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ยามกล่าวถึงบุรุษอื่น นางกลับยิ้มแย้มเลื่อมใส?! 

สีหน้าไป่หลี่จิงหงกลายเป็นน�้าแข็งเย็นยะเยือกเพ่ิมขึ้นอีกสามระดับในทันใด กลิ่นอาย 

ความเย็นยะเยือกแผ่ขยายไปทั่วทั้งห้องรับรองแขกพิเศษโดยพลัน 

เฮยเหยาที่ยืนอยู่ข้างประตูหดตัวแล้วหดตัวอีกด้วยสีหน้าทุกข์ตรมยิ่ง 

ประมุขน้อยอย่าแผ่ความเย็นยะเยือกอีกเลย ข้ารับใช้ผู้จงรักภักดีของท่านจวนจะแข็งตาย

แล้ว... 

"เปลี่ยนเส้นใหม่เดี๋ยวนี้" ไป่หลี่จิงหงมองสายรัดเอวเส้นนั้น...อันที่จริงคือจ้อง 

"เอ๋?" โม่อีเหรินท�าหน้างุนงง "เปลี่ยนอะไรนะ" 

"สายรัดเอว" 

ไป่หลี่จิงหงปล่อยให้นางนั่งลง ตัดสินใจจะลงมือแก้สายรัดเอวนั่นเสียเอง 

สตรขีองเขาจะมสีิง่ของของบรุษุอืน่อยู่บนร่างได้อย่างไร แล้วยังรดัแนบเนือ้ถึงเพียงนีเ้สยีด้วย! 

เขาจะยอมโดยง่ายได้หรือ! 
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คำ�นำ�

เกินครึ่งทางแล้วส�าหรับ 'ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง' ในเล่มที่ 4 นี้มีทั้งการประมูล

ของวเิศษต่างๆ และการประลองทีนั่กอ่านทกุท่านจะต้องต่ืนตาต่ืนใจ และคาดไม่ถึง

อย่างแน่นอนค่ะ

เร่ิมเร่ืองในเล่มน้ีด้วยการพบเจอกนัระหว่างโม่อเีหรินกบัคณุหนูสกลุหลี ่ หลีอ่งิองิ 

ที่เคยหาเร่ืองนางเอกของเราเมื่อเล่ม 2 กลับมาเจอกันอีกคราก็หาเร่ืองโม่อีเหริน 

อีกครา แต่นางจะยืนเฉยๆ ให้อีกฝ่ายได้สมใจหรือไร นางกับไป่หลี่จิงหงจึงสั่งสอน

พวกของอีกฝ่ายไปโดยที่ดวงตายังไม่ทันกะพริบด้วยซ�้า ทว่าสิ่งที่กระทบกระเทือน

จิตใจโม่อีเหรินได้เล็กน้อยกลับเป็นการพบเจอกับโม่อี้โหรว ถึงแม้นางและมารดา 

จะไม่มีความผูกพันกัน แต่การที่มารดาไม่รู้ว่านางเป็นลูกสาวก็ท�าให้โม่อีเหริน 

อึ้งงันไปได้อยู่บ้างจริงๆ ทว่าอย่างไรเร่ืองราวเหล่าน้ียังนับเป็นเร่ืองเล็กน้อยนัก 

เมื่อเทียบกับความรู้สึกในตอนที่ฉู ่เซวียนฉีโดนปองร้ายในงานประลอง ในเล่มน้ี 

เรื่องราวเข้มข้นมากค่ะ อีกทั้งค่ายกลก็ใกล้จะพังทลายลงเต็มที เหล่าหัวหน้าสมาคม

ต่างๆ จะท�าเช่นไร ยามน้ีท่านตาโม่ของเราอยู่ที่ไหน และโม่อีเหรินจะช่วยพี่ชาย 

ของนางไว้ได้หรือไม่ พลิกกระดาษหน้าต่อไป ติดตามเร่ืองราวสนุกสนานเหล่าน้ี 

ได้พร้อมกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ โม่อีเหริน  หลานเพียงคนเดียวที่โม่ซั่งเฉินสั่งสอนอย่างใกล้ชิด  

ไม่เกรงกลัวผู ้ใด องคาพยพทั้งห้าบนหน้าประณีต 

ราวปั้นแต่งขึ้นอย่างตั้งใจ

✱ ไป่หลี่จิงหง  มาจากตระกูลเร้นกายทีค่่อนข้างพเิศษ มคีวามสงูศักดิ์

อย่างชัดเจนในทุกท่วงที ตั้งใจติดตามดูแลปกป้อง 

โม่อีเหรินด้วยตนเอง 

✱ โม่อี้โหรว  มารดาของโม ่อี เหริน สตรีงามหยาดเยิ้มดูอาย ุ

ราวสามสิบกว่าปี มีฐานะเป็นฉู่ฮูหยินและคุณหนูใหญ่

แห่งส�านักเถาฮวากู่ 

✱ ฉู่อวิ๋นเฟย  บิดาของโม่อีเหริน ประมุขตระกูลนักยุทธ์ฉู่ คาดหวัง

ในตัวลูกชายคนโตอย่างมาก

✱ เปลวอัคค ี  สัตว์วิเศษธาตุไฟ ยอมรับฉู่เซวียนฉีเป็นนาย แต่ยัง 

เชื่อฟังและชื่นชอบโม่อีเหรินประดุจเดียวกัน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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อ๋ินเชียนอวี่

"เอ๊ะ? ท่านนี่เอง"

โม่อีเหรินเงยหน้ามองด้วยสีหน้าตะลึงงัน ก่อนจะเอ่ยโพล่งออกมา 

"เจ้ารู้จักนางหรือ" ไป่หลี่จิงหงก้มหน้าถามโม่อีเหริน 

"อมื ข้าเคยเจอนางหนหนึง่ตอนซือ้ตัว๋เรอื" โม่อเีหรนิเล่าเรือ่งนีใ้ห้เขา

ฟังสั้นๆ

คณุหนสูกุลหลีผู่เ้ย่อหย่ิงนางนัน้ท่ีมาหาเรือ่งนางหมายจะชงิตัว๋เรือ 

อ๋อ ใช่ โม่อีเหรินยังเคยได้ยินคนกล่าวว่านางเป็นลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่ 

ดังนั้นจึงท�าตัวก�าแหงในเมืองผิงเจิ้นตลอดมา

ทว่าทีน่ี่ไม่ใช่เมอืงผงิเจิน้ หากจะมาอาละวาดทีน่ี ่นางคงไร้สมองแล้ว 

กระมัง

พอไป่หลี่จิงหงฟังจบ เขาก็จัดสตรีนางนี้ลงรายชื่อ 'ถ้ามีโอกาสต้อง

จัดการ' ในใจทันที 

31
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ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 4

ยามนี้แขกเหรื่อมารวมตัวกันด้านหน้าหอประมูล 

แขกเหรื่อทั้งหมดที่มีเทียบเชิญอยู่ในมือต่างเดินไปทางประตูหลัก

ตรงกลาง ด้วยเหตุน้ีจงึคล้ายกับเป็นขบวนพิเศษแถวหน่ึงทีด้่านนอกประตู 

ผู้คนที่ชมความคึกคักอยู่ตรงริมทางเดินสองฝั่งและแขกเหร่ือคนอื่นๆ  

ท่ีไม่มีฐานะอะไรก็เดินเข้าหอประมูลทางประตูใหญ่ด้านซ้ายและขวา  

ในสถานการณ์ครึกครื้นเช่นน้ี การทะเลาะโต้เถียงเล็กๆ น้อยๆ ไม่อาจ

ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้

ทว่าผู้คนต่างใช้ประตูแตกต่างกัน ส่วนของประตูหลักตรงกลาง 

ไม่เพียงตรวจเทียบเชิญอย่างละเอียด ยังมีเจ้าหน้าท่ีคอยน�าทางด้วย  

แขกแต่ละกลุ่มท่ีก�าลังมุ่งหน้าเข้าประตูหลักจะอยู่ห่างกันอย่างน้อย 

สามก้าวใหญ่ 

คนทีม่เีทียบเชญิแสดงว่าเขามฐีานะแตกต่างจากผู้อืน่ ขณะเดยีวกนั 

ก็เป็นจดุสนใจให้ทกุคนจบัจ้อง ดงัน้ันเสยีงอทุานเช่นนีจ้งึดงึดดูความสนใจ 

ของผู้คนทั้งหมดในทันใด

ผู้คนโดยรอบเริ่มกระซิบกระซาบกัน 

"นางเป็นลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่"

นอกจากหัวหน้าน้อยส�านักเถาฮวากู่และลูกศิษย์ไม่ก่ีคนท่ีหัวหน้า

ส�านักถ่ายทอดวิชาให้ด้วยตนเองแล้ว ลูกศิษย์ที่เหลือล้วนสวมอาภรณ ์

ผ้าไหมสีชมพูดอกท้อเหมือนกันหมด ท�าให้จดจ�าได้ง่ายยิ่ง 

"เช่นนั้นลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่นางนี้คือใครกัน" มีคนเอ่ยถามต่อ

การจะมาชมความคึกคักก็ควรจะรู ้ว่าตัวเอกคือใคร มิเช่นน้ัน 

ความสนุกก็ลดลงไปเยอะ
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ทว่าลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่อย่างน้อยก็มีหลายร้อยคน หากเป็น 

ลูกศิษย์ที่หัวหน้าส�านักถ่ายทอดวิชาให้เอง ทุกคนยังพอจะรู้จักอยู่บ้าง  

ลูกศิษย์หญิงธรรมดาเช่นนี้ ไหนเลยจะมีผู้ใดรู้ว่านางเป็นใครเล่า

"ข้ารู้ๆ" ยามนั้นเองก็มีคนไปสืบข้อมูลกลับมา และแจ้งแก่ทุกคน

อย่างกระตือรือร้นทันที "นางมีนามว่าหลี่อิงอิง ได้ยินว่าตระกูลของนาง

เป็นตระกูลมั่งคั่งมีชื่อเสียงเลื่องลือในเมืองผิงเจิ้น นางเป็นบุตรสาว 

เพียงผู ้เดียวในสกุลหลี่ เป็นท่ีโปรดปรานย่ิงนัก ผู้คนในเมืองผิงเจิ้น 

พอพบหน้านางล้วนไม่กล้าหาเรื่อง"

"อ๋อ..."

ทุกคนเข้าใจโดยพลัน ที่แท้ก็เป็นคุณหนูผู้เย่อหยิ่งในตระกูลร�่ารวย

และทรงอ�านาจ ซ�า้ยังโชคดีได้เข้าเป็นศิษย์ส�านกัเถาฮวากู่ จงึย่ิงใช้อ�านาจ

ข่มเหงผู้อื่น

"แล้วสตรีน่ารักน่าชังนางนั้นคือใครกัน" มีคนที่เพิ่งรีบรุดมาเข้าร่วม

งานประมูลถามขึ้นอย่างประหลาดใจ

"เอ่อ..." 

ทุกคนต่างเงียบกริบและอึกอักไปพักหนึ่ง

"แม้จะไม่รู้ว่านางคือใครกันแน่ แต่ไม่ควรไปหาเรื่องนางเสียจะ 

ดีกว่า..." มีคนกระซิบตอบ

จากนัน้เรือ่งน้ีก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาทีผู่ค้นพูดถึงมากทีส่ดุช่วงน้ี

ในเมืองชิ่งเฉิงนอกจากเรื่องภัยพิบัติแผ่นดินไหวเสียแล้ว

เริม่จากครัง้แรกทีผู่ค้นในห้องโถงใหญ่ของสมาคมผูค้รองสัตว์วเิศษ

ถูกปราบเสยีจนล้มระเนระนาด ทุกคนก็แปลกใจในตวันางมวิาย พยายาม
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สืบข่าวคราวมาหลายวัน ผลสุดท้ายยังสืบไม่ได้ว่านางเป็นใครกันแน่

ข้อยืนยันเพียงหน่ึงเดียวคือหัวหน้าสมาคมหมอโอสถและหัวหน้า

สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษต่างปกป้องนางอย่างชัดแจ้ง

หากถามว่าผู้ที่ไม่ควรยั่วโทสะที่สุดในดินแดนเทพยุทธ์คือใคร

แน่นอนว่าค�าตอบต้องเป็นหัวหน้าสมาคมใหญ่ทั้งสี่!

แรงสนบัสนนุของสมาคมเองและเจ้าหน้าทีม่ากมายกเ็ป็นเหตุผลหนึง่  

อีกท้ังด้วยหัวหน้าสมาคมใหญ่ท้ังสี่ก็มีพลังแก่นแท้แก่กล้า ได้ยินว่า... 

ล้วนเข้าใกล้ความเป็นเทพยุทธ์มากขึ้นทุกทีด้วย 

แล้วในสี่สมาคมนี้สมาคมหมอโอสถเป็นสมาคมที่ไม่ควรล่วงเกิน

ที่สุด

เพราะไม่มีใครรู้ว่าตนเองจะต้องการโอสถช่วยชีวิตเมื่อไร หาก 

ล่วงเกินหัวหน้าสมาคมเฟิงเจ๋อก็จะถูกจัดว่าเป็นคนท่ีห้ามไปมาหาสู่กับ

สมาคม รับรองได้ว่าทั่วทั้งแผ่นดินใหญ่จะไม่มีสถานท่ีใดขายโอสถให ้

เป็นแน่

ทุกคนพยายามถกเถียงกันด้วยเสียงแผ่วเบา ทว่าผู ้ที่อยู่ใน

สถานการณ์มีใครบ้างท่ีไม่ได้ฝึกวรยุทธ์มาแต่เล็ก พลังในการฟังของ 

พวกเขาน่าตื่นตะลึงยิ่ง 'เสียงกระซิบ' เช่นนี้ทุกคนล้วนได้ยินอย่างชัดเจน

ดวงหน้าน้อยของโม่อีเหรินพลันบูดบึ้ง นางเหลือบมองหลี่อิงอิง

พลางเอ่ย "ไยท่านจึงมาขวางทางข้าอีก"

นี่เรียกว่าอะไร วิญญาณคนตายยังไม่ยอมจากไปหรือ

แม้เร่ืองแย่งซือ้ต๋ัวเรอืจะไม่ได้สร้างความหนกัใจอะไรให้แก่โม่อเีหรนิ  

ทว่าช่างน่าร�าคาญยิ่งนัก 
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โม่อีเหรินเกลียดปัญหาและคนที่เป็นปัญหาเช่นนี้อย่างมาก

"ใครขวางทางเจ้า เจ้านั่นล่ะมาขวางทางข้า!" หล่ีอิงอิงตอบอย่าง

โกรธเกรี้ยว

"ข้าเพียงแต่ยืนเข้าแถวอยู่ตรงนี้ ท่านต่างหากมาขวางทางข้า  

อ๋อ...ไม่ถูก นี่ไม่ใช่เรียกว่าขวางทาง นี่เรียกว่าแซงแถวมากกว่ากระมัง"

พอโม่อีเหรินพูดจบ ทุกคนพลันเห็นแววตาของหลี่อิงอิงเข้มขึ้น 

ที่แท้ส�านักเถาฮวากู่ท่ีมีชื่อเสียงเรืองนามก็สั่งสอนให้ลูกศิษย ์

แซงแถวผู้อื่นและใช้อ�านาจรังแกผู้อื่นเยี่ยงนี้!

"ข้าไม่ได้แซงแถวสักหน่อย เป็นเจ้าท่ีขวางทางพวกเรา!" หลี่อิงอิง

หน้าแดงก�่า...จากการถูกยั่วโทสะ

โม่อเีหรนิผนิหน้ามามองเหล่าสตรทีีส่วมใส่ 'เครือ่งแบบ' อนังดงาม

แวบหนึ่ง

"พวกท่านมาช้ากว่า เดิมก็ควรรออยู่ด้านหลัง พวกเรามาก่อน ก็ได้

ส่งเทียบเชิญก่อน ยามนี้ก�าลังรอเจ้าหน้าที่หอประมูลกลับมา ถ้าพวกเรา

ไม่ยืนตรงนี ้หรอืจะให้ไปยืนด้านข้างให้เจ้าหน้าท่ีหาไม่เจอเล่า" โม่อเีหรนิ

ท�าหน้าใสซื่อพลางเอ่ย

ผูค้นรอบข้างท่ีชมความคึกคักฟังไปพลางพยักหน้าเหน็ด้วยไปพลาง

สตรีนางนี้กล่าวได้ถูกต้องทั้งหมด นางมีเทียบเชิญ ยืนรออยู่ตรงนี้

ก็เป็นเร่ืองถูกต้อง คนท่ีมาทีหลังควรรอให้กลุ ่มแขกท่ีอยู่ด้านหน้า 

เดินเข้าไปก่อนจึงจะเดินข้ึนหน้าได้ มีอย่างหรือท่ีรีบวิ่งมาขับไล่ผู้ท่ีรออยู่

ด้านหน้าเช่นนี้

ส�านักเถาฮวากู่กระท�าเช่นนี้ช่างไร้หลักการยิ่งนัก
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พอนกึถึงจดุนี ้ทกุคนทีเ่หน็สหีน้าของหล่ีองิองิล้วนไม่เหน็ด้วยอยู่บ้าง  

ต่างพากันวิจารณ์อย่างออกรส

หลี่อิงอิงเคยโดนดูถูกเช่นน้ีท่ีใดกัน นางชี้หน้าโม่อีเหรินพลางเอ่ย

ด้วยโทสะ "เจ้าต่างหากท่ียืนอยู่ตรงนี้ไม่ยอมขยับ! ใครจะรู้ว่าเจ้าก�าลัง 

ท�าอะไรอยู่ เจ้าหน้าที่หอประมูลก็ไม่สนใจเจ้าเลย ข้าก็ต้องนึกว่าเจ้า 

มาสร้างปัญหา ต้ังใจยืนอยู่ตรงนีเ้พ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้อืน่ การแสดง

เช่นนี้ข้าเห็นมามากแล้ว"

"ไยข้าจึงต้องดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นด้วย"

หลี่อิงอิงวางมาดอยู่เหนือผู้อื่น มองเหยียดโม่อีเหรินแวบหนึ่ง 

"ดูจากท่าทางของเจ้าก็เป็นแค่คนบ้านนอก อ่อนต่อโลก ดูก็รู้ว่า 

เจ้าไม่มีชื่อเสียง ไม่มีฐานะ ไม่มีต�าแหน่ง แน่นอนว่าคนอย่างเจ้าคง 

อยากจะมีชื่อเสียงเป็นท่ีสุด เจ้ามายืนอยู่ตรงน้ี ทุกคนล้วนมองเห็นเจ้า 

รู้จักเจ้า เจ้าก็มีชื่อเสียงแล้ว ลูกไม้ต้ืนๆ เช่นน้ีมีแต่คนเช่นเจ้าเท่านั้น 

จงึแสดงออกมาได้ ไม่รูว่้าผูอ้าวุโสเช่นไรถึงสอนคนรุน่หลงัเช่นเจ้าออกมา

น่าขายหน้ายิ่งนัก!"

"ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นส่งเดช ด่าประจานผู้อื่น นี่ก็คือท่าทีของส�านัก 

เถาฮวากู่หรือ" โม่อีเหรินสีหน้าเรียบเฉย ทว่าไป่หล่ีจิงหงรู้ว่านางโมโห 

จริงๆ แล้ว

"อย่าเพ่ิงโมโห" เขาตบหลังนางเป็นการปลอบโยนพลางเอ่ยเตือน

เสียงเบา

โม่อีเหรินเงยหน้าเอ่ยกระซิบเขา "ข้าอยากจัดการนาง" 

"ไม่ต้อง นั่นจะท�าให้มือเจ้าแปดเปื้อน" พอไป่หลี่จิงหงพูดจบ เขาก็
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สะบัดแขนเสื้อโดยพลัน

"กรี๊ด!"

ปัง!

เสียงกรีดร้องดังขึ้น ตามมาด้วยเสียงกระแทกบันไดดังปัง

หลี่อิงอิงตัวปลิวกระแทกเข้ากับขั้นบันไดด้านหน้าหอประมูลและ

สลบไสลไปในทันที

"อิงอิง!"

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันใดเช่นนี้ท�าให้ลูกศิษย์หญิงของ

ส�านักเถาฮวากู่ต่างตื่นตระหนกตกใจ 

สตรีนางหนึ่งที่สวมชุดสีเขียวกระโจนมาข้างหน้าแล้วตรวจอาการ

บาดเจ็บของหลี่อิงอิง

เมื่อได้รู้อาการ อีเมิ่งฟางก็ตกใจ 

เส้นลมปราณทั่วร่างของหลี่อิงอิงถูกผนึกไว้?! 

บรุษุผูน้ั้นเพียงแค่สะบดัแขนเสือ้ ถึงขนาดไม่ได้แตะต้องตวัหลีอ่งิองิ 

เลยก็สามารถผนึกเส้นลมปราณของนางไว้ได้? วรยุทธ์ของบุรุษผู้นี้สูงส่ง

เพียงใดกัน!

"ศิษย์พ่ีฟาง นางเป็นเช่นไรบ้าง" สตรีสวมชุดสีดอกท้อซึ่งเป็น 

ผู้เดินน�าลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่เดินขึ้นหน้ามาเอ่ยถาม

"อิงอิงไม่มีอันตรายถึงชีวิต เพียงแต่...เส้นลมปราณถูกผนึกไว้

เท่านั้น" อีเมิ่งฟางตอบอย่างลังเลเล็กน้อย 

นางคาดคะเนว่าฝีมอืการผนึกเส้นลมปราณเช่นน้ีคงต้องให้อาจารย์

ออกโรงเองถึงอาจจะแก้ได้ หากไม่อาจแก้ได้ทันเวลา วิชาที่ศิษย์น้องหลี่
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ฝึกฝนมาคงต้องดับสูญแล้ว

"อืม" ครั้นได้ยินวาจานาง สตรีชุดสีดอกท้อก็พยักหน้าแสดงออกว่า

รับรู ้ จากนั้นหันไปทางไป่หลี่จิงหง "คุณชายท่านนี้ ศิษย์น้องของข้า 

เสียมารยาทแล้ว"

ไป่หลี่จิงหงไม่แม้แต่จะเหลือบมองนางสักแวบหนึ่ง

สตรีสวมชุดสีดอกท้อหรี่ตาเล็กน้อย แล้วค่อยหันไปทางโม่อีเหริน

"แม่นาง ข้าคือหัวหน้าน้อยส�านักเถาฮวากู่ มีนามว่าอีเมิ่งฉือ  

ศิษย์น้องของข้ามีนิสัยวู่วาม รออะไรนานไม่ได้ ดังนั้นจึงเสียมารยาท 

อยู่บ้าง หากมีส่วนใดล่วงเกิน ข้าขออภัยแทนนางด้วย" 

"ยามนี้ค่อยมาขออภัย ไม่รู้สึกว่าช้าเกินไปหรือ"

โม่อีเหรินยืนพิงไป่หลี่จิงหงด้วยสีหน้าเหนื่อยหน่าย แต่แววตา 

กลับเฉียบคมนัก

ขณะทีห่ลีอ่งิองิก่อเรือ่ง อเีมิง่ฉอืผูน้ีก็้สามารถห้ามปรามได้แต่เน่ินๆ 

แต่กลบัไม่ท�า ยามน้ีพอเกิดเรือ่งขึน้แล้วค่อยมาแสร้งท�าท่ารูส้กึผดิ ขออภัย

อย่างนุ่มนวล อยากกู้หน้าให้กับส�านักเถาฮวากู่หรือไร

ฮึ! โลกนี้จะมีเรื่องดีเช่นนี้ได้อย่างไร

คนที่ถูกด่าไม่ได้มีเพียงนาง แม้แต่ท่านตาก็ถูกสบประมาทไปด้วย 

บัญชีนี้หากนางไม่เอาคืน จะไม่นับว่าเสียแรงที่ท่านตาสั่งสอนมาหรือ

"แม่นาง ศิษย์น้องไม่ได้ตั้งใจ..."

"ดังนั้นก็เป็นพวกท่านที่จงใจ" โม่อีเหรินเอ่ยตัดบทนางทันที

แววตาอเีมิง่ฉอืเย็นชาโดยพลนั "แม่นาง ถึงศษิย์น้องจะเสยีมารยาท 

แต่พวกท่านก็ลงมอืท�าร้ายคน โปรดอย่าคดิว่าพวกท่านมเีหตผุลอยู่เพียง
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ฝ่ายเดียว"

"เช่นนั้นวาจาของนางมีเหตุผลอย่างนั้นหรือ วาจาท่านก็มีเหตุผล

ด้วยหรือไร" รอยยิ้มบนดวงหน้าโม่อีเหรินอันตรธานหายไปหมดสิ้น 

คนพวกนี้เป็นอะไรกันหมด พอรู้สึกว่าตนเองมีฐานะ มีต�าแหน่ง  

ก็เที่ยวดูถูกดูแคลนคนอื่นตามใจ? 

