่งเป็น 

สามประเภท อาวุธล�้าค่า อาวุธวิเศษ และอาวุธราชา แต่ละประเภท 

ยังแบ่งเป็นคุณภาพสูง กลาง ต�่า

อาวุธล�้าค่าคุณภาพต�่าพบได้ทั่วไป โดยปกติช่างหลอมข้ันกลาง

สามารถหลอมอาวุธล�า้ค่าคณุภาพกลางได้เป็นล�าดับรองลงมา อาวุธล�า้ค่า

คณุภาพสงูแม้จะเหนอืกว่าคณุภาพกลางเพียงระดบัเดยีว ทว่าหลอมยากกว่า

ไม่ใช่น้อย มูลค่าก็สูงกว่าอาวุธล�้าค่าคุณภาพกลางหลายเท่าตัวนัก

"มเิสยีแรงจรงิๆ ทีส่มาคมพ่อค้าเฟิงหลนิน�าอาวธุล�า้ค่าคณุภาพสงู

ออกมาหกชิน้อย่างง่ายดาย คนมฐีานะมัง่คัง่กว่าย่อมพูดเสยีงดงักว่าเสมอ!" 

นักยุทธ์หนุ่มถอนใจเอ่ย

เขามองโม่อีเหริน มองแล้วมองอีก ก่อนจะถามอย่างประหลาดใจ

เล็กน้อย "แม่นาง เจ้าไม่กลัวหรือ"

"กลัวอะไร"

"ปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นอย่างไรเล่า หากโดนหนวดมันรัดเข้า เจ้า 

ไม่ต้องรอจนถูกมันกินลงท้อง พอโดนหนวดรัดก็จะรัดเจ้าจนตายแล้ว"

"มพีวกหวัหน้าเรอือยู ่ ไม่ต้องกลวัหรอก" โม่อีเหรินแสดงสหีน้าเลือ่มใส 

เอ่ยอย่างไร้เดียงสาย่ิงนกั
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"หวัหน้าเรอืฝีมอืเก่งกาจย่ิงนกั เขารับมอืกับปลาหมกึยักษ์ระดบัหก

ได้อยู่แล้ว แต่ไม่แน่ว่าเขาจะรบัรองความปลอดภัยของทุกคนได้ แม่นาง

เข้าไปในห้องโดยสารดีกว่า จะปลอดภัยกว่านะ" นักยุทธ์หนุ่มเอ่ยด้วย

ความหวังดี

"ข้าไม่กลัว" โม่อีเหรินตอบหนึ่งประโยคย้ิมๆ จู่ๆ สายตานาง 

ก็เหลือบมองไปยังผิวน�้าด้านข้างตัวเรือ ก่อนเอ่ยกับเขาอีกว่า "พวกเรา

ถอยสักหน่อยจะดีกว่า"

"เช่นนั้นหรือ" นักยุทธ์หนุ่มถอยหลังพร้อมนาง 

เขาได้ชมความคึกคักร่วมกับแม่นางที่งดงามเช่นน้ี ย่อมจะดีกว่า

แออัดกับพวกคนโผงผางคนอื่นๆ แน่นอน 

ทว่าพวกเขาสองคนเพ่ิงถอยมาไม่ก่ีก้าว ก็ได้ยินเสยีงตวาดท่ีคุน้เคย 

"ไยจึงถอยมา อย่าถอยมาอีกนะ!"

โม่อีเหรินกระตุกมุมปาก

สตรีเรื่องมากนางนี้ยังอยู่?!

"ท่ีน่ีก็ไม่ใช่เรือนของท่าน ท่านมีสิทธ์ิอะไรมาขับไล่" นักยุทธ์หนุ่ม 

ที่อยู่ด้านข้างโม่อีเหรินตอบอย่างไม่ไว้หน้า

โม่อเีหรนิครุน่คดิ เขาคงไม่ได้เหน็ฉากทีม่คีนโดนซดัจนสลบแล้วทิง้ไว้

ด้านข้างเป็นแน่

"เจ้ากล้ามาเสยีมารยาทกับข้าเยีย่งนี?้ องครกัษ์ สัง่สอนเขาให้เขด็!" 

สตรีผู้สวมอาภรณ์สีชมพูออกค�าสั่งต่อองครักษ์ 

"แม่นางท่านนี ้ คุณชายท่านน้ี โปรดอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันบนเรือ" 

ผู้ดูแลเรือที่รับผิดชอบความปลอดภัยด้านท้ายเรือเอ่ยขึ้นทันที
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"พี่สาม!" คุณชายผู้สูงศักดิ์ที่อยู่ด้านข้างนางตะโกนเสียงทุ้มต�่า

"ฮึ!" สตรีชุดสีชมพูร้องฮึเสียงหนึ่งอย่างไม่พอใจ 

"มันมาแล้ว!" จู่ๆ โม่อีเหรินก็ตะโกนเสียงดังลั่น

ผูค้นวิง่วุ่นไปยังอกีฝ่ังหนึง่ ทกุคนยังคงสงสัยว่าอะไรมาแล้ว ก่อนท่ี 

จะเห็นปลาหมกึยักษ์ใต้น�า้ลกึโผล่ข้ึนมาจากแม่น�า้ด้านน้ี พอมนักางหนวด 

ออกก็คว้าตัวผู้โดยสารและองครักษ์บนเรือได้หลายคน

"ทุกคนรีบเข้าไปในห้องโดยสารเร็ว!" ผู้ดูแลเรือตะโกนได้ทันเพียง

ประโยคเดียว จากน้ันก็เคล่ือนพลังวิเศษท่ัวร่าง ปลาฉลามสเีขยีวมรกตตัวหนึง่

โผล่ออกมาทันใด มันสะบัดหางและงับปลาหมึกยักษ์แผลหนึ่ง

"อูโยวๆๆ..." ปลาหมึกยักษ์ร้องครวญครางอย่างเจ็บปวด หนวด 

หลายเส้นคลายออก คนท่ีโดนจบัตัวไม่ก่ีคนน้ันก็ตกลงไปในน�า้ตามๆ กนั 

"กระโดดลงไปช่วยคน!" ผูด้แูลเรอืออกค�าสัง่ ขณะเดยีวกันเขาก็สัง่ให้

ฉลามมรกตสัตว์วิเศษของเขาเข้าโจมตีปลาหมึกยักษ์ต่อไป

สัตว์น�้าสองตัวต่อสู้กันในทันใด เป็นผลให้ผิวน�้ากระเพ่ือมไหว 

ละอองน�้าสาดกระเซ็น 

"โอ้!" 

"อ้า!" 

"หนีไป!" 

