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ค�ำน�ำ

หลังอ่าน 'ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว' เล่ม 1 จบไปแล้ว รู้สึก 

เช่นเดียวกันหรือไม่คะว่าเรื่องราวน่าติดตามอย่างมาก ตอนที่อ่านจะไม่สามารถ 

คาดเดาได้เลยว่าอุปสรรคหรือด่านต่อๆ ไปทีซ่เูพยีนจือ่ต้องพบเจอคอือะไร อย่างเช่น

ตอนท่ีนางเอกของเราจะต้องเข้าสอบด้วยหัวข้อที่แตกต่างกัน ก็ชวนให้ลุ้นเหลือเกิน

ว่าหัวข้อถดัไปคอือะไร แล้วนางจะใช้วิธใีดผ่านไปได้ อกีทัง้จะได้คะแนนเตม็อกีหรอืไม่  

สรุปก็คืออ่านแล้ววางไม่ได้ ต้องอ่านรวดเดียวจบเท่านั้นเลยค่ะ ในเล่ม 2 นี้ก็ยังคง

เป็นเช่นนั้นอยู่ ท่ีเพ่ิมเติมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระ-นางที่จะมีให้เห็นมากขึ้น  

มิหน�าซ�้ายังมีตัวละครชายอื่นๆ ที่เข้ามาผจญภัยไปกับซูเพียนจื่อของเราอีกค่ะ

โดยในเล่มนีซ้เูพยีนจือ่ได้เดนิทางออกจากถ�า้พนัจิง้จอกมาสกัพกัหนึง่แล้ว ใคร

จะไปคาดคดิว่าคนืวนัทีแ่สนสนกุสนานของนางจะถกูท�าลายลงเพราะบรุุษลึกลบัผูห้นึง่

พยายามไล่ฆ่านาง ในช่วงเวลาช้ีเป็นช้ีตายของนางนั้น ฝูอวิ๋นพร้อมเอาตนเองเข้า 

ปกป้อง ทว่าสิง่ท่ีคาดไม่ถงึกคื็อนางกลับได้รบั 'ของขวัญ' บางอย่างจากเหตกุารณ์นีเ้ข้า 

อีกด้วย ซูเพียนจ่ือได้ใช้ตัวตนใหม่ในฐานะคนของตระกูลแพทย์ นางได้ช่วยกอบกู้

ตระกูลจากการถูกดูหมิ่น มิหน�าซ�้าจากเหตุการณ์นี้ตัวตนใหม่ของนางได้ถูกสลักลึก

ในดวงใจของเจิ้งเฮ่าอี้ไปโดยไม่รู้ตัว หากทุกท่านอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะ

เป็นเช่นไรต่อ ภารกิจของซูเพียนจ่ือในฐานะตระกูลสิบแปดมงกุฎจะส�าเร็จหรือไม่ 

แล้วในฐานะบุตรหลานตระกูลแพทย์เล่าจะด�าเนินเช่นไรต่อไป พร้อมแล้วก็ขึ้นหลัง 

ฝูอวิ๋นตะลุยฝ่าทั้งความรักทั้งอุปสรรคในใต้หล้านี้ไปด้วยกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เจิ้งเฮ่าอี้จับจ้องแม่นางหลิ่วผู ้น้ีแน่วนิ่ง ในดวงตาของเขาไม่เพียงเผยแววตกตะลึงใน 

ความงาม หากยังปนด้วยความฉงนอันเข้มข้น

นางพาให้เขารู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด เส้นผมท่ียาวจรดเอวนั้นท�าให้เขานึกถึง 'เน้ือคู่

ตามดวงชะตา' ที่ปู่เฉินอวี่เรียกให้เขาไปพบเมื่อครึ่งค่อนปีก่อน

เขาจ�าหน้าตาของเด็กสาวคนนั้นได้ไม่ชัดเจนก็จริงอยู่ แต่ในความรู้สึกแล้วอย่างมากนางก็

เพียงนับได้ว่าสวยหมดจด เปรยีบกับรปูโฉมซึง่งามเป็นเอกของสาวน้อยท่ีอยู่ตรงหน้าผูน้ี้ช่างแตกต่างกัน 

ไกลแสนไกลเหลือเกิน

สาวน้อยผู้มีนามว่า 'เชียนหวง' น้ีดูคล้ายดอกบัวหิมะแรกแย้มใต้แสงตะวันอันอบอุ่นบน 

ยอดเขาหมิะ งามพิสทุธ์ิสงูส่งไม่แปดเป้ือนผงธุลแีม้เพียงน้อย ดวงตาทีเ่ป่ียมชวีติชวีาของนางกระจ่างใส 

ดุจสายน�้าในฤดูสารท ย่ิงท�าให้ใบหน้าท่ีงามล�้าจนผู้อื่นรู้สึกต�่าต้อยนั้นถูกแต่งแต้มด้วยความร่าเริง

สดใส ชะล้างกลิ่นอายความเย็นชาถือตัวออกไป ชวนให้ผู้พบเห็นอยากใกล้ชิดอย่างห้ามใจไม่อยู่

เจิ้งเฮ่าอี้มิอาจไม่ยอมรับ น่ีคือสตรีผู้งามน่าหลงใหลท่ีสุดท่ีตนเคยพบพาน ขอเพียงเคย 

พบหน้ากันมาก่อน เขาก็ไม่มีทางลืมเลือนจากใจไปเด็ดขาด



แนะน�ำตัวละคร

✱ ซูเพียนจ่ือ  สาวน้อยสกุลซูที่แขนซ้ายมีสัญลักษณ์พรสวรรค์รูป 

เมฆมงคลสีมรกต แขนขวามีสัญลักษณ์สายโลหิต 

รูปจันทร์เสี้ยว ใช้ชื่อปลอมในร่างบุรุษว่า 'เซี่ยงอวี่'

✱ เจิ้งเฮ่าอี้  ชายหนุ่มผู้ย่างเท้าบนเส้นทางยุทธ์ตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ 

สีหน้าสุขุมหนักแน่น ทั้งยังมีความเข้มแข็งเด็ดเด่ียว 

ที่คนในวัยเดียวกันไม่มี

✱ ฝูอวิ๋น  ท่านอาชาเทพผูเ้ป็นสัตวพ์าหนะของซูเพียนจือ่ รูปรา่ง

ผอมกะหร่องจนเห็นซี่โครง ดูขี้เหร่เป็นอย่างยิ่ง

✱ ซูหู่ลู่  ลงุใหญ่ของซเูพียนจือ่ อาจารย์ของซมู่านม่าน เกลยีดชัง 

ซูหู่หลี่มาก

✱ ปู่เฉินอวี ่  ทายาทรุน่ทีส่ามสบิหกของตระกลูเทวพยากรณ์ มรีปูโฉม 

ราศีปานเซยีนบนโลกมนษุย์ มคีวามสามารถในการท�านาย 

ลิขิตฟ้า

✱ หลิ่วฉิงซิน  มารดาของซูเพียนจื่อ เป็นทายาทที่โดดเด่นที่สุดของ

ตระกูลแพทย์สกุลหลิ่ว หายสาบสูญไปเนิ่นนานแล้ว

✱ อวิ๋นชิงอิ่ง  หญิงจอมเสแสร้งแห่งตระกูลเทวโอสถ ยอดฝีมือที่

ลอืนามในหมูผู่ฝึ้กวชิารุน่หนุม่สาว ได้รบัการยอมรบัจาก  

'ศิลาร้อยสมุนไพร' วัตถุศักดิ์สิทธิ์ประจ�าตระกูล



ตระกูลนักปกครองสกุลเจิ้ง

ตระกูลเทวโอสถสกุลอวิ๋น

ตระกูลขุนพลสวรรค์สกุลทัง

ตระกูลสิบแปดมงกุฎสกุลซู

ตระกูลจอมโจรสกุลฉิน

ตระกูลเซียนขโมยสกุลหาน

ตระกูลนักฆ่าสกุลเตียว

ตระกูลไสยเวทสกุลอู

สามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ

ห้าตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรม
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เมือ่ม่านราตรคีลีค่ลมุลงมา เสยีงร้องพิกลทีแ่หลมสงูกดั็งขึน้หนหน่ึง

จากท้ายอ�าเภอ ชาวบ้านในท้องที่ล้วนแตกต่ืนจนหน้าถอดสี ต่างเดาว่า 

มีสัตว์อสูรก�าลังจะบุกมาแล้ว

หลิวต้าฟาท่ีปกติวางโตไปทั่วก็ขวัญกระเจิงจนถึงกับกลิ้งตกจาก

เตียง ก่อนจะวิ่งถลาไปขอความช่วยเหลือยังที่พักของซูเพียนจื่อทันใด

ซูเพียนจื่อรับปากโดยไม่อิดออด และน�าพาฝูอว๋ินเหาะข้ึนไปบน

ท้องฟ้าเหนือตัวอ�าเภอทันที

เตียวหิมะเนตรทิพย์กับไหมอสูรร้อยขาได้ตะลุยเข้าอ�าเภอมาแล้ว 

ก่อนอื่นพวกมันบุกเข้าไปในบ้านเรือนหลังต่างๆ ตามที่ซูเพียนจื่อระบุไว้ 

ใช้ใยไหมมดัอนัธพาลเจ้าถ่ินหลายคนแล้วลากเป็นพรวนยาวอยู่ด้านหลงั 

จากน้ันก็จูโ่จมเข้าบ้านหลวิต้าฟา กระชากตวัสมนุนักเลงทัง้หลายรวมถึง

หลิวต้าฟาออกมาได้อย่างรวดเร็ว

17
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เส้นทางที่พวกมันใช้รุกเข้าตัวอ�าเภอน้ันซูเพียนจื่อวางแผนเอง 

กับมือ ปฏิบัติการจึงทั้งฉับไวทั้งมีเป้าหมายชัดเจน เมื่อเห็นว่าพอสมควร

แล้วซูเพียนจื่อที่วางท่าเต็มที่ก็ร่อนลงจากฟ้ามากับฝูอวิ๋น

ปากนางท่อง 'คาถา' งึมง�าที่ผู้อื่นฟังไม่รู้เรื่อง พลางให้ฝูอว๋ินเดิน 

ก้าวยาวไปหาสัตว์อสูรผู้บุกรุกทั้งสองตัว

เตยีวหมิะเนตรทิพย์กับไหมอสรูร้อยขาให้ความร่วมมอืดย่ิีง พวกมนั

เริ่มกรีดร้องเสียงแหลม พยายามสะบัดหัวดิ้นรน ท�าทีว่าได้รับผลกระทบ

จาก 'คาถา' นั้นอย่างรุนแรง

พอไหมอสูรร้อยขาขยับตัว พวกหลิวต้าฟาที่ถูกใยไหมของมัน 

มดัเป็น 'ขนมจ้าง' หน่ึงพวงก็ต้องเคราะห์ร้ายไปตามๆ กัน แต่ละคนพลอย

ถูกเหว่ียงฟาดจนจมูกเขียวช�้าหน้าบวมปูด ร้องโอดโอยให้ช่วยชีวิต 

เสียงดังระงม

ซเูพียนจือ่กับสตัว์อสรูท้ังสองแสดงละครรบัส่งกันอยูพั่กใหญ่ ในทีส่ดุ 

พวกมันก็ต้านทาน 'คาถา' ของนางไม่ไหว สลัดพวกหลิวต้าฟาทิ้งแล้ว

หมุนตัววิ่งฉิวกลับขึ้นเขาหลังอ�าเภอไป

จากนั้นซูเพียนจื่อประกาศเสียงกังวานด้วยท่าทีของผู้ชนะ 

"ทุกคนออกมาเถอะ! ยามนีห้มดเรือ่งแล้ว สตัว์อสรูถูกคาถาของข้า

ท�าร้ายและจะไม่กลับมาอีกในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอน"

ไม่รู ้ว่าใครในกลุ่มชาวบ้านท่ีซ่อนตัวกันอยู่เป็นคนโห่ร้องยินดี 

ออกมาก่อน จากนั้นทุกคนก็พากันว่ิงออกจากที่ลับตามารุมล้อมรอบตัว

ซูเพียนจื่อแล้วพูดขอบคุณไม่หยุดปาก

ส�าหรับสัตว์อสูรสองตัวเมื่อครู่น้ันเจ้าตัวเปี๊ยกก็แล้วไปเถอะ แต่
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ตะขาบยักษ์ท่ีตัวด�ามิดหมีนั่นช่างน่าสะพรึงเหลือเกินจริงๆ พวกเขาแค่

นึกถึงก็เก็บไปฝันร้ายได้แล้ว เคราะห์ยังดีมีหนุ่มน้อยตระกูลนักก�าราบ

สตัว์ผูน้ี้อยู่ในตวัอ�าเภอด้วย ไม่เช่นนัน้ชวิีตของพวกเขาคงต้องจบสิน้แน่ๆ

ซูเพียนจื่อนั่งอยู่บนหลังฝูอว๋ิน รู้สึกชัดว่าลมปราณในร่างตนก�าลัง

เพ่ิมพูนอย่างรวดเร็ว ความรู ้สึกที่พลังใกล้จะทะลวงคอขวดเลื่อนสู ่

ขั้นต่อไปนั้นก�าลังเกิดขึ้นอีกครั้ง นางพยายามกัดฟันไว้ ร่างกายเกือบ 

สัน่เทิม้อย่างห้ามไม่อยู่ ไม่ง่ายเลยกว่านางจะฝืนข่มลมปราณท่ีถาโถมอยู่

ในร่างให้ผ่อนเบาลงได้

"องค์ท่าน เอ่อ...ท่านไม่เป็นไรกระมัง" หลายคนท่ียืนอยู่ข้างตัว 

ซูเพียนจื่อพบว่าสีหน้าของนางผิดปกติอย่างยิ่ง

ซูเพียนจื่อฝืนยิ้มตอบว่า "ไม่เป็นไรหรอก เมื่อครู่ข้าร่ายคาถาปราบ

สตัว์อสรูสองตวัน้ันแล้วเสยีพลงัมากไปหน่อยเท่านัน้เอง" ทีจ่รงิตอนน้ีนาง

มีพลังเกินพอแต่ไม่กล้าระบายออก จึงอั้นไว้จนอึดอัดจะแย่อยู่แล้ว 

ต่างหาก

"หา?! ชะ...เช่นน้ันองค์ท่านก็รบีไปพักผ่อนท่ีบ้านข้าเถอะ" หลวิต้าฟา 

ที่เพ่ิงได้นางช่วยไว้รีบปรี่มาเชื้อเชิญด้วยความจริงใจ โดยไม่มัวค�านึงถึง

อาการปวดระบมทั่วตัวของตนเอง 

น่ีคือท่านเซียนผู้ปกป้องชีวิตเขาเอาไว้เชียวนะ! หากไม่ใช่เพราะ 

อีกฝ่าย เขาต้องถูกสัตว์อสูรสองตัวน้ันเขมือบกินทั้งเป็นแน่ๆ ฟ้าเท่าน้ัน 

ทีล่่วงรูว่้าอาการบาดเจบ็ของสตัว์อสรูท้ังสองจะหายดเีมือ่ไร หากพวกมนั

บุกกลับมาเอาคืน ชีวิตน้อยๆ ของเขาก็ต้องจบสิ้นสถานเดียว

ซูเพียนจื่อไม่ปฏิเสธ เพียงหันหน้าไปเอ่ยปลุกระดมชาวอ�าเภอ 
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คนอืน่ๆ ก่อนว่า "พวกเจ้าจงรบีน�าเรือ่งวันนีไ้ปบอกต่อชาวอ�าเภอขนาดเลก็ 

ที่อยู่ใกล้เคียง ให้พวกเขาเตรียมตัวป้องกันไว้ดีๆ เพราะหลังจากสัตว์อสูร

หายบาดเจ็บแล้ว อาจจะมาท�าร้ายคนอีก"

อาศยัชาวบ้านเหล่านีบ้อกกันปากต่อปาก จากหน่ึงบอกสิบ จากสบิ

บอกร้อย ก็เท่ากับคนที่หลงกลนางจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นนั้นนาง

ก็ราวกับได้ก�าไรถล่มทลายแล้ว! 

ชาวบ้านธรรมดาที่ไม่รู้ความจริงกลุ่มนี้ล้วนอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญ

เป็นเสยีงเดยีวกันในความโอบอ้อมดีงามของซเูพียนจือ่ คนท่ีมญีาติอาศัยอยู่ 

อ�าเภอใกล้เคยีงต่างก็รบีเตรยีมตัว พรุง่น้ีเช้าจะได้ออกเดนิทางไปแจ้งข่าว

แก่ญาติพี่น้องทันที

พอซเูพียนจือ่ติดตามหลวิต้าฟากลบัไปถึงทีพั่ก นางก็เห็นเรอืนใหญ่

ที่เคยอยู่ในสภาพดีได้ถูกไหมอสูรร้อยขากวาดล้างจนห้องหับพังถล่มไป

เกือบครึ่ง รอบด้านมีแต่เศษซากระเนระนาด

ตอนนี้หลิวต้าฟาเห็นนางเป็นยันต์รักษาชีวิต แม้ปากจะโอดครวญ

ร้องเจ็บ แต่เขาก็ยังไม่ลืมตะโกนสั่งให้คนในบ้านจัดห้องอย่างดีท่ีสุด 

เท่าที่เหลืออยู่มาให้นางพักผ่อน

ซเูพียนจือ่รูสึ้กว่าลมปราณในร่างทะลกัขึน้มาระลอกแล้วระลอกเล่า 

เหมือนน�้าป่าที่อาจพังท�านบได้ทุกเวลา นางจึงไม่มัวพูดอะไรอีก รีบมุด

เข้าห้องแล้วนั่งขัดสมาธิ พยายามสะสางควบคุมลมปราณที่เพ่ิมสูง 

ฉับพลันนั้นให้ได้

รอจนรู้สึกค่อยยังชั่วแล้วลืมตามอง นางก็เห็นด้านนอกมืดสนิท 

ไปทั่วแล้ว ที่แท้เป็นช่วงที่ฟ้ามืดที่สุดก่อนจะรุ่งสางนั่นเอง 
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ฝอูว๋ินยืนอยู่รมิหน้าต่างนอกห้อง ก�าลงัย่ืนหวัชะโงกหน้าเฝ้าสงัเกต

อาการของนางอยู่

ซูเพียนจื่อลุกขึ้นเดินไปกอดคอมันแล้วหัวเราะเบาๆ

"น่าหวาดเสียวย่ิง เกือบจะทนไม่ไหวเสียแล้ว...ข้ารู้สึกว่าตอนนี้

ตนเองมีพลังอย่างน้อยไม่ต�่ากว่ายี่สิบแรงช้างสารแล้วนะ นี่เจ้าง่วง 

หรือไม่ หากไม่ง่วง พวกเราก็ไปทดสอบท่ีภูเขาด้านหลังกันเลยเถอะ"  

นางอยากจะรีบพิสูจน์ผลส�าเร็จแล้ว 

"รอฟ้าสางก่อนค่อยว่ากันดีกว่า เจ้าหลิวต้าฟานั่นหาคนมาแอบ

จับตาดูพวกเราด้วย" เสียงของฝูอวิ๋นก็แผ่วเบาเช่นกัน

"อะไรนะ เขาสงสัยพวกเราหรือ" ซูเพียนจื่อเอ่ยถามอย่างแปลกใจ

หลิวต้าฟาผู ้เดียวนางย่อมไม่กลัวอยู่แล้ว ต่อให้บวกรวมคน 

ทั้งอ�าเภอก็ไม่นับเป็นอะไรส�าหรับนาง เพียงแต่เมื่อหัวค�่าอุตส่าห์แสดง

ละครไปฉากใหญ่ เพิ่งถูกมองเป็น 'วีรบุรุษ' กู้อ�าเภอไม่ทันไร หากเช้ามา

ก็ถูกเปิดโปงว่าเป็นสิบแปดมงกุฎเสียแล้ว ความรู้สึกนั้นคงจะย�่าแย่ 

เกินบรรยาย

แผนการนี้ของนางแม้มีช่องโหว่ แต่ก็ไม่น่าจะเด่นชัดถึงขั้นถูกผู้อื่น

จับได้ง่ายๆ กระมัง

ฝอูวิน๋สัน่ศีรษะพลางเอ่ยตอบ "เป็นเพราะเขากลัวว่าสัตว์อสรูจะย้อน

กลับมาต่างหาก ส่วนความสงสัย...ก็อาจจะพอมีอยู่บ้าง"

คนทีถู่กสตัว์อสรูจบักุมเล่นงานในครัง้น้ีล้วนเป็นอนัธพาลโฉดขึน้ชือ่

ประจ�าอ�าเภอ สัตว์อสูรพุ่งเป้าไปหาเฉพาะคนเหล่านี้ราวกับรู้จักพวกเขา

อย่างไรอย่างนัน้ ผดิกับชาวบ้านคนอืน่ๆ ท่ีไม่เกดิเรือ่งใดๆ ทัง้สิน้ ขอเพียง
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เป็นผูท่ี้พอจะมหัีวสมองอยู่บ้าง เมือ่เยือกเย็นลงแล้วก็ยากทีจ่ะไม่นึกสงสยั

ช่วยไม่ได้นี่ ในเมื่อซูเพียนจื่อต้องการหลอกคน แต่ไม่อยากท�าร้าย

ผู้บริสุทธิ์ นางก็มีแต่ท�าวิธีนี้เท่านั้น

ทว่านางก็ได้เตรียมข้ออ้างที่จะใช้อุดช่องโหว่นี้แต่แรกแล้ว ดังนั้น

จึงไม่กังวลใจแต่อย่างใด 

"เช่นนัน้รอฟ้าสางเมือ่ไรข้าค่อยไปหลอกพวกเขาซ�า้อกีหน่อย เสร็จแล้ว 

พวกเราก็ไปสมทบกับเจ้าเจิดจ้าและเจ้าหิมะกัน"

เจ้าเจิดจ้าคือชื่อของไหมอสูรร้อยขาตัวนั้น ส่วนเจ้าหิมะก็คือ 

เตียวหิมะเนตรทิพย์ตัวเปี๊ยกนั่นเอง นามอันขาวสว่างสดใสทั้งสองชื่อนี้

เปรยีบกับสารรปูของพวกมนัในปัจจบุนัแล้ว...ความต่างช่างร้ายแรงแบบ

ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ

ฝอูว๋ินไม่มคีวามเห็นแย้งกบัแผนของนางจงึไปพักผ่อนอย่างวางใจ 

รอจนฟ้าสว่างเตม็ที ่ซเูพียนจือ่ก็สัง่ให้หลวิต้าฟาเรยีกประชมุผูห้ลกั

ผู้ใหญ่ที่มีฐานะบารมีในอ�าเภอ บอกว่ามีเรื่องจะชี้แจง

เมื่อคนมากันพร้อมหน้า ซูเพียนจื่อก็ชิงตั้งค�าถามก่อน 

"กลุ่มคนที่ถูกสัตว์อสูรท�าร้ายเมื่อคืนล้วนเป็นผู้ท่ีปกติใจคอดุร้าย

ชอบลงไม้ลงมือต่อผู้อื่นใช่หรือไม่"

หลวิต้าฟาหันไปมองหน้า 'ผูห้ลกัผูใ้หญ่' เหล่านัน้ ก่อนจะย้อนถาม

อย่างระมัดระวัง "เหตุใดองค์ท่านถามเช่นนี้เล่าขอรับ"

"เม่ือคนืข้าเหน็สตัว์อสรูสองตวัน้ันเหมอืนพุ่งเป้าไปท่ีบางคนเท่าน้ัน 

ทัง้ท่ีมชีาวบ้านส่วนหนึง่ว่ิงผ่านหน้าพวกมนัไป แต่พวกมนัก็ไม่ได้โจมตเีลย"  

ซูเพียนจื่อจงใจเป็นฝ่ายเอ่ยข้อสงสัยออกมาเอง
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หลวิต้าฟาพูดอย่างเคร่งเครยีด "เอ่อ...ใช่ขอรับองค์ท่าน น่ีเป็นเพราะ

สาเหตุใดกันแน่" เขาคิดไม่ตกมาตลอดว่าเหตุใดสัตว์อสูรจึงมุ่งมาหาเขา 

จุดที่เสียหายหนักที่สุดของทั้งอ�าเภอก็คือบ้านของเขานั่นเอง

ซูเพียนจื่อถอนใจก่อนตอบ "ข้าพูดตามตรงก็แล้วกัน เอ่ยถึงฝีมือ 

ในตอนน้ีข้ายังทะลวงสู่ขั้นถอดรูปไม่ส�าเร็จเลยด้วยซ�้า ไม่อาจรับค�าว่า 

'องค์ท่าน' ที่ทุกท่านยกย่องได้หรอก เหตุท่ีข้าสามารถท�าร้ายสัตว์อสูร 

ขั้นสองคู่นั้น เป็นเพราะอาศัยคาถาพิเศษของพวกเราตระกูลนักก�าราบ

สัตว์"

นางจงใจเปิดโปงข้อด้อยของตนเอง กลับท�าให้ทุกคนในที่นี้เห็นว่า

นางซื่อตรงไว้ใจได้ และยิ่งเชื่อถือในค�าพูดของนาง

เมื่อคืนมีคนไม่น้อยซ่อนตัวในที่ลับตาและได้เห็นเหตุการณ์อย่าง

ชดัเจน หนุม่น้อยเซีย่งอว่ีผูน้ีไ้ม่เคยประมอืกับสตัว์อสรูทัง้สองเลย ตัง้แต่ต้น 

จนจบอาศัยเพียงคาถาต่อกรกับพวกมันเท่านั้น

"เอ่ยถึงฝีมอืแล้ว สตัว์อสรูคูน่ีไ้ม่ว่าตวัใดก็ล้วนสงัหารข้าได้ พวกเรา

ศิษย์ตระกูลนักก�าราบสัตว์มีผู้ท่ีเย่ียมยุทธ์อยู่ไม่มากนัก ทว่าหากเอ่ยถึง

ความเข้าใจทีม่ต่ีอสตัว์อสรู ใต้หล้านีก้ไ็ม่มตีระกูลอืน่เทยีบเคยีงพวกเราได้"  

ซูเพียนจื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็เผยสีหน้ามั่นใจในตนเองเต็มเปี่ยม

พวกหลิวต้าฟาเยินยอติดกันหลายค�า ซูเพียนจื่อเพียงย้ิมน้อยๆ 

อย่างส�ารวมถ่อมตัวก่อนตอบ 

"จากท่ีข้าได้เหน็ สตัว์อสรูสองตัวเมือ่คืนก็คอืเตยีวหมิะเนตรทพิย์กับ

ไหมอสูรร้อยขา อีกท้ังพวกมันล้วนถูกไอพิษจาก 'บึงสังหาร' รูปลักษณ์

ภายนอกจงึเปลีย่นไป แม้กระทัง่นิสยัความเคยชนิก็เปลีย่นแปลงใหญ่หลวง...
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ท�าให้ตอนนี้พวกมันชอบกลืนกินคนที่มีกลิ่นอายโหดเหี้ยมชั่วร้าย

อย่างเข้มข้นเป็นของบ�ารุงพิเศษ" ซูเพียนจื่อมีสีหน้าเคร่งขรึม น�้าเสียงก็

ยืนยันหนักแน่นอย่างผู้ช�านาญการ

ทุกคนในท่ีนี้ฟังจบก็มีสีหน้าพิกล สายตาล้วนจับไปที่ร่างของ 

หลิวต้าฟา ปกติเขามีพฤติกรรมเช่นไร คนทั้งอ�าเภอต่างเห็นกันทั่ว คนที่

ชัว่ช้าอ�ามหิตและไร้ยางอายท่ีสดุในอ�าเภอก็คอืเขานัน่เอง ส่วนคนอืน่ๆ ที่

เมื่อคืนถูกสัตว์อสูรจับกุมจะพาตัวไปเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนดีเด่อะไรเช่นกัน

หลายคนจึงแอบคิดในใจว่า...สัตว์อสูรคู่นี้สามารถขจัดคนพาลก ็

ไม่เลวทีเดียว แต่กลัวอย่างเดียวคือพวกมันกินคนพาลหมดเกลี้ยงเมื่อไร 

อาจหิวจนจับคนทั่วไปกินไม่เลือกหน้าก็เป็นได้

พอเห็นใบหน้าเขียวปูดของหลิวต้าฟาฉาบด้วยอาการแตกตื่น 

ปนเจ็บแค้น ในใจซูเพียนจื่อก็ลอบขบขัน

"หลงัจากสตัว์อสรูถูกคาถาของข้าท�าร้ายไปครัง้นี ้ขอเพียงกลิน่อาย

ความโหดเหี้ยมชั่วร้ายที่แผ่ซ่านอยู่ในตัวอ�าเภอไม่เข้มข้นดังเดิม พวกมัน

ก็คงไม่ยินดีที่จะมาอีก" ซูเพียนจื่อขู่ขวัญได้ที่แล้ว ในที่สุดก็เปลี่ยนมาพูด

ปลอบโยน

"ตะ...ต้องท�าเช่นไรกลิ่นอายความโหดเหี้ยมชั่วร้ายนั้นจึงจะ 

ไม่เข้มข้นเล่าขอรับ" หลิวต้าฟาถามอย่างร้อนใจ

"ก็ต้องพยายามหลกีเลีย่งเรือ่งตรีนัฟันแทง คนทีเ่มือ่คนืถูกสตัว์อสรู

จับกุมล้วนต้องระมัดระวังกล่อมเกลาจิตใจเป็นพิเศษ เรื่องผิดมโนธรรม

ท�าร้ายผู้อื่นก็จงอย่าแม้แต่จะคิด ยิ่งไม่วิวาทผิดใจกับผู้อื่นโดยง่าย เช่นนี้

ก็น่าจะพ้นเคราะห์ไปได้ อีกเด๋ียวข้าจะไปที่ภูเขาด้านหลัง ดูว่าจะพบ 
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ร่องรอยของสัตว์อสูรทั้งสองหรือไม่ หากก�าจัดพวกมันส้ินซากได้ใน 

คราวเดียวย่อมจะดีท่ีสุด แต่หากไม่ส�าเร็จ ข้าก็ได้แต่กลับไปขอร้อง 

เหล่าอาจารย์ลุงอาจารย์อาในตระกูลให้มาช่วยเหลือ ในช่วงน้ีพวกท่าน 

ก็ระวังตัวแล้วกัน"

ซเูพียนจือ่แสดงท่าทีสลดใจในความทกุข์ยากของอกีฝ่าย ท้ังร้อนใจ 

หมายจะช่วยเหลือให้จงได้ พอยืนขึ้นนางจึงขอตัวจากไปทันที ทอดทิ้ง 

แววตายกย่องเทิดทูนเหล่านั้นเอาไว้เบื้องหลัง

ซเูพียนจือ่ข่ีฝอูว๋ินเหาะเข้าสูป่่าลกึท้ายอ�าเภอ มุ่งไปยังจุดทีนั่ดหมาย 

กับเตียวหิมะเนตรทิพย์และไหมอสูรร้อยขา

"เจ้าหิมะ เจ้าเจิดจ้า ออกมาเถอะ" นางร้องเรียก

ในป่าปรากฏเงาด�าป๋ีวาบขึน้เพียงหนเดียว สตัว์อสรูสองตัวก็เผยโฉม 

อยู่ตรงหน้านางแล้ว ซูเพียนจื่อบอกพวกมันว่า "จะขจัดฤทธ์ิยาของ 

หญ้าเสวียนอู่ก็ต้องใช้ผลหงส์ชาด"

แล้วนางก็บรรยายลกัษณะรวมทัง้วิถีการเจรญิเตบิโตของผลหงส์ชาด 

อย่างละเอยีดรอบหนึง่ก่อนจะพูดปิดท้าย "จากทีน่ี่ไปทางตะวันออกเฉียงใต้  

น่าจะหาผลหงส์ชาดได้ไม่ยากนกั ตอนนีพ้วกเจ้าก็ออกเดนิทางกันได้เลย 

ระหว่างทางระวังตัวด้วย"

หน่ึงไหมกับหนึง่เตียวสบตากันแวบหน่ึง จากน้ันเตยีวหมิะเนตรทิพย์ 

ที่ชื่อเจ้าหิมะก็พูดกระอึกกระอักขึ้นว่า "เจ้า...เจ้าจะไปที่ไหนต่อหรือ"

"ข้าไม่มีจุดหมายที่แน่นอนอะไรหรอก" ซูเพียนจื่อย่อมไม่เผยฐานะ

และจุดประสงค์ของตนแก่คนหรือว่าสัตว์แปลกหน้า
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"เจ้าจะช่วยพวกเราอีกสักอย่างได้หรือไม่" เจ้าหิมะกะพริบดวงตา 

คู่เล็กปริบๆ พลางถามอย่างกระตือรือร้น

"ช่วยอะไรเล่า"

"ระหว่างทางจากทีน่ีไ่ปทางตะวนัออกเฉยีงใต้ อาจพบเจอผูฝึ้กวิชา

ทีร้่ายกาจมากมาย พวกเรากลวัว่ายังไม่ทนัจะหาผลหงส์ชาดพบก็อาจถูก

พวกเขาฟาดตายไปเสียก่อน" เจ้าหิมะพูดอย่างกลัดกลุ้ม

"แล้วอย่างไรอีก"

"...พวกเราขอรอเจ้าอยู่ท่ีนี่ เจ้าช่วยหาผลหงส์ชาดมาให้พวกเรา 

จะได้หรือไม่"

ซูเพียนจื่อขบคิด ผลหงส์ชาดเป็นเพียงสมุนไพรวิเศษขั้นสอง 

ท่ัวๆ ไป ไม่นับว่าหายากมากมาย ตามตลาดนัดของเหล่าผู้ฝึกวิชาก็ 

ซื้อหาได้ง่ายๆ ผิดกับสัตว์อสูรที่ขึ้นอยู่กับโชคดวง

เรื่องที่สัตว์อสูรสองตัวนี้เป็นกังวลก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกัน

ซเูพียนจ่ือคาดว่าบนตัวเจ้าหมิะจะต้องมสีิง่ท่ีลอกเลียนพลังคกุคาม

ของสัตว์อสูรขั้นสูงได้แบบเดียวกับมุกรัศมีเทวะ แต่ฝีมือจริงของพวกมัน

สองตัวคือขั้นสองเท่าน้ัน เปรียบกับพวกพ้องสัตว์อสูรแล้ว พวกมันก็

เหมอืนกบันางทียั่งห่างไกลจากค�าว่าผูแ้ขง็แกร่ง เกิดเคราะห์หามยามร้าย

ไปเจอะเจอผู้ฝึกวิชาขั้นเปลี่ยนกระดูกท่ีมีพลังวัตรสูงหน่อยก็ล้วนจัดการ

พวกมันได้แล้ว

"ก็ได้ แต่ว่าพวกเจ้าก็ต้องช่วยธรุะของข้าเช่นกัน" ซูเพียนจื่อรับปาก

โดยไม่อิดออด ความจริงนางเองก็มีใจจะร่วมงานกับสัตว์อสูรสองตัวนี ้

อีกสักหลายๆ ครั้ง
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ในดอกซวีหมขีองนางมหีมสีนี�า้ตาลขนทองอยู่สองตวั แต่เน่ืองจาก

คุณสมบัติพิเศษของดอกซวีหมี พวกมันจึงเปลี่ยนจากสัตว์ป่าธรรมดา 

มาเป็นสัตว์อสูรที่มีรูปลักษณ์ค่อนข้างโดดเด่น

ซูเพียนจื่อผูกพันกับเจ้ายักษ์ใหญ่สองตัวน้ีไม่น้อย หากให้พวกมัน

เผยโฉม ก็ง่ายมากที่ผู้อื่นจะจดจ�าฐานะของนางได้จากหมียักษ์ที่เหมือน

ย่ีห้อประจ�าตัวคู ่นี้ ซึ่งนั่นจะส่งผลเสียอย่างย่ิงกับงานที่นางจะท�าใน 

วันหน้า

ในตัวของสิบแปดมงกุฎไม่ควรมีลักษณะจ�าเพาะท่ีเด่นชัดเกินไป 

ประเดน็น้ีส�าคญัย่ิงยวด นางจงึยอมหลอกคนร่วมกบัสตัว์อสรูแปลกหน้า

คู่นี้ยังจะดีกว่า

แค่ใช้แผนลวงแบบเมือ่คนืไปตระเวนแสดงตามอ�าเภอเลก็ๆ ละแวกนี ้

ไม่ก่ีรอบ คาดว่ากพ็อให้พลงัวัตรของนางทะลสุามสบิแรงช้างสาร เลือ่นสู่

ขั้นเปลี่ยนกระดูกพร้อมฐานรากที่มั่นคงได้แล้ว

ข้อเรียกร้องของนางแสนจะเรียบง่ายส�าหรับสัตว์อสูรคู่นี้ สองฝ่าย

จึงบรรลุข้อตกลงในทันที 

วันเดียวกันน้ันซูเพียนจื่อก็แฝงตัวไปดูลาดเลาและถือโอกาส

วางแผนหลอกคนที่อ�าเภอขนาดเล็กอีกแห่งแถวๆ นั้น

ในเวลาสัน้ๆ ไม่ก่ีวัน เพียงอาศยัการแสดง 'ศษิย์ตระกูลนกัก�าราบสตัว์ 

ออกปราบสัตว์ประหลาด' ฉบับต่างๆ พลังวัตรของซูเพียนจื่อก็เพ่ิมพูน 

ต่อเนื่องจนใกล้จะถึงสามสิบแรงช้างสารอย่างรวดเร็ว

เมือ่กิตตศิพัท์วีรกรรมของนางแพร่สะพัดสูอ่�าเภอเล็กๆ ท่ีอยู่ข้างเคยีง 

ไปเรื่อยๆ แม้นางไม่ได้ไปหลอกใครอีก จ�านวนผู้ท่ีหลงกลก็ยังคงพุ่งขึ้น
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อย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่ายามกลางวันหรอืกลางคนืนางก็ล้วนสัมผัสได้ว่าพลงัวัตร 

ก�าลงัค่อยๆ ไต่ระดับเพ่ิมขึน้ นางเริม่รูส้กึว่าอกีไม่ช้าคงจะควบคมุพลังน้ีไว้ 

ไม่อยู่แล้ว

วันนี้พอตื่นเช้ามา ในที่สุดซูเพียนจื่อก็ชักทานทนไม่ไหว ลมปราณ

ในร่างคล้ายจะทะลวงฝ่าการควบคุมของนางได้ทุกเวลา แต่พอนกึถึงส่ิงที ่

เตรยีมการไว้เมือ่วาน นางก็รูส้กึเสยีดายข้ึนมาอีก ดังนัน้จงึกัดฟันตดัสินใจ 

พาเจ้าหิมะกับเจ้าเจิดจ้าลงเขาไปเปิดการแสดงทิ้งทวนอีกรอบหนึ่ง

ในป่าทึบท่ีอยู่นอกอ�าเภอเล็กๆ แห่งหนึ่งไปไม่ก่ีหลี่ เมื่อซูเพียนจื่อ

เห็นว่ารอบด้านปลอดคน นางก็หยดุเพ่ือซกัซ้อมปฏิบตักิารขัน้สดุท้ายกับ

เจ้าหิมะและเจ้าเจิดจ้า

เจ้าหิมะเห็นสีหน้าเด๋ียวแดงเด๋ียวขาวที่ดูพิลึกของนางแล้วก็อด 

โน้มน้าวไม่ได้ "วันนี้อย่าไปเลยดีกว่านะ ดูแล้วเจ้า...ผิดปกติมากๆ"

เจ้าเจิดจ้าพูดคล้อยตาม "นั่นสิ เจ้าหลอกพวกเขาแต่ก็ไม่ได ้

เรียกร้องผลประโยชน์ เช่นนี้จะท�าไปเพื่ออะไร" 

พวกมนัสองตวัต่างคดิไม่ตกว่าศษิย์ตระกูลนกัก�าราบสตัว์ก�ามะลอ

ผูน้ี้คดิจะท�าอะไรกันแน่ ไม่เคยพบเคยเหน็ใครทีร่กัการแสดงเท่านีม้าก่อนเลย  

บอกว่าหนุ่มน้อยเซี่ยงอวี่นี่เป็นคนตระกูลนักแสดงงิ้วยังจะใกล้เคียงกว่า

ซูเพียนจื่อกัดฟันตอบ "ข้าท�าเพื่อความสนุกสนาน พูดไปพวกเจ้าก็

ไม่เข้าใจอยู่ด ีเอาเป็นว่าอกีเดีย๋วพวกเจ้าแค่ท�าตามท่ีข้าบอก ข้าไม่เป็นไร

หรอก จบการแสดงรอบน้ีข้าก็จะไปหาผลหงส์ชาดมาให้พวกเจ้าแล้ว  

เอาล่ะ พวกเจ้าก็ออกเดินทางไปเถอะ"

เจ้าหมิะมองนางอกีครัง้อย่างไม่วางใจ ก่อนจะเบอืนหน้ามุง่ไปทาง
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อ�าเภอขนาดเล็กแห่งนั้นกับเจ้าเจิดจ้าในที่สุด

ซูเพียนจื่อยืนอยู่กับที่ขณะพยายามปรับลมหายใจให้สม�่าเสมอ  

ทันใดนั้นฝูอวิ๋นที่อยู่ข้างกายก็พลันหูตั้งตวาดเสียงดังว่า "ใคร!"

