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ค�ำน�ำ

ซเูพยีนจือ่ในนามของหลิว่เชียนหวงสร้างความประทบัใจให้นักอ่านได้หรือยงัคะ 

หากรู้สึกว่าประทับใจแล้วล่ะก็ขอบอกเลยว่าเล่มน้ีจะรู้สึกมากกว่าเดิมอีกค่ะ เพราะ 

ไม่ใช่แค่ซเูพยีนจือ่เท่าน้ันทีจ่ะท�าให้เราตามตดิตามลุน้จนแทบลมืหายใจ ยงัมเีจิง้เฮ่าอ้ี 

ที่ในเล่มน้ีจะแสดงความรู้สึกในใจจนเราทั้งเขินอายตามและบางคร้ังยังหมั่นไส้ด้วย  

นอกเหนือจากพระ-นางแล้ว ยงัมเีร่ืองของดนิแดนพนัเมฆาทีต่อนน้ีค่อยๆ เผยโฉมหน้า

ตวัร้ายออกมาให้เหน็มากข้ึนทลีะนิด ท�าให้อ่านแล้วยิง่รู้สกึทัง้อนิ ทัง้ฟิน ทัง้ลุน้ตาม 

ได้อย่างไม่ยากเลยค่ะ

โดยเล่มน้ีซูเพียนจื่อที่ทราบข้อมูลของมารฟ้าจากอูสิงแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกัน 

เตรียมการป้องกัน ทว่าทุกอย่างไม่ง่ายดายเช่นน้ัน นางต้องเผชิญกับปัญหาและ 

อปุสรรคมากมายจนแทบจะทดท้อถอดใจไปเสยีก่อน ด้านซปู๋ออว๋ินเพราะไปเก่ียวข้อง

กับหลิ่วเชียนหวงถึงเพียงน้ัน จึงกลายเป็นที่จับตามองของเหล่าบุรุษในวังศาสตร์  

เร่ืองราวของเจิง้เฮ่าอีก็้ไม่น้อยหน้าใคร เพราะหลงัจากทีเ่ขารู้ว่าตนเองรู้สกึเช่นไรกบั 

หล่ิวเชียนหวงแล้วกเ็ดนิหน้าลยุเตม็ก�าลงัทนัท ี เป็นเช่นน้ีแล้วซเูพยีนจือ่จะรับมอืไหว 

หรือไม่ ทัง้เร่ืองส่วนรวมและเร่ืองส่วนตวัตกีนัวุน่วายยุง่เหยงิปานน้ี นางจะท�าอย่างไร 

ต่อไป มาข้ึนเรือข้ามไปยงัเกาะเดอืนเพญ็ และร่วมเป็นก�าลงัใจให้ซเูพยีนจือ่ไปพร้อมกนั

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"เข้าใจผิดอะไรหรือ" ยังคงเป็นค�าถามเดิม ราวกับเจิ้งเฮ่าอี้สัมผัสไม่ได้ถึงความไม่พอใจ 

ของนาง จึงยังคงพิศมองนางอย่างจริงจังไม่เลิกรา

ซูเพียนจื่อจึงทุ่มสุดตัว ตอบไปอย่างที่คิดเสียเลย "ก็เข้าใจผิดว่าท่านมีใจให้น่ะสิ" ฉินเฝ่ย 

เคยจบัจ้องนางเช่นน้ีไม่ต�า่กว่าหน่ึงหนแล้ว นางเองก็รูส้กึกระอกักระอ่วน แต่นางนึกว่านัน่เป็นเพราะ 

ฉนิเฝ่ยมากรกัหลายใจอยู่ในสายเลอืด เห็นหญิงงามก็โปรยเสน่ห์ไปตามความเคยชนิ นางจงึไม่ค่อย 

ได้เก็บมาเป็นอารมณ์

ไฉนเจิ้งเฮ่าอี้จึงไม่หัดเรียนรู้สิ่งดีๆ กลับหัดมีพฤติกรรมเหมือนเครื่องหว่านเสน่ห์ไฟแรงสูง 

ที่เคลื่อนไปได้ทุกสภาพอากาศนั่นเสียเล่า

"เจ้าไม่ได้เข้าใจผิดหรอก" เจิ้งเฮ่าอี้ตอบอย่างสงบนิ่ง

"หืม?" ซูเพียนจื่อฉงน

"ข้ามีใจให้เจ้าจริงๆ"

"..."



✱ ซูเพียนจื่อ  อยู่ในวังศาสตร์ด้วยนามหลิ่วเชียนหวง เป็นศิษย์หญิง

ของจ้าววัง ท�าคะแนนสอบเต็มทั้งสิ้นเจ็ดวิชารวด

✱ อูสิง  ประมุขคนปัจจุบันของตระกูลไสยเวท อดีตยอดฝีมือ

อนัดบัหน่ึงของท�าเนียบผูแ้ข็งแกร่งข้ันพ้นโลกยิะ ยามน้ี

มีพลังวัตรขั้นทรงฤทธาแล้ว

✱ ซูป๋ออวิ๋น  หลานชายห่างๆ ของซูถิงหยวน มีสติปัญญาด้าน 

การต่อสู้สูงส่งยิ่ง เป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ของซูเพียนจื่อ

✱ เจิ้งเฮ่าอี้  บตุรชายคนรองของประมขุสกุลเจิง้ คุณสมบติัไม่ด้อย

ไปกว่าซหููห่ลีใ่นอดตี เคยปฏเิสธการแต่งงานกับอวิน๋ชิงอิง่

จนท�าให้สกุลอวิ๋นเสียหน้ามาแล้ว

✱ ฉินเฝ่ย  บรุุษหนุ่มแน่นทีด่หูล่อเหลาเป่ียมเสน่ห์ยิง่ มสีญัลกัษณ์

สายโลหติของตระกลูจอมโจร คณุสมบตัพิรสวรรค์คอื

กายทิพย์ดินศักดิ์สิทธิ์

✱ ปู่เฉินอว่ี  คุณชายตระกลูเทวพยากรณ์ผูส้งูศกัดิ ์ มบีคุลกิสง่างาม

ดจุไม้หยกต้องสายลม เป็นทัง้ญาตทิัง้สหายสนทิทีส่ดุ

ของเจิ้งเฮ่าอี้

✱ เหวินเจินหราน  จ้าววัง ชายชราผู้มีรูปโฉมสามัญยิ่ง ทว่าพลังวัตรนั้น

อยู่ห่างจากการส�าเร็จเป็นเซียนอีกเพียงก้าวเดียว

แนะน�ำตัวละคร



สถานะ : ตระกูลฝ่ายธรรมะอันดับหนึ่ง

ที่ตั้ง : หุบเขาชิงเทียน

บรรพชน : เซียนเที่ยงแท้

สัญลักษณ์สายโลหิต : ตะวันสีขาว

สถานะ : ตระกูลฝ่ายธรรมะ

ที่ตั้ง : ต�าหนักลิขิตฟ้า ยอดเขาลิขิตฟ้า

บรรพชน : เซียนลิขิตชะตา

สัญลักษณ์สายโลหิต : ดารากลางหาว

ตระกูลนักปกครองสกุลเจิ้ง

ตระกูลเทวพยากรณ์สกุลปู่
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"จะเป็นไปได้อย่างไร มารฟ้าสาบสญูจากดินแดนพันเมฆาไปหมดสิน้

ตัง้แต่จบศกึใหญ่ระหว่างเซยีนกับมารในครัง้น้ันแล้วนี"่ หวัใจของซเูพียนจือ่ 

พลันเต้นระรัว หากดินแดนนี้ยังมีมารฟ้าด�ารงอยู่จริงๆ เช่นน้ันผลพวง 

ย่อมสดุทีจ่ะคดิภาพได้แล้ว

"นัน่เป็นเพราะพวกเจ้าคนฝ่ายธรรมะช่างโง่เขลา แต่กลบันึกว่าตนเอง 

ถูกต้องไปเสยีทกุอย่างน่ะส"ิ อินกุ่ยพูดด้วยกิรยิาสะบดัสะบิง้

อสูงิกวาดตามองเขาอย่างเยียบเย็น อนิกุย่รูว่้าอกีฝ่ายไม่พอใจท่ีตน

สอดปาก จึงรีบเงียบเสียงไม่พูดอีก

"เดิมทีมารฟ้าบนดินแดนพันเมฆาจากไปแล้วก็จริง ทว่ายังไม่ใช่

ท้ังหมดหรอก ยังมีมารฟ้าตนหน่ึงท่ีถูกปิดผนึกอยู่ในค่ายกลร้อยเซียน  

ขอเพียงน�าเสาหินเหล่าน้ันมาประกอบกันดังเดิมเพ่ือคลายผนึก มารฟ้า 

ทีอ่ยู่ภายในก็จะคนืชพีอกีครัง้! ฮ่าๆๆๆ" อสูงิคดิว่าอกีไม่ช้าก็จะมมีารฟ้า 

47
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ที่แท้จริงตนหน่ึงมาเข้าร่วมกับพวกเขาตระกูลไสยเวทแล้ว ถึงตอนนั้น 

บนดนิแดนพันเมฆายังจะมมีนุษย์หน้าไหนชงิความเป็นใหญ่กบัตระกูลไสยเวท

ได้อกีเล่า ย่ิงคิดเขาก็ย่ิงฮกึเหมิได้ใจ

ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้...

ซเูพียนจ่ือขมวดหัวคิว้มุน่ ข่าวน้ีแพร่ออกไปเมือ่ไร ต้องสะท้านสะเทอืน

ไปทัง้ดนิแดนอย่างแน่นอน หากปล่อยให้ตระกูลไสยเวทท�าส�าเรจ็ เช่นน้ัน 

ไม่เพียงตระกูลฝ่ายธรรมะที่จะเคราะห์ร้าย แม้แต่ตระกูลฝ่ายอธรรมกับ 

ฝ่ายเป็นกลางก็จะไม่มจีดุจบท่ีดีเช่นกัน

ทว่าพอไตร่ตรองอย่างละเอียด นางก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องนัก

"หินเหล่านั้นอยู่บนเกาะเดือนเพ็ญมาช้านานแล้ว หากปิดผนึก 

มารฟ้าอยู่จริงๆ ต่อให้อาจารย์กับคนรุ่นก่อนในวังศาสตร์ไม่เคยค้นพบ  

พวกเจ้าก็คงลงมือต้ังแต่แรก มีหรือจะรอคอยมาจนถึงวันน้ี เห็นชัดว่า 

พวกเจ้าไม่อาจได้หนอนพิษสถิตวิญญาณมาอยู่ในมอื จงึเอาหนิกองหน่ึง

มาข่มขูผู่อ้ืน่ส่งเดช ซ�า้ยังคิดจะอาศัยปากข้าปล่อยข่าวเขย่าขวัญผู้คนอกี"  

ซูเพียนจื่อจงใจพูดเหยียดหยาม

เหตุที่นางพูดเช่นนี้ ข้อแรกเพราะในใจมีความเคลือบแคลงอยู่จริง  

ข้อสองเพราะต้องการใช้กลยุทธ์ยุขนุพล กระตุน้ให้อสูงิเผยข้อมลูมากย่ิงข้ึน

ในใจสาวน้อยพลันผุดประกายความคิด นึกแผนการอันบ้าบิ่น 

ได้คร่าวๆ แผนหน่ึงแล้ว ทว่าแผนนี้มีความเสี่ยงสูงเหลือเกิน หากนาง 

ยังไม่รูท้ีม่าท่ีไปของเรือ่งราวอย่างชดัแจ้ง นางก็ไม่ค่อยกล้าผลผีลามปฏบิติั

อูสิงพลันหน้าขรึมวูบ ก่อนจะแค่นเสียงฮึอย่างเย็นชา "พวกเรา 

ย่อมมีเหตุผลของพวกเราอยู่"
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ซูเพียนจื่อมองเขาด้วยสีหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม แสดงชัดว่า  

'ไม่เชื่อ'

พลังฝีมือของอูสิงสามารถยืนอยู่จุดสูงสุดของดินแดนพันเมฆา 

ได้อย่างแน่นอน เขามหีรอืจะเคยถูกแม่นางน้อยทีเ่ลก็จ้อยดุจมดปลวกเช่นนี้

หยามหมิน่ดแูคลน

ทว่าหากเขาชีแ้จงสาเหตกัุบนาง ก็ไม่แคล้วต้องแพร่งพรายสิง่ทีต่อนนี้

ฝ่ายเขายังไม่อยากจะให้ผูอ้ืน่ล่วงรู ้ โทสะนีส้ะกดกลัน้ได้ยากเย็นย่ิง อสูงิจงึ 

สะบดัแขนเสือ้ไปนัง่อีกด้านหน่ึงเสยีเลย

ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าหากตนย่ัวยุเขาอีกสักสองสามประโยค ไม่แน่ 

เขาอาจข่มใจไม่ไหวหลุดเผยความจริงออกมาก็เป็นได้ ทว่าตอนน้ี 

ชีวิตของนางกับซูป๋ออว๋ินล้วนถูกกุมอยู่ในมือของอูสิง ต่อให้เขาไม่ฆ่า 

ไม่ท�าร้ายนางเพราะเคยแลกเปลีย่นค�ามัน่ไว้กับจ้าววัง เขาก็ยังมวิีธีอกีมาก 

ทีจ่ะท�าให้นางทรมาน ฉะน้ันอย่าเพ่ิงเสีย่งจะดีกว่า

อันท่ีจริงเหตุผลของตระกูลไสยเวท ซูเพียนจ่ือก็พอจะคาดเดาได้

บางส่วนแล้ว เพียงแต่ยังไม่แน่ใจเท่านั้นเอง

ความเป็นไปได้สงูสดุก็คอื...พวกเขาก็เพ่ิงจะรูค้วามลบัของซากเสาหนิ 

หนอนพิษสถติวิญญาณ และพลอยมารศพเรว็ๆ นีเ้ช่นกัน หาไม่พวกเขา 

ย่อมสามารถลงมือขนย้ายสิ่งของทั้งหมดนี้กลับถิ่นของตนไปตั้งแต่ 

เมือ่หลายปีก่อนแล้ว

เปลือกนอกนางไม่เชื่อว่าในเสาหินปิดผนึกมารฟ้าอยู่ แต่ที่จริง 

ในใจนางเชื่อแต่แรกแล้ว สัมผัสท่ีนางมีต่อเสาหินเหล่านั้นย่อมจะ 

ไม่หลอกนาง อกีทัง้หนึง่ในเงือ่นไขทีห่นอนพิษสถิตวิญญาณจะปรากฏตวั 
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ก็คือจะต้องได้ดูดซับปราณมารของมารฟ้า

ซูเพียนจื่อเชื่อมั่นว่าเนินเขาที่พบหนอนพิษสถิตวิญญาณแห่งนั้น 

ต้องเคยถกูพวกจ้าววังตรวจค้นยนืยันอย่างละเอียดก่อนแล้วว่าไม่มมีารฟ้า

รวมท้ังสิง่ของท่ีเก่ียวข้อง เช่นน้ันส่ิงเดยีวท่ีน่าจะกระตุน้การเกิดของหนอนพิษ

สถิตวิญญาณได้ก็มแีต่ซากเสาหินเหล่าน้ีเท่าน้ัน

เรื่องพาซูป๋ออวิ๋นหลบหนีอย่างปลอดภัย ซูเพียนจื่อมีความมั่นใจ

อย่างน้อยถึงเจด็แปดส่วน ทว่าหากจะเอาก�าไลเก็บทรพัย์วงทีบ่รรจซุากเสาหนิ

และสอดอยู่ในอกเสือ้ของอูสงิน้ันมาอยู่ในมอื ระดับความยากก็สูงย่ิง

ซเูพียนจือ่นิง่เงยีบไม่พูดจา ในใจหมนุวนไปด้วยความคดิสารพัดอย่าง 

ในตวัเรอืจงึพลนัเปลีย่นเป็นแสนจะเงยีบเชยีบ

อินกุย่ทียื่นอยู่ข้างกายอสิูงก�าลังลอบมองประเมนิซเูพียนจือ่ ดเูหมอืน

เขาก็วางแผนเรือ่งอะไรบางอย่างอยู่เช่นกัน

โดยไม่รูเ้นือ้รูต้วั ในทีส่ดุเรอืก็มาถึงฝ่ังตะวันตกของทะเลสาบดาวเดอืน

แล้ว

ด้วยเพราะรปูโฉมของอินกุ่ยกับหยางเหรนิทัง้สยดสยองท้ังสะดดุตา 

ก่อนลงเรอืพวกเขาจงึสวมหมวกม่านแพรบดบงัรปูโฉมไว้ ท้ังอาศยัคอปกสงู 

กับแขนเสือ้ยาวอ�าพรางผวิกายท่ีมสีสีนัผดิธรรมชาติเอาไว้

ยามน้ีเองซูเพียนจื่อสังเกตเห็นว่าสองมือของบริวารขั้นเปลี่ยน 

เส้นลมปราณอกีหกคนท่ีมากับพวกอสูงินัน้กลบัมามสีผีวิเหมอืนคนทัว่ไป

แล้ว ไม่ใช่สีด�าขลับเช่นที่เห็นก่อนหน้านี้

"รบกวนหาหมวกม่านแพรมาให้ข้าอีกใบสิ ที่นี่มีหลายคนรู้จักข้า  

ข้าไม่อยากหาความยุ่งยากมาให้พวกเขา" ซเูพียนจือ่พูดกับอสูงิท่ีเตรยีมจะ 
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ลงจากเรือ

เมือ่มองพิจารณานางข้ึนลงชัว่ครู ่ อสูงิก็พลันยกย้ิมอย่างเย็นชาแล้ว

ผงกศรีษะให้หยางเหรนิน�าหมวกม่านแพรมาให้นาง

เขานึกถึงสิ่งที่เคยได้ยินบริวารรายงาน...ระยะนี้หล่ิวเชียนหวง 

ช่วยหาช่องทางท�ากินให้ชาวบ้านละแวกฝ่ังตะวนัตกมาตลอด ทัง้ช่วยชวิีต

ผู้คนท่ีนี่ไว้ไม่น้อย รูปโฉมของนางโดดเด่นเพียงน้ี แน่นอนว่าต้องมีผู้คน

มากมายรูจ้กันาง พอเหน็นางปรากฏตัวก็ย่อมจะเข้ามาทักทาย

อูสิงไม่ถือสาที่จะฆ่าคน ทว่าตอนน้ีพลอยมารศพกับหนอนพิษ 

สถิตวิญญาณยังไม่ได้มาอยู่ในมือ เขาไม่มีแก่ใจจะหาเรื่องยุ่งยากเพิ่ม

เนื่องจากตั้งแต่ต้นจนจบซูเพียนจื่อไม่ได้ออกหน้าเรื่องเหมืองหิน  

ดงันัน้พวกอสูงิจงึไม่รูเ้ลยว่าแท้จรงิผูท้ีท่�าลายเรือ่งดขีองพวกเขากค็อืนาง 

พวกเขาล้วนนึกว่าเป็นคนสกุลเจิ้งกับสกุลทังที่บังเอิญมาพบพิรุธ ถึง 

เป็นเหตุให้พวกเขาล้มเหลวในก้าวสุดท้าย

หากอูสงิรูว่้าพลอยมารศพตกอยู่ในก�ามอืพวกจ้าววังทัง้หมดเพราะ

ค�าเตอืนหน่ึงประโยคของซเูพียนจือ่ล่ะก็ น่ากลัวว่าความคดิทีจ่ะกินนางเป็นๆ 

คงต้องมแีน่

หยางเหรนิท�าตามทีซ่เูพียนจือ่ร้องขออสูงิ ไม่ช้าก็หาหมวกม่านแพร

มาอกีหนึง่ใบ ทัง้ยดัเส้นผมยาวของนางซ่อนเข้าไปในหมวกด้วยเสยีเลย

เม่ือลงจากเรอืแล้วซเูพียนจือ่ก็ได้พบซปู๋ออว๋ินในทีส่ดุ อาคมกักกัน

บนร่างทัง้สองถูกคลายออกบางส่วนแล้ว จงึสามารถเดินเหินเคลือ่นไหวเอง 

ได้ ทว่าลมปราณยังคงถูกกักกันไว้ทั้งหมด ตอนนี้ท้ังสองจึงไม่ต่างจาก 

คนธรรมดาที่ไร้พลังวัตร
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ซเูพียนจือ่เหลอืบมองซปู๋ออวิน๋หลายหน ด้วยกลวัจะถูกอสูงิพบเห็น 

นางจึงไม่กล้าบุ่มบ่ามพูดคุยกับเขา

ซูป๋ออว๋ินเห็นเหตุการณ์ทุกขั้นตอนชัดถนัดตา เขาไม่ค่อยเข้าใจว่า 

เหตใุดหลิว่เชยีนหวงต้องแสร้งท�าทีว่ามสีมัพันธ์ใกล้ชดิกับเขา ซ�า้ยังออกหน้า

มาเป็นตัวประกันร่วมกับเขาอีก กระนั้นเขาก็คาดเดาได้ว่านางท�าเช่นน้ี 

จะต้องมเีหตผุลของนางอยู่แน่นอน

แม้วิชากลลวงของเขาไม่โดดเด่นนัก แต่ถึงอย่างไรเขาก็มาจาก 

สกุลซูแห่งถ�้าพันจิ้งจอก เขารู้ดีว่าเวลาใดควรจะพูดหรือท�าอะไร

ดงันัน้เขาจงึน่ิงเงยีบมาตลอดทาง แม้ตอนน้ีสามารถพูดคยุกับนางได้ 

เขาก็ไม่ได้ซกัถามแม้ครึง่ประโยค

ไม่ช้าคนทั้งกลุ่มก็ออกจากท่าเรือรุดมาถึงเหมืองหิน

ระหว่างทางมคีนไม่น้อยเห็นซปู๋ออว๋ินกับซเูพียนจือ่สวมเคร่ืองแต่งกาย

ของศษิย์วังศาสตร์ จงึตัง้ใจจะเดนิมาทักทาย ทว่าพอเห็นพวกอสูงิมสีหีน้า 

ไม่เป็นมติร ผูค้นเหล่านัน้ก็ล้วนไม่กล้าผลนุผลนัเข้ามาใกล้

เหมอืงหินเคยเกิดเรือ่งเช่นนัน้ขึน้ นอกจากคนงานหลายคนทีเ่สยีชวิีต

เป็นกลุม่แรก ก็ยังมคีนอกีจ�านวนมากท่ีถูกจ้างมาขุดพลอยมารศพท่ีนีแ่ล้ว 

ล้มป่วยหนักในเวลาต่อมา เรยีกว่าเฉยีดตายเลยก็ว่าได้ ดังน้ันท่ีน่ีจงึกลายเป็น

เขตอนัตรายทีช่าวบ้านทัง้หมดในละแวกใกล้เคียงเพียงพูดถึงก็หน้าถอดสี 

ไม่มใีครยอมย่างกรายมาใกล้ทีน่ี่ส่งเดชอีก

ยามอาทติย์อสัดง เหมอืงหนิท่ีว่างเปล่าไร้ผูค้นย่ิงดวัูงเวงเป็นพิเศษ 

พลอยมารศพตลอดจนศพของสัตว์อสูรและผู้ฝึกวิชาท่ีฝังอยู่ข้างใต้เป็น

จ�านวนมากแม้ถูกสะสางหมดจดแล้ว ทว่ากลบัยังมกีล่ินอายพิกลชวนสะพรึง
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ขมุหนึง่วนเวียนอยูร่างๆ ไม่จางหาย

กระนั้นคนตระกูลไสยเวทพอมาถึงที่นี่กลับรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมา

เนือ่งจากอสูงิตรวจสอบเองจนแน่ใจได้ว่าละแวกน้ีไม่มีใครลอบจบัตา

สอดแนมอยู่ ประกอบกับตลอดทางมานี้ซูเพียนจื่อกับซูป๋ออว๋ินก็ซื่อตรง 

ย่ิงนัก เขาจึงหาลานหินท่ีค่อนข้างเรียบแห่งหนึ่ง สั่งให้อูเยวี่ยน�าบริวาร 

ขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณหกคนท่ีเหลือมาล้อมเฝ้าตวัประกันสองคนไว้ตรงกลาง 

โดยไม่ได้จบัทัง้สองแยกกันอกี ส่วนตวัเขาก็น่ังกรรมฐานพักผ่อนอยู่ด้านข้าง 

กับอนิกุ่ยและหยางเหรนิ

ด้วยการป้องกันท่ีรัดกุมแน่นหนาเพียงนี้ อย่าว่าแต่ซูเพียนจื่อกับ 

ซูป๋ออวิ๋นล้วนถูกกักกันลมปราณอยู่ ต่อให้พวกเขามีพลังวัตรครบถ้วน 

ก็ไม่มีปัญญาหนีรอดได้โดยง่าย

แน่นอนว่านี่คือ 'ความคิดของกลุ่มคนตระกูลไสยเวท'

ไม่ช้าสท้ีองฟ้าก็มดืสนทิ ซเูพียนจือ่คิดในใจว่า...ท่ามกลางรตัตกิาล 

อันยาวนานเช่นน้ี หากข้ากับเขาไม่พูดอะไรกันเลย คงไม่แคล้วสะกิดให ้

ผู้อื่นสงสัยแน่

อย่างไรเสียในสายตาของคนตระกูลไสยเวท นางคือสาวน้อย 

ที่ขอเสี่ยงชีวิตมาร่วมเป็นร่วมตายกับซูป๋ออวิ๋นโดยไม่สนใจค�าห้ามปราม

ของอาจารย์เชียวนะ คนรักอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆ ย่อมไม่มีเหตุผลท่ีนาง 

จะท�าตัวเหมือนคนแปลกหน้าไม่ไยดีเขา

อันที่จริงตอนนี้นางสามารถพาซูป๋ออวิ๋นหนีเอาตัวรอดได้ทุกเวลา

ลมปราณของนางถูกกักกันเป็นความจริง ทว่านางไม่ได้คิดจะไป

จู่โจมคนตระกูลไสยเวทเสียหน่อย เพียงเก็บซูป๋ออว๋ินเข้าดอกซวีหมี  
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ไม่จ�าเป็นต้องใช้ลมปราณแต่อย่างใด และหากผีเส้ือซ่อนฟ้าจะดงึลมปราณ

ของนางมาท�าให้นางล่องหน อาคมกักกันของอสูงิก็ไม่อาจขดัขวางได้

ผเีสือ้ซ่อนฟ้าเป็นถึงสัตว์เทพบรรพกาล แม้ไม่มพีลงัโจมตี ทว่าเอ่ยถึง

พลังวัตรแล้ว มนัย่อมเหนือกว่าอสูงิทีเ่ป็นมนษุย์ปถุุชนหลายเท่านกั

เพียงแต่ซเูพียนจือ่อยากจะได้ก�าไลเก็บทรพัย์ทีอ่ยู่บนตวัอสูงิวงน้ัน 

อกีอย่างรอจนพรุง่นีเ้มือ่อาจารย์มาถึง นางมคีนหนุนหลงัทีแ่ขง็แกร่งมากพอ 

ย่อมจะลงมอืได้อย่างปลอดภยักว่า ดงันัน้นางยงัคงอดใจรออกีสกัหน่อย 

จะเป็นการดท่ีีสดุ

พอดนีางจะได้ฉวยจงัหวะน้ีบอกใบ้ฐานะของตนแก่ซปู๋ออว๋ินเสยีเลย 

หากมคีวามจ�าเป็นก็จะได้ให้เขาสนับสนุนปฏิบัติการของนาง

ซเูพียนจือ่คิดดแีล้วก็หนัหน้าไปย้ิมพูดกับซปู๋ออว๋ินว่า "ศษิย์พ่ีป๋ออว๋ิน 

ท่านหวิหรอืไม่"

ซูป๋ออว๋ินหัวใจกระตุกวูบ รีบผงกศีรษะรับอย่างให้ความร่วมมือ  

"ก็นิดหน่อย"

"ท่ีข้าม ี 'ลกูกลอนงดธัญพืช*' อยู่ ท่านกินสักเมด็เถอะ" ซเูพียนจือ่พูด

พลางขยิบตาให้เขา จากน้ันค่อยหยิบขวดหยกเล็กๆ ใบหนึง่จากในแขนเสือ้ 

ย่ืนส่งไปให้

ซปู๋ออว๋ินพอเห็นขวดหยกก็ชะงกัไปเลก็น้อย รอจนเห็นลายสญัลกัษณ์

อนัคุน้ตาท่ีอยู่บนน้ันอย่างชดัเจน ต่อให้เขาเตรยีมพร้อมอยู่ก่อนก็ยงัเกือบ

หน้าเปลีย่นสี

* งดธัญพืช คือวิธีบ�าเพ็ญตนอย่างหน่ึงของนักพรตในสมัยโบราณ แบ่งออกเป็นสองประเภทคืองดอาหาร 
โดยสิ้นเชิงกับงดอาหารหลัก (ธัญพืช) แต่บริโภคอาหารเสริม เช่น ถ่ัวและสมุนไพร เชื่อกันว่าจะท�าให้ 
อายุยืนยาว
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วันนั้นที่ถ�้าพันจิ้งจอก เพ่ือให้ผ่านการสอบย่อยสนามที่สิบเจ็ด 

ของศษิย์ระดบัต้น ซเูพียนจือ่ถึงกับดืม่น�า้ทีค่ัน้จากพริกสด และใช้พิษผึง้ 

ท�าให้ผวิของตนเองเกิดอาการแพ้อย่างรนุแรง หลงัสอบเสรจ็กลบัไปถึงทีพั่ก 

นางก็หมดสติไป เป็นซูป๋ออวิ๋นที่มาพบและขอยาจากผู้อาวุโสใหญ่หาน

มารักษานางจนหายดี

สิ่งที่เคยบรรจุอยู่ในขวดหยกเล็กๆ ใบน้ีก็คือยาน�า้ที่ใช้รักษาล�าคอ 

ของซเูพียนจือ่น่ันเอง

ตอนน้ันนางเพ่ิงทะลมุติจิากดาวโลกมายังดนิแดนพันเมฆาได้ไม่นาน 

ส�าหรบัผูฝึ้กวิชาอย่างซปู๋ออว๋ินแล้ว ขวดหยกใบน้ีเป็นเพียงส่ิงของธรรมดา

ที่ใช้เสร็จก็โยนท้ิง ทว่าส�าหรับนางกลับเป็นของมีค่าท่ีงามประณีตและ 

หาได้ยากย่ิง

ตัง้แต่เลก็จนโตอย่าว่าแต่ขวดหยกเลย กระทัง่เศษหนิทีหุ้่มเน้ือหยก

นางก็ยังไม่เคยมีในครอบครอง ดังนั้นนางย่อมเก็บรักษาขวดใบนี้ไว้ 

อย่างทะนุถนอม

บนขวดมีสัญลักษณ์เฉพาะของผู้อาวุโสใหญ่หานอยู่ ซูป๋ออวิ๋น 

ไม่มีทางจ�าผิดเป็นอันขาด แม้เขาไม่รู ้ว่าหลิ่วเชียนหวงที่อยู่ตรงหน้า 

ได้ขวดหยกใบนีม้าอย่างไร แต่เขาก็แน่ใจว่านีค่อืสิง่ของของผูอ้าวุโสใหญ่หาน

อาจารย์ของเขา

ซปู๋ออว๋ินตกตะลงึอยู่ในใจ ไม่ช้าใบหน้าก็กลบัมาสงบเยือกเย็นดงัเดมิ  

สท้ีองฟ้ามดืมดิ ประกอบกับซเูพียนจือ่เจตนาช่วยก�าบงั คนตระกูลไสยเวท

หลายคนทีอ่ยู่รอบข้างจงึไม่สงัเกตเหน็ว่าซปู๋ออว๋ินมสีีหน้าผิดปกติ

ซปู๋ออว๋ินเปิดขวดหยกเงยีบๆ ในนัน้มลีกูกลอนงดธัญพืชอยู่หลายเมด็
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จริงๆ ลูกกลอนชนิดนี้เพียงกินลงไปหนึ่งเม็ด ต่อให้ไม่กินไม่ดื่มเป็นเวลา

สามวันสามคืนก็จะไม่รู้สึกหิวกระหาย

อูเยวี่ยผู้รับหน้าที่เฝ้าคุมพวกเขากวาดตามองลูกกลอนท่ีซูป๋ออว๋ิน 

เทออกมา พอเห็นว่าเป็นเพียงลูกกลอนงดธัญพืชจรงิเสยีด้วย เขาก็คร้านจะ 

พูดอะไรอีก เพียงคิดในใจว่าหลิ่วเชียนหวงน่ีช่างรักถนอมคนรักเสียจริง  

วันพรุง่น้ีเหวินเจนิหรานก็จะมารบัพวกเขาอยู่แล้ว แค่ครึง่ค่อนวันก็ยังกลวัว่า 

คนรกัจะหวิ

พอเหน็ซปู๋ออว๋ินกินลกูกลอนงดธัญพืชลงไปเมด็หน่ึงแล้ว ซเูพียนจือ่ 

ก็หยิบมากินหนึง่เม็ดเช่นกัน จากน้ันนางก็เก็บขวดยาให้เรียบร้อย

ภายหลงัชัว่เวลาสัน้ๆ ทีไ่ด้ผ่อนคลายจติใจบ้างแล้ว ซเูพียนจือ่แน่ใจว่า

ต่อให้ตอนน้ีนางประกาศฐานะไปตามตรง ซปู๋ออว๋ินก็น่าจะไม่เผยพิรธุใดๆ  

ดงัน้ันนางจึงกล่าวต่อไปว่า "น่าเสยีดายเจนิเจนิไม่อยู่ท่ีนี ่ อาหารท่ีนางท�า

อร่อยย่ิงนัก ข้าชกัคิดถึงนางแล้วส"ิ

เจินเจิน? ซูเจินเจิน?!

หากซปู๋ออว๋ินยังไม่เข้าใจค�าบอกใบ้ของนางอกี เขาก็มสีมองเสยีเปล่า

แล้ว

แม้เขาได้เตรียมพร้อมอย่างเพียงพอ จนสามารถรักษาสีหน้า 

อันเรียบเฉยไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้สักนิด กระน้ันค�าพูดของนาง 

ก็ยังก่อคลื่นยักษ์ถาโถมในใจเขาอย่างห้ามไม่อยู่

ความหมายของหลิว่เชยีนหวงบอกใบ้เขาอย่างชดัแจ้งว่า...นางก็คอื

ซเูพียนจือ่!

เป็นไปได้อย่างไรกัน!
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ซปู๋ออว๋ินอาศัยแสงจนัทร์อนัอ่อนจางพิศมองซเูพียนจือ่อย่างจรงิจงั

ครู่หน่ึง ถึงพอจะกล้อมแกล้มเสาะพบเสี้ยวร่องรอยที่เป็นของสาวน้อย 

หน้าตาหมดจดในอดีตคนนั้นได้เลาๆ

เหน็กันอยู่ว่าซเูพียนจือ่ในถ�า้พันจิง้จอกคือขยะทีไ่ร้พรสวรรค์เชงิยุทธ์ 

จู่ๆ  นางกลบักลายมาเป็นอจัฉรยิะแห่งยุคผูม้กีายทิพย์ไม้วฒันะ และย่างเท้าสู่

ขัน้ช�าระไขกระดูกช่วงปลายด้วยวัยเพียงสบิหกปี กระน้ันเหล่าน้ีซปู๋ออว๋ิน 

ก็ไม่ได้รูส้กึเหนือความคาดหมายนกั เขาถงึขัน้เตรยีมใจไว้ก่อนแล้วด้วยซ�า้

ครึ่งปีมาน้ีนามของซูเพียนจื่อเจิดจรัสท�าเนียบผู ้แข็งแกร่งบน 

จารึกหยกพันเมฆาอย่างไร้ผู้เปรียบ ซูป๋ออว๋ินกับซูเทียนหวาล้วนรับรู้

กิตตศัิพท์ของนาง และเดาได้นานแล้วว่าอดตีทีน่างไร้พรสวรรค์เชงิยุทธ์นัน้ 

เป็นเพียงภาพลวงตา

สิง่ทีซ่ปู๋ออว๋ินคดิไม่ตกคอื...บนแขนขวาของนางมสีญัลกัษณ์สายโลหติ

รูปจันทร์เสี้ยวสีม่วงของสกุลซูแห่งถ�้าพันจิ้งจอกอยู่ชัดๆ นางตบตาคน

ตระกูลแพทย์ ถึงขัน้กลายมาเป็นทายาทสายหลกัท่ีสกุลหลิว่ให้การยอมรบั 

ได้อย่างไรกัน!

ซ�า้ตระกูลแพทย์ยังอนุญาตให้นางเป็นเจ้าของน�า้พุชพีวัตถุศกัดิสิ์ทธ์ิ

ประจ�าตระกูลอีก

หากมใิช่เพราะยืนยันฐานะของนางแน่ชดัแล้ว ไม่มตีระกูลโบราณใด

ยอมให้คนนอกได้ครองวัตถุศักด์ิสทิธ์ิประจ�าตระกูลของพวกตนหรอก

ทว่าหลิ่วเชียนหวงก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องสวมรอยเป็นซูเพียนจื่อ 

มาหลอกเขาเสียหน่อย อีกทั้งนามของซูเจินเจินก็ใช่ว่าศิษย์ทุกคน 

ในถ�า้พันจิง้จอกจะรูจ้กั แล้วนับประสาอะไรกับคนนอกถ�า้พันจิง้จอกเล่า  
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แต่ไรมาซูเจินเจินยังไม่เคยไปจากถ�้าพันจิ้งจอกสักครึ่งก้าวเลยด้วยซ�้า

เรือ่งทีซู่เจนิเจนิช�านาญการครวัมเีพียงซเูพียนจือ่ท่ีเคยอยู่ร่วมกับนาง

ถึงรู้กระจ่างกว่าใคร ซูป๋ออวิ๋นเองก็มารู้เอาทีหลัง เพราะได้ยินซูเพียนจื่อ 

เอ่ยถึงเป็นครัง้คราว

ทว่าความจริงของเรื่องนี้น่าตระหนกเกินไป แม้ซูป๋ออวิ๋นเชื่อถึง 

เก้าในสิบส่วนแล้ว ก็ยังคงอดไม่ได้ที่จะแคลงใจอยู่นิดๆ

"ข้ายังไม่เคยลิ้มลองรสมือของเจินเจินเลย ช่างน่าเสียดายนัก"  

ซูป๋ออวิ๋นพูดพร้อมใบหน้าที่เกลื่อนด้วยความเสียดาย

"จะไม่เคยลิม้ลองได้อย่างไรเล่า ซาลาเปาทีข้่าเอามาเลีย้งท่านครัง้นัน้ 

ก็คอืฝีมอืของเจนิเจนิ" ซเูพียนจือ่ย้ิมตอบ

คราวน้ีซูป๋ออว๋ินเชื่อสนิทใจแล้ว ครั้งเดียวท่ีเขาเคยกินอาหารฝีมอื 

ซูเจินเจินก็คือซาลาเปา และซูเพียนจื่อก็คือคนที่ประคองเอาซาลาเปา 

ออกมาเลี้ยงเขา เรื่องนี้มีเพียงเขากับซูเพียนจื่อที่ล่วงรู้ แม้แต่ซูเจินเจิน 

ก็ไม่แน่ว่าจะรู้ชัด

อเูยว่ียฟังหนุ่มสาวคูน้ี่หนึง่ถามหนึง่ตอบ เน้ือหาล้วนพูดถึงแต่ของกิน  

เขานึกไม่ถึงสักนิดว่าสองคนน้ีก�าลังแอบประกาศฐานะกันอยู่ ในใจจึง 

อดไม่ได้ทีจ่ะเกิดความร�าคาญระคนดูแคลนไม่น้อย 

ผู้ท่ีได้ช่ือว่าเป็นอัจฉริยะมือดีของวังศาสตร์เหล่าน้ีมีอะไรบรรจุ 

อยู่ในสมองบ้าง ที่แท้ก็รู้จักแต่กิน!

