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เม่ือโม่อีเหรินตัดสินใจกลับตระกูลเฟิ่ง เร่ืองราวมากมายก็รอนาง 

อยู่ที่นั่นแล้ว ในเล่ม 1 กล่าวถึงแค่เพียงตอนท่ีเพ่ิงเข้ามาในตระกูลยังมี 

เรื่องราวเกิดขึ้นตั้งมากมาย ส่วนเล่ม 2 นี้โม่อีเหรินจะก้าวเท้าเข้าไปยัง  

'ที่ที่มีแสงสีม่วง' หรือก็คือเขตลี้ลับ ในนั้นสิ่งที่รอนางอยู่มีทั้งค่ายกลและ 

กับดัก และยังเป็นสถานท่ีที่เข้าไปได้เพียงประมุขเฟิ่งและประมุขหวง 

เท่านั้นด้วย แน่นอนว่าสิ่งท่ีโม่อีเหรินจะได้พบเจอต้องไม่ใช่ส่ิงธรรมดา

ทั่วไปแน่นอนค่ะ ในเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยความสนุก ต่ืนเต้น น่าติดตาม  

และชวนให้เอาใจช่วยไปพร้อมๆ กับการเปิดโลกแห่งจินตนาการของ 

นักอ่านด้วยเลยค่ะ

นอกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตระกูลเฟิ่งแล้ว โม่อีเหรินยังต้อง 

เดินทางไปดินแดนแรกนภาเพ่ือตามหาไป่หลี่จิงหง ในดินแดนที่นาง 

ไม่เคยย่างก้าวไปแห่งน้ีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่นางต้องเรียนรู้ นางต้อง 

ผจญไปกับสัตว์วิเศษ มิตรสหาย และศัตรูนับไม่ถ้วน ท้ังหมดทั้งมวล 

ก็เพ่ือช่วยเหลือเขา ใครจะคาดคิดว่าคราแรกท่ีนางได้พบเขากลับมี 

สตรีอื่นอยู่ใกล้เขาเสียนี่ ทั้งๆ ที่เขาไม่เคยให้สตรีที่ไหนอยู่เคียงข้างกาย

นอกจากนาง นางอาจจะเข้าใจผดิคดิไปในทางร้ายเองก็ได้ บรุุษท่ีอยากจะ 

ใกล้ชิดนางเช่นเขาจะไปมีสตรีที่ไหนได้เล่า โม่อีเหรินจึงขอหลบดู

สถานการณ์ให้แน่ชดัก่อน เช่นนีแ้ล้วเราไปช่วยนางไตร่ตรองดดูหีรือไม่ว่า

สตรีนางนัน้เป็นใคร เหตใุดจึงเข้าใกลไ้ปห่ลี่จงิหงได้ แลว้ไหนจะเรือ่งของ 

'แดนสมบัติแรกนภา' ที่ผู้คนที่นี่ต่างกล่าวขวัญว่าน่าสนใจยิ่งอีก ด้านใน

จะมีอะไรบ้าง ไปติดตามได้พร้อมกันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



หัวใจโม่อีเหรินพลันรู้สึกเจ็บแปลบนิดๆ หวานซึ้งหน่อยๆ แต่ที่มาก

ที่สุดยังคงเป็นความปวดใจ

ไป่หลี่จิงหงท่ีเย่อหย่ิงปานนั้น เย็นชาและทระนงองอาจปานน้ัน  

ทั้งยังมีฐานะสูงศักดิ์ อันที่จริงกลับมีสิ่งในครอบครองไม่มาก

โม่อเีหรนิเงยหน้าข้ึนกม็องเหน็สหีน้านุ่มนวลของไป่หล่ีจงิหงท่ีมองนาง 

โดยตลอด

นี่คือความอ่อนโยนเพียงหนึ่งเดียวของภูเขาน�้าแข็งเชียวนะ

เป็นเกียรติอย่างยิ่ง นางต้องปกปักรักษาให้ดี

โม่อีเหรินโน้มตัวมาข้างหน้า จูบริมฝีปากเขาหนักๆ ทีหนึ่ง ทักษะ

การจูบของนาง...ไม่มีแม้แต่น้อย

"จิงหงคนโง่..."



 โม่อีเหริน  สาวน้อยทีม่ชีือ่เสยีงเลือ่งลือในดนิแดนเทพยุทธ์ 

ท่าทางภายนอกดูไร้เดียงสา ทว่าความจริง 

ฝีมือเก่งกาจเหนือใคร รักเคารพพ่ีชายท้ังสอง

และท่านตามาก 

 ไป่หลี่จิงหง  บุรุษที่หล่อเหลาหนุ่มแน่นและเย่อหย่ิงเย็นชา

โดยธรรมชาต ิมพีรสวรรค์อยู่ในระดบัราชนัยุทธ์ 

รักและปรารถนาดีต่อโม่อีเหรินด้วยใจจริง

 เฟิงเหย่ียน  สหายรักที่คบหากับโม่ซั่งเฉินมาเน่ินนาน เป็น 

ผูอ้าวโุสท่ีมคีวามส�าคญัต่อสมาคมหมอโอสถมาก 

ผู้หนึ่ง อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ของฉู่เซวียนฉีด้วย

 ไป่หลี่เยียน  มารดาของไป่หลี่จิงหง มิใช่คนของดินแดน 

เทพยุทธ์ สาเหตุท่ีมแีซ่ไป่หลีเ่พราะเป็นบตุรสาว

บุญธรรมของตระกูล

 ไป่หลี่จง้  ท่านอาของไป่หลี่เยียน เป็นคนของดินแดน 

แรกนภา พลงัวัตรของเขาอกีก้าวเดยีวก็จะบรรลุ 

ขั้นสูงสุดแล้ว
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"ดินแดนแรกนภา?!"

ผู ้อาวุโสใหญ่และเฟ่ิงเชียนลั่งต่างถลึงตามองนางด้วยความ

ประหลาดใจ

คล้ายรังเกียจว่าการกระตุ้นเช่นนี้ยังไม่พอ โม่อีเหรินจึงโยนวาจาที่

ชวนสะท้านสะเทอืนมาอกีประโยค "เพราะฉะนัน้ตอนน้ีข้าจะไปยังสถานที่ 

ที่มีแสงสีม่วงโผล่ขึ้นมา"

"ตอนนี้?!" ผู้อาวุโสใหญ่กับเฟิ่งเชียนลั่งแผดเสียงอีกครั้ง

"อื้ม ตอนนี้" โม่อีเหรินพยักหน้า ยืนยันว่าตนเองพูดไม่ผิด

ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน คิดอะไรได้กต็้องลงมือท�า นางใช้เวลาอยู่ใน

คลังเก็บต�าราไปมากแล้ว ทั้งยังเล่นสนุกเล็กๆ ไปอีกหน่อยแล้ว ไม่อาจ

เสียเวลาได้อีกต่อไป

ไป่หลีจ่งิหงไปดินแดนแรกนภาได้หนึง่เดอืนแล้ว ไม่รูว่้ายามนีส้บายดี 

16
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หรือไม่

พอโม่อีเหรินคิดถึงไป่หลี่จิงหง สีหน้าของนางก็พลันซึมลง ซึ่ง 

เฟิ่งเชียนลั่งที่มองนางอยู่สังเกตเห็นแล้ว

"เหตุใดต้องไปที่ที่มีแสงสีม่วง" ดูเหมือนเขาจะยังไม่เคยพูดถึงเรื่อง

เขตลี้ลับให้โม่อีเหรินฟัง

"สัญชาตญาณ"

"..." ค�ำตอบนี้...ทรงพลำนุภำพโดยแท้

"อันที่จริงข้าไปเองก็ได้" เดิมทีจะให้พวกเขาน�าทาง แต่เห็นพวกเขา

มีท่าทางล�าบากใจทั้งยังลังเลปานน้ัน โม่อีเหรินจึงตัดสินใจจะไม่ท�าให้

พวกเขาล�าบากแล้ว

"ไปเอง?" ผู้อาวุโสใหญ่กับประมุขเผ่าถลึงตามองนางอีกแล้ว

"ผู้อาวุโสใหญ่ ประมุขเผ่า แววตาพวกท่านดุยิ่งนัก" โม่อีเหริน 

มีท่าทางเหมือนถูกท�าให้ผวา ประหนึ่งว่าผู้อาวุโสใหญ่กับประมุขเผ่า 

เป็นคนโฉดชั่วที่ขู่ขวัญเด็กน้อย

"พวกข้าด?ุ" ผูอ้าวุโสใหญ่กับประมขุเผ่าหวัเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก

แม้แต่น�้าเสียงแย่ๆ พวกเขาก็ยังไม่ได้ท�าเลยแม้เพียงนิด เอาท่ีใด

มาดุกัน

พวกเขาถลึงตามองนางก็เป็นเพราะถูกนางท�าให้ตกใจต่างหาก

"ประมขุหวง ท่านรอก่อน" เฟ่ิงเชยีนลัง่สะกดกลัน้ความรูส้กึปวดหวั

จนอยากนวดหน้าผากเอาไว้ "เขตลีล้บัเดิมทก็ีเป็นสถานทีท่ี่เข้าไปได้เพียง

ประมุขเฟิ่งและประมุขหวง ข้างในอาจจะมีค่ายกล อาจจะมีกับดักกลไก 

ไม่ว่าเป็นข้าหรือผู้อาวุโสใหญ่ก็ล้วนไม่ทราบวิธีการเข้าไป ท่านทราบ 

หรือไม่"
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"ไม่ทราบ"

ประเสริฐ...ค�ำตอบทรงพลำนุภำพยิ่ง

เฟิ่งเชียนลั่งถามละเอียดเพียงนี้เพราะมีสาเหตุ

ขณะตระกูลเฟิ่งเกิดเภทภัยในตอนน้ันก็เคยมีคนในตระกูลเข้าไป 

ในเขตลี้ลับโดยพลการ ผลก็คือ...ตายเกลี้ยง

ส่วนว่าตายได้อย่างไร เวลานั้นประมุขเฟิ่งมิได้บอก

หลงัจากตระกูลเฟ่ิงเร้นกายจากโลก ก่อนประมขุเฟ่ิงจะสิน้ใจเคยบอก 

ว่าภายในระยะสบิลีร้อบเขตลีล้บัล้วนเป็นสถานทีอ่นัตราย เมือ่ผูที้ไ่ม่รูวิ้ธี

บุกเข้าไป จะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย

ด้วยเหตุนี้หลังจากน้ันมาเขตลี้ลับก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้าม 

ภายในบริเวณสิบลี้โดยรอบไม่มีคนในตระกูลกล้าเข้าใกล้ตามอ�าเภอใจ

แม้ประมุขหวงจะเป็นเจ้าของเขตลี้ลับ แต่การเข้าไปในเขตลี้ลับ

อย่างไรให้ปลอดภัยนั้นเขาไม่รู้จริงๆ ด้วยเหตุน้ีจึงไม่อาจไม่สอบถาม 

ให้มากหน่อย

"ไม่ทราบอะไรเลย แต่ท่านก็จะไปทั้งอย่างนี้หรือ"

"ไม่ทราบอะไรเลย ถึงได้น่าสนุกอย่างไรเล่า!" โม่อีเหรินถึงกับย้ิม 

เสียเบิกบานใจยิ่ง

"..." ผู ้อาวุโสใหญ่กับเฟิ่งเชียนลั่งต่างหมดค�าจะกล่าวอย่าง 

พร้อมเพรียงกัน

รูปแบบการกระท�าอันไม่กลัวตายพรรค์นี้ไม่เหมาะที่จะปรากฏอยู่

บนตัวเด็กสาวผู ้มีรูปลักษณ์ภายนอกราวกับหยกเจียระไนเลยจริงๆ  

นี่เป็นใครเลี้ยงดูมา...ผู้อาวุโสใหญ่และเฟิ่งเชียนลั่งพลันแจ้งใจแล้ว

มีท่านตาที่มีนิสัยหย่ิงทะนง ไม่กลัวตาย ไม่กลัวความยากล�าบาก
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ถึงเพียงนั้น เด็กที่ถูกเขาอบรมเลี้ยงดูออกมากับมือจะ 'ปกติ' ได้สักเท่าไร

เชียว

"เช่นนั้นก็ตกลงตามนี้! ผู้อาวุโสใหญ่ ประมุขเผ่า ข้าไปก่อนล่ะ  

พวกท่านค่อยๆ คุยกันไป" พูดจบโม่อีเหรินก็ยังไม่ลืมกล่าวขอตัวอย่าง 

มีมารยาท จากนั้นคนก็...หายวับไปแล้ว

"ประ..." ผู้อาวุโสใหญ่กับเฟิ่งเชียนลั่งไม่ทันแม้แต่จะเอ่ยปากห้าม

"เขตลี้ลับอันตรายยิ่งนัก!"

"เชียนลั่ง รีบไปเขตลี้ลับ!"

ผู้อาวุโสใหญ่กับเฟิ่งเชียนลั่งมองตากัน ก่อนกระโดดผลุงขึ้นมา  

บึง่ไปยังทิศทางเขตลีล้บัอย่างเรว็รีพ่ร้อมกัน ความเรว็น้ีเทยีบได้กับหนตีาย

เลยทีเดียว

ขณะห้อตะบึงไป ผู้อาวุโสใหญ่ก็ยังไม่ลืมบ่นเฟิ่งเชียนโม่ว่าอยู่ดีๆ 

เหตุใดต้องสอนประมุขหวงจนวิ่งได้เก่งปานนี้ ความเร็วนี้เกือบท�าให ้

ตาเฒ่าอย่างเขาเหนื่อยตายได้เลยทีเดียว

ทางด้านหลังศาลตระกูลเฟิ่งเป็นหุบเขาดึกด�าบรรพ์แห่งหน่ึง เมื่อ

มองดูจากกลางอากาศ เสาหงส์ ผนังในศาลตระกูลที่มีป้ายหงส์แขวน 

อยู่เต็ม และหุบเขา ทั้งสามจุดจะเชื่อมเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันพอดี

หลงัสงัเกตดลูกัษณะพ้ืนทีเ่รยีบร้อย โม่อเีหรนิก็อ้อมไปทางด้านขวา

ของศาลตระกูล

นับตั้งแต่เลื่อนข้ันท่ีก้นทะเลคราวน้ัน การตระหนักรู้และการใช้

ความเรว็ของนางก็ก้าวหน้าใหญ่หลวงขึน้ไปอกีระดบัแล้ว แม้แต่เฟ่ิงเชียนโม่ 

ก็ยังไม่กล้าพูดว่าความเร็วของเขาในตอนนี้ยังเร็วกว่าโม่อีเหริน
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ดูจากจุดนี้ โม่อีเหรินที่เป็น 'สีคราม' ได้มีสีเข้มกว่าต้นครามแล้ว

เพียงชัว่กะพรบิตาสองสามครัง้ โม่อเีหรนิก็มาถึงนอกระยะสบิลีจ้าก

หุบเขาแล้ว

"อือ..." เซิ่นพลันส่งเสียงครางเบาๆ

สหีน้าของเขีย้วเงนิเองก็ไม่ได้ดูระรืน่เหมอืนยามปกต ิกลบัดทูรมาน

อยู่เล็กน้อย

โม่อีเหรินรีบอุ้มพวกมันลงมามือละตัว

"เป็นอะไรไป"

"ท่านแม่ ข้ารู ้" เสี่ยวทุนพลันส่งเสียงขึ้นมา "นี่เป็นการกีดกัน 

สายเลือด ที่น่ีมีกลิ่นอายสายเลือดเข้มข้นย่ิง การท่ีคงอยู่มานานท�าให้ 

ก่อเกิดการปกป้องตนเองชนดิหนึง่ มนัจะกีดกันการด�ารงอยู่ของสายเลอืด

ทั้งหมดที่ไม่ใช่ของตนเอง ดังน้ันเซิ่นกับเขี้ยวเงินจึงรู ้สึกไม่สบายตัว  

หากเดินเข้าไป พวกมันสองตัวจะต้องบาดเจ็บแน่นอน"

"การกีดกันสายเลือด?" โม่อีเหรินมุ่นหัวคิ้ว นางเข้าใจความหมาย

ของเสี่ยวทุนแล้ว แต่ที่นางไม่เข้าใจคือไฉนจึงมีของพรรค์นี้ปรากฏขึ้น

สิ่งนี้ลี้ลับมหัศจรรย์ถึงเพียงนี้...ก็ได้ นี่ก็คือโลกอันลี้ลับมหัศจรรย์

โม่อเีหรนิปลอบใจตนเองอกีครัง้ว่าไม่ต้องประหลาดใจ โลกอนัลีล้บั

มหศัจรรย์ปรากฏสิง่ใดก็ล้วนไม่น่าแปลกท้ังสิน้ ไม่ต้องใช้ทฤษฎีทีเ่คยชนิ

ไปท�าความเข้าใจ

เยือกเย็นเข้ำไว้ ข้ำต้องเยือกเย็นเข้ำไว้

"ถ้าเป็นเช่นนี้พวกเจ้าก็กลับไปหาท่านตา บอกท่านตาว่าไม่ต้อง 

เป็นห่วงข้า" โม่อเีหรนิกล่าวกับสตัว์ท้ังสองทีม่สีหีน้าน่าสงสารเป็นหนกัหนา

"พวกข้าไปไม่ได้อีกแล้ว..." แววตาของเซิ่นน่าสงสารเสียเหลือเกิน
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"เสี่ยวทุนยังไปได้..." แววตาของเขี้ยวเงินมีแต่ความอิจฉา

"ไม่ยุติธรรม!" สัตว์ทั้งสองตะโกนเป็นเสียงเดียว

โม่อีเหรินหัวเราะพรืดออกมา "พวกเจ้าสองตัวนับวันย่ิงรู้ใจกัน 

มากขึ้นแล้ว"

"..." นั่นเป็นเพราะว่าพวกมันสองตัวล้วนถูกรังแกอย่างไรเล่า

"อีเหริน ข้าเกลียดที่นี่" เซิ่นท�าหน้าเชิดเสียจนแขวนเนื้อได้สามชั่ง

"อีเหริน ข้าก็เกลียดที่นี่" เขี้ยวเงินพูดเช่นกัน

"ข้ารู้ ล�าบากพวกเจ้าแล้ว" โม่อีเหรินลูบไล้ถูไถพวกมันสองตัว

ข้อต้องห้ามในตระกูลเฟิ่งมากเกินไปหน่อยส�าหรับพวกมันจริงๆ  

ไม่เหมือนกับตอนอยู่บนเกาะโม่เสวียน อยากไปที่ใดก็ไปได้เลย

สัตว์เดิมทีก็ชอบอยู่กับธรรมชาติ รักอิสระ ปราศจากการผูกมัด  

ไม่แปลกที่พวกมันสองตัวจะประท้วง

"ก็ได้ เพื่ออีเหริน ข้าจะอดทน" เซิ่นได้รับการปลอบใจแล้ว จึงหยุด

ตัดพ้อต่อว่า

"แค่มีอีเหรินอยู่ก็พอแล้ว" เขี้ยวเงินเดิมทีก็ออกจากเกาะมาเพ่ือ 

โม่อีเหริน ขอเพียงสามารถอยู่กับโม่อีเหริน เรื่องอื่นๆ มันทนได้

"ขอบใจพวกเจ้ามาก" โม่อีเหรินย้ิมพลางกอดพวกมัน จากนั้นก็

ปล่อยพวกมนัสองตวั "ไปอยู่กับท่านตาก่อนเถอะ หากตอนทีข้่าไม่อยู่ยังมี 

คนกล้าหาเรือ่งท่านตากับพวกท่านพ่ี พวกเจ้าไม่ต้องเกรงใจ อดัไปได้เลย" 

มีอะไรนางรับผิดชอบเอง

"ได้!" เขี้ยวเงินและเซิ่นตอบรับ ก่อนหมุนตัววิ่งกลับไปหาโม่ซั่งเฉิน

คราวน้ีโม่อเีหรนิถึงได้หนัหลงักลบัไปมองหุบเขาทีเ่งียบสงัดไร้สุ้มเสียง 

แห่งนี้อีกครั้ง



13อ๋ินเชียนอวี่

"เอาล่ะ ตอนนีพ้วกเราเข้าไปกันเถอะ" โม่อเีหรนิลบูหวัเสีย่วทนุเสรจ็ 

ก็ย่างเท้าก้าวเข้าขอบเขตสิบลี้นั้น...

เพียงแค่ก้าวเดียว ทัศนียภาพก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

นอกขอบเขตสิบลี้ สิ่งที่มองเห็นคือหุบเขาที่มีป่าไม้ทอดยาวจรด 

ขอบฟ้า

ภายในขอบเขตสบิลีก้ลบัเป็นหบุเขากลางป่าทีถู่กปิดผนกึแห่งหนึง่

ความหนาวเยือกถาโถมเข้าใส่โดยปราศจากการเตือน

ต้นไม้เตี้ย พ้ืนหญ้า ป่าหินตรงหน้าล้วนถูกน�้าแข็งปกคลุม ท่ัวทุก

แห่งหนประหนึ่งถูกความหนาวเย็นแช่แข็ง

โลกน�้าแข็งก�าลังจะจู่โจมถูกร่างนางอยู่รอมร่อ...

โม่อีเหรินไม่ลนลาน นางรวบรวมเปลวเพลิงสีม่วงบางๆ มาห่อหุ้ม

ทัว่ร่างในพรบิตา ไอหนาวเหนบ็ผ่านเลยนางไปแช่แขง็ทกุสิง่ทีม่องเหน็ได้

ทั้งหมดต่อไป

โม่อเีหรนิก้าวไปข้างหน้าก้าวหน่ึง ทีเ่หยียบอยู่ใต้เท้าเดิมทเีป็นพ้ืนหญ้า 

ที่กลายเป็นน�้าแข็ง แต่เมื่อนางย่างเหยียบ มันกลับฟื้นคืนชีวิตอย่าง 

น่าอัศจรรย์

หน่ออ่อนสีเขียวเหมือนได้ฟื้นคืนชีวิตใหม่ตามแต่ละก้าวย่างที่นาง

มุง่หน้าไป เหีย่วเฉาอยู่ใต้น�า้แข็ง เมือ่น�า้แข็งละลายก็กลับมามชีีวติข้ึนใหม่

โม่อีเหรินเดินหน้าไปทีละก้าว ย่ิงมุ่งหน้าไปย่ิงเหมือนเดินเข้าไป 

ในโลกที่ปกคลุมด้วยน�้าแข็ง ความอัศจรรย์คือโม่อีเหรินไม่รู้สึกกลัวเลย

แม้แต่น้อย

เปลวเพลิงสีม่วงชั้นบางๆ ได้สกัดก้ันความหนาวเย็นของน�้าแข็งที่

ปกคลุมออกไป และน�าพาพลังชีวิตใหม่มาให้
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ที่ใดที่ถูกโม่อีเหรินเดินผ่าน พ้ืนหญ้าจะงอกข้ึนใหม่ เปี่ยมล้นด้วย

พลงัชวีติ แต่ทีด้่านหลงันาง นอกจากจดุทีน่างเดนิผ่านแล้ว โลกทีป่กคลมุ

ด้วยน�้าแข็งกลับยังคงมีเพียงความหนาวยะเยือก

ครัน้เดนิมาได้ราวห้าลี ้ โม่อเีหรนิก็หยุดฝีเท้าลงอย่างคล้ายคดิอะไรได้  

พอหันหน้ากลับไป ภาพต่างๆ ก็สะท้อนเข้ามาในสายตานาง... 

อุณหภูมิสูงติดต่อกันหลายปี ไม่มีน�้าฝนลงมาแม้แต่สายเดียว

แม่น�้าแห้งขอด ในนาไม่มีต้นกล้างอกแม้แต่ชุ่น* เดียว

เมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่ พ้ืนดินแตกระแหง ผู้คนผ่ายผอมหน้าตา

ซดีเซยีวหลบอยู่ตามร่มเงาชายคาด้วยสภาพเสือ้ผ้าขาดรุ่งริง่ เล่ียงแสงแดด 

ร้อนแรงที่สาดส่อง

'หิวข้าว...'

'หิวน�้า...'

ไม่มอีาหาร ไม่มแีหล่งน�า้ มเีพียงชาวบ้านผูห้วิโหยและคนทีต่ายจาก 

ความร้อนทั่วทุกหนแห่ง

เมืองอีกแห่งหนึ่ง

ฝนตกหนักปานฟ้ารั่ว ตกไม่หยุดท้ังวันท้ังคืน เพียงไม่ก่ีวันน�้าใน

แม่น�้าก็เอ่อล้นเฉียบพลัน เปียกโชกไปทั่วทุกที่

'หากฝนยังตกไม่หยุดเย่ียงนีต่้อไปเรือ่ยๆ ท�านบ...เกรงว่าคงจะต้าน

ไม่อยู่แล้ว...'

ถ้อยค�าหว่ันวิตกเพ่ิงจะพูดจบได้ไม่นาน ท�านบก็ต้านกระแสน�้าท่ี 

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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ทั้งรุนแรงทั้งมหาศาลไม่อยู่ พังครืนลงในที่สุด!

'กรี๊ด...'

'ช่วยด้วย...'

'ท่านพ่อ...ท่านแม่...'

'ช่วยด้วย...ช่วยด้วย...'

น�้ามหาศาลถาโถมมาอย่างเฉียบพลัน ท่วมท่ีนาและบ้านเรือน  

คนจ�านวนมากหนีขึ้นหลังคาร้องขอความช่วยเหลือ

ทว่าน�า้ฝนยังตกลงมาไม่ขาดสาย แม้กระท่ังหลังคาก็ถูกน�า้ในแม่น�า้

ที่ไหลบ่ามาท่วมในเวลาเพียงไม่นาน

'ช่วย...ด้วย...'

'ฮือๆ...'

'งี้ดๆ...เมี้ยว...'

'ข้าไม่อยากตาย...ช่วยด้วย...'

สถานที่ที่ถูกมวลน�้ามหาศาลท่วมแผ่ขยายออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

คนและสัตว์นับไม่ถ้วนก็ถูกน�้าพัดพาไปด้วย...

ทะเลทรายรกร้างที่มีบ้านเรือนผู้คนบางตา พบเห็นพ้ืนเขียวชอุ่ม 

ได้ยาก

ท่ามกลางเนนิทรายสดุลกูหลูกูตาและฝุน่ควันท่ีตลบฟุ้งไปทัว่พ้ืนที่ 

มีเสียงแว่วๆ ดังชัดเจนขึ้นทุกที

'ซี่...'

'จี๊ด...จี๊ด...'

'สวบสาบ...'
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'ฟุ่บ...'

ไม่เห็นร่องรอยของคน แต่เสียงแผ่วเบาดังแว่วๆ สารพัดเสียง 

กลับดังไม่หยุด

เมื่อมองดูดีๆ ในพ้ืนทรายปรากฏร่องรอยทรายไหลต่อเน่ือง 

เป็นระลอก ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ

ส่วนสัตว์ทะเลทราย เช่น งู หนูทะเลทราย แมลง แมงป่องพิษ...

ตลอดจนสตัว์ท่ีตวัเลก็และใหญ่กว่านี ้บางตัวเหมอืนก�าลงัหนตีาย บางตวั 

ไม่ทันหนีก็ถูกทรายไหลท่วมแล้ว

อีกสถานที่หนึ่ง เป็นป่าเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม

ในป่ามีน�้าพุร้อนตามธรรมชาติอยู่ทั่วทุกท่ี ต้นไม้เจริญงอกงาม  

ภูเขาสูงตระหง่าน ยอดเขาถูกหิมะขาวปกคลุม มีเรือนตากอากาศพร้อม 

บ่อน�้าพุร้อนอยู่สองสามแห่ง สร้างได้หรูหราโอ่อ่า น่าเสพสุขที่สุด

ในเวลาเดียวกับที่ทุกสารทิศประสบภัยแล้งและอุทกภัย ยังคงมี 

คนสุขส�าราญกับน�้าพุร้อน กอดสาวงาม กินอาหารหรูหรา กระดกสุรา 

รสเลิศอยู่ในเรือนตากอากาศ

คนท่ีก�าลงัร�า่สรุาหาความส�าราญล้วนไม่ได้รูส้กึตวัเลยว่าน�า้พุใสแจ๋ว 

ที่ไหลอยู่ในบ่อน�้าพุร้อนค่อยๆ เริ่มขุ่นมัว อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ทันใดนั้นเองก็เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงยิ่ง

'แผ่นดินไหวแล้ว!'

'ว้าย!'

'รีบหนี!'

เวลาเดียวกัน น�้าในบ่อน�้าพุร้อนก็เดือดพล่าน ยอดเขาปรากฏ 
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แสงเพลิงพุ่งขึ้นฟ้า!

'อ๊า...นั่นคือ...'

'เทพอัคคีพิโรธแล้ว!'

'เทพบรรพตพิโรธแล้ว!'

'รีบหนีเร็วเข้า!'

หลังมีแสงเพลิงพุ่งขึ้นฟ้า ธารความร้อนทั่วท้องฟ้าก็ไหลลงมาจาก

ยอดเขา เพียงไม่นานก็เผาไหม้ไปทั่วทั้งป่าเขา ลามไปถึงหมู่บ้านต่างๆ 

ตรงตีนเขา แล้วแผ่ลามออกไป...