สาวน้อยตกใจจนตัวโยน ตามหลักแล้วพลังวัตรของนางสูงส่งกว่า

ฝอูว๋ิน ควรเป็นนางทีไ่ด้ยินเสยีงความเคลือ่นไหวก่อน ทว่าตอนน้ีลมปราณ

ในร่างนางก�าลงัปริม่ขอบ อาจปะทุออกมาได้ทกุเวลา พลงัใจกายท้ังหมด

ของนางจึงถูกใช้ไปกับการควบคุมสะกดข่มลมปราณจนไม่มีปัญญา 

ไปใส่ใจสังเกตสิ่งอื่นอีก

เงาร่างสูงก�าย�าท่ีเดินเนิบนาบออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่น้ัน 

สวมเสือ้คลมุสดี�า เพียงชัว่พรบิตาพลงัคุกคามทีแ่ผ่ซ่านมาจากร่างของเขา

ก็ครอบปิดบริเวณนี้เอาไว้ภายใน ซ�้าพลังคุกคามนั้นยังแผ่พุ่งรังสีสังหาร

อันเข้มข้นออกมาอกีด้วย ล�าคอของซเูพียนจือ่กับฝอูวิน๋จงึเหมอืนถูกผูอ้ืน่

บบีเค้นจนแน่นในทนัท ีแม้กระทัง่จะหายใจก็กลายเป็นยากเย็นแสนเขญ็ 

ในใจทั้งสองจึงพลันท่วมท้นด้วยความสิ้นหวังเพราะอับจนหนทางจะ 

ต่อต้านขัดขืน

ต่อหน้าคนผู้นี้ซึ่งมีฝีมือสูงส่งเหนือชั้นกว่าทั้งสองลิบลับ แม้แต่

กระแสจิตและเรี่ยวแรงที่จะดิ้นรนก็ยังถูกอีกฝ่ายสะกดไว้โดยสิ้นเชิง

เป็นผู้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณเชียวหรือนี่!

บุรุษลึกลับที่ปรากฏตัวกะทันหันน้ีก�าลังเดินทีละก้าวมาตรงหน้า

หนึง่คนกบัหน่ึงม้า ซเูพียนจือ่ถึงขัน้ต้องพิงร่างกับต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่ด้านหลงั 

เนื้อตัวทั้งบนล่างล้วนเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็น ส่ีเท้าของฝูอว๋ินสั่นเท้ิม  

ล�าคอเปล่งเสียงแผดต�่า จวนจะถูกพลังของอีกฝ่ายกดหมอบลงไปอยู่
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รอมร่อ

"เจ้า...เป็นใคร" ซเูพียนจือ่ฝืนเค้นสามค�านีอ้อกจากล�าคอ นางสัมผัส

ได้อย่างชัดเจนว่าคนผู้นี้คิดจะเอาชีวิตนางกับฝูอวิ๋น

บุรุษลึกลับเงยหน้าขึ้นแล้วดึงหมวกสีด�าของเสื้อคลุมลง จนกระทั่ง

เผยให้เห็นใบหน้าอึมครึมที่มีส่วนคล้ายคลึงกับซูเพียนจื่ออยู่เล็กน้อย  

เขาก็คือซูหู่ลู่ลุงใหญ่ที่ไม่ลงรอยกับนางนั่นเอง

ซูหู่ลู ่มองนางด้วยสีหน้าอันเฉยชาพลางกล่าวเสียงเห้ียมเกรียม  

"เจ้าไม่ควรปรากฏตัว บิดาเจ้าแย่งชิงสิ่งต่างๆ จากพวกข้าพ่ีน้องไป 

มากเกินพอแล้ว ข้าจะไม่ให้เจ้าได้มีโอกาสแย่งชิงสิ่งใดไปจากศิษย ์

ของข้าอีก..."

ขณะพูดประโยคน้ีเขาก็เดินประชิดไปถึงตรงหน้าซูเพียนจื่อแล้ว 

"ขยะเยี่ยงเจ้ายังต้องเปลืองแรงข้าลงมือเอง เจ้าควรจะรู้สึกเป็นเกียรติ"

เขาเงือ้มดีสัน้สเีงินวาววับเล่มหนึง่ขึน้ ก�าลงัจะจ้วงแทงเข้าใส่หัวใจ

ของซูเพียนจื่อแล้ว

"หยุดนะ!" เสียงตวาดอันเยียบเย็นดังมาจากบริเวณที่ไม่ไกลนัก  

พลังคุกคามขุมหน่ึงซึ่งไม่ด้อยไปกว่าซูหู่ลู่แม้แต่น้อยเป็นเสมือนคมธนู 

ท่ีกรีดฉีกม่านพลังควบคุมของเขา ส่งผลให้แรงกดดันท่ีมีต่อซูเพียนจ่ือ

พลันหย่อนวูบ ในห้วงคับขันน้ันเองนางก็ระเบิดพลังผลักมือท่ีกุมมีดสั้น

ของซูหู่ลู่ออกไปได้ในฝ่ามือเดียว ก่อนจะรีบใช้มืออีกข้างลูบไปหาฝูอว๋ิน

เพื่อเก็บมันเข้าสู่ดอกซวีหมี

ฝ่ามือท่ีนางทุ่มสุดก�าลังนั้นมีพลังถึงสามสิบแรงช้างสาร แม้ซูหู่ลู่

เป็นผู้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ เอ่ยถึงฝีมือแล้วเหนือกว่านาง
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อย่างน้อยหลายสิบเท่าตัว ทว่าชื่อเสียงของซูเพียนจื่อในฐานะขยะนั้น 

โด่งดังเกินไป ท�าให้ซูหู่ลู่นึกไม่ถึงสักนิดว่านางจะมีพลังทัดเทียมกับผู้ฝึก

วิชาขั้นเปลี่ยนกระดูกแล้ว ดังนั้นเขาจึงไม่เคยระวังป้องกัน มีดส้ันพอ 

เฉไปเสียบบนต้นไม้ด้านหลังนาง ไม้ใหญ่ขนาดห้าหกคนโอบต้นนั้นก็ถูก

พลังมหาศาลโค่นหักคาที่ 

ซเูพียนจือ่รูว่้าวันนีซ้หูู่ลูท่ีม่าพร้อมกับความแค้นจะไม่มทีางละเว้นนาง 

เป็นอันขาด หากเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นกับนาง ฝูอวิ๋นก็ต้องพลอย 

ถูกฆ่าไปด้วยแน่ ดังนั้นในเสี้ยวเวลาเพียงชั่วประกายไฟแลบ นางจึงรีบ

เก็บมันเข้าดอกซวีหมีไปก่อน อย่างน้อยๆ มันก็ยังมีโอกาสรอดชีวิตได้

ส่วนตัวนางก็ได้แต่เสี่ยงดวงดูแล้ว

สาวน้อยฟังออกว่าผู้ท่ีพลันเปล่งเสียงช่วยชีวิตนางไว้ก็คือเจ้าหิมะ

กับเจ้าเจิดจ้า เพียงแต่ไม่รู้ว่าพวกมันพอจะข่มขวัญซูหู่ลู่ได้หรือไม่

ฉวยจงัหวะทีซ่หููลู่ยั่งตะลงึงันอยู่ ซเูพียนจือ่ก็ทุม่สดุแรงกระโจนพุ่งไป 

ทางที่ได้ยินเสียงเจ้าหิมะกับเจ้าเจิดจ้า

ท่ีผ่านมาซูหู่ลู่รุดตามมาจนถึงท่ีน่ี โดยอาศัยจิตสัมผัสท่ีเขามีต่อ

โลหิตธาตุในมุกรัศมีเทวะที่ซูเพียนจื่อพกติดตัว เขาย่อมนึกไม่ถึงว่าใน 

ชั่วเวลาสั้นๆ เพียงเท่าน้ีนางจะหาผู้ช่วยท่ีกล้าแข็งได้ แต่ในเมื่อวันนี้เขา

เริ่มลงมือไปแล้ว ก็ไม่มีทางอื่นให้เขาหันหลังกลับอีก

ทว่าพลงัฝ่ามอืทีซ่เูพียนจือ่ซดัมาเมือ่ครูท่�าให้เขาประหลาดใจย่ิงนกั 

นั่นไม่ใช่พลังและความเร็วของขยะที่ไม่อาจฝึกวิชายุทธ์เด็ดขาด ย่ิงเมื่อ

นึกถึงอาชาเทพท่ีพลันล่องหนไปตัวน้ัน เขาก็ย่ิงไม่รู้ว่าในตัวเด็กนี่ยัง

ซุกซ่อนความลับอะไรไว้อีกบ้าง
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เมื่อก่อนนึกว่านางเป็นแค่ขยะ จะมีตัวตนอยู่หรือไม่ก็ไร้ผลกระทบ

ต่อพวกเขาศิษย์อาจารย์ ตอนน้ีเห็นทีว่าทุกคนในถ�้าพันจิ้งจอกจะมอง

พลาดไปกันหมด! ที่แท้เด็กนี่ไม่เพียงฝึกวิชายุทธ์ได้ ซ�้าเก็บซ่อนฝีมือ 

ได้ลึกยิ่ง!

จะปล่อยเดก็นีไ่ว้ไม่ได้เด็ดขาด ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องฉวยจงัหวะฆ่าทิง้ 

ต้ังแต่ที่นางยังไม่ปีกกล้าขาแข็ง ไม่เช่นนั้นซูม่านม่านจะต้องซ�้ารอย

โศกนาฏกรรมของเขา ถูกเด็กจรจัดผู้หนึ่งข่มจนโงหัวไม่ขึ้นไปทั้งชาติ!

ซหูู่ลูส่องตาแดงฉานขณะมองไปทางซเูพียนจือ่ รวมทัง้เจ้าหมิะกับ

เจ้าเจิดจ้า

วันนี้ต่อให้เป็นสัตว์อสูรขั้นสี่ก็อย่าได้คิดมาขวางเขา!

เนื่องจากหญ้าเสวียนอู่ท�าให้รูปโฉมของเจ้าหิมะกับเจ้าเจิดจ้า

เปลีย่นเป็นแปลกพิกลอยู่บ้าง ชัว่ขณะซหูู่ลูจ่งึไม่อาจจ�าแนกชนิดกับฐานะ

ของพวกมันได ้เพยีงแตพ่ลังคุกคามอันกล้าแขง็ทีพ่วกมันแผ่ซา่นออกมา

ท�าให้เขารู้สึกว่าฝีมือของพวกมันร้ายกาจย่ิง ถึงขั้นไม่ด้อยไปกว่าตัวเขา

เลยทีเดียว

เขาอยากจะฆ่าซเูพียนจือ่มากกจ็รงิอยู่ แต่น่ันก็ไม่ได้หมายความว่า

เขาจะยอมเอาชีวิตของตนเองไปเสี่ยงภัยง่ายๆ

"วนัน้ีข้าต้องฆ่านางให้จงได้ หากพวกเจ้าคดิขัดขวาง ข้าก็จะฆ่าพวกเจ้า 

ไปเสียด้วยกัน!" ซูหู่ลู่ไม่อ�าพรางรังสีสังหารบนร่างของตนแม้แต่น้อย

"เจ้ามเีพียงหน่ึง แต่พวกเรามถึีงสอง หึๆๆ เจ้าไม่กลวัตายก็มาลองดู  

ที่แท้จะเป็นใครฆ่าใครกันแน่" เรื่องวางก้ามอวดเบ่งท�านองนี้เจ้าหิมะกับ

เจ้าเจิดจ้าท�าเป็นประจ�า ค�าข่มขวัญจึงพูดได้แสนจะคล่องปาก
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ซูเพียนจื่อพลันคิดแผนการได้ จึงปล่อยฝูอว๋ินออกมาแล้วกระโดด

ขึ้นข่ีหลังของมัน นางลอบส่งสายตาให้เจ้าหิมะ ก่อนจะท�าสัญญาณมือ

หลายท่าที่นัดแนะกับพวกมันไว้ก่อนหน้านี้

ขณะท่ีซหููลู่ล่งัเลใจอยู่ว่าจะลงมอือย่างไรด ีซเูพียนจือ่ก็พลนัตวาดก้อง  

"โจรเฒ่า! จงดูฤทธ์ิกระสุนเพลิงอสนีบาตของข้า!" นางพูดพลางซัดวัตถุ 

สีด�าก้อนหนึ่งมาหาเขา

กระสนุเพลงิอสนบีาต?! นัน่คอือาวธุสงัหารน่าสะพรงึทีเ่พียงระเบดิออก 

ก็ปลิดชีพผู้แข็งแกร่งขั้นเหนือสามัญได้เชียวนะ!

ซเูพียนจือ่มลีกูไม้พิสดารในมอืไม่รูจ้บ หากเป็นผูอ้ืน่บอกว่ามขีองวิเศษ 

หายากอย่างกระสนุเพลงิอสนบีาต ซหููลู่ม่แีต่จะหัวเราะอย่างไม่ย่ีหระ ทว่า

เป็นซูเพียนจื่อพูดเช่นนี้ เขาก็มิอาจไม่ระวังป้องกัน

ดงันัน้เขาจงึรบีออกฝ่ามอืเตม็แรง ซดัใส่วัตถุสดี�าทีล่อยอยู่กลางอากาศ 

นั้น หมายกระแทกให้มันปลิวออกไปก่อนที่จะระเบิด

ตูม!

พร้อมกับเสยีงทีด่งัสนัน่หนึง่หน วัตถุสดี�าก็ระเบดิออกกลางอากาศ 

ชั่ววูบนั้นฟ้าดินคงเหลือเพียงแสงจ้าแสบตา

ซหูู่ลูรู่ต้วัทันทีว่าหลงกลเข้าแล้ว นัน่ไม่ใช่กระสุนเพลิงอสนบีาตอะไร

ทั้งสิ้น แต่เป็นมุกรัศมีเทวะที่ซูเพียนจื่อรีดไถไปจากเขาต่างหาก!

ซเูพียนจือ่ไม่เข้าใจว่าซหููลู่ต่ามมาถึงทีน่ีไ่ด้อย่างไร เพราะก่อนออก

จากถ�า้พันจิง้จอกมาแม้แต่ตัวนางก็ยังไม่รูแ้ผนการเดนิทางของตนเองเลย 

นางมั่นใจมากว่าหลายวันมานี้ข้างตัวไม่มีใครสะกดรอยตามมาทั้งสิ้น

ฉะนัน้การทีซ่หููลู่ป่รากฏตัวกะทนัหนัจงึมคี�าชีแ้จงอยู่เพียงอย่างเดยีว  
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นั่นคือในตัวนางพกพาสิ่งของที่ท�าให้เขาหานางพบได้อย่างง่ายดาย

แน่นอนว่าวัตถุต้องสงสยัสงูสดุย่อมเป็นมกุรศัมเีทวะท่ีรีดไถมาจาก

ซูหู่ลู่เม็ดนั้น! นางไม่รู้หรอกว่าในมุกซุกซ่อนความลับอะไรไว้ แต่ก็แน่ใจ

ได้แล้วว่าจะเก็บมันไว้ไม่ได้อีก

ผูอ้าวุโสใหญ่หานเคยบอกว่ามกุรศัมเีทวะเมด็นีส้ามารถเป็น 'ระเบดิ

แสง' แบบใช้ครัง้เดียวได้ เช่นน้ันก็ใช้ประโยชน์จากมนัเป็นคร้ังสุดท้ายเลย

แล้วกัน

ในใจซูเพียนจื่อระแวงมุกเม็ดนี้ ถึงขั้นไม่กล้าลงมือบีบมันให้แหลก

ด้วยตนเอง ดงันัน้นางจงึได้ขว้างไปทางซหูู่ลูเ่พ่ือหลอกให้เขาเป็นคนลงมอื

พริบตาที่แสงจ้าระเบิดออก ซูเพียนจื่อ ฝูอว๋ิน รวมถึงเจ้าหิมะกับ 

เจ้าเจิดจ้าที่ได้รับสัญญาณเตือนล่วงหน้าล้วนปิดตาแยกย้ายกันเผ่นหนี 

ซูเพียนจื่อขี่บนหลังฝูอวิ๋น เหาะเต็มก�าลังไปยังอ�าเภอเล็กๆ ที่เดิมที

วันนี้วางแผนจะไปหลอกคนอีกสักยก

'ระเบิดแสง' นี้จะสกัดขวางซูหู่ลู่ไว้ได้นานเท่าไร ในใจนางไม่รู้เลย

สักนดิ แต่ขอเพียงนางชงิเข้าตวัอ�าเภอได้ก่อน นางก็จะมโีอกาสปะปนกับ

ชาวบ้านท้องถิ่นและหลบพ้นเคราะห์ครั้งนี้ไปได้

ทว่าฝูอวิ๋นเพิ่งทะยานขึ้นได้ไม่ทันไร ซูเพียนจื่อก็เกิดเหตุเสียแล้ว...

แม้แต่ฝูอวิ๋นก็ยังรู้สึกได้ว่าร่างกายของสาวน้อยที่อยู่บนหลังก�าลัง

สั่นเทาอย่างรุนแรง

"ไม่ต้องสนใจข้า รีบเหาะเข้าตัวอ�าเภอให้เร็วท่ีสุด..." เสียงของ 

ซูเพียนจื่ออ่อนแรงทว่ายังคงเด็ดเดี่ยว

ฝอูว๋ินหัวใจกระตุกวบู มนัเดาได้ว่าพลงัวัตรทีเ่พ่ิมพูนจากการหลอก
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ซูหู่ลู่ส�าเร็จน้ันได้กลายเป็น 'ฟางเส้นสุดท้ายที่ท�าให้อูฐหลังหัก'* ตอนนี้

นางควบคุมลมปราณในร่างไว้ไม่อยู่แล้ว และก�าลังเริ่มต้นฝ่าด่าน 

เลื่อนขั้นอยู่

ช่วงเวลานี้นางไม่อาจขยับตัวได้ หากถูกซูหู่ลู ่ไล่ตามทันก็มีแต่ 

ทางตายสถานเดียว!

ฝูอวิ๋นขบกรามแน่นพลางออกแรงกระพือสองปีก รีบเหาะมุ่งไปยัง

อ�าเภอเล็กๆ นั้นสุดชีวิต

ขณะเดียวกันเสียงเดือดดาลของซูหู่ลู่จากป่าด้านหลังก็ดังกึกก้อง

ขอบฟ้า 

"นางเดก็จรจดัทีส่มควรตาย! เจ้าหนีไม่พ้นหรอก! วันน้ีข้าจะฆ่าเจ้า

ให้ได้!"

บ้านเรือนที่เรียงรายในตัวอ�าเภอข้างหน้าเร่ิมปรากฏใกล้ในระยะ

สายตาแล้ว...

ฝอูว๋ินถึงกับได้ยินเสยีงตะโกนของพ่อค้าแผงลอยในตลาดนดั ในใจ

มันเองก็ก�าลังร้องตะโกนไม่หยุดเช่นกัน...แข็งใจไว้ อาจื่อจะเกิดเรื่อง 

ไม่ได้เด็ดขาด!

ในที่สุดมันก็เหาะไปหยุดในลานท่ีค่อนข้างใหญ่ตรงท้ายอ�าเภอ  

ดูแล้วท่ีนี่น่าจะเป็นลานด้านในของโรงเก็บสิ่งของสักแห่ง ฝูอว๋ินแบก 

ซเูพียนจือ่มดุเข้าโรงเก็บขนาดใหญ่หลงัหน่ึงในนัน้ แล้วเลีย้วซ้ายเล้ียวขวา

ไปซ่อนตัวหลังชั้นวางซึ่งมีความสูงถึงหนึ่งจั้ง

* 'ฟางเส้นสดุท้ายท่ีท�าให้อูฐหลังหัก' มทีีม่าจากสุภาษติอาหรบั ใช้เปรยีบเปรยว่าเมือ่แบกรบัเรือ่งเลวร้ายหรอื
แรงกดดันสะสมมาจนใกล้ถึงขีดสุด ต่อให้เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนฟางแค่เส้นเดียวก็เพียงพอจะท�าให้ถึง 
จุดแตกหักได้
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ก่อนหน้านีฝ้อูว๋ินร่อนลงมาในตวัอ�าเภอด้วยความเร็วทีสู่งย่ิง จงึมีเพียง 

น้อยคนทีส่งัเกตเห็นเงาขนาดใหญ่เงาหนึง่พลนัร่วงจากฟ้าลงไปยังทศิทาง

ของโรงเก็บสิ่งของท้ายอ�าเภอ ทว่าพวกเขาต่างก็นึกว่าตนเองตาฝาดไป

จวบจนเงาด�าขนาดใหญ่เงาที่สองพลันปรากฏตัวในชั่วครู่ต่อมา...

"เมือ่ครูพ่วกเจ้ามใีครเหน็อาชาเทพแบกคนผูห้นึง่เข้ามาในตวัอ�าเภอ

หรือไม่" ซูหู ่ลู ่เพียงขี่อาชาเทพของตนบินฉวัดเฉวียนอยู่บนฟ้าเหนือ 

ตัวอ�าเภอ เสียงพูดก็ถ่ายทอดไปทั่วอ�าเภอเล็กๆ แห่งนี้แล้ว

เมื่อครู่พอการมองเห็นฟื้นฟู เขาก็เรียกอาชาเทพให้มาช่วยไล่ล่า 

ฝอูว๋ินทนัท ีอาชาเทพของเขาหยุดรออยูล่ะแวกใกล้เคยีง ไม่ได้รบัผลกระทบ 

ของแสงจ้าทีส่าดพุ่งออกมาจากการระเบดิของมกุรศัมเีทวะ มนัจงึเห็นชดั

ถนัดตาว่าซูเพียนจื่อกับฝูอวิ๋นหลบหนีมาทางนี้

ซูหู่ลู่ก็รู้เช่นกัน หากซูเพียนจื่อจะหนีเอาชีวิตรอด วิธีที่ดีท่ีสุดย่อม 

18
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ไม่พ้นการเข้ามาซ่อนตัวในอ�าเภอ

ชาวบ้านท้องท่ีต่างมองหน้ากันไปมา ไม่มีใครให้ค�าตอบ แม้แต ่

คนที่เห็นซูเพียนจื่อร่อนลงมาก็ไม่ยินดีจะยุ่งเกี่ยวให้มากความ

บรรดาผูฝึ้กวิชายุทธ์ล้วนร้ายกาจย่ิง ขนืพวกตนแพร่งพรายร่องรอย

ของคนเม่ือครู่ออกไป เกิดคนผู้นั้นย้อนกลับมาเอาคืน พวกตนจะท�า

อย่างไรกันเล่า

"หากพวกเจ้าเห็น ทางที่ดีก็จงรีบบอกข้ามาโดยไว นั่นคือจอมมาร

ที่ฆ่าคนโดยไม่กะพริบตา ข้าสะกดรอยนางมาหลายวันแล้ว หากปล่อย

ให้นางหลุดรอดไป คนในอ�าเภอเล็กๆ ของพวกเจ้าอาจถูกนางฆ่าทิ้ง 

ไม่มีเหลือ!" แม้วิชากลลวงของซูหู่ลู่ไม่นับว่าล�้าเลิศ แต่ถึงอย่างไรเขาก็ 

ถือก�าเนิดในถ�้าพันจิ้งจอก ค�าหลอกล่อขู่ขวัญพื้นๆ ย่อมจะพูดเป็นอยู่

ในทีส่ดุพ่อค้าแผงลอยคนหนึง่ก็ชีม้อืไปทางโรงเก็บสิง่ของท้ายอ�าเภอ 

อย่างระมัดระวัง

ซหูู่ลูห่รีส่องตาลง ก่อนจะให้อาชาเทพร่อนลงไปหน้าโรงเก็บสิง่ของนัน้  

เขากระโดดลงจากม้า สะบัดฝ่ามือกระแทกเปิดประตูใหญ่แล้วพุ่งตัว

เข้าไปด้านในทันที

โครงสร้างของโรงเกบ็สิง่ของแห่งน้ีเป็นทรงสีเ่หลีย่มซ้อนกันเหมอืน

อักษร 'หุย'* ส่ีเหลี่ยมรอบนอกเป็นโรงเก็บสิ่งของ ตรงกลางเป็นลาน 

ขนาดย่อมทรงสีเ่หลีย่ม ซหููลู่ร่บีร้อนจะไล่ฆ่าซเูพียนจือ่ ระหว่างทีเ่ดนิทะลุ

โรงเก็บสิ่งของจึงซัดทุกสิ่งตามรายทางที่น่าจะซ่อนคนได้จนปลิวกระเด็น

ตั้งแต่ที่ฝูอว๋ินได้ยินเสียงเขาตะโกนอยู่บนฟ้าเหนือตัวอ�าเภอ มันก็ 

* อักษร 'หุย (回)' แปลว่า 'กลับ'
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รู ้แล้วว่าท่ีนี่ซ่อนตัวได้อีกไม่นาน ในใจมันได้แต่หวังว่าซูเพียนจื่อจะ 

เลื่อนขั้นส�าเร็จโดยเร็ว จะได้รีบหนีไปจากท่ีน่ีกัน แต่ถ้าท�าไม่ได้ มันก็ 

จ�าต้องใช้วิธีการสุดท้ายไปต้านรับซูหู่ลู่แทนนางเท่านั้น

มนัรูว่้าตอนนีไ้ม่ว่าความเคลือ่นไหวใดๆ ก็สามารถดงึดดูความสนใจ 

ของซูหู่ลู่ได้ ดังนั้นมันจึงกัดฟันอดทน ยืนนิ่งคอยการเลือกของโชคชะตา

อยู่ที่หลังชั้นวาง

เสยีงโครมครามจากการรือ้ค้นท�าลายอย่างอกุอาจของซหููลู่ป่ระชดิ

เข้ามาทุกทีแล้ว ฝูอว๋ินเคร่งเครียดจนหัวใจแทบจะกระดอนออกจาก 

ช่องอก เหมือนได้ยินเสียงฝีเท้าแห่งความตายก�าลังเคลื่อนใกล้เข้ามา 

ทีละก้าว...ทีละก้าว

ตอนนี้เองสิ่งท่ีอ่อนนุ่มและค่อนข้างเย็นก็ลื่นปรกลงมาบนตัวท่ี 

ชุม่เหงือ่ของมนั ฝอูว๋ินรูว่้านัน่คอืเส้นผมยาวของซเูพียนจือ่ นางเลือ่นสูข้ั่น

ถอดรูปคราวก่อน เส้นผมก็พลันงอกยาวจนจรดเอวเช่นนี้

หากซูหู่ลู่ได้เห็นสภาพของนางในตอนน้ีล่ะก็ น่ากลัวว่าจิตสังหาร

จะต้องรนุแรงย่ิงกว่าเดมิ...มแีต่ชาวสวรรค์เท่านัน้ท่ีเกิดมาก็มเีส้นผมยาว

เช่นนี้โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดของพลังวัตร!

ตอนที่ซูเพียนจื่อยังถูกมองเป็นขยะชิ้นหนึ่ง ซูหู่ลู่ก็มีความคิดจะ

สังหารนางแล้ว ขืนตอนนี้พบว่านางมิเพียงไม่ใช่ขยะ ซ�้ายังมีคุณสมบัติ

อันล�้าเลิศของชาวสวรรค์ แล้วเขามีหรือจะหลับลงหากยังไม่ได้ฆ่าศัตรู 

ที่จะแซงหน้าเขาได้ในอีกไม่ช้า

ฝูอว๋ินในตอนน้ีมีความหวังอยู่เพียงอย่างเดียว...คือซูเพียนจื่อ 

จะสามารถอยู่รอดปลอดภัยต่อไป เรื่องอื่นทั้งหมดล้วนไม่ส�าคัญอีกแล้ว 
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ทัง้ชวิีตของมนั...ท้ังขมุก�าลงัอนัน่าพรัน่พรงึท่ีซ่อนเร้นอยู่ในท่ีมดือะไรน่ัน...

ทั้งหายนะของดินแดนพันเมฆา...หรือแม้แต่ความอยู่รอดของสกุลซ ู

แห่งถ�้าพันจิ้งจอก...

ทัง้หมดทัง้มวลน้ีล้วนไม่ส�าคญัเท่ากับความปลอดภยัของสาวน้อย

ที่อยู่บนหลังของมัน

"อะ...อมื" ซเูพียนจือ่ลมืตาขึน้ช้าๆ นางรูส้กึว่าลมปราณทีถ่าโถมอยู่

ในร่างได้โคจรระหว่างตัวนางกับก�าไลแขนไปนับรอบไม่ถ้วนแล้ว เนื้อตัว

ตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้าคล้ายได้ถูกปรบัปรงุและช�าระล้างอย่างหมดจด

ไปรอบหนึ่ง ทั่วร่างทั้งเบื้องบนเบื้องล่างราวกับเพิ่งก�าเนิดใหม่

ยังไม่ทันสัมผัสถึงความแตกต่างท่ีการเล่ือนข้ันน�าพามาให้ ส่ิงที ่

ซูเพียนจื่อนึกถึงในทันทีก็คือห้วงวิกฤตที่อยู่ตรงหน้า

"อาจื่อ รีบหนีไป!" ฝูอว๋ินไม่ได้ปริปาก เพียงถ่ายทอดข้อความน้ี 

มาทางกระแสจิต

ซูเพียนจื่อสะท้านไปทั้งร่าง ความคิดหนึ่งพลันผุดวาบข้ึนในใจ... 

ทีฝ่อูว๋ินเรยีกให้ข้าหนไีป เพราะมนัต้ังใจจะใช้ชวิีตของมนัมาช่วยข้าประวิง

การล่าสังหารของซูหู่ลู่?!

นางไม่รู้ว่าเหตุใดตนเองจึงเกิดความคิดเช่นนี้ได้ ฝูอวิ๋นทั้งขี้งกและ

เจ้าเล่ห์เสมอมา ทั้งใจเสาะกลัวตายออกอย่างนั้น มันจะยอมแลกชีวิต 

ช่วยนางได้อย่างไรกัน แค่ไม่เผ่นหนีทิ้งนางไปก็ไม่เลวแล้ว

แต่ตอนน้ีนางสัมผัสได้จริงๆ ว่าบนร่างของฝูอว๋ินก�าลังแผ่ซ่าน 

กลิ่นอายอันเด็ดเด่ียวทว่าไม่เป็นมงคลชนิดหนึ่ง ดังน้ันนางจึงเก็บมัน 

เข้าสู่ก�าไลแขนเจ็ดดาราไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะคิด และไม่เปิดโอกาส 
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ให้มันได้พูดหรือตอบสนองใดๆ

เพียงแต่นางลมืไปเรือ่งหนึง่...ว่าเดมิทตีนเองก�าลงัฟุบอยู่บนหลงัของ 

ฝูอวิ๋น!

พริบตาท่ีฝูอว๋ินหายวับไป นางก็ร่วงจากกลางอากาศกระทบพ้ืน 

ดงัสนัน่ จีอ้�าพันของก�านลัจากซเูจนิเจนิท่ีห้อยเอวอยู่จงึพลอยกระแทกพ้ืน

อย่างหนักหน่วงจนแตกเป็นเสี่ยงๆ

ทันใดนั้นคล้ายมีอะไรบางอย่างพุ่งตัวออกมาจากอ�าพันท่ีปริแตก 

และก่อให้เกิดกระแสลมอ่อนๆ ขึ้นวูบหนึ่ง

ซูเพียนจื่อไม่มีเวลาไปปวดใจกับจี้ท่ีแตกเสียหาย ทั้งย่ิงไม่ทันได้

สังเกตกระแสลมท่ีชอบกลนี้ เพราะว่าเสียงของซูหู่ลู่พลันดังอยู่ข้างหน้า

ห่างจากนางไม่กี่จั้งแล้ว "ข้าจะดูซิว่าเจ้ายังมีปัญญาหนีไปไหนได้อีก!"

ทันทีท่ีได้ยินเสียงดังสนั่น ซูหู ่ลู ่ก็รุดมาเห็นซูเพียนจื่อท่ีผมเผ้า 

ยาวสยายล้มอยู่บนพ้ืนพอดี ระดับความต่ืนตกใจของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่า

นางเลย

เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกัน!

ซหููลู่ไ่ม่เข้าใจว่าเหตุใดเส้นผมของซเูพียนจือ่จงึพลันเปล่ียนเป็นยาว

เช่นนีไ้ปได้ หากไม่ใช่เพราะเสือ้ผ้ากบัใบหน้าทีแ่ปลงโฉมด้วยหน้ากากภตู

พันหน้าตั้งแต่พบกันในป่านั้นยังคงเหมือนเดิม เขาก็แทบไม่กล้าเชื่อว่า

คนคนนี้ก็คือซูเพียนจื่อ

ดจูากเส้นผมท่ียาวถึงเพียงนี.้..นางมเิพียงไม่ใช่ขยะ มเิพียงสามารถ

ฝึกวชิายุทธ์ได้ นางยังเป็นสดุยอดอจัฉรยิะทีม่คีณุสมบตัริะดบัชาวสวรรค์

อีกด้วย!
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ซหููลู่ร่ษิยาจนสองตาแทบด�ามดื เขาเงือ้มดีสัน้แล้วจ้วงแทงมาหานาง 

ทันที "ไปตายซะ!"

ครั้งนี้เขาป้องกันไว้ก่อนแล้ว ต่อให้ซูเพียนจื่อลงมือสุดก�าลังก็อย่า

คิดฝันว่าจะยับยั้งการแทงหนนี้ได้

แรงมังกรของผู้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณถูกกรอกอยู่บน 

มีดสั้นเล่มนั้น คมมีดท่ีหอบพาเสียงแหวกอากาศอันแหลมสูงน่าสะพรึง

ได้พุ่งมาถึงเบื้องหน้าซูเพียนจื่อในพริบตา ส่งผลให้พ้ืนที่รอบตัวคล้าย 

ถูกฉีกกระจุยทันใด 

ซเูพียนจือ่เองก็รูต้วัว่าไม่อาจต้านทานไหว นางจงึไม่คดิท่ีจะต้านทาน  

เมื่อครู่ตั้งแต่พริบตาที่นางพบเห็นซูหู่ลู ่ปรากฏตัว ในใจนางก็พลันผุด

แผนการที่แสนจะบ้าบิ่นและเสี่ยงภัยสุดขีดขึ้นมาได้แผนหนึ่งแล้ว!

ตอนน้ีนางเลื่อนสู่ขั้นเปลี่ยนกระดูกส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อย ดาวดวง

ทีส่องของก�าไลแขนเจด็ดาราย่อมจะปิดผนกึสิง่พิเศษได้หน่ึงอย่าง ดจูากที ่

ดาวดวงแรกปิดผนึกดอกซวีหมีสายพันธุ์เซียนส�าเร็จก็รู้ได้...ก�าไลแขน 

เจ็ดดาราของนางสามารถปิดผนึกทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นระดับขั้นใด

และทุกสิ่งนี้ก็เป็นได้ทั้งดอกไม้ใบหญ้า ภูเขาล�าธาร สัตว์อสูร หรือ

แม้กระทั่ง...คน!

