
หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ด
เยือนเมืองเลี่ยนอวี้

เมืองเลี่ยนอวี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ก�าแพงสีด�าทะมึนราวกับ 

น�้ำหมกึให้ควำมรู้สกึอดึอดักดดนั ยำมเหน็ประตูเมอืงเบื้องหน้ำกใ็ห้รู้สกึแทบ

หำยใจไม่ออกคล้ำยถกูกดทบัหนกัหน่วงรุนแรง ท�ำให้กำรก้ำวย่ำงเป็นไปอย่ำง

ยำกล�ำบำก

‘เมอืงเลี่ยนอวี้’... สำมค�ำบนป้ำยประตูเมอืงดูมพีลงัอ�ำนำจอนักล้ำแขง็

รำวกบัจะสะท้อนออกมำให้สมัผสัได้

ประตูเมอืงสูงเทยีมเมฆ ยิ่งใหญ่เกรยีงไกรชวนให้รู้สกึขยำดเกรง คน

ทั้งกลุ่มพำกนัหยุดฝีเท้ำลงหน้ำประตูเมอืง

จื่อเหยยีนเตบิโตขึ้นในเมอืงเลี่ยนอวี้ตั้งแต่เดก็ นำงจงึไม่รู้สกึอะไรนกั 

ทั้งยังได้รับสิทธิ์เข้ำออกเมืองเลี่ยนอวี้อย่ำงอิสระ แต่พวกซูลั่วกลับสัมผัสถึง

พลังอันน่ำกริ่งเกรงของเมืองเลี่ยนอวี้ได้อย่ำงชัดเจน เพรำะเหตุนี้เองจึงเกิด

ปัญหำขึ้น

คนเฝ้ำประตูเมอืงไม่ยอมให้พวกนำงผ่ำนเข้ำไป

“ศิษย์พี่เข้ำไปได้ แต่ส�ำหรับคนนอก หำกไม่มีค�ำสั่งจำกผู้เฒ่ำทั้งสำม 

ใครกเ็ข้ำไปไม่ได้ทั้งนั้น ขอศษิย์พี่โปรดเข้ำใจด้วย” ผู้ที่เฝ้ำเวรยำมในวนันี้เป็น
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ศิษย์ส�ำนักผู้เฒ่ำสำม อีกฝ่ำยท�ำท่ำทำงโอหังล�ำพอง เชิดหน้ำขึ้นอย่ำงไม่เห็น 

ผู้ใดอยู่ในสำยตำ

จื่อเหยยีนหน้ำตงึ “คนเหล่ำนี้หำใช่คนนอกไม่ แม้ไม่มคี�ำสั่งของผู้เฒ่ำ

ทั้งสำม แต่กม็คี�ำฝำกฝังจำกท่ำนประมุข เจ้ำกล้ำขดัขวำงอย่ำงนั้นหรอื”

สมญำนำมธิดำเทพแห่งเมืองเลี่ยนอวี้ของผู้เฒ่ำสำมถูกจื่อเหยียนแย่ง

ชิงไป เพรำะเหตุนี้บรรดำศิษย์ในส�ำนักผู้เฒ่ำสำมจึงไม่ชอบหน้ำจื่อเหยียน 

มำโดยตลอด แม้ไม่มสีำเหตุกย็งัคอยหำเรื่องก่อกวน แล้วนบัประสำอะไรกบั

ยำมนี้ที่มเีหตุผลให้น�ำไปกล่ำวอ้ำงได้อย่ำงเตม็ปำกกนัเล่ำ

ด้วยเหตุนี้หลันอีจึงแค่นเสียงเยือก “ศิษย์พี่ หำกไม่มีค�ำสั่งจำกผู้เฒ่ำ

ทั้งสำม ใครกป็ล่อยให้คนแปลกหน้ำเข้ำไปไม่ได้ทั้งนั้น!” นำงปรำยตำมองกลุม่

ซูลั่วอย่ำงเย็นชำก่อนจะเอ่ยเสียงหยัน “เมืองเลี่ยนอวี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์  

คนต�่ำช้ำภำยนอกคดิอยำกเข้ำกเ็ข้ำมำได้อย่ำงนั้นร”ึ

ที่จื่อเหยียนบอกว่ำมีค�ำฝำกฝังจำกท่ำนประมุขนั้น หลันอีไม่เชื่อเลย

แม้แต่นดิ อย่ำว่ำแต่ตอนนี้ที่ท่ำนประมุขหำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย ต่อให้เขำยงั

อยูใ่นจกัรวรรดแิห่งนี้จรงิ มหีรอืที่ท่ำนจะอนุญำตให้คนนอกเข้ำมำ เรื่องนี้ไม่มี

ทำงเป็นไปได้ ศษิย์คนอื่นๆ ที่อยู่ด้ำนหลงัหลนัอตี่ำงพำกนัหวัเรำะลั่น

ใบหน้ำจื่อเหยียนเขียวคล�้ำ ครำนั้นนำงยังเด็ก พลังยุทธ์ยังอ่อนด้อย 

ท่ำนอำจำรย์กไ็ม่อยู่ที่เมอืงเลี่ยนอวี้เป็นเวลำหลำยปี แม้ว่ำนำงจะได้รบัสมญำ

นำมว่ำเป็นธดิำเทพ แต่สถำนะนำงหำได้เป็นเช่นนั้นไม่ แล้วนบัประสำอะไรกบั

ตวันำงที่เดนิทำงไปยงัโลกภำยนอกมำหลำยปี คนพวกนี้จงึแทบไม่เหน็นำงอยู่

ในสำยตำเลยด้วยซ�้ำ จื่อเหยยีนยกหำงตำขึ้นอย่ำงเย้ยหยนั

คนอื่นอำจจะไม่รู้ แต่นำงรู้อยูแ่ก่ใจดทีี่สดุ ควำมเอน็ดไูร้ขดีจ�ำกดัที่ท่ำน

อำจำรย์มีต่อซูลั่วนั้น ไม่ว่ำใครก็เทียบชั้นไม่ได้ นำงกล้ำพูดได้เลย ขอเพียง 

ซลูั่วเอ่ยกบัท่ำนอำจำรย์แค่ค�ำเดยีวว่ำต้องกำรเมอืงเลี่ยนอวี้ทั้งเมอืง มหีวงัท่ำน

อำจำรย์คงจะถำมกลบัไปด้วยซ�้ำว่ำ แค่เมอืงเลี่ยนอวี้เมอืงเดยีวกพ็อกบัควำม

ต้องกำรนำงอย่ำงนั้นหรอื เพรำะแบบนี้พวกของหลนัอ.ี.. ‘หึๆ ’ จื่อเหยยีนหวัเรำะ
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หยนัในใจ

แน่ละ มที่ำนประมุขหนุนหลงักเ็รื่องหนึ่ง แต่ตอนนี้ท่ำนประมุขไม่อยู่ 

เรื่องขี้ปะติ๋วพรรค์นี้ พวกนำงคงต้องจดักำรกนัเอง

จื่อเหยยีนยงัไม่ทนัได้ปรปิำก ซูลั่วกห็วัเรำะเอื่อยๆ ก่อนหยบิแผ่นป้ำย

หนึ่งให้จื่อเหยยีน “ส่งแผ่นป้ำยนี้ให้พวกนำงดู”

มนัคอืป้ำยเพชร! ซูลั่วเผยไม้ตำยของนำงออกมำอย่ำงไม่ปิดบงั

“ลั่วลั่ว...” จื่อเหยียนมีท่ำทีลังเล ท่ำนอำจำรย์สั่งเอำไว้ว่ำให้อ�ำพรำง

สถำนะมใิช่หรอื น�ำออกมำแบบนี้มเิท่ำกบัเปิดเผยตวัตนหรอืไร

ซลูั่วกลบัหวัเรำะออกมำ “จะปิดบงัอ�ำพรำงหรอืเปิดเผยโจ่งแจ้ง ข้ำย่อม

รู้อยู่แก่ใจ” ควำมหมำยก็คือไม่ว่ำคนอื่นจะคิดเช่นไร ขอเพียงนำงส�ำรวมตน

และพยำยำมฝกึฝนด้วยควำมตั้งใจ กเ็รยีกได้ว่ำบรรลวุตัถปุระสงค์ตำมที่ท่ำน

อำจำรย์กบัพ่อบุญธรรมต้องกำรแล้ว ยิ่งไปกว่ำนั้น แม้จะยงัไม่ทนัได้เข้ำไปใน

เมอืงเลี่ยนอวี้ ซูลั่วกส็มัผสัได้ถงึอนัตรำยที่แฝงอยู่รอบด้ำนแล้ว หำกไม่แสดง

สถำนะออกมำและขดตัวอยู่ในกระดองรำวกับเต่ำ ด้วยพลังยุทธ์ของนำงใน

เวลำนี้ ใครคิดรังแกก็คงรังแกได้เต็มที่ กระทั่งเข่นฆ่ำสังหำรก็ใช่ว่ำจะเป็น 

ไปไม่ได้ เพรำะเหตนุี้ซลูั่วจงึต้องเผยสถำนะนำงออกมำ ขอเพยีงแค่นำงเผยตวั 

อย่ำงน้อยกจ็ะไม่มใีครกล้ำลงมอืกบันำงอย่ำงสกปรก

“ในเมื่อเจ้ำตดัสนิใจแล้ว เช่นนั้นกย็่อมได้” จื่อเหยยีนลงิโลดขึ้นในใจ 

กลบัมำถงึเมอืงเลี่ยนอวี้ทั้งท ีถ้ำยงัต้องอดทนอดกลั้นอกีละก ็นำงคงรบัไม่ได้

เหมอืนกนั

นำงปั้นหน้ำขรมึ ก่อนจะหยบิป้ำยเพชรมำโบกตรงหน้ำหลนัอ ีจำกนั้น

กเ็อ่ยเสยีงเยอืก “เหน็แล้วหรอืไม่ ยงัไม่รบีเปิดประตูเมอืงอกี!”

