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"ข้าต้องการเพียงเจ้า" 

"..."

"เจ้าเป็นของข้า" 

"เอ่อ..." นางอยากโต้ตอบเขา แต่ก็รู้สึกจนด้วยค�าพูดอย่างยิ่ง 

"ข้าก็เป็นของเจ้า" 

"อืม..." นี่ยัง...นับถือว่ายุติธรรม... 

ช้าก่อน! ยามนี้ไม่ใช่เวลามาพูดถึงความยุติธรรมกระมัง 

"ข้ายอมรับเพียงเจ้ามาเป็นคู่ครองของข้า" 

"ข้า..."

"เจ้าอยากต่อต้าน?" 
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คำ�นำ�

ในเล่ม 2 ที่ผ่านมาโม่อีเหรินของเราได้เดินทางออกมาเผชิญกับโลกกว้าง  

ทั้งยังเจอบุรุษที่พร้อมจะเดินเคียงข้างนางแล้วอีกด้วย ทว่าในตอนจบเล่มน้ันกลับ 

เกิดเร่ืองไม่คาดคิดข้ึนกับนาง และท�าให้เราต้องลุ้นตามว่าใต้ทะเลสาบเสี่ยวชิ่งที ่

ลึกเกินหยั่งถึงนั้นมีอะไรรอนางอยู่บ้าง และนางจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ ขอเฉลย

ก่อนเลยนะคะว่าโม่อีเหรินยังมีชีวิตอยู่ดีแน่นอนค่ะ อีกทั้งตอนนี้นางรู้ซึ้งแล้วว่า 

บนแผ่นดนิใหญ่แห่งน้ีนางจะไม่ประมาทอกีต่อไปและไม่ละเว้นใครหน้าไหนทีจ่ะเข้ามา 

ท�าร้ายนางอีกเป็นอันขาด 

ส�าหรับในเล่ม 3 น้ีได้เกิดภัยพิบัติข้ึนอย่างที่พวกโม่อีเหรินไม่ทันได้ตั้งตัว  

ส่วนไป่หลี่จิงหงก็ยังเป็นคนที่ใช้ตนเองปกป้องโม่อีเหรินไว้อีกครา นางซาบซึ้งใจ 

ต่อการช่วยเหลือทุกคร้ังของเขาอย่างยิ่งยวด แต่ก็ไม่มีทางคิดเช่ือมโยงเร่ืองน้ีไปถึง

การแต่งงานตอบแทนแน่นอน ทว่าเขายืนยันซ�้าไปซ�้ามาอยู่นั่นว่าจะแต่งกับนางแน่ๆ 

อีกทั้งเสี่ยวทุนยัง 'ถูกหลอก' ให้เรียกขานเขาว่า 'ท่านพ่อ' อย่างง่ายดายอีกด้วย  

น�้าใจในการให้ความช่วยเหลือก็ส่วนน�้าใจ แม้ลึกๆ นางจะชมชอบเขาก็ยังไม่คิด 

จะแต่งให้แน่ เพยีงแต่นางจะปฏเิสธเขาส�าเร็จหรือไม่ อกีทัง้ในเล่มน้ีนางจะได้พบเจอ

กบัท่านตาหรือเปล่า ส่วนภยัพบิตัน้ัินเหตใุดจงึเป็นเร่ืองทีห่วัหน้าสมาคมใหญ่ทัง้หลาย

ตื่นตัวกันยิ่งนัก หรือว่าจะมีสิ่งใดที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่ ติดตามได้ในเล่มนี้

พร้อมกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ โม่อีเหริน  หลานเพียงคนเดียวที่โม่ซั่งเฉินสั่งสอนอย่างใกล้ชิด  

ไม่เกรงกลัวผู ้ใด องคาพยพทั้งห้าบนหน้าประณีต 

ราวปั้นแต่งขึ้นอย่างตั้งใจ

✱ ไป่หลี่จิงหง  มาจากตระกูลเร้นกายทีค่่อนข้างพเิศษ มคีวามสงูศักดิ์

อย่างชัดเจนในทุกท่วงที ตั้งใจติดตามดูแลปกป้อง 

โม่อีเหรินด้วยตนเอง

✱ เฟิงเจ๋อ  หัวหน้าสมาคมหมอโอสถ ตาแก่ที่ท�าตัวเหมือนเด็ก 

และมีอารมณ์ขัน เป็นพี่ชายแท้ๆ ของเฟิงเหยี่ยน

✱ เซียวชิน  หัวหน้าสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ เป็นคนคร�่าครึ แต ่

จดัการงานอย่างเป็นธรรม เข้าข้างฝ่ายเดยีวกนัอยูบ้่าง 

แต่ไม่ถึงขั้นไม่รู้อะไรถูกอะไรผิด

✱ มู่หลิน  หัวหน้าสมาคมช่างหลอม ฝีมือข้ันฟ้าระดับเก้า เป็น 

ยอดฝีมือที่จัดว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในดินแดนเทพยุทธ์
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อ๋ินเชียนอวี่

แรงกดดันจากนักยุทธ์ผู้อาจหาญอย่างไป่หลี่จิงหง นึกไม่ถึงว่า 

จะท�าให้มู่หลิน เฟิงเจ๋อ และเซียวชินที่เป็นถึงยอดฝีมือชั้นเลิศข้ันฟ้า 

ระดบัเก้าและผูบ้ญัชาสตัว์วเิศษระดบัเก้า รูส้กึถึงอนัตรายอย่างหนึง่และ

รู้สึกว่าถูกบีบคั้นได้ 

โดยเฉพาะมู่หลินผู้เป็นนักยุทธ์ ย่ิงบังเกิดความคิดที่เขาไม่อาจ 

ต่อต้านได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ความรู้สึกเช่นนี้...เสมือนเขายืนอยู่ต่อหน้าอาจารย์กระนั้น... 

มู่หลินทั้งประหลาดใจและงุนงง

นอกจากหัวหน้าสมาคมทั้งสามแล้ว คนอื่นๆ ท่ีอยู่ในเหตุการณ ์

ต่างได้รับบาดเจ็บภายในกันแทบทุกคน 

ยามนี้เองเฟิงเจ๋อและเซียวชินสบตากันโดยพลัน เป็นไปตามที ่

พวกเขาคาดการณ์ไว้ ไป่หลี่จิงหงไม่ใช่บุคคลธรรมดาจริงๆ เขาคงเป็น 

21

Page ������������������ 3.indd   7 17/9/2563 BE   17:20



8

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 3

คนของ 'ที่นั่น'!

แต่ในเมื่อเป็นคนของ 'ที่นั่น' ไยจึงปรากฏตัวบนแผ่นดินใหญ่ 

ในยามนี้

หรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น!

แม้พวกเขาจะมีความแน่ใจในฐานะของไป่หล่ีจิงหงคร่ึงหนึ่ง แต่ก็

ยังกังวลใจอยู่บ้าง ทว่ายามน้ีพวกเขาท้ังสองเป็นห่วงความเป็นตายของ

โม่อีเหรินมากกว่า

แม้โม่ซั่งเฉินจะไม่เคยแสดงออกว่ารักหลานสาวผู้น้ีมากเพียงใด 

ทว่าอีเหรินน้อยต้องเป็นแก้วตาดวงใจของเขาแน่ หากเกิดเหตุร้าย 

ขึ้นมาจริง โม่ซั่งเฉินจะต้องระเบิดหอซือมิ่งทิ้งอย่างแน่นอน

ทว่าก่อนหน้าน้ันเขาคงจะระเบิดสมาคมทั้งสามก่อน...เฟิงเจ๋อ 

คิดเพียงเท่านี้ก็รู้สึกเหงื่อตกแล้ว

เซยีวชนิบอกเป็นนัยให้ผูค้รองสตัว์วิเศษคนหน่ึงทีอ่ยูด้่านหลงัค่อยๆ 

ปล่อยสัตว์วิเศษธาตุน�้าของเขาลงไป...ให้เต่านิลระดับห้าลงไปตามหา 

โม่อีเหรินที่ใต้ทะเลสาบ

ซินเวยที่อยู่อีกฝั่งหน่ึงลูบหน้าอกอันเจ็บปวดรวดร้าวของตน นาง 

ลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้าขาวซีด 

"คุณชายไป่หลี่ ท่านต้องการท�าลายมิตรภาพอันดีงามระหว่าง 

ท่านและหอซือมิ่งเพียงเพราะสตรีที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยน่ะหรือ"

"คนอย่างท่านไม่มีสิทธ์ิมาเอ่ยประโยคนี้กับข้า" ไป่หลี่จิงหงไม่ 

มองนางสักแวบหนึ่ง เมื่อกล่าวจบด้วยน�า้เสียงเย็นเยียบ เขาก็หมุนกาย

จะพุ่งลงไปในทะเลสาบ
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อ๋ินเชียนอวี่

"ไหมด�า" ซินเวยร้อนใจ นางจึงออกค�าส่ังให้ปลาไหลด�าท่ีก�าลัง 

พกัฟ้ืนในห้วงสัตว์วิเศษนั้นออกมาขัดขวางไป่หลี่จิงหงทันที นางไม่มีทาง

ปล่อยให้เขามีโอกาสไปช่วยชีวิตสตรีนางนั้นเด็ดขาด

ปลาไหลด�ารบีพุ่งตวัออกมาทันใด มนัแหวกว่ายไปทางไป่หลีจ่งิหง 

อย่างว่องไว

ไป่หลีจ่งิหงย่ืนมอืออกไปคว้าตัวปลาไหลด�าในชัว่ขณะทีม่นัขวางอยู่ 

เบื้องหน้าเขา ฝ่ามือออกแรงบีบรัด

"จือ...จือ..." ปลาไหลด�าโดนบีบใต้ขากรรไกร ครวญครางอย่าง

ทรมาน 

"ไหมด�า!" ซินเวยเบิกตาโพลง

ไหมด�าเป็นสตัว์วเิศษระดบัแปด ล�าตวัมคีวามหนาเท่ากับคนสองคน  

มีความยาวสิบหมี่ ไป่หลี่จิงหงก็ยังจับตัวมันได้อย่างง่ายดาย

ไหมด�าเจ็บปวดทรมานย่ิงนัก ซินเวยผู้เป็นนายซึ่งท�าพันธสัญญา

กับไหมด�าจงึรบัรูค้วามทรมานของมนัได้ ยังส่งผลให้นางเจบ็ปวดรวดร้าว

ตามไปด้วยจนแทบหายใจไม่ออก ร่างกายโคลงเคลงทันใด

"ปล่อย ปล่อย...แค่กๆ" เจ็บเหลือเกิน! 

"ผู้ช่วยพิธีการหญิงซินเวย!" มู่หลินมือไวตาไว รีบเข้าไปพยุงนางไว้ 

จากนั้นเขาก็ถลึงตาใส่ไป่หลี่จิงหง "เจ้ารีบปล่อยปลาไหลด�าตัวนั้นเสีย" 

การท�าพันธสญัญาระหว่างมนษุย์และสัตว์วเิศษเป็นดงัเช่นเจ้านาย

กับลูกน้อง แม้สัตว์วิเศษจะตายไป ผู้เป็นนายจะไม่ตายตาม ทว่าเพราะ

จิตใจสื่อถึงกัน ก่อนท่ีสัตว์วิเศษจะสิ้นชีวิตลง มันสามารถเลือกท่ีจะส่ง

ความรู้สึกทุกข์ทรมานเช่นนั้นไปให้ผู้เป็นนายได้ แม้ผู้เป็นนายจะไม่ได ้
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ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 3

รบับาดเจบ็จรงิกต็าม แต่ความทรมานขณะใกล้ตายน้ันจะท�าให้ผูเ้ป็นนาย

แทบทนไม่ไหว และทุกข์ทรมานราวกับบาดเจ็บสาหัสได้ 

"ความตายนั้นง่ายเกินไปส�าหรับท่าน" ดวงตาไป่หลี่จิงหงจับจ้อง

ปลาไหลด�าพลางขยับข้อมือ 

"จืออา!" ปลาไหลด�าร้องครวญครางเสียงหนึ่ง

"อา!" ขณะเดียวกันซินเวยก็ตะโกนเสียงหนึ่ง ร่างนางอ่อนระทวย 

ล้มลง

มู่หลินต้องใช้แรงมากขึ้นในการพยุงนางไว้

ไป่หลี่จิงหงคลายมือออก ปลาไหลด�าตัวนุ่มนิ่มตกลงบนพื้น มันยัง

ขยับตัวได้ แต่ส่วนหางกลับแน่นิ่งเสียแล้ว

"จืออา...จืออา..." ราวกับปลาไหลด�าไม่มีพลังหลงเหลืออยู่แล้ว  

พลงัทีจ่ะขยับและแหวกว่ายของมนัน้อยลงเรือ่ยๆ ส่วนทีข่ยับได้ก็น้อยลง

ทกุท ีชัว่ประเด๋ียวล�าตวัครึง่ท่อนหลงัก็ขยับไม่ได้ เลอืดเร่ิมไหลออกจากปาก 

"จือ...อา...จือ...อา..."

เฟิงเจ๋อและเซียวชินมองปลาไหลด�าตัวนั้นแล้วสบตากันอีกครั้ง 

ร่องรอยบาดแผลบนล�าตัวปลาไหลด�าเหมือนกับถูกกระบวนท่า 

ที่หายสาบสูญไปแล้วของ 'ใครบางคน' ท่ีพวกเขาเคยพบเห็นเมื่อ 

ยี่สิบกว่าปีก่อน

สภาพเนื้อตัวสะบักสะบอม...

ผู้ที่โดนโจมตีด้วยกระบวนท่าน้ีจะไม่ตายในทันที แต่จะรู้สึกว่า

กระดูกในร่างกายของตนแหลกสลายไปทีละนิด ไม่เพียงต้องทนทรมาน

เท่าน้ัน ขณะเดียวกันก็ต้องทนรับความกดดันในจิตใจที่ตระหนักได้ว่า
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ตนเองก�าลังเย้ืองย่างเข้าสู ่ความตายทีละก้าว รอจนกระดูกทั่วร่าง 

แหลกสลายจนหมด นั่นก็คือชั่วขณะที่ชีวิตดับสูญ

ทุกคนเบิกตามองสัตว์วิเศษระดับแปดที่มุ่งหน้าเข้าสู่ความตาย

อย่างทุกข์ทรมาน แล้วค่อยมองไปยังแววตาของไป่หลี่จิงหง พลันรู้สึก

หวาดหวั่นขึ้นอีกเล็กน้อยในทันใด

เฟิงเจ๋อและเซียวชินยิ่งครุ่นคิดมากขึ้น

เท่าที่พวกเขารู้มา จนถึงขณะนี้คนท่ีสามารถใช้กระบวนท่าน้ีได้ 

มีเพียงตระกูลเดียว ไม่มีตระกูลอื่นใดอีก

ในเวลานั้นคนผู้นั้นใช้กระบวนท่านี้ต่อกรกับศัตรูในเหตุการณ์ที่ถูก

ยั่วโทสะ เขาจึงตอบโต้ศัตรูอย่างโหดเหี้ยมไร้ความปรานี 

ยามน้ีใครบางคนก็ก�าลังถูกย่ัวโทสะ แม้จะเผชิญหน้ากับคนจาก 

หอซือมิ่งก็ไม่ปรานีแม้แต่น้อย 

ดังน้ันเฟิงเจ๋อจึงแสดงสีหน้าว้าวุ่นใจเล็กน้อย คล้ายกับคาดหวัง 

อยู่ส่วนหน่ึง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากคาดหวัง อารมณ์เช่นนี้ 

อธิบายได้ยากยิ่ง

"อาชิน" 

"อืม คงเป็นกระบวนท่านั้นกระมัง" สีหน้าเซียวชินว้าวุ่นใจเช่นกัน

"เช่นนั้นคงเป็นสกุลไป่หลี่นั่นตามที่คาดไว้"

"น่าจะเป็นเช่นนั้น"

"ดูท่าสถานการณ์บนแผ่นดินใหญ่คร้ังนี้คงแก้ไขได้ยากแล้วล่ะ"  

สีหน้าเฟิงเจ๋อเปลี่ยนเป็นไตร่ตรองอย่างหนัก

เล่ากันว่าถ้าไม่เก่ียวกับความอยู่รอดของแผ่นดินใหญ่ สกุลไป่หล่ี
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จะไม่ยอมปรากฏตวัเด็ดขาด ดังนัน้เหตุท่ีเขามายังดนิแดนเทพยทุธ์คงเป็น

เพราะ 'เรื่องนั้น' เป็นแน่

"ถึงจะแก้ไขได้ยาก อย่างไรก็ต้องแก้ให้จงได้ แต่ว่า...หากมีคนท่ี 

มีเจตนาอื่นดึงดูดเขาให้ปรากฏตัว เช่นน้ันคงแย่แล้ว" เซียวชินลอบ 

เหลือบมองมู่หลินแวบหนึ่ง

"แค่เขาคนเดยีวยังไม่มฝีีมอืพอทีจ่ะท�าให้พวกเรารู้สกึว่าเป็นปัญหา

หรอก" เฟิงเจ๋อร้องฮึเสียงหนึ่งก่อนกล่าวอย่างดูแคลน 

เกรงว่าแม้แต่มู่หลินก็คงไม่รู้ว่าสกุลไป่หลี่อยู่ที่ใดด้วยซ�้า

"หากเขาแค่ตัวคนเดียว ข้าไม่กลัวหรอก กลัวเขาจะมี 'สหาย' อื่น

มาน่ะสิ" เซียวชินลอบเหลือบมองอีกครั้ง

ไม่เห็นหรือว่ามู ่หลินห่วงใยใกล้ชิดผู้ช่วยพิธีการหญิงเพียงไร  

จนกระทั่งขณะนี้เขายังคอยพยุง ยังคอยโอบกอดนางไม่เลิกรา!

ผูช่้วยพิธีการหญิงเป็นบคุคลส�าคญัในหอซอืมิง่ พฤตกิรรมของนาง

เป็นไปได้มากว่าจะบ่งชี้ถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของหอซือมิ่ง

แน่นอนว่าเฟิงเจ๋อก็เข้าใจในเรื่องนี้

หากไม่ใช่เพราะสถานการณ์ในยามน้ีไม่เหมาะสม เขาอยากถาม

ตาแก่มู่หลินนักว่าอยากเป็นไม้แก่ออกดอกสะพรั่ง* หรือไร

ขณะท่ีเซียวชินและเฟิงเจ๋อ 'มองกันไปมา' สีหน้าของซินเวย 

ก็ทรมานขึ้นเรื่อยๆ พละก�าลังในการเคลื่อนไหวขยับตัวของปลาไหลด�า 

ตัวนั้นก็อ่อนแรงลงทุกที เสียงครวญครางทุกข์ทรมานก็เบาลง เวลานี ้

เหลือเพียงเสียงร้องเบาหวิว

* ไม้แก่ออกดอกสะพรั่ง เป็นส�านวน หมายถึงคนแก่ที่ชอบท�าตัวเหมือนวัยรุ่น
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"คณุชาย...ไป่หลี ่ข้าขอ...ขอร้องให้ท่านจงหยุดเดีย๋วนี ้ไหมด�าเพียง

เชื่อฟังค�าสั่งของข้าเท่านั้น..." ซินเวยหอบหายใจเอ่ย

"ดังนั้นมันก็ก�าลังชดใช้ให้กับความโง่เขลาของท่านอย่างไรเล่า" 

น�า้เสยีงไป่หลีจ่งิหงเรยีบเฉย ทว่าทุกคนกลบัรู้สกึประหนึง่ลมหนาว

พัดผ่าน อีกทั้งยังพัดตรงเข้าสู่ขั้วหัวใจ หลายคนร่างกายสั่นเทาด้วย 

ความหนาวยะเยือก ครั้นมองแววตาของไป่หล่ีจิงหง ย่ิงเพ่ิมความ 

น่าสะพรึงกลัวเข้าไปใหญ่

ซินเวยเบิกตาโพลงอย่างไม่เชื่อ เขาถึงกับเอ่ยว่านาง 'โง่เขลา'

"เจ้ามันอวดดีเกินไปแล้ว" มู่หลินก่นด่า

ไป่หลีจ่งิหงไม่แยแสมูห่ลนิสกันิด เขาหันไปมอง เห็นเต่านลิแหวกว่าย 

ขึ้นมาจากทะเลสาบเสี่ยวชิ่ง

เต่านิลตัวน้ันคืบคลานไปทางคนด้านหลังเซียวชิน หลังจากที่มัน 

ร้องบอกต่อเจ้านายไม่กี่เสียง มันก็กลับเข้าไปในห้วงสัตว์วิเศษ

คนผู้นั้นรายงานเซียวชินทันทีว่า "ท่านหัวหน้าสมาคม เสี่ยวกุย 

แจ้งว่าไม่เห็นแม่นางผู้นั้นที่ตกลงไปใต้ทะเลสาบขอรับ"

"ไม่พบ?!" เซียวชินเพิ่งเอ่ยออกไป ก็ได้ยินเสียงจ๋อมโดยพลัน 

ครั้นเซียวชินหันหน้าไปก็ไม่เห็นไป่หลี่จิงหงแล้ว 

"เขาห่วงใยอีเหรินน้อยจริงๆ" จู่ๆ เฟิงเจ๋อก็ฉายรอยย้ิมปล้ินปล้อน

เล็กน้อยออกมา 

"ท่านก�าลังคิดอะไรอยู่" เซียวชินผู้เป็นสหายเก่าฟังเจตนาร้าย 

ของเฟิงเจ๋อออกในทันที "เขาเป็นคนที่ไม่ควรไปหาเรื่อง ท่านอย่ารนหาที ่

เสียเองล่ะ" 
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ท�าร้ายอีเหรินน้อย ชดใช้ด้วยสัตว์วิเศษตัวหนึ่ง...ซ�้ายังเป็น 

สัตว์วิเศษล�้าค่าระดับแปด การชดใช้นี้หนักหนาเอาการ ย่ิงไปกว่านั้น 

ผู้ช่วยพิธีการหญิงซินเวยก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดา นางเป็นตัวแทนของ 

หอซือม่ิงที่ส�านักพรรคและตระกูลใหญ่แต่ละฝ่ายทั่วท้ังแผ่นดินใหญ่ 

ต้องให้ความเคารพ แต่ถึงแม้นางจะเป็นผู้ช่วยพิธีการหญิงของหอซือมิ่ง 

เขาก็ยังลงมือหนักอย่างไร้ความปรานี พละก�าลังเช่นนี้ กอปรกับฐานะ 

ของเขา...

เซยีวชนิตระหนกัว่าหากยงัไม่ถึงยามสดุวิสยัหรอืมเีหตจุ�าเป็นอย่าง

ยิ่งยวด ทางที่ดีที่สุดอย่าคิดมีเรื่องกับเขาจะดีกว่า 

"วางใจได้ ข้ารูจ้กัความพอดีน่ะ" เฟิงเจ๋อคล่ีย้ิมอย่างยินดปีรีดาย่ิงข้ึน

"เช่นนั้นหรือ" เซียวชินหวาดระแวงสหายยิ่งนัก 

"แน่นอน" เฟิงเจ๋อเอ่ยเสยีงก้องกังวาน "แต่เรือ่งของน้องชายข้าทางนัน้ 

ท่านต้องคอยจับตาดูให้มาก พร้อมเข้าควบคุมสถานการณ์ทุกเมื่อ"

"ข้าเข้าใจแล้ว" เซียวชินผงกศีรษะ จากน้ันนึกถึงต�าแหน่งแห่งหน

ของอีเหรินน้อยที่ยังไม่แน่ชัด เขาเอ่ยอย่างกังวลเล็กน้อย "ข้าอยากส่งคน

ลงไปค้นหาในใต้ทะเลสาบอีก"

"เรื่องนี้ต้องท�าแน่นอน" แม้เฟิงเจ๋อจะไม่กังวลเท่าไร ทว่าเขาก็ 

เห็นด้วยว่าควรออกตามหานาง 

อีเหรินน้อยไม่ใช่เพียงสาวน้อยที่น้องเหย่ียนรักอย่างสุดใจเท่าน้ัน 

แต่ยังเป็นหลานสาวเพียงคนเดียวของตาแก่โม่ หากเกิดเรื่องข้ึนจริง  

แค่ตาแก่โม่คนเดียวก็พอที่จะท�าให้เขาและเซียวชินปวดเศียรเวียนเกล้า

แล้ว
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พอเซียวชินได้ฟังจึงรีบสั่งผู้ครองสัตว์วิเศษที่มีสัตว์วิเศษธาตุน�้า 

อีกครั้งทันที สองคนและสัตว์สองตัวลงน�้าไปค้นหา จากนั้นเซียวชิน 

ค่อยสั่งให้คนอื่นกลับเข้าเมืองไปก่อน แล้วเขากับเฟิงเจ๋อก็มองไปทาง 

มู่หลิน 

ซินเวยในเวลานี้เดินโซซัดโซเซไปอยู่ข ้างกายสัตว์วิเศษที่ท�า 

พันธสัญญาด้วย นางย่อตัวข้างกายไหมด�าพลางเบิกตามองมันขยับตัว

ช้าลงทุกที ไหมด�าอ่อนแรงลงเรื่อยๆ ท้ายท่ีสุดก็แน่นิ่งไม่ไหวติง ครั้น 

อารมณ์ซินเวยถูกกระทบกระเทือนเช่นนี้ จึงย่ิงมีผลกระทบต่อบาดแผล

ภายใน นางเลือดไหลออกทางมุมปากในทันใด 

"ผู้ช่วยพิธีการหญิง" ผู้ติดตามท่ีเป็นสาวใช้ข้างกายซินเวยเดินขึ้น

หน้ามาทันที นางหยิบผ้าเช็ดหน้าช่วยซับเลือดให้ จากนั้นก็พยุงซินเวย 

ขึ้นมา

"แค่กๆ" ซินเวยกระแอมกระไอเบาๆ เสียงหน่ึง เลือดไหลออกทาง

มมุปากอกีครา มอืทาบอกท่ีเจบ็ปวดรวดร้าวพลางเอ่ยด้วยสหีน้าซดีเซยีว 

"พาไหมด�า...แค่กๆ พวกเรากลับกันเถิด"

นางคิดไม่ถึงว่าไป่หลี่จิงหงจะไม่ปรานีแม้แต่น้อย 

ฝ่ามือท่ีเขาซัดมาก่อนหน้าน้ันกอปรกับกระดูกที่แหลกสลายของ

ไหมด�าเพียงพอจะท�าให้นางบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บเล่า หากไร้ซึ่งยาวิเศษ 

ถึงนางจะพักฟื้นหนึ่งเดือนเต็มก็ไม่มีวันหาย 

"เจ้าค่ะ" สาวใช้อีกนางหน่ึงรับค�าสั่งพร้อมประคองร่างไหมด�าขึ้น

ทันที แล้วเดินตามหลังผู้ช่วยพิธีการหญิง 

"ผูช่้วยพธีิการหญิงบาดเจบ็มเิบา มสู้ิไปรักษาท่ีสมาคมช่างหลอมก่อน 
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ดีหรือไม่" มู่หลินเอ่ยขึ้นทันที 

ซินเวยตระหนักว่ายามนี้ตนเองบาดเจ็บสาหัส จะต้องหาสถานที่

ปลอดภัยรักษาอาการบาดเจ็บโดยเร็ว สมาคมช่างหลอมเป็นสถานท่ี 

ที่เหมาะสมยิ่ง ดังนั้นนางจึงพยักหน้าตอบตกลง

"เช่นนั้นก็รบกวนหัวหน้ามู่ด้วย"

"ผู้ช่วยพิธีการหญิงไม่ต้องเกรงใจ" มู่หลินตอบอย่างเป็นมิตร 

ก่อนจากไป มู่หลินเหลือบมองเฟิงเจ๋อและเซียวชินแวบหนึ่ง ทั้งยัง

แอบขยิบตาให้ผูอ้าวุโสซอืหม่าทีเ่ป็นคนของสมาคมผูค้รองสตัว์วเิศษด้วย 

จากนั้นค่อยน�าเจ้าหน้าที่สมาคมช่างหลอมจากไป 

"วันนีพ้วกเรานิง่ดดูาย มูห่ลนิอาจจะเจบ็ใจ" เซยีวชนิแลมองพวกเขา 

จากไปพร้อมกันแล้วถอนใจเสียงหนึ่ง 

"คนใจแคบอย่างเขา ถึงไม่มเีรือ่งอะไรก็คดิแค้นได้ ไม่เห็นจะมอีะไร

น่าแปลกใจ" เฟิงเจ๋อไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย 

อย่างไรเสียสมาคมช่างหลอมก็เป็นปฏิปักษ์กับสมาคมหมอโอสถ

อยู่แล้ว โดยปกติแม้จะไม่มีความขัดแย้งรุนแรง แต่ความขัดแย้งเล็กๆ 

น้อยๆ มักปรากฏขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แก่งแย่งของดีกันเป็นเรื่องปกติ เจ็บใจ

เป็นเรื่องธรรมดา หัวหน้าสมาคมอย่างเขาไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอะไร 

หากวันใดมู่หลินเปลี่ยนเป็นใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงท่าท ี

อ่อนโยน ย้ิมน้อยๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีสมาคมหมอโอสถ นั่นต่างหากคือสิ่งที่ 

จะท�าให้เฟิงเจ๋อตืน่ตะลงึ แล้วยังจะต้องตะโกนเสยีงดงัลัน่ว่า 'เจอผแีล้ว!'

