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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในท่ีสดุเราก็ร่วมเดินทางผจญภัยกับพวกโม่อเีหรินมาถึงเล่มสดุท้าย

แล้วนะคะ ทว่าความวุ่นวายในดินแดนแรกนภากลับไม่ได้แผ่วลงเลย  

มิหน�าซ�้ายังดูเหมือนจะหนักหน่วงมากขึ้นด้วย เพราะตระกูลไป่หลี่น้ัน 

ไม่ยอมลงจากวงัวนฝ่ังร้ายทีท่�าให้ผูค้นและสตัว์วิเศษในดินแดนเดอืดร้อน

ง่ายๆ ยังหย่ิงผยองและพยายามจะช่วงชิงทุกสิง่ทุกอย่างในดนิแดนแห่งนี ้

ไปเป็นของตระกูลตน โดยเฉพาะในเล่มน้ีนี่ท�าเรื่องใหญ่เรื่องโตเสียจน 

เดอืดร้อนกันไปทัว่ทกุหนแห่งเลยล่ะค่ะ

แต่อย่างไรก็ตามดินแดนแห่งนี้ยังมีโม่อีเหริน แค่มี 'ยอดสตรี' ผู้นี้ 

ก็พอจะคาดเดาได้บ้างแล้วว่าในท้ายท่ีสุดคงจะต้องมีหนทางคล่ีคลาย 

เรื่องราวร้ายๆ เหล่าน้ันไปอย่างแน่นอน ส่วนว่านางจะจัดการทุกอย่าง

อย่างไร จะมีใครร่วมในกระบวนการที่ย่ิงใหญ่น้ีบ้าง แล้วเบื้องหลังของ 

คนเหล่านัน้ทีค่อยออกมาก่อกวนมอีะไรแฝงอยู่หรอืไม่ ต้องตามไปอ่านกัน 

ในเล่มแล้วค่ะ ทีส่�าคญัทีส่ดุเลยคือความรกัของไป่หลีจ่งิหงกับโม่อเีหรนินัน้ 

ในเล่มนีจ้ะเรยีกได้ว่า 'สุกงอม' หรอืยัง พลิกกระดาษหน้าต่อไปแล้วผจญภัย

พร้อมทัง้ตดิตามความรกัแสนหวานของทัง้คู่ไปด้วยกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"จงิหง ท่านเป็นอะไรไป" แม้ว่ากอดไว้จะไม่เป็นอะไร แต่กอดกะทันหัน 

ก็ท�าให้นางตกใจอยู่เลก็น้อย

"ข้าไม่สามารถปกป้องเจ้าให้ดี" ไป่หลี่จิงหงหลับตาลงพลางเอ่ย

ขณะเผชิญหน้าไป่หลี่จิ้งจยา เขาไม่สามารถปกป้องโม่อีเหรินได้  

ไม่สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ ท�าได้เพียงต่อสูไ้ปกับนาง...เร่ืองน้ีถือว่า 

สอบตกโดยสิน้เชิง

"ข้าไม่จ�าเป็นต้องให้ท่านปกป้องข้าเสยีหน่อย ท่านไม่ต้องต�าหนิตนเอง"  

นางไม่เคยเป็นสตรเีปราะบางท่ีต้องให้ผูอ่ื้นปกป้อง

ท่านตาสอนความสามารถให้นาง มิใช่เพ่ือให้นางเรียนเป็นแล้ว 

กลบัวางท้ิงไว้ให้ข้ึนสนิม!

"เรื่องน้ีร้ายแรงย่ิง" ไป่หลี่จิงหงน�า้เสียงเย็นชา หากแต่อากัปกิริยา 

ทีโ่อบกอดคนกลบัมไิด้ผ่อนคลายลงแม้แต่น้อย

"ร้ายแรงมากเลยหรอื" โม่อเีหรนิกะพรบิตาเป็นความหมายว่าไม่เข้าใจ

"ไม่อาจปกป้องเจ้าให้ดีได้ก็ไม่อาจแต่งงานกับเจ้าได้"



 โม่อีเหริน ประมขุหวง มชีือ่เสยีงเล่ืองลอืในดนิแดนเทพยุทธ์ 

  และดินแดนแรกนภา มีความสามารถจนเป็น 

  ท่ียอมรบัของคนส่วนใหญ่ ทัง้ยังสามารถหลอมยา 

  ทีม่ตีวัยาหายากได้ รกัใคร่และปกป้องไป่หลีจ่งิหง 

  ด้วยหัวใจ

 ไป่หลี่จิงหง ประมขุหอน้อยหอลงทณัฑ์ พูดน้อยกับสหายทกุคน  

  พร้อมติดตามและตามใจโม่อีเหรินเสมอไม่ว่า 

  เรือ่งใด ไม่เคยมองสตรใีดนอกจากนาง คอยอยู่ 

  เคียงข้างโม่อเีหรนิไม่ยอมห่างไกล

 เฟ่ิงเชียนหมิง ประมุขเผ่าตระกูลเฟิ่งของดินแดนแรกนภา  

  เห็นแก่ประโยชน์ของตระกูลมากกว่าประโยชน์ 

  ส่วนตน ชืน่ชมในความสามารถของโม่อเีหรินมาก

 เฟ่ิงไหวเฟย หงเอ้อร์ ผู้สืบทอดหน่วยองครักษ์แดงสองของ 

  ตระกูลเฟ่ิงดนิแดนแรกนภา ท�าหน้าทีอ่ารกัขาและ 

  ปฏิบติัตามค�าสัง่ของประมขุหวงประมขุเฟ่ิงของ 

  ตระกูลเฟ่ิงอย่างเคร่งครดั

 เฟ่ิงเชียนอิ่น ผู ้อาวุโสรองตระกูลเฟ่ิงของดินแดนแรกนภา  

  เชื่อมั่นในตัวโม่อีเหริน ทั้งยังเปิดใจเคารพและ 

  เชือ่ฟังนางอย่างมาก
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คนทัง้หกแผดเสยีงดงัเกินไปแล้ว ท�าเอาเขีย้วเงนิทีก่�าลงัง่วงงนุอยู่ใน 

อ้อมแขนของโม่อีเหรนิตกใจจนสะดุ้งขนพองข้ึนมา

"วู้! วู้!" มันส่งเสียงร้องอย่างโกรธเกรี้ยวสองที

แผดเสียงอะไร! จะท�ำให้อีเหรินตกใจเอำ!

น่าเสยีดายทีเ่ขีย้วเงนิลมืไปว่าพอย่อขนาดตวัลง เสยีงร้องก็เลก็ลง 

ตามไปด้วยแล้ว นีเ่หมอืนกับเป็นเสียงร้องของลูกสนัุขกม็ปิาน ไม่มพีลงัขูข่วญั

แม้แต่กระผกีเดียว

ทว่ายามน้ีเหล่าประมขุเผ่าและผูอ้าวุโสใหญ่เองก็ไม่มเีวลาจะมาถือสา

หาความกับเรือ่งนี้

ประเดีย๋วก่อน ประเดีย๋วก่อนเถอะ ให้พวกเขาหายวิงเวียนสกันิดก่อน 

ค่อยมาตรกึตรองในสภาพปกติ

ถูกโจมตสีารพัดรปูแบบในเวลาสัน้ๆ เพียงหน่ึงวัน...ไม่ถูก ในเวลา

99
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เพียงครึ่งวัน มิใช่ส่งผลกระทบต่อชีวิตก็สั่นสะเทือนไปทั้งตระกูล ต่อให้ 

พวกเขาหัวใจแขง็แรงก็ยังรบัไม่ไหวอยู่เลก็น้อยจรงิๆ

"ประมขุหวง...หลอมด้วยตนเอง?" ยังคงเป็นผูอ้าวุโสรองท่ีได้สติกลบัมา

ก่อนผูใ้ด เน่ืองจากเขาอยากรูค้�าตอบมากเหลอืเกิน

"อมื" ผลคอืโม่อเีหรนิพยักหน้าอกีครัง้ สหีน้าราบเรยีบราวกับว่านัน่มไิด้ 

มอีะไรใหญ่โตแม้แต่น้อย มใิช่เรือ่งท่ีน่าตกตะลงึอนัใด

นี่ท�าให้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่มีความสุขุม...เป็นกระต่ายตื่นตูม

ความสามารถทีต่่อให้เขาไท่ซานถล่มลงตรงหน้าสหีน้าก็ยังไม่เปลีย่น 

ของพวกเขาน้ันถูกเดก็สาวนางหนึง่เอาชนะได้แล้ว...ผูใ้หญ่อายมุากท้ังหลาย

หวัใจกระตุกเลก็ๆ รูส้กึว่าตนเองขายหน้าจนไม่อยากพบใครเลยทเีดียว!

มีเพียงผู้อาวุโสรองที่ถึงกับค่อยๆ มีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้า 

ที่เคร่งขรึมพันปีไม่เคยเปลี่ยนแปลง

"ดีเหลือเกิน..." วิชำหลอมโอสถของตระกูลเฟิ่งมีผู้สืบทอดในที่สุด

หากกล่าวถึงหนามต�าใจสองชิ้นใหญ่ของหมอโอสถตระกูลเฟ่ิง...

หยาดน�า้ตาเทพยุทธ์คือชิน้แรก ยาลกูกลอนประสานพลังก็คอืชิน้ท่ีสอง

อยากหลอมยาสองชนิดน้ีมใิช่แค่มปัีญหาเรือ่งเชือ้ไฟ แต่ยังมปัีญหา 

เรือ่งพลงัยุทธ์ ทีส่�าคัญท่ีสดุคือยังมปัีญหาเรือ่งสมนุไพรอกีด้วย!

หญ้าโลหติหงส์ ตระกูลเฟ่ิงสามารถหาได้ แม้ว่าจ�านวนจะไม่มาก

หากแต่ตวัยาหลกัของยาลกูกลอนประสานพลงัมเีพียงอาณาจกัรสัตว์

ทีม่อียู่!

มิหน�าซ�้าถ้ามิใช่ราชาของอาณาจักรสัตว์ คนอ่ืนหรือสัตว์อ่ืนก็ล้วน 

เอามาไม่ได้โดยสิน้เชงิ!

หลังจากเผ่ามนุษย์บนดินแดนแรกนภาเริ่มพิพาทกัน ก็ได้ยินว่า
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อาณาจกัรสตัว์เปล่ียนตวัราชา ท้ังอาณาจกัรสัตว์ยงักลายเป็นลกึลบัจนแทบ 

จะท�าให้มนุษย์เข้าไม่ถึง

ภายใต้สถานการณ์พรรค์นี้ ประมุขหวงสามารถเอาตัวยาหลัก 

มาหลอมเป็นยาลูกกลอนประสานพลังได้อย่างไร!

เวลานีพ้วกประมขุเผ่ากับผูอ้าวุโสใหญ่ก็ได้สติกลบัมา ท้ังยังอารมณ์ 

สงบลงแล้วเช่นกัน

"ประมุขหวงกับอาณาจักรสัตว์...มีมิตรภาพต่อกัน?"

เฟ่ิงเชยีนหมงินึกถงึสองข่าวทีส่�าคญัย่ิงได้ในทีสุ่ด...เป็นข่าวทีเ่วลานัน้

มไิด้สบืค้นอย่างละเอยีด

ข่าวแรกคือขณะท่ีประมุขหวงหายตัวไป ดินแดนแรกนภาเคยมี 

งานชมุนมุเจด็กลุม่อ�านาจใหญ่ขึน้หนหนึง่ ยามน้ันตัวแทนอาณาจกัรสตัว์

ส�าแดงพลงัข่มมนุษย์จนระงับการประกาศศึกซึง่หน้าของตระกูลไป่หลีแ่ละ

ตระกูลเฟ่ิงลงได้

ข่าวทีส่องคอืก่อนหน้างานชมุนมุใหญ่เจด็ดารา ดินแดนตอนกลาง 

เคยเกิดความเคลือ่นไหวแปลกๆ อยู่คราวหน่ึง เวลานัน้กลุม่อ�านาจใหญ่

ต่างๆ ล้วนนกึว่ามสีมบตัปิรากฏบนโลก ผลคอืนัน่เป็นเพียงสตัว์วิเศษตวัหนึง่ 

ก�าลงัฝึกบ�าเพ็ญ ขณะน้ันประมขุหวงเองก็อยู่ด้วย จากน้ันก็ถูกไป่หลีจ่งิหง 

แห่งภาคผีูฝึ้กตนชงิตัวคนไป

บดัน้ีนกึถึงข้ึนมา แม้ตวัแทนอาณาจกัรสตัว์ตนน้ันจะมไิด้พูดอะไรมาก 

มไิด้เอนเอยีงช่วยเหลอืตระกูลใดตระกูลหนึง่ แต่อนัท่ีจรงิเรือ่งนีก้ลบัท�าให้

ตระกลูเฟ่ิงได้รบัเกราะก�าบงัเป็นเวลาสองปีกว่า ท�าให้ชือ่เสยีงเห้ียมหาญ 

ของเฟ่ิงเชยีนโม่ตาหลานสามคนแพร่สะพัดไปท่ัวท้ังตระกูลไป่หล่ี

ส่วนสัตว์วิเศษที่มิได้มีพันธสัญญากับมนุษย์ ย่ิงเป็นสัตว์วิเศษที่ม ี
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สายเลอืดบรสิทุธ์ิเท่าไรก็ย่ิงไม่มทีางอยู่ร่วมกับมนุษย์แต่โดยด ีนับประสาอะไร

กับเป็นพาหนะให้มนษุย์

ทว่าประมุขหวงของพวกเขากลับ...

สายตาของพวกเขามองไปยังหมาป่าบางตวัทีก่�าลงันอนหลบัตาพริม้

สัตว์วิเศษมิเพียงยินดีเป็นพาหนะให้ประมุขหวง ยังถึงขนาดติด

ประมุขหวงแจ!

"อืม...ไม่นับว่ามีมิตรภาพ..." โม่อีเหรินมีสีหน้ายุ่งยากใจ

ข้ำกับไป๋อิ๋นมีมิตรภำพต่อกัน?

เช่นนัน้เป็น...มติรภำพจำกกำรสมคบคดิ หรอืจะเป็นมติรภำพจำก

เรือ่งย่ำงไก่กันเล่ำ

"ประมขุหวงเอาหญ้าวญิญาณสตัว์มาได้หรอืไม่ขอรับ" เฟ่ิงเชยีนอิน่

ไม่สนใจเรือ่งมติรภาพ สนใจเพียงสมนุไพร

โม่อเีหรนิมองผูอ้าวุโสรองที ่'ทัง้สายตาทัง้หวัใจมแีต่โอสถ' ถึงเพยีงนีแ้ล้ว

ก็พลนัพลกิมอื ย่ืนกล่องหยกวิเศษใบหน่ึงให้เขา

ครัน้เฟ่ิงเชียนอิน่เปิดออกดูก็มีสหีน้ายินด ี"เป็นหญ้าวิญญาณสตัว์จรงิๆ!"

ประมุขเผ่าเองก็เขยิบมาเหลือบมองปราดหนึ่งเช่นกัน

"ข้าจะไปหลอมโอสถประเด๋ียวน้ี!" เฟ่ิงเชียนอิ่นหมุนตัวพุ่งไปถึง 

ปากประตู แล้วหันหน้ากลับมาอีกครั้ง "ประมุขหวง ขอเพียงมีบัญชา  

ข้าเฟ่ิงเชยีนอิน่จะทุ่มเทปฏิบติัด้วยก�าลงัทัง้หมด!"

จากนั้นเขาก็พุ่งตัวกลับไปห้องยาของตนเอง

โม่อีเหรินอึ้งงัน "..."

นี่นับว่ำล่อลวงเอำควำมจงรักภักดีของหมอโอสถอันดับหน่ึงของ 

ตระกูลเฟิ่งมำได้โดยสมบูรณ์แล้ว?
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ในใจโม่อีเหรินรู้สึกหนักอึ้งไปเล็กน้อย

หากภเูขาน�า้แขง็บางลกูรูว่้านางเผลอล่อลวงผูอ้ืน่เข้า...คงจะไม่ค่อย

พอใจนกั นางเหง่ือตกทันใด

"มยีาลกูกลอนประสานพลังแล้ว เป็นเรือ่งด"ี เฟิ่งเชยีนหมงิเหน็ท่าทาง

ล�าบากใจของประมขุหวงก็มไิด้ซกัไซ้ต่อ เปลีย่นไปคิดว่าควรจะใช้ยาลกูกลอน

ประสานพลงัอย่างไรดี

"แม้จะเป็นเรือ่งดี แต่อาศัยแค่ยาลกูกลอนประสานพลังนัน้เอาชนะ

ตระกูลไป่หลีไ่ม่ได้" โม่อเีหรนิรูว่้าพวกเขาจะต้องคิดเย่ียงน้ีแน่นอน

"เพราะเหตุใดขอรับ"

"ใช้ยาลกูกลอนประสานพลงัช่วยให้คนในตระกูลท่ีติดอยู่ในข้ันจติเทพ

ช่วงปลายมาหลายปีเล่ือนข้ึนถึงข้ันผ่านเคราะห์ภายในเวลาอนัสัน้ท่ีสดุ เช่นนี้ 

ตระกูลเฟ่ิงก็จะมกี�าลงัรบข้ันผ่านเคราะห์เพ่ิมขึน้อกีมาก ต่อให้จ�านวนคน 

ไม่เพียงพอก็ยังสามารถใช้พลังยุทธ์มาเตมิเต็มช่องว่างท่ีห่างกับตระกูลไป่หลี ่

ได้ การเอาชนะในศกึนีก็้จะมไิด้ยากเย็นปานน้ันแล้ว ประมขุเผ่าคดิเย่ียงน้ี 

ถูกต้องหรอืไม่"

"ขอรับ" เฟิ่งเชียนหมิงพยักหน้า

"เช่นนัน้ประมขุเผ่าเคยค�านวณอย่างละเอียดหรอืไม่ว่าตระกูลไป่หลี่ 

มคีนมากมายก่ายกอง ท้ังยังมสัีตว์พันธสญัญาอกีตัง้มาก ต่อให้ตระกูลเฟ่ิง 

มคีนพันคนเลือ่นข้ึนข้ันผ่านเคราะห์ได้ แต่จะช่วยเหลอืสถานการณ์ศึกทัง้หมด 

ได้สกัเท่าไร"

วิชาฝึกบ�าเพ็ญประจ�าตระกูลของห้าตระกูลใหญ่ล้วนเป็นการฝึกจติ

แม้ผูม้พีรสวรรค์เป็นเลิศจะเล่ือนข้ันได้เรว็กว่า แต่หากกล่าวโดยทัว่ไป 

ความเร็วในการเลื่อนข้ันของผู้ฝึกจิตน้ันแตกต่างกันไม่มาก ใช้เวลาฝึก 
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ห้าร้อยปีก็มคีนถึงแปดในสบิสามารถเลือ่นถึงขัน้จติเทพได้

ขั้นจิตเทพแบ่งเป็นช่วงต้น กลาง และปลาย แม้ว่าพอเลื่อนถึง 

ขั้นจิตเทพแล้วจะมิได้เลื่อนขั้นเร็วเท่าเดิมอีก แต่ขอเพียงฝึกบ�าเพ็ญไป 

ตามล�าดบั อย่างไรก็เลือ่นถึงช่วงปลายได้ก่อนตายอย่างแน่นอน

ต�าแหน่งประมุขเฟ่ิงขาดการสืบทอด ตระกูลเฟ่ิงไม่มีใครหลอม 

ยาลูกกลอนประสานพลังได้ ส่วนท่ีเก็บสะสมไว้ก่อนหน้าน้ันได้ใช้หมดไป 

นานแล้ว โม่อเีหรนิประเมนิไว้อย่างต�า่ๆ ว่ายาลกูกลอนประสานพลงัน่าจะ 

ไมม่ปีรากฏมาอย่างน้อยเกินพันปีแล้ว หรอือาจจะหลายพันเสยีด้วยซ�า้ไป

และหลายปีทีผ่่านมานีจ้�านวนผูฝึ้กจติท่ีค้างเติง่อยู่ท่ีขัน้จติเทพช่วงปลาย

ย่อมจะเป็นอนัดบัหน่ึงจากในขัน้ต่างๆ

ดวลกันตัวต่อตวั ขัน้จติเทพช่วงปลายไม่สามารถสูข้ั้นผ่านเคราะห์ได้

แต่ถ้าสูกั้นสองต่อหน่ึงหรอืพ่วงสตัว์พันธสญัญามาเสรมิทพัด้วยเล่า  

ขัน้ผ่านเคราะห์ก็ยังคงรงัแต่จะเป็นฝ่ายถูกอัดเละสถานเดียวกระมัง

หากค�านวณแค่เรือ่งจ�านวนคน ตระกลูไป่หลีม่คีนมากกว่าตระกูลเฟิ่ง 

อย่างน้อยก็เท่าตัว

เมือ่รวมกับสตัว์พันธสัญญา อกีท้ังตระกูลเสวียนหมงิท่ีมจี�านวนคนมาก

ดจุเดียวกัน...

โม่อเีหรนิไม่คดิว่าการมีผู้ฝึกจติข้ันผ่านเคราะห์เพ่ิมมาพันคนจะสามารถ

พลกิสถานการณ์ได้จรงิๆ

เฟ่ิงเชียนหมิงเองก็คิดได้แล้ว สีหน้าที่เดิมทีเปล่งประกายขึ้นมา 

จึงห่อเหี่ยวลงอีกครั้ง

"เป็นข้าคิดตื้นเกินไปแล้ว"

ทว่านอกเหนอืจากน้ี เฟ่ิงเชยีนหมงิก็คดิวิธีอืน่ทีจ่ะปกป้องตระกลูเฟ่ิง 
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เอาไว้ได้ไม่ออกแล้ว

สี่ฝ่ายรบกัน การเป็นพันธมิตรกับภาคีผู้ฝึกตนอันที่จริงได้ช่วยลด 

ความกดดนัของตระกูลเฟ่ิงลงไปเกินครึง่แล้ว

เน่ืองจากต�าแหน่งทางภูมิศาสตร์ ภาคีผู้ฝึกตนจึงต้องปะทะกับ

ตระกูลไป่หลี่และตระกูลเสวียนหมิงโดยตรง

แม้ว่าก�าลังรบหลักของตระกูลไป่หลี่จะน�ามาลงกับการบุกเข้าต ี

ตระกูลเฟิ่ง แต่เผชญิหน้ากับภาคผีูฝึ้กตนท่ีมชีายแดนติดกัน ถึงตระกูลไป่หลี่ 

จะไม่บกุโจมต ีก็ยังจ�าต้องแบ่งก�าลงัมารกัษาเมอืง

ทว่าตั้งแต่เริ่มรบกันมาถึงปัจจุบัน แม้ภาคีผู้ฝึกตนจะมิได้ดูเป็นต่อ

อย่างชดัเจน แต่การรบัมอืกับสองตระกูลกลบัรกุรบัได้อย่างออกรสออกชาติ 

วาดลวดลายได้อย่างช�านิช�านาญ

ครัน้ย้อนมาดตูระกูลเฟ่ิง กลับเสียเมอืงชายแดนทีเ่ชือ่มต่อกับดนิแดน

ตอนกลางไปแล้ว

"สิง่ท่ีประมขุเผ่าคดิหาได้ผดิไม่ ยาลกูกลอนประสานพลงัยังต้องใช้

ตามที่สมควร เพียงแต่การยกระดับอย่างรวดเร็วน้ันมิได้มีส่วนช่วย 

ต่อสถานการณ์ศกึมากเท่าไรเท่าน้ันเอง" กล่าวถึงตรงนี ้ โม่อเีหรนิก็เอ่ยถาม 

อย่างตดิจะสงสัย "พอผูฝึ้กจติเลือ่นข้ึนถึงขัน้จติเทพช่วงปลายแล้ว จะกิน 

ยาลกูกลอนประสานพลงัเมือ่ไร"

"ขอเพียงเลือ่นขึน้ถึงขัน้จติเทพช่วงปลายและท�าสภาวะให้คงทีเ่รยีบร้อย

แล้ว ก็สามารถกินได้ทันที" ผูอ้าวุโสใหญ่ตอบ

ปิดด่านกักตัวฝึกบ�าเพ็ญในขณะทีกิ่น สามารถเล่ือนข้ันในรวดเดียว 

ปราศจากผลข้างเคียงใดๆ

"เช่นน้ันการกนิยาลกูกลอนประสานพลงัเพ่ือเลือ่นข้ันทนัทีทีส่ภาวะ
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พลงัยุทธ์คงทีกั่บการหยุดท่ีข้ันจติเทพช่วงปลายแล้วฝึกบ�าเพ็ญอย่างต่อเน่ือง

จนกว่าร่างกายจะไม่อาจเพ่ิมพูนพลังได้อีก แล้วค่อยกินยาลูกกลอน 

ประสานพลงัลงไปเพ่ือเลือ่นข้ัน พลงัแก่นแท้ของสองอย่างนีม้คีวามแตกต่างกัน

หรอืไม่"

ประมขุเผ่ากับผูอ้าวโุสใหญ่คดิด้วยความลงัเลอยู่ชัว่ครู่ถึงได้พยักหน้า

"...มีขอรับ"

"เช่นน้ัน...ยาลูกกลอนประสานพลังก็อาจจะควรใช้โดยพิจารณา 

ตามสถานการณ์"

"ความหมายของประมขุหวงคอื..." ผู้อาวุโสใหญ่พลนัเข้าใจเจตนาที ่

นางถามเช่นน้ีแล้ว

โม่อเีหรนิเรยีบเรยีงความคิดในสมองเลก็น้อยแล้วถึงค่อยๆ เอ่ยอธิบาย

"แม้ข้าจะมใิช่ผูฝึ้กจติ แต่เนือ้แท้ของการฝึกน่าจะไม่ได้แตกต่างกัน

เน่ืองจากเคลด็วิชาไม่เหมอืนกัน ค�าว่าเลือ่นขัน้หมายถึงพลงัทีส่ะสมอยู่ในกาย

เพ่ิมมากขึน้เรือ่ยๆ จนกระทัง่ไม่อาจรองรบัได้อกี เพ่ือทีจ่ะรองรบัพลงัได้มากขึน้ 

จงึต้องผ่านการหล่อหลอมและการกระหน�า่เคาะต ีทะลวงขีดจ�ากัดของตนเอง 

แล้วขยายระดับการรองรบัต่อพลงัของร่างกาย

ส�าหรบัผูฝึ้กบ�าเพ็ญ แต่ละขัน้ของการฝึกบ�าเพ็ญล้วนมจีดุวิกฤตอยู่

จุดหนึ่ง เมื่อพลังยุทธ์ของผู้ฝึกบ�าเพ็ญบรรลุถึงจุดน้ันก็ค่อยเพ่ิมระดับ 

การฝึกบ�าเพ็ญทะลวงจดุวิกฤต จากน้ันก็จะได้เลือ่นข้ัน

ขณะหลอมยาลกูกลอนประสานพลงั ข้าค้นพบว่าไอวิเศษท่ีแฝงอยู่ใน 

ยาลูกกลอนอย่างเต็มเปี่ยมเพียงพอจะท�าให้ร่างดวงจิตเป็นรูปเป็นร่างได้  

ขอเพียงร่างดวงจิตสามารถปรากฏตัวด้วยร่างท่ีจับต้องได้ พร้อมท้ัง

เคลือ่นไหวต่อสูไ้ด้เอง ผูฝึ้กจติก็นับว่าก้าวเข้าสูข่ัน้ผ่านเคราะห์แล้ว
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ต่อมาข้าเคยได้ประสบคู่ต่อสู ้ที่เป็นผู ้ฝึกจิตหลายคน ล้วนอยู ่

ขั้นผ่านเคราะห์เหมือนกันท้ังสิ้น แต่พลังแก่นแท้กลับแตกต่างกันมาก  

ซ�้าร่างดวงจิตก็แข็งแกร่งและอ่อนแอต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน

ทว่าพลงัยุทธ์ของผูฝึ้กจติก่อนหน้าข้ันจติเทพนัน้หาได้มอีะไรท่ีพิเศษไม่ 

เช่นนัน้...บางทียาลกูกลอนประสานพลงัอาจจะเป็นกุญแจส�าคญั"

ประมขุเผ่ากบัคนอืน่ๆ ท่ีน่ังอยู่ในทีน่ีไ้ด้ยินแล้วก็ต่างเริม่ครุ่นคดิข้ึนมา

พร้อมกันโดยมไิด้นดัหมาย

"ความแตกต่างของผู้ฝึกบ�าเพ็ญที่ฝึกบ�าเพ็ญอย่างต่อเนื่องจนได ้

เลื่อนขั้นกับผู้ฝึกบ�าเพ็ญท่ีเลื่อนขั้นโดยอาศัยยาลูกกลอนอย่างต่อเนื่อง"  

ฉูเ่ซวียนอัง๋พลนัเอ่ยปาก

"ระดับพลังยุทธ์มิได้แสดงถึงพลังแก่นแท้ มีเพียงคุมพลังไว้ในมือ

ตนเองได้ถึงจะนับเป็นพลังแก่นแท้" ฉู่เซวียนฉีก็กล่าวเช่นกัน

นี่มิใช่แค่ส�าหรับผู้ฝึกจิต แต่กับผู้ฝึกบ�าเพ็ญทั้งหมดด้วยเช่นกัน

ต่อให้เป็นผู้ฝึกจิตในระดับขั้นเดียวกัน พลังก็ยังมีที่แตกต่างกัน 

จนเปี่ยมล้นและไม่เปี่ยมล้น

เมือ่ต่อสูกั้นเป็นเวลานาน ระดับความอดัแน่นของพลงัจะเป็นปัจจยั

ตดัสนิแพ้ชนะ

"ข้าเข้าใจแล้ว" หัวคิว้ของประมขุเผ่าคลายออกแล้ว และเขามคีวามคดิ

อยากหวัเราะเป็นครัง้แรกในชวิีต

พวกเขา...เหล่า 'คนแก่' ที่ฝึกบ�าเพ็ญมาเป็นพันๆ ปีถึงกับลืม 

ความตัง้ใจเดมิในตอนเริม่ฝึกบ�าเพ็ญไปสิน้แล้ว เป็นประมขุเผ่ามานานเกินไป 

มเีรือ่งให้ดแูลมากเกินไปจรงิๆ สมองถึงได้ชกัจะสบัสนมนึงงแล้ว

"ไม่ว่ามีหรอืไม่มศัีตร ูหรอืเป็นเวลาท�าศึกอยู่หรอืไม่ การฝึกบ�าเพ็ญ 
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ล้วนเป็นสิง่ท่ีไม่เปลีย่นแปลง ศกึสงครามเป็นเรือ่งชัว่ครูช่ัว่ยาม การฝึกบ�าเพ็ญ

กลบัเป็นเรือ่งท้ังชวิีต" ผูอ้าวุโสใหญ่เข้าใจแล้วเช่นกัน

พวกเขาสนใจแต่ผลแพ้ชนะจนมองข้ามเรื่องการฝึกบ�าเพ็ญไป

และสภาพแวดล้อมท่ีราบรื่นตลอดมาก็ท�าให้พวกเขามองข้าม 

ความยากล�าบากที่พึงต้องเผชิญในการฝึกบ�าเพ็ญไปเช่นกัน

การฝึกบ�าเพ็ญเป็นการฝืนต่อธรรมชาติ

เมือ่ถึงยามสดุวิสยัจรงิๆ จะใช้วิธีฝืนบงัคบัยกระดับพลงัยุทธ์โดยไม่คิด

เสยีดายว่าจะส่งผลร้ายต่อร่างกายก็ย่อมได้

แต่หากยังไม่ถึงเวลาท่ีคาบเก่ียวกับความเป็นความตาย การฝึกบ�าเพ็ญ

ยังคงต้องเป็นไปตามขัน้ตอน มอิาจใจเรว็ด่วนได้

"ข้าคดิว่าถ้าจะยกระดบัพลังยุทธ์ในยามน้ี สู้ยกระดบัความสามารถ 

ในการสูร้บจรงิจะดเีสียกว่า ยามต่อกรกับศตัรก็ูจะได้มโีอกาสชนะเพ่ิมขึน้ด้วย" 

โม่อเีหรนิแนะน�า

"ขอรับประมุขหวง" ประมุขเผ่ารับบัญชาด้วยสีหน้ามุ่งมั่น

"..." นีก็่คอืความพิเศษของการมฐีานะสงูกระมงั พอนางเอ่ยปาก ไม่ว่า 

จะมีอายุแก่กว่านางมากหรือพลังยุทธ์สูงกว่านางมากหรือไม่ก็ล้วนต้อง 

เชือ่ฟังค�าสัง่ท้ังสิน้

โม่อีเหรินที่ไม่เคยเป็นประมุขอะไรและไม่เคยคิดจะสั่งการให้ผู้ใด 

ท�าตามรู้สึกเพียงว่าความรู้สึกนี้ชวนอึดอัดอยู่เล็กน้อย...