ป้ำยเพชร... อ�ำนำจสูงสุดแห่งเมืองเลี่ยนอวี้ สถำนะสูงส่งกว่ำผู้เฒ่ำ 

ทั้งสำม

หลนัอยี่อมรู้อยู่แล้วว่ำป้ำยเพชรคอืสิ่งใด นำงเคยเหน็มนัครั้งสองครั้ง 

แต่เจ้ำตวัดูจะไม่แน่ใจว่ำป้ำยเพชรตรงหน้ำเป็นของจรงิหรอืปลอม
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ไม่ว่ำจะเป็นของจรงิหรอืปลอม หำกนำงบอกว่ำปลอม เช่นนั้นมนักต้็อง

เป็นของปลอม! เพรำะเหตุนี้หลนัอจีงึเพยีงเลกิคิ้วมองจื่อเหยยีน “จื่อเหยยีน 

ช่ำงกล้ำนกั! เพยีงเพื่อจะพำคนนอกเข้ำเมอืง เจ้ำถงึกบักล้ำน�ำป้ำยเพชรปลอม

มำลวงข้ำอย่ำงนั้นหรอื เดก็ๆ จบัตวัพวกนี้ไว้!”

ตกึๆๆ!

คนกลุ่มหนึ่งปรำกฏตัวขึ้นด้ำนหลังหลันอี ทั้งเด็กหนุ่มและเด็กสำว  

แววตำแต่ละคนดุร้ำย ท่ำทำงเหี้ยมโหด คนทั้งกลุ่มรุมล้อมพวกซูลั่วเอำไว้  

ขอเพียงหลันอีออกค�ำสั่ง พวกเขำก็จะสังหำรซูลั่วทันที บรรยำกำศในขณะนี้

พลนัชะงกันิ่ง

จื่อเหยยีนโมโหจนแทบบ้ำ หลนัอปีระสำทเสยีหรอืไร กล้ำสงัหำรพวก

นำงอย่ำงไม่กลวัตำยเช่นนั้นหรอื ถงึอย่ำงไรตนกเ็ป็นถงึธดิำเทพ ยิ่งซูลั่ว... ถ้ำ

ซูลั่วบำดเจบ็แม้เพยีงนดิ หลนัอรีวมทั้งคนที่อยู่ด้ำนหลงัทั้งหมดกต็้องลงหลุม

ไปด้วยเช่นกนั!

“หลนัอ ีเจ้ำก�ำลงัรนหำที่ตำย”

จื่อเหยียนเอ่ยออกมำ แต่ดูเหมือนว่ำหลันอีจะไม่ยอมรับฟังควำมจริง 

นำงหวัเรำะหยนั ก่อนจะยกมอืขึ้นแล้วออกค�ำสั่งทนัที

“ป้ำยเพชรปลอม โทษสมควรตำย! ธิดำเทพกับคนสำมัญมีควำมผิด

ร่วมกันทุกคน สังหำรไม่เว้น!” ทันใดนั้นหลันอีก็กระโจนใส่จื่อเหยียนอย่ำง

รวดเรว็ นำงชงิชงัจื่อเหยยีน รู้เพยีงว่ำหำกก�ำจดัจื่อเหยยีนได้ สถำนะธดิำเทพ

กจ็ะกลบัมำเป็นของผูเ้ฒ่ำสำมอกีครั้ง และต�ำแหน่งธดิำเทพนี้กค็วรตกเป็นของ

ศษิย์ส�ำนกัผู้เฒ่ำสำม!

“ดหูน่อยซว่ิำหลำยปีมำนี้ เจ้ำจะยงัอ่อนแอเหมอืนที่เคยเป็นมำหรอืไม่!” 

หลันอีทะยำนเข้ำหำจื่อเหยียนประหนึ่งอินทรี ออกกระบวนท่ำสังหำรอย่ำง 

ไม่รั้งรอ

“หลันอี เจ้ำสมควรตำย!” จื่อเหยียนบริภำษออกมำ คิดไม่ถึงเลยว่ำ 

หลนัอจีะร้ำยกำจถงึเพยีงนี้ อกีฝ่ำยต้องกำรสงัหำรนำงอยูแ่ลว้ ถงึตอนนั้นหำก
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เรื่องไปถงึหูท่ำนผู้เฒ่ำทั้งหลำย คนตำยไปแล้วกย็่อมจบัมอืใครดมไม่ได้ ที่แท้

กว็ำงแผนเอำไว้แล้วอย่ำงรอบด้ำนนี่เอง แต่คนอย่ำงจื่อเหยยีนไม่มทีำงปล่อย

ให้แผนชั่วของอีกฝ่ำยส�ำเร็จได้เป็นอันขำด นำงหัวเรำะหยัน ก่อนจะออก

กระบวนท่ำไม้ตำยสงัหำรเช่นกนั

ตอนเดนิทำงออกจำกเมอืงเลี่ยนอวี้ นำงเพิ่งมพีลงัยุทธ์เพยีงแค่ขั้นเจด็

เท่ำนั้น ครั้งนั้นพลงัยุทธ์ของหลนัอสีูงกว่ำนำงมำกนกั เพรำะเหตุนี้เองหลนัอี

ถึงได้กล้ำวำงอ�ำนำจบำตรใหญ่ต่อหน้ำนำงเพียงนี้ แต่ตอนที่ทั้งคู่ประมือกัน 

หลันอีก็ถึงกับสั่นสะท้ำนไปทั้งร่ำง หลังจำกซัดฝ่ำมือและพุ่งทะยำนเข้ำหำกัน

แล้ว ทั้งสองฝ่ำยกก็ลบัมำยนืประจนัหน้ำกนัอกีครั้ง

“เจ้ำ!” หลนัอเีบกิตำกว้ำงมองจื่อเหยยีนอย่ำงไม่เชื่อสำยตำ “ไฉนพลงั

ยุทธ์ของเจ้ำถงึได้พุ่งพรวดขึ้นรวดเรว็เพยีงนี้ ข้ำไม่เชื่อ!”

“หึๆ ” จื่อเหยยีนแค่นหวัเรำะหยนั ทว่ำไม่ตอบค�ำถำม

“จำกลำสำมวันกลำยเป็นอื่น มิน่ำเจ้ำถึงกล้ำก�ำแหงเพียงนี้ ที่แท้ก็ม ี

คนให้ท้ำยนี่เอง” ใบหน้ำหลนัอบีดิเบ้ ควำมรษิยำในแววตำนั้นแทบปิดไม่มดิ 

“ในเมื่อเป็นเช่นนี้กว็ดัฝีมอืให้รู้ไปเลยแล้วกนั!”

จื่อเหยยีนที่เคยอ่อนแอกว่ำนำงมำกกลบัเตบิโตขึ้นอย่ำงรวดเรว็ในระยะ

เวลำเพยีงไม่กี่ปี หลนัอไีม่สบำยใจเป็นอย่ำงยิ่ง รำวกบัว่ำคนที่นำงดูแคลนมำ

โดยตลอดกลบัตตีนเสมอ ท�ำให้นำงหวำดระแวง ควำมคดิที่จะก�ำจดัจื่อเหยยีน

จึงทวีมำกขึ้น สองฝ่ำยซัดฝ่ำมือไม่ยั้ง แต่เพรำะพลังยุทธ์ไม่ต่ำงชั้นกันเท่ำไร 

จงึยงัต่อสู้ตดิพนักนั

นอกจำกทั้งสองแล้ว คนอื่นๆ กใ็ช่ว่ำจะนิ่งดูดำย เพรำะยำมนี้บรรดำ

ศิษย์ส�ำนักผู้เฒ่ำสำมที่ตีวงล้อมต่ำงกรูกันเข้ำมำหมำยจะสังหำรพวกเขำให ้

สิ้นซำก

“ทนไม่ไหวแล้ว! ข้ำขอสู้ตำย!” เป่ยเฉินอิ่งเกิดโทสะขึ้น ดวงตำขึ้น

เส้นเลอืด เขำไม่เชื่อหรอกว่ำในเมื่อซูลั่วมปีระมุขเมอืงเลี่ยนอวี้ถอืหำงปกป้อง

ถงึขนำดนั้นทั้งคน พวกเขำจะยงัถูกผู้อื่นรงัแกได้ง่ำยๆ
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เป่ยเฉินอิ่ง หลันเซวียน และอั้นเยี่ยหมิงเข้ำห�้ำหั่นกับคนที่เหลือ 

สถำนกำรณ์ในเวลำนี้ยำกชี้ชดัว่ำใครจะปรำชยั

ซูลั่วยืนนิ่งอยู่ที่เดิม แววตำของนำงไม่เปลี่ยนไป ยังคงลึกล�้ำยำกจะ 

คำดเดำ นำงถอนใจเบำๆ ตลอดระยะเวลำที่เดินทำงมำถึงเมืองเลี่ยนอวี้นั้น 

เตม็ไปด้วยอปุสรรคมำกมำย กว่ำจะมำถงึจดุหมำยได้กห็ำใช่เรื่องง่ำยดำย กลบั

กลำยเป็นว่ำถูกขดัขวำงอยู่ด้ำนนอกเสยีอย่ำงนั้น ซ�้ำยงัหมำยจะสงัหำรให้ตำย

อกี ช่ำงดุเดอืดเสยีจรงิเชยีว...

