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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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การเดินทางของโม่อีเหรินและไป่หลี่จิงหงได้เร่ิมข้ึนอีกคร้ังใน  

'ยอดสตรีเป็นยากย่ิง ภาคสอง' เมื่อท้ังสองคนและสมาคมได้จัดการกับ 

เรื่องราวของซือลิ่งเทียนเรียบร้อยแล้ว ก็พากันเดินทางไปยังทิศใต้ของ 

ดินแดนเทพยุทธ์ เมืองอิ้งสุ่ย พวกโม่อีเหรินจึงได้พบกับกลุ่มคนที่เข้ามา

วุ่นวาย โดยเฉพาะสตรนีางหนึง่ทีพ่ยายามจะมาพรากไป่หลีจ่งิหงไปจากนาง  

มหิน�าซ�า้สตรนีางนียั้งเป็นถึงมารดาของไป่หลีจ่งิหงด้วย ดังนัน้ส่ิงทีนั่กอ่าน

จะได้พบเจอในภาคนีแ้ละในเล่มนี ้นอกเหนอืจากความสนุกและน่ารกัของ

พระ-นางและสัตว์วิเศษแล้ว จึงมีความน่าติดตามจากการเชือดเฉือน 

ชิงไหวชิงพริบกันด้วยแน่นอนค่ะ

หลงัจากทีไ่ป่หลีจ่งิหงกับโม่อีเหรนิได้พบกับไป่หลีเ่ยียนผูเ้ป็นมารดา 

ความยุ่งยากล�าบากก็เข้ามาเดนิร่วมทางด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นต้องปะทะกัน 

บนเรอื หรอืจะเป็นตอนท่ีไป่หลีจ่งิหงต้องกลบัไปท่ีเกาะหุนเพ่ือปกป้องบดิา 

แต่ทีค่าดไม่ถึงสุดๆ เลยก็คือในท้ายทีส่ดุไป่หลีจ่งิหงถึงกับกลนืหยาดน�า้ตา

เทพยุทธ์ลงไปเพ่ือชดใช้ชีวิตคืนให้มารดา ก่อนท่ีอีกฝ่ายจะลักพาตัวเขา 

ข้ามไปยังอกีดนิแดน คลาดสายตาโม่อีเหรนิเพียงแค่นิดเดยีวกลับเกิดเร่ือง

มากมายข้ึนกับไป่หลีจ่งิหงเพียงนี ้มหีรอืโม่อีเหรนิจะยินยอม นางอยากจะ

ปกป้องคนทีต่นเองรกัก็ต้องหาทางไปยังอกีดินแดนหนึง่ก่อน แต่นางจะหา

หนทางได้หรอืไม่ ทีด่นิแดนใหม่แห่งน้ันจะเป็นอย่างไร อกีท้ังเรือ่งการสบืทอด 

ต�าแหน่งของตวันางเองเล่า สดุท้ายจะลงเอยอย่างไร พลิกกระดาษหน้าต่อไป  

ก้าวเข้าไปในดนิแดนเทพยุทธ์ท่ีทุกท่านคุ้นเคยพร้อมกันอกีครา

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ฮูหยิน?" โม่อีเหรินเอียงศีรษะด้วยสีหน้าสงสัย

"คนทีค่ลอดข้า หรอืพูดอกีอย่างคอืนางเป็น...มารดาของข้า" ไป่หล่ีจงิหง 

ก้มหน้าลงมา สหีน้าข้องใจใคร่รูแ้ละผวิอนัขาวผ่องของนางย่ิงดเูปล่งปลัง่

เปราะบางภายใต้ความมืดยามราตรี ยั่วยวนใจเขาอย่างอธิบายไม่ถูก

ครั้นใจถูกกระตุ้น กายก็ขยับตาม ไป่หลี่จิงหงก้มหน้าลงจูบนาง

"..." โม่อีเหรินตะลึงงัน

นี่ๆ! ตรงนี้มันกลางถนนใหญ่นะ!

โม่อเีหรนิขัดขืนเลก็น้อย ไป่หลีจ่งิหงได้แต่ผละออก ทว่าดวงตายังคง 

จ้องมองริมฝีปากนาง สีหน้าไม่ใคร่พอใจ คับข้องใจอยู่หน่อยๆ

...คับข้องใจ?

โม่อีเหรินถลึงตาใส่เขาอย่างทั้งฉุนทั้งขัน

"รบีอธิบายมาให้รูเ้รือ่ง!" ภูเขาน�า้แขง็อย่าตบะแตก ไม่มภูีเขาน�า้แขง็

ที่ใดมีนิสัยไร้ยางอายเยี่ยงนี้



 โม่อีเหริน  สาวน้อยทีม่ชีือ่เสยีงเลือ่งลือในดนิแดนเทพยุทธ์ 

เดมิเกิดมามร่ีางกายอ่อนแอ โม่ซัง่เฉนิผูเ้ป็นท่านตา 

พาตัวไปจากสกุลฉู ่สบิสองปีให้หลงัถึงกลบัมายัง 

แผ่นดินใหญ่อกีครัง้ 

 ไป่หลี่จิงหง  ประมุขน้อยเกาะหุน ดวงตาแวววาวโปร่งใส 

ย่ิงกว่าผลึกหินสีม่วง เป็นคนมากพรสวรรค์  

มีความกล้าและสติปัญญาเต็มเปี่ยม รักและ

ปรารถนาดีต่อโม่อีเหรินมาก 

 โม่ซั่งเฉิน  ท่านตาของโม่อีเหริน อัจฉริยบุคคลผู้เป็นเลิศ 

ทั้งด้านพลังยุทธ์ การหลอมโอสถ และค่ายกล  

มีนิสัยหย่ิงยโส ไม่แยแสผู้อื่น แต่รักหลานสาว

สุดจิตสุดใจ

 ฉู่เซวียนอั๋ง  พ่ีชายคนโตของโม่อเีหรนิ บตุรชายผูเ้ป็นความหวัง 

ของสกุลฉู่ แต่ออกจากสกุลฉู่แล้ว เป็นคนที่เคย

มพีรสวรรค์สงูส่งย่ิง ทะนุถนอมและหวงน้องสาว

ของตนเองมาก

 ฉู่เซวียนฉี  พ่ีชายคนเล็กของโม่อีเหริน ท�าพันธสัญญากับ

เปลวอัคคี เป็นลูกศิษย์ที่ฉลาดปราดเปรื่องของ

เฟิงเหยี่ยน ตามใจและหวงน้องสาวยิ่ง
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ทางทิศใต้ของดินแดนเทพยุทธ์ เมืองอิ้งสุ่ย

เมืองอิ้งสุ่ยได้ชื่อมาจากการที่แม่น�้าอิ้งชวนไหลผ่านทั้งเมือง ทั้งใน

เมืองและนอกเมืองมีกิจการเดินเรือรุ่งเรือง

เมื่อมาถึงเมืองอิ้งสุ่ย สิ่งแรกที่มองเห็นก็คือเรือหลายล�าแล่นช้าๆ 

อยู่บนแม่น�้าอิ้งชวน

แม่น�้าอันกว้างใหญ่ไม่ได้มีการแบ่งช่องทางท่ีชัดเจน ทว่าเรือท่ี

สญัจรไปมากลบัแยกออกเป็นซ้ายขวาสองด้าน ด้านหนึง่มาอกีด้านหนึง่ไป

แม้ว่าบนแผ่นดนิใหญ่จะเพ่ิงจะเกิดเหตโุกลาหล แต่เนือ่งจากเมอืง

ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้มีแม่น�้าเหิงเหอก้ันกลาง ยังไม่ทันได้รับผลกระทบ  

เหตุโกลาหลก็ถูกปราบปรามจนสงบลงแล้ว ด้วยเหตุน้ีเมืองส่วนมาก 

จึงยังคงรักษาบรรยากาศอันสงบและร่มเย็นแต่เดิมไว้ได้ประหนึ่งว่า 

เหตุโกลาหลไม่เคยเกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง

1
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เหตผุลเดียวท่ีท�าให้คนรูส้กึว่าบนแผ่นดินใหญ่ไม่สงบอยู่บ้างก็คอื...

ราคาสินค้า

ไม่ว่าของกนิ ของใช้ ค่าเดนิทาง หรอืค่าทีพั่ก ล้วนแต่ถูกความต้องการ 

ของพ้ืนที่ทางเหนือของแม่น�้าเหิงเหอท�าให้ราคาข้าวของท้ังหมดในเมือง

ต่างๆ ทางใต้สูงขึ้น

หลงัโม่อีเหรนิออกจากเมอืงฝเูฉงิไปสมทบกับพวกพ่ีชายท่ีเมอืงผิงเจิน้ 

แล้ว เดิมทีไป่หลี่จิงหงต้องการจะพานางเท่ียวไปในท่ีต่างๆ สักหน่อย  

หากแต่พ่ีชายสกุลฉูจ่ะปล่อยให้น้องสาวของตนเองออกท่องแผ่นดนิใหญ่

กับบุรุษผู้หนึ่งตามล�าพังได้อย่างไร

แม้ว่าดนิแดนเทพยุทธ์จะไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการเว้นระยะห่าง

ระหว่างบุรุษและสตรีนัก บุรุษและสตรีไปไหนมาไหนด้วยกันก็มิใช ่

เรื่องแปลกประหลาดอะไร แต่พอเป็นโม่อีเหริน อย่างไรก็ไม่ได้

น้องสาวของพวกเขาไร้เดียงสาเกินไป จ�าต้องได้รับการปกป้อง

ส่วนไป่หลีจ่งิหงผูนั้น้ เหน็ได้ชดัว่าเป็นบรุษุท่ีหมายปองในตวัน้องสาว 

ของพวกเขา

แม้ว่าพวกเขาจะห้ามปรามความคิดจิตใจของน้องสาวไม่ได้ ทว่า

ก่อนที่สถานะของทั้งสองจะถูกก�าหนดเป็นที่แน่นอน พวกเขาก็มิถือสา 

ที่จะปกป้องน้องสาวมากขึ้นอีกนิด และสร้างความล�าบากให้ไป่หลี่จิงหง

มากขึ้นอีกหน่อย

หลังจากนั้นท่านตากับท่านตาเหยี่ยนก็ตามมาถึง

แม้แต่เฟิ่งเชียนลั่งหัวหน้าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลินก็ยังมาร่วมด้วย

ด้วยเหตุนี้การท่องแผ่นดินใหญ่คราน้ีจึงเปลี่ยนจากการเดินทาง 

สองคนกลายเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังมีสัตว์วิเศษร่วมด้วยอีกห้าตัว
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นีท่�าให้สหีน้าของไป่หลีจ่งิหงทีเ่ดมิทีก็เหมอืนภเูขาน�า้แขง็มากอยู่แล้ว 

กลายเป็นยิ่งเหมือนภูเขาน�้าแข็งมากขึ้นไปอีก ผู้อื่นยังไม่ทันมองเห็นเขา

ก็รู้สึกได้แล้วว่าตนเองถูกท�าให้หนาวจนตัวแข็ง

หน่ึงเดียวทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบโดยสิน้เชงิน่าจะมเีพียงโม่อเีหรินแล้ว

หลงัเดนิทางพร้อมกับเท่ียวเล่นจากเมอืงผงิเจ้ินลงใต้ได้ร่วมสามเดอืน  

พวกเขาก็มาถึงเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของแคว้นมู่แห่งนี้...เมืองอิ้งสุ่ย

คนทัง้คณะยังไม่ทนัได้เข้าประตเูมอืง สายตาของโม่อเีหรินก็ถูกเรือ

หลายล�าบนแม่น�้าล้อมเมืองดึงดูดเอาไว้

เมอืงอิง้สุ่ยเป็นเมอืงท่ีต้ังอยู่บนน�า้! พอคิดถึงจุดนีไ้ด้ สายตาของนาง 

ก็สว่างวาบ

คนท้ังคณะเดินหน้าไปต่อ เพ่ิงจะเข้าประตูเมืองมาก็มีคนก้าวมา 

คารวะเฟ่ิงเชยีนลัง่อย่างเคารพนบนอบ ก่อนจะย่ืนศลิาบนัทกึในมอืมาให้

หลังเฟิ่งเชียนลั่งอ่านเน้ือหาในศิลาบันทึกจบ ก็มองโม่อีเหรินด้วย

สีหน้าท่าทางที่ดูจนใจและเสียดายอยู่เล็กน้อย

"เดิมทียังอยากจะท่องเที่ยวไปกับเจ้าอีกสักหลายแห่ง แต่บัดนี ้

เห็นทีคงไม่ได้แล้ว"

แม้น�้าเสียงของเฟิ่งเชียนลั่งจะสงบนิ่ง แต่แววตากลับมีโทสะ 

แอบซ่อนอยู่

โม่ซั่งเฉินเห็นแล้วก็เหลือบมองเขาอย่างเรียบเฉย

"ท่านจะไปแล้ว?" โม่อีเหรนิหันหน้ากลบัมากะพรบิตาพลางเอ่ยถาม

ได้ยินว่าเฟิ่งเชียนลั่งอยู่ในรุ่นเดียวกับท่านตา เป็นคนที่อยู่ร่วมด้วย

ไม่ยาก ย่ิงนับต้ังแต่การหย่ังเชิงท่ีงานประมูลในตอนแรก จวบจนต่อมา

หลงัได้รูว่้านางเป็นหลานสาวของท่านตา เขาก็ให้ความสนิทสนมเป็นห่วง
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เป็นใยต่อนางมาโดยตลอด และก็ดูคล้ายจะเอ็นดูนางเป็นพิเศษด้วย  

ด้วยเหตุนี้โม่อีเหรินจึงมีภาพจ�าต่อเขาไม่เลวเช่นกัน

ทกุคนเทีย่วเล่นกันมาตลอดทาง แม้จะมเีอะอะกระทบกระทัง่กันบ้าง  

แต่กลับสนุกสนานเบิกบานใจย่ิง บัดนี้จู่ๆ เขาก็จะจากไป โม่อีเหรินจึง

อาลัยอยู่เล็กน้อย

"ใช่แล้ว" เฟ่ิงเชยีนลัง่ถอนหายใจ "ข้าไปแล้ว อเีหรินน้อยจะคิดถึงข้า 

หรือไม่"

"อื้ม...เวลาว่างๆ ก็จะคิดถึงแน่นอน" นางตอบอย่างจริงจัง

เฟิ่งเชียนลั่งหลุดหัวเราะออกมา สีหน้าพึงพอใจยิ่ง

"อีเหรินน้อยช่างดีโดยแท้ ไม่เหมือนใครบางคนเลยแม้แต่น้อย"  

พูดจบเขาก็ส่งสายตาขุ่นเคืองไปยัง 'ใครบางคน'

'ใครบางคน' จากบ้านจากเมืองมาเป็นสิบๆ ปี ไม่เคยคิดจะกลับไป

เย่ียมเยียนเองเลยสักครัง้ มใิช่ส ิไม่กลบัไปก็ช่างเถอะ ทว่าแม้แต่ข่าวคราว

ก็ยังไม่ยอมส่งไปด้วย

ก้าวออกจากประตูบ้านปุบ๊ก็ราวกับหายตัวไปอย่างไรอย่างน้ัน ไร้ซึง่ 

ข่าวคราวโดยสิน้เชงิ ซ�า้ยงัต้องให้เขาเท่ียวตามหาคนไปทัว่ท้ังแผ่นดนิใหญ่  

ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ข่าวคราวสกัเลก็น้อย ผลคอืคนเขาไปอยู่บนเกาะโดดเดีย่ว 

บนทะเล ไม่มีหนทางไปพบได้โดยสิ้นเชิง

พอคิดถึงตรงนี้ เฟิ่งเชียนลั่งก็แอบกัดฟันเงียบๆ

"พวกเราไปทางนั้นกันหน่อย ข้ามีเรื่อง...จะพูดกับท่าน"

น�้าเสียงนี้ช่างเปลี่ยนแปลงกะทันหันมากจริงๆ สองประโยคหน้า 

น�า้เสยีงดรุ้ายย่ิง แต่ครัน้ถึงประโยคสดุท้าย โม่ซัง่เฉนิปรายตามองไป น�า้เสยีง 

ดุร้ายของเฟิ่งเชียนลั่งก็เปลี่ยนเป็นเกรงใจมีมารยาทขึ้นมาทันควัน



11อ๋ินเชียนอวี่

ข้า...ต้องอดทน

"อืม" คราวนี้โม่ซั่งเฉินถึงค่อยพยักหน้าและก้าวเท้าเดินไปอีกด้าน

ยามน้ีเองฉู่เซวียนฉีก็รีบเดินเข้ามาใกล้โม่อีเหรินทันที เขามองเห็น

แววตาสงสยัใคร่รูข้องน้องสาวจงึเอ่ยถามว่า "อเีหริน อยากน่ังเรือหรอืไม่" 

"ได้หรือเจ้าคะ" โม่อีเหรินตาเป็นประกาย

"ได้แน่นอน" สหีน้าคาดหวังของน้องสาวท�าให้ฉูเ่ซวียนฉย้ิีมออกมาอย่าง 

อดไม่อยู่ "เมืองอิง้สุย่เป็นเมอืงท่ีสร้างติดน�า้ เมอืงทัง้เมอืงถูกแม่น�า้อิง้ชวน 

ล้อมรอบ อีกท้ังอาคารบ้านเรือนครึ่งหนึ่งก็สร้างอยู่บนแม่น�้า เมืองอื่น

อาศัยการขี่ม้า นั่งเก้ียว หรือโดยสารรถม้าไปยังสถานท่ีที่ต้องการ แต่ที่

เมืองอิ้งสุ่ยใช้การนั่งเรือเป็นหลัก"

ไม่ก่ีปีก่อนเขาเคยมาเยือนหนหนึ่ง แม้จะพักอยู่เพียงไม่ก่ีวัน ทว่า

เขาจดจ�าเมืองนี้ได้ดียิ่ง

ทัว่ทัง้ดนิแดนเทพยุทธ์หาเมอืงใดทีม่นี�า้ในเมอืงมากไปกว่าเมอืงอิง้สุย่ 

ไม่ได้แล้วจริงๆ

"เช่นนั้นก็นั่งเรือกัน" โม่อีเหรินกล่าวทันที

"โฮ่ว" 'จะกิน'

"อาวู้" 'จะกิน'

"โฮก" 'จะกิน'

"อู" 'จะกิน'

เปลวอัคคี เขี้ยวเงิน เซิ่น เขียวครามที่อยู่ด้านข้างร้องตามในทันใด

'ท่านแม่ จะกิน' เสี่ยวทุนท่ีพันอยู่บนข้อมือโม่อีเหรินมาตลอด 

ไม่อยากใช้เสียงร้องท่ีไม่มีความสง่าเย่ียงน้ัน จึงสื่อสารกับโม่อีเหริน 

ผ่านดวงจิต
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สัตว์ไม่ก่ีตัวนี้ชอบอาหารท่ีโม่อีเหรินท�ามากอยู่แต่เดิม และตลอด

ทางมานี้นางก็หาของโอชะมาแบ่งให้พวกมันเป็นประจ�า ดังน้ันพวกมัน 

จึงล้วนถูกเลี้ยงเช่นนี้จนความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นแล้ว

ได้กิน ได้เล่น ชีวิต 'สัตว์' พวกนี้ช่างสมบูรณ์พูนสุขเสียนี่กระไร

แม้แต่เขียวครามก็ยังรู้สึกว่าแม้เฟิงเหย่ียนเจ้านายของมันจะด ี

ต่อมันมาก เห็นมันเป็นสหายตลอดมา ทว่าก็ยังเทียบไม่ได้กับโม่อีเหริน 

ที่กินเป็นเล่นเป็นทั้งยังหลอมโอสถให้มันกินเป็นขนมได้

ดงัน้ันสตัว์เทพสงิโตอย่างเขยีวครามตัวน้ีจงึคอยตามหลังโม่อเีหรนิ... 

ในระยะห่างสิบก้าว...มาตลอดทางอย่างไม่มีศักดิ์ศรีย่ิง ถ้าหากมิใช่  

'พลังแช่แข็ง' ของใครบางคนแก่กล้าเกินไป มันจะต้องขยับไปใกล้ขึ้นอีก

สองสามก้าวอย่างแน่นอน

"อืม้!" โม่อเีหรนิออกแรงพยักหน้า "พ่ีเลก็ ท่านไปจองเรือ ข้ากับจงิหง 

จะไปซื้อของกิน อีกประเดี๋ยวพวกเราไปพบกันที่ท่าที่จะขึ้นเรือนะเจ้าคะ"

จะน่ังเรือชมทิวทัศน์ย่อมไม่อาจขาดของว่างไปได้ ต่อให้พวกมัน 

ไม่พูด โม่อีเหรินก็ไม่มีทางพลาดเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด

เมืองที่มีน�้ามากถึงเพียงน้ีน่าจะมีอาหารจากสัตว์และพืชน�้า 

เป็นจ�านวนมาก ย่อมจะพลาดไม่ได้แน่นอน

ได้ยินค�าของน้องสาว ฉู ่เซวียนอั๋งก็เดินมาข้างกายนางอย่าง 

เป็นธรรมชาติ ก่อนกล่าวกับนางอย่างอ่อนโยนยิ่ง

"พ่ีใหญ่จะไปซือ้ของกินเป็นเพ่ือนเจ้า ไม่ต้องรบกวนคณุชายไป่หลี"่

"เอ่อ..." โม่อเีหรนิเหลอืบมองสหีน้าภูเขาน�า้แขง็ท่ีดจูะเย็นย่ิงกว่าเดมิ 

ของไป่หลี่จิงหง ก่อนจะมองพี่ชายทั้งสอง

นางไม่ได้คิดไปเองจริงๆ พวกพี่ชายกีดกันไป่หลี่จิงหงยิ่งนัก
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แต่ก่อนหน้าน้ีก็ล้วนดีๆ กันอยู่แท้ๆ ไฉนพอออกมาเท่ียวด้วยกัน 

กลับมิตรภาพย�่าแย่ลงเสียได้

'มติรภาพ' หากค�าค�านีถู้กพ่ีน้องสกลุฉูไ่ด้ยินเข้า คงมแีต่จะแอบพูด

ลบัหลงัน้องสาวว่า 'ใครมมีติรภาพกับไป่หลีจ่งิหงกัน นัน่เป็นเร่ืองคดิไปเอง!  

คิดไปเองทั้งนั้น!'

หากแต่เหตุใดต้อง 'พูดลับหลัง' ด้วยเล่า

นั่นก็เป็นเพราะถ้าแสดงความไม่พอใจหรือทะเลาะเบาะแว้งกัน 

ออกมาต่อหน้า น้องสาวจะล�าบากใจ จะเสียใจอย่างไรเล่า! 

ไม่เห็นหรือว่าแม้แต่ท่านตาก็ยังไม่ได้ชักสีหน้าใส่ไป่หลี่จิงหงอย่าง

โจ่งแจ้งเลย

นั่นก็เพราะไม่อยากให้โม่อีเหรินทุกข์ใจ

ทว่าท่านตาก็ไม่เสียแรงท่ีเป็นท่านตา กลั่นแกล้งซึ่งหน้าไม่ได้  

แต่การถ่วงเวลาแต่งงานออกไปกลับกระท�าได้อย่างมีเหตุผลเต็มเปี่ยม  

มหิน�าซ�า้ท่านตายังยืนกรานอย่างมาก ต่อให้บดิาของไป่หลีจ่งิหงมาเจรจาเอง 

ก็ไม่มีประโยชน์

ถึงแม้อยากจะประลองพลังยุทธ์ชิงตัวเจ้าสาวไปแต่งงาน ท่านตา 

ก็ไม่กลัวเช่นกัน

มิเช่นนั้นยามน้ีน้องสาวของพวกเขาเกรงว่าคงได้กลายเป็นภรรยา

ของผู้อื่นไปแล้ว

ฉู่เซวียนอั๋งกับฉู่เซวียนฉีไหนเลยจะตัดใจได้

พวกเขาเพ่ิงจะได้พบหน้าน้องสาวอีกครั้งได้ไม่นานเอง มิหน�าซ�้า

เนือ่งจากอบุตัภัิยทีเ่กิดขึน้ตดิต่อกันบนแผ่นดนิใหญ่ก็ท�าให้ได้อยู่ด้วยกัน

น้อยนัก พวกเขายังไม่ทนัได้รกัใคร่เอน็ดูน้องสาวสดุท่ีรกัเพียงพอ จะปล่อย
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ให้ถูก 'ชายชั่ว' หลอกเอาตัวไปเช่นนี้ได้อย่างไร

โชคดีที่มีท่านตาอยู่ด้วย

และนี่ก็เป็นครั้งแรกท่ีสองพ่ีน้องสกุลฉู่รู ้สึกว่าการมีท่านตานั้น 

ดีจริงๆ การมีท่านตาที่หัวแข็งน้ันดีโดยแท้ การมีท่านตาที่มีพลังแก่นแท้

เลิศล�้าไม่เกรงกลัวผู้ใดนั้นดีอย่างแท้จริง

"พ่ีใหญ่ เอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าค่ะ ท่านไปทางหน่ึง ข้าไปอีกทาง  

พวกเราซือ้ของกินกลบัมาโดยใช้เวลาให้สัน้ท่ีสดุ จากนัน้ก็ไปข้ึนเรือด้วยกัน  

ส่วนท่านตาเหยี่ยนกับพวกสัตว์วิเศษก็ให้ไปรอที่ท่าเรือก่อนแล้วกัน"

"ก็ได้" ฉู่เซวียนอั๋งคิดแล้วก็ยอมพยักหน้า

"เช่นนัน้ข้าไปทางนีน้ะเจ้าคะ" โม่อีเหรนิเลอืกก่อน จากน้ันก็ออกเดนิ

ไปทางด้านขวามือ ทว่าก่อนไปก็ยังไม่ลืมจูงภูเขาน�้าแข็งที่ด้านข้าง 

เดินไปด้วย

ฉู่เซวียนอั๋งเห็นแล้วก็ท�าได้เพียงส่ายศีรษะอย่างอ่อนใจ

น้องสาวเติบใหญ่แล้วก็รั้งไม่อยู่จริงๆ...ช่างน่าสะทกสะท้อนใจ 

ยิ่งนัก

หากแต่ของกินที่น้องสาวต้องการยังคงต้องซื้อ ดังนั้นฉู่เซวียนอั๋ง 

จึงออกเดินไปอีกด้านหน่ึงอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย และควักเงินออกมา

ซื้อของ

แค่คดิถึงว่าน้องสาวจะได้กินของอร่อย รอยย้ิมเบกิบานใจก็ปรากฏ

ออกมา ความอึดอัดคับข้องใจเมื่อครู่นี้ฉู่เซวียนอั๋งพลันไม่คิดเล็กคิดน้อย

อีกแล้ว

"อู" 'อีเหรินดียิ่ง'

"วู้..." 'ภูเขาน�้าแข็งก็พอใช้ได้ นับว่าพอจะคู่ควรกับอีเหริน'
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"โฮก..." เซิ่นไม่พอใจ อยากจะตามไปกัดใครบางคนเสียเหลือเกิน

"..." เขียวครามมองตัวนี้ก่อนมองตัวนั้น ตัดสินใจว่าในเวลาเช่นนี้

ตนเองยังคงเงียบไว้ ยืนอยู่กับเจ้านาย...ดูละครไปก็พอแล้ว

ขณะนี้เองโม่ซั่งเฉินก็กลับมาพอดี "มีอะไรกันหรือ"

"เอ่อ...ไม่มีอะไร" เฟิงเหยี่ยนกลั้นหัวเราะอย่างยากล�าบาก แล้วจึง

เอ่ยถามว่า "เฟิ่งเชียนลั่งไปแล้ว?"

"อืม"

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ" 

คบหาเป็นสหายกันมาหลายปี เฟิงเหย่ียนย่อมจะมองออกว่ายามน้ี 

โม่ซั่งเฉินอารมณ์ไม่สู้ดี ทว่าก็ไม่ได้เลวร้ายเกินไป

"แค่มีพวกคนแก่ไม่มีงานการท�าจ�านวนหนึ่งเล่นเล่ห์เพทุบาย  

ไม่จ�าเป็นต้องสนใจ" โม่ซั่งเฉินตอบเรียบๆ

ขณะเดียวกันพวกคนแก่ไม่มีงานการท�าที่เล่นเล่ห์เพทุบายอยู่ในที่

ห่างไกลเหล่านี้ก็พลันจามออกมาพร้อมกัน

"ไม่เป็นไรจริงๆ?"

"ไม่เป็นไร"

โม่ซั่งเฉินยืนยันถึงเพียงน้ี เฟิงเหย่ียนคิดแล้วก็เห็นว่าน่าจะไม่ต้อง

เป็นห่วงเกินไป เขายังไม่เคยเห็นว่ามีเรื่องใดที่อีกฝ่ายจัดการไม่ได้เลย

"จริงสิ สิ่งนี้ให้ท่านส่งกลับไปให้เซียวชินกับเฟิงเจ๋อ" โม่ซั่งเฉินพลัน

หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมายื่นให้เฟิงเหยี่ยน

"คืออะไร" เฟิงเหย่ียนรับมาด้วยความสงสัยใคร่รู้ ครั้นกางออกดู  

คางก็หวิดจะร่วงลงมาในทันใด "เฉิน นี่มัน..."

"เห็นแก่หน้าท่าน ข้าลดไปสองส่วนแล้ว"
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ลดไปสองส่วนแล้วก็ยังมากถึงเพียงนี้! หากพี่ใหญ่กับหัวหน้าเซียว

ได้เห็นเข้า ความรู้สึกคงจะไม่ต่างกับถูกเฉือนเนื้อสักเท่าไรแล้ว

"นี.่..ลดลงอกีหน่อยไม่ได้หรอื" เฟิงเหย่ียนเอ่ยถามอย่างไม่คาดหวัง

มากนัก ประหนึ่งดิ้นรนก่อนตาย

"หากโม่อีเหรินไม่ลงมือช่วย พวกเขาจะต้านทานซือลิ่งเทียนกับ

กองทัพสัตว์วิเศษนั่นได้หรือ" โม่ซั่งเฉินย้อนถาม

กล้าให้หลานสาวของเขาลงมอืช่วยเหลอื กต้็องจ่ายค่าตอบแทนมา

แต่โดยดี

เรือ่งของเหย่ียน เน่ืองจากมติรภาพของพวกเขา เขาลงมอืช่วยเหลอื

ก็แล้วไปเถอะ ทว่าโม่อีเหรินไม่เคยติดค้างสมาคมและส�านักเหล่าน้ัน 

แม้เพียงน้อยนิด

อย่านึกว่าเขาไม่อยู่ก็จะไม่รูเ้รือ่งท่ีโม่อเีหรนิเพ่ิงไปถึงสมาคมผู้ครอง

สัตว์วิเศษก็ถูกกล่ันแกล้งต่อหน้าคนของสมาคมรวมถึงส�านักและ 

ตระกูลต่างๆ ต่อให้โม่อีเหรินไม่ได้เสียเปรียบ แต่บัญชีก็ยังต้องคิด!