แผ่นดินไหวคล้ายว่าเป็นสัญญาณเตือน

หลงัจากนัน้ก็เป็นธารน�า้แขง็ท่ัวท้องฟ้าลงมาปกคลมุพ้ืนทีอ่ยู่อาศยั

ของมนษุย์ไม่หยุด โลกทัง้ใบมสีายฟ้าฟาดลงมาเป็นระยะ เกิดแผ่นดนิไหว 

และคลื่นยักษ์บ่อยครั้ง

ภัยแล้งด�าเนินต่อไป ฝนห่าใหญ่ก็ตกต่อไป

โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว พ้ืนที่บนดินแดนก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป พืชผล 

บนหน้าดินที่กินได้ก็น้อยลงไปทุกที

หลังจากการด�ารงชีพกลายเป็นยากล�าบาก ก็เกิดการปล้นชิงต่างๆ 

นานาขึ้นไม่หยุดหย่อน

ผู้คนเรียกหาฟ้าฟ้าไม่ขาน เรียกหาดินดินไม่ตอบ นอกจากการหนี

เอาชีวิตรอดแล้วก็มีแต่ความตาย

ส่วนเหล่าผู้ฝึกบ�าเพ็ญที่มีพลังเหนือกว่ามนุษย์ไปแล้วก็ต่างใช้

อภินิหาร ขัดขืนชะตาฟ้าลิขิต บ้างช่วยคน บ้างฆ่าคน ใช้พลังพิเศษ 

ที่ได้มาจากการฝึกบ�าเพ็ญต่อกรกับภัยธรรมชาติอย่างมิหยุดพัก
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ทว่าคนอย่างไรก็ยังเป็นคน ถึงจะเป็นเทพ อยู่ท่ามกลางการพังทลาย

ของโลกท้ังใบ เกรงว่ากค็งไม่มกี�าลงัท่ีจะกอบกู้โลกได้เช่นกัน จงึได้พากัน

สูญสิ้นชีวิตไประหว่างที่ช่วยเหลือผู้คน

ครั้นผู้ฝึกบ�าเพ็ญตายลงมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งท่ีน่ากลัวก็มิได้มีเพียง 

ภัยพิบตัธิรรมชาต ิแต่ยังมจีติใจคนทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถึงการนองเลอืด

อันแสนทารุณที่เกิดขึ้นไม่หยุด

เมือ่เหน็ว่าดนิแดนแทบจะสิน้ทางรอดอยู่รอมร่อ ห้าตระกูลท่ีอาศยั

อยู่ร่วมกันมาโดยตลอดก็จ�าต้องคิดแผนการในทางที่เลวร้ายที่สุด

'โลกนี้เกรงว่าคงใกล้จะประคับประคองต่อไปไม่ไหวแล้ว'

'เช่นนั้นพวกเราควรท�าอย่างไร'

'ปิดผนึกเถิด!'

'แต่ละตระกูลแยกกันท�าการปิดผนึก พยายามจ�ากัดขอบเขตให้ได้

เลก็ท่ีสดุเท่าท่ีท�าได้ พยายามรกัษาการสบืทอดไว้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้  

ระหว่างแต่ละกลุ่มตระกูลให้ใช้ค่ายกลส่งตัวเชื่อมต่อกัน รอภัยพิบัต ิ

ผ่านพ้นไป พวกเราค่อยพบกันใหม่'

'ตกลง'

'พวกเราล้วนต้องสืบทอดต่อไป หลังภัยพิบัติค่อยพบกันใหม่!'

หลงัจากนัน้ภยัพิบตัย่ิิงรนุแรงข้ึนกว่าเดมิ โลกเดมิก็ค่อยๆ แตกออก

ผ่านไปนานเท่าไรก็สุดรู้ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถี่เริ่มค่อยๆ น้อยลง

ขณะบนดนิแดนทีถู่กธารน�า้แขง็ปกคลมุปรากฏหน่ออ่อนสเีขยีวขจี

ขึ้นกอแรก และแสงแดดอบอุ่นส่องไปทั่วผืนปฐพีอีกครั้ง ดินแดนก็ค่อยๆ 

เริ่มฟื้นคืนชีวิต
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เมือ่ผ่านการฟ้ืนตวัอกีระยะใหญ่ บนดนิแดนก็ค่อยๆ ปรากฏสิง่มชีวิีต 

จ�านวนหนึ่ง ถึงขนาดมีมนุษย์...ปีนออกมาจากใต้ดิน

ทว่ามนุษย์ผู้น้ันไม่รู้ว่าสวมเสื้อผ้าที่ท�าจากอะไร ไม่มีรูปแบบใดๆ  

มีเพียงคุณลักษณะที่ดั้งเดิมที่สุดของเสื้อผ้าที่ยังคงอยู่...ปกคลุมร่างกาย  

ส่วนหน้าตาและลกัษณะท่าทางน้ันก็ดเูหมอืนผูป้ระสบภยัย่ิงกว่าผูป้ระสบภัย 

เสียอีก

หากจะให้โม่อีเหรินบรรยาย นั่นก็คือ...มนุษย์ดึกด�าบรรพ์

ต่อมาเป็นภาพเหตกุารณ์ท่ีมนุษย์เริม่ด�ารงชวิีตอยู่บนผวิดนิอกีครัง้ 

เริ่มใช้ชีวิตล่าสัตว์เพาะปลูก...

และตระกูลที่เป็นผู้ปิดผนึกนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วเช่นกัน

หากแต่มีเพียงคนจากสองในห้าตระกูลที่ปรากฏตัว มิหน�าซ�้า

จ�านวนคนแต่ละตระกูลก็ยังไม่ถึงร้อย

เนือ่งจากการด�ารงชพี แม้ระดบัชวิีตความเป็นอยู่ของคนสองตระกูลนี้ 

จะด้อยลง แต่กล่าวโดยรวมกลับเป็นเพราะว่าสามารถรักษาการสืบทอด

ไว้ได้ ท�าให้หลงัจากดนิแดนฟ้ืนตวัพวกเขาจงึสามารถก้าวหน้าได้รวดเรว็ 

การด�ารงชีพก็ง่ายกว่าคนอื่นๆ

เพียงแต่ขณะน้ันพวกเขาค้นพบว่าโลกน้ีดูเหมือนจะเหลือเพียง 

พวกเขาสองสายตระกูล เนื่องจากจ�านวนคนน้อย จึงด�ารงชีพโดย 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสืบมา

จากนัน้คนบนดนิแดนกเ็ริม่มีจ�านวนมากขึน้อย่างชา้ๆ ทกัษะต่างๆ 

ในการด�ารงชีวิตก็ค่อยๆ ก้าวหน้าไม่หยุดหย่อน ในท่ีสุดการต่อสู้แย่งชิง

เพื่อด�ารงชีพก็ได้เริ่มปรากฏขึ้น

ต่อจากน้ันอยู่มาวันหนึง่ ผูค้นได้ค้นพบสตัว์วิเศษท่ีมพีลงัมหศัจรรย์ 
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และคนสองตระกลูน้ันก็สามารถอยู่ร่วมกับสตัว์เหล่าน้ันได้อย่างกลมกลนื 

ต่อมามีคนค้นพบอีกเช่นกันว่าเดิมทีมนุษย์สามารถฝึกบ�าเพ็ญได้...แล้ว

ได้ค่อยๆ พัฒนาวิธีฝึกบ�าเพ็ญสองชนิดอันได้แก่นักยุทธ์และผู้ครอง 

สัตว์วิเศษ

ระหว่างนี้ได้ปรากฏผู้ที่ฝึกการเป็นนักยุทธ์ได้ถึงจุดสูงสุด ต่อมา 

คนผู้นี้ได้หายตัวไป แต่วิธีฝึกบ�าเพ็ญของเขายังคงอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงได้รับ 

การเรียกขานเป็น 'เทพยุทธ์' ดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามใหม่ว่า 

'ดินแดนเทพยุทธ์' เช่นกัน

หลงัจากนัน้ผ่านไปอกีระยะหนึง่ ศกึใหญ่ระหว่างมนษุย์และสัตว์วิเศษ 

ก็เริ่มต้นขึ้น ดินแดนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการนองเลือดและศึกสงคราม

ท้ายที่สุดก็มีคนสละชีพไปนับไม่ถ้วน การผนึก 'แดนถิ่นอ�านวยพร' 

ถือเป็นจุดสิ้นสุดของศึกใหญ่คราวนี้

ต่อจากนัน้ดนิแดนก็เกิดสงครามใหม่ขึน้อกีครัง้ ตระกูลหนึง่จากไปไกล  

อีกตระกูลเร้นกายตัดขาดจากโลกภายนอก...

ดูมาถึงตรงนี้ โม่อีเหรินก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่นางเห็นคืออะไร

นี่ก็คือ 'ประวัติศำสตร์วิวัฒนำกำรของดินแดนเทพยุทธ์' กระมัง!

โม่อเีหรนิหน้าด�าทะมนึอยู่สกัหน่อย เหตใุดนางจงึได้เห็นเจ้าสิง่เหล่านี้ 

กัน

ขณะทีน่างสงสยัไม่แน่ใจอยู่น้ีเอง ทศันยีภาพและสิง่ต่างๆ รอบข้าง

ก็มีการเปลี่ยนแปลง

หากยึดต�าแหน่งท่ีนางยืนอยู่เป็นเส้นแบ่ง ทางท่ีเดนิผ่านมากลายเป็น 

ทวิทัศน์ฤดใูบไม้ผล ิแต่ด้านทียั่งไม่ได้เดินไปยังคงเป็นโลกน�า้แข็งเช่นเดมิ



21อ๋ินเชียนอวี่

ขณะโม่อีเหรนิก้มหน้าลงไตร่ตรอง เสยีงบรุษุไม่ต�า่ไม่สงูฟังดไูพเราะ

เสียงหนึ่งก็ดังขึ้น 

"ผู้สืบทอด เจ้ามาแล้ว"

โม่อีเหรินเงยหน้าขึ้นทันควัน

แม้ว่าแรกฟังเสียงจะดังมาจากทุกสารทิศ แต่อันที่จริงต้นตอของ

เสียงมีเพียงหนึ่งเดียว โม่อีเหรินดูแล้วคิดว่าเป็นทางนั้น

"เป็นเดก็สาวท่ีประสาทสมัผสัเฉยีบคมย่ิงนกั" ในเสยีงไพเราะระคน

ด้วยแววขบขัน "หากเจ้าอยากรู้ว่าข้าคือผู้ใด ก็ต้องเดินหน้ามาต่อ ทว่า

เส้นทางต่อจากนี้มิใช่เพลิงสวรรค์สีม่วงชั้นบางๆ นั้นของเจ้าจะสามารถ

ต้านทานได้แล้ว"

"เส้นทางที่เดินได้ยาก ข้าไม่แน่ว่าจะต้องเดินมิใช่หรือไร" โม่อีเหริน

กล่าวไปทางต้นตอของเสียง

"เจ้าจะล้มเลิกกลางคันหรือ เช่นน้ีไม่ดีกระมัง เกิดเป็นคนพึงมี 

ความยืนหยัดและความแน่วแน่ ไม่อาจพบเจอความยากล�าบากก็ท้อถอย

จึงจะถูก"

"อืม กล่าวได้ถูกต้องแล้ว" คนทั่วไปล้วนคิดเช่นนี้ "แต่การที่รู้ทั้งรู้ว่า

บนเขามีเสือ กลับยังมุ่งหน้าไป นั่นก็มิใช่เรื่องที่คนฉลาดท�ากัน"

"หากแต่เจ้ามาถึงท่ีนีแ่ล้ว กลบัไม่เดนิไปจนสดุทาง ไม่ไปไขปรศินา

ของที่นี่ เจ้าจะไม่รู้สึกไม่ยินยอมหรือ"

โม่อเีหรนิย่นจมกู "น�า้เสยีงของท่านฟังเหมอืนเป็นคนเลวทีล่กัพาตวัเดก็ 

ออกจากบ้านเป็นอย่างยิ่ง!"

"..." เสียงนั้นเงียบไป

"ทว่าการไม่รู้เฉลยของปริศนาก็น่าเสียดายมากจริงๆ" น�้าเสียงของ
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โม่อเีหรนิพลนัฟังดูผ่อนคลายสบายใจขึน้มาอกี "เพราะฉะนัน้ข้าจะมุง่หน้า

ต่อไป"

เสยีงไพเราะมไิด้ดังขึน้อีก แต่โม่อเีหรนิสามารถรู้สึกได้อย่างเฉยีบไว 

ว่าคนที่มีเสียงไพเราะผู้นั้นก�าลังมองนางอยู่

โม่อีเหรินไม่ได้สนใจมาก เพียงหันหน้าไปหาโลกน�้าแข็งผืนน้ัน  

ขณะก้าวเท้าหน่ึงออกไป เปลวเพลงิสม่ีวงท่ีเดมิทีก่อตัวเป็นเหมอืนเย่ือบางๆ  

หนึ่งชั้นรอบกายนางก็พลันสว่างจ้าขึ้นมา

โม่อีเหรินก้าวไปข้างหน้าอีกก้าว เปลวเพลิงสีม่วงลุกโชนต่อ ห่อหุ้ม

ทั้งตัวนางเอาไว้ มองเห็นแวบแรกโม่อีเหรินเหมือนกลายเป็นมนุษย์เพลิง

สีม่วงไปแล้ว

ส่วนพ้ืนดนิทีน่างเดนิผ่านก็ยังคงสลดัน�า้แขง็ทีป่กคลมุท้ิง หน่ออ่อน

สีเขียวงอกขึ้นมาใหม่เหมือนเช่นเส้นทางก่อนหน้านี้ 

ทกุอย่างดคูล้ายว่าเหมอืนกัน แต่มเีพียงโม่อเีหรนิทีก่�าลงัเดนิหน้าอยู่ 

ที่รู้ถึงความแตกต่าง

หากเส้นทางครึ่งแรกนางสามารถเดินได้เหมือนเดินเล่น ต้ังแต่เริ่ม

เส้นทางครึ่งหลังนางกลับเดินได้เปลืองแรงขึ้นทุกก้าว ย่ิงเดินหน้าเท่าไร 

ก็ยิ่งสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงมากเท่านั้น

เพ่ือต้านทานไอหนาวเหน็บ เพลิงสีม่วงบนร่างนางจึงลุกโชติช่วง 

ขึน้เรือ่ยๆ พลงัปฐมในร่างกายดดูซบัแล้วแปรเปลีย่นมไิด้หยุด ย่ิงสิน้เปลอืง 

มากขึ้นทุกที ถึงจะโคจรเคล็ดวิชาฮุ่นตุ้นอย่างต่อเนื่อง พลังปฐมของนาง

ก็ยังถูกเผาผลาญไปมากเหมือนเดิม

นี่เหนื่อยกว่าเวลานางต่อสู้เสียอีก

แต่ถึงพลังปฐมท่ีใช้สนับสนุนเพลิงสวรรค์สีม่วงจะถูกเผาผลาญ 
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ไม่หยุด โม่อเีหรนิกลบัไม่ได้ต้องการกินยาเพ่ือเสรมิพลัง มใิช่เพราะสาเหตุใด  

เพียงแต่เป็นสัญชาตญาณ

ภายในระยะสิบลี้ น�้าแข็งปกคลุมทั่วทั้งฟ้าดิน น่ีเป็นค่ายกลอย่าง

แน่นอน หากตัดสินจากสภาพที่นางมองเห็น มันยังเป็นค่ายกลลวงตา 

ที่มีระดับสูงอย่างที่สุดค่ายกลหนึ่งอีกด้วย

ทว่ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นค่ายกล โม่อีเหรินกลับมิได้กระตือรือร้นอยากจะ

สะเดาะมัน เนื่องจากค่ายกลนี้หาได้มีพลังท�าลายล้างใดๆ ต่อนางไม่ 

ขณะที่นางก้าวเดินก้าวแรก นางก็รู้แล้วว่านี่คือการทดสอบ

ส่วนว่าเหตุใดถึงทดสอบ นางไม่รู้ เพียงแต่เชื่อโดยสัญชาตญาณ 

ว่านางสามารถผ่านการทดสอบได้ ดังน้ันแม้จะพูดขัดคอเจ้าของเสียง

ไพเราะนั้นเล็กน้อย นางก็ยังคงมุ่งหน้าต่อไปอย่างไม่ปฏิเสธ

ไอหนาวเหน็บมไิด้ท�าให้คนรูส้กึหนาวอย่างน่าประหลาดใจ แต่ครัน้ 

ถูกน�้าแข็งปกคลุม การก้าวเดินแม้แต่ครึ่งก้าวก็ยังล�าบากจริงๆ หากเป็น

เช่นนี้ต่อไปนางอาจล้มเหลว

ขณะโม่อีเหรินเดินบนเส้นทางช่วงหลังมาได้ถึงครึ่งหนึ่ง สิ่งที่ปะทะ

เข้าหามิใช่เพียงความหนาวเหน็บ แต่ยังมี...แรงโน้มถ่วงบางอย่าง

แต่ละก้าวทีมุ่ง่ไปข้างหน้า บนตวันางจะคล้ายมคีวามรู้สกึหนักเป็น

ร้อยชั่งเพิ่มมากดทับ

โม่อเีหรนิโคจรพลงัปฐมในกายเรว็ขึน้ พร้อมกันน้ันเพลงิสวรรค์สม่ีวง 

บนตัวก็ลุกโชนขึ้นเช่นกัน

ผูท้ีส่่งเสยีงไพเราะน้ันออกมามองดนูางอยู่ตลอด ยามนีก้ลบัค้นพบ

ด้วยความประหลาดใจว่าสขีองเพลงิสวรรค์สม่ีวงได้เปลีย่นแปลงไปแล้ว

เริ่มแรกเปลวเพลิงบนตัวนางเป็นสีม่วงอ่อน ต่อมาขณะเปลวเพลิง
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ปกคลมุทัว่ทัง้ตวันาง สม่ีวงอ่อนก็เข้มขึน้ระดับหนึง่ บดันีส้ขีองเพลงิสวรรค์

สีม่วงยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นตามการก้าวเดินของนาง ขณะเดียวกันแม้เปลวเพลิง

จะมีขนาดใหญ่ ทว่าตัง้แต่ต้นจนบดัน้ีหาได้ปรากฏเค้าลางไม่มัน่คงใดๆ ไม่  

กลับคงสภาพไว้ได้อย่างพอเหมาะพอดีโดยตลอด ไม่แรงเกินไปและก็ 

ไม่อ่อนจนเกินไป

จุดนี้ท�าให้เจ้าของเสียงไพเราะประหลาดใจอย่างยิ่ง

การควบคมุไฟเดมิก็เป็นเรือ่งท่ีไม่ง่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการควบคมุ 

เปลวเพลิงนั้นจ�าเป็นต้องมีญาณวิเศษที่แก่กล้าพอ ทว่าเด็กสาวนางนี ้

กลบัหาระดบัเปลวเพลงิท่ีเหมาะสมต่อการต้านทานความหนาวเหน็บและ 

แรงโน้มถ่วงเจอได้ภายในเวลาอนัสัน้ มหิน�าซ�า้ยังควบคมุได้อย่างแม่นย�า 

ไม่สิ้นเปลืองเปลวเพลิงแม้แต่นิดเดียว

เรื่องที่ชวนให้คนตกตะลึงยิ่งกว่าคือตั้งแต่เริ่มออกเดินจวบจนบัดนี้ 

นางไม่ได้หยุดพักเลย ความเรว็ท่ีมุง่หน้าก็รกัษาไว้คงทีโ่ดยตลอด จนเหลอื

ระยะทางเพียงสองลี้สุดท้ายเท่านั้น

ทันใดน้ันสภาพหนาวเหน็บก็หายไป แรงโน้มถ่วงกลายมาเป็น 

แรงต้านทาน ต้านไม่ให้นางมุ่งหน้าไปต่อ

"เหตุใดจึงอยากมุ่งหน้าไปต่อ"

เสียงหนึ่งถามโม่อีเหริน มันประหนึ่งเป็นเสียงฟ้าร้องที่เคาะตีจิตใจ

ของโม่อีเหรินอย่างหนัก 

"เพราะข้าอยากรู้ว่าข้างหน้ามีอะไร"

"เหตุใดไม่ย้อนกลับไป"

"ท่านน่าเบื่อยิ่ง"

"..."
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"ข้าไม่ตอบค�าถามน่าเบือ่ และก็ไม่อยากสนทนาเร่ืองน่าเบือ่พรรค์นี ้

กับท่าน หากท�าได้ท่านก็หยุดย้ังข้าให้ได้ แต่อย่าได้คดิจะรบกวนจติใจข้า 

อย่านึกว่าเสยีงของท่านฟังดเูหมอืนเสยีงฟ้าร้องแล้วข้าจะกลวั อกีประการหนึง่  

อย่านกึว่าเสยีงของท่านดงัเหมอืนเสยีงฟ้าร้องก็จะเป็นฟ้าร้องฟ้าลัน่จรงิๆ 

จะเทียบกับเสียงฟ้าร้อง ท่านยังห่างชั้นอีกไกล!"

โม่อีเหรินเพิ่งจะพูดจบ ริมโสตก็คล้ายมีเสียงใสเสนาะดังขึ้น แรงที่

ต้านทานอยู่เบือ้งหน้านางพลนัหายไป ครัน้นางก้าวไปข้างหน้าเป็นก้าวทีส่าม  

ตรงหน้ากลับพลันปรากฏภาพฉากหนึ่ง...

เมอืงในศตวรรษท่ีย่ีสบิเอด็ ในตรอกแห่งหนึง่ในเขตตวัเมอืง หน้าประต ู

แขวนป้าย 'คลนิิกสตัวแพทย์โม่' บนมอืจบัประตทูางเข้ามคี�าว่า 'เปิดท�าการ'  

แขวนอยู่

ฉับพลันนั้นผู้หญิงในชุดพนักงานออฟฟิศก็เดินเข้ามาจับตัวนาง 

คิดจะพาวิ่งออกไปข้างนอก

'คณุหมอโม่! คณุหมอโม่คะ บาร์บีข้องฉนัจู่ๆ  ก็ทัง้อาเจยีนท้ังท้องเสยี  

คุณรีบตามฉันไปดูอาการหน่อยค่ะ'

'บาร์บีข้องคณุอาเจยีนท้องเสยี คณุก็ควรอุม้มนัมา ไม่ใช่มาทีน่ีเ่พ่ือ

ลากฉนัไป อย่างนีถึ้งจะประหยัดเวลา อีกอย่างอปุกรณ์รกัษาสตัว์ก็อยู่ท่ีน่ี 

ทั้งหมด คุณลากฉันไป จะให้ฉันไปรักษาบาร์บี้ของคุณมือเปล่าเหรอคะ'

'คือว่า...'

'ทีส่�าคญัคือฉนัไม่ได้เป็นสตัวแพทย์มานานมากแล้ว อย่ามาลากฉนั 

ตามใจชอบ ท�าอย่างนี้ฉันจะคิดว่าคุณอยากล่อลวงฉัน แล้วก็อย่านึกว่า

คุณแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะมองไม่ออกว่าคุณเป็นผู้ชาย'
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'...'

โม่อีเหรินแววตาใสกระจ่าง ไม่ได้ถูกภาพลวงตาตรงหน้าท�าให้

งงงวยแม้แต่น้อย กลับรังเกียจเดียดฉันท์สิ่งที่นางก็ไม่รู ้ว่าคืออะไรน้ี 

เสียด้วยซ�้า

โครม! 

ดูเหมือนจะมีอะไรแตกเป็นเสี่ยง ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าโม่อีเหริน

หายไปทันท ีพร้อมกันน้ันแรงทีต้่านทานอยูเ่บือ้งหน้าโม่อเีหรินก็หายตามไป  

นางเดินไปข้างหน้าอีกสองสามก้าว เสียงอึมครึมเปี่ยมบรรยากาศแห่ง 

ความตายพลันดังแว่วมา

"ข้าไม่ใช่บุรุษเสียหน่อย..."

โม่อีเหรินไม่สนใจ

"เจ้าด่าข้า..."

โม่อีเหรินยังคงไม่สนใจ

"ตอนนี้ยังไม่สนใจข้าอีก..."

โม่อีเหรินหยุดฝีเท้ากะทันหัน

เสียงก็หยุดลงเช่นกัน

คนเสียงไพเราะที่สังเกตการณ์มาตลอดจับตาดูโม่อีเหรินต่อ

นี่นำงหงุดหงิดแล้ว? ใจว้ำวุ่นแล้ว? โมโหแล้ว? ไม่อยำกเดินแล้ว? 

หรือว่ำ...

"เดิมทีข้าคิดว่าถ้านี่เป็นการทดสอบ ก็จะเดินต่อให้จบ ถือว่าเป็น 

การฝึกฝน" โม่อีเหรินกล่าวด้วยท่าทางจริงจังยิ่ง

ฝึกฝน? หึๆๆ...
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"แต่ว่าเจ้าเอะอะเกินไปแล้ว"

"..." 

ค�าพูดนั้นราวกับธนูที่พุ่งเข้าใส่ 

"แค่เอะอะนั้นช่างเถอะ จุดส�าคัญคือเสียงของเจ้าบาดหูยิ่ง"

"..." บำดหู?

"แค่บาดหูก็ช่างเถอะ แต่เจ้ากลับยังไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย เอาแต่พูด 

ไม่หยุด"

"..." รู้ตัวอะไร เดิมทีก็สมควรส่งเสียงรบกวนอยู่แล้วนี่!

"ดังน้ันเพ่ือไม่ให้เป็นภาระของหูข้า ข้าจึงตัดสินใจจะ...ก�าจัดเจ้า" 

อืม...โม่อีเหรินพยักหน้ากับตนเอง นี่เป็นข้อสรุปของนาง

"...ก�าจัดข้า?" นำงมีปัญญำ? อยู่ที่นี่มำไม่รู้กี่ปี ยังไม่เคยมีใครกล้ำ

ประกำศว่ำจะ 'ก�ำจัด' มำก่อนเลย...

"เมื่อก่อนข้าเคยเห็นในต�ารา มีก้อนหินวิเศษชนิดหน่ึงเรียกว่า  

'ศลิามายา' เป็นหนิทีท่�าให้คนเกิดภาพลวงตาได้ หากเพ่ิมหนิชนิดนีเ้ข้าไป 

ขณะวางค่ายกล อานุภาพของค่ายกลน้ันก็จะแข็งแกร่งข้ึนไม่รู้ก่ีเท่า 

ต่อก่ีเท่า ซ�้ายังจะท�าให้คนเกิดการรับรู้มิติเวลาผิดพลาด ท�าให้คนหลง 

อยู่ในค่ายกลลวงตา"

ในเขตลี้ลับถูกติดตั้งค่ายกลเพ่ือพิทักษ์ปกป้อง และฐานค่ายกล...

ก็น่าจะเป็นหินชนิดนี้แล้ว

"...ข้าไม่ใช่ก้อนหินเสียหน่อย"

"เจ้าจะออกมาเอง หรือจะให้ข้าหาตัวเจ้าออกมา"

เสยีงนัน้เงยีบไป ทว่าตรงหน้าโม่อเีหรนิกลบัปรากฏเงาร่างของท่านตา  

ก�าลังมองนางด้วยสีหน้าดุดัน
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โม่อีเหรินมอง 'ท่านตา' แค่แวบเดียว ข้อมือขวาก็พลันมีเงาเล็กๆ  

สีเขียวครามบินฉิวไปทางซ้ายเย้ืองไปด้านหลัง หลังงับเจ้าส่ิงท่ีดูเหมือน

ต้นหญ้าเล็กๆ ต้นหนึ่งไว้แล้วก็พุ่งตัวกลับมาอยู่ในฝ่ามือของโม่อีเหริน

หลังหญ้าต้นเล็กต้นน้ันถูกงับไว้ก็บิดตัวไม่หยุด ดวงตาโตสีด�าวาว

ของเสี่ยวทุนมีสีเข้มขึ้น ปากคายหญ้าต้นน้อยลงบนพื้น จากนั้นก็ยืดหาง

แล้วเหวี่ยงสะบัด

เพียะ!

"โอ๊ย!" หญ้าต้นน้อยกรีดร้อง

"เสียงพิลึกนัก" เสี่ยวทุนไม่ชอบใจ จึงสะบัดอีกรอบ

เพียะ!

"โอ๊ยๆๆ!"

โม่อีเหริน "..." เอ่อ...หำงเหี้ยมหักหญ้ำ*? 

เสี่ยวทุนตบอีกสองสามที หญ้าน้อยก็ค่อยๆ หดหายไป กลายเป็น

ก้อนหินสีชมพูก้อนเล็กๆ

"ฮือ..." 

ก้อนหินก�ำลังร้องไห้? 

เงาร่างของท่านตาหายไปอย่างช้าๆ โม่อเีหรนิรูส้กึว่าร่างกายเบาลง 

โลกน�้าแข็งหายไป แรงต้านทานก็หายไป โม่อีเหรินเก็บเปลวเพลิงสีม่วง

ที่ล้อมรอบตัวนางลง

"ท่านแม่ มนัเอะอะย่ิง" เสีย่วทุนเงยหน้าขึน้จากข้อมอืนางพลางพูด

อย่างเริงร่า

"อืม" โม่อีเหรินพยักหน้าแสดงความเห็นด้วย

"เช่นนั้นก็ตบอีกที"
* แปลงมาจากส�านวน 'หัตถ์เหี้ยมหักบุปผา' หมายถึงใช้วิธีการโหดเหี้ยมท�าลายสิ่งดีงาม
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เพียะ! 

เสียงเพียะดังขึ้นอีกรอบ

"แง...แง..." ก้อนหินปล่อยเสียงร้องไห้โฮ

โม่อีเหรินกับเสี่ยวทุนมองหน้ากัน ต่างหมดค�าจะกล่าว

เสี่ยวทุนผละจากมือของท่านแม่ ลอยไปหยุดตรงหน้าก้อนหิน

"หยุดร้องได้แล้ว ร้องอีกข้าจะตบเจ้าอีกรอบ" หางของมันสะบัด 

ตบพื้นทีหนึ่งจนเกิดเสียงดัง

"แง...ฮึก..." เสียงร้องไห้ของก้อนหินหยุดชะงักในพริบตา แอบขยับ

ถอยหลังน้อยๆ มองเสี่ยวทุนด้วยความขลาดกลัว

เป็นงูที่โหดร้ำยทำรุณเหลือเกิน...ฮือ...กลัว...

"ห้ามขยับ อยู่นิ่งๆ ให้เสี่ยวทุน!" เสี่ยวทุนสั่ง

ก้อนหินหยุดขยับอย่างว่าง่ายทันที หากมองดูดีๆ จะพบว่าก้อนหิน

ก�าลังสั่นเทา...แต่มันไม่กล้าขยับส่งเดชแล้วจริงๆ

โม่อีเหรินกลั้นหัวเราะมองดูก้อนหินปราดหนึ่ง จากนั้นก็กล่าวกับ

ท้องฟ้า "ท่านไม่ออกมาหรือ"

ไม่มีการตอบรับ

"เสีย่วทนุของข้าไม่ถูกสิง่ใดๆ จ�ากัด และไม่ได้รบัผลจากภาพลวงตา 

ใดๆ หากให้มันไปหาตัวท่าน มันก็อาจจะงับท่านก่อนทีหนึ่งเหมือนที่ท�า

กับก้อนหินน้อยก้อนนี้..."

