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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



โม่อเีหรนิเฝ้าไป่หลีจ่งิหงไม่ห่าง เค้าลางการเลือ่นขัน้ของเขาค่อยๆ 

ปรากฏขึ้น แล้วก็ผ่านไปอีกสามวันสามคืนกว่าไป่หลี่จิงหงจะลืมตาข้ึน 

อย่างเชือ่งช้า โม่อเีหรนิท่ีเป็นคนเฝ้าแทบจะหมดพลงั นางถึงกับหมดสตไิป 

เลยทเีดยีว ทัง้หมดน้ีเพราะความรกัทีท้ั่งสองมต่ีอกันจริงๆ ค่ะ

และในเล่ม 3 น้ีนอกเหนือจากเรือ่งราวความรักแล้ว จะได้เหน็เร่ืองราว

ของมิตรภาพและการต่อสู้กับศัตรูท่ีเพ่ิมเข้ามาอย่างเข้มข้นข้ึนมากๆ ด้วย  

พวกหลงิเซ่าจวินรอไป่หลีจ่งิหงอยู่ทีห่อสรุาฝอูว้ินไหลด้วยอารมณ์ขุ่นเคอืง 

เพราะทัง้สองจากไปหลายวันโดยไม่ส่งข่าว ไม่รูว่้าเป็นตายร้ายดอีย่างไร  

อกีท้ังวันท่ีประตแูดนสมบติัแรกนภาจะเปิดออกก็ใกล้เข้ามาทกุทแีล้วด้วย 

เหตุการณ์ต่างๆ ที่รอพวกเขาอยู่ในน้ันล้วนเป็นส่ิงที่พวกเขาคาดการณ ์

อย่างแม่นย�าไม่ได้จริงๆ ทว่าเมื่อไป่หลี่จิงหงและโม่อีเหรินปรากฏตัวข้ึน  

สิง่ทีห่ลงิเซ่าจวินตกใจมากทีส่ดุก็คอืการพบว่าพิษในร่างกายของไป่หลีจ่งิหง 

ถูกก�าจดัไปหมดแล้วด้วยฝีมอืโม่อเีหรนิ นางในสายตาของคนภาคผีูฝึ้กตน 

ย่ิงลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นไปกันใหญ่ น่าเสียดายที่เป็นเพียง 

ระยะเวลาสั้นๆ เพราะเมื่อต้องเข้าแดนสมบัติ ทั้งหมดก็ต้องแยกจากกัน 

เสียแล้ว ส่วนอะไรที่รอคอยพวกเขาและนางอยู่น้ัน ต้องพลิกกระดาษ 

หน้าต่อไปเพ่ือท่ีจะทราบไปพร้อมกันแล้วล่ะค่ะ แต่รบัรองได้เลยว่าสนกุสนาน

และลุน้ตามไปกับพวกโม่อเีหรนิมากจรงิๆ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



โม่อีเหรินจดจ�าเรื่องน้ีอยู่ทุกเวลา มีโอกาสก็จะหยิบมาบ่น ทั้งๆ ท่ี 

ย้ิมแย้มจนเรยีวค้ิวดวงตาเป็นเส้นโค้ง กลบัฝืนท�าสหีน้าคบัข้องใจออกมา 

ช่าง...น่ารกัโดยแท้

เขาอดไม่ไหวต้องโน้มหน้าลงจูบริมฝีปากนาง

โม่อีเหรินเบิกตาโพลงทันที นี่นางก�าลังต่อว่าเขาอยู่นะ!

มิหน�าซ�้าตอนนี้พวกนางก็ก�าลังอยู่ในหินหนืดที่ต้มคนให้สุกได้...

เวลาพรรค์นี้ยังจะจูบนาง ถูกต้องแล้วหรือ

ผลคอืเนือ่งจากท่าทางเบิกตาโตของนางน่ารกัเกินไป ไป่หลีจ่งิหงจงึ

จบูรมิฝีปากนางอกีรอบ

คราวนี้โม่อีเหรินได้สติกลับมาแล้ว

"จิงหง!" จะจูบข้า...ก็ต้องเลือกเวลาให้ถูกหน่อยกระมัง!



 โม่อีเหริน ประมุขหวงแห่งตระกูลเฟิ่ง ได้ครอบครอง 

  เปลวเพลิงแห่งชีวิต เครื่องหน้าประณีตบรรจง  

  สีหน้าอนังดงามนุ่มนวลแฝงด้วยความน่ารกัใสซือ่ 

  บรสิทุธ์ิจรงิใจ ท่าทางดไูร้เดยีงสา ทว่าความจรงิ 

  ฝีมือเก่งกาจเหนือใคร

 ไป่หลี่จิงหง ประมขุน้อยเกาะหุน แล้วยังเป็นประมขุหอน้อย 

  ของหอลงทัณฑ์แห่งดินแดนแรกนภาอีกด้วย  

  รกัและปรารถนาดีต่อโม่อเีหรินด้วยใจจรงิ ทัง้ยัง 

  วางนางไว้สงูส่งเหนอืผูอ่ื้นในชวิีตของเขาท้ังหมด

 ไป่หลี่จิ้งหย่วน ประมขุเกาะหุน บดิาของไป่หลีจ่งิหง องคาพยพ 

  ดูคร้ามเข้มและมีบุคลิกพิเศษที่แสดงออกมา 

  คล้ายคลึงกับไป่หลี่จิงหงอย่างมาก

 ไป๋อิ๋น ราชาจิ้งจอก สหายของโม่อีเหริน ชอบสวม 

  เสื้อคลุมสีขาวปุกปุยผสมสีเงินเป็นประกาย 

  ทีช่่วยเสรมิส่งความงามของเขาให้มากย่ิงกว่าเดมิ

 เฟิ่งอู๋ช ี บรรพบรุษุของตระกูลเฟ่ิง  บรุษุรปูงามร่างทองอร่าม 

  ผูส้ง่างามเหนือโลกีย์ ซึง่โม่อเีหรินได้พบเจอเขา 

  ทีห่บุเขาดึกด�าบรรพ์ด้านหลงัศาลตระกูล
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โม่อเีหรนิมองท่าทขีองไป่หลีจ่งิหงอยู่ตลอด เขากัดฟัน นางก็กัดฟันตาม

จวบจนเส้นเลือดสีด�าปรากฏขึ้น นางถึงได้โล่งใจ

หลงันางหยิบหินวิเศษออกมาวางเป็นค่ายกลวเิศษล้อมรอบไป่หลีจ่งิหง

เสรจ็ก็เดนิมาหยุดเบือ้งหน้าเขา และหยดไขเย็นพนัปีเข้าในปากเขาหยดหนึง่

ไอวิเศษในแหวนพู่สวรรค์ที่เดิมทีหล่ังไหลมาอย่างช้าๆ เวลานี้กลับ 

พุ่งเข้าหาไป่หล่ีจงิหงอย่างรวดเรว็ กอปรกับมผีลจากค่ายกลวเิศษ ไอวิเศษ 

จงึย่ิงถาโถมเข้าในกายของเขามากขึน้เป็นเท่าทวี

"ตั้งจิตมั่น ฝึกร่างกาย"

เสียงของโม่อีเหรินก้องดังในห้วงสมองของไป่หล่ีจิงหง เขาเข้าสู่ 

ภาวะฝึกบ�าเพ็ญทนัที บบีอดั สะสม บบีอดั สะสมไอวเิศษทีเ่ข้ามาในกาย 

สลบัไปมาอย่างไม่หยุดหย่อน

เพียงไม่นานไป่หลี่จิงหงก็ปะทะกับสิ่งกางก้ันก่อนจะเล่ือนข้ัน  

31
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พลังทั่วร่างเพิ่มขึ้นพรวดพราดในทันใด

ไป่หลี่จิงหงเลื่อนขั้นได้อย่างราบรื่น

หากแต่ไอวิเศษทีห่ล่ังไหลมามิได้หยุดลงเพราะเหตน้ีุ กลบัย่ิงมแีนวโน้ม

รนุแรงขึน้กว่าเดมิ เวลานีไ้ขเย็นพันปีเองกต็ามไอวิเศษเข้าไปอยู่ในชพีจรแล้ว

เช่นกัน

ไขเย็นพันปีเกิดขึ้นมาโดยมีไอวิเศษหล่อเลี้ยง ย่ิงมีอายุผ่านพันปี 

ย่ิงบรสิทุธ์ิ เพ่ือทีจ่ะสกัดไขเย็นพันปี ไป่หลีจ่งิหงจงึชะลอการดดูซบัไอวเิศษ 

จากภายนอกลงโดยไม่รูตั้ว

โม่อเีหรนิถือโอกาสเอาหินวิเศษทีไ่ม่เหลอืไอวิเศษแล้วออก ก่อนจะ

เปลีย่นเป็นหินวิเศษชดุใหม่

การสกดันีใ้ช้เวลาไปสามวันสามคนืเต็มๆ กว่าไป่หลีจ่งิหงจะเริม่ดดูซบั

ไอวิเศษภายในแหวนพู่สวรรค์เป็นปรมิาณมากอกีครัง้

ชั่วครู่เดียว เค้าลางการเลื่อนขั้นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง...

แล้วก็ผ่านไปอกีสามวนัสามคนืกว่าไป่หลีจ่งิหงจะลมืตาขึน้อย่างเชือ่งช้า

ครัน้ลมืตาขึน้เขาก็มองเห็นโม่อเีหรนิทีเ่ฝ้าอยู่เบือ้งหน้า อกีทัง้เสีย่วทุน 

กับเขีย้วเงนิทีอ่ยู่ด้านหลงันาง รวมไปถึงหินวิเศษท่ีแตกเป็นเสีย่งอยู่บริเวณ 

โดยรอบ

"ร่างกายเป็นอย่างไร ดีขึ้นแล้วหรือไม่" โม่อีเหรินถามทันควัน

"ดีขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว และยังเลื่อนขั้นติดต่อกันสองขั้นด้วย"

ภายในกายไม่มคีวามรูส้กึตดิขัด ชพีจรทีเ่สียหายไม่เพียงฟ้ืนฟูกลบัมา

อย่างสมบรูณ์ แต่ยังขยายตวัขึน้ด้วย ตอนนีใ้นร่างกายมไีอวิเศษอยู่เต็มเป่ียม  

จะยกแขนหรอืแกว่งขาก็คล้ายกับว่าอยู่ในการควบคมุทัง้ส้ิน

เนื่องจากก่อนหน้านี้สภาพจิตใจรุดหน้า จึงท�าให้พลังยุทธ์ที่มั่นคง 
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แข็งแรงแล้วหลังจากไป่หลี่จิงหงเลื่อนข้ัน เลื่อนข้ึนไปถึงปลายยอดของ 

ขัน้แบ่งจติ อกีแค่นดิเดียวก็สามารถเลือ่นขึน้ถึงขัน้ถอดจติได้

ส่วนญาณวเิศษของเขาทีพ่อเข้ามาในแหวนพู่สวรรค์ก็ถูกจ�ากัดไว้ บดันี้

ก็ได้ขยายระยะออกไปอีกเท่าตัวแล้ว

"ดีเหลือเกิน" โม่อีเหรินย้ิมออกมา ก่อนจะล้มเข้าสู่อ้อมกอดของ 

ไป่หลี่จิงหง

"อีเหริน" ไป่หลี่จิงหงหน้าถอดสี

"ท่านพ่อ ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านแม่เพียงแต่เหน่ือยแล้ว พักสกัหน่อย 

ก็ดข้ึีน" เสีย่วทุนท่ีสือ่สนองกับโม่อีเหรนิได้โดยตรงพูดข้ึนในทันใด

"ห้องของอีเหรินอยู่ทางนั้น" เขี้ยวเงินชี้เรือนไม้เรือนหนึ่งทันที

ไป่หลี่จิงหงอุ้มโม่อีเหรินขึ้นมา พานางไปนอนในห้อง

เดมิทีไป่หลีจ่งิหงอยากจะเฝ้าอยู่ข้างๆ แต่กลับได้ยินเข้ียวเงนิพูดว่า 

"ไปอาบน�า้ท่ีรมิทะเลสาบได้"

"ต้องอาบให้ตัวหอมๆ" เสี่ยวทุนพูดสมทบ

ไป่หลีจ่งิหงถึงได้ค้นพบว่าชดุด�าบนร่างตนเองเลอะเทอะเปรอะเป้ือน 

ซ�า้ยังส่งกลิน่เหมน็เน่า

นั่นเป็นเลือดเสียและปราณเสียที่ถูกขับออกมานอกร่างกาย

ไป่หลีจ่งิหงท�าสีหน้าเยน็เยียบปานภเูขาน�า้แขง็ ก่อนจะหมนุตวัเดนิไป 

รมิทะเลสาบทนัที

มุมชั้นหนึ่งของหอสุราฝูอวิ้นไหล หลิงเซ่าจวินที่ยึดครองโต๊ะสี่ที่นั่ง 

ตวัหน่ึงไว้ผูเ้ดียวก�าลงัด่ืมชาวิเศษอย่างใจเย็น

บคุลกิสง่าผ่าเผยเฉกเช่นท่ีผ่านมา ท�าให้คนมองไม่ออกโดยสิน้เชงิว่า
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ภายในใจเขาก�าลงัมเีมฆด�าปกคลมุหนาทบึ พร้อมทีจ่ะมฝีนตกฟ้าผ่าลงมา 

ได้ทุกเมือ่

หลายวนัมานีเ้มอืงโยวหมูคีนเพ่ิมมากขึน้ คนจากกลุม่อ�านาจใหญ่

ต่างๆ ก็ค่อยๆ มากันครบแล้ว ทุกวันล้วนจะเกิดเร่ืองกระทบกระทั่งกัน 

เลก็ๆ น้อยๆ ท�าให้ชาวเมอืงโยวหแูทบจะไม่เข้าเมอืงแล้ว เพียงรวมตวักัน 

อยู่ในเขตท่ีพักอาศัยของตนเอง มิเช่นนั้นเกิดถูกลูกหลงจากคนท่ีวิวาทกัน 

ขึน้มาจะถือว่าโชคร้ายมากเพียงไร

หลายวันมาน้ีหอสุราฝูอว้ินไหลทั้งหอก็นับว่ามีคนเข้าพักเต็มแล้ว 

นอกจากคนของภาคีผู้ฝึกตนก็ยังมีคนของเฟิ่งไหวซินกับหลงชิงเหยี่ย

อกีผูห้น่ึงจากภาคผีูฝึ้กตนทีค่วรมาถึงก็มาถึงแล้ว...คอืประมขุหอน้อย

แห่งหอหลอมประดษิฐ์

เมือ่พิจารณาถึงการเข้าไปในแดนสมบตั ิ รวมถึงข้อจ�ากัด คุณสมบัติ  

และความสามารถของคนในรายชือ่ การเข้าแดนสมบตัแิรกนภาในครัง้น้ี 

จงึให้หอโอสถ หอหลอมประดิษฐ์ และหอลงทัณฑ์เป็นทัพหลัก

หากแต่คนบางคนหลังจากส่งข่าวมาตอนดึกก็เริ่มเล่นซ่อนแอบ  

จนบัดนี้เข้าวันที่สิบแล้วก็ยังคงไม่เห็นเงา

หาคนก็หาไม่เจอ ส่งข่าวก็ไร้การตอบรับ ท�าให้เมฆเหนือศีรษะ 

หลิงเซ่าจวินมืดครึ้มขึ้นทุกวัน

เฟ่ิงไหวซินกับหลงชิงเหย่ียพอจะรู ้นิสัยของเขา สองวันมาน้ีจึง 

หลีกลี้หนีหน้า ไม่กล้ามาหาเขาส่งเดช

ต่อให้ชาวิเศษอร่อยเพียงไรก็ไม่ส�าคัญเท่าชีวิต

ตามค�าบอกเล่าของเฟ่ิงไหวซนิ 'ชายหนุ่มรปูงามผูม้กิีรยิาสง่าผ่าเผย  

ระยะนี้อารมณ์ไม่สู้ดี นิสัยใจคอโน้มเอียงไปทางมังกรพ่นไฟ อันตราย 
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อนัตรายมาก ต้องระวัง'

มเีพียงประมขุหอน้อยแห่งหอหลอมประดษิฐ์ซึง่เพ่ิงรดุมาถึงเมือ่เย็นวาน

มไิด้รูต้้นสายปลายเหต ุและมไิด้รูส้กึถึงพยบัเมฆหนาทึบโดยสิน้เชงิ หลงัจาก 

ตืน่นอนก็ยังคงทะเล่อทะล่าเอาตัวไปอยู่เบือ้งหน้าหลิงเซ่าจวิน

ประมขุหอน้อยแห่งหอหลอมประดิษฐ์ หลงชงิเหยา ได้ผสานเชือ้ไฟ

อศัจรรย์ของฟ้าดินเข้าในร่างกาย ภายนอกดูมลีกัษณะเป็นคนหนุม่รปูงาม 

ทีเ่วลาถูกหยุดไว้ในช่วงเพ่ิงเตบิโตมาโดยตลอด ทว่าอายุจรงินัน้ร่วมสามร้อยปี

แล้ว เป็นช่างหลอมผู้สามารถหลอมอาวุธวิเศษซึง่ในดินแดนแรกนภามอียู่น้อย

ย่ิงกว่าหมอโอสถข้ันเจด็

"เซ่าจวิน หลับสบายหรือไม่"

"ท่านเล่าหลบัสบายหรอืไม่ ไฉนจงึไม่นอนต่ออกีหน่อย" หลงิเซ่าจวิน 

ย้อนถาม ท�าท่าบอกให้เขาน่ังลง จากนั้นก็รินชาวิเศษถ้วยหนึ่งวางไว้ 

ตรงหน้าเขา

อีกถ้วยรินให้องครักษ์ที่เดินมาช้ากว่าหลงชิงเหยาหนึ่งก้าว

"ข้าเพ่ิงมาเมือ่คนื ยังไม่รูส้ถานการณ์อะไร ไม่รูเ้ช่นกันว่าต้องร่วมมอื 

กับพวกท่านอย่างไร จงึอยากมาถามท่านดกู่อน" หลงชงิเหยาพยายามท�าตวั 

ให้ตืน่

หลิงเซ่าจวินให้สะทกสะท้อนใจขึ้นมาในทันที น่ีสิถึงจะเป็นท่าทีที ่

ชายหนุ่มผู้เก่งกล้าสามารถมีความรับผิดชอบพึงมี ไม่เหมือนคนบางคน 

ทีจู่่ๆ  ก็หายตวัไปกลางดึก นัน่เป็นเพราะอะไรกัน

"คนของหอหลอมประดิษฐ์มากันครบแล้วหรือ" หลิงเซ่าจวินถาม

"อืม มาครบแล้ว" หลงชิงเหยาตอบแต่โดยดี

"คนท่ีหอยุทธ์ หอวาณิช หอวิเวกส่งมาก็มาถึงแล้วเช่นกัน ตอนน้ี 
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มแีค่...ประมขุหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ท่ียังไม่กลบัมา นอกจากนียั้งมคีนของ 

ตระกูลไป่หลีท่ี่ต้องจดัการอีก"

อันที่จริงค�าว่า 'ประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์' น้ี หลิงเซ่าจวิน 

อยากพูดว่า 'ภูเขาน�้าแข็งจอมหายหัว' มากกว่า

"จรงิด้วย ไป่หลีจ่งิหงไม่อยู่" หลงชงิเหยาเพ่ิงจะนึกได้ว่ายังไม่ได้เห็น 

ไป่หลีจ่งิหงเลย

"..." ท่าทีตอบสนองนี้ยังสามารถเชื่องช้ากว่านี้ได้อีกหรือไม่

"ไป่หลี่จิงหงไปที่ใดแล้ว"

เขาไม่ถามยังด ีพอถามขึน้มาก็ท�าเอาหลงิเซ่าจวนิตาเขียว แม้สหีน้า

ท่าทางจะยังคงเป็นคุณชายผูส้ง่างามก็ตามที

"พาคู่หมั้นของเขาหนีออกไปอยู่ในโลกส่วนตัวกันสองคนแล้ว"

"อ้อ..." ที่แท้ก็พาคู่หมั้น...ทันใดนั้นชาท่ีเพ่ิงดื่มก็ถูกพ่นออกมา  

"คู่...คู่หมั้น?!"

ช้ามากจริงๆ

หลงิเซ่าจวินมองท่าทางตระหนกตกใจจนภาพลกัษณ์คนหนุม่รปูงาม

หายไปสิน้ของหลงชงิเหยาพลางพยักหน้าอย่างหมดค�าจะกล่าว

"ถูกต้อง คู่หมั้น"

จากน้ันเขาก็มองดูมอืข้างหน่ึงย่ืนมาจากด้านหลังหลงชงิเหยา หยิบ 

ผ้าเชด็หลงัมอืและเสือ้ผ้าท่ีถูกน�า้ชาพ่นใส่จนเปียกให้เขาอย่างสขุมุเยือกเย็นยิง่

"อา...เอ่อ..." หลงชงิเหยาปากพะงาบเพราะพูดไม่ออก เขาจ�าได้ว่า 

ไป่หลีจ่งิหงยังนบัว่าอ่อนเยาว์อยู่กระมงั

ในสายตาพวกเขาอกีฝ่ายก็มอีายุไม่ต่างจากทารก แต่ถึงกับมคีูห่มัน้แล้ว

เป็นไป่หลีจ่งิหงรวดเรว็จนน่าตกใจ หรอืเป็นพวกเขาช้าเกินไปกันแน่
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ทว่าเรื่องนี้ชวนให้คนอยากรู้อยากเห็นยิ่งนัก

"คูห่มัน้ของไป่หลีจ่งิหงเป็นสตรเีช่นไร" หลงชงิเหยาอดจะเอ่ยถามด้วย

ความอยากรูอ้ยากเหน็ไม่ได้

ไป่หลี่จิงหงเป็นภูเขาน�้าแข็งเดินได้เชียวนะ...เหล่าประมุขหอน้อย 

ต่างต้องเกิดข้อสงสยัเช่นเดยีวกันอย่างเป็นเอกฉนัท์ว่าต้องเป็นสตรเีช่นไร 

ถึงท�าให้ภูเขาน�า้แขง็หว่ันไหวได้

"เป็น..." หลงิเซ่าจวนิคิดชัว่ครู ่ "เด็กหญิง...ทีน่่ารกังดงามมาก แต่ก็

อนัตรายมากเช่นกัน"

"เด็กหญิง?" หลงชิงเหยาท�าหน้าฉงนสนเท่ห์

"นางน่าจะอายุน้อยย่ิงกว่าไป่หลี่จิงหง เพ่ิงจะสิบกว่าเองกระมัง"  

หลิงเซ่าจวินเดา

"..." ผู้เยาว์! ล่อลวงผู้เยาว์!

ประเดี๋ยวก่อน ไป่หลี่จิงหงเองก็เป็น 'ผู้เยาว์' เหมือนกัน

ผู้เยาว์สองคนมาเจอกัน...หลงชิงเหยาไม่รู้ว่าควรพูดอะไรแล้ว

ส�าหรบัผูท้ีฝึ่กบ�าเพ็ญมาต้ังแต่เลก็ ทัง้ใจมุง่มัน่อยู่กับการฝึกบ�าเพ็ญ 

หายใจเข้าออกก็เป็นการฝึกบ�าเพ็ญอย่างพวกเขา คูห่มัน้คอือะไร นัน่เป็น

เรือ่งไกลตวัประหนึง่อยู่ต่างมติิเลยทเีดียว

หลงชิงเหยาถูกเรื่องนี้ท�าให้ตระหนกตกใจเข้าแล้ว จึงไร้ปัญญา 

จะตอบสนองใดๆ ได้

องครกัษ์ท่ีอยู่ด้านหลงัเขาเคยชนิกับการตอบสนองอนัเชือ่งช้าของเขา

เป็นอย่างมาก จงึน�าอาหารเช้าท่ีเพ่ิงส่งมามาวางลงตรงหน้าเขา ก่อนจะ 

ยัดตะเกียบใส่มอื ให้เขาลงมอืกิน

"อู๋หยา เจ้าก็กินเถอะ" หลิงเซ่าจวินกล่าว
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ชงิอูห๋ยาพยักหน้าให้เขา ก่อนนัง่ลงอกีข้างหนึง่ แล้วเร่ิมกินอย่างรวดเร็ว

ขณะทีกิ่นเขาก็ยังไม่ลมืให้ความสนใจหลงชงิเหยา ช่วยคบีกับข้าว 

ให้อีกฝ่ายเป็นระยะ เพ่ือไม่ให้อีกฝ่ายกินแค่ข้าวอย่างเดียวโดยลืมไปว่า 

ยังมกัีบข้าวและน�า้แกงอยู่ด้วย

มองดสูองคนตรงหน้าน้ี คนหน่ึงเห็นได้ชดัว่าท�างานคล่องมอืย่ิง ส่วน 

อกีคนก็ได้รบัการดูแลอย่างไม่มสีะดุด หลงิเซ่าจวนิให้รู้สึกหมดค�าพูดย่ิง

ทนัใดน้ันกพ็ลนัรูส้กึว่าทกุคนล้วนมอุีปนิสยัเฉพาะตัวเด่นชดั แต่เขา

กลบัไม่มลีกัษณะพิเศษใดๆ

รู้สึกเหมือนสู้ไม่ได้อย่างไรชอบกล...

"เซ่าจวนิ เช่นนัน้ตอนนีพ้วกเราจะท�าอย่างไร" หลงักินข้าวเสรจ็แล้ว 

หลงชงิเหยาก็ถามข้ึนอีก

ตามท่ีอาจารย์ส่งข่าวมาก่อนออกเดนิทาง แดนสมบัตน่ิาจะปรากฏขึน้ 

ในอกีไม่ก่ีวันนีแ้ล้ว

"จัดการปัญหาเรื่องตัวประกันก่อน"

"ตัวประกัน?"

"คือคนของตระกูลไป่หลี่" หลิงเซ่าจวินเล่าเรื่องในคืนน้ันให้อีกฝ่าย 

ฟังคร่าวๆ

หลงชิงเหยาร้องขึ้นอย่างแจ้งใจในฉับพลัน "อ้า ข้านึกข้ึนได้แล้ว 

อาจารย์บอกว่า...ไป่หลี่จิงหงเกิดโทสะขับไล่สตรี"

"..." นี่เป็นการนึกขึ้นได้อะไรกัน

"ท่านยังไม่ได้ส่งตัวพวกเขาคืนไปอีกหรือ" หลงชิงเหยาจ�าได้ว่า 

นั่นน่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เมื่อสิบวันก่อนแล้ว ไฉนคนจึงยังอยู่ที่นี่อีก

"เพราะว่า..." หลงิเซ่าจวินพลนัมองไปยังทศิทางห้องพักทีด้่านหลัง
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"กลับ-มา-ได้-เสีย-ที" เสียงกัดฟันกรอดดังข้ึนในประโยคน้ันของ 

หลิงเซ่าจวิน

"ใครกลับมา" หลงชิงเหยาหน้าตางุนงง

ทว่ายามนี้หลิงเซ่าจวินหายตัวไปแล้ว

"เอ่อ..." หลงชิงเหยาได้แต่เลื่อนสายตาตั้งค�าถามไปมององครักษ ์

ของตน

"ไป่หลี่จิงหง" ชิงอู๋หยาตอบ

คราวนี้หลงชิงเหยาถึงได้พลันแจ้งใจ "เช่นนั้นพวกเราก็ไปบ้าง"

เขาอยากไปดูผู้เยาว์สองคนนั้นแล้ว

หอสรุาฝอูว้ินไหลแบ่งออกเป็นสองอาคารหน้าหลงั ห้องพักรวมอยู่ใน

อาคารด้านหลงั เนือ่งจากกินเน้ือท่ีทัง้อาคาร ห้องพักแขกจงึแบ่งออกเป็น 

สามเขต

แบ่งเป็นซ้าย กลาง และขวาโดยมีบันไดคั่น

คนของภาคีผู้ฝึกตนพักอยู่ในเขตกลางท่ีมีจ�านวนห้องพักมากท่ีสุด 

ห้องของไป่หลีจ่งิหงและพวกหลงิเซ่าจวินอยู่บนชัน้ห้าอนัเป็นชัน้ทีส่งูทีส่ดุ

หลิงเซ่าจวินเคลื่อนกายมาถึงหน้าประตูห้องของไป่หลี่จิงหง ครั้น

ยกมือเตรียมเคาะ...ประตูก็เปิดออกเอง

เพลิงโทสะท่ีก�าลังตั้งเค้าอยู่ของหลิงเซ่าจวินถูกการตอบสนอง 

อันเหนือความคาดหมายนี้ขัดจังหวะไปเล็กน้อย แต่เขายังคงก้าวเท้า 

เดนิเข้าไป

ครั้นมองเห็นไป่หลี่จิงหง เขาก็หยุดฝีเท้าลงด้วยความตกตะลึง

"นี่ท่านหายดีแล้ว?!"
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ตวัของหลงิเซ่าจวินเป็นหมอโอสถขัน้เจด็ ทัง้ยังเป็นผูร้บัหน้าทีร่กัษา 

ไป่หลี่จิงหง สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่เข้าใจสภาวะร่างกายของอีกฝ่าย 

ดทีีส่ดุ

ก่อนหน้าน้ีการหายใจของไป่หลีจ่งิหงจะค่อนข้างตืน้ ในสหีน้าทีด่คูล้าย

เป็นปกติ อนัทีจ่รงิมสีคีล�า้น้อยๆ การก้าวเดนิแม้จะมัน่คงหนกัแน่น แต่กลบั 

มแีรงไม่พอ ขณะเดยีวกันก็อ่อนล้าได้ง่าย

หากแต่ตอนนี้อาการเหล่านี้ได้หายไปเป็นปลิดทิ้งแล้ว

ไม่เพียงเท่าน้ี นยัน์ตาสม่ีวงยังเปล่งประกายวับวาม สหีน้าไม่ได้อมโรค

เหมือนท่ีผ่านมา อีกท้ังท่าทางยังสุขุมหนักแน่นแต่กลับย่ิงดูบีบคั้นคน 

ย่ิงกว่าเดมิ...คล้ายกับว่าเปลีย่นโฉมหน้ามาใหม่ท้ังหมดเลยทเีดยีว

นี่มิใช่แค่หายดี แต่ยังมีลักษณะของการที่พลังยุทธ์เพ่ิมพูนขึ้น 

อย่างมากอกีด้วย

มิหน�าซ�้าพลังยุทธ์ของไป่หลี่จิงหงก็มั่นคงแข็งแรง มิได้มีอาการ

เลือ่นลอยไม่แน่ไม่นอนเหมอืนอย่างเวลาท่ีฝืนเลือ่นข้ันแม้แต่น้อย

หลิงเซ่าจวินมีท่าทางกระตือรือร ้นสุดขีดข้ึนมาในชั่วพริบตา  

"ไป่หลี่จิงหง เป็นผู้ใดรักษาท่าน"

อาการบาดเจ็บของไป่หลีจ่งิหงนัน้ยุ่งยากมากเพียงไร เขารูด้ ีคนผูน้ี้

ท�าให้เขาพิศวงสงสัยเหลอืเกินแล้ว

ที่ย่ิงสงสัยคือคนผู ้น้ีใช้วิธีการหรือยาอะไรมารักษาไป่หล่ีจิงหง 

จนหายดีได้

ขณะหลงชิงเหยากับชิงอู๋หยาไล่ตามมาถึง ก็มองเห็นหลิงเซ่าจวิน 

จบัไป่หลีจ่งิหงไว้แน่นไม่ยอมปล่อย

"เอ่อ...เซ่าจวิน จบัผูอ้ืน่เย่ียงน้ีน่าจะเจบ็ย่ิงนักกระมงั" หลงชงิเหยา 
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เอ่ยเตอืนเสยีงเบา

"..." นี่คือประเด็นส�าคัญหรือ

"พวกเรานัง่ลงค่อยๆ คุยกันเถอะ" ดเูหมอืนจะตระหนกัได้ว่าตนเอง 

พูดอะไรผดิไป หลงชงิเหยาจงึเอ่ยแนะน�าแก้เก้อ

"ไม่ได้ ต้องบอกมาก่อนว่าคนที่รักษาท่านคือใคร ตอนนี้อยู่ที่ใด  

แล้วจะนัง่ก็ค่อยนัง่" จากนัน้เขาจะไปหาคน...หากแต่ไป่หลีจ่งิหงเมนิค�าถาม 

ของหลงิเซ่าจวินไปโดยสิน้เชงิ

"นั่ง"

ค�านี้ค�าเดียวก็โค่นหลิงเซ่าจวินลงได้

"ไป่หลี่จิงหง ท่านพูดมากขึ้นสักสองสามค�าไม่ได้เชียวหรือ"

ไป่หลี่จิงหงใช้สายตาตอบเขาว่า 'ยุ่งยาก'

"อย่างน้อยก็บอกนามของผู้ที่ช่วยท่านไว้มา"

"นาง"

สายตาของบุรุษทั้งสามมองไป

นาง?