แม้นางจะรูส้กึว่าปิดผนกึคนอย่างซหููลู่น้ี่ทัง้น่าขยะแขยงท้ังเสยีของ 

ทว่าชั่วขณะนี้นางก็ไม่อาจมัวค�านึงถึงสิ่งใดแล้ว

ในห้วงคับขันเป็นตาย ผู ้รอดชีวิตเท่านั้นจึงจะมีสิทธ์ิพูดถึงวัน 

ข้างหน้า และมีสิทธิ์ค�านึงถึงว่าน่าขยะแขยงหรือไม่ เสียของหรือไม่

เมื่อมีประสบการณ์จากการปิดผนึกดอกซวีหมีในคร้ังแรก คราวน้ี 
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ซเูพียนจือ่จงึแทบจะใช้เวลาแค่ชัว่พรบิตาเดียวก็เคลือ่นย้ายดาวดวงทีส่อง

บนก�าไลแขนเจ็ดดาราออกมาได้แล้ว

ในชั่วขณะที่ซูหู่ลู่เงื้อมีดสั้น ตรงหว่างค้ิวของซูเพียนจื่อก็ปรากฏ 

แต้มแสงระยิบระยับเพ่ิมขึน้มาหน่ึงจดุ ซหููลู่แ่ม้มใีจระแวงระวัง ทว่าตอนน้ี 

เขาเป็นเหมือนลูกธนูบนสายที่น้าวตึง จะไม่ยิงออกไปก็ท�าไม่ได้แล้ว

ในความคิดของเขา ต่อให้ตนเองต้องบาดเจ็บบ้าง แต่ขอเพียง 

เอาชีวิตซูเพียนจื่อได้ เช่นนั้นก็คุ้มค่า

แม้แต่ซเูพียนจือ่ในตอนน้ีก็ยังท�าให้เขารูส้กึเหมอืนถูกหนามยอกอก 

แล้วอีกหลายปีข้างหน้าจะไม่ยิ่งไปกันใหญ่หรือ!

ซูเพียนจ่ือนิ่งมองซูหู่ลู่ที่ประชิดเข้ามาทุกที ชั่วพริบตาท่ีแสนส้ันนี้

คล้ายเปลี่ยนเป็นภาพที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า สีหน้าอันดุร้ายชวน 

สะพรึงของอีกฝ่ายก�าลังขยายใหญ่ขึ้นทีละนิดต่อหน้านาง

ในใจนางคงเหลอืเพียงจติอนัหมดจด สองมอืประกบกันอย่างฉบัไว

เป็นท่ามุทราท่ีพิเศษเฉพาะตัว จากนั้นแต้มแสงตรงหว่างค้ิวก็ผนวกรวม

เป็นล�าแสงหนึ่งสายฉายไปข้างหน้าซูหู่ลู่...

ดาวเทียนเสวียน* ปิดผนึก! ซูเพียนจื่อท่องขึ้นในใจ

ตูม!

สายตาของซูเพียนจื่อพร่าลายไปวูบหน่ึงเมื่อแต้มแสงตรงหว่างค้ิว

พลนัพุ่งเข้ามาในร่าง นางรูส้กึได้อย่างชดัเจนว่าในร่างมบีางอย่างเพ่ิมข้ึนมา  

บ่งชี้ว่านางปิดผนึกส�าเร็จแล้ว!

แต่ทว่า...

* ดาวเทียนเสวียน หมายถึงดาวมีรัก (Merak) จัดอยู่ในกลุ่มดาวกระบวยเหนือ (กลุ่มดาวจระเข้)
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ซหููลู่ก่ลบัไม่ได้หายวบัไป ตัวเขารวมท้ังมดีส้ันในมอืยังคงพุ่งมาด้วย

ความเร็วที่ไม่ลดทอน และอยู่ห่างจากนางไม่ถึงครึ่งฉื่อแล้ว

ซูเพียนจื่อตะลึงเซ่องงงันอยู่กับท่ีโดยสิ้นเชิง ในเวลาส้ันๆ เพียง 

ชั่วประกายไฟแลบกลับมีความคิดนับไม่ถ้วนผุดวาบข้ึนในหัวสมอง 

ของนาง...

เป็นเช่นน้ีไปได้อย่างไร เหตุใดซหููลู่ไ่ม่ถูกปิดผนึกเล่า ท้ังทีน่างก็รูส้กึ

ว่าดาวเทียนเสวียนในล�าดับท่ีสองได้ปิดผนึกบางอย่างเข้ามาในร่างนาง

ส�าเร็จแล้ว

เช่นน้ันซหููลู่ท่ีโ่ผมาถึงตรงหน้าและก�าลงัแทงหน่ึงมดีทะลเุข้าร่างนาง 

อยู่นี้เหตุใดจึงยังคงอยู่!

ตายแน่แล้ว! ที่แท้เกิดปัญหาขึ้นตรงไหนกันแน่

ความฉงนงนุงงและสิน้หวังพรัง่พรทู่วมท้นในจติใจอย่างพร้อมเพรียง 

กัน ซูเพียนจือ่รูส้กึว่าการตายของตนช่างน่าคบัแค้นเหลอืเกิน เหตใุดก�าไลแขน 

เจ็ดดาราดันมาบกพร่องเอาในช่วงส�าคัญที่สุดเสียได้

โครม! 

เสยีงกึกก้องสะท้านฟ้าสะเทอืนดนิหนหนึง่พลนัดงัมาจากด้านหลงั 

โรงเก็บสิ่งของทั้งหลังถูกพลังมหาศาลของซูหู่ลู่กระแทกจนกลายเป็น 

ซากปรกัหกัพัง เศษซากจปิาถะนบัไม่ถ้วนของแผ่นกระเบือ้ง ก้อนอฐิ และ

ไม้คานล้วนร่วงพรูลงมาจากด้านบน

ซูเพียนจื่อน่ิงตะลึงอยู่ชั่วครู่ ค่อยมารู้ตัวทีหลังว่าตนเองไม่ได้รู้สึก

เจบ็ปวดแม้สกันิดเดียว ไม่ว่าจะเป็นปากแผลท่ีถูกมดีสัน้แทงทะล ุหรอืว่า

เป็นจดุท่ีถูกเศษกระเบ้ืองและก้อนอิฐกระแทกใส่ นางล้วนไม่เจบ็ไม่คนัเลย 
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แม้แต่น้อย

ทัว่ร่างเป่ียมล้นด้วยความรูส้กึประหลาดท่ีเรยีกว่า 'ไร้ตวัตน' ราวกับ

วิญญาณได้หลดุออกจากร่างไปแล้ว นางจงึไม่รูส้กึถึงความเจบ็ปวดใดๆ 

แม้แต่แขนขาและร่างกายของตนเองก็ไม่อาจรู้สึกได้เลย

นางจ�าได้ว่าเมื่อครู่ซูหู่ลู่พลันโถมตรงมาแทงมีดส้ันในมือเขาจน 

มิดร่างนางแล้ว ทว่าตอนนี้เขากลับพลันหายไปเสียนี่!

ซูเพียนจื่อมึนงงไปโดยสิ้นเชิง ท่ีแท้เกิดเรื่องอะไรขึ้น ตกลงนาง 

ปิดผนึกส�าเร็จ...หรือตายไปแล้วกันแน่ หรือว่าท้ังหมดทั้งมวลน้ีล้วน 

เป็นเพียงภาพฝันมายาฉากหนึ่ง?

นางเหลียวมองซ้ายขวาหน้าหลังอย่างงุนงง ค่อยพลันพบว่าซูหู่ลู ่

ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่อกีฝ่ายโผล่ไปอยู่ข้างหลงันางตัง้แต่เมือ่ไรก็ไม่รู้ 

ซ�้ายืนเซ่อไม่ขยับเขยื้อนสักนิดด้วย

พอนกึถึงหน่ึงมดีท่ีเขาแทงมาอย่างโหดเห้ียมไม่มอีอมมอื ซเูพียนจือ่ 

ก็รีบฉวยมีดสั้นของตนแล้วแทงใส่กลางหลังของเขาสุดแรงทันที

ซูหู่ลู ่ไม่ได้ระวังป้องกันแม้แต่น้อย เมื่อถูกมีดสั้นที่ตอนนี้มีพลัง

มากกว่าสามสิบแรงช้างสารแทงเข้ากลางหลัง เขาก็เจ็บปวดรวดร้าวจน

แผดเสียงลั่น รีบกระโดดไปข้างหน้าแล้วกลับตัวกลางอากาศ ซัดมีดส้ัน 

สเีงนิวาววับเล่มน้ันของเขากลบัมา หมายจะปลดิชพีหรอืสกัดผู้ท่ีลอบแทง

เขาข้างหลัง 

ด้วยโทสะระคนตื่นตกใจ พลังวัตรท้ังร่างของเขาจึงรวมตัวอยู่ใน 

มีดสั้นสีเงินเล่มนั้น ท�าให้ซูเพียนจื่อไม่มีทางจะหลบเลี่ยงได้เลย

สาวน้อยค้นพบความจริงอันน่าสลดใจอีกครั้ง...ความต่างระหว่าง
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แต่ละข้ันพลังวัตรน้ันช่างห่างไกลกันสุดจะคิดภาพได้ ความเร็วของนาง

เมื่อเปรียบกับผู้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณอย่างซูหู่ลู่แล้วไม่ได ้

อยู่ระดับเดียวกันสักนิด หัวสมองนางเพ่ิงจะตอบสนองว่าต้องหลบหลีก 

มีดสั้นก็ซัดมาถึงตรงหน้าเสียแล้ว

นางเพียงฝืนหดกล้ามเน้ือได้เลก็น้อย มดีสัน้สเีงนิก็เสยีบตรงเข้ามา

ในร่างเสียก่อน

ซูเพียนจื่อยังไม่ทันได้ตื่นกลัวด้วยซ�้า มีดสั้นก็ทะลวงผ่านร่างนาง

ออกไปปักพื้นแรงๆ จนพื้นทะลุเป็นหลุมใหญ่อย่างง่ายดาย

แต่ท่ีน่าแปลกคือ...นางยังคงไม่สะดุ ้งสะเทือนแม้แต่นิดเดียว 

กระทั่งเลือดสักหยดก็ไม่มีกระเซ็นออกมาให้เห็น ราวกับ...ไม่เคยมีอะไร

เกิดขึ้นทั้งสิ้น

คราวนีซ้เูพียนจือ่ตกตะลงึพรงึเพรดิแล้วจรงิๆ น่ีมนัเรือ่งอะไรกันแน่

นางไร้บาดแผลไร้ความเจ็บปวด ทว่าซูหู่ลู่ไม่ได้มีโชคเช่นน้ี เขา 

ในฐานะผู้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ ความแข็งแรงของร่างกาย

ย่อมจะเหนือกว่าซูเพียนจื่อมากนัก มีดสั้นที่นางปักเข้ากลางหลังของเขา

จึงถูกกล้ามเนื้อแผ่นหลังที่หดกระชับในทันทีหนีบไว้อย่างแน่นหนา  

ไม่อาจแทงทะลปุอดหวัใจจนเอาชวิีตเขาได้จรงิๆ ทว่าหนึง่มดีท่ีพลันจูโ่จม

มาโดยไร้เสียงนี้กลับท�าให้เขาแตกตื่นขวัญหนีดีฝ่อได้แล้ว

เพราะภาพที่เขาได้เห็นเมื่อครู ่...ในชั่วขณะที่มือเขากุมมีดสั้น 

แทงใส่ซเูพียนจือ่นัน้ นางพลนัหายวับไปต่อหน้าต่อตา เขาย้ังกระบวนท่า

ไม่อยู่จึงถลาต่อไปข้างหน้าหลายก้าว ยังไม่ทันรู้ชัดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น 

กลางหลังก็ถูกแทงใส่หนึ่งมีดแล้ว
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เขากลับหลังหันซัดมีดสั้นตอบโต้ ทว่ากลับไม่พบเห็นอะไรทั้งสิ้น

จู่ๆ ซูเพียนจื่อก็ล่องหนหายไป นางมิเพียงไม่หวั่นเกรงการโจมต ี

ของเขา ซ�า้ยังลอบจูโ่จมเขาโดยไร้เสยีงได้ทกุเมือ่ ฝีมอืระดบันีช่้างน่าสะพรงึ 

ถึงขีดสุดแล้วจริงๆ

ในขณะท่ีนางบุกประชิดตัวเขาได้อย่างก�าเริบเสิบสาน เขากลับ

ท�าร้ายนางไม่ได้แม้แต่เส้นผม!

ประเมินจากพลังของมีดที่ปักคาอยู่กลางหลัง อย่างมากซูเพียนจื่อ 

ก็มีพลังวัตรแค่ขั้นเปลี่ยนกระดูก ต�่ากว่าเขาถึงสองขั้นเต็มๆ แต่ถ้าเขา 

ยังรัง้อยู่ทีน่ี่ให้นางโจมตีตามใจชอบ ในท่ีสดุเขาก็ต้องอ่อนแรงเผยช่องโหว่

ออกมา ถึงตอนนั้นเขาก็จะมีแต่ทางตายสถานเดียว!

บาดแผลที่กลางหลังนอกจากรู้สึกปวดระบมแล้ว ยังมีไอเย็นเฉียบ

ชนิดหน่ึงแทรกซมึเข้ามาในร่างไม่ขาดสายด้วย เป็นไปได้อย่างยิง่ว่ามพิีษ

เขาหารู้ไม่ว่านี่เป็นเพราะมีดสั้นของซูเพียนจื่อเคยสัมผัสถูกใยไหม

ที่เจ้าเจิดจ้าพ่นออกมา เจ้าเจิดจ้าพลั้งกินหญ้าเสวียนอู่เข้าไป ในใยไหม

จึงมีฤทธิ์เย็นของหญ้าเสวียนอู่อยู่ด้วย

หญ้าเสวียนอูไ่ม่นับเป็นยาพิษก็จรงิ ทว่าตอนนีก้ลบัสร้างแรงกดดนั

ทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงให้ซูหู่ลู่ได้พอดี

จติใจของซหููลู่ยุ่่งเหยิงดุจใยปอ มหีรอืยังจะกล้าอยู่ทีน่ีอ่กี ยิง่ไม่ต้อง

พูดถึงเรือ่งจะไล่ฆ่าซเูพียนจือ่ต่อ เขาหมนุตัวเป่าปาก พลางว่ิงตะบงึออกไป 

ขึ้นอาชาเทพของตนแล้วเร่งรีบเหาะจากไปไกลลิบ 

หลังจากคลี่คลายวิกฤตได้อย่างน่าอัศจรรย์ อีกท้ังท�าให้คู่ต่อสู้ 

ที่เก่งกาจกว่าตนเองมากๆ บาดเจ็บมิใช่เบา ซูเพียนจ่ือก็ยืนทึ่มทื่ออยู่
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ท่ามกลางซากปรักหักพังในอาการจับต้นชนปลายไม่ถูกโดยสิ้นเชิง

ทกุอย่างก่อนหน้านีร้าวกับฝันหนึง่ตืน่ ซ�า้ยงัเป็นฝันทีท้ั่งน่าหวาดเสียว 

ทั้งเลอะเทอะเหลวไหล

แต่ไม่ว่าอย่างไรที่นี่ก็ไม่เหมาะจะรั้งอยู่นาน นางไปก่อนแล้วค่อยๆ 

คิดให้กระจ่างย่อมจะดีกว่า

ซูเพียนจื่อลูบเศษจี้อ�าพันท่ียังเหลือเสี้ยวเล็กๆ ห้อยคาสายร้อย 

ตรงข้างเอวอย่างปวดใจ น่ีคือของก�านัลที่ซูเจินเจินมอบให้นาง แต ่

ห้อยประดับได้เพียงไม่ก่ีวันก็มาแตกเสียหายเพราะความสะเพร่าของ

ตนเองเสียนี่

นางกวาดตามองซากความเสียหายท่ีอยู่รอบด้าน แล้วพลันเห็น 

มีดสั้นสีเงินที่ซูหู่ลู่ซัดปักอยู่บนพ้ืน นางลังเลครู่หน่ึงค่อยกัดฟันเก็บมัน 

ขึ้นมาจนได้

เป็นไปได้สงูว่าก่อนหน้านีซ้หููลู่อ่าศยัมกุรศัมเีทวะเมด็นัน้จงึหานางพบ  

สิ่งของที่เขาท้ิงไว้จึงท�าให้ในใจนางขนลุกขนพองอยู่บ้าง แต่พอนึกได้ว่า

เขาเพิ่งจะบาดเจ็บไปหยกๆ ในเวลาอันใกล้นี้ต่อให้เขารู้ร่องรอยของนาง

ก็คงไม่ย้อนกลับมาแน่

มีดสั้นเล่มนี้มองปราดเดียวก็รู ้ว่าเป็นของดี หากโยนท้ิงไว้ที่นี่ก็ 

นับว่าเสียของเกินไปจริงๆ

อกีทัง้มดีสัน้เล่มเดียวของซเูพียนจือ่ยังเสยีบคาหลงัซหููลู่อ่ยู่จงึถูกเขา 

เอาไปด้วย ตอนน้ีแม้แต่อาวุธป้องกันตัวทีเ่หมาะมอืสกัชิน้นางกไ็ม่ม ีเอาอนัน้ี 

ไปใช้ก่อนแล้วกัน รอไว้เจอตลาดนัดของผู้ฝึกวิชาเมื่อไร นางค่อยขายทิ้ง

แลกมันกับอาวุธชิ้นอื่นก็ยังได้
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รอจนสาวน้อยเก็บมดีสัน้เรยีบร้อย เตรยีมจะใช้หน้ากากภตูพันหน้า

แปลงโฉมตนเองเสียใหม่ นางก็พลันได้ยินเสียงผู้คนมาจากนอกโรงเก็บ

สิ่งของ 

ที่แท้มีชาวบ้านใจกล้าหลายคนก�าลังชะโงกหัวย่ืนหน้าอยู่นอก 

กองซากปรกัหกัพัง หมายจะดูให้รูช้ดัว่าในโรงเก็บสิง่ของเกิดเรือ่งอะไรขึน้

ซูเพียนจื่อร้องอุทานในใจว่ายุ่งแล้ว แต่พอมองดูอย่างละเอียด  

การแสดงออกของชาวบ้านเหล่านั้นกลับดูแสนจะชอบกล ราวกับ... 

พวกเขามองไม่เห็นนางสักนิด สายตาของแต่ละคนกวาดมาทางที่นาง 

ยืนอยู่ แต่แล้วก็เบนไปโดยไม่มีอาการตอบสนองที่ควรจะเป็น

ซูเพียนจื่อพลันฉุกคิด และนึกโยงไปถึงเหตุการณ์ประหลาดที่ 

เกิดขึ้นเมื่อครู่ทันที ไม่ช้านางก็ได้ข้อสรุปที่แม้แต่ตนเองก็ยังไม่อาจเชื่อ...

หรือว่า...ข้าก�าลังล่องหนอยู่?!

ก�าไลแขนเจ็ดดารามอบวิธีวิปริตให้นางฝึกวิชาด้วยการหลอกคน 

รวมถึงความสามารถท่ีท�าให้นางปิดผนึกสิ่งพิเศษได้รวมท้ังส้ินเจ็ดอย่าง

ตามขั้นพลังวัตรท่ีสูงขึ้น นอกเหนือจากน้ีแล้วนางก็ยังไม่พบประโยชน์

ใช้สอยอย่างอื่นของมัน ส่วนดอกซวีหมีสายพันธุ์เซียนท่ีปิดผนึกอยู่ใน 

ดาวเทียนซูดวงแรกนั้นก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีลักษณะพิเศษอะไรที่

เกี่ยวข้องกับการล่องหนหายตัว

ความเป็นไปได้เพียงหน่ึงเดียวจึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีเพ่ิงถูกปิดผนึกอยู่

ในดาวเทียนเสวียนดวงที่สอง

ก่อนหน้านีน้างรูส้กึได้อย่างชดัเจนว่าดาวเทยีนเสวยีนปิดผนกึอะไร

บางอย่างส�าเร็จแล้ว ตอนแรกนางนึกว่าเป็นซูหู่ลู่ แต่ผลลัพธ์ก็เห็นชัดว่า
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ไม่ใช่ เช่นนั้นที่แท้มันคืออะไรเล่า

ซูเพียนจื่อรีบเพ่งจิตเข้าไปสัมผัสดูคร่าวๆ ในก�าไลแขนเจ็ดดารา 

แล้วผลทีไ่ด้ก็ท�าให้นางตะลงึเซ่ออยู่กับทีใ่นทนัท.ี..ครัง้นีน้างไม่ใช่แค่ดวงดี 

เท่านั้น หากยังดวงดีสุดขีดอีกด้วย!

ในหัวสมองของนางหวนทบทวนข้อมูลท่ีเพ่ิงจะได้รับ...ตอนน้ีนาง

อยู่ในสภาพล่องหนจริงเสียด้วย เพียงแต่สภาพนี้จะคงอยู่ได้อย่างมาก 

แค่หนึ่งเค่อ หลังจากพ้นหนึ่งเค่อไปแล้ว ร่างก็จะปรากฏดังเดิมและ 

อ่อนแรงไปทั้งตัว

เช่นน้ีนางกต้็องรบีหาสถานทีป่ลอดภยัสกัแห่งหลบซ่อนให้เรว็ทีส่ดุ

แล้วน่ะสิ!

นบัตัง้แต่นางล่องหนไปแทงท�าร้ายซหููลู่จ่นถึงตอนน้ี เพ่ิงจะผ่านไป

ไม่ก่ีอดึใจก็จรงิอยู ่แต่เวลาหนึง่เค่อก็เหลอือยู่อีกไม่มากแล้ว นางตดัสินใจ 

อย่างเฉยีบขาด ว่ิงออกจากโรงเก็บสิง่ของไปมองซ้ายมองขวาอยู่บนถนน 

พอพบเรอืนหลังใหญ่ท่ีสดุแห่งหน่ึงก็ว่ิงตรงเข้าไปจนกระทัง่ถึงด้านในของ

ยุ้งฉางที่อยู่ท้ายเรือน นางมุดเข้าไปในฟางข้าวสาลีกองใหญ่หลายกอง 

เสาะหาซอกมุมที่ถูกผู้อื่นพบตัวได้ยากแล้วหลบซ่อนอยู่ในนั้น

สภาพล่องหนในตอนนี้ช่วยให้นางลดเรื่องยุ่งยากไปได้มากทีเดียว

ฉวยเวลาก่อนที่สภาพล่องหนจะสิ้นสุดลง ซูเพียนจื่อก็เรียบเรียง

เหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบได้รอบหน่ึง ในที่สุดนางก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่า

ระหว่างการต่อสู้กับซูหู่ลู่ช่วงสั้นๆ ที่ชวนเขย่าขวัญเมื่อครู่นั้นเกิดอะไรขึ้น

กันแน่

กุญแจส�าคัญของทั้งหมด...อยู่ท่ีจี้อ�าพันที่แลกมาด้วยลูกกลอน
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ช�าระกายเพียงหนึ่งเม็ดนั่นเอง

มันไม่ใช่ศิลาวิเศษธรรมดาๆ ลายผีเสื้อที่ซ่อนอยู่ในน้ันก็ไม่ใช่

ลวดลายตามธรรมชาติแต่อย่างใด ทว่าเป็นผีเสื้อของจริงตัวหนึ่ง...'ผีเสื้อ

ซ่อนฟ้า' ที่เล่าขานกันว่าสูญพันธุ์ไปตั้งแต่ยุคบรรพกาลแล้ว

ผีเสื้อซ่อนฟ้าไม่ใช่สัตว์อสูร หากแต่เป็นสัตว์เทพเช่นเดียวกับมังกร 

หงส์ และกิเลน แม้ระดับความโด่งดังจะห่างไกลกับพวกพ้องในกลุ่ม  

แต่ถึงอย่างไรสัตว์เทพก็คือสัตว์เทพอยู่ดี

จดุเด่นทีส่ดุของพวกมนัคือการล่องหน ซึง่นีก็่เป็นสาเหตหุลักทีท่�าให้

ชื่อเสียงของพวกมันไม่เลื่องลือนัก

ขอถามว่าสิง่มชีวีติทีไ่ม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าและไม่มพีลงัโจมตใีดๆ 

จะไปโด่งดังได้สักเท่าไรกันเชียว ในเมื่อคนส่วนใหญ่ยังตระหนักถึงการ 

คงอยู่ของพวกมันไม่ได้ด้วยซ�้า

หลังจากซูเพียนจื่อปิดผนึกผีเสื้อซ่อนฟ้าแล้ว นางยังพบว่าพวกมัน

มีจุดเด่นท่ีร้ายกาจอยู่อีกอย่าง...การล่องหนของพวกมันไม่ใช่แค่ท�าให้ 

ผู้อื่นมองไม่เห็น หากยังสามารถเมินเฉยต่อการโจมตีเฉพาะจุด!

พูดง่ายๆ คือวิธีเดียวที่จะสยบหรือท�าร้ายพวกมันได้มีแต่การโจมตี

ที่ครอบคลุมทั้งตัวในชั่วพริบตาเท่านั้น

อย่างเช่นผเีสือ้ซ่อนฟ้าทีซ่เูพียนจือ่ปิดผนกึตวัน้ี มนัก็ถกูยางไม้ของพืช 

ที่ไม่รู้จักชื่อหล่นใส่หยดใหญ่ จนเคลือบคลุมมันไว้ทั้งตัวในพริบตา

มนัหลบัใหลอยู่ในยางไม้หยดใหญ่นัน้มานับพันๆ หมืน่ๆ ปี จวบจน

ยางไม้กลายสภาพเป็นอ�าพัน มันก็ไม่เคยหลุดพ้นจากพันธนาการ

กระทั่งเมื่อครู่ซูเพียนจื่อเลื่อนขั้นส�าเร็จแล้วเก็บฝูอว๋ินเข้าไปใน 
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ดอกซวหีม ีจงึท�าให้ตนเองร่วงตกพ้ืนกระแทกจีอ้�าพันน้ีแตก และปลดปล่อย 

ผีเสื้อซ่อนฟ้าที่ถูกขังอยู่ด้านในออกมา

จากนัน้เมือ่นางหมายจะปิดผนกึซหูู่ลู ่ดาวเทียนเสวยีนท่ีลอยตวัอยู่

ตรงหว่างคิ้วของนางก็เปล่งล�าแสงโชติช่วง ธรรมชาติของผีเสื้อซ่อนฟ้า 

ก็ชอบเล่นแสงไม่ต่างจากแมลงอื่นๆ ดังน้ันมันจึงพุ่งเข้าไปหาและถูก 

ซูเพียนจื่อปิดผนึกแทนซูหู่ลู่พอดี 

พร้อมกับท่ีผเีสือ้ซ่อนฟ้าถูกปิดผนึก พลงัพิเศษด้านการล่องหนและ

เมนิเฉยต่อการโจมตเีฉพาะจดุก็ถูกปลกุขึน้มา จงึท�าให้ซเูพียนจือ่ผู้กลายเป็น 

เจ้านายของมนัโดยบังเอิญสามารถรอดพ้นกระบวนท่าปลดิชพีของซหููลู่ไ่ด้ 

ในห้วงคับขันอันตรายที่สุด

เพียงแต่ระดับฝีมือของซูเพียนจื่อในปัจจุบันไม่อาจใช้พลังพิเศษน้ี

ตามใจชอบ ดงันัน้นางจงึไม่เพียงถูกจ�ากัดเวลาในการล่องหน เมือ่หมดเวลา 

แล้วลมปราณทัว่ร่างนางก็จะถูกใช้หมดสิน้ด้วย จากนัน้นางกจ็ะประคองตวั 

ไม่ไหวสลบไสลไปในไม่ช้า

ตามท่ีนางประมาณดู ตอนน้ีเวลาทีน่างสามารถล่องหนเอาชวิีตรอด

มีแค่หนึ่งเค่อก็จริงอยู่ แต่เมื่อพลังวัตรของนางเพิ่มพูนขึ้น ระยะเวลาที่จะ

คงสภาพล่องหนไว้ก็จะยาวนานขึ้นตามไปด้วย หากสักวันนางฝ่าพ้น 

ขัน้ทรงฤทธาด่านสดุท้ายของผูฝึ้กวิชายุทธ์จนกลายเป็นเซยีนบนดิน เมือ่น้ัน 

นางก็จะล่องหนได้ทุกเวลาโดยไม่มีขีดจ�ากัดอีกต่อไป

แต่ส�าหรบัซเูพียนจือ่ในตอนนีแ้ล้ว ระดับขัน้ทีว่่านัน่ยังไกลแสนไกล 

เหลือเกิน

ยามน้ีความรูส้กึไร้ตวัตนชนิดนัน้ค่อยๆ เลอืนหายไปทลีะนดิ ซูเพียนจ่ือ 
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รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของตนกลับคืนมาแล้ว ทว่าอาการอ่อนล้า

กลวงโหวงอย่างลึกล�้าก็ท่วมมิดตัวนางอย่างรวดเร็ว

ชัว่วูบก่อนทีจ่ะหมดสติ ซเูพียนจือ่ก็พลนันกึถึงเร่ืองหนึง่...ไม่รู้คราวนี ้

หมียักษ์สองตัวในดอกซวีหมีได้เลื่อนขั้นไปด้วยหรือไม่ หากว่าได้ เช่นนั้น

ก็ก�าไรมหาศาลแล้ว แต่ดูเหมอืนช่วงเลือ่นขัน้นางไม่ยักรู้สึกว่ามเีหตกุารณ์

ทีล่มปราณในร่างพลนัถูกดอกซวหีมสีบูเกลีย้งอย่างคราวก่อนเลย...รอให้นาง 

หลับพักเต็มตาแล้วค่อยตื่นมาดูก็แล้วกัน...ฝูอว๋ินต้องร้อนใจมากแน่  

เมื่อครู่นางตื่นตะลึงเกินไป จึงใช้กระแสจิตบอกมันแค่ว่าตนปลอดภัยดี 

จากน้ันก็มัวรีบหาท่ีซ่อนตัว ตอนน้ีนางไม่เหลือท้ังก�าลังวังชาและเวลา 

จะแจกแจงให้มันฟังแล้วจริงๆ

ห่างออกไปนับหมืน่หลีท่ีเ่ชงิบรรพตเซยีนพันเมฆา เดก็รบัใช้คนหนึง่

พลันร้องลั่นอยู่เบื้องหน้าท�าเนียบขั้นถอดรูป 

"เอ๋?! ชื่อของซูเพียนจื่อหายไปจากจารึกหยกแล้ว!"

เด็กรับใช้หลายคนพอได้ยินเสียงก็พากันว่ิงมาเงยหน้ามองขึ้นไป 

อันดับหนึ่งบนนั้นเปลี่ยนเป็นนามของอีกคนแล้วจริงๆ ด้วย ส่วนชื่อของ 

ซูเพียนจื่อกลับหาไม่พบอีกเลย

"พวกเราไปดูท�าเนียบขั้นเปลี่ยนกระดูกกันเถอะ ไม่แน่นางอาจติด

ท�าเนยีบน้ันแล้วก็เป็นได้" เดก็รบัใช้อกีคนว่ิงกระโดดไปถึงหน้าจารกึหยก

แผ่นท่ีสองซึ่งอยู่ข้างกัน แล้วเริ่มค้นหาชื่อของซูเพียนจื่อไล่ข้ึนไปจาก

อันดับหนึ่งร้อยที่อยู่ล่างสุด

ตามกรณีปกติท่ีเคยเป็นมา อันดับหนึง่ของขัน้ถอดรูปเมือ่เลือ่นสู่ข้ัน
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เปลีย่นกระดกูแล้ว น้อยคนนกัทีม่พีรสวรรค์และฝีมอืโดดเด่นพอจะเบยีด

เข้ามาในร้อยอันดับแรกได้ทันที ทว่าผลงานของซูเพียนจื่อในขั้นถอดรูป

ชวนตะลึงเหลือเกิน ไม่แน่นางอาจกลายเป็นหนึ่งในน้อยคนนั้นก็เป็นได้

ขณะทีเ่ด็กรบัใช้คนนีต้รวจรายชือ่อย่างเชือ่งช้าและละเอยีดลออย่ิง 

จู่ๆ พวกพ้องที่อยู่ด้านข้างก็กระตุกแขนเสื้อของเขา บอกพลางชี้มือไปยัง

ต�าแหน่งท่ีอยู่สูงหน่อยของจารึกหยก "ไม่ต้องหาแล้วๆ อยู่ข้างบน 

ตรงอันดับที่หกสิบห้า!"

"อะไรนะ!" เดก็รบัใช้หลายคนพลนัสดูหายใจเข้าพร้อมกัน นางเพ่ิงจะ 

เลื่อนจากขั้นถอดรูปไปขั้นเปลี่ยนกระดูกก็ติดอันดับที่หกสิบห้าแล้ว?!  

ผู้อื่นไม่มองฟ้าอย่างอับจนถ้อยค�าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรดี!

เด็กรับใช้คนหนึ่งพูดอย่างต่ืนตกใจ "ข้าจ�าได้ว่าตอนนั้นท่ีซูหู่หลี่ 

เพ่ิงจะเลือ่นจากขัน้ถอดรปูไปขัน้เปลีย่นกระดูก เขาตดิอนัดบัทีเ่ก้าสบิเอด็ 

ส่วนตอนเจิ้งเฮ่าอี้ดูเหมือนจะติดอันดับที่เจ็ดสิบแปด"

อัจฉริยะผู ้ลือนามสองคนน้ีล้วนติดท�าเนียบร้อยอันดับของขั้น

เปลีย่นกระดกูทนัทใีนวันเดยีวกับทีเ่ลือ่นขึน้มาจากขัน้ถอดรปู ทว่าซเูพียนจือ่ 

กลับสลัดพวกเขาทิ้งด้วยอันดับที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด

การฝึกวิชายุทธ์เลือ่นพลงัวัตรไปแต่ละขัน้น้ันล้วนยากเย็นแสนเข็ญ 

ระดบัขัน้ย่ิงสงู ระยะเวลาทีผู่ฝึ้กวิชาแต่ละคนรัง้อยู่ในข้ันเดิมก็จะย่ิงยาวนาน  

สดัส่วนของยอดฝีมอืผูแ้ขง็แกร่งก็จะย่ิงเพ่ิมขึน้ คิดจะข่มรศัมขีองผูเ้ย่ียมยุทธ์ 

เหล่านั้นจึงมีความยากตามไปด้วย 

อย่างเช่นขั้นถอดรูป ผู้ฝึกวิชามากมายที่มีคุณสมบัติดีหน่อยล้วน

เลื่อนสู่ขั้นเปลี่ยนกระดูกได้ในเวลาหนึ่งถึงสองปี ท�าเนียบร้อยอันดับของ
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ขั้นถอดรูปจึงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วท่ีสุด ทุกวันมีคนติดและหลุดจาก

ท�าเนยีบนับจ�านวนไม่ถ้วน ผูท่ี้ได้ครองอนัดบัหนึง่ของข้ันน้ีโดยท่ัวไปไม่ก่ีวัน 

ก็จะหายจากท�าเนียบ เพราะพลังวัตรเลื่อนไปขั้นเปลี่ยนกระดูกแล้ว

ย่ิงเลื่อนไปข้ันท้ายๆ ท�าเนียบก็จะย่ิงเปลี่ยนแปลงช้าลง จึงเป็น 

เรื่องปกติมากท่ีหนึ่งร้อยอันดับแรกของขั้นเหนือสามัญข้ึนไปจะไม่มีการ

เปลีย่นแปลงเลยในรอบสบิปี จ�านวนรายชือ่บนจารกึหยกก็ย่ิงหร็อมแหร็ม 

มเีพียงไม่ก่ีสบิคนในขัน้พ้นโลกิยะและสบิกว่าคนในขัน้ทรงฤทธา แม้กระท่ัง 

ร้อยอันดับก็ยังมีไม่ครบด้วยซ�้าไป

ทว่าซเูพียนจือ่กลบัสร้างปาฏิหารย์ิได้อีกครัง้ในชัว่เวลาส้ันๆ แค่เพียง 

เดือนเศษ ไม่มีใครล่วงรู้ว่านางท�าได้อย่างไรกันแน่ กระน้ันข่าวคราวนี ้

ก็ยังคงแพร่สะพัดไปทั่วดินแดนพันเมฆาอย่างรวดเร็ว

แน่นอนว่าเจิง้เฮ่าอีแ้ห่งตระกูลธรรมะอนัดบัหนึง่ผูเ้ป็นอจัฉรยิะรุน่ใหม่ 

ท่ีโดดเด่นเหนือใครก่อนหน้าซูเพียนจื่อนั้น ย่อมจะหนีไม่พ้นกลายเป็น 

ตัวเปรยีบเทยีบของนางไปโดยปรยิาย ซ�า้เป็นฝ่ายท่ีถูกเปรียบว่าด้อยกว่า 

อีกด้วย

ตอนที่เจิ้งเฮ่าอี้ได้ยินข่าวนี้ก็ตะลึงงันไปเช่นกัน วันเวลาถัดจากนั้น

เขายิ่งบากบั่นฝึกวิชามากกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัว อัจฉริยะทั้งหลายล้วนหยิ่ง

ในศักดิ์ศรี เมื่อรู้ว่าใต้หล้านี้มีคนมาทาบรัศมี หรือถึงขั้นเหนือกว่าในด้าน

ที่ตนเองภาคภูมิใจเป็นที่สุด ก็ยากที่จะไม่เกิดความคิดประชันขันแข่ง

โดยไม่รูเ้นือ้รูตั้ว เขาจงึมองซเูพียนจือ่เป็นคูแ่ข่งทีก่ล้าแข็ง ขณะเดียวกัน 

ก็อดอยากรูไ้ม่ได้ว่านางใช่เดก็สาวผูน้ั้นจรงิหรอืไม่...เดก็สาวหน้าตาหมดจด 

ทีไ่ม่มีจดุเด่นอะไรมากมาย นอกจากเส้นผมยาวกว่าผูอ้ืน่และดเูหมอืนจะ
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คลั่งบุรุษนิดๆ ผู้นั้น

เขาพลันนึกเสียใจอยู่บ้างท่ีวันน้ันไม่ได้พิจารณานางให้ชัดเจน 

หากว่าเป็นนางจรงิๆ ตอนทีพ่บกันใหม่เขาก็อาจจ�านางไม่ได้แล้ว อย่างไรเสีย 

ขณะเลื่อนจากขั้นถอดรูปสู่ขั้นเปลี่ยนกระดูก รูปโฉมของผู้ฝึกวิชาทุกคน

จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน...