เขาเหลอืบมองอสูงิ อนิกุ่ย และหยางเหรนิท่ีน่ังกรรมฐานอยู่อกีด้านหน่ึง 

ในใจก็พลนัลอบรวักลองอย่างช่วยไม่ได้ แผนการของพวกตนจะส�าเรจ็ได้

แน่หรือ
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แม้นามของประมุขอูสิงได้หายสาบสูญไปจากท�าเนียบผู้แข็งแกร่ง 

บนจารึกหยกพันเมฆาแล้ว ทว่าเขามีพลังฝีมืออยู่ในข้ันทรงฤทธาอย่าง 

จรงิแท้แน่นอน ล�าพังพวกตนไม่ก่ีคนนี.้..จะต่อกรกับอสิูงไหวจริงๆ น่ะหรือ

หากล้มเหลวข้ึนมา พวกตนทัง้หมดก็ต้องจบสิน้อยูท่ี่นีส่ถานเดยีว

ทว่ามาถึงขัน้นีแ้ล้ว อเูยว่ียก็ไม่มหีนทางให้หันกลับอกี ต่อให้ตอนน้ี

เขาเสียใจภายหลัง อูสิงก็ไม่มีทางละเว้นเขาอยู่ดี

อูเยวี่ยย่ิงคิดก็ย่ิงหวาดหว่ัน ออกอาการตื่นกลัวพะว้าพะวังอย่าง 

ห้ามไม่อยู่

ราวกับสมัผสัได้ถึงความผดิปกตขิองเขา อนิกุ่ยท่ีหลบัตานัง่กรรมฐาน 

อยู่พลนัลมืตาถลงึใส่เขาอย่างเยียบเย็นปราดหน่ึง แววตาน้ันอดัแน่นด้วย 

ค�าเตอืน ท�าเอาอูเยว่ียผวาวูบจนต้องรบีหลบุตา

อูสงิคล้ายสมัผสัอะไรได้ จงึหันหน้ามองไปทางอนิกุ่ย แต่กลบัเห็น 

สองตาของอกีฝ่ายก�าลงัจ้องตรงแน่วไปทีเ่งาร่างอนัอรชรของหลิว่เชยีนหวง 

ออกอาการหื่นกระหายน�้าลายจวนจะหยดแหมะลงมาอยู่รอมร่อ อูสิง 

เหน็แล้วก็เยาะหยันนดิๆ อยู่ในใจ

เพราะผลกระทบจากวิชาทีฝึ่กฝน สหีน้าท่าทางของอนิกุ่ยจงึเหมอืน

คนลกัเพศกระตุง้กระต้ิง ทัง้ทีจ่รงิตัวตนน้ันเป็นบุรษุบ้าตัณหาไม่ธรรมดา

หยางเหรนิกับเขาได้ชือ่ว่าเป็นสามภีรรยากัน แต่ทีม่ากย่ิงกว่าน้ันคอื 

เป็นคู่หูท่ีร่วมฝึกวิชา ด้วยรูปโฉมเย่ียงน้ันของหยางเหริน ย่ิงท�าให้อินกุ่ย 

ที่มักมากอยู่แล้วไม่มีทางพึงใจในตัวนางจนเลิกแยแสหญิงงามอื่นไปได้

หรอก

อูสงินกึว่าเมือ่ครูท่ี่ลมปราณในร่างอนิกุ่ยผดิปกติไปเป็นเพราะบงัเกิด



20

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 4

จิตราคะต่อหลิ่วเชียนหวง เขาจึงไม่ติดใจอะไรอีก เพียงเตือนอินกุ่ยว่า  

"นางคือตัวประกันคนส�าคัญของพวกเรา ก่อนที่จะแลกได้หนอนพิษ 

สถิตวิญญาณกับพลอยมารศพมา ไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็ห้ามแตะต้องนาง  

ส่วนวันหน้าจะท�าเช่นไรก็สดุแท้แต่ใจเจ้า"

หยางเหรนิลมืตา ด่าทอผูเ้ป็นสามอีย่างดดุนัว่า "โจรบ้ากาม" จากนัน้ 

ก็ไม่พูดจาอกี

อินกุ่ยหัวเราะแห้งๆ สองหนเพ่ือกลบเกลื่อน ในใจลอบร�่าร้องว่า

หวาดเสียวยิ่งนัก

ความรูส้กึของอูสงิช่างเฉยีบคมและฉบัไวจนชวนตระหนก อกีเดีย๋ว

พวกตนลงมือจะต้องระวังรอบคอบให้มากๆ

เมื่อคิดว่าจะต้องลงมือกับอูสิงที่มีพลังวัตรสูงกว่าพวกตนช่วงใหญ่  

ในใจอนิกุ่ยมใิช่ไม่หวาดกลวั ทว่าหากพลาดโอกาสครัง้น้ีไป ชาตน้ีิพวกตน 

ก็อาจรอไม่ถึงวันทีจ่ะได้โค่นอสูงิและขึน้กุมอ�านาจในตระกูลไสยเวทอกีแล้ว

ขอเพียงนกึถึงสิง่ต่างๆ ในอดีต กับผลงานอันเกรยีงไกรในภายหน้า

เมื่อตนได้ปกครองตระกูล ตลอดจนอาศัยพลังของมารฟ้าสยบไปทั่ว 

ดินแดนพันเมฆา เพียงเท่าน้ีความพรัน่พรงึในใจของอนิกุ่ยก็ถูกกดข่มลงไป

อย่างรวดเร็ว

ซูเพียนจื่อกับซูป๋ออวิ๋นถูกกักกันพลังวัตร จึงไม่อาจได้ยินชัดว่า 

พวกอูสิงพูดคุยอะไรกัน

ซูป๋ออว๋ินพอกล้อมแกล้มสงบอารมณ์ตื่นตะลึงภายในใจลงได้  

ตอนน้ีเขาเข้าใจกระจ่างแล้วว่าเหตุใดซูเพียนจื่อต้องออกหน้ามาเป็น 

ตวัประกันร่วมกับเขา เขาจงึพูดอย่างรูส้กึผดิบาป "เหตใุดเจ้าต้องมาด้วย 
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เดิมทีควรเป็นข้าที่ปกป้องเจ้า"

ประโยคนีฟั้งเข้าหพูวกอเูยว่ียแล้วช่างเป็นค�าพลอดรกัเตม็ทีข่นานแท้ 

ทว่าซูเพียนจื่อเข้าใจความหมายของเขาดี จึงตอบปนย้ิมน้อยๆ "ท่าน

ปลอดภัยไร้เรือ่งราว วันหน้าถึงจะสามารถปกป้องข้า" และมาเป็นวัวเป็นม้า 

ให้ข้าได้น่ะส!ิ

แน่นอนว่าประโยคสุดท้ายนี้นางไม่พูดออกจากปากหรอก

อีกด้านหนึ่งบนเกาะเดือนเพ็ญ จ้าววังชี้แจงแผนเอาตัวรอดของ 

ซเูพียนจือ่ให้พวกเจิง้เทียนกังฟังจบ ก็ขอให้พวกเขารอสนับสนุนอยู่นอกรศัม ี

สิบหลี่ของเหมืองหิน จากนั้นจึงส่งพวกเขาออกจากห้องกรรมฐาน ส่วน

จ้าววังเองก็เตรยีมตวัเพ่ือไปรบัซเูพียนจือ่กับซปู๋ออวิน๋ตามล�าพังในวันพรุง่น้ี

พอเดินออกมาถึงนอกห้องกรรมฐาน เจิ้งเทียนกังก็เห็นบุตรชาย 

ยืนคอยตนอยู่ข้างดงไผ่สีเขียวขจี ผู้ที่ยืนอยู่ไกลๆ ตรงข้ามกับเจิ้งเฮ่าอี้ 

ยังมีฉินเฝ่ยซึ่งใบหน้าเกลื่อนไปด้วยความกลัดกลุ้มรุ่มร้อน

ทนัทท่ีีเหน็ว่าแขกของอาจารย์ออกมากันหมดแล้ว ฉินเฝ่ยก็ว่ิงปราด

เข้าห้องกรรมฐานไปหาอาจารย์โดยตรง วันนี้หากเขาไม่ถามให้กระจ่าง  

เกรงว่าต้องร้อนใจตายเป็นแน่

เจิ้งเทียนกังเดินเนิบนาบมาถึงเบ้ืองหน้าเจิ้งเฮ่าอี้ในระยะคร่ึงจั้ง 

ก็หยุดฝีเท้า

บทบาทท่ีเขาแสดงต่อหน้าบตุรชายเสมอมาก็คือบดิาผูเ้ข้มงวดและ

ผู้ก�าหนดแผนสูงสุดของวงศ์ตระกูล ประกอบกับเร่ืองบางอย่างที่เกิดข้ึน

ภายในครอบครัว จึงส่งผลให้บุตรชายไม่ชอบอยู่ร่วมกับเขานัก
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ระยะนี้ท่ีเขามาอยู่บนเกาะเดือนเพ็ญ เจิ้งเฮ่าอี้ก็ล้วนหลบหน้า 

ไม่พบเขาเลย ทว่าตอนน้ีบุตรชายกลบัเป็นฝ่ายมาคอยเขาอยู่ทีน่ี ่ แสดงว่า

ต้องมีเรื่องส�าคัญแน่

เจิ้งเฮ่าอี้สืบเท้ามาสองก้าว ขานเรียกพลางค�านับอย่างถูกต้อง 

ตามธรรมเนียม "ท่านพ่อ"

ทังเซินกับคนตระกูลเทวพยากรณ์ต่างก็เคยได้ยินเร่ืองราวเก่ียวกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างพวกเขาพ่อลกู ทกุคนจงึคลีย้ิ่มผงกศรีษะให้เจิง้เฮ่าอี ้

แล้วเป็นฝ่ายปลีกตัวจากไปทันที เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้พ่อลูกคู่น้ี 

ได้สนทนากันตามล�าพัง

"มเีรือ่งอนัใด" เจิง้เทียนกังถามด้วยสหีน้าน่ิงขรึมพลางประเมนิสีหน้า

ของบตุรชายเงยีบๆ

แม้เขาไม่พอใจกับท่าทีของเจิ้งเฮ่าอี้มาก กระนั้นยามได้พบหน้า 

บุตรชายท่ียอดเย่ียมจนท�าให้เขาภาคภูมิใจ เขาก็ไม่อาจข้ึงโกรธอีกฝ่าย

อย่างแท้จริงได้

อีกอย่างจะว่าไป เหตุที่ความสัมพันธ์พ่อลูกด�าเนินมาจนถึงขั้นนี้ 

บิดาคนนี้ก็ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่

เจิ้งเฮ่าอี้ไม่มัวอ้อมค้อมเอ่ยถามอีกฝ่ายตามตรงทันใด "ลูกอยากรู้

ขอรบั ศษิย์น้องเชยีนหวงมแีผนการอนัใดกับอาจารย์ใช่หรือไม่ การไปคร้ังนี้

แน่ใจได้หรอืว่านางจะกลบัมาอย่างปลอดภัย"

เจิง้เทยีนกังพลันผดุรอยย้ิมออกมานิดๆ "เจ้าห่วงใยศษิย์น้องเชยีนหวง

ของเจ้ามาก? เจ้าคงไม่บอกพ่อว่ามาถามแทนเจ้าหนูสกุลปูน่ัน่กระมงั"

เจิ้งเฮ่าอี้จนด้วยถ้อยค�า เมื่อครู่ขณะยืนคอยอยู่ตรงน้ี เขาเฝ้าถาม
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ตนเองไม่ต�า่กว่าหน่ึงหน เหตุใดจงึห่วงใยหลิว่เชยีนหวงถึงเพียงนัน้ ยามท่ี 

เห็นนางแสดงอาการเคร่งเครียดเป็นห่วงอวี๋ป๋ออวิ๋นอย่างโจ่งแจ้ง เหตุใด 

ในใจเขาถึงรูส้กึเปรีย้วฝาดและถือสาเรือ่งน้ีเป็นอย่างย่ิง

แม้เขาจะรู้ด้วยสติปัญญาว่าเรื่องนี้มีเลศนัยก็ตามที

เมื่อครู ่ฉินเฝ่ยท่ียืนอยู่ตรงข้ามกับเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่า 

ร้อนใจห่วงใยศิษย์น้องเชียนหวง ถึงข้ันขันอาสาให้คนตระกูลไสยเวท 

จับตัวไปแทนนางด้วยซ�้า ทว่าเขาเจิ้งเฮ่าอี้กลับได้แต่ยืนนิ่ง คอยให้บิดา 

หรอือาจารย์เดินออกมามอบค�าตอบท่ีแน่ชดัแก่เขาสกัข้อ

ความห่วงใยท่ีเขามต่ีอหลิว่เชยีนหวง...เป็นเพราะนางคอืศษิย์น้องหญิง

ร่วมอาจารย์กับเขาจรงิหรอื

หากวันนีผู้้ท่ีถูกตระกูลไสยเวทจบัตวัไปคอืฉนิเฝ่ยศษิย์พ่ีชายร่วมอาจารย์

กับเขาเล่า เขาไม่มทีางมายืนกระสบักระส่ายอยู่ท่ีน่ีเช่นนีเ้ด็ดขาด

เช่นน้ันเป็นเพราะนางคือสตรใีนดวงใจของปูเ่ฉนิอวีส่หายรกัของเขา 

ดังนั้นเขาจึงเผื่อแผ่ความห่วงใยไปถึงนางด้วยใช่หรือไม่

หากเขาเอาเหตุผลน้ีมาหลอกตนเองและผูอ้ืน่จรงิๆ แม้กระท่ังตวัเขา 

ก็ต้องรูส้กึว่าตนเองจอมปลอมสิน้ดี

ในที่สุดเขาก็ตรองจนเข้าใจกระจ่างอย่างย่ิงแล้ว ที่เขาห่วงใย 

หลิ่วเชียนหวงน้ันไม่ได้ข้องเก่ียวกับใครหรือเรื่องใดๆ ท้ังส้ิน ทั้งหมดนี ้

ล้วนเป็นเพราะเขาใส่ใจนาง จนกระทั่งก่อเกิดอารมณ์หวั่นไหวต่อนาง 

โดยไม่รู้ตัวและสุดที่จะยับยั้ง

ขอเพียงนางเผยโฉมต่อหน้าเขา เขาล้วนอดไม่ได้ต้องสังเกตนาง  

ต่อให้รอบข้างมผีูค้นมากมายสกัเพียงใด ผูท่ี้เขาใส่ใจอย่างแท้จรงิก็มแีต่นาง 
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ผู้เดียวเสมอ

ขอเพียงได้ยินวาจาท่ีไม่ให้เกียรตินางแม้สักคร่ึงประโยคจากปาก

ของปูเ่ฉินอวี่หรือใครคนอื่น เขาล้วนขุ่นเคืองใจอย่างไม่อาจข่มกลั้นไว้ได้  

ถึงขัน้เป็นเดือดเป็นแค้นย่ิงกว่าตนเองถูกลบหลู ่อยากจะไปสัง่สอนเจ้าคนท่ี

บงัอาจพูดจาสามหาวกับนางเด๋ียวน้ันด้วยซ�า้

ขอเพียงเหน็สายตาของนางหยุดพักบนร่างของผูอ้ืน่ ห่วงหาอาทรผูอ้ืน่

เป็นพิเศษ หรอืยิม้ละไมสนทนากับผู้อืน่อย่างออกรส เขาล้วนไม่อาจกดข่ม

อารมณ์หงดุหงดิรษิยา แทบอยากให้ในดวงตาของนางคงเหลอืเพียงเขา

เท่าน้ัน เฉกเช่นท่ีเขาปฏิบัติกับนาง

ในความทรงจ�าของเขานบัแต่แรกพบหลิว่เชยีนหวงบนภูเขาซิง่หลิน 

เขาก็รูส้กึคล้ายเคยพบนางมาก่อน บนตวัของเดก็สาวผูน้ีร้าวกับมมีนตร์เสน่ห์

อนัลีล้บับางอย่างท่ีชกัพาทัง้สายตาและหวัใจของเขา

ท่าทีท่ีนางรักษาระยะห่างและปฏิบัติกับเขาผิดแผกจากสตรีอื่น 

ยิ่งท�าให้เขาดึงความสนใจไปอยู่ที่ตัวนางมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว

จวบจนทุกวันนี้ เขาก็ยังคงรู ้สึกว่าหลิ่วเชียนหวงคล้ายปริศนา 

ที่ซ่อนความลับอยู่นับไม่ถ้วน และเป็นปริศนาที่ท�าให้เขานอนพลิกตัว 

กระสับกระส่าย คะนึงถึงไม่เสื่อมคลาย

แม้เขายังคงเคลือบแคลงกังขาในตัวนางย่ิงนัก กระน้ันเขากลับ 

ไม่อาจแยกแยะสกัเท่าไรแล้ว ท่ีแท้เขาก�าลงัสงสยัสิง่ใดจริงๆ หรือเพียงแค่

อยากหาเหตุผลสักข้อเพื่อให้ตนเองสนใจนางได้อย่างผ่าเผยกันแน่

ค�าถามของบดิาช่างตรงไปตรงมาเสยีจนท�าให้เขาตัง้ตวัไม่ตดิอยู่บ้าง 

ทว่าเขาก็เยือกเย็นลงได้อย่างรวดเรว็
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เขารูต้วัเสมอมาว่าสิง่ทีต่นต้องการคืออะไร และดแูคลนท่ีจะเล่นล้ิน

กลบเกลือ่นความจรงิในใจตน "ใช่ขอรบั ลกูชอบพอศษิย์น้องเชยีนหวง"

บุตรชายเปิดเผยย่ิงกว่าที่เจิ้งเทียนกังคิดเอาไว้มาก เขานึกว่า 

เมื่อคนหนุ่มอย่างเจิ้งเฮ่าอี้พลันถูกเปิดโปงความในใจ ต่อให้ไม่เขินอาย 

จนหวัเสยี ก็จะต้องพยายามสรรหาค�ามากลบเกลือ่น...เช่นเดยีวกับตวัเขาเอง

ในวัยหนุม่ เขาจงึนกึไม่ถึงว่าบตุรชายจะตอบตามตรงอย่างไม่สะทกสะท้าน

ได้เพียงนี้

นี่ท�าให้เขาไม่อาจยั่วเย้าหยั่งเชิงเจิ้งเฮ่าอี้ต่อไป

เจิ้งเทียนกังแอบถอนหายใจ ก่อนจะถ่ายทอดเสียงผ่านลมปราณ  

บอกเล่าแผนการของซูเพียนจื่อแก่บุตรชายคร่าวๆ แล้วพูดปิดท้ายว่า  

"ยายหนูสกุลหลิ่วคนนี้มีไหวพริบเฉียบแหลม ทั้งใจเด็ดรอบคอบ และ 

ที่หาได้ยากคือจิตใจอันดีงาม เป็นสตรีที่ไม่เลวจริงๆ"

อนัท่ีจรงิตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเจิง้หมิน่ได้พบหลิว่เชียนหวงบนภูเขาซิง่หลิน

ก็กลบัมาเอ่ยชมนางไม่ขาดปาก ต่อมาเมือ่หลิว่เชยีนหวงกลายเป็นเจ้าของ

น�า้พุชพี ทัง้ช่วยท่านปูร่องของเจิง้เฮ่าอีค้ลายวงล้อมทีเ่มอืงอู่เยว่ีย ก็ย่ิงท�าให้ 

คนสกุลเจิง้มคีวามประทบัใจอนัดีกับนางมากขึน้

การกระท�าต่างๆ นับแต่นางมาถึงวังศาสตร์ แม้แต่บุตรหลาน 

ตระกูลฝ่ายธรรมะก็มิอาจไม่เลื่อมใสจากใจจริง

อีกทัง้พักก่อนก็เหน็กันอยู่ว่าเป็นเพราะค�าเตอืนของนาง จ้าววังกับ

พวกเจิ้งเทียนกังถึงค้นพบพลอยมารศพที่ชวนตระหนกทั้งด้านปริมาณ 

และคุณภาพเหล่านั้นได้ ทว่าต้ังแต่ต้นจนจบ นางล้วนไม่เคยถือดีว่า 

มีคุณความชอบ ตรงข้ามยังรับสะสางปัญหาตกค้างที่ยุ ่งยากท่ีสุด 
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โดยไม่ปริปากบ่น

ผูน้�าตระกูลฝ่ายธรรมะทีเ่ข้าร่วมในเหตกุารณ์น้ีอย่างเจิง้เทียนกังกับ

ทงัเซนิ แม้เปลอืกนอกไม่ได้พูดอะไร ทว่าในใจล้วนชืน่ชมหลิว่เชยีนหวงผูน้ี้

เป็นอย่างย่ิง

หากบตุรชายสามารถตามเก้ียวนางมาอยูใ่นมอื เช่นนัน้ก็เป็นเรือ่งที่

ดงีามโดยแท้

ด้วยขุมก�าลังของตระกูลนักปกครอง ต่อให้ไม่ไปเก่ียวดองกับ 

ตระกูลเลื่องชื่ออื่นๆ ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนัก อีกท้ังชาติก�าเนิดของ 

หลิ่วเชียนหวงในสายตาสกุลเจิ้งที่เป็นตระกูลเก่าแก่แล้วยังเหนือกว่า

ตระกูลเทวโอสถกับตระกูลขุนพลสวรรค์ด้วยซ�้าไป

ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงตวัหลิว่เชยีนหวงเอง คณุสมบตัพิรสวรรค์ของนาง 

ไม่แพ้บตุรชายอัจฉรยิะของเขาแม้สักนิด วันหน่ึงข้างหน้านางต้องกลายเป็น 

ผูแ้ขง็แกร่งแห่งยคุไม่กีค่นบนดินแดนพันเมฆาอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะมองจากแง่มมุใด หล่ิวเชยีนหวงก็เป็นตวัเลอืกภรรยาท่ีดเีย่ียม

ส�าหรบับตุรชายของเขา

ทว่าหลังจากเจิ้งเฮ่าอี้ฟังแผนการของนางจบ หนุ่มน้อยกลับนิ่งคิด 

ไม่พูดจา แผนการนี้ดูเหมือนมีโอกาสส�าเร็จสูงยิ่ง เพียงแต่เขายังคงรู้สึก 

อยู่ตลอดว่าเรือ่งราวมไิด้เรยีบง่ายเพียงนัน้ อาจเกิดอบุตัเิหตอุะไรท่ีไม่อาจ

คาดการณ์ล่วงหน้าก็เป็นได้ เงาทะมึนปกคลุมหัวใจเขาชั้นแล้วชั้นเล่า  

ท�าอย่างไรก็ไม่อาจสลดัหลดุได้เสยีท.ี..

เงาจนัทร์คล้อยสูท่ศิตะวนัตก ในเหมอืงหินเงียบเชยีบไปท่ัวบรเิวณ 
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หลงัจากอนิกุ่ยลงัเลใจกลบัไปกลบัมา ในท่ีสดุเขาก็ปลกุปลอบความกล้า 

ลืมตาพูดกับอูสิงที่อยู่ข้างกาย "ท่านประมุข ข้าน้อยมีความคิดที่อุกอาจ 

อยู่เรื่องหนึ่ง ไม่รู้ว่าสมควรจะพูดหรือไม่"

อสูงิรูส้กึนานแล้วว่าคนืน้ีอกีฝ่ายดชูอบกลอยู่บ้าง นยัน์ตาหงส์ของเขา 

ปรอืขึน้นิดๆ ก่อนตอบเสยีงเรยีบเฉยว่า "อยากพูดก็พูดมาส"ิ

ภายใต้แสงจันทร์ ดวงหน้าอันหล่อเหลาของอูสิงยิ่งดูสง่างาม 

เหนอืสามญั ประกอบกับกลิน่อายความอหังการถือตวัของผูแ้ขง็แกร่งแห่งยุค 

ทีแ่ผ่ซ่านออกมาจากภายในสูภ่ายนอก ก็ย่ิงท�าให้เขาดนู่าหลงใหลเป็นทีส่ดุ

หยางเหรนิทีอ่ยูด้่านข้างได้ยินค�าสนทนาของบรุษุทัง้สองจงึเบนสายตา

ไปมอง พอนางเหน็อูสงิก็พลนัเผลอสติไปเลก็น้อยอย่างช่วยไม่ได้

อนิกุ่ยเหน็ทุกสิง่อยู่ในสายตา โทสะและความคบัแค้นในใจจงึพุ่งทลาย

ความหวาดหว่ันกริง่เกรงท่ีเขามต่ีออูสงิจนสลายไปในพริบตาเดยีว

ในอดีตไม่ว่าจะด้านรูปโฉมหรือพรสวรรค์ มีอย่างใดบ้างที่เขา 

ด้อยกว่าอสูงิ หากมใิช่เพราะถูกอกีฝ่ายจงใจหลอกล่อให้เขาฝึกวิชานอกรีต

อนัน่าสะพรงึชนิดน้ี เขาจะมสีารรปูสยดสยองท่ีเหมอืนคนก็ไม่ใช่ ผก็ีไม่เชงิ

เย่ียงน้ีได้อย่างไร!

เขาเสียสละมากเพียงนี้แล้ว สุดท้ายได้อะไรกลับมาบ้าง!

อูสิงข้ามหัวเขาไปน่ังต�าแหน่งประมุขอย่างง่ายดายไม่พอ ยังได้ 

กลายเป็นยอดฝีมืออันดับหน่ึงของตระกูล ซ�้าได้ความช่วยเหลือจาก  

'ท่านผู้นั้น' จนมีพลังฝีมือเท่ากับผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธา

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เดิมทีสมควรจะเป็นของเขาอินกุ่ยต่างหาก!

ขอเพียงก�าจดัอสูงิทิง้เสยี จากน้ันจดัการเอาพลอยมารศพ หนอนพิษ
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สถิตวญิญาณ และเสาหนิท่ีปิดผนกึมารฟ้ามาอยู่ในก�ามอื เขาก็จะกลายเป็น 

ผูม้คีณุงามความชอบสูงสุดในตระกูลไสยเวท และได้ขึน้เป็นประมขุคนใหม่ 

ทีเ่หมาะสมย่ิงกว่าใคร

อินกุ่ยตดัสนิใจเด็ดขาดแล้วก็ดีดน้ิวมอืเพ่ือกักเสียงสนทนา ก่อนจะ

พูดกับอูสิงต่อ "ข้าน้อยคิดว่าพวกเราตรงน้ีมีก�าลังคนตั้งมาก ผิดกับ 

เหวินเจินหรานท่ีต้องมาเพียงล�าพัง เหตุใดพวกเราจึงไม่ฉวยโอกาสน้ี 

ลงมอืให้ถึงทีส่ดุ ดกัซุม่เอาชวิีตเขา สร้างบารมแีก่ตระกูลไสยเวทของพวกเรา

เสียเลยเล่าขอรับ"

ข้อเสนอของอินกุ่ยมีแรงดึงดูดต่ออูสิงเป็นอย่างย่ิง ไม่ง่ายเลย 

กว่าที่อูสิงจะมีพลังฝีมือของผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธา ทว่าด้วยสาเหต ุ

บางอย่างท�าให้ไม่อาจติดท�าเนียบบนจารึกหยกพันเมฆาได้ แต่หากเขา

ฆ่าเหวินเจนิหรานจ้าววังศาสตร์ส�าเรจ็ นัน่ก็เท่ากับได้แสดงให้คนท้ังหมด

เห็นว่าเขามีพลังฝีมือเหนือกว่าเหวินเจินหรานแล้วมิใช่หรือ

เหวนิเจินหรานคอืทีส่บิของท�าเนยีบผูแ้ขง็แกร่งข้ันทรงฤทธา เพียง 

จัดอยู่ในระดับกลางล่าง ต่อให้การเอาชีวิตของเหวินเจินหรานยังไม่อาจ

ท�าให้เขาตดิห้าอนัดับแรก แต่อย่างน้อยก็จดัว่าอยู่ในสิบอนัดบัแรกแล้ว

ถึงตอนนั้นใต้หล้าน้ียังจะมีผู้ใดกล้าดูแคลนเขา กล้าดูเบาตระกูล

ไสยเวทอีก

ความคิดน้ีพอก่อตัวเป็นรูปร่างก็ไม่ต่างกับหญ้าป่าที่งอกเงยแล้ว

เตบิโตอย่างบ้าคลัง่อยู่ในใจเขา สดุจะขจดัท้ิงไปได้ กระน้ันเขาก็รูว่้าเรือ่งนี้

ท�าได้แค่คิด โอกาสส�าเร็จไม่มีสักเท่าไร

"เหวินเจินหรานแม้มาแลกเปลี่ยนตัวประกันกับพวกเราตามล�าพัง 
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ทว่าต้องวางก�าลังยอดฝีมือฝ่ายธรรมะอื่นๆ ไว้ละแวกใกล้เคียงแน่นอน 

ทันทีที่พวกเราลงมือกับเขา คนเหล่าน้ันก็จะแห่กันมาอย่างรวดเร็ว  

ถึงตอนนั้นฝ่ายที่ 'สองหมัดยากชนะสี่มือ' ก็จะกลายเป็นฝ่ายพวกเราเอง  

ต่อให้เหวินเจินหรานไม่ได้จัดวางผู้ช่วยไว้แถวน้ี หากเขาคิดหลบหนี  

พวกเราหลายคนที่นี่ก็หมดปัญญาจะรั้งเขาได้" อูสิงตอบอย่างคั่งแค้น

"หากพวกเรามีวิธีท�าให้เสียงปะทะกันที่น่ีไม่เล็ดลอดออกไป ท้ัง 

ท�าให้เขาหมดโอกาสจะปลกีตัวได้เล่าขอรบั" อนิกุ่ยคดิถึงจดุน้ีแต่แรกแล้ว 

จงึป้องปากหัวเราะเสยีงหวาน

เขากลัวก็แต่อูสิงจะไม่หลงกล ยืนกรานไม่ยอมเสี่ยงลงมือ

อสูงิสะท้านไปทัง้ร่าง ก่อนจะเอ่ยถามด้วยความต่ืนเต้นยินดี "จริงหรือ!"

อนิกุ่ยจบีน้ิวเล่นเส้นผมทีลุ่ย่อยู่รมิจอนอย่างกระหย่ิมได้ใจ พลางตอบ

เสยีงหยาดเย้ิม "หากข้าน้อยไม่มคีวามมัน่ใจเพียงพอ มหีรือจะกล้าหยิบยก 

ข้อเสนอทีเ่สีย่งภยัเช่นน้ี หากเกิดเรือ่งข้ึน ข้าน้อยก็ต้องพลอยจบสิน้อยู่ทีน่ี่ 

เช่นกัน"

อินกุ่ยขยิบตาให้หยางเหริน หยางเหรินก็รีบหยิบคันฉ่องห้าบาน 

ทีอ่ยู่ในสายคาดเอวเก็บทรพัย์ของนาง ย่ืนส่งมาถึงตรงหน้าอสูงิ "ท่านประมขุ 

ดสูเิจ้าคะว่าน่ีคอืสิง่ใด"

อูสิงรับมาดู "คันฉ่องห้าธาตุนภากาศ?! ไม่ถูกสิ นี่ไม่ใช่ของจริง  

อย่างมากก็เป็นเพียงของเลยีนแบบชดุหนึง่"

คนัฉ่องห้าธาตนุภากาศทีเ่ล่าขานกันในต�านานนัน้เป็นถึงวัตถุเซยีน

ชั้นยอดท่ีตกทอดมาจากเซียนหลอมศัสตรา ฐานะและพลังฝีมือของ 

เซยีนหลอมศสัตราจดัเป็นสบิอนัดบัแรกในยุคบรรพกาล ทว่าด้วยสาเหตุต่างๆ 
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ตระกูลนกัหลอมศัสตราทีเ่ป็นชนรุน่หลงัของเขาจงึเสือ่มถอยลงตามล�าดบั 

จนกระทั่งสาบสูญไปจากดินแดนพันเมฆา ไม่เหลือทายาทสายหลัก 

แม้สักครึ่งคน

คันฉ่องห้าธาตุนภากาศอันลือเลื่องจึงไม่รู้ว่าระเหเร่ร่อนไปอยู่ที่ใด

ส่วนตระกูลนักหลอมโลหะท่ีมีนามกระเดื่องอยู่ในปัจจุบัน เดิมท ี

เป็นเพียงบรวิารเลก็ๆ สาขาหนึง่ของตระกูลนักหลอมศัสตรา ทว่าตระกูล 

นักหลอมโลหะไม่เพียงสืบทอดต่อมา ยังได้บุตรหลานที่โดดเด่นดูแล 

มาถูกทาง เป็นเหตใุห้วงศ์ตระกูลรุง่โรจน์ขึน้เรือ่ยๆ จนกระทัง่บดัน้ีกลายเป็น 

ขมุก�าลงัชัน้ยอดไม่ก่ีกลุม่ในตระกูลฝ่ายเป็นกลางบนดนิแดนพันเมฆา

ความร้ายกาจสูงสุดของคันฉ่องห้าธาตุนภากาศคือสามารถเปิด 

ใช้งานพ้ืนท่ีลับได้ คันฉ่องชุดที่อยู่ตรงหน้าน้ีแม้เป็นของเลียนแบบ ทว่า 

หากเร่งอานภุาพเต็มก�าลงัก็เพียงพอจะเปิดพ้ืนทีล่บัขึน้มาใช้งานชัว่คราว

ถึงตอนน้ันพวกเขาประมือกับเหวินเจินหรานจ้าววังศาสตร์อยู่ใน 

พ้ืนทีล่บัท่ีเปิดใช้งานชัว่คราวน้ี ต่อให้สู้กันชนิดพลิกฟ้าคว�า่แผ่นดนิ คนนอก 

ก็จะไม่รูส้กึแม้เพียงนิด

อูสิงประคองคันฉ่องห้าธาตุนภากาศที่ท�าเลียนแบบขึ้นชุดนี้ไว้ 

อารมณ์คึกคักฮึกเหิมส่งผลให้สองตาของเขาลุกวาว เนิ่นนานกว่าจะ 

สงบเยือกเย็นลงได้

"คันฉ่องห้าธาตุนภากาศชุดน้ีเป็นเพียงของเลียนแบบ พ้ืนที่ลับ 

ท่ีเปิดขึ้นชั่วคราวจะมั่นคงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกเราท�าศึกกับ 

เหวินเจินหรานอยู่ข้างใน น่ากลัวว่าพ้ืนท่ีชั่วคราวน้ีอาจพังทลาย..." อูสิง 

ไม่ใช่คนมุทะลุที่รู้จักแต่บุกตะลุย ไม่ช้าเขาก็นึกถึงความเสี่ยงขึ้นมาได้
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พ้ืนที่ลับพังทลายมิใช่เรื่องเล่นๆ มันจะก่อให้เกิดพายุอันรุนแรงข้ึน 

ในพ้ืนที่ บิดป่ันพวกเขาทุกคนที่อยู่ด้านในจนแหลกเหลว ต่อให้เป็น 

ผูแ้ขง็แกร่งขัน้ทรงฤทธาก็มแีต่ทางตายสถานเดียว

อินกุ่ยเตรียมการกับหยางเหรินไว้ก่อนแล้ว จึงรีบชี้แจงทันที "สิ่งที่ 

ท่านประมุขเป็นกังวลน้ันถูกต้องย่ิง เพียงแต่คันฉ่องห้าธาตุนภากาศ 

ชุดเลียนแบบน้ีมีข้อดีอยู่ประการหนึ่ง นั่นคือต่อให้พ้ืนที่ลับชั่วคราว 

พังทลายลง คันฉ่องก็จะส่งพวกเรากลับสู่ท่ีเดิมก่อน จะไม่สร้างความ 

เสียหายใดๆ แก่พวกเราเลยขอรับ"

หยางเหรินพูดสนับสนุนอีกแรง "ต่อให้ล้มเหลว อย่างมากพวกเรา 

ก็แค่ฆ่าเหวินเจนิหรานไม่ส�าเรจ็ พวกเรายังมเีจ้าหนุม่กับนางหนสูองคนนัน่ 

อยู่ในมอื มหีรอืเหวินเจนิหรานจะดงึดนัเอาชวิีตพวกเราโดยไม่ไยดคีวามเป็น

ความตายของตัวประกัน"

เห็นชดัว่าค�าพูดประโยคนีเ้ข้าถึงจติใจของอสูงิ มหีลิว่เชยีนหวงกับ 

เจ้าหนุ่มวังศาสตร์น่ันอยู่ในมอื ต่อให้เหวินเจนิหรานถูกลอบปองร้ายแล้ว 

มปัีญญาท�าอะไรได้ วังศาสตร์ขึน้ชือ่ว่าเห็นความปลอดภัยของชวิีตศษิย์ 

เป็นส�าคัญ ไม่ว่าเหวินเจินหรานต้องเสแสร้งในฐานะจ้าววังก็ดี หรือ 

รักหวงแหนศิษย์ถึงเพียงนั้นจริงก็ช่าง ขอเพียงมีตัวประกันสองคนน้ี 

อยู่ในก�ามอื ต่อให้แผนสงัหารของพวกเขาล้มเหลว เหวินเจินหรานก็ได้แต่ 

เบกิตามองดพูวกเขาเดินส่ายอาดๆ จากไปเท่านัน้

ส่วนพลอยมารศพกับหนอนพิษสถิตวิญญาณ ค่อยนัดหมาย 

มาแลกเปลี่ยนกันใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ได้ เชื่อว่าเหวินเจินหราน 

ไม่กล้าปฏิเสธแน่
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จติใจของอสูงิหว่ันไหวอย่างรนุแรง เขาจงึทดลองใช้คนัฉ่องห้าธาตุ

นภากาศชุดเลียนแบบนี้เปิดพ้ืนที่ลับชั่วคราวข้ึน พอส่งบริวารขั้นเปลี่ยน 

เส้นลมปราณที่มาด้วยกันครั้งนี้เข้าไปหนึ่งคน เขาก็ขยับคันฉ่องห้าบาน 

เพ่ือยุบท�าลายพ้ืนท่ี ปรากฏว่าบริวารคนนั้นถูกส่งตัวกลับออกมาที่เดิม  

ก่อนพ้ืนท่ีลบัน้ันจะพังทลายลงจรงิๆ เสยีด้วย

อูสงิวางใจได้อย่างแท้จรงิเสยีท ีจงึพูดอย่างทะเยอทะยานเตม็ทีว่่า 

"วิเศษ! วิเศษย่ิง! เหวินเจนิหราน เจ้าต้องนึกไม่ถึงว่าวันตายของเจ้าจะมาถึง

เรว็เพียงน้ี!"

ทว่าพอคิดดูอีกมุมหนึ่ง เขาก็รู้สึกว่าผิดปกติอยู่บ้าง จึงพูดพลาง

ถลงึตาใส่อนิกุ่ยกับหยางเหรนิ "มขีองวิเศษเช่นน้ีอยู่ เหตุใดไม่รีบพูดแต่เนิน่ๆ 

หากพวกเราเตรยีมการแต่แรก จะไม่ย่ิงมัน่ใจได้เต็มเป่ียมหรอื!"

แม้อินกุ่ยกับหยางเหรินสองสามีภรรยาจะนอบน้อมเชื่อฟังเขา 

เป็นอย่างย่ิง ทว่าอสูงิก็ยังอดแคลงใจไม่ได้ เพราะเรือ่งนีป้ระจวบเหมาะ 

เกินไปแล้ว

อินกุ่ยท�าทีว่าแสนจะขุน่เคืองไม่พอใจภรรยา ก่อนแค่นเสียงฮกึล่าว 

"เรื่องนี้เจ้าจงชี้แจงเอง!"

หยางเหรนิพูดอย่างกระดากอาย "ขอท่านประมขุโปรดอภยั คันฉ่อง

ห้าธาตนุภากาศชดุเลยีนแบบน้ี ข้าน้อยได้มาจากมอืเจ้าหนูแซ่หลู่คนหน่ึง 

เมือ่สามวนัก่อน ข้าน้อยได้ยินเจ้าหนนัูน่คยุโวกับผูอ้ืน่ว่าตนเองเป็นทายาท 

สายหลกัของตระกูลนักหลอมศสัตรา อกีท้ังหน้าตาของเขาก็ขาวเกลีย้งเกลา 

ดงัน้ันข้าน้อยจงึสนใจ...ไปลิม้ลองเขาดูสกัหน่อย..."