เกิดความอลหม่านบนดาดฟ้าช่วงท้ายเรือ ทุกคนล้วนหลบหลีก 

น�า้ทะเล ว่ิงหัวซกุหวัซนุ กอปรกับเสยีงโกรธข้ึงของคุณหนูนางใดนางหนึง่

หลงัจากท่ีโม่อเีหรนิหลบหลกีไม่ก่ีก้าว นางก็ตดัสนิใจกระโดดลอยตวั

ขึน้ไปบนระเบียงห้องพักชัน้ห้าแล้วนัง่บนราวระเบยีง
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ขณะนัน้ไม่ใช่มเีพียงนักยุทธ์หนุม่ทีเ่ดมิทยืีนอยู่ข้างนางจะตกตะลงึ 

แม้แต่ผู้ดูแลเรือยังเบนความสนใจมาเหลือบมองนางแวบหนึ่ง

"พวกเราก็ขึ้นไปด้วยแล้วกัน" พอเห็นดาดฟ้าเรือยุ่งเหยิงวุ่นวาย  

สตรีนางนั้นที่อารมณ์ไม่ค่อยดีจึงดึงน้องชาย ชี้ไปด้านบนพลางเอ่ย 

"อืม" ครั้นคุณชายสูงศักด์ิเห็นความวุ่นวายรอบข้างจึงพยักหน้า  

ดึงพี่สาวแล้วกระโดดขึ้นไปยังระเบียง 

จากนั้นก็มีองครักษ์ห้าหกคนกระโดดตามหลังมา

"แม่นางท่านนี้ ขอรบกวนด้วย" ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ต้อง 

เรียงล�าดับมาก่อนมาหลัง คุณชายสูงศักด์ิท่านนั้นเอ่ยกับโม่อีเหริน 

อย่างสุภาพยิ่งนัก

โม่อีเหรนิยังไม่ทันพูดอะไรก็เห็นปลาฉลามมรกตและปลาหมกึยักษ์

กระแทกใส่กัน ทีน่่าอัศจรรย์คือปลาฉลามท่ีมขีนาดเลก็กว่าปลาหมกึยักษ์

กว่าครึง่ ทว่าพลงัทีส่่งออกมาไม่แพ้ปลาหมกึยักษ์สกันิด ในสถานการณ์ 

ทีท่ั้งสองตัวปะทะกัน ขณะเดียวกันพวกมันก็ถูกอีกฝ่ายกระแทกจนปลิว 

แต่ปลาฉลามดันลอยมาในทิศทางระเบียงนี้พอดี

"แย่แล้ว!" 

เดิมทีโม่อีเหรินน่ังอยู่บนราวระเบียงอย่างเอ้อระเหย นางมองดู 

ความวุน่วาย พลนัร้องเสยีงต�า่เสยีงหน่ึง แล้วถีบตนเองเพ่ือกระโดดหลบ

ทันที

คณุชายสงูศกัดิท่์านน้ันเห็นเข้าก็ผลกัพ่ีสาวของตนไปทางองครักษ์

ด้านข้างทันที

"พานางกลับห้องพัก!" 
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"ฉางเฟิง!" 

"กลับห้องไปเสีย!" คุณชายสูงศักดิ์ออกค�าสั่งอย่างห้ามปฏิเสธ 

"...เจ้าเองก็ระวังตัวด้วย" สตรีชุดสีชมพูไม่มีทางเลือก ท�าได้เพียง

ต้องกลับห้องพักทันทีพร้อมองครักษ์ 

ครัน้คณุชายสูงศกัดิซ์ดัฝ่ามอื พลันเคลือ่นพลงัยุทธ์ของนักยุทธ์ขัน้ฟ้า 

ไปเบือ้งหน้า สร้างก�าแพงป้องกันเอาไว้เพ่ือขวางพลงัปะทะของฉลามมรกต 

ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ท�าร้ายมนั

"ขอบคุณมาก" ผู้ดูแลเรือเอ่ย

จากน้ันเขาก็บัญชาการให้ฉลามมรกตติดตามจู่โจมปลาหมึกยักษ์

ต่อไป

เมื่อครู ่หลังจากปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นโดนกระแทกจนปลิวไป  

ร่างมหมึาก็ชะงกัค้างบนอากาศโดยพลนั หนวดย้ัวเย้ียเบือ้งล่างส่ายไปมา 

หนวดเส้นหนึ่งยังจับตัวคนไว้สองคน

"ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!" สองคนน้ันตะโกนโหวกเหวกด้วยความหวาดกลวั

สดุขดี

ครั้นผู ้ดูแลเรือเห็นเข้าจึงรีบเปลี่ยนค�าสั่งทันที ให้ฉลามมรกต 

รอโอกาสเข้าช่วยเหลือคน ส่วนเขาเองคอยบัญชาการมือธนู

"เล็งเป้าที่หัวปลาหมึกยักษ์ ยิง!"

ธนูไฟสีแดงเพลิงหกดอกยิงออกไปอีกครั้ง 

ปลาหมึกยักษ์หลบทัน ทว่ายังยิงโดนสองดอก 

"อูโยวๆ อูโยวๆ..." 

ปลาหมึกยักษ์คล้ายกับครวญครางอย่างเจ็บปวดผ่านทางจมูก 
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เสียงดังระงมไปรอบด้านอีกครา หนวดท่ีส่ายไปมาหดเข้าเพราะได้รับ

ความเจ็บปวด จึงปล่อยคนหนึ่งลงมา

"อ๊าก...ช่วยด้วย..."

คนที่ลอยคว้างตกลงมา ยังไม ่ทันยินดีปรีดาที่หนีรอดจาก 

หนวดปลาหมึกได้ ก็ต ้องเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ที่จะตาย 

อย่างอนาถอีกครั้งในทันใด

จากนั้นฉลามมรกตว่ายไป ใช้แผ่นหลังรองรับคนผู้น้ันทันที แล้ว 

ส่งขึ้นไปบนเรือ

"ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!" อกีคนหน่ึงท่ียังถกูปลาหมกึยักษ์จบัอยู่กรีดร้อง

อีกครั้ง

"มือธนูเตรียม ยิง!" ผู้ดูแลเรือออกค�าสั่งอีกครั้ง 

ปลาหมึกยักษ์ไม่หนีแล้วในครั้งนี้ มันเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนตัว 

เลก็น้อย ขณะทีท่กุคนยังคงมองเหน็มนัอยู่ มนัก็กลนือีกคนหน่ึงท่ียังถูกจบัอยู่

เข้าปากทั้งตัว

"กรี๊ด!"

"อ๊าก!"

ผู้คนบนเรือที่เห็นเหตุการณ์ต่างอ้าปากค้างเบิกตาโพลงกันหมด 

บางคนงุนงง บางคนถึงขนาดเกือบจะอาเจียน

หลังจากกลืนคนลงไปทั้งตัวแล้ว ปลาหมึกยักษ์ก็ด�าดิ่งลงไปใต้น�้า

ทันที ธนูหกดอกจึงค้างกลางอากาศทั้งหมด

"ฉลามมรกต ตามไป!" ครั้นผู้ดูแลเรือเห็น จึงรีบสั่งสัตว์วิเศษของ

ตนเองให้ตามไป จากนั้นก็สั่งลูกเรือรีบจัดการให้ทุกคนบนดาดฟ้าเรือ 
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กลับเข้าห้องพักตนเอง