ช่ำงเถอะ มองข้ำมมันไปแล้วกัน

ท่ำนตำกล่ำวว่ำฐำนะ หำกสลัดทิ้งไม่ได้ก็ต้องท�ำตัวให้คุ้นชิน

ข้ำต้องพยำยำมท�ำควำมคุ้นชินกับกำร...บัญชำผู้อื่น

ท�ำอย่ำงไรได้เล่ำ
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"จริงสิ" นางเกือบจะลืมแล้วว่ายังถามเร่ืองเฟ่ิงเชียนเม่ยไม่จบ  

"ท่านตาเชียนลั่ง เฟิ่งเชียนเม่ยคบค้ากับคนชุดด�า คนชุดด�ามิได้ต้องการ 

ให้นางจ่ายค่าตอบแทนใดๆ เลยหรอื"

สิง่ท่ีเรยีกว่า 'การค้า' คือการท่ีต่างฝ่ายต่างล้วนได้ประโยชน์กระมัง

ความต้องการของคนชดุด�าต้องไม่ใช่แค่ให้เฟ่ิงเชยีนเม่ยวางยาพิษ

คนในตระกูล จากน้ันก็ช่วยนางควบคมุตระกลูเฟ่ิงไว้โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์

ส่วนตนกระมงั

"ต้องการแน่นอน นั่นก็คือ...ท่าน"

ขณะได้ยินค�าพูดนี ้ เฟ่ิงเชยีนลัง่แทบอยากจะลงมอืบบีคอเฟ่ิงเชยีนเม่ย 

ให้ตายไปให้รูแ้ล้วรูร้อด

มิรู ้หรือไรว่าโม่อีเหรินเป็นแก้วตาดวงใจของพวกเขา ยังบังอาจ 

คิดวางแผนส่งเดช ช่างไม่รู้ ท่ีเป็นที่ตาย ถึงขนาดไม่ว่าจะท�าให้นางตาย 

อย่างทกุข์ทรมานเพียงไรก็ยังไม่นบัว่าสาสมเลยทีเดยีว!

"ยังคงเพื่อแดนสมบัติแรกนภากระมัง"

"น่าจะใช่" เฟิ่งเชียนลั่งพยักหน้า

"ข้าทราบแล้ว" โม่อีเหรินอุ้มเขี้ยวเงินลุกขึ้นยืน

ฉู่เซวียนอั๋ง ฉู่เซวียนฉี และเฟิ่งไหวเฟยลุกขึ้นตามทันที

"พ่ีเล็ก ท่านช่วยน�าสิ่งนี้ไปมอบให้ผู้อาวุโสเชียนอิ่นแทนข้าด้วย"  

โม่อีเหรินหยิบขวดหยกที่มีฝาปิดใบหนึ่งออกมายื่นให้ฉู่เซวียนฉี

ฉู่เซวียนฉีรับขวดหยกมาก็รู ้ในทันทีว่าคืออะไร "น�้าค้ันจาก 

หญ้าโลหิตหงส์"

"ถูกต้อง" โม่อเีหรนิย้ิมตาหยี "บอกผูอ้าวุโสเชยีนอิน่ว่าขอให้พยายาม

หลอมยาแก้พิษให้ได้แล้วกันเจ้าค่ะ"
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"ได้" ฉูเ่ซวียนฉลีบูศรีษะน้องสาว ก่อนจะไปส่งยาด้วยท่าทางแน่วแน่

ขอเพียงผูอ้ำวโุสรองสำมำรถหลอมยำแก้พิษได้ โม่อเีหรินก็จะไม่ต้อง

ล�ำบำกหลอมมนัไม่หยดุไม่หย่อน เพรำะฉะนัน้...ผูอ้ำวุโสรองจะต้องหลอม 

ออกมำให้ได้!

"..." โม่อเีหรนิงงงนั แค่ไปส่งน�ำ้คัน้จำกสมนุไพรต้องท�ำท่ำทำงขึงขงั 

เพียงน้ี?

ฉูเ่ซวียนอัง๋เองกเ็ดนิมาท�าอากัปกิรยิาเดียวกับท่ีฉูเ่ซวียนฉีท�าเมือ่ครูน่ี้ 

ยกมอืขึน้ลบูศรีษะน้องสาว ก่อนเอ่ยถามด้วยสีหน้าเป็นห่วงเป็นใย "จะพักผ่อน

สกัหน่อยหรอืไม่"

"ข้าไม่เหนือ่ย ข้า..." โม่อเีหรนิเพ่ิงจะพูดถึงตรงน้ี องครักษ์เกราะแดง 

ผูห้น่ึงก็ตะลตีะลานเข้ามา

"ประมุขหวง ประมุขเผ่า ผู ้อาวุโสใหญ่ เมื่อครู ่น้ีได้รับข่าวจาก 

เจ้าเมอืงหนานอว่ี แจ้งว่า...ตระกูลไป๋ประกาศว่าพวกเขาเข้าเป็นพันธมติรกับ

ตระกูลไป่หลีแ่ละตระกูลเสวียนหมงิแล้วขอรบั"

"อะไรนะ!" คนทั้งหมดหน้าเปลี่ยนสี

สีก่ลุม่อ�านาจกร�าศกึกัน ตระกูลไป๋กับตระกูลหลงรกัษาจดุยืนเป็นกลาง

เสมอมา คดิไม่ถึงว่าบดันีต้ระกูลไป๋กลบัเอนไปเข้ากับฝ่ายตระกูลไป่หลีแ่ล้ว

หากกล่าวโดยดูจากต�าแหน่งที่ตั้งเขตแดน พ้ืนที่ครึ่งหน่ึงทาง 

ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนแรกนภาได้ร่วมมือกันแล้ว

จากแต่เดิมที่สองต่อสองคู่คี่สูสีกัน บัดน้ีได้กลายเป็นสามต่อสอง 

ตระกูลไป่หลี่ครองความได้เปรียบอย่างเบ็ดเสร็จ

"ตระกูลหลงเล่า" เฟิ่งเชียนหมิงถามทันควัน

"ยังไม่มีข่าวขอรับ" องครักษ์ส่ายศีรษะเอ่ย
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เฟิ่งเชียนหมิงพยักหน้า ก่อนจะบอกให้เขาออกไปได้

"ประมุขหวง เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ข้าเห็นควร 

ที่ทั้งดินแดนทางใต้จะเตรียมตัวให้พร้อม ให้คนในตระกูลท้ังหมด 

เพ่ิมการฝึกให้เข้มข้นขึน้ แล้วส่งหน่วยองครกัษ์เกราะแดงออกไปสองหน่วย  

ให้ผู้อาวุโสเชียนฉีเป็นผู้น�าทัพไปหนุนช่วยเมืองชายแดนท่ีเชื่อมต่อกับ 

ดนิแดนทางตะวันตก นอกจากนี.้..ยังต้องติดต่อกับภาคผู้ีฝึกตนอกีด้วย"

"ได้" โม่อเีหรนิพยักหน้า "ท่านกับพวกผูอ้าวุโสไปจดัการแต่ละเรือ่งให้

เรยีบร้อยก่อน ข้าจะติดต่อกับภาคีผูฝึ้กตนเอง"

"ขอรบัประมุขหวง" เฟ่ิงเชยีนหมงิและพวกผูอ้าวุโสลกุข้ึนเดนิจากไปใน

ทนัที

การจัดแจงคนและการจัดสรรยารวมถึงอาหารและข้าวของต่างๆ 

พวกเขาจ�าเป็นต้องตรวจสอบและค�านวณกันใหม่ เวลากระชั้นชิดยิ่ง

บัดนี้จึงเหลือเพียงฉู่เซวียนอั๋ง เฟิ่งไหวเฟย และเฟิ่งเชียนลั่ง

โม่อเีหรนิวางเขีย้วเงินไว้บนบ่า หยิบยันต์สือ่สารออกมา ก่อนจะใช้

ก้อนหินวิเศษเรยีงเป็นค่ายกลไว้รอบตัว

พวกฉู่เซวียนอั๋งต่างถอยหลังไปหนึ่งก้าวใหญ่

นีเ่ป็นลกูเล่นเลก็ๆ ท่ีโม่อเีหรนิค้นคว้าออกมาในยามว่างขณะอยู่ใน

ความเว้ิงว้าง ขอแค่มีไอวิเศษเพียงพอ ผู้มียันต์สื่อสารในมือก็สามารถ

สนทนากันได้

ค่ายกลท�างาน ยันต์ส่ือสารสว่างข้ึนในทันที ก่อนจะลอยอยู่เบือ้งหน้า 

โม่อเีหรนิ

เสยีงพูดทุม้ต�า่ติดจะเยียบเย็นเสยีงหน่ึงดงัออกมาจากในยันต์สือ่สาร

แทบจะพร้อมกัน
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"อีเหริน?"

"อื้อ ข้าเอง จิงหง"

เสยีงพูดน่ารักนุม่น่ิมอนัคุ้นเคยท�าให้ภูเขาน�า้แข็งบางลูกใจอ่อนยวบ 

ทว่าถัดจากน้ัน...

"มีคนท�าให้เจ้าล�าบากใจเข้าแล้ว?"

ไม่ต้องอยู่ต่อหน้า โม่อเีหรนิก็เดาได้ว่ายามน้ีไป่หลีจ่งิหงจะต้องก�าลงั

ขมวดค้ิวอยู่เป็นแน่...แม้ว่าผูอ่ื้นอาจจะมองไม่ออกก็ตามที

หากมิได้ถูกท�าให้ล�าบากใจรวมถึงต้องจัดการธุระอะไร โม่อีเหริน

คงจะไม่เพิ่งติดต่อเขาหลังจากผ่านมาตั้งหลายวันแน่นอน...

อันที่จริงก็แค่วันที่สี่เท่านั้นเอง!

"อื้ม จิงหง ข้าถูกรังแกเข้าแล้ว" โม่อีเหรินพูดด้วยความคับข้องใจ

อิริยาบถโบกพัดด้วยท่าทางว่างๆ สบายๆ อยู่ทางด้านข้างของ 

เฟิ่งเชียนลั่งหยุดชะงักในทันใด

ค�าฟ้องน้ีจะ 'หลอกลวง' เกินไปแล้วหรอืไม่ มคีน...รังแกนางได้จริงๆ 

ด้วยหรอืไร

"ใคร!" 

หากแต่ชดัเจนย่ิงว่าภเูขาน�า้แข็งบางลกูเชือ่ไปแล้ว ซ�า้ยังมโีทสะแล้ว 

ด้วย เน่ืองจากเสยีงพูดของเขาฟังดูเยียบเย็นอย่างมอิาจหาใดเทียม

"เฟิ่งเชียนเม่ย"

"ดีนัก"

นี่เป็นสองค�าอันเย็นชา แต่ดันฟังดูมีไอสังหารแฝงอยู่อย่างมาก

เฟิ่งไหวเฟยคิดในใจ ฟ้องกันเยี่ยงนี้ก็ได้หรือ

หวัหน้าหน่วยองครกัษ์เกราะแดงทีใ่นชวิีตมเีพียงการฝึกบ�าเพ็ญและ
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การพิทักษ์ศาลตระกูลรวมถึงการรอคอยประมุขหวงปรากฏกายพลัน 

ได้เปิดหูเปิดตาแล้ว

ฉูเ่ซวียนอัง๋รวมถึงฉูเ่ซวียนฉท่ีีเพ่ิงกลบัจากส่งน�า้คัน้สมนุไพรมาได้ยิน

ค�าพูดน้ีเข้าพอดี

เฟิ่งเชียนลั่งเองก็อึ้งงัน

หากเฟ่ิงเชยีนเม่ยยังมชีวิีตไปปรากฏตวัเบือ้งหน้าไป่หลีจ่งิหงคงจะต้อง 

ถูกสบัเป็นสบิแปดท่อนอย่างแน่นอน

"ยังมีอีกหรือไม่"

"...คนอื่นๆ นั้นช่างเถอะ ไม่ส�าคัญ"

"อย่าปล่อยให้ตนเองล�าบาก"

"อื้อ"

"พวกเขายอมรับเจ้าแล้วหรือยัง"

"อื้อ ข้าได้เจอนกที่น่าสนุกและประหลาดหายากยิ่งด้วยล่ะ..." 

จากน้ันโม่อีเหรินก็เล่าเรื่องต้ังแต่โดยสารค่ายกลส่งตัวไปถึง 

เมอืงหนานอว่ี แล้วกลบัมายังถ่ินตระกูล ไล่มากระทัง่ถึงวันนีอ้ย่างคร่าวๆ 

รอบหน่ึง

เฟิ่งเชียนลั่งและเฟิ่งไหวเฟยต่างพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ

แม้อินทรีคืนถ่ินจะนับว่าเป็นสัตว์จ�าพวกนกและประหลาดหายาก

มากจรงิๆ ท่ัวทัง้ดินแดนแรกนภามเีพียงตระกูลเฟ่ิงทีม่ ี มหิน�าซ�า้ยังมเีพียง

จ�านวนเท่าน้ี ไม่มเีพ่ิมเติมแล้ว แต่ไม่น่าจะนบัว่า 'น่าสนุก' กระมงั

"อยู่ทีน่ั่นมคีวามสขุใช่หรอืไม่" ไป่หลีจ่งิหงฟังจบอย่างเงยีบๆ จากน้ัน 

ถึงเอ่ยถาม

น�้าเสียงที่เยียบเย็นถึงกับฟังออกถึงแววอ่อนโยน
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ก็ได้ ถือว่ำฝืนใจนับได้ว่ำเขำยังพอใช้ได้...พ่ีน้องสกุลฉู่ต่างคดิในใจ

"อืม..." โม่อีเหรินพลันลังเลเล็กน้อย จากนั้นก็หันหลังให้บุรุษส่ีคน 

ทีฟั่งอยู่ แล้วพูดเสยีงค่อยว่า "ข้าคิดถึงท่าน...กับท่านตามาก"

เฟิ่งเชียนลั่งได้แต่หัวเราะในใจ พรืด...คนหนุ่มสำวนี่หนอ...หึๆๆ

"..." ประมขุหอน้อยแห่งหอลงทณัฑ์ภาคผีูฝึ้กตน หรอืก็คอืคูห่มัน้ของ

ประมขุหวง ประมขุหวงชมชอบเขามาก เฟ่ิงไหวเฟยตดัสนิใจก�าหนดท่าที 

ทีจ่ะปฏิบตัต่ิออกีฝ่ายในวันข้างหน้าไว้อย่างสงัเขปโดยพิจารณาจากท่าทีของ

ประมขุหวง

ส่วนพี่น้องสกุลฉู่ "..."

ใครที่คิดจะแย่งน้องสำวไปล้วนเป็นตัวสำรเลวทั้งสิ้น!

บรุษุท่ีล่อลวงน้องสำวคนเลก็ของข้ำไปผูน้ีน่้ำชงัมำกอย่ำงทีค่ดิไว้จรงิๆ 

ไม่ต้องไปมคีวำมรูส้กึดีๆ ให้คนผูน้ั้น!

"...เช่นนั้นก็กลับมาที่นี่"

บุรุษสี่คนที่ฟังอยู่อึ้งงัน

ภูเขาน�า้แข็งลกูน้ีถึงกับหมายจะล่อลวงประมขุหวงและน้องสาวของ

พวกเขาไปต่อหน้าต่อตา มหิน�าซ�า้ยังท�าเหมอืนเป็นเรือ่งทีถู่กต้องเสยีปานน้ี 

อกี...จ�าเป็นต้องเรยีกเขาออกมา 'คุย' ตามล�าพังสกัหน่อยจริงๆ

"อกีสองสามวันถึงจะไปได้" โม่อีเหรนิค�านวณเลก็น้อยก่อนเอ่ยตอบ 

อกีฝ่าย

"มีงาน?"

"ท่านตาบอกให้ข้าอ่านสิ่งที่อยู่ในคลังเก็บต�าราให้ครบทั้งหมด"

ถึงจะมไิด้ตามกลบัมาด้วย แต่ท่านตาได้มอบหมายการบ้านไว้ก่อนแล้ว

แม้ว่าท่านตาอาจไม่ได้ต้องการให้นางอ่านจนหมดจริงๆ เพียงแต่ 
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พูดแนะน�าเฉยๆ ทว่าท่านตาเอ่ยปากแล้ว นางก็ต้องพยายามท�าให้ได้

เฟิ่งเชียนลั่งและเฟิ่งไหวเฟยต่างคิดในใจ 

เฟิ่งเชียนโม่ ท่ำนท�ำได้ดีมำก!

เช่นนี้ประมุขหวงก็จะไม่ถูกคนหลอกเอำตัวไปอย่ำงปุบปับแล้ว!

"..." พ่ีน้องสกุลฉู่เหงื่อตก แม้ว่าพวกเขา...จะเคยอ่านบันทึกใน 

คลงัเก็บต�ารา แต่ก็มไิด้อ่านครบท้ังหมด เช่นน้ันจะใช้โอกาสน้ีอ่านให้ครบ 

ดหีรอืไม่

"...อย่าหักโหม" นี่เป็นความห่วงใยที่คล้ายกับภูเขาน�้าแข็ง มิม ี

น�้าค�าหวานหูใดๆ มีเพียงถ้อยค�าแข็งทื่อ

ทว่าโม่อีเหรินก็มีความสามารถเข้าใจได้เองดียิ่ง

"อือ้ ข้าจะไม่หกัโหม" โม่อเีหรนิย้ิมหวาน จากนัน้ก็เอ่ยถาม "จงิหง  

เรือ่งตระกูลไป๋ ท่านรูห้รอืยัง"

"รู้แล้ว"

"เช่นนั้นภาคีผู้ฝึกตน..."

"กล้าบุกมา ก็โต้กลับไป"

"..." สมเป็นชำยชำตรีโดยแท้

"ทว่า...นายน้อยของตระกูลไป๋อยู่กับข้า"

"หา?!" นำยน้อยตระกูลไป๋?!

ในห้วงสมองโม่อีเหรินปรากฏภาพใบหน้าสองสามภาพขึ้นในทันที 

ล้วนแต่เคยเห็นที่งานชุมนุมใหญ่เจ็ดดารา

ส่วนคนทัง้สีท่ีฟั่งอยู่ก็ต่างท�าหน้าเคร่งข้ึนมาทันควนั ต้ังใจฟังข่าวต่อ

"ประมุขตระกูลไป๋ถูกสังหาร ไป๋อิ๋งเจ๋อคุ้มครองสี่พ่ีน้องตระกูลไป๋ 

หนีออกมา" ไป่หลีจ่งิหงเล่าสัน้ๆ
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อนัทีจ่รงิตลอดทางหนมีาได้ไม่ง่ายเลย ไป๋อิง๋เจ๋อกับสีพ่ี่น้องตระกูลไป๋ 

ต่างได้รบับาดเจ็บ โดยเฉพาะไป๋อิง๋เจ๋อน้ันบาดเจบ็สาหัส สามารถรกัษา 

ชวิีตรอดไว้ได้ก็ต้องขอบคุณท่ีหลงิเส่าอีส่งคนไปช่วยไว้ได้ทันเวลา

ทว่าแม้จะเป็นเช่นนี้ ไป๋อิ๋งเจ๋อก็เหมือนตายไปคร่ึงหนึ่งแล้ว... 

เนื่องด้วยเขาถูกพิษ

เดมิทหีากว่ากันด้วยเขตแดน ดนิแดนทางตะวันตกกับดนิแดนทางใต้

เช่ือมต่อกัน ไป๋อิ๋งเจ๋อจะพาสี่พ่ีน้องตระกูลไป๋หลบหนีไปยังตระกูลเฟิ่ง 

ทีด่นิแดนทางใต้เป็นทางเลอืกท่ีมคีวามเสีย่งค่อนข้างต�า่

เนือ่งจากระหว่างดินแดนทางตะวันตกกับภาคีผูฝึ้กตนแห่งดนิแดน

ตอนกลางมตีระกูลไป่หลีแ่ห่งดนิแดนตอนกลางก้ันขวางอยู่ การจะผ่านไปให้ได้

ไม่เพียงต้องสูส้ดุชวิีต ยังต้องมโีชคมากพออกีด้วย

หากแต่ตลอดเส้นทางจากดินแดนทางตะวันตกสู่ดินแดนทางใต้  

ไม่เพียงมีการตรวจสอบอย่างกวดขัน ขอเพียงเจ้าหน้าที่รักษาเมือง 

ไม่ว่าเมอืงเลก็เมอืงใหญ่ค้นพบพวกไป๋อิง๋เจ๋อก็ยังจะตามสงัหารอย่างแน่นอน

มหิน�าซ�า้คนตระกูลไป๋ทกุคนทีรู่จ้กัไป๋อิง๋เจ๋อและนายน้อยตระกูลไป๋ 

มองเห็นพวกเขาแล้วไม่เพียงไม่ย้ังมอื กลบัย่ิงลงมอืถึงข้ันหมายให้ตาย

พวกไป๋อิ๋งเจ๋อเดิมทีไม่รู ้สาเหตุ ต่อมาถึงได้รู ้ว่าเป็นเพราะ... 

ประมุขตระกูลคนใหม่ปล่อยข่าวออกมาปรักปร�าว่าพวกเขาลอบสังหาร

ประมุขตระกูล และหมายจะขึ้นเป็นประมุขตระกูลแทน

โดยเฉพาะนายน้อยตระกูลไป๋ยังสงัหารผูเ้ป็นบดิาด้วยตนเองอกีด้วย!

นีเ่ป็นเรือ่งผดิต่อศีลธรรม ไร้หวัจติหัวใจ สมควรตายเป็นหม่ืนคร้ัง!

ด้วยเหตนุีท้ั้งดินแดนทางตะวันตกจงึล้วนประกาศจบัพวกเขาแล้ว

ไป๋อิง๋เจ๋อจ�าใจต้องเปล่ียนทิศทางมายังดนิแดนตอนกลาง ขณะเดียวกัน
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ก็ส่งข่าวมาขอความช่วยเหลอืจากหอวาณิช...เวลาน้ีไป๋อิง๋เจ๋อเพียงนึกดใีจ

ทีเ่ขากบัประมขุหอวาณิชมมีติรภาพต่อกันไม่เลว หอวาณิชจงึยินดใีห้การ

ช่วยเหลอื

ครั้นฝืนทนมาถึงภาคีผู้ฝึกตนได้แล้ว ไป๋อิ๋งเจ๋อถึงได้ล้มลง

เน้ือหาท่อนใหญ่ท่ีกล่าวมาน้ีมใิช่ไป่หลีจ่งิหงเป็นคน 'เล่า' แต่เป็นข่าว 

ทีเ่ขยีนมาบนยันต์ส่งข่าว

ไป่หลี่จิงหงไม่ชอบพูด จึงใช้การเขียนบรรยายเอา

ทว่าส�านวนการเขียนข้อความน้ีไม่เหมอืนกับน�า้เสยีงของไป่หลีจ่งิหง

เอาเสยีเลย

โม่อเีหรนิอ่านจบก็กล้ันย้ิม โยนยันต์ส่งข่าวให้พ่ีใหญ่เพ่ือให้พวกเขา 

ได้อ่านเน้ือหาด้วย

เรื่องอย่างการสังหารบิดาเพ่ือชิงต�าแหน่งอะไรนั้นช่างเหมือน 

ละครน�้าเน่าโดยแท้

"คนตระกูลไป๋เชื่อข่าวพรรค์นี้กันหมด?"

"มีภาพเป็นหลักฐานว่าไป๋หลัวจี๋ลงมือจริงๆ"

"เป็นเรื่องจริง?!"

"ประมุขตระกูลไป๋ผู้นั้นเป็นตัวปลอม"

โม่อีเหรินเข้าใจทันที นางเอ่ยถามต่อ "เช่นนั้นเป็นใครฆ่าประมุข

ตระกูลไป๋หรือ"

"คนชุดด�า"

โม่อีเหรินกับสี่คนที่ฟังอยู่ได้ยินแล้วก็มีอาการอึ้งงันขึ้นมาพร้อมกัน

โดยมิได้นัดหมาย

"เช่นนั้นตระกูลไป๋ในยามนี้อยู่ในการควบคุมของคนชุดด�าแล้ว?"
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ดังนั้นผู้ที่ออกประกำศก็คือคนชุดด�ำเช่นกัน?

"ใช่"

"นายน้อยตระกูลไป๋ไปทีภ่าคผีูฝึ้กตน...เพียงเพ่ือหลบภัยอย่างนัน้หรอื"

"ไป๋หลวัจีอ๋ยากยืมก�าลงัคนกองหนึง่ ลกัลอบเข้าดินแดนทางตะวนัตก 

ไปก่อกวนแผนการของคนชดุด�า" ค�าพูดท่ีไป่หลีจ่งิหงพูดมานี.้..มาจากค�าพูด

ของไป๋หลวัจี๋

"หน่วงเหน่ียวก�าลงัรบของตระกูลไป๋ไว้ทีด่นิแดนทางตะวนัตก กระจาย

ก�าลงัทหารของกลุ่มพันธมติรสามตระกูล ลดความกดดนัในการสูศ้กึของ 

ภาคผีูฝึ้กตนให้ต�า่ลง สองฝ่ายต่างได้ประโยชน์?" โม่อเีหรนิเดาต่อจากค�าพูดนัน้

"ถูกต้อง" เสียงพูดของไป่หลี่จิงหงมีแววขบขันระคนอยู่ร�าไร

อีเหรินของข้ำฉลำดยิ่ง

"พวกท่านตอบตกลงแล้ว?"

"ท่านลุงจั้นรับปากจะพิจารณา"

ให้ประมขุหอน้อยทัง้หกอย่างพวกไป่หลีจ่งิหงอจัฉรยิะเพียงไร บดันี้ 

ก็ยังเป็นเพียงประมุขหอ 'น้อย'

ผู ้มีอ�านาจตัดสินใจในภาคีผู ้ฝึกตนยังคงมิใช่พวกเขา พวกเขา 

แค่มีอ�านาจเสนอแนะอยู่เล็กน้อย

และเวลาท่ีไม่พอใจก็สามารถปฏิเสธภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

แล้วขอเปลี่ยนเป็นภารกิจอื่นแทนได้เท่านั้นเอง

แต่แน่นอนว่ายามที่ 'ผู้ใหญ่' ไม่อยู่บ้าน พวกเขาก็ได้แต่ตัดสินใจ

กันเอง

ส่วนสาเหตทุีจ่ัน้เทียนเหลยเก็บไปพิจารณาก็หาได้มอีะไรแปลกไม่

ถ่ินของตระกูลไป๋มีเพียงคนตระกูลไป๋ท่ีเข้าใจดีที่สุด ต่อให้มีการ
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เปลี่ยนแปลงอยูบ่้างเน่ืองจากเปลี่ยนตัวผู้มีอ�านาจตัดสินใจ แต่จะต้อง 

ยังมเีรือ่งอกีมากท่ีไม่อาจเปลีย่นแปลงได้อย่างแน่นอน

ฉะนั้นแผนการของไป๋หลัวจี๋จึงนับว่ามีความเป็นไปได้อยู่มาก

โม่อีเหรนิรูส้กึว่าโอกาสทีเ่หล่าประมขุหอของภาคีผูฝึ้กตนจะตอบตกลง

ในท้ายทีส่ดุนัน้สงูย่ิง จงึรบีกล่าวว่า "จงิหง ท่านจะไปดนิแดนทางตะวันตก 

ไมไ่ด้นะ!"

ผู้อื่นนางไม่สนใจ แต่คู่หมั้นของตนย่อมต้องเฝ้าไว้ให้ดี

"เพราะอะไร"

น�้าเสียงของภูเขาน�้าแข็ง...อ่อนโยนเสียเหลือเกิน สามคนที่ฟังอยู่ 

ตวัสัน่สะท้าน...ขนลกุไปท่ัวสรรพางค์กาย

มีเพียงเฟิ่งไหวเฟยที่ไม่เคยพบไป่หลี่จิงหงที่ยังคงไม่รู้เรื่องรู้ราว

ทว่าเท่าทีฟั่งด ูคูห่มัน้ผูน้ี้ของประมขุหวงเชือ่ฟังประมขุหวงและใส่ใจ

ประมขุหวงย่ิง

นับว่ำยังใช้ได้...

ในความเชือ่มัน่ของเฟ่ิงไหวเฟย ประมขุหวงของตนเป็นผูส้งูศกัดิท่ี์สดุ 

ของท่ีสดุ...ของท่ีสุด ได้รบัการปฏิบตัอิย่างให้คุณค่าและความส�าคญัเป็นเรือ่งที่

สมควรแล้ว

"จิงหง พวกเราท�างานที่เหน่ือยเปล่าไม่ได้" โม่อีเหรินกล่าวด้วย 

ท่าทางจรงิจงัย่ิง

"งานที่เหนื่อยเปล่า?"

"แม้แผนการของนายน้อยตระกูลไป๋จะเป็นประโยชน์ต่อทัง้สองฝ่าย 

ทว่าโดยพ้ืนฐาน พวกท่านได้ส่งคนไปช่วยแล้ว ข้าไม่รู้ว่าผูอ่ื้นมมีติรไมตรีกับ

ตระกูลไป๋อย่างไร จะยินดีช่วยเหลือหรอืไม่ แต่หากท่านต้องการไป ก็จะต้องให้
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นายน้อยตระกูลไป๋มอบสิง่ท่ีมค่ีาเท่ากันมาเป็นการตอบแทน

นี่คือการค้า พึงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้เท่ากับสิ่งที่ได้รับ

จงิหง ท่านต้องรบัปากข้า ข้าจ�าได้ว่าคณุหนตูระกูลไป๋ผูน้ัน้หมายปอง 

ในตวัท่าน ซ�า้ยังต้องการหาเรือ่งข้าอกีด้วย ดงันัน้ท่านห้ามอยู่ใกล้พวกเขา 

มากเกินไป ท่านจะต้องอยู่ห่างๆ จากคุณหนูตระกูลไป๋ผู้นั้นไว้ มิเช่นนั้น 

ข้าจะไม่พอใจ"

โม่อีเหรินพูดได้อย่างเถรตรง ซ�้ายังเน้นย�้าเป็นพิเศษ

เฟิ่งเชียนลั่งฟังแล้วก็มุมปากกระตุก

เฟ่ิงไหวเฟยพยักหน้า แสดงความเหน็ว่าประมขุหวงกล่าวได้ถูกต้อง

พ่ีน้องสกุลฉูย่ิ่งรูส้กึว่าสมควรย่ิง หากไป่หลีจ่งิหงกล้าเข้าใกล้สตรอีืน่ 

เกินไป พวกเขาจะบอกให้น้องสาวเตะคูห่มัน้ผูน้ี้ท้ิงไปเสยีเลย...อมื ตอนจบ 

เช่นนีก็้ไม่เลวเช่นกัน

ด้านไป่หลี่จิงหงฟังจบก็พูดเพียงค�าเดียว "ได้"

ตึงๆๆๆ

ยามนี้เองทางฝั่งยันต์สื่อสารดูเหมือนจะมีเสียงแปลกๆ

"ข้าจะไม่สนใจคนอืน่" เพ่ือท�าให้โม่อเีหรนิวางใจ ไป่หลีจ่งิหงยังคง

กล่าวเสรมิอกีประโยค

โม่อเีหรนิคลีย้ิ่มเบกิบานใจ "ข้ารูว่้าท่านไม่สนใจแน่ แต่ผูอ้ืน่จะมา 

เกาะตดิท่านน่ะส ิ เหตกุารณ์พรรค์นีน่้าสยองย่ิง ดงันัน้กับคนพรรค์น้ีจะต้อง 

รกัษาระยะห่างเอาไว้ และต้องตืน่ตวัไว้ตลอดเวลา ถึงจะสามารถรกัษาตัวรอด

ปลอดภัยได้

จิงหง ท่านต้องจ�าไว้ว่าในฐานะบุรุษที่มีคู่หมั้นแล้ว ไม่ว่าเวลาใด 

ก็ล้วนต้องป้องกันตนเองจากสตรี จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ..."
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เพ่ือสั่งสอนคู่หมั้นหนุ่มของตนเองให้ดี โม่อีเหรินจึงได้ยกบรรดา 

เรือ่งสตรท่ีีเป็นฝ่ายมาเกาะแกะบุรษุในโลกก่อนของนางมาอบรมอกีฝ่าย

บุรุษสี่คนที่ฟังอยู่มีสีหน้าแตกต่างกันไป

เฟ่ิงเชียนลั่ง...แม้ว่ำประมุขน้อยเกำะหุนจะเป็นภูเขำน�้ำแข็ง ทว่ำ

ภูเขำน�้ำแข็งมำเจอะกับประมุขหวงของข้ำก็ยังต้องละลำยแต่โดยดี

เฟิ่งไหวเฟย...ที่แท้สตรีก็น่ำกลัวถึงเพียงนี้ เว้นแต่ประมุขหวง

พ่ีน้องสกุลฉูส่บตากัน...พวกข้ำก็จ�ำเป็นต้องป้องกันตนเองจำกสตรี

ด้วยหรือไม่

พวกเขานึกถึงว่าตนเองต่างก็เคยมีผู ้ฝึกบ�าเพ็ญหญิงมาแสดง 

ความรู้สึกดีๆ ให้ ซ�้ายังมีบางคนใจกล้าเอาตัวมาแนบชิด...สองพ่ีน้อง 

ก็ต่างพยักหน้าให้กันทันที

ใช่ จ�ำเป็นอย่ำงมำก!