โม่อเีหรนินัง่อยู่บนขอบหน้าต่าง บนบ่าขวามสีตัว์ตวัน้อยสเีงนิเกาะอยู่ 

ตวัหน่ึง นางสวมชดุตวันอกสแีดงใบเฟิง* แขนเสือ้สขีาวบานออกราวกับ

กลบีบปุผาตามการเคลือ่นไหวของมอืนาง

โม่อีเหรินยุ่งมาก...ก�าลังกินลูกสนที่แกะเปลือกเรียบร้อยแล้วอยู่

"นาง?!" ผู้ที่ตกใจที่สุดคือหลิงเซ่าจวิน

แต่อนัทีจ่รงิก็ไม่สมควรตกใจถึงเพียงนัน้ เขารูอ้ยู่ก่อนแล้วว่าโม่อเีหรนิ 

เป็นหมอโอสถ เพียงแต่คดิไม่ถึงว่านางจะสามารถรกัษาไป่หลีจ่งิหงให้หายดไีด้

* ใบเฟิง หมายถึงใบเมเปิ้ล
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ภายในเวลาสัน้ๆ แค่ไม่ก่ีวัน

หลิงเซ่าจวินรู้สึกว่าตนเองถูกท�าให้สะเทือนใจเข้าแล้ว...

"นาง?" หลงชิงเหยารู้สึกสงสัยใคร่รู้ในตัวนางยิ่ง

นางก็คือผู้เยาว์ผู้นั้นนั่นเอง!

อายุน้อยมากจริงๆ นับว่าเป็นผู้เยาว์ของผู้เยาว์อีกทีได้เลยทีเดียว

มิหน�าซ�้ายังน่ารักและงดงามมากเหมือนที่หลิงเซ่าจวินว่า

ส่วนที่บอกว่า 'อันตรายมาก' นั้น...ตรงที่ใดกัน

"ไป่หลี่จิงหง นางคือ?" หลงชิงเหยาตัดสินใจเอ่ยถามออกมาด้วย 

ความสงสยัใคร่รูย่ิ้ง

"คูห่มัน้ข้า โม่อเีหรนิ" ค�าตอบของไป่หล่ีจิงหงประหยัดถ้อยประหยัดค�า

เหมอืนดงัท่ีแล้วมา

หลงชิงเหยารู้สึกว่าปกติย่ิง ทว่าหลิงเซ่าจวินที่เคยได้ยินเขากับ 

โม่อีเหรินคุยกันกลับมีท่าทีเดียดฉันท์

ทว่าตอนนี้เขายังไม่มีเวลามาเดียดฉันท์อย่างจริงจัง

หลิงเซ่าจวินออกตัววิ่งปราดมาถึงข้างโม่อีเหรินทันที

"โม่อีเหริน ท่านรักษาไป่หลี่จิงหงได้อย่างไร"

"อมื..." โม่อเีหรนิเค้ียวลูกสนเม็ดหน่ึง กลืนลงไปแล้วถึงพูดต่อ "ก็รกัษา

อย่างนี"้

"รักษาอย่างไร"

แม้ค�าตอบของโม่อเีหรนิจะขอไปทีย่ิง แต่หลงิเซ่าจวินมนี�า้อดน�า้ทน 

ยังคงถามต่อไป

"ใช้ยา"

"ยาอะไร"
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"อืม...ยาลูกกลอนลี้มรณะฉบับปรับปรุง" ชื่ออย่างเป็นทางการ 

ยังไม่ได้ตั้ง

"ยาลกูกลอนล้ีมรณะ?" ซ�า้ยังเป็นฉบบัปรบัปรงุ?! หลงิเซ่าจวินเบกิตา 

มองนาง

เวลานี้เองไป่หลี่จิงหงกลับพลันพูดขึ้น "อีเหริน มานั่งตรงนี้"

"ได้" โม่อีเหรินกระโดดลงจากขอบหน้าต่าง วิ่งตึงตังไปน่ังลง 

ข้างไป่หลี่จิงหงทันที

ไป่หลีจ่งิหงหยิบลกูสนอกีถุงออกมาเริม่แกะเปลอืก แกะเสรจ็ก็วาง 

ลกูสนลงในจานเลก็เบือ้งหน้าโม่อีเหรนิ

ส่วนโม่อีเหรินพอกินลูกสนในมือหมดก็หยิบชุดน�้าชาชุดหนึ่ง  

กระบอกไผ่หยกท่ีมีลายงูเขียวดูน่ารักย่ิงใบหน่ึง และน�้าบริสุทธ์ิหนึ่งกา 

ออกมาชงชา

ใบชานี้ยังเป็นของที่คั่วด้วยความเสียใจในคืนนั้นอีกด้วย

ใบชานีม้าจากต้นชาทีโ่ม่อเีหรนิปลกูมาห้าปีแล้ว เนือ่งจากสองปีมานี้ 

เพ่ิงจะทยอยแตกยอด มยีอดอ่อนใบชางอกข้ึนมา ดังนัน้โม่อีเหรินถึงเพ่ิงได้ 

ลองชงชาไปแค่สองครัง้

ปรมิาณชาท่ีชงส�าเรจ็มน้ีอยเหลือเกนิ แต่น�า้ชาท่ีชงออกมามสีอ่ีอนใส 

กลิน่หอมอ่อนๆ ทว่าคงอยู่เน่ินนาน

โดยเฉพาะหลังจากเริ่มชง กลิ่นชาอ่อนๆ ท�าให้คนได้กลิ่นแล้ว 

สติปลอดโปร่ง จิตใจผ่อนคลายมาก

หลงิเซ่าจวิน หลงชงิเหยา และชงิอู๋หยามองไปท่ีชากานัน้พร้อมกัน

"ชาใหม่?" ไป่หลี่จิงหงได้กลิ่นชาก็รู้ทันทีว่าไม่เหมือนกับเมื่อก่อน

"อืม ข้าปลกูมาห้าปีเพ่ิงจะงอกออกมาเชยีวนะ มหิน�าซ�า้ตอนคัว่ชา 
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ก็ควบคมุก�าลงัไฟได้ยากย่ิง ครัง้แรกทีข้่าท�านัน้ล้มเหลวเกือบทัง้หมด" นัน่เป็น

ความล้มเหลวท่ีโม่อเีหรนิแทบจะไม่เคยประสบเลย

ทว่าพอท�าครัง้ท่ีสอง นางก็มคีวามมัน่ใจในการควบคุมไฟแล้ว ดังน้ันจงึ

ผดิพลาดน้อยลงกว่าคราแรก

น่าเสียดายที่ชาวิเศษต้นน้ีมีใบชางอกออกมาไม่มาก มิเช่นนั้น 

นางคงลองได้มากกว่านี้

การชงชาชนิดนีน่้าจะยังมทีีว่่างให้พัฒนาได้อกี ส่วนรสชาตน่ิะหรอื...

ไป่หลีจ่งิหงด่ืมแล้วก็มุน่หัวค้ิวเลก็น้อย แต่แล้วก็คลายออกในทันที

"ไม่อร่อย?" โม่อีเหรินมองสีหน้าเขาโดยตลอด นั่นเป็นอากัปกิริยา 

ที่เล็กยิ่ง ไม่สังเกตก็ไม่เห็นโดยสิ้นเชิง

ภูเขาน�้าแข็งมุ่นหัวคิ้วล่ะ...

"เข้าปากมีรสหวานน้อยๆ ลงคอกลบัหวานปนเฝ่ือน ไม่นบัว่าอร่อย 

ทว่า...ใบชาดมีาก"

ขวับ! ขวับ! ขวับ! การตอบของไป่หลี่จิงหงเรียกให้สายตาสามคู่ 

จ้องมองมาเป็นตาเดียวอีกครั้ง

นีเ่ป็นการตอบแบบเต็มประโยค มใิช่ย่อเสยีเหลอืไม่ก่ีค�าจนไม่อาจ 

ย่อไปมากกว่าน้ีได้

"นี่คือไป่หลี่จิงหง?" ไม่ผิดกระมัง

หลงชงิเหยาทียั่งไม่เคยเห็น 'ไป่หลีจ่งิหงพูดคยุ' ดงึแขนเสือ้หลงิเซ่าจวิน

ก่อนถามอย่างอดไม่ได้

"ใช่แล้ว เขานัน่ล่ะ" หลิงเซ่าจวินมสีีหน้าหนักอึง้จนดเูหมอืนเศร้าระทม

เหลอืแสน

ชิงอู๋หยามองเขาแปลกๆ จ�าเป็นต้องเศร้าถึงเพียงนี้เชียวหรือ
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"พวกเขาดต่ีอท่านหรอืไม่" โม่อเีหรนิเอ่ยถามไป่หลีจ่งิหง โดยมองข้าม 

ท่าทีของสามคนน้ีไปโดยสิน้เชงิ

ความหมายก็คือถ้าไป่หลีจ่งิหงบอกว่าดี ก็จะเชญิให้พวกเขาด่ืมชา

ไป่หลี่จิงหงได้ยินก็เข้าใจในทันที

"ด"ี ค�าตอบน้ีกระชบัย่ิง ทว่าไป่หลีจ่งิหงยังกล่าวแนะน�าสองคนทีเ่หลอื 

ให้โม่อเีหรนิรูจ้กั "หลงชงิเหยา ชงิอู๋หยา"

เขาบอกแค่นาม โม่อีเหรินก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ใด

ก่อนหน้านีโ้ม่อเีหรนิสลบอยู่ในแหวนพู่สวรรค์หนึง่วนัหน่ึงคนืถึงได้ตืน่

ขึน้มา จากนัน้นางก็ท�าอาหารวิเศษมือ้ใหญ่ให้สองคนสองสตัว์ได้กินจนอิม่หน�า

หลงัจากน้ันเนือ่งจากโม่อเีหรนิยังมคีวามเข้าใจต่อดนิแดนแรกนภา

น้อยเกินไป เดิมทีคิดจะไปอ่านต�าราอ่านม้วนไผ่หยก แต่ไป่หลี่จิงหง 

คว้าตวันางกลบัไปกอดไว้พลางเล่าให้นางฟังด้วยตนเอง

เจด็กลุม่อ�านาจใหญ่แห่งดินแดนแรกนภา โม่อเีหรนิรูจ้กัแล้ว ดงัน้ัน 

ไป่หลีจ่งิหงจงึเน้นเล่าเรือ่งระดบัขัน้การฝึกบ�าเพ็ญของดินแดนแห่งน้ี รวมถงึ

เรื่องที่ระดับขั้นของโอสถกับหมอโอสถและช่างหลอมก็แบ่งเป็นเก้าขั้น 

ดจุเดียวกัน

ระดบัขัน้ของหมอโอสถก�าหนดโดยองิตามระดบัขัน้ของโอสถท่ีหลอม

ออกมาได้

แม้ว่าตัวของโอสถเองจะมีการแบ่งเป็นระดับต�่า กลาง สูงเช่นกัน  

แต่ทีน่ี่ก�าหนดจากระดับความยากง่ายในการหลอม

โอสถที่ใช ้กันประจ�าในดินแดนเทพยุทธ์อย่างพวกลูกกลอน 

เสี่ยวหยวน ยาลูกกลอนเสริมพลัง ยาไม่รู ้หิวซึ่งโม่อีเหรินเคยหลอม 

ในสมัยก่อนล้วนจัดอยู่ในขั้นหนึ่งถึงสาม
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ส่วนหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์กับยาแก้พิษหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์จัดอยู่ใน

ขั้นเจ็ด น่ีเป็นเพราะหญ้าโลหิตหงส์อันเป็นส่วนประกอบในการหลอม 

หาได้ยากเป็นพิเศษ มหิน�าซ�า้ยังต้องใช้เวลาหลอมนานมาก

บนดินแดนแรกนภา หมอโอสถข้ันเจ็ดสามารถนับได้ว่ายืนอยู่บน 

จดุสงูสดุของหมอโอสถแล้ว

ส�าหรับโม่อีเหริน ยาสองชนิดน้ีล้วนไม่ยากเกินความสามารถนาง  

อกีทัง้นางกเ็คยหลอมส�าเรจ็มานานแล้ว มหิน�าซ�า้นางยงัสามารถปรบัปรงุ 

ต�ารบัยาได้อกีด้วย ดงัน้ันอย่างน้อยๆ โม่อเีหรนิก็ถือได้ว่าเป็นหมอโอสถข้ันเจด็ 

ผูห้น่ึง

ด้านช่างหลอมเองก็ก�าหนดระดับขัน้จากระดับอาวธุท่ีหลอมออกมา

เช่นกัน

อาวุธแบ่งเป็นสามระดับข้ัน ได้แก่ อาวุธล�้าค่า อาวุธเวท และ 

อาวุธวิเศษ ส่วนคณุภาพก็แบ่งตามดีเลวได้อีกสีร่ะดบั ได้แก่ คณุภาพต�า่ 

กลาง สงู และชัน้เลศิ

สามารถหลอมอาวธุล�า้ค่าได้จะจดัเป็นช่างหลอมขัน้หนึง่ อาวธุเวท

จะจดัเป็นขัน้สองถึงห้า ส่วนอาวุธวิเศษจะจดัเป็นขัน้หกถึงเก้า

ช่างหลอมท่ีสามารถหลอมอาวุธวเิศษขัน้หกขึน้ไปได้ก็จดัเป็นบคุคล

ทีส่ามารถเดนิกร่างในดินแดนได้เช่นกัน

หลงชิงเหยาก็คือช่างหลอมขั้นหกที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ขั้นเจ็ด

นอกจากนีไ้ป่หลีจ่งิหงยังเล่าถึงบคุคลชือ่ดงัจากกลุม่อ�านาจใหญ่ต่างๆ 

ให้ฟังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบุคคลส�าคัญของภาคีผูฝึ้กตน

ประมุขของหกหอผู้ซึ่งขณะเดียวกันยังเป็นหกผู้อาวุโสใหญ่ของ 

ภาคีผู้ฝึกตน รวมไปถึงประมุขหอน้อยทั้งหก
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อายุของหกประมขุหอน้อยล้วนน้อยกว่าห้าร้อยปี ผูท่ี้เดก็ทีส่ดุ อกีท้ัง

ปรากฏตวัช้าท่ีสดุแน่นอนว่าคือไป่หลีจ่งิหง

ไล่อายุจากน้อยไปมาก ได้แก่ หลงชิงเหยา หลิงเซ่าจวิน เย่ียจิ้น 

แห่งหอวิเวก อ้ายหลงิสอืแห่งหอวาณิช จัน้เอ้าเทียนแห่งหอยุทธ์

แม้ประมขุหอน้อยทัง้หกจะรูจ้กัคุ้นเคยกันในระดบัต่างๆ กันไป แต่

หลงัจากได้พบหน้าไม่ก่ีครัง้ก็ล้วนค่อนข้างถูกคอกัน

แม้แต่ไป่หลีจ่งิหงท่ีได้คลกุคลด้ีวยไม่ก่ีวัน อกีทัง้ยังพูดน้อยจนชวนให้ 

คนอยากลมจบั ทว่ากลบัมตีวัตนเด่นชดัย่ิง ก็ยังได้รบัการยอมรบัจากห้าคน 

ทีเ่หลอือย่างง่ายดาย

โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากหลงิเซ่าจวนิ เน่ืองจากให้การดแูลไป่หลีจ่งิหง 

ทีไ่ด้รบับาดเจบ็มาโดยตลอด จงึเป็นผูท่ี้คุ้นเคยกับเขาทีสุ่ด

ส่วนอปุนิสยัของหลงชงิเหยาน้ัน นอกจากเวลาหลอมประดษิฐ์ก็เป็น 

คนท่ึมโดยธรรมชาต ิแทบจะไม่มคีวามสามารถในการด�ารงชวีติ พลงัยุทธ์ 

ไมไ่ด้นับว่าสงูส่ง ชงิอูห๋ยาก็คือผูท่ี้ให้การดูแลและคุม้ครองเขา

ตามค�าบอกเล่าของหลงิเซ่าจวิน 'ต้ังแต่อายุสบิขวบเป็นต้นมา อูห๋ยา 

ก็เป็นพ่ีเลีย้งให้ชงิเหยามาโดยตลอด'

ขณะเดยีวกันเขาก็เป็นผูท้ีแ่สดงความเป็นมติรต่อไป่หลีจ่งิหงเรว็ท่ีสดุ

นอกเหนอืจากหลงิเซ่าจวิน

'แม้ไป่หลี่จิงหงจะเหมือนภูเขาน�้าแข็ง แต่ข้ามีภาพจ�าต่อเขาดีย่ิง'  

คนท่ึมโดยธรรมชาติอาศัยสัญชาตญาณในการตัดสินใจจัดไป่หล่ีจิงหง 

เข้าอยู่ในขอบข่ายคนกันเอง

ไมตรจีติและการชืน่ชมเช่นน้ี อันท่ีจรงิดูพิกลอกีท้ังเถรตรงย่ิง

ไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมาก็รู้ได้ว่าต่างฝ่ายต่างวางกันและกันไว้ใน
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ต�าแหน่งเดยีวกัน

เน่ืองจากให้การยอมรบั จงึปฏิบติัต่อกันด้วยความจรงิใจ รบัอกีฝ่าย 

มาเป็นคนของตนเอง

ไม่เพียงแต่ประมขุหอน้อยท้ังห้าให้การยอมรบัไป่หลีจ่งิหง ไป่หลีจ่งิหงเอง

ก็ให้การยอมรบัท้ังห้าคนน้ีเช่นกัน ดงัน้ันขณะท่ีเล่าถึงจงึย่อมจะให้ความส�าคญั

เป็นพิเศษ

ด้วยเหตุนี้พอโม่อีเหรินได้ยินนามของสองสามคนตรงนี้ ในสมอง 

จงึมภีาพจ�าชดัเจน และก็ย่อมจะทักทายสองคนน้ีอย่างเป็นธรรมชาติ

"ข้าคือโม่อีเหริน พวกท่านสบายดีหรือ ต้องการดื่มชาหรือไม่"

"ต้องการ!" คนทั้งสามต่างพยักหน้าและเอ่ยเป็นเสียงเดียวกัน  

โดยหลงชิงเหยากับหลิงเซ่าจวินพยักหน้าแรงที่สุด

โม่อีเหรินเป็นคนมีจิตส�านึกที่ดีอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวเตือน 

ก่อนจะรนิชาให้ "ชาน้ีข้าเพ่ิงคัว่ใหม่ เพ่ิงจะลองท�าเป็นครัง้ท่ีสอง เพราะฉะนัน้

รสชาตอิาจจะไม่ด ีพวกท่านต้องเตรยีมใจไว้ก่อน"

พอพูดจบนางยังคิดอกีเลก็น้อย ถึงค่อยส�าทบัอกีว่า "ทว่าพวกท่าน

วางใจได้ ต่อให้ไม่อร่อยก็จะไม่ท�าให้พวกท่านท้องเดนิอย่างแน่นอน"

หลงิเซ่าจวิน หลงชงิเหยา และชงิอู๋หยาได้ยินดงันัน้กถึ็งกับพูดอะไร 

ไม่ออก

ค�าพูดส่วนหลังไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมาเลยจริงๆ

แม้จะกล่าวว่าชงชา แต่อันที่จริงอุณหภูมิของน�้ามิได้สูง ขณะ 

คนทั้งสามยกถ้วยชาขึ้นมา น�้าชาก็อยู่ในอุณหภูมิก�าลังพอดี

ดืม่เพียงอึกเดยีว หลงิเซ่าจวินกับหลงชงิเหยาก็มสีหีน้าเปล่งประกาย 

แล้ว
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ชิงอู๋หยาเพียงรู้สึกว่าน�้าชาท่ีดื่มแม้จะขมอยู่บ้าง แต่โดยรวมแล้ว 

ไม่เลว ท�าให้จติใจของเขาผ่อนคลายไร้ใดเทยีม ต่อจากน้ันเขาก็เผยสหีน้า

ประหลาดใจออกมาทันทีเช่นกัน

ขณะพวกเขาดืม่ชากัน โม่อเีหรนิก็หยิบเหยือกหยกท่ีคล้ายกับกาน�า้ชา

ออกมาอกีใบหนึง่

คนทั้งสามถลึงตามองเหยือกหยกใบนั้น

เหยือกน�้าชาที่ท�าจากหยกผลึกพันปี?!

ภาชนะทีท่�าจากหยกผลกึพันปีมจีดุเด่นอยู่ท่ีสามารถรกัษาไอวิเศษ

ของสิง่ของทีอ่ยู่ภายในไม่ให้กระจายหายไปได้ ของเย่ียงนี.้..เป็นของทีใ่ช้ 

เก็บรกัษาสมนุไพรได้ดีท่ีสดุ

ใช้ของเย่ียงน้ีท้ังก้อนมาท�าเป็นเหยือกน�า้ชา จะสิน้เปลอืงเกินไปแล้ว 

หรอืไม่

ครัน้มองเห็นของสิง่นี ้ หลงชงิเหยาก็หนัหน้าไปมองกระบอกไผ่หยก 

ทีด่นู่ารกัย่ิงใบนัน้อย่างละเอยีด จากน้ันถึงได้จ�าแนกออกว่าของท่ีดเูหมอืนเป็น 

กระบอกไผ่หยกธรรมดาน้ีถึงกับท�าจากหยกน�า้แข็งหมืน่ปีซึง่หาได้ยากย่ิงกว่า

หยกผลกึพันปีเสยีอีก...

หลงชงิเหยาเงียบงันไปแล้ว ในใจคดิแต่เพียงว่า ยังสามารถฟุ่มเฟือย 

กว่านีไ้ด้อกีหรอืไม่

หากแต่ไม่ว่าพวกเขาจะก�าลงัคดิอะไร ก็มองเห็นโม่อเีหรนิรนิน�า้บรสิทุธ์ิ

ถ้วยหนึง่ให้ไป่หลีจ่งิหงบ้วนปากก่อน...

เอาน�้าพุวิเศษมาบ้วนปาก?!

หลิงเซ่าจวินอยากจะคว�่าโต๊ะ

จากนัน้โม่อเีหรนิก็รนิน�า้ชาในเหยือกออกมาอกีคร้ัง เป็นของท่ีเพ่ิงชง 
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เมือ่ครู ่หากแต่...หอมสดชืน่ย่ิงกว่า และมไีอวิเศษเข้มข้นย่ิงกว่า

"ใบชาเหมือนกัน แต่น่ีเป็นชาท่ีชงแบบเย็น ท่านลองด่ืมดูอีกที  

จากนั้นก็บอกว่าท่านชอบแบบใดมากกว่ากัน" โม่อีเหรินกล่าว

ที่แท้ไป่หลี่จิงหงก็ก�าลังลองชิมชาอยู่อย่างนั้นหรือ

แต่...ใบชาที่ใช้ชิมนี้จะระดับสูงเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่

หลงิเซ่าจวินไม่พูดพร�า่ท�าเพลง ย่ืนถ้วยชาของตนเองออกไป "โม่อเีหรนิ 

ข้าขอลองดืม่ด้วยคน"

"พวกข้าก็ด้วย" หลงชงิเหยากับชงิอู๋หยาก็ย่ืนถ้วยชาออกไปเช่นกัน

โม่อีเหรินลังเลอยู่สักหน่อย "แต่ว่าวิธีชงแบบเย็นน้ีข้าเพ่ิงลอง 

ครั้งแรกเอง ไม่รับรองจริงๆ ว่าดื่มแล้วจะไม่ท้องเดิน"

หลิงเซ่าจวิน หลงชิงเหยา และชิงอู๋หยาต่างอึ้งงันอีกครั้ง

เรื่องน้ีไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมาจริงๆ ต่อให้ชาน้ีดื่มแล้วท้องเดิน  

พวกเขาก็ยอม

"เช่นนัน้ให้ไป่หล่ีจงิหงดืม่ ท่านไม่กลัวเขาท้องเดนิหรอืไร" หลงชงิเหยา

สงสยัเป็นอนัมาก

"ไม่เป็นไร ข้าช่วยชดเชยคนืให้เขาได้" โม่อเีหรนิยิม้ตาหยี ไม่เป็นกังวล

แม้แต่น้อย

"..." หลิงเซ่าจวินเบิกตาโพลงทันควัน

เขาเป็นหมอโอสถ ท้ังยังเป็นผู้เดียวจากสามคนในที่น้ีท่ีเคยได้เห็น

อาหารวิเศษท่ีโม่อีเหรินเป็นคนท�า จึงสับสนขึ้นมาอย่างท่ีสุดว่าจะอิจฉา 

ไป่หลีจ่งิหงดีหรอืไม่

ดูจากสภาพการณ์นี้ ไป่หลี่จิงหงจะต้องเป็น 'เหย่ือทดลอง' ให ้

โม่อีเหรินเป็นประจ�าอย่างแน่นอน
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อกีฝ่ายสามารถได้กนิอาหารวิเศษจ�านวนมาก หากแต่ความเสีย่งก็ด ู

จะสงูยิง่เช่นกัน

ถ้าเกิดเผลอกินถูกพิษเข้า ถึงจะได้รบัการชดเชยคนืกลบัมา แต่นัน่

ถือว่าได้ก�าไรหรอืขาดทุนกันแน่

"ข้าจะดืม่" หลงชงิเหยาตดัสนิใจลองเสีย่งอย่างกล้าได้กล้าเสยี ท้องเดนิ 

ก็ท้องเดนิ

ด้านชงิอูห๋ยาและหลงชงิเหยากระท�าการสอดคล้องกนั ต่างก็ไม่คดิว่า 

ดืม่มนัแล้วจะท้องเดิน

"ข้าก็จะดื่ม"

"ข้าก็ด้วย"

ส�าหรับพวกเขาไม่ว่าจะได้ก�าไรหรือขาดทุน...ดื่มก่อนค่อยว่ากัน

"ก็ได้" ข้าได้บอกความเสี่ยงไว้ก่อนแล้ว ผลท่ีตามมาเป็นอย่างไร 

ก็ไม่อาจโทษข้าได้ โม่อีเหรินคิดในใจอย่างไม่ใคร่มีความรับผิดชอบ

ทว่าก่อนจะรินชา นางยังคงรินน�้าพุวิเศษให้พวกเขาล้างปากก่อน  

จากน้ันถึงค่อยรนิชาให้

ขณะที่พวกเขายกชาเตรียมจะดื่ม ไป่หลี่จิงหงก็ดื่มถ้วยของเขา 

หมดแล้ว เขาลบูศรีษะโม่อเีหรนิ ก่อนบอกนางว่า "อย่างน้ีอร่อยกว่า ไอวิเศษ

บรสิทุธ์ิกว่า ดต่ีอญาณวิเศษมากกว่าด้วย"

สามคนที่ก�าลังดื่มชาอากัปกิริยาชะงักไปอีกครั้ง

น�้าเสียงอ่อนโยนถึงเพียงนี้ เป็นไป่หลี่จิงหงก�าลังพูดอยู่จริงๆ?!

"อ้ืม" โม่อเีหรนิสหีน้าเปล่งประกาย ล้วงสมดุบนัทึกออกมาจากอากาศ 

ก่อนจดลงไปทันที



28 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 3

'วันท่ี xx เดือน xx ปี xxxx ชาใหม่หมายเลขเจ็ดคั่วด้วยไฟ oo  

บรรจใุนกระบอกไผ่ท่ีท�าจากหยกน�า้แขง็หมืน่ปี

วันท่ีสิบสอง+xx เดือน xx ปี xxxx หอสุราฝูอวิ้นไหล ไป่หล่ีจิงหง 

ลองดืม่

น�้าพุวิเศษ อุ่นชาแล้วมีรสขม ชงแบบเย็นให้รสดีกว่า

ชื่อชา...ยังไม่ได้คิด

สรรพคุณ...บ�ารุงญาณวิเศษ'

บุรุษทั้งสี่ในที่นี้มีสายตาดีเกินคนธรรมดา จึงล้วนมองเห็นทั้งหมด

รูปแบบการจดบันทึกนี้ไฉนจึงท�าให้พวกเขาอยากหัวเราะยิ่งนัก

หลิงเซ่าจวินมองสมุดบันทึกเล่มนั้น...ช่างหนาพอตัวทีเดียว

"โม่อีเหรนิ ข้ามคีวามเห็นเหมอืนกับไป่หล่ีจงิหง ชงแบบเย็นอร่อยกว่า  

ซ�า้ยังให้ประโยชน์ดกีว่าด้วย" เขาบอกความรูส้กึนกึคดิน�าไปก่อน จากนัน้ก็ 

เอ่ยถาม "สมดุเล่มน้ีเป็นบันทึกเก่ียวกับอาหารวิเศษท่ีท่านท�าท้ังหมดหรือ"

"มิใช่ มีแค่เรื่องการชงชา"

"เช่นนั้นยังมีบันทึกอะไรอื่นอีกหรือไม่"

"อืม..." โม่อีเหรินย้อนนึกเล็กน้อย "การหลอมโอสถ ข้าววิเศษ  

ผักวิเศษ ผลไม้วิเศษ เนื้อสัตว์วิเศษ..." 

โม่อีเหรินมีบันทึกหลายเล่มย่ิง แม้แต่การหลอมประดิษฐ์ก็ยังมี

บันทึกเฉพาะเช่นกัน

การหลอมโอสถกับการหลอมประดิษฐ์มีบันทึกหลายเล่มที่สุด 

ในบรรดาทั้งหมด

ความแตกต่างอยู่ทีเ่ล่มเก่ียวกับการหลอมโอสถมอียู่จ�านวนมากท่ีเป็น
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บนัทึกกลวธีิการหลอมของนาง และยังมตี�ารบัยาทีป่รับปรุงแล้วอกีด้วย

ส่วนทีเ่ก่ียวกับการหลอมประดษิฐ์เป็นบนัทึกความล้มเหลวไปแล้ว

ครึ่งหนึ่ง นั่นท�าให้นางเหงื่อตกเลยทีเดียว

"ท่านเริ่มบันทึกตั้งแต่เมื่อไร" หลิงเซ่าจวินแทบจะเผลอกัดลิ้น

จะเยอะเกินไปแล้ว!

ประเดี๋ยวก่อน โม่อีเหรินเพ่ิงจะ...อายุสิบกว่าเองกระมัง! มีอะไร 

ให้บนัทึกมากถึงเพียงนัน้เชยีว

"ข้าเริม่บนัทึกต้ังแต่รูห้นังสอืแล้ว" เริม่แรกยังเป็นการดทู่านตาหลอม 

แล้วตนเองก็ช่วยบนัทกึ ต่อมาเห็นว่าท่านตาขอดบูนัทกึทกุคร้ัง นางจงึต้ังใจ 

จดไว้ทกุครัง้

"ท่านเป็นคนอยากจดบันทึกเองหรือ"

"ตอนแรกท่านตาบอกให้ท�า ต่อมาภายหลังข้าท�าจนเป็นนิสัย จึง

บันทึกไว้ทุกอย่าง"

ขณะอยู่บนเกาะโม่เสวียน เวลาโม่อีเหรินทดลองนั่นทดลองน่ี  

หลอมนั่นหลอมนี่ผู้เดียว การได้จดบันทึกนับว่าสนุกมากจริงๆ

ยามท่ีล้มเหลวแล้วเผลอเขียนบ่นลงไป ก็ยังถูกท่านตาเขกศีรษะ 

อีกด้วย

"ท่านตาของท่านคือ?"

"คือผู้สอนการหลอมโอสถให้แก่ข้า" เน่ืองจากนึกถึงท่านตาข้ึนมา  

รอยย้ิมของโม่อเีหรนิจงึมแีววร�าลกึถึง

รอยยิ้มนี้เรียกท่าทีตอบสนองจากบุรุษทั้งสี่

ไป่หลี่จิงหงรู้อยู่แล้วว่าท่านตาเป็นผู้เลี้ยงดูโม่อีเหรินจนเติบใหญ่  

โม่อเีหรนิผกูพันกับท่านตาลกึซึง้มากเพียงไร ดงันัน้แค่มองจงึรูไ้ด้ว่านางคดิถึง
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ท่านตาแล้ว

หลิงเซ่าจวินได้อาจารย์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโต กล่าวถึงสายใย 

ให้ร�าลกึถึงก็มเีพียงอาจารย์ทีป้่อนโอสถให้เขากินต่างข้าวสามมือ้มาตัง้แต่

เลก็ๆ...ไม่รูจ้รงิๆ ว่าโชคดีหรอืโชคร้าย

ส่วนหลงชิงเหยานั้นเคยมีบุพการีมอบความรักให้ แต่พวกท่าน 

กลบัถูกขบัไล่ จนท�าให้บดิาสิน้ใจ มารดาตรอมใจตายตาม เขาจงึถูกฝากให้

อาจารย์เลีย้งต้ังแต่อายุได้สบิขวบ

อาจารย์รกัใคร่ทะนถุนอมเขาเป็นอย่างมาก ทัง้ยังทุ่มเทใจอบรมสัง่สอน 

หากแต่เขายังคงไม่มีทางลืมความอบอุ่นยามได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา... 