โม่อีเหรินเพิ่งจะพูดถึงตรงนี้ ตรงหน้านางก็ปรากฏเงาร่างสายหนึ่ง

เงาร่างสายนี้ลอยอยู่กลางอากาศ ลักษณะไม่เหมือนร่างกายจริง 

กลับให้ความรู้สึกโปร่งแสงอยู่บ้าง

เขาดเูหมอืนเป็นบรุษุอายุยีส่บิหกย่ีสบิเจด็ ชดุตวัยาวสเีรยีบ คลมุทบั 
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เสือ้คลมุทีแ่ขนเสือ้ประดับด้วยสทีองงามหรหูรา เขามผีมยาวสทีองหายาก 

ใช้ปิ่นสีทองเกล้าไว้ เครื่องหน้าก็หล่อเหลาอย่างหาตัวจับยากเช่นกัน 

บุคลิกลักษณะสง่างามละมุนละไมเหนือโลกีย์ ประหนึ่งว่ามิใช่ส่วนหนึ่ง

ของโลกมนุษย์

กล่าวโดยรวมคือนี่เป็นบุรุษรูปงามที่ทองอร่ามไปทั้งตัว!

แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับความงามเรียบหรูของไป๋อิ๋น

ตามปกติมองเห็นสีทองอร่ามมากเข้าก็จะชวนให้คนรู ้สึกว่า 

ไร้รสนิยม แต่เขากลับประโคมสีทองอร่ามลงบนตัวจนได้บุคลิกลักษณะ

สง่างามละมุนละไมเหนือโลกีย์ออกมา

โม่อีเหรินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจยาวๆ ค�ารบหนึ่ง

"เป็นอะไร" เสียงไพเราะเพราะพริ้งราวกับเสียงน�้าไหลจากตาน�้าพุ 

กลางเขา

"ไม่ได้เป็นอะไร ข้าเพียงแต่สะท้อนใจอยู่สักหน่อย"

"สะท้อนใจ?"

"ผู้อื่นมักกล่าวว่าหญิงงามมักอาภัพ แต่ครั้นได้เห็นท่าน ข้าก็คิดว่า 

ที่แท้ไม่เพียงแต่หญิงงาม บุรุษรูปงามก็อาภัพมากเช่นกัน"

บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามเลิกคิ้ว ก่อนจะย้ิมอย่างเฉยชา "เร่ืองท่ี 

ผ่านไปแล้ว สะท้อนใจเพียงไรก็ไร้ประโยชน์"

"เฮ้อ..." เสยีงถอนหายใจน้ีดังย่ิงกว่าเดิม มหิน�าซ�า้นางยังโคลงศรีษะ

"..." บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามอึ้งงันไปเล็กน้อย

"ข้ารู้สึกว่าข้าโชคไม่ค่อยดี"

ดังนั้นนำงจึงถอนหำยใจให้ตนเอง?

บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามแสดงอาการไม่เข้าใจว่านางโชคไม่ด ี
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ตรงที่ใดกัน

ด้วยเหตน้ีุโม่อีเหรนิจงึถามเขาด้วยท่าทางจรงิจงัย่ิง "ท่านมทีรพัย์สนิ

เยอะมากใช่หรือไม่"

"อืม" บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามย้อนนึกดูเล็กน้อยก่อนพยักหน้า  

เขามีสิ่งของล�้าค่าอยู่ไม่น้อยจริงๆ

"แล้วท่านคิดว่าการทีข้่าได้พบผูท้ีม่ทีรพัย์สนิมากย่ิงผูห้น่ึง แต่เขาดนั  

'ตายไปแล้ว' ท�าให้ข้าไม่อาจปล้นได้ นี่ยังไม่นับว่าโชคไม่ดีอีกหรือ"

นีเ่ป็นครัง้แรกในชวิีตทีม่มุปากของบรุษุรปูงามร่างทองอร่ามกระตกุ

อย่างแรง
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บุรษุรปูงามร่างทองอร่ามหมดค�าพูดไปเป็นนาน สดุท้ายท�าได้เพียง

ลูบหน้าผากพลางถอนหายใจ

"จู่ๆ ข้าก็รู้สึกว่าตนเองน่าสงสารมากเช่นกัน"

"น่าสงสารตรงที่ใด"

"ข้ารอมานานถึงเพียงน้ี ผลกลับมาเจอชนรุ่นหลังที่คิดจะปล้น 

ชนรุ่นก่อนอย่างเจ้า ยังไม่น่าสงสารอีกหรือ"

"หากท่านเป็นชนรุ่นก่อนของข้า เช่นนั้นข้าก็ไม่ปล้นท่านหรอก"

อืมๆ ต้องอย่ำงน้ีส ิมเิช่นนัน้ประมขุหวงผูส้ง่ำผ่ำเผยของตระกลูเฟ่ิง

ถึงกับกลำยเป็นโจรขโมย นี่เข้ำท่ำหรือไร

ทว่าบรุษุรปูงามร่างทองอร่ามเพ่ิงจะรูส้กึสบายใจได้นดิเดยีว ค�าพูด

ต่อมาของโม่อีเหรินก็คือ...

"มอบมรดกให้ข้าเถอะ" นางแบมือขอกันตรงๆ

17
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บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามแทบล้มทั้งยืน สงสัยว่าตนเองฟังผิดไป 

"มรดก?"

"ถูกต้อง มอบมรดกให้ข้า"

"..." ที่แท้ก็นึกถึงมรดก ถึงได้ตัดสินใจไม่ปล้น?

บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามรู้สึกว่ามุมปากของตนกระตุกอย่างแรง 

อีกครั้ง

หรือว่ำผ่ำนมำหลำยพันปี บุตรหลำนตระกูลเฟ่ิงตกต�่ำขนำด 

กลำยเป็นโจรแล้ว?

"ท่านแม่ สีหน้าพรรค์นี้ใช่ที่เมื่อก่อนท่านเคยบอกว่าเรียกว่า...

พระเอกหนุ่มหน้าโศก?" มองเหน็แววกลดักลุม้ทกุข์ใจเกลือ่นหน้าของบรุษุ

รูปงาม เสี่ยวทุนก็เอ่ยถามเสียงเบา

"อืม...กล่าวจากลักษณะภายนอกก็ใช่" ไม่ว่าผู ้มีอาวุโสท่านนี ้

จะมีอายุจริงเท่าไรกันแน่ อย่างน้อยลักษณะภายนอกก็ดูเป็นหนุ่มน้อย

อายุยี่สิบกว่า

"ท่านแม่ พระเอกหนุ่มหน้าโศกใช่ล้วนแต่ทึ่มท่ือหรือไม่" เสี่ยวทุน

ถามอีก

"พระเอกหนุ่มหน้าโศกจะท�าให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกดีได้ง่าย หวังให้

เขาหายโศกเศร้า กล่าวง่ายๆ กค็อืกระตุน้ให้เกิดความรักตามสัญชาตญาณ 

ความเป็นแม่ของผู้อื่นได้ง่ายดาย มิใช่คนทึ่มทื่อ"

ค�าอธิบายของโม่อีเหรินท�าให้บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามได้ยินแล้ว

ไม่สบอารมณ์ยิ่ง

อะไรเรยีกว่ำ 'กระตุน้ให้เกิดควำมรกัตำมสญัชำตญำณควำมเป็นแม่ 

ของผู้อื่นได้ง่ำยดำย' ข้ำต้องกำรควำมรักจำกมำรดำเสียที่ใด!
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"แต่ว่าหากให้ข้ามองท่าทางของเขา ก็อยากจะกระทืบเขาย่ิงนัก" 

เสีย่วทนุพิจารณาอย่างตัง้ใจย่ิงว่าจะสะบดัหางฟาดบรุษุรปูงามร่างทองอร่าม 

ดีหรือไม่

"..." บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามหน้าด�าทะมึนแล้ว

"ไม่ได้นะเสี่ยวทุน! พวกเราต้องมีมารยาท" โม่อีเหรินส่ายศีรษะ 

ให้เสี่ยวทุน

บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามยังไม่ทันได้ดีใจก็ได้ยินนางพูดอีกว่า  

"อีกอย่างตอนนี้เขาก็ไม่มีร่างจริง ต่อให้เจ้าอยากหวดเขา ก็จะหวดเจอ

เพียงอากาศ เสียแรงเปล่าๆ"

"อืม ท่านแม่พูดถูกต้อง" เสี่ยวทุนตอบอย่างว่าง่ายย่ิง จากนั้นก็ 

มองบรุษุรปูงามอกีปราดหน่ึงด้วยแววตา 'เสีย่วทนุตดัสนิใจอย่างใจกว้าง

ว่าจะไม่ถือสาหาความกับเจ้า'

บรุษุรปูงามร่างทองอร่ามรูส้กึในชัว่พรบิตาว่าตนเองถูกเหยียดหยาม 

เข้าแล้ว มิหน�าซ�้ายังเป็นการถูกงูตัวน้อยท่ีตัวน้อยไปกว่าน้ีไม่ได้แล้ว 

เหยียดหยามอีกด้วย

เขาต้องดีใจท่ีตอนนี้ตนเองมิใช่คน มิเช่นน้ันจะต้องถูกท�าให้โมโห

จนเส้นเลือดอุดตันตายแน่นอน

ทว่ากล่าวมาถึงตรงนี้ หากเขายังฟังไม่ออกอีกว่าเป็นเร่ืองอะไร  

นั่นก็เสียแรงที่อยู่มานานถึงเพียงนี้แล้ว

นี่คือประมุขหวงน้อยก�ำลังแก้เผ็ดกระมัง!

หนึ่งเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาส่งเสียงแต่ไม่ปรากฏตัว

สองเป็นเพราะน�าเรื่องศิลามายามาคิดรวมกับบัญชีของเขาแล้ว

มฐีานะเป็นชนรุน่ก่อนสมควรจะใจกว้างสกัหน่อยจรงิๆ อกีประการหนึง่  
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การถือสาหาความกับประมุขหวงน้อยก็เหมือนการถือสาหาความกับ 

บุตรสาวของตนเอง ชนะไปก็ไม่มีความหมาย

พอคิดถึงตรงนี้ บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามก็หายโมโหแล้ว กลับมา 

มท่ีาทางเป็นบรุษุผูส้ง่างามเหนอืโลกีย์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับเร่ืองทางโลกอกีคร้ัง  

เอ่ยถามด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม "เจ้ามีนามว่าอะไร"

"ก่อนจะถามนามของผู้อื่น ท่านสมควรแนะน�าตนเองก่อน"

บรุษุรปูงามร่างทองอร่ามถูกท�าให้สะอกึไปอกีครัง้ อดจะโคลงศรีษะ

คิดไม่ได้ ชนรุ่นหลังน้อยผู้นี้มีหน้ำตำน่ำรักน่ำชังแท้ๆ ไฉนนิสัยใจคอมิได้

น่ำรักตำมไปด้วยแม้แต่น้อย

ทว่ามีความเป็นตัวของตนเองเป็นเรื่องดี

แม้เมือ่ครูจ่ะท�าตวัน่าโมโหย่ิง แต่ส�าหรบัประมขุหวงน้อย บรุษุรปูงาม 

มีความชื่นชมให้มากกว่า

"ข้ามีนามว่าเฟิ่งอู๋ชี"

พอโม่อีเหรินได้ยินก็มองเขาด้วยความแปลกใจ นางเคยเห็น 

นามของเขาบนผนังในศาลตระกูล "ประมุขเฟิ่งรุ่นก่อนที่สั่งให้ตระกูลเฟิ่ง

เร้นกายคือท่านหรือ" 

ป้ายหงส์ท่ีสลกันามของประมขุเฟ่ิงรุน่ก่อนๆ แต่ละป้ายล้วนหม่นแสง 

ไปแล้ว มีเพียงของเขาที่ยังดูกึ่งใหม่กึ่งเก่า ที่แท้ก็เป็นเพราะอย่างนี้นี่เอง

"อืม ข้าเอง" เฟิ่งอู๋ชีแย้มยิ้มงามสง่า "แล้วเจ้าเล่า"

"โม่อีเหริน"

"โม่อเีหรนิหรอื" บรุษุรปูงามย้ิมอกีครัง้ "คดิไม่ถึงว่าผูส้บืทอดหลงัจากข้า 

จะเป็นประมุขหวง มิหน�าซ�้ายังเว้นช่วงกันนานถึงหกพันกว่าปี"

"ท่าน 'ลอย' อยู่ในนี้มาหกพันกว่าปีแล้ว?" โม่อีเหรินมีสีหน้าท่าทาง
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ตกใจ

เหตใุดค�าพูดนีจ้งึฟังดพิูกล ซ�า้ค�าบางค�ายังเน้นเสยีงหนักเป็นพิเศษ

อีก เฟิ่งอู๋ชีไม่แน่ใจว่าตนเองถูกเยาะเย้ยเข้าแล้วหรือไม่

"ดูเหมือนเจ้าจะไม่กลัวเลยสักนิด"

หากว่ากันตามปกต ิตัง้แต่เริม่ก้าวเข้ามาในบรเิวณสิบล้ีรอบเขตลีลั้บ  

ศิลามายาก็จะเลือกรูปแบบการโจมตีเอง บ้างน่ากลัว บ้างเพียงแต่ท�าให้

คนเหมือนก�าลังฝันร้าย รูปแบบที่โม่อีเหรินประสบคือแผนสังหารเงียบ

นับตั้งแต่นางก้าวเข้ามา ทุกสิ่งทุกอย่างดูคล้ายสงบกลมกลืน และ

นางก็เดินมาถึงตรงนี้ได้อย่างราบรื่น

แต่อันท่ีจริงระหว่างที่เดินหน้า ขอเพียงนางมีความลังเลหรือพลัง

ขาดช่วงแม้แต่น้อยนิด ต้านทานไอหนาวเย็นขั้นรุนแรงไม่ได้ เช่นน้ัน 

นางก็เป็นไปได้มากที่จะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะเหตุนี้

"เป็นเพราะว่าข้าไม่ได้รู ้สึกว่ามีอะไรควรหวาดกลัวอย่างไรเล่า"  

โม่อีเหรินมองเขา สีหน้าน่ารักใสซื่อประหนึ่งไม่เข้าใจว่าเหตุใดต้องกลัว

กระนั้น

"อันตรายก็ไม่กลัวหรือ"

"อมื...หลงัจากพ้นอนัตรายแล้วก็ค่อนข้างจะรูส้กึกลัว" หลงัต้ังอกต้ังใจ 

คิดแล้ว โม่อีเหรินถึงได้ตอบเขา

ใช่ว่านางไม่รู้จักอันตราย แต่เวลาเผชิญหน้ากับอันตรายหรือส่ิงที ่

ไม่รู้จัก นางจะคิดแค่ว่าต้องเอาชนะให้ได้ จึงไม่มีแก่ใจจะรู้สึกกลัว

ทว่าหลงัจากพ้นอนัตรายแล้วหวนนึกขึน้มาอกีท ี ก็จะรูส้กึว่าเมือ่ครูน่ี ้

น่ากลัวยิ่งนัก!

"..." เฟิ่งอู๋ชีหมดค�าพูด
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ประมุขหวงน้อยเป็นเด็กโดยแท้! เขายิ้มด้วยอารามอ่อนใจ

"ตามข้ามา"

จากน้ันเฟิ่งอู๋ชีก็หมุนตัวลอยน�าอยู่ข้างหน้า โม่อีเหรินเดินตามไป 

ส่วนเสี่ยวทุนก็ใช้หางม้วนศิลามายาไว้แล้วตามไปด้วยกัน

เมื่อเดินมาจบระยะครึ่งลี้ท่ีเหลือ ทัศนียภาพรอบข้างก็เปล่ียนไป 

อีกครั้ง

สมนุไพรทีม่พีลงัชวิีตเป่ียมล้นขึน้อยู่เตม็พ้ืน เรอืนไม้เรยีบง่ายสองหลงั  

เรือนหลักหน่ึง เรือนรองหน่ึง และไม้ที่ใช้สร้างเรือน...ก็ดูเหมือนกับ 

เสาหงส์

รอบนอกเรอืนไม้ ทางด้านซ้ายปลกูต้นชาไว้สองสามต้น ทางด้านขวา 

มไีม้ผลอยู่อกีสองสามต้น ส่วนทางด้านหลงัเรอืนเป็นป่าไม้ทีด่ไูม่ธรรมดา

ผืนหนึ่ง

ลานด้านหน้าเรือนไม้มีโต๊ะหน่ึงตัวกับเก้าอี้สองสามตัว เฟิ่งอู๋ช ี

ลอยไปนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่ง จากนั้นก็มองโม่อีเหริน

"ที่นี่ก็คือเขตลี้ลับของตระกูลเฟิ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่พ�านัก

และฝึกบ�าเพ็ญส่วนตวัของประมขุเฟ่ิง เพลงิสวรรค์สม่ีวงได้ก�าหนดฐานะ

ของเจ้า ความสามารถของเจ้าท�าให้เจ้าเดินมาถึงท่ีน่ี เหล่าน้ีได้พิสูจน์

คุณสมบัติและความสามารถของเจ้าที่มีฐานะเป็นประมุขหวงแล้ว

ตระกูลเฟิ่งเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเกินหมื่นปี และทุกส่ิงทุกอย่าง

ทีไ่ด้ประสบผ่านมาตลอดหมืน่ปีนี ้ เมือ่ครูน้ี่เจ้าก็ได้เหน็หมดแล้ว ตระกูลเฟ่ิง 

ที่อยู่ที่นี่เป็นเพียงสาขาหนึ่งของตระกูลเฟิ่งเท่านั้น

หากมิใช่เพราะประสบกับการทรยศหักหลัง ถูกมนุษย์โจมตี  

หกพันกว่าปีก่อนข้าก็คงจะคิดหาทางเปิดค่ายกลส่งตัวเพ่ือไปรวมตัวกับ 
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คนในตระกูลทีก่ระจดักระจายไปแล้ว แต่น่าเสยีดายท่ีคนค�านวณมสู้ิฟ้าลขิิต

บางทีนี่อาจจะเป็นเคราะห์ที่ตระกูลเฟิ่งจ�าต้องประสบ

อเีหรนิน้อย เจ้าเป็นเดก็ทีม่พีรสวรรค์สงูย่ิง ความเร็วในการฝึกบ�าเพ็ญ 

ก็เร็วจนท�าให้ข้ารู้สึกประหลาดใจ แม้ข้าจะมองไม่ออกว่าเจ้าฝึกบ�าเพ็ญ

อย่างไร แต่เจ้าน่าจะสงัเกตเหน็กระมงัว่าไอวิเศษบนดนิแดนมไีม่เพียงพอ 

ระดับการฝึกบ�าเพ็ญจึงมีขีดจ�ากัด

ไร้หนทางจะเลื่อนขึ้นขั้นท่ีสูงกว่าได้อีก ท�าได้เพียงรอสิ้นอายุขัย

เท่านั้น

แม้การสบืทอดของวิชายุทธ์ตระกูลเฟ่ิงจะสมบรูณ์ แต่ต่อให้มวิีธีฝึก 

ก็ไม่มไีอวิเศษท่ีมากเพียงพอ สิง่ท่ีรอพวกเราอยู่ก็ยังคงเป็นผลลพัธ์เฉกเช่น 

เดียวกัน

เพราะฉะนัน้บดันีเ้จ้าสมควรจะเข้าใจว่าการเปิดการท�างานค่ายกล

ส่งตัว ท�าให้คนในตระกูลท่ีกระจัดกระจายไปได้รวมตัวกัน ก็คือหน่ึงใน

ภาระหน้าที่ของประมุขหวง

อีเหรนิน้อย บดัน้ีข้าต้องถามว่าเจ้าพร้อมท่ีจะ...กลายเป็นประมขุหวง 

แล้วหรือยัง"

โม่อเีหรนิเงยีบไปชัว่ครู ่นางอดจะยกมอืกดขมบัไม่ได้ ท่าทางคล้ายว่า 

ก�าลังปวดหัว

"ท่านตากล่าวได้ถกูต้อง โลกนีม้ใิช่แค่ไม่มมีือ้กลางวันให้กินเปล่าๆ 

แม้แต่มือ้เช้าม้ือเย็นมือ้ดกึขนมของว่างก็ไม่มใีห้กินเปล่าๆ แม้แต่อย่างเดยีว"

เฟิ่งอู๋ชีเลิกคิ้ว มองนางด้วยท่าทางสง่างาม

"ท่าน...เป็นบรรพบุรุษจอมขี้โกง" โม่อีเหรินถลึงตาใส่เขา

เฟิ่งอู๋ชีเลิกคิ้วอีกรอบ
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"ข้า?" ขี้โกง?

"ท่านท�างานของตนเองไม่เสรจ็จงึเฝ้าอยูท่ี่นีม่าตลอด จากนัน้ตอนนี้ 

ก็มาพูดโยนงานให้ข้า นี่ไม่เรียกว่าขี้โกงหรือไร"

"อีเหรินน้อย เจ้าต้องเชื่อว่าข้าท่ีเป็นบรรพบุรุษของเจ้า...ก็จ�าใจ 

อย่างสุดแสนเช่นกัน" เขาในตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสเกินไป อีกท้ัง 

ยังเสียพลังวิเศษไปกับการเปิดการท�างานครอบพลังผนึกตระกูล กว่าจะ

จดัแจงคนในตระกลูได้เรยีบร้อยก็เหลอืเพียงลมหายใจเฮอืกสดุท้ายแล้ว

หากสามารถเลือกได้ เขามีหรือจะไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ

โม่อีเหรินมองเขา นึกถึงภาพที่ได้เห็นก่อนหน้านี้

เหตุการณ์ปั่นป่วนครั้งใหญ่ของตระกูลเฟิ่ง คนในทรยศ ศัตรูนอก

โจมตี คนในตระกูลที่อุตส่าห์มีความเจริญก้าวหน้าแล้วล้วนสูญเสียไป

อย่างน้อยเก้าส่วนท่ามกลางเหตุการณ์นี ้ส่วนคนทีเ่หลอืรอดมาจนปัจจบุนั 

กว่าค่อนก็ไม่รู้ทิศทางที่ควรมุ่งไปแล้ว

สิ่งเดียวที่ยังยึดถือปฏิบัติอยู่ก็คือการฝึกบ�าเพ็ญ

สิ่งเดียวที่คงเหลือมาก็คือความหย่ิงทะนงท่ีอยู่ในกระดูกของคน 

ตระกูลเฟิ่ง

เชื่อว่าถึงตระกูลเฟิ่งจะเร้นกายจากโลก ก็ยังคงอยู่เหนือกว่าคน 

ในดินแดน

ทันใดนั้นโม่อีเหรินก็รู้สึกว่าตนเองแจ้งใจแล้ว

นางดูเหมือนจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดตอนแรกท่านตาต้องยืนกราน

ที่จะออกจากตระกูลเฟิ่งไปท่องดินแดนตามล�าพัง แล้วต่อมาภายหลัง 

ก็ไม่ยอมกลับมา

จากนั้นโม่อีเหรินก็พลันเข้าใจอีกเรื่องหนึ่ง
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"ดูเหมือนสง่างาม ล่องลอยเหนือโลกีย์ เรื่องทางโลกไม่กวนจิตใจ 

อนัท่ีจรงิท่านยึดถือว่าตระกูลเฟ่ิงเป็นภาระหน้าทีข่องตนเอง ท้ังยังจดจ�าไว้ 

ไม่ยอมลืม" 

เหนือโลกีย์เป็นเพียงภำพในจินตนำกำร เรื่องตระกูลกลับกวนใจ 

อยู่ทุกเมือ่ มน่ิำถึงตำยไว โม่อเีหรนิคดิประโยคน้ีส�าทบัในใจอย่างไร้ความ

เห็นอกเห็นใจยิ่ง

เฟิ่งอู๋ชีงันไปเล็กน้อย จากน้ันก็หัวเราะออกมา "อีเหรินน้อย เจ้า 

เฉียบแหลมโดยแท้ เช่นนั้นเจ้าเลือกอะไร"

"ฐานะประมุขหวงเป็นการทึกทักของประมุขเผ่าและเหล่าผู้อาวุโส 

หาได้ส�าคัญส�าหรับข้าไม่ ข้ากลับมาเพราะเหตุผลเพียงสองข้อ หนึ่ง 

เพื่อท่านตา สองเพื่อหาวิธีไปยังดินแดนแรกนภา เพราะฉะนั้นข้าจะเปิด 

การท�างานค่ายกลส่งตัว ส่วนเรื่องน�าพาคนในตระกูลที่อยู่ท่ีนี่ไปรวมตัว

กับคนในตระกูลทีอ่ยู่ท่ีอ่ืน...ข้าคิดว่าต้องดูความต้องการของคนในตระกูล

รวมถึงการตัดสินใจของเหล่าผู้อาวุโสและประมุขเผ่า"

"เพราะเหตุใด"

ในความคดิตามความเคยชนิของเฟ่ิงอูช๋ ีประมขุเฟ่ิงซึง่ก็หมายรวม 

ถึงประมุขหวงมีฐานะเสมือนสมมติเทพแห่งตระกูลเฟิ่ง การตัดสินใจ 

ของประมุขหวง คนในตระกูลจ�าต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม

ถำมควำมต้องกำรของคนในตระกูล? ไม่จ�ำเป็นกระมัง

"ท่านประมุขเฟิ่ง ท่านจากโลกมนุษย์ไปนานเกินไปแล้วจริงๆ"  

โม่อีเหรินมองเขาด้วยสายตาเห็นใจ

"..." สายตาเห็นใจนั่นไม่รู้เพราะเหตุใดถึงท�าให้เฟิ่งอู๋ชี...มีน�้าโหอยู่

ตงิดๆ
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โม่อีเหรินลูบสมุนไพรต้นหนึ่งที่ข้างกายเบาๆ ก่อนกล่าวว่า "เวลา 

ใจคน ล้วนไม่มีทางคงเดิมไปตลอดกาล ช่วงเวลาที่ท่านไม่อยู่ได้ผ่านมา

หกพันกว่าปี ตระกูลเฟิ่งได้สืบทอดผ่านมาหลายชั่วคนแล้ว บางทีตอนนี้

ทุกคนอาจจะยังจ�าความเจ็บปวดเมื่อครั้งถูกทรยศและตามฆ่าได้อยู่ แต่

ความรูส้กึน้ันส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการจ�าได้ หลงัจากเร้นกายมาหกพันกว่าปี  

ความได้เปรียบของการสืบทอดของตระกูลเฟิ่งก็อาจจะยังคงอยู่ แต่ก็ 

มีเพียงแค่เท่านี้เช่นกัน โลกทัศน์และความคิดของคนในตระกูลส่วนมาก 

ล้วนอยู่แค่ในตระกูลเฟิ่ง หาใช่ดินแดนเทพยุทธ์ไม่ นับประสาอะไรกับ 

การจะใส่ใจว่ายังมีดินแดนอื่นอยู่อีก"

นี่เป็นข้อสรุปจากการสังเกตของโม่อีเหริน

หรอืกล่าวอกีอย่างคือในใจของคนตระกูลเฟ่ิงในปัจจบุนัคดิมาตลอด 

ว่าคนบนดินแดนเทียบพวกตนไม่ได้โดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้จึงไม่เคยเห็น

พวกเขาอยู่ในสายตา

ส่วนสิง่ทีพ่วกเขามองเหน็และต้องการก็มเีพียงสถานทีพิ่ลกึอนัเป็น

ทีเ่ร้นกายของตระกูลเฟ่ิงน้ี ไม่มทีีอ่ืน่ทีใ่ดอกี และก็จนิตนาการไม่ถึงเช่นกัน 

ว่าอาจจะยังมีสถานที่ที่ร้ายกาจยิ่งกว่า

นี่ไม่อาจกล่าวว่าผิด กล่าวได้เพียงว่าเป็นเรื่องปกติ

คนตระกูลเฟิ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ สิ่งที่ให้ความสนใจย่อมจะเป็นที่นี่  

ส่วนดินแดนเทพยุทธ์น้ัน ต่อให้เกิดศึกใหญ่อันตรายถึงเป็นถึงตาย 

มากเพียงไรก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขา

"ส�าหรบัการฝึกบ�าเพ็ญ คนตระกูลเฟ่ิงอาจจะมคีวามเข้าใจมากกว่า

คนบนดนิแดนเทพยุทธ์เลก็น้อย รูว่้าเหนอืราชนัยุทธ์ยังมรีะดบัข้ันทีส่งูกว่า

อยู่อีก แต่ตราบใดที่ยังก้าวไปไม่ถึงขั้นน้ัน ยังไม่เข้าใจขีดข้ันเช่นนั้น 
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อย่างแท้จริง ล�าพังอาศัยจินตนาการย่อมไม่มีวันเป็นความจริงได้ ทุกคน

อยากไขว่คว้าขีดข้ันที่สูงเพียงน้ันหรือไม่ ไขว่คว้าขีดข้ันสูงไปเพ่ืออะไร...

