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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ในแหวนพูส่ วรรค์ ไป่หลีจ่ งิ หงฟังเสีย่ วทุนเล่าเรือ่ งราวของโม่อเี หริน
ช่วงที่ทั้งสองต้องแยกจากกันไป ระหว่างนั้นนางสัมผัสได้ว่าท่านตาและ
พีช่ ายทัง้ สองอยูใ่ นดินแดนแรกนภาแล้ว จึงรอคอยวันทีจ่ ะได้พบกันอีกครา
อยากทราบเหมือนกันหรือไม่คะว่าหากท่านตารูว้ า่ หลานสาวทีร่ กั ยิง่ ถูกรังแก
ถึงเพียงนัน้ จะท�ำอย่างไร เขาต้องไม่ยอมอยูเ่ ฉยเป็นแน่
มิหน�ำซ�้ำในยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 5 นี้ โม่อีเหรินและ
ไป่หลีจ่ งิ หงยังบังเอิญได้พบกับความลับของตระกูลบางอย่าง และน�ำทาง
ให้ทงั้ สองได้เจอกับบรรพบุรษุ ของตระกูลไป่หลีอ่ กี ด้วย หากยังจ�ำได้ในเล่ม 2
ทีพ่ บเจอกับบรรพบุรษุ ตระกูลเฟิง่ ก็ยงุ่ ยากพอสมควรแล้ว แบบนีบ้ รรพบุรษุ
ตระกูลไป่หลีจ่ ะยุง่ ยากวุน่ วายมากกว่าหรือเปล่า ยังมีเรือ่ งของการทีท่ งั้ สอง
และผูค้ นในดินแดนแรกนภาจะต้องเดินทางไปงานชุมนุมใหญ่ทแี่ ท่นเจ็ดดารา
ด้วย จะมีอะไรรอคอยพวกเขาอยูท่ นี่ นั่ กันนะ แว่วมาว่าจะมีคนมาดักสังหาร
โม่อเี หรินอีกแล้ว เช่นนีน้ างจะรอดพ้นเงือ้ มมือของพญายมไปได้หรือไม่ แล้ว
จะรอดพ้นไปได้ดว้ ยวิธไี หนนัน้ ไปติดตามได้พร้อมๆ กันในหน้าถัดไปเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ไป่หลีจ่ งิ หงใจเต้นรัว เอือ้ มมือดึงตัวนางเข้าอ้อมแขนอย่างเป็นท่าที
สนองตอบ จากแค่จุมพิตที่ประทับเบาๆ กลายเป็นจุมพิตดูดดื่มเรียวลิ้น
เกีย่ วกระหวัดกันในทันใด ซ�ำ้ ยังหลุดการควบคุมอยูเ่ ล็กน้อย
พรากจากกันสามปีมิได้ท�ำให้ฝีมือจูบคนของภูเขาน�้ำแข็งลูกหนึ่ง
สูงขึน้ แต่ทำ� ให้ภเู ขาน�ำ้ แข็งร้อนระอุมากขึน้ ดังนัน้ ไป่หลีจ่ งิ หงจึงพยายาม
ห้ามใจมาโดยตลอด
ทั้งๆ ที่กลางวันเดินทางด้วยกัน กลางคืนนอนหลับด้วยกัน แต่
ไป่หลี่จิงหงกลับมิได้ท�ำกิริยาสนิทแนบแน่นจนเกินไป ก็ด้วยไม่มั่นใจว่า
จะควบคุมตนเองได้
ไป่หลีจ่ งิ หงเป็นภูเขาน�ำ้ แข็งลูกหนึง่ มิผดิ หากแต่โม่อเี หรินกลับเป็น
ภูเขาไฟยักษ์ทฝี่ งั ตัวอยูใ่ ต้ภเู ขาน�ำ้ แข็ง เป็นชนิดทีแ่ ผดเผาให้ภเู ขาน�ำ้ แข็ง
ทัง้ ลูกละลายได้เลยทีเดียว!
ด้วยเหตุนไี้ ม่จบู ก็แล้วไป แต่พอจูบหนึง่ มา...ไป่หลีจ่ งิ หงก็หยุดไม่อยู่

โม่อีเหริน
		
		

ประมุขหวง มีนิสัยเจ้าเล่ห์ เฉลียวฉลาด และ
ไม่ยอมคน หากใครดีมาก็จะดีตอบ แต่หากใคร
ร้ายมาก็จะเอาคืนร้อยเท่าพันเท่า

ไป่หลี่จิงหง
		
		
		

ประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ รักใคร่โม่อเี หริน
ผูเ้ ดียวหมดทัง้ หัวใจ ไม่ชอบพูดจาหรือทอดสายตา
มองใครทัง้ นัน้ สนใจพูดสนใจมองเพียงโม่อเี หริน
คนเดียว

ไป๋อิ๋น
		
		

ราชาคนใหม่แห่งอาณาจักรสัตว์ในดินแดนแรกนภา
สหายของโม่อเี หริน รูปงามจนไม่วา่ สตรีนางใด
ก็ลว้ นต้องหยุดสายตา

อ้ายหลิงสือ
		
		
		

หรือหลิงเส่าอี ประมุขหอน้อยแห่งหอวาณิช
ภาคีผู้ฝึกตน ลักษณะภายนอกของชายหนุ่ม
ดูมอี ายุราวยีส่ บิ ห้ายีส่ บิ หกปี หน้าตาหล่อเหลา
พริม้ เพรายิง่

ไป๋หลัวอวี๋
		

คุ ณ หนู ใหญ่ต ระกู ล ไป๋ ชมชอบไป่ ห ลี่ จิ ง หง
อย่างมาก มีแส้ยาวเป็นอาวุธประจ�ำกาย
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62
ในแหวนพูส่ วรรค์ ไป่หลีจ่ งิ หงทางหนึง่ ฟังเสีย่ วทุนเล่าเรือ่ ง ทางหนึง่
โอบคูห่ มัน้ ทีต่ ระเตรียมอาหารวิเศษเสร็จเรียบร้อยไว้ในอ้อมกอด
จวบจนเสีย่ วทุนเล่าจบ เขาก็กม้ หน้ามองคูห่ มัน้ ตัวน้อยทีอ่ ยูใ่ นอ้อมกอด
ตนเอง "ดังนัน้ เจ้าจึงได้อยูใ่ นอาณาจักรสัตว์หนึง่ ปี?"
"อืม ราวๆ นั้น"
ไม่ถึงหนึ่งปี แต่ก็อยู่สิบเอ็ดเดือนเต็มๆ ทีเดียว
ตัวโม่อเี หรินเองยังคิดไม่ถงึ เลยว่าจะอยูท่ นี่ นั่ นานถึงเพียงนัน้ ...แม้วา่
ในสิบเอ็ดเดือนนัน้ นางจะ 'เทีย่ วเล่น' เสียส�ำเริงส�ำราญใจก็ตามที
นางหลอมยาทีค่ วรหลอมออกมาตุนไว้จำ� นวนมาก ทัง้ ยังเจียดเวลา
มาฝึกบ�ำเพ็ญ แม้จะยังไม่เลื่อนขั้น แต่นางก็รู้สึกได้ว่าพลังปฐมภายใน
กายนางเพิม่ พูนขึน้ มาก เมือ่ รวมกับ 'ลูกแก้ว' ลูกนัน้ ในจุดตันเถียนของนาง
พลังปฐมของนางอย่างน้อยๆ ก็สามารถต่อกรกับผูท้ อี่ ยูใ่ นขัน้ เดียวกันได้
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ถึงสองคน
ส่วนยามว่างนางก็แทบจะตระเวนไปทั่วทั้งอาณาจักรสัตว์โดยที่มี
เสี่ยวทุนกับเขี้ยวเงินติดตามไปด้วย กลายเป็นว่าเผลอสอนให้เหล่าสัตว์
จ�ำนวนไม่นอ้ ยเริม่ จะ 'คิดค�ำนวณทุกเม็ด' ขึน้ มา
วันหน้าขณะท�ำการค้าแลกเปลีย่ นกับมนุษย์ พวกมันน่าจะไม่เสียเปรียบ
อีกต่อไปแล้ว
สิบเอ็ดเดือนให้หลังนางใช้กลวิธีแหวกมิติวิ่งพล่านอยู่บนดินแดน
แรกนภา...ไม่ถกู สิ...เรียกว่า 'ท่องเทีย่ ว' ต่างหาก
หนึง่ เพือ่ เป็นการฝึกฝนให้มาก หวังว่าในขณะแหวกมิตจิ ะสามารถ
ประหยัดพลังปฐมของตนเองลงได้เล็กน้อย หากทุกครัง้ ทีแ่ หวกมิตนิ างต้อง
เสียพลังปฐมไปถึงแปดส่วน เช่นนัน้ ก็อนั ตรายเกินไปแล้วจริงๆ จึงพึงต้อง
คิดหาทางทุน่ แรง
สองเพือ่ ทดลองดูวา่ จะก�ำหนดจุดหมายปลายทางได้หรือไม่ ซึง่ ในจุดนี้
จวบจนบัดนีน้ างยังท�ำไม่ได้โดยสิน้ เชิง
สามก็เพือ่ ท�ำความคุน้ เคยกับดินแดนแรกนภาใหม่อกี ครัง้ พร้อมกับ
ถือโอกาสรวบรวมวัตถุดบิ ต่างๆ รวมถึงสืบหาข่าวคราว
หนึง่ ปีมานีด้ า้ นตัวยามีไป๋อนิ๋ จัดสนองให้ กอปรกับมีทนี่ างเพาะปลูก
ไว้เอง ท�ำให้อาณาเขตแปลงยาของนางกว้างใหญ่ขนึ้ อีกไม่นอ้ ย
แม้แต่วัตถุดิบหลอมประดิษฐ์ ไป๋อิ๋นก็รวบรวมมาให้นางไม่น้อย
เช่นกัน
นางจึงย่อมจะหลอมอาวุธวิเศษให้เขาใช้อย่างอิสระเป็นจ�ำนวนไม่นอ้ ย
นอกจากนัน้ ไป๋อนิ๋ ก็รกั ษาสัญญา ระดมก�ำลังบรรดาสัตว์วเิ ศษให้ชว่ ย
รวบรวมข่าวสารต่างๆ บนดินแดนให้นาง น่าเสียดายเพียงว่าเรื่องที่นาง
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อยากรูท้ สี่ ดุ กลับไร้ซงึ่ ข่าวคราวตลอดมา
คนสวมเสือ้ คลุมด�ำผูน้ นั้ หลังจากการต่อสูท้ ที่ ะเลสาบจงโยวก็เงียบหาย
ไปจากดินแดน แม้แต่เงาก็ไม่ถกู พบเห็น
ประหนึ่งว่าคนสวมเสื้อคลุมด�ำที่ทุกคนเห็นบนทะเลสาบจงโยวนั้น
เป็นเพียงภาพลวงตาอย่างไรอย่างนั้น
ไม่หลงเหลือร่องรอยไว้แม้แต่กระผีกเดียว
บนดินแดน เนือ่ งจากสงครามระหว่างสีก่ ลุม่ อ�ำนาจใหญ่ ความสงสัย
ต่อคนสวมเสื้ อ คลุ ม ด� ำ ของทุ ก คนคงอยู่เ พี ย งไม่กี่ วั น ก็ ถู ก การตอบโต้
อันทรงอานุภาพของภาคีผฝู้ กึ ตนดึงดูดความสนใจทัง้ หมดไปแล้ว
ไป๋อนิ๋ ส่งสัตว์วเิ ศษออกไปคอยจับตาดูหกกลุม่ อ�ำนาจใหญ่บนดินแดน
โดยตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์ของสีต่ ระกูลอย่างตระกูลไป่หลี่ ตระกูล
เสวียนหมิง ตระกูลไป๋ และตระกูลหลง
และนีก่ ท็ ำ� ให้สบื ความลับอันน่าแปลกประหลาดออกมาได้ไม่นอ้ ยจริงๆ
จากนัน้ เขาก็เจาะจงส่งหงอวีใ่ ห้นำ� ข่าวเหล่านีม้ าเล่าให้นางฟังโดยท�ำเหมือน
ก�ำลังซุบซิบนินทา
เช่น บางตระกูลมีอัจฉริยะที่เนรเทศตนเองอยู่ด้วย บางตระกูล
มีตระกูลสายรองทีป่ ดิ ตนเองอยูใ่ นเขาเนือ่ งจากไม่เห็นด้วยกับการท�ำสงคราม
เป็นต้น
สามปีมานี้ผิวเผินดูเหมือนระหว่างกลุ่มอ�ำนาจใหญ่ทั้งสี่มีเรื่อง
กระทบกระทั่งกันอยู่เนืองนิตย์
หากกล่าวถึงผลการรบ พันธมิตรอย่างภาคีผฝู้ กึ ตนและตระกูลเฟิง่
น�ำหน้าตระกูลไป่หลีแ่ ละตระกูลเสวียนหมิงอยูก่ า้ วหนึง่
แต่อนั ทีจ่ ริงเหล่านีล้ ว้ นนับว่าเป็นเพียงผลแพ้ชนะเล็กๆ สูก้ นั ส่งๆ ไป
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อย่างนัน้ เอง
การข่มขูใ่ นตอนแรกของหงอวีก่ อปรกับการทีง่ านชุมนุมใหญ่เจ็ดดารา
ใกล้จะมาถึง ท�ำให้สกี่ ลุม่ อ�ำนาจใหญ่ลว้ นสะกดกลัน้ เพลิงโทสะเต็มท้องไว้
มิได้เคลือ่ นไหวใหญ่โตเกินไปนัก
ลงมือปล้นเมืองเล็กสองสามเมือง ว่างๆ ก็ทะเลาะวิวาท ดักซุม่ โจมตี
สักนิดสักหน่อย สังหารคนสักสองสามคน นับว่าเป็นแค่การระบายความแค้น
เล็กๆ ยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยเท่านัน้
เรียกง่ายๆ ว่าเป็น 'จานเรียกน�้ำย่อย'
ส่วนอาหารจานหลักนั้นยังไม่ถูกยกมา!
"เขาไม่อนุญาตให้เจ้าติดต่อข้า?"
ขณะทีถ่ ามค�ำถามนี้ เสียงทีเ่ ยียบเย็นอยูแ่ ต่เดิมของไป่หลีจ่ งิ หงดูคล้าย
ใกล้จะจับตัวเป็นน�ำ้ แข็งแล้ว
"เอ่อ..." ดูเหมือน...ก็ไม่อาจบอกให้ผอู้ นื่ ทีเ่ ป็นราชาของทัง้ เผ่าพันธุ์
มาเป็นคนส่งสารแทนนางได้ เพราะบุรุษรูปงามบางคนจะเดินจากไป
อย่างไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลง
ประเสริฐ
ไป่หลี่จิงหงหน้าไม่เปลี่ยนสี ทว่าในใจกลับคาดโทษใหญ่เอาไว้
ราชาของอาณาจักรสัตว์ ไป๋อิ๋นใช่หรือไม่
จงใจขัดขวางอีเหรินของข้า มีเจตนาเช่นไรกัน
"จิงหง ท่านโมโหหรือ" เห็นเขาไม่พดู ไม่จา โม่อเี หรินก็สะกิดเขาพลาง
เอ่ยถาม
"อืม"
"เอ่อ..." โม่อเี หรินร้อนตัวเล็กน้อย "ทีอ่ าณาจักรสัตว์...แม้ไป๋อนิ๋ จะเห็นข้า

อิ๋ น เชี ย นอวี่

เป็นสหาย มิได้ไล่ขา้ ออกมาตามกฎของอาณาจักรสัตว์ แต่ขา้ ก็มอิ าจเห็น
ความสะดวกที่ผู้อื่นมอบให้ท�ำตัวตามสบาย เรียกร้องตามอ�ำเภอใจได้
แค่เพราะไป๋อนิ๋ ต้อนรับขับสูข้ า้ อย่างให้เกียรติ..."
ไม่ว่าเรื่องใดล้วนมีขีดจ�ำกัด ระหว่างมิตรสหายก็เช่นกัน
กล่าวถึงฐานะ ไป๋อิ๋นเป็นราชาของอาณาจักรสัตว์ ไม่จ�ำเป็นต้อง
ก้มหัวให้มนุษย์คนใดและไม่จ�ำเป็นต้องประจบเอาใจด้วยเช่นกัน เขา
มีพลังแก่นแท้มากพอทีจ่ ะหยิง่ ผยอง
โม่อเี หรินเองก็รสู้ กึ ว่าถ้าไป๋อนิ๋ ต้องการหมายหัวมนุษย์ขนึ้ มา ไม่วา่
คนผูน้ นั้ เป็นใคร ก็มแี ต่จะถูกไป๋อนิ๋ จับเชือดสถานเดียว
หากแต่ไป๋อิ๋นมิได้มีเจตนาเช่นนั้น...แม้จะเป็นเพราะความดูแคลน
ก็ตามที
ทว่าไป๋อน๋ิ กลับไม่เคยวางท่าทีสงู ส่งกับนาง ถึงขนาดทีโ่ ม่อเี หรินรูส้ กึ ว่า
ไป๋อนิ๋ ดีตอ่ นางเป็นพิเศษด้วยซ�ำ้
ความดีพรรค์นี้ไม่ใช่...แบบเดียวกับที่ไป่ หลี่จิงหงมีต่อนาง กลับ
เหมื อ นเป็น...แบบที่ มี ต่อสหายร่วมรบหรื อ หุ ้ น ส่วน ให้ แ ละรั บ อย่าง
เท่าเทียมกัน
แม้จะไม่เห็นว่ามีมติ รภาพและอยูร่ ว่ มกันอย่างแน่นแฟ้น แต่สองฝ่าย
ก็เชือ่ ใจกันและกัน
ต้องการให้อกี ฝ่ายช่วยเหลือก็สามารถบอกได้ตรงๆ ช่วยได้กร็ บั ปาก
ช่วยไม่ได้กป็ ฏิเสธ
ยามปกติสามารถหัวเราะหยอกล้อกันได้ และก็จะไม่มที างใช้อบุ ายร้าย
เล่นงานอีกฝ่าย
ดังนั้นแม้ว่าการส่งข่าวจะเป็นเรื่องที่ไป๋อิ๋นท�ำได้อย่างง่ายดาย แต่

11

12

ยอดสตรี เ ป็ น ยากยิ่ ง ภาค 2 เล่ ม 5

ในเมือ่ ไป๋อนิ๋ ปฏิเสธ โม่อเี หรินก็หาได้โกรธเคืองไม่ และไม่รสู้ กึ ว่านัน่ แสดงว่า
ไป๋อนิ๋ เป็นสหายทีไ่ ม่ดพี อแต่อย่างใด
เนื่องจากไป๋อิ๋นมีอุปนิสัยเป็นเช่นนั้นเอง
เรือ่ งทีพ่ อใจ ยากเพียงไรเขาล้วนจะท�ำ เรือ่ งทีไ่ ม่พอใจ ง่ายเพียงไร
เขาก็ไม่มที างท�ำ
กล่าวได้วา่ เป็นพวกเอาแต่ใจ แต่กน็ บั เป็นความจริงใจประเภทหนึง่
ท่านตาเคยบอกว่าคนกับสัตว์ แม้รปู ลักษณ์ภายนอกจะแตกต่างกัน
มาก แต่ภายในอันทีจ่ ริงกลับแทบไม่ตา่ งกัน
สั น ดานคนมี ร ้ อ ยแปดอย่าง 'สั น ดานสั ต ว์ ' ก็ มี ร ้ อ ยแปดอย่าง
ดุจเดียวกัน
มิหน�ำซ�้ำสันดานสัตว์ยังตรงไปตรงมายิ่งกว่าสันดานคน และก็
เรียบง่ายกว่าด้วยเช่นกัน
เห็นได้ชัดว่า 'เรื่องที่ไม่พอใจก็ไม่อยากจะท�ำ'...ก็คือเขตทุ่นระเบิด
ของไป๋อนิ๋
ไม่ว่าในสายตาผู้อื่นจะเห็นว่าไร้เหตุผลมากเพียงไร เอาแต่ ใจ
มากเพียงไร แต่ในฐานะทีเ่ ป็นสหาย โม่อเี หรินแค่ให้ความเคารพก็พอแล้ว
ไม่จำ� เป็นต้องไปวิพากษ์วจิ ารณ์
เช่นนี้ถึงจะดีที่สุด
หากทึกทักว่าตนเองพิเศษ เรียกร้องให้อกี ฝ่ายท�ำตามความต้องการ
ของตนเองไปเสียทุกเรือ่ ง...นัน่ จะชวนให้คนชังน�ำ้ หน้ายิง่
ไป๋อิ๋นมีหวังได้จับนางโยนทิ้งออกมานอกอาณาจักรสัตว์ในทันที
"ไม่เป็นไร ตอนนีเ้ จ้าอยูท่ นี่ กี่ ด็ แี ล้ว" ไป่หลีจ่ งิ หงตบหลังนางแผ่วเบา
กอดนางไว้แน่นๆ ไม่ปล่อย

อิ๋ น เชี ย นอวี่

การรับรู้ของไป่หลี่จิงหงก็คือไม่ว่าเป็นความผิดใครก็ไม่มีทางเป็น
ความผิดโม่อีเหริน ดังนั้นตัวการที่ท�ำให้เขาต้องรอนานอีกปี แน่นอนว่า
ต้องเป็นไป๋อนิ๋ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย!
"อืม..." โม่อเี หรินยิม้ ได้อยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครัง้ ก็ดมี ากแล้ว
จริงๆ
คนทัง้ สองคลอเคลียกันได้ครู่หนึง่ เสีย่ วทุนทีม่ องฟ้ามองดิน มองซ้าย
มองขวาอยูด่ า้ นข้างจูๆ่ ก็เศร้าใจขึน้ มาตงิดๆ
ท่านพ่อกับท่านแม่กอดกัน มันถูกทอดทิง้ ไว้อกี ด้าน น่าสงสารยิง่ นัก
"ท่านแม่..." เสี่ยวทุนอดไม่ไหวร้องเรียกขึ้นมาเสียงหนึ่ง
โม่อีเหรินลืมตาขึ้นและมองมาที่มัน
ดวงตาโตๆ ของเสี่ยวทุนกลอกกลิ้งเล็กน้อย ก่อนจะมองไปยัง
อาหารวิเศษที่ยังไม่ได้แตะ "ท่านแม่ หิวข้าว"
"อ้อ จริงสิ" โม่อเี หรินขานรับ ทันใดนัน้ ก็หายตัวไปจากในอ้อมกอด
ของไป่หลีจ่ งิ หง
เมือ่ อ้อมกอดว่างเปล่า หัวใจของไป่หลีจ่ งิ หงก็พลันสัน่ สะท้านขึน้ มา
"อีเหริน!"
ชัว่ พริบตาถัดมาโม่อเี หรินก็ปรากฏตัวเบือ้ งหน้าเขาอีกครัง้ ซ�ำ้ ยังพา
ตัวภาระมาด้วยอีกสอง คือเขีย้ วเงินกับเสีย่ วเถิงนัน่ เอง
เงาร่างไป่ห ลี่ จิ ง หงโฉบไปกอดโม่อี เ หริ น เข้ า อ้ อ มแขนอี ก ครั้ ง ...
อย่างแน่นหนา
"จิงหง?"
"ไม่จ�ำเป็นอย่าหายตัวไปกะทันหัน" น�้ำเสียงของไป่หลี่จิงหงมีแวว
ต�ำหนิ แต่กลับเหมือนว่ายากยิง่ กว่าจะพูดประโยคนีอ้ อกมาได้
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โม่อีเหรินร้อนตัว...อีกทั้งปวดใจขึ้นมาในทันใด
"ขออภัย คราวหน้าจะไม่ท�ำแล้ว"
นางเพียงแต่อยากพาเขี้ยวเงินกับเสี่ยวเถิงเข้ามาด้วยเท่านั้นเอง
คิดไม่ถึงว่าไป่หลี่จิงหงจะมีท่าทีตอบสนองใหญ่โตถึงเพียงนี้
เห็นทีเรือ่ งทีน่ างถูกดูดเข้าไปในความเวิง้ ว้างคราวนีจ้ ะท�ำให้ไป่หลีจ่ งิ หง
หวาดผวาอย่างมากจริงๆ ท�ำให้เขารูส้ กึ ถึงความไม่ปลอดภัยอย่างยิง่
โม่อเี หรินคิดทบทวนอย่างเงียบๆ นางต้องคอยระวังความปลอดภัย
ของตนเองให้มากแล้วจริงๆ
บนเส้นทางการฝึกบ�ำเพ็ญย่อมจะต้องมีเวลาที่เสี่ยงอันตราย และ
ย่อมจะมีเวลาทีไ่ ด้รบั อันตราย หากแต่นางสมควรต้องลองท�ำให้ดขี นึ้ กว่าเดิม
เนือ่ งจากคนทีจ่ ะเป็นห่วงนางมิได้มเี พียงไป่หลีจ่ งิ หง แต่ยงั มีทา่ นตา
พีใ่ หญ่ และพีเ่ ล็กด้วย
ต้องรักษาตัวให้ดีเพื่อคนที่รักนาง
เมื่อก�ำหนดเป้าหมายการกระท�ำในอนาคตได้เป็นมั่นเหมาะแล้ว
โม่อีเหรินก็กลับมาสดใสร่าเริง
"ข้าแค่ออกไปประเดี๋ยวเดียวเพื่อพาพวกมันเข้ามา"
โม่อีเหรินจูงไป่หลี่จิงหงเดินกลับไปนั่งที่เดิม
เขีย้ วเงินกับเสีย่ วเถิงทีถ่ กู พาเข้ามาก็ยดึ ครองสองต�ำแหน่งเบือ้ งหน้า
โม่อีเหรินอย่างรู้หน้าที่ดีเช่นกัน
โม่อเี หรินโบกมือ ทีเ่ บือ้ งหน้าเขีย้ วเงินกับเสีย่ วเถิงก็ปรากฏถาดสองชุด
ก่อนที่บนถาดจะปรากฏบรรดาผักวิเศษ ข้าววิเศษ เนื้อสัตว์วิเศษ และ
น�ำ้ แกงสมุนไพรทีแ่ บ่งใส่จานชามไว้เรียบร้อย
สุดท้ายยังมีของหวานอีกจาน

อิ๋ น เชี ย นอวี่

"ลงมือได้!"
โม่อีเหรินยิ้มแป้น ย้ายถาดที่ใหญ่ที่สุดและมีจานชามอยู่มากที่สุด
ซึง่ ถูกวางลืมไว้ดา้ นหนึง่ ตัง้ แต่แรกไปไว้ขา้ งหน้าไป่หลีจ่ งิ หง
ไป่หลี่จิงหงกินค�ำแรกลงไปภายใต้สายตาเฝ้ารอของโม่อีเหริน
จากนั้นก็ตอบนางไปประโยคหนึ่ง "อร่อยมาก"
โม่อีเหรินยิ้มจนตายิบหยีในทันที สีหน้าของไป่หลี่จิงหงก็พลอย
นุ่มนวลขึ้นตามไปด้วย
"เช่นนัน้ ก็รบี กินหน่อย ต่อไปจะต้องกินทุกวัน ข้าจะขุนท่านให้อว้ น"
แม้พวกนางจะไม่จำ� เป็นต้องกินอาหารมานานแล้ว และก็ไม่มที าง
อ้วนขึน้ หรือผอมลงได้มากนัก แต่โม่อเี หรินกลับรูส้ กึ ว่าสามปีมานีไ้ ป่หลีจ่ งิ หง
จะต้องไม่ได้กนิ อะไรดีๆ เป็นแน่แท้ เพราะฉะนัน้ จึงต้องบ�ำรุงเขาให้มาก
"เช่นนั้นก็ต้องอยู่ข้างกายข้าทุกวัน"
"อืม" โม่อีเหรินตกปากรับค�ำทันที
"ต่อให้ท่านตาต้องการพาเจ้าไปก็ไม่ได้"
"เอ่อ..." โม่อีเหรินชะงัก จากนั้นก็พลันนึกถึงเรื่องที่ใหญ่ยิ่งกว่าได้
ท่าน-ตา-มา-แล้ว!
พร้อมกันนั้น...พี่ใหญ่กับพี่เล็ก-ก็-มา-ด้วย!
พอนางคิดถึงว่าตนเองหายสาบสูญไปสามปี...โม่อเี หรินก็รสู้ กึ ได้อย่าง
ลึกซึ้งถึงความที่ตนเองชะตาไม่สมพงศ์กับดินแดนแรกนภาเอาเสียเลย
ท่านตาจะต้องรูส้ กึ ว่านางเป็นเด็กไม่ดอี ย่างแน่นอน
ทั้งๆ ที่ขณะอยู่ดินแดนเทพยุทธ์นางไม่เคยท�ำให้ท่านตาไม่พอใจ
เสียใจ หรือกังวลใจเลย ผลคือพอมาถึงดินแดนแรกนภากลับเกิดขึ้น
เสียทุกอย่าง
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โม่อเี หรินปิดหน้า ท่านตา...ข้าสารภาพผิดตอนนีส้ ามารถขอลดโทษ
ได้หรือไม่
"ไม่ต้องกังวล"
พอเห็นโม่อเี หรินมีสหี น้าราวกับฟ้าถล่มลงมา ไป่หลีจ่ งิ หงก็ยน่ื มือไป
โอบนางไว้ ตบปลอบนางเบาๆ
"วางใจได้ ตอนนี้ท่านตาไม่แน่ว่าจะสู้ชนะข้าได้"
"เอ่อ..." โม่อีเหรินเงยหน้าขึ้น น�้ำเสียงเหมือนอยากวิวาทนี้ของ
ไป่หลี่จิงหงหมายความว่าอย่างไร "ห้ามสู้กับท่านตา"
ท่านตาเป็นผู้ใหญ่ ต้องให้ความเคารพถึงจะถูก
"เจ้ากังวลมาก"
ความหมายก็คอื เป็นเพราะว่าโม่อเี หรินเป็นกังวล จึงต้องการก�ำจัด
เรือ่ งทีท่ ำ� ให้โม่อเี หรินเป็นกังวลทิง้ ไป เช่นนีโ้ ม่อเี หรินก็จะไม่ตอ้ งกลัวแล้ว
โม่อีเหรินพูดอะไรไม่ออกไปครู่ใหญ่
แม้วา่ การทีไ่ ป่หลีจ่ งิ หงจัดให้นางเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญอันดับหนึง่ ทีต่ อ้ ง
ปกป้องคุม้ ครองจะเป็นเรือ่ งดีมาก แต่ความคิดทีเ่ ห็นอะไรขัดหูขดั ตาก็กำ� จัด
เสียหมดนีจ้ ะโหดร้ายทารุณเกินไปหน่อยหรือไม่
"ไม่ได้กงั วล แต่เป็นการร้อนตัวก็แค่นนั้ " โม่อเี หรินให้ความกระจ่าง
ไป่หลี่จิงหงได้ยิน มุมปากก็ถึงกับยกขึ้นน้อยๆ เป็นรอยยิ้ม เขา
ขยี้ผมนางเสร็จก็กินอาหารวิเศษต่อ
โม่อีเหรินมีความรู้สึกเหมือนว่าตนเองถูกหยอกเข้าแล้ว
ขณะที่โม่อีเหรินรู้สึกถึงความเปลี่ยนมาขี้แกล้งของไป่หลี่จิงหง
ได้อีกครั้งหนึ่งนี้เอง เสียงที่ไม่กลมกลืนกับบรรยากาศอบอุ่นเช่นยามนี้
ก็ดังขึ้นมาเบาๆ