เขาไม่ได้นึกถึงเรือ่งนีม้านานมากแล้ว

ชงิอู๋หยาออกมาจากตระกูลตัง้แต่เน่ินนานมาแล้ว ผูท้ีห่ลงชงิเหยา

ให้การยอมรบัเป็นคนในครอบครวัก็คือเขาผูน้ี้

ทว่ากล่าวถึงโอสถ หลิงเซ่าจวินก็นึกขึ้นได้

"โม่อเีหรนิ ยาลกูกลอนลีม้รณะฉบบัปรบัปรงุเป็นท่านหลอมเองหรอื"

"ใช่แล้ว"

"ท่านมีวัตถุดิบ?!"

ยาลูกกลอนลี้มรณะเป็นโอสถขั้นเจ็ด ตามหลักแล้วหลิงเซ่าจวิน

สมควรจะหลอมได้

แต่เนือ่งจากตวัยาหลกัของยาลกูกลอนลีม้รณะหาให้ครบได้ยาก ย่ิง  

'บวัน�า้แขง็เก้ากลบี' หนึง่ในส่วนผสมย่ิงพบเห็นได้ยาก ไม่ได้ปรากฏโฉม 

มาหลายสิบปีแล้ว ดังน้ันหลิงเซ่าจวินจึงแค่เคยเห็นยาลูกกลอนลี้มรณะ 

ทีอ่าจารย์หลอมออกมา แต่ตนเองยังไม่เคยหลอม

ทว่าของทีอ่าจารย์หลอมนัน้ใช้หมดไปนานแล้ว มเิช่นนัน้ปัญหาเรือ่ง
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ชพีจรของไป่หลีจ่งิหงก็คงไม่กลายเป็นปัญหาใหญ่

ยาลูกกลอนลี้มรณะหนึ่งเม็ดช่วยเสกให้หายดีดังเดิมได้ทันที

"มีอยู่พอดี" โม่อีเหรินประคองน�้าพุวิเศษขึ้นดื่ม

"แล้วตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่"

"บวัน�า้แข็งเก้ากลบีไม่มแีล้ว" พูดถึงเรือ่งน้ี โม่อีเหรินก็มสีหีน้าปวดใจ 

เช่นกัน

เพ่ือฉบับปรบัปรงุ นางได้ใช้ของท่ีเก็บไว้ไปจนหมดแล้วทัง้ต้นเตม็ๆ 

ช่างล้างผลาญเกินไปแล้วจรงิๆ

หลิงเซ่าจวินผิดหวังเป็นอย่างมาก

หลงชงิเหยามองสหีน้าท่าทางของหลิงเซ่าจวิน ก่อนมองสหีน้าท่าทาง 

ของโม่อเีหรนิ แล้วพลนัพูดขึน้ว่า "พวกท่านสองคน สหีน้าท่าทางในตอนน้ี 

ดเูหมอืนกันย่ิงนัก"

เป็นการใช้ประโยชน์จนหมด มใิช่หายไปกับอากาศเสยีหน่อย ไม่ต้อง

เสยีดายถึงเพียงน้ีก็ได้กระมงั
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นีจ่ะต้องเป็นจดุอ่อนของหมอโอสถทีพิ่ศวาสโอสถทุกคนเป็นแน่แท้

ไม่ว่าเป็นการใช้หมดหรือไม่ แต่การไม่มีตัวยาดีๆ ก็เป็นเร่ือง 

น่าปวดใจยิ่ง

"ชิงเหยา หากทองด�าถูกใช้หมดโดยท่ีท่านไม่แม้แต่จะได้เห็น  

จะปวดใจหรอืไม่" หลงิเซ่าจวินกางพัดดังพรบึ โบกพัดด้วยท่าทางสง่างาม

เขาขาดบัวน�้าแข็งเก้ากลีบที่จะหลอมยาลูกกลอนล้ีมรณะไป ส่วน 

หลงชงิเหยาก็อยากได้ทองด�ามาหลอมท�าอาวุธวิเศษใหม่

"ปวดใจสิ" หลงชิงเหยาตอบโดยไม่มีลังเล เพราะฉะนั้นเขาเองก็ 

ไม่มสีทิธ์ิหัวเราะเยาะผูอ้ืน่

เช่นนั้นดื่มชาต่อดีกว่า...

หลงชิงเหยาหยิบกาน�้าชามารินเองอีกถ้วย

โม่อีเหรินไม่ได้ห้าม

32
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ดีเหลือเกิน

หลงชงิเหยาส่งย้ิมซาบซึง้ใจอย่างใหญ่หลวงให้โม่อเีหริน...โม่อเีหริน

ช่างเป็นคนดี

จากนั้นเขาก็ดื่มชาลงไป

"ท่านหลอมออกมาได้ก่ีเม็ด" ไม่มีวัตถุดิบตัวยา หลิงเซ่าจวินจึง 

เปลีย่นเป้าหมายมามอง...ยาลกูกลอน

"แค่สองเมด็" นีเ่ป็นจ�านวนหลอมส�าเรจ็ท่ีชวนให้คนอยากถอนหายใจ

เหลอืหลาย

นับตัง้แต่โม่อีเหรนิเริม่หลอมโอสถเป็นต้นมา น่ีเป็นจ�านวนทีต่�า่ท่ีสุด 

ทีเ่คยท�าได้

แต่โชคยังดท่ีีมไิด้พูดค�าน้ีออกมา มเิช่นน้ันหลงิเซ่าจวินจะต้องจบันาง

มาตก้ีนเป็นแน่

"เช่นน้ันน่าจะยังเหลอือกีเมด็กระมงั" หลงิเซ่าจวนิมสีหีน้าคาดหวังย่ิง

"ข้าไม่มีแล้ว" โม่อีเหรินมองเขาอย่างเสียใจ

"กินไปหมดแล้วทั้งสองเม็ด?!"

"กินไปแค่เม็ดเดียว"

"อย่างนั้นอีกเม็ดเล่า"

"ให้จิงหงไปแล้ว"

"..." หลงิเซ่าจวนิรูส้กึอย่างสดุซึง้ว่าตนเองถูกป่ันหวัเข้าแล้ว จงึมอง 

โม่อเีหรนิปราดหน่ึงด้วยความเจบ็ใจ

โม่อีเหรนิประคองลกูสนจานน้ันพลางขยับไปแอบหวัเราะอยู่ด้านหลัง

ไป่หลีจ่งิหง นางพูดความจรงิทกุอย่างนะ

ห้ามไปถือสาหาความเดก็น้อยผูห้น่ึง...โดยเฉพาะเดก็ทีเ่ป็นคูห่มัน้ของ
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สหายสนทิ

หายใจลึกๆ หายใจลึกๆ

ย้ายเป้าหมาย!

"ไป่หลีจ่งิหง ขอข้ายืมดูยาลกูกลอนที" หากไม่ให้ยืมก็ไม่ใช่สหายท่ีดี

ไป่หลีจ่งิหงเองก็ไม่ท�าลลีา แบมอืขวาออก ขวดยาสขีาวก็ปรากฏอยู่ 

บนฝ่ามอื

หลิงเซ่าจวินหยิบขวดยามา ก่อนจะหยิบผ้าท่ีทอข้ึนจากไหมหิมะ 

ผนืหนึง่มาปบูนโต๊ะ แล้วถึงเทยาออกมาอย่างระมดัระวัง

หลงชิงเหยาเองก็ขยับไปดูด้วย

เป็นยาลูกกลอนที่ภายนอกมีสีด�าแกมน�้าเงิน แทบไม่ต่างจาก 

ยาลูกกลอนท่ัวไป จุดที่พิเศษคือต้องมองดูดีๆ ถึงจะเห็นลวดลายสีม่วง 

ลวดลายนีเ้องท่ีท�าให้ยาเมด็นีม้กีลิน่อายของพลงัชวีติอยู่เตม็เป่ียม

หากอาจารย์ทราบว่ามยีาท่ีไม่เคยมมีาก่อนเช่นนีป้รากฏขึน้ ต่อให้

ก�าลงัปิดด่านกักตวัอยู่ก็คงจะหยุดกลางคันแล้วปรีม่าหาทันที

"โม่อเีหรนิ ข้าถามเย่ียงน้ีอาจจะเสียมารยาทไปหน่อย ทว่าข้าอยากรู ้

มากจรงิๆ ว่าลวดลายสม่ีวงน้ีคอือะไร" สหีน้าของหลงิเซ่าจวินดูระมดัระวัง 

และจรงิจงัย่ิง

การสอบถามหมอโอสถถึงต�ารบัยาหรอืตวัยาทีใ่ช้หลอมโอสถ อันท่ีจริง

เป็นเรือ่งเสยีมารยาทมาก และก็เป็นเรือ่งละเมดิข้อต้องห้ามเช่นกัน โดยเฉพาะ

ต�ารบัยาน้ียังมาจากการศึกษาค้นคว้าส่วนตัว น่ันย่ิงเป็นความลบัใหญ่

ทว่าหลิงเซ่าจวินสงสัยมากจริงๆ อีกท้ังด้วยความที่มีมิตรภาพกับ 

ไป่หลี่จิงหงไม่ธรรมดา โม่อีเหรินเองเขาก็เคยได้พบหน้าสองสามหนแล้ว  

ดจูากท่าททีีโ่ม่อเีหรนิมต่ีอพวกเขาก็รูไ้ด้ว่าโม่อีเหรนิเหน็พวกเขาเป็นสหาย 
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ดังนั้นน่ีจึงนับเป็นการท่ีสหายสอบถามส่วนตัว โม่อีเหรินจะตอบหรือไม่ 

ก็ย่อมได้ และจะไม่กระทบต่อไมตรเีช่นกัน

ถึงโม่อเีหรนิจะไม่ตอบ หลงิเซ่าจวินก็ย่อมจะไม่ผกูใจเจบ็ด้วยเหตุนี.้.. 

เขาไม่ได้ไร้การอบรมถึงเพียงนัน้

สิ่งที่คิดไม่ถึงคือโม่อีเหรินกลับตอบอย่างตรงไปตรงมายิ่ง

"หลักๆ คือหญ้าโลหิตหงส์ นอกจากนี้ยังมีตัวยารองอีกชนิดหน่ึง 

ที่ยังไม่อาจบอกท่านได้"

"หญ้าโลหิตหงส์?!" หลิงเซ่าจวินตาเป็นประกายขึ้นมาอีกครั้ง

นีเ่ป็นสมนุไพรท่ีมเีฉพาะในตระกลูเฟ่ิงเชยีวนะ ตอนแรกเขายังเคยขอ 

จากเฟ่ิงไหวซนิ แต่ผลคอืเน่ืองจากตระกูลเฟ่ิงเองยังมเีก็บไว้ใช้ไม่พอ เขาจงึ 

ขอมาไม่ได้ ทว่าเฟ่ิงไหวซินได้รบัปากเขาแล้วว่าเมือ่หญ้าโลหิตหงส์โตเต็มที่ 

ในคราวหน้า จะขอมาให้เขาก่อนคนอ่ืน

"ใช้หญ้าโลหติหงส์...เพ่ือแก้พิษหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์?" หลงิเซ่าจวิน

คดิถึงจดุน้ีได้ทันที

"หญ้าโลหติหงส์ไม่ใช่พิษหรอกหรอื" หลงชงิเหยาถามด้วยความข้องใจ

"หญ้าโลหิตหงส์มีสองประเภท หญ้าพิษกับหญ้าแก้พิษจะขึ้นอยู่ 

ด้วยกัน หยาดน�้าตาเทพยุทธ์ท�ามาจากหญ้าโลหิตหงส์ ยาแก้ก็ต้องใช ้

หญ้าโลหิตหงส์ถึงจะหลอมได้" หลิงเซ่าจวินอธิบายจบถึงค่อยหันมาหา 

โม่อีเหรินด้วยท่าทางตรึกตรองอยู่บ้าง "หากแต่ข้าได้ยินหมอโอสถของ 

ตระกูลเฟ่ิงบอกว่าหญ้าโลหิตหงส์หลอมได้ยากมาก"

"อืม ยุ่งยากย่ิง" โม่อีเหรินพยักหน้าอย่างผ่าเผย ปล่อยให้เขาเดา 

ตามสบาย "ทว่ายาเมด็นีม้ไิด้เป็นแค่ยาแก้พิษหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์อย่างเดียว

แล้ว มนัยังมฤีทธ์ิของยาลกูกลอนล้ีมรณะอกีทัง้ฤทธ์ิแก้พิษอยู่ด้วย โดยเฉพาะ
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พิษท่ีมุง่เอาชวิีต มนัจะมฤีทธ์ิหกัล้างดีเป็นพิเศษ"

หลิงเซ่าจวินเข้าใจในทันใด

"ดงันัน้ยาเมด็นี ้ ไม่ว่าบาดเจบ็สาหสัหรอืถูกพิษจนเหลอืเพียงลมหายใจ

เฮอืกสดุท้าย ก็ล้วนช่วยได้ท้ังสิน้หรอื"

"ถูกต้อง" โม่อีเหรินพยักหน้า

สายตาของหลิงเซ่าจวินท่ีมองยาเม็ดนั้นมีแววกระตือรือร้นสุดขีด

อีกครั้งแล้ว

"ยาเหลอืเพียงเมด็เดยีว แต่ท่านก็มอบให้ไป่หลีจ่งิหงไปทัง้อย่างนีห้รอื" 

แม้คู่หมั้นจะส�าคัญมาก แต่ยานี้เป็นยาช่วยชีวิต โม่อีเหรินไม่อยากเก็บไว้ 

เผือ่ต้องใช้หรอืไร

"จงิหงต้องการมนัมากกว่าข้า" โม่อีเหรนิกล่าวด้วยท่าทางจริงจังย่ิง

"..." สีหน้าท่าทางที่จริงจังถึงเพียงนี้ท�าให้คนไม่อาจคิดโยงวาจานี้ 

เข้ากับค�าพลอดรกัได้จรงิๆ

หากแต่หลิงเซ่าจวินยังคงรู้สึกว่า...ถูกท�าให้ตาร้อนเข้าแล้ว

"เหตุใดไป่หลี่จิงหงถึงต้องการมันมากกว่า" หลงชิงเหยาไม่เข้าใจ

"เขาหลอมโอสถไม่เป็น แต่ข้าเป็น เขาแก้พิษไม่เป็น แต่ข้าเป็น แม้ 

จงิหงจะแขง็แกร่งกว่าข้า แต่ความจรงิคอืจงิหงได้รบับาดเจบ็สาหสัท้ังยัง 

ถูกพิษในขณะท่ีข้าไม่อยู่ข้างกายเขา ดังนั้นมอบยาให้เขา ข้าจะวางใจ

มากกว่า" นางถอนหายใจ ทีส่�าคญัท่ีสดุคอืแม้ยาเมด็นีจ้ะมหศัจรรย์มาก

ส�าหรบัผูอ้ืน่ แต่ส�าหรบัโม่อีเหรนิแล้ว มนัมปีระโยชน์ไม่มากเลยจริงๆ

"..." นี่ไป่หลี่จิงหงถูกหมั่นไส้เข้าแล้วหรือ

หลิงเซ่าจวินมองไป ค้นพบว่าไป่หลี่จิงหงท่ีถูกหมั่นไส้...ยังคงแกะ

เปลอืกลกูสนต่อไปโดยไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย
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พฤตกิรรมตามอกตามใจโดยไม่รูตั้วพรรค์น้ีก็คอืการสาดความหวาน

อย่างไม่ปิดบงันัน่เอง

นางไม่คดิถึงหัวอกของบรุษุผูเ้ดยีวดายอย่างพวกเขาสามคนสกันิดเลย

"ยา" ไป่หลี่จิงหงเอ่ยปาก

หลิงเซ่าจวินสะดุ้งเล็กน้อย 

ไม่เท่าเทียม! ไม่เท่าเทียมเกินไปแล้ว!

เวลาไป่หลีจ่งิหงคยุกับโม่อเีหรนิไม่เพียงแต่พูดครบจบประโยค ยังมี 

น�้าอดน�้าทนมากอีกด้วย แต่กับพวกเขากลับเงียบขรึมราวกลัวทองจะร่วง 

จากปาก

หลิงเซ่าจวินเพ่ิงคิดจะระเบิดโทสะ โม่อีเหรินกลับเอ่ยถามว่า  

"ท่านรูห้รอืไม่ว่ารายชือ่อสิระของผูท้ีจ่ะเข้าแดนสมบตันิัน้คดัเลอืกกันท่ีใด"

"ท่านถามเรือ่งน้ีด้วยเหตุใด...ท่านต้องการชงิทีน่ั่งเข้าแดนสมบตั?ิ!" 

หลิงเซ่าจวินประหลาดใจ

"ถูกต้อง" นางอุตส่าห์มาแล้ว แน่นอนว่าต้องเข้าไป

"ให้ไป่หลี่จิงหงพาท่านเข้าไปมิใช่หมดเรื่องแล้วหรือไร" ไยต้องท�า 

เรือ่งยุ่งยากปานนัน้

"ข้ามใิช่คนของภาคผีูฝึ้กตน ท�าเช่นนัน้จะเป็นการน�าพาปัญหามาให้ 

จงิหง" สหีน้าท่าทางของโม่อีเหรนิดูจรงิจงัย่ิง

"อาศัยฐานะของพวกข้าสามคน ไม่ว่าผู้ใดอยากได้ที่นั่งอีกสักที ่

ก็ไม่มทีางจะมใีครกล้าพูดอะไร" ฐานะประมขุหอน้อยมใิช่เอาไว้เรียกกันเล่นๆ

"หากแต่คงจะมีคนด่าจิงหงเป็นแน่ มิหน�าซ�้าคนอย่าง...เอ่อ..."  

โม่อีเหรนิพยายามย้อนร�าลกึ "เว่ย...เว่ย...เว่ยเซยีง คนท่ีไม่เหน็ใครอยู่ใน

สายตา อกีทัง้คิดว่าตนเองแน่อย่างเว่ยเซยีงจะต้องยังมอีกีอย่างแน่นอน"
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"เรื่องของเว่ยเซียง ท่านไม่ต้องเก็บไปใส่ใจ" หลิงเซ่าจวินไม่เห็น 

เป็นเช่นนั้น

คนพรรค์นั้นมีอยู่ทุกแห่งหน อาจจะวิพากษ์วิจารณ์ลับหลังหรือ 

ท�าลายชือ่เสยีงของพวกเขา แต่แล้วอย่างไรเล่า ถ้าพวกเขายังใส่ใจแม้แต่

คนพรรค์นี ้เช่นน้ันท้ิงต�าแหน่งประมขุหอน้อยไปยงัจะอสิระเสยีกว่า

"อย่าคิดฟุ้งซ่าน" ไป่หลี่จิงหงตบศีรษะนางเบาๆ ทีหน่ึง เขาเคย 

บอกแล้วว่าไม่ต้องคิดมาก แต่โม่อีเหรินไม่ฟัง

"แต่ว่าข้าอยากไปดูผู้อื่นชิงที่นั่งกัน..."

ที่แท้นี่ก็คือประเด็นส�าคัญกระมัง

"ไปดูน่ะได้ แต่ไปแย่งชิงนั้นไม่ต้องแล้ว" ไป่หลี่จิงหงเอ่ย

"ท่านจะพาข้าไปหรือ"

"อืม พาเจ้าไป"

"อย่างนั้นก็ได้"

หลิงเซ่าจวินและหลงชิงเหยาถึงกับพูดไม่ออก

นีเ่ป็นรปูแบบการเล่นของท้ังสองคน พวกเขาถูกเมนิอกีแล้วใช่หรอืไม่

"หืม?" ชิงอู๋หยาพลันลุกขึ้นยืน

หลงชิงเหยามองไปทันที

"เฟิ่งไหวซินกับหลงชิงเหยี่ยมาแล้ว" ชิงอู๋หยายืนพูดอยู่ข้างประตู

"เวลานี้?"

หลิงเซ่าจวินขมวดคิ้ว คืนยาที่เก็บลงขวดเรียบร้อยให้ไป่หลี่จิงหง

โม่อเีหรนิเองก็เก็บชาวิเศษและถ้วยชาลงจนเกลีย้ง เปลีย่นมาวางชา 

ทีห่อสรุามใีห้แทน

ชิงอู๋หยาถึงค่อยเปิดประตู เชิญให้สองคนที่เดินมาถึงหน้าประต ู
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เข้ามาได้พอดิบพอดี

เม่ือมองเหน็ไป่หลีจ่งิหง คนทัง้สองก็ประหลาดใจเลก็น้อย แต่ครัน้ 

มองเห็นหลงชงิเหยา หลงชงิเหย่ียก็ย้ิมออกมาในทันใด

"ชิงเหยา ในที่สุดเจ้าก็มาแล้ว"

"อืม" หลงชิงเหยาลากชิงอู๋หยาไปนั่งฝั่งเดียวกัน

โม่อีเหรนิกับไป่หลีจ่งิหงก็น่ังกันฝ่ังหน่ึง หลงิเซ่าจวินก็น่ังอกีฝ่ังหนึง่  

เฟ่ิงไหวซนิกับหลงชงิเหย่ียจงึได้แต่น่ังลงทีฝ่ั่งสดุท้ายด้วยกันสองคน

"พวกข้าเตรยีมจะออกเดินทางแล้ว พวกท่านเล่า" เฟ่ิงไหวซนิไม่พูด 

นอกเรือ่ง มุง่ตรงเข้าประเด็นทันที

"ตอนนี้?" หลิงเซ่าจวินเลิกคิ้วถาม

"อมื ทางทะเลสาบจงโยวส่งข่าวมาว่าสองวันมานีผ้วิทะเลสาบไม่สงบ 

มาตลอด ทางเข้าแดนสมบติัเป็นไปได้ว่าจะปรากฏข้ึนก่อนเวลา"

"อีกอย่างไม่ก่ีวันมาน้ีคนของตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิง 

ก็พบหน้ากันบ่อยครั้ง ตระกูลไป่หลี่ยังเคยนัดพบคนตระกูลไป๋อีกด้วย  

เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะท�าข้อตกลงกัน" หลงชิงเหย่ียพูดต่อจาก 

เฟิ่งไหวซิน

ห้าตระกูลใหญ่เองก็มแีบ่งเป็นแข็งแกร่งและอ่อนแอ ผวิเผนิดูเหมอืน 

ไปมาหาสูก่นัมานาน แต่ตอนนีม้คีลืน่ใต้น�า้โหมซดั เป็นปฏปัิกษ์กันอย่าง

เงยีบๆ

การเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจนทีส่ดุเริม่มาต้ังแต่ยาของตระกูลเฟ่ิงค่อยๆ 

ลดน้อยลง

"หลังเข้าแดนสมบัติ เป็นไปได้มากว่าจะกระจายกันไปอยู่คนละท่ี  

การทีพ่วกเขาจะหาพันธมติรก็มไิด้แปลกอะไร" เฟ่ิงไหวซนิไม่รูส้กึแปลกใจ
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แม้แต่น้อย

ตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงมีมิตรภาพต่อกันดีเสมอมา  

มหิน�าซ�า้ยังต่างมกีารแต่งงานเชือ่มสมัพันธ์ ส่วนตระกูลเฟ่ิงกับตระกูลหลง 

ก็มีไมตรีต่อกันดีกว่าตระกูลอื่นๆ เล็กน้อย มีเพียงตระกูลไป๋ที่มีทิศทาง 

ไม่แน่ชัด มิได้คบค้าสมาคมกับตระกูลใดเป็นพิเศษ

"ข้ารู้" หลงชงิเหย่ียท่าทางระมดัระวังจรงิจงัย่ิง "เพียงแต่คนของพวกเขา

ท่ีมามพีลงัแก่นแท้โดยเฉลีย่อยู่ข้ันลกูกลอนจติขึน้ไป อายุอยู่ระหว่างสามร้อย

ถึงห้าร้อยปีแทบจะทุกคน การแย่งชงิหลังจากเข้าแดนสมบติัในครัง้นีอ้าจจะ

อนัตรายย่ิงกว่าเมือ่ก่อน"

เวลาเช่นนีก้ารหาพันธมติรเป็นสิง่จ�าเป็น อย่าว่าแต่ตระกูลไป่หล่ีกับ

ตระกูลเสวยีนหมงิ กลุ่มอ�านาจสามกลุ่มในท่ีน้ีต่างก็เข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดจา

หากแต่คนทีพ่วกเขาส่งออกมา มอียู่ครึง่หน่ึงท่ีออกมาหาประสบการณ์

เป็นหลกั พลงัแก่นแท้โดยเฉล่ียไม่ถึงข้ันลูกกลอนจติหรอืลกูกลอนปราณทอง  

คนเช่นนี้ปะทะกับตระกูลไป่หลี่และตระกูลเสวียนหมิง ผลลัพธ์ก็น่าวิตก 

เหลอืประมาณ

ทว่าถ้าจะเปลี่ยนคนเอาตอนนี้ก็เหลวไหลเกินไป

"ระหว่างเส้นทางการฝึกบ�าเพ็ญ การประสบกบัอนัตรายเป็นเรือ่งที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเราต้องระมัดระวังตัว แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องวิตกจน 

กลัวหัวหดไปทุกสิ่งก่อนล่วงหน้า หลังเข้าไปในแดนสมบัติ หากคนของ 

พวกเราสามฝ่ายได้พบกันก็พยายามอย่าพลัดจากกันอีก ให้ดูแลกันและกัน  

ถ้ากลางทางได้เจอกับคนตระกูลไป่หล่ีและตระกูลเสวียนหมงิ เลีย่งได้ก็เลีย่ง  

รักษาชีวิตไว้ก่อน ยามที่พลังแก่นแท้ไม่เพียงพอย่ิงต้องถอยเป็นหลัก  

อย่าฝืนสู้" หลิงเซ่าจวินกล่าว
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แม้สมบัติในแดนสมบัติจะน่าดึงดูด แต่แดนสมบัติแรกนภา 

ก็เป็นเพียงด่านหาประสบการณ์ด่านหนึ่งในเส้นทางการฝึกบ�าเพ็ญ  

ยามมีโอกาสต้องช่วงชิง แต่ยามที่เห็นชัดว่าสู้ไม่ไหวกลับยังคงเอาชีวิต 

เข้าแลก นั่นเป็นการกระท�าอันโง่เขลา

นอกจากนี้ก็ต้องพยายามเตรียมยาส�าหรับช่วยชีวิตไปให้มาก 

เท่าที่จะท�าได้

พอคดิถึงจดุน้ี หลงิเซ่าจวินก็กล่าวเตอืนข้ึนอกี "หากเป็นไปได้ ทางท่ีด ี

ก็เตรยีมยาแก้พิษไปด้วยจ�านวนหน่ึง พวกท่านได้เห็นท่าทางของไป่หลีเ่ยียน 

ในวันนัน้แล้ว คนของตระกูลไป่หลีเ่ป็นไปได้มากเช่นกันว่าจะใช้พิษ"

เฟิ่งไหวซินกับหลงชิงเหยี่ยได้ยินแล้วก็หน้าด�าไปทันที

"คนของตระกูลไป่หลี่คิดจะท�าอะไรกันแน่" หลงชิงเหย่ียพูดอย่าง 

เข่นเขีย้ว

"ไม่รู้" เฟิ่งไหวซินกอดกระบี่พลางเอ่ยตอบตรงๆ

การใช้สมองเล่นเล่ห์เพทุบายไม่ใช่จุดแข็งของเขามาแต่ไหนแต่ไร 

สามารถสืบข่าวแล้วมารายงานได้ทันเวลาก็เป็นขีดจ�ากัดของเขาแล้ว

"อย่างนัน้ก็เอาตามน้ี พวกเราแยกย้ายกันไปเตรยีมตวัออกเดนิทาง  

ไปถึงแถวทะเลสาบจงโยวแล้วค่อยดจูงัหวะอกีท"ี หลงิเซ่าจวินกับคนทัง้สอง

แลกเปลีย่นวิธีการสือ่สารกันอย่างรวดเรว็

"ตกลง" เฟิ่งไหวซินและหลงชิงเหยี่ยกล่าวลาแล้วออกไปทันที

แม้จะร่วมมือกัน ทว่าจะอย่างไรพวกเขาก็เป็นตัวแทนของสามฝ่าย 

กระท�าการใดแค่มแีนวทางคร่าวๆ ก็พอ ส่วนรายละเอยีดนัน้เป็นเร่ืองของ

แต่ละฝ่ายเอง

เวลานี้ไป่หลี่จิงหงถึงเพิ่งเอ่ยปาก "ตัวประกันเล่า"
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"ยังถูกขังไว้ที่คอกม้า" หลิงเซ่าจวินตอบพลางไม่ลืมถลึงตาใส่เขา

โยนเรือ่งน้ีทิง้ไว้ให้เขา แล้วตนเองก็หายตวัไปสิบวัน น่ียังมคุีณธรรม 

น�า้มติรอยู่หรอืไม่

"ท่าทีของตระกูลไป่หลี่?"

"ไม่ม"ี หลงิเซ่าจวินเดาว่าอกีฝ่ายคงอยากถ่วงเวลาไปจนกว่าแดนสมบัติ

จะเปิดออก พวกเขาย่ืนเงือ่นไขไปก็ไม่มคีวามหมาย ตระกูลนีค้ล้ายว่าไม่คดิ 

จะจ่ายหินวิเศษ ไม่ห่วงแม้แต่น้อยว่าพวกเขาจะลงมอืรนุแรงกับตวัประกัน

"บอกให้ตระกูลไป่หลีต่อบกลบัภายในหนึง่ชัว่ยาม มเิช่นน้ัน...ทางเหนอื

ยังขาดคนขดุเหมอืงอยู่มาก" ไป่หลีจ่งิหงกล่าวด้วยใบหน้าไร้อารมณ์

หลิงเซ่าจวินหลุดหัวเราะพรืดออกมา "ข้าเข้าใจแล้ว" 

ไป่หลีจ่งิหงไม่มคีวามผกูพันใดๆ ต่อไป่หลีเ่ยียนท่ีเป็นมารดาแล้วจริงๆ

"ชิงเหยา ให้คนของพวกท่านเตรียมตัวด้วยสักหน่อย รอทาง 

ตระกูลไป่หลี่ตัดสินใจได้แล้ว พวกเราจะออกเดินทาง"

"ได้"

เว่ยจิ่งพาตัวเว่ยเซียงกลับไปส่งยังหอลงทัณฑ์ แล้วเปลี่ยนเป็น 

พาตัวเว่ยเฟิงกลับมาแทนด้วยค�าสั่งที่ส่งมาจากอิงอู๋จี๋

ขณะเดยีวกันองิอู๋จีท่ี๋รูว่้าลกูศษิย์ของตนมคู่ีหมัน้โผล่มาแล้ว จงึสัง่ให้ 

เว่ยจิง่มาถ่ายทอดค�าพูดเป็นพิเศษว่า 'พาคนกลบัมา'

การพาโม่อเีหรนิกลบัไปพบอาจารย์เป็นเรือ่งท่ีแน่นอน ทว่ายังไม่ใช่

ตอนน้ี

ในจ�านวนรายชื่อเข้าแดนสมบัติหน่ึงร้อยสิบรายช่ือ หอโอสถ  

หอหลอมประดษิฐ์ หอลงทัณฑ์ได้ไปหอละสามสบิ ท่ีเหลอือกีย่ีสบิมไีว้ให้
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คนทีอ่กีสามหอส่งมาหนุนช่วยและหาประสบการณ์ โดยทัง้หมดมหีลงิเซ่าจวิน 

เป็นผูก้�ากับดแูล

ตระกูลไป่หลี่ตอบกลับมาแล้ว พวกเขาเลือกจ่ายหินวิเศษ

มเิช่นนัน้จะมองดพูวกไป่หล่ีเยียนกับไป่หล่ีจ้งถูกส่งไปขดุเหมอืงหรอืไร 

ตระกูลไป่หลีเ่สียคนระดับนีไ้ปไม่ไหว

ทีน่่าแปลกคอืไป่หลีเ่ยียนกับไป่หลีจ้่งเป็นคนในสายตระกูลทีส่ามของ

ตระกูลไป่หลี ่แต่ผูท่ี้จ่ายหินวิเศษกลบัเป็นคนของสายท่ีส่ีกับห้า

ขณะไป่หลี่เยียนกับไป่หลี่จ้งจากไป สีหน้าดูไม่น่ามองอย่างยิ่ง

หลงิเซ่าจวินตัง้ข้อสนันิษฐานทันที "ภายในตระกูลไป่หลีก็่ไม่ค่อยสงบ

เหมอืนกัน..."