ซูลั่วหวัเรำะเฝื่อนพลำงส่ำยหน้ำ ดูท่ำแล้วเมอืงเลี่ยนอวี้แห่งนี้อนัตรำย

กว่ำที่นำงคำดคะเนเอำไว้นกั แต่แบบนี้กด็เีหมอืนกนั ยิ่งอนัตรำย พลงัยุทธ์ก็

ยิ่งก้ำวหน้ำได้เรว็ขึ้น

ซูลั่วมองกำรต่อสู้อยู่ครู่หนึ่ง คิ้วเรียวขมวดแน่นเมื่อเห็นเปลวเพลิง

สนี�้ำเงนิสำยหนึ่งที่หลนัอปีล่อยออกมำระหว่ำงต่อสู ้พอเปลวเพลงินั้นพุง่เข้ำมำ 

กำรโจมตขีองจื่อเหยยีนกห็นกัหน่วงขึ้น เหน็ได้ชดัว่ำนำงอยำกยุตกิำรต่อสู้ลง

โดยเรว็ ซูลั่วคำดเดำว่ำหลนัอคีงจะเรยีกก�ำลงัเสรมิ

เป็นไปตำมคำด เพยีงครูเ่ดยีวเท่ำนั้น เงำร่ำงหนึ่งในชดุสเีหลอืงกป็รำกฏ

ขึ้น หญงิชุดเหลอืงเคลื่อนไหวอย่ำงรวดเรว็ แค่ปรำดมองซูลั่วกร็ู้ทนัทวี่ำพลงั

ยุทธ์ของอีกฝ่ำยสูงกว่ำจื่อเหยียนและหลันอีมำก หญิงชุดเหลืองยืนอยู่บน

ก�ำแพง นำงปรำยตำมองเหตุกำรณ์ด้ำนล่ำงด้วยสำยตำเยน็ชำ

“ศิษย์พี่หวงอี รีบช่วยข้ำจับจื่อเหยียนเร็ว! นำงกล้ำปลอมแปลงป้ำย

เพชรเพื่อน�ำจำรบุรุษเข้ำเมอืงเรำ!” หลนัอรีบีเอ่ยฟ้องทนัที

“เหลวไหล! ป้ำยเพชรเป็นของจรงิ!” จื่อเหยยีนพ่นเสยีงฮทึำงจมูก

หวงอีกวำดตำมองกลุ่มซูลั่วด้วยสำยตำเย็นยะเยือก จำกนั้นก็เบน

สำยตำมำที่จื่อเหยยีน “เจ้ำพำคนนอกเข้ำมำอย่ำงนั้นร”ึ

“เป็นค�ำสั่งของท่ำนอำจำรย์” จื่อเหยยีนหวัเรำะหยนั

“จื่อเหยยีน นงัคนก�ำแหง! กล้ำโป้ปดมดเทจ็!” หวงอลีอยตวัลงมำด้ำน

ล่ำง ก่อนจะลงมอืกบัจื่อเหยยีนทนัท ีใช่ว่ำนำงจะเชื่อค�ำพดูของหลนัอทีกุอย่ำง 
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เพรำะส�ำหรับจื่อเหยียนแล้ว นำงคือศัตรูของศิษย์ส�ำนักผู้เฒ่ำสำม กำรที่อีก

ฝ่ำยเป็นปฏิปักษ์กับนำงจึงเป็นเรื่องธรรมดำ หวงอีจึงไม่ลังเลที่จะลงมือกับ 

จื่อเหยยีน

“น่ำชงิชงันกั!” จื่อเหยยีนอดัอั้นตนัใจจนแทบคลั่ง เพยีงหลนัอนีำงพอ

รบัมอืไหว แต่นี่ยงัมหีวงออีกีคน ครำนี้นำงแทบร้องไห้ออกมำจรงิๆ

หวงออีอกกระบวนท่ำสงัหำร กระบี่เยน็เยยีบพุ่งออกจำกฝักตรงเข้ำใส่

แผ่นหลงัของจื่อเหยยีนรำวกบังูพษิ

ฝีมือของหวงอีหำได้ร้ำยกำจไม่ ออกจะบุ่มบ่ำมไปด้วยซ�้ำ แต่เพรำะ

ควำมเร็วที่มำกเกินไป พลังยุทธ์ของจื่อเหยียนในขณะนี้จึงไม่อำจต้ำนทำนไว้

ได้ ในช่วงวกิฤตแิห่งควำมเป็นควำมตำยนั้นเอง เสยีงแกร๊งกด็งัขึ้น แสงสขีำว

ปะทะใส่กันเป็นล�ำแสงแวววำวจำกเล่มกระบี่ เมื่อมองดูอีกครั้ง กระบี่ในมือ

หวงอกีเ็หลอืเพยีงด้ำม ส่วนตวัเล่มที่เป่ียมไปด้วยรงัสสีงัหำร ยำมนี้นอนแน่นิ่ง

อยู่บนพื้นดนิ

วนิำทนีั้นบรรยำกำศรอบด้ำนเงยีบสนทิ ทกุคนหยดุกระบวนท่ำลงทนัท ี

ก่อนจะจ้องที่พื้นนิ่ง ไม่มใีครกล้ำมองสหีน้ำของหวงอเีลยแม้แต่คนเดยีว

ยำมนี้สตรใีนชดุสเีหลอืงผู้มใีบหน้ำหมดจดงดงำม แววตำลกึล�้ำยำกจะ

คำดเดำจ้องเขมง็มำยงัซูลั่ว นำงขบรมิฝีปำกล่ำงแน่น น�้ำเสยีงฉำยโทสะที่แทบ

ข่มกลั้นเอำไว้ไม่อยู่ “เป็นฝีมอืเจ้ำ?”

กระบี่อ�ำพันที่ท่ำนอำจำรย์มอบให้นำงถูกผู้อื่นตัดสะบั้นจนขำด เช่นนี้

เท่ำกบัถูกหยำมหน้ำชดัๆ เป็นกำรหยำมศกัดิ์ศรคีรั้งใหญ่ที่สุดในชวีติ! หวงอี

เป็นศษิย์ล�ำดบัที่สำมในส�ำนกัผู้เฒ่ำสำม นำงเป็นคนยโสโอหงัมำแต่ไหนแต่ไร 

พลงัยุทธ์กก็ล้ำแขง็มำก ใครๆ ต่ำงกต็้องไว้หน้ำนำงทั้งนั้น แต่ตอนนี้ศกัดิ์ศรี

ของนำงถูกเหยยีบย�่ำจนไม่เหลอืชิ้นดแีล้ว

“หรอืว่ำดวงตำของเจ้ำมไีว้เป็นเครื่องประดบัเท่ำนั้น เหน็อยูช่ดัๆ ยงัต้อง

ถำมซ�้ำให้มำกควำมอีกอย่ำงนั้นหรือ” ซูลั่วสวนกลับอย่ำงไม่พอใจ เมื่อครู่ 

หวงออีอกกระบวนท่ำสงัหำร หำกจื่อเหยยีนถกูแทงเข้ำละก ็มหีวงัต้องมอดม้วย
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เป็นแน่ เช่นนี้แล้วจะไม่ให้ซูลั่วโมโหได้อย่ำงไร เพรำะเหตุนี้นำงจงึเรยีกกระบี่

เฉงิอิ่งออกมำท�ำลำยอำวุธของหวงอเีสยี

“ด!ี ดมีำก” พอเหน็ท่ำทำงสงบนิ่งของซูลั่ว หวงอกีโ็มโหจนเส้นเลอืด 

ที่ขมบัเต้นตุบๆ สองมอืก�ำเข้ำหำกนัแน่นจนเส้นเอน็ปูดโปน “ตำยเสยีเถอะ!” 

