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ในแหวนพู่สวรรค์ ไป่หลีจ่งิหงฟังเสีย่วทนุเล่าเร่ืองราวของโม่อเีหริน 

ช่วงท่ีทั้งสองต้องแยกจากกันไป ระหว่างน้ันนางสัมผัสได้ว่าท่านตาและ 

พ่ีชายทัง้สองอยู่ในดนิแดนแรกนภาแล้ว จงึรอคอยวนัทีจ่ะได้พบกันอกีครา 

อยากทราบเหมอืนกนัหรอืไม่คะว่าหากท่านตารูว่้าหลานสาวทีรั่กย่ิงถูกรงัแก

ถึงเพียงนัน้จะท�าอย่างไร เขาต้องไม่ยอมอยู่เฉยเป็นแน่

มิหน�าซ�้าในยอดสตรีเป็นยากย่ิง ภาค 2 เล่ม 5 นี้ โม่อีเหรินและ 

ไป่หลีจ่งิหงยงับงัเอญิได้พบกับความลับของตระกูลบางอย่าง และน�าทาง 

ให้ท้ังสองได้เจอกับบรรพบรุษุของตระกูลไป่หล่ีอกีด้วย หากยงัจ�าได้ในเล่ม 2  

ท่ีพบเจอกับบรรพบรุษุตระกูลเฟ่ิงก็ยุง่ยากพอสมควรแล้ว แบบน้ีบรรพบรุษุ

ตระกูลไป่หลีจ่ะยุ่งยากวุ่นวายมากกว่าหรอืเปล่า ยังมเีรือ่งของการท่ีทัง้สอง 

และผูค้นในดนิแดนแรกนภาจะต้องเดนิทางไปงานชมุนุมใหญ่ท่ีแท่นเจด็ดารา

ด้วย จะมอีะไรรอคอยพวกเขาอยู่ท่ีน่ันกันนะ แว่วมาว่าจะมคีนมาดักสงัหาร 

โม่อเีหรนิอีกแล้ว เช่นน้ีนางจะรอดพ้นเงือ้มมอืของพญายมไปได้หรอืไม่ แล้ว 

จะรอดพ้นไปได้ด้วยวิธีไหนนัน้ ไปตดิตามได้พร้อมๆ กันในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ไป่หลีจิ่งหงใจเต้นรวั เอือ้มมอืดึงตัวนางเข้าอ้อมแขนอย่างเป็นท่าที

สนองตอบ จากแค่จุมพิตที่ประทับเบาๆ กลายเป็นจุมพิตดูดด่ืมเรียวล้ิน 

เก่ียวกระหวัดกันในทันใด ซ�า้ยังหลดุการควบคุมอยู่เลก็น้อย

พรากจากกันสามปีมิได้ท�าให้ฝีมือจูบคนของภูเขาน�้าแข็งลูกหนึ่ง 

สงูขึน้ แต่ท�าให้ภูเขาน�า้แขง็ร้อนระอมุากข้ึน ดังน้ันไป่หล่ีจงิหงจงึพยายาม

ห้ามใจมาโดยตลอด

ทั้งๆ ท่ีกลางวันเดินทางด้วยกัน กลางคืนนอนหลับด้วยกัน แต ่

ไป่หลี่จิงหงกลับมิได้ท�ากิริยาสนิทแนบแน่นจนเกินไป ก็ด้วยไม่มั่นใจว่า 

จะควบคมุตนเองได้

ไป่หลีจ่งิหงเป็นภูเขาน�า้แขง็ลกูหนึง่มผิดิ หากแต่โม่อเีหรนิกลบัเป็น

ภูเขาไฟยักษ์ทีฝั่งตัวอยู่ใต้ภูเขาน�า้แขง็ เป็นชนดิทีแ่ผดเผาให้ภูเขาน�า้แขง็ 

ทัง้ลกูละลายได้เลยทเีดียว!

ด้วยเหตนุีไ้ม่จบูก็แล้วไป แต่พอจบูหนึง่มา...ไป่หล่ีจงิหงก็หยุดไม่อยู่



 โม่อีเหริน ประมุขหวง มีนิสัยเจ้าเล่ห์ เฉลียวฉลาด และ 

  ไม่ยอมคน หากใครดีมาก็จะดตีอบ แต่หากใคร 

  ร้ายมาก็จะเอาคืนร้อยเท่าพันเท่า

 ไป่หลี่จิงหง ประมขุหอน้อยแห่งหอลงทณัฑ์ รกัใคร่โม่อเีหรนิ 

  ผู้เดยีวหมดท้ังหัวใจ ไม่ชอบพูดจาหรอืทอดสายตา 

  มองใครท้ังน้ัน สนใจพูดสนใจมองเพียงโม่อเีหรนิ 

  คนเดียว

 ไป๋อิ๋น ราชาคนใหม่แห่งอาณาจกัรสตัว์ในดนิแดนแรกนภา  

  สหายของโม่อเีหรนิ รปูงามจนไม่ว่าสตรนีางใด 

  ก็ล้วนต้องหยุดสายตา

 อา้ยหลิงสือ หรือหลิงเส่าอี ประมุขหอน้อยแห่งหอวาณิช 

  ภาคีผู้ฝึกตน ลักษณะภายนอกของชายหนุ่ม 

  ดมูอีายุราวยีส่บิห้าย่ีสบิหกปี หน้าตาหล่อเหลา 

  พริม้เพราย่ิง

 ไป๋หลัวอว๋ี คุณหนูใหญ่ตระกูลไป๋ ชมชอบไป่หลี่จิงหง 

  อย่างมาก มแีส้ยาวเป็นอาวุธประจ�ากาย
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ในแหวนพู่สวรรค์ ไป่หลีจ่งิหงทางหนึง่ฟังเสีย่วทุนเล่าเรือ่ง ทางหน่ึง

โอบคูห่มัน้ท่ีตระเตรยีมอาหารวิเศษเสรจ็เรยีบร้อยไว้ในอ้อมกอด

จวบจนเสีย่วทุนเล่าจบ เขาก็ก้มหน้ามองคูห่มัน้ตวัน้อยทีอ่ยู่ในอ้อมกอด

ตนเอง "ดงัน้ันเจ้าจึงได้อยู่ในอาณาจกัรสตัว์หน่ึงปี?"

"อืม ราวๆ นั้น"

ไม่ถึงหนึ่งปี แต่ก็อยู่สิบเอ็ดเดือนเต็มๆ ทีเดียว

ตวัโม่อเีหรนิเองยังคิดไม่ถึงเลยว่าจะอยู่ท่ีน่ันนานถึงเพียงน้ัน...แม้ว่า

ในสบิเอด็เดือนนัน้นางจะ 'เท่ียวเล่น' เสยีส�าเรงิส�าราญใจก็ตามที

นางหลอมยาทีค่วรหลอมออกมาตุนไว้จ�านวนมาก ท้ังยังเจยีดเวลา

มาฝึกบ�าเพ็ญ แม้จะยังไม่เลื่อนขั้น แต่นางก็รู้สึกได้ว่าพลังปฐมภายใน 

กายนางเพ่ิมพูนขึน้มาก เมือ่รวมกบั 'ลกูแก้ว' ลกูนัน้ในจดุตันเถียนของนาง 

พลงัปฐมของนางอย่างน้อยๆ ก็สามารถต่อกรกับผูท้ีอ่ยู่ในข้ันเดยีวกันได้ 

62
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ถึงสองคน

ส่วนยามว่างนางก็แทบจะตระเวนไปทั่วทั้งอาณาจักรสัตว์โดยที่มี

เสี่ยวทุนกับเขี้ยวเงินติดตามไปด้วย กลายเป็นว่าเผลอสอนให้เหล่าสัตว์

จ�านวนไม่น้อยเริม่จะ 'คิดค�านวณทุกเมด็' ขึน้มา

วันหน้าขณะท�าการค้าแลกเปลีย่นกับมนษุย์ พวกมนัน่าจะไม่เสยีเปรยีบ

อกีต่อไปแล้ว

สิบเอ็ดเดือนให้หลังนางใช้กลวิธีแหวกมิติวิ่งพล่านอยู่บนดินแดน 

แรกนภา...ไม่ถูกส.ิ..เรยีกว่า 'ท่องเท่ียว' ต่างหาก

หน่ึงเพ่ือเป็นการฝึกฝนให้มาก หวังว่าในขณะแหวกมติจิะสามารถ

ประหยดัพลงัปฐมของตนเองลงได้เลก็น้อย หากทกุครัง้ทีแ่หวกมตินิางต้อง 

เสยีพลงัปฐมไปถึงแปดส่วน เช่นน้ันก็อนัตรายเกินไปแล้วจรงิๆ จงึพึงต้อง 

คดิหาทางทุ่นแรง

สองเพ่ือทดลองดวู่าจะก�าหนดจดุหมายปลายทางได้หรือไม่ ซึง่ในจดุน้ี

จวบจนบดัน้ีนางยังท�าไม่ได้โดยสิน้เชงิ

สามก็เพ่ือท�าความคุ้นเคยกับดินแดนแรกนภาใหม่อกีครัง้ พร้อมกับ

ถือโอกาสรวบรวมวตัถุดิบต่างๆ รวมถึงสบืหาข่าวคราว

หนึง่ปีมาน้ีด้านตวัยามไีป๋อิน๋จดัสนองให้ กอปรกับมทีีน่างเพาะปลกู 

ไว้เอง ท�าให้อาณาเขตแปลงยาของนางกว้างใหญ่ขึน้อกีไม่น้อย

แม้แต่วัตถุดิบหลอมประดิษฐ์ ไป๋อ๋ินก็รวบรวมมาให้นางไม่น้อย 

เช่นกัน

นางจงึย่อมจะหลอมอาวุธวเิศษให้เขาใช้อย่างอสิระเป็นจ�านวนไม่น้อย

นอกจากน้ันไป๋อิน๋ก็รกัษาสญัญา ระดมก�าลงับรรดาสตัว์วิเศษให้ช่วย

รวบรวมข่าวสารต่างๆ บนดินแดนให้นาง น่าเสียดายเพียงว่าเร่ืองท่ีนาง 
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อยากรูท่ี้สดุกลบัไร้ซึง่ข่าวคราวตลอดมา

คนสวมเสือ้คลุมด�าผู้น้ันหลงัจากการต่อสู้ท่ีทะเลสาบจงโยวก็เงยีบหาย

ไปจากดนิแดน แม้แต่เงาก็ไม่ถูกพบเหน็

ประหน่ึงว่าคนสวมเสื้อคลุมด�าท่ีทุกคนเห็นบนทะเลสาบจงโยวนั้น

เป็นเพียงภาพลวงตาอย่างไรอย่างนั้น

ไม่หลงเหลือร่องรอยไว้แม้แต่กระผีกเดียว

บนดนิแดน เน่ืองจากสงครามระหว่างสีก่ลุม่อ�านาจใหญ่ ความสงสยั 

ต่อคนสวมเสื้อคลุมด�าของทุกคนคงอยู่เพียงไม่ก่ีวันก็ถูกการตอบโต ้

อันทรงอานุภาพของภาคีผูฝึ้กตนดึงดูดความสนใจทัง้หมดไปแล้ว

ไป๋อิน๋ส่งสตัว์วิเศษออกไปคอยจบัตาดหูกกลุม่อ�านาจใหญ่บนดินแดน

โดยตลอด โดยเฉพาะสถานการณ์ของสีต่ระกลูอย่างตระกูลไป่หลี ่ ตระกูล 

เสวียนหมงิ ตระกูลไป๋ และตระกูลหลง

และน่ีก็ท�าให้สบืความลบัอนัน่าแปลกประหลาดออกมาได้ไม่น้อยจริงๆ 

จากนัน้เขาก็เจาะจงส่งหงอว่ีให้น�าข่าวเหล่าน้ีมาเล่าให้นางฟังโดยท�าเหมอืน

ก�าลงัซบุซบินนิทา

เช่น บางตระกูลมีอัจฉริยะท่ีเนรเทศตนเองอยู่ด้วย บางตระกูล 

มตีระกูลสายรองท่ีปิดตนเองอยู่ในเขาเน่ืองจากไม่เหน็ด้วยกับการท�าสงคราม 

เป็นต้น

สามปีมานี้ผิวเผินดูเหมือนระหว่างกลุ่มอ�านาจใหญ่ทั้งสี่มีเรื่อง

กระทบกระทั่งกันอยู่เนืองนิตย์

หากกล่าวถึงผลการรบ พันธมติรอย่างภาคผีูฝึ้กตนและตระกูลเฟ่ิง 

น�าหน้าตระกูลไป่หลีแ่ละตระกูลเสวียนหมงิอยู่ก้าวหน่ึง

แต่อนัท่ีจรงิเหล่าน้ีล้วนนับว่าเป็นเพียงผลแพ้ชนะเลก็ๆ สูกั้นส่งๆ ไป
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อย่างนัน้เอง

การข่มขูใ่นตอนแรกของหงอว่ีกอปรกับการท่ีงานชมุนมุใหญ่เจด็ดารา

ใกล้จะมาถึง ท�าให้สีก่ลุม่อ�านาจใหญ่ล้วนสะกดกลัน้เพลงิโทสะเต็มท้องไว้  

มไิด้เคลือ่นไหวใหญ่โตเกินไปนกั

ลงมอืปล้นเมอืงเล็กสองสามเมอืง ว่างๆ ก็ทะเลาะวิวาท ดักซุม่โจมตี 

สกันิดสกัหน่อย สงัหารคนสักสองสามคน นับว่าเป็นแค่การระบายความแค้น

เลก็ๆ ยืดเส้นยืดสายเลก็น้อยเท่าน้ัน

เรียกง่ายๆ ว่าเป็น 'จานเรียกน�้าย่อย'

ส่วนอาหารจานหลักนั้นยังไม่ถูกยกมา!

"เขาไม่อนุญาตให้เจ้าติดต่อข้า?"

ขณะทีถ่ามค�าถามนี ้ เสยีงท่ีเยียบเยน็อยู่แต่เดิมของไป่หลีจ่งิหงดูคล้าย

ใกล้จะจบัตวัเป็นน�า้แขง็แล้ว

"เอ่อ..." ดเูหมอืน...ก็ไม่อาจบอกให้ผูอ้ืน่ทีเ่ป็นราชาของท้ังเผ่าพันธ์ุ 

มาเป็นคนส่งสารแทนนางได้ เพราะบุรุษรูปงามบางคนจะเดินจากไป 

อย่างไม่พูดพร�า่ท�าเพลง

ประเสริฐ

ไป่หลี่จิงหงหน้าไม่เปลี่ยนสี ทว่าในใจกลับคาดโทษใหญ่เอาไว้

ราชาของอาณาจักรสัตว์ ไป๋อิ๋นใช่หรือไม่

จงใจขัดขวางอีเหรินของข้า มีเจตนาเช่นไรกัน

"จงิหง ท่านโมโหหรอื" เห็นเขาไม่พูดไม่จา โม่อเีหรนิก็สะกิดเขาพลาง 

เอ่ยถาม

"อืม"

"เอ่อ..." โม่อเีหรนิร้อนตวัเลก็น้อย "ท่ีอาณาจกัรสตัว์...แม้ไป๋อิน๋จะเห็นข้า
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เป็นสหาย มไิด้ไล่ข้าออกมาตามกฎของอาณาจกัรสัตว์ แต่ข้าก็มอิาจเห็น

ความสะดวกท่ีผู้อื่นมอบให้ท�าตัวตามสบาย เรียกร้องตามอ�าเภอใจได ้

แค่เพราะไป๋อิน๋ต้อนรบัขบัสูข้้าอย่างให้เกียรติ..."

ไม่ว่าเรื่องใดล้วนมีขีดจ�ากัด ระหว่างมิตรสหายก็เช่นกัน

กล่าวถึงฐานะ ไป๋อิ๋นเป็นราชาของอาณาจักรสัตว์ ไม่จ�าเป็นต้อง 

ก้มหัวให้มนุษย์คนใดและไม่จ�าเป็นต้องประจบเอาใจด้วยเช่นกัน เขา 

มพีลงัแก่นแท้มากพอทีจ่ะหย่ิงผยอง

โม่อีเหรนิเองก็รูส้กึว่าถ้าไป๋อิน๋ต้องการหมายหัวมนษุย์ข้ึนมา ไม่ว่า 

คนผูน้ัน้เป็นใคร ก็มแีต่จะถูกไป๋อ๋ินจบัเชอืดสถานเดยีว

หากแต่ไป๋อิ๋นมิได้มีเจตนาเช่นนั้น...แม้จะเป็นเพราะความดูแคลน

ก็ตามที

ทว่าไป๋อิน๋กลบัไม่เคยวางท่าทีสงูส่งกับนาง ถึงขนาดทีโ่ม่อเีหรินรู้สกึว่า 

ไป๋อิน๋ดต่ีอนางเป็นพิเศษด้วยซ�า้

ความดีพรรค์นี้ไม่ใช่...แบบเดียวกับท่ีไป่หล่ีจิงหงมีต่อนาง กลับ 

เหมือนเป็น...แบบท่ีมีต่อสหายร่วมรบหรือหุ้นส่วน ให้และรับอย่าง 

เท่าเทียมกัน

แม้จะไม่เห็นว่ามมีติรภาพและอยู่ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้น แต่สองฝ่าย 

ก็เชือ่ใจกันและกัน

ต้องการให้อกีฝ่ายช่วยเหลอืก็สามารถบอกได้ตรงๆ ช่วยได้ก็รับปาก 

ช่วยไม่ได้ก็ปฏิเสธ

ยามปกติสามารถหัวเราะหยอกล้อกันได้ และก็จะไม่มทีางใช้อุบายร้าย

เล่นงานอกีฝ่าย

ดังน้ันแม้ว่าการส่งข่าวจะเป็นเรื่องที่ไป๋อิ๋นท�าได้อย่างง่ายดาย แต่ 
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ในเมือ่ไป๋อิน๋ปฏิเสธ โม่อเีหรนิก็หาได้โกรธเคอืงไม่ และไม่รูส้กึว่านัน่แสดงว่า 

ไป๋อิน๋เป็นสหายท่ีไม่ดีพอแต่อย่างใด

เนื่องจากไป๋อิ๋นมีอุปนิสัยเป็นเช่นนั้นเอง

เรือ่งทีพ่อใจ ยากเพียงไรเขาล้วนจะท�า เรือ่งท่ีไม่พอใจ ง่ายเพียงไร 

เขาก็ไม่มทีางท�า

กล่าวได้ว่าเป็นพวกเอาแต่ใจ แต่ก็นับเป็นความจริงใจประเภทหน่ึง

ท่านตาเคยบอกว่าคนกับสตัว์ แม้รปูลกัษณ์ภายนอกจะแตกต่างกัน

มาก แต่ภายในอนัท่ีจรงิกลบัแทบไม่ต่างกัน

สันดานคนมีร้อยแปดอย่าง 'สันดานสัตว์' ก็มีร ้อยแปดอย่าง 

ดุจเดียวกัน

มิหน�าซ�้าสันดานสัตว์ยังตรงไปตรงมายิ่งกว่าสันดานคน และก ็

เรียบง่ายกว่าด้วยเช่นกัน

เห็นได้ชัดว่า 'เรื่องที่ไม่พอใจก็ไม่อยากจะท�า'...ก็คือเขตทุ่นระเบิด 

ของไป๋อิน๋

ไม่ว่าในสายตาผู้อื่นจะเห็นว่าไร้เหตุผลมากเพียงไร เอาแต่ใจ 

มากเพียงไร แต่ในฐานะท่ีเป็นสหาย โม่อเีหรนิแค่ให้ความเคารพก็พอแล้ว  

ไม่จ�าเป็นต้องไปวิพากษ์วิจารณ์

เช่นนี้ถึงจะดีที่สุด

หากทึกทักว่าตนเองพิเศษ เรยีกร้องให้อกีฝ่ายท�าตามความต้องการ

ของตนเองไปเสยีทุกเรือ่ง...น่ันจะชวนให้คนชงัน�า้หน้าย่ิง

ไป๋อิ๋นมีหวังได้จับนางโยนทิ้งออกมานอกอาณาจักรสัตว์ในทันที

"ไม่เป็นไร ตอนน้ีเจ้าอยู่ท่ีน่ีก็ดแีล้ว" ไป่หลีจ่งิหงตบหลงันางแผ่วเบา  

กอดนางไว้แน่นๆ ไม่ปล่อย



13อ๋ินเชียนอวี่

การรับรู้ของไป่หลี่จิงหงก็คือไม่ว่าเป็นความผิดใครก็ไม่มีทางเป็น 

ความผิดโม่อีเหริน ดังน้ันตัวการที่ท�าให้เขาต้องรอนานอีกปี แน่นอนว่า 

ต้องเป็นไป๋อิน๋อย่างไม่ต้องสงสยั!

"อืม..." โม่อเีหรนิย้ิม ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอกีครัง้ก็ดมีากแล้ว

จรงิๆ

คนท้ังสองคลอเคลยีกันได้ครู่หน่ึง เสีย่วทุนท่ีมองฟ้ามองดนิ มองซ้าย 

มองขวาอยู่ด้านข้างจู่ๆ  ก็เศร้าใจข้ึนมาตงิดๆ

ท่านพ่อกับท่านแม่กอดกัน มนัถูกทอดท้ิงไว้อกีด้าน น่าสงสารย่ิงนัก

"ท่านแม่..." เสี่ยวทุนอดไม่ไหวร้องเรียกขึ้นมาเสียงหนึ่ง

โม่อีเหรินลืมตาขึ้นและมองมาที่มัน

ดวงตาโตๆ ของเสี่ยวทุนกลอกกลิ้งเล็กน้อย ก่อนจะมองไปยัง 

อาหารวิเศษที่ยังไม่ได้แตะ "ท่านแม่ หิวข้าว"

"อ้อ จรงิส"ิ โม่อเีหรนิขานรบั ทนัใดนัน้ก็หายตวัไปจากในอ้อมกอด 

ของไป่หลีจ่งิหง

เมือ่อ้อมกอดว่างเปล่า หวัใจของไป่หลีจ่งิหงก็พลันส่ันสะท้านข้ึนมา

"อีเหริน!"

ชัว่พรบิตาถัดมาโม่อีเหรนิก็ปรากฏตัวเบือ้งหน้าเขาอกีคร้ัง ซ�า้ยังพา 

ตวัภาระมาด้วยอีกสอง คือเขีย้วเงินกับเสีย่วเถิงน่ันเอง

เงาร่างไป่หลี่จิงหงโฉบไปกอดโม่อีเหรินเข้าอ้อมแขนอีกครั้ง... 

อย่างแน่นหนา

"จิงหง?"

"ไม่จ�าเป็นอย่าหายตัวไปกะทันหัน" น�้าเสียงของไป่หล่ีจิงหงมีแวว

ต�าหนิ แต่กลบัเหมอืนว่ายากย่ิงกว่าจะพูดประโยคน้ีออกมาได้
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โม่อีเหรินร้อนตัว...อีกทั้งปวดใจขึ้นมาในทันใด

"ขออภัย คราวหน้าจะไม่ท�าแล้ว"

นางเพียงแต่อยากพาเขี้ยวเงินกับเสี่ยวเถิงเข้ามาด้วยเท่าน้ันเอง  

คิดไม่ถึงว่าไป่หลี่จิงหงจะมีท่าทีตอบสนองใหญ่โตถึงเพียงนี้

เหน็ทเีรือ่งทีน่างถูกดดูเข้าไปในความเว้ิงว้างคราวนีจ้ะท�าให้ไป่หลีจ่งิหง

หวาดผวาอย่างมากจรงิๆ ท�าให้เขารูส้กึถึงความไม่ปลอดภยัอย่างย่ิง

โม่อเีหรนิคดิทบทวนอย่างเงียบๆ นางต้องคอยระวังความปลอดภัย

ของตนเองให้มากแล้วจรงิๆ

บนเส้นทางการฝึกบ�าเพ็ญย่อมจะต้องมีเวลาที่เส่ียงอันตราย และ 

ย่อมจะมเีวลาทีไ่ด้รบัอนัตราย หากแต่นางสมควรต้องลองท�าให้ดขีึน้กว่าเดมิ

เน่ืองจากคนทีจ่ะเป็นห่วงนางมไิด้มเีพียงไป่หลีจ่งิหง แต่ยงัมท่ีานตา  

พ่ีใหญ่ และพ่ีเลก็ด้วย

ต้องรักษาตัวให้ดีเพื่อคนที่รักนาง

เมื่อก�าหนดเป้าหมายการกระท�าในอนาคตได้เป็นมั่นเหมาะแล้ว  

โม่อีเหรินก็กลับมาสดใสร่าเริง

"ข้าแค่ออกไปประเดี๋ยวเดียวเพื่อพาพวกมันเข้ามา"

โม่อีเหรินจูงไป่หลี่จิงหงเดินกลับไปนั่งที่เดิม

เขีย้วเงนิกับเสีย่วเถิงท่ีถูกพาเข้ามาก็ยึดครองสองต�าแหน่งเบือ้งหน้า

โม่อีเหรินอย่างรู้หน้าที่ดีเช่นกัน

โม่อเีหรนิโบกมอื ทีเ่บือ้งหน้าเขีย้วเงนิกับเสีย่วเถิงก็ปรากฏถาดสองชดุ 

ก่อนที่บนถาดจะปรากฏบรรดาผักวิเศษ ข้าววิเศษ เนื้อสัตว์วิเศษ และ 

น�า้แกงสมนุไพรท่ีแบ่งใส่จานชามไว้เรยีบร้อย

สุดท้ายยังมีของหวานอีกจาน
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"ลงมือได้!"

โม่อีเหรินยิ้มแป้น ย้ายถาดที่ใหญ่ที่สุดและมีจานชามอยู่มากที่สุด 

ซึง่ถูกวางลมืไว้ด้านหนึง่ต้ังแต่แรกไปไว้ข้างหน้าไป่หล่ีจงิหง

ไป่หลี่จิงหงกินค�าแรกลงไปภายใต้สายตาเฝ้ารอของโม่อีเหริน  

จากนั้นก็ตอบนางไปประโยคหนึ่ง "อร่อยมาก"

โม่อีเหรินย้ิมจนตายิบหยีในทันที สีหน้าของไป่หลี่จิงหงก็พลอย 

นุ่มนวลขึ้นตามไปด้วย

"เช่นนัน้ก็รบีกินหน่อย ต่อไปจะต้องกินทุกวัน ข้าจะขนุท่านให้อ้วน"

แม้พวกนางจะไม่จ�าเป็นต้องกินอาหารมานานแล้ว และก็ไม่มทีาง

อ้วนขึน้หรอืผอมลงได้มากนัก แต่โม่อเีหรนิกลับรูส้กึว่าสามปีมานีไ้ป่หลีจ่งิหง 

จะต้องไม่ได้กินอะไรดีๆ เป็นแน่แท้ เพราะฉะน้ันจงึต้องบ�ารุงเขาให้มาก

"เช่นนั้นก็ต้องอยู่ข้างกายข้าทุกวัน"

"อืม" โม่อีเหรินตกปากรับค�าทันที

"ต่อให้ท่านตาต้องการพาเจ้าไปก็ไม่ได้"

"เอ่อ..." โม่อีเหรินชะงัก จากนั้นก็พลันนึกถึงเรื่องที่ใหญ่ยิ่งกว่าได้

ท่าน-ตา-มา-แล้ว!

พร้อมกันนั้น...พี่ใหญ่กับพี่เล็ก-ก็-มา-ด้วย!

พอนางคดิถึงว่าตนเองหายสาบสญูไปสามปี...โม่อเีหรนิก็รูส้กึได้อย่าง

ลึกซึ้งถึงความที่ตนเองชะตาไม่สมพงศ์กับดินแดนแรกนภาเอาเสียเลย  

ท่านตาจะต้องรู้สกึว่านางเป็นเด็กไม่ดีอย่างแน่นอน

ท้ังๆ ท่ีขณะอยู่ดินแดนเทพยุทธ์นางไม่เคยท�าให้ท่านตาไม่พอใจ 

เสียใจ หรือกังวลใจเลย ผลคือพอมาถึงดินแดนแรกนภากลับเกิดขึ้น 

เสยีทกุอย่าง
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โม่อเีหรนิปิดหน้า ท่านตา...ข้าสารภาพผดิตอนนีส้ามารถขอลดโทษ 

ได้หรอืไม่

"ไม่ต้องกังวล"

พอเห็นโม่อเีหรนิมสีหีน้าราวกับฟ้าถล่มลงมา ไป่หล่ีจงิหงก็ย่ืนมอืไป

โอบนางไว้ ตบปลอบนางเบาๆ

"วางใจได้ ตอนนี้ท่านตาไม่แน่ว่าจะสู้ชนะข้าได้"

"เอ่อ..." โม่อีเหรินเงยหน้าข้ึน น�้าเสียงเหมือนอยากวิวาทนี้ของ 

ไป่หลี่จิงหงหมายความว่าอย่างไร "ห้ามสู้กับท่านตา"

ท่านตาเป็นผู้ใหญ่ ต้องให้ความเคารพถึงจะถูก

"เจ้ากังวลมาก"

ความหมายก็คอืเป็นเพราะว่าโม่อเีหรนิเป็นกังวล จงึต้องการก�าจดั

เรือ่งทีท่�าให้โม่อเีหรนิเป็นกังวลท้ิงไป เช่นน้ีโม่อเีหรนิก็จะไม่ต้องกลัวแล้ว

โม่อีเหรินพูดอะไรไม่ออกไปครู่ใหญ่

แม้ว่าการท่ีไป่หลีจ่งิหงจดัให้นางเป็นหน้าท่ีส�าคญัอนัดับหน่ึงท่ีต้อง

ปกป้องคุม้ครองจะเป็นเรือ่งดมีาก แต่ความคดิท่ีเห็นอะไรขดัหขูดัตาก็ก�าจดั 

เสยีหมดนีจ้ะโหดร้ายทารณุเกินไปหน่อยหรอืไม่

"ไม่ได้กังวล แต่เป็นการร้อนตัวก็แค่น้ัน" โม่อีเหรินให้ความกระจ่าง

ไป่หลี่จิงหงได้ยิน มุมปากก็ถึงกับยกขึ้นน้อยๆ เป็นรอยย้ิม เขา 

ขยี้ผมนางเสร็จก็กินอาหารวิเศษต่อ

โม่อีเหรินมีความรู้สึกเหมือนว่าตนเองถูกหยอกเข้าแล้ว

ขณะท่ีโม่อีเหรินรู ้สึกถึงความเปลี่ยนมาข้ีแกล้งของไป่หล่ีจิงหง 

ได้อีกครั้งหน่ึงนี้เอง เสียงท่ีไม่กลมกลืนกับบรรยากาศอบอุ่นเช่นยามน้ี 

ก็ดังขึ้นมาเบาๆ



17อ๋ินเชียนอวี่

"ฮือๆ..."

โม่อีเหรินหันไปมอง "เสี่ยวเถิง?"

"ฮอื...เจ้านายๆ" ในทีส่ดุเจ้านายก็สนใจมนัแล้ว เสีย่วเถิงอดไม่ไหว  

โผกระโจนไปทัง้น�า้ตาร้อนๆ คลอหน่วย เป้าหมายคอือ้อมกอดของเจ้านาย 

ทว่า...ถูกมอืข้างหนึง่ขวางเอาไว้

"มีอะไรก็พูดดีๆ"

ครัน้เสยีงเยียบเย็นเปล่งออกมา เสีย่วเถิงก็สะอกึเลก็น้อย จากนัน้ก็ไป 

ขดตัวอยู่ด้านข้างอย่างว่าง่าย

ในเมือ่ไม่มอ้ีอมกอดของเจ้านายให้ซกุ คลอเคลยีอยู่ข้างกายเจ้านาย 

ก็ได้เหมอืนกัน

ด้วยเหตน้ีุยอดเถาวัลย์เถาหนึง่จงึถูไถกับฝ่ามอืของโม่อเีหรนิ แสดง

ความมตีวัตนไปพลางร้องไห้ไปพลาง

"ฮือ..."

"เป็นอะไรไป" โม่อีเหรินมองมันด้วยความแปลกใจ

เสี่ยวเถิง...ดูเหมือนจะโตข้ึนเล็กน้อยแล้ว ล�าเถาวัลย์ดูเหมือนจะ 

ใหญ่ขึน้เลก็น้อยแล้ว สก็ีดเูหมอืนจะเข้มข้ึนเล็กน้อยแล้วเช่นกัน นีแ่สดงว่า 

ตอนท่ีนางไม่อยู่ มนัได้ฝึกบ�าเพ็ญอย่างดี

อืมๆ ไม่เลว

"เจ้านาย ท่านอย่าทิ้งข้าไว้อีกนะ ฮือ..."

บทพูดทีเ่หมอืนถูกบุรษุหกัอกในละครเกรดซีพรรค์น้ีมันเร่ืองอะไรกัน

"เรือ่งน้ี...ทัง้หมดล้วนเป็นเรือ่งไม่คาดฝัน ข้าไม่ได้อยากจะท้ิงเจ้าเอาไว้"

"แต่เจ้านายจากไปนานยิ่งนัก..."

