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ตอนน้ีเราก็ร่วมเดินทางกับโม่อีเหรนิใน 'ยอดสตรีเป็นยากย่ิง' ภาค 2 

มาครึง่ทางแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มสีตัว์วิเศษท่ีนกัอ่านชืน่ชอบ หรือ 

มีตัวละครใดที่เป็นขวัญใจของนักอ่านบ้างหรือเปล่า ในเรื่องนี้นักเขียน 

เขียนให้ตวัละครแต่ละตวัมเีสน่ห์และมบีคุลกิของตนเองท่ีชดัเจนมากๆ เลย 

โดยเฉพาะตัง้แต่ทีพ่ระ-นางเดนิทางมายังดนิแดนแรกนภาแล้ว ตวัละคร

ประกอบอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลงิเซ่าจวนิ หลงชงิเหยา ชงิอูห๋ยา หรอืผูค้น 

ในแต่ละตระกูลก็ล้วนน่าสนใจและชวนให้เราเอาใจช่วยทั้งนั้นเลยนะคะ

ในเล่ม 4 นีค้วามน่าสนใจและความน่าเอาใจช่วยยังคงเดิมค่ะ ท่ีเพ่ิมเตมิ 

คอืความสนกุของเรือ่ง เนือ่งจากครัง้นีโ้ม่อเีหรนิถึงคราพลาดท่าเสยีทีจน 

เป็นเหตใุห้ต้องลาจากไป่หลีจ่งิหงไปแสนไกลอีกคร้ัง มิหน�าซ�า้หนนียั้งต้อง

เปลืองแรงเสี่ยวทุนอยู่มากจึงจะสามารถประคับประคองจนโม่อีเหริน 

มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ทว่าแล้วนางจะได้กลับไปเจอกับไป่หลี่จิงหงหรือเปล่า 

พวกท่านตาและพ่ีชายท้ังสองเล่า นางจะยังได้เห็นหน้าพวกเขาอีกไหม 

แล้วใครกันที่ท�าให้นางเกือบจะมีจุดจบที่น่าเดียดฉันท์ท่ีสุดนี้ ขอเชิญ 

นักอ่านก้าวเท้าเข้าไปหาความจริงท้ังหมดยังดินแดนแรกนภาพร้อมกัน

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



แรงกดดันของมิติที่ว่างโดยรอบเปลี่ยนไปสิ้น

คนสวมเสือ้คลมุด�ากับโม่อเีหรนิต่างยืนได้ไม่มัน่คง อกีท้ังต่างคดิจะ

ถอยกลับออกมาฝั่งตรงข้ามให้ห่างจากน�้าวน แต่แรงดึงดูดของน�้าวน 

มิใช่สิ่งที่พวกเขาต้านทานได้โดยสิ้นเชิง

โม่อเีหรนิอยู่ใกล้น�า้วนสดี�ามากกว่าคนสวมเสือ้คลมุด�า นางท่ีสญูเสยี 

พลงัปฐมไปหมดสิน้แทบจะถูกดดูเข้าไปในน�า้วนโดยทีไ่ม่มกี�าลงัจะต่อต้าน 

แม้แต่น้อยนิด ในขณะท่ีเสีย่วทนุก็ทนัเพียงชะโงกหวัออกมาท�าท่าจะขยับ... 

หากแต่หนึ่งคนหนึ่งงูก็ถูกน�้าวนสีด�าดูดเข้าไปแล้ว

“จิงหง...” ชั่วแวบเดียวก่อนที่จะหายตัวไป โม่อีเหรินมองเห็นเขา  

แต่นางกลับอมยิ้ม เนื่องจากเห็นว่าไป่หลี่จิงหงปลอดภัยดี

ทว่าไป่หลีจ่งิหงกลบัย่ืนมอืคว้าไว้ไม่ทัน มองดนู�า้วนสดี�าหายวับไป

อย่างประหวั่นพรั่นพรึง

มอืทีย่ื่นออกไปคว้าอะไรไว้ไม่ได้สกัอย่าง มเีพียงความว่างเปล่าเตม็ฝ่ามอื

ไป่หลี่จิงหงอึ้งงัน



 โม่อีเหริน  ประมขุหวงแห่งตระกูลเฟ่ิง ภายนอกดเูปราะบาง

ไร้เดียงสา น่ารกังดงาม ทว่าภายในกลบัเจ้าเล่ห์

แสนกลและฉลาดเฉียบแหลม รักท่านตาและ 

พี่ชายทั้งสองมาก

 ไป่หลี่จิงหง  ประมุขหอน้อยของหอลงทัณฑ์แห่งดินแดน 

แรกนภา ภูเขาน�้าแข็งของโม่อีเหริน รักและ

ปรารถนาดีต่อโม่อีเหรินด้วยใจจริง 

 หลิงเซ่าจวิน  ประมุขหอน้อยของหอโอสถ ภาคีผู ้ฝ ึกตน  

ได้อาจารย์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโต สหายท่ี

ให้การดูแลและรักษาไป่หลี่จิงหงในยามท่ีเขา

อ่อนแอที่สุด เป็นหนึ่งคนที่ไว้วางใจได้

 หลงชิงเหยา  ประมขุหอน้อยแห่งหอหลอมประดษิฐ์ ภาคผีูฝึ้กตน  

เขาผสานเชือ้ไฟอศัจรรย์ของฟ้าดนิเข้าในร่างกาย  

ท�าให้ภายนอกดูมีลักษณะเป็นคนหนุ่มรูปงาม

ในช่วงเพิ่งเติบโตมาโดยตลอด ทว่าอายุจริงนั้น

ร่วมสามร้อยปีแล้ว 

 ชิงอู๋หยา  องครักษ์ประจ�าตัวหลงชิงเหยา ติดตามปกป้อง

ดูแลหลงชิงเหยามาตั้งแต่อีกฝ่ายอายุสิบขวบ  

มีนิสัยซื่อตรงและกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
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น�้าทะเลสาบสูงเสียดฟ้าโหมซัดมา แวบแรกที่เห็นดูเหมือนไม่ได้ 

น่าสยดสยองเท่ากับหนิหนดืทีร่ะเบดิพ่นและไล่ลามตามมาเตม็พ้ืน หากแต่ 

ระดับความอันตรายถึงชีวิตนั้นแทบไม่ต่างกัน!

ยามถูกซดัจมอยู่ใต้น�า้อาจมไิด้บาดเจบ็หรอืจมน�า้ตายในเวลาเพียง

ประเดี๋ยวเดียว แต่หากหลบแรงมหาศาลจากน�้าทั้งหมดที่ถาโถมมาได ้

ไม่ดีก็ท�าให้คนบาดเจ็บภายในได้เช่นกัน

หากโชคร้ายสกัหน่อย ก็เป็นไปได้ท่ีจะถูกน�า้ซดัจนหมดสติ บาดเจบ็

ภายใน จากนั้นก็ถูกหอบลงไปก้นทะเลสาบจนจมน�้าตาย

น่าพรั่นพรึงยิ่งนัก

จะดีจะชั่วพวกเขาก็เป็นผู้ฝึกบ�าเพ็ญที่สามารถเหาะเหินด�าดิน 

สามารถต่อสู้ สามารถใช้อาคมคาถาได้ จะมาพ่ายแพ้ให้กับสิ่งไม่มีชีวิต

ที่ไม่มีใครควบคุมอย่างหินหนืดและน�้าทะเลสาบได้อย่างไร

47
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วิ่ง! เหาะ! ด�าดิน!

ไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามถูกน�้าซัดจนจมเป็นอันขาด!

ถ้าตายไปในสภาพพรรค์นี้จริงๆ...มิใช่ตายจากการต่อสู้ จากการ 

ชงิสมบตั ิจากการถูกซุม่โจมต ีจากการถูกไล่ฆ่า แต่ตายจากการทีช่มเรือ่งสนกุ 

แล้วดันหนีไม่ทัน...นั่นจะน่าขายหน้าเกินไปแล้ว

ในที่น้ีไม่ว่าตระกูลใดเผชิญหน้ากับคลื่นทะเลสาบก็ล้วนหนีเตลิด

เปิดเปิงทั้งสิ้น

ไป่หลี่หมิงยืนอยู่ด้านหลังไป่หลี่ถิงมาโดยตลอด ขณะมองเห็น 

คลื่นทะเลสาบโหมซัดมาก็พลันได้ความคิด ใส่ยาขวดหน่ึงลงไปผสม 

ในน�้าอย่างเงียบๆ

โครม...โครม...

น�้าทะเลสาบเอ่อท่วมไปทั่วทั้งริมฝั่ง ไหลผ่านป่า แม้แต่เมืองโยวหู

ก็ยังไม่อาจรอดพ้น

ชาวเมืองโยวหูใช้ชีวิตกันตามปกติ ท้ังก�าลังค้าขาย ซื้อข้าวของ  

เดนิเล่น คยุเล่นกัน แต่เมือ่สายตาเผลอมองไปทางทะเลสาบจงโยวกลบัพลนั 

หน้าเปลี่ยนสีไปอย่างรุนแรง...น�้าท่วมสูงเกือบถึงฟ้าพุ่งมาแล้ว!

"น�้าหลากมาแล้ว!"

"รีบหนีเร็วเข้า!"

บนถนนของเมืองโยวหูมีผู ้คนวิ่งวุ ่น แผงลอยล้มระเนระนาด 

อลหม่านไปทั่วในทันที แม้แต่เหล่าผู้ฝึกบ�าเพ็ญที่พักอยู่ในเมืองก็ไม่อาจ

รอดพ้น เร่งรีบหนีเอาชีวิตรอด

ทว่าผูท้ีห่นีเรว็กว่าพวกเขาก็คอืเหล่าผูฝึ้กบ�าเพ็ญทีเ่ผ่นออกมาจาก

ข้างทะเลสาบจงโยว
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หนี! หนี! หนีเร็ว!

ขณะคนท้ังหลายก�าลังว่ิงหนีด้วยความตื่นตระหนก ผู้ฝึกบ�าเพ็ญ

จ�านวนมากก็ทยอยกันเหาะขึ้นกลางอากาศ

ต่อให้น�้าในทะเลสาบถูกพลังซัดใส่จนพลิกก่อตัวสูงเพียงไรก็ 

ไม่สามารถยึดครองทั้งท้องฟ้าได้ ขอเพียงขึ้นไปให้สูงกว่าระดับน�้าก็ย่อม

จะปลอดภัย

หลงัจากคลืน่น�า้โหมซดัออกจากทะเลสาบจนท่วมไปท่ัวแล้ว ระดับน�า้ 

ในทะเลสาบจงโยวก็ลดลงไปเกินครึ่งในทันที

หลังจากพลังขุมนี้สลายไป น�้าเหล่านั้นก็ยังไหลถาโถมกลับมา 

อีกครั้งเนื่องจากแรงสะท้อนกลับ สิ่งท่ีผู ้ ท่ีหนีไม่ทันกลัวที่สุดก็คือ 

แรงสะท้อนกลับที่จะได้เผชิญอีกในครานี้

แม้ครั้งแรกถูกน�้าทะเลสาบซัดออกไปแล้วไม่ตาย แต่ถูกลาก 

กลับมาเยี่ยงนี้ ชีวิตอย่างน้อยก็สั้นลงครึ่งหนึ่ง

เวลานี้เหล่าผู ้ฝึกบ�าเพ็ญท่ีลอยอยู่กลางอากาศล้วนนึกดีใจย่ิง 

ที่ตนเอง 'เหาะขึ้นมา' ได้ทันเวลา อีกทั้งสามารถยืนอยู่กลางอากาศได้

ถ้าไม่สามารถหยุดอยู่กลางอากาศได้ แค่เหาะเหินเป็นเพียงอย่างเดียว  

การหนีเอาชีวิตรอดด้วยวิธีนี้ก็ไม่ทันกาล สู้วิ่งเอายังอาจจะเร็วกว่า

และผูท้ีเ่หาะข้ึนฟ้าในขณะทีน่�า้ทะเลสาบเริม่เอ่อท้นออกมาก็แทบจะ 

เป็นคนไม่ก่ีคนทีม่พีลงัแก่นแท้แข็งแกร่งทีส่ดุและมท่ีาทตีอบสนองรวดเร็ว

ที่สุดในที่นี้

เนือ่งจากต�าแหน่งท่ีพวกเขายืนอยู่ใกล้ทะเลสาบจงโยวทีส่ดุ จะว่ิงหน ี

ก็ไม่ทันโดยสิ้นเชิง แม้การเหาะข้ึนกลางอากาศจะไม่ต้องว่ิงจนทุลักทุเล 

แต่บนตัวพวกเขาก็ยังคงถูกน�้ากระเซ็นใส่จนเปียกไม่มากก็น้อย
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ขณะมวลน�า้ปรมิาณมากโหมซดัสาดไปยังเมอืงโยวห ูน�า้ในทะเลสาบ 

ท่ีลดฮวบก็พลันส่งเสียงซู่ซ่าออกมา เงาร่างคนไม่ก่ีสายก�าลังประมือกัน 

พุ่งขึ้นจากในน�้ามาถึงกลางอากาศอย่างรวดเร็ว

คนที่เดิมทีหยุดอยู่กลางอากาศต่างตกอกตกใจ ถอยกรูดไปทันที

โครม! โครม!

เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง...

หลังจากเสียงอาวุธปะทะกัน ที่กลางอากาศก็มีเงาคนไม่ก่ีสาย 

เพิ่มขึ้นมา

เมื่อครู่น้ีเกิดความชุลมุน ผู้ท่ีควรจากไปได้จากไปแล้ว ส่วนผู้ท่ี 

อยากอยู่ต่อก็อยู่ต่อ

ไม่กี่คนที่สู้กันอยู่ต่างกระโดดขึ้นมากลางอากาศท้ังหมด คราวน้ี 

คนทั้งหลายถึงมองเห็นคู่ต่อสู้แต่ละคนที่สู้กันอยู่ได้อย่างชัดเจน

สองคนท่ีอยู่ตรงกลางก็คือตัวหลกัในความขดัแย้งน้ี ไป่หลีจ่งิหงและ

ไป่หลี่ถิง

หลังจากปล่อยพลังหย่ังเชิงกันในกระบวนท่าแรก ผู้อื่นยังก�าลัง

สับสนหวาดผวา สองคนนี้ก็ต่างออกกระบวนท่าพร้อมกันแล้ว

ไป่หลี่จิงหงถือดาบหุนสีม่วงไว้ในมือ มืออีกข้างโอบโม่อีเหรินไว้ 

ดาบมหานภาของไป่หลี่ถิงส�าแดงลีลา ดาบหุนสีม่วงส�าแดงท่วงท่าอัน

หนักแน่นและความแหลมคม เพียงไม่นานก็สู้กันอย่างดุเดือดไร้ใดเทียม

ผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งใกล้กับไป่หลี่จิงหงที่สุดคือจั้นเอ้าเทียน

หลงัจากจัน้เอ้าเทยีนใช้ก�าแพงพลงัปฐมต้านน�า้ทะเลสาบส่วนหนึง่

เพื่อยื้อเวลาแล้ว ก็มาประมือกับไป่หลี่จิงไห่และเสวียนหมิงเจิน

สองคนนีม้กัจะปรากฏตวัพร้อมกัน ท�าอะไรด้วยกัน สามคัคร่ีวมใจกนั 
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โดยแท้

ด้านหลงิเซ่าจวินเองขณะน�า้ทะเลสาบถาโถมมาก็ได้สกัดไป่หล่ีหมงิ 

เอาไว้

หมอโอสถปะทะหมอโอสถ

ส่วนเฟิ่งไหวซินได้เลือกเป้าหมายเป็นไป่หลี่จิงหลิว

นายน้อยอันดับหน่ึงของตระกูลเฟิ่งปะทะกับนายน้อยอันดับหน่ึง

ของตระกูลไป่หลี่ คราวนี้จึงเป็นการตัดสินสูงต�่าไปในตัว

ทางด้านเฟ่ิงไหวฉีเน่ืองจากต�าแหน่งท่ียืนอยู่ในขณะน้ันอยู่ใกล ้

เสวียนหมิงเซี่ยวที่สุด จึงไม่เลือกคู่ต่อสู้แล้ว แต่สู้กับอีกฝ่ายเสียเลย

ในขณะท่ีหลงชงิเหยากับชงิอูห๋ยานัน้ก็ได้ท�างานประสานกับองครักษ์ 

ตระกูลเฟ่ิง คุ้มกันคนของสองฝ่ายหลบไปให้ห่างสนามรบอย่างเตม็ก�าลงั

หลีกเลี่ยงการถูกหางเลขก็เป็นการช่วยงานที่ดีที่สุดแล้ว

ผูม้พีลงัยุทธ์ขัน้แบ่งจติข้ึนไปต่อสูกั้น ผูม้พีลงัยุทธ์ข้ันเพาะจติลงมา

รั้งอยู่ต่อไปก็รังแต่จะกลายเป็นเศษซาก

น�า้ทะเลสาบถูกกระแทกจนเกิดคลืน่ซดัคนท่ีคดิจะจบัปลาในน�า้ขุน่ 

กระเจิดกระเจิงไปได้พอดี และก็ท�าให้ผู้บริสุทธิ์มีโอกาสหนีไปได้เช่นกัน

แม้เหตุการณ์จะชุลมุนวุ่นวาย แต่ตระกูลไป๋และตระกูลหลงยังคง

ทิ้งคนไว้สองสามคนให้คอยจับตาดูการต่อสู้

ในจุดซุ่มซ่อนรอบทิศยังมีกลิ่นอายแข็งแกร่งอยู่อีกหลายสาย

ไม่ก่ีคนที่ก�าลังต่อสู้กันอยู่มิใช่ไม่ค้นพบ เพียงแต่อีกฝ่ายยังไม่มี

ความเคลือ่นไหวผดิปกติ พวกเขาจงึไม่กล้าแบ่งสมาธิไปสนใจมากเกินไป 

เช่นกัน

ในระหว่างการต่อสู้ถึงเป็นถึงตาย เสียสมาธิไปชั่วพริบตาเดียวก็
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สามารถตัดสินความเป็นความตายได้แล้ว

คนทั้งกลุ่มสู้กันจากริมฝั่งทะเลสาบมาถึงในทะเลสาบ แล้วก็จาก 

ในทะเลสาบมาถึงกลางอากาศ

ดาบ กระบี่ ฝ่ามือ คาถาอาคมสารพัดอย่างส�าแดงฤทธ์ิพร้อมกัน 

ปะทะกันไปมาอีกทั้งอานุภาพก็เกรียงไกร สู้กันเพียงไม่กี่คน กลับลาก

แนวรบออกไปยาวยิ่ง

ผู้ที่ว่างที่สุดก็คือโม่อีเหรินที่ถูกโอบกอดไว้โดยตลอด

หากเปรยีบเทยีบด้วยพลงัยุทธ์ ไป่หลีถิ่งมรีะดบัขัน้สงูกว่าไป่หลีจ่งิหง 

ถึงสองขั้น ขณะที่ทั้งสองจู่โจมกันด้วยแรงก�าลัง เห็นได้ชัดว่าไป่หลี่จิงหง

เสียเปรียบอยู่เล็กน้อย ข้างริมฝีปากมีเลือดซึมออกมา หากแต่สีหน้าของ

ไป่หลีจ่งิหงกลบัยังคงเย็นยะเยือกไม่เปลีย่น ไม่สนใจว่าตนเองได้รบับาดเจบ็ 

หนักเพียงไร ถึงจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่มีพลังยุทธ์สูงกว่าตนเองก็ยังคง

ไม่มีท่าทีขลาดกลัวแม้แต่กระผีกเดียว

ความมุ่งมั่นต่อสู้ที่เขาแสดงออกมาและท่วงท่าดาบที่ยิ่งดุเดือด

รนุแรงขึน้ทกุทีกลบักดข่มเพลงดาบของไป่หลีถิ่งจนชกัจะส�าแดงฤทธ์ิเดช

ไม่ออกอยู่เล็กน้อย

ไป่หลี่ถิงลอบนึกสงสัยอย่างเงียบๆ ว่านี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่

ดาบในมอืไป่หลีจ่งิหง บนตัวดาบสม่ีวงคล้ายว่ามกีล่ินอายบบีค้ันคน  

ท�าให้คนรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงอย่างห้ามตนเองไม่ได้

ทว่าในระหว่างทีส่องฝ่ายต่อสูกั้น โม่อเีหรนิกลบัพลนัขมวดคิว้ นาง

ก้มหน้ามองน�้าทะเลสาบปราดหน่ึง ก่อนจะมองไปยังคนทั้งหมดท่ีอยู่ 

โดยรอบ...บนร่างแต่ละคนล้วนเปียกน�้า นางขมวดคิ้วอีกครั้ง
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"ไม่รู้จักพัฒนาจริงๆ" โม่อีเหรินบ่นพึมพ�าเสียงหนึ่ง

"เฮอะ!" ครัน้การโจมตีถัดไปหยุดลงด้ือๆ ไป่หล่ีถิงก็ผละหลบออกมา  

มองไป่หลีจ่งิหงด้วยสหีน้าระแวดระวัง ขณะเดยีวกันก็ถือโอกาสสงัเกตการณ์ 

การต่อสู้ของคนอื่นๆ

ขณะท่ีสองคนนี้หยุดมือลงคุมเชิงกันนี้เอง คนสองฝ่ายที่สู้กันอยู่ 

สองฝั่งซ้ายขวาก็ต่างถือโอกาสเว้นระยะห่างเช่นกัน

การต่อสูใ้นท่ีนีแ้ทบจะกินกันไม่ลงทกุคู ่ไม่มใีครได้ประโยชน์อะไรเลย

หากจะนับดู ผู้เดียวที่ได้รับบาดเจ็บก็คือไป่หลี่จิงหง เน่ืองจาก 

มีเพียงเขาที่เผชิญกับคู่ต่อสู้ข้ามขั้น

ถึงแม้ไป่หลี่ถิงจะถูกโม่อีเหรินท�าให้โมโหจนอึดอัดหายใจไม่ออก 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลงัแก่นแท้ของผูอ้าวุโสตระกูลไป่หลีห่าใช่ถกูยกยอ

ปอปั้นไม่ แต่เป็นของจริง

"ไป่หลีจ่งิหง เจ้ามฝีีมอืไม่เลวเลย" ไป่หลีถิ่งเอ่ยปากชมอย่างหาได้ยาก

ขั้นจิตเทพช่วงปลายเทียบได้กับพลังยุทธ์ข้ันผสานรวม สามารถ 

นับได้ว่าเป็นพลังยุทธ์ท่ีสูงท่ีสุดในที่นี้แล้ว แม้แต่จั้นเอ้าเทียนก็ยังมี 

พลงัยุทธ์ต�า่กว่าเขาขัน้หน่ึง ทว่าด้วยพลงัยุทธ์ท่ีต่างกันสองข้ัน ไป่หล่ีจงิหง 

ยังสามารถสู้ได้สูสีกับเขาโดยตลอด พลังแก่นแท้เช่นน้ี ไป่หลี่ถิงเองก็ 

จ�าต้องชื่นชม

พรสวรรค์ระดับนีน้�าไปเทยีบกับนายน้อยท้ังห้าในจุดเดยีวกันจะต้อง 

มีแต่เหนือกว่าอย่างแน่นอน พลังยุทธ์ก็น่าตกใจมากดุจเดียวกัน

คนหนุ่มอายุเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดถึงกับมีพลังยุทธ์ขั้นแบ่งจิต

โดยเฉพาะอย่างยิง่เขายังเคยต้องพิษหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์ พลงัยุทธ์

ถูกท�าลายไม่มีเหลือ บัดนี้ไม่เพียงฟื้นฟูกลับมาโดยสมบูรณ์ การเลื่อนขั้น
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ยิ่งไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยนิด

หากไป่หลี่จิงหงยอมกลับไปตระกูลไป่หลี่แต่โดยดี ก็ย่อมจะเป็น 

ก�าลงัช่วยเหลอืใหญ่ส�าหรบัตระกลูไป่หลี ่การทีภ่ายภาคหน้าจะมพีลังยุทธ์ 

เหนือกว่าตระกูลอื่นๆ ก็เป็นเรื่องที่คาดหวังได้อย่างแน่นอน

"มีฝีมือไม่เท่าไร" ไป่หลี่จิงหงพูดอย่างเย็นเยียบ

ไป่หลี่ถิงพลันอารมณ์พุ่งปรี๊ด! นี่เป็นการดูหมิ่นกันชัดๆ

หน้าอกไป่หลีถิ่งสะท้อนขึน้ลงอย่างรนุแรงสองสามท ีย�า้เตือนตนเอง 

ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเวลาพูดกับสองคนน้ีจะต้องควบคุมเพลิงโทสะเอาไว้ 

แล้วรีบพูดจุดประสงค์ของตนเองให้จบ

"ถึงอย่างไรในตวัเจ้าก็มเีลอืดของตระกูลไป่หลีไ่หลเวยีนอยู่ พรสวรรค์ 

ก็ดีมากพอ ข้ามอบโอกาสหนหนึ่งให้เจ้า ขอเพียงเจ้ายอมกลับตระกูล 

ในตอนนี ้เรือ่งกระทบกระท่ังระหว่างเจ้ากับตระกูลไป่หล่ีในอดตี ข้าสามารถ 

ตัดสินใจไม่สืบสาวราวเรื่อง แน่นอนว่าคู่หมั้นของเจ้าก็สามารถกลับไป

ด้วยกันกับเจ้าได้ หากเจ้าแสดงความสามารถได้ดี ก็สามารถกลายเป็น

หนึ่งในนายน้อยของตระกูลไป่หลี่ได้เช่นกัน"

ไป่หลีถิ่งเสนอตัวเลอืกท่ีตนเองคดิว่าปรานีพอสมควร อกีท้ังมแีรงดงึดูด 

เต็มร้อยออกมา

ขอเพียงเป็นคนปกติที่ไม่ได้โง่เขลาล้วนจะพยักหน้าตกลงทั้งสิ้น

คนที่อยู่ด้านข้างได้ยินก็มีสีหน้าแตกต่างกันไป

เหล่าประมขุหอน้อยอย่างพวกหลงิเซ่าจวินคิดไม่ถึงว่าไป่หล่ีถิงจะยัง 

กล้าพูดเรือ่งพรรค์น้ีออกมาในเวลาน้ี ซ�า้ยังทกึทักว่าเป็นการปรานีอกีด้วย

คนอายุมาก หนังหน้าก็หนาเกินใดเทียบเทียมจริงๆ ใช่หรือไม่

คนอื่นๆ ของตระกูลไป่หลี่และตระกูลเสวียนหมิงได้ยินแล้วก็ 
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ล้วนลอบกัดฟันกรอด

พวกเขาถูกท�าให้โมโหแทบตายท้ังยังสูกั้นมาเป็นครึง่วนั แล้วจะมา

เลิกแล้วต่อกันไปทั้งอย่างนี้หรือ

ใครจะไปรู้ว่า...

"ข้าปฏิเสธ"

หา?! 

เขา...เขา...เขาปฏิเสธ?!

คนตระกูลไป่หลีแ่ละตระกูลเสวยีนหมงิมองอีกฝ่ายจนตาค้างไปชัว่ครู่

เรื่องท่ีเขาล่วงเกินคนของสองตระกูลเป็นอันถูกลบออกจากบัญชี 

ซ�้ายังอนุญาตให้เขาพาคู่หมั้นกลับไปอีก (พึงต้องรู้ว่าการแต่งงานของ 

นายน้อยแห่งตระกูลใหญ่ไม่มีทางอนุญาตส่งเดช อย่างน้อยนายน้อย 

ท้ังห้าของตระกูลไป่หลี่กับเหล่านายน้อยของตระกูลเสวียนหมิงก็ล้วน 

แทบจะไม่มีอสิระในการแต่งงาน) สดุท้ายยังเสนอโอกาสให้เขาได้กลายเป็น 

นายน้อยของทัง้ตระกูลด้วย น่ันเป็นถึงต�าแหน่งทีแ่ต่ละคนในตระกูลล้วน

แย่งชิงกันจนหัวร้างข้างแตก อยากได้ก็ยังไม่ได้มา

ผลคือเขากลับปฏิเสธ

ไป่หลี่จิงหงผู้นี้อันที่จริงสมองมีปัญหากระมัง...

"พรดื...'นายน้อย' เป็นของหายากนกัหรอื" หลิงเซ่าจวินหัวเราะออกมา 

คนแรก มิหน�าซ�้ายังรู้สึกว่าตลกเป็นพิเศษอีกด้วย

"น่ีเขาเป็นถึงประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ภาคีผู้ฝึกตนเชียวนะ" 

เฟิ่งไหวฉีชี้ไป่หลี่จิงหงพลางกล่าวด้วยน�้าเสียงราบเรียบ "มิหน�าซ�้ายังได้

กราบบุรุษที่ทั้งดินแดนไม่อยากมีเรื่องด้วยเป็นอาจารย์" 

ความหมายทั้งหมดนี้ก็คือภูมิหลังของเขาแข็งแกร่งยิ่ง
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พูดจบคนหนุ่มอัจฉริยะไม่ก่ีคนรวมถึงจั้นเอ้าเทียนก็ต่างใช้สายตา

เหมือนมองคนด้อยปัญญามองคนของสองตระกูลที่คิดว่าตนเองแน่

ไป่หลี่จิงหงที่เป็นเช่นน้ีมีหรือจะยังอยากได้ต�าแหน่งนายน้อย 

ตระกูลไป่หลี่

พวกเขาขีล้มืเกินไปจนถึงขัน้หลงลมืเรือ่งน้ี หรอืว่าสมองของพวกเขา 

มีปัญหากันแน่

คราวน้ีไป่หลี่ถิงถึงนึกได้ว่าฐานะของไป่หล่ีจิงหงในปัจจุบันมิได ้

ด้อยกว่านายน้อยของตระกูลไป่หลี่ไม่ว่าคนใดจริงๆ จึงหาทางลงไม่ได ้

ไปชั่วขณะ

"ไม่มีอะไร...จะใกล้ชิดไปมากกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือด  

ไป่หลี่จิงหง เจ้าน่าจะเข้าใจในจุดนี้ การกลับสู่ตระกูลจึงจะเป็นทางที่เจ้า

ควรเลือกที่สุด"

"เรื่องไร้สาระไม่จ�าเป็นต้องพูดมาก" ไป่หลี่จิงหงชูดาบข้ึน ท่าที 

แสดงชัดว่า...รบ!

ไป่หลี่ถิงสีหน้าเข้มขึ้นทันที "ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ข้าจะไม่ย้ังมืออีก  

ถ้าตาย เจ้าก็อย่ามาโทษข้า"

ในเมื่อไม่อาจเป็นประโยชน์ต่อตระกูลไป่หลี่ เช่นนั้นก็...ฆ่าทิ้ง!

ไป่หลีถิ่งแววตาเยียบเย็น ดาบมหานภาขยายใหญ่ขึน้เท่าตวัในพรบิตา  

ไอสังหารเข้มข้นแผ่ออกมาทันที

คนทั้งหลายล้วนรู้สึกถึงแรงกดดัน มีเพียงไป่หล่ีจิงหงที่สีหน้าไม่มี

ความเปลี่ยนแปลง เผชิญหน้ากับกระบวนท่าพิฆาตก็ยังคงกล่าวอย่าง

เยียบเย็นเพียงสองค�า

"พูดมาก"
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เหล่าผู้ชมที่อยู่ไกลๆ ได้ยินก็ต่างอยากจะลมจับ

ผู้อาวุโสไป่หลี่ถิงเป็นถึงบุคคลผู้เลื่องชื่อลือนามบนดินแดนมา 

หลายร้อยปี ความแข็งแกร่งของพลังแก่นแท้นับเป็นล�าดับต้นๆ ของ 

ดนิแดนแรกนภา บดัน้ีกลบัถูกผูน้้อยคนหนึง่ดูเบาเสียเพียงนี ้ใครมนัทนได้  

แต่เขาทนไม่ได้จริงๆ

"มหานภาไร้เทียมทาน!"