ยามน้ีบนดาดฟ้าเรือเหลือเพียงลูกเรือ ยังมีโม่อีเหรินที่หยุดยืน 

อยู่บนระเบียงชั้นห้าและคุณชายสูงศักดิ์ผู้น้ัน รวมทั้งผู้โดยสารที่อาศัย 

อยู่บนชั้นห้า

"ปลาหมึกยักษ์โหดเหี้ยมยิ่งนัก..." โม่อีเหรินกัดริมฝีปาก

นางชืน่ชอบสตัว์วิเศษ ทว่าก็นึกเกลยีดสตัว์วเิศษท่ีโหดร้ายป่าเถ่ือน 

เมื่อครู่ปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นจงใจกินคนให้ทุกคนได้เห็นกับตา

นางสดูหายใจลกึๆ ระงับความสะอดิสะเอยีนทีม่ต่ีอปลาหมกึยักษ์

ตัวนั้น พลันจ้องมองผิวน�้าอย่างตรึกตรอง

น�้าเค็มกับน�้าจืดมีสภาพแวดล้อมต่างกันย่ิงนัก ปลาหมึกยักษ์ 

จากใต้น�้าลึกโดยปกติจะอาศัยอยู่ในทะเลหรือทะเลสาบใหญ่ เหตุใดจึง

แหวกว่ายมายังแม่น�้าได้

"แม่นาง เจ้าคงไม่เป็นไรกระมัง"

"เอ๋?" โม่อีเหรินเงยหน้า มองเห็นคุณชายสูงศักด์ิผู้นั้นมองมาทาง

ตนเองอย่างห่วงใย

"ข้าไม่เป็นไร" นางส่ายหน้า มองเขาอย่างฉงนสงสัย ครุน่คดิในใจว่า

เหตุใดจู่ๆ เขาจึงพูดกับนาง

"ปลาหมกึยักษ์น�า้ลกึอาจปรากฏตวัอกี อย่างไรเสยีแม่นางกลบัไป

ห้องพักจะปลอดภัยกว่า" คุณชายสูงศักดิ์แนะน�าจากใจจริง

ตอนอยู่ทีท่่าเรอืเขาก็สงัเกตเหน็นางแล้ว นางมสีหีน้าอยากรูอ้ยากเหน็

และตื่นตาตื่นใจ ดูทั้งไร้เดียงสาและน่ารัก

เดิมทีเขานึกว่านางเป็นแม่นางน้อยที่เพ่ิงออกจากบ้าน ไร้เดียงสา
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อ่อนต่อโลก แต่ไม่ว่าจะเป็นตอนถูกองครกัษ์ขวางไว้ หรอืเมือ่ครูต่อนท่ีถูก

ปลาหมกึยักษ์จูโ่จม นางก็ไม่ได้แสดงออกถึงความหวาดกลวัสักนดิ ทัง้ยัง

กระโดดหนีวงล้อมการโจมตีของปลาหมึกยักษ์ได้อย่างง่ายดาย ชวนให้

เขาทึ่งในตัวนางมากขึ้นทันใด และอดคิดอยากเข้าใกล้นางไม่ได้

"ขอบคุณ ท่านก็กลับห้องพักเถิด จะปลอดภัยกว่า" โม่อีเหรินรู้ว่า 

เขาไม่มเีจตนาร้าย จงึพยักหน้าย้ิมๆ ไปทางเขาแล้วตอบกลับอย่างสุภาพ 

ถือว่าขอบคุณในความห่วงใยของเขา 

"ข้ามีนามว่ามู ่หรงฉางเฟิง อยู่ห้องพักชั้นนี้ หากเจ้าต้องการ 

ความช่วยเหลือก็มาหาข้าได้ ไม่ต้องเกรงใจ" มู่หรงฉางเฟิงเอ่ยต่อนาง

"ขอบคุณ" โม่อีเหรินแย้มยิ้มไปทางเขาอีก แล้วเดินไปทางบันได

ทว่าขณะที่นางก�าลังก้าวลงบันไดขั้นที่สาม เรือทั้งล�าก็โคลงเคลง

อย่างดุเดือดโดยพลัน 

"กรี๊ด!" เสียงกรีดร้องดังระงมทั่วทั้งล�าเรืออีกครั้ง

ผู้ดูแลเรือหน้าถอดสี ร้องตะโกนเตือนทันที "ทุกคนระวังตัว!"

สัตว์วิเศษท่ีท�าพันธสัญญากับมนุษย์จะสื่อถึงกันได้ ผู ้ดูแลเรือ 

ได้รบัสารท่ีส่งมาจากฉลามมรกตว่าเน่ืองจากฉลามมรกตและปลาหมกึยักษ์

ฝีมือสสูกัีน ขณะทีอ่ยู่ใต้น�า้ผลดักันรกุผลดักันรับ อกีท้ังยังโจมตกัีนไปมา 

ทว่าไม่มฝ่ีายใดชนะ ดงันัน้ปลาหมกึยักษ์จงึหมดความอดทนและกระแทก 

ใต้ท้องเรือครั้งแล้วครั้งเล่า

ปัง!

ปัง!

ปัง!
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เสียงกรีดร้องบนเรือดังระงมต่อเน่ืองกัน โม่อีเหรินคว้าราวระเบียง 

ไว้แน่น ฝืนยืนจนมั่นคง

"ทุกคนจับให้มั่น!" ผู้ดูแลเรือตะโกนบอกอีกครั้ง 

ฉลามมรกตโจมตีปลาหมึกยักษ์ใต้แม่น�้าต่อไป ปลาหมึกยักษ์ 

โกรธแค้นมาก ย่ิงออกแรงกระแทกใต้ท้องเรอื ผูโ้ดยสารท่ีอยู่ในห้องโดยสาร

แทบจะอาเจียนออกมาเพราะความโคลงเคลงของเรือแล้ว

ขณะนั้นหัวหน้าเรือและผู้ดูแลเรือสองคนอยู่ด้วยกัน ตัดสินใจให้

หัวหน้าเรือสั่งการอยู่บนเรือต่อ สั่งให้มือธนูเตรียมพร้อม ส่วนผู้ดูแลเรือ 

กระโดดลงน�า้ ร่วมมอืกับฉลามมรกต บงัคับให้ปลาหมกึยักษ์โผล่พ้นน�า้

"อูโยวๆ..."

ผูด้แูลเรอืลงไปในน�า้ไม่ถึงหนึง่เค่อ ทุกคนก็ได้ยินเสยีงร้องโหยหวน

ดงัมาจากใต้น�า้ ตามมาด้วยเสยีงสวบสาบ ปลาหมกึยักษ์พุ่งขึน้เหนอืผวิน�า้ 

อีกครั้ง

"ง้างธน ู ยิง!" ในชัว่พรบิตาท่ีปลาหมกึยักษ์โผล่พ้นผิวน�า้ หวัหน้าเรือ 

ก็รีบออกค�าสั่งโดยพลัน

ฟิ้วๆๆ! ฟิ้วๆๆ!

ธนูไฟสีแดงฉานหกดอกยิงไปท่ีปลาหมึกยักษ์อีกครา มันหันมา  

อ้าปากพ่นน�้าสีด�าใส่เรือ 

"ทุกคนรบีหลบ!" หัวหน้าเรอืหน้าถอดสี ตะโกนเสียงดงัล่ันในทนัใด 

น�้าที่ปลาหมึกยักษ์พ่นออกมามีพิษร้ายแรงอยู่ในนั้น! 