ท่านเคยคิดหรือไม่"

"ไขว่คว้าขีดขั้นที่สูงกว่าย่อมจะเพราะอยากกลายเป็นผู้แข็งแกร่ง" 

ส�าหรบัเฟ่ิงอูช๋แีล้ว นีเ่ป็นเรือ่งทีส่มเหตสุมผลย่ิง และการตดัสนิใจของเขา

ก็คือการน�าพาให้คนในตระกูลแข็งแกร่งไปด้วยกัน เช่นนี้มิใช่ดียิ่งหรือไร

"ไม่มีอะไรไม่ถูกต้อง เพียงแต่ข้ามีความคิดต่างออกไปเท่าน้ันเอง" 

โม่อีเหรินยิ้ม

เฟ่ิงอู๋ชเีป็นผูน้�า เป็นท่ีพ่ึงจนชนิ อกีทัง้เขาเองก็มคีวามคดิรบัผดิชอบ

ต่อการน�าตระกูล และทุกคนเองก็เชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าของเขา 

จนชินแล้วเช่นกัน

หากแต่ปัจจุบันท่ีผ่านมาหกพันกว่าปีหลังสูญเสียประมุขเฟิ่งไป  

ตระกูลเฟิ่งอันที่จริงได้มีแนวทางปฏิบัติมานานแล้ว ไม่แน่ว่าจะจ�าเป็น

ต้องมีประมุขเฟิ่งมาก�าหนดจุดหมายปลายทางในอนาคตให้พวกเขา 

อีกครั้ง

สิ่งท่ีตระกูลเฟิ่งในปัจจุบันต้องท�าควรเป็นการหาประสบการณ ์

นอกถ่ินตระกูลเพ่ิม ผูท้ีอ่ยากกลายเป็นผูแ้ขง็แกร่งท่ีแท้จรงิย่อมจะเดินไป 

ตามทิศทางอันสามารถฝ่าทะลวงสู่ขีดขั้นที่สูงกว่าเอง 

ถึงเวลานั้นคนที่อยากไปจากดินแดนแห่งนี้ย่อมจะไปเอง

ส่วนคนทีไ่ม่อยากไป หากบงัคบัให้พวกเขาไป อาจจะเป็นการท�าร้าย 

พวกเขาก็เป็นได้

"อันท่ีจริงความคิดของท่านประมุขเฟิ่งหาได้มีอะไรผิดไม่ เพียงแต่

ไม่แน่ว่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนีเ้ท่านัน้เอง กล่าวอย่างง่ายๆ 
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คือตามที่ข้ารู้มา นอกดินแดนเทพยุทธ์ยังมีดินแดนแรกนภาอยู่อีก และ

ไอวิเศษกับสภาพแวดล้อมในดินแดนแรกนภาก็เหมาะแก่การฝึกบ�าเพ็ญ

มากกว่าดินแดนเทพยุทธ์อย่างเทียบกันไม่ติด พลังยุทธ์โดยทั่วไปของ 

คนที่นั่นล้วนแต่สูงกว่าคนบนดินแดนเทพยุทธ์

สามารถกล่าวได้ว่าผูท้ีถู่กเหน็ว่าเป็นสดุยอดฝีมอืบนดนิแดนเทพยุทธ์  

ไปถึงดินแดนแรกนภากลับเป็นเพียงคนทั่วไป คว้าตามถนนมาส่งๆ ก็ได้

เป็นพะเรอเกวียนแล้ว

ภายใต้ความแตกต่างระดบันี ้ท่านรูส้กึว่าคนตระกูลเฟ่ิงเหมาะท่ีจะ

ไปที่นั่นทั้งตระกูลในปัจจุบันทันทีกระนั้นหรือ"

ความจริงคือไม่เหมาะ โลกอันเป็นที่อยู่ของผู้แข็งแกร่ง ผู้อ่อนแอ

ไม่มีอ�านาจในการเอ่ยวาจา หลักการนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่แตกต่างกัน

มากเพียงไรก็ยังคงใช้ได้ทั่วกัน

เฟ่ิงอูช๋เีริม่จะเข้าใจความคิดของนางแล้ว ขณะเดยีวกันเขาก็ย้ิมออกมา  

"อเีหรนิน้อย แม้เจ้าจะอายุยังน้อย หากแต่เจ้าเหมาะท่ีจะเป็นประมขุหวงย่ิง"

นางอายุน้อยปานนี้ การคิดพิจารณาเรื่องต่างๆ กลับลึกซึ้งปานนั้น 

น�าเอาใจคนมาพิจารณาร่วมด้วย เพียงไม่นานก็หาทศิทางในอนาคตของ

ตระกูลเฟิ่งเจอ จ�าต้องกล่าวว่าเฟิ่งอู๋ชีประหลาดใจยิ่ง

ด้านโม่อีเหรินเองก็ร้อนตัวอยู่เล็กๆ ที่คิดมากเป็นเพราะว่านาง

เกียจคร้าน ไม่อยากแบกตระกูลเฟิ่งไว้บนบ่าตนเองไปตลอดต่างหาก

ตระกูลเฟิ่งมีเรื่อง นางก็ยินดีที่จะออกแรงตนเองช่วยส่วนหนึ่ง  

ทว่าหนทางของแต่ละคนล้วนต้องตัดสินใจเอาเอง ความสามัคคีและ 

ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของคนตระกูลเฟิ่งจะไม่เปล่ียนไป ส่ิงท่ีต้อง

เปลี่ยนแปลงคือการมอบโอกาสให้แต่ละคนได้เลือกด้วยตนเอง
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ไม่จ�าเป็นต้องยึดแต่ละคนไว้ไม่ยอมปล่อย แค่พยายามท�าให้แน่ใจว่า 

จะไม่มีใครกระท�าการทรยศตระกูลอีกครั้งก็ใช้ได้แล้ว

"ข้าคิดว่าตระกูลเฟิ่งมีเจ้าอยู่ ข้าก็วางใจได้แล้ว" เฟิ่งอู๋ชีมีสีหน้า 

ปลื้มปีติ

"ข้าว่าท่านอย่าวางใจเร็วเกินไปจะดีกว่า" อันที่จริงโม่อีเหรินรู้สึกว่า

ตนเองอาจจะวางภาระทิ้งไว้แล้วหนีไปได้ทุกเมื่อ

"ในเรือนไม้มี 'มรดกของข้า' เจ้าเข้าไปเถอะ"

โม่อีเหรินไตร่ตรองเล็กน้อย ตามสูตร 'สิ่งที่ตกลงมาจากฟ้ามีแต่

หายนะ' รับมรดกมาเปล่าๆ อาจจะเป็นการกระโดดลงหลุมฝังตนเอง 

ก็เป็นได้

"ดินแดนแรกนภาท่ีเจ้าอยากไป รวมถึงเรื่องเก่ียวกับค่ายกลส่งตัว 

ในเรือนไม้มีค�าตอบ" เฟิ่งอู๋ชีส�าทับอีกประโยค

"..." นี่มันบังคับให้รับมรดกชัดๆ! โม่อีเหรินยุ่งยากใจอยู่เล็กน้อย

ก็ได้! เพื่อไปหำจิงหงยังดินแดนแรกนภำ ข้ำยอมทุกอย่ำงแล้ว

หากต้องกระโดดลงหลุมก็กระโดด ถึงอย่างไร...นางก็มีวิชาตัวเบา

ยอดเยี่ยม จะต้องกระโดดออกมาได้แน่นอน

โม่อีเหรินเคลื่อนที่ไปเขตลี้ลับเร็วเกินไป กว่าผู้อาวุโสใหญ่และ

ประมุขเผ่าจะตามมาถึง โม่อีเหรินก็เข้าไปนานแล้ว

เรือ่งน้ีท�าให้ผูอ้าวโุสใหญ่และประมขุเผ่าอดจะแค้นใจอยู่สกัหน่อย

ไม่ได้

การท่ีตามโม่อเีหรนิไม่ทันมใิช่เป็นเพราะพวกเขาแก่แล้ววิง่ได้ช้า แต่

เป็นเพราะโม่อเีหรนิเรว็เกินไปต่างหาก...นีล้่วนเป็นความผิดของเฟ่ิงเชยีนโม่
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ขณะเดียวกันเข้ียวเงินกับเซิ่นก็ถ่ายทอดค�าพูดของโม่อีเหรินให ้

ท่านตาฟัง

โม่ซั่งเฉินฟังแล้วก็เพียงแต่พยักหน้า พาสองพ่ีน้องสกุลฉู่ท่ีเพ่ิง 

กลบัมาจากลานฝึกยุทธ์เดินมาถึงห้องฝึกบ�าเพ็ญท่ีใช้ส�าหรบัปิดด่านกักตวั 

โดยเฉพาะ

ห้องฝึกบ�าเพ็ญหนึ่งคนหน่ึงห้อง เขาขอมาสองห้อง ให้คนท้ังสอง

คนละห้อง อีกทั้งมอบม้วนไผ่หยกให้พวกเขาคนละม้วน

"จ�าขึน้ใจและท�าให้มนักลายเป็นสญัชาตญาณส่วนหนึง่ของร่างกาย 

ได้แล้วค่อยออกมา" โม่ซั่งเฉินกล่าวเรียบๆ

"ขอรับท่านตา" ฉู ่เซวียนอั๋งและฉู ่เซวียนฉีไม่พูดพร�่าท�าเพลง  

แยกย้ายกันเข้าห้องฝึกบ�าเพ็ญ

ความเชือ่ฟังว่าง่ายของคนท้ังสองท�าให้ผูอ้าวุโสใหญ่และประมขุเผ่า 

ที่ตามมาหาต้องจุปาก

"เชียนโม่ ตอนเด็กๆ ท่านไม่ได้ว่าง่ายถึงเพียงนี้" เฟิ่งเชียนลั่งอดจะ

เหน็บแนมไม่ได้

"มธุีระ?" โม่ซัง่เฉนิไม่สนใจค�าพูดไร้สาระส�าคญั พร้อมกับทีย้่อนถาม

ก็ก้าวเท้าเดินกลับไปด้วย

"..." เฟิ่งเชียนลั่งลอบกัดฟัน นิสัยใจคอของเฟิ่งเชียนโม่ไม่เปลี่ยน 

ไปเลยตลอดหลายสิบปี มีแต่นับวันจะย่ิงอยู่ด้วยยาก ไม่มีเรื่องอย่าง 

นับวันยิ่งพูดง่ายเลย

"ประมขุหวงเข้าเขตลีล้บัไปแล้ว" ยังคงเป็นผูอ้าวโุสใหญ่ทนดตู่อไป

ไม่ไหว จึงพูดประเด็นส�าคัญขึ้นมาเสียเลย

"อืม"
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"อืม?" แค่นี้?

การตอบสนองนีจ้ะราบเรยีบเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่ ผูอ้าวุโสใหญ่

และเฟิ่งเชียนลั่งมีควันขึ้นจากศีรษะ

โม่ซั่งเฉินมองพวกเขาอย่างเรียบเฉย "อีเหรินเป็นประมุขหวง  

เขตลี้ลับเดิมทีก็มีเพียงนางที่เข้าไปได้ ไยต้องท�าตัวเป็นกระต่ายตื่นตูม"

"..." พวกข้ำเป็นกระต่ำยตื่นตูม พวกข้ำเป็นกระต่ำยตื่นตูม พวกข้ำ

เป็นกระต่ำยตื่นตูม...

เฟิ่งเชียนลั่งรู้สึกว่าเส้นประสาทของตนเองถูกการตอบสนองของ 

คนผู้นี้ท�าให้ขาดผึงแล้ว

"เชียนโม่ เขตลี้ลับมีอันตรายมากเพียงไร ท่านก็น่าจะเคยได้ยิน 

ได้ฟังมา แม้ว่ามันจะเป็นของประมุขหวง แต่ผ่านมาหลายพันปี ไม่มีใคร 

รู้ว่าข้างในนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใดหรือไม่ อีเหรินเข้าไปโดยไม่มีการ 

เตรียมพร้อมใดๆ ท่านไม่เป็นห่วงเลยสักนิดจริงๆ หรือ"

นิ่งเฉยถึงเพียงนี้ ช่ำงเป็นตำแสนประเสริฐที่สุดจะรักใคร่เอ็นด ู

หลำนสำวโดยแท้ ได้ยินว่ำหลำนสำวไปเสี่ยงอันตรำยก็ควรมีท่ำทีบ้ำง

กระมัง

"นางสามารถรบัมอืได้ทกุความยากล�าบาก" ใช่ว่าโม่ซัง่เฉนิไม่เป็นห่วง  

แต่เขาเชื่อในตัวโม่อีเหรินมากกว่า

นางเป็นหลานสาวทีเ่ขาให้ความโปรดปรานมาตัง้แต่เลก็และส่ังสอน 

เลี้ยงดูด้วยตนเองจนเติบใหญ่ เขาเป็นห่วง แต่จะไม่มีทางหยุดย้ังไม่ให ้

โม่อีเหรินท�าสิ่งใดเพราะเหตุนี้

เทียบกับการตามติดลูกหลานของตนเองทุกเวลา คอยวิตกกังวล

เป็นยายแก่ โม่ซัง่เฉนิเอนเอยีงไปทางการเป็นผูใ้หญ่ท่ีให้อสิระเดก็ได้ออก
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โบยบินมากกว่า

โม่อเีหรนิสามารถบนิได้สงูเท่าไร เขาก็จะปล่อยให้นางบนิไปเท่าน้ัน 

ขอเพียงนางไม่หลงทิศทาง ไม่หลงลืมตัวตนแต่เดิมก็พอแล้ว

มิหน�าซ�้าตอนแรกเขายังสามารถบุกฝ่าออกจากตระกูลไปสร้าง 

ชื่อเสียงให้ตนเองในดินแดนเทพยุทธ์ได้ หลานสาวตัวน้อยของเขาก็ย่อม

จะฝ่าเข้าไปในเขตลี้ลับเล็กๆ เช่นกัน

"ท่านมั่นใจในตัวอีเหรินเสียจริง" เฟิ่งเชียนลั่งอ่อนใจ

"แน่นอน"

"..." ท่าทางภาคภมูใิจเหมอืนเป็นเรือ่งธรรมดาเช่นนีท้�าให้เฟ่ิงเชยีนลัง่ 

คันไม้คันมืออยากกระทืบคน

ก็ได้ ในเมื่อผู้เป็นตำยังไม่เป็นห่วง ข้ำท่ีเป็นประมุขเผ่ำก็ไม่ต้อง 

จ�้ำจี้จ�้ำไชเกินไป เชื่อในตัวประมุขหวงแล้วกัน

อกีทัง้เทียบกับเรือ่งเขตลีล้บัอนัตรายหรอืไม่อนัตรายแล้ว ผูอ้าวโุสใหญ่ 

สนใจปัญหาเรื่องที่ว่าโม่อีเหรินจะอยู่หรือจะไปมากกว่า

"เชียนโม่ เจ้ารู้เรื่องที่ประมุขหวงตั้งใจจะไปจากดินแดนเทพยุทธ ์

หรือไม่"

"รู้"

"เช่นนั้นไฉนเจ้าจึงไม่ห้ามปราม"

"เหตุใดต้องห้าม"

"นาง...นางเป็นประมุขหวง จะไม่รั้งอยู ่ในตระกูลสักระยะหนึ่ง  

รีบจากไปเร็วเพียงนั้นได้อย่างไร"

"ไปเร็วไปช้าก็ต้องไปอยู่ดี หรือว่าตระกูลเฟิ่งเป็นทารกที่อยู่ห่าง

มารดาไม่ได้ ยังต้องการพี่เลี้ยงให้อยู่ด้วยตลอดเวลา"
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"..." สีหน้าของผู้อาวุโสใหญ่และเฟิ่งเชียนลั่งบิดเบี้ยวไปเล็กน้อย 

ในชั่วพริบตา

เอาพวกเขาท้ังตระกูลไปเปรยีบเทยีบกับทารกท่ีไม่รู้ความและท�าอะไร 

ไม่เป็น ช่าง...ท้าทายพวกเขาเกินไปแล้วจริงๆ

คราวนี้แม้แต่ผู้อาวุโสใหญ่ยังรู้สึกคันไม้คันมือแล้ว

ฝีปากของโม่อีเหรินที่สามารถท�าให้ผู ้อื่นโมโหตาย แต่ตนเอง 

กลับยังมีท่าทางบริสุทธ์ิไร้ความผิดน่ัน ต้องสืบทอดมาจากเฟิ่งเชียนโม ่

ไม่ผิดแน่!

ส่วนเฟ่ิงเชยีนโม่ก็เป็นบุตรหลานนอกคอกทีเ่กิดมาเพ่ือท�าให้พวกเขา 

โมโห ท�าให้พวกเขาจนปัญญา แต่ก็หักใจโมโหจริงๆ ไม่ลง

"เชียนโม่ เหตุใดอีเหรินถึงต้องเป็นหลานสาวของท่านด้วยนะ"  

เฟิ่งเชียนลั่งกัดฟันกรอด

ทีต่อนนีโ้ม่อเีหรนิมนีสิยัจดักำรยำกปำนน้ี แต่ก็ดนัท�ำให้คนหมดปัญญำ 

จะท�ำอะไรนำงได้ ล้วนแต่เป็นเชียนโม่สั่งสอนจนนำงเสียคนแท้ๆ

"หลานสาวของข้าก็คือหลานสาวของข้า ไม่มีว่าเพราะเหตุใด" 

เฮอะ พูดเหมือนเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเสียเหลือเกิน

ผูอ้ำวุโสใหญ่ อย่ำรัง้ข้ำ ข้ำอยำกกระทืบเขำ!

เพ่ือศกัดิศ์รหีน้าตาของผูเ้ป็นประมขุเผ่า ผูอ้าวโุสใหญ่ยงัคงแอบรัง้ 

เฟิ่งเชียนลั่งไว้อย่างแน่วแน่

เน่ืองจากหากสองคนน้ีสู้กันขึ้นมา เฟิ่งเชียนลั่งจะต้องเป็นฝ่าย 

ถูกกระทืบอย่างแน่นอน มีสายตาของธารก�านัลจับจ้อง ผู้อาวุโสใหญ ่

มีหน้าที่รักษาหน้าประมุขเผ่า

ผู้อาวุโสใหญ่ที่ยังมีสติสัมปชัญญะดีจึงเอ่ยถาม "เจ้าคิดว่าด้วย 
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พลงัแก่นแท้ในตอนนีข้องประมขุหวง เหมาะทีจ่ะไปดนิแดนแรกนภาหรอื"

ทีน่ั่นไม่เหมอืนกับดนิแดนเทพยุทธ์ อยูท่ีน่ี่ไม่ว่าเกิดอะไร เฟ่ิงเชยีนโม่ 

ก็ยังนับว่าเป็นที่พึ่งของประมุขหวง แต่ที่ดินแดนแรกนภา พวกเขาไม่นับ

เป็นอะไรทั้งนั้น

"หากท่านสามารถเอาชนะอีเหรินได้ มีอะไรก็ค่อยพูดกับนาง"  

โม่ซั่งเฉินก้าวเท้าหนึ่งออกไป เงาร่างก็พลันหายวับไปในชั่วพริบตา

ผู้อาวุโสใหญ่และเฟิ่งเชียนลั่งเบิกตาค้าง

"เชียนโม่ผู้นี้หลายสิบปีก็ยังนิสัยใจคอไม่เปล่ียน" ผู้อาวุโสใหญ่ 

ทอดถอนใจ

"หากเปลีย่นก็มใิช่เฟ่ิงเชยีนโม่แล้ว" หลงัจากหายโมโห เฟ่ิงเชยีนลัง่ 

ก็ลูบหน้าผาก ท�าได้เพียงทอดอาลัยกับความน่าสงสารของตนเอง

ขณะท่ีเขาเป็นประมขุเผ่ากป็รากฏเฟ่ิงเชยีนโม่ท่ีอจัฉรยิะและจดัการ

ได้ยากถึงเพียงนี ้ซ�า้ยังมปีระมขุหวงทีแ่วบแรกดนู่ารกังดงามไม่เป็นรองผูใ้ด  

แต่อันที่จริงลื่นเหมือนปลาไหลพ่วงมาอีกคน น่ีเป็นโชคดีหรือโชคร้าย 

ของเขากันแน่!

"ทางด้านเชียนโม่ไม่มีทางเกลี้ยกล่อมประมุขหวงแน่ ประมุขเผ่า 

ยังมีวิธีอะไรอีกหรือไม่" สิ่งที่ผู ้อาวุโสใหญ่เป็นห่วงที่สุดในยามน้ีก็คือ 

เรื่องที่ประมุขหวงจะหนีไป

"ไม่มี" เฟิ่งเชียนลั่งส่ายศีรษะ

"เช่นนั้นจะปล่อยให้ประมุขหวงไปจริงๆ หรือ"

เฟิ่งเชียนลั่งคิดเล็กน้อย "รอประมุขหวงออกมาจากเขตลี้ลับก่อน

ค่อยมาว่ากันแล้วกัน"

แม้โม่อีเหรินจะเป็นเพียงเด็กสาวอายุสิบกว่า แต่เฟิ่งเชียนลั่งคิดว่า
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ส�าหรับตระกูลเฟิ่ง นางน่าจะยังมีความเห็นของนางเองกระมัง

พอโม่อีเหรินเข้ามาในเรือนไม้ก็อยู่ถึงสามวันเต็ม

เรอืนไม้อนัทีจ่รงิไม่ถือว่าเป็นเรอืน กลบัเหมอืนห้องโถงใหญ่แห่งหนึง่ 

มากกว่า และข้างในเรอืนไม้ก็มทีางเข้าทีเ่ชือ่มไปยังห้องโถงข้างแต่ละแห่ง

ห้องหลอมโอสถ ห้องหลอมประดิษฐ์ ห้องสมุนไพร ห้องวัตถุดิบ

หลอมประดิษฐ์ ห้องหนังสือ ห้องฝึกบ�าเพ็ญ ห้องค่ายกล ห้องสมบัติ  

รูปแบบโครงสร้างเช่นนี้ดูคล้ายจะเคยเห็นมาก่อน

โม่อเีหรนิมองดหู้องโถงใหญ่ก่อน โต๊ะหนึง่ตวั ตัง่หนึง่ตวั ตูห้น่ึงหลงั 

ของใช้ในชวีติประจ�าวันอนัเรยีบง่าย การตกแต่งก็เรยีบง่าย มขีองตกแต่ง

เพียงอย่างเดียวคืออักษร 'ยุทธ์' ตัวใหญ่ที่มองเห็นได้ตั้งแต่เข้ามา

โม่อีเหรินเพ่ิงจะมองได้แวบเดียว ญาณวิเศษก็วนเวียนกับอักษร 

'ยุทธ์' นัน้ นางขมวดหวัคิว้มุน่ในทนัใด แต่ทัง้ตวัคนกลบัยนืน่ิงไม่ขยับเขย้ือน

อักษร 'ยุทธ์' ค�าเดียวกลับประกอบด้วยหลักการรวมถึงพลังต่างๆ 

นับไม่ถ้วน เช่น พลังปราณ พลังสังหาร พลังแฝง พลังปณิธาน พลังยุทธ์ 

เป็นต้น อีกทั้งมันก�าลังโจมตีญาณวิเศษของนาง

ญาณวิเศษของนางแก่กล้าเท่าไร การโจมตีที่ได้รับก็รุนแรงเท่านั้น

โม่อีเหรินตั้งสติรวบรวมสมาธิ ถึงญาณวิเศษจะเจ็บจนท�าให้นาง

อยากหลับตา นางก็ยังคงพยายามลืมตาไว้ มองดูทุกลายเส้นทุกพลัง 

ของอักษร 'ยุทธ์' ให้ชัดเจน 

ผ่านไปนานเพียงไรก็สุดรู้ นางถึงได้หลับตาลง

รวบรวมแก่น ซึมซับ สั่งสม ก่อเกิดเจตนา แปรเปล่ียนเป็นพลัง  

ใช้พลัง เวียนวัฏจักร 
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ตอนนีน้างท�าได้เพียงสมัผสัท�าความเข้าใจล�าดบัข้ันทัง้เจด็ สะสมปราณ 

อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมโจมตีหรือป้องกัน

อักษร 'ยุทธ์' นี้ก็คือศูนย์กลางของวิชายุทธ์ตระกูลเฟิ่ง ส่วนท่ีว่า

ตระหนักรู้อย่างไร สามารถตระหนักรู้ได้ถึงระดับใด ก็แตกต่างกันไปตาม

แต่ละคน

โม่อเีหรนิรูโ้ดยสญัชาตญาณว่าสิง่ท่ีเป็นหวัใจส�าคญัทีส่ดุและเข้าถึง 

ได้ยากที่สุดน่าจะเป็น 'แก่น'

นางคล้ายว่ารู้สึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ร�าไร แต่กลับคว้าไว้ไม่อยู่  

คิดอยู่อีกเป็นครู่ใหญ่ก็ยังคงต้องขมวดคิ้ว "เห็นทีจะยังเข้าใจได้ไม่พอ"

โม่อีเหรินสงบใจ มองดูชื่อของห้องต่างๆ อีกรอบแล้วก็เร่ิมเดินเข้า

แต่ละห้องโดยเริ่มจากห้องหนังสือ

ห้องหนังสือ ห้องค่ายกล ห้องสมบัติ นางใช้เวลาไปมากที่สุด

สองห้องแรกใช้ไปกับการอ่านม้วนไผ่หยก

ในห้องหนงัสอืมบีนัทึกเก่ียวกับการหลอมโอสถหลอมประดษิฐ์ของ

ตระกูลเฟิ่ง รวมถึงเคล็ดวิชาและวิชายุทธ์ของตระกูลเฟิ่งอยู่จ�านวนมาก 

นอกจากนีบ้นัทกึวิชาอาคมและวิธีท�าพันธสญัญากับสัตว์วิเศษก็ยังรวมอยู่ 

ในนี้ด้วย

นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกจุดหนึ่ง ก็คือระดับขั้นการฝึกบ�าเพ็ญ 

ฉบับสมบูรณ์ มิใช่สามขั้นอย่างที่คุ้นเคยกันในดินแดนเทพยุทธ์ แต่เป็น

เก้าขั้น อีกทั้งแต่ละขั้นก็มีชื่อเรียกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เก้าขั้น สอดคล้องกับระดับขั้นของเคล็ดวิชาฮุ่นตุ้น

ส่วนในห้องค่ายกลก็มีค่ายกลและม้วนไผ่หยกบันทึกวิชาค่ายกล 

ขณะเดียวกันก็มีบันทึกเกี่ยวกับค่ายกลที่อยู่ที่แดนถิ่นอ�านวยพรอยู่ด้วย
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ม้วนไผ่หยกที่เก็บอยู่ในนี้ไม่มีทางมีมากเท่าคลังเก็บต�ารา แต่กลับ

ล้วนเป็นสิง่ทีไ่ม่มสีบืทอดในดนิแดนเทพยุทธ์ น่ีน่าจะเก่ียวข้องกับการท่ีมี

ไอวิเศษไม่เพียงพอ

ไอวิเศษไม่เพียงพอ พลังยุทธ์ก็ไม่อาจเพ่ิมพูน วิชาอาคมที่ต้องใช้

พลงัยุทธ์สนับสนนุย่อมจะไม่อาจเรยีนได้ จงึไม่อาจสืบทอดต่อมาได้เช่นกัน

หากกล่าวตามความเข้าใจของโม่อีเหริน น่ีก็คือการถดถอยของ

อารยธรรมอนัเป็นผลลพัธ์ทีต้่องเกิดอย่างแน่นอนหลงัจากภยัพิบตัคิร้ังใหญ่

จากบันทึกโบราณท่ีไม่สมบูรณ์ กอปรกับนิมิตท่ีโม่อีเหรินได้เห็น 

ก่อนหน้านี้ โม่อีเหรินก็สามารถคาดคะเนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของ 

ดินแดนเทพยุทธ์ออกมาได้

ก่อนเกิดภัยพิบัติใหญ่ บนดินแดนดั้งเดิมมีผู้คนและสัตว์วิเศษอยู่

มากมาย ส�านกัฝึกบ�าเพ็ญล้วนมดีีต่างกันไป แต่หลงัจากเกิดภัยพิบตัใิหญ่ 

ประสบผ่านการแบ่งแยกและความไม่สงบ อกีทัง้เวลาล่วงเลยไปนานเท่าไร 

ก็สดุรู ้ดนิแดนเทพยุทธ์ถึงได้ฟ้ืนคนืชวิีต จากนัน้ก็ค่อยๆ เริม่เปลีย่นแปลง

มาจนมีสภาพอย่างหลายพันปีก่อน

และดินแดนที่ถูกแบ่งแยกออกมา ดินแดนเทพยุทธ์เป็นหนึ่งในนั้น 

ดินแดนแรกนภาก็น่าจะใช่เช่นกัน

โม่อเีหรนิจ�าได้ว่าม้วนไผ่หยกในแหวนพู่สวรรค์เคยมข้ีอความบนัทึก

ไว้ว่าสรรพสิ่งหมุนเวียนเป็นวัฏจักร ต่างมียถากรรม มีเกิดมีดับ กลับคืนสู่

จุดเดียวกันในท้ายที่สุด

โลกที่ก่อตัวขึ้นมาไม่มีทางคงเดิมไปได้ตลอดกาล

รอยทางของกาลเวลา วิวัฒนาการของสรรพสิ่ง ล้วนท�าให้โลกท่ี 

พวกเรามองเห็นนั้นเปลี่ยนแปลงไป อาจจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้น อาจจะ 
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เปลี่ยนเป็นแย่ลง หรืออาจจะเริ่มต้นใหม่

หากคิดดูตามนี้ ก็แสดงว่าคนตระกูลเฟิ่งหรืออาจารย์โหลวหราน 

ได้คาดการณ์แล้วว่าดินแดนด้ังเดิมมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะแยกออกจากกัน

หลังจากเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงในโลก

เช่นนีก็้อธิบายได้ว่าเหตุใดตระกูลโบราณถึงมค่ีายกลส่งตวัเชือ่มต่อ

กับดินแดนแรกนภา นั่นจะต้องเป็นเพราะตอนแรกสร้างไว้เพ่ือรักษา

ให้การไปมาหาสู่ระหว่างคนร่วมตระกูลยังคงอยู่

ส่วนเรือ่งทีว่่าเหตุใดถึงเป็นการเดินทางขาเดยีวไม่ใช่สองขา อาจจะ

เป็นเพราะดนิแดนทีแ่ยกออกจากกันอยูใ่นมติทิีต่่างกัน ดงันัน้จงึมข้ีอจ�ากัด 

เช่นนี้

มิเช่นนั้นคนดินแดนเทพยุทธ์จะต้องถูกคนดินแดนแรกนภากดหัว

จนโงไม่ขึ้นอย่างแน่นอน

นอกจากนีน้างยังเจอข้อมลูทีน่่าสนใจอกีข้อมลูหนึง่ น่ันก็คอืค่ายกล

ส่งตวับนดนิแดนเทพยุทธ์...มไิด้มแีค่สองแห่ง ยังมอีกีแห่งก็คอืในเทอืกเขา 

วั่นโซ่ว

โม่อีเหรินตัดสินใจในทันทีว่านางจะไปยังค่ายกลส่งตัวแห่งนี้

ยังมีอีกจุดหนึ่งที่ท�าให้นางรู้สึกสงสัยใคร่รู้ คิดว่าจ�าเป็นต้องให้ 

ความสนใจเป็นพิเศษ ก็คือ 'ห้าตระกูล' ท่ีตัดสนิใจลีภั้ยไปก่อนเกิดภัยพิบตัิ

ห้องสมบัติที่นางเข้าไปเป็นอันดับสุดท้ายสามารถกล่าวได้ว่าเป็น 

'มรดก' ที่ชัดเจนที่สุด ด้านในมีบรรดาอาวุธล�้าค่า อาวุธเวท อาวุธวิเศษ 

ยาลูกกลอน และยังมีหินวิเศษกับทรัพย์สินสิ่งของอีกจ�านวนมาก

ที่โม่อีเหรินใช้เวลาไปมากถึงเพียงนั้นก็เพราะก�าลัง...นับทรัพย์สิน!

