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ค�ำน�ำ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับท้าลิขิตพลิกโชคชะตาเล่มท่ีแล้ว ก�าลังเข้าด้าย 

เข้าเข็ม (?) พระเอกนางเอกได้พบกันจริงๆ สักทีก็ดันถูกตัดจบเสียนี่ และก็ 

นับเป็นการจบภาคแรกพอดิบพอดี แต่ไม่ต้องลงแดงให้นานไป เพราะมันไม่ดี

ต่อสุขภาพ มามันส์กันต่อกับภาคที่สอง ในชื่อ 'ถนนสายน้ีไม่มีผู้มาก่อน'

ไฮไลต์ของเล่มหกนีแ้น่นอนว่าเป็นเรือ่งราวของเฉินฉางเซงิกับสวโีหย่วหรง 

ซึง่ต้องขอบอกเลยว่ามนัช่างหนุบหนบัหวัใจเสยีเหลอืเกิน ยังมเีร่ืองราวเก่ียวกับ 

สวนโจวที่ไม่เคยมีใครล่วงรู้ตลอดหลายร้อยปี ทั้งทุ่งหญ้าแสนลึกลับ สระกระบี ่

ในต�านาน และ...สุสานของผู้ครองภพโจว! ที่น่ันจะมีอะไรรอพระเอกนางเอก 

ของเราอยู่บ้าง แล้วเจ๋อซิ่วกับชีเจียนจะเป็นอย่างไรต่อไป คงต้องไปอ่าน 

ด้านในเล่มกันเอาเองแล้วล่ะนะ

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์



ประวัตินักเขียน

Mao Ni

เกิดในยุค 70 ในชีวิตน้ีนอกจากเท่ียวชิมลิ้มลองของอร่อยแล้ว สิ่งที่ชอบ

ท่ีสุดก็คือการได้อ่านเรื่องราว เมื่ออ่านเรื่องราวมามากเข้าก็นึกคึกอยากเล่า

เรื่องราวดูบ้าง และแล้วต้นศตวรรษท่ี 20 ก็ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้เล่านับแต่นั้น

มาจนปัจจุบัน เคยเขียนเรื่องท่ีแตกต่างหลากหลายมามากมาย ได้รับรางวัล

มาบ้าง แต่สิ่งที่อยากให้เป็นก็ยังหนีไม่พ้นค�าว่า 'อ่านสนุก' น่ีแหละ หวังว่าจะ

สนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆ นะ

Mao Ni



จำกใจส�ำนักพิมพ์

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' เป็นโปรเจ็กต์ความร่วมมือระหว่างส�านักพิมพ์

เอ็นเธอร์บุ๊คส์และอิงค์ สโตน (Ink Stone) จุดเริ่มต้นก็มาจากแนวคิดง่ายๆ 

เพียงแค่ว่าอยากให้นักอ่านท่ีเป็นสายหนังสือเล่มได้อ่าน ได้สะสมนิยาย 

แนวก�าลังภายในแฟนตาซีที่การันตีความสนุก เพราะเป็นผลงานของ Mao Ni 

ผู้ซึ่งเคยสร้างความประทับใจแบบไม่รู้ลืมมาแล้วกับ 'สยบฟ้าพิชิตปฐพี'

ผลงานของ Mao Ni เรื่องนี้มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วในเว็บไซต์ 

Fictionlog และธัญวลัย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปว่าเราในฐานะส�านักพิมพ ์

ที่ท�าหนังสือก็อยากให้มิตรรักนักอ่านทั้งหลายได้รับความสนุกสนานในแบบที่

คุ้นชิน 

'ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา' รูปแบบหนังสือนี้เป็นการเรียบเรียงใหม่และ 

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากส�านวนเดิมของ 'สมาพันธ์พลิกฟ้า' ที่ได้ 

แปลไว้กับทางอิงค์ สโตน ทีมบรรณาธิการของเอ็นเธอร์บุ ๊คส์ได้ตั้งใจและ 

ทุ่มเทอย่างย่ิงในการรักษาคุณภาพของงานซึ่งเป็นจุดแข็งของเรามาตลอด  

เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทั้งสารและอรรถรสอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด

หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการอ่าน



ต้องมีเทือกเขาลูกหนึ่ง เขาถึงจะสามารถป่ายปีนข้ามไปได้
ต้องมีแม่น�า้สายหนึ่ง เขาถึงจะสามารถว่ายข้ามไปได้
ต้องมีเป้าหมาย เขาถึงจะสามารถมุ่งสู่เป้าหมายได้
ต้องมีโชคชะตา เขาถึงจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้
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ภาคที่ 2

ถนนสายน้ีไม่มีผู้มาก่อน
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ตอนนี้เป็นกลางคืนดึกสงัด กลุ ่มก้อนล�าแสงยังแขวนอยู่ตรง 

เส้นขอบฟ้าของผืนทุ่งหญ้า กอต้นกกท่ีอยู่บริเวณนั้นพลอยได้รับ

อานิสงส์ไปด้วย สวีโหย่วหรงลืมตาขึ้นมา หินผลึกในมือกลายเป็น 

ฝุ่นผง พลังปราณแท้ในร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาบ้าง แต่ก็ท�าได้เพียงฝืน 

กดทับพิษร้ายแรงในเลือด ไม่อาจแก้ปัญหาได้ท้ังหมด

นางขยับดวงจิตเล็กน้อย เก็บปีกสีขาวบริสุทธ์ิ นิ้วมือพลันสัมผัส

โดนอะไรบางอย่าง เพ่ิงนึกถึงผูบ้�าเพ็ญเพียรเผ่ามนษุย์ท่ีตนเองช่วยเหลอื 

เอาไว้

นิ้วมือแตะลงบนบริเวณชีพจรของอีกฝ่าย สักพักคิ้วของนาง 

ก็เลิกข้ึน แสดงความคาดไม่ถึงเล็กน้อย...จ�านวนปราณแท้ของ 

ผู ้บ�าเพ็ญเพียรคนนี้มีเพียงน้อยนิด อีกทั้งไม่ใช่ผลกระทบท่ีได้รับ 

หลังจากการต่อสู้ ตัวเส้นลมปราณเองเหมือนจะมีปัญหา...อุปสรรค 

ในการฝึกบ�าเพ็ญเพียรเช่นน้ีคาดไม่ถึงว่าจะบรรลุถึงขั้นทะลวงอเวจีได้ 

และได้รบัสทิธ์ิเข้าสวนโจว สามารถจนิตนาการได้ว่าการฝึกบ�าเพญ็เพียร 

ตอนที่ 1

แม้ได้พบเจอก็น่าจะไม่รู้จัก
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ของคนผู้นี้ต้องบากบั่นอย่างย่ิง

เสียดายท่ีโชคของคนผู้น้ีย�่าแย่เกินไป สวนโจวกว้างใหญ่เช่นน้ี 

เขากลับพบเจอกับปีกคู่ของหนานเค่อ ทั้งตัวบาดเจ็บสาหัส ถ้าไม่ได้รับ

การรักษาทันท่วงทีต้องตายสถานเดียว อีกสาเหตุหนึ่งที่ย่ิงตอกย�้าว่า

โชคของคนผู้น้ีย�่าแย่เกินไปยังเป็นเพราะสถานการณ์ของนางในตอนน้ี 

นางผลาญปราณแท้หมดสิ้น เสียเลือดจ�านวนมาก ไม่อาจใช้วิชา 

แสงศักดิ์สิทธ์ิรักษาเขาได้โดยสิ้นเชิง

นางยืนขึ้นมา มองไปยังส่วนลึกของทุ่งหญ้าแล้วส่ายหัวไปมา  

จากนั้นหันหลังมองไปยังทิศตรงข้าม เห็นกอต้นกกฟากนั้นก�าลัง 

ไหวเอน บริเวณไม่ไกลก็คือพ้ืนดินที่แห้งขึ้น ไกลไปกว่าน้ันอีกคือป่าไม้ 

และเห็นเทือกเขาได้เลือนราง ถ้าเดินตามแนวเขาสายน้ีน่าจะสามารถ

เดินไปถึงสวนป่าท่ีผู้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์รวมตัวกัน นางยังจ�าได้อีก

ว่าเขาลูกนั้นมีถ�้าจ�านวนมาก

นางเงียบขรึมไม่เปล่งวาจา ใช่ เพียงแค่จ�าได้ แต่ไม่สามารถ 

มองเห็นได้ชัด สายตาของนางในตอนนี้ยังคงพร่ามัว

นางแม้รู้สึกว่าคนผู้นี้น่าสงสารมาก ทว่าที่จริงแล้วสถานการณ์

ของตัวเองย�่าแย่ย่ิงกว่า เพ่ือพาเขาหลบหลีกการไล่ฆ่าของหนานเค่อ 

นางแผดเผาเลือดหงส์ฟ้ามากเกินไป พิษร้ายในเลือดตอนน้ีเริ่ม 

แพร่กระจายแล้ว สายตารวมถึงประสาทสัมผัสทั้งห้าล้วนได้รับ 

ความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ถ้าออกจากสวนโจวไม่ทันเวลา นาง 

คงต้องตายตรงน้ีจริงๆ

ที่ยอดเขามู ่อว้ี ดวงวิญญาณของหงส์ฟ้าต่ืนขึ้นแล้ว แต่จะมี 

ความหมายอะไร ดวงวิญญาณทีไ่ม่มร่ีางสถติต่อให้ย่ิงใหญ่แล้วอย่างไร 

ใช้ท�าอะไรได้ เปลวไฟที่ไม่มีเชื้อเพลิงจะยังคงอยู่ได้อย่างไร ตนเอง 
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จะตายลงตรงน้ีหรือไม่