ทว่านี่เป็นเรื่องของพวกเขา

หินวิเศษที่ได้มาจากการไถ่คนคืน โม่อีเหรินมิได้เก็บไว้ผู้เดียว แต ่

แบ่งออกเป็นสีส่่วน ให้นาง ไป่หล่ีจงิหง หลิงเซ่าจวินคนละส่วน อีกส่วนทีเ่หลอื 

มอบให้ศษิย์ของภาคีทีอ่ยู่ในเหตุการณ์คืนน้ัน

ก่อนฟ้ามืด คนของภาคีผู ้ฝึกตนก็ได้หาสถานที่ตั้งค่ายพักแรม 

ข้างทะเลสาบจงโยว

คราวน้ีผู้ท่ีควรมาล้วนมากันครบแล้ว มิหน�าซ�้าต่างฝ่ายต่างก็สร้าง

ปราการป้องกันกันอย่างชดัเจน

ฝ่ายท่ียึดครองพ้ืนท่ีกว้างท่ีสุดริมทะเลสาบคือตระกูลไป่หลี่และ 

ตระกูลเสวียนหมงิ ส่วนค่ายพักแรมของตระกูลไป๋ ตระกูลเฟ่ิง ตระกูลหลง 

และภาคผีูฝึ้กตนมขีนาดพ้ืนท่ีไม่ต่างกันมาก ทว่าไม่เน้นความกว้าง แต่เน้น 

ตัง้ค่ายเป็นแนวยาวออกมาทางตรงข้ามกับทะเลสาบจงโยวแทน

นอกจากนี้ก็ยังมีเขตค่ายพักแรมตั้งกระจัดกระจายอีกจ�านวนหน่ึง  
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ผูท้ีอ่ยากจบัปลาในน�า้ขุน่* น่าจะมเียอะมากเช่นกัน

ในเวลาพรรค์นี้ การลาดตระเวนตรวจตราค่ายพักแรมของตนเอง 

ยังคงเป็นสิ่งจ�าเป็น

หลังจากคนทั้งหมดมารวมตัวกันท่ีทะเลสาบจงโยวครบก็ผ่านมา 

ห้าวนัแล้ว แต่ทะเลสาบกลับไม่มคีวามเคล่ือนไหวแม้แต่น้อย คนท้ังหลาย 

ท่ีเดมิทยัีงรอคอยอย่างมคีวามอดทนจงึค่อยๆ เริม่หมดความอดทนกันแล้ว

"มิใช่บอกว่าบนทะเลสาบมีความเคลื่อนไหว เป็นไปได้ว่าจะเป็น 

ทางเข้าหรอืไร ไฉนป่านน้ียังไม่มอีะไรโผล่มาอีกเล่า"

"เป็นแค่ความเป็นไปได้นี่นา อาจจะไม่ใช่ก็ได้"

"แดนสมบัติก็เป็นสิ่งมีชีวิตวิเศษของฟ้าดิน ว่ิงไปว่ิงมาได้เช่นกัน 

นอกจากรอ พวกเรายังจะท�าอะไรได้อีก"

แดนสมบัติ ตามหลักแล้วสมควรจะเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึง เป็น 

ท�าเลที่ตั้งท่ีแน่นอน ทว่านับตั้งแต่แดนสมบัติแรกนภาปรากฏข้ึนบนโลก 

กลบัไม่เคยปรากฏตวัในสถานท่ีเดยีวกันตดิต่อกันเลย ดังน้ันจงึมคีนเดาว่า 

แดนสมบตัอินัท่ีจริงเป็นสิง่มชีวิีต

หากแต่ในสิ่งมีชีวิตเป็นไปไม่ได้ที่จะยังบรรจุสิ่งมีชีวิตเข้าไปได้อีก  

นี่มิใช่การตั้งครรภ์เสียหน่อย

ด้วยเหตุนี้จึงมีคนคาดว่าแดนสมบัติอาจจะเป็นสมบัติอย่างหน่ึง 

หรอืไม่ก็เป็นสิง่มชีวีติวเิศษของฟ้าดนิ ตวัของมนัมจีติส�านึก ถึงได้กระโดด 

ย้ายถ่ินไปท่ัวเช่นนี้

แต่ไม่ว่าจะเป็นการคาดเดาแบบใดก็ล้วนไม่มีหลักฐาน ด้วยเหตุนี้

ตอนหลงัทกุคนจงึไม่สนใจแล้ว

* จับปลาในน�้าขุ่น เป็นส�านวน หมายถึงฉวยโอกาสในช่วงชุลมุน
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สรปุคอืขณะแดนสมบตัปิรากฏตวั ใครอยากได้สมบัติหรือสตัว์วิเศษ 

หรอืสดุยอดของวิเศษก็ต้องรบีหน่อย

"แดนสมบตัแิรกนภาปรากฏในสถานท่ีไม่แน่นอน และไม่รูเ้ช่นกันว่า 

จะเป็นท่ีใด เช่นน้ันทุกคนรูไ้ด้อย่างไร" จดุน้ีโม่อเีหรินข้องใจมาตลอดต้ังแต่ 

ได้ยินว่ามแีดนสมบัติแล้ว

"รู้จากข่าวที่อาณาจักรสัตว์ส่งมา" หลิงเซ่าจวินตอบเสียงค่อย

"อาณาจักรสัตว์?" แดนสมบัติแรกนภามีความเก่ียวข้องกับ

อาณาจักรสัตว์หรือ

โม่อีเหรนินกึถึงจิง้จอกบางตวั นกบางตวั หเูตยีวบางตวั รวมไปถึง 

จอมตะกละบางตัว ไม่รูว่้าสถานการณ์ทางพวกนัน้เป็นอย่างไรบ้าง

"ไม่รูส้ถานการณ์โดยละเอยีด หากแต่ได้ยินว่าก่อนทีแ่ดนสมบติัแรกนภา

จะปรากฏขึ้น ราชาของอาณาจักรสัตว์จะสัมผัสได้ แม้อาณาจักรสัตว์ 

จะไม่เข้าไปในแดนสมบติั ทว่าก็สามารถใช้ข่าวน้ีแลกผลประโยชน์ได้"

ดงัน้ันทกุๆ แปดสิบเอด็ปี หกกลุ่มอ�านาจใหญ่ต้องการเข้าแดนสมบติัไป

ล่าสมบตั ิ อาณาจกัรสัตว์จะขายข่าวให้แก่หกกลุม่อ�านาจใหญ่ ด้วยเหตนุี ้

ถึงแดนสมบตัจิะยังไม่ได้เปิดออก แต่ถุงเงินของอาณาจกัรสตัว์กลบัตงุไป 

ก่อนแล้ว

เหมอืนอย่างข่าวในครัง้น้ี ภาคีผูฝึ้กตนก็ใช้ยาปริมาณไม่น้อยแลกมา

"อาณาจักรสัตว์น่ันได้บอกหรือไม่ว่าแดนสมบัติจะปรากฏวันใด" 

แดนสมบัติมีความเกี่ยวข้องกับราชาอาณาจักรสัตว์หรือ

"รูเ้พียงสถานท่ีและเวลาโดยคร่าว แต่เท่าน้ีก็เพียงพออย่างย่ิงแล้ว" 

หลงิเซ่าจวินย้ิมพลางตอบ

ส่วนสภาพการณ์โดยละเอยีดน้ัน แน่นอนว่ายังต้องมาดสูถานท่ีจรงิ 
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ก่อนค่อยตดัสนิ

เน่ืองจากทะเลสาบจงโยวไม่มคีวามเคลือ่นไหวโดยตลอด พวกเขา 

ห้าคนจงึไปสงัเกตการณ์ท่ีข้างทะเลสาบทกุวัน

คนของกลุ่มอ�านาจอื่นก็ไม่ต่างจากพวกเขาเช่นกัน

มาถึงเวลานี้ แต่ละกลุ่มอ�านาจล้วนไม่มีการสัมผัสติดต่อกันอย่าง 

สนิทสนมเกินพอดี มิเช่นนั้นก็จะดูชัดเจนเกินไป ทว่าขณะเดินไปเดินมา 

ก็ยังคงทกัทายถามไถ่พร้อมกับสบืความลบัของกันและกันไปด้วยเล็กน้อย

เหมือนอย่างยามนี้ คนกลุ่มหนึ่งก็ก�าลังเดินมาทางพวกเขาแล้ว

หลิงเซ่าจวินมองเห็นคนเหล่านั้นก็พูดกับโม่อีเหรินเสียงค่อยทันที 

"เพียงพอนเหลือง* มาแล้ว"

"พวกเขาเป็นใคร" โม่อีเหรินเหลือบมองพวกนั้นปราดหนึ่ง

"ห้าอจัฉรยิะในรุน่น้ีของตระกูลไป่หล่ี เป็นผู้สบืทอดจากห้าสายตระกูล  

ไป่หลี่จิงหลิว ไป่หลี่จิงหลัน ไป่หลี่จิงไห่ ไป่หลี่จิงเทา และไป่หลี่จิงเหอ  

ไป่หลี่เยียนเป็นคนของสายที่สาม" หลิงเซ่าจวินตอบอย่างส้ันกระชับจบ  

ห้าคนนัน้ก็เดนิมาถึงเบือ้งหน้าเขาแล้ว

"ประมุขหอน้อยหลิง ประมุขหอน้อยหลง ไม่ได้พบกันเสียนาน"

พอเปิดปากพูดก็ท�าเป็นมองข้ามไป่หลีจ่งิหงกับชงิอูห๋ยาไปแล้ว ส่วน 

โม่อีเหรินตอนน้ีมีคนรู้จักเพียงไม่ก่ีคน ทว่าในคนท่ีมายังมีคนมองนาง 

อยู่หลายอดึใจ

โม่อเีหรนิหรีต่าลงน้อยๆ สายตานีช้วนให้คนร�าคาญใจเป็นพิเศษ นาง

ขยับไปยืนด้านหลงัไป่หล่ีจงิหง ตดัสินใจจะสงัเกตการณ์ก่อน ทว่าได้เตรยีม 

* มาจากส�านวน 'เพียงพอนเหลอืงมาเย่ียมเยือนไก่วันปีใหม่' หมายถึงคนเจ้าเล่ห์ท่ีหยิบย่ืนความปรารถนาดีให้ 

ย่อมมเีจตนาร้ายแฝงอยู่ โดยเพียงพอนเหลอืง หรอื Yellow Weasel เป็นสตัว์กินเน้ือขนาดเลก็ รูปร่างเพรยีว  

ขาสัน้ หางสนี�า้ตาลเหลอืง ขนหลงัสนี�า้ตาลเทา ออกหากินเวลากลางคนื ชาวจนีสมยัโบราณจดัว่าเป็นสตัว์ทีช่อบ 

ลกัขโมยของกินตามบ้านเรอืน
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ผงพิษไว้พร้อมแล้ว

ดวงตาสเีงินของเขีย้วเงนิทีอ่ยู่บนบ่าโม่อเีหรนิก็ตรงึอยู่ท่ีคนพวกนัน้

อย่างเงียบๆ เช่นกัน

"คุณชายจิงหลิว ไม่ได้พบกันเสียนานเลย" หลิงเซ่าจวินเองก็เห็น 

สายตาของพวกเขา จึงก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งอย่างแนบเนียน อาศัย 

การทกัทายปราศรยับงัโม่อเีหรนิเอาไว้

"จิงหลัน ไม่ได้พบกันเสียนาน" หลงชิงเหยาเป็นฝ่ายกล่าวทักทาย 

คนผูเ้ดยีวท่ีมมีติรภาพต่อกันจากในบรรดาคนทีม่า

"ชิงเหยา เซ่าจวิน อู๋หยา" ไป่หลี่จิงหลันย้ิมให้พวกเขา จากนั้นก็ 

มองไปยังไป่หลีจ่งิหง แล้วพยักหน้าให้ทหีนึง่

แม้จะไม่รูจ้กั แต่ดจูากลกัษณะภายนอกของไป่หลีจ่งิหง รวมถึงการที่ 

เดนิเคยีงมากับหลงิเซ่าจวินและหลงชงิเหยา ไป่หลีจ่งิหลนัก็เดาได้แล้วว่า 

เขาเป็นผูใ้ด

เพียงแต่ทั้งสองไม่เคยได้พบหน้ากัน จึงไม่เหมาะที่จะแสดงท่าท ี

สนิทสนมเกินไป มิหน�าซ�้าตอนนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามิใช่โอกาสท่ีดีในการ 

ท�าความรูจ้กักัน

แต่กระนัน้ก็เห็นชดัว่ามคีนไม่รูจ้กักาลเทศะจงใจถามขึน้ว่า "ท่านนีคื้อ?"

"ประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ของภาคีผู้ฝึกตนเรา ไป่หล่ีจิงหง" 

หลิงเซ่าจวินกล่าวแนะน�าอย่างผ่าเผย

เน้นว่าเป็น 'ประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ของภาคีผู้ฝึกตนเรา' 

เป็นพิเศษ มิใช่คนของตระกูลไป่หลี่ ฉะนั้นจงระวังวาจาท่าทีสักหน่อย

ทว่าการเน้นเพียงระดับนี้เห็นได้ชัดว่าขู่คนไม่รู้กาลเทศะไม่ได้

"คือคนที่จับตัวอาหญิงเยียนไว้แล้วเรียกค่าไถ่จากพวกข้า?!"



48 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 3

"คุณชายจิงเหอคิดว่าพวกข้าเรียกราคาต�่าเกินไปกระนั้นหรือ"  

หลิงเซ่าจวินแสร้งท�าเป็นถอนหายใจ "อันที่จริงข้าเองก็รู้สึกเช่นนั้น..."

"ข้าได้พูดว่าท่านเรียกราคาต�่าเสียที่ใด!"

"อา...มิใช่หรอกหรือ" หลิงเซ่าจวินท�าท่าทางงันไปเล็กน้อย "ข้ายัง

อตุส่าห์นกึว่าจะอย่างไรก็อยู่ร่วมดนิแดนตอนกลางเหมอืนกัน คงไม่ดหีากจะ

ท�าให้พวกท่านสิน้เปลอืง ด้วยเหตุน้ีจงึแสดงน�า้ใจรบัแค่ราคามติรภาพ..."

"ล�าพังแค่ไป่หลี่เยียนกับไป่หลี่จ ้งก็เรียกตั้งหมื่นก้อนหินวิเศษ 

คณุภาพสงู ยงัจะบอกว่าเป็น 'ราคามติรภาพ' เหตใุดท่านไม่มาปล้นกัน 

เสยีเลยเล่า!" ไป่หลีจ่งิเหอหวิดจะเต้นเร่าๆ ให้เขาดูแล้ว

"คณุชายจงิเหอพูดเย่ียงนีไ้ด้อย่างไรกัน ข้ามใิช่โจรเสยีหน่อย จะปล้น 

ผูอ้ืน่ได้อย่างไร"

"เช่นนั้นท่านยังจะเรียกค่าไถ่จากพวกข้าอีก?"

"น่ันเป็นค่าท�าขวัญและค่ารักษาอาการบาดเจ็บ" หลิงเซ่าจวินพูด 

ด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน "ฮหูยินกับผูดู้แลของตระกูลท่านมาแหกปาก

โวยวายใส่คนของภาคีผู้ฝึกตนไม่พอ ยังวางยาพิษท�าร้ายคนอีกด้วย ข้า 

ไม่ได้ขอค�าอธิบายจากประมุขตระกูลท่าน เพียงแต่ขอให้ตระกูลท่าน 

จ่ายหนิวเิศษมาให้พวกข้าซือ้ยาแก้พิษสกันิดสกัหน่อย น่ีถือว่าเกินไปหรอืไร"

"เรื่องนี้..."

"หากเหตกุารณ์แบบเดยีวกันเกิดขึน้ท่ีตระกูลของท่าน ตระกูลท่าน 

จะเลกิแล้วกันไปเพียงเท่านีห้รอืไร"

"เรื่องนี้..."

"มิหน�าซ�้าคนของตระกูลท่านวางยาพิษ แล้วยังเผลอไปท�าให้คน 

ของตระกูลเฟ่ิงและตระกูลหลงถูกพิษไปด้วย หากมใิช่ข้าช่วยแก้พิษอกีทัง้
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ช่วยเกลีย้กล่อม เกรงว่าตระกูลท่านคงไม่ได้เผชญิหน้ากับแค่ภาคผีูฝึ้กตน  

แต่เป็นภาคีผู้ฝึกตนรวมถึงตระกูลเฟิ่งและตระกูลหลงร่วมกันถามหา 

ความรบัผดิชอบแล้ว"

"เรือ่งน้ี..." ยามนีม้าดร้อนรุ่มพลุง่พล่านของไป่หลีจ่งิเหอหายไปสิน้แล้ว

อันทีจ่รงิมกีารเกลีย้กล่อมเสยีท่ีใด ความจรงิคือการฉวยโอกาสค้าก�าไร

ต่างหาก

"พฤติการณ์ของนางมีจุดที่เสียมารยาทไป แต่จ�านวนหินวิเศษ 

ทีป่ระมขุหอน้อยหลงิเรยีกก็ไม่น้อยเช่นกัน" ไป่หลีจ่งิเทากล่าว

"ยาแก้พิษเดิมทีก็ไม่ได้ราคาถูกมิใช่หรือ" หลิงเซ่าจวินตอบยิ้มๆ

ถึงภาคีผู้ฝึกตนจะหลอมได้เองแล้วอย่างไร แพงก็คือแพง นี่เป็น 

ความจรงิ

"น้องเทา น้องเหอ พอได้แล้ว เรือ่งน้ีเป็นพวกเราเสยีมารยาท ไม่อาจ

ต�าหนิประมขุหอน้อยหลงิ" ไป่หลีจ่งิหลวิเพ่ิงเอ่ยห้ามเอาตอนน้ี

หากอยากห้ามจริงๆ ก็ควรจะห้ามตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้ว มิใช่รอจน 

เถียงไม่ชนะแล้วค่อยห้าม

โม่อีเหรินไม่เห็นด้วย ขณะเดียวกันก็มองดูท่าทีของห้าคนนี้อยู่ใน

สายตา

ดูเหมือนเป็นอย่างท่ีหลิงเซ่าจวินสันนิษฐาน ภายในตระกูลไป่หลี่ 

ก็ไม่ค่อยสงบเช่นกัน

การทักทายปราศรัยพรรค์น้ีน่าเบื่อเหลือเกิน โม่อีเหรินมองท้องฟ้า

ปราดหนึง่ ก่อนเอ่ยขึน้เบาๆ "จงิหง พวกเรากลบัไปกินมือ้กลางวันกัน"

"อืม"

แม้เสยีงจะเบาย่ิง แต่ไม่ก่ีคนในทีน้ี่ล้วนมพีลงัยุทธ์ไม่ต�า่ ระยะห่าง 
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แค่นีต่้อให้พูดเบาเพียงไรก็ยังได้ยินอยู่ดี

ไป่หลีจ่งิหลวิจงึถือโอกาสถาม "แม่นางท่านนีด้ไูม่คุ้นหน้าเสยีเลย ไฉน 

จงึไม่เคยได้พบมาก่อน"

สายตาน่าร�าคาญน้ีมาอีกแล้ว โม่อีเหรินมองเขาปราดหนึ่ง แล้ว 

จบัแขนของไป่หลีจ่งิหงโดยไม่ปรปิาก

ท่านตาบอกว่า 'พูดกับคนน่าร�าคาญไปก็เสียเวลา ไม่จ�าเป็นก็ไม่ต้อง 

ไปพูดด้วย หากยังไม่รู้กาลเทศะอีก หาโอกาสสั่งสอนสักยกก็พอแล้ว  

ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ'

ด้วยเหตนุีไ้ป่หลีจ่งิหลวิจงึได้รบัเกียรตถิกูโม่อเีหรนิจดจ�าเอาไว้แล้ว

ทว่าท่าทีของไป่หลี่จิงหงนั้นตรงไปตรงมาย่ิงกว่า เขามองเมิน 

อย่างตรงไปตรงมา แล้วจูงโม่อีเหรินหมุนตัวเดินจากไป

"..." คนท้ังห้าจากตระกูลไป่หลีเ่บกิตาโพลง ท่าทีตอบสนองดชูอบกล 

ยิง่

แต่ในจ�านวนนั้น ไป่หลี่จิงหลันกลับยิ้มออกมา

ด้านไป่หลีจ่งิหลวิก็ไต่ถามด้วยสหีน้าบึง้ตึง "นีก็่คอืวิธีการต้อนรบัแขก 

ของภาคผีูฝึ้กตนหรอื"

"มิใช่ นี่เป็นศิษย์สืบทอดค�าสอนของอาจารย์ การแสดงออกของ 

ไป่หลี่จิงหงเป็นเพียงการปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของอาจารย์อาอิง มิได ้

มเีจตนามุง่เป้าไปทีท่่าน" หลงิเซ่าจวินกล่าวพร้อมกับย้ิมตาหยี

เขาจ�าได้ว่ามีปีหน่ึงอาจารย์อาอิงเคยตบโต๊ะเดินหนีคนไปต่อหน้า

ต่อตาประมขุตระกูลไป่หลี ่ ดังนัน้การท่ีไป่หลีจ่งิหงหันหลงัเดนิหนีไปเช่นนี ้

จงึไม่นับเป็นอะไรจรงิๆ

หากแต่ไป่หลี่จิงหลิวได้ยินแล้วกลับหน้าบึ้งยิ่งกว่าเดิม



51อ๋ินเชียนอวี่

"ได้ยินว่าประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์เป็นคนตระกูลไป่หล่ีของ 

พวกข้า"

"กระนัน้หรอื" หลงิเซ่าจวินท�าท่าทางประหลาดใจเหมอืนเพ่ิงเคยได้ยิน

เป็นครัง้แรก

"ไป่หลี่เยียนเป็นมารดาของเขากระมัง" ยังจะท�าไขสืออีก?

"เรือ่งนีข้้าไม่เคยได้ยินไป่หล่ีจงิหงพูดถึง" สหีน้าท่าทางของหลงิเซ่าจวิน 

ดใูสซือ่บรสิทุธ์ิจนไม่อาจใสซือ่บรสิทุธ์ิไปกว่านีไ้ด้แล้ว

ทีว่่าไป่หลีจ่งิหงไม่เคยพูดน้ันเป็นความจรงิ จริงแท้ย่ิงกว่าทองเสยีอีก

ส่วนเรือ่งท่ีว่าผู้อืน่เคยพูดน้ัน...เจ้าตวัยังไม่เคยพูด ผูอ่ื้นพูดจะนบัเป็น

อะไรเล่า

เวลานี้เองยันต์ถ่ายทอดเสียงใบหนึ่งก็พลันลอยมาหาหลิงเซ่าจวิน 

เสยีงเยียบเยน็สัน้กระชบัของไป่หลีจ่งิหงดงัมาจากด้านใน "กินมือ้กลางวัน 

กลบัมา"

"จะกลับเดี๋ยวนี้ "  หลิงเซ่าจวินตอบกลับทันที จากนั้นก็ฉีก 

ยันต์ถ่ายทอดเสียง แล้วกล่าวกับคนทั้งห้าด้วยสีหน้าขอลุแก่โทษ  

"ขออภัยด้วย หากไม่มีธุระอื่นแล้ว พวกข้าขอตัวไปก่อน"

"เชิญตามสบาย" ไป่หลี่จิงหลิวกล่าวพลางมองคนทั้งสามจากไป

พร้อมกันด้วยสีหน้าบึ้งตึง

เวลาน้ีไป่หลี่จิงไห่ถึงได้เอ่ยปากพูดอย่างติดจะเยาะเย้ย "ผลคือ 

ท่านถามไม่ได้ค�าตอบอะไรทั้งสิ้น"

"เจ้าเองก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกัน" ไป่หลี่จิงหลิวปรายตามองเขา

"หลงิเซ่าจวินผูน้ั้นน่าชงัเกินไปแล้ว!" ไป่หล่ีจงิเหอยังคงโมโหเป็นฟืน

เป็นไฟ
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"ไป่หลี่จิงหงเองก็ไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาสักนิด" ไป่หลี่จิงเทา

แสยะยิ้มพลางมองไปยังไป่หลี่จิงหลัน "จิงหลัน เจ้าเห็นว่าอย่างไร"

"พลังแก่นแท้ของพวกเขาล้วนไม่เลว"

นี่เป็นประเด็นส�าคัญที่เขาถามหรือ

"ข้ากลบัไปกินมือ้กลางวันก่อนล่ะ" ไป่หลีจ่งิหลนัพยกัหน้าให้พวกเขา 

แล้วกลบัไปก่อน

ผูท่ี้ฝึกบ�าเพ็ญจนถึงขัน้ลกูกลอนจติแล้วอนัท่ีจรงิไม่จ�าเป็นต้องกินอาหาร

เสมอไป ทว่าน่ีเป็นข้ออ้างท่ีดี

วันนี้ไม่นับว่ามาเสียเที่ยว ไป่หลี่จิงหง...ญาติผู้น้องไม่เลวเลย

"ไป่หลี่จิงหลันผู ้นี้ยังนับเป็นคนของตระกูลไป่หล่ีเราอยู่หรือไม่"  

ไป่หลีจ่งิเทาไม่พอใจอยู่บ้าง

"อย่างไรก็ดีกว่าพวกเจ้าท่ีร้องเอ็ดตะโรมาเป็นครึ่งวัน ซ�้ายังถูกคน

ค่อนขอดกลับมามากนัก"

"ไป่หลี่จิงไห่ เจ้า..."

"พอได้แล้ว!" ไป่หลีจ่งิหลวิตวาด "คนนอกยังไม่ทันท�าอะไร พวกเรา 

ก็อย่าชงิตกัีนขึน้มาก่อน แดนสมบตัเิปิดออกคราน้ีเป็นการทดสอบทีต่ระกูล 

มต่ีอพวกเรา อย่าได้ท�าพังเชยีว"

สามคนที่เดิมทียังอยากจะทะเลาะกันต่างเงียบลงแทบจะทันที

ตระกูลไป่หลี่สายตรงทั้งห้าสาย บัดน้ีมีไป่หลี่จิงหลิวบุตรชายของ

ประมุขตระกูลเป็นผู้น�า พวกเขาจึงไม่กล้าก�าเริบเสิบสานเกินไป

"พวกเจ้ารูห้รอืไม่ว่าสตรท่ีีอยู่ข้างกายไป่หลีจ่งิหงเป็นใคร" ไป่หลีจ่งิหลวิ 

ถามขึน้

"แค่สตรีนางหนึ่งเท่านั้น" ไป่หลี่จิงเหอท�าน�้าเสียงเหยียดหยัน
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"แค่สตรีนางหนึ่ง แต่กลับเดินอยู่กับประมุขหอน้อยถึงสามคน  

ไม่เพียงแค่ไป่หลี่จิงหง แม้แต่หลิงเซ่าจวินก็ยังให้การปกป้องเป็นพิเศษ 

ล�าพังดูจากจุดนี้ พวกเราก็ไม่อาจมองข้ามนางได้แล้วกระมัง"

แม้ไป่หลี่จิงหลิวจะคิดถึงแต่ตนเอง ทว่าเขายังคงสังเกตสังกา 

ได้ละเอียดยิ่ง

"นาง..." ไป่หลี่จิงไห่คิดเล็กน้อย "หรือว่าจะเป็นนาง!"

ไป่หลี่จิงเทาเองก็นึกได้แล้วเช่นกัน

"นางคือสตรีที่ไป่หลี่จิงหงชอบ"

ตอนนัน้หลงัจากไป่หลีเ่ยียนกลบัมาก็เคยบรภิาษถงึเรือ่งนีอ้ยู่หลายครัง้

"ชื่อว่า 'โม่อีเหริน' " ไป่หลี่จิงไห่รู้ลึกยิ่งกว่า

จะอย่างไรสตรท่ีีท�าให้พวกเขาเสยีองครกัษ์ไปหลายคน แต่ผลกลบั 

ยังไม่สามารถบรรลภุารกิจ ซ�า้คราวก่อนยังท�าให้ไป่หลีเ่ยียนได้รบัความอบัอาย

อย่างหนักก็มเีพียงคนเดียว

ไป่หลีเ่ยียนอยู่ในสายตระกูลท่ีสาม พอคดิถึงความอบัอายข้ึนมาทไีร 

ก็เป็นต้องด่ากราดด้วยความแค้นเคอืงทกุครัง้ ท�าให้ต่อให้คนไม่อยากจดจ�า 

ก็ยังยากจรงิๆ

"เป็นนางนี่เอง" ไป่หลี่จิงหลิวจ�าไว้แล้ว

"ตอนนี้จะเอาอย่างไรต่อ" ไป่หลี่จิงไห่เอ่ยถาม

แดนสมบตัยัิงไม่มคีวามเคลือ่นไหวเสยีที เดมิทพีวกเขาคดิจะหยัง่ท่าที

ของภาคผีูฝึ้กตนเสยีหน่อย แต่ตอนน้ีกลบัถามไม่ได้ค�าตอบเลยสักอย่าง

"พวกเขาน่าจะไม่รูส้าเหตท่ีุแดนสมบตัยัิงไม่เปิดออกเช่นกัน อย่างน้ัน 

พวกเราก็กลบักันก่อนเถอะ" ไป่หลีจ่งิหลวิกล่าว

"อืม" คนทั้งสามต่างพยักหน้าเห็นด้วย
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ครั้นคนจากไปกันหมดแล้ว เสี่ยวทุนท่ีซ่อนตัวมาตลอดถึงได้โผล ่

ส่วนหนึง่ออกมาจากในพุม่ไม้ จากนัน้ก็ซ่อนตวัอกีครัง้ แล้วถ่ายทอดเรือ่งที ่

ได้ยินเมือ่ครูใ่ห้ท่านแม่ฟัง
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ภาคีผู้ฝึกตน ภายในกระโจมของไป่หลี่จิงหง

บรุษุสีค่นกวาดอาหารบนโต๊ะจนเกลีย้งในเวลาเพียงไม่นาน แต่มไิด้ 

มท่ีาทางหยาบช้าตะกละตะกลาม

หลังจากมาตั้งค่ายพักแรมกันที่ทะเลสาบจงโยว หลิงเซ่าจวิน  

หลงชิงเหยา และโม่อีเหรินก็คุ้นเคยกันมากขึ้น ต่อมาเวลาโม่อีเหริน 

เตรยีมอาหารวเิศษจงึเตรยีมเผือ่พวกเขาด้วย

เวลานัน้หลิงเซ่าจวินยังทอดถอนใจด้วยว่า 'ทีแ่ท้โม่อีเหรินก็ไม่ได้ใจแคบ

จรงิๆ'

'อันท่ีจริงข้าสามารถใจแคบได้มากกว่าน้ีอีก' โม่อีเหรินกล่าวด้วย

ท่าทางเอาจริงเอาจัง

'ไม่ต้องแล้ว เช่นนี้ดียิ่ง' หลิงเซ่าจวินถอนค�าพูดทันควัน

'โม่อเีหรนิน่ารกัย่ิงนัก' หลงชงิเหยาเองก็พูดชมอย่างเป็นธรรมชาติ

33
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'น่ารกัย่ิงนัก' ชงิอูห๋ยาท่ีมฐีานะเป็นองครกัษ์เออออคล้อยตามทกุค�าพูด

ของหลงชงิเหยา

'ขอบคุณ' โม่อีเหรินเอนอิงอยู่ในอ้อมแขนของไป่หล่ีจิงหงพลาง 

ยิ้มตาหยี

ทว่าอาหารวเิศษมเีพียงหน่ึงมือ้ต่อวัน เนือ่งจากใครบางคนทนให้คู่หมัน้

ของตนเหน็ดเหน่ือยเกินไปไม่ลง

โม่อเีหรนิไม่ได้เข้าร่วมวงชงิอาหาร แต่หยิบผลไม้วิเศษลกูหน่ึงมากัด  

ดดูน�า้ทีอ่ยู่ด้านในทลีะน้อย ทางหนึง่ก็ยังคงคุยกับเสีย่วทนุ

เมือ่ครูก่่อนท่ีจะจากมา นางได้ทิง้เสีย่วทุนไว้ให้แอบฟังอย่างเงยีบๆ

จ�าต้องกล่าวว่าพรสวรรค์นี้ของเสี่ยวทุนมีประโยชน์มากจริงๆ

'...ท่านแม่ อยากจะให้ข้าตามไปหาโอกาสกัดคนผูน้ัน้สกัทหีรอืไม่'  

หลังรายงานเสร็จสิ้น เสี่ยวทุนก็ขอค�าสั่งด้วยท่าทางจริงจังยิ่ง

อย่านึกว่ามันอยู่บนข้อมือของท่านแม่แล้วจะไม่เห็นสายตา 

น่าร�าคาญนั่น

ไม่ต้องแล้ว มีโอกาสพวกเราค่อยเล่นงานเขากลับ โม่อีเหรินไม่รีบ

'อ้อ...' ระบายแค้นแทนท่านแม่ไม่ได้ เสี่ยวทุนก็ผิดหวังอยู่เล็กๆ

ในทะเลสาบมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่

'ไม่มี' เสีย่วทนุลงัเลเลก็น้อย 'แต่ว่าท่านแม่ ข้ามคีวามรู้สกึท่ีแปลกย่ิง 

อยู่ตลอด เหมือนว่ามีบางสิ่งก�าลังจะโผล่ออกมา รู้สึกมาต้ังแต่เข้าใกล้

ทะเลสาบแล้ว'

ตอนนี้ก็ยังรู้สึกเช่นนี้อยู่หรือ

'ประเดี๋ยวมี ประเดี๋ยวไม่มี' ตัวเสี่ยวทุนเองก็ไม่เข้าใจ

โม่อีเหรินสะกิดใจ
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เสีย่วทุนสามารถมองข้ามครอบพลงัใดๆ ก็ตาม ทว่ากลบัความรูส้กึไว 

ต่อความผนัผวนของครอบพลงัอย่างมาก น่ีจะใช่เป็น...ความผันผวนจาก

ทางเข้าแดนสมบัติหรอืไม่

เสี่ยวทุน เจ ้าคอยจับตาดูอยู ่ริมทะเลสาบสักหน่อย หากม ี

ความเคลื่อนไหวอะไรให้บอกข้าทันที

'ได้เลย'

หลงัจบการสือ่สารผ่านญาณวิเศษกับเสีย่วทนุแล้วก็ได้ยินหลงิเซ่าจวนิ

พูดว่า "แดนสมบติัไม่ปรากฏเสยีท ีมคีนร้อนใจย่ิงกว่าพวกเราอกี"

"พวกเราไม่ร้อนใจหรือ" หลงชิงเหยาถามอย่างแปลกใจ

"ไม่"

"เพราะอะไร"

"รออีกไม่นาน พวกเราก็จะมีของอร่อยให้กินแล้ว" อาหารวิเศษ 

ฝีมือโม่อีเหรินกินอย่างไรก็ไม่เบื่อ

"อย่างนี้โม่อีเหรินจะล�าบากมากหรือไม่" แม้ว่าเขาเองจะอยากกิน 

อกีสกัหลายมือ้ก็ตามท.ี..