การท่ีนางไม่อยากก่อเรื่องก็กลายเป็นว่านางเป็นพวกอ่อนแอโดน

ข่มเหงได้ง่ายอย่างนั้นหรือ

"ศิษย์น้องไม่ได้ลงมือท�าร้ายเจ้านะ" อีเมิ่งฉือเอ่ยเสียงราบเรียบ 

"หากนางด่าทอท่าน ท่านจะไม่โกรธเลยหรือ หรือท่านรู้สึกว่า 

ที่นางด่าเป็นสิ่งถูกต้อง?" โม่อีเหรินถูกยั่วโทสะเสียแล้ว นางจ้องหน้า 

อีกฝ่ายเขม็ง "ถึงข้าจะไม่มีฐานะ ไม่มีต�าแหน่ง ก็ไม่ใช่หน้าที่ของนาง 

ที่จะมาจับผิดและพูดดูแคลน อีกท้ังผู้อาวุโสของข้าย่ิงไม่ใช่คนท่ีนาง 

จะมาประเมินสูงต�่าได้ตามใจ"

"แม่นาง ความประพฤติของข้าซึ่งเป็นลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่  

ไม่ใช่หน้าที่ที่เจ้าจะมาวิจารณ์ได้ตามใจชอบเช่นกัน" อีเมิ่งฉือตีหน้าขรึม

"ส�านกัเถาฮวากู่ของท่านจะประพฤตตินเช่นไรไม่เก่ียวกับข้า แต่นาง

สบประมาทผู้อาวุโสของข้า ก็ต้องชดใช้" โม่อีเหรินยกมือขึ้น ดีดลูกกลอน

สีน�้าตาลออกไปทันที

ครั้นลูกกลอนสัมผัสผิวหนังของหล่ีอิงอิง ก็ละลายเป็นผงในทันใด

แล้วหายวับไป 

"เจ้าท�าอะไรน่ะ!" อีเมิ่งฉือหน้าถอดสี ไม่อยากเชื่อเลยว่าอีกฝ่าย 

จะกล้าลงมือกับลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่ต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้
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อเีมิง่ฟางตรวจร่างกายของหลีอ่งิองิทนัที จากน้ันส่ายหน้าให้อเีมิง่ฉอื

นางตรวจไม่พบอะไรผิดปกติและไม่มีอาการโดนพิษแต่อย่างใด

"วางใจ นางไม่ตายหรอก เพียงแต่ในเมือ่นางกล้าด่าคน แน่นอนว่า

ก็ต้องรบัผดิชอบผลท่ีจะตามมา ส่วนผลทีจ่ะตามมานัน้..." โม่อเีหรนิคลีย่ิม้  

ไม่มองพวกนางอกี หนัไปหาไป่หลีจ่งิหงพลางเอ่ย "พวกเราเข้าไปกนัเถิด"

"ช้าก่อน! เจ้าท�าอะไรลงไป" อีเมิ่งฉือขวางนางไว้ 

ตรวจไม่พบความผิดปกติไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นไร กอปรกับ

นางลงมือกับส�านักเถาฮวากู่อย่างโจ่งแจ้ง หากปล่อยนางไปเช่นนี้  

วันข้างหน้าส�านักเถาฮวากู่จะยืนตระหง่านด้วยความทระนงในดินแดน

เทพยุทธ์ต่อไปได้อย่างไร

โม่อีเหรินมองนาง จู่ๆ ก็คลี่ย้ิมหวาน "ท่านขวางทางข้าอีกแล้วนะ 

เช่นนั้นก็ไปอยู่เป็นเพื่อนศิษย์น้องอิงอิงของท่านเถิด"

"เจ้ากล้า?" อีเมิ่งฉือเติบโตถึงเพียงนี้ ยังไม่เคยมีใครกล้าข่มขู ่

นางเลย

"ท่านอยากจะลองดูก็ย่อมได้ว่าข้ากล้าหรือไม่" โม่อีเหรินยิ้มหวาน

ยิ่งขึ้น

สีหน้าเช่นนี้ของนางมีเพียงไป่หลี่จิงหงที่เข้าใจอย่างถ่องแท้

หลายวันนี้ที่อยู่ร่วมกัน เขาเข้าใจดีว่ารอยย้ิมอ่อนหวานเช่นนี ้

แตกต่างกับรอยยิ้มยามปกติอย่างไร

โม่อเีหรนิย่ิงโมโหก็ย่ิงย้ิมหวาน อีกสกัครูพ่อลงมอืก็ย่ิงไร้ความปรานี

นีท่�าให้ไป่หลีจ่งิหงทีเ่ดิมทีอยากลงมอืก็ระงบัอารมณ์ไว้ ตัง้ใจให้นาง 

ระบายอารมณ์ด้วยตนเอง
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"ฮึ!"

อีเมิ่งฉือเห็นโม่อีเหรินไม่รู้จักดีชั่วจึงชิงลงมือก่อน อยากจับตัวนาง

ไว้แล้วค่อยแก้ไขเรื่องลูกกลอนเม็ดน้ันกับปัญหาที่หล่ีอิงอิงถูกผนึก 

เส้นลมปราณทีหลัง ใครจะคิดว่า...

จู่ๆ เงาร่างโม่อีเหรินก็วูบไหว อีเมิ่งฉือเพียงรู้สึกตาลายพักหน่ึง  

ก่อนที่ริมฝีปากจะลิ้มรสหอมหวานในทันใด 

ด้วยอีเมิ่งฉืออ้าปากตามสัญชาตญาณ ท�าให้รสชาติหอมหวานนัน้

แพร่กระจายไปยังปลายลิ้น...

ไม่ได้การแล้ว!

นางรู้สึกตัวได้ทันเวลา ทว่าโม่อีเหรินและไป่หล่ีจิงหงเดินผ่านนาง

ไปแล้ว พวกเขาย่างก้าวข้ึนไปบนขั้นบันไดด้านหน้าประตูหลักของ 

หอประมูล

อีเมิง่ฉอืเดินตามไปข้างหน้าทนัควัน ขณะเดยีวกันก็อ้าปากจะเอ่ย...

"..."

ทว่า...กลับไร้สุ้มเสียงใดๆ

อีเมิ่งฉือตะลึงงัน นางอ้าปากออกแรงพูดอีกครั้งอย่างไม่อยากเชื่อ

"..."

ยังคงไม่มีเสียงใดๆ เล็ดลอดออกมา

"ศิษย์น้องฉือ?" อีเมิ่งฟางเดินข้ึนหน้า ปล่อยหลี่อิงอิงให้ศิษย์น้อง 

คนอื่นพยุงไว้ จึงได้เห็นท่าทางพิลึกพิลั่นนี้จากศิษย์น้องของตน

"..."

อเีมิง่ฉอืรบีคว้าตัวอเีมิง่ฟางพลางโบกไม้โบกมอืส่งสัญญาณให้นาง
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รีบขวางโม่อีเหรินไว้

อีเมิ่งฟางมองอีกฝ่ายอย่างเข้าใจและเดินขึ้นหน้าทันที "แม่นาง..."

"ท่านอยากเป็นเหมือนนางหรือ" ไม่รอให้นางพูดจบ โม่อีเหรินก็ 

เอ่ยปากขึ้นโดยพลัน

"เอ่อ...แม่นาง ศิษย์น้องไม่ได้อยากท�าให้เจ้าล�าบากใจ เพียงแต่ 

เป็นห่วงศิษย์น้องอิงอิง ส่วนที่ล่วงเกินไปขอเจ้าโปรดให้อภัยด้วย ขอเจ้า

โปรด...ให้อภัยพวกนาง มอบยาแก้ให้กับพวกนางได้หรือไม่" อีเมิ่งฟาง

เอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล ท่าทีอ่อนโยนยิ่ง

ศิษย์น้องอิงอิงโดนก็แย่แล้ว แม้แต่ศิษย์น้องฉือท่ีมีฐานะเป็น 

หมอโอสถขั้นกลางก็โดนเล่นงานจนพูดไม่ได้โดยฉับพลัน นางจะกล้า

บุ่มบ่ามได้อย่างไร ที่นางแน่ใจก็คือไม่ว่าสตรีผู้น้ีจะมีฐานะเช่นไร นางก็

ไม่ควรไปยั่วโทสะอีกฝ่ายเด็ดขาด 

"ไม่!" โม่อเีหรนิปฏิเสธอย่างเฉยีบขาด "สบประมาทผูอ้ืน่ตามใจปาก 

ไร้เหตุผล ผู้ท่ีมีฐานะสูงส่งใช้อ�านาจบาตรใหญ่ เข้าข้างพวกของตน  

ไร้ความยุติธรรม เช่นน้ีส�านักเถาฮวากู่ก็คงไม่ได้ประเสริฐกว่าสักเท่าไร

กระมัง" 

โม่อีเหรินไม่คิดจะไว้หน้าส�านักเถาฮวากู่เลยสักนิด 

"โปรดมอบยาแก้มาด้วย" 

เวลาน้ีลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่คนอื่นก็โอบล้อมเข้ามา วางท่า 

ราวกับว่าถ้าโม่อีเหรินไม่มอบโอสถให้ พวกนางไม่ยอมเลิกราแน่

"ฮึ!" 

ไป่หลีจ่งิหงร้องฮเึสยีงหน่ึง ทันใดน้ันลกูศษิย์ส�านกัเถาฮวากู่หลายคน 
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ทีล้่อมรอบคนทัง้สองไว้ก็รูส้กึว่าร่างกายเจบ็ปวดอดึอดั ทนไม่ไหวจนต้อง

ผงะถอยหลังพร้อมกันสองก้าวทันที

"แค่พวกเจ้า ก็กล้าขวางทางข้า?" น�้าเสียงของเขาเย็นชาย่ิงนัก  

เอ่ยประโยคหนึ่งออกมาอย่างเผด็จการยิ่ง!

แม้คนอ่ืนๆ จะไม่ใช่เป้าหมายท่ีถูกบังคับให้ถอยน้ี ทว่าหากใคร 

ถูกเขากราดตามองอย่างเย็นยะเยือก หัวใจก็ล้วนสั่นคลอนโดยไม่รู้ตัว 

ตามไปด้วย

แค่ไป่หลี่จิงหงปลดปล่อยพลังออกมาเพียงเล็กน้อย ก็ผลักนักยุทธ์

ขั้นดินทั้งหมดให้ผงะถอยหลังไป มิหน�าซ�้าในจ�านวนน้ันมีนักยุทธ์ข้ันฟ้า 

สี่คน พลังแก่นแท้ของเขาเช่นนี้ท�าให้คนอื่นที่มุงดูอยู่ต่างเก็บง�าสีหน้า

สนกุสนานในทนัใด เปลีย่นเป็นจบัจอ้งไป่หลีจ่งิหงอย่างระแวดระวงัและ

เลื่อมใสเล็กน้อย

แม้คนที่ฝึกวรยุทธ์จะไม่ดูแก่ชรา หลังจากบรรลุขั้นฟ้าแล้ว รูปกาย

ภายนอกยิ่งแก่ชราได้ยากขึ้น ท่านนี้ดูหนุ่มแน่นเหลือเกิน!

เดก็หนุ่มผูห้น่ึงดทู่าอายุราวย่ีสบิปี อายุท่ีแท้จริงก็ไม่น่าเกินสามสบิ

กระมัง

เด็กหนุ่มอายุไม่ถึงสามสิบปีมีแรงบีบคั้นของนักยุทธ์เช่นนี้ ผู้คน 

ต่างรู้สึกคล้ายว่าฟ้าผ่ามาเป็นพักๆ นี่จะท�าให้พวกนักยุทธ์เหล่านี้ทนไหว

ได้อย่างไร ในเมื่อพวกเขาท�าอย่างไรก็ไม่บรรลุถึงขั้นฟ้าเสียที 

ทุกคนต่างพร�่าบ่นในใจไม่หยุดหย่อนว่า 'สวรรค์ช่างล�าเอียงนัก'  

ซ�้ายังไม่อาจมองข้ามแม่นางน้อยผู้มีท่าทางน่ารักน่าชัง งดงามไม่มีพิษ

ไม่มีภัยที่ด้านข้างเขาด้วย 
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นางเป็น...หมอโอสถ?!

ทั้งนางยังเป็นหมอโอสถ อายุเพิ่งสิบห้าสิบหกปีก็ได้รับความสนใจ

จากหัวหน้าสมาคมเฟิงเจ๋อแล้ว

หากท้ังสองคนรวมฝีมอืเข้าด้วยกัน แม้จะไร้ภูมหิลงัท่ีย่ิงใหญ่ก็ใช่ว่า 

จะหาเรื่องสองคนนี้ได้ง่ายๆ

พอนึกถึงจุดนี้ ทุกคนต่างคิดว่าวันนี้โชคไม่เข้าข้างส�านักเถาฮวากู่

เอาเสียเลย

แม้สมาคมหมอโอสถและส�านักเถาฮวากู่จะเป็นส�านักและสมาคม

ที่มีความส�าคัญในดินแดนเทพยุทธ์ ทว่าหากกล่าวถึงชื่อเสียงและ

ต�าแหน่งแล้ว ส�านักเถาฮวากู่เทียบสมาคมหมอโอสถไม่ได้แน่

ลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่ไปย่ัวโทสะแม่นางน้อยท่ีเฟิงเจ๋อดูแลเป็น

พิเศษ นี่มิใช่การรนหาที่ตายหรอกหรือ!

เกิดเรื่องเช่นน้ีหน้าหอประมูล แต่เจ้าหน้าท่ีในหอประมูลกลับ 

ไม่สนใจเลย เป็นเพราะวันนี้หอประมูลไม่ใช่ตัวเอก ทว่าสมาคมพ่อค้า 

เฟิงหลินที่เป็นหลักในการจัดงานประมูลนั้นกลับไม่มีใครออกหน้ามา 

ห้ามปราม นี่ก็แปลกอยู่บ้าง 

อนัทีจ่รงิสมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิไม่ใช่ไม่ยอมออกหน้า เพียงแต่ก�าลงั

รอค�าสั่ง

คนที่ได้รับค�าสั่งให้เป็นผู้ด�าเนินการหลักในการจัดงานประมูล 

ในครั้งน้ีก็คือหลงจู๊ตู้จากโรงเต๊ียมเฟิงหลินในเมืองชิ่งเฉิง อีกทั้งเขาอยู่

ภายในหอประมูลบนชั้นสาม ก�าลังรอรับค�าสั่งจากเจ้านาย
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เจ้านายของเขามองดูการทะเลาะวิวาทชั้นล่างด้วยสีหน้าเรียบเฉย 

เพียงแต่พอเหน็โม่อีเหรนิ แววตาเย็นชาน้ันก็ค่อยเผยความอบอุน่สายหนึง่

ออกมา

ไม่รู ้เป็นเพราะเหตุใด เริ่มต้ังแต่ครั้งแรกที่เห็นแม่นางน้อยผู้นี้ท่ี 

เมืองผิงเจิ้น เขาก็มีความรู้สึกพิเศษต่อนาง ความรู้สึกเช่นน้ีชวนให้เกิด

ความอบอุ่นในก้นบึ้งของหัวใจ มุมปากที่ยิ้มยากนั้นกลับอดไม่ได้ท่ีจะ 

โค้งขึ้นด้วยเหตุนี้

ช่างแปลกประหลาดจริงๆ

จู่ๆ แววตาเขาก็เปลี่ยนเป็นเย็นยะเยือก

"ตู้เย่า"

"ขอรับ"

"เจ้าลงไปจัดการที อย่าให้โม่อีเหรินได้รับความไม่เป็นธรรมใดๆ"

ความหมายของเขาก็คือล่วงเกินผู้ใดก็ได้ไม่เป็นไร

"ขอรับ" พอตู้เย่าฟังก็เข้าใจโดยพลัน จึงลงไปด้านล่างทันที

ยามน้ีที่หน้าประตูหอประมูล ตระกูลมั่งคั่งหลายตระกูลท่ีรออยู ่

ด้านหลังก็พบว่าเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นที่ด้านหน้า

เรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เดิมทีไม่อาจดึงดูดความสนใจจากพวกเขาได้ 

ทว่าสถานการณ์ด�าเนินมาจนถึงยามนี้ ลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่เจ็ดแปด

นางก็ถูกบงัคบัให้ล่าถอย ทกุคนจงึเบนความสนใจมาทางน้ีหมดในทนัใด

ส่วนในขบวนตระกูลนักยุทธ์ฉู่ สตรีงามหยาดเยิ้มนางหน่ึงดูอายุ 

ราวสามสิบกว่าปีก็เดินออกมา ครั้นนางปรากฏตัว ผู้คนที่อยู่ ณ ที่น้ัน 
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อย่างน้อยมีอยู่เก้าส่วนที่รู้ว่านางคือใคร 

ยามน้ีผู้ที่ได้รับต�าแหน่งฮูหยินของตระกูลนักยุทธ์ฉู่ ขณะเดียวกัน 

ก็เป็นบุตรสาวที่รักยิ่งของหัวหน้าส�านักเถาฮวากู่ก็คือ 'โม่อี้โหรว'

โม่อเีหรนิก็เหน็นางเช่นกัน หัวใจโม่อเีหรนิหดเกรง็อย่างไม่รูต้วัชัว่ครู่ 

จากนั้นก็กลับคืนสู่ความสงบ

โม่อี้โหรว...ไม่รู้จักนาง... 

นี่คล้ายกับ...เป็นเรื่องปกติ หากไม่ใช่เพราะท่านตาปรากฏตัวข้ึน 

ในครานั้น นางอาจจะไม่มีโอกาสพบหน้าโม่อี้โหรวเลยก็เป็นได้

โม่อีเหรินก้มหน้าลงเล็กน้อยพลางยืนพิงไป่หล่ีจิงหง นางควร 

เผชญิหน้ากับผูท้ีม่ฐีานะเป็นฉูฮ่หูยินและคุณหนูใหญ่แห่งส�านกัเถาฮวากู่ 

ด้วยท่าทีเช่นไร 

โม่อีโ้หรวมองไปโดยรอบ นางมองโม่อเีหรินราวกับมองคนแปลกหน้า 

ก่อนจะกวาดสายตาไป ท้ายสุดหยุดอยู่ท่ีอีเมิ่งฟางและเอ่ยถามว่า  

"เกิดอะไรขึ้น"

"ศิษย์พ่ีใหญ่" พออีเมิ่งฟางและเหล่าศิษย์พ่ีศิษย์น้องมองเห็นนาง 

ก็ถอนใจโล่งอกทันที แล้วเดินไปข้างกายโม่อี้โหรวทันใด พร้อมกระซิบ 

เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง

ครั้นโม่อ้ีโหรวฟังดูแล้ว อันที่จริงหลี่อิงอิงก็หาเรื่องใส่ตัวโดยแท้  

ผลสุดท้ายล�าบากทั้งศิษย์พี่ศิษย์น้อง

หัวหน้าส�านักเถาฮวากู่ไม่อยู่ อีเมิ่งฉือเป็นหัวหน้าน้อยในส�านัก  

เมื่อลูกศิษย์ในส�านักเกิดเรื่อง นางจะไม่ยุ่งก็ไม่ได้ หลังจากน้ันก็ต้อง 

เตะถูกแผ่นเหล็กเสียเอง

Page ������������������ 4.indd   22 2/10/2563 BE   17:08



23

อ๋ินเชียนอวี่

โม่อี้โหรวเหลือบมองอีเมิ่งฉือแวบหนึ่ง

อีเมิ่งฉือก้มหน้าก้มตาอย่างละอายใจ

จากนัน้โม่อีโ้หรวค่อยหันไปมองบรุษุคนหน่ึงและสตรนีางหนึง่ทีถู่ก

โอบล้อมไว้ นางมองตรวจสอบโดยละเอียด

เพียงท่าทางมอี�านาจและเย็นชาสงูศักดิเ์ช่นน้ัน โม่อีโ้หรวก็ตระหนกั

ได้ว่าบุรุษที่ดูท่าคงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับบุตรชายคนโตของนางไม่ใช่

คนที่ควรไปหาเรื่องด้วย 

ส่วนเดก็สาวนางน้ัน...อมื ดูคุน้ตาอยู่บ้าง ทว่านางไม่รู้จกัจริงๆ ดทู่า

คงเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาเท่านั้น ไม่มีอะไรให้สนใจ

โม่อี้โหรวจึงไม่มองนางอีก มองเพียงแต่บุรุษผู้น้ันพลางเอ่ย "มอบ

ยาแก้ออกมา แล้วถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น"

ที่นางเอื้อนเอ่ยเช่นนี้นับว่าให้เกียรติบุรุษผู้นี้มากแล้ว

ส�านกัเถาฮวากูแ่ละตระกูลนกัยุทธ์ฉูถื่อเป็นส�านกัและตระกูลใหญ่

ในดินแดนเทพยุทธ์ หากเขาฉลาดพอ ก็ควรจะหยุดอยู่ตรงนี้เป็นดีที่สุด 

ไป่หลี่จิงหงไม่มองนางสักแวบเดียว เพียงเอ่ยเสียงเย็นเยียบ  

"เฮยเหยา"

"ขอรบั" เฮยเหยาให้เจ้าหน้าทีต่รวจเทียบเชญิเสรจ็พอดจีงึปรากฏตวั 

ข้างกายไป่หลี่จิงหงด้วยความรวดเร็วยิ่ง

ทกุคนรูส้กึว่าเพียงแค่กะพรบิตา คนผูน้ีก็้โผล่ออกมาในทนัใด ท้ังยัง

มายืนอยู่ตรงนี้โดยไม่ให้สุ้มให้เสียง ไม่มีสัญญาณเตือนแม้แต่น้อย

ผู้คนต่างผงะถอยหลังหนึ่งก้าวโดยพลัน

ตัวเอกน้ันไม่ควรไปหาเรื่องอยู่แล้ว แม้แต่องครักษ์ก็เช่นเดียวกัน 
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พวกเขาแค่ชมเรื่องสนุก หลบให้ไกลหน่อยจะปลอดภัยกว่า

"หากมีคนมาขวางทางอีก ลงมือได้เลย"

"ขอรับ" เฮยเหยาตอบอย่างเย็นชาและเคร่งขรึม ยืนในต�าแหน่ง 

เยื้องไปทางด้านหลังไป่หลี่จิงหงเล็กน้อย

จากนั้นไป่หลี่จิงหงก็โอบเอวโม่อีเหรินเดินเข้าประตูหอประมูลไป

ตัง้แต่โม่อีโ้หรวปรากฏตัว อารมณ์ของโม่อเีหรินก็แปลกไปเลก็น้อย 

นางเอาแต่ยืนพิงเขา ไม่เอื้อนเอ่ยสักประโยค นี่ท�าให้ไป่หลี่จิงหงกังวล 

อยู่บ้างจริงๆ

โม่อีเหรินเป็นคนสดใสร่าเริงมาตลอด คนอื่นตีสีหน้าใส่นาง นาง 

ก็สู ้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ไม่เคยหงอยเหงาเศร้าซึมเช่นนี้ ดังนั้น 

ไป่หลี่จิงหงจึงไม่มีความอดทนที่จะมาเสียเวลาที่นี่

ครั้นเห็นบุรุษผู้นี้ไม่สนใจ โม่อี้โหรวก็เดือดพล่าน "ขวางเขาไว้!"

ในเมื่อกล้าล่วงเกินนาง ก็ต้องชดใช้!

ทันใดนั้นลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่ก็เข้ามาโอบล้อมไว้ทันที 

เฮยเหยาแฉลบกายขึ้นหน้าโดยพลัน หนึ่งกระบวนท่าต่อหนึ่งคน

เพียงสองสามทีก็ท�าให้ลกูศิษย์ส�านกัเถาฮวากู่หกคนท่ีเข้ามารมุล้อม 

นอนสลบเหมือดอยู่กับพื้นกันทุกคน

เฮยเหยารบัผดิชอบกรยุทางให้ไป่หลีจ่งิหงโอบโม่อีเหรินเดินหน้าต่อไป 

อย่างไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อย

ครั้นโม่อี้โหรวมองดูลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่โดนปราบจนสลบไสล

เช่นนี้ ไฟโทสะของนางก็ยิ่งลุกโหม

"หยุดเดี๋ยวน้ีนะ!" นางตวาดเสียงหน่ึงแล้วพุ่งตัวตามไปโดยพลัน  
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แส้ที่เอวสะบัดออกไปในคราเดียวกัน เป้าหมายคือตัวไป่หลี่จิงหง

ไป่หลีจ่งิหงไม่แม้แต่จะหนัหน้ามา เฮยเหยาแฉลบกายไปด้านหลังเขา  

คว้าแส้ไว้ได้ทันและประมือกับโม่อี้โหรว

เวลาเดียวกันนั้นเอง เสียงกราดเกรี้ยวก็ดังลอยมา

"หยุดเดี๋ยวนี้นะ!"

โม่อี้โหรวออกกระบวนท่าตอบโต้แต่ไม่เป็นผล กลับถูกเฮยเหยา

ปราบเสียจนตัวลอย ทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก็เหาะมารับตัวโม่อี้โหรวไว้  

นางจึงไม่ตกลงไปกระแทกพื้นในสภาพชวนอับอาย

ครั้นโม่อี้โหรวผินหน้ามอง เห็นเป็นสามีของตน น�้าเสียงจึงอ่อนลง

ทันใด "อวิ๋นเฟย..."

อีกท้ังยามนี้ตู้เย่าก็เดินออกมาจากหอประมูลแล้ว เขาเดินผ่าน 

พวกไป่หลี่จิงหง สายตาหยุดมองที่สกุลฉู ่และส�านักเถาฮวากู่อย่าง 

'ประณามหยามเหยียด'

"ในยามนี้พวกเราสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินจัดงานประมูล แต่ละท่าน

ล้วนมาหาเรื่องลงไม้ลงมือกันที่นี่ พวกท่านไม่เห็นสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน

อยู่ในสายตาหรือ"

"หลงจู๊ตู้ ข้าไม่ได้มีเจตนาเช่นนี้ ผู้ที่ดูถูกสมาคมพ่อค้าไม่ใช่สกุลฉู่" 

ฉู่อวิ๋นเฟยเอ่ยเสียงเรียบ กวาดตามองไป่หลี่จิงหงและเฮยเหยาแวบหนึ่ง

โดยไม่มีใครสังเกตเห็น ในใจพลันระแวดระวังขึ้นหลายส่วน

สองคนนี้ไม่ธรรมดา!

ส่วนโม่อีเหริน นางไม่มีกลิ่นอายนักยุทธ์สักนิด ดังน้ันฉู่อวิ๋นเฟย 

จึงมองข้ามไปทันที 
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"หวังว่าความจริงจะเป็นดังที่ประมุขตระกูลฉู่เอื้อนเอ่ย" ตู ้เย่า 

ไม่ถามให้มากความ หนัไปทางไป่หลีจ่งิหง ท่าทเีปลีย่นไปเป็นตรงกันข้าม

โดยสิ้นเชิง "คุณชายไป่หลี่ แม่นางโม่ ขออภัยอย่างย่ิงที่ท�าให้พวกท่าน

ต้องรอนาน โปรดตามข้ามาทางนี้"

ท่าทางเคารพนบนอบเช่นนี้ชวนให้สายตาทุกคนแทบจะหลุดออก

จากเบ้า 

นี่...ตู้เย่าแสดงท่าทีต่างกันเกินไปกระมัง!

ยามที่หลงจู๊ตู้ก้าวออกมาเมื่อครู่นี้ เขาวางมาดเพียงใด องอาจ 

เพียงไร แม้แต่ยามที่เอ่ยวาจากับประมุขตระกูลฉู่ยังไม่เกรงใจ เหตุใด 

พอเปลี่ยนคน ท่าทีก็เปลี่ยนเป็นเคารพนบนอบและมีมารยาทยิ่ง

การปฏิบัติทีต่่างกันราวฟ้ากับดินเช่นน้ีชวนให้ทกุคนย่ิงประหลาดใจ 

ในฐานะของไป่หลี่จิงหงโดยพลัน

"ช้าก่อน!" โม่อี้โหรวตะโกน

ตู้เย่าหันไปพลางเอ่ยปากด้วยท่าทีแข็งกร้าว "ฉู่ฮูหยิน ไม่ว่าท่าน 

จะมเีรือ่งอนัใด ขอเพียงไม่เก่ียวข้องกับงานประมลูก็ขอให้ท่านหาเวลาอืน่ 

ไปสะสางกันเถิด มิเช่นนั้นข้าคงต้องเชิญท่านออกไป"

พอเห็นอีกฝ่ายเข้าข้างกันอย่างโจ่งแจ้งเช่นนี้ ท�าให้โม่อี้โหรว 

ระเบิดอารมณ์ออกมาในทันใด

"หลงจู๊ตู้ ลูกศิษย์ส�านักเถาฮวากู่ถูกข่มเหง แม้แต่ความยุติธรรม 

ยังเรียกร้องไม่ได้เชียวหรือ"

คนก่อเรื่องไม่ได้มีนางเพียงคนเดียว ทว่าตู้เย่ากลับไม่มีแม้แต ่

ค�าตักเตือนให้กับอีกฝ่าย พอเดินออกมาก็พุ่งเป้ามายังพวกนาง ส�านัก 
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เถาฮวากู่ดูไร้ก�าลัง แม้แต่เกียรติยศของตระกูลนักยุทธ์ฉู่ก็ย่ิงใหญ่ไม่พอ 

ดังนั้นจึงสมควรที่จะถูกข่มขู่หรือ!