"สมควรตายนัก" โม่อีเหรินสาปแช่งเสียงแผ่วเบา 

แม้ชุดปีกสวรรค์จะไม่กลัวพิษ ทว่านางไม่อยากด�าเมี่ยมไปท้ังตัว
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แม้แต่น้อย

โม่อีเหรินลุกลี้ลุกลนอยู่ชั่วขณะ จากนั้นจึงตัดสินใจพุ่งลงน�้า 

เพ่ือหลบน�้าพิษนั่น ทว่าขณะที่นางคว้าราวระเบียง ก�าลังจะพุ่งตัว 

กระโดดลงไป กลับมีมือข้างหน่ึงมาโอบเอวนางจากด้านหลัง หยุดย้ัง 

การเคลื่อนไหวของนาง

โม่อีเหรินพลิกฝ่ามือต่อสู้กับคนที่อยู่ด้านหลังทันที ฝ่ายตรงข้าม 

กลับหลบหลีกการรุกโจมตีของนางอย่างง่ายดาย ท้ังยังโอบเอวนาง 

ถอยหลังออกห่างจากราวระเบียงไปเรื่อยๆ 

โม่อีเหรินไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อสู้ก็ถูกพาข้ึนไปท่ีชั้นหก ก่อนจะ

เข้าไปในห้องพักห้องหนึ่ง 

พอประตูปิดลง น�้าพิษสีด�าก็ถูกกันไว้ด้านนอก 

"เอ่อ..." 

โม่อเีหรนิตะลงึงันเลก็น้อย ความร้อนผะผ่าวท่ีรอบเอวท�าให้นางได้สติ

ทนัควัน นางเอีย้วตัวกลบัมาครึง่หนึง่ และลงมอืจูโ่จมอกีครา 

ป่าเถื่อนนัก เป็นใครกันกล้ามาแอบกินเต้าหู้ข้า?!

ทว่าการโจมตีของนางถูกคนด้านหลงัสกัดไว้ได้อย่างง่ายดายอกีครัง้ 

แต่ฝ่ายตรงข้ามก็ปล่อยมอืทีโ่อบเอวนางออก นางรีบกระโดดหนีก้าวใหญ่ 

แล้วค่อยหันกลบัไป

เอ๊ะ?! 

ขณะท่ีโม่อีเหรินมองท่าทางฝ่ายตรงข้าม อันดับแรกคือตะลึงงัน  

จากนั้นก็นึกสงสัยเล็กน้อย

นางคุน้หน้าผูม้าเยือนเสียเหลือเกิน ค้ิวเข้มได้รปู ดวงตาเป็นประกาย 
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หน้าตาหล่อเหลา อาภรณ์สีม่วงบนร่างขับอ�านาจความดุดัน องคาพยพท้ังห้า

บนใบหน้าสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ สีหน้าเย็นชา ท่าทางสูงศักด์ิเย็นยะเยือก  

แฝงความห่างเหินประหน่ึงผูม้ตี�าแหน่งสงูส่ง

สมบูรณ์แบบ สูงศักดิ์ น่าเกรงขาม...

ทว่าแววตาทีเ่ขามองโม่อเีหรนิ ความเย็นชาและความน่าเกรงขามน้ัน

กลบัมลายหายไปจนสิน้ หากนางมองไม่ผดิ แววตาน้ันตระหนกระคนดีใจ 

อยู่บ้าง แล้วก็จนใจเล็กน้อยด้วย

สิง่ทีท่�าให้โม่อเีหรนิฉงนทีส่ดุก็คือ...นางคุน้เคยกับดวงหน้างดงามนี้

อย่างประหลาด 

เคยเจอที่ใดกันนะ...

ปัง!

จู่ๆ ตัวเรือก็ถูกกระแทกอีกครั้ง 

ร่างกายนางโงนเงน แต่กลับไม่รู้ว่าควรคว้าอะไรไว้ดี

อกีฝ่ายก็โงนเงนเช่นกัน ก่อนท่ีเขาจะโอบนางทีก่�าลังเคว้งไว้อกีครา 

จากนั้นคนทั้งสองก็ล้มลงไปบนเตียงพร้อมกัน แผ่นหลังของ 

โม่อีเหรินชนเข้ากับแผ่นอกของเขาอย่างแรง

"โอ๊ย!" แข็งโป๊ก!

โม่อีเหรินขมวดค้ิวมุ่น จากนั้นตระหนักได้ว่า...นางโดนกินเต้าหู้ 

อีกแล้ว!

โม่อีเหรินรีบพลิกตัวลุกขึ้นทันใด สุดท้ายมีเสียงดังปังอีก ตัวเรือ 

สั่นคลอนอีกครั้ง ท�าให้นางยืนไม่อยู่และล้มลงไปอีกครา

"โอ๊ย!" ครั้งนี้ไม่ใช่แผ่นหลัง แต่เป็นด้านหน้าชนเข้ากับแผ่นอกเขา
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อย่างจัง

"อย่าขยับ" คนที่ถูกชนคล้ายไม่รู้สึกเจ็บสักนิด มือท้ังสองประคอง 

ร่างนางไว้ จากนั้นจึงลุกขึ้นนั่งและกอดนางไว้ในอ้อมแขน

"นี่! เอากรงเล็บของท่านออกไป!" นางตีมือเขาท่ีโอบเอวอยู่พลาง

เอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์

"กรงเล็บ?" เขาลดเสียง พูดซ�้าอีกครั้ง 

"อันนี้" นางว่าพลางตีซ�้าอีกสองที

ท่าทางเช่นนี้มันน่า...ขมับของเขากระตุกเล็กน้อย 

"เจ้ายืนอย่างมั่นคงได้?"

"แน่นอน"