ลมจากผนืทุ่งหญ้าพัดเข้ามาเบาๆ กระทบผวิน�า้ อากาศใต้หญ้าป่า 

และต้นกกหนาวเย็นเล็กน้อย สีหน้าของนางยังคงสงบ ทว่ามือสองข้าง

ที่ตกลงข้างกระโปรงกลับขยับเล็กน้อย ราวกับอยากจับลมเหล่าน้ีไว้แต่

ก็ไม่สามารถจับเอาไว้ได้ นางมองป่าเขาในสวนโจวอย่างเงียบๆ ไม่รู้ว่า

ท�าไมจึงค่อยๆ โมโหขึ้นมา

เมื่อวานก่อนจะออกจากป่าพ่ันซานหลินอวี่ นางได้รู้จากศิษย์พ่ี

แห่งยอดเขาเซิ่งหนี่ว์ว่าเฉินฉางเซิงและเด็กหนุ่มเผ่าหมาป่าจู่ๆ ก็จาก

ไป มองจากทิศทางแล้วน่าจะไปยังต้นแม่น�้าสายนั้น ในฐานะท่ีเป็น 

ธิดาเทพแห่งแดนใต้รุ่นต่อไป นางรู้ความลับจ�านวนมาก แม้จะไม่แน่ใจ 

แต่พอจะรู ้เกินกว่าครึ่งว่าทางเข้าสระกระบี่น่าจะอยู่ที่ใดท่ีหน่ึงของ 

ต้นแม่น�้าสักแห่ง

เป้าหมายของเฉินฉางเซิงแท้จริงแล้วก็คือสระกระบี่

ต้นแม่น�้าแห่งน้ันกับยอดเขามู ่อวี้และกอต้นกกนี้มีระยะทาง 

ห่างกันหลายร้อยหลี่ ห่างกันไกลปานน้ี ต่อให้เฉินฉางเซิงและเจ๋อซิ่ว 

สามารถบินได้ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะมาถึงตรงนี้

นี่ก็คือสาเหตุที่นางโมโห

นางไม่เคยปกปิดความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเฉินฉางเซิง นาง 

ไม่เคยชอบคู่หมั้นที่ไม่เคยเจอหน้ากันคนนี้ แต่อย่างไรระหว่างนางและ

เขาก็มีหนังสือสมรสฉบับหนึ่ง ฉะนั้นเป็นธรรมดาท่ีจะมีความคาดคะเน 

กระทั่งมีความคาดหวัง

ในเมื่อเคยมีความคาดหวัง ดังนั้นตอนน้ีถึงได้ผิดหวัง

นางมองป่าเขาของสวนโจว มองไปยังทิศทางของต้นแม่น�้าที ่

ไกลโพ้น เกิดความโมโหต่อเจ้าคนบ้านั่นมากมายอย่างน่าประหลาด 
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"ไม่มกีารมองภาพรวมแม้แต่นดิเดียว สกัแต่จะช่วยเหลอืคนรกัษาผูป่้วย 

มองไม่ออกเลยหรือว่าน่ีเป็นกลลวงของเผ่าปีศาจ การกระท�าอวดเก่ง

เหมือนเด็กน้อย ช่างท�าให้คนโมโหจริงๆ"

ความวุ่นวายในสวนโจวแน่นอนว่าต้องเก่ียวข้องกับเผ่าปีศาจ  

นางนึกได้ถึงจุดนี้ เมื่อคืนถึงได้เดินตามเส้นทางเขาอันโดดเด่ียวสายนั้น 

ขึ้นยอดเขามู่อวี้ ถ้าเฉินฉางเซิงกับเจ๋อซิ่วและนางมีความคิดเหมือนกัน 

รวมพลังเป็นหน่ึงเดียว ประกอบกับเหลียงเซี่ยวเสี่ยวและชีเจียนที่เป็น

เจ็ดบัญญัติแดนเทพ แน่นอนว่าสามารถตีกลลวงของเผ่าปีศาจแตกได้

แต่เฉนิฉางเซงิกลบัไปหาสระกระบี ่ดังน้ันนางจงึมคีวามเหน็เช่นน้ี

นางคงคดิไม่ถึงว่าบนยอดเขามูอ่ว้ี หนานเค่อกม็คีวามเหน็ต่อนาง

เช่นนี้เหมือนกัน

"สิ่งที่ซวงเอ๋อร์พูดน้ันไม่ผิดจริงๆ ภายนอกมองดูแล้วซื่อตรง 

เมตตามีคุณธรรม เวลาส�าคัญถึงจะเห็นความเย็นชาเห็นแก่ตัวถึง

ไขกระดูก เกิดเรื่องเช่นนี้แล้วยังมองว่าสระกระบี่ส�าคัญกว่าอะไรท้ังสิ้น 

เพียงแต่...ท�าไมเจ้าบ้าคนนั้นถึงได้ว่ิงวุ ่นในสวนโจวสองวันสองคืน

เหมือนกับข้า ช่วยเหลือคนจ�านวนมากเพียงน้ีโดยไม่กลัวเหน็ดเหนื่อย"

สวีโหย่วหรงขมวดคิ้วคิดสักพัก สุดท้ายนางได้รับค�าตอบหน่ึง... 

เฉินฉางเซิงต้ังใจท�าเรื่องพวกนั้น ช่วยเหลือคนเหล่านั้นก็เพ่ือให้ตนเห็น

"คิดใช้วิธีการเช่นน้ีเพ่ือให้ได้มาซึ่ง...ความรู้สึกดีจากข้าอย่างนั้น

หรือ ช่างเป็นพวกเสแสร้งจริงๆ"

อารมณ์ของนางแปลกไปเล็กน้อย นางไม่คิดเรื่องน้ีอีก หันกาย

มองไปยังผู้บ�าเพ็ญเพียรท่ีถูกตนช่วยเหลือเอาไว้คนนั้น เพราะสายตา

พร่ามัว นางต้องก้มศีรษะลง ขยับเข้าไปใกล้ ถึงจะมองคิ้วตาของ 

คนผู้น้ันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เห็นว่าเจ้าตัวแม้สลบอยู่คิ้วก็ยังขมวดแน่น  
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ทว่าใบหน้ายังคงให้ความรู้สึกสัตย์ซื่อจริงใจ ท�าให้ผู้คนอยากเข้าหา 

ใกล้ชิดกับเขา อายุไม่น่าจะเกินย่ีสิบปี

"มองดูแล้วน่าจะเป็นคนสัตย์ซื่อ อายุเพียงแค่นี้ก็ทะลวงอเวจีแล้ว 

ไม่แน่ว่าอาจเป็นลกูศิษย์คนส�าคัญของพรรคไหนสกัพรรค เป็นผูส้อบได้ 

สามขั้นแรกของการสอบใหญ่ปีนี้ น่าเสียดายท่ีกลับต้องเป็นศพในที่

รกร้าง"

นางมั่นใจว่าตัวเองไม่สามารถช่วยชีวิตคนผู้น้ีได้ รู ้สึกเสียดาย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่ายหัวอย่างเวทนาเล็กน้อย จากนั้นยื่นมือลูบ 

ไปมาบนตัวของคนผู้นั้น อยากจะหาสิ่งของบางอย่างที่สามารถยืนยัน

ตัวตนของเขา คาดไม่ถึงว่ากลับหาอะไรไม่เจอเลย มีเพียงกระบี่สั้น 

ที่ธรรมดามากเล่มหน่ึง บนน้ันไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ

นางจ�าได้ว่าตอนท่ีช่วยเหลืออีกฝ่ายเหมือนจะเห็นในมือของ 

คนผู้น้ีถือศัสตราวุธที่ประหลาดมากชิ้นหนึ่ง รูปร่างเหมือนกับเป็นร่ม  

ไม่รู ้ว่าตอนนี้หายไปไหนแล้ว นางขมวดคิ้วเล็กน้อย ไม่รู ้ว่านึกอะไร  

หันหลังเดินไปยังพ้ืนดินแห้งท่ีอยู่ฝั ่งตรงข้ามกับกอต้นกกที่โบกพัด 

กระโปรงเปียกน�้าท�าให้หลงเหลือร่องรอยสายหน่ึงท่ีนอกชายป่า

ในขณะท่ีเงาร่างของสวีโหย่วหรงหายเข้าไปในป่าไม้ เงาสีด�าที่

ผอมเรียวอย่างมากตกลงในกอต้นกกรวดเร็วปานอสนีบาต

ต้นกกขยับตามลม พลังปราณสายหนึ่งเกิดขึ้นและหายไปอย่าง

รวดเร็ว เด็กสาวในอาภรณ์สีด�าคนหน่ึงปรากฏตัวข้างกายเฉินฉางเซิง 

บริเวณเอวของนางมีหยกหรูอ้ีชิ้นหน่ึงผูกไว้

สีหน้าเด็กสาวไม่แยแส รูม่านตาเป็นแนวดิ่ง มืดด�าเหมือนกับ

กระโปรงของนาง ขับให้ไฝสีชาดท่ีหว่างคิ้วสดสวยมากขึ้น
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นางคือมงักรด�า เฉนิฉางเซงิเรยีกนางว่าจีด๊จีด๊ บางทก็ีเรียกนางว่า 

หงจวง (แต้มแดง)

นางมองเฉินฉางเซิงท่ีสลบอยู่ ส่วนลึกของนัยน์ตาที่ไม่แยแส

เหมอืนจะปรากฏความกังวลและความไม่เข้าใจ "ไม่ใช่ว่าเจ้าอยู่อีกฟากฝ่ัง 

ของผาภูเขาแห่งนั้นหรอกหรือ เหตุใดจู่ๆ ก็มาปรากฏอยู่ตรงน้ีได้"