"นีข้่าก็กลบัมาแล้ว ไม่ได้ลืมเจ้าเสียหน่อย" น�า้เสยีงของนางหนักแน่นย่ิง
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เสีย่วเถิงได้ยนิกร็ูส้กึว่าใจดวงน้อยได้รบัการปลอบประโลมในทันที

"เจ้านายจะต้องห้ามลืมข้านะ!" เสี่ยวเถิงย�้า

"ไม่ลืมแน่นอน"

"ฮิๆ " เสยีงทารกอ่อนใสเปลีย่นจากร้องไห้เป็นหัวเราะขึน้มาในทนัใด 

เนือ่งจากดใีจ เถาวัลย์ท้ังต้นจงึยังบดิน้อยๆ "เจ้านายๆ ข้ามขีองขวัญจะให้ท่าน

ด้วย"

ว่าแล้วก็มองไปยังบุรุษของเจ้านายทันควัน

แหวนง�าของ เร็วเข้า มอบให้เจ้านาย!

แม้จะไม่ได้เอ่ยปาก แต่อาการบิดตัวไปมาของเส่ียวเถิงได้แสดง

ความหมายนี้ออกมาอย่างเต็มที่...แต่ใครจะไปเข้าใจเล่า

ทว่าไป่หลีจ่งิหงเข้าใจ ท้ังยังหยิบแหวนง�าของวงหน่ึงออกมาวางลง

บนฝ่ามอืทีบ่ดัน้ีว่างเปล่าของโม่อเีหรนิอย่างให้ความร่วมมอืย่ิง

"ของทีเ่สีย่วเถิงให้เจ้า" ไป่หลีจ่งิหงกล่าว คดิเลก็น้อยก่อนจะเสรมิว่า  

"ขณะตดิตามอยู่ข้างกายข้า มนัเก็บรวบรวมมาตลอด เอาแต่บ่นถึงเจ้ากับ

เสีย่วทนุ"

เสีย่วทุนทีถ่กูขานชือ่เพ่ิงจะเงยหน้าข้ึนมาอย่างเชือ่งช้าในเวลานีพ้ลาง

ส่งสายตาชมเชยให้เสีย่วเถิง "รวบรวมของขวัญให้ท่านแม่ ซ�า้ยังคอยปกป้อง

ท่านพ่อ ท�าได้ดมีาก"

"ขอบคณุลกูพ่ี" เสีย่วเถิงทีไ่ด้รบัค�าชมบดิก่ิงเถาจน 'สัน่ระรกิ' แสดง

ความตืน่เต้นและดีใจของมนัออกมาทุกอณู

มันได้รับค�าชมจากลูกพี่แล้ว!

มันได้รับค�าชมจากลูกพี่แล้ว!

มันได้รับค�าชมจากลูกพี่แล้ว!
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ดีใจๆ โปรยดอกไม้ๆ หมุนติ้วๆ

ด้วยเหตุนี้มันคิดแล้วก็ลงมือท�าทันที ทุกคนจึงมองเห็นเสี่ยวเถิง

กระโดดขึน้มาเต้นบิดสะโพก หมนุต้ิวๆ ไปรอบๆ ได้หนึง่รอบใหญ่ แล้วถึง

วกกลบัมา

ไป่หลีจ่งิหงกินอาหารส่วนของตนเองหมดแล้ว เขีย้วเงินก็กินหมดแล้ว 

เช่นกัน ส่วนโม่อเีหรนิใช้ญาณวิเศษกวาดดูของในแหวนง�าของ

"มากถึงเพียงนี้เชียว?"

นอกจากตัวยาและวัตถุดิบหลอมประดิษฐ์แล้ว ท่ีมีมากท่ีสุดก็คือ 

หนิวเิศษ หนิวเิศษ และก็หนิวิเศษ นอกเหนอืจากนียั้งมส่ีวนเลก็ๆ ทีเ่ป็น 

ของท่ีค่อนข้างประหลาดและยากจะระบุได้ว่าคือสิง่ใด

ทว่าพวกของใช้อย่างโอสถ อาวุธเวท อาวุธวเิศษอะไรกลบัไม่มแีม้แต่ 

ชิน้เดยีว

"เสี่ยวเถิงไปปล้นเหมืองหินวิเศษมาหรือไร ถึงได้เยอะเพียงนี้!"

มทีัง้คณุภาพสงู คณุภาพกลาง คณุภาพต�า่ กองแยกกันเป็นภเูขา 

จ�านวนมากจนยัดลงคฤหาสน์หลงัหนึง่ก็ยังล้นออกมา

"อืม...ในสามปีนี้ข้าเคยค้นพบเหมืองหินวิเศษอยู่หนหนึ่งจริงๆ"

แม้จะไม่ใหญ่ แต่ก็ขุดเหมืองแห่งน้ันออกมาได้ส�าเร็จเสร็จสิ้นด้วย

ความร่วมมอืกันระหว่างเขากับเส่ียวเถิงหน่ึงคนหนึง่พืช จากนัน้ก็แบ่งกันครึง่ๆ

ปรมิาณครึง่หนึง่ของเหมืองหินวิเศษแห่งนัน้ยึดครองพ้ืนทีแ่หวนง�าของ

ไปถึงราวหน่ึงในสาม

"แล้วของอย่างอื่นเล่า"

"รางวัลการศึก"

"..."
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มฐีานะเป็นผูเ้ผยแพร่ปฏิบติัการล่า 'รางวัลการศกึ' โม่อเีหรนิพอจะ

เข้าใจ

นางเหลือบมองแหวนง�าของอีกปราดหนึ่ง

นี่...เสี่ยวเถิงปล้นคนไปเท่าไรกว่าจะได้ของมาปริมาณเท่านี้

"สามปีนีข้้ากับเสีย่วเถิงไปท่ีต่างๆ มาไม่น้อย ทุกทีท่ีไ่ปพวกข้าล้วน

สามารถหาคนท่ีน่าโดนดีเจอได้"

มีคนที่น่าโดนดี ย่อมจะมีรางวัลการศึก

เขาใช้น�า้เสยีงเยียบเย็นเพียงนัน้กล่าวถ้อยค�าทีโ่หดร้ายทารุณเพียงน้ี 

โม่อเีหรนิรูส้กึจากใจจรงิว่าต้องท�าให้คนขวัญผวาเป็นแน่

แต่กระน้ันพอนึกถึงอาหารเลศิรสสารพัดอย่างทีก่่อนหน้าน้ีไป่หลีจ่งิหง

ตัง้ใจซือ้มาเก็บไว้ให้นางลองลิม้รสเมือ่ได้พบนางอีกครัง้...โม่อเีหรนิก็พลนั

รูส้กึแสบตา

เขาไปที่ต่างๆ มากมายถึงเพียงน้ันก็เพ่ือค้นหานาง คนผู้หนึ่ง 

เคยท่องไปยังสถานท่ีมากมายบนดนิแดนแรกนภา เคยสูร้บกับคนมากมาย...

เพื่อจุดประสงค์เดียว

"จิงหง..." เสียงพูดของนางขึ้นจมูกชัดเจน

"หืม?" เขาตอบรับ

โม่อีเหรินสูดหายใจลึกค�ารบหน่ึง กลืนก้อนแข็งๆ ในคอท่ีท�าให ้

คนพูดไม่ออกนั้นลงไป แล้วถึงเอ่ยปากพูดเสียงแหบต�่า

"ท่านเป็นเด็กดื้อ" ค�าที่ออกมาคือค�าต่อว่า

"หืม?" คราวนี้เขาฉงนจริงๆ แล้ว

"ท่านแล่นไปทั่วสารทิศเพียงคนเดียว ข้ากลับไม่ได้ไปด้วย"

นี่คือค�าต่อว่าจริงแท้แน่นอน
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การไปเทีย่วเล่นทัว่ทกุหวัระแหงคอืเป้าหมายอนัย่ิงใหญ่ตลอดกาล

ที่โม่อีเหรินก�าหนดให้ตนเองเชียวนะ!

ผลคือไป่หลี่จิงหงไปมาแล้ว นางกลับยังไม่ได้ไป น่าเจ็บใจนัก...

"เจ้าเองก็แล่นไปท่ัวมาหนึง่เดือนกว่าพวกเราจะได้พบกัน" ไป่หลีจ่งิหง

ตดัพ้อเช่นกัน

"เอ่อ..." โม่อีเหรินกลายเป็นฝ่ายผิดขึ้นมาอีกทันที

นางออกมาจากอาณาจกัรสตัว์กลบัไม่ได้จดัเรือ่งการตามหาไป่หลีจ่งิหง

เป็นภารกิจส�าคัญอันดับหนึ่ง เป็นเพราะว่า...บุรุษรูปงามบางคนจงใจ 

ไม่บอกนาง ท�าให้นางเองก็ไม่รูว่้าควรไปหาทีใ่ดดี

'ไป่หลี่จิงหงอยู่ที่ใดน่ะหรือ...เจ้าไปหาเอาเอง หากหาไม่พบ 

ก็มุ่งหน้าไปที่แท่นเจ็ดดาราก็ได้ เขาน่าจะเข้าร่วมเช่นกัน'

ขณะทีน่างจะออกจากอาณาจกัรสตัว์ บรุษุรปูงามบางคนได้พูดไว้ 

เช่นนี้

โม่อีเหรินจึงได้แต่ค้นหาด้วยตนเองแล้ว

"ข้า...ข้าก็มีตามหาท่าน เพียงแต่ว่า...ระหว่างทางไม่ควรปล่อยให ้

เวลาล่วงเลยไปเปล่าๆ สามารถเดินทางไปพลาง ฝึกบ�าเพ็ญไปพลาง  

ถือโอกาสหาวัตถุดิบไปพลาง..."

ก็ได้ ในอกีความหมายหนึง่นีเ่หมอืนกับ 'การเบยีดบงัเวลางานมาท�า

เรือ่งส่วนตวั' ท�าให้โม่อเีหรนิรูส้กึมชีนกัปักหลงัอยู่เล็กๆ

หากแต่ทั้งหมดท้ังมวลล้วนเป็นเพียงผลพลอยได้ การตามหา 

ไป่หลี่จิงหงถึงจะเป็นจุดประสงค์หลัก...จริงๆ นะ

ไป่หลีจ่งิหงมองนาง แต่กลบัเผยรอยย้ิมบางๆ ออกมาอย่างหาได้ยาก 

ก่อนจะโน้มตวัมาจมุพิตมมุปากนางเบาๆ ทีหน่ึง
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โม่อีเหรินอึ้งงันไปเพราะจุมพิตที่ไม่ให้ตั้งตัวนี้

"ไม่ต้องร้อนตัว ข้าไม่โกรธหรอก"

แม้จะถูกละเลยเลก็ๆ อยู่เป็นระยะ แต่ในใจโม่อเีหรนิมเีขาอยู่เสมอ 

ไป่หลีจ่งิหงไม่สงสยัในจดุนี้

ขณะยังไม่ได้พบกัน เขากังวลใจจนไม่มีเวลามาโกรธเคือง

หลงัได้พบกัน ความโกรธเคืองของเขาก็อนัตรธานไปอย่างง่ายดาย

เนือ่งจากนางอยู่ในอ้อมแขนของเขา

ส่วนความโกรธเคืองนัน้...รอเขาได้เจอคนท่ีน่าโดนดก็ีคงจะนกึข้ึนมา

ได้เอง

จากนั้นคนเหล่านั้นย่อมจะต้องแบกรับเพลิงโทสะอันเย็นยะเยือก

ของเขา

"จิงหง..." โม่อเีหรนิเงยหน้าขึน้ รูส้กึได้อย่างเฉยีบไวว่าอารมณ์ของ 

ไป่หลีจิ่งหงดเูหมอืนจะผดิแผกอยู่เลก็น้อย แต่ครัน้มองดดูีๆ  กลบัไม่เห็น 

สิง่ใดผดิปกติ

สีหน้าของไป่หลี่จิงหงยังคง...ไม่ต่างจากภูเขาน�้าแข็ง

หากแต่สายตาทีเ่ขามองนางล้วนแฝงด้วยแววอ่อนโยน ตามใจ อกีท้ัง 

รกัใคร่เอน็ดอูยู่เป็นนจิ

นี่...เป็นข้าคิดไปเองกระนั้นหรือ

"ข้าไม่เป็นไร อย่าคดิฟุ้งซ่าน" ไป่หล่ีจิงหงโอบนางพลางก้มหน้าลงซบ  

ฝังใบหน้าลงกับเรอืนผมนางจนไม่มใีครมองเห็น

กลิน่อายของโม่อเีหรนิตดิบนตวัเขา ท�าให้แม้เขาจะยังมสีหีน้าเหมอืน

ภูเขาน�า้แขง็ แต่กลิน่อายท้ังร่างกลบัอบอุน่อ่อนโยนขึน้มา

"เจ้านายๆ" เสีย่วเถิงท่ีโปรยดอกไม้และหมนุตัวจนหน�าใจแล้วก็กลบัมา
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ร้องเรยีกอย่างเรงิรืน่ต่อ

โม่อเีหรนิมองไปท่ีมนักเ็ห็นเถาวัลย์เถาหนึง่ไถลมาอยู่เบือ้งหน้านาง 

ยืนตัวตรงแหน็ว ไม่ได้มีอาการวิงเวียนจากการหมุนตัวแม้แต่น้อย  

หลังจากนั้น...มันก็เริ่มร้องไห้ขึ้นมาอีกครั้ง

"ฮือๆ..."

โม่อีเหรินงงงันแล้ว

ไฉนจึงร้องไห้อีกแล้วเล่า หรือว่าน่ีเป็นอาการตอบสนองท่ีเกิดจาก 

การพลัดพรากกันนานเกินไป นางรู้สึกเหมือนว่าเสี่ยวเถิงจะกลายมาม ี

อาการวิตกจรติแล้ว

"เจ้านายๆ ฮือ..." มันเรียกได้สองค�าก็ร้องไห้อีก

โม่อีเหรินมองไป่หลี่จิงหงด้วยสีหน้าด�าทะมึน "ท่านสอน?"

"ไม่ใช่ หลิงเซ่าจวิน"

โม่อเีหรนิเข้าใจในบัดดล มน่ิาเสีย่วเถิงถึงได้ 'อ่อนไหว' ข้ึนถึงเพียงน้ี

"เจ้านายๆ...ข้าน่าสงสารยิ่งนัก...ฮือๆ..."

แม้โม่อเีหรนิจะไม่ได้ถามมนัตรงๆ แต่เสีย่วเถิงก็ยังสามารถร้องไห้เอง 

พูดเองได้

"น่าสงสารตรงที่ใด"

"ฮอื...ทุกคนล้วนมขีองให้กิน มเีพียงข้าทีไ่ม่ม.ี..ฮอืๆ น่ารันทดใจย่ิงนกั"

โม่อเีหรนิมองไป บนโต๊ะเหลอืถาดแค่ใบเดยีวทียั่งอยู่ในสภาพเดมิ

เถาวัลย์ต่างจากสตัว์วิเศษ ไม่ชอบกินอาหาร สิง่ทีเ่สีย่วเถิงชอบคอื... 

การดดูเลอืด

"ฮือๆ..."

เสีย่วเถงิกัดปลายเถาของตนเองพลางน�า้ตาไหลนองหน้า...ก็ได้ ตอนนี ้
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มันไม่มี 'หน้า' เป็นแค่เถาวัลย์เถาหน่ึง หากแต่การเค้นน�้าเลี้ยงเถาวัลย์ 

ไม่ก่ีหยดออกมาต่างน�า้ตาก็ยังสามารถท�าได้

ด้วยเหตุน้ีน�้าเลี้ยงเถาวัลย์สีด�าไม่ก่ีหยดจึงร่วงลงบนดิน เสี่ยวเถิง 

เจบ็อกเจบ็ใจต่อ

ท่าทางราวกับว่ามนัได้รบัความไม่เป็นธรรม มนัน่าสงสารย่ิง มนัเสยีใจ 

ย่ิง มนัถูกขบัไล่ไสส่งออกมานอกวงเช่นน้ี โม่อเีหรนิเหน็แล้วหน้าย่ิงด�าทะมนึ 

ขึน้สามส่วน

"เสี่ยวเถิง เจ้าหยุดร้องไห้ก่อน"

โชคดทีีด่นิในแหวนพู่สวรรค์มใิช่ดนิธรรมดา มเิช่นนัน้เสีย่วเถิง 'คายน�า้' 

ออกมาเช่นน้ี พ้ืนดินคงได้ถูกกัดกร่อนไปแล้ว

"ฮอื?" เจ้านายบอกให้หยุด เช่นนัน้เสีย่วเถิงก็จะหยุดประเดีย๋วหนึง่ 

มนัเงยยอดเถาทีกั่ดปลายเถาขึน้มามองเจ้านาย

"ตอนนี้กนิไม่ได้ รอเจ้าแปลงกายเป็นคนได้ก็กินได้แล้ว" โม่อีเหริน

กล่าวปลอบ

"นั่นอีกนานเพียงไร"

มนัอยากเป็นเหมอืนกับเขีย้วเงินและลกูพ่ีทีข่ณะเจ้านายกินอาหาร 

มนัก็สามารถกินไปพร้อมกับนาง วนเวยีนอยู่ข้างกายนาง สนทนาสรวลเสเฮฮา

ด้วยกันได้

เพราะรูส้กึได้อย่างเฉียบไวถึงอารมณ์ห่อเห่ียวของ 'พืชเลีย้ง' ของตนเอง 

โม่อเีหรนิจงึท�าท่าทางเรยีกมนัมาหา

เสีย่วเถิงกระเถิบตวัมาตรงหน้าเจ้านายอย่างเชือ่งช้า จากน้ันก็งอตัวลง

บนแขนเจ้านายอย่างอดิออด

โม่อเีหรนิมองไปยังไป่หลีจ่งิหง "พืช...แปลงกายเป็นคนได้หรอืไม่"
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"ยากยิ่ง" ไป่หลี่จิงหงพิจารณาอยู่ชั่วครู่ถึงเอ่ยตอบ

เนือ่งเพราะเสีย่วเถิง เขาเคยตัง้ใจไปค้นดูม้วนไผ่หยกในภาคีผูฝึ้กตน  

และก็เคยขอให้คนช่วยดูบนัทึกทางด้านนีใ้ห้เป็นพิเศษ แต่แทบจะไม่มอีะไร 

ทีเ่ป็นประโยชน์

เนือ่งจากพืชท่ีสามารถบ่มเพาะญาณวิเศษออกมาได้มอียู่น้อยเหลอืเกิน

จรงิๆ

กล่าวได้ว่านอกจากในบนัทกึปกิณกะในสมยัโบราณกาลไม่รูก่ี้ปีมาแล้ว

ทีบ่นัทกึอยู่ในม้วนไผ่หยกเหล่านัน้ เสีย่วเถิงนับว่าเป็นตวัอย่างแรก

น่ีหาได้หมายความว่าเสี่ยวเถิงเป็นพืชวิเศษเพียงหนึ่งเดียวบน 

ดินแดนแรกนภาไม่

หากแต่...เสีย่วเถิงเป็นพืชวิเศษต้นแรกในประวติัศาสตร์ดินแดนแรกนภา

ทีป่รากฏตวัต่อหน้ามนุษย์ได้อย่างสง่าผ่าเผยถึงเพียงน้ี

สิง่ทีย่ิ่งท�าให้คนตืน่ตะลงึพร้อมกับสิน้หวังคอื...พืชวิเศษต้นนีม้พีลงั

ท�าลายล้างเตม็ร้อย เป็นอาวุธสงัหารมชีวิีตดีๆ  น่ีเอง ล้มล้างภาพจ�าท�านองว่า

อ่อนโยนนุม่นิม่รงัแกง่ายท่ีมนุษย์มต่ีอพืชไปโดยส้ินเชงิ

พืชวิเศษอื่นได้เจอมนุษย์เป็นต้องรีบเผ่น

เสี่ยวเถิงได้เจอมนุษย์ มนุษย์กลับต้องรีบเผ่น

เนื่องด้วยมีอยู่น้อยมาก มนุษย์จึงรู้น้อยเหลือเกินว่าพืชบ่มเพาะ 

ญาณวิเศษออกมาอย่างไร ฝึกบ�าเพ็ญอย่างไร นับประสาอะไรกับเรื่อง 

แปลงกายเป็นคน

"ทว่าข้าค้นเจอบนัทึกหน่ึงชือ่ว่า 'ในต�านาน' เถาวลัย์พันลีเ้ป็นพืชวเิศษ 

ที่พิเศษมากชนิดหนึ่ง ก่อนที่มันจะกลายเป็นเถาวัลย์เฉาพันลี้จะมีสภาพ

เหมอืนกับเถาวัลย์ธรรมดา บอบบางจนทานรบัการโจมตไีม่ไหว ไฟท่ัวไป 
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ก็ยังสามารถเผามันได้ แต่เมื่อใดที่มันวิวัฒนาการเป็นเถาวัลย์เฉาพันล้ี  

ไม่เพียงจะเริม่มสีตปัิญญาโดยสมบรูณ์ ขณะเดยีวกันพลงัโจมต ีพลงัป้องกัน 

ความเป็นพิษ...หรือความสามารถอันเป็นพรสวรรค์ตามธรรมชาติต่างๆ  

ก็แทบจะทัดเทียมกับสตัว์เทพบรรพกาลเลยทเีดียว"

กล่าวได้ว่าเมือ่เถาวลัย์เฉาพันลีป้รากฏขึน้บนโลกก็แทบจะไร้เทียมทาน

ทว่าบันทึกฉบับน้ีระบุไว้ชัดเจนเป็นพิเศษว่าเน้ือหานี้เป็นค�าเล่าลือ 

หาเคยมีใครประสบพบเห็นจริงไม่

"ดจูากผลงานนบัตัง้แต่เสีย่วเถิงปรากฏตวัเป็นต้นมา บนัทึกฉบบันี ้

นบัว่ามหีลกัมฐีานย่ิง"

น่าเสยีดายท่ีหลังจากน้ันไป่หลีจ่งิหงก็หาบนัทึกเก่ียวกับพืชวเิศษไม่เจอ

อกีเลย

แม้แต่เหล่าผู้อาวุโสไม่กี่ท่านในภาคีผู้ฝึกตนก็ยังส่ายศีรษะให้กับ

ค�าถามของเขา เป็นความหมายว่ามคีวามเข้าใจไม่มาก แต่หากมโีอกาส 

พวกเขาจะลองหาข้อมลูดู

เทียบกับสภาวการณ์ของสิ่งมีชีวิตสองเผ่าพันธุ์ที่พัวพันกันมา 

ไม่รูก่ี้พันก่ีหมืน่ปีอย่างมนุษย์และสตัว์วิเศษ ท้ังสองฝ่ายต่างมคีวามเข้าใจ 

ต่อกันและกันเป็นอนัมาก พืชวิเศษกลบัเป็นสิง่ท่ีนอกจากรูว่้าเป็นสิง่มชีวิีต

ชนิดหน่ึงแล้ว มนษุย์ก็ไม่มคีวามเข้าใจใดๆ ต่อมนัแม้แต่น้อย

เหล่าผู้อาวุโสคิดเห็นตรงกันว่าการเป็นเช่นนี้อันตรายย่ิงและเป็น 

ความเขลาย่ิงเช่นกัน จ�าเป็นต้องสบืสาวราวเรือ่งให้ดี

"อัน...อนัทีจ่รงิเสีย่วเถิง...มศีตัรตูามธรรมชาตอิยู่เหมอืนกัน" ได้ยิน 

เจ้านายกับบุรษุของเจ้านายก�าลงัถกกันเรือ่งของตนเอง เสีย่วเถิงก็พูดข้ึน 

เสยีงเลก็
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แม้นี่จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เก่ียวพันถึงความเป็นความตายของมัน 

สมควรเก็บเรื่องน้ีเป็นความลับจะดีกว่า แต่หากเป็นเจ้านาย บอกไป 

ก็น่าจะไม่เป็นไร

เสีย่วเถิงมคีวามรูส้กึเชือ่ใจและพ่ึงพาต่อโม่อเีหรนิท่ีท�าให้มนักลายเป็น

เถาวัลย์เฉาพันลีอ้ย่างลกึล�า้

"คือสิ่งใด"

"ด่านเคราะห์สายฟ้า"

"ด่านเคราะห์สายฟ้า?" โม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงโพล่งออกมาเป็น 

เสยีงเดยีวกัน

"อ้ือ" เสีย่วเถิงบดิตวั คลอเคลยีกับแขนของโม่อเีหรนิ "ข้า...ข้าเองก็มี 

ความทรงจ�าทีไ่ด้รบัสบืทอดมาเช่นกัน แต่ดูเหมอืนจะไม่สมบรูณ์ อาจเป็น

เพราะพลงัของข้ายังไม่พอ ดงันัน้จงึรูไ้ม่มาก รูเ้พียงว่าหลงัจากข้าเตบิโตถึง 

ระดบัหน่ึงก็จะต้องผ่านด่านเคราะห์"

"ผ่านด่านเคราะห์?!" โม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงโพล่งออกมาเป็น 

เสียงเดียวกันอีกครั้ง ซ�้าคนทั้งสองยังสบตากันปราดหนึ่งด้วย

ผ่านด่านเคราะห์ โม่อีเหรินเคยอ่านเจอในม้วนไผ่หยกที่อาจารย์ 

ทิ้งไว้ให้

ผ่านด่านเคราะห์ เป็นเรือ่งท่ีไป่หลีจ่งิหงได้ยินอาจารย์พูดถึงเมือ่ไม่นาน

มาน้ี

ผ่านด่านเคราะห์ เป็นค�าสองค�าทีห่ลายพันปีมาน้ีบนดนิแดนแรกนภา

เคยได้ยิน แต่ไม่เคยเห็นของจรงิ

"มันเหมือนกับเวลามนุษย์ฝึกบ�าเพ็ญถึงข้ันผ่านเคราะห์หรือไม่"  

โม่อีเหรินถาม
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"ข้าไม่รู"้ เสีย่วเถิงตอบด้วยท่าทางทึม่ทือ่ มนัเป็นพืชวเิศษ ไม่เข้าใจ

เรือ่งของมนษุย์โดยสิน้เชงิ

โม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงพูดอะไรไม่ออกไปขณะหนึ่ง

พวกเขาไม่ควรถามค�าถามพรรค์น้ีกับทารกน้อยท่ีเพ่ิงจะ 'เกิด' ได้

ไม่กี่ปีเลย เป็นความผิดของพวกเขา

"อันที่จริงเสี่ยวเถิงน่าจะแปลงกายเป็นคนได้" พอหายท่ึมทื่อแล้ว  

เสีย่วเถิงก็พูดข้ึนอย่างรืน่เรงิย่ิง

"ท�าอย่างไร"

"หลงัจากผ่านด่านเคราะห์" หลงัจากเสีย่วเถิงพูดอย่างเริงรืน่ก็เสริมขึน้

เงยีบๆ อกีประโยค "แต่ถ้าผ่านด่านเคราะห์ไปไม่ได้ เสีย่วเถิงก็จะกลายเป็น 

เถ้าถ่าน"

ไม่รอดก็ร่วงตามแบบฉบับ

โม่อีเหรินจับเสี่ยวเถิงไว้เงียบๆ

"เจ้า...เจ้านาย ไม่ต้องเสยีใจ ไม่เป็นไรหรอก" เสีย่วเถิงไม่ได้มอีารมณ์ 

ยุ่งยากใจถึงเพียงน้ัน กลบัใช้ปลายเถายกถาดท่ีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีข้ึนมา

"ตอนนีกิ้นไม่ได้ วนัหน้าจะต้องกินได้แน่นอน เจ้านายช่วยเก็บไว้ให้ข้า  

ต่อไปอาหารวิเศษข้าจะขอหน่ึงส่วน! จากนัน้ก็เก็บเอาไว้ รอข้ากินได้เมือ่ไร 

จะได้กินให้จุใจไปเลย!" เสี่ยวเถิงบิดไปบิดมาด้วยความเริงรื่นที่ตนเอง 

มคีวามคดิฉลาดๆ

"ตกลง" โม่อีเหรินได้ยินก็ยิ้มพลางเก็บถาดไว้

เสีย่วเถิงดใีจแล้ว จงึขยับกลิง้ไปกลิง้มาอยู่ด้านข้าง จากน้ันก็นกึได้ว่า 

มนัไม่ได้เหน็ 'ร่างจรงิ' ของตนเองมานานมาก เถาวัลย์ทัง้เถาจงึเหาะฟ้ิวไปยัง

ทศิทางหนึง่
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ส่วนเข้ียวเงนิหลงัจากกินอ่ิมก็ไม่รบกวนคนทัง้สองพลอดรกักัน เป็น

ฝ่ายไปหาทีฟุ่บหลบัอยู่ข้างๆ

โม่อีเหรินมองดูท่าทางกระโดดโลดเต้นของเสี่ยวเถิงเงียบๆ รู้สึก 

หมดค�าพูดอยูพ่อสมควร

นางรูส้กึอยู่ตลอดว่าสตัว์กับ...พืชท่ีข้างกายนางล้วนออกจะ 'ไม่เตม็เตง็' 

อยู่สกัหน่อย...หรอืว่าอาหารวิเศษท่ีนางท�าจะมปัีญหาอะไร

"เป็นอะไรไป" ไป่หลี่จิงหงก้มหน้าลงถาม ใบหน้าน่ารักงามแฉล้ม 

ใกล้จะยู่เป็นจบีซาลาเปาแล้ว

โม่อีเหรินบอกความกังวลของตนเองให้เขาฟังอย่างเศร้าสลด

"ไม่ต้องกังวล พวกมันมีอุปนิสัยเป็นของตนเองก็ดีแล้วมิใช่หรือ"  

ไป่หลี่จิงหงกล่าวปลอบใจอย่างไร้ความรับผิดชอบยิ่ง

โดยทั่วไปมีเพียงอารมณ์ของโม่อีเหรินที่เขาใส่ใจที่สุด

ส่วนคนอื่นๆ...เป็นต้นว่าการตอบสนองอันติดจะโง่งมเหมือน 

เสี่ยวเถิงนั้นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง

"เจ้าไม่อาจคาดหวังให้พืชต้นหนึ่งเป็นสุดยอดอัจฉริยะหลังจาก 

มสีตปัิญญาได้ สตปัิญญาท่ีมข้ึีนมาก็ราวๆ กับมนษุย์อายุสามสีข่วบเอง

กระมัง"

การมีพฤติกรรมโง่งมต่างหากที่เป็นเรื่องปกติ

โม่อีเหรินคิดแล้วก็เห็นว่าถูกต้อง

"อีเหริน จี้กิเลนตัวเมียเล่า" หลังปลอบโยนโม่อีเหรินเสร็จแล้ว  

ไป่หลี่จิงหงก็ถามถึงอีกเรื่องขึ้นมา

ต่อให้บรุษุรปูงามบางคนไม่บอกโม่อเีหรนิว่าเขาอยูท่ีใ่ด จีกิ้เลนคู่บนตัว

พวกเขาก็ย่อมจะสือ่สนองต่อกนัและกัน หากแต่อย่าว่าแต่จีกิ้เลนตวัเมยี
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ของโม่อเีหรนิเลย จีกิ้เลนตัวผูข้องเขาก็ไม่มกีารตอบสนองเช่นกัน

หรือว่าจี้กิเลนตัวเมียจะหายไปแล้ว

"อยู่น่ี" โม่อเีหรนิดึงจีกิ้เลนตัวเมยีออกจากในคอเสือ้มาวางลงในมอื 

ไป่หลีจ่งิหง

อันที่จริงต่อให้จี้กิเลนตัวเมียกลายเป็น 'มุก' ลักษณะไม่ได้งดงาม 

ถึงเพียงน้ัน นางก็หาสนใจไม่ ทว่ามนัเปลีย่นไปจนไม่อาจรูไ้ด้ว่าจีกิ้เลนตวัผู ้

อยู่ทีใ่ด ท�าให้โม่อเีหรนิเศร้าโศกย่ิงนัก

นางควรจะศกึษาค้นคว้าเสียหน่อย เพ่ิมความสามารถของยันต์ส่งข่าว 

ให้ดขีึน้ เช่นนีเ้วลาทีจ่ีกิ้เลนตัวเมยีเกิดปัญหาเย่ียงยามนี ้ นางก็ยังสามารถ 

ตดิต่อกับไป่หลีจ่งิหงได้

ซ�้ายังให้ประโยชน์ต่อท่านตากับพี่ใหญ่พี่เล็กได้อีกด้วย

อื้ม เอาตามนี้นี่ล่ะ

ครั้นโม่อีเหรินที่คิดได้เป็นมั่นเหมาะได้สติกลับมาก็มองเห็นสีหน้า

เคร่งเครียดของไป่หลี่จิงหง

"จิงหง?"