ย่ิงกอปรกับการต่อสู้คราวนั้นท�าให้หลานสาวของเขาเหน็ดเหน่ือย

สญูเสยีพลงัจนสลบไสลไป เขาไม่ทวงของทีห่ลานสาวพึงได้รบัมา จะมใิช่

แสดงว่าเขาโม่ซั่งเฉินไม่มีฐานะในสังคมยิ่งหรือ

เพราะฉะน้ันสิ่งของท่ีระบุในใบรายการจึงล้วนยอมตัดออกไม่ได้

แม้แต่อย่างเดียว เงินก็ยอมลดไม่ได้แม้แต่เหรียญเดียวเช่นกัน

"ก็ได้ ข้าจะส่งเจ้านี่กลับไป" ในเมื่ออีกฝ่ายพูดเช่นนี้ เฟิงเหย่ียนก็ 

ได้แต่ท�าตามแล้ว พร้อมกันน้ันในใจเขาก็นึกเห็นใจพ่ีใหญ่และหัวหน้า

สมาคมตลอดจนคนอื่นๆ อย่างเงียบๆ

จริงอยู่ว่าที่ตอนแรกเฟิงเหย่ียนไปยังแดนถ่ินอ�านวยพรเป็นเพราะ 
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ที่น่ันต้องการคนเฝ้าพิทักษ์ หากแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ไปได้เช่นกัน ไม่มี

ใครสามารถบังคับเขาได้ ทว่าเพ่ือความสงบมั่นคงของดินแดนเทพยุทธ์ 

เขายังคงไปเป็นตัวแทนของสมาคม

ซึง่นีก็่หมายความว่าเป็นไปได้อย่างมากท่ีสดุว่าโม่ซัง่เฉนิจะไปด้วย

เช่นกัน

มีอัจฉริยบุคคลผู้เป็นเลิศท้ังด้านพลังยุทธ์ การหลอมโอสถ ตลอด

จนค่ายกลบนดินแดนเทพยุทธ์อย่างโม่ซั่งเฉินอยู่ก็เท่ากับมีหลักประกัน

เพิ่มขึ้นมา

สาเหตุที่เฟิงเจ๋อและเซียวชินหวังให้เฟิงเหย่ียนไปก็ด้วยเพราะ 

หวังจะอาศยัความสมัพันธ์น้ี บางทีอาจจะสามารถรักษาแดนถ่ินอ�านวยพร 

ไว้ได้ก็เป็นได้

ความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าเฉินไปเป็นเพื่อนเขาจริงๆ

แม้ว่าผลลพัธ์จะไม่ได้ดีเท่าทีคิ่ดไว้ แต่ชวิีตของเขาเป็นเฉนิช่วยเอาไว้  

และการปรากฏตัวของโม่ซั่งเฉินก็ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หลังจากผนึก

พังทลายลงเช่นกัน

อย่างน้อยดินแดนเทพยุทธ์ในยามนีก็้ไม่มคีนทะเยอทะยาน มกัใหญ่ 

ใฝ่สูงอยู่ในที่ลับ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่แนวทางอันถูกต้อง

ความคิดความอ่านเล็กๆ ในตอนแรกน้ีของหัวหน้าสมาคมและ 

พี่ใหญ่ย่อมจะปิดบังเฉินไม่ได้ ดังนั้นยามนี้เฉินจึงคิดบัญชีในรวดเดียว

คิดจะหลอกเฉิน? นั่นเป็นเรื่องเหลวไหลสิ้นดี

ปฏิทนิเทพยุทธ์ เดือนสบิในปีนัน้ แดนถ่ินอ�านวยพรเกิดเหตเุปลีย่นแปลง 

ผิดปกติ
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สงครามระหว่างมนุษย์และสตัว์วิเศษทีร้่างรามาหลายพันปีปะทุข้ึน

อีกครั้งเนื่องจากการสลายไปของผนึก

ทว่าความจริงกลับมิใช่เพียงเท่านี้

ผวิเผนิดคูล้ายว่าศกึใหญ่ระหว่างมนุษย์กับสตัว์วิเศษได้ปะทข้ึุนอีกครัง้  

แต่อนัทีจ่รงิศกึใหญ่ครัง้น้ีกลบัเป็นผลมาจากการบงการของผูม้แีผนการร้าย

ต้นตอของศึกใหญ่มาจากซือลิ่งเทียนประมุขหอซือมิ่ง

ไม่มีผู้ใดรู้ว่าซือลิ่งเทียนเริ่มวางแผนศึกใหญ่ครั้งนี้ตั้งแต่เมื่อไร แต่

ครั้นศึกใหญ่ปะทุขึ้น ซือลิ่งเทียนก็เป็นผู้น�า ใช้แรงผลักดันและความเร็ว 

ที่ไวจนราวกับฟ้าผ่าน�าตระกูลต่างๆ รวมถึงนักยุทธ์ และผู้วิเศษกว่าครึ่ง

ทั่วท้ังแผ่นดินใหญ่ยึดครองทั้งตอนเหนือของแผ่นดินใหญ่ในเวลาอันสั้น 

ก่อให้เกิดความโกลาหลและความต่ืนตระหนกไปทุกหัวระแหง ชาวประชา

ล้มตายนับไม่ถ้วน

ในขณะท่ีอีกด้านก็มีเซียวชินหัวหน้าสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษและ

เฟิงเจ๋อหวัหน้าสมาคมหมอโอสถเป็นผูน้�า เน่ืองจากรบัมอืไม่ทันในศึกช่วงแรก  

จึงท�าได้เพียงน�าส�านักและตระกูลท่ีเหลือรวมไปถึงราชวงศ์สองแคว้น 

ถอยร่นลงมาถึงด้านใต้แม่น�า้เหิงเหอ ใช้เมอืงฝเูฉงิเป็นท่ีพักชัว่คราว คุมเชงิ 

กับฝ่ายเหนือโดยมีแม่น�้าเหิงเหอกั้นกลาง

ในเดือนเดียวกันซือลิ่งเทียนได้ให้สัตว์วิเศษจ�านวนนับไม่ถ้วนเป็น

ทัพหน้าตะลุยข้ามแม่น�้าบุกโจมตีเมืองฝูเฉิง แนวรบแผ่ไปถึงเมืองริมฝั่ง

แม่น�้าเหิงเหอตลอดทั้งสาย

เซียวชินและเฟิงเจ๋อน�าเจ้าหน้าที่สมาคมและสมาชิกที่เหลือของ

ตระกูลนักยุทธ์เซียว ส�านักชิงหยวน ส�านักคุนหยาง รวมถึงราชวงศ ์

สองแคว้นออกรับศึกอย่างเต็มก�าลัง
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ทว่าต้านทานคนไหว แต่กลับต้านทานกองทัพสัตว์วิเศษไม่ไหว  

การต่อสู้ด�าเนินดุเดือดตลอดท้ังวันท้ังคืน ชั่วขณะคับขันท่ีพวกเซียวชิน

และเฟิงเจ๋อได้รับบาดเจ็บสาหัสจนใกล้จะพ่ายแพ้น้ีเอง เนื่องจากการ 

มาถึงของโม่อีเหริน การเข้าร่วมของก�าลังพลเกาะหุน และการปรากฏตัว

อันเหนือความคาดหมายของคนตระกูลเฟิ ่ง เมืองฝูเฉิงถึงสามารถ 

พลิกร้ายกลายเป็นดี กอบกู้สถานการณ์ย�่าแย่ของฝั่งใต้ได้

พร้อมกันกับที่ท�าให้ซือลิ่งเทียนแพ้พ่าย ก็ได้ช�าระหนี้แค้นยาวนาน

หลายพันปีของตระกูลเฟิ่งไปด้วย

โม่อเีหรนิมชีือ่เสยีงโด่งดงัไปทัว่ทัง้แผ่นดนิใหญ่ท่ามกลางศกึครานี้

คูห่สูตัว์วิเศษระดับสงูและแม้แต่ราชาสตัว์เทพอย่างพยัคฆ์ขาวก็ยัง

เชื่อฟังค�าสั่งของนาง ซ�้ายังมีสัตว์เทพ...ท่ีทุกคนแทบจะไม่รู้จักอยู่อีกตัว

ด้วย

นั่นเป็นสัตว์อะไรกันแน่ ไม่มีผู้ใดมองออก มองเห็นเพียงมันเป็น 

งูเขียวตัวหนึ่ง เอาแต่ร้องเรียกโม่อีเหรินว่า 'ท่านแม่' จากนั้นพอตวัดหาง

เบาๆ ก็ฟาดงูด�ามังกร สัตว์เทพคู่กายของซือลิ่งเทียนให้หมอบกับพื้นได้

ส่วนโม่อีเหรินที่ดูน่ารักปวกเปียกก็กลับมีพลังยุทธ์แข็งแกร่งทะลุ

พิกัด ถึงกับสามารถต่อกรกบัปีศาจเฒ่าทีฝึ่กบ�าเพ็ญมาเป็นร้อยๆ ปีอย่าง

ซือลิ่งเทียนได้เพียงล�าพัง!

ถึงจะเป็นเวลาเพียงไม่กี่เค่อ* ก็ยังแข็งแกร่งยิ่ง

ด้วยเหตุนี้คนทั้งหลายจึงมองโม่อีเหรินด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป

โม่อีเหริน...สมแล้วท่ีเป็นหลานสาวที่ปีศาจโม่ซั่งเฉิน นักยุทธ ์

ในต�านานของแผ่นดินใหญ่สั่งสอนออกมา

* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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มีเพียงค�าเดียวที่บรรยายได้คือ 'แกร่ง'

สองค�าคือ 'แกร่งมาก'

หลังราตรีนี้ผ่านพ้นไป ไม่มีใครสงสัยในพลังแก่นแท้ของโม่อีเหริน

อีกต่อไป

เริ่มจากเอาชนะมู่หลินหัวหน้าสมาคมช่างหลอม แล้วก็มาเอาชนะ

ซอืลิง่เทียนประมขุหอซอืมิง่ ท�าให้ดินแดนเทพยุทธ์รอดพ้นเภทภยั ไม่ถึงกับ 

กลายเป็นของส่วนตัวของซือลิ่งเทียนไป

ความส�าเรจ็เย่ียมยอดเช่นนี ้ ไม่กล่าวถึงว่าจะมชีนรุน่หลงัท�าได้หรอืไม่  

แต่อย่างน้อยก็ไม่เคยมีผู้ใดท�าได้มาก่อน

ขณะท่ีคนท้ังหลายบนแผ่นดินใหญ่ก�าลังท่ึงและเลื่อมใสในตัว 

โม่อีเหริน เกียรติประวัติตั้งแต่เล็กจนโตของโม่อีเหรินก็ถูกลือออกมาด้วย

เช่นกัน

เกิดมาร่างกายอ่อนแอ อายุสามขวบแล้วยังไม่อาจเดินดีๆ ได้  

ต่อจากนั้นก็ถูกโม่ซั่งเฉินพาตัวไปจากสกุลฉู่

สิบสองปีให้หลังถึงกลับมายังแผ่นดินใหญ่อีกครั้ง

แรกมาถึงเมืองชิ่งเฉิงก็เกือบจะพังสมาคมหมอโอสถแล้ว อีกท้ัง 

ยังมีเรื่องกับสมาคมช่างหลอมอีกด้วย

นางมีวิชาหลอมโอสถเป็นเลิศ แม้แต่เฟิงเจ๋อผู้เป็นหัวหน้าสมาคม 

หมอโอสถก็ยังชมไม่ขาดปาก

ในงานประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์ได้เอาชนะหัวหน้า

สมาคมช่างหลอมต่อหน้าธารก�านัล พลังแก่นแท้เป็นที่น่าตกใจ

นีเ่หมอืนกับพวกอ่อนแอใช้การไม่ได้เสยีท่ีใด เป็นอจัฉริยะผู้ร้ายกาจ

เสียมากกว่า
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มหิน�าซ�า้ข้างกายนางยังมสีตัว์วิเศษน่ากลวัอยู่ด้วย มนัอ้าปากพูดได้  

นั่นมิใช่สัตว์วิเศษธรรมดาโดยสิ้นเชิง แต่เป็นระดับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว

โดยเฉพาะงเูขยีวยักษ์ทีป่รากฏตวัอย่างไม่คาดคดิกะทนัหนัในคนืน้ัน  

ถึงทุกคนจะไม่รู้แน่ชัดว่านั่นเป็นงูอะไร แต่ก็ตัวหนาตัวใหญ่ถึงเพียงนั้น 

แม้แต่งูด�ามังกรของซือลิ่งเทียนมองเห็นมันแล้วยังตัวสั่นงันงก เพียง

ประเดี๋ยวเดียวก็ถูกซัดหมอบ

จากเรื่องน้ีจึงรู้ได้ว่าถึงงูเขียวยักษ์ตัวนั้นจะดูน่ารักย่ิง แต่ก็ไม่อาจ

ไปแหย่มันเล่นได้โดยเด็ดขาด

เรื่องเก่ียวกับโม่อีเหรินท่ีชวนให้คนชื่นชมอีกทั้งเลื่อมใสดังเช่น 

เรื่องเหล่าน้ีเล่าอย่างไรก็เล่าไม่จบจริงๆ ทว่าแล้วบิดามารดาของ 

โม่อีเหรินเล่า

ในศกึบนแผ่นดนิใหญ่ครานีส้กุลฉูเ่ชือ่ฟังท�าตามค�าส่ังของซือล่ิงเทยีน  

เป็นหน่ึงในผู้ร้ายหลักที่ท�าให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนบน 

แผ่นดินใหญ่

ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับซือลิ่งเทียนและก่อให้เกิดสงครามบนแผ่นดินใหญ่

คราวนี้ก็ล้วนจ�าต้องได้รับโทษทัณฑ์

หากแต่โม่อีเหรินกลับได้ช่วยทุกคนเอาไว้ เช่นนั้นการจัดการกับ 

คนสกุลฉู่...

เมืองฝูเฉิง สมาคมหมอโอสถ

หลังจากศึกใหญ่ยุติลง หัวหน้าส�านักคุนหยาง ประมุขตระกูลเซียว 

และตัวแทนจากราชวงศ์สองแคว้นต่างชุมนุมกันอยู่ที่นี่มาตลอดโดย 

มีเซียวชินและเฟิงเจ๋อเป็นผู้น�า
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ปัญหาหลายหลากส่งมาจากที่ต่างๆ พวกเขาก็ส่งค�าสั่งต่างๆ  

ออกไปให้รับกับสถานการณ์

แม้แผ่นดินใหญ่ตอนเหนือของแม่น�้าเหิงเหอจะถูกซือล่ิงเทียน 

ยึดครองไว้เพียงครึง่เดอืน ทว่าชวีติผูค้นทีส่ญูสิน้ไป ทรัพย์สนิทีถู่กแย่งชงิไป  

และผนืดนิบ้านเรอืนท่ีถูกท�าลายในสบิกว่าวนัมานีก้ลบัมจี�านวนนับไม่ถ้วน

แม้ซือลิ่งเทียนจะตายแล้ว บุคคลมีชื่อจากตระกูลและส�านักท่ี

ติดตามเขาก็ถูกคุมขังแล้ว แต่ผู้ท่ีสวามิภักดิ์ต่ออ�านาจเหล่านี้กลับยังคง

หนีกระจัดกระจายอยู่ทางตอนเหนือของแม่น�้าเหิงเหอ

หากต้องการจะจับคนเหล่านี้กลับมา ส่งคนไปยึดเมืองและ

อาณาเขตบนแผ่นดินใหญ่ทางตอนเหนือคืนมา ค�านวณความเสียหาย 

สร้างบ้านเรอืนขึน้ใหม่...และอืน่ๆ นัน่ก็มใิช่เรือ่งทีจ่ะท�าได้ในเวลาไม่ก่ีวัน

อย่างแน่นอน

ย่ิงรวมกับปัญหาท่ีเกดิข้ึนเพราะเรือ่งเหล่าน้ี อกีทัง้การจดัสรรก�าลังคน 

ของพวกเขา ก็ล้วนแต่ท�าให้พวกเซียวชินปวดเศียรเวียนเกล้าและยุ่งจน

หัวหมุนแล้ว

"...เรื่องการจัดการกับคนท่ีก่อความวุ่นวายก็ให้ยึดตามมติแต่เดิม

ของพวกเรา เพิกถอนชื่อชั้น ท�าลายพลังวัตร ริบสิ่งของมีค่าเป็นต้นว่า

ทรัพย์สมบตัแิละทีดิ่นท้ังหมด ลดฐานะเป็นทาส ในสามชัว่โคตรให้จดัการ

จ�ากัดพลังยุทธ์ไม่ให้เกินขั้นดินระดับหก ยังผลต่อเน่ืองไปสิบชั่วโคตร"  

เฟิงเจ๋อประกาศ

มติน้ีอาจจะโหดร้ายไปบ้างในดินแดนเทพยุทธ์ที่นับถือผู้แข็งแกร่ง 

ให้ความส�าคญักับการฝึกบ�าเพ็ญเป็นอนัดบัหนึง่ หากแต่ความผดิทีพ่วกเขา 

ได้ก่อขึ้น โทษทัณฑ์เพียงเท่านี้มีหรือจะชดเชยได้



23อ๋ินเชียนอวี่

คนตั้งเท่าไรที่ตายไปโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่ คนต้ังเท่าไรท่ีถูกฆ่าตาย

อย่างทรมาน คนตัง้เท่าไรทีต่่อสูจ้นตวัตายเพราะความทะเยอทะยานของ

พวกเขา คนตั้งเท่าไรท่ีสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีบ้านให้กลับเพราะ 

ศึกครานี้

เหล่านี้ล้วนเป็นโทษทัณฑ์ที่พวกเขาสมควรแบกรับ!

ไม่ตัดสนิประหารชวิีต เพียงให้พวกเขาเป็นทาส ใช้แรงงานทดแทน

การมชีวิีตรอดและก่อสร้างบ้านเรอืนบนแผ่นดินใหญ่ข้ึนใหม่ น่ีก็คอืโอกาส

ให้พวกเขาชดใช้ความผิดแล้ว

"ตกลงตามนี้ จงประกาศออกไปให้รู้ทั่วกัน"

คนทั้งหมดต่างเห็นด้วย จากนั้นทุกคนก็ถกเรื่องถัดไปกันต่อ

เฟิงเจ๋อกลบัย่ิงคับแค้นใจขึน้ทกุที "ข้าเป็นหัวหน้าสมาคมหมอโอสถ 

หาใช่คนบริหารบ้านเมืองไม่ เหตุใดต้องมานั่งคิดเรื่องเหล่านี้ด้วย"

เรื่องยึดเมืองคืน สร้างเมืองใหม่ ลงโทษผู้กระท�าผิด เร่ืองเหล่านี ้

เวียนมาให้เขาคิดหาทางได้อย่างไร

เขาเป็นหมอโอสถ มิใช่ฮ่องเต้เสียหน่อย

ค�าบ่นของเฟิงเจ๋อท�าให้คนอื่นๆ พูดไม่ออกไปชั่วขณะ จากนั้นก็ 

ถกเถียงกันต่อ แสร้งท�าเป็นว่าตนเองไม่ได้ยิน

ถูกท�าเหมอืนเป็นฉากหลงัเช่นนี ้เฟิงเจ๋อก็ไม่พอใจแล้ว จึงตะโกนข้ึน 

ทันทีว่า "ตาแก่เซียว ท่านได้ยินหรือไม่!"

"ได้ยินแล้ว" เซยีวชนิตอบโดยไม่แม้แต่จะหนักลบัมามอง จากนัน้ก็

พูดต่อ "เช่นนั้นเรื่องนี้พวกเราก็ยึดตามที่ถกกันเมื่อครู่..."

"เซียวชิน ชิน ชิน ชิน ชิน..." เฟิงเจ๋อท�าเสียงสะท้อนให้ตนเอง

เซียวชินจนใจ ทุกคนได้แต่หยุดพูดแล้วมองเขา
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เฟิงเจ๋อไม่ได้มสี�านกึทีต่นเองขัดขวางการถกเถียงของทกุคนโดยสิน้เชงิ  

เขาโยนแผนท่ีในมือทิ้งเสร็จก็พูดด้วยท่าทางสง่างามเป็นธรรมชาติย่ิง 

"เซียวชิน ข้าตัดสินใจแล้ว เรื่องเหล่านี้ข้าจะไม่สนใจอีก"

"ท่านไม่สนใจมานานมากแล้วต่างหาก"

พวกเขางานยุ่งมากมาตลอด แต่เฟิงเจ๋อกลับรับหน้าท่ีคับแค้นใจ

และสร้างความวุ่นวายอยู่ข้างๆ เรือ่งนีท้�าให้คนท้ังหลายทีเ่ดมิทเีคารพเขา

อย่างมากได้กระจ่างแจ้งในนิสัยเดิมของเฟิงเจ๋อแล้ว

ลองคดิดวู่าหวัหน้าสมาคมหมอโอสถนัน้มชีือ่ชัน้และฐานะทีอ่งอาจ

เลศิล�า้ชวนให้คนเคารพเทดิทูนมากเพียงไร เมือ่เอ่ยถึงเฟิงเจ๋อ มใีครท่ีไม่มี

ท่าทีเคารพนบนอบอีกทั้งประจบประแจงบ้าง

ทว่าในความเป็นจรงิ ตวัของเฟิงเจ๋อกับค�าบรรยายประเภท 'เลศิล�า้ 

องอาจ น่าเคารพ มีเกียรติ' นั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กันโดยสิ้นเชิง

เฟิงเจ๋อเป็นเฒ่าทารกอย่างเต็มตัว

นอกจากเวลาคับขันและนอกจากเรื่องที่เก่ียวข้องกับยาลูกกลอน 

เวลาส่วนใหญ่หากหวังให้เฟิงเจ๋อท�าตัวเอาการเอางาน น่ันก็เหมือนกับ

หวังให้อากาศอบอุ่นในยามหิมะตกหนัก...เป็นไปไม่ได้เลย

หมอโอสถอันดับหน่ึงท่ีได้รับการยอมรับทั่วแผ่นดินใหญ่ถึงกับ 

มนีสิยัเย่ียงนี ้หากเรือ่งน้ีแพร่ออกไปจะต้องท�าให้คนจ�านวนมากเกิดความคิด 

สับสนในทันทีอย่างแน่นอน

"ทว่าก่อนหน้านี้ข้างานยุ่งมาตลอด" เฟิงเจ๋อกล่าวเต็มปากเต็มค�า

"พวกข้าก็งานยุ่งเช่นกัน" 

ความหมายโดยนยัคอื...ทกุคนงานยุง่เหมือนกนัหมด หากแต่บดันี้

งานยังจัดการไม่เสร็จ พวกเขาก�าลังงานยุ่งไม่ต่างกัน แต่หัวหน้าเฟิง 
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กลับท�าตัววุ่นวายอยู่ข้างๆ ถ้าหัวหน้าเฟิงมีส�านึกสักนิดก็เลิกบ่นแล้ว 

รีบมาถกปัญหาด้วยกันได้แล้ว

ทว่าเห็นได้ชัดว่าหัวหน้าเฟิงไม่มีส�านึกท�านองนี้

"เมืองท่ียึดกลับมา ชาวบ้านที่อพยพลงใต้ย้ายกลับไป การสร้าง 

บ้านเรือนขึ้นใหม่...เรื่องพวกนี้ล้วนเป็นงานของราชส�านัก" เฟิงเจ๋อเร่ิม 

โยนงาน

มู่หรงฉางเฟิงและฉินจ้งเย่ียที่เป็นตัวแทนราชวงศ์ได้ยินแล้วมีหรือ

จะยังไม่รู้ความหมายของหัวหน้าเฟิงผู้นี้

"พวกข้าสามารถจดัการเรือ่งของชาวบ้านราษฎรได้ หากแต่สมาคม

และตระกูลต่างๆ..." มิใช่เรื่องที่พวกเขาสามารถจัดการได้จริงๆ

กล่าวถึงอายุ กล่าวถึงความอาวุโส พวกเขาสองคนล้วนอ่อนท่ีสุด

ในบรรดาคนในที่นี้

ต่อให้มีพลังแก่นแท้ไม่เลว แต่นั่นก็เพียงเทียบกับคนรุ่นเดียวกัน

อีกทั้งเมื่อได้ประจักษ์ในพลังแก่นแท้ท่ีโม่อีเหรินและไป่หลี่จิงหง 

แสดงออกมาแล้ว บัดน้ีพวกเขาสองคนก็หาได้ทะนงตนเกินไปนัก มีแต่

ความรู้สึกเร่งร้อนที่ยิ่งอยากจะยกระดับพลังแก่นแท้ให้สูงขึ้น

มิใช่เพราะเห็นไป่หลี่จิงหงเป็นคู่แข่ง แต่เป็นเพราะมีฐานะเป็น 

นักยุทธ์ จึงมีศักดิ์ศรีและอยากท้าทายตนเองอย่างไม่ยอมแพ้

ทว่าพวกเขาสองคนก็มฐีานะเป็นองค์ชาย ในเวลาทีร่าชวงศ์ประสบ

ความล�าบากอย่างหนักเช่นนี้จึงไม่อาจละทิ้งแว่นแคว้นได้เช่นกัน

ย่ิงกว่าน้ันนี่ยังเป็นเรื่องของทั้งดินแดนเทพยุทธ์ มีฐานะเป็น 

ส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งนี้ พวกเขาไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้

ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือเสด็จพ่อของพวกเขาต่างบอกกับพวกเขาเหมอืนกัน 
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โดยมิได้นัดหมายว่า

'ฝึกฝนให้มากก็เป็นเรื่องดี และนี่ก็เป็นโอกาสอันหาได้ยาก เชื่อว่า

เจ้าจะต้องท�าได้ดี มอบหมายงานให้เจ้า ข้าวางใจยิ่ง'

จากนั้นพวกเขาสองคนก็มาอยู่ที่นี่ได้สามเดือน วันๆ ง่วนกับการ

อ่านข่าวที่ส่งมาจากที่ต่างๆ เปิดประชุม ถกปัญหา และออกค�าสั่ง แล้วก็

อ่านข่าว เปิดประชุม ถกปัญหา และออกค�าสั่ง...

ท�าเรื่องเช่นนี้ติดต่อกันทุกวัน ตอนเริ่มแรกถึงขนาดยุ่งจนไม่มีเวลา

แม้แต่จะนอนด้วยซ�้า สภาพเช่นน้ันแค่ค�าว่า 'ซูบซีด' จะไปพอบรรยาย 

ได้อย่างไร

ครั้นผ่านพ้นเดือนแรกมาได้ก็นับว่าสามารถเจียดเวลาท่ามกลาง

ความยุ่งง่วนมางีบหลับได้แล้ว

พอมาถึงหนึ่งเดือนหลังนี้ถึงค่อยกลับมาเกือบเป็นปกติในที่สุด แม้

กลางวันจะงานยุ่ง กลางคืนก็ยังสามารถน่ังสมาธิฝึกบ�าเพ็ญในห้องได้ 

เล็กน้อย นับว่าดีกว่าไม่ได้ท�าเลย

ทว่ายามนีเ้ห็นได้ชดัว่าหวัหน้าสมาคมเฟิงเจ๋อมคีวามคดิจะโยนงาน

ท่ีเหลอืมาให้พวกเขาสองคนทัง้หมด มูห่รงฉางเฟิงกับฉินจ้งเย่ียสังหรณ์ใจ 

ไม่ดีขึ้นมาพร้อมกัน

"แม้ข้ากับจ้งเย่ียยินดีอย่างมากทีจ่ะทุม่เทแรงกายแรงใจท้ังหมดเพ่ือ

ดินแดนเทพยุทธ์ แต่พวกข้าจะอย่างไรก็ยังเยาว์วัย พลังแก่นแท้ก็ม ี

ไม่เพียงพอ ไม่มีการน�าของหัวหน้าเฟิง หัวหน้าเซียว ตลอดจนผู้อาวุโส 

ทุกท่าน พวกข้าสองคนก็ไม่มีความมั่นใจจริงๆ" มู่หรงฉางเฟิงกล่าว  

ขณะเดียวกับท่ีประเมินตนเองต�่าก็ไม่ลืมที่จะยกยอผู้อาวุโสแต่ละท่าน 

เล็กน้อยด้วย
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"ผู้อาวุโสทุกท่าน ข้ามีความคิดเหมือนกับฉางเฟิง ยังคงต้องขอให้

ผู้อาวุโสทุกท่านช่วยชี้แนะให้มาก" ฉินจ้งเย่ียเองก็กล่าวขึ้นอย่างเคารพ

นบนอบยิ่ง

"ความสามารถของพวกท่านสองคนมเีพียงพอแน่นอน เรือ่งเหล่าน้ี

มใิช่เรือ่งยากส�าหรบัพวกท่านเลย ข้าเชือ่ใจพวกท่าน หวังในตวัพวกท่าน!" 

เฟิงเจ๋อกล่าวด้วยเสียงดังกังวานมีพลัง ขาดแค่มิได้ตบอกรับรองเท่านั้น

นี่คือก�าลังหลอกให้หลงตามลมปากชัดๆ

ในห้วงความคิดของมูห่รงฉางเฟิงและฉนิจ้งเย่ียมข้ีอความนีป้รากฏ

ขึ้นมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

หลงัจากอยู่ด้วยกันในช่วงทีผ่่านมา พวกเขาเข้าใจอย่างเตม็เป่ียมแล้ว 

ว่าหัวหน้าเฟิงนั้นเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ บางครั้งหลักการที่ยึดถือปฏิบัติ

อย่างเข้มงวดก็สามารถ 'ยืดหยุ่นได้อย่างมาก'

นับประสาอะไรกับแค่ค�าชมเชยไม่เจ็บไม่คันไม่ก่ีค�าในยามนี้  

พวกเขาย่ิงเชื่อว่าหัวหน้าเฟิงพูดออกมาได้อย่างไร้ซ่ึงความกดดันหรือ

ความตะขิดตะขวงใจโดยสิ้นเชิง

ด้วยเหตน้ีุคนทัง้สองจงึยืนข้ึนกล่าวอย่างเคารพนบนอบพร้อมกัน...

"หัวหน้าเฟิงชมเกินไปแล้ว พวกเรารับมิไหว"

"ไม่ต้องถ่อมตัวไป พวกท่านท�าได้" เฟิงเจ๋อเดินมาตบบ่าพวกเขา

อย่างองอาจ "พวกท่านวางใจได้ เรือ่งยาลกูกลอนส�าหรับรกัษาผูบ้าดเจบ็

หลังจากน้ี สมาคมหมอโอสถจะอ�านวยให้ต่อไป เชื่อว่ามีพวกท่านอยู่  

บาดเจ็บสาหัสเพียงไรก็สามารถหายดีได้ในเวลาอันสั้น"

วาจานีแ้ฝงความหมายลกึซึง้ย่ิงว่า 'พวกท่านสองคนไม่ต้องปฏิเสธ

แล้ว ข้าอ�านวยยาลูกกลอนให้ พวกท่านก็จัดการให้ดี ให้ตาแก่อย่างข้า



28 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 1

จากไป...เที่ยวเล่นได้อย่างไม่มีห่วง'

มู่หรงฉางเฟิงกับฉินจ้งเยี่ยอับจนค�าพูดไปทันใด "..."