ในฐานะที่เป็นมังกรน�้าค้างแข็งที่สูงส่งแข็งแกร่ง แม้จะเป็นเพียง

วิญญาณเสี้ยวหนึ่ง แต่เพียงแค่มองปราดเดียวนางก็เห็นบาดแผล 

ร้อยพันภายในร่างกายเฉินฉางเซิง ถึงได้รู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส

ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือ เขาต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย

"ท�าไมเจ้าถึงอยู่ด้วยกันกับสตรีนางนั้น" นางมองไปยังป่าไม้ที่อยู่

ตรงข้ามกอต้นกก เลิกคิ้วพลางพูดอย่างไม่ค่อยพอใจ "เฉินฉางเซิง  

เจ้าคนโง่ นางตกลงอะไรกับเจ้าไว้ สตรีเผ่ามนุษย์จะเชื่อใจได้อย่างไร"

ส�าหรบันางแล้วเผ่ามนษุย์ทิง้ความทรงจ�าท่ีเจบ็ปวดท่ีสดุให้กับนาง  

นอกจากหวังจือเช่อผู้หายตัวไปนานแล้วก็มีจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิ สตรี

แซ่เทียนไห่ผู้น้ัน

สวีโหย่วหรงเหมือนจักรพรรดินีศักดิ์สิทธ์ิเมื่อสมัยเยาว์วัยมาก 

ประกอบกับเรื่องราวการหมั้นหมายท่ีเฉินฉางเซิงเคยเล่า นางจึงม ี

ความรู้สึกระแวดระวังต่อสวีโหย่วหรงโดยธรรมชาติ ไม่มีความรู้สึกที่ดี

ใดๆ

นางเห็นภาพท่ีสวีโหย่วหรงช่วยชีวิตเฉินฉางเซิงไว้เมื่อคืน จากน้ัน

จงึค้นหาในสวนโจวเป็นเวลานาน ในทีส่ดุก็ได้เจอสองคนนี ้คาดไม่ถงึว่า

จะเห็นสวีโหย่วหรงจากไปอีกครั้ง

นี่ย่ิงเพ่ิมความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ของนางท่ีมีต่อสวีโหย่วหรง

ในมุมมองของนาง เมื่อคืนสวีโหย่วหรงแม้จะเสี่ยงอันตรายก็ยัง
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ช่วยเฉินฉางเซิงเอาไว้ เป็นเพราะในตอนน้ันมีเผ่าปีศาจคอยจับจ้องอยู่

โดยรอบ แต่ตอนนี้สวีโหย่วหรงท้ิงเฉินฉางเซิงไว้ให้รอคอยความตาย 

อยู่ตรงน้ี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสวีโหย่วหรงให้ความส�าคัญกับชื่อเสียง

เกียรติยศของตัวเองเป็นอย่างมาก ให้ความส�าคัญย่ิงกว่าความเป็น

ความตายของผู้อื่น กระท่ังความเป็นความตายของตัวเอง

สตรีเช่นน้ีช่างเสแสร้งน่าขยะแขยงจริงๆ

นางนึกถึงจดหมายฉบับน้ันที่เฉินฉางเซิงเคยเล่าให้ตัวเองฟัง 

ในพื้นที่โล่งกว้างใต้ดิน นึกถึงข้อความที่ว่า 'กระท�าตนให้ดีที่สุด' บน 

ใบหน้าเล็กๆ ปรากฏความเกลียดชังออกมา

ทิ้งเฉินฉางเซิงไว้ในกอต้นกกแห่งน้ีแล้วตนเองก็จากไป ปล่อยให้

เขานอนรอความตายอย่างไร้ความช่วยเหลือ น่ีก็คือกระท�าตนให้ดีท่ีสุด

ที่สวีโหย่วหรงเคยกล่าวไว้ในจดหมายอย่างน้ันหรือ

นอกจากเฉินฉางเซิงนางก็ไม่มีความรู้สึกท่ีดีใดๆ ต่อเผ่ามนุษย์ 

ฉะน้ันตอนนี้นางจึงโมโหอย่างมาก อีกท้ังนางลงทุนหมดหน้าตักไว้กับ

เฉินฉางเซิง นางไม่ยอมให้เฉินฉางเซิงตายไปเช่นนี้ มิฉะน้ันสิ่งท่ีนาง

ลงทุนไปเหล่านั้นก็จะเสียเปล่า ดังนั้นท่ีนางต้องท�าเป็นอันดับแรก 

ในตอนน้ีคือท�าให้เฉินฉางเซิงมีชีวิตอยู่ต่อไป

ท�าอย่างไรถึงจะสามารถรกัษาบาดแผลในร่างกายของเฉินฉางเซงิ 

ได้...

นางนกึถึงวิธีหนึง่ หว่างคิว้จู่ๆ  ก็มกีลิน่อายอบัอายระคนโกรธเคอืง

ปรากฏออกมาอย่างน่าประหลาด ไฝทีแ่ดงก�า่นัน้ส่องสว่างขึน้มาเลก็น้อย

"จ�าไว้ เจ้าติดหนี้ชีวิตข้าอีกครั้งหนึ่งแล้ว" นางมองเฉินฉางเซิงท่ี

สลบอยู่พลางพูดอย่างคับแค้น

พูดจบนางก็ก้มตัวลงโอบเฉนิฉางเซงิเอาไว้ แอบองิอยู่ในอกของเขา  
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จากน้ันสลายกลายเป็นแสงสีด�าเข้าไปในร่างกายของเขา

พลงัปราณทีเ่ยือกเย็นและสะอาดอย่างย่ิงสายหนึง่กระจายออกมา 

จากบริเวณอกของเฉินฉางเซิง จากนั้นค่อยๆ กลับไปในร่างกายของเขา

อวัยวะภายในของเฉินฉางเซิงท่ีมีบาดแผลเรียวเล็กจ�านวนมาก

และเลือดก�าลังไหลออกมาไม่หยุดถูกพลังปราณอันเย็นเยือกอย่างย่ิง

สายนี้แช่แข็ง เลือดค่อยๆ หยุดไหล ในขณะเดียวกันการไหลเวียน 

ของเลือดและการหายใจก็เริ่มช้าลง

ผิวน�้าในกอต้นกกเปลี่ยนเป็นเกล็ดน�้าแข็งบางๆ ชั้นหนึ่ง

หว่างคิ้วของเฉินฉางเซิงถูกแช่แข็งจนเป็นเกล็ดน�้าแข็งเส้นหน่ึง

เช่นกัน

ในเวลาเดียวกัน ข้อมือของเขามีหยกหรูอี้เพ่ิมขึ้นมาชิ้นหนึ่ง

หลังจากน้ันสักพักก็มีเสียงคนเดินเหยียบน�้าดังขึ้น

สวีโหย่วหรงเดินออกมาจากในป่า หิ้วชายกระโปรง เดินมาถึง 

ในกอต้นกก ไม่รู้ว่าเมื่อครู่นางไปท�าอะไรมาบ้าง

มองเกล็ดน�้าแข็งชั้นน้ันท่ีหว ่างค้ิวของเฉินฉางเซิง รับรู ้ ถึง 

สภาพแวดล้อมที่ เย็นกว่าก ่อนหน้าน้ี นางเลิกคิ้วเล็กน้อย รู ้ สึก 

เหมือนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

แต่รอบๆ กอต้นกกเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรท้ังนั้น

นางหยิบกระดานดวงดาวโชคชะตาออกมา นิ้วมือขยับไปมา 

บนนั้นอย่างไม่ตั้งใจทีสองที

กระดานดวงดาวโชคชะตาไม่ได้ให้ร่องรอยใดๆ เส้นสายวุ่นวาย

ซับซ้อนอย่างมาก ก็เหมือนกับท้องฟ้าราตรีในสวนโจวท่ีไม่มีดวงดาว 

มองไม่เห็นอะไรท้ังสิ้น

บาดแผลของนางหนักหนาสาหัสเกินไป ไม่อาจเดินกลับไปถึง 
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สวนป่าที่เหล่าผู ้บ�าเพ็ญเพียรรวมตัวกันได้ เช่นน้ันต่อจากนี้ควรไป 

ที่ไหนดี

นางย่ืนมอืไปจบัสายคาดเอวของเฉนิฉางเซงิ ลากเดนิไปยังชายฝ่ัง

เหมือนกับหิ้วกระสอบใบหนึ่ง

เน่ืองจากรปูร่างท่ีไม่สงูของนาง ใบหน้าของเฉนิฉางเซงิจงึจุม่ลงไป 

ในน�้าเป็นครั้งคราว เกิดเป็นน�้ากระเซ็นในกอต้นกก ท�าให้ปลาท่ีอยู่ 

ในน�้าเกิดความแตกต่ืน

คนผู้น้ีวันๆ กินอะไร มองดูไม่อ้วน ไฉนตัวหนักถึงเพียงนี้

นางได้แต่คิดเช่นนี้
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แสงอรณุสว่างเลก็น้อย ส่องลงบนบงึตรงปลายสดุของผนืทุง่หญ้า 