"จี้กิเลนตัวเมียเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อไร"

"อาจจะเป็นตอนหลังจากข้าเข้าไปในความเวิ้งว้าง ดูเหมือนว่า... 

จะถูกเลือดของข้าเปื้อนเข้า..." โม่อีเหรินเดา

เลือด?

ไป่หลี่จิงหงโบกมือ เลือดหยดหนึ่งก็หยดลงบนจี้กิเลนตัวเมีย

"จิงหง?!"

"ไม่เป็นไร ดูมันไว้ เลือดหยดเดียวเท่านั้นเอง"

โม่อเีหรนิถลงึตาใส่เขาด้วยความไม่พอใจ ก่อนจะมองดจูีกิ้เลนตวัเมยี
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ด้วยกันกับเขา

ก็เห็นว่าจีกิ้เลนตวัเมยีท่ีเดมิทีถูกผนึกเป็นมุกกลมเมด็หนึง่เผยรูปร่างเดิม

ของมันออกมาอีกครั้ง กิเลนตัวเมียท่ีปรากฏขึ้นอีกคร้ังมีลักษณะผิดไป 

จากเดมิ กลายเป็นมรีศัมแีสงสม่ีวงจ้าเปล่งออกมา

"นี่คือ?" โม่อีเหรินมีแววฉงนสนเท่ห์อยู่เต็มหน้า

"สัญชาตญาณ"

ความหมายคอืไป่หล่ีจงิหงไม่รู้ว่าเหตใุดถึงเปลีย่นเป็นเช่นน้ี เพียงแต่ 

หยดเลอืดของตนเองลงไปเท่าน้ัน

สัญชาตญาณนี้...ช่างชวนให้คนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกโดยแท้

"อเีหรนิ" ไป่หลีจ่งิหงหยิบจีกิ้เลนตวัผู้ตรงหน้าอกข้ึนมาก่อนท�าท่าทางบอก

โม่อีเหรินพยักหน้า แล้วหยดเลือดของตนเองลงไปบ้าง

นิว้มอืทีเ่ป็นแผลยังไม่ทนัหยุดเลอืดไหลหรอืแผลหายเป็นปกตอิะไร 

ก็ถูกไป่หลี่จิงหงคว้าไปอมไว้ทันที

"เอ่อ..." โม่อีเหรินมองดูแววตาเขาที่สีเข้มขึ้นอย่างอึ้งงัน คล้ายว่า

ก�าลังโมโหตนเอง

"นีไ่ม่นบัว่าเป็นบาดแผล ไม่ใช่เรือ่งใหญ่" โม่อเีหรนิพูดตะกุกตะกัก 

แผลเลก็กระจิว๋หลวิ หายดีต้ังแต่ไป่หลีจ่งิหงอมไว้แล้ว

ไป่หลี่จิงหงกลับกุมมือนางไว้ มองนางแน่วนิ่ง

โม่อีเหรินไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดถึงหน้าแดงขึ้นมานิดๆ

"เร็ว...เร็วเข้า เลือดท่านด้วย" นางรีบเบี่ยงเบนความสนใจ

ท่าทีขัดเขินของนางท�าให้ไป่หลี่จิงหงอดย้ิมไม่ได้ จากน้ันก็ท�า 

แบบเดียวกับนาง

หลงัจีกิ้เลนตวัผูถู้กเลอืดของโม่อเีหรนิหยดใส่ มนักถู็กผนึกกลายเป็น 
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มกุกลมดจุเดยีวกัน ครัน้เลอืดของไป่หลีจ่งิหงหยดลงไป สสีนัของกิเลนตวัผู้ 

ก็กลายเป็นสีม่วงจ้าเช่นเดียวกัน จากนั้นไป่หลี่จิงหงก็น�าจี้ทั้งสองบนมือ 

มาประกบเข้าด้วยกัน

กิเลนตวัผูแ้ละกิเลนตัวเมยีรวมกันเป็นหน่ึง ผวิจีส้ม่ีวงจ้าขยายออก

ด้านนอกในพริบตา ล้อมรอบจี้ทั้งสองไว้เป็นวงแสงวงหน่ึง จากนั้นก็ยิง 

รศัมแีสงสองสายมาท่ีหน้าผากของไป่หลีจ่งิหงและโม่อเีหรินทนัที
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ไป่หลีจ่งิหงกับโม่อีเหรนิรูส้กึวิงเวยีนขึน้มาพร้อมกัน จากน้ันก็พบว่า

ตนเองยนือยู่ในสถานท่ีเว้ิงว้างแห่งหน่ึง

ด้านล่างเป็นเมฆหมอกขาวโพลน รอบๆ เป็นท้องฟ้าสฟ้ีา มก้ีอนเมฆ 

บางๆ ไม่ก่ีก้อนลอยมาเป็นครัง้คราว

เงียบสงัด สงบสุข

ไม่มีกลิ่นอายอันตรายใดๆ

นี่เป็นความรู้สึกที่สถานที่แห่งนี้มอบให้โม่อีเหริน

เสีย่วทุนทีเ่ดิมทปีลอมตัวเป็นก�าไลอยู่บนข้อมอืโม่อเีหรนิพลนัยกหวั

ขึ้นมา

ท่านแม่กับท่านพ่อเป็นญาณวิเศษ แต่มันเป็นร่างจริง

เสี่ยวทุนลอยตัวลงมา ร่างกายพลันขยายใหญ่ขึ้น เฝ้าอยู่ข้างกาย 

ท่านแม่และท่านพ่อก่อนค�ารามเสยีงต�า่ "ฟ่อ..."

63
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"เฮอะ ความรู ้สึกไวเสียจริง ไม่เสียแรงท่ีเป็นสัตว์เทพทุนเทียน 

ทีถู่กเลีย้งดโูดยฟ้าดิน" เป็นเสยีงบุตรคนโปรดของฟ้าดนิท่ีมเีพียงหน่ึงเดยีว

และอยู่เหนอืสรรพสตัว์ท้ังปวง

ตามหลงัเสยีงหวัเราะ เงาร่างสายหนึง่ก็ปรากฏขึน้เบือ้งหน้าไป่หลีจ่งิหง

และโม่อเีหรนิอย่างแช่มช้า

เงาร่างนี้สวมชุดตัวยาวสีเรียบ เรือนผมสีฟ้าปล่อยสยาย ใบหน้า 

ขาวหมดจด เครือ่งหน้าหล่อเหลา บคุลกิสง่าเป็นธรรมชาต ิแต่กลับปิดบงั

ความแหลมคมทีไ่หลเวียนอยู่ในแววตาได้ไม่มดิ

โม่อีเหรินสังหรณ์ใจว่าน่ีคงมิใช่คนอารมณ์เย็น แม้เขาจะดูท่าทาง 

สงบอ่อนโยน แต่รอบตัวกลบัห่อหุ้มด้วยบรรยากาศแหลมคม

ความแหลมคมนั้นไม่เหมือนที่แผ่ออกมาจากตัวท่านตา แต่เป็น

ความแหลมคมที่บาดลึกถึงกระดูก

หากให้เปรียบเปรย ก็เหมือนกับมือสังหารและแม่ทัพ

มอืสงัหารผูห้นึง่อาจจะเคยสงัหารคนมามากมาย ไอสงัหารย่อมจะ

วนเวียนอยู่รอบตัว ผู้ที่เดินอยู่ท่ามกลางความมืด นานวันเข้า แม้จะ 

ไม่แสดงออกมาภายนอก ก็ยังจะให้ความรูส้กึอันตรายต่อผู้อืน่อยู่ดี

ในขณะที่แม่ทัพนั้นต่างออกไป

ถึงจะสังหารคนมามากดุจเดียวกัน แต่ธาตุแท้ไม่เหมือนกัน บน

สนามรบ ถึงแม้คนท่ีเคยสังหารจะมากจนมือสังหารเทียบไม่ติด ทว่า 

การสังหารคนบนสนามรบ เน้ือแท้กลับเพ่ือพิทักษ์ปกป้อง การกระท�า 

โปร่งใสบรสิทุธ์ิ

คนเย่ียงน้ีแม้กลิน่คาวเลอืดจะเตม็ตวั แต่ยามทีใ่นมอืมไิด้จบัอาวุธ

กลบัดูบรสิทุธ์ิชอบธรรมย่ิง
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ความรู้สึกที่เงาร่างนี้มีให้โม่อีเหรินนั้นเหมือนกับอย่างหลัง

"นามข้า ไป่หลี่อู๋เฉิน"

ไป่หลี่?

ไป่หลี่!

ในขณะท่ีเงาร่างน้ันเอาแต่มองไป่หลี่จิงหง โม่อีเหรินก็มีสังหรณ์ 

เหมอืนว่า...นางมองเหน็ประมขุเฟ่ิงรุน่ก่อน

"นี่เป็นดวงวิญญาณของข้า"

ว่าแล้ว...

ลางสงัหรณ์แม่นถึงเพียงนี ้ แม้แต่คดิจะค่อนแคะตนเอง โม่อเีหรนิ 

ยังรูส้กึไม่มแีรง

นางรูส้กึอยู่มคิลายว่านางดเูหมอืนจะต้องได้ยินเรือ่งใหญ่ร้ายแรงอะไร

อกีแล้ว

ส่วนไป่หลี่จิงหงที่โอบนางอยู่นั้น แม้ความสนใจจะอยู่ท่ีบนตัวของ 

ผูท้ีส่งสยัว่าจะเป็นบรรพบรุษุของตนเอง แต่ขณะอารมณ์โม่อเีหรนิมคีวาม

เปลีย่นแปลงก็ยังคงรูส้กึได้ในทันที

เขาก้มหน้าลง "อีเหริน?"

"ไม่...ไม่เป็นไร" โม่อีเหรินยังก�าลังยุ่งยากใจ

"เป็นอะไรไป" สีหน้าพรรค์นี้ของนางเหมือนกับ 'ไม่เป็นไร' หรือ

"ข้าไม่ชอบความยุ่งยาก" นางพูดอย่างยุ่งยากใจยิ่ง

"อืม" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้าอย่างเข้าใจ

นับตั้งแต่ได้รู้จักโม่อีเหริน นางก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด

ไป่หลีจ่งิหงเข้าใจ และก็ชอบในความพิเศษน้ีของนาง...ความจริงคือ 

ขอเพียงเป็นโม่อเีหรนิ ไม่ว่าจะเป็นเย่ียงไร ไป่หลีจ่งิหงก็ไม่มจีดุใดท่ีไม่ชอบ
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ให้ท้ายไปให้ท้ายมา นานเข้าก็กลายเป็นชอบเสียอย่างนั้น

ไป่หลี่จิงหงไม่เรื่องมากโดยสิ้นเชิง

"แต่ข้ารูส้กึว่าพวกเราคงจะมเีรือ่งยุ่งยากแล้ว" สีหน้าของโม่อเีหรินดู

ตดิจะน่าสงสารอยู่บ้าง

นางเพ่ิงจะกลับมาจากความเว้ิงว้างก็ถูกบุรุษรูปงามบางคนขอให้

หลอมโอสถ คอยเฝ้าให้ฝึกบ�าเพ็ญ ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้พบกับไป่หลีจ่งิหง 

อีกครั้ง ปล่อยให้นางกับไป่หลี่จิงหงเล่นสนุกกันให้หน�าใจสักหน่อยก่อน 

ไม่ได้หรอืไร

"ไม่เป็นไร เรื่องยุ่งยากมาเยือน จัดการคลี่คลายเสียก็สิ้นเรื่อง"  

ไป่หลี่จิงหงกล่าวอย่างเฉียบขาด

"ถ้าเกดิเป็นเรือ่งยุ่งยากท่ียุง่ยากมากเล่า ประเภททีไ่ม่มวิีธีจะจดัการให้

คลีค่ลายได้ในเวลาเพียงประเด๋ียวประด๋าวน่ะ"

"ยามที่ควรคลี่คลายย่อมจะคลี่คลายได้เอง" ไป่หลี่จิงหงตอบอย่าง 

ไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย

ส�าหรบัเขา เรือ่งยุง่ยากเดยีวทีเ่ขาเป็นกังวล...ก็คือไม่รูว่้าโม่อเีหรนิ 

อยู่ทีใ่ด นางถูกใครรงัแกหรอืไม่...นีจ่งึจะเป็นเรือ่งยุ่งยาก

โม่อีเหรินเอียงศีรษะขบคิด ที่ไป่หลี่จิงหงพูดก็มีเหตุผล "อืม ท่าน 

พูดถูก"

ก็ได้ นางว้าวุ่นไปชั่วขณะเนื่องด้วยคิดมากเกินไป

ถึงอย่างไรเรื่องยุ่งยากก็ไม่เคยมีน้อย อยากมาก็มา มาเรื่องหน่ึง 

เตะทิ้งไปเรื่องหนึ่งก็หมดเรื่อง

"จ�าพวกทีน่่าร�าคาญ ท่านต้องรบัผดิชอบซดัให้หมอบนะ" แม้จะคิดตก

แล้ว ทว่าโม่อเีหรนิยังคงต้องการการรบัรองสกัหน่อย
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"ได้" เขาเอ่ยตอบโดยปราศจากความลังเล

โม่อเีหรนิยินดีขึน้มาในทนัใด นางกอดแขนไป่หล่ีจงิหงไว้ก่อนซกุไซ้  

ใบหน้าเลก็ๆ แย้มยิม้เบิกบานใจไร้ใดเทียม

เงาร่างบุรุษที่ถูกลืมทิ้งไว้ด้านข้างมองดูด้วยความคับอกคับใจ 

เหลือประมาณ

เขาไม่อยู่ท่ีน่ีมานานเท่าไรแล้ว โลกน้ีเปลีย่นโฉมหน้าไปอย่างสมบูรณ์

แล้วหรอืไร

ทีเ่ขาจ�าได้ แม้ระหว่างบรุษุและสตรจีะไม่ถึงข้ันต้องแยกกันนัง่เป็น

สองฝ่ังเวลากินข้าว แต่การจะมาพลอดรกักันต่อหน้าผูอ้ืน่เย่ียงน้ีจะเกินไป

หน่อยหรอืไม่

"คือว่า..." เอ่อ...ลืมถามไปว่าชนรุ่นหลังผู้นี้มีชื่อว่ากระไร

ผลคอืดวงตาบนใบหน้าภูเขาน�า้แข็งของชนรุน่หลงัของเขาตวดัสายตา

มองมาทันที

'บรรพบุรุษ' หมดค�าพูด

ประเดี๋ยวก่อน พฤติกรรมเทิดทูนภรรยาหรือคนในดวงใจไว้สูงสุด 

จนลมืบรรพบรุษุไว้ด้านข้างพรรค์นีเ้ป็นการอกตัญญูอย่างใหญ่หลวง!

"ไม่ว่าอกีครูห่น่ึงเขาจะพูดอะไร เจ้าก็ไม่ต้องสนใจจนเกินไป" ไป่หลีจ่งิหง

ไม่สนใจว่าบรรพบุรษุทีอ่ยู่ตรงหน้าได้ยินค�าพูดนีแ้ล้วตาจะเบกิโพลงข้ึนมา

ในพรบิตา ยังคงปลอบโยนคู่หมัน้ของตนเองต่อ "ต่อให้มเีร่ืองยุ่งยากอะไร

จรงิๆ พวกเราก็ค่อยดูและจดัการไป"

ดแูละจดัการก็คือ...ดูว่าถงึเวลาน้ันอยากท�าอย่างไรก็จดัการตามน้ัน

"ตกลง" โม่อีเหรินคิดแล้วก็พยักหน้า สีหน้าของนางนับว ่า 

หายกลดักลุม้อย่างแท้จรงิ
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ไป่หลีจ่งิหงเองก็มเีวลาให้เงยหน้าขึน้มองไปยังบรรพบรุษุของตนเอง

ในท่ีสดุ

ไป่หลี่อู๋เฉิน...

ไป่หลี่จิงหงนึกขึ้นได้แล้ว "ไป่หลี่อู๋เฉินท่ีบันทึกอยู่บนม้วนประวัติ 

เกาะหุน มกี�าลงัแขง็แกร่งท่ีสดุ พลงัยุทธ์สงูทีส่ดุ เคยประสบผ่านเหตกุารณ์

จลาจลระหว่างมนุษย์และสตัว์ในดินแดนเทพยุทธ์?"

ไป่หลี่อู๋เฉินพยักหน้า ก่อนเอ่ยเสริมว่า "และก็เป็นผู้สร้างจี้กิเลนคู่"

"จุดประสงค์?" ไป่หลี่จิงหงถามสั้นๆ

"อะไรนะ"

"จดุประสงค์ท่ีท่านสร้างจีกิ้เลนคู่" โม่อเีหรนิให้ค�าอธิบายอย่างใจดี

ไป่หลี่จิงหงไม่มีแก่ใจจะพูดจากับผู้ใดท้ังสิ้น ถึงจะเป็นบรรพบุรุษ 

สายเลอืดเดยีวกันก็ตาม หากอกีฝ่ายจะฟังไม่เข้าใจก็เป็นเร่ืองปกติ

"..." น่ีท�าให้ไป่หลี่อู๋เฉินมีความรู้สึกเหมือนถูกชนรุ่นหลังของตนเอง

รงัเกียจเดียดฉนัท์ชนดิหน่ึง

"พูด" ค�าเรยีบๆ ค�าเดยีวนี ้ ไป่หลีอู่เ๋ฉนิกลับฟังออกถึงแววเร่งเร้าและ...

เดยีดฉนัท์

เดียดฉันท์?

น่าล้มโต๊ะนัก!

มีใครที่ใดปฏิบัติกับบรรพบุรุษของตนเองเยี่ยงนี้บ้าง!

...ช่างเถอะ เป็นบรรพบุรษุพึงต้องไม่ถือสาต่อชนรุน่หลงั อย่าเพ่ิงไป

คดิเลก็คดิน้อยในเร่ืองนี้

"พวกเจ้าเข้ามาในจีกิ้เลนคูไ่ด้ นัน่ก็แสดงว่า..." เขามองไปยังโม่อเีหรนิ 

"เจ้าเป็นคนตระกูลเฟ่ิง มหิน�าซ�า้ยังเป็นสายตรงเสยีด้วย"
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"ใช่แล้ว" โม่อีเหรินพยักหน้า

"ชื่อของพวกเจ้า?"

"ไป่หลี่จิงหง โม่อีเหริน" โม่อีเหรินตอบ

ไป่หลี่จิงหงยังคงรักษาความเงียบขรึมประดุจภูเขาน�้าแข็งไว้

"โม่? มิได้แซ่เฟิ่ง?" บรรพบุรุษงงงันไปชั่วครู่

"ข้าไม่ได้เตบิโตในตระกูลเฟ่ิง ท่านตาข้าแซ่เฟ่ิง หากแต่เขาได้เปลีย่น 

มาใช้แซ่โม่ ข้าจึงใช้แซ่โม่ตามเขา" โม่อีเหรนิแถลงไข

"เช่นนัน้ตระกูลเฟ่ิง...หลังจากเฟ่ิงอู๋ช ีมปีระมขุเฟ่ิงคนใหม่ปรากฏตวั 

แล้วหรอืไม่" ไป่หลีอู่เ๋ฉนิเอ่ยถามอย่างลงัเลอยู่บ้าง

"เฟ่ิงอู๋ช ีประมขุเฟ่ิงรุ่นท่ีเก้าของตระกูลเฟ่ิง ข้าเป็นประมขุหวงรุ่นท่ีสบิ"

หรอืว่าบรรพบรุษุท่านน้ีจะอยู่ร่วมยุคสมยัเดยีวกับประมขุเฟ่ิงรุน่ก่อน!

เดิมทีไป่หลี่อู ๋เฉินเพียงแต่คิดจะถือโอกาสถามถึงคนในเวลาน้ัน  

กลับคิดไม่ถึงว่าค�าตอบที่ได้จะท�าให้เขาอึ้งงันไปอีกหลายตลบ

"เจ้า...เจ้าคือประมุขรุ ่นท่ีสิบของตระกูลเฟิ่ง มิหน�าซ�้ายังเป็น...

ประมุขหวง?!"

ประมุขเฟิ่งแต่ละรุ่นไม่เคยมีสตรีมาก่อน นางเป็นคนแรก ซ�้ายัง 

อายุน้อยถึงเพียงนี้!

ไป่หลี่อู ๋เฉินมองไปยังไป่หลี่จิงหง นี่ชนรุ่นหลังของเขาถึงกับ 

หลอกพาประมุขหวงกลับมาเป็นภรรยา?

ประเสริฐย่ิงๆ แม้อุปนิสัยของชนรุ่นหลังจะไม่ชวนให้คนนึกชอบ 

เสียเท่าไร แต่ตามีแววสมกับเป็นชนรุ่นหลังของเขาจริงๆ

"ผู้มีอาวุโส ท่านรู้จักประมุขเฟ่ิงรุ่นก่อนหรือ" โม่อีเหรินถามด้วย 

ความสงสัยใคร่รู้
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"รู้จัก พวกเราเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายกัน ข้าเคยตั้งปฏิญญา 

สาบานว่าจะปกป้องเขา แต่น่าเสยีดาย..." เรือ่งในอดตีผ่านพ้นไปแล้ว เขา 

ขอไม่กล่าวถึง "จีกิ้เลนคูน่ีอ้นัท่ีจรงินบัได้ว่าเป็นพวกข้าสองคนร่วมกันหลอม 

ขึน้มา"

ขณะลงอาคมปิดผนึกได้ใช้เลือดของทั้งสองเป็นตัวชักน�า

การจะเปิดผนกึจ�าต้องใช้เลอืดของคนท่ีมสีายเลอืดเดียวกับคนทัง้สอง

ถึงจะเปิดได้

ในจ�านวนนีส้ายเลอืดของตระกูลไป่หลียั่งนบัว่าไม่ยาก ไม่จ�าเป็นต้อง

สบืสายมาโดยตรง แค่เป็นญาตท่ีิมคีวามสมัพันธ์ทางสายเลอืดกันก็เป็นอนั 

ใช้ได้

หากแต่สายเลอืดทางฝ่ังตระกูลเฟ่ิง เนือ่งจากเฟ่ิงอู๋ชเีป็นประมขุเฟ่ิง 

จงึกลายเป็นว่าท�าให้ผูท่ี้เปิดผนกึจ�าเป็นต้องตรงตามเงือ่นไขสองประการ

หนึ่งคือเป็นญาติสายเลือดเดียวกับเฟิ่งอู๋ชี

แม้เฟ่ิงอู๋ชจีะไม่ได้แต่งงาน ทว่าเฟ่ิงอู๋ชมีญีาตพ่ีิน้อง ชนรุน่หลงัของ

ญาตพ่ีิน้องก็ใช้ได้

สองคือเลือดของชนรุ่นหลังผู้นี้จ�าต้องจุดให้เสาหงส์สว่างข้ึนได้  

ในจุดนี้นอกจากประมุขเฟิ่งรุ่นต่อๆ มาแล้ว ประมุขเผ่าก็ได้เช่นกัน

เพียงแต่เรื่องที่ไป่หลี่อูเ๋ฉินคิดไม่ถึงคือผู้ที่เปิดผนึกจะถึงกับเป็น

ประมุขหวง

เน่ืองจากประมุขหวงพบได้น้อยเกินไป จึงไม่เคยได้ยินว่ามีใน

ประวัติศาสตร์ของตระกูลเฟิ่งโดยสิ้นเชิง ไป่หลี่อู๋เฉินจึงมองนางนานข้ึน 

หลายอดึใจ

"ข้ากับอู๋ชผีนกึของจ�านวนหน่ึงไว้ในน้ี เก็บไว้ให้ชนรุ่นหลงัผูม้วีาสนา"
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"จีคู้ ่ประมขุเกาะหนุทกุรุน่มกีนัคนละคู ่ ล้วนแต่ท�าขึน้เอง มหิน�าซ�า้ยัง 

ไม่เคยเล่าต่อกันมาด้วยว่าต้องใช้เลือดเปิดผนึกหรืออะไร" หาได้ยาก 

ทีไ่ป่หลีจ่งิหงจะพูดยาวเหยียดถึงเพียงน้ีกับผูอ่ื้น

"ผูส้บืทอดต�าแหน่งประมุขเกาะหุนทุกรุ่นล้วนต้องท�าจีกิ้เลนคูข่ึน้มาเอง 

คูห่น่ึง ก่อนจะท�าจ�าต้องเลอืกหนิหนุไว้ก่อนก้อนหน่ึง จากนัน้น�าไปวางไว้

กลางเปลวไฟด้วยกันกับจีกิ้เลนตวัผูข้องประมขุเกาะรุน่ปัจจบัุน สีส่บิเก้าวัน 

ให้หลงัถึงค่อยหยิบออกมาเริม่ท�าเป็นจี ้นีก็่คือ 'การสืบทอด' "

การสืบทอดสถานที่สถิตของไป่หลี่อู๋เฉิน

หินหุนคือสินแร่ธรรมชาติที่มีอยู่เฉพาะบนเกาะหุน

ตอนแรกทีไ่ป่หลีอู่เ๋ฉนิค้นพบมนั เคยศกึษาดกัูบเฟ่ิงอู๋ชอียู่เป็นนาน  

ถึงได้พบว่ามนัมคุีณลกัษณะท่ีพิเศษย่ิงอยู่อย่างหนึง่คอืแรงดดู

มันสามารถดึงดูดวัตถุท่ีมีคุณลักษณะแบบเดียวกับมันได้ภายใต้

สภาพท่ีถูกเปลวไฟทัว่ไปเผาไหม้

จากนั้นขณะท�าจี้คู่ค่อยใช้วิชาหลอมขึ้นรูปอันเป็นวิชาพิเศษของ

ตระกูลไป่หลี่ นี่ก็คือสาเหตุที่ไป่หลี่อู๋เฉินสามารถย้ายไปอยู่ในจี้กิเลนคู ่

ได้ทุกรุน่

ส่วนสินแร่ธรรมชาตินี้ คนทั้งสองก็ร่วมกันตั้งชื่อว่า 'หินหุน'

"ถึงกับมสีนิแร่ท่ีพิเศษถึงเพียงน้ีอยู่ด้วย!" โม่อเีหรินฟังแล้วก็ตาลกุวาว  

"จงิหง..."

"หากกลบัไปเกาะหุน ข้าจะพาเจ้าไปด"ู ไป่หลีจ่งิหงเข้าใจความหมาย 

ของนางก่อนทีน่างจะพูดจบเสยีอีก

โม่อีเหรินยิ้มร่าขึ้นมาทันควัน "ขอบคุณ"

"ไม่ต้องขอบคุณ" เขากุมมือนาง
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"..." บรรพบุรุษท่ีถูกฟ้าผ่าใส่อีกครั้งหมดค�าพูดย่ิง บอกจะเอา 

ทรัพย์สมบัติพิเศษของตระกูลตนเองให้ผู้อื่นดูต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษ 

เย่ียงน้ี ไม่รูส้กึตะขดิตะขวงใจแม้แต่น้อยจรงิๆ หรอื

ทว่าไป่หลีอู่เ๋ฉนิเองก็มไิด้พูดอะไรให้มากความ จะอย่างไรโม่อเีหรนิ 

ก็เป็นว่าที่ฮูหยินประมุขเกาะ นับว่าเป็นคนกันเองเช่นกัน ท้ังยังเป็น 

ประมขุหวงด้วย การจะดูหินหุนสกัหน่อยก็ไม่เป็นอะไร

ดงันัน้เขาจงึกล่าวต่ออกีว่า "ส่วนเรือ่งทีเ่จ้าไม่เคยได้ยินเรือ่งใช้เลอืด

เปิดผนกึ เป็นเพราะว่าข้าไม่ได้ท้ิง 'ค�าสัง่เสยี' เช่นน้ีไว้"

นี่ย่อมเนื่องด้วยพิจารณาถึงความปลอดภัย

ด้วยเหตุนี้เริ่มแรกจี้กิเลนคู่จึงเป็น 'อุบายลับ' ของไป่หล่ีอูเ๋ฉินกับ 

เฟิ่งอู๋ชี

กลวิธีหลอมขึน้รปูพิเศษรวมกับสนิแร่พิเศษ สะดวกต่อการซกุซ่อน

ความลบัต้ังเพียงไร!

จ�าต้องกล่าวว่าส�าหรับเรื่อง 'ประเพณี' แต่ละตระกูลล้วนให้ 

ความส�าคัญเป็นอย่างมาก ดังน้ันบุตรหลานตระกูลไป่หล่ีจึงได้ยืนหยัด 

รกัษากฎระเบยีบ ท�าจีคู่้ขึน้มา สบืทอดจีคู่้ต่อมาทุกรุน่ทุกสมยั

ตระกูลไป่หล่ีบนดินแดนแรกนภาท�าอย่างไรไม่รู ้ ทว่าเกาะหุนยึดถือ

ปฏบิตัติามประเพณีน้ีอย่างเคร่งครดัจรงิๆ

โม่อเีหรนินึกนบัถือเสรจ็ก็หันไปหาไป่หลีจ่งิหงอย่างยุ่งยากใจอยู่เลก็น้อย 

"ข้าเริม่จะรูส้กึแล้วว่าเป็นเรือ่งยุ่งยากตามคาด"

"เช่นนั้นพวกเราก็ไม่ต้องฟัง" ไป่หลี่จิงหงโอบโม่อีเหรินเตรียมตัว 

จะจากไป

"ประเดี๋ยวก่อน ในเมื่อมาแล้วก็ต้องฟังให้จบ" หากยังฟังไม่จบ  
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พวกเขาไม่มีทางจากไปได้

"ท่านคิดว่าที่นี่สามารถขังพวกข้าได้หรือ"

"อย่างน้อยท่ีนี่ในตอนน้ีก็ยังอยู่ในการควบคุมของข้า" ไป่หลี่อูเ๋ฉิน 

ย้ิมบางๆ

"เสี่ยวทุน" ไป่หลี่จิงหงส่งเสียงเรียกเพียงค�าเดียว

"ทราบแล้ว" เสี่ยวทุนขานรับอย่างเริงรื่น ก่อนจะใช้ล�าตัวม้วนรัด 

คนทัง้สองไว้และเตรยีมตัวจะจากไป

"ประเดีย๋วก่อน!" ไป่หลีอู่เ๋ฉนิรบีตะโกน "ข้าไม่ได้ทิง้ค�าสัง่เสยีไว้เพราะ 

มสีาเหตุ"

สองคนหนึ่งสัตว์ไม่น�าพาค�าพูดของอีกฝ่ายแต่อย่างใด

"ไป่หลีจ่งิหง ข้าเป็นบรรพบรุษุของเจ้า อย่างน้อยเจ้าก็ต้องฟังค�าสัง่เสยี 

ของบรรพบรุษุให้จบ!"

อากัปกิริยาของเสี่ยวทุนชะงักไป จากนั้นค่อยๆ วางคนทั้งสองลง

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิถึงค่อยโล่งใจ เมือ่ครูเ่ขาหวิดจะ...พ่นผรสุวาทออกมาแล้ว  

ตาแก่อย่างเขาหลบัลกึอยู่ท่ีนีม่าไม่รูน้านเพียงไร พอตืน่ขึน้มาก็ส่งชนรุน่หลงั 

ที ่ 'ไม่เหมอืนใคร' ถึงเพียงน้ีมาให้เขา น่ีเป็นการทดสอบความแข็งแรงของ

หวัใจเขาชดัๆ!

เขาถูกหนุม่สาวสองคนน้ีบบีจนไม่เหลอืภาพลกัษณ์ท่ีบรรพบรุษุควรมี

แล้วจรงิๆ

"พูด" ไป่หลี่จิงหงยังคงพูดค�าเดิม

ไป่หลี่อู ๋เฉินมองชนรุ ่นหลังปราดหน่ึงอย่างอ่อนอกอ่อนใจ เขา 

อยากถอนหายใจโดยแท้ ตอนแรกถูกมองข้าม ต่อมาถูกเดียดฉันท์ 

บรรพบุรุษกลายเป็นไร้ฐานะทางสังคมถึงเพียงนี้ตั้งแต่เมื่อไร
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หรือว่าโลกจะเปลี่ยนไปมหาศาลถึงเพียงนั้นแล้วจริงๆ

"บอกข้ามาก่อนว่าบัดนี้ผ่านมาจากช่วงเวลาที่อู๋ชียังอยู่นานเท่าไร"

ในเมือ่มปีระมขุหวงรุน่ทีส่บิแล้ว นัน่ก็แสดงว่าเฟ่ิงอู๋ชท่ีีมฐีานะเป็น 

ประมขุเฟ่ิงรุน่ทีเ่ก้าไม่อยู่บนโลกแล้ว

เฮอะ แค่อู๋ชีเสียที่ใด ข้าเองก็มิใช่...

"หลายพันปี"

"หลายพันปี?!"

ข้าหลับไปหลายพันปีเชียว?

รุ่นที่สิบกับรุ่นที่เก้าห่างกันตั้งหลายพันปี?!

นี่มัน...