"อาเจ๋อ ท่านจริงจังสักหน่อยได้หรือไม่" เซียวชินเอ่ยอย่างไม่รู้ว่า 

จะร้องไห้หรอืหวัเราะด ียามนีเ้ขาก�าลงัปรกึษาหารือเก่ียวกับสถานการณ์
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ในขณะนี้กับเฟิงเจ๋ออยู่อย่างเคร่งเครียด! 

"ข้าก็จริงจังมากแล้วนะ" เฟิงเจ๋อตีหน้าขรึมร่วมด้วย เสียดายท่ี 

น�้าเสียงของเขาฟังอย่างไรก็ท�าให้เคร่งขรึมไม่ลง 

"ความเคลือ่นไหวทางหอซอืมิง่ ข้าจะส่งคนไปจบัตาด ู ส่วนอาเหย่ียน 

ทางน้ันขอมอบให้เป็นหน้าท่ีท่านแล้วกัน งานประลองผู้ครองสัตว์วิเศษ

และนักยุทธ์ในครั้งนี้ ทางที่ดีท่ีสุดท่านต้องเตรียมคนคอยคุ้มกันไว้มาก 

สักหน่อย ป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้"

การตัดสินชี้ขาดในงานประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ ์

มีตัวแทนจากสี่สมาคมใหญ่ นอกจากนี้ยังเชิญตัวแทนจากหอซือมิ่งและ

เชื้อพระวงศ์จากสองแคว้นมาเป็นแขกพิเศษ ขณะเดียวกันยังมีคนจาก

เผ่าใหญ่ต่างๆ เข้าร่วมงานประลองด้วย บดัน้ีในสถานการณ์ท่ีสมาคมใหญ่ 

ทั้งสี่ไม่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน จึงต้องป้องกันปัญหาเรื่องความปลอดภัย

เอาไว้ให้มาก 

"ยารักษาบาดแผลภายนอก ยารักษาบาดแผลภายใน ยาแก้พิษ 

ท่านก็ต้องตระเตรียมเอาไว้อย่าให้ขาด" เซียวชินเอ่ยเตือน 

"เรือ่งนัน้ข้ารูด้น่ีะ" มงีานประลองผูค้รองสัตว์วิเศษและนกัยุทธ์ครัง้ใด 

ที่เขาไม่อุทิศยาให้บ้าง เขาสละยาจ�านวนมากเสียจนรู้สึกปวดใจทุกครั้ง 

ทว่าเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ สิ่งที่ท�าให้เฟิงเจ๋อประหลาดใจยิ่งขึ้นคือ... 

"ไม่รู้ว่าอีเหรินน้อยมีฝีมือหลอมโอสถถึงขั้นใดแล้ว หากสามารถ 

ดึงตัวนางเข้าร่วมสมาคมได้จะยอดมาก" 

ยาสลบท่ีโม่อีเหรินทิ้งขว้างตามใจชอบก็สามารถวางยาผู้อาวุโส

สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษได้ หากนางตั้งใจท้ิงขว้างอีกสักหน่อย ไม่รู้ว่า 
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จะเป็นโอสถระดับใดอีก... 

แค่นึกถึงเรื่องนี้ เฟิงเจ๋อก็รู้สึกว่าโลหิตเดือดพล่านทั่วร่าง! 

เรื่องที่ท�าให้เขาโลหิตเดือดพล่านได้ในชีวิตนี้ก็คือการหลอมโอสถ 

แล้วเรือ่งท่ีท�าให้เขาโลหิตเดอืดพล่านยิง่ข้ึนไปอกีก็คอืเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

กับโอสถ ซึ่งจะท�าให้เขาเฝ้าฝันรอคอย

และยามนีเ้รือ่งทีเ่ขารอคอยทีส่ดุก็คอืการได้รู้ว่าโม่อเีหรินหลอมโอสถ 

ได้เก่งกาจเพียงใด! 

ครั้นเซียวชินมองท่าทางเช่นนี้ของเขาก็แสดงสีหน้าเอาจริงเอาจัง 

มองสหายเก่าโดยแฝงการโน้มน้าวเล็กน้อย 

"อาเจ๋อ เกิดเป็นคนควรอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงสักหน่อย 

จะดีกว่านะ" 

"ข้ารู้น่ะ ท�าไมหรือ" เฟิงเจ๋อแปลกใจเล็กน้อย 

"อเีหรนิน้อยเป็นใคร นางเป็นหลานสาวเพียงคนเดยีวของโม่ซัง่เฉนิ 

อีกท้ังยังเป็นทายาทเพียงผูเ้ดยีวทีโ่ม่ซัง่เฉนิพร�า่สอนมากับมอื ท่านคดิว่า

เขาจะยอมปล่อยให้หลานสาวตนเองมาเข้าร่วมสมาคมหรือ" 

เซยีวชนิเพียงไม่ได้กล่าวตามตรงว่า 'อาเจ๋อ ท่านก�าลงัฝันลมๆ แล้งๆ  

อยู่นะ' 

"เอ่อ..." เฟิงเจ๋อลบูจมกู "ความฝันก็เป็นเรือ่งดนีะ ไม่แน่วันใดวันหนึง่ 

อาจจะกลายเป็นความจรงิขึน้มากไ็ด้" อย่างไรเขาก็ชอบอเีหรนิน้อยจรงิๆ นี!่ 

กลายเป็นความจริง? หึๆ 

เซียวชินขี้เกียจพูดแขวะให้เสียเวลา 

น่ันคือความฝันเท่าน้ัน เป็นความฝันอันจริงแท้แน่นอนมากกว่า 
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กระมัง! 

ใต้ทะเลสาบเสี่ยวชิ่ง แรดนอเดียวแหวกว่ายอย่างว่องไว 

"ฮื่อ...ฮื่อ..." 

ครั้นโม่อีเหรินตกลงไปในทะเลสาบ มันก็ด�าดิ่งตามลงไปด้วย แต่

มันคิดไม่ถึงว่านางจะขยับเขยื้อนในน�้าได้ว่องไวกว่ามันเสียอีก ท�าให้มัน

เกือบตามไม่ทัน 

นีค่งหลอกกันกระมงั...มนัเป็นถึงสตัว์วิเศษระดบัแปดนะ แหวกว่าย

อยู่ในน�้ายังแพ้มนุษย์...เป็นไปไม่ได้แน่นอน! 

แรดนอเดียวชะงักไปโดยพลัน ไยมนุษย ์ที่  'สลบไสล' จึง 

เคลื่อนไหวเองได้ 

เพ่ือพิสูจน์ว่าตัวมันเองไม่มีทางยอมขายหน้าให้มนุษย์ได้แน่นอน 

แรดนอเดียวจึงรวมพลัง ไล่ตามเงาร่างน้อยๆ สีฟ้าที่อยู่เบื้องหน้า 

จนกระทัง่มนัตามเข้าไปใกล้จงึพบว่าเงาร่างสฟ้ีาท่ีมนัไล่ตามอยูน่ัน้

ถูกงูเขียวยักษ์รัดเอวไว้ 

แรดนอเดียวตะลงึงันทันที มนัมคีวามรู้สึกอยากเข้าโจมตงีเูขียวยักษ์

ตามสัญชาตญาณ 

ทว่างูเขียวยักษ์ตัวนั้นกลับหันหน้ามาทันใด ดวงตาสีเขียวลึกล�้า 

จ้องมองมันเขม็ง แรดนอเดียวเคลื่อนไหวเชื่องช้าลงโดยพลัน ร่างกาย 

สั่นเทาอย่างควบคุมไม่อยู่

"ฮื่อๆ...ฮื่อๆ..."

เสียงร้องครั้งน้ีเบาและนุ่มนวลกว่าเมื่อครู ่มากนัก ไม่ดุร ้าย 
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แม้แต่น้อย กลับมีท่าทีคล้ายจะแสดงความเป็นมิตรด้วยซ�้า 

งูเขียวยักษ์จึงเบนดวงตาเขียวลึกล�้าน้ัน แล้วเก่ียวรัดเงาร่างสีฟ้า

แหวกว่ายลงไปในใต้น�้าต่อ 

แรดนอเดียวตามอยู่ด้านหลังอย่างว่าง่าย ไม่มีแม้แต่ความคิด 

ที่อยากจะจู่โจมหรือต่อต้าน 

แต่ทิศทางนี้คล้ายกับยิ่งว่ายไปยิ่งคุ้นเคย 

เพียงชั่วประเดี๋ยวแรดนอเดียวก็พบว่าทิศทางน้ีว่ายไปทางรัง 

ของมัน! 

พวกสัตว์วิเศษล้วนมีสัญชาตญาณถึงอาณาเขตของตน พวกมัน 

จะไม่อนุญาตให้มนุษย์คนใดหรือสัตว์ชนิดใดรุกล�้าเข้าไปได้ อีกทั้ง 

รังของพวกมันย่ิงไม่อาจให้ใครหน้าไหนล่วงรู้ได้โดยง่าย นั่นคือ 'บ้าน'  

ที่มันเลือกไว้เป็นอาณาเขตส่วนตน

พวกสัตว์วิเศษย่อมมีสมบัติ ของล�้าค่า หรือสิ่งของท่ียึดมาได้  

พวกมันจะเก็บไว้ในรัง อีกทั้งท่ีตรงนั้นเหมาะกับเป็นสถานที่ฝึกวิชา 

ของมันมากที่สุด 

โดยปกติแรดนอเดียวไม่มีทางให้ใครล่วงรู้ถึงรังของมันได้ 

ทว่าแรดนอเดียวรู้สึกว่าต่อให้โม่อีเหรินไปถึงรังของมันก็น่าจะ 

ไม่เป็นไร แต่ถ้าให้คนอ่ืนล่วงรู้ถึงรังของตนก็อาจจะเป็นเร่ืองอันตราย

ส�าหรับมันได้... 

งูเขียวยักษ์...ดูท่าน่าย�าเกรงย่ิงนัก เป็นความหวาดกลัวตาม

สัญชาตญาณของมัน 

ส่วนแม่นางน้อยผู้น้ี...มันรู้สึกดีกับนางอย่างย่ิง รู้สึกไม่ค่อยอยาก

Page ������������������ 3.indd   20 17/9/2563 BE   17:20



21

อ๋ินเชียนอวี่

ท�าร้ายนาง อีกทั้งยังสับสนว่าจะเข้าขัดขวางนางดีหรือไม่... 

เสี่ยวทุนท่ีแหวกว่ายอยู่เบื้องหน้าไม่สนใจว่าในยามนี้แรดนอเดียว

จะว้าวุ ่นใจเพียงใด มันแหวกว่ายไปยังสถานที่ที่ดีตามลางสังหรณ์  

เพียงชั่วครู่ก็ว่ายมาถึงหน้าประตูรังของแรดนอเดียว 

เสี่ยวทุนหยุดชะงัก หันไปเอ่ยโดยใช้สายตาออกค�าส่ังบงการ 

แรดนอเดียว "เจ้าจงไปปัดกวาดด้านในให้สะอาด" 

"ฮื่อ..." เพียงได้ยินค�าสั่ง ยังไม่ทันคิดให้ถ้วนทั่ว แรดนอเดียว 

ก็ไปท�าตามอย่างว่าง่ายแล้ว มันลืมไปเสียสิ้นว่าตนเองสับสนอยู่เมื่อครู่  

รู้แต่เพียงว่าจะต้องเชื่อฟังค�าสั่งของงูเขียวยักษ์เท่านั้น 

ชั่วอึดใจต่อมา มันก็ว่ายออกมาจากรังที่สะอาดสะอ้าน จากนั้น 

เชิญงูเขียวยักษ์เข้าไปด้านในอย่างนอบน้อม 

หลงัจากเสีย่วทนุว่ายเข้าไปก็รูส้กึพึงพอใจกับสภาพด้านในทีส่ะอาด

สะอ้าน 

ทว่ามันยังเป่าฟองอากาศยักษ์ จากนั้นพยุงโม่อีเหรินให้เคล่ือนตัว

เข้าไปด้านใน 

ฟองอากาศยักษ์กลายเป็นช่องว่างซึ่งตัดขาดจากน�า้และความดัน

ใต้น�้าภายนอก 

พอเข้าไปในฟองอากาศยักษ์ มันก็ปล่อยตัวโม่อีเหรินบนพ้ืนอย่าง

ระมัดระวัง 

จากนัน้มนัก็หดร่างเหลอืขนาดเท่านิว้มอื ซกุไซ้กับแก้มของโม่อเีหรนิ 

อย่างใกล้ชิดพลางร้องเรียก 

"ท่านแม่ ท่านแม่..." 
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แรดนอเดยีวตกใจย่ิงนกั งูเขยีวในยามนีม้สีภาพน่ารักน่าชงั ตวัเลก็ 

ขี้อ้อน ไหนเลยจะมีกลิ่นอาย 'ราชาผู้โหดเหี้ยม' เช่นในทีแรก 

มันตื่นตระหนกเพราะงูเขียวตัวเล็ก เล็ก เล็ก เล็ก เล็กอย่างยิ่ง...

"เสี่ยวทุน?"

พอโม่อีเหรินฟื้นข้ึนมาก็มองเห็นเสี่ยวทุนอยู่ข้างแก้ม นางจึงยก 

มือขวาขึ้นสูงตามความเคยชินเพราะอยากลูบตัวเสี่ยวทุน 

ใครจะคิดว่าพอนางเริ่มยกมือขึ้น แผ่นหลังด้านขวาก็เจ็บจี๊ด 

ขณะนี้โม่อีเหรินจึงจ�าเรื่องราวทุกอย่างได้ 

มปีลาไหลด�าตัวน้ัน ซ�า้ยังมสีตรท่ีาทางสงูส่งและดบูรสิทุธ์ิศกัดิส์ทิธ์ิ

นางนั้นอีก 

"ท่านแม่เจ็บหรือไม่" เสี่ยวทุนว่ายไปยังไหล่ด้านขวาของโม่อีเหริน

พลางถามอย่างเป็นกังวล 

"ข้าไม่เจ็บ ไม่เป็นไรหรอก" โม่อีเหรินลูบตัวเสี่ยวทุน 

นางสวมชุดปีกสวรรค์ที่ท่านตาเหย่ียนหลอมให้เป็นพิเศษ หากยัง

ป้องกันไม่ได้แม้เพียงการสะบดัหางของปลาไหลด�าตวัเดยีว ชดุปีกสวรรค์

ก็ไม่คู่ควรเป็นเสื้อผ้าล�้าค่าหนึ่งในสิบของดินแดนเทพยุทธ์แล้ว 

นางสลบไปเพียงเพราะถูกจู่โจมโดยการสะบัดหางใส่ แล้วที่หาง 

มันยังมี...พิษ 

หนามที่หางปลาไหลด�ากลับแฝงไปด้วยพิษร้าย น่ีเกินความ 

คาดหมายของโม่อีเหรินยิ่งนัก แม้พิษนั้นจะไม่มีผลต่อนาง ทว่า 

กลิ่นคาวนั้นเน่าเหม็นอย่างรุนแรง ท�าให้นางสลบไป 
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"ท่านแม่" เสี่ยวทุนเอ่ยด้วยน�้าเสียงเคร่งขรึม 

"หืม?" 

"ท่านไม่มีสมาธิเอาเสียเลย" เสี่ยวทุนต�าหนินาง 

"อืม" โม่อีเหรินไม่ได้สนใจ นางยังคงนึกถึงปลาไหลด�าตัวนั้น 

ถูกใส่ร้ายไม่แถลง มีแค้นไม่ช�าระ ก็ไม่ใช่คนสกุลโม่แล้ว! 

คิดไม่ถึงว่ามันกล้า 'สะบัดหาง' ใส่นาง คงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว

กระมัง นางจะต้องจับตัวมันกลับไปต้มน�้าแกง ทอดน�้ามัน ปิ้ง ย่าง...ทว่า

นางไม่ชอบกินปลาไหลด�า นางควรจะแล่เป็นชิ้นๆ ท�าเป็นปลาไหลแห้ง

ให้ท่านตาและท่านตาเหยี่ยนใช้เป็นกับแกล้มกินกับสุราเสีย! 

"ท่านแม่!" เสี่ยวทุนเศร้าใจยิ่งนักที่ถูกมองข้าม มันลอยไปตรงหน้า

โม่อีเหรินทันที ใช้หัวกลมมนของมันดันนิ้วมือของนางเพื่อประท้วง ทั้งยัง

ไม่ลืมเรียกนางอย่างอ่อนโยนด้วยน�้าเสียงเศร้าใจและต�าหนิ "ท่านแม่  

ท่านแม่ ท่านแม่..." 

การร้องเรียกเช่นนี้ ถึงวิญญาณจะล่องลอยจากไปก็จะถูกเรียก 

กลับมาในทันใด 

"เสี่ยวทุน?" โม่อีเหรินดึงสติกลับมาอย่างอ่อนใจ

"ท่านแม่ ข้าจะพูดเรือ่งส�าคญัมากนะ" ในทีส่ดุท่านแม่ก็สนใจมนัสกัที  

ดังนั้นเสี่ยวทุนจึงขดตัว แสดงท่าทางเอาจริงเอาจัง 

"ได้" โม่อีเหรินท�าท่าจริงจังตามไปด้วย 

"ท่านแม่ ท่านไม่ระวังเอาเสียเลย" เสี่ยวทุนไม่พอใจเป็นอย่างมาก 

"ปลาไหลด�าไม่เอาไหนตัวนัน้ เพียงท่านแม่สะบดัมอืไปตามใจก็ก�าจดัมนั

ได้แล้ว แต่ท่านแม่กลับโดนมันสะบัดหางใส่ เห็นชัดว่าท่านแม่ไม่มี 
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สมาธิเลยเวลาต่อสู้" 

ยามน้ันเองเสียงหายใจอันหวาดผวาเสียงหนึ่งดังมาจากด้านข้าง 

ลูกตาสีเขียวลึกล�้าสองดวงของเสี่ยวทุนเหลือบมองไปทันที 

"ข้าไม่ได้ตั้งใจ..." สัตว์วิเศษคล้ายลูกสุนัขขนาดเท่าฝ่ามือ ขนสีเงิน

อร่ามทั่วตัว ก้มหน้าก้มตาอย่างละอายใจ 

หลังจากที่เข้ียวเงินดูดไอวิเศษจากหินผิวอ่อนไป มันก็นอนหลับ 

อยู่ในแหวนพู่สวรรค์ของโม่อีเหรินมาตลอด 

พอมันฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตนเองอยู่ในสถานท่ีที่ไม่คุ ้นตา มันจึง 

ตะโกนเรียกทันที 

ใครจะรู้ว่าเวลานั้นโม่อีเหรินก�าลังประมือกับศัตรู 

หากมันรู้ว่าโม่อีเหรินก�าลังต่อสู้กับคนอื่นอยู่ในเวลาน้ัน มันจะ 

ไม่ส่งเสียงรบกวนแน่ 

"ท่านแม่ มันรบกวนท่าน ท�าให้ท่านเสียสมาธิหรือ" 

น�้าเสียงของเสี่ยวทุนราวกับจับกุม 'ฆาตกร' ได้ ขอเพียงโม่อีเหริน

พยักหน้ามันก็จะเตรียมสั่งสอน 'ลูกหมาป่า' ตัวนี้ทันที! 

"เขี้ยวเงินไม่รู้ จะโทษมันไม่ได้นะ" 

แม้นางจะเสียสมาธิไปบ้าง แต่ที่โดนปลาไหลด�าสะบัดหางใส่ 

เป็นเพราะนางประมาทเลินเล่อเกินไป 

ยามที่ทั้งสองฝ่ายประมือกัน ห้ามประมาทเด็ดขาด เพราะความ

ประมาทเพียงนิดเดียวก็จะกลายเป็นจุดอ่อนถึงชีวิตได้ 

แม้นางจะมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับคนอื่นไม่มาก ทว่านาง 

ไม่ระมัดระวังศัตรูเท่าท่ีควรก็เป็นความจริง จะโทษเขี้ยวเงินฝ่ายเดียว 
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ไม่ได้ 

เสี่ยวทุนมองนางด้วยสายตา 'แค้นใจเหล็กท่ีไม่อาจหลอมเป็น

เหล็กกล้า' 

ท่านแม่เก่งกาจโดยแท้ เพียงแต่ไม่รู้จักปรับใช้ในสถานการณ์จริง

แม้แต่น้อย น่าเสียดายฝีมือที่ร�่าเรียนมา เสียดายจริงๆ เลย 

เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ เสี่ยวทุนก็เหลือเพียงไม่ได้ตีอกชกหัว แล้วตะโกน

ร้องเสียงลั่นว่า 'ท่านแม่ไม่เอาไหนเลย!' เท่านั้น

แน่นอนว่าเสี่ยวทุนไม่ด่าออกมาจริงๆ หรอก เริ่มต้ังแต่มันยอมรับ

นางเป็นท่านแม่ มันก็คิดเผื่อนางอย่างเป็นเหตุเป็นผลและช่วยเหลือนาง

ตลอด ไม่ว่านางเป็นคนเช่นไร เป็นยอดฝีมือหรือคนไม่เอาไหน อย่างไร

นางก็ยังเป็น 'ท่านแม่' ของมัน 

นีค่อืความภาคภูมใิจและความจงรกัภกัดขีองสตัว์วิเศษ ครัน้ยอมรบั 

ผู้เป็นนาย มันจะไม่มีวันทรยศจนกระทั่งตายจากกัน 

ทว่า 'การสั่งสอน' ท่านแม่บ้างก็จ�าเป็น

"ท่านแม่ พวกเราอยู่ในดินแดนเทพยุทธ์นะ"

"ข้ารู้"

"ท่านแม่ การด�ารงชีวิตอยู่ที่น่ี ทางหนึ่งต้องสงบเสง่ียมไว้ หากจะ

ต่อสู้ก็ต้องชนะเท่านั้น" วาจาของเสี่ยวทุนสั้นกะทัดรัดและทรงพลังยิ่ง 

"เอ่อ...เป็นเช่นนี้หรือ" โม่อีเหรินเหงื่อตก 

"แน่นอน!" น�า้เสยีงของเสีย่วทุนเฉยีบขาด ไม่อนญุาตให้สงสัยเด็ดขาด  

"ท่านแม่ ต่อไปท่านจะเลินเล่อไม่ได้อีกเป็นอันขาด เข้าใจหรือไม่" 

"เอ่อ...เข้าใจ" 
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นี.่..สลบับทบาทกันอยู่ใช่หรอืไม่ มแีม่ทีใ่ดเช่ือฟัง 'ลูกชาย' เช่นน้ีหรือ 

"เช่นนั้น...ท่านแม่ ต่อไปให้ข้าช่วยท่านแม่ต่อสู้ได้หรือไม่" น�้าเสียง

เข้มงวดเปลี่ยนไปโดยพลัน เสี่ยวทุนเอียงหัวกลมๆ ออดอ้อนนางด้วย 

เสียงเด็กน้อยนุ่มนิ่มน่ารัก 

"เสี่ยวทุนอยากต่อสู้?" 

"ข้าจะช่วยท่านแม่ก�าจัดคนเลว" เสี่ยวทุนตอบ 

ปลาไหลด�าตัวนั้นกล้าท�าร้ายท่านแม่ หากไม่ใช่เพราะท่านแม่ 

ห้ามไม่ให้มันปรากฏตัวตามอ�าเภอใจ มันจะต้องสั่งสอนปลาไหลด�า 

ตัวนั้นสักตั้งแน่! 

แล้วปลาไหลด�าตัวนั้นก็ช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาเสียเลย กล้าก�าเริบ

เสิบสานต่อหน้ามัน นี่ช่างขัดใจเสี่ยวทุนยิ่งนัก! 

เพียงชั่วประเดี๋ยวปลาไหลด�าตัวน้ันก็ละเมิดข้อห้ามส�าคัญของ 

เสีย่วทนุไปแล้ว ดังนัน้ไม่ว่ามนัจะรูถึ้งความผดิของตนเองหรอืไม่ เสีย่วทนุ 

ก็ผูกใจเจ็บอย่างยิ่ง 

"เจ้าแยกคนดีคนเลวได้หรือ" โม่อีเหรินเอ่ยถามด้วยความสงสัย

"คนทีไ่ม่ดกีบัท่านแม่ รงัแกท่านแม่ และคนทีท่่านแม่ไม่ชอบล้วนเป็น 

คนเลว" ไม่ต้องใคร่ครวญอะไรทั้งนั้น เสี่ยวทุนตอบยาวเป็นพรวนด้วย 

เสียงเด็กน้อยอ่อนนุ่มทันที 

มันไม่ต้องพักหายใจเลย เอ่ยออกมาอย่างราบรื่นยิ่งนัก! 

โม่อีเหรินฟังจนอยากหัวเราะพรวด 

"เสี่ยวทุน เจ้าน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกิน!" นางลูบหัวมัน 

"ท่านแม่เยี่ยมยอดที่สุด" เสี่ยวทุนคลอเคลียกับนิ้วมือของโม่อีเหริน
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อย่างดื่มด�่า 

"เสี่ยวทุนก็เย่ียมเช่นกัน" โม่อีเหรินเอ่ยย้ิมๆ "วางใจเถอะ ข้าจะ 

ไม่ยอมโดนรังแกอีกแน่ ครั้งนี้ข้าประมาทเกินไป ต่อไปจะไม่มีอีกแล้ว" 

"อ๋อ..." ดังน้ันเสี่ยวทุนก็ยังไม่ได้ช่วยท่านแม่ก�าจัดคนเลวน่ะสิ  

มันผิดหวังเล็กน้อย 

"หากมีท่ีข้าไม่มั่นใจ ก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้านะ อีกทั้ง 

เจ้ายังเป็นไพ่ใบส�าคัญซึง่เป็นความลบัของข้า แน่นอนว่าไม่อาจปรากฏตวั 

ได้ตามใจ ค่อยโผล่ออกมาในยามคบัขนั จงึจะสร้างความต่ืนตระหนกข้ึนได้  

ท�าเช่นนี้ถึงจะสนุกใช่หรือไม่เล่า" โม่อีเหรินยิ้มตาหยี 

ท่านตาสอนนางว่าการเก็บไพ่ใบส�าคัญไว้เป็นหลักการหนึ่งในการ

เอาชีวิตรอด โดยเฉพาะในดินแดนซึ่งเคารพผู้เลิศล�้า ยามเกิดเรื่องผู้คน

มักไม่เจรจากันด้วยเหตุผล ผู้ที่มีพลังแก่นแท้เท่านั้นที่เป็นผู้ได้เปรียบ 

เสี่ยวทุนเอียงคอครุ่นคิด ก่อนจะออกแรงพยักหน้า 

"อืม ใช่!" 