เมื่อซูเพียนจื่อฟื้นจากภาวะสลบไสล รอบด้านก็มืดสนิทแล้ว นาง

ไม่ได้รีบร้อนออกจากท่ีซ่อน เพียงเพ่งจิตเข้าสู่ดอกซวีหมีในก�าไลแขน 

เจ็ดดารา ทันทีที่ฝูอวิ๋นสัมผัสได้ถึงจิตของนางก็ยินดีปรีดาเป็นการใหญ่

ซเูพียนจือ่เล่าเหตุการณ์คร่าวๆ ทีน่างบงัเอิญปิดผนกึผีเส้ือซ่อนฟ้าได้ 

ระหว่างการต่อสู้อันน่าหวาดเสียวกับซูหู่ลู่ จากน้ันนางก็เบนความสนใจ

ไปที่หมียักษ์ขนทองสองตัวที่ยังหลับลึก 

"ไม่ต้องดูหรอก เจ้าหมเีป้งสองตัวก็เลือ่นมาเป็นสตัว์อสรูขัน้สองแล้ว 

อีกท้ังพ้ืนท่ีลับในดอกซวีหมีน้ีก็ขยายใหญ่ข้ึนด้วย" ฝูอว๋ินเห็นซูเพียนจื่อ

ปลอดภัยดี จิตใจก็ผ่อนคลายลง จึงกลับมามีท่าทีเอ้อระเหยเช่นเคย

"แปลกจรงิ คราวก่อนลมปราณของข้าถกูสบูจนหมดถึงท�าให้พวกมัน 

สองตวักลายเป็นสตัว์อสรูขัน้หนึง่ได้ เหตุใดคราวน้ีพวกมนัเล่ือนข้ัน ข้ากลบั 

ไม่รู้สึกอะไรเลยเล่า" ซูเพียนจื่อนึกฉงน

ฝูอวิ๋นเอียงศีรษะตอบ "อาจเพราะการเปลี่ยนจากสัตว์ป่าธรรมดา

มาเป็นสัตว์อสูรมีความยากค่อนข้างมาก ดังนั้นลมปราณที่สูญเสียไป 

จึงมากตาม อีกอย่างคราวก่อนพลังวัตรของท่านเพ่ิงจะแตะขอบพอด ี

ก็เลื่อนข้ันแล้ว แต่คราวน้ีท่านอดทนจนสั่งสมได้ถึงสามสิบแรงช้างสาร
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ค่อยเลื่อนขั้น ลมปราณในร่างจึงมีเหลือเฟือกว่าคราวก่อนมาก"

อืม มีเหตุผลทีเดียว!

ซูเพียนจื่อพยักหน้าก่อนกล่าว "ไม่รู้ตอนนี้ดอกซวีหมีจะควบคุม 

สัตว์อสูรให้ข้าได้สักกี่ตัว หึๆ หากทุกครั้งที่เลื่อนขั้นล้วนควบคุมสัตว์อสูร

ได้เพ่ิมขึน้ แค่อาศยักองทัพสตัว์อสรูข้าก็จะเป็นใหญ่ในพ้ืนท่ีหน่ึงได้เลยเชยีว!"

สาวน้อยย่ิงคดิก็ย่ิงคึกคักฮกึเหมิ จงึตัดสนิใจทันทว่ีาหมยัีกษ์สองตวั 

ฟื้นเมื่อไร นางจะพาพวกมันไปจับสัตว์อสูรขั้นสองกลุ่มหนึ่งมาทดสอบดู

"ท่านทดสอบดูก่อนดีกว่าว่าท่ีแท้ตอนน้ีพลังวัตรมีอยู่เท่าไรแล้ว"  

ฝูอวิ๋นเอ่ยแย้งขึ้น

"ก็ถูกของเจ้า อีกเดี๋ยวพวกเราไปทดสอบที่นอกอ�าเภอเสร็จก็ไปหา

เจ้าเจิดจ้ากับเจ้าหิมะกัน ครั้งนี้โชคดีที่มีพวกมันช่วยเหลือ ไม่เช่นนั้น 

ข้ายังไม่ทันได้เลื่อนขั้นก็ต้องถูกซูหู่ลู่ตัวบัดซบนั่นฆ่าตายไปก่อนแล้ว" 

เพียงนกึถึงภาพเหตกุารณ์เขย่าขวญัเมือ่ตอนกลางวนั ซเูพียนจือ่กยั็งรูส้กึ

ใจสั่นไม่หาย

ฝอูว๋ินไม่มคีวามเหน็ต่าง ซเูพียนจือ่จงึลกุขึน้เดนิออกมาจากยุง้ฉาง 

ทั้งอ�าเภอล้วนเงียบสงัด มีเพียงเสียงสุนัขหอนเป็นบางคร้ัง ตอนน้ีน่าจะ

เป็นเวลากลางดึกแล้ว

ด้วยพลงัวัตรของนางในปัจจบุนั การไปจากอ�าเภอเล็กๆ ในยามวกิาล 

โดยไม่ท�าให้ผู้อื่นแตกตื่นนั้นง่ายดายดุจพลิกฝ่ามือ

เมื่อถึงนอกอ�าเภอ ซูเพียนจื่อก็ปล่อยฝูอว๋ินออกมาจากดอกซวีหมี 

แล้วให้มนัพานางเหาะเข้าไปในภูเขาลกึ รอจนเสาะพบพ้ืนท่ีโล่ง นางก็ซดั

หนึ่งหมัดใส่พื้นเต็มแรง



47

เอ ๋อเหมย

โครม!

สิ้นเสียงดังสนั่น บนพ้ืนข้างหน้าก็ปรากฏหลุมลึกขนาดมหึมา 

เพ่ิมเติมมา พร้อมด้วยรอยแตกระแหงสายแล้วสายเล่าท่ีแผ่ขยายไป 

ทกุทศิทางรอบปากหลมุ หมดัน้ีอย่างน้อยต้องมพีลงัถึงห้าสบิแรงช้างสาร

เต็มๆ!

เน่ืองจากซเูพียนจือ่สัง่สมพลงัในขัน้ถอดรปูไว้ลกึล�า้ย่ิง จงึท�าให้ฝีมอื

รดุหน้าแบบก้าวกระโดดทันทีทีน่างฝ่าด่านเลือ่นขัน้ส�าเร็จ หากนางในตอนน้ี 

สู้ศึกกับซูม่านม่านในวันน้ันอีกครั้ง ต่อให้ไม่ใช้สัตว์อสูรและกลยุทธ์ใดๆ 

นางก็มีความมั่นใจว่าจะคว้าชัยได้แน่นอน!

ซเูพียนจือ่ย้ิมร่ากับฝอูว๋ินอยู่สกัพักก็หยิบเสบยีงออกมากินจนอิม่หน�า  

เสร็จแล้วนางจึงไปหาล�าธารเล็กๆ สายหนึ่งเพื่อล้างหน้าล้างตา

เนือ่งจากก่อนหน้าน้ีนางอยู่กบัเจ้าหิมะและเจ้าเจดิจ้าตลอด แม้แต่

ตอนทีไ่ม่สวมหน้ากากภูตพันหน้า นางก็ยังคงแต่งหน้าเผือ่ไว้ เมือ่ผ่านการ

เคี่ยวกร�ามาตลอดวัน สีแต่งหน้าเหล่าน้ันจึงเลอะเป็นปื้นจนดูไม่ได้แล้ว 

จ�าเป็นต้องล้างให้สะอาดเพื่อแต่งหน้าแปลงโฉมใหม่อีกครั้ง 

และท่ีส�าคัญย่ิงไปกว่านั้น...นางจ�าได้ในต�าราบอกว่าเมื่อทะลวงสู่

ขัน้เปลีย่นกระดูกแล้วรปูโฉมจะเกิดการเปลีย่นแปลง นางอยากรู้ย่ิงนกัว่า

ตนเองจะเปลี่ยนไปอย่างไร

ซูเพียนจื่อเสียเวลาไปนานกว่าจะเช็ดล้างสิ่งต่างๆ บนใบหน้าได้

เกลี้ยงเกลา นางจึงเงยหน้าพรูลมหายใจยาวแล้วบ่นอุบ "ให้ของเหล่านี้

เหนอะติดอยู่บนหน้านานๆ ช่างน่าอึดอัดแทบตาย!"

ล�าธารไหลเชี่ยว นางจึงไม่อาจอาศัยเงาสะท้อนในน�้ามองใบหน้า
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ของตนได้ชัดเจน ยังดีเพ่ือให้แต่งหน้าได้สะดวก ในดอกซวีหมจีงึมคีนัฉ่อง

บานใหญ่เก็บเตรียมเอาไว้ รอจนนางหยิบคันฉ่องออกมาแล้วส่องดูกับ

แสงจันทร์ นางก็ตะลึงงันไปทันที

คนในคันฉ่องนี้...ก็คือนางจริงหรือ!

ซเูพียนจือ่เหน็ชดัถนดัตาว่า 'นาง' ทีอ่ยู่ในคันฉ่องน้ันเผยสีหน้าท่ึมท่ือ  

กระนั้นก็ยังไม่อาจเปลี่ยนเค้าโครงความงามของดวงหน้าที่ชวนให้ผู้อื่น

อิจฉาริษยานั้นได้

ข้าถึงกับกลายเป็นสุดยอดหญิงงามไปแล้ว! 

ซูเพียนจื่อคิดแบบหลงตัวเองได้เลยว่านางโตมาจนป่านนี้ เคยเห็น

สาวงามในหนัง ในทีวี ในอินเตอร์เน็ต และในชีวิตจริงมานับไม่ถ้วน แต่

ไม่มีเลยสักคนที่พอจะทาบนางได้

ดวงหน้าน้ีคล้ายคลึงกับรูปโฉมเดิมอย่างน้อยเจ็ดแปดส่วน ทว่า

เพียงแค่ความต่างสองสามส่วนน้ันก็ได้ขีดเส้นแบ่งอันลึกล�า้สายหนึ่งไว้

ระหว่างความงามหมดจดในอดีตกับความงามพิลาสกระจ่างตาในปัจจุบนั 

แล้ว

หากบอกว่านางในวันวานคือดอกมะลิกระจุ๋มกระจิ๋มที่หอมสดชื่น 

เช่นนัน้นางในวนัน้ีก็คือดอกบวัหิมะทีเ่พ่ิงจะแย้มบาน ดงูามพิสุทธ์ิเป็นเอก

หาใดเทียบเทียม!

แม้ซเูพียนจือ่ไม่ใช่คนทีใ่ส่ใจรปูโฉมนัก แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มเีดก็สาว

คนใดที่ไม่อยากให้ตนเองน่ามองชวนหลงใหลหรอก

การเลือ่นขัน้ครัง้นีแ้ม้แสนจะเขย่าขวัญ แต่ผลดหีลังจากนัน้ก็เพียงพอ 

จะท�าให้คนท่ีหลบัฝันต้องหวัเราะจนรูส้กึตัวต่ืน ซเูพียนจือ่ยลโฉมหญิงงาม
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ในคันฉ่อง ใจก็อดสงสัยไม่ได้ว่าตนเองใช่ก�าลังฝันอยู่หรือไม่

"น่ีๆ ท่านล้างหน้านานขนาดนี้แล้วยังไม่เสร็จอีกหรือ มาให้ข้า 

ชมดูหน่อยว่าท่านเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ไม่ต้องวิตกไปหรอก อาชาเทพ

ผู้มีคุณธรรมสูงส่งและยกย่องความงามของจิตใจย่อมจะไม่รังเกียจ 

เดียดฉันท์เจ้านาย เพียงเพราะนางหน้าตาไม่ดีแน่"

ฝูอวิ๋นตระเวนเด็ดบุปผาในป่าด้วยฝีมือการกินที่อ�ามหิต พอกิน 

อ่ิมหมพีีมนัแล้วก็เดนิทอดน่องกลบัมาช้าๆ พลนัเห็นซเูพียนจือ่หนัหลงันิง่ 

มันจึงคิดจะเดินเข้าไปมองใกล้ๆ 

"เจ้าน่ะสิที่หน้าตาไม่ดี ตอนนี้ข้าสวยมากเลยเชียว เจ้าอย่าได ้

น้อยเนื้อต�่าใจเกินไปก็แล้วกัน!" ซูเพียนจื่อวางคันฉ่องแล้วหมุนตัวมาพูด

อย่างหัวเสีย

ฝูอว๋ินอาศัยแสงจันทร์มองเห็นรูปโฉมของนางได้ถนัดชัดเจน  

ฉับพลันนั้นมันเหมือนถูกสายฟ้าฟาด นิ่งงันพูดจาไม่ออกสักค�าเดียว

ในดวงตาคู่โตท่ีด�าขลบังดงามของมนัเผยอารมณ์อนัสลับซบัซ้อน...

ทั้งตื่นตะลึง ปลาบปลื้ม คะนึงหา เศร้าสลด และปวดร้าว...ท้ังหมดนี้ 

ล้วนมีผสมปนกันอย่างละนิดอย่างละหน่อย

ซูเพียนจื่อถูกสายตาพิกลของมันมองจนขนลุกขนพองอยู่ในใจ จึง

ยกมอืโบกไปมาข้างหน้าดวงตาของมนัก่อนถาม "เป็นอะไรไป ไม่เคยเหน็

หญิงงามหรือ มัวเหม่ออะไรของเจ้า"

ฝอูว๋ินออกแรงกะพรบิตาแล้วตอบเสยีงเบา "ข้าเคยเหน็ภาพเหมอืน

ของมารดาท่าน ท่านหน้าตาเหมือนนางแทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลย"

"จริงหรือ! แล้วภาพเหมือนนั้นอยู่ที่ใดกัน ที่ถ�้าพันจิ้งจอกใช่หรือไม่ 
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เหตุใดก่อนหน้านี้เจ้าไม่เอามาให้ข้าดูเล่า" ซูเพียนจื่อลูบไล้ใบหน้าของ

ตนเองอย่างตืน่เต้นยินดีไม่น้อย ท่านแม่มรีปูโฉมท่ีเหมอืนกับนางแทบจะ

ไม่ผิดเพี้ยนหรือ เช่นนั้นก็ต้องเป็นสุดยอดหญิงงามอย่างแน่นอน!

"แล้วเจ้าเคยได้เห็นภาพเหมือนของท่านพ่อข้าหรือไม่ เขาหน้าตา

เป็นอย่างไร ต้องหล่อเหลามากๆ เลยสนิะ!" ค�าถามของนางตดิกันไม่ขาดสาย

สาวน้อยรู้ว่าในโลกใบใหม่นี้ย่อมไม่มีสิ่งของแบบภาพถ่าย ดังนั้น

จึงไม่เคยคิดในทิศทางน้ีมาก่อน ตอนนี้พอได้ยินฝูอวิ๋นพลันเอ่ยถึง 

ภาพเหมือน นางจึงนึกเสียใจภายหลังขึ้นมาทันที

เหตุใดเรื่องน้ีตอนอยู่ที่ถ�้าพันจิ้งจอกนางจึงนึกไม่ถึงนะ ต่อให้ไม่มี

ภาพเหมือนของบิดามารดาที่วาดไว้อยู่ก่อน นางก็สามารถขอให้คนที่ 

เคยเหน็บดิามารดาของนางอย่างเช่นท่านปู่หรอืผูอ้าวโุสใหญ่หานวาดให้ดู 

ก็ได้นี่! เหตุใดนางจึงได้หัวทึ่มถึงเพียงนี้นะ

ฝอูว๋ินสัน่ศรีษะตอบ "ภาพเหมอืนใบนัน้อยู่ทีท่่านพ่อข้า หายไปแล้วล่ะ  

มารดาของท่านงดงามเช่นน้ี บิดาของท่านย่อมจะไม่ด้อยแน่ หาไม่จะ

คู่ควรกับมารดาของท่านได้อย่างไร"

น�้าเสียงตอนท่ีฝูอว๋ินพูดประโยคนี้ฟังทะแม่งๆ อยู่บ้าง คล้ายม ี

ความละมุนละไมอิ่มสุขไม่สิ้นสุด ปนอาการกระหยิ่มได้ใจอยู่นิดๆ

ใครไม่รู้คงนึกไปว่ามันก�าลังหวนระลึกถึงรักแรกของมันอยู่!

ซูเพียนจื่อผิดหวังอยู่บ้าง ทว่าไม่ช้าก็ฮึกเหิมขึ้นมาใหม่ "ไม่เป็นไร 

สักวันหนึ่งข้าก็จะได้เห็นพวกท่านด้วยตาของข้าเองอยู่แล้ว"

ฝอูว๋ินก้มหน้าขานดงัอมืแล้วแกว่งหางเปลีย่นหัวข้อสนทนา "อกีเดีย๋ว 

ท่านไปพบเจ้าหิมะกบัเจ้าเจดิจ้า ทางทีด่ซ่ีอนเส้นผมเอาไว้ก่อนเถอะ ไม่เช่นน้ัน 
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พวกมันอาจขวัญกระเจิงเพราะท่านได้"

ความยาวเส้นผมของซูเพียนจื่อในตอนนี้เมื่อประกอบกับอายุ 

ของนางแล้ว ไม่ว่าคนหรือสัตว์อสูรได้พบเห็นก็ต้องสะดุ้งโหยงกันทั้งนั้น

ซูเพียนจื่อจึงพยักหน้ารับ ก่อนจะห่อเส้นผมซ่อนไว้ในหมวกแล้ว

หยิบอปุกรณ์ออกมาแปลงโฉมตนเองให้กลายเป็นหนุ่มน้อยผวิด�าหน้าตา

ธรรมดาคนเดิม เมื่อแน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่อะไร นางจึงขี่ฝูอวิ๋นเหาะไปยัง

จุดรวมพลที่นัดหมายกับสัตว์อสูรทั้งสองไว้ล่วงหน้า

พอได้ยินเสียงของนาง สัตว์อสูรทั้งสองก็เดินออกมาจากท่ีลับตา 

เห็นหนึ่งคนกับหนึ่งม้าล้วนแคล้วคลาดปลอดภัย หนึ่งไหมกับหนึ่งเตียว 

ก็หน้าบานรีบตรงมาถามไถ่นู่นนี่ด้วยความห่วงใย

ซเูพียนจือ่ไม่ได้เล่ารายละเอียดเหตุการณ์อนัน่าหวาดเสยีว กับโชคด ี

มหศัจรรย์ทีเ่กิดขึน้กับนางภายหลงัแยกกับพวกมนั เพียงบอกว่านางหลบหนี 

ได้เร็วจึงไม่ถูกศัตรูไล่ตามทัน แต่เพราะกลัวจะถูกศัตรูหาพบ นางจึง 

ซ่อนตัวอยู่ไกลๆ ครึ่งค่อนวันให้หลังเห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรแล้วถึงได้ลอบ

แฝงตัวกลับมา

ซูเพียนจื่อขอบอกขอบใจท่ีเมื่อกลางวันสัตว์อสูรทั้งสองมีน�้าใจ 

ช่วยเหลือ จากนั้นพูดว่า "นับเวลาดูแล้ว วันมะรืนฤทธิ์ของหญ้าเสวียนอู่

ในตัวพวกเจ้าก็จะก�าเริบ ข้าตั้งใจว่าเช้าพรุ่งน้ีจะรีบเดินทางไปตลาดนัด

ของผู้ฝึกวิชาในละแวกใกล้เคียงเพ่ือหาผลหงส์ชาดมาให้พวกเจ้า หาก

หาพบ พวกเจ้าก็จะได้ทนทุกข์น้อยลงหนึ่งหน พวกเจ้ายังมีของอย่างอื่น

ที่ต้องการอีกหรือไม่ ข้าจะได้น�ากลับมาพร้อมกัน"

ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นที่บรรลุข้อตกลงร่วมงานกัน ซูเพียนจื่อก็เคยได้เห็น
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สภาพอันน่าอนาถใจของพวกมันตอนที่ฤทธ์ิยาก�าเริบแล้ว แม้ได้อาศัย

พลังอินหยางที่สมดุลกันในถ�้าแห่งนั้นช่วยบรรเทา นับว่าพวกมันไม่ค่อย

ทรมานมากเท่าแต่ก่อนแล้ว แต่กระนั้นพวกมันก็ต้องทนทุกข์กันพักใหญ่

นึกถึงเมื่อกลางวันที่พวกมันเสี่ยงชีวิตย้อนกลับมาช่วยเหลือนาง  

ซูเพียนจื่อก็รู้สึกว่าตนเองควรจะท�าอะไรเพื่อพวกมันบ้าง 

ต่อให้พวกมันช่วยนางเพ่ือให้นางไปหาผลหงส์ชาด ถึงอย่างไร 

พวกมันก็เสี่ยงอันตรายช่วยชีวิตนางไว้อยู่ดี

เจ้าหิมะกับเจ้าเจิดจ้าดีใจเป็นการใหญ่ รีบพูดขอบคุณติดๆ กัน  

จากนั้นเจ้าหิมะก็ตอบอย่างคึกคัก "มีผลหงส์ชาดก็ดีมากๆ แล้ว อย่างอื่น

ไม่ต้องหรอก"

พวกมนัเชือ่คนง่ายไปหน่อยหรอืไม่ ไม่กลวับ้างหรือว่านางใช้ประโยชน์ 

จากพวกมันเสร็จแล้วจะหันขวับหนีหาย

ซูเพียนจื่อถามด้วยความอยากรู้ "แค่นี้พวกเจ้าก็เชื่อแล้วหรือว่าข้า

จะไม่หลอกลวงพวกเจ้า"

เจ้าหิมะตอบอึกอักอยู่บ้าง "แรกสุดก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรหรอก แต ่

หลังจากที่พวกเราไปหลอกคนในอ�าเภอแรกเสร็จ เจ้าก็รักษาสัญญา 

กลับมาบอกพวกเราเรื่องผลหงส์ชาด อีกอย่าง..."

มันเว้นวรรคชั่วครู่ค่อยเอ่ยปาก "ครั้งน้ันข้าแอบอยู่ในอ�าเภอต่อ 

เพ่ือจะดูว่าเจ้าหลอกคนไปเพ่ืออะไร ผลคือท้ังท่ีเห็นอยู่ว่าเจ้าสามารถ

หลอกเอาผลประโยชน์มากมายจากผูค้นในอ�าเภอน้ันได้ แต่เจ้ากลบัพูดขู่ 

พวกคนช่ัวน่ันแค่ยกเดียวก็จากไปแล้ว ข้ากับเจ้าเจิดจ้าเคยหารือกัน...

พวกเราต่างรู้สึกว่าเจ้าเป็นคนที่ไม่เลวคนหนึ่ง"
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ซูเพียนจื่อถูกชมจนรู้สึกกระดากอยู่บ้าง ในฐานะสิบแปดมงกุฎ 

แต่กลับถูกผู้อื่นชื่นชมว่าเป็นคนดี นางอดตะขิดตะขวงใจไม่ได้จริงๆ

ทว่าไม่ช้านางก็นึกถึงเรื่องน่าแปลกได้เรื่องหนึ่ง "วันนั้นเจ้าไม่ได้ 

ไปจากตัวอ�าเภอ แต่ติดตามอยู่ใกล้ตัวข้าอย่างนั้นหรือ เหตุใดข้าจึง 

ไม่สังเกตเห็นเจ้าเลยเล่า"

นางเชื่อมั่นว่าตนเองหูไวตาคมกว่าผู ้ฝึกวิชายุทธ์ท่ัวๆ ไปมาก  

ทว่านางกลับไม่รู ้สึกถึงการคงอยู่ของเจ้าหิมะเลยแม้แต่น้อย เรื่องนี้ 

แปลกประหลาดเกินไปแล้ว

เจ้าหิมะตอบอย่างกระหย่ิมได้ใจ "เพราะว่าข้าอยู่ห่างจากเจ้า 

ไกลลิบเลยน่ะสิ ข้าคือเตียวหิมะเนตรทิพย์เชียวนะ!"

จริงด้วยสิ! 

ซูเพียนจื่อลืมจุดนี้ไปเสียสนิท เตียวหิมะเนตรทิพย์สายตาดีอย่าง

น่าอัศจรรย์ ทั้งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู ้อื่นก�าลังพูดอะไรโดยอาศัย 

การอ่านรูปปากของผู้พูด นี่ก็คือความสามารถพิเศษท่ีติดตัวพวกมันมา

แต่ก�าเนิด

แน่นอนว่าความสามารถน้ีต้องเป็นเตียวหิมะเนตรทิพย์ขั้นสอง 

ขึ้นไปโดยก�าเนิดเท่าน้ันจึงจะท�าได้ เพราะนอกจากสัตว์อสูรชนิดพิเศษ

ส่วนน้อยอย่างอาชาเทพที่บรรพชนมีพันธสัญญากับมนุษย์และใช้ชีวิต

ร่วมกับมนุษย์มาตลอดนับพันๆ หมื่นๆ ปีแล้ว สัตว์อสูรข้ันหน่ึงชนิดอื่น

ล้วนไม่มีความสามารถพูดภาษามนุษย์

แม้แต่สัตว์อสูรขั้นสองและสามจ�านวนมากก็ยังไม่แน่ว่าจะใช้ 

ภาษามนุษย์ได้ดี จึงย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่าจะแยกแยะเนื้อหาบทสนทนา 
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ของมนุษย์ได้โดยอาศัยแค่ตามอง

จะว่าไปเตยีวหิมะเนตรทพิย์ทีม่รีปูร่างกระจริดิ สายตาเป็นเลิศ และ

อ่านภาษาปากได้น้ี ก็นับว่ามพีรสวรรค์ดเีหมาะจะเป็นสายลบัหน่วยสอดแนม 

อยู่เหมือนกัน
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ซเูพียนจือ่พูดคยุสพัเพเหระกบัเจ้าหมิะและเจ้าเจดิจ้าอีกหลายประโยค  

สท้ีองฟ้าก็ค่อยๆ สว่างขึน้ทีละนดิ ส่วนฝอูว๋ินทีเ่คร่งเครยีดมาทัง้วนัก็พักผ่อน 

เพียงพอแล้ว หน่ึงคนกับหนึง่ม้าจงึบอกลาสตัว์อสรูท้ังสอง แล้วรีบรุดไปยัง 

เมืองที่ค่อนข้างใหญ่ในละแวกนั้น ซูเพียนจื่อพาฝูอวิ๋นเดินเข้าไปในเมือง  

ทหารรักษาเมืองเพียงปรายตามองนางแวบเดียวโดยไม่ได้แสดงท่าที 

อื่นใด

พวกทหารดูเรยีบเฉยเช่นนี ้บ่งชดัว่าจะต้องเป็นอย่างทีฝ่อูวิน๋ว่าไว้...

ในเมืองมีผู้ฝึกวิชาอยู่มากมาย และย่อมจะมีตลาดนัดกับร้านค้าท่ีท�า 

การค้าขายกับพวกเขาโดยเฉพาะ 

"ข้าพูดไม่ผดิกระมงั! หึๆๆ ด้วยประสบการณ์ท่ีข้าตะลุยเหนอืท่องใต้ 

มานานปี ฟังข้ารับรองไม่ผิดแน่!" เพ่ิงจะชมฝูอว๋ินในใจไปประโยคเดียว  

ซูเพียนจื่อก็ได้ยินมันคุยโวยกหางตัวเองอย่างปลื้มปริ่มได้ใจแล้ว

19
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ความคิดที่จะเอ่ยปากชมเชยมันจึงถูกขย�าทิ้งไปทันที 

เจ้าน่ีหลงตวัเองเสยีเหลอืเกิน ขนืยังพูดชมมนัอกีประโยคสองประโยค 

จะไม่ยิ่งไปกันใหญ่หรือ!

ซเูพียนจือ่ในคราบของหนุม่น้อยเดินเตร่บนถนนไปเรือ่ยเป่ือยไม่ก่ีรอบ 

ก็พบเจอผู้ฝึกวิชาหนุ่มผมยาวประบ่าคนหนึ่งจริงๆ นางจึงรีบเดินขึ้นหน้า

ไปขอค�าชี้แนะว่าท่ีไหนมีตลาดนัดของผู้ฝึกวิชา หรือไม่ก็ร้านค้าที่มีขาย

สมุนไพรวิเศษ

ผูฝึ้กวิชาหนุม่คนนัน้กล่าวตอบว่า "เจ้ามาไม่ถูกจงัหวะเวลา ตลาดนัด 

ยังต้องอกีห้าวันถึงจะเปิด ส่วนร้านขายสมนุไพรวเิศษมอียู่สองแห่งทีย่่าน

ตะวันตกของเมอืง แห่งหน่ึงเปิดโดยตระกูลแพทย์ อกีแห่งเปิดโดยตระกูล

เทวโอสถ เจ้าลองไปสอบถามดูได้ ของในร้านตระกูลแพทย์เรียกราคา 

ค่อนข้างถูก เพียงแต่มีน้อยชนิดย่ิง ผิดกับของในร้านตระกูลเทวโอสถที่

แพงมาก แต่สมุนไพรวิเศษล�้าค่าส่วนใหญ่ล้วนมีอยู่ครบถ้วน"

ซูเพียนจื่อพอได้ยินว่าตระกูลของมารดาเปิดร้านท่ีนี่ ดวงตานาง 

ก็พลนัสว่างวิบวับ ทว่าลกูกลอนช�าระกายของนางส่วนใหญ่ทิง้ไว้ให้ซเูจนิเจนิ 

ใช้ ส่วนน้อยนิดที่เหลือติดตัวอยู่นี้ไม่รู้จะพอซื้อผลหงส์ชาดหรือไม่

ดังน้ันนางจึงถามข้ึนอีกว่า "แถวน้ันมีร้านรับซื้อพวกของวิเศษหรือ

ของมีค่าบ้างหรือไม่"

"มีสิ แถวนั้นมีร้านค้าที่เปิดโดยตระกูลวาณิชอยู่แห่งหนึ่ง ป้ายของ

พวกเขาจ�าได้ง่ายยิ่ง ก็คือร้านที่อยู่ข้างร้านยาของสกุลอวิ๋นนั่นล่ะ" 

ซเูพียนจือ่กล่าวขอบคณุแล้วพาฝอูวิน๋มุง่หน้าไปทางตะวันตกของเมือง  

ระหว่างทางพบเจอผู้ฝึกวิชามากขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าย่านตะวันตกก็คือ 
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ถิ่นที่อยู่ของเหล่าผู้ฝึกวิชาในเมืองนี้

นางถามคนมาตลอดทาง ไม่ช้าก็พบร้านสมุนไพรวิเศษสองแห่ง  

กับร้านค้าขนาดใหญ่ของตระกูลวาณิชที่ผู้ฝึกวิชาหนุ่มผู้นั้นพูดถึง

"เหตใุดจงึได้ต่างกันมากเช่นนีเ้ล่า..." ซเูพียนจือ่มองดหูออนังามวิจิตร 

สงูห้าชัน้สองหลงัตรงหวัถนนทีม่ผีูค้นไปมาขวักไขว่ พอเบนสายตาไปมอง

ร้านเล็กอันซอมซ่อตรงท้ายถนนหน้าตรอกแคบๆ ที่มีสภาพเหมือน 

ร้านของช�าเก่าๆ ในใจนางก็พลันเสียสมดุลอย่างรุนแรง

หอสองหลงัแรกก็คือ 'ร้านค้าสกุลเป้ย' ของตระกูลวาณิช กับ 'ร้านยา 

สกุลอว๋ิน' ของตระกูลเทวโอสถ ส่วนร้านหลังก็คือ 'ร้านหมอสกุลหลิ่ว'  

ของตระกูลแพทย์

เพียงมองดูปราดเดียวก็เห็นชดัว่าความมัง่มแีละยากไร้ไม่ใช่ต่างกัน

แค่ระดับธรรมดาๆ ตระกูลของท่านแม่ขัดสนถึงเพียงนี้เชียวหรือ

ซเูพียนจือ่รูส้กึประหลาดใจอยู่บ้าง เท่าทีน่างรูม้า...ในหมูเ่ซยีนบรรพกาล 

นั้น 'เซียนแพทย์' บรรพชนของตระกูลแพทย์เป็นถึงเซียนผู้ลือนามและ 

ถูกจดัอยู่ในอนัดับต้นๆ ส่วน 'เซยีนโอสถ' บรรพชนของตระกูลเทวโอสถน้ัน 

เป็นเพียงบริวารของเขา

ทว่าเมือ่กาลเวลาหมนุเวยีนเปลีย่นผนั ตอนนีต้ระกูลเทวโอสถกลบั

ไปได้ดีกว่ามากเหลือเกิน

ซูเพียนจื่อเหลือบมองฝูอว๋ินก่อนพูดอย่างจนใจ "ข้าเอามีดส้ันของ 

ซูหู่ลู่ไปแลกเป็นลูกกลอนช�าระกายมาก่อนก็แล้วกัน"

นางตัดสินใจไว้แต่แรกว่าตอนซื้อผลหงส์ชาดจะอุดหนุนกิจการ 

ของคนกนัเองก่อน ตอนนีย้ิง่มาเหน็สภาพเชน่นี ้ความมุ่งมั่นของนางก็ยิง่



58

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 2

แน่วแน่

มีดสั้นสีเงินวาววับที่ซูหู่ลู ่ท้ิงไว้เล่มน้ันเป็นของวิเศษระดับกลาง  

ดีเย่ียมกว่ามีดสั้นเล่มเดิมของนางไม่รู้ตั้งก่ีเท่า นางรู้สึกว่าการได้มีดส้ัน

เล่มนีม้าก็นับเป็นค่าท�าขวัญส�าหรบัทีต่นถูกซหูู่ลูไ่ล่ฆ่ามาหน่ึงรอบ ตอนนี ้

ก็คือเวลาที่จะไปพิสูจน์กันว่าตกลงค่าท�าขวัญก้อนนี้มีมูลค่าสักเท่าไร

ร้านค้าสกุลเป้ย* คอืหอสงูหลงัซ้ายมอืตรงหวัถนน เหนอืประตใูหญ่

แขวนป้ายตรารูปเปลือกหอยสีทองอร่ามท่ีไร้ตัวอักษร หน้าประตูมีผู้ฝึก

วิชายุทธ์สองคนยืนเฝ้าอยู่ ดูจากเส้นผมที่ยาวเกือบถึงบ่าของพวกเขา  

ต่อให้ยังไม่ฝ่าด่านเลื่อนสู่ขั้นเปลี่ยนกระดูก เกรงว่าก็อีกไม่นานแล้ว

ใช้ผู้ฝึกวิชายุทธ์ระดับนี้มาเฝ้าประตู เห็นได้ชัดว่าก�าลังทรัพย์ของ

ร้านค้าสกุลเป้ยน่าตื่นตกใจเพียงใด

อาชาเทพอย่างฝอูว๋ินไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าไปในตัวหอ ซเูพียนจือ่

จงึพามนัเดนิมดุเข้าตรอกเลก็ๆ หามมุท่ีปลอดคนแล้วเก็บมนัเข้าดอกซวีหมี  

จากนั้นค่อยเดินอาดๆ เข้าสู่ร้านค้าสกุลเป้ย

สิง่ทีข่ายอยู่ชัน้หนึง่ของร้านล้วนเป็นของวิเศษระดับต�า่ ต�าราเคล็ดวิชา 

ท่ัวไป รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับท�าของวิเศษ ศิลาวิเศษ ค่ายกล และ

ยันต์วิเศษ เป็นต้น ลูกค้าก็ล้วนเป็นผู้ฝึกวิชาท่ัวๆ ไปในข้ันถอดรูปและ 

ขัน้เปลีย่นกระดกู ซเูพียนจือ่กวาดมองรอบหนึง่ไม่พบศัสตราวิเศษระดบักลาง 

แต่อย่างใด จึงเดินเตร่ขึ้นไปชั้นสอง

นางเดินขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงชั้นสาม ค่อยพบของวิเศษระดับกลาง 

ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับมีดสั้นของซูหู่ลู่

* เป้ย (贝) เป็นแซ่หน่ึงของชาวจนี นอกจากนียั้งหมายถึงสตัว์ประเภทหอย เปลอืกหอย และเงนิตราแบบด้ังเดิม
ของจีนโบราณที่ท�าจากเปลือกหอยหรือมีรูปทรงเป็นเปลือกหอย
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ของวิเศษชิ้นนั้นคือตะขอโลหะสีด�าสนิทหนึ่งคู่ ถูกจัดวางอย่าง

อลังการในต�าแหน่งที่สะดุดตาท่ีสุดของชั้นนี้ จึงมีราศีพอจะเป็นสมบัติ

ล�้าค่าประจ�าร้านได้ทีเดียว

พอซูเพียนจื่อมองราคา ในใจก็พลันท่วมท้นด้วยความรู้สึกยินดี 

เป็นบ้าเป็นหลังเหมือนคนถูกรางวัลใหญ่

ดูตามราคาของของวิเศษคุณภาพระดับเดียวกันชิ้นน้ีแล้ว มีดส้ัน 

ในมือนาง...อย่างน้อยๆ ก็ต้องขายได้ลูกกลอนช�าระกายหลายแสนเม็ด!

นี่คือสินค้ามูลค่าสูงสุดที่นางเห็นนับแต่เข้าประตูมาจนถึงตอนน้ี 

นึกถึงคราวก่อนที่ตนเสี่ยงชีวิตบนเวทีเป็นตาย ซูเจินเจินเพิ่งจะชนะพนัน

ได้ลูกกลอนช�าระกายมาหลายร้อยเม็ด คราวน้ีแม้ตนรอดตายฉิวเฉียด 

เช่นกัน ทว่าดอกผลกลับแตกต่างราวฟ้ากับดิน

ดูจากรูปการณ์ที่เห็นในร้านค้าแห่งนี้ ซูหู่ลู่ก็ร�่ารวยมากจริงๆ!

ลูกค้าบนชั้นสามน้ีมีผู้แข็งแกร่งขั้นช�าระไขกระดูกกับข้ันเปลี่ยน 

เส้นลมปราณอยู่ไม่ก่ีคน ท่าทีของพวกเขาเพียงกล้าชมดตูะขอคูน้ี่อยู่ไกลๆ 

แต่ไม่กล้าคดิท่ีจะครอบครอง คนส่วนใหญ่ซือ้ของวิเศษระดบัต�า่ท่ีดหีน่อย

สักชิ้นก็มีสีหน้ากระเสือกกระสนเหมือนก�าลังเฉือนเนื้อขายเลือดของ 

พวกเขาเองแล้ว คดิดก็ูรูไ้ด้ ต่อให้เป็นผูแ้ขง็แกร่งขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณ 

ของวิเศษระดับกลางก็ยังเป็นของที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย

มิน่าเล่า ตอนที่ท่านปู่ของนางประกาศเปิดคลังสมบัติบนยอดเขา

ให้เข้าไปเลือกของวิเศษระดับสูงได้ตามแต่ใจ เหล่าศิษย์ถ�้าพันจิ้งจอก 

จึงได้ตื่นเต้นกันเช่นนั้น 

เนือ่งจากถ�า้พันจิง้จอกคือตระกูลสบิแปดมงกุฎ ก�าลังทรัพย์ทีส่ั่งสม
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มานานปีจึงสดุแสนจะแข็งแกร่ง หากเปลีย่นเป็นตระกูลอืน่ มหีรือจะยอม

ให้ศิษย์ระดับกลางท่ีพลังวัตรถึงแค่ขั้นเปลี่ยนกระดูกมาหยิบฉวย 

ของวิเศษระดับสูงได้คนละชิ้น ต่อให้เป็นของวิเศษระดับกลางก็เถอะ 

ตระกูลอื่นส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญญาจะหยิบยื่นให้หรอก 

ตอนท่ีซหูู่ลูล่ะทิง้มดีสัน้เผ่นหนีไปนัน้ ท่าทีของเขาเด็ดขาดไร้เย่ือใย

เพียงใด คิดแล้วการท้ิงของวิเศษระดับกลางชิ้นหนึ่งส�าหรับเขาคงไม่นับ

ว่าเสียหายหนักหนากระมัง

เปรยีบกันระหว่างความมัง่มมีอืเติบของตระกูลบดิากับความอตัคดั

ขัดสนของตระกูลมารดาแล้ว มันช่าง...