หวงอเีดอืดดำลถงึขดีสุด จำกนั้นกอ็อกกระบวนท่ำไม่ยั้ง ทุกกระบวนท่ำล้วน

แต่หมำยเอำชวีติทั้งสิ้น

ซูลั่วเองก็หำใช่คนธรรมดำสำมัญ นำงตั้งรับกระบวนท่ำของหวงอีได้ 

ทุกครั้งและรอดพ้นอนัตรำยมำได้อย่ำงปลอดภยั

พลังยุทธ์ของทั้งสองฝ่ำยไม่ด้อยไปกว่ำกัน ด้วยเหตุนี้จึงยำกที่จะรู้ว่ำ

ใครจะแพ้หรอืใครจะชนะในชั่วเวลำเพยีงเสี้ยววนิำท ีสดุท้ำยทั้งสองฝ่ำยกป็ล่อย

ไม้ตำยออกมำซัดพลังฝ่ำมือเข้ำใส่ สองร่ำงทะยำนเข้ำหำกัน ท�ำเอำฟ้ำดิน

สะเทอืนเลอืนลั่นดงัครนืครำน

“เจ้ำมพีลงัยุทธ์แขง็แกร่งดเีหมอืนกนันี่ ดูท่ำว่ำหำกไม่ออกกระบวนท่ำ

สงัหำร ข้ำคงก�ำจดัเจ้ำไม่ได้!” หวงอหีวัเรำะหยนั จำกนั้นกส็ะบดัมอืขึ้นหนึ่ง

ครั้ง แส้ยำวอนัหนึ่งปรำกฏขึ้นกลำงฝ่ำมอื แส้อนันั้นเป็นสฟี้ำ ไม่รู้ว่ำสร้ำงขึ้น

จำกวสัดุใด สขีองมนัให้ควำมรู้สกึน่ำกริ่งเกรงไม่น้อย

สำยตำของซูลั่วจับนิ่งไปที่แส้สีฟ้ำ สังหรณ์ไม่ดีโถมขึ้นในใจรำวกับว่ำ 

แส้ยำวอนันั้นดูดกลนืวญิญำณตนเองเข้ำไปได้ ซูลั่วตั้งสตขิณะก�ำหมดัแน่น

“ครึ่งเดอืนก่อน ท่ำนอำจำรย์มอบแส้ปลดิวญิญำณให้ข้ำ และเจ้ำจะเป็น

คนแรกที่สังเวยชีวิตให้แส้ปลิดวิญญำณ! ถือว่ำเป็นเกียรติของเจ้ำนักที่สละ

เลอืดให้อำวุธของข้ำ” น�้ำเสยีงหวงอทีั้งรำบเรยีบและเยน็ชำ ไม่แฝงควำมรู้สกึ

ใดๆ เลยแม้แต่นดิ รำวกบัว่ำเป็นเรื่องปกตทิี่ซูลั่วต้องจบชวีติลงด้วยแส้ปลดิ

วญิญำณอนันี้

แสป้ลดิวญิญำณ? ที่แท้กเ็ป็นอำวธุที่มอีำนภุำพคุกคำมตอ่จติวญิญำณ

จริงๆ เวลำนี้จิตใจซูลั่วกลับมำสงบนิ่งดังเดิมแล้ว นำงเผชิญหน้ำกับแววตำ

ดแูคลนของหวงอด้ีวยสหีน้ำเรยีบเฉย ก่อนจะหวัเรำะออกมำอย่ำงไม่ขลำดกลวั 
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“อย่ำงนั้นหรอื ไฉนข้ำจงึรู้สกึว่ำคนผู้น่ำเวทนำนั้นจะเป็นเจ้ำกนัเล่ำ”

“เช่นนั้นกค็อยดู!”

ไม่ทันสิ้นเสียง หวงอีก็ทะยำนร่ำงเข้ำหำซูลั่วอย่ำงรวดเร็วปำนสำยฟ้ำ 

เรว็เสยีจนมองไม่ทนั แส้ยำวสฟี้ำตวดัใส่ใบหน้ำซูลั่วซึ่งเป็นเป้ำหมำย พุ่งไปยงั

ดวงตำของนำง พอเหน็ว่ำดวงตำที่งดงำมไร้สิ่งใดเทยีบเทยีมก�ำลงัจะถกูท�ำลำย 

ทุกคนกไ็ด้แต่เบนสำยตำมำมองซูลั่วอย่ำงตระหนกและแทบหยุดหำยใจ

ซูลั่วสัมผัสได้ถึงควำมน่ำกริ่งเกรงและพลังกดดันที่ท�ำให้จิตวิญญำณ

สั่นสะท้ำนอย่ำงรุนแรง ทว่ำวนิำทนีั้นเอง หญงิสำวกย็กมุมปำกหวัเรำะหยนั

มติวิ่ำงเปล่ำ! นำงครอบร่ำงเอำไว้ด้วยมติวิ่ำงเปล่ำ แต่จงัหวะเดยีวกนั

นั้น หวงอีก็ก้ำวเข้ำมำในเขตมิติว่ำงเปล่ำของนำงด้วยเช่นกัน เป็นที่รู้กันดีว่ำ 

ซูลั่วผู้ครอบครองมิติว่ำงเปล่ำย่อมเก่งกว่ำผู้มีพลังยุทธ์ในระดับเดียวกัน ค�ำ

กล่ำวนี้หำใช่ค�ำเอ่ยพล่อยๆ แต่พสิูจน์ให้เหน็แล้วอย่ำงชดัเจน

เหมือนกับหวงอีในเวลำนี้ พอเหยียบเข้ำมำในมิติว่ำงเปล่ำ แม้ว่ำ 

รอบกำยจะโปร่งใสเหมือนไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆ แต่ควำมรู้สึกที่รำวกับถูก

ควบคุมกท็�ำให้นำงใจหำยวำบขึ้น ถงึขั้นหวัใจกระตุกวูบ

ในกำรปะทะกันของยอดฝีมือ ควำมแตกต่ำงทำงชั้นเชิงเพียงนิดย่อม

น�ำมำสู่ควำมผดิพลำดอย่ำงใหญ่หลวง ด้วยเหตุนี้ในระยะเวลำสั้นๆ เพยีงชั่ว

พรบิตำ หวงอกีเ็ผยจดุอ่อนให้ซลูั่วเหน็เสยีแล้ว ซลูั่วเคลื่อนไหวรวดเรว็รำวกบั

ปีศำจ จังหวะที่หวงอีกระโจนเข้ำใส่ นำงก็หลบวูบไปอยู่ด้ำนหลังของอีกฝ่ำย 

ก่อนจะสะบดัข้อมอื จำกนั้นกรชิเหยยีนหวำกป็รำกฏขึ้นในมอืขวำ ข้อนิ้วขำว

ปำนหยกกุมด้ำมกรชิเอำไว้มั่น ครั้งนี้นำงไม่คดิจะปำดล�ำคอของหวงอ ีเพรำะ

แบบนั้นคงไม่ทนัเวลำ ซูลั่วจงึพลกิแพลงเอำตำมสถำนกำรณ์ กรชิคมกรบิแทง

เข้ำที่แผ่นหลงัของหวงอ ีและต�ำแหน่งนั้นกเ็ฉยีดใกล้หวัใจพอดบิพอด!ี

ฉวัะ!

เสียงแจ่มชัดดังสะท้อนขึ้นกลำงอำกำศ เป็นเสียงกริชที่แทงลงไปใน 

ผวิเนื้อ สมกบัเป็นหวงอ ีนำงรวบรวมก�ำลงัทั้งหมดเบี่ยงตวัหลบในวนิำทวีกิฤต ิ
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เดิมทีนำงคิดว่ำด้วยควำมเร็วของตน กำรหลบเลี่ยงอีกฝ่ำยคงไม่ใช่เรื่องยำก 

แต่หวงอผีู้น่ำเวทนำเพิ่งได้พบกบัมติวิ่ำงเปล่ำของซูลั่วเป็นครั้งแรก นำงไม่รู้ว่ำ

ยำมที่ตกอยู่ในมิติว่ำงเปล่ำ ควำมเร็วก็จะถูกบั่นทอนลงด้วย! เพรำะเหตุนี้ 

หวงอจีงึถูกกรชิเล่มนั้นปักเข้ำที่หลงัเตม็ๆ แม้ว่ำจะไม่ถูกจุดตำยอย่ำงขั้วหวัใจ 

กต็ำมที

ร่ำงหวงอีสั่นสะท้ำน นำงก้มลงมองอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ เลือดสดๆ  

ไหลซึมออกจำกบำดแผลบริเวณแผ่นหลังซึ่งถูกกริชแทงทะลุมำยังทรวงอก  

ซ�้ำยงัทะลกัออกมำอย่ำงรวดเรว็แล้วอำบย้อมไปทั่วร่ำง รำวกบัดอกโบตั๋นที่บำน

สะพรั่งเจดิจ้ำ ขณะที่หวงอกี�ำลงัตะลงึพรงึเพรดิอยู่นั้น กระบี่เฉงิอิ่งกป็รำกฏ

ขึ้นในมอืซูลั่วอกีครั้ง

หวงอีสัมผัสได้ถึงอันตรำยที่ก�ำลังจะมำเยือน นำงวิ่งไปข้ำงหน้ำตำม

สญัชำตญำณ ทว่ำบดันี้กระบี่เฉงิอิ่งพุ่งออกจำกมอืซูลั่วแล้ว และก�ำลงัไล่หลงั

อกีฝ่ำยไปตดิๆ หวงอวีิ่งไม่หยุด ซูลั่วที่ครอบกำยด้วยมติวิ่ำงเปล่ำกว็ิ่งตำมไป 

ส่วนกระบี่เฉงิอิ่งนั้นพุ่งทะยำนเข้ำใกล้หวงอขีึ้นทุกที

ภำพเหตุกำรณ์นี้ดูน่ำขบขันยิ่งนัก แต่กลับไม่มีใครหัวเรำะเลยสักคน  

ผู้มยีุทธ์ระดบัหวงอถีูกซูลั่วตำมไล่ล่ำตดิพนัแบบนั้น หนไีปทำงใดกด็ูจะไม่พ้น

สกัทำง ใบหน้ำของหลนัอเีริ่มทะมนึลง ดวงตำฉำยแววเยน็เยยีบ

ตอนที่กระบี่เฉิงอิ่งก�ำลงัรุกไล่หวงอีอยู่นั้น ซูลั่วก็หยุดฝีเท้ำลง เพรำะ

นำงสังเกตเห็นว่ำหวงอีวิ่งวนเป็นวงกลม ไม่นำนอีกฝ่ำยก็ต้องกลับมำปะทะ

ตนเองอกีครั้งแน่

แล้วก็เป็นไปตำมคำด หวงอีวิ่งกลับมำยังทิศทำงเดิมที่ซูลั่วยืนรออยู่ 

หญิงสำวยืนปักหลักยิ้มกริ่มอยู่ที่เดิมพลำงจ้องไปที่แส้ปลิดวิญญำณในมือ 

อีกฝ่ำย แส้อันนี้มีผลกับจิตวิญญำณของนำง ไม่รู ้ว่ำอำนุภำพของมันจะ

แขง็แกร่งขนำดนั้นจรงิหรอืไม่

จังหวะนั้นเองซูลั่วก็เร่งควำมเร็วของกระบี่เฉิงอิ่งขึ้น ขณะที่ฝ่ำยนั้น 

วิ่งสวนมำ หญงิสำวกผ็นกึสญัลกัษณ์รูปร่ำงซบัซ้อนที่ปลำยนิ้ว เพยีงเท่ำนั้น... 
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แส้ปลดิวญิญำณกล็อยละลิ่วมำอยู่ในมอืซูลั่ว

เมื่อแส้ปลิดวิญญำณตกอยู่ในมือ ซูลั่วก็สะบัดแส้ใส่แผ่นหลังของ 

หวงออีย่ำงหนกัหน่วงทนัท ีนำงยงัจ�ำค�ำพูดเมื่อครู่ที่หวงอเีอ่ยได้

หวงอีไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ�้ำว่ำแส้ปลิดวิญญำณหลุดจำกมือตนไปแล้ว 

พอส�ำเหนียกได้ถึงอันตรำยและพลังคุกคำมที่มีต่อจิตวิญญำณซึ่งโถมเข้ำใส่

จำกเบื้องหลัง นำงถึงตระหนักได้ว่ำแส้ปลิดวิญญำณที่กุมไว้ในมือหำยไป 

เสยีแล้ว!