สิ่งที่ท่านแม่เอ่ยมาล้วนมีหลักการ มันต้องฟังและจดจ�าเอาไว้ 

โม่อีเหรินจูบหัวมันอย่างยินดี 

จากน้ันร่างน้อยๆ ของเสีย่วทนุก็เลือ้ยไปพันข้อมอืด้านขวาของนาง

อย่างรวดเร็วด้วยความดีใจ แล้วไม่ขยับเขยื้อนอีก 

ด้านเขี้ยวเงินก็ลอยไปเกาะบนไหล่ของโม่อีเหรินอย่างว่าง่าย 

โม่อเีหรนิจงึค่อยเงยหน้ามองสถานท่ีท่ีตนเองอยู่...ฟองอากาศยักษ์ 

ฟองอากาศยักษ์นีเ้ป็นช่องว่างใต้ทะเลสาบซึง่แบ่งแยกออกจากน�า้ 

หากยืนอยู่ในน้ีก็คล้ายกับยืนอยู่บนพ้ืนดินกระนั้น เคล่ือนไหวไปมา 
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สะดวกสบายยิ่งนัก

น่ีเป็นพ้ืนท่ีที่เสี่ยวทุนสร้างขึ้นและเป็นหนึ่งในความสามารถของ

เสี่ยวทุน 

หลังจากท่ีโม่อีเหรินเดินออกจากฟองอากาศยักษ์ มันก็หายวับไป

ทันที ทว่านางเคลื่อนไหวในใต้น�้าได้ไม่ต่างอะไรกับยามอยู่บนพื้นดินอยู่

แต่เดิมแล้ว 

โม่อีเหรินเดินไปเบื้องหน้าแรดนอเดียว 

แรดนอเดียวจ้องมองนางอย่างตื่นตะลึง 

แม้นางจะเป็นมนุษย์ แต่มองดูเป็นกันเองย่ิงนัก มันไม่กลัวนาง

แม้แต่น้อย ไม่รู ้สึกถึงความอันตราย ในทางกลับกันมันรู ้สึกอยาก 

เข้าใกล้นาง 

ทว่าเมื่อครู่งูเขียวยักษ์น่าเกรงกลัวตัวนั้นเชื่อฟังนางย่ิงนัก นางจะ

ไม่น่าหวาดกลัวจริงๆ หรือ 

แรดนอเดียววุ่นวายใจ 

"เจ้าก้มหัวลงมาหน่อย" โม่อีเหรินท�าสัญญาณมือกับแรดนอเดียว

พลางเอ่ย 

"ฮื่อ..." แรดนอเดียวก้มหัวลงอย่างว่าง่าย 

โม่อเีหรนิป้อนยาลกูกลอนเมด็หน่ึงเข้าปากมนั พอเข้าปากก็ละลาย

ทันที 

"ฮื่อ?" 

"มนัจะช่วยขบัสิง่ของท่ีท�าให้เจ้าปวดท้องออกมา เจ้าก็จะไม่ทรมาน

แล้ว"
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แรดนอเดยีวกะพรบิตาปรบิๆ ไม่ค่อยเข้าใจนัก ทว่าเพียงชัว่ประเดีย๋ว 

สีหน้ามันก็เปลี่ยนไป มันปวดท้องเล็กน้อย รู้สึกอยากไป 'ท�าธุระส่วนตัว' 

แรดนอเดียวรีบหมุนตัว ก่อนจะวิ่งจ�้าอ้าวไปทันที 

"พรดื..." โม่อเีหรนิอดหวัเราะไม่ได้ นางน่าจะเตอืนมนัก่อนสกัหน่อย 

ผลสดุท้ายดนัลมืและป้อนยาลกูกลอนเข้าปากมนัทนัที ท�าให้มนัท�าอะไร

ไม่ถูก นางจึงแลบลิ้น ท�าท่าทีทะเล้นออกมาด้วยความรู้สึกผิดเล็กๆ 

แรดนอเดียว ขออภัยด้วยนะ ข้าไม่ได้ตั้งใจ... 

ขณะท่ีโม่อีเหรินก�าลังขออภัยแรดนอเดียวอยู่ในใจ จู่ๆ เข้ียวเงิน 

ก็เอ่ยปาก 

"มีสัตว์วิเศษมา" 

"คือเต่าน�้าตัวหนึ่ง" เสี่ยวทุนเอ่ยต่อจากเขี้ยวเงิน 

พอโม่อีเหรินเพียงนึก ตัวนางกับเขี้ยวเงินก็พลันหายวับไปทันที 

ชัว่ประเดีย๋วเต่านิลระดบัห้าก็มาถึงทีน่ี ่มนัดมกล่ินไปทกุที ่ ท่ัวทุกแห่ง 

ล้วนมีเพียงกลิ่นอายของแรดนอเดียวระดับแปด ซ่ึงชวนให้เต่านิลนึก 

หวาดกลัวเล็กน้อย มันจึงไม่กล้าไปสืบเสาะอย่างโจ่งแจ้ง 

ที่นี่น่าจะไม่มีใครกระมัง! 

ทว่ายิ่งเข้าไปใกล้ แรงกดดันจากแรดนอเดียวก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น 

เต่านิลอยากรีบเผ่นหนีไปทันที ทว่าก็นึกถึงค�าส่ังของผู้เป็นนาย  

ด้วยความกดดันจากค�าสั่งของเจ้านายน้ันท�าให้มันยังคงพยายามค้นหา

ต่อไป 

ไม่มีใครจริงๆ 

ครัน้มนัหันหลงักลบั ก็รบีใช้ขาท้ังสีจ่�า้อ้าวจากไปอย่างรวดเร็วทีส่ดุ
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เท่าที่จะท�าได้ 

พอมันจากไป แรดนอเดียวก็กลับมาพอดี มันหันมองซ้ายขวาด้วย

แววตาดุร้าย 

นี่มัน...มันอยู่ที่ใด! 

แรดนอเดียวเพ่ิงรู ้สึกถึงกลิ่นอายของเต่านิลระดับห้า ไยมันจึง 

หายไปแล้วล่ะ! 

ถือว่ามันว่องไวอยู่นะ มิเช่นนั้น...ก็จะจับมาท�าเป็นอาหารเย็น ฮึ! 

แรดนอเดยีวร้องฮใึนใจ พอคดิเสรจ็ก็รีบเข้าไปด้านในรงัของตนเอง 

ยามนี้โม่อีเหรินจึงปรากฏตัวขึ้นพร้อมเขี้ยวเงิน 

"ฮื่อๆ"

ครัน้แรดนอเดยีวมองเหน็นางก็รบีว่ิงไปตรงหน้านางทนัท ีมนัน่ังลง

อย่างรู้งาน สองขาหน้ายังประคองสิ่งของระยิบระยับไว้ 

นั่นคือก้อนหินท่ีมีขนาดราวหนึ่งฉื่อ ส่องแสงสีเขียวประกาย 

ระยิบระยับเกือบโปร่งแสง 

"นี่คือ...ผลึกวิเศษ?!" ดวงตาโม่อีเหรินเป็นประกายเจิดจ้า

"ของอร่อย!" ดวงตาเสี่ยวทุนเป็นประกายระยิบระยับ 

"ของดี" เขี้ยวเงินก็ตาเป็นประกายเช่นกัน ทว่ากลับผงะถอยหลัง 

เล็กน้อย มันเพ่ิงฟื้นจากไอวิเศษของหินผิวอ่อน ยามน้ีไม่อยากหลับไป 

อีกคราด้วยของสิ่งนี้! 

"ฮื่อๆ" แรดนอเดียวมองนางท่ีตาเป็นประกายและรีบมอบผลึก 

สีเขียวนั่นให้นาง พร้อมแสดงท่าทางอยากเอาใจ 

"ท่านแม่ รีบรับมาเร็วเข้า!" เสี่ยวทุนตะโกนขึ้นเป็นรายแรก 
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"ฮื่อๆ" แรดนอเดียวคล้อยตามทันที 

"อีเหริน รีบรับมาเร็ว!" เขี้ยวเงินก็กระโดดโลดเต้นอยู่ไม่ไกลด้วย

ความตื่นเต้น 

ครานั้นพอเขี้ยวเงินสัมผัสหินผิวอ่อนก็ถูกไอวิเศษถาโถมเข้าใส ่

จนสลบไป หากไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะเป็นอย่างตอนน้ัน มันคงจะ 

กระโจนเข้าไปแต่แรกเพ่ือรบัผลกึวิเศษนัน่มาให้โม่อเีหรนิด้วยตนเองแล้ว 

"ก็ได้ ขอบคุณนะ" โม่อีเหรินส่งสัญญาณให้แรดนอเดียววาง 

ก้อนหินลง จากนั้นนางก็หยิบขวดขนมที่นางหลอมขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือให้

เหล่าสัตว์วิเศษกินออกมา...นั่นก็คือลูกกลอนเสี่ยวหยวน 

นางเทออกมาเม็ดหนึ่ง แล้วป้อนใส่ปากแรดนอเดียว "เป็นอย่างไร 

เจ้าชอบหรือไม่" 

"ฮื่อ! ฮื่อ!" แรดนอเดียวเพ่ิงกินลงไปก็ตอบทันที มันมองนางด้วย

สีหน้ารอคอย 

"อันน้ีให้เจ้า แต่กินได้ทีละเม็ดนะ ย่อยเสร็จแล้วค่อยกินอีก"  

โม่อีเหรินก�าชับ 

'ลูกกลอนเสี่ยวหยวน' น้ีนางเป็นคนตั้งชื่อเอง แม้จะเป็น 'ขนม'  

ทว่าทีจ่รงิแล้วแฝงไปด้วยไอวเิศษมากมาย พอสตัว์วิเศษกินลงไป ขอเพียง

เปลี่ยนฤทธิ์ยาให้เป็นไอวิเศษก็สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการฝึกวิชาได้

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของโม่อีเหริน ไม่มีสัตว์วิเศษตัวใด 

ไม่ชอบลูกกลอนเสี่ยวหยวน 

แรดนอเดียวก็ชื่นชอบตามคาด 

โม่อเีหรนิมอบให้มนัท้ังขวด แรดนอเดยีวรีบเก็บเข้าไปในช่องเกบ็ของ 
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ที่ซ่อนอยู่ใต้คางของมัน 

"ฮ่ือๆ" แรดนอเดียวเอ่ยขอบคุณอย่างดีใจ พอมันเก็บของเสร็จ 

ก็ว่ายไปว่ายมารอบตัวนาง เล่นอยู่ตัวเดียวอย่างเบิกบานใจ 

โม่อีเหรินย่อตัวลงศึกษาผลึกวิเศษ 

ตามที่ท่านตาเคยกล่าวไว้ ผลึกวิเศษคือก้อนผลึกท่ีมีไอวิเศษ  

ไอวิเศษท่ีแฝงไว้ไม่เพียงเข้มข้นเท่าน้ัน ซ�้ายังบริสุทธ์ิอย่างย่ิง เป็นสิ่งท่ี 

ผู้ฝึกวิชาชื่นชอบเป็นที่สุด 

การเพ่ิมระดับฝีมอืนัน้ต้องพ่ึงพาพลงัภายในและการดดูซมึไอวิเศษ

จากฟ้าดิน สัตว์วิเศษจะดูดซึมไว้ ใช้ได้เท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ที่

แตกต่างกันของแต่ละตัว

ส�าหรบัผูค้รองสตัว์วเิศษทกุคนทีอ่ยากเพ่ิมระดับพลังวเิศษ ผลึกวเิศษ 

ก็เป็นตัวช่วยในการฝึกวิชาท่ีดีย่ิงกว่าโอสถเสียอีก ผู ้ครองสัตว์วิเศษ

สามารถใช้ผลกึวิเศษครึง่ก้อนซึง่มขีนาดเท่าคร่ึงฝ่ามอืในการฝึกวิชาได้ถึง

หนึ่งปี 

ส�าหรับนักยุทธ์ ผลึกวิเศษมิได้ช่วยเพียงเรื่องฝึกวิชาเท่านั้น มันยัง

เป็นวัสดุชั้นยอดในการหลอมอาวุธอีกด้วย 

อย่างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธชนิดเดียวกันแล้ว อาวุธท่ีมี 

ผลึกวิเศษหลอมรวมอยู่ด้วยนั้นจะเพิ่มพลังอีกเท่าหนึ่งขึ้นไป 

เพียงแต่ผลึกวิเศษหายากเหลือเกิน คล้ายกับเห็ดหลิงจือพันปี 

น�้านมวิเศษหมื่นปี น่ันคือของวิเศษท่ีฟ้าดินบ่มเพาะด้วยเวลาอันแสน

ยาวนาน ไม่เพียงล�า้ค่าเหลอืเกิน ทัง้ยังมอิาจพบเจอได้ด่ังใจหมายอกีด้วย

ได้ยินว่าหลายปีก่อนในงานประมูลของเชื้อพระวงศ์ก็เคยปรากฏ
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ผลึกวิเศษขึ้น 

เพียงแต่ผลึกวิเศษนั้นขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเล็กน้อย ซึ่งน่ันยังแทบ

ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในงานประมูล ท้ายที่สุดยังถูกประมูลไปด้วย

ราคาสูงลิบลิ่ว ท�าให้ทุกคนตะลึงพรึงเพริดยิ่ง 

ส่วนผลกึวิเศษก้อนน้ี...มขีนาดใหญ่กว่าก�าป้ันหลายเท่า ขนาดใหญ่โต 

เช่นนีเ้หตุใดจงึไม่มผีูพ้บเหน็และยังไม่ถูกขโมยไป แต่กลับถูกแรดนอเดยีว

กลืนลงท้องไปได้

"ท่านแม่ รีบเก็บเร็วเข้า!" จู่ๆ เสี่ยวทุนก็ตะโกนขึ้น 

"มีคนมา" เขี้ยวเงินเอ่ยต่อทันที 

"ฮือ่ๆ" เดมิทแีรดนอเดยีวแหวกว่ายอย่างเป็นสขุ ทนัใดน้ันมนัรีบมา

หลบข้างกายนาง ทั่วท้ังร่างตื่นตัวระแวดระวัง คร้ันโม่อีเหรินโบกมือ  

ผลึกวิเศษก็หายวับไปในทันใด จากนั้นนางก็ลุกขึ้นยืน 

ฟองอากาศน้อยๆ สขีาวเบือ้งหน้ามากมายกระเพ่ือมไหวอยู่พักหนึง่ 

ฉลามสีครามตัวหนึ่งและปูหกก้ามสีแดงเข้มก็ทยอยมาถึง 

ฉลามสคีรามสะบดัหวัไปยังโม่อเีหรนิและแรดนอเดยีว มนัแสดงท่า

วางมาดอยู่เหนือผู้อื่น 

มีคนสองคนยืนอยู่บนหลังสัตว์แต่ละตัว เป็นบุรุษผู้หนึ่งและสตรี 

ผู้หนึ่งเช่นเดียวกัน 

ครั้นสตรีท่ียืนอยู่บนหลังฉลามสีครามแลเห็นแรดนอเดียวก็เอ่ยข้ึน

ทันที 

"แรดนอเดียวตัวนี้ล่ะ!"
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"ของล�้าค่านั้นอยู่ในท้องของมัน! น้องเฟิง!" 

สตรทีีย่นือยู่บนหลงัปหูกก้ามรบีตามมาทนัท ีตะโกนเสยีงดงัเอะอะ 

ขณะเดยีวกันนางก็เหลอืบมองบรุษุด้านข้าง ฝากความหวังไว้ท่ีเขาทัง้หมด! 

"มูห่รงรุย่ฉ ี ท่านเลกิคดิได้เลยว่าจะสามารถแย่งชงิของท่ีข้าปรารถนา 

ไปได้! น้องรองจัดการ!" ครั้นสตรีผู้ยืนอยู่บนหลังฉลามสีครามได้ฟัง  

จึงเรียกผู้ช่วยทันที 

"ฉินจ้งอว๋ิน น่ันไม่ใช่ของท่าน ถ้าท่านอยากได้ พวกเราแต่ละฝ่าย

คงต้องแสดงฝีมือกันแล้วล่ะ" มู่หรงรุ่ยฉียืนอยู่บนหลังปูหกก้ามพลาง

แสดงท่าทางดุดัน 

"ข้าเห็นด้วยท่ีจะให้แต่ละฝ่ายแสดงฝีมือ แต่ว่าเง่ือนไขข้อแรกคือ 

อย่าให้ใครท�าตัวเป็นผูเ้ฒ่าหาปลาได้ประโยชน์* ไป" ฉินจ้งอว๋ินมองไปทาง 

22

* มาจากส�านวน 'นกปากซ่อมกับหอยกาบย้ือแย่งกัน ผู้เฒ่าหาปลาได้ประโยชน์' เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถึง
สองฝ่ายมัวแต่ต่อสู ้ไม่ยอมลงให้กันจนฝ่ายท่ีสามฉกฉวยผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงแรง มีเร่ืองเล่าว่า 
หอยกาบอ้าเปลอืกออกผึง่แดด นกปากซ่อมเข้ามาหวังจกิกินเป็นอาหาร หอยจงึงับเปลอืกเข้ามาหนีบปากนก
เอาไว้ ทั้งสองต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ชาวประมงผ่านมาเห็นจึงจับไปเป็นอาหารทั้งคู่
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โม่อีเหรินที่อยู่ด้านข้าง 

"เจ้าเป็นใคร" มู่หรงรุ่ยฉีก็เห็นนางเช่นกัน

เป็นเด็กสาวนางหนึ่ง...ดูธรรมดาและไร้เดียงสายิ่ง... 

ไม่ใช่สิ หากนางเป็นคนธรรมดาจริง ไยนางจึงยืนอยู่ที่นี่ได้ แล้วยัง

เคลื่อนไหวได้ตามใจชอบเช่นนี้ 

ที่น่ีคือใต้ทะเลสาบเสี่ยวชิ่ง ยังไม่ต้องพูดถึงความดันใต้น�้า แค่ 

การหายใจก็เป็นปัญหาใหญ่แล้ว หากฝีมือไม่ถึงข้ันฟ้า ท้ังยังไม่มี 

สัตว์วิเศษธาตุน�้าอยู่ข้างกาย ไม่มีทางอยู่ที่นี่ได้แน่นอน 

หรือว่า... 

"เจ้าท�าพันธสญัญากับแรดนอเดยีวตวัน้ีแล้ว?!" มูห่รงรุ่ยฉีหน้าถอดสี 

ทันใด 

เหน็นางอายุแค่สบิกว่าขวบ จะอย่างไรก็ไม่อาจเป็นยอดฝีมอืข้ันฟ้าได้  

ที่นางสามารถอยู่ตรงนี้ได้ ความเป็นไปได้อย่างเดียวคือนางกลายเป็น 

เจ้านายของแรดนอเดียวตัวนี้ และพ่ึงพลังจากการท�าพันธสัญญากับ 

สัตว์วิเศษ นางจึงสามารถเคลื่อนไหวใต้น�้าได้อย่างอิสระ 

"พบกันอีกแล้ว แม่นางโม่"

บุรุษข้างกายมู่หรงรุ่ยฉีรูปงามหล่อเหลาอายุราวย่ีสิบปี เขาแสดง

ความตื่นเต้น แย้มยิ้มอย่างประหลาดใจระคนดีใจ ซึ่งต่างจากพี่สาวเขา

มากนัก 

หลังจากที่เจอเหตุการณ์ปลาหมึกยักษ์ เขาลงจากเรือก่อนนาง  

ต่อมาจึงส่งคนไปสืบหา ถึงได้รู้ว่านางมีนามว่า 'โม่อีเหริน' แต่กว่าเขา 

จะได้รู้ชื่อของนางผ่านจากปากคนที่สมาคมพ่อค้าเฟิงหลินนั้นก็ยากเย็น
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แสนเข็ญยิ่งนัก 

ซ�้านางยังมอบยาลูกกลอนคุณภาพสูงให้แก่คนในสมาคมพ่อค้า 

เฟิงหลินอย่างง่ายดาย ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้มากว่านางจะเป็น 

หมอโอสถ

"เอ๊ะ? ท่าน!" โม่อีเหรินแลมองเขา ก่อนจะค่อยๆ นึกออก 

เขาก็คือคุณชายสูงศักด์ิผู้น้ันท่ีอยู่ช่วงท้ายเรือกับคุณหนูสูงศักดิ์ 

ผู้ดุดัน แล้วยังมีองครักษ์ข้างกายกลุ่มหนึ่ง 

เอ่อ...ขณะน้ีข้างกายเขายังคงมคุีณหนสูงูศกัดิแ์ละดดุนัอกีนางหนึง่

คอยติดตามอยู่ด้วย 

หรอืว่าเขาเคยชนิทีจ่ะพาคุณหนูผูส้งูศกัดิดุ์ดนัออกจากเรอืนด้วยนะ

"ข้าแซ่มูห่รง นามว่าฉางเฟิง เจ้าเรยีกชือ่ข้าเลยก็ย่อมได้" มูห่รงฉางเฟิง 

เอ่ยยิ้มๆ 

ขณะอยู่บนเรอื เขาประทบัใจในตวันางย่ิงนกั โดยเฉพาะยามทีน่าง

เผชิญหน้ากับการโจมตีของปลาหมึกยักษ์ นางไม่กลัวเกรงแต่อย่างใด  

ไม่ตื่นตระหนก ไม่เพียงหลบหลีกการจู ่โจมอย่างง่ายดาย ซ�้ายังคง

เอ้อระเหย นางคอยสังเกตท่าทีของผู้อื่นด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็น  

ตอนนั้นมู่หรงฉางเฟิงทั้งอารมณ์ดีและนึกข�า! 

ถึงนางจะอยากรู้อยากเห็นก็ไม่ควรเลือกตอนที่ชีวิตอยู่ในอันตราย

กระมัง 

ทว่านางก็ท�าเช่นนั้นจริงๆ 

ดังน้ันหลังจากท่ีมู่หรงฉางเฟิงจัดการเร่ืองราวของพ่ีสาวเรียบร้อย 

เขาจึงวิง่โร่เพ่ือไปอยู่ข้างกายนาง ใครจะคดิว่าเป็นเพราะการโจมตส่ีงเดช
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ของปลาหมึกยักษ์นั่น กอปรกับต่อมาบนเรือยุ่งเหยิงวุ่นวาย ไม่เพียงเขา

ยังไม่ทันได้พูดจากับนาง อีกทั้งยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่านางหลบอยู่ที่ใด 

หลงัจากทีเ่ขาลงเรอืไปก่อน เดมิทนึีกว่าคงยากทีจ่ะได้พบนางอกีครัง้  

คดิไม่ถึงว่ายามนีเ้ขากลบัได้มาพานพบนางอกี ดงันัน้มูห่รงฉางเฟิงจงึดใีจ

ยิ่งนัก 

"น้องเฟิง เจ้ารู้จักนาง?" มู่หรงรุ่ยฉีแปลกใจยิ่งนัก

น้องชายนางมีฐานะสูงส่ง พรสวรรค์เหนือคน นิสัยหย่ิงยโส  

ชมชอบแต่สิ่งที่ดีเลิศ เขาจะไม่เจรจาพาทีกับผู้อื่นง่ายๆ คิดไม่ถึงว่า 

เขากลับดูใกล้ชิดกับเด็กสาวนางหนึ่งถึงเพียงนี้ 

มู่หรงรุ่ยฉีหันไปมองโม่อีเหรินอย่างนึกสงสัย นางเห็นว่าอีกฝ่าย 

ตวัเลก็ ดวงหน้าสะสวยแฝงความเป็นเดก็ไร้เดยีงสาอย่างชดัเจน สวมชดุ

กระโปรงสฟ้ีาท�าให้ย่ิงดโูดดเด่น แล้วยังสะพายกระเป๋าใบทีด่แูปลกชอบกล 

อีกด้วย

หากประเมินจากสายตาของมู่หรงฉางเฟิงท่ีชมชอบแต่ส่ิงที่ดีเลิศ

แล้ว นางมองไม่ออกเลยว่าเด็กสาวนางนี้จะมีจุดเด่นดึงดูดผู้คนตรงที่ใด

ไยน้องเฟิงจึงดีกับนางถึงเพียงนี้! 

โม่อเีหรนิก็มองพวกเขาอย่างประหลาดใจ นางเคยพบมูห่รงฉางเฟิง

ตอนอยู่บนเรือ เขาเป็นบุรุษสูงศักดิ์ หล่อเหลาคมคาย ไม่ต้องพูดถึง

องครักษ์และคนรับใช้เหล่าน้ัน เพียงแค่มองเขาคนน้ีก็รู้สึกได้ว่าต้องมี

ฐานะไม่ธรรมดาแน่นอน 

เขายังคงสวมอาภรณ์สขีาว มองดูสะอาดสะอ้าน ผมยาวรวบมดัเป็น 

ระเบียบเรยีบร้อย องคาพยพทัง้ห้าราวแกะสลกัออกมากระนัน้ ดโูดดเด่น
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ย่ิงนกั จมกูโด่งเป็นสนั ค้ิวเข้ม ดวงตาเป็นประกาย มมุปากโค้งขึน้เลก็น้อย 

เผยให้เห็นว่าเขาเป็นคนยิ้มยาก ทว่าก็ไม่ถึงกับเคร่งขรึมเช่นนั้น เพียงแต่

ขับเน้นความสูงศักดิ์ให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้น 

มูห่รงฉางเฟิงรปูโฉมหล่อเหลา ท่าทางสขุุมสภุาพเรยีบร้อย ปอยผม

พลิ้วไหวไปด้านหลัง มองอย่างไรก็เป็นบุรุษรูปงามที่น่าดึงดูดใจยิ่งนัก 

แม้เขาจะเป็นกันเองกับโม่อเีหรนิมาตลอด ทว่านางก็มลีางสงัหรณ์

อย่างหนึ่ง บุรุษผู้นี้มีนิสัยไม่โอนอ่อนผ่อนตามแน่นอน 

อีกทั้งครั้งก่อนสตรีที่อยู่กับเขาคล้ายจะเป็นพี่สาว ครั้งนี้ก็เช่นกัน 

พ่ีสาวท้ังสองคนของเขารูปร่างหน้าตางดงาม แต่ดูท่านิสัยจะ 

ไม่ค่อยดีเท่าไร 

ด้านบุรุษและสตรีอีกคู่หน่ึงท่ียืนอยู่บนหลังฉลามสีคราม อันท่ีจริง 

มส่ีวนคล้ายพ่ีน้องสกุลมูห่รงอยูบ้่าง ไม่เพียงแค่รปูร่างหน้าตา แต่เป็นการ

วางตัวอยู่เหนือผู้อื่น 

สตรนีางนัน้นามว่า 'ฉนิจ้งอว๋ิน' นางสวมอาภรณ์สีส้มสดสว่าง รูปแบบ 

เสื้อผ้าท�าให้ดูคล่องแคล่ว วิธีการพูดการจาและการแสดงออกของนาง 

ก็เหมือนกับสีสันของเสื้อผ้ามิผิดเพี้ยน โอ้อวดและโผงผางตรงไปตรงมา 

อกีทัง้บรุษุข้างกายนางก็...หล่อเหลาเอาการ ทว่าเขาดแูตกต่างจาก 

มู่หรงฉางเฟิงโดยสิ้นเชิง 

เขาสวมอาภรณ์สเีขยีวเข้ม รปูร่างสงูใหญ่ ท่าทางสขุมุ ทว่ารปูลกัษณ์ 

ภายนอกกลับดูหนุ่มแน่น คิ้วและดวงตาดูสดใส ท่าทางเป็นคนเก็บตัว 

หากกล่าวถึงเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขา ก็ไม่นับว่าโดดเด่น

เท่ามู่หรงฉางเฟิง แต่ก็ท�าให้คนเมินเฉยได้ยาก 
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โม่อเีหรนิรูส้กึราวกับว่าบรุษุแต่ละคนท่ีนางพบเจอ ไม่มใีครหล่อเหลา 

เทียบเท่าไป่หลี่จิงหงได้อีกแล้ว 

เอ่อ...ไยนางจึงคิดมาถึงจุดนี้ได้ 

"แม่นางโม่ ไยเจ้าจึงมาอยู่ท่ีน่ี" มู่หรงฉางเฟิงไม่ได้ตอบค�าพ่ีสาว  

แต่กลับกระโดดลงมาจากหัวปูหกก้ามสีแดงเข้มและเดินมาหยุดอยู ่

เบื้องหน้านาง แต่เป็นเพราะมีเสียงร้องเตือนฮื่อๆ จากแรดนอเดียว  

จึงยังส่งผลให้เขาไม่เดินเข้าไปใกล้นางมากนัก 

"ข้ามาพร้อมกับมัน" โม่อีเหรินลูบตัวแรดนอเดียวพลางถามกลับ 

"พวกท่านล่ะ มาด้วยเหตุอันใด" 

"มันขโมยของของข้า แน่นอนว่าข้าจะต้องไล่ตามมาเอาคืน"  

มู่หรงรุ่ยฉีก็เดินมายังข้างกายน้องชาย น�้าเสียงที่นางเอ่ยเหมือนมาตาม

ทวงหนี้อย่างไรอย่างนั้น 

ครั้นฉินจ้งอว๋ินได้ฟังจึงโต้แย้งทันที ซ�้ายังลากน้องชายว่ิงมาด้วย 

โดยพลัน "มู่หรงรุ่ยฉี นั่นเป็นของของข้านะ"

พอฉลามสีครามเขยิบเข้ามาใกล้ แรดนอเดียวก็รู้สึกไม่สบายใจ 

เล็กน้อย ปูหกก้ามสีแดงเข้มตัวนั้นยิ่งถอยไปเสียหลายก้าว 

โม่อเีหรนิเอยีงคอครุน่คดิสกัครูก่เ็ข้าใจโดยพลนัว่าน่ีคอืสญัชาตญาณ 

ของสัตว์วิเศษ

สตัว์วเิศษในดนิแดนเทพยุทธ์แบ่งออกเป็นสามข้ันซึง่ประกอบด้วย

สัตว์วิเศษ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ และสัตว์เทพ 

ก็เหมอืนกับนักยุทธ์และผูค้รองสตัว์วิเศษ แต่ละขัน้ยังแบ่งออกเป็น

เก้าระดับ 
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บรรดาสตัว์วิเศษเคารพกันตามพลงัแก่นแท้ สตัว์วิเศษระดบัต�า่กว่า

เมื่อพบกับสัตว์วิเศษระดับสูงกว่าตนจะยอมศิโรราบโดยธรรมชาติ 

ฉลามสีครามเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ระดับห้า 

แรดนอเดียวเป็นสัตว์วิเศษระดับแปด

ปูหกก้ามสีแดงเข้มเป็นสัตว์วิเศษระดับหก 

มิน่าล่ะแรดนอเดียวจึงรู ้สึกเกรงกลัวฉลามสีครามย่ิงนัก ส่วน 

ปูหกก้ามสีแดงเข้มก็ถอยไปเสียไกล มีสัตว์วิเศษระดับสูงกว่าตนถึง 

สองตัวคอยบีบบังคับอยู่ ถ้าปูหกก้ามสีแดงเข้มไม่ถอยสิแปลก 

"ข้าเห็นก่อนนะ!" มู่หรงรุ่ยฉีเอ่ยอย่างไม่ยอมแพ้ 

"หากไม่ใช่เพราะท่านมายุ่งวุน่วาย มนัก็จะตกอยู่ในมอืข้าต้ังนานแล้ว"  

ฉินจ้งอวิ๋นก็เอ่ยเช่นกัน 

"ฉนิจ้งอว๋ิน พอท่านเหน็ของท่ีชอบก็ยึดเอามาเป็นของตน การแย่งชงิ 

ของผู้อื่นเยี่ยงนี้เป็นสิ่งที่สกุลฉินปฏิบัติสืบทอดกันมาหรือ" 

"มูห่รงรุย่ฉ ียามนีใ้ครท�าวุน่วายกันแน่ หรือว่าการเปลีย่นผิดให้เป็นถูก 

คือสิ่งที่สกุลมู่หรงปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา?!" 