เฮ้อ...

ซเูพียนจือ่เดนิไปด้านข้างจนถึงโต๊ะตัวสงูยาวส�าหรบัรบัซือ้ของวิเศษ

ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะ จากนั้นก็พูดเสียงเบากับชายชราที่นั่งตัวตรงอยู ่

หลังโต๊ะตัวน้ัน "ข้ามีของวิเศษระดับกลางชิ้นหน่ึงอยากจะปล่อย ร้าน 

ของท่านยินดีจะรับซื้อหรือไม่"

ชายชราผูน้ั้นสองตาลกุวาว ผงกศีรษะรบัทันใด "สหายน้อยเชญิตาม

ข้ามา"

เขาพูดพลางลุกขึ้นพาซูเพียนจื่อเข้าไปในห้องเล็กท่ีอยู่ด้านข้าง 

ด้วยตนเอง เมื่อยกน�้าชาท่ีมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มาแล้วจึงค่อยสอบถาม  

"ไม่ทราบว่าของวิเศษระดับกลางของสหายน้อยคือสิ่งใด"

ซูเพียนจื่อจึงหยิบมีดสั้นออกมาวางบนโต๊ะ "ก็คือสิ่งนี้"

ชายชราประคองขึ้นมาพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบหนึ่งก่อนพูด

ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "สหายน้อยจะปล่อยมีดสั้นเล่มนี้แน่หรือ เมื่อใด 
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ที่ตกลงซื้อขายก็จะคืนค�าไม่ได้อีกแล้วนะ"

ซูเพียนจื่อท�าทีลังเลใจ สุดท้ายจึงกัดฟันตอบ "ใช่ ข้ามีเหตุผลที่

จ�าเป็น ขอเพียงราคาเหมาะสมก็จะขาย"

ตอนน้ีนางเป็นหนุ่มน้อยท่ีดูแสนจะธรรมดาผู้หนึ่ง หากแสดงออก

เฉยีบขาดไม่รูสึ้กรูส้าเกินไป เกรงว่าผูอ้ืน่คงสงสยัทนัทีว่าเป็นของวิเศษจรงิ

หรอืปลอม รวมถึงสงสยัท่ีมาของมนัด้วย นางเพียงอยากขายแลกลกูกลอน 

ช�าระกายแล้วรีบๆ จากไป ไม่อยากให้เกิดเรื่องแทรกซ้อนขึ้น

ชายชราครุ่นคิดชั่วครู่ "ก็ได้ แต่ว่าของวิเศษชิ้นนี้มูลค่ามิใช่น้อย ข้า

ยังต้องตามนักประเมินของวิเศษอีกท่านมาร่วมตรวจยืนยันอีกรอบ"

"ไม่มีปัญหา" ซูเพียนจื่อเองก็รู้ว่าของนี้ไม่ใช่ธรรมดา คิดจะขาย 

เรียกราคาส่งเดชย่อมเป็นไปไม่ได้

ชายชราวางมีดสั้นแล้วลุกขึ้นสาวเท้าจากไป เพียงครู่เดียวก็พา 

หนุ่มน้อยผู้หนึ่งเข้ามา

หนุม่น้อยผูน้ัน้ดแูล้วโตกว่าซเูพียนจือ่อย่างมากแค่ปีสองปี หน้าตา

ไม่นบัว่าหล่อเหลาเหนือสามญัอะไร ทว่าค้ิวตาคล้ายประดบัย้ิมโดยก�าเนิด  

ชวนให้ผูอ้ืน่เพียงเหน็กอ็ดไม่ได้ท่ีจะเกิดความรูส้กึสนทิชดิเชือ้อยู่หลายส่วน

ชายชราพูดแนะน�า "ท่านนี้ก็คือคุณชายเป้ย...ผู้แทนพิเศษท่ีร้าน

สาขาใหญ่ของพวกเราส่งมา"

ซูเพียนจื่อท�าทีตกประหม่าพลางคิดอยู่ในใจ...แซ่เป้ย เช่นนั้นก็คือ

บุตรหลานสายหลักของตระกูลวาณิชน่ะสิ ไม่คดในข้องอในกระดูกย่อม

มิอาจค้าขาย ถึงเจ้านี่จะดูเจรจาง่าย แต่อย่างไรก็ต้องระวังไว้หน่อยแล้ว

คุณชายเป้ยไม่วางท่าแม้แต่น้อย เขาคลี่ย้ิมอย่างอ่อนโยนและ 
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เป็นกันเองพลางเอ่ย "ลุงหลินบอกว่าสหายน้อยต้องการจะขายศัสตรา

วิเศษระดับกลางชิ้นหนึ่งหรือ"

"ใช่แล้วๆ ก็คอืสิง่น้ี" ซเูพียนจือ่ยังคงแสร้งท�าตัวเป็นบคุคลปลายแถว  

ประคองส่งมีดสั้นไปอย่างระมัดระวังพลางสังเกตสีหน้าของคุณชายเป้ย

ด้วยอาการมุ่งหวังเฝ้ารอ

คุณชายเป้ยรับมีดสั้นไปพิเคราะห์ครู่หนึ่งก่อนกล่าว "มีดสั้นของ

สหายน้อยเล่มนี้ไม่เลวจริงๆ ร้านข้าให้ราคาเป็นลูกกลอนช�าระกาย 

สองแสนเม็ด สหายน้อยเห็นว่าอย่างไร"

ซูเพียนจื่อคิดในใจ...เป็นพ่อค้าหน้าเลือดจริงเสียด้วย ตะขอที่อยู่

ข้างนอกคูน่ัน้ตัง้ราคาเป็นลกูกลอนช�าระกายถึงห้าแสนเมด็ มดีสัน้ของข้า

เล่มนี้ยังมีคุณภาพเหนือกว่าตะขอคู่นั้นเล็กน้อย กลับเปิดราคาให้ข้า 

แค่สองแสนเม็ด?! พวกกินคนไม่คายกระดูก*!

นางแสดงอาการเคร่งเครยีดขณะเก็บมดีสัน้เข้าอกเส้ือแล้วส่ายหน้า

กล่าว "ไม่ได้หรอก ท่านอาข้าบอกว่ามดีสัน้เล่มน้ีต้องขายได้ลกูกลอนช�าระกาย 

สี่แสนเม็ดเป็นอย่างน้อย! ขาดเม็ดเดียวก็ห้ามขาย!"

คณุชายเป้ยชะงักไปชัว่อึดใจก่อนจะฝืนย้ิมตอบ "ลูกกลอนช�าระกาย

สีแ่สนเมด็เชยีวหรอื ราคานีส้งูเกนิไปแล้ว หากร้านข้ารบัซือ้ก็ต้องขาดทนุ

น่ะสิ" 

จากนัน้เขาก็เริม่แจกแจงสารพัดเหตุผลทีช่วนฟังออกมาเป็นข้อหนึง่

สองสามสี่ สุดท้ายค่อยให้ราคาที่ลูกกลอนช�าระกายสามแสนเม็ด พร้อม

สีหน้าที่บ่งบอกว่า 'ข้ายอมขาดทุนให้เจ้าแล้วกัน'

* กินคนไม่คายกระดูก อุปมาถึงคนใจอ�ามหิตและโลภมาก
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ซูเพียนจื่อแค่นหัวเราะอยู่ในใจ เปลือกนอกยังคงแสร้งโง่ พูดทวน

อยู่แค่ประโยคเดยีว "ท่านอาข้าบอกว่าต้องขายสีแ่สน" พูดมาถึงตอนท้าย

นางยังท�าท่าจะลุกออกไปด้วย

พอเห็นลูกค้าตกใจหนีเร็วเสียย่ิงกว่ากระต่าย ในที่สุดคุณชายเป้ย 

กับชายชราที่เขาเรียกว่า 'ลุงหลิน' นั้นก็รู้จักร้อนใจแล้ว พวกเขาจึงมิอาจ

ไม่ขวางซเูพียนจือ่ไว้ แล้วขบกรามให้ราคาทีล่กูกลอนช�าระกายส่ีแสนเมด็

ลกูกลอนช�าระกายสีแ่สนเมด็ใช่จ�านวนน้อยๆ เสียเมือ่ไร ย่อมเป็นไป 

ไม่ได้ท่ีจะน�าลกูกลอนเยอะเช่นนัน้มาให้ซเูพียนจือ่ขนไปจริงๆ คุณชายเป้ย 

จงึสัง่ให้คนหยบิ 'ต๋ัวลกูกลอน' สองร้อยใบท่ีระบมุลูค่าต่อใบเป็นลกูกลอน

ช�าระกายสองพันเม็ดมาให้ซูเพียนจื่อ

เมือ่ครูน่างคอยสงัเกตวิธีซือ้ขายของลกูค้าคนอืน่ๆ ในร้านค้าสกุลเป้ย  

ย่อมพอจะรูจ้กัประโยชน์ใช้สอยของต๋ัวลกูกลอนน้ีแล้ว นางจงึตรวจนบัซ�า้

หลายรอบด้วยอาการของพวกบ้าเงิน ก่อนเดินออกไปอย่างเบิกบานใจ

คณุชายเป้ยเดินส่งนางตลอดทางจนไปถึงหน้าประต ูค่อยสอบถาม

อย่างน่าขันอยู่บ้าง "สหายน้อยพอจะแจ้งนามท่านอาของเจ้าให้ทราบ 

ได้หรอืไม่" เขาได้ยินเจ้าหนน่ีูบอกว่าตวัเองชือ่เซีย่งอว่ี ท่ีจริงเขาไม่ได้อยากจะ 

รู้ชื่ออาของอีกฝ่ายหรอก เพียงแต่รู้สึกหงุดหงิดหัวใจอยู่บ้างที่วันน้ีตน 

เอาไม่อยู่แม้แต่เจ้าหนูบ้านนอกที่ทั้งเปิ่นทั้งทื่อผู้หนึ่ง

ซเูพียนจือ่ตอบกลัว้หวัเราะอย่างเหลอหลา "ท่านอาข้าก็แซ่เซีย่ง เขา

บอกว่าในชื่อประกอบด้วยอักษร 'เจี้ยน' ที่แปลว่าแข็งแรง กับอักษร 'ซั่ง' 

ที่แปลว่าสูงส่ง" จบค�านางก็เผ่นแน่บดุจควันสายหนึ่ง

คุณชายเป้ยเพ่ิงเจรจาการค้าใหญ่ได้หน่ึงรายจึงไม่ทันเก็บชื่อ  
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'เซีย่งเจีย้นซัง่'* อะไรนัน่มาใส่ใจ ต่อเมือ่หมนุตวัเดินไปได้หลายก้าวค่อยพลัน 

ตอบสนองได้...'เซีย่งเจีย้นซัง่' ถ้าพูดเพ้ียนเป็น 'เซีย่งเจยีนซัง' ก็จะแปลว่า  

'พ่อค้าหน้าเลือด'! นี่ตนถึงกับถูกเจ้าหนูนั่นหลอกด่าเสียแล้ว! 

ท่ีท่านพ่อเตือนก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกัน...ไม่อาจดูเบาผู้อื่นจริง 

เสียด้วย ตัวเขานึกว่าอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กบ้านนอกท่ีโกงง่ายหลอกสบาย 

กลับหารู้ไม่ว่าความคิดของผู้อ่ืนแสนเฉียบคม ถึงขั้นพลิกมาเป็นฝ่าย 

ปั่นหัวตนเล่นด้วยซ�้า

คุณชายเป้ยท้ังขุ่นเคืองทั้งขบขัน เมื่อกลับเข้าไปเล่าเร่ืองนี้กับ 

ลงุหลนิ ลงุหลนิก็รบัไม่ได้อยู่บ้าง ผดิกับคณุชายเป้ยทีค่ดิตกแล้ว "ฝ่ายเรา

คิดว่าเขาไม่รูค้วาม อยากไปกดราคารงัแกเขาก่อน ถูกเขาเยาะเย้ยมาแค่

ไม่กี่ประโยคจะมีอะไรกันนักกันหนาเล่า"

ลุงหลินลูบเคราก่อนจะพรูลมหายใจ "มิน่าท่านประมุขจึงเลือก

คุณชายเป็นผู้สืบทอด ใจคอท่ีกว้างขวางเช่นนี้ ข้าผู้เฒ่าทาบไม่ติดเลย

จริงๆ"

หยุมหยิมกับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง...น่ันคือความคิดของพ่อค้า 

รายย่อย หากคิดจะเป็นพ่อค้าอันดับหนึ่งในใต้หล้า ก็ต้องมีใจคอที ่

เปิดกว้างรองรับใต้หล้านี้ให้ได้เสียก่อน

ซเูพียนจือ่เก็บตัว๋ลกูกลอนช�าระกายมลูค่ารวมสีแ่สนเมด็นัน้เข้าไป

ในดอกซวีหมี ก่อนมุ่งตรงไปยังร้านหมอสกุลหลิ่วที่อยู่ท้ายถนน

* เซี่ยงเจี้ยนซั่งประกอบด้วยตัวอักษรเซี่ยง (项) อักษรเจี้ยน (健) และอักษรซั่ง (尚) แต่หากเรียกเพ้ียนเป็น 
เซี่ยงเจียนซังที่ประกอบด้วยอักษรเซี่ยง (像) อักษรเจียน (奸) และอักษรซัง (商) ก็จะแปลว่าพ่อค้าหน้าเลือด
นั่นเอง
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ในร้านหมอมีเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับซูเพียนจื่อเฝ้าร้านอยู ่

ตามล�าพัง เด็กสาวผูน้ีดู้อ่อนหวานพริม้เพรา บนร่างอบอวลด้วยกลิน่หอม

ของสมุนไพร ท่าทางเรียบร้อยนุ่มนวลไม่เหมือนลูกจ้างขายยา ดูคล้าย

คุณหนูตระกูลบัณฑิตมากกว่า

"ไม่ทราบว่าที่นี่มีผลหงส์ชาดขายหรือไม่" ซูเพียนจื่อรู้ว่าเด็กสาว 

ที่อยู่ตรงหน้าเป็นคนในตระกูลมารดาของตน ค�าพูดค�าจาจึงอ่อนโยนขึ้น

หลายส่วนโดยไม่รู้ตัว

เด็กสาวเงยหน้าคลี่ย้ิมให้นางก่อนตอบ "มีสิ ลูกกลอนช�าระกาย 

ห้าเม็ดต่อหนึ่งผล เจ้าต้องการกี่ผลเล่า"

ราคาช่างถูกเกินกว่าท่ีคิดไว้ ทว่าค�าถามของอีกฝ่ายกลับท�าให ้

ซูเพียนจื่อตอบไม่ออก

นางเพ่ิงพบว่าตนเองลืมเรื่องส�าคัญท่ีสุดไป...นางไม่รู ้สักนิดว่า 

เจ้าเจิดจ้ากินหญ้าเสวียนอู่ลงไปเท่าไรกันแน่ ย่ิงไม่รู ้ด้วยว่าควรกิน 

ผลหงส์ชาดเท่าไรจึงจะหักล้างฤทธิ์ยาได้พอดี

นางเกือบจะย้ังมอืไม่อยู่เกาศรีษะไปเดีย๋วน้ันแล้ว สดุท้ายจงึตัดสินใจ 

ว่า "เจ้าเอาให้ข้าสิบผลก็แล้วกัน"

เด็กสาวส่ายหน้า "ผลหงส์ชาดมีฤทธ์ิแรง กินมากไปจะส่งผลเสีย 

ต่อร่างกาย อกีอย่างเจ้าซือ้ไปเยอะเช่นนีแ้ล้วไม่ได้ใช้ จะไม่สิน้เปลอืงเปล่า

หรือ"

เปรยีบกับพ่อค้าหน้าเลอืดเมือ่ครูน่ัน่ เดก็สาวผูน้ีช่้างเหมอืนนางฟ้า

นางสวรรค์ไม่มผีดิ ท�าการค้ายังจะโน้มน้าวให้ผูอ้ืน่ซือ้ของน้อยๆ มน่ิาเล่า

ถึงไม่มีก�าไร



66

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 2

ซเูพียนจือ่เอ่ยชีแ้จง "ข้าอยากจะซือ้ไปให้สหายผูห้นึง่กิน พอดีสหายข้า 

พลัง้ไปกินถูกหญ้าเสวียนอูเ่ข้า แต่ว่าก่อนออกเดนิทางมาข้าลืมถามอกีฝ่าย 

ว่ากินลงไปเท่าไร ในต�าราก็ไม่ได้ระบุว่าควรใช้สัดส่วนเท่าไรไปหักล้าง

ฤทธิ์ยา ข้าจึงได้แต่ซื้อกลับไปทดลองดู"

"โดยทั่วไปหญ้าเสวียนอู่ท่ีเติบโตเต็มที่แล้วหนึ่งต้น ใช้ผลหงส์ชาด

สองผลก็จะหักล้างฤทธิ์ยาได้ ว่าแต่สหายของเจ้าไปกินถูกหญ้าเสวียนอู่

เข้าได้อย่างไรกัน" เด็กสาวถามอย่างแปลกใจ

หญ้าเสวียนอูม่ลีกัษณะจ�าเพาะทีเ่ด่นชดั อกีทัง้ผูฝึ้กวชิายุทธ์ส่วนใหญ่ 

ล้วนรู้ว่านั่นเป็นยาใช้ภายนอก เหตุใดจึงมีคนไปหยิบมากินได้เล่า

"สหายผู้น้ันของข้าเป็นสัตว์อสูรน่ะ..." ซูเพียนจ่ือบอกไปตามตรง 

สัตว์อสูรที่ไม่มีความรู้จึงจะท�าเรื่องเซ่อซ่าเยี่ยงนี้

เดก็สาวเพียงผงกศรีษะรบั ไม่ได้ซกัไซ้ว่าเหตใุดอกีฝ่ายจงึได้ไปเป็น

สหายกับสัตว์อสูร 

ไม่ช้านางก็ห่อผลหงส์ชาดสบิผลส่งมาถึงตรงหน้าลูกค้าแล้วพูดเสรมิ  

"หากใช้ไม่หมดและไม่ติดว่ายุ่งยาก เจ้ากส่็งคืนมาได้ ขอเพียงผลหงส์ชาด

สมบูรณ์ดี พวกเราจะรับซื้อในราคาเดิม"

ซูเพียนจื่อจนถ้อยค�าไปพักใหญ่...ซื่อตรงถึงขั้นนี้ มิน่าเล่ากิจการ 

จึงไปได้ไม่ดี!

ทว่านางก็ยังคงภาคภูมิใจแทนมารดายิ่งนักที่มีญาติเช่นนี้

ตอนจ่ายเงินนางค่อยนึกได้ว่าตั๋วลูกกลอนที่พกติดตัวมาแต่ละใบ 

มีมูลค่าสูงเกินไป นางจึงจ�าต้องวิ่งไปหาร้านแถวนั้นที่เปิดกิจการรับแลก

ตัว๋ลกูกลอนโดยเฉพาะ เพ่ือแลกต๋ัวทีม่มีลูค่าน้อยลงแล้วค่อยกลบัมาใหม่
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หลังจากแลกต๋ัวลูกกลอนช�าระกายใบละสิบเม็ดจ�านวนสองปึก 

เดินกลับมาถึงหน้าร้านหมอสกุลหลิ่ว ซูเพียนจื่อก็เห็นชายชราผู้หน่ึง 

เดนิเข้าไปพอด ีเขาเข้าประตูไปวางล่วมยาทีอ่ยู่บนบ่าลงแล้วก็ทอดถอนใจ

เดก็สาวท่ีเฝ้าร้านอยู่จงึรบีไถ่ถาม "ท่านปู ่ท่านไปตรวจแผลให้คนเจ็บ 

ไม่ใช่หรือ พวกคนตระกูลเทวโอสถกลั่นแกล้งท่านอีกแล้วใช่หรือไม่"

"พวกเขากลั่นแกล้งข้าก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ข้าได้ยินพวกเขาพูดว่า

วันน้ีส่งคนไปเก็บสมนุไพรแถบภูเขาชงิหวาแล้วน่ะสิ ซ�า้ต่อไปจะรวบภูเขา

ลูกนั้นเข้าเขตสวนโอสถของพวกเขาอีกด้วย"

สองปู่หลานสบตากันแล้วยิ้มขื่นอย่างจนปัญญา

เด็กสาวพูดปลอบใจว่า "ตอนนี้พวกเขามีอิทธิพลมาก พวกเราจะ 

ไปท�าอะไรได้ ไหนๆ พวกเราขายสมุนไพรวิเศษก็ไม่ได้ก�ารี้ก�าไรอะไร  

ต่อไปวางใจตรวจโรคเยียวยาอาการให้คนไข้อย่างเดียวก็สงบเงียบดี"

ซูเพียนจื่อไม่รู ้ต้นสายปลายเหตุ เพียงจับความได้คร่าวๆ ว่า 

คนตระกูลเทวโอสถก�าลงัยึดชงิพ้ืนท่ีไปท�าสวนโอสถอะไรน่ัน ส่วนร้านหมอ

สกุลหลิว่ทางนีป้กติไม่เพียงถูกข่มเหงรงัแก ซ�า้อกีไม่นานยังจะไม่มแีม้แต่

แหล่งหาสมุนไพรวิเศษ เพราะพฤติกรรมที่ตระกูลเทวโอสถใช้อ�านาจ 

บาตรใหญ่เที่ยวยึดพื้นที่ท�าสวนโอสถ

เรื่องเหล่าน้ีแม้ท�าให้นางเป็นเดือดเป็นแค้น แต่ชั่วขณะนางก็ยัง 

นึกไม่ออกว่าจะจัดการอย่างไร อีกทั้งประเด็นส�าคัญในตอนน้ีคือคน 

ตระกูลเทวโอสถก�าลงัไปเก็บสมนุไพรท่ีภูเขาชงิหวา เจ้าหมิะกับเจ้าเจดิจ้า 

ก็อยู่บนเขาลูกนั้นพอดี ยากรับรองได้ว่าพวกมันจะไม่ถูกคนเหล่าน้ัน 

พบตัว!
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นางรูว่้าในสายตาของผูฝึ้กวิชาส่วนใหญ่น้ันสตัว์อสูรก็เหมอืนสัตว์ป่า 

ท่ีสามารถล่าสงัหารได้ตามใจชอบ เพ่ือให้ได้ชิน้ส่วนบางอย่างบนร่างของ

พวกมันมาเป็นวัตถุดิบในการหลอมปรุงโอสถหรือหลอมสร้างอาวุธ 

ของวิเศษ การที่เหล่าผู้ฝึกวิชาจะจับกลุ่มออกล่าสัตว์อสูรขนานใหญ่ 

จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

ผูอ่ื้นจะฆ่าสตัว์อสรูอย่างไรนางไม่ขอยุ่งเก่ียว แต่ฐานะของเจ้าหิมะ

กับเจ้าเจิดจ้าในใจนางถือเป็นสหายท่ีผ่านเคราะห์ภัยด้วยกันมาแล้ว  

นางไม่อยากให้พวกมันเกิดเรื่อง

ซูเพียนจื่อร้อนใจด่ังถูกไฟแผดเผา ทางหน่ึงมอบตั๋วลูกกลอนแก ่

เดก็สาวท่ีเฝ้าร้าน อกีทางหนึง่ถามชายชราผูน้ัน้ด้วยเสยีงท่ีรุม่ร้อน "ท่านผูเ้ฒ่า  

ท่านรู้หรือไม่ว่าพวกที่ไปภูเขาชิงหวามีกันกี่คน พลังวัตรอยู่ขั้นใดบ้าง"

ชายชราตอบอย่างงุนงง "ข้าก็ไม่แน่ใจนัก ว่าแต่เจ้าถามเร่ืองน้ี 

ด้วยเหตุใดหรือ"

"ข้ามสีหายอยู่บนเขา กลวัว่าจะไปปะทะกับคนเหล่าน้ันเข้า" ซเูพียนจือ่ 

ไม่ได้จงใจปกปิดแต่อย่างใด

"เช่นนัน้เจ้าก็รบีกลบัไปบอกให้สหายจากไปเถอะ คนตระกูลเทวโอสถ 

ไม่ใช่ตอแยได้ง่ายๆ ข้าเองก็ไม่รูว่้าพวกเขาไปก่ีคนกันแน่ แต่ศิษย์ของร้านยา 

สกุลอว๋ินในเมอืงนีท่ี้สามารถส่งไปท�างานได้มมีากถึงสามส่ีสบิคน พลังวัตร 

ขั้นช�าระไขกระดูกมีห้าคนเป็นอย่างน้อย แม้แต่ขั้นเปล่ียนเส้นลมปราณ 

ก็มีถึงสองคนทีเดียว" ชายชราตอบพลางมองนางอย่างเป็นห่วงเป็นใย 

อยู่บ้าง

"ขอบคณุย่ิงนกั!" ซเูพียนจือ่ใช้มอืข้างเดยีวรบัผลหงส์ชาดทีเ่ดก็สาว



69

เอ ๋อเหมย

ยื่นส่งให้ จากนั้นก็หมุนตัววิ่งออกไปทันที

"หวังว่าแม่นางน้อยผู้นี้จะไปได้ทันกาลนะ..." ชายชราถอนหายใจ

เบาๆ เพียงช่ัวเวลาสัน้ๆ เขาก็มองซเูพียนจือ่ทีแ่ปลงโฉมอยู่ได้ทะลุปรุโปร่ง

แล้ว

"สหายของนางท่ีอยู่บนภูเขาชิงหวา...น่าจะเป็นสัตว์อสูร" เด็กสาว

เอ่ยเสียงเบา

นางติดตามท่านปู่ศึกษาค้นคว้าวิชาแพทย์มาตั้งแต่เล็ก จึงมีวิธี

เฉพาะตัวในการสงัเกตคน ฝีมอืแปลงโฉมของซเูพียนจือ่แม้ตบตายอดฝีมอื 

ในถ�า้พันจิง้จอกได้ไม่น้อย ทว่าในสายตาของปู่หลานคู่นีก้ลับถูกจบัพิรุธได้ 

ไม่ยากนัก

"สตัว์อสรู?" ชายชรารูส้กึประหลาดใจอยู่บ้าง มนษุย์ทีจ่ะเป็นสหาย

กับสัตว์อสูรน้ันมีอยู่น้อยแสนน้อย เพราะแต่ไรมาระหว่างมนุษย์กับ 

สัตว์อสูรไม่เพียงขาดความเชื่อใจกัน ยังโจมตีท�าร้ายกันเสียมากกว่า  

เว้นก็แต่สัตว์อสูรท่ียอมรับมนุษย์เป็นเจ้านาย ไม่เช่นนั้นในสายตาของ

ผู้คนส่วนใหญ่แล้ว สัตว์อสูรก็คือศัตรูคู่แค้นของมนุษย์โดยก�าเนิด

"นางอายุน้อยๆ ก็มีพลังวัตรขั้นเปลี่ยนกระดูกแล้ว ภูมิหลังน่าจะ 

ไม่ธรรมดาเช่นกัน หวังว่านางจะรุดไปช่วยสหายได้ทันก่อนที่มันจะถูก 

พบตัว" ชายชรากล่าว

หากซเูพียนจือ่ยังอยู่ตรงน้ี นางต้องตกใจกับพลังสายตาของอกีฝ่าย

จนสะดุ้งสุดตัวเป็นแน่

เด็กสาวเผยแววหม่นหมองขณะมองไปยังทิศทางท่ีซูเพียนจื่อ 

หายลับตาไป
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ชายชรารู้ความในใจของหลานสาวดี จึงตบๆ บ่านางแล้วพูดว่า 

"คุณสมบัติเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด ทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามชะตาลิขิต 

เจ้าก็ไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนักหรอก ตอนน้ันคุณหนูฉิงซินของพวกเรา 

สกุลหลิ่วมีพรสวรรค์โดดเด่นเพียงใด สุดท้ายกลับลงเอยด้วยการ 

หายสาบสญู ไม่รูเ้ป็นตายร้ายดีอย่างไร หากนางยังอยู่ มหีรอืท่ีคนสกุลอว๋ิน 

จะมีโอกาสได้ก�าเริบเสิบสาน!"

เด็กสาวก้มหน้างุด "ข้าก็ไม่ได้หวังท่ีจะเก่งกาจเท่าคุณหนูฉิงซิน  

แต่หากข้าฝึกวิชายุทธ์ได้ อย่างน้อยๆ คนสกุลอว๋ินก็จะไม่กล้ารังแก 

พวกเราบ่อยๆ อีก"

ชายชราพลันอับจนถ้อยค�า ได้แต่ทอดถอนใจยาว

ยากนักที่หลายสิบปีก่อนสกุลหลิ่วจะมีอัจฉริยะอย่างหลิ่วฉิงซิน 

ถือก�าเนดิมาสกัคน แต่น่าเสยีดายฟ้ารษิยาคนงาม ขณะท่ีทกุคนในสกุลหลิว่ 

นึกว่าวงศ์ตระกูลมหีวังจะรุง่เรอืงขึน้แล้ว หลิว่ฉงิซนิกลับพลนัหายสาบสูญ

ไป พวกเขาจึงได้แต่โทษที่สวรรค์อยุติธรรม

ในเมืองไม่อนุญาตให้สัตว์อสูรที่บินได้เช่นอาชาเทพเหาะเหินอยู่ 

บนฟ้า ซูเพียนจื่อจึงว่ิงตะบึงออกจากประตูเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดจนกระท่ัง

เข้าไปในป่าจึงปล่อยฝูอว๋ินออกมาจากดอกซวีหมี จากนั้นก็เหาะมุ่งไป

ทางภูเขาชิงหวาทันใด

ฝูอว๋ินเหาะไปก็พูดปลอบนางไปว่า "พวกเราเพ่ิงจากภูเขาชิงหวา 

มาเพียงไม่นาน อีกอย่างเจ้าหิมะกับเจ้าเจิดจ้าก็หลบซ่อนเก่งย่ิง ไม่ถูก 

พบตัวง่ายดายเช่นนั้นหรอก"
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ซเูพียนจือ่รูส้กึไม่สบายใจแปลกๆ อยู่ตลอด จงึตอบอ้อมแอ้ม "ก็หวังว่า 

จะเป็นเช่นนั้น..."

นางรบีเพ่งจติเข้าไปในดอกซวีหมเีพ่ือส�ารวจก�าลงัพล นอกจากพบว่า 

หมยัีกษ์ทัง้สองตัวฟ้ืนแล้ว สิง่ทีท่�าให้นางย่ิงยินดเีกินคาด...คอืดเูหมอืนว่า 

พวกมันจะเริ่มมีสติปัญญาบ้างแล้วด้วย แม้ยังไม่อาจพูดภาษามนุษย์  

แต่ก็สื่อสารกันได้สะดวกขึ้นมาก

เมือ่ก่อนซเูพียนจือ่ได้แต่สัง่การพวกมนัท�าเร่ืองง่ายๆ เช่น จบัสัตว์ป่า 

เตมิเตม็ท้องอยูใ่นบรเิวณทีก่�าหนด หรอืโจมตีเป้าหมายอะไรสักอย่าง ตอนน้ี 

พวกมันมีความสามารถที่จะคิดพิจารณาเองในระดับหนึ่งแล้ว ย่อมจะ

ประสานงานกันได้แม้ไม่สั่งการ รวมทั้งท�าความเข้าใจกับทักษะการต่อสู้

ขั้นสูงหน่อยได้อีกด้วย

ซูเพียนจื่อลองสอนพวกมันพูดทักทายและค�านับ พวกมันก็เรียนรู้

ได้อย่างรวดเร็ว

ได้เลื่อนเป็นสัตว์อสูรขั้นสองแล้วเก่งขึ้นมากจริงเสียด้วย เฉพาะ

ประเด็นท่ีรู้จักใช้สมองในการต่อสู้ก็เพียงพอจะท�าให้พลังการต่อสู้ของ

พวกมันเพิ่มสูงขึ้นหนึ่งระดับใหญ่

มผีูช่้วยทีเ่ข้มแขง็สองตวันีอ้ยู่ ซเูพียนจือ่ก็มคีวามมัน่ใจข้ึนมากกับการ 

ปะทะที่อาจเกิดขึ้นถัดจากนี้

หลังจากใช้กระแสจิตสื่อสาร จดจ่อกับการสอนหมียักษ์ขนทอง 

สองตัวอยู่สักพัก นางก็พลันพบว่าผิวหนังจุดเล็กๆ ท่ีอยู่ใต้ขนหลังหูซ้าย

ของพวกมันเปล่งรัศมีร�าไร

ขณะทีน่างคดิจะดใูห้ชดัเจน เสยีงร้องอทุานของฝอูวิน๋ก็พลนัดงัขึน้
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ก่อน "แย่แล้ว!"

ซเูพียนจือ่รบีถอนจติออกจากดอกซวหีม ีพอเพ่งตามองลงไปด้านล่าง 

ก็เห็นส่วนคอของเจ้าเจิดจ้าถูกกระบี่ยาวเล่มหนึ่งแทงเข้าไปพอดี มันร้อง

โหยหวนได้เพียงหนเดียวก็เป็นตะคริวไปท้ังร่าง เลือดสีน�้าเงินฉีดทะลัก

ออกจากปากแผล 

"หยุดนะ!" ซูเพียนจื่อตวาดก้อง แล้วบัญชาให้ฝูอวิ๋นโฉบด่ิงลงไป

ขวางอยู่ข้างหน้าเจ้าเจิดจ้าในพริบตา

ฝ่ายท่ีโจมตเีจ้าเจดิจ้าอยู่มกัีนทัง้สิน้ห้าคน ผูน้�ากลุม่เป็นชายฉกรรจ์

ร่างสงูใหญ่ท่ีมเีส้นผมยาวถึงหลงั บ่งชดัว่าพลงัวัตรอยู่ในข้ันช�าระไขกระดูก  

ส่วนบุรุษที่เหลืออีกสี่คนมีท้ังหนุ่มน้อยและผู้สูงวัย ดูจากความยาวของ

เส้นผมแล้วล้วนเป็นผู้ฝึกวิชาขั้นเปลี่ยนกระดูกทั้งสิ้น

คนทัง้ห้าเห็นอยู่ว่าพวกตนก�าลงัจะปลดิชพีสตัว์อสรูทีห่น้าตาแปลก

หายากและมีขนาดใหญ่ยักษ์ตัวนี้ได้อยู่แล้ว กลับนึกไม่ถึงว่าจู่ๆ จะมี 

คนผู้หนึ่งโผล่มาขัดขวางเสียได้ ทั้งหมดจ้องเขม็งไปทันใด 

ที่แท้อีกฝ่ายก็เป็นเพียงหนุ่มน้อยที่รูปโฉมไม่สะดุดตา บนศีรษะก็

สวมหมวกจึงมองไม่ชัดว่าพลังวัตรเป็นอย่างไร

บุรษุร่างสงูใหญ่ผูเ้ป็นหวัหน้าและมพีลงัวัตรขัน้ช�าระไขกระดกูพลัน

เอ่ยหน้าขรมึ "สหายน้อย สตัว์อสรูตวัน้ีถกูพวกเราตระกูลเทวโอสถค้นพบ

ก่อนนะ" เขานึกว่าซูเพียนจื่อคิดจะมาช่วงชิงเหยื่อที่พวกตนก�าลังล่า

ในป่ามีเงาด�าสายหน่ึงพลันพุ่งปราดออกมา คือเจ้าหิมะนั่นเอง  

มันกระโจนข้ึนไปบนตัวเจ้าเจิดจ้าในคราวเดียว หมายจะใช้อุ้งเท้าเล็กๆ 

ทั้งคู่ของตนกดปิดปากแผลให้อีกฝ่าย แต่น่าเสียดายแผลน้ันลึกเกินไป 
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เลือดสดๆ จึงยังคงไหลพรากไม่ขาดสาย

ซเูพียนจือ่เห็นภาพเหตุการณ์น้ีก็โกรธจนสองตาแดงฉาน กล่าวเสียง

เคียดแค้น "พวกเจ้าถือสิทธิ์อะไรท�าร้ายสหายของข้าอย่างไร้เหตุผล!"