อิ๋ น เชี ย นอวี่

"ฮือๆ..."
โม่อีเหรินหันไปมอง "เสี่ยวเถิง?"
"ฮือ...เจ้านายๆ" ในทีส่ ดุ เจ้านายก็สนใจมันแล้ว เสีย่ วเถิงอดไม่ไหว
โผกระโจนไปทัง้ น�ำ้ ตาร้อนๆ คลอหน่วย เป้าหมายคืออ้อมกอดของเจ้านาย
ทว่า...ถูกมือข้างหนึง่ ขวางเอาไว้
"มีอะไรก็พูดดีๆ"
ครัน้ เสียงเยียบเย็นเปล่งออกมา เสีย่ วเถิงก็สะอึกเล็กน้อย จากนัน้ ก็ไป
ขดตัวอยูด่ า้ นข้างอย่างว่าง่าย
ในเมือ่ ไม่มอี อ้ มกอดของเจ้านายให้ซกุ คลอเคลียอยูข่ า้ งกายเจ้านาย
ก็ได้เหมือนกัน
ด้วยเหตุนยี้ อดเถาวัลย์เถาหนึง่ จึงถูไถกับฝ่ามือของโม่อเี หริน แสดง
ความมีตวั ตนไปพลางร้องไห้ไปพลาง
"ฮือ..."
"เป็นอะไรไป" โม่อีเหรินมองมันด้วยความแปลกใจ
เสี่ยวเถิง...ดูเหมือนจะโตขึ้นเล็กน้อยแล้ว ล�ำเถาวัลย์ดูเหมือนจะ
ใหญ่ขนึ้ เล็กน้อยแล้ว สีกด็ เู หมือนจะเข้มขึน้ เล็กน้อยแล้วเช่นกัน นีแ่ สดงว่า
ตอนทีน่ างไม่อยู่ มันได้ฝกึ บ�ำเพ็ญอย่างดี
อืมๆ ไม่เลว
"เจ้านาย ท่านอย่าทิ้งข้าไว้อีกนะ ฮือ..."
บทพูดทีเ่ หมือนถูกบุรษุ หักอกในละครเกรดซีพรรค์นมี้ นั เรือ่ งอะไรกัน
"เรือ่ งนี.้ ..ทัง้ หมดล้วนเป็นเรือ่ งไม่คาดฝัน ข้าไม่ได้อยากจะทิง้ เจ้าเอาไว้"
"แต่เจ้านายจากไปนานยิ่งนัก..."
"นีข่ า้ ก็กลับมาแล้ว ไม่ได้ลมื เจ้าเสียหน่อย" น�ำ้ เสียงของนางหนักแน่นยิง่
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เสีย่ วเถิงได้ยนิ ก็รสู้ กึ ว่าใจดวงน้อยได้รบั การปลอบประโลมในทันที
"เจ้านายจะต้องห้ามลืมข้านะ!" เสี่ยวเถิงย�้ำ
"ไม่ลืมแน่นอน"
"ฮิๆ" เสียงทารกอ่อนใสเปลีย่ นจากร้องไห้เป็นหัวเราะขึน้ มาในทันใด
เนือ่ งจากดีใจ เถาวัลย์ทงั้ ต้นจึงยังบิดน้อยๆ "เจ้านายๆ ข้ามีของขวัญจะให้ทา่ น
ด้วย"
ว่าแล้วก็มองไปยังบุรุษของเจ้านายทันควัน
แหวนง�ำของ เร็วเข้า มอบให้เจ้านาย!
แม้จะไม่ได้เอ่ยปาก แต่อาการบิดตัวไปมาของเสี่ยวเถิงได้แสดง
ความหมายนี้ออกมาอย่างเต็มที่...แต่ใครจะไปเข้าใจเล่า
ทว่าไป่หลีจ่ งิ หงเข้าใจ ทัง้ ยังหยิบแหวนง�ำของวงหนึง่ ออกมาวางลง
บนฝ่ามือทีบ่ ดั นีว้ า่ งเปล่าของโม่อเี หรินอย่างให้ความร่วมมือยิง่
"ของทีเ่ สีย่ วเถิงให้เจ้า" ไป่หลีจ่ งิ หงกล่าว คิดเล็กน้อยก่อนจะเสริมว่า
"ขณะติดตามอยูข่ า้ งกายข้า มันเก็บรวบรวมมาตลอด เอาแต่บน่ ถึงเจ้ากับ
เสีย่ วทุน"
เสีย่ วทุนทีถ่ กู ขานชือ่ เพิง่ จะเงยหน้าขึน้ มาอย่างเชือ่ งช้าในเวลานีพ้ ลาง
ส่งสายตาชมเชยให้เสีย่ วเถิง "รวบรวมของขวัญให้ทา่ นแม่ ซ�ำ้ ยังคอยปกป้อง
ท่านพ่อ ท�ำได้ดมี าก"
"ขอบคุณลูกพี"่ เสีย่ วเถิงทีไ่ ด้รบั ค�ำชมบิดกิง่ เถาจน 'สัน่ ระริก' แสดง
ความตืน่ เต้นและดีใจของมันออกมาทุกอณู
มันได้รับค�ำชมจากลูกพี่แล้ว!
มันได้รับค�ำชมจากลูกพี่แล้ว!
มันได้รับค�ำชมจากลูกพี่แล้ว!
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ดีใจๆ โปรยดอกไม้ๆ หมุนติ้วๆ
ด้วยเหตุนี้มันคิดแล้วก็ลงมือท�ำทันที ทุกคนจึงมองเห็นเสี่ยวเถิง
กระโดดขึน้ มาเต้นบิดสะโพก หมุนติว้ ๆ ไปรอบๆ ได้หนึง่ รอบใหญ่ แล้วถึง
วกกลับมา
ไป่หลีจ่ งิ หงกินอาหารส่วนของตนเองหมดแล้ว เขีย้ วเงินก็กนิ หมดแล้ว
เช่นกัน ส่วนโม่อเี หรินใช้ญาณวิเศษกวาดดูของในแหวนง�ำของ
"มากถึงเพียงนี้เชียว?"
นอกจากตัวยาและวัตถุดิบหลอมประดิษฐ์แล้ว ที่มีมากที่สุดก็คือ
หินวิเศษ หินวิเศษ และก็หนิ วิเศษ นอกเหนือจากนีย้ งั มีสว่ นเล็กๆ ทีเ่ ป็น
ของทีค่ อ่ นข้างประหลาดและยากจะระบุได้วา่ คือสิง่ ใด
ทว่าพวกของใช้อย่างโอสถ อาวุธเวท อาวุธวิเศษอะไรกลับไม่มแี ม้แต่
ชิน้ เดียว
"เสี่ยวเถิงไปปล้นเหมืองหินวิเศษมาหรือไร ถึงได้เยอะเพียงนี้!"
มีทงั้ คุณภาพสูง คุณภาพกลาง คุณภาพต�ำ่ กองแยกกันเป็นภูเขา
จ�ำนวนมากจนยัดลงคฤหาสน์หลังหนึง่ ก็ยงั ล้นออกมา
"อืม...ในสามปีนี้ข้าเคยค้นพบเหมืองหินวิเศษอยู่หนหนึ่งจริงๆ"
แม้จะไม่ใหญ่ แต่ก็ขุดเหมืองแห่งนั้นออกมาได้ส�ำเร็จเสร็จสิ้นด้วย
ความร่วมมือกันระหว่างเขากับเสีย่ วเถิงหนึง่ คนหนึง่ พืช จากนัน้ ก็แบ่งกันครึง่ ๆ
ปริมาณครึง่ หนึง่ ของเหมืองหินวิเศษแห่งนัน้ ยึดครองพืน้ ทีแ่ หวนง�ำของ
ไปถึงราวหนึง่ ในสาม
"แล้วของอย่างอื่นเล่า"
"รางวัลการศึก"
"..."
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มีฐานะเป็นผูเ้ ผยแพร่ปฏิบตั กิ ารล่า 'รางวัลการศึก' โม่อเี หรินพอจะ
เข้าใจ
นางเหลือบมองแหวนง�ำของอีกปราดหนึ่ง
นี่...เสี่ยวเถิงปล้นคนไปเท่าไรกว่าจะได้ของมาปริมาณเท่านี้
"สามปีนขี้ า้ กับเสีย่ วเถิงไปทีต่ า่ งๆ มาไม่นอ้ ย ทุกทีท่ ไี่ ปพวกข้าล้วน
สามารถหาคนทีน่ า่ โดนดีเจอได้"
มีคนที่น่าโดนดี ย่อมจะมีรางวัลการศึก
เขาใช้นำ�้ เสียงเยียบเย็นเพียงนัน้ กล่าวถ้อยค�ำทีโ่ หดร้ายทารุณเพียงนี้
โม่อเี หรินรูส้ กึ จากใจจริงว่าต้องท�ำให้คนขวัญผวาเป็นแน่
แต่กระนัน้ พอนึกถึงอาหารเลิศรสสารพัดอย่างทีก่ อ่ นหน้านีไ้ ป่หลีจ่ งิ หง
ตัง้ ใจซือ้ มาเก็บไว้ให้นางลองลิม้ รสเมือ่ ได้พบนางอีกครัง้ ...โม่อเี หรินก็พลัน
รูส้ กึ แสบตา
เขาไปที่ ต่างๆ มากมายถึ ง เพี ย งนั้ น ก็ เ พื่ อ ค้ น หานาง คนผู้หนึ่ง
เคยท่องไปยังสถานทีม่ ากมายบนดินแดนแรกนภา เคยสูร้ บกับคนมากมาย...
เพื่อจุดประสงค์เดียว
"จิงหง..." เสียงพูดของนางขึ้นจมูกชัดเจน
"หืม?" เขาตอบรับ
โม่อีเหรินสูดหายใจลึกค�ำรบหนึ่ง กลืนก้อนแข็งๆ ในคอที่ท�ำให้
คนพูดไม่ออกนั้นลงไป แล้วถึงเอ่ยปากพูดเสียงแหบต�่ำ
"ท่านเป็นเด็กดื้อ" ค�ำที่ออกมาคือค�ำต่อว่า
"หืม?" คราวนี้เขาฉงนจริงๆ แล้ว
"ท่านแล่นไปทั่วสารทิศเพียงคนเดียว ข้ากลับไม่ได้ไปด้วย"
นี่คือค�ำต่อว่าจริงแท้แน่นอน
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การไปเทีย่ วเล่นทัว่ ทุกหัวระแหงคือเป้าหมายอันยิง่ ใหญ่ตลอดกาล
ที่โม่อีเหรินก�ำหนดให้ตนเองเชียวนะ!
ผลคือไป่หลี่จิงหงไปมาแล้ว นางกลับยังไม่ได้ไป น่าเจ็บใจนัก...
"เจ้าเองก็แล่นไปทัว่ มาหนึง่ เดือนกว่าพวกเราจะได้พบกัน" ไป่หลีจ่ งิ หง
ตัดพ้อเช่นกัน
"เอ่อ..." โม่อีเหรินกลายเป็นฝ่ายผิดขึ้นมาอีกทันที
นางออกมาจากอาณาจักรสัตว์กลับไม่ได้จดั เรือ่ งการตามหาไป่หลีจ่ งิ หง
เป็นภารกิจส�ำคัญอันดับหนึ่ง เป็นเพราะว่า...บุรุษรูปงามบางคนจงใจ
ไม่บอกนาง ท�ำให้นางเองก็ไม่รวู้ า่ ควรไปหาทีใ่ ดดี
'ไป่ห ลี่ จิ ง หงอยู่ที่ ใ ดน่ ะ หรื อ ...เจ้ า ไปหาเอาเอง หากหาไม่พ บ
ก็มุ่งหน้าไปที่แท่นเจ็ดดาราก็ได้ เขาน่าจะเข้าร่วมเช่นกัน'
ขณะทีน่ างจะออกจากอาณาจักรสัตว์ บุรษุ รูปงามบางคนได้พดู ไว้
เช่นนี้
โม่อีเหรินจึงได้แต่ค้นหาด้วยตนเองแล้ว
"ข้า...ข้าก็มีตามหาท่าน เพียงแต่ว่า...ระหว่างทางไม่ควรปล่อยให้
เวลาล่วงเลยไปเปล่าๆ สามารถเดินทางไปพลาง ฝึกบ�ำเพ็ญไปพลาง
ถือโอกาสหาวัตถุดบิ ไปพลาง..."
ก็ได้ ในอีกความหมายหนึง่ นีเ่ หมือนกับ 'การเบียดบังเวลางานมาท�ำ
เรือ่ งส่วนตัว' ท�ำให้โม่อเี หรินรูส้ กึ มีชนักปักหลังอยูเ่ ล็กๆ
หากแต่ทั้ ง หมดทั้ ง มวลล้ ว นเป็นเพี ย งผลพลอยได้ การตามหา
ไป่หลี่จิงหงถึงจะเป็นจุดประสงค์หลัก...จริงๆ นะ
ไป่หลีจ่ งิ หงมองนาง แต่กลับเผยรอยยิม้ บางๆ ออกมาอย่างหาได้ยาก
ก่อนจะโน้มตัวมาจุมพิตมุมปากนางเบาๆ ทีหนึง่
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โม่อีเหรินอึ้งงันไปเพราะจุมพิตที่ไม่ให้ตั้งตัวนี้
"ไม่ต้องร้อนตัว ข้าไม่โกรธหรอก"
แม้จะถูกละเลยเล็กๆ อยูเ่ ป็นระยะ แต่ในใจโม่อเี หรินมีเขาอยูเ่ สมอ
ไป่หลีจ่ งิ หงไม่สงสัยในจุดนี้
ขณะยังไม่ได้พบกัน เขากังวลใจจนไม่มีเวลามาโกรธเคือง
หลังได้พบกัน ความโกรธเคืองของเขาก็อนั ตรธานไปอย่างง่ายดาย
เนือ่ งจากนางอยูใ่ นอ้อมแขนของเขา
ส่วนความโกรธเคืองนัน้ ...รอเขาได้เจอคนทีน่ า่ โดนดีกค็ งจะนึกขึน้ มา
ได้เอง
จากนั้นคนเหล่านั้นย่อมจะต้องแบกรับเพลิงโทสะอันเย็นยะเยือก
ของเขา
"จิงหง..." โม่อเี หรินเงยหน้าขึน้ รูส้ กึ ได้อย่างเฉียบไวว่าอารมณ์ของ
ไป่หลีจ่ งิ หงดูเหมือนจะผิดแผกอยูเ่ ล็กน้อย แต่ครัน้ มองดูดๆี กลับไม่เห็น
สิง่ ใดผิดปกติ
สีหน้าของไป่หลี่จิงหงยังคง...ไม่ต่างจากภูเขาน�้ำแข็ง
หากแต่สายตาทีเ่ ขามองนางล้วนแฝงด้วยแววอ่อนโยน ตามใจ อีกทัง้
รักใคร่เอ็นดูอยูเ่ ป็นนิจ
นี่...เป็นข้าคิดไปเองกระนั้นหรือ
"ข้าไม่เป็นไร อย่าคิดฟุง้ ซ่าน" ไป่หลีจ่ งิ หงโอบนางพลางก้มหน้าลงซบ
ฝังใบหน้าลงกับเรือนผมนางจนไม่มใี ครมองเห็น
กลิน่ อายของโม่อเี หรินติดบนตัวเขา ท�ำให้แม้เขาจะยังมีสหี น้าเหมือน
ภูเขาน�ำ้ แข็ง แต่กลิน่ อายทัง้ ร่างกลับอบอุน่ อ่อนโยนขึน้ มา
"เจ้านายๆ" เสีย่ วเถิงทีโ่ ปรยดอกไม้และหมุนตัวจนหน�ำใจแล้วก็กลับมา
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ร้องเรียกอย่างเริงรืน่ ต่อ
โม่อเี หรินมองไปทีม่ นั ก็เห็นเถาวัลย์เถาหนึง่ ไถลมาอยูเ่ บือ้ งหน้านาง
ยื น ตั ว ตรงแหน็ ว ไม่ไ ด้ มี อ าการวิ ง เวี ย นจากการหมุ น ตั ว แม้ แต่น ้ อ ย
หลังจากนั้น...มันก็เริ่มร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้ง
"ฮือๆ..."
โม่อีเหรินงงงันแล้ว
ไฉนจึงร้องไห้อีกแล้วเล่า หรือว่านี่เป็นอาการตอบสนองที่เกิดจาก
การพลัดพรากกันนานเกินไป นางรู้สึกเหมือนว่าเสี่ยวเถิงจะกลายมามี
อาการวิตกจริตแล้ว
"เจ้านายๆ ฮือ..." มันเรียกได้สองค�ำก็ร้องไห้อีก
โม่อีเหรินมองไป่หลี่จิงหงด้วยสีหน้าด�ำทะมึน "ท่านสอน?"
"ไม่ใช่ หลิงเซ่าจวิน"
โม่อเี หรินเข้าใจในบัดดล มินา่ เสีย่ วเถิงถึงได้ 'อ่อนไหว' ขึน้ ถึงเพียงนี้
"เจ้านายๆ...ข้าน่าสงสารยิ่งนัก...ฮือๆ..."
แม้โม่อเี หรินจะไม่ได้ถามมันตรงๆ แต่เสีย่ วเถิงก็ยงั สามารถร้องไห้เอง
พูดเองได้
"น่าสงสารตรงที่ใด"
"ฮือ...ทุกคนล้วนมีของให้กนิ มีเพียงข้าทีไ่ ม่ม.ี ..ฮือๆ น่ารันทดใจยิง่ นัก"
โม่อเี หรินมองไป บนโต๊ะเหลือถาดแค่ใบเดียวทีย่ งั อยูใ่ นสภาพเดิม
เถาวัลย์ตา่ งจากสัตว์วเิ ศษ ไม่ชอบกินอาหาร สิง่ ทีเ่ สีย่ วเถิงชอบคือ...
การดูดเลือด
"ฮือๆ..."
เสีย่ วเถิงกัดปลายเถาของตนเองพลางน�ำ้ ตาไหลนองหน้า...ก็ได้ ตอนนี้
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มันไม่มี 'หน้า' เป็นแค่เถาวัลย์เถาหนึ่ง หากแต่การเค้นน�้ำเลี้ยงเถาวัลย์
ไม่กหี่ ยดออกมาต่างน�ำ้ ตาก็ยงั สามารถท�ำได้
ด้วยเหตุนี้น�้ำเลี้ยงเถาวัลย์สีด�ำไม่กี่หยดจึงร่วงลงบนดิน เสี่ยวเถิง
เจ็บอกเจ็บใจต่อ
ท่าทางราวกับว่ามันได้รบั ความไม่เป็นธรรม มันน่าสงสารยิง่ มันเสียใจ
ยิง่ มันถูกขับไล่ไสส่งออกมานอกวงเช่นนี้ โม่อเี หรินเห็นแล้วหน้ายิง่ ด�ำทะมึน
ขึน้ สามส่วน
"เสี่ยวเถิง เจ้าหยุดร้องไห้ก่อน"
โชคดีทดี่ นิ ในแหวนพูส่ วรรค์มใิ ช่ดนิ ธรรมดา มิเช่นนัน้ เสีย่ วเถิง 'คายน�ำ้ '
ออกมาเช่นนี้ พืน้ ดินคงได้ถกู กัดกร่อนไปแล้ว
"ฮือ?" เจ้านายบอกให้หยุด เช่นนัน้ เสีย่ วเถิงก็จะหยุดประเดีย๋ วหนึง่
มันเงยยอดเถาทีก่ ดั ปลายเถาขึน้ มามองเจ้านาย
"ตอนนี้กนิ ไม่ได้ รอเจ้าแปลงกายเป็นคนได้ก็กินได้แล้ว" โม่อีเหริน
กล่าวปลอบ
"นั่นอีกนานเพียงไร"
มันอยากเป็นเหมือนกับเขีย้ วเงินและลูกพีท่ ขี่ ณะเจ้านายกินอาหาร
มันก็สามารถกินไปพร้อมกับนาง วนเวียนอยูข่ า้ งกายนาง สนทนาสรวลเสเฮฮา
ด้วยกันได้
เพราะรูส้ กึ ได้อย่างเฉียบไวถึงอารมณ์หอ่ เหีย่ วของ 'พืชเลีย้ ง' ของตนเอง
โม่อเี หรินจึงท�ำท่าทางเรียกมันมาหา
เสีย่ วเถิงกระเถิบตัวมาตรงหน้าเจ้านายอย่างเชือ่ งช้า จากนัน้ ก็งอตัวลง
บนแขนเจ้านายอย่างอิดออด
โม่อเี หรินมองไปยังไป่หลีจ่ งิ หง "พืช...แปลงกายเป็นคนได้หรือไม่"
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"ยากยิ่ง" ไป่หลี่จิงหงพิจารณาอยู่ชั่วครู่ถึงเอ่ยตอบ
เนือ่ งเพราะเสีย่ วเถิง เขาเคยตัง้ ใจไปค้นดูมว้ นไผ่หยกในภาคีผฝู้ กึ ตน
และก็เคยขอให้คนช่วยดูบนั ทึกทางด้านนีใ้ ห้เป็นพิเศษ แต่แทบจะไม่มอี ะไร
ทีเ่ ป็นประโยชน์
เนือ่ งจากพืชทีส่ ามารถบ่มเพาะญาณวิเศษออกมาได้มอี ยูน่ อ้ ยเหลือเกิน
จริงๆ
กล่าวได้วา่ นอกจากในบันทึกปกิณกะในสมัยโบราณกาลไม่รกู้ ปี่ มี าแล้ว
ทีบ่ นั ทึกอยูใ่ นม้วนไผ่หยกเหล่านัน้ เสีย่ วเถิงนับว่าเป็นตัวอย่างแรก
นี่หาได้หมายความว่าเสี่ยวเถิงเป็นพืชวิเศษเพียงหนึ่งเดียวบน
ดินแดนแรกนภาไม่
หากแต่...เสีย่ วเถิงเป็นพืชวิเศษต้นแรกในประวัตศิ าสตร์ดนิ แดนแรกนภา
ทีป่ รากฏตัวต่อหน้ามนุษย์ได้อย่างสง่าผ่าเผยถึงเพียงนี้
สิง่ ทีย่ งิ่ ท�ำให้คนตืน่ ตะลึงพร้อมกับสิน้ หวังคือ...พืชวิเศษต้นนีม้ พี ลัง
ท�ำลายล้างเต็มร้อย เป็นอาวุธสังหารมีชวี ติ ดีๆ นีเ่ อง ล้มล้างภาพจ�ำท�ำนองว่า
อ่อนโยนนุม่ นิม่ รังแกง่ายทีม่ นุษย์มตี อ่ พืชไปโดยสิน้ เชิง
พืชวิเศษอื่นได้เจอมนุษย์เป็นต้องรีบเผ่น
เสี่ยวเถิงได้เจอมนุษย์ มนุษย์กลับต้องรีบเผ่น
เนื่องด้วยมีอยูน่ ้อยมาก มนุษย์จึงรู้น้อยเหลือเกินว่าพืชบ่มเพาะ
ญาณวิเศษออกมาอย่างไร ฝึกบ�ำเพ็ญอย่างไร นับประสาอะไรกับเรื่อง
แปลงกายเป็นคน
"ทว่าข้าค้นเจอบันทึกหนึง่ ชือ่ ว่า 'ในต�ำนาน' เถาวัลย์พนั ลีเ้ ป็นพืชวิเศษ
ที่พิเศษมากชนิดหนึ่ง ก่อนที่มันจะกลายเป็นเถาวัลย์เฉาพันลี้จะมีสภาพ
เหมือนกับเถาวัลย์ธรรมดา บอบบางจนทานรับการโจมตีไม่ไหว ไฟทัว่ ไป
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ก็ยังสามารถเผามันได้ แต่เมื่อใดที่มันวิวัฒนาการเป็นเถาวัลย์เฉาพันลี้
ไม่เพียงจะเริม่ มีสติปญ
ั ญาโดยสมบูรณ์ ขณะเดียวกันพลังโจมตี พลังป้องกัน
ความเป็นพิษ...หรือความสามารถอันเป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติต่างๆ
ก็แทบจะทัดเทียมกับสัตว์เทพบรรพกาลเลยทีเดียว"
กล่าวได้วา่ เมือ่ เถาวัลย์เฉาพันลีป้ รากฏขึน้ บนโลกก็แทบจะไร้เทียมทาน
ทว่าบันทึกฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจนเป็นพิเศษว่าเนื้อหานี้เป็นค�ำเล่าลือ
หาเคยมีใครประสบพบเห็นจริงไม่
"ดูจากผลงานนับตัง้ แต่เสีย่ วเถิงปรากฏตัวเป็นต้นมา บันทึกฉบับนี้
นับว่ามีหลักมีฐานยิง่ "
น่าเสียดายทีห่ ลังจากนัน้ ไป่หลีจ่ งิ หงก็หาบันทึกเกีย่ วกับพืชวิเศษไม่เจอ
อีกเลย
แม้แต่เหล่าผู้อาวุโสไม่กี่ท่านในภาคีผู้ฝึกตนก็ยังส่ายศีรษะให้กับ
ค�ำถามของเขา เป็นความหมายว่ามีความเข้าใจไม่มาก แต่หากมีโอกาส
พวกเขาจะลองหาข้อมูลดู
เที ย บกั บ สภาวการณ์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต สองเผ่าพั น ธุ ์ ที่ พั ว พั น กั น มา
ไม่รกู้ พี่ นั กีห่ มืน่ ปีอย่างมนุษย์และสัตว์วเิ ศษ ทัง้ สองฝ่ายต่างมีความเข้าใจ
ต่อกันและกันเป็นอันมาก พืชวิเศษกลับเป็นสิง่ ทีน่ อกจากรูว้ า่ เป็นสิง่ มีชวี ติ
ชนิดหนึง่ แล้ว มนุษย์กไ็ ม่มคี วามเข้าใจใดๆ ต่อมันแม้แต่นอ้ ย
เหล่าผู้อาวุโสคิดเห็นตรงกันว่าการเป็นเช่นนี้อันตรายยิ่งและเป็น
ความเขลายิง่ เช่นกัน จ�ำเป็นต้องสืบสาวราวเรือ่ งให้ดี
"อัน...อันทีจ่ ริงเสีย่ วเถิง...มีศตั รูตามธรรมชาติอยูเ่ หมือนกัน" ได้ยนิ
เจ้านายกับบุรษุ ของเจ้านายก�ำลังถกกันเรือ่ งของตนเอง เสีย่ วเถิงก็พดู ขึน้
เสียงเล็ก
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แม้นี่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของมัน
สมควรเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจะดีกว่า แต่หากเป็นเจ้านาย บอกไป
ก็น่าจะไม่เป็นไร
เสีย่ วเถิงมีความรูส้ กึ เชือ่ ใจและพึง่ พาต่อโม่อเี หรินทีท่ ำ� ให้มนั กลายเป็น
เถาวัลย์เฉาพันลีอ้ ย่างลึกล�ำ้
"คือสิ่งใด"
"ด่านเคราะห์สายฟ้า"
"ด่านเคราะห์สายฟ้า?" โม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงโพล่งออกมาเป็น
เสียงเดียวกัน
"อือ้ " เสีย่ วเถิงบิดตัว คลอเคลียกับแขนของโม่อเี หริน "ข้า...ข้าเองก็มี
ความทรงจ�ำทีไ่ ด้รบั สืบทอดมาเช่นกัน แต่ดเู หมือนจะไม่สมบูรณ์ อาจเป็น
เพราะพลังของข้ายังไม่พอ ดังนัน้ จึงรูไ้ ม่มาก รูเ้ พียงว่าหลังจากข้าเติบโตถึง
ระดับหนึง่ ก็จะต้องผ่านด่านเคราะห์"
"ผ่านด่านเคราะห์?!" โม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงโพล่งออกมาเป็น
เสียงเดียวกันอีกครั้ง ซ�้ำคนทั้งสองยังสบตากันปราดหนึ่งด้วย
ผ่านด่านเคราะห์ โม่อีเหรินเคยอ่านเจอในม้วนไผ่หยกที่อาจารย์
ทิ้งไว้ให้
ผ่านด่านเคราะห์ เป็นเรือ่ งทีไ่ ป่หลีจ่ งิ หงได้ยนิ อาจารย์พดู ถึงเมือ่ ไม่นาน
มานี้
ผ่านด่านเคราะห์ เป็นค�ำสองค�ำทีห่ ลายพันปีมานีบ้ นดินแดนแรกนภา
เคยได้ยนิ แต่ไม่เคยเห็นของจริง
"มันเหมือนกับเวลามนุษย์ฝึกบ�ำเพ็ญถึงขั้นผ่านเคราะห์หรือไม่"
โม่อีเหรินถาม
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"ข้าไม่ร"ู้ เสีย่ วเถิงตอบด้วยท่าทางทึม่ ทือ่ มันเป็นพืชวิเศษ ไม่เข้าใจ
เรือ่ งของมนุษย์โดยสิน้ เชิง
โม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงพูดอะไรไม่ออกไปขณะหนึ่ง
พวกเขาไม่ควรถามค�ำถามพรรค์นี้กับทารกน้อยที่เพิ่งจะ 'เกิด' ได้
ไม่กี่ปีเลย เป็นความผิดของพวกเขา
"อันที่จริงเสี่ยวเถิงน่าจะแปลงกายเป็นคนได้" พอหายทึ่มทื่อแล้ว
เสีย่ วเถิงก็พดู ขึน้ อย่างรืน่ เริงยิง่
"ท�ำอย่างไร"
"หลังจากผ่านด่านเคราะห์" หลังจากเสีย่ วเถิงพูดอย่างเริงรืน่ ก็เสริมขึน้
เงียบๆ อีกประโยค "แต่ถา้ ผ่านด่านเคราะห์ไปไม่ได้ เสีย่ วเถิงก็จะกลายเป็น
เถ้าถ่าน"
ไม่รอดก็ร่วงตามแบบฉบับ
โม่อีเหรินจับเสี่ยวเถิงไว้เงียบๆ
"เจ้า...เจ้านาย ไม่ตอ้ งเสียใจ ไม่เป็นไรหรอก" เสีย่ วเถิงไม่ได้มอี ารมณ์
ยุง่ ยากใจถึงเพียงนัน้ กลับใช้ปลายเถายกถาดทีอ่ ยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ดขี นึ้ มา
"ตอนนีก้ นิ ไม่ได้ วันหน้าจะต้องกินได้แน่นอน เจ้านายช่วยเก็บไว้ให้ขา้
ต่อไปอาหารวิเศษข้าจะขอหนึง่ ส่วน! จากนัน้ ก็เก็บเอาไว้ รอข้ากินได้เมือ่ ไร
จะได้กินให้จุใจไปเลย!" เสี่ยวเถิงบิดไปบิดมาด้วยความเริงรื่นที่ตนเอง
มีความคิดฉลาดๆ
"ตกลง" โม่อีเหรินได้ยินก็ยิ้มพลางเก็บถาดไว้
เสีย่ วเถิงดีใจแล้ว จึงขยับกลิง้ ไปกลิง้ มาอยูด่ า้ นข้าง จากนัน้ ก็นกึ ได้วา่
มันไม่ได้เห็น 'ร่างจริง' ของตนเองมานานมาก เถาวัลย์ทงั้ เถาจึงเหาะฟิว้ ไปยัง
ทิศทางหนึง่
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ส่วนเขีย้ วเงินหลังจากกินอิม่ ก็ไม่รบกวนคนทัง้ สองพลอดรักกัน เป็น
ฝ่ายไปหาทีฟ่ บุ หลับอยูข่ า้ งๆ
โม่อีเหรินมองดูท่าทางกระโดดโลดเต้นของเสี่ยวเถิงเงียบๆ รู้สึก
หมดค�ำพูดอยูพ่ อสมควร
นางรูส้ กึ อยูต่ ลอดว่าสัตว์กบั ...พืชทีข่ า้ งกายนางล้วนออกจะ 'ไม่เต็มเต็ง'
อยูส่ กั หน่อย...หรือว่าอาหารวิเศษทีน่ างท�ำจะมีปญ
ั หาอะไร
"เป็นอะไรไป" ไป่หลี่จิงหงก้มหน้าลงถาม ใบหน้าน่ารักงามแฉล้ม
ใกล้จะยูเ่ ป็นจีบซาลาเปาแล้ว
โม่อีเหรินบอกความกังวลของตนเองให้เขาฟังอย่างเศร้าสลด
"ไม่ต้องกังวล พวกมันมีอุปนิสัยเป็นของตนเองก็ดีแล้วมิใช่หรือ"
ไป่หลี่จิงหงกล่าวปลอบใจอย่างไร้ความรับผิดชอบยิ่ง
โดยทั่วไปมีเพียงอารมณ์ของโม่อีเหรินที่เขาใส่ใจที่สุด
ส่วนคนอื่ น ๆ...เป็น ต้ น ว่าการตอบสนองอั น ติ ด จะโง่ง มเหมื อ น
เสี่ยวเถิงนั้นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง
"เจ้าไม่อาจคาดหวังให้พืชต้นหนึ่งเป็นสุดยอดอัจฉริยะหลังจาก
มีสติปญ
ั ญาได้ สติปญ
ั ญาทีม่ ขี นึ้ มาก็ราวๆ กับมนุษย์อายุสามสีข่ วบเอง
กระมัง"
การมีพฤติกรรมโง่งมต่างหากที่เป็นเรื่องปกติ
โม่อีเหรินคิดแล้วก็เห็นว่าถูกต้อง
"อีเหริน จี้กิเลนตัวเมียเล่า" หลังปลอบโยนโม่อีเหรินเสร็จแล้ว
ไป่หลี่จิงหงก็ถามถึงอีกเรื่องขึ้นมา
ต่อให้บรุ ษุ รูปงามบางคนไม่บอกโม่อเี หรินว่าเขาอยูท่ ใี่ ด จีก้ เิ ลนคูบ่ นตัว
พวกเขาก็ยอ่ มจะสือ่ สนองต่อกันและกัน หากแต่อย่าว่าแต่จกี้ เิ ลนตัวเมีย
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ของโม่อเี หรินเลย จีก้ เิ ลนตัวผูข้ องเขาก็ไม่มกี ารตอบสนองเช่นกัน
หรือว่าจี้กิเลนตัวเมียจะหายไปแล้ว
"อยูน่ "ี่ โม่อเี หรินดึงจีก้ เิ ลนตัวเมียออกจากในคอเสือ้ มาวางลงในมือ
ไป่หลีจ่ งิ หง
อันที่จริงต่อให้จี้กิเลนตัวเมียกลายเป็น 'มุก' ลักษณะไม่ได้งดงาม
ถึงเพียงนัน้ นางก็หาสนใจไม่ ทว่ามันเปลีย่ นไปจนไม่อาจรูไ้ ด้วา่ จีก้ เิ ลนตัวผู้
อยูท่ ใี่ ด ท�ำให้โม่อเี หรินเศร้าโศกยิง่ นัก
นางควรจะศึกษาค้นคว้าเสียหน่อย เพิม่ ความสามารถของยันต์สง่ ข่าว
ให้ดขี นึ้ เช่นนีเ้ วลาทีจ่ กี้ เิ ลนตัวเมียเกิดปัญหาเยีย่ งยามนี้ นางก็ยงั สามารถ
ติดต่อกับไป่หลีจ่ งิ หงได้
ซ�้ำยังให้ประโยชน์ต่อท่านตากับพี่ใหญ่พี่เล็กได้อีกด้วย
อื้ม เอาตามนี้นี่ล่ะ
ครั้นโม่อีเหรินที่คิดได้เป็นมั่นเหมาะได้สติกลับมาก็มองเห็นสีหน้า
เคร่งเครียดของไป่หลี่จิงหง
"จิงหง?"
"จี้กิเลนตัวเมียเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อไร"
"อาจจะเป็นตอนหลังจากข้าเข้าไปในความเวิ้งว้าง ดูเหมือนว่า...
จะถูกเลือดของข้าเปื้อนเข้า..." โม่อีเหรินเดา
เลือด?
ไป่หลี่จิงหงโบกมือ เลือดหยดหนึ่งก็หยดลงบนจี้กิเลนตัวเมีย
"จิงหง?!"
"ไม่เป็นไร ดูมันไว้ เลือดหยดเดียวเท่านั้นเอง"
โม่อเี หรินถลึงตาใส่เขาด้วยความไม่พอใจ ก่อนจะมองดูจกี้ เิ ลนตัวเมีย
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ด้วยกันกับเขา
ก็เห็นว่าจีก้ เิ ลนตัวเมียทีเ่ ดิมทีถกู ผนึกเป็นมุกกลมเม็ดหนึง่ เผยรูปร่างเดิม
ของมันออกมาอีกครั้ง กิเลนตัวเมียที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งมีลักษณะผิดไป
จากเดิม กลายเป็นมีรศั มีแสงสีมว่ งจ้าเปล่งออกมา
"นี่คือ?" โม่อีเหรินมีแววฉงนสนเท่ห์อยู่เต็มหน้า
"สัญชาตญาณ"
ความหมายคือไป่หลีจ่ งิ หงไม่รู้วา่ เหตุใดถึงเปลีย่ นเป็นเช่นนี้ เพียงแต่
หยดเลือดของตนเองลงไปเท่านัน้
สัญชาตญาณนี้...ช่างชวนให้คนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกโดยแท้
"อีเหริน" ไป่หลีจ่ งิ หงหยิบจีก้ เิ ลนตัวผูต้ รงหน้าอกขึน้ มาก่อนท�ำท่าทางบอก
โม่อีเหรินพยักหน้า แล้วหยดเลือดของตนเองลงไปบ้าง
นิว้ มือทีเ่ ป็นแผลยังไม่ทนั หยุดเลือดไหลหรือแผลหายเป็นปกติอะไร
ก็ถูกไป่หลี่จิงหงคว้าไปอมไว้ทันที
"เอ่อ..." โม่อีเหรินมองดูแววตาเขาที่สีเข้มขึ้นอย่างอึ้งงัน คล้ายว่า
ก�ำลังโมโหตนเอง
"นีไ่ ม่นบั ว่าเป็นบาดแผล ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่" โม่อเี หรินพูดตะกุกตะกัก
แผลเล็กกระจิว๋ หลิว หายดีตงั้ แต่ไป่หลีจ่ งิ หงอมไว้แล้ว
ไป่หลี่จิงหงกลับกุมมือนางไว้ มองนางแน่วนิ่ง
โม่อีเหรินไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดถึงหน้าแดงขึ้นมานิดๆ