"นั่นมันของข้า" 

"ด้านบนสลักชื่อท่านไว้หรือ" 

"ท่านอย่าคิดว่าข้าสู้ท่านไม่ได้นะ"

แม้มูห่รงรุย่ฉเีป็นเพียงผูค้รองสตัว์วิเศษระดบัหก ทว่าเมือ่มสีตัว์วิเศษ 

ในครอบครอง จะต่อกรกับนกัยุทธ์ขัน้ดินระดบัแปด โอกาสชนะย่อมสงูกว่า 

อย่างแน่นอน 

"ท่านอย่าคิดว่ามีเพียงท่านที่มีสัตว์วิเศษนะ!" 
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แม้ฉินจ้งอว๋ินจะเป็นเพียงนักยุทธ์ข้ันดินระดับแปด ทว่าน้องชาย

กลับเป็นผู้บัญชาสัตว์วิเศษระดับสาม ท้ังยังครอบครองสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิ 

ไว้ด้วย 

น้องชายนางเป็นถึงหนึง่ในหนุม่ยอดฝีมอืผูโ้ด่งดงัในดนิแดนเทพยุทธ์  

แม้จะพบนักยุทธ์ขั้นฟ้าก็ไม่ต้องกังวล 

"เช่นนั้นก็ลองดู!" มู่หรงรุ่ยฉียังคงไม่คิดยอมแพ้ 

ฉินจ้งอว๋ินมีน้องชายเป็นผู้บัญชาสัตว์วิเศษ มู่หรงรุ่ยฉีก็มีน้องชาย

เป็นนักยุทธ์ขั้นฟ้า แล้วน้องเฟิงก็เป็นหนึ่งในหนุ่มยอดฝีมือผู้มีชื่อเสียง

เลื่องลือในดินแดนเทพยุทธ์ด้วย ฉินจ้งอว๋ินอย่าได้นึกว่าตัวนางจะต้อง

ชนะแน่ 

สตรีท้ังสองผู้มีรูปโฉมงดงาม รวมถึงอายุและฐานะก็พอๆ กัน 

เริ่มทะเลาะกันอีกแล้ว ซ�้ายังจ้องตากันอย่างไม่มีใครยอมใคร 

พวกนางเอาตนเองมาเปรียบเทียบกัน อีกท้ังยังเปรียบเทียบไปถึง

น้องชายของแต่ละฝ่าย ไม่ว่าเรื่องใดก็ไม่ยอมแพ้ 

ทว่ายามนีก้ารทะเลาะคล้ายกับว่าจะออกนอกประเดน็ไปไกลเสยีแล้ว 

โม่อเีหรนิคิดเช่นนี ้ ก่อนจะได้ยินมูห่รงฉางเฟิงเอ่ยด้วยน�า้เสยีงอ่อนใจ 

เล็กน้อย "พี่รอง องค์...แม่นางฉิน ยามนี้ไม่ใช่เวลามาโต้เถียงกันนะ" 

แม้มู่หรงฉางเฟิงจะเปลี่ยนค�าเรียกเล็กน้อย ทว่าโม่อีเหรินใส่ใจ 

เป็นพิเศษ 

องค์? องค์อะไร องค์หญิงหรือ 

โม่อีเหรินผินหน้าเล็กน้อยมองพ่ีน้องสกุลฉิน แล้วค่อยมองพ่ีน้อง

สกุลมู่หรง จู่ๆ ความคิดหนึ่งก็วาบขึ้นมาในหัวทันที 
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ช้าก่อน! ฉินก็คือแซ่ของเชื้อพระวงศ์แคว้นฉีมิใช่หรือ 

ส่วนมู่หรงก็คือแซ่ของเชื้อพระวงศ์แคว้นมู่กระมัง 

นางไม่คดิไม่ฝันว่าตนเองจะโชคดเีช่นน้ี ประจวบเหมาะได้พบองค์ชาย 

และองค์หญิงของสองแคว้นในดินแดนเทพยุทธ์แห่งน้ีในเวลาเดียวกัน  

นี่ท�าให้...โม่อีเหรินไม่รู้จะท�าเช่นไรต่อไปแล้ว 

วาจาของมู่หรงฉางเฟิงท�าให้สตรีสองนางที่ก�าลังทะเลาะกันอยู่

ได้สติทันควัน พวกนางมองแรดนอเดียวและโม่อีเหรินพร้อมกันอีกครา 

"แม่นาง แรดนอเดียวใช่สัตว์วิเศษของเจ้าหรือไม่" ฉินจ้งอว๋ิน 

เอ่ยถาม 

"ไม่ใช่" โม่อีเหรินส่ายหน้า 

"เช่นน้ันเจ้าจงหลบไป หากเจ้าอยากอยู่ตรงนี้ต่อก็ได้ แต่เชิญเจ้า 

ไปยืนด้านข้าง ไม่ต้องยุ่งอะไรท้ังสิ้น" ฉินจ้งอว๋ินเอ่ยอย่างมีเหตุมีผล  

ฟังดูคล้ายนางออกค�าสั่งเล็กน้อย ซึ่งนี่ท�าให้โม่อีเหรินไม่ค่อยพอใจนัก 

"หากท่านจะรังแกแรดนอเดียว ข้าต้องยุ่งแน่" 

"ฮือ่ๆ" แรดนอเดยีวเบกิบานใจโดยพลนัด้วยวาจาของนาง ท้ังมนัยัง

ก้มหน้าซุกไซ้ราวกับก�าลังออดอ้อนนางอีกด้วย 

ทว่าด้วยหัวของมันมีขนาดใหญ่ ต้องก้มให้เท่ากับความสูงของ 

โม่อีเหริน การซุกไซ้ออดอ้อนเช่นนี้ ผลสุดท้ายจึงเกือบชนโม่อีเหริน 

ล้มคะม�า 

โม่อีเหรนิโซเซไปสองก้าวกว่าจะยืนมัน่คง นางมองมนัอย่างอารมณ์ด ี

และนึกข�า 

แรดนอเดียวท�าหน้าท�าตาไร้เดียงสา ออดอ้อนนางต่อ มันจ้องมอง
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นางอย่างว่าง่ายพลางก้มหัว ความหมายของภาษากายคือ 'ข้าเชื่อฟัง  

ข้าเป็นเด็กดีนะ'

มันท�าคล้ายกับสุนัขตัวใหญ่แสนรู้โดยแท้ 

โม่อีเหรินเห็นสัตว์วิเศษมีท่าทางเช่นน้ีจนเคยชิน ทว่าอีกสี่คน 

กลับมองจนตะลึงพรึงเพริด 

ถึงแม้จะเป็นสัตว์วิเศษที่ท�าพันธสัญญาด้วย พวกมันยังไม่เชื่อฟัง

และติดคนเช่นน้ี อีกทั้งนี่ยังไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ แต่เป็น 

แรดนอเดียว! 

ไม่ต้องพูดถึงว่ามนัเป็นสตัว์ขนาดใหญ่และเป็นสตัว์วิเศษระดบัแปด 

พลังการท�าลายล้างและความโหดร้ายของมันคงไม่ใช่แค่ในต�านาน

แน่นอน โดยเฉพาะขณะน้ีมนัอยู่ในน�า้ซึง่เป็นสวรรค์ของสตัว์วิเศษธาตนุ�า้ 

กล่าวได้ว่าสตัว์วิเศษระดับแปดเป็นอาวุธในการฆ่าคนทีท่รงอานภุาพมาก 

ถึงแม้จะเผชิญหน้ากับนักยุทธ์ขั้นฟ้า มันก็สามารถเอาชนะได้ 

ทว่ายามนี้อาวุธทรงอานุภาพก�าลังออดอ้อนเด็กสาวท่ีดูอ่อนแอ  

ไยพวกเขามองภาพฉากนี้แล้วรู้สึก...ขนลุกชัน มันดูไม่เข้ากันอย่างยิ่ง 

ทว่าฉินจ้งอว๋ินไม่แยแสเรื่องเหล่าน้ี นางเอ่ยเย้ยหยันโม่อีเหริน 

เล็กน้อย "เจ้าแน่ใจนะว่าสามารถเอาชนะสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ระดับห้าได้" 

ประโยคนีท้�าให้สตัว์สองตัวท่ีซ่อนอยู่บนร่างโม่อเีหรนิโมโหโดยพลนั 

'เป็นแค่สตัว์ศกัดิส์ทิธ์ิระดบัห้าก็คดิจะมาข่มขู่ท่านแม่ ไม่ประมาณตน 

เอาเสียเลย!' 

'สัตว์ศักดิ์สิทธ์ิระดับห้าวิเศษนักหรือ ข้าแค่เป่าลมส่งๆ มันก็กล้ิง 

ไปไกลเท่าที่จะไกลได้แล้ว' 
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ครั้นไม่ระวัง สัตว์สองตัวนั้นก็ปล่อยลมหายใจของตนออกมา 

เล็กน้อย ฉลามสีครามซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิระดับห้าตัวนั้นก็ขยับตัว 

อย่างอึดอัด 

พอสัตว์วิเศษของตนกระสบักระส่าย ฉนิจ้งเย่ียผูเ้ป็นนายก็รูส้กึทันที 

"เสี่ยวเทียน มีอะไรหรือ" 

'เจ้านาย มี...สัตว์เทพส่งพลังกดดันมา...' ฉลามสีครามตอบอย่าง

ละล้าละลังพลางมองโดยรอบอย่างระแวดระวัง 

"สัตว์เทพ?! มันอยู่ที่ใด" 

'ข้า...ไม่รู้...' 

ลมหายใจนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วพริบตาแล้วหายไปโดยพลัน 

หากไม่ใช่เพราะฉลามสีครามเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธ์ิ มันจะยังไม่กล้า

บอกเจ้านายแน่ เดิมทีการรับรู้ของบรรดาสัตว์ก็ว่องไวอยู่แล้ว ไม่มีทาง

พลาดแน่นอน 

เพียงแต่ตัวมันเองก็ประหลาดใจ ยามนี้ไยจึงหายไปแล้ว 

ที่ฉลามสีครามไม่รู้ก็คือสัตว์สองตัวนั้นก�าลังโดนต�าหนิ! 

เขี้ยวเงิน เสี่ยวทุน พวกเจ้าไม่เชื่อฟังข้า!

'เปล่านะ...'

'มันไม่มีสิทธิ์มารังแกท่านแม่นะ!' 

'มันคิดจะมาท�าร้ายท่านไม่ได้นะ! ข้าจะสั่งสอนมันเอง!' 

'ท่านแม่ ข้าจะปกป้องท่าน กลืนฉลามสีครามลงท้องไปเลย' 

'อีเหริน ข้าจะปกป้องท่าน จะตบฉลามสีครามให้แบนไปเลย' 

โม่อีเหรินฟังจนอารมณ์ดีและซาบซึ้งใจยิ่ง 
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สัตว์เทพทั้งสองตัวต่างเอ่ยขึ้น จิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า 

จะไม่ยอมให้นางโดนรังแกเด็ดขาด

เด็กดี มันท�าอะไรข้าไม่ได้หรอก อย่าโมโหไปเลย แต่อย่างไรเสีย 

ถ้าข้าไม่อนุญาต จะให้ใครเห็นพวกเจ้าไม่ได้เด็ดขาด เข้าใจหรือไม่

'เข้าใจแล้ว...'

จากนั้นทั้งสองตัวต่างก็เงียบกริบ 

ตัวหนึ่งปิดหูนอนหมอบอยู่บนไหล่โม่อีเหริน ท่าทางเหมือนลูกสุนัข

ตัวน้อยที่ชอบงีบพักผ่อน

ตัวหน่ึงซ่อนตัวอยู่รอบข้อมอืโม่อเีหรนิ มนัแกล้งตายท�าตัวเป็นก�าไล

ต่อไป 

แต่ที่จริงพวกมันทั้งสองไม่ได้ผ่อนคลายลงด้วยเหตุนี้ พวกมัน 

เพียงอยู่น่ิงๆ แต่ยังคงตื่นตัวระแวดระวังเหมือนที่เหล่าสัตว์วิเศษมักจะ

เป็นอยู่เสมอ 

ไม่มีใครรู้ว่าโม่อีเหรินก�าลังยุ่งอยู่กับการสั่งสอนสัตว์ทั้งสองตัว  

ดูจากภายนอกแล้วนางก็แค่เหม่อลอย ทว่าคนท่ีอยู่ด้านข้างไม่ได  ้

เหม่อลอยไปด้วย 

"เห็นแก่ที่น้องเฟิงรู้จักเจ้า ข้าจะไม่ท�าให้เจ้าล�าบากใจ แต่เจ้าต้อง

มอบแรดนอเดียวมาให้ข้า" มู่หรงรุ่ยฉีเอ่ยตามทันทีเมื่อได้ยินวาจาของ 

ฉินจ้งอวิ๋น 

แม้น้องเฟิงจะเป็นน้องชาย แต่พลังแก่นแท้ของเขาสูงกว่านาง 

มากนัก ทั้งยังเป็นบุตรชายคนเล็กที่ท่าน...ท่านพ่อรักที่สุด นางจึงไม่กล้า

สั่งเขาจริงๆ 
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ในเมื่อน้องเฟิงดีต่อนาง เช่นนั้นก็ไว้หน้าน้องเฟิงสักนิดเถิด ดังน้ัน

มู่หรงรุ่ยฉีจึงคิดว่าที่ตนเองท�าเช่นนี้ก็ถือว่ามีจิตใจดีงามอย่างยิ่งแล้ว 

ขอเพียงมอบสัตว์วิเศษให้ นางไม่มีวันท�าร้ายแม่นางผู้นี้แน่นอน 

ข้าช่างมีน�้าใจโอบอ้อมอารียิ่งนัก! มู่หรงรุ่ยฉีคิดอย่างพออกพอใจ

ในตนเอง 

"แรดนอเดียวเป็นอิสระ แล้วมันยังเป็นสหายข้าด้วย ข้าจะไม่มอบ

มันให้ใครคนใดทั้งนั้น" โม่อีเหรินสั่งสอนสัตว์ทั้งสองตัวเสร็จก็พลันได้ยิน

ประโยคนี้ นางจึงเอ่ยปฏิเสธโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย 

"แรดนอเดียวตัวนี้ไม่ใช่สัตว์วิเศษของเจ้า หากข้าอยากต่อสู้กับมัน 

เจ้าจะขัดขวางได้หรือ หากไม่ใช่เพราะน้องเฟิงรู้จักเจ้า เจ้าจะไม่มีแม้แต่

สทิธ์ิทีจ่ะมาพูดจากับข้าตรงน้ี ข้า...ข้าให้เกียรตเิจ้ามากแล้วนะ อย่าท�าตวั

ไม่รู้จักบุญคุณคนสิ" มู่หรงรุ่ยฉีเอ่ยพลางจ้องหน้าโม่อีเหริน 

"ก่อนหน้าน้ีท่านบอกว่าแรดนอเดยีวขโมยของของท่าน?" โม่อเีหริน

ถาม 

"ใช่" มู่หรงรุ่ยฉีตอบ 

"นั่นเป็นของข้าต่างหาก" ฉินจ้งอวิ๋นเอ่ยทันที 

โม่อีเหรินมองคนนี้ที มองคนนั้นที "ตกลงเป็นของใครกันแน่" 

"ของข้า!" พวกนางสองคนเอ่ยพร้อมกัน 

ครั้นพูดจบ สองคนก็จ้องตากันอย่างไม่มีใครยอมลงให้กันเลย 

โม่อีเหรินทอดถอนใจเอ่ย "พวกท่านต่างกล่าวว่าน่ันเป็นของตน  

แต่กลับมาเอาจากแรดนอเดียว ท�าเช่นน้ีดูไม่ชอบธรรมเลยกระมัง  

หรอืจะบอกว่าของสิง่น้ันทีจ่รงิแล้วไม่ใช่ของพวกท่าน แต่พวกท่านท้ังสอง
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คิดจะแย่งชิง?" 

โม่อีเหรินพูดได้ตรงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน พวกนางโดนโม่อีเหรินพูด 

แทงใจด�าเข้าทันที 

อันที่จริงฝ่ายที่พบผลึกวิเศษก่อนคือแรดนอเดียว แต่มันไม่รู้ว่า 

ผลึกวิเศษน้ันล�้าค่า มันรู ้สึกเพียงว่าผลึกวิเศษดูงดงาม ดมแล้วรู ้สึก 

สบายตัวยิ่งนัก ทั้งยังสามารถเอากลับมาตกแต่งรังของมันได้ 

ทว่าแรดนอเดียวยังไม่ทันเก็บผลกึวเิศษเลย ท้ังสองฝ่ายก็ล้วนมาถึง 

เสยีแล้ว เพียงแต่มูห่รงรุย่ฉเีคลือ่นตัวเรว็กว่าฉินจ้งอวิน๋เล็กน้อย ทัง้ยังเหน็

ผลึกวิเศษก่อนนางเพียงเสี้ยวอึดใจ 

โดยปกติถ้ามู่หรงรุ่ยฉีตัวคนเดียว หากนางจะต่อกรกับสัตว์วิเศษ

ระดับแปดคงแพ้ราบคาบ แต่ครั้งนี้นางออกมากับมู่หรงฉางเฟิง ด้วย 

มู่หรงฉางเฟิงเป็นยอดฝีมือข้ันฟ้า ซ�้ายังมีนางคอยช่วยเหลืออีก จะต้อง

ปราบแรดนอเดียวได้แน่ 

ใครจะรู้ว่าพอนางเพ่ิงวางแผนเสร็จ ฉินจ้งอว๋ินและฉินจ้งเย่ียก็

ปรากฏตัวขึ้น เป้าหมายก็คือผลึกวิเศษเช่นเดียวกัน 

ขณะนั้นทั้งสี่คนไม่มีใครยอมถอยให้ใคร 

มูห่รงฉางเฟิงปะทะกบัฉนิจง้เยีย่ ทัง้สองคนล้วนเป็นหนุม่ยอดฝีมอื

ชื่อเสียงโด่งดังในดินแดนเทพยุทธ์ หากต่อสู้กันจริง ใครชนะใครแพ้ 

คงพูดยาก 

ส่วนมู่หรงรุ่ยฉีแน่นอนว่าต้องรับหน้าที่ประมือกับฉินจ้งอวิ๋น! 

ใครจะคิดว่าพอพวกเขาเริ่มลงมือ แรดนอเดียวก็กลืนผลึกวิเศษ 

ลงไปเสียแล้ว จากนั้นมันก็แอบหนีจากมา 
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พวกเขาสีค่นตามหาแรดนอเดยีวสองวนัเต็ม หลงทศิทางอยู่หลายคร้ัง  

โชคดีที่ทั้งสองฝ่ายครอบครองสัตว์วิเศษธาตุน�้า จึงฝืนพยายามตามหา

ร่องรอยต่อไป 

ในท่ีสดุกว่าจะพบแรดนอเดยีวได้ก็ยากเยน็แสนเข็ญนัก ซ�า้โม่อเีหริน 

ยังโผล่มาอีก 

แต่ไม่เป็นไร เห็นโม่อีเหรินมีเครื่องหน้าท้ังห้าท่ียังดูอ่อนวัยอยู่บ้าง 

รปูร่างภายนอกใสซือ่ไม่มพิีษมภัีย พวกนางทัง้สองจงึไม่กังวลว่าจะสูน้าง

ไม่ได้ 

"การขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะ" โม่อีเหรินถอนหายใจกล่าว 

"สัตว์วิเศษที่ไร้เจ้านาย หากอยากได้มันมาครองก็ต้องพึ่งฝีมือของ

แต่ละฝ่าย นี่ไม่นับว่าขโมยหรอกกระมัง" มู่หรงรุ่ยฉีโต้แย้ง 

นี่เรียกว่า 'ผู้มีความสามารถย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนา' 

นางคิดว่าตนเองเป็นใคร ถึงได้คิดกล้ากระท�าการเช่นนี้

"แต่ว่ายามนี้พวกท่านจะเอาของจากแรดนอเดียว นั่นก็คือก�าลัง 

จะขโมยนะ" 

"มันเป็นแค่สัตว์วิเศษตัวหนึ่ง ถึงแม้ของสิ่งน้ันจะเป็นของมัน  

แต่ถ้าข้าต้องการ มนัก็ต้องมอบให้ข้าอย่างว่าง่าย" มูห่รงรุ่ยฉเีอ่ยอวดอ้าง 

"ฮื่อ! ฮื่อ!" แรดนอเดียวครางเสียงต�่า คล้ายไม่พอใจยิ่งนัก 

สตรีนางนี้ก�าลังพูดอะไรมันไม่รู้ ทว่ามันฟังน�้าเสียงของนางออกว่า

ก�าลังดูแคลนมัน ดังน้ันแรดนอเดียวจึง 'อมน�้าไว้' เตรียมจะพ่นอยู่ 

ตลอดเวลา ตั้งใจจะท�าให้เกิดมังกรน�้ารัดตัวสตรีนางนี้ไว้ 

โม่อเีหรนิตบตวัแรดนอเดยีวเบาๆ เป็นการบอกให้มนัใจเย็นลงก่อน 
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มันจึงเชื่อฟังนางและไม่ขยับตัวเตรียมพร้อมจู่โจมอีก 

"ดังนั้นท่านก็คือขโมย" โม่อีเหรินกล่าวสรุป 

"เจ้าพูดบ้าอะไร! กล้าเปรียบข้ากับคนชั้นต�่าพวกนั้น?!" 

"ความประพฤติเช่นน้ีของท่านก็เป็นเหมือนคนชั้นต�่า เหมือนกับ 

โจรผู้ร้ายท่ีชอบดักปล้นกลางทางมิใช่รึ" โม่อีเหรินเอ่ยด้วยน�้าเสียงใสซื่อ

และเฉลียวฉลาดราวลูกศิษย์ที่รักก�าลังตอบค�าถามอาจารย์กระนั้น 

ยามที่ไฟโทสะก่อตัวเตรียมจะระเบิดออกมา แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับ

ไม่มีท่าทีเดือดร้อนแม้สักนิด ซ�้ายังเอ่ยด้วยน�้าเสียงใสซื่อ ไฟโทสะน้ี 

จะพ่นออกมาได้อย่างไร 

ทว่าโม่อเีหรนิเอ่ยด้วยน�า้เสยีงเฉลยีวฉลาดเช่นนี ้ ไยจงึท�าให้คนย่ิงฟัง 

ยิ่งโมโห! 

ชั่วขณะที่มู่หรงรุ่ยฉีโกรธจนพูดไม่ออก ฉินจ้งอวิ๋นที่ฟังอยู่ด้านข้าง

กลับหัวเราะพรวดออกมา 

"ดี! เจ้าพูดได้ดีมาก!" 

นางไม่เคยพบเห็นจริงๆ ว่าจะมีใครยั่วโทสะมู่หรงรุ่ยฉีเช่นนี้ได้! 

"ฉินจ้งอวิ๋น!" มู่หรงรุ่ยฉีหันหน้าไปทันที "ท่านคิดว่าท่านดีกว่าข้า 

สักเพียงใด หากข้าเป็นโจร เช่นนั้นท่านก็เป็นเหมือนข้า!" 

"เดิมทีหากคู่ปรับของข้าคือท่าน ข้าก็คิดจะขโมยเช่นกัน แต่ตอนนี้

ข้าเปลี่ยนใจแล้ว ถ้าจะใช้วิธีเดียวกับท่าน นั่นเป็นการลดระดับหลักการ

ของข้า" ฉินจ้งอวิ๋นเอ่ยอย่างมีมาด จากนั้นนางก็ไม่มองดวงหน้างดงาม 

ที่โกรธจนด�าคล�้าของมู่หรงรุ่ยฉี แต่กลับหันไปทางโม่อีเหรินทันที 

"แม่นาง เช่นน้ันพวกเรามาแลกเปลี่ยนกัน บอกมาเถิดว่าข้าต้อง 
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ท�าอย่างไรเจ้าถึงจะยอมมอบแรดนอเดียวให้ข้า" 

"แรดนอเดยีวเป็นอสิระ หากมนัยอมเชือ่ฟังท่าน ข้าก็ไม่มคีวามเห็น

อะไร" 

ฉินจ้งอวิ๋นขมวดคิ้ว "เจ้าก�าลังล้อเล่นหรือ" 

"เปล่า ข้าพูดจริง" โม่อีเหรินแสดงสีหน้าเคร่งขรึม 

"ในสถานการณ์ท่ีไม่ได้ท�าพันธสัญญาด้วย สัตว์วิเศษจะเชื่อฟัง

มนุษย์ได้อย่างไรเล่า" 

"แม้จะสือ่สารกันไม่ได้ ทว่าสตัว์วิเศษส่วนใหญ่จะไม่เข้าโจมตคีนอืน่ 

ส่งเดช นอกจากท่านบกุรกุเข้ามาในอาณาเขตของมนัหรอืท่านจะขโมยของ 

ของมันเท่านั้น" โม่อีเหรินเอ่ยพลางลูบตัวแรดนอเดียว ซ�้ามันยังนอน 

หมอบตัวอยู่ข้างกายนางอย่างว่าง่าย ให้นางลูบตามสบาย 

ภาพฉากนี้ท�าให้คนทั้งสี่คนต่างยิ่งประหลาดใจ 

"แต่ยามนี้เป็นมันที่ขโมยของของพวกเราไปนะ" ฉินจ้งอวิ๋นเอ่ย 

"ฟังจากทีพ่วกท่านกล่าวเมือ่ครู ่ข้อแรก ของสิง่นีไ้ม่ใช่ของพวกท่าน 

พวกท่านเพียงเห็นเข้าเท่าน้ัน ข้อสอง ตอนน้ันแรดนอเดียวอยู่ใกล้ของ 

สิ่งนั้นที่สุด ดังนั้นมันจึงคาบไปได้ ของสิ่งน้ีย่อมสมควรจะตกเป็นของ 

แรดนอเดียว" 

กล่าวตามหลักการเช่นน้ีไม่ผิด ฉินจ้งอว๋ินและมู่หรงรุ่ยฉีมิอาจ 

โต้แย้งได้ไปชั่วขณะ 

"ไม่ว่าเจ้าจะพูดเช่นไร ข้าต้องเอาแรดนอเดยีวตวัน้ีมาให้ได้ หากมนั

ไม่ยอมมอบของสิง่นัน้ เช่นนัน้ข้าก็จะตีจนมนัยอมคายออกมา" มูห่รงรุย่ฉี 

เอ่ยอย่างเด็ดขาด 
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ดนิแดนเทพยุทธ์เชดิชกูารฝึกยทุธ์ ยกย่องผูเ้ลศิล�า้ ไม่ว่าจะพบพาน

การโต้เถียงเช่นไร ล้วนใช้พลังแก่นแท้มาตัดสินแพ้ชนะได้ 

ก�าปั้นแข็งก็คือหลักการ 

โม่อีเหรินถูก 'หลักการ' ของดินแดนแห่งนี้ยั่วยุอีกแล้ว! 