ทว่าตู้เย่าไม่ได้ผ่อนคลายท่าทีเพราะการซักไซ้นี้ของนาง

"ถ้าท่านอยากเรียกร้องความยุติธรรม ย่อมท�าได้แน่นอน ขอเพียง

ท่านไม่มาเรียกร้องในอาณาเขตของสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน และไม่ส่ง 

ผลกระทบต่องานประมูลของสมาคม ตู้เย่าก็จะไม่ก้าวก่ายแน่"

ไม่ต้องพูดถึงสิ่งท่ีเจ้านายก�าชับเป็นพิเศษเมื่อครู่ เพียงดูเวลานี้ 

ห่างจากเวลาเริม่การประมลูเพียงครึง่ชัว่ยามเท่านัน้ ทว่ากลบัมแีขกพิเศษ

มากมายที่ยังไม่ได้เข้าไปด้านใน แค่เสียเวลากับเร่ืองพรรค์น้ีก็ท�าให้

สมาคมพ่อค้าเฟิงหลินอับอายขายหน้าแล้ว

ส�าหรับเขา แน่นอนว่าเรื่องท่ีส�าคัญที่สุดในขณะนี้จะต้องเป็น 

การจัดแจงบรรดาแขกพิเศษให้เหมาะสม ส�าหรับเรื่องอื่นค่อยว่ากัน 

หลังงานเลิกก็ได้

"ท่าน..."

"โหรวเอ๋อร์" โม่อี้โหรวยังอยากพูดอะไรต่อ แต่กลับถูกสามีส่งเสียง

ห้ามไว้ ก่อนจะส่งสัญญาณว่านางอย่าเพิ่งพูดอะไรอีก

โม่อี้โหรวจึงต้องกล�้ากลืนโทสะที่อัดแน่นเต็มอกลงท้องไปทันใด

ฉู่อวิ๋นเฟยมองบุรุษชุดม่วงที่หันหลังให้เขา

"ในเมื่อหลงจู๊ตู้กล่าวเช่นนี้ ข้าก็สามารถรอให้งานประมูลเสร็จส้ิน

ก่อนได้ หวังว่าคุณชายท่านนี้และแม่นางผู้นี้คงจะไม่ชิงโอกาสหนีไป"

"อย่างท่านมีหน้ามาเอ่ยค�าว่า 'หนี' กับข้าด้วยหรือ"

ครัน้ไป่หลีจ่งิหงเอ่ยเสยีงเย็นเยียบ เสือ้กันลมสม่ีวงก็พลนัสะบดัเอง
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ทั้งที่ไม่มีลม แผ่กระจายพลังจากร่างเขาโจมตีไปทางฉู่อวิ๋นเฟย

ฉู่อวิ๋นเฟยร้องฮึเสียงเบา ไม่สนใจแม้แต่น้อย

กระทั่งพลังของเขามาปะทะร่าง ฉู่อว๋ินเฟยก็หน้าถอดสีโดยพลัน  

รบีโคจรพลงัมาสกัดไว้ได้ทนัเวลา ขณะเดยีวกันเขาก็ถอยหลงัสองสามก้าว 

ทันที

พลังเช่นนี้เสมือนกับภูเขาลูกใหญ่โถมทับเข้าใส่กระน้ัน เขาท�าได้

เพียงถอยหนีตามสัญชาตญาณ เขาแน่ใจย่ิงนักว่าตนเองไม่มีก�าลังพอ 

ที่จะต้านทานภูเขาลูกนี้ได้

พลังแก่นแท้ของเด็กหนุ่มคนนี้เกินความคาดหมายของฉู่อว๋ินเฟย

โดยสิ้นเชิง

บนแผ่นดินใหญ่มเีด็กหนุ่มยอดฝีมอือาจหาญเย่ียงนีต้ัง้แต่เมือ่ไรกัน

ช้าก่อน เมื่อครู่ตู้เย่าเรียกเขาว่า 'คุณชายไป่หลี่'

ไป่หลี่?

หรือว่า...

"ประมุขตระกูลฉู่ ฉู่อวิ๋นเฟย ก็มีฝีมือแค่นี้เอง"

ประโยคหนึง่ดังลอยมา เหยียบย�า่เกียรตยิศของตระกูลฉู่เสียย่อยยับ

ฉู่อวิ๋นเฟยมองเงาด้านหลังของคนที่โอบกอดกันเดินเข้าหอประมูล 

ก่อนจะพลันหน้าด�าคล�้าลง

ไม่ว่าบรุษุผูน้ี้จะเป็นใคร วันน้ีตระกูลฉูแ่ละส�านักเถาฮวากู่ต่างเสียหน้า 

ไปตามๆ กัน
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ครั้นเข้ามาในห้องรับรองแขกพิเศษในหอประมูล ไป่หลี่จิงหงก็

ปฏิเสธการต้อนรับดูแลอย่างอื่น ต้องการเพียงชาร้อนและขนมบางอย่าง

ที่ตู้เย่าเตรียมไว้ให้ หลังจากนั้นก็โอบโม่อีเหรินนั่งลงด้วยกัน

สถานที่จัดงานประมูลอยู่บนชั้นสามและสี่ของหอ

ห้องโถงใหญ่บนชั้นสาม นอกจากเวทีจัดแสดงการประมูลแล้ว 

ส่วนอื่นล้วนเป็นที่น่ังธรรมดา ส่วนชั้นสี่ซึ่งเป็นชั้นลอยนั้น ด้านซ้าย  

ด้านขวา และด้านหน้าล้วนเป็นห้องรับรองแขกพิเศษ 

ตูเ้ย่าจดัให้พวกเขาอยู่ในห้องรบัรองแขกพิเศษห้องท่ีสามทางด้านซ้าย 

ของเวทีจัดแสดง ต�าแหน่งนี้ไม่ติดกับเวทีจนเกินไปและยังไม่ห่างจาก 

เวทีนัก แต่กลับท�าให้มองเห็นเวทีจัดแสดงและการเคล่ือนไหวทั้งเวที 

ได้อย่างชัดเจนยิ่ง

นับว่าตู้เย่าต้อนรับพวกเขาอย่างสมเกียรติจริงๆ

32
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ต�าแหน่งน้ีมกัจะมผีูค้นแย่งชงิ แต่ตู้เย่ากลบัจดัให้พวกเขาทัง้สอง...

ซึง่หากมองจากภายนอกน่าจะเป็นคนท่ีไม่มฐีานะหรือภูมหิลงัแม้แต่น้อย 

เรื่องผิดปกติเช่นนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่

เช่นนั้นจะพุ่งเป้าไปที่เขาหรือนางดี

ไป่หลี่จิงหงไม่ได้จงใจปิดบังฐานะ หากสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินให้ 

การต้อนรับเป็นพิเศษเพราะมีคนเดาฐานะเขาได้ น่ันไม่แปลกอะไร แต่ 

ถ้าหากเป็นเพราะนาง...

เหตุผลนั่นก็น่าขบคิดยิ่งนัก

ไป่หลีจ่งิหงก้มหน้าลงมองสาวน้อยร่างบางทีโ่อบอยู่ภายในเส้ือกนัลม 

ของตน แทบจะมองไม่เหน็ตวันางเลย แล้วสหีน้าท่ีเย็นชามาตลอดของเขา 

ก็เริ่มอ่อนโยนขึ้น

"เจ้าเสียใจหรือไม่"

"อะไร" โม่อีเหรินเงยหน้าด้วยความสงสัย

"ที่นางจ�าเจ้าไม่ได้ เจ้าเสียใจหรือไม่"

โม่อีเหรินครุ่นคิดสักครู่ จึงนึกออกว่า 'นาง' หมายถึงใครและพลัน

ส่ายหน้าเอ่ย "ไม่เสียใจหรอก"

"ไม่เสียใจ?" เช่นน้ันที่นางเอาแต่ก้มหน้าก้มตา ไม่ยอมพูดจา 

ก็หมายความว่า?

โม่อีเหรินถูกมองจนคิดระแวง

"ข้า...ไม่ได้รู้สึกเสียใจ เพียงแต่อาจ...เกินความคาดหมายอยู่บ้าง  

ทีจ่รงิ...ก็ไม่มอีะไรน่าเสยีใจ..." คล้ายกับว่านางย่ิงอธิบายย่ิงแย่ กลายเป็น

พูดไม่รู้เรื่องเสียแล้ว
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โม่อีเหรินหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะกล่าวต่อว่า "ตั้งแต่ข้าเกิดมา  

พวกเขาก็ท�าเหมือนข้าไม่มีตัวตน ถ้าหากไม่มีพ่ีใหญ่และพ่ีเล็ก ข้าคง 

ตายไปนานแล้ว..."

"เจ้าไม่มีวันตายหรอก" เขาตัดบทนาง

"ตายสิ" นางจ้องหน้าเขา สีหน้านางไม่ได้แสดงความโศกเศร้า  

เพียงแต่เล่าความจริง "ข้าเกิดก่อนก�าหนด เดิมทีร่างกายก็อ่อนแอ  

ตอนยังเป็นทารกน้อยก็ป่วยกระเสาะกระแสะ แทบจะท้ังตัวปวดร้าว 

ไปหมด ก่อนพบท่านตา ข้ากินแต่ยา ยาก็คืออาหารหลักของข้า ซ�้ายัง 

มักหลับไปโดยไม่รู้ตัว หากไม่มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด คงไม่มีชีวิตรอดแน่"

แม้บดิามารดาจะมอบชวิีตให้แก่นาง ทว่าในยามทีพ่วกเขาไม่เหลียว 

ไม่แลนัน้ ชวิีตท่ีพวกเขามอบให้ก็ดบัสิน้ไปแล้ว พ่ีใหญ่และพ่ีเลก็ต่างหาก

ที่เป็นคนชุบชีวิตนางขึ้นมาจากความตาย

นางเชื่อมาตลอดว่านางไม่มีความผูกพันอะไรกับท่านพ่อท่านแม่ 

ดงัน้ันจงึไม่ได้คาดหวงัและแสดงท่าทีเย็นชาต่อพวกเขา อกีทัง้แน่นอนว่า

นางก็ไม่เคยเสียใจด้วย 

"ญาตสินทิของข้ามเีพียงท่านตา พ่ีใหญ่ และพ่ีเลก็สามคนน้ีเท่านัน้ 

คนอื่นในตระกูลฉู่จะดีหรือไม่ จะปฏิบัติต่อข้าอย่างไร ข้าล้วนไม่แยแส 

เพียงแต่วันนี้จู่ๆ ได้พบหน้าจึงรู้สึกคาดไม่ถึงเล็กน้อย..."

น�้าเสียงโม่อีเหรินค่อยๆ เบาลง ความรู้สึกของนางในยามนี้ หาก

กล่าวตามหลักเหตุผลแล้วเรียบง่ายย่ิงนัก ก็คือ...นางไม่สนใจพวกเขา 

ทว่าหากกล่าวในเชิงความรู้สึกก็ซับซ้อนเอาการ

ทั้งที่เห็นชัดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ทว่ากลับ 
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ไม่เคยรู้จัก ไม่เป็นห่วงเป็นใย พบหน้าก็จ�าไม่ได้ เช่นน้ียังถือว่าเป็น 

ความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือ 

เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่

จากความทรงจ�าในโลกก่อน โม่อีเหรินรู ้สึกเพียงว่าสายเลือด 

ก็เป็นแค่เลือดกรุ๊ปเดียวกันที่ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือดเท่าน้ัน หาก 

ไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันก็ย่อมไม่มีทางผูกพันมากพอ

แต่กระน้ันมนุษย์ก็มักจะให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์ทาง 

สายเลือด 

ท่านแม่พบหน้านางจ�าไม่ได้ก็แล้วไป นียั่งช่วยผูอ้ืน่มารมุประณาม

บุตรสาวของตนอีก สถานการณ์เช่นนี้...น่าขันยิ่งนัก

โม่อีเหรินหัวเราะแผ่วเบาเสียงหนึ่ง

"มนุษย์มีการแบ่งแยกความใกล้ชิดและความห่างเหิน สายเลือด 

บ่งบอกอะไรไม่ได้หรอก ศิษย์พ่ีศิษย์น้องจากส�านักเถาฮวากู่ยังใกล้ชิด

กว่าอีก พอพวกนางเสียเปรียบ แน่นอนว่านางจะต้องช่วยออกหน้า"

แล้วไม่ว่าความผกูพันฉนัสามภีรรยาระหว่างฉู่อว๋ินเฟยและโม่อีโ้หรว 

จะดหีรอืไม่ อย่างไรเสยีโม่อีโ้หรวก็เป็นภรรยาทีแ่ต่งเข้าตระกูล เมือ่ภรรยา

ถูกรังแก สามีก็ต้องออกหน้าเรียกร้องความยุติธรรม ช่าง...ชอบธรรม 

ยิ่งนัก

"ในเมือ่มข้ีาอยู่ เจ้าอยากท�าอะไรกท็�าเถิด ไม่ต้องคิดมาก" ไป่หล่ีจงิหง 

ไม่มีแม้แต่ค�าปลอบใจสักนิด ซ�้ายังเอ่ยกับนางเช่นนี้

ครั้นโม่อีเหรินได้ฟังก็หัวเราะพรวดออกมา

"ค�าของท่านฟังคล้ายกับว่าข้าชอบก่อเรื่องกระนั้น อีกทั้งยังไม่รู้จัก
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หนักเบา ถึงขนาดท�าความผิดมหันต์ได้" 

นางเป็นคนชอบหาเรื่องถึงเพียงนั้นที่ใดกัน

"ถึงแม้เจ้าจะท�าความผิดมหันต์ก็มีข้าอยู่ด้วยทั้งคน"

พอไป่หลี่จิงหงเอ่ยตอบอย่างจริงจังเช่นนี้ โม่อีเหรินกลับตะลึงไป 

ชั่วครู่ ก่อนจะช้อนตามองใบหน้าที่ยังคงเย็นเยียบราวภูเขาน�้าแข็ง และ

อดแย้มยิ้มอีกคราไม่ได้

"จิงหง ยิ้มหน่อยสิ" นางยื่นนิ้วไปจิ้มแก้มเขา

ไป่หลี่จิงหงเพียงแต่ก้มมองนางด้วยแววตาอบอุ่น ทว่าสีหน้ากลับ

เรียบเฉย

"ไม่สนุกเลย" โม่อีเหรินย่นจมูกอย่างไม่พอใจ

ไป่หลี่จิงหงฟังนางพร�่าบ่นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่โอบนางไว้

ด้วยสองแขน ให้นางพิงร่างเขาต่อ

เมื่อถูกไป่หลี่จิงหงขัดจังหวะเช่นนี้ อารมณ์ซับซ้อนในใจโม่อีเหริน 

ก็หายวับไปอย่างรวดเร็ว

เดิมทีนางไม่ใช่คนชอบหาเรื่องใส่ตัว แม้ว่าความสัมพันธ์ทาง 

สายเลือดจะเป็นเรื่องธรรมชาติ ทว่านางให้ความส�าคัญกับความจริงใจ

มากกว่า

เมือ่ไร้ความจรงิใจ ถึงแม้จะเป็นแม่ลูกกัน แต่พอพบหน้ากเ็ป็นเพียง

คนแปลกหน้าเท่านั้น

โม่อีเหรินตระหนักได้ว่าตนเองไม่เหมาะที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ นาง

ไม่ได้มจีติใจกว้างขวางอย่าง 'เชือ่ว่าความรกัจะเปลีย่นแปลงทุกอย่างได้' 

ดังนั้นระหว่างนางและสามีภรรยาสกุลฉู่เป็นเพียงคนแปลกหน้าก็พอ  
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เพื่อป้องกันไม่ให้ยิ่งเห็นหน้ายิ่งนึกเกลียด

พอปรบัสภาพจติใจได้ โม่อเีหรนิก็หยิบแผ่นหนิแสดงรายการประมลู 

ขึ้นมาดูสินค้าประมูลต่อไป 

หลังจากที่เข้าหอประมูลมาเมื่อครู่ ตู้เย่าก�าชับนางเป็นพิเศษว่า 

มีการเพิ่มสินค้าประมูลมาอีกสองอย่างและให้นางลองดู

"เอ๊ะ? ไม่มีราคา...ไม่มีรูปภาพ?"

สนิค้าประมลูทกุชิน้นอกจากจะมรีปูภาพ ชือ่เรยีก แนะน�ารายละเอยีด 

เล็กน้อยแล้ว ส่วนที่ส�าคัญที่สุดคือราคาเริ่มต้น ทว่าสินค้าท่ีเพ่ิมมาใหม่

สองอย่างกลับยังไม่มี

ไม่มีรูปภาพ ไม่มีชื่อเรียก ไม่มีรายละเอียด ไม่มีราคา มีเพียง 

หนึ่งประโยคแนะน�าไว้ว่า

'สินค้าลึกลับสองอย่างนี้ โปรดรอผู้น�าประมูลในงานประมูลกล่าว

แนะน�ารายละเอียด'

"ทุกครั้งที่สมาคมพ่อค้าเฟิงหลินจัดงานประมูลล้วนปรากฏสินค้า

ประมูลที่ไม่มีราคา ไม่มีชื่อเรียก ซึ่งต้องรอให้ผู้น�าประมูลในงานกล่าว

แนะน�าบนเวทจีดัแสดงถึงจะรูว่้าน่ันคอือะไรและจะต้องท�าอย่างไรถึงจะ

ได้มันมา" ไป่หลี่จิงหงเพียงมองแผ่นหินแสดงรายการประมูลแวบหนึ่ง 

แล้วก็เอ่ยกับนาง

ตามประสบการณ์ที่ผ่านมา สินค้าประเภทนี้ล้วนหาได้ยากย่ิง  

ซ�้ายังล�้าค่ามากอีกด้วย
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ส�าหรบัผูท้ีต้่องการมนัก็นบัเป็นสนิค้าชัน้ยอด ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่ต้องการ

ก็คือของที่ไร้ค่า

แล้วการได้รับสินค้านั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องแก่งแย่งเสมอไป อาจ 

อาศัยบางเงื่อนไขที่ท�าให้เจ้าของเดิมพึงพอใจและยอมมอบสินค้าให้

เพราะโม่อเีหรนิไม่เข้าใจเรือ่งพวกน้ีเลย ดงันัน้ไป่หล่ีจงิหงจงึอธิบาย

อย่างอดทนตามที่ตนเองรู้ ท�าให้เฮยเหยาที่เฝ้าประตูอยู่ฟังแล้วจนใจ 

และนึกกลัว 

นี่...ประมุขน้อยเปลี่ยนไปมาก เปลี่ยนไปมากจริงๆ...

แม้ดวงหน้าภูเขาน�้าแข็งของประมุขน้อยจะน่าครั่นคร้าม ทว่าด้วย

เวลาท่ีผ่านมานานแสนนาน พวกเขาก็เคยชนิเสยีแล้ว ซ�า้พวกเขายังมพีลัง 

'ต้านทานความหนาว' ได้ระดบัหนึง่ ทว่ายามนีป้ระมขุน้อยไม่เย็นชาสกันดิ  

แล้วยังมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็น 'คุยจ้อ' นี่มันช่าง...

จู่ๆ ความรู้สึกหนาวสะท้านก็ท�าให้เฮยเหยาตัวสั่นชั่วครู่

พอเฮยเหยาหันไปมอง หางตาประมุขน้อยก็เหลือบมองมาพอดี  

เฮยเหยาจึงเอาตามองจมูก จมูกมองใจ* ไม่คิดอะไรต่ออีก

"ฟังแล้วน่าสนุกย่ิงนัก" ครั้นโม่อีเหรินได้ฟังก็เกิดความสนใจ นาง 

ไม่เคยได้เล่นเกมประเภท 'ฝ่าด่านชิงสมบัติ' เลยหลังจากมาถึงดินแดน

แห่งนี้ วันนี้ไม่แน่อาจมีโอกาสได้รับประสบการณ์นั้นอีก 

จากนัน้ไม่นานนัก ขณะท่ีสองคนสนทนากันเรือ่ยเป่ือย งานประมลู

ก็เริ่มขึ้น

* ตามองจมูก จมูกมองใจ เป็นค�าบรรยายอาการก้มหน้างุด ไม่สบตาผู้อื่น
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หลงัจากผูค้นทยอยกันเข้ามาน่ังกันจนเตม็งานประมลู งานประมลู

ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ

โคมไฟทัว่ทัง้ห้องโถงใหญ่มดืสลวัลง มเีพียงโคมไฟบนเวทีจดัแสดง

ที่สว่างเจิดจ้า บุรุษสวมชุดยาวสีน�้าเงินก็เดินออกมา

เสียงวุ่นวายอันแผ่วเบาดังมาจากผู้คนบนที่นั่งเบื้องล่างทันที

"ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประมูล ผู้น้อยนามว่าฉินเฟย ขอเป็น

ตวัแทนสมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิกล่าวขอบพระคณุทกุท่านทีส่ละเวลามา..." 

ขณะที่ฉินเฟยกล่าวเปิดงานอย่างแช่มช้า โม่อีเหรินก็ได้ยินการ 

ถกเถียงกันจากที่นั่งธรรมดาซึ่งอยู่เบื้องล่าง

"น่ันคอืฉนิเฟย ยอดฝีมอืหนึง่ในร้อยอนัดบัแรกของดนิแดนเทพยุทธ์ 

ได้ยินว่าอาวุธของเขาคอืดาบเหาะวงแหวน ดงันัน้เขาจงึได้สมญานามว่า 

'ฉินดาบเหาะ' ทุกครั้งที่เขาใช้ดาบเหาะจะต้องเห็นเลือด"

"เขาก็เป็นคนของสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน?!"

"นี่ก็ไม่แปลกนะ ตู้เย่า หลงจู๊ตู้ก็เป็นยอดฝีมือข้ันฟ้าที่มีชื่อเสียง 

โด่งดังบนแผ่นดินใหญ่" 

"เอ๋? นี่สมาคมพ่อค้าเฟิงหลินมียอดฝีมือจ�านวนเท่าใดกันแน่!"

เอ่อ...ทุกคนต่างเหงื่อตก

ไม่ว่าหลงจู๊หรือตัวแทนสมาคมคนใดก็ล้วนเป็นยอดฝีมือข้ันฟ้าท่ีม ี

ชื่อเสียงเลื่องลือ เช่นนั้น...สมาคมพ่อค้าเฟิงหลินมียอดฝีมือเท่าใดกันแน่

มิน่าเล่าคนที่อยากรู้อยากเห็น อยากจับผิดสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน

เหล่านั้นล้วนหายสาบสูญไปสิ้น

ทกุคนยิง่เพ่ิมความเห็นพ้องต้องกนัข้อหนึง่ในใจว่า 'ไม่ควรไปหาเรือ่ง 
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สมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน'

"...กฎระเบียบของงานประมูล ข้อแรกคือเงื่อนไขท่ีผู ้ขายตั้งไว้  

ข้อสองคอืผูเ้สนอราคาสงูสดุได้รบัสนิค้าไป หากมคีนก่อกวนในงานประมลู  

ไม่ปฏบิตัติามกฎ โปรดอย่าถือสาหาความหากเหล่าองครกัษ์ของสมาคม

พ่อค้าอยากตามหาคนเพ่ือมา 'ตรวจสอบ' ระดับความตื้นลึกของวิชา 

วรยุทธ์..."

ครั้นฉินเฟยกล่าวจบก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนมองไปยังรอบด้าน  

จึงพบว่าองครักษ์ชุดด�าเดินออกมาจากทางเข้าออกทั้งสี่ด้านรวมถึง 

ในห้องรับรองแขกพิเศษบนชัน้สี ่พวกเขายืนรกัษาการณ์ต�าแหน่งละสีค่น 

บนไหล่ด้านขวาปักอักษรสีแดง 'เฟิงหลิน' ไว้ 

ครั้นประเมินจากพลังยุทธ์ที่เหล่าองครักษ์แสดงออกมา อย่างน้อย

ล�าดับขั้นวิชาของพวกเขาต้องอยู่ในขั้นฟ้าระดับห้า 

หากการปรากฏตัวของฉินเฟยสร้างความตื่นตะลึงให้แก่แขกเหรื่อ 

บนที่นั่งธรรมดาแล้ว เช่นนั้นยามนี้พลังแก่นแท้ของเหล่าองครักษ์ก็ท�าให้

ตัวแทนส�านักและสมาคมแต่ละฝ่ายในห้องรับรองแขกพิเศษบนชั้นสี่

ตะลึงงันอีกครั้ง

สมาคมพ่อค้าเฟิงหลินล้วนส่งยอดฝีมือท้ังหมดมาที่นี่เพ่ือการน้ี 

เชียวหรือ

"เวลานี้พวกเรามาเริ่มการประมูลสินค้าชิ้นแรกกันเลย" น�้าเสียง 

ของฉินเฟยดึงความสนใจของทุกคนกลับมาอีกครา

จากนัน้มรีถเขน็คันหนึง่ถูกเขน็ออกมาบนเวทจีดัแสดง และหยุดอยู่

ตรงกลางเวที
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บนรถเข็นมีถาดใบหนึ่งวางเอียงเพ่ือให้ผู้ชมเห็นว่าตรงกลางถาด

วางกระเป๋าสีเทารูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีความยาวราวสิบกงเฟินไว้ 

"กระเป๋าวิเศษ?!" มีคนตะโกนด้วยความตะลึง

คนท่ีเคยเห็นแผ่นหนิแสดงรายการประมลูต่างรูว่้างานประมลูคร้ังน้ี 

มีการประมูลกระเป๋าวิเศษอยู่แล้ว แต่คิดไม่ถึงว่าสินค้าราคาสูงหายาก

ชิ้นนี้จะถูกเข็นออกมาเป็นอันดับแรก

ผู้ชมบนที่นั่งธรรมดาส่งเสียงเอะอะดังระงม

ฉินเฟยยืนอยู่ด้านข้างรถเข็นพลางเอ่ย "เป็นดังที่ทุกท่านเห็น นี่คือ

กระเป๋าวิเศษใบหนึ่ง ประโยชน์ของมันคงไม่ต้องอธิบายให้มากความ  

เชื่อว่าทุกท่านคงรู้ดีอยู่แล้ว ด้านในมีพ้ืนที่สิบลี่ฟางหมี่ แม้ไม่สามารถ 

บรรจสุิง่มชีวิีตเข้าไปได้ แต่ไม่ว่าจะเก็บของสิง่ใด ตอนเกบ็เข้าไปมลีกัษณะ 

เช่นไร ยามหยิบออกมาก็ยังมีลักษณะเช่นนั้น"

แม้ทุกคนจะรู้ถึงประโยชน์ของกระเป๋าวิเศษดีอยู่แล้ว แต่ฉินเฟย 

ยังคงแนะน�าอย่างสั้นกระชับรอบหน่ึง อีกท้ังยังหยุดชะงักไปครู่หนึ่ง 

เพื่อให้เวลาทุกคนได้ตั้งสติและใคร่ครวญ แล้วค่อยเอ่ยต่อ

"เชื่อว่าทุกท่านต่างก็รู ้ถึงระดับความหายากของกระเป๋าวิเศษ  

แม้จะอยู่ตรงหน้าก็ไม่อาจจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ ดังน้ันทุกท่าน 

โปรดอย่าพลาดโอกาสดใีนครัง้นี ้ราคาประมลูเริม่ต้นทีส่ามพันต�าลงึทอง 

ทุกครั้งท่ีเพ่ิมราคาต้องไม่ต�่ากว่าหน่ึงร้อยต�าลึงทอง ผู้ที่สนใจเริ่มเสนอ

ราคาได้!"