"เร็ว...เร็วเข้า เลือดท่านด้วย" นางรีบเบี่ยงเบนความสนใจ
ท่าที ขั ด เขินของนางท�ำให้ไป่หลี่จิง หงอดยิ้มไม่ได้ จากนั้นก็ท�ำ
แบบเดียวกับนาง
หลังจีก้ เิ ลนตัวผูถ้ กู เลือดของโม่อเี หรินหยดใส่ มันก็ถกู ผนึกกลายเป็น
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มุกกลมดุจเดียวกัน ครัน้ เลือดของไป่หลีจ่ งิ หงหยดลงไป สีสนั ของกิเลนตัวผู้
ก็กลายเป็นสีม่วงจ้าเช่นเดียวกัน จากนั้นไป่หลี่จิงหงก็น�ำจี้ทั้งสองบนมือ
มาประกบเข้าด้วยกัน
กิเลนตัวผูแ้ ละกิเลนตัวเมียรวมกันเป็นหนึง่ ผิวจีส้ มี ว่ งจ้าขยายออก
ด้านนอกในพริบตา ล้อมรอบจี้ทั้งสองไว้เป็นวงแสงวงหนึ่ง จากนั้นก็ยิง
รัศมีแสงสองสายมาทีห่ น้าผากของไป่หลีจ่ งิ หงและโม่อเี หรินทันที
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63
ไป่หลีจ่ งิ หงกับโม่อเี หรินรูส้ กึ วิงเวียนขึน้ มาพร้อมกัน จากนัน้ ก็พบว่า
ตนเองยืนอยูใ่ นสถานทีเ่ วิง้ ว้างแห่งหนึง่
ด้านล่างเป็นเมฆหมอกขาวโพลน รอบๆ เป็นท้องฟ้าสีฟา้ มีกอ้ นเมฆ
บางๆ ไม่กกี่ อ้ นลอยมาเป็นครัง้ คราว
เงียบสงัด สงบสุข
ไม่มีกลิ่นอายอันตรายใดๆ
นี่เป็นความรู้สึกที่สถานที่แห่งนี้มอบให้โม่อีเหริน
เสีย่ วทุนทีเ่ ดิมทีปลอมตัวเป็นก�ำไลอยูบ่ นข้อมือโม่อเี หรินพลันยกหัว
ขึ้นมา
ท่านแม่กับท่านพ่อเป็นญาณวิเศษ แต่มันเป็นร่างจริง
เสี่ยวทุนลอยตัวลงมา ร่างกายพลันขยายใหญ่ขึ้น เฝ้าอยู่ข้างกาย
ท่านแม่และท่านพ่อก่อนค�ำรามเสียงต�ำ่ "ฟ่อ..."
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"เฮอะ ความรู้สึกไวเสียจริง ไม่เสียแรงที่เป็นสัตว์เทพทุนเทียน
ทีถ่ กู เลีย้ งดูโดยฟ้าดิน" เป็นเสียงบุตรคนโปรดของฟ้าดินทีม่ เี พียงหนึง่ เดียว
และอยูเ่ หนือสรรพสัตว์ทงั้ ปวง
ตามหลังเสียงหัวเราะ เงาร่างสายหนึง่ ก็ปรากฏขึน้ เบือ้ งหน้าไป่หลีจ่ งิ หง
และโม่อเี หรินอย่างแช่มช้า
เงาร่างนี้สวมชุดตัวยาวสีเรียบ เรือนผมสีฟ้าปล่อยสยาย ใบหน้า
ขาวหมดจด เครือ่ งหน้าหล่อเหลา บุคลิกสง่าเป็นธรรมชาติ แต่กลับปิดบัง
ความแหลมคมทีไ่ หลเวียนอยูใ่ นแววตาได้ไม่มดิ
โม่อีเหรินสังหรณ์ใจว่านี่คงมิใช่คนอารมณ์เย็น แม้เขาจะดูท่าทาง
สงบอ่อนโยน แต่รอบตัวกลับห่อหุม้ ด้วยบรรยากาศแหลมคม
ความแหลมคมนั้นไม่เหมือนที่แผ่ออกมาจากตัวท่านตา แต่เป็น
ความแหลมคมที่บาดลึกถึงกระดูก
หากให้เปรียบเปรย ก็เหมือนกับมือสังหารและแม่ทัพ
มือสังหารผูห้ นึง่ อาจจะเคยสังหารคนมามากมาย ไอสังหารย่อมจะ
วนเวียนอยู่รอบตัว ผู้ที่เดินอยู่ท่ามกลางความมืด นานวันเข้า แม้จะ
ไม่แสดงออกมาภายนอก ก็ยงั จะให้ความรูส้ กึ อันตรายต่อผูอ้ นื่ อยูด่ ี
ในขณะที่แม่ทัพนั้นต่างออกไป
ถึงจะสังหารคนมามากดุจเดียวกัน แต่ธาตุแท้ไม่เหมือนกัน บน
สนามรบ ถึงแม้คนที่เคยสังหารจะมากจนมือสังหารเทียบไม่ติด ทว่า
การสังหารคนบนสนามรบ เนื้อแท้กลับเพื่อพิทักษ์ปกป้อง การกระท�ำ
โปร่งใสบริสทุ ธิ์
คนเยีย่ งนีแ้ ม้กลิน่ คาวเลือดจะเต็มตัว แต่ยามทีใ่ นมือมิได้จบั อาวุธ
กลับดูบริสทุ ธิช์ อบธรรมยิง่
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ความรู้สึกที่เงาร่างนี้มีให้โม่อีเหรินนั้นเหมือนกับอย่างหลัง
"นามข้า ไป่หลี่อู๋เฉิน"
ไป่หลี่?
ไป่หลี่!
ในขณะที่เงาร่างนั้นเอาแต่มองไป่หลี่จิงหง โม่อีเหรินก็มีสังหรณ์
เหมือนว่า...นางมองเห็นประมุขเฟิง่ รุน่ ก่อน
"นี่เป็นดวงวิญญาณของข้า"
ว่าแล้ว...
ลางสังหรณ์แม่นถึงเพียงนี้ แม้แต่คดิ จะค่อนแคะตนเอง โม่อเี หริน
ยังรูส้ กึ ไม่มแี รง
นางรูส้ กึ อยูม่ คิ ลายว่านางดูเหมือนจะต้องได้ยนิ เรือ่ งใหญ่รา้ ยแรงอะไร
อีกแล้ว
ส่วนไป่หลี่จิงหงที่โอบนางอยู่นั้น แม้ความสนใจจะอยู่ที่บนตัวของ
ผูท้ สี่ งสัยว่าจะเป็นบรรพบุรษุ ของตนเอง แต่ขณะอารมณ์โม่อเี หรินมีความ
เปลีย่ นแปลงก็ยงั คงรูส้ กึ ได้ในทันที
เขาก้มหน้าลง "อีเหริน?"
"ไม่...ไม่เป็นไร" โม่อีเหรินยังก�ำลังยุ่งยากใจ
"เป็นอะไรไป" สีหน้าพรรค์นี้ของนางเหมือนกับ 'ไม่เป็นไร' หรือ
"ข้าไม่ชอบความยุ่งยาก" นางพูดอย่างยุ่งยากใจยิ่ง
"อืม" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้าอย่างเข้าใจ
นับตั้งแต่ได้รู้จักโม่อีเหริน นางก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด
ไป่หลีจ่ งิ หงเข้าใจ และก็ชอบในความพิเศษนีข้ องนาง...ความจริงคือ
ขอเพียงเป็นโม่อเี หริน ไม่วา่ จะเป็นเยีย่ งไร ไป่หลีจ่ งิ หงก็ไม่มจี ดุ ใดทีไ่ ม่ชอบ
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ให้ท้ายไปให้ท้ายมา นานเข้าก็กลายเป็นชอบเสียอย่างนั้น
ไป่หลี่จิงหงไม่เรื่องมากโดยสิ้นเชิง
"แต่ขา้ รูส้ กึ ว่าพวกเราคงจะมีเรือ่ งยุง่ ยากแล้ว" สีหน้าของโม่อเี หรินดู
ติดจะน่าสงสารอยูบ่ า้ ง
นางเพิ่งจะกลับมาจากความเวิ้งว้างก็ถูกบุรุษรูปงามบางคนขอให้
หลอมโอสถ คอยเฝ้าให้ฝกึ บ�ำเพ็ญ ไม่งา่ ยเลยกว่าจะได้พบกับไป่หลีจ่ งิ หง
อีกครั้ง ปล่อยให้นางกับไป่หลี่จิงหงเล่นสนุกกันให้หน�ำใจสักหน่อยก่อน
ไม่ได้หรือไร
"ไม่เป็นไร เรื่องยุ่งยากมาเยือน จัดการคลี่คลายเสียก็สิ้นเรื่อง"
ไป่หลี่จิงหงกล่าวอย่างเฉียบขาด
"ถ้าเกิดเป็นเรือ่ งยุง่ ยากทีย่ งุ่ ยากมากเล่า ประเภททีไ่ ม่มวี ธิ จี ะจัดการให้
คลีค่ ลายได้ในเวลาเพียงประเดีย๋ วประด๋าวน่ะ"
"ยามที่ควรคลี่คลายย่อมจะคลี่คลายได้เอง" ไป่หลี่จิงหงตอบอย่าง
ไม่ใส่ใจแม้แต่นอ้ ย
ส�ำหรับเขา เรือ่ งยุง่ ยากเดียวทีเ่ ขาเป็นกังวล...ก็คอื ไม่รวู้ า่ โม่อเี หริน
อยูท่ ใี่ ด นางถูกใครรังแกหรือไม่...นีจ่ งึ จะเป็นเรือ่ งยุง่ ยาก
โม่อีเหรินเอียงศีรษะขบคิด ที่ไป่หลี่จิงหงพูดก็มีเหตุผล "อืม ท่าน
พูดถูก"
ก็ได้ นางว้าวุ่นไปชั่วขณะเนื่องด้วยคิดมากเกินไป
ถึงอย่างไรเรื่องยุ่งยากก็ไม่เคยมีน้อย อยากมาก็มา มาเรื่องหนึ่ง
เตะทิ้งไปเรื่องหนึ่งก็หมดเรื่อง
"จ�ำพวกทีน่ า่ ร�ำคาญ ท่านต้องรับผิดชอบซัดให้หมอบนะ" แม้จะคิดตก
แล้ว ทว่าโม่อเี หรินยังคงต้องการการรับรองสักหน่อย
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"ได้" เขาเอ่ยตอบโดยปราศจากความลังเล
โม่อเี หรินยินดีขนึ้ มาในทันใด นางกอดแขนไป่หลีจ่ งิ หงไว้กอ่ นซุกไซ้
ใบหน้าเล็กๆ แย้มยิม้ เบิกบานใจไร้ใดเทียม
เงาร่างบุรุษที่ถูกลืมทิ้งไว้ด้านข้างมองดูด้วยความคับอกคับใจ
เหลือประมาณ
เขาไม่อยูท่ นี่ มี่ านานเท่าไรแล้ว โลกนีเ้ ปลีย่ นโฉมหน้าไปอย่างสมบูรณ์
แล้วหรือไร
ทีเ่ ขาจ�ำได้ แม้ระหว่างบุรษุ และสตรีจะไม่ถงึ ขัน้ ต้องแยกกันนัง่ เป็น
สองฝัง่ เวลากินข้าว แต่การจะมาพลอดรักกันต่อหน้าผูอ้ นื่ เยีย่ งนีจ้ ะเกินไป
หน่อยหรือไม่
"คือว่า..." เอ่อ...ลืมถามไปว่าชนรุ่นหลังผู้นี้มีชื่อว่ากระไร
ผลคือดวงตาบนใบหน้าภูเขาน�ำ้ แข็งของชนรุน่ หลังของเขาตวัดสายตา
มองมาทันที
'บรรพบุรุษ' หมดค�ำพูด
ประเดี๋ยวก่อน พฤติกรรมเทิดทูนภรรยาหรือคนในดวงใจไว้สูงสุด
จนลืมบรรพบุรษุ ไว้ดา้ นข้างพรรค์นเี้ ป็นการอกตัญญูอย่างใหญ่หลวง!
"ไม่วา่ อีกครูห่ นึง่ เขาจะพูดอะไร เจ้าก็ไม่ตอ้ งสนใจจนเกินไป" ไป่หลีจ่ งิ หง
ไม่สนใจว่าบรรพบุรษุ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าได้ยนิ ค�ำพูดนีแ้ ล้วตาจะเบิกโพลงขึน้ มา
ในพริบตา ยังคงปลอบโยนคูห่ มัน้ ของตนเองต่อ "ต่อให้มเี รือ่ งยุง่ ยากอะไร
จริงๆ พวกเราก็คอ่ ยดูและจัดการไป"
ดูและจัดการก็คอื ...ดูวา่ ถึงเวลานัน้ อยากท�ำอย่างไรก็จดั การตามนัน้
"ตกลง" โม่อี เ หริ น คิ ด แล้ ว ก็ พ ยั ก หน้ า สี ห น้ า ของนางนั บ ว่ า
หายกลัดกลุม้ อย่างแท้จริง
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ไป่หลีจ่ งิ หงเองก็มเี วลาให้เงยหน้าขึน้ มองไปยังบรรพบุรษุ ของตนเอง
ในทีส่ ดุ
ไป่หลี่อู๋เฉิน...
ไป่หลี่จิงหงนึกขึ้นได้แล้ว "ไป่หลี่อู๋เฉินที่บันทึกอยูบ่ นม้วนประวัติ
เกาะหุน มีกำ� ลังแข็งแกร่งทีส่ ดุ พลังยุทธ์สงู ทีส่ ดุ เคยประสบผ่านเหตุการณ์
จลาจลระหว่างมนุษย์และสัตว์ในดินแดนเทพยุทธ์?"
ไป่หลี่อู๋เฉินพยักหน้า ก่อนเอ่ยเสริมว่า "และก็เป็นผู้สร้างจี้กิเลนคู่"
"จุดประสงค์?" ไป่หลี่จิงหงถามสั้นๆ
"อะไรนะ"
"จุดประสงค์ทที่ า่ นสร้างจีก้ เิ ลนคู"่ โม่อเี หรินให้คำ� อธิบายอย่างใจดี
ไป่หลี่จิงหงไม่มีแก่ใจจะพูดจากับผู้ใดทั้งสิ้น ถึงจะเป็นบรรพบุรุษ
สายเลือดเดียวกันก็ตาม หากอีกฝ่ายจะฟังไม่เข้าใจก็เป็นเรือ่ งปกติ
"..." นี่ท�ำให้ไป่หลี่อู๋เฉินมีความรู้สึกเหมือนถูกชนรุ่นหลังของตนเอง
รังเกียจเดียดฉันท์ชนิดหนึง่
"พูด" ค�ำเรียบๆ ค�ำเดียวนี้ ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินกลับฟังออกถึงแววเร่งเร้าและ...
เดียดฉันท์
เดียดฉันท์?
น่าล้มโต๊ะนัก!
มีใครที่ใดปฏิบัติกับบรรพบุรุษของตนเองเยี่ยงนี้บ้าง!
...ช่างเถอะ เป็นบรรพบุรษุ พึงต้องไม่ถอื สาต่อชนรุน่ หลัง อย่าเพิง่ ไป
คิดเล็กคิดน้อยในเรือ่ งนี้
"พวกเจ้าเข้ามาในจีก้ เิ ลนคูไ่ ด้ นัน่ ก็แสดงว่า..." เขามองไปยังโม่อเี หริน
"เจ้าเป็นคนตระกูลเฟิง่ มิหน�ำซ�ำ้ ยังเป็นสายตรงเสียด้วย"
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"ใช่แล้ว" โม่อีเหรินพยักหน้า
"ชื่อของพวกเจ้า?"
"ไป่หลี่จิงหง โม่อีเหริน" โม่อีเหรินตอบ
ไป่หลี่จิงหงยังคงรักษาความเงียบขรึมประดุจภูเขาน�้ำแข็งไว้
"โม่? มิได้แซ่เฟิ่ง?" บรรพบุรุษงงงันไปชั่วครู่
"ข้าไม่ได้เติบโตในตระกูลเฟิง่ ท่านตาข้าแซ่เฟิง่ หากแต่เขาได้เปลีย่ น
มาใช้แซ่โม่ ข้าจึงใช้แซ่โม่ตามเขา" โม่อเี หรินแถลงไข
"เช่นนัน้ ตระกูลเฟิง่ ...หลังจากเฟิง่ อู๋ชี มีประมุขเฟิง่ คนใหม่ปรากฏตัว
แล้วหรือไม่" ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินเอ่ยถามอย่างลังเลอยูบ่ า้ ง
"เฟิง่ อู๋ชี ประมุขเฟิง่ รุ่นทีเ่ ก้าของตระกูลเฟิง่ ข้าเป็นประมุขหวงรุ่นทีส่ บิ "
หรือว่าบรรพบุรษุ ท่านนีจ้ ะอยูร่ ่วมยุคสมัยเดียวกับประมุขเฟิง่ รุน่ ก่อน!
เดิมทีไป่หลี่อู๋เฉินเพียงแต่คิดจะถือโอกาสถามถึงคนในเวลานั้น
กลับคิดไม่ถึงว่าค�ำตอบที่ได้จะท�ำให้เขาอึ้งงันไปอีกหลายตลบ
"เจ้า...เจ้าคือประมุขรุ่นที่สิบของตระกูลเฟิ่ง มิหน�ำซ�้ำยังเป็น...
ประมุขหวง?!"
ประมุขเฟิ่งแต่ละรุ่นไม่เคยมีสตรีมาก่อน นางเป็นคนแรก ซ�้ำยัง
อายุน้อยถึงเพียงนี้!
ไป่ ห ลี่ อู๋เ ฉิ น มองไปยั ง ไป่ห ลี่ จิ ง หง นี่ ช นรุ่นหลั ง ของเขาถึ ง กั บ
หลอกพาประมุขหวงกลับมาเป็นภรรยา?
ประเสริฐยิ่งๆ แม้อุปนิสัยของชนรุ่นหลังจะไม่ชวนให้คนนึกชอบ
เสียเท่าไร แต่ตามีแววสมกับเป็นชนรุ่นหลังของเขาจริงๆ
"ผู้มีอาวุโส ท่านรู้จักประมุขเฟิง่ รุ่นก่อนหรือ" โม่อีเหรินถามด้วย
ความสงสัยใคร่รู้
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"รู้จัก พวกเราเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกัน ข้าเคยตั้งปฏิญญา
สาบานว่าจะปกป้องเขา แต่น่าเสียดาย..." เรือ่ งในอดีตผ่านพ้นไปแล้ว เขา
ขอไม่กล่าวถึง "จีก้ เิ ลนคูน่ อี้ นั ทีจ่ ริงนับได้วา่ เป็นพวกข้าสองคนร่วมกันหลอม
ขึน้ มา"
ขณะลงอาคมปิดผนึกได้ใช้เลือดของทั้งสองเป็นตัวชักน�ำ
การจะเปิดผนึกจ�ำต้องใช้เลือดของคนทีม่ สี ายเลือดเดียวกับคนทัง้ สอง
ถึงจะเปิดได้
ในจ�ำนวนนีส้ ายเลือดของตระกูลไป่หลีย่ งั นับว่าไม่ยาก ไม่จำ� เป็นต้อง
สืบสายมาโดยตรง แค่เป็นญาติทมี่ คี วามสัมพันธ์ทางสายเลือดกันก็เป็นอัน
ใช้ได้
หากแต่สายเลือดทางฝัง่ ตระกูลเฟิง่ เนือ่ งจากเฟิง่ อู๋ชเี ป็นประมุขเฟิง่
จึงกลายเป็นว่าท�ำให้ผทู้ เี่ ปิดผนึกจ�ำเป็นต้องตรงตามเงือ่ นไขสองประการ
หนึ่งคือเป็นญาติสายเลือดเดียวกับเฟิ่งอู๋ชี
แม้เฟิง่ อู๋ชจี ะไม่ได้แต่งงาน ทว่าเฟิง่ อู๋ชมี ญ
ี าติพนี่ อ้ ง ชนรุน่ หลังของ
ญาติพนี่ อ้ งก็ใช้ได้
สองคือเลือดของชนรุ่นหลังผู้นี้จ�ำต้องจุดให้เสาหงส์สว่างขึ้นได้
ในจุดนี้นอกจากประมุขเฟิ่งรุ่นต่อๆ มาแล้ว ประมุขเผ่าก็ได้เช่นกัน
เพียงแต่เรื่องที่ไป่หลี่อเู๋ ฉินคิดไม่ถึงคือผู้ที่เปิดผนึกจะถึงกับเป็น
ประมุขหวง
เนื่องจากประมุขหวงพบได้น้อยเกินไป จึงไม่เคยได้ยินว่ามีใน
ประวัติศาสตร์ของตระกูลเฟิ่งโดยสิ้นเชิง ไป่หลี่อู๋เฉินจึงมองนางนานขึ้น
หลายอึดใจ
"ข้ากับอู๋ชผี นึกของจ�ำนวนหนึง่ ไว้ในนี้ เก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังผูม้ วี าสนา"
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"จีค้ ู่ ประมุขเกาะหุนทุกรุน่ มีกนั คนละคู่ ล้วนแต่ทำ� ขึน้ เอง มิหน�ำซ�ำ้ ยัง
ไม่เคยเล่าต่อกันมาด้วยว่าต้องใช้เลือดเปิดผนึกหรืออะไร" หาได้ยาก
ทีไ่ ป่หลีจ่ งิ หงจะพูดยาวเหยียดถึงเพียงนีก้ บั ผูอ้ นื่
"ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งประมุขเกาะหุนทุกรุ่นล้วนต้องท�ำจีก้ เิ ลนคูข่ นึ้ มาเอง
คูห่ นึง่ ก่อนจะท�ำจ�ำต้องเลือกหินหุนไว้กอ่ นก้อนหนึง่ จากนัน้ น�ำไปวางไว้
กลางเปลวไฟด้วยกันกับจีก้ เิ ลนตัวผูข้ องประมุขเกาะรุน่ ปัจจุบนั สีส่ บิ เก้าวัน
ให้หลังถึงค่อยหยิบออกมาเริม่ ท�ำเป็นจี้ นีก่ ค็ อื 'การสืบทอด' "
การสืบทอดสถานที่สถิตของไป่หลี่อู๋เฉิน
หินหุนคือสินแร่ธรรมชาติที่มีอยู่เฉพาะบนเกาะหุน
ตอนแรกทีไ่ ป่หลีอ่ เู๋ ฉินค้นพบมัน เคยศึกษาดูกบั เฟิง่ อู๋ชอี ยูเ่ ป็นนาน
ถึงได้พบว่ามันมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ เิ ศษยิง่ อยูอ่ ย่างหนึง่ คือแรงดูด
มันสามารถดึงดูดวัตถุที่มีคุณลักษณะแบบเดียวกับมันได้ภายใต้
สภาพทีถ่ กู เปลวไฟทัว่ ไปเผาไหม้
จากนั้นขณะท�ำจี้คู่ค่อยใช้วิชาหลอมขึ้นรูปอันเป็นวิชาพิเศษของ
ตระกูลไป่หลี่ นี่ก็คือสาเหตุที่ไป่หลี่อู๋เฉินสามารถย้ายไปอยู่ในจี้กิเลนคู่
ได้ทกุ รุน่
ส่วนสินแร่ธรรมชาตินี้ คนทั้งสองก็ร่วมกันตั้งชื่อว่า 'หินหุน'
"ถึงกับมีสนิ แร่ทพี่ เิ ศษถึงเพียงนีอ้ ยูด่ ว้ ย!" โม่อเี หรินฟังแล้วก็ตาลุกวาว
"จิงหง..."
"หากกลับไปเกาะหุน ข้าจะพาเจ้าไปดู" ไป่หลีจ่ งิ หงเข้าใจความหมาย
ของนางก่อนทีน่ างจะพูดจบเสียอีก
โม่อีเหรินยิ้มร่าขึ้นมาทันควัน "ขอบคุณ"
"ไม่ต้องขอบคุณ" เขากุมมือนาง
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"..." บรรพบุรุษที่ถูกฟ้าผ่าใส่อีกครั้งหมดค�ำพูดยิ่ง บอกจะเอา
ทรัพย์สมบัติพิเศษของตระกูลตนเองให้ผู้อื่นดูต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษ
เยีย่ งนี้ ไม่รสู้ กึ ตะขิดตะขวงใจแม้แต่นอ้ ยจริงๆ หรือ
ทว่าไป่หลีอ่ เู๋ ฉินเองก็มไิ ด้พดู อะไรให้มากความ จะอย่างไรโม่อเี หริน
ก็ เป็นว่ า ที่ ฮู ห ยิ น ประมุ ข เกาะ นั บ ว่ า เป็นคนกั น เองเช่ น กั น ทั้ ง ยั ง เป็น
ประมุขหวงด้วย การจะดูหนิ หุนสักหน่อยก็ไม่เป็นอะไร
ดังนัน้ เขาจึงกล่าวต่ออีกว่า "ส่วนเรือ่ งทีเ่ จ้าไม่เคยได้ยนิ เรือ่ งใช้เลือด
เปิดผนึก เป็นเพราะว่าข้าไม่ได้ทงิ้ 'ค�ำสัง่ เสีย' เช่นนีไ้ ว้"
นี่ย่อมเนื่องด้วยพิจารณาถึงความปลอดภัย
ด้วยเหตุนี้เริ่มแรกจี้กิเลนคู่จึงเป็น 'อุบายลับ' ของไป่หลี่อเู๋ ฉินกับ
เฟิ่งอู๋ชี
กลวิธหี ลอมขึน้ รูปพิเศษรวมกับสินแร่พเิ ศษ สะดวกต่อการซุกซ่อน
ความลับตัง้ เพียงไร!
จ� ำ ต้ อ งกล่ า วว่ า ส� ำ หรั บ เรื่ อ ง 'ประเพณี ' แต่ล ะตระกู ล ล้ ว นให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นบุตรหลานตระกูลไป่หลี่จึงได้ยืนหยัด
รักษากฎระเบียบ ท�ำจีค้ ขู่ นึ้ มา สืบทอดจีค้ ตู่ อ่ มาทุกรุน่ ทุกสมัย
ตระกูลไป่หลีบ่ นดินแดนแรกนภาท�ำอย่างไรไม่รู้ ทว่าเกาะหุนยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามประเพณีนอี้ ย่างเคร่งครัดจริงๆ
โม่อเี หรินนึกนับถือเสร็จก็หนั ไปหาไป่หลีจ่ งิ หงอย่างยุง่ ยากใจอยูเ่ ล็กน้อย
"ข้าเริม่ จะรูส้ กึ แล้วว่าเป็นเรือ่ งยุง่ ยากตามคาด"
"เช่นนั้นพวกเราก็ไม่ต้องฟัง" ไป่หลี่จิงหงโอบโม่อีเหรินเตรียมตัว
จะจากไป
"ประเดี๋ยวก่อน ในเมื่อมาแล้วก็ต้องฟังให้จบ" หากยังฟังไม่จบ
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พวกเขาไม่มีทางจากไปได้
"ท่านคิดว่าที่นี่สามารถขังพวกข้าได้หรือ"
"อย่างน้อยที่นี่ในตอนนี้ก็ยังอยู่ในการควบคุมของข้า" ไป่หลี่อเู๋ ฉิน
ยิม้ บางๆ
"เสี่ยวทุน" ไป่หลี่จิงหงส่งเสียงเรียกเพียงค�ำเดียว
"ทราบแล้ว" เสี่ยวทุนขานรับอย่างเริงรื่น ก่อนจะใช้ล�ำตัวม้วนรัด
คนทัง้ สองไว้และเตรียมตัวจะจากไป
"ประเดีย๋ วก่อน!" ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินรีบตะโกน "ข้าไม่ได้ทงิ้ ค�ำสัง่ เสียไว้เพราะ
มีสาเหตุ"
สองคนหนึ่งสัตว์ไม่น�ำพาค�ำพูดของอีกฝ่ายแต่อย่างใด
"ไป่หลีจ่ งิ หง ข้าเป็นบรรพบุรษุ ของเจ้า อย่างน้อยเจ้าก็ตอ้ งฟังค�ำสัง่ เสีย
ของบรรพบุรษุ ให้จบ!"
อากัปกิริยาของเสี่ยวทุนชะงักไป จากนั้นค่อยๆ วางคนทั้งสองลง
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินถึงค่อยโล่งใจ เมือ่ ครูเ่ ขาหวิดจะ...พ่นผรุสวาทออกมาแล้ว
ตาแก่อย่างเขาหลับลึกอยูท่ นี่ มี่ าไม่รนู้ านเพียงไร พอตืน่ ขึน้ มาก็สง่ ชนรุน่ หลัง
ที่ 'ไม่เหมือนใคร' ถึงเพียงนีม้ าให้เขา นีเ่ ป็นการทดสอบความแข็งแรงของ
หัวใจเขาชัดๆ!
เขาถูกหนุม่ สาวสองคนนีบ้ บี จนไม่เหลือภาพลักษณ์ทบี่ รรพบุรษุ ควรมี
แล้วจริงๆ
"พูด" ไป่หลี่จิงหงยังคงพูดค�ำเดิม
ไป่ห ลี่ อู ๋ เ ฉิ น มองชนรุ ่ น หลั ง ปราดหนึ่ ง อย่างอ่ อ นอกอ่ อ นใจ เขา
อยากถอนหายใจโดยแท้ ตอนแรกถูกมองข้าม ต่อมาถูกเดียดฉันท์
บรรพบุรุษกลายเป็นไร้ฐานะทางสังคมถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไร
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หรือว่าโลกจะเปลี่ยนไปมหาศาลถึงเพียงนั้นแล้วจริงๆ
"บอกข้ามาก่อนว่าบัดนี้ผ่านมาจากช่วงเวลาที่อ๋ชู ียังอยู่นานเท่าไร"
ในเมือ่ มีประมุขหวงรุน่ ทีส่ บิ แล้ว นัน่ ก็แสดงว่าเฟิง่ อู๋ชที มี่ ฐี านะเป็น
ประมุขเฟิง่ รุน่ ทีเ่ ก้าไม่อยูบ่ นโลกแล้ว
เฮอะ แค่อ๋ชู ีเสียที่ใด ข้าเองก็มิใช่...
"หลายพันปี"
"หลายพันปี?!"
ข้าหลับไปหลายพันปีเชียว?
รุ่นที่สิบกับรุ่นที่เก้าห่างกันตั้งหลายพันปี?!
นี่มัน...
หลังตระหนกตกใจได้ครูห่ นึง่ ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินก็ถอนหายใจ รูส้ กึ ว่าตนเอง
ต้องท�ำความเข้าใจเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมาสักหน่อยก่อน
"บอกให้ข้าฟังได้หรือไม่ว่าหลายพันปีมานี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง"
"ได้" หากจะพูดกันหลายเรื่อง มอบให้เป็นหน้าที่โม่อีเหรินแล้วกัน
โม่อเี หรินเล่าเหตุการณ์ใหญ่ๆ ทีเ่ คยเกิดขึน้ บนดินแดนเทพยุทธ์เล็กน้อย
ก่อนเล่าถึงดินแดนแรกนภาอันเป็นสถานทีท่ พี่ วกตนอยูใ่ นปัจจุบนั
ไป่หลี่อู๋เฉินฟังจบก็ท�ำสีหน้าตรึกตรอง
"คิดไม่ถงึ ว่าจะผ่านมานานถึงเพียงนีแ้ ล้ว ดินแดนเทพยุทธ์ ดินแดน
แรกนภา ตระกูลไป่หลี.่ .." ความเชือ่ มโยงระหว่างกันนีเ้ ขาพอจะเข้าใจได้เลาๆ
แล้ว
ดูจากช่วงเวลาก่อนหลัง เริ่มแรกแต่ละตระกูลได้แยกกันเร้นกาย
เพือ่ ให้อยูร่ อด
หลังจากนั้นไม่รู้ผ่านไปนานเพียงไร โลกผ่านการเปลี่ยนแปลงไป
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ไม่รเู้ ท่าไร ตระกูลไป่หลีก่ บั ตระกูลเฟิง่ ก็ได้กา้ วออกมาบนดินแดนเทพยุทธ์
พบพานกัน ไปมาหาสูก่ นั อีกครัง้
อาจจะในเวลาเดียวกันนีเ้ องแต่ละตระกูลบนดินแดนแรกนภาก็ตา่ งเริม่
ปรากฏตัวขึน้ มาดุจเดียวกัน ก่อนจะเข้ายึดครองอาณาเขต
หลังจากเหตุการณ์ทรยศเมื่อหลายพันปีก่อนบนดินแดนเทพยุทธ์
ไม่เพียงท�ำให้ตระกูลเฟิง่ เสียหายอย่างหนัก ยังท�ำให้ตระกูลไป่หลีเ่ สียหายหนัก
ไม่ตา่ งกัน ท�ำให้ทงั้ สองตระกูลจ�ำต้องหลีกเร้นจากผูค้ นอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ สืบทอด
ตระกูล
จวบจนหลายพันปีให้หลังตระกูลไป่หลีแ่ ห่งเกาะหุนและตระกูลเฟิง่
ทยอยกันปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่ง ถึงขนาดยังมีประมุขหวงรุ่นที่สิบอย่าง
โม่อเี หรินปรากฏตัวขึน้ ด้วย โอกาสสัมพันธ์ประจวบเหมาะ หาตัวการส�ำคัญ
ในเหตุการณ์ทรยศเมื่อหลายพันปีก่อนออกมาได้ ขณะเดียวกันวิกฤต
บนดินแดนก็ได้รบั การคลีค่ ลายอีกครัง้
ต่ อ จากนั้ น มาถึ ง ดิ น แดนแรกนภา ได้ ยิ น ว่ า ชนรุ ่ น หลั ง ของตน
ดื่มหยาดน�้ำตาเทพยุทธ์ลงไป ทั้งเงาร่างของไป่หลี่อู๋เฉินก็มีเพลิงโทสะ
ลุกโชนแผ่ออกมา
"ตระกูลไป่หลี่ดินแดนแรกนภารังแกคนหนักเกินไปแล้ว!"
"ผูม้ อี าวุโส ไม่ตอ้ งโมโหจนเกินไป ต่อให้โมโห ท่านก็ไร้หนทางจะทวง
ความยุตธิ รรมคืนให้จงิ หงด้วยตนเองได้" โม่อเี หรินกล่าวเสียงอ่อน
"..." ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินรูส้ กึ จุกอกขึน้ มาในทันใด เขามองไปยังโม่อเี หรินด้วย
สายตาวาวโรจน์ นี่จะต้องตอกย�้ำถึงความจริงที่ว่าตอนนี้เขาเป็นเพียง
ดวงวิญญาณที่ฝืนรักษาตัวรอดได้ แต่ปราศจากซึ่งก�ำลังต่อสู้ใดๆ ให้ได้
เชียวหรือ
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"การตระหนักชัดถึงความจริงจะมีประโยชน์ตอ่ เรือ่ งทีจ่ ะท�ำในยามนี้
มากกว่า" มองสายตาที่ใกล้เคียงกับค�ำว่า 'เจ็บใจ' ของบรรพบุรุษเข้าใจ
โม่อเี หรินจึงกล่าวด้วยรอยยิม้ ตาหยี
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินถูกท�ำร้ายจิตใจเข้าอีกแล้ว จึงเปลีย่ นเป้าหมายทันควัน
มาพินจิ มองไป่หลีจ่ งิ หงขึน้ ลง แล้วก็ให้ประหลาดใจอยูบ่ า้ ง
"หยาดน�้ำตาเทพยุทธ์...ดูคล้ายจะมิได้สร้างความเสียหายใดๆ ต่อ
ร่างกายของเจ้า หรือว่า...มียาแก้แล้ว!"
หากตอนแรกมิใช่เพราะพิษเจ้ากรรมสองชนิดที่ไร้ทางแก้อย่าง
หยาดน�้ำตาเทพยุทธ์รวมถึงพิษงูด�ำมังกร เขาก็คงมีแรงเหลือให้ช่วย
ตระกูลเฟิง่ คงไม่ตอ้ งมองดูเฟิง่ อู๋ชยี นื หยัดต่อสูอ้ ย่างเดียวดายจนต้องปิดผนึก
ตระกูลเฟิง่ อีกครัง้ โดยทีท่ ำ� อะไรไม่ได้
ตระกูลเฟิ่งกับเกาะหุนล้วนจ่ายค่าตอบแทนให้กับการถูกทรยศ
ในตอนแรกอย่างน่าสังเวช
สิง่ เดียวทีป่ ลอบประโลมใจคือท้ายทีส่ ดุ คนผูน้ นั้ ก็ไม่มชี วี ติ รอด แม้จะ
ปล่อยให้เขาไปเกิดใหม่สำ� เร็จ แต่สดุ ท้ายยังคงตายด้วยน�ำ้ มือของประมุขหวง
และชนรุน่ หลังของตนเอง
พอคิดถึงตรงนี้ บนร่างไป่หลีอ่ เู๋ ฉินก็แผ่กลิน่ อายกลุม่ หนึง่ ออกมาทันที
คล้ายกับว่าความอัดอัน้ คับแค้นใจถูกขจัดออกไปบางส่วน ดวงวิญญาณจึง
ผ่องใสขึน้
ไป่หลี่อู๋เฉินย่อมจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เช่นกัน จึงอดจะ
ยิม้ บางๆ และนึกถึงคนผูน้ นั้ ทีเ่ คยปกป้องขึน้ มาไม่ได้ "ประมุขเฟิง่ รุน่ ก่อน...
จากไปโดยสิน้ เชิงแล้วหรือ"
เวลาหลายพันปี ถึงดวงวิญญาณของเฟิง่ อู๋ชจี ะแข็งแรงเพียงไร ก็ทน