เพ่ิงพูดออกมาไม่ทันไร เรือก็โคลงเคลงอีกคร้ัง นางพลันโงนเงน 

ต่อหน้าเขา

"อย่าเพ่ิงขยับ" เขายังคงไม่ปล่อยมอืทีโ่อบเอวนางไว้ ขณะเดยีวกัน 

เขาก็ขมวดคิ้ว

เพียงแค่ปลาหมกึยักษ์ตวัหนึง่ นกึไม่ถึงว่าใช้เวลาปราบยาวนานเช่นนี ้

ก็ยังปราบไม่ส�าเรจ็ เขาไม่พอใจกับวิธีจดัการของเรอืล�านีจ้รงิๆ

"ท่านปล่อยข้าได้แล้ว ข้าน่ังเองได้" แม้จะรูว่้าเขาหวังด ีทว่าโม่อเีหรนิ 

ก็ยังคงไม่พอใจ

นางรูส้กึว่าตนเองถูกกินเต้าหูอ้ยู่เรือ่ย ท้ังยังเรยีกร้องความเป็นธรรม

ไม่ได้อีก ความรู้สึกเช่นนี้เหมือนถูกข่มเหงชัดๆ

เขามองนาง นางก็จ้องมองเขาเขม็งอย่างยืนกราน 

"ก็ได้" ในที่สุดเขาถึงยอมปล่อยนาง 

Page ������������������ 2.indd   83 5/8/2563 BE   14:51



84

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 2

โม่อีเหรินรีบไปนั่งบนเก้าอี้ด้านข้างทันที เก้าอี้นี้อยู่ใกล้หน้าต่าง  

นางยังสามารถมองสภาพการณ์ภายนอกได้ด้วย

เหน็เพียงแสงดาบ เงาไฟ ฉลามมรกตและปลาหมกึยกัษ์ชนกันไป 

ชนกันมา หัวของปลาหมกึยกัษ์มบีาดแผลนบัไม่ถ้วน แต่หนวดส่วนใหญ่ 

ของมนัยังไม่ได้รบับาดเจบ็เท่าไรนัก ยังคงตนี�า้กระเพ่ือมขดัขวางการโจมตี

พลางจับผู้คน ลูกเรือจ�านวนไม่น้อยโดนพิษสีด�าเข้าแล้ว

พลังของปลาหมึกยักษ์สัตว์วิเศษระดับหกไม่ใช่มีไว้ให้ย�าเกรง

เท่าน้ัน เน้ือของมนัทัง้หนาและหนวดก็เยอะ น�า้ลายท่ีพ่นออกมาสามารถ 

คร่าชีวิตคนได้ และบาดแผลบนร่างมันแม้มองดูแล้วจะมีมากมาย  

น่าสยดสยอง ทว่าล้วนเป็นเพียงบาดแผลภายนอก ฉลามมรกตแม้จะมี 

ฟันแหลมคม แต่ว่าขนาดล�าตวัของสัตว์วิเศษท้ังสองต่างกันมาก ฉลามมรกต

ไม่สามารถกัดปลาหมกึยักษ์ให้ตายในคราเดยีวได้

ครั้นหัวหน้าเรือเห็นเหตุการณ์น้ี จึงรีบเรียกหมอโอสถมาทันที  

ให้ทุกคนได้กินยาแก้พิษเบ้ืองต้น อย่างน้อยก็ไม่มีอนัตรายถึงชวิีตช่ัวคราว

"อูโยวๆ อูโยวๆ!" ปลาหมึกยักษ์ค�ารามอย่างเดือดดาลอีกครั้ง 

ฉลามมรกตว่ายน�า้หนอีย่างฉบัไวเพ่ือหลกีเลีย่งไม่ให้โดนหนวดของ

ปลาหมกึยักษ์คว้าตัวไว้ได้ แต่ปลาหมกึยักษ์กลบัเปลีย่นทศิทาง เข้าโจมตี

ห้องโดยสารชั้นห้าและชั้นหกในทันใด

หนวดของมันท่ีมีความหนาพอๆ กับตัวคนกระแทกห้องโดยสาร

หลายครัง้ ผูโ้ดยสารแตกตืน่ไม่หยุดหย่อน ประตหูน้าต่างยังถูกทุบจนพังไป

หลายห้อง

หน้าต่างบานทีโ่ม่อเีหรนินัง่ก็อยู่ในรศัมกีารโจมต ีนางถอยกรดูทันที 
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พอดีถอยไปทางบุรุษรูปงามที่อยู่บนเตียง

"อ๊าก!"

"รีบหนีเร็ว!"

"ช่วยด้วย!"

ห้องพักชั้นบนอลหม่านยิ่ง มีบางคนถูกยั่วโทสะ

"โหดร้ายนัก!" ส่งพลังฝ่ามือออกไปโดยพลัน 

"ปลาหมึกยักษ์สมควรตาย!" ดาบฟันออกไปทันที 

"..." คนจ�านวนมากสาปแช่งอยูใ่นใจ จากนัน้อาวธุลบั ดาบ กระบี่ 

ฝ่ามือพายุก็พุ่งไปยังร่างปลาหมึกยักษ์ 

มนัท�าให้ผูค้นโกรธแค้นแล้ว...โม่อเีหรินครุ่นคดิเงียบๆ จากน้ันจู่ๆ  ก็

รู้สึกถึงพลังที่โอบกอดอยู่รอบเอว...

ข้าโดนกินเต้าหู้อีกแล้ว?!

ปังๆๆๆ!

ถึงปลาหมกึยักษ์จะหนงัเหนยีวกว่านีก็้ทานทนกับการทีค่นมากมาย

โจมตีไปบนตัวมัน เพ่ิมบาดแผลลงไปอีกมากจนเลือดไหลนองไม่ไหว  

ดังนั้นปลาหมึกยักษ์จึงโมโหอีกครั้ง 

"อูโยว...ฟู!่" 

ปลาหมึกยักษ์พ่นน�้าพิษสีด�าออกมา อีกท้ังยังใช้หัวชนส่วน 

ห้องโดยสารจนหน้าต่างห้องท่ีโม่อเีหรนิอยู่หลดุออก นางหันกลบัมาทนัที 

ก่อนจะออกแรงผลักคนข้างหลังให้ล้มลง จากนั้นกลิ้งไปด้านข้าง  

ชั่วประเดี๋ยวก็กลิ้งไปจนถึงผนัง แต่ยังคงอยู่ในวงรัศมีของพิษที่สาดมา

โม่อีเหรินตอบสนองโดยเร็ว บุรุษผู้นั้นก็เช่นกัน เขาอาศัยแรงพุ่ง 
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ของโม่อีเหริน โอบนางกระโดดออกไปนอกห้อง สองคนเหยียบไปบน 

อากาศโล่งๆ ในเวลาเดียวกัน ก่อนจะตกลงไปในแม่น�้า

ตูม!
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พอตกลงไปในน�า้ สิง่ทีท้ั่งสองคนรูสึ้กถึงคือคลืน่แม่น�า้ท่ีโหมซดัสาดมา

เพราะศึกครัง้นี ้เสยีงน�า้ไหลกระเพ่ือมดังอยู่ข้างห ูท้ังยังดงัขึน้เรือ่ยๆ

บุรษุผูน้ัน้กอดโม่อเีหรนิว่ายน�า้หนอีย่างรวดเรว็ อย่างน้อยให้อยู่ห่าง

จากเรือล�านั้นสักสิบจั้ง จึงรู้สึกว่าผิวน�้าสงบลงบ้าง

ทักษะการว่ายน�้าของโม่อีเหรินยอดเยี่ยมยิ่งนัก ทว่าพอถูกกอดรัด 

เสียแน่น แขนขาไม่สามารถแหวกว่ายได้อย่างอิสระ จึงท�าได้เพียง 

ปล่อยให้เขาพาตนเองว่ายน�้าไปอย่างขุ่นเคืองใจ

นางมีชุดปีกสวรรค์อยู่ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะจมน�้าตาย ทว่าส่ิงท่ี

ท�าให้ประหลาดใจคือตั้งแต่ลงมาในน�้า รอบตัวพวกเขาคล้ายกับปรากฏ

ครอบอากาศทรงกลม สกัดก้ันแม่น�้าไว้ด้านนอกโดยส้ินเชิง ทั้งยัง 

ไม่มีผลกระทบต่อการหายใจและทัศนวิสัยของพวกเขา ซ�้ายังไม่ท�าให้

เสือ้ผ้าพวกเขาเปียกปอน

14
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นี่คือ...