ตัวดาบขยายใหญ่ขึ้นหนึ่งเท่าตัว ดาบมหานภาท่ีมีขนาดเพียงพอ

จะบังคนหนึ่งคนได้มิดฟันเข้าใส่ไป่หลี่จิงหงด้วยประกายดาบท่ีเห็นเป็น 

รูปร่าง ด้วยความเร็วไร้ใดเทียม อีกทั้งยังมีพลังปฐมแฝงอยู่ในปริมาณ 

มหาศาล

มองเหน็ประกายดาบอนัว่องไวและเป่ียมพลงัมหาศาล แววตาของ

ไป่หลี่จิงหงกลับไม่มีความเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย

ขณะประกายดาบจู่โจมมาถึงเบื้องหน้า มือขวาที่จับดาบอยู่ก็ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน

เคร้ง!

เบือ้งหน้าไป่หลีจ่งิหงมปีระกายไฟนับไม่ถ้วนพุ่งกระจายก่อนดบัไป

ประกายดาบของดาบมหานภาถูกเฉือนท้ิงไปสิ้น หายไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย

คนทั้งหลายหวิดจะตาถลน

ประกายดาบถูกเฉอืนทิง้ไปเช่นนีไ้ด้ กระบวนท่าถูกท�าลายไปเช่นนีไ้ด้... 

ได้เปิดหูเปิดตาแล้ว

มองออก แต่กลับไม่แน่ว่าจะฝึกออกมาได้

ที่ดาบของไป่หลี่จิงหงมีความเปลี่ยนแปลงเย่ียงนี้ได้ต้องขอบคุณ
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ลมกระโชกแรงท่ีหุบเขากงัเฟิง เขาเคยได้ลองใช้ดาบสกัดการจูโ่จมของลม  

ประกายดาบนีเ้ทียบกับลมกระโชกแรงแล้วถือว่าช้ากว่ามาก และขอบเขต

ก็เลก็กว่ามากจรงิๆ ดงันัน้ไป่หลีจ่งิหงจงึรบัมอืได้อย่างปราศจากความกดดัน

ไป่หลีถิ่งเห็นดงัน้ีก็รูว่้าการโจมตด้ีวยความเรว็ไม่ได้ผล ดวงตาจงึหร่ีลง  

มอืจบัดาบยักษ์ ท้ังตวัคนพุ่งปรีเ่ข้าหาไป่หลีจ่งิหงราวกับเป็นกระสนุปืนใหญ่

ไป่หลี่จิงหงโอบโม่อีเหรินไว้พลางเหินกายถอยกรูด เผชิญหน้ากับ

การโจมตีจากดาบยักษ์ 

ยามน้ีผูช้มโดยรอบต่างมองเหน็เพียงเงาดาบสม่ีวงกวัดแกว่งไปมา

อย่างรวดเร็ว สกัดการโจมตีจากดาบยักษ์ไว้ได้ทั้งหมด

ท่าดาบหาใช่แค่สวยงามไม่ กลบัสามารถสกัดดาบท่ีโจมตมีาได้จรงิ

เพลงดาบของดาบยักษ์ของไป่หลี่ถิงดูคล้ายจะไม่มีประโยชน์ใดๆ 

เมื่ออยู่ต่อหน้าไป่หลี่จิงหง

"เพลงดาบน้ีดูเหมอืนจะไม่ได้แข็งแกร่งเกรยีงไกรเท่ากับท่ีเล่าลือกัน

แม้แต่น้อย" เฟิ่งไหวซินที่ชมการต่อสู้อยู่ด้านข้างกล่าวขึ้น

นับตั้งแต่ไป่หลี่ถิงลงมือโจมตีอีกครั้ง คนอื่นๆ ของอีกสองตระกูลก็

หยุดมือลงชั่วคราว แล้วขยับไปรวมตัวกันอยู่ในจุดหนึ่ง ดังนั้นพวกเขาจึง

หยุดมือเช่นกัน ทว่าสองฝ่ายยังคงป้องกันกันและกันอยู่

"เพราะว่าสิ่งที่แข็งแกร่งเกรียงไกรอย่างแท้จริงมิใช่เพลงดาบ แต่

เป็นตัวของไป่หลี่ถิงเอง" จั้นเอ้าเทียนกล่าว

"หมายความว่าอย่างไร" เฟิ่งไหวซินไม่เข้าใจ

"หมายถึง 'อานุภาพ' " หลิงเซ่าจวินอธิบาย

ดาบเป็นวิชาสืบทอดหลักของตระกูลไป่หลี่

เพลงดาบของไป่หลีถิ่งก็คือการน�าพลงัยุทธ์ของตนเองใส่ไว้บนดาบ 
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สามารถกล่าวได้ว่ากระบวนท่าดาบเป็นเพียงการโจมตีผวิเผิน กระบวนท่า 

พิฆาตท่ีแท้จริงอยู่ท่ีพลังแฝงที่ส่งออกมาจากตัวดาบขณะดาบแทงถูก 

ฝ่ายตรงข้ามหรือปะทะกับอาวุธของฝ่ายตรงข้าม

"ดูด้านล่างของพวกเขา" หลิงเซ่าจวินชี้น�้าทะเลสาบ

เฟิ่งไหวฉีมองไปก็กระจ่างแจ้งแล้ว

น�้าที่เบื้องล่างของพวกตนเป็นน�้าที่เอ่อล้นออกมา ยังไม่ไหลกลับ  

ดังนั้นอย่างมากก็ไหลทะลักไปซ้ายขวาเล็กน้อย แต่น�้าที่เบื้องหลังของ 

ไป่หลี่จิงหงกับไป่หลี่ถิงกลับทะลักไปทางนั้นทางนี้ ไหลทวนกลับมาแล้ว

ไหลพุ่งกลับไป ทว่าท้ังหมดล้วนมิได้ทะลักออกนอกระยะห่างระหว่าง 

คนทั้งสอง คล้ายกับว่าถูกควบคุมไว้ก็มิปาน

น่ีแสดงว่าพลังในระหว่างการต่อสู้ของพวกเขาได้ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมรอบข้างอยู่ทุกขณะ รวมไปถึงน�้าทะเลสาบที่เบื้องล่าง

และน่าจะเพ่ือลดการสิน้เปลอืงลง คนท้ังสองจงึต่างไม่ได้ปล่อยพลงั

ขุมนี้ออกมาภายนอกมากเท่าไร ดังน้ันพวกตนท่ีไม่ได้อยู่ในขอบเขต 

การต่อสู้จึงไม่รู้สึกถึงมัน

"ไป่หลี่จิงหงจะเสียเปรียบ" จั้นเอ้าเทียนกล่าว

คนในทีน่ีล้้วนแต่เข้าใจแล้วเนือ่งจากได้ค�าอธิบายจากหลงิเซ่าจวิน

กล่าวถึงกระบวนท่าดาบหรือท่าร่าง ไป่หล่ีถิงสู้ไป่หล่ีจิงหงไม่ได ้

อย่างเห็นได้ชัด หากแต่ไป่หลี่ถิงชิงโจมตีอยู่ตลอด ขอเพียงเขารักษา 

การโจมตไีว้ได้อย่างสม�า่เสมอ อาศยัพลงัยุทธ์ท่ีเหนือกว่าสองข้ัน ไป่หล่ีจงิหง 

ก็ยากยิ่งที่จะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายโจมตีได้ นี่คือจุดแรก

ส่วนจดุท่ีสองท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืแต่ละการโจมตีของไป่หล่ีถิง ไป่หล่ีจงิหง 

ล้วนรบัไว้ทัง้สิน้ เช่นน้ันต่อให้ไม่กีก่ระบวนท่าแรกยังไม่เป็นไร แต่รับพลังแฝง 
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ไว้อย่างต่อเนือ่ง ความแตกต่างในด้านพลงัยุทธ์ก็ได้ก�าหนดให้ไป่หลีจ่งิหง 

ไม่มีทางสลายพลังแฝงที่มากับการโจมตีไปได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน

การต่อสู้ที่ดูไม่ดุเดือดรุนแรงเสียเท่าไรน้ีกลับแฝงด้วยพลังโจมตี

อย่างเบด็เสรจ็ แต่ละกระบวนท่าผ่านไป ไป่หลีจ่งิหงจะต้องบาดเจบ็ภายใน 

แล้วเป็นแน่แท้!

ใช้วิธีเช่นนี้โจมตีโดยตลอด แน่นอนว่าเป็นการสิ้นเปลืองพลังปฐม

ส�าหรบัไป่หลีถิ่งเช่นกัน หากแต่ดาบของตระกูลไป่หลีน้ั่นพิเศษย่ิง นักดาบ

ผู้มีพลังยุทธ์ระดับไป่หลี่ถิง ดาบกับนักดาบจะใจสื่อถึงกันแล้ว พลังปฐม

จงึสิน้เปลอืงน้อยกว่าท่ีผูอ้ืน่คดิไว้มาก ย่อมจะประคบัประคองได้เป็นเวลานาน

อีกประการหน่ึง ภายใต้การสิ้นเปลืองท่ีเหมือนกัน ไป่หลี่จิงหง 

พลังยุทธ์สู้ไป่หลี่ถิงไม่ได้ พลังปฐมก็ย่อมจะสูญเสียไปเร็วกว่า

สู้เป็นเวลานานจะต้องแย่แน่นอน

มหิน�าซ�า้ไป่หลีจ่งิหงยังกอดโม่อเีหรนิไว้ไม่ปล่อยอกี น่ีท�าให้คนทัง้หลาย 

ไม่เข้าใจเอาเสียเลย

เหตใุดขณะต่อสูถึ้งเป็นถึงตายกับผูอ่ื้นจะต้องกอดคูห่มัน้ไว้เสียแน่น

ด้วย

จ�าเป็นต้องตัวติดกันถึงเพียงนั้นเชียวหรือ

ถึงจะไม่อาจเข้าใจเหตุผลของไป่หลี่จิงหงได้ แต่เฟิ่งไหวซินก็ยังคง

ถามจั้นเอ้าเทียนว่า "ไม่ช่วยหรือ"

เขามองออกว่าไป่หลีจ่งิหงก�าลงัเคลือ่นท่ีช้าลง หากเป็นเช่นน้ีต่อไป 

ถูกดาบยักษ์ฟันเข้า ไม่ตายก็อาการสาหัส

จั้นเอ้าเทียนไม่ได้ตอบ แต่พยักหน้าน้อยๆ สายตามองคนของ 

สองตระกูลนั้น 
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ส่วนหลิงเซ่าจวินกุมพัดจีบไว้ในมือ ลอบรวบรวมพลังปฐมแล้ว

อีกด้านหนึ่ง การโจมตีของไป่หลี่ถิงยังคงด�าเนินอย่างต่อเนื่อง  

ถึงขนาดมีทีท่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

แม้ไป่หลี่จิงหงจะเคลื่อนที่ช้าลง แต่ความเร็วที่ดาบหุนสีม่วงในมือ

กวัดแกว่งกลับมิได้ช้าลงจากตอนแรกเลย สกัดแต่ละดาบจากไป่หล่ีถิง 

ไว้ได้อย่างไม่รีบไม่ร้อน

ส่วนโม่อีเหรินท่ีถูกเขาโอบเอาไว้ก็จับตาดูเพลงดาบของไป่หลี่ถิง 

โดยตลอด เพียงไม่นานก็มองออกถึงความลีล้บัในนัน้ จากนัน้ก็เร่ิมคดิหา

วิธีตอบโต้คู่ต่อสู้ข้ามขั้น 

ท�าอย่างไรถึงจะท�าลายได้...

ด้านพลงัแก่นแท้ การสูข้้ามขัน้แทบจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ เหน็ท ี

คงมีเพียง 'โปรแกรมเสริม' ที่เป็นวิธีการที่ตรงและเร็วที่สุด

หากปล่อยให้จิงหงบาดเจ็บต่อไปคงได้สาหัสจริงๆ แล้ว

โม่อีเหรินถ่ายทอดเสียงทันที "จิงหง เพลิงบัวน�้าแข็ง โจมตีคืน"

เสียงพูดเพิ่งจะจบลง ดาบหุนสีม่วงกับดาบยักษ์ก็ปะทะกันอีกครั้ง

พลังแฝงของดาบยักษ์จู่โจมมา ดาบหุบสีม่วงกลับปล่อยความเย็น

ออกมา ทว่าท่ามกลางความเย็นกลับแฝงด้วยความร้อนระอุปานจะ 

แผดเผาคน มันเผาแขนของไป่หลี่ถิงแทบจะในทันใด

"นี่มัน?!"

แค่ชั่วพริบตาแห่งความงงงันนี้ ดาบหุนสีม่วงก็ได้ย้อนกลับมา 

ฟันไปที่หน้าอกของไป่หลี่ถิง...

"อ๊าก!" ไป่หลีถิ่งเจบ็ปวด จงึเปลีย่นกระบวนท่าโจมตใีนทนัท ีก่อนอาศยั 

โอกาสถอยไปด้านหลัง
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ครัน้โจมตสี�าเรจ็ ไป่หลีจ่งิหงกผ็ละถอยหลงัไปดจุเดยีวกัน ระยะห่าง

ระหว่างคนทั้งสองถูกลากยาวขึ้นในพริบตา

"ผูอ้าวุโส!" ไป่หลีจ่งิหลวิปราดมาพยุงไป่หลีถิ่งไว้พลางมองดบูาดแผล 

บนแขนซ้ายของไป่หลี่ถิงด้วยความตระหนกตกใจ

ดาบเมือ่ครูน่ีมุ้ง่ไปท่ีหน้าอกของไป่หลีถิ่ง หากมใิช่ไป่หลีถิ่งตอบสนอง 

ได้ทันเวลา บัดนี้ชีวิตคงจะหาไม่ไปแล้ว

ทว่าบาดแผลนี้...

สีหน้าภูเขาน�้าแข็งของไป่หลี่จิงหงยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลง  

ดาบหุนสีม่วงยังคงอยู่ในมือ แต่มุมปากของเขากลับมีเลือดซึมออกมา

อย่างช้าๆ

โม่อเีหรนิกอดเขาไว้พลางยกมอืขึน้ ยัดยาลกูกลอนเยียวยาเมด็หน่ึง 

เข้าปากไป่หลีจ่งิหงทันที มนัช่วยรกัษาอาการบาดเจบ็ทีม่องไม่เห็นของเขา 

ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งช่วยเสริมพลังปฐมที่สูญเสียไป

หลงิเซ่าจวินมาถึงข้างกายไป่หลีจ่งิหงในเวลาเดยีวกัน "ไป่หล่ีจงิหง?"

"ไม่เป็นไร" ไป่หลีจ่งิหงพูดจบ สายตาก็จ้องตรงไปทีไ่ป่หลีถิ่ง ท่าทาง

อยากจะสู้ต่อ ไม่ตายไม่ยอมเลิกรา

"ข้ากับจั้นเอ้าเทียนเป็นห่วงไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วจริงๆ"  

หลิงเซ่าจวินโคลงศีรษะยิ้มๆ

ไป่หลี่จิงหงมองเขาปราดหนึ่งโดยที่ขนคิ้วไม่แม้แต่จะกระดิก

เรือ่งเป็นห่วงว่าเขาจะสูค้นทีม่พีลงัยุทธ์สงูกว่าตนเองไม่ได้นีไ้ม่ต้อง

เอ่ยถึงแล้ว หลิงเซ่าจวินอยากถามมากกว่าว่า "ไป่หลี่จิงหง ท่านจะต้อง

กอดอีเหรินไว้ตลอดเชียวหรือ"

"ก็แค่ติดมือ"



23อ๋ินเชียนอวี่

คลื่นทะเลสาบซัดมา ไป่หลี่ถิงก็ลอบจู่โจมมาพร้อมกัน ไป่หลี่จิงหง

จงึกอดโม่อเีหรนิไว้ ปกป้องนางไว้ข้างกาย จากนัน้ตนเองก็เร่ิมสู้กับไป่หล่ีถงิ

พอกอดแล้ว แน่นอนว่าก่อนจะสู้จบย่อมไม่มีโอกาสให้ปล่อยมือ

หลิงเซ่าจวินเหงื่อตก "เช่นนั้นตอนนี้...ปล่อยได้แล้วหรือยัง"

ไป่หลี่จิงหงไม่มีการตอบสนอง

"อันที่จริง...ข้าเองก็ช่วยสู้ได้เช่นกัน" โม่อีเหรินบอกเสียงค่อย

"ท่าน..." หลิงเซ่าจวินมองนางพลางครุ่นคิด

"เด็กดี เจ้ารับผิดชอบอีกส่วนหน่ึงก็พอแล้ว" ไป่หลี่จิงหงก้มหน้า 

กล่าวปลอบ

"แต่ว่าส่วนนัน้ไม่น่าตืน่เต้นเลยสกันดิ มหิน�าซ�า้ยังไม่อาจสัง่สอนคนได้ 

โดยตรงด้วย" โม่อีเหรินบ่น

"ล�าบากเกินไปก็ไม่ดี"

"ไม่ล�าบากหรอก การออกก�าลังอย่างพอเหมาะมีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย"

"ส่วนนั้นก็พอให้เจ้าออกก�าลังแล้ว"

โม่อีเหรินถลึงตามองเขา "จิงหง เผด็จการเกินไปไม่ดี" นางประท้วง

อย่างจริงจังยิ่ง

ผลคือไป่หลี่จิงหงจูบหน้าผากนางไปทีหนึ่ง หวิดจะท�าให้พวก 

หลิงเซ่าจวินมองจนเซ่อซ่าไปแล้ว

"ไม่ได้เผด็จการ"

"ท่านจะจูบข้าแล้วบอกให้ข้าเชื่อฟังเสียทุกคร้ังไม่ได้..." โม่อีเหริน

หน้าแดง พูดงึมง�า

"ไม่ใช่ นั่นเป็นคนละเรื่อง" เขาไม่ได้ใช้การจูบมากล่อมคนจริงๆ
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ตกลงว่าโม่อีเหรินรับผิดชอบส่วนใดกันแน่ หลิงเซ่าจวินอยากถาม

ยิ่งนัก

หากแต่สองคนนี้ราวกับตกอยู่ในโลกส่วนตัวกันสองคน เอาแต่ 

พูดเรื่องตนเอง เข้าไปแทรกไม่ได้โดยสิ้นเชิง

ทางด้านนั้นไป่หลี่ถิงกินยาลูกกลอนเยียวยาลงไปแล้ว บาดแผล

กลับไม่ดีขึ้นแม้แต่กระผีกเดียว ความเจ็บปวดรวดร้าวท�าให้หน้าเขา 

บูดเบี้ยวไป

"นี่มัน..." ไป่หลี่หมิงตระหนก

"แผลไหม้?!" ไป่หลีจ่งิไห่แค่เหน็ก็อทุานออกมาตรงๆ จากน้ันก็คล้ายว่า 

นกึอะไรได้ จงึมองไปยังไป่หลีจ่งิหงทนัท ี"เจ้าได้เพลงิบวัน�า้แขง็ไปแล้ว?!"

เพลิงบัวน�้าแข็ง?!

คนท้ังหมดในทีน้ี่รวมไปถึงบรรดาคนทีแ่อบชมละครอยู่อกีด้านล้วน

มองไปยังไป่หลี่จิงหง

เพลิงบัวน�้าแข็ง หนึ่งในเชื้อไฟอัศจรรย์ของฟ้าดิน ถูกไฟชนิดนี้เผา

จนบาดเจบ็ ย่อมมใิช่เปลวไฟธรรมดาทัว่ไปสามารถเทียบได้อย่างเดด็ขาด

ไป่หลีถิ่งสมควรจะดีใจทีไ่ป่หลีจ่งิหงปล่อยเปลวไฟออกมาไม่มากนัก  

อีกท้ังเขาก็ถูกดาบฟันแค่ทีเดียว บาดแผลจึงมีแค่ที่แขนหน่ึงข้าง ดังนั้น

จึงไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตในทันที

"ท่ีแท้ก็เป็นเพลิงบัวน�้าแข็ง" ด้วยการรักษาฉุกเฉินจากไป่หลี่หมิง  

ไป่หลีถิ่งนับว่าเจบ็น้อยลงในทีส่ดุ สามารถเอ่ยปากพูดได้แล้ว แต่ลมหายใจ 

กลับหอบหนัก ดูท่าทางไม่น่าจะสู้ต่อได้แล้ว

หลิงเซ่าจวินถลึงตาใส่ไป่หลี่จิงหง เรื่องพรรค์น้ีควรบอกมาให้เร็ว 

กว่านี้สิ ไม่รู้หรือว่าพวกเขาเป็นห่วงมากเพียงไร!
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ทว่ายามนี้การจัดการกับคนนอกเป็นเรื่องส�าคัญกว่า

"ถ้าเช่นนั้นผู้อาวุโสไป่หลี่ ผู้อาวุโสเสวียนหมิง พวกท่านต้องการสู้

หรือไม่"

"แน่นอนว่า...สู้!" ไป่หลี่หมิงยืนขึ้น บนใบหน้าพลันปรากฏรอยยิ้ม

ท่าทีนี้ไม่ชอบมาพากลเกินไป

หลิงเซ่าจวินขมวดคิ้ว ร่างกายพลันรู้สึกเจ็บปวด

"อึก..."

"อื้อ..."

"อ๊าก!"

"นี่มัน..."

"เรื่องอะไรกัน..."

ต่อจากหลิงเซ่าจวิน จั้นเอ้าเทียน เฟิ่งไหวซิน เฟิ่งไหวฉี คนอื่นๆ ที่

ชมดูเหตุการณ์อยู่ไกลๆ ก็ส่งเสียงครวญครางด้วยความเจ็บปวดออกมา 

ใบหน้าปรากฏไอด�า

"เป็นยาพิษ!"

หลิงเซ่าจวินและเฟิ่งไหวฉีมีการตอบสนองเร็วที่สุด หยิบยาแก้พิษ

ออกมากินลงไปเองเสร็จก็ป้อนให้คนข้างกายกินด้วย

"ในท่ีสุดก็ออกฤทธ์ิแล้ว" ไป่หลี่หมิงนับว่ายังพอใจ แม้พิษจะ 

ออกฤทธิ์ช้า ทว่าประสิทธิภาพดูจะไม่เลว

เวลานี้จั้นเอ้าเทียนก็กระจ่างแล้วเช่นกัน "ที่แท้นี่ถึงจะเป็นสาเหตุที่

พวกท่านหยุดมือเมื่อครู่นี้!"
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ที่แท้ตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงก็คิดวางแผนจะจัดการ 

คนทั้งหมดในคราวเดียวอยู่ก่อนแล้ว

แม้แต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เว้น

สาเหตท่ีุหยุดมอืเป็นเพราะไม่จ�าเป็นต้องลงมอืต่อแล้ว เมือ่ถึงเวลา 

พวกเขาก็จะพิษก�าเรบิ ไม่จ�าเป็นต้องให้คนของตระกูลไป่หล่ีส้ินเปลืองแรง  

พวกเขาย่อมจะล้มไปเอง

จั้นเอ้าเทียนมองผู ้คนรอบตัวปราดหนึ่ง ก่อนจะเลื่อนสายตา 

กลับไปที่ไป่หลี่หมิงอีกครั้ง "พิษวางใส่ทะเลสาบ?"

"ถูกต้อง" ไป่หลี่หมิงยอมรับอย่างผ่าเผยยิ่ง

คนทั้งหมดถูกพิษแล้ว พิษชนิดนี้เป็นพิษที่เขาคิดค้นขึ้นใหม่  

ใช้ได้ดีกว่าหยาดน�้าตาเทพยุทธ์เสียอีก

หยาดน�้าตาเทพยุทธ์มุ ่งจู ่โจมพลังชีวิตภายในร่างกาย ท�าลาย 

48
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เส้นเอ็นเส้นชีพจรตามความหนักเบาของการถูกพิษ แม้ผู้ที่มีพลังยุทธ ์

สงูพอจะสามารถใช้พลงัปฐมต้านไว้ได้ระยะหน่ึง ไม่ถึงกับหมดลมหายใจ

ในทันที แต่ท้ายที่สุดถ้าพิษไม่ถูกแก้ก็หนีไม่พ้นความตายอย่างแน่นอน

ในขณะท่ีพิษท่ีเขาปรุงออกมาใหม่น้ีแม้จะไม่ได้มีฤทธ์ิกัดกร่อน

รนุแรงเท่าหญ้าโลหติหงส์รากด�า แต่กลบัหาได้ท่ัวไปอกีท้ังหลอมได้ง่ายกว่า  

เมื่อน�ามาจับคู่กับตัวยาท่ีมีฤทธ์ิท�าให้แขนขาชาจนหมดความรู้สึกทั้งยัง 

ซึมเข้าผิวหนังไว แค่สัมผัสถูกมันนิดเดียวก็จะถูกพิษอย่างแน่นอน

และกว่าผู้ต้องพิษจะรู้สึกถึงความเจ็บปวด พิษก็ซึมเข้าสู่อวัยวะ

ภายในเป็นที่แน่นอนแล้ว

ถึงแม้ผูฝึ้กบ�าเพ็ญจะมคีวามสามารถเหนือธรรมชาตไิด้ แต่จะอย่างไร 

ก็ยังเป็นร่างอันประกอบด้วยเลือดเนื้อ ขอเพียงยังเป็นร่างที่ประกอบด้วย

เลอืดเน้ือ ส�าหรับหมอโอสถผูช้�านาญยาพิษอย่างไป่หลีห่มงิแล้ว พลงัยุทธ์

สงูเพียงไรก็ไม่มปีระโยชน์ โปรยพิษไปก�าเดยีว ให้เป็นผูท้ีม่พีลงัยทุธ์สงูส่ง

เพียงไรก็ยังต้องหมอบ

ไป่หลีห่มงิกระหย่ิมย้ิมย่อง น่ีเป็นผลงานทีเ่ขาภูมใิจทีส่ดุในช่วงเวลา

ไม่กี่ปีมานี้เชียวนะ

หลงิเซ่าจวนิกับเฟ่ิงไหวฉสีบตากัน ก่อนสหีน้าจะล้วนเคร่งเครียดอยู่

เล็กน้อย

เน่ืองจากพวกเขาค้นพบว่ายาแก้พิษที่พวกเขากินลงไปเพียง 

ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด แต่มิได้ช่วยแก้พิษ

นีม่ไิด้เป็นเพราะพวกเขาสองคนมฝีีมอืการหลอมโอสถสูไ้ป่หลีห่มงิ

ไม่ได้ แต่เป็นเพราะ...ไป่หลี่หมิงบากบั่นศึกษาค้นคว้า ซ�้าตัวยาบางชนิด

ก็มีอยู่น้อยเกินไป ถึงได้มันมา พวกเขาสองคนก็คงไม่จงใจน�าไปหลอม
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ท�าพิษ

มหิน�าซ�า้พวกเขายังค้นพบด้วยว่าพิษน้ีจะกัดกร่อนเส้นเอน็เส้นชีพจร  

แม้ตอนน้ีจะไม่ได้รนุแรงเท่าหยาดน�า้ตาเทพยุทธ์ แต่พิษชนดิน้ีก็หายาแก้

ได้ยากยิ่งเช่นกัน

พวกเขาอาจจะสามารถศึกษาและหลอมยาแก้ออกมาได้ ทว่า 

ในเวลานี้ยาแก้พิษที่พวกเขามีไม่สามารถจะแก้พิษชนิดนี้ได้เลยจริงๆ

"ยาแก้เล่า"

พวกเขาสีค่นจะดจีะชัว่ก็ยังกินยาแก้พิษลงไปช่วยบรรเทาฤทธ์ิของ

พิษแล้ว แต่ผูช้มทีถู่กพิษใช่ว่าจะมยีาแก้พิษกันทกุคน ผู้ท่ีเจบ็จนทนไม่ไหว 

จึงเหาะมาแผดเสียงค�ารามใส่ไป่หลี่หมิงทันที

ไป่หลี่หมิงไม่ตอบค�า

"ไป่หลี่หมิง ยาแก้เล่า"

คนของตระกูลหลงและตระกูลไป๋กม็าด้วย สหีน้าไม่น่ามองดุจเดียวกัน  

ความเจ็บปวดที่อวัยวะภายในท�าให้สีหน้าของพวกเขาติดจะบิดเบี้ยว

ไป่หลี่หมิงมองหลงชิงเหย่ียกับผู้อาวุโสของตระกูลหลงพลางเอ่ย 

"ข้าจ�าได้ว่าตระกูลหลงได้เคลื่อนไหวร่วมกับภาคีผู ้ฝึกตนขณะอยู่ใน 

แดนสมบัติกระมัง"

"นีท่่าน..." หลงชงิเหย่ียได้ยินก็รูว่้าไป่หลีห่มงิไม่คดิจะมอบยาแก้ให้

อย่างแน่นอน

"มหิน�าซ�า้ตระกูลหลงก็ปฏิเสธจะไปมาหาสูกั่บตระกูลพวกข้าอกีด้วย"

"ไป่หลีห่มงิ อย่านึกว่าพวกข้าถูกพิษแล้วก็จะท�าตามความต้องการ

ของท่าน" ผู้อาวุโสตระกูลหลงหน้าด�าย่ิง "หากเรื่องในวันน้ีแพร่ออกไป  

ต่อให้พวกท่านตระกูลไป่หลี่ไม่กลายเป็นศัตรูของทั้งดินแดน ก็ยังจะ 
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สร้างศตัรนูบัไม่ถ้วน พวกข้าตระกูลหลงไม่สอดมอืยุ่งเรือ่งบญุคุณความแค้น 

ระหว่างพวกท่านกับภาคผีูฝึ้กตนก็นบัว่าเหน็แก่มติรภาพของห้าตระกูลใหญ่ 

แล้ว ท่านอย่าได้คืบก็จะเอาศอก!"

"มอบยาแก้มา!" คนของตระกูลไป๋กล่าวขึ้นเช่นกัน มองไป่หลี่หมิง 

อย่างเย็นเยียบ

พวกเขาไม่สอดมือยุ่ง แม้อาจจะมีความคิดรอฉวยผลประโยชน์อยู่

เล็กน้อย แต่พวกเขาก็หาได้ลงมือท�าการใดหรือเข้าไปพัวพันจริงๆ ไม่  

ทางที่ดีตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงอย่าได้บีบคั้นคนจนเกินไป

"ผูอ้าวุโสหมงิ มสิูจ้บัพวกเขาเอาไว้ก่อน?" เสวียนหมงิเซีย่วขยับไปใกล้ 

ไป่หลี่หมิงก่อนกระซิบ

"อืม..." ไป่หลี่หมิงก�าลังจะพยักหน้า

"จิงหง แบกข้า" โม่อีเหรินพลันส่งเสียงขึ้น

ปากของคนทั้งหลายที่รายรอบหวิดจะอ้าค้าง

แบก...แบกข้า? ตอนนี้เป็นเวลาเป็นสถานการณ์อะไร ยังจะให้ 

คนแบกอีก?

แม่นางน้อยผู้นี้สมองไม่ได้มีปัญหาจริงๆ หรือ

ทว่าภูเขาน�้าแข็งก็ไม่เสียแรงที่เป็นภูเขาน�้าแข็งจริงๆ ไป่หลี่จิงหง

ไม่มีสีหน้าประหลาดใจแม้แต่น้อย เพียงก้มหน้าลง เอ่ยถามด้วยน�้าเสียง

ทุ้มนุ่มอย่างเหนือความคาดหมาย "เหนื่อยแล้ว?"