อิ๋ น เชี ย นอวี่

การกัดกร่อนไม่ไหวกระมัง...
เมื่อมองเห็นแววร�ำลึกถึงและโศกาอาดูรในใบหน้าของไป่หลี่อู๋เฉิน
โม่อีเหรินก็พลันนึกถึง...
"จิงหงๆ ท่านเคยบอกว่าตระกูลไป่หลี่เป็นผู้พิทักษ์ของตระกูลเฟิ่ง"
"ใช่"
"แต่ในระหว่างศึกใหญ่เมือ่ หลายพันปีกอ่ น ประมุขเฟิง่ ของตระกูลเฟิง่
ได้ยกเลิกภารกิจพิทกั ษ์รกั ษาของตระกูลไป่หลีไ่ ปแล้ว"
"ใช่"
"แต่ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าขานว่าสาเหตุที่ตระกูลไป่หลี่พิทักษ์รักษา
ตระกูลเฟิ่งเป็นเพราะว่า...เอ่อ...ประมุขตระกูลไป่หลี่ในเวลานั้นชมชอบ
ประมุขเฟิง่ จึงได้อาสาพิทกั ษ์คนทีร่ กั ..." ประโยคสุดท้ายเป็นการเติมเข้าไป
อย่างนัน้ เอง
"...อืม" มีคำ� กล่าวท�ำนองนีอ้ ยู่จริง...หากแต่มปี ระโยคสุดท้ายด้วยหรือ
"เช่นนั้น..." สายตาที่มีแต่ความสงสัยถูกตวัดไปที่ไป่หลี่อู๋เฉิน
ประมุขตระกูลในเวลานั้น ไป่หลี่อู๋เฉิน
ประมุขเฟิ่งในเวลานั้น เฟิ่งอู๋ชี
ประมุขตระกูลชมชอบประมุขเฟิ่ง...
ภายใต้สายตา 'ใช่ทา่ นกระมัง' ของโม่อเี หริน ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินเข้าใจในทีส่ ดุ ว่า
นางก�ำลังพูดเรือ่ งอะไร จึงเกิดอาการวิงเวียนขึน้ มาทันที
"ไม่-ใช่-อย่าง-นั้น"
แม้จะเป็นเพียงดวงวิญญาณ ก็ยังขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเป็น
"ข้าเข้าใจ คงจะเล่าขานกันมาผิดๆ" โม่อีเหรินพยักหน้าเอ่ย
สีหน้าทีย่ มิ้ แฉ่ง บนใบหน้าเขียนไว้วา่ 'ข้าเข้าใจ ท่านไม่ตอ้ งอธิบายอะไร
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ข้าเข้าใจ' นัน้ ไม่รเู้ พราะเหตุใดไป่หลีอ่ เู๋ ฉินยิง่ เห็นยิง่ มีนำ�้ โห!
ทว่านางอุตส่าห์หาเหตุผลดีๆ ให้เขาแล้ว เขายังจะอธิบายอะไรได้
ไป่หลี่อู๋เฉินอึดอัดคับข้องใจขึ้นมาอีกครั้ง
"ผูม้ อี าวุโส ท่านวางใจได้ ข้ากับจิงหงไม่เข้าใจผิดแน่ เวลาผ่านไปนาน
ปานนี้ ทุกคนเล่าต่อๆ กันมาอย่างผิดๆ ยิง่ เล่ายิง่ เพีย้ น จนกระทัง่ ไม่ตรงกับ
ความเป็นจริงโดยสิน้ เชิงก็ยงั มี" โม่อเี หรินปลอบใจเขาว่าไม่ตอ้ งถือสา นาง
เพียงแต่ 'ซุบซิบนินทา' เล็กน้อยเท่านัน้
"..." นี่นับว่าได้รับค�ำปลอบใจแล้ว...
หากแต่ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินไม่รสู้ กึ ว่าได้รบั การปลอบใจแม้แต่นอ้ ย ท�ำอย่างไรดี
"ค�ำสั่งเสีย" เสียงเย็นๆ ของไป่หลี่จิงหงเอ่ยเตือน
"..."
เวลานีไ้ ป่หลีอ่ เู๋ ฉินนึกดีใจยิง่ ทีต่ นเองเป็นแค่ดวงวิญญาณ ไม่จำ� เป็น
ต้องหายใจ มิเช่นนัน้ ถูก...ชนรุน่ หลังกับว่าทีภ่ รรยาของชนรุน่ หลังคูน่ ที้ ำ� ให้
แน่นหน้าอกรอบแล้วรอบเล่า เขาคงไม่ตอ้ งหายใจแล้วตรงขึน้ สวรรค์ได้จริงๆ!
เพือ่ เลีย่ งไม่ให้แม้แต่ดวงวิญญาณของตนเองยังถูก 'ท�ำให้โมโหตาย'
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินจึงวางความถือสาในใจตนเองลง ก่อนจะพูดเรือ่ งเป็นการเป็นงาน
"พวกเจ้ามองลงไปสิ"
ไป่หลี่อู๋เฉินโบกแขนเสื้อ เมฆหมอกขาวโพลนที่ใต้เท้าพวกเขา
ก็กระจายตัวออกอย่างช้าๆ
"นี่คือ..."
หลังเมฆหมอกกระจายตัวไป ทีด่ า้ นล่างก็เห็นเป็น 'แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ
สามมิต'ิ แม้จะไม่ได้มเี ครือ่ งหมายบอกชือ่ เมือง แต่ภมู ปิ ระเทศตามธรรมชาติ
เช่น เทือกเขา แม่นำ�้ ผืนดินกลับมีสณ
ั ฐานชัดเจน
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ภูมิประเทศต่างๆ ไม่เพียงชัดแจ้ง แต่ยังละเอียดมากด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาที่นูนขึ้นมา แม่น�้ำที่คดเคี้ยว หรือภูเขาไฟ
ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ...เป็นต้น ไม่มอี ย่างใดทีไ่ ม่เหมือนจริง
โม่อีเหรินเห็นแล้วยังอดไม่ไหวต้องถอนหายใจด้วยความชื่นชม
แผนที่ที่ละเอียดถี่ถ้วนปานนี้ ต่อให้ใช้วิทยาการขั้นสูงท�ำออกมา
ในยุคสมัยที่นางอยู่เมื่อชาติก่อนก็คงได้ผลลัพธ์ไม่เกินนี้
แม้โลกแห่งการฝึกบ�ำเพ็ญจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่กย็ งิ่ ใหญ่มาก
ตามคาด!
แผนทีส่ ว่ นนีก้ ว้างใหญ่มาก แต่เมือ่ สายตาเลือ่ นไปถึงริมขอบ กลับ
พบว่าเส้นแบ่งเขตค่อนข้างพร่ามัว เห็นได้ไม่ชดั เจน และก็มองไม่คอ่ ยออกว่า
นอกเส้นแบ่งเขตเป็นทะเลหรือท้องฟ้ากันแน่
ริมขอบของทั้งแผนที่เหมือนกับถูกอะไรปกคลุมอยู่
ทว่าแผนที่นี้กลับดูคุ้นตาอยู่เล็กๆ แต่ก็มีกว่าค่อนที่ไม่คุ้นตานัก
โม่อีเหรินเคยซื้อแผนที่มาดู จึงย่อมจะเคยเห็นแผนผังของดินแดน
แรกนภา มันเหมือนกับส่วนหนึง่ บนแผนทีน่ มี้ าก
ทว่าส่วนที่ไม่เหมือนก็เป็นอัตราส่วนไม่น้อย
แล้วไหนจะมีส่วนเล็กๆ ที่ดูเหมือน...ดินแดนเทพยุทธ์
โม่อีเหรินเงยหน้าขึ้นมองบรรพบุรุษตระกูลไป่หลี่ด้วยความข้องใจ
"นี่คือ?"
"แผนที่นี้อันที่จริงเป็นของที่อู๋ชีมอบให้ข้า เห็นบอกว่าเป็นแผนที่
ภูมปิ ระเทศดินแดนในสมัยบรรพกาลซึง่ ตกทอดมาตัง้ แต่เวลานัน้ "
ส่วนจะเป็นของจริงหรือไม่ ไป่หลี่อู๋เฉินเองก็ไม่อาจรับรองได้
เพียงแต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้ประมุขของตระกูลเฟิง่ เก็บรักษาไว้ ตกทอดต่อมา
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ไม่รเู้ ป็นเวลานานเท่าไรแล้ว แต่ยงั คงรักษาไว้ในสภาพสมบูรณ์ดี ก็เห็นได้วา่
ต้องมีความเป็นมาไม่ธรรมดา
"ของของประมุขเฟิง่ เพราะเหตุใดถึงมอบให้ทา่ น" โม่อเี หรินแปลกใจ
อยูเ่ ล็กน้อย
"เพราะว่านี่เป็นวิธีรักษามันไว้ที่ดีที่เหมาะสมที่สุดที่พวกข้าสองคน
จะคิดออก"
นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขากับเฟิ่งอู๋ชีได้พบกัน
หลายพันปีก่อน
ดินแดนเทพยุทธ์ผา่ นศึกใหญ่ระหว่างมนุษย์และสัตว์วเิ ศษ เพิง่ จะ
สงบได้ไม่กปี่ ี กลับมีศกึ ใหญ่อกี ศึกปะทุขนึ้ บนโลกมนุษย์
ตระกู ล เฟิง่ ตระกู ล ไป่ห ลี่ และชาวดิ น แดนคนอื่ น ๆ ต่างได้ รั บ
ความเสียหายย่อยยับ
โดยเฉพาะตระกู ล เฟิ่งกั บ ตระกู ล ไป่ หลี่ ทั้ ง สองตระกู ล ได้ รั บ
ความเสียหายหนักหนาที่สุด
ซ�้ำตระกูลเฟิง่ ยังประสบกับเหตุการณ์คนในทรยศ ศัตรูนอกโจมตี
ตระกูลไป่หลี่ที่เป็นผู้พิทักษ์จึงบาดเจ็บล้มตายกันเป็นเบือดุจเดียวกัน
เนือ่ งจากให้การปกปักคุม้ ครองเผ่าตระกูลสายประมุขเฟิง่
เพื่ อ ไม่ป ล่ อ ยให้ ต ระกู ล เฟิ่งแตกแยกล่ ม สลายต่ อ ไป และเพื่ อ
ยุติสงครามให้เร็วที่สุด เฟิ่งอู๋ชีผู้เป็นประมุขเฟิ่งในเวลานั้นได้ตัดสินใจ
ใช้การสังหารยุติการเข่นฆ่า
เมื่ อ จ� ำ นวนคนตระกู ล เฟิ่งเหลื อ เพี ย งไม่ถึ ง หนึ่ ง ในสิ บ ของเดิ ม
ตระกูลเฟิง่ ก็นบั ว่ามีความมัน่ คงปลอดภัยในทีส่ ดุ ขณะเดียวกันก็ได้ประหาร
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คนทรยศทิง้ ทัง้ หมด
ตระกูลเฟิง่ ที่เป็นเช่นนี้แม้จะสมัครสมานสามัคคีกันอย่างยิ่งยวด
แต่ก็ทนรับสงครามอีกครั้งหนึ่งไม่ไหว
มิหน�ำซ�้ำยังมีเรื่องอาการบาดเจ็บบนตัวเขา...
'อู๋ชี ท่านคิดจะท�ำอย่างไร' ไป่หลี่อู๋เฉินถาม
'ปิดผนึกตระกูลเฟิ่ง หลีกเร้นจากผู้คน' นี่เป็นทางหนีทีไล่สุดท้าย
ที่เฟิ่งอู๋ชีเคยคิดไว้ขณะรู้ว่าในตระกูลมีคนทรยศ
'หลีกเร้นจากผูค้ นอย่างนัน้ หรือ' ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินเองก็คดิ ตามได้แล้วเช่นกัน
เวลานี้การหลีกเร้นไปเป็นวิธีการผดุงตระกูลเฟิ่งให้รอดปลอดภัย
ที่ดีที่สุดจริงๆ
'เช่นนั้นพวกเราไปอยู่ที่เกาะหุนด้วยกันเถิด' ไป่หลี่อู๋เฉินเสนอ
เกาะหุนเป็นสถานทีเ่ ร้นกายของตระกูลไป่หลี่ และก็เป็นสถานทีพ่ ำ� นัก
ในปัจจุบนั ของตระกูลไป่หลีเ่ ช่นกัน อยูห่ า่ งจากตัวดินแดนเทพยุทธ์พอสมควร
มีมหาสมุทรเป็นปราการตามธรรมชาติ เป็นสถานทีท่ ปี่ อ้ งกันได้งา่ ย รุกราน
ได้ยาก ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเป็นสถานทีห่ ลีกเร้นจากผูค้ นทีด่ ที สี่ ดุ
'ไม่ นั่นเป็นสถานที่ของตระกูลไป่หลี่'
'เมื่อตระกูลไป่หลี่อยู่ที่ใด ที่นั่นก็เป็นของตระกูลเฟิ่งเฉกเดียวกัน'
ไป่หลี่อู๋เฉินไม่รับค�ำปฏิเสธ
เฟิง่ อู๋ชยี ม้ิ น้อยๆ แต่กลับส่ายศีรษะ 'บัดนีไ้ ม่วา่ เป็นตระกูลไป่หลีห่ รือ
ตระกูลเฟิง่ ก็ลว้ นต้องหัดยืนด้วยล�ำแข้งของตนเอง'
ถ้อยค�ำประโยคหนึ่งนี้กล่าวผ่านๆ แต่ก็น่าขัน
ตระกูลเฟิง่ ตระกูลไป่หลี่ สองตระกูลใหญ่ทแี่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ บนดินแดน
เทพยุทธ์ บัดนีเ้ พิง่ จะต้องหัดยืนด้วยล�ำแข้งของตนเอง?
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ทว่าหากมิใช่เคยประสบกับความทารุณและความไร้ปรานีของสงคราม
อีกทั้งความปวดร้าวใจและการหลั่งเลือดจากการถูกทรยศ เฟิ่งอู๋ชีก็คงจะ
รูส้ กึ ว่าถ้อยค�ำประโยคนีน้ า่ ขันยิง่ เช่นกัน!
'หลีกเร้นจากผู้คนก็เพื่อการอยู่รอด เพื่อรักษาก�ำลังไว้ และก็เพื่อ
หยุดพักและจัดระเบียบใหม่' ให้เวลาและช่องว่างส�ำหรับรักษาแผลและ
ปรับสภาพจิตใจแก่เหล่าคนในตระกูลทีอ่ อ่ นล้าทัง้ กายและใจ
ไป่หลี่อู๋เฉินเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า 'ข้าเข้าใจความหมาย
ของท่านแล้ว'
'ยังไม่หมด...' บนมือเฟิง่ อู๋ชพี ลันปรากฏเปลวไฟสีทอง มันค่อยๆ วาด
เป็นเครือ่ งหมายแปลกประหลาด
รัศมีแสงเปลวไฟสีทองปกคลุมคนทั้งสองอย่างช้าๆ
'นับแต่บดั นี้ ตระกูลไป่หลีแ่ ห่งเกาะหุนจะไม่ใช่ผอู้ ารักขาตระกูลเฟิง่
อีกต่อไป'
วาจาเพิง่ จะเปล่งออกมาเสร็จสิน้ รัศมีแสงสีทองก็แผ่กระจายทันที!
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินไม่ได้รสู้ กึ ไม่สบายแต่อย่างใด เพียงรูส้ กึ ได้วา่ ผนึกบนหัวใจ
คล้ายจะถูกเปิดออกแล้วสลายหายไป
ครั้นได้สติกลับมาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
'อู๋ชี!'
'อู๋เฉิน ท�ำเช่นนี้เป็นการดีต่อทั้งตระกูลท่านและข้า'
ถึงแม้ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินจะไม่เห็นด้วย แต่กลับมิได้เปล่งถ้อยค�ำคัดค้านอะไร
อีก
'ต่อให้ไม่มคี ำ� สาบานผูกมัด ตระกูลไป่หลีแ่ ห่งเกาะหุนก็ยงั จะปกป้อง
ประมุขแห่งตระกูลเฟิง่ ไปชัว่ นิรนั ดร์ พร้อมทัง้ จะปกป้องตระกูลเฟิง่ ในยาม
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จ�ำเป็น'
ไม่ว่าเป็นเฟิ่งอู๋ชีในยามนี้หรือประมุขเฟิ่งในภายภาคหน้า วาจานี้
สืบทอดไปทุกรุ่นทุกสมัยโดยเริ่มมาจากเขา
'อูเ๋ ฉิน ขอบคุณท่านมาก' พอกระจ่างในน�ำ้ ใจของเขาว่านัน่ มิใช่คำ� สาบาน
แต่เป็นคุณธรรมน�ำ้ มิตรอันมีตอ่ มิตรสหาย เฟิง่ อู๋ชกี ม็ ไิ ด้คดั ค้านอีก
คนทั้งสองสบตายิ้มให้กัน
'แค่กๆ' ยามนีเ้ องเฟิง่ อู๋ชพี ลันไอขึน้ มาเบาๆ โลหิตเจือสีดำ� ซึมออกมา
ตรงมุมปากอย่างช้าๆ ใบหน้างามสง่าของเฟิง่ อู๋ชเี ริม่ ซีด หว่างคิว้ ขมวดมุน่
'อู๋ชี' ไป่หลี่อู๋เฉินประคองเขาไว้ สีหน้าเป็นกังวลยิ่ง
'ไม่เป็นไร ข้ายังไหว' เฟิ่งอู๋ชียกมือเช็ดคราบเลือด
'ท่านยังไม่ได้รับการแก้พิษ จะไม่เป็นไรได้อย่างไร!' ไป่หลี่อู๋เฉิน
ฉุนเฉียวน้อยๆ
หยาดน�้ำตาเทพยุทธ์ที่สมควรตาย! งูด�ำมังกรที่สมควรตาย!
'ข้ายังทนไหว' เฟิง่ อู๋ชีย้ิมบางๆ เขาย่อมจะรู้สภาพของตนเอง แต่
ก่อนพิษจะก�ำเริบอย่างแท้จริงเขายังมีเวลาให้จดั การเรือ่ งอืน่ ๆ จนเรียบร้อย
'แต่ว่าพิษนี้...' ไป่หลี่อู๋เฉินคิดว่าเรื่องแก้พิษส�ำคัญที่สุด
เฟิง่ อู๋ชีตัดบทเขาอย่างสง่างาม 'อย่าเอาแต่สนใจข้า บาดแผล
บนตัวท่านก็ยังไม่หายดี'
ไป่หลี่อู๋เฉินปิดปากลงแทบจะทันที
หากจะกล่าวถึงสภาพร่างกายของคนทัง้ สอง นัน่ ก็มเี พียงประโยคเดียว
ทีบ่ รรยายได้...ห้าสิบก้าวอย่าหัวเราะเยาะร้อยก้าว*
* ส�ำนวนเดิมคือ 'ห้าสิบก้าวหัวเราะเยาะร้อยก้าว' มาจากคัมภีรเ์ มิง่ จือ่ (เม่งจือ๊ ) กล่าวถึงทหารทีว่ งิ่ หนีขา้ ศึกว่า
คนที่วิ่งหนีห้าสิบก้าว แต่กลับหัวเราะคนที่วิ่งหนีร้อยก้าวว่าขี้ขลาด แท้จริงแล้วต่างก็ท�ำความผิดเหมือนกัน
เพียงหนักเบาไม่เท่ากันเท่านัน้
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หากกล่าวว่าพิษในตัวเฟิง่ อู๋ชเี ป็นงานตึงมือ บาดแผลบนตัวไป่หลีอ่ เู๋ ฉิน
ก็ซอ้ นทับกันบาดแผลแล้วบาดแผลเล่า ไม่ได้ดไี ปกว่ากัน
พลังยุทธ์สงู ส่งเพียงไรก็ยงั ทนการเคีย่ วกร�ำจากการถูกพิษและได้รบั
บาดเจ็บสาหัส แต่กลับไม่รกั ษาไม่พกั ฟืน้ ไม่ไหว!
เมื่อคิดถึงตรงนี้ ไป่หลี่อู๋เฉินกลับฉีกยิ้มกว้าง
'หลังจัดการงานทางเกาะหุนเรียบร้อย ข้าจะมาหาท่านแล้วกัน' ต่อให้
ท้ายทีส่ ดุ แก้พษิ ไม่ได้ รักษาแผลไม่หายจริงๆ พวกเขาสองคนก็ยงั สามารถ
อยูเ่ ป็นเพือ่ นกันและกันได้
อย่างน้อยจนกระทัง่ เสีย้ วเวลาก่อนจะหลับตาลง พวกเขาจะไม่เหงา
เฟิ่งอู๋ชีเองก็ยิ้มแล้ว 'ข้าเข้าใจความหมายของท่าน หากแต่ไม่ได้'
'เพราะอะไร' ไป่หลี่อู๋เฉินถลึงตาใส่
'หลังปิดผนึกตระกูลเฟิง่ อยากเปิดครอบพลังออกอีกครัง้ ต้องผ่านไป
อย่างน้อยร้อยปี ส่วนข้าก็ยงั มีงานจ�ำนวนหนึง่ ทีต่ อ้ งจัดการ'
หากเขาไม่อาจมีชีวิตอยู่รอดจนได้เห็นประมุขตระกูลเฟิ่งรุ่นที่สิบ
อย่างน้อยก็ต้องรักษาสิ่งที่เขาเหลือทิ้งไว้ให้ดีเพื่อมอบให้ประมุขเฟิ่ง
รุน่ ถัดไป
'แต่ข้าช่วยท่านได้' ไป่หลี่อู๋เฉินไม่วางใจ
หยาดน�้ ำ ตาเทพยุ ท ธ์ . ..ไม่มี ย าแก้ เฟิ่งอู๋ ชี จ ะอ่ อ นแอลงเรื่ อ ยๆ
ทุกข์ทรมานขึน้ เรือ่ ยๆ และตามความเข้าใจทีเ่ ขามีตอ่ เฟิง่ อู๋ชี หากถึงเวลาที่
ไร้หนทางเยียวยาจริงๆ เฟิง่ อู๋ชไี ม่มที างรัง้ ใครไว้ขา้ งกายแน่
เฟิง่ อู๋ชยี งั คงส่ายศีรษะ 'หากอยากช่วยข้าจริงๆ ท่านมีอกี เรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำ'
'เรื่องอะไร'
'ข้าจ�ำได้ว่าท่านเคยท�ำจี้ส�ำหรับสืบทอดออกมาคู่หนึ่ง'
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'จี้กิเลนคู่'
'น�ำสิ่งนี้ผนึกไว้ด้านใน'
'นี่คือ...'
ไป่หลี่อู๋เฉินเพียงมองเห็นลูกแก้วอันวิจิตรงดงามลูกหนึ่ง ในนั้น
มีเส้นแสงหลากสีกะพริบระยิบระยับอยู่ เมือ่ มองดูดๆี ก็จะพบว่า...นีเ่ ป็น
แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศเสมือนจริงขนาดจิว๋
'นี่คือแผนที่ค่ายกลที่ประมุขเฟิ่งรุ่นก่อนมอบให้ข้าเองกับมือ'
'แผนที่ค่ายกล?' ไป่หลี่อู๋เฉินมุมปากกระตุก
ลูกแก้วนี้ เส้นแสงหลากสีเหล่านี้ก็คือค่ายกล?! ขออภัยด้วยที่ข้า
มองไม่ออก...
'แผนทีค่ า่ ยกลเป็นความลับทีร่ เู้ ฉพาะประมุขเฟิง่ แต่ละรุน่ และก็เป็น
ภารกิจอย่างหนึง่ ไม่วา่ ตระกูลเฟิง่ จะรักษามันไว้นานเพียงไร หากมีโอกาส
ก็ตอ้ งมอบมันให้ถงึ มือประมุขภาคีผฝู้ กึ ตน'
'ประมุขภาคีผู้ฝึกตน?'
'ท่านจ�ำไว้ก็พอแล้ว' เฟิ่งอู๋ ชีเองก็มิได้อธิบายอะไรมาก 'เดิมที
ข้าสมควรมอบมันให้ประมุขเฟิง่ รุน่ ถัดไป แต่ดว้ ยสภาพการณ์ในยามนี.้ ..
ข้าไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้เห็นประมุขเฟิง่ รุน่ ถัดไปหรือไม่ กอปรกับตระกูลเฟิง่
เพิง่ จะมัน่ คง...'
บางทีในสายตาของคนนอก ประมุขเผ่าของตระกูลเฟิ่งอาจจะเป็น
ตัวเลือกให้ฝากฝังไหว้วานทีด่ กี ว่า ทว่าคนตระกูลเฟิง่ ทีป่ ระสบผ่านศึกภายใน
มาหนหนึง่ แล้วยังอยูม่ าถึงปัจจุบนั นัน้ มีใจสมัครสมานสามัคคีและสนิทชิดเชือ้
กันขึน้ กว่าเดิม
นั่นก็หมายความว่า...เป็นไปได้ที่จะเก็บความลับไม่อยู่
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เมือ่ ความลับมิใช่ความลับอีกต่อไป ก็จะชักน�ำให้ผอู้ นื่ จดจ้องตาเป็นมัน
ได้งา่ ยๆ
ผลที่จะตามมาเป็นพรวนมิใช่สิ่งที่เฟิ่งอู๋ชีอยากเห็น
'แผนทีค่ า่ ยกลนีส้ ำ� คัญมาก อาจจะเกีย่ วข้องกับการด�ำรงคงอยูข่ อง
โลกใบนี้ ก่อนจะมอบมันให้ถงึ มือของเจ้าของทีแ่ ท้จริง นอกจากท่านกับข้า
ก็ไม่อาจให้ผใู้ ดล่วงรูไ้ ด้อกี '
เฟิง่ อู๋ชกี ล่าวเสียจริงจังระมัดระวัง ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินจึงไม่ถามต่อให้มากความ
เพียงแต่พยักหน้าและเอ่ยรับ 'ท่านบอกมา ข้าจะท�ำตาม'
เหมือนกับนับครัง้ ไม่ถว้ นในอดีต เฟิง่ อู๋ชบี อกเช่นไร เขาก็ทำ� เช่นนัน้
ปราศจากความเห็นเป็นอืน่
เฟิ่งอู๋ชีมองดูสีหน้าเด็ดเดี่ยวหนักแน่นของเขาพลางยิ้มอย่างติดจะ
อ่อนอกอ่อนใจขึน้ มาทันที 'ท่านไม่กลัวหรือไรว่าข้าจะน�ำอันตรายมาสูท่ า่ น...'
'หากมีอันตราย เผชิญหน้าก็สิ้นเรื่อง'
ความคิดของไป่หลีอ่ เู๋ ฉินมีเพียงค�ำว่า 'เดินหน้าอย่างห้าวหาญ' ไม่มี
ค�ำว่า 'ละล้าละลัง'
คราวนีเ้ ฟิง่ อู๋ชยี มิ้ ออกมาอย่างแท้จริง จากนัน้ ก็พดู ด้วยท่าทางจริงจัง
ยิง่ 'อูเ๋ ฉิน ขอบคุณทีท่ า่ นอยูเ่ ป็นเพือ่ นข้ามาตลอดหลายปี' อีกฝ่ายเชือ่ ใจเขา
ปกป้องเขามาโดยตลอด
'นี่มิใช่เรื่องสมควรหรือไร ไม่ต้องขอบคุณ' ค�ำพูดเกรงอกเกรงใจ
จนเกินไปของเฟิง่ อู๋ชกี ลายเป็นท�ำให้ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินขมวดคิว้ และไม่สบายใจ
อยูห่ น่อยๆ
'อืม' เฟิง่ อู๋ชีพยักหน้า วกกลับเข้าประเด็น 'ข้ารู้ว่าจี้กิเลนคูเ่ ป็น
สิง่ ยืนยันส�ำคัญทีท่ า่ นตัง้ ใจจะทิง้ ไว้ให้ประมุขตระกูลไป่หลี่ และท่านก็ตง้ั ใจ
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จะใส่ความลับทีม่ อิ าจแพร่งพรายของตระกูลไป่หลีเ่ ข้าไปด้วยจ�ำนวนหนึง่
จึงได้เผือ่ ทีว่ า่ งเอาไว้ ตัวของแผนทีค่ า่ ยกลสามารถย่อส่วนลงเหลือเท่านีไ้ ด้
และสามารถกางออกได้เช่นกัน ข้าจะทิง้ คาถาส�ำหรับใช้งานมันไว้ให้ทา่ นด้วย
สิง่ ทีพ่ วกเราต้องท�ำคือเปลีย่ นเงือ่ นไขการเปิดผนึกจีก้ เิ ลนคู.่ ..'
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64
ถือเอาสายเลือดของไป่หลี่อู๋เฉินและสายเลือดของประมุขเฟิ่งเป็น
เงือ่ นไขการเปิดผนึก คนทัง้ สองหลอมจีก้ เิ ลนคูข่ นึ้ ใหม่ พร้อมทัง้ ตัดสินใจ
ไม่ทงิ้ ค�ำพูดใดๆ ไว้
'ตระกูลเฟิ่งปฏิบัติตามวาจาของชนรุ่นก่อนเสมอมา พิทักษ์สิ่งที่
พึงพิทักษ์ ไม่เป็นอริกับผู้ใด ผลคือ...' กลับเกิดทั้งศึกในศึกนอก คน
ตระกูลเฟิง่ เหลือไม่ถงึ หนึง่ ในสิบ
'ดังนัน้ การใส่แผนทีค่ า่ ยกลไว้ในจีก้ เิ ลนคูจ่ งึ เพือ่ รับรองว่าจะไม่สญ
ู หาย
ส่วนประมุขเฟิง่ รุน่ ถัดไปจะปรากฏขึน้ หรือไม่กใ็ ห้สวรรค์ลขิ ติ แล้วกัน!'
นี่เป็นค�ำพูดสุดท้ายของเฟิ่งอู๋ชี
เพราะฉะนัน้ ประมุขเกาะหุนทุกรุน่ จึงล้วนใช้จกี้ เิ ลนคูเ่ ป็นสิง่ สืบทอด
พร้อมทั้งยังยึดถือการรับช่วงต่อเป็นสิ่งยืนยันฐานะของประมุขเกาะหุน
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โดยที่ไม่รู้เลยว่าในจี้มีอีกโลกหนึ่ง มีความลับหนึ่งซ่อนอยู่ ซ�้ำยังมี...
ดวงวิญญาณหนึง่ ซ่อนอยูด่ ว้ ย
ไป่หลี่อู๋เฉินเล่าจบ สองคนหนึ่งสัตว์ในที่นี้ก็ต่างเงียบกริบ
โม่อีเหรินเคยพบเฟิง่ อู๋ชี เคยเห็นดวงวิญญาณของเขา เทียบกับ
ไป่หลี่อู๋เฉินแล้วฝ่ายแรกดูอ่อนแอซีดเผือดยิ่งกว่า รูปร่างก็มิได้แข็งแรง
เท่านี้ แต่กลับมิได้ลดทอนบุคลิกลักษณะอันสูงศักดิ์สง่างามของเขาลง
แม้แต่นดิ เดียว
นางสามารถคิดภาพได้ว่าบรรพบุรุษผู้มีความรับผิดชอบเปี่ยมล้น
ท่านนั้นต้องอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที่จนใจมากเพียงไร ถึงได้น�ำภารกิจ
ทีม่ เี พียงประมุขเฟิง่ แต่ละรุน่ ทีล่ ว่ งรูไ้ ด้มาไหว้วานผูอ้ นื่
"อย่าเศร้าใจไป"
ถึงแม้เรือ่ งทีบ่ รรพบุรษุ เล่ามาจะชวนให้คนตกตะลึง แต่เมือ่ สังเกตเห็นว่า
คูห่ มัน้ มีอาการเซือ่ งซึม ไป่หลีจ่ งิ หงก็ยงั คงโอบนางไว้พลางกล่าวปลอบใจ
ทันที
"มิใช่เศร้าใจ เพียงแต่สะเทือนใจอยูเ่ ล็กน้อยเท่านัน้ " โม่อเี หรินส่ายหน้า
เอ่ย
หลายพันปีกอ่ นเฟิง่ อู๋ชกี บั ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินเองก็เป็นบุคคลทีเ่ ก่งกล้าสามารถ
มากเช่นกันกระมัง
เนือ่ งจากสงคราม เนือ่ งจากความโลภและความเห็นแก่ตวั ของมนุษย์
ยังผลให้บุคคลเช่นสองท่านนี้ไม่อยูบ่ นโลกในปัจจุบัน เหลือทิ้งไว้เพียง
ดวงวิญญาณสองดวง
ดวงวิญญาณของไป่หลีอ่ เู๋ ฉินยังนับว่าแข็งแรง ทว่าเฟิง่ อู๋ช.ี ..ละทิง้ ชีวติ
แยกดวงวิญญาณออกมา เมือ่ ดวงวิญญาณสูญสลายไปก็เท่ากับแตกดับ
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ทั้งกายหยาบกายละเอียด เท่ากับไม่มีแม้แต่โอกาสจะไปเกิดใหม่ เป็น
ความศรัทธาเช่นไรทีท่ ำ� ให้คนทัง้ สองเลือกท�ำเช่นนี้
"พวกเขาคือพวกเขา พวกเราคือพวกเรา ไม่ต้องคิดให้มากมาย"
ไป่หลี่จิงหงโอบนางไว้พลางลูบหลังนางเบาๆ
"อืม" โม่อีเหรินแอบอิงในอ้อมแขนเขา
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินมองดูทงั้ สองคน นีเ่ ขา...ถูกละเลยอีกแล้วกระมัง ทัง้ สอง
พลอดรักกันเยี่ยงนี้ต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษตนเอง ไม่รู้สึกกระดากอาย
แม้แต่นอ้ ยเลยหรือ
อีกอย่างลืมการมีอยู่ของบรรพบุรุษตนเองไปอย่างง่ายดายเพียงนี้
ไม่รู้สึกว่าเป็นการไม่เคารพกันเลยสักนิดหรือไร
ความไม่พอใจพรรค์นที้ ำ� ให้ความร�ำลึกถึงและโศกาอาดูรยามไป่หลีอ่ เู๋ ฉิน
นึกถึงเฟิง่ อู๋ชหี ายวับไปเกลีย้ งในชัว่ พริบตา!
"พวกเจ้าสองคน...ไม่มเี รือ่ งอืน่ อยากพูด?" หรือไม่กใ็ ห้การตอบสนอง
อะไรสักหน่อย
"ต้องพูดอะไรหรือ" โม่อีเหรินท�ำหน้างุนงง
"..." หรือว่านี่ก็คือช่องว่างระหว่างวัย
เรือ่ งทีเ่ ขากับเฟิง่ อู๋ชเี ห็นว่าส�ำคัญยิง่ ในสายตาสองคนนีก้ ลับเห็นเป็น...
การฟังนิทาน?
ทั้งดวงวิญญาณของไป่หลี่อู๋เฉินรู้สึกว่าแย่แล้ว ร่างทั้งร่างซวนเซ
แทบทรุด
พอเห็นบรรพบุรษุ ของไป่หลีจ่ งิ หงมีสหี น้าเหมือนได้รับความกระทบ
กระเทือนใจ โม่อเี หรินก็ชกั จะร้อนตัวขึน้ มา จึงลอบเหลือบมองไป่หลีจ่ งิ หง
ปราดหนึง่
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ผลคือไป่หลีจ่ งิ หงเพียงแต่มองนางอย่างให้ทา้ ย ประหนึง่ ว่านางท�ำอะไร
ก็ไม่ผดิ เขาจะอยูข่ า้ งนางเสมอ
โม่อเี หรินหายร้อนตัวในทันใด ซ�ำ้ ยังซุกไซ้ไป่หลีจ่ งิ หงอย่างมีความสุข
"ประมุขเฟิง่ รุน่ ก่อนเป็นคนทีส่ ง่างามยิง่ มีความรับผิดชอบยิง่ ดูดยี งิ่ เชียวล่ะ"
ประมุขเฟิ่งรุ่นก่อน?
ห้าพยางค์นดี้ งึ ดูดความสนใจของไป่หลีอ่ เู๋ ฉินในทันที เขาหายเจ็บใจ
เป็นปลิดทิง้ ซักถามทันควันว่า "เจ้าเคยพบอู๋ช?ี "
"เคยพบ" โม่อีเหรินพยักหน้า
"ตอนนีเ้ ขา...เขายังอยูห่ รือไม่" เสียงพูดของไป่หลีอ่ เู๋ ฉินสัน่ เครือขึน้ มา
โดยไม่รตู้ วั
ภาพฉากสุดท้ายเมื่อหลายพันปีก่อนนั้น
สหายร่วมเป็นร่วมตายเพียงหนึ่งเดียวในชีวิต
เดิมทีนึกว่าจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้ว
มิใช่อยูห่ ่างกันคนละฟากฟ้า มิใช่พรากจากกันด้วยความเป็น
ความตาย แต่เป็นเพราะแม้แต่วญ
ิ ญาณก็ไม่อาจประสบพบพานกันได้อกี
อย่างแท้จริง สิง่ เดียวทีเ่ หลือไว้มเี พียงความคิดถึงมิเสือ่ มคลาย
บัดนี้กลับพลันได้ยินข่าวคราวของอีกฝ่าย!
ถึงแม้จะผ่านความเดียวดายมาหลายพันปีจนอารมณ์ความรู้สึก
ที่แท้จริงที่มีมากเกินไปถูกทิ้งไปนานแล้ว ไป่หลี่อเู๋ ฉินก็ยังไม่อาจระงับ
ความตืน่ เต้นได้
"เขา..." โม่อเี หรินคิดเล็กน้อย ก่อนย้อนถาม "ผูม้ อี าวุโส เหตุใดท่านถึง
ตัดสินใจรัง้ อยูต่ อ่ ในรูปแบบของดวงวิญญาณ"
หากในขณะถึงวาระสุดท้ายของชีวติ พวกเขาจากไปโดยไม่ฝนื ดึงดัน
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เช่นนั้นก็น่าจะไปเกิดใหม่นานแล้วกระมัง หากโชคดียังอาจจะรักษา
ความทรงจ�ำในชาติปจั จุบนั ไว้ได้เล็กน้อย...
"เป็นเพราะ...อู๋ชีห่วงตระกูลเฟิ่ง เขาเคยบอกว่าถ้าแก้พิษไม่ส�ำเร็จ
เขาจะละทิ้งร่างกาย แยกดวงวิญญาณออกมาพิทักษ์รักษาตระกูลเฟิ่งต่อ
ตราบเสีย้ วเวลาสุดท้าย"
ส่วนเขาก็เลือกท�ำเช่นเดียวกันเพื่อเฟิ่งอู๋ชี...
พอนึกถึงเฟิง่ อู๋ชี ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินก็ทงั้ อ่อนอกอ่อนใจ ทัง้ อยากถอนหายใจ
เป็นดั่ ง ที่ โม่อี เ หริ น พู ด เฟิ่งอู๋ ชี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง เกิ น ไป เห็ น
ตระกูลเฟิง่ ส�ำคัญเกินไป ภายใต้สถานการณ์เช่นขณะนัน้ ถึงจะต้องใช้พลัง
เฮือกสุดท้ายของตนเองจนหมดสิน้ เขาก็ยงั จะเฝ้าพิทกั ษ์ตระกูลเฟิง่ ไม่จากไป
ทีใ่ ด
แต่หากสลับที่กัน ไป่หลี่อู๋เฉินเองก็คงจะเลือกท�ำเช่นเดียวกัน
"ขณะข้าได้พบประมุขเฟิง่ รุน่ ก่อน ดวงวิญญาณของเขาอ่อนแอกว่าท่าน
มาก หากปล่อยไว้เช่นนั้นต่อไป อีกไม่นานเขาก็คงวิญญาณแตกซ่าน"
โม่อเี หรินกล่าวเบาๆ
"อู๋ชี!" ไป่หลี่อู๋เฉินก�ำหมัดแน่น "แล้วอย่างไรต่อ"
"ต่อมาข้าค้นพบไม้เลีย้ งวิญญาณท่อนหนึง่ ข้างในกองของสะสมของ
ประมุขเฟิง่ รุน่ ก่อน จึงให้เขาย้ายดวงวิญญาณมาหล่อเลีย้ งไว้บนไม้นนั้ "
เช่นนี้เฟิ่งอู๋ชีก็จะไม่ถึงขั้นวิญญาณแตกซ่านไปจริงๆ
ส่วนเรือ่ งทีไ่ ม้เลีย้ งวิญญาณซึง่ มีความส�ำคัญปานนัน้ กลับถูกเห็นเป็น
ของจิปาถะไม่รชู้ อื่ จนตกอยูใ่ นสภาพจะถูกทิง้ ไม่ทงิ้ แหล่ ขอไม่เอ่ยถึงแล้วกัน
จะดีจะชัว่ ก็ตอ้ งเหลือภาพลักษณ์ปรีชาสามารถไว้ให้ประมุขเฟิง่ รุน่ ก่อนผูซ้ งึ่
สูงศักดิส์ ง่างามและเป็นทีเ่ คารพนับถือของทุกผูท้ กุ คนสักหน่อย