สะท้อนแสงอ่อนจาง หนานเค่อยืนอยู่รมิน�า้ มองไปเบือ้งหน้าด้วยสหีน้า

ไม่แยแส ยกมือกวักทีหนึ่งก็มีน�้าสะอาดส่งมาให้ ป้อนยาเข้าปาก  

ข้ารับใช้หญิงสองคนให้นางกินยาเสร็จก็ส่งมอบผ้าเปียก ปรนนิบัตินาง

ล้างหน้า หลังจากน้ันสักพักสีหน้าของนางก็ดีขึ้นมามาก ย่ืนมือปัดบน

ใบหน้าเบาๆ

แม้ทุกหนแห่งจะเต็มไปด้วยน�้าขัง แต่ในสวนโจวไม่มีแมลงวัน

และยุงสักเท่าไร ท่าทางของนางไม่ใช่ว่าก�าลังไล่อะไรอยู่ แต่เป็นการ

หยิบผ้าม่านสีด�าออกมาผืนหน่ึง บนผ้าม่านด�าผืนน้ันมีแบบร่างแผนท่ี

คร่าวๆ ของสวนโจว และยังมีจุดแสงที่บ้างสว่างบ้างมืดสองสามดวง 

น่ันเป็นไฟแห่งชีวิตที่จุดขึ้นโดยกุนซือเผ่าปีศาจ ชี้ต�าแหน่งของศัตรูให้

กับพวกนาง

มีไฟชีวิตสองดวงอยู่ในทุ่งหญ้า บ้างอยู่ทางทิศตะวันออก บ้าง 

ย้ายไปอยู่ทิศตะวันตก ในระยะเวลาอันสั้นก็เคล่ือนท่ีออกไปไกลจาก 

ตอนที่ 2

ฝุ่นละอองเต็มหน้า จอนผมดังเกล็ดหิมะ
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จดุเดมิหลายสบิหลี ่ ไฟชวิีตสองดวงนีร้าวกับถกูรบกวนโดยพลงับางอย่าง  

ท�าให้ไม่สามารถยืนยันต�าแหน่งได้ น่ันน่าจะเป็นเจ๋อซิ่วและชีเจียน  

พวกเขาอยู่ลึกในทุ่งหญ้าแล้ว ตามหลักแล้วไม่มีความเป็นไปได้ที่จะ 

มชีวิีตอยู่ หนานเค่อจงึไม่กังวล แววตาคร�า่เคร่งย่ิงกว่าตกลงไปท่ีไฟชวิีต

อีกสองดวง

ไฟชีวิตสองดวงนั้นเป็นของสวีโหย่วหรงและเฉินฉางเซิง สะดุดตา

อย่างยิ่งบนผ้าม่านด�า ต�าแหน่งอยู่บริเวณขอบทุ่งหญ้า ห่างจากสวนป่า

ทั้งหลายที่เป็นจุดรวมพลของผู ้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์อีกไกลมาก  

ทั้งยังเป็นเวลานานมากแล้วที่ไม่ได้ขยับ เหมือนกับว่าสองคนนี้ไม่มีแรง

ในการหลบหนีอีกแล้ว น่าจะใกล้เสร็จสิ้นภารกิจท่ีได้รับจากท่านกุนซือ

แล้ว

ผู้เฒ่าดีดพิณไม่รู้ว่าออกจากยอดเขามู่อว้ีมาถึงตรงน้ีตั้งแต่เมื่อไร 

พบเจอกับองค์หญิงหนานเค่อและข้ารบัใช้ท้ังสอง มองไฟชวิีตสว่างโรจน์ 

บนผ้าม่านสดี�า เขาไม่สงบนิง่มัน่ใจเหมอืนหนานเค่อ กลับกงัวลใจเล็กน้อย  

"สวีโหย่วหรงและเฉินฉางเซิงล้วนได้รับบาดเจ็บสาหัส น่าจะไม่สามารถ

เดินกลับไปยังสวนป่าเหล่าน้ัน แต่ว่า...ยังมีผู้บ�าเพ็ญเพียรบางส่วน 

ที่หลบซ่อนอยู่ในป่าเขาของสวนโจวอยู่ตลอด อีกทั้งผู้บ�าเพ็ญเพียร 

เผ่ามนุษย์ส่วนใหญ่เหล่าน้ันอยู่ในขั้นทะลวงอเวจีระดับปลาย ถ้า 

ในระหว ่างท่ีสวีโหย่วหรงและเฉินฉางเซิงหนีตายได้พบเจอกับ 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์เหล่าน้ีจะท�าอย่างไร"

กลลวงน้ีท่ีกุนซือเสื้อคลุมด�าวางแผนด้วยตนเอง อาศัยคุณสมบัติ

พิเศษของสวนโจวและสภาพพ้ืนที่ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของสวนโจว 

อย่างเต็มที่  มองทะลุถึงความโลภของผู ้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์  

อ่านใจคนได้อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นยอดฝีมือเผ่าปีศาจที่แฝงเข้ามา 
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ในสวนโจวแม้เพียงไม่กีค่นก็เพียงพอท่ีจะท�าให้ทัง้สวนโจววุ่นวายขึน้มา

ได้ ถ้าไม่ใช่เพราะสวีโหย่วหรงและเฉินฉางเซิง ไม่แน่สวนโจวในตอนนี้

อาจกลายเป็นนรกอเวจีท่ีแท้จริง ปัญหาอยู่ท่ีผู้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์

ในตอนน้ีรู้สึกตัวแล้วว่าเป็นกลลวงของเผ่าปีศาจ คนส่วนใหญ่ล้วน 

รวมตัวอยู่ด้วยกัน ถ้าเข้าสู่การต่อสู้ซึ่งหน้า ความสามารถของยอดฝีมือ

เผ่าปีศาจแม้จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคู่ต่อสู ้ของ 

ผู้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์หลายร้อยคน

สีหน้าของหนานเค่อยังคงไม่แยแส ไม่ได้อธิบายอะไร เพียงพูดว่า 

"ถ้าสวีโหย่วหรงและเฉินฉางเซิงพบยอดฝีมือคนอื่นในสภาพเช่นน้ี  

อาจจะตายเร็วกว่าเดิม"

น�้ากระเซ็นระหว่างกอต้นกกและชายฝั่งค่อยๆ สงบลง จากนั้นก็

ถูกปกคลุมด้วยน�้าแข็งบางๆ ชั้นหนึ่ง

ร่างกายของเฉินฉางเซิงถูกลากจนเปียกชุ่ม ละอองน�้าเหล่านั้น

กลายเป็นเกลด็น�า้แข็งอย่างรวดเรว็ ค้ิวและจอนผมย้อมด้วยเกลด็น�า้แข็ง 

จนดูราวกับผุดผมหงอกก่อนวัย เดิมทีเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัว 

อยู่แล้ว ภาพเช่นนี้มองแล้วเห็นถึงความผันผวนของชีวิตอย่างบอก 

ไม่ถูก

แน่นอนว่าสวีโหย่วหรงสังเกตเห็นความผิดปกติของร่างกายเขา 

เลิกคิ้วเล็กน้อย จับชีพจรให้เขาอีกครั้ง พบว่าปราณแท้ของคนผู้นี ้

เจอืจางเหมอืนก่อนหน้า แต่สภาพบาดแผลตามอวัยวะภายในกลับดข้ึีน  

เพียงแต่การเต้นของหัวใจและการหายใจยังคงช้ากว่าคนปกติมาก  

ไม่รู ้ว ่าเป็นความพิเศษของการฝึกบ�าเพ็ญเพียรของคนผู้นี้หรือเป็น

สัญญาณของความตาย
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เน่ืองจากฤทธ์ิของพิษ สายตาของนางยังคงพร่ามัว เห็นเพียง 

คิ้วตาของคนผู ้นี้ ท่ีพอจะชัดขึ้นบ้างในแสงอรุณ บนนั้นเต็มไปด้วย 

เกล็ดน�้าแข็ง มองดูแล้วมีความแก่ชราเล็กน้อย นางสงบน่ิงอยู่สักพัก

ค่อยย่ืนมือไปปัดเกล็ดน�้าแข็งเหล่าน้ันบนใบหน้าของเขาทิ้ง จากนั้น 

นางชะงักไป ไม่เข้าใจว่าท�าไมตนเองถึงท�าเช่นน้ี

เดินเข้าไปยังป่าไม้ที่ปกคลุมด้วยแสงอรุณ เหยียบย�่าใบไม้ท่ี 

ร่วงหล่นทับถมไปอย่างเงียบๆ หลังเดินไปหลายสิบจั้งนางก็หยุด 

ก้าวเท้าอีกครั้ง มองไปยังเทือกเขาสายหนึ่งไกลออกไป

ในป่าไม้มเีส้นทางทีค่นก่อนหน้าเดินผ่าน แม้จะถูกใบไม้ร่วงปกปิด  

แต่ก็ยังพอท่ีจะเห็นร่องรอย นางย่างก้าวไปข้างหน้า จากนั้นก็เลี้ยว 

ที่ข้างหน้าเชิงเขา กลายเป็นรูปร่างตัวอักษร 'จือ'* 

นางวางเฉินฉางเซิงลงบนกองใบไม้ร่วง หยิบธนูอู ๋ถงออกมา  

ดึงสายธนูเล็งที่น่ันไว้โดยไม่ได้พูดอะไร

ลมและแสงยามรุ่งอรุณลอดผ่านป่าไม้ แสงอรุณสัมผัสสายธนู

เป็นครั้งคราว ดุจน้ิวมือท่ีนุ ่มนวลที่สุดแตะไปท่ีสายธนู เค่อต่อไป 

เตรียมท่ีจะปล่อยออก

ใบไม้ใบหนึ่งถูกลมพัดร่วงหล่นจากปลายก่ิงไม้ ค่อยๆ ร่อนลง 

ในโลกที่พร่ามัวตรงหน้านาง จนกระท่ังตกลงไปยังปลายเท้าของนาง

ธนูยาวไม่ขยับแม้แต่นิดเดียว ขนตาของนางไม่กระดิก สีหน้า 

สงบและจดจ่อ มองเพียงแค่เทือกเขาสายนั้น มองสถานท่ีที่ว่างเปล่า 

ไร้ว่ีแววผู้คน

ในขณะท่ีใบไม้ใบน้ันตกลงที่ปลายเท้าของนาง เสียงแก่ชรา 

เสียงหนึ่งดังออกมาจากบริเวณหน้าเชิงเขา "เป็นมิตรหรือศัตรู?"