"เอาวัตถุดิบกับหินวิเศษมา" ไป่หลี่จิงหงเอ่ยขึ้น

"ใช้หญ้าวิเศษเป็นของตอบแทนก็ได้เหมอืนกัน" โม่อเีหรินกล่าวเสริม

หลงิเซ่าจวนิมองคนทัง้สองอย่างหมดค�าพูด "ไป่หลีจ่งิหง ท่านขัดสน 

หนิวิเศษถึงเพียงนัน้เชยีวหรอื"

"อีเหรินชอบ"

"..." ก็ได้ เขาถามผดิคนแล้ว "โม่อเีหรนิ ท่านขดัสนหนิวิเศษถึงเพียงนัน้

เชยีวหรอื"

"ไม่ได้ขดัสนมาก แต่มีมากไว้ก็ด ี ข้ายังมขีองอกีหลายอย่างทีอ่ยากซือ้  
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มหิน�าซ�า้ยังต้องซือ้อาหารว่างมาเลีย้งสตัว์ตวัน้อยของข้าอีกด้วย" นางลบูหวั

เขีย้วเงนิพลางเอ่ย

"วู้..." เขี้ยวเงินส่งเสียงร้องอย่างให้ความร่วมมือยิ่ง

"..." ไม่พูดก็ยังดี พอนางพูดที หลิงเซ่าจวินย่ิงหมดค�าจะกล่าว 

ไปใหญ่ ทว่าเขาก็มองเขีย้วเงนิโดยตลอดด้วยความสงสยัใคร่รู ้ "โม่อเีหรนิ  

สตัว์ตวัน้อยน้ีเป็นสตัว์วิเศษกระมงั"

"ใช่แล้ว"

"เป็นสัตว์วิเศษชนิดใด"

"หมาป่า"

"หมาป่า?!"

ตัวแค่นี้ ดูอย่างไรก็เหมือนลูกสุนัขมากกว่า

คงเพราะสายตาสงสยัของหลงิเซ่าจวินแสดงชดัเกินไป เข้ียวเงินจงึ

ถลงึตาใส่เขา ก่อนจะหันหน้าหนเีพ่ือไม่ให้ย่ิงมองเขาแล้วย่ิงโมโห

"..." เขาถูกสัตว์ตัวน้อยตัวหนึ่งเหยียดหยามเข้าแล้ว

หลงชิงเหยาเองก็สังเกตดูเขี้ยวเงินอย่างละเอียดเช่นกัน มองดู 

ทั้งซ้ายขวาหน้าหลัง

"เป็นหมาป่า" หลงชิงเหยาประกาศความมั่นใจนี้ออกมาทันที

"ท่านรู้ได้อย่างไร" หลิงเซ่าจวินมองไม่ออก

"มีเพียงหมาป่าที่มีขนสีเงิน" หลงชิงเหยาท�าสีหน้าท่าทางมั่นใจ

"..." หลิงเซ่าจวินแทบหงายหลัง

มีวิธีการจ�าแนกชนิดสัตว์วิเศษโดยอาศัยสีขนด้วยหรือ!

โม่อเีหรนิลบูหลงัเข้ียวเงินเบาๆ เพ่ือไม่ให้มนัโมโหจนพ่นพายุหมนุใส่ 

สองคนน้ี จากนัน้ก็ย้ิมตาหยีกล่าวว่า "เข้ียวเงินอย่าโมโห จะดจีะชัว่เขาก็ 
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อายุมากกว่าพวกเรา พวกเราไม่อาจบอกว่าเขาเห็นโลกมาน้อยได้ มโีอกาส 

ค่อยให้พวกเขายลโฉมรปูลกัษณ์อันย่ิงใหญ่น่าเกรงขามของเจ้า ท�าให้เขา

ต้องอ้าปากค้างไปเลย"

เขี้ยวเงินคิดแล้วก็เห็นว่ามีเหตุผล จึงหายโมโหในที่สุด

"คือว่า...โม่อีเหริน ข้าไม่ได้ไม่เชื่อเสียหน่อย" อย่าเส้ียมสอนให้ 

สัตว์ตัวน้อยเห็นข้าเป็นศัตรูสิ

"อย่างนั้นหรือ" โม่อีเหรินมองเขาอย่างคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

หลิงเซ่าจวินเปลี่ยนเรื่องพูดทันควัน "จริงสิโม่อีเหริน ข้าเห็นท่าน 

ท�าเป็นทกุอย่าง แม้แต่ของทีท่�าได้ยากขนาดชาวิเศษ ท่านก็ยังท�าได้อย่าง 

ช�านิช�านาญ ท่านไปเรยีนมาจากทีใ่ดกันแน่"

"ท่านตาสอน และอ่านต�ารา"

"เช่นน้ัน..." หลิงเซ่าจวินยังอยากจะถามอีก โม่อีเหรินกลับพลัน 

ร้องห้าม

"ประเดี๋ยวก่อน"

เสียงของเสี่ยวทุนปรากฏขึ้นในห้วงสมองของโม่อีเหริน

'ท่านแม่ ท่านแม่! มบีางอย่างจะปรากฏตวัแล้ว ท่ีบนผวิทะเลสาบ

ด้านเหนือห่างจากต�าแหน่งเมือ่ครูค่รึง่ลี ้ท่านแม่รีบมาเร็วเข้า!'

ทะเลสาบจงโยวเกิดความผิดปกต ิภาคีผู้ฝึกตนรุดมาถึงเป็นกลุม่แรก 

ตามมาด้วยตระกูลเฟิ่ง ตระกูลหลง จากน้ันก็เป็นตระกูลไป่หล่ี ตระกูล 

เสวียนหมงิ ตระกูลไป๋ ตลอดจนคนอ่ืนๆ

คนทั้งหลายต่างจับตามองผิวทะเลสาบ

บนผิวทะเลสาบสีฟ้าอมเขียวมีระลอกคลื่นปรากฏน้อยๆ เคลื่อนที ่
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อย่างแช่มช้าอ่อนโยนราวกับเป็นชนชั้นสูงผู้สง่างามผู้หนึ่ง

ระลอกคลืน่ยังคงความเบาไว้ตลอด มไิด้รนุแรงขึน้และก็มไิด้หยุดลง

จับตามองอยู่นานเท่าไรก็สุดรู้ เหล่าคลื่นบนผิวทะเลสาบกระจาย 

ออกเป็นระลอกๆ ในสายตาของคนทัง้หลายกลบัคล้ายว่าเหน็ภาพซ้อน

"ข้าตาลายแล้วอย่างนั้นหรือ" มองนานจนตาล้าแล้ว?!

"ดูเหมือนจะไม่ใช่"

ถ้าหากตาของพวกเขาล้าง่ายๆ เช่นนี ้ ท่ีฝึกบ�าเพ็ญมาคงเป็นเร่ืองโกหก

กระมงั

"พวกท่านดูดีๆ ระลอกคลื่นกลายเป็นซ้อนกันหลายชั้น!"

"บนผิวน�้าตรงกลางทะเลสาบ...ดูเหมือนยังมีทะเลสาบอยู่อีก"

"นี่คือ..."

"หรือว่าจะเป็น..."

"แดนสมบัติแรกนภา?!"

ครั้นค�าพูดน้ีถูกกล่าวออกมา คนทั้งหลายก็ย่ิงมองไปท่ีตรงกลาง

ทะเลสาบด้วยสายตาเร่งร้อนกว่าเดิมทันที

หากแต่ผ่านไปอีกครูใ่หญ่ ผวิทะเลสาบก็ยังคงอยู่ในสภาพเช่นน้ัน

ระลอกคลื่นบนผิวทะเลสาบยังคงกระเพ่ือมอย่างเอื่อยๆ ภาพซ้อน 

บนผิวทะเลสาบก็เหมือนเป็นบานกระจกที่สะท้อนภาพระลอกคล่ืน 

ออกมา ซ้อนทับอยู่เหนือผิวทะเลสาบหนึ่งจั้ง บานกระจกไม่ใหญ่ เพียง 

ราวหกฉื่อเจี้ยนฟาง* เท่านั้น

บนผิวทะเลสาบมีไอน�้ารวมตัวเป็นหมอกบางๆ อยู่แต่เดิม ท�าให้ 

บานกระจกย่ิงดเูป็นภาพลวงตามใิช่ของจรงิ แต่กลบัท�าให้ปรากฏการณ์นี ้

* ฉื่อเจี้ยนฟาง หมายถึงตารางฟุต
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ดนู่าตราตรงึย่ิงกว่าเดิม

ประดุจหมอก ประดุจควัน ประดุจฝัน ประหน่ึงมายา เนิ่นนาน 

มิเปลี่ยนแปร...

ในประวัตศิาสตร์ท่ีผ่านมา ไม่มคีรัง้ใดท่ีแดนสมบติัแรกนภาปรากฏข้ึน

ในสภาพเช่นน้ี

ไม่เพียงไม่ชดัเจน มองไม่ออกว่าทางเข้าอยู่ตรงท่ีใด แม้แต่ใช่แดนสมบัติ

จรงิหรอืไม่ก็ยังไม่อาจแน่ใจได้

"เช่นนี้...นับเป็นอะไร" นั่นใช่แดนสมบัติแรกนภาจริงๆ หรือ

โม่อเีหรนิทีม่องดูปรากฏการณ์ประหลาดบนผวิทะเลสาบอยู่เช่นเดยีวกัน

เกิดความรู้สึกน่าพิศวงชนิดหนึ่งขึ้นมา ดูเหมือนว่าควรเข้าไปใกล้กว่านี ้

อกีหน่อย

'ท่านแม่ พุ่งเข้าไป!' เสีย่วทุนตะโกนบอก มนักลบัมาอยู่บนมอืท่านแม่

ตัง้แต่ท่านแม่กับท่านพ่อมาถึงแล้ว 

พุ่งเข้าไปในนั้น?

'อื้ม ข้ารู้สึกได้ว่าด้านหลังนั้นมีบางอย่างอยู่'

โม่อีเหรินจับจูงไป่หลี่จิงหงทันที

ไป่หลีจิ่งหงก้มหน้าลงก็มองเห็นโม่อเีหรนิให้เสีย่วทนุเลือ้ยมาอยู่บน

ข้อมอืเขา

โม่อเีหรนิย้ิมให้เขาเลก็น้อย ก่อนจะถ่ายทอดเสยีงอย่างเงยีบเชยีบ  

"หากพวกเราพลดักัน ท่านพาเสีย่วทนุไปด้วย พวกเราก็จะหากันเจอเร็วข้ึน"

แม้จี้กิเลนคู่จะสามารถสื่อสนองกันและกันได้เช่นกัน แต่อย่างไร 

ก็ไม่สะดวกเท่านางกับเสีย่วทนุสือ่สารกันโดยตรง

มหิน�าซ�า้หากท่ีท่ีไป่หลีจ่งิหงไปมขีองดอียู่ ถึงเสีย่วทุนกับเขาจะไม่รูว่้า 
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คอือะไร อย่างน้อยเสีย่วทนุก็ยังสมัผสัได้ว่าดีหรอืไม่ดี

ต้องรวบรวมเอามา งานล่าสมบัตินี้มอบให้เสี่ยวทุนแล้ว

และยังมอีีกจดุหน่ึงคอืไป่หล่ีจงิหงท�าให้นางไม่อาจวางใจได้ มเีสีย่วทนุ 

อยู่ ต่อให้มใีครคดิจะลอบสงัหารไป่หลีจ่งิหง ก็ไม่มทีางท�าส�าเร็จเป็นอันขาด

"นั่นคือทางเข้า?" ไป่หลี่จิงหงถ่ายทอดเสียงถามกลับมาเช่นกัน

"อาจจะใช่ เสี่ยวทุนรู้สึกได้แค่ว่าข้างในมีบางอย่างอยู่"

"ใช่แดนสมบติัหรอืไม่ ลองดูก็รูแ้ล้ว" ด้านไป่หลีจ่งิหลิวเตรียมส่งคน

เข้าไปดู

โม่อีเหรินเก็บเขี้ยวเงินเข้าแหวนพู่สวรรค์ ก่อนจะจูงไป่หล่ีจิงหง 

เดินขึ้นหน้า

ไป่หลีจิ่งหงเองก็ส่งสญัญาณให้หลงิเซ่าจวินกับหลงชงิเหยาเตรียมตวั

ให้พร้อม

"ไป!" ไป่หลี่จิงหงตะโกน

จากนัน้ไป่หล่ีจงิหงและโม่อเีหรนิก็กระโดดไปบนผวิน�า้พร้อมกัน ทัง้คู่ 

โอบกอดกันไว้แน่นและพุ่งเข้าไปในบานกระจกบนผิวทะเลสาบ

บานกระจกพลันบิดเบี้ยวเล็กน้อย แล้วคนทั้งสองก็หายตัวไป

หลงิเซ่าจวนิ หลงชงิเหยา และชงิอูห๋ยาท่ีด้านหลงัพาคนตามไปทนัที

ชัว่พรบิตาเดยีวคนของภาคผีูฝึ้กตนก็หายลบัไปในบานกระจกทัง้หมด

ไป่หลี่จิงหลิวทั้งโกรธทั้งตกใจ ถูกชิงตัดหน้าไปแล้ว!

"พวกเราไป!"

หากแต่ตระกูลเฟิ่งกับตระกูลหลงเคลื่อนไหวเร็วยิ่งกว่า

คนสามฝ่ายจากสองสามด้านแทบจะพุ่งตัวเข้าปะทะกันบนผวิทะเลสาบ 

คนท่ีด้านหลงันกึว่าคนทัง้สามฝ่ายจะเริม่ตกัีน ผลคอื...ใครจะไปท�าเรือ่งโง่เง่า
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ถึงเพียงนัน้กันเล่า

เวลานี้การเข้าแดนสมบัติต่างหากที่เป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด

ด้วยเหตุน้ีคนทัง้สามฝ่ายจงึต่างเจ้าเบยีดข้า ข้าเบยีดเจ้า ผูม้พีลงัยุทธ์สงู

สามารถกระแทกผูอ้ืน่ให้พ้นทางได้ ผูม้พีลงัยทุธ์ต�า่ถูกกระแทกออกแล้วก็ต้อง 

ว่ิงไล่ตามเข้าไป

หากโม่อเีหรนิมองเหน็ภาพเหตุการณ์นี ้ จะต้องพูดว่า 'หมดท่าสิน้ด'ี 

อย่างแน่นอน

ทว่าคนทียั่งไม่ได้เข้าไปไม่มใีครมแีก่ใจมาคดิเช่นนัน้ ตระกูลเสวียนหมงิ 

กับตระกูลไป๋ก็พุ่งตัวตามหลงัคนจากสามฝ่ายไปเช่นกัน

ที่ด้านหลังมีผู้ฝึกตนไร้สังกัดโขยงหนึ่งตามไปอีก

ซ�้ายังมีคนจับปลาในน�้าขุ่นพุ่งตัวปะปนไปกับขบวนของกลุ่มอ�านาจ 

ต่างๆ โดยเฉพาะหลงัจากมคีนค้นพบว่า...

"บานกระจกเล็กลงเรื่อยๆ แล้ว!"

"ไม่ได้การ รีบพุ่งเข้าไปเร็ว!"

"ไปๆๆๆๆ"

ครัน้เข้าไปกันครบแปดร้อยสิบคน บานกระจกกห็ายวบัไปในฉบัพลนั  

คนทีแ่ปดร้อยสบิเอด็พุ่งมาเจออากาศ...ตวัถล�าเลยไปและตกลงในทะเลสาบ

บานกระจกหายวับไปไม่เหลอืร่องรอย ประหน่ึงว่าไม่เคยปรากฏข้ึน 

มาก่อน

บนผิวทะเลสาบยังคงมีหมอกบางๆ ลอยฟุ้งเช่นเดิม

สี่ด้านทะเลสาบจงโยวในจุดท่ีไกลออกไป ผู้ท่ีมีพลังยุทธ์ลึกล�้า 

ไม่อาจหยั่งไม่กี่คนมองเห็นภาพเหตุการณ์นี้แล้วก็มีท่าทีต่างๆ กันไป

บ้างเลิกคิ้ว บ้างขมวดคิ้ว บ้างยิ้ม บ้างเห็นใจยิ่ง
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สรุปคือคราวน้ีมีคนเข้าแดนสมบัติเต็มจ�านวนแล้ว ผู้ที่ผิดหวัง 

เชิญรอไปอีกแปดสิบเอ็ดปีแล้วกัน

หลงับานกระจก ไอน�า้ลอยอบอวล ชืน้เสยีจนคล้ายว่าจะให้เสือ้ผ้าชืน้ 

ไปด้วย ต่อจากนั้นก็มีแสงจ้าสาดมาอีก เกิดความรู้สึกไร้น�้าหนัก ก่อนที่ 

โม่อเีหรนิจะตกลงบนพ้ืนหญ้าแห่งหน่ึง

โม่อีเหรินมองไปรอบๆ ทันที

ไป่หลี่จิงหงหายไปแล้ว คิดว่าคงจะถูกแดนสมบัติจับแยกกันแล้ว

โม่อีเหรินมิได้ต่ืนตระหนกเสียเท่าไร นางร้องเรียกในใจขึ้นก่อน  

เสี่ยวทุน

รออยู่ครู่หนึ่งถึงจะมีการตอบกลับจากเสี่ยวทุน 'ท่านแม่'

เจ้ากับไป่หลี่จิงหงยังดีอยู่หรือไม่

'ท่านพ่อกับข้าล้วนสบายดี เพียงแต่...ท่ีนีเ่ย็นย่ิงนกั! ท่านแม่อยู่ทีใ่ด'

บนทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง ยังไม่รู้เลยว่าเป็นที่ใด

โม่อเีหรนิตอบพลางตรวจดจูีกิ้เลนตวัเมยี การสนองตอบ...ค่อนไป 

ทางเหนือ

ประโยคต่อมาของเสีย่วทนุเป็นไปตามทีคิ่ด 'ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่ 

อยู่ค่อนไปทางใต้'

ส่วนระยะห่างที่แน่นอนนั้น...ไม่รู้

'ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่อยู่คนเดยีวต้องระวัง ปล่อยเข้ียวเงนิออกมา  

พวกข้าจะมุง่หน้าไปหาท่านแม่'

พวกเจ้าก็ต้องระวังเช่นกัน

'แน่นอน'
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พอรูว่้าเสีย่วทุนกับไป่หลีจ่งิหงไม่เป็นอะไร โม่อีเหรินก็วางใจแล้ว ทว่า 

นางยังไม่รบียืนข้ึนตอนน้ี กลบัพลกิแผ่นหญ้าออก ตรวจดดูนิท่ีข้างใต้

สดีนิเป็นสนี�า้ตาลเข้ม อดุมสมบรูณ์ยิง่ รอบๆ น่าจะไม่ได้มแีต่ทุ่งหญ้า 

ผนืนี้

โม่อีเหรินยืนขึ้น แล้วปล่อยเขี้ยวเงินออกมา

"นี่คือที่ใด" เขี้ยวเงินถามด้วยความสงสัย

"ข้างในแดนสมบัติแรกนภา" โม่อีเหรินบอกเล่าสถานการณ์ให ้

เขีย้วเงนิฟังเลก็น้อย

เขี้ยวเงินเอ่ยรับรองทันที "โม่อีเหรินไม่ต้องกลัว ข้าจะปกป้องท่าน"

"ข้าก็จะปกป้องเจ้าเช่นกัน" โม่อีเหรินยิ้มพลางออกเดินไปข้างหน้า

เขี้ยวเงินนั่งอยู่บนบ่าโม่อีเหริน มองเห็นว่ารอบข้างล้วนมีแต่หญ้า  

มองดดู้านบนก็เป็นท้องฟ้าท่ีมสีอีอกขาว เข้ียวเงนิรู้สกึโดยสญัชาตญาณ 

ของสตัว์วิเศษว่าสถานทีแ่ห่งนีม้อีะไรไม่ชอบมาพากล

ด้านโม่อีเหรินนั้นแตกตื่นดีใจที่ได้ค้นพบหญ้าวิเศษชั้นดีอย่าง 

หญ้าหวนคนืและหญ้าหยินนลิเป็นจ�านวนมากอยู่ตามรายทาง หยิบท่ีตกัยา 

อันเล็กออกมาท�าการเก็บและย้ายที่ปลูกทันที

จากนั้นก็เดินหน้าต่อ

หนึ่งชั่วยามให้หลัง นางยังคงอยู่บนทุ่งหญ้าอันสุดลูกหูลูกตานี้

"ในแดนสมบัติก็มีค่ายกลลวงตาเหมือนกันหรือ..." โม่อีเหริน 

หยุดฝีเท้าลง ก่อนจะเอ่ยพึมพ�า

เวลานี้นางคิดถึงเสี่ยวทุนเป็นพิเศษ ก้อนหินน้อยก้อนนั้นก็ไม่เลว

เหมือนกัน ทว่าตอนนี้พึ่งตนเองไปก่อนแล้วกัน

โม่อีเหรินมองรอบข้างอย่างละเอียด ค้นพบว่าหญ้าที่เห็นล้วนมี
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ลักษณะเหมือนกันทุกกระเบียดน้ิว มิหน�าซ�้านอกจากหญ้าก็ดูเหมือนว่า 

จะไม่มสีิง่อืน่ใดอกีเลย

โม่อีเหรินเดินต่อไปอีกหน่อย พ้ืนดินท่ีเท้าเหยียบก็พลันมีจุดหน่ึง 

ที่อ่อนนุ่มเป็นพิเศษ

"เอ๊ะ?" โม่อีเหรินนั่งลง แหวกหญ้าออก...

ดนิทีด้่านล่างของหญ้าหาใช่ดินสนี�า้ตาลเข้มเหมือนท่ีเห็นเมือ่ครู่น้ีไม่ 

แต่เป็นหินสเีขยีว...ไม่ส ิแม้จะดูเหมอืนก้อนหิน แต่หาใช่ก้อนหนิไม่

โม่อีเหรินย่ืนมือไปกดดู มันอ่อนนุ่ม มีความเหนียวของดิน ทั้งยัง

ละเอยีดราวกับผงแป้ง เมือ่รวมเข้าด้วยกันก็ราวกับเป็นทรายเน้ือละเอยีด 

สเีขยีวก้อนหนึง่ ดโูดยรวมแล้วกลบัเหมอืนหน้าหินสเีขียว

นี่คืออะไรกัน

เข้ียวเงินเองก็ดมมันด้วยความสงสัย ซ�้ายังย่ืนกรงเล็บไปแตะมัน 

เลก็น้อย "โม่อเีหรนิ ดินนีม้ไีอวิเศษ!"

โม่อีเหรินงันไป ก่อนจะก�าดินเขียวข้ึนมาก�าหนึ่งและใช้พลังปฐม

สัมผัสดู

ไอวิเศษอนัเข้มข้นอดัแน่นกลุม่หน่ึงซมึตามฝ่ามอืเข้ามาในร่างกายนาง

แม้จะไม่รู้ว่าคืออะไร แต่ก็แปลกประหลาดยิ่ง

โม่อเีหรนิมองดดิูนก้อนน้ีอย่างละเอยีดอกีครัง้ พลนัมองเหน็ท่ีใต้หญ้า

แต่ละพุ่มมีหญ้าต้นเล็กๆ ท่ีสีเหมือนไม้ซ่อนอยู่หนึ่งต้น ดูไม่สะดุดตา 

อย่างทีส่ดุ เหมอืนสขีองหญ้าทีเ่ห่ียวแห้งแล้วอย่างย่ิง หากแต่...

เป็นหญ้าพลังชีวิตช�าระวิญญาณ!

หญ้าพลังชีวิตช�าระวิญญาณถึงกับขึ้นอยู่ในสถานที่เช่นนี้?!

โม่อีเหรินค้นหาบริเวณรอบๆ อย่างละเอียดอีกครั้งทันที
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บนดนิเขยีวก้อนเลก็ๆ ขนาดราวห้าผงิฟางหมี*่ ก็หาเจอถึงห้าต้นแล้ว

หรอืว่าดนิก้อนนีจ้ะเป็นปัจจยัส�าคัญในการเพาะเลีย้งหญ้าพลังชวิีต

ช�าระวิญญาณ

อืม ไม่ว่าใช่หรือไม่ใช่ ดินนี้ก็ควรค่าแก่การศึกษายิ่ง

โม่อีเหรินตัดสินใจเก็บดินสีเขียวก้อนนี้กับดินสีน�้าตาลที่อยู่ติดกัน 

ตลอดจนหญ้าที่ขึ้นอยู่ไปทั้งหมด

ทว่านางใช้ที่ตักยาขุดหญ้าพลังชีวิตช�าระวิญญาณออกมาสามต้น 

แล้วเก็บพวกมนัลงในกล่องหยกพิเศษแยกกนัก่อน เช่นนีถ้้าขณะย้ายดนิ 

เกิดปัญหาอะไรก็ไม่ต้องเป็นกังวล เนือ่งจากมหีญ้าวเิศษส�าหรบัช่วยท่านพ่อ

ของไป่หลีจ่งิหงแล้ว

ต่อจากนั้นนางถึงค่อยวัดดูความลึกที่รากของหญ้าฝังลงดิน หลังรู้

คร่าวๆ แล้วโม่อีเหรนิก็นกึคิด

พ้ืนดนิขนาดราวสบิลีฟ่างหมี*่* ท้ังก้อนหายวับไปกับตา โม่อเีหรนิเองก็

พลนัหายตวัไปจากทุง่หญ้าผนืน้ีด้วยเช่นกัน

นี่คือ...การส่งตัว?

หลงัจากหายวิงเวียนตาลาย โม่อเีหรนิก็รบีก้มหน้าลงมองจีกิ้เลนตัวเมยี

ตรงหน้าอกเป็นอันดับแรก

ทิศทางที่มีการสนองตอบยังคงเป็นทางเหนือ ทว่าเบนไปจากเดิม

หน่อยๆ

ยังดทีีไ่ม่ได้ถูกส่งไปไกลเกินไป เขีย้วเงินเองก็ยังเกาะอยู่บนบ่านาง

อย่างด ีมไิด้พลดัหลงกันไป

* ผิงฟางหมี่ หมายถึงตารางเมตร

** ลี่ฟางหมี่ หมายถึงลูกบาศก์เมตร
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คราวนี้โม่อีเหรินถึงค่อยวางใจลงได้เล็กน้อย เริ่มตรวจดูรอบข้าง  

ค้นพบว่านี่เป็นป่าเขียวชอุ่มผืนหนึ่ง

และนาง...ก็ก�าลังอยู่ภายในโพรงต้นไม้

...ปลายทางของการส่งตัวช่างพิลึกกึกกือโดยแท้!

มกีลางท้องฟ้า มทีุง่หญ้า คราวนีเ้ป็นโพรงต้นไม้ ซ�า้ไป่หลีจ่งิหงยังถูก 

ส่งตวัไปยังสถานท่ีทีม่แีต่หมิะน�า้แขง็อีก

โม่อเีหรนิสะทกสะท้อนใจอยู่ชัว่ครู่ ก่อนจะคลานออกมาจากโพรงต้นไม้ 

แล้วมองดรูอบๆ...

มีคน!

โม่อเีหรนิหลบเข้าหลังต้นไม้ อ�าพรางกลิน่อาย พร้อมทัง้เปลีย่นสขีอง 

ชดุปีกสวรรค์อกีเลก็น้อยในทันใด

...ขอบคุณท่านตากับท่านตาเหยี่ยน!

เงาร่างทีคุ่น้เคยสายหน่ึงปรากฏขึน้ในครรลองสายตาของโม่อเีหรนิ

อย่างเชื่องช้า

ผูม้าฝีเท้าเบาย่ิง ดคูล้ายเดนิเหนิปกต ิแต่สหีน้ากลบัระมดัระวังย่ิง 

ญาณวิเศษกับสายตาคอยสอดส่องรอบข้างไม่หยุด ยันต์ถ่ายทอดเสียง 

ทีก่�าอยู่ในมอืมเีสยีงลอดออกมา "จงิเทา เจ้าอยู่ทีใ่ด"

"น่าจะ...ทางตะวันตก รอบๆ มีแต่ต้นไม้ ขณะนี้ยังไม่เจอผู้ใด"

"มีเจ้าแค่คนเดียว?"

"อืม"

"เมือ่ก่อนล้วนแต่ถูกส่งตวัไปทีเ่ดยีวกันสามคนห้าคน คราวน้ีเห็นที 

ทุกคนคงจะถูกส่งไปคนละท่ีกันหมด มหิน�าซ�า้ยังล้วนอยู่เพียงล�าพังอกีด้วย..."

"จิงหลิว จะมาสมทบกันก่อนหรือไม่" สภาพการณ์คราวนี้ออกจะ
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แปลกอยู่สกัหน่อยจรงิๆ

"เจ้าอยู่ค่อนข้างไกลจากข้า แต่อยู่ใกล้กับคนตระกูลเสวียนหมิง 

มากกว่า เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะอยู่ในป่าแห่งเดียวกับเจ้า เจ้า 

อยู่คนเดียวต้องระวังหน่อย ให้เดินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อยๆ  

ถ้าเจอคนตระกูลเสวยีนหมงิก็ให้เคลือ่นไหวด้วยกัน แต่ถ้าเจอกับคนอืน่ๆ... 

ไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจ จดัการตามทีพ่วกเราได้หารอืกันไว้ได้เลย"

"ข้ารูแ้ล้ว" ไป่หลีจ่งิเทาเก็บยนัต์ถ่ายทอดเสยีงลง จากนัน้ก็ออกเดนิไป 

ทางตะวันออกเฉยีงเหนอื

เข้ียวเงนิ ระวังอย่าเผลอส่งเสยีงออกมา พวกเราจะเล่นสะกดรอยตาม 

กันแล้ว โม่อเีหรนิถ่ายทอดเสยีงบอก

เขี้ยวเงินพยักหน้า

โม่อเีหรนิเดินตามหลงัไป่หลีจ่งิเทาไปโดยรักษาระยะห่างไว้ช่วงหนึง่

ไม่ถึงครึง่ชัว่ยาม ไป่หลีจ่งิเทาก็ได้เจอกับคนตระกูลเสวียนหมงิสีค่น 

ทีเ่ร่งรบีเดนิมาด้วยท่าทางลนลาน

"คุณชายสี่?!"

ในห้าคนจากตระกูลไป่หลี ่ ไป่หลีจ่งิเทาอยู่ในล�าดบัท่ีสี ่คนทีรู่จ้กักันด ี

จงึจะเรยีกขานด้วยล�าดับอย่างให้เกียรติ

"พวกท่านเป็นอย่างไรบ้าง" แต่ละคนหน้าตามอมแมม ซ�า้ชดุวเิศษ 

ก็เสยีหาย ดสูภาพทุลกัทุเลโดยแท้

"พวกข้าเจอเข้ากับเถาวัลย์พันลี้"

"พวกท่านไปแหย่เถาวัลย์พันลี้เข้า?"