อิ๋ น เชี ย นอวี่

"ไม้เลี้ยงวิญญาณอยู่ที่ใด" ไป่หลี่อู๋เฉินถามทันควัน
โม่อเี หรินนึกคิด ท่อนไม้แห้งสีดำ� ทีด่ เู หมือนถูกเผาจนเกรียมท่อนหนึง่
ก็ปรากฏขึน้ บนมือนาง
"นี่ก็คือไม้เลี้ยงวิญญาณ"
เงาร่ า งไป่ ห ลี่ อู๋เ ฉิ น ขยั บ ชั่ ว พริ บ ตาถั ด มาก็ ป รากฏตั ว ตรงหน้ า
พวกโม่อีเหริน ยื่นมือมาท�ำท่าจะหยิบ...
โม่อีเหรินขยับหลบทันที "ไม้เลี้ยงวิญญาณมีผลกระทบพิเศษต่อ
ดวงวิญญาณ ผู้มีอาวุโสก็เป็นดวงวิญญาณ อย่าแตะต้องตามใจชอบ
จะดีกว่า"
สามารถหล่อเลี้ยงได้ก็สามารถพิฆาตได้เช่นกัน
ไม้เลีย้ งวิญญาณท่อนนีเ้ ป็นของเฟิง่ อู๋ชแี ล้ว หากสัมผัสถูกกลิน่ อาย
ของดวงวิญญาณไป่หลีอ่ เู๋ ฉินอีกจะไม่ดตี อ่ ทัง้ สอง
ไป่หลี่อู๋เฉินได้ยินดังนั้นก็รีบหดมือกลับไป ใจเย็นลงได้เล็กน้อย
"ข้าพบอู๋ชีได้หรือไม่"
หากนางไม่บอก เขาก็คงเห็นไม้ด�ำท่อนนั้นเป็นเพียงไม้แห้ง ไม่รู้
โดยสิ้นเชิงว่าเป็นไม้เลี้ยงวิญญาณ ในเมื่อนางรู้จักมันก็น่าจะใช้มันเป็น
กระมัง
โม่อเี หรินคิดอยูช่ วั่ ครูก่ อ่ นจะพยักหน้า "ได้ ทว่าท่านบอก 'ค�ำสัง่ เสีย'
ของท่านมาให้จบก่อนดีหรือไม่"
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินพูดกับไป่หลีจ่ งิ หงทันที "น�ำสิง่ นีม้ อบให้ประมุขภาคีผฝู้ กึ ตน
นอกจากนีใ้ นจีค้ มู่ เี คล็ดวิชาทีเ่ หล่าบรรพชนของตระกูลไป่หลีท่ งิ้ เอาไว้เก็บอยู่
จ�ำนวนหนึง่ ในนัน้ ยังมีคาถาหลอมขึน้ รูปอยูส่ ว่ นหนึง่ ด้วย เจ้าลองดูได้"
เมื่อพูดจบเขาก็หันมาหาโม่อีเหริน เป็นเชิงว่า 'ข้าสั่งเสียเสร็จแล้ว
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รีบเรียกเฟิง่ อู๋ชอี อกมาเร็วเข้า'
โม่อเี หรินสิน้ ค�ำจะกล่าว ท่านบรรพบุรษุ ผูส้ งู ส่งจูๆ่ ก็กลายเป็นเด็กน้อย
เอาแต่ใจขึน้ มา นางควรท�ำอย่างไรดี
ไป่หลี่จิงหงจึงคว้าไม้เลี้ยงวิญญาณไปถือไว้
"อธิบายให้ชัด" สามค�ำนี้ เป็นสามค�ำที่เย็นยะเยือกยิ่ง
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินรูส้ กึ ว่าชนรุน่ หลังผูน้ ขี้ องตนเองรับมือยากกว่าแม่นางน้อย
เสียอีก
ก็ได้ รับมือยากอย่างไรก็ดกี ว่าซือ่ บือ้ รูจ้ กั แต่ทำ� ตามค�ำสัง่ ยิง่ กว่านัน้
ชนรุ่นหลังผูน้ กี้ ม็ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นเลิศ บนร่างมีกลิน่ อาย...ทีช่ วนให้ดวงวิญญาณ
ของเขาคร้ามเกรง
ชนรุ่นหลังดูมีอนาคตอีกทั้งร้ายกาจย่อมเป็นเรื่องดี ไป่ หลี่อู๋เฉิน
ปลอบใจตนเอง
"เรือ่ งแผนทีค่ า่ ยกลข้ารูไ้ ม่มาก ค�ำไหว้วานของอู๋ชคี อื ต้องมอบมันให้
ประมุขภาคีผฝู้ กึ ตน"
พอกล่าวถึงตรงนี้ น�ำ้ เสียงไป่หลีอ่ เู๋ ฉินก็ชะงักไป ก่อนจะกล่าวต่ออีกว่า
"ทีแรกข้ายังไม่คอ่ ยรู้วา่ 'ภาคีผฝู้ กึ ตน' คืออะไร บัดนีข้ า้ พอจะรูแ้ ล้ว"
ภาคีผู้ฝึกตนด�ำรงอยู่มาตั้งแต่แรก เพียงแต่มิใช่ห้าตระกูลใหญ่
ไป่หลี่อู๋เฉินไม่รู้และก็ไม่อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดประมุขเฟิ่งทุกรุ่น
ต้องเฝ้าพิทกั ษ์ของเยีย่ งนีไ้ ว้ แค่รวู้ า่ เป็นเรือ่ งทีเ่ ฟิง่ อู๋ชฝี ากฝังเขา และเขา
มิได้ทำ� ให้อกี ฝ่ายผิดหวัง เท่านีก้ ใ็ ช้ได้แล้ว
ส่วนเรือ่ งว่าแผนทีค่ า่ ยกลส�ำคัญมากเพียงไร เหตุใดถึงส�ำคัญปานนัน้
เรือ่ งเหล่านีล้ ว้ นเป็นเรือ่ งทีป่ ระมุขหวงกับชนรุน่ หลังของเขาควรให้ความสนใจ
แทนแล้ว
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ยามนีเ้ ขาเป็นบรรพบุรษุ ทีเ่ หลือเพียงดวงวิญญาณ ไม่มสี งิ่ ใดสามารถ
ช่วยเหลือได้จริงๆ
ไป่หลี่อู๋เฉินน�ำม้วนไผ่หยกม้วนหนึ่งออกมาส่งไปตรงหน้าโม่อีเหริน
"นี่ก็คือวิชาควบคุมแผนที่ค่ายกล"
เดิมทีเรือ่ งนีค้ วรมอบหมายต่อชนรุน่ หลังของเขา แล้วฝ่ายหลังอาจจะ
ส่งต่อคืนตระกูลเฟิง่ ทว่าบัดนีป้ ระมุขหวงอยูต่ รงหน้าเขาแล้ว จึงย่อมต้อง
มอบให้นางโดยตรง
โม่อเี หรินมองม้วนไผ่หยก ก่อนมองแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศทีด่ า้ นหลัง อ้อ
ไม่สิ แผนทีค่ า่ ยกลต่างหาก สุดท้ายก็มองไปยังไป่หลีจ่ งิ หง สีหน้าเจ็บใจ
อยูเ่ ล็กๆ
ไป่หลี่จิงหงแตะศีรษะนาง แสดงการปลอบใจ
โม่อเี หรินจึงค่อยหันไปหาไป่หลีอ่ เู๋ ฉิน ไม่มองม้วนไผ่หยก แต่ยนื่ มือ
ไปหาเขา "ค่าตอบแทน"
"หา?"
"ทีส่ ง่ ของแทนท่าน" นางชีแ้ ผนทีค่ า่ ยกล "การให้คนช่วยท�ำธุระให้ทา่ น
ไม่ตอ้ งให้คา่ ตอบแทนหรือเจ้าคะ" เรือ่ งเอารัดเอาเปรียบเยีย่ งนี้ ท่านทีเ่ ป็นถึง
บรรพบุรษุ ท�ำออกมาได้ลงคอจริงหรือ
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินปากอ้าตาค้าง "แผนทีค่ า่ ยกลนี.้ ..ก็เป็นสิง่ ทีป่ ระมุขหวง
พึงดูแลรักษา..."
เหตุไฉนน�ำของที่ผู้อื่นฝากให้ดูแลมอบกลับคืนไปยังจะต้องให้
ค่าตอบแทนอีก!
"หากแต่ผทู้ มี่ อบมันให้ขา้ คือท่าน" โม่อเี หรินกล่าวอย่างอ่อนหวานยิง่
"..." ถึงแม้จะเป็นดวงวิญญาณ แต่ก็ยังมีความรู้สึกขนลุกขนพอง
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อยู่ร�ำไร เขาถูกผู้น้อยที่เป็นแม่นางน้อยผู้หนึ่งท�ำให้ผวาเข้าแล้ว!
ไป่ ห ลี่ อู๋เ ฉิ น เชื่ อ ว่ า ตนเองมิ ไ ด้ ขี้ ข ลาดตาขาวปานนั้ น หากแต่
ค่าตอบแทน...
"ท่านแม่ นี่..." หัวงูสีเขียวหัวหนึ่งขยับเข้าหา
เสีย่ วทุนทีไ่ ด้โอกาสร่วมบทสนทนาในทีส่ ดุ ใช้ดวงตาโตสีดำ� วาวคูน่ นั้
ของมันมองไป่หลีอ่ เู๋ ฉินเป็นครึง่ ค่อนวัน เรียก 'ดวงวิญญาณ' หรือเรียก 'ผี'
ก็ดเู หมือนจะไม่ใคร่มมี ารยาท เช่นนัน้ จะเรียกอะไรดีเล่า
เสีย่ วทุนคิดอยูเ่ นิน่ นาน สุดท้ายก็ไม่รจู้ ริงๆ ว่าควรให้คำ� จ�ำกัดความ...
สิง่ ทีไ่ ม่ใช่คนแล้ว แต่กลับมีลกั ษณะเหมือนคนนีว้ า่ อย่างไร จึงละไปเสียเลย
"เขายังมีของมอบให้ท่านได้อยู่อีกหรือ"
"อืม...ดูท่าทางจะไม่มีจริงๆ ด้วย"
ดวงวิญญาณไม่มที ใี่ ดให้ซอ่ นของ นอกจากชุดตัวยาวเรียบๆ ตัวหนึง่
ก็ไม่มสี งิ่ อืน่ ใดโดยสิน้ เชิง
"เช่นนั้น...ยังจะช่วยเขาหรือไม่" เสี่ยวทุนถาม
พอไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็มีความรู้สึกเสียเปรียบตงิดๆ...
โม่อเี หรินเลือ่ นสายตาไปทีไ่ ป่หลีจ่ งิ หงอย่างปราศจากความลังเลทันที
บรรพบุรษุ ของไป่หลีจ่ งิ หง จะช่วยหรือไม่ ให้เขาตัดสินใจเองดีทสี่ ดุ
"เคล็ดวิชา...เหตุใดไม่ทิ้งไว้บนเกาะหุน" ไป่หลี่จิงหงถาม หากเป็น
เคล็ดวิชาของตระกูลไป่หลี่ ใส่ไว้ในจีก้ เิ ลนคูก่ อ็ าจจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน
ไปชัว่ นิรนั ดร์ ไม่มใี ครศึกษา ต่อให้เคล็ดวิชาดีเพียงไรก็ไร้ความหมาย
"ใส่ไว้ในนีท้ ำ� ให้ขาดการสืบทอดจริงๆ แต่ถงึ จะไม่ใส่ไว้ในนี้ เคล็ดวิชา
เหล่านีก้ ข็ าดการสืบทอดอยูด่ "ี ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินมองชนรุ่นหลังของตนเองพลาง
ยิม้ น้อยๆ
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"เคล็ดวิชาที่ใส่ไว้ในนี้เป็นสิ่งที่เหล่าบรรพชนตระกูลไป่หลี่สั่งสมมา
ทว่าตัง้ แต่สมัยบรรพชนหลายรุน่ ก่อนหน้าข้าก็ได้คน้ พบแล้วว่าเคล็ดวิชา
หรือคาถาเหล่านีไ้ ม่มหี นทางฝึกได้ และก็ไม่มใี ครทีฝ่ กึ เป็น
แม้เหล่าบรรพชนจะผิดหวังยิง่ แต่กม็ ไิ ด้ทอ้ ใจ ดังนัน้ ต่อมาจึงมีคน
เริ่มปรับปรุงเคล็ดวิชาให้ดีขึ้น ท�ำให้เคล็ดวิชาเหมาะที่จะให้บุตรหลาน
ตระกูลไป่หลีฝ่ กึ ยิง่ ขึน้ กว่าเดิม
ส่วนพวกที่ไร้หนทางจะฝึกได้เหล่านี้ จะอย่างไรก็มาจากเลือดเนื้อ
แรงใจของเหล่าบรรพชน จึงได้คอ่ ยๆ สะสมไว้ แล้วอนุรกั ษ์สบื ต่อมาในฐานะ
ส่วนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ตระกูลไป่หลี"่
บัดนี้มอบให้ไป่หลี่จิงหงก็นับเป็นการสืบทอดประเภทหนึ่ง
ถือว่าเป็นของที่ระลึก ส่งต่อให้ตระกูลไป่หลี่รุ่นถัดไปด้วยมือของ
ไป่หลี่จิงหง
แม้ไม่รวู้ า่ จะสามารถสืบต่อไปได้กรี่ นุ่ แต่อย่างน้อยของเหล่านีก้ จ็ ะ
ไม่สาบสูญไปในมือเขา
ไป่หลีจ่ งิ หงพยักหน้า เข้าใจความหมายของเขา ทว่าค�ำพูดถัดมา...
"ของเหล่านีก้ ใ็ ห้อเี หรินดูดว้ ย ถือเป็นค่าตอบแทน"
"..." มีชนรุ่นหลังที่เห็นขี้ดีกว่าไส้ถึงเพียงนี้ด้วยหรือ
แม้วา่ เหล่านีจ้ ะฝึกไม่ได้ แต่กล็ ว้ นเป็นความรูท้ ส่ี งั่ สมมาอย่างลึกซึง้
ยาวนานของตระกูลไป่หลี่ ให้คนนอกดูงา่ ยๆ เยีย่ งนีใ้ ช้ได้หรือไร ต่อให้เป็น
ว่าทีภ่ รรยาทีจ่ ะแต่งเข้ามา ก็ยงั ต้องพิจารณาให้ถถี่ ว้ น!
"คิดได้แล้วหรือยังขอรับ" ในใจไป่หลี่อู๋เฉินยังพร�่ำสวดไม่ทันเสร็จ
เสียงเยียบเย็นของไป่หลี่จิงหงก็ดังมาอีก
ไม่ตอ้ งท�ำความเข้าใจมากมาย ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินก็เข้าใจความหมายของ
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ชนรุน่ หลังได้
หากไม่ให้ดู อีกฝ่ายก็จะทิ้งทุกอย่างแล้วจากไป ส่วนบรรพบุรุษ
เช่นเขานั้น...อีกฝ่ายก็จะท�ำเป็นว่าไม่เคยได้พบเจอ
มี-บุตร-หลาน-ที่-อกตัญญู-ถึง-เพียง-นี้-ด้วย-หรือ!
ทว่าแม่นางน้อยผู้นั้นเองก็ดันเป็นผู้ที่เขาแตะต้องไม่ได้
ประมุขหวงรุน่ ทีส่ บิ ทัง้ ยังมีสตั ว์เทพเสีย่ วทุนทีถ่ กู เลีย้ งดูโดยฟ้าดิน
ติดตาม ต่อให้อายุยงั น้อย ก็ตอแยด้วยไม่งา่ ยเช่นกัน
แต่จะตอบตกลงไปทั้งอย่างนี้ก็ดูจะเสียเปรียบยิ่ง
เมื่อคิดแล้วไป่หลี่อู๋เฉินก็ตัดสินใจ
"ทิ้งไม้เลี้ยงวิญญาณไว้ที่นี่ แล้วของพวกนั้นนางก็ดูได้"
ไป่หลีจ่ งิ หงส่งไม้เลีย้ งวิญญาณคืนโม่อเี หริน ก่อนโม่อเี หรินจะตอบ
กลับมาด้วยรอยยิม้ หวานเยิม้
"ข้าขอพิจารณาสักหน่อย"
พิจารณา?!
หากเมื่อก่อนมีใครกล้าพูดเยี่ยงนี้ต่อหน้าเขา ไป่หลี่อู๋เฉินคงได้
ตวัดดาบเข้าใส่แล้ว
บัดนี้...เห็นแก่เฟิง่ อู๋ชี พึงต้องใจกว้างกับชนรุ่นหลังของอีกฝ่าย
สักหน่อย
ไป่หลี่อู๋เฉินจึงรอคอย
หยิบไม้เลีย้ งวิญญาณมา บอกว่าพิจารณา แต่อนั ทีจ่ ริงญาณวิเศษ
โม่อเี หรินท�ำการบอกเรือ่ งของไป่หลีอ่ เู๋ ฉินให้เฟิง่ อู๋ชที ราบผ่านไม้เลีย้ งวิญญาณ
จะพบไป่หลี่อู๋เฉินหรือไม่ ให้ผู้มีอาวุโสอู๋ชีตัดสินใจเอง
ค�ำตอบที่ได้คือ...เฟิง่ อู๋ชีเองก็คิดถึงสหายร่วมรบ สหายสนิทที่สุด
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ท่านนีข้ องเขาเช่นกัน
เป็นดวงวิญญาณทีอ่ ยูเ่ พียงล�ำพังมาหลายพันปีดจุ เดียวกัน พวกเขา
ไม่ได้ถกู ความโดดเดีย่ วเดียวดายโจมตีจนพังทลาย มิได้ถกู ความเหงาบีบให้
ฟัน่ เฟือน กลับคงนิสยั ใจคอทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ท้จริงทีส่ ดุ ขณะมีชวี ติ อยูบ่ นโลกไว้ได้
จ�ำต้องกล่าวว่าสองท่านนีม้ จี ติ แน่วแน่ยงิ่ ไม่สนั่ คลอนง่ายๆ
เพราะพูดแล้วต้องท�ำให้ได้ตามทีพ่ ดู อาจเป็นเพราะนิสยั เช่นนีถ้ งึ ได้
ท�ำให้คนทัง้ สองตัดสินใจสละพลังยุทธ์ แยกดวงวิญญาณออกมาในขณะ
ใกล้จะจบชีวติ ลง
ปณิธานเช่นนี้ โม่อีเหรินเลื่อมใสยิ่ง
การปล่อยให้สหายสนิททัง้ สองได้พบกันอีกครัง้ หลังแยกจากกันไปนาน
ได้มาอยูเ่ ป็นเพือ่ นกัน อันทีจ่ ริงเป็นเรือ่ งทีโ่ ม่อเี หรินยินดียงิ่ ทีจ่ ะช่วยผลักดัน
ทว่าก่อนหน้านัน้ ต้องท�ำการรักษาความปลอดภัยให้บรรพบุรษุ ของนาง
อีกสักหน่อย
โม่อเี หรินถือไม้เลีย้ งวิญญาณไว้ ยกนิว้ ชีแ้ ละนิว้ กลางข้างขวาขึน้ มา
โบกสะบัดกลางอากาศคล้ายก�ำลังเขียนหรือวาดบางอย่าง
เห็นเพียงรัศมีแสงสีม่วงหลายสายลากขึ้นลงตามนิ้วมือโม่อีเหริน
หลายจุดเชือ่ มเป็นเส้น หลายเส้นเชือ่ มกันเป็นรูปทรงแปลกจ�ำเพาะ ก่อนที่
รูปทรงนัน้ จะฝังเข้าไปกลางไม้เลีย้ งวิญญาณ
ไม้เลีย้ งวิญญาณสีดำ� แห้งเหีย่ วเปล่งแสงขึน้ มาในทันที จากนัน้ ก็กลับสู่
สภาพด�ำเมีย่ มแห้งเหีย่ วตามเดิม
ต่อมาโม่อเี หรินก็ใช้ญาณวิเศษน�ำวัตถุดบิ หลอมประดิษฐ์สบิ กว่าอย่าง
ซึง่ รวมถึงพวกทอง หิน ดิน อีกทัง้ วัสดุทไี่ ป่หลีอ่ เู๋ ฉินและไป่หลีจ่ งิ หงไม่คอ่ ยรูจ้ กั
ออกมาจากในแหวนพูส่ วรรค์
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จากนัน้ ค่อยปล่อยเปลวเพลิงสีมว่ งออกมาเผาวัตถุดบิ หลอมประดิษฐ์
ทัง้ หมด
ไป่หลี่อู๋เฉินเห็นแล้วก็หวิดจะหยุดหายใจ
นี่คือก�ำลัง...หลอมประดิษฐ์อย่างนั้นหรือ
เวลาหลอมประดิษฐ์ตอ้ งหลอมเหลววัตถุดบิ เป็นอันดับแรก แต่นนั่
ก็ต้องหลอมไปทีละอย่าง มีใครโยนโครมเข้าไปเผาทั้งหมดในคราวเดียว
เช่นนีบ้ า้ ง
"ไป่หลีจ่ งิ หง นางท�ำเช่นนี.้ ..เจ้าไม่รสู้ กึ ว่าแปลกเลยสักนิด?" ไป่หลีอ่ เู๋ ฉิน
ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ
หากโม่อเี หรินเป็นบุตรหลานรุน่ หลังของเขา เขาอาจจะได้ดา่ คนเปิดเปิง
"นางมีความสุขก็พอแล้ว"
"..." เอ่อ...กู่ไม่กลับแล้ว
ระหว่างทีท่ งั้ สองพูดคุยกันไม่กคี่ ำ� นีเ้ องโม่อเี หรินก็หลอมเหลววัตถุดบิ
เสร็จสิน้ แล้ว สุดท้ายก็ใส่ 'ดิน' ทีน่ ำ� มาจากในพลับพลาเข้าไป จากนัน้ ก็
ปัน้ ขึน้ รูป
หลังเป็นรูปเป็นร่าง โม่อีเหรินก็สลักรูปทรงลงไปหลายรูป ก่อนจะ
เก็บเปลวเพลิงกลับคืน
เมือ่ เปลวเพลิงสีมว่ งหายไปแล้ว ฐานรองสีเขียวอ่อนก็สำ� เร็จเป็นรูป
เป็นร่าง
โม่อีเหรินวางไม้เลี้ยงวิญญาณลงไป
อืม ยึดได้พอดิบพอดี
ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินมองดูภาพนี้ หากไม่รวู้ า่ นัน่ คือไม้เลีย้ งวิญญาณ นีก่ ค็ ง
ดูเหมือนกับบนฐานรองล�ำ้ ค่าซึง่ ท�ำมาจากหยกมี...ถ่านไม้ทอ่ นหนึง่ วางอยู่
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อย่างแน่นอน
ความรู้สึกค้านสายตาพรรค์นี้จะมากเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่
ไป่หลี่อู๋เฉินยังไม่ทันแสดงความรู้สึกนึกคิด ยังไม่ทันถามด้วยว่า
วิธกี ารหลอมประดิษฐ์นมี้ จี ดุ ใดพิเศษ ความสนใจก็ถกู เงาร่างทีป่ รากฏขึน้
จากไม้เลีย้ งวิญญาณดึงดูดไปแล้ว
เงาร่างนัน้ มีเค้าโครงทีค่ นุ้ ตา ทัง้ สง่างาม ทัง้ สูงศักดิ์ สีหน้าท่าทีสขุ มุ
เยือกเย็นเป็นอิสระ...
ไม้เลี้ยงวิญญาณและฐานรองที่ด้านล่างขยายใหญ่ขึ้นตามรูปร่าง
ของเขา ประหนึง่ เป็นเก้าอีใ้ ห้เขานัง่ ตามสบาย
จากนั้นก็เป็นค�ำทักทายพร้อมกับสีหน้าอมยิ้ม...
"อู๋เฉิน ไม่ได้พบกันเสียนาน"
"อู๋ชี..."
แวบแรกทีเ่ ห็นสหายสนิท ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินให้รสู้ กึ อารมณ์พลุง่ พล่านยิง่
เขาคิดไม่ถงึ จริงๆ ว่าพวกเขาจะสามารถพบกันอีกครัง้ ได้
ในสายตาของดวงวิญญาณทัง้ สองล้วนเหลือเพียงฝ่ายตรงข้ามในทันที
คราวนีฝ้ า่ ยทีถ่ กู ละเลยจึงเปลีย่ นเป็นไป่หลีจ่ งิ หงและโม่อเี หรินแทน
ทว่าไม่เป็นไร พวกเขาจัดการตนเองได้
โม่อเี หรินหยิบม้วนไผ่หยกสลักคาถามาอ่านจนจบในเวลาเพียงไม่นาน
จากนัน้ ก็รา่ ยคาถาออกมา แผนทีค่ า่ ยกลทีเ่ ดิมทีใหญ่โตมโหฬารหดตัวลง
เป็นลูกแก้วเล็กๆ ลูกหนึง่ ในชัว่ พริบตา ก่อนจะมาอยูบ่ นมือของนาง
ในเวลาเดียวกันไป่หลีจ่ งิ หงก็ยา้ ยของสะสมของไป่หลีอ่ เู๋ ฉินเข้าไปไว้ใน
พืน้ ทีว่ เิ ศษของตนเอง
แม้จี้คู่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว แต่ที่ว่างด้านในกับพื้นที่วิเศษก็ยังคง
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แตกต่างกัน
หนึ่งคือที่ว่างที่ดวงวิญญาณของพวกเขาอยู่ในขณะนี้
ด้วยการเชือ่ มโยงของจิตวิญญาณ ไป่หลีจ่ งิ หงจึงได้เข้าใจว่าทีว่ า่ ง
ในขณะนีเ้ ป็นทีว่ า่ งพิเศษทีส่ ามารถหล่อเลีย้ งดวงวิญญาณได้
ตอนแรกที่หลอมท�ำจี้คู่ พวกเขาจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
ส่วนนีเ้ ป็นพิเศษอย่างแน่นอน
ด้วยเพราะมีประโยชน์นอี้ ยู่ ถึงแม้จะผ่านไปหลายพันปี ดวงวิญญาณ
ของไป่หลี่อู๋เฉินก็ยังแข็งแรงดังเดิม ไม่เหมือนกับเฟิ่งอู๋ชีที่มีแต่เสียพลังไป
โดยไม่ได้รบั การหล่อเลีย้ ง ท�ำให้ดวงวิญญาณอ่อนแอลงทุกที
อี ก หนึ่ ง ก็ คื อ แหวนซึ่ ง เป็นแหวนกิ เ ลนตั ว เมี ย สี ม่วง พื้ น ที่ วิ เ ศษ
ที่ไป่หลี่จิงหงใช้งานอยู่แต่เดิม
สิง่ ของทีต่ อ้ งการหยิบใช้ได้ทกุ เวลาย่อมต้องใส่ไว้ในแหวนกิเลนตัวเมีย
สีมว่ ง
ไป่ หลี่จิงหงย้ายบรรดาของสะสมของไป่หลี่อเู๋ ฉินมาไว้ในนี้ทั้งหมด
ก็เพือ่ สะดวกเวลาโม่อเี หรินอยากอ่านม้วนไผ่หยกหรือต�ำราเหล่านัน้ เขา
จะได้หยิบออกมาได้ทกุ เมือ่
เก็บข้าวของเรียบร้อย ไป่หลีจ่ งิ หงกับโม่อเี หรินก็ไม่รบกวนไป่หลีอ่ เู๋ ฉิน
กับเฟิง่ อู๋ชที สี่ นทนาพาทีกนั อย่างถูกคออยูอ่ กี ด้าน พาเสีย่ วทุนออกไปจาก
ทีว่ า่ งแห่งนี้
ดวงวิญญาณบรรพบุรษุ ในต�ำนานของตนเองซ่อนอยูใ่ นจีค้ ทู่ ตี่ นเอง
สวมติดตัวทุกวัน อีกทัง้ ยังมีสงิ่ สืบทอดทีส่ าบสูญไปของตระกูลและความลับ
ใหญ่หลวงเรือ่ งหนึง่ อยูด่ ว้ ย
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เรื่องที่ชวนให้คนตกตะลึงอย่างหนักและแตกตื่นดีใจปนๆ กัน
พรรค์นี้ ไม่วา่ เกิดขึน้ กับผูใ้ ดก็ลว้ นท�ำให้คนตืน่ เต้น สะท้านสะเทือน และ
เฝ้ารอด้วยความแตกตืน่ ดีใจทัง้ สิน้
แต่ ห ากตอนแรกไป่ ห ลี่ อู๋เ ฉิ น คาดหวั ง จะเห็ น ชนรุ ่ น หลั ง ของตน
มีสายตาเลือ่ มใสศรัทธา มีสหี น้าซาบซึง้ ใจ และมีทา่ ทีระริกระรีต้ อ่ ตนเอง...
เช่นนัน้ ความจริงในยามนีก้ ไ็ ด้บอกเขาว่าไปฝันเอายังจะเร็วกว่า
ไป่หลี่จิงหงนั้นเป็นพวกที่ไม่ว่าอยู่ในอารมณ์ใดก็แสดงออกมาเป็น
สีหน้าภูเขาน�ำ้ แข็งเสมอ
นอกจากโม่อเี หรินแล้วก็ไม่มอี ะไรท�ำให้เขามีอารมณ์เหลือล้นขึน้ มาได้
โดยสิน้ เชิง
ส่วนแม่นางน้อยทีโ่ ม่ซงั่ เฉินอบรมเลีย้ งดูมากับมือ ภายนอกดูเปราะบาง