"นิดหน่อย" โม่อีเหรินพยักหน้าอย่างติดจะคับข้องใจ

ไป่หลี่จิงหงพยักหน้าก่อนโน้มตัวลง "ขึ้นมา"

นี่ก็คือตกลงที่จะแบกคนแล้ว

คนทั้งหลายที่รายรอบหุบปากไม่ลงแล้ว
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"ไป่หลี่จิงหง? โม่อีเหริน?" หลิงเซ่าจวินเหงื่อตก 

สภาพการณ์พรรค์นี้ สถานการณ์พรรค์น้ีเชียวนะ ทั้งสองท่านเลิก

แสดงความรักกันได้แล้ว!

"ข้ามเีก้าอี"้ เฟ่ิงไหวฉกีล่าวทนัท ีเขาน�าออกมาให้ได้ โม่อเีหรนิจะได้น่ัง 

สบายขึ้น

"แม้จะเป็นเพียงเก้าอ้ีตัวเลก็ๆ ก็ยังต้องรกัและทะนุถนอมให้ด ีคนเรา 

ไม่อาจสิ้นเปลืองเกินไปได้" โม่อีเหรินบอกเขาด้วยท่าทางเป็นจริงเป็นจัง

เฟิ่งไหวฉีมีสีหน้างุนงง

"น�าเก้าอี้ออกมาตอนนี้ ถ้าเกิดอีกประเดี๋ยวสู้กันขึ้นมาอีก แล้วเก็บ

เก้าอี้ไม่ทันเวลา มันจะพลอยได้รับเคราะห์ไปด้วย ข้าคิดว่าพวกเขาเอง 

ก็คงจะไม่ชดใช้ค่าเสยีหายให้ท่านเช่นกัน" โม่อเีหรนิอธิบายอย่างละเอยีด

ของที่จะไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย อย่าน�ามาอุทิศให้อย่าง 

ระริกระรี้เกินไป

พึงต้องรู้ว่ายุงตัวเล็กเพียงไรก็ยังมีเน้ือ ค่าใช้จ่ายน้อยเพียงไรก็ยัง

ต้องใช้หินวิเศษ หินวิเศษสามารถเก็บไว้ซื้อสิ่งของที่จ�าเป็นมากกว่าได้

พวกนางกับแต่ละท่านตรงที่น้ีมิได้มีมิตรภาพท่ีดีต่อกันเสียเท่าไร 

การเสียหินวิเศษให้กับพลังท�าลายล้างของผู้อื่น...ไม่คุ้มเลยจริงๆ

ทีส่�าคัญย่ิงกว่าคือเสยีหินวิเศษไปแล้วยังไม่มใีครรู้สึกขอบคุณอกีด้วย

เรื่องกินแรงแต่ไม่ได้ประโยชน์พรรค์นี้ อย่าท�าจะดีกว่า

เฟ่ิงไหวฉฟัีงแล้วก็ปากอ้าตาค้าง หนัไปถามหลงิเซ่าจวนิ "อเีหรนิกับ

ประมขุหอน้อยแห่งหอวาณิชผูน้ั้นของพวกท่านไม่ได้มคีวามสมัพันธ์เป็น

เครือญาติกันจริงๆ? เหตุใดจึงมีนิสัยบางอย่างเหมือนกันเช่นนี้"

"ไม่มีจริงๆ" หลิงเซ่าจวินส่ายหน้าด้วยความโศกศัลย์
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คิดค�านวณเสียละเอียดยิบเพียงนี้ แม้แต่ 'คนผู ้นั้น' ก็ยังต้อง 

ยอมแพ้แล้วกระมัง

แม้ว่าดจูากเรือ่งน�าหนิวิเศษมาไถ่คนก่อนหน้านีก็้รู้แล้วว่าโม่อเีหรนิ 

คิดค�านวณเก่งมากเพียงไร แต่ในสถานการณ์เช่นยามน้ี ยังสามารถ 

คิดเล็กคิดน้อยได้ถึงเพียงน้ี ตกลงว่าโม่อีเหรินมีความตระหนักถึงวิกฤต

บ้างหรือไม่

หรอืว่านางไม่รูส้กึเลยแม้แต่น้อยว่าการท่ีทกุคนต้องพิษเป็นเรือ่งใหญ่... 

ประเดี๋ยวก่อน!

หลิงเซ่าจวินมองโม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงอย่างละเอียด

พวกเขาสรวลเสเฮฮากันอยู่ตรงนัน้ด้วยท่าทางท่ีดเูอ้อระเหยลอยชาย  

แต่ไม่ว่าเขาหรือเฟิ่งไหวฉี บนหน้าผากกลับล้วนแต่มีเหง่ือกาฬไหลซึม 

สีหน้าก็ออกเขียวอยู่เล็กน้อย

นี่เป็นลักษณะของการถูกพิษ

ทว่าโม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงกลับไม่มีเหงื่อแม้แต่หยดเดียว สีหน้า

ก็เป็นธรรมชาติยิ่ง

แม้แต่ไป่หลี่จิงหงที่เดิมทีได้รับบาดเจ็บและหน้าซีดอยู่เล็กน้อย 

สีหน้าก็กลับมาแดงเปล่งปลั่งแล้วเช่นกัน

"พวกท่าน...ไม่ได้ถูกพิษ?"

เป็นไปไม่ได้กระมัง เมื่อครู่พวกเขาสองคนก็อยู่ที่ใต้ทะเลสาบ

แค่ถูกน�า้ทะเลสาบกระเซน็ใส่ไม่ก่ีหยดยังล้วนแต่ถูกพิษ นบัประสาอะไร 

กับพวกเขาสองคนท่ีสู้กับไป่หลี่ถิงจากท่ีใต้ทะเลสาบไปถึงกลางอากาศ

อย่างดุเดือด เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงที่จะไม่โดนน�้าทะเลสาบเลย!

"อืม..." โม่อีเหรินท�าสีหน้าขบคิด จากนั้นก็ตอบว่า "ไม่"
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ค�าตอบนีท้�าให้พวกหลงิเซ่าจวนิร่างเสยีสมดลุ หวิดจะไถลล้มในทนัที

ไม่ก็ไม่สิ จ�าเป็นต้องใช้เวลานานถึงเพียงนี้กว่าจะตอบเชียวหรือ

หรือว่า...นี่คือก�าลังแกล้งพวกเขา

พวกเขายังไม่ทนัได้ประท้วง เสยีงของไป่หลีห่มงิก็ดังมา "เป็นไปไม่ได้!"

โม่อีเหรินหันไปมองเขา "เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้"

"ยาพิษผสมเข้ากับน�า้ทะเลสาบ พอถูกน�า้ก็จะต้องถูกพิษ" ไป่หล่ีหมงิ 

มั่นใจยิ่ง

เป็นความจรงิ บางทีเมือ่ครูก่่อนพิษอาจจะยังไม่ออกฤทธ์ิ แต่หลงัจาก 

ร่างกายของพวกเขาแต่ละคนปรากฏเค้าลางอาการถูกพิษ คนรอบข้าง 

ก็ปรากฏสภาพเดียวกันออกมาให้เห็นแล้วเช่นกัน

บนผวิทะเลสาบมซีากศพของปลาต่างๆ และสิง่มชีวิีตในทะเลสาบ

ทยอยกันลอยขึ้นมา

ในขณะท่ีพ้ืนหญ้ารอบทะเลสาบรวมถึงป่าทีเ่คยถูกน�า้ทะเลสาบท่วม  

ตอนนี้มองไม่เห็นสีเขียวขจีแม้แต่กระผีกเดียว มีเพียงสีด�าและสภาพ

เหี่ยวแห้งเต็มครรลองสายตา

ต้นไม้ใบหญ้าและสิง่มชีวิีตทัว่ไปเหล่าน้ีไม่มคีวามสามารถต้านทาน

ต่อพิษโดยสิ้นเชิงจึงได้เฉาตาย

ส่วนน�้าในทะเลสาบยังคงไหลท่วมไปถึงทางเมือง...

พอคิดถึงตรงนี้ สีหน้าของคนทั้งหมดในที่นี้ก็ล้วนไม่น่ามองยิ่ง

หากคนในตระกูลของพวกเขาเผลอสัมผัสถูกน�้าทะเลสาบใน

ระหว่างทางหนี...

"ไป่หลี่หมิง จะมอบยาแก้พิษหรือไม่มอบ" ในที่สุดตระกูลไป๋ก็ก้าว 

ออกมาเป็นรายแรก
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"รีบส่งยาแก้พิษมา!" ตระกูลหลงก็พูดขึ้นเช่นกัน

พวกเขาล้วนมองออกว่าขณะน้ีหลิงเซ่าจวินกับเฟิ่งไหวฉีต่างไม่มี

หนทางจะแก้พิษชนิดน้ี เช่นนั้นก็มีแต่ต้องบีบให้ไป่หล่ีหมิงมอบออกมา

ตรงๆ 

ไป่หลี่หมิงกลับมองไป่หลี่จิงหงและโม่อีเหรินพลางส่งสัญญาณ 

ให้พวกเสวียนหมิงเซี่ยวระแวดระวัง เตรียมพร้อมลงมือไว้ทุกเมื่อ

คนทีถู่กพิษเหล่านัน้ไม่มกี�าลงัพอจะเป็นภัย ทว่าสองคนทีไ่ม่ถูกพิษน้ี 

กลับท�าให้เขารู้สึกไม่สบายใจอยู่เล็กน้อย

เป็นไปตามคาด โม่อีเหรินหยิบขวดยาใบหนึ่งออกมาอย่างเชื่องช้า 

จากนั้นก็ส่งให้หลิงเซ่าจวินภายใต้การจับจ้องจากไป่หลี่หมิง

"นี่คือ?" ยาแก้พิษ?!

โม่อีเหรินหันไปหาไป่หลี่จิงหง "อย่าลืมเก็บหินวิเศษด้วย"

"ได้" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้า

หลิงเซ่าจวินและเฟิ่งไหวฉีรู้สึกพูดไม่ออกไปชั่วขณะ

ความหมายชดัแจ้งย่ิงแล้ว ใต้ฟ้าไม่มยีาให้กินเปล่าอย่างท่ีคิดจรงิๆ 

โดยเฉพาะยาของโม่อีเหริน

จั้นเอ้าเทียนแววตาเป็นประกายวิบวับเล็กน้อย เห็นทีโม่อีเหรินเอง

ก็เป็นหมอโอสถระดบัสงูไม่แพ้หลงิเซ่าจวนิ ไม่ถกู บางทอีาจจะเหนือกว่า

หลิงเซ่าจวินเสียด้วยซ�้า

เฟิ่งไหวฉีแววตาลุกวาว ยาน้ีจะต้องศึกษาให้ดีๆ ขณะที่ควรจ่าย 

หินวิเศษก็ต้องห้ามงก

หลิงเซ่าจวินเปิดฝาขวดออก กลิ่นยาท่ีอบอวลแต่กลับสดชื่น 

เย็นสบายจนท�าให้คนกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาก็ขจรขจายออกมาในทันใด 
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ทุกผู้ทุกคนในที่นี้ล้วนรู้สึกได้

หนึ่งคนหนึ่งเม็ด ที่เหลือเก็บเอาไว้

ความหมายกระจ่างชัดยิ่ง

"ข้าขอด้วย" เฟิ่งไหวฉีชี้ขวดยาแล้วชี้ตนเองทันที

เป็นหมอโอสถทีห่ลงใหลในยาดุจเดียวกัน ส�าหรับยาท่ีไม่รู้จัก ทกุคน 

ย่อมจะมีความกระตือรือร้นอยากศึกษาค้นคว้าเหมือนกัน ผู้พบเห็น 

ย่อมต้องได้ส่วนแบ่ง

หลิงเซ่าจวินแย้มยิ้ม เรื่องนี้ค่อยมาว่ากัน 

คนทั้งสี่กลืนยาลงไปพร้อมกัน ยาพอเข้าปากก็ละลาย หลังจาก 

ฤทธิ์ยาแพร่กระจาย พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างของยานี้

"นี่มัน..." คนทั้งสี่มีสีหน้าแปลกพิลึก

พอยาละลาย ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นก็คล้ายว่าเติมเต็มไปท่ัว 

ท้ังสรรพางค์กาย โดยเฉพาะตรงส่วนทีเ่จบ็ของอวัยวะภายในย่ิงถูกสลาย

ความเจ็บปวดไปอย่างนุ่มนวลจนหายเป็นปลิดทิ้ง

ไม่เพียงเท่านี้ แก้พิษไปแล้ว ฤทธ์ิของยากลับยังคงอยู่ภายใน

ร่างกายของพวกเขา ไม่ได้กระจดักระจายไปหมด พวกเขาล้วนมคีวามรู้สึก 

ท�านองว่ารอจนดูดซับฤทธ์ิยาของยานี้ได้ท้ังหมดแล้ว เส้นเอ็นเส้นชีพจร

ของพวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างที่สุด

"นี่เป็นไปไม่ได้!" ไป่หลี่หมิงไม่อาจเชื่อลง หากแต่ความจริงกางอยู่

ตรงหน้า ล�าพังแค่ดูสีหน้าของคนท้ังสี่ก็รู ้แล้วว่าพิษในตัวพวกเขาถูก 

ขจัดไปแล้วจริงๆ

"เป็นไปไม่ได้ทีเ่จ้าจะแก้พิษของข้าได้!" ไป่หลีห่มงิไม่อาจยอมรับได้

ยาพิษน้ีเป็นเขาค้นคว้าออกมาเมื่อไม่นานมาน้ี แม้แต่ตัวเขาเองก็
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ยังไม่ได้ปรุงยาแก้ออกมามากเท่าไร ผู้อื่นจะแก้พิษได้ได้อย่างไร!

"ข้าแก้ไม่ได้หรอก!" โม่อีเหรินย้ิมตาหยี "อันที่จริงข้าไม่รู้ว่าท่าน

วางยาพิษอะไร ไม่รู้เช่นกันว่าควรแก้อย่างไร จริงๆ นะ"

ไม่รูว่้าผูอ้ืน่วางยาพิษอะไร กลบัแก้พิษของผูอ้ืน่ได้แล้ว? ไป่หลีห่มงิ

ถลึงตามองนาง

"ข้าพูดเรื่องจริง" โม่อีเหรินจนใจ ซ�้ายังคับข้องใจด้วยถูกใส่ร้าย

นางพูดความจรงิกลบัไม่มใีครเชือ่แล้ว ช่าง...ชวนให้คนเศร้าใจโดยแท้

หลงิเซ่าจวนิหน้าด�าไปเลก็น้อย แค่มองสหีน้าท่าทางของนางก็รูแ้ล้ว

ว่านางก�าลังคิดอะไร

อย่าว่าแต่ไป่หลี่หมิงเลย แม้แต่เขาก็ยังรู้สึกคันไม้คันมือย่ิง...ทว่า

กลับยื่นออกไปไม่ได้

"อืม...อันที่จริงของที่ข้าให้ไปก็ไม่นับว่าเป็นยาแก้พิษ" โม่อีเหริน 

ยังคงมีสีหน้าท่าทางเคร่งขรึมเป็นการเป็นงาน

ไม่ใช่ยาแก้พิษกลับแก้พิษของผู ้อื่นได้ อีกท้ังยังท�าให้สดชื่น

กระปรี้กระเปร่าได้ย่ิงกว่ายาแก้พิษ หากยาแก้พิษมีสติรับรู ้ จะต้อง 

อยากวิ่งชนก�าแพงเป็นแน่แท้

"แล้วคืออะไร"

"อันที่จริง...ข้ายังไม่ได้ตั้งชื่อเลย" โม่อีเหรินกล่าวอย่างเหนียมอาย

"..."

นี่คือยั่วโมโหคน? 

หรือว่ายั่วโมโหคน 

นี่ก็คือก�าลังยั่วโมโหคนกระมัง! 

'ยังไม่ได้ตั้งชื่อ' แสดงว่าเป็นของที่เพิ่งหลอมท�าออกมาใหม่เช่นกัน 
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จากนัน้ก็มาสลายพษิร้ายแรงทีผู่อ่ื้นหลอมท�าออกมาใหม่เสยีไม่เหลือหลอ

ไป่หลีห่มงิไหนเลยจะแค่โมโห เขาถึงขนาดรูส้กึว่าศกัดิศ์รขีองผูเ้ป็น

หมอโอสถระดบัสงูของตนเองถูกย�า่ยีอย่างร้ายกาจ! อารมณ์ในยามน้ีมใิช่แค่ 

ค�าว่า 'เพลิงโทสะพวยพุ่ง' จะพรรณนาได้เลยทีเดียว

"เจ้า! เจ้าก้าวออกมา!" ไป่หลี่หมิงค�าราม

"เหตุใดข้าต้องฟังท่านด้วย"

"มฐีานะเป็นหมอโอสถ เจ้าไม่มคีวามกล้าจะรบัค�าท้าของข้าหรอืไร"

"ผูเ้ฒ่าท่ีแก่ๆๆ จนไม่รูว่้าอายุแก่กว่าข้าก่ีเท่าอย่างท่านต้องการท้าสู้ 

กับเด็กหญิงตัวขาวผ่องอ่อนนุ่มนิ่มที่อายุเพิ่งจะสิบกว่าอย่างข้า?"

"พรืด..." หลิงเซ่าจวินและเฟิ่งไหวฉีหัวเราะออกมาอย่างสุดกลั้น 

"ฮ่าๆๆๆ"

ถึงแม้ไม่ว่าเป็นอายุหรือลักษณะภายนอก โม่อีเหรินจะดูขาวผ่อง

อ่อนนุ่มนิม่จรงิๆ แต่ครัน้พูดออกมาเย่ียงนี ้ไฉนกลบัให้ความรูส้กึชวนขบขัน 

เหมือนว่าก�าลังยอตนเองชนิดหนึ่ง

หรอืว่าอนัทีจ่รงิโม่อเีหรนิจะเป็นยอดฝีมอืด้านการ 'ท�าลายบรรยากาศ'

"เจ้า..." สีหน้าของไป่หลี่หมิงเปลี่ยนจากโมโหหน้าด�าเป็นเห่อแดง

โม่อเีหรนิห่วงว่าเขาจะเส้นเลอืดในสมองแตกตาย ด้วยเหตุน้ีนางจงึ

เอ่ยปากอย่าง 'มีเมตตา' ยิ่ง

"ท่านผู้เฒ่าที่แก่ๆๆ จนไม่รู้ว่าอายุแก่กว่าข้าก่ีเท่าท่านนั้น ท่าน

ใจเย็นหน่อย หากยังไม่ทันเปิดฉากสู ้ท่านก็ถูกท�าให้โมโหจนลมจบัไปก่อน 

เช่นนั้นข้าก็คงน่าสงสารเหลือเกิน"

"เหตุใดถึงน่าสงสาร" หลิงเซ่าจวินขอค�าอธิบาย

คนทั้งหลายเองก็มีสีหน้าท่าทางไม่เข้าใจและต้องการค�าอธิบาย 
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เช่นกัน

"หากเขาหมดสติไปตอนนี้ ทุกคนจะต้องคิดว่าเป็นความผิดของข้า 

เช่นน้ันข้าก็ถูกใส่ความแล้ว ข้ายังไม่ทันย่ืนน้ิวออกไปสักน้ิว ยังไม่ทันตี  

ยังไม่ทันกระทืบคน ก็ถูกผู้อื่นคิดว่าข้าท�าให้เขาหมดสติ ต้องแบกรับโทษ

ที่ไม่ได้ก่อ เช่นนั้นข้าก็น่าสงสารเหลือเกินแล้ว"

"..." คนทั้งหลายมีสีหน้าสับสนยุ่งยากใจ

ที่พูดนั้น...ไม่ผิด หากแต่ท่านเองก็มีความสามารถท�าให้ผู้อื่นโมโห

จนลมจับได้ดีจริงๆ! นั่นไม่ใช่การใส่ร้ายท่านแม้แต่น้อยนิด

"เจ้า...เจ้า..." ไป่หลีห่มงิสดูหายใจลกึๆ แล้วก็สูดหายใจลึกๆ คงเพราะ 

ถูกย่ัวยุติดต่อกันหลายครั้งแล้ว คราวน้ีเขาจึงได้สติกลับมาเร็วย่ิง "เรื่อง 

ไร้สาระไม่ต้องพูดให้มาก ตกลงเจ้าจะไม่รับค�าท้า?"

"รับสิ" โม่อีเหรินพยักหน้าอย่างว่องไวยิ่ง

บอกว่ารบัไปตัง้แต่แรกก็หมดเรือ่งแล้วไม่ใช่หรือไร เช่นน้ันท่ีเมือ่ครู่นี ้

ท่านร่ายอะไรมากมายก่ายกอง ท�าเอาคนโมโหแทบตาย ท�าเอาพวกเขา

ที่อยู่ด้านข้างถูกฟ้าผ่าจนด�าเป็นตอตะโก นี่คือลูกไม้ใดอีก

แม้แต่ไป่หลี่หมิงก็ยังงันไปเล็กน้อย จากนั้นก็หวิดจะเต้นเร่าๆ

"เช่นนั้นเมื่อครู่เจ้าพูดมากถึงเพียงนั้นไปเพื่ออะไร!"

"ย่ัวโมโหท่านอย่างไรเล่า" โม่อีเหรินถึงกับยังท�าสีหน้าบริสุทธ์ิ 

ไร้ความผิดยามที่เอ่ยตอบเขา

ไป่หลีห่มงิพูดอะไรไม่ออกอกีครัง้ ท�าได้เพียงใช้ดวงตาถลงึมองนาง

"รับค�าท้าของท่าน แต่ไม่ได้หินวิเศษ และก็ไม่ได้ของรางวัล หาก

มิใช่เห็นแก่ที่ท่านอายุมาก ข้าก็ไม่อยากจะสนใจท่านเสียเท่าไรจริงๆ  

ทว่าออกปากรบัค�าท้าไปแล้ว กลายเป็นท�าให้ท่านสมปรารถนาทีต้่องการ
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ท้าสู้ ข้ากลับไม่เต็มใจอยู่สักหน่อย ดังนั้นจึงได้ยั่วโมโหท่านเล็กน้อยเพื่อ

ปลอบประโลมใจข้าเอง"

"..." 

ความคิดความอ่านพรรค์นี้สามารถพูดเสียมีเหตุมีผลเต็มปาก 

เต็มค�าถึงเพียงนี้ได้จริงหรือ

คนทั้งหลายชักจะสับสนแล้ว

"ประเสริฐ!" ไป่หลี่หมิงกัดฟัน เขาจะท�าให้นางได้รู้ถึงจุดจบของ 

การยั่วโมโหหมอโอสถระดับสูง

"ช้าก่อน!" ผูอ้าวุโสตระกูลไป๋ตะโกนห้าม "พวกท่านต้องการดวลกัน 

ข้าไม่ขอยุ่ง ไป่หลีห่มงิ มอบยาแก้พิษมา มเิช่นน้ันวันน้ีข้าจะยืนอยู่ฝ่ังเดียว

กับภาคีผู้ฝึกตน"

"พวกข้าตระกูลหลงก็เช่นกัน" หลงชิงเหยี่ยก็แสดงความเห็นทันที

"ใช่แล้ว ถูกต้อง มอบยาแก้พิษมา!"

"มอบยาแก้พิษมา!"

เหล่าผู้ฝึกบ�าเพ็ญไร้สังกัดในที่นี้ก็พากันแสดงความเห็นเช่นกัน

พวกคนตระกูลใหญ่ต้องการสูกั้นอย่างไร พวกเขาไม่อยากยุ่งและก ็

ไม่มีความสามารถที่จะยุ่งได้ อย่างมากที่สุดก็คือชมดูเรื่องครึกครื้น ทว่า

การวางยาพิษพวกเขาที่ชมดูอยู่เฉยๆ นี่ออกจะเกินไปแล้ว ตอนนี้ได้รู้ว่า 

คนของภาคีผู้ฝึกตนสามารถแก้พิษได้ การเลือกของพวกเขาก็สมเหต ุ

สมผลแล้ว

"ตระกูลไป๋ ตระกูลหลง รวมถึงผู้ฝึกบ�าเพ็ญอื่นๆ ในที่นี้ พวกท่าน

ตัดสินใจเย่ียงน้ีจะไม่นึกเสียใจทีหลังจริงๆ หรือ" ไป่หล่ีหมิงถามเสียง 

เย็นเยียบ
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ผูอ้าวโุสของตระกูลไป๋และตระกูลหลงระมดัระวังตวัข้ึนมาเลก็น้อย 

แต่ยังคงยืนยันค�าเดิม

"ท่านมอบยาแก้มา พวกข้าจะไปทันที"

โม่อเีหรนิกะพรบิตา ส่งสญัญาณให้ไป่หลีจ่งิหงก้มหน้าลงมาเลก็น้อย  

ก่อนกล่าวเสียงเบาว่า "วิธีการท�านองน้ี รักษาท่าทีย่ิง และปลอดภัยย่ิง 

เช่นกัน แต่จะไม่...ขี้ขลาดไปหน่อยหรือ"

"อืม" เมื่อเผชิญกับข้อสงสัยของคู่หมั้นของตน ประมุขหอน้อย 

ไป่หลี่จิงหงก็พยักหน้าอย่างรอบคอบระมัดระวัง

การท�าเช่นน้ีอาจจะดูคล้ายเป็นหญ้าเหนือก�าแพง* ได้ ต้องระวัง  

โม่อีเหรินจ�าไว้ในใจแล้ว

"พวกท่าน..." ไป่หลี่หมิงเพิ่งก�าลังจะพูดอะไรบางอย่าง กลับไม่รู้ว่า

เพราะเหตุใดถึงพลันชะงักไป ก่อนจะย้ิมออกมาทันทีอย่างผิดปกติ  

"เห็นแก่ท่ีเป็นห้าตระกูลใหญ่เหมือนกัน จึงจะมอบโอกาสให้พวกท่าน 

อีกครั้ง พวกท่านจะเลือกเช่นไร" ภาคีผู้ฝึกตนหรือว่าพวกเขา

ผู้อาวุโสตระกูลไป๋และหลงชิงเหย่ียต่างก็ลังเลและเผลอสบตากัน

แวบหนึ่ง

ผู้อาวุโสตระกูลไป๋ท�าการตัดสินใจออกมาแล้ว "ข้าเป็นตัวแทนของ

ตัวข้าเองเท่านั้น เฉพาะวันนี้ ข้าจะปล่อยภาคีผู้ฝึกตนไว้ให้พวกท่าน"

ส่วนตระกูลไป๋หาได้เป็นพันธมิตรกับตระกูลไป่หลี่และตระกูล 

เสวียนหมิงไม่

ไป่หลี่หมิงคิดเล็กน้อย

"ก็ได้ วันนีข้้าจะไม่ท�าให้ท่านล�าบากใจ" ไป่หลีห่มงิโยนขวดยาใบหนึง่ 

* มาจากส�านวนเต็มว่า 'หญ้าเหนือก�าแพง ลู่ล้มตามลม' หมายความถึงคนที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

โดยทั่วไปใช้ในเชิงลบว่าไม่มีหลักการ ใครชักจูงไปทางใดก็ได้
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ไปให้เขา

ผู้อาวุโสตระกูลไป๋รับแล้วก็ถอยหลังไปทันที

เหล่าผูฝึ้กบ�าเพ็ญไร้สงักัดก็พากันแสดงท่าทว่ีาจะไม่ช่วยภาคผู้ีฝึกตน  

ไป่หลี่หมิงให้ยาแก้พิษไปเพียงครึ่งเม็ดเพื่อกันไม่ให้พวกเขากลับค�าพูด

เดิมทีไป่หลี่หมิงก็ไม่ได้คาดหวังว่าเหล่าผู้ฝึกบ�าเพ็ญไร้สังกัดจะ 

ช่วยออกแรงได้สกัเท่าไร แค่ไปยืนอยู่ข้างๆ อย่ามาก่อกวนก็เป็นอนัใช้ได้แล้ว

สดุท้ายก็เหลอืฝ่ายตระกูลหลง หลงชงิเหย่ียกับผูอ้าวุโสแห่งตระกูลหลง 

เพียงสองคน

หลงชิงเหยี่ยพลันยิ้ม "ผู้อาวุโสไป่หลี่หมิง ข้าไม่รับค�าขู่" 

เขาก้าวไปยืนฝั่งเฟิ่งไหวซิน สีหน้าซีดจนออกเขียว ไอเบาๆ สองที

ผู้อาวุโสตระกูลหลงก็ไปยืนอยู่กับหลงชิงเหยี่ยอย่างเงียบๆ เช่นกัน

หลิงเซ่าจวินมองไปยังโม่อีเหริน เจตนาแสดงชัดยิ่ง

โม่อีเหรินลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้า ด้วยเหตุนี้หลิงเซ่าจวินจึง

ยื่นยาออกไปสองเม็ด

"เซ่าจวิน ขอบคณุมาก" หลงชงิเหย่ียรบัยาไป แล้วมองมายังโม่อเีหรนิ 

อย่างรู้สึกขอบคุณ...

"ต้องจ่ายหินวิเศษ" โม่อีเหรินกล่าวทันควัน

หลงชงิเหย่ียตวัแขง็เป็นหนิไปชัว่อดึใจ ก่อนจะพลนัหัวเราะออกมา 

เพราะนึกถึงฉากเหตุการณ์ที่โรงเตี๊ยมขึ้นได้

"ตกลง ข้าจ่าย หากแต่...สามารถให้ราคามิตรภาพได้หรือไม่"

"หากนับว่ามีมิตรภาพต่อกัน ท่านจะขอให้ข้าลดราคาได้อย่างไร" 

โม่อีเหรินมีสีหน้าท่าทางเจ็บแค้นใจถึงขีดสุด

หลงชิงเหยี่ยงันไปชั่วครู่ "เหตุใดไม่ได้เล่า"
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"ท่านพึงต้องรู้ว่าการหลอมโอสถเป็นงานใช้แรงงาน โดยเฉพาะ 

ยาชั้นดียิ่งต้องสิ้นเปลืองแรงกายแรงใจ สิ้นเปลืองพลังงาน สิ้นเปลือง 

หินวิเศษ อีกทั้งหินวิเศษจากการขายยาน้ันได้มาล�าบากมากตั้งเพียงไร 

ในเมื่อเป็นสหาย ท่านจะปล่อยให้ข้าท�างานเปล่าๆ ได้อย่างไรกัน เช่นนี้

จะไร้น�้าใจเกินไปแล้ว" โม่อีเหรินกล่าวด้วยความ 'ปวดร้าวใจ'

หลงชิงเหยี่ยอึ้งงันไปอีกครั้ง

"อีกประการหนึ่ง จะดีจะชั่วท่านก็เป็นนายน้อยของตระกูลหลง  

มารีดไถหมอโอสถตัวเล็กๆ ที่ไร้ที่พ่ึงพิง ไร้ภูมิหลัง อาศัยขายยาแลก 

หนิวเิศษประทงัชวิีตอย่างข้าได้ลงคอได้อย่างไรกัน ท�าเย่ียงนีท่้านไม่รูสึ้กผิด 

ต่อมโนส�านกึสกันดิเลยหรอื ท่านรูห้รอืไม่ว่าการหลอมยาน้ี ข้าต้องสิน้เปลอืง 

เรีย่วแรงหาตวัยาไปเท่าไร ต้องฝึกบ�าเพ็ญนานเท่าไรกว่าจะฟ้ืนฟูพลังปฐม

ที่สูญเสียไปกลับมาได้ ซ�้ายังต้องรับความกดดันทางจิตใจว่าถ้าล้มเหลว

ก็จะเป็นดั่งตัวล้างผลาญ..."