หลงัตระหนกตกใจได้ครูห่นึง่ ไป่หลีอู่เ๋ฉนิก็ถอนหายใจ รูส้กึว่าตนเอง 

ต้องท�าความเข้าใจเรือ่งท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีผ่านมาสกัหน่อยก่อน

"บอกให้ข้าฟังได้หรือไม่ว่าหลายพันปีมานี้เกิดอะไรขึ้นบ้าง"

"ได้" หากจะพูดกันหลายเรื่อง มอบให้เป็นหน้าที่โม่อีเหรินแล้วกัน

โม่อเีหรนิเล่าเหตกุารณ์ใหญ่ๆ ท่ีเคยเกิดข้ึนบนดนิแดนเทพยุทธ์เลก็น้อย 

ก่อนเล่าถึงดนิแดนแรกนภาอนัเป็นสถานท่ีทีพ่วกตนอยู่ในปัจจบุนั

ไป่หลี่อู๋เฉินฟังจบก็ท�าสีหน้าตรึกตรอง

"คดิไม่ถึงว่าจะผ่านมานานถึงเพียงนีแ้ล้ว ดินแดนเทพยุทธ์ ดนิแดน

แรกนภา ตระกูลไป่หล่ี..." ความเชือ่มโยงระหว่างกันน้ีเขาพอจะเข้าใจได้เลาๆ  

แล้ว

ดูจากช่วงเวลาก่อนหลัง เริ่มแรกแต่ละตระกูลได้แยกกันเร้นกาย 

เพ่ือให้อยู่รอด

หลังจากนั้นไม่รู้ผ่านไปนานเพียงไร โลกผ่านการเปล่ียนแปลงไป 
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ไม่รูเ้ท่าไร ตระกูลไป่หลีกั่บตระกูลเฟ่ิงก็ได้ก้าวออกมาบนดนิแดนเทพยุทธ์ 

พบพานกัน ไปมาหาสูกั่นอกีครัง้

อาจจะในเวลาเดยีวกันนีเ้องแต่ละตระกูลบนดนิแดนแรกนภาก็ต่างเริม่

ปรากฏตวัขึน้มาดุจเดียวกัน ก่อนจะเข้ายึดครองอาณาเขต

หลังจากเหตุการณ์ทรยศเมื่อหลายพันปีก่อนบนดินแดนเทพยุทธ์ 

ไม่เพียงท�าให้ตระกูลเฟ่ิงเสียหายอย่างหนกั ยังท�าให้ตระกูลไป่หลีเ่สยีหายหนัก

ไม่ต่างกัน ท�าให้ท้ังสองตระกูลจ�าต้องหลกีเร้นจากผูค้นอกีคร้ังหนึง่เพ่ือสบืทอด

ตระกูล

จวบจนหลายพันปีให้หลงัตระกูลไป่หลีแ่ห่งเกาะหนุและตระกูลเฟ่ิง

ทยอยกันปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่ง ถึงขนาดยังมีประมุขหวงรุ่นท่ีสิบอย่าง 

โม่อเีหรนิปรากฏตัวขึน้ด้วย โอกาสสมัพันธ์ประจวบเหมาะ หาตัวการส�าคัญ 

ในเหตุการณ์ทรยศเมื่อหลายพันปีก่อนออกมาได้ ขณะเดียวกันวิกฤต 

บนดนิแดนก็ได้รบัการคลีค่ลายอีกครัง้

ต่อจากน้ันมาถึงดินแดนแรกนภา ได้ยินว่าชนรุ ่นหลังของตน 

ดื่มหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ลงไป ทั้งเงาร่างของไป่หล่ีอู๋เฉินก็มีเพลิงโทสะ 

ลุกโชนแผ่ออกมา

"ตระกูลไป่หลี่ดินแดนแรกนภารังแกคนหนักเกินไปแล้ว!"

"ผูม้อีาวุโส ไม่ต้องโมโหจนเกินไป ต่อให้โมโห ท่านก็ไร้หนทางจะทวง 

ความยุตธิรรมคนืให้จงิหงด้วยตนเองได้" โม่อเีหรินกล่าวเสียงอ่อน

"..." ไป่หลีอู่เ๋ฉนิรูส้กึจกุอกข้ึนมาในทันใด เขามองไปยังโม่อเีหรนิด้วย

สายตาวาวโรจน์ นี่จะต้องตอกย�้าถึงความจริงที่ว่าตอนน้ีเขาเป็นเพียง 

ดวงวิญญาณที่ฝืนรักษาตัวรอดได้ แต่ปราศจากซึ่งก�าลังต่อสู้ใดๆ ให้ได ้

เชยีวหรอื



46 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 5

"การตระหนักชดัถึงความจรงิจะมปีระโยชน์ต่อเรือ่งท่ีจะท�าในยามนี้

มากกว่า" มองสายตาที่ใกล้เคียงกับค�าว่า 'เจ็บใจ' ของบรรพบุรุษเข้าใจ  

โม่อเีหรนิจงึกล่าวด้วยรอยย้ิมตาหยี

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิถูกท�าร้ายจติใจเข้าอกีแล้ว จงึเปลีย่นเป้าหมายทันควัน 

มาพินิจมองไป่หลีจ่งิหงขึน้ลง แล้วก็ให้ประหลาดใจอยู่บ้าง

"หยาดน�้าตาเทพยุทธ์...ดูคล้ายจะมิได้สร้างความเสียหายใดๆ ต่อ

ร่างกายของเจ้า หรอืว่า...มยีาแก้แล้ว!"

หากตอนแรกมิใช่เพราะพิษเจ้ากรรมสองชนิดที่ไร้ทางแก้อย่าง 

หยาดน�้าตาเทพยุทธ์รวมถึงพิษงูด�ามังกร เขาก็คงมีแรงเหลือให้ช่วย 

ตระกูลเฟ่ิง คงไม่ต้องมองดเูฟ่ิงอู๋ชยืีนหยดัต่อสูอ้ย่างเดยีวดายจนต้องปิดผนึก

ตระกูลเฟ่ิงอกีครัง้โดยท่ีท�าอะไรไม่ได้

ตระกูลเฟิ่งกับเกาะหุนล้วนจ่ายค่าตอบแทนให้กับการถูกทรยศ 

ในตอนแรกอย่างน่าสังเวช

สิง่เดยีวทีป่ลอบประโลมใจคอืท้ายท่ีสดุคนผูน้ั้นก็ไม่มชีวิีตรอด แม้จะ

ปล่อยให้เขาไปเกิดใหม่ส�าเรจ็ แต่สดุท้ายยังคงตายด้วยน�า้มอืของประมขุหวง

และชนรุน่หลงัของตนเอง

พอคดิถึงตรงน้ี บนร่างไป่หลีอู่เ๋ฉนิก็แผ่กลิน่อายกลุม่หนึง่ออกมาทนัที 

คล้ายกับว่าความอดัอัน้คบัแค้นใจถูกขจดัออกไปบางส่วน ดวงวิญญาณจงึ

ผ่องใสขึน้

ไป่หลี่อู๋เฉินย่อมจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เช่นกัน จึงอดจะ 

ย้ิมบางๆ และนึกถึงคนผูน้ั้นท่ีเคยปกป้องขึน้มาไม่ได้ "ประมขุเฟ่ิงรุน่ก่อน... 

จากไปโดยสิน้เชงิแล้วหรอื"

เวลาหลายพันปี ถึงดวงวิญญาณของเฟ่ิงอู๋ชจีะแขง็แรงเพียงไร ก็ทน 
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การกัดกร่อนไม่ไหวกระมงั...

เมื่อมองเห็นแววร�าลึกถึงและโศกาอาดูรในใบหน้าของไป่หล่ีอู๋เฉิน 

โม่อีเหรินก็พลันนึกถึง...

"จิงหงๆ ท่านเคยบอกว่าตระกูลไป่หลี่เป็นผู้พิทักษ์ของตระกูลเฟิ่ง"

"ใช่"

"แต่ในระหว่างศกึใหญ่เมือ่หลายพันปีก่อน ประมขุเฟ่ิงของตระกูลเฟ่ิง 

ได้ยกเลกิภารกิจพิทักษ์รกัษาของตระกูลไป่หลีไ่ปแล้ว"

"ใช่"

"แต่ข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าขานว่าสาเหตุท่ีตระกูลไป่หลี่พิทักษ์รักษา 

ตระกูลเฟิ่งเป็นเพราะว่า...เอ่อ...ประมุขตระกูลไป่หลี่ในเวลาน้ันชมชอบ 

ประมขุเฟ่ิง จงึได้อาสาพิทักษ์คนทีร่กั..." ประโยคสดุท้ายเป็นการเตมิเข้าไป 

อย่างนัน้เอง

"...อมื" มคี�ากล่าวท�านองนีอ้ยู่จรงิ...หากแต่มปีระโยคสดุท้ายด้วยหรอื

"เช่นนั้น..." สายตาที่มีแต่ความสงสัยถูกตวัดไปที่ไป่หลี่อู๋เฉิน

ประมุขตระกูลในเวลานั้น ไป่หลี่อู๋เฉิน

ประมุขเฟิ่งในเวลานั้น เฟิ่งอู๋ชี

ประมุขตระกูลชมชอบประมุขเฟิ่ง...

ภายใต้สายตา 'ใช่ท่านกระมัง' ของโม่อเีหรนิ ไป่หลีอู๋่เฉนิเข้าใจในทีส่ดุว่า

นางก�าลงัพูดเร่ืองอะไร จงึเกิดอาการวิงเวียนขึน้มาทนัที

"ไม่-ใช่-อย่าง-นั้น"

แม้จะเป็นเพียงดวงวิญญาณ ก็ยังขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเป็น

"ข้าเข้าใจ คงจะเล่าขานกันมาผิดๆ" โม่อีเหรินพยักหน้าเอ่ย

สหีน้าทีย้ิ่มแฉ่ง บนใบหน้าเขียนไว้ว่า 'ข้าเข้าใจ ท่านไม่ต้องอธิบายอะไร 
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ข้าเข้าใจ' นัน้ ไม่รูเ้พราะเหตุใดไป่หลีอู๋่เฉนิย่ิงเหน็ย่ิงมนี�า้โห!

ทว่านางอตุส่าห์หาเหตุผลดีๆ ให้เขาแล้ว เขายงัจะอธิบายอะไรได้

ไป่หลี่อู๋เฉินอึดอัดคับข้องใจขึ้นมาอีกครั้ง

"ผูม้อีาวุโส ท่านวางใจได้ ข้ากับจงิหงไม่เข้าใจผดิแน่ เวลาผ่านไปนาน

ปานน้ี ทกุคนเล่าต่อๆ กันมาอย่างผดิๆ ย่ิงเล่าย่ิงเพ้ียน จนกระท่ังไม่ตรงกับ 

ความเป็นจรงิโดยสิน้เชงิก็ยังม"ี โม่อเีหรนิปลอบใจเขาว่าไม่ต้องถือสา นาง 

เพียงแต่ 'ซบุซบินินทา' เลก็น้อยเท่าน้ัน

"..." นี่นับว่าได้รับค�าปลอบใจแล้ว...

หากแต่ไป่หลีอู่เ๋ฉนิไม่รูส้กึว่าได้รบัการปลอบใจแม้แต่น้อย ท�าอย่างไรดี

"ค�าสั่งเสีย" เสียงเย็นๆ ของไป่หลี่จิงหงเอ่ยเตือน

"..."

เวลานีไ้ป่หลีอู่เ๋ฉนินึกดีใจย่ิงทีต่นเองเป็นแค่ดวงวิญญาณ ไม่จ�าเป็น

ต้องหายใจ มเิช่นนัน้ถูก...ชนรุน่หลงักับว่าท่ีภรรยาของชนรุน่หลงัคูน่ีท้�าให้

แน่นหน้าอกรอบแล้วรอบเล่า เขาคงไม่ต้องหายใจแล้วตรงขึน้สวรรค์ได้จริงๆ!

เพ่ือเลีย่งไม่ให้แม้แต่ดวงวญิญาณของตนเองยังถูก 'ท�าให้โมโหตาย'  

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิจงึวางความถือสาในใจตนเองลง ก่อนจะพูดเร่ืองเป็นการเป็นงาน

"พวกเจ้ามองลงไปสิ"

ไป่หลี่อู๋เฉินโบกแขนเสื้อ เมฆหมอกขาวโพลนที่ใต้เท้าพวกเขา 

ก็กระจายตัวออกอย่างช้าๆ

"นี่คือ..."

หลงัเมฆหมอกกระจายตวัไป ท่ีด้านล่างก็เห็นเป็น 'แผนท่ีภมูปิระเทศ 

สามมติ'ิ แม้จะไม่ได้มเีครือ่งหมายบอกชือ่เมอืง แต่ภมูปิระเทศตามธรรมชาติ 

เช่น เทือกเขา แม่น�า้ ผนืดินกลบัมสีณัฐานชดัเจน
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ภูมิประเทศต่างๆ ไม่เพียงชัดแจ้ง แต่ยังละเอียดมากด้วย

ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาที่นูนขึ้นมา แม่น�้าท่ีคดเคี้ยว หรือภูเขาไฟ  

ภูเขาหมิะ ทะเลสาบ...เป็นต้น ไม่มอีย่างใดทีไ่ม่เหมือนจริง

โม่อีเหรินเห็นแล้วยังอดไม่ไหวต้องถอนหายใจด้วยความชื่นชม

แผนที่ที่ละเอียดถ่ีถ้วนปานนี้ ต่อให้ใช้วิทยาการขั้นสูงท�าออกมา 

ในยุคสมัยที่นางอยู่เมื่อชาติก่อนก็คงได้ผลลัพธ์ไม่เกินนี้

แม้โลกแห่งการฝึกบ�าเพ็ญจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่ก็ย่ิงใหญ่มาก

ตามคาด!

แผนทีส่่วนน้ีกว้างใหญ่มาก แต่เมือ่สายตาเลือ่นไปถึงริมขอบ กลับ 

พบว่าเส้นแบ่งเขตค่อนข้างพร่ามัว เห็นได้ไม่ชัดเจน และก็มองไม่ค่อยออกว่า 

นอกเส้นแบ่งเขตเป็นทะเลหรอืท้องฟ้ากันแน่

ริมขอบของทั้งแผนที่เหมือนกับถูกอะไรปกคลุมอยู่

ทว่าแผนที่นี้กลับดูคุ้นตาอยู่เล็กๆ แต่ก็มีกว่าค่อนที่ไม่คุ้นตานัก

โม่อีเหรินเคยซื้อแผนที่มาดู จึงย่อมจะเคยเห็นแผนผังของดินแดน 

แรกนภา มนัเหมอืนกับส่วนหนึง่บนแผนท่ีน้ีมาก

ทว่าส่วนที่ไม่เหมือนก็เป็นอัตราส่วนไม่น้อย

แล้วไหนจะมีส่วนเล็กๆ ที่ดูเหมือน...ดินแดนเทพยุทธ์

โม่อีเหรินเงยหน้าขึ้นมองบรรพบุรุษตระกูลไป่หลี่ด้วยความข้องใจ

"นี่คือ?"

"แผนที่น้ีอันท่ีจริงเป็นของที่อู๋ชีมอบให้ข้า เห็นบอกว่าเป็นแผนท่ี

ภูมปิระเทศดนิแดนในสมยับรรพกาลซึง่ตกทอดมาต้ังแต่เวลาน้ัน"

ส่วนจะเป็นของจริงหรือไม่ ไป่หลี่อู๋เฉินเองก็ไม่อาจรับรองได้

เพียงแต่ส่ิงท่ีท�าให้ประมขุของตระกูลเฟ่ิงเก็บรักษาไว้ ตกทอดต่อมา
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ไม่รูเ้ป็นเวลานานเท่าไรแล้ว แต่ยังคงรกัษาไว้ในสภาพสมบรูณ์ด ี ก็เหน็ได้ว่า 

ต้องมคีวามเป็นมาไม่ธรรมดา

"ของของประมขุเฟ่ิง เพราะเหตใุดถึงมอบให้ท่าน" โม่อเีหรนิแปลกใจ 

อยู่เลก็น้อย

"เพราะว่านี่เป็นวิธีรักษามันไว้ท่ีดีท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีพวกข้าสองคน

จะคิดออก"

นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เขากับเฟิ่งอู๋ชีได้พบกัน

หลายพันปีก่อน

ดนิแดนเทพยุทธ์ผ่านศกึใหญ่ระหว่างมนษุย์และสตัว์วเิศษ เพ่ิงจะ

สงบได้ไม่ก่ีปี กลบัมศึีกใหญ่อกีศึกปะทุขึน้บนโลกมนุษย์

ตระกูลเฟ่ิง ตระกูลไป่หลี่ และชาวดินแดนคนอื่นๆ ต่างได้รับ 

ความเสียหายย่อยยับ

โดยเฉพาะตระกูลเฟิ่งกับตระกูลไป่หลี่ ท้ังสองตระกูลได้ รับ 

ความเสียหายหนักหนาที่สุด

ซ�้าตระกูลเฟ่ิงยังประสบกับเหตุการณ์คนในทรยศ ศัตรูนอกโจมตี 

ตระกูลไป่หลี่ที่เป็นผู้พิทักษ์จึงบาดเจ็บล้มตายกันเป็นเบือดุจเดียวกัน

เนือ่งจากให้การปกปักคุ้มครองเผ่าตระกูลสายประมขุเฟ่ิง

เพ่ือไม่ปล่อยให้ตระกูลเฟิ่งแตกแยกล่มสลายต่อไป และเพ่ือ 

ยุติสงครามให้เร็วท่ีสุด เฟิ่งอู๋ชีผู้เป็นประมุขเฟิ่งในเวลานั้นได้ตัดสินใจ 

ใช้การสังหารยุติการเข่นฆ่า

เมื่อจ�านวนคนตระกูลเฟิ่งเหลือเพียงไม่ถึงหนึ่งในสิบของเดิม  

ตระกูลเฟ่ิงก็นบัว่ามคีวามมัน่คงปลอดภัยในท่ีสดุ ขณะเดียวกันก็ได้ประหาร 
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คนทรยศท้ิงทัง้หมด

ตระกูลเฟ่ิงท่ีเป็นเช่นนี้แม้จะสมัครสมานสามัคคีกันอย่างย่ิงยวด  

แต่ก็ทนรับสงครามอีกครั้งหนึ่งไม่ไหว

มิหน�าซ�้ายังมีเรื่องอาการบาดเจ็บบนตัวเขา...

'อู๋ชี ท่านคิดจะท�าอย่างไร' ไป่หลี่อู๋เฉินถาม

'ปิดผนึกตระกูลเฟิ่ง หลีกเร้นจากผู้คน' น่ีเป็นทางหนีทีไล่สุดท้าย 

ที่เฟิ่งอู๋ชีเคยคิดไว้ขณะรู้ว่าในตระกูลมีคนทรยศ

'หลกีเร้นจากผูค้นอย่างนัน้หรอื' ไป่หลีอู่เ๋ฉนิเองก็คดิตามได้แล้วเช่นกัน

เวลานี้การหลีกเร้นไปเป็นวิธีการผดุงตระกูลเฟิ่งให้รอดปลอดภัย 

ที่ดีที่สุดจริงๆ

'เช่นนั้นพวกเราไปอยู่ที่เกาะหุนด้วยกันเถิด' ไป่หลี่อู๋เฉินเสนอ

เกาะหนุเป็นสถานทีเ่ร้นกายของตระกูลไป่หล่ี และกเ็ป็นสถานท่ีพ�านัก 

ในปัจจบุนัของตระกูลไป่หลีเ่ช่นกัน อยูห่่างจากตวัดนิแดนเทพยุทธ์พอสมควร  

มมีหาสมทุรเป็นปราการตามธรรมชาต ิ เป็นสถานท่ีท่ีป้องกันได้ง่าย รกุราน 

ได้ยาก ไม่ต้องสงสยัเลยว่าเป็นสถานทีห่ลกีเร้นจากผู้คนทีด่ท่ีีสุด

'ไม่ นั่นเป็นสถานที่ของตระกูลไป่หลี่'

'เมื่อตระกูลไป่หลี่อยู่ที่ใด ท่ีน่ันก็เป็นของตระกูลเฟิ่งเฉกเดียวกัน'  

ไป่หลี่อู๋เฉินไม่รับค�าปฏิเสธ

เฟ่ิงอู๋ชย้ิีมน้อยๆ แต่กลบัส่ายศีรษะ 'บัดน้ีไม่ว่าเป็นตระกูลไป่หลีห่รือ

ตระกูลเฟ่ิงก็ล้วนต้องหดัยืนด้วยล�าแข้งของตนเอง'

ถ้อยค�าประโยคหนึ่งนี้กล่าวผ่านๆ แต่ก็น่าขัน

ตระกูลเฟ่ิง ตระกูลไป่หลี ่สองตระกูลใหญ่ทีแ่ขง็แกร่งท่ีสดุบนดนิแดน

เทพยุทธ์ บดัน้ีเพ่ิงจะต้องหัดยืนด้วยล�าแข้งของตนเอง?
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ทว่าหากมใิช่เคยประสบกับความทารณุและความไร้ปรานีของสงคราม 

อีกทั้งความปวดร้าวใจและการหลั่งเลือดจากการถูกทรยศ เฟิ่งอู๋ชีก็คงจะ 

รูส้กึว่าถ้อยค�าประโยคน้ีน่าขันย่ิงเช่นกัน!

'หลีกเร้นจากผู้คนก็เพ่ือการอยู่รอด เพ่ือรักษาก�าลังไว้ และก็เพ่ือ 

หยุดพักและจดัระเบยีบใหม่' ให้เวลาและช่องว่างส�าหรบัรกัษาแผลและ 

ปรบัสภาพจติใจแก่เหล่าคนในตระกูลทีอ่่อนล้าทัง้กายและใจ

ไป่หลี่อู๋เฉินเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยข้ึนว่า 'ข้าเข้าใจความหมาย 

ของท่านแล้ว'

'ยังไม่หมด...' บนมอืเฟ่ิงอู๋ชพีลนัปรากฏเปลวไฟสทีอง มนัค่อยๆ วาด 

เป็นเครือ่งหมายแปลกประหลาด

รัศมีแสงเปลวไฟสีทองปกคลุมคนทั้งสองอย่างช้าๆ

'นบัแต่บดันี ้ ตระกลูไป่หลีแ่ห่งเกาะหุนจะไมใ่ชผู่อ้ารกัขาตระกูลเฟ่ิง 

อกีต่อไป'

วาจาเพ่ิงจะเปล่งออกมาเสรจ็สิน้ รศัมแีสงสทีองก็แผ่กระจายทนัท!ี

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิไม่ได้รูสึ้กไม่สบายแต่อย่างใด เพียงรูส้กึได้ว่าผนึกบนหวัใจ

คล้ายจะถูกเปิดออกแล้วสลายหายไป

ครั้นได้สติกลับมาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

'อู๋ชี!'

'อู๋เฉิน ท�าเช่นนี้เป็นการดีต่อทั้งตระกูลท่านและข้า'

ถึงแม้ไป่หลีอู่เ๋ฉนิจะไม่เห็นด้วย แต่กลบัมไิด้เปล่งถ้อยค�าคัดค้านอะไร 

อกี

'ต่อให้ไม่มคี�าสาบานผกูมดั ตระกูลไป่หลีแ่ห่งเกาะหนุก็ยังจะปกป้อง

ประมขุแห่งตระกูลเฟ่ิงไปชัว่นิรนัดร์ พร้อมทัง้จะปกป้องตระกูลเฟ่ิงในยาม
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จ�าเป็น'

ไม่ว่าเป็นเฟิ่งอู๋ชีในยามนี้หรือประมุขเฟิ่งในภายภาคหน้า วาจาน้ี

สืบทอดไปทุกรุ่นทุกสมัยโดยเริ่มมาจากเขา

'อูเ๋ฉนิ ขอบคณุท่านมาก' พอกระจ่างในน�า้ใจของเขาว่าน่ันมใิช่ค�าสาบาน 

แต่เป็นคณุธรรมน�า้มติรอนัมต่ีอมติรสหาย เฟ่ิงอู๋ชก็ีมิได้คดัค้านอกี

คนทั้งสองสบตายิ้มให้กัน

'แค่กๆ' ยามนีเ้องเฟ่ิงอู๋ชพีลนัไอขึน้มาเบาๆ โลหิตเจอืสดี�าซมึออกมา 

ตรงมมุปากอย่างช้าๆ ใบหน้างามสง่าของเฟ่ิงอู๋ชเีริม่ซดี หว่างคิว้ขมวดมุน่

'อู๋ชี' ไป่หลี่อู๋เฉินประคองเขาไว้ สีหน้าเป็นกังวลยิ่ง

'ไม่เป็นไร ข้ายังไหว' เฟิ่งอู๋ชียกมือเช็ดคราบเลือด

'ท่านยังไม่ได้รับการแก้พิษ จะไม่เป็นไรได้อย่างไร!' ไป่หล่ีอู๋เฉิน 

ฉุนเฉียวน้อยๆ

หยาดน�้าตาเทพยุทธ์ที่สมควรตาย! งูด�ามังกรที่สมควรตาย!

'ข้ายังทนไหว' เฟ่ิงอู๋ชีย้ิมบางๆ เขาย่อมจะรู้สภาพของตนเอง แต ่

ก่อนพิษจะก�าเรบิอย่างแท้จรงิเขายังมเีวลาให้จดัการเร่ืองอ่ืนๆ จนเรียบร้อย

'แต่ว่าพิษนี้...' ไป่หลี่อู๋เฉินคิดว่าเรื่องแก้พิษส�าคัญที่สุด

เฟ่ิงอู๋ชีตัดบทเขาอย่างสง่างาม 'อย่าเอาแต่สนใจข้า บาดแผล 

บนตัวท่านก็ยังไม่หายดี'

ไป่หลี่อู๋เฉินปิดปากลงแทบจะทันที

หากจะกล่าวถึงสภาพร่างกายของคนท้ังสอง น่ันก็มเีพียงประโยคเดียว 

ทีบ่รรยายได้...ห้าสบิก้าวอย่าหวัเราะเยาะร้อยก้าว*

* ส�านวนเดมิคอื 'ห้าสบิก้าวหัวเราะเยาะร้อยก้าว' มาจากคัมภีร์เมิง่จือ่ (เม่งจือ๊) กล่าวถึงทหารทีว่ิง่หนีข้าศกึว่า 

คนที่ว่ิงหนีห้าสิบก้าว แต่กลับหัวเราะคนที่ว่ิงหนีร้อยก้าวว่าขี้ขลาด แท้จริงแล้วต่างก็ท�าความผิดเหมือนกัน  

เพียงหนกัเบาไม่เท่ากันเท่านัน้
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หากกล่าวว่าพิษในตัวเฟ่ิงอู๋ชเีป็นงานตงึมอื บาดแผลบนตัวไป่หลีอู่เ๋ฉนิ 

ก็ซ้อนทับกันบาดแผลแล้วบาดแผลเล่า ไม่ได้ดีไปกว่ากัน

พลงัยทุธ์สงูส่งเพียงไรก็ยังทนการเค่ียวกร�าจากการถูกพิษและได้รบั

บาดเจบ็สาหัส แต่กลบัไม่รกัษาไม่พักฟ้ืนไม่ไหว!

เมื่อคิดถึงตรงนี้ ไป่หลี่อู๋เฉินกลับฉีกยิ้มกว้าง

'หลงัจดัการงานทางเกาะหุนเรยีบร้อย ข้าจะมาหาท่านแล้วกัน' ต่อให้ 

ท้ายทีส่ดุแก้พิษไม่ได้ รกัษาแผลไม่หายจรงิๆ พวกเขาสองคนก็ยังสามารถ 

อยู่เป็นเพ่ือนกันและกันได้

อย่างน้อยจนกระทัง่เสีย้วเวลาก่อนจะหลบัตาลง พวกเขาจะไม่เหงา

เฟิ่งอู๋ชีเองก็ยิ้มแล้ว 'ข้าเข้าใจความหมายของท่าน หากแต่ไม่ได้'

'เพราะอะไร' ไป่หลี่อู๋เฉินถลึงตาใส่

'หลงัปิดผนกึตระกูลเฟ่ิง อยากเปิดครอบพลงัออกอีกคร้ังต้องผ่านไป

อย่างน้อยร้อยปี ส่วนข้าก็ยังมงีานจ�านวนหน่ึงท่ีต้องจดัการ'

หากเขาไม่อาจมีชีวิตอยู่รอดจนได้เห็นประมุขตระกูลเฟิ่งรุ่นท่ีสิบ  

อย่างน้อยก็ต้องรักษาสิ่งท่ีเขาเหลือทิ้งไว้ให้ดีเพ่ือมอบให้ประมุขเฟิ่ง 

รุน่ถัดไป

'แต่ข้าช่วยท่านได้' ไป่หลี่อู๋เฉินไม่วางใจ

หยาดน�้าตาเทพยุทธ์...ไม่มียาแก้ เฟิ่งอู๋ชีจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ  

ทกุข์ทรมานขึน้เรือ่ยๆ และตามความเข้าใจทีเ่ขามต่ีอเฟ่ิงอู๋ช ีหากถึงเวลาที่ 

ไร้หนทางเยียวยาจรงิๆ เฟ่ิงอู๋ชไีม่มทีางรัง้ใครไว้ข้างกายแน่

เฟ่ิงอู๋ชยัีงคงส่ายศรีษะ 'หากอยากช่วยข้าจรงิๆ ท่านมอีกีเรือ่งท่ีต้องท�า'

'เรื่องอะไร'

'ข้าจ�าได้ว่าท่านเคยท�าจี้ส�าหรับสืบทอดออกมาคู่หนึ่ง'
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'จี้กิเลนคู่'

'น�าสิ่งนี้ผนึกไว้ด้านใน'

'นี่คือ...'

ไป่หลี่อู๋เฉินเพียงมองเห็นลูกแก้วอันวิจิตรงดงามลูกหน่ึง ในน้ัน 

มเีส้นแสงหลากสกีะพรบิระยิบระยับอยู่ เมือ่มองดดูีๆ  ก็จะพบว่า...นีเ่ป็น

แผนทีภ่มูปิระเทศเสมอืนจรงิขนาดจิว๋

'นี่คือแผนที่ค่ายกลที่ประมุขเฟิ่งรุ่นก่อนมอบให้ข้าเองกับมือ'

'แผนที่ค่ายกล?' ไป่หลี่อู๋เฉินมุมปากกระตุก

ลูกแก้วนี้ เส้นแสงหลากสีเหล่าน้ีก็คือค่ายกล?! ขออภัยด้วยท่ีข้า 

มองไม่ออก...

'แผนทีค่่ายกลเป็นความลบัทีรู่เ้ฉพาะประมขุเฟ่ิงแต่ละรุ่น และก็เป็น

ภารกิจอย่างหน่ึง ไม่ว่าตระกูลเฟ่ิงจะรกัษามนัไว้นานเพียงไร หากมโีอกาส 

ก็ต้องมอบมนัให้ถึงมอืประมขุภาคีผูฝึ้กตน'

'ประมุขภาคีผู้ฝึกตน?'

'ท่านจ�าไว้ก็พอแล้ว' เฟิ่งอู๋ชีเองก็มิได้อธิบายอะไรมาก 'เดิมท ี

ข้าสมควรมอบมนัให้ประมขุเฟ่ิงรุน่ถัดไป แต่ด้วยสภาพการณ์ในยามนี.้.. 

ข้าไม่แน่ใจว่าตนเองจะได้เห็นประมุขเฟ่ิงรุน่ถัดไปหรือไม่ กอปรกับตระกูลเฟ่ิง

เพ่ิงจะมัน่คง...'

บางทีในสายตาของคนนอก ประมุขเผ่าของตระกูลเฟิ่งอาจจะเป็น 

ตวัเลอืกให้ฝากฝังไหว้วานทีด่กีว่า ทว่าคนตระกูลเฟ่ิงทีป่ระสบผ่านศกึภายใน 

มาหนหนึง่แล้วยงัอยู่มาถึงปัจจบุนันัน้มใีจสมคัรสมานสามคัคีและสนิทชดิเชือ้

กันขึน้กว่าเดมิ

นั่นก็หมายความว่า...เป็นไปได้ที่จะเก็บความลับไม่อยู่
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เมือ่ความลบัมใิช่ความลบัอกีต่อไป ก็จะชกัน�าให้ผูอ้ืน่จดจ้องตาเป็นมนั

ได้ง่ายๆ

ผลที่จะตามมาเป็นพรวนมิใช่สิ่งที่เฟิ่งอู๋ชีอยากเห็น

'แผนท่ีค่ายกลนีส้�าคัญมาก อาจจะเก่ียวข้องกับการด�ารงคงอยู่ของ

โลกใบนี ้ ก่อนจะมอบมนัให้ถึงมอืของเจ้าของท่ีแท้จริง นอกจากท่านกับข้า 

ก็ไม่อาจให้ผูใ้ดล่วงรูไ้ด้อีก'

เฟ่ิงอู๋ชกีล่าวเสียจรงิจงัระมดัระวัง ไป่หล่ีอูเ๋ฉนิจงึไม่ถามต่อให้มากความ 

เพียงแต่พยักหน้าและเอ่ยรบั 'ท่านบอกมา ข้าจะท�าตาม'

เหมอืนกับนบัครัง้ไม่ถ้วนในอดีต เฟ่ิงอู๋ชบีอกเช่นไร เขาก็ท�าเช่นนัน้ 

ปราศจากความเห็นเป็นอืน่

เฟิ่งอู๋ชีมองดูสีหน้าเด็ดเด่ียวหนักแน่นของเขาพลางย้ิมอย่างติดจะ

อ่อนอกอ่อนใจขึน้มาทันท ี'ท่านไม่กลวัหรอืไรว่าข้าจะน�าอันตรายมาสูท่่าน...'