"สหายของเจ้า?!" บุรุษร่างสูงใหญ่ไม่เคยได้ยินใครเรียกสัตว์อสูร 

เป็นสหายมาก่อน

ตอนนี้เจ้าเจิดจ้าเริ่มชักเกร็งแล้ว ฝูอว๋ินก้มหน้ามองอาการของมัน

ก่อนพูดอย่างร้อนรน "ต้องรีบช่วยมันโดยด่วน ไม่เช่นน้ันอีกเด๋ียวมันคง 

ไม่ไหวแน่แล้ว"

ช่วยอย่างไรดีเล่า! ซูเพียนจื่อร้อนใจจนสีหน้าเผือดขาว ทว่านาง

ไม่ใช่หมอรักษาสัตว์สักหน่อย จะไปมีวิธีอะไรได้

"เก็บมันเข้าดอกซวีหมีไปก่อนก็แล้วกัน!" ฝูอวิ๋นเสนอแนะผ่านทาง

กระแสจิต

ซูเพียนจื่อชะงักไปเพียงอึดใจเดียวก็ตระหนักได้ จริงด้วยสิ! ฝูอวิ๋น

เคยบอกว่าในดอกซวีหมีมีปราณวิเศษเปี่ยมล้น อีกอย่างดอกซวีหมีก็มี

คณุสมบตัทิ�าให้สิง่ต่างๆ รกัษาความสดใหม่ไว้ได้ตลอดไป เมือ่ก่อนสตัว์อสรู 

ที่นางจับได้พอเก็บเข้าไปในดอกซวีหมี บาดแผลที่เคยได้รับก็หายสนิท

อย่างรวดเรว็ หากเก็บเจ้าเจดิจ้าเข้าไปบ้าง ต่อให้ไม่อาจบรรเทาแผลฉกรรจ์ 

ที่ก�าลังคุกคามชีวิตมันอยู่ แต่อย่างน้อยๆ อาการก็น่าจะไม่เลวร้ายลง  

เช่นนี้นางจึงจะมีเวลาไปตามคนมารักษามัน

ความจริงหลงัจากพลงัวัตรของนางเลือ่นเป็นข้ันเปลีย่นกระดกูแล้ว 

นางก็สามารถเก็บสตัว์อสรูข้ันสองอย่างเจ้าหมิะกับเจ้าเจดิจ้าเข้าดอกซวหีม ี

ได้ท้ังคู ่แต่นางไม่อยากให้พวกมนัรบันางเป็นเจ้านายและอยู่ใต้การควบคมุ 
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ของนางเหมือนอย่างหมียักษ์ทั้งสองตัว เพราะนั่นเป็นการลบหลู่สหาย

ทว่าตอนน้ีก�าลงัหน้าสิว่หน้าขวาน มวัยึดติดกับเรือ่งน้ีก็ไม่มคีวามหมาย  

ท�าให้สหายได้มีชีวิตอยู่ต่อไปต่างหากจึงจะส�าคัญที่สุด ส่วนภายหน้าจะ

ยกเลิกพันธสัญญากันอย่างไรนั้น...สุดท้ายนางก็ต้องคิดหาวิธีได้สักทาง

พอได้ยินฝูอวิ๋นพูดว่าเจ้าเจิดจ้าคงไม่ไหวแน่แล้ว เจ้าหิมะก็หลุด

เสยีงโฮออกมาอย่างกลัน้ไม่อยู่ มนัอยู่เคยีงข้างเจ้าเจดิจ้ามานานปี เดมิที

ทั้งสองก็เป็นคู่หูท่ีมีสายสัมพันธ์แบบร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่แล้ว ต่อให ้

ไม่เป็นห่วงชวีติตนเอง เหน็สหายสนทิทีส่ดุเป็นเช่นนีก็้ไม่มทีางท่ีมนัจะไม่

โศกเศร้าสุดหัวใจ

"อาอว่ี ท�าอย่างไรดีอาอว่ี เจ้าฉลาดออกขนาดน้ัน เจ้าคดิหาทางช่วย

เจ้าเจิดจ้าหน่อยเถอะนะ!"

"เจ้าวางใจได้ ข้าจะพยายามสุดความสามารถ" ซูเพียนจื่อกัดฟัน 

ยื่นมือจะลูบไปที่ตัวเจ้าเจิดจ้าเพื่อเก็บมันเข้าดอกซวีหมี

บรุษุร่างสงูใหญ่ผูน้�ากลุม่คนตระกูลเทวโอสถเห็นซเูพียนจือ่กับเจ้าหมิะ 

ถามตอบกัน แสดงว่ารูจ้กักันจรงิๆ นอกจากความฉงนท่ีมอียู่เดมิ ในใจเขา 

ก็ดูแคลนนางเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วน

"เจ้าคบหากับสตัว์อสรู เหน็ทีจะไม่ใช่ตวัดเีด่อะไรเช่นกัน สตัว์อสรูยักษ์ 

ตัวนี้รูปลักษณ์แปลกพิเศษ พวกเราจะน�าศพมันกลับไปศึกษาค้นคว้าท่ี

สกุลอวิ๋น หากเจ้ารู้จักกาลเทศะก็จงรีบหลีกไปเสีย หาไม่ก็อย่ามาโทษว่า

พวกเราไม่เกรงใจ!" บุรุษร่างสูงใหญ่พูดข่มขู่เสียงเยียบเย็น 

ตอนนีซ้เูพียนจือ่แปลงโฉมเป็นหนุ่มน้อยเซีย่งอว่ี ดแูล้วยังคงเยาว์วัย 

ยิ่ง แม้มองไม่เห็นความยาวของเส้นผม แต่บุรุษร่างสูงใหญ่ก็ประเมินว่า
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พลังวัตรของนางไม่มีทางสูงเท่าไรนัก ประกอบกับฝ่ายเขามีคนมากกว่า 

จึงยิ่งเหิมเกริมไร้ข้อกริ่งเกรง

ซูเพียนจื่อพลันคิดอุบายได้ จึงเอ่ยกลั้วหัวเราะอย่างเย็นชา "เดิมที

ข้าไม่คิดจะถือสาหาความ แต่ในเมื่อพวกเจ้าก�าเริบเสิบสานถึงเพียงน้ี 

หากไม่ให้บทเรียนกับพวกเจ้าเสียบ้างก็ไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆ"

นางพูดพลางถอดหมวกออก เส้นผมยาวจรดเอวนัน้ก็แผ่สยายลงมา 

ขณะเดยีวกันฝอูว๋ินก็ประสานงานกับนางอย่างเข้าขา พยายามเร่งอานภุาพ 

ของมกุรศัมเีทวะ...มรดกประจ�าตระกูลทีม่นัเก็บซ่อนไว้ในรูหูเมด็น้ัน ส่งผล 

ให้พลังคุกคามอันแข็งแกร่งขุมหนึ่งแผ่ซ่านออกมาในชั่วพริบตา

"ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ!" บุรุษร่างสูงใหญ่ตื่นตกใจจนหน้าถอดสี 

มองซูเพียนจื่ออย่างตัวสั่นงันงก พูดไม่ออกอีกแม้แต่ค�าเดียว

ซเูพียนจือ่เพียงย่ืนมอืลบูไปหาเจ้าเจดิจ้า เงาร่างขนาดมหมึาของมัน 

ก็วับหายไปไม่เหลือร่องรอย!

นางรบัตัวเจ้าหิมะทีห่ล่นจากหลงัเจ้าเจดิจ้าแบบไม่ทันตัง้ตวั พอนาง 

วางมันไว้บนหลังฝูอวิ๋น เงาร่างของนางก็พลันอันตรธานไปด้วย

"โอ๊ย!" จู่ๆ  บรุษุร่างสงูใหญ่ท่ีมพีลงัวัตรขัน้ช�าระไขกระดูกผูน้ัน้ก็แผดร้อง 

หนึง่หน ตวัปลวิละลิว่จากจดุเดิมไปชนไม้ใหญ่หักโค่นต่อเน่ืองไปหลายต้น  

จากนั้นเขาก็ร่วงกระแทกพื้นกระอักเลือดออกมาไม่หยุด

บรุษุอกีสีค่นทีม่าพร้อมกับเขาล้วนขวัญหนีจนมสีหีน้าดุจขีเ้ถ้า พวกเขา 

ไม่รู้สักนิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพียงได้ยินเสียงพูดอันเย็นยะเยียบของ 

ซูเพียนจื่อดังขึ้นที่ข้างหู "ข้าแค่ใช้พลังเล็กน้อยลงโทษเขาไปนิดหน่อย  

จงกลับไปบอกหัวหน้าใหญ่ของพวกเจ้าให้พากันไสหัวไปโดยไว! หาไม่
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รอข้ากลับมาเมื่อไร พวกเจ้าจะต้องตายหมดทุกคน!"

บรุษุท้ังสีต่่างหวาดผวาจนเหงือ่เย็นแตกพลัก่ พักใหญ่กว่าจะนึกได้ว่า 

ต้องไปดูอาการบาดเจ็บของบุรุษร่างสูงใหญ่ผู้นั้น แม้อาการมิใช่เบา แต่

ก็ยังดีที่ไม่ถึงแก่ชีวิต ทุกคนอดไม่ได้ท่ีจะอุทานในใจว่าโชคดี อีกฝ่าย 

ไม่ได้คิดจะฆ่าล้างให้สิน้ซาก หาไม่พวกเขาท้ังห้าคนนีก็้ต้องจบสิน้ทีน่ีกั่น

ทั้งหมดแล้ว

พวกเขาล้วนหารูไ้ม่ว่าซเูพียนจือ่ไม่ได้ใจด ีหน่ึงหมดัท่ีซดัใส่หน้าอก

ของบุรุษร่างสูงใหญ่ผู้นั้นทุ่มสุดก�าลังของนางแล้วจริงๆ น่าเสียดาย 

พลังท่ีนางใช้ได้มีแค่เพียงห้าสิบแรงช้างสาร คิดจะเอาชีวิตผู้แข็งแกร่ง 

ขั้นช�าระไขกระดูกที่มีพลังหน่ึงร้อยแรงช้างสารขึ้นไปย่อมมีความยาก 

ไม่ใช่น้อยๆ เลย

ยังดีคู่ต่อสู้ท่ีปรากฏตัวครั้งนี้มีพลังวัตรขั้นช�าระไขกระดูกเท่านั้น  

นางอาศัยลูกไม้วางโตยังสามารถสยบขวัญอีกฝ่ายได้ แต่หากผู้มามี 

พลังวัตรข้ันเปลี่ยนเส้นลมปราณ และดึงดันจะปะทะกับนางให้เห็นฝีมือ

จึงจะยอมเลิกราล่ะก็ เช่นนั้นนางก็ต้องตายอนาถสถานเดียว

ช่วยไม่ได้ที่ในมือนางตอนนี้ไม่มีอาวุธเหมาะๆ มีแต่ก�าปั้นคู่เดียว 

ให้พึ่งพา

ผู ้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณมีพลังขั้นต�่าหนึ่งแรงมังกร  

ความแข็งแรงของร่างกายก็เพ่ิมพูนตามไปด้วย ต่อให้ยืนเฉยๆ ให้นาง 

ชกหมดัแล้วหมดัเล่าโดยไม่ต่อต้าน นางชกจนมอือ่อนก็ไม่แน่ว่าจะท�าให้

อีกฝ่ายบาดเจ็บสาหัสอะไรได้

ท่ีนางท�าร้ายซูหู่ลู่ได้คราวก่อน ข้อแรกเป็นเพราะมีมีดส้ันอยู่ในมือ 
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ข้อสองเป็นเพราะฉวยจังหวะลงมือกะทันหันหลังซูหู่ลู่เผชิญเหตุการณ ์

สดุโต่งแล้วเผลอสตไิม่ทนัป้องกันตวัไปชัว่ขณะหนึง่ แต่ถึงขัน้นัน้แล้วนาง

ก็ยังไม่อาจเอาชีวิตเขาได้อยู่ดี

ร่างกายของผู ้แข็งแกร่งข้ันเปลี่ยนเส้นลมปราณมีความทรหด 

ทนทายาดเพียงใด คิดดูก็รู้ได้

ซเูพียนจือ่ล่องหนได้ในเวลาอนัจ�ากัดเพียงหน่ึงเค่อ ไม่รู้ว่าจะพอให้

นางพาฝูอวิ๋น เจ้าหิมะ และเจ้าเจิดจ้าไปซ่อนตัวในที่ปลอดภัยทันหรือไม่

ดังนั้นพอนางจู่โจมประสบผล จึงรีบเผ่นกลับมาข้ึนหลังฝูอว๋ินแล้ว

ให้มนัเหาะหนีด้วยความเรว็เต็มก�าลงั จวบจนแน่ใจว่าคนตระกูลเทวโอสถ

ไม่กล้าตามมาดังคาด นางค่อยหยุดใช้คุณสมบัติล่องหนของผีเส้ือ 

ซ่อนฟ้า

ตลอดกระบวนการเวลาน่าจะยังไม่ถึงหน่ึงถ้วยชา ทว่าซูเพียนจื่อ 

กลับมีสภาพเหมือนคนป่วยหนัก แม้ยังฝืนประคองสติให้แจ่มใสได้ แต ่

ทั้งร่างก็เค้นก�าลังวังชาออกมาไม่ไหวสักนิดเดียว

พอเห็นนางพลันปรากฏตัวด้วยสภาพท่ีอ่อนแอสิ้นแรง เจ้าหิมะท่ี 

นัง่อยู่บนหลงัฝอูว๋ินเช่นกันก็เดาได้ว่านางเสยีพลงัมากไปเพ่ือใช้กระบวนท่า 

อันร้ายกาจเมือ่ครู ่ดงัน้ันมนัจงึข่มใจไม่ถามอะไรทัง้สิน้ เพียงเฝ้ามองนาง

อย่างเป็นห่วง 

ซูเพียนจื่อฝืนส่งยิ้มให้มัน "พวกเราจะไปหาคนมารักษาเจ้าเจิดจ้า

โดยเร็วที่สุด เจ้าไม่ต้องกังวลไปนัก"

"อืม!" ดวงตาคู่เล็กที่ด�าขลับของเจ้าหิมะชุ่มไปด้วยน�้าตา

ฝูอวิ๋นพานายของตนกับเจ้าหิมะเข้าไปในป่าผืนเล็กนอกเมืองเพ่ือ
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หาทีซ่่อนตวั ตอนนีซ้เูพียนจือ่ไม่มปัีญญาเปลีย่นแปลงรปูโฉมตนเอง หาก

เข้าเมืองแล้วพบเจอคนสกุลอวิ๋นที่กลับมาพอดี เช่นนั้นก็จะยุ่งยากยิ่ง

อีกอย่างฝ่ายตนต้องการตามคนตระกูลแพทย์มาช่วยเยียวยา 

เจ้าเจิดจ้า เข้าไปในเมืองมีหูตาอยู่มากมาย อาจพลอยท�าให้สองปู่หลาน

ที่ร้านหมอสกุลหลิ่วเดือดร้อนเอาได้ง่ายๆ ดังน้ันวิธีที่ดีท่ีสุดก็คือเชิญ 

พวกเขาออกมานอกเมืองแทน

และซูเพียนจื่อเองก็จะได้อาศัยเวลาช่วงน้ีฟื้นฟูร่างกายเท่าที่จะ

ท�าได้

หลังจากพบสถานท่ีเหมาะจะให้ซูเพียนจื่อกับเจ้าหิมะซ่อนตัว

ชั่วคราวแล้ว ฝูอวิ๋นก็รุดเข้าเมืองไปขอกองหนุนที่ร้านหมอสกุลหลิ่ว

ซูเพียนจื่อน่ังอยู่บนคาคบของไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เอนพิงล�าต้นแล้ว 

น่ิงคอยให้ลมปราณกับพละก�าลังฟื้นตัว เจ้าหิมะท่ีน่ังอยู่ข้างกายนาง 

เบิกตาโตมองส�ารวจไปรอบทิศ กลัวแต่ว่าจะมีศัตรูร้ายกาจโผล่มาจาก

ตรงไหนอีก

นางไม่อยากให้มันเคร่งเครียดเกินไปจึงชวนคุย "เจ้ากับเจ้าเจิดจ้า

ไปเจอคนตระกูลเทวโอสถได้อย่างไร"

เจ้าหิมะสูดจมูกก่อนตอบ "เช้าวันนี้หลังจากเจ้าไปแล้ว ข้ากับ 

เจ้าเจดิจ้าต่างต่ืนเต้นดีใจกนัมาก เจ้าเจดิจ้าเปรยว่าไม่ได้ออกไปอาบแดด

ตอนกลางวันนานมากแล้ว ข้าจงึออกจากทีซ่่อนไปกับมัน เพ่ิงถึงกลางทาง 

ข้าก็เห็นบนฟ้ามีอาชาเทพตัวหน่ึงเหาะผ่านไป มันดูคล้ายฝูอวิ๋นย่ิงนัก  

ชวนให้นึกว่าเจ้ากลับมาเอาของบางอย่างท่ีลืมไว้ ข้าจึงบอกเจ้าเจิดจ้า

แล้วปลีกตัวตามไปดู
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ข้าวิ่งลัดเลาะเส้นทางในป่าไปไกลทีเดียว รอจนพบว่าอาชาเทพ 

ตวันัน้ไม่ใช่ฝอูว๋ิน ข้าก็วกกลบัไปหาเจ้าเจดิจ้าทันที ผลคอืข้าเห็นต้ังแต่ไกล 

ว่ามนัถูกคนล้อมโจมตอียู่ แต่พอข้าว่ิงไปถึงกไ็ม่ทันกาลแล้ว ฮอืๆๆ" เจ้าหมิะ 

นกึถึงบาดแผลท่ีน่าสยดสยองของเจ้าเจดิจ้าก็รูสึ้กทัง้เศร้าใจท้ังหวาดหวัน่ 

หากเจ้าเจิดจ้าตายไป มันก็ไม่อาจมีชีวิตเพียงล�าพัง

ซูเพียนจื่อลูบขนที่เรียบลื่นของมันเบาๆ ก่อนจะเพ่งจิตเข้าไปดู

อาการของเจ้าเจิดจ้าในดอกซวีหมี

เจ้าเจิดจ้านอนน่ิงไม่ไหวติงอยู่ในนั้น ตอนนี้ห้ามเลือดได้ชั่วคราว

แล้ว จงึรูส้กึเหมอืนมนัอาการดีข้ึน ทว่าถูกแทงตรงต�าแหน่งส�าคญัเช่นน้ัน 

ต่อให้รักษาแผลหาย พลังก็ต้องบอบช�้าสาหัส

ซเูพียนจือ่ได้แต่พูดปลอบใจเจ้าหมิะว่า "เจ้าเจดิจ้าคงไม่มอีนัตราย

ถึงชวีติหรอก รอให้คนตระกูลแพทย์มาถึงก็จะรกัษามนัได้ เจ้าอย่าได้กังวล

ไปเลยนะ"

เจ้าหิมะพยายามข่มใจ แต่ในท่ีสุดก็ทนไม่ไหว "อาอว่ี เจ้าบอกข้า

ได้หรอืไม่ เจ้าซ่อนเจ้าเจดิจ้าไว้ทีใ่ดหรอื ข้าอยากจะเหน็มนัด้วยตาของข้า

เอง"

ซูเพียนจื่อขบคิดเล็กน้อย ในเมื่อเจ้าเจิดจ้าอยู่ในดอกซวีหมีแล้ว 

เรื่องน้ีก็ไม่มีทางจะปิดบังเจ้าหิมะได้ โดยเฉพาะระหว่างท่ีเจ้าเจิดจ้ายัง

เจบ็หนกัไม่หาย สตัว์อสรูทีผ่กูพันแน่นแฟ้นและใช้ชวิีตพ่ึงพากันสองตวันี้

ก็ยังต้องอยู่ข้างกายนาง เจ้าเจิดจ้ารู้อะไรก็เท่ากับเจ้าหิมะจะได้รู้ไปด้วย

ดงัน้ันนางจงึบอกเจ้าหมิะไปตามตรงเสยีเลย "ในตวัข้าพก 'ของวิเศษ 

เก็บทรัพย์' ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถเก็บสัตว์อสูรหรือแม้กระท่ัง 
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คนเข้าไปได้ สิง่แวดล้อมข้างในก็พิเศษย่ิง เจ้าเจดิจ้าอยูใ่นน้ันอาการบาดเจบ็ 

จะไม่ทรุดลงชั่วคราว"

"เช่นน้ันก็วิเศษไปเลย! ขอข้าเข้าไปเย่ียมมันหน่อยจะได้หรือไม่"  

เจ้าหิมะเบิกบานจนกระโดดตัวลอย

ซูเพียนจื่อถอนหายใจ...แม้นางท�าเพ่ือช่วยชีวิตเจ้าเจิดจ้าจึงมิอาจ

ไม่เก็บมนัเข้าไปในดอกซวีหม ีทว่านางก็ยังไม่ค่อยสบายใจอยู่นัน่เอง แล้ว

ตอนนี้นางจะยอมให้เจ้าหิมะที่ปลอดภัยดีตามเข้าไปด้วยได้อย่างไรเล่า

"พ้ืนทีใ่นนัน้แปลกประหลาดย่ิง สตัว์อสรูข้ันเดยีวกับข้าเมือ่เข้าไปแล้ว 

ล้วนตกอยู่ใต้การควบคุมของข้า ยอมรับข้าเป็นเจ้านายไปเอง เจ้าเจิดจ้า

ในตอนนีเ้องก็ไม่มหีนทางอืน่ ดงันัน้เจ้าก็อย่าเข้าไปเลยจะดกีว่า รออกีเดีย๋ว 

คนตระกูลแพทย์มาถึง ข้าจะปล่อยมนัออกมา เจ้าก็จะได้เจอมนัแล้ว เจ้า

วางใจได้ ข้าจะหาทางยกเลกิพันธสญัญายอมรบัเจ้านายทีต่ดิตวัเจ้าเจดิจ้า 

ให้เร็วที่สุด" ซูเพียนจื่อชี้แจงด้วยความจนใจอยู่บ้าง

เจ้าหมิะก้มหน้างุดไม่พูดจา ผ่านไปสกัพักค่อยพูดอย่างขลาดๆ "เจ้า

ไม่ชอบข้ากับเจ้าเจดิจ้าใช่หรอืไม่ ขอเพียงพวกเราขจดัฤทธ์ิของหญ้าเสวียนอู่ 

ที่อยู่ในตัวออกไป พวกเราก็จะกลับคืนสภาพเดิม ไม่ขี้เหร่เช่นนี้อีก..."

ซเูพียนจ่ือตามความคดิของมนัไม่ทนัอยู่บ้าง "เจ้าคดิไปถึงไหนแล้ว 

ข้าไม่ได้รู้สึกว่าพวกเจ้าไม่ดีสักหน่อย" แม้ว่าตัวด�ามิดหมีจะดูอัปลักษณ์

ชวนสะพรึงมากจริงๆ ก็เถอะ แต่นางยังไม่ถึงขั้นรังเกียจรังงอนพวกมัน

หรอก

แรกเริม่ก็เพราะนางถูกตาต้องใจในรปูลกัษณ์ 'สตัว์ประหลาด' สดุพิเศษ 

ของพวกมันถึงได้อยากจะร่วมงานด้วย
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"เช่น...เช่นนั้นพวกเรารับเจ้าเป็นนายมีปัญหาอันใดเล่า" เจ้าหิมะ

กะพริบตาคู่เล็กสีด�าขลับพลางมองซูเพียนจื่ออย่างกังขา

"เอ่อ...ก็เพราะพวกเราเป็นสหายกันน่ะสิ เจ้าไม่รู้สึกหรือว่าการ 

รับข้าเป็นนายท�าให้จู่ๆ ก็ต้องต�่าต้อยกว่า ทั้งไม่มีอิสระและไร้ศักดิ์ศรี"  

ซูเพียนจื่อวุ่นวายใจขึ้นมา

เจ้าหมิะพูดพลางจบัแขนของนางมากอดคลอเคลยี "เจ้าดต่ีอพวกเรา 

มากๆ เลย! วันนีเ้จ้าก็เสีย่งชวีติรบีกลบัมาช่วยพวกเรา เจ้าไม่ท�าร้ายพวกเรา 

หรอก ข้ากับเจ้าเจิดจ้ามีฝีมือไม่พอจึงถูกรังแกบ่อยครั้ง หากเจอสัตว์อสูร

หรอืผูฝึ้กวิชาทีร้่ายกาจ แม้แต่ชวิีตก็ไม่มทีางรกัษาไว้ด้วยซ�า้ เจ้าเฉลียวฉลาด 

ถึงเพียงนั้นจะต้องปกป้องพวกเราได้แน่ พวกเราเชื่อฟังค�าพูดของเจ้าก็ 

ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย"

ซูเพียนจื่ออับจนถ้อยค�าไปทันที ที่แท้ผู้อื่นไม่ได้ถือสาเลยสักนิด 

กลับเป็นนางเองที่มัวถือสาแทบตาย มันอะไรกับอะไรกันล่ะนี่!

เจ้าหมิะกลวัแต่ว่านางจะปฏิเสธ จงึย่ิงสาธยายข้อดขีองตนเองอย่าง

แขง็ขนั "ข้ามปีระโยชน์มากเลยเชยีว ไม่เพียงสบืข่าวให้เจ้าได้ ยังมพีลงัพิเศษ 

เล็กๆ อยู่อีกอย่าง! นั่นก็คือการแผ่ซ่านพลังคุกคามของสัตว์อสูรข้ันส่ี  

เพยีงแต่ไม่อาจใช้บ่อยนัก...ส่วนเจ้าเจิดจ้าแม้จะตัวใหญ่ แต่มันกินเจนะ 

ทั้งยังกินไม่จุด้วย"

มันมองซูเพียนจื่อตาละห้อยอย่างน่าสงสาร ท่าทางชวนเห็นใจนั้น

ก�าลังบอกว่า 'หากเจ้าไม่รับข้า ข้าจะร้องไห้ให้เจ้าดู'

ซูเพียนจื่อจนใจย่ิงนัก "เจ้าคิดดีแน่แล้วหรือไม่ ข้ายังไม่แน่ใจว่า

เมื่อไรถึงจะหาวิธียกเลิกพันธสัญญายอมรับเจ้านายนี้ได้นะ"
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เจ้าหิมะออกแรงพยักหน้าหงึกๆ พลางตอบเสียงรัว "คิดดีแน่แล้ว"

"เช่นนั้น...ก็ได้!" ให้เจ้าหิมะอยู่ในดอกซวีหมีก็มีข้อดีเหมือนกัน  

มันจะได้คอยดูแลเจ้าเจิดจ้าด้วย

ทว่าเพ่ิงยกมือจะไปลูบเจ้าหิมะ ซูเพียนจื่อก็พลันชะงักกึกแล้วพูด

ปนย้ิมเฝ่ือน "หากเก็บเจ้าเข้าไปตอนนี ้ข้าอาจประคองตวัไม่ไหวเสยีก่อน"

เก็บสัตว์อสูรที่ยังไม่ได้ยอมรับเจ้านายเข้าสู่ดอกซวีหมีจะต้องจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นลมปราณมิใช่น้อย ตอนนี้นางก�าลังอ่อนแอมาก เพราะ

นอกจากเสยีเรีย่วแรงตอนใช้พลงัพิเศษของผเีสือ้ซ่อนฟ้า การเก็บเจ้าเจดิจ้า 

เข้าสู่ดอกซวีหมีก็เสียเรี่ยวแรงไปไม่น้อยเช่นกัน

ฝูอว๋ินอาจพาสองปู่หลานจากร้านหมอสกุลหลิ่วมาถึงได้ทุกเมื่อ 

หากพบว่านางหมดสติไป เกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากขึ้นอีก

เจ้าหมิะแม้ร้อนใจอยากพบเจ้าเจดิจ้า แต่เมือ่เห็นท่าทางอ่อนระโหย

โรยแรงของซเูพียนจือ่ มนัก็ไม่กล้าดึงดัน เพียงตอบรบัอย่างว่าง่าย "เช่นน้ัน 

ข้าจะรอให้เจ้าค่อยยังชั่วก่อน"

ซูเพียนจื่อพิงต้นไม้พลางยิ้มตอบ "ตกลง เจ้าไม่ต้องกังวลนักหรอก  

ในพ้ืนท่ีลบัของข้ายังมหีมยัีกษ์ขนทองขัน้สองท่ีแรงเยอะมากอยู่อกีสองตวั  

หากพวกมันร่วมแรงกันก็น่าจะกล้อมแกล้มจัดการผู้แข็งแกร่งขั้นช�าระ

ไขกระดูกช่วงต้นได้สักคนสองคน ข้าเพียงแต่ไม่อยากเปิดเผยอาวุธลับนี้ 

ยามจ�าเป็นค่อยปล่อยพวกมันออกมาช่วยเหลือ"

"เอ๋? พ้ืนท่ีลบัของเจ้าใหญ่โตมากเลยหรอื หมยัีกษ์ขนทองข้ันสอง...

ข้าไม่ยักเคยได้ยินชื่อสัตว์อสูรชนิดนี้มาก่อน" เจ้าหิมะรู้สึกละอายใจที่ตน

โลกแคบรู้น้อย
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"ก็ใหญ่พอใช้ พวกเจ้าเข้าไปแล้วจะไม่รูส้กึแออดัแน่ หมียักษ์ขนทอง 

สองตวันัน้เดมิทีคอืหมสีนี�า้ตาลขนทองทีเ่ป็นสตัว์ป่าธรรมดา ต่อมาอยู่ใน

พื้นที่ลับนั้นจึงได้เลื่อนขั้นตามข้าและกลายมาเป็นสัตว์อสูร"

"เลื่อนขั้นตามเจ้า?!" ดวงตาของเจ้าหิมะแทบจะถลนออกจากเบ้า

"ใช่แล้ว ตอนท่ีข้าเลื่อนสู่ข้ันถอดรูป พวกมันก็กลายเป็นสัตว์อสูร 

ขั้นหน่ึง พอข้าเลื่อนสู่ขั้นเปลี่ยนกระดูก พวกมันก็กลายเป็นสัตว์อสูร 

ขั้นสองแล้ว"

"เช่นน้ันถ้าข้ากับเจ้าเจดิจ้าอยู่ในพ้ืนท่ีลบัของเจ้า...พวกเราจะเลือ่นขัน้ 

ไปพร้อมเจ้าด้วยหรือไม่!"

"ข้าเองก็ไม่แน่ใจ คงจะได้กระมงั" ซเูพียนจือ่รูส้กึว่าเรือ่งนีเ้สีย่งอยู่บ้าง  

ก่อนหน้าน้ีนางถึงเข้าถ�้าไปชิงหญ้าผสานลูกกลอนมาจากมือเจ้าเจิดจ้า

และเจ้าหิมะ หมายจะเอามาให้ฝูอวิ๋นใช้ ถึงอย่างไรกินสมุนไพรวิเศษนั้น

ร่วมกับลูกกลอนปราณของสัตว์อสูรขั้นสูงก็ย่อมจะปลอดภัยกว่า 

"เมือ่ครูเ่จ้ารบัปากว่าจะให้ข้าเข้าไปด้วย...ห้ามบดิพลิว้เชยีว!" เจ้าหมิะ 

กระโดดขึ้นไปบนบ่าของนางพลางพูดอย่างคึกคัก 

เลื่อนขั้นเชียวนะน่ัน! เรื่องที่สัตว์อสูรนับไม่ถ้วนล้วนไม่กล้าแม้แต่

จะคิด มันถึงกับได้พบโอกาสนั้นแล้ว มีหรือมันจะยอมพลาดไปได้

มันรู้สึกว่าครั้งนี้ตนเองกับเจ้าเจิดจ้าได้โชคจากคราวเคราะห์แท้ๆ!

"โอ๊ะ! ฝูอวิ๋นพาคนมาแล้ว! เป็นชายชราคนหนึ่งกับเด็กสาวอีกคน! 

พวกเขาก็คอืหมอหรอื" เจ้าหิมะเงยหน้ามองไปยังจดุด�าสองจดุเลก็ๆ ท่ีอยู่

ไกลลิบแล้วร้องบอก

ซูเพียนจื่อชะเง้อมองไปไกลๆ ก็ยังเห็นไม่ชัดว่าจุดด�าที่มันบอก 
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คืออะไร สายตาของเตียวหิมะเนตรทิพย์เหนือกว่าคนเราข้ันใหญ่จริง 

เสียด้วย!

จุดด�าขยายใหญ่ขึ้นตามล�าดับ ผ่านไปครู่หนึ่งซูเพียนจื่อค่อยมอง

รูปร่างคร่าวๆ ออกจนได้ จากน้ันค่อยเห็นถนัดชัดเจนว่าเป็นฝูอว๋ินเหาะ

น�าอาชาเทพอีกตัวมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วจริงๆ และผู้ท่ีน่ังอยู่บนหลังของ

อาชาเทพตัวนั้นก็คือสองปู่หลานจากร้านหมอสกุลหลิ่วนั่นเอง

ซูเพียนจื่อเพ่ิงจะฟื้นฟูพละก�าลังได้ส่วนหน่ึง จึงมีแรงปีนลงจาก

ต้นไม้แล้วรีบปล่อยเจ้าเจิดจ้าออกมาจากดอกซวีหมี พอเจ้าหิมะได้เห็น

คู่หูก็โถมปรี่เข้าไปตรวจดูซ้ายขวาโดยไม่รั้งรอ
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ลมกระโชกแรงหอบหน่ึงกวาดวูบ เมือ่ฝอูว๋ินน�าพาอาชาเทพพาหนะ

ของสองปูห่ลานแห่งร้านหมอสกุลหลิว่ร่อนลงห่างจากพวกซเูพียนจือ่ราว

หนึ่งจั้งอย่างมั่นคง พอเห็นตะขาบยักษ์สีด�ายาวสามจั้งเศษนอนขวางอยู่

บนพ้ืน สองปูห่ลานก็สะดุ้งจนตัวโยน น่ีเป็นครั้งแรกที่พวกเขาอยู่ใกล ้

สัตว์อสูรร่างยักษ์ที่น่าสะพรึงถึงเพียงนี้!

ชายชรากับเดก็สาวเดนิเข้าไปหาอย่างระมดัระวัง ไม่ช้าก็เหน็ชดัว่า

บนคอของเจ้าเจดิจ้ามแีผลจากกระบีท่ี่ท้ังลกึและยาวอยู่แผลหนึง่ รวมทัง้

ได้เห็นซูเพียนจื่อที่นั่งอยู่ข้างๆ กับ 'กระรอกด�า' อีกตัวที่นั่งยองอยู่บนบ่า

ของนาง

ตอนนี้การรักษาเจ้าเจิดจ้าที่เจ็บหนักส�าคัญเหนืออื่นใด ซูเพียนจื่อ

จงึพูดตรงๆ โดยไม่มวัเสยีเวลาโอภาปราศรยั "สองท่านเชญิรบีตรวจดูเถิด

ว่ามันยังมีทางช่วยหรือไม่"

20
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ชายชราพาหลานสาวเดินไปใกล้ส่วนคอของเจ้าเจิดจ้า แล้วม้วน

แขนเสื้อตรวจแผลโดยละเอียด ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า "แผลกระบี่น้ีลึกย่ิง  

พวกเราไม่กล้ารับรองว่าเยียวยาได้แน่นอน ท�าได้เพียงพยายามอย่าง 

สุดความสามารถเท่านั้น"

ฟังจบน�้าตาของเจ้าหิมะก็ไหลออกมาทันที

ซูเพียนจื่อเข้าใจสถานการณ์จึงได้แต่ตอบว่า "เช่นนั้นก็ขอไหว้วาน

พวกท่านแล้ว"

สองปูห่ลานผงกศีรษะรบั รบีเปิดล่วมยาหยิบอปุกรณ์กับตวัยาต่างๆ 

ออกมา คนหนึง่รบัหน้าท่ีท�าความสะอาดและเย็บปากแผล พยายามท�าให้

กล้ามเน้ือทีฉ่กีขาดและกระดูกท่ีแตกร้าวประสานกันดงัเดิมให้ได้มากทีสุ่ด 

ส่วนอีกคนเป็นผู้ช่วยคอยยื่นส่งอุปกรณ์กับตัวยา

หลงัจากง่วนอยู่สองชัว่ยามกว่า บาดแผลจงึได้ถูกจดัการเรยีบร้อย

ชายชรากล่าวพลางล้างมือด้วยน�้าสะอาดที่หลานสาวรินให้จาก 

ถุงน�า้ "พวกเราท�าได้เพียงเท่าน้ี จะยืนหยดัต่อไปได้หรอืไม่ก็ต้องดูท่ีตัวมนัเอง 

แล้ว มันบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นน้ีเจ้าพามันมาที่นี่ได้อย่างไร แผลของมัน 

น่าจะเกิดขึน้ระยะหน่ึงแล้ว นอกจากไม่ทรดุลงยังมร่ีองรอยของการฟ้ืนตวั

อีกด้วย ช่างแปลกแท้ หรือว่าสัตว์อสูรชนิดนี้มีพลังการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง

โดยก�าเนิดกัน"

"น่าจะใช่กระมัง หากมันยืนหยัดผ่านพ้นไปได้ จะมีอาการตกค้าง

อะไรหรือไม่" ซูเพียนจื่อหัวเราะแห้งๆ สองที ตัดสินใจว่ารออีกเดี๋ยวส่ง 

สองปู่หลานจากไปแล้ว นางจะเก็บเจ้าเจิดจ้ากลับเข้าดอกซวีหมีทันที  

เช่นนี้โอกาสรอดของมันก็น่าจะสูงยิ่งขึ้น
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ชายชราพยักหน้าแล้วถอนหายใจ "บรเิวณรอบแผลอาจเคลือ่นไหว

ไม่คล่องเท่าเดิม หรืออาจถึงขั้นแข็งตึงเป็นอัมพาต แผลฉกรรจ์ถึงเพียงนี้ 

หากคณุหนูฉงิซนิของตระกูลข้ายงัอยู่ก็อาจมวิีธีท�าให้มนัฟ้ืนฟูสมบรูณ์ได้"

คุณหนูฉิงซิน? หลิ่วฉิงซินท่านแม่ของข้า?!