โม่อีเหรินร่ายเรื่องความล�าบากในการหลอมโอสถได้ยาวเหยียด 

เป็นหางว่าว ไม่เพียงแค่หลงชิงเหย่ีย แม้แต่หลิงเซ่าจวินกับเฟิ่งไหวฉี 

ยังเริ่มจะสงสัยแล้วว่าพวกเขาไม่เห็นค่าของยาเกินไปแล้วใช่หรือไม่

แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มอบยาออกไปส่งเดช แต่การลดราคาก็เป็น 

เรื่องที่มีบ่อยๆ ดูเหมือนจะ...สิ้นเปลืองมากจริงๆ

"...ส่วนใหญ่เวลาท่ีหาสมนุไพรก็ต้องเสีย่งอนัตรายถึงชวิีต มหิน�าซ�า้

ท่านพึงต้องรู้ว่ายามีไว้ใช้ช่วยชีวิต ช่วยชีวิตของท่านแล้วยังต้องลดราคา

ด้วยหรือ เช่นน้ีท่านยังจะขอราคามิตรภาพได้ลงคอหรือไร หากนับว่า 

มีมิตรภาพกันจริง ท่านจะทนให้ข้าขาดทุนมากถึงเพียงนั้นได้อย่างไร  

หากมีมิตรภาพ ท่านจะคิดเล็กคิดน้อยเรื่องค่าเหนื่อยเพียงน้อยนิดกับข้า
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ลงคอได้อย่างไร ท่านท�าเย่ียงนี้นับว่ามีมิตรภาพกันจริงหรือ" นี่จะชวน 

ให้คนเสียใจเกินไปแล้ว

หลงชิงเหยี่ยไม่เพียงแค่เหงื่อตก แต่วันหน้าไม่กล้าพูดค�าว่า 'ราคา

มิตรภาพ' ต่อหน้าโม่อีเหรินโดยสิ้นเชิงแล้ว

"ข้าจ่ายๆ จ่ายของข้ากับของผู้อาวุโส รอไปจากที่น่ีแล้วจะจ่าย  

จะไม่ผัดหนี้เด็ดขาด ดะ...ได้หรือไม่" เขาเอ่ยรับรอง

"อืม ก็ได้" คราวนี้โม่อีเหรินถึงค่อยหยุดบ่น

หลงชิงเหย่ียท�าท่าปาดเหง่ือ ต่อให้โม่อเีหรนิไม่ได้ท�าให้คนโมโหจน

กระอักเลือด แต่ฝีมือการบ่นจนคนประสาทกินอ่อนๆ น้ีก็น่าตกใจมาก 

เช่นกัน!

"พวกท่านพูดกันจบแล้วหรอืยัง" ครัน้พวกเขาคยุกันถึงตรงนี ้ไป่หลีห่มงิ 

ถึงได้เอ่ยปาก

เวลานี้คนของตระกูลไป่หลี่และตระกูลเสวียนหมิงได้เคลื่อนย้าย

ต�าแหน่งบางส่วนอย่างเงียบๆ แล้ว

"เอ๊ะ?" โม่อีเหรินรู้สึกได้อย่างเฉียบไว ที่แท้ต�าแหน่งของบรรดา 

กลิน่อายท่ีซุม่ซ่อนอยู่ก็มกีารเปลีย่นแปลง นางพลนัมสีหีน้าใจหาย "รบีไป

จากที่นี่!"

"อะไรนะ!" พวกจั้นเอ้าเทียนยังไม่เข้าใจสถานการณ์ แต่ก็ท�าตาม

โดยสัญชาตญาณ ทว่า...

ตูม!

"คดิจะไปตอนนีจ้ะทันหรอื! ฮ่าๆ" เสยีงหัวเราะอย่างได้ใจของไป่หลีห่มงิ 

ดังมา 

ที่แท้น�้าทะเลสาบที่ล้นทะลักออกมาได้พลันไหลย้อนกลับมาอย่าง
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รุนแรง มิหน�าซ�้ายังมุ่งมาเพียงทิศทางที่พวกเขาอยู่!

ขอบเขตใหญ่เกินไป จะวิง่ก็ช้าเกิน คนทัง้หลายจงึทะยานตวัขึน้ฟ้า 

และเหาะไปทางฝั่งอย่างรวดเร็วทันที กลิ่นอายที่แอบซ่อนอยู่เหล่าน้ัน 

กลับพลันมีความเคลื่อนไหวแล้ว

"ผนึกปฐพี ท่าที่หนึ่ง!"

"ดาบทะลวงฟ้า!"

สองกระบวนท่าพิฆาตโจมตีแหวกอากาศไปที่ไป่หลี่จิงหงและ 

โม่อีเหรินซึ่งอยู่หลังสุดด้วยก�าลังแรง

ญาณวิเศษของโม่อีเหรินสังเกตเห็นอยู่ก่อนแล้ว นางหลบพ้นได้ 

แต่...ไม่อาจหลบ

"หุนสีม่วง...ผ่า!" ไป่หลี่จิงหงสกัดดาบทะลวงฟ้าไว้

"เสี่ยวเถิง!"

'แถบไหม' บนแขนโม่อีเหรินพลันกลายร่างเป็นอาวุธในมือนาง  

เกิดเสียงดังเปรี้ยง ซัดผนึกปฐพีแตกซ่าน แต่ขณะเดียวกันตนเองก็ถูก

อานุภาพของผนึกปฐพีซัดจนต้องถอยหลังไปหลายก้าว

มือข้างหนึ่งย่ืนมาโอบนางไว้ในทันใด และช่วยสลายอานุภาพ 

ขุมนั้นให้ด้วยเช่นกัน

จะดวลกัน จะท้าสู้ข้ามขั้น โม่อีเหรินล้วนไม่กลัว แต่หากอาศัย 

พลังยุทธ์เข้าปะทะเพียงอย่างเดียว นางกลับเสียเปรียบอย่างที่สุด

ทว่าต้องการท�าให้นางบาดเจ็บก็มิใช่เรื่องง่ายดายปานนั้น

"จิงหง ข้าไม่เป็นไร" โม่อีเหรินเพ่ิงจะพูดจบก็ได้ยินเสียงทางน้ัน 

เอ่ยขึ้นอีก

"ผนึกปฐพี ท่าที่สอง!"
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"ดาบสะท้อนแสงอสูร!"

ไป่หลี่จิงหงหมุนตัว คนทั้งสองสลับต�าแหน่งกันในทันที

"หุนสีม่วง ท�าลาย!"

หนึ่งดาบท�าลายสองฝ่ามือในทันใด

โม่อเีหรนิมองดูประกายดาบทีจู่โ่จมมา แต่แล้วกลบัหลบัตาก่อนจะ

ลมืตาข้ึนอกีที เสีย่วเถิงหวดออกไป ซดัประกายดาบแตกกระเจงิในชัว่พรบิตา

"ท�าลาย!"

ยังไม่ทันได้ผ่อนคลายก็ได้ยินเสียงหนึ่ง

"ตั้งกระบวนรบ!"

รัศมีแสงสี่สายพุ่งขึ้นมาจากพ้ืนในชั่วพริบตา เหตุเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้นแค่ในชั่วอึดใจเดียว

"ไป่หลี่จิงหง!"

"โม่อีเหริน!"

ครั้นพวกจั้นเอ้าเทียนท่ีอยู่ทางด้านหน้าหันมาก็มองเห็นเพียง 

ไป่หลี่จิงหงกับโม่อีเหรินถูกรัศมีแสงสามสี่สายกักตัวเอาไว้ จึงวกกลับมา

จะช่วยคนทันที

กลิน่อายทีแ่อบซ่อนอยู่สองสายโผล่พรวดออกมาในทนัใด พลานุภาพ 

ที่ปล่อยออกมาสกัดกั้นพวกจั้นเอ้าเทียนไว้ได้ในทันที

"ขั้นผ่านเคราะห์?" จั้นเอ้าเทียนมีสีหน้าเคร่งเครียด "เสวียนหมิงซื่อ 

เสวียนหมิงกุ่ย"

ที่แท้ผู้อาวุโสสองคนของตระกูลเสวียนหมิงก็มาดักซุ่มอยู่ตรงนี้

จั้นเอ้าเทียนคิดไม่ถึงว่าตระกูลเสวียนหมิงจะส่งเสวียนหมิงซื่อมา 
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นั่นเป็นถึงบุคคลทรงฤทธานุภาพผู้ข้ามผ่านขั้นจิตเทพช่วงปลายซึ่งมีอยู่

เพียงไม่กี่คนบนดินแดนแรกนภา

ส�าหรับห้าตระกูลใหญ่แล้ว เมื่อข้ามผ่านขั้นจิตเทพช่วงปลายก็จะ

สามารถประสานรวมดวงจิตปฐมได้โดยสมบูรณ์ พลังแก่นแท้ที่บรรลุถึง

จะมิได้เพิ่มขึ้นแค่เหมือนหนึ่งบวกหนึ่งอย่างเด็ดขาด

เสวียนหมงิซือ่ผูเ้ดียวก็เพียงพอจะสกัดพวกเขาตรงนีไ้ด้ท้ังหมดแล้ว!

ทว่าเป้าหมายที่พวกจั้นเอ้าเทียนทั้งหกคนให้ความสนใจในยามนี้

มิใช่เสวียนหมิงซื่อ แต่เป็นของสิ่งนั้นที่เปล่งรัศมีแสงสี่สายออกมา

ท่ีใต้น�้าทะเลสาบมีจานกลมสีทองใบหน่ึงส่องแสงวิบวับ รัศมีแสง

ที่ส่งออกมาดูคล้ายธรรมดา แต่เมื่อมองดูดีๆ รัศมีแสงสี่สายท่ีปิดผนึก 

สี่ทิศอันที่จริงเป็นเส้นแสงเล็กๆ หลายเส้นรวมกัน

"เป็นแผ่นจานค่ายกล!"

แม้พวกจัน้เอ้าเทยีนท้ังหกคนจะไม่ได้เข้าใจเรือ่งค่ายกลนกั แต่รปูร่าง

ลักษณะของแผ่นจานค่ายกลล้วนมีบันทึกอยู่ในข้อมูลตกทอดของ 

พวกเขาแต่ละตระกูล ดังนั้นเห็นแค่แวบเดียวก็มองออกแล้ว

แผ่นจานค่ายกลเป็นของท่ีหลงเหลอืมาตัง้แต่ก่อนเกิดเหตเุปลีย่นแปลง 

ฟ้าดิน ขอแค่มีพลังปฐมก็สามารถขับเคลื่อนได้ อานุภาพของแผ่นจาน

ค่ายกลจะมากหรือน้อยมีความเกี่ยวข้องกับพลังยุทธ์ของผู้ควบคุม

ขณะสองฝ่ายต่อสูกั้น ขอเพียงมคีนหนึง่คอยควบคมุแผ่นจานค่ายกล  

กจ็ะสามารถกกัขงัหรือไมก่ส็งัหารฝ่ายศตัรูได้จ�านวนมาก ในเวลาจ�าเปน็ 

นี่จะเป็นของที่ทุ่นแรงที่สุดแต่มีประสิทธิภาพที่สุด

"หลิงเซ่าจวิน หาโอกาสได้ให้หนีไปทันที" จั้นเอ้าเทียนกระซิบ

เมื่อใช้แผ่นจานค่ายกล พอเปิดการท�างานแล้ว เว้นแต่จะท�าลาย
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ค่ายกล มิเช่นนั้นก็ไม่มีทางรอดพ้นไปได้

ครั้งน้ีแม้แต่ของพรรค์นี้ตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงก็ยัง 

น�าออกมาใช้ จุดประสงค์เพียงแค่ต้องการจับตัวไป่หลี่จิงหงกับโม่อีเหริน

เท่านั้นเองหรือ

หรอืว่าพวกเขาแน่ใจว่าแดนสมบติัแรกนภาอยู่ในมอืของสองคนน้ัน

ถึงปานนั้น!

แต่ไม่ว่าสาเหตุคืออะไร ในบรรดาพวกเขาก็ต้องมีคนกลับไป

รายงานข่าว ไม่อาจถูกรั้งไว้ที่นี่ทั้งหมด หรือถึงขนาด...เสียชีวิต

"ฉี เจ้าก็เหมือนกัน" เฟิ่งไหวซินก�าชับดุจเดียวกัน

ในใจคนทั้งสองล้วนมีสังหรณ์ไม่ดี

หลงชิงเหยี่ยกับผู้อาวุโสของตระกูลตนสบตากันแวบหนึ่ง

"คุณชาย หาโอกาสได้ให้ไปทันที" ผู้อาวุโสตระกูลหลงตัดสินใจ 

รั้งอยู่สกัดเอง

หลงชงิเหย่ียได้แต่ยังคงกัดฟันอดทนไว้ สภาพการณ์ในยามน้ี แม้จะ 

ไม่อยากยอมรับ แต่พลังแก่นแท้ของพวกเขาไม่เพียงพอจะตอบโต้แล้ว

จริงๆ

คิดไม่ถึงว่าตระกูลเสวียนหมิงจะส่งเขาออกมา

อยู่ต่อหน้าเสวียนหมิงซื่อที่มีพลังยุทธ์ขั้นผ่านเคราะห์ พวกเขาไม่มี

โอกาสใดๆ ท่ีจะชนะได้โดยสิ้นเชิง สิ่งเดียวท่ีท�าได้ก็คือถ่วงเวลาให้ 

พรรคพวกมีโอกาสหนีรอดมากขึ้น!

ประมขุหอน้อยและเหล่านายน้อยท่ีเป็นดัง่บตุรคนโปรดของสวรรค์

ท้ังห้าท่านในทีน้ี่นอนฝันก็ยังคดิไม่ถึงว่าตนเองจะมวีนัทีต้่องหนีเอาชวีติรอด 

อย่างทุลักทุเลพรรค์นี้
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"มข้ีาอยู่ตรงนี ้พวกท่านหยุดหนีเถิด" วาจาผาดๆ เพียงประโยคเดยีว

ของเสวียนหมิงซื่อกลับเหมือนเป็นเขาลูกใหญ่ลูกหนึ่งทับลงมายังพวก 

จั้นเอ้าเทียน

จัน้เอ้าเทียนกับเฟ่ิงไหวซนิส�าแดงฝีมอืพร้อมกัน หนึง่ฝ่ามอืหนึง่กระบี่ 

บวกกับหนึง่หอกจากผูอ้าวุโสตระกูลหลง ทว่าพลงักดดนัของขัน้ผ่านเคราะห์ 

ยังคงแผ่มาด้วยก�าลังแรง!

คนทั้งสามหน้าเปลี่ยนสี ร้องค�ารามลั่นออกมาพร้อมกัน "รีบไป!"

พร้อมกับที่ค�ารามจบ คนทั้งสามก็ต่างกระอักเลือดออกมา

หลิงเซ่าจวินกับเฟิ่งไหวฉีและหลงชิงเหย่ียกัดฟัน หมุนตัวใช ้

ความเร็วสูงสุดหนีไปในเวลาเดียวกัน

เสวียนหมิงกุ่ยมองเห็นภาพทางน้ีแล้ว เงาร่างก็โฉบวาบไล่ตามไป

ทันที

"จั้นเอ้าเทียน!" ไป่หลี่จิงหงท่ีถูกช่อแสงขังไว้เห็นดังนี้ สีหน้าก็ 

เปลี่ยนไปทันควัน ฝีเท้าจะขยับพุ่งตัวไป กลับถูกโม่อีเหรินรั้งไว้

"อีเหริน?"

ไป่หลี่จิงหงมองนาง โม่อีเหรินกลับมองไปยังช่อแสงสี่สายที่ล้อม 

ทั้งสองเอาไว้

"ไม่ได้พุ่งตัวมา นับว่าเจ้าโชคดี" เวลานี้ไป่หลี่ถิงสามารถเดินเหิน 

ได้อย่างอิสระแล้ว เพียงแต่จุดที่บาดเจ็บถูกพันด้วยผ้าขาวหลายชั้น

เมื่ออาการบาดเจ็บถูกควบคุมไว้แล้ว และได้รู้ว่าไป่หล่ีจิงหงกับ 

โม่อเีหรนิถูกขงัไว้อยู่ เขาก็แล่นมาทนัท ีแล้วก็ได้เห็นภาพเหตกุารณ์ทีท่�าให้

เขามีความสุขอย่างยิ่งตามคาด

"เจ้าน่ีเป็นของขวัญชิน้ใหญ่ทีเ่ตรยีมมาให้พวกเจ้าสองคนโดยเฉพาะ 
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หากไม่อยากล�าบาก ทางที่ดีก็อย่ากระดุกกระดิก" ไป่หลี่ถิงเอ่ยเตือน 

ด้วยความ 'หวังดี' ในใจกระหยิ่มยิ้มย่องเสียยิ่งกว่าอะไร

ตอนนี้ดูซิว่าพวกเขาจะยังก�าเริบเสิบสาน จะยังยั่วโมโหคนอย่างไร

ได้อีก

"สิ่งเหล่านี้คงมิใช่เป็นลูกไม้สุดท้ายของพวกท่านกระมัง" โม่อีเหริน

ประเมินช่อแสง และมองจั้นเอ้าเทียนกับเฟิ่งไหวซินท่ีกระอักเลือดแต่ยัง

ฝืนยันไว้อย่างยากล�าบากปราดหน่ึง สหีน้านางดใูจเย็น ในดวงตาปรากฏแวว 

เย็นเยียบ

เป็นผู้ใหญ่รังแกเด็ก ใช้คนมากรังแกคนน้อยน้ันช่างเถอะ แต่นี่ยัง

รังแกคนตระกูลเฟิ่งของนางอีก...ดียิ่งนัก

"สิง่เหล่าน้ีไม่พอหรอืไร" ไป่หลีห่มงิเดินมาเช่นกัน เขามองคนทัง้สอง

ท่ีถูกขังอยู่ในช่อแสงด้วยรอยย้ิมเต็มใบหน้า "น่าเสียดายจริงๆ เห็นท ี

เจ้าคงไม่มีหนทางรับค�าท้าจากข้าได้แล้ว"

ไป่หลี่หมิงโคลงศีรษะ ประหนึ่งว่าเสียดายเป็นหนักหนา

"แม้ข้าจะแก่แล้ว ไม่รูว่้าแก่กว่าเจ้าต้ังเท่าไร แต่เรือ่งบางเรือ่งมเีพียง

คนอายุมากถึงจะมองได้กระจ่าง ดูอย่างยามนีส้ ิเจ้ามใิช่ยืนอยู่ตรงน้ีอย่าง

สงบเสง่ียมหรือไร ส่วนข้าน้ันอยากสั่งสอนเจ้านานเท่าไรก็สั่งสอนเจ้าได้

นานเท่านั้น" ไป่หลี่หมิงหัวเราะ

"อ้อ? ท่านมัน่ใจถึงเพียงนัน้เชยีวหรอืว่าช่อแสงน้ีจะขงัข้ากับจงิหงอยู่"

"แน่นอน!"

ค่ายกล ในโลกมีคนเข้าใจอยู่เพียงหยิบมือ และแผ่นจานค่ายกล 

ย่ิงเป็นของที่แทบไม่มีใครเคยได้ยิน เด็กน้อยอย่างพวกนางจะไปเข้าใจ 

ได้อย่างไร
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โม่อีเหรินย้ิมหวานขึ้นมา ก่อนจะชี้ช่อแสง "ค่ายกลกักขัง คุกที ่

แปรสภาพด้วยพลังสายฟ้า"

จากนัน้ก็ชีไ้ปยังน�า้ทะเลสาบท่ีข้างใต้ "แผ่นจานค่ายกลเปิดท�างาน"

ไป่หลี่หมิงงันไป ครั้นแล้วใบหน้าก็เต็มไปด้วยแววตกตะลึง "เจ้ารู้

ได้อย่างไร!"

โม่อีเหรินไม่สนใจเขา พินิจพิเคราะห์ดูแผ่นจานค่ายกลอยู่เป็น 

พักใหญ่ถึงได้ถอนหายใจ "เป็นของดีจริงๆ ด้วย!"

นี่คือก�าลังทอดถอนใจชื่นชม?

โม่อีเหรินเงยหน้าขึ้น "ไม่ทราบว่าผู ้ท่ีควบคุมแผ่นจานค่ายกล

สามารถประคองสภาพได้นานเท่าไร"

พลังปฐมน�ามาแปรสภาพเป็นพลังสายฟ้าผ่านแผ่นจานค่ายกล  

จะต้องสิ้นเปลืองมากยิ่งอย่างแน่นอน

"ในจดุนีไ้ม่ต้องให้แม่นางน้อยอย่างเจ้ามาเป็นกังวลแทนพวกข้าแล้ว"  

ไป่หลีถิ่งได้ใจเตม็ประดา "โม่อเีหรนิ ไป่หลีจ่งิหง มอบแดนสมบติัแรกนภามา!"

โม่อเีหรนิกะพรบิตา "เหตใุดท่านถึงได้มัน่ใจเสียปานนัน้ว่าแดนสมบตั ิ

แรกนภาจะต้องถูกข้ากับจิงหงได้มาครองแล้ว"

"เป็นเพราะการกระเพ่ือมของมิติท่ีว่าง" พลันมีบุรุษวัยกลางคนที่มี

แววตามดืมนผูห้น่ึงเดินออกมาจากท่ามกลางคนตระกูลไป่หลี ่ท่ีด้านหลงั

ของเขายังมีบุรุษสวมเสื้อคลุมสีด�า มองไม่เห็นใบหน้าผู้หนึ่งเดินตามมา

ด้วย

โม่อีเหรินมองเขา "ท่านก็คือผู้ที่ควบคุมแผ่นจานค่ายกลกระมัง"

บุรุษวัยกลางคน...หรือก็คือผู้อาวุโสตระกูลไป่หลี่ที่ไม่ได้ปรากฏตัว

มาโดยตลอด มุมปากยกขึ้นน้อยๆ มิได้ยอมรับ แต่กลับกล่าวตรงๆ  
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"ก่อนที่เจ้ากับไป่หลี่จิงหงจะปรากฏตัว แดนสมบัติยังคงอยู่ แต่หลังจาก

การกระเพื่อมหายไป พวกเจ้าก็ปรากฏตัวตามหลังมา"

นี่ก็คือหลักฐานที่ดีที่สุด

"อ๋อ เป็นการอนุมานทีไ่ม่น่าเชือ่ถือแม้แต่น้อยนิด" โม่อเีหรินเบะปาก

"เพราะอะไรถึงไม่น่าเชื่อถือ"

"การกระเพ่ือมหายไป จะมสีาเหตจุากการท่ีแดนสมบตัปิิดลงไม่ได้

หรือไร ตัวของแดนสมบัติเองก็หนีเก่งยิ่งนี่นา"

บุรุษวัยกลางคนยิ้มแล้ว "ไม่ต้องแก้ตัว มอบแดนสมบัติมา"

"ข้าไม่อยากจะสนใจ 'คนโง่เง่าเต่าตุ่น' ท่ีช่างฝันเฟื่องอย่างท่าน"  

โม่อีเหรินกอดแขนของไป่หลี่จิงหงไว้เพ่ืออ�าพรางความเคลื่อนไหวของ

ตนเอง

"จิงหง ข้าท�าลายช่อแสง ท่านช่วยคน จากน้ันก็ไปจากท่ีนี่ทันที  

อย่ารรีอ ตรงกลบัไปในเมอืงจงโยว อย่าหนักลบัมา และก็อย่าวกกลบัมาอกี"

ทางด้านจ้ันเอ้าเทียนไม่อาจยืดเย้ือต่อไปได้แล้ว น่ีเป็นวิธีการที่ดี

ที่สุด เร็วที่สุด และก็ปลอดภัยที่สุด

ไม่ต้องพูดให้มากความ ไป่หลี่จิงหงก็เข้าใจความคิดของนาง

"ข้าอยู่เอง เจ้าช่วยคน"

"ชายฉกรรจ์อย่างพวกเขาตวัหนักออกปานน้ัน ข้าจะแบกไหวได้อย่างไร"  

โม่อีเหรินบ่นพึมพ�า

นึกถึงว่าโม่อีเหรินต้องประคองหรือไม่ก็ก่ึงอุ้มพวกจั้นเอ้าเทียน... 

โรคใจแคบของไป่หลี่จิงหงก็ก�าเริบอย่างหาได้ยาก

ใบหน้าภูเขาน�้าแข็งด�าแล้ว

โม่อเีหรนิลอบหัวเราะ "จงิหง จ�าได้หรอืไม่ ต้องเช่ือข้า ถ้าข้าอยากไป  
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ต่อให้เสวียนหมงิซือ่เป็นผูฝึ้กบ�าเพ็ญขัน้มหายานก็ไม่แน่ว่าจะร้ังข้าไว้ได้"

ไป่หลี่จิงหงมองนาง ยังคงไม่ยอม

"เชื่อข้า ต่อให้ล้มเหลวข้าก็จะไปหาท่านให้ได้" โม่อีเหรินพูดพลาง

ฉกีย้ิมเลก็น้อย ก่อนจะเคล้าเคลยีกับอ้อมอกเขาอย่างอาลยัอาวรณ์ "มเิช่นนัน้ 

เปลี่ยนเป็นท่านไล่ตามข้าก็ได้"

นางยังไม่เคยได้ด่ืมด�า่กบัความอภิรมย์จากการ...ถูกเขาไล่ตามเลย

"ตกลง" ไป่หลี่จิงหงกุมมือนาง "ข้าไล่ตามเจ้าเอง"

โม่อีเหรินหัวเราะเบาๆ ทีหนึ่ง ก่อนออกแรงกมุมือเขากลับ "จ�าไว้ว่า

ต้องหนีไปอย่างสุดก�าลัง ไม่ต้องห่วงข้างหลัง เสี่ยวเถิงจะขวางองครักษ์

ตัวเล็กตัวน้อยพวกนั้นไว้เอง"

"อืม" ไป่หลี่จิงหงมองนางอย่างลึกซึ้งพลางโน้มหน้าลง ริมฝีปาก 

ระไล้ริมฝีปากนางแผ่วเบา

เขาเชื่อนาง นางก็ห้ามท�าให้เขาเสียใจ

พวกแก้มขาวนุ่มน่ิมของโม่อีเหรินขึ้นสีแดงปลั่งในทันทีเน่ืองจาก

กิริยาของเขา

ไป่หลี่ถิงกับบุรุษวัยกลางคนท่ีอยู่ด้านนอกรัศมีแสงมองเห็นก็ 

หน้าเขียวแล้ว

นี่พวกเขาถูกคนเมินอย่างไม่เห็นหัวเลยกระมัง

อีกทั้งตอนนี้เป็นสถานการณ์อะไร สองคนน้ียังถึงกับมีแก่ใจมา

พลอดรักกันอีก?!

คนทั้งสองเพ่ิงคิดจะตวาดใส่คนหนุ่มสาวที่ออกนอกเร่ืองอย่างไม่รู้

เวล�่าเวลาคู่นี้ กลับได้ยินเสียงหนึ่งตะโกนขึ้น

"หนึ่งกระบี่ราวความฝัน!"
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ช่อแสงทั้งสี่สายถูกแสงสีม่วงสายหนึ่งฟันขาดกลางล�าในบัดดล

"นั่นอะไรกัน!"

ยังไม่ทันหายตระหนกตกใจ เงาคนท่ีมองเห็นไม่ชัดก็โฉบผ่านไป 

บุรุษวัยกลางคนยังไม่ทันมองเห็นอะไรชัดเจน ร่างของคนสวมเสื้อคลุม 

สีด�าที่อยู่ด้านหลังก็ถอยกรูดไปหลายสิบจั้งแล้ว

รอยแผลสีม่วงกรีดผ่านคอหอย บุรุษวัยกลางคนตายคาที่!

ขณะไป่หลีถิ่งเบกิตาโตด้วยความหวาดผวา สมัผสัเย็นเฉยีบสายหนึง่ 

ก็กรีดผ่านคอหอยของเขาแล้ว

กระบี่เดียวปลิดชีพ?!

คนทัง้หมดก�าลงัตะลงึงนั ยังไม่ทนัมกีารตอบสนองใดๆ มองไม่เหน็

เงาคน กลับมองเห็นร่องรอยสีม่วงสายที่สามวาบผ่านไปไวราวกับแสง

สายหนึ่ง ก่อนกรีดไปที่คอหอยของเสวียนหมิงซื่อ...
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สถานการณ์เปลี่ยนผันอย่างปัจจุบันทันด่วน!

การเปลีย่นแปลงอนัชวนให้คนไร้หนทางจะเชือ่ลงเกิดขึน้ในชัว่พรบิตา

ขณะท่ีคนท้ังหมดตระหนกตกใจจนไม่ทันแม้แต่จะอ้าปาก แต่เสยีง

กรดีร้องจากในล�าคอใกล้จะเปล่งน�าออกมาก่อนแล้วนีเ้อง เสวียนหมงิซือ่

ก็หันหลังกลับมาได้ทันท่วงที

ในเวลาเดยีวกันจัน้เอ้าเทยีน เฟ่ิงไหวซนิ รวมถึงผูอ้าวุโสตระกูลหลง

รู้สึกเพียงว่าแรงกดดันที่กดทับทั้งร่างพลันเบาลง เลือดท่ีพุ่งย้อนข้ึนมา 

ถึงคอไม่ต้องกระอักออกมา ยังไม่ทันตระหนักได้ว่าเกิดเร่ืองอะไรข้ึนก็ได้ยิน 

เสียงการปะทะกันอันแผ่วเบาใสกังวาน แต่กลับท�าให้จิตใจคนสะท้าน

สะเทือน...

เคร้ง!

คนทั้งหมดมองไปทันทีอย่างห้ามตนเองไม่ได้

49
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เห็นเพียงกระบี่เรียวยาวและมีประกายสีม่วงเล่มหน่ึงปะทะอยู่กับ

ดาบใหญ่ด้ามยาวสีด�าอีกเล่ม

สองฝ่ายท่ีปะทะกัน ผู้ท่ีกุมดาบใหญ่ด้ามยาวคือเสวียนหมิงซื่อ  

ดาบใหญ่ด้ามยาวก็คืออาวุธอันเลื่องชื่อของเขา...ดาบสารทวสันต์ ส่วน 

ผูท้ีถื่อกระบีย่าว เพียงรศัมแีสงสม่ีวงปรากฏวาบขึน้สองทก็ีสงัหารผูอ้าวุโส

สองคนของตระกูลไป่หลี่ได้แล้วนั้นถึงกับเป็น...

"โม่อีเหริน?!"

เสวียนหมิงซื่อและไป่หลี่หมิงท้ังตกใจทั้งโกรธ ไม่อยากจะเชื่อเลย

ทีเดียว

ครัน้กระบวนท่าถูกสกัด โม่อเีหรนิก็เปลีย่นท่วงท่า ร่างหายวบัไปอกีครัง้

คนหายไปอีกแล้ว?! 

คนทั้งหลายเบิกตาโต ทันใดนั้น...

เคร้ง!

เสียงดังข้ึนอีกรอบ โม่อีเหรินไปปรากฏตัวอยู่ทางซ้ายมือของ 

เสวียนหมิงซื่อ หนึ่งดาบหนึ่งกระบี่ปะทะกันอีกครั้ง

เมือ่วิเคราะห์ดูอย่างละเอียด น่ันมใิช่โม่อเีหรนิหายตวัไป แต่เป็นนาง 

เคลือ่นท่ีไวเกินไป ไวจนท�าให้คนเข้าใจผดิคิดว่านางหายตวัแล้วปรากฏตัว 

ขึ้นอีกครั้ง

เคร้งๆๆๆๆ...