* ตัวอักษร 'จือ' (之) รูปร่างลักษณะเหมือนทางสลับฟันปลา คดเคี้ยวลดเลี้ยวไปมา
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ตามเสียงน้ี สิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นอันดับแรกตรงพ้ืนที่ว ่าง 

นอกเชงิเขาคอืมอืข้างหน่ึง ตรงข้อมอืมเีส้นชนวนผกูอยู่ ในมอืก�าแผ่นไม้ 

แผ่นหน่ึง บนแผ่นไม้ปักสัญลักษณ์ของพรรคที่ดูแล้วซับซ้อนอย่างย่ิง 

สัญลักษณ์นั้นเป็นสีแดงชาด แม้อยู่ห่างไกลขนาดนี้ก็สามารถรู้สึกได้ถึง

ความร้อนที่ชัดเจน

ผู้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์ที่เข้าสวนโจวล้วนมีเส้นชนวน แผ่นไม้

แสดงสัญลักษณ์พรรคเพ่ือยืนยันตัวตน การกระท�าหน่ึงท่ีง่ายดายแทน

ความหมายจ�านวนมาก หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดท่ีไม่จ�าเป็น สามารถ

มองออกได้ว่าเจ้าของเสียงชราเสียงน้ันระมัดระวังตัวอย่างย่ิง

สวีโหย่วหรงมองเห็นได้แค่ภาพพร่าเลือน แต่นางฟังแววป้องกัน

และระมดัระวงัจากเสยีงของคนคนน้ันออก นกึถึงการต่อสูต้ามธรรมเนียม 

และกลิน่คาวเลอืดหลงัเปิดสวนโจว นกึถึงตวัเองทีท่ัง้ตวัเตม็ไปด้วยเลอืด  

ง่ายที่จะถูกเข้าใจผิดจริงๆ นางพูดว่า "ไม่ใช่ศัตรู"

เจอกันครั้งแรกแน่นอนว่ายังไม่อาจนับว่าเป็นมิตรสหาย แต่ก็

ไม่ใช่คู่ต่อสู้ นี่คือค�าอธิบายท่ีนางยืนยันออกมา

หลงัจากนัน้สกัพักคนคนหน่ึงก็เดนิออกมาจากพ้ืนท่ีว่างหน้าเชงิเขา  

คนคนน้ันทั้งศีรษะเต็มไปด้วยผมสีขาว ใบหน้าแก่ชรา อย่างน้อย 

ต้องอายุเกินกว่าร้อยปี สีหน้าท่าเดินสงบนิ่งและหนักแน่นอย่างมาก  

ไม่ปิดบังความระมัดระวังของตัวเอง ขณะเดินออกมา มือขวาท่ีอยู ่

ข้างเอวก�าศัสตราวุธชิ้นหนึ่ง สามารถลงมือได้ตลอดเวลา รักษา 

ระยะห่างจากสวีโหย่วหรงในระยะท่ีเขาคิดว่าปลอดภัย

เขาให้ความส�าคัญกับระยะห่างมาก มันท�าให้เขารู้สึกถึงความ

ปลอดภัยและก็ท�าให้ฝ่ายตรงข้ามสบายใจได้ด้วย หากไม่ใช่ผู้อาวุโส 

ที่ฝึกบ�าเพ็ญเพียรผ่านลมหนาวหิมะฝนมาหลายปีย่อมไม่มีความรู้สึก
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พอดิบพอดีท่ียอดเย่ียมเช่นน้ี

สวีโหย่วหรงรู้สึกถึงลมหายใจท่ีไม่ปิดบังแต่ก็ไม่ตั้งใจแสดงออก

ของฝ่ายตรงข้าม มัน่ใจว่าผูเ้ฒ่าคนนีเ้ป็นผูแ้ขง็แกร่งระดบัปลายของขัน้

ทะลวงอเวจี สีหน้าบนใบหน้าย่ิงมาย่ิงผ่อนคลาย

นางปล่อยสายธนู ลดธนูลงพลางพูดว่า "เรยีนถาม ผู้อาวุโสท่านน้ี 

ชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร"

กฎเกณฑ์ในสวนโจวโหดร้ายมาตลอด อีกท้ังตอนน้ีไม่ได้อยู่ใน

สวนป่าทัง้สามแห่ง ผูบ้�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์ทีซ่่อนอยู่ในป่าเขาล้วนเป็น 

ยอดฝีมือ

ส�าหรับการตามหาขุมทรัพย์ในสวนโจว ตามความคิดท่ีส่งต่อ 

กันมา พบเจอกับคนไม่แน่อาจเป็นการต่อสู ้ที่โหดร้ายสนามหนึ่ง  

ต้องรู้ว่าฝั่งตรงข้ามมีความเป็นไปได้มากที่ไม่รู้ข่าวว่าเผ่าปีศาจเข้ามา

ในสวนโจวแล้ว ฉะนั้นนางจึงพูดไปโดยตรงอย่างสงบ "เผ่าปีศาจได ้

เข้ามาในสวนโจวแล้ว พวกข้าถูกเผ่าปีศาจลอบโจมตี"

นี่ยังคงเป็นการอธิบาย เพียงแต่ในค�าอธิบายเพ่ิมความหมาย 

บางอย่างรางเลือน เผ่าปีศาจที่ลอบเข้ามาในสวนโจวได้แน่นอนว่า 

ต้องแข็งแกร่ง แต่ต้องลอบโจมตีถึงจะท�าร้ายนางได้ ฉะนั้นนาง 

แน่นอนว่าก็ต้องแข็งแกร่งเช่นกัน

ไม่รู ้ว ่าผู ้เฒ่าคนนี้รับรู ้ผลลัพธ์ที่นางต้องการให้เขารับรู ้จาก 

ค�าอธิบายท่ีมองดูเหมือนไม่ต้ังใจได้หรือไม่ ชัดเจนมากว่าผู้เฒ่าคนนี้

เป็นแบบท่ีนางคาดเดาไว้ก ่อนหน้า น่ันคือต้ังแต่เข ้าสวนโจวมา 

ก็ซ่อนอยู่ในป่าเขาที่สืบหาเบาะแสร่องรอยได้ยาก ตั้งใจหลีกเลี่ยง 

การปฏิสัมพันธ์กับผู ้บ�าเพ็ญเพียรอ่ืน กระท่ังถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู ้ข่าว 

เรื่องเผ่าปีศาจเข้ามาในสวนโจว ด้วยเหตุน้ีตอนท่ีได้ยินค�าพูดของนาง
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จึงตกใจอย่างย่ิง

"เผ่าปีศาจเข้ามาในสวนโจวได้อย่างไร"

ผู ้เฒ่าตกใจอย่างมาก แต่กลับไม่มีความหวาดกลัวใดๆ เขา 

มองไปยังเส้นชนวนที่ข้อมือของตัวเอง พูดเชิงเสียดสีว่า "มิน่าเล่า 

ถึงมีสิ่งประหลาดเกิดข้ึนมากมาย"

ชัดเจนมากว่าเขาหาขุมทรัพย์ในสวนโจวส�าเร็จ หาสิ่งที่ตัวเอง

ต้องการเจอแล้ว และได้ลองจุดเผาเส้นชนวนเพ่ือออกไป ทว่ากลับ 

ล้มเหลว

สวีโหย่วหรงไม่ได้อธิบาย เพราะกลลวงของเผ่าปีศาจซับซ้อน 

เกินไป อีกท้ังยังไม่จ�าเป็น

ผู้เฒ่าคนน้ันมองไปยังเฉินฉางเซิงที่อยู่บนกองใบไม้ร่วงด้านหลัง

นาง เห็นเขามีเกล็ดน�้าแข็งเต็มตัวก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย ถามว่า 

"คนนี้เป็นสหายของเจ้าหรือ"

สวีโหย่วหรงส่ายหัวพูดว่า "ข้าไม่รู ้จักเขา เพียงแต่เห็นเขาถูก 

ผู้แข็งแกร่งเผ่าปีศาจโจมตี บังเอิญช่วยไว้ได้"

"ในเวลาเช่นนี้ยังไม่ลืมที่จะช่วยเหลือคน ดรุณีน้อยน่ีใช้ได้"  

ผู้เฒ่ามองนางพลางแสดงสีหน้าชมเชย พูดต่อไปว่า "ว่าแต่พวกเจ้า 

จะไปไหนหรือ"

"ผู้บ�าเพ็ญเพียรเผ่ามนุษย์ก�าลังรวมตัวกันอยู่ที่สวนป่าสามแห่ง 

เดมิข้าตัง้ใจว่าจะพาสหายคนนีไ้ปด้วย แต่เพราะได้รบับาดเจบ็ เดนิทาง

ไม่รวดเร็ว อย่างน้อยยังต้องการเวลาอีกครึ่งวัน กังวลว่าจะถูกเผ่าปีศาจ

ไล่ตามทัน ไม่คิดว่าจะได้พบกับผู้อาวุโส อยากรบกวนผู้อาวุโสไป 

บอกข่าวกับคนอ่ืนๆ ว่าให้ช่วยมารับพวกข้าที"

ผู้เฒ่าคนน้ันแสดงสีหน้าไม่เห็นด้วย พูดว่า "เดินไปด้วยกันก็ได้
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แล้ว ข้าส่งพวกเจ้าไป จะให้พวกเจ้าอยู่เสี่ยงภัยตรงน้ีได้อย่างไร"

"ยอดฝีมือเผ่าปีศาจท่ีลอบเข้ามาในสวนโจวมีความสามารถ 

อย่างมาก ผู้อาวุโสจะดูแลพวกข้าสองคน เกรงว่า..."