นี่คือการกดขี่ข่มเหงกระมัง คือการกดขี่ข่มเหงใช่หรือไม่

ถ้าพวกเขากล้าคัดค้าน หวัหน้าเฟิง...จะต้องท�าเร่ืองอย่างหักจ�านวน

ยาลูกกลอนออกมาเป็นแน่

ปะทะกับผู ้อาวุโสท่ีหัวรั้นหนักถึงเพียงน้ี ซ�้ายังเป็นหมอโอสถ 

คนส�าคัญ ช่างเหลือจะรับจริงๆ

สุดท้ายก็เป็นเซียวชินที่ทนดูไม่ไหวอีกต่อไป "อย่าท�าให้เด็ก 

อย่างพวกเขาล�าบากใจเลย"

"ข้าท�าหรือ" เฟิงเจ๋อท่าทางบริสุทธิ์ไร้ความผิดยิ่ง

"หากท่านอยากพักอยากไป...หาน้องชายของท่านจริงๆ ก็รีบช่วย

จัดการงานให้เรียบร้อย ท่านก็จะได้ไปเร็วขึ้นแล้ว"

ค�าว่า 'เที่ยวเล่น' เซียวชินพูดออกมาไม่ได้จริงๆ

งานทางเหนือยังจัดการไม่เรียบร้อยก็อยากจะไปเที่ยวเล่น น่ีช่าง 

ไร้ความรับผิดชอบและไม่มีความเป็นผู้ใหญ่เอาเสียเลย

เพื่อหน้าตาของเฟิงเจ๋อ บวกกับมิตรภาพนับสิบๆ ปีของคนทั้งสอง 

เซียวชินจึงยังคงกลืนสองค�านั้นกลับลงไป เปลี่ยนไปใช้ค�าอื่นแทน

"กว่าจะจัดการงานเสร็จ อาเหย่ียนก็คงกลับมาแล้ว" เฟิงเจ๋อพูด

อย่างไม่พอใจ เช่นนั้นเขาจะยังไปร่วมวงหาความสนุกที่ใดได้อีก

"เพราะฉะน้ันท่านย่ิงควรช่วยงานให้เตม็ที ่หยุดบ่นได้แล้ว" เซยีวชนิ

แนะน�าอย่างมีจิตส�านึก

แม้การพร�่าบ่นพรรค์นี้จะไม่มีอะไร แต่ได้ยินนานเข้าก็ชวนให ้

คนประสาทได้
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อีกทั้งมิใช่มีเพียงเฟิงเจ๋อคนเดียวที่อยากออกไปเที่ยวเล่น พวกเขา

ก็อยากหลุดพ้นโดยเร็วเช่นกัน!

"มีพวกท่านอยู่ก็พอแล้ว ข้าจะสั่งให้หมอโอสถทั้งหมดสนอง 

ความต้องการของพวกท่านอย่างเต็มก�าลัง" เฟิงเจ๋อกล่าวอย่าง 'ใจกว้าง'

เขาเป็นหมอโอสถ แน่นอนว่าต้องท�างานตามอาชพี ก็คอืหลอมโอสถ 

ให้ทกุคน ถ้าเช่นนีเ้ขาก็ท�าหน้าท่ีของตนเตม็ท่ีแล้ว เร่ืองอืน่ๆ มใิช่งานของเขา!  

เฟิงเจ๋ออยากจะกล่าวยืนกรานยิ่ง เขารู้สึกว่าตนเองท�าดีมากแล้ว

"..." เซียวชินหมดค�าจะกล่าว

เป็นไปตามคาด หากมใิช่เวลาทีเ่กิดเรือ่งใหญ่หน้าสิว่หน้าขวานอะไร  

เฟิงเจ๋อก็จะมีท่าทางเย่ียงน้ี นอกจากคิดเรื่องเที่ยวเล่นหาความส�าราญ  

ก็ยังคงคิดเรื่องเท่ียวเล่นหาความส�าราญ คราวน้ีรั้งอยู่ท่ีเมืองฝูเฉิงได้ 

สามเดือน เขาก็รู้สึกว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้ว

"เช่นนั้นก็ตกลงตามนี้ ข้าไปก่อนล่ะ" 

พอเห็นพวกเขาต่างไม่มีอะไรจะพูดแล้ว เฟิงเจ๋อก็โบกมือลาคน

อย่างมคีวามสขุ มหิน�าซ�า้ยังรวดเรว็ย่ิง เพ่ือท�าให้พวกเขาไม่ทนัห้ามปราม

ทว่าในยามนี้เองบานประตูก็ถูกผลักเปิดเฉียดกระแทกหน้าผาก 

เฟิงเจ๋อไปเพียงนิดเดียว

"ใคร! คิดจะสังหารข้าหรือ" เคราะห์ดีที่เขาหลบได้ไว มิเช่นน้ัน 

หน้าผากคงได้ปูดบวม จะไปเจอหน้าผู้อื่นได้หรือ

"มีประตูบังอยู่ ข้าไม่ทันเห็นและไม่ทราบเช่นกันว่าท่านก�าลังจะ 

ออกมาขอรับ" เซียวเถิงอวิ๋นกล่าวอย่างบริสุทธิ์ไร้ความผิดยิ่ง

"ช่างเถอะๆ เจ้าเข้าไปเถอะ" เฟิงเจ๋อคิดแต่เพียงเร่ืองว่าจะไล่ตามไป 

ร่วมวงกับเฟิงเหยี่ยน
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โชคดีท่ีเฟิงเหย่ียนมีการติดต่อกับเขาตามก�าหนดเวลา เขาจึงรู้ว่า

ยามน้ีพวกเฟิงเหย่ียนน่าจะไปถึงเมืองอิ้งสุ่ยแล้ว เขานั่งสัตว์พาหนะ 

บินไปน่าจะเร็วยิ่ง...

"ประเดีย๋วก่อนขอรบั ผูอ้าวโุสเหย่ียนมจีดหมายมาให้ท่าน" พอมองเห็น 

แผ่นหลังรีบร้อนของเฟิงเจ๋อ เซียวเถิงอวิ๋นก็รีบร้องเรียก

"อาเหย่ียนส่งมาให้ข้าหรือ" อย่างอื่นไม่ต้องสนใจได้ แต่จดหมาย

จากเฟิงเหยี่ยนนั้นต้องอ่าน

เฟิงเจ๋อได้แต่วกกลับมาหยิบจดหมายไปเปิดออกอ่าน...

"อาจารย์ นี่คือสารล่าสุดขอรับ" เซียวเถิงอวิ๋นมอบศิลาบันทึกในมือ

ให้เซียวชิน เขามาที่นี่ก็เพราะได้รับสารนี้

ในศลิาบนัทกึก้อนนีบ้นัทึกรายการของล�า้ค่าและทรพัย์สนิทีค้่นออกมา 

จากหอซือมิ่ง สมาคมช่างหลอม ตระกูลนักยุทธ์ต้วน ตระกูลนักยุทธ์ฉู่ 

สมาคมนักล่า รวมถึงในส�านักเถาฮวากู่ได้เอาไว้

สิ่งที่น่าตกใจที่สุดในนี้ก็คือสิ่งที่ค้นออกมาได้จากหอซือมิ่ง

สั่งสมรากฐานมานานหลายพันปี สมุนไพรเลอค่า อาวุธวิเศษ 

อาวุธล�้าค่า เงินทองของมีค่าจ�านวนมหาศาลขนาดที่ใช้ถมสมาคม 

ผู้ครองสัตว์วิเศษจนเต็มแล้วก็ยังเหลือ

"ดีเหลือเกิน" เซียวชินเพียงดูไปส่วนเดียว ในใจก็ให้โล่งอย่างมาก

การสร้างบ้านเมอืงใหม่ต้องใช้เงนิ การหลอมโอสถมารกัษาอาการป่วย 

อาการบาดเจ็บต้องใช้สมุนไพร การตามจับผู้ทรยศแผ่นดินใหญ่ก็ต้องใช้

อาวุธชั้นดี ของเหล่านั้นบัดนี้มีครบหมดแล้ว

เซียวชินดูเสร็จก็ให้ประมุขตระกูลเซียว หัวหน้าส�านักคุนหยาง 

หัวหน้าส�านักชิงหยวน รวมถึงมู่หรงฉางเฟิงและฉินจ้งเยี่ยดูด้วย
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สิง่ของเหล่าน้ีเพียงพอจะสร้างบ้านเมอืงทางตอนเหนอืขึน้ใหม่ได้แล้ว

"นัน่...คอือะไร" เฟิงเจ๋ออ่านจดหมายของน้องชายจบก็มสีหีน้าพิกล 

ก่อนจะเดินกลับมาอย่างเชื่องช้า

"หาสมบตัไิด้จ�านวนหนึง่ น่ีเป็นศลิาบนัทกึท่ีส่งกลบัมาจากท่ีต่างๆ" 

เซียวชินตอบ ทางหนึ่งก็มองเขาแปลกๆ

เฟิงเจ๋ออยากหนีไปให้เร็วท่ีสุดเท่าที่ท�าได้ไม่ใช่หรือไร ตนอุตส่าห์

ยอมรบัชะตากรรมตดัสนิใจปล่อยให้เขาท�าตามใจชอบแล้ว ไฉนโอกาสดี

เพียงนี้ เฟิงเจ๋อกลับเป็นฝ่ายกลับมาเอง

"เป็นของที่ค้นได้จากหอซือมิ่ง สมาคมนักล่า สมาคมช่างหลอม 

ตระกูลนักยุทธ์ต้วนและฉู่ รวมถึงส�านักเถาฮวากู่?" สีหน้าของเฟิงเจ๋อ 

ยิ่งดูพิกล

"ใช่" เซียวชินไม่เข้าใจสีหน้าของเขา แต่ยังคงพยักหน้าพร้อมท้ัง

กล่าวต่อ "มีของเหล่านี้ พวกเราก็ทุ่นแรงและความยุ่งยากใจไปได้มาก"

เฟิงเจ๋อมองศิลาบันทึกที่หยิบมาจากมือฉินจ้งเยี่ยอย่างเงียบๆ 

สีหน้าพลันใกล้เคียงกับยามท้องผูก มิหน�าซ�้ายังดูเหมือนเจ็บหน้าแข้ง 

อีกด้วย

"เป็นอะไรไป" คนทัง้หมดรูส้กึประหลาดใจย่ิง สีหน้านีข้องหวัหน้าเฟิง... 

แปลกยิ่งนัก

เฟิงเจ๋อย่ืนศลิาบนัทึกคนืให้เซยีวชนิ ก่อนจะย่ืนศลิาบนัทึกทีเ่ฟิงเหย่ียน 

ส่งมาพร้อมจดหมายให้เขาตาม จากนั้นก็โบกมือ "ท่านดูเองแล้วกัน!"

เซียวชินรับศิลาบันทึกสองก้อนมาดูอย่างไม่ค่อยเข้าใจ

ครั้นแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเปล่งปลั่งกระปรี้กระเปร่าในทันที แต่

สุดท้ายก็มีสีหน้า 'เหมือนท้องผูกและเจ็บหน้าแข้ง' ดุจเดียวกัน
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จากนัน้เขาก็ส่งให้ประมขุตระกูลเซยีว ส่งเวยีนกันดทูลีะคน สดุท้าย

ก็เวียนกลับไปที่เซียวเถิงอวิ๋น

ทั้งห้องเงียบสงบไร้เสียงใด

ความหมายของโม่ซัง่เฉนิชดัแจ้งไม่ซบัซ้อน หลานสาวของเขาขจดัภัย 

จากสตัว์วิเศษและก�าจดัซอืลิง่เทียน ต้องว่ิงวุ่นตรากตร�า สร้างความชอบไว้ 

ใหญ่หลวง เชื่อว่าทุกท่านคงไม่ถือสาที่จะมอบสมุนไพรชดเชย มอบ

วัตถุดิบหลอมประดิษฐ์ ตลอดจนมอบของล�้าค่าท่ีแปลกและหายาก 

ชนิดต่างๆ ให้หลานสาวตัวจ้อยผู้อ่อนแอของเขาได้เล่นยามเบื่อ สุดท้าย

ก็ยังไม่ลมืระบเุรยีกจ�านวนเงิน 'ก้อนเลก็ๆ' ท่ีจะให้เป็นเงนิเก็บส่วนตวัของ

หลานสาวเขามาด้วย

และ 'เงินก้อนเล็กๆ' น้ีก็เป็นจ�านวนเท่ากับทรัพย์สินเงินทองที ่

พวกเขาได้มาพอดี

นอกจากนียั้งเน้นอีกว่าไม่ต้องให้อาวุธล�า้ค่าและอาวุธวิเศษอะไรมา  

หลานสาวของเขามีเพียงคนเดียว มีมากมายก็ใช้ไม่ไหว ดังน้ันขอจง 

อย่าส่งมาเยอะเด็ดขาด

ส่งเยอะ? 

ส่งเยอะ?! 

เขาระบุของทุกอย่างนอกเหนือจากอาวุธล�้าค่าและอาวุธวิเศษมา

หมดแล้ว ยังจะมีอะไรให้ 'ส่งเยอะ' อีก

คนทั้งหลายราวกับสติหลุดหาย ผ่านไปครู่หน่ึงถึงใจเย็นลงได้ 

เล็กน้อย ความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลับคืนมา

"ผู้อาวุโสโม่...ทราบได้อย่างไรว่ามีของเหล่านี้"

"มิหน�าซ�้าผู้อาวุโสโม่ยัง...เขียนมาได้...ไม่ขาดไปแม้แต่อย่างเดียว
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จริงๆ" วัตถุดิบหลอมประดิษฐ์และสมุนไพรชนิดต่างๆ ไม่ตกหล่นแม้แต่

อย่างเดียว

"จ�านวนเงินนี้..." จะพอดิบพอดีเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่

"อย่างน้อยพวกเราก็ไม่ต้องควักเงินตนเองเพิ่ม"

"หากแต่นี่จะแพงเกินไปแล้วหรือไม่"

"ท่านอยากไปต่อรองกับโม่ซั่งเฉิน?"

"..." มิกล้า

"นอกจากของเหล่านี้แล้ว พวกท่านไม่เห็นหรือว่ายังมีจุดท่ีส�าคัญ

ที่สุดอยู่อีก" เฟิงเจ๋อถามขึ้น

"จุดใด" คนทั้งหลายไม่กระจ่าง

"พอพวกเราได้รับศิลาบันทึกทรัพย์สินสิ่งของนี้ 'รายการของก�านัล' 

ของโม่ซั่งเฉินก็มาถึงพร้อมกัน" มุมปากเซียวชินกระตุกเล็กๆ 

"เอ่อ..." เวลาจะประจวบเหมาะกันพอดีเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่

หรือว่าพวกเขาก�าลังท�าอะไร ด�าเนินการไปถึงขั้นใด โม่ซั่งเฉินล้วน

รู้ทั้งสิ้น

หากแต่...ยามน้ีเขามิใช่พาหลานสาวออกท่องเที่ยวหรือไร ไฉนจึง 

รู้เรื่องการด�าเนินการของพวกเขาดีปานนี้

นีต้่องหาข่าวเก่งเพียงใดถึงสามารถสบืรูเ้รือ่งสิง่ของเหล่านีไ้ด้อย่าง

กระจ่างแจ้ง ไม่ตกหล่นแม้แต่นิดเดียว

ไม่ตกหล่นแม้แต่นิดเดียว... 

พอคดิถึงจดุน้ี สหีน้าของทุกคนกด็คูล้ายจะบดิเบีย้วไปเลก็น้อยในทนัใด

หรือว่า...โม่ซั่งเฉินปีศาจโม่ที่ไปไหนมาไหนตามล�าพัง เย่อหย่ิง 

เย็นชา และบ้าคลั่งไร้ขอบเขตเสมอมาจะยังมีอาชีพเป็นสายสืบด้วย!
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หลงันิง่เงยีบเป็นครูใ่หญ่ ในท่ีสดุในห้องประชมุก็มคีนส่งเสียงออกมา

"จะ...ให้หรือไม่" น�้าเสียงของหัวหน้าส�านักคุนหยางฟังดูไร้ก�าลัง 

อยู่สักหน่อย

"ท่ีโม่ซัง่เฉนิเขยีนมานี ้จะเยอะเกินไปหน่อยหรอืไม่" ประมขุตระกูลเซยีว 

เลิกคิ้ว

เขาไม่ค้านว่าไม่ควรให้ของตอบแทนจ�านวนหน่ึง หากแต่ของเหล่าน้ี 

ก็เยอะเกินไปแล้วกระมัง

"ข้าคดิว่าข้อเรยีกร้องของผูอ้าวุโสโม่หาได้เกินไปไม่" ฉนิจ้งเย่ียกล่าว

ถ้าหากไม่ได้โม่อีเหรินลงมือช่วยเหลือ บัดน้ีพวกเขาจะยังมาน่ัง

อย่างสบายใจอยู่ที่นี่ได้หรือ

ของเหล่านี้ล้วนมาจากส�านักตระกูลท่ีปัจจุบันไม่ได้ด�ารงอยู่แล้ว 

กล่าวให้ถูกต้องคือพวกมันไม่นับว่าเป็นของของพวกเขา

2
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นอกเหนือจากนี้ผู้อาวุโสโม่ก็หาได้เรียกเอาส่ิงของจากพวกเขาไม่ 

ดังนั้น 'รายการของก�านัล' นี้จึงไม่เกินไปอย่างแน่นอน

"ความเห็นของข้าเหมือนกับของจ้งเยี่ย" มู่หรงฉางเฟิงกล่าวเช่นกัน

กล่าวตามตรง 'รายการของก�านลั' ของผูอ้าวุโสโม่ถือว่าเกรงใจมากแล้ว 

จริงๆ อย่างน้อยเขาก็ยังเหลือพวกอาวุธ อาวุธล�้าค่า อาวุธวิเศษต่างๆ  

ให้พวกเขา ไม่ได้เรยีกร้องแม้แต่ชิน้เดียว ค�านวณให้ถูกต้องคอืพวกเขายัง 

'ได้ก�าไร' อยู่ไม่น้อย

"แม้ว่าสิ่งของที่เรียกร้องจะไม่น้อย แต่ของเหล่านี้ก็เป็นของที ่

คุณหนูอีเหรินพึงได้รับ" หัวหน้าส�านักชิงหยวนเองก็ไม่คัดค้าน

ส�านักชิงหยวนมุ่งเน้นการฝึกร่างกายและฝึกบ�าเพ็ญ แม้จะมีกิเลส

ต่อของนอกกายบ้าง แต่สิ่งใดมิใช่ของของตนเอง ก็มิได้ให้ความส�าคัญ

ถึงเพียงนั้น

"เช่นนั้นหัวหน้าสมาคมทั้งสองคิดเห็นเช่นไร" ประมุขตระกูลเซียว

เอ่ยถาม ต้องส่งมอบของมากถึงเพียงนี้ออกไป เขา...เจ็บใจยิ่งนัก

"...ให้" ต้องมองดูสมุนไพรจ�านวนมากถึงเพียงน้ันลอยผ่านหน้าไป

โดยไม่หยุดลงแม้เพียงชั่วครู่ เฟิงเจ๋อเองก็เจ็บใจเช่นกัน แต่คร้ันนึกถึง 

ฝีมือการหลอมโอสถของอีเหรินน้อย...

ก็ได้ ไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆ

ส่งมอบของจ�านวนมากเพียงนี้ออกไป ไม่แน่ว่าวันหน้าอีเหรินน้อย 

หลอมยาลูกกลอนมหัศจรรย์อะไรออกมา อาจจะใจกว้างส่งมาให้เขา 

ส่วนหนึ่งก็เป็นได้

"เช่นนั้นก็ตกลงตามข้อเรียกร้องของโม่ซั่งเฉิน" เซียวชินกล่าวลงมติ

ปิดท้าย "เถิงอวิ๋น เจ้าให้คนจัดการนับสิ่งของสักหน่อย แล้วจัดการ 
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เรยีบเรยีงสิง่ของในศิลาบันทึกให้เรยีบร้อย จากนัน้ก็เชญิให้ผู้อาวโุสเหย่ียน 

กลับมารับไป"

"ขอรับ" เซียวเถิงอว๋ินคิดอย่างเงียบๆ ในใจว่าอาจารย์ ของพวกนี้ 

มีจ�านวนมากยิ่งนัก อาจจะต้องนับกันนานทีเดียว

"ไม่ต้องรบี เจ้าค่อยๆ ท�าไป พวกผูอ้าวโุสเหย่ียนน่าจะยังไม่กลับมาเร็ว 

ปานนั้น" เซียวชินมองออกถึงสีหน้าล�าบากใจของลูกศิษย์ของตนเอง จึง

เอ่ยปลอบใจ

ไม่อาจปฏิเสธไม่มอบสิง่ของให้ได้ เช่นนัน้...ถ่วงเวลาไปอกีนิดก็ยังดี  

จะอย่างไรพวกเขาหลายคนกถ็ูกศิลาบันทึกและวาจาไม่กี่ค�าของอีกฝ่าย 

ท�าเอาทั้งหน้าเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมา คับอกคับใจเหลือประมาณ

หากถ่วงเวลาไปสักนิด ท�าให้โม่ซั่งเฉินหน้าเปลี่ยนสีได้สักหน่อย 

ก็ดีเหลือเกินแล้ว...นี่เป็นความฝันงดงามของเซียวชิน

ราตรีในเมืองอิ้งสุ่ยต่างจากในเมืองทั่วไป

สถานท่ีทีคึ่กคกัทีส่ดุ สว่างไสวทีส่ดุ มใิช่ทีห่อสรุาหรอืถนนอนักว้างใหญ่  

แต่เป็นบนแม่น�้าอิ้งชวน

เรือหลายล�าล่องอยู่บนแม่น�้าอิ้งชวน โคมไฟหลายดวงแขวนอยู่ที่

หัวเรือและหางเรือ แกว่งไกวเบาๆ ตามการเคลื่อนตัวของเรือและแรงลม

ทอดมองจากที่ใกล้ไปยังที่ไกล แม่น�้าอิ้งชวนดูราวกับเป็นธารโคม

สองข้างฝ่ังมร้ีานค้าร้านน�า้ชาหลากสสีนั มเีสยีงตะโกนร้องขายสนิค้า  

เสยีงสนทนาพูดคยุเรือ่งล่องแม่น�า้ชมทิวทัศน์ หลายเสยีงดงัอกึทกึ เสรมิแต่ง 

ให้ราตรีของเมืองอิ้งสุ่ยครึกครื้นไม่ธรรมดา

เพ่ือให้โม่อเีหรนิสามารถเท่ียวเล่นได้เต็มท่ี ฉูเ่ซวียนฉเีจาะจงเช่าเรอื
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ทีม่ห้ีองโดยสารมาล�าหน่ึง ท�าให้ถึงโม่อเีหรนิอยากพักบนเรอืสกัสองสามคนื 

ก็ไม่เป็นปัญหา

"อีเหรนิ ยังอยากกินอะไรอกีหรอืไม่" ฉูเ่ซวียนอัง๋ถาม เมือ่ครู่พวกเขา

เพิ่งล่องแม่น�้ากัน แต่ละคนกินเนื้อย่างเป็นมื้อเย็น

"อืม...ข้าจะชงชา ทุกคนมาดื่มด้วยกันแล้วกัน พี่ใหญ่ ท่านซื้อขนม

และผลไม้แห้งมากินกับชาสักหน่อยนะเจ้าคะ" 

โม่อเีหรนิบอกจะท�าก็ท�าเลย นางใช้ญาณวเิศษ โต๊ะน�า้ชา เก้าอี ้และ

อุปกรณ์ชงชาทั้งชุดก็ปรากฏขึ้นมาพรั่งพร้อมครบถ้วน

หลังนางล้างชุดน�้าชาเสร็จ ก็หยิบน�้าจากน�้าพุบนภูเขาท่ีใส่ไว้ใน

แหวนพู่สวรรค์ออกมากาหนึ่ง ก่อนหยิบใบชาออกมาใส่ลงต้มในกา

ขณะโม่อีเหรินเปิดฝากล่องชาออก กลิ่นหอมอ่อนๆ ท่ีแฝงด้วย 

ไอวเิศษก็โชยออกมา ท�าให้พอคนสดูดมก็รูส้กึว่าจติใจปลอดโปร่งโล่งสบาย

"ชาดี!" เฟิงเหยี่ยนออกปากชมอย่างอดใจไม่ไหว

"น่ีคือ 'ชาอวลหยก' เป็นของที่ข้าเพ่ิงเก็บมาคั่วในช่วงหนึ่งเดือน 

ก่อนหน้าที่ข้าจะออกจากเกาะโม่เสวียน ใช้น�้าต้มก็ด่ืมได้เลย" โม่อีเหริน

พูดพลางรินชาที่ชงเสร็จให้ทุกคนคนละถ้วย

พอชาอวลหยกเข้าปาก สัมผัสหอมนุ่มชุ่มคอ อุณหภูมิอุ่นก�าลังดี 

ครัน้ชาไหลลงคอแต่ละคนในท่ีน้ีก็ต่างรูส้กึได้ว่ามไีอวิเศษเด่นชดักลุม่หนึง่

แผ่เข้าสู่ร่างกาย ไม่เพียงร่างกายจะรู้สึกสบาย สติก็ยังแจ่มใสในฉับพลัน 

เสียงอึกทึกที่เดิมทีรู้สึกว่าเอะอะเซ็งแซ่พลันมิได้น่าร�าคาญแล้ว ราวกับ

รอบข้างเงียบสงบลง

คนทั้งหลายต่างสงบท่ามกลางความอึกทึกครึกโครม

ใจสงบ สติแจ่มชัด



38 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 1

"โฮก" 'อร่อยยิ่ง'

"วู้" 'อุ่นคอคลายกระหาย'

"โฮกๆ" 'เอาอีกๆ'

"อู..." 'รู้สึกสบายดีจริง...'

เดมิทีทกุคนยังจมจ่อมอยู่ในสมัผสัตระหนกัรูท่ี้ชาอวลหยกน�ามาให้ 

ผลคอืพอสตัว์สีตั่วนีร้้องขึน้ สมัผสัตระหนักรูอ้ะไรก็ไม่เหลือแล้ว เหลือเพียง

ความรู้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก

เจ้าสี่ตัวนี้ช่าง...ท�าลายบรรยากาศ

ไป่หลี่จิงหงรับหน้าที่ชงชาต่อจากโม่อีเหริน เริ่มชงรอบที่สอง

"ล้างถ้วยชาอกีรอบก่อน...อณุหภูมนิ�า้ได้ท่ีแล้ว อมื...อย่างนัน้ล่ะ..." 

โม่อีเหรินเอ่ยเตือนพลางเก็บถ้วยชามา ก่อนยื่นถ้วยชาไปข้างหน้า

"อร่อยหรือไม่" รอจนโม่อีเหรินดื่มลงไปอึกหนึ่ง ไป่หลี่จิงหงถึงได้ 

เอ่ยถามขึ้น

"อื้ม! อร่อยย่ิง" โม่อีเหรินยิ้มหวานให้เขา จิงหงเองก็ชงชาเก่ง 

เหมือนกันนี่...

"เช่นนั้นก็ดื่มอีกถ้วย" เขารินชา

"ได้ ท่านก็ดื่มด้วย" นางรินชาคืน

"ได้" 

ความอ่อนโยนในน�้าเสียงของภูเขาน�้าแข็งนี้ช่าง...

"..." สี่คนที่ด้านข้างถูกเล่นงานจนพูดไม่ออก

เคลือ่นไหวเรว็แท้ แย่งชงิความสนใจของน้องสาวไปเย่ียงนี ้เลวทราม 

เกินไปแล้วจริงๆ!

คิดไม่ถึงว่าประมุขน้อยเกาะหุนที่ดูเย็นชาย่ิง ที่แท้ก็เจ้าเล่ห์มาก 
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เช่นกัน! 

ฉู่เซวียนอั๋ง ฉู่เซวียนฉี และเฟิงเหยี่ยนต่างค่อนขอดในใจพร้อมกัน 

โดยมิได้นัดหมาย

ในขณะที่โม่ซั่งเฉินนั้นเอ่ยปากตรงๆ

"โม่อีเหริน"

"ท่านตามีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะ"

"มีเนื้อแห้งที่เจ้าท�าหรือไม่"

"เอ่อ...เพิ่งกินหมดไปพอดีเจ้าค่ะ" มี 'ตัวตะกละ' สี่ตัวอยู่ เนื้อแห้ง

เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะมเีหลอืเก็บ "ท่านตาอยากกินหรอืเจ้าคะ ข้าจะไปท�าเด๋ียวน้ี"

"อืม" โม่ซั่งเฉินผงกศีรษะน้อยๆ

โม่อีเหรินลุกเข้าไปในประทุนเรือ หยิบเตาหลอมโอสถและวัตถุดิบ

ท�าเนื้อแห้งออกมาเริ่มลงมือท�าทันที

สายตาของเฟิงเหย่ียนปรายมองสหายสนทิขึน้ๆ ลงๆ พลางส่งเสยีง

จุปาก "เฉิน..." 

นี่ควรกล่าวว่าไม่เสียแรงที่เป็นเฉินกระมัง แม้แต่ยามท�าลาย 

การพลอดรักของผู ้อื่น สีหน้ายังสุขุมได้ปานนี้ น�้าเสียงก็ยังเป็นการ 

เป็นงานได้ปานนี้ แม้กระทั่งเหตุผลก็ยังไม่มีช่องโหว่ให้โจมตีได้...

เขาแค่อยากกนิเนือ้แห้ง ไม่ได้มถ้ีอยค�าจ�าพวกโจมตไีป่หลีจ่งิหงหรอื

ยุแยงตะแคงรั่ว

อีกทั้งการท่ีหลานสาวจะท�าของกินให้ผู ้เป็นท่านตาสักหน่อยก็ 

เป็นเรื่องสมควรและปกติยิ่ง ไม่ได้มีเจตนาจงใจเรียกตัวโม่อีเหรินออกไป

แต่อย่างใด

เช่นนั้นสีหน้าของคนที่ถูกท�าลายการพลอดรักเล่า...
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เฟิงเหยี่ยนมองไป

สวรรค์! สหีน้าไม่เปลีย่น แววตาไม่เปลีย่น อริยิาบถไม่เปล่ียน แม้แต่

เส้นโค้งตรงมุมปากก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยนิด...ช่างสุขุม

มั่นคงนัก!

ครั้นแล้วจึงกลับมามองเฉิน

ดื่มชาอย่างเฉยชาจดจ่อ ด่ืมชาอย่างเฉยชาจดจ่อ...ยังคงดื่มชา

อย่างเฉยชาจดจ่อ แม้แต่หางตาก็ไม่มชี�าเลอืงแล ดปูระหน่ึงเบือ้งหน้าเขา

มีเพียงชาถ้วยนั้น ราวกับชาถ้วยนั้นส�าคัญที่สุด

เฟิงเหย่ียนอดจะสะท้อนใจไม่ได้ ทั้งสองล้วนแต่เป็นภูเขาน�้าแข็ง  

มิหน�าซ�้ายังเป็นชนิดท่ีไม่ละลายมาเป็นร้อยปีอีกด้วย คนหน่ึงเย่อหยิ่ง  

คนหนึ่งเย็นชา กินกันไม่ลงจริงๆ

ปัจจบุนัเฉนิยึดครองความได้เปรยีบด้วยมฐีานะเป็นท่านตา ไป่หลีจ่งิหง 

ดูไปแล้วมเีพียงตกเป็นฝ่ายถูกเล่นงานและตัง้รบั น่ีชวนให้คนรู้สกึปวดใจ

แทนเขาอยู่บ้างจริงๆ

หากแต่คิดถึงว่าบุรุษท่ีหล่อเหลาหนุ่มแน่นและเย่อหย่ิงเย็นชา 

โดยธรรมชาติผู้น้ีก�าลังจะหลอกเอาตัวอีเหรินน้อยที่พวกเขารักใคร่เอ็นดู

มาตัง้แต่อ้อนแต่ออกไป เฟิงเหย่ียนก็ตัดสนิใจเก็บความปวดใจเล็กๆ น้ันลง

จะหลอกเอาตัวเด็กน้อยสุดที่รักของพวกเขาไป นั่นก็ต้องจ่าย 

ค่าตอบแทนเช่นนี้ล่ะ เพราะฉะนั้น...

เฉิน ข้าสนับสนุนท่าน เชิญต่อได้เลย

เฟิงเหยี่ยนมองดูคนทั้งสองอย่างตั้งตารอ มองไปๆ...