เสยีงการปะทะนับครัง้ไม่ถ้วนตามมาตดิๆ เงาคน กระบวนท่ากระบี่ 

กระบวนท่าดาบ เร็วจนไม่ทันกะพริบตา ได้ยินเพียงเสียงเคร้งคร้างจาก

การปะทะกัน พรบิตาเดยีวกเ็กิดขึน้หลายสบิเสยีง รวมไปถึงหลงัจากดาบ

กับกระบี่ปะทะกันแล้วก็ได้ท้ิงสะเก็ดแสงสีเงินนับไม่ถ ้วนกะพริบ 
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ระยิบระยับอยู่กลางอากาศ

นั่นเป็นประกายไฟท่ีกระเด็นออกมาหลังจากอาวุธปะทะกันอย่าง

หนักหน่วง

แม้เสวียนหมงิซือ่จะไม่อาจมองเห็นทศิทางการเคลือ่นท่ีของโม่อเีหรนิ 

ได้อย่างแม่นย�า แต่อาศยัพลงัยุทธ์ขัน้ผ่านเคราะห์กับสมัผสัรบัรูแ้ละฝีมอื

ความสามารถ แต่ละครั้งจึงล้วนสกัดกระบวนท่ากระบี่ของโม่อีเหริน 

ได้อย่างพอดิบพอดี

ไม่ว่าคนท้ังหลายในที่น้ีจะคิดอย่างไร ส�าหรับเสวียนหมิงซื่อแล้ว 

การถูกเด็กหญิงที่อายุน้อยยิ่งกว่าอะไรบีบให้ท�าได้เพียงตั้งรับ ไม่มีก�าลัง

จะโจมตีกลับแม้แต่กระผีกเดียว เป็นเรื่องท่ีน่าคับอกคับใจไร้ใดเทียม 

เลยทีเดียว

ชวนให้คนเลือดขึ้นหน้า!

พลังกดดันของผู้มีระดับขั้นสูงหายไปแล้ว จั้นเอ้าเทียน เฟิ่งไหวซิน 

และผู้อาวุโสตระกูลหลงค่อยโล่งอก หลังจากที่ได้สติกลับมาก็ตะลึงลาน

ไปอีกครั้ง

"นั่นคือ..." โม่อีเหริน?!

เป็นโม่อีเหรินผู้บอบบางอ้อนแอ้นที่ดูเด็กยิ่งกว่าอะไรผู้นั้น?!

นึกถึงอีเหรินน้อยท่ีเมื่อครู ่ยังถูกไป่หลี่จิงหงโอบไว้ในอ้อมแขน 

ท่าทางดูเหมือนตกใจจนแม้แต่เดินยังเดินไม่ได้

ก่อนดูผู้อาวุโสสองคนที่เมื่อครู่นี้ถูกปลิดชีพในกระบี่เดียว

แล้วกลบัมาดูสาวน้อยทีบ่ดันีก้�าลงัโรมรนัพันตูอยู่กับเสวียนหมงิซือ่ 

บุกจู่โจมผู้ทรงฤทธานุภาพขั้นผ่านเคราะห์อย่างไม่หยุดหย่อน

พฤติการณ์โหดเหี้ยมถึงเพียงนี้
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รูปลักษณ์ภายนอกน่ารักน่าชังอ่อนแอเปราะบางถึงเพียงนั้น

นี่เป็นการหลอกลวง...เป็นการหลอกลวงกันชัดๆ!

"ไป!" ไป่หล่ีจิงหงปรากฏตัวที่ด้านหลังพวกเขาอย่างเงียบเชียบ 

ไร้สุ้มเสียง

"ไป่หลี่จิงหง! นั่นคือ..." คือโม่อีเหริน?! ไม่จริงกระมัง!

จั้นเอ้าเทียนและเฟิ่งไหวซินตาถลน ใบ้กินกันถ้วนหน้า

ใช่ว่าพวกเขาไม่เชือ่ในความจรงิทีเ่ห็นด้วยตาตนเอง แต่เป็นเพราะ

ความจริงโหดร้ายเกินไป พวกเขาจึงต้องการท�าให้แน่ใจอีกสักหน่อย

"รีบไป" ไป่หลี่จิงหงไม่สนใจอาการตกตะลึงพรึงเพริดของพวกเขา 

กล่าวย�้าอีกครั้ง

จั้นเอ้าเทียนข่มความตระหนกตกใจไว้ก่อนลุกขึ้นยืน

เฟิ่งไหวซินกับผู้อาวุโสตระกูลหลงก็ลุกขึ้นยืนตามทันที

มฐีานะเป็นผูอ้าวุโสหรอืนายน้อย สถานการณ์เช่นในยามนี ้พวกเขา 

อย่างน้อยก็พอจะรู้ตัวว่าอยู่ที่นี่ต่อไปก็เป็นได้แค่ภาระ

เสวียนหมงิซือ่ปล่อยพลงักดดนัออกมาแค่คนเดยีว พวกเขาก็แทบจะ 

ต้านทานไม่ไหวแล้ว ยังจะไปสู้ได้อย่างไร

เพียงแต่การปล่อยอีเหรินน้อยผู้บอบบางอ้อนแอ้นและอายุน้อย 

ยิ่งกว่าอะไรไว้คนเดียว จะสกัดอยู่หรือ...

เอ่อ...ฟังจากเสียงปะทะเคร้งคร้างอย่างต่อเน่ือง ค�าว่า 'บอบบาง

อ้อนแอ้น' นี้ดูเหมือนไม่เหมาะที่จะใช้กับโม่อีเหริน

เมื่อคิดถึงตรงน้ี บนใบหน้าของชายฉกรรจ์ท้ังสามก็ต่างมีอาการ

เหลอหลาออกมาพร้อมกัน

ใช่ว่าพวกเขาไม่สุขุม แต่เป็นเพราะสถานการณ์ในขณะน้ีท้าทาย
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การรับรู้ของคนทั้งหมดเกินไปจริงๆ

หรอืว่าโม่อเีหรนิทีด่ทู่าทางอ่อนแอย่ิง อนัทีจ่รงิจะมพีลงัยุทธ์สงูกว่า

พวกเขาทั้งหมด

เป็นไปไม่ได้กระมัง...

ด้านเสวียนหมิงซื่อท่ีอยู่ในอาการโมโหและคับอกคับใจเห็นว่า 

เรือ่งทีเ่ดมิทีแทบจะเป็นทีแ่น่นอน บดันีจู้่ๆ  ก็ถูกแม่นางน้อยผูห้นึง่ท�าลายลง  

คนที่สมควรตายอยู่ท่ีนี่เหล่านั้นก�าลังจะหนีไปอีกแล้ว เขาจึงออกค�าส่ัง

ทันที

"ไป่หลี่หมิง ลงมือ!"

ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจปล่อยคนเหล่านี้ไปได้!

ทว่าในระหว่างต่อสู้กันด้วยกระบวนท่าอันรวดเร็ว เสวียนหมิงซื่อ 

แค่เสยีสมาธิไปนดิเดียว ประกายกระบีส่ม่ีวงก็หวิดจะกรดีถูกแก้มเขาแล้ว

โม่อีเหรินย้ิมหวานให้เสวียนหมิงซื่อที่หน้าด�ายิ่ง "จะขวางคน?  

ฝันไปเถอะ!"

จากนั้นก็เอ่ยขึ้นเบาๆ อีกเสียงทันที "เสี่ยวเถิง"

'ทราบแล้ว!' เสีย่วเถิงขานรบัอย่างเรงิร่าจากในญาณวิเศษ ครัน้แล้ว

ในที่นี้ก็ปรากฏภาพที่ท�าให้คนทั้งหมดปากอ้าตาค้างไปอีกครั้ง...

พ้ืนดนิพ้ืนหญ้าทีเ่หีย่วแห้งและเป็นสดี�ารมิฝ่ังทะเลสาบจงโยวพลนั

มีกิ่งก้านสีเขียวโผล่ออกมาและโตขึ้นพรวดพราดในชั่วพริบตา!

ไป่หลี่หมิงท่ีเดิมทีก�าลังพาคนจะไล่ตามไปถูกสกัดไว้ทันควัน  

ขณะเดียวกันก็อึ้งงันไปเล็กน้อยกับสภาพที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เนือ่งจากน�า้ท่ีไหลออกจากทะเลสาบจงโยวไหลย้อนกลบัมา ท�าให้
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ระดับน�้าในทะเลสาบเพ่ิมขึ้นมาไม่น้อยภายในเวลาเพียงชั่วครู ่เดียว  

และพ้ืนทีท่ี่น�า้ไหลผ่านซึง่ได้กลายมามสีภาพเหีย่วแห้งเป็นสดี�าเน่ืองมาจาก 

พิษท่ีปนอยู่ในน�้า ในเวลาน้ีพ้ืนดินได้ถูกเถาวัลย์สีเขียวขจีขึ้นมาแทน 

ทั่วทุกพื้นที่แล้ว

เถาวัลย์ได้แผ่กระจายถักทอกันเป็นก�าแพงร่มไม้ สูงตระหง่านถึง

ครึง่ท้องฟ้า สกัดก้ันพวกไป่หลีห่มงิท่ีคดิจะไล่ตามโจมตไีว้ได้โดยสมบรูณ์

"นี่มัน..."

ไป่หลี่หมิงกับคนกลุ่มหนึ่งเบิกตาโต ไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องพรรค์นี้

จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา

"เถาวัลย์พันลี้!" เสวียนหมิงซื่อเหลือบมองแค่แวบเดียวก็ตระหนก

ตกใจเช่นเดียวกัน

พืชโบราณนับพันปีพรรค์น้ีถึงกับปรากฏตัวแล้ว มิหน�าซ�้าดูจาก 

ลักษณะ เถาวัลย์พันลี้ต้นนี้มีสติปัญญาอย่างสมบูรณ์แล้วด้วย

หากแต่เถาวัลย์พันลี้มาข้ึนอยู่ท่ีน่ีได้อย่างไร ท้ังยังขวางพวกเขา 

เอาไว้อีก?!

ภายในชัว่เวลาราวเอ่ยพูดสองประโยคน้ี เถาวัลย์สีเขียวก็งอกออกไป 

ไม่หยุด มีทีท่าจะล้อมพวกเขาเอาไว้ทั้งหมด

ไป่หลี่หมิงพลันกะพริบตา สีหน้าเหมือนถูกอะไรท�าให้ตกใจ

"ไม่ถูก นี่มิใช่เถาวัลย์พันลี้ แต่เป็น...เถาวัลย์เฉาพันลี้!"

ไป่หลี่หมิงเพิ่งจะตะโกนออกมา เถาสีเขียวก็หวดมายังเขา

ไป่หลีห่มงิหลบพ้นอย่างเฉยีดฉวิ คนท้ังกลุม่เริม่สูกั้บเถาวลัย์เฉาพันลี้ 

ในทันที

"เถาวัลย์เฉาพันลี้?!" เสวียนหมิงซื่องันไปเช่นกัน
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จากน้ันหางตาก็เหลือบเห็นรัศมีกระบี่สีม่วงฟันมาจากมุมเฉียง 

เพียงพริบตาเดียวเส้นผมของเสวียนหมิงซื่อก็ถูกเฉือนร่วงไปหลายเส้น

เสวียนหมงิซือ่ได้สติกลบัมาอย่างรวดเรว็ ขยับเพ่ิมระยะห่างระหว่าง

สองฝ่าย ในใจพลันมีเหงื่อหยด ไม่กล้าเบนความสนใจไปที่อื่นอีก

หากเมื่อครู่นี้เขาตอบสนองช้าไปเพียงนิดเดียว สิ่งที่ถูกเฉือนร่วง 

คงไม่ใช่เส้นผมของเขาแล้ว แต่เป็น...คอของเขา!

นางเด็กอมมือผู้นี้ดูท่าทางมีพลังยุทธ์ไม่สูงแท้ๆ แต่ความเร็วกลับ

เร็วจนน่าอัศจรรย์ กระบวนท่ากระบี่ที่ใช้ก็น่ากลัวพิลึกเช่นกัน

รัศมีกระบี่สีม่วงท่ีผลุบๆ โผล่ๆ สายน้ันย่ิงท�าให้เขามีความรู้สึก

ใจหายใจคว�่า

นั่นเป็นสัญชาตญาณต่ออันตรายชนิดหนึ่ง

หรือก็หมายความว่ากระบวนท่ากระบี่ของนางสามารถสังหาร 

ยอดฝีมือที่มีพลังยุทธ์ขั้นผ่านเคราะห์อย่างเขาได้

กระบวนท่ากระบีก่ลบักลอก องศาและความเร็วแม่นย�าไร้ใดเทียม 

ขอเพียงเขาสกัดกระบวนท่าใดกระบวนท่าหนึ่งไว้ไม่อยู่ ต่อให้เขาไม่ตาย 

ก็จะต้องบาดเจ็บสาหัสคาที่อย่างแน่นอน

ความแตกฉานในกระบีแ่ละความประยุกต์พลิกแพลงของกระบวนท่า 

กระบี่...แทบจะบรรลุถึงระดับใช้งานได้ดั่งใจต้องการแล้ว

ตามทีเ่สวยีนหมงิซือ่รูม้า ผูท้ีส่ามารถใช้กระบีไ่ด้ถึงระดบัน้ีบนดนิแดน 

แรกนภามีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น

แม้แต่เฟิ่งไหวซินจากตระกูลเฟิ่งท่ีหลงใหลในกระบี่และได้รับการ

เรียกขานว่าเป็นอัจฉริยะรุ่นใหม่ผู้นั้นก็ยังห่างจากขั้นนี้อีกไกล

ทว่านางกลับท�าได้แล้ว ทั้งๆ ที่พลังยุทธ์ของนางไม่สูงแท้ๆ...
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"เจ้าเป็นใครกันแน่"

จวบจนขณะนี้เสวียนหมิงซื่อถึงได้เห็น 'เด็กทารก' เช่นนางอยู่ใน

สายตา และก็อยากรู้ว่านางเป็นใครในที่สุด

"ไม่อยากบอกท่าน"

เสวียนหมงิซือ่หน้าด�าแล้ว ค�าพูดเพียงประโยคเดยีวของนางอดุปาก

ของสุดยอดฝีมือขั้นผ่านเคราะห์ได้

"นางเดก็น้อย อย่านกึว่าอาศัยกระบ่ีในมอืเจ้าก็จะสามารถต้านข้าอยู่  

ขณะข้าท่องไปทั่วดินแดนแรกนภา เจ้ายังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใดเลย ฮึ!"

"คนแก่ ท่านเป็นคนแก่อย่างทีคิ่ดจรงิๆ" โม่อเีหรินมองเขาด้วยสหีน้า

เห็นใจ

เสวียนหมิงซื่อหรี่ตาลง สีหน้าเข้มขึ้น

"มิหน�าซ�้าท่านยังกลัวเพลี่ยงพล�้ามากกว่าด้วย"

"ข้ากลัวเพลี่ยงพล�้ามากกว่าอย่างไร"

"คนแก่ทีย่กอายุมาข่มผูอ้ืน่มคีวามเป็นไปได้เพียงสองอย่าง อย่างแรก 

คือท่านแก่แล้วจริงๆ มิหน�าซ�้ายังแก่จนไม่กล้ายอมรับว่าตนเองพ่ายแพ้

ให้ผูอ้ืน่ อย่างท่ีสองคือท่านกลวัข้า จงึได้วางมาดข่ม คดิจะใช้ค�าพูดพรรค์น้ี 

มาท�าให้ข้าระแวดระวังและระย่อท้อถอย ทางท่ีดีคืออย่าสู้กับท่านอีก  

หรือไม่เวลาที่สู้ก็หดไม้หดมือเนื่องจากระย่อท้อถอย ส�าแดงพลังแก่นแท้

ไม่ออก เช่นนั้นท่านก็สามารถฉวยโอกาสเอาชนะข้าได้แล้ว"

เสวียนหมิงซื่อแทบอยากจะหัวร่อออกมา

"ข้ามหีรอืจะสูเ้จ้าไม่ได้ นางเดก็น้อย คนหนุ่มสาวมัน่ใจในตนเองได้ 

แต่ถือดีเกินไปนั้นมิใช่เรื่องดีแล้ว"

เพลงกระบี่ของนางแข็งแกร่งมากจริงๆ เพียงแต่น่าเสียดายที ่
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พลังยุทธ์อ่อนด้อยเกินไป

แม้เสวียนหมงิซือ่จะยอมรบัว่านางมพีรสวรรค์ พลงัแก่นแท้ก็ไม่เลว 

แต่น่ันแค่เทียบกับคนที่มีพลังยุทธ์ใกล้เคียงกับนางเท่านั้น หากต้องการ

เป็นคู่ต่อสู้ของเขา นางยังอยู่นอกสายตา

ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าคิดจะเอาชนะเขาเลย

"ท่านวางใจได้ สมองของข้ากับท่านน้ันต่างกัน ข้าไม่มทีางท�าผดิพลาด 

เหมือนกับท่านแน่" โม่อีเหรินตอบอย่างจริงจังยิ่ง

ถือดีและมั่นใจในตนเองเกินไป นั่นคือปฐมบทของความพ่ายแพ้

"เช่นนั้นก็ท�าให้ข้าเห็นทีว่าผู้ที่ผิดพลาดอย่างแท้จริงคือผู้ใด!"

ครั้นพูดจบเสวียนหมิงซื่อก็ส�าแดงพลัง ตรึงโม่อีเหรินไว้ ก่อน 

ดาบสารทวสันต์ในมือจะตวัดจากบนลงล่าง

"สารทวสันต์ เปิด!"

ภาพดาบยาวพุ่งออกมาในพรบิตา ไอดาบรุนแรงหนาวเหน็บมุง่ตรง

มายังโม่อีเหริน

โม่อีเหรนิจะหลบตัง้แต่ทีด่าบสารทวสนัต์เริม่เคลือ่นไหวแล้ว แต่กลบั 

พบว่าตนเองไม่อาจขยับเขยื้อนได้

ญาณวิเศษตรึงเป้าหมาย?!

เสวยีนหมงิซือ่มพีลงัยุทธ์สงูส่งอยู่แต่เดิม ด้วยพลงักดดนัทีแ่ผ่ออกมา 

กับพลงัปฐมของเขายังสามารถท�าให้จัน้เอ้าเทียน เฟ่ิงไหวซนิ และผูอ้าวุโส

ตระกูลหลงบาดเจ็บจนกระอักเลือดได้ การจะตรึงโม่อีเหรินที่พลังยุทธ์ 

เพ่ิงอยู่ขัน้เพาะจติ กดนางไว้ไม่ให้ขยับเขย้ือนได้ น่ันเป็นเรือ่งทีไ่ม่ยากล�าบาก 

เลยสักนิด

สาเหตุที่เมื่อครู่นี้โม่อีเหรินสามารถบีบให้เขามือไม้พันกันวุ่นได้ 
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เป็นเพราะนางจู่โจมอย่างไม่ให้ตั้งตัว อีกท้ังยังไวจนน่าประหลาด ท�าให้

เสวียนหมิงซื่อหมดหนทางจะป้องกัน ถึงได้หวิดจะถูกนางท�าให้บาดเจ็บ 

ทว่ายามนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว

เมือ่เผชญิหน้ากันซึง่หน้า นางอยู่ต่อหน้าเขา ยังจะมโีอกาสชนะอะไร 

ให้พูดได้อีก

ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ กระบี่เล่มนั้นของนางจะยันดาบของเขา

ได้หรือ

เสวียนหมิงซื่อตวัดดาบออกไปแล้ว ก�าลังรอดูจุดจบของนาง

ทว่า...

โม่อเีหรนิใช้พลงัปฐมห่อหุม้ทัว่ท้ังกาย ตาท้ังสองจ้องเงาดาบ เงาร่าง 

กลับเหมือนว่าจู่ๆ ก็จางลงเล็กน้อยและขยับเบาๆ

เงาดาบพุ่งเฉียดร่างนางผ่านไปยังด้านหลัง

ตูม! 

น�้าทะเลสาบจงโยวพุ่งกระเซ็นสูงถึงครึ่งท้องฟ้า กระเพ่ือมไหว 

ขึ้นมาอีกในทันใด

"รีบถอย!"

ไม่รูว่้าใครตะโกนขึน้มา คนของตระกูลไป่หลีแ่ละตระกูลเสวียนหมงิ 

ที่เดิมทียังก�าลังโจมตีเถาวัลย์เฉาพันลี้อยู่จึงพากันผลุบตัวถอยหลบไป 

ในทันที

น�า้ทะเลสาบมพิีษ ต่อให้เมือ่ครูกิ่นยาแก้ไปแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า 

จะไม่ถูกพิษอีก

ทว่าเถาวลัย์เฉาพันลีก็้ถือโอกาสม้วนรดัตวัศษิย์คนหนึง่ของตระกูล

เสวียนหมิงเอาไว้
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"อ๊าก!"

พอม้วนรัดคนได้ เถาวัลย์เฉาพันลี้ก็แทงเข้าผิวหนังของเขาอย่าง

ว่องไว ผิวหนังที่อยู่ใต้เสื้อผ้าของศิษย์ตระกูลเสวียนหมิงแห้งลีบลงอย่าง

รวดเร็ว

เขารูส้กึได้ว่าขาของเขาถูกดดูจนแห้ง จงึร้องอ้อนวอนขึน้ทันท ี"ผูอ้าวุโส  

ช่วยข้าด้วย อ๊าก! ช่วยข้าด้วย...ช่วย..."

เพียงไม่ก่ีอึดใจทั้งตัวเขาก็เหมือนว่าสูญเสียน�้าและเลือดไปสิ้น  

ตวัเหอืดแห้งไปโดยสมบรูณ์แล้ว เถาวัลย์เฉาพันลีป้ล่อยเขาลงทันท ีท�าให้เขา 

ที่ตัวแห้งด�าร่วงลงในน�้าทะเลสาบ

ไป่หลี่หมิงกับผู้อาวุโสตระกูลเสวียนหมิงลงมือช่วยเหลือไม่ทัน 

โดยสิ้นเชิง มองดูศิษย์ขั้นจิตเทพช่วงต้นคนหน่ึงตายไปเย่ียงนี้โดยที ่

ท�าอะไรไม่ได้

เถาวัลย์เฉาพันลี้ในต�านาน...ฟันแทงไม่เข้า น�้าไฟท�าอะไรไม่ได้...

ชอบกินเลือดเนื้อ พิษรุนแรงไร้ใดเทียม...

มีชั่วพริบตาหนึ่งท่ีไป่หลี่หมิงคิดจะเก็บเถาวัลย์เฉาพันล้ีต้นนี้มาไว้

ใช้เอง

เมือ่มมีนัเขาอยากหลอมยาพิษจ�านวนเท่าไร มปีรมิาณพิษมากเท่าไร 

ก็ง่ายดายดุจพลิกฝ่ามือ

ท�าให้เถาวัลย์เฉาพันลี้เชื่องได้แล้วก็เท่ากับว่าข้างกายมีก�าลังรบ

เพิ่มมา ประสิทธิภาพดียิ่งกว่าองครักษ์เสียอีก

หากแต่เถาวัลย์ต้นนี้...

เมื่อมีคนแรกแล้ว เถาวัลย์ก็หันไปหาคนอื่นๆ อย่าง 'กระเห้ียน 

กระหือรือ'
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แต่ละคนทีถู่กเถาวัลย์หันไปหาต่างถอยหลงัไปสามฉือ่ เตรยีมพร้อม

ป้องกันอย่างใจจดใจจ่อ

อาการเส้นประสาทตึงแน่นอีกทั้งหวาดกลัวตื่นตัวระแวดระวังของ

พวกเขาแต่ละคนท�าให้เสี่ยวเถิงรู้สึกได้ใจย่ิง ท้ังยังรู้สึกสนุกเป็นพิเศษ  

ร่างของมันจึงอดไม่ได้ที่จะบิดน้อยๆ อย่างมีความสุข

สีหน้าของคนทั้งหลายบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยอย่างอดไม่ได้เช่นกัน

ตอนนี้...คืออะไร เถาวัลย์เถาหนึ่งก�าลังเต้นระบ�า?

เป็นไปได้อย่างไรที่เถาวัลย์ก�าลังเต้นระบ�า!

มนับดิตวัมาข้างหน้านดิหน่ึง คนท้ังหมดก็ถอยหลังไปนดิหน่ึงทนัควัน

มันขยับมาข้างหน้าอีกนิด คนทั้งหลายก็ถอยหลังไปอีกหน่อย

พวกขี้ขลาดตาขาว!

เถาวัลย์ดูเหมือนได้ใจย่ิงกว่าเดิมแล้ว จึงบิดไปบิดมา เหมือนว่า

ก�าลังเย้ยหยันพวกเขา

ไป่หลีห่มงิหน้าด�าแล้ว เขารูส้กึได้ชดัเจนว่าถกูเถาวัลย์เถานีเ้ย้ยหยัน

เข้าแล้วจริงๆ

เถาวัลย์ทีเ่มือ่ครูง่อกพรวดพราดเป็นก�าแพงล้อมรอบก็ขยับเข้ามาใกล้ 

พวกเขามากขึ้นเช่นกัน

คนทั้งหลายขยับชิดกันเล็กน้อยอย่างห้ามตนเองไม่ได้

ล�าพังแค่เหตกุารณ์เมือ่ครูน้ี่ท่ีคนผูห้น่ึงถูกดดูจนกลายเป็นซากแห้ง

ไปต่อหน้าพวกเขาภายในเวลาไม่ถึงสองสามอึดใจก็เพียงพอจะท�าให้ 

พวกเขาอกสั่นขวัญแขวนแล้ว

เถาวัลย์เฉาพันลี้เถานี้จะแสนรู้เกินไป!

คนท้ังหลายมวัแต่ตกตะลงึอยู่กับความน่ากลวัของเถาวัลย์เฉาพันลี้  
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ไม่มใีครสงัเกตเหน็เลยว่าขณะท่ีคนผูน้ัน้หล่นลงทะเลสาบเมือ่ครู่นี ้หน่ึงใน 

เถาของเถาวัลย์เฉาพันลี้ก็ได้มุดลงไปในทะเลสาบ แล้วหอบเอาส่ิงของ 

ที่มีค่าและมีพื้นที่วิเศษบนตัวคนผู้นั้นไปซ่อนเอาไว้ทั้งหมด

อีกด้านหน่ึงหลังจากเสวียนหมิงซื่อโจมตีไม่เป็นผล ทั้งตัวคนก็

เคลื่อนที่ในพริบตา ดาบสารทวสันต์กวัดแกว่งอีกครั้ง

เคร้ง!

โม่อีเหรินจับหิมะแดงสกัดไว้ ทั้งตัวคนกลับเซถอยหลังไปก้าวใหญ่

เสวียนหมิงซื่อเปลี่ยนกระบวนท่าแล้วโจมตีมาอีกครั้ง

เคร้ง!

เคร้งๆๆๆๆ!

เสวียนหมิงซื่อกวัดแกว่งดาบและออกกระบวนท่าเร็วขึ้นทุกที

สถานการณ์ที่คนทั้งสองโรมรันกันอยู่ในขณะน้ีได้กลับกันกับ 

เมื่อแรกเริ่มโดยสิ้นเชิงแล้ว

พลังยุทธ์บรรลุถึงข้ันผสานรวม ไม่ว่าเป็นผู้ฝึกตนหรือผู้ฝึกจิตก็จะ

ล้วนส�าแดงความสามารถเคลื่อนท่ีในพริบตาได้ เพียงแต่ถึงจะพลังยุทธ์

ขั้นเดียวกัน พลังแก่นแท้ก็มีสูงต�่า ถึงจะเคลื่อนที่ในพริบตาเหมือนกันก็ 

มีความแตกต่างในด้านระยะห่างและความเร็ว

เสวียนหมิงซื่อบรรลุถึงข้ันผ่านเคราะห์นานแล้ว เมื่อมีพลังยุทธ ์

ถึงระดับเขา พลังปฐมและพลังแก่นแท้จะไม่สามารถใช้ค�าว่า 'ยอดฝีมือ' 

มาบรรยายได้แล้ว แต่ต้องเรียกว่า 'ผู้ทรงฤทธานุภาพ'

เล่าลือกันว่าเมื่อข้ามผ่านขั้นผ่านเคราะห์ ผู้ฝึกบ�าเพ็ญจะสามารถ

เคลื่อนที่โดยแหวกความเวิ้งว้างผ่านไปได้
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ไม่ว่าพลังแก่นแท้ขั้นผ่านเคราะห์ของเสวียนหมิงซื่อจะแข็งแกร่ง

หรือไม่ แต่สามารถบรรลุถึงขั้นผ่านเคราะห์ได้ ความเร็วของเขาก็ย่อมจะ

เหนือกว่าผู้ฝึกบ�าเพ็ญใดๆ ที่อยู่ขั้นผสานรวมหรือข้ันจิตเทพช่วงปลาย 

ลงมาอย่างแน่นอน

หากกล่าวถึงการใช้ความเร็วสยบความเร็ว เสวียนหมิงซื่อเชื่อว่า

ตนเองจะต้องเรว็กว่านางเด็กน้อยผูน้ี้แน่นอน แต่ความจรงิกลบักลายเป็น

ไม่ว่าเสวียนหมิงซื่อจะออกดาบเร็วเพียงไร หิมะแดงของโม่อีเหรินก็ 

ตามทันเสมอ

ล�าพังหากว่ากันแค่ความเรว็ โม่อีเหรนิมไิด้เหมอืนกับเสวียนหมงิซือ่

ทีเ่มือ่ครูน้ี่ท�าได้เพียงออกดาบช่วยตนเองไว้ 'ทนักาล' แต่ก่อนทีด่าบสารทวสนัต์ 

ของเสวียนหมงิซือ่จะกวัดแกว่งมาถึง กระบีหิ่มะแดงก็ชิงไปสกัดตรงต�าแหน่ง 

ที่ดาบสารทวสันต์โจมตีมาล่วงหน้าแล้ว

เสวียนหมิงซื่อได้รู้ซึ้งอีกครั้งหน่ึงว่าโม่อีเหรินรวดเร็วมากเพียงไร 

และก็รู้สึกชื่นชมต่อโม่อีเหรินที่มีความเร็วระดับนี้ยิ่งเช่นกัน

แต่กระนั้นบนใบหน้าเขากลับไม่มีสีหน้าอนาทรร้อนใจเสียเท่าไร 

กลับกลายเป็นว่าแต่ละดาบที่ออกไปยิ่งสุขุมมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ

ทว่าโม่อีเหรินนั้น ทุกครั้งท่ีสกัดดาบไว้ ตัวกลับเซถอยหลังไปเป็น

ก้าวใหญ่ทุกครั้ง

แต่ละครั้งท่ีดาบและกระบี่ปะทะกันล้วนถูกพลังปฐมของขั้น 

ผ่านเคราะห์กดข่ม สหีน้าของโม่อเีหรนิซดีลงทกุที แต่แววตากลับไม่มแีวว

หว่ันไหวใดๆ ยังคงใสกระจ่าง แน่วแน่ ไม่มแีววระย่อท้อถอยแม้แต่น้อยนดิ

เสวียนหมิงซื่อหยุดดาบ เปลี่ยนมาถ่ายพลังปฐมปริมาณมากไปที่

ดาบสารทวสันต์ ชักน�าอากาศรอบทิศทาง ก�าลังลมโหมแรงบีบอัดเป็น 
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รูปร่างดาบสารทวสันต์ จู่โจมมายังโม่อีเหริน

"สารทวสันต์ เคลื่อนไหว!"

โม่อเีหรนิถอยหลงัไปหลายจัง้ในทันใด มองรูปดาบเคล่ือนไหวชกัน�า

อากาศรอบทิศทางอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็โหมพุ่งเข้ามาหา

นางหลบหลกีได้ แต่ญาณวิเศษของเสวยีนหมงิซือ่ตรงึเป้านางไว้แล้ว  

พอนางขยับ เขาก็จะกวัดแกว่งดาบไล่ตามมา

ไม่มีทางหลบพ้น!

โม่อีเหรินหมุนตัว ทรงตัวยืนให้มั่น พร้อมกันนั้นหิมะแดงก็แยกร่าง

ออกเป็นเงาภาพนับร้อยนับพันสาย...

"หิมะแดงพันคม!"

ภาพกระบี่หิมะแดงนับร้อยนับพันสายพุ่งเข้าปะทะกับรูปร่าง 

ดาบสารทวสันต์อย่างรวดเร็ว

เคร้งๆๆๆๆ...