ค�าพูดยังเอื้อนเอ่ยไม่หมด แต่เห็นได้ว่าเป็นความปรารถนาดี

ผู้เฒ่าคนนั้นหัวเราะขึ้นมา "ถ้าอยู่นอกสวนโจวไม่แน่อาจจะต้อง

ระวังหน่อย นี่อยู่ในสวนโจว ข้ากลับอยากเจอผู้แข็งแกร่งเผ่าปีศาจ 

ที่เจ้าพูดถึงเหล่าน้ัน"

รอยย้ิมของนางเรียบเฉย สีหน้านิ่งสงบ แต่สายตาประนีประนอม

สว่างชัด มีความมั่นใจในสิ่งท่ีพูดอย่างมาก

ผู้แข็งแกร่งขั้นทะลวงอเวจีระดับปลายคนหนึ่ง อยู่ในสวนโจว 

น่าจะไร้เทียมทาน ความมั่นใจในตนเองของผู้เฒ่าก็มีเหตุผลเช่นกัน

ไม่รู้ท�าไมสวีโหย่วหรงถึงไม่ได้บอกกับฝ่ายตรงข้ามว่าผู้แข็งแกร่ง

เผ่าปีศาจทีเ่ข้ามาในสวนโจวน่าสะพรงึกลวักว่าขัน้ทะลวงอเวจรีะดบัปลาย 

ทั่วไป ย่ิงไม่ต้องพูดถึงหนานเค่อนั่น

นางแสดงสีหน้าที่ท้ังประหลาดใจทั้งเคารพขณะถามว่า "ขอถาม

ผู้อาวุโส ท่านคือ?"

"ข้าแซ่ไป๋ ชื่อไห่ บ�าเพ็ญเพียรอยู่ในพรรคลั่วหยาง (ตะวันพลบ) 

สองร้อยกว่าปี น้อยมากที่จะออกจากพรรคมาเท่ียวเล่น คิดว่าเจ้าก็คง

ไม่รู้จัก"

สวีโหย่วหรงชะงัก รู้สึกตกตะลึงต่อนามน้ีอยู่บ้าง

อันท่ีจริงแล้วนางรู้สึกหนาวยะเยือกเล็กน้อย
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พรรคลั่วหยางเป็นพรรคที่พิเศษมากในผืนพิภพ ไม่ใช่สังกัด

ศาสนาหลวงเหนอืใต้สกัแขนง เพราะวิทยายุทธ์และการฝึกบ�าเพ็ญเพียร

ของพรรคน้ีไม่ได้ใช้การช�าระล้างกระดูกด้วยแสงดวงดาวเป็นพ้ืนฐาน 

แต่เป็นการใช้เพลิงปฐพี พรรคนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 

ข้างภูเขาท่ีโดดเดี่ยวลูกหน่ึง ผู ้บ�าเพ็ญเพียรในพรรคน้อยมากท่ีจะ

ปรากฏตัวสู่สายตาชาวโลก ไม่คิดว่าการเปิดสวนโจวปีนี้จะมีคนจาก

พรรคนั้นมา

ถ้าเป็นผู้บ�าเพ็ญเพียรท่ัวไปก็คงเป็นอย่างที่ผู้เฒ่ากล่าวไว้ ไม่เคย

ได้ยินชื่อพรรคน้ี แต่นางไม่ใช่ผู ้บ�าเพ็ญเพียรทั่วไป ในฐานะท่ีเป็น 

ธิดาเทพรุ ่นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู ่ในจิงตูหรือภายหลังที่อยู ่ 

สถานศึกษาหนานซี นอกจากบ�าเพ็ญเพียรและศึกษาวิธีถอดแปล 

คัมภีร์สวรรค์ นางยังต้องเรียนรู้เก่ียวกับแต่ละพรรคแต่ละส�านักใน 

ผืนพิภพ ฉะน้ันนางจึงรู้จักพรรคลั่วหยาง

นางย่ิงรู้จักผู้เฒ่าท่ีชื่อว่าไป๋ไห่ เขาเป็นผู้อาวุโสของพรรคลั่วหยาง 

ตอนที่ 3

ข้าต้องการ...ของเจ้า
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ความสามารถแข็งแกร่ง บุคลิกนิสัย...เย็นชากระหายเลือด

"ท่ีแท้ก็เป็น...ผู้อาวุโสของพรรคลั่วหยาง"

เสียงของนางชะงักกลางคัน มองดูแล้วราวกับว่าไม่รู ้จักศิษย ์

พรรคลั่วหยางผู้นี้ อีกท้ังยังพูดทวนอย่างมีมารยาทซ�้าอีกรอบ

ไป๋ไห่มองนางพลางรู้สึกว่าน่าสนใจ ถามว่า "เจ้าเป็นศิษย์ของ

พรรคไหน"

สวีโหย่วหรงท�าความเคารพ ตอบด้วยสีหน้าเคารพศรัทธา "ผู้เยาว์

เป็นคนเผ่าภูตเพรา ไม่ได้สังกัดพรรคใด"

ไป๋ไห่แปลกใจเล็กน้อย ราวกับคิดไม่ถึงว่าเด็กสาวผู้น้ีเป็นคน 

เผ่าภูตเพรา จากน้ันก็พูดว่า "ไปกันเถอะ"

พูดเสร็จเขาก็เดินไปหาสวีโหย่วหรงอย่างเป็นธรรมชาติมาก 

ราวกับเตรียมจะไปพยุงเฉินฉางเซิงท่ีนอนสลบไสลอยู่ในกองใบไม้ร่วง

แทนนาง

"เจ้าค่ะ ผู้อาวุโส"

กล่าวจบสวโีหย่วหรงก็ห้ิวเฉนิฉางเซงิออกมา เดนิไปยังฝ่ังตรงข้าม

อย่างเป็นธรรมชาติเช่นกัน เหมือนกับเด็กท่ีเชื่อฟังค�าสั่งของผู้อาวุโส

ไม่ว่าจะเป็นนางหรือไป๋ไห่ล้วนไม่ได้สังเกตว่าเปลือกตาของ 

เฉินฉางเซิงกระตุกเล็กน้อย คล้ายกับก�าลังจะตื่นข้ึนมา แต่สุดท้ายแล้ว

ก็ไม่ได้ตื่น

บนใบไม้ร่วงมีเสียงกรอบแกรบดังขึ้น น่ันเป็นเสียงเหยียบทับ 

ของพ้ืนรองเท้า ทุกเสียงท่ีดังข้ึนน่ันแปลว่าระยะห่างได้ลดลง

ไป๋ไห่จู ่ๆ ก็หยุดก้าวเท้า พูดอย่างเป็นธรรมชาติว่า "เจ้าได้รับ 

บาดเจ็บหนักขนาดน้ี น�าสหายคนน้ันมาให้ข้าดูแลเถอะ"

สวีโหย่วหรงพูดด้วยสีหน้าสงบนิ่ง "ขอบคุณผู้อาวุโสคุณธรรม
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สูงส่ง ข้าบาดเจ็บไม่มาก ยังสามารถทนได้อยู่ ฉะนั้นไม่เป็นไร"

ตอนน้ีระหว่างสองคนห่างกันประมาณสิบกว่าจั้ง

แต่ไม่มีใครเดินไปข้างหน้าแม้สักก้าว

เสียงกรอบแกรบของใบไม้ร่วงแตกสลายไม่ดังข้ึนอีก ในป่า 

กลับมาเงียบสงบอย่างไร้ที่เปรียบอีกครั้ง กระทั่งพูดได้ว่าเงียบเหงา 

ไปทั่วท้ังบริเวณ

ผ่านไปเป็นเวลานานมาก ในป่ามีเสียงถอนหายใจดังขึ้นมา

สีหน้าของไป๋ไห่มีความเสียดายเล็กน้อย มองนางพลางพูดว่า 

"ตัง้แต่พบเจอกันจนถึงตอนนีไ้ม่มคีวามผดิพลาดใดๆ ท้ังสิน้ สมบรูณ์แบบ 

อย่างย่ิง"

สวีโหย่วหรงมองเขาพลางพูดอย่างสงบว่า "เจ้าก็เช่นกัน"

ชัดเจนมาก นางไม่เรียกขานฝ่ายตรงข้ามว่าผู้อาวุโส ค�าว่าท่าน 

ก็เปลี่ยนเป็นเจ้า

ไป๋ไห่เลิกคิ้วเล็กน้อย ถามด้วยความไม่ค่อยเข้าใจว่า "ก่อนหน้าน้ี

ระยะห่างประมาณร้อยกว่าจั้ง ท่านสามารถยิงธนูใส่ข้า เหตุใดถึงไม่ท�า 

อย่าบอกว่าตอนนั้นท่านมองข้าไม่ออก"

เขาไม่ถือตัวในฐานะที่เป็นผู้อาวุโส ค�าว่าเจ้าท่ีเรียกสวีโหย่วหรง

เปลี่ยนเป็นท่านที่แสดงถึงความเคารพ

สวีโหย่วหรงไม่ได้อธิบายเพราะนางไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่า

ปราณแท้ของตัวเองแห้งเหือดแล้ว ไม่อาจมั่นใจได้ว่าลูกธนูอู๋จะยิง

สังหารผู้แข็งแกร่งขั้นทะลวงอเวจีระดับปลายจากระยะไกลได้

ถ้าใกล้กว่าน้ัน ใกล้เช่นตอนน้ี เพียงแค่ฝ่ายตรงข้ามก้าวเข้ามา 

อีกก้าวนางก็จะลองยิงธนูสังหารดู แต่น่าเสียดายท่ีฝ่ายตรงข้าม 

ไม่ได้ก้าวเท้า
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นางในตอนนี้แท้จริงแล้วรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมาก

ไป๋ไห่มองนางพลางถามว่า "ท่านมองเจตนาของข้าออกนานแล้ว?"