"เจ้ากลัวหรือไม่" ครั้นพวกเขาถอยไปถึงระยะห่างที่ปลอดภัย  

บุรุษผู้นั้นจึงก้มหน้ามองนาง ถามด้วยเสียงทุ้มต�่า

หากไม่ใช่เพราะเขามั่นใจในพลังยุทธ์ของตนเองที่ฝึกฝนมาว่า

สามารถประคองครอบอากาศและปกป้องพวกเขาทั้งสองไว้ได้ เขาจะ 

ไม่มีทางเลือกกระโดดลงน�้าเด็ดขาด

"ไม่" โม่อีเหรินส่ายหน้า จากน้ันนึกได้ว่าตนเองยังถูกกอดอยู่  

"กรงเล็บของท่าน!" นางตีมือเขา แล้วจ้องเขาอย่างไม่พอใจยิ่งนัก

"น่ันคือมอื" เขาเอ่ยแก้ไขให้ กรงเลบ็อะไรกัน เขาไม่ใช่สตัว์สกัหน่อย...

"มใีครทีพ่อเจอหน้าก็โอบกอดคนอืน่หรอื บรุษุสตรมีอิาจต้องตวักันนะ!" 

โม่อเีหรนิจ้องหน้าเขา 

ยังไม่ปล่อยอีก? 

"เจ้าจ�าข้าไม่ได้?" เขาขมวดค้ิวมุน่ แววตาแสดงความไม่พอใจ มอืท่ี

กอดนางย่ิงรดัแน่นข้ึน

"จ�าอะไรได้" โม่อีเหรินไม่มีเวลามาจ�าใครได้ในยามนี้ เพราะ 

การแกะมือเขาออกก่อนส�าคัญกว่า 

"..." เขาท�าหน้าคว�่า ไม่พูดไม่จา อีกทั้งยังไม่ยอมปล่อยมือ

โม่อีเหรินแกะมือเขาไม่ออก จึงเหลือบมองหน้าบึ้งๆ ของเขา นาง 

รู้สึกคุ้นตาย่ิงนัก แต่ว่าหลายปีน้ีนางอยู่แต่บนเกาะโม่เสวียน ไม่ได้เจอ

คนนอกเลย แล้วหลงัจากท่ีขึน้ฝ่ังมานางก็เพียงแค่เดนิเล่นในเมอืงผงิเจิน้

เท่านั้น

หรือว่าข้าจะเคยเจอเขาตอนอยู่เมืองผิงเจิ้น
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"ไยเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่" จู่ๆ เขาก็ถามขึ้นอีก

"เอ๋?" โม่อีเหรินได้สติ พบว่าเขามองนางอยู่ตลอด ดังน้ันนางจึง 

มองหน้าเขาพลางคิดต่อไป

เคยเจอหน้ากันที่ใดนะ... 

"ไยเจ้าจงึไม่อยู่บนเกาะโม่เสวียน" ไม่รอให้นางได้สต ิ เขาก็ถามข้ึน

อีกครา

"ใช่!" โม่อีเหรนิร้องเสยีงแผ่วเบา ในทีสุ่ดก็นึกออก "เป็นท่านนีเ่อง!"

"อมื?" เขาเลกิคิว้ขึน้ สหีน้าเย็นชาแต่เดมิเปลีย่นแปลงไปโดยทันที 

พลันแผ่กระจายเสน่ห์อย่างที่บุรุษเจ้าเล่ห์ใช้ยามดึงดูดสตรี

"ไป่หลี่จิงหง?!"

พอเขาได้ยิน คิ้วที่เลิกขึ้นก็กลับเปลี่ยนเป็นขมวดมุ่น 

"ตอนนี้เจ้าเพ่ิงจ�าได้หรือ" น�้าเสียงไม่สบอารมณ์เล็กน้อย โมโห 

อยู่บ้าง ดูอันตรายนิดหน่อย

ทว่าโม่อีเหรินไม่สนใจหรอก

"ดวงตาของท่าน..." สิ่งที่นางจ�าได้แม่นย�าท่ีสุดก็คือดวงตาคู่น้ัน 

ของเขา แวววาวโปร่งใสย่ิงกว่าผลึกหินสีม่วง ยามมองเข้าไปในนัยน์ตา 

สีม่วงนั้นกลับให้ความรู้สึกลึกล�้ายิ่งนัก 

"เพราะข้ากินยา สีดวงตาจึงเปลี่ยนไปชั่วคราว"

เป็นเช่นนี้นี่เอง... 

หากดวงตาของเขาไม่เปลี่ยนสี นางก็คงจ�าได้ตั้งนานแล้ว

แต่ว่า...โม่อเีหรนิจ้องมองเขาต่อไป เพราะก�าลงัถูกเขาโอบกอดอยู่ 

สองคนแนบชดิกันเกินไป แล้วนางก็กลุม้ใจย่ิงนักท่ีพบว่าความสงูของนาง
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ยังไม่ถึงคางของเขาเลยด้วยซ�้า

"ไยท่านจึงสูงเช่นนั้น"

"..." เขาจ้องหน้านาง

นาง...ก�าลังกล่าวโทษ? เรื่องเช่นนี้? ในยามนี้?

"ท่านไม่รู้หรือว่าเวลาคนตัวเต้ียเงยหน้ามองคนตัวสูงมันล�าบาก 

มากนะ" นางเอ่ยอย่างมีเหตุผลเต็มปากเต็มค�า

ในเมือ่นางแน่ใจว่าเขาคอืไป่หลีจ่งิหง แม้จะพบหน้าเพียงคร้ังเดยีว 

แต่จะดจีะเลวอย่างไรนางก็เป็น 'ผูม้พีระคณุช่วยชวิีต' เขา นางจงึไม่รูส้กึ

แปลกหน้าและต่อต้านเท่าเดิมแล้ว

"..." ไป่หลี่จิงหงพูดไม่ออก

นางถือสาเรื่องนี้?

"ไยท่านจึงอยู่ที่นี่" โม่อีเหรินถามอย่างประหลาดใจ 

"ข้ามาท�าธุระที่นี่ เจ้าจะไปที่ใด"

"เมืองชิ่งเฉิง" 

"เจ้าตัวคนเดียว?"

"ใช่"

ไป่หลี่จิงหงขมวดคิ้วอีกครั้ง 

"วางใจเถอะ แม้ข้าจะออกจากบ้านคนเดยีว แต่ว่าข้าไม่หลงทางแน่ 

แล้วก็ไม่มใีครท�าร้ายข้าได้ด้วย" โม่อเีหรนิตบไหล่เขา จากน้ันเพ่ิงนึกได้ว่า

ตนเองถูกโอบกอดอยู่ "ท่านยังไม่ยอมปล่อยข้าอีก?"