ซูเพียนจื่อหัวใจกระตุกวูบ รีบสอบถามทันใด "วิชาแพทย์ของ 

คุณหนูฉิงซินยังสูงส่งกว่าท่านผู้เฒ่าอีกหรือ"

ชายชราสั่นศีรษะตอบ "เรื่องนี้ไม่เก่ียวกับวิชาแพทย์สูงส่งหรือไม่  

แต่เป็นเพราะใต้หล้ามีเพียงคุณหนูฉิงซินที่ใช้งาน 'น�้าพุชีพ' ได้ ขอเพียง

ใช้น�้าพุนี้ช�าระล้าง แผลก็จะฟื้นฟูโดยสมบูรณ์"

น�้าพุชีพ? ซูเพียนจื่อสบตากับฝูอวิ๋น

นี่คือวัตถุศักดิ์สิทธ์ิของตระกูลแพทย์ ทว่ามันไม่ใช่วัตถุท่ีสามารถ

พกพาติดตัว หากแต่เป็นตาน�้าพุจริงๆ ที่อยู่ในสภาพแห้งสนิทมาชั่วนา

ตาปี มแีต่ทายาทของตระกูลแพทย์ท่ีได้รบัการยอมรบัจากน�า้พุชพีเท่านัน้

จึงจะเรียกน�้าออกจากตาน�้าพุได้

เล่าขานกันว่าน�้าจากน�้าพุชีพสามารถเยียวยาอาการบาดเจ็บและ

โรคภัยทั้งปวง

แต่เพราะนานปีที่ผ่านมาตระกูลแพทย์ไม่มีใครได้รับการยอมรับ

จากวัตถุศักดิ์สิทธ์ินี้ ประกอบกับในด้านวิชายุทธ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ

ของบุตรหลานรุ่นหลังหรือต�ารายุทธ์ท่ีตระกูลแพทย์มีอยู่แต่เดิมต่างก็ 

ห่างช้ันจากตระกูลโบราณอื่นลิบลับ ด้วยเหตุนี้ฐานะจึงได้เสื่อมถอยลง

เรื่อยๆ จนกระทั่งถูกคนตระกูลเทวโอสถขึ้นแซงหน้า

หลิว่ฉงิซนิมารดาของซเูพียนจือ่ใช้งานน�า้พุชพีได้ก็จรงิอยู่ ทว่าก็มใิช่
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ส�าเร็จทุกครั้ง

นางก็เหมือนซูหู่หลี่ผู้เป็นสามี ล้วนสัมผัสได้ถึงการคงอยู่ของวัตถุ

ศักดิ์สิทธ์ิประจ�าตระกูล และใช้งานพลังของพวกมันได้บางส่วน ทว่า 

จนแล้วจนรอดกลับไม่อาจเป็นเจ้าของพวกมัน

เรื่องเหล่านี้ซูเพียนจื่อรู้มาจากต�ารากับปากของฝูอวิ๋น

ชายชราพลันเศร้าใจเมื่อนึกถึงหลิ่วฉิงซิน จึงส่ายหน้าเปลี่ยนหัวข้อ

สนทนา "อีกครึ่งชั่วยามให้หลัง เจ้าก็ป้อนผลหงส์ชาดให้มันสี่ผล ไม่เพียง

หักล้างฤทธ์ิของหญ้าเสวียนอู่ในตัวมันได้พอดี ยังมีประโยชน์ต่ออาการ

บาดเจ็บของมันด้วย"

ชายชราก�าชบัจบกพ็าหลานสาวขึน้ขีอ่าชาเทพเพ่ือจะกลบัเข้าเมอืง 

ซูเพียนจื่อรีบยัดถุงแพรใบเล็กแก่หลานสาวของเขาก่อนกล่าว  

"นี่คือค่าตรวจรักษา ล�าบากพวกท่านแล้ว"

เด็กสาวหน้าแดงเรื่อพลางรับถุงแพรไว้ นางติดตามผู้เป็นปู่จากไป

โดยยังไม่ทันได้เปิดดู รอจนกลับไปเปิดดูที่ร้านหมอ ค่อยพบตั๋วลูกกลอน

ช�าระกายหนึ่งแสนเม็ดถ้วน ส่วนวัตถุทรงกลมหลายลูกท่ีเดิมนางนึกว่า

เป็นลูกกลอนช�าระกายนั้น ที่แท้ก็คือผลหงส์ชาดหกผล

ซเูพียนจือ่จ�าได้ว่าแหล่งสมนุไพรวิเศษของพวกเขาไม่ได้มเีหลือเฟือ 

ดังนั้นจึงเห็นคุณค่าของตัวยาเป็นอย่างย่ิง ไหนๆ ผลหงส์ชาดที่เหลือ 

หกผลนี้นางก็ไม่ต้องใช้แล้ว จึงคืนให้พวกเขาไปด้วยกันเสียเลย 

สภาพทางการเงินของร้านหมอสกุลหลิ่วไม่ดีนัก สองปู่หลานจึง 

ไม่มัวหน้าบางเอาต๋ัวลูกกลอนมูลค่ามหาศาลที่เกินมาเหล่านั้นไปคืน 

ซูเพียนจื่อ เงินจ�านวนนี้สามารถคลี่คลายปัญหาของกิจการร้านหมอ 
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ได้มาก แค่คิดสองปู่หลานก็เบิกบานใจไม่หาย

ตอนท่ีพวกเขากลบัเข้าเมอืงมา สท้ีองฟ้าก็เย็นย�า่มากแล้ว เนือ่งจาก

เหน็ดเหน่ือยมายกใหญ่ ท้ังสองจึงเข้าไปพักผ่อนในเรือนอันคับแคบ 

หลังร้านหมอกันตั้งแต่หัวค�่า

ผดิกับในหอสงูห้าชัน้อนัวจิติรของร้านยาสกุลอวิน๋ทีอ่ยู่ตรงหวัถนน 

ขณะนีบุ้คคลระดับสงูของสกุลอว๋ินทัง้หมดในเมอืงน้ีต่างมาชมุนมุกันด้วย

สีหน้าอันเครียดขรึม จู่ๆ 'ผู้แข็งแกร่งขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ' ที่ลึกลับ

ล่องหนได้คนหน่ึงก็พลันโผล่มาบนภูเขาชิงหวา ซ�้าท�าร้ายศิษย์ขั้นช�าระ

ไขกระดูกของสกุลอว๋ินบาดเจ็บสาหัส เรื่องน้ีท�าให้พวกเขาปวดเศียร 

เวียนเกล้าเป็นอย่างยิ่ง

ฟังจากค�าบอกเล่าของศิษย์อีกสี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว นี่คล้าย

เป็นแค่เหตุบังเอิญ เน่ืองจากคนฝ่ายตนท�าร้ายสัตว์อสูรท่ีเป็นสหายของ 

ผู้แข็งแกร่งคนนั้นก่อน ซ�้าตั้งใจจะน�าศพของมันจากไปด้วย จึงเป็นเหตุ

ให้ผู้อื่นลงมือตอบโต้ โดยบอกชัดว่ายั้งมือไว้ไมตรีให้แล้ว

หากฝ่ายตนส่งยอดฝีมอืในร้านสาขาแห่งน้ีไปท้ังหมดก็น่าจะจดัการ

คนผู้นั้นได้ ทว่าบัดน้ีสกุลอว๋ินเป็นถึงหน่ึงในสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ 

หากกระท�าเกินกว่าเหตุ ย่อมไม่พ้นตกเป็นขี้ปากชาวบ้าน

คนทั้งกลุ่มจึงถกความเห็นเรื่องน้ีกันทั้งคืน สุดท้ายก็ได้แต่ลอบ 

ส่งคนไปสืบภูมิหลังของอีกฝ่ายให้ชัดเจนก่อนค่อยมาว่ากัน

ค�า่เดยีวกันน้ันท่ีป่านอกเมอืง พละก�าลงัของซเูพียนจือ่เพ่ิงจะฟ้ืนคืนมา 

ก็เก็บเจ้าหิมะเข้าสูพ้ื่นทีล่บัในดอกซวีหม ีเพ่ือให้มนัน�าผลหงส์ชาดไปป้อน
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เจ้าเจิดจ้าและดูแลอีกฝ่ายอย่างระมัดระวัง ส่วนนางกับฝูอว๋ินพากันไป

เสาะหาล�าธารเล็กๆ สายหนึ่ง ตั้งใจว่าแปลงโฉมใหม่แล้วจะเข้าเมืองไป

ค้างแรมกันให้สุขสบาย

หลงัจากล้างสแีปลงโฉมท่ีเคลอืบใบหน้าออกจนเกลีย้งเกลา ซเูพียนจือ่ 

ก็ตบๆ ใบหน้าที่เรียบลื่นสะอาดหมดจดแล้วโพล่งขึ้นว่า "ฝูอวิ๋น ข้าก�าลัง

คิดอยู่ว่าตนเองควรจะเปลี่ยนฐานะหรือไม่"

ฝูอวิ๋นโคลงศีรษะถาม "หมายความว่าอย่างไร"

"เอาแต่แปลงโฉมปลอมตวัอยู่เช่นน้ียุ่งยากย่ิง ซ�า้กลบัจะท�าให้เป็นพิรธุ 

ถูกจับได้ง่าย ในเมื่อรูปโฉมของข้าในตอนนี้ผิดจากซูเพียนจื่อตอนอยู่ท่ี 

ถ�้าพันจิ้งจอกนั้นลิบลับ ขอเพียงอ�าพรางสัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวสีม่วงบน 

แขนขวาได้ บนดนิแดนพันเมฆานีก็้จะไม่มใีครรูจ้กัข้าอกี ข้าก็จะสามารถ

ใช้ฐานะอันเปิดเผยไปใกล้ชิดคนของสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ แล้ว

หลอกเอาวัตถุศักดิ์สิทธ์ิของพวกเขามาอยู่ในมือได้" วันน้ีระหว่างท่ีรอ 

ฝูอวิ๋นอยู่กับเจ้าหิมะ ซูเพียนจื่อก็ใคร่ครวญแผนการนี้มาโดยตลอด

ฝูอวิ๋นพ่นลมขึ้นจมูกสองหนก่อนกล่าว "ท่านพูดมีเหตุผล แต่ว่า

สัญลักษณ์ประจ�าตระกูลจะอ�าพรางได้อย่างไรเล่า"

มนัไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสญัลกัษณ์ประจ�าตระกูลสามารถปกปิด

ซ่อนเร้นไว้ได้ สิง่ของจ�าพวกก�าไลแขนท�าได้แค่บดบงัไว้ชัว่คราว ถอดออกมา 

เมื่อไรก็ยังมองเห็นได้อยู่ดี ต่อให้ลอกผิวขูดเน้ือบริเวณนั้นท้ิง ผิวเนื้อที ่

เกิดใหม่ก็ยังจะปรากฏสัญลักษณ์เดิมอย่างชัดเจน เว้นแต่จะท�าใจเหี้ยม

ตัดแขนขวาทิ้งไปเสียเลย

ความสูญเสียนี้ช่างใหญ่หลวงเกินไปแล้ว!
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ซูเพียนจื่อคลี่ย้ิมอันลึกลับก่อนตอบ "ผู้อื่นอาจท�าไม่ได้ แต่ว่าข้า 

มผีเีสือ้ซ่อนฟ้าอยู่เชยีวนะ! หากข้าให้มนัเกาะนิง่อยู่บนแขนขวาไปเสียเลย 

ใช้ร่างกายของมันบังไว้ก็น่าจะสิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือ"

ดวงตาคูโ่ตของฝอูว๋ินกะพรบิถ่ีพลางพยักหน้าตอบ "เช่นนัน้กล็องดู

กันเลยเถอะ"

ซเูพียนจือ่เรยีกผเีสือ้ซ่อนฟ้าออกมาจากก�าไลแขนเจด็ดารา จากนัน้

ก็ม้วนแขนเสื้อให้มันมาเกาะบนแขนขวาตรงต�าแหน่งสัญลักษณ์ 

จันทร์เสี้ยวสีม่วง

ภายใต้แสงจันทร์สุกสกาว ฝูอว๋ินกับซูเพียนจื่อเห็นชัดถนัดตาว่า

สัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวสีม่วงอันแสนเด่นชัดบนแขนสีขาวหิมะนั้นพลัน 

หายวับไป ยังไม่ทันจะโห่ร้องดีใจก็เกิดเรื่องท่ีท�าให้ทั้งสองตื่นตะลึง 

เป็นอย่างยิ่ง!

ทันทีท่ีจันทร์เสี้ยวสีม่วงเลือนหาย สัญลักษณ์รูปใบไม้สี่แฉกส ี

เหลืองทองก็ปรากฏออกมาแทนท่ี สีสันของสัญลักษณ์นั้นสดสว่างและ

อบอุ่น ราวเป่ียมล้นด้วยความหวังกับพลงัชวิีตทีไ่ม่สิน้สดุ ซเูพียนจือ่ถึงกับ

รู้สึกว่านั่นเป็นสีเหลืองซึ่งงดงามที่สุดที่ตนเคยเห็นมาทั้งชีวิต!

"นี.่..น่ีมนัเรือ่งอะไรกัน!" ซเูพียนจือ่จบัจ้องสญัลกัษณ์รปูใบไม้สีแ่ฉก

ที่พลันปรากฏขึ้น คนทั้งคนเหม่อค้างอยู่เช่นนั้น

นางจ�าสัญลักษณ์นี้ได้ นี่ก็คือสัญลักษณ์สายโลหิตของคนตระกูล

แพทย์!

ฝูอว๋ินตะลึงมองแขนขวาของนางอยู่เช่นกัน ชั่วครู่ให้หลังจึงค่อย

ได้สติ "ท่านลองถามผีเสื้อซ่อนฟ้าดูสิ มันอาจจะรู้ก็เป็นได้!"
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ผีเสื้อซ่อนฟ้าเป็นสัตว์เทพ เอ่ยถึงสติปัญญาความรอบรู้แล้วยัง 

เหนือกว่ามนษุย์ด้วยซ�า้ไป แม้มนัไม่อาจพูดจา ทว่าซเูพียนจือ่เป็นเจ้านาย

ของมนั ย่อมจะสือ่สารกับมนัได้ง่ายดายย่ิง เพียงใช้กระแสจติก็ได้ค�าตอบมา 

ในไม่ช้า

"มนับอกว่าเดิมทบีนแขนข้าก็มสีญัลกัษณ์สายโลหิตซ้อนกันสองชัน้

อยู่แล้ว เพียงแต่เมือ่ก่อนจนัทร์เสีย้วสม่ีวงบดบงัใบไม้สีแ่ฉกสเีหลอืงทอง

เอาไว้ เมื่อครู่บนตัวมันร่ายอาคม ท�าให้สัญลักษณ์จันทร์เสี้ยวสีม่วง

ล่องหนไป สิ่งนี้จึงได้เผยออกมา มันบอกว่าตัวมันเล็กกระจิริดเพียงเท่านี้ 

สามารถซ่อนสัญลักษณ์ให้ข้าแบบต่อเนื่องได้แค่ชั้นเดียว ถามว่าข้า

ต้องการจะเหลอืชัน้ไหนไว้" ซเูพียนจือ่เอาข้อมลูสดๆ ร้อนๆ ทีไ่ด้จากผเีสือ้

ซ่อนฟ้ามาเล่าให้ฝูอวิ๋นฟังรอบหนึ่งทันที

ฝูอว๋ินพ่นลมข้ึนจมูกก่อนตอบ "นั่นยังต้องถามอีกหรือ แน่นอนว่า

ท่านอยากเคลือ่นไหวสะดวกก็ต้องเหลอืสญัลกัษณ์ตระกูลแพทย์ไว้ดกีว่า 

ข้าเข้าใจแล้วล่ะ เด็กท่ีถือก�าเนิดจากการครองคู่กันของคนต่างตระกูล  

ล้วนมองเหน็สญัลกัษณ์สายโลหิตท่ีตกทอดจากบิดามารดาได้เพียงฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึง่ ทว่าความจรงิแล้วเดก็เหล่าน้ีล้วนมสีายเลอืดของทัง้สองตระกูลอยู่  

เพียงแต่สญัลกัษณ์ของตระกูลหนึง่ถูกซ่อนเร้นอยูใ่ต้สญัลกัษณ์ของอกีตระกูล 

ก็เท่านั้น! เมื่อก่อนไม่มีใครสามารถเก็บซ่อนสัญลักษณ์ชั้นแรกที่เผยอยู่

ด้านบนได้อย่างท่าน ดงัน้ันทุกคนจงึไม่รูส้กันิดว่ายังมสัีญลกัษณ์ชัน้ท่ีสองนี ้

อยู่!"

ซูเพียนจ่ือหัวเราะร่า "ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม น่ีคือข่าวดีใหญ่หลวง!  

ข้าสามารถนับญาติกับคนในตระกูลท่านแม่ได้ด้วย ดูแล้วพวกเขาน่าจะ
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นิสัยใจคอไม่เลว ไม่รู้ว่าพวกเขาจะชอบสมาชิกใหม่คนนี้กันหรือไม่"

หากพูดจากส่วนลกึในใจแล้ว นางโหยหาท่ีจะมญีาติเป็นของตนเอง

ย่ิงนัก ทว่าผู้คนในถ�้าพันจิ้งจอกกลับมีเพียงน้อยคนที่ท�าให้นางรู้สึกว่า

อบอุ่นเป็นมิตร นอกเหนือจากน้ันล้วนไม่ต่างอะไรกับคนแปลกหน้า 

หน�าซ�า้ยังมพีวกซหูู่ลูกั่บซมู่านม่านทีเ่ห็นนางเป็นคูแ่ค้นต้องเอาชวิีตให้ได้

นางคดิว่าอย่างน้อยๆ คนตระกูลแพทย์สองคนท่ีได้พบในตอนนีก็้มี

จิตใจที่ซื่อตรงดีงาม หากได้เป็นญาติกับพวกเขาก็น่าจะไม่เลว

"พวกเขาจะต้องชอบท่านแน่นอน! ทัง้จะตืน่เต้นยินดอีย่างย่ิงทีส่กุลหลิว่ 

มีอัจฉริยะอีกคนเสียที!" แววตระหนักได้ฉายวาบขึ้นในดวงตาของฝูอวิ๋น 

คล้ายมนัคดิตกเรือ่งอะไรบางอย่างแล้ว เพียงแต่มนัไม่ได้เอ่ยถึงแม้สกัค�าเดยีว

หน่ึงคนกับหน่ึงม้าดีอกดีใจกันสักพัก ฝูอว๋ินก็พลันนึกถึงปัญหาได ้

ข้อหนึง่ "ทว่า...หากท่านใช้ฐานะของบตุรหลานตระกูลแพทย์ไปหลอกคน... 

มันคงไม่ค่อยดีเท่าไรกระมัง"

ซูเพียนจื่อเงยหน้าไปทางดาวเดือนท่ีเกลื่อนฟ้า จากนั้นก็ย้ิมพูด

อย่างเชื่อมั่นในตนเอง "การหลอกคนก็มีตั้งมากมายหลายวิธี ข้าหวังว่า

ท่านพ่อจะภาคภูมใิจในตัวข้า ขณะเดียวกันข้าก็จะท�าให้ท่านแม่ภาคภูมใิจ 

ในตวัข้าด้วย ข้าจะเป็นสบิแปดมงกุฎทีเ่ก่งกาจท่ีสดุ และจะพยายามเป็น

อัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดของตระกูลแพทย์ให้ได้!"

ฝอูว๋ินออกแรงกะพรบิประกายน�า้ในดวงตาท้ิงไป ก่อนจะพูดพร้อม

รอยยิ้มอันสดใส "ข้าเชื่อว่าท่านจะต้องท�าได้อย่างแน่นอน!"

"อมื ในเมือ่เปลีย่นฐานะใหม่ เช่นน้ันก็ควรมชีือ่ใหม่ด้วยส!ิ" ซเูพียนจือ่ 

ขมวดหัวคิ้วขบคิดชั่วครู่ก่อนพูดต่อ "ในโลกใบเดิมของข้า สิบแปดมงกุฎ
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เรียกอีกชื่อว่า 'เหล่าเชียน' ส่วนสิบแปดมงกุฎท่ีเก่งกาจที่สุดจะเรียกว่า 

'เชยีนหวัง' เอาค�านีม้าเป็นชือ่ดเูหมอืนแปลกๆ อยู่บ้าง ข้าใช้ชือ่ว่า 'เชยีนหวง'  

จะดีกว่า เสียงก็ใกล้เคียงกัน แต่ชื่อชวนฟังและดูดีกว่ากันเยอะ"*

ฝูอว๋ินไม่มีความเห็นแย้งในเรื่องน้ี เมื่อหน่ึงคนกับหนึ่งม้าหารือ

แผนการโดยรวมเสรจ็สิน้ ซเูพียนจือ่ก็เก็บอปุกรณ์ส�าหรบัแปลงโฉมปลอมตวั  

เปลี่ยนมาสวมชุดสตรีดังเดิม จากน้ันก็ช่วยล้างสีย้อมออกจากตัวฝูอวิ๋น

จนหมดจด เผยให้เห็นขนสีเหลืองข้ีโคลนแซมจุดแต้มสีน�้าตาลอมด�า 

ที่ท�าให้ผู้อื่นไม่กล้าสรรเสริญเยินยอ

สภาพของฝูอว๋ินมีอยู่ดาษดื่นในบรรดาอาชาเทพขั้นหน่ึงทั่วไป ใน 

ถ�า้พันจิง้จอกก็มอีาชาเทพหลายตวัทีด่คูล้ายคลงึกับมนั ซเูพียนจือ่ขบคดิ

เลก็น้อย สดุท้ายก็ตดัสนิใจให้มนัเปิดตวัด้วยโฉมหน้าแท้จริงเช่นเดียวกับนาง

ทว่าเส้นผมยาวของนางยังคงเตะตาเกินไป ซูเพียนจื่อจึงได้แต ่

รวบขึ้นแล้วสอดไว้ในหมวกม่านแพรชั่วคราว แพรขาวที่ระบายอยู่ 

รอบหมวกยังสามารถบดบังดวงหน้าที่โดดเด่นเกินไปของนางได้พอดี

หน่ึงคนกับหนึ่งม้าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็มองส�ารวจกันและกัน  

จนกระท่ังแน่ใจว่าไม่มีพิรุธใดๆ จึงค่อยเข้าเมืองไปค้างแรมในโรงเต๊ียม 

ท่ีดทีีส่ดุแห่งหนึง่ด้วยกัน จะอย่างไรตอนน้ีซเูพียนจือ่ก็นบัเป็นเศรษฐน้ีอย

แล้ว ไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้ตนเองต้องล�าบากล�าบนอีกต่อไป

นับต้ังแต่ถูกซูหู่ลู่ไล่ฆ่ามาจนถึงตอนนี้ ความจริงแล้วยังผ่านไป 

ไม่ถึงสองวันเลยด้วยซ�้า ผิดกับความรู้สึกที่เหมือนผ่านไปนานแสนนาน

* 'เหล่าเชยีน (老千)' แปลตรงตัวว่า 'เจ้าพัน' สือ่ถึง 'เจ้าคนท่ีมสีารพันกลโกง' ใช้เรยีกสบิแปดมงกุฎ โดยเฉพาะ
ผู้ที่เล่นโกงในบ่อนพนัน 'เชียนหวัง (千王)' ที่แปลตรงตัวว่า 'พันราชา' จึงหมายถึง 'ราชาแห่งกลโกง' ส่วนชื่อ 
'เชียนหวง (千凰)' ท่ีชวนฟังและดูดีกว่ามากน้ันเพราะแปลตรงตัวได้ว่า 'พันหงส์' ซึ่งแฝงนัยถึง 'ราชินีแห่ง 
กลโกง' ได้อีกด้วย
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แล้ว ระหว่างนีเ้กิดเหตกุารณ์ทีช่วนให้ขวัญหนดีฝ่ีออย่างต่อเนือ่ง ซเูพียนจือ่ 

นอนทบทวนเรือ่งราวเหล่าน้ันอยู่บนเตยีง ท้ังหมดล้วนให้ความรูส้กึห่างไกล 

ราวกับคนละยุคสมัย

นับจากวันพรุ่งนี้ไป...นางก็คือ 'หลิ่วเชียนหวง' แล้ว!

ถึงอย่างไรสิง่ท่ีสาวน้อยได้รบัการสัง่สอนมาตัง้แต่เล็กก็คอืการศกึษา 

ในรปูแบบปกติ ในใจย่อมจะหวังให้ตนเองเป็นบคุคลทีผู่อ้ืน่ให้การต้อนรบั

และได้รับการยอมรับจากทุกคน มากกว่าจะเป็นสิบแปดมงกุฎที่ใครๆ ก็

ตะโกนเรียกให้รุมตี

จากน้ีนางไม่ต้องปกปิดฐานะอยู่ทุกเวลาอกีต่อไป สามารถท่องตะลยุ 

บนดินแดนพันเมฆาได้อย่างเปิดเผยเสียที เพียงแค่คิดก็รู้สึกคาดหวัง 

เฝ้ารอแล้ว

ก่อนเข้านอน ซูเพียนจื่อเพ่งจิตเข้าไปดูสถานการณ์ของเจ้าเจิดจ้า

กับเจ้าหิมะในดอกซวีหมี

เจ้าเจดิจ้าอาการคงที ่หลงัจากเข้าสูภ่าวะหลับลกึแล้ว หนวดบนศีรษะ 

ก็เริม่พ่นใยไหมออกมาตามปกตด้ิวย เจ้าหิมะนัง่อยูข้่างกายมนั ก�าลงักิน

เส้นใยสีขาวเหล่านั้นไปทีละค�า

เจ้าหิมะพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในดอกซวีหมียิ่งนัก เมื่อพบว่า

เจ้าเจดิจ้าน่าจะไม่มอัีนตรายถึงชวิีตแล้ว มนัก็เริม่วางแผนจะสอนหมยัีกษ์

สองตัวพูดภาษามนุษย์ 

ซเูพียนจือ่เห็นพวกมนัทุกตวัล้วนไม่มปัีญหาอะไร จงึวางใจถอนจติ

กลับออกมาแล้วหลับตานอนพัก
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ตลอดคืนหลับสนิทไร้ฝันจวบจนฟ้าสาง หลังจากซูเพียนจื่อพา 

ฝูอวิ๋นไปกินอาหารจนอิ่มหน�าแล้วก็ไปหาคนที่ร้านหมอสกุลหลิ่ว

ทัง้สองได้ยินเสยีงอกึทึกอยู่ไกลๆ ตัง้แต่ยงัไปไม่ถึงหน้าประตรู้านหมอ  

พอเดนิเข้าไปดใูกล้ๆ ทีแ่ท้เป็นนกัเลงหวัไม้หลายคนมาหาเรือ่ง บนเปลหาม 

ท่ีวางอยู่บนพ้ืนถูกคลุมด้วยเสื่อขาดๆ สิ่งท่ีคลุมอยู่ข้างใต้เสื่อผืนนั้นดู

คล้ายเป็นศพของคนผู้หนึ่ง

เบื้องหน้าเปลหามมีบุรุษหน้าตาอัปลักษณ์แต่งกายรุ่มร่ามยืนอยู่

สามคน บุรุษนัยน์ตารูปสามเหลี่ยมท่ีเป็นหัวหน้าก�าลังตะโกนเสียงลั่น 

"รักษาจนคนตาย! ร้านหมอสกุลหลิ่วนี้มีหมอบัดซบท�าร้ายคน น่าสงสาร

พ่ีน้องข้าที่ถูกหมอบัดซบของสกุลหลิ่วรักษาจนตายคาท่ี! วันน้ีพวกเจ้า 

ไม่ให้ค�าชี้แจงกับพวกเราพี่น้อง พวกเราก็ขอแลกกับพวกเจ้าแล้ว!"

ชายชราในร้านหมอเอ่ยด้วยโทสะ "ข้าเคยไปรกัษาโรคให้พ่ีน้องของ

พวกเจ้าตัง้แต่เม่ือไร พวกเจ้าจงอย่าได้มาพูดจาเหลวไหลท่ีน่ี!" หลานสาว

ที่ถูกเขาปกป้องอยู่ด้านหลังก็โกรธจนหน้าเผือดสีเช่นกัน

บุรุษตาเรียวเล็กเป็นรูปสามเหลี่ยมแค่นเสียงฮึ "ฮึ รักษาจนคนตาย

เจ้าก็ต้องไม่ยอมรบัแน่อยู่แล้ว สองวันก่อนพ่ีน้องข้ายงัดอียูแ่ท้ๆ เมือ่วาน 

เขาฟังค�าปลุกปั่นของพวกเจ้าท่ีร้านหมอเถ่ือนน่ีก็เลยซื้อหญ้าขนนกทอง

กลับไปกินต้นหนึ่ง พอกลางดึกเขาก็ประคองตัวไม่ไหวสิ้นใจไปเลย!" 

"ร้านหมอของพวกเราไม่มหีญ้าขนนกทองอะไรนัน่สกัหน่อย พวกเจ้า 

เจตนามาก่อกวนชัดๆ" เด็กสาวท่ีอยู่ด้านหลังชายชราเถียงกลับอย่าง 

อดไม่ได้

บุรุษตาสามเหลี่ยมไม่สนว่านางจะพูดอะไร จนแล้วจนรอดก็ยังคง
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น�าพ่ีน้องอกีสองคนส่งเสยีงเอด็ตะโรไม่หยุดปาก สุดท้ายถึงข้ันน่ังขวางอยู่

หน้าประตูร้านหมอเสียเลย คนท่ีผ่านมาเห็นภาพนี้ต่างก็แอบส่ายหน้า 

ใครเล่ายังยินดีจะเข้าไปในร้านหมออีก

อันธพาลสามคนจึงยิ่งเหิมเกริมได้ใจ หน้าประตูร้านหมอสกุลหลิ่ว

แม้มผีูค้นไม่น้อยมาล้อมชมเรือ่งสนุก แต่กลบัไม่มสีกัคนออกหน้าให้ความ

เป็นธรรม

ซูเพียนจื่อในใจโกรธกรุ่น จึงหันไปสอบถามท่านลุงท่ีอยู่ด้านข้าง

และดูท่าจะเป็นคนท้องถิ่น "เห็นชัดว่าคนเหล่านี้ก่อกวนไร้เหตุผล เหตุใด

จึงไม่มีใครไปจัดการเลยเล่า"

ท่านลุงผู้น้ันส่ายหน้าถอนหายใจ "สามคนน้ีล้วนเป็นผู้ฝึกวิชายุทธ์ 

พวกเราชาวบ้านธรรมดามหีรอืจะกล้าไปจดัการ อกีอย่างคนหนนุหลงัของ

พวกเขาก็ร้ายกาจย่ิง ว่ากันว่าอาของเจ้าคนท่ีเป็นหัวหน้านี่มีพลังวัตร 

สูงมากเลยเชียว"

"ผู้ฝึกวิชายุทธ์ในเมืองนี้มีอยู่ไม่น้อยกระมัง อาของเขาจะร้ายกาจ

ได้สักแค่ไหน" ซูเพียนจื่อรู ้สึกแปลกใจย่ิงนัก เช้าวันนี้นางสืบข่าวมา 

เป็นพิเศษ ได้ความว่าผู้ที่มีพลังวัตรสูงสุดในเมืองก็คือบรรดาหลงจู๊ใหญ่

ของร้านค้าสกุลเป้ยกับร้านยาสกุลอวิ๋นประจ�าสาขาน้ี พลังวัตรน่าจะ 

อยูใ่นขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณช่วงต้น หรอืว่ายังมบีคุคลร้ายกาจทีน่างไม่รู้

อยู่อีก

หรอืว่าท่ีจรงิแล้วคนหนุนหลงัของพวกตัวบดัซบนีก็่คอืร้านค้าสกุลเป้ย  

หรือไม่ก็ร้านยาสกุลอวิ๋น

ตามข้อมลูทีน่างรวบรวมได้ในถ�า้พันจิง้จอก สกลุเป้ยจดัอยู่ในตระกูล 
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ฝ่ายเป็นกลาง แต่ไรมาท�าสิง่ใดล้วนถือปรองดองเป็นส�าคัญ ส่วนสกุลอว๋ิน 

ชัว่ดอีย่างไรกเ็ป็นถึงหนึง่ในสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ คงไม่ถึงขัน้ท�าเรือ่ง 

ไร้ยางอายพรรค์นี้อย่างโจ่งแจ้งหรอก

ท่านลงุกล่าวต่อ "ใช่ มอียู่ไม่น้อย แต่ใครๆ ก็รูว่้าคนของร้านยาสกุลอว๋ิน 

ไม่ถูกกับร้านหมอสกุลหลิว่ ขืนช่วยพวกเขาสองปู่หลานก็จะท�าให้สกุลอว๋ิน 

ไม่พอใจเอาได้"

"อันธพาลเหล่าน้ีเป็นคนท่ีร้านยาสกุลอวิ๋นส่งมาอย่างนั้นหรือ"  

ซูเพียนจื่อมีโทสะแล้ว ต่อให้ตอนนี้คนตระกูลเทวโอสถรุ่งเรืองจนไม่เห็น

คนตระกูลแพทย์อยู่ในสายตา แต่ก็ไม่ควรใช้วิธีที่ต�่าช้าเยี่ยงนี้

"ไม่ใช่หรอก อาของเจ้าคนน้ันเป็นผูฝึ้กวิชาท่ีเพ่ิงมาต้ังรกรากในเมอืงนี ้ 

ได้ยินว่าตอนแรกอยากขอแม่นางสกุลหลิ่วแต่งงาน แต่ไม่คิดเสียบ้างว่า

ตวัเองอายุปนูนีแ้ล้ว ในบ้านก็มอีนอุกีเป็นโขยง ใครจะไปยินดยีกหลานสาว 

ที่แสนดีให้แต่งด้วย สุดท้ายพอถูกปฏิเสธ เขาก็เลยปล่อยให้ลูกน้องมา

ก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวัน" เห็นชัดว่าท่านลุงก็รู้สึกว่าพวกที่มาก่อเรื่อง

ขัดลูกนัยน์ตาเช่นกัน

ซเูพียนจือ่มองพิจารณาเดก็สาวทีอ่ยู่ในร้านหมอสกุลหลิว่อกีคร้ัง...

รปูโฉมและบุคลกิล้วนไม่ธรรมดา เป็นทีต่ดิตาตรงึใจผูอ้ืน่ได้ง่ายจรงิเสยีด้วย

หลงัจากสอบถามทีม่าทีไ่ปชดัเจนแล้ว ซเูพียนจือ่ก็ไม่มวัพูดร�า่ไรอกี 

เจ้าพวกน้ีพฤตกิรรมต�า่ช้าย่ิง พลงัวัตรไม่มทีางจะสงูส่งไปถงึไหนได้หรอก 

ยอดฝีมือที่แท้จริงต่อให้ศีลธรรมบกพร่องสักเพียงใด แต่อย่างน้อยก็ 

พอจะมคีวามถือดอียู่ เรือ่งบางอย่างจะไม่ลดตวัไปท�าให้เสยีมอื อาอะไรนัน่ 

ของเจ้าตาสามเหลีย่มก็ไม่แน่ว่าจะร้ายกาจสกัเท่าไร ต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่ง
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ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ หากนางเตรียมการมาเต็มที่ก็จัดการได้เช่นกัน

น่าสงสารตระกูลแพทย์ ตอนน้ีตกต�่าถึงข้ันนักเลงไม่ก่ีคนก็ยัง 

กล้ามารังแกถึงท่ีได้ตามอ�าเภอใจ บรรดาผู้ฝึกวิชาในเมืองน้ีก็น่าชังนัก 

แต่ละคนหากไม่ใช่ยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่นก็คือรู้จักแต่เอาตัวรอด 

พวกคนสกุลอวิ๋น...คราวนี้ซูเพียนจื่อโยนพวกเขาเข้าบัญชีด�าไปอย่าง 

กู่ไม่กลับแล้ว ตระกูลฝ่ายธรรมะอะไรกัน สุนัขผายลมน่ะสิไม่ว่า! 

ซูเพียนจื่อแหวกฝูงชนเดินไปถึงตรงหน้าอันธพาลสามคนน้ันแล้ว

เอ่ยเสียงเย็นยะเยียบ "หลีกไป!"

พอบุรุษตาสามเหลี่ยมช�าเลืองมองมา พบว่าเป็นสาวน้อยนางหนึ่ง 

เขาก็พูดแทะโลมทันที "น้องสาว เจ้าก็ถอดหมวกม่านแพรออกให้ข้า 

ยลโฉมเจ้าหน่อยสิ หากว่าเป็นคนงาม ข้าก็จะลองพิจารณาปล่อยเจ้า 

ผ่านเข้าไป"

ซูเพียนจื่อไม่พูดพร�่าท�าเพลงก็ใช้มือข้างเดียวขยุ้มสาบเสื้อตรง

หน้าอกของเขา ยกจนอีกฝ่ายลอยขึ้นกลางอากาศแล้วพลันเหว่ียงไปที่ 

มุมถนน

โครม! 

สิ้นเสียงดังสนั่นหนึ่งหน สันหลังบุรุษตาสามเหล่ียมที่ตีลังกาไป 

หน่ึงตลบก็กระแทกกับพ้ืนดินตรงมุมถนนอย่างหนักหน่วง จนพ้ืนถึงกับ

ยุบเป็นหลุมดินรูปมนุษย์หนึ่งหลุม ลูกสมุนสองคนของเขาต่ืนตกใจ

เป็นการใหญ่ เพ่ิงคิดจะพุ่งตวัไปช่วยอกีฝ่ายก็ได้ยินซเูพียนจือ่แค่นเสยีงฮึ

อย่างเย็นชาก่อน 

"ฮึ พวกเจ้าอยากจะเป็นแบบเดียวกันก็เชิญไปหาเขาได้เลย!"
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ลกูสมนุทัง้สองได้ประจกัษ์ในพลงัอนัดดุนัของสาวน้อยทีล่งมอืโดย

ไม่บอกกล่าวมาแล้ว พวกเขาจึงต่างขวัญหนีจนไม่กล้าขยับตัวส่งเดชอีก

"พวกเจ้าสองคนจะไสหัวไปก็ได้ แต่ก่อนอื่นจงขนสิ่งน้ีไปให้พ้น!"  

ซูเพียนจื่อชี้มือไปยังเปลหามที่อยู่บนพื้นกับศพที่อยู่บนนั้น

บุรษุสองคนคดิว่านางลงมอืทเีดยีวก็สามารถจดัการบรุษุตาสามเหลีย่ม 

ผูน้ัน้ได้แล้ว ต่อให้พวกตนร่วมแรงกันก็ไม่ใช่คู่ต่อสูข้องนางอยู่ด ีไม่สูรี้บไป 

ขอก�าลังเสริมมาโดยด่วนจะดีกว่า 

ทัง้สองสบตากันปราดเดียวก็ยกเปลหามขึน้แต่โดยด ีแล้วออกว่ิงฉิว 

ไปราวกับเหินบิน

บุรษุตาสามเหลีย่มท่ีอยู่ในหลมุดนิตรงมมุถนนน้ันใบหน้าอาบไปด้วย 

เลือด กระเสือกกระสนอยู่พักใหญ่กว่าจะเค้นแรงฝืนปีนออกมาได้

เขาไม่โง่งมเลยสักนิด ย่อมรู้ว่าตนเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซูเพียนจื่อ 

เด็ดขาด ดังนั้นจึงไม่กล้าปริปากยั่วเย้านางอีก เพียงยึดจับก�าแพงเพ่ือ

ทรงตัวแล้วเผ่นหนีไปอย่างหมดรูป

ชายชราในร้านหมอสกุลหลิว่เดินขึน้หน้ามากล่าวขอบคณุซเูพียนจือ่  

จากน้ันก็รีบเตือนว่า "อาของอันธพาลหัวโจกน่ันเป็นผู้แข็งแกร่งขั้นช�าระ

ไขกระดูกช่วงต้น แม่นางรีบๆ จากไปจะดีกว่า หาไม่หากเขารุดมา เจ้าจะ

เดือดร้อนเอาได้"

แม้เขาไม่เห็นใบหน้าของซเูพียนจือ่ แต่จากประสบการณ์ท่ีเป็นหมอ

มานานปี เพียงอาศัยเสียงพูด รูปร่าง และกิริยาท่าทางของนาง เขาก็

ประเมินออกว่านางอายุไม่มากนัก

ในตระกูลใหญ่จ�านวนมาก ผู้มีพลังวัตรขั้นช�าระไขกระดูกล้วนเป็น
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ศิษย์ก�าลังหลักทั่วๆ ไปเท่านั้น ทว่าเมื่ออยู่ข้างนอกกลับนับเป็นยอดฝีมือ

แล้ว

เขาเห็นบนตัวซูเพียนจื่อไม่ได้ประดับสัญลักษณ์ของตระกูลใดๆ  

ทัง้อายุก็ยังน้อยเช่นน้ี คิดแล้วต่อให้นางมพีลงัวัตรสูงสักแค่ไหนก็ไม่มทีาง

ถึงขัน้ช�าระไขกระดกูไปได้หรอก ดงันัน้เขาจงึตัง้ใจเตอืนให้นางรบีจากไป

โดยเร็ว นางจะได้ไม่มีภัยมาถึงตัว 

ซูเพียนจื่อได้ยินว่าผู้เป็นอาของอันธพาลน่ันท่ีแท้มีพลังวัตรแค่ขั้น

ช�าระไขกระดูกช่วงต้น เช่นนั้นก็ยิ่งไม่มีอะไรให้หวั่นเกรงอีก ประเมินจาก

ก�าลงัของนางเอง รวมกับหมยัีกษ์อกีสองตัวท่ีมเีรีย่วแรงเหนือกว่าสตัว์อสรู

ขั้นเดียวกันลิบลับ เพียงเท่านี้ก็จัดการอีกฝ่ายได้อย่างเหลือเฟือแล้ว

ตอนนี้นางไม่ต้องกลัวอีกต่อไปว่าจะถูกคนจ�าได้ หมียักษ์สองตัว 

จงึสามารถปล่อยออกมาช่วยงานได้ทกุเวลา ท�าให้พลงัฝีมอืในการต่อยตี

กับผู้อื่นกล้าแข็งขึ้นมาก ไว้มีเวลาว่างนางจะต้องจับสัตว์อสูรขั้นสอง 

เข้าดอกซวีหมีไปอีกสักหลายๆ ตัว ต่อให้ผู้แข็งแกร่งที่สูงกว่าข้ันช�าระ

ไขกระดูกมาเล่นงานนาง ก็ต้องถูกกองทัพสัตว์อสูรในบัญชาของนาง

จัดการจนเกลี้ยง

ขณะท่ีนางคิดจะเอ่ยปากปลอบโยนสองปู่หลาน จู่ๆ คนผู้หนึ่งก็ 

ชิงพูดสิ่งที่อยู่ในความคิดของนางออกไปก่อน

"พลังวัตรแค่ขั้นช�าระไขกระดูกช่วงต้นมีอะไรน่าหว่ันเกรงเล่า!  