แม้จะเร้นกายมาหกพันกว่าปี แต่ไม่ว่าจะกล่าวอย่างไร ตระกูลเฟ่ิง 
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ก็เคยยืนอยู่บนจดุสงูสดุของดนิแดนเทพยุทธ์ เมือ่รวมกบัสิง่สบืทอดทีเ่หลือ 

มาจากยุคโบราณก่อนเกิดภัยพิบัติล้างโลก...โม่อีเหรินพลันค้นพบว่า

ตนเองมสีทิธ์ิกลายเป็นผูท้ีร่�า่รวยทีส่ดุในดนิแดนเทพยุทธ์ได้เลยทเีดยีว...

ทว่ามีแหวนพู่สวรรค์อีกท้ังของที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้นางอยู่ นางจึง 

ไม่ได้โลภต่อสิ่งของในเขตลี้ลับตระกูลเฟิ่งถึงเพียงนั้นแล้ว

ดังนั้นโม่อีเหรินจึงเพียงนับและแยกหมวดหมู่ไว้ สิ่งเดียวที่ดึงดูด

ความสนใจของนางคือ 'ไม้เลี้ยงวิญญาณ' ท่ีถูกโยนท้ิงไว้ในมุม สภาพ 

ดูเหมือนท่อนไม้แห้งๆ ท่อนหนึ่ง และถูกจัดไว้ในกองของจิปาถะ

ที่โม่อีเหรินรู้จักสิ่งนี้ยังคงเป็นเพราะอ่านเจอในม้วนไผ่หยกบันทึก

ปกิณกะที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้นาง

ของสิ่งน้ี...ไม่แน่ว่าอาจจะมีประโยชน์ย่ิง โม่อีเหรินจึงเก็บมันเข้า 

ในแหวนพู่สวรรค์

นอกจากน้ียังมีจุดหนึ่ง ก็คือข้อข้องใจต่อสายเลือดตระกูลเฟิ่ง... 

รอออกไปแล้วค่อยถามท่านตาแล้วกัน

สามวันให้หลังโม่อีเหรินก็เดินมือเปล่าออกมาจากในเรือนไม้

เฟ่ิงอูช๋มีองเห็นนางก็เลกิคิว้ประหนึง่ว่าประหลาดใจมาก แต่โม่อเีหรนิ 

กลับสังเกตเห็นว่าร่างท่ีเดิมทีโปร่งแสงอยู่บ้างของเขาบัดน้ีดูเหมือนจะ

โปร่งใสยิ่งขึ้นแล้ว

โม่อีเหรินขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัว

"ท่านแม่!" พอมองเห็นนางออกมา เสี่ยวทุนก็ตะบึงมาหาเป็น 

รายแรก

สามวันก่อนขณะนางเข้าไปในเรอืนไม้ เสีย่วทนุถูกทิง้ให้เฝ้าหินก้อนนัน้ 
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อยู่ข้างนอก

ภาพลวงตาไม่ได้ผล ค่ายกลไม่ได้ผล โจมตีไม่ได้ผล...สามวันมานี้

หนิก้อนน้ันใช้ทุกวิธีแล้ว สิง่ทีไ่ด้กลบัคืนมาคือถูกเส่ียวทนุอดัซ�า้แล้วซ�า้เล่า

ในที่สุดก้อนหินน้อยก็ถอดใจแล้ว บัดนี้ต่อให้เส่ียวทุนไม่พูดอะไร 

เจ้าก้อนหินก็ถูกสั่งสอนจนสงบเสงี่ยมยิ่ง ไม่กล้าหนีไปที่ใดส่งเดชอีก

"เสี่ยวทุน" โม่อีเหรินลูบหัวมัน ก่อนป้อนเนื้อแห้งสองสามแผ่นให ้

มันกิน

เสี่ยวทุนพอใจแล้วก็ขดตัวกลับไปอยู่บนข้อมือของโม่อีเหรินอย่าง

ว่านอนสอนง่าย

"ของในเรือนไม้ไม่มีสิ่งใดดึงดูดใจเจ้าได้เลยหรือ" สำมวันก็ออกมำ

แล้ว เร็วยิ่งนัก

"มีสิ! วัตถุดิบหลอมประดิษฐ์ ยาสมุนไพร หินวิเศษ ของล�้าค่าต่างๆ 

ล้วนดึงดูดใจข้ามาก" โม่อีเหรินยิ้มตาหยี

"เช่นนั้นไฉนเจ้าจึงไม่ได้น�าอะไรออกมาเลย" เฟิ่งอู๋ชีถามด้วยความ

สงสัยใคร่รู้

โมอ่ีเหรินถอนหายใจค�ารบใหญ่ "เพราะว่าข้าไมอ่ยากเป็นหวัขโมย

อย่างไรเล่า ถ้าฉกฉวยของมาเองโดยไม่ขอเรยีกว่าหัวขโมย ท่านตาสอนไว้  

ท่านตายังบอกอีกว่าข้าไม่อาจกระท�าเรื่องหลบๆ ซ่อนๆ ได้"

แม้ท่านประมขุเฟ่ิงจะไม่คดัค้าน แต่นางก็ไม่อยากเข้าไปหนเดยีวก็

กวาดข้าวของด้านในทีอ่ยู่มาหลายพันปีออกมาจนเกล้ียง นัน่ให้ความรู้สึก

พิกลยิ่ง

"..." เฟิ่งอู๋ชีหมดค�าพูด เช่นนั้นเรื่องปล้นชิงกระท�ำได้อย่ำงนั้นสินะ

โม่อเีหรนิมองข้อสงสยัของเขาออก จงึยิม้เสยีดเูจ้าเล่ห์อยู่สกัหน่อย
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"ท่านตาของข้าบอกว่าไม่หลบๆ ซ่อนๆ...เหมือนหัวขโมยก็พอ แต่

มิได้บอกว่าไม่อาจท�าเรื่องชั่วอย่างเปิดเผยเสียหน่อย"

"..." วิธีอบรมสั่งสอนพรรค์นี้ช่ำง...เฟิ่งอู๋ชีขอค�ำนับ ตำผู้นี้ยังเชื่อถือ

ไม่ได้มำกกว่ำนี้ได้อีกหรือไม่! ไฉนจึงสอนหลำนสำวตัวน้อยที่น่ำรักน่ำชัง

ของตนเองให้เป็นโจรผู้ร้ำย แต่ขอแค่ไม่เป็นหัวขโมยก็ใช้ได้?

โม่ซั่งเฉินที่ก�าลังนั่งสมาธิเวลานี้จู่ๆ ก็รู้สึกคัดจมูก ไม่รู้ว่าใครก�าลัง

นินทาว่าร้ายเขา

"เช่นน้ันก็ตามใจเจ้าเถอะ" เฟิ่งอู๋ชียอมแพ้แล้ว เขาเหลือเวลาอีก 

ไม่มากแล้ว ต่อให้อยากแก้ไขพฤติกรรมนี้ของโม่อีเหรินก็ย่อมไม่ทันแล้ว

"ของในเรือนไม้ เจ้าใช้ได้ท้ังหมด ข้าเชื่อว่าเจ้ารู้การควรไม่ควร  

หินวิเศษท่ีต้องใช้ในการเปิดการท�างานค่ายกลส่งตัว ปริมาณท่ีมีอยู่ใน 

ห้องสมบัติน่าจะเพียงพอ..."

"ประเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะ ท่านประมุขเฟิ่ง ตอนน้ีท่านก�าลังสั่งเสีย

กระนั้นหรือ" โม่อีเหรินถามเขาด้วยท่าทางเคร่งขรึมยิ่ง

เฟิ่งอู๋ชีเลิกคิ้ว "ไม่เหมือนหรือไร"

"ค�าสัง่เสยีเหล่านีข้้าไม่อยากฟัง" โม่อเีหรนิปิดหูไว้พลางหมนุตวัหนี

ไปทางอื่นด้วยท่าทางเหมือนเด็กๆ

เฟิ่งอู๋ชีหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "อีเหรินน้อย เวลาของข้าเหลือ 

ไม่มากแล้ว อย่าท�าให้ข้าต้องจากไปโดยยังมห่ีวง" เรือ่งมาถึงบดัน้ี เขาเอง

ก็มองออกแล้วว่าอันที่จริงในใจนางรู้ทุกอย่าง เพียงแต่จงใจแสร้งโง่

"ท่านไม่ได้จะตายเสียหน่อย ไม่ต้องใช้สีหน้าท่าทางพรรค์นี้มา

พูดจา" การจากกันตลอดกาลอะไร ช่างน่าร�าคาญโดยแท้ นางไม่ชอบ

เฟิ่งอู๋ชีแย้มยิ้ม "สามารถรอจนเจ้ามาได้ ข้ารู้สึกว่าคุ้มค่าแล้ว" 
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ทนัใดนัน้เขาก็ค้นพบว่าท่าทางบ่นงึมง�าของประมขุหวงน้อยอนัทีจ่ริง 

น่ารักเหลือเกิน

"แต่ว่าข้าไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่เพื่อส่งท่าน ดังนั้นท่านห้ามพูดสั่งเสีย"

"เช่นนัน้ข้าเปลีย่นเป็นเขยีนจะดกีว่าหรอืไม่" เฟ่ิงอูชี๋เผลอหลดุหวัเราะ  

หากพูดสั่งเสียไม่ได้ เช่นนั้นเขียนเอาก็ได้

"นั่นไม่เหมือนกันหรือไร" โม่อีเหรินค้อนใส่เขา

เฟิ่งอู๋ชีจนใจแล้ว "อีเหรินน้อย อย่าปล่อยให้การรอคอยของข้า 

กลายเป็นความเสียดายได้หรือไม่"

ระหว่างท่ีพูดกันไม่ก่ีค�าน้ี ร่างของเฟิ่งอู๋ชีได้จางลงกว่าเดิมแล้ว  

หากแต่สีหน้าท่าทางของเขากลับมิได้มีความเศร้าเสียใจใดๆ ยังคงย้ิม 

อย่างไม่ยินดียินร้าย ทว่าสิ่งที่โม่อีเหรินได้ยินกลับเป็นแววอ้อนวอนใน 

น�า้เสยีงของเขา ความรบัผดิชอบและความเอาใจใส่ต่อตระกูลเฟ่ิงของเขา

เพ่ือปกป้องตระกูลเฟิ่ง เขาได้สละชีพของตนเอง แต่กลับยังท้ิง 

จิตวิญญาณเสี้ยวหนึ่งไว้ในที่แห่งน้ีเพียงเพ่ือรอคอยประมุขเฟิ ่งหรือ

ประมุขหวงรุ่นถัดไป เจตจ�านงน้ีท�าให้นางสะเทือนใจ ต่อจากนั้นนางก็ 

นึกไปถึงท่านพ่อของไป่หลี่จิงหง...ไป่หลี่จิ้งหย่วน

เพื่อปกป้องเกาะหุน เพื่อบุตรชายอันเป็นที่รักเพียงคนเดียว เขาเอง

ก็ไม่เสียดายที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ต่อให้ผลลัพธ์คือชีวิตของเขาต้อง

สูญสิ้น เขาก็พร้อมจะเดินหน้าโดยไม่ลังเลเช่นกัน

ขอเพียงเขาคือเฟิ่งอู๋ชี เขาก็มีภาระหน้าที่ต่อตระกูลเฟิ่ง

ส่วนไป่หลีจ่ิง้หย่วนเป็นประมขุเกาะหุน จงึมภีาระหน้าท่ีต่อเกาะหุน

ดุจเดียวกัน ส�าหรับบุตรชายอันเป็นท่ีรักนั้นเขาเองก็ได้พยายามอย่าง 

สุดความสามารถที่จะช่วยให้บุตรชายได้สมปรารถนากับทางที่เลือก
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การเดินหน้าโดยไม่ลังเลเช่นน้ีมีสาเหตุจากการท่ีพวกเขาล้วนมี

สิ่งของหรือ...คนที่ตนเองอยากปกป้องกระมัง

โม่อเีหรนิเองก็มคีนทีต่นเองอยากปกป้องเช่นเดยีวกนั ตอนน้ีอาจจะ 

ยังไม่ได้ท�าถึงข้ันสละชีพเหมือนท่านประมุขเฟิ่ง ทว่าเรื่องที่ได้ตัดสินใจ

แน่วแน่แล้ว โม่อีเหรินกลับจะยืนหยัดให้ถึงที่สุด

นางจะต้องไปดนิแดนแรกนภาให้ได้ เรือ่งของตระกูลเฟ่ิง...ก็ไม่แน่ว่า 

จะต้องให้นางอยู่ตลอดเวลาจึงจะใช้ได้เสียหน่อย

หากท่านตาไม่คัดค้าน นางย่อมจะไม่ทิ้งขว้างเรื่องของตระกูลเฟิ่ง

หลกัความคดิของโม่อเีหรนิน้ันเรยีบง่ายย่ิง ท่านตายอมรบัตระกูลเฟ่ิง  

นางก็ยอมรบัด้วย ท่านตาไม่ชอบหน้าใครบางคน นางก็ไม่ชอบตามไปด้วย

ท่านตารูส้กึว่าคนในตระกูลจ�าเป็นต้องยืนบนล�าแข้งของตนเองและ

ต้องฝึกจิตให้เฝ้าระวังต่อวิกฤต นางก็มีความคิดเฉกเช่นเดียวกับท่านตา

พอเห็นอีเหรนิน้อยก้มหน้าใคร่ครวญโดยตลอด เฟ่ิงอูช๋กี�าลงัเตรียม

จะเอ่ยปากใช้อารมณ์ความรูส้กึมาโน้มน้าวใจ โม่อเีหรินกลับพลันเงยหน้า

ขึ้นมองเขาด้วยสีหน้าท่าทางเคร่งขรึมยิ่ง

"ท่านประมุขเฟิ่ง ข้ามีข้อสงสัยเจ้าค่ะ"

สหีน้าท่าทางเคร่งขรมึจรงิจงัเป็นสองเท่านีท้�าเอาเฟ่ิงอูช๋ไีม่อาจด�าเนนิ 

แผนการใหญ่ในการ 'ใช้อารมณ์ความรู้สึกมาโน้มน้าว' ได้แต่บอกนาง

อย่างให้ความร่วมมือ "เจ้าว่ามา"

"สภาพของท่านในยามนี้...เป็นวิญญาณกระมัง"

เฟ่ิงอูชี๋พยักหน้า "ศกึในตอนน้ันข้าได้รบับาดเจบ็หนักเกินไป ร่างกาย 

ฟ้ืนฟูไม่ได้ ข้าจงึละทิง้การรกัษา แล้วใช้วิธีพิเศษน�าพลงัวิเศษท้ังหมดมาใช้ 

กับการประคับประคองให้ดวงวิญญาณเฝ้าอยู่ท่ีนี่ หากอีเหรินน้อยอ่าน
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ต�าราในเรือนไม้หมดแล้ว ก็สมควรจะรู้จักวิธีนี้"

ดวงวิญญาณใช่ว่าจะไม่สลายไป กล่าวอย่างเทีย่งตรงคือดวงวิญญาณ 

ก็เป็นพลังงานประเภทหนึ่ง มิหน�าซ�้ายิ่งเป็นผู้ที่มีพลังยุทธ์สูง พลังก็จะยิง่

บริสุทธิ์

พลังยุทธ์ขณะเฟิ่งอู๋ชี 'ยังมีชีวิต' สูงกว่าทุกคนบนดินแดนเทพยุทธ์

ในปัจจุบันเสียอีก ถึงขนาดว่าเขาได้ฝึกบ�าเพ็ญจนมีดวงจิตปฐมอันเป็น

ร่างจริงของวิญญาณแล้ว

เพียงแต่การท�าให้ดวงจติปฐมด�ารงอยู่ได้นาน ก็จ�าเป็นต้องมพีลังวิเศษ 

ประคับประคอง 

เฟ่ิงอู๋ชเีฝ้าอยู่ทีน่ีม่าหกพันกว่าปีแล้ว ไม่ได้ฝึกบ�าเพ็ญอย่างสบืเนือ่ง 

ต่อให้มีพลังวิเศษมหาศาลเพียงไรก็ย่อมจะมีวันที่เหือดหาย

บางทสีวรรค์อาจจะยังเหลอืเมตตาต่อตระกูลเฟ่ิง ดงัน้ันจงึยงัให้เขา

ได้พบกับโม่อีเหรินประมุขหวงรุ่นถัดไปได้ก่อนจะแตกสลายไปสิ้น

"ข้าทราบ" โม่อเีหรนิพยักหน้า "หากต้องการท�าให้ท่านไม่หายไปกต้็อง 

มีพลังวิเศษช่วยประคับประคองให้ร่างวิญญาณของท่านคงอยู่ หรือไม่ก็ 

มีสุดยอดของวิเศษที่สามารถให้ร่างวิญญาณสิงสู่ได้ ถูกต้องหรือไม่"

"อมื" เฟ่ิงอู๋ชพียักหน้า ในใจให้ตกตะลงึย่ิง อเีหรินน้อยถึงกับรู้เร่ืองน้ี  

หรือว่ำนำงอ่ำนม้วนไผ่หยกในห้องหนังสือจบหมดแล้วจริงๆ

แม้ม้วนไผ่หยกในห้องหนังสือจะไม่ได้มีมำกเท่ำในคลังเก็บต�ำรำ 

แต่ก็มีเป็นพันๆ ม้วนนะ!

มิหน�ำซ�้ำกำรอ่ำนม้วนไผ่หยกมิได้ใช้ตำอ่ำน แต่ใช้ญำณวิเศษ  

คนท่ัวไปอ่ำนย่ีสิบสำมสิบม้วนในครำวเดียวได้ก็เย่ียมยอดแล้ว หรือว่ำ 

อีเหรินน้อยจะจัดอยู่ในประเภท 'ไม่ใช่คน'
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เฟิ่งอู๋ชีคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าญาณวิเศษของโม่อีเหรินแก่กล้า 

กว่าคนทั่วไปอยู่เป็นทุนเดิม เมื่อรวมกับถูกท่านตาฝึกให้หลอมโอสถและ 

หลอมประดิษฐ์มาตั้งแต่เล็ก ภายในสถานการณ์เช่นนี้ ญาณวิเศษ 

ของนางไม่แก่กล้าขึ้นพรวดพราดก็แปลกแล้ว

"เช่นน้ันท่านอยากหายไปหรอื" โม่อเีหรนิไม่สนใจหรอกว่าเขาก�าลงั

คิดอะไร ยังคงถามอย่างจริงจังยิ่ง

"หากสามารถคงอยู่ได้ คงไม่มีใครเลือกที่จะหายไปหรอกกระมัง"

เฟ่ิงอูช๋ไีม่กลวัการหายไป เพ่ือปกป้องตระกูลเฟ่ิง เขาก็สามารถตายไป 

ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน แต่ถ้ามีทางอื่นให้เลือกได้ เขาย่อมจะไม่มีทาง

สละทิ้ง

"ถ้าเช่นน้ันท่านประมขุเฟ่ิง ท่านทราบหรอืไม่ว่าน่ีคอือะไร" โม่อเีหริน 

นึกคิด ไม้เลี้ยงวิญญาณท่อนนั้นก็ปรากฏขึ้นบนมือของนาง

"น่ีคือ...ท่อนไม้ท่ีวางอยู่ในกองของจิปาถะที่ไม่ต้องการแล้วใน 

ห้องสมบัติ" เฟิ่งอู๋ชีมองเพียงแวบเดียวก็จ�าได้

"ตอนนัน้ไม่มเีวลาจดัระเบยีบ จงึได้วางไว้ไม่ได้เอาไปทิง้มาโดยตลอด"  

เฟ่ิงอูช๋ชีีแ้จงเพ่ิมเตมิ คดิเลก็น้อยแล้วก็เสรมิอกีว่า "ทว่าขณะข้าเข้าไปใกล้มนั  

กลับรู้สึกสบายยิ่ง" ทั้งๆ ที่เขาเป็นร่างวิญญาณ สมควรจะไม่มีความรู้สึก

แท้ๆ

โม่อีเหรินหมดค�าพูด

ดังนั้นถึงได้กล่าวกันว่าความรู้เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างแท้จริง แม้นาง

จะกลับตระกูลเฟิ่งมาเสริมความรู้ไปขนานใหญ่แล้ว แต่ยังคงค้นพบว่า

ความรู้ด้านการฝึกบ�าเพ็ญท่ีสืบทอดมาในตระกูลเฟิ่งมิได้มีมากเท่าใน

แหวนพู่สวรรค์ 
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ท่ำนอำจำรย์จงเจริญ!

ทว่าตระกูลเฟ่ิงกลบัมบีนัทึกเก่ียวกับประวัตศิาสตร์ดนิแดนละเอยีด

เหลือหลาย ท�าให้โม่อีเหรินท่ีความจริงมิได้คุ้นเคยกับดินแดนเทพยุทธ์

มากนักมีความเข้าใจต่อดินแดนเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาอันสั้น

"ท่านประมุขเฟิ่ง นี่คือ 'ไม้เลี้ยงวิญญาณ' "

"ไม้เลี้ยงวิญญาณ?"

"กล่าวง่ายๆ คือร่างวิญญาณของท่านสามารถสิงสู่อยู่ในนี้ เช่นน้ี 

ก็จะไม่สลายหายไปแล้ว" ส่วนว่าไม้เลี้ยงวิญญาณน้ันเกิดขึ้นได้อย่างไร 

หรือว่ามันยังมีการใช้งานด้านอื่นอีกหรือไม่ อธบิายไปก็ยุง่ยาก โม่อีเหริน

จึงละเอาไว้

"แค่ไม่หายไป?" เฟ่ิงอูช๋มีองท่อนไม้ท่อนนัน้ด้วยความประหลาดใจ 

ภายนอกของมนัดเูหมอืนท่อนไม้ทีถู่กเผาจนเกรยีมเป็นถ่าน ทีแ่ท้ก็มหัศจรรย์ 

ถึงเพียงนี้

"มันสามารถอุน่บ�ารงุร่างวญิญาณได้ แต่เน่ืองจากร่างเนือ้ของท่าน

ไม่อยู่แล้ว..."

"ร่างเนื้อของข้ายังอยู่"

"ดังน้ัน...หา?!" พอเข้าใจว่าท่านประมุขเฟิ่งพูดอะไร โม่อีเหรินก ็

เบิกตาโพลงมองเขา "ร่างเนื้อของท่านยังอยู่หรือ"

"ยังอยู่" เฟิ่งอู๋ชีพยักหน้าตอบ

"...ไม่ได้เน่าเปื่อย?"

"ไม่"

"ไม่ได้บุบสลาย?"

"ไม่"
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"ไม่ได้กลายเป็นอัปลักษณ์ผิดรูปผิดร่าง?"

"ไม่ ก็เหมอืนกับสภาพของข้าทีเ่จ้าเห็นในตอนนี ้ไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอม 

มหิน�าซ�า้ยังมร่ีางจรงิด้วย" โม่อเีหรนิสหีน้าหนกัอึง้จนไม่เหมอืนประหลาดใจ  

แต่มนัคือสหีน้าประหลาดใจจรงิๆ ท�าเอาเฟ่ิงอู๋ชชีอบอกชอบใจ จนมมุปาก

แอบยกขึ้นเป็นเส้นโค้ง 

จากนัน้เขาก็พาโม่อเีหรนิไปด้านหลงัเรอืนไม้ ก่อนส่งพลงัวิเศษออกมา 

สามส่วน

ทัศนียภาพลานเรือนเล็กที่เดิมทีดูเหมือนมีป่าเขาและสระน�้าไหล

เลก็ๆ พลนัเปลีย่นไป ป่าเขาทีใ่ช้หนิก้อนเลก็ปเูป็นทางเดนิยังคงเดมิ แต่ใน 

สระน�า้เลก็กลบัมใีบหน้ารวมถึงร่างกายท่ีดเูหมอืนกับเฟ่ิงอูช๋ทีกุกระเบยีดน้ิว 

ปรากฏขึ้นมาในฉับพลัน ร่างน้ันนอนอยู่ในสระด้วยสีหน้าสงบเยือกเย็น 

บุรุษรูปงามร่างทองอร่ามดูราวกับมีชีวิต

ดูสิ! สมบูรณ์แบบมำกใช่หรือไม่

ไม่เน่ำเปื่อย ไม่บุบสลำย ไม่อัปลักษณ์ ไม่ผิดรูปผิดร่ำง

เฟ่ิงอูช๋หีลงตนเองอยู่ชัว่ครู ่ ก่อนจะนกึขึน้ได้ว่าตนเองยามนียั้งคงเป็น 

ร่างวิญญาณที่ล่องลอยเบาหวิวแทบไร้น�้าหนักและราวกับไร้ตัวตน เขา

จึงยิ้มไม่ออกอีก

ด้านโม่อีเหรินเองก็พูดไม่ออกโดยสิ้นเชิง

มัมมี่ก็ยังต้องพันผ้าจนผิดรูปผิดร่างไปทั้งตัว ซ�้ายังต้องวางไว ้

ในพีระมิดถึงรักษาร่างไว้ได้ ทว่าผ่านมาหกพันกว่าปี ร่างของเขากลับยัง

คงมีสภาพเหมือนกับที่เห็นยามนี้
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นี่ไม่เป็นวิทยำศำสตร์!

ครัน้ในห้วงสมองมปีระโยคน้ีผดุขึน้มา โม่อเีหรนิก็อดจะหวัเราะพรดื

ออกมาทีหนึ่งไม่ได้

ยังจะวิทยาศาสตร์อะไรอกี เดิมทนีางก็อยู่ในโลกทีไ่ม่เป็นวิทยาศาสตร์ 

อยู่แล้วนี่

โม่อีเหรินจิ้มหน้าผากตนเอง จู่ๆ ก็นึกถึงไป่หลี่จิงหง

เวลานางมคีวามสขุแล้วไป่หลีจ่งิหงได้เหน็ เขาจะมสีหีน้าและแววตา 

อ่อนโยนเป็นพิเศษ...ทว่าตอนนี้เขาไม่อยู่...

หำกจิงหงได้พบกับท่ำนประมุขเฟิ่ง เขำจะมีท่ำทีเยี่ยงไรกันนะ

ด้วยความเคยชนิเสมอมาของไป่หลีจ่งิหง จะต้องท�าหน้าภเูขาน�า้แขง็ 

เหมอืนเดมิไม่เปลีย่น มากทีส่ดุก็เหลอืบตามองทหีนึง่ สหีน้ายังคงเยือกเย็น 

ดังเดิม

18
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เทียบกันแล้ว นางยังคงต้องพยายามบ่มเพาะความแน่วนิ่งให้มาก

เข้าไว้

ร่างกายและวิญญาณอยู่แยกกัน นางนับว่าได้เปิดหูเปิดตากับ 

สิ่งใหม่แล้ว

ส่วนเรือ่งซอืลิง่เทียนเมือ่คราวน้ันไม่นบั นัน่เป็นซอืล่ิงเทียนตายไปแล้ว 

วิญญาณอยากหนี จงึถกูนางใช้ขวดวิญญาณจบัเอาไว้ น่ันไม่มคีวามรูส้กึ

สุนทรีย์เลยสักนิด กรณีของท่านประมุขเฟิ่งกลับให้ความรู้สึกสุนทรีย ์

เป็นอย่างมาก

หากแต่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องความสุนทรีย์ของเรื่องนี้หรือไร

สรุปคือนางคิดถึงไป่หลี่จิงหงแล้ว...

ทว่าท่านประมขุเฟ่ิงหาได้ค้นพบไม่ว่าโม่อีเหรนิใจไม่อยู่กับเนือ้กับตวั  

จึงเพียงแต่ท�าสีหน้าเรียบเฉย อ�าพรางแววตาอาลัยอาวรณ์และมุ่งมาด

ปรารถนายามมองร่างของตนเอง

"ร่างของข้ายังอยู่ แต่เนื่องจากร่างของข้าได้รับบาดเจ็บสาหัส  

พลงัชวีติแตกซ่าน ต่อให้ยงัดมูสีภาพดมีากก็เป็นเพียงเปลอืกนอกเท่านัน้ 

รอข้าหายไปโดยสมบูรณ์แล้ว..."

'ท่ำนแม่ พลังชีวิตแตกซ่ำนสำมำรถก่อร่ำงสร้ำงขึ้นใหม่ได้ จำกนั้น

ให้วิญญำณของเขำฝึกบ�ำเพ็ญจนแข็งแกร่งขึ้นอีกหน่อยก็สำมำรถกลับ

เข้ำร่ำงได้แล้ว' เสี่ยวทุนพลันพูดขึ้นในห้วงสมองของโม่อีเหริน

สร้ำงพลังชีวิตขึ้นใหม่? นางดูเหมือนจะเคยอ่านเจอในม้วนไผ่หยก

ที่อาจารย์ทิ้งไว้

'อื้ม...' เสียงของเสี่ยวทุนมีแววไม่แน่ใจอยู่บ้างและโมโหหงุดหงิด

อีกเล็กน้อย 'ท่ำนแม่ ข้ำนึกไม่ออกว่ำต้องท�ำอย่ำงไร ฮือ...น่ำจะต้องรอ 



65อ๋ินเชียนอวี่

ให้ข้ำก้ำวหน้ำข้ึนอกีหน่อยถึงจะสำมำรถเปิดควำมทรงจ�ำทีส่บืทอดมำได้ 

แล้วถึงจะได้รู้ว่ำควรต้องท�ำอย่ำงไร' เสี่ยวทุนห่อเห่ียวใจย่ิง เน่ืองจาก 

ช่วยท่านแม่ไม่ได้

โม่อีเหรินมองร่างวิญญาณท่ีมั่นคงของเฟิ่งอู๋ชีปราดหนึ่ง เสี่ยวทุน 

ต้องใช้เวลำนำนเท่ำไรกว่ำจะก้ำวหน้ำขึ้นอีก

'อยู่ท่ีนีไ่ม่ไหว ไอวิเศษไม่เพียงพอ มหิน�ำซ�ำ้อยู่ทีน่ี่ท่ำนแม่ก็ไม่มทีำง

ก้ำวหน้ำข้ึนได้เช่นกัน' เสี่ยวทุนตอบอย่างซื่อตรงย่ิง จากน้ันก็พูดกับ 

โม่อีเหรินต่ออีกเล็กน้อย

เช่นนัน้ก็หมำยควำมว่ำต้องไปดินแดนแรกนภำแล้ว โม่อเีหรนิพอจะ 

เข้าใจได้เลาๆ 

"ท่านประมขุเฟ่ิง ท่านเข้าไปในไม้เลีย้งวิญญาณก่อนเถิด" อย่างน้อย

ก็สามารถรับรองได้ว่าร่างวิญญาณของเขาจะไม่แตกสลายไป

"เข้าไม้เลี้ยงวิญญาณนี้?"