'หากมีอันตราย เผชิญหน้าก็สิ้นเรื่อง'

ความคดิของไป่หลีอู่เ๋ฉนิมเีพียงค�าว่า 'เดินหน้าอย่างห้าวหาญ' ไม่มี

ค�าว่า 'ละล้าละลงั'

คราวนีเ้ฟ่ิงอู๋ชยิีม้ออกมาอย่างแท้จรงิ จากน้ันก็พูดด้วยท่าทางจริงจงั 

ย่ิง 'อูเ๋ฉนิ ขอบคณุทีท่่านอยู่เป็นเพ่ือนข้ามาตลอดหลายปี' อกีฝ่ายเชือ่ใจเขา 

ปกป้องเขามาโดยตลอด

'น่ีมิใช่เรื่องสมควรหรือไร ไม่ต้องขอบคุณ' ค�าพูดเกรงอกเกรงใจ 

จนเกินไปของเฟ่ิงอู๋ชกีลายเป็นท�าให้ไป่หลีอู่เ๋ฉนิขมวดคิว้และไม่สบายใจ 

อยู่หน่อยๆ

'อืม' เฟ่ิงอู๋ชีพยักหน้า วกกลับเข้าประเด็น 'ข้ารู้ว่าจี้กิเลนคูเ่ป็น 

สิง่ยืนยันส�าคญัท่ีท่านตัง้ใจจะทิง้ไว้ให้ประมขุตระกูลไป่หลี ่และท่านก็ตัง้ใจ 
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จะใส่ความลบัท่ีมอิาจแพร่งพรายของตระกูลไป่หล่ีเข้าไปด้วยจ�านวนหน่ึง

จงึได้เผือ่ทีว่่างเอาไว้ ตวัของแผนท่ีค่ายกลสามารถย่อส่วนลงเหลอืเท่าน้ีได้  

และสามารถกางออกได้เช่นกัน ข้าจะท้ิงคาถาส�าหรบัใช้งานมนัไว้ให้ท่านด้วย 

สิง่ท่ีพวกเราต้องท�าคือเปลีย่นเง่ือนไขการเปิดผนกึจ้ีกิเลนคู.่..'
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ถือเอาสายเลือดของไป่หลี่อู๋เฉินและสายเลือดของประมุขเฟิ่งเป็น

เงือ่นไขการเปิดผนกึ คนทัง้สองหลอมจีกิ้เลนคูข่ึน้ใหม่ พร้อมทัง้ตดัสนิใจ 

ไม่ทิง้ค�าพูดใดๆ ไว้

'ตระกูลเฟิ่งปฏิบัติตามวาจาของชนรุ่นก่อนเสมอมา พิทักษ์ส่ิงที่ 

พึงพิทักษ์ ไม่เป็นอริกับผู้ใด ผลคือ...' กลับเกิดทั้งศึกในศึกนอก คน 

ตระกูลเฟ่ิงเหลอืไม่ถึงหนึง่ในสบิ

'ดงัน้ันการใส่แผนท่ีค่ายกลไว้ในจ้ีกิเลนคูจ่งึเพ่ือรบัรองว่าจะไม่สญูหาย 

ส่วนประมขุเฟ่ิงรุน่ถัดไปจะปรากฏขึน้หรอืไม่ก็ให้สวรรค์ลิขิตแล้วกัน!'

นี่เป็นค�าพูดสุดท้ายของเฟิ่งอู๋ชี

เพราะฉะน้ันประมขุเกาะหนุทุกรุน่จงึล้วนใช้จีกิ้เลนคูเ่ป็นส่ิงสืบทอด 

พร้อมทั้งยังยึดถือการรับช่วงต่อเป็นสิ่งยืนยันฐานะของประมุขเกาะหุน 

64
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โดยที่ไม่รู ้เลยว่าในจี้มีอีกโลกหน่ึง มีความลับหนึ่งซ่อนอยู่ ซ�้ายังมี... 

ดวงวิญญาณหน่ึงซ่อนอยู่ด้วย

ไป่หลี่อู๋เฉินเล่าจบ สองคนหนึ่งสัตว์ในที่นี้ก็ต่างเงียบกริบ

โม่อีเหรินเคยพบเฟ่ิงอู๋ชี เคยเห็นดวงวิญญาณของเขา เทียบกับ 

ไป่หลี่อู๋เฉินแล้วฝ่ายแรกดูอ่อนแอซีดเผือดย่ิงกว่า รูปร่างก็มิได้แข็งแรง 

เท่านี้ แต่กลับมิได้ลดทอนบุคลิกลักษณะอันสูงศักด์ิสง่างามของเขาลง

แม้แต่นดิเดยีว

นางสามารถคิดภาพได้ว่าบรรพบุรุษผู้มีความรับผิดชอบเป่ียมล้น 

ท่านน้ันต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ท่ีจนใจมากเพียงไร ถึงได้น�าภารกิจ 

ทีม่เีพียงประมขุเฟ่ิงแต่ละรุน่ท่ีล่วงรูไ้ด้มาไหว้วานผู้อืน่

"อย่าเศร้าใจไป"

ถึงแม้เรือ่งท่ีบรรพบรุษุเล่ามาจะชวนให้คนตกตะลงึ แต่เมือ่สงัเกตเห็นว่า

คูห่มัน้มอีาการเซือ่งซมึ ไป่หลีจ่งิหงก็ยังคงโอบนางไว้พลางกล่าวปลอบใจ

ทนัที

"มใิช่เศร้าใจ เพียงแต่สะเทือนใจอยู่เลก็น้อยเท่านัน้" โม่อเีหรินส่ายหน้า 

เอ่ย

หลายพันปีก่อนเฟ่ิงอู๋ชกัีบไป่หลีอู่เ๋ฉนิเองก็เป็นบุคคลท่ีเก่งกล้าสามารถ

มากเช่นกันกระมงั

เน่ืองจากสงคราม เนือ่งจากความโลภและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์  

ยังผลให้บุคคลเช่นสองท่านน้ีไม่อยู่บนโลกในปัจจุบัน เหลือทิ้งไว้เพียง 

ดวงวิญญาณสองดวง

ดวงวิญญาณของไป่หล่ีอูเ๋ฉนิยังนับว่าแข็งแรง ทว่าเฟ่ิงอู๋ช.ี..ละท้ิงชวิีต 

แยกดวงวิญญาณออกมา เมือ่ดวงวิญญาณสญูสลายไปก็เท่ากับแตกดบั
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ทั้งกายหยาบกายละเอียด เท่ากับไม่มีแม้แต่โอกาสจะไปเกิดใหม่ เป็น 

ความศรทัธาเช่นไรท่ีท�าให้คนท้ังสองเลอืกท�าเช่นน้ี

"พวกเขาคือพวกเขา พวกเราคือพวกเรา ไม่ต้องคิดให้มากมาย"  

ไป่หลี่จิงหงโอบนางไว้พลางลูบหลังนางเบาๆ

"อืม" โม่อีเหรินแอบอิงในอ้อมแขนเขา

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิมองดูท้ังสองคน นีเ่ขา...ถูกละเลยอกีแล้วกระมงั ท้ังสอง

พลอดรักกันเย่ียงน้ีต่อหน้าต่อตาบรรพบุรุษตนเอง ไม่รู้สึกกระดากอาย 

แม้แต่น้อยเลยหรอื

อีกอย่างลืมการมีอยู่ของบรรพบุรุษตนเองไปอย่างง่ายดายเพียงน้ี 

ไม่รู้สึกว่าเป็นการไม่เคารพกันเลยสักนิดหรือไร

ความไม่พอใจพรรค์น้ีท�าให้ความร�าลึกถึงและโศกาอาดรูยามไป่หลีอู่เ๋ฉนิ

นกึถึงเฟ่ิงอู๋ชหีายวับไปเกลีย้งในชัว่พรบิตา!

"พวกเจ้าสองคน...ไม่มเีรือ่งอืน่อยากพูด?" หรอืไม่ก็ให้การตอบสนอง 

อะไรสกัหน่อย

"ต้องพูดอะไรหรือ" โม่อีเหรินท�าหน้างุนงง

"..." หรือว่านี่ก็คือช่องว่างระหว่างวัย

เรือ่งทีเ่ขากับเฟ่ิงอู๋ชเีห็นว่าส�าคญัย่ิง ในสายตาสองคนนีก้ลบัเห็นเป็น...

การฟังนิทาน?

ทั้งดวงวิญญาณของไป่หลี่อู๋เฉินรู้สึกว่าแย่แล้ว ร่างทั้งร่างซวนเซ 

แทบทรดุ

พอเหน็บรรพบรุษุของไป่หลีจ่งิหงมสีหีน้าเหมอืนได้รับความกระทบ

กระเทือนใจ โม่อเีหรนิก็ชกัจะร้อนตัวข้ึนมา จงึลอบเหลือบมองไป่หล่ีจิงหง

ปราดหนึง่
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ผลคอืไป่หลีจ่งิหงเพียงแต่มองนางอย่างให้ท้าย ประหน่ึงว่านางท�าอะไร 

ก็ไม่ผดิ เขาจะอยู่ข้างนางเสมอ

โม่อเีหรนิหายร้อนตวัในทนัใด ซ�า้ยังซกุไซ้ไป่หลีจ่งิหงอย่างมคีวามสขุ 

"ประมขุเฟ่ิงรุน่ก่อนเป็นคนท่ีสง่างามย่ิง มคีวามรบัผดิชอบย่ิง ดูดีย่ิงเชยีวล่ะ"

ประมุขเฟิ่งรุ่นก่อน?

ห้าพยางค์น้ีดงึดดูความสนใจของไป่หลีอู่เ๋ฉนิในทนัที เขาหายเจบ็ใจ 

เป็นปลดิทิง้ ซกัถามทันควันว่า "เจ้าเคยพบอู๋ช?ี"

"เคยพบ" โม่อีเหรินพยักหน้า

"ตอนนีเ้ขา...เขายังอยู่หรอืไม่" เสยีงพูดของไป่หลีอู่เ๋ฉนิสัน่เครอืขึน้มา 

โดยไม่รูต้วั

ภาพฉากสุดท้ายเมื่อหลายพันปีก่อนนั้น

สหายร่วมเป็นร่วมตายเพียงหนึ่งเดียวในชีวิต

เดิมทีนึกว่าจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้ว

มิใช่อยู่ห่างกันคนละฟากฟ้า มิใช่พรากจากกันด้วยความเป็น 

ความตาย แต่เป็นเพราะแม้แต่วิญญาณก็ไม่อาจประสบพบพานกันได้อกี

อย่างแท้จรงิ ส่ิงเดียวทีเ่หลอืไว้มเีพียงความคิดถึงมเิสือ่มคลาย

บัดนี้กลับพลันได้ยินข่าวคราวของอีกฝ่าย!

ถึงแม้จะผ่านความเดียวดายมาหลายพันปีจนอารมณ์ความรู้สึก 

ท่ีแท้จริงที่มีมากเกินไปถูกท้ิงไปนานแล้ว ไป่หลี่อูเ๋ฉินก็ยังไม่อาจระงับ 

ความตืน่เต้นได้

"เขา..." โม่อเีหรนิคดิเลก็น้อย ก่อนย้อนถาม "ผูม้อีาวุโส เหตใุดท่านถึง

ตดัสนิใจรัง้อยู่ต่อในรปูแบบของดวงวิญญาณ"

หากในขณะถึงวาระสดุท้ายของชวิีต พวกเขาจากไปโดยไม่ฝืนดงึดนั  
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เช่นน้ันก็น่าจะไปเกิดใหม่นานแล้วกระมัง หากโชคดียังอาจจะรักษา 

ความทรงจ�าในชาตปัิจจบัุนไว้ได้เลก็น้อย...

"เป็นเพราะ...อู๋ชีห่วงตระกูลเฟิ่ง เขาเคยบอกว่าถ้าแก้พิษไม่ส�าเร็จ  

เขาจะละทิ้งร่างกาย แยกดวงวิญญาณออกมาพิทักษ์รักษาตระกูลเฟิ่งต่อ 

ตราบเสีย้วเวลาสดุท้าย"

ส่วนเขาก็เลือกท�าเช่นเดียวกันเพื่อเฟิ่งอู๋ชี...

พอนกึถึงเฟ่ิงอู๋ช ีไป่หลีอู่เ๋ฉนิก็ทัง้อ่อนอกอ่อนใจ ท้ังอยากถอนหายใจ

เป็นดั่งที่โม่อีเหรินพูด เฟิ่งอู๋ชีมีความรับผิดชอบสูงเกินไป เห็น 

ตระกลูเฟ่ิงส�าคญัเกินไป ภายใต้สถานการณ์เช่นขณะนัน้ ถึงจะต้องใช้พลงั 

เฮอืกสดุท้ายของตนเองจนหมดส้ิน เขาก็ยังจะเฝ้าพิทักษ์ตระกลูเฟ่ิงไม่จากไป 

ทีใ่ด

แต่หากสลับที่กัน ไป่หลี่อู๋เฉินเองก็คงจะเลือกท�าเช่นเดียวกัน

"ขณะข้าได้พบประมขุเฟ่ิงรุน่ก่อน ดวงวิญญาณของเขาอ่อนแอกว่าท่าน

มาก หากปล่อยไว้เช่นน้ันต่อไป อีกไม่นานเขาก็คงวิญญาณแตกซ่าน"  

โม่อเีหรนิกล่าวเบาๆ

"อู๋ชี!" ไป่หลี่อู๋เฉินก�าหมัดแน่น "แล้วอย่างไรต่อ"

"ต่อมาข้าค้นพบไม้เลีย้งวิญญาณท่อนหนึง่ข้างในกองของสะสมของ

ประมขุเฟ่ิงรุน่ก่อน จงึให้เขาย้ายดวงวิญญาณมาหล่อเล้ียงไว้บนไม้นัน้"

เช่นนี้เฟิ่งอู๋ชีก็จะไม่ถึงขั้นวิญญาณแตกซ่านไปจริงๆ

ส่วนเรือ่งทีไ่ม้เลีย้งวญิญาณซึง่มคีวามส�าคญัปานนัน้กลบัถูกเห็นเป็น

ของจปิาถะไม่รูช้ือ่จนตกอยู่ในสภาพจะถูกท้ิงไม่ทิง้แหล่ ขอไม่เอ่ยถึงแล้วกัน  

จะดจีะชัว่กต้็องเหลอืภาพลกัษณ์ปรชีาสามารถไว้ให้ประมขุเฟ่ิงรุ่นก่อนผู้ซึง่ 

สงูศกัดิส์ง่างามและเป็นท่ีเคารพนบัถือของทกุผูทุ้กคนสักหน่อย
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"ไม้เลี้ยงวิญญาณอยู่ที่ใด" ไป่หลี่อู๋เฉินถามทันควัน

โม่อเีหรนินกึคิด ท่อนไม้แห้งสดี�าทีด่เูหมอืนถูกเผาจนเกรยีมท่อนหน่ึง 

ก็ปรากฏขึน้บนมอืนาง

"นี่ก็คือไม้เลี้ยงวิญญาณ"

เงาร่างไป่หลี่อู๋เฉินขยับ ชั่วพริบตาถัดมาก็ปรากฏตัวตรงหน้า 

พวกโม่อีเหริน ยื่นมือมาท�าท่าจะหยิบ...

โม่อีเหรินขยับหลบทันที "ไม้เลี้ยงวิญญาณมีผลกระทบพิเศษต่อ 

ดวงวิญญาณ ผู้มีอาวุโสก็เป็นดวงวิญญาณ อย่าแตะต้องตามใจชอบ 

จะดีกว่า"

สามารถหล่อเลี้ยงได้ก็สามารถพิฆาตได้เช่นกัน

ไม้เลีย้งวิญญาณท่อนนีเ้ป็นของเฟ่ิงอู๋ชแีล้ว หากสัมผัสถูกกลิน่อาย

ของดวงวิญญาณไป่หลีอู๋่เฉนิอีกจะไม่ดีต่อทัง้สอง

ไป่หลี่อู๋เฉินได้ยินดังน้ันก็รีบหดมือกลับไป ใจเย็นลงได้เล็กน้อย  

"ข้าพบอู๋ชีได้หรือไม่"

หากนางไม่บอก เขาก็คงเห็นไม้ด�าท่อนนั้นเป็นเพียงไม้แห้ง ไม่รู้ 

โดยสิ้นเชิงว่าเป็นไม้เลี้ยงวิญญาณ ในเมื่อนางรู้จักมันก็น่าจะใช้มันเป็น

กระมัง

โม่อเีหรนิคดิอยู่ชัว่ครูก่่อนจะพยักหน้า "ได้ ทว่าท่านบอก 'ค�าสัง่เสยี'  

ของท่านมาให้จบก่อนดีหรอืไม่"

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิพูดกับไป่หลีจ่งิหงทันท ี "น�าส่ิงน้ีมอบให้ประมขุภาคผีูฝึ้กตน 

นอกจากน้ีในจีคู้ม่เีคลด็วิชาท่ีเหล่าบรรพชนของตระกูลไป่หลีท่ิง้เอาไว้เก็บอยู่

จ�านวนหนึง่ ในนัน้ยังมคีาถาหลอมขึน้รปูอยู่ส่วนหนึง่ด้วย เจ้าลองดไูด้"

เมื่อพูดจบเขาก็หันมาหาโม่อีเหริน เป็นเชิงว่า 'ข้าส่ังเสียเสร็จแล้ว  
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รบีเรยีกเฟ่ิงอู๋ชอีอกมาเรว็เข้า'

โม่อเีหรนิสิน้ค�าจะกล่าว ท่านบรรพบรุษุผูสู้งส่งจู่ๆ  ก็กลายเป็นเดก็น้อย

เอาแต่ใจข้ึนมา นางควรท�าอย่างไรดี

ไป่หลี่จิงหงจึงคว้าไม้เลี้ยงวิญญาณไปถือไว้

"อธิบายให้ชัด" สามค�านี้ เป็นสามค�าที่เย็นยะเยือกยิ่ง

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิรูส้กึว่าชนรุน่หลงัผูน้ี้ของตนเองรบัมอืยากกว่าแม่นางน้อย

เสยีอกี

ก็ได้ รบัมอืยากอย่างไรก็ดีกว่าซือ่บือ้ รูจ้กัแต่ท�าตามค�าสัง่ ย่ิงกว่าน้ัน 

ชนรุ่นหลงัผูน้ี้ก็มคีณุสมบตัเิป็นเลิศ บนร่างมกีล่ินอาย...ท่ีชวนให้ดวงวิญญาณ

ของเขาคร้ามเกรง

ชนรุ่นหลังดูมีอนาคตอีกท้ังร้ายกาจย่อมเป็นเรื่องดี ไป่หลี่อู ๋เฉิน 

ปลอบใจตนเอง

"เรือ่งแผนทีค่่ายกลข้ารูไ้ม่มาก ค�าไหว้วานของอู๋ชคีอืต้องมอบมนัให้

ประมขุภาคผีูฝึ้กตน"

พอกล่าวถึงตรงนี ้น�า้เสยีงไป่หลีอู่เ๋ฉนิก็ชะงักไป ก่อนจะกล่าวต่ออกีว่า  

"ทีแรกข้ายังไม่ค่อยรู้ว่า 'ภาคีผูฝึ้กตน' คืออะไร บัดน้ีข้าพอจะรู้แล้ว"

ภาคีผู้ฝึกตนด�ารงอยู่มาตั้งแต่แรก เพียงแต่มิใช่ห้าตระกูลใหญ่

ไป่หลี่อู๋เฉินไม่รู้และก็ไม่อยากรู้ว่าเพราะเหตุใดประมุขเฟิ่งทุกรุ่น 

ต้องเฝ้าพิทกัษ์ของเย่ียงนีไ้ว้ แค่รูว่้าเป็นเรือ่งทีเ่ฟ่ิงอู๋ชฝีากฝังเขา และเขา 

มไิด้ท�าให้อกีฝ่ายผดิหวัง เท่านีก็้ใช้ได้แล้ว

ส่วนเรือ่งว่าแผนทีค่่ายกลส�าคัญมากเพียงไร เหตุใดถึงส�าคัญปานนัน้ 

เรือ่งเหล่านีล้้วนเป็นเรือ่งท่ีประมขุหวงกับชนรุน่หลังของเขาควรให้ความสนใจ

แทนแล้ว
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ยามน้ีเขาเป็นบรรพบรุษุท่ีเหลอืเพียงดวงวญิญาณ ไม่มสีิง่ใดสามารถ

ช่วยเหลอืได้จรงิๆ

ไป่หลี่อู๋เฉินน�าม้วนไผ่หยกม้วนหนึ่งออกมาส่งไปตรงหน้าโม่อีเหริน

"นี่ก็คือวิชาควบคุมแผนที่ค่ายกล"

เดมิทเีรือ่งน้ีควรมอบหมายต่อชนรุน่หลงัของเขา แล้วฝ่ายหลงัอาจจะ 

ส่งต่อคนืตระกูลเฟ่ิง ทว่าบดันีป้ระมขุหวงอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว จงึย่อมต้อง 

มอบให้นางโดยตรง

โม่อเีหรนิมองม้วนไผ่หยก ก่อนมองแผนท่ีภมูปิระเทศท่ีด้านหลงั อ้อ  

ไม่ส ิแผนทีค่่ายกลต่างหาก สดุท้ายก็มองไปยังไป่หลีจ่งิหง สหีน้าเจบ็ใจ 

อยู่เลก็ๆ

ไป่หลี่จิงหงแตะศีรษะนาง แสดงการปลอบใจ

โม่อเีหรนิจงึค่อยหนัไปหาไป่หลีอู่เ๋ฉนิ ไม่มองม้วนไผ่หยก แต่ย่ืนมอื 

ไปหาเขา "ค่าตอบแทน"

"หา?"

"ทีส่่งของแทนท่าน" นางชีแ้ผนทีค่่ายกล "การให้คนช่วยท�าธุระให้ท่าน  

ไม่ต้องให้ค่าตอบแทนหรอืเจ้าคะ" เรือ่งเอารดัเอาเปรยีบเย่ียงนี ้ ท่านทีเ่ป็นถึง

บรรพบรุษุท�าออกมาได้ลงคอจรงิหรอื

ไป่หลีอู่เ๋ฉนิปากอ้าตาค้าง "แผนทีค่่ายกลนี.้..ก็เป็นสิง่ท่ีประมขุหวง 

พึงดแูลรกัษา..."

เหตุไฉนน�าของท่ีผู ้อื่นฝากให้ดูแลมอบกลับคืนไปยังจะต้องให ้

ค่าตอบแทนอีก!

"หากแต่ผูท่ี้มอบมนัให้ข้าคือท่าน" โม่อีเหรนิกล่าวอย่างอ่อนหวานย่ิง

"..." ถึงแม้จะเป็นดวงวิญญาณ แต่ก็ยังมีความรู้สึกขนลุกขนพอง 
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อยู่ร�าไร เขาถูกผู้น้อยที่เป็นแม่นางน้อยผู้หนึ่งท�าให้ผวาเข้าแล้ว!

ไป่หลี่อู๋เฉินเชื่อว่าตนเองมิได้ขี้ขลาดตาขาวปานน้ัน หากแต่ 

ค่าตอบแทน...

"ท่านแม่ นี่..." หัวงูสีเขียวหัวหนึ่งขยับเข้าหา

เสีย่วทนุทีไ่ด้โอกาสร่วมบทสนทนาในทีส่ดุใช้ดวงตาโตสดี�าวาวคูน่ัน้

ของมนัมองไป่หลีอู่เ๋ฉนิเป็นครึง่ค่อนวัน เรยีก 'ดวงวิญญาณ' หรือเรียก 'ผ'ี  

ก็ดเูหมอืนจะไม่ใคร่มมีารยาท เช่นน้ันจะเรยีกอะไรดเีล่า

เสีย่วทุนคดิอยู่เนิน่นาน สดุท้ายก็ไม่รูจ้รงิๆ ว่าควรให้ค�าจ�ากัดความ... 

สิง่ท่ีไม่ใช่คนแล้ว แต่กลบัมลีกัษณะเหมอืนคนน้ีว่าอย่างไร จงึละไปเสยีเลย

"เขายังมีของมอบให้ท่านได้อยู่อีกหรือ"

"อืม...ดูท่าทางจะไม่มีจริงๆ ด้วย"

ดวงวิญญาณไม่มท่ีีใดให้ซ่อนของ นอกจากชดุตวัยาวเรยีบๆ ตวัหนึง่ 

ก็ไม่มสีิง่อืน่ใดโดยสิน้เชงิ

"เช่นนั้น...ยังจะช่วยเขาหรือไม่" เสี่ยวทุนถาม

พอไม่มีค่าตอบแทน อย่างไรก็มีความรู้สึกเสียเปรียบตงิดๆ...

โม่อเีหรนิเลือ่นสายตาไปทีไ่ป่หลีจ่งิหงอย่างปราศจากความลงัเลทนัที

บรรพบรุษุของไป่หลีจ่งิหง จะช่วยหรอืไม่ ให้เขาตัดสินใจเองดท่ีีสดุ

"เคล็ดวิชา...เหตุใดไม่ท้ิงไว้บนเกาะหุน" ไป่หลี่จิงหงถาม หากเป็น 

เคลด็วิชาของตระกูลไป่หลี ่ ใส่ไว้ในจีก้เิลนคูก็่อาจจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวัน

ไปชัว่นิรนัดร์ ไม่มใีครศึกษา ต่อให้เคลด็วิชาดีเพียงไรก็ไร้ความหมาย

"ใส่ไว้ในนีท้�าให้ขาดการสบืทอดจรงิๆ แต่ถึงจะไม่ใส่ไว้ในน้ี เคลด็วชิา

เหล่านีก็้ขาดการสบืทอดอยู่ดี" ไป่หลีอู๋่เฉนิมองชนรุ่นหลังของตนเองพลาง

ย้ิมน้อยๆ
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"เคล็ดวิชาที่ใส่ไว้ในนี้เป็นสิ่งที่เหล่าบรรพชนตระกูลไป่หลี่ส่ังสมมา 

ทว่าตัง้แต่สมยับรรพชนหลายรุน่ก่อนหน้าข้าก็ได้ค้นพบแล้วว่าเคลด็วชิา

หรอืคาถาเหล่าน้ีไม่มหีนทางฝึกได้ และก็ไม่มใีครทีฝึ่กเป็น

แม้เหล่าบรรพชนจะผดิหวังย่ิง แต่ก็มไิด้ท้อใจ ดงันัน้ต่อมาจงึมคีน 

เริ่มปรับปรุงเคล็ดวิชาให้ดีขึ้น ท�าให้เคล็ดวิชาเหมาะที่จะให้บุตรหลาน

ตระกูลไป่หลีฝึ่กย่ิงข้ึนกว่าเดิม

ส่วนพวกที่ไร้หนทางจะฝึกได้เหล่านี้ จะอย่างไรก็มาจากเลือดเน้ือ 

แรงใจของเหล่าบรรพชน จงึได้ค่อยๆ สะสมไว้ แล้วอนุรักษ์สบืต่อมาในฐานะ 

ส่วนหนึง่ของประวัติศาสตร์ตระกูลไป่หลี"่

บัดนี้มอบให้ไป่หลี่จิงหงก็นับเป็นการสืบทอดประเภทหนึ่ง

ถือว่าเป็นของที่ระลึก ส่งต่อให้ตระกูลไป่หลี่รุ่นถัดไปด้วยมือของ 

ไป่หลี่จิงหง

แม้ไม่รูว่้าจะสามารถสบืต่อไปได้กีรุ่น่ แต่อย่างน้อยของเหล่านีก็้จะ 

ไม่สาบสญูไปในมอืเขา

ไป่หลีจ่งิหงพยักหน้า เข้าใจความหมายของเขา ทว่าค�าพูดถัดมา... 

"ของเหล่าน้ีก็ให้อีเหรนิดูด้วย ถือเป็นค่าตอบแทน"

"..." มีชนรุ่นหลังที่เห็นขี้ดีกว่าไส้ถึงเพียงนี้ด้วยหรือ

แม้ว่าเหล่าน้ีจะฝึกไม่ได้ แต่ก็ล้วนเป็นความรู้ทีส่ั่งสมมาอย่างลึกซึง้

ยาวนานของตระกูลไป่หล่ี ให้คนนอกดงู่ายๆ เย่ียงนีใ้ช้ได้หรือไร ต่อให้เป็น 

ว่าทีภ่รรยาท่ีจะแต่งเข้ามา ก็ยังต้องพิจารณาให้ถ่ีถ้วน!

"คิดได้แล้วหรือยังขอรับ" ในใจไป่หลี่อู๋เฉินยังพร�่าสวดไม่ทันเสร็จ 

เสียงเยียบเย็นของไป่หลี่จิงหงก็ดังมาอีก

ไม่ต้องท�าความเข้าใจมากมาย ไป่หลีอู่เ๋ฉนิก็เข้าใจความหมายของ
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ชนรุน่หลงัได้

หากไม่ให้ดู อีกฝ่ายก็จะท้ิงทุกอย่างแล้วจากไป ส่วนบรรพบุรุษ 

เช่นเขานั้น...อีกฝ่ายก็จะท�าเป็นว่าไม่เคยได้พบเจอ

มี-บุตร-หลาน-ที่-อกตัญญู-ถึง-เพียง-นี้-ด้วย-หรือ!

ทว่าแม่นางน้อยผู้นั้นเองก็ดันเป็นผู้ที่เขาแตะต้องไม่ได้

ประมขุหวงรุน่ทีส่บิ ทัง้ยังมสีตัว์เทพเสีย่วทนุทีถู่กเลีย้งดโูดยฟ้าดนิ

ตดิตาม ต่อให้อายุยังน้อย ก็ตอแยด้วยไม่ง่ายเช่นกัน

แต่จะตอบตกลงไปทั้งอย่างนี้ก็ดูจะเสียเปรียบยิ่ง

เมื่อคิดแล้วไป่หลี่อู๋เฉินก็ตัดสินใจ

"ทิ้งไม้เลี้ยงวิญญาณไว้ที่นี่ แล้วของพวกนั้นนางก็ดูได้"

ไป่หลีจ่งิหงส่งไม้เลีย้งวญิญาณคนืโม่อเีหรนิ ก่อนโม่อเีหรนิจะตอบ

กลบัมาด้วยรอยย้ิมหวานเย้ิม

"ข้าขอพิจารณาสักหน่อย"

พิจารณา?!