สวีโหย่วหรงสงบค�าไม่พูดจา เท่ากับว่ายอมรับ

"เพราะเหตุใดเล่า ข้าคิดว่าตัวเองแสดงได้ดีมาก"

ค�าตอบของสวีโหย่วหรงง่ายดายมาก "ความรู้สึก"

ไป๋ไห่ทอดถอนใจพูดว่า "นี่น่าจะเป็นพรสวรรค์แห่งสายเลือด 

ในต�านาน"

พูดเสรจ็เขาก็โบกฝ่ามอืผ่านอากาศไปทางหน้าผากของสวโีหย่วหรง 

คราหน่ึง

เปลวไฟสีแดงมืดปรากฏออกมาข้างฝ่ามือของเขา

ขณะฝ่ามอืเคลือ่นไปข้างหน้า หนึง่ฝ่ามอืกลายเป็นหลายสบิฝ่ามอื 

คลุมสี่ทิศแปดทางของสวีโหย่วหรง

ท้องฟ้าเหนือป่าไม้กลายเป็นสีแดงมืด

เปลวไฟสีแดงมืดเหล่านั้นเทียบกับเปลวไฟธรรมดาเหมือนจะ 

ร้อนกว่า และรู้สึกว่าจับต้องได้ชนิดหน่ึง ก็เหมือนกับหินหนืดใต้ดิน 

ที่ร้อนลวกไร้ท่ีเปรียบ

ใบไม้สีเขียวที่ปลายกิ่งไม้พลันม้วนโค้งอย่างรวดเร็ว เปลือกต้นไม้

เริ่มเกิดรอยแตก ความร้อนในอากาศจู่ๆ ก็เพ่ิมสูงขึ้น

อีกเพียงครู่เปลวไฟสีแดงมืดในที่แห่งน้ีก็จะม้วนสวีโหย่วหรงและ

เฉินฉางเซิงเข้าไป

ในเวลาเดียวกับท่ีไป๋ไห่ออกฝ่ามือ เท้าขวาของสวีโหย่วหรง 

เหยียบลงบนพ้ืนดิน เสียงตึกเสียงหน่ึงดังขึ้น ใบไม้ร่วงรอบกายนาง 

และเฉินฉางเซิงสั่นสะเทือนขึ้นมาจากพ้ืนดิน บินระบ�าท่ัวฟ้า

ใบไม้ร่วงไม่สามารถบดบังเปลวไฟสีแดงมืดท่ีมาพร้อมเงาฝ่ามือ
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พันหมื่นสายเหล่านั้น เสียงตูมดังข้ึนหนึ่งเสียง จู ่ๆ ก็ลุกโชนข้ึนมา  

กลายเป็นทะเลไฟที่บ้าคลั่งรุนแรง

เปลวไฟนี้ปิดบังสายตาและจิตสังหารที่ซ ่อนอยู่ในเงาฝ่ามือ 

พันหมื่นสายของไป๋ไห่

นี่ก็คือหลักการใช้ไฟต้านไฟ

หยิบยืมการแผดเผาอย่างรุนแรงของทะเลไฟ สวีโหย่วหรงห้ิว 

เฉินฉางเซิงขึ้น เลือนหายกลายเป็นเงาสายหนึ่ง ปรากฏยังหน้าผา 

ที่อยู่นอกแนวป่าไม้

นั่นเป็นสถานที่เดียวที่ฝ่ามือไฟของไป๋ไห่ปกคลุมไปไม่ถึง และก็

เป็นสถานท่ีท่ีนางเล็งไว้แต่แรก แน่นอนว่าไม่อาจทะลุผนังผาเข้าไป  

แต่ผนังผาแห่งน้ันมีถ�้าแห่งหน่ึง

ก่อนจะเริ่มบทสนทนาที่แฝงเร ้นไปด้วยรังสีฆ่าฟันนี้  นางก็ 

สังเกตเห็นถ�้าหน้าผาแห่งนี้แล้ว ในขณะเดียวกันก็ได้ค�านวณ หาก 

แย่งชิงความได้เปรียบในสนามต่อสู้นี้มาไม่ได้ นางก็เตรียมทางหลบหนี

ให้ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ถ�้าหน้าผาน้ีก็คือทางหลบหนี แต่ไม่มีทางออกด้านหลัง

ทะเลไฟในป่าสับสนวุ่นวายเล็กน้อย ไป๋ไห่ทะลวงอากาศไล่ตาม

มาถึง สีหน้าขึงขังเด็ดเด่ียว ออกฝ่ามืออีกครั้ง

เงาฝ่ามือท่ีมีเปลวไฟสีแดงมืดนับหมื่นพันจู่ๆ กลายเป็นเส้นไฟที่

ตรงดิง่หนึง่สาย กระแทกไปท่ีด้านหลงัสวีโหย่วหรงทีอ่ยู่ในถ�า้ เสยีงดงัตมู  

ผู้เฒ่าของพรรคลั่วหยางรู้ว่าเด็กสาววัยเยาว์ท่ีตัวเองจะสังหารในวันน้ี 

มีฐานะสูงส่งระดับใด มีหรือจะกล้าออมมือไว้สักครึ่ง ย่ิงไม่เหลือ 

เส้นทางถอยหนีใดๆ ให้กับตัวเอง เพ่ิงลงมือก็ใช้ฝ่ามือตะวันพลบที่มี

อานุภาพรุนแรงที่สุด อีกท้ังยังใช้พลังท่ีสั่งสมบ�าเพ็ญเพียรมาท้ังชีวิต 
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จนหมด

สวีโหย่วหรงหันกลับมา มองเปลวไฟที่ซ่อนพลังอันน่ากลัวเอาไว้

สายน้ัน สีหน้ายังคงสงบนิ่ง พลิกข้อมือข้างหน่ึง แทงคันธนูเข้าไปที่พ้ืน

พ้ืนถ�้าหน้าผาแข็งแกร่งอย่างมาก เกิดเสียงดังเปรี๊ยะหน่ึงเสียง  

พ้ืนหินแตกเป็นรอยร้าว ถงเด็ดเดี่ยวเสียบเข้าไปในพ้ืนลึกอย่างมาก  

แต่ยังคงสูงกว่าตัวนาง

เพียงชั่วพริบตาก่ิงไม้พลันงอกออกมาจากคันธนู ใบไม้สีเขียว

จ�านวนมากงอกออกมาจากปลายกิง่ ไหวเอนเลก็น้อยท่ามกลางอากาศ

ที่ถูกเปลวไฟแผดเผาจนบิดเบี้ยว น�ามาซึ่งลมท่ีสดชื่นอย่างยิ่งสายหน่ึง 

กระจายเต็มปากถ�้า

กระบวนการนี้ยากที่จะใช้ค�าพูดมาบรรยาย

กาลเวลาท่ียาวนานพลันรวบลงอยู่ในช่วงเวลาน้ี

ต้นไม้สูงใหญ่ต้องใช้เวลาก่ีปีถึงจะก่อร่างสร้างเป็นต�าหนัก 

หลังหนึ่งได้

นี่เป็นการเจริญเติบโตของต้นอู๋ถงท่ีโดดเดี่ยวต้นหน่ึง และก็

เป็นการก่อร่างสร้างต�าหนักหลังหนึ่งเช่นกัน

คันธนูต้นถงเปลี่ยนเป็นต้นอู ๋ถงและกลายเป็นต�าหนักต้นถง  

ใช่แล้ว น่ีก็คือต�าหนักถงกง* ที่พระราชวังแห่งต้าโจวหลังน้ัน ต�าหนัก 

ที่เคยกักขังเฉินฉางเซิงเอาไว้หนึ่งคืน

อู๋ถงในฐานะที่เป็นศัสตราวุธคู่เพียงหน่ึงเดียวบนท�าเนียบร้อย

ศัสตราวุธ ท่ีจริงแล้วยังมีวิธีใช้ที่ยอดเย่ียมเช่นนี้ เหล่าธิดาเทพ 

รุ่นก่อนหน้าของส�านักศึกษาหนานซีคาดไม่ถึงว่าจะน�าต�าหนักถงกง

ซ่อนเอาไว้ในธนูอู๋ถง!