ชั่วพริบตาเดียวขณะเงากระบี่หิมะแดงแต่ละสายจู่โจมไปท่ีรูปร่าง

ดาบสารทวสนัต์ก็ส่งเสยีงปะทะท่ีหนักหน่วงย่ิงกว่าเมือ่ครูน่ีอ้อกมา จากนัน้ 

ก็หายไป

รูปร่างดาบสารทวสันต์ยังพุ่งมาหาโม่อีเหรินต่อ แต่กลับค่อยๆ  

ถูกเงากระบี่หิมะแดงนับร้อยนับพันสายค่อยๆ ตัดทอนลง ถึงขนาดว่า 

ยังมาไม่ทนัถึงเบือ้งหน้าโม่อเีหรนิ รปูร่างดาบสารทวสันต์ก็สลายหายไปแล้ว

ทว่ากระแสอากาศไร้รูปร่างรอบทิศทางท่ีถูกชักน�ามายังคงโจมตี 

มาที่โม่อีเหรินเช่นเดิม...

"อึก!" โม่อีเหรินถอยหลังไปหลายจั้ง เลือดซึมออกมาจากมุมปากที่

ซีดขาว
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พลงัปฐมขัน้ผ่านเคราะห์น้ันมหาศาลอย่างท่ีคดิไว้จรงิๆ นางในตอนน้ี 

ไม่สามารถต้านทานได้

'ท่านแม่'

พอโม่อีเหรินบาดเจ็บ เสี่ยวทุนก็ร้อนใจแล้ว

ข้าไม่เป็นไร

โม่อเีหรนิไม่ให้มนัเคลือ่นไหว เสีย่วทุนก็ได้แต่อยูน่ิง่ๆ อย่างว่านอน

สอนง่าย หากแต่ลกูตาสดี�าวาวได้จ้องมองเสวยีนหมงิซือ่อย่างเงยีบๆ ด้วย

แววตาที่เหมือนมองคนตายแล้ว

เสวียนหมิงซื่ออยากจะโจมตีต่อด้วยคติว่า 'จงปลิดชีพศัตรูในขณะ

บาดเจ็บ' ทว่าใจกลับพลันรับรู้ได้ถึงอันตรายชนิดหน่ึง ท�าให้เขาหยุดลง

แล้วมองไปรอบๆ ด้วยความระแวดระวังในทันที

น่าเสียดายที่ไม่พบเห็นสิ่งใดทั้งสิ้น

ในชั่วขณะที่เสียสมาธินี้เอง ประกายของกระบี่หิมะแดงก็ได้มาถึง

ตรงหน้าเขาในชั่วพริบตา

เสวียนหมิงซื่อยกดาบสารทวสันต์ขึ้นสกัดทันควัน

ประกายกระบี่หายไป ทว่าประกายกระบี่สายที่สองท่ีตามติดมา 

กลับกรีดผ่านร่างฝั่งขวามือของเสวียนหมิงซื่ออย่างรวดเร็ว

"อึก!" เสวียนหมิงซื่อเซถอยหลังไปสองก้าวพลางมองรอยเลือด 

บนไหล่ขวาอย่างไม่ยากจะเชื่อ

ประกายกระบีส่ายน้ันไม่เพียงแทงทะลพุลงัคุม้กายของเขาได้ ยังเฉอืน 

ชุดล�้าค่าคุ้มกายที่เขาสวมไว้ชั้นนอกได้อีก!

ชุดล�้าค่านี้เป็นถึงอาวุธวิเศษ!

ต่อให้เป็นดาบเป็นกระบี่ที่เป็นอาวุธวิเศษเหมือนกันก็ไม่แน่ว่าจะ
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สร้างรอยขีดข่วนให้ชุดล�้าค่าชุดน้ีได้ หากแต่กระบี่ที่ดูเล็กกระจิ๋วหลิว 

เล่มนั้นกลับท�าลายชุดล�้าค่าได้ทั้งอย่างนี้!

เสวยีนหมงิซือ่ยังก�าลงัครุน่คดิ ประกายกระบีห่มิะแดงก็กวาดมาจาก 

ทางด้านข้างอีกครั้ง เขาขยับถอยไปด้านหลังสิบจั้งในพริบตา

โม่อีเหรินกลับผลุบกายมาถึงจุดท่ีเขาหยุดลงเร็วย่ิงกว่า ก่อนจะ 

แทงกระบี่เข้าไปที่อกของเสวียนหมิงซื่อ

"อั้ก!" เสวียนหมิงซื่อตกใจขนาดหนัก เขาถึงกับถูกเด็กผู้หนึ่งท�าให้

บาดเจ็บแล้ว มิหน�าซ�้ายังเป็นต�าแหน่งอย่างหน้าอกอีกด้วย "นางเด็ก 

ไร้มารยาท!"

โทสะของเขาพลันส�าแดงออกมา เขาโบกมือขับเคลื่อนพายุพัดใส่ 

โม่อีเหรินจนต้องถอยหลังไปในชั่วพริบตา

พายุท่ีขั้นผ่านเคราะห์ส่งออกมาน่ากลัวน้อยกว่าลมกระโชกแรง

เพียงนิดเดียว แต่ก็มีอานุภาพขนาดท�าให้คนร่างแหลกเหลวได้เช่นกัน

โม่อเีหรนิไม่กล้าฝืนต้าน โจมตีเป็นผลแล้วก็ถอยหลงัไปตามก�าลังลม

หากแต่พายุรุนแรงเกินไป นางจึงท�าได้เพียงฝืนรักษาตัวไม่ให้มี

บาดแผลภายนอก ทว่าอานุภาพของก�าลงัลมยังคงท�าให้เลอืดลมภายใน

กายนางตีขึ้นตีลง สูญเสียพลังปฐมไปปริมาณมาก

ส่วนเสวียนหมงิซือ่นัน้พอพัดโม่อเีหรนิจนถอยไปได้ ก็กินยารกัษาแผล 

ลงไปเม็ดหนึ่งทันที

แม้หน้าอกจะถูกแทงเป็นรู แต่ส�าหรับเสวียนหมิงซื่อแล้ว นี่หาใช่

บาดแผลร้ายแรงถึงชีวิตอะไรไม่ ดังนั้นเขาจึงไม่เป็นกังวล แค่กินยา 

เม็ดเดียวก็ฟื้นคืนสภาพได้แล้ว

ทว่าการถูกเด็กหญิงทีพ่ลงัยุทธ์เพ่ิงจะอยู่ขัน้เพาะจติแทงจนบาดเจบ็ 
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เช่นน้ีกลับเป็นเรื่องท่ีน่าขายหน้าส�าหรับเสวียนหมิงซื่อ ฉะน้ันเขาจึงได้

โมโหเป็นฟืนเป็นไฟ

และก็ได้ค้นพบอีกครั้งหน่ึงว่าต่อให้หลังจากโม่อีเหรินส�าแดงฝีมือ 

อีกทั้งเขาประเมินพลังแก่นแท้นางสูงขึ้นแล้ว แต่ความจริงกลับพิสูจน์ว่า

เขายังคงประเมินต�่าไปอยู่ดี

นอกจากกระบวนท่ากระบี่ ยังมีกระบี่เล่มนั้น

เสวียนหมงิซือ่มองหมิะแดง "นางเด็กน้อย กระบีน่ีข้องเจ้าเป็นกระบี่

อะไร"

กระบี่ที่สามารถแทงทะลุได้แม้แต่ชุดล�้าค่าระดับอาวุธวิเศษ 

อย่างน้อยๆ กต้็องเป็นอาวธุวิเศษ มหิน�าซ�า้จะต้องสงูกว่าชดุล�า้ค่าคุม้กาย

ชุดนี้บนตัวเขาอย่างแน่นอน

หรอืว่ามนัจะเป็นอาวุธวิเศษคุณภาพชัน้เลศิ แต่ว่าน่ีจะเป็นไปได้หรือ

ช่างหลอมระดับสูงบนดินแดนแรกนภามีน้อยย่ิงกว่าหมอโอสถ

ระดับสูง มิหน�าซ�้าช่างหลอมท่ีสามารถหลอมอาวุธวิเศษคุณภาพสูง 

ออกมาได้ก็ยิ่งมีอยู่เพียงหยิบมือ

ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงอาวุธวิเศษชั้นเลิศ

อาวุธวิเศษชั้นเลิศเป็นสมบัติที่เมื่อปรากฏข้ึนก็จะดึงดูดให้คน 

ท้ังดนิแดนแรกนภาพากันแย่งชงิอย่างบ้าคลัง่ กระบีเ่ล่มนี.้..จะใช่หรอืไม่

อาวุธวิเศษชั้นเลิศชิ้นหน่ึง แค่คิด...เสวียนหมิงซื่อก็รู ้สึกร้อนรุ่ม 

ในอกขึ้นมาแล้ว

ดาบสารทวสันต์ของเขายังเป็นแค่อาวุธวิเศษคุณภาพต�่าเอง...

น่าเสยีดายท่ีกระบีเ่ล่มนัน้ไม่ใช่ดาบ มเิช่นน้ันเขาคงจะดใีจย่ิงกว่าน้ี

หากแต่นางจะมีอาวุธวิเศษชั้นเลิศได้อย่างไร
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แม้เขาจะเดาว่าน่ันเป็นอาวุธวิเศษชั้นเลิศ...อีกท้ังกระบี่เล่มนั้น 

ยังคมกริบ แต่กลับไม่มีไอวิเศษที่อาวุธวิเศษพึงมี

ตกลงว่ากระบี่เล่มนั้น...

"ท่านอยากรู้?" โม่อีเหรินพลันปราดมาใกล้อีกครั้ง

เคร้ง! 

ดาบสารทวสันต์สกัดไว้

"ไม่บอกท่านหรอก" นางฟันออกไปอีกหนึ่งกระบี่

เคร้ง!

ถูกสกัดไว้อีกครา

"อาศัยความชราเที่ยวดูถูกผู้อื่น" อีกหนึ่งกระบี่

เคร้ง!

"ดักซุ่มลอบโจมตี" อีกหนึ่งกระบี่

เคร้ง!

"เป็นผู้ใหญ่รังแกเด็ก" อีกหนึ่งกระบี่

เคร้ง!

"ไร้ซึ่งยางอาย" และอีกหนึ่งกระบี่

เคร้ง!

"นางเด็กน้อยรนหาที่ตาย!" เสวียนหมิงซื่อไม่ได้ค้นพบว่าตนเองถูก

โจมตีจนถอยร่นไปไกลข้ึนเรื่อยๆ จนบัดนี้ใกล้จะถึงอีกฝั่งของทะเลสาบ 

ออกห่างจากที่เดิมมาไกลแล้ว

บนทะเลสาบจงโยวมีหมอกปรากฏข้ึนอีกครั้ง บนผิวทะเลสาบ 

คล้ายว่าเหลือเพียงคนทั้งสอง

ส่วนโม่อเีหรนิก็พูดทีออกกระบีท่ ีท�าเอาเสวียนหมงิซือ่โทสะพวยพุ่ง
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"สารทวสันต์ ฟัน!"

"หิมะแดงเงามายา!"

ประกายกระบี่สีม่วงเพ่ิมจ�านวนเป็นนับพันสายในพริบตา พุ่งฉิว 

ไปยังเสวียนหมิงซื่ออย่างปะปนกันทั้งจริงทั้งปลอม

เสยีงเคร้งคร้างดงัไม่ขาดสาย เสวยีนหมงิซือ่มอืถือดาบสารทวสนัต์

ฟันไปยังเงากระบี่โดยเปลี่ยนแปลงท่วงท่าอย่างไม่หยุดหย่อน

เวลานีเ้ขาเองก็ค้นพบแล้วเช่นกันว่าจดุท่ียากรบัมอืของกระบวนท่า

กระบี่นี้ก็คือความที่ทั้งจริงทั้งปลอมปะปนกัน!

หากสกัดได้แค่ของปลอม สกัดของจริงไว้ไม่ได้ เช่นนั้นบนตัวเขา 

จะต้องมีรอยแผลจากกระบี่เพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอน

ในเวลาเดียวกันนี้เองเงาร่างของโม่อีเหรินก็หายไปเช่นกัน จากนั้น

ก็ปรากฏขึน้ทีด้่านหลงัของเสวียนหมงิซือ่ ประกายกระบีต่วัดไปท่ีหลงัศรีษะ 

ของเขา

เสวียนหมิงซื่อเย็นสันหลังวาบ จึงเคลื่อนท่ีในพริบตาหลบออกไป

ทันที

หลบพ้นเงากระบี่ และหลบพ้นกระบวนท่าพิฆาตนั้นเช่นกัน

"ฟู่..." เขายังไม่ทันได้หายใจหายคอเต็มที่ ประกายกระบี่ก็พุ่งมาถึง

อีกแล้ว

เคร้ง! 

ดาบสารทวสันต์สกัดไว้ได้อีกครั้ง

โม่อเีหรนิคล้ายว่าคาดเดาเหตกุารณ์ไว้ก่อนแล้ว ครัน้กระบีถู่กสกัดไว้ 

จึงออกกระบี่ซ�้าลงไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยกระบวนท่าต่อเน่ือง อีกท้ัง

ต�าแหน่งในแต่ละครั้งก็แตกต่างกัน
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พลงัคุม้กายของเสวียนหมงิซือ่ก่อตัวอยู่ภายนอก สกัดการบกุโจมตี

ของโม่อีเหรินไว้ห่างจากตัวในระยะสามฉื่อ

โม่อีเหรินไร้หนทางจะเข้าประชิดตัวเขาได้อย่างแท้จริง ต่อให้นาง

โจมตรีนุแรงเพียงไร อย่างมากก็สร้างความยุ่งยากได้เลก็น้อย กลบัไม่อาจ

สร้างความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมอะไรต่อเขาได้อีก

พอคิดถึงตรงนี้ เสวียนหมิงซื่อก็หัวเราะเสียงเย็นทีหนึ่ง

ถึงนางว่องไวย่ิง แต่หากคิดว่าอาศัยความเร็วก็จะเอาชนะเขาได้  

นั่นจะเป็นการดูถูกผู้ทรงฤทธานุภาพขั้นผ่านเคราะห์เกินไปแล้ว

เขาเพิ่งจะคิดถึงตรงนี้...

เคร้ง! 

เสวียนหมงิซือ่พลนัรูส้กึว่าดาบสารทวสนัต์เกิดไม่มัน่คง เมือ่มองตวัดาบ  

แววตาของเสวียนหมิงซื่อก็เปลี่ยนไป

ดาบสารทวสนัต์ของเขา...ดาบสารทวสนัต์ท่ีทรงพลานภุาพกล้าแกร่ง  

ไอวิเศษบบีคัน้คน ตวัดาบท่ีคมกรบิเป็นประกายวาววับถึงกับปรากฏรอยบิน่ 

รอยบากจ�านวนมาก

ส่วนท่ีครึง่หลงัของด้ามยาว ปลายด้ามเกล้ียงเกลาทีเ่ดิมทีเป็นสทีอง

อมด�าก็กลายเป็นกระด�ากระด่าง มีรอยแตกร้าวอยู่ทั่ว

เสวียนหมงิซือ่หน้าเปลีย่นส ีพลงัคุ้มกายแผ่พุ่งออกด้านนอก ก่อนจะ 

ซัดโม่อีเหรินจนเซ

"อัก้!" โม่อเีหรนิทรงตัวยืนน่ิง แม้ลมหายใจจะหอบเล็กน้อย แต่สีหน้า

กลับสงบเยือกเย็นยิ่ง ไม่มีแววลนลานแม้เพียงนิด

นีแ่สดงว่าการโจมตีอย่างรนุแรงรวดเรว็เมือ่ครูน้ี่หาใช่ความเรว็สงูสดุ 

ที่นางปล่อยออกมาไม่
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เสวียนหมงิซือ่คดิมาตลอดว่าโม่อเีหรนิใช้การเคลือ่นท่ีในพรบิตา...

แม้ว่าพลงัยุทธ์ยังไม่ถึงขัน้ผ่านเคราะห์สมควรจะไม่มทีางใช้งานความสามารถ 

น้ีได้ แต่ตวัของนางเดก็ผูน้ี้ก็พิลกึพิลัน่อยู่แล้ว บางทีอาจจะมวีชิาลบัอะไร

ท�าให้นางเคลื่อนที่ในพริบตาเป็นก่อนเวลาก็เป็นได้...

จริงสิ เคล็ดวิชาพิเศษ!

โม่อีเหรินมีที่มาไม่แน่ชัด ในตัวมีโอสถจ�านวนมาก ดูเหมือนสมบัติ

ก็มีไม่น้อยเช่นกัน พิลึกพิลั่น ความเป็นมาของนางจะต้องไม่ธรรมดา 

เป็นแน่แท้ ดีไม่ดอีาจจะฝึกเคลด็วิชาพิเศษอะไรถึงได้ท�าให้นางกล้าท้าทาย 

ผู้ทรงฤทธานุภาพขั้นผ่านเคราะห์อย่างเขาทั้งๆ ที่นางมีพลังยุทธ์เพียง 

ขั้นเพาะจิต

พอคิดถึงตรงนี้ ภายในใจของเสวียนหมิงซื่อก็พลันรุ่มร้อน

"นางเด็กน้อย แม้กระบวนท่าของเจ้าจะไม่เลวเลยจริงๆ ทว่าเจ้า 

คงไม่ไร้เดียงสาถึงขนาดคิดว่าอาศัยความได้เปรียบทางด้านกระบวนท่า

ก็จะสามารถเอาชนะข้าได้กระมงั" เสวียนหมงิซือ่โยนดาบท่ีช�ารดุผพัุงแล้ว

ในมือทิ้งไป

โม่อเีหรนิมองการกระท�าของเขาพลางส่ายศรีษะ "ตาแก่ ท่านสิน้เปลอืง 

โดยแท้"

"สิ้นเปลือง?"

"ดาบเล่มนั้นน่าจะอยู่กับท่านมาหลายปีมากแล้วกระมัง" นางชี้ 

ดาบสารทวสันต์ที่ตกลงไปใต้ทะเลสาบจงโยว

"แล้วอย่างไร"

"ท่านถึงกับโยนมันทิ้งได้ง่ายๆ"

"ของท่ีไม่มค่ีาแล้ว จะเก็บไว้เพ่ืออะไร" เสวยีนหมงิซือ่ไม่อนัิงขังขอบ
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แม้ดาบสารทวสันต์เล่มนี้จะอยู่กับเขามาหลายร้อยปี กลายเป็น

อาวุธอนัเลือ่งชือ่ของเขา แต่เมือ่มนัพังก็ไม่มค่ีา ย่อมจะไม่มเีหตผุลให้เขา

เก็บเอาไว้ต่อ ดังนั้นเขาจึงทิ้งไปอย่างปราศจากความลังเล

"ตาแก่ไร้หัวจิตหัวใจยิ่งนัก!" โม่อีเหรินเป็นเดือดเป็นแค้นเขา

"ไร้หัวจิตหัวใจ? เจ้ามีใจผูกพันอะไรกับกระบี่เล่มหน่ึงด้วยหรือ" 

สายตาที่เสวียนหมิงซื่อมองนางออกจะเหมือนว่าสมองของนางมีปัญหา

"มสี"ิ โม่อเีหรนิกลบัตอบอย่างจรงิจงัย่ิง "หมิะแดงเป็นกระบีพ่กของข้า  

ข้าย่อมจะคิดหาทางท�าให้มันอยู่กับข้าไปชั่วกาลนาน"

ที่ท่านตามอบ 'หิมะแดง' ให้นางในตอนแรกอันที่จริงก็เป็นการทิ้ง

การบ้านไว้ให้นาง

แม้นางจะหลอมโอสถบ่อยครัง้กว่า แต่วชิาหลอมประดษิฐ์ก็ไม่อาจ

ละเลย ขอเพียงหาวัตถุดบิท่ีเหมาะสมได้ หิมะแดงก็จะได้เลือ่นข้ันอกีคร้ัง

แน่นอนว่าขณะน้ีระดบัขัน้ของหมิะแดงยังไม่สงู อย่างน้อยก็สงูไม่เท่า 

ดาบสารทวสันต์ หิมะแดงสามารถทิ้งรอยไว้บนตัวดาบสารทวสันต์ได้ 

หลกัๆ ล้วนอาศัยเปลวเพลงิของโม่อเีหรนิ เพียงแต่โม่อเีหรนิควบคมุเปลวเพลงิ 

ไว้ภายในขอบเขตที่เล็กมาก เล็กมากๆ จนไม่สะดุดตาคน และก็มิได้แผ่

ความร้อนออกมา

สิ่งท่ีโม่อีเหรินไม่รู้คือเสวียนหมิงซื่อไม่คุ้นเคยกับเปลวเพลิงชนิดนี้

อย่างยิ่ง ดังนั้นจนถึงบัดนี้จึงยังไม่ค้นพบ ซ�้าเนื่องจากความเสียหายของ

ดาบสารทวสันต์ เขาก็ได้จัดหิมะแดงไว้ในหมวดอาวุธวิเศษชั้นเลิศแล้ว 

ฉะนัน้ตอนนีเ้ขาจงึสนใจในความเป็นมาของโม่อเีหรินและสิง่ของทีน่างมี

ในครอบครองเป็นพิเศษ

"อยู่กับเจ้า หิมะแดงนั่นยังสามารถเลื่อนข้ันได้ด้วยกระน้ันรึ"  
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เสวียนหมงิซือ่ภายนอกท�าเป็นแค่นเสยีงออกจมกู ทว่าในใจกลบัเชือ่ไปแล้ว

"เลื่อนขั้นไม่ได้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วหรือไร" โม่อีเหรินย้อนถาม ไม่ถูก

ตะล่อมถามง่ายๆ 

"พลงัยุทธ์เลือ่นข้ันแล้วก็ย่อมต้องการอาวุธทีด่ข้ึีนกว่าเดมิ เหมาะสม 

ขึน้กว่าเดมิ อานุภาพเกรยีงไกรขึน้กว่าเดมิ" น่ีมใิช่เรือ่งทีส่มเหตุสมผลหรอืไร

หากมิใช่ช่างหลอมขาดแคลน วัตถุดิบก็หาได้ไม่ง่าย อาวุธวิเศษ 

ชั้นเลิศย่ิงหลอมได้ยาก ผู้ทรงฤทธานุภาพข้ันผ่านเคราะห์อย่างเขาจะยัง

ใช้แค่อาวุธวิเศษคุณภาพต�่าเป็นอาวุธประจ�าตัวได้อย่างไร

"ท่านมีจิตใจได้ใหม่ลืมเก่า มีหน่ึงจะเอาสองเย่ียงนี้ คงได้ท�าอาวุธ

ที่อยู่กับท่านร�่าไห้เป็นแน่" โม่อีเหรินกล่าวด้วยท่าทางเป็นจริงเป็นจัง

เสวียนหมิงซื่อถลึงตามองนางทันควัน นี่นางพูดเปรียบเปรยอะไร 

จากเรื่องนี้สามารถใช้ค�าว่า 'ได้ใหม่ลืมเก่า' มาบรรยายได้หรือ!

"เรือ่งไร้สาระไม่ต้องพูดให้มากความ" เสวียนหมงิซือ่หวิดจะถูกนาง

พาอ้อมประเด็นไปไกลแล้ว โชคดีว่าเขายังไม่ลืมจุดประสงค์ที่ตนเอง

เจาะจงอยู่เฝ้าที่นี่โดยเฉพาะ "นางเด็กน้อย เห็นแก่ที่เจ้ามีพรสวรรค์และ

มีพลังแก่นแท้ จะมอบโอกาสสุดท้ายให้เจ้า มอบแดนสมบัติมาเสียดีๆ"

"ท่านบอกข้ามาก่อนว่าบุรุษท่ีสวมชุดด�าทั้งตัวอีกท้ังยังปิดหน้า 

ปิดตาผู้นั้นคือใคร"

อย่านึกว่าโม่อเีหรนิจะเหน็คนท่ีโผล่มากะทันหนั พูดกันเพียงคร้ังเดยีว  

แล้วก็พลันหายตัวไปหลังจากพวกเขาลงมือเป็นคนผ่านทางเข้าจริงๆ

คนผู้นี้มีปัญหาแน่ๆ

"เขาไม่ใช่คนส�าคัญอะไร"

"คนไม่ส�าคญัจะซ่อนตัวด้วยกันกับท่านเสยีเร้นลบัปานนัน้ได้อย่างไร  
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มิหน�าซ�้ายังเคลื่อนไหวด้วยกันอีก? พวกท่านจะต้องสมคบคิดอะไรกัน

อย่างแน่นอน"

"สม...สมคบคิด?!" เสวียนหมิงซื่อปากอ้าตาค้าง

เขาอายุหลายร้อย...ไม่ส ิเป็นหลายพันปี เอ่อ...ก็ไม่ได้นานถึงเพียงน้ัน  

อายุเกินพันปียังไม่เคยได้ยินผู้น้อยคนใดกล้าบังอาจพูดถ้อยค�าพรรค์น้ี 

ต่อหน้าเขาเยี่ยงนี้เลย

"เจ้าพูดจาเหลวไหลอะไร!" เสวียนหมิงซื่อโกรธมาก

ผูน้้อยคนหน่ึงกล้าพูดจาพรรค์น้ีกับเขา ไม่อยากมชีวิีตอยู่แล้วชดัๆ!

"ไม่ใช่หรอกหรือ" โม่อีเหรินลดกระบี่ลงครึ่งหนึ่ง ผิวเผินดูเหมือน

คลายการป้องกันลง แต่ความจรงิกลบัปรบัให้ตนเองอยู่ในสภาวะพร้อมรุก 

พร้อมรบั มไิด้คลายความระแวดระวังลงแม้แต่ชัว่ขณะเดยีว "ผูท้ีส่ามารถ

สงัเกตเห็นการกระเพ่ือมของมติิทีว่่างได้ไม่มทีางเป็นคนธรรมดา หรอืท่าน

จะบอกว่าเขาเพียงแต่บงัเอญิผ่านทางมาแล้วเกิดใจดใีห้ความช่วยเหลอื"

"..." เสวียนหมิงซื่อคิดค�าตอบไม่ออก จึงหน้าด�าทะมึนไปอีกครั้ง

เพราะเหตุใดนางเด็กผู้น้ีถึงสามารถพูดค�าพูดปกติแล้วท�าให้คน 

มีน�้าโหได้ถึงเพียงนี้ ซ�้ายังหาค�าอะไรมาโต้เถียงไม่ได้อีกด้วย

เขาได้ลิ้มรสด้วยตนเองอีกครั้งหน่ึงถึงความคับอกคับใจจากการ 

ถูกท�าให้โมโหจนลมจับของเสวียนหมิงเซี่ยว

นี่คือการถูกท�าให้โมโหตายแล้วยังจับมือใครดมไม่ได้ชัดๆ!

"นางเด็กน้อย คนผู้นั้นเป็นใครไม่เกี่ยวอะไรกับข้า มอบแดนสมบัติ

มาเสยี" เสวียนหมงิซือ่ตัดสนิใจว่านอกจากเรือ่งน้ี เขาจะไม่พูดอะไรอืน่อกี

ปล่อยให้นางพล่ามต่อไป รอถึงปีหน้าเขาก็คงยังไม่ได้แดนสมบตัมิา  

ซ�้ายังจะถูกท�าให้โมโหจนช�้าในอีกด้วย!
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"ข้าไม่มีแดนสมบัติ" มีเพียง 'พลับพลา'

"นางเด็กน้อย ถ้าเจ้ามอบออกมาเอง ข้าจะไม่ท�าให้เจ้าล�าบาก  

มเิช่นน้ัน...ฆ่าเจ้าแล้ว แดนสมบัติก็จะปรากฏขึน้ไม่ต่างกัน" เสวียนหมงิซือ่ 

แววตาเหี้ยมเกรียม

แดนสมบตัทิีย่อมรบัเจ้าของแล้ว เมือ่เจ้าของไม่อยู ่แดนสมบตัเิสยี

เจ้าของไปก็ย่อมจะปรากฏตัวเพื่อรอผู้มีวาสนาคนถัดไป

"ท่านมีปัญญาฆ่าข้าหรือ" โม่อีเหรินมองเขาด้วยความสงสัยยิ่ง

มิใช่โม่อีเหรินทะนงตัว แต่เป็นเพราะ...หากนางต้องการจากไป  

ต่อให้ตาแก่ผู้นี้มีพลังยุทธ์ขั้นผ่านเคราะห์ก็ไล่ตามนางไม่ทัน

"ตอนนี้ฆ่าเจ้าไม่ได้มิได้หมายความว่าวันหน้าจะไม่ได้ ย่ิงกว่านั้น

การจะหาตัวเจ้าก็ไม่ได้ยาก พวกคนหนุ่มไม่ก่ีคนนัน้ เป็นต้นว่าไป่หล่ีจิงหง  

หากข้าต้องการเล่นงานเขาก็น่าจะไม่ใช่เรือ่งยากเย็น" เสวียนหมงิซือ่แสยะย้ิม 

อย่างช้าๆ

สีหน้าโม่อีเหรินพลันเปลี่ยนไป "ท่านต้องการฆ่าจิงหง?"

"นั่นก็ต้องดูท่าทีของเจ้าแล้ว สมบัติไม่มีชีวิต แต่คนมีชีวิต จะเลือก

อย่างไรล้วนขึ้นอยู่กับเจ้า หากเจ้าคิดว่าชีวิตของไป่หลี่จิงหงไม่ส�าคัญ  

ข้าก็ท�าได้เพียงยอมรับความเห็นของเจ้า"

เสวียนหมงิซือ่มองเห็นชดัอยู่นานแล้วว่าไป่หลีจ่งิหงใส่ใจนางอย่างย่ิง  

และนางก็ใส่ใจไป่หลี่จิงหงมากดุจเดียวกัน

เหล่าคนหนุ่มสาวมักท�าอะไรโดยใช้อารมณ์ แต่ส�าหรับเขาแล้ว  

นี่เป็นข่าวดี

แม้ว่าเขาคงไม่อาจลงมือเล่นงานไป่หลี่จิงหงได้จริงๆ...ถึงอย่างไร

เบื้องหลังไป่หลี่จิงหงก็มีอาจารย์ที่เสวียนหมิงซื่อจ�าต้องกริ่งเกรงอยู่  
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หากแต่ยามนี้น�ามาขู่นางสักหน่อยก็ยังได้ผลดียิ่ง

โม่อเีหรนิจ้องมองเขา จากนัน้ก็พลนัย้ิมออกมา "น่ี ตาแก่ ท่านรู้หรือไม่  

ข้าปกป้องคนของตนเองยิ่ง"

แล้วอย่างไรเล่า เสวียนหมิงซื่อไม่อินังขังขอบ

"จงิหงเป็นคู่หมัน้ของข้า หากใครคิดจะรงัแกเขา ข้าจะท�าให้คนผู้น้ัน 

ต้องนึกเสียใจภายหลังอย่างแน่นอน" โม่อีเหรินย้ิม เรียวค้ิวและดวงตา

เป็นเส้นโค้ง

เสวียนหมิงซื่อมีความรู้สึกแปลกๆ

"น�้าหน้าอย่างเจ้า?" ก็แค่เด็กหญิงคนหนึ่งเท่านั้นเอง

"อื้ม น�้าหน้าอย่างข้า" โม่อีเหรินพยักหน้า

"เฮอะๆ" เสวยีนหมงิซือ่อดข�าไม่ได้ "เจ้านึกจรงิๆ หรอืว่าเจ้าสามารถ

เอาชนะข้าได้"

"เอาชนะท่านอาจจะไม่ไหว" ความแตกต่างของพลังยุทธ์เป็น 

เรื่องจริง "ทว่าถ้าจะฆ่าท่านก็ยังมีวิธี"

"วิธีอะไร" เสวียนหมิงซื่อไม่ใส่ใจ

ในช่วงเวลาที่พวกเขาสนทนากันนี้เขาได้ใช้ญาณวิเศษตรึงเป้าไป

บนตวันางแล้ว ต่อให้นางรวดเรว็ปานใด เขาก็ยังจะรู้ทศิทางการเคล่ือนไหว 

ของนางอยู่ดี

"ใช้พิษเป็นอย่างไร" โม่อีเหรินย้ิม นางแก้สุดยอดพิษท่ีไป่หล่ีหมิง 

ปรุงออกมาได้อย่างง่ายดาย นี่ก็แสดงว่าเป็นไปได้มากที่นางจะมียาพิษ

ที่แรงยิ่งกว่า

สีหน้าของเสวียนหมิงซื่อแข็งค้างไปในทันใด

คนหัวเราะคราวนี้เปลี่ยนเป็นโม่อีเหรินแล้ว
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"ที่แท้ท่านก็กลัวพิษนี่เอง!"