ไร้เดียงสา น่ารักงดงาม ภายในกลับเจ้าเล่ห์แสนกล ฉลาดเฉียบแหลม
อย่างโม่อีเหริน เคยผ่านความโกลาหลบนดินแดนเทพยุทธ์ ตกเข้าไปใน
ความเวิง้ ว้างก็ยงั แหวกมิตกิ ลับมาได้ ยังจะมีอะไรท�ำให้นางตกใจได้อกี
ต่อให้มองเห็นดวงวิญญาณ 'เก่าแก่' ที่อายุเป็นบรรพบุรุษของ
บรรพบุรษุ ของบรรพบุรษุ ของบรรพบุรษุ ของบรรพบุรษุ ของนางได้ ก็ไม่มอี ะไร
น่าประหลาดใจเช่นกัน
หากจะกล่าวถึงความน่าอัศจรรย์ ภาพเสมือนของอาจารย์นาง
น่าอัศจรรย์ที่สุดแล้ว!
อย่างอื่นล้วนเป็นกรณีเล็กน้อยทั่วไปเท่านั้น
ข้อดีขอ้ ใหญ่ทสี่ ดุ ในการได้พบชนรุน่ ก่อนระดับบรรพบุรษุ สองท่านคือ
โม่อีเหรินเดานั่นผสมนี่จนพอจะคาดเดาล�ำดับและความเป็นไปได้ของ
เรือ่ งใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ทขี่ าดหายไปออกได้เลาๆ แล้ว
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หากการคาดเดาของนางถูกต้อง เช่นนัน้ นางก็ตอ้ งมอบความเคารพ
สูงสุดต่อเหล่าบรรพบุรษุ เก่าแก่จริงๆ
สามารถท�ำให้มนุษย์สบื เผ่าพันธุม์ าตราบปัจจุบนั ได้...ไม่ใช่เรือ่ งง่าย
เลย!
ส่วน 'ค�ำสั่งเสีย' ที่เหล่าบรรพบุรุษมอบหมายให้ท�ำนั้น...
"เหล่าบรรพบุรษุ สมแล้วทีอ่ ายุมาก ประสบการณ์แน่น คิดมาเยอะ"
ถูกไป่หลีจ่ งิ หงกอดไว้ในอ้อมแขนข้างในแหวนพูส่ วรรค์ โม่อเี หรินกัดเนือ้ แห้ง
พลางบ่นงึมง�ำเบาๆ อย่างอดไม่อยู่
"หืม?" ไป่หลี่จิงหงวางม้วนไผ่หยกที่ก�ำลังศึกษาค้นคว้าในมือลง
ก่อนก้มหน้ามองหน้าที่ตูมขึ้นมาน้อยๆ ของโม่อีเหริน
นับตั้งแต่จี้กิเลนคู่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการหยดโลหิตก็แยก
ออกจากกันไม่ได้อกี ในม้วนไผ่หยกของสะสมทีท่ า่ นบรรพบุรษุ ไป่หลีอ่ เู๋ ฉิน
เคยเอ่ยถึงมีวิธีการหลอมประดิษฐ์อยู่ชุดหนึ่งพอดี ไป่หลี่จิงหงจึงอ่านดู
ตลอดเวลาทีว่ า่ ง
จีก้ เิ ลนคูร่ วมเป็นหนึง่ เดียวแล้วไม่มหี นทางแยกได้ จึงย่อมไม่อาจให้
โม่อเี หรินได้อกี เขาจึงอยากลองดูวา่ มีวธิ หี ลอมขึน้ รูปอืน่ ๆ อีกหรือไม่ จะได้ทำ�
ของชิน้ พิเศษมอบให้โม่อเี หริน
บนตัวสตรีของตนแน่นอนว่าต้องสวมใส่สงิ่ ของทีต่ นเองท�ำขึน้ เองกับมือ
อย่างน้อยก็สกั ชิน้ นีเ่ ป็นความยืนกรานของไป่หลีจ่ งิ หง
"อายุมาก สามารถอาศัยความชราเทีย่ วดูถกู ผูอ้ นื่ ประสบการณ์แน่น
ไม่ยอมเหลือโอกาสให้ปฏิเสธ ใกล้จะเบือ่ หายใจแล้วยังไม่ลมื วางอุบายใส่
ชนรุน่ หลัง ความคิดยังไม่เยอะอีกหรือ"
ฝากฝังค�ำสัง่ เสียมาประโยคเดียวก็ทำ� พวกนางสองคนตกหลุมพราง
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แล้ว ต่อให้มคี วามเคารพต่อเหล่าบรรพบุรษุ เก่าแก่ แต่กถ็ กู หลอกต้มจนนาง
กับไป่หลีจ่ งิ หงหัวเราะไม่ออกจริงๆ
แม้นางจะได้ประโยชน์...แต่ก็ไม่พอใจ
"หากไม่พอใจ อย่าไปสนใจก็สนิ้ เรือ่ ง" แม้จะเป็นบรรพบุรษุ ของตนเอง
แต่ทา่ ทีของไป่หลีจ่ งิ หงยังปล่อยวางยิง่ กว่าโม่อเี หรินเสียอีก
"มิใช่ไม่พอใจ เพียงแต่รสู้ กึ ว่า...เหตุใดสมัยก่อนถึงเรือ่ งเยอะเพียงนี"้
มิหน�ำซ�้ำประวัติศาสตร์ 'ในต�ำนาน' เหล่านั้นก็ดูเหมือนจะยุ่งยาก
เป็นพิเศษ
ไม่อาจพิสูจน์ความจริงได้ ซ�้ำวันดีคืนดีอาจจะมีบรรพบุรุษที่ชอบ
หลอกต้มชนรุ่นหลังอะไรโผล่ออกมาอีกก็ไม่รู้...ก็ได้ แม้เหล่าบรรพบุรุษ
อาจจะเคยถูกคนหลอกมาก่อนเช่นกัน แต่จะมาหลอกชนรุ่นหลังของ
ตนเองต่อเพราะเคยถูกหลอกมาไม่ได้!
นิสัยไม่ดี!
"พวกเขาโง่งม" ไป่หลี่จิงหง...ด่าบรรพบุรุษอย่างไร้ความกลัวเกรง
"พรืด..." โม่อเี หรินกลัน้ ไม่อยู่ หัวเราะออกมา "หากผูม้ อี าวุโสไป่หลี่
ได้ยนิ เข้า จะต้องบอกว่าท่านเป็นบุตรหลานอกตัญญูเป็นแน่"
"บรรพบุรุษนิสัยไม่ดี..." หลอกชนรุ่นหลัง "ชนรุ่นหลังอกตัญญู..."
ด่าบรรพบุรุษ "นี่ก็นับว่าสืบทอดกันมาผ่านสายเลือดแล้ว" ไป่หลี่จิงหง
น�้ำเสียงเคร่งขรึม
บรรพบุรุษนิสัยไม่ดี ปะทะ ชนรุ่นหลังอกตัญญู
ช่าง...ไม่มีใครเป็นรองใคร
"พรืด..." โม่อเี หรินถูกหยอกจนข�ำขึน้ มาอีกรอบ หัวร่องอหายอยูใ่ น
อ้อมแขนเขาจนหวิดจะลุกไม่ขนึ้ "จิงหง ข้าไม่ได้สอนให้ทา่ นเป็นบุตรหลาน
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อกตัญญูนะ"
นางยอมรับว่าตนเองไม่มคี วามคิดประเภทว่าต่อให้เป็นการกตัญญู
อย่างโง่งมงายก็ยงั ต้องกตัญญูให้ถงึ ทีส่ ดุ หากแต่นางก็ไม่มที างอกตัญญู
ต่อญาติผใู้ หญ่สง่ เดชเช่นกัน...จริงๆ นะ
แน่นอนว่าถ้าเจอกับบรรดาคนแก่นิสัยไม่ดีที่ชอบอาศัยความชรา
เที่ยวดูถูกผู้อื่น เห็นนางอายุน้อยก็รู้สึกว่ารังแกได้ง่ายจึงอยากจะรังแกดู
สักหน่อย นางก็ไม่มที างเกรงใจแน่นอน
"ใช่วา่ ข้าอกตัญญู เป็นบรรพบุรษุ ท�ำตัวน่าร�ำคาญเกินไปก่อนต่างหาก"
ไป่หลีจ่ งิ หงทักท้วงอย่างอบอุน่ อ่อนโยน
"พรืด..." โม่อีเหรินกลั้นไม่อยู่อีกแล้ว นางอยากจะเห็นท่าทีของ
ไป่หลี่อู๋เฉินขณะได้ยินค�ำพูดนี้ของไป่หลี่จิงหงยิ่งนัก "ฮ่าๆๆ"
พอเห็นโม่อีเหรินเอาแต่หัวเราะ สีหน้าของไป่หลี่จิงหงก็พลอย
นุม่ นวลขึน้ ตามไปด้วย มือทีโ่ อบโม่อเี หรินลูบคลึงเบาๆ บนแผ่นหลังเพือ่ ไม่ให้
โม่อเี หรินหัวเราะจนเจ็บหน้าอกเวลาหายใจ
"จิงหง ท่านเปลีย่ นไปแล้วจริงๆ ด้วย" เมือ่ หัวเราะพอในทีส่ ดุ โม่อเี หริน
ก็พยายามจะนัง่ ให้ตรง น่าเสียดายทีไ่ ม่เป็นผล ซ�ำ้ ยังกลายเป็นเสียดสีกบั
ตัวของไป่หลีจ่ งิ หงไปเสียอีก
สีหน้าภูเขาน�้ำแข็งของไป่หลี่จิงหงยิ่งเหมือนกับแข็งค้างไปแล้ว
เขาพยุงตัวโม่อีเหรินให้น่ังให้เรียบร้อยด้วยท่าทางแข็งทื่อ ทั้งยังขยับ
เปลี่ยนต�ำแหน่งนั่งของนางเป็นพิเศษ
เนือ่ งจากถูกกอดจนชิน โม่อเี หรินจึงไม่คน้ พบว่ามีความผิดปกติใดๆ
แม้แต่นอ้ ย
"แม้ท่านจะไม่ค่อยเป็นภูเขาน�้ำแข็งยามอยู่ต่อหน้าข้า แต่เมื่อก่อน
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ก็ไม่ได้ชอบปล่อยมุกร้อนมุกเย็นถึงเพียงนี"้ โม่อเี หรินยิม้ ตาหยี
ที่เรียกว่า 'มุกเย็น' ก็คือมุกตลกที่พูดออกมาแล้วผู้อื่นไม่ข�ำ รู้สึก
เหมือนมีลมหนาวพัดหวีดหวิว
ส่วน 'มุ ก ร้ อ น' ก็ คื อ มุ ก ตลกที่ พู ด ออกมาแล้ ว ผู ้ อื่ น เกิ ด อาการ
เดือดพล่าน...เพียงแต่สงิ่ ทีเ่ ดือดจะเป็นเลือดลมหรือเพลิงโทสะนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั
แต่ละบุคคลแล้ว
ไม่วา่ จะร้อนหรือเย็น ถึงอย่างไรผูท้ ถี่ กู แช่แข็งหรือถูกแผดเผาก็ลว้ นเป็น
ผูอ้ นื่ โม่อเี หรินไม่สนใจแม้แต่นอ้ ย นางเพียงถูกอารมณ์ขนั ของไป่หลีจ่ งิ หง
จุดประกายให้เบิกบานใจ
โม่อเี หรินเงยหน้ามองไป่หลีจ่ งิ หง แม้ภเู ขาน�ำ้ แข็งจิงหงจะหล่อเหลายิง่
ดีงามยิง่ แต่ไป่หลีจ่ งิ หงทีม่ อี ารมณ์เบิกบานมีอารมณ์โมโหก็ดมี ากเช่นกัน
การที่ไม่ว่าอะไรก็ล้วนเก็บไว้ในใจท�ำให้เจ็บปวดอยู่ลึกๆ มิหน�ำซ�้ำ
เนือ่ งจาก 'มุกร้อนมุกเย็น' ไป่หลีจ่ งิ หงจึงมีฝปี ากน่าภาคภูมอิ ย่างหาใดเทียม
มิได้
"มุกร้อนมุกเย็น?" ไป่ หลี่จิงหงเองก็ก้มหน้าลงมาได้ยินค�ำที่เขา
ไม่ใคร่เข้าใจนี้เข้าพอดี
"เหมือนที่ท่านดักคอบรรพบุรุษของท่านนั่นปะไร"
นึกถึงสีหน้าของไป่หลี่อู๋เฉินที่ถูกไป่หลี่จิงหงดักคอจนลิ้นจุกปาก
อยูห่ ลายทีก็ให้ขบขันยิ่ง
แม้ไป่หลีอ่ เู๋ ฉินจะไม่ดา่ คนเปิดเปิง แต่ในสายตาทีเ่ ขามองไป่หลีจ่ งิ หง
มีคำ� ว่า 'เจ้ามันบุตรหลานอกตัญญู' เขียนไว้ตวั ใหญ่เบ้อเร่อ
พอคิดถึงบรรพบุรษุ ของตนเอง ไป่หลีจ่ งิ หงอันทีจ่ ริงมิได้มคี วามคิด
เคารพเทิดทูนเสียเท่าไร อย่างมากก็แค่ให้ความเคารพนับถือเนือ่ งจากอีกฝ่าย
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เป็นบรรพบุรษุ ของตระกูลไป่หลี่
หากเป็นเมื่อก่อน เขาอาจจะเคารพต่อบรรพบุรุษได้มากกว่านี้
แต่เนือ่ งจากตอนแรกทีถ่ กู ไป่หลีเ่ ยียนบีบบังคับ ท�ำให้เขาตัดญาติกบั
ฝ่ายมารดาไปแล้ว ต่อมาได้เผชิญหน้ากับการดิน้ รนระหว่างเส้นความเป็น
ความตายอีกมากกว่าหนึง่ รอบ
ผู้ที่ช่วยเขาไว้อีกครั้งก็ยังคงเป็นโม่อีเหริน
จากนั้นก็เจอกับความกระทบกระเทือนใจที่สูญเสียโม่อีเหรินไป
ห่วงพะวงและคิดถึงอยู่สามปี...
สามารถกล่าวได้วา่ ในใจของไป่หลีจ่ งิ หงไม่มสี งิ่ ใดส�ำคัญยิง่ ไปกว่า
โม่อีเหรินแล้ว
ส่วนบรรพบุรุษน่ะหรือ
ในเมือ่ 'กลายเป็น' บรรพบุรษุ ประเภททีม่ นี ามสลักอยูบ่ นผนังอันเป็น
อนุสรณ์ถงึ ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว เช่นนัน้ ...ไม่วา่ มีธรุ ะใดก็เชิญหลบไปรอข้างๆ ก่อน
แล้วกัน
ทว่าไป่หลี่จิงหงหาได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เสียเท่าไร เพียงแต่
ท�ำตามใจอยากเท่านั้นเอง
ผู้ที่เขาใส่ใจที่สุดคือโม่อีเหริน
อีกทัง้ ด้วยการฝึกฝนจากเหล่าสหายระดับนายน้อยไม่กคี่ นทีช่ ำ� นาญ
การต่อรอง แม้ไป่หลีจ่ งิ หงจะยังคงพูดน้อยไม่เปลีย่ น แต่การโต้ตอบด้วย
ฝีปากอันคมกริบกลับเพิม่ ขึน้ พรวดพราด
"เจ้าไม่ชอบหรือ"
มุกตลก ปากร้าย อกตัญญู...เขาล้วนไม่สนใจ สิง่ เดียวทีเ่ ขาสนใจ
มีเพียงความชอบของโม่อเี หริน
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"ไม่ได้ไม่ชอบ เพียงแต่รสู้ กึ แปลกใหม่" ดวงตาเรียวคิว้ โม่อเี หรินปรากฏ
ขีดโค้ง เห็นผูอ้ นื่ ถูกภูเขาน�ำ้ แข็งทีน่ กึ ว่าจะพูดน้อยพูดไม่คล่องลูกหนึง่ ดักคอ
จนใบ้กนิ สีหน้าท่าทางนัน้ จึงน่าขันเป็นพิเศษ
ไป่หลีจ่ งิ หงไม่ได้พดู อะไร เพียงแต่ปรับแววตาให้นมุ่ นวลขึน้ ก่อนจะ
โน้มหน้าลงจุมพิตเรือนผมนางเบาๆ
เขาไม่มเี จตนาจะลับฝีปากกับผูใ้ ดทัง้ สิน้ แต่กไ็ ม่อนุญาตให้ใครท�ำให้
นางได้รบั ความคับข้องใจเป็นอันขาด
โม่อเี หรินหลับตาซบเขา ไม่ตอ้ งเอือ้ นเอ่ยค�ำใด นางก็เข้าใจความหมาย
ของเขา "จริงสิจงิ หง ข้ารูส้ กึ ว่าแผนทีน่ นั้ ประหลาดอยูห่ น่อยๆ"
ครึง่ เดือนมานีแ้ ม้จะเอาแต่เล่นสนุก ไม่ได้ฝกึ บ�ำเพ็ญ แต่ยามคนทัง้ สอง
คลอเคลียกันเช่นนี้ โม่อีเหรินกลับยังคงหยิบม้วนไผ่หยกหรือไม่ก็ต�ำรา
ออกมาอ่าน
รวมไปถึงแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศทีเ่ รียกว่า 'แผนทีค่ า่ ยกล' ซึง่ ย่อส่วนลง
เป็นทรงกลมนัน่ ด้วย
"แปลกตรงที่ใด"
โม่อเี หรินหยิบแผนทีอ่ อกมา ก่อนชีส้ ว่ นหนึง่ บนนัน้ พลางว่า "ครัง้ แรก
ที่ได้เห็นแผนที่ภูมิประเทศ ข้าก็รู้สึกว่าคุ้นตา ต่อมาข้าลองนึกดูดีๆ แล้ว
หยิบแผนทีป่ กติมาเทียบดู ท่านดูตรงนี้ หากแยกมันออกมาเดีย่ วๆ ดูเหมือน
กับดินแดนแรกนภาหรือไม่ แล้วก็สว่ นตรงนี้ เหมือนดินแดนเทพยุทธ์หรือไม่"
แม้จะไม่ได้เหมือนเสียทัง้ หมด แต่ทงั้ แผนทีน่ นั้ พอลองแยกส่วนทีน่ างชี้
ออกมาดู ก็มคี วามคล้ายคลึงอยูถ่ งึ เจ็ดแปดส่วนจริงๆ
"อืม..." ไป่หลี่จิงหงมองดูอย่างละเอียดพลางพยักหน้าเห็นด้วย
"เช่นนั้นส่วนอื่นๆ เล่า"
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ส่วนทีโ่ ม่อเี หรินชีอ้ อกมากินพืน้ ทีเ่ พียงราวสองในห้าส่วนของแผนที่
แล้วอีกสามในห้าส่วนที่เหลือเล่า
"ข้าเดาว่าน่าจะเป็นสถานทีท่ พี่ วกเราไม่รจู้ กั อาจจะสามารถไปถึงได้
ด้วยค่ายกลส่งตัว" โม่อเี หรินเพียงแต่คาดเดา
ก็เหมือนกับการไปมาระหว่างดินแดนเทพยุทธ์และดินแดนแรกนภา
อาจจะมีค่ายกลส่งตัว อาจจะเป็นค่ายกลส่งตัวที่เลิกใช้ไปแล้ว อยู่ที่ว่า
จะถูกใครค้นพบหรือไม่
เพียงแต่สถานที่ที่ไม่รู้จักและค่ายกลส่งตัวที่ไม่รู้อยู่ที่ใดเหล่านั้น
ปัจจุบันยังไม่เหมาะจะออกค้นหา
"เป็นไปได้หรือ" ไป่หลีจ่ งิ หงจะอย่างไรก็เป็น 'ชนพืน้ เมือง' ของโลกใบนี้
จึงมิได้คดิ มากปานนัน้
โม่อีเหรินจึงนึกถึงความรู้จ�ำนวนหนึ่งที่เคยเรียนในชาติก่อน
แผ่นดินผืนใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน เมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติหรือ
การเคลือ่ นตัวของแผ่นเปลือกโลกใต้ดนิ ก็มคี วามเป็นไปได้ทจี่ ะแตกออกเป็น
แผ่นดินหลายผืน
"ข้าคิดว่าเป็นไปได้ เพียงแต่ปจั จุบนั ยังไม่มที างพิสจู น์เท่านัน้ เอง ทว่า
ถ้าหาประมุขภาคีผฝู้ กึ ตนพบ รูว้ า่ แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศนีค้ อื อะไร บางทีอาจจะ
ได้รวู้ า่ ข้าเดาถูกหรือไม่"
"ไม่รสู้ กึ ว่ายุง่ ยากแล้วหรือ" ไป่หลีจ่ งิ หงยังจ�ำได้ถงึ สีหน้าเดียดฉันท์
ขณะโม่อเี หรินเห็นบรรพบุรษุ ปรากฏตัวได้
"ยุ่งยากสิ แต่มาหาถึงที่แล้ว จะไม่สนใจก็ไม่ได้"
ไป่หลี่จิงหงคลี่ยิ้ม แม้จะบ่นกระปอดกระแปด แต่เรื่องที่พึงท�ำ
โม่อเี หรินไม่เคยบ่ายเบีย่ ง นีก่ เ็ ป็นส่วนหนึง่ ในอุปนิสยั ของโม่อเี หรินทีท่ ำ� ให้
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เขารูส้ กึ ว่านางน่ารักน่าชังยิง่
โม่อเี หรินหารูไ้ ม่วา่ ตนเองได้รบั ค�ำชมแล้ว นางเพียงแต่เก็บแผนทีล่ ง
แล้วแอบอิงเข้าอ้อมอกของไป่หลีจ่ งิ หงอีกครัง้
ครูใ่ หญ่ให้หลังนางถึงค่อยลืมตาขึน้ สีหน้าเกียจคร้านปลาสนาการ
ไปสิน้ สิง่ ทีม่ าแทนทีค่ อื สีหน้าเฝ้ารอ
"พวกเราต้องออกไปกันแล้วกระมัง!"
นับตั้งแต่วันที่ได้พบกันอีกครั้ง คนทั้งสองก็อยู่ในแหวนพู่สวรรค์
มาครึ่งเดือนเต็มๆ แล้ว
ครึง่ เดือนนีพ้ วกนางล้วนมิได้ฝกึ บ�ำเพ็ญ เอาแต่เดินเทีย่ วเล่นอยูใ่ น
แหวนพูส่ วรรค์ทกุ วัน
โลกในแหวนพูส่ วรรค์ในปัจจุบนั มีขนาดใหญ่กว่าขณะทีน่ างเพิง่ ได้
แหวนมาไม่รกู้ เี่ ท่า โดยเฉพาะหลังจากผนวกรวม 'พลับพลา' และพลังยุทธ์
ของตัวโม่อเี หรินเพิม่ พูนขึน้ สภาพแวดล้อมของพืน้ ทีภ่ ายในแหวนพูส่ วรรค์
ยิง่ เปลีย่ นแปลงไปเป็นอันมาก
คนทัง้ สอง 'เทีย่ วเล่น' มาครึง่ เดือน ก็ยงั ไปได้ไม่ทวั่ พืน้ ทีว่ า่ งข้างใน
แหวนเลย
"อืม" เขาพยักหน้า
งานชุ ม นุ ม ใหญ่เ จ็ ด ดาราใกล้ จ ะมาถึ ง ไป่ห ลี่ จิ ง หงมี ฐ านะเป็น
ประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ อีกทัง้ ไม่เคยเข้าร่วมงานชุมนุมใหญ่รอ้ ยปี
มาก่อน ต่อให้แค่เพื่อแสดงการมีตัวตนก็ไม่อาจไม่ไปได้
"เช่นนั้นพวกเราก็เตรียมตัวออกไปกันเถอะ" โม่อีเหรินลุกขึ้นยืน
ก่อนจะยื่นมือไปหาไป่หลี่จิงหง
ไป่หลีจ่ งิ หงกุมไว้ ทว่ามิได้ปล่อยให้โม่อเี หรินต้องเปลืองเรีย่ วแรง แต่
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'ลอย' ขึน้ ยืนเอง
จากนั้นโม่อีเหรินนึกคิด คนทั้งสองก็มาปรากฏตัวที่ริมหน้าผา
ที่ไม่ได้เห็นมานาน
ขอบฟ้ามีแสงรุง่ อรุณทอออกมาพอดี สายลมยามเช้าตรูพ่ ดั โชยมา
เงาร่างสองสายแนบชิดกัน ชุดตัวยาวสีมว่ งกับกระโปรงผ้าโปร่งสีมว่ งอ่อน
ปลิวไสวรับลม
หมาป่าน้อยสีเงินตัวหนึ่งวิ่งปรู๊ดขึ้นบ่าโม่อีเหรินอย่างเงียบเชียบ
ขณะเดียวกันบนต้นแขนข้างขวาของโม่อีเหรินก็มีแถบไหมสีเขียว
แกมม่วงเส้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาโดยไร้สุ้มเสียง
การมองดูแสงรุง่ อรุณค่อยๆ สว่างขึน้ มามักจะท�ำให้คนรูส้ กึ มีชวี ติ ชีวา
และมีความหวัง โม่อเี หรินอดจะแย้มยิม้ ไม่ได้
"พวกเราจะไปทางใด"
แม้จะรูจ้ กั งานชุมนุมใหญ่เจ็ดดารา แต่อนั ทีจ่ ริงแม้แต่งานจัดขึน้ ทีใ่ ด
โม่อเี หรินก็ยงั ไม่รู้
ความจริงนางได้สอบถามแล้ว แต่บรุ ษุ รูปงามบางคนยิม้ พลางบอก
กับนางอย่างโอบอ้อมอารีวา่ 'เรือ่ งเล็กแค่นี้ ข้าเชือ่ ว่าเจ้าหาค�ำตอบเองได้'
แม้ความสามารถในการหลอมโอสถของโม่อเี หรินจะท�ำให้เขาพึงพอใจ
ยิง่ แต่บดั นีน้ างจะไปแล้ว บุรษุ รูปงามบางคนจึงไม่พอใจอยูเ่ ล็กน้อย
เขาไม่พอใจ ย่อมจะไม่ปล่อยให้ผอู้ นื่ มีความสุขจนเกินหน้าเกินตา
ด้วยเหตุนี้โม่อีเหรินจึงถูกหลอกปั่นหัวอีกครั้ง
โชคดีที่นางก็มิได้ใส่ใจในเรื่องนี้
ไม่รู้สถานที่ ไปสืบดูก็สิ้นเรื่อง
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เรื่องหาที่หาทางเองก็ใช่จะท�ำเป็นครั้งแรก โม่อีเหรินเชื่อว่านี่เป็น
หนึ่งในทักษะเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐานที่มนุษย์โลกซึ่งร่อนเร่มายังต่างโลก
ทัง้ หมดจ�ำต้องเรียนรูใ้ ห้เป็น
ส่วนเรือ่ งความไม่พอใจของบุรษุ รูปงามบางคน...คิดเสียว่าเขาเป็น
เด็กน้อยทีก่ ำ� ลังงอน ไม่ตอ้ งไปสนใจ
ด้วยเหตุนบี้ รุ ษุ รูปงามบางคนจึงถูกโม่อเี หรินเหยียดหยามอย่างเงียบๆ
โดยไม่รตู้ วั
คนทั้งสองต่างสมน�้ำสมเนื้อกัน
"เทือกเขาเป่ยเสวียน ทางนั้น" ไป่หลี่จิงหงชี้ไปทิศทางหนึ่ง
"หากพวกเราค่อยๆ ไป จะไปถึงหลังงานเริม่ ขึน้ แล้วหรือไม่" รอยยิม้
ของโม่อเี หรินดูชวั่ ร้ายอยูเ่ ล็กน้อย
"เป็นไปได้" ไป่หลี่จิงหงกลับตอบด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน
"เช่นนั้นเอาตามนี้แล้วกัน" โม่อีเหรินกุมมือไป่หลี่จิงหงไว้ ก่อน
ย่างเหยียบอากาศไม่กี่ก้าว
หนึ่งก้าวไปไกลพันลี้ เพียงชั่วพริบตาคนทั้งสองก็มาปรากฏตัวบน
ยอดเขาอีกแห่งหนึง่ แล้ว
แม้ไป่หลีจ่ งิ หงจะประหลาดใจอยูส่ กั หน่อย ทว่ายังคงไม่ลมื บอกทิศทาง
ทีถ่ กู ต้องอย่างทันท่วงที
"ช้าหน่อย ตรงเมื่อครู่นี้...ไปทางซ้ายหน่อย"
ไม่บอกทิศทางที่ถูก ด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของโม่ อีเหริน
ในไม่ช้าพวกเขาคงได้เลยจุดหมายไปไกล
หากแต่โม่อีเหรินกลับเอาแต่แย้มยิ้มเบิกบาน
มิหน�ำซ�ำ้ แม้จะดูเหมือนเดินส่งเดชทุกวัน แต่อนั ทีจ่ ริงโม่อเี หรินกลับ
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ล้วนชิงหลบหลีกสถานทีท่ มี่ คี นอยู่ ขณะพักผ่อนตอนกลางคืนก็ใช้วธิ เี ข้าไป