"หญิงแพศยา!" ดูเหมือนอินกุ่ยจะเดือดดาลยิ่งนัก
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อูสิงย่อมรู้ว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นเช่นไร อินกุ่ยมักมาก หยางเหริน 

ก็ไม่ได้ดเีด่กว่าสามสีกัเท่าไร โดยเฉพาะคณุชายผูด้รีปูงามจากตระกูลใหญ่ 

นางยิ่งโปรดปรานเป็นพิเศษ

ทว่าด้วยสารรปูเย่ียงนีข้องนาง กระทัง่ภูตผเีหน็เข้าก็ยังต้องหลกีห่าง

สามเซ่อ* แล้วนับประสาอะไรกับบรรดาคุณชายหนุ่มๆ ทีม่ท้ัีงรปูโฉมและ

ฐานะเหนอืกว่าผูอ้ืน่หน่ึงขัน้ ดังนัน้โดยทัว่ไปนางจงึจบัคนมามอมยาก่อน 

คนหนุ่มเหล่านี้ตกอยู่ในเงื้อมมือนาง ต้องถูกหมิ่นเกียรติไม่พอ สุดท้าย 

ยังถูกวิชานอกรตีของนางรกุแทรกซมึ จงึมแีต่ทางตายสถานเดยีว

เรื่องพรรค์นี้ไม่นับว่าเชิดหน้าชูตาอะไร อีกทั้งได้ของวิเศษล�้าค่า 

มาโดยบังเอิญเช่นน้ี ไม่ว่าใครก็ต้องเกิดความคิดเห็นแก่ตัว ไม่แปลก 

ที่หยางเหรินจะปิดบังไม่บอกกล่าว

อสูงิย้อนนึกถึงเมือ่สามวันก่อน ระหว่างทางพวกเขาเคยพบชายหนุม่ 

เช่นน้ีจรงิๆ ตอนน้ันอสูงิไม่ได้เก็บมาใส่ใจ ท่ีหยางเหรินหายหน้าไปคร่ึงวัน

ค่อยรดุตามมาสมทบ คาดว่านางไปท�าเรือ่งนีม้านัน่เอง

อินกุ่ยสังเกตสีหน้าของอูสิง พบว่าอีกฝ่ายเร่ิมมีสีหน้าไม่เป็นมิตร  

จงึรบีดงึตวัหยางเหรนิคกุเข่ากับพ้ืนแล้วกล่าวขอขมา "เป็นเพราะข้าน้อย 

สองสามภีรรยาถูกภตูผล่ีอลวงจติใจ จงึคดิจะฮบุคนัฉ่องวเิศษชดุนีไ้ว้เสยีเอง  

ขอท่านประมขุโปรดลงโทษ"

ในใจอูสิงขุ ่นเคืองอยู่ไม่น้อยก็จริง ทว่านึกถึงงานใหญ่ที่จะท�า 

ถัดจากน้ี ในที่สุดเขาก็โบกมือ แสร้งพูดอย่างใจกว้างว่า "ช่างเถอะ เดิม 

นี่ก็เป็นของวิเศษที่พวกเจ้าได้มาโดยบังเอิญ พวกเจ้ายังรู ้จักเห็นแก ่
* หลีกห่างสามเซ่อ หมายถึงหลบให้ไกลเท่าท่ีจะไกลได้ โดย 1 เซ่อคือระยะทาง 30 หลี่ หรือประมาณ  
15 กิโลเมตร ใช้ในการเดินทัพในสมัยโบราณที่ทหารจะหยุดพักทุก 1 เซ่อ
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ผลประโยชน์ของตระกูลเราเป็นส�าคัญ เป็นฝ่ายมาสารภาพกับข้าอย่าง 

ชดัแจ้ง เรือ่งครัง้นีก็้แล้วไปเถอะ หากจดัการเหวินเจนิหรานส�าเรจ็ พวกเจ้า 

ก็นับว่าได้ท�าคณุไถ่โทษ"

"ขอรับ!"/"เจ้าค่ะ!" 

อินกุ่ยกับหยางเหรินค�านับขอบคุณติดๆ กันอย่างยินดีเป็นล้นพ้น  

ทัง้ท่ีในใจหัวเราะเยาะหยันไม่เลกิรา

ฝ่ายซูเพียนจื่อกับซูป๋ออว๋ินแม้ไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกันอยู่ 

ทว่าเห็นอินกุ่ยกับหยางเหรินทั้งคุกเข่าทั้งกราบกราน หนุ่มสาวท้ังสอง 

ก็รู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง

เมื่อขอบฟ้าทิศตะวันออกเริ่มปรากฏสีขาวพุงปลา* ขึ้นร�าไร อูสิง 

ก็หารอืกับอนิกุ่ยและหยางเหรนิเรือ่งจดัวางก�าลงัคนในปฏบิตักิารท่ีใกล้จะ

เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้ว

พวกเขามีก�าลังคนจ�ากัด บริวารขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณหกคนนั้น 

ไม่มนี�า้หนักใดๆ ในศึกตัดสนิกับผูแ้ข็งแกร่งขัน้ทรงฤทธา รงัแต่จะเป็นเป้า

รบักระสนุ ทว่าก็ยังสามารถให้ห้าในหกคนนัน้รัง้อยู่ด้านนอกเพ่ือควบคมุ 

คนัฉ่อง พยายามท�าให้พ้ืนท่ีลบัซึง่คันฉ่องเปิดขึน้ชัว่คราวน้ันม่ันคงย่ิงข้ึน 

อีกหน่ึงคนที่เหลือก็ให้รับผิดชอบเฝ้าคุมตัวประกันสองคนร่วมกับ 

อเูยว่ีย ส่วนอสูงิเองจะร่วมมอืกับอนิกุ่ยและหยางเหรนิซุม่โจมตีจ้าววังศาสตร์

อยู่ภายในพ้ืนท่ีลบั

พวกอูสงิระวังรอบคอบเป็นอย่างยิง่ หลงัจากให้ซเูพียนจือ่กบัซปู๋ออว๋ิน

น่ังเคียงกันและหันหลังให้พวกเขาแล้ว อูสิงก็ร่ายอาคมกักกันซ�้าอีกครั้ง 

* สีขาวพุงปลา ชาวจีนนิยมเปรียบเปรยสีของขอบฟ้าในเวลาใกล้รุ่งว่าสีขาวพุงปลา
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ท�าให้ทัง้สองไม่อาจพูดจาได้ จากน้ันค่อยให้บรวิารท่ีเหลอืซกัซ้อมปฏิบตักิาร 

ทีก่�าลงัจะเกิดข้ึนร่วมกันหลายรอบ

ต่อให้ซูเพียนจื่อเฉลียวฉลาดสักเพียงใด ก็ยากจะคาดคะเนว่า 

พวกเขาวางแผนอะไรอยู่กันแน่ นางจงึได้แต่แก้ปัญหาไปทีละเปลาะเท่านัน้

สีท้องฟ้าสว่างแจ้งขึ้นตามล�าดับ เวลาที่สองฝ่ายนัดหมายจะน�า

พลอยมารศพกับหนอนพิษสถิตวิญญาณมาแลกเปล่ียนตัวประกันนั้น 

ใกล้เข้ามาทุกที ซูเพียนจื่อย่ืนมือขวาไปจับหลังมือของซูป๋ออว๋ินไว้  

เตรียมพร้อมจะเก็บเขาเข้าดอกซวีหมีแล้วล่องหนจากไปทุกเวลา

ซูป๋ออวิ๋นนึกถึงเนื้อความที่นางเขียนลงบนฝ่ามือเขาเมื่อคืน จึง 

พลิกมือมากุมกระชับฝ่ามือนาง

ทนัใดน้ันเสียงกู่ร้องยาวหนหน่ึงก็แว่วมาจากทศิทางของฝ่ังทะเลสาบ...

นีค่อืสญัญาณลบัท่ีนางนัดแนะไว้กับจ้าววัง เมือ่เสียงกู่ร้องยาวดงัข้ึน นาง 

ก็จะปฏิบติัการทันที

ทว่าในช่วงหัวเลีย้วหวัต่อนัน้เอง ผูฝึ้กวิชาขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณของ

ตระกูลไสยเวทห้าคนท่ียนืโอบล้อมเป็นวงกลมก็ขยับตวั เผยคนัฉ่องวิเศษ 

ห้าบานออกมาโดยพร้อมเพรียง ซูเพียนจื่อกับซูป๋ออวิ๋นเพียงรู้สึกได้ว่า

ร่างกายพลนัเบาวูบ จากน้ันภาพเบ้ืองหน้าสายตาก็เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง

นี่มันเรื่องอะไรกัน! 

พอเห็นภาวะก่ึงครึ้มก่ึงสว่างอันเวิ้งว้างไร้ขอบเขตที่อยู่รอบตัว  

ซูเพียนจื่อกับซูป๋ออวิ๋นก็ออกอาการตอบสนองไม่ได้ไปชั่วขณะ

ในภาวะที่สถานการณ์ไม่แน่ชัดเช่นนี้ ซูเพียนจื่อยิ่งไม่กล้าบุ่มบ่าม

ลงมอื นางเพียงแสร้งท�าแตกต่ืน ถามพลางมองไปทางอเูยว่ียกับผูฝึ้กวิชา
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ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณอีกคนท่ีเฝ้าคุมอยู่ข้างกายพวกนาง "นี่คือที่ใด!  

พวกเจ้าคิดจะท�าอะไรกันแน่!"

อูเยวี่ยไม่ตอบ เพียงหัวเราะหึๆ อย่างเย็นชา

ซูเพียนจ่ือเดาได้เลาๆ ว่าพวกเขาคงคิดจะจัดการอาจารย์นาง  

สาวน้อยจึงอดไม่ได้ที่จะส�านึกเสียใจไม่หาย

หากนางล่องหนจากไปแต่แรก ไม่มัวห่วงหาก�าไลเก็บทรัพย ์

ที่พกติดตัวอูสิงวงน้ัน นางก็จะไม่ตกอยู่ในสถานท่ีอันตรายเย่ียงนี้ และ 

ไม่ท�าให้อาจารย์พลอยถูกผู้อื่นเล่นงานไปด้วยเด็ดขาด

ทว่าตอนนี้คิดอะไรก็สายไปเสียแล้ว

ซเูพียนจือ่ร้อนใจดัง่ถูกไฟแผดเผา ชัว่ครูใ่ห้หลงับรเิวณทีไ่กลออกไป 

ก็ปรากฏเงาคนวูบไหว อาจารย์ของนาง อสูงิ อินกุ่ย และหยางเหรินส่ีคน 

ล้วนปรากฏตวัขึน้พร้อมกัน

"พื้นที่ลับชั่วคราว?!" เสียงของอาจารย์ดังมาให้ได้ยินในยามนี้เอง

อสูงิเอ่ยกลัว้หวัเราะอย่างได้ใจ "นบัว่าเจ้าตาถึง! แต่เจ้าคงนกึไม่ถึง

แน่ว่าวันน้ีก็คอืวันตายของเจ้า!"

เขาพูดพลางชักทวนยาวสีด�าสนิทเล่มหนึ่งโจมตีไปหาจ้าววังศาสตร์

ทันที

เงาทวนพลันแยกร่างออกมานับพันหมื่น หอบเอาเสียงค�ารามของ 

ร้อยภตู พุ่งตวัไปทกัทายจ้าววังจากทุกสารทิศด้วยอานุภาพอนัแสนสะท้านขวัญ

อินกุ่ยกับหยางเหรินสองคนเฝ้าคุมอยู่ด้านข้าง เตรียมพร้อมลงมือ

สนับสนุนทุกเวลา จ้าววังพยายามรับมืออย่างสุขุมเยือกเย็น พริบตา 

เขาก็ประมือกับอูสิงไปหลายร้อยกระบวนท่าเป็นอย่างน้อย
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ฉวยจังหวะที่ท้ังสองก�าลังต่อสู ้พัวพัน อินกุ ่ยก็พลันหันหน้าไป 

ส่งสายตาให้อูเยวี่ย

อูเยวี่ยผงกศีรษะรับด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึม

ขณะเดยีวกันนัน้เอง อสูงิก็ตวาดเรยีกเสยีงก้อง "อนิกุ่ย หยางเหรนิ  

จงมาช่วยข้าอกีแรง!"

จ้าววังเลื่อนสู่ขั้นทรงฤทธามานานปี ในด้านการปรับใช้พลังและ 

ทักษะการต่อสู้ย่อมมิใช่ 'มือใหม่' อย่างอูสิงจะเทียบเปรียบได้ อูสิงยิ่งสู ้

ย่ิงหว่ันใจ ประกอบกับเขารูส้กึได้ว่าแรงปะทะมหาศาลจากศกึอนัดเุดอืดน้ี

ท�าให้พ้ืนที่ลับชั่วคราวเริ่มปรากฏเค้าลางว่าจะพังทลายแล้ว อย่างมาก 

ก็ประคองตวัได้อีกพักเดียว ฝ่ายเขาจะต้องรบีเผดจ็ศกึให้ได้โดยไว!

อนิกุ่ยกับหยางเหรนิประสานเสยีงกันขานรบั จากนัน้ก็ทะยานไปถึง

ด้านหลังของอูสิงแล้วเงื้อฝ่ามือทั้งคู่ขึ้นโดยพร้อมเพรียง...

ฉึก! 

นั่นคือเสียงราวของมีคมแทงทะลุวัตถุที่แข็งแกร่งคงทนบางอย่าง

"อ๊าก!" ตามตดิด้วยเสยีงโหยหวนอนัแหลมสงูชวนรนัทดใจ แม้กระทัง่

กลุม่คนในพ้ืนท่ีลับซึง่รูต้วัล่วงหน้า ก็ยังถูกเสียงร้องอนัน่าพร่ันพรึงนีส้ะท้าน 

จนขวัญกระเจงิ

ผู้ที่เปล่งเสียงร้องมิใช่จ้าววังศาสตร์ หากแต่เป็นอูสิง!

บนแผ่นหลังของเขามีกระบี่สั้นสีเงินยวงเพ่ิมมาสองเล่ม อีกท้ัง 

เสยีบมิดด้ามจนทะลวงออกจากร่าง ส่งผลให้เลอืดสดๆ พุ่งทะลกั สภาพ

ชวนสะพรึงเป็นอย่างยิ่ง

ขณะทีก่ระบีส่ัน้หน่ึงในสองเล่มนัน้กรดีทะลอุาภรณ์หลายชัน้ของอสูงิ 
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ยังกระทุง้เอาก�าไลเก็บทรพัย์ทีส่อดอยู่ในอกเสือ้วงนัน้หล่นตกพ้ืนด้วย

จ้าววังเองก็ถูกภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ท�าให้ตระหนกจน 

หน้าเปลี่ยนสีเช่นกัน เขานึกไม่ถึงสักนิดว่าขณะต่อสู้อีกฝ่ายจะแตกคอ

กันเอง โอกาสเช่นน้ีหาได้ยากย่ิงจรงิๆ ความกังขาระคนต่ืนตะลงึจงึเพียง 

วูบข้ึนในใจแล้ววับหาย พอจ้าววังกลับคืนสู่ความเยือกเย็นก็ฉวยจังหวะ 

รุกโจมตีอูสิงต่อเนื่อง ทุกกระบวนท่าล้วนเฉียบขาดไร้ไมตรี

ทันทีท่ีอินกุ ่ยกับหยางเหรินลงมือส�าเร็จในคราวเดียวก็พากัน 

ถอยห่างออกมา แต่เมือ่เหน็ก�าไลเก็บทรพัย์ทีร่่วงจากอกเสือ้ของอสูงิวงนัน้ 

พวกเขาก็พลันเคร่งเครียดไม่คลาย หมายจะย้อนไปชิงมันกลับมา

ทว่าเผชญิหน้ากับการโหมบกุอนัดเุดอืดของจ้าววัง กับการตอบโต้

ป้องกันตัวอย่างบ้าคลั่งของอูสิง สองสามีภรรยาไม่อาจประชิดเข้าใกล้ 

โดยสิ้นเชิง จึงได้แต่เบิกตามองอย่างร้อนใจเปล่า

เดิมทีพลังฝีมือของอูสิงเองก็ด้อยกว่าจ้าววังอยู่เล็กน้อย ซ�้าในห้วง

คับขันยังถูกบริวารท่ีตนไว้ใจพลันลงมืออ�ามหิต ด้วยสติที่แตกกระเจิง

ประกอบกับร่างกายท่ีบาดเจบ็สาหัส เขาจงึได้แต่ฝืนประคองตวัหลบหลกี

เพ่ือท�าให้เขาเจบ็หนกั กระบีส่องเล่มท่ีอินกุ่ยกับหยางเหรนิใช้เมือ่ครู่ 

ก็เป็นวัตถุเซียนเลียนแบบ แม้มิใช่ของแท้ ทว่าปราณเซียนอันบางเบา 

บนตัวกระบีก็่เพียงพอจะสยบวิชามารในร่างของอสูงิ ท�าให้ลมปราณของเขา

สบัสนยุ่งเหยิง พลงัฝีมอืลดฮวบ

"อนิกุ่ย หยางเหรนิ พวกเจ้าบงัอาจลงมอืกับข้าเชยีวหรอื! พวกเจ้า 

มันคนถ่อยไร้ยางอายลืมก�าพืดของตัวเอง!" อูสิงเต้นผาง เขาเพ่ิงเข้าใจ

กระจ่างว่าทุกสิ่งในวันนี้ล้วนเป็นหลุมพราง ตั้งแต่แรกเร่ิมอินกุ่ยกับ 
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หยางเหรินสองสามีภรรยาก็ซุ่มวางแผนปองร้ายเขา

อินกุ่ยดึงหยางเหรินถอยมาจนถึงข้างกายพวกซูเพียนจื่อ ก่อน 

พูดกลัว้หวัเราะคกิคักเสยีงหวาน "คนท่ีพวกเราสามภีรรยาต้องการก�าจดั 

ก็มีเพียงเจ้าเท่าน้ัน เจ้าตายแล้วพวกเราถึงจะได้สิง่ทีค่วรเป็นของพวกเรา

กลับคืนมา...เหวินเจินหราน โอกาสหาได้ยากย่ิง เจ้าสังหารอูสิงท้ิงเสีย  

พวกเราค่อยมาแลกเปลีย่นตวัประกัน ข้ารบัรองว่าศษิย์วังศาสตร์สองคนนี้

ของเจ้าจะปลอดภัยไร้กังวล!"

หากไม่เห็นอูสิงตายด้วยน�้ามือจ้าววังกับตาตนเอง อินกุ่ยกับ 

หยางเหรินก็ไม่มีทางวางใจเด็ดขาด

อกีอย่างก�าไลเก็บทรพัย์...ของส�าคัญทีส่ดุวงน้ันก็อยู่ตรงจุดทีอ่สิูงกับ

จ้าววังประมอืกันด้วย ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาสองสามภีรรยาก็ต้องเอามนัมา 

ให้ได้ ไหนๆ พวกเขาก็มซีเูพียนจือ่กับซปู๋ออว๋ินตัวประกันสองคนอยู่ในมอื 

รอจนทกุสิง่สิน้สดุลงแล้ว พวกเขาค่อยเรยีกให้จ้าววังส่งมอบก�าไลวงน้ันมา 

ก็ไม่มอีะไรยาก

จ้าววังไม่รู ้ว่าสิ่งที่อยู่ในก�าไลส�าคัญเพียงใด กระนั้นก�าไลวงน้ี 

พวกเขาก็ต้องเอาไปจากท่ีน่ีให้ได้ หาไม่ขืนปล่อยให้จ้าววังน�ากลับไป 

แล้วพบว่าข้างในมีเสาหินที่พังพินาศเหล่านั้นอยู่ ต่อให้เดิมทีไม่เห็นค่า

ของเสาหินสกันิด จ้าววังก็ต้องเกิดความสงสยั และน�าไปศึกษาอย่างละเอยีด

เป็นแน่

แม้พวกเขาเชื่อมั่นว่าจ้าววังไม่มีทางมองอะไรออกหรอก ทว่า 

ทุกเรื่องมีสิ่งไม่คาดฝันได้เสมอ ยังคงระวังไว้ก่อนเป็นดี
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ซเูพียนจือ่เหน็ว่าความสนใจของอนิกุ่ย หยางเหรนิ อเูยว่ีย กับบรวิาร 

ขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณคนนัน้ล้วนจบัอยูบ่นร่างผูแ้ขง็แกร่งขัน้ทรงฤทธา

สองคนท่ีก�าลงัปะทะเดอืดกันอยู่ข้างหน้า สาวน้อยรูว่้าโอกาสพลาดไปแล้ว 

จะไม่หวนคนืมา ขืนตอนนียั้งไม่ลงมอื นางก็จะไม่มโีอกาสลงมอือกีแล้ว

นางช�าเลืองมองซูป๋ออว๋ินแล้วกุมกระชับมือของเขา พร้อมกับที ่

ซูป๋ออว๋ินถูกนางเก็บเข้าสู่ดอกซวีหมีไปอย่างรวดเร็ว นางก็ใช้พลังพิเศษ

ของผีเสื้อซ่อนฟ้า ล่องหนหายวับไปเช่นกัน

นางว่ิงตะบงึตรงไปยังจดุท่ีก�าไลเกบ็ทรพัย์วงน้ันตกอยู่ทันทีโดยไม่ลงัเล

แม้แต่น้อย

ด้านหลังแว่วเสียงร้องอุทานของพวกอูเยว่ีย พวกเขาพลันพบว่า 

ซเูพียนจือ่กบัซปู๋ออว๋ินอนัตรธานไม่เหน็ร่องรอยไปพร้อมๆ กนั แต่ละคน 

ล้วนแทบไม่กล้าเชื่อสายตาตนเอง

48
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สิบจั้ง ห้าจั้ง สามจั้ง หนึ่งจั้ง ห้าฉื่อ สามฉ่ือ...ถึงแล้ว! ซูเพียนจื่อ 

คว้าหมับไปที่ก�าไลเก็บทรัพย์วงนั้นแล้วเก็บมันเข้าสู่ดอกซวีหมีไปทันที

ชัว่ระยะทางสัน้ๆ นีม้แีต่ค�าว่า 'อกสัน่ขวัญผวา' ท่ีจะใช้พรรณนาได้

ยังดีท่ีพลังล่องหนของผีเสื้อซ่อนฟ้าสามารถเมินเฉยต่อการโจมตี

เฉพาะจุดได้ทุกรูปแบบ ไม่เช่นน้ันยังไม่ทันจะว่ิงเข้ามาอยู่ในวงต่อสู้ของ 

ผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาสองคน นางก็ต้องถูกพายุหมัดกับพลังฝ่ามือ 

ที่ซัดโหมอยู่รอบด้านกระแทกตายไปเสียก่อน

แทบจะในอึดใจเดียวกันน้ัน พ้ืนที่ลับชั่วคราวที่พวกเขาอยู่น้ีก็เร่ิม 

พังทลาย ภาวะไร้น�า้หนกัถาโถมเข้าใส่อย่างรนุแรงทนัใด เพียงชัว่พรบิตา

แสงสว่างก็ปรากฏขึน้ท่ีเบือ้งหน้าสายตาอกีครัง้ ทุกคนในพ้ืนท่ีลับล้วนถูก

เคลือ่นย้ายออกมายังพ้ืนท่ีโล่งของเหมอืงหินเดิมนัน้แล้ว

ซเูพียนจือ่คดิว่าไหนๆ ก็ไม่มใีครมองเห็นหรือท�าร้ายนางได้ นางจงึ

นอนแผ่กับพ้ืนแล้วหอบฮกัเสยีเลย แม้ตอนนีน้างสามารถล่องหนหายตวั 

ทว่าเรีย่วแรงกบัความเรว็ล้วนไม่ต่างจากคนธรรมดา การว่ิงตะบงึเมือ่ครูน้ี่

นางทัง้เคร่งเครียดทัง้รุม่ร้อนใจ เพียงชัว่ครูส่ัน้ๆ จงึคล้ายสบูเอาพละก�าลงั

ของนางไปหมดสิน้

นางเพ่งจิตเข้าสู่ดอกซวีหมีไปอย่างไม่กล้าเบาใจ

ภายในพ้ืนท่ีลับของดอกซวีหม ีซปู๋ออว๋ินไม่ได้ตกอยูใ่นภาวะสลบไสล

ตามท่ีนางคดิไว้ ซ�า้ก�าลงัช่วยพวกเจ้าหมิะขนย้ายของในก�าไลเก็บทรพัย์ 

ออกมาอย่างมสีติแจ่มใสเป็นท่ีสดุ

ส่วนทีเ่หมอืงหนินี ้ ศึกใหญ่ระหว่างจ้าววังกับอสูงิก็ยังคงด�าเนินต่อไป 

เสยีงความเคล่ือนไหวอนัน่ากลวัได้ดึงดูดความสนใจของพวกเจิง้เทียนกงั
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กับทังเซินท่ีซุ่มรออยู่นอกรัศมีสิบหลี่แล้ว เสียงกู่ร้องยาวหนแล้วหนเล่า 

ดงัมาจากทกุสารทศิทันที พร้อมกับเสยีงกูร้่องยาวเหล่านัน้ พลงัอันกล้าแข็ง

สิบกว่าสายก็ล้อมกระชับเข้ามาทางนี้อย่างรวดเร็ว

อนิกุ่ย หยางเหรนิ กับพวกอเูยว่ียล้วนมองไปรอบทศิในอาการแตกตืน่ 

พลางเสาะหาร่องรอยของซเูพียนจือ่ ซปู๋ออว๋ิน รวมท้ังก�าไลเก็บทรัพย์วงน้ัน

อย่างเคร่งเครยีด

"เรียบร้อยแล้ว!" ภายในดอกซวีหมี เจ้าหิมะกับซูป๋ออว๋ินได้เทเอา 

ทุกสิ่งในก�าไลเก็บทรัพย์ออกมาจนหมด และตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่า 

ด้านในไม่มสีิง่ใดหลงเหลอือยู่อกี

ซูเพียนจื่อจึงกลิ้งตัวหนึ่งตลบก่อนจะลุกขึ้นเดินมาใกล้ๆ อินกุ่ย  

จากนั้นก็โยนก�าไลเก็บทรัพย์ที่ว่างเปล่าวงนั้นลงไปในกองหิน

ไม่ช้าอินกุ่ยก็ค้นพบก�าไลและคว้าหมับมาอย่างแสนยินดีปรีดา  

ก่อนจะน�าพาหยางเหรนิ อเูยว่ีย กับเหล่าบรวิารหนเีตลดิโดยไม่มวัสนใจ 

สิง่อืน่อกี

ตัวประกันในมือพวกเขาพลันหายสาบสูญไปอย่างน่าประหลาด 

หากพวกเขาปะทะกับผูช่้วยของจ้าววังทีก่�าลงัรดุมา น่ากลวัว่าคดิหลบหนี

คงไม่ง่ายดายเช่นน้ันแล้ว ถึงเวลาน้ีจะมัวห่วงพะวงพลอยมารศพกับ 

หนอนพิษสถิตวิญญาณอีกไม่ได้ พวกเขาท�าได้แค่คิดหาวิธีใหม่วันหน้า

เท่านั้น

พอเห็นอินกุ่ยฉวยก�าไลเก็บทรัพย์จากไปกับตา อูสิงก็โกรธจน 

กระอกัเลอืดออกมาหนึง่ค�าทนัท ีซึง่น่ันซ�า้เตมิให้เขาบาดเจบ็หนกัย่ิงขึน้ไป 

อีก



43

เอ ๋อเหมย

เรื่องมาถึงขั้นน้ี เขาเองก็รู้ว่าแค่หนีเอาชีวิตรอดได้ก็สุดแสนโชคดี 

แล้ว ไม่ว่าจะมารฟ้า คนทรยศ พลอยมารศพ หรอืหนอนพิษสถิตวิญญาณ 

ก็ล้วนไม่ส�าคัญเท่ากับชวิีตของตนเอง

อสูงิรูส้กึได้ว่ามพีลงัอนักล้าแขง็หลายสายอยู่ห่างจากท่ีน่ีไม่ถึงสามหลี่

แล้ว ไม่เหลอืเวลาให้เขาลังเลได้อกี ในท่ีสดุเขาก็ค�ารามด้วยโทสะ รีบหยิบ 

มกุวิเศษสดี�าสนิทเมด็หน่ึงออกมาบีบแรงๆ จนแหลก

พร้อมกับที่มุกวิเศษแตกร้าว เงาของปีกยักษ์สีด�าทะมึนท่ีแผ่กว้าง 

สามจัง้เตม็ๆ คูห่น่ึงก็พลนัปรากฏข้ึนบนแผ่นหลังของเขา ปีกยักษ์พอกระพือวูบ

ก็น�าพาร่างของอูสงิทะยานฝ่าทะลชุัน้เมฆไป

จ้าววังเพียงสะกิดปลายเท้าก็ไล่ตามไปซดัฝ่ามอืใส่เขาสามครัง้ตดิๆ กัน 

ทว่ามเีพียงฝ่ามอืแรกทีพ่อจะกล้อมแกล้มถากถูกสองเท้าของอสิูง

พอสองเท้าถกูโจมตี อสูงิก็แผดเสยีงหนหนึง่ กระน้ันการเคลือ่นไหว

ของปีกยักษ์หาได้หยุดชะงักไม่ พรบิตาเดียวก็พาเขาหายลบัไปท่ามกลาง

ผนืฟ้าอนัสงูลิว่

กลุ่มของอินกุ่ยไม่มีของวิเศษช่วยชีวิตอย่างอูสิง ระหว่างหลบหนี 

จึงพบกับผู้อาวุโสสองท่านของตระกูลเทวพยากรณ์ สองสามีภรรยา 

ไม่กล้าสูยื้ดเย้ือ จงึทอดท้ิงบรวิารไม่แยแสเสยีเลย หน�าซ�า้ยังขว้างระเบดิ 

'หมอกหมื่นกู่กร่อนกระดูก' อาวุธร้ายกาจท่ีสุดที่ท้ังสองพกติดตัวมา  

บีบให้คนตระกูลเทวพยากรณ์ต้องถอยห่าง ในขณะที่ฝีเท้าของท้ังสอง 

ยังคงหนีมุ่งลงใต้ไม่หยุดยั้ง

พวกเขาท้ังสองมีพลังวัตรไม่อ่อนด้อย ทั้งไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ  

หากต้องปะทะกันซึ่งหน้า พวกเขาก็ยังมีฝีมือเหนือกว่าผู้อาวุโสสองคน 
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ของตระกูลเทวพยากรณ์ ประกอบกับหมอกทีม่พิีษร้ายแรงหาใดเปรยีบน้ี 

ไร้ผู้ต้านขวางได้ ในที่สุดพวกเขาสองสามีภรรยาจึงหนีรอดส�าเร็จ

ทว่าบรวิารของพวกเขาไม่ได้โชคดเีช่นน้ัน มสีองคนถกูหมอกพิษโจมตี 

สลายกลายเป็นน�า้สดี�าเพียงกองเดียวในชัว่ไม่ก่ีอึดใจ

ส่วนยอดฝีมอืขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณของตระกูลไสยเวทอกีสีค่นทีเ่หลอื

กับอเูยว่ียล้วนถูกจบักุมได้ท้ังหมด

ทางด้านเหมอืงหิน ซเูพียนจือ่แน่ใจว่าหมดเรือ่งแล้วก็ปล่อยซปู๋ออว๋ิน 

ออกมาจากดอกซวีหมีก่อน จากนั้นตนเองก็หยุดใช้พลังพิเศษของผีเสื้อ

ซ่อนฟ้า เผยร่างตามมาติดๆ

จ้าววังคลายอาคมกักกันบนร่างของพวกเขา และตรวจสอบจน

แน่ใจว่าพวกเขาทั้งสองคนล้วนปลอดภัยจริงๆ ครั้งน้ีแม้ไม่อาจรวบคน

ตระกูลไสยเวทเข้าสู่ตาข่ายได้ท้ังหมดในคราวเดียว แต่จ้าววังก็รู ้สึก

ปลาบปลื้มมากแล้ว

วันนีห้ากมใิช่แผนเอาตวัรอดของซเูพียนจือ่ประสบผล ขนืคนตระกูล

ไสยเวทยงัคงมตีวัประกันอยู่ในมอื ต่อให้อสิูงเจ็บหนักเพราะเหตุขัดแย้งภายใน 

ล�าพังอนิกุ่ยกับหยางเหรนิก็สามารถท�าให้พวกจ้าววังตกเป็นฝ่ายถูกกระท�า

เช่นเดมิ พวกจ้าววังจะไม่มทีางประสบผลส�าเรจ็เช่นน้ีเป็นอนัขาด

คนทัง้กลุม่คมุตวัพวกอเูยว่ียท่ีตกเป็นเชลยไปขึน้เรอืกลบัวังศาสตร์

กันทันที

ซูเพียนจื่อนั่งอยู่ในตัวเรืออย่างแสนจะอารมณ์ดี ในใจคิดภาพว่า 

อนิกุ่ยกับหยางเหรินจะมสีหีน้าเช่นไรเมือ่พบว่าในก�าไลเก็บทรพัย์ทีไ่ด้ไป

ไม่มีอะไรอยู่ทั้งสิ้น นางยิ่งคิดก็ยิ่งขบขัน
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บทเรียนที่ส�าคัญย่ิงข้อหน่ึงในวิชากลลวงของสกุลซู...คือเมื่อวาง 

หลมุพรางกระท�าเรือ่งเลวร้าย ทางท่ีดท่ีีสุดควรจะถือโอกาสหาแพะรับบาป 

ทีเ่ป็นเป้าเด่นไว้สกัคน เช่นนีเ้มือ่กระท�าเรือ่งเลวร้ายเสรจ็สิน้ก็จะสามารถ

แสร้งท�าตัวเป็นผู้บริสุทธ์ิ อ�าพรางฐานะของตนได้ต่อไป และคราวหน้า 

ก็จะยังหลอกคนซ�า้ได้อีกด้วย

อีกเดี๋ยวพออินกุ่ยกับหยางเหรินพบว่าในก�าไลเก็บทรัพย์ว่างเปล่า  

สิง่แรกทีพ่วกเขาจะนกึถึงก็คืออูสงิมใีจระแวงต่อพวกเขาอยู่เช่นกัน ดงัน้ัน

จงึย้ายสิง่ของด้านในออกไปก่อนแล้ว

ส่วนอูสิงท่ีเห็นอินกุ่ยฉวยก�าไลจากไปกับตา หากคร้ังน้ีรอดตาย 

จากเคราะห์หนกั วันหน้าพักฟ้ืนหายดีแล้ว เขาก็ต้องไปเล่นงานพวกอนิกุ่ย

สุดก�าลังอย่างแน่นอน

ต่อให้อนิกุ่ยพูดว่าตนเองไม่ได้สิง่ของน้ันมา อูสงิก็ไม่มทีางเชือ่เด็ดขาด

ไม่มีใครนึกถึงหรอกว่าสิ่งของในก�าไลวงนั้นล้วนตกอยู่ในก�ามือ 

ของนาง...แม่นางน้อยผูม้พีลงัฝีมอืไม่เข้าขัน้สกันิดในสายตาของพวกเขา

ครั้งน้ีได้ดัดหลังยอดฝีมือแถวหน้าของตระกูลไสยเวทถึงสามคน 

กระทั่งจ้าววังอาจารย์นางกับเหล่ายอดฝีมือตระกูลฝ่ายธรรมะอ่ืนๆ ก็ยัง

ถูกนางตบตากันหมด ช่างน่าภูมิใจในความส�าเร็จเหลือเกิน!

ซูป๋ออว๋ินนั่งอยู่ตรงข้ามกับนาง เห็นสาวน้อยโฉมงามแห่งยุค 

ประดับย้ิมกริ่มอย่างวายร้ายไว้เกลื่อนใบหน้า เขาก็รู้สึกคล้ายก�าลัง 

อยู่ในห้วงฝัน

ขณะแยกจากซูเพียนจื่อท่ีถ�้าพันจิ้งจอก เขานึกไม่ถึงสักนิดว่า 

ยามท่ีสองคนได้กลบัมาพบกันอกีครัง้จะเป็นภาพเหตกุารณ์เช่นนี ้ เมือ่คืน 
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ผู้ที่อยู่รอบข้างล้วนเป็นคนตระกูลไสยเวท มีเรื่องราวมากมายที่เขา 

ไม่อาจไถ่ถามนางให้ละเอียด มีเพียงรอจนกลับถึงเกาะเดือนเพ็ญแล้ว 

ค่อยหาโอกาสสอบถามเรื่องราวในช่วงที่ผ่านมาให้รู้ชัด

หากท่านประมุขกับผู้อาวุโสใหญ่หานอาจารย์ของเขารู ้ว่านาง

เปลีย่นเป็นยอดเย่ียมถึงเพียงน้ี ท้ังสองท่านจะต้องปลืม้ปีติมากๆ เป็นแน่...