"ได้ ข้ารบัปากเจ้า และจ�าเอาไว้แล้ว" ภูเขาน�า้แขง็บางลกูตอบอย่าง 

จรงิจงัระมดัระวัง

ตึงๆๆๆ

ทางด้านยันต์สื่อสารดูเหมือนจะมีเสียงแปลกๆ สี่เสียงดังออกมา 

อกีแล้ว เป็นเสยีง...อะไรบางอย่างกระแทกกัน

"จิงหง ท่านดีโดยแท้" โม่อีเหรินยิ้มหวาน

คู่หมั้นหนุ่มว่านอนสอนง่าย คู่หมั้นสาวก็คลายกังวลลงได้มาก

"ดีต่อเจ้าคนเดียว" ไป่หลี่จิงหงถึงกับตอบมาอย่างจริงจัง

คนทั้งสี่ที่ฟังอยู่ต่างก็ท�าหน้าไม่ถูก

ทางด้านนั้นยังคงมีเสียงดัง 'ตึงๆๆๆ' สี่ที

หวำนจนเลี่ยน...
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พวกเขาท่ีอยู่ทางด้านน้ีฟังผดิไปแล้วหรอืไม่ ความรักหวานเย้ิมของ 

คูห่มัน้คูน่ีท้�าเอาผูฟั้งรูส้กึเหนยีวเหนอะหนะกับความหวานไปหมดแล้ว!

"ฮิๆ" โม่อีเหรินเบิกบานใจแล้ว

เสยีงหวัเราะของโม่อเีหรนิท�าให้สหีน้าของไป่หลีจ่งิหงย่ิงอ่อนลงอกี

"อีเหริน ไป่หลี่จิงหลันก็อยู่ที่นี่เช่นกัน"

"ไป่หลี่จิงหลัน?"

บุรุษที่เกิดในสำยที่สองของตระกูลไป่หลี่ผู้นั้น?

โม่อีเหรนิย้อนนกึถึงบรรดานายน้อยตระกูลไป่หลีท่ีเ่คยพบทีท่ะเลสาบ

จงโยว เวลาน้ันไป่หลีจ่งิหลนัคล้ายจะเป็นเพียงคนเดยีวทีไ่ม่ได้มส่ีวนร่วม 

ในการล้อมสงัหาร

"เขา..." โม่อีเหรนิเพ่ิงจะเอ่ยปากกพ็ลนันึกถึงเหตรุ้ายของตระกูลไป๋ 

ได้อย่างสายฟ้าแลบ ด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนมาถามในทันทีว่า "คงมิใช่ว่า

ตระกูลไป่หลีก็่เกิดเรือ่งอะไรข้ึนเช่นกัน เขาถึงได้หนีออกมากระมงั"

"ใช่"

"..." นี่มิใช่นางปากอัปมงคล แต่เป็นการคาดเดาอันสมเหตุสมผล

ทว่าตระกูลไป่หลี่...

"ตระกูลไป่หลี่จะเป็นเยี่ยงไร ไม่ต้องไปสนใจ ไป่หล่ีจิงหลันผู้เดียว 

ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ไม่ได้ พวกเรายังต้องสูใ้นเวลาทีค่วรสู ้ ปล้น 

ในเวลาที่ควรปล้น" ไป่หลี่จิงหงกล่าวขึ้น ประหนึ่งรู้ว่านางก�าลังลังเล 

เรือ่งอะไรอยู่

เขาถือก�าเนิดในตระกูลไป่หลี่แห่งเกาะหุน มิใช่ตระกูลไป่หลี่แห่ง 

ดินแดนแรกนภา

"พรืด..." วาจาท่อนท้ายน้ันท�าให้โม่อีเหรินหัวเราะออกมาอย่าง 
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กลั้นไม่อยู่ "จิงหง พวกเราจะเป็นโจรไม่ได้"

ภูเขำน�้ำแข็งอย่ำงท่ำนจะเสียภำพลักษณ์ไม่ได้

"แค่เจ้าพอใจก็พอแล้ว"

ทางด้านนั้นดูเหมือนจะมีเสียงดัง 'ตึงๆๆๆ' ดังมาอีกสี่ที

เฟ่ิงเชยีนลัง่ได้ยินแล้วก็มมุปากกระตกุ ประมขุน้อยเกำะหนุโปรดปรำน

ตำมใจคูห่มัน้สำวอย่ำงไร้ขดีจ�ำกัดเลยทเีดียว

เฟ่ิงไหวเฟยคดิว่าถึงจะดต่ีอประมขุหวงมำกเพียงไรก็ยังไม่นบัว่ำเกินไป

พ่ีน้องสกุลฉู่...วันน้ีจะฝืนใจไม่ชังน�้ำหน้ำไป่หล่ีจิงหงก็ได้ เห็นแก่ 

ทีอ่กีฝ่ำยโอนอ่อนผ่อนตำมและรกัใคร่ตำมใจน้องสำวของพวกข้ำปำนนี้

โม่อีเหรินฟังความหมายของไป่หลี่จิงหงออกแล้ว

ต่อให้หายไปสายหนึ่งก็มิได้ส่งผลกระทบต่อตระกูลไป่หลี่มากมาย

เสียเท่าไร จุดยืนเป็นปฏิปักษ์กัน ก็ยังต้องใช้พลังแก่นแท้เข้าสู้เช่นเดิม

และการทีพ่วกเขามไีป่หลีจิ่งหลนัเพ่ิมมาก็ไม่แน่ว่าจะมกี�าลงัรบเพ่ิมมา

หนึง่ส่วนจรงิๆ

แตกต่างจากไป่หลีจ่งิหง ไป่หลีจ่งิหลนัมคีวามผกูพันต่อตระกูลไป่หลี ่

ลกึซึง้ย่ิง ย่อมจะไม่อยากเห็นตระกูลไป่หลีป่ระสบเคราะห์ร้ายคร้ังใหญ่

พิจารณาจากสถานการณ์เย่ียงน้ีแล้ว ในด้านการต่อกรศัตรู  

ตระกูลเฟ่ิงจะต้องเพ่ิมก�าลังป้องกันต่อตระกูลไป่หลีแ่ละตระกูลไป๋ให้มากขึน้ 

โดยเฉพาะต่อตระกูลไป๋ เมือ่ใดทีบุ่กโจมตีก็อาจจะรุนแรงย่ิง เมือ่เป็นเช่นนี้

การบาดเจบ็ล้มตายจะต้องย่ิงหนักกว่าเดิม...

โม่อเีหรนิคดิเล็กน้อยก่อนถามอกีว่า "จงิหง เกีย่วกับตระกูลหลง ท่าน 

ได้รบัข่าวอะไรบ้างหรอืไม่"

"ตระกูลหลงก�าลังมีศึกภายใน"
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สี่คนที่ฟังอยู่ตะลึงไปอีกครั้ง

"เกิดอะไรขึ้น" 

ไฉนทางนี้วุ่นวาย ทางนั้นก็วุ่นวายด้วยเล่า

ทว่ามเีรือ่งเหตรุ้ายของตระกูลไป๋เป็นตวัอย่างอยู่ก่อน บดันีต้ระกูลหลง 

เกิดความวุ่นวายข้ึนมา โม่อีเหรนิจงึมไิด้ประหลาดใจเท่าไร

พอคดิถึงว่าสองตระกูลน้ีรกัษาท่าทีเป็นกลางมาโดยตลอด...หรอืว่า

จะมใีครทนไม่ไหวอกีแล้ว

โม่อีเหรนิเพ่ิงจะคาดเดา ท่ีข้างกายก็มยัีนต์ส่งข่าวแผ่นหนึง่สว่างขึน้มา

อกี นางหยิบขึน้มาดู

ตระกูลหลง จุดยืนแบ่งเป็นสามฝ่าย

เอนไปทางตระกูลไป่หลี่ เอนมาทางภาคีผู้ฝึกตน และมีที่ยืนกราน

รกัษาความเป็นกลาง

แต่ละฝ่ายแยกกันน�าโดยประมขุตระกูล นายน้อย และเหล่าผูอ้าวุโส

ดังน้ันจ�านวนคนในตระกูลท่ีสนับสนุนแต่ละฝ่ายจึงไม่ต่างกันนัก 

กลายเป็นว่าไม่มีใครฟังใครขึ้นมาในชั่วขณะ

หลังจากปรึกษาหารือกันสองสามหนแล้วยังคงหาข้อสรุปไม่ได้  

สามฝ่ายจึงต่างเริ่มดึงคนเข้าเป็นพวก สร้างความแตกแยก และกดข่ม 

ฝ่ายอื่น

ปัจจุบนัฝ่ายของประมขุตระกูลและฝ่ายของผูอ้าวโุสครองความเป็นต่อ

อยู่เล็กน้อย ด้วยเหตุน้ีหลงชิงเหย่ียจึงส่งข่าวขอความช่วยเหลือมาให้... 

หลงชงิเหยา

แม้จะไม่กลบัไปตระกลูหลง แต่จะดีจะชัว่หลงชงิเหยาก็แซ่หลง ทัง้ยัง 

พอจะมมีติรภาพส่วนตวักบัหลงชงิเหย่ียอยู่เช่นกัน ดงัน้ันหลงชงิเหยาจงึถูก
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ส่งตวัไปดนิแดนทางตะวันออกแล้ว

กลายเป็นเป้าหมายขอความช่วยเหลือของสองตระกูลติดต่อกัน 

ภาคีผู้ฝึกตนเองยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาเนื้อหอมปานนี้ตั้งแต่เมื่อไร

เคราะห์ยังดทีี ่ 'ประมขุหอน้อย' ของพวกเขามหีลายคน จงึยังมคีนว่าง 

ให้ใช้งาน

ทว่าหลงชิงเหยามุ่งหน้าไปดินแดนทางตะวันออกแล้วจะเข้าร่วม 

การพิพาทภายในของตระกูลหลงหรือไม่ก็ยังไม่แน่ แต่ไปถึงดินแดน 

ทางตะวันออกแล้วอย่างน้อยก็สามารถกุมสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง

ของตระกูลหลงไว้ได้อย่างแม่นย�ากว่า

ทางด้านภาคีผู้ฝึกตนเองก็จะสามารถรับมือเหตุการณ์ได้ทันเวลา

ด้วยจะอย่างไรฝั่งตะวันออกของต�าแหน่งท่ีตั้งภาคีผู้ฝึกตนก็คือ 

ดินแดนทางตะวันออกที่ตระกูลหลงอยู่

หากตระกูลหลงเอนเอียงเข้าหาตระกูลไป่หล่ีจริงๆ แล้วยกทัพ 

มาเล่นงานภาคีผู ้ฝึกตน เช่นนั้นการรับศึกสามด้านก็จะท�าให้ยุ่งยาก 

ย่ิงกว่าเดมิแล้ว

อ่านเน้ือหาในยันต์ส่งข่าวจบ โม่อีเหรินก็ให้พวกพ่ีใหญ่อ่านด้วย 

ตามเคย

"หลงชิงเหยา...จะไหวหรือ"

หากโม่อีเหรินจ�ามิผิด ประมุขหอน้อยแห่งหอหลอมประดิษฐ์... 

ใสซื่อบริสุทธิ์เหลือเกิน

ส่งคนเช่นนี้ไปสืบข่าว...ดูจะชวนให้คนเป็นกังวลอยู่เล็กน้อย

"มีอู๋หยา" ไป่หลี่จิงหงได้ยินก็รู้ทันทีว่านางก�าลังคิดอะไร

หลงชงิเหยามนิีสัยใจคอบรสุิทธ์ิ แต่ชงิอูห๋ยาทีเ่ป็นผูคุ้้มกันมไิด้มดีีแค่ 
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พลงัยุทธ์สงูส่งเท่าน้ัน อนัท่ีจรงิหากว่ากันด้วยความสามารถด้านต่างๆ ไม่ว่า 

บุน๋หรอืบู ๊ชงิอูห๋ยาอยากจะเป็นประมขุหอน้อยก็มคุีณสมบตัเิพียงพอ

เพียงแต่เขาไม่ปรารถนา ต้องการแค่ปกป้องคุม้ครองหลงชงิเหยาเท่านัน้

"จะอันตรายหรือไม่"

"สูไ้ม่ได้ ก็หนีได้" มฐีานะเป็นประมขุหอน้อยแห่งหอหลอมประดษิฐ์ 

เป็นไปได้หรอืทีใ่นตัวจะไม่มขีองส�าหรบัคุ้มครองชวิีต

อีกประการหนึง่ แม้บดันีส้ถานการณ์บนดินแดนแรกนภาจะสบัสน

วุ่นวาย แต่ต่อให้เป็นคนตระกูลไป่หลีก็่ยังไม่มทีางลงมอืสงัหารหลงชงิเหยา 

ง่ายๆ

เนื่องจากช่างหลอมที่มีพรสวรรค์สูงส่งล้วนเป็นท่ีต้องการของ 

ทุกกลุ่มอ�านาจ

หากไม่ถึงคราวสุดวิสัย พวกเขายินดีจะจับช่างหลอมมาช่วย 

หลอมประดิษฐ์มากกว่าจะสังหารช่างหลอมตรงๆ

"อ้อ..." โม่อเีหรนิคดิเลก็น้อยก่อนกล่าวกบัไป่หลีจ่งิหง "จงิหง ท่าน 

ช่วยส่งข่าวให้หลงชงิเหยาแทนข้าท ีบอกเขาว่าข้ามยีาลกูกลอนประสานพลงั"

"ยาลูกกลอนประสานพลัง?"

"แผนการเยี่ยมยอด!" ทางด้านนั้นพลันมีค�าชมโพล่งออกมา

โม่อีเหรินหลุดเสียงหัวเราะอย่างกลั้นไม่อยู่ "พรืด..." ว่ำแล้วเชียว

มิใช่มีเพียงฝั่งนางที่มีคนอื่นฟังอยู่ด้วย ทางไป่หลี่จิงหงก็มีเช่นกัน

เสียง 'ตึงๆๆๆ' นั่น...ฮ่ำๆๆ เป็นสี่คนนั้นจริงๆ กระมัง

คนที่โพล่งค�าชมออกมาทางด้านนั้นให้ความรู้เร่ือง 'ยาลูกกลอน

ประสานพลัง' แก่คนของตนทันที

แม้ภาคีผู้ฝึกตนจะไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาลูกกลอนประสานพลัง แต่ 
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ในฐานะหมอโอสถย่อมต้องเคยอตุสาหะท�าความเข้าใจยาในต�านานชนดิน้ี

ห้าตระกูลใหญ่ 'ปรารถนา' ต่อยาชนิดนี้มานานมากแล้ว

ไป่หลี่จิงหงฟังจบก็เข้าใจเจตนาของโม่อีเหรินในทันที

"ต้องการดึงคนเป็นพวกกระนั้นหรือ"

"ยามนี้ยาลูกกลอนประสานพลังมีอยู่ไม่มาก ทว่าสามารถขายให้

ตระกูลหลงไปจ�านวนหนึง่ก่อนได้ ส่วนวิธีจ�าหน่าย รอตระกูลหลงแน่ใจว่า 

จะเป็นพันธมติรกับพวกเราแล้วค่อยบอกให้พวกเขาตดิต่อกับประมขุเผ่า

ตระกูลเฟิ่ง ทว่าถ้าดึงเข้าเป็นพวกไม่ส�าเร็จก็ไม่เป็นไร ขอเพียงสามารถ 

ถ่วงเวลาพวกเขาไม่ให้เอนเอียงไปหาตระกูลไป่หล่ีได้สักพักก็ใช้ได้แล้ว"

"เจ้าคิดจะท�าอะไร"

"ข้าคิดจะ...ไปเล่นที่ถิ่นตระกูลไป่หลี่สักหน่อย"

คนทั้งหมดอึ้งงัน

อะไรนะ!
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ดินแดนแรกนภา ไฟสงครามปะทุขึ้นทุกหย่อมหญ้า

ความเป็นความตายมไิด้จ�ากัดเพียงในหมูผู่ฝึ้กบ�าเพ็ญ แต่ลามไปถึง 

คนธรรมดาทีม่ไิด้เป็นผูฝึ้กบ�าเพ็ญแล้ว

พลงัท�าลายล้างต่อชวิีตคนและทรพัย์ย่ิงมากกว่าทีเ่กิดจากสงคราม

ระหว่างมนุษย์ธรรมดาหลายขุม

ผู้ฝึกบ�าเพ็ญขั้นจิตเทพขึ้นไปดวลกันทีก็กินบริเวณไปนับร้อยลี้

โดยเฉพาะพรมแดนของแต่ละกลุ่มอ�านาจย่ิงแทบจะเต็มไปด้วย 

กลิน่คาวเลอืดท่ัวพ้ืนท่ี มีเมอืงมากมายท่ีกลายเป็นเมอืงท่ีปราศจากสิง่มชีวิีต

ภายในชัว่ข้ามคนื

มีความเสียหายทุกแห่งหน ซากศพกองทั่วพื้น

วันที่สามหลังจากตระกูลไป๋ประกาศเป็นพันธมิตรกับตระกูลไป่หล่ี

และตระกูลเสวยีนหมงิ ดนิแดนตอนกลางกับดนิแดนทางตะวันตกก็ระดมพล

100
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บกุเข้าตดีนิแดนทางใต้พร้อมกัน

ตระกูลเฟ่ิงรบัศกึสองด้าน คนในตระกูลทีม่หีน้าทีพิ่ทกัษ์เมอืงบาดเจบ็ 

ล้มตายไปเกือบครึง่ แต่ยังฝืนรกัษาเมอืงชายแดนเอาไว้ได้

มิได้ปล่อยให้ตระกูลไป๋กับตระกูลไป่หลี่ตีเมืองส�าเร็จ

เวลานั้นโม่อีเหรินกับพี่ชายทั้งสองได้เข้าไปในคลังเก็บต�าราแล้ว

กว่าพวกนางจะออกมา ตระกูลเฟ่ิงก็ถูกบุกโจมตไีปสามคร้ังด้วยกัน

คนในตระกูลท่ีอยู่ตามเมอืงต่างๆ ในเขตดนิแดนทางใต้และท่ีอยู่ใน

ถ่ินตระกูลได้แบ่งก�าลงัมุง่หน้าไปหนุนช่วยเมอืงชายแดน

สุดท้ายก็นับว่าหยุดย้ังการรุกรานของตระกูลไป๋และตระกูลไป่หลี ่

เอาไว้ได้เลก็น้อย

ไป่หลี่ฉางยวนสีหน้าเคร่งเครียด ลอบมีโทสะในใจ

เขาเรยีกเหล่าผูอ้าวุโสท่ีน�าทพัมากับตนมาหารือกันในค่ายบญัชาการ  

ในจ�านวนน้ันมคีนชดุด�ารวมอยู่ด้วยคนหน่ึง

"คิดไม่ถึงว่าหลังจากบุกยึดเมืองชายแดนของตระกูลเฟิ่งได ้  

การป้องกันของทางนั้นกลับยิ่งแน่นหนาขึ้นกว่าเก่า"

"มหิน�าซ�า้เฟ่ิงไหวฉก็ีมไิด้เป็นอะไรอกีด้วย" หน่ึงในผูอ้าวุโสรองพูดข้ึน

เดมิทนึีกว่าตระกูลเฟ่ิงคงจะได้เสยีนายน้อยไปคนหน่ึง คดิไม่ถึงว่า 

พิษจะถึงกับไม่ได้ผล

"ตรวจสอบได้หรอืยังว่าใครแก้พิษให้เฟ่ิงไหวฉ"ี ไป่หล่ีฉางยวนถาม

"ได้ยินว่าเฟ่ิงเชยีนหมงิส่งคนมาช่วยพิทักษ์เมอืง พร้อมกับน�ายาแก้พิษ

มาส่งด้วย"

ไป่หลีฉ่างยวนขบคิดเลก็น้อยก็ได้ข้อสรปุแล้ว "...ยาแก้น่าจะมาจาก

ประมขุหวงของตระกูลเฟ่ิง...โม่อเีหรนิกระมงั!"
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"มิผิด" คนชุดด�าพยักหน้า

ทุกคนต่างได้ยินว่านางเคยแก้พิษหยาดน�้าตาเทพยุทธ์ ปะทะกับ 

คนชุดด�าก็มิได้ตกเป็นรองแม้แต่น้อย

ประมุขหวงผู้นี้...มีฝีมือไม่เบำจริงๆ

ไม่อำจดูถูกนำงเนื่องจำกอำยุที่น้อยได้

"พิษไม่ได้ผล เช่นนัน้ยังมวิีธีอะไรทีส่ามารถตเีมอืงได้โดยไวอีกหรือไม่"  

ผูอ้าวุโสตระกูลไป่หลีถ่ามคนชดุด�า

"โหมบุกต่อไป" คนชุดด�ากล่าว

"ท�าเช่นน้ีจะเกิดการบาดเจ็บล้มตายมากเกินไป" ไป่หล่ีฉางยวน 

ไม่เห็นด้วย

"ตระกูลเฟ่ิงบาดเจบ็ล้มตายมากกว่าพวกเรามาก" คนชดุด�ากล่าวเนบิๆ 

"หลังถูกพิษ ต่อให้แก้พิษได้ทันเวลา ก็จ�าเป็นต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกาย  

ปลายยามจือ่วันน้ีข้าจะวางยาพิษอกีครัง้ พอถึงยามอิน๋ ให้พวกท่านบุกโจมตี

ทนัที"

"ได้ ข้าเข้าใจแล้ว" ไป่หลี่ฉางยวนพยักหน้า

มใิช่จะต้องพ่ึงพาพิษในมอืคนชดุด�าเสยีให้ได้ หากแต่ไป่หลีฉ่างยวน

อยากเอาชนะตระกูลเฟ่ิงให้ได้โดยท่ีบาดเจบ็ล้มตายน้อยทีส่ดุ จงึไม่อาจขาด

ก�าลงัช่วยเหลอืจากคนชดุด�าไปได้

"ดีมาก" คนชุดด�าพอใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไป

หลังวางยาพิษคราวน้ีเสร็จเขาต้องกลับไปก่อน เฟิ่งเชียนเม่ย 

ยังไม่ติดต่อมาเสียที เป็นไปได้มากว่าจะด�าเนินการล้มเหลวแล้ว

ไป่หลีฉ่างยวนหารอืเรือ่งการบกุโจมตกัีบเหล่าผูอ้าวุโสต่อเพ่ือร่างแผน

ตเีมอืงตอ่จากน้ี
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"หากยาพิษยังคงไม่ได้ผล ก็ตัดการหนุนช่วยของเมืองอื่นๆ ท่ีมีต่อ 

เมอืงหนานชงิก่อน จากน้ันก็ใช้รปูแบบหมนุเวียนกันหักตเีมอืงลงให้ได้"

"ขอรบัผูอ้าวโุสใหญ่" เหล่าผูอ้าวุโสตอบรบัพร้อมเพรียงกัน จากน้ันก็ 

หารอืเรือ่งรายละเอียดกันต่อ

คราวนี้ไป่หลี่ฉางยวนถึงได้ลงมือส่งข่าวกลับตระกูล

ตระกูลหลง...คล้ายว่าปรากฏข่าวเรื่องยาลูกกลอนประสานพลัง  

จ�าต้องตรวจสอบให้กระจ่างชดั

การประชุมเรื่องการศึกในแบบเดียวกันก็ปรากฏข้ึนในกระโจมทัพ

ของตระกูลเสวียนหมิงและตระกูลไป๋เช่นกัน

คนชดุด�าทีร่่วมตเีมอืงอยู่ทางพวกเขาได้ตดัสนิใจเสนอความช่วยเหลือ

อีกครั้งหน่ึงเช่นเดียวกัน สองตระกูลจึงย่ิงตัดสินใจจะโหมตีเมือง แต่ 

ขณะเดยีวกันพวกเขาเองกไ็ด้รบัข่าวเรือ่งยาลกูกลอนประสานพลงัทีป่รากฏ

ขึน้มา

ค�าสั่งโหมโจมตีถูกชะลอไว้ทันที

"ไม่ว่าเป็นความจรงิหรอืไม่ ก็จะต้องตรวจสอบให้ละเอยีดและแน่ชดั  

เรือ่งตเีมอืงให้ยืดเวลาไปก่อน"

ไม่อาจปล่อยให้คนของภาคีผู้ฝึกตนหรือตระกูลเฟ่ิงท�าให้พวกเขา

เสียเวลาในการตรวจสอบได้

เวลาสัน้ๆ เพียงหน่ึงเดอืน แทบทุกพ้ืนท่ีกลบัเต็มไปด้วยความสบัสน

อลหม่าน

เหตุการณ์นองเลือดและกลิ่นอายโหดร้ายทารุณปกคลุมไปทั่วทั้ง
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ดินแดนแรกนภา

ทว่าส่วนลกึในภูเขาหมิะท่ีดนิแดนทางเหนอืกลบัยังแทบไม่มร่ีองรอย

ผูค้นดงัเดมิ

ไม่กี่วันก่อนยังเคยมีคนนับพันเข้าเขามาแล้วก็จากไป

ไม่ก่ีวันต่อมาร่องรอยที่คนทั้งหมดที่เข้าเขาเคยท้ิงไว้กลับถูกหิมะ

กลบทับไว้โดยสมบูรณ์แล้ว

กลายเป็นปราศจากร่องรอยผู้คนโดยสิ้นเชิง

โลกอันปกคลุมด้วยหิมะขาวพร่างพราว งามสะอ้าน สงบ เยียบเย็น 

ราวกับเป็นดนิแดนท่ีอยู่เหนือโลก

ทว่า...

แม้ดินแดนนั้นจะอยู่เหนือโลก

หากหัวใจของคนในนี้กลับพะวงถึงเรื่องทางโลก

"อาเฉิน ท่านมองดูหิมะอีกแล้ว"

เฟิงเหย่ียนมองดูไปด้วย แต่มองไปมองมาก็เห็นแต่เกล็ดหมิะสีขาว

ตกลงมาจากบนท้องฟ้า

เหมือนๆ กันไปหมด

แรกมอง งดงามดี

มองต่อ ยังคงงดงามดี

มองดูต่อมา ขาวโพลน

มองดนูานขึน้อกี มองบนมองล่างมองซ้ายมองขวามองไปเร่ือยเป่ือย  

ล้วนมแีต่สขีาว

สีขาว สีขาว สีขาว...

นี่มีอะไรน่ามองนักหนา
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"อืม" หากแต่คนบางคนดันเพียงตอบรับในล�าคอเบาๆ

"..." เฟิงเหยี่ยนถลึงตา ก่อนจะท�าท่าทางห่อไหล่คอตก

ระดับการชมหิมะของอาเฉิน เขา-เข้า-ไม่-ถึง น่าเศร้าแท้

ทว่าทัศนียภาพของที่นี่...ท�าให้เขาได้เปิดหูเปิดตาจริงๆ

หิมะขาวเต็มท้องฟ้า โปรยปรายลงมาไม่ถึงหุบเขาแห่งนี้

ความหนาวเหนบ็เสยีดกระดกูมอิาจแช่แขง็พลงัชวิีตท้ังหุบเขาแห่งน้ีได้

นอกหุบเขาเตม็ไปด้วยหมิะขาวทุกหนแห่ง มซีากต้นไม้ก่ิงไม้แห้งเหีย่ว

เป็นหย่อมๆ ถูกหิมะปกคลมุอย่างต่อเนือ่ง ไม่เหน็สีเขียวใดๆ

ภายในหุบเขากลบัมดีอกไม้ใบหญ้าขึน้อยู่ทัว่ มีพลังชวิีตอยู่ทุกพ้ืนท่ี

จากขอบหุบเขาลากขึ้นไปด้านบนเป็นรูปครึ่งวงกลมดูคล้ายมี 

ครอบอากาศอยู่ชั้นหนึ่ง กั้นขวางหิมะขาวที่ตกตลอดทั้งปีไว้ด้านนอก

คาดว่าท้ังดินแดนแรกนภาคงไม่มใีครคิดถึงว่าส่วนลกึในภูเขาหิมะ

ซึง่มหิีมะตกหนกัตลอดปีและมผีนึกป้องกันคอยจ�ากัดพลงัจะมแีดนลบัเย่ียงนี้

อยู่แห่งหนึง่

ในหุบเขามีทะเลสาบเล็กๆ อันเกิดจากน�้าตก มีศาลาหินอัน 

มแีท่นวางพิณวางอยู่ มแีปลงสมนุไพรท่ีก้ันพ้ืนทีท่�าข้ึนมาเป็นพิเศษ และ 

ยังมกีระท่อมไผ่ท่ีสร้างข้ึนจากไผ่ด�าอันหายาก

ทั้งหุบเขาประหนึ่งเป็นโลกขนาดย่อม

มีบ้านคน มีดอกไม้ใบหญ้า มีสัตว์วิเศษอาศัยอยู่

คนและสตัว์วิเศษทีอ่ยูใ่นหุบเขาต่างคนต่างอยู่  ไม่รบกวนซึง่กันและกัน

บางครัง้บางคราวจะมสีตัว์วิเศษมดุเข้าไปกลางพุ่มไม้เพ่ือกินดอกไม้

ใบหญ้าในน้ัน จากน้ันก็มองดบูรุษุทีน่ัง่ดดีพิณด้วยท่าทางนิง่เฉยสบายๆ อยู่ 

ข้างแท่นวางพิณ



42 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 7

ยามทีเ่สยีงพิณบรรเลงไพเราะเสนาะโสต สตัว์วิเศษยังท�าท่ากลิง้เกลอืก

อยู่ในพุ่มไม้ ก่อนจะลกุขึน้นัง่ เด๋ียวล้มเด๋ียวลกุเหมอืนเป็นตุก๊ตาล้มลุก

ยามทีเ่สยีงพิณบรรเลงบบีเค้น สตัว์วิเศษจะรบีเดด็ดอกไม้ใบหญ้า  

ส่งเสียงร้องทักท้วงสองสามที จากน้ันก็รีบปิดหูว่ิงหนีไปซ่อนตัวจนไม่เห็น 

เงาสตัว์ใดๆ อกีครัง้

เมื่อไม่ก่ีวันก่อนน้ีเองเฟิงเหย่ียนกับเฟิ่งเชียนโม่ได้หลบหูตาของ 

ตระกูลเสวียนหมิงเข้ามากลางดินแดนทางเหนือ เฟิงเหย่ียนยังนึกว่า 

อาเฉนิต้องการมาระบายแค้นแทนอเีหรนิน้อย เตรยีมจะลอบเล่นงานคน 

ผลคอือาเฉนิตอบว่า... 'มาหาคน'

'หาคน?' ไฉนเขาถึงไม่รู้เลยว่าอาเฉินรู้จักใครที่อยู่ที่นี่ด้วย

เฟ่ิงเชยีนโม่กลบัมไิด้พูดมาก เพียงโยนกระเรยีนกระดาษสขีาวตวัหน่ึง 

ออกมาหลังจากมาถึงภูเขาหิมะ จากนั้นกระเรียนกระดาษก็เร่ิมออกบิน 

อย่างงุม่ง่าม

หลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงที่นี่

ครั้นเฟิงเหยี่ยนมองเห็นหุบเขาแห่งนี้ สิ่งที่สังเกตเห็นในแวบแรกคือ 

กระบียั่กษ์ท่ีเปล่งประกายสทีองแกมแดงเล่มหน่ึงซึง่ตัง้อยู่ใจกลางหบุเขา

สีนั้นทอประกายสุกปลั่ง

ทัง้ๆ ทีต่ัง้อยู่นิง่ๆ แต่กระบียั่กษ์สทีองแกมแดงกลบัคล้ายว่ามชีวิีต  

บนด้ามกระบีป่รากฏแสงสอ่ีอนๆ ออกมาเป็นระยะ

กลางพ้ืนหญ้าอนัเขยีวขจ ีบรเิวณรอบกระบียั่กษ์สทีองแกมแดงกลบัมี

หญ้าทีม่สีทีองแกมแดงคล้ายคลงึกันขึน้อยู่อย่างผดิปกติโดยมจุีดศูนย์กลาง

คอืจดุท่ีกระบีปั่กอยู่แล้วแผ่ขยายไปโดยรอบ

ขณะเฟิงเหย่ียนมองเห็น พ้ืนหญ้าสทีองแกมแดงก็ได้กินบริเวณเป็น
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รศัมสีามฉือ่แล้ว มองดจูากไกลๆ ก็ดปูระหน่ึงว่ากลางพ้ืนหญ้ามดีวงอาทิตย์ 

สทีองอยู่ดวงหน่ึง

ทัศนียภาพน่าอัศจรรย์พรรค์นี้ เขาเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก

"อาเฉิน สิ่งนั้น..."