ทุกคนไม่ชอบพูดมากความ ถนัดลงมือ! 

สถานการณ์เช่นน้ีไม่สอดคล้องกับความเคยชนิแต่เก่าก่อน 'แบบมี

อารยธรรม' ของนางเลยจรงิๆ อยู่ทีน่ีพู่ดหลกัการไม่ได้เลย มเีพียงผูเ้ลศิล�า้ 

เท่านั้นถึงจะมี 'หลักการ' 

ตอนซื้อตั๋วเรือก็เป็นเช่นนี้ 

ตอนไปสืบข่าวที่สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษก็เป็นเช่นนี้ 

ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ด้านบนทะเลสาบเสี่ยวชิ่งก็เป็นเช่นนี้ 

ตอนนีอ้ยูท่ีน่ีก่ยั็งเป็นเช่นน้ีอกี แม้โม่อเีหรนิจะรูแ้บบแผนของนกัยุทธ์  

แต่ไม่ได้หมายความว่านางจะเคยชินกับการกระท�าเยี่ยงนี้ ทว่าสัตว์เทพ

สองตัวนี้ตื่นเต้นยิ่งนัก

'อีเหริน เอาชนะนางเลย!'/'ท่านแม่ เอาชนะนางเลย!' 

เขีย้วเงนิและเสีย่วทุนตะโกนเข้าไปในความคดิของโม่อเีหรนิพร้อมกนั  

พวกมันชื่นชอบการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเช่นนี้เสียเหลือเกิน! 

โม่อีเหรินสูดหายใจเข้า "เช่นนั้นก็ลงมือ!" นางมองพวกเขา มือหนึ่ง

ตบปลอบแรดนอเดียวเบาๆ ให้มันยืนขึ้น "พวกท่านจะมาหน่ึงต่อหนึ่ง 

หรือลงมือพร้อมกัน"

"แค่รับมือเจ้า ข้าคนเดียวก็พอแล้ว" มู่หรงรุ่ยฉีมองไปทางโม่อีเหริน

อย่างมั่นใจในตนเองยิ่งนัก 
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"มันก็รวมอยู่ด้วยหรือ" ฉินจ้งอวิ๋นชี้ไปที่แรดนอเดียวพลางถาม 

อีกประโยค 

หากแรดนอเดียวเป็นของนางจริง ฉินจ้งอว๋ินไม่มีความมั่นใจที่จะ

ต่อกรกับสัตว์วิเศษระดับแปดเลย นางก็คงต้องให้ฉินจ้งเยี่ยช่วยออกโรง 

"ข้าจะสูเ้พียงคนเดียว" โม่อเีหรนิตบแรดนอเดยีวเบาๆ ส่งสญัญาณ

ให้มันรอชมอยู่ด้านข้างก็พอ 

"เช่นน้ันข้ากไ็ม่เอาเปรยีบเจ้า ข้าจะสูเ้พียงคนเดยีวเช่นกัน" ฉนิจ้งอว๋ิน 

เอ่ย 

"พวกท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากข้าชนะพวกนางทั้งสอง พวกท่าน 

ทั้งสี่คนต้องจากไปทันที แล้วไม่อาจกลับมาหาเร่ืองแรดนอเดียวได้อีก"  

โม่อีเหรินแลมองบุรุษสองคนที่ไม่พูดไม่จามาโดยตลอด 

พวกเขาทั้งสองจึงจะเป็นคู่ปรับที่รับมือได้ยากอย่างแท้จริง 

"ข้าเห็นด้วย" ฉินจ้งเยี่ยเอ่ยก่อน เขาไม่รังแกสตรีอยู่แล้ว 

"ข้าก็เห็นด้วย" มู่หรงฉางเฟิงครุ่นคิดแล้วก็พยักหน้า 

"เช่นน้ัน เชญิ" โม่อเีหรนิส่งสญัญาณให้แรดนอเดยีวถอยไปเล็กน้อย 

จากนั้นมองดูพวกนางทั้งสองพลางหรี่ตายิ้ม 

นี่เป็นครั้งแรกที่โม่อีเหรินได้เป็นตัวเอกต่อสู้กับผู้อื่น! นางรู ้สึก 

ตั้งตารอคอยอยู่บ้าง...ตอนต่อสู้กับพวกหัวหน้าสมาคม ไป่หล่ีจิงหงเป็น

ตัวเอก นางเป็นเพียงตัวประกอบ ดังนั้นครั้งนั้นจึงไม่นับ

มู่หรงรุ่ยฉีเห็นสีหน้านางผ่อนคลายเช่นนี้ก็ร้องฮึในใจ ตัดสินใจว่า

จะสั่งสอนโม่อีเหรินเสียบ้าง หลังจากสบตากับฉินจ้งอวิ๋นแวบหน่ึงแล้ว

นางก็ลงมือก่อน 
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"เสี่ยวลิ่วแปลงกาย!" มู ่หรงรุ ่ยฉีพึมพ�าเสียงทุ้มต�่า ร่ายคาถา 

สัตว์วิเศษ ปูหกก้ามสีแดงเข้มเปลี่ยนร่างเป็นล�าแสงสายหนึ่ง จากน้ันก็ 

พุ่งมาหามู่หรงรุ่ยฉี 

ล�าแสงนั้นแทบหายไปในพริบตา ขณะเดียวกันในมือมู่หรงรุ่ยฉี 

ก็ปรากฏกรรไกรทีม่ด้ีามจบัสแีดง ความยาวราวสามฉือ่ กว้างราวสองฉือ่ 

ปูหกก้ามสีแดงเข้มกลายร่างเป็นอาวุธ ท่ีแท้ก็คือกรรไกรน่ีเอง  

ทว่าตัวกรรไกรกลับมีหกแฉกแบ่งเป็นคู่ เหมาะสมกับชื่อ 'หกก้าม' ยิ่งนัก 

โม่อีเหรินหนังตากระตุกเล็กน้อย ลักษณะอาวุธชนิดนี้มันช่าง...

"ระวังตัวไว้แล้วกัน!" มู่หรงรุ่ยฉีใช้มือซ้ายจับด้ามกรรไกรที่พุ่งมา

เบ้ืองหน้า ขณะนางเข้าใกล้โม่อีเหริน มือขวาก็ปล่อยพลังอีกคราพลาง 

ร่ายคาถา 

กรรไกรหกแฉกเล่มนั้นหลุดออกจากมือมู่หรงรุ่ยฉีในชั่วพริบตา  

และพุ่งเข้าหาโม่อีเหรินอย่างรวดเร็ว 

ก้ามปูคืออาวุธที่แหลมคมที่สุดและโจมตีได้ว่องไวท่ีสุด ครั้นมัน 

คว้าตัวเหยื่อได้ ไม่เห็นหยดเลือดไม่เลิกรา! 

ทว่าครั้งนี้มันยังไม่ทันได้เริ่มโจมตี เพราะขณะที่มันก�าลังพุ่งพรวด

เข้าหาโม่อีเหรินนั้น ขากรรไกรก็อ้าออก ในสถานการณ์ทั่วไปมันสามารถ

คว้าตัวศัตรูได้อย่างแน่นอน ในชั่วขณะนั้นเอง... 

ฉับ! 

ทว่าเมือ่กรรไกรขยับเข้าหากันคราหน่ึงกลับคว้าได้เพียงความว่างเปล่า  

ตัดได้เพียงเงาอันเลือนรางเท่านั้น 

"เอ๊ะ?! คนล่ะ" 
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กรรไกรนั้นคว้าน�้าเหลว มู ่หรงรุ ่ยฉีจึงประหลาดใจระคนสงสัย  

ก่อนทีเ่อวด้านขวาของนางจะถูกเตะเข้าอย่างแรง ร่างนางกระโจนไปทาง

กรรไกรหกแฉกโดยไม่ทันตั้งตัว 

"เสี่ยวลิ่ว!" มู่หรงรุ่ยฉีตะโกนได้ทันเวลาพอดี ปูหกก้ามสีแดงเข้ม 

จึงเปลี่ยนเป็นร่างเดิม ตัวนางกระแทกลงมาบนร่างมัน มันเลยกลายเป็น 

ตัวรับเคราะห์ พุ่งไปตามแรงเจ้านายของมันไกลหลายจั้ง

"เคลื่อนกายย้ายเงา?!" 

สหีน้ามูห่รงฉางเฟิงเปลีย่นเลก็น้อย เขาไม่เคยเหน็วิชาน้ีกบัตาตนเอง 

มาก่อน เพียงแต่เคยอ่านเจอในผลึกจารึก ดังน้ันจึงไม่กล้าปักใจเชื่อนัก  

นีเ่ป็นหนึง่ในต�านานของดินแดนเทพยุทธ์...เป็นวชิาท่ีหายสาบสญูไปแล้ว

ซึ่งโม่ซั่งเฉินเป็นผู้คิดค้น 

ผลึกจารึกคือสิ่งประดิษฐ์ของช่างหลอม ราคาสูงลิบล่ิว ใช้ในการ

บันทึกภาพโดยเฉพาะ ในบรรดาภาพผู้มีชื่อเสียงที่สะสมในคฤหาสน ์

ของเขา พอดมีผีลกึก้อนหนึง่ท่ีเก่ียวกับกระบวนท่านี ้ดงันัน้เขาจงึนกึออก 

ระหว่างที่มู ่หรงฉางเฟิงก�าลังแปลกใจระคนสงสัย โม่อีเหรินก ็

ก้าวต่อไป เงาร่างนางหายวับไปอีกครา 

ฉินจ้งอว๋ินรู้สึกเพียงภาพด้านหน้าพร่ามัว ทันใดน้ันโม่อีเหรินก็

ปรากฏตัวเบื้องหน้านาง 

คล้ายกับเป็นการเคลือ่นไหวอย่างแช่มช้า ขณะท่ีฟองอากาศน้อยๆ 

ซึง่เกิดจากการเคลือ่นไหวหายวับไป โม่อเีหรนิก็ยิม้น้อยๆ ยืนอยู่ด้านหน้า 

นางใช้พลงัฝ่ามอืโจมตทีนัทโีดยสญัชาตญาณ ทว่าโม่อเีหรนิกลบัหายตวัไป 

อีกครั้ง 
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ในชัว่เวลาต่อมาฉนิจ้งอว๋ินรูส้กึเพียงว่าท้ายทอยเจบ็แปลบ จากนัน้

ร่างก็อ่อนปวกเปียกแล้วหมดสติไป 

ในชั่วระยะเวลาหายใจเพียงไม่กี่คร้ัง ฉินจ้งอวิ๋นและมู่หรงรุ่ยฉี 

ไม่ได้สัมผัสแม้เพียงชายกระโปรงของฝ่ายตรงข้าม พวกนางก็พ่ายแพ ้

เสียราบคาบแล้ว 

สถานการณ์เช่นนี้ บุรุษสองคนที่ยืนอยู่ด้านข้างพลันตะลึงงัน 

"ข้าชนะแล้ว!" โม่อีเหรินกลับไปยืนที่เดิมพร้อมกับเสียงหัวเราะ 

แผ่วเบา นางยิ้มน้อยๆ มองบุรุษสองคนที่ยืนสังเกตการณ์อยู่

ขณะนี้มู่หรงรุ่ยฉีนั่งอยู่บนหลังปูหกก้ามสีแดงเข้ม มือกุมเอวท่ีเจ็บ 

"ยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอก!" 

นางก็อยากจะโจมตีโม่อีเหริน แต่โม่อีเหรินเคล่ือนไหวได้ด่ังใจจึง 

จี้จุดไปที่ท้ายทอยของมู่หรงรุ่ยฉีเช่นกัน 

มู่หรงรุ่ยฉีไม่ทันได้ร้องฮึสักแอะ ก็ล้มลงไปบนแผ่นหลังปูหกก้าม 

สีแดงเข้มทันที 

โม่อีเหรนิกลบัสูต่�าแหน่งเดิมอีกครา "เช่นน้ีน่าจะเป็นข้าชนะกระมงั!" 

"ฮือ่ๆ" แรดนอเดยีวร้องขึน้อย่างยินด ีครัน้มนัถีบตวัก็มาถึงข้างกาย

นางโดยพลัน ก่อนจะก้มหัวต�่าออดอ้อนนางต่อ 

โม่อีเหรินยื่นมือไปลูบหัวมัน แรดนอเดียวมีสีหน้าเคลิบเคลิ้มทันที 

มูห่รงฉางเฟิงและฉนิจ้งเย่ียมมุปากกระตกุพร้อมกันโดยมไิด้นัดหมาย

ล้มลง = มิอาจตอบโต้ = ไม่มีความเห็น = พ่ายแพ้ : ยุติการแข่งขัน 

เห็นชัดว่าเป็นเพียงแม่นางน้อยผู้หนึ่ง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม แต่นาง

กลับลงมือรวดเร็ว โหดเห้ียมและแม่นย�าย่ิง ช่างมิอาจตัดสินคนจาก 
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ความงามได้จริงๆ! 

นอกจากนี้ที่จริงแล้วแรดนอเดียวตัวนี้ไม่ใช่สัตว์วิเศษระดับแปด 

ที่ดุร้าย แต่คงเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่กระมัง มันจึงออดอ้อนจนดูจะ 

เกินไปอยู่บ้างจริงๆ 

ขณะทีบ่รุษุทัง้สองน่ิงอึง้ไปด้วยความประหลาดใจ โม่อเีหรนิก็ก�าลงั

พึมพ�าอยู่ในใจ ถ้านางรู้แต่แรกว่าแค่ดาบเดียวก็สลบ ก็ไม่ต้องลงมือเป็น

ครั้งที่สองหรอก 

ยุ่งยากเสียจริง 

"พวกท่านทั้งสอง..." เหตุใดจึงไม่พูดอะไรบ้างเล่า 

"แม่นางโม่ชนะ" มู่หรงฉางเฟิงราวกับเพ่ิงฟื้นคืนสติ จึงรีบเอ่ยข้ึน

ทันที 

"พวกเราแพ้แล้ว" ฉินจ้งเย่ียให้ฉลามสีครามกลับเข้ามาในห้วง 

สัตว์วิเศษของตนเอง จากนั้นก็เดินขึ้นหน้าไปอุ้มพ่ีสาวท่ีหมดสติ แล้ว 

เอ่ยถามว่า "ข้ามีนามว่าฉินจ้งเยี่ย ขอทราบชื่อของแม่นางด้วย" 

"ข้ามีนามว่าโม่อีเหริน" มองจากที่เขามีบุคลิกดีและมีมารยาท  

โม่อีเหรินจึงตอบค�า 

โม่อีเหริน? ไยจึงรู้สึกว่าชื่อนี้...คุ้นหูนัก 

"ขอบคุณท่ียังออมมอื" อย่างไรนางก็เพียงท�าให้พ่ีรองสลบไปเท่านัน้ 

ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร 

"ไม่เป็นไร" โม่อีเหรินยักไหล่ยิ้มๆ 

ฉินจ้งเย่ียมองแรดนอเดียว ลังเลไปเล็กน้อย ทว่าสุดท้ายยังคง 

เอ่ยปากถาม "แม่นางโม่ ข้าขอทราบได้หรอืไม่ว่าแม่นางและแรดนอเดยีว 
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ไม่ได้ท�าพันธสัญญากัน แต่เหตุใดมันจึงเชื่อฟังแม่นางได้"

ฉินจ้งเย่ียเป็นถึงผู้ครองสัตว์วิเศษ เขารู้ดีว่าระหว่างมนุษย์และ 

สัตว์วิเศษนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน จนกว่าจะมีพันธะต่อกัน 

มนุษย์และสัตว์วิเศษอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันโดยท่ีทั้ง 

สองฝ่ายเป็นศัตรูต่อกันมาตลอด ทว่าคร้ันสร้างพันธสัญญาแล้ว มนุษย์

และสัตว์วิเศษจะกลับกลายเป็นสหายสนิท สัตว์วิเศษคอยอยู่เคียงข้าง

จงรักภักดีต่อผู้เป็นนายทั้งชีวิต ไม่มีวันทรยศ และถึงขนาดตายตามได้ 

ด้วยเหตุนี้เขาจึงย่ิงประหลาดใจ นางไม่ได้ท�าพันธสัญญากับ 

แรดนอเดียวแท้ๆ ไยนางจึงท�าให้มันเชื่อฟังได้เช่นนี้ 

"เรือ่งน้ี...ข้าก็ไม่รูเ้หมอืนกัน" โม่อเีหรนิหนัหน้าไปย้ิมกับแรดนอเดียว 

"ข้าเพียงแต่ชอบเล่นกับพวกมันเท่านั้น" 

แน่นอนว่าเหตุผลส�าคัญก็คือนางฟังภาษาสัตว์วิเศษออก ทว่า 

เรื่องนี้นางไม่จ�าเป็นต้องชี้แจงกับคนแปลกหน้าให้ชัดเจน 

ฉินจ้งเยี่ยได้ยินเช่นนี้ก็พยักหน้ารับรู้และไม่เอ่ยถามอีก 

"แม่นางโม่ วันนี้รบกวนเจ้าแล้ว หากแม่นางมีเวลาว่าง สามารถไป

สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษในเมืองชิ่งเฉิงได้ ให้จ้งเย่ียได้ท�าหน้าท่ีเป็น 

เจ้าบ้านบ้าง ไว้พบกันโอกาสหน้า" พอฉินจ้งเยี่ยกล่าวจบ เขาก็อุ้มพี่สาว

จากไป 

สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ? โม่อีเหรินยิ้มอย่างจนใจออกมา 

นางตัดสนิใจแล้วว่าหากไม่มเีรือ่งอะไร จะไม่มทีางไปยังสมาคมน้ัน

อีกเป็นอันขาด นอกเสียจากว่าจะมีท่านตาเหยี่ยนหรือพี่เล็กอยู่ที่นั่นด้วย 

โดยเฉพาะไปเพื่อตามหาคนด้วยแล้ว 
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หากนางถูกปิดประตูรมุล้อมอกี ไป่หลีจ่งิหงคงไม่ได้อยู่ข้างกายนาง

ได้ทุกครั้งไป 

"แม่นางโม่" มู่หรงฉางเฟิงเดินเข้ามาหานาง 

"ท่านไม่พาพี่สาวท่านจากไปหรือ" โม่อีเหรินมองเขาอย่างแปลกใจ 

"ข้าไม่รีบ ข้าอยากอยู่คุยกับเจ้าก่อน" เขาย้ิมบางๆ สดใสราวกับ

ดอกไม้แย้มกลีบ 

โม่อีเหรินแลมองเขา นางรู้สึกจนใจอยู่บ้าง หากยามนี้เขามีพัด 

อยู่ในมือ จะต้องมีเสียงคลี่พัดดังมา ขับเน้นท่าทางอ่อนโยนและ 

เป็นกันเอง แล้วยังเผยความสูงศักด์ิในเวลาน้ีของเขาให้ยิ่งดูสง่างาม 

หลักแหลมและตราตรึงใจยิ่งขึ้นเป็นแน่ 

รูปร่างหน้าตาเช่นน้ีหากเดินไปภายนอก พบสตรีสิบนาง ต้องม ี

สักแปดนางหน้าแดงหัวใจเต้นระรัว 

ทว่าโม่อเีหรนิกลบัเพียงรูส้กึหนาวสะท้านอยูพั่กหนึง่ก่อนจะเอ่ยตอบ  

"ข้ากับท่านไม่คุ้นเคยกัน ข้าไม่มีอะไรจะคุยด้วย" 

นางถูๆ มือ เนื้อตัวสั่นระริก ระงับความร้อนใจที่อยากผงะถอยหลัง

เสียสามก้าวไว้แทบไม่ไหว 

มู่หรงฉางเฟิงตีหน้าขรึมเล็กน้อย "คล้ายกับเจ้าไม่ค่อยชอบข้า" 

"อืม ไม่ชอบ" 

"เพราะเหตุใด" 

"ลางสังหรณ์" นางตอบโต้ตรงไปตรงมาเช่นน้ี มู่หรงฉางเฟิงได้รับ

ความกระทบกระเทือนทางจิตใจเล็กน้อยเสียแล้ว 

ชีวิตที่ผ่านมาย่ีสิบเอ็ดปี นี่เป็นครั้งแรกท่ีมีสตรีปฏิเสธเขาซึ่งหน้า 
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เช่นนี้ และปฏิเสธอย่างไร้เหตุผลด้วย ความรู้สึกเช่นนี้ช่าง...แปลกใหม ่

ยิ่งนัก 

"ข้าเพียงสนใจในตัวเจ้า" 

"โดยปกติแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจาก 'ความสนใจ' มักไม่ใช่

เรื่องดี" นางเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึมจริงจัง 

"ข้าอยากเชญิเจ้าไปเป็นแขกท่ีคฤหาสน์ น่ันไม่ถือว่าเป็นเรือ่งดหีรอื" 

โม่อีเหรินท�าหน้าเอาจริงเอาจัง เสมือนท่าทางเด็กสาวแสร้งท�าตัว

เป็นผู้ใหญ่ น่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินพลางตอบ "ไม่" 

"มีคนเชิญไปเป็นแขก ดูแลเรื่องกินอยู่ทุกอย่างให้ ยังไม่ถือว่า 

เป็นเรื่องดีหรือ" 

"ไปบ้านคนอื่นก็ต้องมีของขวัญ ต้องรักษาธรรมเนียม ต้องทักทาย

ปราศรัยกับคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้จัก นั่นเป็นเรื่องดีตรงที่ใดกัน" 

"แต่...นั่นคือพื้นฐานของการไปมาหาสู่" 

"ข้าไม่ชอบ" นางส่ายหน้า ประโยคนัน้ทีท่่านตาช้ีแนะนางยังจ�าได้แม่น  

'ไม่มีของขวัญอะไรได้มาเปล่าๆ' "แล้วเชิญไปเป็นแขก ดูแลเรื่องกินอยู่

อะไรนั่นต้องไม่ใช่ประเด็นหลักแน่ ท่านเชิญข้าไปต้องมีเป้าหมายอื่น  

พูดมาตรงๆ เลยจะดีกว่ากระมัง" 

พอโม่อเีหรนิพูดถึงจดุน้ีก็ท�าให้มูห่รงฉางเฟิงรู้จกันางมากข้ึนเล็กน้อย

คนทั่วไปมักใช้วิธีพูดจาอ้อมค้อมและพูดจาตีสนิทเพ่ือสร้าง 

ความสัมพันธ์ ซึ่งไม่เหมาะจะใช้กับนางแน่ 

ไม่รูว่้าควรจะกล่าวว่านางไร้เดียงสาหรอืชมว่านางเป็นคนเปิดเผยดี  

ทว่านางไม่โฉดเขลา ซ�้ายังไม่ใช่ไม่รู้ความ เพียงแต่ชอบท�าอะไรอย่าง 
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ตรงไปตรงมา 

นิสัยของนางเช่นนี้ถูกใจเขายิ่งนัก

"เป้าหมายของข้าก็คือการได้รู้จักเจ้า ข้าสนใจในตัวเจ้า แล้วก็ 

รู้สึกดีด้วย" มู่หรงฉางเฟิงย้ิมน้อยๆ อยากรู้จักตัวตนและฐานะของนาง

จริงๆ 

นี่ถือว่าเป็น...การเปิดเผยความในใจหรือ 

คนในดินแดนแห่งนี ้ อนัทีจ่รงิคงไม่สงวนวาจาท่าทีอย่างทีน่างคดิไว้ 

กระมัง ต่างกับคนในยุคโบราณที่นางรู้มา 

"ทว่าข้าไม่สนใจในตัวท่านและไม่ได้รู้สึกดีด้วย ดังนั้นเชิญท่าน 

ตามสะดวกเถิด!" 

อย่าคดิว่าบรุษุรปูงามมา 'สารภาพรกั' แล้วจะท�าให้นางหลงใหลได้ 

จะดจีะเลวอย่างไรนางก็เป็นสตรท่ีีเคยใช้ชวิีตอยู่ในยุคศตวรรษทีย่ี่สบิเอด็

ซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร หนุ่มหล่อสาวสวยนางย่อมเห็นมาไม่น้อย  

ดูละครโรมานซ์มาก็มาก แม้จะไม่เคยออกเดต แต่ไม่ได้หมายความว่า 

นางจะปฏิเสธไม่เป็น 

"ไม่ใช่เชิญตามสะดวก ต้องท�าความรู้จักกันให้มากจึงจะท�าให้เจ้า

รู้สึกดีกับข้ามากขึ้นต่างหากเล่า" จากนั้นนางก็กลับไปยังแคว้นมู่กับเขา 

"ข้าไม่สนใจ" โม่อเีหรนิเตือนเขา "ยามน้ีท่านรบีพาพ่ีสาวท่านจากไป

เสียจะดีกว่า" 

"หืม?" มู่หรงฉางเฟิงหันไปมองพี่รอง 

ไม่รู้ว่าแรดนอเดียวว่ิงไปหาพ่ีรองของเขาต้ังแต่เมื่อไร เส่ียวลิ่วถูก

แรดนอเดียวทับร่างกายอยู่ส่วนหนึ่ง แม้แต่พ่ีรองที่อยู่บนหลังก็โงนเงน 
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ไปด้วย 

แล้วดูท่าแรดนอเดียวคล้ายกับ...ก�าลังหิว! 

มู่หรงฉางเฟิงยังไม่ทันได้คิดอะไรต่อก็เคล่ือนตัวไปด้านน้ันทันที  

เขาบังคับให้แรดนอเดียวถอยไป พยายามแยกตัวมันและเสี่ยวลิ่ว 

ออกจากกัน 

แรดนอเดียวก็ไม่ก่อกวนอีก กลับไปยังข้างกายโม่อีเหรินทันที  

ก่อนจะสั่นหัวดิกๆ อย่างเอาความดีความชอบจากนางทันใด มันปฏิบัติ

ภารกิจส�าเร็จอย่างราบรื่น บุรุษผู้นั้นจะเกาะแกะโม่อีเหรินไม่ได้อีก 

มู ่หรงฉางเฟิงนึกได้โดยพลันว่านางสามารถออกค�าสั่งต่อแรด 

นอเดียวได้ตามใจ นางไม่ต้องอาศัยการท�าพันธสัญญากับสัตว์วิเศษ  

แล้วยังสามารถสื่อสารกับพวกมันได้... 

เขายังไม่ทนัเอ่ยถามอะไรเพ่ิมเตมิ แรดนอเดยีวก็ค�ารามใส่เขาและ

เสี่ยวลิ่วอย่างดุเดือด 

"ฮื่อ..." 

คลืน่เสยีงท�าให้เกิดคลืน่น�า้พรัง่พรอูย่างรวดเรว็ไปทางมูห่รงฉางเฟิง 

ซึ่งคลื่นเสียงนี้มีพลังมากพอที่จะท�าให้เกิดคลื่นยักษ์พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ 

มู่หรงฉางเฟิงจึงต้องคว้าตัวพ่ีรองที่สลบอยู่ล่าถอยแต่โดยดี เขา 

ออกห่างจากโม่อีเหรินมากขึ้นเรื่อยๆ 

โม่อีเหรินจึงช่วงชิงโอกาสน้ีหมุนกายกลับรังพร้อมแรดนอเดียว 

ทันใดนั้นก็เกิดการสั่นไหวจากดินโคลนที่ฝังอยู่ด้านล่าง 

ตูม! 

โครม! 
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"น่ีคือ?" โม่อีเหรินนึกสงสัย เมื่อครู ่พ้ืนด้านล่างที่นางยืนอยู่จู ่ๆ  

ดินโคลนก็ระเบิดขึ้นสู่ท้องฟ้า! 

ปัง!

แรงกระแทกมหาศาลท�าให้ดินโคลนและกระแสน�้ารวมตัวกัน 

เกิดเป็นมวลน�้าขนาดมหึมาพุ่งมาจากใต้น�้า! 

อีกทั้งมวลน�้าเช่นนี้ไม่ได้มีเพียงลูกเดียว แต่กลับมีหลายลูก! 

"รีบหลบเร็วเข้า!" โม่อีเหรินก้าวถอยพลางปกป้องแรดนอเดียว 

"ฮื่อ! ฮื่อ!" ทว่าแรดนอเดียวไม่ยอม มันอยากปกป้องนาง 

ปัง!