“น่าชงิชงันกั!” หวงอโีมโหจนแทบคลุ้มคลั่ง สภาพของนางในยามนี้

เรียกได้ว่ำกระเซอะกระเซิง เหงื่อแตกพลั่กเต็มหน้ำ ผมเผ้ำยุ่งเหยิง เสื้อผ้ำ

เปียกชื้นไปด้วยเหงื่อลู่ไปกับแผ่นหลัง แต่ไม่ว่ำนำงจะร้องแรกแหกกระเชอ

เพยีงใด คนที่ตกเป็นฝ่ำยเสยีเปรยีบกค็อืนำง หวงอรีู้ดวี่ำหำกถูกรุกไล่แบบนี้

ต่อไปละก ็คงรกัษำชวีติไว้ไม่ได้แน่ ดงัค�ำกล่ำวที่ว่ำ ‘ขุนเขำกว้ำงใหญ่ ไยกลวั

ไร้ฟืนเผำ’ นำงยังมีศิษย์ร่วมส�ำนักผู้เฒ่ำสำมหนุนหลังอยู่อีกตั้งมำก ยังต้อง

กลวัว่ำจะไม่ได้ล้ำงแค้นในวนันี้หรอืไร

หวงอีจึงตะโกนลั่นออกมำขณะที่ก�ำลังวิ่งหนี “วันนี้กระบวนท่ำของข้ำ

อำจจะเทยีบชั้นไม่ได้ แต่รอให้...” นำงพูดยงัไม่ทนัจบค�ำ แส้ปลดิวญิญำณใน

มอืซูลั่วกส็ะบดัเข้ำที่ศรีษะนำงอย่ำงแม่นย�ำรำวกบัจบัวำง

รอ? รออะไรกนัเล่ำ แม่นำงซูควำมจ�ำไม่ดนีกั นำงไม่เคยจ�ำควำมแค้น

เคอืงใดๆ เพรำะเมื่อใดกต็ำมที่มคีวำมแค้น ซูลั่วกจ็ะช�ำระเสยีตั้งแต่ตอนนั้น 

ด้วยเหตุนี้จึงไม่รอให้หวงอีทันได้ตะโกนขอสงบศึก ซูลั่วก็รวบรวมพลังวิเศษ

ในกำยขึ้น จำกนั้นกอ็อกแรงเตม็ก�ำลงัแล้วฟำดแส้ใส่หวงออีย่ำงหนกั

พลังแส้ในครั้งนี้สะเทือนฟ้ำสะท้ำนแผ่นดิน ร่ำงหวงอีถูกสะบัดแส้ใส่ 

จนกระเด็นไปกระแทกก�ำแพงเมือง ท�ำเอำก�ำแพงหนำพังครืนลงมำ วินำทีที่

ก�ำแพงถล่มลงมำ เหมอืนถูกถล่มด้วยแรงระเบดิจนพงัย่อยยบั ไม่รู้ว่ำไปโดน

กลไกใดที่ก�ำแพงเมืองเข้ำ บัดนี้ควันสีด�ำทึบลอยปกคลุมไปทั่วท้องฟ้ำ ควัน
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เหล่ำนั้นโอบล้อมพื้นที่หลำยร้อยตำรำงเมตรเอำไว้

“เมฆทมฬิ...” จื่อเหยยีนพมึพ�ำออกมำเบำๆ สหีน้ำฉำยแววสบัสนลงัเล 

“ครำวนี้คงจะอ�ำพรำงตนไม่ได้แล้วจริงๆ เมฆทมิฬเป็นสัญญำณเตือนสีด�ำ 

เชยีวนะ” สญัญำณเตอืนในเมอืงเลี่ยนอวี้แบ่งออกเป็นสขีำว สสี้ม ส่วนสดี�ำ... 

เรยีกได้ว่ำเป็นสญัญำณเตอืนระดบัหนกัหน่วงรุนแรงที่สุดแล้ว

ซูลั่วหน้ำเปลี่ยนสี นำงมองแส้ปลิดวิญญำณในมืออย่ำงตกตะลึง  

ยำมนี้แส้ปลดิวญิญำณขำดออกจำกกนัเป็นริ้วๆ ก่อนจะร่วงลงพื้น หญงิสำว

คิดไม่ถึงว่ำควำมโกรธเพียงชั่ววูบจะท�ำให้เกิดผลที่ตำมมำร้ำยแรงเพียงนี้... 

ก�ำแพงเมอืงถงึกบัถล่มลงและเกดิสญัญำณเตอืนสดี�ำขึ้น นี่มนัอำนุภำพระดบั

ใดกนั

นำงจ�ำได้ว่ำตอนที่ออกแรงเมื่อครู่ ดูเหมือนเจ้ำบัวสีชำดก็ผนวกก�ำลัง

ของมันร่วมด้วย... จึงคิดว่ำพลังที่แข็งกล้ำขนำดนั้น ส่วนหนึ่งน่ำจะมำจำก 

บวัสชีำดนั่นละ

“เจ้ำ...เจ้ำ...” หลันอีเบิกตำมองซูลั่วอย่ำงไม่อยำกเชื่อ ริมฝีปำกสั่น  

พูดไม่ออกสกัประโยค นำงตะลงึงนัไปแล้ว

“พวกเจ้ำทั้งหมดต้องตำยแน่!” หลันอีขู่ ก่อนจะก้ำวพรวดเข้ำไปหำ 

หวงอ ีหวงอเีป็นศษิย์คนโปรดของท่ำนอำจำรย์ หำกเกดิอะไรขึ้นกบัอกีฝ่ำย ถงึ

ตอนนั้นตวันำงกต้็องพลอยถกูท่ำนอำจำรย์ต�ำหนไิปด้วย ตอนที่เหน็สภำพของ

หวงอนีำงกแ็ข้งขำอ่อน แทบจะทรุดลงไปกองกบัพื้น

สภำพของหวงอีในยำมนี้บรรยำยด้วยค�ำว่ำ ‘อนำถ’ ไม่ได้เลยด้วยซ�้ำ 

ผมที่เคยด�ำขลบัดุจกำน�้ำ บดันี้ไหม้เกรยีม ใบหน้ำหมดจดงดงำมเตม็ไปด้วย

บำดแผลเหมือนน�้ำแข็งที่ปริร้ำวเป็นใยแมงมุมจำกแรงทุบของก�ำปั้น... ทั้งน่ำ

สยดสยองทั้งน่ำหวำดกลวั หลนัอหีนักลบัมำขงึตำใส่ซลูั่วด้วยควำมเคยีดแค้น 

แม้แต่นำงก็คิดไม่ถึงว่ำสำยตำของตนที่มองซูลั่วในเวลำนี้จะแฝงไปด้วยแวว

กริ่งเกรงหวำดกลวั

ซลูั่วมองผูค้นที่สั่นสะท้ำนไปเพรำะพลงัอ�ำนำจของตนด้วยท่ำทำงจนใจ 
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นำงถูปลำยจมูกแล้วถอยหลังไปหนึ่งก้ำว พอหญิงสำวถอยไป บรรยำกำศที่

เงยีบสงดักด็ูเหมอืนจะถูกปลดปล่อยและกลบัมำมชีวีติชวีำอกีครั้งในทนัที

แววตำของจื่อเหยียนจับจ้องมำที่ซูลั่ว นำงสูดลมหำยใจเข้ำลึก “เรื่อง

นี้... ไม่จบง่ำยๆ แน่”