"เรื่องของข้า ท่านอย่าเพ่ิงบอกเขานะ" ซูเพียนจ่ือพบว่าซูป๋ออว๋ิน 

ก�าลังจับจ้องนางอยู่ จึงพลันนึกถึงเรื่องนี้และโพล่งเอ่ยเตือนออกมา

"ได้" ซูป๋ออวิ๋นผงกศีรษะรับปาก

'เขา' ที่นางเอ่ยถึง...ซูป๋ออวิ๋นย่อมรู้ว่าหมายถึงซูเทียนหวา

ตัวตนของซูเทียนหวาไม่ใช่คนเลวร้าย ทว่าอีกฝ่ายมีสายสัมพันธ ์

กับพวกซูม่านม่านศิษย์อาจารย์ดีย่ิง เขาเองก็รู้สึกว่าเรื่องน้ียังไม่เหมาะ 

จะเปิดเผยต่ออีกฝ่ายชั่วคราว 

บนเรอืมยีอดฝีมอือยู่จ�านวนมาก แต่ละคนล้วนหูตาเฉยีบคม ไม่ต้อง

ตัง้ใจสกัเท่าไรก็สามารถได้ยินสิง่ท่ีซเูพียนจือ่กับซปู๋ออว๋ินสนทนากัน ดงันัน้

หนุ่มสาวท้ังสองจงึพูดกันเพียงสองประโยคน้ี จากนัน้ต่างก็ไม่พูดอะไรอกี  

นิง่เงยีบอย่างรูใ้จกันดีย่ิง

อูเยว่ียไม่รูค้วามลบัของเสาหนิเหล่าน้ันแต่อย่างใด ทว่าต่อให้เขารู ้

ก็นกึไม่ถงึหรอกว่าอสูงิกับอนิกุ่ยจะย่ามใจจนเคยเผยความลบันีต่้อซเูพียนจือ่ 

ดังน้ันเมือ่ซเูพียนจือ่กับซปู๋ออว๋ินตอบเป็นเสยีงเดยีวกันว่าถูกอาคมกกักัน

ของอูสิงมาโดยตลอด ทั้งสองก็ย่อมไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้น

พวกจ้าววังคิดว่าซูเพียนจื่อเสี่ยงภัยใหญ่หลวงเพียงน้ีเพ่ือช่วยคน  

จึงไม่เคยคิดระแวงนางแม้แต่น้อย เพียงก�าชับก�าชาหนุ่มสาวท้ังสองว่า 
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กลบัไปแล้วช่วงน้ีอย่าได้ออกจากเกาะเดอืนเพ็ญ จากนัน้ก็ไม่ได้มาสอบถาม

อะไรทั้งสองอีก

ยามท่ีคนทั้งหมดเดินทางถึงเกาะเดือนเพ็ญ แขกเหร่ือจ�านวนมาก 

ยังคงอยู่บนเกาะ ในกลุ่มคนเหล่านี้มีผู้ท่ีใคร่รู้ใคร่เห็นอยู่จ�านวนไม่น้อย  

พวกเขาต่างก็แห่กันมาส�ารวจถึงท่าเรือด้วยตนเอง เพ่ือดูว่าพวกจ้าววัง 

ช่วยศษิย์วังศาสตร์สองคนกลบัมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

บนท่าเรอืคลาคล�า่ไปด้วยผูค้น แม้แต่ผูท่ี้อยู่เหนือใครอย่างเจิง้เฮ่าอี้ 

ปูเ่ฉินอวี่ และทังเซิ่งหยางซึ่งปกติจะไม่มาผสมโรงง่ายๆ ก็ล้วนยืนอยู่บน

ท่าเรอืรอคอยพวกจ้าววังกลบัมา

ขณะท่ีเรอืค่อยๆ แล่นเข้าใกล้เกาะเดือนเพ็ญ ซเูพียนจือ่มองออกไป

ทางหน้าต่างของตัวเรอื เห็นบนท่าเรอืมผีูค้นยืนออกันแน่น เสียงจ้อกแจ้ก

เกินเหตเุสยีย่ิงกว่าในตลาดนดั นางก็อบัจนถ้อยค�าไปพักหน่ึงอย่างช่วยไม่ได้

เรือ่งช่วยตวัประกันน่ีสนุกสนานน่าชมเพียงน้ีเชยีว จ�าเป็นต้องถึงขัน้น้ี

กันเลยหรอื

พอนางกับซปู๋ออว๋ินปรากฏตวัเคยีงไหล่กันบนดาดฟ้าเรอื ผูค้นบนฝ่ัง 

ก็ย่ิงโห่ร้องยินดีกันเสยีงกระหึม่

ผูท้ีรู่เ้รือ่งแผนของนางมเีพียงคนตระกูลแพทย์กับบตุรหลานคนส�าคัญ

ไม่ก่ีคนของตระกูลฝ่ายธรรมะท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยตัวประกันในวันนี้

อย่างพวกเจิ้งเฮ่าอี้ คนส่วนใหญ่ที่เหลือจึงล้วนอิจฉาซูป๋ออวิ๋นที่มีวาสนา

เทยีมฟ้าในด้านนารี

เจ้าหนูผูไ้ม่รูหั้วนอนปลายเท้าถึงกับได้ครองหวัใจของหล่ิวเชยีนหวง

หญิงงามอันดับหน่ึงแห่งวังศาสตร์แต่เพียงผู้เดียว ถึงข้ันท�าให้ยอดหญิง 
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ไม่ไยดีชีวิตยอมเสี่ยงตายเพ่ือเขาได้ เขาช่างดวงดีจนท�าให้ผู้อื่นสองตา 

แดงฉาน ในท้องอดัแน่นไปด้วยน�า้ส้มท่ีเปรีย้วจีด๊

ซูเพียนจื่อเพ่ิงจะก้าวเท้าขึ้นท่าเรือ โจวซู่เว่ิน พวกหล่ิวมู่ รวมท้ัง 

ฉินเฝ่ยที่ท�าตัวเหมือนคนคุ้นเคยต้ังแต่แรกพบ ต่างก็กรูกันมารายล้อม

พิจารณานางทั้งซ้ายขวา

โจวซู่เวิ่นถึงขั้นคว้าข้อมือนางมาตรวจชีพจรทันที

คนตระกูลไสยเวทช�า่ชองการท�าร้ายคนด้วยพิษกู่มนตร์ด�า ดงันัน้จงึ

มิอาจไม่ระวังป้องกัน

พอเหน็นางถูกห้อมล้อมอยู่ตรงกลางอย่างแน่นหนา ซปู๋ออวิน๋กร็ูว่้า

ตอนนี้มิใช่เวลาจะสนทนากับนาง จึงเพียงผงกศีรษะให้นางนิดๆ แล้ว 

เดินก้าวยาวๆ จากไป

ซูเทียนหวาที่อยู่ไม่ไกลนักก�าลังโบกมือให้เขาอยู่ พอเห็นเขาเดิน 

เข้ามาใกล้ ซเูทียนหวาก็รบีเดินรวบสามก้าวเป็นสองก้าวมาตบๆ แขนเขา 

ก่อนเอ่ยถาม "ท่านไม่เป็นไรกระมงั"

ซปู๋ออวิน๋คลีย้ิ่มพลางส่ายหน้า "ไม่เป็นไรหรอก เพียงตกใจไปหน่อย

เท่านั้น"

สิ่งท่ีท�าให้เขาตกใจที่สุดมิใช่อุบัติเหตุท่ีถูกตระกูลไสยเวทจับตัวไป 

หากแต่เป็นฐานะที่แท้จริงของหลิ่วเชียนหวงต่างหาก

ซูเทียนหวามองพิจารณาเขาอยู่ครู่หนึ่ง เห็นสีหน้าอาการของเขา

ล้วนเป็นปกตยิิง่ ถึงค่อยเบาใจได้เสยีท ีซเูทยีนหวามองไปทางซเูพียนจือ่ 

แวบหนึ่งก่อนจะย้ิมพูดเสียงเบาว่า "ท่านไม่รู้อะไร ตอนนี้ท่านเป็นบุรุษ 

ที่ถูกผู้คนริษยาชิงชังมากที่สุดในวังศาสตร์แล้ว ชนิดไม่มีคู่แข่งเลยเชียว 
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แม้กระทั่งเจิ้งเฮ่าอี้ก็ยังทาบท่านไม่ติด"

ซูป๋ออว๋ินถูกอีกฝ่ายทักขึ้นมา ถึงได้สังเกตว่าแววตาที่ศิษย์ชาย 

รอบข้างใช้มองประเมินเขานั้นมีแต่ความอิจฉา ริษยา และชังน�้าหน้า 

อย่างเห็นได้ชัด บางคนถึงกับเผยแววตาดุร้าย ราวกับจะกระโจนเข้ามา 

ดวลชี้ขาดกับเขาอยู่แล้ว

"ท่านไปสนทิกับหลิว่เชยีนหวงเพียงนัน้ต้ังแต่เมือ่ไรกัน" ซเูทยีนหวา

รูส้กึแปลกใจย่ิง เวลาส่วนใหญ่ซปู๋ออว๋ินล้วนอยู่กับเขา ตลอดครึง่ปีทีพ่วกเขา

มาอยู่ในวังศาสตร์ก็ไม่เคยไปมาหาสูกั่บหลิว่เชยีนหวงเลยสักนดิ

ซูป๋ออวิ๋นตอบปนย้ิมเฝ่ือน "เจ้าเลิกล้อข้าได้แล้ว ข้ากับนางไม่ใช ่

ความสัมพันธ์เช่นน้ัน เมื่อวานนางท�าเพ่ือช่วยข้า ถึงได้จงใจพูดให้ผู้อื่น 

เข้าใจผิด"

ค�าชี้แจงนี้ซูเทียนหวาค่อนข้างยอมรับได้ เพียงแต่จนแล้วจนรอด 

ในใจเขาก็ยังรู้สึกแปลกๆ กับหลิ่วเชียนหวงอยู่ดี ทั้งสัมผัสได้รางๆ ว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับซูป๋ออว๋ินไม่ได้เรียบง่ายเช่นท่ีอีกฝ่ายพูดอยู่

ตอนนี้

เขาอดไม่ได้ต้องมองไปทางหลิว่เชยีนหวงอกีหน ความรูส้กึทีไ่ม่อาจ

บรรยายด้วยถ้อยค�าชนิดนัน้ก็พลนัแจ่มชดัย่ิงกว่าเดมิ

รอบข้างมีสายตาแฝงนัยลึกล�้าสาดมาคู่แล้วคู่เล่า ต่อให้ซูป๋ออว๋ิน 

บรสิทุธ์ิใจก็ยังถูกสายตาดจุหนามแหลมเหล่าน้ันทิม่แทงจนไม่สบายไปทัง้ตวั 

เขาจงึดงึตวัซเูทยีนหวาไปจากสถานท่ีแห่งความวุ่นวายนีอ้ย่างรบีร้อน

ไม่ง่ายเลยกว่าที่ฝูอว๋ินจะแทรกตัวเข้ามาในวงล้อมของฝูงชนได้  

ฉินเฝ่ยท่ีมาเกาะติดหมายทอดไมตรีให้ซูเพียนจื่อพลันถูกมันสกัดออกไป
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อย่างไม่เกรงอกเกรงใจ จากนั้นมันก็ใช้จมูกคลอเคลียดวงหน้ารูปไข่ 

ของนาง

ซเูพียนจือ่สมัผสัได้ถึงความวิตกกังวลของมนั จงึย่ืนมอืกอดคอมนัไว้

ก่อนเอ่ยปากว่า "ข้าไม่เป็นไร เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะ"

ไม่เพียงแต่ฉินเฝ่ยที่เห็นนางสนิทสนมกับฝูอว๋ินแล้วรู ้สึกริษยา  

แม้กระทัง่หลิว่มู่ก็ยังบ่นอบุอย่างห้ามไม่อยู่ "เชยีนหวง เจ้าดกัีบอาชาเทพ 

ของเจ้ายิ่งกว่าพวกเราเสียอีก..."

ฝอูว๋ินร้องฮีอ้ย่างได้ใจก่อนกล่าว "รษิยาไปกป่็วยการเปล่า เชยีนหวง  

ท่านต้องชี้แจงความเข้าใจผิดเรื่องอวี๋ป๋ออว๋ินให้กระจ่างโดยด่วนเลยนะ  

ไม่เช่นน้ันเขาได้ยุ่งยากหนกัแน่ อกีอย่างท่ีส�าคญัท่ีสดุคอื...คนทีจ่ะก�านลั 

ของว่างให้ข้าก็จะน้อยลงไปด้วย! น่ีเป็นความผาสกุของข้า จะได้รบัผลกระทบ

เพราะเจ้าหนน่ัูนไม่ได้เชยีว"

ซเูพียนจือ่ขยิบตาพลางส่ือสารกับมนัผ่านกระแสจติ "เจ้าต้องมัน่ใจใน

เสน่ห์ของข้าส ิ ต่อให้วันหน้าข้าออกเรอืนไป ก็จะยังมผีูเ้ทิดทนูนบัไม่ถ้วน

ก�านลัดอกไม้เสบยีงมาให้เจ้าเช่นเดิม"

หนึ่งคนกับหนึ่งม้าต่างส่งเสียงหัวเราะแบบคนโฉดให้กันอยู่ในใจ

เจ้ิงเฮ่าอี้ ปู่เฉินอว่ี กับทังเซิ่งหยางสามคนยืนรอต้อนรับบรรดา 

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่กลับมาอย่างปลอดภัยอยู่บนท่าเรือ นอกจากทังเซิ่งหยาง

ท่ีใจสงบไม่ว่อกแว่กแล้ว อีกสองคนที่เหลือล้วนใจลอยไปไกล มัวแต ่

ลอบสังเกตความเคลื่อนไหวทางด้านของซูเพียนจื่ออยู่

ปูเ่ฉินอวี่ตัดพ้อกับเจิ้งเฮ่าอี้เสียงเบาว่า "เจ้าดูสิ เจ้าดู! ตัวบัดซบ 

ฉินเฝ่ยนั่น หน้าตากะลิ้มกะเหลี่ยอย่างกับอะไรดี ศิษย์น้องเชียนหวง 
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เห็นเจ้านั่นเข้าตาสิแปลก! เหตุใดเมื่อวานตระกูลไสยเวทท่ีสมควรตาย 

ถึงไม่จบัข้าไปเป็นตวัประกันนะ พรสวรรค์ของข้าก็อยู่สายธาตนุ�า้เหมอืนกัน  

ดนัปล่อยให้เจ้าหนแูซ่อว๋ีนัน่ได้ก�าไรไปเสยีอย่างนัน้"

คนปกตล้ิวนไม่คิดหรอกว่าการถกูจบัเป็นตวัประกันนัน้ได้ก�าไร ทว่า

แม้แต่เจิง้เฮ่าอีก็้ยังเกือบจะคิดเช่นนีอ้ย่างห้ามไม่อยู่เช่นกัน

หากได้อยู่เคยีงคูส่ตรท่ีีพึงใจ ต่อให้ต้องร่วมเผชญิเคราะห์ภยั ไม่ว่าใคร 

ก็ยินยอมพร้อมใจอย่างไร้ความแค้นเคืองกระมงั

"อีกเดี๋ยวข้ามีเรื่องหนึ่งจะพูดกับเจ้า" เจิ้งเฮ่าอี้เอ่ยอย่างจริงจัง

ใบหน้าของปู่เฉนิอว่ีฉาบด้วยท่าทอีนันิง่สงบสงูส่ง ท้ังทีจ่ริงความสนใจ

ทัง้หมดได้ลอยตามซเูพียนจือ่ไกลออกไปทุกทแีล้ว จวบจนเงาร่างของนาง

หายลบัตาโดยสิน้เชงิ เขาถึงได้สติคืนมา "เรือ่งอะไรเล่า"

น้อยย่ิงทีเ่จิง้เฮ่าอีจ้ะพูดกับเขาด้วยท่าทีระมดัระวังเพียงน้ี ปูเ่ฉนิอวี่ 

จงึอดไม่ได้ทีจ่ะอยากรู้

"กลับไปแล้วค่อยว่ากัน" เจิ้งเฮ่าอี้หลุบตากล่าว

"นี่ มีอย่างเจ้าที่ไหน มาพูดย่ัวให้อยากรู้แล้วก็อมพะน�า" ปูเ่ฉินอวี่

ประท้วง มีเรื่องส�าคัญอะไรถึงขั้นพูดกันที่นี่เลยไม่ได้

ตอนน้ีพวกอูเยว่ียเชลยตระกูลไสยเวทก็ถูกคุมตัวออกมาแล้ว  

เจ้ิงเฮ่าอีจ้งึไม่แยแสปู่เฉนิอว่ี เดนิข้ึนหน้าไปคารวะจ้าววงักับบดิาของตน  

อยู่ข้างนอกปูเ่ฉนิอว่ีต้องรกัษาภาพลกัษณ์ของตระกูลเทวพยากรณ์ จงึได้แต่ 

ข่มความอยากรูไ้ว้ แล้วเดินไปต้อนรบัผูอ้าวุโสสองท่านของตระกูลตน

เหตุที่การสอบวิชายุทธ์หนน้ีเขาผ่านพ้นมาแบบไม่สึกหรอก็เพราะ

มีตาเฒ่าสองคนนี้
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ใช่ว่าปู่เฉินอว่ีกลัวเกรงทังเซิ่งหยาง เพียงแต่เขาคือแบบอย่างของ

สุภาพชนรูปงามแห่งยุค เรื่องหยาบคายอย่างการตีรันฟันแทงกับผู้อื่น 

สดุชวิีตเย่ียงนัน้ท�าลายภาพลกัษณ์ของเขาเกินไป หากเล่ียงได้ก็พยายาม

เลี่ยงไปจะดีกว่า

การสอบวิชายุทธ์แบบเมื่อวานนั้นยอดเย่ียมเพียงใด ทั้งได้รักษา 

ภาพลกัษณ์อนัดีงามสง่าผ่าเผย ทัง้ได้มอบความเพลดิเพลนิอนัวิจติรตืน่ตา 

แก่ทกุคน หากมใิช่ต่อมาคนตระกูลไสยเวทมาก่อกวน เขาจะต้องมผีูเ้ทิดทนู 

เพ่ิมข้ึนอกีมากเป็นแน่

เหตวุุ่นวายทีเ่หนือความคาดหมายได้ยุตไิปข้ันหนึง่แล้ว แม้การสอบ

วิชายุทธ์ที่จัดขึ้นทุกๆ ครึ่งปีจะถูกท�าลายลง เหล่าแขกเหรื่อที่รุดมาเป็น 

การเฉพาะล้วนไม่ได้ชมการประลองอันน่าติดตามทีส่ดุของศษิย์ข้ันเปลีย่น

เส้นลมปราณ กระนัน้ก่อนจากกนั็บว่าพวกเขาได้ชมความครกึครืน้กันจน

เตม็อารมณ์อยู่ดี

ปู่เฉนิอว่ีเจ้าหนูทีไ่ม่อาจท�าให้ผูอ้ืน่วางใจได้นีย่้อมถูกผู้อาวโุสสองท่าน

ทีร่ดุมาจากสกุลปูค่ว้าตัวไปพร�า่อบรมอย่างดุดันตามระเบยีบ

ทันทีที่ปู่เฉินอว่ีออกมาจากห้องพักแขกที่ผู้อาวุโสทั้งสองใช้พ�านัก

ชัว่คราว เขาก็นกึถึงท่าทแีปลกพิกลของเจิง้เฮ่าอีใ้นวันน้ี จงึรีบว่ิงตรงไปหา 

สหายถึงท่ีพัก

เรอืนพักศิษย์ตระกูลนกัปกครองไม่มอัีนใดแตกต่างกับเรือนพักศษิย์

ตระกูลเทวพยากรณ์ ปูเ่ฉินอวี่ซอกแซกไปจนถึงนอกห้องของเจิ้งเฮ่าอี ้

อย่างช�านาญทาง พอผลักเปิดประตูเข้าไปโดยไม่แม้แต่จะเคาะเรียก  

เขาก็เปิดฉากถามโดยไม่รอช้า "มาๆๆ ไหนรีบว่ามาซิ เจ้ามีเรื่องอะไร 
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จะเปิดอกกับข้า"

ปู่เฉินอวี่พูดพลางล้มตัวน่ังไม่เป็นท่าบนเก้าอ้ีตัวโปรดของเจ้ิงเฮ่าอี้ 

ซ�้ายกเท้าพาดโต๊ะเตี้ยตัวเล็กที่อยู่ด้านหน้าแล้วเริ่มเขย่าขา

พฤติกรรมนี้ยังหลงเหลือบุคลิกอันสง่างามของทายาทตระกูล 

เทวพยากรณ์ตรงท่ีใด เห็นชดัว่าเป็นกิรยิาตามแบบฉบบัของอนัธพาลหวัไม้

ต่างหาก

เจิ้งเฮ่าอี้ยืนอยู่ริมหน้าต่าง พอได้ยินเสียงก็เหลียวมามองสหาย 

ปราดหนึง่ เขาเห็นสารรปูเย่ียงน้ีของปู่เฉินอว่ีจนชาชนิ อ่อนใจจนไม่มกีระทัง่

เรีย่วแรงจะถือสาแล้ว

เขาเดนิมาถึงตรงหน้าปูเ่ฉนิอว่ี ก่อนพูดอย่างจรงิจงั "ข้าอยากบอก 

เจ้าว่า...ข้าชอบพอหลิว่เชยีนหวง"

วาจานี้พอพูดออกจากปาก ในใจเขาก็ผ่อนคลายลงมาก

ปู่เฉนิอว่ีคอืสหายของเขา ดงันัน้เขาจงึไม่คิดจะปิดบงัความรูส้กึในใจ 

กับอกีฝ่าย โดยเฉพาะปูเ่ฉนิอว่ีชอบผลกัเขาออกไปเป็นสะพานเชือ่มสมัพันธ์  

เพ่ือให้ตนเองมเีหตุผลไปโผล่หน้าใกล้ๆ หลิว่เชยีนหวง

หากเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับหลิ่วเชียนหวงแม้แต่น้อย เช่นนั้นเขาก็ 

ไม่ถือสาสกันิดท่ีจะถูกปู่เฉนิอว่ีใช้ประโยชน์ แต่น่ีเขาค้นพบแล้วว่าตนเอง 

มีความรู้สึกต่อหลิ่วเชียนหวงมากเหลือเกิน หากเขายังช่วยท�าเร่ืองเช่นนี้

ให้ปูเ่ฉินอวี่ต่อไป เขาก็มิเพียงผิดต่อตนเอง หากยังผิดต่อสหายด้วย

ดงัน้ันเขาจงึขอยอมสารภาพกับปู่เฉนิอว่ีให้ชดัเจน แล้วมาแข่งขนักัน

อย่างเป็นธรรมจะดีกว่า

ตัง้แต่เลก็มารดาก็บอกเขาว่า...ความรูส้กึมใิช่สิง่ทีจ่ะยอมถอยแล้ว
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ยกให้กันได้ ชอบพอก็คือชอบพอ ไม่ชมชอบก็คือไม่ชมชอบ

การยกคนในดวงใจให้ผู้อื่นไปอย่างคิดเองเออเองน้ัน แท้จริงแล้ว

คือการลบหลู่ผู้อื่นอย่างร้ายแรงที่สุด

ปู่เฉินอว่ีคาดคิดไม่ถึงเลยว่าเจิ้งเฮ่าอี้จะเอ่ยถ้อยค�าเช่นน้ีกับเขา 

นัยน์ตาหงส์คู่งามจึงเบิกกว้าง จับจ้องอีกฝ่ายตรงๆ อยู่พักใหญ่ถึงค่อย 

ส่ายหน้ากล่าว "จะเป็นไปได้อย่างไรเล่า!"

"แล้วเหตใุดจงึเป็นไปไม่ได้" น้อยนกัท่ีเจิง้เฮ่าอีจ้ะสิน้เปลอืงความคดิ 

ไปคาดคะเนท่าทีของปูเ่ฉินอวี่ เพราะโครงสร้างสมองของอีกฝ่ายผิดแผก 

กับคนท่ัวไปอย่างเห็นได้ชดั ครัง้นีก็้ไม่ยกเว้น

หากเปลีย่นเป็นคนอืน่ล่ะก็ คนท่ีใจแคบหน่อยจะต้องต่อว่าต่อขาน 

เจิง้เฮ่าอีท้ีค่ดิไม่ซือ่ หมายหักหาญแทรกกลางเข้ามาแย่งชงิคนรักของสหาย  

ส่วนคนทีใ่จกว้างหน่อยก็จะเรยีกร้องให้แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม หรอืบางคน

อาจถึงขัน้ตดัสนิใจถอนตัวเพ่ือสหายเลยด้วยซ�า้

ทว่าท่าทีตอบสนองของปูเ่ฉินอวี่ยังคงแตกต่างไม่ซ�้าใครตามเคย

"เจ้าต้องเชื่อข้าสิ ข้าอุตส่าห์บอกเจ้าไปตั้งร้อยรอบแล้ว เน้ือคู ่

ตามดวงชะตาของเจ้าคอืซเูพียนจือ่ต่างหาก เจ้าจะเปลีย่นใจมามรีกัใหม่ 

ได้อย่างไรกัน" อารมณ์ไม่เห็นพ้องเกล่ือนทัว่ใบหน้าปูเ่ฉนิอวี ่น�า้เสยีงของเขา 

ก็ก�าลงัต�าหนิ 'ชายทรยศหลายใจ' อย่างเต็มที่

เจิง้เฮ่าอีจ้นใจย่ิงนกั "ตอนนีแ้ม้แต่ซเูพียนจือ่มรูีปโฉมเช่นไรข้าก็ยัง 

ไม่รู้แน่ชัดเลย"

"สักวันเจ้าก็จะรู ้แน่ชัดเอง พวกเจ้ามีวาสนาเป็นเนื้อคู ่กันตาม 

ดวงชะตา เจ้าต้องเชือ่มัน่ในค�าท�านายของข้าส ิอย่าหาว่าข้าไม่ได้เตอืนเจ้า 
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นะ เจ้าชอบพอศิษย์น้องเชียนหวงไปก็ไม่มีผลลงเอยที่ดีหรอก เพ่ือ 

หลกีเลีย่งความชอกช�า้ระก�าใจ เจ้าก็ถอดใจเสยีแต่เนิน่ๆ เถอะ!" ปูเ่ฉนิอว่ี

ยืนยันหนักแน่น

เจิ้งเฮ่าอี้ตอบอย่างหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกขึ้นว่า "ข้ายังไม่เคย

ทดลอง ย่อมไม่มวัีนถอดใจแน่ สิง่ท่ีเจ้าควรกังวลคือเจ้ามคู่ีแข่งมาเพ่ิมอีกคน 

แล้วต่างหาก"

"อย่างเจ้ามอีะไรให้น่ากังวลเล่า มสิูข้้าไปคดิว่าจะรับมอืเจ้าฉนิเฝ่ย 

สนุขัป่าบ้ากามตวัน้ันอย่างไรจะดกีว่า เจ้าน่ันไม่เพียงเป็นหอริมน�า้* ยงัใจกล้า

หนังหน้าหนา ซ�้าความคิดก็ละเอียดอ่อน เจนจัดนักเรื่องค�าลวงหวานหู  

ชอบอวดฉลาดช่างเอาใจอีกต่างหาก เจ้าไม่รู้หรอกว่าเขาเพ่ิงเสนอหน้า 

ที่วังศาสตร์น่ีแค่ไม่ก่ีวัน ก็ล่อลวงให้ศิษย์หญิงกลุ่มหน่ึงมาห้อมล้อม 

สนามฝึกยุทธ์ทุกวีวั่นแล้ว" ปูเ่ฉนิอว่ีไม่เก็บเอาเจิง้เฮ่าอีม้าใส่ใจสกันิดเดยีว 

ตรงข้ามกลับแสนจะกังวลกับฉินเฝ่ยเจ้าของรูปโฉมดอกท้อ

ถูกสหายสนิทควบต�าแหน่งศัตรูหัวใจมองเมินโดยส้ินเชิงเย่ียงน้ี  

เจิ้งเฮ่าอี้ไม่รู้ว่าควรดีใจหรือขุ่นเคืองกันแน่

ไม่มีผลลงเอยที่ดีใช่หรือไม่ คาดว่าหนน้ีค�าท�านายของเจ้าจะต้อง 

ผิดพลาดแล้ว...เจิ้งเฮ่าอี้เพียงยกยิ้ม ไม่พูดอะไรอีก

เมือ่กลบัถึงเรอืนพักศษิย์ตระกูลแพทย์ ซเูพียนจือ่ก็ปลกีตวัเข้าห้อง

โดยอ้างว่าเหน็ดเหน่ือยเหลือเกิน หลังจากล้างหน้าบ้วนปากแล้วนางก็ 

เอนนอนลงบนเตียง เพ่งจิตเข้าสู่ดอกซวีหมีไปตรวจยืนยันผลตอบแทน 
* มาจากส�านวน 'หอริมน�้าได้ชมจันทร์ก่อน' ใช้เปรียบเปรยว่าได้รับโอกาสหรือผลประโยชน์ก่อนเน่ืองจาก 
อยู่ใกล้กว่า



56

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 4

ที่ได้จากการเสี่ยงภัยในครั้งนี้

ตอนทียั่งอยู่บนเรอื นางสัง่การให้เจ้าหิมะสะสางสิง่ของท่ีเทออกมา

จากก�าไลเก็บทรพัย์ ตอนน้ีก็น่าจะสะสางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว

เสาหินกองน้ันซูเพียนจื่อยังไม่คิดไปแตะต้องชั่วคราว จึงให ้

เจ้าทองใหญ่กับเจ้าทองเล็กขนย้ายไปไว้ด้านข้างก่อน

ส่วนสิง่ของทีเ่หลอืล้วนได้เจ้าหมิะกบัเจ้าเจดิจ้าร่วมแรงกันจดัเรยีง

เป็นห้ากลุ่ม

กลุม่แรกคอืต�าราอกัษรของตระกลูไสยเวท รวมถึงคัมภีร์เคลด็วิชา 

พิษกู่มนตร์ด�าจ�านวนหนึง่ ราวย่ีสบิสามสบิเล่มได้ ท้ังหมดถูกแบ่งเป็นตัง้ๆ 

วางอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระเบยีบ

ซูเพียนจื่อมีความสนใจในตระกูลอันลึกลับนี้ย่ิงนัก พอดีมีสิ่งของ 

เหล่านีแ้ล้ว นางก็จะได้ท�าความเข้าใจตระกูลนีใ้ห้ชดัแจ้งในคราวเดยีว

กลุ ่มท่ีสองคือบรรดาขวดเอย กระปุกเอยที่บรรจุลูกกลอนกับ 

วัตถุอันตรายไว้มากมาย อาทิ หนอนพิษและยาพิษ เจ้าหิมะผู้รอบคอบ 

จงึหาหบีทีม่ฝีาปิดแน่นหนามาเก็บทุกสิง่ลงไปแล้วลัน่กุญแจ เพ่ือไม่ให้ใคร

เผลอไปแตะถูก และต้องตายอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่

กลุม่ท่ีสามคือศิลาวิเศษ แร่โลหะ กับกระดูกสตัว์อสูรทีดู่พิลึกกึกกือ

จ�านวนหน่ึง ซูเพียนจื่อไม่เคยศึกษาวิชาหินแร่ และไม่รู้วิธีหลอมศัสตรา  

ดังนั้นสิ่งของเหล่านี้จึงได้แต่วางพักไว้ชั่วคราว

กลุ่มที่สี่คือเงินตราท่ีใช้กันท่ัวไปในหมู่ผู้ฝึกวิชา...น่ันก็คือลูกกลอน

ช�าระกายกับลูกกลอนหลอมกระดูก ในจ�านวนน้ันถึงกับมีตั๋วลูกกลอน

มูลค่าสูงที่ออกโดยร้านค้าสกุลเป้ยอยู่ด้วย เจ้าหิมะตรวจนับถ่ีถ้วนแล้ว 
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ทัง้หมดมมีลูค่ารวมเท่ากับลกูกลอนช�าระกายราวหกแสนถึงเจด็แสนเมด็

ซูเพียนจื่อเหยียดหยามแรงๆ ในความยากจนข้นแค้นของอูสิง

ในฐานะตระกูลฝ่ายอธรรมด้วยกัน เพียงนึกถึงตระกูลเซียนขโมย 

ทีค่วกัลกูกลอนช�าระกายก�านลันางทีเดยีวถึงห้าล้านเมด็ ตระกูลไสยเวท 

ก็ช่างไส้แห้งเสียนี่กระไร

ส�าหรับกลุ่มท่ีห้าล้วนเป็นข้าวของจิปาถะต่างๆ แม้กระท่ังเส้ือผ้า 

ถุงเท้า รองเท้าก็ยังมีเลย ซูเพียนจื่อสุ่มพลิกคร่าวๆ ดูจากรูปแบบแล้ว 

น่าจะเป็นเครือ่งแต่งกายทีอู่สงิสวมใส่เป็นประจ�า

วิเคราะห์ดูก็รู้ได้ ก�าไลเก็บทรัพย์วงนั้นสามารถบรรจุซากเสาหิน 

ได้มากถึงเพียงนี้ พ้ืนท่ีลับด้านในนับว่าใหญ่โตไม่ธรรมดาทีเดียว ส่วน

สิ่งของสารพัดอย่างนี่ก็น่าจะเป็นสมบัติคู่กายที่อูสิงใช้ประจ�าวัน 

ด้วยความที่สิ่งของข้างในไม่ได้ล�้าค่าถึงเพียงนั้น ตอนที่อูสิง 

มอบก�าไลให้อินกุ่ยชั่วคราวเพ่ือน�าไปใช้เก็บซากเสาหินจึงไม่ได้ใส่ใจ 

จะย้ายข้าวของจิปาถะที่เก็บอยู่เดิมออกไปก่อน

อีกอย่างของวิเศษท่ีมีพ้ืนที่เก็บทรัพย์ใหญ่โตเป็นพิเศษน้ัน ใช่ว่า 

ผู้ฝึกวิชาคนไหนๆ บนดินแดนพันเมฆาก็จะมีได้

การหลอมสร้างของวิเศษชนดิน้ีต้องอาศัยเศษเสีย้วของพ้ืนทีล่บั ซึง่

ว่ากันว่าคือสิ่งที่เหล่าเซียนบรรพกาลทิ้งไว้บนโลกมนุษย์ ทว่าเศษเสี้ยว 

ของพ้ืนที่ลับเหล่านี้มีจ�านวนจ�ากัดและหาได้ยากยิ่ง คิดจะเสาะให้พบ 

จงึต้องดูทีโ่ชควาสนาด้วย

ต่อให้เป็นประมุขตระกูลไสยเวทอย่างอูสิง ก็ไม่มีทางครอบครอง 

ของวิเศษเก็บทรพัย์ได้หลายชิน้
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เช่นซูเพียนจื่อที่เสาะพบของวิเศษในธรรมชาติอย่างดอกซวีหม ี

สายพนัธ์ุเซยีนโดยบงัเอญินี ้ เรยีกว่าโอกาสน้อยกว่าหน่ึงในหมืน่ก็ไม่เกิน 

เลย

หลงัจากตรวจสอบผลตอบแทนในครัง้นีค้รบถ้วนแล้ว สิง่ทีม่คีณุค่า

สูงสุดก็น่าจะเป็นกองเสาหินท่ีว่ากันว่าปิดผนึกมารฟ้าอยู่ รองลงมาก็คือ

ต�าราของตระกูลไสยเวท

จิตของซูเพียนจื่อวนอ้อมเสาหินที่พังพินาศกองนั้นหลายรอบ

เสาหินบางส่วนมีความสูงเพียงครึ่งตัวคน ทว่าบางส่วนท่ีค่อนข้าง

สมบูรณ์มีความสูงเทียบเท่าคนสามสี่คนเลยทีเดียว ล�าเสาทุกต้นล้วนมี

ขนาดเท่าสองคนโอบ เมื่อสุมรวมกันหลายร้อยชิ้นส่วนจึงกลายเป็น 

หินกองโตดุจภูเขาลูกย่อมไม่มีผิด 

อูสงิบอกว่าจะประกอบชิน้ส่วนเสาหินเหล่าน้ีข้ึนใหม่เพ่ือคลายผนกึ

ให้มารฟ้าคืนชีพ

ที่แท้ขอเพียงประกอบเสาหินท้ังหมดเสร็จ ผนึกก็จะคลายออกเอง 

หรือว่ายังมีวิธีเปิดผนึกต่างหากอีก

เรื่องนี้ต้องรอบคอบเสียย่ิงกว่ารอบคอบ ไม่เช่นน้ันเกิดพลาดพล้ัง 

ปลดปล่อยมารฟ้าตนหนึ่งออกมาโดยท่ีไม่ได้เตรียมการแม้สักนิด ต่อให ้

ไม่มใีครรูว่้าซเูพียนจือ่เป็นคนท�า นางก็รูส้กึว่าตนเองคอืคนบาปไปช่ัวกาล

ซูเพียนจื่อใคร่ครวญอยู่ครู ่หน่ึง ก่อนจะสั่งการเหล่าสัตว์อสูร 

ในดอกซวีหมี "ระยะนี้พวกเจ้าก็ช่วยกันต่อเสาหินเหล่าน้ีเถอะ ทว่า 

จงอย่าประกอบให้เสรจ็สมบรูณ์ ชิน้ส่วนของเสาหนิต้นเดยีวกันเพียงวาง 

รวมเป็นกองไว้ก่อน เข้าใจหรือไม่"
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"เข้าใจแล้ว" เหล่าสัตว์อสูรพากันผงกศีรษะขานรับ

เจ้าหิมะเอ่ยถามข้ึนอย่างวิตกอยู่บ้าง "ท่านจะปลดปล่อยมารฟ้า 

ออกมาหรือ"

มนัเชือ่มัน่ในศลีธรรมของซเูพียนจือ่อย่างเตม็ที ่แต่ตอนนีค้วามหมาย

ของนางเหน็ชดัว่ามปีระสงค์จะปลดปล่อยมารฟ้าทีถู่กปิดผนกึอยู่ในเสาหิน

ออกมา

เจ้าหิมะไม่รูห้รอกว่ามารฟ้าร้ายกาจถึงระดบัใดกันแน่ ทว่ามารฟ้า 

คอืสญัลกัษณ์แห่งความน่ากลวัและชัว่ร้าย น่ีคอืความเข้าใจร่วมกันของ

มนษุย์และสตัว์อสรูทัง้หมดบนดินแดนพันเมฆา

"ข้ายังคดิไม่เสรจ็ แต่พวกเจ้าวางใจได้ ต่อให้วันใดข้าจะปลดปล่อยเขา

ออกมาจรงิๆ ก็จะไม่ยอมให้เขามโีอกาสได้ไปท�าร้ายใครตามอ�าเภอใจแน่"  

ซเูพียนจือ่ตอบ

นางคิดดีแล้วว่าวันหน้าเมื่อเลื่อนสู่ขั้นเปล่ียนเส้นลมปราณ นาง 

จะปิดผนกึสิง่ใดไว้ในดาวเทยีนเฉวยีนดวงทีส่ีข่องก�าไลแขนเจด็ดารา...สิง่น้ัน

ก็คอืมารฟ้าผูย่ิ้งใหญ่ตนหน่ึงน่ะส!ิ

แค่คิดนางก็รู้สึกว่า 'เลิศล�้า' ชะมัด!

ทว่าเงือ่นไขข้อแรกคอือานภุาพของก�าไลแขนเจด็ดาราจะต้องสยบ

และปิดผนึกมารฟ้าได้อยู่หมัด

ซูเพียนจื่อพลันฉุกคิดว่าค�าถามนี้นางน่าจะขอค�าชี้แนะจากผีเสื้อ 

ซ่อนฟ้าได้ อย่างไรเสียมันก็คือสัตว์เทพตัวจริงที่เคยอาศัยอยู่ในช่วงก่อน 

ยุคบรรพกาลด้วยซ�า้ไป ในช่วงเวลาน้ันก็น่าจะมมีารฟ้าแล้วกระมงั

ไม่ช้าผีเสื้อซ่อนฟ้าก็ให้ค�าตอบมา...ก�าไลแขนเจ็ดดาราสามารถ 
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ปิดผนึกสัตว์เทพอย่างมันก็น่าจะปิดผนึกมารฟ้าได้เช่นกัน เว้นเสียแต่ 

ซเูพียนจือ่จะดวงตกไปเจอมารฟ้าทีม่พีลงัฝีมอืแสนกล้าแข็ง ถึงขัน้ทดัเทียม 

กับเซียนไร้จริงผู้หลอมสร้างและเป็นเจ้าของเดิมของก�าไลแขนเจ็ดดารา

ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าโอกาสที่นางจะดวงตกถึงเพียงนั้นน่าจะไม่สูงนัก 

เซยีนไร้จรงิมพีลงัฝีมอืจดัอยู่ในสามอนัดับแรกของเซยีนบรรพกาลเชยีวนะ

มีบรรพชนที่เกรียงไกรก็ยอดเย่ียมเช่นนี้เอง ข้าขอสดุดีเซียนไร้จริง 

ผู้มีอิทธิฤทธิ์ไร้ขอบเขตเจ้าค่ะ!