"..."

ใคร-ไม่-กลัว-บ้าง!

มิหน�าซ�้าเขาอยู่ขั้นผ่านเคราะห์แล้ว ผ่านการฝึกบ�าเพ็ญและความ

ยากล�าบากมาไม่รู้ก่ีปีต่อก่ีปีกว่าจะเดินมาถึงวันนี้ เขาย่อมจะไม่อยาก 

ถูกพิษตาย

เขายังอยากจะก้าวไปให้สงูขึน้ กลายเป็นผูท่ี้แข็งแกร่งข้ึน มชีวิีตอยู่

เป็นอมตะ อีกทั้งถ้าสามารถได้สมบัติในแดนสมบัติมาครอง แดนสมบัติ

ที่มีสมบัติอยู่ไม่จ�ากัด เช่นนั้นเขา...

"ตาแก่ ท่านก�าลังคิดอะไร สีหน้า...ไฉนจึงดูลามกถึงเพียงน้ัน"  

โม่อีเหรินมีสีหน้าหวาดผวา

เสวียนหมิงซื่อถลึงตามองนาง "มอบแดนสมบัติมาเสียดีๆ"

หากยังฟังนางพูดต่อไปอีก เขาก็คงได้กระอักเลือดเข้าจริงๆ

"แดนสมบัติมีดีถึงเพียงนี้เชียว?"

อันท่ีจริงโม่อีเหรินไม่เข้าใจมาตลอดว่าถึงแม้ในแดนสมบัติจะมี

สมบัติดีมีสมบัติมาก แต่มันคุ้มขนาดที่สองตระกูลใหญ่ต้องร่วมกัน

วางแผนช่วงชิงเชียวหรือ

มหิน�าซ�า้ยังลงมอืสงัหารคนอืน่ๆ ต่อให้ต้องเป็นศตัรกัูบตระกูลอืน่ๆ 

ก็ยังจะแย่งชิง ท�าเยี่ยงนี้คุ้มจริงหรือ

"มิติท่ีว่างประหลาดท่ีสามารถปลูกพืชเลี้ยงสัตว์วิเศษได้ ใครจะ 

ไม่อยากได้บ้าง"

เสวียนหมิงซื่อเพิ่งจะรู้สึกว่านางพิลึกคน

แม้จะมั่นใจว่าแดนสมบัติอยู่ที่นาง แต่ทุกครั้งที่เอ่ยถึงแดนสมบัติ 
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เขาเองก็มองเห็นได้ชัดเจนย่ิงว่าสีหน้าของนางและน�้าเสียงของนางไม่มี

แววโลภแม้แต่น้อยนิด

เป็นเพราะว่าได้ไปครอบครองแล้วถึงไม่มีความกระสันอยากได้

กระนั้นหรือ

"แค่เพราะเท่านี้?" เหตุใดนางถึงรู้สึกอยู่ตลอดว่ายังมีสาเหตุอื่นอยู่

อีกเล่า...

เสวยีนหมงิซือ่เกิดความคิด เดินมาข้างหน้าอย่างเงยีบๆ ขยับเข้าใกล้ 

โม่อีเหริน

"ในแดนสมบตัแิรกนภามสีถานทีท่ีไ่ม่มใีครฝ่าเข้าไปได้อยู่แห่งหน่ึง 

สิ่งที่ซ่อนอยู่ในสถานท่ีน้ันจึงจะเป็นสมบัติที่แท้จริง ความลับท่ีสามารถ

เปลี่ยนแปลงทั้งดินแดนแรกนภาได้"

"อย่างนั้นหรือ" โม่อีเหรินท�าหน้ามึนงง

"นั่นเป็นสิ่งตกทอดชุดหนึ่ง เจ้าไม่ได้เห็นหรือไร" นางงงจริงหรือ 

แสร้งงงกันแน่

"สิง่ตกทอดอะไร" สหีน้าของโม่อีเหรนิเขียนว่านางใคร่รูเ้ป็นอย่างมาก

เสวียนหมิงซื่อนึกสงสัยในการตัดสินของตนเองขึ้นมาทันควัน

หรือว่านางจะไม่ได้แดนสมบัติไปครองจริงๆ

ไม่ถูก การตัดสินของ 'เขา' สมควรจะไม่มีอะไรผิดพลาด

"นางเด็กน้อย เจ้ารู้หรือไม่ว่าหลังจากขั้นผ่านเคราะห์จะเป็นขีดขั้น

อะไร"

"หลังจากขั้นผ่านเคราะห์?"

"ถูกต้อง ขดีข้ันท่ีสงูย่ิงกว่าขัน้ผ่านเคราะห์ น่ันเป็นความลับซึง่มเีพียง

สิ่งตกทอดในแดนสมบัติที่สามารถไขได้"
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นัน่คอืความหวังในการเลือ่นขัน้ของบรรดาผูท้ีพ่ลงัยุทธ์วนเวียนอยู่

ในขั้นผ่านเคราะห์มาโดยตลอดอย่างพวกเขา

โม่อีเหรินได้ฟังก็เข้าใจในเวลาเพียงไม่นาน

เห็นทีดินแดนแรกนภาก็น่าจะมีปัญหาเช่นกัน

"นางเดก็น้อย มอบแดนสมบติัมาเถอะ! เรือ่งเหล่านีห่้างไกลจากเจ้า

เกินไป ยังเร็วเกินไปส�าหรับเจ้าในตอนน้ี เพ่ือเป็นการดีต่อเจ้า ทางที่ดี 

เจ้าจงอย่าเข้ามาพัวพัน รอเจ้าบรรลถึุงระดับขัน้เดยีวกบัข้าเมือ่ไรย่อมจะ

เข้าใจเรื่องที่เจ้าสมควรเข้าใจเอง" เสวียนหมิงซื่อเกลี้ยกล่อม

"ตาแก่ แม้จะเห็นใจท่ีท่านประสบกับด่านยาก แต่ข้าเองก็ได้บอก

ไปแล้วว่าข้าไม่มีแดนสมบัติ" โม่อีเหรินยังคงตอบค�าเดิม

เขาพูดเรื่องจริงหรือไม่ นางไม่รู้ แต่แดนสมบัติที่ว่าเป็นของขวัญ 

ท่ีอาจารย์เขยมอบให้อาจารย์ชัดๆ ในเมื่ออาจารย์ทิ้งมันไว้ให้นางแล้ว  

ไม่ว่ามันจะล�้าค่าหรือไม่ นางก็ไม่มีทางมอบมันให้ผู้ใดทั้งสิ้น

มนัเป็นตวัแทนของความรูส้กึทีอ่าจารย์เขยมต่ีออาจารย์ มใิช่เคร่ืองมอื 

ที่ใครหน้าไหนจะน�ามาใช้เพ่ือเลื่อนข้ันหรือสนองความทะเยอทะยาน 

ส่วนตัวได้

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็จะไม่เกรงใจแล้ว หากเจ้ากล้าหนี ข้าก็จะ 

ไปหาไป่หลี่จิงหง" เสวียนหมิงซื่อต้องการท�าให้นางรวดเร็วเท่าไรก็ 

ไร้ประโยชน์

เขาขู่จะสังหารไป่หลี่จิงหงอีกครั้ง โม่อีเหรินก็โมโหขึ้นมาจริงๆ แล้ว 

แววตาเยียบเย็น หิมะแดงในมือชี้ไปที่เขา รัศมีแสงสีม่วงวาบผ่าน 

ตัวกระบี่

"ท่านไม่มีโอกาสนั้นแล้ว" ใครก็ห้ามคิดจะท�าร้ายจิงหง!
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"อย่างนั้นหรือ เช่นนั้นก็มาดูกันว่าใครจะต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่"

เสวียนหมิงซื่อยิ้ม พลังปฐมแล่นผ่านร่าง พลันส่งรัศมีแสงสายหนึ่ง

พุ่งจากร่างเขาขึ้นไปบนฟ้า

"ร่างดวงจิต ปรากฏ!"
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การเปลีย่นแปลงเกดิอย่างกะทนัหัน ร่างของโม่อเีหรินลอยถอยหลัง

ไปหลายจั้งด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ก่อนจะมองดูแสงสายนั้น

ขณะท่ีรศัมแีสงทีพุ่่งขึน้ฟ้าค่อยๆ หายไป ทีด้่านหลังของเสวยีนหมงิซือ่ 

ก็ปรากฏเงามืดขนาดมหึมาข้ึนสายหนึ่ง ใหญ่กว่าตัวของเสวียนหมิงซื่อ

อย่างน้อยๆ ก็แปดเท่า

"โฮกกก"

เสียงค�ารามสะเทือนฟ้าดังขึ้น โม่อีเหรินหวิดจะตะลึงพรึงเพริด

เสือยักษ์ตัวนี้โผล่ออกมาจากที่ใด

ไม่ถูกต้อง ดูเหมือนมีตรงที่ใดไม่ถูกต้อง

นางไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายน่าใกล้ชิดจากบนร่างของเสือเหมือนที่รู้สึก

กับสัตว์ชนิดอื่นๆ โดยสิ้นเชิง

ขณะดวงตาเสอืท้ังสองดวงท่ีมขีนาดใหญ่กว่าศรีษะนางมองมาทีน่าง 

50
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ก็ไม่มีเจตนาดีใดๆ เช่นกัน มีเพียงแววโหดร้ายเป็นอริอย่างแรงกล้า

'ท่านแม่ นั่นมิใช่สัตว์วิเศษจริงๆ' เสี่ยวทุนความรู้สึกไวยิ่ง

ไม่ใช่สัตว์วิเศษจริงๆ? สัตว์วิเศษยังมีแบ่งจริงปลอมด้วยหรือ

'น่ันน่าจะเป็นดวงจติท่ีตาแก่ผูน้ั้นเสกออกมาเอง เป็นสัตว์ท่ีกลายร่าง 

มาจากดวงจิต' เสี่ยวทุนบอก

สัตว์ที่กลายร่างมาจากดวงจิต?!

มีเคล็ดวิชาพรรค์นี้ด้วย?!

'ท่านแม่ มาแล้ว!'

"พยัคฆ์ค�ารามก้องฟ้า!" เสวียนหมิงซื่อตะโกนลั่น

"โฮกกก"

เสือยักษ์ตัวน้ันโจนทะยานเพียงทีเดียวก็มาถึงเบื้องหน้าโม่อีเหริน

ทันที รวดเร็วจนเหลือเชื่อ ซ�้าเท้าหน้าข้างหนึ่งก็ท�าท่าจะกระทืบโม่อีเหริน

ให้แบน

โม่อเีหรนิขยับตัว เคลือ่นกายย้ายเงา พร้อมกับท่ีหลบพ้นกรงเล็บเสอื 

ได้อย่างง่ายดาย หิมะแดงก็โบกสะบัดออกไป

เคร้ง!

หิมะแดงฟันไปที่เท้าหน้าของเสือยักษ์ แต่กลับเหมือนฟันถูกโลหะ

แข็งๆ เสียงเคร้งดังกังวานยิ่งกว่ายามฟันถูกดาบสารทวสันต์เสียอีก

โม่อเีหรนิงนัไปเลก็น้อย แต่ก็ตอบสนองรวดเรว็ เคลือ่นท่ีย้ายต�าแหน่ง 

ในทันที

"โฮก!" เสือยักษ์ตะปบเท้าหน้ามาอีกครั้ง

เคร้ง!

อุ้งมือเสือตะปบถูกหิมะแดง ท�าให้โม่อีเหรินถูกผลักถอยหลังไป
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หลายจั้ง ก�าลังมหาศาลกดอัด ท�าให้พลังปฐมภายในกายโม่อีเหริน 

เกิดความปั่นป่วนไปชั่วขณะ

เสวียนหมิงซื่อออกกระบวนท่าในเวลาเดียวกัน

"ดาบวายุ มัด"

รอบกายโม่อเีหรนิพลนัเกิดลมพัดแรง แหลมคมราวกับดาบ แต่ละดาบ 

โอบล้อมจากด้านนอกเข้ามาด้านใน ฟันมายังโม่อีเหริน

"เงามายาไร้ร่องรอย"

ร่างของโม่อีเหรินพลันหายวับไป

เท้าหน้าของเสือยักษ์ตะปบเจออากาศ ดาบวายุที่หมุนวนก็เจอแต่

ความว่างเปล่าเช่นกัน

"หายไปอีกแล้ว?!" เสวียนหมิงซื่อคว้าน�้าเหลวอีกครั้ง เขาโมโห 

เหลือประมาณ

มิหน�าซ�้าเขายังพลันค้นพบว่าญาณวิเศษของเขาท่ีเดิมทีตรึงอยู ่

บนตัวโม่อีเหรินถึงกับหายไปไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร!

ตอนนี้เขารู้สึกถึงกลิ่นอายของโม่อีเหรินไม่ได้โดยสิ้นเชิง

นับตั้งแต่ผ่านการฝึกพิเศษท่ีหุบเขากังเฟิง โม่อีเหรินก็มีความ

ตระหนักรู้ต่อลมเพิ่มมากขึ้น วิชาบาทาเงามายาที่เดิมทีก็ใช้งานได้อย่าง

อิสระ บัดนี้ยิ่งคล้ายกับว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนางไปแล้ว

ทุกกิริยาท่าทางล้วนออกมาโดยไม่ต้องคิด ถึงขนาดว่าสามารถ

อ�าพรางกลิ่นอายของตนเองไว้ท่ามกลางสายลมได้

และเมือ่นางใช้พลงัปฐมห่อหุม้ไว้รอบกาย ญาณวิเศษของเสวียนหมงิซือ่ 

ก็หมดหนทางจะตรึงเป้านางได้

การค้นพบนีท้�าให้ภายในใจโม่อีเหรนินึกยินดี ใช้ความได้เปรยีบของ
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ตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนไร้ร่องรอย

แน่นอนว่าเสวียนหมิงซื่อย่อมจะหาไม่เจอ

ทว่าเสอืยักษ์ทีก่ลายร่างมาจากดวงจติกลบัสามารถรูส้กึได้เลก็น้อย

เสอืยักษ์กระโจนขึน้ท้องฟ้าทางด้านขวา กรงเลบ็หน้าตะปบออกไป

โม่อีเหรินผลุบตัว หิมะแดงแทงไปที่ด้านข้างท้องของเสือยักษ์

เคร้ง!

โม่อีเหรินข้อมือสะเทือน เหินกายหลบเท้าหลังของเสือยักษ์ท่ี 

หวดมาอกีทันที จากนัน้ก็เคลือ่นท่ีซ้ายขวาบนล่าง แลกเปลีย่นกระบวนท่า 

กับเสือยักษ์อีกหลายกระบวน

ทั้งตัวของเสือยักษ์นี้ไม่ต่างอะไรจากก�าแพงเหล็ก

ขนที่ดูเหมือนอ่อนนุ่มเป็นประกาย อันที่จริงพอสัมผัสกับกระบี ่

ก็เหมือนแทงถูกเหล็กกล้าอย่างไรอย่างน้ัน ฟันแทงไม่เข้าแม้แต่น้อย 

สามารถกล่าวได้ว่าคิดจะใช้ดาบใช้กระบี่ท�าให้เสือยักษ์บาดเจ็บน้ัน 

เป็นเรื่องไร้ประโยชน์

ทัว่ท้ังตวัเสอืยักษ์เหมอืนกับห่อหุม้ด้วยชดุล�า้ค่าพิทกัษ์กายท่ีแน่นหนา 

ที่สุด มีพลังคุ้มกันมากกว่าเกราะล�้าค่าคุณภาพสูงที่เสวียนหมิงซื่อสวม 

อยู่บนตัวเสียอีก

เสือยักษ์ที่กลายร่างมาจากดวงจิตทรหดถึงเพียงนี้เชียว?

'ท่านแม่ หนังของมันหนายิ่ง' เสี่ยวทุนพูดขึ้น

ฮ ึทว่าหนงัของเสีย่วทนุต่างหากทีห่นาทีส่ดุ! เสีย่วทนุคดิในใจเงยีบๆ 

อย่างเด็ดเดี่ยวหนักแน่น

นี่เป็นดวงจิตอะไรกันแน่ โม่อีเหรินคิดไม่ตก

ดวงจติสามารถกล่าวได้ว่าเป็นตนเองอีกคนทีผู้่ฝึกบ�าเพ็ญฝึกออกมา  
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เป็นร่างจริงที่กลายมาจากจิตใจและพลังชีวิตดั้งเดิม

หากแต่ดวงจติของนางขณะอยู่ในร่างกายก็เป็นโม่อเีหรินตวัจิว๋ ไม่มทีาง 

แล่นออกมาข้างนอกตามใจชอบ

แล้วเหตุใดดวงจิตของเสวียนหมิงซื่อถึงได้เป็นเสือตัวเบ้อเร่อ 

ถึงเพียงนั้น มิหน�าซ�้ายังแล่นออกมาข้างนอกตามสบายได้ด้วย

โดยทัว่ไปแม้พลงัของดวงจติจะอดัแน่น แต่ร่างจริงยังคงเปราะบางย่ิง  

ทว่าเนื้อหนังของเสือยักษ์นี้เหมือนท�ามาจากโลหะเลยทีเดียว

พลงัของดวงจติรปูเสอืยกัษ์นีแ้ขง็แกร่งกว่าพลงัของตวัเสวียนหมงิซือ่ 

เองเสียด้วยซ�้าไป

รบัมอืกับเสวียนหมงิซือ่นัน้ไม่มปัีญหา แต่รบัมอืกับเสอืยักษ์ โม่อเีหรนิ 

ต้องเหนื่อยหน่อยแล้ว

เนือ่งด้วยโม่อีเหรนิยังคิดไม่ออกว่าควรโจมตีอย่างไรจงึจะได้ผลดข้ึีน

หากจะลงมือพิฆาตเสือยักษ์...อันที่จริงโม่อีเหรินสองจิตสองใจอยู่

เล็กน้อย

'ท่านแม่ มอบเสือตัวน้ีให้ข้า' เสี่ยวทุนรู้สึกได้ถึงความลังเลใจของ

โม่อีเหริน จึงพูดขึ้นทันที

ล้อเล่นหรือไร ความสนใจของท่านแม่จะถูกเจ้าเสือหน้าโง่... 

มิหน�าซ�้ายังเป็นเสือยักษ์ที่โตแต่ตัว แต่โง่เง่าหยาบคาย แววตาโหดเหี้ยม 

ไม่รูม้ารยาทตวัหน่ึงแย่งไปได้อย่างไร เสีย่วทุนแสดงท่าทีว่ามันไม่พอใจย่ิง

สัตว์ที่กล้าแย่งความสนใจของท่านแม่ไปล้วนต้องถูกฟาด!

เสีย่วทนุ รอก่อน โม่อีเหรนิยังอยากจะทดสอบดอูกีหน่อยว่าเสอืยักษ์

ที่กลายร่างมาจากดวงจิตตัวนี้จะมีความร้ายกาจมากเพียงไรกันแน่

นางเชื่อโดยสัญชาตญาณว่าวันข้างหน้าอาจจะยังได้ประสบกับ 
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คู่ต่อสู้ท�านองนี้อีก นางจึงอยากท�าความเข้าใจให้มากขึ้นสักหน่อย

นอกจากนีน้างก็ก�าลงัคาดเดาว่านีจ่ะใช่เป็นความแตกต่างข้อใหญ่

ที่สุดระหว่างผู้ฝึกจิตกับผู้ฝึกตนหรือไม่

น่าเสียดายที่ในระหว่างการต่อสู้ นางไม่มีเวลาให้คิดมาก

ผ่านการประมือกันหลายครา โม่อีเหรินกับเสือยักษ์ผลัดกันรุก 

ผลัดกันรับกระบวนท่าแล้วกระบวนท่าเล่า

โม่อีเหรินลองโจมตีครบทุกส่วนของเสือยักษ์แล้ว พบว่าเป็น 

หนังทองแดงกระดูกเหล็ก ดาบกระบี่ฟันไม่เข้าอย่างที่คิดจริงๆ

โม่อีเหรินอาศัยการโจมตีด้วยกระบวนท่ากระบี่อีกกระบวนท่าหนึ่ง

ก็ผละถอยหลังไปเล็กน้อย

ครั้นเสือยักษ์เห็นนางจะหนีก็อ้าปากด้วยความโมโหทันที "โฮกกก"

เสียงค�ารามของเสือดังสะท้านฟ้าสะเทือนดิน โม่อีเหรินปิดกั้น 

โสตประสาทไว้ได้ทันเวลา มิเช่นนั้นจะต้องหูอื้อแล้วเป็นแน่

เสีย้วเวลาถัดมา เสอืยกัษ์ก็กระโจนมาอ้าปากท�าท่าจะกดัโม่อเีหรนิ

ในเสี้ยวเวลาเดียวกัน เสวียนหมิงซื่อก็พลันส่งการโจมตีออกมา  

มือเปล่าตวัดคว้า อากาศรอบด้านก็บิดเบี้ยวคล้ายว่าถูกดึงเอาไปแล้ว

ปล่อยกลับมาอย่างฉับพลัน!

"ไป!"

แรงสั่นสะเทือนของพื้นที่ว่างซัดมายังโม่อีเหริน

โม่อีเหรินก�าลังใช้กระบี่สกัดเขี้ยวของเสือยักษ์ ถกูแรงของเสือยักษ์

กดทับไว้จนไม่อาจเคลื่อนไหวได้อยู่พอดี แรงสั่นสะเทือนของพ้ืนที่ว่าง 

จึงซัดมาจากทางด้านข้างอย่างรวดเร็ว

"ท่านแม่!"
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ร่างของเสีย่วทนุพลนัขยายใหญ่ บงัแรงสัน่สะเทอืนส่วนใหญ่เอาไว้ 

แต่ส่วนน้อยยังคงซัดเข้าที่ไหล่ของโม่อีเหริน ท�าให้มือที่กุมกระบี่ของนาง

อ่อนแรงลงทันที

"โฮก!" เสือยักษ์ถือโอกาสกัดลงมาทันควัน

"กรร!" เสี่ยวทุนหันกลับมากัดไปที่หลังคอของเสือยักษ์

"โฮก โฮกกก...โฮกกก..."

ครัน้เสอืยักษ์รูส้กึเจบ็ก็ร้องค�ารามในล�าคอพลางสะบดัหัว อยากจะ

สะบัดเสี่ยวทุนออกไป แต่ก็ยังคงไม่ยอมปล่อยกระบี่ที่กัดอยู่ในปากออก

"หิมะแดงแผดเผา"

ตวักระบีห่มิะแดงพลนัปรากฏเปลวเพลงิสม่ีวง ระเบดิโพลงในปาก

ของเสือยักษ์

"โฮกกก...โฮกกก...โฮก..."

เสอืยกัษ์ได้รบัความเจบ็ปวดก็อ้าปากแล้วผละถอยหลงัทนัท ีหากแต่ 

เปลวเพลงิไม่ได้หายไป เสอืยักษ์เจบ็จนวิง่พล่านอยู่กลางอากาศ สดุท้าย

ก็จุ่มหัวทั้งหัวลงในน�้า เสียงค�ารามในล�าคอยังคงดังมาไม่ขาดสาย

"โฮกกก ฟู่...โฮก...ฟู่..."

เสีย่วทุนคลายปากออกตัง้แต่ทีโ่ม่อเีหรนิปล่อยเปลวเพลงิออกมาแล้ว  

ปล่อยให้เสือยักษ์ว่ิงพล่านไป ส่วนมันก็กลับมาเฝ้าอยู่ข้างกายโม่อีเหริน 

เอาตัวม้วนร่างโม่อีเหรินไว้เพื่อประคับประคองนาง

ดวงตาโตสดี�าวาวบดัน้ีมองไม่เหน็ความน่ารกัน่าชงัใดๆ กลบัเป่ียม

ไปด้วยความดุร้าย จ้องมองเสวียนหมิงซื่อเหมือนอยากจะตะครุบ

เสวียนหมงิซือ่รูส้กึตวัตัง้แต่เสอืยักษ์ได้รบับาดเจบ็แล้ว เขากลุกุีจอ

จะเรียกมันกลับมา แต่เสือยักษ์ดวงจิตกลับเจ็บจนหลุดจากการควบคุม  
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ท้ายที่สุดก็ตกลงในทะเลสาบ

เสวียนหมิงซื่อท�าท่าจะตามลงไปทันที

หัวของเสี่ยวทุนกลับพลันยื่นมาขวางหน้าเขาไว้

"เจ้า!"

เสวียนหมิงซื่อตกใจ รีบถอยหลัง

งูตัวนี้...

"มนุษย์ เจ้าสมควรตาย" เสี่ยวทุนเอ่ยปากพูด

"เจ้าพูดได้?!"

เสียงเรียก 'ท่านแม่' เมื่อครู่นี้ เขาไม่ได้หูฝาดไป!

เสวียนหมิงซื่อถอยหลังไปอีกหนึ่งจั้ง มองมันด้วยความระมัดระวัง

สัตว์วิเศษที่สามารถเปิดปากพูดภาษามนุษย์ได้ เขาเคยเห็นมา 

ไม่น้อย งูตัวนี้ไม่นับว่าประหลาดหายากเสียเท่าไร

หากเป็นสัตว์วิเศษที่แปลงกายเป็นคนได้ เขาอาจจะต้องเป็นกังวล

มากกว่าตอนนี ้เน่ืองจากสตัว์วิเศษล้วนมคีวามสามารถอนัเป็นพรสวรรค์ 

หากสามารถฝึกบ�าเพ็ญจนกลายร่างเป็นคนได้ พลังยุทธ์จะต้องไม่ต�่า

อย่างแน่นอน ต่อให้เขามีพลังยุทธ์ขั้นผ่านเคราะห์ก็ไม่แน่ว่าจะต่อกรได้

แต่ถ้าแค่เปิดปากพูดได้ ยังไม่ได้กลายร่างเป็นคน โดยท่ัวไปเขา 

ไม่จ�าเป็นต้องกังวลนัก

ทว่างูตัวนี้กลับให้ความรู้สึกบีบคั้นในท�านองอันตรายต่อเขา

"เจ้าเป็นสัตว์พันธสัญญาของโม่อีเหริน?"

งตูวันีเ้ขาดชูนดิไม่ออก แต่สามารถมสีตัว์วเิศษเช่นน้ีได้ ในตัวโม่อเีหริน 

มีสมบัติของดีไม่น้อยจริงๆ

"กล้าท�าร้ายท่านแม่ เจ้าสมควรตาย!" เสีย่วทนุค�ารามด้วยความโกรธ  
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ทั้งหัวพลันย่ืนออกไปจะฉกเสวียนหมิงซื่อโดยที่ไม่สนใจพลังคุ้มกาย 

ของเขา

เสวียนหมิงซื่อตกใจ ท�าท่าจะหลบหลีกทันที แต่กลับพบว่าตนเอง

ขยับไม่ได้แล้ว

ฟันของเสี่ยวทุนกัดลงมาแล้ว

"อ๊าก!"

เสวียนหมิงซื่อต้องใช้ก�าลังท้ังหมดถึงจะเคล่ือนกายได้เล็กน้อย  

เขาเบี่ยงศีรษะหลบ แต่แขนขวาทั้งแขนล้วนถูกเสี่ยวทุนกัดเอาไว้ เจ็บจน

เขาต้องร้องลั่นออกมาอย่างสุดจะทนไหว

"อ๊ากกก"

ภายใต้การถูกกระตุ้นด้วยความเจ็บปวดรวดร้าว พลังปฐมของ 

เสวียนหมงิซือ่พลนัระเบดิออกมาจนเขีย้วของเสีย่วทนุหลดุออกไป หากแต่ 

แขนขวาของเขาก็ยังคงถูกกัดขาด มีเลือดไหลโชกเต็มไหล่ข้างขวา

ซ�้าเสี่ยวทุนยังคายแขนของเขาออกมาอย่างขยะแขยง แขนจึงร่วง

ลงในทะเลสาบจงโยว

"แหวะ เหม็นเสียจริง!"

เสวียนหมิงซื่อได้ยินเลือดลมก็ตีขึ้นมา โมโหจนลมแทบจับ

นี่งูตัวกระจ้อยแค่นี้...ยังกล้ารังเกียจว่าแขนของเขาเหม็น...

"เหม็นมาก เหม็นสุดๆ"

ครั้งเดียวไม่พอ ยังต้องย�้าความรังเกียจเดียดฉันท์เพิ่มอีกสองที

"เจ้า! เจ้าสิเหม็น!" เสวียนหมิงซื่อกระโจนเข้ามา

เสี่ยวทุนสะบัดหาง

เพียะ! 
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ตามมาด้วยเสียงเสวียนหมิงซื่อร้องโหยหวน ถูกหวดกระเด็นไปใน

ทันใด จากนั้นก็มีเสียงดังตูม ร่างตกลงทะเลสาบไปแล้ว 

หางของเสีย่วทนุมอีานภุาพกว่าการกัดมากนกั...เนือ่งจากเนือ้ของ

ตาแก่ผู้น้ีท�าให้เสี่ยวทุนรู้สึกสะอิดสะเอียนเกินไป เสี่ยวทุนไม่ยอมกัดไป

มากกว่านี้ด้วยรังเกียจว่าเหม็น

เสวียนหมิงซื่อกับเสือยักษ์ตกลงในน�้าแล้วก็เงียบหายไปช่ัวขณะ 

เสี่ยวทุนจึงกลับมาอยู่ข้างกายโม่อีเหรินทันที

ตรงกลางทะเลสาบจงโยวมีหมอกขาวแผ่กระจายบางๆ บริเวณ 

โดยรอบเงียบสงัดปราศจากสุ้มเสียงใดๆ

มีเพียงริมฝั่งที่ไกลออกไปซึ่งยังคงมีเสียงต่อสู้ดังมาแว่วๆ

"ท่านแม่ เจ็บหรือไม่" เสี่ยวทุนมองโม่อีเหรินด้วยความเป็นห่วง

"ไม่เป็นไร" นางกินยาลูกกลอนเยียวยาลงไปเม็ดหนึ่ง ตามด้วย 

ยาลกูกลอนเสรมิพลงัอกีเมด็ พลงัปฐมก็ฟ้ืนฟูกลบัมาหกส่วนแล้ว "เสีย่วทนุ  

พวกเราลงไปกัน"

พวกนางไม่อาจให้โอกาสเสวียนหมิงซื่อฟื้นตัวได้

"ได้!"