"มิใช่ พวกข้าสี่คนถูกส่งตัวไปคนละท่ีกัน แต่อยู่ใกล้กันมาก ทว่า 

กลับคิดไม่ถึงว่าจะอยู่ในอาณาเขตของเถาวัลย์พันลี้ พอพวกข้าเริ่มเก็บ 
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หญ้าวิเศษก็ถูกโจมตีแล้ว" คนตระกูลเสวียนหมงิตอบ

ถูกโจมตี พวกเขาได้แต่หนีเอาชีวิตรอด

แม้การโจมตจีากเถาวัลย์พันลีจ้ะไม่ถึงข้ันเอาชวิีตในทันท ีแต่เถาวัลย์ 

พันลีเ้ถาหนึง่สามารถเลือ้ยออกมาได้อย่างน้อยก็เป็นพันลี ้ ย่ิงมชีวิีตอยู่มานาน 

ก็ย่ิงมอีาณาเขตใหญ่ อยากจะเอาชวิีตรอดก็ย่ิงยากล�าบาก

อาวธุมคีมธรรมดาท�าอะไรเถาวลัย์พันลีไ้ม่ได้ อย่างน้อยก็ต้องเป็น

อาวุธเวท

นอกจากน้ีเถาวัลย์พันลี้ยังมีความทนทานต่อการโจมตีด้วยไฟอยู่

ระดับหนึ่ง มิใช่สิ่งที่ใช้ไฟเผาก็สามารถท�าให้ตายได้

เว้นแต่ว่าเป้าหมายการโจมตจีะตายลง มเิช่นนัน้เถาวัลย์พันลีก็้จะ 

ไม่หยุดโจมตี

"พวกข้าสี่คนล�าบากมากกว่าจะหนีออกมาได้ ทว่า..."

"ทว่าอะไร"

"ไม่ทราบว่าคุณชายสี่มีวิธีรับมือกับเถาวัลย์พันลี้หรือไม่"

"พวกท่านคิดจะท�าอะไร" เพ่ิงจะหนีออกมาได้ ตอนนี้ยังคิดจะ 

กลับไปอีก?

"พวกข้า..." คนตระกลูเสวยีนหมิงพจิารณาเลก็น้อย ก่อนตดัสินใจ 

ตอบตามตรง "ขณะพวกข้าถูกโจมตีได้มองเห็นหินก้อนใหญ่ก้อนหน่ึง 

อยู่ตรงส่วนรากของเถาวลัย์พันลี ้ ในหินก้อนใหญ่ดเูหมอืนจะม.ี..น�า้นมวิเศษ 

เนือ่งจากอยู่ห่างเกินไป พวกข้าจงึไม่อาจแน่ใจในอายุ"

"น�้านมวิเศษ? มีมากหรือ" ไป่หลี่จิงเทาชักจะสนใจแล้ว

น�้านมวิเศษท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่างน้อยต้องมีอายุร้อยปี 

ขึน้ไป ไอวิเศษและความบรสิทุธ์ิทีแ่ฝงอยู่ในน�า้นมวิเศษไม่ว่าจะน�ามาสกัด 
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เพ่ือยกระดบัพลงัยุทธ์หรอืน�ามาใช้รกัษาอาการบาดเจบ็ก็ล้วนเป็นสิง่มหศัจรรย์

ทีไ่ม่อาจได้มาครอบครอง

"มีอย่างน้อยห้าหยด"

"อืม..." ควรค่าแก่การกลับไปเสี่ยง

น่าเสยีดายทีเ่ขาไม่มเีชือ้ไฟอศัจรรย์ มเิช่นนัน้เขาก็ไม่กลวัเถาวลัย์พันลี้ 

แล้ว ทว่าเขามอีาวุธเวท มีชดุวิเศษป้องกันกาย ยันไว้หน่ึงเค่อน่าจะไม่มปัีญหา

"เวลาหนึง่เค่อ ท่านรบัหน้าท่ีไปน�าน�า้นมวิเศษมา พวกท่านสามคน

กับข้าเบี่ยงเบนความสนใจของเถาวัลย์พันลี้ หลังครบหน่ึงเค่อ พวกเรา 

ต้องล่าถอยทันที ท�าได้หรอืไม่"

"ได้" คนตระกูลเสวียนหมิงทั้งสี่ต่างตอบตกลง

"เช่นนั้นเถาวัลย์พันลี้อยู่ที่ใด"

"ทางน้ี เชิญคุณชายสี่ตามพวกข้ามา" คนตระกูลเสวียนหมิง 

พาไป่หลี่จิงเทาเดินกลับไปทางเดิมทันที

โม่อเีหรนิกับเข้ียวเงนิสบตากันแวบหนึง่ แล้วตามไปอย่างเงียบเชยีบ

น�้านมวิเศษเป็นของดี หากมีอายุพันปีข้ึนไปก็ย่ิงดีไปใหญ่ อีกทั้ง 

ทางท่ีดีขอให้มีหลายๆ หยด จะได้ให้ไป่หลี่จิงหง ท่านตา และพ่ีใหญ่ 

พ่ีเลก็ด้วย

ส่วนเถาวัลย์พันลี้...ก็เป็นของดีเหมือนกัน

เถาวัลย์พันลีท่ี้ยังไม่ม ี 'ววัิฒนาการ' ใช้อาวุธเวทก็เล่นงานได้แล้ว ทว่า 

ถ้าเป็นเถาวัลย์พันลี้ท่ีมีวิวัฒนาการแล้ว กลับมีเพียงต้องครอบครอง 

เชือ้ไฟอศัจรรย์หรอืไม่ก็อาวุธวิเศษชนิดพิเศษถึงจะมหีนทางล่าถอยออกมา

ได้อย่างครบสามสบิสอง

"เงื่อนไขที่เถาวัลย์พันลี้จะมีวิวัฒนาการ..." หาได้ไม่ง่ายเลย...
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"โม่อีเหริน ดินสีเขียวที่พิลึกพิลั่นนั่น?" เขี้ยวเงินพูดขึ้น

"ดินสีเขียว?" ให้ปลูกเถาวัลย์พันลี้ไว้ในนั้นอย่างนั้นหรือ

โม่อีเหรินถูกความคิดของตนเองท�าให้อึ้งงันไป

เขี้ยวเงินกลับกระเหี้ยนกระหือรือ

"โม่อเีหรนิ พวกเราไปหาเถาวัลย์นัน่กันก่อน! ไปทางน้ีเร็วกว่า! บนิไป"

เขี้ยวเงินบอกทาง โม่อีเหรินได้แต่ต้อง...บินไปแล้ว

"คุณชายสี่ มาถึงแล้ว เดินไปอีกหน่อยก็จะอยู่ในอาณาเขตของ 

เถาวัลย์พันลี"้ คนตระกูลเสวียนหมงิหยุดฝีเท้า มองรอบๆ อย่างระวังตัวแจ

ไป่หลี่จิงเทาเองก็มองส�ารวจดูเช่นกัน

ต้นไม้ขึน้อยู่หนาแน่น ก่ิงใบงอกงาม ย่ิงบนก่ิงและล�าต้นของต้นไม้ 

ทีเ่หน็อยู่ถัดไปทางด้านหน้าย่ิงมเีถาวัลย์เลือ้ยพันอยู่อย่างเห็นได้ชดั

ดูคล้ายธรรมดา อันที่จริงกลับล้วนเป็นเถาของเถาวัลย์พันลี้

นี่แสดงว่าต้ังแต่ตรงน้ีไปจะเป็นอาณาเขตของเถาวัลย์พันล้ีแล้ว  

ก็เหมอืนกับการทีส่ตัว์วเิศษทิง้กลิน่อายไว้ในเขตแดนท่ีอยู่เพ่ือไม่ให้มใีคร

บกุรกุเข้าไปตามอ�าเภอใจ

"ตรงน้ีห่างจากก้อนหนิท่ีพวกท่านบอกมากหรอืไม่ สามารถไปถึงได้ใน

หนึง่เค่อหรอืไม่"

คนตระกูลเสวียนหมงิสบตากันแวบหน่ึง "น่าจะได้ ทว่าต้องห้ามถูก

เถาวัลย์พันลีพั้นตวั"

"เช่นนัน้ก็ท�าตามแผน พวกท่านสามคนคุ้มกันเขาเดนิไปก่อน ข้าจะ

เตรยีมพร้อมอยูข้่างหลงั หากเจอกับการโจมตี พวกท่านก็สูพ้ลางหนพีลาง 

ข้าจะลองขวางเถาวัลย์พันลีเ้อาไว้"
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เดมิทไีป่หลีจ่งิเทาเดนิน�าหน้าจะเป็นการดีทีสุ่ด เขาสามารถใช้อาวุธเวท 

สูใ้ห้เถาวลัย์พันล้ีถอยไปได้ จากน้ันก็หนีน�าไปก่อน ให้คนท้ังสีต่ามหลงัเขา  

เช่นนีจ้ะเรว็กว่า

หากแต่แม้ตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงจะเป็นพันธมิตรกัน  

ก็มิได้หมายความว่าจะสามารถฝากข้างหลังไว้กับอีกฝ่ายได้ นั่นเป็น 

การกระท�าอนัรนหาทีต่าย

ไป่หลี่จิงเทาพูดอะไร อีกสี่คนก็ให้ความร่วมมือ จะอย่างไรเขาก็มี 

พลงัยุทธ์สงู ฐานะก็สงู สีค่นจากตระกูลเสวียนหมงิเป็นแค่ลกูหลานสายรอง 

ของตระกูล ไม่นับว่าเป็นบุคคลใหญ่โตอะไร ดังนัน้คนท้ังส่ีจงึมิได้พูดอะไร

ให้มากความ เดินน�าเข้าอาณาเขตของเถาวัลย์พันลี้ตามค�าบอกของ 

ไป่หลีจ่งิเทา

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้ท�าสัญญากันก่อน แต่ถ้าคร้ังน้ีสามารถ 

เอาน�า้นมวิเศษมาได้อย่างราบรืน่ ไป่หลีจ่งิเทาก็คงจะต้องให้พวกเขาด้วย  

มเิช่นนัน้หากพวกเขากลบัไปพูดเรือ่งน้ีท่ีตระกูล ไป่หลีจ่งิเทาก็ไม่ได้ประโยชน์ 

เสยีเท่าไร

คนทั้งสี่คิดเช่นนี้ จึงเดินน�าหน้าด้วยความเร็วสูงสุดอย่างวางใจย่ิง  

ทางหน่ึงก็ยังไม่ลมืระวังเถาวัลย์พันลีไ้ปด้วย

ผลคือปลอดภัยมาตลอดทาง

แม้เถาวัลย์พันลีจ้ะมคีวามเคลือ่นไหวผดิปกตอิยู่บ้าง แต่กลับไม่ได้

โจมตพีวกเขา

แม้ทัง้สีค่นจากตระกูลเสวียนหมงิจะรูส้กึแปลกใจ แต่ก็รู้สกึเช่นกันว่า 

ครัง้น้ีโชคดย่ิีง ไม่ถูกโจมตีก็ดีแล้ว

อดใจปล่อยหญ้าวิเศษตามทางไป หินท่ีถูกเถาวลัย์พันลีพั้นรอบก็อยู่ 
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ตรงหน้า...

ขณะไป่หลี่จิงเทามองเห็นก้อนหิน กลับหยุดลงอย่างฉับพลัน

เถาวัลย์พันลี้ท่ีเห็นมาตลอดทางน้ีล้วนเป็นสีเขียว แต่เหตุใดที่พัน 

ก้อนหนิอยู่กลบัมสีภาพแห้งเห่ียว...ไม่ใช่ส ิ ไม่ใช่แห้งเหีย่ว มนัเปลีย่นสไีป 

ต่างหาก

"รบีไป!" ไป่หลีจ่งิเทาตัดสนิใจอย่างเฉยีบขาด เขาตะโกนลัน่ข้ึนมา 

แล้วตนเองก็ว่ิงตะบงึน�าหน้าออกจากทีน่ี่

หากแต่เถาวัลย์พันลี้ล้อมอยู่ด้านหลังพวกเขา อาวุธเวทในมือ 

ไป่หลี่จิงเทาถูกปาออกไปทันที

ตูม!

แม้เถาวัลย์พันลี้จะถูกระเบิดท�าให้ต้องผงะถอยไปเล็กน้อย แต่ก็ 

หาได้ล่าถอยไม่ กลบัเลือ้ยสวบสาบมารวมตวักัน เหน็ได้ชดัว่ามากขึน้ทกุที  

ล้อมซ้ายขวาหน้าหลงัเอาไว้หมดแล้ว

"คุณชายสี่ นี่มันเรื่องอะไรกัน"

สี่คนจากตระกูลเสวียนหมิงและไป่หลี่จิงเทาหันหลังชนกัน

"เถาวัลย์พันลี้มีวิวัฒนาการแล้ว" ไป่หลี่จิงเทามีสีหน้าเคร่งเครียด

"วิวัฒนาการ?!" คนทั้งสี่อึ้งงัน

แม้จะจ�าแนกววัิฒนาการไม่ออก แต่พวกเขากลบัรู้ดีว่าเถาวัลย์พันลี้ 

หลงัจากมวิีวัฒนาการจะกระหายเลอืดข้ึน อนัตรายมากกว่าก่อนมวิีวัฒนาการ

เป็นร้อยเท่า หรอืถึงขนาดมากกว่าน้ันอีก

คนทั้งสี่ต่างหน้าซีด

"น�าอาวุธเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกท่านออกมา หากสามารถ 

แยกกันหนไีปคนละทางได้ก็หน ีหนอีอกไปได้แล้วให้พยายามมุง่หน้าไป 



75อ๋ินเชียนอวี่

ทางตะวนัออกเฉยีงเหนือ" พร้อมกับท่ีพูด ไป่หลีจ่งิเทาก็โจมตีเถาวลัย์พันลี ้

ทีพุ่่งเข้าหาจนผงะถอยไปอีกครัง้

"รีบหนี!"

ไป่หลีจ่งิเทาตะโกนบอกอกีครัง้ ก่อนคนทัง้ห้าจะพุ่งตวัออกข้างนอก

พร้อมกัน

ทว่าเถาวลัย์พันล้ีหลงัมวีวัิฒนาการกลับมพีลงัโจมตแีละความแข็งแกร่ง

ต่างจากก่อนหน้าน้ีเป็นคนละเรือ่ง

การโจมตีของสีค่นจากตระกูลเสวียนหมงิไม่อาจท�าให้เถาวลัย์พันลี้

ถอยไปได้โดยส้ินเชงิ จงึถูกพันรดัแทบจะทันที

"อ๊าก! ช่วยด้วย..."

แม้อาวุธเวทของไป่หล่ีจงิเทาจะสามารถท�าให้เถาวลัย์พันลีผ้งะถอยไปได้ 

แต่กลบัไม่อาจสร้างความเสยีหายใดๆ ให้แก่มนัได้เลย ซ�า้พอถูกโจมตมีา 

จนต้องถอย เถาวัลย์พันลีก้ลบัย่ิงตอบโต้เขารนุแรงข้ึนกว่าเดมิ

หากมใิช่ชดุวเิศษบนตวัเขามพีลงัป้องกันมากพอ กอปรกับหลบหลกี 

ได้เหมาะสม ไป่หลีจ่งิเทาคงถูกเถาวัลย์พันลีท้�าให้บาดเจ็บไปนานแล้ว

ทว่าตอนนี้เหลือเขาเพียงคนเดียว เพ่ือรักษาชีวิตไว้ ไป่หล่ีจิงเทา 

จงึไม่แอบซ่อนอีก น�าอสนีม่วงออกมาโยนใส่เถาวัลย์พันล้ี

ตูม!

"ซี้ด..."

เถาวลัย์พันลีที้ข่วางอยู่เบือ้งหน้าไป่หลีจ่งิเทาส่งเสยีงร้องประหลาด

ออกมา เถานับไม่ถ้วนถูกระเบิดกระจุย ไป่หลี่จิงเทาฉวยโอกาสหนี

เนื่องจากถูกระเบิด เถาวัลย์พันลี้จึงคลั่งขึ้นมาแล้ว มันย่ืนเถา 

นบัไม่ถ้วนออกไปกลางอากาศในชัว่พรบิตา ขณะเดยีวกันก็กระชากต้นไม้
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ลงมา ไป่หลีจ่งิเทาเพ่ิงจะเหนิกายหนีได้เพียงหนึง่จัง้ก็ถูกเถาหนึง่พันข้อเท้า

เถาหนึ่งท�าส�าเร็จ เถาอื่นๆ ก็ตามมาพันไว้ทันที

เวลาเดียวกันน้ีเถาที่รัดคนทั้งสี่จากตระกูลเสวียนหมิงไว้อยู่ก็แทง

เข้าไปในร่างของพวกเขา ดูดร่างพวกเขาจนแห้งในพริบตา

แม้แต่จะกรดีร้องก็ยังไม่ทัน คนทัง้สีจ่ากตระกูลเสวยีนหมงิกลายเป็น 

ซากแห้งคาท่ี ส่วนเถาท่ีล้อมรอบพวกเขาก็ค่อยๆ เปลีย่นเป็นสีแดง

ไป่หลีจ่งิเทาตกใจ เหว่ียงอาวุธเวทบนมอืออกไปทันท ี เถาวัลย์ถูกโจมตี

จนผงะถอยไปอกีครัง้

ไป่หลีจ่งิเทาลุกขึน้ออกว่ิงตะบงึอกีครัง้ เถาวัลย์สแีดงไล่ตามไปตดิๆ 

ไป่หลีจ่งิเทาสูพ้ลางหนีพลาง

ถึงแม้จะหนีมาได้อีกสองสามก้าว แต่ยังคงหนีมิพ้นอาณาเขต 

ของเถาวัลย์พันลี้ อสนีม่วงก็ดันมีแค่หนึ่งเดียว ไป่หลี่จิงเทาฝืนรักษา 

ความเยือกเย็นไว้ท่ามกลางความสบัสนหวาดหว่ัน เมือ่ค้นพบว่าอาวธุเวท 

ท�าได้เพียงโจมตใีห้เถาวัลย์พันลีผ้งะถอย แต่ไม่อาจท�าลายมนัได้ เขาจงึ

เปลีย่นมาเริม่โยนยันต์อัคคี ยันต์อสนท้ัีงหมดทีม่ใีนตวัใส่มนัแทน

ยันต์อัคคีและยันต์อสนีช่วยชิงเวลาพักหายใจมาให้ไป่หลี่จิงเทา 

ได้เล็กน้อย พร้อมทั้งยังท�าให้เถาวัลย์สีแดงโจมตีได้ช้าลง

ไป่หลีจ่งิเทาดใีจ อาศัยจงัหวะท�าท่าจะเหนิกายจากไปอกีครัง้ กลบั

คดิไม่ถึงว่าจะมีปลายเถาวัลย์เถาหนึง่ย่ืนออกมาจากข้างใต้พ้ืน ทะลผุ่าน 

ชดุวิเศษ แทงเข้าท่ีขาซ้ายของเขา

"อึก!"

ไป่หลี่จิงเทาเจ็บปวด รู ้สึกเพียงว่าขาซ้ายเหมือนถูกอะไรดูดไป  

เจ็บปวดรวดร้าวจนท�าให้เขาต้องร้องลั่นออกมาอย่างสุดกลั้น
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"อ๊าก!"

เขาต้องตายแล้วอย่างนั้นหรือ เขาไม่ยอม!

ในช่วงเวลาคับขัน เปลวเพลิงสีส้มสายหนึ่งก็ลอยมาเผาก่ิงเถาน้ัน

อย่างรวดเรว็

เงาคนสายหน่ึงลอยมาพร้อมกนั ใช้มอืข้างหน่ึงช้อนตวัไป่หลีจ่งิเทา

ขึน้มา วางเปลวเพลงิสส้ีมไว้ใต้เท้า แล้วขีอ่คัคีหนีไปอย่างฉับไว!

เถาวัลย์พันลี้อยากไล่ตามเพียงไรก็ติดที่ความร้อนของเปลวเพลิง 

ท�าได้เพียงมองเหยื่อหนีไป 'ตาปริบๆ'

ไม่มีอาหารแล้ว...

เถาวัลย์พันลี้เลื้อยกรูสวบสาบกลับไปยังบริเวณก้อนหิน มองเห็น 

ซากแห้งทัง้สีท่ี่อยู่บนพ้ืนก็เฆีย่นตไีม่ยัง้ราวกับระบายความโกรธแค้นก็มปิาน
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เน่ืองจากการเฆี่ยนตีอย่างโหดเหี้ยม ซากแห้งจึงกลายเป็นผุยผง 

ในพริบตา

ฟู่...

เมื่อลมหอบหนึ่งพัดมาก็ฟุ้งกระจาย

หากแต่เถาวัลย์ยังคงฟาดไม่หยุด...จนเสือ้ผ้าของซากแห้งไม่เหลอืซาก 

ผ่านไปครูใ่หญ่ก็เหมอืนว่าระบายแค้นจบแล้ว ถึงได้เลือ้ยกลบัไปท่ีก้อนหิน

และหลังจากฟาดเสร็จ สีแดงเลือดของเถาวัลย์พันล้ีก็หายไป 

เปลี่ยนกลับมาเป็นสีเขียวอมเหลืองตามเดิม

ไอวิเศษบนตัวของสีค่นนัน้เพียงพอให้เถาวัลย์พันลีกิ้นอิม่แค่หน่ึงมือ้

เท่าน้ัน พอย่อยแล้วก็หมดไป สจีงึเปลีย่นกลบัมา

เวลานี้เองโม่อีเหรินท่ีหลบอยู่ด้านหนึ่งก็มองเขี้ยวเงินปราดหนึ่ง

อย่างเงียบๆ

34
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เถาวัลย์พันลี้โหดร้ายมากจริงๆ

โหดร้ายยิ่งนัก

เขี้ยวเงินเองก็เห็นด้วยอย่างเงียบๆ

ทว่ายังคงต้องเอาน�้านมวิเศษ ดังนั้นโม่อีเหรินจึงเดินออกมา

ครั้นเถาวัลย์มองเหน็โม่อีเหริน กเ็ลือ้ยบิดมาถึงเบื้องหน้าโมอ่ีเหริน  

ซ�า้ยังถซู้ายถูขวากับมอืของโม่อเีหรนิ แสดงความเป็นมติรและการออดอ้อน

ท่าทางน่ารักน่าชังน้ี อันที่จริงเป็นคนละเถากับท่ีมีท่าทางโหดร้าย 

กระหายเลอืดเมือ่ครูน้ี่กระมงั

เขี้ยวเงินเหยียดหยามที่มันพยายามท�าตัวน่ารัก จึงย่ืนเท้าหน้าไป

สะกิดมนั

เถาวัลย์นั้นยังบิดตัวแสร้งท�าหลบเลี่ยงด้วยความขวยเขินอีกด้วย

ขวยเขิน? โม่อีเหรินหน้าด�าทะมึน

เขีย้วเงนิทนเล่นต่อไปไม่ไหวแล้ว รูส้กึว่าน่ีเป็นการลดเชาวน์ปัญญา

ของตนเอง ด้วยเหตุน้ีจงึเก็บเท้าหน้ากลบัมา ก่อนบนิไปทาง 'ผงมนุษย์'

เข้ียวเงนิเก็บพวกชดุวเิศษ กระเป๋าวเิศษอะไรกลบัไปด้วยท้ังหมด หลงั 

โม่อเีหรนิดแูล้วทีม่ปีระโยชน์ก็เก็บไว้ ท่ีไม่มปีระโยชน์ก็น�าไปขายแลกหนิวิเศษ

นี่เป็นการรับรู้ที่สัตว์ทั้งสองพัฒนาออกมาร่วมกันหลังจากเสี่ยวทุน

ปล้นคนตระกูลไป่หลี่ อีกทั้งยังถือโอกาสเดินเล่นท่ัวคลังสมบัติของผู้อื่น 

และกวาดข้าวของกลบัมาจ�านวนมาก แล้วโม่อเีหรินชมเชยเป็นการใหญ่

เมือ่คราวก่อน

การรบัรู้น้ันก็คือ...ทุกอย่างท่ีเป็นของมค่ีา ห้ามผ่านเลยไปเป็นอนัขาด

เมื่อน�ากลับมา โม่อีเหรินจะยินดียิ่ง

โม่อีเหรินยินดี พวกมันก็ดีใจ
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เพราะฉะนั้นงานนี้จะต้องส่งเสริมให้รุ่งเรืองให้ได้

เมื่อได้พบเซิ่นคราวหน้าก็ต้องห้ามลืมบอกมันด้วย

ด้วยเหตนุีข้ณะทีโ่ม่อีเหรนิไม่รูตั้ว เสีย่วทนุกับเขีย้วเงนิก็ได้เผลอเกิด

แนวโน้ม...ทีจ่ะกลายเป็นโจรแล้ว

ด้านเถาวัลย์พันลี้ก�าลังม้วนพันมือนาง...นี่เป็นถิ่นของเสี่ยวทุน

โชคดีท่ีตอนนี้เสี่ยวทุนไม่อยู่ มิเช่นนั้นจะต้องเกิดการแข่งหวดเถา

ปะทะฟาดหางขึ้นตรงนี้อย่างแน่นอน

ใครจะเป็นฝ่ายชนะ ขณะนี้ยังไม่อาจรู้ได้

ทว่าเถาวัลย์พันลี้ดึงมือนางไปหาน�้านมวิเศษ แล้วชี้มันแสดง 

ความหมายว่า...มอบให้ท่าน

เหตุใดเถาวัลย์พันลี้ถึงเป็นมิตรต่อโม่อีเหรินถึงเพียงนี้

เดมิทีขณะโม่อเีหรนิกับเขีย้วเงินปรากฏตวัในตอนแรก เถาวัลย์พันลี้

อยากจะโจมตีย่ิง แต่ไม่รู ้เพราะอะไรมันกลับรู ้สึกว่าบนตัวโม่อีเหริน 

ให้ความรู้สึกที่มันชอบอย่างมาก แต่ก็มีกลิ่นอายท่ีท�าให้มันเกรงกลัว 

โดยสญัชาตญาณด้วยเช่นกัน ท�าให้มนัไม่กล้าบงัอาจท�าอะไร

ต่อมาโม่อเีหรนิน�าดนิสีเขียวออกมาเล็กน้อย เถาวัลย์พันลีก็้กลนืลงไป

ทนัที

แค่ดนิเขียวหยิบมอืเล็กๆ ก็ท�าให้เถาวัลย์พันล้ีมกีารเปลีย่นแปลงไปใน

ทางทีด่ข้ึีน หรอืท่ีเรยีกว่า 'วิวัฒนาการ' ได้ทันที

หลังจากนั้นคนน่าร�าคาญก็มาถึง เถาวัลย์พันลี้เข้าสู่สภาวะต่อสู้ 

ในทนัใด จนกระท่ังสูช้นะถึงได้กลบัมาอยู่เบือ้งหน้าโม่อเีหริน แสร้งท�าตวั 

ว่านอนสอนง่ายเพ่ือเอาใจ

เถาวัลย์พันลีที้เ่กิดสตปัิญญาข้ึนมาเลก็น้อยแล้วคดิโดยสญัชาตญาณว่า
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ติดตามนางมีเน้ือให้กิน...อา ไม่ใช่สิ ต้องเป็นติดตามนาง 'มีดินให้กิน'  

ต่างหาก

"เจ้าไม่ต้องการหรือ" โม่อีเหรินถาม

พอมองดูดีๆ  น�า้นมวิเศษน้ีถึงกับมอีายุร่วมหมืน่ปี แม้เถาวลัย์พันลี้ 

จะไม่อาจกินหรอืใช้มนัได้โดยตรง แต่การท่ีมนี�า้นมวิเศษอยู่ ไอวเิศษโดยรอบ 

ก็จะเตม็เป่ียมกว่าทีอ่ื่น มผีลดีต่อเถาวัลย์พันลี้

เถาวัลย์พันลี้บิดตัวใส่โม่อีเหรินอีกครั้ง ยังคงชี้น�้านมวิเศษอีกทั้ง 

ดึงมือนาง

"ก็ได้ ขอบใจ" โม่อเีหรนิพูดกับมนั จากน้ันก็มองก้อนหินก้อนน้ัน นึกคดิ 

เลก็น้อย ก่อนจะย่ืนมอืไปแตะ เก็บหินท้ังก้อนเข้าไปไว้ในแหวนพู่สวรรค์

ก้อนหินหายไป เถาวัลย์พันลีท้ีเ่ดิมทเีกาะอยู่บนน้ันก็ตกลงพ้ืนทนัที

จากท่ีมคีวามสงูระดบัมอืโม่อเีหรนิ เถาวลัย์กลบัลดไปอยู่แค่ระดับเข่า 

ในชัว่พรบิตา ซ�า้ยังบดิตัวไปมา ท่าทางไม่เข้าใจว่าเหตใุดถึงได้เตีย้ลง

ทว่าไม่เป็นไร มนัสามารถยืดตวัให้สงูข้ึนมาถึงมอืโม่อเีหรินเพ่ือจะถูไถ 

ต่อได้

เวลานี้เองเขี้ยวเงินก็บินกลับมา

"ข้าจะไปแล้ว" โม่อีเหรินพูดกับเถาวัลย์พันลี้

เถาวัลย์พันลี้ชะงักงันอยู่บนมือโม่อีเหริน

โม่อเีหรนิลูบมนั "เจ้าต้องระวัง ซ่อนตวัให้ด ีอย่าออกมาให้เหน็ส่งเดช  

มเิช่นน้ันเกิดเจอกับคนท่ีมเีชือ้ไฟอศัจรรย์เข้า เจ้าจะเสยีเปรียบยิง่ เข้าใจ 

หรอืไม่"

ไป่หลีจ่งิเทานับว่าดวงยังไม่ถึงฆาต ถูกไป่หลีจ่งิหลนัช่วยไว้ได้พอด ี

ในขณะหน้าสิว่หน้าขวาน และในตวัของไป่หลีจ่งิหลนัก็มเีชือ้ไฟอศัจรรย์... 
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เปลวเพลงิสส้ีมน้ันคืออัคนีส้มกระมงั!

เถาวัลย์พันลี้ในตอนน้ียังไม่มีความสามารถพอจะต่อกรกับเชื้อไฟ

อศัจรรย์ เว้นแต่ว่ามนัจะมวิีวัฒนาการอีกครัง้

ประหนึง่รูว่้านางจะไปแล้ว เถาวัลย์พันลีจ้งึม้วนพันมอืนาง ดงึนางไว้ 

ไม่ยอมปล่อย

"ข้าไม่อาจอยู่ทีน่ีไ่ปตลอดได้ ยงัต้องไปตามหาคนอกี เจ้าเป็นเดก็ดี 

ปล่อยข้าเถอะ"

เถาวลัย์พันลีบ้ดิตวั ดงึนาง แล้วก็บดิตวัอกี โม่อเีหรนิดงึมนัออก มนั 

ไม่กล้าพันรดัอกี แต่พอโม่อเีหรนิก้าวเดนิหนึง่ก้าว มนัก็ตามนางมาตดิๆ พอ 

นางวิง่สองก้าว มนัก็ตามนางต่ออย่างไม่ลดละ

โม่อเีหรนิจงึหยุดลง มองมนัอย่างจนใจอยู่เลก็น้อย นางสามารถฟัง 

ทีเ่หล่าสตัว์วิเศษพูดเข้าใจ แต่นางไม่เข้าใจท่ีพืชพูด นางเพียงแค่เดาออก 

อย่างกล้อมแกล้มว่าเถาวัลย์พันล้ีไม่อยากให้นางไป แต่นางไม่ไปไม่ได้นีน่า  

นางไม่อยากถูกขงัอยู่ท่ีนีต่อนท่ีแดนสมบัติปิดลง

มหิน�าซ�า้นางยังต้องไปหาไป่หลีจ่งิหงกับเสีย่วทนุด้วย นีเ่ป็นเร่ืองใหญ่

ร่างของเถาวัลย์พันลีบ้ดิแล้วบดิอกี ทัง้ยังขยับมาขยับไปเหมอืนว่า

เป็นกังวลท�าอะไรไม่ถูก ผลคือเกือบจะมัดตนเองเป็นปมแล้ว สุดท้าย 

มันก็เลื้อยมาเกาะมือของโม่อีเหรินไว้ ก่อนจะเจาะน้ิวของโม่อีเหรินแล้ว 

ดดูเลอืดไปหยดหน่ึงเสยีเลย...

โม่อีเหรินตะลึงงัน

เขี้ยวเงินพุ่งตัวมาทันที ครั้นจะซัดดาบวายุออกไป...ตัวกลับถูก 

โม่อเีหรนิคว้าไปกอด

"เดี๋ยวก่อนเขี้ยวเงิน มันไม่ได้จะโจมตีข้า"



83อ๋ินเชียนอวี่

เขี้ยวเงินมองดูดีๆ...แค่เลือดหยดเดียวเท่านั้น

เขี้ยวเงินหรี่ตาลง คราวนี้ถึงได้รั้งรอดูทีท่าก่อน

เถาวัลย์พันลี้พลันเริ่มบิดตัวอย่างรุนแรง ถอยหลังออกห่างจาก 

โม่อีเหรินเล็กน้อย แล้วถึงส่งเสียงร้องไห้เหมือนเด็กทารกออกมา

"แงๆ..."

บนตัวของเถาวัลย์พันลี้มีแสงเพลิงสีม่วงอ่อนปรากฏขึ้นมา

"แงๆๆ..."