หากเมื่อก่อนมีใครกล้าพูดเย่ียงนี้ต่อหน้าเขา ไป่หลี่อู๋เฉินคงได้ 

ตวัดดาบเข้าใส่แล้ว

บัดนี้...เห็นแก่เฟ่ิงอู๋ชี พึงต้องใจกว้างกับชนรุ่นหลังของอีกฝ่าย 

สักหน่อย

ไป่หลี่อู๋เฉินจึงรอคอย

หยิบไม้เลีย้งวิญญาณมา บอกว่าพิจารณา แต่อนัท่ีจรงิญาณวิเศษ 

โม่อเีหรนิท�าการบอกเรือ่งของไป่หลีอู่เ๋ฉินให้เฟ่ิงอู๋ชทีราบผ่านไม้เลีย้งวญิญาณ

จะพบไป่หลี่อู๋เฉินหรือไม่ ให้ผู้มีอาวุโสอู๋ชีตัดสินใจเอง

ค�าตอบที่ได้คือ...เฟ่ิงอู๋ชีเองก็คิดถึงสหายร่วมรบ สหายสนิทที่สุด 
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ท่านนีข้องเขาเช่นกัน

เป็นดวงวิญญาณท่ีอยู่เพียงล�าพังมาหลายพันปีดุจเดยีวกัน พวกเขา 

ไม่ได้ถูกความโดดเดีย่วเดยีวดายโจมตจีนพังทลาย มไิด้ถูกความเหงาบบีให้ 

ฟ่ันเฟือน กลบัคงนิสยัใจคอท่ีบรสุิทธ์ิแท้จรงิท่ีสุดขณะมชีวิีตอยู่บนโลกไว้ได้  

จ�าต้องกล่าวว่าสองท่านนีม้จีติแน่วแน่ย่ิง ไม่สัน่คลอนง่ายๆ

เพราะพูดแล้วต้องท�าให้ได้ตามทีพู่ด อาจเป็นเพราะนิสยัเช่นน้ีถึงได้ 

ท�าให้คนท้ังสองตัดสนิใจสละพลงัยุทธ์ แยกดวงวิญญาณออกมาในขณะ 

ใกล้จะจบชวิีตลง

ปณิธานเช่นนี้ โม่อีเหรินเลื่อมใสยิ่ง

การปล่อยให้สหายสนิทท้ังสองได้พบกันอกีคร้ังหลงัแยกจากกันไปนาน 

ได้มาอยู่เป็นเพ่ือนกัน อนัท่ีจรงิเป็นเรือ่งท่ีโม่อเีหรนิยินดีย่ิงท่ีจะช่วยผลกัดัน

ทว่าก่อนหน้าน้ันต้องท�าการรกัษาความปลอดภัยให้บรรพบรุษุของนาง

อกีสกัหน่อย

โม่อเีหรนิถือไม้เลีย้งวญิญาณไว้ ยกนิว้ชีแ้ละนิว้กลางข้างขวาขึน้มา

โบกสะบดักลางอากาศคล้ายก�าลงัเขยีนหรอืวาดบางอย่าง

เห็นเพียงรัศมีแสงสีม่วงหลายสายลากขึ้นลงตามนิ้วมือโม่อีเหริน 

หลายจดุเชือ่มเป็นเส้น หลายเส้นเชือ่มกันเป็นรปูทรงแปลกจ�าเพาะ ก่อนท่ี 

รปูทรงน้ันจะฝังเข้าไปกลางไม้เลีย้งวิญญาณ

ไม้เลีย้งวิญญาณสดี�าแห้งเหีย่วเปล่งแสงขึน้มาในทนัท ีจากนัน้ก็กลบัสู่

สภาพด�าเมีย่มแห้งเห่ียวตามเดิม

ต่อมาโม่อเีหรนิก็ใช้ญาณวิเศษน�าวัตถุดบิหลอมประดิษฐ์สบิกว่าอย่าง

ซึง่รวมถึงพวกทอง หนิ ดนิ อกีท้ังวัสดท่ีุไป่หล่ีอูเ๋ฉนิและไป่หลีจ่งิหงไม่ค่อยรูจ้กั

ออกมาจากในแหวนพู่สวรรค์
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จากนัน้ค่อยปล่อยเปลวเพลงิสม่ีวงออกมาเผาวตัถุดบิหลอมประดษิฐ์

ทัง้หมด

ไป่หลี่อู๋เฉินเห็นแล้วก็หวิดจะหยุดหายใจ

นี่คือก�าลัง...หลอมประดิษฐ์อย่างนั้นหรือ

เวลาหลอมประดษิฐ์ต้องหลอมเหลววัตถุดบิเป็นอนัดบัแรก แต่นัน่ 

ก็ต้องหลอมไปทีละอย่าง มีใครโยนโครมเข้าไปเผาท้ังหมดในคราวเดียว 

เช่นนีบ้้าง

"ไป่หลีจ่งิหง นางท�าเช่นน้ี...เจ้าไม่รูส้กึว่าแปลกเลยสกันดิ?" ไป่หลีอู่เ๋ฉนิ 

ทนไม่ไหวแล้วจรงิๆ

หากโม่อเีหรนิเป็นบตุรหลานรุน่หลงัของเขา เขาอาจจะได้ด่าคนเปิดเปิง

"นางมีความสุขก็พอแล้ว"

"..." เอ่อ...กู่ไม่กลับแล้ว

ระหว่างทีท้ั่งสองพูดคยุกนัไม่ก่ีค�าน้ีเองโม่อเีหรนิก็หลอมเหลววัตถุดบิ

เสรจ็สิน้แล้ว สดุท้ายก็ใส่ 'ดนิ' ทีน่�ามาจากในพลบัพลาเข้าไป จากน้ันก็ 

ป้ันข้ึนรปู

หลังเป็นรูปเป็นร่าง โม่อีเหรินก็สลักรูปทรงลงไปหลายรูป ก่อนจะ 

เก็บเปลวเพลงิกลบัคืน

เมือ่เปลวเพลงิสม่ีวงหายไปแล้ว ฐานรองสเีขียวอ่อนก็ส�าเร็จเป็นรปู

เป็นร่าง

โม่อีเหรินวางไม้เลี้ยงวิญญาณลงไป

อืม ยึดได้พอดิบพอดี

ไป่หลีอู๋่เฉนิมองดภูาพน้ี หากไม่รูว่้าน่ันคอืไม้เลีย้งวิญญาณ นีก็่คง 

ดูเหมอืนกับบนฐานรองล�า้ค่าซึง่ท�ามาจากหยกม.ี..ถ่านไม้ท่อนหน่ึงวางอยู่
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อย่างแน่นอน

ความรู้สึกค้านสายตาพรรค์นี้จะมากเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่

ไป่หลี่อู๋เฉินยังไม่ทันแสดงความรู้สึกนึกคิด ยังไม่ทันถามด้วยว่า 

วิธีการหลอมประดิษฐ์นีม้จีดุใดพิเศษ ความสนใจก็ถูกเงาร่างท่ีปรากฏข้ึน

จากไม้เลีย้งวิญญาณดึงดูดไปแล้ว

เงาร่างน้ันมเีค้าโครงทีคุ่น้ตา ท้ังสง่างาม ท้ังสงูศกัดิ ์ สหีน้าท่าทีสขุุม 

เยือกเย็นเป็นอสิระ...

ไม้เลี้ยงวิญญาณและฐานรองท่ีด้านล่างขยายใหญ่ข้ึนตามรูปร่าง 

ของเขา ประหนึง่เป็นเก้าอ้ีให้เขาน่ังตามสบาย

จากนั้นก็เป็นค�าทักทายพร้อมกับสีหน้าอมยิ้ม...

"อู๋เฉิน ไม่ได้พบกันเสียนาน"

"อู๋ชี..."

แวบแรกทีเ่หน็สหายสนทิ ไป่หลีอู่เ๋ฉนิให้รูส้กึอารมณ์พลุง่พล่านย่ิง  

เขาคดิไม่ถึงจรงิๆ ว่าพวกเขาจะสามารถพบกันอีกคร้ังได้

ในสายตาของดวงวญิญาณทัง้สองล้วนเหลอืเพียงฝ่ายตรงข้ามในทนัที

คราวนีฝ่้ายทีถู่กละเลยจงึเปลีย่นเป็นไป่หลีจ่งิหงและโม่อเีหรนิแทน

ทว่าไม่เป็นไร พวกเขาจัดการตนเองได้

โม่อเีหรนิหยิบม้วนไผ่หยกสลกัคาถามาอ่านจนจบในเวลาเพียงไม่นาน 

จากนัน้ก็ร่ายคาถาออกมา แผนท่ีค่ายกลทีเ่ดิมทใีหญ่โตมโหฬารหดตวัลง

เป็นลกูแก้วเลก็ๆ ลกูหน่ึงในชัว่พรบิตา ก่อนจะมาอยู่บนมอืของนาง

ในเวลาเดยีวกันไป่หลีจ่งิหงก็ย้ายของสะสมของไป่หลีอู่เ๋ฉนิเข้าไปไว้ใน

พ้ืนทีวิ่เศษของตนเอง

แม้จี้คู่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว แต่ท่ีว่างด้านในกับพ้ืนที่วิเศษก็ยังคง
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แตกต่างกัน

หนึ่งคือที่ว่างที่ดวงวิญญาณของพวกเขาอยู่ในขณะนี้

ด้วยการเชือ่มโยงของจติวิญญาณ ไป่หลีจ่งิหงจงึได้เข้าใจว่าทีว่่าง 

ในขณะนีเ้ป็นท่ีว่างพิเศษท่ีสามารถหล่อเลีย้งดวงวิญญาณได้

ตอนแรกที่หลอมท�าจี้คู่ พวกเขาจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับ 

ส่วนน้ีเป็นพิเศษอย่างแน่นอน

ด้วยเพราะมปีระโยชน์นีอ้ยู ่ถงึแม้จะผ่านไปหลายพันปี ดวงวิญญาณ 

ของไป่หลี่อู๋เฉินก็ยังแข็งแรงดังเดิม ไม่เหมือนกับเฟิ่งอู๋ชีที่มีแต่เสียพลังไป 

โดยไม่ได้รบัการหล่อเลีย้ง ท�าให้ดวงวิญญาณอ่อนแอลงทกุที

อีกหนึ่งก็คือแหวนซึ่งเป็นแหวนกิเลนตัวเมียสีม่วง พ้ืนที่วิเศษ 

ที่ไป่หลี่จิงหงใช้งานอยู่แต่เดิม

สิง่ของทีต้่องการหยิบใช้ได้ทุกเวลาย่อมต้องใส่ไว้ในแหวนกิเลนตวัเมยี 

สม่ีวง

ไป่หลี่จิงหงย้ายบรรดาของสะสมของไป่หลี่อูเ๋ฉินมาไว้ในนี้ท้ังหมด 

ก็เพ่ือสะดวกเวลาโม่อเีหรนิอยากอ่านม้วนไผ่หยกหรอืต�าราเหล่าน้ัน เขา 

จะได้หยิบออกมาได้ทุกเมือ่

เก็บข้าวของเรยีบร้อย ไป่หลีจ่งิหงกับโม่อเีหรนิก็ไม่รบกวนไป่หลีอู่เ๋ฉนิ 

กับเฟ่ิงอู๋ชทีีส่นทนาพาทกัีนอย่างถูกคออยู่อกีด้าน พาเสีย่วทุนออกไปจาก 

ทีว่่างแห่งนี้

ดวงวิญญาณบรรพบรุษุในต�านานของตนเองซ่อนอยู่ในจีคู้ท่ีต่นเอง

สวมตดิตวัทุกวัน อกีทัง้ยังมสีิง่สบืทอดท่ีสาบสญูไปของตระกูลและความลบั

ใหญ่หลวงเรือ่งหนึง่อยู่ด้วย
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เรื่องท่ีชวนให้คนตกตะลึงอย่างหนักและแตกตื่นดีใจปนๆ กัน 

พรรค์นี ้ ไม่ว่าเกิดข้ึนกับผูใ้ดก็ล้วนท�าให้คนตืน่เต้น สะท้านสะเทอืน และ 

เฝ้ารอด้วยความแตกต่ืนดีใจทัง้สิน้

แต่หากตอนแรกไป่หลี่อู๋เฉินคาดหวังจะเห็นชนรุ่นหลังของตน 

มสีายตาเลือ่มใสศรทัธา มสีหีน้าซาบซึง้ใจ และมท่ีาทีระรกิระรีต่้อตนเอง... 

เช่นนัน้ความจริงในยามน้ีก็ได้บอกเขาว่าไปฝันเอายังจะเร็วกว่า

ไป่หลี่จิงหงน้ันเป็นพวกท่ีไม่ว่าอยู่ในอารมณ์ใดก็แสดงออกมาเป็น

สหีน้าภเูขาน�า้แขง็เสมอ

นอกจากโม่อเีหรนิแล้วก็ไม่มอีะไรท�าให้เขามอีารมณ์เหลอืล้นขึน้มาได้

โดยสิน้เชงิ

ส่วนแม่นางน้อยท่ีโม่ซัง่เฉนิอบรมเลีย้งดมูากับมอื ภายนอกดเูปราะบาง

ไร้เดียงสา น่ารักงดงาม ภายในกลับเจ้าเล่ห์แสนกล ฉลาดเฉียบแหลม 

อย่างโม่อีเหริน เคยผ่านความโกลาหลบนดินแดนเทพยุทธ์ ตกเข้าไปใน 

ความเว้ิงว้างก็ยังแหวกมติิกลบัมาได้ ยังจะมอีะไรท�าให้นางตกใจได้อกี

ต่อให้มองเห็นดวงวิญญาณ 'เก่าแก่' ท่ีอายุเป็นบรรพบุรุษของ

บรรพบรุษุของบรรพบรุษุของบรรพบรุษุของบรรพบรุษุของนางได้ ก็ไม่มอีะไร 

น่าประหลาดใจเช่นกัน

หากจะกล่าวถึงความน่าอัศจรรย์ ภาพเสมือนของอาจารย์นาง 

น่าอัศจรรย์ที่สุดแล้ว!

อย่างอื่นล้วนเป็นกรณีเล็กน้อยทั่วไปเท่านั้น

ข้อดข้ีอใหญ่ทีส่ดุในการได้พบชนรุน่ก่อนระดบับรรพบรุษุสองท่านคอื

โม่อีเหรินเดานั่นผสมนี่จนพอจะคาดเดาล�าดับและความเป็นไปได้ของ 

เรือ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ท่ีขาดหายไปออกได้เลาๆ แล้ว
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หากการคาดเดาของนางถูกต้อง เช่นน้ันนางก็ต้องมอบความเคารพ

สงูสดุต่อเหล่าบรรพบุรษุเก่าแก่จรงิๆ

สามารถท�าให้มนุษย์สบืเผ่าพันธ์ุมาตราบปัจจบุนัได้...ไม่ใช่เรือ่งง่าย

เลย!

ส่วน 'ค�าสั่งเสีย' ที่เหล่าบรรพบุรุษมอบหมายให้ท�านั้น...

"เหล่าบรรพบรุษุสมแล้วทีอ่ายุมาก ประสบการณ์แน่น คดิมาเยอะ"  

ถูกไป่หลีจ่งิหงกอดไว้ในอ้อมแขนข้างในแหวนพู่สวรรค์ โม่อเีหรนิกดัเนือ้แห้ง

พลางบ่นงมึง�าเบาๆ อย่างอดไม่อยู่

"หืม?" ไป่หล่ีจิงหงวางม้วนไผ่หยกท่ีก�าลังศึกษาค้นคว้าในมือลง  

ก่อนก้มหน้ามองหน้าที่ตูมขึ้นมาน้อยๆ ของโม่อีเหริน

นับตั้งแต่จี้กิเลนคู่รวมเป็นหน่ึงเดียวกันด้วยการหยดโลหิตก็แยก 

ออกจากกันไม่ได้อกี ในม้วนไผ่หยกของสะสมท่ีท่านบรรพบรุุษไป่หลีอู่เ๋ฉิน

เคยเอ่ยถึงมีวิธีการหลอมประดิษฐ์อยู่ชุดหน่ึงพอดี ไป่หลี่จิงหงจึงอ่านด ู

ตลอดเวลาท่ีว่าง

จีกิ้เลนคูร่วมเป็นหน่ึงเดยีวแล้วไม่มหีนทางแยกได้ จงึย่อมไม่อาจให้ 

โม่อเีหรนิได้อกี เขาจงึอยากลองดวู่ามวีธีิหลอมขึน้รปูอืน่ๆ อกีหรอืไม่ จะได้ท�า

ของชิน้พิเศษมอบให้โม่อีเหรนิ

บนตวัสตรขีองตนแน่นอนว่าต้องสวมใส่สิง่ของทีต่นเองท�าขึน้เองกับมอื

อย่างน้อยก็สกัชิน้ นีเ่ป็นความยืนกรานของไป่หลีจ่งิหง

"อายุมาก สามารถอาศยัความชราเทีย่วดูถูกผูอ้ืน่ ประสบการณ์แน่น  

ไม่ยอมเหลอืโอกาสให้ปฏิเสธ ใกล้จะเบ่ือหายใจแล้วยังไม่ลมืวางอบุายใส่

ชนรุน่หลงั ความคดิยังไม่เยอะอีกหรอื"

ฝากฝังค�าสัง่เสยีมาประโยคเดียวก็ท�าพวกนางสองคนตกหลมุพราง
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แล้ว ต่อให้มคีวามเคารพต่อเหล่าบรรพบรุษุเก่าแก่ แต่ก็ถูกหลอกต้มจนนาง 

กับไป่หลีจ่งิหงหัวเราะไม่ออกจรงิๆ

แม้นางจะได้ประโยชน์...แต่ก็ไม่พอใจ

"หากไม่พอใจ อย่าไปสนใจก็ส้ินเรือ่ง" แม้จะเป็นบรรพบรุษุของตนเอง  

แต่ท่าทีของไป่หลีจ่งิหงยังปล่อยวางย่ิงกว่าโม่อีเหรนิเสียอกี

"มใิช่ไม่พอใจ เพียงแต่รูส้กึว่า...เหตุใดสมยัก่อนถึงเร่ืองเยอะเพียงน้ี"

มิหน�าซ�้าประวัติศาสตร์ 'ในต�านาน' เหล่านั้นก็ดูเหมือนจะยุ่งยาก 

เป็นพิเศษ

ไม่อาจพิสูจน์ความจริงได้ ซ�้าวันดีคืนดีอาจจะมีบรรพบุรุษท่ีชอบ

หลอกต้มชนรุ่นหลังอะไรโผล่ออกมาอีกก็ไม่รู้...ก็ได้ แม้เหล่าบรรพบุรุษ 

อาจจะเคยถูกคนหลอกมาก่อนเช่นกัน แต่จะมาหลอกชนรุ่นหลังของ 

ตนเองต่อเพราะเคยถูกหลอกมาไม่ได้!

นิสัยไม่ดี!

"พวกเขาโง่งม" ไป่หลี่จิงหง...ด่าบรรพบุรุษอย่างไร้ความกลัวเกรง

"พรดื..." โม่อเีหรนิกลัน้ไม่อยู่ หวัเราะออกมา "หากผูม้อีาวุโสไป่หลี่

ได้ยินเข้า จะต้องบอกว่าท่านเป็นบุตรหลานอกตัญญูเป็นแน่"

"บรรพบุรุษนิสัยไม่ดี..." หลอกชนรุ่นหลัง "ชนรุ่นหลังอกตัญญู..."  

ด่าบรรพบุรุษ "น่ีก็นับว่าสืบทอดกันมาผ่านสายเลือดแล้ว" ไป่หล่ีจิงหง 

น�้าเสียงเคร่งขรึม

บรรพบุรุษนิสัยไม่ดี ปะทะ ชนรุ่นหลังอกตัญญู

ช่าง...ไม่มีใครเป็นรองใคร

"พรดื..." โม่อเีหรนิถูกหยอกจนข�าข้ึนมาอกีรอบ หวัร่องอหายอยู่ใน 

อ้อมแขนเขาจนหวดิจะลกุไม่ข้ึน "จงิหง ข้าไม่ได้สอนให้ท่านเป็นบตุรหลาน



76 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 5

อกตญัญูนะ"

นางยอมรบัว่าตนเองไม่มคีวามคิดประเภทว่าต่อให้เป็นการกตญัญู

อย่างโง่งมงายก็ยังต้องกตัญญูให้ถึงท่ีสดุ หากแต่นางก็ไม่มทีางอกตญัญู 

ต่อญาตผิูใ้หญ่ส่งเดชเช่นกัน...จรงิๆ นะ

แน่นอนว่าถ้าเจอกับบรรดาคนแก่นิสัยไม่ดีท่ีชอบอาศัยความชรา

เที่ยวดูถูกผู้อื่น เห็นนางอายุน้อยก็รู้สึกว่ารังแกได้ง่ายจึงอยากจะรังแกด ู

สกัหน่อย นางก็ไม่มทีางเกรงใจแน่นอน

"ใช่ว่าข้าอกตญัญู เป็นบรรพบรุษุท�าตวัน่าร�าคาญเกินไปก่อนต่างหาก" 

ไป่หลีจ่งิหงทักท้วงอย่างอบอุน่อ่อนโยน

"พรืด..." โม่อีเหรินกลั้นไม่อยู่อีกแล้ว นางอยากจะเห็นท่าทีของ 

ไป่หลี่อู๋เฉินขณะได้ยินค�าพูดนี้ของไป่หลี่จิงหงยิ่งนัก "ฮ่าๆๆ"

พอเห็นโม่อีเหรินเอาแต่หัวเราะ สีหน้าของไป่หลี่จิงหงก็พลอย 

นุ่มนวลขึน้ตามไปด้วย มอืท่ีโอบโม่อเีหรนิลบูคลงึเบาๆ บนแผ่นหลงัเพ่ือไม่ให้ 

โม่อเีหรนิหัวเราะจนเจบ็หน้าอกเวลาหายใจ

"จงิหง ท่านเปล่ียนไปแล้วจรงิๆ ด้วย" เมือ่หัวเราะพอในท่ีสดุ โม่อเีหริน 

ก็พยายามจะนัง่ให้ตรง น่าเสยีดายท่ีไม่เป็นผล ซ�า้ยังกลายเป็นเสยีดสกัีบ

ตวัของไป่หลีจ่งิหงไปเสยีอีก

สีหน้าภูเขาน�้าแข็งของไป่หลี่จิงหงย่ิงเหมือนกับแข็งค้างไปแล้ว  

เขาพยุงตัวโม่อีเหรินให้นั่งให้เรียบร้อยด้วยท่าทางแข็งท่ือ ท้ังยังขยับ

เปลี่ยนต�าแหน่งนั่งของนางเป็นพิเศษ

เน่ืองจากถูกกอดจนชนิ โม่อเีหรนิจงึไม่ค้นพบว่ามีความผดิปกตใิดๆ 

แม้แต่น้อย

"แม้ท่านจะไม่ค่อยเป็นภูเขาน�้าแข็งยามอยู่ต่อหน้าข้า แต่เมื่อก่อน 
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ก็ไม่ได้ชอบปล่อยมกุร้อนมกุเย็นถึงเพียงนี"้ โม่อเีหรินย้ิมตาหยี

ที่เรียกว่า 'มุกเย็น' ก็คือมุกตลกท่ีพูดออกมาแล้วผู้อื่นไม่ข�า รู้สึก

เหมือนมีลมหนาวพัดหวีดหวิว

ส่วน 'มุกร้อน' ก็คือมุกตลกที่พูดออกมาแล้วผู ้อื่นเกิดอาการ 

เดอืดพล่าน...เพียงแต่สิง่ท่ีเดอืดจะเป็นเลอืดลมหรอืเพลงิโทสะนัน้ก็ข้ึนอยู่กับ

แต่ละบคุคลแล้ว

ไม่ว่าจะร้อนหรอืเย็น ถึงอย่างไรผูท่ี้ถูกแช่แข็งหรือถูกแผดเผาก็ล้วนเป็น 

ผูอ้ืน่ โม่อเีหรนิไม่สนใจแม้แต่น้อย นางเพียงถูกอารมณ์ขนัของไป่หลีจ่งิหง 

จดุประกายให้เบิกบานใจ

โม่อเีหรนิเงยหน้ามองไป่หลีจ่งิหง แม้ภูเขาน�า้แขง็จงิหงจะหล่อเหลาย่ิง 

ดงีามย่ิง แต่ไป่หลีจ่งิหงทีม่อีารมณ์เบกิบานมอีารมณ์โมโหก็ดีมากเช่นกัน

การที่ไม่ว่าอะไรก็ล้วนเก็บไว้ในใจท�าให้เจ็บปวดอยู่ลึกๆ มิหน�าซ�้า

เน่ืองจาก 'มกุร้อนมกุเย็น' ไป่หลีจ่งิหงจงึมฝีีปากน่าภาคภมูอิย่างหาใดเทียม 

มไิด้

"มุกร้อนมุกเย็น?" ไป่หลี่จิงหงเองก็ก้มหน้าลงมาได้ยินค�าท่ีเขา 

ไม่ใคร่เข้าใจนี้เข้าพอดี

"เหมือนที่ท่านดักคอบรรพบุรุษของท่านนั่นปะไร"

นึกถึงสีหน้าของไป่หลี่อู๋เฉินท่ีถูกไป่หลี่จิงหงดักคอจนลิ้นจุกปาก 

อยูห่ลายทีก็ให้ขบขันยิ่ง

แม้ไป่หลีอู่เ๋ฉนิจะไม่ด่าคนเปิดเปิง แต่ในสายตาท่ีเขามองไป่หลีจ่งิหง 

มคี�าว่า 'เจ้ามนับุตรหลานอกตัญญู' เขียนไว้ตัวใหญ่เบ้อเร่อ

พอคดิถึงบรรพบรุษุของตนเอง ไป่หลีจ่งิหงอนัทีจ่ริงมไิด้มคีวามคดิ

เคารพเทิดทนูเสยีเท่าไร อย่างมากก็แค่ให้ความเคารพนับถือเนือ่งจากอกีฝ่าย
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เป็นบรรพบรุษุของตระกูลไป่หลี่

หากเป็นเมื่อก่อน เขาอาจจะเคารพต่อบรรพบุรุษได้มากกว่านี้

แต่เน่ืองจากตอนแรกท่ีถูกไป่หลีเ่ยียนบบีบงัคบั ท�าให้เขาตัดญาติกับ 

ฝ่ายมารดาไปแล้ว ต่อมาได้เผชญิหน้ากับการด้ินรนระหว่างเส้นความเป็น

ความตายอกีมากกว่าหน่ึงรอบ

ผู้ที่ช่วยเขาไว้อีกครั้งก็ยังคงเป็นโม่อีเหริน

จากน้ันก็เจอกับความกระทบกระเทือนใจที่สูญเสียโม่อีเหรินไป  

ห่วงพะวงและคิดถึงอยู่สามปี...

สามารถกล่าวได้ว่าในใจของไป่หลีจ่งิหงไม่มสีิง่ใดส�าคญัย่ิงไปกว่า

โม่อีเหรินแล้ว

ส่วนบรรพบุรุษน่ะหรือ

ในเมือ่ 'กลายเป็น' บรรพบรุษุประเภทท่ีมีนามสลกัอยู่บนผนังอนัเป็น

อนุสรณ์ถึงผูล่้วงลบัไปแล้ว เช่นนัน้...ไม่ว่ามธุีระใดก็เชญิหลบไปรอข้างๆ ก่อน

แล้วกัน

ทว่าไป่หลี่จิงหงหาได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่าน้ีเสียเท่าไร เพียงแต่ 

ท�าตามใจอยากเท่านั้นเอง

ผู้ที่เขาใส่ใจที่สุดคือโม่อีเหริน

อกีท้ังด้วยการฝึกฝนจากเหล่าสหายระดับนายน้อยไม่ก่ีคนท่ีช�านาญ

การต่อรอง แม้ไป่หลีจ่งิหงจะยงัคงพูดน้อยไม่เปลีย่น แต่การโต้ตอบด้วย 

ฝีปากอนัคมกรบิกลับเพ่ิมข้ึนพรวดพราด

"เจ้าไม่ชอบหรือ"

มกุตลก ปากร้าย อกตญัญู...เขาล้วนไม่สนใจ สิง่เดยีวท่ีเขาสนใจ 

มเีพียงความชอบของโม่อีเหรนิ
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"ไม่ได้ไม่ชอบ เพียงแต่รูสึ้กแปลกใหม่" ดวงตาเรยีวค้ิวโม่อเีหรนิปรากฏ

ขดีโค้ง เหน็ผูอ้ืน่ถูกภเูขาน�า้แข็งท่ีนึกว่าจะพูดน้อยพูดไม่คล่องลกูหนึง่ดกัคอ 

จนใบ้กิน สหีน้าท่าทางนัน้จงึน่าขันเป็นพิเศษ

ไป่หลีจ่งิหงไม่ได้พูดอะไร เพียงแต่ปรบัแววตาให้นุ่มนวลขึน้ ก่อนจะ 

โน้มหน้าลงจมุพิตเรอืนผมนางเบาๆ

เขาไม่มเีจตนาจะลบัฝีปากกับผู้ใดท้ังสิน้ แต่ก็ไม่อนุญาตให้ใครท�าให้ 

นางได้รบัความคับข้องใจเป็นอันขาด

โม่อเีหรนิหลบัตาซบเขา ไม่ต้องเอือ้นเอ่ยค�าใด นางก็เข้าใจความหมาย

ของเขา "จรงิสจิงิหง ข้ารูส้กึว่าแผนทีน้ั่นประหลาดอยู่หน่อยๆ"

ครึง่เดอืนมาน้ีแม้จะเอาแต่เล่นสนุก ไม่ได้ฝึกบ�าเพ็ญ แต่ยามคนทัง้สอง

คลอเคลียกันเช่นนี้ โม่อีเหรินกลับยังคงหยิบม้วนไผ่หยกหรือไม่ก็ต�ารา 

ออกมาอ่าน

รวมไปถึงแผนท่ีภูมปิระเทศทีเ่รยีกว่า 'แผนท่ีค่ายกล' ซึง่ย่อส่วนลง

เป็นทรงกลมนัน่ด้วย

"แปลกตรงที่ใด"

โม่อเีหรนิหยิบแผนทีอ่อกมา ก่อนชีส่้วนหน่ึงบนนัน้พลางว่า "ครัง้แรก 

ที่ได้เห็นแผนที่ภูมิประเทศ ข้าก็รู้สึกว่าคุ้นตา ต่อมาข้าลองนึกดูดีๆ แล้ว 

หยิบแผนท่ีปกติมาเทยีบด ู ท่านดตูรงนี ้หากแยกมนัออกมาเด่ียวๆ ดูเหมอืน 

กับดนิแดนแรกนภาหรอืไม่ แล้วก็ส่วนตรงนี ้เหมอืนดินแดนเทพยุทธ์หรือไม่"

แม้จะไม่ได้เหมอืนเสยีท้ังหมด แต่ท้ังแผนท่ีนัน้พอลองแยกส่วนทีน่างชี้

ออกมาด ูก็มคีวามคล้ายคลงึอยู่ถึงเจด็แปดส่วนจริงๆ

"อืม..." ไป่หลี่จิงหงมองดูอย่างละเอียดพลางพยักหน้าเห็นด้วย  

"เช่นนั้นส่วนอื่นๆ เล่า"
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ส่วนท่ีโม่อเีหรนิชีอ้อกมากินพ้ืนท่ีเพียงราวสองในห้าส่วนของแผนท่ี 

แล้วอีกสามในห้าส่วนที่เหลือเล่า

"ข้าเดาว่าน่าจะเป็นสถานทีท่ีพ่วกเราไม่รูจ้กั อาจจะสามารถไปถึงได้

ด้วยค่ายกลส่งตวั" โม่อีเหรนิเพียงแต่คาดเดา

ก็เหมอืนกับการไปมาระหว่างดินแดนเทพยุทธ์และดนิแดนแรกนภา 

อาจจะมีค่ายกลส่งตัว อาจจะเป็นค่ายกลส่งตัวที่เลิกใช้ไปแล้ว อยู่ที่ว่า 

จะถูกใครค้นพบหรอืไม่

เพียงแต่สถานที่ที่ไม่รู้จักและค่ายกลส่งตัวที่ไม่รู้อยู่ที่ใดเหล่านั้น 

ปัจจุบันยังไม่เหมาะจะออกค้นหา

"เป็นไปได้หรอื" ไป่หลีจ่งิหงจะอย่างไรก็เป็น 'ชนพ้ืนเมอืง' ของโลกใบน้ี 

จงึมไิด้คดิมากปานนัน้

โม่อีเหรินจึงนึกถึงความรู้จ�านวนหนึ่งที่เคยเรียนในชาติก่อน

แผ่นดินผืนใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน เมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติหรือ 

การเคลือ่นตวัของแผ่นเปลือกโลกใต้ดิน ก็มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะแตกออกเป็น

แผ่นดนิหลายผนื

"ข้าคิดว่าเป็นไปได้ เพียงแต่ปัจจบุนัยังไม่มทีางพิสจูน์เท่านัน้เอง ทว่า 

ถ้าหาประมขุภาคผีูฝึ้กตนพบ รูว่้าแผนทีภ่มูปิระเทศน้ีคอือะไร บางทอีาจจะ 

ได้รูว่้าข้าเดาถูกหรอืไม่"

"ไม่รูส้กึว่ายุ่งยากแล้วหรอื" ไป่หลีจ่งิหงยังจ�าได้ถงึสหีน้าเดยีดฉนัท์

ขณะโม่อเีหรนิเหน็บรรพบุรษุปรากฏตัวได้

"ยุ่งยากสิ แต่มาหาถึงที่แล้ว จะไม่สนใจก็ไม่ได้"

ไป่หลี่จิงหงคลี่ย้ิม แม้จะบ่นกระปอดกระแปด แต่เรื่องท่ีพึงท�า  

โม่อเีหรนิไม่เคยบ่ายเบีย่ง น่ีก็เป็นส่วนหน่ึงในอปุนสิยัของโม่อเีหรินท่ีท�าให้
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เขารูส้กึว่านางน่ารกัน่าชงัย่ิง

โม่อเีหรนิหารูไ้ม่ว่าตนเองได้รบัค�าชมแล้ว นางเพียงแต่เก็บแผนท่ีลง  

แล้วแอบองิเข้าอ้อมอกของไป่หลีจ่งิหงอีกครัง้

ครูใ่หญ่ให้หลงันางถึงค่อยลมืตาขึน้ สหีน้าเกียจคร้านปลาสนาการ 

ไปสิน้ สิง่ท่ีมาแทนทีคื่อสหีน้าเฝ้ารอ

"พวกเราต้องออกไปกันแล้วกระมัง!"