จู่ๆ เสียงปังก็ดังขึ้นอีกครา 

มวลน�้าพุ่งสูงขึ้นข้างกายโม่อีเหริน! แรดนอเดียวรีบพุ่งมาหานาง

โดยพลัน 

"ฮื่อ..." 

"อีเหริน!" 

แรดนอเดียวและเงาร่างสีม่วงคุ้มกันโม่อีเหรินพร้อมกัน...
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แรงสั่นสะเทือนส่งมาจากใต้ดินลึกลงไปหลายร้อยหรืออาจจะ 

หลายพันหมี่ ไม่เพียงก่อตัวเป็นมวลน�้าพุ่งสูงท่ัวทั้งทะเลสาบเส่ียวชิ่ง

เท่านั้น แม่น�้าสายย่อยของแม่น�้าเหิงเหอท่ีชานเมืองช่ิงเฉิงก็ส่ันสะเทือน

ถึงระดับผิวน�้าเช่นกัน น�้าจากแม่น�้าไหลทะลักเข้าท่วมสองฟากฝั่ง 

ซ�้าบนพ้ืนดินยังกลายเป็นคลื่นกระเพ่ือมรุนแรง คลื่นแล้วคลื่นเล่า 

สร้างความปั่นป่วนให้กับผู้คนในดินแดนเทพยุทธ์ 

"อ๊าก!"

"ชะ...ช่วยด้วย"

"กรี๊ด..." 

ท่ัวท้ังเมอืงชิง่เฉงิ เสยีงร้องขอความช่วยเหลอืดงัระงมสบัสนต่อเนือ่ง 

บนถนนสายทีผู่ค้นพลกุพล่านและกว้างใหญ่ท่ีสดุ หัวหน้าสมาคมท้ังสาม

ต่างเร่งเดินทางกลับไปสู่สมาคมของตน พวกเขายังไม่ทันนั่งลงบนเก้าอี ้

23
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จู่ๆ  ก็เกิดการสัน่สะเทือนอย่างรนุแรง หวัหน้าสมาคมท้ังสามสบถออกมา

พร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 

"ให้ตายเถอะ!" 

ขณะน้ันพวกเขายังไม่ได้พักผ่อน ยังไม่ทันคิดอะไรมาก พลนัสัง่การ

เจ้าหน้าที่ในสมาคมให้หลบภัยโดยเร็ว 

หลงัจากน้ันเป็นเวลาครึง่ก้านธูป* ในทีส่ดุการสัน่สะเทือนก็ทเุลาลง 

หัวหน้าสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษเริ่มออกค�าสั่งทันที

"ผู ้อาวุโสจาง ท่านน�าผู ้ครองสัตว์วิเศษบางส่วนท่ีครอบครอง 

สตัว์วิเศษทีเ่ดินบนพ้ืนดินได้ไปคิดหาวิธีปัดกวาดทีว่่างละแวกนีเ้พ่ือให้คน

มารักษาตัว ส่วนผู้อาวุโสเฉิน ท่านน�าผู้ครองสัตว์วิเศษท่ีครอบครอง 

สตัว์วิเศษพวกทีบ่นิได้ท้ังหมดไปช่วยเหลอืผูค้นด้านนอก...แล้วก็พาไปยัง

ที่ที่ผู้อาวุโสจางเตรียมไว้" 

"ได้" 

"ได้เลย" 

"เถิงเอ๋อร์ เรื่องในสมาคมปล่อยให้เป็นหน้าที่เจ้านะ เจ้าจัดการ 

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและสถานการณ์ในสมาคมให้เรียบร้อย" 

"ขอรับอาจารย์" เซียวเถิงอวิ๋นตอบค�า 

"ข้าจะไปสมาคมหมอโอสถสักหน่อย" พูดจบเงาร่างของเซียวชิน 

ก็จากไปทันใด

ด้านซือหม่าหลินไม่ต้องร่วมยุ่งวุ่นวายกับคนในสมาคม โดยเขา 

อ้างว่าได้รับบาดเจ็บ เขาเป็นผู้อาวุโสจึงไม่มีใครกล้าว่าอะไรเขา 
* หนึ่งก้านธูป เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง บางต�าราว่า 
1 ชั่วโมง ครึ่งก้านธูปจึงเป็นเวลาราว 15 นาที
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ซือหม่าหลินอยู่ภายในห้องฝึกบ�าเพ็ญของตนเอง หลังจากที่เขา

หยิบก้อนหินสื่อสารออกมาแล้วเอ่ยเพียงไม่ก่ีประโยค เขาก็ส่งก้อนหิน

สื่อสารนั้นออกไป 

เพียงชัว่ประเดีย๋วเขาก็ได้รบัก้อนหินสือ่สารตอบกลบั ครัน้ฟังข้อมลู

เสร็จ เขาก็อดยิ้มกริ่มไม่ได้ 

อกีไม่นานศตัรตูวัฉกาจของเขาก�าลงัจะอนัตรธานหายไปในเทือกเขา 

วั่นโซ่วแล้วจะไม่ได้กลับมาอีก 

แน่นอนว่าคนผูน้ัน้ท่ีไปกับศตัรตูวัฉกาจ ซึง่มฝีีมอื 'เป็นเลศิในทุกด้าน'  

และถูกขนานนามว่าเป็น 'นักยุทธ์ในต�านาน' ก็จะเป็นเฉกเช่นเดียวกัน! 

ส่วนแม่นางน้อยผูน้ัน้ พอไร้คนหนนุหลัง ซอืหม่าหลินมัน่ใจเหลอืเกนิ 

ว่าเขาจะต้องจัดการนางได้อย่างแน่นอน! 

ดงันัน้เขาจะไม่ปรานีกับคนทีเ่ข้ามาขวางทางเขาเดด็ขาด ไม่ว่าใคร

หน้าไหนทั้งนั้น!

การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงโดยฉับพลันเช่นน้ีท�าให้ทุกคนแสดง

สีหน้าหนักใจ 

ผู้ท่ีมีฝีมือก็พยายามช่วยเหลือเคล่ือนย้ายคนอื่นที่ติดอยู่ด้านใน 

ให้ไปยังสถานที่โล่งกว้างหรือเดินไปสู่ที่สูง 

ภายใต้สถานการณ์ทีพ่ืน้ดนิสัน่สะเทอืนรนุแรง นอกเมืองปลอดภยั

กว่าในเมอืง ดงันัน้ผูค้นท่ีอยู่ใกล้ประตเูมอืง พอเห็นผูค้นพุ่งออกนอกเมอืง

ก็วิ่งตามไปด้วย 

เจ้าหน้าท่ีในสมาคมผู ้ครองสัตว์วิเศษทุกคน โดยเฉพาะคนที ่
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ครอบครองสัตว์วิเศษที่เป็นสัตว์ปีกหรือบินได้จะยุ่งอยู่กับการออกไป 

ช่วยชีวิตผู้คน 

สมาคมหมอโอสถเตรยีมยารกัษาอาการบาดเจบ็ โดยให้ความร่วมมอื 

กับสมาคมผูค้รองสตัว์วเิศษในการช่วยชวิีตผูค้นและรักษาผู้ท่ีได้รบับาดเจบ็ 

คนจากสมาคมช่างหลอมเป็นสมาคมเดยีวในเมอืงชิง่เฉงิทีไ่ม่มใีคร

พุ่งออกไปด้านนอก พวกเขาอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างนี้ที่เป็นศูนย์รวมวัสดุ

หลอมประดิษฐ์นับไม่ถ้วน ซึ่งมาจากสติปัญญาและพลังของช่างหลอม

หลายคนที่สร้างขึ้นอย่างตั้งใจโดยเฉพาะ แผ่นดินใหญ่ทั่วแดนไม่มีที่ใด

จะมั่นคงอย่างอาคารของสมาคมช่างหลอมแล้ว 

ดังน้ันพวกเขาที่อยู่ด้านในก็พยายามขยับเข้าชิดก�าแพง ป้องกัน 

ไม่ให้ตนเองโดนโต๊ะเก้าอี้ท่ีเคลื่อนไปมาชนเข้า แล้วค่อยถือโอกาส 

ช่วยเหลือผู้อื่นและพากลับมาดูแลในสมาคม... 

บ้านเรือนเกือบครึ่งในเมืองชิ่งเฉิงพังทลาย ทรัพย์สินและสิ่งของ 

ได้รับความเสียหายจนมิอาจประเมินค่าได้ 

สิ่งเดียวที่น่าปีติยินดีที่สุดคือเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บล้มตายมีไม่มาก 

จากความช่วยเหลือและร่วมมือกันของสมาคมใหญ่ทั้งสาม อีกทั้ง

ผ่านทางการจัดเตรียมของเจ้าเมือง พวกเขาเคลื่อนย้ายชาวบ้านทั้งหมด

ที่สูญเสียบ้านเรือนไปยังสถานที่อาศัยชั่วคราวนอกเมือง 

ส่วนเมอืงอืน่แม้จะไม่โชคดอีย่างเมอืงชิง่เฉงิ ทว่าการบาดเจบ็ล้มตาย 

ในเมืองอื่นส่วนใหญ่ไม่ร้ายแรงอย่างที่คิด เพียงแต่ทรัพย์สินสิ่งของ 

เสียหายเป็นจ�านวนมาก

แผ่นดินไหวครั้งน้ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลันและรุนแรง ดังน้ันชาวบ้าน
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โดยท่ัวไปยังคงกลัดกลุ้มใจกับปัญหาการใช้ชีวิต ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บก็

พยายามรักษา ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็คิดว่าจะน�าทรัพย์สินเหล่าน้ัน

กลับคืนมาอย่างไร 

ทว่าจริงๆ แล้วสถานการณ์กลับไม่เรียบง่ายเช่นนั้น

สิ่งที่เชื้อพระวงศ์ของสองแคว้น ตระกูลมั่งคั่ง รวมถึงส�านักต่างๆ 

และสมาคมใหญ่ทั้งสามกังวลกลับเป็นปัญหาร้ายแรงกว่านี้ 

แผ่นดนิไหวครัง้นี ้กอปรกับเกือบปีทีผ่่านมามสีตัว์วิเศษโผล่ออกมา

อย่างผิดปกติ ซ�้ายังมีเหตุการณ์ความผิดปกติของฟ้าดินท่ีเคยเกิดข้ึนใน

ดินแดนเทพยุทธ์เมื่อหมื่นปีก่อนเป็นตัวอย่าง ผู้ที่ละเอียดอ่อนกว่าหน่อย

และล่วงรูป้ระวัติศาสตร์ช่วง 'ยุคบรรพกาล' ก็พร้อมใจกันมองไปทางเหนอื

โดยมิได้นัดหมาย...

ขณะเดียวกันภายในหุบเขาลึกลับแห่งหน่ึงซึ่งอยู่ใกล้เทือกเขา 

ว่ันโซ่วเหนือ พ้ืนดนิสัน่สะเทือนไม่หยุดหย่อน รนุแรงเสยีจนท�าให้แม้แต่คน 

ยังยืนไม่อยู่ 

ความกดดันและพละก�าลงัท่ีมมีาเป็นระลอกจากป่าภเูขาทางเหนือ

ไม่เพียงท�าให้พ้ืนดินสั่นสะเทือน ขณะเดียวกันก็สร้างพายุโหมกระหน�่า 

บนพ้ืนดิน พัดพาก้อนหินดินทรายปลิวว่อน ส่งเสียงอู้...อู้...ดังเวียนวน 

รอบด้าน 

ค่ายท่ีตัง้อยู่ในละแวกป่าภูเขาก็ถูกพลงันีพั้ดพาเอาสิง่ของพังยับเยิน 

"แต่ละคนหาที่ยืนให้มั่น ระวังอย่าให้โดนพัดไป!" 

"อ๊าก!" 
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"ระวัง!"

นี่คือเสียงความวุ่นวายในที่ตั้งค่าย 

บางคนหาวิธียืนให้มั่น บางคนถูกพลังน้ีกดจนหมอบลงไปกับพ้ืน 

บางคนพลังยุทธ์อ่อนก็ถอยหลังไปยังด้านนอกเรื่อยๆ 

คนที่มีพลังยุทธ์สูงหน่อยรีบช่วยสหายที่เกือบจะถูกพัดปลิวไป 

ท้ายที่สุดเพ่ือไม่ให้ถูกพลังพัดพาจนตัวปลิวไป เกือบทุกคนจึง 

หมอบลงกับพื้น 

ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง 

คนจ�านวนหนึง่ยนืหนัหน้าเข้าสูผ่นืป่า กระจายกันล้อมอยูท่ัง้สีด้่าน

เป็นรูปวงกลม พวกเขาอาศัยวิชาต่อสู้ที่แต่ละคนฝึกฝนมา ส่งพลังยุทธ์

หรือพลังวิเศษในร่างกายไปยังเสาหินเบื้องหน้า 

"ไม่ไหว ข้าไม่ไหวแล้ว..." 

"ข้าเอง!" 

คนทีอ่ยู่ด้านหน้าหน้าซดีเผอืด เอ่ยด้วยน�า้เสยีงอ่อนแรงประโยคหนึง่  

คนที่รักษาต�าแหน่งอยู่ด้านหลังรีบเข้ามารับมือทันที 

ก็เป็นเฉกเช่นนี ้สีต่�าแหน่งเปลีย่นคนมาแล้วสองรอบ ขณะท่ีเปล่ียนมา 

ถึงคนท่ีสาม ในทีส่ดุเสาหนิก็ปล่อยล�าแสงสีส่อีอกมา ประกอบด้วยสเีขยีว 

ขาว แดง ด�า พลงับงัคับทีก่ระจายออกมาจากด้านในผนืป่าไปยังด้านนอก

นั้นหยุดลงกะทันหัน 

หลายคนทียื่นอยู่ด้านหน้าเสาหนิค่อยถอนใจโล่งอก พวกเขาอ่อนแรง 

จนเกือบจะล้มลงไปบนพื้น 

เฟิงเหย่ียนเป็นคนแรกทีป่ล่อยพลงัวเิศษไปยงัเสาหนิต้นท่ีสองนบัจาก 
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ทางขวา เขาสูญเสียพลังไปมาก หลังปล่อยพลังเสร็จ ร่างกายเขาก็เกือบ

ทนไม่ไหว 

ขณะท่ีเฟิงเหย่ียนก�าลังจะล้มลงน้ัน มือข้างหนึ่งก็ย่ืนออกมารับ 

โดยพลัน และพยุงเขาไว้อย่างมั่นคง 

"ขอบคุณมาก...เฉิน?!"

พอเฟิงเหย่ียนถูกคนพยุงไว้ก็ตระหนักรู้ทันทีว่าจะต้องขอบคุณ 

ผู้ที่มาช่วยเหลือ ผลสุดท้ายพอเงยหน้ามอง คนผู้นั้นก็คือสหายรักที่ 

ไม่เห็นหน้าค่าตามาตั้งแต่เช้า ยามนี้ไม่รู้ว่าเขาโผล่ออกมาจากที่ใด 

"ยังทนไหวหรือไม่" โม่ซั่งเฉินมองเขาด้วยสีหน้านิ่งงันแวบหนึ่ง 

"ยังไหว" เพียงแต่เฟิงเหย่ียนต้องการเก็บตัวฝึกพลังใหม่อีกครั้ง 

จึงจะเพิ่มพลังวิเศษที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาได้ แต่เขาไม่กล้าเอื้อนเอ่ย

ประโยคนี้ออกมา มิเช่นนั้นโม่ซั่งเฉินต้องด่าเขาแน่ 

ปัญหาก็คือยามนี้ไม่มีเวลาจะให้เขาเก็บตัวฝึกวิชา ท�าได้เพียง

พยายามฟื้นฟูร่างกาย 

"กลับไปก่อนเถิด" โม่ซั่งเฉินไม่พูดอะไรมาก เพียงแต่ไม่ถอนมือ 

ที่พยุงเฟิงเหยี่ยนไว้ 

เฟิงเหย่ียนเอ่ยกับคนอืน่อกีสบิเอด็คนทียื่นล้อมอยู่ท้ังส่ีด้าน นอกจาก 

เฟิงเหยี่ยนแล้ว คนอื่นๆ ก็พยุงซึ่งกันและกันกลับไปยังที่ตั้งค่าย 

ทว่าครัน้เห็นทีต่ัง้ค่ายล้มระเนระนาด...พวกเขาก็อยากจะล้มท้ังยืน

เช่นกัน 

สิบสองคนนี้เพ่ิงถ่ายทอดพลังวิเศษในร่างกายออกไป แต่ละคน

ร่างกายอ่อนแอและอ่อนแรงย่ิง ยามนี้ปรารถนาเพียงขอให้มีสถานท่ี 
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พักผ่อนเต็มที่ แต่ที่ตั้งค่ายชั่วคราวของพวกเขากลับล้มคว�่า ไม่มีสักแห่ง

ที่อยู่ในสภาพดี... 

เอ๊ะ! ไม่ใช่สิ มีอยู่เรือนหนึ่งยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

ท่ามกลางกระโจมและเรอืนไม้ทีล้่มไม่เป็นท่า มเีพียงกระท่อมไม้ไผ่

ที่ยังอยู่ในสภาพดีทั้งหลังราวกับ 'กระเรียนในฝูงไก่'* 

การสั่นสะเทือนรุนแรงเช่นนั้น แม้แต่เรือนไม้ท่ีเสริมความแข็งแรง

เป็นพิเศษและต้นไม้เก่าแก่โดยรอบยังถูกสั่นสะเทือนจนหักครึ่ง ทว่า

กระท่อมไม้ไผ่หลงันัน้กลบัไม่มอีะไรร่วงหล่นแม้กระทัง่หลงัคา ช่างยอดเย่ียม 

เสียจริง!

ที่พักใครสร้างได้ดีเยี่ยมเช่นนี้...ช้าก่อน กระท่อมไม้ไผ่? 

นัน่ไม่ใช่กระท่อมไม้ไผ่ของใครอ่ืน แต่เป็นทีท่ีใ่ครบางคนสร้างข้ึนเอง  

ใครบางคนน้ันท่ีเหมือนภูเขาน�้าแข็ง ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว อีกท้ัง 

ยังไม่ยอมอยู่ร่วมกับคนอ่ืน เขาอยู่อาศัยเพียงผู้เดียวโดยเลือกสถานที ่

สร้างกระท่อมไม้ไผ่ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งค่ายของพวกเขาราวสิบกว่าจั้ง 

ยามน้ีกระท่อมไม้ไผ่นั้นยังอยู่ในสภาพดีเพียงหลังเดียว เมื่อ 

เปรียบเทียบกับทางนี้ซึ่งอยู่ในสภาพอนาถ ช่างต่างกันราวฟ้ากับดิน 

โดยแท้ 

นอกจากเฟิงเหย่ียนแล้ว อีกสิบเอ็ดคนมองด้วยความอิจฉาอยู่ 

พักหนึ่ง 

หากนัน่เป็นกระท่อมของพวกเขา ยามน้ีพวกเขาก็เข้าไปนอนพักผ่อน 

ได้แล้ว 

* กระเรียนในฝูงไก่ เป็นส�านวน หมายถึงคนที่มีรูปลักษณ์และความสามารถโดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่น
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"ผู้อาวุโสเฟิง พวกท่านกลับมาแล้ว" 

"พ่อบ้านเจี่ยน ทุกคนคงไม่เป็นไรกระมัง" เฟิงเหยี่ยนเอ่ยถาม 

เพราะการสัน่สะเทือนหยุดลง ดังน้ันทุกคนจงึลุกข้ึนจากพ้ืน จากน้ัน

เริ่มจัดแจงที่พัก คิดหาวิธีตั้งกระโจมขึ้นมาอีกครา 

"ไม่เป็นไร ผู้อาวุโสทั้งหลายรอสักครู่ พอตั้งกระโจมเสร็จก็จะได้ 

พักผ่อนกันก่อน" พ่อบ้านเจี่ยนรีบเอ่ย 

ผูค้นทีร่วมตัวกันอยู่ทีน่ีล้่วนเป็นบคุคลส�าคญัทีม่ชีือ่เสยีงในดนิแดน

เทพยุทธ์ 

นอกจากผูอ้าวุโสจากสมาคมใหญ่ท้ังสามแล้ว ยังมีสามตระกูลใหญ่ 

ผู้อาวุโสจากสองส�านักใหญ่ และตัวแทนจากเชื้อพระวงศ์สองแคว้น  

ทุกคนในที่นี้ล้วนไม่สามารถล่วงเกินผู้ใดได้เลย 

สมาคมนักล่าส่งพ่อบ้านเจี่ยนมาโดยเฉพาะให้คอยจัดการเรื่อง

จิปาถะและดูแลเรื่องความเป็นอยู่ 

ผู ้อาวุโสแต่ละท่านผ่านการสูญเสียพลังวิเศษและพลังยุทธ์มา  

ล้วนเหนื่อยล้าและอ่อนแรง ต้องการการพักผ่อนให้ร่างกายฟื้นคืนทันที 

ทว่าการสั่นสะเทือนเมื่อครู่รุนแรงย่ิงนัก ท�าให้ยามนี้ไม่มีท่ีพักสักท่ีหนึ่ง 

ที่สามารถใช้งานได้... 

ส�าหรับกระท่อมไม้ไผ่หลังน้ันท่ียังอยู่ในสภาพดี ใครก็ไม่กล้า 

หมายปองมันทั้งนั้น 

ทว่าโชคดีที่การตั้งกระโจมใหม่ไม่ล�าบากนัก เพียงประเด๋ียวก็ 

ตั้งใหม่ได้สิบเอ็ดกระโจม สิ่งของภายในก็จัดแจงเสียใหม่หมด 

จากนั้นพ่อบ้านเจี่ยนก็จัดการให้ผู้อาวุโสสิบเอ็ดคนพักผ่อนทันที 
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ส่วนเฟิงเหยี่ยนถูกโม่ซั่งเฉินพากลับกระท่อมไม้ไผ่ไป

ครัน้เข้าไปในกระท่อมไม้ไผ่ โม่ซัง่เฉนิก็ให้เฟิงเหย่ียนกินยาลกูกลอน

เม็ดหนึ่ง จากนั้นก็ไล่เขาไปนั่งสมาธิปรับลมปราณบนตั่ง 

กระทั่งเฟิงเหย่ียนน่ังสมาธิเสร็จ เวลาผ่านไปหน่ึงชั่วยามพอดี เขา

ในยามน้ีดูมีชีวิตชีวาย่ิงนัก มองไม่ออกสักนิดว่าหนึ่งช่ัวยามก่อนหน้านี้ 

มีสภาพอ่อนเพลียจนแทบยืนไม่อยู่ 

ครั้นเขาลืมตาข้ึน โม่ซั่งเฉินก็วางต�าราในมือลงแล้วเดินมาจับ 

ชีพจรเขา 

อืม ดีมาก ร่างกายฟื้นคืนแล้ว 

"ร่างกายข้าฟื้นคืนแล้วกระมัง" เฟิงเหย่ียนเอ่ย ผลของยาวิเศษนี้ 

ยอดเยี่ยมจริงๆ 

หลงัจากกินยาลกูกลอนลงไป ขอเพียงปรบัลมปราณเพียงเลก็น้อย 

ฤทธ์ิยาจะกระจายภายในร่างกายได้อย่างง่ายดาย พลงัวเิศษทีส่ญูเสยีไป

ของราชาสัตว์วิเศษระดับสอง ยาลูกกลอนหนึ่งเม็ดก็สามารถฟื้นคืนพลัง

ได้ทั้งหมดแล้ว 

ส�าหรับ 'ยาลูกกลอนฟื้นพลัง' ซึ่งมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูพลังวิเศษ 

ชนิดน้ันถือเป็นโอสถระดับสูงท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในหอโอสถ สามารถ 

ช่วยเขาฟื้นคืนพลังวิเศษได้สองในสามส่วนก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว 

ก่อนเขาจะมาที่น่ี เขาก่ึงแย่งก่ึงซื้อโอสถสองขวดมาจากพ่ีชาย 

โดยเฉพาะเพื่อเตรียมไว้ แต่ผลสุดท้ายกลับไม่ได้ใช้เลย 

เริ่มจากครั้งแรกท่ีเขาสูญเสียพลังวิเศษ เฉินก็เอายาวิเศษชนิดน้ี 
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ให้เขากิน ครึ่งปีที่ผ่านมาเขากินไปแล้วราวย่ีสิบเม็ด ยาลูกกลอนชนิดนี้ 

ไม่เพียงมีประสิทธิผลในการช่วยให้ร่างกายเขาฟื้นคืนได้อย่างดีเย่ียม  

มันยังไม่ท�าให้เขาสูญเสียวิชาที่ฝึกมาด้วย พลังวิเศษภายในร่างกาย 

กลับยิ่งนานวันยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นและมีแนวโน้มจะบรรลุระดับสามแล้ว 

สถานการณ์เช่นนี้เรียกว่า 'ท�าลายเพื่อสร้างขึ้นใหม่' 

หลงัจากใช้พลงัวิเศษของตนเองจนหมดแล้วค่อยๆ ฝึกกลบัมาใหม่ 

หากใช้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถใช้โอกาสนีท้�าให้เส้นลมปราณในร่างกาย

รบัพลงัวิเศษได้ดย่ิีงข้ึน แม้ไม่อาจช่วยยกระดบัการฝึกวชิาได้ แต่ก็สามารถ 

ท�าให้ตนเองเลื่อนระดับได้เร็วยิ่งขึ้นและราบรื่นขึ้นในวันข้างหน้า 

นี่คือสภาพการณ์ที่เฟิงเหยี่ยนคิดไม่ถึงจริงๆ 

ฤทธ์ิยาลกูกลอนฟ้ืนพลงัสามารถซ่อมแซมพลังวิเศษได้อย่างรวดเร็ว

ในระยะเวลาอันสั้น 

ทว่ายาลูกกลอนฟื้นพลังไม่มีผลต่อการท�าลายสิ่งเก่าและสร้าง 

สิ่งใหม่ เพราะไม่มียาลูกกลอนฟื้นพลังใดที่กินเพียงเม็ดเดียวแล้วจะ

ซ่อมแซมพลังวิเศษของราชาสัตว์วิเศษได้ทั้งหมด 

ทว่ายาลูกกลอนเม็ดนี้กลับท�าได้! 

เฟิงเหย่ียนประหลาดใจในยาลูกกลอนชนิดนี้ย่ิงนัก ดังนั้นเขาจึง

ถามค�าถามเดียวกันเป็นครั้งที่ยี่สิบสอง 

"เฉิน โอสถนี้มันคืออะไรกันแน่" 

ยี่สิบเอ็ดครั้งก่อนโม่ซั่งเฉินล้วนท�าเมินเฉย 

"ยาลูกกลอนเสริมพลัง" 

จู่ๆ ครั้งนี้โม่ซั่งเฉินกลับตอบอย่างอารมณ์ดี 
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"ยาลูกกลอนเสริมพลัง?" ไม่เคยได้ยินมาก่อน... 

"ไปยกอาหารเย็นมา" โม่ซั่งเฉินเอ่ยอีกประโยค จากนั้นก็กลับไปยัง

ที่นั่งเดิมของตน หยิบต�าราที่วางลงเมื่อครู่มาอ่านต่อ 

เฟิงเหย่ียนรู้สึกอ่อนใจโดยพลัน เขายังอยากถามให้ชัดเจน ทว่า 

ผลสุดท้ายกลับถูกสั่งให้ไปยกอาหารเย็น! 

เขาเป็นถึงผูอ้าวุโสสมาคมผูค้รองสตัว์วิเศษ เฟิงเหย่ียน ผู้อาวุโสเฟิงนะ! 

แม้เฟิงเหย่ียนก�าลังตะโกนร�่าร้องอยู่ในใจ ทว่าเขาก็ยังออกไปยก

อาหารอย่างว่าง่าย 

มีค�ากล่าวว่า 'กินของผู้อื่นปากต้องหวาน รับของผู้อื่นมือต้องสั้น'

แต่เขาไม่เพียงกิน 'ยาลูกกลอนเสริมพลัง' ยังหยิบ 'ยาลูกกลอน 

เสริมพลัง' มาด้วย ดังนั้นไม่เพียงปากต้องหวาน ยิ่งไม่กล้าปฏิเสธค�าสั่ง

ของอีกฝ่าย 

โชคดีท่ีเพียงเฟิงเหย่ียนออกค�าสัง่เลก็น้อย พ่อบ้านเจีย่นก็จะเตรยีม

อาหารเย็นสองชุดน�ามาส่งให้ มิเช่นน้ันเขาคงต้องลงมือท�าอาหารเอง 

เสียแล้ว 

หากเป็นถึงผูอ้าวุโสมาต้มน�า้แกงผดัอาหารอะไรนัน่ต่อหน้าธารก�านัล  

แค่คิดก็รู้สึก...อับอายขายหน้าแล้ว 

ไม่ใช่ว่าเขาดถููกพ่อครวั แต่...เขาเป็นผูค้รองสัตว์วเิศษ ไม่ใช่พ่อครวันะ!