"สามพันหนึ่งร้อยต�าลึงทอง"

"สามพันห้าร้อยต�าลึงทอง"
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"สี่พันต�าลึงทอง"

"ห้าพันต�าลึงทอง"

"..."

เนื่องจากในดินแดนเทพยุทธ์ยังขาดวิธีการหลอมประดิษฐ์กระเป๋า

วิเศษและวัตถุดิบก็หายาก มนัจงึเป็นของท่ีพบเห็นได้ค่อนข้างน้อย ยามนี้ 

กระเป๋าวิเศษท่ียังคงมีอยู่ส่วนใหญ่ล้วนตกทอดมาตั้งแต่ยุคบรรพกาล  

ดังนั้นแม้ว่าจะเป็นกระเป๋าวิเศษที่มีพื้นที่บรรจุน้อยที่สุด ขอเพียงปรากฏ 

ในงานประมูลก็สามารถก่อให้เกิดการแย่งชิงได้

ชัว่พรบิตาเดยีวเสยีงตะโกนราคาประมลูไม่เพียงทะลหุลกัหมืน่ อกีท้ัง 

ผู้คนบนที่นั่งธรรมดาบนชั้นสามส่วนใหญ่ก็ไม่เสนอราคาอีก กลับมีเพียง

คนในห้องรับรองแขกพิเศษบนชั้นสี่เสนอราคาต่อไป 

"...สามหมื่นต�าลึงทอง"

"สามหมื่นห้าพันต�าลึงทอง"

"สี่หมื่นต�าลึงทอง"

ครั้นเสนอถึงราคาสี่หมื่นต�าลึงทอง ทั่วทั้งห้องโถงพลันเงียบกริบ

ฉินเฟยรอสักครู่ก็เอ่ยปากว่า "ราคาอยู่ท่ีส่ีหม่ืนต�าลึงทอง ยังมีใคร

ต้องการเสนอราคาอีกหรือไม่" ฉินเฟยหยุดชะงักชั่วครู่ จึงเร่ิมตะโกน

จ�านวนครั้ง "สี่หมื่นต�าลึงทองครั้งที่หนึ่ง" ก่อนจะหยุดครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อ 

"สี่หมื่นต�าลึงทองครั้งที่สอง..."

"สีห่มืน่...หนึง่พันต�าลงึทอง" ยามนัน้เองมคีนจากห้องรบัรองแขกพิเศษ 

ด้านขวาส่งเสียงมา

ฉินเฟยจึงตะโกนต่อทันที "สี่หมื่นหน่ึงพันต�าลึงทองครั้งท่ีหน่ึง  
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สี่หมื่นหนึ่งพันต�าลึงทองครั้งที่สอง สี่หมื่นหนึ่งพันต�าลึงทองครั้งที่สาม 

ตกลงซื้อขาย!" 

จากนัน้เสยีงเคาะตกลงการประมลูดงัขึน้หน่ึงครัง้ กระเป๋าวิเศษสเีทา 

ก็ถูกเข็นลงจากเวทีไปแล้วเปลี่ยนเป็นสินค้าประมูลชิ้นที่สองมาแทน

โม่อเีหรนิท่ีนัง่อยู่ในห้องรบัรองแขกพิเศษมองจนพูดไม่ออก 'สีห่มืน่

หนึ่งพันต�าลึงทอง' นี่คือสิบกว่าเท่าของทรัพย์สินทั้งหมดที่นางมี! 

ของชิ้นนี้ราคาดีถึงเพียงนี้?

ขนาดบรรจุของกระเป๋าวิเศษใบน้ีก็ไม่ได้ใหญ่มาก แม้แต่ใบที่นาง

กับพวกพี่ๆ ส่งให้กันครั้งหนึ่งยังมีขนาดใหญ่กว่านี้ 

ทว่าของสิ่งนี้ราคาดีเช่นนี้ ท�าให้นางบังเกิดความคิดดีๆ ขึ้น...

ยามนางขาดเงิน นางก็จะหลอมประดิษฐ์กระเป๋าวิเศษออกมา 

หลายใบไว้ขาย จะต้องหาเงินได้มากแน่!

"เจ้าคงไม่ได้ก�าลงัคดิว่ายามขาดเงินก็จะหยบิกระเป๋าวิเศษออกมา

ขายกระมัง"

ครัน้ไป่หลีจ่งิหงเห็นสหีน้าราวปีศาจจิง้จอกหิวเงินของนาง กอปรกับ 

รอยยิ้มหมายมาด เขาก็คาดเดาได้ว่านางก�าลังคิดอะไรอยู่ 

"เอ๋? ท่านรู้ได้อย่างไรกัน" 

ไป่หลี่จิงหงนึกในใจว่า เจ้าคิดอะไรล้วนสลักไว้บนดวงหน้า ข้าจะ

มองไม่ออกได้อย่างไร

"เจ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปเสียเถอะ"

"เพราะเหตใุด" โม่อเีหรนิขุน่เคอืงเลก็น้อย น่ีเป็นวิธีท่ีดีในการหาเงนิ

เลยนะ!
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"แม้มาตรฐานการหลอมประดิษฐ์ในดินแดนเทพยุทธ์จะไม่เลวนัก 

แต่การหลอมประดิษฐ์สิ่งที่มีพ้ืนที่วิเศษเพ่ือใช้บรรจุสิ่งของกลับแทบ 

ไม่มีใครท�าได้ เจ้าคิดจะเอาของที่หลอมออกมาขายเพียงเพราะรู้สึกว่า

ชีวิตช่างน่าเบื่อ อยากเริ่มใช้ชีวิตแบบโดนไล่ฆ่าหรือ"

โม่อีเหรินอ้าปากค้างเล็กน้อย นางพูดไม่ออกอยู่บ้าง

"...จนกระทั่งบัดนี้...ยังไม่มีใครหลอมประดิษฐ์ได้หรือ"

"ใช่ นอกจากว่าพวกเขาจะตามหาหินมิติพบ"

หินมิติก็คือหินที่มีพ้ืนท่ีวิเศษ ทว่ายังต้องการวิธีพิเศษท่ีเหมาะสม 

จึงจะสามารถหลอมประดิษฐ์เป็นพ้ืนท่ีท่ีมนุษย์จะใช้สอยได้จริง วิธีการ

หลอมประดิษฐ์เช่นน้ียังคงเป็นความลบัของสมาคมช่างหลอมท่ีไม่เผยแพร่ 

ออกสู่ภายนอกในยามนี้

"ข้ายังนกึว่า...มาตรฐานการหลอมประดษิฐ์ของข้าแย่มากแล้วนะ"

ทกุครัง้ทีน่กึถึงค�าวิจารณ์จากท่านตาทีม่ต่ีอสิง่ท่ีนางหลอมประดษิฐ์

ออกมา และวัตถุดิบที่นางสิ้นเปลืองไปเหล่านั้นที่อยู่ในโรงเก็บของข้าง

ห้องหลอมประดิษฐ์บนเกาะโม่เสวียน นางก็ใจฝ่อและไม่มีความมั่นใจ 

เอาเสียเลย

"เจ้าดถููกตวัเองเกินไป" ไป่หลีจ่งิหงแตะปลายจมกูนาง เขารูส้กึจนใจ 

เล็กน้อย

เขาไม่รู้จริงๆ ว่าเหตุใดโม่อีเหรินจึงขาดความมั่นใจในตนเองเช่นนี้ 

แค่ดูจากกระเป๋าสะพายหลังท่ีนางไม่ยอมให้ห่างกายเลยนั่น ซ�้ายังมี

กระถางวเิศษอกี...เพียงแค่นีก็้รูแ้ล้วว่าคนท่ีควรจะพิจารณาตนเองน่าจะเป็น 

เขาถึงจะถูก นางเอาแต่นึกอยู่เสมอว่าตนเองเป็นช่างหลอมท่ีไม่เอาไหน 
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สิ้นเปลืองวัตถุดิบไปนับไม่ถ้วน

ทว่าหากโม่อีเหรินเป็นพวกไม่เอาไหน เช่นนั้นในดินแดนเทพยุทธ ์

ก็คงไม่มีใครเหมาะสมที่จะถูกเรียกขานว่า 'ช่างหลอม' แล้วกระมัง

"เอ่อ..." โม่อีเหรินจับผมตนเอง "นั่นก็หลอมประดิษฐ์ไม่ยากนะ  

ข้านึกว่า...เดี๋ยวนี้ทุกคนจะล้วนหลอมประดิษฐ์เป็นแล้วเสียอีก"

นี่จะโทษนางท่ีเข้าใจผิดก็ไม่ได้ ช่วงก่อนอายุสามขวบนางแทบจะ

ใช้ชวิีตอยู่ในเรอืนพ่ีใหญ่ ได้ออกจากห้องน้อยมาก หลงัจากสามขวบนาง

ก็ไปยังเกาะโม่เสวียนกับท่านตา จึงไม่ค่อยรู้เรื่องราวบนแผ่นดินใหญ่

เท่าไรนัก

แม้ต่อมาท่านตาจะให้ท่านตาเหย่ียนฝากข่าวคราวบางอย่างท่ี 

เก่ียวกับแผ่นดนิใหญ่มาให้นางอ่าน ทว่านัน่ก็ไม่ได้ครอบคลมุเสยีทกุด้าน 

ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่พวกการแนะน�าบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงบนแผ่นดนิใหญ่และ

เรื่องราวบางส่วนเท่าน้ัน ดังนั้นนางจึงคิดมาตลอดว่ากระเป๋าวิเศษไม่ใช่

ของหายาก

"หลอมประดิษฐ์ไม่ยาก? ประโยคนี้หากช่างหลอมคนอื่นได้ยินเข้า 

คงอยากหวดเจ้าสักทีเป็นแน่" ไป่หลี่จิงหงถอนใจ แต่สีหน้าเขากลับ 

นุ่มนวลอ่อนโยน แฝงด้วยรอยยิ้มอยู่บ้าง

"ไม่ยากจริงๆ นะ ตอนข้าหลอมประดิษฐ์ทีแรกล้มเหลวเพียง 

สองครั้งเอง ครั้งที่สามก็ท�าส�าเร็จแล้ว ข้าหลอมประดิษฐ์กระเป๋าวิเศษ 

ได้เร็วย่ิงกว่าพวกดาบกระบี่อะไรนั่นอีก มิหน�าซ�้ายังนับว่าสิ้นเปลือง

วัตถุดิบน้อยที่สุดด้วย"

พอกล่าวถึงจุดน้ี นางก็มองเขาด้วยความตื่นเต้นและเอ่ย "จิงหง 
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ท่านก็เป็นช่างหลอมใช่หรือไม่"

"เจ้ารู้ได้อย่างไร"

"ความรู้สึกมันบอกน่ะ" โม่อีเหรินย้ิมตาหยี มองเขาด้วยแววตา 

ใคร่รู้ 

ท่าทางของนางราวเด็กน้อยที่อยากรู้อยากเห็น ชวนให้ไป่หลี่จิงหง

ยิ้มบางๆ ตอบกลับมา

รอยยิ้มนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าการละลายของภูเขาน�้าแข็งเสียอีก

เดิมทีไป่หลี่จิงหงก็นับว่ารูปงามเอาการ เพียงแต่ท่าทางเย็นชา 

และสหีน้าเย็นยะเยือกของเขาท�าให้ผูค้นท่ีพบเห็นละเลยความงามนัน้ไป 

รวมท้ังอ�านาจดุดันบนร่างเขาท่ีไม่อาจละเลยได้อีก พอผู้คนมองมาจึง 

รูส้กึเพียงว่าเขาสงูส่งเกินเอ้ือม และพลนัรูสึ้กเคารพย�าเกรงไม่กล้าเข้าใกล้

ทว่าครั้นเขาแย้มยิ้ม ขจัดท่าทางที่คล้ายภูเขาน�้าแข็งนั้นออกไป  

ดวงหน้าหล่อเหลาราวรูปสลักอันวิจิตรก็ดูโดดเด่นออกมาทันใด เสมือน

เทพเซียนที่อยู่ไกลเกินเอื้อมจู่ๆ ก็ลงมายังโลกมนุษย์ ท�าให้ผู้คนตะลึงงัน 

ซ�้ายังไม่อยากละสายตาจากไป

ไม่เพียงแต่โม่อีเหรินที่อึ้งงันโดยพลันเท่านั้น แม้แต่เฮยเหยายัง 

ตกตะลึงจนแทบไม่ได้สติเลย

ประมุขน้อย...ยิ้มแล้ว?!

เรื่องที่แม้แต่ประมุขเกาะหุนยังท�าไม่ได้ แต่ฮูหยินน้อยกลับท�าได้

อย่างง่ายดายเพียงนี ้ความเคารพเลือ่มใสทีเ่ฮยเหยามต่ีอนางเป็นเหมอืน

น�้าไหลบ่าจนมิอาจควบคุมได้กระนั้น 

ฮหูยนิน้อยท�าให้ประมขุน้อยย้ิมได้ น่ีเป็นเรือ่งทีแ่ม้แต่ประมขุเกาะหุน 
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ยังท�าไม่ได้เลยจริงๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งประมุขเกาะหุนแลเห็นประมุขน้อย 

ทอดสายตามองทะเลไปทางทศิใดทิศหนึง่โดยไม่รูตั้ว สหีน้าเขาดอู่อนโยน

อบอุ่น มุมปากโค้งขึ้นเล็กน้อย เขายังเบิกตาโพลงด้วยความตะลึงงัน  

อ้ึงเป็นเวลานาน ท้ายที่สุดถอนใจและเอ่ยประโยคหนึ่งว่า 'เจ้าก�าลังมี

ความรัก?'

คราน้ันองครกัษ์สีค่นท่ียืนอยู่ทางด้านหลังรวมท้ังเฮยเหยา พอได้ฟัง

แล้วก็เกือบล้มคะม�าไปพร้อมกัน

ประมุขเกาะหุนเอ่ยวาจานี้อย่าง...ตรงไปตรงมายิ่ง 

เขาเอ่ยออกมาด้วยน�า้เสยีงทอดถอนใจ แสดงออกถึงความจนปัญญา 

และความปวดใจในฐานะบิดา 

ลูกที่เลี้ยงมากับมือแต่อ้อนแต่ออก เริ่มท�าหน้าเหมือนภูเขาน�้าแข็ง

ตัง้แต่ยังเป็นทารก พอหิวก็ร้องเพียงแอะเดียว หลงัจากนัน้ก็ไม่ส่งเสยีงอกี

ต่อมาครัน้เตบิใหญ่ขึน้ก็ย่ิงท�าตวัไม่น่ารกั ท�าหน้าราวกับภูเขาน�า้แข็ง  

หรือไม่ก็ท�าหน้าบึ้งตึงใส่เขาทั้งวัน ชวนให้ผู้คนท่ัวทั้งเกาะนึกว่าประมุข

เกาะหนุทารณุบตุรชาย มเิช่นนัน้ไยดวงหน้าประมขุน้อยจงึไม่มคีวามรูส้กึ

สักนิด

ช่วงเวลาเหล่านั้นประมุขเกาะหุนรู้สึกว่าตนเองถูกปรักปร�าจริงๆ...

ดังนั้นประมุขเกาะหุนจึงตัดสินใจโดยพลันว่าหากในอนาคตม ี

วันใดวันหนึ่งที่ปรากฏผู้ที่ท�าให้ประมุขน้อยย้ิมได้ จ�าต้องดึงรั้งคนผู้นั้น 

มาเป็นพวกให้จงได้ 

เพราะคนผู้นั้นจะต้องเป็นผู้หักล้างประมุขน้อยได้อย่างแน่นอน!

ครัน้พบผูท่ี้มาหกัล้างประมขุน้อยได้ ยามใดท่ีประมขุเกาะหนุอยาก
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เห็นรอยยิ้มของประมุขน้อยก็ง่ายมาก

ครัน้เหล่าองครกัษ์ได้ยินวาจาของประมขุเกาะหุน พวกเขาก็ก�าหนด

ความคิดหนึ่งในใจว่าผู้ที่ท�าให้ประมุขน้อยย้ิมได้ก็คือ 'สมบัติล�้าค่าของ

ประมุขน้อย' พวกเขาจะล่วงเกินใครก็ย่อมได้ แต่มิอาจล่วงเกินสมบัติ

ล�้าค่าของประมุขน้อยได้ ไม่เช่นนั้นจุดจบของพวกเขาจะน่าอนาถยิ่งกว่า

ยั่วโทสะตัวประมุขน้อยเองเสียอีก

เฮยเหยาเพ่ิงนึกถึงเรื่องนี้ก็พลันมองเห็นประมุขน้อยท่ีเป็นเหมือน

ภูเขาน�้าแข็งของตนฉวยโอกาสที่ฮูหยินน้อยก�าลังอึ้งอยู่ ก้มหน้าประทับ

จุมพิตที่ริมฝีปากนาง...

นี่...นี่คือการขโมยจุมพิต!

ประมุขน้อยท�าเช่นนี้ได้อย่างไร!

อีกทั้งยัง...ท�าเสียแนบเนียนเป็นธรรมชาติปานนั้น!

เฮยเหยาจิตใจสับสนยิ่งนัก

ไป่หลี่จิงหงกวาดสายตาเย็นยะเยือกมาแวบหนึ่ง เฮยเหยาจึง 

รีบเก็บง�าสีหน้าว้าวุ่นใจโดยพลัน ตามองจมูก จมูกมองใจ แสดงท่าทาง 

'ข้าเฝ้าประตูอย่างเคร่งครัด'

แล้วการขโมยจุมพิตครั้งนี้ก็ท�าให้โม่อีเหรินดึงสติกลับมาได้

"ท่าน! ท่าน? ท่าน..." โม่อีเหรินชี้หน้าเขา

ขโมย? โจร? บ้าตัณหา? 

"สินค้าประมูลชิ้นต่อไปออกมาแล้ว"

ไป่หลี่จิงหงคว้ามือนางเข้ามาอยู่ในฝ่ามือตนเองอย่างแนบเนียน 

สีหน้าสงบราบเรียบคล้ายว่าเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดข้ึนเพ่ือเบนความสนใจ
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ของนางไปยังเวทีจัดแสดง

โม่อีเหรินยังคงวุ่นวายใจนัก ราวกับว่าค�าขยายความใดๆ ก็ไม่อาจ

ใช้อธิบายถึงตัวเขาได้ แต่เขาเป็น 'ขโมย' และ 'โจร' ที่ 'บ้าตัณหา'  

จริงๆ นะ! อีกทั้งยังแสดงสีหน้า 'น่าเกรงขาม' หลอกลวงผู้อื่นด้วย

เขาขโมยจุมพิตนางด้วยดวงหน้าราวภูเขาน�้าแข็ง ซ�้ายังกระท�า 

อย่างเปิดเผย เช่นนี้ยังจะเรียกว่า 'ภูเขาน�้าแข็ง' ได้อีกหรือ นี่มัน 'จิ้งจอก

ใจด�า' ชัดๆ กระมัง!

"เจ้าอยากได้ปิ่นปักผมอันนั้นหรือไม่"

ไป่หลี่จิงหงมองหน้าว้าวุ่นใจของนางพลางกล้ันหัวเราะ พยายาม

เบนความสนใจของนางต่อไป

ยามนั้นเองเสียงแนะน�าจากฉินเฟยก็ดังขึ้นพอดี

"สินค้าประมูลชิ้นต่อไปคือปิ่นปักผม มีชื่อว่า 'ปิ่นผีเส้ือเดือนเจ็ด'  

ทุกท่านอย่าได้เพิกเฉยต่อปิ่นปักผมอันน้ีเชียว นี่เป็นถึงอาวุธวิเศษ 

คุณภาพต�่า"

ครั้นฉินเฟยเอ่ยวาจานี้ออกไป ก็ก่อให้เกิดเสียงเอะอะดังระงม 

ทั่วงานประมูล

ผูค้นต่างรูด้ว่ีาอาวุธแบ่งออกเป็นสามข้ันคืออาวุธล�า้ค่า อาวธุวิเศษ 

และอาวุธราชา แต่ละขั้นยังแบ่งออกเป็นคุณภาพสูง กลาง ต�่า

เน่ืองจากช่างหลอมขั้นสูงมีน้อยเต็มที อีกทั้งการหลอมประดิษฐ์ 

ก็ไม่ใช่งานง่ายๆ ดังนั้นถึงแม้จะเป็น 'หอว่ันเป่า' ในสมาคมช่างหลอม 

ที่ขายอาวุธแต่ละชนิดโดยเฉพาะ อาวุธวิเศษก็มีจ�านวนจ�ากัด ท่ีพบได้ 

มากที่สุดก็คืออาวุธล�้าค่าคุณภาพกลางและสูง
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ส่วนอาวุธล�้าค่าคุณภาพต�่าและเครื่องมือท่ัวไปมีขายตามตลาด  

ไม่จ�าเป็นต้องไปถึง 'หอวั่นเป่า' 

ส่วนอาวธุราชานัน้ ครัน้ปรากฏออกมาก็มกัจะก่อให้เกิดความชลุมนุ

วุ่นวาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นสมบัติภายในของสมาคมช่างหลอมและ 

ส�านักอื่นๆ โดยที่คนทั่วไปแทบจะไม่มีโอกาสเห็น

แม้อาวธุวิเศษคณุภาพต�า่จะไม่ใช่ของหายาก ทว่าหากอาวุธชิน้นัน้

มวิีธีใช้สอยแบบพิเศษก็มกัจะได้รบัความสนใจในงานประมูลเป็นอย่างมาก

"ตามท่ีทุกท่านเห็น ป่ินปักผมนีเ้ป็นรูปทรงผีเส้ือสทีองอร่าม ด้านล่าง

ปีกผีเสื้อห้อยพู่ระย้ารูปพระจันทร์เสี้ยว งดงามและประณีต แล้วที่ส�าคัญ

ที่สุดคือสามารถใช้เป็นอาวุธในการโจมตีได้ด้วย"

ป่ินปักผมรปูผเีสือ้ซ้อนกันไปมาน้ีมทีัง้หมดเจด็ปีก แต่ละปีกล้วนเป็น 

อาวุธลับ 

อาวุธวิเศษคุณภาพต�่าสามารถโจมตีครอบอากาศที่ใช้ป้องกันตัว

ของนักยุทธ์ขั้นดินได้ ส่วนนักยุทธ์ขั้นฟ้าขึ้นไปนั้นขึ้นอยู่กับระดับพลัง 

การต่อสู้ของแต่ละคน ผลของการโจมตีก็จะแตกต่างกันออกไป 

"...ปิ่นรูปผีเสื้ออันน้ีไม่เพียงงดงามวิจิตร ยังใช้เป็นอาวุธได้ด้วย 

ราคาเริ่มต้นอยู่ท่ีเก้าร้อยต�าลึงทอง ทุกคร้ังท่ีเพ่ิมราคาต้องไม่ต�่ากว่า 

หนึ่งร้อยต�าลึงทอง ผู้ที่สนใจอย่าได้พลาดเชียว เชิญเริ่มเสนอราคาได้" 

"หน่ึงพันต�าลึงทอง" รายแรกที่เสนอราคาเป็นสตรีในห้องรับรอง 

แขกพิเศษห้องหนึ่งทางด้านขวา 

"หนึ่งพันสองร้อยต�าลึงทอง" มีคนเสนอราคาต่อทันที 

"หนึ่งพันสามร้อยต�าลึงทอง..." 
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ไป่หลี่จิงหงเพ่ิงพินิจปิ่นปักผมอันน้ัน มันได้รับการหลอมประดิษฐ์

อย่างประณีตโดยแท้ หากไม่ใช่เพราะวัตถุดบิทีใ่ช้มคีณุภาพไม่ด ี ป่ินปักผม 

อนันีค้งไม่เป็นเพียงแค่อาวุธวิเศษคุณภาพต�า่แน่นอน คนทีห่ลอมประดษิฐ์

มีฝีมือร้ายกาจไม่เบา 

"อีเหรนิ เจ้าอยากได้หรอืไม่" ไป่หลีจ่งิหงเหน็นางจ้องป่ินปักผมอนัน้ัน 

อยู่ตลอดจึงกระซิบถาม 

เรือนผมของโม่อีเหรินนุ ่มละเอียดและยาว เพราะนางถักเปีย  

บนศีรษะจึงไม่มีเครื่องประดับใดๆ อีกทั้งนางยังไม่มีอาวุธที่ใช้ป้องกันตัว 

แม้โม่อเีหรนิไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมอืออกมาเท่าไร ทว่านางสามารถใช้  

'บาทาเงามายา' ได้อย่างปราดเปรียวคล่องแคล่วเช่นนั้น หากรวมอาวุธ 

ที่เหมาะสมเข้าไปด้วยแล้วคงไม่ง่ายนักที่นางจะโดนท�าร้าย 

...ใช่ ไป่หลีจ่งิหงไม่มทีางลมืเลอืนเรือ่งทีโ่ม่อเีหรินถูกซดัจนร่วงลงไป 

ในทะเลสาบเสี่ยวชิ่ง 

หากครานั้นโม่อีเหรินมีอาวุธอยู่ในมือ คงไม่ง่ายนักท่ีปลาไหลด�า 

ตัวนั้นจะเข้าจู่โจมนางได้ 

ถึงชุดปีกสวรรค์เป็นอาวุธป้องกันตัวชั้นยอด ทว่าไม่เหมาะที่จะใช้

โจมตี 

อาวธุท่ีเป็นอาวุธวิเศษจะมคีวามเฉยีบคมนกั ขอเพียงใช้อย่างถูกหลกั  

แม้จะเป็นสัตว์วิเศษก็เลิกคิดที่จะเอาเปรียบในสนามรบได้เลย 

พอนึกถึงจุดนี้ ไป่หลี่จิงหงจึงเตรียมเสนอราคา 

"ไม่เอา" โม่อีเหรินตาไวมือไว รีบห้ามเขาเสนอราคาได้ทันเวลา 

"มีมันไว้ป้องกันตัวได้" 
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"ข้ามีอาวุธแล้ว" 

"อยู่ที่ใด" 

"ที่นี่" โม่อีเหรินชี้ห่วงตะขอสีแดงที่เอว 

"อันนี้?" ไป่หลี่จิงหงขมวดคิ้ว 

โม่อเีหรนิกระหย่ิมย้ิมย่องราวจิง้จอกน้อย "ถ้ามโีอกาสจะให้ท่านด"ู 

ห้องรับรองแขกพิเศษนี้แคบเกินไป หากนางชัก 'หิมะแดง' ออกมา

จากฝัก นางเกรงว่าจะท�าให้ที่นี่ได้รับความเสียหาย 

"น่ีคืออะไร" ไป่หลี่จิงหงอุ้มนางจนตัวลอย เพ่งพินิจสายรัดเอว 

ของนางพลางเอ่ยถาม 

ท่าทางเช่นน้ีมองจากด้านหลังคล้ายกับเขาก�าลังจ้อง 'หน้าท้อง'  

นางแน่! 