สองคนนี้คนหนึ่งชงชา อีกคนดื่มชา แล้วก็ชงชา แล้วก็ดื่มชา...มิได้

ระเบิดขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงบ หากแต่...ท�าให้ผู้อื่นอึดอัดตาย
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ท่ามกลางความเงียบสงบแทน

สัตว์ทั้งสี่ท่ีอยู่ข้างๆ ดื่มชาจนหลับกองรวมกันไปแล้ว...สัตว์วิเศษ

สามารถอาศัยการนอนหลับดูดซับไอวิเศษที่เกินมาได้

ส่วนสองพ่ีน้องสกุลฉู่นั้นดื่มชาวิเศษหมดไปถ้วยหน่ึงก็ไม่ดื่มอีก... 

ผูม้พีลงัวัตรไม่พอ ดูดซบัไอวิเศษมากเกินไปอย่างเฉียบพลันหาใช่เร่ืองดไีม่

ทว่าอนัทีจ่รงิพวกเขามเีป้าหมายทีส่�าคญักว่านัน่ก็คอื...แล่นเข้าไป

ท�าเนื้อแห้งเป็นเพื่อนน้องสาวในประทุนเรือ

ส่วนตัวเขานั้น ดื่มไปสามถ้วยก็พอแล้ว

หลังจากนั้นภูเขาน�้าแข็งท่ีเงียบกริบทั้งสองลูกนี้ก็ดื่มชาหมดไป 

ถ้วยแล้วถ้วยเล่า...ซ�้ายังไม่พูดอะไรแม้แต่ครึ่งค�า เฟิงเหย่ียนก็ชักอัดอ้ัน

ตันใจแล้ว

'การประลองตัดสินสุดตื่นตาตื่นใจ' ที่เขาตั้งตารอมิได้ปรากฏข้ึน

โดยสิ้นเชิง สิ่งที่ปรากฏมีเพียง 'การต่อต้านอย่างเงียบกริบ'

ไม่มีความตื่นตาตื่นใจ ไม่อลังการเลยแม้แต่น้อย

ในเวลานี้เองกลิ่นหอมเย้ายวนใจก็โชยออกมา

"ท่านตา ข้าท�าเสร็จแล้วเจ้าค่ะ"

สัตว์ทั้งสี่ที่หลับอยู่ข้างๆ มีการตอบสนองเร็วกว่าเฟิงเหยี่ยนเสียอีก 

พวกมันวิ่งแกมกระโดดมาถึงเบื้องหน้าโม่อีเหริน

"โฮ่ว" 

"อาวู้" 

"โฮก" 

"อู" 

สัตว์ทั้งสี่ต่างส่ายหัวกระดิกหาง แววตาเป็นประกายวิบวับ มอง...
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จานในมือโม่อีเหรินเป็นตาเดียว

"พรดื..." โม่อเีหรนิหวัเราะออกมาอย่างกลัน้ไม่อยู่ นางย่างเท้าเดนิอ้อม 

พวกมันไป "พวกเจ้าไปหาท่านพี่นู่น จานนี้เป็นของท่านตา"

ด้วยเหตุนี้สัตว์ท้ังสี่จึงย่ิงกระโจนตัวไปข้างหน้า ไม่ได้กินเน้ือแห้ง 

ก็จะไม่ปล่อย 'เจ้านาย' อย่างฉู่เซวียนอั๋งและฉู่เซวียนฉีไปเด็ดขาด

"ท่านตา" โม่อเีหรนินัง่ลงข้างผูเ้ป็นตา วางจานในมอืลงตรงหน้าเขา

โม่ซั่งเฉินหยิบเนื้อชิ้นหนึ่งใส่ปาก กินหมดก็พยักหน้า "อืม"

มรีสหวานและเค็มปะแล่มจากตัวเน้ือ กลิน่หอมถูกใจ เน้ือเหนียวนุม่  

เคี้ยวเพลิน ฝีมือของโม่อีเหรินก้าวหน้าไปอีกแล้ว

"ข้าท�าไว้เยอะเลย ท่านตาเอาไว้นะเจ้าคะ" โม่อีเหรินมองเห็นท่าที

ตอบสนองของท่านตาแล้วก็ย้ิมอย่างเบิกบาน จากน้ันจึงหยิบเนื้อแห้ง 

ห่อหนึ่งที่หนักอย่างน้อยสิบชั่ง* ออกมาวางลงบนมือท่านตา

โม่ซัง่เฉนิพลกิมอืทเีดยีว ห่อเนือ้แห้งก็ถกูเก็บเข้าไปในแหวนง�าของ 

ของเขา

"อีเหรินน้อย ตาก็อยากได้เหมือนกัน" เฟิงเหยี่ยนยื่นมือออกมา

ชั่วขณะท่ีเฉินกับอีเหรินน้อยคุยกันไม่ก่ีค�าเมื่อครู่นี้ เขาได้กินไป 

สองสามชิ้นแล้ว ยิ่งกินก็ยิ่งอยากกินอีก อร่อยเสียยิ่งกว่าอะไร

"ท่านตาเหยี่ยน ให้ท่านเจ้าค่ะ"

คาดไว้อยู่ก่อนแล้วว่าต้องมีสถานการณ์ท�านองนี้ โม่อีเหรินจึง 

หยิบออกมาอีกสองห่อให้ท่านตาเหยี่ยนกับไป่หลี่จิงหง

ไป่หลีจ่งิหงรบัไว้ทันท ีส�าหรบัของทีโ่ม่อีเหรนิให้เขา เขาล้วนไม่สงสยั

หรือลังเลที่จะรับเอาไว้

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมและยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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"ไฉนจึงเล็กเพียงนี้" เฟิงเหยี่ยนมองห่อเล็กที่หนักราวหกเจ็ดชั่ง 

ในมือ นึกถึงห่อใหญ่ของเฉินเมื่อครู่นี้ ในใจก็รู้สึกไม่ยุติธรรมแล้ว

"แน่นอนว่าของท่านตาต้องเป็นห่อท่ีใหญ่ที่สุดเจ้าค่ะ" โม่อีเหริน 

ยิ้มตาหยี

กตัญญูต่อท่านตาต้องท�าให้เต็มที่ โม่อีเหรินไม่กลัวท่ีจะให้ผู้อื่นรู้

แม้แต่น้อย

"อีเหรินน้อย มีหลักครองตนในสังคมบางประการที่เจ้าต้องระวัง 

เอาไว้" เฟิงเหยี่ยนกล่าวสั่งสอน "ต่อให้เจ้ามีใจล�าเอียง แต่ยามมีคนนอก

อยู่ด้วย ต่อให้เป็นการเสแสร้งก็ต้องท�าออกมา...ต้องใจกว้างต่อแขก 

ใจแคบต่อคนของตนเองสักหน่อย"

ดังน้ันห่อใหญ่ห่อนั้นจึงควรมอบให้เขา แล้วมอบห่อเล็กห่อน้ีให ้

เฉินแทน

"แต่ท่านตาเหย่ียนหาใช่คนนอกไม่ ถ้าต้องแสร้งแสดงมารยาท 

ผิวเผินพรรค์นี้ก็จอมปลอมเกินไปแล้วเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินพูดอย่างบริสุทธ์ิ

ไร้ความผิดยิ่ง

"..." เวลานี้เฟิงเหยี่ยนไม่ถือสาที่จะเป็น 'คนนอก' ชั่วครู่ชั่วยาม

"มหิน�าซ�า้หากมคีนนอกอยู่จรงิๆ...คนนอกก็คอืคนนอก จะไปส�าคญั

เท่าคนกันเองได้อย่างไร ดงันัน้จงึย่ิงไม่จ�าเป็นต้องเสแสร้งแล้ว" หลักความเหน็ 

ของโม่อีเหรินท�าให้เฟิงเหยี่ยนพ่ายแพ้ราบคาบ

ทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นโม่ซัง่เฉนิสอนสัง่มาด้วยวาจาและการกระท�า

ทั้งสิ้น โม่อีเหรินเรียนรู้ได้ดีเหลือเกิน

"อีเหรินน้อย..." เฟิงเหยี่ยนยิ่งคับแค้นใจ

ไป่หลี่จิงหงยัดชาถ้วยหนึ่งใส่มือเฟิงเหยี่ยน
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เฟิงเหยี่ยนงุนงงยิ่ง

โม่ซั่งเฉินก็ไม่เข้าใจนัก

"พรืด..." ทว่าโม่อีเหรินข�ากลิ้ง

ท่านตาเหย่ียนอึง้งันไปแล้ว ท่านตาก็ถึงกับตะลงึไปเลก็น้อยเช่นกัน 

นี่ช่าง...ไม่ง่ายเลยจริงๆ

มีเพียงสวรรค์ที่รู้ว่าการท่ีท่านตาจะสีหน้าเปลี่ยนสักทีน้ันยากมาก

เพียงไร

ไป่หลี่จิงหงยิ่งใหญ่เกรียงไกรยิ่งนัก

เฟิงเหย่ียนมองชาถ้วยนัน้ แม้ชาวิเศษจะเป็นของดี แต่ไฉนเขาถึงได้ 

มีความรู้สึกคล้ายถูกเมินเฉยอย่างไรอยู่

"เหนื่อยหรือไม่" ภูเขาน�้าแข็งไป่หลี่จิงหงเอ่ยปากในที่สุด

"ไม่เหนื่อย" ดวงตาเรียวคิ้วของโม่อีเหรินโค้งขึ้น

ถ้าแค่ท�าของกินนดิหน่อยก็เหน่ือย พลงักายกถื็อว่าย�า่แย่เกินไปแล้ว  

ต้องกลับไปฝึกที่เกาะโม่เสวียนใหม่

"อืม" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้า ก่อนรินชาให้นาง

โม่อีเหรินดื่มหมดแล้วก็มองท่านตา "ท่านตา ข้าอยากไปเดินเล่น 

บนฝั่งสักหน่อยเจ้าค่ะ"

"ไปเถอะ" โม่ซั่งเฉินพยักหน้า

"ขอบคุณท่านตาเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินส่งพวกชุดน�้าชาและใบชาให้ 

ท่านตาเหยี่ยนทั้งหมด จากนั้นก็จับมือไป่หลี่จิงหง กระโดดเบาๆ ทีเดียว

ก็พ้นจากเรือไปถึงบนฝั่ง

สองพี่น้องสกุลฉู่กับสัตว์วิเศษทั้งสี่เห็นแล้วก็ท�าท่าจะตามไปทันที

"พวกเจ้ามานี่" โม่ซั่งเฉินเอ่ย สองคนสี่สัตว์ก็กลับมานั่งที่เดิม 
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อย่างเงียบๆ

"ท่านตา พวกเรา..." ฉู ่เซวียนฉีเพ่ิงจะเปิดปาก โม่ซั่งเฉินก็พูด 

ออกมาประโยคหนึ่ง

"ทุกเรื่องมีขอบเขต ท�าเกินไปก็ไม่ดี"

"..." นี่หมายถึง...

โม่ซัง่เฉนิมองสองพ่ีน้องปราดหน่ึง สองพ่ีน้องสกุลฉู่ก็เข้าใจในทนัใด

ถึงจะอยากเป็นดวงไฟ* ก็ไม่อาจส่องแสงสว่างจ้าอยู่ตลอดได้ เช่นน้ี 

จะท�าให้คนรู้สึกระคายตาได้ง่ายๆ แล้วจะพาลดับไฟเสียเอง

กลบักันถ้าหากรกัษาความสว่างไว้ในระดบัท่ีเหมาะสม เมือ่ไม่รู้สกึ

ระคายตา คนก็จะไม่มีข้ออ้างให้ปลีกตัวจากไป และยอมรับได้ในที่สุด

เพ่ือไม่ให้ไป่หลีจ่งิหงหลอกเอาตัวคนไปอกีครัง้ ต้องรกัษาความพอเหมาะ 

ไว้ให้ได้ เช่นนี้ต่อให้ไป่หลี่จิงหงอยากจะลักพาคนไป โม่อีเหรินก็จะไม่หนี

ไปกับเขาอย่างส่งเดช

"ในเรือ่งการฝึกบ�าเพ็ญก็เป็นเช่นเดียวกัน" โม่ซัง่เฉนิเสริมอกีประโยค

พี่น้องสกุลฉู่ร้อนตัวขึ้นมาน้อยๆ ทันที

แม้ว่าสามเดือนมาน้ีจะท่องเท่ียวลงใต้มาตลอด แต่อันที่จริง 

นับตั้งแต่สู้กับซือลิ่งเทียนท่ีเมืองผิงเจิ้น พ่ีน้องสกุลฉู่ก็รู้สึกได้ว่าตนเอง 

ยังมีความสามารถไม่เพียงพอ

ด้วยอายุของพวกเขา สามารถฝึกบ�าเพ็ญได้ถึงขั้นฟ้าและผู้บัญชา

สัตว์วิเศษอาจจะนับเป็นอัจฉริยะที่พบเห็นได้น้อยแล้ว หากแต่ยอดฝีมือ

ต่อสู้กัน เคยสนใจอายุเสียที่ใด

ในขณะท่ีน้องสาวของพวกเขากลบัเอาชนะผูบ้ญัชาสตัว์วิเศษระดบัเก้า 

* ค�าว่า 'ดวงไฟ' ในภาษาจีนเปรียบเปรยถึงบุคคลท่ีสามท่ีเข้าไปขัดขวางเวลาคู่รักอยู่ด้วยกัน ความหมาย 

คล้ายค�าว่าก้างขวางคอของไทย
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ได้อย่างง่ายดาย และย่ิงสามารถต่อกรกับซอืลิง่เทียนท่ีลึกล�า้มิอาจหย่ังได้ 

อีกด้วย

หากต้องการปกป้องน้องสาวก็จ�าต้องบากบั่นพากเพียร ยกระดับ

พลังแก่นแท้ของตนเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ

ดังน้ันแม้ยามกลางวันพวกเขาจะตามอยู่ข้างกายโม่อีเหริน แต ่

ยามกลางคืนหลังกลับเข้าห้อง ถ้ามิใช่นั่งสมาธิฝึกบ�าเพ็ญทั้งคืนก็ 

แอบออกไปฝึกกระบวนท่า

พวกเขาหลงนึกว่าตนเองปิดบังได้ดีมากแล้ว...ผลคือท่านตา 

ทราบทุกเรื่อง

เฟิงเหย่ียนมองเห็นสีหน้าท่าทีก้มหน้ารับผิดและทบทวนตนเอง

อย่างเงียบๆ ของสองพี่น้องแล้วก็นึกข�าในใจอย่างอดไม่อยู่

"เฉนิ พวกเขาสองคนท�าเช่นน้ี...ก็นบัว่าขยันหมัน่เพียร ชีแ้นะตกัเตอืน 

สักหน่อยก็พอแล้ว" เขากล้าพูดเลยว่าถ้าเฉนิยังพูดต่อไป ลกูศษิย์ของเขา

คงไม่มีหน้าพบผู้คนแล้ว

โม่ซั่งเฉินดื่มชาไปอีกถ้วยด้วยท่าทางเฉยชา จากนั้นก็มองไปยัง

สองพี่น้องอีกครั้ง "อยากยกระดับพลังแก่นแท้?"

"ขอรับ" สองพี่น้องตอบประสานเสียงกัน

"ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป การฝึกบ�าเพ็ญให้ยึดความสมดุลเป็นหลัก 

หากรู้สึกว่าตนเองใกล้จะเลื่อนขั้นแล้วก็ให้ควบคุมเอาไว้ โดยเฉพาะเจ้า" 

เขาชี้ฉู่เซวียนอั๋ง "เจ้าเคยถูกคนวางยาพิษ 'หยาดน�้าตาเทพยุทธ์' แม้จะ 

แก้พิษได้แล้ว และโม่อีเหรินก็ได้ให้เคล็ดวิชาต่อสู้และฝึกบ�าเพ็ญท่ี 

ต่างจากเดิมแก่เจ้าแล้ว ทว่าพ้ืนฐานไม่มั่นคง ภัยแฝงมีแต่จะใหญ่ข้ึน 

สถานเบาก็ไม่อาจเลื่อนขั้น สถานหนักก็ธาตุไฟเข้าแทรก เรื่องเหล่านี ้
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เจ้าสมควรรู้"

ฉู่เซวียนอั๋งสะท้านเฮือกก่อนพยักหน้า "เซวียนอั๋งทราบแล้วขอรับ" 

"เคยยืนอยู่จุดสูง วันหน่ึงต้องมาเริ่มต้นใหม่ แม้กระบวนการจะ

ล�าบากยากเย็น แต่ถ้าสามารถรกัษาสภาพจติใจให้มัน่คงและผ่านด่านนี้

ไปได้ เจ้าก็จะขึ้นไปได้สูงกว่าเดิม"

ฉู่เซวียนอั๋งนิ่งเงียบไปชั่วขณะ แล้วถึงเงยหน้าขึ้นมา "ข้าเข้าใจแล้ว 

ขอบคุณท่านตาขอรับ"

เขาเคยเป็นอัจฉรยิะทีผู่อ้ืน่กล่าวขาน เคยเป็นผูส้บืทอดท่ีวงศ์ตระกูล

ให้ความส�าคญั แต่ยามถูกพิษในคราน้ัน นอกจากได้ท�าลายการฝึกบ�าเพ็ญ 

ของเขาลงแล้ว ยังโจมตีมาถึงจิตใจของเขาเช่นกัน

แม้จะให้ความส�าคญักับเขา แต่ในใจของบดิาและผูอ้าวุโสในตระกูล  

เรื่องที่ส�าคัญกว่าเขามีมากเหลือเกิน เมื่อเกิดการขัดแย้งกัน ถึงจะเป็น 

บุตรชายแท้ๆ ก็ยังสละทิ้งได้

ทว่าบนโลกนี้กลับมีคนสองคนที่ไม่มีวันละทิ้งเขา

ขณะท่ีเขาคดิไม่ถงึ โม่อเีหรนิกับฉูเ่ซวียนฉไีด้ช่วยเขากลับมา โม่อเีหรนิ 

ไม่เพียงแก้พิษให้เขา ยังมอบเคล็ดวิชาต่อสู้ที่ต่างจากเดิมให้เขาด้วย  

ฉู ่เซวียนอั๋งรู ้ว่าขอเพียงตนเองพยายามฝึกบ�าเพ็ญ การจะกลับมาม ี

พลังแก่นแท้เท่าเมื่อก่อน หรือแม้กระทั่งเหนือกว่าเมื่อก่อนเป็นเร่ืองที ่

ขึน้อยู่กับความช้าเรว็เท่านัน้ หากแต่ขณะอยู่ทีเ่มอืงผงิเจิน้เขากลบัใจร้อน 

กลวัว่าตนเองไม่มพีลงัแก่นแท้แล้วจะปกป้องน้องชายไม่ได้ ยามอนัตราย 

มาเยือนก็จะปกป้องน้องสาวไม่ได้...

ความหุนหัน ความไม่มั่นคง ความเร่งร้อน ล้วนเป็นข้อห้ามใหญ ่

ในการฝึกบ�าเพ็ญ
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หากมิใช่เมืองผิงเจิ้นไม่ได้ปรากฏสถานการณ์คับขัน เกรงว่าเขา

คงจะธาตุไฟเข้าแทรกไปแล้ว

โม่ซั่งเฉินมองเขาอีกอึดใจหน่ึง ก่อนจะกล่าวอีกประโยค "จะฝึก

บ�าเพ็ญ อันดับแรกต้องฝึกใจเสียก่อน"

"ขอรับท่านตา" ฉู่เซวียนอั๋งพยักหน้าอย่างให้ความเคารพ

คราวนีโ้ม่ซัง่เฉนิถึงได้เลกิมองเขาพลางกล่าวเรียบๆ ว่า "ถ้าไม่อยาก

อยู่ที่แผ่นดินใหญ่ก็ตามข้ากลับไปเกาะโม่เสวียนแล้วกัน"

"ข้าก็จะไปด้วย!" ฉูเ่ซวียนอัง๋กับฉูเ่ซวยีนฉยัีงไม่ทันพูดอะไร เฟิงเหย่ียน 

ก็แสดงท่าทีทันควัน

พอคดิถึงว่านับแต่น้ีจะได้กินอาหารท่ีอเีหรนิน้อยท�าทกุวนั เฟิงเหย่ียน 

ก็รู้สึกว่าน�้าลายของตนจะไหลออกมาแล้ว

สองพี่น้องมองตากันพลางเอ่ยตอบ

"เซวียนอั๋งฟังท่านตาขอรับ"

"เซวียนฉีฟังท่านตาขอรับ"

"อืม" โม่ซั่งเฉินพยักหน้าให้เพียงสองพี่น้อง

เฟิงเหยี่ยนไม่พอใจแล้ว "เฉิน ข้าก็จะไปด้วย"

โม่ซั่งเฉินไม่พูดและไม่มองเขาสักนิด

"เฉิน ข้าก็จะไปด้วย!" เฟิงเหยี่ยนพูดอีกรอบ

พอเห็นโม่ซั่งเฉินยังไม่น�าพาเขา เฟิงเหย่ียนก็เร่ิมพูดพร�่า "ข้าก็จะ 

ไปด้วย ข้าก็จะไปด้วย ข้าก็จะไป..."

เฟิงเหย่ียนพูดพร�่าโดยตลอดจนไม่ได้สังเกตเห็นว่าสองพ่ีน้องที่ 

ด้านข้างกลายเป็นหินไปแล้ว

ตาลุงรูปงามท่ีพูดพร�่าไม่หยุดผู้น้ีคือ 'อาจารย์ของเขา' ผู้อาวุโส 
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เฟิงเหย่ียนแห่งสมาคมผูค้รองสตัว์วิเศษผูม้ชีือ่เสยีงโด่งดังในดินแดนเทพยุทธ์  

เป็นที่เล่าลือว่าสุขุมเป็นผู้ใหญ่ มีความยุติธรรม แยกแยะถูกผิดชัดเจน 

พลังแก่นแท้สูงส่งล�้าลึก และได้รับความเคารพนับถือจากคนนับไม่ถ้วน

จริงๆ น่ะหรือ

ภาพลักษณ์แตกต่างกันเกินไปแล้ว พี่น้องสกุลฉู่สับสนอยู่เล็กน้อย

ทว่าฉู่เซวียนฉียังนับว่าดีหน่อย จะอย่างไรเขาก็เคยเห็นอาจารย์ 

บ่นกระปอดกระแปดด้วยความพลุง่พล่านและไม่พอใจแต่อนัทีจ่รงิในใจ 

ดใีจย่ิงทกุครัง้เวลาได้รบัของท่ีท่านตาฝากมาจากเกาะโม่เสวยีน ส่วนบดัน้ี

นับว่าก้าวไปอีกขั้น ดังนั้นเขาจึงได้สติกลับมาเร็วกว่าพี่ชาย

"อาจารย์ ท่านตายังไม่ได้บอกว่าไม่ให้ท่านไป..." เขาเอ่ยเตือนเสียงเบา

เฟิงเหย่ียนที่พูดพร�่าพลันได้ยินวาจานี้ จริงด้วย! เฉินไม่ได้บอกว่า

ไม่ได้ ก็แสดงว่าอนุญาตแล้ว

"แค่กๆ" เขาหยุดพูดพร�่าและหยุดสีหน้าคับแค้นบิดพลิ้วลงทันควัน 

ก่อนจะจัดสาบเสื้อนั่งตัวตรง แสดงบุคลิกท่าทางของผู้วิเศษออกมา  

"อะแฮ่ม พวกเจ้าสองคนกลับไปนั่งสมาธิที่ห้องก่อน" 

"..." สองพ่ีน้องต่างก็อึง้งัน นีเ่ขาจะเปลีย่นท่าทีเรว็เกินไปแล้วหรอืไม่

เฟิงเหยี่ยนมองเห็นคนเซ่อทั้งสองก็พูดออกมาชัดๆ เสียเลย

"ท่านตาเจ้าบอกว่าพวกเจ้าฝึกบ�าเพ็ญเร็วเกินไป รากฐานไม่มั่นคง 

ชาที่อีเหรินน้อยชงมีฤทธ์ิช่วยให้จิตใจสงบ เช่นน้ีพวกเจ้ายังไม่เข้าใจ 

อีกหรือ"

โม่อเีหรนิมองสภาวะของท้ังสองคนออกนานแล้ว แต่กลับไม่สะดวก

จะพูดอะไร ด้วยกลัวว่าพ่ีชายทั้งสองจะละอายใจหนักขึ้นจนทิ้งเป็น 

ปมในใจ
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ส่วนท่านตาที่แม้ภายนอกจะดูไม่ออก แต่อันที่จริงรักหลานสาว 

ย่ิงกว่าแก้วตาดวงใจอย่างเฉินผู้น้ีก็ทนเห็นหลานสาวเป็นห่วงเป็นใย 

เป็นกังวลต่อไปไม่ได้จริงๆ จึงเอ่ยปากพูดเสียเลย

ฉูเ่ซวียนอัง๋กับฉูเ่ซวียนฉเีงียบไป ก่อนจะสบตากันอกีคร้ัง แล้วยืนข้ึน 

พร้อมกัน "ท่านตา พวกข้าขอตัวกลับห้องก่อนขอรับ"

จากนั้นทั้งสองก็กลับเข้าไปในประทุนเรือ

เฟิงเหย่ียนพอใจมาก ลกูศิษย์ของเขาสอนง่ายย่ิง พ่ีชายของลูกศษิย์

ก็สอนง่ายเช่นกัน ดียิ่งนัก

ทว่าอันที่จริงให้พูดยืดพูดยาวมากเพียงไร ในใจพ่ีน้องสกุลฉู่ก็มี

ถ้อยค�าเพียงประโยคเดยีวคอื 'ไม่อาจปล่อยให้น้องสาวเป็นกังวลแทนได้'

เรียบง่ายเพียงเท่านี้เอง พวกเขากลับถึงห้องก็สงบใจฝึกบ�าเพ็ญ

ความจรงิข้อน้ีเฟิงเหย่ียนย่อมจะไม่รู ้เขารูส้กึเพียงว่าความเหน่ือยยาก 

ล�าบากใจของตนเองมิได้สูญเปล่า ประเสริฐยิ่งนัก

ทว่าพอผูน้้อยทัง้สองจากไปแล้ว เฟิงเหย่ียนก็ขยับไปใกล้สหายสนทิ

ทันที "เฉิน ท่านแปลกไป"

โม่ซั่งเฉินไม่มีการตอบสนองใด

"ท่านไม่เคยสนใจเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองมาแต่ไหนแต่ไร"

ต่อให้พ่ีน้องสกุลฉูน่บัได้ว่าเป็นหลานชายของเขาเช่นกนั แต่โม่ซัง่เฉนิ 

เป็นผู้ใด อาศัยแค่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็ควบคุมท่าทีของเขา 

ได้หรือ

ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง...แม้สายเลือดจะส�าคัญ แต่ความพอใจของ

ตัวโม่ซั่งเฉินนั้นส�าคัญยิ่งกว่า

หากให้เฟิงเหยี่ยนกล่าวโดยพิจารณาจากมิตรภาพนับสิบๆ ปีกับ 
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โม่ซั่งเฉิน โม่ซั่งเฉินก็คือตาแก่ที่เอาแต่ใจถึงขีดสุดผู้หนึ่ง!

ก็ได้ เป็นตาแก่รูปงาม เอ่อ...ตาลุงรูปงาม

หากแต่ค�าพูดนี้เขากล้าตะโกนร้องแค่ในใจ ไม่กล้าพูดออกมา 

อย่างเด็ดขาด

โม่ซัง่เฉนิไม่มคีวามสนใจต่อความเคลือ่นไหวภายในใจของเฟิงเหย่ียน 

โดยสิน้เชงิ เพียงแต่ดืม่ชาด้วยท่าทางสบายๆ ไม่รบีร้อนไปอกีถ้วย กินเนือ้แห้ง 

ที่หลานสาวของตนท�ามาให้ จากนั้นก็กล่าวอีกประโยค

"หลังจากนี้อีเหรินจะต้องการผู้คุ้มกัน"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกลับไปถึงตระกูลเฟิ่ง

ทีบ่อกว่าอยากเดนิเล่นบนถนนของเมอืงอิง้สุย่ นัน่มใิช่เรือ่งหลอกลวง

โม่อเีหรนิจงูไป่หลีจ่งิหงข้ึนฝ่ังได้ก็พุ่งตรงไปท่ีร้านหนังสอืทีใ่กล้ทีส่ดุ 

หยิบรายชือ่หนงัสอืมาด ูแล้วกวาดตามองหาเล่มทียั่งไม่เคยอ่าน ก่อนจะ

จ่ายเงินและยัดใส่ในกระเป๋าวิเศษทั้งหมด จากนั้นก็ถือออกมา

อีกทัง้นางยังพุ่งตวัไปร้านถัดไปโดยไม่สนใจคนงานร้านผูน่้าสงสาร

ที่ถูกจ�านวนหนังสือที่นางซื้อท�าให้ตกใจจนอากปักริิยาแข็งทื่อเหมือนกบั

หุ่นไม้

ร้านนี้ขายของใช้ที่เก่ียวข้องกับพวกเครื่องเขียนและศิลาบันทึก 

โดยเฉพาะ

โม่อีเหรินเดินเข้าประตูมาได้ก็ซื้อของไปกองใหญ่เช่นเดียวกัน  

จากนั้นก็ท่องค�าว่า 'เก็บ' ในใจ ใส่ข้าวของเข้าไปในกระเป๋าวิเศษอีกใบ 

ก่อนจะจ่ายเงินแล้วเดินออกจากร้าน

ร้านถัดมาเป็นร้านสมุนไพร นางโกยสมุนไพรที่ถูกใจมาอีกครั้ง 
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แล้วจากมา

ร้านถัดจากนั้นเป็นร้านอาวุธ แน่นอนว่ามิใช่จะซื้ออาวุธ แต่อยาก

หาดูว่ามีวัตถุดิบดีๆ อะไรหรือไม่

ผลคือ...ไม่มี

โม่อีเหรินก็มิได้ผิดหวัง วัตถุดิบชั้นดีเดิมทีก็หายาก ไม่จ�าเป็นต้อง

คาดหวังมากเกินไป หลังจากน้ีก็ถึงเวลากินขนม นางจะได้เดินเล่น 

เรื่อยเปื่อยแล้ว

ยามราตรขีองเมอืงอิง้สุย่ เนือ่งจากการขนส่งทางน�า้มคีวามพัฒนา 

อกีทัง้ทวิทัศน์ยามราตรขีองแม่น�า้ก็งดงาม ดงันัน้แม้ประตเูมอืงจะปิดเรว็ 

แต่ร้านรวงต่างๆ กลับยังเปิดกันถึงดึกดื่น

เมืองท่ัวไปพอถึงยามซวี* ก็มีค�าสั่งห้ามออกนอกเคหสถานแล้ว  

แต่ที่เมืองอิ้งสุ่ย ทุกวันหากยังไม่ถึงยามจื่อ** ก็จะยังคึกคักไม่หยุด

สายลมยามราตรเีย็นอยู่เลก็น้อย เน่ืองจากขณะพัดผ่านแม่น�า้อิง้ชวน 

ก็ได้น�าพาไอน�้ามาด้วยบางๆ

เรือบนแม่น�้าอิ้งชวนมีทั้งที่แล่นและหยุดจอด ประดับให้แม่น�้า 

ทั้งสายสว่างไสวน่าประทับใจ

ส่วนร้านค้าและหาบเร่แผงลอยสองฝั่งตลิ่งน้ี พอมองเห็นเรือและ

ผู้คนที่สัญจรไปมาก็พากันร้องขายของอย่างคึกคักอบอุ่น

ท่ามกลางผู้คนที่ขวักไขว่ไปมาไม่ขาดสายกลับมีเงาร่างสองร่าง 

ที่ดึงดูดความสนใจของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

เงาร่างสูงใหญ่ในชุดสีม่วง ท่าทางหล่อเหลาเย็นชา สูงศักดิ ์

โดยธรรมชาติ ทั้งๆ ที่เดินอยู่บนถนนแต่กลับไม่มองผู้ใด มอบความสนใจ

* ยามซวี คือช่วงเวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น.

** ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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ให้เพียงเงาร่างเล็กอ้อนแอ้นข้างกาย

ด้านเงาร่างเลก็อ้อนแอ้นในชดุสชีมพูกม็ผีวิขาวปานกระเบือ้งเคลอืบ  

ท่วงทเีป็นธรรมชาติ เรยีวค้ิวและดวงตาโค้งแย้มย้ิมได้น่ารักใสซือ่ ระหว่าง

ที่กินก็ไม่ลืมจะแบ่งให้เงาร่างสูงใหญ่ที่ข้างกายได้กินด้วย

คนท้ังสองเดินด้วยกัน ความสนใจของนางล้วนอยู่ที่ร้านค้าและ

หาบเร่แผงลอย โชคดีท่ีมือจับเขาไว้ไม่ปล่อย ดังนั้นถึงจะไม่มองทางก็ 

ไม่มีทางชนผู้อื่น

ครัน้เดนิเล่นได้สดุถนนทัง้สาย โม่อเีหรนิก็มคีวามรูส้กึปลืม้ใจอย่างมาก  

นางคิดถึงว่ายังมีหนังสืออีกไม่น้อยให้อ่าน ยังมีของอีกไม่น้อยให้ศึกษา 

เพียงเท่านี้นางก็ยิ้มตาหยีแล้ว

สองฝั่งแม่น�้าอิ้งชวนล้วนเป็นเขตถนนอันครึกครื้น บัดน้ีเดินมา 

สดุถนนฝ่ังหน่ึงกเ็จอสะพานโค้งเชือ่มกับฝ่ังตรงข้ามอยู่ทีเ่บือ้งหน้า โม่อเีหรนิ 

จึงพูดขึ้นทันที "จิงหง พวกเราไปอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเถอะ"

"ได้" ความต้องการของโม่อีเหริน ไป่หลี่จิงหงไม่มีทางปฏิเสธ

ครั้นคนทั้งสองข้ามสะพานแล้วเดินชมร้านค้าและหาบเร่แผงลอย

ที่อยู่อีกฝั่งจนหมด ในกระเป๋าวิเศษของโม่อีเหรินก็มี 'อาวุธยุทโธปกรณ์' 

เพิ่มมาอีกไม่น้อย

และตั้งแต่ต้นจนจบไป่หลี่จิงหงมิได้ซื้อสิ่งใดเลย เพียงแต่รับหน้าที่

เดินเล่นเป็นเพ่ือนและคอยดูทางให้เท่านั้น อีกท้ังยังมองดูสีหน้าย้ิมแย้ม

ของนางโดยมิได้ร�าคาญอย่างสิ้นเชิง

แม้จะไม่อาจเข้าใจได้ว่าการเดนิเล่นและซือ้ของเย่ียงนีม้อีะไรน่าสนกุ  

ทว่าสีหน้าท่าทางของนางดูเบิกบานมากโดยตลอด ดังน้ันเขาจึงถามว่า 

"ชอบหรือ"
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"อื้ม" นางพยักหน้า รั้งสายตากลับมาจากหาบเร่แผงลอยย้ายมา

มองเขา "ตอนยังเลก็สขุภาพร่างกายไม่ด ีท�าได้เพียงนอนอยู่ในห้อง เวลานัน้ 

ความปรารถนาของข้ากค็อื...สกัวนัหนึง่หากสามารถแขง็แรงขึน้ได้ ข้าจะ

ออกไปเดินเล่นให้ทั่ว ชมดูทิวทัศน์อันงดงามให้มาก กินของอร่อยให้มาก 

ท�าเรื่องสนุกให้มาก ซื้อของที่ชอบให้มาก"

ทั้งหมดเป็นความปรารถนาท่ีมิได้มีอุดมการณ์กว้างไกลและมิได้

สร้างประโยชน์ใดๆ ต่อมนุษย์โดยสิ้นเชิง มีเพียงเรื่องเล่นสนุกเท่านั้นเอง 

หากแต่ไป่หลี่จิงหงกลับพยักหน้า "ข้าจะท�าเป็นเพื่อนเจ้า"

โม่อีเหรินมองเขาอย่างประหลาดใจอยู่เล็กๆ

"ข้าจะท�าเป็นเพื่อนเจ้าเอง" ไป่หลี่จิงหงย�้าอีกรอบ

ไม่ว่านางอยากท�าอะไร นางต้องการไปที่ใด เขาก็จะท�าจะไปเป็น

เพื่อนนางทั้งหมด

โม่อีเหรนิคดิเลก็น้อย ก่อนจะหวัเราะเบาๆ "เช่นนัน้ถ้าข้าอยากกลบั

เกาะโม่เสวียนแล้วไม่ออกมาอีกเล่า"

"ข้าก็จะไปกับเจ้า" เขาไม่มีความลังเลใดๆ

"ท่านไม่ต้องกลับเกาะหุนหรือไร"

ไป่หลีจ่งิหงชะงักไปเลก็น้อยก่อนจะเอ่ยตอบ "ไม่ต้อง" มบีดิาของเขา 

อยู่ เขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร

"เช่นนี้จะดีหรือ" โม่อีเหรินเอียงศีรษะ สีหน้าวุ่นวายใจอยู่สักหน่อย

ท่านพ่อของจิงหงจะรู้สึกหรือไม่ว่าถูกนางแย่งบุตรชายไป

แม้ว่านับแต่โบราณมาแม่สามีลูกสะใภ้จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน  

แต่ก็ไม่เคยมีใครบอกว่าพ่อสามีลูกสะใภ้ไม่ใช่ไม้เบื่อไม้เมากัน เอ่อ... 

พวกนางยังไม่ได้แต่งงานกนั นางก็ไม่นับเป็นลกูสะใภ้ ทว่าก็ใกล้เคยีงแล้ว
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"ดสี ิวางใจเถอะ ไม่มเีรือ่งอะไรหรอก" ไป่หลีจ่งิหงมองสหีน้าท่าทาง

ของนางเข้าใจ จึงโอบนางไว้แล้วตบปลอบเบาๆ

ต่อให้มีเรื่องอะไร เขาจะจัดการเอง

"เป็นบรุษุ ไม่ว่าจะประสบเรือ่งอะไรก็ไม่มเีหตผุลทีจ่ะปล่อยให้สตรี

แบกรับไว้เอง"

"พรืด..." โม่อีเหรินหัวเราะออกมา ก่อนโอบตอบไป่หล่ีจิงหง "ก็ได้ 

จะไม่มีเรื่องอะไร ต่อให้มี พวกเราก็แบกรับด้วยกัน"

ไป่หลี่จิงหงดูไม่ใคร่พอใจนัก "ข้าแบกรับเอง" นี่เป็นการยืนกราน 

ของบุรุษ แค่ปกป้องสตรีของตน เขาจะต้องท�าให้ได้

"ด้วยกัน" นางยืนกราน จากนั้นก็ส�าทับอีกประโยค "ยกเว้นท่านตา"

หากคนทั้งสองต้องการอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าประสบเรื่องอะไรก็จะต้อง

เผชิญหน้าด้วยกัน...แน่นอนว่ายกเว้นเรื่องการทดสอบของท่านตานาง

นางเคารพรักท่านตา จึงไม่อยากอกตัญญูต่อเขา 'กินบนเรือน ขี้รด

บนหลังคา' อะไรนั่น ชวนให้เสียความรู้สึกเหลือเกิน

อีกท้ังนางเองก็เชื่อว่าท่านตาไม่มีทางตัดสินใจท�าเรื่องท่ีท�าให้นาง

เสียใจออกมาแน่นอน

อย่างมากที่สุดก็แค่ท�าให้ล�าบากใจเล็กๆ

เรื่องนี้...ไป่หลี่จิงหงก็รับไปแล้วกัน เพราะว่าเขาคือคนท่ีต้องการ

หลอกเอาตัวนาง

คนหน่ึงคอืท่านตา อีกคนคือบุรษุทีต่นชมชอบ โม่อเีหรินมสัีงหรณ์ว่า 

วันหน้านางจะมเีกียรติอย่างมาก จะได้ซาบซึง้อย่างไม่หยุดหย่อนว่าอะไร

เรียกว่า 'ถูกหนีบอยู่ระหว่างความชอบและความระทมใจ'

ทว่าเมื่อคิดจากอีกมุม นี่ก็เป็นความสุขและความโชคดีของนาง 
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เช่นกัน

บนโลกน้ีมบีรุษุทีใ่ห้ความส�าคัญกบันางอยู่ถึงสอง...ไม่ส ิสีค่น น่ีเป็น

บุญวาสนาของนาง จะต้องทะนุถนอมให้ดี

"ข้าจะท�าให้เขาเห็นด้วย" ไป่หลี่จิงหงกล่าวอย่างเอาจริงเอาจังยิ่ง

"จะไม่โมโห?"

"ไม่"

"ถ้าเกิดต้องใช้เวลาหลายปีมากเล่า" เห็นได้ชดัย่ิงว่าท่านตาไม่อยาก

ให้นางแต่งงานเร็วๆ นี้แน่

แม้ว่านางเองก็รู้สึกว่าตนเองยังเด็กเช่นกัน...หากเป็นชาติก่อน  

ด้วยอายุในตอนนีข้องนางก็เพ่ิงจะข้ึนมธัยมปลายเท่านัน้ แต่งงานในเวลา

เช่นนี้ ยังคงน่า...อิหลักอิเหลื่ออยู่บ้างจริงๆ

"ต่อให้ต้องใช้เวลาหลายปี เจ้าก็เป็นของข้าเช่นเดิม ข้าจะแต่งงาน

กับเจ้า เจ้าก็แต่งงานได้แค่กับข้าคนเดียว"

สามารถแต่งงานโดยเร็วได้ย่อมดีย่ิง แต่ถึงจะต้องใช้เวลาหลายปี 

เขาก็ยังจะแต่งกับนาง

ไม่มีข้อสรุปอื่น

กล่าววาจานี้จบ ไป่หลี่จิงหงก็ยังมองดูนางอย่างจริงจังตั้งใจ  

ตาไม่กะพรบิ สหีน้าไม่เปลีย่น ความหมายคอื 'รบีพูดมาเรว็ว่าเจ้าเองก็จะ

แต่งงานกับข้าคนเดียวเช่นกัน'

เขารอคอยให้นางเป็นฝ่ายเอ่ยออกมาเองอย่างจริงจังตั้งใจ

"พรืด..." โม่อีเหรินหัวเราะพรืดออกมาเสียงหนึ่งอย่างสุดจะกลั้น

นางไม่เคยคิดเลยว่าไป่หลี่จิงหงที่ท้ังเย็นชาทั้งเย่อหย่ิงทั้งเคร่งขรึม

และเหมือนภูเขาน�้าแข็งมาโดยตลอดก็มีสีหน้า 'น่ารักน่าหยิก' ถึงเพียงนี้
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ได้เช่นกัน

น่ารักกว่าลูกสุนัขที่เพิ่งเกิดเสียอีก!

จิงหง ลูกสุนัข? พรืด...

พอเห็นนางหัวเราะจนหยุดไม่อยู่ ไป่หลี่จิงหงก็ฉงนสนเท่ห์อยู่บ้าง 

แต่ก็มิได้ขยับ ยังคงมองนางต่อไป

สีหน้าท่าทางนี้ยิ่งน่ารักน่าหยิกกว่าเดิมเสียอีก

โม่อีเหรินหัวเราะหนักจนหยุดไม่ได้ยิ่งกว่าเดิม

ไป่หลี่จิงหงมองไปมองมากลับพลันย่ืนมือออกมาปัดเส้นผมที่ 

ปลิวอยู่ข้างแก้มนาง จากนั้นก็จ้องมองกลีบปากอ่อนนุ่มชุ่มฉ�่าที่นาง 

กัดไว้ด้วยต้องการกลั้นเสียงหัวเราะ

โม่อีเหรินพลันมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดี จึงเงยหน้าข้ึนอย่างงงงัน 

อยู่บ้าง

ไป่หลีจ่งิหงโอบเอวนางไว้ทนัท ีขณะก�าลงัโน้มตวัลงมา ท่าทางกลับ

เปลี่ยนไปในฉับพลัน

"ออกมา!"
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กลางยามไฮ่* ปลายถนนข้างหนึ่งของแม่น�้าอิ้งชวน

แม้จะยังไม่ถึงเวลาทีต่ลาดกลางคนืจะเก็บร้าน แต่อกีเพียงครึง่ชัว่ยาม**  

ก็จะถึงยามจ่ือแล้ว สองฝ่ังแม่น�า้อิง้ชวนทีเ่ดมิทีครกึครืน้จงึค่อยๆ มคีนซาลง

แม้บนถนนจะยังมไีฟสว่างจ้า มคีนสญัจรไปมา แต่สถานทีท่ี่ครกึครืน้ 

อย่างแท้จริงได้ย้ายจากถนนไปยังร้านน�้าชาและหอสุราแต่ละแห่งแล้ว 

หาบเร่แผงลอยส่วนน้อยก็เริ่มเตรียมตัวเก็บแผงกันแล้ว

ส่วนทีป่ลายถนนทัง้หน้าหลังมีหาบเรแ่ผงลอยน้อย คนทีห่ยดุฝีเท้า

อยู่ตรงนั้นก็ยิ่งมีน้อย คนส่วนใหญ่ล้วนเพียงเดินผ่านแล้วก็เลี้ยวผ่านไป

ต�าแหน่งทีไ่ป่หลีจ่งิหงกับโม่อเีหรนิอยู่ในขณะนีแ้ทบจะไม่มใีครอืน่ 

ครั้นไป่หลี่จิงหงตวาดเสียงเย็น ในเวลานี้จึงได้ยินชัดเจน

พอเสยีงตวาดจบลง เงาร่างสองสายก็ปรากฏขึน้เบือ้งหน้าไป่หลีจ่งิหง 

3

* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.

** ชั่วยาม คือหน่วยเวลาโบราณของจีน หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับหนึ่งชั่วโมง
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อย่างรวดเร็ว ก่อนจะคารวะอย่างเคารพนบนอบ

"เฮยอวี่คารวะประมุขน้อย"

"ซย่าอวี่คารวะคุณชาย" 

สองเสียง เสียงหนึ่งเข้ม เสียงหน่ึงนุ่มเบา ค้อมตัวท�าความเคารพ

พร้อมกัน

"มีธุระอะไร" ไป่หลี่จิงหงมองพวกเขาอย่างเยียบเย็น ทว่ามือที่ 

โอบบั้นเอวโม่อีเหรินหาได้คลายออกไม่

แม้น�้าเสียงนั้นจะเนิบเบา แต่เฮยอว่ีและซย่าอวี่กลับรู้สึกได้ถึง 

ความเย็นเยียบ

เฮยอว่ีพอจะเข้าใจนิสัยใจคอของประมุขน้อยอยู่ไม่มากก็น้อย  

ย่อมรู้ว่านี่หมายความว่าประมุขน้อยไม่พอใจแล้ว จึงยืนอยู่ข้างๆ ด้วย

ท่าทีนบนอบทันทีโดยไม่กล้าพูดมาก

ในขณะท่ีซย่าอว่ีกลบัมไิด้กลวัเกรงมากเพียงน้ัน นางเงยหน้าข้ึนมอง

ใบหน้าทีห่ล่อเหลาเย็นยะเยือกของคณุชายตรงๆ กลวัอยู่บ้าง แต่ท่ีมากกว่า 

กลับเป็นอาการใจเต้นตึกๆ

คิดไม่ถึงว่า...คุณชายจะหล่อเหลาถึงเพียงนี้ เทียบกับ...คุณชาย

ท่านนั้นแล้วมิได้ด้อยกว่าเลยสักนิด

ซย่าอวี่สงบใจให้เยือกเย็น ก่อนเอ่ยปากพูดด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน

"ฮูหยินคิดถึงคุณชาย ซย่าอวี่รับค�าสั่งจากฮูหยินมาเชิญคุณชาย

กลับเรือนเจ้าค่ะ"

ไป่หลีจ่งิหงกลบัคล้ายว่าไม่ได้ยินทีน่างพูด สายตามองไปทางเฮยอว่ี

เฮยอวี่กัดฟันเอ่ยปากกล่าว "ฮูหยินกลับถึงเกาะ ท่านประมุขสั่งให้

เฮยอวี่พาแม่นางซย่าอวี่มาหาประมุขน้อย เชิญให้ประมุขน้อยกลับเกาะ
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ในทันทีขอรับ"

ได้ยินค�าว่า 'ฮหูยิน' ไป่หลีจ่งิหงก็มไิด้มกีารเปลีย่นแปลงทางอารมณ์  

เพียงแต่กวาดตามองเฮยอวี่อย่างเรียบเฉยปราดหนึ่ง

เฮยอวี่รู้สึกว่ามีความหนาวเย็นปัดผ่านร่างในทันที

"ไปบอกท่านพ่อ ข้ายังมีธุระ"

ดังนั้นเฮยอวี่มาจากทางใดก็กลับไปทางนั้นแล้วกัน

"เรื่องนี้..." เฮยอวี่ลังเล

ซย่าอว่ีจงึเอ่ยปากขึน้อกี "คณุชาย ฮหูยินไม่ได้พบคณุชายเนิน่นาน 

คดิถึงท่านมากมาโดยตลอด ขอคณุชายโปรดกลบัเกาะประเด๋ียวนี ้อย่าปล่อย 

ให้ฮูหยินพะวงหาเลยเจ้าค่ะ"

ครั้นเสียงเปล่งออกมา เฮยอวี่ก็ขยับออกห่างจากนางขึ้นอีกนิด

เวลาเดยีวกันซย่าอว่ีก็พลนัถูกพลงัรนุแรงขมุหน่ึงจูโ่จมจนลอยออกไป  

หวิดจะล้มลงพื้น

"อึก!" ซย่าอวี่ทรงตัวไว้อย่างยากล�าบาก นางกุมหน้าอกที่เจ็บปวด 

มสีหีน้าไม่อยากจะเชือ่มองไป่หลีจ่งิหงอย่างตกตะลงึ เห็นเพียงไป่หล่ีจงิหง 

ไม่แม้แต่จะขยับตัว มีเพียงชุดตัวยาวสีม่วงที่ปลิวขึ้นเบาๆ ก่อนตกกลับ

ลงมา

นี่คือ...พลังปราณ?!

แค่ใช้พลังปราณก็ท�าให้ข้าบาดเจ็บได้แล้ว?!

ซย่าอวี่ทั้งตกใจทั้งหวาดกลัว พลังแก่นแท้นี้ของคุณชาย...

ด้านไป่หลีจ่งิหงยังคงไม่มองนางแม้แต่แวบเดยีว แววตาอนัเยียบเย็น 

มองเพียงเฮยอวี่

"รีบพาคนไปเสีย"
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"ขอรบัประมขุน้อย" เฮยอวีต่อบรบัอย่างเคารพนบนอบทันท ีกล่าวจบ 

เขาก็ก้าวเท้ายาวเดินไปหาซย่าอวี่ พอมือคว้าตัวได้ก็ท�าท่าจะจากไป...

"ไม่ได้!" ซย่าอวี่ดึงตัวเฮยอวี่ไว้ นางไอเบาๆ ทีหนึ่งก่อนพูดยืนกราน 

"ฮูหยินก�าชับมาแล้วว่าจะต้องเชิญคุณชายกลับไปให้ได้"

"ท่านประมขุเพียงให้ข้าพาเจ้ามาพบประมขุน้อย ส�าหรบัค�าสัง่ของ

ประมุขน้อย ข้าจ�าต้องปฏิบัติตาม" 

น�้าเสียงแข็งกร้าวของเฮยอวี่ท�าให้ซย่าอวี่อยากฟาดเขานัก ซย่าอวี่

เน้นย�้า "ฮูหยินต้องการให้คุณชายกลับไปก็เพราะหวังดีต่อคุณชาย" 

"การตัดสินใจของประมุขน้อยไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้" เห็นได้ชัด

ว่าเฮยอวี่ค่อนข้างเข้าใจอุปนิสัยของไป่หลี่จิงหง

"เฮยอว่ี เจ้าพึงต้องรู้ว่าค�าสั่งของฮูหยินน้ันมิอาจขัดได้" ซย่าอวี ่

เอ่ยเสียงเย็น

"เจ้านายของข้าคือท่านประมุข ส่วนประมุขน้อยคือประมุขน้อย"  

เฮยอว่ีมีสีหน้าเข้มขึ้น ส�าหรับฮูหยินน้ันเขามีความเคารพให้ตามสมควร  

หากแต่เขาฟังแค่ค�าสั่งของท่านประมุขเกาะและประมุขน้อยเท่านั้น

"เจ้า..."

"ไป!" เฮยอวี่ตะคอกเสียงเข้ม บังคับพาตัวซย่าอวี่จากไป

"ฮูหยิน?" โม่อีเหรินเอียงศีรษะด้วยสีหน้าสงสัย

"คนทีค่ลอดข้า หรอืพูดอกีอย่างคอืนางเป็น...มารดาของข้า" ไป่หล่ีจงิหง 

ก้มหน้าลงมา สหีน้าข้องใจใคร่รูแ้ละผวิอนัขาวผ่องของนางย่ิงดเูปล่งปลัง่

เปราะบางภายใต้ความมืดยามราตรี ยั่วยวนใจเขาอย่างอธิบายไม่ถูก

ครั้นใจถูกกระตุ้น กายก็ขยับตาม ไป่หลี่จิงหงก้มหน้าลงจูบนาง

"..." โม่อีเหรินตะลึงงัน



62 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 1

นี่ๆ! ตรงนี้มันกลางถนนใหญ่นะ!

โม่อีเหรินขัดขืนเล็กน้อย ไป่หลี่จิงหงได้แต่ผละออก ทว่าดวงตา 

ยังคงจ้องมองริมฝีปากนาง สีหน้าไม่ใคร่พอใจ คับข้องใจอยู่หน่อยๆ

...คับข้องใจ?

โม่อีเหรินถลึงตาใส่เขาอย่างทั้งฉุนทั้งขัน

"รบีอธิบายมาให้รูเ้รือ่ง!" ภูเขาน�า้แขง็อย่าตบะแตก ไม่มภูีเขาน�า้แขง็

ที่ใดมีนิสัยไร้ยางอายเยี่ยงนี้

"ครัง้ล่าสดุทีข้่าได้พบนางคอืตอนข้าอายุห้าขวบ" ไป่หลีจ่งิหงเอ่ยปาก  

น�้าเสียงไม่มีขึ้นลงแม้เพียงน้อยนิด แต่เสียงพูดกลับแหบทุ้มกว่าเมื่อครู่นี้

อยู่เล็กน้อย

"ห้าขวบ?!" โม่อีเหรนิเบกิตาโต จนถึงบดัน้ี...ไม่ได้เจอกันมาสิบห้าปี 

แล้ว?!

"นาง..." ไป่หลี่จิงหงพลันขมวดคิ้วน้อยๆ ก่อนท�ามือเป็นสัญญาณ

ออกมา

ชั่วอึดใจเดียว เฮยเหยาก็ปรากฏตัว

ไป่หลีจ่งิหงออกค�าสัง่ทันควัน "ตดิต่อกับท่ีเกาะสกัหน่อย ข้าต้องการรู ้

ว่าเพราะเหตุใดจู่ๆ มารดาข้าถึงปรากฏตัว"

"ขอรับประมุขน้อย" เฮยเหยาไปจัดการทันที

"จิงหง?" อารมณ์ของเขาดูแปลกพิกล แล้วไหนจะมารดาของเขา...

จู่ๆ ก็ปรากฏตัว นี่หมายความว่าอย่างไร

ประเดี๋ยวก่อน ไป่หลี่จิงหงดูเหมือนจะไม่เคยเอ่ยถึงมารดาของเขา

มาก่อน 

นี่มัน...
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"ไม่มอีะไร พวกเรากลบักันก่อนเถอะ" ไป่หลีจ่งิหงรัง้ตวันางกลบัเรอื

"หา?" แต่ว่านางยังมีข้อสงสัยอยู่เต็มท้องเลย

ครั้นถึงยามจื่อ ความครึกครื้นบนสองฝั่งตลิ่งก็ค่อยๆ ซาลง

บนแม่น�า้อิง้ชวน เรอืทัง้หลายจอดเทยีบฝ่ัง มเีพียงเรอืสเีรยีบล�าหนึง่

ยังคงแล่นอยู่อย่างช้าๆ

สายลมยามราตรพัีดผ่านผวิแม่น�า้ น�าพาความเย็นยะเยือกมาด้วย

ไป่หลี่จิงหงยืนอยู่บนดาดฟ้าส่วนหน้าล�าเรือ ปล่อยให้ลมพัด 

ระชุดตัวยาวของตน เสื้อคลุมด้านหลังปลิวขึ้นเบาๆ ตามลม

โม่อีเหรินเดินมาถึงข้างหลังเขาอย่างเงียบเชียบ เขากลับพลัน 

ส่งเสียงออกมา

"อีเหริน"

อากัปกิริยาของโม่อเีหรนิชะงกัไปเลก็น้อย นางต่อว่าเขาอย่างท้อใจ

อยู่บ้าง "จิงหง ท่านท�าตัวไม่น่ารัก" 

ไป่หลี่จิงหงหันหลังกลับมา นัยน์ตาสีม่วงอันงดงามเยียบเย็น 

มองนางด้วยแววตาสงบนิ่ง

"ท่านรูส้กึถึงข้าได้เรว็เพียงนี ้ท�าให้ข้าหลอกให้ท่านตกใจไม่ได้ ไม่สนกุ 

เลย"

วาจาของนางท�าให้ในดวงตาของเขาปรากฏแววอบอุ่นขึ้นมา

พอเหน็เขาไม่ได้มสีหีน้าเย็นยะเยือกถึงเพียงนัน้แล้ว โม่อเีหรนิถึงได้

ยิ้มออกมา ก่อนก้าวขึ้นหน้าไปโอบเขาไว้ นางแอบอิงอยู่ในอ้อมแขนเขา 

กล่าวเบาๆ "จิงหง ภูเขาน�้าแข็งต้องมีลักษณะของภูเขาน�้าแข็งสิ" 

"หืม?"
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"ภูเขาน�า้แขง็ต้องเย็นชา เย่อหย่ิง เคร่งขรมึ ไม่อาจท�าตัวเศร้าหมองได้  

มันเสียภาพลักษณ์เกินไป"

"..." ภูเขาน�้าแข็ง? ภูเขาน�้าแข็ง?! ในสายตาของนาง ข้าเหมือน 

ภูเขาน�้าแข็งจริงๆ?!

ไป่หลี่จิงหงมีสีหน้ายุ่งยากใจอย่างหาได้ยากย่ิง ท�าให้โม่อีเหริน 

หัวเราะพรืดออกมาอย่างสุดกลั้น

ไป่หลี่จิงหงมองนางเงียบๆ

"แค่ดูเหมือนเท่านั้นเอง แต่ข้าไม่ได้รู้สึกว่าท่านเป็นภูเขาน�้าแข็ง

จริงๆ" โม่อีเหรินปลอบเขา บนใบหน้ายังคงห้ามแววขบขันไม่อยู่

ผูอ้ืน่กลวัรศัมเีย็นชาของเขา แต่อนัท่ีจรงินางไม่รูส้กึอะไรโดยสิน้เชงิ

อืม ดูเหมือนท่านตาเหย่ียนจะเคยพูดว่าท่านตาเองก็เย็นชามาก 

เช่นกัน หรือว่าเป็นเพราะนางโตมาท่ามกลาง 'รัศมีเย็นชา' ตั้งแต่เล็ก  

ดังนั้นถึงได้...เคยชินจนเป็นเรื่องปกติ

ค�าปลอบใจของนางท�าให้ไป่หลี่จิงหงยิ่งเงียบลงกว่าเก่า

ดังนั้นเขาก็ยังคงเป็นภูเขาน�้าแข็ง

"จงิหงดย่ิีง" โม่อเีหรนินับว่ากลัน้ข�าได้ในทีส่ดุ นางมองเขาด้วยสหีน้า

จริงจังพลางเอ่ยถาม "จิงหงใส่ใจความเห็นของผู้อื่นด้วยหรือ"

เขาส่ายหน้าตอบ

"เช่นนั้นก็ช่างพวกเขาสิ" นางกลับเข้าประเด็น "จิงหง ข้ามีข้อสงสัย"

"เรื่องมารดาข้า?"

"อมื" โม่อเีหรนิพยักหน้า นางมองเขาอย่างตัง้ตารอย่ิง นางอยากรูม้าก  

ไม่ได้รับค�าตอบก็นอนไม่หลับ

"หนาวหรือไม่" ไป่หลี่จิงหงลูบแก้มที่เย็นเฉียบของนาง "กลับเข้า
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ประทุนเรือจะดีกว่าหรือไม่..."

"ไม่หนาว อยู่ตรงนี้ดีแล้ว รีบบอกมาๆ"

อนัท่ีจรงิเมือ่ฝึกบ�าเพ็ญจนบรรลขุัน้ฟ้าก็จะไม่รูส้กึถึงอากาศร้อนหนาว 

มากมายแล้ว นับประสาอะไรกับพวกเขาท่ีบัดนีมิ้ใช่อยู่เพียงข้ันฟ้า ลมเย็น 

เพียงเท่านี้ไม่นับเป็นอะไรโดยสิ้นเชิง

ยามนี้นางอยากรู้เรื่องมารดาของไป่หลี่จิงหงมากกว่า

แม้ไป่หลี่จิงหงจะเอ่ยถึงบิดาของเขาน้อยมากเช่นกัน แต่อีกฝ่าย 

หาสมุนไพรหายาแก้พิษให้ผู้เป็นบิดาอย่างล�าบากล�าบนมากเพียงไร  

นางรู้ดี

บุปผากลางธาราในตอนแรกนั้นก็เป็นนางเก็บมาให้เขาเอง

แค่นี้ก็สามารถเห็นได้ว่าไป่หลี่จิงหงกับบิดารักและผูกพันกันดี

ทว่าในระหว่างนี้เขากลับไม่ได้เอ่ยถึงมารดาโดยสิ้นเชิง

เดิมทีนางนึกท�านองว่า...มารดาของไป่หลี่จิงหงไม่อยู่บนโลกแล้ว

ด้วยซ�า้ ผลคือบดัน้ีกลบัโผล่ออกมากะทนัหนัเช่นนีไ้ด้ มหิน�าซ�า้ความรู้สกึ

ระหว่างไป่หลี่จิงหงกับมารดาของเขา เห็นได้ชัดว่าไม่ได้แน่นแฟ้นอะไร

ด้วยเหตุนี้โม่อีเหรินย่อมต้องสงสัยเป็นธรรมดา

หรือว่าท่านพ่อท่านแม่ของไป่หลี่จิงหงจะไม่ได้รักกัน แต่ถูกบังคับ

ให้อยูด้่วยกัน ดงัน้ันจงึกลายเป็นคูร่กัคูแ่ค้น ท�าให้ท่านแม่ของไป่หลีจ่งิหง

พาลไม่ชอบบุตรชาย...หรืออะไรท�านองนี้

"มารดาข้ามีนามว่าไป่หลี่เยียน"

"ไป่หลี่?" แซ่เดียวกัน?!