"ไม้เลี้ยงวิญญาณน้ีสามารถรักษาร่างวิญญาณของท่านเอาไว้ได้ 

ท่านเองก็สามารถนอนหลบัหรอืฝึกบ�าเพ็ญอยู่ข้างในนีไ้ด้เช่นกนั" โม่อเีหรนิ 

บอกอย่างรวบรัด 

เฟิ่งอู๋ชีฟังแล้วก็ยุ่งยากใจย่ิง เขาเป็นวิญญาณ เขาไม่จ�าเป็นต้อง

นอนหลับ...ทว่าการฝึกบ�าเพ็ญ...

"ฝึกบ�าเพ็ญอย่างไร"

"ท่านประมุขเฟิ่ง เคล็ดวิชาของตระกูลเฟิ่งท่านยังจ�าได้อยู่หรือไม่"

"จ�าได้ ข้ารู้แล้ว" แม้โม่อีเหรินจะไม่ได้บอกข้อแตกต่างออกมา แต่

เฟิ่งอู๋ชีก็เข้าใจแล้ว "หลังจากนั้นเล่า"

"หลงัจากน้ันก็รอให้ข้าหาวิธีท�าให้ร่างเนือ้ของท่านกลบัมาดดีงัเดมิ
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ได้ ท่านประมุขเฟิ่งก็จะสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้ง" 

จากนั้นท่านประมุขเฟิ่งจะทรมานคนตระกูลเฟิ่งอย่างไร...เอ่อ  

หมายถึงจะน�าพาคนตระกูลเฟิ่งก้าวไปสู่อนาคตที่ย่ิงใหญ่เพียงไร นางก็

ไม่มีความเห็นใดๆ

"ท�าได้...จริงๆ หรือ" เฟิ่งอู๋ชีไม่อยากเชื่ออยู่สักหน่อย

หากหายไปทัง้อย่างน้ี เฟ่ิงอูช๋ใีช่ว่าจะไม่อาจรบัได้ จะอย่างไรตอนแรก 

ที่เขาเลือกสละการฟื้นฟูร่างเน้ือท้ิงไปและรักษาร่างวิญญาณไว้แทน 

ก็เท่ากับเลอืกความตายอยู่แล้ว น่ีเป็นการเลือ่นเวลาตายให้ช้าลงเท่านัน้เอง  

หากให้กล่าวว่ามคีวามเสยีดายอะไร นัน่ก็คือเขาเดินบนเส้นทางฝึกบ�าเพ็ญ 

มาได้เพียงครึ่งเดียว

หากยังมโีอกาส เขากอ็ยากรูย้ิง่ว่าเมือ่ฝึกบ�าเพ็ญมาถงึขีดข้ันท่ีเขาอยู่  

หลังจากนี้ยังมีอะไรอยู่อีก

ส่วนที่ว่าเหตุใดตระกูลเฟิ่งถึงไม่กลายเป็นความเสียดายของเขา

น่ันเป็นเพราะว่าเวลานั้นเฟิ่งอู๋ชีได้ท�าทุกสิ่งท่ีตนเองสามารถท�าได้

ไปสิ้นแล้ว เรื่องต่อจากนั้นก็ขอมอบให้ผู้สืบทอดรุ่นถัดไป

ชีวิตท่ีมีความเสียดายแต่มิมีความรู้สึกผิด เฟิ่งอู๋ชีสามารถรับได้

อย่างสงบ แต่บัดนี้โม่อีเหรินกลับมอบหนทางอีกสายหนึ่งให้แก่เขา

"ได้หรือไม่ได้ ท่านประมุขเฟิ่งสามารถอยู่รอเป็นประจักษ์พยาน 

ด้วยตนเองในวันหน้า ตอนน้ีข้าต้องออกไปแล้ว ท่านประมขุเฟ่ิงจะเข้ามา 

หรือไม่เจ้าคะ"

"อืม ตระกูลเฟิ่งก็มอบให้เจ้าแล้ว" พอกล่าวจบ เฟิ่งอู๋ชีก็เข้าไปใน 

ไม้เลี้ยงวิญญาณทันที

ไม้เลี้ยงวิญญาณสีด�ามิดหมีสว่างวาบขึ้นชั่วครู่ ก่อนจะกลับคืน
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สภาพเดิม

"มอบให้ข้า เช่นนั้นข้าก็จะท�าตามความต้องการของข้าแล้ว" นาง 

ไม่ช�านาญการเป็นพ่ีเลี้ยง ทว่าตระกูลเฟิ่งเดิมทีก็มีเหล่าผู้อาวุโสและ

ประมุขเผ่าอยู่ นางไม่ถือสาที่จะชี้นิ้วสั่งคน

สรปุคอืโม่อีเหรนิไม่ถือสาทีจ่ะเป็นประมขุหวง แต่นางถือสาท่ีจะต้อง

เป็นพ่ีเลีย้ง อยากให้นางดแูลก็ต้องท�าตามความต้องการของนาง นางจะ

ไม่เอาอย่างท่านประมุขเฟิ่งเด็ดขาด

โม่อเีหรนิเก็บไม้เลีย้งวิญญาณและ 'เฟ่ิงอู๋ช'ี เข้าไปในแหวนพู่สวรรค์ 

จดัวางไว้ในสถานท่ีหนึง่เป็นพิเศษ เพ่ือให้ 'เฟ่ิงอูช๋'ี ไม่เน่าเปื่อย ไม่บบุสลาย  

ไม่อปัลกัษณ์ ไม่ผดิรปูผดิร่าง จากนัน้พอกลบัออกมาถึงลานเรอืนส่วนหน้า 

ของเรือนไม้ก็มองเห็นก้อนหินน้อยที่ถูกเสี่ยวทุนสั่งสอนจนเชื่องกลิ้งมา 

กระโดดดึ๋งๆ อยู่เบื้องหน้านาง

"เจ้านาย..." น�้าเสียงของก้อนหินน้อยประจบสอพลอยิ่ง

"เจ้านายหรือ" โม่อีเหรินแย้มยิ้ม

"เจ้านายจะไปแล้ว? เช่นนั้นพาก้อนหินน้อยออกไปด้วยได้หรือไม่"

"ก้อนหินน้อย?" โม่อีเหรินเลิกคิ้ว

"เป็นชื่อที่ใต้เท้าเสี่ยวทุนตั้งให้ก้อนหินน้อย"

"..." น�้ำเสียงเอียงอำยนี่มันเรื่องอะไรกันนะ

"เจ้านาย ก้อนหินน้อยน�้าหนักเบา ทั้งยังตัวเล็ก ไม่เปลืองแรงของ 

เจ้านายเสียเท่าไร ก้อนหินน้อยยังสามารถช่วยเจ้านายวางค่ายกลและ

สะเดาะค่ายกลได้อีกด้วย ก้อนหินน้อยจะท�าตัวเชื่อฟัง เจ้านายพา 

ก้อนหินน้อยออกไปด้วยได้หรือไม่" น�้าเสียงก้อนหินน้อยฟังดูจริงใจและ



68 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 2

น่ารักว่าง่าย แตกต่างจากก้อนหินน้อยที่วางค่ายกลแกล้งคนก่อนหน้านี้

จากหน้ามือเป็นหลังมือ

"เจ้าตามข้าไปแล้ว ที่นี่จะท�าอย่างไร"

"ค่ายกลของทีน่ี่ยังอยู่ หากมใิช่ประมขุเฟ่ิงหรอืประมขุหวงก็ฝ่าเข้ามา 

ไม่ได้" ก้อนหินน้อยรีบบอก

มิใช่เพียงฝ่าเข้ามาไม่ได้ ค่ายกลข้างในนี้ใช้เพลิงสวรรค์สีทองและ

เพลิงสวรรค์สีม่วงเป็นสิ่งจ�าแนกแยกแยะ ไม่มีเพลิงสองชนิดน้ี ค่ายกล 

จะเปลีย่นเป็นค่ายกลสงัหารอันโหดร้ายทารณุ รบัรองว่าต่อให้คนเข้ามาได้  

ก็กลับออกไปไม่ได้

การท่ีเพ่ิมก้อนหินน้อยมาคุมค่ายกลก็เพียงเพ่ือท�าให้ค่ายกลฝ่าได้

ยากยิง่ข้ึน และท�าให้คนท่ีฝ่าค่ายกลมจีดุจบน่าเศร้ากว่าเดมิเท่าน้ันเอง...

อนัท่ีจรงิดนิแดนเทพยุทธ์ในปัจจบุนั ผูท่ี้เข้าใจค่ายกลแทบจะไม่ม ี เขตลีลั้บ 

อันเป็นของประมุขเฟิ่งโดยเฉพาะนี้ไม่มีใครเข้ามาได้โดยสิ้นเชิง

"เจ้านาย..." โม่อเีหรนิลงัเลไม่ให้ค�าตอบ ก้อนหินน้อยก็กระวนกระวาย 

เหลือเกิน

"ท่านแม่ พามนัไปด้วยเถอะ" เสีย่วทนุรบีพูด "มนัช่วยท่านแม่ต่อสูไ้ด้ 

และก็ช่วยท่านแม่สั่งสอนคนชั่วได้อีกเช่นกัน ท่านแม่ไม่ต้องให้อาหาร  

อีกทั้งยังหยิบมาทุบคนได้ด้วย มีประโยชน์อย่างยิ่ง"

"..." หยิบศิลำมำยำไปทุบคน? จะฟุ่มเฟือยเกินไปหน่อยหรือไม่

ทว่าถึงอย่างไรก็น�าร่างเนื้อและร่างวิญญาณของท่านประมุขเฟิ่ง

ตดิตวัมาด้วยแล้ว ในเมือ่ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเขตลีล้บั 

พาก้อนหินน้อยไปด้วยอีกก้อนก็มิใช่เรื่องใหญ่อะไรจริงๆ

"ก็ได้" โม่อีเหรินพยักหน้า ก้อนหินน้อยก็ดีใจแล้ว
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"เจ้านาย ก้อนหินน้อยจะท�าตัวเชื่อฟังแน่นอน"

"ท่านแม่ ท่านพกก้อนหินน้อยไว้บนตัว ก้อนหินน้อยสามารถ 

ฝึกบ�าเพ็ญไปพร้อมกับท่านได้" เสี่ยวทุนรีบพูดอีก

สิ่งที่นางฝึกคือเคล็ดวิชาฮุ่นตุ้น กลิ่นอายฮุ่นตุ้นที่แผ่ออกมาถือเป็น

สภาพแวดล้อมในการฝึกบ�าเพ็ญทีด่ท่ีีสดุส�าหรบัสตัว์วิเศษและก้อนหนิวิเศษ 

ที่มีสติปัญญาโดยธรรมชาติอย่างพวกมัน

"อมื ได้" โม่อเีหรนิพยักหน้าทเีดยีว ก้อนหนิน้อยก็กลายเป็นก้อนหนิ

ที่ขนาดเล็กยิ่งกว่าเดิม แนบติดอยู่บนติ่งหูของโม่อีเหริน

"พวกเราไปกันเถอะ"

สิ่งที่ควรรู้ได้รู้หมดแล้ว นางเตรียมตัวจะ...ไปจากตระกูลเฟิ่งแล้ว

พอโม่อีเหรินออกจากเขตลี้ลับก็ตรงกลับที่พักไปหาโม่ซั่งเฉิน ซึ่ง 

ท่านตาของนางก็ก�าลังชงชาอยู่ในห้องเพียงล�าพังพอดี

"ท่านตา ข้ากลับมาแล้วเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินเล็งจังหวะขณะท่านตา

วางชาลงและโผเข้าอ้อมกอดของเขาทันที

โม่ซั่งเฉินเตรียมตัวจะถูกหลานสาวโผมาหาอยู่ก่อนแล้ว ทางหนึ่ง

ตบปลอบโม่อีเหรนิเบาๆ อกีทางก็คดิว่าโม่อเีหรนิเกิดความเคยชนิพรรค์น้ี

ตั้งแต่เมื่อไร

อืม...ดูเหมือนจะตั้งแต่หลังข้ำกลับมำจำกแดนถิ่นอ�ำนวยพร

แม้ข้างกายโม่อเีหรนิจะมบีรุษุเพ่ิมมาอกีคน ทว่าโม่อเีหรินดเูหมอืน

จะติดเขามากข้ึนเช่นกัน ตอนนี้อยู่ต่อหน้าเขาก็มิได้สุขุมหนักแน่นจน

เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งอย่างตอนเด็กๆ แล้ว กลับกลายเป็นมีความ

เป็นเด็กเพิ่มขึ้นหลายส่วน
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ทว่าเวลามคีนนอกอยู่ด้วย โม่อเีหรนิก็จะเป็นผูใ้หญ่ท่ีสขุมุหนกัแน่น

ผู้นั้นอีกครั้ง

โม่ซั่งเฉินย้ิมพลางตบปลอบหลานสาว "หาสิ่งที่เจ้าต้องการเจอ 

หรือไม่"

"เจอเจ้าค่ะ มิหน�าซ�้าข้ายังค้นพบอะไรอีกตั้งมากมาย..." โม่อีเหริน

ปล่อยญาณวิเศษออกไปตลอดเวลา ขณะกลับมาก็แน่ใจแล้วว่าบริเวณ

ใกล้ๆ นี้ไม่มีคนอื่น จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตลี้ลับให้ท่านตาฟังทั้งหมด

มีเรื่องในดินแดนเทพยุทธ์อีกหลายเรื่องที่โม่อีเหรินยังไม่เข้าใจ  

ไม่อาจแน่ใจได้ว่าส่ิงท่ีตนเองคิดถูกต้องหรอืไม่ น�าเรือ่งราวมาบอกท่านตา  

ลองฟังข้อวินิจฉัยของท่านตาดูย่อมจะดีกว่า

"...ต่อมาข้าก็น�าศิลามายาออกมาด้วย ก้อนหินน้อย กล่าวทักทาย

หน่อย" โม่อีเหรินหยิบก้อนหินน้อยที่อยู่บนติ่งหูลงมา

ก้อนหินน้อยเปลี่ยนกลับมามีขนาดเท่าเดิมแทบจะในทันที

"ท่าน...ท่านตา ข้าคือ...ก้อนหินน้อย" ก้อนหินน้อยประหม่าอยู ่

เล็กน้อย

ตามสัญชาตญาณของมันที่เป็นก้อนหิน...

ใต้เท้าเสีย่วทุนเป็นดาวพิฆาตของมนั เป็นคู่ปรบัทีน่่ากลวัอนัดบัหน่ึง

ของมัน

เจ้านายเป็นท่านแม่ของใต้เท้าเสีย่วทนุ ทัง้ยังสามารถท�าลายค่ายกล 

ลวงตาของมนัได้อย่างง่ายดาย มนัย่อมจะกลวันางเช่นกัน อยูต่่อหน้านาง

ก็ท�าตัวเชื่อฟังโดยดุษณี

จากนั้นคนผู้น้ีเป็นท่านตาของเจ้านาย เจ้านายเคารพรักเขามาก 

ด้วยเหตน้ีุมนัจงึย่อมต้องเคารพรกัผูท่ี้เจ้านายเคารพรกัด้วยเช่นกัน มเิช่นนัน้ 
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เกิดท่านตาไม่ชอบมันขึ้นมา เจ้านายโยนมันทิ้ง มันก็ต้องกลายเป็น  

'ก้อนหินน้อยเร่ร่อน' แล้ว

"ศิลามายา?" โม่ซั่งเฉินจ้องมองมัน

ก้อนหินน้อยกระโดดขึ้นลง เหมือนว่าก�าลังพยักหน้าตอบ

สายตาของท่านตาดุดันย่ิง ก้อนหินน้อยมีความกดดันใหญ่หลวง

ปานภูเขา

"จะท�าตัวเชื่อฟัง?"

ก้อนหนิน้อยรอเอ่ยปากพูดไม่ไหว จงึกระโดดแรงขึน้เสยีเลย "แน่นอน  

จะท�าตัวเชื่อฟัง"

"ปกป้องโม่อีเหริน?"

"แน่นอนๆๆ ปกป้องแน่นอน!" ก้อนหินน้อยเอ่ยเสียงดังออกมาได ้

ในที่สุด

"อืม" คราวนี้ท่านตาถึงได้พยักหน้า

ก้อนหินน้อยนอนแหมะอยู่บนมือโม่อีเหรินแทบจะทันที เหงื่อ... 

ไหลนอง

ด้านโม่อีเหรินก็มองท่านตาด้วยความเลื่อมใสบูชา

น่ีคือก้อนหินที่พูดได้เชียวนะ ท่านตามองเห็นแล้วกลับไม่มีท่าที

ประหลาดใจแม้แต่น้อยนิด ซ�้ายังสามารถใช้สายตาขู่ก้อนหินน้อยจน 

เชื่องเชื่อได้อีกด้วย

ท่ำนตำองอำจผึ่งผำยยิ่ง

นางย้อนกลบัมาพิจารณาตนเอง ล�าพังแค่สนทนากับท่านประมขุเฟ่ิง  

ก็มีอยู่หลายหนที่นางเผลอลุกลี้ลุกลนแล้ว

จะต้องศึกษำควำมแน่วนิ่งเช่นนี้จำกท่ำนตำให้ด ีโม่อีเหรินก�าหมัด
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"ท่านตา เก่ียวกับตระกูลเฟ่ิงและดนิแดนเทพยุทธ์ ข้าคดิถูกหรือไม่" 

โม่อีเหรินติดก้อนหินน้อยกลับไปเป็นต่างหูต่อ จากนั้นถึงเอ่ยถาม

"น่าจะถูกเป็นส่วนใหญ่" โม่ซัง่เฉนิเองก็คดิเลก็น้อย "ขณะข้าเพ่ิงไปถึง 

ดินแดนเทพยุทธ์ก็เคยบุกตะลุยเขตลี้ลับจ�านวนหน่ึง เคยค้นพบบางสิ่ง

บางอย่าง...ม้วนไผ่หยกท่ีตอนยังเล็กเจ้าเผลอไปท�าเลือดหยดใส่แล้วได้

อ่านเนื้อหาข้างในก็เป็นสิ่งท่ีได้มาในเวลานั้น เวลาน้ันข้าเองก็เคยเห็น 

ร่องรอยและบันทึกท่ีไม่สมบูรณ์จ�านวนหน่ึง เมื่อน�ามารวมกับเรื่องที่เจ้า 

พูดถึงในตอนน้ี...ก้อนหินน้อย ภาพที่เจ้าท�าให้โม่อีเหรินเห็นในค่ายกล

ลวงตาล้วนเป็นของจริงหรือ" พูดมาถึงตรงน้ี โม่ซั่งเฉินก็เปลี่ยนมาถาม

ก้อนหินน้อย

การท่ีศิลามายามีสติปัญญาได้จะต้องใช้เวลาเกินกว่าที่พวกเขา 

จะจินตนาการได้อย่างแน่นอน บางทีมันอาจจะรู้ หรือไม่มันก็อาจจะ 

เคยได้ประสบมาด้วยตนเอง

"เป็นของจรงิ" ก้อนหนิน้อยตอบด้วยเสยีงเลก็ๆ จากบนติง่หูโม่อเีหริน

"เวลานั้นเจ้าก็มีจิตส�านึกรับรู้แล้ว?"

"ยังไม่มี เพียงแต่จ�าเอาไว้ได้" ก้อนหินน้อยมีจิตส�านึกรับรู้อย่าง

แท้จรงิหลงัจากดนิแดนฟ้ืนตวั ภาพก่อนหน้าน้ันล้วนเป็นมนัจ�าเอาไว้อย่าง

ไม่ปะติดปะต่อขณะมัน 'ได้สติ' อันที่จริงมันหาได้เข้าใจไม่ว่าสิ่งเหล่านั้น

คืออะไร เพียงแต่รู ้สึกว่า...เงียบเหงา หรือไม่ก็รู ้สึกว่านั่นก็เป็นความ

อภิรมย์ประเภทหนึ่ง

มันน�าภาพเหล่านั้นมาเล่นสนุกกับตนเอง เช่นน้ียามได้สติมันก็จะ

ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

"เจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองอยู่มานานเท่าไรแล้ว" โม่ซั่งเฉินถามอีก



73อ๋ินเชียนอวี่

"ไม่รู้" แม้จะมีจิตส�านึกรับรู้ แต่จะอย่างไรก้อนหินน้อยก็เป็นเพียง

หนิก้อนหนึง่ เรือ่งบนโลกมนัล้วนไม่เข้าใจ ต่อมามนัได้เผลอมายังเขตลีล้บั 

และได้พบคนผู้หนึ่ง...ก็คือเฟิ่งอู๋ชี

ด้านเฟ่ิงอูช๋เีองก็รูจ้กัมนั ไม่ห้ามท่ีมนัเล่นส่งเดชไปทัว่เขตลีล้บั และ

ยังคุยกับมันอีกด้วย มันกับเฟิ่งอู๋ชีถึงได้กลายเป็น 'สหาย' กัน...ค�านี้เป็น

เฟิ่งอู๋ชีสอนมัน มันถึงได้อยู่ในเขตลี้ลับต่อมา

กาลเวลาไม่มีความหมายต่อก้อนหินน้อย เมื่อแรกสุดมันยังแกล้ง

คนที่บุกเข้ามาเสียจนปางตาย แล้วถึงค่อยจัดการปิดปาก ทุกอย่าง 

ล้วนขึ้นอยู่กับอารมณ์ของมัน

จวบจนได้พบกับใต้เท้าเสี่ยวทุน...ดาวพิฆาตของแท้ เกิดมาเป็น

ก้อนหินน้อยยังคงไม่อาจก�าเริบเสิบสานเกินไปได้จริงๆ

"อืม..." โม่ซั่งเฉินพึมพ�าใคร่ครวญ "อีเหริน เจ้าตั้งใจจะไปโดย 

ค่ายกลส่งตัวที่เทือกเขาวั่นโซ่วหรือ"

"เจ้าค่ะ" โม่อีเหรินพยักหน้า

"เหตุใดจึงไม่ใช้ที่อยู่ในเขตลี้ลับ"

"เขตลีล้บัเป็นของประมขุเฟ่ิง ไม่อนุญาตให้ผู้อืน่เข้าไปมาโดยตลอด 

บางทีอาจจะมีเหตุผลพิเศษท่ีข้าไม่รู้อยู่ ดังน้ันข้าจึงมิได้แตะต้องของ 

ในเขตลี้ลับ" มีแค่ไม้เลี้ยงวิญญาณท่อนนั้น รวมถึงพาร่างเนื้อของเฟิ่งอู๋ชี

ติดออกมาด้วย

ขณะออกจากเขตลี้ลับ นางยังได้สังเกตดูค่ายกลที่พิทักษ์เขตล้ีลับ

อย่างละเอยีด จากน้ันก็ได้ร่วมกับก้อนหนิน้อยเพ่ิมของจ�านวนหนึง่เข้าไป

ในน้ัน หากวันหน้ามีใครกล้าทะเล่อทะล่าเข้าไป นั่นก็...ต้องช่วยเหลือ

ตนเองแล้ว
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"ในเมือ่เขตลีล้บัห้ามคนอืน่นอกจากประมขุเฟ่ิงเข้าไปมาโดยตลอด  

วันหน้าหากมคีนในตระกูลเฟ่ิงต้องการไปจากดินแดนเทพยุทธ์ ก็ไม่เหมาะ 

ท่ีจะไปทางค่ายกลส่งตัวในเขตลี้ลับ ดังน้ันข้าจึงได้อยากไปดูค่ายกล 

ส่งตัวท่ีเทือกเขาว่ันโซ่วเสียหน่อย หากสามารถใช้ได้ ก็เดินทางไปจาก 

ที่นั่นเลย"

เมื่อเป็นเช่นนี้ หากดินแดนเทพยุทธ์มีคนฝึกบ�าเพ็ญจนถึงจุดสูงสุด

แล้วยังอยากเสาะหาขีดขั้นที่สูงกว่า ก็สามารถใช้งานค่ายกลส่งตัวใน 

ที่นั้นได้

โม่ซั่งเฉินพยักหน้า อีเหรินคิดได้ละเอียดย่ิง "ปล่อยให้เจ้าไป 

ดินแดนแรกนภาคนเดียว กลัวหรือไม่"

"ท่านตา ท่านไม่ไปหรือเจ้าคะ" โม่อีเหรินนึกมาตลอดว่าท่านตา 

จะไปด้วย

"เซวียนอัง๋กับเซวียนฉยัีงมพีลงัแก่นแท้ไม่ถึงระดบัท่ีจะไปยงัดนิแดน

แรกนภาได้" ถ้าเขาไปด้วย นางจะวางใจทิ้งคนทั้งสองไว้หรือไร

อีกประการหนึ่ง แม้โม่ซั่งเฉินจะเย็นชา แต่ผู้ท่ีเขาให้ความส�าคัญ 

เขากลับจะให้การปกป้องอย่างเต็มที่ ในจ�านวนนี้รวมถึงเฟิงเหยี่ยนด้วย

แม้พลังยุทธ์ของเฟิงเหยี่ยนจะค่อนข้างสูง แต่ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะ

ไปยังดินแดนแรกนภาได้

สามคนนี้โม่ซั่งเฉินเห็นว่าล้วนจ�าเป็นต้องฝึกพิเศษ

โม่อีเหรินคิดแล้วก็พยักหน้า จากนั้นก็หยิบก้อนหินน้อยลงมา  

"ก้อนหินน้อย เจ้าอยู่กับท่านตา"

"เจ้านาย..." มันชอบกลิ่นอายบนตัวเจ้านาย ไม่อยากแยกจาก 

เจ้านาย...
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"เจ้าอยู่กับท่านตา ถ้ามปัีญหาเรือ่งค่ายกล เจ้าสามารถช่วยคล่ีคลายได้  

และก็สามารถวางค่ายกลฝึกพวกพ่ีชายของข้าได้ ก้อนหินน้อย ข้า 

มอบหมายงานนีใ้ห้เจ้า เจ้าต้องช่วยปกป้องพวกท่านตาแทนข้า รอท่านตา 

ไปถึงดนิแดนแรกนภาแล้ว พวกเราจะได้พบหน้ากันแน่นอน ตกลงหรือไม่"

ก้อนหินน้อยพิจารณาได้ชั่วครู่ก็กระโดดอยู่บนมือโม่อีเหริน

"ก็ได้" เป็นการช่วยเจ้านาย ก้อนหนิน้อยจงึรบัปาก "หากแต่เจ้านาย

ห้ามลืมข้านะ"

"ไม่ลืมแน่นอน ขอบใจนะก้อนหินน้อย" โม่อีเหรินมองไปยังท่านตา 

"ท่านตา เช่นนี้ดีหรือไม่เจ้าคะ"

โม่ซั่งเฉินคิดแล้วก็พยักหน้า "ก็ดี"

ศลิามายาสามารถวางค่ายกลฝึกความมัน่คงของสภาพจติใจพวกเขา 

ได้พอดี

จรงิอยู่ว่าการฝึกบ�าเพ็ญมวีธีิยกระดับให้สงูขึน้ได้ภายในเวลาอนัสัน้ 

แต่สภาพจิตใจตามทันหรือไม่กลับเป็นปัญหาใหญ่ บัดน้ีมีศิลามายาก็

สามารถแก้ปัญหานี้ได้พอดี

ก้อนหินน้อยเป็นฝ่ายกระโดดไปอยู่บนตัวโม่ซัง่เฉนิ ก่อนแนบตวัตดิ

กับลายปักบนสาบเสื้อของเขา มิหน�าซ�้าพอแนบตัวลงไปก็เปลี่ยนตนเอง

ให้มสีสีนัเหมอืนกับลายปักทุกกระเบียดนิว้ ท�าให้คนมองไม่ออกโดยส้ินเชงิ

ศลิำมำยำไม่เสยีแรงท่ีเป็นศลิำมำยำจรงิๆ โม่ซ่ังเฉินเพียงเหลือบมอง 

ปราดหนึ่งแล้วไม่ใส่ใจอีก

"เช่นน้ันส�าหรับตระกูลเฟิ่ง เจ้ามีแผนจะท�าอย่างไร" หากนาง

ต้องการจะโยนท้ิงไม่สนใจ เกรงว่าผู้อาวุโสใหญ่และประมุขเผ่าคงจะ 

ไม่มีทางยอมปล่อยไปง่ายๆ แน่



76 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 2

"ท่านประมขุเฟ่ิงบอกข้าว่าประมขุหวงตดัสนิใจท�าอะไร คนในตระกูล 

ก็จะต้องเชื่อฟังท�าตาม" โม่อีเหรินยิ้มตาหยีจนเหมือนลูกจิ้งจอกตัวหนึ่ง

โม่ซั่งเฉินฟังแล้วก็ยิ้มบางๆ

เมื่อประมุขหวงก้าวออกมา ใครจะมาสู้ได้

ความเผดจ็การก็แบ่งเป็นสองประเภท ประเภทแรกคืออย่างประมขุเฟ่ิง  

ไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องท�าด้วยตนเอง เรื่องที่เขาตัดสินใจ คนในตระกูลก็ต้อง

เดนิตามหลงัเขา ปฏิบติัตามท่ีเขาต้องการ อกีประเภทคอืเหมอืนความคดิ

ของโม่อีเหริน นางตัดสินใจภาพรวม ประมุขเผ่าและเหล่าผู้อาวุโสคอย

ระวังรายละเอียด แล้วน�าไปปฏิบัติให้ดี

อันที่จริงโม่อีเหรินเองก็เผด็จการเช่นกัน เพียงแต่เฟิ่งอู๋ชีคิดไม่ถึง

เท่านั้น

ด้านสองตาหลานก็ต่างรู้กันอยู่ในใจ

"จริงสิ ท่านตา พ่ีใหญ่กับพ่ีเล็กและเขี้ยวเงินกับเซิ่นเล่าเจ้าคะ  

ไฉนจึงไม่เห็นพวกเขาเลย"

"ทัง้สองคนก�าลงัอยู่ในห้องฝึกบ�าเพ็ญ เข้ียวเงนิกับเซิน่เฝ้าอยู่ท่ีน่ัน" รู้ว่า 

โม่อเีหรนิเข้าไปเขตลีล้บัแล้ว โม่ซัง่เฉนิจงึส่งสองตวันัน้ไปเฝ้าห้องฝึกบ�าเพ็ญ 

เพ่ือไม่ให้พวกมนัเบือ่หน่ายเกินไป แล้วหอบสหีน้าท่าทางน่าสงสารเหมอืน

ถูกคนทิ้งเนื่องจากโม่อีเหรินไม่อยู่มาให้เขาเห็นได้ทุกวัน

โม่อีเหรินลอบเหงื่อตก ฟังจากน�้าเสียงของท่านตา ดูติดจะรังเกียจ

รังงอนเขี้ยวเงินและเซิ่นอยู่สักหน่อย

"ท่านตา เรื่องดินแดนแรกนภา บนดินแดนเทพยุทธ์ไม่มีใครรู้จริง

หรือเจ้าคะ"

"ถึงจะมีก็น้อยมาก ถ้าพลงัยุทธ์สามารถบรรลข้ัุนราชนัยุทธ์ได้ ก็อาจ
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จะเคยได้ยิน"

"เช่นนั้นต้องบอกพวกท่านตาเหยี่ยนกับท่านตาเจ๋อหรือไม่เจ้าคะ"

"เรื่องของพวกเขา เจ้าไม่ต้องไปสนใจ เจ้าตั้งใจจะไปเมื่อไร"

"รอพวกท่านพี่ออกด่านกักตัวก่อนเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินคิดไว้เรียบร้อย

แล้ว ในช่วงเวลานีน้างก็ต้องคยุกับประมขุเผ่าและผูอ้าวุโสใหญ่สกัหน่อย

"ก็ดี เช่นนั้นเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะ" แม้ว่าพอฝึกบ�าเพ็ญจนถึง

ระดบัขัน้อย่างโม่อเีหรนิจะไม่ต้องให้ความส�าคัญกับการนอนหลบัแล้ว แต่ 

การไม่ได้หลบัตาเลยตลอดย่ีสบิกว่าวัน เพียงอาศยัการน่ังสมาธิช่วงเลก็ๆ 

คนืความกระปรีก้ระเปร่า โม่ซัง่เฉนิรูส้กึว่านียั่งคงท�าให้หลานสาวของเขา 

ดูอ่อนล้าซูบซีดอยู่ดี

"ข้าจะไปท�าอาหารมาให้ท่านตากินสกัหน่อยก่อนค่อยไปพักเจ้าค่ะ" 

โม่อีเหรินเบียดกระแซะแขนท่านตา ก่อนจะเดินไปยังห้องครัวที่ด้านหลัง

นางไม่ได้หันหน้ากลับไป จึงไม่ได้เห็นว่ามุมปากท่านตาของนาง 

ยกขึ้นน้อยๆ

นับตั้งแต่ตัดสินใจน�าโม่อีเหรินมาเลี้ยงไว้ข้างกายจวบจนปัจจุบัน 

โม่ซั่งเฉินไม่เคยนึกเสียใจ และไม่เคยนึกร�าคาญเลย

โม่อีเหรินเป็นญาติเพียงผู ้เดียวบนโลกนี้ที่เขายอมรับ อีกทั้งม ี

ความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ใกล้ชิดที่สุดกับเขา

พอนางไปดนิแดนแรกนภาแล้ว เขาก็คงจะไม่ชนิไปพักใหญ่กระมงั...