นับตั้งแต่วันที่ได้พบกันอีกครั้ง คนทั้งสองก็อยู่ในแหวนพู่สวรรค ์

มาครึ่งเดือนเต็มๆ แล้ว

ครึง่เดอืนนีพ้วกนางล้วนมไิด้ฝึกบ�าเพ็ญ เอาแต่เดนิเทีย่วเล่นอยู่ใน

แหวนพู่สวรรค์ทุกวัน

โลกในแหวนพู่สวรรค์ในปัจจบุนัมขีนาดใหญ่กว่าขณะทีน่างเพ่ิงได้

แหวนมาไม่รูก่ี้เท่า โดยเฉพาะหลงัจากผนวกรวม 'พลบัพลา' และพลงัยุทธ์ 

ของตวัโม่อเีหรนิเพ่ิมพูนข้ึน สภาพแวดล้อมของพ้ืนทีภ่ายในแหวนพู่สวรรค์ 

ย่ิงเปลีย่นแปลงไปเป็นอนัมาก

คนทัง้สอง 'เทีย่วเล่น' มาครึง่เดือน ก็ยังไปได้ไม่ทัว่พ้ืนท่ีว่างข้างใน

แหวนเลย

"อืม" เขาพยักหน้า

งานชุมนุมใหญ่เจ็ดดาราใกล้จะมาถึง ไป่หลี่จิงหงมีฐานะเป็น 

ประมขุหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ อีกท้ังไม่เคยเข้าร่วมงานชมุนมุใหญ่ร้อยปี

มาก่อน ต่อให้แค่เพื่อแสดงการมีตัวตนก็ไม่อาจไม่ไปได้

"เช่นนั้นพวกเราก็เตรียมตัวออกไปกันเถอะ" โม่อีเหรินลุกข้ึนยืน  

ก่อนจะยื่นมือไปหาไป่หลี่จิงหง

ไป่หลีจ่งิหงกุมไว้ ทว่ามไิด้ปล่อยให้โม่อเีหรนิต้องเปลอืงเรีย่วแรง แต่ 
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'ลอย' ขึน้ยืนเอง

จากน้ันโม่อีเหรินนึกคิด คนทั้งสองก็มาปรากฏตัวที่ริมหน้าผา 

ที่ไม่ได้เห็นมานาน

ขอบฟ้ามแีสงรุง่อรณุทอออกมาพอด ีสายลมยามเช้าตรูพั่ดโชยมา  

เงาร่างสองสายแนบชดิกัน ชดุตัวยาวสม่ีวงกับกระโปรงผ้าโปร่งสม่ีวงอ่อน

ปลวิไสวรบัลม

หมาป่าน้อยสีเงินตัวหนึ่งวิ่งปรู๊ดขึ้นบ่าโม่อีเหรินอย่างเงียบเชียบ

ขณะเดียวกันบนต้นแขนข้างขวาของโม่อีเหรินก็มีแถบไหมสีเขียว

แกมม่วงเส้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาโดยไร้สุ้มเสียง

การมองดแูสงรุง่อรณุค่อยๆ สว่างขึน้มามกัจะท�าให้คนรูส้กึมชีวิีตชวีา 

และมคีวามหวัง โม่อเีหรนิอดจะแย้มย้ิมไม่ได้

"พวกเราจะไปทางใด"

แม้จะรูจ้กังานชมุนุมใหญ่เจด็ดารา แต่อนัท่ีจรงิแม้แต่งานจดัขึน้ทีใ่ด 

โม่อเีหรนิก็ยังไม่รู้

ความจรงินางได้สอบถามแล้ว แต่บรุษุรปูงามบางคนย้ิมพลางบอก

กับนางอย่างโอบอ้อมอารว่ีา 'เรือ่งเลก็แค่นี ้ข้าเชือ่ว่าเจ้าหาค�าตอบเองได้'

แม้ความสามารถในการหลอมโอสถของโม่อเีหรนิจะท�าให้เขาพึงพอใจ

ย่ิง แต่บดัน้ีนางจะไปแล้ว บุรษุรปูงามบางคนจงึไม่พอใจอยู่เล็กน้อย

เขาไม่พอใจ ย่อมจะไม่ปล่อยให้ผูอ้ืน่มคีวามสขุจนเกินหน้าเกินตา

ด้วยเหตุนี้โม่อีเหรินจึงถูกหลอกปั่นหัวอีกครั้ง

โชคดีที่นางก็มิได้ใส่ใจในเรื่องนี้

ไม่รู้สถานที่ ไปสืบดูก็สิ้นเรื่อง
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เรื่องหาที่หาทางเองก็ใช่จะท�าเป็นครั้งแรก โม่อีเหรินเชื่อว่านี่เป็น 

หน่ึงในทักษะเอาชีวิตรอดขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษย์โลกซึ่งร่อนเร่มายังต่างโลก

ทัง้หมดจ�าต้องเรยีนรูใ้ห้เป็น

ส่วนเรือ่งความไม่พอใจของบรุษุรปูงามบางคน...คดิเสยีว่าเขาเป็น

เดก็น้อยท่ีก�าลงังอน ไม่ต้องไปสนใจ

ด้วยเหตนุีบ้รุษุรปูงามบางคนจงึถูกโม่อเีหรนิเหยียดหยามอย่างเงียบๆ 

โดยไม่รูต้วั

คนทั้งสองต่างสมน�้าสมเนื้อกัน

"เทือกเขาเป่ยเสวียน ทางนั้น" ไป่หลี่จิงหงชี้ไปทิศทางหนึ่ง

"หากพวกเราค่อยๆ ไป จะไปถึงหลงังานเร่ิมข้ึนแล้วหรือไม่" รอยย้ิม

ของโม่อเีหรนิดูชัว่ร้ายอยู่เลก็น้อย

"เป็นไปได้" ไป่หลี่จิงหงกลับตอบด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน

"เช่นนั้นเอาตามนี้แล้วกัน" โม่อีเหรินกุมมือไป่หลี่จิงหงไว้ ก่อน 

ย่างเหยียบอากาศไม่กี่ก้าว

หนึ่งก้าวไปไกลพันลี้ เพียงชั่วพริบตาคนทั้งสองก็มาปรากฏตัวบน 

ยอดเขาอกีแห่งหน่ึงแล้ว

แม้ไป่หลีจ่งิหงจะประหลาดใจอยู่สกัหน่อย ทว่ายังคงไม่ลมืบอกทศิทาง 

ทีถู่กต้องอย่างทันท่วงที

"ช้าหน่อย ตรงเมื่อครู่นี้...ไปทางซ้ายหน่อย"

ไม่บอกทิศทางที่ถูก ด้วยความเร็วในการเคล่ือนท่ีของโม่อีเหริน  

ในไม่ช้าพวกเขาคงได้เลยจุดหมายไปไกล

หากแต่โม่อีเหรินกลับเอาแต่แย้มยิ้มเบิกบาน

มหิน�าซ�า้แม้จะดูเหมอืนเดินส่งเดชทกุวัน แต่อนัทีจ่ริงโม่อเีหรินกลับ
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ล้วนชงิหลบหลกีสถานท่ีท่ีมีคนอยู่ ขณะพักผ่อนตอนกลางคืนก็ใช้วิธีเข้าไป 

หลบในแหวนพู่สวรรค์

ดังนั้นตลอดทางมานี้คนทั้งสองจึงมิได้พบเจอมนุษย์คนใดเลย

ในท่ีสดุขณะอยู่บนยอดเขาแห่งหน่ึงท่ีเดนิมาได้สองสามวัน ไป่หลีจ่งิหง 

ก็พลันพลิกมืออุ้มโม่อีเหรินขึ้นมา คนท้ังสองเผชิญหน้ากัน โม่อีเหริน 

ทีต่วัเตีย้กว่า...จงึเท้าแตะไม่ถึงพ้ืนแล้ว

"จิงหง?" โม่อีเหรินเอียงศีรษะมองเขาด้วยความแปลกใจ

"มีความสุขมาก?"

"อื้อ!" โม่อีเหรินพยักหน้า ก่อนจะยิ้มออกมา

"เจ้าจงใจกระมัง" นางจงใจเดินส่งเดชไปเรื่อย

ทัง้ๆ ทีน่�า้เสยีงไป่หลีจ่งิหงฟังดอู่อนอกอ่อนใจ ทว่าแววตากลบัให้ท้าย 

ยิง่

"อ้ือ" โม่อีเหรินพยักหน้าต่ออย่างปราศจากความเกรงกลัว ซ�้ายัง 

ยิ้มไม่หุบ

"เพราะอะไร"

"เพราะว่าพอไปถึงงานชุมนุมใหญ่เจ็ดดาราจะต้องเสียงดังเอะอะ 

เป็นแน่ เพราะฉะน้ันยามน้ีพวกเราต้องพยายามหย่อนใจ บ่มเพาะ 

ความอดทนกันก่อน"

ความร้อนรนเป็นข้อห้ามใหญ่ในการต่อกรกับศัตรู

นึกถึงสภาพเมื่อสามปีก่อน โม่อีเหรินคิดว่าพอนางปรากฏตัว 

จะยังต้องมีคนมาหาเรื่องนางอีกเป็นแน่ ดังนั้นยามน้ีต้องเล่นสนุกและ 

ท่องเท่ียวอย่างหวานชืน่กับไป่หลีจ่งิหงสกัหน่อยก่อน

"อารมณ์ดีแล้วค่อยไปต่อยตีกับผู้อื่น ยามอัดคนจะต้องมีพลังมาก 
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เป็นพิเศษแน่นอน" โม่อเีหรนิย้ิมแฉ่ง

"...ใครบอก" ท่าทางเฝ้ารอสุดขีดน้ี...ดูไม่ชอบมาพากลอยู่สักหน่อย  

ไป่หลี่จิงหงรู ้สึกอย่างเงียบๆ ว่าคู่หมั้นตัวน้อยของตนดูมีแนวโน้มว่า 

ได้ถูกชกัน�าให้เสยีคนแล้ว

"ไป๋อิ๋น"

"..."

บรุษุรปูงามในต�านานท่ีงดงามจนไม่คิดว่าจะมอียู่บนโลกได้บางคน

ได้ลักพาตัวโม่อีเหรินของเขาไปอยู่อาณาจักรสัตว์เป็นเวลาหน่ึงปีด้วยมี

เจตนาไม่ดอีย่างท่ีคิดไว้จรงิๆ
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โม่อเีหรนิไม่รู้เลยสกันิดว่าค�าพูดโดยไม่ต้ังใจของนางได้สมุเชือ้ไฟให้

บรุษุสองคนชงัน�า้หน้ากันในอนาคตอย่างแท้จรงิ

บัดนี้นางยังคงเดินหน้าไปเทือกเขาเป่ยเสวียนต่ออย่างเบิกบานใจ

ครั้นมาถึงเทือกเขาเป่ยเสวียน โม่อีเหรินก็ไม่ใช้วิชาบาทาเงามายา

เคลือ่นท่ีในการเดนิทางรดุหน้าไปอกี กลบัให้ไป่หลีจ่งิหงจงูมอืค่อยๆ เดินไป 

ท่ามกลางป่าเขา

ระหว่างท่ีค่อยๆ เดนิ เข้ียวเงนิกับเสีย่วเถิงก็มไิด้เอาแต่เกาะตดิบนตวั 

โม่อเีหรนิอย่างสงบเสงีย่มเพียงน้ัน กลบักระโดดโลดเต้นเพ่นพ่านไปท่ัว ซ�า้ยัง 

ได้ค้นพบสมนุไพรหลายชนดิทีไ่ม่นบัว่าล�า้ค่าเลือ่งชือ่ ทว่ามปีระโยชน์มาก

ด้วยสาเหตน้ีุ

ด้วยความท่ีมหีลกัการว่า 'ได้เจอก็อย่าพลาด' โม่อเีหรนิจงึย้ายท่ีปลกู 

พวกท่ีย้ายได้ ย้ายไม่ได้ก็เด็ดมา แล้วเหลือรากไว้ในสภาพสมบูรณ์ให้มัน 

65
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เตบิโตต่อไป

ย่ิงเข้าใกล้ยอดเขาท่ีแท่นเจด็ดาราตัง้อยู่เท่าไร ในป่าก็ย่ิงคกึคกัขึน้

เท่าน้ัน โอกาสจะเจอะเจอคนก็สงูขึน้ตามไปด้วย

จากตอนแรกท่ีวันท้ังวันไม่เจอคนสกักลุม่ มาตอนนีแ้ทบจะเจอคน 

ไม่ซ�า้หน้าทกุชัว่ยาม

เวลาพรรค์นี้โม่อีเหรินก็มีวิธีแก้เบื่อและแก้กลุ้มอยู่

ขณะรบัรู้ได้ว่าทางด้านซ้ายมคีน โม่อีเหรนิก็ลากไป่หล่ีจงิหงหลบไป

อกีทาง จวบจนคนกลุม่นัน้จากไปไกล

"ตาท่านบ้าง"

ไป่หลีจ่งิหงจงึเลยีนอย่าง หลบคนอกีโขยงหน่ึงได้ในอกีครึง่ชัว่ยาม 

ให้หลงั

ไป่หลี่จิงหงมองโม่อีเหรินเพียงปราดเดียว โม่อีเหรินก็เอาอ�านาจ

น�าทางกลบัคนืมาอีกครัง้

ถูกต้อง สองคนนี้ถึงกับเล่นซ่อนแอบกันในป่าเขาแล้ว

"นี่เป็นโอกาสดีที่จะฝึกใช้ญาณวิเศษ"

'ญาณวิเศษ' นั้นตัวของโม่อีเหรินใช้ได้อย่างอิสระนานแล้ว ไม่ว่า

หลอมโอสถหรือหลอมประดิษฐ์ก็เหมือนยามปกติ ล้วนมิเคยลืมใช้งาน

แม้แต่เสีย้วเวลาเดียว

ค�าพูดแค่ประโยคเดียวได้ก�าหนดให้คนทั้งสองผลัดเปล่ียนกันใช้

ญาณวิเศษสัมผัสรับรู้ความเคลื่อนไหวในระยะสิบลี้โดยรอบ

เมือ่พบว่ามคีน ไม่ว่าเป็นมติร เป็นศตัร ูหรอืเป็นคนแปลกหน้าก็จะพา 

อีกคนหลบเลีย่งไป จากนัน้ก็เปลีย่นคนน�าทางจนกว่าจะได้พบคนกลุม่ถัดไป

จวบจนขณะนี้คนท้ังสองประสบความส�าเร็จในการหลบเลี่ยง 
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คนท้ังหมด อกีทัง้ได้ยินความลบัท่ี 'น่าสนใจ' มาจ�านวนหน่ึงด้วยเช่นกัน

เป็นต้นว่าองครกัษ์ของบางตระกูลลอบบ่นอยู่ตลอดว่าคณุหนใูหญ่

ของพวกเขาโมโหร้ายจนน่าตกใจ ระหว่างทางมายังแท่นเจด็ดารา ไม่มสีกัวนั 

ทีไ่ม่โมโหโกรธา

เมือ่สบืสาวถึงต้นเหตุ ก็พบว่าเป็นเพราะประมขุหอน้อยภเูขาน�า้แข็ง

บางคนท่ีนางอยากเจออุม้สตรอีืน่หนไีปต่อหน้าต่อตานางโดยไม่ชายตาแลนาง

แม้แต่แวบเดยีว!

เป็นต้นว่านายน้อยผูซ้ือ่สตัย์บางคนของตระกูลเสวียนหมงิได้เผอญิพบ

กับประมขุหอน้อยทีใ่จด�าอกีทัง้ตระหนีถ่ี่เหนยีวบางคนท่ีเมอืงเลก็เมอืงหน่ึง 

แล้วถูกหลอกให้จ่ายค่ากินอยู่จนเสยีหนิวิเศษไปจ�านวนหน่ึง

เป็นต้นอีกว่าคนจากตระกูลหน่ึงบังเอิญปะกับคนจากอีกตระกูล  

ศตัรคููแ่ค้นได้พบหน้าก็หมัน่ไส้กันเป็นพิเศษจงึต่อยตกัีนกลางป่ากลางเขา 

เดอืดร้อนถึงคนท่ีอยู่รอบข้างนับไม่ถ้วน ท้ายทีส่ดุก็แยกย้ายกันถอยทัพไป

โดยทีเ่สยีหายกันท้ังสองฝ่าย...

ยังมบีคุคลหน่ึงดักซุม่อยู่ข้างน�า้ตก ลอบโจมตบีคุคลทีส่องโดยไม่ให้

ตัง้ตัว เมือ่โจมตสี�าเรจ็ก็ยึดเอาพวกโอสถ หนิวิเศษ และอาวุธไป

รวมถึงนายน้อยของตระกูลนัน้ตระกูลน้ีถูกบคุคลนิรนามจูโ่จมกลางทาง 

มท้ัีงถูกพิษ ทัง้ได้รบับาดเจบ็...

สรปุคอืตลอดทางมาน้ีก�าลังคนจากท่ีต่างๆ ไม่มเีวลาได้สงบ กอปรกับ

ทุกคนล้วนคดิว่าจะสูกั้นช้าหรอืเรว็ สดุท้ายก็ต้องสูกั้นบนแท่นเจด็ดาราอยู่ดี  

เช่นนัน้ในเมือ่บงัเอิญเจอกันแล้วก็สูกั้นก่อนค่อยว่ากัน

ไม่แน่ว่าจะยังสามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้จ�านวนหน่ึงและเพ่ิมอันดับ 

ให้ตนเองได้ก่อนการประลองอย่างเป็นทางการอีกด้วย
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ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ถูกพิษและได้รับบาดเจ็บจึงไม่มีใครสืบสาวราวเรื่อง 

จนเกินไป เน่ืองด้วยมีจ�านวนไม่มาก และถึงอย่างไรก็ถูกบุคคลนิรนาม 

ไม่ทราบฝ่ายบกุจูโ่จม

บัดนี้งานชุมนุมใหญ่เจ็ดดาราส�าคัญท่ีสุด เร่ืองอื่นๆ ไว้สืบสวนกัน

ทหีลงัได้

โม่อเีหรนิกับไป่หลีจ่งิหงเดนิอยูใ่นป่าเขาจนใกล้จะเทีย่งวัน ไป่หลีจ่งิหง 

ก็พาโม่อเีหรนิไปหาสถานท่ีเรยีบๆ ใกล้ล�าธาร ปพูรมกันน�า้ลงไป แล้วหยิบ

อาหารกลางวันทีโ่ม่อีเหรนิเตรยีมไว้ล่วงหน้าออกมา

สองคนหน่ึงสัตว์น่ังกินมือ้เท่ียงและสนทนากันบนพรมอย่างสบายใจเฉบิ

ส่วนเสี่ยวเถิงนั้น...

'เสี่ยวเถิงกินไม่ได้ ท�าได้แค่มองเจ้านายกับบุรุษของเจ้านายแล้วก็ 

เข้ียวเงนิกิน รนัทดเกินไปแล้วจรงิๆ เสีย่วเถิงจะไปหย่อนใจ ฮอืๆๆ' ร้องไห้ 

เสยีงอย่างทารกเสรจ็ เสีย่วเถิงก็ลอยฟ้ิวจากไปแล้ว

สองคนหนึ่งสัตว์ท่ีเหลืออยู่หมดค�าพูดได้ชั่วครู่เดียวก็ตัดสินใจ...

พวกเขานั่งลงกินอาหารกลางวันกันดีกว่า

"การเดนิทางไปแท่นเจด็ดาราเองก็นับเป็นการทดสอบประเภทหน่ึง?"

"ส�าหรับผู้ฝึกบ�าเพ็ญทั่วไปก็ใช่"

ส�าหรบัพวกทีม่คีนคอยคุม้ครองโดยเฉพาะ การกินอยู่ก็มคีนตระเตรยีม

ให้พร้อมสรรพเหล่านัน้ แน่นอนว่า 'ไม่ใช่' แล้ว

โม่อเีหรนิกัดเต้าหูแ้ผ่น แค่คิดดก็ูเข้าใจ จากนัน้ก็คล้ายว่านกึอะไรได้ 

สายตานางกลอกกลิง้ ก่อนจะพลนัพูดกับเขาด้วยน�า้เสยีงหนกัอึง้ "จงิหง  

ไม่เป็นธรรมต่อท่านแล้ว"

ไป่หลี่จิงหงดื่มชาไปอึกหนึ่ง ก่อนเลิกคิ้วน้อยๆ เป็นค�าถาม
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"เดนิทางกับข้า ไม่มใีครคุ้มครองท่าน และก็ไม่มใีครช่วยตระเตรยีม

อาหารทีพั่กให้ท่านด้วยน่ีนา"

เขาพลาดความสะดวกสบายของการเป็นประมุขหอน้อยไปแล้ว

"มีอาหารที่พัก" เขาชะงักเล็กน้อย "คุ้มครองเจ้า"

อาหาร โม่อีเหรินท�า

ที่พัก โม่อีเหรินอ�านวยให้

เขาไม่จ�าเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง เขาต้องการเพียงปกป้อง 

คนตรงหน้าให้ดี

โม่อีเหรินได้ยินก็วางอาหารในมือลง จ้องริมฝีปากเขาเป็นครู่ใหญ่  

ครัน้แล้วก็ค่อยๆ ขยับไปใกล้ ก่อนจะประทับจมุพิต

ไป่หลีจ่งิหงใจเต้นรวั เอือ้มมอืดงึตัวนางเข้าอ้อมแขนอย่างเป็นท่าที

สนองตอบ จากแค่จุมพิตที่ประทับเบาๆ กลายเป็นจุมพิตดูดด่ืมเรียวล้ิน 

เก่ียวกระหวัดกันในทันใด ซ�า้ยังหลดุการควบคุมอยู่เลก็น้อย

พรากจากกันสามปีมไิด้ท�าให้ฝีมอืจบูคนของภเูขาน�า้แขง็ลกูหนึง่สงูข้ึน 

แต่ท�าให้ภูเขาน�า้แขง็ร้อนระอมุากขึน้ ดงัน้ันไป่หลีจ่งิหงจงึพยายามห้ามใจ 

มาโดยตลอด

ทั้งๆ ท่ีกลางวันเดินทางด้วยกัน กลางคืนนอนหลับด้วยกัน แต ่

ไป่หลี่จิงหงกลับมิได้ท�ากิริยาสนิทแนบแน่นจนเกินไป ก็ด้วยไม่มั่นใจว่า 

จะควบคมุตนเองได้

ไป่หลีจ่งิหงเป็นภูเขาน�า้แขง็ลกูหนึง่มผิดิ หากแต่โม่อเีหรนิกลบัเป็น

ภูเขาไฟยักษ์ทีฝั่งตวัอยู่ใต้ภูเขาน�า้แขง็ เป็นชนดิท่ีแผดเผาให้ภเูขาน�า้แขง็

ทัง้ลกูละลายได้เลยทเีดียว!

ด้วยเหตนุีไ้ม่จบูก็แล้วไป แต่พอจบูหนึง่มา...ไป่หล่ีจงิหงก็หยุดไม่อยู่
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'เจ้านายๆ มคีนวิวาทกัน!' เพราะมพัีนธสัญญานายบ่าวอยู่ เสีย่วเถิง 

จงึสามารถถ่ายทอดเสยีงร้องเรยีกผ่านพันธสญัญาได้

โม่อเีหรนิตกใจ พอได้สติกลบัมาถึงได้พบว่าไป่หลีจ่งิหงจบูไล่ไปถึง

ไหปลาร้านางแล้ว สมัผสัชาแปลบน้อยๆ ตรงล�าคอท�าให้นางอดจะสัน่สะท้าน

เบาๆ ขึน้มาทัง้ตัวไม่ได้

"จิงหง..."

'เจ้านายๆ เร็วเข้า รีบมาดูเรื่องสนุก!'

"จิงหง"

นางต้องพยายามอย่างมากกว่าจะใช้สองมอืจบัหน้าของไป่หลีจ่งิหง

ให้เงยขึน้มาได้...ฝ่ามอืยังสัน่อยู่หน่อยๆ เน่ืองจากอารมณ์พลุง่พล่านทีเ่กิด

ขึน้มากะทันหัน จากนัน้นางก็มองเห็นแววตาของเขา

สหีน้าของไป่หลีจ่งิหงมกัจะเย็นยะเยือกเป็นนิจ แม้แต่แววตาก็เย็นชา  

มเีพียงเวลาอยู่ต่อหน้านางสหีน้าและแววตาของเขาจงึจะเปลีย่นไปเล็กน้อย

ทว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมักจะเป็นความตามใจ ให้ท้าย  

อ่อนโยน...

น้อยนกัทีจ่ะเหมอืนกับขณะน้ี แม้สหีน้าจะขาดแคลนอารมณ์เช่นเดมิ  

แต่แววตากลบัคล้ายว่ามเีปลวไฟลุกอยู่ ท้ังๆ ท่ีเปลวไฟไม่ใหญ่ กลบัระคนด้วย

ความเร่งร้อนอนัพลุง่พล่านและไม่อาจควบคุมตนเองได้

ใบหน้าของโม่อเีหรนิเองก็ร้อนผ่าว ไม่ต้องมองก็รู้ว่าหน้านางคงจะ

แดงเถือกแล้วเป็นแน่

"เสี่ยวเถิงบอกว่ามีคนก�าลังวิวาทกัน" นางเลียริมฝีปากโดยไม่รู้ตัว 

กลายเป็นดงึดดูสายตาจ้องมองอย่างทวีความเร่าร้อนข้ึนกว่าเดมิ

"ไม่ต้องสนใจมนั" ไป่หลีจ่งิหงตอบได้ไม่อ้อมค้อมย่ิง น�า้เสยีง...มนี�า้โห
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อย่างหาได้ยาก!

แม้จะไม่สมควร แต่โม่อีเหรินยังคงอดหัวเราะออกมาไม่ได้

"พรดื...พอแล้ว พวกเราไปดเูรือ่งสนกุกัน" นางพูดเสยีงอ่อนเสยีงหวาน

เหมอืนก�าลงัออดอ้อน

คือว่า...ไหนๆ ความรู้สึกเร่าร้อนก็ถูกขัดจังหวะแล้ว จะสานต่อ... 

นางก็กระดาก ไว้...ไว้ค่อยว่ากันทหีลงัแล้วกัน

ไป่หลี่จิงหงยังคงหน้าตึง เห็นได้ชัดว่า...ไม่เต็มใจ

"จิงหง..." โม่อีเหรินเรียกเสียงค่อย

เพียงเท่านี้เขาก็...ใจแข็งไม่ไหวแล้ว

เม่ือสังเกตเห็นเขามีท่าทางอ่อนลง โม่อีเหรินก็เป็นฝ่ายจุมพิตเขา 

ทหีน่ึง...ทีแ่ก้ม จากน้ันก็รบีลุกข้ึน ฉุดเขาให้ลกุข้ึนตาม แล้วโบกมอืเก็บข้าวของ

ในท่ีนีจ้นเกลีย้ง แม้แต่เข้ียวเงินก็มาเกาะอยู่บนบ่านางโดยไม่ต้องบอก

เวลานี้เสี่ยวเถิงก็ถ่ายทอดเสียงมาอีกแล้ว

'เจ้านายๆ ข้าเจอคนโหดร้ายเข้าแล้ว น่ากลัวยิ่งนัก!'

โม่อีเหรินได้ยินก็จูงไป่หลี่จิงหงเคลื่อนที่ในพริบตาไปยังทิศทาง 

ที่เสี่ยวเถิงอยู่อย่างไม่รีรอ

"พวกเราไปกันเถอะ!"

เกือบหน่ึงเดอืนก่อนหลงัจากเกิดเรือ่งชงิสมบติัไม่ส�าเรจ็ กลบัถูกปล้น 

เสยีเองทีจ่ดุเชือ่มต่อดนิแดนตอนกลางและดนิแดนทางเหนือ ตระกลูทีอ่ยู่ทีน่ัน่

ในเวลานั้นจึงต่างตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ว่าหากจะไปเทือกเขาเป่ยเสวียน  

ไม่อาจเอาแต่ห่วงความส�าราญ ต้องเดินทางผ่านป่าเขา

สาเหตุมีอยู่สองประการ
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หน่ึงเป็นเพราะในป่าเขาอันขรุขระสามารถฝึกฝนตนเองได้ดีกว่า 

อยู่บนถนนหนทางอันราบเรียบ

สองเป็นเพราะในป่าเขาเจอสมบัติได้ง่ายกว่า

เดนิบนถนนจะไปเจอสมบตัไิด้อย่างไร อย่างไรก็ไม่อาจไปดกัปล้น 

ได้กระมงั

ต่อให้อยากท�าเย่ียงน้ันเพ่ือชดเชยความเสียหายที่ถูกปล้นไป แม้ 

พวกเขาท�าออกมาได้ ทว่าตระกูลก็ยอมเสยีศักด์ิศรีนัน้ไม่ไหว

ดังนั้นเข้าป่าเข้าเขาเป็นการดีที่สุด

ทว่าเพ่ือเลี่ยงไม่ให้ทุกคนเจอหน้ากันแล้วนึกถึงเรื่องถูกปล้น 

ทีไ่ม่อยากจะหวนนึกถึงโดยสิน้เชงิน้ันขึน้มาอกี เหล่ากลุม่อ�านาจใหญ่จงึ 

ต่างคดิอย่างใจตรงกันว่าจงอย่าเดนิบนทางเส้นเดยีวกับ 'คนคุ้นเคย' และก็ 

อย่าได้เดนิไปกับ 'คนคุ้นเคย' เป็นอนัขาด!

ถึงแม้จะมจีดุประสงค์เหมอืนกัน แต่ละตระกูลก็ยอมเดนิอ้อมไกลๆ 

ดกีว่าจะบงัเอญิปะกับคนคุ้นเคยทีเ่ห็นแล้วรูส้กึแสลงใจเหล่าน้ัน

ทกุคนถูกบรรดาสตัว์รมุท�าร้ายและถูกปล้นด้วยกัน...นีม่ใิช่ความทรงจ�า

ทีน่่าอภริมย์เลยจรงิๆ

โดยเฉพาะในเรือ่งนี.้..ใช่ว่าทุกคนจะถูกปล้นกันหมด อย่างน้อยก็มี

คนหน่ึงทีไ่ม่โดน

ไม่ถูกปล้นน้ันช่างเถอะ แต่เรือ่งท่ีท�าให้คณุหนใูหญ่ตระกูลไป๋ทนไม่ได้ 

ทีส่ดุคอื...

คนผูน้ัน้ คนเดียวท่ีไม่ได้ถูกปล้น อกีท้ังเป็นคนทีน่างอยากพบหน้า 

กลบัอุม้สตรอีีกคนหนีไปต่อหน้าต่อตาคนทัง้หมดโดยไม่แม้แต่จะบอกกล่าว 

ย่ิงไม่แม้แต่จะชายตาแลนาง!
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ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้ใบหน้าของไป๋หลัวอวี๋ก็จะด�าทะมึน

"คณุหนูใหญ่ ท่านอย่าใส่ใจจนเกินไป แม้บดัน้ีจะไม่ได้พบ รอไปถึง 

งานชมุนุมใหญ่ร้อยปี ประมขุหอน้อยไป่หลีก็่จะต้องไปถึงเช่นกัน อยู่ทีน่ัน่  

คณุหนใูหญ่ก็จะได้พบเขาไม่ต่างกัน" มองเห็นคณุหนใูหญ่หน้าด�าทะมนึ 

มาตลอดทาง ผูอ้าวุโสก็ท�าได้เพียงปลอบใจเป็นระยะ พร้อมกับภาวนาว่า

ขออย่าได้เกิดเรือ่งอะไรขึน้อกีตลอดการเดินทางนี้

ขอเพียงสามารถคุ ้มกันคุณหนูใหญ่ไปส่งถึงแท่นเจ็ดดาราได้ 

โดยสวัสดิภาพ ผู้อาวุโสสาบานว่าเมื่องานชุมนุมใหญ่ส้ินสุดลง เขา 

จะกลบัตระกูลแล้วไปปิดด่านกักตวัทันท ีและจะไม่ขอรบัภารกิจของตระกูล 

ทีท่�าให้คนอายุสัน้ลงสามสบิปีพรรค์นีอี้กแล้ว

หากจ�าเป็นต้องรับภารกิจคุ้มกัน เขาจะต้องพยายามแย่งที่ใน 

ขบวนคุ้มกันคุณชายใหญ่ คุณชายรอง และคุณหนูรองให้ได้

"ข้าย่อมจะรูว่้าเขาต้องอยู่ทีน่ัน่" งานชมุนุมใหญ่ร้อยปี ผู้ฝึกบ�าเพ็ญ 

ทีม่สีทิธ์ิเข้าร่วม เว้นแต่จะตายแล้ว มเิช่นน้ันก็ไม่มใีครไม่เข้าร่วมแน่นอน

แม้ไป๋หลัวอวี๋จะโมโห แต่ยังไม่ถึงขั้นโมโหจนสมองไม่ท�างาน

หากจะกล่าวถึงเพลงิโทสะ นอกจากเรือ่งทีไ่ม่ได้พบไป่หลีจ่งิหงแล้ว 

เรื่องที่ไม่ได้กระทืบสัตว์วิเศษในคราบคนที่ไม่รู้ว่าร่างเดิมเป็นอะไรตัวน้ัน 

ให้แบนก็ท�าให้ไป๋หลวัอว๋ีมเีพลงิโทสะอดัอยู่เต็มอกเช่นกัน

ทว่าในจุดนี้ถึงจะมิได้เจอสมบัติ แต่จะดีจะชั่วก็เดินทางผ่านมาได ้

อย่างราบรืน่ปลอดภัย เพลงิโทสะในใจไป๋หลวัอว๋ีจงึค่อยๆ สงบลงตามไปด้วย

ครั้นเห็นว่าใกล้จะเดินพ้นป่าผืนน้ีเต็มที ผู้อาวุโสกลับพลันร้ังตัว 

ไป๋หลัวอวี๋ที่ก�าลังเดินหน้าไว้ "มีกลิ่นคาวเลือด"

ขณะเดียวกับท่ีผู้อาวุโสเอ่ยปาก ก็ได้ประเมินมองรอบข้างอย่าง 
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ระแวดระวังไปด้วย

รอบข้างมแีต่ต้นไม้ เดินหน้าไปอีกสบิจัง้ก็จะพ้นป่าแล้ว ในครรลอง

สายตาไม่เห็นร่องรอยการต่อสูใ้ดๆ และไม่เห็นผูใ้ดโดยสิน้เชงิ

ไป๋หลวัอว๋ีได้ยินก็พลอยระแวดระวังข้ึนมา รอบข้างไม่มใีครก็มองขึน้ 

ด้านบน...แล้วไป๋หลวัอว๋ีก็อ้ึงไปโดยพลนั

บนต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าเยื้องไปทางซ้ายจากต�าแหน่งท่ีนางยืนอยู่ 

มบีรุษุหน้าตาหล่อเหลาเย็นชา สวมชดุสดี�าและคลมุเสือ้คลมุสดี�านลิท้ังตัว 

ผูห้น่ึงน่ังอยู่

ครัน้มองเห็นใบหน้าของบรุษุผูน้ั้น ไป๋หลวัอว๋ีก็มสีหีน้าเข้มขึน้ทันควัน 

"เสวียน-หมงิ-เซยีว!"