น้องถาน หากเจ้าตามพ่ีชายคนนีม้าช่วยเสยีต้ังแต่แรก เจ้าก็ไม่ต้องรองรับ

อารมณ์พวกกเฬวรากน่ันแล้ว! ข้าจะดซูว่ิาทีน่ีม่ใีครหน้าไหนกล้ารังควาน

ผูมี้พระคณุท่ีช่วยชวีติข้าเป้ยกังสอื!" ชายชราผมขาวหนวดยาวเลยสะโพก
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ผู้หนึ่งเปล่งเสียงพูดอันก้องกังวานปานระฆัง ก่อนจะเดินก้าวยาวมาถึง

หน้าประตูร้านหมอสกุลหลิ่ว

ดวงตาของซเูพียนจือ่พลนัสว่างวาบ น่ีคอื...ผูแ้ขง็แกร่งข้ันเหนือสามญั!  

นางก็ว่าแล้ว ต่อให้คนตระกูลมารดามีฐานะย�่าแย่สักเพียงใดก็ไม่น่าจะ

ตกต�่าถึงขั้นท่ีพวกกเฬวรากเย่ียงนั้นมาข่มเหงลบหลู่เอาได้ ที่แท้ผู้อื่นก็ 

ไปขอกองหนุนมาตั้งแต่แรกแล้ว

คนผู้นี้แซ่เป้ย เขาเป็นใครในร้านค้าสกุลเป้ยอย่างนั้นหรือ 

สิ่งท่ีซูเพียนจื่อคาดเดาได้รับการยืนยันในทันที คุณชายเป้ยพ่อค้า

หน้าเลือดท่ีเคยท�าความรู้จักแล้วในร้านค้าสกุลเป้ยเมื่อวานนั้นพอเร่ง 

สาวเท้ามาจากหัวถนนก็คลี่ย้ิมเรียกเป้ยกังสือ "ท่านอาห้า เร่ืองอะไรกัน

ท่านจึงรีบร้อนถึงเพียงนี้ เหตุใดไม่รอข้าเลยเล่า"

เป้ยกังสือถลึงตากล่าว "เจ้ายังมีหน้ามาพูดอีก ผู้มีพระคุณของ 

อาห้าเจ้าถูกผูอ้ืน่มาหยามถึงทีแ่ล้ว เจ้าเคยรูจ้กัผายลมใส่พวกมนัสกัแอะ

หรือไม่!"

คุณชายเป้ยย้ิมเจื่อน "หลานก็เพ่ิงจะมาถึงเมืองน้ีได้แค่สามสี่วัน

ไม่ใช่หรือท่านอาห้า งานในร้านสาขาก็ยังไม่ทันสะสางกระจ่างด้วยซ�้า"

"เจ้าหลานบัดซบ ยังมีคุณธรรมสู้ผู้อื่นที่เป็นแม่นางน้อยไม่ได้เลย!" 

เป้ยกังสือยิ่งฉุนเฉียว ชี้มือไปทางซูเพียนจื่อผู้เป็นต้นแบบอันดีงาม พลาง

พูดอบรมให้หลานชายดูเป็นแบบอย่าง

ชายชราเจ้าของร้านหมอเห็นว่าผู้ช่วยท่ีเข้มแข็งรุดมาถึงแล้ว จึง 

ไม่ได้โน้มน้าวให้ซูเพียนจื่อรีบหลบลี้ภัยไปอีก เขาคลี่ย้ิมต้อนรับขับสู้ 

ทุกคนเข้าไปในร้านหมอ แล้วปิดประตูใหญ่หยุดกิจการชั่วคราว
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หลานสาวของชายชราจดัโต๊ะเก้าอีเ้ชญิแขกเหร่ือน่ังพักในลานของ

เรือนเล็กหลังร้านหมอ ปกติท่ีน่ีไม่มีคนนอกมาเยือน มีเพียงปู่กับหลาน

สองคน เก้าอี้จึงไม่ค่อยจะพอน่ัง คุณชายเป้ยผู้นั้นเข้าอกเข้าใจผู้อื่น 

เป็นอย่างดี จึงเป็นฝ่ายไปน่ังบนม้านั่งหินข้างบ่อน�้าท่ีอยู่อีกด้าน ท�าให ้

เจ้าบ้านไม่ต้องกระอักกระอ่วนนัก

เมื่อมีคนห้าคนรวมกับฝูอวิ๋นอาชาเทพท่ีรูปร่างไม่เล็กอีกหนึ่งตัว 

ลานเรือนก็ยิ่งดูคับแคบไปทันตา

คุณชายเป้ยกวาดตามองฝูอว๋ินแล้วอดไม่ได้ที่จะแปลกใจอยู่บ้าง 

อาชาเทพที่มอซอเย่ียงนี้ ต่อให้เป็นผู้ฝึกวิชายุทธ์ท่ัวไปที่ไร้วงศ์ตระกูล 

หนนุหลงัก็ต้องรงัเกยีจในความขีเ้หร่และระดับขัน้อนัต�า่เตีย้เรีย่ดนิของมนั  

เหตุใดสตรีสวมหมวกม่านแพรจึงเลือกน้อยเกินเหตุถึงเพียงนี้ไปได้

ซเูพียนจือ่เข้ามาเป็นแขกในเรอืนของผูอ้ืน่แล้ว ย่อมไม่เหมาะท่ีนาง

จะสวมหมวกบดบังใบหน้าไปตลอด ก่อนจะเข้ามานางก็คิดถึงประเด็นนี้

ตั้งแต่แรก ตามที่ฝูอวิ๋นว่าไว้...นางหน้าตาคล้ายหลิ่วฉิงซินผู้เป็นมารดา

ย่ิงนัก หากชายชราเจ้าของร้านหมอสกุลหลิ่วเคยพบมารดานางมาก่อน 

เขาก็ต้องเกิดความสนใจในฐานะของนางทันทีที่ได้เห็นใบหน้านี้แน่นอน

นี่ก็คือข้ันตอนที่แสนส�าคัญก้าวหนึ่งในแผนการนับญาติของนาง 

เพียงแต่ตอนนี้กลับมีคนนอกเพิ่มมาอีกสองคนอย่างคาดไม่ถึงเสียนี่...

ในใจซูเพียนจื่อไตร่ตรองอย่างฉับไว ไหนๆ ช้าเร็วนางก็ต้องออกสู่ 

ทีแ่จ้งอยู่แล้ว อกีทัง้อาหลานสกุลเป้ยคู่นีก็้ให้ความเป็นกันเองกับคนสกุลหล่ิว 

มากพอดู เช่นนั้นพวกเขาจะเห็นก็ให้เห็นไปแล้วกัน!

นางสดูหายใจเข้าลกึๆ ก่อนจะยกมอืถอดหมวกม่านแพรบนศีรษะ...
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พริบตาที่นางเผยดวงหน้าอันงามพิสุทธ์ิกับเส้นผมท่ียาวจนชวน

ตระหนกนัน้ให้เห็น ทัว่ท้ังลานเลก็ๆ ก็พลนัเงียบเชยีบ ดวงตาแปดข้างของ

อีกสี่คนที่เหลือล้วนจับจ้องนางแน่วนิ่งจนลืมพูดจา

ผูท้ีต่อบสนองได้ก่อนใครก็คือเด็กสาวผูน้ัน้กับเป้ยกังสอื ทว่าคนแรก

ค่อนข้างอ่อนโยนข้ีอาย ไม่เหมือนคนหลังท่ีถามอย่างโผงผางเถรตรง  

"ปีนี้เจ้าอายุเท่าไรแล้ว มีชื่อว่าอะไร เป็นศิษย์ผู้ใด สกุลใดกัน"

ซูเพียนจื่อปรายตามองเขาก่อนตอบ "ผู้เยาว์นามว่าเชียนหวง อายุ

จวนจะสบิหกปีแล้ว ไม่มอีาจารย์เจ้าค่ะ" นางย่อมไม่พูดว่าตนเป็นคนสกุลซ ู

แห่งถ�้าพันจิ้งจอก แต่ตอบอ้อมไปว่าตนไม่มีอาจารย์ ผู้อ่ืนฟังแล้วก็ง่าย 

ท่ีจะเข้าใจผิดไปว่านางเป็นคนธรรมดาที่ไร้สังกัดและไม่ได้เป็นคนของ

ตระกูลใด 

"วิเศษย่ิงนัก! เชยีนหวง เจ้าให้ข้าชมดสูญัลกัษณ์พรสวรรค์บนแขนซ้าย 

ของเจ้าหน่อยได้หรือไม่" เป้ยกังสอืสองตาลกุวาว แทบอยากจะลงมอืม้วน

แขนเสื้อของซูเพียนจื่อด้วยตนเองเสียเหลือเกิน

หากที่นี่ไม่ใช่ดินแดนพันเมฆา และหากเป้ยกังสือผู้นี้ไม่ได้สูงวัย

และมีท่าทีเปิดเผยบริสุทธิ์ใจ พฤติกรรมเช่นนี้ของเขาก็เรียกว่าไม่ต่างกับ

สุนัขป่าบ้ากาม ซ�้าเป็นสุนัขป่าบ้ากามเฒ่าที่ไม่อยู่ส่วนเฒ่าอีกด้วย!

ยามนี้ชายชราเจ้าของร้านหมอกับคุณชายเป้ยต่างทยอยได้สติ 

คืนมาแล้ว

"คุณ...คุณหนูฉิงซิน...ไม่สิ ไม่ถูกต้อง"

พอได้ยินสิ่งที่ชายชราพึมพ�ากับตัวเขาเอง ซูเพียนจื่อก็ลอบยินดี

ปรีดา...เขาเคยพบมารดาของนางจริงๆ ด้วย นี่ช่วยลดงานให้นางไปได้
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มากทีเดียว

เป้ยกังสือเห็นนางนิ่งเฉยไม่ตอบสนองเสียทีก็อดไม่ได้ที่จะร้อนใจ

อยู่บ้าง ทว่าชายชราผู้เป็นเจ้าบ้านกลับร้อนใจย่ิงกว่า ถึงขั้นเดินรวบ 

สามก้าวเป็นสองก้าวไปถึงตรงหน้าซเูพียนจือ่แล้วพูดอย่างตืน่เต้น "เจ้า...

เจ้าจะให้ข้าชมดูสญัลกัษณ์สายโลหิตบนแขนขวาของเจ้าหน่อยได้หรือไม่"

ในใจซเูพียนจือ่พลนับังเกิดอารมณ์วู่วามอยากจะเหลอืกตาใส่ เดีย๋ว

คนหน่ึงขอดแูขนซ้าย เด๋ียวอีกคนก็ขอดูแขนขวา เหตุการณ์เช่นน้ีเหมือนว่า 

นางควรจะหาเส้ือยืดแขนกุดสกัตัวมาสวมอ�านวยความสะดวกให้พวกเขา

ได้ดูกันจนหน�าใจ

แต่ไม่ว่าอย่างไรแผนการก็ด�าเนนิมาถึงตรงน้ีได้ราบรืน่อย่างเหลอืเชือ่  

ขอเพียงชายชราผูน้ี้ได้เห็นสญัลกัษณ์สายโลหติของนาง เขาจะต้องปักใจ

เชื่อเองว่านางคือบุตรหลานสายหลักของสกุลหลิ่ว โดยท่ีนางไม่ต้อง 

พูดพล่ามอะไรให้มากความเลย

ความจริงแล้วชายชราเจ้าของร้านหมอผูน้ี้เพียงเหน็รูปโฉมของนาง

ก็เชื่อแล้วว่านางเป็นคนในตระกูล

นางคล้ายหลิ่วฉิงซินมากเหลือเกิน นอกจากอายุท่ีไม่ถูกต้องแล้ว 

รูปโฉมอย่างน้อยเจ็ดแปดส่วนล้วนเหมือนกับหลิ่วฉิงซินไม่มีผิดเพี้ยน

แม้ว ่าคนเราอาจหน้าตาคล้ายกันได้ ทว่ามีน้อยคนนักท่ีจะ

คล้ายคลึงกันได้ถึงขั้นนี้ ประกอบกับนางมีเส้นผมยาวจรดเอวตั้งแต่อายุ

ยังไม่ถึงสบิหกดี พรสวรรค์ย่อมจะโดดเด่นเหนือธรรมดา แม้กระท่ังตระกูล

โบราณท่ีเรืองอ�านาจบนดินแดนพันเมฆาก็ยังมีอัจฉริยะเช่นนี้อยู่น้อย 

แสนน้อย จึงยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงว่านางจะมาจากครอบครัวชาวบ้านทั่วไป
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เมื่อได้ยินค�าพูดของชายชราเจ้าบ้าน เป้ยกังสือก็โพล่งขึ้นอย่าง

ตกใจ "แม่นางน้อยผู้นี้เป็นคนสกุลหลิ่วของเจ้าอย่างนั้นหรือ!" หากว่าใช่ 

เช่นน้ันก็ช่างน่าเสียดายเหลือเกิน เขาคิดจะล่อลวงแม่นางน้อยกลับ 

สกุลเป้ยอยู่เชียว

ชายชราไม่ตอบค�า เพียงจ้องซูเพียนจื่อแน่วน่ิงโดยไม่กะพริบตา 

สักหนเดียว

ซเูพียนจือ่ 'ยากจะปฏิเสธไมตรอีนัล้นเหลอืน้ีได้' ในทีส่ดุก็ม้วนแขนเสือ้ 

ข้างขวาข้ึนช้าๆ จนกระท่ังสญัลกัษณ์ใบไม้สีแ่ฉกสเีหลอืงทองปรากฏให้เห็น 

บนแขนขวาสขีาวหมิะของนาง สสีนัของสญัลกัษณ์น้ันดจุตะวันอนัอบอุน่

ในฤดวูสนัต์ ชวนให้ผูพ้บเหน็รูส้กึเจรญิตาและอุน่ซ่านมาจากส่วนลกึของ

หัวใจ

ชายชราเบกิตาโต ตืน่เต้นจนลมืไปหมดสิน้ว่าชายหญิงน้ันมข้ีอแตกต่าง  

มือข้างหน่ึงของเขาพลันคว้าไปท่ีแขนของซูเพียนจื่อแล้วพูดเสียงสั่น 

"เจ้า...เจ้าเป็นบุตรหลานสายหลักของพวกเราสกุลหลิ่วจริงๆ ด้วย วิเศษ

เหลือเกิน! ช่างวิเศษเหลือเกิน!"

เขาพูดๆ อยู่ก็หลั่งน�้าตานองใบหน้าที่ชราภาพโดยไม่อาจข่มกลั้น 

สกุลหลิ่วของเขาถึงกับยังมีบุตรหลานเช่นนี้อยู่ วงศ์ตระกูลมีหวังท่ีจะ 

กลับมารุ่งเรืองแล้ว!

ซูเพียนจื่อถูกเขาท�าให้ตกใจจนตัวโยน เปรียบกับการปฏิบัติอัน 

เย็นชาที่ได้รับตอนพบญาติครั้งแรกในถ�้าพันจิ้งจอก ฝ่ายสกุลหล่ิวทางนี้

ดูตื่นเต้นตื้นตันราวกับถูกรางวัลท่ีหนึ่ง การปฏิบัตินี้ช่างแตกต่างกัน 

เกินไปแล้ว!
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แม้นางเข้าใจดว่ีาสาเหตหุลกัของความแตกต่างเป็นเพราะเส้นผมยาว 

ที่เป็นตัวแทนของพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์ใจ หากวันนั้นนางปรากฏตัวที่

ถ�้าพันจิ้งจอกด้วยลักษณะของชาวสวรรค์เช่นเดียวกันน้ี คาดว่าท่านปู ่

ผูน้ัน้ของนางก็ต้องต่ืนเต้นยินดีมากๆ เพียงแต่ถดัจากน้ันพวกซหููลู่ก็่คงคดิ

หาทุกวิถีทางเพื่อฆ่าล้างนางให้จงได้

ไม่ว่าอย่างไร...คนเราก็มกัคาดหวงัให้ตนเองเป็นท่ีต้อนรบัของผูอ้ืน่

หลานสาวของชายชราก็ดีใจไม่แพ้กัน เพียงแต่นางมีสติย่ิงกว่า  

จึงรีบเดินขึ้นหน้ามาเอ่ยเตือน "ท่านปู่ ท่านอย่าท�าให้คุณหนูเชียนหวง 

ตกอกตกใจสิ"

ชายชราหัวเราะหึๆ พลางปาดน�้าตาท้ิงไป จากน้ันก็ม้วนแขนเส้ือ

ข้างขวาของตนเองจนเผยให้เหน็สญัลกัษณ์ใบไม้สีแ่ฉกสเีหลอืงทองทีอ่ยู่

บนแขน "ข้าตืน่เต้นมากไปหน่อย เชยีนหวง เจ้าดสูญัลักษณ์บนแขนของข้าสิ  

เหมอืนกับของเจ้าทกุกระเบยีดนิว้เลย! พวกเราเป็นคนครอบครัวเดียวกนันะ!  

เจ้าก็คือบุตรหลานสายหลักของพวกเราสกุลหลิ่ว!"

ซูเพียนจื่อนิ่งมองสัญลักษณ์บนแขนของชายชรา มันเหมือนกับ 

ของนางไม่ผิดเพ้ียนจริงเสียด้วย ทว่านางไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้น ท�าเพียง

กะพริบตาอย่างงุนงงอยู่บ้าง

ชายชราก็ไม่จ�าเป็นต้องให้นางพูดอะไร เพราะสญัลกัษณ์สายโลหิต

มสีสีนัและความแวววาวทีเ่ป็นเอกลกัษณ์พิเศษย่ิง ไม่มทีางปลอมแปลงได้ 

เป็นอันขาด นางใช่คนในครอบครวัหรอืไม่ มองเพียงปราดเดยีวก็รูไ้ด้แล้ว

ต่อให้ซู เพียนจื่อพูดเองว ่าความจริงนางเป็นคนสกุลซูแห่ง 

ถ�้าพันจิ้งจอก ตอนน้ีก็ไม่มีใครเชื่อนางหรอก พวกเขามีแต่จะคิดว่านาง 
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พูดเล่นเท่านั้น

ไม่ง่ายเลยกว่าที่ชายชราจะสงบอารมณ์ตื้นตันลงไปได้ และนึกถึง

เรื่องส�าคัญอีกเรื่องได้เสียที

"เชียนหวง เจ้าให้ข้าดูแขนซ้ายของเจ้าหน่อยเถอะ ดูว่าพรสวรรค์

เชิงยุทธ์ของเจ้าอยู่ในสายธาตุอะไร"

อาหลานสกุลเป้ยท่ีถูกท้ิงให้แกร่วอยู่ด้านข้างก็สนใจค�าถามน้ีมาก

เช่นกัน น่ีเป็นครั้งแรกท่ีพวกเขาได้เห็นผู้ฝึกวิชาที่มีผมยาวจรดเอวตั้งแต่

อายุยังไม่ถึงย่ีสบิ ไม่ว่าเส้นผมนีย้าวโดยก�าเนดิ หรอืยาวเพราะนางฝึกวิชา

ด้วยความเร็วอันวิปริตจนถึงข้ันเปลี่ยนเส้นลมปราณแล้ว เรื่องหนึ่งท่ี 

ยืนยันได้...ก็คือพรสวรรค์ของนางสูงจนชวนตระหนก!

อัจฉริยะระดับนี้แม้เป็นคนของตระกูลอื่น แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางความ

อยากรู้อันแรงกล้าของพวกเขา

ซูเพียนจ่ือจงใจเผยสีหน้ากระอักกระอ่วนเล็กน้อย ก่อนจะค่อยๆ 

ม้วนแขนเสื้อข้างซ้ายขึ้น ก�าไลแขนเจ็ดดาราถูกนางถอดเก็บไว้ในอกเสื้อ

ล่วงหน้าแล้ว บนแขนซ้ายจึงมีเพียงสัญลักษณ์เมฆมงคลสีเขียวมรกต 

สวยสดกระจ่างใส

"กายทิพย์ไม้วัฒนะ!" เสียงสูดหายใจเข้าดังต่อเนื่องเป็นระลอก  

เป้ยกังสือเบิกตาโตพลางโถมประชิดไปถึงตรงหน้าซูเพียนจื่อ อาการ 

แยกเขี้ยวยิงฟันนั้นคล้ายหมายจะปรี่เข้ามาเขมือบสัญลักษณ์เมฆมงคล

ท้ิงไปในค�าเดียว ซูเพียนจื่อท่ีใจกล้าเสมอมายังถูกเขาเขย่าขวัญจนผงะ

ถอยไปก้าวหนึ่งอย่างห้ามไม่อยู่

หลังจากท่ีสองปู่หลานแห่งร้านหมอสกุลหลิ่วลิงโลดจนหมุนตัว
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ไปมา ชายชราก็รีบเอาตัวขวางเป้ยกังสือที่ย่ืนหน้าเข้าไปใกล้ซูเพียนจื่อ 

ไม่หยดุ ส่วนหลานสาวของเขาก็อดใจไม่ไหวต้องย่ืนมอืไปลูบไล้สัญลกัษณ์ 

เมฆมงคลทีม่สีสีนังามล�า้เลศินัน้อย่างระมดัระวงั ใบหน้าเผยความอจิฉา

ชื่นชมอันเข้มข้น

เป้ยกังสือจับจ้องซูเพียนจื่อพลางกลืนน�้าลายอึกหน่ึง "น้องถาน 

คราวนี้สกุลหลิ่วของพวกเจ้าก็ช่างดวงดีเสียเหลือเกิน แม่นางน้อยยังมี

คุณสมบัติเหนือกว่าคุณหนูฉิงซินในอดีตผู้นั้นอีก!"

น�้าเสียงของเขาเจืออารมณ์ริษยานิดๆ อย่างช่วยไม่ได้ เท่าที่เขา 

รูม้า ดเูหมอืนผูท่ี้มคีณุสมบตัถึิงข้ันน้ีบนดนิแดนพันเมฆาจะมเีพียงเจิง้เฮ่าอี ้

บุตรชายคนรองของประมุขตระกูลนักปกครองคนเดียวเท่านั้น เพียงแต่

ของเจ้าหนูนั่นเป็นสายธาตุทอง เรียกว่า 'กายทิพย์ทองนภา'

เป้ยกังสือถลึงตาใส่หลานชายที่อยู่ข้างกายอย่างดุดัน เหตุใด 

เจ้าหนนูีไ่ม่หดัเอาอย่างผูอ้ืน่ เกิดมาก็มกีายทพิย์อะไรสกัอย่างมาเชดิหน้า

ชูตาสกุลเป้ยของพวกเขาเสียบ้างเล่า

คุณชายเป้ยได้แต่ย้ิมเจื่อน พรสวรรค์เป็นสิ่งท่ีติดตัวมาแต่ก�าเนิด 

ใช่ว่าเขาสามารถเลอืกเองได้ หากท่านอาห้าไม่พอใจ อยากจะต�าหนิก็ควร

ไปต�าหนิบิดามารดาของเขาถึงจะถูกสิ

อีกอย่างกายทิพย์ไม้วัฒนะกับกายทิพย์ทองนภาน่ีอยากจะคลอด

ออกมาสักคนก็คลอดกันได้เสียเมื่อไร บนดินแดนพันเมฆาร้อยปีมีสักคน

ก็ยังยากเลย แต่ตอนน้ีมีถึงสองคนโผล่มาจากตระกูลนักปกครองกับ

ตระกูลแพทย์ เท่านี้ก็เป็นเรื่องหายากที่สุดของที่สุดแล้ว

ชายชราถูกเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีใหญ่หลวงนี้ท�าเอาเหลอหลา 
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หัวเราะหึๆ เป็นอย่างเดียว กระทั่งค�าพูดถ่อมตัวเกรงใจก็พูดไม่เป็นแล้ว

หลานสาวของเขานึกได้ว่ายังไม่เคยแนะน�าตนเองและผู้เป็นปู่ให ้

ซูเพียนจื่อรู ้จักเลย จึงจับจูงมือนางพลางพูดด้วยรอยย้ิม "ข้ามีชื่อว่า 

หลิ่วหมิงเยว่ีย ส่วนชื่อของท่านปู่ข้าใช้อักษรตัวเดียวว่า 'ถาน' ที่เป็นชื่อ

ดอกไม้* ทุกท่านโปรดนั่งสักครู่ก่อน ข้าจะไปรินน�้าชามาให้"

นางพูดพลางหมุนตัวเดินไปทางห้องครัวที่อยู่ด้านหลัง ไม่ช้าก็

ประคองน�้าชาออกมาให้ทุกคนตามล�าดับอาวุโส โดยยกให้แขกจนครบ

ก่อนถึงจะยกให้ท่านปู่และตนเอง สุดท้ายค่อยหิ้วน�้าแช่สมุนไพรหน่ึงถัง

ไปส่งถึงตรงหน้าฝูอวิ๋นเพื่อให้มันดื่ม

ทุกคนได้จิบน�้าชาแล้วจิตใจก็สงบข้ึน เป้ยกังสือสอบถามชายชรา

นามหลิ่วถานผู้นั้นว่า "ตระกูลเจ้าตามหาสมบัติล�้าค่าเพียงน้ีกลับมาได้ 

เจ้าคิดจะท�าอย่างไรต่อ"

หลิ่วถานคลี่ยิ้มตอบ "แน่นอนว่าต้องส่งคุณหนูเชียนหวงกลับภูเขา

ซิ่งหลินก่อน เรื่องถัดจากนั้นย่อมมีท่านประมุขกับเหล่าผู้อาวุโสตัดสินใจ 

พี่เป้ยยินดีจะร่วมทางไปกับพวกเราด้วยหรือไม่"

พรสวรรค์ของหลิ่วถานธรรมดาสามัญ อายุปูนน้ีแล้วพลังวัตรก็ยัง

หยุดอยู่ท่ีขัน้เปลีย่นกระดกู ทว่าสายตาในการมองคนเฉยีบคมไม่ธรรมดา 

ดจูากเมือ่ครูท่ี่ซเูพียนจือ่ลงมอืกระบวนท่าน้ัน เขาก็แน่ใจว่าพลังวัตรของนาง 

ต้องอยู่ในขัน้เปลีย่นกระดกูเช่นกัน ยังไม่เลือ่นสูข่ัน้ช�าระไขกระดกูแต่อย่างใด  

ส่วนหลานสาวของเขายิ่งเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่อาจฝึกวิชายุทธ์ได้

* ดอกถาน (Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.) อยู่ในวงศ์กระบองเพชร ดอกมีกลิ่นหอมสีขาวนวล 
หลายชั้น บานชั่วเวลาส้ันๆ ในเวลากลางคืน จึงถูกใช้เปรียบเปรยถึงสิ่งดีงามที่ไม่จีรัง หรือสิ่งดีงามท่ีคงอยู ่
ช่วงสั้นๆ ทว่าตราตรึงไปชั่วกาล
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จากท่ีน่ีไปภูเขาซิ่งหลิน ต่อให้ข่ีอาชาเทพเร่งเดินทางก็ต้องใช้เวลา

อย่างน้อยสบิวันหรอืครึง่เดือนจงึจะไปถึง ระหว่างทางจะเกิดเหตไุม่คาดฝัน 

อะไรขึน้บ้างก็สดุจะคาดเดา หากสามารถเชญิยอดฝีมอืท่านหนึง่ร่วมทาง

ไปด้วยก็จะเป็นวิธีที่มั่นใจได้มากที่สุด

ตวัเขาอายุมากแล้ว เป็นอะไรกช่็างมนัเถอะ แต่หากคณุหนูเชยีนหวง 

กบัหลานสาวของเขาเกดิเรือ่ง ไมว่่าอย่างไรเขากไ็ม่อาจให้อภยัตนเองได้

เป้ยกังสือหัวเราะฮ่าๆ และตอบรับทันทีโดยไม่มีอิดออด "ไหนๆ  

ข้าก็ไม่มธุีระอะไร ต่อให้เจ้าไม่เชญิข้า ข้ากจ็ะท�าหน้าหนาตามเจ้าไปอยู่แล้ว"

คณุชายเป้ยท่ีเงยีบเสยีงอยู่ข้างๆ มาตลอดพลันสอดปาก "ท่านอาห้า  

ข้าก็จะไปกับพวกท่านด้วย ข้ายังไม่เคยไปคารวะผูม้อีาวโุสทกุท่านทีภู่เขา

ซิ่งหลินเลย"

ซูเพียนจื่อเข้าใจสาเหตุท่ีหลิ่วถานเชื้อเชิญให้เป้ยกังสือร่วมทาง  

แต่ว่าพ่อค้าหน้าเลอืดน่ีเสนอตวัจะไปด้วยมเีจตนาอะไรกัน นางกวาดมองเขา 

อย่างระแวงสงสยั แล้วก็พบว่าเขาก�าลงัลอบพินิจพิจารณาหลิว่หมงิเยวีย่ 

อยู่

จุๆ เป็นเช่นนี้นี่เอง!

ไหนๆ นางไปพร้อมกับปู่หลานสกุลหลิ่วก็ไม่อาจฝึกวิชาด้วยวิธี

หลอกคนแบบก่อนหน้านี้อยู่แล้ว มีผู้ร่วมทางเพ่ิมขึ้นหรือน้อยลงสักคน 

ก็ไม่ได้มอีะไรแตกต่าง ระหว่างทางได้ถือโอกาสท�าความเข้าใจสถานการณ์ 

บนดินแดนพันเมฆาจากพวกเขาให้มากขึ้นก็ไม่เลวเหมือนกัน

ทว่าผู้ที่คัดค้านกลับเป็นเป้ยกังสือ

เขากวาดตามองหลานชายของตัวเองก่อนแค่นเสียงฮึใส่ "อาหมิง 
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เจ้าจงสงบใจดแูลการค้าอยู่ทีน่ีไ่ปเถอะ จะไปเป็นแขกทีภู่เขาซ่ิงหลิน วันหน้า 

ก็ยังมโีอกาสอกีถมเถ จากทีน่ี่ไปกลบัภูเขาซิง่หลนิต้องใช้เวลาครึง่เดอืนกว่า 

เป็นอย่างน้อย แต่อกีแค่สองเดอืนเศษวังศาสตร์ก็จะเปิดเรยีนแล้ว เจ้าจง

เตรียมตัวไว้เสียบ้าง อย่ามัวแต่คิดจะเอ้อระเหยไปวันๆ"

มอีจัฉรยิะอย่างซเูพียนจือ่อยู่เช่นน้ี เป้ยกังสอืแทบอยาก 'หวดกระตุน้'  

หลานชายท่ีไม่เป็นโล้เป็นพายของตนให้แรงๆ สักยก เจ้าหนูน่ีพรสวรรค ์

สู้ผู้อื่นไม่ได้ ยังมัวแต่จะหาโอกาสไปเที่ยวเล่นอีก ย่ิงมองก็ย่ิงน่าต่อย 

สักหมัดเป็นการสั่งสอนจริงๆ

ใบหน้าทั้งดวงของคุณชายเป้ยเหยเกทันตาเห็น

เป้ยกงัสอือบรมหลานชายจบ ค่อยนกึได้ว่ายังไม่เคยแนะน�าเขาให้

คนสกุลหลิ่วท้ังสามรู้จักเลย ดังน้ันจึงพูดพลางชี้มือไปที่หลานชายตัวดี 

"เขาคือบุตรชายคนเล็กสุดของพ่ีใหญ่ข้า มีชื่อว่าหยวนหมิง พวกเจ้า 

เรียกเขาว่าอาหมิงเป็นใช้ได้"

นับตั้งแต่หลิ่วถานตรวจยืนยันฐานะของซูเพียนจื่อแล้ว เขาก็แทบ

อยากดงึตวันางมุง่หน้าสูภู่เขาซิง่หลนิไปเด๋ียวน้ี ครูเ่ดยีวก็ไม่อยากให้ชกัช้า

เลยด้วยซ�้า หลังจากเขาหารือกับเป้ยกังสือไม่ก่ีประโยคก็ได้ข้อสรุปว่า 

ต่างคนต่างไปเก็บของก่อน กินอาหารกลางวนัเสรจ็แล้วก็จะออกเดนิทางกัน 

บ่ายนี้เลย

เป้ยกังสือลูบเคราก่อนกล่าว "เดี๋ยวข้าจะกลับไปเตรียมตัวสักครู่  

ไม่ได้ลิ้มลองรสมือของหมิงเยว่ียนานแล้ว น้องถานคงไม่ถือสากระมัง 

ถ้าพี่ชายจะมาขอกินอาหารกลางวันด้วยสักมื้อ"

ตอนน้ีหลิว่ถานอารมณ์ดเีป็นทีส่ดุ มองใครก็รืน่ตาไปหมด ประกอบกับ 
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การเดนิทางต่อจากน้ียังต้องพ่ึงพาอกีฝ่ายคุม้กัน หลิว่ถานย่อมจะไม่ปฏเิสธ 

ข้อเรียกร้องเล็กๆ เพียงเท่านี้

ผลคือตอนเที่ยงผู้ที่มากินดื่มแบบไม่เสียเงินนั้นกลับไม่ได้มีแต ่

เป้ยกังสอื เป้ยหยวนหมงิหลานชายตัวดีของเขาก็หน้าด้านหน้าทนตดิตาม

มาด้วย

รสมอืของหลิว่หมงิเยวีย่ไม่ธรรมดาเลยจรงิๆ ซเูพียนจือ่เห็นนางแล้ว

ก็ให้นึกถึงซูเจินเจินที่ยังอยู่ในถ�้าพันจิ้งจอก เปรียบความเป็นกุลสตรีกับ 

ผู้อื่นแล้ว ตนเองไม่ค่อยเหมือนสตรีเอาเสียเลย

หลังจากทุกคนอิ่มเอมกับอาหารเลิศรสไปหนึ่งมื้อ เป้ยหยวนหมิง 

ก็พูดอย่างเอาใจใส่ "แม่นางหมิงเยว่ียไม่มีพลังวัตร เร่งเดินทางพร้อม 

ทุกท่านอาจตรากตร�าเกินไป มิสู ้รั้งอยู่ท่ีน่ีเถอะ ข้าจะให้คนสกุลเป้ย 

เฝ้าระวังมากขึน้ รบัรองว่าไม่มใีครกล้ามารงัควานคนของร้านหมอสกุลหล่ิว 

ถึงที่นี่อีก"

เดมิทหีลิว่ถานก็รูส้กึว่าหลานสาวเดนิทางไปกับพวกตนคงท้ังล�าบาก 

ทัง้เหนด็เหนือ่ย พอได้ยินเป้ยหยวนหมงิกล่าวเช่นนีห้ลิว่ถานจงึพลนัลงัเล

ขึ้นมา

หลิ่วหมิงเยว่ียก็รู้ตัวว่าคนธรรมดาที่ไม่มีพลังวัตรสักนิดอย่างตน 

มแีต่จะถ่วงการเดนิทางของพวกเขา ดงันัน้นางจงึตอบรบัเองอย่างเข้าอก

เข้าใจผู้อื่น

ก่อนเดินทางซูเพียนจื่อดึงตัวนางไปก�าชับเสียงเบาที่ด้านข้าง  

"เจ้าสกุลเป้ยน่ันเหมือนจะมีใจให้เจ้า เจ้าอย่าได้ถูกเขาหลอกเอาง่ายๆ 

เชียว"
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หลิว่หมงิเยว่ียใบหน้าแดงซ่าน "ข้ารูแ้ล้ว ยารกัษาแผลเหล่าน้ีเอาไว้ให้  

'สหาย' ผู้นั้นของเจ้าใช้ ตอนนี้มันน่าจะไม่เป็นไรมากแล้วกระมัง"

ซเูพียนจือ่ตะลงึงันไปชัว่ครูค่่อยตอบสนองได้ นางถามอย่างตกใจว่า  

"พวกเจ้ามองออกได้อย่างไรกัน" ฝีมือแปลงโฉมของนางที่สามารถหลอก

ยอดฝีมอืถ�า้พันจิง้จอกได้นบัไม่ถ้วนถึงกับไม่อาจตบตาปูห่ลานคูน่ี ้พวกเขา 

ถึงกับมองออกว่าหนุ่มน้อยท่ีเมื่อวานมาซื้อผลหงส์ชาดและขอให้ช่วย

รักษาเจ้าเจิดจ้าก็คือนาง
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