เสี่ยวทุนม้วนรัดโม่อีเหรินไว้พลางเคลื่อนตัวลงด้านล่างทันที

มีไข่มุกกันน�้าอยู่ ถึงจะอยู่ใต้น�้าก็ไม่ต่างจากอยู่บนบก โม่อีเหริน

ปล่อยญาณวิเศษออกไป เพียงไม่นานก็หาเสวียนหมิงซื่อที่ซ่อนตัวอยู่ 

ใต้น�้าร้อยจั้งพบ และมองเห็นเสือยักษ์ถูกเขาเก็บกลับไปแล้วพอดี

จากนัน้เขาก็วางการป้องกันไว้รอบตัว ก่อนจะหลบัตานัง่สมาธิทนัที

ครูห่น่ึงให้หลงับนตวัเขาก็มแีสงสขีาวจางๆ ปรากฏข้ึนมา บาดแผล
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ที่ไหล่ขวาไม่มีเลือดไหลแล้ว ทั้งยังพันแผลไว้อย่างมิดชิด

ทว่าบนศีรษะของตาแก่ผู้นั้น...ดูเหมือนจะไหม้เกรียมอยู่สักหน่อย

'ท่านแม่ จะให้กลืนเขาหรือไม่' เสี่ยวทุนใช้ญาณวิเศษส่ือสารกับ

ท่านแม่เพื่อไม่ให้เกิดเสียงจนถูกตาแก่หน้าเหม็นจับได้

อย่ากินอะไรเรื่อยเปื่อย เดี๋ยวอาหารจะไม่ย่อย โม่อีเหรินส่ายหน้า

เสี่ยวทุน เจ้ารู้จักเคล็ดวิชาแปลงดวงจิตเป็นสัตว์พรรค์นี้หรือไม ่ 

นางอยากรู้ยิ่งว่าดวงจิตกลายร่างเป็นเสือยักษ์ได้อย่างไร

'ไม่รู้' เสี่ยวทุนตอบอย่างไร้ความผิดยิ่ง

ก็มันเป็นสัตว์นี่นา จึงไม่ค่อยรู้เรื่องวิธีการฝึกบ�าเพ็ญของมนุษย์  

หากแต่มันคิดวิธีคลายข้อสงสัยได้

'ท่านแม่ พวกเราไปค้นดูม้วนไผ่หยกกันได้'

อาจารย์ของท่านแม่ร้ายกาจออกปานน้ัน จะต้องเขียนเรื่องพวกน้ี

ไว้ให้ท่านแม่อ่านอย่างแน่นอน

อืม โม่อีเหรินพยักหน้า ต้องค้นดูอยู่แล้ว ทว่าตอนนี้ต้องจัดการกับ

ตาแก่ผู้นี้เสียก่อน

มาบัดนี้แม้ตาแก่ผู้นี้จะได้รับบาดเจ็บสาหัส ดูท่าทางน่าสงสารย่ิง  

ทั้งยังไม่มีพลังคุกคามที่เป็นอันตรายใดๆ แต่โม่อีเหรินยังคงไม่ลืมว่าเขา

ยกไป่หลี่จิงหงมาขู่นาง

เขาคิดจะฆ่าไป่หลี่จิงหง!

ตาแก่อยู่ขัน้ผ่านเคราะห์ พลงัยุทธ์กับพลงัแก่นแท้แข็งแกร่งกว่านาง 

แข็งแกร่งกว่าไป่หลี่จิงหง

หากมิใช่เพลงกระบี่กับวิชาบาทาเงามายาของนางล้วนพัฒนา 

ขึ้นไปอีกขั้น อีกทั้งมีเสี่ยวทุนอยู่ด้วย โม่อีเหรินก็คงไม่กล้ามาท้าทาย 
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ผู้ทรงฤทธานุภาพขั้นผ่านเคราะห์เพียงล�าพัง

นั่นมิใช่ความกล้าหาญ แต่เป็นการรนหาที่ตาย!

หากเมื่อครู่นางไม่ได้ชิงโจมตีก่อนโดยตลอด ตอนนี้ผู้ที่ต้องหลบไป

รักษาตัวหรือหนีเอาชีวิตรอดก็คงกลายเป็นนางแล้ว

เนือ่งจากขอแค่อ�านาจควบคุมในการต่อสูต้กอยู่ในมือเสวียนหมิงซือ่  

เขาโจมตีมากี่ครั้ง โม่อีเหรินก็คงได้รับบาดเจ็บภายในทุกครั้ง

นีค่อืความต่างชัน้กันของพลงัยุทธ์ มใิช่อาศยัเคลด็วิชาหรือกระบวนท่า 

ก็จะชดเชยได้

มิหน�าซ�้าต่อมาภายหลังตาแก่ผู้นั้นยังเสกสัตว์ดวงจิตอะไรออกมา

อีกด้วย

กระบ่ีของนางสามารถแทงทะลุชุดล�้าค่าและสามารถท�าลาย 

ดาบสารทวสันต์ของเสวียนหมิงซื่อได้ก็เป็นเพราะว่ามีเพลิงสวรรค์สีม่วง

อยู่

ท่ีท�าให้เสือยักษ์ตัวนั้นได้รับบาดเจ็บจนหนีไปได้ก็เป็นเพราะว่า

เพลิงสวรรค์สีม่วงเช่นกัน

สามารถกล่าวได้ว่าถ้าต่อสู้กับเสวียนหมิงซื่อซึ่งหน้า โม่อีเหริน 

ไม่มโีอกาสชนะเป็นอันขาด หากต้องการสงัหารเสวยีนหมงิซือ่ ก็ท�าได้เพียง 

อาศัยทีเผลอ

นับตั้งแต่พบตัวเสวียนหมิงซื่อ โม่อีเหรินกับเสี่ยวทุนก็พร้อมใจกัน

อ�าพรางกลิ่นอายอยู่นิ่งๆ คอยสังเกตการณ์ที่เบื้องใต้อยู่ทุกเวลา

ขณะมองเห็นว่าแสงขาวจางๆ ที่ออกมาจากบนร่างเสวียนหมิงซื่อ

ค่อยๆ เริม่สว่างจ้า แสดงว่าถึงเวลาทีส่�าคญัทีส่ดุในการรักษาอาการบาดเจบ็ 

ของเขาแล้ว...
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โม่อีเหรินก็ขยับทันที

ท่าร่าง เงามายาไร้รูป

หิมะแดงแผดเผา!

ที่ใต้ทะเลสาบอันมืดสลัวปรากฏแสงสีม่วงสายหนึ่งพุ่งวาบลงไป

ด้านล่างอย่างไร้สุ้มเสียง พร้อมกับท่ีเสวียนหมิงซื่อรู้สึกตัว หิมะแดงก็ 

ได้แทงทะลุจุดตันเถียนของเขาแล้ว

เสวียนหมิงซื่อเบิกตาโพลง "เจ้า...เป็นไปได้อย่างไร..."

เสีย้วเวลาถัดมา ภายในจดุตันเถียนของเขาก็พลันมเีปลวเพลิงสีม่วง

ลุกโชนขึ้นมา

"อ๊าก..."

ร่างของโม่อเีหรนิถอยหลงัไปสองสามก้าวด้วยท่าทางราวกับล่องลอย

เปลวเพลิงสีม่วงลุกโชนเผาลามไปทั้งตัวของเสวียนหมิงซื่ออย่าง

รวดเร็ว เขานึกคิด บนมือก็พลันปรากฏขวดหยกใบหนึ่ง น่าเสียดายท่ี 

ยังไม่ทันได้เปิด ทั้งตัวเขาก็ถูกเผาเป็นจุณแล้ว แม้แต่ดวงจิตก็ไม่เหลือ

ขวดหยกร่วงลงด้านล่างอย่างช้าๆ

โม่อีเหรินจึงแบมือดึงขวดหยกมา

ครั้นขวดหยกเข้ามาอยู่ในมือก็ให้ความรู้สึกเย็นเฉียบอย่างที่สุด  

เมื่อโม่อีเหรินเปิดออกดู ก็เห็นว่าเป็นน�้าหยินนิลที่หาได้ยากยิ่ง

น�า้หยินนิลกับเปลวเพลงิมคุีณลกัษณะธาตุต่างกันคนละข้ัว เป็นของ 

ที่สามารถยับย้ังเชื้อไฟอัศจรรย์ปริมาณมากได้ในบางระดับ คิดไม่ถึงว่า

เสวียนหมิงซื่อจะมีของพรรค์นี้อยู่

มิน่านางปล่อยไฟเผาเสือยักษ์ เสือยักษ์กลับไม่ถูกเผาตาย ซ�้ายัง 

อยู่รอดได้จนเสวียนหมิงซื่อเก็บกลับไปด้วย
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ทว่ากล่าวตามตรง เรื่องอย่างการปล่อยไฟเผานี้ไม่มีศาสตร์มีศิลป์

อะไรให้พูดได้จริงๆ

มิหน�าซ�้าพอไฟเผาผลาญ ของที่มีพื้นที่วิเศษอะไรในตัวตาแก่ผู้นี้ก็

ถูกเผาจนไม่เหลือซากไปด้วย...โม่อีเหรินไม่อาจเก็บเอามาได้โดยสิ้นเชิง

เปลวเพลิงท�างานได้ดีเกินไป ท�าให้โม่อีเหรินไม่รู้ว่าควรดีใจหรือ

เสียใจดี

สิง่เดยีวท่ีปลอบประโลมใจได้คือนางไม่ต้องเก็บศพ...น่าเฉลิมฉลอง

ช่างเถอะ อย่างน้อยก็ยังได้น�า้หยินนลิมาขวดหนึง่ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย  

โม่อีเหรินเก็บมันไว้กับตนเอง

"พวกเรารบีกลบัไปกันเถอะ" โม่อเีหรนิเอ่ยขึน้ ด้วยไม่รูว่้าทางไป่หลีจ่งิหง 

เป็นอย่างไรบ้างแล้ว

โม่อเีหรนิหมนุตวัเตรยีมจะพาเสีย่วทนุจากไป แต่ในเวลาน้ีเองไอสีด�า 

กลุม่หนึง่ก็ไม่รูว่้าโผล่ออกมาจากทีใ่ด พุ่งตรงมาหาโม่อเีหรนิจากด้านหลงั

"เอ๊ะ?" โม่อเีหรนิรูส้กึได้ถึงกลิน่อายไม่ชอบมาพากล จงึหันหลงักลบั

ทันที

ไอด�าพุ่งตรงเข้าในร่างกายโม่อีเหริน

"อึก..." ทั่วทั้งร่างของโม่อีเหรินคล้ายว่ามีสีคล�้าลง

"ท่านแม่!"

เสี่ยวทุนรีบม้วนรัดโม่อีเหรินไว้ มองนางด้วยความกังวล

โม่อีเหรินกลับไม่มีการตอบสนอง

"ท่านแม่ ท่านแม่!" เสี่ยวทุนร้องเรียกอีกหลายครั้ง

"...เสี่ยวทุน..." โม่อีเหรินไม่มีเรี่ยวแรงแล้ว
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"ท่านแม่ ยา กินๆ!" เสี่ยวทุนน�าขวดยาออกมาจ�านวนมาก ไม่รู้ว่า

ควรให้โม่อีเหรินกินขวดใด จึงน�าออกมาชนิดละเม็ด

โม่อีเหรินไม่ได้กิน สายตากลับมองไปทางด้านล่าง

เงาร่างสีด�าสายหนึ่งโผล่ออกมาจากใต้น�้าอย่างเชื่องช้า คือคนที่ 

สวมเสือ้คลมุด�า ซึง่ปรากฏตวัอย่างแปลกประหลาด แล้วจู่ๆ  ก็หายตัวไปอกี 

ผู้นั้น

"เป็นท่าน" โม่อเีหรนิใช้มอืข้างหนึง่โอบตวัเสีย่วทุนไว้เพ่ือประคบัประคอง 

ให้ตนเองยืนได้มั่นคง

ร่างกายของนางดเูหมอืนจะถูกอะไรล่วงล�า้เข้ามา ท�าให้ทัว่ท้ังร่างนาง 

ออกแรงไม่ได้

มิใช่ความเจ็บปวด มิใช่ความรู้สึกทรมานใดๆ เช่นกัน เพียงแต่รู้สึก

ไม่สบายตัวอย่างมาก

นางปวดหัววิงเวียน

มีเพียงบริเวณจุดตันเถียนที่มีความรู้สึกเจ็บปวดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

ประหน่ึงว่าพลงัปฐมภายในกายนางกับผูร้กุรานจากภายนอกก�าลงั

สู้กันอยู่ในจุดตันเถียนของนาง

ระหว่างท่ีระมัดระวังผู้ท่ีโผล่มากะทันหัน โม่อีเหรินก็กลืนยาลงไป

เม็ดหน่ึงภายใต้การยืนกรานจากเสี่ยวทุน หากแต่พอยาลงไปในท้อง  

นางก็ค้นพบความผิดปกติ

ฤทธิ์ของยาถูกแบ่งเป็นสองส่วนแล้ว

ร่างกายของนางดูดซับไปครึ่งหนึ่ง ส่วนไอด�าที่เข้ามาอยู่ในกายก็ 

ดูดซับไปอีกครึ่ง...

ไม่อาจกินยาได้อีก!
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เสี่ยวทุนรู้สึกถึงความคิดของท่านแม่ได้จากญาณวิเศษที่ส่ือถึงกัน 

จงึเก็บยาท่ีเอาออกมากลบัไปทนัที ใช้เพียงตัวประคบัประคองโม่อเีหรินไว้  

ดวงตาโตสดี�าวาวถลงึมองคนสวมเสือ้คลมุด�า แผ่ไอบบีเค้นออกมาอย่าง

เยียบเย็น

หากมิใช่ระหว่างที่โม่อีเหรินพิงตัวเสี่ยวทุนได้ลูบปลอบโยนมัน  

ไม่ให้มันหุนหันพลันแล่น เสี่ยวทุนคงจะพุ่งไปกัดคนนานแล้ว

บนใบหน้าของคนสวมเสือ้คลมุด�าสวมหน้ากากสีด�าไว้คร่ึงหน้า ไม่รู้สึก 

แม้แต่น้อยว่าตนเองมีอันตรายอะไร เพียงแต่มองดูสภาพของโม่อีเหริน

พร้อมกับมุมปากยกขึ้นน้อยๆ

"ไม่ต้องเปลืองแรงเปล่า กระบวนท่าของข้าไม่ได้ท�าลายง่ายดาย

ปานนั้น" เสียงของคนสวมเสื้อคลุมด�าชัดเจนอีกท้ังลุ่มลึก ไม่ได้ทุ้มต�่า 

จนเกินไป จังหวะที่พูดก็ไม่ช้าไม่เร็ว

ฟังจากเสียง นิสัยใจคอของคนผู้น้ีจะต้องจัดอยู่ในประเภทสุขุม

มั่นคง วางแผนการเป็นมั่นเหมาะแล้วถึงได้ลงมือ

เขาจะต้องสังเกตการณ์อยู่ด้านข้างมานานมากแล้ว ถึงสามารถ 

จบัจงัหวะท่ีคูต่่อสูก้�าลงัผ่อนคลายทีส่ดุและไร้การระวังตัวท่ีสดุลอบโจมตี

ได้อย่างแม่นย�า

มิหน�าซ�้าเขาก็ท�าส�าเร็จแล้ว

โม่อีเหรินค้นพบว่าตนเองประมาทเกินไป

นี่เป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่ง

นับตั้งแต่นางออกท่องดินแดนไม่เคยเสียเปรียบอะไรใครมาก่อน 

แต่ครั้งนี้เสียเปรียบจริงๆ แล้ว

มีพลังแก่นแท้แล้วมั่นใจในตนเองนั้นเป็นเรื่องดี แต่ต่อให้เพ่ิงจะ
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ก�าจดัภยัอย่างเสวยีนหมงิซือ่ท้ิงไปได้ นางก็ไม่ควรคลายความระมดัระวงั

ถึงเพียงนั้น

นีก็่เหมอืนกับเวลาทีน่างท�าข้อสอบ ทัง้ๆ ทีแ่ก้โจทย์ได้ทุกข้อ รูค้�าตอบ 

ทุกข้อ แต่ผลสุดท้ายกลับฝนค�าตอบผิดช่อง

จากหนึ่งร้อยคะแนนก็กลายเป็นเหลือศูนย์คะแนนแล้ว

นางไม่มีหน้าไปพบท่านตา...

"แม่นางน้อย เจ้าเป็นคนของตระกูลเฟ่ิงกระมงั" คนสวมเสือ้คลมุด�า

พลันเปล่งวาจาอันน่าตกใจออกมา

ในใจโม่อเีหรนิตกตะลงึไปชัว่ครู ่สมองได้สติกลบัมาจากความเจบ็ปวด 

และความคิดฟุ้งซ่าน ช้อนสายตามองคนสวมเสื้อคลุมด�า

"แล้วท่านโผล่มาจากทีใ่ด" เสยีงของนางอ่อนแรงอยู่สักหน่อย น่ีมใิช่

การเสแสร้ง แต่เป็นเพราะร่างกายเจ็บมากและไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงจริงๆ

ความเจ็บปวดมิใช่ของใหม่ส�าหรับโม่อีเหริน ตั้งแต่เล็กจนโตนางก็

มีชีวิตมาพร้อมกับความเจ็บปวด จนกระทั่งท่านตารักษานางจนหายดี

ทว่าความเจ็บปวดนี้ออกจะคล้ายกับ...เมื่อก่อนโดยแท้

"ข้าตามอยู่ด้านหลังพวกเจ้าโดยตลอด" คนสวมเส้ือคลุมด�าถึงกับ

ตอบค�าถามของนาง ซ�า้ยังตัง้ใจถามซ�า้อกีครัง้ "เจ้าคอืคนของตระกูลเฟ่ิง 

กระมัง"

"ใช่แล้วอย่างไร ไม่ใช่แล้วอย่างไร" โม่อีเหรินย้อนถาม

ไม่ปฏิเสธ ก็น่าจะใช่แล้ว

คนสวมเสือ้คลมุด�ามองดนูางอย่างละเอยีดยิบ "ข้าไม่เคยได้ยินชือ่เจ้า"

หากตระกูลเฟิ่งมีศิษย์เยี่ยงนี้อยู่ ก็ไม่น่าจะเงียบเชียบไร้ข่าวคราว

"ฟังดเูหมอืนว่าท่านจะคุ้นเคยกับตระกูลเฟ่ิงมาก" โม่อเีหรนิถามด้วย
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ความสงสยั เลยีนแบบอีกฝ่าย มองดูเขาอย่างละเอยีดตัง้แต่ศรีษะจรดเท้า

ข้อสรุปยังคงชวนให้คนหงุดหงิดใจเช่นเดิม

ปิดหัวปิดหน้าปิดมอืปิดเท้าปิดท้ังตัว เสือ้คลมุด�าตวัน้ีปิดสนิทมดิชดิ 

ต่อให้สายตาดีเพียงไรก็มองอะไรไม่ออก!

หากแต่ท่าทีของโม่อีเหรินกลับท�าให้คนสวมเสื้อคลุมด�างันไป

เขาเผลอเผยพิรธุออกมานดิเดยีว นางกค็ว้าไว้ได้อย่างความรูส้กึไว

ปานนั้นแล้ว

"ไม่นับว่าคุ้นเคยนัก" คนสวมเสื้อคลุมด�าตอบอย่างจงใจปิดบัง

"ท่านเป็นใครกันแน่"

คนสวมเสื้อคลุมด�าพลันยิ้ม "ผู้สืบทอดของแดนสมบัติ"

โม่อีเหรินได้ยิน ดวงตาก็เบิกโตทันที นางมองเขาขึ้นบนลงล่าง  

ทางซ้ายทางขวาอยู่หลายรอบ

"เจ้าไม่เชือ่?" คนสวมเสือ้คลมุด�าถูกนางมองจนใกล้จะสงสยัแล้วว่า

ตนเองมีตรงที่ใดแปลกประหลาดใช่หรือไม่

"มิใช่ ข้าก�าลังมองด้วยความนับถือ"

"นับถือ?"

เพราะเหตุใดค�านี้ถึงฟังดูชวนให้คนอยากมุมปากกระตุกอยู่ร�าไร

"อื้อ นับถือ" นางเอ่ยย�้าอีกรอบอย่างจริงจังระมัดระวังยิ่ง

"นับถืออะไร"

"นบัถือในท่าทางทระนงองอาจของท่านอย่างไรเล่า" โม่อเีหรินแย้มย้ิม  

ทว่าเนื่องจากถูกลอบโจมตีใส่ รอยยิ้มในยามนี้ของโม่อีเหรินจึงดูอ่อนแอ 

ติดจะน่าสงสารอยู่สักหน่อย

"ข้าเพ่ิงจะรูใ้นตอนนีว่้าท่ีแท้คนเราต้องสวมชดุด�าทัง้ตวั และยังต้อง



102 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ปิดหน้าปิดตาปิดร่างกาย ปิดต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เหลอืให้เห็นเพียง

ปากกับคาง เช่นนี้ถึงจะสามารถเป็นผู้สืบทอดของแดนสมบัติได้"

รูปลักษณ์นี้ช่างแปลกแตกต่างเสียนี่กระไร

ได้รับการสั่งสอนแล้วกระมัง

น�า้เสยีงจรงิจงัระมดัระวังและเป็นการเป็นงานถึงเพียงน้ันของโม่อเีหรนิ 

ท�าให้คนสวมเสื้อคลุมด�าสีหน้าบิดเบี้ยวไปเล็กน้อย

"เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้น" และนี่ก็ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ "โม่อีเหริน 

หากเจ้าอยากมีชีวิตรอดก็มอบแดนสมบัติมาให้ข้า"

"เพื่อแดนสมบัติอีกแล้วหรือนี่" โม่อีเหรินเหนื่อยหน่ายอย่างแท้จริง

"เจ้าไม่ต้องปฏิเสธ เพราะข้ามั่นใจว่าแดนสมบัติยอมรับเจ้าเป็น

เจ้าของแล้ว"

"ท่านมั่นใจได้อย่างไร"

"แดนสมบัติแรกนภามีมาต้ังแต่โบราณกาล เดิมทีหาได้มีชื่อไม่  

จวบจนหลังเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงฟ้าดินถึงได้ถูกตั้งชื่อขึ้นใหม่" คนสวม 

เสือ้คลมุด�ากล่าว "คนรุน่ก่อนในตระกูลของข้าเคยเข้าแดนสมบตัมิาตัง้แต่

สมยัโบราณกาล บนดนิแดนแรกนภาไม่มใีครเข้าใจดีไปกว่าข้าว่าแดนสมบติั 

เป็นการด�ารงอยู่เช่นไร"

ลือกันว่าก่อนเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงฟ้าดิน สภาพแวดล้อมในการ 

ฝึกบ�าเพ็ญนัน้ยอดเย่ียมอย่างทีส่ดุ ทัง้ยังมเีคลด็วิชาและสมบตัจิ�านวนมาก  

ส�าหรบัผูฝึ้กบ�าเพ็ญแล้วนับได้ว่าเป็นโลกท่ีเต็มไปด้วยปรัชญาเมธีประชนั

ขันแข่งกันเลยทีเดียว

หากแต่หลังเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงฟ้าดิน สรรพสิ่งเสียดุลยภาพ  

การสืบทอดตกหล่น



103อ๋ินเชียนอวี่

โลกมนุษย์ที่สร้างข้ึนมาใหม่หลังจากไม่รู ้ผ่านไปนานเท่าไรก็มี 

ห้าตระกูลใหญ่กับภาคผีูฝึ้กตน ตลอดจนอาณาจกัรสตัว์ เจด็กลุม่อ�านาจใหญ่ 

ยืนอยู่ร่วมกัน

ชิงเคล็ดวิชา ชิงทรัพยากร ชิงสมบัติ

อาณาจักรสัตว์เป็นของสัตว์วิเศษ จะละเอาไว้ก่อน

ทว่าแม้กลุ่มอ�านาจใหญ่ทั้งหกของมนุษย์จะต่างรักษาการสืบทอด

ไว้ได้ แต่ก็ไม่สมบูรณ์ และก็มีเพียงคนของตระกูลที่รู้

หากแต่ถึงจะมกีารสบืทอด เคลด็วิชาก็ยังคงมข้ีอบกพร่องจ�านวนมาก

นอกจากวธีิการฝึกบ�าเพ็ญของแต่ละตระกูลแล้ว ยกตวัอย่างทีเ่ห็นชดั 

ที่สุดอย่างหมอโอสถกับช่างหลอม ไม่เพียงจะเล่ือนข้ันล�าบากยากเย็น 

วัตถุดิบหลอมประดิษฐ์กับตัวยาสมุนไพรก็ขาดแคลนเช่นเดียวกัน

ส่วนนักค่ายกลอะไรนั่นยิ่งเป็นผู้ฝึกบ�าเพ็ญที่มีอยู่เพียงในต�านาน

ล�าพังแค่ดูจากเรื่องในวันน้ีที่แผ่นจานค่ายกลอันเดียวยังท�าให ้

เหล่าผู้ฝึกบ�าเพ็ญในท่ีนี้มืดแปดด้าน หวาดหว่ันคร่ันคร้ามกันไปหมด  

ก็รู้ได้แล้วว่า 'ของดี' มีอยู่ขาดแคลนมากเพียงไร

ทีค่นส่วนใหญ่แย่งกันเข้าแดนสมบติัก็เป็นเพราะว่าข้างในมสีดุยอด

ของวิเศษซึ่งหาได้ยากอยู่จ�านวนมาก

ถึงกระนั้นคนสวมเสื้อคลุมด�าย่ิงรู้ดีว่าสมบัติท่ีมีอยู่ในแดนสมบัติ

มิได้มีแค่สุดยอดของวิเศษอย่างเด็ดขาด แต่ยังมีสิ่งตกทอดที่เจ้าของ 

แดนสมบัติคนก่อนทิ้งเอาไว้อยู่ด้วย

แม้บรรพบุรุษของเขาไม่ได้ชี้แจงว่าสิ่งตกทอดนั้นคืออะไร แต่สิ่งท่ี

มัน่ใจได้คอืมนัจะต้องร้ายกาจพอตวั มหิน�าซ�า้ยังเป็นไปได้มากว่าจะเป็น

เคล็ดวิชาที่ไม่มีอยู่บนดินแดนแรกนภาในขณะนี้
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หากเป็นสิง่ตกทอด 'เช่นนัน้' อย่างท่ีเขาคดิไว้ อย่างนัน้...ก็ไม่ใช่แค่

สามารถแก้ไขปัญหาของผู้ฝึกบ�าเพ็ญบนดินแดนแรกนภาในยามน้ีได้  

แต่จะท�าให้เขาท�าความใฝ่ฝันของเหล่าบรรพบุรุษให้ส�าเร็จได้อีกด้วย

ทว่าค�าพูดของคนสวมเสือ้คลมุด�าท�าให้โม่อเีหรนินกึโยงได้สองเรือ่ง

ในทันที...

เรือ่งแรก คนสวมเสือ้คลมุด�ารูว่้าแดนสมบติัมสีิง่ตกทอด หากแต่...

ดูท่าทางคล้ายจะไม่รู้ว่าอาจารย์เขยทิ้งอะไรเอาไว้

เรือ่งทีส่อง โบราณกาล...ก็คอืก่อนเกิดเหตเุปลีย่นแปลงฟ้าดนิกระมงั  

เคยเข้าแดนสมบัติตั้งแต่เวลานั้น ฉะนั้น...คนรุ่นก่อนในตระกูลของคน

สวมเสื้อคลุมด�าคงมิใช่ว่าเป็นพวกที่เคยบีบคั้นอาจารย์เขยกระมัง

หากการคาดเดาอย่างท่ีสองเป็นความจริง เช่นนั้นนางกับคน 

สวมเสื้อคลุมด�าก็คือ...ศัตรู

"ต่อให้ท่านรู้ แต่ท่านไม่ได้แดนสมบตัไิปครอง ก็เป็นการพิสจูน์แล้ว

ว่าท่านกับแดนสมบตัไิร้วาสนาต่อกัน เพราะฉะนัน้ท่านจงึไม่ใช่ผูส้บืทอด

ของแดนสมบัติโดยสิ้นเชิง" โม่อีเหรินยักไหล่ ก่อนกล่าวด้วยท่าทาง 

ไม่จริงจัง

"ดังนั้นในที่สุดเจ้าก็ยอมรับว่าเจ้าได้แดนสมบัติไปครองแล้ว"

"ต่อให้ข้าปฏิเสธ พวกท่านก็ยังจะยืนกรานว่าข้าได้แดนสมบัติ 

มาครองแล้ว จากนั้นก็ไล่ฆ่า ข่มขู่ บีบบังคับ ปล้นชิง ถึงอย่างไรพวกท่าน

ก็ต้องการจะเป็นโจรโฉดชั่ว ไม่ว่าข้าพูดอย่างไร ผลลัพธ์สุดท้ายก็ยังจะ

ลงเอยด้วยการวิวาทต่อสู้ เช่นนั้นข้าปฏิเสธไปจะยังมีความหมายอีกหรือ 

รังแต่จะเปลืองน�้าลายเปล่าๆ"

คนสวมเสื้อคลุมด�าขมวดคิ้วเล็กน้อย
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นางยั่วโมโหคนเก่งจริงๆ มิหน�าซ�้ายังฉลาดหลักแหลมและเจ้าเล่ห์

เจ้ากล

พูดมาเป็นครึ่งวัน นางก็ยังคงไม่ยอมรับว่าตนเองได้แดนสมบัต ิ

ไปครอง ทั้งๆ ที่ถูกลอบท�าร้ายแล้ว กลับยังใจเย็นอยู่มาก

หรือนางจะคิดว่าถึงเขาลงมือ นางก็ยังมีโอกาสหนีพ้นได้

การต่อสู้ระหว่างนางกับเสวียนหมิงซื่อ เขาดูอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบ  

ไม่มีทางถูกนางเบี่ยงประเด็น และไม่มีทางประเมินนางต�่าจนเดินซ�้ารอย

เสวียนหมิงซื่อที่เคราะห์ร้ายอย่างแน่นอน

นางในตอนนีน่้าจะไม่มแีรงแม้แต่จะขยับมอืแล้ว ท้ังร่างไร้เร่ียวแรง 

เส้นเอ็นเส้นชีพจรเจ็บปวดรวดร้าว

อุบายลับที่เขาใช้ เขาเข้าใจดี

มันไม่เพียงจะท�าให้นางเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่าง ยังจะกัดกินพลังชีวิต

ภายในกายนางอย่างช้าๆ ท�าให้นางอ่อนก�าลัง ไม่มีแรงจะขยับเขยื้อน

ความจรงิทีย่ามนีน้างยังยืนคุยกับเขาโดยทีส่หีน้าคล้ายว่าไม่มอีะไร

เกิดขึ้นได้ก็อยู่เหนือความคาดหมายของคนสวมเสื้อคลุมด�าอีกครั้งแล้ว

บางทีพลังแก่นแท้ของนางอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่เขาคิด

ทว่าให้พลงัแก่นแท้แขง็แกร่งเพียงไร อยู่ต่อหน้าเขาก็ไม่มทีีใ่ห้ส�าแดง

"โม่อีเหริน มอบแดนสมบัติมาเถอะ!"

"ท่านคิดว่าข้าจะมอบให้หรือ" โม่อีเหรินยอกย้อน

คนสวมเสือ้คลมุด�าอ้ึงงนัไปเลก็น้อย จากนัน้ก็โคลงศรีษะด้วยความ

เสียดาย

"เจ้าไม่ให้ ข้าก็ได้แต่ต้องฆ่าเจ้าแล้ว" น�้าเสียงที่เอ่ยนี้ดูทอดถอนใจ

เป็นอย่างมาก
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"ตอนนีเ้ป็นปัญหาว่าข้าจะให้ไม่ให้กระนัน้หรอื" โม่อเีหรนิใช้สายตา

ท�านองว่า 'ที่แท้ท่านก็โง่งมยิ่ง' มองเขา

คนสวมเสื้อคลุมด�าหรี่ตาลง "หมายความว่าอย่างไร"

"หากข้าได้แดนสมบัติมาครองจริงก็แสดงว่าแดนสมบัติยอมรับข้า

เป็นเจ้าของ สิ่งของท่ียอมรับเจ้าของแล้ว ข้าอยากมอบออกไปก็มอบ 

อยากมอบให้ใครก็ให้ได้ตามสบายหรือไร"

ไม่มี...สมอง!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3JKjrYn

https://bit.ly/3JKjrYn