"นางมิใช่คนของดินแดนเทพยุทธ์"

"หา?!" โม่อีเหรินเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจ
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"ดนิแดนเทพยุทธ์ อนัท่ีจรงิเลก็มาก เป็นเพียงดนิแดนระดับต�า่แห่งหนึง่  

ไอวิเศษมรีะดบัความเข้มข้นต�า่ ระดบัการฝึกบ�าเพ็ญก็ต�า่เช่นกัน ในดนิแดนน้ี 

บรรลุขั้นฟ้าได้ก็นับว่าเป็นยอดฝีมือแล้ว หากแต่ดินแดนท่ีมารดาข้าอยู่

นักยุทธ์ขั้นฟ้ามีอยู่เกลื่อนกลาด ถึงขนาดว่าราชันยุทธ์ก็ยังไม่นับเป็น 

ยอดฝีมืออะไร"

"..." นี่จะล้มล้างความรู้เดิมเกินไปแล้ว!

ในดินแดนนี้ราชันยุทธ์เป็นยอดของยอดของยอดฝีมือแล้ว แต่ใน

ดินแดนอื่นกลับไม่นับว่าเป็นยอดฝีมือ?!

เช่นนั้นต้องระดับใดถึงจะนับเป็นยอดฝีมือ

ประเดี๋ยวก่อน วิธีการพูดนี้ไฉนจึงดูเหมือนข้ออนุมานเรื่องมิติและ

ระนาบที่เคยได้ยินในชาติก่อนเลยเล่า

"ระดบัต�า่? เช่นน้ันยังมรีะดับกลางและระดับสูงอยู่อกีหรอื" โม่อเีหริน 

ถามตามสัญชาตญาณ

"เจ้ารู้?!" คราวนี้เปลี่ยนเป็นไป่หลี่จิงหงประหลาดใจแทน

"ไม่รู้ แค่เดา" โม่อีเหรินท�าสีหน้าบริสุทธิ์ไร้ความผิด

"..." ไป่หลี่จิงหงหมดค�าพูด

"เรือ่งน้ี...เดาได้ง่ายย่ิง มรีะดับต�า่ก็ต้องมรีะดับสงู มใิช่การตอบสนอง 

โดยสัญชาตญาณหรือไร"

"..." ปัญหาคือคนทั่วไปไม่มีทางมีสัญชาตญาณนึกคิดได้เพียงนี้

ส�าหรบัคนในดนิแดนเทพยุทธ์ ดนิแดนแห่งน้ีก็คอืโลกทัง้ใบ ราชนัยุทธ์ 

ก็คือจุดสูงสุดของเส้นทางการฝึกยุทธ์ ถึงขนาดที่มีคนจ�านวนมากชั่วชีวติ

ก็ยังไม่เฉยีดใกล้ระดับขัน้ราชนัยุทธ์ และก็ไม่รูว่้าเหนอืขัน้ฟ้ายังมรีะดบัขัน้ 

ราชันยุทธ์อยู่อีก
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หากแต่นางประหลาดใจเพียงประเดี๋ยวเดียวก็รับได้แล้ว มิหน�าซ�้า

ยังสามารถอนุมานจากเรื่องหน่ึงไปถึงเรื่องอื่นๆ เดาออกมาได้ว่ายังมี 

โลกอื่นอยู่อีก

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีท่าทางตั้งตารออยู่หน่อยๆ ด้วย

นี่ปกติหรือ

"จิงหง มารดาท่านเปน็คนจากดนิแดนใด" โมอ่เีหรนิถามด้วยความ

สงสัยใคร่รู้

"ดินแดนท่ีนางอยู่มีชื่อว่า 'ดินแดนแรกนภา' ท่ีนั่นสกุลไป่หล่ีเป็น

ตระกูลใหญ่ และเป็นหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ท่ีมีอ�านาจกล้าแกร่งที่สุด 

ในดินแดน"

"เช่นนั้นเหตุใดนางถึงมายังดินแดนเทพยุทธ์ ดินแดนเทพยุทธ์กับ

ดินแดนแรกนภามีการติดต่อกันหรือ"

ไป่หลี่จิงหงส่ายหน้า กดพวงแก้มท่ีถูกลมพัดจนเย็นเฉียบของนาง

เข้าในอ้อมอก แต่แล้วก็ไม่ใคร่พอใจ จึงเปลี่ยนมาโอบนางไว้ก่อนกาง 

เสื้อคลุมห่อนางไว้ทั้งตัว ส่วนตนเองก็ยืนตรงช่องลม บังลมให้นางแล้ว 

ถึงค่อยๆ กล่าวว่า "ดินแดนเทพยุทธ์กับดินแดนแรกนภาหาได้ม ี

การติดต่อกันไม่ ก่อนมารดาข้าจะมาถึง ในบันทึกสาแหรกสกุลไป่หลี่ 

มบีนัทึกไว้ว่าสกุลไป่หลีแ่ห่งเกาะหนุเป็นสาขาหนึง่ของสายตรงของตระกูล  

ภายหลังบนดินแดนเกิดอุบัติภัยใหญ่หลวง ด้วยเหตุน้ีจึงขาดการติดต่อ

กับคนในตระกูลคนอื่นไป และเป็นเช่นนี้สืบต่อมาเป็นพันๆ ปี จนกระทั่ง

มาถึงรุ่นของบิดาข้า

มารดาข้าจู่ๆ ก็มาท้าสู้กับบิดาข้า ทั้งยังเอาชนะบิดาข้าได้ด้วย 

เงื่อนไขของนางในยามนั้นก็คือต้องการแต่งงานกับบิดาข้า
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พอแต่งงานกันแล้ว นางถึงได้เปิดเผยฐานะ แม้ว่านางจะมแีซ่ว่าไป่หล่ี  

แต่อนัท่ีจรงิเป็นบุตรสาวบญุธรรมของตระกูล หาใช่คนในสกุลไป่หล่ีอย่าง

แท้จริงไม่ หลังได้รับมอบแซ่ไป่หลี่ ถึงได้กลายเป็นคุณหนูของตระกูล

เวลาน้ันนางมพีลงัแก่นแท้แขง็แกร่งย่ิง และยังมนิีสยัชอบวางอ�านาจ  

หลังแต่งงานกับบิดาข้าได้หนึ่งปีและให้ก�าเนิดข้าออกมา ในวันที่ข้าอายุ

ครบเดือน นางก็จากไป

หลงัจากนัน้ก็มาปรากฏตัวอกีครัง้ตอนท่ีข้าท�าการวัดระดบัพรสวรรค์ 

ขณะอายุห้าขวบ เมือ่พบว่าพรสวรรค์ของข้าดีย่ิงก็ตดัสนิใจจะพาตวัข้าไป

ทันที

บิดาข้าไม่ตกลง สู้กับนางไปอีกยกหนึ่ง คราวนี้คนทั้งสองเสมอกัน 

มารดาข้าไม่อาจใช้พลงัแก่นแท้ข่มคนได้ถึงได้จากไปด้วยความเดอืดดาล 

จวบจนบัดนี้ถึงกลับมาอีกครั้งอย่างกะทันหัน"

"ดังนั้น...ระหว่างบิดาและมารดาท่าน ไม่มีความรักความผูกพัน

อะไรเลย?" โม่อีเหรินฟังจนเซ่อซ่า

"ไม่มี"

"เช่นนั้นท่าน...ท่านเกลียดมารดาท่านหรือไม่"

"คนแปลกหน้า"

"..." ทว่าดจูากท่าทีของเขา ท่าทางไม่เหมอืนไม่มคีวามรักความผูกพัน 

โดยสิ้นเชิง มิเช่นนั้นมีหรือจะมายืนตากลมราตรีอยู่ตรงนี้

ความคิดของโม่อีเหรินเขียนอยู่บนใบหน้าหมดแล้ว ไป่หลี่จิงหง 

จึงยิ้มและเป็นฝ่ายอธิบายต่อ

"ข้ามาอยู่ตรงนี้เพ่ือรอรายงานจากเฮยเหยา แล้วก็เพ่ือพิจารณาดู

ว่าจะกลับเกาะหุนดีหรือไม่"
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"ท่านจะกลับไป?!"

"ถ้านางมาด้วยเจตนาไม่ดี"

ถ้อยค�ากระชับยิ่ง แต่โม่อีเหรินกลับฟังเข้าใจ

"จิงหง..." โม่อีเหรินไม่รู้ว่าควรพูดอะไร

แม้ไป่หลี่จิงหงจะไม่ได้เล่าอย่างละเอียด แต่มารดาของเขาน่าจะ

ให้ก�าเนิดเขาด้วยมจีดุประสงค์ เรือ่งพรรค์นีไ้ม่ว่าเกิดข้ึนกับผูใ้ด ในใจล้วน

ไม่มีทางรู้สึกดีไปได้

หากแต่ไป่หลี่จิงหงกลับไม่มีแม้แต่อารมณ์หวั่นไหว ประหนึ่งว่า 

นั่นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาโดยสิ้นเชิงกระนั้น

หากจะกล่าวว่ามีอารมณ์อะไร นั่นก็คือโทสะ ความเย็นชา และ

ความร�าคาญ เนื่องจากการมาถึงของซย่าอวี่ผู้นั้นก็คือความยุ่งยาก

และยามไป่หลี่จิงหงเผชิญความยุ่งยากก็จะลงมือ จัดการจบเรื่อง

ทว่าท�าเช่นนี้มิใช่ความสัมพันธ์ปกติระหว่างแม่ลูก...

"ไม่เป็นอะไร" กับมารดาไป่หลีจ่งิหงไม่เคยใส่ใจ ไม่ว่านางอยากท�าอะไร  

เขาล้วนไม่สนใจจะเข้าร่วม

หากแต่ความเป็นห่วงของโม่อเีหรนิท�าให้แววเย็นชาบนใบหน้าเขา

ลดลงไปมากในทันที

"ข้ารู้สึกว่าเป็น" โม่อีเหรินพึมพ�า

"หืม?"

"เรือ่งผดิปกติจะต้องมอีะไรไม่ชอบมาพากล นางปรากฏตวักะทนัหนั  

จะต้องมีสาเหตุ หากนางไม่ได้มาเพื่ออยู่กับบิดาท่าน เช่นนั้นก็จะต้องมา

เพราะท่าน"

อกีท้ังฟังจากทีไ่ป่หลีจ่งิหงพูด โม่อเีหรนิรูส้กึว่าความเป็นไปได้ทีน่างมา 
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เพื่อไป่หลี่จิงหงนั้นมีสูงกว่า

ทว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันหนอ...จิงหงเป็นผู้ใหญ่แล้ว หรือว่า... 

มาเพื่อเรื่องแต่งงานของจิงหง!

เอ่อ...จู่ๆ ก็รู ้สึกเหมือนถูกสาดน�้าใส่ ความเป็นจริงคงไม่ย�่าแย่ 

ถึงเพียงนั้นกระมัง

"โม่อีเหริน?" ไป่หลี่จิงหงมองนางด้วยความแปลกใจ นางก�าลัง 

คิดอะไร คิดจนหัวคิ้วมุ่นเป็นปมแล้ว ซ�้ายังหน้าด�าทะมึนอีกด้วย

"ไม่มอีะไร" โม่อเีหรนิโกหกเอาตวัรอด สลดัความคดิเหลวไหลในหัว

ทิ้งไป แล้วเปลี่ยนมาเอ่ยถามเรื่องเป็นการเป็นงาน "จิงหง ท่านบอกว่า 

ดนิแดนท้ังสองไม่ได้มกีารตดิต่อกัน แล้วอย่างน้ันมารดาท่านมาได้อย่างไร"

"มาได้อย่างไรข้าก็ไม่รู ้นางเองก็ไม่มทีางบอก เรือ่งท่ีข้าแน่ใจได้คอื

ทุกครั้งที่มา จะมีคนมามากที่สุดแค่สามคน"

"สามคน?" โม่อีเหรินข้องใจยิ่ง ทันใดนั้นก็ค้นพบว่าโลกนี้ยังมีเรื่อง

อีกมากมายที่นางไม่เข้าใจ 

ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านตาจะรู้หรือไม่...

นางเพิ่งจะคิดถึงตรงนี้ เสียงของท่านก็ดังขึ้น

"บนร่างของคนทีม่าใช่พกเครือ่งรางหยกหรอืป้ายหยกท่ีวาดรปูทรงกลม 

ที่ดูแปลกจ�าเพาะไว้ด้วยหรือไม่"

ไป่หลี่จิงหงกับโม่อีเหรินหมุนตัวไปพร้อมกัน มองเห็นท่านตาเดิน

อย่างแช่มช้าออกมาจากในประทุนเรือ

ไป่หลี่จิงหงย้อนนึกถึงสิ่งที่ได้เห็นตอนห้าขวบ... "มี"

ขณะมารดาของเขาจะจากไปในตอนนัน้ได้ไปอยู่เบือ้งหน้าเขตลีล้บั

ของเกาะหุน เวลานั้นบนมือนางถือป้ายหยกไว้ป้ายหน่ึงจริงๆ บนน้ัน 
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สลกัอกัขระยันต์ทีด่แูปลกจ�าเพาะไว้ ขณะนางถ่ายพลังใส่เข้าไป อกัขระยันต์ 

ก็พลันเปล่งแสงขึ้นมาตอบรับกับโพ้นนภา แล้วหลังจากนั้นนางก็หายตัว

ไปตามอักขระยันต์ที่จางหาย

ค�าตอบของไป่หลี่จิงหงท�าให้โม่ซั่งเฉินมีสีหน้าชะงักค้าง

"ท่านตา มันคืออะไรหรือเจ้าคะ" โม่อีเหรินเพ่ิงเคยเห็นสีหน้าของ

ท่านตาปรากฏ 'แววเคร่งเครียด' ออกมาเป็นครั้งแรก ดูแปลกประหลาด

ยิ่งนัก

"ทุกครั้งที่มามีคนมากที่สุดเพียงสามคน?" โม่ซั่งเฉินถามต่อ

"ขอรับ ตอนกลับก็กลับไปสามคนเช่นกัน" ไป่หลี่จิงหงเอ่ยตอบ

"แต่ละครั้งมาห่างกันนานเท่าไร"

"ครัง้ล่าสดุคอืราวสบิห้าปีก่อน ก่อนหน้าน้ันก็ห้าปี" ไป่หลีจ่งิหงตอบ

อย่างละเอียด

โม่ซั่งเฉินได้ยินแล้ว สีหน้าเคร่งเครียดคลายลงเล็กน้อย "ปล่อยให้

คนไปมาเกาะหุนตามสะดวก ไป่หลี่จิ้งหย่วนไม่มีความเห็นใดๆ?"

"ย่ีสิบกว่าปีก่อนบิดาก็เคยเป็นกังวล ทว่าหลังจากการพบหน้าเมื่อ

สบิห้าปีก่อน บดิาก็มไิด้เป็นกังวลอีก" ไป่หลีจ่งิหงรูค้วามหมายของค�าถาม

ของเขา

เนื่องจากความจริงได้พิสูจน์แล้วว่ามารดามิได้มีความสามารถ

เอาชนะบิดาได้อีกต่อไป

และเนื่องจากระหว่างการต่อสู้ทั้งสองครั้งที่ห่างกันหลายปี บิดาได้

ค้นพบว่าพลังแก่นแท้ของมารดามิได้พัฒนาข้ึนโดยส้ินเชิง ดังน้ันเร่ืองท่ี

โม่ซั่งเฉินเป็นกังวลย่อมไม่มีทางเกิดขึ้น

โม่อีเหรินมองดูท่านตาที่มีสีหน้าครุ่นคิดพลางกระตุกไป่หล่ีจิงหง
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เบาๆ เป็นการบอกให้เขาปล่อยตนเอง

แม้ไป่หลีจ่งิหงจะไม่อยากปล่อยเสยีเท่าไร แต่ก็ยังคงคลายอ้อมแขน 

ออกเล็กน้อย

"ท่านตา ท่านก�าลังคิดอะไรเจ้าคะ" โม่อีเหรินผละออกจากขอบเขต

โอบล้อมของเสื้อคลุม พุ่งตัวไปเบื้องหน้าท่านตา

โม่ซัง่เฉนิได้สตกิลบัมา มองนางปราดหนึง่แล้วเอ่ยว่า "คดิว่าเหตใุด

ป่านนี้เจ้ายังไม่กลับห้อง แอบมาคุยกับคนอื่นอยู่ตรงนี้"

"มไิด้แอบเจ้าค่ะ คยุกันเปิดเผยเลย" นางกับไป่หลีจ่งิหงไม่ได้หลบๆ 

ซ่อนๆ เสียหน่อยจึงมิใช่การแอบ

"ไม่ได้บอกข้าก่อนก็คือการแอบ" หลบๆ ซ่อนๆ หรอืไม่มใิช่จดุส�าคญั

"แต่ท่านตาก็มิได้บอกว่าตอนกลางคืนห้ามออกจากห้อง ดังนั้น 

จึงมิใช่การแอบ"

"ตอนนี้บอกแล้ว"

"แต่ว่าทิวทัศน์ยามราตรีก็งดงามยิ่งนะเจ้าคะ พลาดไปเสียดายแย่ 

ท่านตามาชมดูด้วยกันเถอะ" โม่อีเหรินกอดแขนข้างหน่ึงของโม่ซั่งเฉิน 

พลางดึงเขามาดูท้องฟ้าด้วยกัน

ครัน้ผูค้นเข้าออกร้านค้าและเสยีงร้องขายของตามหาบเร่แผงลอย

หายไป ทั้งเมืองอิ้งสุ่ยก็เงียบสงบลง

ไม่เพียงเสียงผู้คนจะเงียบสงัด แม้แต่ดวงไฟก็ยังเห็นได้น้อยลง

บรรยากาศราตรีที่มืดสลัวยิ่งขับเน้นให้ดวงดาวไม่กี่ดวงบนท้องฟ้า

สว่างไสวเป็นพิเศษ

พอมองดูดวงดาวแล้ว โม่อีเหรินพลันถอนหายใจ

โม่ซัง่เฉนิเก็บสายตาทีท่อดมองไปไกลกลบัมา ก้มหน้ามองหลานสาว 
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ของตนเอง "อยู่ดีๆ เหตุใดถึงถอนหายใจ"

"ท่านตา ข้ามองเห็นบนฟ้ามีดวงดาว รู้ว่าน่ันคือดวงดาว แต่กลับ

ไม่รู้ว่าดาวดวงนั้นคืออะไรกันแน่"

โม่ซั่งเฉินได้ฟังก็เก็บความเป็นห่วงกลับ "อยากถามอะไร" 

ไม่ว่าอย่างไรก็เป็นเดก็น้อยท่ีเขาอบรมเลีย้งดมูาตัง้แต่เลก็จนเตบิใหญ่  

นางสื่อเป็นนัยอ้อมๆ ถึงอะไร โม่ซั่งเฉินแค่ฟังก็เข้าใจแล้ว ย่อมจะรู้ด้วย

เช่นกันว่าเสียงถอนหายใจน้ันโม่อีเหรินท�าเพ่ือดึงดูดความสนใจของเขา

โดยเฉพาะ

"ท่านตา ท่านยังไม่ได้บอกข้าเลยนะเจ้าคะว่าโลกน้ียังมีดินแดน 

แห่งอื่นอีกหรือไม่" โม่อีเหรินพูดอย่างตัดพ้อ

"ถึงเวลาที่สมควรรู้ก็จะได้รู้เอง" ท่านตาจงใจหยุดเล็กน้อย "ตอนน้ี

เจ้ามิใช่รู้แล้วหรือไร"

"..." ท่านตารังแกคน ใครที่ใดพูดกันอย่างนี้

ท่านตามองนางด้วยสีหน้าเคร่งขรึมจริงจัง ทว่าน�้าเสียงอ่อนโยน 

เป็นพิเศษ ไม่ได้เยน็ชาแม้แต่น้อย "เรือ่งมากมาย เจ้าค่อยรูเ้มือ่มพีลังแก่นแท้ 

เพียงพอและถึงเวลาท่ีสมควรได้รู้ จะเป็นการดีต่อเจ้าและไม่ท�าให้เจ้า

ตกใจ"

"ข้าไม่ถูกท�าให้ตกใจหรอกเจ้าคะ" โม่อีเหรินเน้นย�้า ถ้าเป็นเช่นนั้น

ก็ขายหน้าท่านตาเกินไปแล้ว

"หากแต่การรูเ้รว็ไปจะท�าให้ความคิดความอ่านของเจ้าสบัสนได้ง่าย  

ไม่อาจสงบใจ ไม่มผีลดต่ีอการฝึกบ�าเพ็ญ" โม่ซัง่เฉนิอธิบายอย่างมนี�า้อด

น�้าทนถึงเพียงนี้ต่อโม่อีเหรินเพียงผู้เดียว

ท่าทนีีท้�าให้เฟิงเหย่ียนท่ีมองดอูยู่ด้านหลงัคบัแค้นใจนกั หวัใจของ
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เฉินเอียงกระเท่เร่แล้วจริงๆ

กับหลานชายสองคนเพียงพูดกระชับได้ใจความ ในหนึ่งประโยค

กระชับได้เท่าไรก็กระชับเท่านั้น หากสามารถพูดหมดได้ในค�าเดียวก็จะ

ไม่เอ่ยค�าท่ีสองออกมาอย่างเด็ดขาด ทว่ากับอีเหรินน้อยกลับอธิบายดีๆ 

จนรู้เรื่องอย่างมีน�้าอดน�้าทน

ครัน้พอนึกถึงตนเอง ตนก็อยู่ในพวกทีไ่ด้รบั 'ถ้อยค�ากระชบัได้ใจความ'  

นั้นเช่นกัน

"เช่นน้ันท่านตา บัดนีข้้ารูเ้รือ่งแล้ว ท่านก็เล่าเรือ่งของทางนัน้ให้ข้าฟัง 

สิเจ้าคะ" โม่อีเหรินจึงเอ่ยถามต่อตรงๆ

"เรื่องที่ข้ารู้ก็มีไม่มาก"

เขารู้แค่ว่านอกดินแดนเทพยุทธ์ยังมีดินแดนท่ีกว้างใหญ่ไพศาล 

ย่ิงกว่า มีไอวิเศษล้นเหลือย่ิงกว่า และเหมาะกับการฝึกบ�าเพ็ญย่ิงกว่า

ด�ารงอยู่อีก

หากแต่ดนิแดนเทพยุทธ์กลบัเหมอืนเป็นสถานทีปิ่ดตาย คนในทีแ่ห่งน้ี 

ไม่อาจจากไป ต่อให้ฝึกบ�าเพ็ญจนถึงขั้นสุดยอดแล้ว หากไม่อาจไปยัง 

ดินแดนอื่นได้ ก็จะสิ้นอายุขัยไปเนื่องจากไม่อาจบรรลุขั้นที่สูงกว่าได้

เรื่องเก่ียวกับดินแดนอื่นนั้น แม้ในตระกูลเฟิ่งจะมีบันทึกไว้เช่นกัน 

แต่ก็มีไม่มาก บางทีในเขตลี้ลับอาจจะมีค�าอธิบายอยู่มากกว่า

"ดังน้ันเขตลี้ลับแห่งน้ัน ข้ายังคงไปเยือนจะดีกว่า..." โม่อีเหริน 

พูดพึมพ�า

เดมิทีเรือ่งจะไปหรอืไม่ไปนัน้ นางเชือ่ฟังท่านตาโดยมไิด้มคีวามเหน็

มากนัก ทว่าดูจากยามน้ี นางพลันรู้สึกว่ามีความจ�าเป็นจะต้องไปเยือน

เขตลี้ลับสักหน่อย
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หากดนิแดนเทพยุทธ์ส่งผลต่อการท�าให้พลังยุทธ์ถูกจ�ากัดอย่างมาก 

เช่นนั้นในอนาคตการไปจากที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ต้องเลือกแล้ว

"ไปหรือไม่ไป เจ้าตัดสินใจเองได้เลย ทว่าการกลับไปตระกูลเฟิ่ง 

สักเท่ียวเป็นเร่ืองจ�าเป็น" ถ้าไม่กลับไป เฟิ่งเชียนลั่งจะต้องไล่ตามมา 

ไม่เลิกราแน่นอน

มิหน�าซ�้าหลานสาวของเขา ญาติที่เขาให้การยอมรับก็ย่อมจะเป็น

คนตระกูลเฟิ่ง กลับถ่ินตระกูลไปให้ทุกคนได้รู้จักหน้าค่าตาเสียหน่อย 

ก็เป็นเรื่องจ�าเป็น

"อ้อ" โม่อเีหรนิพยักหน้า นางเชือ่ฟังค�าท่านตา "จริงส ิท่านตา ทีท่่าน

ถามเมื่อครู่นี้ ป้ายหยกหรือรูปทรงกลมแปลกจ�าเพาะคืออะไรเจ้าคะ"

"หากข้าเดามิผิด นั่นน่าจะเป็น...ยันต์ส่งตัวผ่านมิติ"

"ยันต์ส่งตัว?"

โม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงต่างมีสีหน้าสนเท่ห์

โม่ซัง่เฉนิอธิบาย "รปูทรงกลมทีแ่ปลกจ�าเพาะน่าจะเป็นอกัขระยนัต์

ชนิดหนึ่ง ใช้วิธีการพิเศษท�าออกมา สามารถแหวกมิติแล้วส่งคนหรือ

สิ่งของผ่านไปได้ ทว่าน่ียังต้องมีจุดส่งตัวที่สอดรับกันด้วย สกุลไป่หล่ี 

น่าจะมีเขตลี้ลับพิเศษสอดรับกับยันต์ส่งตัวอยู่ ดังนั้นอีกฝ่ายถึงสามารถ

อาศยัยันต์ส่งตวัเดนิทางมาและสามารถใช้ยันต์ส่งตวัเดนิทางกลบัไปได้"

ทว่ายันต์ส่งตัวพรรค์น้ี หนึ่งอันใช้ได้เพียงหน่ึงครั้ง มิหน�าซ�้าน่าจะ

ท�าขึ้นมาได้ไม่ง่ายด้วย ผู้ที่มีพลังยุทธ์ไม่เพียงพอก็ไม่อาจใช้งานมันได้  

มีข้อจ�ากัดมากยิ่ง

"ท่านตาท�าเป็นหรือไม่เจ้าคะ" โม่อีเหรินสายตาแวววาว รู้สึกว่า 

ของสิ่งนี้น่าสนุกยิ่ง
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โม่ซั่งเฉินส่ายหน้า "มีอักขระยันต์ แต่ไม่มีวัตถุดิบ หรือต่อให้มี  

บนดินแดนเทพยุทธ์ก็ไม่มีใครท�าออกมาได้"

"เพราะเหตุใดเล่าเจ้าคะ"

"พลังยุทธ์ไม่พอ"

ผ่านมิติก็คือการแหวกมิติ การจะท�ายันต์ส่งตัวผ่านมิติ ตัวผู้ท�า 

อย่างน้อยต้องมพีลงัแก่นแท้ระดับท่ีสามารถแหวกมติไิด้ ดนิแดนเทพยุทธ์

มีไอวิเศษจ�ากัด ไม่มีคนที่ท�าได้โดยสิ้นเชิง

"ท�าไม่ได้อย่างน้ันหรอื..." โม่อเีหรนิผดิหวังย่ิงนกั นางอยากจะท�ามาเล่น 

ดูเสียหน่อย

ทว่าบัดนี้ท�าไม่ได้ มิได้หมายความว่าภายหน้าก็จะท�าไม่ได้นี่นา...

โม่อีเหรินคึกคักขึ้นมาแล้ว "ท่านตา ข้าอยากดูอักขระยันต์เจ้าค่ะ"

ท่านตาหยิบม้วนไผ่หยกม้วนหน่ึงออกมาจากในแหวนง�าของ 

ของตนเองอย่างไม่อิดออด

"กลับห้องไปค่อยๆ ดู" โม่ซั่งเฉินไล่คนแล้ว

"เจ้าค่ะ ขอบคุณท่านตา" โม่อีเหรินตอบอย่างว่าง่าย แล้วแอบ 

บอกลาไป่หลี่จิงหง จากนั้นถึงกลับเข้าห้องในประทุนเรือไป

ครัน้แล้วโม่ซัง่เฉนิก็หันมาหาไป่หลีจ่งิหง สหีน้ามไิด้เป็นมติรเหมอืน

เมื่อครู่นี้แล้ว

ไป่หลี่จิงหงก็เงียบขรึมเช่นกัน

ภูเขาน�า้แขง็ท่ีเงยีบขรมึท้ังสองลกูมาเจอกันก็มแีต่ความเงยีบและก็ 

ความเงียบ

เงียบจนท�าให้เฟิงเหยี่ยนอยากหาวออกมาแล้ว

"เฉิน ควรพักผ่อนแล้ว" หากปล่อยให้พวกเขามองกันอย่างเงียบๆ 
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ต่อไป ฟ้าคงได้สางพอดี

"หลานสาวของข้า ใครก็ห้ามท�าให้นางได้รับความไม่เป็นธรรม"  

โม่ซั่งเฉินนับว่าเอ่ยปากในที่สุด

"ภรรยาของข้า ใครก็ห้ามรังแกขอรับ" ไป่หลี่จิงหงตอบกลับ

"เจ้าในตอนนี้ยังไม่มีพลังแก่นแท้เพียงพอที่จะพูดค�านี้" โม่ซั่งเฉิน

หมุนตัวกลับเข้าประทุนเรือ

นี่คือพูดจบแล้ว? เช่นนี้ก็นับเป็นการคุยกันด้วย?! 

เฟิงเหยี่ยนตะลึงลาน เขาได้ยินแต่ไม่เข้าใจโดยสิ้นเชิง

เฉิน อธิบายหน่อยสิ
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คืนแรกที่มาถึงเมืองอิ้งสุ่ย ทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับห้องไปนอน

อย่างสันติยิ่ง

จากนั้นก็เป็นคืนที่สอง คืนที่สาม คืนที่สี่...

แม้ไม่ก่ีเดอืนมานีจ้ะเทีย่วเล่นอยู่ข้างนอก ทว่าพร้อมกับท่ีเทีย่วเล่น

ต่างก็ยังไม่ลืมหาเวลามาฝึกบ�าเพ็ญ ทุกคนเองก็ล้วนชินแล้ว จึงไม่ไป

เอะอะรบกวนคนที่ยังไม่เปิดประตูห้อง

หากแต่คราวน้ี...ยามเช้าของทุกวัน ทุกคนกลับมาชุมนุมกันอยู ่

หน้าประตูห้องบางห้องโดยมิได้นัดหมาย

ครั้นถึงยามเฉิน* ฉู่เซวียนอั๋งจะเอ่ยปากขึ้นก่อนตามปกติ

"ท่านตา กินมื้อเช้าก่อนเถิดขอรับ"

"อืม" โม่ซั่งเฉินพยักหน้า ก่อนเดินน�าไปทางห้องกินข้าว

4

* ยามเฉิน คือช่วงเวลา 07.00 น. ถึง 09.00 น.
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จากนั้นทุกคนก็เดินตามไป

"เซวียนฉี วันนี้เจ้าจงเจียดเวลาไปหาคนเรือ เช่าเรือต่ออีกสองวัน" 

โม่ซั่งเฉินกล่าว

ตอนท่ีเช่าเรอืได้จ่ายเงนิไปเป็นจ�านวนเพียงห้าวนั วนันีถึ้งก�าหนดแล้ว  

ทว่าดูจากยามนี้...ให้เรือวนอีกสองวันแล้วกัน

"ขอรบัท่านตา" ฉูเ่ซวียนฉกีล่าวตอบ ในใจเป็นกังวลอยู่เล็กน้อย ไม่รูว่้า 

โม่อีเหรินก�าลังฝึกอะไรถึงไม่ได้ออกจากห้องมาสี่วันเต็มๆ แล้ว

พอโม่อีเหรินไม่ปรากฏตัว คนทั้งหมดตลอดจนสัตว์ทั้งหมดก็ล้วน

ไม่มีแก่ใจจะเล่นสนุกแล้ว ทุกวันตื่นเช้ามาก็จะไปดูว่าโม่อีเหรินออกมา

หรอืยัง จากนัน้หลงักนิมือ้เช้าเสรจ็ก็แยกย้ายกันไปฆ่าเวลา แล้วก็ไปดูอีกว่า 

ห้องของโม่อีเหรินเปิดออกหรือยัง ต่อจากน้ันก็ถึงมื้อเที่ยง...มื้อเย็น... 