ดวงหน้าน้อยๆ ของโม่อีเหรินอับอายจนแดงก�่า "ปล่อยข้าลง 

เดี๋ยวนี้นะ!" 

สวรรค์รูว่้าตัง้แต่ท่านตาออกจากเกาะโม่เสวยีน นางก็ไม่เคยถูกอุม้

จนตัวลอยเหมือนเด็กน้อยอีก 

นางโตแล้วนะ อีกทั้งยังเป็นสตรีด้วย ยามน้ีถูกอุ้มเช่นน้ี ขายหน้า 

ยิ่งนัก... 

"สายรัดเอวของเจ้าหลอมประดิษฐ์จากเส้นไหมเย็น" 

"ท่านมองออก?" โม่อีเหรินถามกลับอย่างประหลาดใจ 

สายรดัเอวเส้นน้ีใช้เส้นไหมเย็นเป็นวัตถดุบิหลกัในการหลอมประดษิฐ์ 

โดยแท้ 

เริ่มแรกตอนท่ีโม่ซั่งเฉินตัดสินใจหลอม 'หิมะแดง' ก็คิดจะหลอม
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ปลอกกระบี่ไปพร้อมกัน ดังน้ันจึงน�าเส้นไหมเย็นท่ีเก็บซ่อนไว้ออกมาใช้

เป็นการเฉพาะ แล้วค่อยหลอมรวมกับวัตถุดิบอื่น 

หมิะแดงท�าจากวัตถดุบิพิเศษ ตวักระบีเ่ฉยีบคมอย่างย่ิง แน่นอนว่า 

ปลอกของมันจะไม่มีทางเป็นวัตถุดิบธรรมดาสามัญไปได้ มิเช่นนั้นพอ

เก็บกระบี่ใส่ปลอก ตัวปลอกก็จะได้รับความเสียหาย 

อีกทั้งเส้นไหมเย็นมีความยืดหยุ่น ส่ิงของหรือชุดปีกสวรรค์ท่ี 

หลอมประดิษฐ์ออกมาก็จะมีคุณสมบัติพิเศษเหมือนกัน น�้าและไฟ 

ไม่มทีางท�าความเสยีหายได้ อาวุธของมคีมทีไ่ม่ได้หลอมด้วยวัสดเุฉพาะ

จะไม่อาจกรีดทะลุได้ 

ไป่หลีจ่งิหงศึกษาค้นคว้าการหลอมประดษิฐ์เช่นกัน เขามองออกว่า 

สายรดัเอวสขีาวเส้นนียั้งผสมหินผวิอ่อนจ�านวนเลก็น้อย ไม่เพียงเพ่ิมระดบั 

ความยืดหยุ่นให้กับสายรัดเอวเท่านั้น ยังเพ่ิมราคาให้มันอีกด้วย ท�าให้

สายรดัเอวทีเ่ดมิทเีป็นเพียงอาวุธวิเศษคณุภาพกลางเพ่ิมระดบัเป็นอาวุธ

วิเศษคุณภาพสูง แล้วระดับประโยชน์ของมันอาจเทียบได้กับอาวุธราชา

คุณภาพต�่าด้วยซ�้า 

ทว่าอาวุธวิเศษเช่นนี้ รูปร่างภายนอกกลับดูคล้ายสายรัดเอวสีขาว

ธรรมดา 

นี่คือ...ระดับหยกคืนสู่ธาตุเดิม 

อาจกล่าวได้ว่าผู้ท่ีหลอมประดิษฐ์สายรัดเอวเส้นนี้ไม่เพียงมีฝีมือ

บรสิทุธ์ิ ซ�า้ยังรอบรูคุ้ณสมบตัพิิเศษของวัตถุดบิแบบต่างๆ ขณะทีก่ลายเป็น 

อาวุธด้วย เขาต้ังใจจะลดความสุกสกาวของเส้นไหมเย็นเพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่น 
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หากไม่ใช่เพราะเขาก็รู้จักวัตถุดิบเหล่านี้และเคยศึกษาค้นคว้า 

เป็นพิเศษเช่นกัน เขาก็คงมองไม่ออก 

"ผู้ที่หลอมสายรัดเอวเส้นนี้เป็นช่างหลอมชั้นยอดหรือ" 

ตามมุมมองของไป่หลี่จิงหง ช่างหลอมผู้นี้มีฝีมือเป็นระดับราชา 

ช่างหลอมกระมัง 

"แน่นอนอยู่แล้ว เขาเป็นช่างหลอมที่ร้ายกาจที่สุด" สีหน้าของ 

โม่อีเหรินภาคภูมิใจมาก นางเอ่ยด้วยท่าทางที่รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนัก 

"เขา? นีม่คีนมอบให้เจ้า? เป็นบรุษุ?" ไป่หลีจ่งิหงจบัประเด็นส�าคญั

ได้ทันที 

จู่ๆ เฮยเหยาก็รู้สึกราวกับลมหนาวพัดผ่าน 

ทว่าด้านในห้องรบัรองแขกพิเศษก็ไม่ได้เปิดหน้าต่าง จะมลีมหนาว

พัดเข้ามาได้อย่างไร 

"อมื" โม่อเีหรนิพยักหน้าย้ิมๆ สายตาเตม็เป่ียมไปด้วยความรกัและ

ความชื่นชม "นี่คือของขวัญที่ข้าได้รับก่อนวันเกิด" 

แม้ว่าท่านตาจะเข้มงวด ไม่ค่อยชอบย้ิม ทว่าความรักทีเ่ขามต่ีอนาง

ไม่มีใครเทียบเทียมได้ 

จ�าได้ว่าตอนทีน่างเพ่ิงมาถึงเกาะโม่เสวียน นางป่วยหนักอยู่ครัง้หนึง่ 

ครานั้นท่านตาเฝ้าอยู่ข้างเตียงนางทั้งวันทั้งคืน แม้แต่ต้มยายังต้ม

อยู่ที่หน้าประตูเพ่ือให้มาตรวจดูอาการนางได้สะดวก หากว่าจะต้องไป 

เก็บสมุนไพร ท่านตาก็จะไปเร็วมาเร็ว 

ต่อมาเพ่ือท�าให้ร่างกายนางแขง็แรง ท่านตาก็ไปเก็บสมุนไพรทกุวัน  

ต้มยาน�้าทุกวัน หมายให้นางกินยาน้อยลง แช่ยาให้มากขึ้นหน่อย ต่อมา
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ร่างกายนางก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่านางอยากเรียนอะไร ท่านตาก็จะ

สอนนางโดยไม่หวงวิชาแม้แต่น้อย ไม่เคยจ�ากัดขอบเขตนาง จนกระทั่ง

ก่อนจะออกจากเกาะโม่เสวียน ท่านตายังจ�าวันเกิดนางได้ จึงวัดตัวนาง

เพื่อหลอมอาวุธให้นางโดยเฉพาะ 

"เขาคอืคนท่ีเก่งกาจทีส่ดุ" โม่อเีหรนิย้ิมตาหยี ไม่ว่าจะเป็นช่างหลอม

หรือหมอโอสถ ท่านตาล้วนท�าได้ดีทั้งสิ้น 

ยามกล่าวถึงบุรุษอื่น นางกลับยิ้มแย้มเลื่อมใส?! 

สหีน้าไป่หลีจ่งิหงกลายเป็นน�า้แขง็เย็นยะเยือกเพ่ิมข้ึนอกีสามระดบั

ในทนัใด กลิน่อายความเย็นยะเยือกแผ่ขยายไปท่ัวท้ังห้องรับรองแขกพิเศษ 

โดยพลัน 

เฮยเหยาทียื่นอยู่ข้างประตหูดตวัแล้วหดตวัอกีด้วยสีหน้าทุกข์ตรมย่ิง 

ประมุขน้อยอย่าแผ่ความเย็นยะเยือกอีกเลย ข้ารับใช้ผู้จงรักภักดี

ของท่านจวนจะแข็งตายแล้ว... 

"เปลีย่นเส้นใหม่เดีย๋วนี"้ ไป่หลีจ่งิหงมองสายรดัเอวเส้นนัน้...อนัท่ีจรงิ 

คือจ้อง 

"เอ๋?" โม่อีเหรินท�าหน้างุนงง "เปลี่ยนอะไรนะ" 

"สายรัดเอว" 

ไป่หลี่จิงหงปล่อยให้นางนั่งลง ตัดสินใจจะลงมือแก้สายรัดเอวนั่น

เสียเอง 

สตรีของเขาจะมีสิ่งของของบุรุษอื่นอยู่บนร่างได้อย่างไร แล้วยัง 

รัดแนบเนื้อถึงเพียงนี้เสียด้วย! 

เขาจะยอมโดยง่ายได้หรือ! 
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"จิงหง!" โม่อีเหรินรีบคว้ามือเขา "ข้าไม่มีทางเปลี่ยนหรอก!" 

"ต้องเปลี่ยน!" 

"ไม่!" 

ไป่หลี่จิงหงจ้องนาง สีหน้ายิ่งนานยิ่งเย็นยะเยือก 

คนอืน่ล้วนเกรงกลวัเขา แต่โม่อเีหรนิไม่หวัน่เกรงต่อไอเย็นของเขาเลย  

นางเบิกตากว้างทั้งสองข้างจ้องเขากลับ 

จ้องเขายังไม่พอ โม่อีเหรินยังถามต่ออย่างโกรธเกร้ียว "ท่านเห็น 

ท่านตาข้าเป็นอะไรไปแล้ว?" 

"หืม?" ไป่หลี่จิงหงเข้าใจโดยพลัน 

บุรุษ...ของขวัญวันเกิด... 

โม่อเีหรนิใช้ชวีติอยู่บนเกาะโม่เสวยีนมาตลอด คนท่ีนางรู้จกัมเีพียง

สี่คน ท่านตาโม่ซั่งเฉิน ท่านตาเฟิงเหยี่ยน รวมถึงพี่ชายสองคน แล้วจะมี

บุรุษอื่นได้อย่างไร 

เขาลืมไป ซ�้ายังหึงหวงเกินเหตุ... 

"ท่าน...คงไม่ได้คิดอะไรเหลวไหลกระมัง" โม่อีเหรินมองตรวจสอบ

สีหน้าแปลกประหลาดของเขาแล้วเอ่ยถามอย่างสงสัย 

"ไม่มีอะไร" ไป่หลี่จิงหงคว้ามือนางกลับ สัมผัสนุ่มนวลปานน้ัน 

ท�าให้เขายินดีอย่างยิ่ง "ข้าเพียงนึกว่าคนอื่นมอบให้" 

"คนอ่ืน?" ในที่สุดโม่อีเหรินก็เข้าใจ "นี่ท่านก�าลังหึง?!" นางเห็น

ภูเขาน�้าแข็งมีชีวิตลูกหนึ่งที่ชอบหึงไม่เข้าท่า... 

"ใช่" ไป่หลี่จิงหงไม่ได้มีท่าทางรู ้สึกผิดหรืออับอายแม้แต่น้อย  

พยักหน้ายอมรับทันที
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และเพราะเขาตอบด้วยท่าทาง 'มีเหตุผลเต็มเปี ่ยม' ยังผลให ้

โม่อีเหรินไม่รู้ว่าควรจะเริ่มแหย่จากตรงที่ใด

"เจ้าเป็นคู่ครองของข้า หากประดับสิ่งของของบุรุษอื่นบนร่างกาย 

ข้าย่อมไม่พอใจอยู่แล้ว"

"แต่บุรุษผู้นั้นคือท่านตาของข้านะ" นางมองเขาตาขวางแวบหนึ่ง

"ดังนั้นข้าจะอนุญาตให้มันอยู่บนเอวของเจ้าต่อไปได้"

แน่นอนว่า 'มัน' ในที่นี้หมายถึงสายรัดเอว 

โม่อีเหรินถลึงตาใส่เขา นางอับจนค�าพูด "ท่าน...เผด็จการ"

"แค่กับเจ้าเท่านั้น"

"หากท่านกล้าท�ากับสตรีอื่นเช่นน้ี ข้าก็จะเลิกยุ่งเก่ียวกับท่าน!"  

โม่อีเหรินก็ไม่ยอมอ่อนข้อ นางตอบกลับอย่างทันควัน

"แค่มีเจ้าก็พอแล้ว"

ผลสดุท้ายไป่หลีจ่งิหงก็ตอบนางอย่างจรงิจงัด้วยดวงหน้าภูเขาน�า้แข็ง 

อีกครา...ยังผลให้โม่อีเหรินพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่ง

เดิมทีนางควรจะซาบซึ้งใจ ในความเป็นจริงนางก็ซาบซึ้งใจจริงๆ 

นั่นล่ะ ทว่าน�้าเสียงของเขาไม่นุ ่มนวลแม้แต่น้อยและไร้ซึ่งรอยย้ิม  

นี่จึงท�าให้โม่อีเหรินซาบซึ้งใจได้อย่างไม่ค่อยเต็มที่นัก

ความรู้สึกว้าวุ่นใจเช่นนี้... 

ขณะท่ีโม่อีเหรินก�าลังว้าวุ่นใจอยู่น้ัน ปิ่นปักผมผีเส้ือก็ถูกประมูล 

ไปแล้ว ต่อมาก็มีอาวุธและโอสถหลายอย่างถูกประมูลไป จากนั้นของที่

ถูกน�าขึ้นมาประมูลชิ้นต่อไปก็คือ...สมุนไพร

โชคดีที่โม่อีเหรินดึงสติกลับมาได้ทัน นางตะโกนเสนอราคาด้วย
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ความตาไวปากไว และประมูลสมุนไพรที่ตนเองต้องการได้ในที่สุด 

โม่อีเหรินเสียเงินไปหลายพันต�าลึงทอง ชวนให้นางปวดใจยิ่งนัก

แม้ไป่หลี่จิงหงจะเต็มใจช่วยนางออกเงิน ทว่าโม่อีเหรินปฏิเสธ 

เด็ดขาด นางไม่มีทางให้ตนเองกลายเป็นพวกชอบแบมือขอเงินหรอก

โชคดทีีก่่อนหน้านีท่้านตาทิง้เงนิไว้ให้นางไม่น้อย จงึยังพอจ่ายไหว

ครัน้ได้ประมลูสมนุไพรทีต่นเองต้องการ หลงัจากน้ันสมาคมพ่อค้า

ก็ให้เจ้าหน้าที่มาส่งสมุนไพร โม่อีเหรินจัดการแบ่งประเภทสมุนไพร 

เพ่ือเก็บและปลูกอย่างเรียบร้อย จากนั้นนางจึงกลับไปยังที่นั่งอย่าง 

พออกพอใจ ก่อนจะหยิบน�า้ผลไม้ท่ีท�าเองออกมาจากกระเป๋าสะพายหลงั

แล้วเริ่มดื่ม

แน่นอนว่านางไม่มีทางลืมที่จะมอบให้ไป่หล่ีจิงหงและเฮยเหยา

คนละถ้วย 

บรุษุอาจไม่ค่อยชอบรสชาตเิปรีย้วๆ หวานๆ เท่าไร ทว่าในน�า้ผลไม้

แฝงไอวิเศษสดใหม่เอาไว้ ท�าให้ไป่หลี่จิงหงและเฮยเหยาดื่มเสียเกลี้ยง

อย่างเงียบเชียบ

ยามนั้นเองบนเวทีจัดแสดง ฉินเฟยก็กล่าวแนะน�าขึ้นอย่างเนิบช้า

"อนัดับต่อมาเป็นสมบติัล�า้ค่าทีห่าได้ยากย่ิง ของชิน้นีร้าคาสงูลบิลิว่  

ไม่ได้ปรากฏแม้แต่ในงานประมูลมาหลายสิบปีแล้ว"

"ของสิง่นีก้ล่าวได้ว่าเป็นโอสถจากธรรมชาตชินดิหนึง่ และกล่าวได้ว่า 

เป็นหนึ่งในสมุนไพรชั้นยอด มันสามารถเพ่ิมไอวิเศษในร่างกายของ 

ผู้ครองสัตว์วิเศษ สามารถรักษาบาดแผลภายในร่างกายของนักยุทธ์  

หากใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงขนาดสามารถเพ่ิมระดับสมรรถภาพของ
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ร่างกายได้ด้วยประหนึ่งล้างเลือดลมและไขกระดูก..."

กล่าวถึงตรงนี้ ฉินเฟยยังจงใจชะงัก จากน้ันก็เพ่ิมระดับเสียง 

ให้ดังขึ้น

"แขกผูม้เีกียรติทกุท่าน สนิค้าประมลูชิน้ต่อไปคอื...ไข-น�า้แขง็-นิล!"

ฉนิเฟยเพ่ิงกล่าวจบก็ได้ยินเสยีงสดูลมหายใจของผูค้นในสถานทีน่ี้

พักหนึ่ง

เนือ่งจากสิง่ท่ีเจ้าหน้าทีง่านประมลูเขน็ออกมาเป็นขวดหยกโปร่งแสง  

ท�าให้เห็นว่าก้นขวดมีของเหลวสีขาวอยู่ชั้นหนึ่ง หนาราวหนึ่งกงเฟิน  

กว้างเพียงห้ากงหลี* 

"ไขน�้าแข็งนิลสามหยด ราคาประมูลเริ่มที่หกพันต�าลึงทอง ทุกครั้ง

ที่เพิ่มราคาประมูลต้องไม่ต�่ากว่าห้าร้อยต�าลึงทอง เริ่มประมูลได้"

ทันใดนั้นก็มีคนตะโกนเสนอราคาขึ้น

"เจ็ดพันต�าลึงทอง"

"แปดพันต�าลึงทอง"

"หนึ่งหมื่นต�าลึงทอง"

"หนึ่งหมื่นสองพันต�าลึงทอง..."

เสียงเสนอราคาดังขึ้นต่อเน่ือง โม่อีเหรินสังเกตเห็นว่ามีเพียงคน 

จากชั้นสามที่เสนอราคาเท่านั้น คนในห้องรับรองแขกพิเศษบนชั้นสี ่

ยังไม่มีใครส่งเสียงสักเพียงนิด

จนกระทัง่ถึงเวลาท่ีเสยีงตะโกนเสนอราคาห้าหมืน่ต�าลึงทองหยุดลง

"ห้าหมื่นต�าลึงทอง มีคนเสนอราคาอีกหรือไม่" ยามนี้ฉินเฟยเพ่ิง 

* กงหลี หมายถึงมิลลิเมตร
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เอ่ยปาก กวาดตามองไปทั่วทั้งงานพลางยิ้มน้อยๆ

ไขน�้าแข็งนิลสามหยดไม่ได้มีมูลค่าเพียงเท่านี้แน่

หลังจากทั่วทั้งงานเงียบงันชั่วครู่ ก็มีคนบนชั้นสี่เสนอราคาต่อ

"หกหมื่นต�าลึงทอง"

ครั้นโม่อีเหรินได้ยินก็ขมวดค้ิวมุ่น เสียงน้ีคุ้นหูนัก คล้ายจะเป็น

หัวหน้าสมาคมช่างหลอมน่าเกลียดน่าชังผู้นั้น

"หกหมื่นห้าพันต�าลึงทอง"

เสียงนี้คุ้นหูยิ่งขึ้น นั่นก็คือท่านตาเจ๋อผู้ไม่ยอมแก่นี่เอง

"เจ็ดหมื่นต�าลึงทอง"

เสียงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อน โม่อีเหรินมองไปทางไป่หลี่จิงหงทันที

"เป็นประมุขตระกูลเซียว เซียวเทียนจั่ว"

ไป่หลี่จิงหงไม่เพียงเข้าใจในสีหน้านาง ทั้งยังเอ่ยฐานะของ 

ฝ่ายตรงข้ามออกมาทันที ชวนให้โม่อีเหรินเล่ือมใสย่ิงนัก ไป่หล่ีจิงหง 

รู้จักผู้คนมากมายจริงๆ

"เจ็ดหมื่นสองพันต�าลึงทอง"

"เป็นประมุขตระกูลต้วน ต้วนจงเหยียน"

ครั้งนี้โม่อีเหรินไม่ต้องถาม ไป่หลี่จิงหงก็เอ่ยออกมาเอง

"เจ็ดหมื่นห้าพันต�าลึงทอง"

ตระกูลฉู่! 

คนนี้ไม่ต้องพูดถึง พวกเขาต่างรู้กันดี

ต่อมาทั้งส�านักคุนหยาง ส�านักชิงหยวน ตัวแทนเชื้อพระวงศ  ์

สองแคว้น ผู้มีอ�านาจในดินแดนเทพยุทธ์หลายฝ่ายล้วนเข้าสู่การแข่งขัน
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ราคา จนราคาทะลุไปถึงหนึ่งแสนต�าลึงทองโดยเร็ว

ราคาประมูลเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทว่าคนส่วนใหญ่ล้วนล้มเลิก 

ไปเอง

แม้ตระกูลใหญ่และส�านักต่างๆ จะมั่งค่ังร�่ารวย ทว่าก็ไม่อาจ 

ผลาญเงินตระกูลเพียงเพ่ือเอาไขน�้าแข็งนิลเพียงสามหยด หลังจาก 

ราคาเพ่ิมข้ึนถึงหนึง่แสนห้าหมืน่ต�าลงึทองก็ทยอยกันตดัใจล้มเลกิในท่ีสุด

"...สองแสนต�าลึงทอง" ตัวแทนเชื้อพระวงศ์แคว้นมู่เสนอราคา

"สองแสนหน่ึงหมืน่ต�าลงึทอง" ตัวแทนเชือ้พระวงศ์แคว้นฉีเพ่ิมราคา

ทันที

"สองแสนห้าหมืน่ต�าลงึทอง" สมาคมหมอโอสถส่งเสียง ไขน�า้แข็งนิล 

เป็นสมุนไพรหายาก

"สองแสนหกหมื่นต�าลึงทอง" สมาคมช่างหลอมจะต้องคว้าชัยชนะ

ให้ได้

"สองแสนแปดหมื่นต�าลึงทอง" สมาคมหมอโอสถเพิ่มราคาอีกครั้ง

"สามแสนต�าลงึทอง" สมาคมช่างหลอมเดนิหน้าต่อไปไม่สนใจส่ิงใด 

"สามแสนหนึ่งหมื่นต�าลึงทอง"

"สามแสนห้าหมื่นต�าลึงทอง!"

เพียงมองจากการเสนอราคาก็ตระหนักได้ว่าสองสมาคมใหญ่น้ี

มั่งคั่งที่สุดในแผ่นดินใหญ่ ฝ่ายหนึ่งขายโอสถ ฝ่ายหนึ่งขายอาวุธ หาเงิน

เป็นกอบเป็นก�าภายในดินแดนเทพยุทธ์แห่งนี้ 

อีกท้ังต้ังแต่เริ่มเสนอราคาจนกระทั่งบัดนี้ ไป่หล่ีจิงหงยังไม่ยอม 

เข้าร่วมเสนอราคามาโดยตลอด
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โม่อเีหรนิทัง้ปวดใจกบัการตะโกนราคาหลายหมืน่ต�าลงึทอง ทัง้เอ่ยถาม 

อย่างสงสัยใคร่รู้ขึ้นว่า "จิงหง ท่านไม่ใช่อยากได้ไขน�้าแข็งนิลหรอกหรือ"

"อืม"

"เช่นนั้นไยท่านจึงไม่เสนอราคา"

"รออีกสักครู่"

ไป่หลี่จิงหงเพิ่งพูดจบ สมาคมช่างหลอมก็ตะโกนเสียงดังลั่น

"ห้าแสนต�าลึงทอง!"

ห้า...ห้าแสนต�าลึงทอง?!

พอตะโกนราคานี้ออกมา ทั่วทั้งห้องโถงพลันเงียบกริบ

ผู้คนบนชั้นสามรู้สึกหายใจล�าบากโดยพลัน

แค่ไขน�้าแข็งนิลสามหยดกลับตะโกนเสนอถึงราคาน้ี สมาคม 

ช่างหลอมร�า่รวยตามคาด! ใครมเีงินคนน้ันเสยีงดงั ยากจะหาท่ีใดเปรียบ

จริงๆ

"ห้าแสนต�าลึงทอง ห้าแสน! ยังมีใครอยากเสนอราคาอีกหรือไม่"  

ฉินเฟยมองไปรอบห้องโถง เห็นไม่มีคนตะโกนเสนอราคาอีก จึงก�าลัง 

จะนับถอยหลัง...

"หนึ่งล้านต�าลึงทอง" 

ในท่ีสุดไป่หลี่จิงหงก็ส่งเสียง ทุกคนล้วนอ้าปากค้าง โม่อีเหรินก็ 

อ้าปากค้างตามไปด้วย

หนึ่งล้าน?! นี่...ราคาสูงเกินไปหรือไม่!

"หน่ึง...หนึ่งล้านต�าลึงทอง! ยังมีคนเพ่ิมราคาอีกหรือไม่" ฉินเฟย

ตะโกนอีกครั้ง
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มู่หลินที่อยู่ในห้องรับรองแขกพิเศษเฉพาะของสมาคมช่างหลอม

ก�าลังกัดฟันกรอด

หนึ่งล้านต�าลึงทองไม่ใช่ว่าเขาจ่ายไม่ไหว แม้สมาคมช่างหลอม 

จะไม่ขาดเงนิ ทว่าหนึง่ล้านต�าลงึทองไม่ใช่เงนิจ�านวนน้อยๆ ไขน�า้แข็งนลิ

เพียงสามหยดไม่คุ้มค่ากับราคานี้จริงๆ

หากไม่ใช่เพราะไขน�า้แขง็นลิหาได้ยากย่ิง เขาก็ไม่มทีางเสนอราคา

ห้าแสนต�าลึงทองหรอก

แม้ว่าเดิมทีผู้ที่จะได้รับของในงานประมูลไปก็คือผู้ที่เสนอราคาสูง 

ทว่าความรูส้กึทีก่�าลงัจะได้ของมาแต่กลบัถูกช่วงชงิไปนัน้ก็ท�าให้เขารูส้กึ

ฉุนเฉียวยิ่ง

ใครกันแน่ที่อยากมีปัญหากับเขา!

รู้อยู่แล้วว่าสมาคมช่างหลอมจะต้องเอาของสิ่งน้ีมาให้ได้ ยังกล้า

แย่งไปอีก ช่างไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเลย!