"กระบีม่จิีตวิญญาณ ปราณมคีวามพิเศษ ทีน่ี่เดมิทีก็เป็นท่ีทีม่ไีอวิเศษ 

อยู่เป่ียมล้น การทีห่ญ้าวิเศษจะได้รบัอทิธิพลไปด้วยก็หาใช่เรือ่งแปลกไม่" 

เฟ่ิงเชยีนโม่กล่าวด้วยท่าทางเยือกเย็น

ความเยือกเย็นพรรค์นี้ท�าให้เฟิงเหยี่ยนทั้งรักทั้งชังโดยแท้

เฮ้อ...เมื่อไรหนอถึงจะได้เห็นอำเฉินมีสีหน้ำตื่นตกใจบ้ำง

ปุจฉำ...เหตใุดเฟิงเหย่ียนจงึอยำกเหน็สหีน้ำตืน่ตกใจของเฟ่ิงเชยีนโม่

วิสชันำ...เพรำะอำเฉนิเยือกเย็นและมคีวำมสำมำรถรอบด้ำนเกินไป

แล้วน่ะส!ิ ไม่เหมอืนมนษุย์แล้ว

"ไม่เหมือนมนุษย์?" เฟิ่งเชียนโม่เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

เฟิงเหย่ียนตัวสัน่เฮอืกขึน้มาทันที เมือ่ครูเ่ขาเผลอบ่นอบุอบิออกมา

เสยีแล้วหรอืน่ี!

"เอ่อ...ไม่เหมอืนมนษุย์ปกต"ิ เฟิงเหย่ียนพลิกลิน้ทันท ี "อาเฉนิอจัฉรยิะ

ออกปานน้ัน แน่นอนว่าย่อมไม่เหมอืนคนปกติ เป็นคนไม่ปกต"ิ

นี่เป็นค�าชม เขาตบอกรับรอง

เฟิ่งเชียนโม่ปรายตามองเขาปราดหนึ่งอย่างไม่ค่อยเชื่อนัก

"จริงๆ" โปรดมองแววตำข้ำ จริงใจไร้กำรหลอกลวงเสียเพียงนี้

คราวนี้เฟิ่งเชียนโม่ถึงได้หันหน้ากลับไปมองด้านนอกหุบเขาต่อ

เฟิงเหยี่ยนนึกว่าเขาก�าลังมองหิมะ แต่อันที่จริงมิใช่เช่นนั้น

สิ่งที่เขามองคือขอบฟ้าที่อยู่นอกความขาวโพลนของหิมะ
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ท้องฟ้าท่ีเดมิทคีวรเป็นสคีราม ระยะน้ีกลบัมเีค้าลางหมอกปกคลมุ

อยู่ร�าไร

มิหน�าซ�้าสีของหมอกก็ยังออกแดงอ่อนๆ อีกด้วย

เริม่ต้นจากทศิตะวันตกเฉียงใต้ แม้การเปล่ียนแปลงจะเลก็มาก แต่ 

มท่ีาทจีะแผ่ลามอย่างแน่นอน

เฟ่ิงเชียนโม่เพ่งมองดู บนใบหน้ามิได้ปรากฏสีหน้าต่างไปจากเดิม  

รมิโสตกลบัคล้ายได้ยินเสยีงเคร้งคร้างจากการทีด่าบกระบีป่ะทะกัน

เฟ่ิงเชียนโม่กับเฟิงเหย่ียนหันหลังกลับไปก็มองเห็นอย่างไม่เหนือ 

ความคาดหมายแม้แต่น้อยว่าท่ีรมิโต๊ะเตาหนิซึง่ตัง้อยู่มมุตะวันตกของหุบเขา

ยังคงมบีรุษุสองคนในชดุสอีอกประกายทองและสนีลินัง่อยู่

ผูท้ีน่ัง่ฝ่ังซ้ายของโต๊ะหินคอืบรุษุผูด้คูล้ายมอีายุราวย่ีสบิเจด็ย่ีสบิแปดปี 

รูปโฉมหล่อเหลางามสง่า แต่กลับมีบุคลิกเย็นชาแฝงด้วยประกายเข่นฆ่า  

ผมยาวสขีาวของเขาดูเหมอืนธรรมดามแิปลกประหลาด แต่กลบัมองข้ามไป 

ไม่ได้ ชดุตวัยาวสทีองแกมแดงย่ิงแสดงชดัถึงความโลดแล่นเจดิจรสัไม่ถูก

ผกูมดั

ผูท้ีน่ัง่ฝ่ังขวาของโต๊ะหินคอืบรุษุผูด้คูล้ายมอีายุราวสามสบิปี หน้าตา 

คมเข้ม เรอืนร่างสงูใหญ่องอาจผ่ึงผาย สีหน้าดนู่าเกรงขามแม้ไร้โทสะ สายตา 

ทีม่องคนเป่ียมด้วยพลงักดดัน มมีาดบบีคัน้ผูอ้ืน่ ชุดสนิีลปักลายสทีองอมด�า 

แสดงความสงูศกัด์ิและไม่สามญัออกมาในทกุอณู

บรุษุทัง้สองดคูล้ายว่าไม่ไหวตงิ กระแสปราณรอบกายของท้ังคู่กลบั 

ต่างกันโดยสิน้เชงิ

ฝ่ายหนึง่มกีล่ินอายท่ีผสานเข้ากลางธรรมชาติราวกับเป็นเมฆเคล่ือน

น�า้ไหล คล้ายว่ามเีสยีงกระบ่ีนบัไม่ถ้วน เจตจ�านงฆ่าฟันปลิวว่อน
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อกีฝ่ายมเีสยีงลมหนาวเหนบ็กระพือขึน้รอบกาย ก่อตัวเป็นไอสงัหาร 

ไร้รปู ก่อนจะอดัรวมกันเป็นไออหงัการกลุม่หนึง่ดนัตัวบดเบยีดไปข้างหน้า

เฟ่ิงเชียนโม่ดึงตัวเฟิงเหยี่ยนให้ถอยหลังสองก้าว

"อาเฉิน นี่พวกเขาคงมิใช่เริ่มกันอีกแล้ว..."

เฟิ่งเชียนโม่พยักหน้า "ประลองญาณวิเศษ"

"..." เฟิงเหยี่ยนหมดค�าพูด

เขากับอาเฉนิมาถึงทีน่ีไ่ด้ห้าวัน ยกเว้นวันแรกท่ีบรุษุผมขาวผูน้ัน้ยัง

อตุส่าห์ทกัทายอาเฉนิ...พยักหน้าทีหนึง่ก็นับเป็นการทักทายแล้ว

วันอืน่ๆ สองคนน้ันกลบัเอาแต่น่ังอยู่ตรงนัน้โดยแทบจะไม่ขยับตวั

เฟ่ิงเชยีนโม่มองเหน็ 'ความผิดปกต'ิ ของสองคนน้ีชดัตัง้แต่แวบแรก 

ทีเ่ข้าหบุเขามา

ด้วยเหตุน้ีจึงดึงตัวเฟิงเหย่ียนโฉบตัวหลบไปอยู่ตรงทะเลสาบ 

ทิศตะวันออก

เพ่ือจะได้ไม่รบกวนพวกเขา และก็เพ่ือจะไม่ถูกกวาดเข้าไปอยู่ระหว่าง 

พวกเขา กลายเป็นปลาในบ่อทีต้่องรบัเคราะห์

สิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่อาจเชื่อได้ เฟิ่งเชียนโม่จึงลองใช้ญาณวิเศษ 

ตรวจดู ก็ค้นพบว่าไอวิเศษในบริเวณโดยรอบพวกเขาสองคนเคลื่อนไหว 

อย่างร้อนรนสบัสน แต่ก็มรีะเบยีบบางอย่างอยู่ เฟ่ิงเชยีนโม่เก็บญาณวิเศษ 

กลบัมาทันที

ไม่ได้ใช้การ 'มอง' อีกต่อไป แต่ใช้การสัมผัสรับรู้แทน

สมัผสัรบัรูค้วามเคลือ่นไหวผดิปกติของไอวิเศษโดยรอบ สัมผัสรับรู้

การเปลีย่นแปลงของความทรงพลงัรอบตัวทัง้สองคน

การสัมผัสรับรู้นี้ด�าเนินติดต่อกันถึงห้าวัน
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เฟิ่งเชียนโม่จึงคลายความระแวดระวังลงโดยสมบูรณ์

ซ�้ายังมีอารมณ์มาวิเคราะห์สถานการณ์ให้เฟิงเหย่ียนฟัง อีกทั้ง 

ชมทวิทศัน์อนังดงามและคอยสงัเกตสท้ีองฟ้า

"พวกเขาคือ..." เฟิงเหยี่ยนไม่เคยพบสองคนนี้

"เฟิ่งเชียนซุ่ย" เฟิ่งเชียนโม่เอ่ยแล้วหยุดไปครู่หนึ่ง "อิงอู๋จี๋"

คนหลังนี้เป็นการคาดเดา

เฟิงเหย่ียนสดูลมหายใจเบาๆ "สองต�านานใหญ่แห่งดินแดนแรกนภา?!"

แม้เฟิงเหย่ียนจะมาถึงดนิแดนแรกนภาได้ไม่นาน แต่บคุคลใหญ่โต 

และข่าวใหญ่เย่ียงนี ้ เฟิงเหย่ียนกลบัเคยได้ยินมาตัง้แต่แรกๆ แล้ว และ 

มกัจะได้ยินเป็นประจ�าว่าพวกเขาร้ายกาจมากเพียงไร สง่างามเป็นอสิระ

มากเพียงไร อจัฉรยิะมากเพียงไร ไม่น่าตอแยมากเพียงไร

แต่ครัน้ได้พบตวัจรงิ ความรูส้กึนกึคิดข้อใหญ่ท่ีสดุของเฟิงเหย่ียนคอื 

'พวกท่านสองคนสูกั้นเก่งโดยแท้'

ระดบัความสูเ้ก่งน้ีท�าให้แม้แต่เขายังแทบจะรูส้กึว่า...บุคคลผูข้ึ้นชือ่ว่า

เป็นสองต�านานใหญ่แห่งดนิแดนแรกนภาไม่ได้เป็นบคุคลชัน้สงูแม้แต่น้อยแล้ว

"หนึง่กระบี ่ หน่ึงดาบ แม้จะแตกต่างจากวธีิทีท่่านฝึก แต่หากท่าน 

มองเข้าใจได้ บางทีอาจจะสามารถตระหนักเรื่องบางอย่างได้จากมัน"  

เฟ่ิงเชยีนโม่กล่าวเรียบๆ

"ข้าเข้าใจ"

หลังจากดูมาห้าวัน เฟิงเหย่ียนแม้จะยังมองไม่เข้าใจทะลุปรุโปร่ง  

แต่ก็พอจะเข้าใจอยู่เลก็น้อยแล้ว

การประลองน้ีไม่สามารถใช้ดวงตามองด ูแต่ต้องคอยจบัการเคลือ่นที่

ของไอวิเศษไร้รปูทีอ่ยู่รอบทิศทาง
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ใช้สัมผัสรับรู้ ใช้ญาณวิเศษ

การประลองของสองคนนี้มิได้ลงไม้ลงมือกันจริงๆ

เนื่องจากหากใช้ดาบใช้กระบี่ของจริง หุบเขาแห่งน้ีคงได้ทลายลง

อย่างแน่นอน นั่นเป็นการเสียของตั้งเพียงไร!

ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ญาณวิเศษประมือกัน

แม้เฟิงเหย่ียนจะยังไม่อาจรบัรูถึ้งความอนัตรายในเรือ่งน้ีได้โดยสมบรูณ์ 

แต่ตามค�าอธิบายท่ีอาเฉนิเคยบอกเขา...

'ใช้ญาณวิเศษประมือกัน อันที่จริงอันตรายกว่าลงไม้ลงมือจริงๆ  

เสียอีก โดยเฉพาะรูปแบบการต่อสู้ของพวกเขาน้ีแหลมคมราวกับในมือ 

กุมอาวุธอยู่กม็ปิาน แค่เผลอไผลไม่ระวัง ญาณวิเศษก็จะได้รบัความเสยีหาย

แล้ว พลงัยทุธ์อาจจะไม่อาจก้าวหน้าได้อกีต่อไป หนักหน่อยก็เป็นไปได้ว่า 

จะกลายเป็นคนปัญญาไม่สมประกอบ'

ทว่าพวกเขากลับดเูหมือนไม่กังวลแม้แต่น้อยว่าจะมผีลท�านองนีต้ามมา

ไม่เพียงประมอืกันอย่างคมกรบิทุกครัง้ ยังทุม่สดุก�าลงัในทุกครัง้ด้วย  

แค่ก�าหนดเวลาประลอง เมือ่ถึงเวลา คนท้ังสองก็จะต่างเก็บกระบวนท่าลง

จวบจนถึงขณะนี้ การประลองสี่ครั้งที่ผ่านมาล้วนแต่เสมอกัน

คนท้ังสองนัง่นิง่เผชญิหน้ากัน ดคูล้ายสงบน่ิง ทว่าญาณวิเศษกลบั

ประหน่ึงเป็นอาวุธชิน้มหมึา

ญาณวิเศษของบุรุษผมขาวเป็นกระบี่ยักษ์ท่ีมีประกายเพลิงสีแดง 

กระบี่มีรูปมีร่าง ปล่อยเจตจ�านงกระบ่ีอันไร้ขีดจ�ากัดออกมา บ้างแทง  

บ้างหมนุ บ้างเฉอืน สามารถแปลงร่างจากพันเป็นหนึง่และจากหนึง่เป็นพัน 

ได้ ร่างกระบียั่งไปไม่ถึง เจตจ�านงกลบัไปถึงก่อน มท้ัีงโจมตท้ัีงป้องกัน

ส่วนญาณวิเศษของบรุษุชดุนลิกลบัเป็นดาบล�า้ค่าทีแ่ผ่ไอหนาวเหน็บ
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ออกมา ในแต่ละท่วงท่าเงาดาบทับซ้อนกัน ดูเหมือนคล้ายกัน ทว่า 

ยามเงาดาบปรากฏข้ึนกลับมีการเปลีย่นแปลงรปูแบบ ท่วงท่าเชือ่มโยงกัน  

แต่ก็เป็นเอกเทศ หน่ึงดาบไร้สิน้สดุ หนึง่ดาบดุเดือดเฉียบขาด

พวกเขามิได้ไว้หน้าและก็มิได้ออมมือ การประลองทุกคร้ังดูคล้าย 

คนท้ังสองแค่นั่งเผชิญหน้ากันโดยมีโต๊ะหินก้ันกลาง แต่ความเป็นจริง 

ญาณวิเศษของพวกเขากลบักลายเป็นดาบและกระบีฟ่าดฟันกันนานแล้ว

ในมอืไม่มดีาบไม่มกีระบี ่กลับอนัตรายและน่ากลวัว่าจบัดาบจบักระบี่

มากโข

หากมใีครเข้าไปในขอบเขตบรเิวณท่ีพวกเขาประลองกัน อาจจะถูกฟัน

เป็นพันเป็นหมืน่ครัง้ในชัว่พรบิตาเดียวก็เป็นได้

ทว่าเวลาท่ีควรหยุดมอื พวกเขาก็สามารถหยุดมอืลงพร้อมกันได้ ไม่มี

ความเป็นไปได้ท่ีจะเผลอท�าให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจบ็แม้แต่กระผีกเดยีว

รปูแบบการสูกั้นพรรค์นีม้ใิช่แค่เหน็ฝ่ายตรงข้ามเป็นคู่ต่อสูอ้ย่างแท้จรงิ 

หากกล่าวจากอกีมมุหนึง่ พวกเขาเองก็เชือ่ใจกันอย่างทีสุ่ด

"อาเฉิน ท่านแอบเสียดายใช่หรือไม่" เฟิงเหยี่ยนเอ่ยถามขึ้น

"ไม่" เฟิ่งเชียนโม่รู้ว่าเขาก�าลังถามถึงอะไร

"มคีูต่่อสูไ้ล่กวดมาตดิๆ อยู่ทุกยาม ย่อมจะท�าให้ตนเองแขง็แกร่งขึน้ 

มใิช่หรอืไร"

"ความแขง็แกร่งเป็นเรือ่งในจติใจของตนเอง การเปรยีบเทยีบกบัผูอ้ืน่ 

เป็นแค่การดฝีูมอื มใิช่เป้าหมาย"

เฟิงเหย่ียนมองเขาอย่างเคารพเลื่อมใสอยู่เล็กน้อย "อาเฉิน ท่าน 

ช่างคดิได้กระจ่างโดยแท้" มหิน�ำซ�ำ้ยังไมเ่คยจดัล�ำดบัควำมส�ำคัญผดิ และ 

ก็ไม่เคยหลงทำงบนเส้นทำงกำรฝึกบ�ำเพ็ญของตนเอง...
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"นี่มิใช่เรื่องธรรมดาหรือไร"

สงสัย ลังเล อิจฉา ย่อท้อล้วนมิใช่เรื่องที่เฟิ่งเชียนโม่จะท�า

เขามแีต่เมือ่ก�าหนดทิศทางแน่วแน่แล้ว ก็จะมุง่หน้าไปโดยมไิด้รับ

ผลกระทบจากสิง่ใด

"ก็จริง" เฟิงเหยี่ยนพยักหน้าด้วยท่าทางรอบคอบจริงจัง

ไม่อจิฉา ไม่ย่อท้อ ขณะเฟิงเหย่ียนมองดกูารประลองของสองคนนัน้ 

อกีครัง้ แม้จะยังมองเห็นแค่บรุษุสองคนน่ังเผชญิหน้ากันน่ิงๆ แต่ในด้านสมัผสั

รบัรูก้ลบัสมัผสัถึงกลิน่อายสองขมุได้อย่างแน่ชดัแล้ว

ขุมหน่ึงเป็นประกายหนาวเหน็บ แต่กลับแผดเผาราวกับเปลวไฟ 

ที่ลุกโชนเป็นทะเลเพลิง

อกีขมุหน่ึงไม่เห็นเงาดาบ แต่กลบัมอีานภุาพราวกับกระแสน�า้ทะเล

ถาโถมโหมซดั

ญาณวิเศษสองสายท่ีก�าลงัปะทะกันแหลมคมประดุจกระบี ่ บ้าคล่ัง

ประดจุดาบ ต่างไม่ยอมถอยให้กัน แต่ก็มไิด้หกัล้างกัน กลบักระตุน้ให้เกิด

แรงสัน่สะเทือนไร้รปูร่างขึน้เป็นระลอก

"อย่าท�าลายหุบเขา" เฟิ่งเชียนโม่กล่าวเรียบๆ

ญาณวิเศษสองสายย่ิงปะทะกันรุนแรงขึ้นในทันใด แต่พร้อมกับที่

ปะทะกัน กลบัรวบรวมพลังของฝ่ายตรงข้ามท่ีกระจายตัวเนือ่งจากการปะทะ

มาท�าให้สลายหายไปหรอืไม่ก็ส่งขึน้ไปบนท้องฟ้าเสียเลย

เฟิงเหยี่ยนได้ยินเสียงกระแทกดังมาจากบนฟ้าในทันที

เปรี้ยงงง! โครม! โครม!

เฟิงเหยี่ยนมองท้องฟ้าอย่างหมดค�าจะกล่าว

หำกท้องฟ้ำมีเพดำน บัดนี้คงถูกกระแทกกระเด็นไปแล้วกระมัง!
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จวบจนเวลาการประลองด�าเนินมาถึงช่วงสดุท้าย พันกระบ่ีรวมเป็นหนึง่ 

เงาดาบรวมเป็นหน่ึง

เคร้ง!

เสยีงปะทะดงัใสเสนาะ ทิง้ผลการประลองสดุท้ายไว้อย่างไร้สุม้เสยีง...

คนทัง้สองเก็บกระบวนท่าลงพร้อมกัน ก่อนจะลมืตาในเวลาเดยีวกัน

คนหนึง่แววตาลกึล�า้ ก้นบึง้ดวงตายังคล้ายมปีระกายกระบ่ีนับพันสาย

วูบไหวอยู่

อีกคนแววตาแฝงบารมี วาวโรจน์ประดุจเงาดาบนับพันนับหมื่น 

ชวนให้คนเห็นแล้วรู้สึกครั่นคร้าม

"เสมอกัน" บุรุษผมขาวพูดเสียงทุ้มนุ่มทรงพลัง

"ไม่รูผ้ลแพ้ชนะ ประลองอกีรอบ" บรุษุชดุนิลมเีสยีงทุ้มหนาราวกับระฆงั 

ไม่ต้องเปล่งเสยีงดังก็ท�าแก้วหคูนสะเทอืนได้

ทว่าบุรุษชุดนิลเพิ่งจะพูดจบ ยันต์ส่งข่าวประจ�าตัวก็สว่างขึ้น

กระนั้นเขากลับขย�าทิ้งโดยไม่แม้แต่จะมอง

"น่ีเป็นหนทีส่บิสามแล้วกระมงั" บรุษุผมขาวน�า้เสยีงแฝงแววขบขนั 

อนัอธิบายไม่ได้

ตัง้แต่เมือ่ห้าวนัก่อนก็มยัีนต์ส่งข่าวมาวันละสามหน เนือ้หาในยันต์

เหล่าน้ันแทบจะไม่ต่างกัน คือ...เร่งให้เขากลบัไป

"ข้าไม่เห็น" บุรุษชุดนิลกล่าวเต็มปากเต็มค�า

นอกจากยันต์ส่งข่าวสองหนก่อนท่ีเขาหยิบข้ึนมาดู สามหนหลัง 

ล้วนถูกเขามองเมินไปโดยสิ้นเชิง

ถึงอย่างไรก็ล้วนมีเนื้อหาเหมือนกัน ไม่มีอะไรให้ต้องดู

ขย�าทิ้งไม่ดูย่อมจะนับว่า 'ไม่เห็น'
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บรุษุผมขาวย้ิมในใจ ลงมอืรนิชาพลางแสดงท่าทีบอกให้เฟ่ิงเชยีนโม่ 

กับเฟิงเหย่ียนมาน่ังลง

คนทั้งสี่คารวะกันและกัน ก่อนดื่มชาลงไปหนึ่งถ้วย

"เฟ่ิงเชยีนโม่ ไม่ได้พบกันนาน" บนใบหน้าบรุษุผมขาวปรากฏรอยย้ิม

บางๆ

บุรุษชุดนิลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกะพริบตาด้วยความตกใจเล็กน้อย

"ไม่ได้พบกันนาน" เฟิ่งเชียนโม่พยักหน้าก่อนกล่าวแนะน�า "สหาย 

ของข้า เฟิงเหย่ียน ส่วนเขาคือเฟ่ิงเชยีนซุย่"

แม้ก่อนหน้านี้จะเคยบอกแล้ว ทว่าน่ีนับเป็นครั้งแรกที่คนทั้งสี่ 

ได้พบหน้ากัน จึงจ�าเป็นต้องกล่าวแนะน�าสักหน่อย

บุรุษผมขาวผงกศีรษะน้อยๆ ทีหน่ึง ก่อนกล่าวแนะน�าให้สองฝ่าย 

ได้รูจ้กักันดจุเดียวกัน

"เฟิ่งเชียนโม่ อิงอู๋จี๋"

"ยอดฝีมอืตระกูลเฟ่ิงทีใ่นสองปีมาน้ีกวาดล้างตระกูลไป่หลีจ่นพวกนัน้

ป่ันป่วนไปหมด?" บรุษุชดุนลิเลกิค้ิว ด้วยนามอกีฝ่ายคุน้หอูยู่สักหน่อย

"ประมุขหอลงทัณฑ์แห่งภาคีผู ้ฝึกตน อาจารย์ของไป่หลี่จิงหง 

ปรมาจารย์ดาบอหงัการแห่งดนิแดนแรกนภา" การตอบสนองของเฟ่ิงเชยีนโม่

สงบราบเรยีบจนไม่สมเหตุสมผลเลยทเีดียว

คนทัว่ไปได้ยนิสมญานามของเขา ไม่ว่าท่าทีต่ืนตระหนก หวาดกลวั  

ตืน่เต้น คาดหวัง ท�าตวัลบัๆ ล่อๆ ต่างๆ นานาล้วนมทีัง้น้ัน หากแต่ไม่มทีี.่.. 

สขุมุเยือกเย็นปานนี้

มหิน�าซ�า้ยังร่ายความย่ิงใหญ่ในชวิีตเขาออกมาอย่างสขุุมเยือกเย็น

อกีด้วย...ประเดีย๋วก่อน ความย่ิงใหญ่ในชวิีตเขามเีพียงไม่ก่ีอย่างน้ีเองหรือ
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แล้วก็...เขานึกขึ้นได้แล้ว!

"ท่านคือตาของคู่หมั้นสาวที่ลูกศิษย์ข้าพูดถึง!"

"ยินดทีีไ่ด้พบ" เฟ่ิงเชยีนโม่ยังคงสขุุมเยือกเย็นย่ิง เขาเพียงพยักหน้า 

ทเีดยีว

"..." ประหลำดแท้ ประมขุหอผู้ย่ิงใหญ่บางท่านรู้สกึว่าการตอบสนอง 

ของตนเองดูเหมอืนจะด้อยกว่าผูอ่ื้นอยู่ข้ันหน่ึงแล้ว

สญัชาตญาณท�านองน้ีช่างประหลาดย่ิง ด้วยเหตน้ีุประมขุหอบางท่าน

จงึมองดูเฟ่ิงเชยีนโม่เป็นพิเศษอีกปราดหน่ึง

ทว่าเขากลบัต้องแปลกใจต่อเรือ่งทีต่าของคูห่มัน้สาวของลูกศิษย์เขา

ถึงกับสามารถหาทีน่ีพ่บได้ มหิน�าซ�า้ดทู่าทางจะรูจ้กัมกัคุน้กับเฟ่ิงเชยีนซุย่ 

มากอกีด้วย

เฟิ่งเชียนซุ่ยไป 'สมคบ' กับ...อืม คนที่มีนามว่า 'เฟิ่งเชียนโม่' ผู้นี้ 

ตัง้แต่เมือ่ไรกันแน่

มิใช่บุรุษชุดนิลหรือก็คือประมุขหอบางท่านจ�าเฟิ่งเชียนโม่ไม่ได้  

แต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้นอกจากผู้ท่ีเขาจัดเป็นคู่ต่อสู้และบรรดาคนใน 

ภาคผีูฝึ้กตนแล้ว ประมขุหอบางท่านก็จ�าชือ่เสยีงเรยีงนามของผูอ่ื้นไม่ค่อยได้ 

มาแต่ไหนแต่ไร

หากแต่บัดนี้น่ะหรือ...

สามารถฝึกบ�าเพ็ญได้ถึงระดบัเช่นนีด้้วยอายุทียั่งไม่ถึงร้อยปี เวลา 

สัน้ๆ เพียงสองปีกว่าก็สร้างชือ่บนดนิแดนแรกนภาได้ ท�าให้ไม่ว่าผูใ้ดก็ล้วน 

ไม่กล้าดถููก

เฟิ่งเชียนโม่มีพลังแก่นแท้อยู่จริงๆ

ต่อให้บดันียั้งสูเ้ขากับเฟ่ิงเชยีนซุย่ไม่ได้ แต่วันใดวันหน่ึงในภายหน้า 
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กลบัจะไล่ตามทันอย่างแน่นอน

บุรษุทีอ่นาคตจะเติบโตจนสามารถกลายเป็นคูต่่อสูข้องเขาได้เช่นน้ี 

ประมขุหอบางท่านจดจ�าเฟ่ิงเชยีนโม่ไว้แล้ว

นึกๆ ไปแล้ว...สายตาของลูกศิษย์เขาดูเหมือนจะไม่เลวจริงๆ

แม้เขาจะยังไม่เคยเห็นคูห่มัน้สาวท่ีอยู่ในดวงใจของลกูศษิย์เองกับตา 

แต่ก็เคยได้ยินและรูจ้กัโม่อีเหรนิ ซ�า้บดันีก็้ได้พบกับเฟ่ิงเชยีนโม่

เขาจึงเริ่มมีความคาดหวังต่อเด็กสาวนางนั้นขึ้นมาเล็กๆ แล้ว

บุรุษชุดนิลมิได้รู้สึกตัวเลยว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขา 'คิดมาก 

เกินไปแล้ว'

พฤตกิารณ์ตามปกตขิองเขาล้วนเป็นเห็นเข้าตาก็ขอวัดฝีมอื ไม่เข้าตา 

ก็มองข้ามไป ไม่พอใจก็จบัดาบฟันไปตรงๆ

แม้แต่ตอนทีช่่วยชวิีตลกูศษิย์ เขายงัมไิด้คดิมากถึงเพียงน้ีเลย ยามน้ัน 

เขาคดิแค่อยากจะหยิบดาบไปฟันคนตระกูลไป่หลีท่ิง้...

ทว่าขณะทีเ่ขาคดิมาก เฟ่ิงเชยีนซุย่กับเฟ่ิงเชยีนโม่กลบัเร่ิมคุยกันถึง 

เรือ่งในอดีตแล้ว

"แม้จะบอกว่าไม่ได้พบกันนาน แต่ตอนนีท่้านมาถึงท่ีนีไ่ด้แล้ว ยังคงเรว็

เหนือความคาดหมายของข้า"

ดินแดนแรกนภากับดินแดนเทพยุทธ์เป็นดินแดนที่แตกต่างกัน

"มค่ีายกลส่งตวั พลงัยุทธ์ล�า้หน้าราชนัยุทธ์ อยากจะมาก็มใิช่เรือ่งยาก"

"ค่ายกลส่งตัวของตระกูลเฟิ่งใช้ได้แล้ว?"

"อืม"

"มาถึงดินแดนแรกนภา รู้สึกเป็นเช่นไร"

"เส้นทางการฝึกบ�าเพ็ญที่ต้องผ่าน"
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เฟิงเหยี่ยน "..."