“ข้ำรู้” ซูลั่วผำยมอือย่ำงจนใจ ไม่รู้ว่ำหวงอตีำยไปแล้วหรอืไม่ ถ้ำนำง

ตำยไปจรงิๆ เรื่องคงยุ่งยำกขึ้นแน่

“แต่เจ้ำมีป้ำยเพชร ต่อให้ผู้เฒ่ำทั้งสำมมำเอง พวกเขำก็ท�ำอะไรเจ้ำ 

ไม่ได้” จื่อเหยยีนเอ่ยเสยีงแผ่วกบัซูลั่ว

ซูลั่วมองจื่อเหยยีนด้วยแววตำจนใจ “ปำกเสยีจรงิ” เวลำนี้ซูลั่วสมัผสั

ได้ชัดเจนว่ำผู้มียุทธ์แข็งกล้ำสำมคนก�ำลังพุ่งตรงมำทำงนี้ด้วยควำมรวดเร็ว 

และควำมรวดเรว็นั้นกน็่ำสะพรงึยิ่งนกั

“ผู้ใดมำเยือนเมืองเลี่ยนอวี้ หำกกำรต้อนรับขับสู้บกพร่องไปต้อง

ขออภยัด้วย” ผู้เฒ่ำใหญ่ลอยละล่องจำกกลำงอำกำศลงสู่พื้นดนิ

ซูลั่วมองตำมต้นเสยีงนั้นโดยไม่รู้ตวั อกีฝ่ำยเป็นผู้เฒ่ำผมขำวเครำขำว 

ดวงตำเป็นประกำยวำววบั สหีน้ำแจ่มใสมชีวีติชวีำ พลงัยทุธ์ลกึล�้ำเกนิคำดเดำ 

ที่ดนู่ำอศัจรรย์ใจยิ่งกค็อืแววตำนิ่งสงบรำบเรยีบไร้คลื่นอำรมณ์ใดๆ เบื้องหลงั

เขำคอืผู้อำวุโสอกีสองคน คนหนึ่งเป็นชำยวยักลำงคนหน้ำตำธรรมดำ อกีคน

เป็นสตรใีนชุดคลุมสแีดง

สตรีชุดแดงทอดสำยตำมองมำ ตอนที่เห็นหวงอีนอนอยู่บนพื้นกับ 

หลนัอทีี่เตม็ไปด้วยควำมหวำดกลวันั้น คิ้วนำงกข็มวดแน่น ก่อนจะก้ำวยำวๆ 

เข้ำไปหำแล้วเหลอืบตำมอง ดวงตำคูง่ำมฉำยอ�ำนำจออกมำทั้งที่สหีน้ำเรยีบเฉย 

“ใครท�ำร้ำยหวงอี” เสียงของนำงรำบเรียบ แต่กลับแฝงไปด้วยรังสีสังหำร 

เยน็ยะเยอืก

หลนัอมีองหญงิชุดแดง รมิฝีปำกสั่นด้วยควำมตกใจ แต่กย็งัเผยแวว

ตื่นเต้นยนิดอีอกมำ ปลำยนิ้วสั่นชี้ไปที่ซูลั่วอย่ำงไม่ลงัเลเลยแม้แต่นดิ

พรบิตำนั้นทุกสำยตำกจ็บัจ้องไปที่ร่ำงของซูลั่ว รวมทั้งผู้ที่อยู่ด้ำนหลงั
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ผู้เฒ่ำใหญ่

ตอนที่หญงิชุดแดงมองเหน็ซูลั่ว สหีน้ำนำงกฉ็ำยแววสะพรงึ นำงมั่นใจ

ว่ำตนเองงำมเลศิไม่เป็นสองรองใคร แต่ยำมที่อยู่ต่อหน้ำซูลั่ว... ควำมรษิยำก็

ผดุขึ้นในใจโดยไม่มสีำเหต ุนำงยอมรบัว่ำแม้ในช่วงวยัที่นำงงดงำมที่สดุ ควำม

สะสวยของตนกย็งัเทยีบแม่นำงที่อยู่ตรงหน้ำไม่ตดิ บำงคนกเ็กดิมำเพื่อท�ำให้

ผู้อื่นเกดิควำมละอำยใจ เป็นต้นว่ำท่ำนประมุข... รวมถงึหญงิผู้นี้ด้วย

หลังจำกตะลึงงันไปครู่หนึ่ง ประกำยไฟก็ลุกโชนขึ้นในดวงตำหญิง 

ชุดแดง ควำมโกรธเกรี้ยวมหำศำลโถมขึ้นในหัวใจ ทว่ำนำงกลับไม่เอ่ยค�ำใด

กบัซูลั่ว แต่เบนสำยตำไปที่หญงิอกีคนข้ำงๆ แทน

“จื่อเหยยีน?” หญงิชุดแดงนิ่วหน้ำมองจื่อเหยยีนด้วยสำยตำเยน็เยอืก

พร้อมตวำดลั่น “เจ้ำรู้ควำมผดิตวัเองหรอืไม่!”

“จื่อเหยยีนไม่รู้ว่ำท�ำผดิอนัใด” แม้ในใจนำงจะกริ่งเกรง แต่เพรำะอยู่

กบัซลูั่วมำนำน บคุลกิสงบนิ่งของอกีฝ่ำยกซ็มึซบัมำถงึตนด้วย นบัประสำอะไร

กับกำรที่มีท่ำนอำจำรย์หนุนหลังอยู่อีกทั้งคน เจ้ำตัวยิ่งไม่หวำดหวั่นสิ่งใด 

ทั้งสิ้น

“ช่ำงก�ำแหงนัก!” หญิงชุดแดงแค่นหัวเรำะหยัน “เจ้ำเป็นคนพำคน 

พวกนี้เข้ำมำใช่หรือไม่” นำงชี้นิ้วไปที่พวกซูลั่ว เหลือบตำมองอย่ำงฉำยแวว 

เดียดฉันท์รำวกับพวกนำงเป็นแมลงวันน่ำรังเกียจที่คร้ำนจะเอ่ยวำจำด้วยให้

เสยีเวลำ

“ขำ้เปน็คนพำมำ” สหีน้ำจื่อเหยยีนรำบเรยีบ ก่อนจะปรำยตำมองผูเ้ฒำ่

สำม

ผู้เฒ่ำสำมถอืตนว่ำได้รบัควำมเมตตำจำกท่ำนประมุข เพรำะเหตุนี้นำง

จึงวำงอ�ำนำจบำตรใหญ่ไปทั่วเมืองเลี่ยนอวี้ สถำนะของนำงก็สูงศักดิ์ตำมไป

ด้วย เหล่ำผู้อำวุโสที่เหลือจึงแสร้งลืมตำข้ำงหลับตำข้ำง จนอีกฝ่ำยติดนิสัย

เอำแต่ใจและไร้เหตุผล

อนัที่จรงิ... จื่อเหยยีนยกยิ้มมุมปำก ท่ำนอำจำรย์กแ็ค่เหน็แก่หน้ำนำง
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เท่ำนั้น หำได้เอำอกเอำใจรักใคร่เอ็นดูอีกฝ่ำยเท่ำกับซูลั่วไม่ แต่ค�ำพูดนี้ 

จื่อเหยยีนไม่มทีำงเอ่ยกบัผู้เฒ่ำสำมแน่

“อย่ำบอกว่ำออกไปข้ำงนอกแค่ไม่กี่ปีก็ลืมกฎเมืองเลี่ยนอวี้ไปเสีย 

สิ้นแล้ว! ในเมื่อเจ้ำเป็นผู้พำเข้ำมำ เช่นนั้นก็จงจัดกำรคนเหล่ำนี้เสีย” ผู้เฒ่ำ

สำมมองจื่อเหยยีนด้วยแววตำดแูคลน เพรำะต�ำแหน่งธดิำเทพที่ควรจะสบืทอด

ให้ศิษย์ของนำงกลับถูกจื่อเหยียนแย่งชิงไป เหตุนี้ผู้เฒ่ำสำมจึงเผยแววตำ 

เป็นศตัรูกบัจื่อเหยยีน และค�ำว่ำจดักำรที่นำงเอ่ยถงึกค็อืลงมอืสงัหำร

จื่อเหยยีนพำคนนอกเข้ำมำกใ็ห้นำงสงัหำรสหำยของนำงไปเสยี... ผู้เฒ่ำ

สำมน�้ำมอืโหดเหี้ยมแท้ๆ สมกบัค�ำกล่ำวที่ว่ำ ‘ขงิยิ่งแก่กย็ิ่งเผด็’

จื่อเหยยีนปรำยตำมองผู้เฒ่ำสำมอย่ำงเยน็ชำ นยัน์ตำเผยแววเย้ยหยนั

ผู้เฒ่ำสำมมองเห็นแววตำเป็นประกำยระยับของจื่อเหยียนก็ขมวดคิ้ว

แน่น อะไรท�ำให้จื่อเหยียนใจกล้ำจนไม่กริ่งเกรงถึงเพียงนี้ นำงมีสิทธิ์อันใด

กัน... ระหว่ำงที่ผู้เฒ่ำสำมคลำงแคลงใจอยู่นั้น ผู้เฒ่ำใหญ่ก็เบนสำยตำมำที่ 

ซูลั่ว ด้วยพลังยุทธ์ของเขำย่อมมองออกว่ำซูลั่วมีพลังยุทธ์แข็งแกร่งที่สุด 

ในกลุ่ม แต่พลังยุทธ์ของแม่นำงผู้นี้ก็ไม่น่ำจะท�ำลำยก�ำแพงเมืองจนเกิด

สญัญำณเตอืนเมฆทมฬิได้

ผู้เฒ่ำใหญ่ฉงนใจเป็นอย่ำงยิ่ง

“ลงมอื!” ผู้เฒ่ำสำมโบกมอื ทนัใดนั้นคนที่อยู่ด้ำนหลงันำงกก็รูกนัเข้ำ

ใส่กลุม่ซลูั่วดจุสนุขัล่ำสตัว์ ท่ำทำงดดุนัรำวหมำป่ำ ไม่ต่ำงจำกเสอืโหย ประหนึ่ง

จะแล่เนื้อเถอืหนงัอกีฝ่ำยออกเป็นชิ้นๆ

ซูลั่วยืนกอดอกนิ่งอยู่กับที่ กวำดมองไปรอบๆ ด้วยแววตำเย็นเยือก 

มุมปำกเผยรอยยิ้มเยำะ “หรือนี่คือวิธีรับแขกตำมวิถีของเมืองเลี่ยนอวี้ ไหน

ท่ำนประมุขกล่ำวว่ำเมอืงเลี่ยนอวี้นั้นดนีกัหนำ ข้ำว่ำกไ็ม่เท่ำไรหรอก”

แววตำของผู้เฒ่ำใหญ่สั่นไหว ค�ำพูดที่ท่ำนประมุขเคยกล่ำวไว้กบัเขำ... 