ในใจซูเพียนจื่อแสนจะยินดีปรีดา นางถอนจิตออกจากก�าไลแขน 

เจด็ดารา ก่อนจะหลบัใหลไปอย่างสบายใจ

เพ่ือเป้าหมายอันย่ิงใหญ่ที่จะปิดผนึกมารฟ้า นับจากวันพรุ่งน้ีไป  

นางจะต้องมุง่มัน่พากเพียรหลอกคนเพ่ือเพ่ิมพูนพลงัฝีมอืโดยเร็ว 

พอเช้าวันรุ่งขึ้น ซูป๋ออวิ๋นก็มาเย่ียมเยียนซูเพียนจื่อตามท่ีนัดแนะ  

โดยอ้างว่ามาขอบคุณนางที่ช่วยชีวิต 

หลังจากท้ังสองเสร็จสิ้นการสนทนาลับ ในที่สุดซูเพียนจื่อก็ได ้

ผู้ช่วยมือดีที่ไว้ใจได้เพิ่มมาคนหนึ่งเสียที

นางไม่ได้ชีแ้จงต่อซปู๋ออวิน๋ถึงความสมัพันธ์ระหว่างการเผยแผ่ลทัธิ

กับพลังวัตรของนาง แต่เปลี่ยนวิธีพูดใหม่ว่านางได้เคล็ดวิชาพิเศษมา 

ชุดหนึ่ง สามารถเก็บรวบรวมพลังความเชื่อและแรงศรัทธาของชาวบ้าน 

มาใช้ประโยชน์ได้ ยิง่มผีูเ้ชือ่ถือในค�าสอนของเซยีนใจประเสรฐิมากเท่าไร 

พลงัท่ีนางจะหยิบยืมมาได้ก็จะย่ิงมากตาม

บนดินแดนพันเมฆาไม่เคยมีความเชื่อทางศาสนาท่ีก่อตัวเป็นรูป
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เป็นร่างอย่างแท้จริงมาก่อน ซูเพียนจื่อจึงต้องเสียน�้าลายไปยกใหญ่  

กว่าจะท�าให้ซูป๋ออวิ๋นเข้าใจว่าอะไรคือพลังความเชื่อและแรงศรัทธา

แม้ซูป๋ออว๋ินรู้สึกว่าชอบกล แต่เขาก็รู้กาลเทศะดีย่ิง ไม่ได้ซักไซ ้

ล้วงลึกให้มากความ

ผู้อาวุโสใหญ่หานผู้เป็นอาจารย์เคยก�าชับเขาก่อนจะออกจาก 

ถ�้าพันจิ้งจอกว่าทุกอย่างให้เชื่อฟังซูเพียนจื่อ ปกป้องและช่วยเหลือนาง 

อย่างเต็มที่

เ ม่ือก่อนเขาเพียงมีความรู ้สึกใกล้ชิดกับนางเป็นพิเศษ ทว่า 

หลังจากได้ประจักษ์ในทุกการกระท�าของนางที่ถ�้าพันจิ้งจอก ตลอดจน 

ได้รบักระบีส่ระลกึมาจากมอืของนาง ท่าทีของเขาก็เริม่เกิดการเปลีย่นแปลง 

อันละเอียดอ่อนขึ้น

จากเลื่อมใสชื่นชมที่นางยังคงยืนหยัดท่ามกลางภาวะอับจน 

ได้อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเปี่ยมด้วยไหวพริบปฏิภาณ สุดท้าย 

ความรู้สึกที่ไม่อาจทอดท้ิงและปวดใจแทนนางก็ค่อยๆ เปล่ียนมาเป็น 

ความปรารถนาท่ีจะปกป้องช่วยเหลือนางอย่างไม่อาจหักห้าม ถึงข้ัน 

ไม่ยินยอมปฏิเสธข้อเรียกร้องใดๆ ของนางทั้งสิ้น

เขาอยู่ในถ�้าพันจิ้งจอกก็เป็นบุคคลแถวหน้าในรุ่นหนุ่มสาว ต่อให้

อุปนสิยัมิใช่ผูท่ี้ชอบวางอ�านาจบาตรใหญ่ กระนัน้เขาก็มคีวามหย่ิงทะนง 

ในตนเอง จู่ๆ ในใจบังเกิดความรู้สึกท่ีต้องก้มหน้าเชื่อฟังเด็กสาวซึ่ง 

เยาว์วัยกว่าเช่นน้ี เขาน่าจะรูส้กึต่อต้านและหว่ันใจถึงจะถูก ทว่าเขากลับ

เต็มใจให้นางใช้สอยเสียอย่างนั้น

อีกทั้งความเป็นจริงก็ได้พิสูจน์แล้วว่าซูเพียนจื่อนั้นคู่ควร
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เพียงนกึว่านางท�าเพ่ือช่วยชวิีตเขา ถึงขัน้ยอมเสีย่งไปเป็นตวัประกัน

ของตระกูลไสยเวทอย่างไม่คิดถอยหลังกลับ เขาท�าเร่ืองเล็กน้อยเพียงนี้ 

เพื่อนางบ้างจะนับเป็นอะไรได้เล่า

ซเูพียนจ่ืออธิบายสิง่เหล่าน้ีจบก็เริม่สอบถามเร่ืองส�าคญัอกีสองข้อ

กับซูป๋ออวิ๋น

"ท่านอ�าพรางพลงัฝีมอืทีแ่ท้จรงิของตนเองได้อย่างไร อกีอย่างเหตใุด

ท่านเข้าไปอยู่ในดอกซวีหมขีองข้าแล้วจงึไม่สลบไสล"

"ก่อนทีข้่าจะออกจากถ�า้พันจิง้จอก อาจารย์เคยสอนวชิาลบัแขนงหน่ึง

ให้ข้า สามารถใช้ซ่อนเร้นพลงัฝีมอืได้ส่วนหนึง่ ทว่าจ�ากัดภายในขัน้เดยีวกัน

เท่านั้น เช่นตอนนี้ข้าอยู่ขั้นช�าระไขกระดูก อย่างมากก็ท�าให้ผู้อื่นนึกว่า 

ข้ามีพลังวัตรเพียงหน่ึงถึงสองร้อยแรงช้างสาร อยู่ในข้ันช�าระไขกระดูก 

ช่วงต้น แต่ไม่อาจอ�าพรางว่ามพีลงัวัตรแค่ขัน้เปลีย่นกระดกู" ค�าถามแรก 

ซปู๋ออว๋ินยังสามารถตอบได้ ทว่าค�าถามทีส่องเขาก็ไม่รูค้�าตอบเช่นกัน

"เก็บซ่อนได้เท่านี้ก็ยอดเย่ียมมากแล้ว อย่างน้อยก็สามารถท�าให้ 

ผู้อื่นเลิกแคลงใจว่าเหตุใดหลิ่วเชียนหวงถึงไม่ติดท�าเนียบผู้แข็งแกร่ง 

บนจารึกหยกพันเมฆา" ซูเพียนจื่อกล่าวอย่างโล่งใจ

พอนึกถึงอนัดบัอนัชวนผวาของนางบนท�าเนียบผูแ้ขง็แกร่ง ซปู๋ออวิน๋ 

ก็เงยีบขรมึไปทันตา

ว่ากันตามหลักแล้วเขาควรเป็นผู้พิทักษ์ของนาง ทว่าดูพลังฝีมือ 

ของนางเสยีก่อนส.ิ..เขารูส้กึว่าแรงกดดนัของตนเองกับซเูทยีนหวาหนักหนา

ย่ิงกว่าเดมิแล้ว

ทว่าพูดถึงเรื่องนี้ ซูป๋ออว๋ินก็พลันนึกถึงอูสิง "จ้าววังกับยอดฝีมือ
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ตระกูลฝ่ายธรรมะอื่นๆ บอกว่าอูสิงมีพลังถึงขั้นทรงฤทธาแล้วไม่ใช่หรือ 

แต่ช่ือของเขากลับไม่ปรากฏบนท�าเนียบผู้แข็งแกร่งสักนิด นี่มันเพราะ 

เหตุใดกัน"

ซเูพียนจือ่สองตาสว่างวาบ "เรือ่งนีข้้าจะหาทางสบืด ู ไม่แน่วันหน้า

อาจยืมมาใช้กับตัวข้าได้"

ทว่าตอนนียั้งคงต้องอาศัยวิชาลบัของซปู๋ออวิน๋มาอ�าพรางพลงัวัตร

ไปก่อน แม้กระทัง่จ้าววังยังมองพลงัวัตรท่ีแท้จรงิของเขาไม่ออก นีก็่พิสจูน์ 

ชดัว่าวิชาลบัน้ีไว้ใจได้ทเีดียว

ซูเพียนจื่อคือบุตรหลานสายหลักของถ�้าพันจิ้งจอก และย่ิงเป็น 

ผู้ถือครองวัตถุศักด์ิสิทธ์ิประจ�าตระกูล ไม่ว่าวิชาลับใดของถ�้าพันจิ้งจอก

นางก็มสีทิธ์ิเรยีนรูท้ั้งส้ิน ซปู๋ออว๋ินจงึเขียนเคล็ดวิชาลบันัน้จากความทรงจ�า 

แล้วยื่นส่งให้นางทันที

พอเก็บเคล็ดวิชาเรียบร้อยแล้ว หวนนึกถึงเรื่องที่ซูป๋ออว๋ินไม่เคย 

หมดสตใินดอกซวีหม ีซเูพียนจือ่ก็ยังคงรูส้กึกังขาอยู่บ้าง

นางเคยทดลองมาแล้วหลายครัง้ จ�านวนสตัว์อสรูท่ีดอกซวหีมคีวบคุม

ได้น้ันถูกจ�ากัดด้วยข้ันพลังวัตรของนาง ปัจจุบันจึงควบคุมได้อย่างมาก 

เพียงเก้าตวั ท้ังต้องเป็นสตัว์อสรูขัน้สามเท่านัน้

สัตว์อสูรตัวอื่นรวมทั้งฝูอวิ๋นเมื่อเข้าไปล้วนตกอยู่ในภาวะสลบไสล

ทันที

หรือว่ามนุษย์เข้าไปแล้วไม่อยู่ภายใต้ข้อจ�ากัดนี้

เน่ืองจากซูเพียนจื่อไม่ยินดีให้ผู ้อื่นล่วงรู ้ความลับของพ้ืนที่ใน 

ดอกซวีหมี และย่ิงไม่ใจด�าอ�ามหิตพอจะฆ่าคนปิดปาก ดังนั้นซูป๋ออว๋ิน 
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จึงเป็นคนแรกที่โชคดีได้เข้าไปในนั้น

ส่วนเรื่องที่อูสิงกับบริวารใช้คันฉ่องห้าธาตุนภากาศเปิดพ้ืนท่ีลับ 

มารับมือจ้าววัง ก็ช่วยจุดประกายความคิดให้นางอย่างหน่ึงเช่นกัน... 

วันหน้าหากนางต้องก�าจดัคูต่่อสูข้ัน้เดียวกันอย่างลบัๆ ในเวลาอนัรวดเร็ว 

นางก็สามารถเก็บคูต่่อสูเ้ข้าไปในพ้ืนท่ีลบัของดอกซวีหมแีล้วให้เหล่าสตัว์อสรู

รมุจดัการได้ใช่หรอืไม่

หากกระบวนท่านี้ใช้การได้ดี มันก็จะกลายเป็นไม้ตายส�าหรับ 

ป้องกันตัวและลอบสังหารศัตรูได้ในเวลาเดียวกัน ขอถามว่าผู้ฝึกวิชา 

ขัน้เดยีวกับนางยังจะมใีครต่อกรนางได้อีก

ต่อให้กองทพัสัตว์อสูรร่วมมอืกันแล้วยังไม่อาจจดัการคนผูน้ัน้ นางก็

สามารถกักขังอีกฝ่ายให้หิวตายทั้งเป็นอยู่ในพื้นที่ลับของนางได้อยู่ดี

ต่างจากพ้ืนท่ีลับชั่วคราวที่เปิดขึ้นโดยคันฉ่องห้าธาตุนภากาศ  

พ้ืนที่ลับในดอกซวีหมีสายพันธุ ์เซียนนั้นมั่นคงกว่าอย่างเห็นได้ชัด  

ประกอบกับถูกปลกุเร้าด้วยพลงัเซยีนของก�าไลแขนเจด็ดารา โดยรวมแล้ว

จึงมีโอกาสเป็นศูนย์ที่คู่ต่อสู้ขั้นเดียวกันเข้าไปแล้วจะท�าลายพ้ืนที่ลับ 

หนีออกมาได้

อีกอย่างหากเหล่าสตัว์อสรูวางกับดกัอยู่ข้างในล่วงหน้า ต่อให้เป็น 

ผู้ฝึกวิชาขั้นเดียวกันท่ีแข็งแกร่งสักเพียงใด ก็มีแต่ถูกเด็ดชีพในพริบตา 

สถานเดยีว

ซูเพียนจื่อย่ิงคิดก็ย่ิงฮึกเหิม แทบอยากหาเป้าหมายที่เหมาะสม 

สกัคนสองคนมาทดลองดเูดีย๋วน้ีเลย ทว่าในวังศาสตร์ล้วนเป็นศิษย์ร่วมส�านัก

ของนาง ยังคงรอวันหน้าเจอศัตรแูล้วค่อยทดลองจะดกีว่า
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นางหารือกับซูป๋ออว๋ินเป็นดิบดี นัดหมายกันว่าพอถึงวันหยุดของ 

วังศาสตร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า นางจะโน้มน้าวจ้าววัง ขอให้พวกนาง 

ได้ไปเผยแผ่ลทัธิหลอกคนละแวกทะเลสาบดาวเดอืนต่อ จากนัน้นางก็ส่ง 

ซูป๋ออวิ๋นจากไป
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ซูป๋ออวิ๋นเพิ่งจากไปไม่ทันไร พวกหลิ่วมู่สามคนก็กลับมา

การสอบวิชายุทธ์ของวังศาสตร์แม้เตรยีมมาตรการความปลอดภยัต่างๆ 

ไว้อย่างเตม็ท่ีแล้ว ทว่าก็ยังคงมศีษิย์จ�านวนหนึง่ได้รบับาดเจบ็อย่างไม่อาจ

หลกีเลีย่ง หลงัจบการสอบทกุครัง้ พวกหลิว่มูใ่นฐานะศษิย์วิชาแพทย์จงึ

ต้องไปเป็นลกูมอืให้ท่านครผููช่้วยและท่านครโูจวซูเ่ว่ินในการเยียวยาดแูล

ศิษย์ที่บาดเจ็บ ดังน้ันวันน้ีพวกเขาจึงไปรายงานตัวท่ีฝ่ายวิชาแพทย์กัน 

ตัง้แต่เช้า

ทนัททีีเ่หน็ซเูพียนจือ่ หลิว่มูก็่พูดขึน้อย่างคกึคกั "เชยีนหวง จ้าววัง

บอกว่าอีกสามวันจะให้ศิษย์พ่ีเจิ้ง ศิษย์พ่ีจิน กับศิษย์พ่ีเถี่ยประลองกัน 

อย่างเปิดเผย ช่างวิเศษยิง่นกั! ข้านกึว่าตระกูลไสยเวทมาก่อกวน ครัง้นี ้

จะอดชมพวกศิษย์พี่เจิ้งแสดงฝีมือแล้วเสียอีก"

"จรงิหรอื!" ซเูพียนจือ่อยากเปิดหเูปิดตามานานแล้วว่าอจัฉรยิะหนุม่

49
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อนัดบัหนึง่แห่งดินแดนพันเมฆาผูล้อืนามนีม้พีลงัฝีมอืทีแ่ท้จรงิเป็นเช่นไร

"ก็ต้องจริงแน่นอนอยู่แล้ว ตอนนี้ลือกันไปท่ัววังศาสตร์เชียวล่ะ  

ได้ยินว่าศษิย์พ่ีจนิกับศิษย์พ่ีเถ่ียเป็นคนไปเรยีกร้องด้วยกัน พวกเขาก�าลงั

จะเรียนจบออกจากวังศาสตร์แล้ว ทว่าเพราะตระกูลไสยเวทมาก่อกวน 

ท�าให้พวกเขาพลาดโอกาสประลองฝีมอืกับศษิย์พ่ีเจิง้ พวกเขาจงึไม่อาจ 

ท�าใจยอมรบัได้" พอหลิว่มูพู่ดถงึเหล่าบคุคลระดบัขวัญใจของศิษย์วังศาสตร์ 

ใบหน้าของเขาก็ฉาบด้วยความเลือ่มใสเช่นกัน

พูดถึงเฉาเชา เฉาเชาก็มา* ขณะที่หลิ่วมู่ก�าลังคุยจ้อไม่หยุดปาก 

เจิ้งเฮ่าอี้หนึ่งในตัวเอกที่เขาเอ่ยถึงก็พลันมาเยือน

"อาจารย์มเีรือ่งจะสนทนากบัพวกเรา ท่านจงึให้ข้ามาตามเจ้าไปยัง

ทีพั่กของท่านพร้อมกนั" เจิง้เฮ่าอียื้นคลีย้ิ่มน้อยๆ อยู่หน้าประตเูรอืนพักศษิย์

ตระกูลแพทย์ นยัน์ตาด�าขลบัทีท่�าให้ซเูพียนจือ่ยากจะลมืเลอืนตัง้แต่แรกพบ 

คูน่ัน้แลดลูุม่ลกึแพรวพรายเป็นพิเศษภายใต้แสงตะวัน ชวนให้นางอดไม่ได้ 

ต้องระลกึถึงภาพเหตกุารณ์ขณะได้พบเขาในวันแรกท่ีนางมาถึงดินแดนพันเมฆา

เมือ่หนึง่ปีเศษก่อนหน้าน้ี

จวบจนทุกวันนี้สาวน้อยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเหตุใดวันนั้นเขาถึง

ปรากฏตวัท่ีนัน่ได้ อกีอย่างการแสดงออกของเขาก็คล้ายต้ังใจมารอคอยนาง

อยู่ทีน่ั่นอย่างไรอย่างน้ัน

นับดูแล้วนางเพ่ิงเคยสนทนากับเขาเพียงไม่ก่ีหน ทว่านางกลับ

กระจ่างแจ้งแก่ใจว่าเขาไม่ใช่คนทีช่่างอยากรูอ้ยากเห็น และย่ิงไม่ใช่คนท่ี

จะล่วงเกนิผูอ่ื้นตามอ�าเภอใจเพียงเพราะตัวเขามพีลงัฝีมอืกล้าแขง็
* พูดถึงเฉาเชา (โจโฉ) เฉาเชาก็มา เป็นส�านวนซึง่มท่ีีมาจากวรรณคดเีรือ่งสามก๊ก หมายถึงจู่ๆ คนท่ีถูกพูดถึง 
ก็โผล่มา
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การกระท�าของเจิง้เฮ่าอีต้อนท่ีเขากบันางพบกันคร้ังแรกน้ัน ตอนนี ้

มาหวนคดิดแูล้วช่างแปลกพิกลย่ิงนกั เขาไม่เพียงย�า้ถามประวตันิางทนัที

ทีเ่จอหน้า ซ�า้ยังใช้ก�าลงัดึงแขนเสือ้สตรเีพ่ือดูแขนขวาของนางด้วย

ปกติดูเหมือนเจิ้งเฮ่าอี้รักษาระยะห่างกับหญิงสาวเป็นส่วนใหญ่ 

ความจรงิทีว่่าเขาเป็นฝ่าย 'ลวนลาม' สตรแีบบวนันัน้ไม่เหมอืนวิธีปฏบิติั 

ของเขาเลย

ส่วนเหตุที่เขาพลันหน้าเปลี่ยนสีเมื่อค้นพบสัญลักษณ์สายโลหิต 

ของตระกูลสิบแปดมงกุฎบนแขนนาง น่ันพอจะเข้าใจได้ว่าเขามีฐานะ

เป็นทายาทตระกูลฝ่ายธรรมะ จึงชิงชังฝ่ายอธรรมเข้ากระดูกด�า

น่าเสียดายที่ข้อสงสัยเหล่านี้นางได้แต่กดข่มไว้ท่ีก้นบึ้งของหัวใจ 

ไม่มีทางจะถามออกจากปากไปได้

พวกหลิ่วมู่แทบไม่เคยเห็นเจิ้งเฮ่าอี้เป็นฝ่ายชวนสตรีสนทนาด้วย

สีหน้าท่ีย้ิมแย้มอ่อนโยนเพียงนี้ แม้เขามีเหตุผลอย่างเต็มเปี่ยม กระนั้น 

ก็ยังท�าให้พวกหลิว่มูคิ่ดโยงไปถึงความรูส้กึอนัคลมุเครอืระหว่างบรุษุสตรี

อยู่ตงิดๆ

ซเูพียนจือ่สะกดข้อสงสยัในใจลงไปก่อน จากนัน้ก็ผงกศีรษะตอบรับ

แล้วเดนิออกไป

ขณะมองเงาหลงัของหนุ่มสาวท่ีเดินเคียงไหล่กันจากไปไกล หลิว่มู ่

ก็อดไม่ได้ต้องใช้ข้อศอกกระทุ้งหลิ่วเวินพลางเอ่ยถามเสียงเบา "เจ้าว่า 

ศิษย์พี่เจิ้งมีใจให้เชียนหวงใช่หรือไม่"

หลิว่เวินตอีกีฝ่ายอย่างหัวเสยีก่อนกล่าว "เจ้าซบุซบิซอกแซกเย่ียงนี้ 

ด้วยเหตุใด เรื่องพรรค์นี้เจ้าอย่าได้พูดพล่ามไปเชียว เกิดไม่ใช่ข้ึนมา  
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พวกเขาสองคนล้วนต้องกระอักกระอ่วนยิ่ง เจ้าลืมเร่ืองก่อนหน้านี้ของ

ศิษย์พี่เจิ้งกับอวิ๋นชิงอิ่งไปแล้วหรือไร"

"เรือ่งนัน้กเ็หน็ๆ กันอยู่ว่าคนสกุลอวิน๋ทกึทกัไปเองฝ่ายเดยีว" หลิว่มู่

กล่าวแย้งข้ึนทันที

เฉินหลิงเหลือกตาใส่หลิ่วมู่ปราดหนึ่ง "เจ้าก็เลยอยากเอาอย่าง 

พวกเขา ทึกทักไปเองฝ่ายเดียวบ้าง?"

หลิ่วมู่เลิกพูดไปทันใด ทว่าท่าทางยังดูไม่ค่อยยอมรับนับถือนัก

หลิ่วเวินส่ายหน้ากล่าว "เจ้าไม่ได้สังเกตหรือว่าเชียนหวงต่างจาก 

เดก็สาวคนอ่ืนๆ อย่างย่ิง ต่อให้ศิษย์พ่ีเจิง้มใีจจริงๆ นางจะคดิเหน็เช่นไร 

ก็ยังพูดยาก"

ความนยัของค�าพูดน้ีคล้ายเชือ่มัน่ว่านางอาจไม่เห็นเจิง้เฮ่าอีเ้ข้าตา

ก็เป็นได้

พอนึกถึงกิรยิาวาจาในยามปกตขิองนาง หลิว่มูก็่อดไม่ได้ต้องแลบลิน้ 

และยอมรบัว่าสิง่ทีห่ลิว่เวินกับเฉนิหลงิพูดมานัน้มเีหตผุลจริงเสียด้วย

บุรุษหล่อเหลากับสตรีโฉมงาม...อีกทั้งเป็นคู่บุรุษหล่อเหลากับ 

สตรีโฉมงามผู้เด่นดังที่สุดในวังศาสตร์มาเดินเคียงกันบนถนนเช่นนี้  

คิดจะไม่ดึงดูดสายตาจับจ้องของผู้คนก็ยากยิ่ง 

ต่อให้ระหว่างเจิ้งเฮ่าอี้กับซูเพียนจื่อไม่มีอากัปกิริยาที่ดูสนิทสนม

แต่อย่างใด นั่นก็เพียงพอจะท�าให้ใครๆ ช�าเลืองมองแล้ว

ซูเพียนจื่อนึกว่าตนเองเคยชินกับการถูกผู้อื่นรุมล้อมจับตาแล้ว 

เสยีอกี ทว่าสายตาทีไ่ด้รบัในยามปกติล้วนเป็นเพียงสายตาชืน่ชมลุม่หลง
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และตกตะลงึในความงาม หรอืไม่ก็อจิฉารษิยาและชงัน�า้หน้า ผิดกับวันนี้ 

ที่นางรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนก�าลังมองนางด้วยสายตาที่มีอคติ

"ท่านไม่รูส้กึหรอืว่า...สายตาของพวกเขาชอบกลอยู่บ้าง" ซเูพียนจือ่

ถูกมองจนไม่สบายไปทั้งตัว

"พวกเขาเพียงแต่สงสัยใคร่รู้อยู่บ้างก็เท่านั้น" รอยย้ิมของเจิ้งเฮ่าอี ้

ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแม้สักนิด

"สงสยัใคร่รู?้" สายตาสงสยัใคร่รูใ้ช่แบบน้ีแน่หรือ ซเูพียนจือ่รูสึ้กว่า 

นีค่อืสหีน้าทีใ่ช้มองพิจารณาชายโฉดหญิงชัว่อยู่ชดัๆ!

"ข้าเดินคู่กับศิษย์หญิงตามล�าพังน้อยครั้งย่ิง" เจิ้งเฮ่าอี้ใคร่ครวญ 

ชั่วครู่ ในที่สุดก็พยายามตอบอย่างอ้อมค้อมที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ซูเพียนจื่อฟังจบก็คิดออกนอกลู่นอกทางทันใด

นอกจากช่วงท่ีมีเหตุพัวพันกับอว๋ินชิงอิ่งแล้ว ดูเหมือนเจิ้งเฮ่าอี ้

ก็ไม่เคยเป็นข่าวเชิงชู้สาวกับสตรีคนใดเลย ซ�้าไม่ก่ีคร้ังท่ีนางได้พบเขา  

หากเขาไม่ได้อยู่ตามล�าพังก็ต้องอยู่กับปูเ่ฉินอวี่

หรือว่า...ท่ีจริงเขากับปูเ่ฉินอวี่ต่างหากถึงจะเป็นคู่กัน ผู้ที่เขานิยม 

ชมชอบ...ก็คอืบรุษุ?!

เรื่องนี้น่าตกตะลึงพรึงเพริดเกินไปแล้ว! 

ในสมองของซเูพียนจือ่พลนัคดิถึงฉากในนยิายชายรกัชายนับไม่ถ้วน 

ย่ิงคิดก็ย่ิงรูส้กึขบขนั

ไม่อาจต�าหนิที่นางมีความคิดชั่วร้ายเช่นน้ี เป็นเพราะเมื่อก่อน 

สารพัดสิง่ยุ่งเหยิงทีน่างได้เห็นบนอนิเตอร์เนต็มมีากมายเหลือเกินจริงๆ

"ศิษย์พ่ีปู.่..เขาคงจะไม่เข้าใจผิดกระมัง" ซูเพียนจื่อพูดหยอกเย้า
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อย่างกลั้นไม่อยู่

"เข้าใจผิดอะไรหรือ" เจิ้งเฮ่าอี้แสนจะประหลาดใจ หรือว่า... 

นางมองออกแล้วว่าปู่เฉินอว่ีมีใจให้นาง อีกทั้งนางเองก็มีใจให้ปู่เฉินอว่ี  

ดังนั้นนางจึงกังวลว่าปูเ่ฉินอวี่จะเข้าใจผิด?

ทว่าสีหน้าของสาวน้อยที่อยู่เบื้องหน้าสายตาตนน้ันผ่อนคลาย 

แกมเจ้าเล่ห์ซุกซนนิดๆ ไม่มีแวววิตกเคร่งเครียดแม้แต่น้อย ดูแล้ว 

ก็ไม่ค่อยเหมือนสักหน่อย

"เอ่อ...ไม่มีอะไรหรอก" ซูเพียนจื่อรู ้สึกว่าตนเองไม่ได้สนิทกับ 

เจิ้งเฮ่าอี้ถึงเพียงนั้น ในเมื่อเขาฟังค�าล้อเล่นน้ีไม่เข้าใจก็ช่างมันเถอะ  

ไม่ต้องพูดให้ชัดนักจะดีกว่า

เจิ้งเฮ่าอี้รู ้แก่ใจว่าความจริงนางจะต้อง 'มีอะไร' แน่ๆ เพียงแต ่

ไม่ยอมบอกเขาเท่านั้นเอง

ซเูพียนจือ่จ�าต้องยอมรบัว่าสายตาของเจิง้เฮ่าอีค้นเดยีวยังร้ายกาจกว่า

สายตาของศษิย์ทีอ่ยู่รอบข้างทกุคนรวมกันเสยีอีก เขาไม่ได้ซกัไซ้ความนยั

ของค�าหยอกเย้า เพียงน่ิงพิศมองนางอยู่เช่นน้ีก็ท�าให้นางใจเต้นระรวั ดวงตา

พร่าลาย สติเตลดิเปิดเปิงอย่างไม่อาจระงับยับย้ังแล้ว

นางนึกมาตลอดว่าดวงตาดอกท้อของฉินเฝ่ยคู่นั้นทรงเสน่ห์แรงสูง 

ตอนนี้นางเพิ่งจะพบว่าแววตาของเจิ้งเฮ่าอี้สั่นคลอนหัวใจผู้อื่นได้ยิ่งกว่า

ฉินเฝ่ยเสียอีก

สาวน้อยเบอืนหน้าหนีนดิๆ อย่างไม่เป็นตวัของตวัเอง ไม่ยินดทีีจ่ะ

ประสานสายตากับเขา ขณะที่ในใจนางก็เหยียดหยามตนเองแรงๆ

ใช่ว่าไม่เคยพบเจอหนุ่มหล่อเสียหน่อย จะมวัเป็นโรคบ้าผูช้ายอะไรอยู่?!
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"วันน้ันศษิย์พ่ีปูถู่กอสูงิท�าร้าย ตอนนีค่้อยยังชัว่แล้วหรอืไม่" ซเูพียนจือ่

เพียรพยายามหาหัวข้อชวนคยุ หมายจะขบัไล่อารมณ์อนัคลมุเครือท่ีท�าให้

นางไม่เป็นตวัของตัวเองน้ันท้ิงไปเสยี

เจิ้งเฮ่าอ้ีเบนสายตาไปจากดวงหน้านางก่อนตอบ "เขาไม่เป็นไร 

หรอก วตัถุศกัดิส์ทิธ์ิของตระกูลเทวพยากรณ์มพีลงัคุม้กันแขง็แกร่งย่ิงยวด 

เพียงกินโอสถวิเศษเยียวยาอาการ ในวันเดียวกันน้ันเขาก็แทบจะหายเป็น

ปลดิทิง้แล้ว"

"วตัถุศกัดิส์ทิธ์ิของตระกูลเทวพยากรณ์...คอื 'เกราะฮุน่ตุน้* เต่านลิ'?" 

ซูเพียนจื่อนึกถึงประกายสีนิลท่ีฉายวาบข้ึนบนร่างปูเ่ฉินอวี่ตอนท่ีเขา 

ต้องฝ่ามอืของอสูงิ นางก็พลนัเข้าใจกระจ่าง

"ใช่แล้ว" รอยยิ้มของเจิ้งเฮ่าอี้ดูพิกลอยู่บ้าง

เพียงหวนนึกถึงต�านานบางส่วนท่ีเคยได้ยินมาเก่ียวกับวัตถุศกัดิส์ทิธ์ิ

ชิน้นี ้สาวน้อยก็กลัน้ไม่ไหวหลดุหัวเราะคิกออกมา

นางนกึถึงการ์ตูน 'นนิจาเต่า'** ข้ึนมาทันใด บนร่างของหนุ่มรูปงาม

ปานเซยีนแห่งยุคดันสวมกระดองเต่าสดี�าอยู่...ช่างเป็นเรือ่งทีน่่าอดึอดัใจ 

เสียนี่กระไร!

ถึงแม้นี่เป็นวัตถุศักด์ิสิทธ์ิท่ีเย่ียมยอด ถึงแม้พลังคุ้มกันของมัน 

จะแขง็แกร่งหาใดเปรยีบ และถึงแม้มนัจะช่วยชวิีตเจ้าของในห้วงคอขาด 

บาดตายได้ก็ตาม กระน้ัน...มันก็ช่างเป็นตลกร้ายท่ีท�าลายภาพลักษณ์

* ฮุน่ตุน้ คอืภาวะท่ีอากาศ รปู และธาตยัุงปะปนเกาะกลุม่กัน เป็นสภาพดัง้เดิมของจกัรวาลก่อนทีเ่ทพผานกู่ 
จะใช้ขวานจามแยกเป็นฟ้าและดนิตามต�านานการสร้างโลกของชาวจนี และยังใช้เปรียบเปรยถึงความคิดอ่าน 
ที่เลอะเลือน จึงถูกใช้เป็นชื่อของสัตว์ร้ายด้วย
** นินจาเต่า (Teenage Mutant Ninja Turtles) เป็นการ์ตนูอเมรกัิน เรือ่งราวของเต่าท่ีกลายพันธ์ุมาเป็นมนุษย์ 
และเรยีนรูวิ้ชานินจา โดยอาศัยอยู่ในท่อระบายน�า้ในมหานครนวิยอร์ก ภายหลงัได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์
การ์ตูน เกม และภาพยนตร์คนแสดงหลายภาคด้วยกัน
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เจ้าของจนแตกละเอียดไม่เหลือดี

เจิง้เฮ่าอีเ้พียรพยายามกลัน้รอยย้ิมไว้แล้วเอ่ยเตือน "เขาถือสาเร่ืองน้ี 

ย่ิงนัก เจ้าต้องพยายามอย่าเอ่ยถึงต่อหน้าเขาล่ะ"

"อื้ม" คิ้วตาของซูเพียนจื่อล้วนโค้งลง แต้มเกลื่อนไปด้วยรอยยิ้ม 

อย่างสดุจะข่มกลัน้

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเจิง้เฮ่าอีไ้ด้เห็นนางแย้มย้ิมอย่างเบิกบานใจถึงเพียงน้ี 

แม้ทีผ่่านมายามพบกัน ดวงหน้านางล้วนประดับย้ิมอยู่เสมอ ทว่ารอยย้ิม

ชนิดนัน้ก็ไม่ต่างไปจากเขา เป็นเพียงรอยย้ิมตามมารยาทเท่าน้ันเอง

นั่นก็คือใบหน้าที่คลี่ย้ิมละไม ท้ังที่ในใจมีระยะห่างกับผู้อื่นอยู ่

แสนไกล

เขาเพ่งพิศดวงหน้าเป้ือนย้ิมของนางในขณะน้ี ก่อนจะพลนัรูส้กึรษิยา 

ปูเ่ฉนิอว่ีขึน้มานิดๆ...

แววตาของเขาจดจ้องเยี่ยงนี้อีกแล้ว!

สาวน้อยถูกเขาจบัจ้องจนชกัวางหน้าไม่สนทิ ในทีส่ดุนางก็ทนไม่ไหว

ต้องหุบย้ิมพูดอย่างจนใจ "ข้ารู้แล้วว่าเหตุใดท่านเดินคู่กับศิษย์หญิง 

ตามล�าพังน้อยครั้งนัก ก็เพราะท่านมองผู้อ่ืนเช่นนี้ ชวนให้ใครต่อใคร 

เข้าใจผิดได้ง่ายเหลือเกิน"

"เข้าใจผดิอะไรหรอื" ยังคงเป็นค�าถามเดมิ ราวกับเจิง้เฮ่าอีส้มัผสัไม่ได้ 

ถึงความไม่พอใจของนาง จงึยังคงพิศมองนางอย่างจริงจงัไม่เลิกรา 

ซูเพียนจื่อจึงทุ่มสุดตัว ตอบไปอย่างที่คิดเสียเลย "ก็เข้าใจผิดว่า 

ท่านมีใจให้น่ะสิ" ฉินเฝ่ยเคยจับจ้องนางเช่นน้ีไม่ต�่ากว่าหนึ่งหนแล้ว  

นางเองก็รู้สึกกระอักกระอ่วน แต่นางนึกว่านั่นเป็นเพราะฉินเฝ่ยมากรัก 
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หลายใจอยู่ในสายเลือด เห็นหญิงงามก็โปรยเสน่ห์ไปตามความเคยชิน  

นางจงึไม่ค่อยได้เก็บมาเป็นอารมณ์

ไฉนเจิ้งเฮ่าอี้จึงไม่หัดเรียนรู ้สิ่งดีๆ กลับหัดมีพฤติกรรมเหมือน 

เครื่องหว่านเสน่ห์ไฟแรงสูงที่เคลื่อนไปได้ทุกสภาพอากาศนั่นเสียเล่า

"เจ้าไม่ได้เข้าใจผิดหรอก" เจิ้งเฮ่าอี้ตอบอย่างสงบนิ่ง

"หืม?" ซูเพียนจื่อฉงน

"ข้ามีใจให้เจ้าจริงๆ"

"..."

ซเูพียนจือ่มองเจิง้เฮ่าอีอ้ย่างงนุงง นางใช่เกิดอาการหูฝาดไปหรือไม่ 

หรือว่าเจ้ิงเฮ่าอีท่ี้อยู่เบือ้งหน้าสายตาคนนีเ้ป็นผูอ้ืน่แปลงโฉมปลอมตวัมา?!

เขามีใจให้นาง? มีใจในแบบที่นางคิดนั่นน่ะหรือ

หมายความว่าเขาชอบพอนาง?!