ผู้แข็งแกร่งที่สุดบนดินแดนเทพยุทธ์ก็คือราชันยุทธ์

แต่ระดบัขัน้ของราชนัยุทธ์บนดนิแดนแรกนภาเทยีบได้กับข้ันเพาะจติ

ราชันยุทธ์อยู่ที่ดินแดนเทพยุทธ์สามารถพิชิตท้ังใต้หล้าเป็น 

ผู้ไร้เทียมทานได้

แต่หากยังอยากเลื่อนสู่ขั้นท่ีสูงกว่าก็ท�าได้เพียงจากมายังดินแดน

แรกนภา

เมื่อคิดเช่นนี้ การมาถึงดินแดนแรกนภาก็มิใช่เป็นเส้นทางการ 

ฝึกบ�าเพ็ญที่ต้องเดินผ่านหรือไร

ค�าตอบของอาเฉนิจรงิแท้เสยีเหลอืเกิน ท�าให้คนไม่รู้จริงๆ ว่าควรต้อง

กล่าวอะไร อยากจะท้ิงตวัลงพ้ืนอย่างไร้เรีย่วแรง ยามพูดคุยกันต้องผ่อนคลาย

หน่อย น�า้เสยีงอย่าห้วนแขง็จนไร้ความรูส้กึเพียงน้ีส!ิ

"การฝึกบ�าเพ็ญน่าจะเป็นเพียงหนึง่ในสาเหตท่ีุท่านมายังดินแดนแรกนภา

กระมงั"

เฟ่ิงเชยีนโม่ผงกศรีษะน้อยๆ "หลานสาวของข้ามาถึงก่อนหน้าข้า" นีจ่งึ 

จะเป็นสำเหตสุ�ำคัญ

"ท่านเป็นห่วงนาง?" บรุษุผมขาวเป็นฝ่ายสอบถามเร่ืองเร่ืองหนึง่เอง

ด้วยความห่วงใยอย่างหาได้ยากย่ิง

เนื่องจากหาได้ยากเกินไป จึงท�าให้แม้แต่บุรุษชุดนิลยังมองเขา 

อีกหลายที

นกึถงึว่าไม่นานก่อนหน้านีเ้ขายังต้องเป็นฝ่ายมาหาถึงท่ี จะบอกข่าว 

สักหน่อยก็ต้องเป็นฝ่ายริเริ่ม เป็นฝ่ายเอ่ยปากพูดเอง จากนั้นก็มองด ู

การตอบสนองท่ีสขุุมเยือกเย็นจนเหลอืรบัของคนบางคน
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ถัดมากน็กึสงสยัในตนเองอย่างลกึล�า้ว่าว่างงานเกินไปแล้วใช่หรอืไม่ 

ถึงได้เป็นฝ่ายด้ันด้นมา 'ตากลมเย็น' ถึงท่ีน่ีเอง

ทว่าดตูอนนีส้.ิ..ดตูอนน้ี คนบางคนประลองกับเขาเสร็จแล้วยังอุตส่าห์

มานัง่ห่วงใยผูอ้ืน่อกี น่ียังใช่ปรมาจารย์ผู้สูงส่งเย็นชาในต�านานผูน้ั้นอยู่หรอืไม่

"ไม่นับว่าห่วง" เฟิ่งเชียนโม่ตอบเรียบๆ

บุรุษผมขาวมองเขาอีกปราดหน่ึง สายตาคราวนี้แสดงความกังขา 

ความประหลาดใจ อีกทั้งไม่ค่อยจะเชื่อ

"เรือ่งตระกูลเฟ่ิง นางสามารถจดัการได้ด"ี เฟ่ิงเชยีนโม่ยังคงตอบเรยีบๆ

"ในตระกูลเฟิ่งมีคนที่คิดว่าตนเองแน่อยู่ไม่น้อย"

เกิดในตระกูลเฟิ่ง ต่อให้เขาไม่ได้กลับไปเป็นร้อยๆ ปีแล้ว แต ่

คนเหล่านั้นในตระกูล เฟิ่งเชียนซุ่ยยังคงเข้าใจยิ่ง

"เช่นนั้นก็ท�าลายความมั่นใจของพวกเขาเสีย"

"อ้อ?" สีหน้าเฟิ่งเชียนซุ่ยมีแววหวั่นไหวน้อยๆ ในที่สุด

"คนพวกน้ันท�าให้นางล�าบากไม่ได้" เฟ่ิงเชยีนโม่ไม่ห่วงแม้แต่นิดเดียว 

จรงิๆ ว่าหลานสาวของตนเองจะล�าบากในตระกูลเฟ่ิง

"แล้วเช่นนั้น?"

"ตรงกลางท้องฟ้าบรเิวณฝ่ังทางใต้และตะวนัตกเฉยีงใต้ มองไม่ออก 

หรอื" เฟ่ิงเชยีนโม่หมายถึงทิศทางทีเ่ขามองดูเมือ่ครูน่ี้

"แสงโลหิต" ประมุขหอบางท่านกล่าว สิง่น้ันเขามองเห็นอยู่นานแล้ว  

ทว่ามไิด้ใส่ใจเสยีเท่าไร

ส�าหรบัประมขุหอบางท่าน เขาจ�าเป็นต้องปลดิชพีคนอยู่เนืองนติย์ 

ยามปลิดชีพก็จะเห็นแสงโลหิตเป็นประจ�า ด้วยเหตุนี้แสงโลหิต...จึงเป็น 

สิง่ปกตธิรรมดาย่ิง
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"เฟิ่งเชียนโม่ศึกษาความรู ้ เบ็ดเตล็ดต่างๆ จึงสามารถเข้าใจ

ปรากฏการณ์ฟ้าได้" เฟิ่งเชียนซุ่ยกล่าว

"ไฉนท่านจึงเข้าใจเขาดีปานนี้" ประมุขหอบางท่านมีน�้าเสียงพิกล  

อีกทัง้ดไูม่เข้าใจอยู่เลก็น้อย คนแซ่เฟ่ิงบางคนไม่เห็นเคยเป็นฝ่ายทกัทายเขา

อย่างกระตอืรอืร้นเพียงนีม้าก่อนเลย

"เขาเคยช่วยข้าไว้"

ประมุขหอบางท่านได้ยินก็ไม่กล่าวอะไรอีก

เขารู้จักคนแซ่เฟิ่งบางคนมาเป็นร้อยๆ ปี โอกาสที่อีกฝ่ายต้องการ 

คนช่วยเหลอืมเีพียงครัง้นัน้ครัง้เดียว

ประมุขหอบางท่านเลิกคิดเล็กคิดน้อยในทันที

ถัดจากนัน้ความสนใจอะไรท่ีคนแซ่เฟ่ิงบางคนมต่ีอเฟ่ิงเชยีนโม่ เขา 

ล้วนมองข้ามได้ท้ังสิน้

"แสงโลหิตมีตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว เพียงแต่สามปีมาน้ีเดี๋ยวปรากฏ 

เดีย๋วเลอืนหาย ทว่าหลงัจากงานชมุนมุใหญ่เจด็ดารากแ็ทบจะปรากฏอยู่

ตลอดเวลา"

นบัต้ังแต่ยึดส่วนลกึของภเูขาหมิะเป็นท่ีพ�านัก เฟ่ิงเชยีนซุย่ก็ออกท่อง 

ดนิแดนน้อยครัง้นกั แต่แม้จะไมอ่อกไป เขากลบัสามารถรูส้กึถงึแนวโน้ม

สถานการณ์ส่วนใหญ่ของดินแดนแรกนภาได้อยู่ร�าไร

นี่เป็นสัญชาตญาณชนิดหนึ่ง หาใช่เป็นเพราะเขาเข้าใจการดู

ปรากฏการณ์ฟ้าเหมือนกับเฟิ่งเชียนโม่ไม่

"อืม" ประมุขหอบางท่านกลับพยักหน้าเช่นกัน เขาก็เหมือนกับ 

เฟิ่งเชียนซุ่ย ไม่ได้ดูปรากฏการณ์ฟ้าเข้าใจหรืออะไร เพียงแต่รู้สึกได้

แม้เขาจะไม่ใส่ใจเรือ่งปรากฏการณ์ฟ้าพรรค์น้ี แต่สญัชาตญาณของ 
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ผูฝึ้กบ�าเพ็ญ โดยเฉพาะทีฝึ่กบ�าเพ็ญจนถึงระดบัอย่างพวกเขา ยังคงเป็น 

สิง่ท่ีไม่ควรมองข้าม

"การฝึกบ�าเพ็ญเป็นการฝืนต่อธรรมชาต ิ เป็นการถามหาสจัธรรมและ 

ช่วงชงิชะตากรรมกับสวรรค์ นสิยัใจคอและพลงัยุทธ์ จะขาดสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ไปไม่ได้ ส่วนแสงโลหติก็เป็นหนึง่ในการตอบสนองของธรรมชาต ิ โลกเป็น 

เช่นไร คนในโลกก็เป็นเช่นน้ัน ท้องฟ้าของดินแดนแห่งหนึง่สนองตอบกับ

ชะตากรรมของดินแดนแห่งนัน้ แสงโลหิตเจดิจ้าเกินไปมใิช่เร่ืองด"ี

เฟ่ิงเชียนโม่มิได้พูดซับซ้อนจนเกินไป และก็สรุปความอย่างง่ายๆ 

ท�าให้สามคนที่ฟังอยู่ล้วนเข้าใจได้

เฟ่ิงเชยีนซุย่ไตร่ตรอง "ต้องยุติสงครามน้ีลงโดยเรว็ท่ีสุดเท่าท่ีจะ..."

พูดยังไม่ทันขาดค�า ยันต์สือ่สารบนตวัเฟ่ิงเชยีนโม่ก็มท่ีาทีตอบสนอง

"เสยีมารยาทแล้ว" เฟ่ิงเชยีนโม่ลุกเดนิหลบออกไปสองสามก้าว มใิช่ 

เพ่ือกันไม่ให้พวกเขาได้ยินเน้ือหาการสนทนา เพียงแต่เป็นการแสดง 

ความเกรงใจและให้เกียรติ

จากนัน้เขาก็หยิบยันต์ส่ือสารออกมา ถ่ายพลงัวเิศษเข้าไป เสยีงเรยีก

ร่าเรงิทีท้ั่งน่ารกัท้ังนุ่มนวลก็ดังออกมาจากยันต์สือ่สาร

"ท่านตา"

"อีเหริน"

ได้ยินเสียงหลานสาวของตนสดใสมีชีวิตชีวา น�้าเสียงเฟิ่งเชียนโม ่

ย่อมจะอ่อนลงไปด้วย

"ท่านตา เรื่องทางตระกูลเฟิ่งจัดการเรียบร้อยแล้ว ต�ารับต�ารา 

ในคลงัเก็บต�าราข้าก็อ่านหมดแล้ว ข้าจะออกไปเล่นแล้วนะเจ้าคะ" โม่อเีหรนิ

กล่าวอย่างเรงิร่า
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"จัดการได้ง่ายหรือ"

"ท่านตาวางใจ ดอกท้อร่วงโรยแล้วเจ้าค่ะ" นางเผลอพูดเร็วไป

"หืม?"

"มิใช่ หมายถึงจัดการหนอนบ่อนไส้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ" ท่ำนตำ  

โปรดลมืค�ำพูดก่อนหน้ำไปด้วย

"จะไปเล่นอะไร"

"เล่นทวงหนี้เจ้าค่ะ"

"..." ทวงหนี้?

พวกเขาตาหลานคยุกันเสยีงดงัฟังชดั แต่มคีนสองคนฟังแล้วงนุงงย่ิง

"เล่นดีๆ ล่ะ" เฟิ่งเชียนโม่ก�าชับเพียงเท่านี้

คนสองคนสหีน้าชะงกังนั ส่วนเฟิงเหย่ียนน้ันย้ิมแฉ่ง ตะโกนบอกให้ 

อเีหรนิน้อยสู้ๆ  อยู่ในใจ

"อืม้!" โม่อเีหรนิตอบรบัค�าหน่ึงอย่างน่ารกัว่าง่าย จากนัน้ถึงเอ่ยถาม 

อกึอกั "ท่านตา ท่านจะกลบัมาหรอืยังเจ้าคะ"

"อีกสักพักหนึ่ง มีอะไรรึ"

"ท่านตา ข้าคิดถึงท่านแล้ว" โม่อเีหรนิพูดอ้อมแอ้ม น�า้เสยีงนีท้�าให้ 

คนฟังใจอ่อนระทวยได้เลยทีเดียว

ในบรรดาคนทั้งสี่ที่ฟังอยู่ในที่นี้ หากไม่นับเฟิ่งเชียนโม่ มีคนหน่ึง

ใจอ่อนยวบเป็นพิเศษ อกีคนใจเต้นน้อยๆ ในใจมคีวามรู้สกึสลบัซบัซ้อน 

อนัพูดได้ไม่ออกบอกได้ไม่ถูกพรัง่พรขูึน้มา

โม่...อเีหรนิ...ประมขุหวงแห่งตระกูลเฟ่ิง...เขาหลบุตาลง มุน่คิว้เลก็น้อย

ส่วนคนสดุท้ายนัน้คิดว่าถ้าลกูศิษย์ของตนพูดกับตนเย่ียงนี.้..บร๋ือ...

คงทนมองไม่ลงเป็นแน่แท้!



59อ๋ินเชียนอวี่

"เด็กดี ไปเล่นก่อนไป" ผิวเผินฟังดูเหมือนเฟิ่งเชียนโม่คล้ายจะ 

ไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อย แต่อนัทีจ่รงิน�า้เสยีงของเขานุ่มนวลลงกว่าเดมิมาก

"เจ้าค่ะ" โม่อีเหรินตอบรับอย่างน่ารักว่าง่าย

"ไม่ต้องเกรงใจ ขอแค่อย่าได้รบับาดเจบ็กลบัมาก็พอ" เฟ่ิงเชยีนโม่

ก�าชบัอกีประโยค

"อือ้ๆ ท่านตาก็ต้องระมดัระวังตัว และขอให้ท่านตาเหย่ียนรกัษาตวั

ด้วยนะเจ้าคะ" นางพูดจบถึงได้ตัดการสือ่สารไป

เฟ่ิงเชยีนโม่เก็บยันต์สือ่สารลงเรยีบร้อยก็เดนิกลบัไปด้วยสหีน้าสขุมุ

เยือกเย็น

เฟิงเหย่ียนมองเขาตาเป็นประกายพลางเอ่ยคาดเดา "อีเหรินน้อย 

คงมใิช่...จะไปเล่นทีต่ระกูลไป่หลีก่ระมงั"

"ไปเล่นทีต่ระกูลไป่หลี?่" ประมขุหอบางท่านทีค่วามรู้สกึไวกับค�าว่า 

'ตระกูลไป่หลี่' เองก็เป็นฝ่ายต่อบทสนทนาอย่างหาได้ยาก เพราะเขา 

ยังไม่ลมืว่าลกูศิษย์ของเขารอดมาจากอาการปางตายได้อย่างไร

เดิมทีเขาอยากจะบั่นคออีกฝ่าย ทว่าลูกศิษย์ของเขายืนกรานว่า 

จะแก้แค้นด้วยตนเอง

มหิน�าซ�า้เรือ่งทีล่กูศษิย์ใช้ชวิีตตนเองตดัความสมัพันธ์กับไป่หลีเ่ยียน

ก็เป็นความสมคัรใจของอีกฝ่ายเอง ในส่วนน้ีไม่มคีวามแค้นให้พูดได้

ส่วนความแค้นท่ีลูกศิษย์ของประมุขหอบางท่านถูกลักพาตัวมา 

ดินแดนแรกนภาน้ันก็ไม่ต้องให้เขาลงดาบแล้ว ดาบของลูกศิษย์เขา 

จดัการเองได้แน่นอน

"อีเหรินน้อยเคยบอกกับคนตระกูลไป่หลี่แล้วว่าเลือดทุกหยด 

ทีไ่ป่หลีจ่งิหงหลัง่ออกมาเน่ืองจากถูกคนตระกูลไป่หลีท่�าร้าย ตระกูลไป่หลี่ 
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ล้วนต้องชดใช้ด้วยเลอืด" เฟิงเหย่ียนตอบด้วยท่าทางกระตือรือร้นย่ิง

ประมขุหอบางท่านตาลกุวาวขึน้มาเลก็น้อย "อหังการปานน้ีเชยีว?"

"ปานน้ีนี่ล่ะ" เขาเปล่งวาจาประกาศซึ่งหน้า อีเหรินน้อยองอำจ 

ถึงเพียงนี้นี่ล่ะ!

"ดี!"

พฤติการณ์ห้าวหาญเย่ียงน้ีเข้ากับนิสยัใจคอของประมขุหอบางท่าน

เหลือเกิน ลูกศิษย์ของเขาตามีแววโดยแท้

"นางไปตระกูลไป่หลี่?" น่าแปลก พอคิดถึงว่านางอาจจะประสบ

อันตราย ด้วยระดับความใจน่ิงของนักกระบี่อย่างเฟิ่งเชียนซุ่ยยังถึงกับ 

รูส้กึพะวักพะวนอย่างอธิบายไม่ได้

"ใช่แล้ว"

"ท่านไม่เป็นห่วง?"

"อืม..." เฟิ่งเชียนโม่คิดเล็กน้อย "จะป่วนตระกูลไป่หลี่ให้แตก 

ในคราวเดียวน่าจะเป็นไปไม่ได้ ทว่าการทวงหนี้ เก็บดอกเบี้ยกลับมา 

สักเล็กน้อยน่าจะท�าได้"

"ปลอดภยัหรอืไม่" การปล่อยหลานสาวท่ียังเยาว์วยัของตนไปท้าทาย 

และทวงหนีเ้ก็บดอกเบีย้ผูอ่ื้นถึงถ่ินจะไม่มปัีญหาจรงิหรือ

"อีเหรนิแม้จะอายนุ้อย แต่ผูท้ีเ่ป็นศตัรนูางได้อย่างแท้จริงนัน้ข้ายัง 

ไม่เคยเหน็มาก่อน"

นกึถึงหลานสาวทีท่ัง้เฉลยีวฉลาดน่ารกั ทัง้เจ้าเล่ห์แสนกล ชวนให้ 

คนรักใคร่เอ็นดูและก็ชวนให้คนหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกผู ้น้ีแล้ว  

เฟ่ิงเชยีนโม่ไม่เพียงแค่ภาคภูมใิจ แต่ยังประเมนินางสูงอย่างย่ิงด้วย

"อ้อ!" คนในที่นี้ล้วนฟังความหมายเข้าใจแล้ว
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ศัตรูสามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า 'คู่ต่อสู้' คือผู้ที่มีความสามารถ 

ในแต่ละด้านมากพอจะเทยีบชัน้กันได้ หรอืถึงขนาดเหนอืกว่าข้ันหนึง่

มใิช่แค่คนอายุเท่ากันหรอือยู่ในรุ่นเดยีวกันจะไม่มใีครนับเป็นคู่ต่อสูไ้ด้ 

คนทีอ่ายุมากกว่านางและมพีลงัยุทธ์สงูกว่านางก็ไม่มเีช่นกัน

"นางแข็งแกร่งปานน้ันเชียว?" ประมุขหอบางท่านถามด้วยความ

แปลกใจล้วนๆ

"สู้ไม่ได้ แต่อย่างไรก็หนีเอาชีวิตรอดได้ไม่มีปัญหา"

"..." ประมขุหอบางท่านเงยีบไปแล้ว ตอนแรกพูดเสยีดอูงอาจปานน้ัน 

ตอนหลงักลบัพูดเรือ่งหนีเอาชวิีตรอด ระดบัความแตกต่างน้ีจะมากเกินไป

หน่อยแล้ว

"ด้วยอายุของนาง การรกัษาชวิีตไว้เป็นเรือ่งส�าคัญท่ีสดุ" เฟ่ิงเชยีนซุย่ 

กลบัเหน็ด้วยกับค�าพูดของเฟ่ิงเชยีนโม่

ถึงแม้ว่าตลอดมาพวกเขาจะมทีศันะว่า...อ่อนแอได้ทุกเร่ืองยกเว้นมาด 

แพ้ได้ทุกเรือ่งยกเว้นศักด์ิศรี

สูไ้ม่ได้ก็ต้องลากอกีฝ่ายลงเหวไปด้วย ห้ามปล่อยให้อกีฝ่ายรอดตวั 

ไปได้

ใช่แล้ว เป็นบรุษุ เป็นผูฝึ้กบ�าเพ็ญย่อมต้องใจเพชรเย่ียงน้ี ไม่ปล่อย 

ให้ใครมารงัแก

หากแต่โม่อีเหรินเป็นเพียงเด็กสาวผู้หนึ่ง อีกท้ังฟังจากเสียงก็เป็น 

เดก็สาวทีนุ่่มน่ิมบอบบางนางหน่ึง

และบนตัวเด็กสาวนางนี้ก็มีแสงส่องมากเกินไปแล้ว

ไม้ที่สูงใหญ่กว่าไม้อื่นในป่า ลมพัดมาย่อมโค่นลง*

* ไม้ทีส่งูใหญ่กว่าไม้อืน่ในป่า ลมพัดมาย่อมโค่นลง เปรยีบเปรยถึงคนทีโ่ดดเด่นกว่าผูอ้ืน่ซึง่มกัจะเป็นท่ีอจิฉา 

และถูกขัดแข้งขัดขาให้เพลีย่งพล�า้ได้ง่าย
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ก่อนจะเติบโตเต็มท่ี การเอาชนะคะคานมิใช่เรื่องที่นางพึงกระท�า  

เรื่องมาถึงบัดน้ีจะท�าตัวไม่เด่นก็ไม่ทันแล้ว การรู้วิธีว่าจะปกป้องตนเอง 

ในเวลาท่ีตกอยู่ในอันตรายอย่างไรคือโจทย์ท่ีส�าคัญท่ีสุดของนาง

"ในเมื่อไม่อยากให้นางมีอันตราย แล้วเหตุใดต้องปล่อยให้นางไป

ตระกูลไป่หลี"่

"ไม่อาจปล่อยให้ความเป็นห่วงกลายเป็นอุปสรรคถ่วงการเติบโต 

ของนางได้" เฟ่ิงเชยีนโม่กล่าว

"..." ความรูส้กึเป็นห่วงในการเลีย้งเดก็อนัขดัแย้งพรรค์น้ี ขออภยัด้วย 

ทีป่ระมขุหอบางท่านไม่อาจเข้าใจได้

"ท่านตัง้ใจมาเพ่ือเรือ่งศกึใหญ่ของตระกูลกับเรือ่งหลานสาวท่านกระมงั"

ขณะได้รู้จักกันในตอนน้ัน แม้จะอยู่ด้วยกันเป็นเวลาไม่นาน แต่ก็ 

เพียงพอทีเ่ฟ่ิงเชยีนซุย่กับเฟ่ิงเชยีนโม่จะรูจ้กันิสัยของกันและกันได้ระดบัหนึง่

ดูจากรูปแบบการจัดการเรื่องต่างๆ อย่างมีความหย่ิงในศักดิ์ศร ี

ตามแบบฉบบัของผูแ้ข็งแกร่ง และยังเลือกออกจากตระกูลมาอยู่ด้วยตนเอง 

โดยไม่ยอมมส่ีวนร่วมกับเรือ่งในตระกูลง่ายๆ อุปนสิยัของพวกเขาสองคน

อนัท่ีจรงิเหมอืนกันอย่างมาก

ที่เฟ่ิงเชียนโม่เข้าร่วมศึกใหญ่ให้ตระกูลเฟิ่งล้วนไม่มีทางท�าเพ่ือ 

เรื่องส่วนตัว ชื่อเสียง หรืออ�านาจ

สาเหตุเพียงหนึ่งเดียวก็คือเพื่อหลานสาวของเขา...โม่อีเหริน

"ใช่แล้ว" เฟิ่งเชียนโม่พยักหน้า

"ข้าท�าอะไรได้"

"แม้บดันีห้้ากลุม่อ�านาจใหญ่จะดเูหมอืนสูกั้นเป็นพัลวัน แต่ก�าลงัรบ

ระดบัยอดทีแ่ท้จรงิอนัทีจ่รงิยังมไิด้ปรากฏตัว ถูกต้องหรือไม่"
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"ถูกต้อง" เฟิ่งเชียนซุ่ยพยักหน้า

ยอดฝีมือขั้นผ่านเคราะห์มิได้หายากในห้ากลุ่มอ�านาจใหญ่ แต่ 

พลังแก่นแท้ในหมู่ผู้อยู่ขั้นผ่านเคราะห์กลับแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน

ยอดฝีมอืข้ันผ่านเคราะห์มแีบบผูอ้าวุโสท่ีอ่อนแอเปราะบางเหมอืนอย่าง

ของตระกูลเสวียนหมงิ

และก็มีที่แทบจะไร้พ่ายเหมือนอย่างเฟิ่งเชียนซุ่ยและอิงอู๋จี๋

"คนเช่นนี้มีอยู่มากหรือไม่" เฟิ่งเชียนโม่ถาม

เฟิ่งเชียนซุ ่ยคิดเล็กน้อย "น่าจะไม่มาก แต่ขอเพียงปรากฏตัว 

แค่คนเดียวก็อาจจะพลิกสถานการณ์ศึกเดิมได้แล้ว"

อย่ำงนี้นี่เอง

เมื่อรู้ค�าตอบที่แน่ชัดแล้ว เฟิ่งเชียนโม่ถึงได้ถามว่า "เช่นนั้นหากม ี

คนเช่นน้ีปรากฏตัว ท่านสามารถช่วยคุ้มครองตระกูลเฟ่ิงได้หรือไม่"

ประมุขหอบางท่านก็มองเฟิ่งเชียนซุ่ยเช่นกัน

เฟิ่งเชียนซุ ่ยออกจากตระกูลเฟิ่งมาหลายร้อยปี และก็แทบจะ 

ไม่ออกท่องดินแดนแรกนภา อาศัยอยู่ในสถานท่ีอันปกคลุมไปด้วย 

น�า้แขง็หิมะตลอดวันตลอดเดอืนตลอดปี จนใกล้จะท�าให้ผูอ้ืน่ลมืการมอียู่ 

ของเขาไปแล้ว

แม้ว่าไม่นานก่อนหน้าน้ีเฟิ่งเชียนซุ่ยจะเคยออกจากภูเขาหิมะไป 

กับเขา และให้ความสนใจความเคลือ่นไหวของดนิแดนแรกนภาเน่ืองจาก

ข่าวท่ีเขาน�ามา

ทว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมายังภูเขาหิมะ ฝึกบ�าเพ็ญวันแล้ว 

วันเล่าอย่างเงยีบสงบอีกครัง้

เวลานัน้สถานการณ์ยังมไิด้ย�า่แย่เท่าน้ี แต่บดัน้ีตระกูลเฟ่ิงตกเป็นรอง
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อย่างเหน็ได้ชดั

ตระกูลเฟิ่งตกยาก เฟิ่งเชียนซุ่ยจะยื่นมือช่วยหรือไม่

กระบียั่กษ์สทีองแกมแดงทีไ่ม่แปดเป้ือนโลกีย์มานานปีเล่มน้ันยังจะ

ปรากฏตวับนดนิแดนแรกนภาอีกครัง้หรอืไม่

ส่วนตัวของประมุขหอบางท่านนั้นตั้งตารอยิ่งยวด

เฟิงเหยี่ยนเองก็ตั้งตารอมากเช่นกัน

เฟ่ิงเชยีนซุย่พยักหน้าน้อยๆ ภายใต้การจ้องมองของคนทัง้สาม "ได้"

หากแต่เขาพยักหน้าแล้ว ประมขุหอบางท่านกลับรู้สึกไม่ยุตธิรรม

"เฟิ่งเชียนซุ ่ย ท่านตอบเร็วเสียปานนี้ เมื่อก่อนข้าพูดเป็นนาน 

สองนานท่านก็ยงัไม่ยอมตกลง ความแตกต่างน้ีจะมากเกินไปแล้วหรอืไม่  

ช่างไม่เหน็แก่มติรภาพนบัร้อยๆ ปีของพวกเราเอาเสยีเลย"

"พวกเรามีมิตรภาพอะไรหรือ"

"มิตรภาพจากการตีกันอย่างไรเล่า"

"พรืด..." เฟิงเหยี่ยนส�าลักน�้าชาเข้าแล้ว

เฟิ่งเชียนโม่ยื่นผ้าเช็ดหน้าไปให้ด้วยท่าทางสุขุมเยือกเย็น

เฟิงเหย่ียนรับไปเช็ดตนเองจนสะอาดแล้วถึงได้พบว่า... "อาเฉิน  

ไฉนท่านถึงพกของพรรค์นีด้้วย"

"เลี้ยงเด็ก ต้องใช้" ของสิ่งนี้วางอยู่ในแหวนง�าของของเขามานาน 

มากแล้ว มหิน�าซ�า้ยังเหลอือยู่จ�านวนมากย่ิง

"..." สามคนที่ไม่เคยเป็น 'พ่อนม' ต่างไม่เข้าใจอยู่เล็กๆ

เน่ืองด้วยผู้ฝึกบ�าเพ็ญอย่างพวกเขามีคนที่พกผ้าเช็ดหน้าติดตัว... 

อยู่น้อยเหลือเกิน ท�าให้เฟิ่งเชียนซุ่ยกับประมุขหอบางท่านต่างลืมเรื่องท่ี 

พวกเขาก�าลงั 'สนทนา' กันไปชัว่ขณะหน่ึง
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เฟิงเหย่ียนทีรู่ร้ายละเอยีดได้สติกลบัมาในเวลาเพียงประเดีย๋วเดยีว

"ก็ถูก ท่านพาอเีหรนิไปอาศยัทีเ่กาะโม่เสวียนต้ังแต่นางอายุได้สามขวบ 

ตอนอเีหรนิน้อยยังเลก็สขุภาพร่างกายไมด่ ีสุม่เสีย่งจะจากไปได้ทุกเมือ่..."

เฮ้อ...

พอย้อนนกึถึงตอนแรกทีไ่ด้พบสามพ่ีน้อง ได้เห็นสภาพของพวกเขา 

เฟิงเหย่ียนก็พลนัรูส้กึเจบ็แปลบในใจอยู่เลก็น้อย

"สามขวบ?" เฟิ่งเชียนซุ่ยมองเฟิ่งเชียนโม่พลางชะงักไปเล็กน้อย  

"ท่านคนเดยีวพาเดก็น้อยผูห้นึง่กลบัไปอยู่เกาะโม่เสวยีน? อกีท้ังตอนยังเลก็ 

นางสขุภาพร่างกายไม่ดี?"

"อืม" เฟ่ิงเชยีนโม่พยักหน้า ดืม่ชาพร้อมส่งสญัญาณให้เฟิงเหย่ียนตอบ

"..."

โยนเรือ่งทีเ่ปลอืงน�ำ้ลำยและต้องพูดยืดยำวพรรค์น้ีมำให้ข้ำ ข้ำควร

รูส้กึดใีจทีต่นเองยังมปีระโยชน์ใช้สอยอยู่เลก็น้อยหรือไม่

ทว่ำก็ได้ นีไ่ม่นับเป็นเรือ่งใหญ่อะไร มหิน�ำซ�ำ้ข้ำเองก็เข้ำใจเร่ืองรำว

ระหว่ำงน้ันดี ข้ำเล่ำเองก็ได้

"ตอนนั้นอาเฉินไปเมืองชิ่งเฉิง ได้บังเอิญเจอเซวียนอั๋งกับเซวียนฉ ี

พาอเีหรนิน้อยออกมาเท่ียวเล่น..."

เขาเล่าตั้งแต่เรื่องที่โม่อีเหรินไม่ได้รับความส�าคัญจากสกุลฉู่ ได ้

พ่ีชายท้ังสองดแูลมาจนโต แล้วต่อมาเขาได้รบัฉูเ่ซวียนฉเีป็นศษิย์ อาเฉนิ 

ใช้ยาลูกกลอนซื้อตัวโม่อีเหริน นับแต่นั้นบนโลกก็ไม่มีฉู่อีเหรินอีกต่อไป  

มเีพียงโม่อเีหรนิ...จากน้ันพอตาหลานกลับไปเกาะโม่เสวียนก็มไิด้เหยียบย่าง

ออกมาอกีถึงสบิสองปี...

จะว่าไปแล้วการเลีย้งดโูม่อเีหรนิจนเตบิใหญ่ก็มคีวามชอบของเขา
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อยู่เช่นกัน!

เขาอยู่ทีดิ่นแดนเทพยุทธ์ ปกติจะช่วยอาเฉินสอดส่องหาของดี จากนัน้ 

ทุกครึง่ปีกจ็ะส่งของทีอ่าเฉนิต้องการไปยังเกาะโม่เสวียน เขาเองก็ล�าบากมาก

"...โชคดีที่รักษามาแปดปี อาเฉินสามารถรักษาอีเหรินจนหายดีได้ 

ในท่ีสดุ..."

เฟิ่งเชียนซุ่ยพลันหันไปถามเฟิ่งเชียนโม่ "ร่างกายของอีเหริน?"

"อืม" เฟิ่งเชียนโม่ดื่มชาอึกหนึ่ง "ถูกพิษตั้งแต่อยู่ในท้องแม่"

"พิษอะไร"

เฟิ่งเชียนโม่ตอบเสียงเรียบโดยไม่ได้มองเขา "พิษเดียวกับท่าน"

เฟ่ิงเชยีนซุย่หน้าเปลีย่นส ีอารมณ์และความพลุง่พล่านอนัอธิบายไม่ได้

เหล่าน้ัน...