พอเขาร้องตะโกนในใจเสร็จ พ่อบ้านเจี่ยนก็ให้คนส่งอาหารมาให้

พอดี เฟิงเหยี่ยนจึงยกเข้าไปในกระท่อมไม้ไผ่ 

ส่วนเหตุใดจึงไม่ให้คนอ่ืนยกเข้ามาให้น้ัน...เหตุผลง่ายนิดเดียว  

เพราะเฉินเป็นคนรักสันโดษ นอกจากเฟิงเหย่ียนแล้ว ห้ามไม่ให้ใคร 
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เหยียบย่างเข้ามาในกระท่อมไม้ไผ่ภายในรัศมีห้าจั้งโดยเด็ดขาด 

ใครไม่กลัวตายก็ลองก้าวเย้ืองย่างเข้ามาสิ...จากน้ันก็เตรียมให ้

โม่ซั่งเฉินต้อนรับ 'แบบพิเศษ' รับรองว่าจะไม่มีทางลืมไปชั่วชีวิตเป็นแน่ 

ทว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีใครใจกล้าบ้าบิ่นเช่นนั้น 

แม้แต่ยอดฝีมือระดับผู้อาวุโส พอเห็นเขาต่างล้วนล่าถอยไปเอง  

นับประสาอะไรกับคนอื่น 

'โม่ซั่งเฉิน' สามพยางค์นี้ไม่ได้รังแกได้ง่ายๆ นะ! 

เฟิงเหยี่ยนยกอาหารเย็นเข้ามา ข้าวสวยพร้อมกับข้าวสามอย่าง  

น�้าแกงหนึ่งอย่าง ในหุบเขารกร้างเช่นนี้ นี่นับว่าอุดมสมบูรณ์มากทีเดียว

ทว่าโม่ซั่งเฉินกลับกินพอเป็นพิธีเพียงไม่ก่ีค�าเท่านั้น เฟิงเหย่ียน 

มองกับข้าวที่เหลืออยู่อย่างปวดใจยิ่ง 

"เฉิน ท่านเลือกกินเกินไปแล้วกระมัง" 

กินข้าวสองค�า กับข้าวสามอย่างกินอย่างละค�า น�้าแกงไม่แตะเลย

สักค�า 

"ไม่อร่อย"

"น่ีเป็นอาหารท่ีอร่อยท่ีสุดของที่น่ีแล้วนะ" เฟิงเหย่ียนกินอย่าง

เอร็ดอร่อย 

"ไม่อร่อย" โม่ซั่งเฉินเอ่ยเพียงสองค�านี้ 

เฟิงเหยี่ยนจนค�าพูด 

พอเฟิงเหย่ียนกินของตนเองเสร็จ ก็ค่อยกินของโม่ซั่งเฉินที่กิน 

ไม่หมดต่อ 

"จะต้องเป็นอเีหรนิน้อยท่ีตามใจท่านจนเคยตวัแน่ๆ" เฟิงเหยีย่นเพ่ิง
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พึมพ�าก็เห็นโม่ซั่งเฉินหยิบเข่งเสี่ยวหลงเปาอันหอมหวนออกมากิน 

"ข้าก็อยากกิน!" เฟิงเหยี่ยนแย่งมาทันที จากนั้นยัดเข้าปาก 

อร่อย! 

มิน่าล่ะเฉินถึงไม่ยอมกินกับข้าวพวกนั้นเลย อีเหรินน้อยดูแลเขา

และรสปากของเขาได้ดีจริงๆ! 

ทว่าพอคิดถึงอีเหรินน้อย เฟิงเหย่ียนก็อดคิดไม่ได้ว่าโม่ซั่งเฉิน 

ออกจากเกาะโม่เสวียนมาครึ่งปีกว่าแล้ว นั่นหมายความว่าผ่านวันเกิด

สิบห้าปีของอีเหรินน้อยมาแล้ว เฉินก็ไม่ได้กลับไป ยามน้ีอีเหรินน้อย 

น่าจะมาถึงดินแดนเทพยุทธ์แล้วกระมัง! 

"ไม่รู้ว่าตอนนี้อีเหรินน้อยอยู่ที่ใด" 

อีเหรินน้อยใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโม่เสวียนมาตลอด นางไม่เคยเดิน

เที่ยวเตร็ดเตร่คนเดียวข้างนอก ไม่เคยติดต่อกับคนแปลกหน้า ไม่คุ้นเคย

กับทั้งคนและสถานท่ี คนเลวบนแผ่นดินใหญ่มีมากมาย อีเหรินน้อย

งดงาม ใสซื่อ น่ารักไร้เดียงสาเช่นนั้น เสี่ยงจะโดนคนล่อลวงเอาจริงๆ... 

"นางดูแลตัวเองได้" พอโม่ซั่งเฉินกินเสี่ยวหลงเปาเสร็จ เขาก็ 

อ่านต�าราพลางเอ่ยตอบ ดูท่าไม่กังวลสักนิด 

"ท่านวางใจเช่นน้ันได้จริงหรือ" เฟิงเหย่ียนไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะ 

ไม่เป็นห่วงกังวลใดๆ 

แม้เฉินจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกมาโดยตลอด ทว่าเพียงดูจากท่ี 

เฉินรักสันโดษ ไปไหนมาไหนเองคนเดียว แต่ในปีน้ันเขากลับท�าลาย 

กฎเกณฑ์ทั้งหมดและพาอีเหรินน้อยที่อายุยังไม่ถึงสิบขวบกลับไปดูแลที่

เกาะโม่เสวียน จากนัน้ก็ท�าอย่างท่ีเขาเคย 'ประกาศ' ไว้ก่อนหน้านัน้ เลีย้งดู 
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นางด้วยตนเอง ทัง้ยงัอนญุาตให้นางว่ิงไปว่ิงมาได้ท่ัวเกาะ อย่างไรก็ตาม 

'เมื่อรักเรือนย่อมรักอีกาบนหลังคาเรือน'* โม่ซั่งเฉินจึงชี้แนะการฝึกวิชา

ให้สองพ่ีน้องสกุลฉู่บ้างนานๆ ครั้ง ท้ายที่สุดกอปรกับที่เขา 'ประกาศ'  

ก่อนหน้าน้ัน...จนถึงขณะนีเ้ฟิงเหย่ียนจงึชีข้าดได้เลยว่าเฉนิรักหลานสาว

เพียงคนเดียวคนนี้ยิ่งนัก 

"อีเหรินอาจจะไร้เดียงสา แต่นางไม่โง่" 

โม่ซั่งเฉินชะงักจากการอ่านต�าราชั่วครู่ ทันใดนั้นก็พลิกต�าราอย่าง

สบายใจ 

แม้ไม่มีพยานและการตัดสินใดๆ ทว่าฝีมือการหลอมโอสถของ 

อีเหรนิน้อยในเวลาน้ีไม่ด้อยไปกว่าเขา ถึงขนาดมบีางอย่างดเีลศิย่ิงกว่าเขา 

เสียอีก 

แค่ยาลูกกลอนและยาผงที่ใช้ป้องกันตัวและเล่นงานผู้อื่น ยามที่

นางว่าง ไม่มีอะไรท�า ก็ไม่รู้ว่านางหลอมไว้เท่าใดแล้ว มันมากเสียจน...

พอเขาเปิดห่อของทีโ่ม่อเีหรนิมอบให้เขาก่อนเดนิทาง เขาหยิบกระเป๋าวิเศษ 

ทีใ่ช้บรรจขุวดยาโดยเฉพาะออกมาจากห่อ ขวดยาภายในนัน้ก็มจี�านวนมาก 

เสียจนท�าให้เขาอดเกาศีรษะไม่ได้ 

ยารักษาอาการบาดเจ็บหรือยาวิเศษอะไรน่ันยังไม่ต้องพูดถึง  

ยังมีแม้กระทั่งผงตัวชา ผงคันคะเยอ ผงเปลี่ยนสี ผงขนร่วง ผงเหม็น... 

ยาแทบทุกชนิดที่ใช้เล่นงานและท�าร้ายคนมีตั้งยี่สิบสามสิบขวด ยาพิษ 

ก็มีจ�านวนไม่น้อยหน้ากัน มีแม้กระทั่งยาพิษท่ีได้จากซากศพ โม่ซั่งเฉิน 

มองดูจนพูดไม่ออกจริงๆ ทั้งอารมณ์ดีและนึกข�า 
* เมื่อรักเรือนย่อมรักอีกาบนหลังคาเรือน เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อรักใครสักคนย่อมรักไปถึงคนหรือสิ่งของ 
ที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นด้วย
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เขาต้องการให้นาง 'ตั้งใจหลอมโอสถ' ไม่ใช่ให้นาง 'หลอมยา 

แกล้งคน' เช่นนี้นะ! 

ทว่าโชคดีที่โม่อีเหรินหลอมยาผงพิสดารเหล่านี้ไว้ ส่งผลให้เพ่ิม 

'พลังป้องกัน' กระท่อมไม้ไผ่ของเขาได้ไม่น้อย 

อีกทั้งเขาเชื่อว่าโม่อีเหรินรู้จักใช้ยาผงเหล่านี้มากกว่าเขา 

นอกจากนี้โม่อีเหรินยังฝึกฝนเคล็ดวิชาฮุ่นตุ้น นางช�านาญและรู้ซึ้ง

ใน 'เพลงกระบี่เงามายา' และ 'บาทาเงามายา' ด้วย โม่ซั่งเฉินกล้าพูด 

ได้เลยว่าในดินแดนเทพยุทธ์ คนที่จะเอาชนะโม่อีเหรินได้มีไม่มากนัก 

โม่ซั่งเฉินไม่ค่อยห่วงนางเรื่องความปลอดภัยและอันตรายเพราะ

ตระหนักในความสามารถของนางดี 

หากมอีะไรท่ีเขาไม่วางใจจรงิๆ ก็คงเป็นห่วงว่านางจะตกหลมุพราง

คนอื่นมากกว่า 

จิตใจมนุษย์ยากแท้หยั่งถึงยิ่งนัก 

"หากนางไปถึงเมืองชิ่งเฉิงจริง ก็ให้ฉีเอ๋อร์ไปหานางเร็วหน่อย 

จะดีกว่า" แม้เฟิงเหยี่ยนจะรู้ถึงฝีมือของโม่อีเหรินบ้าง แต่ในเมื่อนางเป็น

เด็กสาว เขาก็เป็นห่วงมากกว่าโม่ซั่งเฉินเล็กน้อย 

"ท่านไม่ต้องกังวลมากหรอก ปล่อยให้นางมีประสบการณ์คนเดียว

ก็นับว่าเป็นเรื่องดี" โม่ซั่งเฉินคิดไปคิดมาก็ตระหนักว่าอันที่จริงไม่จ�าเป็น

ต้องเป็นห่วงนางมากนักหรอก 

เขาเลี้ยงโม่อีเหรินมากับมือ นางเฉลียวฉลาดย่ิง บวกกับเสน่ห์

เฉพาะตวัท่ีท�าให้สตัว์วเิศษรกัใคร่นางอย่างมาก ท�าให้เขามัน่ใจในตวันาง 

"แม้นางจะต้องการประสบการณ์และการเติบใหญ่ แต่ว่าภายใน
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สมาคม...ไม่ค่อยสงบเท่าไร แม้มีหัวหน้าสมาคมอยู่ แต่ก็มีบางคนท่ี 

พอเห็นอเีหรนิน้อยหยิบป้ายค�าสัง่ออกมา อาจไม่ไว้หน้านางได้" เฟิงเหย่ียน 

ยังคงเป็นกังวลเล็กน้อย พอกล่าวมาถึงจุดนี้ เขาก็ถอนใจเสียงหนึ่ง 

เขามชีวีติมาจนอายุปนูน้ี ย่อมต้องเข้าใจหลักการท่ีว่า 'คนท่ีเก่งกาจ

มีผู้คนหาเรื่องอิจฉา' ทว่าด้วยสาเหตุอันแปลกประหลาดน้ีจึงท�าให้เขา 

ถูกหาเรื่องทั้งซึ่งหน้าและลับหลัง ช่างน่าร�าคาญใจดีแท้ 

เมื่อกล่าวถึงบุญคุณความแค้นระหว่างเขาและซือหม่าหลิน  

เฟิงเหยี่ยนเองก็นึกแปลกใจ 

เขาและซือหม่าหลินอายุเท่ากัน เข้าสมาคมในปีเดียวกัน เป็น 

ผู้อาวุโสปีเดียวกัน พวกเขาถือว่าเป็นผู้อาวุโสในสมาคมที่อายุน้อยท่ีสุด

สองคน ทว่าพลงัแก่นแท้และล�าดบัข้ันของเขากลับอยู่เหนือกว่าซือหม่าหลนิ  

แม้แต่สัตว์วิเศษที่ท�าพันธสัญญาด้วยก็สูงกว่า การประลองแต่ละครั้ง 

เฟิงเหย่ียนก็เอาชนะซือหม่าหลินอย่างง่ายดาย ดังน้ันซือหม่าหลินที่ 

ถือดีว่าตนเองมีพรสวรรค์สูงส่งเหนือผู้อื่นก็เริ่มสั่งสมความริษยาและ 

ความเกลียดชังต่างๆ นานากับเขาไว้ 

หลังจากเฟิงเหย่ียนรู้สาเหตุท่ีตนเองถูกอีกฝ่ายหาเรื่องอยู่บ่อยๆ  

ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรจริงๆ 

หรอืว่าเพ่ือหลกีเลีย่งปัญหา เฟิงเหย่ียนก็ต้องแสดงความปรารถนา

ดีหรือยอมแพ้ซือหม่าหลินเสียเอง 

แน่นอนว่านั่นเป็นไปไม่ได้ 

ทว่าเพ่ือความปรองดองในสมาคม เฟิงเหยี่ยนตั้งใจหลบเลี่ยง 

ซือหม่าหลินตลอด คิดเสียว่าเขาเป็นงูพิษร้าย อยู่ห่างไว้เป็นดี 

Page ������������������ 3.indd   79 17/9/2563 BE   17:20



80

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 3

ใครจะรูว่้าซอืหม่าหลนิไม่รบัน�า้ใจนีแ้ม้แต่น้อย ท้ังทีเ่ขตซึง่ทัง้สองคน 

ประจ�าอยู่ก็อยู่ห่างจากกันราวกับคนหน่ึงอยู่ทางตะวันออก อีกคนหนึ่ง 

อยู่ทางตะวนัตก แต่ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งส่วนรวมหรือส่วนตวั เขาก็ยังหาเร่ือง

เฟิงเหย่ียนทัง้เปิดเผยและลบัหลงัได้ ไม่ว่าเฟิงเหย่ียนจะท�าอะไร เขาก็จะ

ต้องแทรกแซง เฟิงเหยี่ยนอยากประจ�าอยู่ที่ใด เขาก็จะแย่งชิง ถึงขนาด

กระทบกระเทือนถึงคนที่เป็นสหายของเขา 

หน่ึงในน้ันคือศิษย์รกัของเฟิงเหย่ียนท่ีได้รับความทกุข์ยากมากทีสุ่ด 

โชคยังดีทีพ่ลงัแก่นแท้ของฉูเ่ซวียนฉเีป็นทีป่ระจกัษ์ชดั ซอืหม่าหลิน

ถึงจะไม่รักษาหน้าอย่างไรก็ไม่อาจรังแกเด็กอย่างเปิดเผยได้ มิเช่นน้ัน

หัวหน้าสมาคมคงทนมองต่อไปไม่ไหว ดังนั้นต่อมาฉู่เซวียนฉีจึงสามารถ

ฝึกวิชาในสมาคมได้อย่างสบายใจ 

ตอนแรกเฟิงเหย่ียนเป็นผูอ้าวุโสประจ�าอยู่ท่ีเมอืงชิง่เฉงิ ยามนีอ้อกมา 

ปฏิบัติภารกิจเพ่ือสมาคม เช่นนั้นเมืองชิ่งเฉิงก็ต้องมีคนมาดูแลแทน  

เฟิงเหยี่ยนคิดไม่ถึงว่าหัวหน้าสมาคมจะส่งซือหม่าหลินมาที่นี่ 

ตอนนัน้พอเขาทราบข่าวนี ้ก็รูส้กึว่าสมองของหวัหน้าสมาคมต้องมี

ปัญหาแน่ เขาจึงขอร้องให้เปลี่ยนคนทันที 

ทว่าอย่างไรเสียสาเหตุก็เป็นเพราะการประลองผู้ครองสัตว์วิเศษ

และนกัยทุธ์นีท้ีก่�าลงัจะจัดขึน้ในเมืองชิง่เฉิง แต่ละสมาคม แต่ละตระกลู 

และแต่ละส�านักก็จะส่งคนมาเข้าร่วม ในเวลาเช่นนี้สิ่งที่น่ากังวลใจที่สุด

ก็คือถ้าหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วไม่สามารถประนีประนอมได้จะท�า 

เช่นไร 

เพราะสมาคมหมอโอสถและสมาคมผูค้รองสตัว์วเิศษมคีวามสมัพันธ์ 
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ทีไ่ม่เลว ดงัน้ันจงึไม่ต้องกังวลมากนัก แต่สมาคมช่างหลอมดือ้รัน้ดนัทุรงั

มาตลอด หัวหน้าสมาคมช่างหลอมก็ประพฤติตนหย่ิงยโส เขาอยากให้

สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษร่วมมือด้วยทุกเร่ืองอย่างว่าง่าย จึงกลายเป็น

ปัญหาอยู่บ้าง 

ทว่าซอืหม่าหลนิมพ่ีีชายคนหน่ึงซึง่เป็นผู้อาวุโสในสมาคมช่างหลอม 

สมาคมผูค้รองสตัว์วิเศษจงึพ่ึงพาความสมัพันธ์นี ้ท�าให้เจรจากันได้ง่ายข้ึน 

ดังนั้นเฟิงเหย่ียนจึงท�าได้เพียงยอมรับการตัดสินใจของหัวหน้า

สมาคม 

แต่ยามน้ีครุน่คดิด ูหากโม่อเีหรนิไปสมาคมผูค้รองสัตว์วิเศษในเวลาน้ี  

โอกาสท่ีนางจะประสบปัญหาน้ันมีเกือบจะร้อยส่วนกระมัง! เฟิงเหย่ียน 

จึงเป็นกังวลยิ่งนัก 

"อีเหรินรับมือได้" 

"เฉนิ ท่านก็ยังวางใจอยู่ได้นะ" เฟิงเหย่ียนจติใจถูกกระทบกระเทอืน

ด้วยท่าทางสบายอกสบายใจของเขา 

เหตุใดเขาจึงเป็นดังค�ากล่าวที่ว่าฮ่องเต้ไม่รีบขันทีรีบ*!

เหลวไหลน่ะ เขาไม่อยากเป็นขันทีของเฉินสักหน่อย...ไม่ใช่ๆ ต้อง

บอกว่าเขาไม่ได้เป็นขันทีต่างหาก! 

"เอาเวลาที่ท่านห่วงกังวลเรื่องอีเหรินน้อยมาเป็นห่วงตัวท่านเอง

ก่อนเถิด" โม่ซั่งเฉินเอ่ยพลางพลิกต�าราไปอีกหน้าหนึ่งแล้วอ่านต่อไป  

ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาแม้แต่น้อย 

"ข้า?" เฟิงเหยีย่นท�าหน้างนุงง เขาก็อยู่ทีน่ีป่ฏิบตัภิารกิจของสมาคม 

* ค�าพังเพย 'ฮ่องเต้ไม่รีบขันทีรีบ' หมายถึงร้อนใจคิดหาหนทางแทนผู้อื่นทั้งที่เจ้าตัวไม่รีบร้อนแต่อย่างใด
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มีอะไรให้ต้องกังวลกัน 

"วิธีของพวกท่านคือการแก้ไขตามอาการ ไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุ  

ดังนั้นคงประคองได้นานที่สุดแค่สองเดือนกระมัง" 

"หา?!" เฟิงเหยี่ยนตะลึงงัน มิอาจตอบสนองได้ทันท่วงทีอยู่บ้าง 

ทว่าโม่ซั่งเฉินจะไม่พูดอีกเป็นครั้งที่สอง 

เขาพูดรอบหนึง่ก็ถือว่าท�าตามหลกัมติรภาพของสหายรักท่ีสดุแล้ว 

ส่วนจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล 

ทว่าโม่ซัง่เฉนิท่ีถือหางอยู่ฝ่ังเฟิงเหย่ียนไม่มทีางปล่อยให้เฟิงเหย่ียน

ตายแน่นอน มิเช่นน้ันเขาก็คงจะไม่ออกจากเกาะเป็นการเฉพาะเพ่ือมา

อยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเฟิงเหยี่ยนหรอก 

ส่วนคนอื่นล้วนไม่อยู่ในความสนใจของโม่ซั่งเฉิน 

ผ่านมาครู่หนึ่งเฟิงเหยี่ยนถึงค่อยได้สติ 

"สองเดือน?" เร็วเช่นนี้?! 

"นี่คือการประเมินเหตุการณ์ที่ดีที่สุด" 

"แล้วอย่างแย่ที่สุดล่ะ" 

"สามวัน"

"..." 

ความหมายก็คือวันนี้ท่ีพวกเขาสิบสองคนสูญเสียพลังยุทธ์และ 

พลังวิเศษจนแทบหมดสิ้นนั้น ผลสุดท้ายกลับรักษาไว้ได้เพียงสามวัน? 

เฟิงเหยี่ยนท�าหน้าบึ้งตึงทันใด 

นี่เป็นเพราะพลังยุทธ์และพลังวิเศษของพวกเขาอ่อนเกินไป หรือมี

บางคนไม่พยายามถึงที่สุดกัน 
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หากไม่สามารถควบคุมที่นี่ได้ เช่นนั้นทั่วดินแดนเทพยุทธ์... 

"เฉิน แม้แต่ท่านก็ไม่มีวิธีหรือ" เมื่อเฟิงเหยี่ยนนึกถึงผลลัพธ์เช่นนั้น

ก็แสดงสีหน้าเศร้าสลดออกมา 

"ข้าจะไม่เข้าไปแทรกแซงเด็ดขาด" 

เฟิงเหย่ียนสหีน้าสดชืน่แววตาเป็นประกายในทนัใด เขากล่าวเช่นนี้ 

นั่นก็หมายความว่ามีทางออก! 

"ท่านไม่ต้องเข้ามาแทรกแซง แค่บอกวิธีน้ันกับข้า ข้าจดัการต่อเอง" 

"ท่านน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนวางค่ายกลน้ี ใครผูกคนนั้นก็ต้องเป็น 

คนแก้" โม่ซั่งเฉินเอ่ยเสียงเรียบ 

"เฉนิ วิธีน้ีของท่านมหีรอืไม่มก็ีค่าเท่ากันกระมงั" เฟิงเหย่ียนมองเขา

อย่างคับแค้นใจที่ท�าให้ตนเองดีใจเก้อ 

ตระกูลท่ีหายสาบสูญไปหลายพันปี ไม่รู ้ว่าควรไปตามหาที่ใด  

จะหาเจอภายในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างไร 

คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ ทว่าคนท่ีเป็นถึงผู้อาวุโส...หรือควรกล่าวว่า

นักยุทธ์ที่เลื่อนระดับถึงข้ันฟ้าหรือคนท่ีกลายเป็นผู้บัญชาสัตว์วิเศษ 

อย่างไรเสียก็คงเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง 

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผู ้คนส่วนใหญ่คงหลงลืมไปแล้ว  

ตระกูลหนึ่ง...ตระกูลเฟิ่งที่หายสาบสูญไปจากดินแดนเทพยุทธ์ 

เมื่อหลายพันปีก่อน สัตว์วิเศษและมนุษย์เคยก่อสงครามใหญ ่

เพื่อความอยู่รอด 

ครานั้น 'เผ่าตระกูลเฟิ่งสายท่ีหน่ึง' เป็นผู้น�าฝ่ายมนุษย์ เมื่อเห็น 

ทัง้สองฝ่ายบาดเจบ็ล้มตายมากขึน้เรือ่ยๆ สภาพแวดล้อมในการด�ารงชวิีต
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บนแผ่นดินใหญ่ได้รับผลกระทบรุนแรง หากสงครามยังคงยืดเย้ือต่อไป 

ทั่วดินแดนเทพยุทธ์ก็อาจไม่มีชีวิตใดหลงเหลืออยู่ 

เพ่ือให้ท้ังสองฝ่ายด�ารงชวีติได้ต่อไป ประมขุตระกูลเฟ่ิงจงึตดัสนิใจ

สร้างค่ายกลผนึกไว้ เพื่อให้มนุษย์มีพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ 

น่าเสยีดายทีต่ระกูลเฟ่ิงยอมสละชวิีต ยอมสญูเสยีพลงัและของล�า้ค่า 

มากมายเพื่อสร้างผนึกนี้ รักษาชีวิตมนุษย์ไว้ทั้งหมด ทว่ามนุษย์เหล่านั้น

กลับทรยศตระกูลเฟิ่ง 

มนษุย์เหล่านัน้เพ่ือยึดเอาวิธีฝึกวิชาของเผ่าตระกูลเฟ่ิงสายท่ีหน่ึงมา  

ท�าให้เผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่งบาดเจ็บล้มตายอย่างน่าอนาถ ดังนั้น 

พวกเขาจึงล่าถอยออกจากแผ่นดินใหญ่ไป 

หลายพนัปีนับจากนั้น เผ่าตระกลูเฟ่ิงสายทีห่นึ่งกไ็ม่เคยปรากฏตัว

อีกเลย 

ตอนท่ีเฟิงเหย่ียนได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ช่วงนี้ เขาก็ทอดถอนใจ 

อยู่อย่างนั้น ขณะเดียวกันก็เคารพเผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่งจากใจจริง 

การเสยีสละเช่นนัน้กลบัได้มาซึง่ความทรยศ ตระกูลเฟ่ิงจะไม่ผดิหวงั 

ได้อย่างไร 

ตระกูลเฟิ่งออกจากแผ่นดินใหญ่ หลบลี้จากโลกภายนอก น่ียัง 

นบัว่าด ีหากตระกูลเฟ่ิงเลอืกทีจ่ะแก้แค้น ก็ไม่รูว่้าเหล่าผูเ้ลศิล�า้ในดนิแดน 

เทพยุทธ์จะต้านทานไหวหรือจะนึกเสียใจทีหลังหรือไม่

หากไม่ได้เกดิเหตกุารณ์ในตอนน้ันขึน้ ผูเ้ลศิล�า้ในดนิแดนเทพยทุธ์

ในวันนี้อาจจะไม่หยุดอยู่แค่ขั้นราชันยุทธ์และขั้นราชาสัตว์วิเศษแน่ 

เมือ่ไร้หนทางฝึกวิชาทีดี่ ถึงพรสวรรค์จะสงูส่งเพียงไรก็ย่อมถูกจ�ากัด 
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"ดงันัน้ท่านควรไตร่ตรองให้มากเถิด พอถึงเวลาท่ีไม่อาจควบคมุได้ 

พวกท่านจะถอยออกอย่างไร" 

นี่คือค�าแนะน�าที่มีมโนธรรมที่สุดของโม่ซั่งเฉิน 

"เฉิน ท่าน..." ไม่อาจช่วยได้จริงๆ หรือ 

"ข้ามาที่นี่เพียงเพื่อความปลอดภัยของท่านเท่านั้น" 

ความเป็นตายในดนิแดนเทพยุทธ์ไม่เกีย่วข้องกับเขาเลย โม่ซัง่เฉนิ

ไม่มีทางเปลี่ยนใจมาแทรกแซงในเรื่องนี้ เฟิงเหย่ียนก็ไม่จ�าเป็นต้องพูด

โน้มน้าวอีก 

อีกอย่าง ค่ายกลน้ีสร้างมาจากเลือดเน้ือผู ้คนเผ่าตระกูลเฟิ่ง 

สายที่หนึ่ง การจะปล่อยให้ค่ายกลนี้หมดพลังหรือจะรักษาการโคจร 

ของมันต่อไป มีเพียงแต่ประมุขตระกูลเฟิ่งเท่านั้นถึงจะตัดสินใจได้ 

"ท่านช่วยข้าก็ไม่ได้?" 