หลบในแหวนพูส่ วรรค์
ดังนั้นตลอดทางมานี้คนทั้งสองจึงมิได้พบเจอมนุษย์คนใดเลย
ในทีส่ ดุ ขณะอยูบ่ นยอดเขาแห่งหนึง่ ทีเ่ ดินมาได้สองสามวัน ไป่หลีจ่ งิ หง
ก็พลันพลิกมืออุ้มโม่อีเหรินขึ้นมา คนทั้งสองเผชิญหน้ากัน โม่อีเหริน
ทีต่ วั เตีย้ กว่า...จึงเท้าแตะไม่ถงึ พืน้ แล้ว
"จิงหง?" โม่อีเหรินเอียงศีรษะมองเขาด้วยความแปลกใจ
"มีความสุขมาก?"
"อื้อ!" โม่อีเหรินพยักหน้า ก่อนจะยิ้มออกมา
"เจ้าจงใจกระมัง" นางจงใจเดินส่งเดชไปเรื่อย
ทัง้ ๆ ทีน่ ำ�้ เสียงไป่หลีจ่ งิ หงฟังดูออ่ นอกอ่อนใจ ทว่าแววตากลับให้ทา้ ย
ยิง่
"อื้อ" โม่อีเหรินพยักหน้าต่ออย่างปราศจากความเกรงกลัว ซ�้ำยัง
ยิ้มไม่หุบ
"เพราะอะไร"
"เพราะว่าพอไปถึงงานชุมนุมใหญ่เจ็ดดาราจะต้องเสียงดังเอะอะ
เป็นแน่ เพราะฉะนั้ น ยามนี้ พ วกเราต้ อ งพยายามหย่อนใจ บ่มเพาะ
ความอดทนกันก่อน"
ความร้อนรนเป็นข้อห้ามใหญ่ในการต่อกรกับศัตรู
นึ ก ถึ ง สภาพเมื่ อ สามปีก ่ อ น โม่อี เ หริ น คิ ด ว่ า พอนางปรากฏตั ว
จะยังต้องมีคนมาหาเรื่องนางอีกเป็นแน่ ดังนั้นยามนี้ต้องเล่นสนุกและ
ท่องเทีย่ วอย่างหวานชืน่ กับไป่หลีจ่ งิ หงสักหน่อยก่อน
"อารมณ์ดีแล้วค่อยไปต่อยตีกับผู้อื่น ยามอัดคนจะต้องมีพลังมาก
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เป็นพิเศษแน่นอน" โม่อเี หรินยิม้ แฉ่ง
"...ใครบอก" ท่าทางเฝ้ารอสุดขีดนี้...ดูไม่ชอบมาพากลอยู่สักหน่อย
ไป่หลี่จิงหงรู้สึกอย่างเงียบๆ ว่าคู่หมั้นตัวน้อยของตนดูมีแนวโน้มว่า
ได้ถกู ชักน�ำให้เสียคนแล้ว
"ไป๋อิ๋น"
"..."
บุรษุ รูปงามในต�ำนานทีง่ ดงามจนไม่คดิ ว่าจะมีอยูบ่ นโลกได้บางคน
ได้ลักพาตัวโม่อีเหรินของเขาไปอยู่อาณาจักรสัตว์เป็นเวลาหนึ่งปีด้วยมี
เจตนาไม่ดอี ย่างทีค่ ดิ ไว้จริงๆ
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65
โม่อเี หรินไม่รเู้ ลยสักนิดว่าค�ำพูดโดยไม่ตงั้ ใจของนางได้สมุ เชือ้ ไฟให้
บุรษุ สองคนชังน�ำ้ หน้ากันในอนาคตอย่างแท้จริง
บัดนี้นางยังคงเดินหน้าไปเทือกเขาเป่ยเสวียนต่ออย่างเบิกบานใจ
ครั้นมาถึงเทือกเขาเป่ยเสวียน โม่อีเหรินก็ไม่ใช้วิชาบาทาเงามายา
เคลือ่ นทีใ่ นการเดินทางรุดหน้าไปอีก กลับให้ไป่หลีจ่ งิ หงจูงมือค่อยๆ เดินไป
ท่ามกลางป่าเขา
ระหว่างทีค่ อ่ ยๆ เดิน เขีย้ วเงินกับเสีย่ วเถิงก็มไิ ด้เอาแต่เกาะติดบนตัว
โม่อเี หรินอย่างสงบเสงีย่ มเพียงนัน้ กลับกระโดดโลดเต้นเพ่นพ่านไปทัว่ ซ�ำ้ ยัง
ได้คน้ พบสมุนไพรหลายชนิดทีไ่ ม่นบั ว่าล�ำ้ ค่าเลือ่ งชือ่ ทว่ามีประโยชน์มาก
ด้วยสาเหตุนี้
ด้วยความทีม่ หี ลักการว่า 'ได้เจอก็อย่าพลาด' โม่อเี หรินจึงย้ายทีป่ ลูก
พวกที่ย้ายได้ ย้ายไม่ได้ก็เด็ดมา แล้วเหลือรากไว้ในสภาพสมบูรณ์ให้มัน
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เติบโตต่อไป
ยิง่ เข้าใกล้ยอดเขาทีแ่ ท่นเจ็ดดาราตัง้ อยูเ่ ท่าไร ในป่าก็ยงิ่ คึกคักขึน้
เท่านัน้ โอกาสจะเจอะเจอคนก็สงู ขึน้ ตามไปด้วย
จากตอนแรกทีว่ นั ทัง้ วันไม่เจอคนสักกลุม่ มาตอนนีแ้ ทบจะเจอคน
ไม่ซำ�้ หน้าทุกชัว่ ยาม
เวลาพรรค์นี้โม่อีเหรินก็มีวิธีแก้เบื่อและแก้กลุ้มอยู่
ขณะรับรูไ้ ด้วา่ ทางด้านซ้ายมีคน โม่อเี หรินก็ลากไป่หลีจ่ งิ หงหลบไป
อีกทาง จวบจนคนกลุม่ นัน้ จากไปไกล
"ตาท่านบ้าง"
ไป่หลีจ่ งิ หงจึงเลียนอย่าง หลบคนอีกโขยงหนึง่ ได้ในอีกครึง่ ชัว่ ยาม
ให้หลัง
ไป่หลี่จิงหงมองโม่อีเหรินเพียงปราดเดียว โม่อีเหรินก็เอาอ�ำนาจ
น�ำทางกลับคืนมาอีกครัง้
ถูกต้อง สองคนนี้ถึงกับเล่นซ่อนแอบกันในป่าเขาแล้ว
"นี่เป็นโอกาสดีที่จะฝึกใช้ญาณวิเศษ"
'ญาณวิเศษ' นั้นตัวของโม่อีเหรินใช้ได้อย่างอิสระนานแล้ว ไม่ว่า
หลอมโอสถหรือหลอมประดิษฐ์ก็เหมือนยามปกติ ล้วนมิเคยลืมใช้งาน
แม้แต่เสีย้ วเวลาเดียว
ค�ำพูดแค่ประโยคเดียวได้ก�ำหนดให้คนทั้งสองผลัดเปลี่ยนกันใช้
ญาณวิเศษสัมผัสรับรู้ความเคลื่อนไหวในระยะสิบลี้โดยรอบ
เมือ่ พบว่ามีคน ไม่วา่ เป็นมิตร เป็นศัตรู หรือเป็นคนแปลกหน้าก็จะพา
อีกคนหลบเลีย่ งไป จากนัน้ ก็เปลีย่ นคนน�ำทางจนกว่าจะได้พบคนกลุม่ ถัดไป
จวบจนขณะนี้ ค นทั้ ง สองประสบความส� ำ เร็ จ ในการหลบเลี่ ย ง
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คนทัง้ หมด อีกทัง้ ได้ยนิ ความลับที่ 'น่าสนใจ' มาจ�ำนวนหนึง่ ด้วยเช่นกัน
เป็นต้นว่าองครักษ์ของบางตระกูลลอบบ่นอยูต่ ลอดว่าคุณหนูใหญ่
ของพวกเขาโมโหร้ายจนน่าตกใจ ระหว่างทางมายังแท่นเจ็ดดารา ไม่มสี กั วัน
ทีไ่ ม่โมโหโกรธา
เมือ่ สืบสาวถึงต้นเหตุ ก็พบว่าเป็นเพราะประมุขหอน้อยภูเขาน�ำ้ แข็ง
บางคนทีน่ างอยากเจออุม้ สตรีอนื่ หนีไปต่อหน้าต่อตานางโดยไม่ชายตาแลนาง
แม้แต่แวบเดียว!
เป็นต้นว่านายน้อยผูซ้ อื่ สัตย์บางคนของตระกูลเสวียนหมิงได้เผอิญพบ
กับประมุขหอน้อยทีใ่ จด�ำอีกทัง้ ตระหนีถ่ เี่ หนียวบางคนทีเ่ มืองเล็กเมืองหนึง่
แล้วถูกหลอกให้จา่ ยค่ากินอยูจ่ นเสียหินวิเศษไปจ�ำนวนหนึง่
เป็นต้นอีกว่าคนจากตระกูลหนึ่งบังเอิญปะกับคนจากอีกตระกูล
ศัตรูคแู่ ค้นได้พบหน้าก็หมัน่ ไส้กนั เป็นพิเศษจึงต่อยตีกนั กลางป่ากลางเขา
เดือดร้อนถึงคนทีอ่ ยูร่ อบข้างนับไม่ถว้ น ท้ายทีส่ ดุ ก็แยกย้ายกันถอยทัพไป
โดยทีเ่ สียหายกันทัง้ สองฝ่าย...
ยังมีบคุ คลหนึง่ ดักซุม่ อยูข่ า้ งน�ำ้ ตก ลอบโจมตีบคุ คลทีส่ องโดยไม่ให้
ตัง้ ตัว เมือ่ โจมตีสำ� เร็จก็ยดึ เอาพวกโอสถ หินวิเศษ และอาวุธไป
รวมถึงนายน้อยของตระกูลนัน้ ตระกูลนีถ้ กู บุคคลนิรนามจูโ่ จมกลางทาง
มีทงั้ ถูกพิษ ทัง้ ได้รบั บาดเจ็บ...
สรุปคือตลอดทางมานีก้ ำ� ลังคนจากทีต่ า่ งๆ ไม่มเี วลาได้สงบ กอปรกับ
ทุกคนล้วนคิดว่าจะสูก้ นั ช้าหรือเร็ว สุดท้ายก็ตอ้ งสูก้ นั บนแท่นเจ็ดดาราอยูด่ ี
เช่นนัน้ ในเมือ่ บังเอิญเจอกันแล้วก็สกู้ นั ก่อนค่อยว่ากัน
ไม่แน่ว่าจะยังสามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้จ�ำนวนหนึ่งและเพิ่มอันดับ
ให้ตนเองได้กอ่ นการประลองอย่างเป็นทางการอีกด้วย
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ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ถูกพิษและได้รับบาดเจ็บจึงไม่มีใครสืบสาวราวเรื่อง
จนเกินไป เนื่องด้วยมีจ�ำนวนไม่มาก และถึงอย่างไรก็ถูกบุคคลนิรนาม
ไม่ทราบฝ่ายบุกจูโ่ จม
บัดนี้งานชุมนุมใหญ่เจ็ดดาราส�ำคัญที่สุด เรื่องอื่นๆ ไว้สืบสวนกัน
ทีหลังได้
โม่อเี หรินกับไป่หลีจ่ งิ หงเดินอยูใ่ นป่าเขาจนใกล้จะเทีย่ งวัน ไป่หลีจ่ งิ หง
ก็พาโม่อเี หรินไปหาสถานทีเ่ รียบๆ ใกล้ลำ� ธาร ปูพรมกันน�ำ้ ลงไป แล้วหยิบ
อาหารกลางวันทีโ่ ม่อเี หรินเตรียมไว้ลว่ งหน้าออกมา
สองคนหนึง่ สัตว์นงั่ กินมือ้ เทีย่ งและสนทนากันบนพรมอย่างสบายใจเฉิบ
ส่วนเสี่ยวเถิงนั้น...
'เสี่ยวเถิงกินไม่ได้ ท�ำได้แค่มองเจ้านายกับบุรุษของเจ้านายแล้วก็
เขีย้ วเงินกิน รันทดเกินไปแล้วจริงๆ เสีย่ วเถิงจะไปหย่อนใจ ฮือๆๆ' ร้องไห้
เสียงอย่างทารกเสร็จ เสีย่ วเถิงก็ลอยฟิว้ จากไปแล้ว
สองคนหนึ่งสัตว์ที่เหลืออยูห่ มดค�ำพูดได้ชั่วครู่เดียวก็ตัดสินใจ...
พวกเขานั่งลงกินอาหารกลางวันกันดีกว่า
"การเดินทางไปแท่นเจ็ดดาราเองก็นบั เป็นการทดสอบประเภทหนึง่ ?"
"ส�ำหรับผู้ฝึกบ�ำเพ็ญทั่วไปก็ใช่"
ส�ำหรับพวกทีม่ คี นคอยคุม้ ครองโดยเฉพาะ การกินอยูก่ ม็ คี นตระเตรียม
ให้พร้อมสรรพเหล่านัน้ แน่นอนว่า 'ไม่ใช่' แล้ว
โม่อเี หรินกัดเต้าหูแ้ ผ่น แค่คดิ ดูกเ็ ข้าใจ จากนัน้ ก็คล้ายว่านึกอะไรได้
สายตานางกลอกกลิง้ ก่อนจะพลันพูดกับเขาด้วยน�ำ้ เสียงหนักอึง้ "จิงหง
ไม่เป็นธรรมต่อท่านแล้ว"
ไป่หลี่จิงหงดื่มชาไปอึกหนึ่ง ก่อนเลิกคิ้วน้อยๆ เป็นค�ำถาม
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"เดินทางกับข้า ไม่มใี ครคุม้ ครองท่าน และก็ไม่มใี ครช่วยตระเตรียม
อาหารทีพ่ กั ให้ทา่ นด้วยนีน่ า"
เขาพลาดความสะดวกสบายของการเป็นประมุขหอน้อยไปแล้ว
"มีอาหารที่พัก" เขาชะงักเล็กน้อย "คุ้มครองเจ้า"
อาหาร โม่อีเหรินท�ำ
ที่พัก โม่อีเหรินอ�ำนวยให้
เขาไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง เขาต้องการเพียงปกป้อง
คนตรงหน้าให้ดี
โม่อีเหรินได้ยินก็วางอาหารในมือลง จ้องริมฝีปากเขาเป็นครู่ใหญ่
ครัน้ แล้วก็คอ่ ยๆ ขยับไปใกล้ ก่อนจะประทับจุมพิต
ไป่หลีจ่ งิ หงใจเต้นรัว เอือ้ มมือดึงตัวนางเข้าอ้อมแขนอย่างเป็นท่าที
สนองตอบ จากแค่จุมพิตที่ประทับเบาๆ กลายเป็นจุมพิตดูดดื่มเรียวลิ้น
เกีย่ วกระหวัดกันในทันใด ซ�ำ้ ยังหลุดการควบคุมอยูเ่ ล็กน้อย
พรากจากกันสามปีมไิ ด้ทำ� ให้ฝมี อื จูบคนของภูเขาน�ำ้ แข็งลูกหนึง่ สูงขึน้
แต่ทำ� ให้ภเู ขาน�ำ้ แข็งร้อนระอุมากขึน้ ดังนัน้ ไป่หลีจ่ งิ หงจึงพยายามห้ามใจ
มาโดยตลอด
ทั้งๆ ที่กลางวันเดินทางด้วยกัน กลางคืนนอนหลับด้วยกัน แต่
ไป่หลี่จิงหงกลับมิได้ท�ำกิริยาสนิทแนบแน่นจนเกินไป ก็ด้วยไม่มั่นใจว่า
จะควบคุมตนเองได้
ไป่หลีจ่ งิ หงเป็นภูเขาน�ำ้ แข็งลูกหนึง่ มิผดิ หากแต่โม่อเี หรินกลับเป็น
ภูเขาไฟยักษ์ทฝี่ งั ตัวอยูใ่ ต้ภเู ขาน�ำ้ แข็ง เป็นชนิดทีแ่ ผดเผาให้ภเู ขาน�ำ้ แข็ง
ทัง้ ลูกละลายได้เลยทีเดียว!
ด้วยเหตุนไี้ ม่จบู ก็แล้วไป แต่พอจูบหนึง่ มา...ไป่หลีจ่ งิ หงก็หยุดไม่อยู่
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'เจ้านายๆ มีคนวิวาทกัน!' เพราะมีพนั ธสัญญานายบ่าวอยู่ เสีย่ วเถิง
จึงสามารถถ่ายทอดเสียงร้องเรียกผ่านพันธสัญญาได้
โม่อเี หรินตกใจ พอได้สติกลับมาถึงได้พบว่าไป่หลีจ่ งิ หงจูบไล่ไปถึง
ไหปลาร้านางแล้ว สัมผัสชาแปลบน้อยๆ ตรงล�ำคอท�ำให้นางอดจะสัน่ สะท้าน
เบาๆ ขึน้ มาทัง้ ตัวไม่ได้
"จิงหง..."
'เจ้านายๆ เร็วเข้า รีบมาดูเรื่องสนุก!'
"จิงหง"
นางต้องพยายามอย่างมากกว่าจะใช้สองมือจับหน้าของไป่หลีจ่ งิ หง
ให้เงยขึน้ มาได้...ฝ่ามือยังสัน่ อยูห่ น่อยๆ เนือ่ งจากอารมณ์พลุง่ พล่านทีเ่ กิด
ขึน้ มากะทันหัน จากนัน้ นางก็มองเห็นแววตาของเขา
สีหน้าของไป่หลีจ่ งิ หงมักจะเย็นยะเยือกเป็นนิจ แม้แต่แววตาก็เย็นชา
มีเพียงเวลาอยูต่ อ่ หน้านางสีหน้าและแววตาของเขาจึงจะเปลีย่ นไปเล็กน้อย
ทว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมักจะเป็นความตามใจ ให้ท้าย
อ่อนโยน...
น้อยนักทีจ่ ะเหมือนกับขณะนี้ แม้สหี น้าจะขาดแคลนอารมณ์เช่นเดิม
แต่แววตากลับคล้ายว่ามีเปลวไฟลุกอยู่ ทัง้ ๆ ทีเ่ ปลวไฟไม่ใหญ่ กลับระคนด้วย
ความเร่งร้อนอันพลุง่ พล่านและไม่อาจควบคุมตนเองได้
ใบหน้าของโม่อเี หรินเองก็รอ้ นผ่าว ไม่ตอ้ งมองก็รวู้ า่ หน้านางคงจะ
แดงเถือกแล้วเป็นแน่
"เสี่ยวเถิงบอกว่ามีคนก�ำลังวิวาทกัน" นางเลียริมฝีปากโดยไม่รู้ตัว
กลายเป็นดึงดูดสายตาจ้องมองอย่างทวีความเร่าร้อนขึน้ กว่าเดิม
"ไม่ตอ้ งสนใจมัน" ไป่หลีจ่ งิ หงตอบได้ไม่ออ้ มค้อมยิง่ น�ำ้ เสียง...มีนำ�้ โห
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อย่างหาได้ยาก!
แม้จะไม่สมควร แต่โม่อีเหรินยังคงอดหัวเราะออกมาไม่ได้
"พรืด...พอแล้ว พวกเราไปดูเรือ่ งสนุกกัน" นางพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน
เหมือนก�ำลังออดอ้อน
คือว่า...ไหนๆ ความรู้สึกเร่าร้อนก็ถูกขัดจังหวะแล้ว จะสานต่อ...
นางก็กระดาก ไว้...ไว้คอ่ ยว่ากันทีหลังแล้วกัน
ไป่หลี่จิงหงยังคงหน้าตึง เห็นได้ชัดว่า...ไม่เต็มใจ
"จิงหง..." โม่อีเหรินเรียกเสียงค่อย
เพียงเท่านี้เขาก็...ใจแข็งไม่ไหวแล้ว
เมื่อสังเกตเห็นเขามีท่าทางอ่อนลง โม่อีเหรินก็เป็นฝ่ายจุมพิตเขา
ทีหนึง่ ...ทีแ่ ก้ม จากนัน้ ก็รบี ลุกขึน้ ฉุดเขาให้ลกุ ขึน้ ตาม แล้วโบกมือเก็บข้าวของ
ในทีน่ จี้ นเกลีย้ ง แม้แต่เขีย้ วเงินก็มาเกาะอยูบ่ นบ่านางโดยไม่ตอ้ งบอก
เวลานี้เสี่ยวเถิงก็ถ่ายทอดเสียงมาอีกแล้ว
'เจ้านายๆ ข้าเจอคนโหดร้ายเข้าแล้ว น่ากลัวยิ่งนัก!'
โม่อีเหรินได้ยินก็จูงไป่หลี่จิงหงเคลื่อนที่ในพริบตาไปยังทิศทาง
ที่เสี่ยวเถิงอยู่อย่างไม่รีรอ
"พวกเราไปกันเถอะ!"
เกือบหนึง่ เดือนก่อนหลังจากเกิดเรือ่ งชิงสมบัตไิ ม่สำ� เร็จ กลับถูกปล้น
เสียเองทีจ่ ดุ เชือ่ มต่อดินแดนตอนกลางและดินแดนทางเหนือ ตระกูลทีอ่ ยูท่ นี่ นั่
ในเวลานั้นจึงต่างตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ว่าหากจะไปเทือกเขาเป่ยเสวียน
ไม่อาจเอาแต่หว่ งความส�ำราญ ต้องเดินทางผ่านป่าเขา
สาเหตุมีอยู่สองประการ
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หนึ่งเป็นเพราะในป่าเขาอันขรุขระสามารถฝึกฝนตนเองได้ดีกว่า
อยู่บนถนนหนทางอันราบเรียบ
สองเป็นเพราะในป่าเขาเจอสมบัติได้ง่ายกว่า
เดินบนถนนจะไปเจอสมบัตไิ ด้อย่างไร อย่างไรก็ไม่อาจไปดักปล้น
ได้กระมัง
ต่อให้อยากท�ำเยี่ยงนั้นเพื่อชดเชยความเสียหายที่ถูกปล้นไป แม้
พวกเขาท�ำออกมาได้ ทว่าตระกูลก็ยอมเสียศักดิศ์ รีนนั้ ไม่ไหว
ดังนั้นเข้าป่าเข้าเขาเป็นการดีที่สุด
ทว่าเพื่ อ เลี่ ย งไม่ใ ห้ ทุ ก คนเจอหน้ า กั น แล้ ว นึ ก ถึ ง เรื่ อ งถู ก ปล้ น
ทีไ่ ม่อยากจะหวนนึกถึงโดยสิน้ เชิงนัน้ ขึน้ มาอีก เหล่ากลุม่ อ�ำนาจใหญ่จงึ
ต่างคิดอย่างใจตรงกันว่าจงอย่าเดินบนทางเส้นเดียวกับ 'คนคุน้ เคย' และก็
อย่าได้เดินไปกับ 'คนคุน้ เคย' เป็นอันขาด!
ถึงแม้จะมีจดุ ประสงค์เหมือนกัน แต่ละตระกูลก็ยอมเดินอ้อมไกลๆ
ดีกว่าจะบังเอิญปะกับคนคุน้ เคยทีเ่ ห็นแล้วรูส้ กึ แสลงใจเหล่านัน้
ทุกคนถูกบรรดาสัตว์รมุ ท�ำร้ายและถูกปล้นด้วยกัน...นีม่ ใิ ช่ความทรงจ�ำ
ทีน่ า่ อภิรมย์เลยจริงๆ
โดยเฉพาะในเรือ่ งนี.้ ..ใช่วา่ ทุกคนจะถูกปล้นกันหมด อย่างน้อยก็มี
คนหนึง่ ทีไ่ ม่โดน
ไม่ถกู ปล้นนัน้ ช่างเถอะ แต่เรือ่ งทีท่ ำ� ให้คณ
ุ หนูใหญ่ตระกูลไป๋ทนไม่ได้
ทีส่ ดุ คือ...
คนผูน้ นั้ คนเดียวทีไ่ ม่ได้ถกู ปล้น อีกทัง้ เป็นคนทีน่ างอยากพบหน้า
กลับอุม้ สตรีอกี คนหนีไปต่อหน้าต่อตาคนทัง้ หมดโดยไม่แม้แต่จะบอกกล่าว
ยิง่ ไม่แม้แต่จะชายตาแลนาง!
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ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ใบหน้าของไป๋หลัวอวี๋ก็จะด�ำทะมึน
"คุณหนูใหญ่ ท่านอย่าใส่ใจจนเกินไป แม้บดั นีจ้ ะไม่ได้พบ รอไปถึง
งานชุมนุมใหญ่รอ้ ยปี ประมุขหอน้อยไป่หลีก่ จ็ ะต้องไปถึงเช่นกัน อยูท่ นี่ นั่
คุณหนูใหญ่กจ็ ะได้พบเขาไม่ตา่ งกัน" มองเห็นคุณหนูใหญ่หน้าด�ำทะมึน
มาตลอดทาง ผูอ้ าวุโสก็ทำ� ได้เพียงปลอบใจเป็นระยะ พร้อมกับภาวนาว่า
ขออย่าได้เกิดเรือ่ งอะไรขึน้ อีกตลอดการเดินทางนี้
ขอเพี ย งสามารถคุ ้ ม กั น คุ ณ หนู ใหญ่ไ ปส่งถึ ง แท่ น เจ็ ด ดาราได้
โดยสวัสดิภาพ ผู้อาวุโสสาบานว่าเมื่องานชุมนุมใหญ่ สิ้นสุดลง เขา
จะกลับตระกูลแล้วไปปิดด่านกักตัวทันที และจะไม่ขอรับภารกิจของตระกูล
ทีท่ ำ� ให้คนอายุสนั้ ลงสามสิบปีพรรค์นอี้ กี แล้ว
หากจ�ำเป็นต้องรับภารกิจคุ้มกัน เขาจะต้องพยายามแย่งที่ใน
ขบวนคุ้มกันคุณชายใหญ่ คุณชายรอง และคุณหนูรองให้ได้
"ข้าย่อมจะรูว้ า่ เขาต้องอยูท่ นี่ นั่ " งานชุมนุมใหญ่รอ้ ยปี ผูฝ้ กึ บ�ำเพ็ญ
ทีม่ สี ทิ ธิเ์ ข้าร่วม เว้นแต่จะตายแล้ว มิเช่นนัน้ ก็ไม่มใี ครไม่เข้าร่วมแน่นอน
แม้ไป๋หลัวอวี๋จะโมโห แต่ยังไม่ถึงขั้นโมโหจนสมองไม่ท�ำงาน
หากจะกล่าวถึงเพลิงโทสะ นอกจากเรือ่ งทีไ่ ม่ได้พบไป่หลีจ่ งิ หงแล้ว
เรื่องที่ไม่ได้กระทืบสัตว์วิเศษในคราบคนที่ไม่รู้ว่าร่างเดิมเป็นอะไรตัวนั้น
ให้แบนก็ทำ� ให้ไป๋หลัวอวีม๋ เี พลิงโทสะอัดอยูเ่ ต็มอกเช่นกัน
ทว่าในจุดนี้ถึงจะมิได้เจอสมบัติ แต่จะดีจะชั่วก็เดินทางผ่านมาได้
อย่างราบรืน่ ปลอดภัย เพลิงโทสะในใจไป๋หลัวอวีจ๋ งึ ค่อยๆ สงบลงตามไปด้วย
ครั้นเห็นว่าใกล้จะเดินพ้นป่าผืนนี้เต็มที ผู้อาวุโสกลับพลันรั้งตัว
ไป๋หลัวอวี๋ที่ก�ำลังเดินหน้าไว้ "มีกลิ่นคาวเลือด"
ขณะเดียวกับที่ผู้อาวุโสเอ่ยปาก ก็ได้ประเมินมองรอบข้างอย่าง
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ระแวดระวังไปด้วย
รอบข้างมีแต่ตน้ ไม้ เดินหน้าไปอีกสิบจัง้ ก็จะพ้นป่าแล้ว ในครรลอง
สายตาไม่เห็นร่องรอยการต่อสูใ้ ดๆ และไม่เห็นผูใ้ ดโดยสิน้ เชิง
ไป๋หลัวอวีไ๋ ด้ยนิ ก็พลอยระแวดระวังขึน้ มา รอบข้างไม่มใี ครก็มองขึน้
ด้านบน...แล้วไป๋หลัวอวีก๋ อ็ งึ้ ไปโดยพลัน
บนต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าเยื้องไปทางซ้ายจากต�ำแหน่งที่นางยืนอยู่
มีบรุ ษุ หน้าตาหล่อเหลาเย็นชา สวมชุดสีดำ� และคลุมเสือ้ คลุมสีดำ� นิลทัง้ ตัว
ผูห้ นึง่ นัง่ อยู่
ครัน้ มองเห็นใบหน้าของบุรษุ ผูน้ นั้ ไป๋หลัวอวีก๋ ม็ สี หี น้าเข้มขึน้ ทันควัน
"เสวียน-หมิง-เซียว!"
ได้ยินสามค�ำนี้ บุรุษผู้นั้นก็ลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้า มองไป๋หลัวอวี๋
ก่อนจะเบนสายตาหนี เอนตัวพิงต้นไม้แล้วหลับตาลงดังเดิมประหนึ่งว่า
ไม่ใส่ใจ
"เสวียนหมิงเซียว ลงมาบัดเดี๋ยวนี้" ไป๋หลัวอวี๋ร้องเรียก
บุรุษเจ้าของชื่อไม่น�ำพา
"คุณหนูใหญ่ เรือ่ งงานส�ำคัญกว่า" ผูอ้ าวุโสกล่าว หวังว่าจะสามารถ
กล่อมให้คณ
ุ หนูใหญ่เดินต่อได้
หากรู้ก่อนว่าเป็นคนผู้นี้ ข้าคงไม่สนใจกลิ่นคาวเลือดอะไรแล้ว
ในใจผูอ้ าวุโสนึกเสียใจเหลือประมาณ
"ข้าเคยพูดไว้ตงั้ แต่เมือ่ ร้อยปีกอ่ นแล้วว่าอย่าให้ขา้ เห็นท่านอีก มิเช่นนัน้