"เจ้าอย่าออกห่างจากตัวข้านะ" ไป่หลีจ่งิหงคลายมอืเล็กน้อย แต่ยัง

ไม่ยอมปล่อยเสียทีเดียว "พวกเรายังอยู่ในแม่น�้า ระวังตัวหน่อย"
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"ข้าว่ายน�้าเป็น" โม่อีเหรินเน้นย�้า ไม่ต้องการให้เขามาปกป้องนาง

"ข้ารู้" เขาปลอบโยนนางพลางระแวดระวังไปรอบทิศ 

โม่อีเหรินก็รู้สึกว่าน�้าในแม่น�้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่บ้าง 

ในความทรงจ�าของนาง นางเคยอ่านเก่ียวกับการแนะน�าแม่น�า้เหิงเหอ 

ล้วนกล่าวว่าแม่น�า้เหิงเหอกว้างไกล น�า้ไหลเอือ่ยๆ และใสแจ๋ว ผลผลติทางน�า้

อุดมสมบรูณ์

ทว่าตัง้แต่พวกเขาตกลงมาในแม่น�า้จนถึงขณะน้ี กลับไม่เห็นสตัว์น�า้

ชนิดใดเลย แล้วน�า้ในแม่น�า้ก็ขุน่คลัก่ ไม่ต้องพูดถึงผลผลิตทางน�า้ แม้แต่

ปลาตัวเดียวยังไม่มี นี่มันแปลกชอบกลจริงๆ

เสีย่วทนุ เจ้ารูส้กึหรอืไม่ว่ามอีะไรแปลกๆ โม่อเีหรินถามเสีย่วทุนใน

ใจ

'รู้สกึ' น�า้เสยีงของเสีย่วทนุเศร้าซมึเลก็น้อย 'ท่านแม่ ของอร่อยนัน่

หายไปแล้ว'

...ที่นางถามคงไม่ใช่เรื่องนี้กระมัง แต่ว่า...หายไปแล้วหรือ

'อมื มนัก�าลงัขยับ ทีจ่รงิมนัยังอยู่ เพียงแต่เหมอืนมอีะไรมาขวางไว้ 

ต�าแหน่งไม่ค่อยแน่ชัด ท่านแม่ มันจะโดนคนกินไปหรือไม่ ดังนั้นมันจึง 

หายไปพร้อมกับคน'

"..." วิธีพูดของเสี่ยวทุนเช่นนี้ท�าให้โม่อีเหรินพูดไม่ออกอีกครา  

แต่ว่านางพอจะเข้าใจความหมาย เสี่ยวทุน อย่าเพ่ิงยุ่งเรื่องน้ัน เหตุใด 

ที่นี่จึงไม่มีปลา

'เพราะน�้าที่นี่ถูกปลาหมึกยักษ์น่าเกลียดนั่นท�าเสียสกปรก ปลา 

ก็ถูกกินเสียหมดเกลี้ยง' เสี่ยวทุนตอบ
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ท่านแม่บอกไม่ให้ยุ่งก็ไม่ยุ่ง จะต้องเชื่อฟังค�าพูดของท่านแม่  

การปกป้องท่านแม่ถึงจะเป็นเรือ่งส�าคัญท่ีสดุ เส่ียวทุนครุ่นคดิ อย่าเอะอะ

จะไปเอาของอร่อยนั่นอีกเลย

โม่อีเหรินปล่อยการสัมผัสออกไป พบว่าคุณภาพน�้าตรงนี้แย่มาก

อนัทีจ่รงิดตูามข้อมลูในม้วนไผ่หยก น่ีเรยีกว่า 'ญาณวเิศษ' หลงัจากท่ี

นางฝึกเคล็ดวิชาฮุ่นตุ้นแล้วก็ค่อยๆ มีความสามารถนี้ ขอบเขตที่นาง 

สัมผัสได้ก็ค่อยๆ กว้างขึ้น 

แม้นางไม่มองด้วยตา เพียงแค่เพ่งสมาธิไปยังญาณวิเศษ นาง 

ก็รับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัว

ในแม่น�้าไม่มีปลาดังคาด น�้าก็ขุ่น ไม่เพียงแค่ขุ่น ดินโคลนจาก 

ด้านล่างก็ตีกลบัข้ึนมาไม่น้อย ยังผสมไปด้วยพิษจากปลาหมกึยักษ์ตวัน้ัน

เพราะเมื่อครู ่พอลงมาในน�้า ไป่หลี่จิงหงก็ใช้พลังยุทธ์ของตน 

สร้างครอบอากาศปกป้องพวกเขาทั้งสองคนไว้ ดังนั้นพิษในแม่น�้าจึง 

ไม่มผีลต่อพวกเขาชัว่คราว ทว่าหากอยู่ในน�า้นานเกินไป ไม่แน่เขาก็อาจจะ 

โดนพิษได้

"พวกเราขึ้นไปกันเถิด!" นางเอ่ยกับไป่หลี่จิงหงทันที

แม้โม่อีเหรินจะไม่กลัวพิษ ทว่านางจุกจิกกับเร่ืองความสะอาด 

ของน�้ามากกว่า ไม่ต้องพูดถึงชาติก่อนตอนท่ีอยู่ในยุคท่ีมลภาวะรุนแรง  

แต่หลงัจากมาถึงดินแดนเทพยุทธ์ นางแทบจะอาศยัอยู่บนเกาะโม่เสวียน

เพียงที่เดียว ที่น่ันคุณภาพน�้าและดินดีมาก อากาศสดชื่น กล่าวได้ว่า 

ไอวิเศษเต็มเปี่ยม

ขณะนี้จู่ๆ จะให้นางมาอยู่ในน�้าที่มีคุณภาพแย่ ไม่สะอาด นางจึง
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รู้สึกไม่สบายตัว

"ได้" ไป่หลีจ่งิหงประคองครอบอากาศ มอืหนึง่ยังคงโอบนางไว้พลาง

ค่อยๆ เคลื่อนตัวไป

โม่อเีหรนิไม่สบายตวัเลก็น้อย เพราะร่างกายขยับได้เพียงนิดหน่อย

เท่านั้น 

"อย่าขยับไปมาสิ" ไป่หลี่จิงหงเอ่ยเสียงทุ้มต�่า 

"ข้าขึ้นไปเองได้..." โม่อีเหรินอยากบอกเขาว่าอันที่จริงนางก็มีฝีมือ

เหมือนกันนะ

"ไปด้วยกัน" เขาเอ่ยอย่างไม่ให้นางปฏิเสธ

"..." 

แต่ก่อนเขาเผด็จการเช่นน้ีหรือไม่นะ โม่อีเหรินนึกย้อนไป อืม  

นึกไม่ค่อยออกเท่าไร แต่คล้ายจะเป็นเช่นนั้นกระมัง

พวกเขาพบกันเพียงครั้งเดียวเมื่อห้าปีก่อน ครานั้นเขายังคงเป็น

หนุ่มน้อย! ทั้งยังได้รับบาดเจ็บ นางช่วยรักษาเขา ตอนนั้นก็ตระหนักไว้

แล้วว่าเขาเป็นคนที่แสนดื้อรั้น

ยังมีสองจุดที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงเลย 

จุดแรกคือเขายังคงสีหน้าเย็นชา แต่ระดับความเย็นชาในยามนี้ 

ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าห้าปีก่อนอย่างแน่นอน

ยังมอีกีจดุหน่ึงท่ีไม่เปลีย่นแปลงเช่นกันก็คอืเขามนีสิยัไม่ยอมให้ใคร

โต้แย้ง 'มีอ�านาจแต่เพียงผู้เดียว'

ครานัน้เขาโมโหนางท่ีลงน�า้ไปเอาบปุผากลางธาราโดยไม่บอกไม่กล่าว 

ยามน้ีคล้ายกับเขาคิดว่านางอยู่ในขอบข่ายคนของตนเอง ทุกอากัปกิริยา
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ล้วนท�าไปเพื่อปกป้องนาง

อันที่จริงโม่อีเหรินไม่ค่อยเคยชินกับการมีคนมาปกป้องเท่าไร นาง

เคยชินกับการท�าอะไรด้วยตนเองมากกว่า ท่านตาก็สอนนางเช่นนี้  

ขณะเดียวกันท่านตาก็ให้อ�านาจเด็ดขาดท่ีนางจะตัดสินใจเองได้ แค่ 

น�า้ในแม่น�า้นดิเดยีว นางเองก็สามารถกันออกไปได้ ทีจ่ริงไม่ต้องรบกวน 

คนอื่น...