วนซ�้าเช่นนี้ทุกวัน

ไม่มีใครลงจากเรือ และก็ไม่มีใครอยากไปเที่ยวเล่นเช่นกัน ต่างรอ

เงียบๆ กินข้าวเงียบๆ รอเงียบๆ กินข้าวเงียบๆ...

เสยีงกึกกักดงัขึน้เบาๆ คนทัง้หมดวางชามในมอืลงแล้วเงยหน้าข้ึน

พร้อมกัน

เสียงฝีเท้าเชื่องช้าแผ่วเบาค่อยๆ ใกล้เข้ามา จนมาถึงทางเข้า 

ห้องกินข้าว ใบหน้าเล็กที่ไม่ได้เห็นมาสี่วันก็โผล่ออกมา

"ข้าออกมาแล้ว!" โม่อีเหรินยิ้มตาหยี

อารมณ์ของทุกคนท้ังยินดี ท้ังโมโห ท้ังหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก

อยู่เล็กๆ พวกเขารอไปกังวลไป ผลคือนาง...ยิ้มแฉ่งตาหยี

"มากินข้าวเช้าก่อน" โม่ซั่งเฉินกล่าว

"เจ้าค่ะ" นางยิ้มตาเป็นรูปโค้ง นั่งตรงกลางระหว่างพี่ชายทั้งสอง
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ทุกคนกินมื้อเช้าเสร็จอย่างรวดเร็ว ก่อนย้ายไปยังห้องชมทิวทัศน์

กลางวันของเมืองอิ้งสุ ่ยไม่ได้แตกต่างจากเมืองอื่นๆ มากนัก 

เอกลักษณ์ข้อใหญ่ท่ีสุดท่ีมีเพียงข้อเดียวยังคงเป็นแม่น�้าอิ้งชวนที ่

ล้อมรอบเมือง

ความรู ้สึกท�านองนี้...ก็เหมือนกับเวลาน่ังเรือยอชต์เท่ียวเกาะ 

ในชาติก่อน เพียงแต่สิ่งท่ีมองเห็นในยามน้ีมิใช่สิ่งปลูกสร้างทันสมัย 

ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด แต่เป็นสิ่งปลูกสร้างท�าจากหินและไม้ที่ดูโบราณ

เรือล่องด้วยความเร็วท่ีช้าย่ิง และไม่ได้มีเสียงเครื่องยนต์ดังหึ่ง  

เสียงที่ได้ยินมีเพียงเสียงคลื่นน�้าดังเอื่อยยามเรือแล่นผ่านผิวน�้า

"ท่านตา ดูน่ีสิเจ้าคะ" โม่อีเหรินนั่งลงข้างท่านตา หยิบผลงานที่

ล�าบากท�ามาตลอดไม่กี่วันนี้ออกมา

เป็นของบางๆ ลักษณะเหมือนแผ่นหยก อีกทั้งเหมือนกระดาษ 

ชิ้นหน่ึง ถือไว้ในมือมิได้รู้สึกแข็งอย่างหยก และก็ไม่ได้รู้สึกอ่อนอย่าง

กระดาษ 

"ท่านตา ท่านถ่ายพลังวิเศษเข้าไปนิดๆ นิดเดียวก็พอนะเจ้าคะ"

โม่ซัง่เฉนิถ่ายพลงัวิเศษเข้าไปตามค�าบอก พรบิตาเดยีวแสงสายหนึง่ 

ก็แผ่พุ่งออกมาจากบนแผ่นหยก ทั้งแผ่นหยกส่องภาพอักขระทรงกลม 

ที่แปลกจ�าเพาะออกมาเป็นแสงวูบวาบ

แต่ครัน้หยุดถ่ายพลงัวเิศษ รศัมแีสงกม็ดืลงทนัที ยันต์ท้ังแผ่นกลบัมา 

มีลักษณะธรรมดาสามัญ อักขระทรงกลมก็เลือนหายไปสิ้น

โม่ซัง่เฉนิท่ีถือยันต์อยู่สามารถรูส้กึได้ว่าอกัขระทรงกลมมพีลงัพิเศษ

แฝงอยู่

"นีค่อืยันต์ส่งตัว แค่ถ่ายพลงัวิเศษเข้าไปจ�านวนหน่ึงให้ยันต์ทัง้แผ่น



81อ๋ินเชียนอวี่

สว่างขึ้นมาก็ใช้ได้แล้ว ทว่าประสิทธิภาพมิได้ร้ายกาจขนาดแหวกมิติได้ 

เพียงส่งตัวได้เป็นระยะทางใกล้ๆ โดยท่ีทิศทางไม่แน่นอน ระยะทาง

คร่าวๆ...หนึ่งร้อยลี้*"

โม่อีเหรินพูดจบ ในที่นี้ก็เงียบกริบ

ยันต์ส่งตัว?

ส่งตัวได้โดยทิศทางไม่แน่นอน?

แค่ถ่ายพลังวิเศษเข้าไปก็ใช้ได้?

มิหน�าซ�้ายังตั้ง...หนึ่งร้อยลี้?!

เหล่าบุรุษในที่นี้ต่างตะลึงงันกันหมด

"มีประโยชน์อย่างย่ิงเวลาหนีเอาชีวิตรอด" โม่อีเหรินเสริมปิดท้าย 

อีกประโยค

"พรืด..." ความต่ืนตะลึงและความอึ้งงันท้ังหมดแปรเปลี่ยนเป็น 

เสียงหัวเราะพรืด

สองคนที่ไม่ได้หัวเราะก็คือภูเขาน�้าแข็งสองลูกนั้น ทว่าในดวงตา

ของทั้งสองกลับปรากฏรอยยิ้มออกมาพร้อมกัน

"โม่อีเหริน เจ้ากักตัวสี่วันเต็มๆ ก็เพ่ือศึกษาส่ิงนี้หรือ" เฟิงเหย่ียน 

แย่งแผ่นหยกมาดู มองจากรูปลักษณ์ภายนอก นี่ก็คือแผ่นบางๆ ที่ไม่มี

ความพิเศษใดๆ 

นี่คือยันต์ส่งตัวจริงๆ หรือ

เฟิงเหย่ียนเผลอมือไวกว่าความคิด พลังวิเศษถูกถ่ายเข้าในยันต์ 

รัศมีแสงอักขระทรงกลมวาบขึ้นในพริบตา

ยันต์หายไปแล้ว เฟิงเหยี่ยน...ก็หายไปแล้วเช่นกัน

* ลี้ (หลี่) หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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"เอ่อ..." คราวนี้แม้แต่โม่อีเหรินก็ยังอึ้งงันไป

"อาจารย์?" ฉู่เซวียนฉีเอ่ย

โม่ซั่งเฉิน ไป่หลี่จิงหง ฉู่เซวียนอั๋งมองโม่อีเหรินเป็นสายตาเดียว

"เอ่อ...ท่านตาเหย่ียนคงจะต้องกลบัมาเอง อย่างเรว็น่าจะกลับมาได้ 

ภายในหนึ่งชั่วยาม"

บุรุษทั้งสี่พูดไม่ออก "..."

"ยังมีอีกหรือไม่" โม่ซั่งเฉินถามขึ้นในที่สุด

"มเีจ้าค่ะ" โม่อเีหรนินกึคดิ บนมอืกป็รากฏยันต์ส่งตวัปึกหนึง่ ทกุคน

ได้รับคนละสองใบ

"พวกนี้เหมือนกับใบเมื่อครู่ ส่งตัวโดยไม่ก�าหนดทิศทาง ขอบเขต

หน่ึงร้อยลี ้นอกจากนียั้งมสีองร้อย ห้าร้อย และหนึง่พันลีอ้ยู่อกี" แต่ละคน

ได้รบัอีกคนละหลายใบ "ทีข้่าท�าเสร็จในไมก่ีว่นัมานี ้ระยะทางทีไ่กลทีสุ่ด

คอืสองพันลี ้และก็มอัีนทีส่่งตัวโดยก�าหนดทิศทางได้อยู่ด้วย ทว่าระยะทาง 

ของแบบก�าหนดทิศทางจะสั้นกว่า"

พอนางแจกเสร็จ บนมือแต่ละคนก็มียันต์ส่งตัวกันคนละหลายใบ

โม่ซัง่เฉนิพินิจดยัูนต์ส่งตวัในมอื แม้ผวิเผนิจะดทูมึๆ ไม่มลีวดลายใดๆ  

แต่กลบัมกีารกระเพ่ือมของพลงัวิเศษอยู่ร�าไร เขาเอ่ยออกมาสองพยางค์นิง่ๆ  

"ค่ายกล"

ไป่หลี่จิงหงพยักหน้า

ฉู่เซวียนอั๋งกับฉู่เซวียนฉีงุนงง

"อืม้!" โม่อเีหรนิพุ่งตัวมาเบ้ืองหน้าท่านตา กล่าวอย่างเบกิบานใจว่า  

"ม้วนไผ่หยกทีท่่านตาให้ข้า ข้าศกึษาอย่างละเอยีดแล้ว ไม่เพียงลวดลาย

ซับซ้อน ยังต้องสิ้นเปลืองพลังปฐมและพลังใจอย่างมากถึงจะวาด 
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ออกมาได้ ข้าหาม้วนไผ่หยกอื่นๆ อีกจ�านวนหน่ึงมาดู ก็พบว่าอันท่ีจริง

ลวดลายแปลกจ�าเพาะนี้คือการฝังค่ายกลประเภทหนึ่ง"

ในแหวนพู่สวรรค์มบีนัทกึค่ายกลทีส่มบรูณ์อยู่ นางเกือบจะลืมไปแล้ว  

ทั้งยังรื้อม้วนไผ่หยกจ�านวนมาก ออกมาพิจารณาเทียบดู จากน้ันถึงได้

พบว่า...อันท่ีจริงในบันทึกค่ายกลมีบันทึกอยู่นานแล้ว เพียงแต่นาง 

ยังไม่ทันดใูห้ละเอยีดจนเหน็ตรงส่วนน้ัน ขณะอยู่ทีเ่กาะโม่เสวียนก่อนหน้าน้ี 

ล้วนง่วนกับการศึกษาวิธีติดตั้ง วิธีแก้ และวิธีดัดแปลงค่ายกลธรรมชาติ

ประเภทต่างๆ ภายหลังมาถึงแผ่นดินใหญ่ก็ยุ่งเกินไป จึงมิได้ศึกษาต่อ

ไม่กี่วันนี้นางเอามาอ่านดีๆ อีกรอบ จากนั้นก็เริ่มลองท�ายันต์ส่งตัว

"...ท่านตา ข้ารู้สึกว่าค่ายกลมิใช่เรื่องยากนัก แต่การจะฝังมันเป็น

ยันต์เล็กๆ นั้นยากล�าบากยิ่ง ข้าลองอยู่ตั้งนาน..." 

ล้มเหลวไปหลายครั้ง

"ข้าเรียบเรียงค่ายกลสองสามชนิดส�าหรับยันต์ส่งตัวออกมาแล้ว

เจ้าค่ะ" โม่อเีหรนิพูดพลางหยิบม้วนไผ่หยกไม่ก่ีม้วนออกมาส่งให้แต่ละคน  

คนละม้วน และยังเก็บม้วนหน่ึงไว้รอมอบให้ท่านตาเหย่ียนตอนที่เขา 

กลับมา

จากนัน้นางก็บอกเล่าถึงจดุส�าคัญสองสามข้อท่ีต้องระวงัในการท�ายันต์

"...สิ่งท่ีต้องระวังเป็นพิเศษคือหากรู้สึกเหน่ือยแล้วจะต้องหยุดพัก 

มิเช่นนั้นญาณวิเศษใช้งานหนักเกินไปก็จะดูแลให้กลับมาได้ยาก..."

ครัน้โม่อเีหรนิกล่าวจบในทีส่ดุ ทีน่อกเรอืก็มเีสยีงร้องคบัแค้นใจลอยมา

"อีเหรินน้อย..."

"เอ่อ..." โม่อเีหรนิหันหน้าไปก็มองเหน็เฟิงเหยีย่นมสีหีน้าคบัแค้นใจ 

ลอยเข้ามาเหมือนวิญญาณ
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"ท่านตาเหย่ียน กลับมาแล้วหรือเจ้าคะ" โม่อีเหรินย้ิมได้ดูหน้าตา 

ใสซื่อบริสุทธิ์

"อี...เหริน...น้อย..." น�้าเสียงของเฟิงเหย่ียนย่ิงเหมือนวิญญาณ

มากกว่าเดิม

"ท่านตาเหย่ียน ข้าบอกไปแล้วว่าพอถ่ายพลังวิเศษเข้าไปก็จะ

บงัเกิดผล ข้าเตอืนไปแล้วนะเจ้าคะ" เพราะฉะน้ันน่ีมใิช่ความผดิของนาง

สหีน้าเฟิงเหย่ียนชะงกัไป จากน้ันอารมณ์แค้นเคอืงก็แผ่ไปทัว่ทัง้เรือ 

อีกในทันที

"เพื่อที่จะกลับมา ข้าต้องวิ่งอยู่นานยิ่ง..."

ด้วยพลงัแก่นแท้ของราชาสตัว์วเิศษอย่างเฟิงเหย่ียน เขาไม่เคยรูส้กึ

ว่าระยะทางร้อยลี้น้ันไกลสักเท่าไร แต่วันนี้เขาถูกส่งตัวออกไปอย่าง

กะทันหัน ชั่วพริบตาก่อนยังนั่งทอดหุ่ยดื่มชาอยู่ในเรือ ช่ัวพริบตาถัดมา 

กลบัโผล่ไปอยูใ่นป่าเขาลกึทีซ่อกมมุใดก็ไม่รู ้ไม่เพียงตวัจะตดิอยู่บนต้นไม้ 

ทีล่่างต้นไม้ก็ยังมกีวางภูเขาฝงูหนึง่จ้องมองเขาด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็  

ขบคิดว่าเขาโผล่ออกมาจากที่ใด

เฟิงเหยี่ยนหน้าด�าทะมึน

ครั้นเขาตะเกียกตะกายออกมาจากฝูงกวางภูเขาได้ด้วยความ 

ยากล�าบาก ก็มาถูกแพะภูเขาไล่ต้อน ทั้งยังหวิดจะไปแหย่ต่อหัวเสือ 

เข้าอีก...ไม่ง่ายเลยกว่าจะลงจากเขาจนมาเจอนายพรานใจดีผู้หน่ึงได ้

ในที่สุด คราวนี้ถึงได้รู้ทิศทางแล้วรุดกลับมาถูก

บนแผ่นดนิใหญ่น้ียังมรีาชาสตัว์วเิศษคนใดเคยประสบวิบากกรรม

อย่างเขาบ้าง

เฟิงเหย่ียนอยากจะตัดพ้อต่อว่าสักหน่อย ผลคือโม่อีเหรินเอ่ย 
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ข้อสงสัยออกมา

"ท่านตาเหย่ียน ท่านไม่ได้เรยีกให้เขยีวครามแบกท่านวิง่มาหรอืเจ้าคะ"

"..." เขาลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิท

มีฐานะเป็นผู้วิเศษ ขอเพียงมีการสื่อสนองจากพันธสัญญา เขาก็

สามารถเรียกตัวเขียวครามได้ทุกเมื่อ ไม่จ�าเป็นต้องว่ิงเองให้น่าสงสาร 

ถึงเพียงนี้

มิหน�าซ�้ามีเขียวครามอยู่ พลังกดดันตามฉบับสัตว์วิเศษของมัน 

ก็เพียงพอจะท�าให้สัตว์ภูเขาเหล่านั้นไม่กล้าเข้าใกล้เขาแล้ว เขาไม่ต้อง 

วิ่งเองให้หอบและสิ้นเปลืองพลังวิเศษใดๆ เลยด้วยซ�้า

ข้ามันโง่...

เฟิงเหย่ียนรูส้กึว่าตนเองอายุปนูน้ีไม่มหีน้าไปพบใครแล้ว โม่อเีหรนิ

ตบปลอบเขาอย่างเข้าใจยิ่ง

"ท่านตาเหย่ียน ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ สีเ่ท้ายังรูพ้ลาด นกัปราชญ์ยังรู้พล้ัง 

ที่นี่มีแต่คนกันเอง ขายหน้าสักหน่อยก็ไม่เป็นไร"

"..." วาจานี้ก�าลังปลอบใจเขาอยู่แน่หรือ ขายหน้าสักหน่อยก็ 

ไม่เป็นไร...นั่นก็ยังขายหน้าอยู่ดี!

"อาจารย์ ไม่เป็นไรหรอกขอรบั" ฉูเ่ซวียนฉเีองก็ร่วมขบวนปลอบด้วย

เฟิงเหยี่ยนหมดค�าพูด "..."

"ท่านตาเหย่ียน ของเหล่าน้ีมอบให้ท่านเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินยัด 

ยันต์ส่งตัวและม้วนไผ่หยกให้เขาทั้งหมด

"อาจารย์..." ฉูเ่ซวียนฉอีธิบายสิง่ของเหล่าน้ีตามหลงั ซ�า้ยังบรรยาย

จุดส�าคัญในการท�ายันต์ที่โม่อีเหรินบอกเมื่อครู่น้ีออกมาอย่างละเอียด 

รอบหนึ่ง
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"อีเหรินน้อย เจ้า...เจ้า..." เฟิงเหย่ียนโยนความคับข้องใจท้ิงไป 

ในทันที มองโม่อีเหรินด้วยสีหน้าตกตะลึง

นางแค่กักตัวไม่กี่วันก็ท�าของเช่นนี้ออกมาได้แล้ว?

ค่ายกล ของมหัศจรรย์ที่ไม่มีบนแผ่นดินใหญ่พรรค์นี้ ไฉนอยู่ในมือ

โม่อีเหรินกลับดูเหมือนเปลี่ยนเป็นอะไรที่ง่ายดายยิ่ง

เฟิงเหย่ียนเลือ่นสายตาไปยังโม่ซัง่เฉนิ จากนัน้ก็เก็บความตกตะลึงลง 

อย่างเงียบๆ

มีท่านตาท่ีเป็นอัจฉริยะจอมพิลึกเหมือนปีศาจอยู่ การที่โม่อีเหริน

กลายเป็นอจัฉรยิะจอมพิลกึน้อยอกีคนก็ดูเหมอืนจะมใิช่เรือ่งทีน่่าแปลกใจ 

จนอยากด่าคนถึงเพียงนั้น

หากแต่เฟิงเหยี่ยนก็รู้สึกว่าตนเองคับอกคับใจยิ่ง...

"ท่านตาเหยี่ยน ดื่มชาเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินยื่นชาถ้วยหนึ่งให้เขา

เฟิงเหยี่ยนรับไป

โม่อีเหรินคิดในใจว่าวิ่งมาร้อยลี้ ท่านตาเหยี่ยนล�าบากแย่แล้ว

"ท่านตาเหยีย่น กินขนมเจ้าค่ะ" ผลไม้แห้งจานหน่ึงบนโต๊ะถูกวางลง 

ตรงหน้าเฟิงเหยี่ยน

เฟิงเหย่ียนตระหนกตกใจอยู่เลก็น้อย จู่ๆ  อเีหรนิน้อย 'กตัญญู' ต่อเขา 

ถึงเพียงนี้ ในใจเขาให้รู้สึกขนลุก

มผิดิจากท่ีคดิ โม่อเีหรนิยังพูดต่ออกีว่า "ท่านตาเหยีย่นกินให้มากหน่อย 

นะเจ้าคะ ท่านวิ่งมาเป็นร้อยลี้ ของที่กินไปตอนเช้าจะต้องย่อยหมดแล้ว

เป็นแน่ ยามนี้กินเข้าไปเติม ท้องจะได้ไม่หิว"

"..." เขารูอ้ยู่แล้วว่าไม่อาจด่วนดใีจเรว็เกินไปได้ น่ีอเีหรนิน้อยก�าลงั

กตัญญูต่อเขาหรือก�าลังเหน็บแนมเขากันแน่
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เนือ่งจากกลวัเขาจะหวิ จงึบอกให้เขากินเยอะๆ นีดู่เหมอืนไม่มอีะไร

ไม่ถูกต้อง แต่เหตุใดฟังแล้วกลับรู้สึกทะแม่งๆ เล่า

"ท่านตาเหย่ียน ยังมรีะยะหนึง่พันลีด้้วย อกีประเดีย๋วท่านลองเล่นดู 

อีกรอบดีหรือไม่เจ้าคะ"

"..." เฟิงเหยี่ยนมั่นใจแล้วว่าอีเหรินน้อยก�าลังเยาะเย้ยเขา

ขณะเฟิงเหย่ียนตั้งใจจะฟ้องเฉินเพ่ือขอค�าปลอบใจอยู่นี้เอง บน 

แม่น�้าอิ้งชวนก็พลันมีกลิ่นอายเย็นยะเยือกลอยมาปะทะดาดฟ้าเรือ  

ก่อนพัดเข้ามาในประทุนเรือ

"หืม?" โม่ซั่งเฉินสัมผัสได้เป็นคนแรก

ไป่หลีจ่งิหงผลบุกายมายืนอยู่เบือ้งหน้าโม่อเีหรินในทันใด ปกป้องนาง 

ไว้ข้างหลังตนเอง

ฉู่เซวียนอั๋งกับฉู่เซวียนฉีต่างประกบโม่อีเหรินซ้ายขวา

ส่วนเฟิงเหยี่ยนก็ไปยืนอยู่ข้างโม่ซั่งเฉิน

เขี้ยวเงิน เซิ่น เปลวอัคคี และเขียวคราม สัตว์วิเศษทั้งสี่แยกไปอยู่

ข้างกายเจ้านายของตนพร้อมกัน สหีน้าตืน่ตัวระแวงระวงั ตัง้ท่าเตรยีมพร้อม

เงาร่างสายหนึ่งลอยพลิ้วมาหยุดบนดาดฟ้าเรือที่ว่างเปล่า ก่อน 

ค้อมตัวค�านับมาทางประทุนเรือ

"บ่าวซย่าอวี่ขอพบคุณชายเจ้าค่ะ"

มาหาไป่หลี่จิงหงหรือ

แต่ละคนภายในประทุนเรือมีสีหน้าต่างกันไป 

ไป่หลีจ่งิหงก้าวเท้าท�าท่าจะเดินออกไปข้างนอก แต่กลับถูกรัง้เอาไว้  

เขาจึงหันหน้ากลับไปมอง

"ข้าจะไปกับท่านด้วย" โม่อีเหรินบอกกับเขา ก่อนจะหันไปหา 
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ท่านตา "ท่านตา ได้หรือไม่เจ้าคะ"

"อืม" โม่ซั่งเฉินพยักหน้าเบาๆ ยกชาขึ้นดื่มไปอึกหนึ่ง

เฟิงเหยี่ยนเองก็นั่งลงตาม เฉินไม่ขยับ เขาก็ไม่ขยับ

"พวกเจ้าสองคน นั่งลง" สองคนที่ว่าย่อมหมายถึงฉู่เซวียนอ๋ังและ 

ฉู่เซวียนฉี

เดิมทีพวกเขาอยากจะตามออกไปด้วยกันกับน้องสาว แต่ท่านตา 

มีค�าสั่งมา...ก็ต้องเชื่อฟัง คนทั้งสองจึงได้แต่นั่งลง

หากแต่มีสัตว์อยู่สองตัวที่ไม่เจียมตัว

เขี้ยวเงินกระโดดขึ้นบ่าโม่อีเหริน ส่วนเซิ่นก็กระโดดขึ้นอีกด้าน...

เนื่องจากขนาดตัวไม่ได้เล็กเหมือนเข้ียวเงิน ตัวกลมเกินไปจึงหวิดจะ 

ลื่นไถลลงมา โม่อีเหรินเอื้อมแขนไปอุ้มมันไว้เสียเลย

"โฮก..." เซิ่นพอใจยิ่ง

สองคนสองสัตว์เดินออกมาจากประทุนเรือ มองเห็นซย่าอว่ีที ่

ไม่ก่ีวันก่อนเพ่ิงมาปรากฏตวัแล้วถูกไป่หลีจ่งิหงฟาดฝ่ามอืใส่จนบาดเจบ็ 

บดันีน้างยืนอยู่บนดาดฟ้าเรอืด้วยสภาพสมบรูณ์ด ีไม่มท่ีาทางได้รบับาดเจบ็ 

ภายในแม้แต่น้อย

ซย่าอวี่สวมชุดกระโปรงรัดอกพื้นขาว ชั้นนอกคลุมด้วยเสื้อท�าจาก

ผ้าโปร่งสีแดงส้ม บั้นเอวรัดสายคาดเอวสีเดียวกัน แม้จะไม่ได้ดูหรูหรา

ราคาแพง แต่โม่อีเหรินที่ช�านาญการหลอมประดิษฐ์เห็นแวบเดียวก็ 

มองออกถึงความพิเศษ

เสื้อผ้าชุดนี้มิใช่เสื้อผ้าธรรมดา แต่เป็น...ชุดเวท แม้จะเทียบกับ 

ชุดปีกสวรรค์บนตัวนางไม่ได้ แต่ก็มีพลังป้องกันระดับหนึ่ง

หากนางประเมินไม่ผิด เสื้อผ้าท่ีดูธรรมดาชุดน้ีสามารถต้านทาน
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การโจมตีจากยอดฝีมือขั้นฟ้าได้

พอซย่าอว่ีเห็นไป่หลี่จิงหงก็ยอบตัวคารวะอย่างเคารพนบนอบ  

แตกต่างจากท่าทแีฝงการพินจิพิเคราะห์และประเมนิค่าอย่างเมือ่คราวก่อน 

โดยสิ้นเชิง

"คณุชาย ฮหูยินอยู่บนเรอืทางด้านหน้า เชญิคุณชายข้ามไปพบด้วย

เจ้าค่ะ"

ไป่หลี่จิงหงมีเพียงค�าพูดสองค�าให้นาง "ไม่พบ"

"คุณชาย ฮูหยินดั้นด้นมาไกลเป็นพันลี้ คุณชายเป็นบุตรชาย กลับ

หลบลี้หนีหน้า...ฮูหยินเสียใจมากนะเจ้าคะ" ซย่าอวี่กล่าวเสียงอ่อน

"ไสหัวไป" ไป่หลี่จิงหงสีหน้าเรียบเฉย แววตากลับเยียบเย็น

พร้อมกับทีเ่สยีงพูดจบลง ร่างไป่หลีจ่งิหงมไิด้ขยับ แต่พลงัสายหนึง่

กลับปะทุออกมาจากทั่วร่าง ก่อนซัดไปทางซย่าอวี่

ซย่าอว่ีหน้าเปลีย่นส ีแต่กลบัไม่ลนลาน พลกิมอืโคจรพลงัปะทะกับ

พลังสายนั้นซึ่งหน้า

ในเวลาเดียวกันน้ีไม่มใีครสงัเกตเห็นว่าเขีย้วเงนิทีอ่ยู่บนบ่าโม่อเีหรนิ 

ได้เป่าลมออกมาอย่างเงียบเชียบ โจมตีไปท่ีซย่าอว่ีพร้อมกับพลังท่ี 

ไป่หลี่จิงหงส่งออกไป

โครม! 

ซย่าอว่ีถอยกรดูไปหลายก้าวถึงสามารถทรงตวัยืนได้มัน่คง หากแต่

ยังนับว่าไม่ได้รับบาดเจ็บซ�้าและก็ไม่ได้ถูกซัดกระเด็น

"คุณชาย...บ่าวรับค�าสั่งมาจากฮูหยิน เชิญคุณชาย...ข้ามไปพบ

เจ้าค่ะ" ซย่าอวี่ก้มหน้าน้อยๆ เอ่ยปากอ�้าอึ้ง

พลังแก่นแท้ของคุณชายแข็งแกร่งอย่างที่คิดจริงๆ ฮูหยิน...พอใจ
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หรือไม่

โม่อเีหรนิอาศัยจงัหวะน้ีมองไปยังเรอืล�าท่ีอยู่ทางด้านหน้าปราดหน่ึง

ตัวเรือท�าจากไม้มีลายสีเข้ม ประดับด้วยม่านมุ้งสีอ่อน หัวเรือและ

หางเรือล้วนแขวนด้วยโคมแก้วสี ดูหรูหรางดงามไร้ใดเทียมอย่างแท้จริง

ไป่หลี่จิงหงสีหน้าไม่หว่ันไหว กลิ่นอายทั่วร่างเยียบเย็นลงอีกครั้ง 

พลังสายที่สองก�าลังจะส่งออกไป...แขนเสื้อกลับถูกดึงไว้

ไป่หลี่จิงหงก้มหน้ามองมือของโม่อีเหริน พลังปราณสลายไปอย่าง

ไร้ร่องรอยทันที

เกิดเสียงดังตึงขึ้น

ไป่หลีจ่งิหงมองไป สตรบีางคนท่ีเอาแต่อ้างถึงฮหูยินหมอบอยู่กับพ้ืน 

ลุกไม่ขึ้นแล้ว

"อมื ดเูหมอืนยาจะออกฤทธิช์า้ไปหน่อย" โมอ่เีหรนิร�าพนักบัตนเอง

เมื่อก่อนเวลาใช้ก็ออกฤทธิ์เร็วดี บัดนี้ออกฤทธิ์ช้ากว่าเพราะคนผู้นี้

มีพลังวัตรค่อนข้างสูงกระนั้นหรือ

อืม ว่างๆ จะต้องหลอมที่มีฤทธิ์แรงกว่านี้ออกมาอีก

"ยาสลบ?"

"ไม่ใช่ เป็นผงแข็งทื่อน่ะ"

"ผง...แข็งทื่อ?" ฟังดู...เหมือนไม่ใช่ของดีอะไร

"ท่านดสู ิดวงตานางยังขยับอยู่ ไม่ได้สลบไป เพียงแต่ร่างกายแขง็ท่ือ  

ไม่มีแรงจะขยับส่งเดชเท่านั้นเอง" โม่อีเหรินชี้แจง

"..."

"จิงหง ท่านอยากเอาไว้ใช้สักหน่อยหรือไม่" โม่อีเหรินล้วงขวดยา

ขวดหนึง่ออกมา ก่อนพูดอย่างลืน่ไหลย่ิง "นีม่ปีระสทิธิภาพมากกว่ารุน่ก่อน  
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ไม่เพียงท�าให้ร่างกายแข็งทื่อ ยังจะท�าให้ทั้งตัวไร้เรี่ยวแรง ไม่อาจ

ขยับเขย้ือนได้ด้วย ยาเป็นรูปแบบผง ใช้ร่วมกับลมสามารถกลายเป็น

เครื่องสังหารขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นเวลาใช้จะต้องระวังเป็นพิเศษไม่ให้

พลอยท�าอันตรายต่อคนไม่รู้อีโหน่อีเหน่ไปด้วย"

โม่อเีหรนิพูดจบก็รูส้กึเก้อเอง ไฉนจงึฟังเหมอืนเป็น 'ค�าโฆษณาชวนเชือ่'  

ถึงเพียงนี้นะ

"..." ไป่หลี่จิงหงเหลือบมองซย่าอว่ีปราดหนึ่งเพื่อดูสภาพของผู้ที่ 

ถูกวางยา จากนั้นก็รับไว้อย่างเงียบๆ

"จะไปทีเ่รอืล�าข้างหน้าหรอืไม่" จดัการคนทีม่าเรียบร้อยแล้ว โม่อเีหรนิ 

ถึงค่อยหันมาถาม

"ไม่จ�าเป็น" ไป่หลีจ่งิหงจงูมอืนาง หมนุตวัท�าท่าจะกลบัเข้าประทนุเรือ  

ทนัใดน้ันเรอืล�าข้างหน้ากลบัแผ่พลงัสายหน่ึงออกมา กระทบผวิแม่น�า้อิง้ชวน 

จนเกิดคลื่นลูกใหญ่ซัดออกไปรอบทั้งสี่ด้าน

"บังคับหางเสือให้มั่น!"