"เชียนซุ่ย?"

เฟ่ิงเชยีนซุ่ยหลบัตาลง จากน้ันกลบัคลีย้ิ่มบางๆ "ทีแ่ท้...ก็เป็นเพราะ

เรือ่งนี"้

กระบียั่กษ์สทีองแกมแดงใจกลางหบุเขาพลนัออกจากฝัก ส่งเสยีง

ทอดยาวใสเพราะพริง้ออกมา

วิ้ง...

ประมุขหอบางท่านงุนงงแล้ว

ไฉนเฟิ่งเชียนซุ่ยถึงพลันดูดีใจขึ้นมำ...
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ก่อนออกไปเล่น ต้องท�า 'การบ้าน' ให้เสร็จก่อน

ดังนั้นหลังจาก 'พร�่าพลอดค�าหวาน' กับไป่หลี่จิงหงเสร็จส้ิน  

โม่อีเหรินจึงตรงเข้าคลังเก็บต�ารา เริ่มอ่านต�าราอย่างหนัก

พี่น้องสกุลฉู่เองก็มุมานะอ่านตามไปด้วย

หลงัจากอยู่ในคลงัเก็บต�าราสามวัน ใช้เวลาอีกสองวันหลอมยาแก้พิษ 

สองเตา ยาลกูกลอนประสานพลังสองเตา ตลอดจนผงพิษ ยาพิษ และน�า้พิษ

แปลกๆ อกีจ�านวนหนึง่แล้ว โม่อีเหรนิก็รายงานต่อท่านตา

ครัน้ได้รบัความเห็นชอบจากท่านตา โม่อเีหรนิก็พาพ่ีน้องสกุลฉูอ่กีทัง้ 

เฟ่ิงเชยีนลัง่กับพวกเฟ่ิงไหวเฟยทียื่นกรานจะตามไปด้วยออกจากถ่ินตระกูล

อย่างเงยีบเชยีบ

คนทั้งคณะนี้มีองครักษ์เกราะแดงภายใต้การน�าของเฟิ่งไหวเฟย

รวมอยู่ด้วย

101
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สมาชกิหน่วยองครกัษ์ครึง่หน่ึงรัง้อยู่เฝ้าศาลตระกูล อกีครึง่ถูกนาง 

จบัใส่เข้าไปในแดนสมบัติแรกนภาเพ่ือให้สะดวกต่อการ 'ปฏบิตักิาร'

"พวกเราออกมาเงยีบๆ เย่ียงนีจ้ะดหีรอื" เมือ่ออกมาพ้นถ่ินตระกูลแล้ว 

เฟ่ิงเชยีนลัง่ถึงได้เกิดจติส�านึกขึน้มา

"หรอืจะให้ตฆ้ีองร้องบอกคนท้ังตระกูลเพ่ือให้คนในตระกูลมาส่งดีเล่า" 

โม่อเีหรนิมสีหีน้าล�าบากใจเล็กน้อย "ท่านตาเชยีนลัง่ ส่วนตัวข้าไม่ใคร่นิยม 

รปูแบบการจากลาท�านองน้ี..."

"..." เฟิ่งเชียนลั่งหวิดจะเหลือกตาขึ้น

ใครอยำกมคีนมำส่งกันเล่ำ...ไม่ใช่ส ิเกือบจะถูกพำออกนอกเร่ืองแล้ว

"ความหมายของข้าคอืไม่ต้องบอกประมขุเผ่ากับพวกผูอ้าวโุสใหญ่

สักหน่อยหรือ"

"บอกอะไรเจ้าคะ"

"บอกว่าพวกเราจะไปแล้ว" มีฐานะเป็นประมุขเผ่าตระกูลเฟิ่งแห่ง

ดินแดนเทพยุทธ์ที่ออกจากต�าแหน่งแล้ว เฟิ่งเชียนลั่งจึงรู้มารยาทดี

"เคยบอกไปแล้ว"

"เคยบอกไปแล้ว? เมื่อไรกัน"

"ก่อนไปคลงัเก็บต�ารา" โม่อเีหรนิตอบเตม็ปากเตม็ค�า นางเคยบอกว่า  

'จะไปจากถ่ินตระกูลหลงัออกมาจากคลงัเก็บต�ารา'

อันที่จริงนางยังอยู่นานขึ้นอีกสองวันด้วยซ�้า วันนี้ถงึเพิง่จะออกมา 

งานท่ีควรมอบหมายกไ็ด้มอบหมายเรยีบร้อยแล้ว เช่นน้ีไม่นบัว่าจากมา 

โดยไม่บอกไม่กล่าวกระมงั

"โชคดีที่ตอนน้ีข้าไม่ใช่ประมุขเผ่าแล้ว" เฟิ่งเชียนลั่งพลันพูดอย่าง 

ตดิจะหวัเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก
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ในที่สุดเขาก็นึกข้ึนได้ว่าในตอนแรกนอกจากเร่ืองหลอมโอสถ  

ประมุขหวงก็ไม่แยแสงานในตระกูลโดยสิ้นเชิง ล้วนโยนท้ิงให้เขากับ 

เหล่าผูอ้าวุโสทัง้หมด

เปรยีบเทียบกันแล้ว ประมขุหวงในตอนนียั้งมกีารให้ค�าชีแ้นะกว่ามาก!

เฟ่ิงเชียนหมงิโชคดกีว่าเขามากเหลอืเกิน เขาตดัสนิใจจะไม่เหน็ใจ 

คนเหล่านัน้แล้ว

"ท่านอยากเป็นหรือ" โม่อีเหรินตาลุกวาว

"ไม่ ขอบคุณ" เขารีบปฏิเสธเป็นการด่วน

"เช่นนั้นตอนนี้..."

"พวกเราไปเลย" เฟิ่งเชียนลั่งไม่อยากถูกทิ้งไว้แม้แต่นิดเดียว และ 

ย่ิงไม่อยากถูกเกณฑ์ไปใช้งานด้วย

"ดีมาก" โม่อีเหรินยิ้มตาหยี

ส่วนสองคนทีค่ลัง่น้องสาวกับอกีหนึง่หัวหน้าหน่วยองครกัษ์เกราะแดงที่ 

'ปฏิบตัติามเพียงบญัชาของประมขุหวง' ล้วนไม่มคีวามเหน็คัดค้านการตัดสนิใจ

ของโม่อเีหรนิ

"ออกเดินทางไปเมืองหนานอวี่"

โม่อีเหรินมีเขี้ยวเงิน ส่วนคนอ่ืนๆ นั่งอยู่บนตัว 'ฉงหวา' ที่ได้ท�า 

พันธสัญญากับฉู่เซวียนอั๋ง ต่างมุ่งหน้าตรงไปยังเมืองหนานอวี่อันเป็น 

สถานท่ีอาศยัของอินทรคืีนถ่ิน

เมือ่มาถึงสถานท่ีเลือกอนิทรคีนืถ่ินในวันน้ัน เฟ่ิงหยางเจ้าเมอืงหนานอว่ี

ก็ได้มารออยู่นานแล้ว

"เฟ่ิงหยางคารวะประมขุหวง" ครัน้โม่อเีหรนิลงมาบนพ้ืน เฟ่ิงหยาง 

ก็กล่าวขึน้ทันที
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"ไม่ต้องมากพิธี" โม่อีเหรินไม่ค่อยชิน ทว่าบัดน้ีสามารถรับการ

ท�าความเคารพโดยที่รักษาความสงบเยือกเย็นไว้ได้แล้ว หากมองจาก

ภายนอกก็มองไม่ออกอย่างเด็ดขาดว่านางอึดอัด

ความรู้สึกท่ีไม่ว่าไปไหนมาไหนล้วนได้รับการท�าความเคารพ... 

นางต้องท�าความคุ้นชินอีกสักหน่อย

"เฟ่ิงเชยีนลัง่ เฟ่ิงไหวเฟย ฉูเ่ซวียนอัง๋ ฉูเ่ซวียนฉี" เฟ่ิงหยางพยักหน้าให้ 

สีค่นทีเ่หลอืด้วยเช่นกัน ในใจให้อิจฉาพวกเขาเหลอืหลาย

ส�าหรบัคนตระกูลเฟ่ิง สามารถตดิตามข้างกายประมขุหวงเช่นน้ีได้ 

นบัว่าเป็นเกียรตอินัสงูสดุ

โดยเฉพาะการผงาดขึน้มาของประมขุหวงท่านน้ีเป็นต�านานเกินไปจรงิๆ 

อยู่ข้างกายนางก็ไม่ต้องห่วงว่าจะน่าเบื่อแม้แต่น้อย ชีวิตจะต้องสนุกข้ึน 

เป็นแน่แท้...

เขาเองก็อยากจะติดตามนางบ้าง!

"เฟิ่งหยาง"

"เจ้าเมือง"

คนทั้งสี่ผงกศีรษะตอบกลับไปดุจเดียวกัน

"ไม่ก่ีวันมาน้ีเมอืงหนานอว่ีมคีวามเปลีย่นแปลงใดหรอืไม่" โม่อเีหรนิถาม

"มคีนแปลกหน้าจ�านวนหนึง่เข้าเมอืง ทว่าเทยีบกับเมือ่ก่อน ผูส้ญัจร 

นับว่าน้อยลงมาก ประมุขหวงวางใจได้ขอรบั ข้าส่งคนไปจบัตาดคูนเหล่าน้ัน 

ไว้แล้ว จะไม่ให้โอกาสพวกเขาได้ลกัลอบเข้าไปทีถ่ิ่นตระกูลแน่นอน" เฟ่ิงหยาง

ตอบด้วยสหีน้าขงึขัง

"ล�าบากท่านแล้ว"

"ไม่ล�าบากขอรับ" เฟิ่งหยางแทบจะยืนตัวตรงแหน็ว แสดงความรัก 
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และเคารพทีเ่ขามต่ีอประมขุหวงออกมาอย่างเต็มที่

"เจ้าเมืองเฟ่ิงผ่อนคลายหน่อย ประมุขหวงไม่ได้เคร่งครัดปานน้ัน 

และก็ไม่ได้จะบริภาษใครด้วย" เฟิ่งเชียนลั่งกลั้นหัวเราะเอ่ย

เฟ่ิงหยางถลงึตาใส่เขาปราดหน่ึงอย่างไม่สบอารมณ์ รูว่้าเขาประหม่า 

ยังจะล้อเขา ช่างไม่เห็นอกเห็นใจคนในตระกูลด้วยกันเลยจรงิๆ

"ท่านตาเชยีนลัง่กล่าวถูกต้อง ไม่ต้องประหม่าเกินไป" นางไม่กัดคนจรงิๆ

"ขอรับประมุขหวง" เฟิ่งหยางตอบอย่างเคารพนบนอบทันที

ประมุขหวงมีรูปโฉมเปล่งประกำยออกอย่ำงนั้น จะท�ำให้คนรู้สึก

กระวนกระวำยอยู่ตงิดๆ ได้อย่ำงไร...ข้ำหลอนไปกระมัง!

โม่อเีหรนิหันไปหาพ่ีชายทัง้สอง "พ่ีใหญ่ ข้าจะเข้าไปสกัหน่อย อาจจะ 

อยู่เป็นเพ่ือนพวกมนัท่ีนีส่กัสองวัน พวกท่านไปรอข้าทีเ่มืองหนานอว่ีเถิด"

ฉงหวาก็จะตามนางไปด้วย

"พวกข้าจะรอเจ้าท่ีน่ี" ฉู่เซวียนอัง๋ไม่แม้แต่จะพิจารณากเ็อ่ยตอบนาง 

ทนัที

สามคนที่เหลือต่างก็พยักหน้าเช่นกัน

"ได้ หากท่านเจ้าเมืองมีธุระก็ไปจัดการก่อนได้ ไม่ต้องอยู่ดูแลแล้ว"  

โม่อเีหรนิพูดจบก็หยิบกระเป๋าวิเศษใบหน่ึงจากบนตวัมาส่งให้พ่ีชายของตน 

จากน้ันนางก็พาฉงหวาเข้าไปในป่าเขาอนัเป็นท่ีอาศยัของอนิทรีคนืถ่ิน

เฟิ่งเชียนลั่งเดินมาด้วยความสงสัยใคร่รู้ "เซวียนอั๋ง นั่นคืออะไร"

ฉู่เซวียนอั๋งใช้ญาณวิเศษกวาดดูกระเป๋าวิเศษ

"...ของกิน" น้องสำวของข้ำช่ำง...ใส่ใจดีโดยแท้

อนัทีจ่รงิพวกเขาไม่ได้กินอะไรแค่วันสองวันก็ไม่เป็นไร แต่โม่อเีหรนิก็ยัง

เตรยีมอาหารเครือ่งด่ืมและของใช้ไว้ให้พวกเขา
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ใช้กระเป๋าวิเศษบรรจไุว้อย่างเรยีบร้อย แสดงว่านางเตรียมไว้ก่อนแล้ว!

ฉู่เซวียนอั๋งซึ้งใจอยู่นิดๆ อีกทั้งปวดใจอยู่หน่อยๆ

ไม่ก่ีวันทีอ่ยู่ทีถ่ิ่นตระกูล โม่อเีหรนิยุง่มากเพียงไรเขารูด้ ี แต่นางยัง

อตุส่าห์ค�านึงถึงเขากับน้องฉ.ี..

บนโลกไม่มีน้องสาวใครดีไปกว่าน้องสาวของเขาอีกแล้ว

"อีกเดีย๋วอย่าลมืเรยีกข้าด้วย" เฟ่ิงเชยีนลัง่ตบบ่าเขาทีหนึง่ก่อนก�าชบั 

ด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน จากน้ันก็ไปเลือกสถานท่ีกับเฟ่ิงไหวเฟย 

เพ่ือท�าเป็นทีพั่กชัว่คราวในสองวันน้ีของพวกเขา

"..." ท�ำน�้ำเสียงจริงจังถึงเพียงนั้นเพื่อจะขอกินด้วย?

ฉูเ่ซวียนอัง๋ทอดถอนใจอกีค�ารบ น้องสาวเก่งเกินไป มกัถูกคนคดิถึง  

ท�าให้ผูเ้ป็นพ่ีชายเป็นห่วงโดยแท้...

ห่วงว่าน้องสาวจะถูกผู้อืน่ชงิตวัไปเน่ืองจากสาเหตนุานัปการในเวลาท่ี

พวกเขาเผอเรอ

สองวันถัดมาโม่อเีหรนิเดนิตามฉงหวาออกมาจากทีอ่ยู่ของอนิทรคืีนถ่ิน

ด้วยใบหน้าที่ซีดขาว ก่อนจะถูกฉู่เซวียนอ๋ังอุ้มข้ึนนั่งบนหลังเขี้ยวเงิน  

ออกเดินทางไปจากเมอืงหนานอวี่

"ไฉนจงึปล่อยให้ตนเองมสีภาพเย่ียงนี"้ พ่ีใหญ่สกุลฉูพู่ดกับน้องสาว

ด้วยน�า้เสยีงดุปานนีเ้ป็นครัง้แรก

"วู้ๆ" เขี้ยวเงินก็เป็นห่วงมากเช่นกัน

"ข้ามเีรือ่งท่ีต้องท�า" โม่อเีหรนิดทู่าทางอ่อนแรงย่ิง แต่ยังคงย้ิมประจบ 

พ่ีใหญ่ หวังให้พ่ีใหญ่อย่าโมโห

ฉู่เซวียนอั๋งอยากจะดุว่านางสักยก แต่ก็ท�าไม่ลง
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"เป็นเรื่องอะไรกันแน่" คุ้มกับที่แทบจะต้องใช้ชีวิตไปแลก?

"เรือ่งน้ี..." โม่อเีหรนิตาลอยเลก็น้อย "พ่ีใหญ่ เรือ่งนีค่้อยบอกท่านทีหลงั 

ตอนน้ีอย่าเพ่ิงถามได้หรอืไม่"

ฉู่เซวียนอั๋งถลึงตามองนาง

โม่อีเหรินแย้มยิ้มประจบ

"...ห้ามมคีรัง้ต่อไป" เขาหกัใจต�าหนิน้องสาวไม่ลง ได้แต่โมโหกับตนเอง

"ไม่มีแล้วแน่นอนเจ้าค่ะ" นางเอ่ยรับรอง

คราวน้ีเป็นคราวแรกนางจึงอ่อนประสบการณ์อยู่เล็กน้อยอย่าง 

เลีย่งไม่ได้ คราวหน้านางจะต้องท�าได้ดแีน่นอน...จะเตรยีมตวัเพ่ิมขึน้อกีนิด  

ไม่ปล่อยให้ตนเองหมดเรีย่วแรงจนถูกพ่ีใหญ่จบัได้

ฉูเ่ซวียนอัง๋ได้ยินค�ารบัรอง สหีน้าถึงได้อ่อนลงเลก็น้อย ไม่รู้โดยสิน้เชงิว่า

ในใจของน้องสาวตนก�าลงัคดิว่าคราวหน้าต้องท�าอย่างไรถึงจะ 'ไม่ถูกจบัได้'

"พ่ีใหญ่ ข้าอยากเข้าไปฝึกบ�าเพ็ญฟ้ืนฟูร่างกายในแหวนพู่สวรรค์ ท่าน 

พาเสีย่วทนุไปเมอืงหนานชงิก่อน"

แหวนพู่สวรรค์ยอมรบัโม่อเีหรนิเป็นเจ้าของ นางอยู่ท่ีใด แหวนพู่สวรรค์ 

ก็อยู่ทีน่ัน่

หากนางอยู่ในแหวนพู่สวรรค์ แหวนพู่สวรรค์ก็ไม่อาจเคลือ่นท่ีเองได้

หากแต่มีเสี่ยวทุนอยู่ก็ต่างออกไปแล้ว เสี่ยวทุนเป็นสัตว์พิทักษ์ 

แหวนพู่สวรรค์ สามารถพกแหวนพู่สวรรค์ไปไหนมาไหนได้เช่นเดยีวกัน

ต่อให้นางเข้าไป เสี่ยวทุนก็สามารถอยู่ข้างนอกแทนนางได้ เช่นนี้ 

ก็จะไม่พลัดกับพวกพี่ชายแล้ว

และพวกเขาเองก็จะไม่ต้องรอนางให้เสียเวลาด้วยเช่นกัน

"ท่านแม่" เสีย่วทุนเลือ้ยขึน้มาบนบ่าโม่อเีหริน เอาหวัถูไถกับแก้มนาง  
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มนักับนางตวัตดิกันทกุเวลาจงึเข้าใจสภาพร่างกายของนางดท่ีีสุด

อันทีจ่รงิท่านแม่ของมนัไม่ได้รบับาดเจบ็และก็ไม่ได้เจบ็ป่วย บดันี้

เพียงแต่เสยีแรงมากเกินไปหน่อย แค่ฝึกบ�าเพ็ญ ร่างกายก็ฟ้ืนฟูกลบัมาได้

หากแต่มันก็รู้สึกทรมานใจยิ่งนัก

มหิน�าซ�า้ต้องแยกกับท่านแม่เป็นเวลาสองสามวนั มนัเองก็ไม่ค่อยชนิ

"เดก็ด ี เจ้าอยู่กับพวกท่านพ่ี ข้าจะรบีกลบัออกมา" โม่อเีหรนิลบูมนั

พลางกล่าว

"ตกลง" เสี่ยวทุนพยักหน้าอย่างว่าง่าย ก่อนเลื้อยไปอยู่บนบ่าของ 

ฉู่เซวียนอั๋ง

"เจ้าเข้าไปคนเดียวได้จริงๆ หรือ" ฉู่เซวียนอั๋งไม่วางใจ เนื่องจาก 

สภาพของน้องสาวในยามน้ีดูชวนให้คนเป็นห่วงเหลอืเกินจริงๆ

นับตั้งแต่น้องสาวไปอยู่กับท่านตาตอนสามขวบเป็นต้นมา เขา 

ก็ไม่เคยเห็นนางมีท่าทางอ่อนแรงอีกเลย

ยามน้ีโม่อีเหรนิสิน้เรีย่วอ่อนแรงไปท้ังตวั สหีน้าก็ซดีปานนี ้ท�าให้เขา

นกึถึงสภาพนางในตอนยังเลก็ข้ึนมาโดยไม่รูตั้ว

"ไม่มีปัญหา รอข้าสักสองสามวันกพ็อแล้ว ไม่ต้องเป็นหว่งเจา้ค่ะ"  

โม่อเีหรนิเผยรอยย้ิมท่ีท�าให้พ่ีชายสบายใจออกมา จากนัน้ท้ังตวัคนก็หายไป

จากในอ้อมแขนเขา

ฉู่เซวียนอั๋งอึ้งงัน น้องสาวคนส�าคัญหายตัวไปจากอ้อมแขนเขา

กะทันหัน! เรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจมากไปหน่อยแล้ว

"ท่านแม่แค่ไปฝึกบ�าเพ็ญ ไม่นานก็กลับมา"

เสีย่วทุนพูดด้วยเสยีงอ้อแอ้จบก็เลือ้ยลงไปใต้คอเสือ้ฉูเ่ซวียนอัง๋ หลบไป

นอนหลบัแล้ว
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"..." ไฉนจึงมีควำมรู้สึกเหมือนถูกเสี่ยวทุนเดียดฉันท์ชอบกล

โม่อเีหรนิมไิด้หายตวัไป เพียงแต่ไปฝึกบ�าเพ็ญ มไิด้หายสาบสญูไป

เหมอืนเมือ่ก่อน ไม่ต้องต่ืนตูม

เขาเองก็เชือ่ว่าโม่อีเหรนิจะกลบัมาอย่างสบายดแีละกระปร้ีกระเปร่า

"พ่ีใหญ่ อีเหรินเล่า" สามคนที่นั่งอยู่บนหลังฉงหวาก็มองเห็น 

ภาพเหตุการณ์นี้แล้วเช่นกัน จึงสั่งให้ฉงหวาบินมาใกล้ข้ึนอีกนิดทันที  

ก่อนท่ีฉูเ่ซวียนฉจีะเอ่ยถาม

"นางเหนื่อยแล้วจึงไปพักผ่อน"

"ไปพักที่ใด" เฟิ่งเชียนลั่งมองข้างหน้าข้างหลัง ไม่เห็นมีคนเลย

"แดนสมบัติแรกนภา" ฉู่เซวียนอั๋งตอบสั้นๆ ง่ายๆ

"แดนสมบัติแรกนภา" เฟิ่งเชียนลั่งพึมพ�าอยู่ครู่หน่ึง หลังปล่อยให ้

ฉงหวากับเขีย้วเงนิต่างบนิไปตามปกตแิล้วถึงได้ถามฉูเ่ซวียนฉทีีน่ั่งอยู่กับตนเอง 

"เซวยีนฉ ีเจ้ารูห้รอืไม่ว่าแดนสมบติัแรกนภาคืออะไร"

"แดนสมบัติแรกนภา...ได้ยินว่าเป็นแดนลับของดินแดนแรกนภา  

ในนัน้มสีตัว์อศัจรรย์และสมบติัแปลกประหลาดอยู่นับไม่ถ้วน จะเปิดออก

ทกุๆ แปดสบิเอด็ปี สถานทีท่ี่เปิดออกในแต่ละครัง้ล้วนไม่แน่นอน อนญุาต 

ให้เข้าไปเพียงผูฝึ้กบ�าเพ็ญท่ีมพีลงัยุทธ์ต้ังแต่ขัน้ผ่านเคราะห์ลงไปและอายุ

ไม่เกนิห้าร้อยปี ทุกครัง้จะเปิดเป็นเวลาหนึง่เดอืน เมือ่ครบเวลา แดนสมบติั 

จะส่งคนทัง้หมดออกมาเอง จากนัน้กจ็ะหายไป รออกีแปดสบิเอด็ปีถงึจะ

ปรากฏขึ้นอีกครั้ง" เรื่องท่ีฉู่เซวียนฉีรู้ก็เป็นความลับที่ไม่ใช่ความลับบน 

ดนิแดนแรกนภา

ส่วนเรือ่งว่าคนทีเ่ข้าไปในแดนสมบติัจะได้อะไรหรือประสบกับอะไร

ก็ล้วนขึ้นอยู่กับโชคชะตาทั้งสิ้น
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"เมือ่ก่อนเคยได้ยนิว่าแดนสมบตัแิรกนภาเลือกเจ้าของได้?" เฟ่ิงเชยีนลัง่

ถาม

"เรือ่งน้ี...ดเูหมอืนจะไม่เคยได้ยินมาก่อน" ฉูเ่ซวียนฉไีม่ค่อยแน่ใจ

"มิใช่" เฟิ่งไหวเฟยที่อยู่ข้างๆ พูดเสริมขึ้น

แม้จะออกจากศาลตระกูลน้อยครัง้นัก แต่เรือ่งแดนสมบตัแิรกนภา 

คนท้องถ่ินทีเ่กิดและโตในพ้ืนทีอ่ย่างเฟ่ิงไหวเฟยผูน้ี้ย่อมจะมคีวามเข้าใจ

มากกว่าสองคนทางด้านข้างท่ีมาจากต่างถ่ิน

"เช่นน้ันแดนสมบตัแิรกนภายอมรบัประมขุหวงเป็นเจ้าของได้อย่างไร"

"เป็นเพราะอีเหรินดี" ฉู่เซวียนฉีตอบอย่างปราศจากความลังเล

เฟิ่งเชียนลั่งหมดค�าจะกล่าวไปชั่วครู่ แม้ประมุขหวงจะดีจริงๆ แต่ 

ไม่ต้องเน้นย�า้ถึงเพียงน้ีก็ได้ ค�าตอบท่ีเขาต้องการมใิช่ค�าตอบน้ี!

ช่างเถอะ พูดกับพ่ีชายที่คลั่งรักน้องสาวจะมีน�้าอดน�้าทนน้อยไม่ได้  

เขาต้องเปลีย่นค�าถามใหม่

"ใครเป็นคนบอกว่าแดนสมบตัแิรกนภาสามารถยอมรบัเจ้าของได้"

"ข้ามิทราบขอรับ" ฉู่เซวียนฉีส่ายหน้า

หลงัเขากับท่านตาและพ่ีใหญ่มาถึงดนิแดนแรกนภาก็มุง่ความสนใจ

ทัง้หมดไปกับเรือ่งค้นหาโม่อเีหรนิ ฝึกบ�าเพ็ญ และเล่นงานตระกูลไป่หลีกั่บ

ตระกูลเสวียนหมิง มิได้ให้ความสนใจกับเรื่องที่เกิดบนดินแดนแรกนภา 

มากนัก

ซ�้าเหตุการณ์ที่ทะเลสาบจงโยวก็โกลาหลเหลือก�าลัง หลังจากนั้น 

โม่อเีหรนิก็หายสาบสญูไปสามปี ข่าวลอืมสีารพัดสารเพ ท้ังจริงทัง้ปลอม  

มใิช่คนทีอ่ยู่ในทีเ่กิดเหตุเวลาน้ันก็ยากจะแยกแยะได้

"แรกสดุน่าจะเป็นตระกูลไป่หล่ีกับตระกูลเสวียนหมงิปล่อยข่าวออกมา 
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แต่พวกเขารูไ้ด้อย่างไรว่าแดนสมบติัสามารถยอมรับเจ้าของได้นัน้ เร่ืองน้ี 

ก็ไม่รูแ้ล้ว" เฟ่ิงไหวเฟยตอบอีกครัง้

เรื่องเหตุการณ์ที่ได้ประสบในแดนสมบัติและเหตุการณ์ที่เจอกับ 

การล้อมสงัหารทีท่ะเลสาบจงโยว ทีม่าของข่าวล้วนมาจากเฟ่ิงไหวซนิกับ 

เฟ่ิงไหวฉสีองพ่ีน้อง

หลงัเกิดเหตรุ้ายท่ีทะเลสาบจงโยวเมือ่สามปีก่อน คนทัง้สองเคยกลบัไป

ถ่ินตระกูล และก็เคยคยุถึงเรือ่งท่ีด้านนอกกับเขา ดงันัน้เฟ่ิงไหวเฟยจงึรูเ้รือ่ง

ส่วนหนึง่

"เห็นทปัีญหาท้ังหมดจะล้วนชีไ้ปท่ีตระกูลไป่หลีกั่บตระกูลเสวียนหมงิ

แล้ว" เฟ่ิงเชยีนลัง่พูดอย่างคล้ายคิดอะไรในใจ

มิหน�ำซ�้ำเป้ำหมำยแรกเป็นตระกูลเฟิ่ง ถัดมำเป็นภำคีผู้ฝึกตน  

เพรำะเหตใุด...

"ข้ารู้สึกอยู่ตลอดว่าอุบัติภัยบนดินแดนแรกนภามีคนจงใจผลักดัน 

เพียงแต่ข้าเดาไม่ออกว่าจุดประสงค์ของฝ่ายตรงข้ามคืออะไร เพียงเพ่ือ 

แดนสมบตัแิรกนภากระนัน้หรอื"

"แดนสมบตัแิรกนภาแค่อย่างเดยีวก็เพียงพอท่ีคนจะทุม่สดุชวิีตแล้ว" 

เฟ่ิงไหวเฟยกล่าว

ความโลภของคนมักจะไร้จ�ากัด

อย่าว่าแต่แดนสมบัติแรกนภาเลย แค่สุดยอดของวิเศษสักชิ้น 

ในแดนสมบัติปรากฏขึ้นยังท�าให้คนแย่งชิงกันจนน่าสมเพชเวทนาได้

ดงัน้ันเพ่ือแดนสมบตั ิ ต่อให้ต้องลากทัง้ดนิแดนเข้าสูเ่พลงิสงคราม 

ก็หาใช่เรือ่งแปลกไม่

นับประสาอะไรกับแดนสมบัติแรกนภาที่มิใช่สมบัติธรรมดาทั่วไป  
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การด�ารงอยู่ของมนัเป็นด่ังโลกขนาดย่อม

เว้นแต่เรื่องท่ีไม่มีมนุษย์อยู่อาศัยถาวร พืชวิเศษอื่นๆ อุปสรรค

ธรรมชาติต่างๆ สัตว์วิเศษต่างๆ ไม่เพียงมีมากมายหลายชนิด แม้แต ่

ของหายากทีย่ากจะได้เห็นสกัครัง้บนดนิแดนแรกนภาก็ยังมอียู่ในแดนสมบัติ

คลังสมบัติธรรมชาติเช่นนี้ ใครจะไม่หวั่นไหวบ้าง

"พูดได้ถูกต้อง" เฟ่ิงเชยีนล่ังเห็นด้วยกับค�าพูดของเฟ่ิงไหวเฟย แต่เขา 

รูส้กึอยู่ตลอดว่าน่าจะยังมสีาเหตุอืน่อยู่อกี

ฉงหวาบนิมาหน่ึงวันเตม็ ขณะตกกลางคนื ฉูเ่ซวียนอ๋ังก็หาป่าเขาท่ีม ี

พ้ืนราบเรยีบเพ่ือหยุดพัก หลังปรบัสภาพรอบด้านเสรจ็ก็เตรยีมตัง้ค่ายค้างแรม

ด้วยโม่อเีหรนิไม่อยู่ แม้เข้ียวเงินจะบนิได้เรว็ แต่ก็ดูไม่กระฉบักระเฉง  

หลงัหดตวัลงก็ไปน่ังบนบ่าอกีข้างของฉูเ่ซวียนอัง๋ แล้วท�าเรือ่งเดยีวกับเสีย่วทนุ 

ทีซ่กุอยู่ใต้คอเสือ้อีกข้าง...นอนหลบัไป

เฟ่ิงเชียนลั่งประเมินระยะทางคร่าวๆ พลางเอ่ยขึ้น "พวกเราช้าไป

หน่อย"

จากเมืองหนานอว่ีถึงเมืองหนานชิง ต่อให้อินทรีคืนถ่ินบินอย่าง 

เตม็ก�าลงัก็ต้องใช้เวลาหน่ึงเดือน

ความจริงแล้วหากโดยสารค่ายกลส่งตัว วันเดียวก็ไปถึงแล้ว ทว่า 

พวกเขา...บุรุษสี่คน หมาป่าหนึ่งตัว งูหนึ่งตัว บวกกับอินทรีคืนถ่ิน 

อกีหน่ึงตวั...