ที่แท้คนที่ท่ำนประมุขต้องกำรจะปกป้องก็คือแม่นำงตรงหน้ำนี้หรือ เช่นนั้น

ควำมเข้ำใจผดิในครั้งนี้คงเป็นเหตใุห้เดอืดร้อนหนกัแล้ว ผู้เฒ่ำใหญ่ปรำดมอง
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ผูเ้ฒ่ำสำมอย่ำงเวทนำ แต่น่ำเสยีดำยเหลอืเกนิที่ยำมนี้ผู้เฒ่ำสำมทุม่ควำมสนใจ

กบักำรระบำยอำรมณ์ จงึไม่สงัเกตเหน็แววตำของผู้เฒ่ำใหญ่เลยแม้แต่นดิ

“กล้ำดูแคลนท่ำนประมุขอย่ำงนั้นหรอื สมควรตำย!” ผู้เฒ่ำสำมสะบดั

แขนเสื้อ พลังวำยุอันแข็งกล้ำสำยหนึ่งพุ่งใส่ล�ำคอขำวเนียนรำวหิมะของซูลั่ว 

ไม่รูเ้ป็นเพรำะเหตใุดผู้เฒ่ำสำมถงึนกึอยำกจดักำรซูลั่วให้สิ้นซำกตั้งแต่แวบแรก

ที่เหน็หน้ำ อำจเพรำะชะตำไม่ต้องกนักเ็ป็นได้ ซลูั่วกบันำงคงถกูก�ำหนดให้เป็น

คู่ศตัรูที่คอยจองเวรจองกรรมกนัไม่มทีี่สิ้นสุดอย่ำงแน่นอน

วำยุสำยนั้นรวดเรว็เกนิจะคำดคดิ ตอนที่ซูลั่วมองเหน็ พลงัระลอกนั้น

อยู่ห่ำงจำกนำงเพียงสำมเชียะเท่ำนั้น... ครำวนี้ร่ำงกำยซูลั่วตอบสนองได้เร็ว

กว่ำควำมคดิ หญงิสำวทรุดลงไปนั่งกบัพื้น

รอบข้ำงเงยีบสนทิ... ซูลั่วเงยหน้ำขึ้นมอง จงัหวะนั้นพลงัวำยุกห็ยุดนิ่ง

ลงก่อนจะพุ่งถงึล�ำคอนำง และที่ท�ำให้ทุกคนต้องตกตะลงึกค็อืเกดิเปลวเพลงิ

สทีองเข้ำโอบล้อมวำยุสำยนั้นไว้จนมดิ รงัสสีงัหำรที่มำพร้อมกบัพลงัโจมตไีม่

เลด็ลอดออกมำเลยแม้แต่น้อย หำกมองจำกระยะไกลดูรำวกบัเป็นเมฆสแีดง

ก�ำลงัตดิไฟลุกโชน

ซูลั่วกง็ุนงงด้วยเช่นกนั

ผู้เฒ่ำใหญ่ลูบเครำขำวพลำงมองซูลั่วอย่ำงยิ้มกริ่ม ก่อนจะเหลอืบมอง

ผู้เฒ่ำสำมแล้วเอ่ยเพยีง “มเีรื่องอนัใดกจ็งพูดจำกนัดีๆ ”

“ศษิย์พี่ใหญ่!” ผู้เฒ่ำสำมบนัดำลโทสะขึ้นด้วยสหีน้ำไม่พอใจ เมื่อครู่

หำกไม่ใช่ผู้เฒ่ำใหญ่ช่วยเอำไว้ ป่ำนนี้ผู้เฒ่ำสำมก็คงลงมือส�ำเร็จไปแล้ว “แค่

สังหำรเจ้ำเด็กปำกไม่สิ้นกลิ่นน�้ำนมเท่ำนั้น ควรค่ำแล้วหรือที่ศิษย์พี่จะยื่นมือ

เข้ำแทรก” ผู้เฒ่ำสำมแค่นเสยีงฮอึย่ำงไม่พอใจ

แววตำที่ซูลั่วมองผู้เฒ่ำสำมเผยควำมไม่เป็นมิตรออกมำ ผู้เฒ่ำสำม 

มพีลงัยุทธ์สูงส่งกว่ำนำงมำก หำกไม่ใช่เพรำะเมื่อครู่ผู้เฒ่ำใหญ่ยื่นมอืเข้ำช่วย 

นำงคงไม่รอด แตน่ำงอำจจะหนเีอำตวัรอดได้ในครั้งแรก ครำวต่อไปคงไม่พ้น

แน่ ซูลั่วปรำยตำมองผู้เฒ่ำสำมด้วยแววตำเยน็ชำ ก่อนจะหยบิแผ่นป้ำยหนึ่ง
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ออกมำจำกอกเสื้อช้ำๆ

ผู้เฒ่ำสำมแค่นเสียงหยัน “นังตัวดี ดื้อรั้นนักนะ น่ำเสียดำยที่ศิษย์ 

พี่ใหญ่ช่วยเจ้ำได้เพยีงครั้งเดยีวเท่ำนั้น เขำช่วยเจ้ำอกีไม่ได้หรอก”

“แล้วถ้ำเป็นค�ำสั่งจำกท่ำนประมุขเล่ำ” ซูลั่วหวัเรำะหยนั

“ท่ำนประมุขมีหรือจะช่วยเจ้ำ” ผู้เฒ่ำสำมแทบจะเงยหน้ำหัวเรำะ ค�ำ

กล่ำวนี้เป็นนทิำนหลอกเดก็หรอืไร

“ท่ำนประมขุต้องช่วยข้ำอยูแ่ล้ว” ซลูั่วชปู้ำยเพชรที่ส่องประกำยแวววำว

ภำยใต้แสงอำทติย์แล้วแกว่งไปตรงหน้ำผู้เฒ่ำสำม สหีน้ำของนำงคล้ำยยิ้มแต่

ไม่ยิ้ม “ป้ำยเพชรนี้ ท่ำนมหีรอืไม่”

แค่เหลอืบมอง ผู้เฒ่ำสำมกแ็ขง็ค้ำงไปทนัท ีกำยนำงสั่นสะท้ำน ดวงตำ

คูง่ำมเบกิกวำ้งและจบันิ่งที่ป้ำยเพชรในต�ำนำนซึ่งอยูใ่นมอืซลูั่ว นี่... มนัจะเป็น

ไปได้อย่ำงไร! เป็นไปไม่ได้เด็ดขำด! ท่ำนประมุขจะมอบป้ำยเพชรให้นังเด็ก 

ผู้นี้ได้อย่ำงไร!

“เอำมำนี่!” ผู้เฒ่ำสำมยื่นมือออกไปหมำยจะหยิบเอำป้ำยเพชรในมือ 

ซูลั่ว

ซูลั่วแค่นหัวเรำะหยัน ผู้เฒ่ำสำมยังไม่ทันได้สัมผัสแผ่นป้ำยของนำง 

นำงกโ็ยนป้ำยเพชรแผ่นนั้นไปให้ผู้เฒ่ำใหญ่ “ขอผู้เฒ่ำใหญ่โปรดตรวจสอบว่ำ

ป้ำยเพชรแผ่นนี้เป็นของจริงหรือของปลอม ส�ำหรับคนอื่นข้ำหำได้เชื่อถือไม่ 

หำกจงใจสบัเปลี่ยนของข้ำเล่ำ ถงึตอนนั้นจะให้ข้ำไปร้องแรกแหกกระเชอเอำ

กบัใครได้” ซูลั่วยกยิ้มหยนัที่มุมปำก แม้ค�ำพูดนั้นจะเอ่ยกบัผู้เฒ่ำใหญ่ ทว่ำ

นำงกลบัมองผู้เฒ่ำสำมนิ่ง เช่นนั้นคนที่นำงควรระแวง... แม้ไม่ต้องบอกกร็ู้ดี

ว่ำเป็นใคร

ผู้เฒ่ำใหญ่มองซูลั่วอย่ำงนกึขนั แววตำฉำยรอยยิ้มหวั หญงิสำวที่ท่ำน

ประมขุให้ควำมส�ำคญัได้ถงึระดบันี้ไม่ธรรมดำจรงิๆ ดูท่ำครำวนี้ศษิย์น้องสำม

เป็นฝ่ำยเสยีเปรยีบแล้ว

“เจ้ำ! นงัตวัด.ี..” ผู้เฒ่ำสำมกดัฟันกรอด เดอืดดำลจนหวัเรำะออกมำ 
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ก่อนจะเบนควำมสนใจไปยงัผูเ้ฒ่ำใหญ่ แล้วจ้องมองศษิย์พี่ของตนด้วยดวงตำ

วำวโรจน์

พอสมัผสักบัป้ำยเพชร ผู้เฒ่ำใหญ่กร็ู้ว่ำมนัคอืของจรงิ ตอนที่มองสบ

กบัแววตำรอคอยของผู้เฒ่ำสำม สหีน้ำผู้เฒ่ำใหญ่ฉำยแววเมตตำปรำน ี “เป็น

ป้ำยเพชรของท่ำนประมขุจรงิๆ หำใช่ของปลอมไม่ ศษิย์น้องสำมลองดูเองเถดิ” 

กล่ำวจบผู้เฒ่ำใหญ่ก็ประคองป้ำยเพชรด้วยสองมือแล้วส่งให้ผู้เฒ่ำสำมด้วย

ควำมระมดัระวงั

ป้ำยเพชรท่ำนประมุข ใครบ้ำงจะกล้ำมองข้ำม จะมีก็แต่ซูลั่วเท่ำนั้น 

ที่ก่อนหน้ำนี้นึกจะโยนก็โยน เวลำนี้พอเห็นท่ำทำงระมัดระวังของผู้เฒ่ำใหญ่ 

หญงิสำวกส็ะดุง้ในใจ ก่อนจะตระหนกัได้ว่ำเมื่อครู่นำงท�ำตำมอ�ำเภอใจเกนิไป

แล้ว ท�ำให้ซลูั่วเข้ำใจบำงอย่ำงขึ้นมำ... ถงึต่อให้เป็นผู้เฒ่ำใหญ่ ยำมที่ต้องเผชญิ