"ออกมาแล้ว" ไป่หลี่จิงหงเตือนนาง

โม่อีเหรนิได้สติทนัใด พอพ้นผวิน�า้ก็พบหัวหน้าเรอื ผูด้แูลเรือ และ

เหล่าองครักษ์ พวกเขาก�าลังโอบล้อมโจมตีปลาหมึกยักษ์ 

ด้วยพิษสดี�าน้ี ปลาหมกึยักษ์จงึไม่เป็นสองรองใคร ทว่าผูค้นบนเรอื

โดนพิษไปไม่น้อย สถานการณ์ปั่นป่วนอย่างมาก 

ไป่หลีจ่งิหงเก็บครอบอากาศท่ีใช้ป้องกันตวั ใช้วิชาตวัเบาเหยียบผวิน�า้

เพียงไม่ก่ีครัง้ พวกเขาทัง้สองคนก็กลบัขึน้ไปบนเรือได้ เขาหมนุตวัอกีคร้ัง 

ชูมือรวมพลัง ทันใดนั้นดาบก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศ

จากน้ันเขาขยับมือ สะบัดดาบมหึมาแหวกอากาศไปทาง 

ปลาหมึกยักษ์

"อูโยว!" ปลาหมึกยักษ์ร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวด หัวขนาดใหญ ่

ถูกผ่าออก ทันใดน้ันก็ร่วงจากอากาศลงสูแ่ม่น�า้ลกึ สแีดงฉานนองทัว่ผวิน�า้ 

ดาบมหึมาบนอากาศเหลอืเพียงเงาอนัน่าสยดสยอง จากนัน้ก็หายวบัไป 

กับตา

ปลาหมึกยักษ์...ตายแล้ว?! 

เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วเกินไป ผู้คนทั้งหมดบนเรือจ้องตาปริบๆ ไปที่ 
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หัวปลาหมึกยักษ์ที่ถูกผ่าแยกออกและอึ้งไปชั่วขณะ

โดยเฉพาะหัวหน้าเรือและผู้ดูแลเรือได้รับผลกระทบหนักหนายิ่ง

พวกเขาคนหนึ่งเป็นนักยุทธ์ขั้นฟ้า คนหนึ่งเป็นผู้บัญชาสัตว์วิเศษ 

ร่วมมอืกันยังเอาชนะปลาหมกึยักษ์ระดบัหกไม่ได้ ทว่ามนักลบัถูกตดัหวั 

จนตายง่ายดายเพียงนี้!

นี่...เขา...เป็นใครกันแน่!

โม่อีเหรินก็มองเขาอย่างเซ่อๆ

เขาก�าจดัปลาหมกึยักษ์ท่ีทุกคนต่อสูม้าเกือบหนึง่คนื? ช่าง...เก่งกาจ

โดยแท้!

"ท่าน...ท่านฆ่า..." มัน?

"อืม" เขาพยักหน้าตอบรับ 

"เพราะเหตุใด" 

"มันท�าให้เจ้าไม่พอใจ" 

"หา?!" โม่อีเหรินงงงันอีกครั้ง 

ความหมายของเขาคอืท่ีเขาไม่ลงมอืก่อนหน้านีเ้ป็นเพราะไม่อยาก

จะใส่ใจ ทว่าคราน้ีกลับลงมือเพราะปลาหมึกยักษ์ท�าให้นางวุ่นวายใจ  

ดังนั้นเขาจึงฆ่ามัน?

ข้ามีอ�านาจต่อเขาเพียงนี้เลยหรือ...โม่อีเหรินเหงื่อตกเล็กน้อย 

"ห้องพักของเจ้าอยู่ที่ใด" เขาถามขึ้น

"เอ่อ...อยู่ชั้นสาม" โม่อีเหรินเอ่ยหมายเลขห้อง นางยังไม่ได้สต ิ

กลับมาทั้งหมดในคราเดียว ยังว้าวุ่นใจอยู่เล็กน้อย

สัตว์ร้ายท่ีโหดเหี้ยมและจงใจโจมตีมนุษย์สมควรถูกก�าจัดอยู่แล้ว 
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โม่อีเหรินไม่เวทนาต่อปลาหมึกยักษ์เท่าไร ทว่าวาจาของไป่หลี่จิงหง 

เป็นเหตุให้นางท�าตัวไม่ถูกอยู่บ้าง

เขาลงมือเพียงเพราะก่อนหน้าน้ีนางไม่พอใจนิดหน่อย หากเขา 

ไม่ได้จับตามองนางอยู่ตลอด จะไม่มีทางสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง 

ทางอารมณ์ในชั่วพริบตาของนางได้กระมัง...

โม่อีเหรินเงยหน้ามองเขา ไป่หลี่จิงหงยังคงมีสีหน้าเดาได้ยาก 

ราวภูเขาน�้าแข็ง สีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงสักนิด

สหีน้าอ่อนโยนหรอืโกรธเกรีย้วจนหมวกชีเ้พราะโฉมงามน้ันล้วนเป็น

ค�าที่ใช้ในนิยายรักหวานซึ้งเท่านั้น...นางเองน่าจะคิดมากเกินไปกระมัง

ต้องเป็นเช่นนั้นแน่...ข้าคิดมากไปจริงๆ

"ไปกันเถอะ"

"หา?! ไปที่ใด"

"ไปห้องพักของเจ้า" ไป่หลีจ่งิหงก่ึงโอบกอดนางพลางเดนิไป ไม่แยแส 

ทีจ่ะอยู่ทีน่ี่ต่อเพ่ือรบัค�าขอบคุณหรอืสายตาประหลาดใจจากใครสักนดิ

"หา?!" โม่อีเหรินเกือบส�าลักน�้าลายตนเอง

ไปห้องพักของข้า? นี่เขาพูดง่ายเกินไปหรือไม่!

บุรุษสตรีมิอาจแตะต้องตัวกัน เขาจะเข้าห้องนางตามอ�าเภอใจ 

ได้อย่างไร!

แม้ในดินแดนเทพยุทธ์จะไม่ได้บังคับสตรีเพศมากเพียงน้ัน ทว่า

บุรุษผู้หนึ่งไปยังห้องนอนของแม่นางน้อยผู้หนึ่งมันออกจะ...เกินไปแล้ว

โม่อเีหรนิสาบานว่าตนเองไม่ได้กล่าวเกินเลยแน่นอน เป็นพฤติกรรม 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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