สี่วันต่อมาฉู่เซวียนอั๋งและฉู่เซวียนฉีก็ออกมาจากห้องฝึกบ�าเพ็ญ

ตามกันในที่สุด เมื่อได้เห็นโม่อีเหรินก็ล้วนดีใจยิ่ง

หนึ่งครอบครัวสี่คนสามารถนั่งกินข้าวพูดคุยกันได้ แม้จะเป็นเรื่อง
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ธรรมดาสามัญ แต่กลับท�าให้พวกเขาล้วนรู้สึกสบายใจอีกทั้งอบอุ่นมาก

ในสีวั่นนีโ้ม่อีเหรนินอกจากย้ายพืชสมนุไพรทีม่เีฉพาะในตระกูลเฟ่ิง 

มาไว้ในแหวนพู่สวรรค์แล้ว ก็ยังจบัเข่าคยุกับเฟ่ิงเชยีนล่ังรวมถึงผู้อาวโุสใหญ่ 

โดยเฉพาะ

ประเด็นส�าคัญมีสามข้อภายใต้เงื่อนไขที่ตระกูลเฟิ่งยังคงเร้นกาย

ข้อแรก นอกจากการฝึกพลังแก่นแท้แล้ว ต้องให้ความส�าคัญกับ

การหาประสบการณ์เป็นพิเศษ เปิดโลกทัศน์ของคนในตระกูลให้กว้าง 

และก็ต้องแก้ไขข้อจ�ากัดกับเงื่อนไขบางประการในการหาประสบการณ์

ด้วย

แนวความคดิส�าคญัก็คือต้องไม่ท�าตัวเป็นท่ีสะดดุตา ต้องระมดัระวงั  

แต่ห้ามปล่อยให้คนข่มเหง

ข้อที่สอง คือต้องเปิดเผยเรื่องเก่ียวกับดินแดนแรกนภา ผู้ใดท่ีม ี

พลังยุทธ์บรรลุขั้นราชันยุทธ์ระดับเก้าจะสามารถเลือกได้อย่างอิสระว่า

ต้องการจะไปแสวงหาการบรรลขีุดขัน้ท่ีสงูกว่ายังดินแดนแรกนภาหรือไม่

สถานที่ท่ีมีไอวิเศษเข้มข้นกว่า แม้จะเป็นผลดีต่อการฝึกบ�าเพ็ญ  

แต่การฝึกบ�าเพ็ญเป็นเรื่องทารุณมาแต่ไหนแต่ไร ราชันยุทธ์ผู้สง่าผ่าเผย 

ไปถึงที่นั่นแล้วก็เป็นเพียงบุคคลระดับล่าง การจะไปดินแดนแรกนภาจึง

ต้องมีความตื่นตัวต่อความเป็นความตาย

ข้อสุดท้าย คือมุ ่งเน้นบ่มเพาะหมอโอสถและช่างหลอม ส่วน 

นักค่ายกลนั้น ตามที่โม่อีเหรินรู้มา ปัจจุบันมีเพียงท่านตาที่ก�าลังศึกษา

ค้นคว้าอยู่

ม ี'ความเชีย่วชาญด้านใดด้านหน่ึง' อยู่ในตัว ถึงจะไปดนิแดนแรกนภา 

ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะตกอับสิ้นไร้ไม้ตอก
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ขณะเดียวกันนางเองก็จะทิ้งต�ารับยาและยาลูกกลอนท่ีนางแก้ไข

ปรับปรุงไว้จ�านวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้มีความตั้งใจจะเป็นหมอโอสถในตระกูล

ได้ใช้อ้างอิง

แน่นอนว่าถ้าทุกคนยอมพัฒนาส่งเสรมิต�ารบัยาทีน่างคดิค้นขึน้เอง

เป็นต้นว่ายาสะกดร่างและยาสลบ นางก็จะดีใจมาก

ผู้อาวุโสใหญ่กับเฟิ่งเชียนลั่งรู้ว่าพวกเขารั้งตัวประมุขหวงไว้ไม่ได้ 

แต่อย่างน้อยโม่อเีหรนิก็มไิด้ไม่เหลยีวแลตระกูลเฟ่ิงอย่างส้ินเชงิ ยงัคงใส่ใจ 

ต่อตระกูลเฟิ่งอยู่ เท่านี้ผู้อาวุโสใหญ่ก็พอใจแล้ว เรื่องอื่นเหล่าผู้อาวุโส 

มิกล้ามีความเห็นใด

หลังจากได้ประจักษ์ใน 'ความสง่าองอาจ' ของประมุขหวงใน 

ลานฝึกยุทธ์ พวกเขาก็ล้มเลกิความคดิทีจ่ะรัง้ตวัประมุขหวงไว้ด้วยก�าลังแล้ว

ถ้าเกิดเรื่องอย่างมีใครบางคนบุกฝ่าออกจากตระกูลเหมือน 

เมื่อหลายสิบปีก่อนขึ้นอีกครั้งก็จะไม่ดีอย่างยิ่ง

ที่ทางเข้าออกของตระกูลเฟิ่ง เฟิ่งเชียนลั่งกับเหล่าผู้อาวุโส รวมถึง 

คนทีช่มการต่อสูอ้ยู่ในลานฝึกยุทธ์เมือ่วันทีโ่ม่อเีหรินท�าการประลองล้วนมา 

กันหมดแล้ว

"เซวียนอั๋ง เซวียนฉี จ�าไว้ว่าต้องกลับมาด้วย" เฟิ่งเหยี่ยกล่าว

"อืม" แม้จะอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน แต่ฉู่เซวียนอั๋งไม่มีทางลืมแน่นอน

"ท่านเองก็ต้องพยายามเข้าล่ะ" ฉู่เซวียนฉีกล่าวเช่นกัน พวกเขา 

จะต้องยกระดับพลังแก่นแท้ให้สูงขึ้น

พวกเขาไม่สูก้นัก็ไม่รูจ้กั เฟ่ิงเหย่ียเกิดมามนิีสยัร่าเรงิอกีทัง้เปิดเผย

ตรงไปตรงมา สู้แพ้แล้วก็มิได้ท�าให้เขาผิดหวังท้อแท้ กลับกลายเป็นได้
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คลุกคลีกับสองพี่น้องจนคุ้นเคย

พลอยท�าให้เขาเองโชคดีมีโอกาสไปเป็นแขกยังสถานที่พักของ

ประมุขหวง ได้ 'เล่น' กับสัตว์ตัวน้อยที่พูดได้ทั้งสองตัวน้ันเล็กน้อย... 

ช่างโชคดีอีกทั้งมีความสุขเกินไปแล้วจริงๆ

ส่วนประมขุหวงก็ไม่เสยีแรงท่ีเป็นประมขุหวง ไม่เพียงมีพลังแก่นแท้ 

แข็งแกร่ง ยังหลอมโอสถและหลอมประดิษฐ์เป็นอีกด้วย พวกเขาจะต้อง

เรียนรู้ให้มากจึงจะใช้ได้

"ประมุขหวง ท่ีดินแดนแรกนภาน่าจะมีคนตระกูลเฟิ่งอยู่เช่นกัน  

ขอได้โปรดอย่าลมืไปเย่ียมเยียนสกัหน่อย" พอคิดถึงว่าประมขุหวงไม่อาจ

รั้งอยู่ต่อ แม้ผู้อาวุโสใหญ่จะรับความจริงได้ ก็ยังคงต้องแอบถอนหายใจ

"อืม ข้าไปแน่" โม่อีเหรินพยักหน้า "บรรดาชาวตระกูล ต้องขอฝาก

ให้ผู้อาวุโสใหญ่กับประมุขเผ่าช่วยดูแลแล้ว"

"น่ีเป็นสิง่ทีพ่วกข้าสมควรกระท�า" เฟ่ิงเชยีนลัง่กับผูอ้าวุโสใหญ่ตอบ

"ไปเถอะ" เห็นว่ากล่าวอ�าลากันพอสมควรแล้ว โม่ซั่งเฉินก็เดินน�า

ออกไปจากค่ายกลพิทักษ์ตระกูล

ตามมาด้วยฉู่เซวียนอั๋งและเขี้ยวเงิน ฉู่เซวียนฉีอุ้มเปลวอัคคีและ 

เซิ่น ส่วนโม่อีเหรินรั้งท้ายสุด

"ประมุขหวง..." เฟิ่งเชียนลั่งอาลัยอาวรณ์อยู่เล็กน้อย

แม้จะอยู่ด้วยกันไม่นาน อีกทั้งโม่อีเหรินเองก็ดูจะไม่ได้ชอบเขา 

เป็นพิเศษ แต่เขากลับชื่นชมในตัวโม่อีเหรินยิ่ง รู้สึกว่านางเป็นชนรุ่นหลัง

ที่น่ารักน่าชังเสียเหลือเกิน

ถ้ามิใช่เพราะภาระหน้าที่ของผู้เป็นประมุขเผ่า เขาก็คงจะเลือก 

เดินทางไปดินแดนแรกนภากับโม่อีเหรินแล้ว
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ไปกับโม่อีเหรินน่าจะได้พบเห็นเรื่องน่าสนใจมากมาย

"ท่านตาเชียนลั่ง เรียกข้าว่าอีเหรินเถิด" ประมุขหวงอะไรน่ัน นาง 

ฟังเขาเรียกแล้วรู้สึกไม่ชิน

"อีเหริน" เฟิ่งเชียนลั่งยิ้มแล้ว

นางเองก็มไิด้เรยีกเขาว่า 'ประมขุเผ่า' แล้วเช่นกัน เช่นน้ีให้ความรู้สึก 

ดีขึ้นทันตาเห็น อารมณ์ของเฟิ่งเชียนลั่งก็พลันดีขึ้นมากตามไปด้วย

โม่อเีหรนิมไิด้พูดอะไรท้ังสิน้ เพียงแต่ยัดกระเป๋าวิเศษใบเลก็ใบหน่ึง

ให้เขา ด้านในใส่ยาสารพัดชนิดท่ีนางหลอมเอาไว้ จากน้ันนางก็ย้ิม... 

ลำก่อน รักษำตัวด้วย

ต่อจากนั้นนางก็หมุนตัวหายลับไปตรงทางออกค่ายกลทันที

"ไปกันเถอะ พวกเรากลับไปฝึกกัน!" พอเฟิ่งเหย่ียตะโกน เหล่า 

คนหนุ่มสาวก็พากันแล่นไปลานฝึกยุทธ์

เพียรพยายามฝึกบ�าเพ็ญ เพ่ือทีจ่ะไปยังดนิแดนแรกนภาได้ในเรว็วัน

เฟ่ิงเชียนลัง่มองดูเงาร่างท่ีมแีรงกระตุ้นเต็มเป่ียมของพวกเขาแล้วก็ 

ยิ้มออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่

'การล่วงหน้าไปก่อน' ของประมขุหวงและความแข็งแกร่งเกรยีงไกร

ของเฟิ่งเชียนโม่ ดูเหมือนจะกระตุ้นความกระตือรือร้นต่อการฝึกบ�าเพ็ญ

ของทุกคนขึ้นมา ท�าให้มีความใฝ่ฝันต่ออนาคต ตระกูลเฟิ่งดูเหมือนจะ  

'มีชีวิต' ขึ้นมาทันตาเห็น

แม้แต่เขาเอง...ก็อยากเพียรพยายาม ตั้งตารอวันที่จะได้พบกับ 

โม่อีเหรินและเฟิ่งเชียนโม่อีกครั้งในดินแดนแรกนภาเช่นกัน

พวกโม่อีเหรินทั้งสี่คนเพ่ิงจะออกมาพ้นหุบเขาได้ไม่นานนัก ลม 
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หอบหนึ่งก็พลันพัดมา เงาร่างสีเงินยวงสายหน่ึงและเงาร่างสีแดงสด 

อีกสายก็ตามกันมาปรากฏตัว

ฉู่เซวียนอั๋งกับฉู่เซวียนฉีระแวดระวังขึ้นมาพร้อมกัน พวกเขาจ�า 

บุรุษชุดแดงผู้นั้นได้

ส่วนบุรุษชุดสีเงินยวงมีรูปโฉมหล่อเหลาวิจิตรประณีต เหนือกว่า 

ทุกผูท้ีพ่วกเขาเคยเหน็มา สหีน้าท่ีดคูล้ายสงบน่ิงกลบัให้ความรูส้กึบบีคัน้

ชวนประหม่าชนิดหนึ่งแก่ผู้อื่น

"ไป๋อิ๋น ไม่ได้พบกันนาน หงอว่ี ไฉนท่านจึงมาอีกแล้ว" โม่อีเหริน 

ยิ้มตาหยี กล่าวทักทายแต่ละคน

"ข้ามาไม่ได้หรือไร" หงอวี่ท�าน�้าเสียงน้อยใจ

โม่อีเหรินยังอยากจะพูดอะไร กลับได้ยินเสียงหนึ่ง 

"โฮก!"

เสยีงค�ารามของพยัคฆ์ขาวดงัสะเทอืนป่าเขา มนัก้าวกระโดดมาจาก 

ทางด้านหน้าด้วยอานุภาพปานฟ้าผ่าพร้อมกับลมกระโชกแรง

ตึง! 

พยัคฆ์ขาวหยุดลงเบือ้งหน้าโม่อเีหรนิ ดวงตาพยัคฆ์อนัน่าครัน่คร้าม

ทั้งสองข้างเปล่งประกายวาววับ แต่กลับมองโม่อีเหรินอย่างสนิทสนม

"ซิน!" โม่อีเหรินตะโกนด้วยความประหลาดใจ

เวลาเดียวกันน้ีเซิ่นท่ีเดิมทีสะลึมสะลือใกล้หลับอยู่ในอ้อมแขน 

ฉูเ่ซวยีนฉก็ีพลนัสะดุง้โหยงเนือ่งจากเสยีงค�ารามน้ัน จากนัน้พอพยัคฆ์ขาว 

เท้าแตะพื้น มันก็กระโจนไปหาแล้ว

"ท่านแม่!"

"เซิ่น..." ดวงตาของซินมีประกายน�้าตาอยู่รางๆ
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พวกมนัแม่ลกูไม่เคยแยกจากกันนานเพียงน้ีมาก่อน ถึงขนาดท่ีมนั

เคยคดิว่าพวกมนัแม่ลกูเหลอืเวลาอยู่ด้วยกันอกีไม่นานแล้ว กลับคดิไม่ถึง 

ว่าจะได้พบกับโม่อีเหริน

อาการบาดเจ็บของมันหายดีแล้ว เซิ่นเองก็ดูอ้วนท้วนขาวจั๊วะ  

มิหน�าซ�้าท่าทีและสายตาก็ล้วนทระนงองอาจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่กว่าตอน 

อยู่ในหุบเขามาก

"อีเหริน ขอบคุณท่านมาก ขอบคุณที่ท่านดูแลเซิ่นดีถึงเพียงนี้"

"เซิ่นว่าง่ายและท�าตัวดีมาก ช่วยข้าไว้หลายเรื่อง"

"ท่านแม่ ข้าร้ายกาจยิ่ง" เซิ่นพูดด้วยท่าทางภาคภูมิ

"อืม" ซินพยักหน้าให้โม่อีเหริน ก่อนจะพาเซิ่นหลบไปด้านข้างก่อน

"อเีหรนิ พวกเขาคือ..." ฉูเ่ซวยีนอ๋ังยืนอยู่ด้านข้างโม่อเีหรินโดยตลอด 

เป็นต�าแหน่งที่สะดวกแก่การปกป้องคุ้มครองนาง

"ไป๋อ๋ิน หงอว่ี แล้วก็ซิน ซินเป็นท่านแม่ของเซิ่น" โม่อีเหรินกล่าว

แนะน�าตัวทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นทางการ "น่ีคือท่านตาของข้าโม่ซั่งเฉิน  

พี่ใหญ่ฉู่เซวียนอั๋ง พี่เล็กฉู่เซวียนฉี"

สัตว์วิเศษโดยเฉพาะพวกท่ีมีระดับขั้นสูงจะย่ิงมีนิสัยหย่ิงยโสและ 

ไม่ชอบมนุษย์ หากแต่สัตว์วิเศษท่ีมีสติปัญญาเหล่าน้ันก็อาจจะชื่นชม

มนุษย์ได้เช่นกัน

ไป๋อิ๋นเพียงมองโม่ซั่งเฉินปราดหนึ่ง จ�าได้ว่ามนุษย์ผู้นี้ก็คือมนุษย์ 

ที่เคยประมือกับตนในแดนถ่ินอ�านวยพร ต่อมายังถูกอุบายร้ายท�าให ้

พลัดเข้าไปในค่ายกล แต่เขาถึงกับเป็นตาของโม่อีเหริน เป็นคนท่ีอบรม

เลี้ยงดูโม่อีเหรินมาจนเติบใหญ่

ส่วนพี่น้องสกุลฉู่นั้น ปัจจุบันยังไม่อยู่ในสายตาของเขา
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"ได้ไปเขตลี้ลับตระกูลเฟิ่งแล้วหรือยัง" ไป๋อิ๋นเดินมาหยุดเบื้องหน้า

โม่อีเหริน ก่อนเอ่ยถามขึ้น

"ไปมาแล้ว ข้ารู้แล้วว่าท่านต้องการอะไร" โม่อีเหรินยิ้ม

ไป๋อิน๋ไม่เคยบอกชดัว่าสิง่ท่ีเขาต้องการคืออะไร แต่ขณะทีโ่ม่อเีหรนิ

ได้รูว่้ามีดนิแดนแรกนภาอยูก่พ็อจะเดาได้เลาๆ แลว้ หลงัจากได้รูป้ระวตัิ

ของตระกูลเฟิ่ง นางจึงได้แน่ใจมากขึ้น

ต่อให้ไป๋อิน๋ร้ายกาจเพียงไรก็ยังคงเป็นพวกทีถู่กกักขังไว้ในดนิแดน

เทพยุทธ์ แต่การท่ีสตัว์แสวงหาความแข็งแกร่งเกรยีงไกรน้ันเป็นสญัชาตญาณ 

ตามธรรมชาติ ไป๋อิ๋นย่อมจะต้องอยากมุ่งหน้าไปยังสถานที่ท่ีแข็งแกร่ง

เกรียงไกรยิ่งกว่า

"อยู่ที่ใด"

"เทือกเขาวั่นโซ่ว"

"ไปตอนนี้?"

"ไปเมืองฝูเฉิงก่อน" โม่ซั่งเฉินพลันเอ่ยปาก

ไป๋อิ๋นหันหน้าไปมองเขา นัยน์ตาสีทองเปล่งประกายน้อยๆ

โม่ซั่งเฉินยังคงมีสีหน้าท่าทางใจเย็นเรียบเฉย

"จะจากไปจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมก่อน" โม่ซั่งเฉินหันไปหา

โม่อีเหริน "เฟิงเหยี่ยนอยู่ที่นั่น รวมถึงของที่พวกเราต้องการด้วย"

โม่อเีหรนิสองตาเบกิโต หวัเราะพรดืออกมา นางรูว่้าท่านตาหมายถึง 

อะไรแล้ว

"ไป๋อิ๋น ท่านจะไปเมืองฝูเฉิงกับข้า หรือจะล่วงหน้าไปเทือกเขา 

ว่ันโซ่วก่อน" ถ้าเป็นอย่างหลงั นางก็จะบอกสถานทีแ่ก่เขา ให้เขาล่วงหน้า

ไปเอง
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"ไปด้วยกัน เจ้ารับผิดชอบเรื่องย่างไก่" ไป๋อิ๋นกล่าว

"เอ่อ..."

ไป๋อิน๋ อย่ำห่วงกินเกินไปส!ิ เช่นน้ีไม่เข้ำกับรปูโฉมงดงำมไร้เทยีมทำน 

อันอยู่เหนือมนุษย์และสรรพสัตว์แม้แต่น้อย!

หนึ่งเดือนต่อมา

ตอนกลางของเทือกเขาวั่นโซ่ว ในหุบเขาตามธรรมชาติที่เดิมทีควร

ต้องเร้นลบัแห่งหน่ึงได้มกีระโจมทีส่ร้างขึน้ชัว่คราวเพ่ิมขึน้มาหลายกระโจม  

รวมไปถึง...ถ�้าแห่งหนึ่งที่ท�าขึ้นชั่วคราว

บนฟ้ามหิีมะขาวโพลนปลวิว่อนไม่หยุด ชวนให้คนแยกแยะได้ไม่ชดั 

ว่าขณะนี้เป็นฤดูกาลอะไรกันแน่

ที่แปลกประหลาดคือไม่ว่าหิมะจะลอยตกลงมาไม่ขาดสาย ท�าให้

ในหบุเขามแีต่ความขาวโพลน ทว่าหิมะทีต่กเมือ่วันก่อนหน้ากลบัละลาย

หายไปในวันถัดมา ดังนั้นในหุบเขาจึงไม่มีกองหิมะทับถมปรากฏให้เห็น 

และไม่ถูกเกล็ดหิมะปกคลุมเช่นกัน

โม่อเีหรนิย่ืนมอืออกไปพลางมองบรรดาเกลด็หิมะทีต่กลงบนฝ่ามอืตน 

ก่อนจะหายไป

หนึง่เดอืนกว่าก่อนหน้านีพ้วกนางได้มาถงึหุบเขาแห่งนี ้ขณะเดียวกัน 

ก็หาค่ายกลส่งตัวที่มีสภาพไม่สมบูรณ์แห่งหนึ่งเจอ

โม่อีเหรินใช้เวลาหนึ่งเดือนไปกับการหาวัสดุและซ่อมแซมค่ายกล 

คนอื่นๆ ก็พักอาศัยอยู่ในนี้ด้วย

ไป๋อิ๋นกับหงอวี่คอยติดตามโม่อีเหรินอยู่ทุกวัน มองดูนางซ่อมแซม

ค่ายกล
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ซินกับเซิ่นไปพักอยู่ตามล�าพัง สานสัมพันธ์แม่ลูกกันทุกวัน

ท่านตาเองก็งานยุ่งมาก หลังจากได้ข้าวของตาม 'ใบแจ้งหน้ี' ที่ 

วานให้เฟิงเหย่ียนไปเอามาให้แล้ว เขาก็เริ่มง่วนกับการหลอมโอสถและ

หลอมประดิษฐ์ รวมถึงคอยฝึกฝนฉู่เซวียนอั๋งและฉู่เซวียนฉีด้วยกันกับ 

เฟิงเหยี่ยน เขี้ยวเงินเองก็เข้าร่วมการฝึกด้วย

แต่ละวันผ่านไป ค่ายกลส่งตัวก็เริม่จะสมบรูณ์ขึน้ทกุท ีนีห่มายความ

ว่าเวลาที่โม่อีเหรินจะอยู่ในดินแดนเทพยุทธ์ก็เริ่มน้อยลงไปทุกทีเช่นกัน

ในท่ีสุดค่ายกลส่งตัวก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่การจะเปิดมัน

จ�าเป็นต้องมีหินวิเศษ

เขีย้วเงนิและหงอว่ีได้ระดมสตัว์วิเศษท่ัวทัง้ดนิแดนภายใต้การไหว้วาน 

ของโม่อีเหริน ในท่ีสุดก็หาเบาะแสของหินวิเศษพบ ทั้งคนและสัตว์จึง 

มุ่งหน้าไปน�าหินวิเศษกลับมาด้วยความเร็วสูงสุด

โม่อีเหรินแยกประเภทหินวิเศษเรียบร้อยก็เก็บไว้เพียงปริมาณที ่

ต้องใช้ในการเปิดการท�างานหน่ึงครัง้ ส่วนท่ีเหลอืก็แบ่งออกเป็นสองส่วน

เท่าๆ กัน

ส่วนหนึ่งทิ้งไว้ให้ท่านตา อีกส่วนมอบให้ไป๋อิ๋น

แม้นางจะพยายามเร่งมอืเรว็ทีส่ดุแล้ว แต่ก็ยังรู้สกึว่าตนเองท�างาน

ได้ช้าเกินไป

นับตั้งแต่ไป่หลี่จิงหงถูกพาตัวไปก็ผ่านมาร่วมสามเดือนแล้ว  

ไป่หลี่จิงหงที่ถูกพิษและสูญเสียพลังแก่นแท้แต่เดิมไปทั้งหมด ไม่รู้ว่า 

จะถูกรังแกหรือไม่...

"อีเหริน" ท่านตาเดินออกมาจากกระโจมพลางเอ่ยเรียก

"ท่านตา" โม่อีเหรินส่งเสียงตอบรับเบาๆ มิได้รบกวนคนที่พักผ่อน
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อยู่ในกระโจม

"นอนไม่หลับหรือ"

"เจ้าค่ะ" โม่อีเหรินลังเลเล็กน้อย ก่อนจะจับแขนท่านตาไว้พลาง

เอนตัวพิงลงไป

โม่ซั่งเฉินมองแวบเดียวก็รู้แล้วว่าหลานสาวของตนก�าลังคิดอะไร

"วางใจเถอะ คนสกุลไป่หลี่ไม่ได้ไม่เอาไหนถึงเพียงนั้น" มิเช่นนั้น 

ไป่หลี่จิ้งหย่วนจะยังสามารถสังหารพวกคนที่มาจากดินแดนแรกนภา 

ด้วยตัวคนเดียวทั้งๆ ที่มีพลังยุทธ์เทียบชั้นไม่ติดได้อย่างไร ต่อให้ตาย 

ก็ต้องลากฝ่ายตรงข้ามลงหลมุไปด้วย อย่างแย่ท่ีสุดก็ต้องกัดฝ่ายตรงข้าม

ให้หนังหลุด เช่นนี้ถึงจะเป็นนิสัยของคนสกุลไป่หลี่ มิหน�าซ�้าเจ้าเด็กผู้นั้น

ก็มิได้ใช้การไม่ได้ถึงเพียงนั้น

"ถ้าหากเขาไม่เอาไหนจริงๆ เจ้าก็ถือโอกาสสลัดเขาทิ้งแล้วเปลี่ยน

คนใหม่ได้พอดี" คนไม่เอาไหนไม่มีสิทธิ์จะยืนเคียงข้างโม่อีเหรินของเขา

โม่อเีหรนิหัวเราะพรดื โผเข้าแอบอิงในอ้อมกอดของท่านตา นางรู้ว่า 

ท่านตาก�าลังปลอบใจนาง "ท่านตา ขอบคุณเจ้าค่ะ" 

โม่ซัง่เฉนิมองหลานสาวของตนเองพลางลบูศรีษะนาง "ไม่ต้องกังวล 

ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ยังมีตาอยู่ทั้งคน ต่อให้ฟ้าถล่มลงมา ตาก็จะช่วย

ยันไว้ให้เจ้า เจ้าล่วงหน้าไปก่อน ไม่นานพวกเราก็ไปหาเจ้าแล้ว" โม่ซัง่เฉนิ

ตบหลังมือนาง "สิ่งที่ควรคิด สิ่งที่ท�าได้ เจ้าล้วนคิดและท�าหมดแล้ว  

ไม่ต้องกังวลอะไรอีก"

หลงัจากไป่หลีจ่งิหงถูกพาตัวไป แม้โม่ซัง่เฉินจะไม่ได้ถามอะไรมาก 

แต่ความเปลี่ยนแปลงของโม่อีเหรินเขาล้วนเห็นอยู่ในสายตา ถึงนาง 

จะร้อนใจมาก กังวลมาก แต่นางก็มิได้ละเลยเรื่องที่นางพึงท�าไป
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ไปตระกูลเฟิ่ง วางแผนเผื่อพี่ชายทั้งสอง คิดเผื่อภายภาคหน้าของ

ตระกูลเฟิ่ง เผื่อเขา...