พอนึกถึงจุดน้ี มู่หลินก็เรียกผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ด้านหลังพลาง

บอกให้เขาไปสืบมาอย่างละเอียดว่าฝ่ายตรงข้ามคือใคร 

ไม่เพียงแต่มู่หลิน คนในห้องรับรองแขกพิเศษอื่นๆ ก็ใคร่รู้นักว่า 

'บุตรล้างผลาญ' คนนี้คือใคร 

"หนึ่งล้านครั้งที่หนึ่ง หนึ่งล้านครั้งที่สอง หนึ่งล้านครั้งที่สาม ตกลง

ซื้อขาย!" ฉินเฟยเคาะตกลงซื้อขายบนเวทีจัดแสดง "ขอแสดงความยินดี

กับแขกพิเศษท่านนี้ด้วย" 

ฉินเฟยสั่งให้เจ้าหน้าท่ีส่งไขน�้าแข็งนิลไปทันที จากนั้นก็คล่ีคลาย

บรรยากาศแปลกประหลาดในห้องโถงโดยสั่งให้เจ้าหน้าที่เข็นสินค้า 
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ชิ้นต่อไปขึ้นมา 

"ของประมูลชิน้ต่อไปคอืหนึง่ในของลึกลบัสองอย่างในงานประมูล

ครั้งนี้" 

ขณะท่ีฉินเฟยกล่าวแนะน�า สมุนไพรชนิดหน่ึงก็ค่อยๆ อวดโฉม 

ต่อหน้าผู้คน 

ครัน้ผูค้นในห้องโถงเห็น ท่าทีแรกคอืตะลงึงนัก่อน จากนัน้ก็ท�าหน้า

งุนงงสงสัย 

สมุนไพรชนิดนี้มีลักษณะภายนอกคล้ายปีกวิหค สีแดงราวโลหิต  

มีรากสีม่วง สมุนไพรพิสดารเช่นนี้พวกเขากลับไม่รู้จัก 

ทว่าขณะท่ีโม่อีเหรินก�าลังจ้องมองสมุนไพรชนิดนั้น ดวงตานาง 

กลับเปล่งประกายยิ่ง! 

"ตามเง่ือนไขของผู้ขาย สมุนไพรชนิดนี้ไม่ใช่ผู้เสนอราคาสูงสุด 

จะได้มนัไป แต่...คนผูน้ั้นต้องรูจ้กัสมนุไพรชนดิน้ี รวมทัง้มคีวามสามารถ

ในการหลอมโอสถโดยใช้สมุนไพรชนิดนี้จากต�ารับยาแก้พิษท่ีผู ้ขาย 

เตรียมไว้ให้จึงจะได้มันไป" 

พอฉนิเฟยกล่าวถึงจดุน้ี ผูค้นทัว่ทัง้งานประมลูต่างกระซบิกระซาบกัน 

"ต้องรู้จักสมุนไพรชนิดนี้?" 

"แล้วยังต้องหลอมโอสถด้วย?" 

"สมุนไพรชนิดนี้มีค่าเพียงนั้นเชียวหรือ" 

"นี่คงไม่เป็นการหลอกลวงกระมัง" 

ฉินเฟยมองไปยังทุกผู้คนแล้วทิ้งประโยคหนึ่งไว้อย่างแผ่วเบา

"มูลค่าของสมุนไพรชนิดน้ีมีสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินรับรอง ระดับ

Page ������������������ 4.indd   61 2/10/2563 BE   17:08



62

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 4

ความล�้าค่าไม่เป็นรองไขน�้าแข็งนิลแน่" 

ฉินเฟยเพิ่งกล่าวออกไป ห้องโถงก็เสียงดังเกรียวกราวเซ็งแซ่ 

"ไม่ด้อยกว่าไขน�้าแข็งนิล?" 

"หรือว่าจะเป็นยาวิเศษที่ใช้เพิ่มก�าลังกายและพลังแก่นแท้?" 

"แล้วโอสถท้ังหมดในต�ารับยาแก้พิษน้ัน..." ฉินเฟยชะงักชั่วครู่ 

สายตากวาดมองไปยังห้องรบัรองแขกพิเศษบนชัน้สีแ่ล้วเอือ้นเอ่ยออกมา

อย่างเนิบช้า ชวนให้ทุกคนนั่งไม่ติด "สามารถแก้พิษร้ายแรงที่ถูกจัดเป็น

พิษประหลาดหนึ่งในสามของดินแดนเทพยุทธ์ได้...น่ันก็คือพิษจาก 

หยาดน�้าตาเทพยุทธ์" 
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ไป่หลี่จิงหงพลันตื่นตระหนก มองไปทางสมุนไพรชนิดนั้นทันที

ผู้คนท่ัวทั้งงานประมูลต่างกลั้นหายใจไว้ก่อน ตามมาด้วยเสียง

ตะโกนโห่ร้องดังระงมและกระซิบกระซาบปรึกษาหารือกัน

"หยาดน�้าตาเทพยุทธ์?"

"คอืพิษท่ี...สามารถก�าจดัวชิาของผูค้รองสตัว์วเิศษและนักยุทธ์ได้"

"พิษประหลาดในต�านาน!"

"แต่ว่าหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ไม่ได้ปรากฏมาเป็นเวลานานแล้ว 

ไม่ใช่หรือ"

"ไม่ปรากฏไม่ได้หมายความว่าหายสาบสูญนะ"

"ข้าได้ยินผู้อาวุโสเคยกล่าวว่าไร้ยาแก้!"

"สมุนไพรชนิดนี้กลับแก้พิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ได้?!"

"มิน่าเล่าถึงว่าระดับความล�้าค่าไม่ด้อยไปกว่าไขน�้าแข็งนิล!"

33
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ทันใดนั้นแววตาทุกคนล้วนมองไปทางสมุนไพรชนิดนั้นด้วย 

ความกระหายอย่างแรงกล้า ดูน่าสะพรึงกลัวกว่าตอนมองไขน�้าแข็งนิล

เมื่อครู่หลายเท่านัก 

ยามน้ีแม้แต่ห้องรับรองแขกพิเศษของหอซือม่ิงก็เกิดความชุลมุน

วุ่นวายขึ้น

"หากมีคนรู้จักสมุนไพรชนิดน้ี โปรดเขียนชื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ี

สมาคมพ่อค้าที่เฝ้าอยู่ด้านข้าง" ฉินเฟยเอ่ย

แม้ทกุคนจะมองสมนุไพรชนิดนัน้อย่างกระตอืรือร้น แต่ทีจ่นปัญญา

ก็คือพวกเขาไม่รู้จักสมุนไพรชนิดนั้นเลย ถึงแม้อยากจะตอบก็ตอบไม่ได้

ไป่หลี่จิงหงจดจ้องสมุนไพรชนิดน้ันเช่นกัน เขาอยากรู้ต�ารับยาแก้

พิษนั้นมากกว่าชื่อสมุนไพรเสียอีก

ขณะเดียวกันเขาก็มีข้อสงสัย หยาดน�้าตาเทพยุทธ์ถูกจัดเป็นพิษที่

ไร้ทางแก้มาหลายปี เขาไม่เคยได้ยินว่ามีคนแก้พิษนี้ได้ เหตุใดจู่ๆ ยามนี้

กลับปรากฏต�ารับยาแก้พิษกันเล่า อีกทั้งยังตระเตรียมโอสถไว้ให้

"เฮยเหยา เจ้ามานี่" ขณะที่ไป่หลี่จิงหงก�าลังตรึกตรองกับปัญหานี้

อยู่ โม่อีเหรินก็เรียกเฮยเหยามา

"ฮูหยินน้อยขอรับ" เฮยเหยาเดินขึ้นหน้ามาทันที

"เจ้ามอบอันนี้ให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้า" โม่อีเหรินยืน่กระดาษ

ที่พับแล้วแผ่นหนึ่งให้เขา

"นี่คือ?"

"ชื่อสมุนไพรชนิดนั้น เจ้ารีบไปเถิด" โม่อีเหรินเอ่ยเร่งเขาอย่างดีใจ

สมุนไพรชนิดนี้ต้องการเงื่อนไขมากมายในการเจริญเติบโต อีกทั้ง
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ตอนเก็บก็ยุ่งยากยิ่งนัก คิดไม่ถึงว่าจะได้พบที่นี่ นางช่างโชคดีเหลือเกิน!

"โม่อเีหรนิ...เจ้าหลอมยาแก้พิษหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์ได้?" ไป่หลีจ่งิหง 

รู้สึกตื่นเต้นอยู่บ้าง 

"ข้าก็ไม่รูเ้หมอืนกัน ต้องรอดตู�ารบัยาแก้พิษน้ันก่อนถึงจะตดัสนิได้" 

โม่อีเหรินตอบตามจริง

การหลอมโอสถ นอกจากตัวต�ารับแล้วยังต้องมีฝีมือในการหลอม

และการควบคุมไฟ ความเข้าใจในฤทธ์ิของโอสถก็ส�าคญัย่ิงนัก ขาดข้อใด 

ข้อหนึ่งไปก็ไม่อาจหลอมโอสถชั้นดีได้

"อืม" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้า แม้สีหน้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไร  

ทว่าในใจกลับอดตื่นเต้นไม่ได้

อย่างน้อยในยามนี้ก็ปรากฏต�ารับยาแก้พิษแล้ว

นี่จึงเป็นความหวังอย่างหนึ่งของเขา

โม่อเีหรนิก็รูถ้งึสาเหตทุีท่�าให้ไป่หลีจ่งิหงตืน่เต้น ทว่านางก็ไม่มัน่ใจ

เท่าไรนัก นางยังไม่กล้ารับรองว่าจะหลอมยาแก้ออกมาได้ เกรงว่า 

จะท�าให้เขายิ่งผิดหวัง

ทว่าหากมีโอกาส นางจะลองพยายามอย่างถึงที่สุดแน่นอน

สมาคมหมอโอสถก็เขียนชื่อสมุนไพรส่งไปเช่นกัน 

ยามน้ีเฟิงเจ๋อก็รู้สึกปีติยินดีที่ตนเองมาร่วมงานประมูลนี้ หากเขา

ไม่ได้มา ในสมาคมคงไม่มีใครรู้จักสมุนไพรชนิดนี้เป็นแน่

ในความเป็นจริงแล้วเฟิงเจ๋อก็ไม่เคยเห็นสมุนไพรชนิดนี้จริงๆ  

เช่นกัน
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สมุนไพรชนิดน้ีเป็นต�านานในดินแดนเทพยุทธ์ อย่างน้อยก็ไม่ได้

ปรากฏมาหลายร้อยปีแล้ว หากไม่ใช่เพราะเขาเป็นหัวหน้าสมาคม  

ยามว่างยังไปพลิกบันทึกหรือต�านานสมุนไพรหายากเหล่าน้ันอยู่บ้าง  

เขาอาจไม่กล้าเดาว่าเป็นสมุนไพรชนิดนี้จริงๆ

ยามเมื่อมอบค�าตอบออกไปแล้ว เฟิงเจ๋อก็ไม่มั่นใจเท่าไรนัก  

หวังว่าเขาคงไม่จ�าผิดกระมัง

เฟิงเจ๋ออดตื่นเต้นไม่ได้

หากหลอมยาแก้พิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ได้จริง นั่นช่างเป็นเรื่อง

ประเสริฐนัก!

เพียงไม่นาน กระดาษสองแผ่นน้ันก็ส่งไปถึงมือฉินเฟย จากนั้นก็

ไม่มีใครตอบอะไรอีก

ฉินเฟยอ่านรายละเอียดบนกระดาษสองแผ่นนั้น เขาอดแย้มย้ิม

ออกมาไม่ได้ แล้วก็พับกระดาษอีกครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ส่งไปยังหลังเวท ี

พร้อมตัวสมุนไพร

"แขกพิเศษสองท่านน้ีล้วนตอบถูกแล้ว ผูข้ายจะเจรจากับผูท้ีจ่ะได้รบั 

สมุนไพรชนิดนี้ไปด้วยตนเอง อันดับต่อไปเป็นสินค้าประมูลช้ินสุดท้าย 

ในงานครั้งนี้ และเป็นของลึกลับอีกอย่างหนึ่ง..."

ฉินเฟยพลันยกมือ ศิลาบันทึกก้อนหนึ่งก็ถูกเข็นออกมา 

พอทุกคนได้เหน็ต่างก็คิดตรงกันว่าศิลาบนัทึก...แปลกหรอืน่าสนใจ

ตรงที่ใดกัน

"เหมือนที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ ศิลาบันทึกก้อนนี้ ด้านในบันทึก
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ค่ายกลอย่างหนึ่งไว้..."

พอฉนิเฟยกล่าวถึงจดุนี ้สายตาทกุคนก็จบัจ้องท่ีศลิานัน้อกีครัง้ทันที

ค่ายกลเป็นของที่หายสาบสูญไปจากดินแดนเทพยุทธ์นานแล้ว 

ตามต�านาน ค่ายกลนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมาตลอด สามารถ 

ใช้โจมตีและป้องกันตัวได้ หากใช้อย่างเหมาะสม พลังท่ีแผ่ออกมาจะ 

อยู่เหนือนักยุทธ์ขั้นฟ้าหรือผู้บัญชาสัตว์วิเศษขึ้นไป 

แต่เป็นท่ีน่าเสียดาย บัดนี้บนแผ่นดินใหญ่มีเพียงคนของหอซือม่ิง

ที่เข้าใจในเรื่องค่ายกล ทั้งยังไม่เผยแพร่ออกสู่ภายนอกด้วย 

แล้วสถานท่ีอ่ืนท่ีมีการต้ังค่ายกลไว้น้ันแทบจะถูกทิ้งไว้นานแล้ว

ตั้งแต่อดีต ชนรุ่นหลังรู้เพียงวิธีการใช้ การรักษา แต่กลับไม่รู้วิธีการตั้ง 

ค่ายกล

คิดไม่ถึงว่ายามนี้กลับปรากฏศิลาบันทึกค่ายกลออกมา!

หลงัจากงานประมลูผ่านพ้นไป ชือ่เสยีงของสมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิ

จะต้องยิ่งดังระบือไกลแน่

แค่ไม่รู้ว่าคนที่น�าสิ่งนี้ออกมาประมูลเป็นใครกันแน่

"ข้าขอถามว่าค่ายกลที่บันทึกไว้ด้านในเป็นค่ายกลแบบใด"

ผู้ท่ีถามขึ้นนี้อยู่ในห้องรับรองแขกพิเศษห้องแรกทางด้านขวา... 

หอซือมิ่งนั่นเอง

นี่เป็นครั้งแรกที่คนของหอซือมิ่งส่งเสียงในงานประมูลวันนี้

ส�าหรับสินค้าประมูลท้ังหมดก่อนหน้าน้ี หอซือมิ่งเพียงแค่ดูเล่น  

จนกระทั่งไขน�้าแข็งนิลและสมุนไพรเมื่อครู่นี้

แม้ไขน�้าแข็งนิลจะหายาก หอซือมิ่งก็ไม่ได้ต้องการเสียทีเดียว  
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ดังนั้นจึงไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันราคา 

ทว่าเมือ่สมนุไพรชนดินัน้ถูกน�าออกมา แล้วยามท่ีกล่าวว่าสามารถ

แก้พิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ได้ คนจากหอซือมิ่งก็ตื่นเต้นอยู่พักหนึ่ง 

พวกเขาก็อยากได้สมุนไพรชนิดนั้นมาไว้ในมือ ทว่าจนปัญญาที่

หมอโอสถในหอซอืมิง่ไม่ได้มาด้วย พวกเขาไม่รู้เลยว่าน่ีคอืสมนุไพรอะไร

จึงท�าได้เพียงล้มเลิกชั่วคราว แต่ได้ตัดสินใจส่งเรื่องน้ีกลับไปรายงาน 

ประมุขหอซือมิ่งทันที

ครั้นในยามน้ีเปลี่ยนมาเป็นศิลาบันทึกค่ายกล คนของหอซือมิ่ง 

ก็ยิ่งตื่นเต้นดีใจเข้าไปใหญ่

ภายในหอซอืมิง่กไ็ด้มกีารถ่ายทอดเรือ่งค่ายกลนีไ้ว้ เสยีดายทีภ่าพ

ค่ายกลมีไม่มาก คนที่แตกฉานในเรื่องค่ายกลก็ย่ิงมีน้อย แต่กระนั้นก็ 

ไม่ได้มีผลกระทบต่อการรวบรวมค่ายกลของหอซือมิ่งแต่อย่างใด

ฉินเฟยไม่แปลกใจแม้แต่น้อยในค�าถามของหอซือมิ่ง เขากวาด

สายตามองทุกคนพลางยิ้มน้อยๆ

"สิ่งที่บันทึกอยู่ในศิลานี้เป็นค่ายกลป้องกันตัว ชื่อว่า 'ค่ายกล 

ห้าดารา' ด้านนอกค่ายกลใช้เพ่ือป้องกัน ส่วนด้านในใช้รวมพลังวิเศษ 

พลังการป้องกันของมันสามารถรับมือการโจมตีจากราชันยุทธ์และราชา

สัตว์วิเศษได้ ส่วนจะจัดการค่ายกลอย่างไร ใช้งานอย่างไร ก็ต้องขึ้นอยู่

กับความเข้าใจของแต่ละบุคคล"

ครัน้กล่าวถึงจดุนีก็้มคีนพิจารณาว่าควรเสนอราคาเท่าไร จะประมลู

ค่ายกลมาไว้ในมือโดยไม่ค�านึงถึงสิ่งใดดีหรือไม่ 

ในเมื่อมีค่ายกลไว้ในมือ แต่กลับใช้ไม่เป็น ก็เปรียบเสมือนกับเห็น
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สมบัติอยู่ตรงหน้าแต่กลับไม่อาจครอบครองได้ ทว่ายากนักกว่าท่ีจะมี 

ค่ายกลปรากฏมาสักครั้ง หากพลังป้องกันตัวของมันร้ายกาจเช่นนั้นจริง 

การไม่ได้มันมาครอบครองไม่ใช่เป็นการพลาดของล�้าค่าหรือ...

ดังนั้นผู้คนที่อยากได้มันมาครอบครองจึงวุ่นวายใจนัก

"ค่ายกลนี้ใช้รับมือกับราชันยุทธ์และราชาสัตว์วิเศษได้จริงหรือ"

"ขอเพียงต้ังค่ายกลเสร็จสมบูรณ์ก็ย่อมท�าได้" ฉินเฟยตอบอย่าง

มั่นใจ

ราชันยุทธ์และราชาสัตว์วิเศษอยู่เหนือกว่านักยุทธ์ข้ันฟ้าและ 

ผู้บัญชาสัตว์วิเศษ นับว่าเป็นผู้เลิศล�้าในดินแดนเทพยุทธ์

ยามนีห้วัหน้าของส�านกัพรรคแต่ละฝ่ายจ�านวนมากกว่าคร่ึงยังมฝีีมอื 

ไม่ถึงขั้นราชันยุทธ์หรือราชาสัตว์วิเศษ เมื่อใคร่ครวญเช่นนี้แล้ว การได้

ครอบครองค่ายกลนี้จะท�าให้คนผู้นั้นแทบจะไร้ศัตรูเลยล่ะสิ!

เดิมทีมีคนต้องการค่ายกลไม่มากเท่าไร ทว่าพอมาถึงยามนี้กลับมี

คนมากมายตัดสินใจจะเสนอราคา

"ศิลาบันทึกนี้ ราคาประมูลเริ่มต้นที่สามแสนต�าลึงทอง ทุกครั้งที่

เพ่ิมราคาต้องไม่ต�่ากว่าหนึ่งหมื่นต�าลึงทอง แต่ผู้ขายมีเงื่อนไขพิเศษ  

หากท้ายท่ีสุดแล้วราคาประมูลไม่ถึงระดับตามที่เขาต้องการ ก็จะถือว่า

ศิลาบันทึกน้ีหลุดการประมูลไป นอกจากน้ีผู้ประมูลที่มีเงินไม่เพียงพอ

สามารถเตรียมสมบัติที่ตนเองคิดว่ามีมูลค่าใกล้เคียงกับศิลาบันทึกเพ่ือ

น�ามาแลกเปลี่ยนได้ หากผู้ขายตกลงก็จะตกลงซื้อขายทันที"

แม้โดยทั่วไปในงานประมูลจะใช้เงินต�าลึงในการแลกเปลี่ยน ทว่า

หากผู้ขายมีเงื่อนไข ในกรณีท่ีไม่มีผลกระทบต่อก�าไรของงานประมูล  
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ก็สามารถแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของได้ 

ครัน้ฉนิเฟยกล่าวจบ ผูท่ี้มเีงนิไม่เพียงพอและอยากได้ศลิาบนัทกึนัน้ 

ก็เริม่นึกทบทวนทนัทีว่าตนเองเก็บสะสมอะไรทีม่มีลูค่าเพียงพอจะน�ามา

แลกเปลี่ยนได้บ้าง

ส่วนผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันค่อนข้างดีก็จะปรึกษาหารือร่วมกัน

ประมูลศิลาบันทึกนี้เสียเลย แล้วค่อยแบ่งกันใช้ทีหลัง

ยกตัวอย่างเช่นตระกูลฉู่และตระกูลต้วน เนื่องจากอี๋เหนียงของ

ประมุขตระกูลฉู่เป็นคุณหนูสกุลต้วน แล้วความสัมพันธ์ของสองตระกูล 

ก็ไม่เลว เรื่องท่ีมีผลประโยชน์ต่อสองตระกูลเช่นนี้ย่อมร่วมมือกันได้ 

อยู่แล้ว 

หลังจากที่โม่อีเหรินได้ฟังฉินเฟยอธิบายรายละเอียด นางก ็

ไม่มีความสนใจในศิลาบันทึกอีก

ไป่หลี่จิงหงจ้องศิลาบันทึกนั้นพลางไตร่ตรองเล็กน้อยก่อนเอ่ย  

"เฮยเหยา"

"ขอรับประมุขน้อย" เฮยเหยาตอบรับทันที

"เจ้าไปตามเจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้ามาให้ข้าที" 

"ขอรบั" เฮยเหยาหมนุกายจากไปทนัที โม่อเีหรนิก�าลงัคดิอยากถาม

อะไรบางอย่าง ทว่าชั่วอึดใจเฮยเหยาก็กลับมาแล้ว 

เฮยเหยามีความสามารถล�้าเลิศยิ่งนัก

"คณุชายไป่หลี ่มอีะไรให้ข้ารบัใช้หรอืขอรบั" เจ้าหน้าท่ีสมาคมพ่อค้า 

สุภาพยิ่งนัก

แขกพิเศษในห้องรบัรองนี ้หลงจูตู๊ก้�าชบัหนักหนาว่าต้องดแูลอย่างดี  
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ห้ามดูแคลนเด็ดขาด ดังน้ันเขาจะกล้าไม่เคารพนบนอบอย่างเต็มที ่

ได้อย่างไร ท่าทางของเขายามนี้จึงสุภาพยิ่ง

"ข้าอยากรู้ว่าผู้ขายศิลาบันทึกนี้คือใคร" ไป่หลี่จิงหงถามโดยพลัน

"คุณชายไป่หลี่ขอรับ ส�าหรับค�าถามนี้ข้าต้องไปถามหลงจู๊ตู้จึงจะ

ตอบท่านได้ โดยปกติแล้วพวกเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของผู้ขาย" 

เจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้าตอบอย่างละเอียด

"เช่นนั้นช่วยแจ้งหลงจู ๊ตู ้ด้วยว่าหลังจากจบงานประมูล ข้ามี 

บางค�าถามอยากถามเขา" 

"ได้ขอรบั" เจ้าหน้าท่ีสมาคมพ่อค้าตอบอย่างเคารพ แล้วหนัไปทาง

โม่อีเหริน "แม่นางโม่ หลังจากเสร็จงานประมูล ข้าจะมาพาท่านไปพบ 

ผู้ขายสมุนไพร สะดวกหรือไม่ขอรับ" 

"ได้" 

"เช่นน้ันข้าขอตัวก่อนนะขอรับ" เจ้าหน้าท่ีสมาคมพ่อค้ารีบถอย 

ออกไป 

"จิงหง ไยท่านจึงอยากพบผู้ขายก้อนหินน่ันล่ะ" โม่อีเหรินถาม 

อย่างอยากรู้อยากเห็น 

ก้อนหิน? เฮยเหยากระตุกมุมปากเล็กน้อย 

ศิลาบันทึกค่ายกลล�้าค่าย่ิงนัก ฮูหยินน้อย ไยฟังจากน�้าเสียงท่าน

คล้ายกับว่ามันเป็นเพียงก้อนหินเล็กๆ ข้างทางที่ไร้ประโยชน์ก้อนหนึ่งล่ะ 

"ข้าอยากรู้ว่าค่ายกลมาจากมือใคร" 

"มาจากมือใคร ส�าคัญนักหรือ" โม่อีเหรินท�าหน้างงงวย นาง 

ไม่รู้สึกว่าค่ายกลมีอะไรแปลกพิสดาร! 
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"อเีหรนิ ยังจ�าประวัตศิาสตร์ช่วงนัน้ทีข้่าเคยเล่าให้เจ้าฟังได้หรือไม่" 

"จ�าได้สิ" แดนถิ่นอ�านวยพร...เผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่ง...โม่อีเหริน

ขบคิดและเข้าใจในบัดดล "อ๋อ ท่านจะถามเรื่องค่ายกลในแดนถ่ิน 

อ�านวยพรหรือ"

ในดินแดนเทพยุทธ์ไม่มีนักค่ายกล แล้วค่ายกลแดนถ่ินอ�านวยพร

เก่ียวข้องกับความเป็นความตายบนแผ่นดินใหญ่ ไป่หล่ีจิงหงจึงอยาก

ตามหาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับค่ายกลไปซ่อมแซมแดนถิ่นอ�านวยพรหรือ

"ทั้งใช่และไม่ใช่" 

"เอ๋?" โม่อีเหรินงุนงงอีกครา

"ค่ายกลในแดนถ่ินอ�านวยพรมีความส�าคัญย่ิงนัก แต่ข้าอยาก 

ตามหาเผ่าตระกูลเฟิ่งสายท่ีหน่ึงซึ่งเร้นกายจากโลกภายนอกให้พบ

มากกว่า"

"ประมุขน้อย?" เฮยเหยาเอ่ยเสียงหนึ่งอย่างลังเล ไม่รู้ว่าตนเองควร

ห้ามประมุขน้อยเอ่ยออกมาหรือไม่

หลายปีทีผ่่านมาพวกเขาไม่ยุ่งเก่ียวกับเรือ่งของโลกภายนอกเช่นกัน  

มีเพียงยามจ�าเป็นเท่านั้นจึงเดินทางมาในดินแดนเทพยุทธ์ แล้วภารกิจ

ของตระกูลพวกเขาก็ไม่เคยเอื้อนเอ่ยกับผู้คนภายนอก

แม้ประมุขน้อยจะหมายปองในตัวฮูหยินน้อยอย่างชัดเจน ทว่า 

ในเมื่อยังไม่ได้เกี่ยวดองกัน แล้วยังไม่ได้ประกาศความสัมพันธ์กับ 

ฮูหยินน้อยในตระกูล การบอกความลับของตระกูลแก่ฮูหยินน้อยเช่นนี้...