* คันธนูต้นถงและต�าหนักต้นถง ออกเสียงเหมือนกันคือ 'ถงกง'
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ต�าหนักถงกงเป็นค่ายกลชนดิหนึง่ ใช้ส�าหรบักักขังศตัร.ู..แขง็แกร่ง 

อย่างมาก ใช้ส�าหรับป้องกัน...ทนทานไร้ที่เปรียบ

เสียงตูมดังข้ึนเสียงหนึ่ง น่ันเป็นเสียงเปลวไฟขยายกว้างอย่าง

รวดเร็วและเป็นเสียงปะทะของคลื่นไฟที่ชนกับก�าแพงหินเช่นกัน

ที่ปากถ�้า เปลวไฟลุกลามขึ้นฟ้า ใบต้นอู๋ถงท่ีเล็กเขียวราวกับ 

ถูกแผดเผาไปท้ังแถบ ทว่าเส้นไฟสายนั้นกลับไม่สามารถข้ามฝ่า 

ต้นอู๋ถงต้นน้ีไปได้แม้แต่ชุ่นเดียว

นี่เป็นต้นอู๋ถงซึ่งเป็นรังของหงส์ฟ้า หงส์ฟ้าก็คือไฟ เลือดของมัน

คือไฟ ร่างกายก็เป็นไฟ อยู่ร่วมกันกับหงส์ฟ้ามาหมื่นปี ในต้นอู๋ถง 

เต็มไปด้วยแก่นเพลิงและจิตวิญญาณเพลิง แล้วจะกลัวไฟได้อย่างไร 

ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเปลวไฟทีม่าจากฝ่ามอืตะวนัพลบ ต่อให้น�าธนคูนัน้ี 

โยนเข้าไปในหุบเหวเพลิงของพรรคลั่วหยางก็ไม่สามารถท�าลายได้

แม้แต่น้อย

ก่ิงไม้เขียวย่ืนออก กางก้ันหน้าผาออกเป็นสองโลก กันเพลิงปฐพี

อันเร่าร้อนและไป๋ไห่ไว้ข้างนอก

สวีโหย่วหรงมองไป๋ไห่ผ่านเปลวไฟ สีหน้าสงบนิ่ง ไม่พูดจา

สีหน้าของไป๋ไห่เคร่งขรึมอย่างมาก แต่ไม่ได้รู้สึกถึงความท้อแท้

ใดๆ เมื่อเปลวไฟที่ถูกเขาเรียกออกมาไม่อาจทะลุการป้องกันของ 

ศัสตราวุธของนางได้ เขามองนางพลางพูดว่า "พรรคลั่วหยางของข้า 

ตั้งอยู่ในหุบเขาโยวหั่ว (เพลิงอเวจี) ที่น่ันนอกจากเพลิงปฐพีที่ร้อนแรง

น่าเกรงขาม สิ่งที่มีมากที่สุดก็คือไอพิษ ไอพิษและเพลิงปฐพีเหล่านั้น

ต่างก่อเกิดและหักล้างกัน ข้าอยากรู้นักว่าธนูยาวคันนี้ของท่านจะ 

สามารถต้านพวกมันได้ไหม"

พูดเสรจ็เขากเ็กบ็ฝ่ามอืตะวันพลบ เดินไปยังหน้าต้นอูถ๋ง ตบลงไป 



32 ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 6

อีกครั้งอย่างไม่ลังเลแม้แต่นิด

คร้ังนี้ไม่มีเปลวไฟที่ร้อนลวกเกิดขึ้น มีเพียงลมหายใจท่ีแผ่วจาง

แต่แปลกประหลาดสายหนึ่ง พร้อมกับฝ่ามือของเขาพ่นสิ่งที่คล้าย

ละอองทรายออกมามากมาย ตกลงบนก่ิงแห้งและใบเขียวของต้นอู๋ถง

จู ่ๆ ต้นอู ๋ถงสีเขียวสดก็เหมือนกับยืนต้นอยู่มาเป็นเวลานาน 

หลายปีท่ามกลางธุลีทรายเต็มท้องฟ้า ปกคลุมด้วยฝุ่นหนาชั้นหน่ึง  

ไม่ฟื้นกลับไปมีชีวิตชีวาดุจเดิม

ละอองเหล่าน้ันรวมขึ้นจากเม็ดทรายท่ีเล็กละเอียดย่ิง เม็ดทราย

ทกุเมด็ล้วนคอืพิษทีไ่ป๋ไห่หายใจเข้าออกตลอดนบัร้อยปีในหุบเขาโยวห่ัว

ผวินอกต้นอูถ๋งทีค่่อยๆ เข้มขึน้นัน้ไม่ส�าคัญ ทีน่่ากลัวคอืละอองธุลี 

เหล่านั้นแพร่เข้าตัวคันธนูอย่างไม่หยุดหย่อน ใบไม้สีเขียวบนต้นอู๋ถง

เกิดจุดด่างสีเทาท่ีละเอียดเล็กจ�านวนมาก อีกทั้งจุดด่างเหล่านั้นยัง

ขยายอย่างรวดเร็วชนิดที่สามารถมองด้วยตาเนื้อได้ ท่ีเปลือกต้นไม้ 

ก็เกิดรอยแตกที่น่ากลัวจ�านวนมากเช่นกัน ละอองพิษซึมลึกเข้าไป 

ข้างในอย่างต่อเน่ือง

ถ้าเป็นเวลาปกติสวีโหย่วหรงสามารถท�าให้อู๋ถงไม่แปดเปื้อน

ละอองธุลีแม้แต่นิด ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเลือดหงส์ฟ้าของนางจะถูกพิษ 

ที่เล็กจ้อยปานน้ันปะปน

แต่ตอนนี้นางพ่ึงพาได้แค่ตัวอู๋ถงในการต่อสู้กับไอพิษเพลิงอเวจี  

พิษท่ีมาจากส่วนลึกใต้ดิน ธนูของนางจะทนไว้ได้นานแค่ไหน

นางมองผู้เฒ่าของพรรคลั่วหยาง ถามอย่างสงบว่า "เหตุใดเจ้า 

ต้องท�าเช่นน้ี"

ไป๋ไห่พูดว่า "ทกุคนทีเ่ข้าสวนโจวล้วนเพ่ือผลประโยชน์ แน่นอนว่า 

ข้าก็ไม่ต่าง"
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"เจ้ามั่นใจว่า...จะได้รับผลประโยชน์จากตัวข้ามากกว่าขุมทรัพย์

ในสวนโจว?"

ไป๋ไห่ย้ิมเล็กน้อย "ข้ามั่นใจอย่างมาก"

สวีโหย่วหรงพูดอย่างไม่แยแส "ข้าสามารถให้ผลประโยชน์แก่เจ้า

ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผลประโยชน์ที่เจ้าจินตนาการไม่ถึง"

ผืนพิภพในตอนน้ีมีส�านักพรรคตระกูลของผู ้บ�าเพ็ญเพียรอยู่

มากมาย ล้วนมีสมบัติลับ พรรคท่ีแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่าง 

พรรคลั่วหยางก็ไม่แตกต่าง แต่นางมีสิทธ์ิที่จะกล่าววาจาเช่นนี้ อีกทั้ง

ฝ่ายตรงข้ามไม่เชื่อไม่ได้

"ได้รับความเมตตาจากทั้งยอดเขาเซิ่งหนี่ว์และราชส�านักต้าโจว

แน่นอนว่าเป็นเรื่องหาได้ยากย่ิง สิ่งที่น่าเสียดายคือถ้าไม่บังคับให้ท่าน

เข้าสู่สภาพแวดล้อมที่สิ้นหวังจะได้รับผลประโยชน์ขนาดนี้ได้อย่างไร"

"เจ้ารู้ว่าข้าคือใครมาตลอด?"

"ใช่ ธิดาเทพ...ข้าพูดไม่ผิดใช่หรือไม่ ได้ยินว่าทุกพรรคของ 

ยอดเขาเซิ่งหน่ีว์ ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ของวัดฉือเจี้ยนหรือส�านักศึกษา

หนานซีล้วนเรียกขานเจ้าเช่นนี้" ไป๋ไห่มองนางพลางพูด "เมื่อคืนข้า 

อยู่ด้านล่างยอดเขามู่อว้ี เห็นปีกไฟท่ีกางออกของท่าน"

"รู้ว่าข้าเป็นใคร เจ้ายังกล้าไม่ให้ความเคารพ เจ้าบ�าเพ็ญเพียร 

เกินสองร้อยปีแล้ว ยังควบคุมความโลภของตัวเองไม่ได้อีกหรือ เหตุใด

ต้องบ้าคลั่งปานน้ี"

ขณะพูดสหีน้าของนางสงบอย่างมาก ราวกับไม่มคีวามโกรธอย่าง

สิ้นเชิง แต่มีความรู้สึกเหมือนคนจากเบื้องบนปรายตามองเบื้องล่าง

ชนิดหน่ึง

"ความโลภท�าให้คนบ้าคลั่ง แต่ข้าไม่ใช่คนบ้าที่แท้จริง ถ้าอยู ่
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นอกสวนโจว เวลานี้ข ้าจะคุกเข่าอยู่ต่อหน้าท่าน จูบพ้ืนดินที่อยู ่ 

เบื้องหน้ารองเท้าของท่านอย่างแน่นอน ทว่า...ท่ีนี่เป็นสวนโจว อีกทั้ง

ท่านยังถูกองค์หญิงเผ่าปีศาจโจมตีอย่างสาหัส ถ้าข้าพลาดโอกาสน้ี  

ข้าต้องถูกฟ้าลงโทษแน่นอน"

สวีโหย่วหรงมองใบไม้สีเขียวใบหนึ่งที่อยู่ตรงหน้า ถามอย่างสงบ

ว่า "เจ้าต้องการอะไรจากข้า ศัสตราวิเศษชิ้นนี้หรืออย่างอื่น"

บนใบหน้าท่ีแก่ชราของไป๋ไห่ผุดรอยย้ิมแปลกประหลาดออกมา 

"ข้า...ข้าต้องการ...ข้าต้องการเลือดของท่าน"
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