เถาวัลย์พันลี้ยังไม่หยุดร้อง เหมือนว่าถูกไฟเผาผลาญ ผิวสีเขียว 

บนตวัของมนัเริม่กะเทาะออกทีละนิด ต่อจากน้ันใบสเีขยีวบนตัวมนัก็ค่อยๆ 

แห้งเห่ียว อกีท้ังค่อยๆ มยีอดอ่อนงอกขึน้มาใหม่

ดูเหมือนเชื่องช้า อันที่จริงกลับเป็นการเปล่ียนแปลงในเวลา 

เพียงไม่กี่อึดใจ

จากน้ันก็มีภาพเหตุการณ์แบบเดียวกันปรากฏซ�้าอีกสองครั้ง  

เสียงร้องไห้ถึงค่อยๆ เบาลงแล้วเงียบไป

การเปลี่ยนแปลงของเถาวัลย์พันลี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตวัเถาทีป่รากฏข้ึนใหม่มขีนาดเรยีวข้ึน ผวิชัน้นอกเกลีย้งเกลาและ 

มสีเีขยีวสดราวกับมรีศัมแีสงสม่ีวงอ่อนฉาบอยู่ชัน้หนึง่ ดไูปแล้วท้ังงดงาม 

ทัง้ชุม่ฉ�า่มนัเงา

แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากเถาวัลย์ที่ดูเหี่ยวแห้งมอมแมมก่อนหน้านี้

ทว่าท่ามกลางก่ิงเถาสเีขยีวดูเหมอืนจะมแีกนกลางสดี�าอยู่เส้นหนึง่ 

เส้นเลก็ย่ิง หากไม่ใช่เพราะโม่อเีหรนิมองดอูย่างละเอยีด ก็มองออกได้ไม่ง่าย

เลยจรงิๆ

เถาวัลย์พันลี้ดีใจมาก
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"เจ้า...เจ้านาย..." เสียงเล็กๆ อ้อแอ้เหมือนทารกหญิงพลันดังขึ้น 

ในอากาศ

โม่อีเหรินนิ่งงันไป

เถาวัลย์พันลี้คืบคลานมาตรงหน้านาง

"เจ้านาย ข้าน่ามองหรือไม่" มันเอ่ยพลางหมุนตัวให้ดูอีกด้วย

"..." โม่อเีหรนิพูดไม่ออก เถาวัลย์ต้นหน่ึงถามนางว่ามนัน่ามองหรอืไม่  

นางจะตอบอย่างไรดี

"เจ้านายๆ ข้าไปกับท่านได้แล้ว อย่าทิ้งข้าเอาไว้" เถาวัลย์พูดต่อ

หากไม่ได้ยินเสียง ไม่ว่าใครก็จะมองเห็นเพียงเถาวัลย์ต้นหนึ่ง 

บิดไปบิดมาเหมือนก�าลังวางท่ายั่วยวน

เขีย้วเงนิยกเท้าหน้าข้ึนมา พินิจพิจารณาว่ามนัสามารถใช้เท้าเหยียบ 

ได้หรอืไม่

"เจ้ามวิีวฒันาการอกีแล้ว?" โม่อเีหรนิได้สตกิลบัมาในท่ีสดุ นางคาดเดา

โดยดจูากความเปลีย่นแปลงของเถาวัลย์

"ใช่แล้ว ข้าร้ายกาจขึน้แล้ว" เถาวลัย์ภูมอิกภูมใิจย่ิง ก่อนจะส�าทับ

อย่างกระดากใจอกีว่า "แต่ว่าความงามได้มาจากเจ้านายล้วนๆ ขอบคณุ 

เจ้านาย..."

โม่อีเหรินท�าสีหน้าสนเท่ห์

เถาวัลย์พันลี้จึงเริ่มเล่าเรื่องของตนเองให้นางฟัง

ท่ีแท้มนัก็ไม่ใช่ 'เถาวัลย์พันลี'้ แต่กลายเป็น 'เถาวัลย์เฉาพันล้ี' แล้ว

แม้จะต่างกันแค่ค�าเดียว แต่หากกล่าวถึงสติปัญญา กล่าวถึง 

พลงัโจมตแีละพลงัป้องกัน กล่าวถึงความสามารถในการเตบิโต นัน่กลบั

แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน
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เถาวัลย์พันลีเ้ป็นพืชพ้ืนถ่ิน ขึน้อยู่ในสถานท่ีท่ีมไีอวิเศษเข้มข้น เมือ่ 

ได้รบัการหล่อเลีย้งมาเป็นพันปีก็จะค่อยๆ เกิดสติปัญญา ส�าหรับพืชพรรณ 

แล้ว พลงัโจมตขีองมนัไม่นับว่าแก่กล้า แต่พลงัป้องกนัยังนบัว่าไม่เลว มนั 

มีความอ่อนโยนตามนิสัยธรรมชาติของพืชและความได้เปรียบของพืช

ประเภทเถาวลัย์ มนัไม่โจมตีส่งเดช และขณะเดียวกันก่ิงเถาก็งอกใหม่ได้

ส�าหรบัมนุษย์แล้ว สิง่ทีม่ค่ีาท่ีสดุของมนัคือเมลด็สามารถใช้ท�ายาได้  

เป็นสมุนไพรวิเศษที่มีฤทธ์ิช่วยฟื้นฟูพลังวิเศษและรักษาอาการบาดเจ็บ 

ได้อย่างดเีย่ียม

ทว่าเถาวัลย์เฉาพันลี้คือเถาวัลย์พันลี้ท่ีกลายพันธุ์ไปหลังจาก 

มวีวิฒันาการ การกลายพันธ์ุท�านองนีม้คีวามเป็นไปได้ต�า่มาก และก็พบเห็น

ได้น้อยมากเช่นกัน

กล่าวง่ายๆ ก็คือเมื่อกลายพันธุ์เป็นเถาวัลย์เฉาพันลี้ นิสัยจะ 

เปลีย่นจากอ่อนโยนเป็นดรุ้าย ไม่เพียงเปลีย่นจากกินพืชมากินเน้ือ ยังจะเป็น

ฝ่ายหาเนือ้มาแปรสภาพเป็นพลงังานของตนเองเพ่ือเร่งการเตบิโตให้เรว็ขึน้

อกีด้วย

เมลด็พันธ์ุของเถาวัลย์เฉาพันลีส้ามารถใช้ท�ายาได้เหมอืนกัน...แต่เป็น

ยาพิษ ยาพิษทีใ่ส่เมลด็เถาวัลย์เฉาพันล้ีลงไปเสรมิ ยามหลอมออกมาจะได้ 

พิษท่ีมฤีทธ์ิร้ายแรงข้ึนอีกเท่าทวี

เถาวัลย์เฉาพันลี้ต้นนี้เริ่มมีวิวัฒนาการเนื่องจากกินดินสีเขียว 

อันมพีลงัชีวิตเตม็เป่ียมเข้าไป ต่อจากน้ันก็ดดูเลอืดเป็นอาหารอกีทนัที...

เลอืดเนือ้ทีเ่ป่ียมด้วยไอวิเศษของผูฝึ้กบ�าเพ็ญก็เป็นของบ�ารงุชัน้เย่ียมส�าหรบั

สตัว์วิเศษและพืชวิเศษเช่นกัน

ทว่ามนัเพ่ิงจะมวีวัิฒนาการกดู็ดพลงัคนไปสีค่น จากนัน้ยังดดูเลอืด
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ของโม่อีเหรนิไปอีกหยดหนึง่ เถาวัลย์ทัง้ต้นเท่ากับได้ผ่านการช�าระชพีจร

เปลีย่นไขกระดกูอย่างไรอย่างน้ัน

เถาวัลย์บอกกับนางว่า "เลือดของเจ้านายเป็นของดี ต้องระวัง 

อย่าให้ถูกสิ่งอื่นกินเข้า"

"..." โม่อเีหรนิไม่อยากกลายเป็นพระถังซ�าจัง๋ท่ีทุกผูทุ้กคนจ้องจะกิน

แม้แต่นดิเดยีว

สรุปคือพูดถึงมาตรงนี้ เถาวัลย์เองก็ไม่รู้สาเหตุเช่นกัน รู้เพียงว่า 

เลอืดของเจ้านายร้อนจนแผดเผามนัท้ังตวั แล้วเลือดของเจ้านายก็ท�าให้มนั 

ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกครั้ง แผดเผา แล้วฟื้นคืนชีพ แผดเผาอีก จนในท่ีสุด 

ก็หยุดทีฟ้ื่นคนืชพี...แล้วมนัก็กลายมามสีภาพเย่ียงนี้

มนัรูเ้พียงว่าพลงัชวิีตของมนัในตอนนีไ้ม่ธรรมดา ต่อให้ถูกฟันเป็น 

ร้อยแปดท่อน ก็สามารถคืนชพีได้ในชัว่พรบิตา

นอกจากน้ีพิษของมันก็ไม่ธรรมดาเช่นกัน สามารถฆ่าคนได้อย่าง

ง่ายดาย

มันยินดีและภาคภูมิใจยิ่ง รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์มาก

โม่อีเหรินฟังแล้วก็หมดค�าจะกล่าว

นีค่อืประวติัววิฒันาการและการกลายพันธ์ุอนัเลอะเทอะเลือ่นเป้ือน

ของเถาวัลย์ต้นหนึ่ง?

มหิน�าซ�า้นิสยัก็เหน็ได้ชดัว่าเปลีย่นเป็นโหดร้ายทารุณจริงๆ เอะอะ 

ก็พูดเรือ่งฆ่าฟัน!

"เจ้านาย พวกเรามีพันธสัญญากันแล้ว! ท่านจะท้ิงข้าไว้ไม่ได้" 

เถาวัลย์เฉาพันลี้ยังไม่ลืมความตั้งใจเดิมที่ท�าให้มันดูดเลือดไปหยดหนึ่ง

โม่อีเหรินมองมัน
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มิใช่นางดูถูกพืช แต่นางไม่เคยคิดเลยจริงๆ ว่าจะพาเถาวัลย์ท่ี  

'ขดตัวแล้วก็ยังเป็นก้อนใหญ่' เช่นนี้เดินทางไปด้วย!

"เจ้านายๆ อย่าท้ิงข้าไว้..." พอเห็นเจ้านายยังไม่ตอบ มันก็เร่ิม 

แสร้งท�าท่าทางน่าสงสาร

"..." เห็นทีจะไม่ใช่แค่นสิยัเปลีย่นเป็นโหดร้าย แต่ยังเจ้าเล่ห์ข้ึนด้วย

โม่อเีหรนิมองมนัโดยตลอด มองจนมนัเริม่ไม่กล้าพูดอะไรอกี และก็

ค่อยๆ ไม่กล้าบดิตัวส่งเดช ก่ิงเถาท่ีเดิมทียืดตรงแหน็วบดัน้ีก�าลังงอลง

"เจ้านาย..." เถาวัลย์เฉาพันลี้ท�าอะไรไม่ถูกยิ่ง

"เหตุใดถึงยอมรับข้าเป็นเจ้านาย"

"เจ้านายดีต่อข้า มิหน�าซ�้าอยู่ที่นี่ก็โดดเดี่ยวเดียวดายย่ิง..." เร่ืองที ่

มีวิวัฒนาการเป็นเถาวัลย์เฉาพันลี้เป็นเรื่องบังเอิญอย่างจริงแท้แน่นอน  

มนัเพียงแค่อยากจะติดตามนาง

"เจ้าอยากตดิตามโม่อเีหรนิก็ต้องเชือ่ฟังโม่อเีหรนิ ไม่มคี�าสัง่ก็ห้าม

เคลื่อนไหวส่งเดช และก็ห้ามเผยสภาพเถาวัลย์เฉาพันล้ีตามอ�าเภอใจ  

ท�าได้หรอืไม่" เข้ียวเงินถาม

"ข้าจะเชือ่ฟังเจ้านายอย่างว่านอนสอนง่าย" เถาวัลย์เฉาพันลีต้อบทันที

โม่อีเหรินสามารถรับรู้ถึงความจริงใจของเถาวัลย์เฉาพันลี้ได้จาก 

การสื่อสนองผ่านพันธสัญญานายบ่าว

แม้มันจะโหดร้ายอยู่สักนิด เจ้าเล่ห์อยู่สักหน่อย แต่ธาตุแท้ยังคง 

ใสซ่ือบรสิทุธ์ิ มหิน�าซ�า้มนัเป็นฝ่ายยอมรบัเจ้านายเอง จงึมสีญัชาตญาณ 

เชือ่ฟังและจงรักภักดีต่อโม่อเีหรนิ

"ก็ได้ เช่นนัน้พวกเราไปด้วยกัน" โม่อเีหรนิตดัสนิใจรบัมนัไว้ ทว่ายังมี

ปัญหาท่ีต้องแก้อยู่ "หากแต่เจ้าตัวโตปานนี ้ข้าจะพาเจ้าไปด้วยได้อย่างไร"
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"เจ้านายโปรดรอสักครู่"

พูดจบเถาวัลย์เฉาพันลี้ก็พลันเริ่มตัวเล็กลง ตัวหดจนกลายเป็น 

ของสีเขียวอ่อนที่มีลักษณะเหมือนแถบไหมเส้นหน่ึง ซ�้ายังออกมาจาก 

ร่างจรงิด้วย

ร่างจริงมีขนาดเล็ก สูงเพียงราวหนึ่งฉื่อ แต่รากของมันเป็นสีด�า  

แทงลงในดนิก้อนหน่ึง ตวัเถากลายเป็นสม่ีวง ใบเป็นสเีขียว...เป็นรูปลกัษณ์ 

ทีพ่ลิกึสิน้ดี

ส่วนก่ิงก้านใบอะไรที่โอบพันอยู่บนต้นไม้ก็ถูกตัดขาดจากร่างไป 

หมดแล้ว

"เจ้านาย ได้โปรดเก็บสิ่งนี้เอาไว้ด้วย" แถบไหมดันร่างหลักไปทาง

โม่อีเหริน

"เจ้าท�าเช่นนี้ไม่เป็นไรหรือ"

"เจ้านาย นี่เป็นความสามารถอันเป็นพรสวรรค์ของข้า ข้าสามารถ 

แยกร่างได้นบัไม่ถ้วน ขอเพียงร่างหลกัยังอยู่ ก็ยังสามารถคืนชพีได้เสมอ  

ไม่ว่าจะแปลงเป็นก่ีร่าง ความสามารถของแต่ละร่างก็ล้วนไม่ต่างกัน  

มหิน�าซ�า้ยังสามารถเปลีย่นขนาดเปล่ียนรปูร่างเปลีย่นสไีด้อกีด้วย" แถบไหม

พูดอย่างร่าเรงิ

"เช่นนั้นพวกนั้น..." เถาวัลย์ถูกตัดขาดไปตั้งมากถึงเพียงนั้น?

"นั่นเป็นลูกหลานของข้า"

"..." ลูก...หลาน?!

ก็ได้ พืชแค่มเีมลด็พันธ์ุก็สามารถงอกออกมาได้ตลอด พืชต้นหนึง่

สามารถผลติเมลด็พันธ์ุได้จ�านวนมากย่ิง ต้องเยือกเย็นเข้าไว้

จะว่าไปแล้ว ความสามารถแปลงร่างและแยกร่างได้นีก็้ไม่เลวอย่างย่ิง
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"พวกมนัยังเลก็เกินไป ทิง้ไว้ทีน่ีใ่ห้ค่อยๆ เตบิโต หากมคีวามจ�าเป็น

ค่อยเรยีกพวกมนัออกมาช่วย"

ช่วย? โม่อีเหรินสีหน้าเปล่งประกาย

"เช่นนั้นตอนนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่าในป่านี้มีคนอยู่เท่าไร"

"เจ้านาย ช่วยตัง้ชือ่ให้ข้าก่อนได้หรอืไม่" แถบไหมร้องขออย่างขวยเขิน 

อยู่เลก็น้อย

"เสี่ยวเถิง" โม่อีเหรินพูดอย่างรวดเร็วฉับไว

แถบไหม...เสี่ยวเถิงดีใจ

"เจ้านายรอประเด๋ียว เสี่ยวเถิงจะถามดูเดี๋ยวนี้" เส่ียวเถิงบิดตัว 

เล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยรายงาน "มีมากย่ิง ทว่าล้วนกระจัดกระจายกัน  

บ้างก�าลังเก็บหญ้าวิเศษ บ้างก�าลังสู้กับสัตว์วิเศษ บ้างก�าลังหาเส้นทาง  

บ้างเจอคนอืน่แล้วต่อสูกั้น บ้างก็รวมตัวเดินไปด้วยกัน"

"เช่นนัน้มคีนทีแ่ต่งกายเหมอืนกับสีค่นน้ันหรือเหมอืนกับคนท่ีหนไีป

เมือ่ครูน้ี่บ้างหรอืไม่"

"มี" เสี่ยวเถิงตอบเสร็จก็เสริมอีกว่า "เจ้านาย อันท่ีจริงหญ้าวิเศษ 

ทีพ่วกเขาขดุได้ตอนน้ีล้วนไม่นับว่าดนัีก หากเจ้านายอยากได้หญ้าวิเศษชัน้ด ี

เสีย่วเถิงสามารถน�าทางได้"

ในป่าเขาแห่งนี้ มันนับได้ว่าเป็นลูกพี่ใหญ่เชียวนะ

ต่อให้มีพืชที่มีสติปัญญาอยู่อีก ก็ไม่มีที่อยู่มานานกว่ามัน

"เรือ่งหญ้าวเิศษเอาไว้ทหีลงั พวกเราไปแกล้งคนกันก่อน" โม่อเีหริน 

เก็บร่างจรงิของเสีย่วเถิง ต้ังใจวางมนัไว้ด้วยกันกับก้อนหนิโดยเฉพาะ ซ�า้

ญาณวิเศษยังมองเห็น 'เสีย่วเถิง' ยืดร่างพันก้อนหนิไว้รอบแล้วรอบเล่าด้วย

ความเบกิบานใจ จากนัน้ก็...นอนหลบั
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"แกล้งคน?" เสี่ยวเถิงฉงนสงสัย มันจัดแจงกระโดดข้ึนบ่าซ้ายของ 

โม่อเีหรนิแล้วผกูตนเองเป็นปมรปูหกูระต่าย...ปลอมตวัเป็นเคร่ืองประดบั

"ไม่ว่าดหีรอืไม่ ขอเพียงเป็นของล�า้ค่าก็จะไม่ยอมให้พวกเขาได้ไป"  

โม่อเีหรนิพูดพร้อมย้ิมตาหยี

หลังถามทิศทางจากเสี่ยวเถิงแล้ว ก็เริ่มออกสร้างความเสียหาย 

โดยไล่ตัง้แต่บรเิวณใกล้ๆ

พร้อมกันนัน้ยังถือโอกาสบอกเสีย่วทุนด้วยว่านางจะเล่นสนกุอยู่ในป่า

เสยีหน่อยแล้วถึงค่อยไปสมทบกับมนั ให้มนัคุ้มครองท่านพ่อให้ดี

ด้วยเหตุนี้เสี่ยวทุนจึงมองเห็นภูเขาน�้าแข็งบนหน้าของท่านพ่อ 

มีชั้นน�้าแข็งหนาขึ้นอีกร้อยเท่า...ทว่านางไม่ได้เห็น

เวลาต่อมาจวบจนถึงเวลากลางคืน คนของตระกูลไป่หลี่และ 

ตระกูลเสวียนหมิงต่างก็เคราะห์ร้ายไปตามๆ กัน

อุตส่าห์ได้เจอรงัราชนีิผึง้ มหิน�าซ�า้เหล่าผึง้วิเศษก็ไม่อยู่ในรงั เป็นโอกาส

ชัน้เย่ียมทีจ่ะเกบ็นมผึง้วิเศษ...ผลคอืจู่ๆ  เหล่าผึง้วิเศษก็กลบัมา คนในท่ีน้ัน 

ถูกต่อยจนทัง้หัวปดูบวม ได้แต่หนีเอาชวิีตรอดไว้ก่อน

บังเอิญพบผลเพลิงชาด แม้จะมีสัตว์วิเศษเฝ้าพิทักษ์อยู่ แต่ล่อให ้

พ้นทางก็ใช้ได้แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นย่ิง...แต ่

ใครเลยจะรูว่้าสตัว์วิเศษทีเ่ฝ้าพิทกัษ์จะมอียู่ถึงสองตวั ผูท้ีอ่ยากเก็บผลไม้ 

ถูกสตัว์วิเศษพ่นไฟท้ังสองตัวว่ิงกวดในทนัที

ซ�า้พอโชคดไีด้เจอสัตว์วิเศษสองตวัก�าลงัต่อสู้กันอยู่พอดบิพอด ีคดิจะ

ฉวยโอกาสลอบเด็ดหญ้าวิเศษ ผลกลบักลายเป็นถูกสัตว์วิเศษท้ังสองพบเหน็

เข้า จงึถูกกระทบืแบนคาที.่..พวกด้านข้างท่ียังจดจ้องอยู่จงึรบีเผ่นหนไีป
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อกีทัง้พอจบัปลาวิเศษอยู่รมิแม่น�า้กลบัถูกจระเข้วิเศษจบักินเป็นอาหาร

เสยีเอง

ไม่ง่ายเลยกว่าจะฆ่ามงักรน�า้พันปีทีบ่าดเจบ็สาหัสตวัหนึง่จนตายได้

แล้วคิดจะเก็บเอามาเป็นวัตถุดิบ ผลคือเจอกับอริเก่าของมังกรน�้าพันปี 

ทีต่ัง้ใจมาแก้แค้น จงึถูกฆ่าตายเพราะฝ่ายนัน้คิดว่าเป็นพวกเดยีวกับศตัรู

มบีางคนพักผ่อนอยูใ่นป่า กลบัโชคร้ายได้เจอกับแมงมมุหน้ามนษุย์ 

ผลคอืได้ลงไปอยู่ในท้องของมนั

ไหนจะยังมคีนตระกูลไป่หลีท่ี่เจอกับคนจากภาคผู้ีฝึกตนจงึต้องการ

จะแย่งชิงหญ้าวิเศษ ตระกูลเสวียนหมิงมาช่วยเสริมทัพ สู้กันไปสู้กันมา 

กลบัหลงเข้าไปในอาณาเขตเถาวัลย์พิษพอดี ทกุคนจงึล้วนถูกเถาวัลย์พิษ

ไล่กวด

และยังมคีนทีบ่งัเอญิได้สดุยอดของวิเศษมา แต่กลบัถูกคนเหน็เข้า 

ด้วยเหตนุีจ้งึถูกฆ่าชงิของไป...

เหตุการณ์ต่างๆ นานาเกิดขึน้ในป่าแถบน้ีอย่างไม่ขาดสาย ท�าเอา

ทัง้คนท้ังสตัว์ว่ิงวุ่นชลุมนุไปหมด

จวบจนตกกลางคนื คนกับสตัว์วิเศษแยกย้ายกันไปหาทีน่อน ในป่า 

ถึงนับว่าค่อนข้างสงบลงได้ในทีส่ดุ

โม่อีเหรินเองก็หายตัวเข้าไปในแหวนพู่สวรรค์อย่างเงียบๆ

สรุปสิ่งที่ได้ยินได้เห็นมาในวันนี้...

เข้ามาแดนสมบตัวัินแรก ผู้ท่ีถูกส่งตวัมาในป่าแถบน้ีเริม่แรกแทบจะ 

อยู่ล�าพังคนเดียวท้ังสิน้ ต่อมาถึงได้เจอกับคนอืน่

บ้างเป็นสหายท�าให้รวมกลุม่กันได้พอดี บ้างเป็นศตัรูจงึได้ต่อสูก้นั 

เอาเป็นเอาตาย และก็มีบ้างท่ีคิดจะรอฉกฉวยประโยชน์ แต่กลับถูก 
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คนข้างหลงัลอบโจมตี

"เจ้านาย เก็บเกี่ยวมาได้เยอะยิ่งนัก"

ข้อมลูข่าวกรองทีโ่ม่อีเหรนิได้ตลอดทัง้วนัน้ีล้วนอาศยัเส่ียวเถิงท้ังส้ิน

ดอกผลที่ได้ตลอดทั้งวันนี้ก็ล้วนอาศัยเสี่ยวเถิงทั้งสิ้นเช่นกัน

ดงันัน้ทกุคนจงึล้วนไม่ได้สดุยอดของวิเศษตดิไม้ตดิมอื แต่โม่อเีหรนิ 

กลับได้มาอย่างง่ายดาย มิหน�าซ�้าเสี่ยวเถิงยังเก่ียวกระเป๋าวิเศษมาได ้

อกีไม่น้อย

โม่อเีหรนิค้นพบว่าพอมเีสีย่วเถิง ยามต้องการร่วมมอื 'ก่อคดี' กับพืช 

ท่ีมสีตปัิญญารวมถึงผึง้วเิศษและแมงมมุหน้ามนุษย์ก็ท�าได้สะดวกเป็นพิเศษ

หวังว่านี่จะไม่ท�าให้ทุกคนเสียคน เพี้ยง!

"เจ้าท�าได้ดีมาก" เขี้ยวเงินชมมัน

ตลอดท้ังวันน้ีพวกมนัล้วนเคลือ่นไหวอยู่ในท่ีลบั บางครัง้ก็รอฉกฉวย

ประโยชน์ต่ออกีทอดไม่ได้จรงิๆ แต่พอมเีสีย่วเถิง อยากจะแยกแยะทศิทาง 

อยากจะสอดแนมศตัร ูอยากจะติดต่อกับสตัว์วิเศษทีอ่ยู่ไกลออกไปอย่าง

พวกผึง้วิเศษก็ท�าได้สะดวกเหลอืเกินจรงิๆ

"แฮะๆ" ได้รับค�าชมแล้ว! เสี่ยวเถิงบิดตัวไปมาด้วยความดีใจ

"เสี่ยวเถิงร้ายกาจยิ่ง" โม่อีเหรินชมมันเช่นกัน

"เจ้านายร้ายกาจย่ิงกว่า" วิธีการมาจากความคิดของเจ้านาย มัน 

เพ่ิงเคยเห็นปรากฏการณ์ทัง้คนท้ังสตัว์วิง่วุ่นชลุมนุเป็นครัง้แรก สนกุมาก

จรงิๆ "เจ้านาย พรุง่น้ีพวกเราจะเล่นต่อหรอืไม่"

"พรุง่นีอ้าจจะต้องเปลีย่นสถานที"่ โม่อีเหรนิคิดไปพลางหยิบสิง่ของ

ในกระเป๋าวเิศษออกมาแยกประเภทไปพลาง

วันน้ีไม่ได้พบเหน็ไป่หลีจ่งิหลนักับไป่หลีจ่งิเทาอกีเลย เป็นไปได้มากว่า
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พวกเขาจะออกไปจากป่าผนืนีแ้ล้ว

มหิน�าซ�า้คนตระกูลไป่หลีกั่บตระกลูเสวียนหมงิทีอ่ยู่ในป่า นางก็ได้

จดัการแกล้งไปเกือบครบทกุคนแล้ว

"เสีย่วเถิง เจ้ารูส้ภาพการณ์ของสถานทีอ่ื่นๆ ในแดนสมบตัหิรือไม่"

"ข้าไม่เคยออกจากป่า จึงค่อนข้างรู้เฉพาะสภาพการณ์ในป่า ทว่า 

ข้าเคยได้ยินสตัว์วิเศษตวัอืน่บอกว่าในทีแ่ห่งนีย้งัมทีะเล มทุ่ีงน�า้แขง็ และ 

ก็มภูีเขาไฟกับทะเลทรายอยู่ด้วย ซ�า้ยังมสีถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีลกึลบัย่ิง พวกข้า

ล้วนเข้าไปไม่ได้" เสีย่วเถิงตอบอย่างซือ่ตรง

"สถานที่ลึกลับอยู่ที่ใด"

"ไม่รู้" เสี่ยวเถิงส่ายล�าตัว

"ไม่เป็นไร พวกเราค่อยๆ สบืดไูด้" อนัทีจ่รงิเป็นการแอบฟังมากกว่าสบื

โม่อเีหรนิคาดเดาในใจ ไม่รู้ว่าการไปสมทบกันทีไ่ป่หลีจ่งิหลวิพูดผ่าน 

ยันต์ถ่ายทอดเสียงจะเก่ียวข้องกับท่ีนัน่หรอืไม่

ดพูวกเขามคีวามเข้าใจต่อแดนสมบติัมากกว่าพวกไป่หลีจ่งิหงมาก 

เพราะอะไรกันนะ

โม่อเีหรนิคิดอย่างไรก็ยังคิดไม่ออก จงึตัดสนิใจพักผ่อนเอาแรงก่อน

วันนี้ยุ่งมามากแล้ว!

ด้วยเหตุนี้โม่อีเหรินจึงนอนหลับสนิทอยู่ในแหวนพู่สวรรค์ด้วย 

ความวางใจ

ทว่าอีกด้านหนึ่ง ไป่หลี่จิงหงกับเสี่ยวทุนมิได้สบายเช่นนี้

ไป่หลีจ่งิหงทีถู่กส่งตวัมายังทุง่น�า้แขง็รวบรวมพืชวเิศษหายากท่ีขึน้อยู่ใน

ทุ่งน�้าแข็ง พร้อมกับแวะขุดพวกหยกผลึกเย็นโดยที่มีเสี่ยวทุนคอยชี้บอก 
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มาตลอดทาง

เดนิบนทุง่น�า้แขง็ แม้ไป่หลีจ่งิหงกับเสีย่วทนุจะพยายามหลบเลีย่ง

กลุม่คนอย่างสดุความสามารถ แต่ก็ยังมบีางเวลาท่ีถูกคนมาเจอเข้า

หากอีกฝ่ายไม่รู้กาลเทศะ ไป่หลี่จิงหงย่อมจะปล้นคนที่คิดจะมา 

ปล้นเขากลบัไปอย่างไม่เกรงใจ

ไม่ว่าอกีฝ่ายจะบาดเจบ็หรอืพิการ เขาก็ยังคงเก็บพวกกระเป๋าวิเศษ

ของอกีฝ่ายมาทัง้หมดภายใต้การร้องขอจากเสีย่วทนุ

'ท่านแม่จะต้องดีใจมาก'

เสีย่วทนุแค่พูดประโยคน้ี ไป่หล่ีจงิหงก็ 'ท�างานเก็บรวบรวม' ต่อไม่หยุด

แล้ว

ทว่าเขาเองกข้็องใจมากเช่นกนัว่าไฉนโมอ่ีเหรินถงึได้เลี้ยงเสี่ยวทนุ

จนมีนิสัยละโมบเยี่ยงนี้

สตัว์วเิศษตวัหนึง่รกัสมบตัถึิงเพียงนี.้..ท้ังยังมใิช่มงักรท่ีชอบของแวววาว

ตามต�านาน เช่นน้ีจะไม่มปัีญหาจรงิๆ หรอื

ทว่าเสีย่วทุนเอาโม่อเีหรนิมาอ้างแทบจะทุกค�า ในเมือ่เป็นการท�าเพ่ือ 

โม่อเีหรนิ จะดลูะโมบสกัหน่อยก็ไม่เป็นไร

เดิมทีที่ไป่หลี่จิงหงเข้ามาในแดนสมบัติน้ันนับว่ารับค�าส่ังอาจารย์ 

มาค้นหาพืชวิเศษที่รักษาเขาได้กลับไปหลอมท�ายา แต่ตอนน้ีเรื่องน้ี 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นกังวลแล้ว

อกีประการหน่ึง อาจารย์ยังบอกด้วยว่าแดนสมบัติอาจจะมคีวามลบัอ่ืน

อยู่อกี หากมโีอกาสก็ให้สบืดู

ทว่าจดุประสงค์ท่ีส�าคญัท่ีสดุของเขาในตอนนีไ้ด้เปลีย่นเป็น...ตามจบั 

คูห่มัน้ตวัน้อยผูน้ัน้ของเขาทีดู่เหมอืนจะเปลีย่นมาชอบแอบหนไีปเล่นสนกุ
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ลบัหลงัเขาให้ได้

ส่วนเสีย่วทุนน้ันนอกจาก 'คมุ' ท่านพ่อค้นหาของดไีปฝากท่านแม่แล้ว 

ตวัมนัเองยังมดุโพรงไปจบัพวกแมงมมุวิเศษ ไหมน�า้แขง็วิเศษ แล้วเผลอไป 

ค้นพบไขน�า้แขง็นลิท่ีย่ิงพลาดไปไม่ได้เข้า จงึน�าน�า้แข็งนลิมาด้วยทัง้ก้อน

ขอแค่เป็นของดีท่ีมองเห็นหรือสื่อสนองได้ ก็ล้วนไม่ปล่อยผ่านไป 

ทัง้สิน้

ก่อนตกกลางคนื ท้ังสองยังคงอยู่ในทุ่งน�า้แขง็ จงึได้แต่ขุดโพรงน�า้แขง็ 

ไว้ซ่อนตวัและฝึกบ�าเพ็ญชัว่คราว

วันพรุง่ค่อยไปตามจบัว่าท่ีภรรยาท่ี 'จ�าได้แค่เรือ่งเท่ียวเล่นโดยทีโ่ยน 

ว่าทีส่ามท้ิีงไว้ข้างๆ' ผูน้ัน้ของเขาต่อ!