สมควรหรือไม่

โม่อีเหรินไม่โฉดเขลา นางมองออกอยู่แล้วว่าเฮยเหยาคล้ายจะ 
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ห้ามปราม

"บอกไม่ได้หรือ ถ้าไม่สะดวกใจก็ไม่ต้องบอกข้าหรอก" นางเอ่ยกับ

ไป่หลี่จิงหงทันที

ทุกคนล้วนมีความลับ...นางก็มี ดังนั้นถ้าบอกไม่ได้ นางก็ไม่ฝืนใจ 

แม้ว่า...ในใจจะรู้สึกผิดหวังนิดหน่อย นิดหน่อยเท่านั้น...มีเพียงนิดเดียว 

นิดเดียวจริงๆ จนนางแทบจะมองข้ามไป 

"เจ้ารู้ได้" ไป่หลี่จิงหงโอบกอดนาง จากน้ันก็ใช้วิธีถ่ายทอดเสียง 

ให้นางได้ยินเพียงคนเดียว 

"ประมุขที่สูงส่งที่สุดในตระกูลเฟิ่งเรียกว่า 'ประมุขเฟิ่ง' หากเป็น 

สตรีเพศอาจถูกเรียกอย่างเคารพว่า 'ประมุขหวง'* เมื่อหลายพันปีก่อน 

สกุลไป่หลีเ่ป็นองครกัษ์ส่วนตัวของประมขุเฟ่ิง แต่หลงัจากเรือ่งนัน้เกิดขึน้

เมื่อหกพันปีที่แล้ว ประมุขเฟิ่งล้มเหลวไม่เป็นท่า หลังจากเผ่าตระกูลเฟิ่ง

สายที่หน่ึงเร้นกายจากโลกภายนอก สกุลไป่หล่ีก็เลือกท�าเช่นเดียวกัน  

รอให้ประมุขเฟิ่งคนต่อไปปรากฏขึ้น"

"แล้วหลังจากนั้นล่ะ" โม่อีเหรินฟังอย่างออกรสออกชาติ แล้วนางก็

ถ่ายทอดเสียงกลับไปที่เขาเช่นกัน

ไป่หลี่จิงหงเหลือบมองนางแวบหน่ึงอย่างแปลกใจ จากน้ันก็ 

คลายความแปลกใจลง

ความสามารถส่วนตัวของโม่อีเหรินล้วนมาจากโม่ซั่งเฉินทั้งสิ้น  

นั่นคือบุรุษที่แม้แต่ท่านพ่อของเขาเองยังอ่านใจไม่ออก หยั่งไม่ถึง ดังนั้น

เขาจึงไม่ต้องประหลาดใจในตัวนางอีก

* เฟิ่งหวง หรือหงส์ฟ้า คือพญานกในต�านาน ตัวผู้เรียกว่าเฟิ่ง ตัวเมียเรียกว่าหวง
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"ทีม่าของสกลุไป่หลีแ่ละตระกูลเฟ่ิงน้ันลกึซึง้ย่ิงนกั เมือ่หกพันปีทีแ่ล้ว 

แม้สกุลไป่หลี่อยากตามหาเผ่าตระกูลเฟิ่งสายท่ีหนึ่ง ทว่าเมื่อใคร่ครวญ

ถึงสาเหตุที่ตระกูลเฟิ่งเร้นกายจากโลกภายนอก กอปรกับตัวการหลักท่ี

ทรยศยังไม่ชัดแจ้งในช่วงเริ่มแรก ดังนั้นสกุลไป่หลี่จึงท�าได้เพียงจับตาดู

และตามหาคนอย่างลับๆ ต่อมาก็ยิ่งแทบจะไม่ได้ตามหาอีก

แต่ยามนี้ค่ายกลที่หายสาบสูญไปกลับปรากฏขึ้นอีกครั้ง

เจ้าก็รู้ว่าบัดน้ีในดินแดนเทพยุทธ์ ส่ิงที่ถ่ายทอดกันมามากมาย 

ล้วนหายสาบสญู เป็นผลให้ผูท้ีฝึ่กวิชาพัฒนาฝีมอืได้อย่างเชือ่งช้า หนทาง

ที่จะฝึกวิชาได้ก็น้อยลงจนน่าอนาถใจ

แต่ในเผ่าตระกูลเฟ่ิงสายท่ีหน่ึงกลบัเกบ็รักษาบนัทึกวิชามากมายไว้ 

อย่างสมบูรณ์พร้อม ไม่ว่าจะเป็นวิชาวรยุทธ์ เคล็ดวิชาวิเศษ วิชาโอสถ 

วิชาหลอมประดิษฐ์ รวมทั้งค่ายกล..." 

เขายังพูดไม่ทันจบ โม่อีเหรินก็เดาความหมายของเขาออก

"ท่านสงสัยว่าผู ้ขายก้อนหินก้อนน้ันมีความเก่ียวข้องกับเผ่า 

ตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่ง?"

"แม้ความเป็นไปได้จะมไีม่มาก แต่ถ้าท�าให้กระจ่างได้จะต้องดกีว่า

ทิ้งข้อสงสัยไว้"

"หากตามหาเผ่าตระกูลเฟ่ิงสายท่ีหนึง่พบ ท่านก็จะต้องไปท�าหน้าท่ี

เป็นองครักษ์หรือ"

"แน่นอนว่าไม่ใช่" ไป่หลี่จิงหงทอดสายตามองนาง

"อันท่ีจริงเมื่อหกพันปีก่อนหลังจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดข้ึน 

ขณะนั้นประมุขสกุลไป่หลี่ตายเพราะคุ้มกันประมุขเฟิ่ง องครักษ์จาก 
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สกุลไป่หลี่ก็ตายไปมากกว่าครึ่ง ดังนั้นขณะที่ประมุขเฟิ่งเสียชีวิต จึง 

ล้มเลิกภารกิจองครักษ์ของสกุลไป่หลี่ ต่อมาเผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หน่ึง 

ก็ลาขาดจากโลกภายนอก

ครานั้นประมุขน้อยของสกุลไป่หล่ีผู้เข้ารับต�าแหน่งประมุขตระกูล

ต่อก็รูส้กึเจบ็ปวดใจต่อการเสยีสละชวิีตของคนในตระกูล ดงันัน้จงึน�าพา

ผู้คนในตระกูลไปหาอีกสถานที่หน่ึงเพ่ือซ่อนตัว ซึ่งเป็นสถานที่ซ่อนตัว 

ของสกุลไป่หลี่โดยเฉพาะ

แม้สกุลไป่หลี่จะไม่ต้องเป็นองครักษ์ให้กับประมุขเฟิ่งอีกต่อไป  

ทว่าค�าสัญญาที่จะคุ ้มครองประมุขเฟิ ่งไม่มีทางแปรเปล่ียน แม้ว่า 

ประมุขเฟิ่งจะไม่ได้ปรากฏตัวก็ตาม แต่สกุลไป่หลี่ก็จะเป็นพันธมิตรกับ

เผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่งตลอดไป ไม่มีทางทรยศหักหลังแน่นอน 

ความปรารถนาที่จะตามหาคนเผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หน่ึงนั้นคือ

ความหวังเดิมของสกุลไป่หลี่ ตามหาพวกเขาเพ่ืออยากจะรู้ว่าพวกเขา

ปลอดภัยจริงๆ ทว่าจะไม่บีบบังคับ"

ดังนัน้ยามนีใ้นเมือ่มเีบาะแส แน่นอนว่าไป่หลีจ่งิหงจะต้องสอบถาม

อีกทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหกพันปีก่อนยุติลงหลังจากท่ีเผ่า 

ตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่งลาขาดจากโลกจริงๆ หรือ

ตามบนัทึกในสกุลไป่หลี ่เผ่าตระกูลเฟ่ิงสายทีห่น่ึงยังหาตวัการหลกั

ที่วางแผนหักหลังในเวลานั้นไม่พบ

เพียงแต่ในตอนน้ันคนของเผ่าตระกูลเฟิ ่งสายที่หนึ่งเสียชีวิต

มากมาย ดงัน้ันหลงัจากก�าจดัพวกทรยศภายในตระกลูได้แล้ว เพ่ือรกัษา

สายเลือดของเผ่าตระกูลเฟิ่งสายท่ีหนึ่งไว้และสืบทอดเชื้อสายต่อไป  
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จึงล้มเลิกการสืบสาวราวเรื่อง พวกเขาเลือกท่ีจะเร้นกายออกจากโลก

ภายนอก

แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหกพันปี ทว่าไป่หล่ีจงิหงกลับไม่คดิว่าเร่ืองราว

ได้ยุติลงแล้ว

เรื่อง 'แดนถิ่นอ�านวยพร' อาจเป็นหัวใจส�าคัญ

"ประมุขเผ่าไม่ใช่ประมุขเฟิ่งหรือ ตระกูลน้ีจะไร้ประมุขได้อย่างไร" 

โม่อีเหรินฟังจนงงงวย ตระกูลหนึ่งคงไม่อาจไร้ประมุขได้กระมัง

"เผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่ง แม้จะถูกเรียกขานว่า 'ตระกูลเฟิ่ง'  

เช่นกัน แต่ความจริงมาจากการแบ่งสายภรรยาเอกและสายอื่นๆ อีก  

เมื่อหกพันปีก่อนเผ่าตระกูลเฟิ่งสายท่ีหนึง่มจี�านวนผู้คนมากมาย ดงันัน้ 

จงึแบ่งออกเป็นหลายเผ่า แต่ละเผ่าจะมีหัวหน้าเผ่าคอยจัดการเรื่องราว

ภายในเผ่าเรียกว่า 'ประมุขเผ่า'

แล้วประมขุเฟ่ิงก็คือการมอียู่ท่ีพิเศษสดุและสูงส่งท่ีสุดในตระกูลเฟ่ิง

การก�าหนดผูท้ีจ่ะมาเป็นประมขุเฟ่ิงเป็นความลบัของเผ่าตระกูลเฟ่ิง

สายทีห่นึง่ เผ่าตระกูลเฟ่ิงสายท่ีหนึง่คดิว่าขอเพียงมปีระมขุเฟ่ิงอยู่ พวกเขา 

ก็จะแข็งแกร่ง ไม่มีทางพังพินาศได้

ดงัน้ันประมขุเฟ่ิงจงึเป็นจดุศนูย์รวมทีค่นในตระกูลทัง้หมดจงรกัภกัดี 

และเลือ่มใส เป็นผูน้�าสงูสดุ หากจะกล่าวว่าเป็นเทพเจ้าของเผ่าตระกูลเฟ่ิง 

สายที่หนึ่งก็ไม่นับว่าเกินเลย

ครานั้นคนที่สกุลไป่หลี่ปกป้องและจงรักภักดีก็คือประมุขเฟิ่งผู้นี้

ทว่าประมุขเฟิ่งกลับไม่ได้มีอยู่มาโดยตลอด หลังจากท่ีประมุขเฟิ่ง

ผูน้ั้นเสยีชวีติลงเมือ่หกพันปีทีแ่ล้ว เผ่าตระกูลเฟ่ิงสายทีห่น่ึงก็ไม่ปรากฏตวั 
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ประมุขเฟิ่งอีกเลยจวบจนบัดนี้"

วันนี้คือวันที่ไป่หลี่จิงหงพูดเยอะที่สุดตั้งแต่เกิดมา

"หกพันกว่าปี!" โม่อีเหรินอ้าปากค้าง ยุคจย่ากู่*? ช้าก่อน! นาง 

นึกค�าถามหนึ่งได้ "จิงหง ท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีประมุขเฟิ่งแล้ว"

"เพราะด้วยภารกิจองครักษ์ของสกุลไป่หลี่ ท�าให้พวกเรารู้สึกได้ว่า

ประมุขเฟิ่งยังด�ารงอยู่หรือไม่

แม้ประมขุเฟ่ิงคนท่ีแล้วจะล้มเลกิภารกิจองครักษ์ของสกุลไป่หลีไ่ป 

ทว่าสกุลไป่หลี่ยังคงมีวิธีรับรู้ถึงประมุขเฟิ่งได้เสมอมา 

สบิห้าปีก่อนท่านพ่อเคยสมัผสัได้ว่าประมขุเฟ่ิงคนใหม่ถอืก�าเนิดขึน้  

แต่ความรูส้กึน้ันบางเบาย่ิงนัก อีกทัง้ยงัเกิดขึน้เพียงชัว่พรบิตาก็หายวับไป  

ดังนั้นท่านพ่อจึงมิอาจยืนยันได้ 

เพราะสาเหตุนี้หลายปีน้ีสกุลไป่หลี่จึงออกตามหาที่อยู่ของเผ่า 

ตระกูลเฟ่ิงสายทีห่น่ึงอย่างลบัๆ มาตลอด แต่กลับคดิไม่ถึงว่าเมือ่สิบปีก่อน 

ท่านพ่อจะถูกแว้งกัด โดนพิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์เข้า" 

ในขณะที่ทั้งสองคนก�าลังถ่ายทอดเสียงเล่าความลับ ศิลาบันทึก 

บนเวทีจัดแสดงก็ถูกประมูลไปแล้ว

"...ครั้งท่ีสาม!" เสียงเคาะสามที "หอซือมิ่งประมูลโดยใช้เงิน 

หนึ่งล้านห้าแสนต�าลึงทอง ยาลูกกลอนฟื้นพลังชั้นยอดสิบขวด ทองค�า

หนึ่งชั่ง หอซือมิ่งประมูลได้ศิลาบันทึกค่ายกลไป" ฉินเฟยประกาศ 

เสียงดัง 

"งานประมูลในวันน้ีต้องสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่าน้ี ขอขอบพระคุณ 
* จย่ากู่ หมายถึงตัวอักษรโบราณที่จารบนกระดูกสัตว์หรือกระดองเต่า ถือเป็นอักษรท่ีเก่าแก่ที่สุดของจีน  
พบครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซาง (1,600-1,046 ปีก่อนคริสตกาล)
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ทุกท่านที่มาเข้าร่วมเป็นการเฉพาะ..." 

ในระหว่างที่ฉินเฟยกล่าวค�าขอบคุณเพื่อปิดงานประมูล เจ้าหน้าที่

สมาคมพ่อค้าที่เพิ่งจากไปก็กลับมายังห้องรับรองแขกพิเศษ 

"แม่นางโม่ ผู้ขายสมุนไพรอยากพบท่านสักคร้ัง ขอถามว่ายามน้ี

ท่านพอมีเวลาว่างหรือไม่ขอรับ" 

"ว่าง" โม่อีเหรินพยักหน้า 

"คณุชายไป่หลีข่อรบั อกีสกัครูห่ลงจูจ๊ะมาพบท่าน ขอท่านรออยู่ท่ีน่ี  

แม่นางโม่โปรดตามข้ามา" เจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้าเอ่ย 

"ไม่ต้อง ข้าจะไปกับนาง" ไป่หลี่จิงหงไม่วางใจ 

"เอ่อ..." เจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้าแสดงสีหน้าล�าบากใจ 

"จิงหง ข้าไปคนเดียวก็พอ ท่านรอข้าอยู่ที่นี่" โม่อีเหรินกล่าว 

ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของนาง แม้เข้ียวเงินจะ 

ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่เสี่ยวทุนอยู่ข้างกายนางตลอด 

นอกจากนี้นางก็มีฝีมือป้องกันตนเองได้ 

ไป่หลีจ่งิหงใคร่ครวญชัว่ครูจ่งึพยักหน้าตอบตกลง หลังจากนัน้มองไป 

ทางเจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้าพลางเอ่ยถาม "ผู้ขายอยู่ในงานประมูลหรือ"

"ขอ...ขอรับ" สายตาของคุณชายไป่หลี่...น่าเกรงขามยิ่งนัก 

ขณะท่ีไป่หลีจ่งิหงกวาดสายตามองมา เจ้าหน้าทีส่มาคมพ่อค้าก็รู้สึก 

กดดันอย่างยิ่ง

"ก็ได้ แล้วพานางกลับมาด้วย"

ประโยคนี้หมายความว่าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินต้องรับรองเรื่อง

ความปลอดภัยของโม่อีเหรินเป็นอย่างดี
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"เรือ่งนีแ้น่นอน แน่นอนขอรบั" เจ้าหน้าทีส่มาคมพ่อค้าลอบปาดเหง่ือ  

หลังจากนั้นก็รีบพาโม่อีเหรินออกจากห้องรับรองแขกพิเศษไป

คุณชายไป่หลี่ ช่าง...น่าเกรงขามเหลือเกิน!

โม่อเีหรนิเดนิตามเจ้าหน้าท่ีสมาคมพ่อค้ามาจนถึงห้องหนึง่บนชัน้ห้า 

ในหอประมูล หลังจากเดินเข้าไปก็พบหน้าทั้งสองฝ่าย

ฝ่ายหน่ึงในน้ันไม่เคยพบหน้ามาก่อน เขานัง่ในต�าแหน่งหลกัน่าจะ

เป็นผู้ขาย มีคนรับใช้สองคนยืนอยู่ด้านหลังเขา

มีกล่องโปร่งแสงกล่องหน่ึงวางไว้บนโต๊ะเต้ียข้างกายเขา ด้านใน

บรรจุสมุนไพรชนิดหนึ่ง

ครัน้มองจากรปูกายภายนอกเขาดมีูอายุราวสามสบิห้าปี เคร่ืองหน้า 

หล่อเหลา ท่าทางเก็บตัว สีหน้าเรียบเฉยคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

โดยสรปุแล้วเขาดเูป็นคนเดายากและรบัมอืยากด้วย นางจงึจดัไว้เป็น  

'บุคคลอันตราย' ผู้หนึ่ง

ทว่าไม่รู้เพราะเหตุใด พอโม่อีเหรินพบหน้าเขา ก็รู้สึกคล้ายกับ... 

เป็นกันเอง ราวกับว่า...เขาไม่มีทางท�าร้ายนาง

นี่ช่าง...ช่างเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดนัก โม่อีเหรินส่ันเทา 

ชั่วครู่ แล้วนางก็ขจัดความรู้สึกนี้ทิ้งไป

ส่วนอีกคนหนึ่งนางคุ้นเคยยิ่งนัก

"ท่านตาเจ๋อ?!"

"อีเหรินน้อย?!"

พอได้พบอีกฝ่ายที่นี่ ทั้งสองคนล้วนรู้ถึงสาเหตุ 
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"อีเหรินน้อย เจ้าก็รู้ว่าสมุนไพรชนิดน้ีคืออะไร?" เฟิงเจ๋อย้ิมตาหยี  

ดีอกดีใจย่ิงนัก เขาคิดไม่ผิดว่าสมุนไพรนั่นก็คือหญ้าโลหิตหงส์! เขา 

เพียงแต่เคยได้ยิน เคยอ่านเจอการบรรยายลักษณะในบันทึก แต่กลับ 

ไม่เคยเห็นสมุนไพรล�้าค่าของจริง

ที่คิดไม่ถึงคืออีเหรินน้อยก็รู้จักด้วย

แต่เน่ืองจากอีเหรินน้อยท�าให้เขาตะลึงมาหลายเรื่อง ดังนั้นครั้งนี้

เขาจึงไม่ตกตะลึงนานนัก เพียงแต่รู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้าง...

ตาแก่โม่ซัง่เฉนินัน่ดวงดีเพียงไรกัน ไยจงึมหีลานสาวท่ีเฉลยีวฉลาด

และความรู้กว้างขวางเช่นนี้

เฟิงเจ๋ออิจฉาริษยาอยู่ในใจเป็นครั้งที่ร้อย

ยามน้ีเขาเลือกท่ีจะลืมเรื่องหน่ึงไป นั่นก็คือโม่ซั่งเฉินเป็นคนสอน 

โม่อีเหรินมากับมือ เรื่องท่ีนางรู้ โม่ซั่งเฉินก็ต้องรู้ด้วย ดังนั้นผู้ท่ีมีความรู้

กว้างขวางอย่างแท้จริงควรจะเป็นโม่ซั่งเฉินถึงจะถูก

"ท่านตาเจ๋อ ท่านก็รูห้รอืเจ้าคะ" โม่อเีหรินมองข้ามดวงหน้าย้ิมแย้ม

ของเฟิงเจ๋อที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยนั่น นางแปลกใจอยู่บ้าง

"พอรู้บ้าง" เฟิงเจ๋อก็ไม่มั่นใจเสียทีเดียว

"หัวหน้าเฟิง แม่นางโม่ เชิญนั่ง"

พอบุรุษที่นั่งอยู่บนท่ีนั่งหลักเอ่ยปากก็เรียกขานชื่อของทั้งสองคน

อย่างถูกต้อง ประหยัดเวลาในการแนะน�า

"ขอบคุณเจ้าค่ะ"/"ขอบคุณ"

โม่อีเหรินและเฟิงเจ๋อเอ่ยพร้อมกัน แล้วพวกเขาก็นั่งกันคนละฝั่ง

"ข้าเป็นหัวหน้าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน เป็นผู้ขายสมุนไพรชนิดน้ี  
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ท้ังสองท่านเป็นแขกเพียงสองคนท่ีรู้จักสมุนไพรชนิดนี้" บุรุษผู้น้ันเอ่ย 

อย่างตรงไปตรงมา

เฟิงเจ๋อมองเขาอย่างประหลาดใจอยู่บ้าง

หัวหน้าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินหนุ่มแน่นเพียงนี้?

หัวหน้าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินไม่เคยปรากฏตัวมาก่อน จู่ๆ ยามน้ี

กลบัปรากฏตัวข้ึน อกีทัง้ยังมสีมนุไพรล�า้ค่าเช่นน้ี หวัหน้าสมาคมท่านน้ี...

"หัวหน้าสมาคมพ่อค้ามีนามว่าอะไร" ไม่ว่าในใจจะตะลึงพรึงเพริด

และสงสัยเพียงใด เฟิงเจ๋อก็ถามพลางยิ้มแย้มตามความเคยชิน 

หัวหน้าสมาคมพ่อค้ามองเฟิงเจ๋อแวบหนึ่ง "ข้ามีนามว่าเชียนลั่ง"

"หัวหน้าเชียน ยินดีที่ได้รู้จัก" ใบหน้าเฟิงเจ๋อยังคงประดับรอยยิ้ม

ใบหน้าย้ิมแย้มแจ่มใสก็คือสญัลกัษณ์ของหวัหน้าสมาคมหมอโอสถ  

แต่อย่านึกว่าเฟิงเจ๋อเป็นคนอารมณ์ดี คบหาได้ง่ายจากดวงหน้าน้ี  

ในความเป็นจริงเขาเฉียบแหลมย่ิงนัก! มิเช่นน้ันไยจึงสามารถน่ังใน

ต�าแหน่งหัวหน้าสมาคมอย่างมั่นคงได้

"ยินดีท่ีได้รู้จัก" เชียนลั่งตอบรับอย่างมีมารยาทเช่นกัน จากนั้นก็ 

น�าเข้าสู่หัวข้อทันที "ข้าขอชี้แจงหลักการของข้าก่อน หญ้าโลหิตหงส ์

ในที่น้ีมีทั้งหมดสามต้น ขอเพียงหลอมยาแก้พิษได้ เตาที่หนึ่งไม่ว่า 

จะหลอมออกมาได้กี่เม็ด ข้าต้องการจ�านวนคร่ึงหน่ึง แต่หากหลอม 

ออกมาได้เพียงสามเม็ด นั่นจะต้องเป็นของข้าทั้งหมด"

"แล้วหากหลอมไม่ได้ล่ะ" เฟิงเจ๋อถาม

"หากหลอมไม่ได้ ไม่ต้องชดใช้ แต่ท่านล่วงรู ้ต�ารับยาแก้พิษ 

หยาดน�้าตาเทพยุทธ์แล้ว เช่นนั้นภายภาคหน้าหากมีวันหนึ่งวันใดที่ท่าน
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สามารถหลอมโอสถชนิดนีไ้ด้ โปรดแจ้งสมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิด้วย อกีท้ัง

ต้องอนุญาตให้สมาคมพ่อค้ามีสิทธิพิเศษซื้อก่อน"

"ขอเพียงใช้หญ้าโลหติหงส์ก็สามารถหลอมยาแก้พิษออกมาได้แล้ว

หรือ" โม่อีเหรินถามอย่างใคร่รู้

"แน่นอนว่าไม่ใช่" เชียนลั่งหันไปหานางทันที น�้าเสียงที่เอ่ยกับนาง

ดูใกล้ชิดและมีความเป็นมนุษย์มากกว่าท่ีเอ่ยกับเฟิงเจ๋อ "ข้าได้เตรียม

สมุนไพรอื่นๆ ไว้ให้แล้วเป็นจ�านวนสามชุดเช่นกัน"

กล่าวถึงจุดนี้ เชียนลั่งก็มองคนทั้งสอง

"ข้าได้เตรียมสมุนไพรไว้สามชุด แสดงว่ามีโอกาสหลอมสามครั้ง  

ไม่ว่าใครจะเป็นคนหลอม ไม่ว่ากว่าจะได้โอสถออกมาต้องหลอมก่ีเตา  

ข้าต้องการเพียงโอสถในเตาแรกท่ีหลอมได้ สมุนไพรที่เหลือขอมอบให้

เป็นของตอบแทน ทั้งสองท่านฟังเข้าใจแล้วใช่หรือไม่" 

"อืม"/"เข้าใจแล้ว" เฟิงเจ๋อและโม่อีเหรินล้วนพยักหน้ากล่าว

"เช่นนั้นทั้งสองท่านมีใครอยากถอนตัวหรือไม่"

"ข้าต้องการสมุนไพร" โม่อีเหรินเอ่ยทันที

"ข้าหลอมโอสถมานบัครัง้ไม่ถ้วน แน่นอนว่าไม่มทีางพลาดยาแก้พิษ 

ล�้าค่าเช่นนี้" แน่นอนว่าเฟิงเจ๋อไม่อาจถอนตัวออกไปเองได้ ไม่ต้อง 

กล่าวถึงยาแก้พิษ แค่หญ้าโลหิตหงส์นี้ก็คู่ควรที่เขาจะช่วงชิงมา

"แม้จะกล่าวว่ามีสมุนไพรสามชุด แต่ว่าคนท่ีจะได้มันไปมีเพียง 

คนเดียว ในเมื่อทั้งสองท่านล้วนไม่คิดล้มเลิก เช่นนั้นอันดับต่อไปก็ขอให้

ทั้งสองท่านโปรดรับการทดสอบจากข้า"

"หัวหน้าเชียน ในเมื่อมีสมุนไพรสามชุด มิสู้ให้ข้าและอีเหรินน้อย 
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หลอมท้ังหมด หากหลอมได้ส�าเร็จ ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีส�าหรับ 

แผ่นดินใหญ่นะ" เฟิงเจ๋อกล่าวแนะน�า

จนกระท่ังบัดน้ียังไม่มียาแก้พิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์เลย ยามนี้ 

เฟิงเจ๋อมีโอกาสหลอมยาแก้พิษ เขาก็เป็นผู้อาศัยในดินแดนเทพยุทธ์ 

คนหนึ่ง แน่นอนว่าเขาจะต้องอยากออกแรงเพ่ือแผ่นดินใหญ่ หากม ี

ยาแก้พิษแล้ว ผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์ทั้งหมดก็ล้วนไม่มีทางถูก

ท�าร้ายด้วยพิษชนิดนี้อีกแน่นอน

"หัวหน้าเฟิงมปีณิธานท่ีอยากสร้างความผาสกุให้กับดนิแดนเทพยทุธ์  

ท�าให้คนเคารพเลื่อมใส แต่ข้าเป็นเพียงพ่อค้า ส่วนต�ารับยาแก้พิษนั้น 

ข้าไม่เคยคิดจะเผยแพร่ออกสูภ่ายนอกด้วยเหตผุลส่วนตวั ดงันัน้ผูท้ีจ่ะได้

สมุนไพรไปมีเพียงคนเดียว ส่วนจะหลอมยาแก้พิษได้หรือไม่ คงต้อง 

พึ่งเจตจ�านงของสวรรค์"

วาจาของเชียนลั่งเรียบง่ายย่ิงนัก ทว่าแสดงออกถึงความตั้งใจ 

อย่างชัดแจ้ง

เขาไม่สนใจการสร้างความผาสุกให้กับมนุษย์โลก เขาไม่ต้องการ

เพิ่มคนหลอมโอสถอีกคนเพื่อเพิ่มโอกาสการหลอมโอสถได้ส�าเร็จ 

ส่วนสมุนไพรสามชุดจะกลายเป็นของเสียท้ังหมดหรือไม่ เขาก็ 

ไม่แยแส

เฟิงเจ๋ออยากบันดาลโทสะอยู่บ้าง เขาเป็นหมอโอสถนะ โดยปกติ

สิง่ล�า้ค่าทีส่ดุของหมอโอสถก็คอืสมนุไพร อกีทัง้ท่ีเขาสนใจมากท่ีสดุก็คอื

การตามหาต�ารับยามาเพ่ิมและได้รู้เห็นต�ารับยาท่ีเป็นประโยชน์มากขึ้น 

ส่วนจะเป็นฝีมือเขาหลอมหรือไม่ เฟิงเจ๋อไม่สนใจมากนัก

Page ������������������ 4.indd   83 2/10/2563 BE   17:08



84

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 4

สิ่งที่เขาไม่ชอบใจอย่างย่ิงก็คือเชียนลั่งมีท่าทางไม่สนใจไยดีต่อ

สมุนไพรสักนิด ถึงแม้จะใช้สิ้นเปลือง อีกฝ่ายก็ไม่เจ็บไม่คันแต่อย่างใด

ไยจึงไม่เห็นคุณค่าสมุนไพร!