เจิง้เฮ่าอีเ้ปลอืกนอกเยือกเย็นเป็นปกต ิ ท้ังท่ีจรงิหัวใจเต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ 

แทบแย่ นีค่อืครัง้แรกทีเ่ขาสารภาพความรูส้กึกับสตรเีชยีวนะ

เขาไม่แน่ใจว่าซูเพียนจื่อจะมีท่าทีตอบสนองเช่นไร นางอาจ 

ตกตะลึงพรึงเพริด อาจปฏิเสธอย่างอ้อมค้อมนุ่มนวล หรืออาจแสดง 

ท่าทเีอยีงอายแทนการตอบรบัโดยปรยิาย...ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เขาก็ได้พูด

ความในใจของตนเองออกจากปากไปแล้ว ทั้งตัวจึงพลันรู้สึกเบาสบาย 

ขึ้นมาก

หนึง่ประโยคเจด็ค�าทีเ่รยีบง่ายน้ีดงัสะท้อนก้องสมองของซเูพียนจือ่

นบัครัง้ไม่ถ้วน กว่าทีน่างจะถามอย่างลงัเล "ท่าน...ก�าลงัล้อเล่นอยูก่ระมงั"

เจิ้งเฮ่าอี้ส่ายหน้าอย่างแช่มช้า แม้เขาเองก็วิตกว่าจะถูกปฏิเสธ 



75

เอ ๋อเหมย

กระนั้นเขาก็ยังคงเลือกที่จะยืนยันในความรู้สึกของตน

ความคิดมากมายวาบผ่านในใจนาง ท�าให้นางรู้สึกมือไม้ปั่นป่วน 

เป็นครั้งแรก ไม่รู้ควรจะตอบสนองเช่นไรดี

ชัว่ขณะนีค้วามกล้าหาญ เด็ดเดีย่ว ทะนงตน ตลอดจนสตปัิญญา 

ของนางล้วนสิ้นประโยชน์ นางไม่รู้โดยสิ้นเชิงว่าตนเองควรจะพูดหรือ 

ท�าอะไร

อารมณ์สารพันอันแปลกประหลาด ทั้งคล้ายหวานล�้าทว่าก็คล้าย 

ฝาดเฝ่ือน ทั้งคล้ายหัวใจพองโตทว่าก็คล้ายหวาดหว่ัน ทั้งหมดล้วน 

ผสมปนเปอยู่ในก้นบึง้หวัใจนางจนเละเทะดจุโจ๊กหม้อหน่ึง ส่งผลให้นาง 

ยืนเซ่ออยู่กับที่อย่างน่าอับอายขายหน้า เนิ่นนานก็ไม่ได้พูดจา

"ศษิย์น้องเชยีนหวง!" สุม้เสยีงอนัคุ้นหพูลนัดงัแทรกเข้ามา ท�าลาย

ความเงยีบงนัอนัน่าพิศวงระหว่างหนุม่สาวทัง้สอง

ฉนิเฝ่ยในอาภรณ์แดงทัง้ร่างปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอย่างเฉดิฉาย

จบัตา

มบีรุษุน้อยแสนน้อยท่ีจะสวมอาภรณ์แดงได้โดดเด่นเพียงน้ี ประหนึง่ 

ดอกฝิ่นท่ีบานสะพรั่งท่ามกลางสายลม งามยวนเย้าบาดตา เป่ียมด้วย 

พลงัเสน่ห์คร่าชวิีต

"เจ้าก็มาพบอาจารย์ใช่หรือไม่ เช่นน้ันพวกเราไปด้วยกันเถอะ"  

ฉินเฝ่ยมองเมินเจิ้งเฮ่าอี้ที่อยู่เคียงข้างนางไปโดยปริยาย

พอถูกเขาขัดจังหวะ ซูเพียนจื่อก็ค่อยตามหาท่าทางปกติของตน 

กลบัคนืมาได้บางส่วน

นางสดูลมหายใจเข้าลกึๆ เพียรพยายามท�าให้จงัหวะหวัใจของตน
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ฟ้ืนฟูดงัเดมิ ก่อนจะตอบปนย้ิมน้อยๆ "ได้ส ิ ท่านรูห้รอืไม่อาจารย์ตามพวกเรา

มาด้วยเรือ่งใด"

ที่นี่เวลานี้ นางรู้สึกขอบคุณยิ่งนักที่ฉินเฝ่ยมาปรากฏตัวกลางทาง

ซูเพียนจื่อแอบมองเจิ้งเฮ่าอี้แวบหนึ่ง พบว่าเขามีสีหน้าเป็นปกติ 

ราวกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลย เห็นแล้วนางก็ขัดเคืองใจอยู่บ้างอย่าง 

ห้ามไม่อยู่

นีเ่พราะเขาสารภาพรกัสตรเีป็นประจ�า ดงันัน้จงึชาชนิไม่สะดุ้งสะเทือน 

หรอืเป็นเพราะเหตุใดกันแน่

"คงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับตระกูลไสยเวทกระมัง ศิษย์น้องเชียนหวง  

ครัง้น้ีทีเ่จ้าขันอาสาไปช่วยเจ้าหนูแซ่อว๋ีน่ันเสีย่งเกินไปจริงๆ" ฉนิเฝ่ยตดัพ้อ

ตอนนี้เขาไม่พอใจเจ้าอว๋ีป๋ออว๋ินนั่นเป็นอย่างมาก ถือสิทธ์ิอะไร 

ให้ศษิย์น้องเชยีนหวงของเขาเสีย่งชวีติไปช่วยเหลอื ผูท้ีจ่ะฟันฝ่าทุกข์ยาก

ร่วมกับศิษย์น้องเชียนหวงสมควรเป็นเขาฉินเฝ่ยถึงจะถูกสิ

ซเูพียนจือ่มองดวงตาไฟแรงสงูคูน้ั่นของเขาด้วยความสงสยัอยู่บ้าง 

ทัง้ทียั่งคงหยาดเย้ิมทอดไมตรแีละพราวเสน่ห์เหนอืใครเช่นเคย ทว่าเหตใุด

นอกจากหัวใจชาวาบเบาๆ หนหน่ึงแล้ว นางกลับไม่มีความรู้สึกอื่นใด 

ท่ีมากไปกว่านั้นเลยเล่า อีกท้ังเห็นท่าทางเช่นน้ีของฉินเฝ่ย นางถึงกับ 

อยากจะหัวเราะนิดๆ ด้วยซ�า้

นี่เป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่

หากพูดอย่างเป็นธรรม คุณสมบัติด้านต่างๆ ของฉินเฝ่ยล้วน 

ไม่ด้อยกว่าเจิง้เฮ่าอีเ้ป็นอนัขาด ท้ังดนู่าเข้าใกล้ย่ิงกว่าตัง้หลายส่วนด้วย  

ทว่าเหตุใดมีแต่ยามท่ีเผชิญหน้ากับเจิ้งเฮ่าอี้ นางถึงออกอาการลนลาน 
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กระสบักระส่าย ต่ืนเต้นเขนิอาย ถงึขัน้เสยีกริยิาอย่างรนุแรงเพียงเพราะ 

ค�าสารภาพประโยคเดียวของเขาเล่า

หากคิดในแง่ของผลประโยชน์อย่างมีสติสักหน่อย เจิ้งเฮ่าอี้มีใจ 

ให้นางเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ใช่หรือ นางต้องการหลอกเอาวัตถุศักดิ์สิทธ์ิ 

ของเขาก็จะง่ายดายกว่าเดิมมาก ขอเพียงนางเสแสร้งเอาใจเขา มารยา

คล้อยตามสถานการณ์ไป รอจนโอกาสสุกงอมเมื่อไร นางจะให้เขา 

ประคองมอบมงกุฎเท่ียงธรรมวัตถุศกัดิส์ทิธ์ิประจ�าตระกูลมาด้วยสองมอื 

ก็มใิช่เรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้

นางควรไตร่ตรองผลได้ผลเสียให้กระจ่างอย่างเยือกเย็น จากน้ัน 

เป็นฝ่ายรุกจู่โจมจนเขาลุ่มหลงไม่รู้เหนือใต้มิใช่หรือไร เหตุใดนางกลับ 

ยืนทึม่ท่ือเหลอหลา ปล่อยโอกาสงามครัง้ใหญ่ให้หลุดลอยไปเสียได้

กระนั้นตอนน้ีกลับตัวก็ยังไม่นับว่าสาย นางสามารถอาศัยฉินเฝ่ย 

มาย่ัวยุหย่ังเชิงเขาสกัหน่อย ดูว่าทีแ่ท้เขาไยดีนางสกัก่ีมากน้อย

ซเูพียนจือ่คดิเช่นน้ีก็จรงิอยู่ ทว่ากิรยิาวาจาล้วนสวนทางกับความคดิ

ของตนเองเสยีอย่างน้ัน

นางท้ังไม่ได้ใกล้ชดิฉนิเฝ่ย ท้ังไม่ได้ตอบรบัเจิง้เฮ่าอ้ี เพียงถอนหายใจ

เบาๆ ก่อนพูดว่า "พวกเราไปพบอาจารย์กันก่อนเถอะ"

สาวน้อยไม่อาจเข้าใจความรูส้กึของตนเอง ดงันัน้นางจงึท�าเหมอืน

ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นอะไรเสียเลย

ฉนิเฝ่ยยังคงไม่รูเ้รือ่งรูร้าว ส่วนเจิง้เฮ่าอ้ีก็ตหีน้าเฉย ทัง้สามจงึเพียง

เดินไปด้วยกันจนกระทั่งถึงที่พักของจ้าววัง

จ้าววังน่ังขัดสมาธิอยู่บนเบาะรองอย่างเหม่อลอย แม้ในมือ 
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จะถือหนังสอืนทิานท่ีวันนัน้เคยให้ซเูพียนจือ่อ่าน แต่ก็เห็นชดัว่าความคดิ

จิตใจล้วนไม่ได้อยู่ท่ีหนังสือ ต่อเมื่อเห็นหนุ่มสาวทั้งสามมาถึง เขาจึง 

สงบอารมณ์แล้วให้พวกเขานั่งลง

"วันน้ีท่ีเรียกพวกเจ้ามาเป็นเพราะมีเรื่องส�าคัญเรื่องหน่ึงจะบอก 

พวกเจ้า" จ้าววังพูดด้วยสีหน้าจริงจัง

เรื่องท่ีเขาจะพูดนั้นเก่ียวข้องกับตระกูลไสยเวทจริงเสียด้วย  

พวกจ้าววังได้เบาะแสจ�านวนหน่ึงมาจากปากของพวกอูเยว่ีย ซึง่สอดคล้อง 

กับผลค�านวณเสี่ยงทายของประมุขตระกูลเทวพยากรณ์รุ่นที่แล้วอย่าง 

น่าตระหนก

จ้าววังกับผูท้ีม่าช่วยสนับสนุนวังศาสตร์อย่างเจิง้เทยีนกัง ทงัเซนิ และ 

ผู้อาวุโสสองท่านของตระกูลเทวพยากรณ์ล้วนรูส้กึไม่สบายใจเป็นอย่างย่ิง 

ดงันัน้วนันีจ้้าววังจงึตดัสนิใจเรยีกพวกซเูพียนจือ่มาเพ่ือบอกเล่าเรือ่งราว

บางส่วน

"เม่ือเก้าสิบกว่าปีก่อน ปู่จื้อซั่งอดีตประมุขรุ่นที่แล้วของตระกูล 

เทวพยากรณ์บังเอิญเห็นภาพนิมิตบนคันฉ่องใจในขณะเข้าฌาน น่ันคือ 

ภาพทะเลโลหิตอันไร้ขอบเขตกับปราณมารที่พวยพุ่ง นับจากวันนั้น 

เขาก็หว่ันวิตกทุกคืนวนั ภายหลงัหารอืกับผูอ้าวโุสสามท่านในสกุลปู่ ทัง้สีก็่

ตัดสินใจว่าจะร่วมกันใช้ 'แผนภูมิธารดาราอินหยาง' มาท�านายลิขิตฟ้า  

ซึ่งผลก็ท�านายออกมาว่าดินแดนพันเมฆาจะประสบหายนะวันสิ้นพิภพ

ในอกีร้อยปีให้หลงั ด้วยเกรงว่าจะสร้างความต่ืนตระหนก เร่ืองนีจึ้งมเีพียง

ประมขุตระกูลฝ่ายธรรมะไม่ก่ีคนในตอนนัน้ทีล่่วงรู"้ จ้าววังพูดมาถึงตรงนี ้

ก็พลันพบว่าเจิ้งเฮ่าอี้มีสีหน้าพิกลอยู่บ้าง
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"เฮ่าอี ้ เป็นอะไรไป ประมขุเจิง้เคยบอกเจ้าเรือ่งค�าท�านายนีแ้ล้วหรอืไร" 

จ้าววังถามขึน้

เจิ้งเฮ่าอี้เป็นคนหนุ่มที่สุขุมคัมภีรภาพ เป็นที่ยอมรับท่ัวตระกูล 

นกัปกครองในฐานะว่าท่ีผูร้บัช่วงต�าแหน่งประมขุ อกีท้ังตอนทียั่งเดก็มาก 

เขาก็ได้รบัโองการเทพจากบรรพตเซยีนพันเมฆา เป็นนัยว่าเขาอาจกลายเป็น

ฮ่องเต้ของหนึง่ในสามแคว้นแห่งดินแดนพันเมฆาในภายหน้า

ดงันัน้หากเจิง้เทยีนกังจะบอกความลบันีแ้ก่บตุรชายเป็นกรณีพิเศษ

ก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรนัก

ทว่าเจิง้เฮ่าอีก้ลบัส่ายหน้าปฏิเสธ "มใิช่ขอรบั ปู่เฉนิอว่ีเป็นผูบ้อกข้า 

ราวหน่ึงปีเศษก่อนหน้านี้เขาก็เริ่มพร�่าบอกข้าไม่หยุดปาก...เรื่องท่ีเขา 

หยั่งรู้ได้ว่าวันสิ้นพิภพก�าลังจะมาถึง..."

ทั้งบอกด้วยว่าเจิ้งเฮ่าอี้กับซูเพียนจื่อสองคนจะร่วมกันกอบกู้ 

ดินแดนพันเมฆา...วาจาที่เชื่อถือไม่ได้ หน�าซ�้ามีแววจะถูกครหาว่า 

ยกหางตัวเองพรรค์นี้ เจิ้งเฮ่าอี้กระดากปากเกินกว่าจะเอ่ยออกไป

ปู่เฉินอว่ีเน้นย�้าหลายหนว่าเรื่องนี้ผู ้ใหญ่หลายท่านในตระกูล 

เทวพยากรณ์ล้วนสัมผัสได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่เจ้ิงเฮ่าอ้ีนึกมาตลอดว่า

สหายพูดอ้างส่งเดชเพื่อให้เขาเชื่อถือ

ตอนน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับค�าพูดของจ้าววังแล้ว...หรือว่าน่ีจะเป็น

เรื่องจริง?!

พอจ้าววงัได้ยินชือ่ของปูเ่ฉนิอว่ี สหีน้ากด็พิูกลไม่แพ้กัน ซ�า้ดวูุน่วายใจ 

อยู่ไม่น้อย "เขาพูดเช่นน้ีจรงิๆ หรอื"

เจิ้งเฮ่าอี้ผงกศีรษะยืนยันอย่างจนใจ
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"เดก็คนนี ้ เฮ้อ..." จ้าววังรูจ้กัตวัตนของปู่เฉนิอว่ีกระจ่างด ี เหน็กันอยู่ว่า

เป็นเด็กผ่าเหล่าผ่ากอ พูดจาพิเรนทร์ ซ�้าไร้ความรู้ ทว่ากลับมีฝีมืออย่าง 

น่าประหลาด กระทัง่เดาสุม่ก็ยังให้เขาเดาถูกได้อกี จะให้ผูอ้ืน่พูดอย่างไรดีเล่า

ซูเพียนจื่อกับฉินเฝ่ยมองหน้ากันไปมา ไม่รู้ว่าพวกเขาใบ้ปริศนา

อะไรกันอยู่

ซเูพียนจือ่คดิในใจ...ค�าท�านายของปู่เฉนิอว่ีถึงข้ันตรงกบัอดตีประมขุ

และเหล่าผู้อาวุโสสกุลปู่รุ่นก่อนเชียวนะ นี่เขามีฝีมือจริงๆ หรือว่าสกุลปู ่

ทัง้เบ้ืองบนเบ้ืองล่างรวมหวักับเขามาหลอกลวงผูอ้ืน่กันแน่

ดูจากฝีมืออันน่าพิศวงของปู่เฉินอว่ีที่พูดส่งเดชได้ถูกเผงมาแล้ว

หลายหน แม้จ้าววังไม่เห็นดีกับอุปนิสัยและความประพฤติของอีกฝ่าย  

ทว่ากลบัเพ่ิมความรอบคอบเรือ่งหายนะวันสิน้พิภพย่ิงกว่าเดิมอกีหลายส่วน

"ตอนนัน้อดตีประมขุสกุลปูกั่บผูอ้าวุโสทัง้สามท่านนัน้ท�าเพ่ือลอบดู

ลขิติฟ้า ถึงกับยอมบัน่ทอนอายุขัยตนเองอย่างไม่เสียดาย จนต้องละสงัขาร 

ไปก่อนเวลาอันควร ทว่าก็ได้เบาะแสมาจ�านวนหน่ึง ซึ่งท�าให้เสาะพบ 

ความหวังท่ีจะกอบกู้หายนะน้ันจนได้" จ้าววังดงึหัวข้อสนทนากลบัมาพูดถึง

ประเดน็ส�าคญัในท่ีสดุ

"อดีตประมุขสกุลปู่เคยท�านายไว้ก่อนสิ้นลม บนดินแดนพันเมฆา 

จะปรากฏหนุ่มสาวผูแ้ขง็แกร่งทีม่พีรสวรรค์ขัน้กายทิพย์พร้อมกันทัง้ห้าคน 

ขอเพียงพวกเขาร่วมมือกัน เช่นนั้นก็จะมีความหวังพลิกผันรูปการณ ์

อนัเลวร้ายได้"

จ้าววังพูดพลางกวาดสายตาเรียบๆ ไปยังหนุ่มสาวสามคนท่ีอยู ่

เบื้องหน้า ผู ้มีกายทิพย์ทองนภา กายทิพย์ไม้วัฒนะ และกายทิพย์ 
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ดนิศกัด์ิสทิธ์ิได้ปรากฏตัวพร้อมกันแล้ว ผูม้กีายทพิย์น�า้พิสทุธ์ิกับกายทพิย์

เพลิงแท้อีกสองคนที่เหลือก็น่าจะหาพบได้เช่นกัน

คราวก่อนตอนอยู่บนเนินเขา ซูเพียนจื่อก็แอบได้ยินจ้าววังเอ่ยกับ 

เจิง้เทียนกังและทังเซนิแล้ว สิง่ท่ีเขามองเป็นอันดบัแรกในการรับศิษย์ก็คือ

คณุสมบตัพิรสวรรค์ของอีกฝ่าย คุณสมบติัของทังเซิง่หยางแม้ไม่เลว ทว่า

น่าเสยีดายยังคงไม่ถึงขัน้กายทิพย์ ดังนัน้จงึถูกเขาปฏิเสธไป

นางเคยสงสยัในจดุประสงค์ท่ีจ้าววังท�าเช่นนี ้ ในท่ีสุดตอนน้ีก็เข้าใจ

กระจ่าง เขาตัง้ใจจะให้ผูม้กีายทพิย์ท้ังห้าร่วมแรงกันกอบกู้หายนะวันสิน้พิภพ

ทีว่่าน่ัน

"ตอนน้ีพวกเจ้าสามคนคงเข้าใจแล้วกระมัง เดิมทีข้าก็ไม่ค่อยเชื่อ

หรอกว่าบนดนิแดนพันเมฆาจะปรากฏผูฝึ้กวิชาทีม่พีรสวรรค์ขัน้กายทพิย์

พร้อมกันถึงห้าคน ทว่าตัง้แต่หลายปีก่อนท่ีข้าได้พบอาเฝ่ย ต่อมาก็พบเฮ่าอี ้ 

จนกระท่ังปีนี้เชียนหวงพลันปรากฏตัว ความปรารถนาที่ข้าจะรวบรวม 

ห้ายอดกายทิพย์ให้ครบถ้วนก็น่าจะมีความหวังสูงย่ิง" จ้าววังพูดอย่าง 

ปลืม้ใจ

ฉินเฝ่ยมัววุ่นกับการส่งตาหวานให้ซูเพียนจื่ออย่างไม่อินังขังขอบ 

เหน็ชดัว่าไม่ได้สนใจสกัเท่าไรเก่ียวกับหายนะวันสิน้พิภพอะไรน่ันทีจ้่าววัง

พูดถึง

เจิง้เฮ่าอีข้บคดิเลก็น้อยก่อนถาม "อาจารย์ ก่อนถึงก�าหนดวันสิน้พิภพ 

ทีอ่ดตีประมขุสกุลปู่ท�านายไว้ยังเหลอืเวลาอกีนานเท่าใด แล้วท่ีแท้เรือ่งใด 

เป็นชนวนเหตขุองหายนะน้ันขอรบั"

สีหน้าของจ้าววังขรึมวูบพลางตอบเสียงหนัก "หากคาดการณ์ 
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อย่างมองโลกในแง่ดี ช้าที่สุดก็ต้องเกิดขึ้นภายในสิบปีน้ีอย่างแน่นอน  

หรือไม่ก็อาจไม่เกินห้าปีนี้ด้วยซ�้า ส่วนชนวนเหตุของหายนะเป็นเช่นไร 

กันแน่...พวกอดตีประมขุสกุลปู่ไม่อาจเห็นได้ชดัเจน แต่เล่ากันว่าพวกเขา

สัมผัสถึงปราณมารอันรุนแรงได้จากแผนภูมิธารดาราอินหยาง ดังนั้น 

อาจจะเกี่ยวข้องกับมารฟ้า"

มารฟ้า?!

ซูเพียนจื่อสะดุ้งจนตัวโยน หวิดจะลืมตัวลูบก�าไลแขนเจ็ดดารา 

ที่สวมอยู่บนแขน

หากพวกอูสิงไม่ได้พูดปด ในดอกซวีหมีของนางก็เก็บมารฟ้าอยู ่

ตนหนึ่ง

หรือว่าจะเป็นมารฟ้าตนนี้ที่ก่อให้เกิดหายนะ?

หากเป็นเช่นนี้ นางไม่กลายเป็นตัวการใหญ่ที่เป็นชนวนเหตุของ

หายนะนี้หรอกหรือ

แม้ซูเพียนจื่อรู้ตัวว่าไม่ใช่คนดีมีคุณธรรมสูงส่งอะไร ทว่าเรื่องที่จะ 

ก่อภัยต่อท่ัวหล้าเย่ียงน้ีนางไม่กล้าท�าเป็นอันขาด ความตัง้ใจทีจ่ะปิดผนึก

มารฟ้าไว้ในดาวดวงท่ีสีข่องก�าไลแขนเจด็ดาราจงึสลายวับไปทันที

จ้าววังขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ในท่ีสุดก็ตัดสินใจบอกพวกเขา

อย่างชัดแจ้ง "เรือ่งทีข้่าจะพูดถัดจากน้ีเก่ียวพันถึงส่วนรวม ไม่ว่าอย่างไร

พวกเจ้าก็ห้ามแพร่งพรายต่อผูอ้ืน่แม้เพียงนดิ รวมทัง้ญาตสินทิทีส่ดุของ 

พวกเจ้าด้วย"

เมื่อเห็นศิษย์ทั้งสามผงกศีรษะตอบรับอย่างจริงจัง จ้าววังถึงได ้

เอ่ยปาก "ตามที่ผู้อาวุโสสกุลปู่สองท่านใช้ 'วิชาสืบค้นวิญญาณ' ส�ารวจ
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ความทรงจ�าของพวกอูเยว่ีย ได้ความว่าตระกูลไสยเวทอาจบูชามารฟ้า  

และเหตุที่อูสิงมีพลังฝีมือข้ันทรงฤทธา แต่ไม่ติดท�าเนียบผู้แข็งแกร่งบน 

จารกึหยกพันเมฆานัน้ เป็นเพราะร่างกายของเขาอาจถูกมารฟ้าในตระกูล

ไสยเวทตนน้ันแปรสภาพโดยสิน้เชงิ จนกลายเป็นมารไปแล้ว!"

ท�าเนยีบบนจารกึหยกพันเมฆาจะบนัทึกเพียงผูแ้ข็งแกร่งท่ีเป็นมนุษย์ 

ผูท้ีก่ลายเป็นมารแล้วย่อมไม่ปรากฏอยู่บนนัน้

ในใจซเูพียนจือ่มเีบาะแสบางอย่างวาบผ่าน ทว่านางไม่อาจคว้ากุม

ไว้ได้ ขณะเดยีวกันเสยีงพูดอย่างแตกต่ืนของฉนิเฝ่ยก็ดงัเข้าหูมาให้ได้ยิน 

เสยีก่อน "หากตระกูลไสยเวทบชูามารฟ้า เช่นน้ันพวกเรายังจะสูไ้ด้อย่างไร 

ด้วยพลงัฝีมอืของมารฟ้า ต่อให้เสาะหาผู้มีพรสวรรค์ขัน้กายทพิย์อกีสองคน 

ได้ครบถ้วน พวกเราห้าคนร่วมมอืกันก็ไม่มทีางเอาชนะมารฟ้าได้กระมงั"

จ้าววังส่ายหน้าตอบ "ตามท่ีอเูยว่ียคาดเดาเป็นการส่วนตวั ดูเหมอืน

มารฟ้าตนนัน้จะบาดเจบ็สาหัส ยังอกีนานกว่าจะฟ้ืนฟูดังเดิมได้ พลอยมารศพ

กับหนอนพิษสถิตวิญญาณเหล่าน้ันก็คอื 'เครือ่งบ�ารุง' ทีจ่ะเร่งให้มารฟ้าหายดี 

ทว่าฐานะของพวกอูเยว่ียในตระกูลไสยเวทไม่สูงพอ สิ่งท่ีรับรู้จึงมีจ�ากัด  

ส่วนใหญ่ล้วนเป็นเพียงการคาดคะเนจากเรือ่งราวบางอย่างทีพ่วกอเูยว่ีย 

ได้เห็นในตระกูล กับค�าสนทนาเป็นครัง้คราวระหว่างอสูงิและอนิกุ่ยหยางเหรนิ

สองสามภีรรยา ส่วนศพและพลอยมารศพท่ีฝังอยู่ใต้ภเูขาท้ายเหมอืงหนินัน้

เป็นฝีมอืชนรุน่ก่อนของตระกูลไสยเวท อสูงิก็เพ่ิงจะรู้เร่ืองเร็วๆ นีเ้อง รวมท้ัง 

เรือ่งทีเ่กาะเดือนเพ็ญอาจมหีนอนพิษสถิตวิญญาณอยู่ เขาก็เพ่ิงจะรูเ้ช่นกัน"

สหีน้าของจ้าววังหนักอึง้ขึน้ทุกทก่ีอนจะพูดปิดท้าย "โดยรวมพวกเรา

ยืนยันจากตวัอูเยว่ียได้แล้วว่า...ตระกูลไสยเวทคอืชนรุ่นหลังท่ีสืบเชือ้สาย
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มาจากมารฟ้า ซึง่ก็คือศัตรสู่วนรวมของทัง้ดินแดนพันเมฆา"

ฉินเฝ่ยแค่นเสียงฮึเบาๆ สีหน้าเกลื่อนด้วยความไม่เห็นพ้อง

จ้าววังเอ่ยพลางมองเขาอย่างจนใจอยู่บ้าง "อาเฝ่ย เจ้าอยากพูดอะไร

ก็พูดมาเถอะ"

"ข้านึกมาตลอดว่าพวกเราตระกูลฝ่ายอธรรมต่างหากที่เป็นศัตรู 

ส่วนรวมของดนิแดนพันเมฆา ตอนนีม้มีารฟ้าท่ีร้ายกาจย่ิงกว่าปรากฏตวั

ขึ้น พวกเราก็เลยได้กลายเป็นพวกเดียวกับตระกูลฝ่ายธรรมะอะไรนั่น 

ฐานะนี้ช่างเปลี่ยนได้เร็วเสียจริง!" ฉินเฝ่ยกล่าวอย่างเป็นเดือดเป็นแค้น

ในใจซเูพียนจือ่ร้องชมเขาว่า 'ยอดเย่ียม' นางเองกรู้็สกึขัดใจย่ิงนัก  

แม้นางยอมรบัว่าสิง่ท่ีอาจารย์พูดมาเป็นความจรงิ หากมารฟ้าปรากฏตวั 

ก็จะเป็นภัยต่อทุกผู้คนทั่วหล้าอย่างแน่นอน ทว่ามาหลอกใช้ตระกูล 

ฝ่ายอธรรมเป็นอาวุธต่อสู้กับมารฟ้าเช่นนี้ใช้ได้เสียเมื่อไร ยามไม่มีเรื่อง 

ก็มองพวกเราเป็นเป้าโจมต ี ทียามมเีรือ่งกลบัดงึพวกเราเข้ากลุม่ร่วมต้าน

ศตัรู

นี่มันเรื่องอะไรกัน!

ตอนทีฉ่นิเฝ่ยเอ่ยวาจาเหล่าน้ี ยังถลงึตาใส่เจิง้เฮ่าอีต้รงๆ โดยไม่เกรงใจ

สกันดิเดยีว

เจิง้เฮ่าอีเ้งยหน้าพูดอย่างใจเย็น "หากตระกูลฝ่ายอธรรมกระท�าการ

โดยชอบ ไม่ท�าร้ายคนดี ย่อมจะไม่มผีูใ้ดมองพวกท่านเป็นศตัรูหรอก"

ซเูพียนจือ่ไม่ยอมรบันบัถือในค�าพูดน้ีของเขา นางจ�าได้เมือ่แรกเจอ

เจิง้เฮ่าอ้ีเพียงเห็นสญัลกัษณ์สายโลหติของตระกูลสบิแปดมงกุฎบนแขนขวา

ของนางก็มองนางเป็นคนเลวแล้ว ซ�า้ยังขูเ่ตอืนนางด้วยว่า 'เจ้าระวังตวัให้ดี 
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ก็แล้วกัน หากวันหน้าข้ารู้ว่าเจ้ากระท�าผิดคิดชั่ว ข้าจะไม่ละเว้นเจ้าอีก'  

เหน็ๆ กันอยู่ว่าเขาแน่ใจนกัหนาว่านางมาจากตระกูลฝ่ายอธรรมก็จะต้อง 

ท�าเรือ่งชัว่ร้ายอย่างแน่นอน

"ในตระกูลฝ่ายอธรรมก็ใช่ว่าล้วนเป็นคนเลว ไม่มีใครสามารถ 

เลือกบิดามารดาและชาติก�าเนิดของตนเองได้ หากเพียงเพราะจุดนี ้

ก็พิพากษาว่าคนผู้หนึ่งดีหรือชั่ว ไม่แคล้วล�าเอียงเกินไป" ซูเพียนจื่อแย้ง

อย่างอดไม่ได้

ฉินเฝ่ยนกึไมถ่งึว่านางจะพดูเข้าข้างฝ่ายเขา จึงหน้าบานแฉง่อย่าง 

ห้ามไม่อยู่

จ้าววังเพียงอมย้ิมมองดูศิษย์สามคนนี้ถกเถียงกันโดยไม่พูดยับย้ัง

แต่อย่างใด

เจิง้เฮ่าอีเ้องแม้ประหลาดใจอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงตอบนางว่า "ท่ีเชยีนหวง

พูดมาก็มีเหตุผล วันหน้าเมื่อศิษย์พ่ีฉินขึ้นเป็นประมุข เขาย่อมควบคุม 

และน�าพาคนในตระกูลให้ท�าดลีะชัว่ได้ ทว่าก่อนหน้านัน้ทุกคนท่ีถือก�าเนดิ 

ในตระกูลโบราณล้วนต้องตกอยู่ภายใต้พลังสะกดทางสายโลหิต หาใช ่

ใครบอกว่าไม่อยากท�าชัว่ก็จะสามารถปฏิเสธไม่ท�าได้"

จริงสิ ที่เขาพูดมาก็มีเหตุผลเช่นกัน ซูเพียนจื่อพลันนึกถึงตนเอง  

เหตุท่ีนางอ�าลาถ�้าพันจิ้งจอก หมายมั่นในวัตถุศักดิ์สิทธ์ิของเจิ้งเฮ่าอี้  

ทังเซิ่งหยาง กับอว๋ินชิงอิ่ง ก็เพ่ือให้ตนเองได้เป็นประมุข หลุดพ้นจาก 

พลังสะกดทางสายโลหิต ได้กุมชะตาชีวิตตนเองไม่ใช่หรือไร

ทว่าฉินเฝ่ยยังคงไม่พอใจ "สรุปคือในสายตาเจ้า ทุกคนในตระกูล

ฝ่ายอธรรมล้วนเป็นคนเลว ต่อให้ตอนน้ีไม่เลวก็ต้องถูกบีบให้เลวจนได้ 
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ส่วนพวกเจ้าตระกูลฝ่ายธรรมะแต่ละคนล้วนแสนประเสริฐ ช่างผ่าเผย

ซื่อตรง เกิดมาไม่เคยท�าเรื่องชั่วร้ายอะไรเลย หึๆ"

เจิง้เฮ่าอีต้อบด้วยสหีน้าเป็นปกต ิ "ข้ายอมรบัว่าในตระกูลฝ่ายธรรมะ 

ก็มแีกะด�าเช่นกัน เพียงแต่อย่างน้อยๆ เมือ่พบแล้ว พวกเราจะลงโทษและ

มองเขาเสมอืนคนทรยศ จะไม่ปล่อยปละต่อการกระท�าท่ีไม่เหมาะสมน้ัน

แล้วมองเป็นเรื่องปกติ หรือถึงขั้นมองว่ายอดเยี่ยมน่าภาคภูมิใจ"

ฉินเฝ่ยจนด้วยถ้อยค�า แม้แต่ซูเพียนจื่อก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว  

ตามที่ทั้งสองรู ้มา อย่างน้อยๆ ตระกูลนักปกครองสกุลเจิ้งก็ยึดถือ 

หลักปฏิบัตินี้มาตลอด ไม่สนใจว่าเป็นคนใกล้ชิดหรือห่างเหิน ขอเพียง

กระท�าชั่วแล้วถูกจับได้ คนสกุลเจิ้งล้วนสืบสาวเอาความถึงที่สุด

เพียงนึกถึงคนในตระกูลของตนที่ต่างมองการปล้นทรัพย์กับ 

การหลอกคนว่าเป็นเกียรต ิในใจท้ังสองก็ร้อนตวัอยู่บ้าง ฉนิเฝ่ยกับซเูพียนจือ่ 

อาจรบัรองได้ว่าตนเองจะไม่ท�าร้ายผูบ้รสิทุธ์ิ ทว่าคนส่วนใหญ่ในตระกูล 

ของพวกเขาไม่สนใจเรื่องเหล่านี้หรอก ขอเพียงเป็นประโยชน์กับตนเอง  

ไม่ว่าจะฆ่าคนปล้นชิง หลอกเอาทรัพย์ลวงเอากาย คนท่ีกระท�าเร่ืองช่ัว 

ได้อย่างไม่สะทกสะท้านนัน้มอียู่ถมไป

เมือ่เห็นหนุ่มสาวท้ังสามล้วนไม่พูดจาแล้ว จ้าววังค่อยเอ่ยปนย้ิมน้อยๆ 

"บางค�าพูดพวกเจ้าถกความเห็นกันเองให้กระจ่างกด็เีหมอืนกัน พวกเจ้า

ล้วนเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์โดดเด่น สติปัญญาล�้าเลิศ พึงมีความคิดอ่าน 

เป็นของตนเอง มใิช่เออออตามใครเขาง่ายๆ อาจารย์หวังว่าพวกเจ้าในฐานะ

ศษิย์พ่ีน้องร่วมอาจารย์จะสามารถเปิดใจให้กัน หากขุน่ข้องหมองใจในเรือ่งใด

ก็พดูออกมาอย่างชัดแจ้ง ศัตรูที่พวกเจ้าต้องเผชิญในวันข้างหน้ากล้าแข็ง
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ย่ิงยวด หากพวกเจ้ายังไม่อาจสมานสามคัค ี ไว้วางใจซึง่กันและกัน เช่นนัน้ 

ยังจะมคีวามหวังเอาชนะอะไรได้"

ท่าทีเลวร้ายท่ีเจิ้งเฮ่าอี้มีต่อนางเมื่อแรกพบ แม้นางยังไม่อาจ 

ปล่อยวางได้ทัง้หมด ทว่าเมือ่ได้ฟังค�าชีแ้จงของเขา นางก็ค่อนข้างเข้าใจ

ความคิดของเขาแล้ว จึงไม่ติดใจเรื่องนี้อีก

เพียงแต่พลงัสะกดทางสายโลหติทีเ่จิง้เฮ่าอีพู้ดถงึเมือ่ครูก่ลบัท�าให้

นางนึกได้อีกเรื่องหนึ่ง

"อาจารย์เจ้าคะ ในเมื่ออูสิงเป็นประมุขตระกูลไสยเวท เช่นน้ัน 

เขาก็น่าจะมพีลงัสะกดต่ออนิกุ่ยกับหยางเหรนิ ทว่าเหตใุดเขากลบัยังถูก

สามีภรรยาคู่น้ันลอบท�าร้ายบาดเจ็บสาหัสได้" เรื่องน้ีไม่สมเหตุสมผล 

เอาเสียเลย

จ้าววังครุ่นคิดชั่วครู่ก่อนตอบ "แต่ไรมาตระกูลไสยเวทก็ลึกลับ 

อย่างย่ิง สิง่ทีค่นนอกรูเ้ก่ียวกับพวกเขามน้ีอยมาก ข้าเพียงเคยฟังคนรุน่ก่อน

เล่าว่าพวกเขาส่วนใหญ่แม้แซ่อู แต่ดูเหมือนจะประกอบด้วยหลายสาย

ตระกลูย่อย บางทอีสูงิอาจไม่ได้มาจากสายตระกูลย่อยเดียวกับอนิกุ่ยและ

หยางเหรนิ หรอือาจเพราะสภาพร่างกายของอสิูงถูกมารฟ้าแปลงเป็นมาร 

แล้ว จงึเป็นเหตใุห้เขาสญูเสยีพลงัสะกดทางสายโลหิตท่ีมต่ีอคนในตระกูล 

หรอืไม่ก็อาจเกิดจากสาเหตอุืน่ใดก็เป็นได้ เรือ่งน้ีแปลกพิกลอยู่บ้างจริงๆ  

หากมใิช่เจ้าละเอยีดรอบคอบ พวกเราก็ไม่เคยฉกุคดิถึงเลย"

จ้าววังจดจ�าเรื่องน้ีไว้เงียบๆ จากนั้นจึงเอ่ยเสริมขึ้นว่า "วันน้ีที่ข้า

บอกเรือ่งเหล่านีต่้อพวกเจ้า เพราะอยากให้พวกเจ้ารูว่้าบนบ่ามภีารกิจอยู่ 

ความก้าวหน้าในการฝึกวิชาของอาเฝ่ยกับเฮ่าอี้ ข้าไม่กังวลแต่อย่างใด  
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ส่วนเชียนหวง เจ้ามีจิตใจดีงาม ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดี ทว่า 

ก็ต้องถนอมตัวให้มากๆ อย่าได้หักโหมไปนัก"

น่ีอาจารย์กลัวว่านางอาจทุ่มเทช่วยผู้อื่นจนเกินเหตุ ภายหน้า 

จะกลายเป็นตัวถ่วงที่มีพลังฝีมืออ่อนด้อยท่ีสุดในกลุ่มศิษย์พ่ีน้องห้าคน

ใช่หรือไม่ เห็นทีจะยุ่งยากแล้วหากนางคิดกลบเกล่ือนว่าไม่ติดท�าเนียบ 

ผู้แข็งแกร่งเพราะออกแรงช่วยชีวิตผู้อื่นมากเสียจนกระทบพลังวัตร 

ซเูพียนจือ่ย้ิมเจือ่นพลางผงกศรีษะรบั ดทู่านางต้องใคร่ครวญปัญหา

อันยุ่งยากนี้ให้ดีๆ เสียแล้ว ต้องคิดหาสักวิธีที่เหนื่อยเพียงครั้งเดียวแล้ว

สบายตลอดไป ไม่เช่นน้ันท�าเนียบข้ันเปล่ียนเส้นลมปราณกับข้ันเหนอืสามญั

ล้วนไม่ตดิ นางยังพอมเีหตผุลให้เฉไฉ ทว่าถึงข้ันพ้นโลกิยะกับขัน้ทรงฤทธา

เมือ่ไรควรจะท�าอย่างไรกันเล่า

จ�านวนผู้แข็งแกร่งบนสองท�าเนียบนี้ล้วนมีไม่ถึงร้อยคน ขอเพียง 

เลือ่นถึงขัน้นีก็้ต้องมชีือ่ติดท�าเนียบอย่างแน่นอน

ไม่ถูกสิ! ชื่อของอูสิงยังหายไปจากท�าเนียบเลยไม่ใช่หรือ!