โม่อเีหรนิทีไ่ม่รูโ้ดยสิน้เชงิว่าตนเองถูกไม่พอใจเข้าแล้วจู่ๆ  ก็ส่งเสยีง

ฮดัเช้ยขึน้มาตอนเช้ามดื ต่ืนขึน้มาบนเตียงอันอ่อนนุม่ภายในเรือนไผ่

เสีย่วเถิงเอาตวัพันต้นแขนซ้ายนาง เขีย้วเงนิเองก็ขึน้มานัง่บนบ่านาง 

เช่นกัน

หน่ึงคนหน่ึงสตัว์หน่ึงพืชออกมาจากแหวนพู่สวรรค์อย่างเงยีบเชยีบ 

ชิงเดินออกจากป่าก่อนที่คนทั้งหลายจะปรากฏตัว

ก่อนไปเสีย่วเถิงก็ยังน�าทางไปยังสถานทีท่ี่ค่อนข้างเร้นลบัจ�านวนหน่ึง 

ท�าให้เก็บพืชวิเศษหายากมาได้อกีไม่น้อย ท�าให้โม่อเีหรินดีใจย่ิง

การจะเดินออกจากป่ามิใช่เรื่องยากเย็น ทว่าหลังออกมา สิ่งแรก 

ทีม่องเหน็ก็คอืหบุเขาทีม่ก้ีอนหินท้ังน้อยใหญ่ต้ังอยู่

โม่อีเหรินกระโดดไปบนหินก้อนที่ค่อนข้างสูง ส�ารวจดูทั้งหุบเขา

"นี่แทบจะเป็นป่าหินทั้งผืนเลย"
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มีสูงมีต�่า มีใหญ่มีเล็ก มีก้อนหินรูปร่างลักษณะแปลกประหลาด

สารพัดแบบรวมตวักันเป็นอาณาบรเิวณเหมอืนกับต้นไม้ในป่าไม้

มิหน�าซ�้านอกจากป่าหินก็มองไม่ออกเลยว่าข้างนอกป่ามีอะไรอยู่

นี่คงมิใช่เป็นค่ายกล หรือเป็นสถานท่ีอย่างทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตา

เหมอืนทีแ่รกท่ีนางมาถึงซึง่ต้องอาศัยการส่งตัวเพ่ือท่ีจะออกไปกระมัง

โม่อีเหรินเหงื่อตกแล้ว ได้แต่เริ่มส�ารวจดู

หินท่ีน่ีมิได้เป็นสีเทาทึมๆ ทุกก้อน บางก้อนมีสีแดง บางก้อน 

เกลี้ยงเกลาเหมือนหยก บางก้อนเป็นสีขาว และบางก้อนยังมีสีเหลือง 

เหมอืนกับทอง

แวบแรกทีม่องเห็นให้ความรูส้กึแปลกแตกต่างเป็นอย่างมาก ตรงกับ 

ค�าพรรณนาท่ีว่า 'หินแปลกหนิประหลาด'

แต่เมื่อมองดูดีๆ ก้อนหินที่มีขนาดแตกต่างกันนี้กลับดูเหมือน 

จะมีระเบียบท่ามกลางความยุ่งเหยิง

นางค้นพบว่าไม่ว่าจะไปในทิศทางใด ก้อนหินทกุก้อนท่ีเก้าจะมสีสีนั 

เสมอ มเีพียงก้อนทีอ่ยู่ค่อนไปตรงใจกลางทีมี่สเีทาปกต ิมหิน�าซ�า้ยังก้อนเลก็ 

เป็นพิเศษด้วย

โม่อีเหรินมองดูอยู่เป็นครึ่งค่อนวัน ที่ใต้เท้าก็เริ่มมีการเคลื่อนไหว

นางกระโดดข้ามหินทุกก้อนที่ดูสวยงามและมีสีสัน ระยะห่าง 

ของแต่ละก้าวสั้นบ้างยาวบ้าง จนกระทั่งมาถึงก้าวที่เก้า ก็มาหยุดอยู่ 

เหนือก้อนหนิท่ีภายนอกเป็นสเีทาทึมๆ สงูเพียงหนึง่ฉ่ือคร่ึงก้อนหน่ึงพอดี

โม่อีเหรินมิได้เหยียบลงไป กลับใช้มือเก็บหินก้อนน้ันขึ้นมา แล้ว 

ถึงเหยียบลงบนต�าแหน่งของมนั...เหมอืนเหยียบอากาศ?!

ในป่าหิน โม่อีเหรินหายตัวไปแล้ว แต่ป่าหินยังคงดูเหมือนเดิม  
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ก้อนหินมีไม่มากแต่ก็ไม่น้อย

โม่อีเหรินวิงเวียนตาลายอีกครั้งแล้ว

มิหน�าซ�้ายังก�าลังอยู่ระหว่างตกลงด้านล่าง

ไม่เพียงแค่นั้น ลมยังแรงเป็นพิเศษด้วย

เขีย้วเงนิจบัโม่อเีหรนิไว้เพ่ือไม่ให้หน่ึงคนหนึง่สตัว์ถูกลมพัดปลวิ ท้ังยัง 

ใช้พลงัลมชะลอความเรว็ทีต่กลงด้านล่าง จากน้ันก็หยุดอยู่ตรงกลาง

ด้านบนเป็นฟ้าครามเมฆขาว ด้านล่างเป็นหุบเขาสเีขยีวท่ีดูเลีย่นเตียน

ตรงส่วนสีเขียวคือพืชพรรณ แต่พวกมันกลับขึ้นอยู่เสมอหน้าดิน

อย่างน่าประหลาด

โม่อเีหรนิประคองตวัตกลงจากฟ้าอย่างระมดัระวงั กลบัพลนัมลีมแรง

หอบหน่ึงพัดมา ก่อให้เกิดลมกระโชกแรง

"โม่อีเหริน!" เขี้ยวเงินเปลี่ยนกลับร่างเดิมทันที ขณะให้โม่อีเหริน 

นั่งบนหลังได้แล้ว ปีกทั้งสองที่อยู่บนหลังก็กางออกก่อนจะกระพือ

ลมกระโชกแรงนั้นจึงถูกมันพัดจนเบนทิศทางไป

ซวบ...

ลมนั้นกวาดผนังผาตรงกลางค่อนไปทางขวาจนเตียนไปทั้งแถบ

โม่อีเหรินยื่นมือไปแตะตรงจุดที่เลี่ยนเตียนนั้น

เรียบลื่นเกลี้ยงเกลา ราวกับถูกเฉือนด้วยดาบด้วยกระบี่อย่างไร 

อย่างนัน้

ที่แท้สภาพเลี่ยนเตียนของหุบเขาก็เป็นเพราะสาเหตุนี้นี่เอง

ลมนี้รุนแรงยิ่งนัก

"เสี่ยวเถิง รู้หรือไม่ว่านี่เป็นสถานที่อะไร" โม่อีเหรินถาม
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เสี่ยวเถิงยืดร่างไปเก่ียวต้นไม้ที่เหลือแต่ล�าต้นบนผนังผาไว้พลาง

สื่อสารกับมันทันที

"เจ้านาย ที่นี่คือหุบเขากังเฟิง ทุกๆ ชั่วยามจะมีลมกระโชกแรง 

แบบเมื่อครู่นี้พัดมาหนึ่งครั้ง หากเดินไปทางใต้จะเจอกับภูเขาไฟ"

"ภูเขาไฟ?" โม่อีเหรินก้มมองจี้กิเลนตัวเมียในทันใด

เอ่อ...จี้กิเลนตัวผู้ก�าลังอยู่ทางเหนือ

ข้าแล่นไปทัว่...ไม่ถูกส ิต้องบอกว่าข้าถูกส่งตัวไปทัว่ทศิทางแล้ว!

'ท่านแม่ ท่านหนีไปที่ใดแล้ว!' เสี่ยวทุนถ่ายทอดเสียงมาตามคาด

หุบเขากังเฟิง

ทางนัน้ชะงักไปชัว่ครู ่ แล้วถึงถ่ายทอดเสยีงมาอกีว่า 'ท่านแม่ ท่าน 

ว่ิงเรือ่ยเป่ือยไปทัว่ ไม่น่ารกั!'

โม่อีเหรินร้อนตัวเล็กน้อย เอ่อ...เจ้ากับไป่หลี่จิงหงอยู่ที่ใด

'พวกข้าอยู่ในทีแ่ห่งหนึง่ท่ีมแีต่หนิ' เสีย่วทนุตอบ ซ�า้ยังถือโอกาสถาม 

'ท่านแม่ ก้อนหินมสีารพัดสสีนั มท้ัีงขนาดใหญ่ขนาดเลก็ เละเทะเกะกะ 

ไปหมด มหิีนชนดิใดท่ีท่านชอบหรอืไม่ หรอืว่าชนดิใดค่อนข้างมค่ีา'

เสีย่วทนุชะงกัไปเลก็น้อยก่อนจะพูดอกีว่า 'เดมิทข้ีาคดิจะเรยีกท่านพ่อ

มาขนหินเหล่านีไ้ปให้หมด แต่ท่านพ่อบอกว่าพวกเราสองคนขนได้ไม่หมด  

มิหน�าซ�้าท่านแม่ก็ไม่รู้หนีไปท่ีใดอีกแล้ว ไม่ยอมมาหาพวกข้า พวกข้า 

ต้องหาท่านแม่ให้พบก่อน' ดงันัน้เส่ียวทนุจงึได้แต่ล้มเลกิความคิดทีจ่ะขน 

ก้อนหินเหล่านีไ้ปท้ังหมด

ป่าหิน? คงมิใช่เป็นที่ที่ข้าอยู่เมื่อครู่นี้กระมัง

คิดถึงว่าเสี่ยวทุนตั้งใจจะขนหินเหล่าน้ันไปทั้งหมด...โม่อีเหริน 

ก็เหงื่อตก
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ต่อให้ยัดลงในพ้ืนท่ีวเิศษแล้วจะไม่รูส้กึหนกั แต่ล�าพังแค่จ�านวนของ 

หินเหล่านั้นกับพ้ืนที่ว่างท่ีต้องใช้...แหวนง�าของของไป่หล่ีจิงหงต้องแน่น 

จนระเบดิแน่!

'ท่านแม่ เอาสีทอง สีขาว สีเขียว หรือว่าสีเทาดี' ท่านแม่ไม่ตอบ  

เสีย่วทนุจงึถามอีกครัง้

ประเดี๋ยวก่อน เสี่ยวทุน เจ้ากับไป่หลี่จิงหงได้เหยียบบนก้อนหิน 

หรือยัง โม่อีเหรินถาม

'ก�าลังเหยียบอยู่บนก้อนที่สูงท่ีสุด' น�้าเสียงของเสี่ยวทุนฟังด ู

ภาคภูมิใจยิ่ง

แค่ขึน้ไปอยูบ่นก้อนสงูได้กค็วรค่าแก่การภาคภูมใิจแล้วหรอื โม่อเีหรนิ 

ไม่เข้าใจ

ก็ได้ นัน่ไม่ส�าคัญ โม่อเีหรนิถามต่อ ถ้าไม่ดขูนาดใหญ่เลก็ ดเูพียง

จ�านวน พวกเจ้าเห็นหรอืไม่ว่าไม่ว่ามองไปทศิทางใด ก้อนหินทกุเก้าก้อน 

จะล้วนมสีสีนั

'จริงด้วย! ท่านพ่อบอกว่าใช่' ฟังค�าของท่านพ่อแล้ว เสี่ยวทุนถึง 

ตอบกลับไป

ตามปกติเสี่ยวทุนจะไม่รับหน้าที่นับจ�านวน

เช่นน้ันเจ้าบอกท่านพ่อว่า...โม่อีเหรนิสอนให้มนัหาหนิก้อนตรงกลาง

ก้อนน้ัน

'หาเจอแล้ว แต่มิใช่สเีทา เป็นหินก้อนใหญ่ขนาดสามฉือ่ท่ีมสีเีหมอืน

โลหะ!' นีแ่น่นอนว่าเป็นท่านพ่อหาเจออกีเช่นกัน เสีย่วทนุเพียงรบัหน้าท่ี

ถ่ายทอดความ

เสีย่วทนุ เมือ่ครูน้ี่ข้าก็ผ่านป่าหนิเช่นนัน้เหมอืนกัน จากน้ันข้าหาหิน 
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ก้อนนัน้ท่ีอยู่ตรงกลางเจอถงึได้ถูกส่งตวัมาทีน่ี ่ แต่ว่าทีพ่วกเจ้าหาเจอกับ 

ทีข้่าหาเจอ ไม่รู้ว่าจะใช่ป่าหินแห่งเดยีวกันหรอืไม่ ไม่รูเ้ช่นกันว่าจะถูกส่งตวั 

มาท่ีเดยีวกับข้าหรอืไม่...

ยังพูดไม่ทันจบ โม่อีเหรินก็ค้นพบว่าขาดการติดต่อกับเสี่ยวทุนไป

อย่างฉบัพลนั...ก่อนจะมบีางอย่างปรากฏตัว

"ท่านแม่! หาท่านเจอแล้ว!"
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งูตัวน้อยสีเขียวขนาดกว้างเท่าน้ิวมือและยาวครึ่งฉื่อพลันกระโจน

เข้าในอ้อมแขนของโม่อีเหริน จากนั้นก็เลื้อยขึ้นบนบ่านางอย่างรวดเร็ว

ก่อนจะเอาหัวถูไถข้างแก้มโม่อีเหรินไม่ยอมหยุด

โม่อีเหรินยังไม่ทันได้พูดอะไร ท้ังตัวคนก็ถูกอุ้มข้ึนมา กลิ่นอาย 

เย็นยะเยือกพุ่งมาตรงหน้านางอย่างกะทันหัน

"อีเหริน เที่ยวเล่นมีความสุขหรือไม่"

"เอ่อ...ม.ี..ไม่ๆ ไม่มคีวามสขุ" เดมิทีนางจะพยักหน้า แต่ความตระหนกั 

ต่ออันตรายพลันท�างาน โม่อีเหรินจึงเปลี่ยนจากพยักหน้าเป็นส่ายหน้า 

ทนัควัน มหิน�าซ�า้ยังส่ายเสยีแรงย่ิง

"ไม่มีความสุข แต่ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอด?"

"เรือ่งนี.้..เรือ่งน้ีเป็นเพราะถูกส่งตวั มใิช่เรือ่งทีข้่าควบคมุได้" ทุกอย่าง 

ล้วนเป็นความผิดของความสามารถในการส่งตัวอนัพิลึกพิล่ันน้ี

35
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"เช่นนั้นเหตุใดถึงไม่เดินผ่านของแปลกๆ ไปแล้วตรงมาหาข้าล่ะ"

"ข้ามเขาสมบติัไม่อาจกลับมามอืเปล่า" โม่อเีหรินตอบอย่างมเีหตุผล 

เตม็ปากเตม็ค�า อตุส่าห์มสีมบติัให้เอา ไม่เอาก็เสยีของเปล่า

"เช่นนั้นที่เมื่อวานเจ้าวิ่งไปวิ่งมาทั่วป่าก็เพื่อสมบัติ?"

"ก็ใช่น่ะสิ!" เมื่อวานนางได้มาเยอะมากจริงๆ

โป๊ก!

"โอ๊ย!" โม่อีเหรินถูกเขกศีรษะ จึงท�าสีหน้าเจ็บใจ

"แค่เอาสมบัติอย่างเดียว?"

"ยังมีแกล้งคนของตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงด้วย" พูดจบ 

โม่อเีหรนิก็มองเขาด้วยความเจบ็ใจต่อ "จงิหง ท่านเขกศีรษะข้า"

"เจ้าวิ่งไปท่ัวป่าผู้เดียว คนของตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิง 

เยอะถึงเพียงนัน้ เจ้านึกว่าข้าไม่ห่วงหรอืไร" ไป่หลีจ่งิหงมองนาง

"ถึงเป็นห่วงก็ห้ามเขกศีรษะข้า เด๋ียวข้าก็โง่หรอก" นางเอา 'เหตผุล'  

เข้าสู้

"หากเจ้าโง่ลงได้สักนิดจริงๆ ข้าคงจะห่วงน้อยกว่านี้ได้" ไป่หลี่จิงหง 

ทัง้ฉวิท้ังขนั

นี่คือประเด็นส�าคัญอย่างนั้นหรือ

"รบัปากข้ามาก่อนว่าจะไม่เขกศรีษะข้า นีเ่ป็นความรนุแรงในครอบครวั 

ข้าจะฟ้องร้อง!" นางเถียงต่อ

"ความรุนแรงในครอบครัว?"

"ก็คอืคนในครอบครวัใช้ก�าลงัท�าร้ายกัน" โม่อเีหรนิเผลอยกค�าศพัท์ 

ในสมยัปัจจบุนัมาใช้เสยีได้ นางลอบแลบล้ิน ก่อนจะพยายามเถียงอีกด้วย 

ท่าทีโมโหฮดึฮดั "ท่านห้ามรงัแกข้าเพียงเพราะว่าท่านตาไม่ได้อยู่ท่ีนี"่
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ไป่หลี่จิงหงมองนางด้วยความอ่อนอกอ่อนใจอยู่เล็กน้อย ก่อนจะ 

ช่วยนวดศรีษะนางตรงจดุทีเ่ขาเขกไปเมือ่ครูก่่อนน้ี

เดิมทอียากจะตก้ีนนางสกัป้าบเพ่ือให้นางเขด็ไม่กล้าท�าให้คนเป็นห่วง

เย่ียงน้ีอกี หากแต่...เขาท�าไม่ลง ยังคงท�าได้แค่ปลอบนาง

"ไม่เจ็บแล้ว" คราวน้ีโม่อีเหรินถึงย้ิมออก นางเอื้อมมือกอดเขาไว้ 

แล้วก็เอาหน้าถูไถกับหน้าอกเขา "จงิหง ข้าท�าให้ท่านต้องเป็นห่วงแล้ว"

"เสี่ยวทุนก็เป็นห่วงมากเหมือนกัน" เสี่ยวทุนฝืนเบียดตัวออกมา

"อืม ท�าให้เสี่ยวทุนต้องเป็นห่วงแล้วเช่นกัน" นางลูบหัวมัน

"แฮะๆ..." เสี่ยวทุนดีใจ หรี่ตาลงถูไถท่านแม่ต่อ ไม่ได้เห็นท่านแม ่

มาตัง้หนึง่วันหนึง่คืน คิดถึงท่านแม่ย่ิงนัก

"รูว่้าข้าต้องเป็นห่วงก็ดี ต่อไปไม่อนญุาตให้ว่ิงวุ่นเช่นนีค้นเดียวแล้ว" 

ไป่หลีจ่งิหงตบหลงันางเบาๆ

เขารูส้กึอย่างลกึซึง้ว่าพอจากดนิแดนเทพยุทธ์มายังดนิแดนแรกนภา 

โม่อเีหรนิท�าให้เขาเป็นห่วงเป็นกังวลย่ิงกว่าเดิมเสียอกี

ไป่หลี่จิงหงรู ้เช่นกันว่าโม่อีเหรินมีพลังแก่นแท้ไม่ธรรมดา แต ่

ดนิแดนแรกนภาไม่เหมอืนกับดนิแดนเทพยุทธ์ ทีน่ี่มผีูท่ี้พลงัยุทธ์สงูส่งกว่า 

พวกเขาอยู่มากมาย

มใิช่ว่าต้องเกรงกลวัผูท้ีร้่ายกาจกว่าตนเอง แต่อยู่ในสภาพแวดล้อม 

อนัไม่คุน้เคยเย่ียงน้ี รอบคอบระมดัระวังเอาไว้หน่อยอย่างไรก็เป็นเร่ืองดี

"เรื่องน้ี...แต่ว่าอุตส่าห์มีโอกาสทวงหน้ีแค้นท่ีดีถึงเพียงนี้ท้ังที..."  

โม่อีเหรินยังจดจ�าไม่ลืม นางต้องการทวงหนี้ให้ไป่หลี่จิงหง

"ความปลอดภัยของเจ้าส�าคัญกว่า คนพวกนั้นไม่มีค่าพอให้เจ้า 

เสีย่งอนัตราย"
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ต่อให้คนตระกูลไป่หลี่ท้ังตระกูลรวมกันก็ยังไม่ส�าคัญเท่าโม่อีเหริน 

คนเดยีวในใจของเขา

"ไม่อันตรายเสียหน่อย ท่านดูน่ีสิ" โม่อีเหรินคว้าตัวเสี่ยวเถิงขึ้นมา 

"เสีย่วเถิง ทักทายส"ิ

"คู ่หมั้นของเจ้านาย ยินดีที่ได้พบ ข้าชื่อว่าเสี่ยวเถิง" เสี่ยวเถิง 

กล่าวทักทาย

"นี่คือ...เถาวัลย์เฉาพันลี้?"

"คูห่มัน้ของเจ้านายร้ายกาจย่ิงนกั!" อีกฝ่ายดูแวบเดยีวก็มองตวัจรงิ

ของมนัออกแล้ว

"มันยอมรับเจ้าเป็นเจ้านายแล้ว?"

"อืม้" โม่อเีหรนิพยักหน้า ก่อนจะเล่าเรือ่งของเสีย่วเถิงให้ฟังอย่างคร่าวๆ

ไป่หลี่จิงหงไม่รู้แล้วว่าควรพูดอะไร

ผู้อื่นอยากได้สัตว์วิเศษสักตัวพืชวิเศษสักต้นยังยาก แต่โม่อีเหริน 

กลบัมสีตัว์วเิศษและพืชวิเศษเป็นฝ่ายติดตามนางไม่ยอมห่างแทน

โม่อีเหรินมีโชคเช่นนี้ดีย่ิง หากแต่การท่ีสัตว์วิเศษพืชวิเศษเหล่านี ้

ตดิโม่อเีหรนิมากเกินไป บางครัง้ก็เป็นเรือ่งท่ีน่าคับอกคบัใจมาก

"เจ้า ลงมา" เสีย่วทนุพลนัเลือ้ยไปอยู่บนหวัเขีย้วเงนิ ก่อนจะพูดกับ

เสีย่วเถิง

เสีย่วเถิงมองเจ้านายปราดหน่ึง ก่อนจะมองงนู้อยตวันัน้ พิจารณา 

อยู่ชัว่ครูก็่ยอมลงไป

เสีย่วทุนพูดกับท่านแม่อย่างเฉลยีวฉลาดน่ารกัว่า "ท่านแม่ พวกเรา

ต้องบ่มเพาะสายสมัพันธ์กันหน่อย ท่านไม่ต้องเป็นห่วง ข้าได้ช่วยท่านพ่อ 

หาของขวัญจ�านวนมากมามอบให้ท่านด้วย ล้วนอยูกั่บท่านพ่อ ท่านแม่ 
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รบัของขวัญก่อน"

พอพูดจบเสี่ยวทุน เขี้ยวเงิน และเสี่ยวเถิงก็ขยับไปด้านข้างแล้ว

เข้ียวเงนิบอกว่าแม้เถาวัลย์น้อยนีจ้ะเฉลยีวฉลาดน่ารกั แต่ก็ตดิจะ

ซกุซน จ�าเป็นต้อง 'อบรมสัง่สอนให้ดี' แน่นอนว่าเส่ียวทนุต้องเหมางานน้ี

ไปท�า

ส่วนท่านแม่นั้น...แน่นอนว่าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนท่านพ่อ

ท่านพ่ออยู่กับท่านแม่ เช่นนี้ท่านแม่ก็จะเบิกบานใจแล้ว

"บ่มเพาะสายสมัพันธ์?" ไฉนโม่อเีหรนิถึงได้รูส้กึว่าค�าพูดน้ีฟังดทูะแม่งๆ

"ต่อไปภายหน้าล้วนต้องตดิตามเจ้า ท�าความคุ้นเคยกันหน่อยก็เป็น 

การสมควร" ไป่หลีจ่งิหงกล่าวอย่างสขุุมเยือกเย็นย่ิง

"ก็จรงิ" โม่อเีหรนิพยักหน้า ก่อนจะจงูไป่หลีจ่งิหงไปหาท่ีโล่งๆ แล้ว 

นัง่ลง "ไป่หลีจ่งิหง เมือ่ก่อนเสีย่วเถิงเคยได้ยินว่าในแดนสมบตัมิสีถานท่ี 

ทีแ่ปลกประหลาดยิง่อยู่แห่งหนึง่ สตัว์วิเศษในแดนสมบตัล้ิวนเข้าไปไม่ได้ 

และไม่รูด้้วยว่าอยู่ทีใ่ด"

ไป่หลีจ่งิหงครุน่คิด คาดเดาว่านีเ่กีย่วข้องกับความลบัท่ีอาจารย์พูดถึง

หรอืไม่

"มิหน�าซ�้าคนตระกูลไป่หลี่ก็ประหลาดมากเช่นกัน ดูเหมือนว่า 

ล้วนก�าลังรีบรุดไปที่แห่งหนึ่ง...อ๊ะ แล้วก็เสี่ยวเถิง...ดูดขาข้างหน่ึงของ 

ไป่หลี่จิงเทาจนแห้งไปแล้ว"

นี่มิใช่เจตนาของนางเป็นอันขาด ทั้งหมดเป็นเพราะไป่หลี่จิงเทา 

ย่ัวโมโหเสีย่วเถิงเองล้วนๆ

"เรื่องนี้ข้าก็เคยได้ยิน" ไป่หลี่จิงหงบอก

ขณะอยู่ที่ทุ่งน�้าแข็ง เขาเคยพบไป่หลี่จิงไห่ เน่ืองจากไป่หล่ีจิงหง 
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ซ่อนตวัได้ทันเวลาจงึมไิด้เจอหน้ากัน ทว่าเขาได้ยินอกีฝ่ายคยุกบัคนทีข้่างกาย 

หากดจูากทศิทาง ล้วนชีไ้ปยังสถานทีแ่ห่งเดียวกัน

ส่วนเรือ่งขาของไป่หลีจ่งิเทา...อยากได้สมบตัอิย่างไรก็ต้องเสีย่งอนัตราย 

ยังรกัษาชวิีตไว้ได้ก็แสดงว่าเขามโีชคไม่เลวแล้ว

"จิงหง คงไม่ใช่ว่าอาจารย์ของท่านก็มอบหมายภารกิจให้ไปท่ีน่ัน 

เช่นกันกระมงั"

แม้ว่าตอนนี้นางจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าต้องไปที่ใดกันแน่...

"เปล่า แต่เรื่องที่แดนสมบัติมีความลับน่าจะไม่ผิดแน่"

อีกอย่างคือตระกูลไป่หลี่รู้ได้อย่างไร

นอกจากตระกูลเสวียนหมงิท่ีร่วมมอืกับตระกูลไป่หลีอ่ย่างเหน็ได้ชดั 

ตระกูลอืน่อกีสามตระกูลรูเ้รือ่งน้ีหรอืไม่

"ความลบัอย่างนัน้หรอื..." โม่อเีหรนิกลอกตา ไม่ไปสอดเท้าร่วมวง 

สกันดิก็น่าเสยีดายเกินไปจรงิๆ

มหิน�าซ�า้ตระกูลไป่หลียั่งไป อย่างน้อยนางก็ต้องไปสร้างความเสยีหาย

"ไม่รบี พวกเราหาคนอ่ืนๆ กันก่อน" นางไม่ต้องพูดมาก ไป่หลีจ่งิหง 

ก็รูว่้านางตัง้ใจจะไปร่วมวงครืน้เครง...หรอืไม่ก็ควรบอกว่าไปสร้างความเสยีหาย

โม่อีเหรินโมโหตระกูลไป่หลี่มากเพียงไร และที่นางโมโหถึงเพียงนี ้

ก็เป็นเพราะเขา

ทัง้ๆ ทีดู่เป็นเรือ่งไม่ด ีแต่กลบัเป็นเหตผุลท่ีท�าให้ในใจเขาท้ังปวดแปลบ

ทัง้หวานล�า้ถึงเพียงนี้

ไป่หลีจ่งิหงโอบโม่อเีหรนิไว้อย่างอดไม่อยู่ รูส้กึว่านางมาแล้ว ช่างด ี

โดยแท้

"จะหาใครก่อน" โม่อีเหรินถาม
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เรื่องติดต่อกับคนอื่นๆ ล้วนมอบให้เป็นหน้าที่ของไป่หลี่จิงหง นาง 

ไม่ได้ถามอะไรต้ังแต่แรก เน่ืองจากนางต้องการตามหาแค่ไป่หล่ีจิงหง  

หาไป่หลีจ่งิหงเจอก็พอแล้ว

"ไม่รบี พวกเราเดนิดไูปเรือ่ยๆ ก่อน บางทีอาจจะยังสามารถหาสดุยอด

ของวเิศษเจอได้จ�านวนหนึง่ รอจนเหลอืเวลาสบิวัน พวกเราค่อยรดุไปพ้ืนที่

ใจกลาง"

แม้จะไม่รูว่้าคนของตระกูลไป่หลีไ่ปรวมตวักันทีน่ั่นเพราะอะไร แต่

แดนสมบัติเคยปรากฏตัวขึ้นในโลกหลายครั้ง ดูจากบันทึกส�ารวจแดน 

ในครั้งต่างๆ ไป่หลี่จิงหงก็พอจะรู้ต�าแหน่งทิศทางและสภาพพ้ืนที่ของ 

แดนสมบตัไิด้เลาๆ หากต้องการตามประกบใครก็มใิช่เร่ืองยากเย็นนัก

"ได้เลย" เอาตามท่ีไป่หลี่จิงหงว่า "อ๊ะ จริงสิ" โม่อีเหรินแบมือ  

กล่องหยกใบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนมือนาง "สิ่งนี้ท่านเก็บไว้ให้ดี"

"คืออะไร"

โม่อเีหรนิมขีองดีอะไรกแ็บ่งให้เขาทัง้สิน้ ดงัน้ันไป่หลีจ่งิหงจงึรบัมา 

เปิดดอูย่างไม่ลังเลเสยีเท่าไร

"หญ้าพลังชีวิตช�าระวิญญาณ"

มือของไป่หลี่จิงหงสั่นสะท้านขึ้นมาเล็กน้อย

"พอข้ามาถึงก็ถูกส่งตัวไปที่ทุ่งหญ้าแห่งหน่ึง แล้วก็หาสิ่งนี้เจอ 

โดยบงัเอญิ มสีิง่นีแ้ล้ว พวกเราก็คิดหาวิธีกลบัไปดนิแดนเทพยุทธ์ภายใน

ร้อยปี เช่นนี้ก็สามารถช่วยท่านพ่อของท่านได้แล้ว" โม่อีเหรินมองอย่าง 

เฝ้ารอดวู่าไป่หลีจ่งิหงจะดีใจหรอืไม่

ท่าทขีองไป่หล่ีจงิหงคอืเกบ็กล่องหยกลงเรยีบร้อยแล้วก็กอดโม่อเีหรนิ 

ไว้ จมุพิตนางเนิน่นานอย่างดุเดือดแต่ก็มไิด้ท�าให้นางเจ็บ
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โม่อีเหรินเกือบจะหายใจไม่ออก

"อเีหรนิ ขอบคุณ" ไป่หลีจ่งิหงกล่าวด้วยเสยีงแหบพร่า เขาขอบคุณ 

ทีน่างใส่ใจต่อความวิตกกังวลของเขาเสมอมา

"ไม่ต้องขอบคุณ ท่านคอืไป่หล่ีจงิหงน่ีนา" เสียงของโม่อเีหรนิก็แผ่วเบา 

เน่ืองจากยังหายใจได้ไม่เตม็ปอด ทว่านางยังไม่ลมืส�าทบัอกีค�า "ไป่หลีจ่งิหง 

ของข้า"

ไป่หลี่จิงหงเป็นคนของนาง ดังนั้นความวิตกกังวลของเขาจึงเป็น 

เรือ่งทีน่างต้องช่วยคลีค่ลาย

ภาพนี้สองสัตว์หนึ่งพืชต่างมองเห็นแล้ว

เสีย่วทนุคว้าโอกาสสอนหน่ึงพืชทันที "เวลาพรรค์นี ้พวกเราต้องเงยีบ 

กันหน่อย อย่าไปเอะอะรบกวนท่านพ่อกับท่านแม่"

ทั้งๆ ท่ีเสี่ยวทุนมีเสียงเป็นเด็กชายนุ่มนิ่มอ่อนวัย แต่กลับพูดด้วย 

น�า้เสยีงเป็นคนแก่กร้านโลก ฟังดูเป็นเด็กแก่แดดแท้ๆ

หากแต่เสี่ยวเถิงกลับพยักหน้าอย่างจริงจังยิ่ง "ข้าเข้าใจแล้ว"

นี่ก็เป็นเสียงเด็กหญิงนุ่มนิ่มอ่อนวัยก�าลังท�าตัวแก่แดดเช่นกัน

ส่วนเขีย้วเงนิกลบัมองไปทีไ่กลๆ มนัรูส้กึได้ว่าตรงน้ันมขีองบางอย่าง 

ทีด่งึดดูมนัย่ิง ทว่ามบีางอย่างก�าลงัมาเช่นกัน...
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