"เกิดอะไรขึ้น"

"นี่มันเรื่องอะไร!"

รอบล�าเรอืท้ังซ้ายขวาหน้าหลงัล้วนเกิดอาการโคลงเคลง เสียงแตกตืน่ 

ตกใจดังขึ้นเป็นระลอก คนบนเรือต่างว่ิงตึงตังออกจากประทุนเรือมายัง

ดาดฟ้าเรือ ชะเง้อชะแง้มองด้วยความตื่นตระหนก

ไป่หลีจ่งิหงรวบรวมปราณ ส่งพลงัปราณออกไปท�าให้คลืน่ลกูใหญ่

บนแม่น�้าอิ้งชวนสลายก�าลัง รักษาความนิ่งของตัวเรือเอาไว้

เสียงตวาดแฝงความเยียบเย็นเสียงหน่ึงเอ่ยถามมายังไป่หลี่จิงหง

ในจังหวะเดียวกัน...
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"การหลบลี้หนีหน้าก็คือท่าทีที่เจ้าปฏิบัติต่อมารดาของตนเอง 

อย่างนั้นหรือ"

ค�าถามแฝงโทสะดังก้องไปทั่วทุกด้าน ท�าให้คนบนเรือโดยรอบ 

ต่างฉงนสนเท่ห์ มีเพียงไป่หลี่จิงหงกับโม่อีเหรินท่ีคนหน่ึงยังคงมีสีหน้า

เรียบเฉย อีกคนเลิกคิ้วยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับ

คนอื่นๆ บนเรือมองดูบุรุษและสตรีที่ยืนเคียงกันคู่นี้

บุรุษดูหนุ ่มแน่นย่ิง เหมือนว่าเพ่ิงเป็นผู ้ใหญ่ หากแต่บุคลิก 

เย็นยะเยือกนั้นชัดเจนเกินไป ข่มขวัญให้คนไม่กล้ามองนาน

ส่วนสตรี...สมควรเรียกว่าสาวน้อย บนดวงหน้าที่งดงามไม่ว่า 

ยามยิ้มแย้มหรือโกรธขึ้งไม่มีแววหวาดหวั่นลนลานแม้แต่กระผีกเดียว 

แววตาทีท่ัง้ด�าทัง้เจดิจ้าดูมชีวีติชวีาไร้ใดเทียม มองดรูอบด้านอย่างคล้ายว่า 

สงสัยใคร่รู ้ อีกท้ังคล้ายว่าไม่พอใจ นางเผลอหลุดรอยย้ิมที่ริมฝีปาก 

ออกมา ก่อนจะรีบกลั้นไว้

แม่น�า้อ้ิงชวนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากพลงัเวลาน้ีค่อยๆ สงบลงแล้ว...

รอบด้านเงียบกริบ ประหนึ่งก�าลังรอว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

ทว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก่อนกลับเป็นค�าถามเสียงเบา

"จิงหง ท่านรู้หรือไม่ว่าคนเช่นไรที่กล้าเพียงแอบส่งเสียงอยู่ลับหลัง 

แต่มอีะไรกลบัไม่กล้าปรากฏตวัออกมาพูดตรงๆ ชอบวางมาด ท้ังยังชอบ

ยกฐานะมาข่มผู้อื่น"

เสียงของโม่อีเหรินไม่ดัง แต่ทุกคนได้ยินกันทั่ว

เสียงนางใสแจ๋ว น�้าเสียงใสซื่อ เมื่อประกบคู่กับสีหน้าข้องใจที่ด ู

ไร้เดยีงสาปานเดก็น้อยน่ารกัก็ท�าให้คนเหน็แล้วอยากจะท�าตวัเป็นอาจารย์ 

ตอบค�าถามศิษย์ เอ่ยตอบค�าถามนี้เสียเองยิ่งนัก
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"คนเช่นไรหรือ" เสียงพูดเยียบเย็นย้อนถาม

"คนที่ไม่มีความสามารถอย่างไรเล่า" นางพ่นค�าตอบออกมาด้วย

ท่าทางจริงจังเคร่งขรึม

"..." คนทั้งหลายได้ยินก็ปากอ้าตาค้างไป

นี่...นี่จะตรงเกินไปแล้วหรือไม่

นี่...นี่จะท้าทายกันเกินไปแล้วหรือไม่!

ไป่หลี่จิงหงใช้สายตาแสดงความสงสัยว่าเหตุใดถึงเป็นคนท่ีไม่มี

ความสามารถ

"เพราะว่าคนพรรค์นีม้จีดุเด่นอยู่ข้อหน่ึง ก็คอืชอบพูดจกิกัด" โม่อเีหรนิ 

ถอนหายใจ ประหนึ่งว่านางรู้สึกเสียดายเหลือเกิน

คนทั้งหลายหมดค�าพูด

เสียดายอะไรกัน! เห็นชัดว่าเจ้าทั้งวิจารณ์ผู ้อื่นอย่างโจ่งแจ้ง 

เหน็บแนมผู้อื่นอย่างลับๆ แล้วจะมาท�าท่าทางว่าข้าจิตใจดี ข้าเศร้าใจ  

ข้าเสียดาย ข้าจนใจได้อย่างไร

นี่ต้องการเล่นละครฉากใดกันแน่!

"ระวงัค�าพูดของเจ้าหน่อย" เสียงทีก่ล่าววาจาเมื่อครู่นีด้ังมาอีกครั้ง 

เมื่อครู่เป็นการถาม ยามนี้เป็นการเตือน

โม่อีเหรินได้ยินแล้วกลับเบิกตาโต แววตาสว่างวาบ "จิงหง นาง

ก�าลังขู่ข้ากระมัง"

"ใช่"

"เช่นน้ันข้าขูก่ลบัไปได้หรอืไม่" ดวงตาโม่อเีหรนิเบกิกว้างย่ิงกว่าเดมิ

"ได้" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้า

เขาตรงไปตรงมาถึงเพียงนี้ นางกลับยุ่งยากใจ
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"แต่ว่า...จะพูดเหน็บแนมอะไรก็เป็นการหยาบคาย จะขู่อะไร 

ก็เป็นการวู่วาม ข้าไม่อาจท�าตัวหยาบคายและวู่วามเพราะว่าผู้อื่นท�าตัว

เช่นน้ันมาก่อนได้ เช่นนี้ไม่สมควรให้ค่าอย่างย่ิง" นั่นเป็นการท�าให ้

ความเหน่ือยยากล�าบากใจของท่านตาที่อบรมสั่งสอนนางมาตั้งแต่เล็ก

ต้องสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์

คนทั้งหลายในที่นั้นต่างหมดสิ้นค�าพูดใด "..."

นีค่อืการลดคณุค่าอกีฝ่ายตรงๆ กระมงั! โหดเหีย้มย่ิงกว่าการพูดพล่าม 

และข่มขู่เสียอีก

การตอบสนองเย่ียงนี้ของสาวน้อยผู้นี้มิใช่เรื่องปกติโดยสิ้นเชิง

กระมัง

หรือว่านางจะจงใจ

หากใช่...

คนท้ังหลายรูใ้นทนัทว่ีาสาวน้อยทีดู่น่ารกัและงดงามมากผู้น้ีไม่ควร

มีเรื่องด้วย ต้องระวังเอาไว้

ทกุคนอดร�า่ร้องอยู่ในใจไม่ได้ว่าออกเรอืไปอยู่ให้ห่างจากพวกเขาทเีถิด  

มเีรือ่งครกึครืน้ให้ดนูัน้ดย่ิีง แต่ก็ต้องระวังความปลอดภยัเช่นกัน พวกเขา

ไม่อยากโดนหางเลขไปด้วย

"เช่นน้ันก็ไม่ต้องสนใจนาง" ไป่หลีจ่งิหงบอกกับโม่อเีหรนิอย่างสขุุม

เยือกเย็นยิ่ง

"ดเีหมอืนกัน ถึงอย่างไรข้ากไ็ม่มคีวามสนใจต่อคนท่ีเอาแต่ซ่อนหัว

ซ่อนหาง" โม่อีเหรินหันไปทางเรือท่ีอยู่ทางด้านหน้า "ท่าน...ป้าท่านน้ี  

เชิญท่านพาตัวสาวใช้ของท่านกลับไปด้วย"

ขณะจะเรยีกขาน โม่อีเหรนิยังต้ังใจคิดเป็นพิเศษ สุดท้ายก็ตัดสินใจ 
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ได้ว่าค�าว่า 'ท่านป้า' นี้เหมาะสมยิ่ง จึงเรียกออกไปเช่นนี้

เรอืล�าทีอ่ยู่ทางด้านหน้านัน้ยังไม่มกีารตอบสนอง แต่ดคูล้ายจะเริม่

แผ่ไอเย็นออกมาร�าไร

"นี่ ท่านป้า ท่านหลับไปแล้วหรือ"

"พรืด..." มีคนหัวเราะออกมา

เฟิงเหย่ียนที่อยู่ในประทุนเรือย่ิงหัวเราะออกมาดังล่ัน บนใบหน้า 

ฉู่เซวียนอั๋งกับฉู่เซวียนฉีสองพี่น้องก็มีแววขบขันเช่นกัน

มีเพียงโม่ซั่งเฉินที่ยังคงนั่งดื่มชาอยู่กับที่อย่างสุขุมเยือกเย็น

ในขณะท่ีเรอืหรหูรางดงามทีอ่ยู่ทางด้านหน้าน้ันกลับพลันส่ันสะเทอืน  

ก่อกวนให้แม่น�้าอิ้งชวนค่อยๆ โหมซัดสาดจนเกิดคลื่นกระเพ่ือมขึ้นลง  

เรือที่เดิมทีแล่นอยู่บนแม่น�้าจึงโคลงเคลงตามคลื่นไม่หยุดในทันที

"เกิดเรื่องอะไร!"

"ไม่ต้องถามแล้ว รีบเทียบฝั่งเร็วเข้า!"

คนตะโกนข้ามเรือกัน ผู้ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์บังคับหางเสือ 

เอาเรอืเทียบฝ่ังท่ามกลางการซดักระเพ่ือมของน�า้ในแม่น�า้ทนัท ีหลงัจากน้ัน 

คนก็รีบขึ้นฝั่ง หาสถานที่ที่มีทัศนวิสัยดี เตรียมตัวชมความครึกครื้นต่อ

สามารถท�าให้แม่น�้าอิ้งชวนที่สงบนิ่งเกิดคลื่นลูกใหญ่ได้ พลังยุทธ์

อย่างน้อยๆ ก็ต้องอยู่ขั้นฟ้าระดับห้าขึ้นไป ทั้งยังต้องเป็นทั้งสองฝ่ายด้วย 

การต่อสูกั้นของยอดฝีมอืเช่นน้ีมใิช่เรือ่งทีจ่ะเหน็ได้บ่อยๆ ในเมือ่ได้เห็นแล้ว  

ก็ย่อมไม่อาจปล่อยให้คลาดสายตาได้

แน่นอนว่าส�าหรบัคนส่วนใหญ่ทีช่ัว่ชวิีตวนเวียนอยู่ทีข่ัน้ดนิ สถานการณ์ 

ท�านองน้ีนบัว่าอนัตรายมากเช่นกัน เพราะสามารถถูกหางเลขกันได้ง่ายๆ 

ดังนั้นการเอาตัวออกมาอยู่ไกลขึ้นอีกหน่อยเป็นเรื่องที่จ�าเป็น
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เพียงไม่นานใจกลางแม่น�้าอิ้งชวนก็เหลือเรือเพียงสองล�า ล�าหนึ่ง

หรูหรางดงาม อีกล�าเรียบง่าย

ขณะเรือล�าที่หรูหรางดงามก่อให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในแม่น�้า มีเพียง

เรือล�าเรียบง่ายนี้ที่เหมือนว่าถูกศิลาก้อนยักษ์ทับเอาไว้ แน่วน่ิงมั่นคง 

ดุจขุนเขา

จวบจนยามนี้ คลื่นลูกใหญ่บนแม่น�้าอิ้งชวนถึงค่อยๆ สงบลง

"ฮ!ึ" เสยีงแค่นเสยีงอย่างเยียบเย็นดงัมาจากบนเรอืล�าหรหูรา "เป็นแค่ 

เด็กต�่าต้อยถึงกับกล้าพูดจาสามหาว กบก้นบ่อ* ไม่รู้จักโลกกว้าง ล�าพัง

ด้วยวาจาเมื่อครู่นี้ของเจ้า ข้าฆ่าเจ้าก็นับว่าปรานีเจ้าแล้ว"

เสยีงพูดเพ่ิงขาดค�า รศัมดีาบคมกรบิสายหนึง่ก็พุ่งฟันมายังโม่อเีหริน 

ในทันใด

โม่อเีหรนิยังไม่ทนัได้เคลือ่นไหว แขนเสือ้ของไป่หลีจ่งิหงก็ขยับแล้ว

ดาบหนุสม่ีวงโผล่ออกมา รศัมดีาบถูกท�าลายลงทนัที ขณะเดียวกัน

ไป่หลี่จิงหงก็เอาตัวบังปกป้องโม่อีเหรินไว้ด้านหลัง

เขี้ยวเงินและเซิ่นท่ีเดิมทีเกาะอยู่บนตัวโม่อีเหรินอย่างเกียจคร้าน

ต่างตื่นตัวขึ้นมาเนื่องจากรัศมีดาบนี้

นยัน์ตาสตัว์อันแหลมคมจ้องมองเรอืล�าน้ัน ท้ังดาบวายุของเข้ียวเงนิ  

เปลวเพลิงของเซิ่นพร้อมฟาดฟันทุกเมื่อ 

ถึงกับกล้าลงมือกับโม่อีเหริน ข้าจะจัดการเจ้าให้ตาย!

ครัน้รศัมดีาบถูกท�าลายได้อย่างง่ายดาย เพลงิโทสะของทางฝ่ังเรอื

ล�าหรูก็ดูคล้ายจะเบาลงเล็กน้อย

"ราชันยุทธ์อายุย่ีสิบ สมกับที่มีพรสวรรค์ระดับเหนือชั้นจริงๆ!"  

* กบก้นบ่อ เป็นส�านวน เปรยีบถึงคนทีม่คีวามรูน้้อยแต่อวดตวัว่ารูม้าก คล้ายกับส�านวนไทยทีว่่า 'กบในกะลา'
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ความเกรี้ยวกราดในน�้าเสียงไม่เพียงเบาบางลง แต่เต็มเปี่ยมไปด้วย 

ความยิ้มแย้มยินดีเลยทีเดียว

ทางด้านคนท่ีแอบชมละครอยู่รอบๆ ได้ยินวาจาน้ีแล้วก็ล้วน 

สูดหายใจเฮือก

ราชันยุทธ์! ราชันยุทธ์อายุยี่สิบ!

คนชุดม่วงผู้นี้คืออัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะ!

ต่างจากทกุคน จดุส�าคญัทีโ่ม่อเีหรนิให้ความสนใจคือ 'ระดับเหนือชัน้'

"ระดับเหนือชั้นหรือ"

"เป็นระดบัของการทดสอบพรสวรรค์ แบ่งเป็นระดับเหนอืช้ัน ระดับสูง  

ระดับกลาง ระดับต�่า" ไป่หลี่จิงหงตอบสั้นๆ

บนดนิแดนเทพยุทธ์ หากต้องการตดัสนิว่าพรสวรรค์ของใครสักคนน้ัน 

ดีหรือเลว ส่วนมากจะดูกันที่ความเร็วในการฝึกบ�าเพ็ญเลื่อนขั้น 

หลังได้เริ่มเรียนรู้

หากแต่เกาะหุน หอซือมิ่ง รวมถึงในตระกูลเฟิ่งกลับมีศิลาวัดระดับ

อยู่ชนิดหนึ่ง ดูจากลายสลักบนศิลาก็สามารถวินิจฉัยพรสวรรค์ในการ 

ฝึกบ�าเพ็ญของคนผู้นั้นออกมาได้

ตอนทีไ่ป่หลีจ่งิหงท�าการทดสอบ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นทีค่รกึโครม 

ไปท้ังเกาะหุน การฝึกบ�าเพ็ญเลื่อนขั้นหลังจากนั้นก็สร้างสถิติใหม่อยู่ 

บ่อยครั้งเช่นกัน

และก็โชคดีที่ไป่หลี่จิงหงมีพลังแก่นแท้เป็นท่ีน่าตกใจ ตอนท่ี 

ไป่หลีจ่ิง้หย่วนต้องพิษประหลาด เขาถึงสามารถควบคมุเกาะหนุให้อยู่ใน

ความสงบ ทัง้ยังสามารถออกจากเกาะไปเสาะหายาถอนพิษได้พร้อมกัน

"หงเอ๋อร์ ตามข้ากลับไป แล้วข้าจะละเว้นนางหนูข้างกายเจ้า"
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"พาคนของท่านไปเสยี" ไป่หลีจ่งิหงเพียงตอบประโยคนีด้้วยน�า้เสยีง

เยียบเย็น

"นี่เจ้าไม่เชื่อฟังค�าข้า ไม่เห็นมารดาอย่างข้าอยู่ในสายตาแล้ว?" 

เสียงของนางเข้มขึ้น

ไป่หลี่จิงหงไม่พูดอะไร เขาบอกเจตนาของตนออกไปชัดพอแล้ว  

ไม่จ�าเป็นต้องพูดซ�้าอีก

"ดี ดีย่ิงนัก" นางเดือดดาลสุดขีดจนกลับกลายเป็นหัวเราะออกมา

เบาๆ "เจ้าอย่านึกนะว่าตนเองเป็นราชนัยุทธ์แล้ว พลงัแก่นแท้กจ็ะไร้เทยีมทาน  

เหนือคนยังมีคน เหนือฟ้ายังมีฟ้า เจ้าไม่เชื่อฟังค�าพูดแม่ ก็อย่าหาว่าแม่

ไม่ให้โอกาสเจ้า เจ้าพ่ายแพ้ขายหน้าสิน้เมือ่ใด อย่ามานกึเสยีใจแล้วกัน!"

ไป่หลี่จิงหงไม่มีท่าทีใดๆ ต่อวาจาของนาง สีหน้าเยียบเย็นและ

เฉยชาโดยตลอด อารมณ์ไม่กระเพื่อมไหวแม้แต่น้อยนิด

"ท่านป้า นีท่่านจะใช้พลงัยุทธ์มาบงัคบัจบัตวัคนแล้วหรอื" ใบหน้าเลก็ 

ของโม่อีเหรินโผล่ออกมาจากด้านหลังไป่หลี่จิงหง ก่อนกล่าวไปยังเรือ 

ที่อยู่ทางด้านหน้า

"นางเดก็ไร้มารยาท! เจ้ายังไม่มคุีณสมบติัเพียงพอจะมาพูดกับข้า!"

"ข้าก็ไม่อยากพูดกับท่านเหมอืนกนั แต่ปัญหาคอืบ่าวหญิงของท่าน

มาโดยไม่ได้รบัเชญิ บดัน้ีก็ยังดือ้ด้านไม่ยอมจากไป ยึดครองพ้ืนท่ีบนเรอื

ของข้า ท�าลายทัศนียภาพงดงามที่ข้าชื่นชม ขวางหูขวางตาเหลือเกิน"  

โม่อีเหรินโคลงศีรษะเอ่ย น�้าเสียงทอดถอนใจยิ่ง "อันที่จริงข้าก็อยากจะมี

มารยาทมากเช่นกัน หากแต่ท่านป้าเองก็พึงต้องทราบว่ามารยาทเป็น 

สิ่งที่มีไว้ใช้กับผู้ที่รู้มารยาท ส�าหรับผู้ท่ีไม่รู้มารยาท ข้าเกรงว่าหากข้า 

มีมารยาทเกินไป ท่านป้าจะรู้สึกอับอายและน้อยเนื้อต�่าใจ!"
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"ไร้มารยาท!"

ไอดาบสายหน่ึงฟันตรงมาอกีครัง้ และก็ถูกไป่หลีจ่งิหงขวางไว้ตามเดิม

โม่อีเหรินพูดต่อด้วยน�้าเสียงเป็นมิตร

"ท่านป้า บุรุษไม่ใช้ความรุนแรง เอ่อ...ก็ได้ ท่านป้าเป็นสตรี ไม่อาจ

เรียกร้องเช่นนี้ได้ หากแต่ท่านป้า ท่านพึงต้องทราบว่ากาลเวลาเป็นดาบ

ฆ่าคน คนที่โมโหบ่อยจะแก่ชราได้ง่าย ท่านป้าอายุมากแล้ว ก็ต้อง 

บ่มเพาะร่างกายและจติใจให้ดี มเิช่นน้ันจะท�าร้าย 'ใบหน้า' ท่านอย่างมาก"

นี่คือโหมโรงการเอาคืนตามฉบับของโม่อีเหรินอย่างแท้จริง

นางพูดออกมาชัดๆ ว่า 'ท่านป้าไม่ได้รับการบ่มเพาะ ท่านป้าไม่มี

คุณลักษณะอันดี' 

เป็นอย่างไรเล่า!

ท่านป้าอยากท�าให้จิงหงพ่ายแพ้ ขายหน้าต่อหน้าผู้อื่น เช่นนั้นข้า 

ก็จะใช้นสิยัเสยีๆ ของท่านป้ามาเสยีดสท่ีานป้าว่าความแก่ชงิน�าหน้าอายุ!

นางให้ความเคารพผู้อาวุโส แต่หากคนผู้หน่ึงจิตใจไม่ดี ไม่ว่าจะ

งดงามหรืออัปลักษณ์ ไม่ว่านางจะเป็นผู้ใด ก็ล้วนน่ารังเกียจไม่ต่างกัน

"อีเหริน..." ไป่หลี่จิงหงไม่ได้หันหน้ากลับมา แต่ก็ยังรู้สึกได้ว่า 

โม่อีเหรินชักโมโหแล้ว

"ไม่ว่านางเป็นใคร หากนางอยากท�าร้ายท่าน ข้าก็ไม่มีทางเกรงใจ

ต่อนาง" โม่อีเหรินแค่นเสียง

ไป่หลี่จิงหงย้ิม สีหน้าที่ถูกความเย็นชาปกคลุมดูอ่อนลงเล็กน้อย 

ในพริบตา เปล่งเสียงตอบรับเบาๆ "อืม"

"ไป่หลี่จิงหง เจ้าจะมองดูนางเด็กคนนี้พูดจากับข้าเย่ียงน้ีโดย 

ไม่ท�าอะไรเลย?!" เสียงของ 'ท่านป้า' แหลมยิ่งนัก
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"จากไปเสีย ย่อมจะไม่ได้ยินเอง" น่ีเป็นนางมาหาถึงที่เอง ถ้านาง 

ไม่มาก็จะไม่ได้ยินค�าพูดเหล่านีข้องโม่อเีหรนิ โม่อเีหรนิเองก็จะไม่สนใจนาง 

โดยสิ้นเชิงเช่นกัน

"ไป่หลีจิ่งหง ข้าเป็นแม่ของเจ้านะ!" น�า้เสยีงของท่านป้าเตม็ไปด้วย

ความไม่อยากจะเชื่อ

บุตรชายของนางถึงกับอนุญาตให้นางเด็กไม่รู้หวันอนปลายเท้าผูน้ี้

กล่าววาจาส่อเสียดนางถึงเพียงนี้ ซ�้ายังท�าท่าเหมือนว่านางรนหาที่เอง 

อีกด้วย

นี่ก็คือบุตรชายของนางหรือ

ไป่หลีจ่ิง้หย่วน เขาอบรมสัง่สอนบตุรชายอย่างไรกนัแน่ ถึงได้ท�าให้

บุตรชายไม่ยอมรับมารดาแล้ว

"ดังน้ันยามนี้นางถึงยังมีชีวิตอยู่" เขาชี้ซย่าอว่ีท่ียังนอนอยู่บน

ดาดฟ้าเรือ "ดังนั้นข้าจึงยังไม่ได้ลงมือกับท่าน"

หากไม่ได้มคีวามสมัพันธ์ทางสายเลอืดน้ี นางคดิหรอืว่านางจะมโีอกาส 

ได้ร้องแรกแหกกระเชอด่าคนอยู่ตรงนั้น

ไป่หลีจ่งิหงพูดจากระชบัย่ิงเสมอมา แต่หลงัจากเข้าใจความหมายแล้ว  

ท่านป้าก็หวิดจะกระอักเลือดด้วยความโมโห

เจ้า...เจ้าลูกอกตัญญู!

"เจ้า...จะลงมือกับข้า?" ท่านป้ากัดฟันเอ่ย

ไป่หลี่จิงหงเงียบไม่ตอบค�า แต่แววตาเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

เขาไม่มีทางเชื่อฟังค�ามารดา สตรีตัวน้อยที่ด้านหลังเขา เขา 

ไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนท�าร้ายนาง

"ด!ี ดมีาก" ท่านป้าหวัเราะด้วยอารามเดอืดดาลสดุขีด "ข้าจะดซูว่ิา
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เจ้าจะมคีวามสามารถปกป้องนางเด็กผูน้ีส้กัเท่าไร หากไม่มคีวามสามารถ 

ข้าก็จะเอาชีวิตของนาง!"

ไป่หลี่จิงหงแผ่กลิ่นอายน่าครั่นคร้าม กล่าวเพียงประโยคเดียว 

ไปทางเรือที่อีกฝ่ายอยู่

"ใครหน้าไหนก็ห้ามท�าร้ายนาง!"
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"นี่ช่าง..."

"หล่อยิ่งนัก!"

"มีความรับผิดชอบยิ่ง"

"บุรุษที่แสนดี!"

"ช่าง...น่าอิจฉาสตรีผู้นั้น"

ค�าพูดประโยคเดยีวของไป่หลีจ่งิหงเรยีกเสยีงชืน่ชมจากสตรีนบัไม่ถ้วน 

ที่มองดูอยู่

"มาดห้าวหาญนี้ มาดวางอ�านาจน้ีมีไว้เพ่ือปกป้องเพียงสาวน้อย

นางนั้น สาวน้อยผู้นี้มีบุญวาสนาเหลือเกิน!" 

ชวนให้คนอิจฉาริษยาชิงชัง หากเป็นข้าก็คงด.ี..เหล่าสตรีคิดเช่นนี้

คนบนเรือสองล�านี้ดูเหมือนจะเป็นแม่ลูกกันกระมัง อกตัญญูต่อ

มารดาของตนถึงเพียงนี้เพ่ือสตรีนางเดียว ไม่ดีเอาเสียเลย...มีผู้พิทักษ์

5
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จริยธรรมแอบวิพากษ์วิจารณ์ในใจเช่นกัน

มีความคิดเห็นของตนเอง รู้การควร รู้การไม่ควร มีความกล้าหาญ 

มีความรับผิดชอบ เช่นนี้ถึงจะเป็นท่วงทีของคนหนุ่มอย่างพวกเรา... 

เหล่าบุรุษฝืนใจให้การยอมรับเขาแล้ว

"ประเดี๋ยวก่อน..."

"การแต่งกายของสองคนนี้...ดูคุ้นตาอยู่สักหน่อย"

ชุดสีม่วง อายุราวยี่สิบ ใช้ดาบสีม่วง

สาวน้อยอ่อนแอในชุดปีกสวรรค์ ดูบอบบางไร้พิษภัย ข้างกายมี...

สัตว์ตัวน้อยสีขาวและสีเงินอยู่สองตัว?!

"ประมุขน้อยเกาะหุน?!"

"หลานสาวของปีศาจโม่...โม่อีเหริน?!"

ครัน้ถ้อยค�าสองประโยคนีถู้กเปล่งออกมาก็ก่อให้เกิดความป่ันป่วน

โกลาหลไปทั่วในทันใด

เม่ือสามเดือนก่อน นามสองนามน้ี คนสองคนน้ียังไม่เป็นท่ีรู้จกั ทว่า

นับตั้งแต่หัวหน้าสมาคมช่างหลอมถูกแม่นางน้อยผู้หนึ่งเอาชนะได้ใน 

งานประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์ เกียรติประวัติเป็นต้นว่า 

ก่อนหน้าน้ันมีแม่นางน้อยผู้หนึ่งบุกไปที่สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ มีเร่ือง

กับผู้อาวุโสของสมาคมช่างหลอม ไม่เห็นผู้ช่วยพิธีการหญิงของหอซือมิ่ง 

อยู่ในสายตาก็ถูกรื้อออกมาแล้ว

และยังพลอยท�าให้เรื่องที่ข ้างกายนางมีชายหนุ ่มเย็นชาผู ้ม ี

พลังแก่นแท้ลึกล�้ามิอาจหยั่งอยู่ผู้หนึ่งถูกโจษจันออกไปเช่นกัน

จากน้ันตระกูลนักยุทธ์ฉู่และต้วนก็ถูกคนบุกไปหาถึงที่ ศึกใหญ่ 

ของสัตว์วิเศษปะทุข้ึน...จนกระทั่งจบลง ใช้เวลาไปเพียงไม่ถึงหน่ึงเดือน 
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ดนิแดนเทพยุทธ์รอดตายอย่างหวุดหวิด ได้รบัความเสยีหายหนัก ส่วนที่ 

ดินแดนเทพยุทธ์สามารถมั่นคงปลอดภัยได้เช่นยามนี้ ความดีความชอบ

ใหญ่ที่สุดถึงกับเป็นของคนสองคนนี้

คนหนึ่งคือชายหนุ่มที่เพ่ิงถึงวัยผู้ใหญ่ อีกคนเป็นสาวน้อยท่ีเพ่ิง 

อายุสิบห้า

ต่อจากนั้นฐานะของพวกเขาก็ถูกเปิดเผย

ชายหนุ่มมาจากเกาะหุนที่ลึกลับที่สุดในดินแดน และยังเป็น 

ประมุขน้อยของเกาะหุน นามว่า 'ไป่หลี่จิงหง'

ส่วนสาวน้อยนัน้เป็นหลานสาวของโม่ซัง่เฉนิท่ีคนเรยีกขานว่าปีศาจโม่ 

ผูเ้ป็นยอดของยอดฝีมอืท่ีทุกคนในดินแดนไม่อยากมเีรือ่งด้วยทีส่ดุ นามว่า  

'โม่อีเหริน'

สองคนน้ีถึงกับมาเยือนเมอืงอิง้สุย่ อกีท้ังบดันียั้งมเีรือ่งกับผูอ้ืน่อกีแล้ว  

มิหน�าซ�้าฝ่ายตรงข้ามก็...ดูเหมือนจะเป็นมารดาของไป่หลี่จิงหง!

ทว่าเกาะหุน...มีฮูหยินด้วยหรือ เป็นผู้ใดกัน

เนื่องจากเกาะหุนเก็บตัวเงียบเกินไป ดังนั้นทุกคนจึงล้วนไม่รู้

ด้วยเหตน้ีุทุกคนจงึด�าเนินเจตจ�านงอนัอยากรูอ้ยากเหน็และอยากชม 

เรื่องสนุกต่อไป ต่างเบิกตากว้าง รอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
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