เขี้ยวเงินสามารถย่อขนาดตัวได้ ทุกคนโดยสารค่ายกลส่งตัวได ้

ไม่มีปัญหา ยกเว้นอินทรีคืนถิ่น

"ยังคงค่อยๆ บินไปเถิด" ฉู่เซวียนอั๋งไม่อาจทิ้งฉงหวาได้
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"แต่ว่าเสียเวลาเกินไปแล้ว"

แม้เฟ่ิงเชยีนลัง่จะไม่รูว่้าประมขุหวงคดิจะท�าอะไร แต่สามารถไปถึง 

เมอืงหนานชงิได้เรว็หน่อยก็ยังคงดีกว่า

ฉงหวาได้ยินก็ชักน้อยใจ

อันทีจ่รงิมนับนิได้ไมช้่าแม้แต่นดิเดยีว กล่าวได้แค่ว่าดินแดนแรกนภา

กว้างใหญ่เกินไป ต่อให้เป็นแค่เขตใจกลางดินแดนทางใต้ก็ยังใหญ่มาก  

เมอืงหนานอว่ีกับเมอืงหนานชงิ เมอืงหน่ึงอยู่ค่อนไปทางตะวันออกเฉยีงใต้  

อีกเมืองอยู่ค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ย่อมจะไกลกันมากแน่นอน  

ต้องบนินานถึงเพียงนัน้กว่าจะไปถึง จะมาโทษว่ามนัช้าไม่ได้...

ฉูเ่ซวียนอัง๋มองสหีน้าของฉงหวาเข้าใจอย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยเหตุนีจ้งึ

ยกมอืลบูมนัเบาๆ สองสามที

โชคดทีีเ่จ้านายมไิด้นึกโทษมนั ดงัน้ันฉงหวาจงึหันหน้าหน ี เลกิมอง 

พวกเขาเสยี ทว่าร่างกายยังคงช่วยบงัอยูป่ากทางท่ีต้ังค่ายทีค่่อนข้างโล่งแจ้ง

"นั่งบนหลังฉงหวาสามารถฝึกบ�าเพ็ญได้พอดี"

อย่านกึว่าการนัง่อยู่บนหลงันกแล้วถูกพาบนิจะเป็นเรือ่งสบายจรงิๆ

โดยเฉพาะฉงหวาบนิเรว็เท่าไร นัง่บนหลงัมนัถ้าไม่มพีลงัแก่นแท้สกันดิ 

ไม่นานก็จะถูกลมพัดจนสารรปูดไูม่ได้ หรอืถึงขนาดตกลงจากกลางอากาศ

อย่างน่าขายหน้า

เฟิ่งไหวเฟยเป็นพวกคลั่งไคล้การฝึกบ�าเพ็ญ ยามไม่มีงานท�าก็จะ 

ฝึกบ�าเพ็ญ ฝึกบ�าเพ็ญ แล้วก็ฝึกบ�าเพ็ญ

ช่วงเวลาท่ีไม่ปรปิากพูดขณะน่ังอยู่บนหลงัฉงหวาแทบจะล้วนเป็นเขา

ก�าลงันัง่สมาธิ

ไม่ว่าลมแรงเพียงไร เขาก็น่ังอยู่บนหลังฉงหวาได้อย่างมั่นคง  
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ภาพลักษณ์ยังคงไร้ที่ติ

ขอเพียงได้ติดตามประมุขหวง จะเร็วหรือช้า เฟิ่งไหวเฟยไม่ถือสา

แม้แต่น้อย

"อีเหรินเป็นคนมอบฉงหวาให้พ่ีใหญ่ ไม่พาไปด้วยไม่ได้" ฉู่เซวียนฉ ี

พูดข้ึนเช่นกัน

"ไม่ใช่ข้ารังเกียจว่าฉงหวาช้า แต่ข้าห่วงว่า...สถานการณ์ศึกจะม ี

การเปลี่ยนแปลง" เฟิ่งเชียนลั่งหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก รู้สึกว่าตนเอง 

ดเูหมอืนจะกลายเป็นคนเลวไปเสยีแล้ว

สวรรค์ทราบดว่ีาเขาไม่ได้มเีจตนารงัเกียจฉงหวาแม้แต่น้อย เพียงแต่ 

เป็นห่วงว่าสถานการณ์ทางเมอืงหนานชงิจะมกีารเปลีย่นแปลงต่างหาก

ข่าวเรื่องประมุขหวงกลับสู่ตระกูลได้แพร่ออกไปแล้ว ข่าวเร่ือง 

เฟิ่งไหวฉีหายดีก็น่าจะปิดบังคนตระกูลไป่หลี่ไม่ได้เช่นกัน

สองตระกลูคมุเชงิและรบกัน แม้ตระกูลเฟ่ิงจะพิทกัษ์เมอืงอย่างสดุก�าลงั 

แต่การไม่บกุโจมตีอันท่ีจรงิก็ได้แสดงถึงความตกเป็นรองออกมาแล้ว

หากเวลานี้มีข่าวไม่ดีแพร่ออกไปอีกแม้แต่นิดเดียว เมืองหนานชิง 

ก็เป็นไปได้ว่าจะถูกตีแตก เท่ากับว่าแนวป้องกันของดินแดนทางใต้จะเกิด

ช่องโหว่ ตระกูลไป่หลีก็่จะเร่งเดินหน้าบกุเข้าดินแดนทางใต้

"ท่านตาเชยีนลัง่ ท่านคิดมากไปแล้ว" ฉูเ่ซวียนอัง๋กล่าวอย่างมสีติ

"อย่างนั้นหรือ"

"แนวป้องกันเมอืงหนานชงิเคยได้รบัการจดัวางใหม่ ขณะเดียวกันก็ได้ 

ส่งคนในตระกูลไปประจ�าการเพ่ิม พิษของตระกูลไป่หลีเ่องก็ใช้การไม่ได้ 

อยากจะตเีอาเมอืงหนานชงิก็มใิช่เรือ่งง่ายอย่างแน่นอน อกีประการหน่ึงคอื

เมอืงหนานชงิมอีนัตราย แม้ได้พวกเราสีค่นไปเพ่ิม แต่จะสามารถเปล่ียน
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ผลลพัธ์ได้หรอืขอรบั"

หากเมอืงหนานชงิสถานการณ์คบัขันจรงิ เช่นนัน้พวกเขาสีค่นเร่งรุด 

ไปถึง ผลลพัธ์อย่างดหีน่อยก็คอืสามารถช่วยคนในตระกูลได้จ�านวนหนึง่  

จากน้ันก็...หนีเอาชวิีตรอดด้วยกัน

ส่วนผลลพัธ์อย่างแย่หน่อยคอืชวีติของพวกเขาก็จะมอีนัตรายไปด้วย

พวกเขาช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากต่อเรือ่งท่ีว่าเมอืงหนานชงิจะถูกตีแตก

หรอืไม่

"เอ่อ..." ฉู่เซวียนอ๋ังพูดได้มีเหตุผลย่ิงนัก เฟิ่งเชียนล่ังจนถ้อยค�า 

จะตอบโต้ในทนัที

การอนุมานท�านองน้ีเขาสมควรจะคดิได้ ผลคอืถึงกับถูกความเป็นห่วง

ท�าให้สมองเลอะเลอืน

เขาจ�าได้ว่าเฟิ่งเชยีนโม่เคยบอกว่านีเ่ป็นสญัญาณหน่ึงของความชรา...

ไมจ่รงิใช่หรอืไม่!

ใบหน้าของเฟ่ิงเชยีนลัง่เปลีย่นไปหลายสทัีง้เขียวแดงม่วงขาวในฉบัพลนั

ฉูเ่ซวียนฉเีขยิบไปใกล้พ่ีชายของตนขึน้อกีเลก็น้อยอย่างเงยีบเชยีบ 

"พี่ใหญ่ ท่านตาเชียนลั่งเป็นอะไรไป"

"น่าจะเหนื่อยจากการเร่งเดินทางแล้ว" ฉู่เซวียนอั๋งตอบโดยหน้า 

ไม่เปลี่ยนสี

ฉูเ่ซวยีนฉกีล่าวทันควนั "ท่านตาเชยีนลัง่ เหน่ือยแล้วจะพักสกัหน่อย 

กไ็ด้นะขอรบั"

ยามนีก้างกระโจมเสรจ็แล้ว ไม่ต้องฝืนร่างกายต่ออกี ฝืนนานก็ไม่มี

รางวัลให้

เฟิ่งเชียนลั่งพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ
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เซวียนอัง๋ เจ้ำมีทีท่ำจะเข้ำสู่ด้ำนมดืแล้วจรงิๆ ไฉนจงึสำมำรถใช้สหีน้ำ 

ทีเ่คร่งขรมึปำนน้ันโกหกตำใสออกมำได้!

เซวียนฉี เจ้ำมีสีหน้ำซื่อสัตย์จริงใจถึงเพียงน้ี แต่กลับก�ำลัง 

พูดค่อนแคะผู้ที่นับเป็นตำของเจ้ำ เช่นนี้ถูกต้องหรือไร!

ส่วนเฟิ่งไหวเฟย...พอมองไป เอ๊ะ เขำหนีจำกตรงน้ีไปนั่งสมำธิต่อ 

ในกระโจมตัง้แต่เมือ่ไร!

ทุกคนล้วนสงบเยือกเย็นปานนั้น ท�าเอาเขาดูเหมือนอารมณ์ร้อน 

เป็นพิเศษ

เฟิ่งเชียนลั่งถูกตนเองท�าให้กระทบกระเทือนจิตใจในทันที

จะดจีะชัว่ก็เป็นประมุขเผ่าท่ีดนิแดนเทพยุทธ์ ซ�า้ยังถูกสองพ่ีน้องสกุลฉู่

เรยีกว่าท่านตาแล้ว เขาสขุมุน้อยกว่าคนหนุม่ๆ หรอือย่างไร!

ยัง...ยังคงไปฝึกบ�ำเพ็ญเถอะ!

ไม่มีพลังแก่นแท้ คิดมำกเพียงไรก็เป็นกังวลไปเปล่ำๆ

บินสุดความเร็วในตอนกลางวัน ตกกลางคืนก็พักผ่อน เป็นเยี่ยงนี้

ติดต่อกันสามวัน

วันแรกไม่ก่ีคนยังมกีารสนทนาพาทกัีน แต่ถึงวันท่ีสองและวันท่ีสาม 

นอกจากฝึกบ�าเพ็ญแล้วก็ยังคงฝึกบ�าเพ็ญและฝึกบ�าเพ็ญ

เฟ่ิงไหวเฟยน้ันไม่ขอกล่าวถึง ตวัเขาเดมิทีก็พูดไม่มาก พ่ีน้องสกุลฉูเ่องก็

มใิช่คนช่างพูดช่างเอะอะ ตดิตามเฟ่ิงเชยีนโม่มาสามปี...ย่ิงสขุมุหนักแน่น 

จนไม่เหมอืนคนหนุ่มอายุย่ีสบิกว่า

ทางด้านอินทรีคืนถิ่น ฉงหวา พูดไม่เป็นก็เป็นเรื่องปกติยิ่ง

ทว่าแม้แต่เขี้ยวเงินตัวนั้นก็ยังไม่ร้องสักแอะ
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ถึงเวลาตัง้ค่ายยามราตร ี เฟ่ิงเชยีนลัง่มองคนรุน่หลานท้ังสามท่ีต่างคน

ต่างนัง่สมาธิพลางพูดขึน้ด้วยอารามสะท้อนใจ "อเีหรินไม่อยู่ ไม่มขีวัญก�าลงัใจ  

อเีหรนิไม่อยู่ แม้แต่กินข้าวก็ไร้รสชาต ิอเีหรนิไม่อยู่ วันเวลาก็ผ่านไปอย่าง 

ยากเย็น"

"หนักถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

เสยีงย้อนถามอย่างซกุซนดงัมา ตามตดิมาด้วยเสยีงสตัว์ร้องหน่ึงเลก็ 

หนึง่ใหญ่ เสรมิด้วยเงาเรยีวเลก็สายหน่ึงลอยพุ่งไป

"วู้!"

"กรู๊ว!"

เงาพุ่งฉวิไปอยู่บนข้อมอืของผูม้าในขณะทีอ่กีฝ่ายปรากฏกาย ก่อน

เปลีย่นร่างเป็นก�าไลข้อมอื

"ท่านแม่!" มันถูไถข้อมือของท่านแม่เล็กน้อย

จากนั้นเงาร่างสีเงินก็พุ่งออกไปเช่นกัน ก่อนจะถูกรับไปกอดไว้ 

อย่างพอดิบพอดี

ต่อจากนั้นก็มีเสียงสองเสียงดังประสานกัน

"อีเหริน!"

"ประมุขหวง!"

เงาร่างเลก็บอบบางสม่ีวงอ่อนท่ีคุน้เคยปรากฏกาย มองพวกเขาด้วย 

รอยย้ิมตาหยี

"ท่านตาเชียนลั่ง พี่ใหญ่ พี่เล็ก ไหวเฟย ข้ากลับมาแล้ว"

ฉู่เซวียนอั๋งมองน้องสาวอย่างละเอียด

กระปรี้กระเปร่ำดี สีหน้ำดี ทั่วทั้งตัวดูดียิ่ง

ไม่ได้ซีดขำว ไม่ได้อ่อนแรง ไม่ได้ไร้ชีวิตชีวำ
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"ฟื้นฟูกลับมาเต็มที่แล้วหรือ ไม่เป็นอะไรแล้วใช่หรือไม่"

"อมื ไม่เป็นไรแล้ว เพียงแต่เสยีแรงมากไป ฝึกบ�าเพ็ญกลบัมาก็หายแล้ว" 

โม่อเีหรนิย้ิมจนตายกโค้ง

ไม่เพียงฝึกบ�าเพ็ญ นางยังถือโอกาสขณะอยู่ในแดนสมบตัแิรกนภา

ฝึกอบรมคนทีด้่านในเลก็น้อย แล้วก�าชบัให้พวกเขาฝึกต่อไป จากน้ันถึงได้ 

ออกมา

"อืม" คราวนี้ฉู่เซวียนอั๋งถึงค่อยวางใจ

"เช่นน้ันคนืน้ีก็พักผ่อนให้เตม็ท่ี เช้าวันพรุง่น้ีพวกเราจะเร่งเดินทางไป 

เมอืงหนานชงิ!" โม่อีเหรนิประกาศพร้อมด้วยรอยย้ิมตาหยี

"ได้"

"ขอรับประมุขหวง" คนทั้งสี่ตอบพร้อมกัน

เฟิ่งเชียนลั่งอดไม่ไหวถามขึ้นด้วยความอยากรู้ "พวกเราจะโดยสาร 

ค่ายกลส่งตวัใกล้ๆ น้ีหรอืไม่" เขาเอ่ยถามพลางนึกไปด้วยว่าค่ายกลส่งตัว 

ทีอ่ยู่ใกล้ทีน่ีท่ี่สดุอยู่ท่ีเมอืงใด

"ไม่"

"เช่นนั้น...บินไป?"

"นั่นช้าเกินไป" โม่อีเหรินส่ายศีรษะ

"เช่นนั้นจะไปอย่างไร"

โม่อเีหรนิย้ิมตาหยีพลางเอ่ยว่า "ท่านตาเชยีนลัง่ วันพรุง่น้ีท่านก็จะได้ 

รูเ้อง"

"..." ไฉนจึงมีสังหรณ์ไม่สู้ดีอยู่ตงิดๆ

แต่พวกเขาเป็นคนกันเอง ประมขุหวงคงจะไม่หลอกพวกเขากระมงั!
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เวลาสัน้ๆ เพียงสามวัน เมอืงหนานชงิถูกลอบวางอบุายเล่นงานและ 

บกุโจมตสีองครัง้

แม้จะถูกวางอบุายเล่นงาน เมอืงหนานชงิก็พลกิเหตุร้ายให้กลายเป็นดี 

ได้ ถูกบกุโจมตีก็สามารถต่อกรศัตรจูนล่าถอยไปได้

หากแต่ความรู ้สึกตึงเครียดและความรู ้สึกบีบคั้นพรรค์นี้ท�าให ้

คนตระกูลเฟ่ิงท่ีเฝ้าพิทักษ์เมอืงไม่อาจสบายใจได้แม้แต่ยามพักผ่อน

ขณะตกกลางคนื เกิดการลอบโจมตเีป็นเวลาสองชัว่ยาม ไม่ง่ายเลย 

กว่าตระกูลไป่หล่ีจะล่าถอยไป เฟ่ิงกังเจ้าเมอืงหนานชงิจดัเตรยีมความพร้อม

พิทักษ์เมอืงใหม่ เพ่ิงจะกลบัมาถึงจวนเจ้าเมอืง

"ท่านเจ้าเมือง"

"มีอะไร"

"จนถึงเมือ่ครูน้ี่มผีูบ้าดเจบ็สามหมืน่ เสยีชวิีตราวหน่ึงหมืน่ หายตัวไป 

พันกว่า ผู้ท่ีพิทักษ์เมืองต่อได้ยังมีราวสามหมื่นคน นอกจากนี้สิ่งด�ารงชีพ 

ต่างๆ ยังสามารถอยู่ได้ถึงสบิวัน หากแต่ยาส�าหรบัรกัษาบาดแผลและแก้พิษ

ชนิดต่างๆ ใกล้จะใช้หมดแล้วขอรบั" ผูด้แูลใหญ่ของเมอืงหนานชงิรายงาน

จ�านวนคนท่ีประจ�าการทีเ่มอืงหนานชงิแต่เดมิมเีพียงหน่ึงในสามของ

จ�านวนคนท่ีนบัมาเมือ่ครูน้ี่ เน่ืองจากต่อมาภายหลงัเมอืงชายแดนถูกตแีตก 

คนในตระกูลได้พานายน้อยท่ีถูกพิษถอยมาตั้งหลัก กอปรกับต่อมา 

ประมขุเผ่าได้ส่งก�าลงัเสรมิมาให้ ถึงได้มผู้ีฝึกจติมากถึงเจด็หมืน่คนร่วมกัน

พิทักษ์เมอืง

บัดนี้จ�านวนคนพิทักษ์เมืองมีมากกว่าในยามปกติเสียอีก หากแต่ 

คนตระกูลไป่หลี่ที่นอกเมืองยังมีอย่างน้อยหกเจ็ดหมื่นคน เป็นจ�านวน 

เกินสองเท่าของพวกเขา ผู้ดูแลใหญ่คิดอย่างไรก็รู้สึกว่าหนทางข้างหน้า 
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ชกัจะมดืมน

ไฉนคนตระกูลไป่หลีถึ่งได้มเียอะแยะปานนัน้ หรือว่าเวลาปกติจะล้วน  

'เร่งการผลติเพ่ือตอบแทนตระกูล' กัน!

"นายน้อยเล่า" เฟิ่งกังถามอีกครั้ง

"นายน้อยเพ่ิงจะกลบัมาจากประตเูมอืงทศิใต้ บัดนีเ้พ่ิงจะกลบัถึงห้อง

ขอรบั"

"หากนายน้อยไม่ได้ก�าลังพักผ่อน ก็ไปเชิญเขามาหน่อย"

"ขอรับ" ผู้ดูแลใหญ่กล่าวขอตัว

ไม่ถึงครู่เดียวเฟิ่งไหวฉีก็มาถึง

"นายน้อย เชิญนั่งขอรับ" เฟิ่งกังเอ่ยทักทายและเชิญเขานั่งลง

"มเีรือ่งอะไรกระน้ันหรอื" เฟ่ิงไหวฉรีบักระดาษบนัทึกทีเ่ฟ่ิงกังย่ืนให้มา 

ด้านบนเขยีนจ�านวนตัวเลขของการบาดเจบ็ล้มตายต่างๆ ไว้

"ครัง้หน้าขณะตระกูลไป่หล่ีบกุเมอืงอกีครัง้ ข้าคิดจะเปิดการท�างาน 

ค่ายกลพิทักษ์เมอืง เรือ่งป้องกันเมอืงต้องมอบให้นายน้อยบญัชาการแล้ว

ขอรบั" เฟ่ิงกังกล่าว

"ได้ ข้า..." เฟ่ิงไหวฉเีพ่ิงจะเอ่ยปากก็ได้ยินเสยีงพลสุญัญาณฉกุเฉนิ 

ดงัอยู่บนท้องฟ้าด้านบนเมอืงหนานชงิ

ปัง!

เฟิ่งกังกับเฟิ่งไหวฉีพลันหน้าเปลี่ยนสี

"มาอีกแล้ว!"

ถัดจากนั้นกลับมีเสียงระเบิดที่ดังยิ่งกว่าเสียงพลุสัญญาณ

ปัง! ปัง! ปัง! ปัง!

เฟ่ิงกังหน้าด�าไปท้ังหน้าแล้ว "นายน้อย เชญิไปทีใ่จกลางเมอืง ข้า 
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จะไปเปิดค่ายกลพิทักษ์เมอืงขอรบั" ขณะพูดจบ เขาก็หายตวัไปจากในห้อง

แล้ว

เฟิ่งไหวฉีเองก็หมุนตัวหายออกจากห้องไปดุจเดียวกัน

ตั้งแต่เที่ยงคืนจวบจนเช้ามืด เมืองหนานชิงมีเสียงรบราฆ่าฟัน 

ดังไม่ขาดสาย

เคร้ง!

ปัง!

"โฮก!"

เปรี้ยง!

เสียงการโจมตีต่างๆ เสียงพายุฟ้าคะนอง เสียงดาบกระบี่ปะทะกัน  

อกีทัง้เสยีงร้องของสตัว์ร่างดวงจติและเสยีงอาวุธเวทอาวุธวิเศษต่างๆ ดังมา 

จากบนฟ้าและบนดินอย่างไม่ขาดสาย

และยังมีคนส่งสัญญาณคอยออกค�าสั่งอย่างต่อเนื่อง

"เอาใหม่!"

"หน่วยถัดไปเตรียมพร้อม!"

"ห้ามหยุด!"

"ข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะท�าลายค่ายกลนี้ไม่ได้!"

เมืองหนานชิงยึดประตูเมืองสี่ด้านเป็นขอบเขต เช่ือมต่อกันเป็น 

เส้นเดียว ค่ายกลพิทักษ์เมืองเปล่งรัศมีแสงกะพริบวาบ ยืนหยัดอยู ่

อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการโจมตีอันมากมายมหาศาล

ขณะเดยีวกันภายในค่ายกลพิทกัษ์เมอืงก็ยังมกีารต่อสูเ้กิดขึน้พร้อมกัน

มากมาย



88 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 7

จากประตูเมอืงไปถึงถนนกลางเมอืง ทัง้สีท่ศิทางล้วนมคีนตระกูลไป่หลี่

กับตระกูลเฟ่ิงก�าลงัรบกันอยู่

และไม่ว่าท่ีประตูเมืองหรือบนท้องถนนก็ได้มีชีวิตของผู ้ฝึกจิต 

จ�านวนมากถูกท้ิงไว้ มคีราบและกลิน่ของเลอืดอยู่ท่ัวทกุหนแห่ง

"นายน้อย..." ผู้ดูแลใหญ่มองดูรัศมีแสงค่ายกลพิทักษ์เมืองพลาง 

เป็นกังวลเลก็ๆ

คดิไม่ถงึว่าช่วงเวลาส้ันๆ ไม่ถึงหน่ึงเค่อตัง้แต่ถูกบกุโจมตจีนกระทัง่ 

เปิดค่ายกลพิทกัษ์เมอืงจะมคีนตระกูลไป่หลีบ่กุเข้ามามากถึงเพียงนีแ้ล้ว

ตัง้แต่เทีย่งคนืจวบจนบดันีติ้ดต่อกันสามชัว่ยาม พวกเขาถึงกับล้วน

ไม่สามารถจดัการกับคนสองสามพันคนน้ีได้

หากค่ายกลพิทักษ์เมอืงท�างานไม่ทันเวลา ปล่อยให้คนตระกูลไป่หลี ่

กรเูข้ามาได้ทัง้หมด เช่นน้ันเมอืงหนานชงิในยามนี.้..

"ถ่ายทอดค�าสัง่ กวาดล้างศตัรเูหล่าน้ีท้ิงอย่างเตม็ก�าลงัให้ได้โดยเรว็

ทีส่ดุ" เฟ่ิงไหวฉอีอกค�าสัง่ทันที

"ขอรับ!" ผู ้ดูแลใหญ่ปราศจากความลังเล แบ่งคนที่เฝ้าอยูบ่น 

ประตูเมืองไปช่วยล้อมโจมตีในทันใด

ส่วนเฟิ่งไหวฉีก็มองดูค่ายกลพิทักษ์เมือง คิดว่าด้านนอกยังมี 

คนตระกูลไป่หลี่อีกจ�านวนมากย่ิงกว่า ยันต์ขอความช่วยเหลือในมือ 

ย้อมไปด้วยเปลวเพลิงสีเขียวคราม ก่อนจะถูกส่งออกไป...

'เมืองหนำนชิง วิกฤตแล้ว!'
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สถานทีร่กร้างอนัเตม็ไปด้วยก้อนหนิห่างจากเมอืงหนานชงิราวห้าสบิลี้

กลางอากาศพลันปรากฏรอยแยกรอยหนึ่ง

เงาร่างสม่ีวงเลก็บอบบางสายหนึง่ลอดออกมาเป็นคนแรก ลอยตวั

ลงพ้ืนด้วยท่าทางปราดเปรยีวประหน่ึงก�าลงัเต้นร�า

ถัดมาก็เป็นบุรุษสี่คน หนึ่งเหลือง หน่ึงเขียวคราม หนึ่งครามเข้ม  

และหน่ึงแดงคล�า้

บุรุษสี่คนนี้เหมือนว่าถูกบางอย่างผลักออกมาอย่างแรง ต่างเสีย 

การทรงตวั ซ�า้ยังมท่ีาทางจะตกลงพ้ืนอยู่รอมร่อ

เคราะห์ดท่ีีพวกเขาล้วนมิใช่คนธรรมดา ร่างกายตอบสนองได้ไวพอ  

ใช้เท้าหน่ึงเหยียบอากาศบิดตัวทันทีตามสัญชาตญาณ ในที่สุดก็นับว่า 

มไิด้ร่วงคะม�าลงพ้ืนอย่างทลุกัทเุลไปกว่านี้

หลังเท้าเหยียบพ้ืนแล้ว คนทั้งสี่ก็หันไปยังทิศทางแตกต่างกันสี่ทิศ 

102
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พร้อมกันโดยมไิด้นัดหมาย ต่างจบัสิง่ของทีช่่วยพยุงตัวได้ไว้ จากนัน้ก็ท�า

อากัปกิรยิาเดยีวกัน...

"แหวะ..."

หลงัอาเจยีนเสรจ็ แต่ละคนยังยืนได้ไม่มัน่คงและวงิเวียนศรีษะอยู่ 

เลก็น้อย

ความแตกต่างอยู่ท่ีอาการบางคนหนักกว่า บางคนเป็นเบากว่า 

เท่าน้ันเอง

ครั้นหันไปดูเงาร่างเล็กบอบบางที่ออกมาคนแรกสุด นางกลับ 

ไม่มีอาการที่ไม่ดีแม้แต่น้อย

"ถึงเมอืงหนานชงิแล้ว" คราวน้ีนางคมุทศิทางได้ดี มไิด้ไปผดิสถานที่

ทว่า...นางมองบรุษุทัง้สีท่ียั่งมอีาการคลืน่เหียนอยูด้่วยอารามเป็นห่วง

อยู่เลก็ๆ

"พ่ีใหญ่ พ่ีเลก็ ท่านตาเชยีนลัง่ เฟ่ิงไหวเฟย พวกท่านยังไหวอยู่กระมงั"

"ไหว...ไหวอยู่" ฉู่เซวียนอั๋งข่มความวิงเวียนตาลายลง ก่อนตอบ 

อย่างสงบเยือกเย็น

"ไหว" ฉู่เซวียนฉีตอบเช่นกัน ยังคงเวียนศีรษะอยู่เล็กน้อย

"รูส้กึหวัหนกัเท้าเบา ทว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก อีกประเด๋ียวก็หายแล้ว"  

เฟ่ิงเชยีนลัง่เดาว่าน่ีน่าจะเป็นอาการทีต่ามมาจากการเคล่ือนท่ีเร็วเกินไป

"เวียนหัว คลื่นไส้" เฟิ่งไหวเฟยบอกอย่างซื่อตรงยิ่ง

"เสี่ยวทุน?" โม่อีเหรินข้องใจอยู่เล็กน้อย

มมุหนึง่ของก�าไลสเีขียวบนข้อมอืโม่อเีหรนิผงกขึน้มา "ท่านแม่ นีเ่ป็น

ปัญหาของสภาพร่างกาย"

"สภาพร่างกาย?"
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"อือ้ พวกเขามสีภาพร่างกายไม่ด ี พอเดินทางผ่านมติจิงึปรบัตวัได้ไม่ด ี

ทว่าแค่อาเจยีนเท่าน้ัน มไิด้กระอกัเลือดออกมาก็แสดงว่าสภาพร่างกายของ 

พวกเขายังนับว่าไม่เลวแล้ว" เสีย่วทนุต้ังใจอธิบายย่ิง

บุรุษทั้งสี่ต่างพูดไม่ออก

นี่คือพวกเขาถูกเดียดฉันท์เข้าแล้วกระมัง

มหิน�าซ�า้ยังถูกงตูวัจิว๋...ไม่ถูก นบัว่าจิว๋ไม่ได้ ความจริงมนัตัวมโหฬาร

สรุปก็คือถูกสัตว์ตัวหนึ่งเดียดฉันท์เข้าแล้ว...

"มีวิธีท�าให้ไม่ต้องอาเจียนหรือไม่"

"ปรับตัวอีกสองสามครั้งก็ไม่อาเจียนแล้ว" เสี่ยวทุนพูดอย่างเริงร่า

บุรุษทั้งสี่อึ้งงัน อีกท้ังพวกเขารู้สึกได้อย่างลึกซึ้งถึงการประสงค์ร้าย 

จากสตัว์บางตัว

ตั้งแต่พวกเขาเกิดมาจวบจนบัดนี้ ไม่เคยอาเจียนและเวียนศีรษะ 

มาเป็นสบิๆ กับร้อยๆ ปีแล้ว วันนีเ้ป็นประสบการณ์ครัง้แรกเลยทเีดยีว แต่ 

หลงัจากนีถึ้งกับยังต้องอาเจยีนอกีสองสามครัง้...

"อย่างนี้เองหรือ..." โม่อีเหรินพิจารณาว่าต่อไปเวลาเร่งเดินทาง 

ใช้วิธีการอื่นจะดีกว่าหรือไม่

"อีเหริน ไม่เป็นไร ปรับตัวสักหน่อยก็หมดเร่ืองแล้ว" ฉู่เซวียนอั๋ง 

มองสีหน้านางเข้าใจ จึงเอ่ยปากขึ้น

"ท่านแม่..." เสีย่วทนุร้องเรยีกค�าหนึง่ ก่อนจะเปลีย่นมาใช้ญาณวิเศษ

ถ่ายทอดเสยีง

"อืม...อืม...อย่างน้ีเองหรอื...เช่นน้ันก็ได้" เพ่ือวันข้างหน้า โม่อเีหรนิจงึ 

เหน็ด้วยกับความเหน็ของเสีย่วทนุ

เสี่ยวทุนพอใจแล้วก็ฟุบกลับลงไปเป็นก�าไลต่อ
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เวลาน้ีฉูเ่ซวยีนฉค่ีอยยังชัว่แล้ว เขาจงึหยิบน�า้ในแหวนง�าของออกมา

ท�าความสะอาดตนเอง แล้วถึงค่อยเดนิมาตรงหน้าน้องสาวพลางเอ่ย "วางใจ 

ได้ พวกข้าไม่เป็นไร"

"ข้าก็ไม่เป็นไร" เฟิ่งไหวเฟยกล่าวดุจเดียวกัน จากน้ันก็เหลือบมอง 

สภาพแวดล้อมโดยรอบปราดหนึ่งก่อนจะให้ข้อสรุป "ที่นี่คือเนินหินร้าง 

ห่างจากเมอืงหนานชงิราวห้าสบิลี"้

ทีน่ีม่พีายุทรายพัดแรง ต้นไม้มไีม่มาก แต่กลบัมก้ีอนหนิท้ังเลก็ทัง้ใหญ่

สารพัดแบบอยู่จ�านวนมาก

เนือ่งจากดสูภาพรกร้างเปล่าเปลีย่วย่ิง และก็ไม่เหมาะทีค่นจะอยู่อาศยั 

จงึได้ตัง้ชือ่ตรงๆ ว่า 'เนนิหนิร้าง'

"พวกเรามาถึงเมืองหนานชิงแล้ว?!"