นี่จะต้องถูกสวรรค์ลงโทษแน่...

ถึงแม้จะรูว่้าเฟิงเจ๋อก�าลงัต�าหนิเขา เชยีนลัง่ก็ไม่สนใจ หากคนผูห้นึง่ 

ลุ่มหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะคลั่งไคล้ไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดา

เชียนลั่งคิดเสียว่าสีหน้าบิดเบี้ยวของเฟิงเจ ๋อมาจากอาการ  

'คลั่งไคล้' นั่น

"ในเมื่อท้ังสองท่านล้วนไม่อยากล้มเลิก เช่นนั้นบททดสอบต่อไป 

ก็คือ..."

เชยีนลัง่ดันกล่องโปร่งแสงไปด้านหน้า และส่งสญัญาณให้คนรบัใช้ 

น�าไปวางตรงกลางโต๊ะ 

"ใครเปิดมันออกได้ สมุนไพรก็จะตกเป็นของคนผู้นั้นทั้งหมด" 

สิน้เสยีงเอ่ยของเชยีนลัง่ เฟิงเจ๋อเอนตัวไปข้างหน้า พยายามอดกลัน้

ความตื่นเต้นไว้ เขามองส�ารวจหญ้าโลหิตหงส์อย่างละเอียด

น่ีเป็นสมุนไพรในต�านาน ในท่ีสุดเขาก็ได้เปิดหูเปิดตา...เฟิงเจ๋อ

ซาบซึ้งจนปาดน�้าตา

ทว่าเขาอยู่ในระยะประชิดเช่นนี้ กลับไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายใดๆ

มนุษย์สามารถใช้ไอวิเศษช่วยในการฝึกวิชาได้ ซึ่งจะท�าให้การ

สัมผัสรับรู้ในสรรพสิ่งละเอียดอ่อนขึ้น เฟิงเจ๋อเข้าใจดียิ่งนักเพราะเขาได้

สัมผัสสมุนไพรต่างๆ มาเป็นเวลานาน ขอเพียงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรง 

มันจะยิ่งแผ่ไอวิเศษออกมามากขึ้น

Page ������������������ 4.indd   84 2/10/2563 BE   17:08



85

อ๋ินเชียนอวี่

ทว่าหญ้าโลหิตหงส์กลบัไม่ปล่อยกล่ินอายออกมาแม้แต่น้อย เห็นชดั 

ว่าเบื้องหน้าคล้ายไม่มีสมุนไพรนี้อยู่เลย

นี่น่าจะเป็นประสิทธิภาพของกล่องโปร่งแสงใบนี้กระมัง

ทว่านอกจากสมนุไพรและกล่องแล้ว เขาไม่เหน็ส่วนใดทีจ่ะเปิดออกได้  

คล้ายว่านี่คือกล่องที่ปิดสนิท

จะเปิดออกอย่างไร!

ไม่ใช่สิ หากเป็นกล่องท่ีปิดมิดชิด เช่นนั้นจะน�าสมุนไพรไปวางอยู่

ด้านในได้อย่างไร

เฟิงเจ๋อย่ืนมือออกไป เขารู้สึกว่าสัมผัสถูกตัวกล่อง แต่ไม่ได้ม ี

ความรู้สึกว่าร่างกายสัมผัสโดนจริง

นี่มันวิธีอะไรกัน ท�าให้คนมองเห็น สัมผัสได้ แต่กลับไร้ความรู้สึก

ที่แท้จริง...

หรือว่า...

"น่ีคือ...ค่ายกล?" เฟิงเจ๋อมองเชียนลั่งอย่างนึกสงสัย ลอบตื่นเต้น

ในใจ

ส�าหรบัเรือ่งค่ายกล แม้เขาจะเป็นหมอโอสถ แต่ก็มคีวามใคร่รู้และ

ความใฝ่ฝันถึงซึ่งยากจะอธิบายได้

หากใช้ค่ายกลอย่างเหมาะสมจะมส่ีวนช่วยในการหลอมโอสถย่ิงนกั  

เสียดายที่ในสมาคมหมอโอสถไม่ได้เก็บบันทึกเกี่ยวกับค่ายกลไว้เลย

เชียนลั่งไม่ตอบข้อสงสัยของเฟิงเจ๋อ แต่กลับพุ่งความสนใจไปยัง

โม่อีเหริน

"แม่นางโม่ แล้วความคิดเห็นของเจ้าล่ะ"
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"นี่เป็นอาคมพรางตา" โม่อีเหรินตอบทันที

อันที่จริง...นี่ไม่ถือว่าเป็นค่ายกล! เพียงแต่เป็นอาคมส�าหรับปิดบัง

อ�าพรางอย่างหนึ่ง

ทว่านางไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าคนในดินแดนเทพยุทธ์มีความ

สามารถนี้!

โม ่อี เหรินมองเชียนลั่งอย ่างเคลือบแคลงเล็กน้อย รู ้สึกว ่า 

หัวหน้าสมาคมพ่อค้าท่านนี้เต็มไปด้วยปริศนา อีกทั้งจะต้องเป็นบุคคล 

ไม่ธรรมดาแน่

เชียนลั่งคลี่ยิ้ม "เช่นนั้นแม่นางโม่แก้ได้หรือไม่" 

"ข้าแก้ได้"

จากนั้นเชียนลั่งก็หันไปทางเฟิงเจ๋อ "หัวหน้าเฟิง ท่านแก้ได้หรือไม่"

แน่นอนว่าเฟิงเจ๋อเข้าใจในความหมายที่เขาถามประโยคนี้

"ข้าขอสละสิทธิ์แล้วกัน" เฟิงเจ๋อถอนตัวอย่างเด็ดขาด

ท�าเป็นก็คือท�าเป็น ท�าไม่เป็นก็คือท�าไม่เป็น จะให้เขาอวดอ้างว่า

ท�าได้เพียงเพราะอยากรักษาหน้า เขาท�าไม่ได้หรอก 

"เช่นนั้นแม่นางโม่ เชิญ" เชียนลั่งมองโม่อีเหริน สายตาเฝ้ารอคอย

อยู่บ้าง

โม่อีเหรินเดินขึ้นหน้า ย่ืนมือออกไป นางเพียงปาดเบาๆ... 

กล่องโปร่งแสงก็พลันหายวับไป มีเพียงกล่องหยกสีเขียวปรากฏ 

ออกมา

เฟิงเจ๋อยังไม่ทนัตกตะลงึ เขาก็เหน็โม่อเีหรนิยืน่มอืออกไปแตะเบาๆ 

กลางอากาศไม่ก่ีต�าแหน่ง เพราะพลังปฐมบนนิ้วของโม่อีเหรินเชื่อมโยง
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กับอาคมทีส่ร้างไว้ จงึเกิดเสยีงดงัเปรีย๊ะเบาๆ เสยีงหน่ึง กล่องหยกสเีขยีว

จึงเปิดออกเอง เผยให้เห็นหญ้าโลหิตหงส์สามต้นด้านใน

กลิ่นหอมของสมุนไพรเข้มข้นและมีไอร้อนแผ่ออกมา 

"อีเหรินน้อย เจ้าแก้ได้อย่างไร" เฟิงเจ๋อแสดงสีหน้าเล่ือมใส  

ช่างร้ายกาจยิ่งนัก!

เชียนลั่งระงับอารมณ์ตื่นเต้นอย่างสุดก�าลัง "หัวหน้าเฟิง ตาม

เงือ่นไข สมนุไพรน้ีตกเป็นของแม่นางโม่ ท่านน่าจะไม่มคีวามเหน็เป็นอืน่

กระมัง"

"ไม่มี" เฟิงเจ๋อไม่มีความเห็นเป็นอื่นแน่นอนอยู่แล้ว เขาเพียงแต ่

นึกชื่นชมนาง

อีเหรินน้อยท�าให้คนตะลึงยิ่งนัก!

ฝีมือเช่นนี้...หรือว่าตาแก่โม่ซั่งเฉินเป็นคนสอนอีก

ตาแก่ผู้นั้นแก้สิ่งนี้เป็นด้วยหรือ อัจฉริยะอะไรปานนั้น...

"เช่นน้ันข้ามเีรือ่งจะต้องเจรจากับแม่นางโม่ ไม่อาจรบัรองหวัหน้าเฟิง 

ได้แล้ว"

เชียนลั่งหันไปส่งสัญญาณให้คนข้างกาย คนผู ้นั้นมองข้าม 

สีหน้าเฟิงเจ๋อท่ียังอยากอยู่ต่อและเชิญเขาออกไปอย่างเคารพนบนอบ

โดยพลัน

ยามนี้ในห้องจึงเหลือเพียงแค่เชียนลั่งและโม่อีเหรินสองคน

โม่อเีหรนิเปิดกล่องออก จากน้ันมองเขาอย่างประหลาดใจเลก็น้อย

เชียนลั่งมองนางด้วยความประหลาดใจเช่นกัน แต่แฝงไว้ด้วย

ดวงตาเฉียบคม 
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"อาคมพรางตา ไม่ใช่วรยุทธ์ ไม่ใช่ค่ายกล ไม่ใช่การฝึกบ�าเพ็ญใดๆ 

ที่ถ่ายทอดกันในดินแดนเทพยุทธ์ในยามน้ี เจ้าเพียงมองก็รู้โดยพลัน  

โม่ซั่งเฉินเป็นคนสอนเจ้าหรือ"
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จู่ๆ ก็ได้ยินชื่อท่านตา โม่อีเหรินจึงกะพริบตาปริบๆ ด้วยความ

ประหลาดใจ

ทว่านอกจากท่านตาเหย่ียนแล้ว นางไม่เคยได้ยินท่านตากล่าวถึง

สหายรกัหรอืญาตคินอืน่ๆ เลย ฉะนัน้คนทีไ่ม่มคีวามเก่ียวข้องกับท่านตา 

นางไม่จ�าเป็นต้องจริงใจด้วย

แม้โม่อีเหรินจะเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกับเชียนลั่งอย่างประหลาด 

แต่...กับคนแปลกหน้า นางจะต้องสร้างก�าแพงในใจไว้ ดงันัน้จงึมองข้าม

ค�าถามของเขาไป

"ข้าเปิดกล่องออกแล้ว สมุนไพรนี้ตกเป็นของข้า แล้วต�ารับยาล่ะ"

รายละเอยีดในการประมลูคอืนางจะต้องหลอมยาแก้พิษหยาดน�า้ตา 

เทพยุทธ์ โม่อีเหรินไม่มีทางลืม

เชียนลั่งไม่โกรธที่นางรอบคอบและกล่าวออกมาเช่นนี้ เขาเพียง

34
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แย้มยิ้มอย่างใจกว้าง "อยู่ตรงนี้" 

สิ่งที่เขายื่นมากลับเป็นม้วนไผ่หยกม้วนหนึ่ง

ครั้นโม่อีเหรินมองไปที่ม้วนไผ่หยก ดวงตากลมๆ ของนางก็กะพริบ

ปริบๆ จากนั้นเงยหน้ามองเชียนลั่ง "สิ่งนี้..."

สหีน้าเชยีนลัง่เจอืด้วยรอยย้ิม แววตาอ่อนโยน ไร้ความเป็นปรปักษ์ 

การป้องกันตัว หรือเจตนาร้ายแม้เพียงกระผีกเดียว 

มีเพียงความสงบเยือกเย็น...

ม้วนไผ่หยกไม่ใช่เครื่องมือบันทึกที่ใช้กันทั่วไปในดินแดนเทพยุทธ์

เวลานี้

ดินแดนเทพยุทธ์มักใช้ศิลาบันทึก ไม่ว่าใครหยิบมันก็สามารถ 

อ่านได้

ทว่าม้วนไผ่หยกนั้นแตกต่างกัน หากไม่รู ้จักวิธีใช้ญาณวิเศษ  

จะไม่มีทางอ่านข้อมูลที่บันทึกในม้วนไผ่หยกได้เลย 

แต่เชียนลั่งกลับหยิบม้วนไผ่หยกออกมาทันที นี่เขาก�าลังทดสอบ

นาง?

หรือเขาคิดว่านางจะต้องรู้จักม้วนไผ่หยกแน่ เขาจงใจใช้วิธีน้ีเพ่ือ

แสดงออกถึงความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไรแอบแฝง

หรือว่า...เขามีเจตนาอื่น

"แม่นางโม่รู้วิธีอ่านมันหรือไม่" เชียนลั่งเอ่ยถามขึ้น

"หากข้าตอบว่าไม่รู้ล่ะ"

"น่ันเป็นเรื่องธรรมดา" เชียนลั่งคล้ายไม่ประหลาดใจสักนิด  

"ข้าสามารถสอนเจ้าได้ว่าจะอ่านมันอย่างไร"
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โม่อีเหรนิผนิหน้ามองเขาครูใ่หญ่แล้วเอ่ยว่า "ท่านช่างประหลาดนัก"

"เอ๊ะ?" เขาประหลาดนักหรือ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้รับค�าวิจารณ์เช่นนี้ 

สีหน้าของเชียนลั่งจึงดูประหลาดใจอยู่บ้างจริงๆ

"ศิลาบันทึกค่ายกลที่ปรากฏในงานประมูลเมื่อครู ่ เห็นชัดว่า 

ท�าจากหินซึ่งเป็นสิ่งของที่ใครๆ ก็รู้จัก แต่ยามนี้ไยท่านจึงมักหยิบสิ่งของ

บางอย่างทีผู่ค้นทัว่ไปอาจจะไม่รูจ้กัออกมาให้ข้าดลู่ะ" โม่อเีหรนิขมวดคิว้

พลางบ่นเล็กน้อย "ท�าเช่นนี้ข้าล�าบากใจยิ่งนัก" 

"ข้าท�าให้เจ้าล�าบากใจตรงท่ีใด" รอยย้ิมในดวงตาเชียนล่ังลึกล�้า 

ยิ่งนัก

"หากเรื่องเหล่าน้ีล้วนเป็นความลับ แล้วท่านบอกความลับแก่ข้า 

ก็เท่ากับให้ข้าอยู่ใกล้อันตราย น่ันนับว่าเป็นปัญหายิ่งนัก" โม่อีเหริน 

แสดงสีหน้าเคร่งเครียด 

เชยีนลัง่คลีย้ิ่ม "ความลบัก็เป็นความรู้อย่างหนึง่ ยามจ�าเป็นก็สามารถ 

เปลี่ยนเป็นวิธีเอาตัวรอดได้ ไยพอมาถึงเจ้า ความลับกลับกลายเป็น 

สิ่งอันตรายล่ะ" 

"ช่างเถอะ ถึงจะอันตรายแล้วอย่างไร หากผู้ใดคิดจะเอาชีวิตข้า 

คงล�าบากสักหน่อยล่ะ" โม่อีเหรินพึมพ�า

"เจ้ามั่นใจในตนเองเช่นนี้ว่าผู้อื่นไม่อาจฆ่าเจ้าได้?"

นี่ชวนให้เชียนลั่งสงสัยใคร่รู้ในตัวนางเล็กน้อย

ครั้นมองจากรูปกายภายนอก โม่อีเหรินเป็นเพียงแม่นางน้อย

บอบบาง อ่อนแรง ไม่มแีรงแม้แต่จะมดัไก่ แม้นางจะถนดัด้านการใช้พิษ 

แต่กลับไม่ได้แสดงออกว่านั่นคือการรับรองว่านางจะเอาชีวิตรอดได้  
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หรือจะไม่มีใครท�าร้ายนางได้

ทว่ากลิ่นอายบนร่างนางช่างแปลกยิ่งนัก

เขาสัมผัสได้ นั่นไม่ใช่พลังยุทธ์ อีกทั้งไม่ใช่พลังวิเศษ แต่เป็นพลัง

อีกอย่างหนึ่ง

ซ�า้บนร่างนางยังมกีลิน่อายสตัว์วิเศษชนดิใดชนดิหนึง่ซ่ึงรุนแรงมาก 

ที่น่าแปลกก็คือเขากลับไร้หนทางสัมผัสได้ว่านั่นคือสัตว์วิเศษชนิดใด

ยังมี...ชุดปีกสวรรค์บนร่างนาง

นี่คือวิธีที่โม่ซั่งเฉินใช้ปกป้องนางหรือ

โม่ซ่ังเฉิน...ในท่ีสุดก็สอนหลานสาวจนกลายเป็น...แม่นางน้อยที่

ท�าให้ผู้คนปวดหัวจริงๆ 

"แล้วท่านอยากจะสังหารข้าหรือไม่ล่ะ" โม่อีเหรินมองเขาพลาง 

เอ่ยถาม

"ไม่อยาก" เชียนลั่งแทบจะตอบทันทีทันใดโดยไม่ต้องคิด

"เช่นน้ันก็ดีแล้ว" จากน้ันโม่อีเหรินก็หยิบม้วนไผ่หยกมาและอ่าน 

รายละเอียดด้านในอย่างง่ายดาย

ม้วนไผ่หยกไม่ได้บันทึกเพียงต�ารับยาแก้พิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์

เท่านั้น ขณะเดียวกันก็บันทึกต�ารับยาพิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ไว้ด้วย 

คิดไม่ถึงว่าสมุนไพรหลักที่ใช้หลอมหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ก็คือ 

หญ้าโลหิตหงส์นี่เอง!

อันที่จริงหญ้าโลหิตหงส์มีสองประเภท พวกมันเติบโตมาพร้อมกัน 

ลักษณะและสีของใบเหมือนกัน มีอย่างเดียวที่แตกต่างคือส่วนราก 

หญ้าโลหิตหงส์รากด�ามีสรรพคุณกดักร่อนและไอมรณะเข้มข้นนกั 
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นี่ก็คือสมุนไพรตัวหลักใน 'หยาดน�้าตาเทพยุทธ์' การหลอมจนกลายเป็น

หยาดน�า้ตาเทพยุทธ์น้ันจะต้องดดูซบัไอวิเศษเข้าไปด้วยเพ่ือให้ยาออกฤทธ์ิ 

ได้ดียิ่งขึ้น

อกีประเภทหนึง่คือหญ้าโลหติหงส์รากม่วง ซึง่แตกต่างจากหญ้าโลหติ 

หงส์รากด�า หญ้าโลหิตหงส์รากม่วงนั้นแฝงไว้ด้วยพลังชีวิตและพลัง 

การฟื้นคืนอันอุดมสมบูรณ์ สามารถก�าจัดไอมรณะและพลังกัดกร่อนได้ 

ดังนั้นจึงกลายเป็นวัตถุดิบหลักในยาแก้พิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์

ทว่าการจะหลอมหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์ไม่ง่ายดายเช่นนัน้ แค่หลอม

วัตถุดิบก็นับเป็นปัญหาใหญ่แล้ว

หญ้าโลหิตหงส์เติบโตในแถบพ้ืนที่ที่มีความร้อนสูง ดังน้ันมันจึง  

'ทนความร้อน' ได้สูงพอควร เชื้อไฟธรรมดามิอาจหลอมหญ้าโลหิตหงส์

ให้กลายเป็นโอสถได้ 

อีกท้ังหญ้าโลหิตหงส์รากม่วงยังทนความร้อนได้สูงกว่ารากด�า 

เกือบเท่าหนึ่ง ดังนั้นจึงยิ่งหลอมยากขึ้น

ทว่าหากสมุนไพรไม่เคยผ่านกระบวนการหลอมมาก่อนก็ไม่อาจ

ก�าจัดสิ่งเจือปนออกไปได้ และไม่สามารถท�าให้วัตถุดิบละลายรวมตัว 

กับส่วนผสมตัวอื่นๆ 

ทว่าส�าหรับโม่อีเหรินแล้ว ไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเลยแม้แต่น้อย

ครั้นโม่อีเหรินอ่านต�ารับโอสถและใจความส�าคัญเสร็จก็ถามเขา

เป็นการลองเชิง "ท่านรีบร้อนอยากจะได้ยาแก้พิษหรือไม่"

"เจ้าหลอมได้ตอนน้ีหรือ" นี่นาง...อ่านรายละเอียดในม้วนไผ่หยก

จบแล้ว?!
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ความจริงสองข้อนี้ล้วนส่งผลให้เชียนลั่งตะลึงงันยิ่งนัก

"อืม" โม่อีเหรินพยักหน้าพลางส่งเสียงตอบเพียงสั้นๆ

เชียนลั่งประหลาดใจจนพูดไม่ออก ยาแก้พิษหลอมได้ยากกว่า 

ยาพิษเสียอีก เขานึกไม่ถึงว่านางพร้อมจะหลอมในเวลานี้

ก็ได้ เช่นนั้นแล้วแต่นางเถิด

จากฝีมอืการหลอมโอสถของนางอาจท�าให้เขาได้รูถึ้งฝีมอืการหลอม 

โอสถของโม่ซั่งเฉินว่าพัฒนาถึงขั้นใดแล้ว

เชียนลั่งถ่ายทอดค�าสั่งลงไปโดยพลัน ให้คนจัดเตรียมห้องหลอม

โอสถห้องหนึ่ง ซ�้ายังให้น�าสมุนไพรตัวอื่นไปวางไว้ด้านในด้วย

"หากข้าหลอมส�าเร็จ ท่านจะประเมินผลของยาแก้พิษได้หรือไม่"  

โม่อีเหรินถามโดยพลัน

แม้โม่อีเหรินจะมั่นใจในฝีมือการหลอมโอสถของตนเอง ทว่านาง

ไม่มีความรู้เรื่องพิษอันร้ายแรงของ 'หยาดน�้าตาเทพยุทธ์' มาก่อน และ

ไม่ค่อยมั่นใจในผลของยาแก้พิษนัก

"ได้" เชียนลั่งพยักหน้าพลางเอ่ยตอบรับ

"ท่าน...คงเป็นหมอโอสถกระมัง"

"ไยจึงถามเช่นนี้"

"สัญชาตญาณ" 

"..." เพียงแค่สัญชาตญาณ นางก็ถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นน้ี  

นี่ท�าให้เชียนลั่งจนค�าพูดไปโดยพลัน

"ใช่หรือไม่เล่า" โม่อีเหรินซักไซ้

"ใช่" เชยีนลัง่เพียงลงัเลเลก็น้อย แล้วกพ็ยักหน้ายอมรบัอย่างเปิดเผย  
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"แต่ข้าไม่สามารถหลอมหญ้าโลหิตหงส์รากม่วงได้" นี่ก็คือเหตุผลที่เขา

ต้องการให้คนอื่นมาหลอมยาแก้พิษ

"อ๋อ..." เขาคงติดอยู่ที่ 'เชื้อไฟ' กระมัง!

เมื่อฟังดูเช่นนี้ ฝีมือของหัวหน้าสมาคมพ่อค้าผู้นี้ก็ลึกลับยิ่งนัก! 

อีกทั้งไม่แน่ว่าอันที่จริงแล้วเขาอาจร้ายกาจมากก็เป็นได้

นางจ�าได้ว่าแต่ก่อนยามอ่านเรือ่งราวและบคุคลในดนิแดนเทพยุทธ์

ที่ท่านตาเหยี่ยนส่งมาให้นั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเชียนลั่งเลย

เพราะหัวหน้าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินท�าตัวลึกลับซับซ้อน แล้วก็ 

แทบไม่มีใครเคยพบเขา

ทว่ายามนี้นางไม่เพียงได้พบ ยังรู้ว่าเขาเป็นหมอโอสถด้วย ส่วน 

พลังยุทธ์...บนร่างเขาไม่มีพลังยุทธ์และพลังวิเศษ กลิ่นอายนั้นคล้ายกับ

พลังปฐมของนางเล็กน้อย

วิธีฝึกบ�าเพ็ญของเขาเหมือนข้าหรือไม่นะ

โม่อีเหรินมองเขาอย่างอยากรู ้อยากเห็น เวลานี้คนท่ีออกไป 

เตรียมการก็กลับมาแล้ว

"ยามน้ีห้องหลอมโอสถจดัเตรยีมเรียบร้อยแล้ว สมนุไพรอืน่ก็วางไว้

ในห้องหลอมโอสถแล้วขอรับ"

"อืม" เชียนลั่งพยักหน้ารับ ก่อนจะหันไปทางโม่อีเหริน "แม่นางโม่ 

พวกเราไปกันเถิด"

ยามนัน้เองคนทีอ่อกไปเตรยีมการก็รายงานขึน้ "นอกจากนีห้ลงจูตู๊้

ยังฝากมาแจ้งว่าคุณชายไป่หลี่ต้องการพบแม่นางโม่ขอรับ" 

"ไป่หลี่?"
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เป็นแซ่ที่ไม่ได้พานพบเสียนาน...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6539-
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