นางช่างซื่อบื้อจริงเชียว เหตุใดนึกไม่ถึงข้อนี้นะ ว่ากันว่าอูสิง 

ถูกมารฟ้าเปลีย่นแปลงสภาพร่างกาย ดังน้ันจงึไม่นบัเป็นมนุษย์อกีต่อไป 

นางก็สามารถหาวิธีท�าให้ทุกคนเชื่อว่านางถูกเซียนใจประเสริฐปรับปรุง

สภาพร่างกาย ดังนั้นจึงไม่ติดท�าเนียบเช่นกัน

ซูเพียนจื่อย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกว่าท�าได้ หัวใจจึงพองโตอย่างห้ามไม่อยู่  

นางตัดสินใจว่ากลับไปแล้วจะรีบขัดเกลารายละเอียดเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้น

นางเองก็หงดุหงดิจรงิๆ กับชวิีตท่ีกลัวแต่ว่าจะเผยพลงัฝีมอื ต้องคอย

ซ่อนเร้นเก็บง�าอยู่เช่นนี้
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สาวน้อยขบคิดอย่างจดจ่อ ไม่ได้ฟังหลายประโยคที่จ้าววังพูด 

ถัดจากน้ันให้ชัดเจน จู่ๆ ได้ยินจ้าววังเรียกชื่อนาง นางถึงได้สติเงยหน้า 

กล่าวขอโทษ "เมือ่ครูข้่าคิดเรือ่งหน่ึงจนใจลอย อาจารย์เพ่ิงพูดว่าอะไรนะ

เจ้าคะ"

ฉนิเฝ่ยรบีชงิตอบเอาใจนาง "อาจารย์บอกว่าสะสางเร่ืองหนอนพิษ

สถิตวิญญาณกับพลอยมารศพเสรจ็เมือ่ไร ท่านจะออกท่องดนิแดนพันเมฆา

เพ่ือเสาะหาอกีสองคนทีม่กีายทพิย์น�า้พิสุทธ์ิกับกายทิพย์เพลงิแท้ ให้พวกเรา

ตัง้ใจฝึกวิชารอท่านกลบัมา ท่านจะทิง้คมัภีร์วิชายทุธ์ทีเ่หมาะแก่การฝึกปรอื

ของพวกเราแต่ละคนไว้ให้"

หายนะวันสิ้นพิภพในค�าท�านายก�าลังจะมาถึงในอีกไม่ก่ีปีน้ีแล้ว 

ทว่าผู้มีห้ายอดกายทิพย์เพ่ิงจะหาพบสามคนเท่าน้ัน ไม่แปลกที่จ้าววัง 

จะร้อนใจออกจากวงัศาสตร์ไปเสาะหาด้วยตนเอง หาไม่ต่อให้พบตวัแล้ว 

เกิดสองคนนั้นมีพลังฝีมืออ่อนแอเกินไป ชั่วเวลาอันสั้นจะเพียงพอต่อกร 

กับมารฟ้าได้อย่างไรเล่า

ฝ่ายเจ้ิงเฮ่าอี้ก็นึกถึงค�าถามได้ข้อหน่ึงจึงเอ่ยออกมาว่า "อาจารย ์

คิดจะไปเสาะหาผู้มีกายทิพย์น�้าพิสุทธิ์กับกายทิพย์เพลิงแท้ที่ใดขอรับ"

"อาจารย์ต้ังใจจะไปพบท่านโหยวทีส่วนเซยีนพันเมฆาก่อน" จ้าววัง

ตอบ

"อาจารย์คิดจะหาเบาะแสจากท�าเนียบผู้แข็งแกร่งบนจารกึหยกพันเมฆา

กระมงัขอรบั" เจิง้เฮ่าอ้ีเข้าใจทนัทท่ีีเอ่ยถึง

บนดนิแดนพันเมฆานิยมยกย่องการฝึกวิชายทุธ์ แม้แต่ชาวบ้านท่ัวไป 

ก็ยังรู ้กันท่ัว หากให้ก�าเนิดบุตรท่ีบนแขนซ้ายมีสัญลักษณ์เมฆมงคล 
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หนึง่ในห้าส ี ก็แปลว่าบตุรคนน้ีสามารถฝึกวิชายุทธ์ สามารถฝากตัวเป็น 

ศิษย์ของตระกูลโบราณต่างๆ หรือหากผู้ใดมีเงื่อนไขถึงพร้อมก็เชิญ 

ผูฝึ้กวิชามาสอนพ้ืนฐานให้บตุรของตนได้ รอจนเขาเตบิใหญ่และมพ้ืีนฐาน 

ในระดับหน่ึงแล้ว ค่อยส่งมาศึกษาที่วังศาสตร์ เมื่อนั้นเขาก็จะเป็นเช่น

ปลาหลี่ข้ามประตูมังกร* คุณค่าเพิ่มสูงเป็นร้อยเท่า

ศิษย์วังศาสตร์จ�านวนมากท่ีมาจากครอบครัวชาวบ้านสามัญ 

แม้ดูเหมือนข่มเหงรังแกได้ง่ายย่ิง ทว่าขอเพียงพวกเขาส�าเร็จการศึกษา

กลับถึงบ้านเกิด ตัวตนของพวกเขาในสายตาของชาวบ้านก็จะสูงศักดิ ์

ยิ่งใหญ่หาใดเปรียบ

อย่างเช่นซนุเจีย้นท่ีซเูพียนจือ่ช่วยชวิีตไว้ แม้เขาเป็นเพียงหนุ่มน้อย

วัยไม่ถึงย่ีสบิปี ทว่ายามอยู่ท่ีบ้านวาจาของเขากลบัมนี�า้หนกัย่ิง สิง่ทีเ่ขา 

พูดน้ันแม้กระท่ังบิดาผู้เป็นคหบดีอันดับหน่ึงในพ้ืนท่ีทะเลสาบดาวเดือน 

ฝ่ังตะวันตกก็ยังไม่คดัค้านโต้แย้งโดยง่าย

ดอูย่างคราวก่อนท่ีซเูพียนจือ่อยากช่วยคนในหมูบ้่านซถูงเปิดโรงผลิต 

ซุนเจี้ยนกลับบ้านไปเจรจาร้องขอหนเดียว บิดาของเขาก็ตัดสินใจทุ่มเท 

สรรพก�าลังไปท�าโดยไม่พะวงถึงต้นทุน หลงจู๊ใหญ่ฝ่ายต่างๆ ถูกส่งไป 

หลายต่อหลายคน น่ีเพ่ิงจะผ่านไปหนึ่งเดือนกว่าเท่านั้น โรงผลิตก็สร้าง 

เกือบเสรจ็สมบรูณ์แล้ว

ยังมีซูถงอีกคน เขาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นก็เป็นบุคคลผู้มีวาจา 

น่าเชื่อถือยิ่ง

* ปลาหลีข้่ามประตมูงักร เป็นส�านวนจากต�านานหนึง่ของจนี เล่ากันว่าปลาหลี ่ (ปลาไนหรือปลาคาร์พ) ตัวหน่ึง 
มีความมุมานะจนสามารถกระโดดข้ามประตูมังกรได้ และได้รับพรให้กลายเป็นมังกร อุปมาถึงการเลื่อนยศ 
เลือ่นต�าแหน่ง มคีวามก้าวหน้าอย่างมาก
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บนดินแดนพันเมฆามีน้อยคนเหลือเกินท่ีมีพรสวรรค์เชิงยุทธ์แล้ว 

ไม่เคยได้ฝึกวิชา ย่ิงเป็นเด็กท่ีมพีรสวรรค์ขัน้กายทิพย์ ย่ิงฝึกปรอืได้รดุหน้า 

เรว็กว่าผูอ้ืน่มาก และย่อมมโีอกาสสงูท่ีจะตดิท�าเนียบบนจารึกหยกพันเมฆา

การหาคนจากท�าเนียบจึงรวดเร็วกว่าแน่นอน

ฉนิเฝ่ยก็คดิถึงจดุนีแ้ล้ว จงึพลนัฉกีย้ิมกล่าว "อาจารย์ ท่านสมควร 

ไปหาซเูพียนจือ่ทีถ่�า้พันจิง้จอกก่อนไม่ใช่หรอืขอรบั" เขาพูดพลางเหลอืบมอง

เจิ้งเฮ่าอี้ปราดหนึ่ง พร้อมรอยย้ิมที่ย่ิงดูชอบกล "ความเร็วในการฝึกวิชา 

ของซเูพียนจือ่ กระท่ังข้ายังทอดถอนใจทีไ่ม่อาจทาบตดิ นางจะแซงหน้า

พวกเราก็เป็นเรือ่งทีน่บัวันรอได้เลย"

จู่ๆ ได้ยินว่าตนเองถูกขานชื่อ ซูเพียนจื่อก็หวิดจะสะดุ้งเฮือกอย่าง

ห้ามไม่อยู่

ความหมายของฉนิเฝ่ยบอกชดัว่าเจิง้เฮ่าอีอ้จัฉรยิะหนุม่อนัดบัหน่ึง

ผู้มีนามกระเดื่องดินแดนพันเมฆานี้ไม่อาจสู้ซูเพียนจื่อได้

"ซเูพียนจือ่คอืผูม้คีวามเป็นไปได้สงูสดุทีจ่ะมพีรสวรรค์ขัน้กายทพิย์

จรงิๆ เบาะแสนีแ้จ่มชดัมากเหลอืเกิน อกีท้ังความเรว็ในการฝึกปรอืของนาง 

ก็สูงย่ิงยวด ให้นางฝึกปรือเองต่อไปก่อนชั่วคราวก็ไม่เป็นไร ภายหน้า 

ขอเพียงพบตวัแล้วชีแ้จงสถานการณ์ต่อนาง เชือ่ว่านางก็ไม่น่าจะปฏเิสธ 

สกัวันซเูพียนจือ่ก็ต้องปรากฏตวั ตอนน้ีจงึไม่จ�าเป็นต้องร้อนใจสิน้เปลอืงเวลา

ไปเสาะหา กลับเป็นอีกหนึ่งคนที่เหลือ...อย่างน้อยๆ ก็ต้องรู้ชื่อแซ่และ 

ฐานะของเขาให้ได้เสียก่อน ถึงจะพาตัวเขากลับมาบ่มเพาะอย่างเต็มท่ี 

ให้ได้เรว็ท่ีสดุ"

ในใจจ้าววังห่วงพะวงอยู่กับเรื่องเสาะหาผู ้มีห้ายอดกายทิพย ์ 
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หลายปีท่ีผ่านมาจึงจับตาท�าเนียบผู้แข็งแกร่งบนจารึกหยกพันเมฆา  

รวมทัง้ศษิย์วังศาสตร์มาตลอด รายชือ่หนุ่มสาวผูแ้ข็งแกร่งทีต่ดิท�าเนยีบ

ล้วนถูกเขาคัดกรองซ�้าๆ นับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่แรกแล้ว

'ซเูพียนจือ่' ผูโ้ดดเด่นเหนอืใครน้ีย่อมเป็นคนหน่ึงทีเ่ขาจบัตามากทีส่ดุ 

จ้าววังแทบจะแน่ใจเต็มร้อยแล้วว่านางก็คือผู้มีพรสวรรค์ข้ันกายทิพย ์

คนท่ีสี่ ทว่าจนแล้วจนรอดคนสุดท้ายนั้นกลับไม่มีเบาะแสใดๆ เลย เขา 

ได้ไหว้วานผูม้คีวามเก่ียวข้องกับวังศาสตร์ทกุคนให้คอยสงัเกตแล้ว หาก 

ค้นพบอะไรก็ให้แจ้งมาทันที

เมื่อแรกตอนที่ฉินเฝ่ยเพ่ิงจะถือก�าเนิด ก็มีผู้อาวุโสตระกูลจอมโจร 

ที่เคยเป็นศิษย์วังศาสตร์ลอบส่งข่าวแก่จ้าววัง ดังนั้นตั้งแต่ตอนที่ฉินเฝ่ย 

ยังแทบจะไม่รู้ความ เขาก็ได้เป็นศิษย์สายตรงของจ้าววังแล้ว

ส่วนเจิง้เฮ่าอีย่ิ้งไม่ต้องพูดถึง เขาถือก�าเนดิไม่ทันไร จ้าววังก็ได้ข่าว

และเดินทางไปจับจองศิษย์คนนี้ล่วงหน้าถึงที่สกุลเจิ้งด้วยตนเอง

วันเดียวกับท่ีซูเพียนจื่อปรากฏตัวท่ีตระกูลแพทย์ก็มีคนส่งข่าวถึง 

วังศาสตร์เช่นกัน ตอนนัน้จ้าววังติดธุระจงึไม่อาจเดนิทางไปรบันางเองได้ 

ทว่าเขาก็เขียนจดหมายให้คนส่งไปถึงภูเขาซิ่งหลินต่อเน่ืองหลายฉบับ 

เพื่อเร่งรัดให้นางมาเข้าเรียนที่วังศาสตร์โดยเร็ว

ซูเพียนจื่อในตอนน้ีเหมือนคนน�้าท่วมปาก นางรู ้ว ่าอาจารย์ 

ให้ความส�าคัญเรื่องการเสาะหาผู้มีห้ายอดกายทิพย์มากเพียงใด แต ่

จะให้นางบอกเขาได้อย่างไรเล่า...ว่าซูเพียนจื่อกับหลิ่วเชียนหวงก็คือ 

คนคนเดียวกัน

ยังดอีาจารย์ไม่ได้คดิจะไปหาซเูพียนจือ่ก่อน รอจนเขาหาผูม้กีายทพิย์
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คนทีส่ีพ่บแล้วค่อยว่ากันเถอะ

บางครั้งสิบแปดมงกุฎก็ช่างเป็นได้ยากนัก หากไม่มีหัวจิตหัวใจ 

ทีเ่ข้มแข็งพอ แค่วิตกทัง้ว่ีวันว่ากลลวงจะถูกเปิดโปง เท่าน้ีก็ทรมานเหลอืเกิน

แล้ว

จ้าววังบอกเล่าสิ่งท่ีสมควรพูดจนหมดสิ้นก็ให้พวกเขากลับไป  

เพียงรั้งซูเพียนจื่อไว้เป็นพิเศษ ซูเพียนจื่อเป็นวัวสันหลังหวะ จึงระแวง 

แทบจะในทันทีว่าอาจารย์ค้นพบความลับของนางแล้วใช่หรือไม่

ผลปรากฏว่าพอจ้าววังเอ่ยปาก นางค่อยพบว่าตนตื่นตูมไปเอง

"เช้าวันนี้ท่านครูโจวมาหาข้าเพ่ือพูดเรื่องเจ้ากับอวี๋ป๋ออว๋ิน ข้าจะ 

ออกหน้าคนืความบรสิทุธ์ิให้เจ้าเอง เจ้าไม่ต้องกังวลค�านินทาว่าร้ายใดๆ  

ทัง้สิน้" จ้าววังกล่าวอย่างอ่อนโยน

ท่ีแท้ก็เรื่องเล็กเพียงเท่านี้ ซูเพียนจื่อไม่ได้ใส่ใจด้วยซ�้า กระนั้น 

นางก็เข้าใจว่าโจวซูเ่ว่ินกับจ้าววังล้วนหวังด ี ต้องการจะปกป้องนาง ดงัน้ัน 

นางจึงรีบผงกศีรษะกล่าวขอบคุณ

พอสาวน้อยวางใจลงแล้วก็คิดถึงอีกเรื่องหนึ่ง 

"อาจารย์เจ้าคะ หลงัผ่านศกึน้ีอสิูงแห่งตระกลูไสยเวทบาดเจบ็สาหัส 

ส่วนอนิกุ่ยกับหยางเหรนิทีท่รยศประมขุก็น่าจะยังไม่กล้าผลผีลามปรากฏตัว

ท�าช่ัวอกี ถัดจากนีต้ระกูลไสยเวทไม่แคล้วเกิดศกึภายใน ไม่มเีวลาใส่ใจ 

สิ่งอื่น ข้าคิดว่างานทางฝั่งตะวันตกเพ่ิงจะเริ่มต้น จึงยังต้องเจียดเวลาไป 

ดแูลสกัหน่อย อาจารย์โปรดวางใจได้ ข้าจะท�าทกุอย่างด้วยความระมดัระวัง

แน่นอนเจ้าค่ะ"

จ้าววังถอนหายใจ "ท่ีเจ้าพูดมาก็มีเหตุผลพอสมควร เจ้าช่างเป็น 
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เด็กที่ท�าให้ผู้อื่นไม่รู้จะต�าหนิได้อย่างไรจริงๆ เอาเถอะ ตัวเจ้าต้องระวัง 

ความปลอดภัยให้มากๆ เชยีว ตระกูลขุนพลสวรรค์กับตระกูลนกัหลอมโลหะ

ล้วนมีสาขาและก�าลังคนอยู่ทางนั้น อีกเด๋ียวข้าจะฝากฝังเรื่องเจ้าไว้กับ 

พวกเขา เจ้ามงีานอะไรก็ขอให้พวกเขาช่วยเหลอืได้"

ซเูพียนจือ่ย่อมจะไม่ปฏิเสธ นางไม่ได้คาดหวังให้ตระกูลขนุพลสวรรค์ 

กับตระกูลนักหลอมโลหะมาช่วยงานอะไรนางหรอก เพียงแต่หากมี 

ความจ�าเป็น เอาพวกเขามาบังหน้าก็ไม่เลวเหมือนกัน

จ้าววังกล่าวต่อ "ยังมีอีกเรื่องหน่ึง วัตถุศักดิ์สิทธ์ิประจ�าตระกูล 

ของอาเฝ่ยกับเฮ่าอี้ล้วนมีอานุภาพกล้าแข็งที่จะพิชิตศัตรูคว้าชัยได้ ผิดกับ 

น�้าพุชีพวัตถุศักดิ์สิทธ์ิของตระกูลเจ้าที่ไม่อาจใช้ในการโจมตี ข้าเห็น 

ปกตเิจ้าเหมอืนไม่ค่อยเน้นฝึกทกัษะการต่อสู ้ เจ้าน่าจะไม่มศัีสตราวิเศษ 

ที่เหมาะสมกระมัง"

"ใช่เจ้าค่ะ" ซูเพียนจื่อยิ้มตอบอย่างเคอะเขินอยู่บ้าง

ตอนอยู่ทีภ่เูขาซิง่หลนิ ท่านตาน้อยหลิว่ถัวเคยเปิดคลงัสมบติัให้นาง

เลือกอาวุธท่ีเหมาะสมด้วยตนเอง ทว่านางเพียงถูกใจมีดผ่าตัดชุดหนึ่ง 

ท่ีคมกริบหาใดเปรียบ เมื่อใช้เข้าคู่กับพลังล่องหนของนาง ต่อให้ต้อง 

เฉอืนเนือ้ผูฝึ้กวิชาข้ันเปล่ียนเส้นลมปราณท่ีมพีลังวัตรสงูกว่านางสกัหลายคน

ก็ไม่เป็นปัญหา

แต่ถึงอย่างไรวิธีพิเศษกับอาวุธชุดนี้ก็ไม่สะดวกใช้ในยามปกติ  

อกีอย่างหากคูต่่อสูเ้ป็นสตัว์อสรูทีม่รีปูกายใหญ่ยักษ์ นางแทงลงไปหนึง่มดี 

อย่างเก่งก็เพียงเสยีบทะลุผิวหนังชัน้นอกของมนั ไม่อาจสร้างความเสยีหาย 

ทีห่นักหนาสกัเท่าใด
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อย่างเช่นคราวก่อนท่ีนางรับมือกับปลามารด�าบึงโคลนข้ันสาม 

และขั้นห้า สิ่งท่ีใช้ก็คืออาวุธชุดหน่ึงซึ่งประกอบด้วยกระบี่เงิน ดาบเงิน  

กับสามง่ามเงิน อันเป็นของก�านัลจากตระกูลเซียนขโมยท่ีหล่อผสมด้วย 

แร่เงินเร้นลับในต�านาน

หากนับอย่างละเอียดแล้ว อาวุธบนตัวนางถึงกับมีเพียงไม่ก่ีชิ้นน้ี

เท่าน้ัน แม้ทุกชิน้มคุีณภาพเป็นเลศิ แต่อย่างไรเสยีก็ยังไม่เข้าข้ันของวิเศษ 

นอกจากคมกรบิและทนทานแล้ว ล้วนไม่อาจปลกุอทิธิฤทธ์ิหรือพลังจูโ่จม

พิเศษใดๆ

ย่ิงเปรียบกับกงล้อช่วงชิงฟ้าของฉินเฝ่ยกับมงกุฎเที่ยงธรรมของ 

เจิง้เฮ่าอี ้ อาวุธไม่ก่ีชิน้น้ันของนางย่ิงไม่ใช่สิง่ของในระดบัเดยีวกับพวกเขา

โดยสิน้เชงิ ถึงข้ันทาบขวานยักษ์สทีองท่ีฉนิเฝ่ยใช้ประจ�าคูน้ั่นไม่ตดิด้วยซ�า้
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แม้ซเูพียนจือ่ยงัมวีตัถุศักด์ิสทิธ์ิชัน้ยอดอย่างก�าไลแขนเจด็ดาราอยู่ 

แต่นางก็ต้องยอมรบัว่าสิง่พิเศษสามชิน้ทีปั่จจบุนัปิดผนกึอยู่ในก�าไลแขนนัน้

ล้วนเข้าข่ายเป็นฝ่ายสนับสนุนเสียมากกว่า ดอกซวีหมีสายพันธุ์เซียน 

มีพ้ืนที่ลับไว้เก็บส่ิงต่างๆ ผีเสื้อซ่อนฟ้าช่วยให้นางล่องหนได้ น�้าพุชีพ 

มอีทิธิฤทธ์ิเยียวยาชบุชวิีตคนตาย กระน้ันกลบัไม่มีสกัอย่างเดยีวทีท่�าอนัตราย

ถึงชวีติศัตรไูด้โดยตรง

ด้วยเหตน้ีุนางถึงได้คดิจะปิดผนึกมารฟ้า เมือ่เผชญิหน้าศตัรท่ีูร้ายกาจ 

หากนางปิดประตใูห้สตัว์อสรูกลุม้รมุก็ยังเอาไม่อยู่ เช่นนัน้นางก็จะปล่อย

มารฟ้าออกมาจดัการ รบัรองว่าชนะขาดลอย

ทว่าทกุวิธีเหล่าน้ีล้วนไม่อาจสู้หน้าผู้คนได้ โดยเฉพาะหลงัจากได้เห็น 

การสอบวิชายุทธ์ของวังศาสตร์ในครั้งนี้ ซูเพียนจื่อก็ย่ิงสะทกสะท้อนใจ 

อย่างลกึล�า้

50
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อกีครึง่ปีให้หลงั นางจะต้องข้ึนเวทีประชนัฝีมอืกับศิษย์ดีเด่นคนอืน่ๆ 

ของวังศาสตร์แล้ว พอขึน้เวทนีางคงเอาแต่ปล่อยสัตว์อสูรฝูงใหญ่ออกมา

รุมบุกอีกฝ่ายมิได้ เช่นนั้นเข้าท่าเสียเมื่อไรเล่า!

ขืนนางท�าเช่นน้ีจริงๆ ไม่เพียงแต่นางเท่าน้ัน กระทั่งตระกูลแพทย ์

กับจ้าววังอาจารย์นางก็จะพลอยเป็นที่ขบขันของผู้อื่นไปด้วย

ต่อให้นางไม่มศัีสตราวเิศษทีเ่หมาะมอื อย่างน้อยๆ ก็ต้องพยายาม 

หาเวลาฝึกทกัษะการต่อสูใ้ห้มากหน่อยแล้ว แม้ไม่อาจช่วงชงิอนัดบัหน่ึง 

นางก็มิอาจปราชัยแบบไม่ชวนมองนัก

ซูเพียนจื่อเคยทบทวนตนเองอย่างลึกซึ้ง พบว่านางเหมาะกับ 

ตระกูลฝ่ายอธรรมจริงเสียด้วย หากใช้วิธีอุตรินอกรีตจัดการผู้อื่น ต่อให้

เผชิญหน้าผู้แข็งแกร่งขั้นเหนือสามัญ นางก็มีโอกาสโค่นล้มอีกฝ่าย ทว่า

หากประลองกันอย่างผ่าเผย นางคงไม่อาจสูปู้เ่ฉนิอวีกั่บทงัเซิง่หยางได้ไหว 

คดิจดัการอว๋ินชงิอ่ิงก็ยังหืดขึน้คอด้วยซ�า้

ทีจ้่าววังพลนัเอ่ยถึงศัสตราวิเศษกับทกัษะการต่อสูข้องนางย่อมมใิช่

เพื่อท�าร้ายจิตใจนาง

"ระยะนี้เจ้าก็ตั้งใจฝึกปรือทักษะการต่อสู้ให้ดี ขณะเดียวกันก็ลอง 

คดิดวู่าตนเองต้องการศสัตราวิเศษประเภทใด อาจารย์ย่อมจะมวิีธีเสาะหา 

มาให้เจ้าเอง" จ้าววังพูดอย่างนุม่นวล

แม้รูอ้ยู่ว่าอาจารย์เป็นฝ่ายเสนอเรือ่งน้ีข้ึนมาก็เพราะค�านงึถึงงานใหญ่

ทีจ่ะต้องต่อต้านกับมารฟ้าในอนาคต กระน้ันซเูพียนจือ่ก็ยังคงรูส้กึซาบซึง้ใจ 

ไม่น้อย
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เวลาสามวันล่วงผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันหยุดของวังศาสตร์เวียน 

มาถึงอีกครั้งแล้ว ทว่าวันน้ีนอกจากศิษย์ไม่ก่ีคนที่มีเหตุจ�าเป็น ก็ไม่ม ี

ศิษย์สักคนเดียวท่ียินดีจะออกจากเกาะเดือนเพ็ญ แม้แต่ซูเพียนจ่ือ 

ซึ่งเดิมทีนัดหมายจะไปเผยแผ่ลัทธิท่ีฝั่งตะวันตกของทะเลสาบดาวเดือน

กับซูป๋ออวิ๋น ก็ยังตั้งใจยกเลิกการเดินทางออกไปก่อน

เหตุเพราะวันนี้คือวันท่ีเจิ้งเฮ่าอี้จะประชันฝีมือกับจินเย่ียนและ 

เถี่ยฉางคงอย่างเปิดเผย 

ฝ่ายสองคนหลังนั้นก�าลังจะจบการศึกษาไปจากวังศาสตร์เร็วๆ น้ี

แล้ว ส่วนฝ่ายคนแรกย่ิงเป็นถึงขวัญใจของศิษย์วังศาสตร์จ�านวนมาก  

การประลองเช่นนี้มีหรือจะยอมพลาดได้

นบัแต่วันนัน้ทีซ่เูพียนจือ่ต่ืนตกใจกับค�าสารภาพเพียงประโยคเดยีว

ของเจิ้งเฮ่าอี้ว่ามีใจให้นาง สามวันมานี้นางก็มักพยายามหลบหน้าเขา 

ทั้งอย่างจงใจและไม่เจตนา

เกาะเดือนเพ็ญจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่ แต่จะว่าเล็กก็ไม่เล็กเด็ดขาด  

วิชาที่ทั้งสองเลือกเรียนล้วนไม่ตรงกันเลย ดังน้ันจะท�าให้ไม่พบหน้ากัน 

จึงไม่ยากเย็นแต่อย่างใด

สาวน้อยคิดไปคิดมา ยังคงรู้สึกว่าท�าให้เรื่องน้ีค่อยๆ จืดจางไป 

จะเป็นการดีที่สุด

ข้อแรกเพราะตอนน้ีนางไม่เหมาะจะมีความรักกับใครจริงๆ  

ความปลอดภัยและร่องรอยของบิดามารดานางล้วนยังไม่ได้ข่าวคราว 

เพียงวุ่นวายกับการเพ่ิมพูนพลงัวตัร นางก็ยังตว่ิาเวลาไม่พอให้ใช้ด้วยซ�า้ 

แล้วนางจะเอาแก่ใจจากที่ใดไปขบคิดเรื่องระหว่างบุรุษสตรีเล่า
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ข้อสองเพราะฐานะของนางกับเจิ้งเฮ่าอี้ต่างกันมากเหลือเกิน แม้ 

ตอนน้ีนางคอืทายาทตระกูลแพทย์ ทว่านางรูแ้น่แก่ใจดว่ีาตนเองไม่มวัีน

ละทิง้ฐานะคนตระกูลสบิแปดมงกุฎได้

เจิง้เฮ่าอีเ้ป็นถึงว่าท่ีประมขุตระกูลฝ่ายธรรมะอนัดบัหนึง่ผูผ่้าเผย เขา 

จะมาพัวพันกับบุตรหลานสายหลักของตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรมอย่างนาง

ได้อย่างไรกัน โรมิโอกับจูเลียตจบชีวิตลงอย่างไร ชาวโลกต่างก็รู้กันทั่ว

ฐานะของนางอาจปกปิดได้ชั่วเวลาหนึ่ง ทว่าไม่อาจปกปิดไปจน 

ชั่วชีวิต

ข้อสามเพราะนางไม่อาจเข้าใจความรูส้กึของเจิง้เฮ่าอีไ้ด้กระจ่างแจ้ง 

เขาบอกว่ามีใจให้นาง ท่ีแท้ 'มีใจ' ถึงข้ันใดกันเล่า เพียงเพราะรู้สึกว่า

คณุสมบตัขิองนางคู่ควรกับเขา และเขาก็ไม่ได้รงัเกียจนาง ดงัน้ันจึงอยาก

ทดลองพัฒนาความสมัพันธ์ด ูหรอืเป็นเพราะเขาชมชอบท่ีตวัตนนีข้องนาง  

จงึถูกนางดงึดูดจติใจ ไม่ได้ข้องเก่ียวกับปัจจยัอ่ืนใดทัง้ส้ิน

อันที่จริงเจิ้งเฮ่าอี้ยังไม่รู้จักด้วยซ�้าว่านางเป็นคนเช่นไร

อ่อนโยน จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน...เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท่ีนาง 

เสแสร้งออกมาเท่าน้ัน หากมิใช่เพ่ือภาพลักษณ์ของตระกูลแพทย์ มิใช ่

เพ่ือหลอกต้มคนมากๆ มาเพ่ิมพูนพลังวัตรของตนเอง นางก็ไม่มีทางไป 

คอยห่วงใยความเป็นความตายกับชะตาชวิีตของผูอ้ืน่ให้มากความหรอก

นางไม่นบัเป็นคนเลว แต่ก็ไม่นบัว่าดเีด่สกัเท่าไร แม้เมือ่ก่อนนางก็มี

ท�าความดีอยู่บ้าง ทว่าแบบอยู่ดีไม่ว่าดีก็อุทิศใจกายและเวลาส่วนใหญ่

เกือบท้ังหมดไปช่วยผูค้นทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้องกับตนเองอย่างเช่นทกุวันน้ี 

นางไม่มวัีนท�าเป็นอันขาด
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หากมิใช่เพ่ือเพ่ิมพูนพลังวัตร คนโง่งมน่ะสิถึงจะท�าเช่นน้ี นี่มัน 

อาการของโรคแม่พระใจประเสรฐิระยะสดุท้ายชดัๆ

สิง่เหล่าน้ีเจิง้เฮ่าอีล้้วนไม่เคยล่วงรู้ นอกจากคนกับสตัว์อสรูจ�านวนจ�ากัด

ท่ีรูเ้บือ้งลกึเบือ้งหลงัของนางอย่างซปู๋ออว๋ินกับฝอูวิน๋แล้ว ในสายตาของผูอ้ืน่ 

ท่ีเหลอืล้วนมองนางเป็นคณุหนูตระกูลแพทย์ผูม้จีติใจดงีามจนเกินเยียวยากัน

ทัง้นัน้

ซูเพียนจื่อไม่รู้ว่าความรู้สึกพิเศษต่างๆ ท่ีนางมีต่อเจิ้งเฮ่าอี้นับเป็น

อาการท่ีบ่งช้ีว่าหัวใจนางหวั่นไหวต่อเขาแล้วใช่หรือไม่ กระนั้นส่วนลึก 

ในใจนางก็อดไม่ได้ท่ีจะคาดหวังอย่างท้ังกระอักกระอ่วนท้ังทะนงตนว่า 

บุรุษที่ชอบพอนางนั้นชื่นชมในตัวตนท่ีแท้จริงของนาง มิใช่หลงไปกับ

ภาพลวงตาท่ีนางสร้างออกมาอย่างท้ังจงใจและไม่เจตนา

ดงันัน้ก็เอาตามน้ีเถอะ! บุรษุท่ีโดดเด่นเหนอืใคร มคีณุสมบตัลิ�า้เลิศ 

ทัง้มสีตรชีมชอบมไิด้ขาดอย่างเจิง้เฮ่าอี ้ ต่อให้เขามีใจให้นางจรงิๆ หากนาง 

นิง่เฉยไม่ตอบสนองเช่นน้ีไปเรือ่ยๆ เขาก็ไม่มทีางจะยืนหยัดนานนักหรอก

แม้ว่าในใจนางจะรู้สึกเสียดายยิ่งนักก็ตามที...

"เชยีนหวง ท่านมเีรือ่งในใจใช่หรอืไม่" เจ้าหมิะท่ียืนอยู่บนบ่าของนาง

สอบถามอย่างเป็นห่วงอยู่บ้าง

ไม่ก่ีวันมานีม้นัล้วนง่วนอยู่กับการขบคดิวิธต่ีอประกอบเสาหินเหล่าน้ัน

ร่วมกับเจ้าเหลก็ เจ้าโม่ และพวกพ้องสตัว์อสรู วันน้ีซเูพียนจือ่ถึงได้เรยีก 

พวกมันทุกตัวออกมา บอกว่าจะพาพวกมันไปชมการประลองระหว่าง 

เจิ้งเฮ่าอี้ จินเยี่ยน และเถี่ยฉางคง

เจ้าหิมะคอืสตัว์อสรูท่ีอยู่เคียงข้างซเูพียนจือ่บ่อยท่ีสุดนอกจากฝูอว๋ิน 
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มนัจงึค้นพบอย่างรวดเรว็ว่านางดผูดิปกตอิยู่บ้าง เพียงแต่มนัก็พูดไม่ถูกว่า 

มทีีใ่ดไม่ถูกต้อง ดังนัน้ถึงได้ถามประโยคนีอ้อกมา

ซูเพียนจื่อสั่นศีรษะ "ไม่มีอะไรหรอก เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น"

หากเปรียบกับหลายเรื่องที่นางต้องเผชิญ นี่ก็เป็นเพียงเร่ืองเล็ก 

นิดเดียวจริงๆ

สาวน้อยเงยหน้าพรลูมหายใจยาว ปัดอารมณ์อ่อนไหวท้ังปวงออกไป

เบาๆ

ในสนามฝึกเลก็ยังคงล้นหลามด้วยคลืน่มนุษย์ แม้แขกเหรือ่ส่วนใหญ่

จากไปแล้ว ทว่าความกระตือรือร้นของเหล่าศิษย์และท่านครูวังศาสตร์ 

ก็ยังคงไม่ลดทอน

จ้าววงัประกาศให้ด�าเนินการประลองข้ันช�าระไขกระดกูทีห่ลายวันก่อน

ยังไม่เสรจ็สิน้ต่อให้จบ จากน้ันค่อยเริม่การประลองข้ันเปลีย่นเส้นลมปราณ

ครั้งนี้แขกเหรื่อคนนอกหายไปจ�านวนมาก ซูเพียนจื่อจึงปล่อย 

สัตว์อสูรทั้งหมดออกมาหมอบชมและเรียนรู้อยู่ข้างสนามได้อย่างวางใจ

หลายเดอืนท่ีนางอยู่ในวังศาสตร์ ทุกคนก็ค่อยๆ คุน้ชนิกับสัตว์อสรู 

ท่ีดูน่าสะพรึงทว่าความจริงคบหาง่ายเหล่านี้แล้ว ศิษย์ใจกล้าบางคน 

ทีค่่อนข้างสนทิกับซเูพียนจือ่ถึงขัน้ปีนข้ึนไปบนตัวสตัว์อสรูเพ่ือชมการประลอง

บนเวทใีห้ชดัเจนขึน้เสยีเลย

แขกเหรื่อคนนอกท่ีเหลืออยู่ไม่มากในสนามฝึกได้เห็นภาพน้ีต่างก็ 

รูส้กึว่าเหลอืเชือ่ สตัว์อสรูขนาดใหญ่ทีเ่ห็นๆ อยูว่่าดดูรุ้ายโหดเหีย้ม ไฉน 

อยูร่่วมด้วยได้ง่ายดายถึงเพียงนีเ้ล่า

ฝูเทียนหลงท่านครูวิชาสัตววิทยาน่ังเป็นสง่าอยู่บนบ่าเจ้าทองเล็ก 
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แม้เขามสีตัว์อสรูข้ันห้าอยู่ตัวหน่ึงทีท่�าพันธสญัญายอมรบัเขาเป็นเจ้านาย

แล้ว ทว่าเจ้าน่ันเย่อหย่ิงโมโหร้าย นอกจากเขาแล้วไม่ไยดใีครท้ังสิน้ ซ�า้ 

รูปร่างก็สูงสู้เจ้าทองใหญ่เจ้าทองเล็กไม่ได้

เขาเพียงอยู่บนบ่าของเจ้าทองเลก็ก็สามารถมองเวทีประลองทัง้หมด

ได้จากมมุสงูแล้ว

พอแขกเหรือ่คนอืน่ๆ มองเห็นเขา เป็นธรรมดาท่ีจะนกึว่าสตัว์อสรูเหล่าน้ี

ล้วนถูกเขาก�าราบจนเชือ่งเชือ่ แต่ละคนจงึไม่แคล้วเกิดความเลือ่มใสใน

ฝีมอืก�าราบสตัว์ของเขาจากใจจรงิ

ศษิย์ขัน้ช�าระไขกระดกูทุกคนต้องประลองสองรอบ จากน้ันจดัอนัดบั

กันตามผลแพ้ชนะ เน่ืองจากไม่ก่ีวันก่อนตระกูลไสยเวทมาก่อเรือ่งกลางคัน 

การประลองรอบแรกจงึมศิีษย์สามคู่ทียั่งไม่รูผ้ลแพ้ชนะ หลังจากพวกเขา

ประลองจบ จงึจะค่อยจบัสลากประลองกันต่อในรอบสอง

ในเมื่อซูเพียนจื่อหมายจะพัฒนาทักษะการต่อสู้ของตนเอง นาง 

ย่อมชมดูอย่างละเอียดยิ่งกว่าเดิม

ฉนิเฝ่ยพบว่านางชมการประลองของซปู๋ออว๋ินอย่างจดจ่อเป็นพิเศษ 

ก็ให้รู้สึกหึงหวงอยู่บ้างอย่างห้ามไม่อยู่ ต่อเมื่อมองซูป๋ออวิ๋นอย่างถ่ีถ้วน  

เขากลับมิอาจไม่ยอมรับว่า "ความเข้าใจและการปรับใช้ทักษะการต่อสู้ 

ของอว๋ีป๋ออวิน๋คนน้ีไม่เลวจรงิๆ หากไม่ใช่เพราะเขามพีลงัวัตรจ�ากัด คูต่่อสู ้

ถูกเขาซดัตกเวทไีปนานแล้ว"

ซูเพียนจื่อเพียงคลี่ย้ิมไม่ได้พูดอะไร ตอนท่ีนางได้ข่าวว่าการสอบ 

วิชายุทธ์ทีต้่องยุตกิลางคนัอาจจะได้สอบต่อ นางก็เคยถามซปู๋ออว๋ินเป็น 

การส่วนตวัแล้วว่าเขาคิดจะท�าอย่างไร
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ซปู๋ออว๋ินตอบว่าตนเองไม่สนัทัดการเสแสร้ง ดงันัน้นอกจากใช้วิชาลบั

สะกดพลงัวัตรให้เหลือสองร้อยแรงช้างสารแล้ว ด้านอืน่ๆ เขาจะแสดงออก 

เตม็ท่ีตามระดบัฝีมอืปกติ

ในสนามสอบวิชายุทธ์มยีอดฝีมอืคับค่ังดุจก้อนเมฆ คดิจะใช้เล่ห์กล

ต่อหน้าต่อตาพวกเขาก็เท่ากับร�าขวานต่อหน้าหลู่ปัน* กลับจะย่ิงสะกิด 

ความสงสยัของผูอ้ืน่

ซเูพียนจือ่เหน็ด้วยกับวธีิการของซปู๋ออว๋ินเป็นอย่างย่ิง แต่ซปู๋ออว๋ิน 

บอกนางว่าน่ีคอืสิง่ทีซ่เูทยีนหวาก�าชบัเขามาเป็นพิเศษ

ซูเทียนหวานี่ช่างเป็นผู ้มีความสามารถโดยแท้ หากไม่มีเรื่อง 

ซูม่านม่านกับซูหู่ลู่ นางดึงตัวเขามาเป็นพวกและช่วยนางเผยแผ่ลัทธิ  

งานก็ย่อมเปลอืงแรงน้อยแต่ได้ผลส�าเรจ็มากเป็นเท่าตวั นางจงึเสยีดาย 

เรื่องนี้อยู่เป็นนานสองนาน

จินเย่ียนกับเถ่ียฉางคงก็สนใจศิษย์น้องผู้นี้มากเช่นกัน เถ่ียฉางคง 

พูดด้วยความเสียดายว่า "หากไม่ใช่เขามีที่มาน่าสงสัย ข้ายังอยากจะ 

ดงึตวัเขาเข้าตระกูลข้าเลย"

จินเย่ียนกล่าวอย่างขบขัน "ไม่ว่าที่มาของเขาจะน่าสงสัยหรือไม่  

ก็ไม่มทีางถึงตาพวกเจ้าตระกูลเซยีนมอืปราบไปดงึตวัเขาหรอก หากเขา

ปรากฏตัวเร็วกว่าน้ีสักสองสามปีจะดีเพียงใด พวกเราจะได้มีคู ่ต่อสู ้

ที่ยอดเยี่ยมเพิ่มมาอีกคน"

"ก็ถูกของเจ้า" เถี่ยฉางคงเอ่ยจบก็ถอนหายใจยาว

ไม่น่าจะเป็นไปได้ทีอ่ว๋ีป๋ออว๋ินถือก�าเนดิในครอบครัวชาวบ้านสามัญ 
* ร�าขวานต่อหน้าหลู่ปัน หลู่ปันคือปรมาจารย์แห่งงานไม้และการก่อสร้างของจีน ส�านวนนี้จึงหมายถึง 
การอวดอ้างฝีมือต่อหน้าผู้ช�านาญการ บางครั้งใช้ถ่อมตนว่าฝีมือยังอ่อนด้อย
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ต่อให้เขาไม่เก่ียวพันกับฝ่ายอธรรม ก็ต้องมภูีมหิลงัในตระกูลโบราณสกัแห่ง  

เขามหีรอืจะเปลีย่นวงศ์ตระกูลมารบัใช้สกุลเถ่ีย

จนิเย่ียนพลนัหันหน้าไปถามซเูพียนจือ่ "ศิษย์น้องเชยีนหวง เหตใุด 

ยังไม่เห็นศษิย์น้องเจิง้มาชมการประลองเลย เขาคงไม่ท้ิงพวกข้าสองคน 

ให้คอยเก้อกระมัง"

เจิ้งเฮ่าอี้จะไปไหนมาไหน เหตุใดถึงมาถามนางเล่า ซูเพียนจื่อ 

อับจนถ้อยค�ายิ่งนัก

เมือ่ครูต่อนท่ีพบว่าเจิง้เฮ่าอีไ้ม่ได้ปรากฏตวั นางยังลอบพรลูมหายใจ 

ความรูส้กึนัน้บอกไม่ถูกว่าสบายใจหรอืผดิหวังกันแน่

ฉินเฝ่ยแค่นเสียงฮึก่อนจะเอ่ยอย่างไม่เต็มอกเต็มใจ "เขาถูกบิดา 

เรียกตัวไป อีกสักพักก็น่าจะมาแล้ว พวกท่านวางใจได้อย่างเต็มที่  

การประลองในวันนี้อาจารย์เป็นผู้ก�าหนดเอง เขามีหรือจะกล้าไม่เชื่อฟัง 

ค�าพูดของอาจารย์"

จนิเย่ียนกับเถีย่ฉางคงฟังออกว่าเขาไม่พอใจเจิง้เฮ่าอี ้พอมองไปทาง

หลิว่เชยีนหวงท่ีอยู่ข้างกายเขา ในใจทัง้สองก็พอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว

ทีแ่ท้ศษิย์พ่ีชายกับศษิย์น้องชายร่วมอาจารย์เดยีวกันคูน้ี่ล้วนชอบพอ

ศษิย์น้องหญิงคนเลก็ผูโ้ฉมงามเหนือใคร มน่ิาเล่าต่างคนจงึต่างเหน็อกีฝ่าย 

ขดันัยน์ตา

เสียงพูดของฉินเฝ่ยเพ่ิงจะขาดค�า เงาร่างของเจิ้งเฮ่าอ้ีก็ปรากฏตัว

ที่ข้างสนามฝึกแล้วเดินเนิบนาบมาทางนี้

ความหล่อเหลารปูงามของเจิง้เฮ่าอ้ีนัน้ต่างกบัฉนิเฝ่ยโดยสิน้เชงิ เขา

คล้ายเกิดมาพร้อมความสูงศักดิ์น่าเกรงขามของผู้เป็นราชัน ท�าให้ผู้อ่ืน 
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ต้องแหงนมองอย่างเคารพย�าเกรงโดยไม่รู้ตัว แม้ไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าไป

ตีสนิทหยอกเย้า ทว่าก็อดไม่ได้ที่จะถูกเขาดูดตรึงจิตใจ

แม้กระท่ังวันนี้ในช่วงเวลาที่ทุกคนควรสนใจการประลองบนเวที 

โดยมองข้ามสิ่งอื่นท้ังหมด เมื่อเขาในเครื่องแต่งกายของศิษย์วังศาสตร์

ธรรมดาเดนิผ่านข้างสนามไปเช่นน้ี ก็ยังคงดึงดูดสายตาจ้องมองของผู้คน

นับไม่ถ้วนได้เช่นเคย

ซเูพียนจ่ือเพียรพยายามไม่ให้ตนเองมองเขามากนกั ทว่าในใจกลบั

มิอาจไม่ยอมรับว่าคนผู้นี้เกิดมาพร้อมตัวตนที่ท�าให้ผู้อ่ืนมิอาจมองข้าม 

ได้เลย ราวกับร่างกายของเขาทอรัศมีเรืองรอง ต่อให้ผู้อื่นไม่ไปมองเขา  

ก็ยังคงรูส้กึถึงการคงอยู่และอิทธิพลของเขาได้ทุกชัว่ขณะอยู่น่ันเอง

เจิง้เฮ่าอีม้สีหีน้าเช่นทีเ่คยเป็น เดินตรงมาผงกศรีษะให้พวกเขาส่ีคน

เป็นการทกัทาย ก่อนจะน่ังลงด้านข้างจนิเยีย่น เขาดเูป็นปกตย่ิิง กระนัน้ 

ซเูพียนจือ่กลบัรูส้กึเหมอืนเขาอารมณ์ไม่สูดี้นัก นางก็ไม่รูว่้าเหตใุดตนเอง

จงึคดิเช่นนี้

นบัแต่เจิง้เฮ่าอ้ีปรากฏตัว ซเูพียนจือ่ก็ไม่อาจชมการประลองบนเวที

อย่างจดจ่อเช่นนั้นแล้ว โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนางมักแบ่งสมาธิหลายส่วนไป 

คอยสงัเกตเขาอยู่เงยีบๆ

ความสนใจทั้งหมดของฉินเฝ่ยจับนิ่งอยู่ที่ตัวนางมาตลอด เขา 

ย่อมสัมผัสได้ถึงท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมของนาง กระดิ่งเตือนภัยในใจเขา 

พลนัรวักระหน�า่ เขารบีเปลีย่นท่าทจีากทีด่แูคลนไม่ไยดกีารประลองบนเวที

มาเป็นฝ่ายเอ่ยปากชวนซูเพียนจื่อ จินเย่ียน และเถ่ียฉางคง ให้ร่วมกัน 

ถกความเห็นถึงจุดเด่นจุดด้อยของทักษะการต่อสู้ที่เหล่าศิษย์ขั้นช�าระ
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ไขกระดูกแสดงออกมา

สตปัิญญาเชงิยุทธ์ของเขาไม่ธรรมดา พลงัวัตรย่ิงสงูท่ีสดุในคนทัง้ห้า 

ท่ีอยู่ตรงน้ี เอ่ยถึงประสบการณ์ต่อสูจ้รงิของเขาก็เจนจดักว่าใคร ค�าประเมนิ 

จงึแหลมคมตรงประเดน็ ดจุเขม็ทีท่ิม่แทงจนเห็นเลอืดในคราวเดยีว ในท่ีสดุ 

ซเูพียนจือ่รวมถึงเจิง้เฮ่าอ้ีก็ค่อยๆ ถูกค�าพูดของเขาดงึความสนใจไป

การประลองของศษิย์ขัน้ช�าระไขกระดกูด�าเนินเรือ่ยมาจนถึงยามเทีย่ง

ค่อยสิน้สดุลง 

เมือ่จดัอนัดบัตามผลแพ้ชนะแล้วซปู๋ออว๋ินได้ท่ีเจด็ เขามพีลงัให้ใช้

เพียงสองร้อยแรงช้างสาร ผลงานอนัยากล�าบากนีจ้งึน่าชืน่ชมเป็นอย่างย่ิง

ศิษย์วังศาสตร์สองคนท่ีพ่ายให้กับฝีมือของเขาน้ัน คนหน่ึงมีพลัง 

ห้าร้อยแรงช้างสาร อีกคนมีพลังสี่ร้อยแรงช้างสาร ทว่าเขาอาศัยการ 

พลิกแพลงเฉพาะหน้าและการปรับใช้ทักษะเชิงยุทธ์อย่างคล่องแคล่ว 

มาพิชิตสองคนนี้ลงจนได้

สดุท้ายแม้กระทัง่จ้าววังก็ยังเอ่ยชมเขากับเหล่าท่านครวูชิายุทธ์ว่า  

"อว๋ีป๋ออว๋ินเป็นอจัฉรยิะด้านวิชายุทธ์โดยก�าเนิด อนาคตไร้ขีดจ�ากัดโดยแท้ 

ในหมู่ศิษย์ขั้นช�าระไขกระดูก หากเอ่ยถึงสติปัญญาด้านทักษะการต่อสู้  

เกรงว่ามีแต่เชียนหวงกับเฉินอว่ีที่เหนือกว่าเขา เซิ่งหยางเพียงสูสีกับเขา

เท่าน้ัน"

วาจานีพ้อถ่ายทอดเข้าหขูองอว๋ินชงิอิง่ สหีน้านางกพ็ลนัเย็นยะเยือก

จนสามารถขูดน�า้ค้างแขง็ออกมาได้หนึง่ชัน้

ความหมายของจ้าววังคือสติปัญญาด้านทักษะการต่อสู้ของนาง 

ยังทาบเจ้าหนูแซ่อวี๋นั่นไม่ติดเชียวหรือ
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ช่างน่าแค้นใจนัก!

หากไม่ใช่ศษิย์ขัน้ช�าระไขกระดกูมโีอกาสประลองเพียงสองรอบ นาง 

ก็แทบอยากไปสัง่สอนเจ้าอว๋ีป๋ออว๋ินด้วยตนเองเดีย๋วนีเ้ลย ดซูสิตปัิญญา

ของเขาสงูส่งกว่านางตรงท่ีใดกันแน่

ทงัเซิง่หยางก็มองอว๋ีป๋ออวิน๋อย่างคันไม้คันมอือยากทดสอบเช่นกัน 

เขาไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือโกรธเคืองกับค�าประเมินของจ้าววัง เขาเพียง 

อยากแลกเปล่ียนความรู้กับอว๋ีป๋ออว๋ินเท่านั้นจริงๆ คู่ต่อสู้ท่ีเหมาะสม 

หาได้ง่ายเสียเมื่อไร ความสนใจที่เขามีต่ออว๋ีป๋ออวิ๋นผู้น้ีจึงพลุ่งสูงขึ้น 

ในพริบตา

ปูเ่ฉนิอวีม่องไปทางซเูพียนจือ่ท่ีอยู่อกีด้าน เหน็ท่าทางนางพูดคุยกับ 

ฉนิเฝ่ยอย่างเบกิบานใจย่ิง น�า้ส้มรสเปรีย้วจดัก็พลนัอดัแน่นเตม็ท้องปูเ่ฉนิอวี ่

เขาจงึไม่ได้สนใจสกันดิว่าจ้าววังพูดอะไรบ้าง

ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้น เหล่าศิษย์กับท่านครูทั้งหมดล้วนก�าลัง 

มองไปยังทิศทางเดียวกับเขา เพียงแต่สิ่งที่ทุกคนคิดคือการประลอง 

ของศิษย์ข้ันเปลี่ยนเส้นลมปราณที่ก�าลังจะเปิดฉากเดี๋ยวนี้แล้ว ไม่ใช ่

ความสมัพันธ์ชายหญิงอนัซบัซ้อนวุ่นวาย

เจิ้งเฮ่าอี้สบตากับจินเย่ียนและเถ่ียฉางคง ก่อนที่ท้ังสามจะยืนขึ้น 

แล้วเดินไปบนเวทีด้วยกัน

พอเห็นพวกเขาสามคนขึน้เวทีประลองโดยพร้อมเพรยีง เหล่าศษิย์ 

ที่อยู่ล่างเวทีก็พากันโห่ร้องยินดีเสียงกระหึ่ม

จ้าววังกล่าวเตือนข้ึนว่า "ศึกตะลุมบอนสามคนรอบน้ี ผู้ท่ีรั้งอยู ่

บนเวทีเป็นคนสุดท้ายก็คือผู้ชนะ ในเมื่อเป็นการประชันทักษะการต่อสู ้ 
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ข้าจะจ�ากัดพลังวัตรของพวกเจ้าสามคนอยู่ท่ีหน่ึงแรงมังกรเท่ากัน และ 

ห้ามพวกเจ้าใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ประจ�าตระกูล"

จบค�าเขาก็ยกมือตบบ่าของทั้งสามไปคนละหนึ่งครั้ง

คนหนุม่ทัง้สามพลนัรูสึ้กได้ว่าลมปราณในร่างส่วนใหญ่ถูกปิดผนกึไป 

พลงัท่ัวร่างท่ีโคจรมาใช้งานได้คงเหลอืเพียงหน่ึงแรงมงักรพอดิบพอดี

ฝีมือของจ้าววังทั้งแสนรวดเร็วและแสนแม่นย�า ศิษย์แถวหน้า 

ผูเ้ก่งกาจทีส่ดุสามคนในสายตาของศิษย์วังศาสตร์ถึงกบัไม่ทนัตอบสนอง

ก็ถูกจ้าววังควบคมุพลงัเสยีแล้ว ชัว่ขณะนีค้วามห่างชัน้ระหว่างข้ันพลงัวัตร 

ยิ่งเห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ

เจิ้งเฮ่าอี้เห็นฝีมือของจ้าววังจนเคยชินแล้วจึงดูสงบหน่อย ผิดกับ

จินเย่ียนและเถ่ียฉางคงท่ีมีสีหน้าตกตะลึงพรึงเพริด ในใจต่างก็ผุด 

ไอหนาวเยือกอันรุนแรงขุมหนึ่งพร้อมกันโดยไม่ต้องนัดแนะ

หากจ้าววังมิใช่แค่เพียงปิดผนึกพลังวัตรของพวกเขา ทว่าคิดจะ

สงัหารพวกเขาล่ะก็ ตอนน้ีพวกเขาก็ต้องกลายเป็นศพ ทอดร่างอยู่ตรงนี้ 

ไปแล้ว ไม่รูก้ระท่ังตนเองตายอย่างไรด้วยซ�า้

จ้าววังพูดกฎการประลองอย่างกระชับจนจบก็เดินลงเวทีไป  

ให้คนหนุ่มท้ังสามต่างคนต่างสงบใจชั่วครู่ จากนั้นเขาก็ประกาศเริ่มต้น

การประลอง

จินเย่ียนกับเถ่ียฉางคงแทบไม่ต้องปรึกษากันก็พุ่งตัวมากระหนาบ

โจมตีเจิ้งเฮ่าอี้ทั้งซ้ายขวาโดยพร้อมเพรียง

จนิเย่ียนถือก�าเนิดในตระกูลนักหลอมโลหะ ต่อให้ไม่ใช้วตัถุศกัดิส์ทิธ์ิ

ประจ�าตระกลู เขาก็ยังมศีสัตราวิเศษท่ีร้ายกาจอกีถมเถ อาวุธทีเ่ขาใช้บ่อย 
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ก็คอืดาบทองขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ในมอืเล่มน้ัน พอดาบใหญ่ควงตวัดก็ก่อเกิด

รศัมสีทีองเป็นแถบๆ สมทบทบัซ้อนกันชัน้แล้วชัน้เล่าจนกลายเป็นทะเลสทีอง

ผนืหนึง่ ซดัม้วนไปหาเจิง้เฮ่าอี้

น่ีก็คือความแตกต่างอันเด่นชัดท่ีสุดระหว่างศัสตราวิเศษกับ 

อาวุธทั่วไป อาวุธทั่วไปอย่างมากก็เพียงก่อให้เกิดกระแสลมจากใบดาบ 

อนัคมกรบิ ต่อให้มลีมปราณผลกัดนัก็ไม่มีทางเกิดรศัมดีาบสทีองดจุวตัถุจรงิ

เช่นนี้ได้ ทะเลรัศมีดาบสีทองแถบแล้วแถบเล่านั้นมิใช่เพียงดูย่ิงใหญ่

ตระการตา หากเผลอปล่อยให้แถบหนึง่แถบใดซดัถูกหรอืถากผ่าน ต่อให้

เป็นร่างกายท่ีแขง็แกร่งจนน่าอศัจรรย์ใจของผูฝึ้กวิชาขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณ

ก็ต้องเส้นเอ็นขาด กระดูกแตก โลหติฉดีพุ่งไปไกลห้าก้าวในทันที

ทะเลรัศมีดาบสีทองขยายจากเล็กไปใหญ่ จนกระท่ังครอบคลุม 

ทั่วเวทีตามล�าดับ ทว่าดูเหมือนเจิ้งเฮ่าอี้ไม่รีบร้อนจะโต้กลับแต่อย่างใด 

เพียงสงบน่ิงรอคอยโอกาส สองตามองรัศมีดาบท่ีกระหน�่าถาโถมมา 

ตรงหน้าอย่างเยือกเย็น

แต่เหน็ชดัว่าจนิเย่ียนกับเถ่ียฉางคงไม่คดิจะให้เขามโีอกาสได้ตอบโต้ 

ขณะทีร่ศัมดีาบของจนิเย่ียนจวนจะคกุคามเจิง้เฮ่าอีต้กจากเวทไีปอยู่แล้วนัน้ 

เถ่ียฉางคงก็เง้ือแส้เหลก็ในมอืพลางย�า่คลืน่ดาบบกุมาถึง

สองคนน้ีคล้ายหารอืกันมาก่อนแล้วว่าจะร่วมแรงกันต่อกรเจิง้เฮ่าอี้ 

ยามประสานงานจึงแทบจะเหมือนอาภรณ์ฟ้าไร้ตะเข็บ* รัดกุมประหน่ึง 

แหฟ้าตาข่ายดินอย่างไรอย่างน้ัน

เมื่อทะเลรัศมีดาบบีบคั้นจนเจิ้งเฮ่าอี้ไม่เหลือที่หย่ังเท้า แส้เหล็ก 

* อาภรณ์ฟ้าไร้ตะเข็บ ใช้เปรียบเปรยว่าแนบเนียนไร้ข้อบกพร่อง



110

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 4

ก็พลันกวาดขวับตวัดวน ควงปลายแส้เป็นวงไม่หยุดย้ัง ขอเพียงสัมผัส 

ถูกสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะต้องถูกกระหวัดรัดจนแหลกจึงเป็นอันยุติ

"หากศิษย์พี่ฉินตกอยู่ในต�าแหน่งเดียวกับศิษย์พี่เจิ้ง ท่านจะรับมือ 

เช่นไร" ซูเพียนจื่อเอ่ยถามขึ้น

นางเป็นผูเ้อ่ยปากถามเขาเชยีวนะ ต่อให้ฉนิเฝ่ยชงัน�า้หน้าเจิง้เฮ่าอี้

เพียงใด เขาก็มแีต่จะป้ันย้ิมเต็มใบหน้าพลางตอบนางอย่างจรงิจงั "ข้าจะ

ชักขวานออกมาให้แส้ยาวของเถ่ียฉางคงตวัดรัดไว้ จากนั้นข้าก็จะยืม 

แรงเหว่ียงจากแส้ เหนิร่างข้ึนกลางอากาศพลางหาจงัหวะรุกกลับ ท�าลาย

สภาวะความร่วมมอืของพวกเขาสองคนเสยี"

ราวกับเป็นการขานรับค�าประเมินของเขา เจิ้งเฮ่าอี้พลันเผย 

ตราประทับเหลก็สดี�าสนทิขนาดใหญ่ทีม่รีปูทรงคล้ายลัญจกรหยกประจ�า

องค์ฮ่องเต้ออกมาหน่ึงคู ่ ตราประทบัในมอืซ้ายเพียงกดคว�า่ลงสูด้่านล่าง 

ก็ปะทะกับพ้ืนผิวของรัศมีดาบ ตราประทับเหล็กสีด�าสนิทอันนั้นคล้าย 

มแีรงฉดุดงึอนัน่าอศัจรรย์ขมุหน่ึง ส่งผลให้รศัมดีาบทีถู่กตราประทบัเหลก็

กระแทกใส่เคลือ่นต�า่ลงไปทันตาเหน็ จากนัน้ก็กระดอนออกไปทางด้านข้าง 

ทะเลสทีองทีแ่ผ่ไพศาลเกิดช่องโหว่ขึน้ริว้หน่ึงในทันที

ตราประทบัเหลก็ในมอืซ้ายของเจิง้เฮ่าอีเ้พียงชกัพารัศมดีาบออกห่างไป

เล็กน้อย เขาก็วกตราประทับเหล็กกลับมาอย่างว่องไว ขณะเดียวกัน 

ตราประทบัเหลก็ในมอืขวาก็พลกิหงายข้ึนรบัแส้ยาวของเถ่ียฉางคง ไม่ผิด

จากที่คิด ตราประทับเหล็กพลันถูกแส้กระหวัดไว้แล้วเหวี่ยงพาเจิ้งเฮ่าอี้ 

ไปหารัศมีดาบที่อยู่ด้านข้างด้วยพลังอันรุนแรง

ไม่รู้ว่าเจิ้งเฮ่าอี้ยืมแรงดึงแรงอย่างไรกันแน่ แส้ยาวที่เห็นกันอยู่ว่า 
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ชักพาเขาไปด้านข้างกลับพลันเบี่ยงทิศทางเป็นโยนเขาขึ้นสูด่้านบน 

ไปเสียอย่างนั้น

พอเจิง้เฮ่าอีล้อยตัวอยู่กลางอากาศก็บดิหมนุข้อมอือย่างแสนชาญฉลาด

แยบยล ร่างกายดจุก่ิงหลิวลูล่ม พล้ิวผละออกห่างได้อย่างเหมาะเจาะทกุคร้ัง 

ในชัว่ขณะทีร่ศัมดีาบจวนจะมาถึง

การเคลือ่นไหวท่ัวร่างของเขาสง่างามดุจร่ายร�า แฝงด้วยท่วงท�านอง

อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทางหน่ึงรบัมอืแส้ยาวของเถ่ียฉางคง อกีทางหน่ึง

ใช้ฝีก้าวอันแผ่วเบาย่างเหยียบลงบนพ้ืนผิวของรัศมีดาบได้พอดิบพอดี 

ทกุก้าวเสมอ

ซเูพียนจือ่ชมดูไปเรือ่ยๆ ก็มองแนวทางออกแล้ว "เขาก�าลงัท�าลาย

จงัหวะรกุของศษิย์พ่ีเถ่ียกับศิษย์พ่ีจนิอยู่สนิะ"

ฉนิเฝ่ยพูดพร้อมสหีน้าชืน่ชม "ศษิย์น้องหญิงช่างฉลาดเฉยีบแหลม

จริงเชียว เป็นเช่นน้ีจริงๆ เจิ้งเฮ่าอี้เจ้าเล่ห์เพทุบายยิ่ง ทุกคร้ังท่ีเขา 

ย่างเท้าลงไปล้วนพอดีกับช่วงท่ีพลงัดาบของจนิเย่ียนอ่อนก�าลงัเตรียมจะ

เปลี่ยนกระบวนท่า หากจินเย่ียนไม่อาจสลัดหลุดจากจังหวะของคู่ต่อสู้ 

จังหวะรุกของตนเองก็จะถูกท�าลายลง ถึงตอนนั้นค่อยใช้แส้ยาวของ 

เถี่ยฉางคงไปปะทะกับเจิ้งเฮ่าอี้ พวกเขาไม่อยากแพ้ก็คงยาก"

ฉินเฝ่ยล�าเอียงเข้าข้างหญิงงามอย่างเห็นได้ชัด หญิงงามนึกถึง

กระบวนท่านีเ้รยีกว่า 'ฉลาดเฉียบแหลม' ศตัรหัูวใจของตนนึกถึงกระบวนท่าน้ี

เรียกว่า 'เจ้าเล่ห์เพทุบาย' 

ซูเพียนจื่อจดจ่อจับจ้องรูปการณ์บนเวทีที่ค่อยๆ โน้มเอียงมาทาง

เจิ้งเฮ่าอี้ตามล�าดับ ในใจนางก็อดไม่ได้ที่จะเลื่อมใสเขาเป็นอย่างยิ่ง



112

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 4

นางอยูด้่านข้างมองความแยบยลนีอ้อกไม่นบัว่ายากสักเพียงใด ทว่า

เจิ้งเฮ่าอ้ีอยู่ในสถานการณ์กลับสามารถมองทะลุจังหวะรุกของอีกฝ่าย 

ในชั่วเวลาอันสั้น ทั้งแยกสมาธิท�าสองอย่างพร้อมๆ กัน ทางหนึ่งรับมือ 

การโจมตีของเถี่ยฉางคง อีกทางหนึ่งท�าลายการบุกของจินเย่ียนอย่าง 

แสนจะมีชั้นเชิง พลังสายตาและความสุขุมเยือกเย็นระดับนี้ไม่ธรรมดา 

เลยจรงิๆ

เสียงอุทานชื่นชมของเหล่าศิษย์และท่านครูที่อยู่ล่างเวทีดังสนั่น 

ไปทัว่บรเิวณ การโรมรนัอันดุเดือดบนเวทดูีแล้วช่างงามตืน่ตาเสียนีก่ระไร

เจิ้งเฮ่าอี้ยืนแขนเสื้อปลิวไสว พลางย่างเท้าขึ้นลงอยู่ท่ามกลาง 

ระลอกคลืน่ท่ีทอข้ึนด้วยรศัมสีทีอง ขณะเดยีวกันตราประทับเหลก็สดี�าสนิท 

ท่ีกุมอยูใ่นมอืก็พลกิพลิว้เคลือ่นขยับ ทัง้ทีแ่ส้เหลก็ของเถีย่ฉางคงทรงพลงั

ปานมงักรเขยีว* กระนัน้กลบัไม่อาจท�าอะไรเจิง้เฮ่าอีไ้ด้แม้เพียงนิด

มองปราดไปแล้ว ภาพน้ีแลคล้ายมังกรเขียวก�าลังไล่ชิงมุกอยู่ 

เหนือผืนสมุทร ช่างงามตาน่าชมยิ่งนัก

ทว่าครัง้นีไ้ม่เหมอืนการแสดงของปูเ่ฉนิอว่ีกับทังเซิง่หยางคราวก่อน 

ทกุแห่งหนล้วนคกุรุน่ด้วยรงัสพิีฆาตอย่างเห็นได้ชดั น่าหวาดเสยีวอนัตราย 

เป็นอย่างมาก

ฝีก้าวอันสง่างามท่ีดูคล้ายผ่อนคลายของเจิ้งเฮ่าอี้ล้วนไม่ต่างกับ

การร่ายร�าบนปลายดาบ ขอเพียงย่างเท้าพลาดไปหนึ่งก้าว ต่อให ้

ไม่ถูกฟันขาทิ้งข้างหนึ่งในดาบเดียว ก็ต้องท�าให้ฝ่ายตรงข้ามสบช่อง 

* มงักรเขียว คอืสตัว์เทพประจ�ากลุม่ดาวทศิตะวันออก เป็นหน่ึงในสีส่ตัว์เทพ อนัได้แก่ มงักรเขยีว พยัคฆ์ขาว  
หงส์ชาด และเต่าด�า (เต่าเสวยีนอู)่ ชาวจนีโบราณเชือ่ว่าสตัว์สญัลกัษณ์ท้ังสีส่ามารถปัดเป่าสิง่ชัว่ร้าย สะเดาะ
เคราะห์ภัย และอ�านวยพร
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ปรบัคนืสูจั่งหวะปกติ ถึงตอนนัน้พลงัดาบถาโถมมาไม่ขาดสาย ประสาน 

เข้าคู่กับแส้ยาวของเถ่ียฉางคง เว้นเสียแต่เจิ้งเฮ่าอี้มีปีกเพ่ิมมาหนึ่งคู่  

หาไม่ก็มีแต่ปราชัยอย่างไม่ต้องสงสัย

แม้แต่ฉินเฝ่ยยังมิอาจไม่ยอมรับ "เจ้าหนูนี่ก็พอจะมีฝีมือที่แท้จริง 

อยู่บ้างเหมือนกัน"

ความจริงแล้วแค่ 'พอจะมีอยู่บ้าง' เสียเมื่อไร ซูเพียนจ่ือได้เปิดหู 

เปิดตาครั้งใหญ่จึงนิ่งชมตาไม่กะพริบ ในใจรู้สึกคล้ายบนฟ้าและใต้ดิน 

คงเหลือเพียงหนุ่มน้อยผู้นี้ เขาไม่ครั่นคร้ามแม้คล่ืนพายุกับมังกรพิโรธ  

ราวเดนิเล่นทอดน่องอยู่ในลานกว้าง สาดฉายราศอีนัเจดิจรัสไปนับหมืน่จัง้

เหล่าศษิย์วังศาสตร์ต่างก็แหงนมองท่วงท่าอนัองอาจของหนุ่มน้อย 

ที่อยู่บนเวที ในใจแทบอยากเอาตัวไปแทนท่ีเสียเดี๋ยวน้ัน พวกเขาจะได้

มหีน้ามีตาต่อหน้าผูค้นมากมายเช่นน้ีบ้างสกัครัง้

สีหน้าของอว๋ินชิงอิ่งประเดี๋ยวตื่นเต้นประเดี๋ยวซึมเซา อารมณ ์

สุดแสนจะซับซ้อน

เพราะเหตุใดบุรุษหนุ่มที่โดดเด่นเหนือใครเช่นนี้กลับมิใช่ของนาง 

เพราะเหตใุดนางจงึต้องถอยมาเลอืกบรุษุทีเ่ป็นรองกว่า ต้องเสแสร้งท�าดี

กับทังเซิ่งหยางนั่นด้วย

เพราะนางทาบหลิ่วเชียนหวงไม่ได้อย่างนั้นหรือ

เมือ่วานทงัอิง๋อิง๋จงใจพูดต่อหน้านางว่าเห็นเจิง้เฮ่าอีกั้บหล่ิวเชยีนหวง

เดินเคียงกันไปยังที่พักของจ้าววัง ซ�้าบรรยายด้วยว่าท่าทางของทั้งสอง 

สนทิสนมกนัอย่างนัน้อย่างนี ้เห็นชดัว่าเป็นคู่ท่ีชายมรีกัหญิงก็มใีจ

ฟ้าเท่านั้นที่รู้ว่าตอนนี้นางคั่งแค้นมากเพียงใด!
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อวิ๋นชิงอิ่งรู ้สึกได้นานแล้วว่าเจิ้งเฮ่าอี้คล้ายมีความรู้สึกดีๆ ให้ 

หลิ่วเชียนหวง ย่ิงได้มาฟังทังอิ๋งอิ๋งจงใจตีไข่ใส่สี อว๋ินชิงอิ่งก็ย่ิงรู้สึก 

เสียดแทงใจมากขึ้นเป็นเท่าตัว

ผูท้ีน่างไม่อาจได้มา หญิงอืน่ถือสทิธ์ิอะไรได้ไปครองอย่างง่ายดาย 

ถึงเพียงนั้น

ไม่เฉพาะแต่เจิ้งเฮ่าอ้ี แม้กระท่ังทังเซิ่งหยางที่บอกว่ามีหัวใจรัก 

อันงมงายต่อนาง น�า้เสยีงตอนท่ีเขาเอ่ยถึงหล่ิวเชยีนหวงก็ยังเห็นดีเห็นงาม

ชืน่ชมกนัเสยีเหลอืเกิน ในสายตาของคนทัง้หมด หลิว่เชยีนหวงราวกับเป็น

สญัลกัษณ์แห่งความสมบรูณ์แบบ ส่วนอว๋ินชงิอิง่คนนีก้ลบัถูกเปรยีบเทียบ 

อยูภ่ายใต้รศัมอีนัเรืองรองของอีกฝ่าย จนต้องกลายเป็นของมตี�าหนิทีห่าดี 

ไม่ได้เลยสกัอย่าง

เดิมทเีกียรตภูิมแิละค�าสรรเสรญิเยินยอท้ังหมดทัง้ปวงท่ีหลิว่เชยีนหวง

ได้ครอบครองอยู่ล้วนเป็นของอว๋ินชงิอ่ิงคนนีต่้างหาก!

อว๋ินชิงอิ่งมองไปทางหลิ่วเชียนหวงอย่างเคียดแค้นชิงชัง ก็พอด ี

ได้เห็นฉินเฝ่ยมองหญิงสกุลหลิ่วน่ันด้วยสายตาหยาดเย้ิม คล้ายก�าลัง 

พูดคุยเรื่องสนุกสนานอะไรบางอย่างกับนางนั่นอยู่

ฉินเฝ่ยมีเบื้องหลังเช่นไร อว๋ินชิงอิ่งไม่ได้รู้กระจ่างนัก ทว่าอีกฝ่าย 

เป็นถึงศิษย์สายตรงคนโตของจ้าววัง ซ�้ามีพลังวัตรสูงกว่าเจิ้งเฮ่าอี ้

ทั้งที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน จุดนี้เพียงดูจากท�าเนียบผู้แข็งแกร่งบน 

จารึกหยกพันเมฆาก็สามารถเห็นได้อย่างชัดแจ้ง

เดมิทอีวิน๋ชงิอ่ิงนึกว่าในรุน่คนหนุม่สาวจะไม่มใีครเหนอืกว่าเจิง้เฮ่าอี้

ได้อกีแล้ว คดิไม่ถึงเลยว่ายังมฉีนิเฝ่ยอกีคน นางเคยคิดจะช่วยวงศ์ตระกูล 



115

เอ ๋อเหมย

ดึงตัวผู้แข็งแกร่งหนุ่มที่มีอนาคตไร้ขีดจ�ากัดผู้น้ีมาเป็นพวก ทว่านาง 

ยังไม่ทันได้ลงมือ ก็พบว่าคนผู้นี้ถึงกับชมชอบหลิ่วเชียนหวงอยู่เช่นกัน

ซ�า้การแสดงออกของฉนิเฝ่ยยังเด่นชดัย่ิงกว่าเจิง้เฮ่าอีเ้สยีอกี สาวใช้ 

ทีน่างส่งไปจบัตาดคูวามเคลือ่นไหวของฉินเฝ่ยกลบัมารายงานนาง ความว่า 

ฉนิเฝ่ยเคยไปหาหลิว่เชยีนหวงมาแล้วไม่ต�า่กว่าหน่ึงหน ท่าทขีองเขาตสีนทิ 

เอาอกเอาใจ ไม่อ�าพรางเจตนาท่ีจะตามเก้ียวฝ่ายหญิงเลยแม้แต่น้อย

ไม่รูจ้ะว่าอย่างไรดีแล้วจรงิๆ! บรุษุแต่ละคนล้วนถูกหน้ากากมารยา

ของหลิ่วเชียนหวงหลอกลวงจนหัวหมุนกันไปหมด

ท่านอาสบิห้าคอยเตือนนางอยู่ตลอดว่าให้อดกลัน้ เขาจะหาโอกาส

ทีเ่หมาะสมช่วยนางก�าจดัหลิว่เชยีนหวงเอง ทว่านางรู้สึกว่าตนเองจวนจะ

ทนต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆ

เสยีง 'เคร้ง' ดงัมาจากบนเวทหีน่ึงหน เป็นเจิง้เฮ่าอีช้กัพาแส้เหลก็ 

ของเถี่ยฉางคงไปปะทะเข้ากับทะเลรัศมีดาบของจินเยี่ยน

เสียงกระทบกันเคร้งคร้างของดาบทองกับแส้เหล็กเปลี่ยนเป็น 

ยิ่งถี่ยิบขึ้นเรื่อยๆ ประหนึ่งเม็ดฝนกระหน�่าตีใบกล้วยไม่ขาดสาย

ท่วงท่าของเจิง้เฮ่าอีย้งัคงสง่างามเยือกเย็นดุจเดมิ ผดิกับเถ่ียฉางคง 

และจนิเย่ียนท่ีเหง่ือแตกพลัก่ชุม่ศรีษะ สหีน้าทวีความเคร่งเครยีดหนกัอึง้ขึน้ 

ทกุขณะ

ภายใต้การก่อกวนต่อเนื่องของเจิ้งเฮ่าอี้ ในท่ีสุดจังหวะรุกของ 

พวกเขาสองคนก็ป่ันป่วนโดยสิน้เชงิ การประสานงานโจมตีทีเ่คยไร้ช่องโหว่

แปรเปลี่ยนเป็นสับสนอลหม่าน แทบจะกลายเป็นพวกเขาสองคนจู่โจม

กันเอง ส่วนเจิ้งเฮ่าอี้คอยผสมโรงอยู่ด้านข้าง



116

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 4

"ข้าเอง!" จินเย่ียนพบความผิดปกติแต่แรกแล้ว ในที่สุดตอนนี ้

จงึตะโกนเสยีงก้อง เป็นความหมายให้เถ่ียฉางคงหยุดโจมตแีล้วถอยห่าง 

ไปก่อนชั่วคราว จะได้ไม่รบกวนกันเองอีก

ทว่าเถี่ยฉางคงตอบสนองช้าไปเล็กน้อย รอจนตระหนักได้หมาย 

จะถอยห่างก็สายไปเสียแล้ว

แส้เหลก็ในมอืเขาพลนัไม่อยู่ในความควบคมุ หวดไปใส่ต�าแหน่งส�าคัญ

ของทะเลดาบในทันที เสียงกระทบกระท่ังระหว่างดาบทองกับแส้เหล็ก 

อนัถ่ียิบระลอกหนึง่แม้ฟังคล้ายเสยีงดงัยาวเพียงหนเดยีว ทว่ารศัมดีาบของ

จนิเย่ียนได้ถูกท�าลายลงโดยสิน้เชงิแล้ว ดาบทองในมอืเขาถูกพลงัมหาศาล 

ของแส้เหลก็ดดีสะท้อนจนหวิดจะกระเดน็หลดุมอื เงาแสงบนเวทล้ีวนสลายสิน้

ไม่มเีหลอื

ทันทีท่ีแส้เหล็กของเถ่ียฉางคงฟาดท�าลายทะเลดาบ ตัวเขาเอง 

ก็ถูกแรงกระแทกจนเลือดลมตีกลับ ได้รับความทรมานมิใช่น้อย ทว่า 

ยังไม่ทันได้สติส�านึกเสียใจ ตราประทับเหล็กในมือเจิ้งเฮ่าอี้ก็ขยับก่อน 

แล้ว แรงฉดุดึงของตราประทบัเป็นเช่นพายุหมนุ เหวีย่งส่งท้ังแส้เหลก็กับ

เจ้าของแส้ลอยละลิว่ออกจากเวทปีระลองไปพร้อมกัน

เถ่ียฉางคงตลีงักากลางอากาศรอบหนึง่ก่อนตกถงึล่างเวท ีตามตดิ

ด้วยเสยีงตะโกนลัน่หน่ึงหนของจนิเย่ียนท่ีดงัมาให้ได้ยิน เขาเองก็ปลวิร่วงลง

จากเวทมีาแล้ว

การประลองเป็นอนัสิน้สดุลง จนิเย่ียนกับเถ่ียฉางคงใช้สองรุมหนึง่

พ่ายต่อฝีมือของเจิ้งเฮ่าอี้

ทว่าสองคนน้ีกลับเบิกบานใจย่ิงนัก เอ่ยกลั้วหัวเราะกับเจิ้งเฮ่าอี ้
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เอ ๋อเหมย

ทีอ่ยู่บนเวทีว่า "ศษิย์น้องเจิง้ร้ายกาจสมค�าเล่าลอื พวกเราขอศโิรราบให้เจ้า

จากใจจรงิ"

เจ้ิงเฮ่าอ้ีค้อมกายค�านับพวกเขาพลางเอ่ย "ศษิย์พ่ีท้ังสองท่านออมมอื

แล้ว"

ตอนนี้เองเหล่าศิษย์และท่านครูที่ชมการต่อสู้อยู่ล่างเวทีถึงค่อย 

ตอบสนองได้ เสยีงปรบมอืผสานเสยีงโห่ร้องยินดดีงัข้ึนระลอกแล้วระลอกเล่า

เจิง้เฮ่าอีค้ารวะไปทางคนทัง้หมดแล้วหมนุตวัเดนิลงจากเวทปีระลอง 

โดยไม่มสีหีน้าลงิโลดล�าพองใจมากมาย

ฉินเฝ่ยชมดูจนรู ้สึกคันไม้คันมือไม่น้อย หากมิใช่ติดขัดที่ฐานะ 

ท่านครผููช่้วย เขาก็แทบจะกระโดดขึน้เวทีไปประลองกับเจิง้เฮ่าอีส้กัรอบ

อยู่แล้ว

จนกระท่ังเจิ้งเฮ่าอี้ จินเย่ียน และเถ่ียฉางคงเดินกลับมาถึงที่นั่ง 

ด้วยกัน จนิเย่ียนก็ยังโยกหัวส่ายหน้ากล่าว "ไม่หน�าใจ! ยังไม่หน�าใจจริงๆ 

ศิษย์น้องเจิ้ง ตกเย็นหน่อยเจ้าไปประลองกับข้าท่ีห้องฝึกยุทธ์อีกสักรอบ

เถอะ!"

เถ่ียฉางคงบ่นขึน้บ้าง "ล้วนเป็นเพราะความคดิไม่เข้าท่าของศษิย์พ่ีจนิ 

พวกเราจบัมอืกันไม่ส�าเรจ็ ซ�า้ยังถูกศิษย์น้องเจิง้จงูจมกูเดนิเสยีอกี"

จินเย่ียนหัวเราะแหะๆ ก่อนถามขึ้น "วิชายืมแรงดึงแรงของ 

ศิษย์น้องเจิ้งนี้จ้าววังสอนให้กระมัง"

"ใช่แล้ว อาจารย์บอกว่าตระหนักถึงความแยบยลนีไ้ด้ขณะทดสอบ

กระบวนท่ากับศิษย์น้องเชียนหวง ข้าได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ จึง 

เพียงน�ามาผนวกเข้ากับกระบวนท่าของตราประทับเท่านั้นเอง" เจิ้งเฮ่าอี้
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ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 4

เงยหน้ามองซูเพียนจื่อแวบหนึ่ง

การมองเพียงแวบเดียวนีดู้คล้ายเรยีบเฉย ทว่าก็คล้ายซ่อนแฝงด้วย

พันอารมณ์หมืน่ความรูส้กึทีม่อิาจบอกกล่าวได้กระจ่าง หัวใจของสาวน้อย 

ท่ีสงบลงได้อย่างยากเย็นจงึเริม่หลดุจากการควบคมุอกีครัง้อย่างห้ามไม่อยู่

ซูเพียนจื่อบ่นอุบในใจอย่างหัวเสียอยู่บ้าง...ผู้ที่ปกติไม่ว่ากับใคร 

ก็ท�าตวัเฉยเมยห่างเหิน บทจงใจจะหว่านเสน่ห์ข้ึนมา ยังน่ากลวักว่าฉนิเฝ่ย 

มนุษย์ที่เหมือนเครื่องช็อตไฟฟ้านี่เสียอีก!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3r0bjJQ

http://bit.ly/3r0bjJQ