เฟิ่งเชียนลั่งเองก็เดินมาหา แล้วท�าการแยกแยะสถานที่เล็กน้อย... 

ทว่าเขาไม่เคยมา แยกแยะไปก็เสียแรงเปล่า เขาสนใจสิ่งที่ปรากฏขึ้น 

กลางอากาศน้ันมากกว่า

"ประมุขหวง เมื่อครู่นี้คืออะไร"

"คอื 'แหวกมติ'ิ วิชากระบีท่ีข้่าตระหนกัรูข้ณะอยู่กลางความเว้ิงว้าง"  

โม่อเีหรนิมไิด้ปิดบงั

"แหวกมิติ?" ชื่อนี้ท�ำให้เห็นภำพดีโดยแท้

หากแต่ความเป็นจรงิ...เหนอืกว่าจนิตนาการของเฟ่ิงเชียนล่ังเสียอกี

เดมิทีเขานึกว่าเขาจะโดยสารค่ายกลส่งตวัมายงัเมอืงหนานชงิ ผลคอื

ประมขุหวงชกักระบีห่มิะแดงออกจากฝัก ก่อนตวันางจะกระโดดเข้าไปใน 

รอยแยกสดี�าอนัแปลกประหลาดท่ีจู่ๆ  ก็ปรากฏขึน้

จากน้ันพวกเขาสี่คนเองก็กระโดดตามเข้าไปอย่างไม่คิดพิจารณา
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โดยสิ้นเชิง

ในด้านความรูส้กึนัน้เหมอืนว่าแค่กระโดดเข้าไปก้าวเดยีว ก้าวถัดมา 

ก็ออกมาแล้ว จากนัน้พวกเขาก็วิงเวียนอาเจยีนจนตาพร่าเลือน

แค่น้ีก็ถึงเมืองหนานชิงแล้ว เร็วกว่าค่ายกลส่งตัวเสียอีก และก็เป็น 

ความลบัมากกว่าค่ายกลส่งตัวด้วย

เสียก็แต่พวกเขาต้องอาเจียนจนภาพลักษณ์เสียหายเกินไปหน่อย

"น่ีเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินพลันนึกถึงยาท่ีนางมีอยู่ข้ึนได้ จึงแจกจ่ายให้

คนละเม็ดทันที

"ช่วยเรื่องอะไรหรือ" เฟิ่งเชียนลั่งกลืนเสร็จถึงได้ถาม

"ท�าให้พวกท่านหายวิงเวียนหายคลื่นเหียน"

ตอนก่อนโดยสารค่ายกลส่งตัวก่อนหน้านี้ นางเคยให้พวกพ่ีชายกิน  

พวกเขาถึงมไิด้มอีาการใดๆ ตามมาหลงัจากโดยสารค่ายกลนกั

"เช่นนัน้ไยไม่เอาออกมาเรว็กว่าน้ี" เฟ่ิงเชยีนลัง่กลนืยาเสรจ็แล้ว ไม่ว่า

ความรูส้กึไม่สบายอะไร ความวิงเวียนต่างๆ และความคลืน่เหียนต่างๆ ก็ล้วน 

หายเป็นปลดิท้ิงจรงิๆ

"ข้าลืม" โม่อีเหรินกะพริบตา สีหน้าบริสุทธิ์ไร้ความผิด

"..." คนฟังค�าตอบนี้พลันรู้สึกคันก�าปั้นยิบๆ

เฟ่ิงเชยีนลัง่เพ่ิงอยากจะตดัพ้อต่อว่าสกัหน่อย กลบัพลนัมองไปยัง

ทศิทางเมอืงหนานชงิด้วยความตกใจ เหน็เปลวเพลงิสเีขยีวครามพุ่งตรงขึน้ฟ้า 

กลายเป็นวิหคเพลงิสเีขียวครามตัวหน่ึงระเบดิออกกลางอากาศ

เฟิ่งเชียนลั่งกับเฟิ่งไหวเฟยต่างหน้าเปลี่ยนสี

"นั่นคือสัญญาณขอความช่วยเหลือพิเศษเฉพาะตัวเฟิ่งไหวฉี!"

"เมืองหนานชิงมีวิกฤต!"
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"พวกเรารีบไป..."

"ประเดีย๋วก่อน" โม่อเีหรนิปล่อยญาณวิเศษไปส�ารวจแล้ว สถานการณ์ 

ของเมอืงหนานชงิปรากฏอยู่ในการรบัรูข้องโม่อเีหรนิท้ังหมด

พอมำถึงก็เจอเข้ำกับเหตุกำรณ์ใหญ่ ช่ำง...ดีเสียนี่กระไร!

โม่อเีหรนิยกมอืปล่อยคนของหน่วยองครกัษ์เกราะแดงและเขีย้วเงนิ

ออกมาในพริบตา

"พ่ีใหญ่ พ่ีเล็ก ท่านตาเชียนลั่ง และก็เฟิ่งไหวเฟย พวกท่าน 

พาหน่วยองครักษ์เกราะแดงแยกกันไปสองทาง จากนั้น..." โม่อีเหริน 

มอบหมายภารกิจอย่างรวดเร็ว

บุรุษทั้งสี่ฟังจบก็ล้วนพยักหน้า

"อีเหริน แล้วเจ้าเล่า" ฉู่เซวียนอั๋งเอ่ยถาม

โม่อเีหรนิย้ิม เป็นรอยย้ิมประเภทท่ีตดิจะเจ้าเล่ห์เพทุบาย "ข้าจะพา 

เขีย้วเงนิตรงเข้าเมอืงเจ้าค่ะ"

"เจ้าคนเดียว..."

"พ่ีใหญ่วางใจได้ พอเรื่องในเมืองคลี่คลายเรียบร้อย ข้าก็จะ 

ออกจากเมืองมาสมทบกับพวกท่าน" โม่อีเหรินยิ้มกล่าว

นีเ่ป็นแค่กำรเรยีกน�ำ้ย่อย เชญิตระกูลไป่หลีเ่ตรยีมตวัรบักำรต้อนรับ 

จำกตระกูลเฟ่ิงได้เลย!

อาศยัญาณวิเศษผสานกับสมัผสัรบัรูข้องเสีย่วทนุ โม่อเีหรินวาดกระบี ่

ออกไป ก่อนลอดผ่านรอยแยกไปอีกครัง้

เสีย้วเวลาถัดมา ตวันางก็มาโผล่อยู่ในตรอกเล็กไม่ไกลจากเฟ่ิงไหวฉแีล้ว

ในตรอกไม่มคีน มเีพียงกลิน่คาวเลอืดฉนุก้ึกและศพนอนอยู่หลายศพ
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"ฆ่า!"

"เฟิ่งไหวฉีอยู่ที่ใด!"

"ไม่ต้องคิดหนี!"

โครม!

ตูม!

ในเวลาเดียวกันก็ยังมกีารโจมตมีาจากนอกเมอืงไม่ขาดสาย ต่างมุง่เป้า

ไปทีค่่ายกลพิทกัษ์เมอืง

โม่อเีหรนิปล่อยเขีย้วเงินออกไปอีกครา "เขีย้วเงนิ คุม้ครองเฟ่ิงไหวฉี"

พอพูดจบ นางก็หายตัวไปจากที่เดิมแล้ว

หอคอยที่เขตกลางเมืองห่างไปร้อยก้าวเป็นสถานท่ีสังเกตการณ ์

ที่ดีที่สุดในเมืองหนานชิง และก็เป็นท�าเลบัญชาการที่ดีที่สุดเช่นกัน

มองเห็นศัตรูท่ีฝ่าเข้ามาก�าลังจะถูกก�าจัดจนสิ้นอยู่รอมร่อ กลับ 

คดิไม่ถึงว่าไม่ก่ีคนท่ียังเหลอืรอดอยู่จะใช้ยาเพ่ิมพลงัยุทธ์พร้อมกัน ก่อนจะ 

ระเบดิตนเองฝ่าการโอบล้อมพุ่งปรีเ่ข้าหาเฟ่ิงไหวฉีอย่างไม่เสยีดายชวิีต

พวกเขาตายกันหมดก็ไม่เป็นไร แค่สามารถสังหารเฟิ่งไหวฉีได ้

ก็คุ้มค่าแล้ว!

พวกเขาพุ่งตวัไปอย่างไม่กลวัตายโดยท่ีมคีวามเชือ่เย่ียงน้ี ถึงขนาดท่ี 

สลดัการป้องกันท้ิงท้ังหมดเพ่ือจะเพ่ิมความเรว็ด้วยซ�า้ไป

ถงึแม้จะมีบาดแผลเต็มตัว พวกเขาก็มองข้ามไปโดยสิ้นเชิง เอาแต ่

ว่ิงตะบงึเข้าหาเฟ่ิงไหวฉี

ไม่ถึงครูเ่ดยีวพวกเขาก็มาถึงทางเข้าของหอคอยกลางเมอืงและพุ่งตวั 

ขึน้ไปข้างบนแล้ว
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คนทีเ่ฝ้าป้องกันอยู่ข้างกายเฟิ่งไหวฉต่ีางลงไปรบัศกึแล้ว แต่เฟ่ิงไหวฉ ี

กลบัมองดรูศัมแีสงของค่ายกลพิทกัษ์เมอืงกะพรบิวบูวาบอย่างอ่อนแสงลง

ทกุที

เขาหลับตาลง "จะจบลงแค่นี้แล้วหรือ"

ในยามน้ีเองทีด้่านหลงักลบัพลนัมเีสยีงความเคลือ่นไหวผดิปกติดังมา

"เฟิ่งไหวฉี ตายเสียเถอะ!" อีกฝ่ายตะโกนจบ การโจมตีสายหนึ่ง 

ก็ซัดมาจากทางเข้าในเวลาเดียวกัน

เฟ่ิงไหวฉไีม่แม้แต่จะขยับตวั เตาโอสถท่ีมขีนาดสงูกว่าร่างกายของ 

ผูใ้หญ่เลก็น้อยใบหนึง่กลับพลันปรากฏขึน้ทีด้่านหลังเขา ขวางการโจมตจีาก 

ผูม้าใหม่ไว้

"ก่อนจะฆ่าคนยังอตุส่าห์ตะโกนน�ามา เจ้าย่อมต้องตายก่อนอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย" เฟิ่งไหวฉีพูดจบก็หันหลังกลับไป พร้อมกันนั้นเตาก็ส่ง 

ประกายกระบีส่ายหน่ึงออกมา

มันปาดถูกคอหอยของผู้มาพอดิบพอดี

"อ๊าก!" อีกฝ่ายตาถลน ทั้งตัวคนล้มลงกับพื้นและตายไปเช่นนี้

ถัดมาตดิๆ ดาบวายุระลอกหน่ึงพลนัจูโ่จมมาจากด้านข้าง เฉอืนศตัรู 

ทีว่ิง่ออกมาจนล้มลงสิน้

"อะไรน่ะ!"

"เอ่อ..."

"อ๊าก!"

โครม!

เฟ่ิงไหวฉีเพ่ิงก�าลังจะตั้งท่าป้องกันด้วยความตื่นตะลึง ก็เห็นรัศมี 

แสงสีเงินสายหนึ่งพุ่งลงไปตรงทางเข้าแล้วเฝ้าอยู่ตรงน้ัน คอยอ้าปาก 
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พ่นดาบวายุออกไปหลายชดุเป็นระยะ

ถึงแม้จะตัวเล็กๆ แทบไม่ต่างจากลูกแมว หากแต่แววตาของมนัเป็น 

คนละเรือ่งกับลูกแมวโดยสิน้เชงิ

"เจ้าคือ...เขี้ยวเงิน?!" เฟิ่งไหวฉีจ�าได้อย่างไม่ง่ายดายนัก

เข้ียวเงนิเจยีดเวลาหนัมามองเขาปราดหนึง่ สายตาดเูหมอืนตดิจะ 

ไม่พอใจ จากน้ันก็หนักลบัไปพ่นดาบวายุอีกครัง้

"อ๊าก!"

ตึงๆๆๆ...

เสียงคนล้มลงพื้นอีกหลายคน อเนจอนาถเหลือหลาย

เฟ่ิงไหวฉีได้ยินแล้วเป็นต้องหดคอ

เอ่อ...หรือว่ำเขี้ยวเงินจะก�ำลังโมโหข้ำอยู่

ทว่ำมันอยู่ที่นี่ก็แสดงว่ำ...

"ประมุขหวงมาแล้ว?! ใช่หรือไม่!"

"อาวู้..." เขี้ยวเงินพลันเปล่งเสียงหอนดังไปทั่วทั้งเมือง

ค่ายกลพิทักษ์เมืองที่เดิมทีหม่นแสงจนใกล้จะหายไปพลันมีแสงสี

สายหน่ึงวาบผ่านในชัว่พรบิตาน้ัน จากนัน้ก็หายไปราวกับไม่เคยด�ารงอยู่

แต่มันกลับบังการโจมตีทั้งหมดเอาไว้

"นายน้อย!" องครักษ์ตระกูลเฟิ่งกรูกันขึ้นมาทั้งหมด

พอเห็นว่าเฟิ่งไหวฉีปลอดภัยดี คนทั้งหลายโล่งอก

แต่ครัน้แล้วก็มองเหน็...ลกูสนุขัขนเงินทีตั่วเท่าลกูแมวตวัหน่ึงก�าลงั

เฝ้าพิทักษ์ปากทางเข้าหอคอยกลางเมืองด้วยท่าทางองอาจผึ่งผาย

หากมใิช่ยามน้ีไม่ใช่เวลาเหมาะสม พวกเขาคงได้หวัเราะออกมาจริงๆ

ลูกสุนัขตัวน้อยตัวหนึ่ง ให้ท�าสีหน้าท่าทางองอาจผึ่งผายเพียงไร 
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ก็ยังดูไม่มีพลังคุกคามแม้แต่น้อย

ให้ความรู้สึกแค่ว่าน่ารักยิ่ง

"สถานการณ์ในเมืองเป็นอย่างไรบ้าง"

"ไม่มปัีญหาแล้วขอรบั ผูดู้แลใหญ่ได้จดัให้คนลาดตระเวนในเมอืงแล้ว" 

องครกัษ์กล่าวตอบ

เมือ่ครูน่ีพ้วกเขาสงัหารคนตระกูลไป่หลีท่ี่บกุรกุเข้ามาไปสิน้ซาก ส่วน

พวกท่ีฉวยโอกาสบุกฝ่ามาที่นี่...ก็ล้วนนอนกองอยู่ข้างล่างแล้ว พวกเขา 

ต่างเห็นกันหมด

แต่ดูเหมือนจะ...ไม่ใช่ฝีมือของนายน้อย...

"วู้!" เขี้ยวเงินพลันส่งเสียงร้องขึ้นอีกครั้ง ก่อนจะบินหายไป

"เขี้ยวเงิน!" เฟ่ิงไหวฉีท�าท่าจะตามไปทันที แต่ก็เอ่ยปากสั่งก่อน  

"พวกเจ้าอยู่ทีน่ี ่จบัตาดสูถานการณ์ในเมือง หากเจอผู้บุกรุกอกีก็ไม่ต้องย้ังมอื 

สงัหารท้ิงได้เลย!"

"ขอ..." ยังไม่ทันจะตอบรับ นายน้อยก็หายตัวไปแล้ว

ในเวลาเดียวกันตระกูลไป่หลี่ยังคงโจมตีเมืองอย่างต่อเนื่อง

"หยุด!"

หลงัโจมตตีดิต่อกันสบิระลอก ไป่หลีฉ่างยวนก็ออกค�าสัง่ "ธนพูลงัวิเศษ 

เตรยีมพร้อม"

เขายกมือก่อนตวัดลง "ยิง!"

ธนท่ีูถูกใส่พลงัวิเศษเข้าไปร่วมพนัคัน ลกูศรแต่ละดอกล้วนแฝงด้วย 

พลังท�าลายล้างรุนแรง จากกลางอากาศจรดพ้ืนดิน กระหน�่ายิงไปยัง 

ประตเูมอืงทศิตะวันตกอย่างบดขย้ีทุกด้าน
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ปังๆๆๆๆๆ...

บนค่ายกลพิทักษ์เมือง บนก�าแพงเมือง ลูกศรพลังวิเศษระเบิด 

อย่างไม่ขาดสาย ท�าเอาคนตาค้างหอ้ืูอไปตามๆ กัน

ค่ายกลพิทักษ์เมืองคลอนแคลนใกล้จะพังทลาย

ได้เห็นตระกูลไป่หลี่มารุกรานอย่างแท้จริง พวกเขาถึงเพ่ิงได้รู้ว่า

ประมุขเผ่าประเมินสถานการณ์ไว้ต�่าเกินไปจริงๆ

นี่แค่หกเจ็ดหมื่นคนเสียที่ใด มากกว่านั้นแทบจะเท่าตัวแล้ว!

"หัวหน้า ใกล้จะยันไม่ไหวแล้วขอรับ!"

"ผู้ฝึกจิตในอาณัติตระกูลเฟ่ิงท้ังหมดจงฟังค�าสั่ง ต่อให้ตายก็ต้อง 

หยุดศตัรไูม่ให้เข้าเมอืงให้ได้!"

"ขอรับ!" ผู ้ฝึกจิตท้ังหมดที่เฝ้าพิทักษ์ประตูเมืองทิศตะวันตก 

ต่างตะโกนตอบ

"รักษาต�าแหน่ง เตรียมพร้อม!"

"ขอรับ!"

ทั้งบนและล่างประตูเมืองทิศตะวันตก แม้จะถูกเสียงระเบิดและ 

เสยีงแตกร้าวดงักระหึม่ท�าเอาใจประหว่ันพรัน่พรงึ แต่การป้องกันเมอืงยังคง 

ไม่เสยีระบบระเบยีบ

คราวนี้ตระกูลไป่หลี่แทบจะบุกโจมตีด้วยก�าลังทั้งหมด พวกเขา 

ล้วนรูว่้าค่ายกลพิทกัษ์เมอืงอาจจะใกล้หมดฤทธ์ิอยู่รอมร่อ เมอืงหนานชงิ 

ก็อาจจะรกัษาไว้ไม่ได้ หากแต่ไม่มใีครคิดจะล่าถอย

ถึงจะต้องพลชีพี แต่หากพวกเขาฝืนยันไว้นานขึน้หน่ึงเค่อ คนข้างหลงั

และคนอืน่ๆ ท่ีอาจจะหนีออกไปได้ก็จะมโีอกาสรอดนานขึน้หน่ึงเค่อเช่นกัน

พวกเขาถอยไม่ได้
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ปังๆๆๆ...

ธนพูลงัวิเศษยังคงยิงมาอย่างต่อเน่ือง รศัมแีสงของค่ายกลพิทกัษ์เมอืง

อ่อนลงไปทกุทีๆ ในท่ีสดุ...

อีกแค่ครั้งเดียว! ไป่หลี่ฉางยวนสีหน้าเปล่งประกาย "ยิง!"

ฟิ้วๆๆๆๆ...

ธนูพลังวิเศษยิงออกไปอีกครั้งอย่างเต็มก�าลัง

ลูกศรยิงมาถึงบนค่ายกลพิทักษ์เมืองก็ระเบิดออก...

ค่ายกลพิทักษ์เมืองกลับพลันมีรัศมีแสงปรากฏวาบ ขวางลูกศร

ทัง้หมดไว้พร้อมกับระเบิดแสงสะท้อนกลบัไปอย่างรนุแรงย่ิงกว่า

เปรี้ยง...

ไป่หลี่ฉางยวนหน้าเปลี่ยนสี "เป็นไปได้อย่างไร!"

ค่ำยกลพิทักษ์เมืองถึงกับสมบูรณ์ดีแล้ว?!

คนท้ังหลายล้วนรู้กันดีว่าค่ายกลพิทักษ์เมืองบนดินแดนแรกนภา 

ในปัจจุบนัล้วนแต่เป็นสมบตัท่ีิเหล่าบรรพบรุษุเหลอืทิง้ไว้ตัง้แต่ร่วมหมืน่ไปจน

เกินหมืน่ปีก่อน พอใช้งานหนึง่ครัง้ อานุภาพก็จะลดลงไปหน่ึงส่วน

และหลังจากหกกลุ ่มอ�านาจใหญ่ของมนุษย ์แยกกันอยู่กับ 

อาณาจักรสตัว์ บนดินแดนก็แทบจะไม่เคยเกิดการกระทบกระท่ังใหญ่โต 

ดงันัน้ค่ายกลพิทกัษ์เมอืงจงึถูกเก็บรกัษาไว้ดงัเดมิตลอดมา...จวบจนปัจจบุนั

หากแต่เน่ืองจากวิชาค่ายกลขาดการสบืทอด ถึงแม้ค่ายกลพิทกัษ์เมอืง 

จะไม่ถูกใช้งาน อานุภาพทีม่นัส�าแดงออกมาได้และระยะเวลาท่ีคงสภาพอยู่ได้ 

ก็ลดน้อยถอยลงมาโดยตลอด

ไป่หลีฉ่างยวนค�านวณแล้วว่าจ�านวนคนของพวกเขาสามารถบดทบั

ตระกูลเฟ่ิงได้
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ต่อให้มค่ีายกลพิทักษ์เมอืง พวกเขาก็ยังมสีตัว์วิเศษและอาวุธวเิศษ

สารพัด ขอเพียงถูกจงัหวะและมเีวลาเพียงพอ จะต้องสามารถตีเมอืงหนานชงิ

แตกได้อย่างแน่นอน

บดันีเ้หลอือกีแค่ก้าวเดยีว ทว่าค่ายกลพิทกัษ์เมอืงกลบัมสีภาพสมบรูณ์ดี 

แล้ว?!

"นี่มันเรื่องอะไรกัน" สีหน้าของไป่หลี่ฉางยวนไม่อาจใช้แค่ค�าว่า  

'ไม่น่ามอง' มาพรรณนาได้เลยทีเดียว

ตระกลูเฟ่ิงมคีวำมสำมำรถซ่อมแซมค่ำยกลพิทักษ์เมอืงได้อย่ำงไร

ไม่ใช่ส ิหำกมคีนซ่อมแซมได้ก็คงไม่รอมำจนถึงป่ำนนี ้หรอืว่ำจะมผีูอ้ืน่ 

มำซ่อมแซมค่ำยกลพิทักษ์เมอืง

คนผู้นี้เป็นใคร!

"เรื่องน้ี..." ผู้อาวุโสรองสามคนที่ติดตามข้างกายเขาก็ตะลึงลาน 

ดุจเดียวกัน

ในเวลานี้เอง...

ตูม!

"ฟู่ว...โฮก..."

ไป่หลี่ฉางยวนหันหน้าขวับกลับไปก็มองเห็นแสงเพลิงโชติช่วง  

"เกิดอะไรขึ้น"

"ทิศทางนั้น...เป็นที่ตั้งค่ายของพวกเรา?!"

เกิดเรื่องแล้ว? เหตุใดไม่มีใครส่งข่ำวมำ

โครม!

เคร้ง! เคร้ง! โครม...

เสียงต่อสู้ชุลมุนยิ่งกว่าเดิม
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"เป็นเขตเตรียมความพร้อม!"

เขตเตรียมความพร้อมส�าหรับแบ่งกลุ่มบุกโจมตีต่อเน่ืองถึงกับ 

ถูกลอบโจมตีด้วยเช่นกัน มิหน�าซ�้าฝ่ายตรงข้ามก็มีการเตรียมตัวมา 

อย่างเหน็ได้ชดั คอยเป่าลมแรงบดบังสายตาอย่างไม่ขาดสาย

ส่วนพวกเขาก็บุกโจมตีโดยอาศัยช่วงชุลมุน

เวลาเพียงไม่กี่อึดใจ คนตระกูลไป่หลี่ก็ล้มลงไปหลายสิบคนแล้ว

"ข้าจะไปดูหน่อย" ผู้อาวุโสรองคนหนึ่งเหินกายออกไปในทันใด

"ข้าจะกลับค่าย" หลังผู้อาวุโสใหญ่พยักหน้า ผู้อาวุโสรองอีกคน 

ก็อ้อมกลับไปทันทีเช่นกัน

เขตเตรยีมความพร้อมสบัสนอลหม่านไปหมดแล้ว ครัน้ผูอ้าวุโสรอง 

มาถึงก็ใช้พลงัเปล่งเสยีงตะโกนลัน่ทันที

"อยู่ในความสงบ! ถอยหลบไป! ห้ามวุ่นวาย!"

คนตระกูลไป่หลี่ถอยหลบไปตามล�าดับ แต่ยังคงมีอีกหลายร้อยคน 

ถูกขดัขวางไว้

"เป็นใคร!" ผู้อาวุโสรองตวาดถาม

"ผู้อาวุโสรอง...อ๊าก!"

"ระวัง!"

"อย่าถอยหลัง!"

"รับศึก!"

เคร้งคร้าง...

"วี้ด..."

"พวกเจ้า..." ผู้พูดกล่าวยังไม่ทันจบกระบี่ก็แทงเข้าที่ตัว เลือดสดๆ  
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ไหลทะลกั

รัศมีกระบี่อันห้าวหาญสองสายตวัดกวาด

คนหลายร้อยน้ันก็ถึงกับค่อยๆ ลดลง...ไม่ใช่สิ ถูกสังหารต่างหาก!

ผู้อาวุโสรองมีสีหน้าเข้มขึ้น "รีบช่วยคน!"

"ขอรับ"

"แต่ว่า..." อีกฝ่ายรวดเร็วเกินไป พวกเขาหมดหนทางเข้าใกล้ได้ 

โดยสิ้นเชิง

ผู ้อาวุโสรองหรี่ตามอง เดิมทียังนึกว่าอาภรณ์สีแดงท่ามกลาง 

ความชลุมนุเหล่าน้ันอาบย้อมด้วยเลอืด แต่ครัน้คนค่อยๆ น้อยลง เขาถึงได้ 

พบว่า...นัน่เป็นอาภรณ์เป้ือนเลอืดเสยีท่ีใด เป็นคนพวกน้ันสวมชดุสแีดง... 

ไม่ถูก สวมเสือ้เกราะสแีดงต่างหาก ซ�า้อยู่ภายใต้แสงยังจะสะท้อนแสงสทีอง

ออกมาหน่อยๆ ด้วย

เสื้อเกราะเช่นนี้เขาคุ้นตายิ่ง "หน่วยองครักษ์เกราะแดง?!"

องครักษ์ชั้นยอดของตระกูลเฟิ่ง!

"พวกเขามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร"

แต่ก็พิกลนัก องครกัษ์เกรำะแดงหน่วยหน่ึงไม่ได้มคีนน้อยปำนนี ้แล้ว 

คนทีเ่หลอืเล่ำ

"มิทราบขอรับ พวกเขา...จู่ๆ ก็โผล่ออกมา" ผู้ตอบยังเสียวสันหลัง 

ไม่หาย

ขณะก�าลงัพักเอาแรงแล้วลมืตาขึน้มาก็พบว่ากระบีเ่ล่มหน่ึงก�าลงัจะ

แทงมาที่ตนเองแล้ว อีกแค่นิดเดียวเขาก็ได้เดินทางไกลไปยมโลกแล้ว  

เวลาช่ัวพรบิตาก�าหนดความเป็นความตายพรรค์น้ีต่อให้เป็นผูฝึ้กจติก็ยัง

ขวัญผวาเช่นกัน
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"จู่ๆ  ก็โผล่มา?" ผูอ้าวุโสรองขมวดคิว้ "รอบข้างล้วนเป็นคนของพวกเรา 

พวกเขาปะปนเข้ามาได้อย่างไร"

"เรื่องนี้..."

"พวกมันคิดจะหนีแล้ว!" ยามนี้เองพลันมีคนตะโกนขึ้น

ผู้อาวุโสรองมองไป คนตระกูลเฟ่ิงทีส่วมเสื้อเกราะสีแดงเหล่าน้ัน

ท�าท่าจะหนีไปจริงๆ

"ขวางพวกมันไว้ อย่าปล่อยไปแม้แต่คนเดียว!"

"ฉงหวา!" หน่วยองครักษ์เกราะแดงมีคนเปล่งเสียงในที่สุด

ฉงหวำ?

ผู้อาวุโสรองยังไม่ทันตระหนักอะไรได้ก็พลันมีพายุหมุนสูงเกือบ 

ครึง่ท้องฟ้าจูโ่จมมา มนัม้วนกวาดท้ังเขตเตรยีมความพร้อมด้วยพลานุภาพ 

อันบ้าคลั่ง

"อ๊าก!"

"นั่นคือ..."

"รีบสลายตัว!"

"อ๊าก..." มีคนถูกดูดเข้าไปแล้ว

"อย่าหนี! จัดการสลายมัน!"

ฟิ้ววว โครม ตูม...

ผู้อาวุโสรองเองก็ซัดคาถาสลายวายุออกไป

พายุหมุนหายไปในที่สุด

หากแต่คนทีถู่กดูดข้ึนไปกลางอากาศก็ตกลงมาอย่างกะทนัหนัด้วย

เช่นกัน

ผูอ้าวุโสรองซดัพลงัปราณท่ีแฝงด้วยพลงัปฐมออกไปอกีหลายสาย 
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ท�าให้คนเหล่านั้นไม่ถึงขั้นร่วงดิ่งลงมา

เห็นสภาพไม่เอาไหนท่ีมท้ัีงตืน่กลวัอกีทัง้วงิเวียนจนดึงสติกลบัมาไม่ได้

ของพวกเขาแต่ละคน ผู้อาวุโสรองก็รู้สึกเพียงว่ามีเพลิงโทสะกลุ่มหนึ่ง 

แล่นขึน้มาทีอ่ก

"ดพูวกเจ้าส ิ ยังเหลอืสภาพของผูฝึ้กจติขัน้จติเทพอยู่หรอืไม่ ต่อให้ 

มพีายุหมนุมา แต่น่ันมอีะไรน่าหวาดหว่ัน ก็แค่ถูกดดูข้ึนไปกลางอากาศ  

จะลนลานอะไร! แค่หาหนทางลงมาก็ส้ินเรือ่งแล้ว มอีะไรให้น่าต่ืนตูมวุ่นวาย!"

คนพวกน้ีมกีารตอบสนองยามเผชญิหน้ากับศัตรูแย่เกินไป ไม่แปลก 

ทีผู่อ้าวุโสใหญ่จะเพียงจดัให้พวกเขารบัหน้าทีจ่บักลุม่โจมตอียู่นอกเมอืง  

ไมใ่ห้พวกเขาไปตีเมอืงจรงิๆ

น่ำจับไปฝึกใหม่โดยแท้!

"คนของหน่วยองครกัษ์เกราะแดงเล่า" พอด่าจบ ผูอ้าวุโสรองถึงได้ถาม

"ดูเหมือน...หายไปแล้วขอรับ..."

เวลานี้ไหนเลยจะยังมีคนสวมเสื้อเกราะสีแดงอะไรอยู่อีก ไม่รู้ว่า 

หนีไปหนใดตั้งนานแล้ว

ผู้อาวุโสรองหน้าด�าทะมึนไปทั้งหน้าแล้ว

ถูกผูอ้ืน่มาก่อกวนอีกท้ังสงัหารคนอย่างก�าเริบเสิบสานถึงในถ่ินของ

พวกเขา หน้าของตระกูลไป่หลีนั่บว่าถูกโยนลงพ้ืนแล้วเหยียบซ�า้เลยทเีดียว!

สหีน้าของผูอ้าวุโสรองเปลีย่นจากด�าเป็นเขียวทันควนั ท้ังเขยีวท้ังด�า 

เหมอืนกับถูกตบหน้าหลายสบิครัง้มผิดิ

ถูกลอบโจมตบีนถ่ินของตนเองในขณะทีต่เีมอืง คนถูกสงัหารแล้ว แต่ 

อกีฝ่ายถึงกับยังล่าถอยไปได้อย่างปลอดภัยไร้การบาดเจบ็ อกีทัง้สดุท้าย 

ยังท้ิงพายุหมนุลกูหนึง่ไว้ป่วนพวกเขาจนท�าอะไรไม่ถูกอกีด้วย
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หน้ำของตระกูลไป่หลี่ไม่เหลือแล้วจริงๆ!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3brAmTh

https://bit.ly/3brAmTh