"ไม่ได้" 

"เพราะเหตุใด" 

โม่ซัง่เฉนิเหลอืบมองเขาแวบหนึง่ แล้วเอ่ยเพียงว่า "กฎของตระกูล" 

"กฎ...ของตระกูล?!" เฟิงเหย่ียนเกือบส�าลักน�้าลายตนเอง "ท่าน 

มีกฎของตระกูลตั้งแต่เมื่อไร" 

"มีอยู่แล้ว" 

"หลายสิบปีก่อน ไยไม่เคยได้ยินท่านพูดถึง" 

"ท่านจะให้ข้าอยู่ดีๆ ก็ท่องกฎของตระกูลให้ท่านฟังหรือ" 

"..." เฟิงเหยี่ยนอับจนค�าพูดไปทันใด 

พวกเขารู้จักกันมาหลายสิบปี ไม่เคยได้ยินว่าเฉินมีคนในตระกูล  
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ย่ิงไม่ต้องพูดถึงกฎของตระกูลเลย จู่ๆ ยามน้ีกลับโพล่งออกมา จะโทษ 

ที่เขาประหลาดใจได้หรือ 

"แต่ก่อนข้าไม่เคยได้ยินท่านพูดว่าท่านมีตระกูล" รู ้จักกันมา 

หลายสิบปี เฉินถึงกับปิดบังเขาในเรื่องนี้ ท�าให้เขาปวดใจยิ่งนัก 

"ข้าออกจากตระกูลต้ังแต่อายุสบิห้าปี แล้วข้าก็ไม่เคยกลบัไปอกีเลย  

ไม่มีอะไรน่าพูดถึงหรอก" โม่ซั่งเฉินไม่คิดว่ามีอะไรควรพูดถึงจริงๆ 

โชคดท่ีีเฟิงเหย่ียนเข้าใจนสิยัเย็นชาและพูดน้อยของเขาด ีจงึไม่คดิ

จะกล่าวโทษเขาอีก แต่อย่างไรการตั้งกฎตระกูลเช่นนี้น่าแปลกยิ่งนัก 

"กฎของตระกูลท่านว่าไว้อย่างไรบ้าง" 

"หากเป็นลูกหลานตระกูลข้า ห้ามยุ่งเรื่องแผ่นดินใหญ่" 

"แค่นี้?" 

"อืม" 

เฟิงเหยี่ยนจนค�าพูดอีกครา 

"...แล้วเหตุผลล่ะ" 

"เพื่อปกป้องตนเอง" 

ค�าตอบของโม่ซั่งเฉินสั้นกระชับเกินไป เฟิงเหย่ียนพยายามใช้ 

ความสามารถในการนึกภาพตามและการพิจารณาอธิบายค�าตอบนี้ 

ในหัว 

เพื่อปกป้องตระกูลของตน ดังนั้นจึงไม่ยุ่งเรื่องแผ่นดินใหญ่? 

ทว่าพวกเขาก็เป็นส่วนหน่ึงของดินแดนเทพยุทธ์ หากเกิดวิกฤต 

ในดินแดนน้ี พวกเขาก็จะมีอันตราย ในเวลาเช่นนี้ไยยังรักษากฎของ

ตระกูลไว้อีก 

Page ������������������ 3.indd   86 17/9/2563 BE   17:20



87

อ๋ินเชียนอวี่

เฟิงเหย่ียนไม่เข้าใจจริงๆ ตระกูลอะไรดื้อรั้นเพียงน้ี ไม่รู ้จัก 

พลิกแพลงเอาเสียเลย 

"เฉิน ท่าน..." 

"ท่านไม่ต้องพูดอีก ข้าตัดสินใจแล้วจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง" 

เฟิงเหยี่ยนกลัดกลุ้ม "หรือว่าจะไม่มีข้อยกเว้น" 

"มี" 

"คืออะไร" 

"ไม่บอกท่านหรอก" 

น�้าเสียงเย็นเยียบของโม่ซั่งเฉินท�าให้เฟิงเหยี่ยนอยากกัดเขานัก 

"แต่ข้าเตอืนท่านได้นะ นอกจากท่านจะควานหาประมขุตระกลูเฟ่ิง

ให้เจอ มิเช่นนั้นปัญหาอันหนักอึ้งนี้ก็ไร้ทางแก้แล้ว" 

เฟิงเหยี่ยนกัดฟันกรอด 

ค�าเตอืนน้ีมก็ีเหมอืนไม่ม ีหากการตามหาคนจากตระกูลท่ีหายสาบสญู 

ไปหลายพันปีง่ายนัก พวกเขาก็ไม่ต้องสู้ยิบตาที่นี่แล้ว 

"พอได้แล้ว ท่านเก็บชามและตะเกียบไปก่อน จากนั้นก็กลับมา 

ปรับลมปราณต่อ" โม่ซั่งเฉินเอ่ยต่อไปโดยไม่หันมามองเฟิงเหย่ียนที่ 

ก�าลังกัดฟันกรอด 

ทนัใดน้ันเฟิงเหยีย่นก็รูส้กึคันก�าป้ัน อยากเล่นงานใครบางคนยิง่นกั 

แต่เมือ่ใคร่ครวญว่าถ้าเขาชกออกไปแล้ว อาจจะไม่ใช่เขาทีเ่ล่นงาน

ใครบางคน แต่อาจกลับกลายเป็นถูกใครบางคนทอดทิ้ง...เขาจึงอดทน

อดกลั้นไว้ 

เมื่อเฟิงเหย่ียนเก็บชามและตะเกียบแล้ว ยังจะต้องไปตรวจดู 

Page ������������������ 3.indd   87 17/9/2563 BE   17:20



88

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 3

การฟื้นฟูพลังของคนอื่นว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากน้ันก็รีบกลับมาปรับ

ลมปราณต่อ 

พูดให้ตายอย่างไร เฟิงเหยี่ยนก็ท�าได้แค่คิด ไม่กล้าทรยศต่อวาจา

ของโม่ซั่งเฉิน 

แต่เขาแปลกใจนัก ตระกูลของเฉินเป็นตระกูลเช่นไรกัน 

ตระกูลนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่...เพราะเฉินเป็นคนแปลกพิลึก ตระกูล

ทั่วไปจะให้ก�าเนิดคนเช่นนี้ได้หรือ 

เฟิงเหยี่ยนได้แต่นึกต�าหนิอยู่ในใจแล้วก็กลับมากังวลอีก 

ทว่าหากค่ายกลน้ีทนอยู่ได้ไม่นานจริงๆ ผู้อาวุโสจากหอซือมิ่ง 

จะไม่รู้เชียวหรือ และหากพวกหอซือมิ่งรู้ เหตุใดจึงส่งพวกเขามาแล้ว 

ไม่บอกความจริงแก่พวกเขากัน 

พอนึกถึงจุดนี้ เฟิงเหยี่ยนก็รู้สึกถึงลางร้าย 

อย่างไรเสียก็ควรแจ้งเหตุการณ์ท่ีนี่ให้หัวหน้าสมาคมและพ่ีใหญ่

ทราบก่อน ส�าหรบัหอซอืมิง่ทางน้ัน ควรสบืดเูหตกุารณ์ไปก่อน ส่วนทางน้ี 

...เขาท�าได้เพียงพยายามให้ถึงที่สุด 

เพราะเฟิงเหย่ียนกังวลมากไป จึงละเลยการตักเตือนเล็กน้อย 

ในวาจาของโม่ซั่งเฉินไป 

ผนกึนีจ้�าเป็นต้องพ่ึงตระกูลเฟ่ิงเท่านัน้ ด้วยกฎของตระกูลท�าให้เขา

ไม่อาจแทรกแซงได้ ตระกูลอะไรเข้มงวดเสียจนเป็นคนบนแผ่นดินใหญ่

แท้ๆ แต่กลับไม่อาจแทรกแซงเรื่องของแผ่นดินใหญ่ได้ 

ค�าตอบก็ชัดเจนอยู่แล้ว! 
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ความวุ่นวายภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่อยๆ สงบลงหลัง 

ย่างเข้าสู่ยามราตรี 

ทั่วดินแดนเทพยุทธ์เงียบสงัด 

ยามนี้บนท้องฟ้าทางเหนือจู่ๆ ก็มีเงาเลือนรางสีขาวเงินพาดผ่าน 

ทว่าเพียงกะพริบตาก็หายวับไป รวดเร็วจนท�าให้คนรู้สึกราวกับตาพร่า 

ไปเองกระนั้น 

หลังจากท่ีเงาเลือนรางสายน้ันเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วมาพันลี้  

ในที่สุดก็ร่อนลงบนหลังคาสีขาวโพลน 

ภายใต้ท้องฟ้ายามรัตติกาล เงาเลือนรางสีขาวเงินราวไม่มีตัวตน

อยู่จริง เดี๋ยวผลุบเดี๋ยวโผล่ สว่างครึ่ง มืดมัวครึ่ง 

แม้ไม่อาจมองเห็นหน้าตาอย่างชัดเจน แต่คล้ายกับรู้ว่านั่นคือ 

บรุษุเพศ ร่างทีเ่หน็เลอืนรางไม่ชดัเจนนัน้เป็นพลังทีไ่ด้รับมาจากร่างผูเ้ลิศล�า้  

ไม่ช�ารุดเสียหายแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับดูองอาจห้าวหาญยิ่งขึ้น! 

ขณะทีเ่งาร่างสขีาวเงนิน่ันร่อนลงบนหลังคา บรุุษชดุขาวทีอ่ยู่ด้านใน 

ก็เปิดประตูเดินออกมา และพลันกระโจนทะยานไปบนหลังคาเช่นกัน 

เงาร่างทัง้สอง ร่างหน่ึงชดัเจน อกีร่างหนึง่เลอืนราง ร่างหนึง่สีขาวเงิน 

แวววับ อีกร่างหนึ่งสีขาวนวล 

พวกเขายืนอยู่บนหลังคาคนละด้าน คนหนึ่งอยู่ด้านตะวันออก  

อีกคนหนึ่งอยู่ด้านตะวันตก สองคนประจันหน้ากัน 

บุรุษสวมอาภรณ์สีขาวมองบุรุษฝั่งตรงข้ามด้วยสีหน้าเคร่งขรึมย่ิง

พลางเอ่ย "ท่านผิดสัญญา" 

"เช่นนั้นหรือ" น�้าเสียงของบุรุษที่สวมชุดสีขาวเงินไม่ใส่ใจสักนิด 
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คล้ายตอบอย่างไม่ยี่หระ 

"ตอนน้ียังเร็วไป" น�้าเสียงของบุรุษชุดขาวฟังแล้วคล้ายเก็บกด 

อย่างมาก...ราวกับต้องอัดอั้นเปลวเพลิงในใจเอาไว้ 

"อย่างน้ันหรอื" บรุษุชดุสขีาวเงินเอ่ยมาเพียงประโยคน้ีประโยคเดยีว 

"ข้ายังตามหา 'นาง' ไม่พบ" 

"น่ันเป็นเรื่องของท่าน" บุรุษชุดสีขาวเงินกล่าวด้วยน�้าเสียงราวกับ

ไม่ใส่ใจสักนิดเช่นเดิม

"สองฝ่ายร่วมมือกัน ท่านอย่าท�าเกินไปนะ" 

"หากท่านไม่ร่วมมือด้วย ข้าก็ไม่มีปัญหา" 

"ท่าน! ยามนี้ท่านท�าเช่นน้ี ไม่กลัวหรือว่าจะท�าให้คนท่ีท่านอยาก

ตามหานั้นได้รับบาดเจ็บ หากท่านดึงดูดความสนใจของยอดฝีมือบน 

แผ่นดินใหญ่ ท่านก็เลิกคิดที่จะเหยียบย่างบนแผ่นดินใหญ่ได้เลย" 

"เรื่องที่ข้าอยากท�า ท่านขัดขวางได้หรือ" บุรุษชุดสีขาวเงินหัวเราะ

พลางเอ่ย 

บุรษุชดุขาวน่ิงงนัไปเลก็น้อย ก่อนจะกล่าวตอบโต้ "ใช่ ข้าไม่สามารถ  

แต่ถ้าข้าต้ังใจจะขัดขวางท่านแล้วล่ะก็ ท่านก็ไม่อาจมาเหยียบท่ีนี่ได้

แน่นอน" 

"มนษุย์ ท่านก�าลงัข่มขูข้่าหรอื" บรุษุชดุสขีาวเงนิย่ิงแฝงเสยีงหัวเราะ

ในน�้าเสียงที่เอื้อนเอ่ยมากขึ้น 

อย่านึกว่าเพราะการฉายเงาแบ่งภาคท่ีนีจ่ะท�าให้บรุษุชดุขาวคดิฝัน

ท�าตัวทัดเทียมกับเขาได้ แม้ว่าพลังแก่นแท้ของบุรุษชุดขาวเงินจะลดลง

ครึ่งหนึ่ง เขาก็ยังคงท�าลายเมืองนี้ได้อย่างง่ายดายอยู่ดี! 

Page ������������������ 3.indd   90 17/9/2563 BE   17:20



91

อ๋ินเชียนอวี่

รวมถึงสามารถคร่าชีวิตบุรุษชุดขาวได้ด้วย! 

หรือแม้แต่อีกคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในที่ลับนั่น! 

"ข้ามิบังอาจ เพียงแต่หวังว่าท่านจะมีความจริงใจอยู่บ้าง ในเมื่อ

พวกเราสองฝ่ายร่วมมอืกัน" ครัน้บรุษุชดุขาวนึกถึงฐานะและพลงัแก่นแท้

ของฝ่ายตรงข้ามจงึเอ่ยด้วยเสยีงทีอ่่อนลง "หากท่านไม่ตามหาคนตระกูลน้ัน  

ก็จะไม่มีทางฝึกวิชาต่อสู้ที่สูงส่งกว่านี้ได้ เรื่องนี้ข้าเชื่อว่าท่านต้องเข้าใจ" 

"เรื่องหนทางการฝึกวิชาต่อสู้ ท่านรับรองหรือว่าส่วนท่ีเป็นของ 

สัตว์วิเศษจะสามารถน�าออกมาได้ง่ายๆ" บุรุษชุดขาวเงินถามอย่าง 

ราบเรียบ น�้าเสียงราวกับไม่สนใจไยดีเท่าใด 

"แน่นอน" นี่คือเงื่อนไขที่พวกเขาร่วมมือกัน 

"ข้าไม่เชือ่ท่านหรอก จงน�าสิง่ท่ีพอจะยืนยันค�าของท่านออกมาเถอะ" 

"สิ่งยืนยันอะไร" 

"ท่านให้ความส�าคัญกับอะไรมากที่สุดล่ะ"

บุรุษชุดขาวชะงักชั่วครู่แล้วเอ่ยตอบ "ชีวิต" 

"เช่นนั้นก็ใช้ชีวิตของท่านเป็นสิ่งยืนยันแล้วกัน!" บุรุษชุดสีขาวเงิน

เอ่ยจบก็พึมพ�าภาษาประหลาดออกมาทันที จากน้ันวงแสงสีเงินวาววับ 

ก็ปรากฏบนศีรษะของบุรุษชุดขาว ก่อนจะโปรยปรายลงสู่ด้านล่าง 

แสงสีเงินร่วงลงมาแล้วหายวับไปทันที บุรุษชุดขาวตกตะลึงชั่วครู่ 

ไม่มีโอกาสแม้แต่จะหลบเลีย่ง ทว่าเขาไม่ได้รูส้กึว่าเกิดความผดิปกตใิดๆ 

กับตนเอง 

"ค�าสาปผูกใจ" บุรุษชุดสีขาวเงินคล้ายก�าลังท�าเรื่องสนุกอยู่ เขา

อารมณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
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"ค�าสาปผูกใจ?" บุรุษชุดขาวตีหน้าขรึม 

บุรุษชุดสีขาวเงินเอ่ยต่อเขาอย่างหวังดี "ขอเพียงท่านท�าส่ิงท่ี 

สญัญาไว้ให้ส�าเรจ็ ค�าสาปก็จะหายไปเอง มเิช่นน้ันท่านจะมปีระสบการณ์

ถึงความรู้สึกท่ีหัวใจถูกบีบรัดทุกวัน พอผ่านไปส่ีสิบเก้าวัน ค�าสาปนั่น 

จะผูกรัดหัวใจท่านจนแหลกสลายและถึงแก่ความตายในที่สุด" 

บุรุษชุดขาวหน้าถอดสีทันใด เขาเพียงแต่แสดงสีหน้าโกรธขึ้ง ทว่า

ไม่กล้าเอือ้นเอ่ยวาจาใดๆ สร้างความบนัเทิงเริงใจให้กับบรุุษชดุสขีาวเงนิ

ยิ่งนัก 

ดังน้ันเขาจึงหมุนกายจากไปอย่างอารมณ์ดี แต่ก่อนจะจากไป 

ยังหันมาเอ่ยอีกประโยคหนึ่งด้วย 'ความหวังดี' 

"เห็นแก่ท่ีวันน้ีท่านท�าให้ข้าอารมณ์ดี ข้าจะเพ่ิมเวลาให้ท่านอีก 

หนึ่งเดือนแล้วกัน" 

พอพูดจบ เงาร่างสีขาวเงินพลันเหลือบมองไปทางท่ีลับแวบหนึ่ง 

จากน้ันก็ท�าเหมือนกับตอนมา เงาร่างของเขาวาดผ่านท้องฟ้าราวกับ

ดาวตก เพียงพริบตาเดียวก็หายวับไปไร้เงา 

ความโกรธขึง้บนใบหน้าบรุษุชดุขาวจางหายไป เขามองไปยังทิศทาง 

ที่เงาร่างสีขาวเงินอันตรธานหายไปพลางเรียกเสียงแผ่วเบา "เงามังกร" 

บรุษุสวมชดุด�าทัง้ร่างปรากฏตวัข้างกายเขาท่ามกลางความว่างเปล่า 

ทันที 

เมือ่ครูท่ี่บรุษุชดุขาวเงินเหลอืบมองน้ัน แสดงให้เหน็ว่าเขารู้ตัง้นาน

แล้วว่าบุรุษชุดด�าหลบอยู่ในที่ลับ 

การเหลือบมองแวบนั้นแฝงไปด้วยความเหนือกว่าและการข่มขู ่

Page ������������������ 3.indd   92 17/9/2563 BE   17:20



93

อ๋ินเชียนอวี่

ท�าให้บุรุษชุดด�ารู้สึกหนาวสะท้าน ยากจะเกิดความคิดต่อต้านใดๆ ได้

"ค�าสาปผูกใจเป็นของจริงหรือไม่" 

"จริง" 

"ท่านแก้ได้หรือไม่" 

"แก้ไม่ได้" 

"ท่านแก้ไม่ได้?" 

"พลงัและสายเลอืดของข้าบรสิทุธ์ิไม่เท่าเขา วธีิทีจ่ะแก้ค�าสาปผกูใจ 

มเีพียงสองทาง วิธีแรกคือเขาแก้ให้ท่าน วิธีทีส่องคอืฆ่าเขา" บรุุษชุดด�าเอ่ย 

บรุษุชดุขาวพึมพ�า "นี.่..ข้าท�าได้เพียงท�าตามทีเ่ขาบอกไปก่อนหรือ" 

"แต่ว่ามีเรื่องหน่ึงท่ีท่านวางใจได้ ค�าสาปผูกใจจะไม่เกิดผลใดๆ  

กับท่านทั้งน้ันภายในเวลาหน่ึงเดือน มันจะไม่มีผลร้ายกับท่าน ไม่เป็น 

อุปสรรคใดๆ ต่อร่างกายและพลังของท่าน" เงามังกรบอกเขาด้วย 

ความหวังดี 

อย่างนั้นหรือ เช่นนั้นก็ปล่อยไปก่อนแล้วกัน 

แต่มันเป็นความรู้สึกแย่ย่ิงนักที่โดนผู้อื่นกุมชีวิตไว้ ดังน้ันบัญชีนี ้

เขาจะต้องเอาคืนให้จงได้ 

บุรุษชุดขาวถามต่ออีกว่า "พลังแก่นแท้ของหนุ่มยอดฝีมือทั้งสิบ 

เป็นเช่นไร" 

"พวกเขาอายยัุงน้อย แต่กลบัมพีลงัแก่นแท้เช่นน้ีได้ มเิสยีแรงจรงิๆ 

ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน 'หนุ่มยอดฝีมือ' " ดวงหน้าเงามังกรท่ี 

ค่อนไปทางเงามืดปรากฏรอยย้ิมแปลกๆ "มีสามคนในนั้นท่ีควรค่าแก่ 

การสนใจเป็นพิเศษ สัตว์วิเศษของหนึ่งในน้ันสร้างความประหลาดใจ 
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ให้กับข้าเล็กน้อย" 

"ว่ามาสิ" 

"มู่หรงฉางเฟิง ฉู่เซวียนอั๋ง ฉู่เซวียนฉี และสุนัขอเวจี" 

"สุนัขอเวจี?! เป็นของใคร" 

"เป็นสัตว์วิเศษของฉู่เซวียนฉี" 

เขาเป็นศิษย์รกัเพียงผูเ้ดียวของผูอ้าวุโสเฟิงเหย่ียนในสมาคมผูค้รอง

สตัว์วิเศษ เป็นบตุรชายคนทีส่ามของตระกูลนักยุทธ์ฉูซ่ึง่เป็นตระกูลมัง่คัง่ 

ที่แท้ฉู ่เซวียนฉีก็ท�าพันธสัญญากับสัตว์เทพที่ได้รับการยอมรับ  

มิน่าเล่าใช้เวลาเพียงสิบสองปี ฉู่เซวียนฉีถึงเปลี่ยนจากคนไม่เอาไหน

กลายเป็นผู้บัญชาสัตว์วิเศษระดับสี่ได้ 

"ฉู่เซวียนฉีโดนพิษของข้า" เงามังกรกล่าวเสริมอีกประโยค 

พอบุรุษชุดขาวได้ฟังก็ยิ้มย่องอย่างพึงพอใจ 

สุนัขอเวจีคือสัตว์เทพ พลังเปลวเพลิงของมันน่าท่ึงย่ิงนัก หาก 

เติบโตขึ้น แม้แต่เงามังกรคงยังต้องหลบอันตรายนี้ 

คู่ปรับพลังมหาศาลคู่ควรแก่ที่เงามังกรรอคอยย่ิงนัก ทว่าเมื่อม ี

การคุกคามถึงชีวิตก็ต้องจัดการให้เร็วท่ีสุดตั้งแต่ยังอยู่ในเปล...ดังน้ัน 

เงามังกรจึงวางยาฉู่เซวียนฉีและสุนัขอเวจีเอาไว้ก่อน 

ใครก็ตามเมื่อโดนพิษของเงามังกร โดยพ้ืนฐานแล้วก็เกือบก้าว 

เข้าโลงอย่างไม่ต้องสงสัย 

"แล้วอีกสองคนล่ะ" 

"ฉูเ่ซวียนอัง๋ช่วยชวิีตฉูเ่ซวียนฉไีว้ พลงัยุทธ์และเพลงกระบีข่องเขา...

เลิศล�้ายิ่งนัก" 
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เงามงักรสามารถก�าจดันักยุทธ์ขัน้ฟ้าอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ถึง 

ร้อยกระบวนท่า แค่เพียงใช้พิษและความแข็งแกร่งของร่างกายเขา ทว่า

ฉู่เซวียนอั๋งกลับสามารถประมือกับเขาได้อย่างไม่มีใครแพ้ใครชนะ 

ที่น่าแปลกก็คือฉู่เซวียนอั๋งใช้เคล็ดวิชากระบี่เทียนฉู่แท้ๆ ทว่าเขา

เคยศึกษาเคล็ดวิชากระบี่ชุดนี้เช่นกัน ซึ่งไม่มีพลังรุนแรงเพียงนั้น ทว่า

กระบวนท่าที่ฉู ่เซวียนอั๋งใช้เห็นชัดว่ามีความคล้ายคลึงกัน แต่กลับ 

ส�าแดงพลังและความสามารถออกมาในระดับที่ต่างกันลิบลับ 

พลังแก่นแท้ของเคล็ดวิชากระบี่ท่ีฉู ่เซวียนอั๋งปล่อยออกมานั้น 

เหนอืกว่าเพลงกระบีท่ั่วไปบนแผ่นดนิใหญ่ในเวลาน้ี มเิสยีแรงท่ีฉูเ่ซวียนอัง๋ 

เป็นหัวหน้าของหนุ่มยอดฝีมือทั้งสิบ 

"นอกจากนีว้รยทุธ์ของมูห่รงฉางเฟิงคล้ายมาจาก 'เกาะหุน' " เงามงักร 

เอ่ยต่อทันทีโดยไม่รอให้บุรุษชุดขาวไต่ถาม 

"เกาะหุน?! เป็นไปไม่ได้" วิชาวรยุทธ์ของเกาะหุนไม่เผยแพร่ออกสู่

ภายนอก 

"เป็นไปได้หรือไม่ ท่านต้องสืบค้นเองแล้ว" เงามังกรไม่สนใจเรื่อง

พวกนี้ เขาสนใจการตามหาคู่ปรับมากกว่า "ประมุขน้อยท่านนั้นจะมายัง

ดินแดนเทพยุทธ์เมื่อไร" 

"น่าจะถึงแล้ว วางใจ ความปรารถนาของท่านมีโอกาสกลายเป็น

จริงแน่" บุรุษชุดขาวรู้ว่าเขาก�าลังคิดอะไรอยู่ 

"เช่นนั้นก็ดี" เงามังกรพยักหน้าก่อนจะหายวับไปทันที 

บุรุษชุดขาวกลับเข้าเรือนด้วยสีหน้าเคร่งขรึม 

พี่น้องสกุลฉู่และมู่หรงฉางเฟิงหรือ... 
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เกาะหุนไม่เคยเก่ียวดองทางการสมรสกับภายนอก วิชาวรยุทธ์ 

ไม่มีทางเผยแพร่สู่ภายนอกแน่นอน แล้วเกาะน้ีก็ไม่มีสัมพันธ์อันลึกซึ้ง 

กับอ�านาจแต่ละฝ่ายในดนิแดนเทพยุทธ์ เป็นไปได้อย่างไรทีจ่ะมสีมัพันธ์

กับองค์ชายของแคว้นหนึ่ง 

ทว่าการชี้ขาดของเงามังกรไม่ผิดพลาดแน่ 

มารดาของมูห่รงฉางเฟิง...คือสตรชีาวบ้านธรรมดาทีก่ษตัริย์แคว้นมู่ 

พากลับเข้าวัง หลังจากน้ันในพระราชวังแคว้นมู่ก็ไม่รับสนมชายาอื่นอีก 

ตั้งแต่นั้นก็นับเป็นสตรีเพียงผู้เดียวที่โปรดปรานที่สุด

นี่เกิดขึ้นราว...ยี่สิบสองยี่สิบสามปีก่อน 

ยามนัน้เกาะหนุเคยลอบส่งคนมาค้นหาอะไรบางอย่างบนแผ่นดินใหญ่  

แล้วหนึ่งปีให้หลังก็เรียกคนกลับทั้งหมด 

หรือว่ามารดาของมู่หรงฉางเฟิงจะเป็นคนของเกาะหุน! 

"ทีม่าของสตรท่ีีกษตัรย์ิแคว้นมูโ่ปรดปรานนางน้ีเป็นเพียงเร่ืองบงัเอญิ 

หรือเกาะหุนวางแผนจะคิดบัญชี?" บุรุษชุดขาวหร่ีตาลง ก่อนจะเรียก 

ผู้ใต้บังคับบัญชาไปตรวจสอบเรื่องนี้ท่ีแคว้นมู่ทันที ขณะเดียวกันก็ให ้

คนคอยจับตาดูข่าวคราวของพี่น้องสกุลฉู่เอาไว้ 

นอกจากน้ีก็ควรเพ่ิมความเร้าใจให้กับเหตุการณ์ท่ีย่ิงใหญ่ในเมือง

ชิ่งเฉิงบ้าง เรื่องแค่นี้ให้คนแอบไปจัดการก็พอ ควรจะท�าให้ผู้คนบน 

แผ่นดินใหญ่ 'ครึกครื้น' เสียบ้าง 

ทว่าเรื่องที่ส�าคัญที่สุดยังคงเป็นการตามหาตัวแทน 'ดาวหงส์'...

จริงสิ! 

เขาแหงนหน้ามองหอคอยสูงนอกหน้าต่างด้านขวา จู่ๆ ก็คลี่ย้ิม  
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เขาลืมไปได้อย่างไรว่ามีคนที่ร้อนใจยิ่งกว่าเขาเสียอีก 

เช่นนั้นก็ให้คนที่ร้อนใจตามหาแทนเขาเถิด!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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