โม่อีเหรนิพักผ่อนน้อยย่ิง ประหนึง่กลวัว่าเวลาจะมไีม่พอใช้ กลวัว่า

ตนเองจะตกหล่นสิ่งใดไป

"ต่อให้ตกหล่นอะไรก็ยังมีตาอยู่ เด็กน้อยเอ๋ย อย่าหน้านิ่วคิ้วขมวด

นานนัก"

โม่อเีหรนิหวัเราะพรดืออกมาอกีครา "ท่านตา ข้าไม่เด็กแล้วเจ้าค่ะ"

"เจ้ายังเดก็ ห้ามเจ้ามคีวามคดิจะแต่งงานตามใจชอบ" โม่ซัง่เฉินกล่าว  

แม้จะรู้ว่าหลานสาวต้องออกเรือนไม่ช้าก็เร็ว แต่ส�าหรับโม่ซ่ังเฉินแล้ว  

ช้าย่อมดีกว่าเร็ว ยิ่งช้าได้เท่าไรก็ยิ่งดี

เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าเด็กสกุลไป่หลี่ฉวยโอกาสล่อลวงคนขณะเขา

ยังไม่ได้ไปด้วย การแสดงท่าทีของตนและเตือนหลานสาวไม่ให้หน้ามืด

ตามัวจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

"เจ้าค่ะท่านตา" โม่อีเหรินยืนตัวตรงพลางกล่าวรับรอง จากนั้น 

เสียงก็อ่อนลง "ท่านตา ข้า...มีข้อสงสัยข้อหนึ่ง"

"ข้อสงสัยอะไร"

โม่อีเหรินกัดริมฝีปากด้วยความลังเล "ข้า...ได้อ่านบันทึกหน่ึงใน

บันทึกสาแหรกตระกูลเฟิ่ง ในนั้นมีเขียนว่าสายเลือดของประมุขเฟิ่งและ

ประมุขหวงจะต้องเป็นสายเลือดตระกูลเฟิ่งบริสุทธิ์ หากแต่ข้ามิใช่..."

หากค�านวณดูดีๆ 'ท่านยาย' กับ 'ท่านพ่อ' ของนางล้วนมิใช่ 

คนตระกูลเฟิ่ง แต่เป็นมนุษย์บนดินแดนเทพยุทธ์ เช่นนั้นหากค�านวณ 

ตามที่นางรู้ นางน่าจะมีสายเลือดตระกูลเฟิ่งเพียงหนึ่งในสี่ส่วน ห่างไกล 

จากสายเลือดบริสุทธิ์...มากเหลือเกิน
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โม่ซ่ังเฉนิเงยีบไปชัว่ครู ่ถงึได้เอ่ยปากว่า "ฉูอ่ว๋ินเฟยไม่ใช่บดิาของเจ้า 

จริงๆ"
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โม่อีเหรินเบิกตาโพลงมองท่านตา ไม่ใช่...อย่ำงที่คิดไว้จริงๆ...

โม่ซั่งเฉินเองก็ไม่ได้คิดจะปิดบังนาง เขาลูบกระหม่อมนางเบาๆ 

ปลอบโยนอารมณ์นางก่อนเอ่ย

"ตอนแรกที่ข้าได้เห็นเจ้าก็รู้แล้วว่าเจ้ามิใช่ลูกของฉู่อวิ๋นเฟย ข้าเอง

ก็ได้ถามโม่อี้โหรวแล้ว นางบอกว่านางไม่รู้ว่าบิดาเจ้าเป็นผู้ใด ตอนแรก

เป็นเพราะต้วนหลิงหลง นางถึงได้ทะเลาะกับฉู่อวิ๋นเฟยอย่างรุนแรงจน

หนอีอกจากสกุลฉูด้่วยอารามโกรธเคอืง ระหว่างทางกลบัส�านกัเถาฮวากู่

นางได้พบกับบรุษุแปลกหน้าทีไ่ด้รบับาดเจบ็ผูห้น่ึง นางจงึวางยาบรุุษผูน้ั้น... 

ใช้วิธีพรรค์นัน้แก้แค้นฉูอ่ว๋ินเฟย หลงัจากน้ันก็ได้ทิง้บรุษุผูน้ั้นไว้กลางทาง 

กลับถึงส�านักเถาฮวากู่ได้ไม่นานก็ถูกฉู่อว๋ินเฟยที่ตามมาขออภัยรับตัว

กลับสกุลฉู่อีกครั้ง เวลานั้นนางก็ค้นพบว่าตนเองตั้งครรภ์แล้ว"

เนื่องจากแม้ฉู่อว๋ินเฟยจะล�าเอียงรักต้วนหลิงหลง แต่โม่อี้โหรว 

19
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จะอย่างไรก็เป็นภรรยาเอก ฉู่อวิ๋นเฟยจึงมิได้หมางเมินนาง ยังคงใช้ชีวิต

ฉันสามีภรรยาตามปกติ

อีกท้ังเน่ืองจากความรักและความต้องการเป็นเจ้าของที่โม่อ้ีโหรว 

มีต่อฉู่อวิ๋นเฟย ท�าให้ฉู่อวิ๋นเฟยไม่เคยสงสัยเลยว่าโม่อีเหรินอาจจะไม่ใช ่

ลูกของเขา เรื่องนี้จึงถูกปิดบังไว้ได้

หากมิใช่เพราะการสื่อสนองระหว่างสายเลือดร่วมตระกูลท�าให้ 

โม่ซัง่เฉนิสงัเกตเหน็เรือ่งนี ้โม่อีโ้หรวก็คงไม่มทีางบอกออกมาอย่างเด็ดขาด

และก็เพราะเรือ่งนี ้ตอนแรกโม่ซัง่เฉนิถึงได้ใช้ยาลกูกลอนสะสมพลงั 

เป็นค่าชดเชยในการตัดสัมพันธ์ท่ีสกุลฉู่เลี้ยงดูโม่อีเหรินมาสามปี อีกท้ัง

โม่ซั่งเฉินก็เดาว่าบุรุษนิรนามผู้น้ันน่าจะไม่รู ้อย่างแน่นอนว่าตนเองม ี

บุตรสาว

โม่อีเหรินฟังจนเหม่อ รู้สึกเพียงว่า...น�้าเน่าเสียจริง

"บนดินแดนเทพยุทธ์ สตรีที่มีความสามารถและมีพลังแก่นแท้ก็มี

ชายคนรักหลายคนท้ังนั้น หลังจากเรื่องนั้นเวลาโม่อี้โหรวทะเลาะกับ 

ฉู ่อว๋ินเฟยทีก็จะออกไป...เที่ยวเล่นข้างนอก เพียงแต่ฉู่อวิ๋นเฟยไม่รู ้

เท่านั้นเอง" การที่ต้องพูดเรื่องนี้กับหลานสาวที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของตนเอง

ท�าให้โม่ซั่งเฉินรู้สึกอึดอัดเป็นครั้งแรกในชีวิต

พฤติกรรมของคนเหล่าน้ีช่าง...ชักน�าให้หลานสาวของเขาเสียคน

โดยแท้ หากแต่โม่อีเหรินมีสิทธิ์ที่จะได้รู้

แม้โม่ซัง่เฉนิจะรกัใคร่เอน็ดูหลานสาว เห็นหลานสาวเป็นดัง่แก้วตา

ดวงใจ แต่กลับไม่เคยเลี้ยงนางให้เป็นกาฝาก

โม่อีเหรินสามารถท�าตัวเอาแต่ใจ อวดดี ท�าอะไรตามใจชอบได้  

แต่ห้ามท�าตัวโฉดเขลาและห้ามท�าตัวอ่อนแอ
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ต่อให้วันนีน้างไม่ถาม โม่ซัง่เฉนิก็ตัง้ใจจะบอกนางก่อนทีน่างจะไป

ดินแดนแรกนภาอยู่แล้ว

"เสยีใจหรอืไม่" แม้จะแน่ใจว่าโม่อเีหรนิไม่มทีางได้รับความสะเทอืนใจ 

จากเรื่องนี้มากนัก ทว่าการได้ยินเรื่องพรรค์น้ีเป็นหนแรก โม่ซั่งเฉินก็ยัง

ปริวิตกว่าโม่อีเหรินจะเสียใจ

แม้โม่อีเหรินจะตระหนกตกใจ แต่ยังคงส่ายหน้า

ส�าหรบัโม่อีโ้หรว...อนัทีจ่รงินางมไิด้มคีวามรกัความผกูพันด้วยเท่าไร  

แม้จะให้ความสนใจโดยไม่รูตั้วบ้างเนือ่งจากอกีฝ่ายเป็นมารดาผูใ้ห้ก�าเนดิ  

แต่ส�าหรับนางแล้ว โม่อี้โหรวไม่เคยเป็นตัวแทนของค�าว่า 'มารดา'

หลังจากหายตกใจ โม่อีเหรินยังคงรู้สึกว่า...น�้าเน่าเสียจริง

ทว่าพอหายตกใจ ปัญญาของโม่อีเหรินก็กลับคืนมาแล้ว

"ท่านตา ท่าน...รู้สึกว่าข้าควรตามหา 'บิดาบังเกิดเกล้าของข้า'  

หรือไม่เจ้าคะ"

เมื่อก่อนไม่เคยพูดถึง กลับพูดเอาวันนี้ ท�าให้โม่อีเหรินนึกโยงไปถึง

เจตนาของท่านตาอย่างรวดเร็ว

"จะตามหาหรอืไม่เจ้าตดัสนิใจเอาเอง ทว่าการยอมรบัหรอืไม่ยอมรบั 

เขานั้นเป็นเรื่องหน่ึง แต่การได้รู้เฉลยของปริศนาจะสามารถเลี่ยงไม่ให้

เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันจ�านวนหนึ่งได้"

โม่ซัง่เฉนิใช่คนทีใ่ส่ใจความสมัพันธ์ทางสายเลือดเสียทีใ่ด เทียบกับ

สายเลอืดแล้ว การมอีะไรเข้าตาเขาได้สสิ�าคัญกว่า มเิช่นนัน้เขาคงไม่แทบ

จะมองข้ามโม่อี้โหรว มาอบรมเลี้ยงดูโม่อีเหรินเพียงผู้เดียว

ทว่าแมเ้ขาจะไมใ่สใ่จบุตรสาว แต่กไ็มย่อมใหม้ีใครใช้จุดนีม้าข่มขู่

หรือหาประโยชน์จากเขาได้ ดังน้ันถึงฉู่อว๋ินเฟยจะแต่งงานกับโม่อ้ีโหรว  
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ก็ยังคงไม่กล้าหมายตาสิ่งใดจากเขา

แน่นอนว่านี่ก็ต้องมอบความดีความชอบให้กิตติศัพท์เลื่องระบือ

ของ 'ปีศาจโม่ โม่ซั่งเฉิน' บนดินแดนเทพยุทธ์เช่นกัน

ส่วนส�าหรบัเรือ่งเหล่าน้ี โม่ซัง่เฉนิไม่เคยเอ่ยถงึ วันนีก้ลบัเล่าออกมา 

เป็นพิเศษ นอกจากเพราะเป็นความจริงท่ีโม่อีเหรินสมควรได้รู้แล้ว ก็ยัง

เป็นเพราะไม่อยากให้ในอนาคตเกดิเรือ่งใดๆ ทีท่�าให้โม่อเีหรนิตัง้ตวัไม่ทัน

โดยที่มีสาเหตุมาจากเรื่องนี้

โม่อีเหรินเข้าใจเจตนาของท่านตาได้แทบจะทันที ทว่าน่ียังมิได้

คลายข้อสงสัยของนางโดยสมบูรณ์

"ท่านตา หากคาดคะเนจากสายเลอืด ต่อให้บดิาบงัเกิดเกล้าของข้า 

น่าจะเป็นคนตระกลูเฟ่ิง ข้าก็ยังไม่สามารถนับว่าเป็นสายเลอืดตระกูลเฟ่ิง 

บริสุทธิ์ได้อยู่ดี"

"บิดาบังเกิดเกล้าของเจ้าจะต้องเป็นคนตระกูลเฟิ่งแน่นอน อีกทั้ง

สายเลือดของเขาก็น่าจะบริสุทธิ์มากด้วย" โม่ซั่งเฉินยิ้มเนิบๆ เริ่มอธิบาย

ให้โม่อีเหรินฟัง

โม่อี้โหรวไม่รู้โดยสิ้นเชิงว่าบุรุษที่ตนเองวางยาส่งเดชในตอนแรก

เป็นผูใ้ด จงึย่ิงจะไม่ใส่ใจว่าบรุษุผูน้ัน้ได้รบับาดเจบ็เพราะสาเหตุใด หากแต่ 

ขณะโม่ซั่งเฉินได้รู ้ว่าเหตุใดร่างกายของโม่อีเหรินถึงอ่อนแอเพียงน้ัน  

ก็ได้รู้สาเหตุแล้ว

นัน่เป็นเพราะว่าพิษในกายโม่อเีหรนิได้รบัการส่งต่อมาทางสายเลอืด

พิษชนิดนั้นเป็นอันตรายต่อคนธรรมดาน้อยมาก แต่กลับเป็น

อันตรายมหันต์ต่อคนตระกูลเฟิ่ง ยิ่งสายเลือดบริสุทธ์ิเท่าไรย่ิงถึงตาย

เท่านั้น ขณะเดียวกันพิษน้ีก็จะถ่ายทอดผ่านสายเลือดไปยังบุตรของ
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ตนเองด้วย

หรือก็หมายความว่าเมื่อหญิงมีครรภ์ต้องพิษ พิษก็จะส่งต่อไปถึง

เด็กในครรภ์ หากเป็นบุรุษต้องพิษก็สามารถส่งต่อไปยังลูกได้จากการ 

ร่วมสังวาสเช่นกัน

แต่ขอเพียงเดก็ผูน้ั้นรอดชวีติได้ก็จะมภูีมคุ้ิมกันต่อพิษนัน้ไปชัว่ชวีติ

ด้านโม่อเีหรนิท่ีเกิดมาด้วยสขุภาพร่างกายเย่ียงนัน้ สายเลอืดฝ่ังบดิา 

ทระนงองอาจ แต่การท่ีไม่ได้มีสายเลือดตระกูลเฟิ่งเพียงอย่างเดียวน้ัน 

ส่งผลให้โม่อีเหรินมีชีวิต 'ร่อแร่' จนได้มาพบกับโม่ซั่งเฉิน

หลังจากโม่ซั่งเฉินพาโม่อีเหรินกลับเกาะโม่เสวียน เร่ืองแรกที่ท�า 

ก็คือการแก้พิษ เรื่องท่ีสองคือขจัดสายเลือดไร้ประโยชน์ท่ีไม่ใช่ของ 

ตระกูลเฟ่ิงออกจากกายนาง ปรบัร่างกายของโม่อเีหรินให้บรรลถึุงสภาวะ

และพรสวรรค์ทีด่ท่ีีสดุ ท�าให้ภายภาคหน้านางฝึกบ�าเพ็ญได้ราบร่ืนย่ิงข้ึน

โม่อเีหรนิฟังจนเหม่อไปอกีครัง้ นางนกึมาตลอดว่ากระบวนการด่ืมยา  

แช่ยา ถ่ายเลือดที่ต้องท�าทุกวันตอนยังเล็กล้วนเป็น 'การรักษาโรค' บัดนี้

ถึงได้รู้ว่าที่แท้ท่านตาได้สิ้นเปลืองความคิดความอ่านไปกับนางย่ิงกว่า 

ที่นางคิดไว้มากเหลือเกิน

โม่อีเหรินเจ็บแปลบในใจ นึกถึงช่วงเวลาแปดปีท่ีพักฟื้นรักษาตัว 

ท่านตาต้องคอยดูแลตลอดทั้งคืน ต้องต้มยาตามเวลาทุกวัน ขณะที่นาง

ยังเดินไม่ได้ก็คอยอุ้มนางเดินเล่นหย่อนใจอยู่บนเกาะ...

โม่อเีหรนิอดจะกอดท่านตาให้แน่นๆ ไม่ได้ นางฝังหน้าลงในอ้อมกอด 

ท่านตา ไม่ให้น�้าตาที่คลออยู่ไหลลงมา พยายามกล้ันน�้าเสียงท่ีติดจะ

สะอื้นไว้ "ท่านตา ขอบคุณท่าน..."

"ไม่ต้องขอบคุณ" โม่ซัง่เฉนิตบปลอบนาง นางเป็นหลานสาวของเขา 
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ไม่ต้องขอบคุณ

"อเีหรนิ ยังจ�าค�าพูดทีต่าเคยบอกเจ้าตอนทีต่าออกจากเกาะโม่เสวียน 

ในตอนแรกได้หรือไม่"

"จ�าได้เจ้าค่ะ" โม่อีเหรินพยักหน้าตอบทันที

"เจ้าคือหลานสาวเพียงคนเดียวของข้าโม่ซั่งเฉิน เจ้าสามารถถือตัว 

ไร้เหตผุล ดือ้รัน้ บุ่มบ่าม ไม่ไว้หน้าใครก็ได้ แต่มีเพียงสองเร่ืองทีต้่องจ�าไว้  

ห้ามขี้ขลาด ห้ามให้ใครข่มเหงได้ เมื่อเผชิญหน้ากับผลประโยชน์และ 

อ�านาจ ไม่ต้องศิโรราบและก็ไม่ต้องกลัว ถึงจะอยู่ต่อหน้าประมุขของ

อาณาจักรใด เจ้าก็เพียงปฏิบัติกับเขาอย่างเท่าเทียม ไม่ต้องประจบ

สอพลอ เข้าใจหรือไม่"

นางจ�าได้ขึ้นใจ "ท่านตา ต่อให้ไปดินแดนแรกนภาแล้ว ข้าก็จะ 

ไม่ท�าให้ท่านตาผิดหวังเป็นอันขาดเช่นกัน" 

หลังลบความรู ้สึกเศร้าใจและความรู ้สึกอบอุ ่นใจออกไปแล้ว  

โม่อเีหรนิก็เงยหน้าขึน้ ถึงประกายน�า้ในดวงตาจะยังอยู่ แต่สหีน้าของนาง 

กลับเด็ดเดี่ยวหนักแน่นและมีรอยยิ้มอยู่

"อืม" คราวนี้โม่ซั่งเฉินถึงค่อยวางใจ

"ท่านตา ข้ายังมีค�าถามอีกเจ้าค่ะ"

น�้าเสียงทะเล้นปานน้ี ดูท่าหลานสาวของเขาจะไม่ได้รับความ

สะเทือนใจจริงๆ "ค�าถามอะไร"

"ไม่รูว่้าบรุษุผูน้ั้นเป็นใคร เบาะแสสกันิดก็ไม่ม ีแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไร

ว่าเขาคือบุรุษผู้นั้น" นี่ยากกว่างมไข่มุกในมหาสมุทรเสียอีก

"ขณะได้พบเขา เจ้ากับเขาน่าจะมีการสื่อสนองถึงกัน เขามีความ

เป็นไปได้ที่จะเป็นคนบนดินแดนแรกนภา" โม่ซั่งเฉินกล่าว
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โม่อีเหรินเหม่อมองท้องฟ้าอย่างไร้ค�าจะกล่าว

ต้องเจอหน้ำถึงจะได้รู้? น่ีมิใช่กำรงมไข่มุกในมหำสมุทรแล้ว แต่

เป็นกำรงมเข็มชัดๆ

"นอกจากนี้ยังต้องจ�านามหนึ่งเอาไว้...เฟิ่งเชียนซุ่ย"

"เฟิ่งเชียนซุ่ย?"

"ข้าเคยช่วยชีวิตเขาไว้หนหน่ึง หากได้พบเขาที่ดินแดนแรกนภา  

เจ้าสามารถบอกความต้องการของเจ้าต่อเขาได้หน่ึงข้อ หากเขาไม่เชื่อ 

ในฐานะของเจ้า ก็หยิบหิมะแดงออกมาใช้เพลงกระบี่เงามายาอัดเขา  

ไม่ต้องเกรงใจ"

ท่านตากล่าวได้รุนแรงยิ่งนัก แต่โม่อีเหรินก็พยักหน้าอย่างเชื่อฟัง

"ข้าจ�าไว้แล้วเจ้าค่ะ" ทว่าท่านตาไปรู้จักคนจากดินแดนแรกนภา 

ได้อย่างไรกัน

"กลับไปพักผ่อนเถอะ" โม่ซั่งเฉินขยี้หัวนาง แล้วเดินไปส่งโม่อีเหริน

กลับกระโจม ไม่ให้นางถามต่อ

เดินกลับมาแล้วถึงได้มองไปยังกระโจมสามหลังที่เชื่อมติดกัน

เฟิงเหย่ียน ฉูเ่ซวยีนอัง๋ ฉูเ่ซวียนฉต่ีางเดินออกมาจากกระโจมตนเอง

พร้อมกัน

"ได้ยินหมดแล้ว?" โม่ซั่งเฉินถามเรียบๆ

"อืม" คนทั้งสามพยักหน้าพร้อมกัน

พี่น้องสกุลฉู่เพียงแต่พยักหน้า เฟิงเหยี่ยนกลับแค้นใจอยู่เล็กๆ

น�้ำเสียงนี้จะแตกต่ำงจำกน�้ำเสียงที่เมื่อครู่ใช้กล่อมอีเหรินน้อย 

เกินไปหน่อยแล้วกระมัง

หลานสาวมีค่าท่ีสุดอย่างท่ีคิดไว้จริงๆ ส่วนเขาถูกเก็บมา...ไม่ๆ  
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การเปรียบเทียบนี้ไม่ดี เปลี่ยนใหม่

เฉินมีหลำนสำวก็ไม่ต้องกำรอะไรแล้ว เรื่องอื่นๆ ล้วนจอมปลอม 

เฟิงเหยี่ยนตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่งจะชูป้ายประท้วงให้ได้

"นางเป็นน้องสาวคนเดียวของข้า"

"โม่อีเหรินเป็นน้องสาวคนเดียวของข้า"

แม้ค�าพูดของสองพ่ีน้องจะไม่ค่อยเหมือนกัน แต่ความหมายคือ

อย่างเดียวกัน

ถึงจะต่างบิดา นางก็ยังคงเป็นน้องสาวท่ีพวกเขาสาบานว่าจะ

ประคบประหงมไว้กลางฝ่ามือมาตั้งแต่เล็ก

"อยากไปดินแดนแรกนภาหรือไม่" โม่ซั่งเฉินถามอีก

"อยากขอรับ!" สองพี่น้องตอบโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย

"ถ้าเช่นน้ัน วันพรุง่น้ีอเีหรนิจากไปแล้ว พวกเราก็กลบัเกาะโม่เสวียนกัน"  

กลับไปฝึกพิเศษ

"ขอรับท่านตา!" ฉู่เซวียนอั๋งและฉู่เซวียนฉีแยกย้ายกลับไปพักผ่อน

ในกระโจมตนเองแล้ว

เหลือเพียงเฟิงเหยี่ยนยังยืนอยู่ผู้เดียว

"เหย่ียน ท่านก็ต้องฝึกบ�าเพ็ญให้หนักขึ้นเช่นกัน" โม่ซั่งเฉิน 

ถ่ายทอดเสียงออกมา

"หา?!"

เขาอายุมากกก...ก็ได้ เพ่ือพลงัแก่นแท้ระดบัทีไ่ปยังดนิแดนแรกนภา 

ได้ เฟิงเหยี่ยนตัดสินใจสู้ตายแล้ว!

ราตรผ่ีานพ้น แสงรุง่อรณุทีข่อบฟ้าส่องสว่างเทือกเขาว่ันโซ่วในเวลา
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เพียงไม่นาน เกล็ดหิมะในหุบเขายังคงปลิวว่อนไม่หยุด

โม่อีเหรนิเก็บข้าวของลงกระเป๋าวเิศษสีใ่บเรยีบร้อย ด้านในใส่พวกยา  

อาหาร ผลไม้แห้ง และชาเอาไว้จ�านวนมาก มีครึ่งหน่ึงเป็นพวกของที ่

ท�ามาจากวัสดวัุตถุดบิท่ีนางขอมาจากท่านตา เป็นค่าตอบแทนทีท่่านตา

เรียกร้องมาจากสมาคมและแคว้นทั้งสอง

กระเป๋าวิเศษสี่ใบน้ีเป็นผลงานส่วนหน่ึงจากการท�างานนอกเหนือ

จากการซ่อมแซมค่ายกลส่งตัวในหนึ่งเดือนมานี้ของนาง

ขณะทัง้ท้องฟ้าสว่างโร่ ไป๋อิน๋กับหงอวีก็่มาถึงข้างค่ายกลส่งตวัแล้ว 

ซินก็พาเซิ่นมาแล้วเช่นกัน

สุดท้ายเป็นโม่อีเหริน เขี้ยวเงิน และพวกท่านตารวมเป็นห้าคน 

หนึ่งสัตว์ โดยเขี้ยวเงินเกาะอยู่บนบ่าโม่อีเหรินตลอดเวลา

มันเป็นตัวแทนสรรพสัตว์บนเกาะโม่เสวียน ต้องอยู่กับอีเหรินน้อย

ที่เป็นเพื่อนเล่นตัวน้อยของพวกมันตลอดเวลา

โม่อเีหรนิมอบกระเป๋าวิเศษให้ท่านตาใบหนึง่ ท่านตาก็มอบให้นาง

ใบหน่ึงเช่นเดยีวกัน ด้านในเป็นผลงานการหลอมโอสถและหลอมประดษิฐ์ 

ของท่านตา รวมถึงชุดปีกสวรรค์ที่ได้รับการหลอมใหม่...ซึ่งได้ถูกสวมอยู่

บนตัวโม่อีเหรินแล้ว

ค�าพูดท่ีควรพูด เรื่องที่ควรก�าชับ ล้วนบอกออกไปหมดแล้ว ถึง 

ฉู่เซวียนอั๋งกับฉู่เซวียนฉีจะอาลัยเพียงไร ก็ยังคงสนับสนุนโม่อีเหริน

"ไปคนเดียวต้องระวังตัวมากขึ้น" ฉู่เซวียนอั๋งมองน้องสาวอย่าง

อาลัยอาวรณ์ เขามีถ้อยค�าอยากก�าชับก�าชามากมาย สุดท้ายเหลือเพียง

ประโยคนี้ประโยคเดียว

"ท่านพี่เองก็อย่ารีบร้อน การฝึกบ�าเพ็ญไม่อาจรีบร้อนได้"
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ฉู่เซวียนอั๋งพยักหน้า ก่อนสลับฉู่เซวียนฉีกับเปลวอัคคีมาแทน

"อ.ู.." แม้จะไม่ใช่เจ้านาย แต่น้องสาวของเจ้านายเป็นมนษุย์คนแรก

ที่ดีที่สุดที่มันได้ประสบพบเจอ เปลวอัคคีชอบนางมาก

"ติดตามพี่เล็กให้ดี" โม่อีเหรินตบหัวมันเบาๆ

"โฮ่ว!" มันกระดิกหาง

หงอว่ีที่อยู่อีกข้างทนดูไม่ได้ เจ้ำเป็นถึงสัตว์วิเศษแสนสง่ำผ่ำเผย

เชยีวนะ! ต่อให้สภำพภำยนอกดูเหมอืนสนัุข ก็อย่ำท�ำตวัเป็นสุนัขจริงๆ ส!ิ 

โม่ซั่งเฉินกับเฟิงเหย่ียนต่างไม่ได้พูดอะไรมาก โม่อีเหรินเดินมาถึง

เบื้องหน้าซิน

"อู..." ถึงเซิ่นจะอาลัยอาวรณ์ แต่ยังคงผละจากผู้เป็นแม่ กระโดด

ขึ้นบ่าอีกข้างของโม่อีเหริน

"เซิ่นต้องฝากให้ท่านดูแลแล้ว" ซินกล่าว

"ซิน ท่านจะอยู่ท่ีน่ีจริงๆ หรือ" อันท่ีจริงซินก็สามารถแปลงร่างได้  

แต่มนักลบัไม่ท�ามาโดยตลอด อกีท้ังตัดสนิใจว่าจะไม่ไปดนิแดนแรกนภา

"ที่น่ีเป็นท่ีของข้ากับท่านพ่อของเซิ่น" ให้อาลัยลูกของตนเพียงไร  

ก็ยังคงต้องปล่อยให้ลูกออกไปหาประสบการณ์ ทว่าที่น่ีมีความทรงจ�า 

ของมันกับคู่ชีวิตอยู่มากเหลือเกิน มันไม่อยากจากไป

"ท่านแม่ ข้าจะเชื่อฟังค�าอีเหริน ท่านวางใจได้" เซิ่นรับรอง แม้จะ

อาลยัผูเ้ป็นแม่ แต่ทีส่ดุแล้วเซิน่ก็เป็นสตัว์เทพพยัคฆ์ขาว จงึมคีวามใฝ่ฝัน

ตามธรรมชาติถึงโลกที่แข็งแกร่งและเปิดกว้างยิ่งกว่า

ซินพยักหน้า ไม่พูดอะไรมากอีก

โม่อีเหรินพาสัตว์ท้ังสองกับไป๋อิ๋นและหงอว่ีไปยืนอยู่ภายในเขต 

ค่ายกลส่งตัว ก่อนจะมองท่านตา ท่านตาเหย่ียน พ่ีใหญ่ และพ่ีเล็ก  
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จากนั้นก็แย้มยิ้ม

ลำก่อน หวังว่ำจะได้พบกันใหม่

โม่อีเหรินใส่หินวิเศษท่ีต้องใช้ในการเปิดการท�างานค่ายกลเข้าไป

ตรงต�าแหน่งท่ีก�าหนดทีละก้อน ครั้นก้อนสุดท้ายถูกใส่เข้าต�าแหน่ง  

ค่ายกลส่งตัวก็มีรัศมีแสงสว่างขึ้นมา

พริบตาเดียวแสงก็หายไป ในค่ายกลส่งตัวไม่เหลือใครอยู่แล้ว

"อเีหรนิ..." ฉูเ่ซวยีนอัง๋กับฉูเ่ซวียนฉแีววตาเดด็เดีย่ว พ่ีจะไม่ปล่อยให้ 

เจ้ำต้องรอนำนแน่!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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