ได้ยินสามค�าน้ี บุรุษผู้น้ันก็ลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้า มองไป๋หลัวอวี ๋

ก่อนจะเบนสายตาหนี เอนตัวพิงต้นไม้แล้วหลับตาลงดังเดิมประหนึ่งว่า 

ไม่ใส่ใจ

"เสวียนหมิงเซียว ลงมาบัดเดี๋ยวนี้" ไป๋หลัวอวี๋ร้องเรียก

บุรุษเจ้าของชื่อไม่น�าพา

"คณุหนใูหญ่ เรือ่งงานส�าคญักว่า" ผูอ้าวุโสกล่าว หวังว่าจะสามารถ

กล่อมให้คณุหนใูหญ่เดินต่อได้

หากรู้ก่อนว่าเป็นคนผู้นี้ ข้าคงไม่สนใจกลิ่นคาวเลือดอะไรแล้ว  

ในใจผูอ้าวุโสนกึเสยีใจเหลอืประมาณ

"ข้าเคยพูดไว้ตัง้แต่เมือ่ร้อยปีก่อนแล้วว่าอย่าให้ข้าเห็นท่านอกี มเิช่นน้ัน

เหน็หนึง่ครัง้ข้าก็เล่นงานหน่ึงครัง้"

เรื่องที่นางขายหน้าที่สุดในชีวิตนี้มีเขาเป็นต้นเหตุ

"คณุหนใูหญ่ พวกเราไปสมทบกับนายน้อยกันก่อนจะดีกว่า อย่ามวั 
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เสยีเวลาอยู่เลย" ผูอ้าวุโสอยากลากคนจากไปย่ิงนกั

"ก็แค่สัง่สอนคนคนเดียว ไม่เสยีเวลาเท่าไรหรอก ผูอ้าวุโสวางใจได้  

ข้าจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าจนเสยีงาน" ไป๋หลวัอวีไ๋ม่สนใจ

ผู้อาวุโสถลึงตามองนาง

ผู้อาวุโสอย่างข้าเป็นห่วงว่าท่านหวดคนไม่ส�าเร็จกลับจะถูกหวด 

กลบัมาเองต่างหาก ท่านเข้าใจหรอืไม่!

เสวียนหมิงเซียวเป็นผู ้ใด เสวียนหมิงเซียวเป็นคนท่ีถูกสั่งสอน 

ได้ตามสบายหรอืไร เขาเป็นถึงหนึง่ในสามนายน้อยแห่งตระกลูเสวียนหมงิ  

มหิน�าซ�า้ยังเป็นนายน้อยท่ีหัวขบถท่ีสดุ ไม่เช่ือฟังท่ีสุด พลงัแก่นแท้แขง็แกร่ง

ทีส่ดุ และนิสยัแขง็กร้าวท่ีสดุอีกด้วย

หนึ่งร้อยปีก่อนเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหน่ึงของผู้ที่อยู่ต�่ากว่า 

ขัน้ผ่านเคราะห์ และก็เป็นอนัดบัหน่ึงของการประลองฝีมอืในงานชมุนมุใหญ่

ร้อยปี

ส่วนคณุหนใูหญ่ของผูอ้าวโุสน้ัน...คณุหนใูหญ่ ท่านรูจ้กัพลงัแก่นแท้ 

ของตนเองดีจรงิหรอื!

"คุณหนูใหญ่ ก่อนถึงงานชุมนุมใหญ่อย่าจงใจหาปัญหามาแทรก 

จะดกีว่า" เพราะไม่อาจตะโกนค�าพูดในใจออกมาได้ ผูอ้าวุโสจงึท�าได้เพียง 

กลัน้ใจโน้มน้าวต่อ

"ผู้อาวุโส ท่านลืมค�าที่ข้าบอกไปแล้ว?" ไป๋หลัวอวี๋สีหน้าเยียบเย็น

"คณุหนูใหญ่ ท่านเล่าลมืค�าทีป่ระมขุตระกลูก�าชบัมาเป็นพิเศษไปแล้ว

หรอื" ผูอ้าวุโสยืนกรานดุจเดียวกัน

"หลบไป!" ไป๋หลัวอว๋ีไม่ฟัง ผลักผู้อาวุโสออก บนมือมีแส้เส้นหนึ่ง 

โผล่ข้ึนมา หวดไปยังบุรษุบนต้นไม้
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เวลาเดียวกับท่ีบรุษุผูน้ัน้เอียงตัวหลบแล้วตกลงมาบนพ้ืน แส้ท่ีสอง

ของไป๋หลวัอว๋ีก็มาถึง

บรุษุผูน้ัน้ขยับมอืซ้าย หอกยาวสแีดงเล่มหน่ึงเข้ามาอยู่ในมอื ตวัหอก 

ตวัดกวาดออกไป

เปรี๊ยะ!

แส้ยาวที่จู่โจมมาถูกปัดออก อีกทั้งขาดเป็นหลายท่อน

ไป๋หลวัอว๋ีหน้าเปลีย่นส ีนางนกึคิด แส้ยาวส�ารองก็ปรากฏบนมอืนาง

ทนัที

น่าเสยีดายท่ียังไม่ทนัสะบดัออกไป หอกยาวของบรุษุผูน้ัน้ก็จ่อมาที ่

คอหอยนางแล้ว

"นายน้อยเสวียนหมงิ โปรดไว้ไมตรด้ีวย!" ผูอ้าวุโสตระกูลไป๋รีบตะโกน

ปลายหอกหยุดอยู่ห่างจากไป๋หลัวอวี๋เพียงหนึ่งกงเฟิน*

"คุณหนูใหญ่มิได้เจตนาจะจู่โจมนายน้อย เพียงแต่อารมณ์ไม่ดี 

เท่านัน้เอง ขอนายน้อยโปรดเห็นแก่มติรภาพของสองตระกูล ลงมอืไว้ไมตร ี

ด้วย" ผูอ้าวโุสกล่าว ดวงตากวาดผ่านมอืขวาทีไ่ม่อาจขยับเขย้ือนได้ของ 

บรุษุผูน้ั้นอย่างห้ามตนเองไม่อยู่

แขนถูกเสื้อคลุมบังอยู่ แต่บนเสื้อคลุมสีด�านิล แม้จะมองไม่เห็น 

คราบเลอืด แต่กลิน่คาวเลอืดกลบัอยู่ตรงน้ัน

เสวียนหมงิเซยีวไม่ได้มองไปยังผูอ้าวุโสผู้น้ัน เพียงแต่มองไป๋หลวัอว๋ี 

อย่างสงบน่ิง

"ไสหัวไป" ถ้อยค�าราบเรียบเพียงสามค�า แต่แรงกดดันท่ีมาจาก 

เสวียนหมิงเซียวกลับรุนแรงยิ่งกว่าค�ารามไล่คนด้วยความโกรธเสียอีก

* กงเฟิน หมายถึงเซนติเมตร
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ไป๋หลวัอวีถู๋กท�าให้ตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้น เท้าก้าวถอยหลังไป

ก้าวหน่ึงโดยไม่รูต้วั จากนัน้ก็ย่ิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ!

"ท่านกล้าแตะต้องข้า ข้าก็จะท�าให้ท่านกลบัตระกูลเสวียนหมงิไม่ได้

ชัว่นิรนัดร์!"

เสวียนหมิงเซียวไม่ตอบค�า แต่ขยับหอกยาวในมือ

ผูอ้าวุโสลงมอืผลกัไป๋หลวัอว๋ีหลบไป แล้วสกัดหอกยาวไว้ในทันใด

เสวียนหมิงเซียวเปลี่ยนกระบวนท่ามาสู้กับผู้อาวุโสในทันที

ผูอ้าวุโสได้แต่สูพ้ลางเอ่ยปากพลาง "นายน้อยเสวียนหมงิ คุณหนูใหญ่

เพียงแต่อารมณ์ร้ายไปหน่อย ไม่มีทางท�าอะไรจริงๆ แน่นอน ขอท่าน 

โปรดอภยั โปรดรามอืได้หรอืไม่"

ผูอ้าวุโสพยายามดับไฟ น่าเสยีดายท่ีไป๋หลวัอว๋ีกลับเตมิเช้ือไฟต่อ

"ฮ!ึ" หลงัจากแค่นเสยีง แส้ยาวของไป๋หลวัอว๋ีก็หวดออกมาอกีครัง้

เสวียนหมิงเซียวตวัดหอกสกัดไว้

แส้ยาวไม่ได้ขาด ไป๋หลัวอว๋ีจงึเปล่ียนท่าทางมอื ตัวแส้พันรัดหอกยาวไว้

ทนัที ก่อนนางจะพลกิมอืกระชาก

หอกยาวไม่เขย้ือน ไป๋หลวัอว๋ีหวัเราะเสยีงเย็น ชกัมดีสัน้ท่ีพกตดิตวั

ออกมาแล้วร่ายคาถา มดีสัน้ก็พุ่งฉวิไปหาเสวียนหมงิเซยีวในทันใด

"คุณหนูใหญ่ รีบหยุดมือ!" ผู ้อาวุโสหน้าเปลี่ยนสี จะหยุดย้ัง 

ก็ไม่ทันการณ์

เสวียนหมงิเซยีวกลบัไม่มท่ีาทีหว่ันไหวสกักระผกี ขยับข้อมอืน้อยๆ 

หอกยาวทีถู่กแส้รดัไว้ก็หมนุตาม ก่อนท่ีแส้ยาวจะขาดออกเป็นท่อนๆ อีกครัง้ 

หอกยาวทีพ้่นพันธนาการแล้วจงึขยับสกัดมดีสัน้เล่มนัน้

หากแต่มดีสัน้หาได้ถูกปัดกลบัไปไม่ กลบัยังเดนิหน้าอย่างแข็งขัน
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ไป๋หลัวอว๋ีกัดฟันฝืนไว้ มือร่ายคาถาไม่ขาดสายให้มีดสั้นยันกับ 

หอกยาว ทางหน่ึงก็ออกค�าสัง่ต่อผูอ้าวุโส "ผูอ้าวุโส ยังไม่รบีลงมอือกี!"

เขาขยับมือข้างหน่ึงไม่ได้ มืออีกข้างถูกเหนี่ยวไว้ ไม่ฉวยโอกาสนี ้

รบีคว�า่เขาลง ยังจะรอถึงเมือ่ไร!

"คุณหนูใหญ่ ท่านรีบหยุดมือ..."

"รีบลงมือ!" ไป๋หลัวอว๋ีตะคอก เห็นมีดสั้นถูกบีบให้ถอยมาเร่ือยๆ  

ไป๋หลัวอวี๋ก็จะยันไม่อยู่แล้ว

ผู้อาวุโสก็หน้าด�าคร�่าเคร่ง ท�าได้เพียงถูกบีบให้ลงมือช่วยคน

มอืขวาก�าเป็นหมดั หวดออกไปกลางอากาศ ก�าป้ันมหมึาทบุไปยัง 

เสวียนหมงิเซยีวในพรบิตา

เสวียนหมิงเซียวเปลี่ยนท่าหอก หมุนตัวเปลี่ยนกระบวนท่า

"มังกรฟ้าค�ารน!" เขาตวาดเสียงเข้ม เสกร่างมังกรออกมา หลัง 

ทะยานขึน้ฟ้ากลนืก�าป้ันลงไปแล้วก็ปรีเ่ข้าหาบรรดาคนตระกูลไป๋

"กรี๊ด!"

"อึก!"

"ว้าก..."

ไป๋หลัวอวี๋ ผู้อาวุโส และคนตระกูลไป๋ถูกกวาดลอยกระเด็นกัน 

ถ้วนหน้า แต่ละคนกระอักเลือด ตกลงพื้น

"เสวียนหมิงเซียว ท่าน...ท่าน..."

ไป๋หลัวอวี๋เอ่ยปากได้ก็จะด่าคน ผู้อาวุโสที่กระอักเลือดออกมา 

ดุจเดียวกันรีบปิดปากนางไว้

"คุณหนูใหญ่ อย่าหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัวอีกเลย"

ผู้อ่ืนใช้กระบวนท่าเดียวก็ซัดพวกเราทั้งหมดจนหมอบได้ เวลานี ้
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หากไม่อยากตายก็หยุดง่ีเง่าได้แล้ว!

เสวียนหมิงเซียวใบหน้าไร้อารมณ์ ปรายตามองพวกเขาปราดหน่ึง 

อย่างเย็นเยียบ ขณะหมนุตวัท�าท่าจะจากไป จู่ๆ  ก็รูส้กึถึงกลิน่อายท่ีแตกต่าง

ข้อมือซ้ายขยับน้อยๆ หอกยาวหวดออกไปในทันที

"แง้!"

เสียงทารกอุทานขึ้น คนทั้งหลายมองขึ้นด้านบน

หอกยาวชีต้รงไปท่ี...เถาวัลย์เถาหน่ึง ยอดเถาวัลย์ชีข้ึน้ ปลายเถาวัลย์

เก่ียวล�าต้นของต้นไม้ไว้

หอกยาวเสอืกเข้าไปใกล้ขึน้หนึง่ชุน่ ยอดเถาวัลย์ก็ถอยหลงัไปหน่ึงชุน่

สายตาเยียบเย็นของเสวียนหมงิเซยีวปรายมาเหมอืนก�าลงัมองคนตาย

เถาวัลย์สั่นเทา ร้องไห้จ้าออกมาในทันใด

"แง้...แง้...คนโหดร้าย! น่ากลวัย่ิงนกั! ฮอื..." 'เจ้านาย ช่วยคนด้วย...

ไม่ใช่ส ิช่วยเถาวลัย์ด้วย!'

บรรยากาศในที่นี้หยุดนิ่งไปชั่วครู่หนึ่ง

สถานที่พรรค์นี้มีเสียงทารกร้องไห้ปรากฏขึ้นมา ช่างไม่เข้ากัน 

เอาเสียเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันร้องเสียงดังลั่น หนวกหูเหลือทน

คนท้ังหลายจากตระกูลไป๋ล้วนหน้าด�าทะมนึ แต่หลงัจากเหน็ลกัษณะ

ของเถาวัลย์ต้นน้ีชดัเจน ก็หน้าด�าทะมนึต่อไม่ไหวแล้ว

มิใช่เพราะอื่นใด เป็นเพราะลักษณะของเถาวัลย์เถานี้คุ ้นตา 

คนตระกูลไป๋ย่ิง โดยเฉพาะไป๋หลวัอว๋ี นางแทบจะมองหาไปรอบๆ ในทันที

ทว่าสีหน้าของเสวียนหมิงเซียวกลับไม่มีแววหว่ันไหวแม้แต่น้อย  

มือที่ถือหอกยิ่งไม่คลายแม้แต่กระผีกเดียว

สายตาจ้องมองเถาวัลย์ต้นน้ัน แต่หูกลับได้ยินเสียงลมพัดหวิว 
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แผ่วเบา

ครั้นเสียงลมหยุดลง เสวียนหมิงเซียวก็มองไปทางซ้ายทันที

เงาชุดสีม่วงสองสายปลิวไสว หนึ่งเข้มหนึ่งอ่อน หนึ่งผ้าแพร 

หนึ่งผ้าโปร่ง ตามมาด้วยเท้าสองคู่ที่ลอยลงมา

เท้าเล็กบอบบางลงแตะบนต้นไม้ท่ีอยู่อีกด้านก่อนครึ่งก้าว แม ้

รองเท้าหุม้แข้งขนาดใหญ่กว่าจะตามมาทีหลงั แต่เมือ่ลงแตะบนต้นไม้แล้ว 

กลับชิงก้าวเหยียบอากาศ โอบบั้นเอวเล็กอ้อนแอ้นพาลงแตะพ้ืนดิน 

อย่างแช่มช้า

ในเสี้ยวเวลาน้ีเองเถาวัลย์ก็เคลื่อนไหวพร้อมกัน มิใช่จู ่โจม 

เสวียนหมิงเซียว แต่เป็นพุ่งตัวไปหาสองคนที่ลอยลงมาบนพื้น

"แงๆ มีคนโหดร้าย..."

เสี่ยวเถิงยังไม่หยุดร้องไห้ สัตว์ขนเงินตัวจ้อยบางตัวจึงใช้เท้าหน้า 

ตบมนัไปหนึง่ที

"วู้..." 'หยุดร้องได้แล้ว หนวกหู'

"ฮึก" เสียงร้องไห้เหมือนทารกหยุดลงในทันทีทันใด

"วู้ๆๆ" 'หอกเล่มเดียวก็ท�าเจ้าขวัญหนีดีฝ่อ ขี้ขลาดสิ้นดี'

"มิใช่ตกใจเพราะหอก..." เสียงทารกแก้ตัวเสียงแผ่ว

"วู้?" 'เช่นนั้นเหตุใดจึงร้องไห้เสียงดังถึงเพียงนี้'

"เพราะว่าเขาโหดร้ายยิ่ง"

"วู้?" 'แค่โหดร้ายก็ท�าเจ้าขวัญหนีดฝ่ีอแล้ว? ยังมคีนอืน่ท่ีโหดร้ายกว่านี้ 

อกีกระมงั'

"แววตามีไอสังหาร" เสียงทารกพูดเสียงแผ่ว

"วู้ๆ" 'ไอสังหาร ข้าก็มี'
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"นั่นไม่เหมือนกัน"

"วู้..." 'ไม่เหมือนกันตรงที่ใด'

"อืม..." เถาวลัย์พยายามคดิ "ทัง้ๆ ทีข้่ายังมชีวิีตอยู่ทนโท่ เขากลบั 

มองข้าเหมอืนว่าข้าตายไปแล้ว" หากยังฟังไม่เข้าใจ มนัก็อธิบายไม่ถูกแล้ว

"วู้?" ก็ได้ มนัฟังไม่เข้าใจจรงิๆ ฉะน้ันจงึเลือ่นสายตาข้องใจไปมอง 

คนทีม่นัเชือ่ถือทีส่ดุ สิง่ทีไ่ด้คืนมาคือถูกลบูหวั

เถาวัลย์เองก็เปลี่ยนร่างเป็นแถบไหมกลับไปอยู่บนแขนของสตร ี

ชุดสีม่วง

เสวียนหมิงเซียวไม่ได้สนใจเถาวัลย์ข้ีโวยวายเถานั้น ความสนใจ 

อยู่บนตัวบุรุษชุดม่วงที่มีมาดท่าทางไม่แพ้เขาผู้นั้น ทว่าเขาก็มิได้พลาด

ปฏิสัมพันธ์ของเงาร่างเล็กบอบบางผู้นั้นกับหนึ่งเถาวัลย์หน่ึงสัตว์ที่อยู่ 

ด้านข้างไป

ผูอ้ืน่ฟังไม่เข้าใจว่าเสยีง 'วู้ๆ' เหล่าน้ันหมายความว่าอะไร แต่เขากลบั

เข้าใจแจ่มแจ้ง ท่ีแท้หมาป่าตัวหน่ึงกับเถาวัลย์เถาหน่ึงก็ส่ือสารกันได้  

มิหน�าซ�้าดูท่าทางเถาวัลย์ยังเป็นฝ่ายถูกอบรมอีกด้วย...ได้เปิดหูเปิดตา 

โดยแท้

เถาวลัย์เถาน้ีแสนรูซ้�า้ยังคดิพิจารณาเป็นดัง่ท่ีต�านานบอกไว้ นีก็่นบัว่า 

ได้เปิดหูเปิดตาเช่นกัน

พืชวิเศษไม่แน่ว่าจะทึ่มทื่อและซื่อบื้อเสมอไป

ทว่าเขาไม่เชือ่หรอกว่าเถาวัลย์เถานีจ้ะปวกเปียกไร้พิษสงเหมอืนกับ

เสยีงทารกของมนั

กล้าเหน็เถาวัลย์เฉาพันลีเ้ป็นพืชอ่อนแอ นัน่เป็นก้าวแรกสูค่วามตาย

แม้เขาจะไม่เคยเห็นบรุษุชดุม่วงผู้น้ี แต่ตามค�าเล่าลอืทีเ่ขาเคยได้ยิน
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มา...มเีถาวัลย์เฉาพันลี ้ย่อมต้องมปีระมขุหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์

เช่นนั้นคนผู้นี้ก็น่าจะเป็นไป่หลี่จิงหง

ส่วนสตรีที่สามารถท�าให้ไป่หลี่จิงหงปกป้องได้เสียเพียงนั้น...

สายตาของเสวียนหมิงเซียวมองไปที่กระโปรงสีม่วงตัวนั้นและ

ใบหน้างดงามที่ยังมีลักษณะอ่อนวัยนั้นเป็นครั้งแรก

โม่อีเหริน...ที่เล่าลือกัน?

หลงัปลอบโยนหนึง่เถาวัลย์หนึง่สตัว์เสรจ็แล้ว นางกเ็หลือบมองเขา

ด้วยสายตาสงสยัใคร่รู ้ ก่อนมองไปยังบรรดา 'บคุคลทีน่บัว่าทพุพลภาพ'  

ทีอ่ยู่อกีทาง

จากนั้นก็มองเสวียนหมิงเซียวปราดหนึ่ง

แล้วจงึดงึแขนไป่หลีจ่งิหงทีหน่ึง ก่อนโม่อเีหรินจะเอ่ยถามเสยีงเบา 

"จงิหง นีพ่วกเขามคีวามแค้นกัน หรอืแค่สูกั้นเพราะว่าง หรอืว่าใครคดิจะ 

ปล้นใคร"

"เสีย่วเถิง?" ไป่หลีจ่งิหงถามเถาวัลย์บางต้นโดยไม่แม้แต่จะลองเดา

"มิทราบ ขณะข้ามาพวกเขาก็ตีกันแล้ว" น�้าเสียงอ่อนๆ น้ีเข้ากับ 

เสียงทารกของเสี่ยวเถิง ฟังดูไร้เดียงสาเป็นพิเศษ

"การวิวาทน่าดูมากเลยหรือ" นางถามต่อ

"ฉากทีย่อดเย่ียมท่ีสดุคือพอคนโหดร้ายตวัดหอกออกไป คนทางนัน้ 

ก็ล้มครืน อีกทั้งแต่ละคนยังกระอักเลือดออกมาด้วย" พอเล่าถึงเรื่องนี้  

เสยีงทารกก็พลนัเปลีย่นเป็นร่าเรงิย่ิง

สภาพลอยกระเดน็ดทูเุรศทรุงัของคนทัง้หลายนัน้น่าตลกขบขนัโดยแท้

ทว่ามนัก็พูดเสรมิอกีทนัควนั "เจ้านาย พ่นเลอืดไปทัว่ไม่ถูก 'สขุลกัษณะ' 

ย่ิง เป็นนสิยัท่ีไม่ดีใช่หรอืไม่"
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คนตระกูลไป๋หน้าด�าทะมึน

เสวียนหมิงเซยีวทีไ่ม่สนใจไยดผีูอ้ืน่ตลอดมาได้ยินค�าพูดนี ้ หางคิว้ 

ก็อดจะกระตกุไม่ได้ ในทีส่ดุก็มองไปยังเถาวัลย์น้ันอกีคร้ัง

เถาวัลย์เฉาพันลี้เป็นพืชวิเศษที่น่ารักน่าสนุกถึงเพียงนี้เชียวหรือ

เถาวัลย์เฉาพันลีท้ีเ่ขาเคยได้ยินมาเป็นพืชกระหายเลอืด พิษกระจาย 

ได้นบัพันลี ้ บอกว่ามนัเป็นพืชท่ีดรุ้ายอนัดบัหนึง่ก็ไม่เกนิไปแม้แต่นิดเดยีว  

หากแต่เถาวัลย์เฉาพันล้ีเถาน้ีดหู่างไกลจากค�าว่า 'ดรุ้าย' อยู่ค่อนข้างมากจริงๆ

"ใช่" เวลานีผู้ท้ียั่งสามารถสงบอารมณ์พูดจาเป็นปกติได้มเีพียงเจ้านาย

ของเถาวัลย์แล้ว "เพราะฉะน้ันเจ้าจงอย่าเอาอย่าง"

"ได้ ไม่เอาอย่าง" มันตอบรับอย่างว่านอนสอนง่าย

"..." คนทั้งหลายคิดในใจ เถาวัลย์กระอักเลือดไม่เป็นอยู่แล้ว!

"ยังไม่หมด เวลาชมเรือ่งสนกุต้องหดัฉลาดหน่อย กฎเหลก็ข้อแรก 

ก็คอืถูกคนพบเหน็แล้วต้องรบีหนี เจ้ายังอยู่ตรงนีไ้ม่ขยับตวัคือยืนรอให้คน 

มาท�าร้ายหรอืไร"

"ต้องรบีหน ีจะได้ไม่ถูกท�าร้ายหรอื" กฎของการชมเรือ่งสนุก มนัจ�าไว้

แล้ว

"..." เหตุใดบทสนทนานี้จึงฟังดูชวนให้คนหมดค�าพูดถึงเพียงนั้น

ขณะอบรมสัง่สอนเถาวัลย์ของตนเอง นางยังเมยีงมองคนผูน้ี้เป็นพิเศษ 

ก่อนจะมองบรรดาคนทางด้านนั้นที่บนใบหน้ายังดูขุ่นเคืองเดือดดาล  

ครัน้แล้วก็ตัดสนิใจทนัควัน "ทุกท่าน พวกข้าเพียงแต่ผ่านมาชมเรือ่งสนกุ  

จะสลายตวัไปบดัเด๋ียวนี ้พวกท่านต่อจากท่ีค้างไว้กันได้เตม็ที"่

พูดจบนางก็จูงไป่หลี่จิงหงท�าท่าจะจากไป

"เดี๋ยวก่อน! จิง...หง..."
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"..." โม่อีเหรินหวิดจะหกล้ม เคราะห์ดีที่ไป่หลี่จิงหงโอบเอวนางไว้ 

ได้ทัน

"เดินดีๆ" ค�าต�าหนิเบาๆ ของเขานี้ไม่มีโทสะปนอยู่แม้แต่น้อย

"ข้าถูกท�าให้ตกอกตกใจเข้าแล้ว" โม่อเีหรนิท�าหน้าบรสิทุธ์ิไร้ความผดิ

เสียงเรียกนั้นทอดอ้อยอิ่งเกินไปแล้วจริงๆ นางได้ยินแล้วขนลุกซู่

จิง...หง...บรื๋อ...

"ไป่หลี่จิงหง อย่าไป!"

ในท่ีสุดเสียงนี้ก็เป็นปกติข้ึน และในท่ีสุดโม่อีเหรินก็ไม่ได้ถูกท�าให้

ตกใจแล้ว

"ไปกันเถอะ" ไป่หลี่จิงหงไม่แยแสผู้อื่น ในสายตามีเพียงโม่อีเหริน 

อาศยัว่าเมือ่ครูโ่อบเอวนางไว้อยู่แล้ว...ก็ไม่ยอมปล่อย โอบคนเดนิจากไป

อย่างไม่รรีอ

"ไป่หลี่จิงหง หยุดนะ!" ถึงกับไม่แยแสนางอีกแล้ว ไป๋หลัวอวี๋จึง 

ออกค�าสั่งด้วยเสียงเดือดดาล

"ท่านอยากไปด้วยกันหรอืไม่" ไป่หลีจ่งิหงไม่สนใจ โม่อเีหรนิย่อมจะ 

ไม่สนใจตามไปด้วย ทว่านางสนใจในตวับรุษุท่ีท�าให้เสีย่วเถิง 'ขวัญหนดีีฝ่อ'  

ได้อย่างย่ิง

เขาให้ความรู้สึก...แปลกพิกลชนิดหนึ่งต่อนาง

แม้เขาจะดูท่าทางไม่น่าตอแยเป็นอย่างยิ่ง คนทั่วไปมองเห็นเขา 

อยู่แต่ไกลก็สลายตัวกันไปเองแล้ว แต่โม่อเีหรนิไม่มคีวามรูส้กึท�านองน้ัน 

กลบัรูส้กึ...สนทิใจอยู่เลก็ๆ

แปลกเสียจริง

โม่อีเหรินก�าลังพินิจมองเขา เสวียนหมิงเซียวก็ก�าลังพินิจมองนาง
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เช่นกัน

ขณะยังไม่ได้พบนาง เขาประเมนินางไว้เพียงว่าเป็นสตรเีจ้าปัญหา 

นางหน่ึง

สตรทีีส่ามารถท�าให้เหล่ากลุม่อ�านาจใหญ่บนดนิแดนแรกนภาตกัีน

ขึน้มาในชัว่พรบิตาเดียวจะไม่เจ้าปัญหาได้หรอื

ทว่าหลังจากได้พบนาง การประเมินที่เขามีต่อนางก็เปลี่ยนเป็น 

สตรีประหลาดนางหนึ่ง

ข้างกายมีสัตว์วิเศษมีพืชวิเศษ ซ�้ายังท�าให้พวกมันอยู่ด้วยกัน 

อย่างกลมเกลยีว อกีทัง้เป็นเจ้านายทีไ่ด้รบัความเคารพรกัจากท้ังสตัว์วิเศษ 

และพืชวิเศษ จะไม่ประหลาดได้หรอืไร

อาจมีคนคิดว่านั่นเป็นความสัมพันธ์แบบพันธสัญญา

แต่เสวียนหมงิเซยีวมองออกว่าระหว่างเถาวัลย์เฉาพันลีกั้บโม่อเีหริน

มพัีนธสญัญากันอยู่จรงิๆ ทว่าระหว่างนางกับสตัว์วิเศษตวันัน้กลบัไม่มี

ทีส่�าคญัท่ีสดุคอื...กับผู้ใดก็ตามนอกจากบดิามารดา เขาล้วนรู้สกึกีดกัน

ออกไปโดยธรรมชาติ ถึงจะเป็นญาติผู้มีสายเลือดตระกูลเสวียนหมิง 

ดจุเดียวกันก็มใิช่ข้อยกเว้น

หากแต่ยามมองเห็นนางกลับมิได้มีความรู้สึกกีดกันใดๆ

โม่อีเหรินเป็นสตรีประหลาดอย่างที่คิดจริงๆ

เน่ืองจากความประหลาดบวกกับเคยได้ยินคนบางคนเอ่ยถึงนาง 

เป็นพิเศษ ดงัน้ันเขาจงึเก็บหอกยาวลงแล้วพยักหน้าให้กับข้อเสนอของนาง

"ได้"

คนทั้งสามเพิ่งจะก้าวเดินได้สองก้าวก็ได้ยินเสียงหนึ่ง

"ท�าร้ายคนตระกูลไป๋ของข้าแล้วก็คิดจะจากไปดือ้ๆ อย่างนัน้หรอื"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3OCRC7g

https://bit.ly/3OCRC7g