เห็นหนึง่ ครัง้ ข้าก็เล่นงานหนึง่ ครัง้ "
เรื่องที่นางขายหน้าที่สุดในชีวิตนี้มีเขาเป็นต้นเหตุ
"คุณหนูใหญ่ พวกเราไปสมทบกับนายน้อยกันก่อนจะดีกว่า อย่ามัว
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เสียเวลาอยูเ่ ลย" ผูอ้ าวุโสอยากลากคนจากไปยิง่ นัก
"ก็แค่สงั่ สอนคนคนเดียว ไม่เสียเวลาเท่าไรหรอก ผูอ้ าวุโสวางใจได้
ข้าจะไม่ปล่อยให้ลา่ ช้าจนเสียงาน" ไป๋หลัวอวีไ๋ ม่สนใจ
ผู้อาวุโสถลึงตามองนาง
ผู้อาวุโสอย่างข้าเป็นห่วงว่าท่านหวดคนไม่ส�ำเร็จกลับจะถูกหวด
กลับมาเองต่างหาก ท่านเข้าใจหรือไม่!
เสวียนหมิงเซียวเป็นผู้ใด เสวียนหมิงเซียวเป็นคนที่ถูกสั่งสอน
ได้ตามสบายหรือไร เขาเป็นถึงหนึง่ ในสามนายน้อยแห่งตระกูลเสวียนหมิง
มิหน�ำซ�ำ้ ยังเป็นนายน้อยทีห่ วั ขบถทีส่ ดุ ไม่เชือ่ ฟังทีส่ ดุ พลังแก่นแท้แข็งแกร่ง
ทีส่ ดุ และนิสยั แข็งกร้าวทีส่ ดุ อีกด้วย
หนึ่ ง ร้ อ ยปีก ่ อ นเขาก็ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็นอั น ดั บ หนึ่ ง ของผู ้ ที่ อยู่ต�่ ำ กว่ า
ขัน้ ผ่านเคราะห์ และก็เป็นอันดับหนึง่ ของการประลองฝีมอื ในงานชุมนุมใหญ่
ร้อยปี
ส่วนคุณหนูใหญ่ของผูอ้ าวุโสนัน้ ...คุณหนูใหญ่ ท่านรูจ้ กั พลังแก่นแท้
ของตนเองดีจริงหรือ!
"คุณหนูใหญ่ ก่อนถึงงานชุมนุมใหญ่อย่าจงใจหาปัญหามาแทรก
จะดีกว่า" เพราะไม่อาจตะโกนค�ำพูดในใจออกมาได้ ผูอ้ าวุโสจึงท�ำได้เพียง
กลัน้ ใจโน้มน้าวต่อ
"ผู้อาวุโส ท่านลืมค�ำที่ข้าบอกไปแล้ว?" ไป๋หลัวอวี๋สีหน้าเยียบเย็น
"คุณหนูใหญ่ ท่านเล่าลืมค�ำทีป่ ระมุขตระกูลก�ำชับมาเป็นพิเศษไปแล้ว
หรือ" ผูอ้ าวุโสยืนกรานดุจเดียวกัน
"หลบไป!" ไป๋หลัวอวี๋ไม่ฟัง ผลักผู้อาวุโสออก บนมือมีแส้เส้นหนึ่ง
โผล่ขนึ้ มา หวดไปยังบุรษุ บนต้นไม้
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เวลาเดียวกับทีบ่ รุ ษุ ผูน้ นั้ เอียงตัวหลบแล้วตกลงมาบนพืน้ แส้ทสี่ อง
ของไป๋หลัวอวีก๋ ม็ าถึง
บุรษุ ผูน้ นั้ ขยับมือซ้าย หอกยาวสีแดงเล่มหนึง่ เข้ามาอยูใ่ นมือ ตัวหอก
ตวัดกวาดออกไป
เปรี๊ยะ!
แส้ยาวที่จู่โจมมาถูกปัดออก อีกทั้งขาดเป็นหลายท่อน
ไป๋หลัวอวีห๋ น้าเปลีย่ นสี นางนึกคิด แส้ยาวส�ำรองก็ปรากฏบนมือนาง
ทันที
น่าเสียดายทีย่ งั ไม่ทนั สะบัดออกไป หอกยาวของบุรษุ ผูน้ นั้ ก็จอ่ มาที่
คอหอยนางแล้ว
"นายน้อยเสวียนหมิง โปรดไว้ไมตรีดว้ ย!" ผูอ้ าวุโสตระกูลไป๋รบี ตะโกน
ปลายหอกหยุดอยู่ห่างจากไป๋หลัวอวี๋เพียงหนึ่งกงเฟิน*
"คุณหนูใหญ่มิได้เจตนาจะจู่โจมนายน้อย เพียงแต่อารมณ์ไม่ดี
เท่านัน้ เอง ขอนายน้อยโปรดเห็นแก่มติ รภาพของสองตระกูล ลงมือไว้ไมตรี
ด้วย" ผูอ้ าวุโสกล่าว ดวงตากวาดผ่านมือขวาทีไ่ ม่อาจขยับเขยือ้ นได้ของ
บุรษุ ผูน้ นั้ อย่างห้ามตนเองไม่อยู่
แขนถูกเสื้อคลุมบังอยู่ แต่บนเสื้อคลุมสีด�ำนิล แม้จะมองไม่เห็น
คราบเลือด แต่กลิน่ คาวเลือดกลับอยูต่ รงนัน้
เสวียนหมิงเซียวไม่ได้มองไปยังผูอ้ าวุโสผูน้ นั้ เพียงแต่มองไป๋หลัวอวี๋
อย่างสงบนิง่
"ไสหัวไป" ถ้อยค�ำราบเรียบเพียงสามค�ำ แต่แรงกดดันที่มาจาก
เสวียนหมิงเซียวกลับรุนแรงยิ่งกว่าค�ำรามไล่คนด้วยความโกรธเสียอีก
* กงเฟิน หมายถึงเซนติเมตร
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ไป๋หลัวอวีถ๋ กู ท�ำให้ตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้น เท้าก้าวถอยหลังไป
ก้าวหนึง่ โดยไม่รตู้ วั จากนัน้ ก็ยงิ่ โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ!
"ท่านกล้าแตะต้องข้า ข้าก็จะท�ำให้ทา่ นกลับตระกูลเสวียนหมิงไม่ได้
ชัว่ นิรนั ดร์!"
เสวียนหมิงเซียวไม่ตอบค�ำ แต่ขยับหอกยาวในมือ
ผูอ้ าวุโสลงมือผลักไป๋หลัวอวีห๋ ลบไป แล้วสกัดหอกยาวไว้ในทันใด
เสวียนหมิงเซียวเปลี่ยนกระบวนท่ามาสู้กับผู้อาวุโสในทันที
ผูอ้ าวุโสได้แต่สพู้ ลางเอ่ยปากพลาง "นายน้อยเสวียนหมิง คุณหนูใหญ่
เพียงแต่อารมณ์ร้ายไปหน่อย ไม่มีทางท�ำอะไรจริงๆ แน่นอน ขอท่าน
โปรดอภัย โปรดรามือได้หรือไม่"
ผูอ้ าวุโสพยายามดับไฟ น่าเสียดายทีไ่ ป๋หลัวอวีก๋ ลับเติมเชือ้ ไฟต่อ
"ฮึ!" หลังจากแค่นเสียง แส้ยาวของไป๋หลัวอวีก๋ ห็ วดออกมาอีกครัง้
เสวียนหมิงเซียวตวัดหอกสกัดไว้
แส้ยาวไม่ได้ขาด ไป๋หลัวอวีจ๋ งึ เปลีย่ นท่าทางมือ ตัวแส้พนั รัดหอกยาวไว้
ทันที ก่อนนางจะพลิกมือกระชาก
หอกยาวไม่เขยือ้ น ไป๋หลัวอวีห๋ วั เราะเสียงเย็น ชักมีดสัน้ ทีพ่ กติดตัว
ออกมาแล้วร่ายคาถา มีดสัน้ ก็พงุ่ ฉิวไปหาเสวียนหมิงเซียวในทันใด
"คุ ณ หนู ใหญ่ รี บ หยุ ด มื อ !" ผู ้ อ าวุ โ สหน้ า เปลี่ ย นสี จะหยุ ด ยั้ ง
ก็ไม่ทันการณ์
เสวียนหมิงเซียวกลับไม่มที า่ ทีหวัน่ ไหวสักกระผีก ขยับข้อมือน้อยๆ
หอกยาวทีถ่ กู แส้รดั ไว้กห็ มุนตาม ก่อนทีแ่ ส้ยาวจะขาดออกเป็นท่อนๆ อีกครัง้
หอกยาวทีพ่ น้ พันธนาการแล้วจึงขยับสกัดมีดสัน้ เล่มนัน้
หากแต่มดี สัน้ หาได้ถกู ปัดกลับไปไม่ กลับยังเดินหน้าอย่างแข็งขัน
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ไป๋หลัวอวี๋กัดฟันฝืนไว้ มือร่ายคาถาไม่ขาดสายให้มีดสั้นยันกับ
หอกยาว ทางหนึง่ ก็ออกค�ำสัง่ ต่อผูอ้ าวุโส "ผูอ้ าวุโส ยังไม่รบี ลงมืออีก!"
เขาขยับมือข้างหนึ่งไม่ได้ มืออีกข้างถูกเหนี่ยวไว้ ไม่ฉวยโอกาสนี้
รีบคว�ำ่ เขาลง ยังจะรอถึงเมือ่ ไร!
"คุณหนูใหญ่ ท่านรีบหยุดมือ..."
"รีบลงมือ!" ไป๋หลัวอวี๋ตะคอก เห็นมีดสั้นถูกบีบให้ถอยมาเรื่อยๆ
ไป๋หลัวอวี๋ก็จะยันไม่อยู่แล้ว
ผู้อาวุโสก็หน้าด�ำคร�่ำเคร่ง ท�ำได้เพียงถูกบีบให้ลงมือช่วยคน
มือขวาก�ำเป็นหมัด หวดออกไปกลางอากาศ ก�ำปัน้ มหึมาทุบไปยัง
เสวียนหมิงเซียวในพริบตา
เสวียนหมิงเซียวเปลี่ยนท่าหอก หมุนตัวเปลี่ยนกระบวนท่า
"มังกรฟ้าค�ำรน!" เขาตวาดเสียงเข้ม เสกร่างมังกรออกมา หลัง
ทะยานขึน้ ฟ้ากลืนก�ำปัน้ ลงไปแล้วก็ปรีเ่ ข้าหาบรรดาคนตระกูลไป๋
"กรี๊ด!"
"อึก!"
"ว้าก..."
ไป๋หลัวอวี๋ ผู้อาวุโส และคนตระกูลไป๋ถูกกวาดลอยกระเด็นกัน
ถ้วนหน้า แต่ละคนกระอักเลือด ตกลงพื้น
"เสวียนหมิงเซียว ท่าน...ท่าน..."
ไป๋หลัวอวี๋เอ่ยปากได้ก็จะด่าคน ผู้อาวุโสที่กระอักเลือดออกมา
ดุจเดียวกันรีบปิดปากนางไว้
"คุณหนูใหญ่ อย่าหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัวอีกเลย"
ผู้อื่นใช้กระบวนท่าเดียวก็ซัดพวกเราทั้งหมดจนหมอบได้ เวลานี้
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หากไม่อยากตายก็หยุดงีเ่ ง่าได้แล้ว!
เสวียนหมิงเซียวใบหน้าไร้อารมณ์ ปรายตามองพวกเขาปราดหนึ่ง
อย่างเย็นเยียบ ขณะหมุนตัวท�ำท่าจะจากไป จูๆ่ ก็รสู้ กึ ถึงกลิน่ อายทีแ่ ตกต่าง
ข้อมือซ้ายขยับน้อยๆ หอกยาวหวดออกไปในทันที
"แง้!"
เสียงทารกอุทานขึ้น คนทั้งหลายมองขึ้นด้านบน
หอกยาวชีต้ รงไปที.่ ..เถาวัลย์เถาหนึง่ ยอดเถาวัลย์ชขี้ นึ้ ปลายเถาวัลย์
เกีย่ วล�ำต้นของต้นไม้ไว้
หอกยาวเสือกเข้าไปใกล้ขนึ้ หนึง่ ชุน่ ยอดเถาวัลย์กถ็ อยหลังไปหนึง่ ชุน่
สายตาเยียบเย็นของเสวียนหมิงเซียวปรายมาเหมือนก�ำลังมองคนตาย
เถาวัลย์สั่นเทา ร้องไห้จ้าออกมาในทันใด
"แง้...แง้...คนโหดร้าย! น่ากลัวยิง่ นัก! ฮือ..." 'เจ้านาย ช่วยคนด้วย...
ไม่ใช่สิ ช่วยเถาวัลย์ดว้ ย!'
บรรยากาศในที่นี้หยุดนิ่งไปชั่วครู่หนึ่ง
สถานที่พรรค์นี้มีเสียงทารกร้องไห้ปรากฏขึ้นมา ช่างไม่เข้ากัน
เอาเสียเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันร้องเสียงดังลั่น หนวกหูเหลือทน
คนทัง้ หลายจากตระกูลไป๋ลว้ นหน้าด�ำทะมึน แต่หลังจากเห็นลักษณะ
ของเถาวัลย์ตน้ นีช้ ดั เจน ก็หน้าด�ำทะมึนต่อไม่ไหวแล้ว
มิ ใ ช่ เ พราะอื่ น ใด เป็นเพราะลั ก ษณะของเถาวั ล ย์ เ ถานี้ คุ ้ น ตา
คนตระกูลไป๋ยงิ่ โดยเฉพาะไป๋หลัวอวี๋ นางแทบจะมองหาไปรอบๆ ในทันที
ทว่าสีหน้าของเสวียนหมิงเซียวกลับไม่มีแววหวั่นไหวแม้แต่น้อย
มือที่ถือหอกยิ่งไม่คลายแม้แต่กระผีกเดียว
สายตาจ้องมองเถาวัลย์ต้นนั้น แต่หูกลับได้ยินเสียงลมพัดหวิว
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แผ่วเบา
ครั้นเสียงลมหยุดลง เสวียนหมิงเซียวก็มองไปทางซ้ายทันที
เงาชุ ด สี ม่วงสองสายปลิ ว ไสว หนึ่ ง เข้ ม หนึ่ ง อ่อน หนึ่ ง ผ้ า แพร
หนึ่งผ้าโปร่ง ตามมาด้วยเท้าสองคู่ที่ลอยลงมา
เท้าเล็กบอบบางลงแตะบนต้นไม้ที่อยู่อีกด้านก่อนครึ่งก้าว แม้
รองเท้าหุม้ แข้งขนาดใหญ่กว่าจะตามมาทีหลัง แต่เมือ่ ลงแตะบนต้นไม้แล้ว
กลับชิงก้าวเหยียบอากาศ โอบบั้นเอวเล็กอ้อนแอ้นพาลงแตะพื้นดิน
อย่างแช่มช้า
ในเสี้ ย วเวลานี้ เ องเถาวั ล ย์ ก็ เ คลื่ อ นไหวพร้ อ มกั น มิ ใช่จู่โ จม
เสวียนหมิงเซียว แต่เป็นพุ่งตัวไปหาสองคนที่ลอยลงมาบนพื้น
"แงๆ มีคนโหดร้าย..."
เสี่ยวเถิงยังไม่หยุดร้องไห้ สัตว์ขนเงินตัวจ้อยบางตัวจึงใช้เท้าหน้า
ตบมันไปหนึง่ ที
"วู้..." 'หยุดร้องได้แล้ว หนวกหู'
"ฮึก" เสียงร้องไห้เหมือนทารกหยุดลงในทันทีทันใด
"วู้ๆๆ" 'หอกเล่มเดียวก็ท�ำเจ้าขวัญหนีดีฝ่อ ขี้ขลาดสิ้นดี'
"มิใช่ตกใจเพราะหอก..." เสียงทารกแก้ตัวเสียงแผ่ว
"วู้?" 'เช่นนั้นเหตุใดจึงร้องไห้เสียงดังถึงเพียงนี้'
"เพราะว่าเขาโหดร้ายยิ่ง"
"วู?้ " 'แค่โหดร้ายก็ทำ� เจ้าขวัญหนีดฝี อ่ แล้ว? ยังมีคนอืน่ ทีโ่ หดร้ายกว่านี้
อีกกระมัง'
"แววตามีไอสังหาร" เสียงทารกพูดเสียงแผ่ว
"วู้ๆ" 'ไอสังหาร ข้าก็มี'
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"นั่นไม่เหมือนกัน"
"วู้..." 'ไม่เหมือนกันตรงที่ใด'
"อืม..." เถาวัลย์พยายามคิด "ทัง้ ๆ ทีข่ า้ ยังมีชวี ติ อยูท่ นโท่ เขากลับ
มองข้าเหมือนว่าข้าตายไปแล้ว" หากยังฟังไม่เข้าใจ มันก็อธิบายไม่ถกู แล้ว
"วู?้ " ก็ได้ มันฟังไม่เข้าใจจริงๆ ฉะนัน้ จึงเลือ่ นสายตาข้องใจไปมอง
คนทีม่ นั เชือ่ ถือทีส่ ดุ สิง่ ทีไ่ ด้คนื มาคือถูกลูบหัว
เถาวัลย์เองก็เปลี่ยนร่างเป็นแถบไหมกลับไปอยูบ่ นแขนของสตรี
ชุดสีม่วง
เสวียนหมิงเซียวไม่ได้สนใจเถาวัลย์ขี้โวยวายเถานั้น ความสนใจ
อยู่บนตัวบุรุษชุดม่วงที่มีมาดท่าทางไม่แพ้เขาผู้นั้น ทว่าเขาก็มิได้พลาด
ปฏิสัมพันธ์ของเงาร่างเล็กบอบบางผู้นั้นกับหนึ่งเถาวัลย์หนึ่งสัตว์ที่อยู่
ด้านข้างไป
ผูอ้ นื่ ฟังไม่เข้าใจว่าเสียง 'วูๆ้ ' เหล่านัน้ หมายความว่าอะไร แต่เขากลับ
เข้าใจแจ่มแจ้ง ที่แท้หมาป่าตัวหนึ่งกับเถาวัลย์เถาหนึ่งก็สื่อสารกันได้
มิหน�ำซ�้ำดูท่าทางเถาวัลย์ยังเป็นฝ่ายถูกอบรมอีกด้วย...ได้เปิดหูเปิดตา
โดยแท้
เถาวัลย์เถานีแ้ สนรูซ้ ำ�้ ยังคิดพิจารณาเป็นดัง่ ทีต่ ำ� นานบอกไว้ นีก่ น็ บั ว่า
ได้เปิดหูเปิดตาเช่นกัน
พืชวิเศษไม่แน่ว่าจะทึ่มทื่อและซื่อบื้อเสมอไป
ทว่าเขาไม่เชือ่ หรอกว่าเถาวัลย์เถานีจ้ ะปวกเปียกไร้พษิ สงเหมือนกับ
เสียงทารกของมัน
กล้าเห็นเถาวัลย์เฉาพันลีเ้ ป็นพืชอ่อนแอ นัน่ เป็นก้าวแรกสูค่ วามตาย
แม้เขาจะไม่เคยเห็นบุรษุ ชุดม่วงผูน้ ี้ แต่ตามค�ำเล่าลือทีเ่ ขาเคยได้ยนิ
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มา...มีเถาวัลย์เฉาพันลี้ ย่อมต้องมีประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์
เช่นนั้นคนผู้นี้ก็น่าจะเป็นไป่หลี่จิงหง
ส่วนสตรีที่สามารถท�ำให้ไป่หลี่จิงหงปกป้องได้เสียเพียงนั้น...
สายตาของเสวียนหมิงเซียวมองไปที่กระโปรงสีม่วงตัวนั้นและ
ใบหน้างดงามที่ยังมีลักษณะอ่อนวัยนั้นเป็นครั้งแรก
โม่อีเหริน...ที่เล่าลือกัน?
หลังปลอบโยนหนึง่ เถาวัลย์หนึง่ สัตว์เสร็จแล้ว นางก็เหลือบมองเขา
ด้วยสายตาสงสัยใคร่รู้ ก่อนมองไปยังบรรดา 'บุคคลทีน่ บั ว่าทุพพลภาพ'
ทีอ่ ยูอ่ กี ทาง
จากนั้นก็มองเสวียนหมิงเซียวปราดหนึ่ง
แล้วจึงดึงแขนไป่หลีจ่ งิ หงทีหนึง่ ก่อนโม่อเี หรินจะเอ่ยถามเสียงเบา
"จิงหง นีพ่ วกเขามีความแค้นกัน หรือแค่สกู้ นั เพราะว่าง หรือว่าใครคิดจะ
ปล้นใคร"
"เสีย่ วเถิง?" ไป่หลีจ่ งิ หงถามเถาวัลย์บางต้นโดยไม่แม้แต่จะลองเดา
"มิทราบ ขณะข้ามาพวกเขาก็ตีกันแล้ว" น�้ำเสียงอ่อนๆ นี้เข้ากับ
เสียงทารกของเสี่ยวเถิง ฟังดูไร้เดียงสาเป็นพิเศษ
"การวิวาทน่าดูมากเลยหรือ" นางถามต่อ
"ฉากทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ คือพอคนโหดร้ายตวัดหอกออกไป คนทางนัน้
ก็ล้มครืน อีกทั้งแต่ละคนยังกระอักเลือดออกมาด้วย" พอเล่าถึงเรื่องนี้
เสียงทารกก็พลันเปลีย่ นเป็นร่าเริงยิง่
สภาพลอยกระเด็นดูทเุ รศทุรงั ของคนทัง้ หลายนัน้ น่าตลกขบขันโดยแท้
ทว่ามันก็พดู เสริมอีกทันควัน "เจ้านาย พ่นเลือดไปทัว่ ไม่ถกู 'สุขลักษณะ'
ยิง่ เป็นนิสยั ทีไ่ ม่ดใี ช่หรือไม่"
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คนตระกูลไป๋หน้าด�ำทะมึน
เสวียนหมิงเซียวทีไ่ ม่สนใจไยดีผอู้ นื่ ตลอดมาได้ยนิ ค�ำพูดนี้ หางคิว้
ก็อดจะกระตุกไม่ได้ ในทีส่ ดุ ก็มองไปยังเถาวัลย์นนั้ อีกครัง้
เถาวัลย์เฉาพันลี้เป็นพืชวิเศษที่น่ารักน่าสนุกถึงเพียงนี้เชียวหรือ
เถาวัลย์เฉาพันลีท้ เี่ ขาเคยได้ยนิ มาเป็นพืชกระหายเลือด พิษกระจาย
ได้นบั พันลี้ บอกว่ามันเป็นพืชทีด่ รุ า้ ยอันดับหนึง่ ก็ไม่เกินไปแม้แต่นดิ เดียว
หากแต่เถาวัลย์เฉาพันลีเ้ ถานีด้ หู า่ งไกลจากค�ำว่า 'ดุรา้ ย' อยูค่ อ่ นข้างมากจริงๆ
"ใช่" เวลานีผ้ ทู้ ยี่ งั สามารถสงบอารมณ์พดู จาเป็นปกติได้มเี พียงเจ้านาย
ของเถาวัลย์แล้ว "เพราะฉะนัน้ เจ้าจงอย่าเอาอย่าง"
"ได้ ไม่เอาอย่าง" มันตอบรับอย่างว่านอนสอนง่าย
"..." คนทั้งหลายคิดในใจ เถาวัลย์กระอักเลือดไม่เป็นอยู่แล้ว!
"ยังไม่หมด เวลาชมเรือ่ งสนุกต้องหัดฉลาดหน่อย กฎเหล็กข้อแรก
ก็คอื ถูกคนพบเห็นแล้วต้องรีบหนี เจ้ายังอยูต่ รงนีไ้ ม่ขยับตัวคือยืนรอให้คน
มาท�ำร้ายหรือไร"
"ต้องรีบหนี จะได้ไม่ถกู ท�ำร้ายหรือ" กฎของการชมเรือ่ งสนุก มันจ�ำไว้
แล้ว
"..." เหตุใดบทสนทนานี้จึงฟังดูชวนให้คนหมดค�ำพูดถึงเพียงนั้น
ขณะอบรมสัง่ สอนเถาวัลย์ของตนเอง นางยังเมียงมองคนผูน้ เี้ ป็นพิเศษ
ก่อนจะมองบรรดาคนทางด้านนั้นที่บนใบหน้ายังดูขุ่นเคืองเดือดดาล
ครัน้ แล้วก็ตดั สินใจทันควัน "ทุกท่าน พวกข้าเพียงแต่ผา่ นมาชมเรือ่ งสนุก
จะสลายตัวไปบัดเดีย๋ วนี้ พวกท่านต่อจากทีค่ า้ งไว้กนั ได้เต็มที"่
พูดจบนางก็จูงไป่หลี่จิงหงท�ำท่าจะจากไป
"เดี๋ยวก่อน! จิง...หง..."
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"..." โม่อีเหรินหวิดจะหกล้ม เคราะห์ดีที่ไป่หลี่จิงหงโอบเอวนางไว้
ได้ทนั
"เดินดีๆ" ค�ำต�ำหนิเบาๆ ของเขานี้ไม่มีโทสะปนอยู่แม้แต่น้อย
"ข้าถูกท�ำให้ตกอกตกใจเข้าแล้ว" โม่อเี หรินท�ำหน้าบริสทุ ธิไ์ ร้ความผิด
เสียงเรียกนั้นทอดอ้อยอิ่งเกินไปแล้วจริงๆ นางได้ยินแล้วขนลุกซู่
จิง...หง...บรื๋อ...
"ไป่หลี่จิงหง อย่าไป!"
ในที่สุดเสียงนี้ก็เป็นปกติขึ้น และในที่สุดโม่อีเหรินก็ไม่ได้ถูกท�ำให้
ตกใจแล้ว
"ไปกันเถอะ" ไป่หลี่จิงหงไม่แยแสผู้อื่น ในสายตามีเพียงโม่อีเหริน
อาศัยว่าเมือ่ ครูโ่ อบเอวนางไว้อยูแ่ ล้ว...ก็ไม่ยอมปล่อย โอบคนเดินจากไป
อย่างไม่รรี อ
"ไป่หลี่จิงหง หยุดนะ!" ถึงกับไม่แยแสนางอีกแล้ว ไป๋หลัวอวี๋จึง
ออกค�ำสั่งด้วยเสียงเดือดดาล
"ท่านอยากไปด้วยกันหรือไม่" ไป่หลีจ่ งิ หงไม่สนใจ โม่อเี หรินย่อมจะ
ไม่สนใจตามไปด้วย ทว่านางสนใจในตัวบุรษุ ทีท่ ำ� ให้เสีย่ วเถิง 'ขวัญหนีดฝี อ่ '
ได้อย่างยิง่
เขาให้ความรู้สึก...แปลกพิกลชนิดหนึ่งต่อนาง
แม้เขาจะดูท่าทางไม่น่าตอแยเป็นอย่างยิ่ง คนทั่วไปมองเห็นเขา
อยูแ่ ต่ไกลก็สลายตัวกันไปเองแล้ว แต่โม่อเี หรินไม่มคี วามรูส้ กึ ท�ำนองนัน้
กลับรูส้ กึ ...สนิทใจอยูเ่ ล็กๆ
แปลกเสียจริง
โม่อีเหรินก�ำลังพินิจมองเขา เสวียนหมิงเซียวก็ก�ำลังพินิจมองนาง
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เช่นกัน
ขณะยังไม่ได้พบนาง เขาประเมินนางไว้เพียงว่าเป็นสตรีเจ้าปัญหา
นางหนึง่
สตรีทสี่ ามารถท�ำให้เหล่ากลุม่ อ�ำนาจใหญ่บนดินแดนแรกนภาตีกนั
ขึน้ มาในชัว่ พริบตาเดียวจะไม่เจ้าปัญหาได้หรือ
ทว่าหลังจากได้พบนาง การประเมินที่เขามีต่อนางก็เปลี่ยนเป็น
สตรีประหลาดนางหนึ่ง
ข้างกายมีสัตว์วิเศษมีพืชวิเศษ ซ�้ำยังท�ำให้พวกมันอยู่ด้วยกัน
อย่างกลมเกลียว อีกทัง้ เป็นเจ้านายทีไ่ ด้รบั ความเคารพรักจากทัง้ สัตว์วเิ ศษ
และพืชวิเศษ จะไม่ประหลาดได้หรือไร
อาจมีคนคิดว่านั่นเป็นความสัมพันธ์แบบพันธสัญญา
แต่เสวียนหมิงเซียวมองออกว่าระหว่างเถาวัลย์เฉาพันลีก้ บั โม่อเี หริน
มีพนั ธสัญญากันอยูจ่ ริงๆ ทว่าระหว่างนางกับสัตว์วเิ ศษตัวนัน้ กลับไม่มี
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ...กับผูใ้ ดก็ตามนอกจากบิดามารดา เขาล้วนรูส้ กึ กีดกัน
ออกไปโดยธรรมชาติ ถึงจะเป็นญาติผู้มีสายเลือดตระกูลเสวียนหมิง
ดุจเดียวกันก็มใิ ช่ขอ้ ยกเว้น
หากแต่ยามมองเห็นนางกลับมิได้มีความรู้สึกกีดกันใดๆ
โม่อีเหรินเป็นสตรีประหลาดอย่างที่คิดจริงๆ
เนื่องจากความประหลาดบวกกับเคยได้ยินคนบางคนเอ่ยถึงนาง
เป็นพิเศษ ดังนัน้ เขาจึงเก็บหอกยาวลงแล้วพยักหน้าให้กบั ข้อเสนอของนาง
"ได้"
คนทั้งสามเพิ่งจะก้าวเดินได้สองก้าวก็ได้ยินเสียงหนึ่ง
"ท�ำร้ายคนตระกูลไป๋ของข้าแล้วก็คดิ จะจากไปดือ้ ๆ อย่างนัน้ หรือ"
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