หน้ำกบัพ่อบุญธรรม อกีฝ่ำยกต็้องแสดงท่ำทกีริ่งเกรงหวำดหวั่น

ผูเ้ฒ่ำสำมประคองป้ำยเพชรไว้ในมอื ปลำยนิ้วเรยีวลบูไล้ไปบนลวดลำย

ที่แกะสลักนั้น... ป้ำยเพชรแผ่นนี้ นำงวิงวอนมำแล้วหลำยครั้ง ใช้สำรพัด

แผนกำรแต่กย็งัไม่ได้มำครอบครอง นงัตวัดผีู้นี้กลบัฉกมนัไปเสยีได้

ผูเ้ฒ่ำสำมจกิปลำยนิ้วขำวรำวแท่งหยกบนแผ่นป้ำย ดวงตำคูง่ำมเหลอืบ

มองซลูั่ว แววตำนั้นดุจอสรพษิร้ำย ท�ำเอำผู้คนที่อยูต่รงนั้นหวำดหวั่นขึ้นในใจ 

และพำกนัถอยกรูดไปด้ำนหลงั สำยตำของผู้เฒ่ำสำมน่ำหวำดกลวัเกนิไป

พลังกดดันอันแข็งกล้าหนักหน่วงแผ่ซ่านออกมาจากผู้เฒ่าสาม กด

ทบัซูลั่วจนเกอืบหำยใจไม่ออก แววตำของอกีฝ่ำยประสงค์ร้ำยอย่ำงปิดไม่มดิ 

ซูลั่วสบสำยตำนิ่ง รอยยิ้มที่แต้มบนใบหน้ำแฝงควำมหมำยลกึซึ้ง

สีหน้ำผู้เฒ่ำสำมยิ่งร้ำยกำจขึ้น ตอนที่ทุกคนคิดว่ำนำงก�ำลังระเบิด

อำรมณ์ออกมำ ใครจะคิดว่ำอีกฝ่ำยกลับหัวเรำะขึ้นมำเสียอย่ำงนั้น หัวเรำะ

อย่ำงสดใสจนคนมองขนลุกขนพองไปหมด

“เจ้ำมชีื่อเสยีงเรยีงนำมใด” เสยีงนำงอ่อนหวำนเหมอืนต้นหลวิในสำยลม 
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ท่ำทำงเริ่มสนทิสนมกลมเกลยีว

“ซูลั่ว”

“ปีนี้อำยุเท่ำใด”

“ยงัสำวกว่ำท่ำนมำกนกั” ซูลั่วยิ้มกริ่มที่มุมปำก

ผู้เฒ่ำสำมหรี่ตำลง สีหน้ำชะงักไปนิด ทว่ำนำงก็ปกปิดเอำไว้อย่ำงด ี

ฝ่ำมอืยงัลูบไล้ป้ำยเพชรแผ่นนั้นช้ำๆ รำวกบัก�ำลงัใคร่ครวญบำงอย่ำง

ซลูั่วหนัไปสบตำผู้เฒ่ำใหญ่ ก่อนจะถำมกลั้วหวัเรำะ “ป้ำยเพชรแผ่นนั้น 

ผู้เฒ่ำใหญ่ยนืยนัแล้วใช่หรอืไม่”

ผู้เฒ่ำใหญ่ลูบเครำแพะ ก่อนจะพยกัหน้ำแล้วยิ้มให้ สหีน้ำเตม็ไปด้วย

ควำมเมตตำปรำนี

“ถ้ำเช่นนั้น ผู้เฒ่ำสำมรบัรองด้วยหรอืไม่” ซูลั่วหวัเรำะพลำงเลกิคิ้วขึ้น 

นำงเบนสำยตำมำมองผู้เฒ่ำสำม พอเหน็ท่ำทำงเสยีดำยของอกีฝ่ำย ซูลั่วกย็ิ่ง

ล�ำพองใจมำกขึ้น

ผู้เฒ่ำสำมกุมแผ่นป้ำยแน่นขึ้น จำกนั้นก็คลำยออก นำงหันมำยิ้มให้ 

ซลูั่วอย่ำงเป็นมติร “ป้ำยเพชรนี้มคีวำมส�ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง ด้วยพลงัยุทธ์ระดบั

เจ้ำย่อมปกป้องมนัเอำไว้ไม่ได้แน่ ซ�้ำยงัจะน�ำภยัมำสู่ตวัอกี ข้ำช่วยเกบ็รกัษำ

ให้แทนกแ็ล้วกนั”

พดูจบผูเ้ฒ่ำสำมกเ็กบ็ป้ำยเพชรไปทนัทโีดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น นำงหำ

ได้ละโมบในควำมล�้ำค่ำของมนั เพยีงแต่ป้ำยนี้มกีลิ่นอำยท่ำนประมุข แค่คดิถงึ

ตรงนี้นำงกอ็ยำกครอบครองมนัไว้เป็นของตนแล้ว

“ปำ้ยค�ำสั่งที่ท่ำนประมุขมอบให้ ใครกล้ำขโมย ใครกลำ้แย่ง ผูเ้ฒ่ำสำม

มิเชื่อถือในอ�ำนำจของท่ำนประมุขอย่ำงนั้นหรือ” ซูลั่วมองผู้เฒ่ำสำมด้วย 

แววตำเยน็ชำ ป้ำยเพชรนี้เพิ่มคะแนนได้ถงึห้ำเท่ำ หำกถูกผู้อื่นฮุบไปแล้วจะให้

นำงเรยีกร้องควำมเป็นธรรมกบัใครได้เล่ำ

พอได้ยนิค�ำพดูซลูั่ว ผูเ้ฒ่ำสำมกต็ะลงึงนั นำงคดิไม่ถงึจรงิๆ ว่ำนงัตวัดี

จะสำมหำวถึงเพียงนี้ ท�ำเอำนำงจะเก็บป้ำยเพชรก็ไม่ได้ จะไม่เก็บก็ไม่ได้... 
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บรรยำกำศรอบกำยดูกระอกักระอ่วนขึ้นมำ

ผู้เฒ่ำใหญ่หวัเรำะลั่น “ศษิย์น้องสำม ยงัไม่รบีคนืป้ำยเพชรไปอกีหรอื 

หำกเจ้ำถูกใจจรงิๆ รอท่ำนประมุขกลบัมำค่อยขอท่ำนอกีแผ่นกส็ิ้นเรื่อง”

ผู้เฒ่ำสำมก�ำมือแน่นจนข้อนิ้วขำวซีด หำกง่ำยดำยดังค�ำพูดนั้น ไฉน

นำงต้องละโมบอยำกได้ป้ำยเพชรแผ่นนี้อกีเล่ำ ของที่ผู้เฒ่ำสำมพยำยำมแทบ

ตำยกย็งัไม่ได้มำครอง นงัตวัดซีูลั่วกลบัได้มำไว้ในมอืง่ำยๆ แบบนี้

เปลวไฟในใจผูเ้ฒ่ำสำมลกุโชน สถำนกำรณ์ยำมนี้ท่ำมกลำงสำยตำผู้คน

มำกมำย ไหนจะยงัท่ำทขีองผู้เฒ่ำใหญ่ที่เข้ำข้ำงอกีฝ่ำยอย่ำงเหน็ได้ชดั แบบนี้

แล้วนำงจะท�ำเช่นไรได้อกี สุดท้ำยผู้เฒ่ำสำมกส็ูดลมหำยใจลกึ ก่อนมองซูลั่ว

ตำขวำงแล้วคนืป้ำยเพชรให้

ผู้เฒ่ำใหญ่หันมำยกมือคำรวะซูลั่ว “ในเมื่อแม่นำงซูมีป้ำยเพชรที่ท่ำน

ประมขุมอบให้ นั่นกเ็ท่ำกบัว่ำเจ้ำเป็นศษิย์สำยตรงของเมอืงเลี่ยนอวี้ ต่อไปใคร

กก็ลั่นแกล้งเจ้ำไม่ได้อกี วำงใจเถอะ” อนัที่จรงิหำกท่ำนประมุขมอบป้ำยค�ำสั่ง

ให้ด้วยมือตนเอง ก็เท่ำกับว่ำรับอีกฝ่ำยเป็นศิษย์ในส�ำนักแล้ว ที่ผ่ำนมำท่ำน

ประมุขยงัไม่เคยมอบป้ำยเพชรให้ผู้ใดมำก่อนเลย

ผูเ้ฒ่ำสำมมองซูลั่วด้วยแววตำเยน็เยอืก ก่อนจะหวัเรำะพรดื “ศษิย์สำย

ตรง? นำงจะเป็นได้หรอื”

“เป็นได้หรอืไม่ได้กห็ำได้เกี่ยวกบัท่ำน ผู้เฒ่ำใหญ่ ท่ำนว่ำจรงิหรอืไม่” 

ซูลั่วตอกกลบัด้วยรอยยิ้ม

ผูเ้ฒ่ำใหญ่พยกัหน้ำพลำงยิ้มกริ่ม “แม่นำงซกูล่ำวถกูต้องแล้ว หำกท่ำน

ประมุขว่ำได้ ถ้ำเช่นนั้นกย็่อมได้”

ดูท่ำว่ำผู้เฒ่ำใหญ่คงจะเข้ำข้ำงซูลั่วอย่ำงไม่มีเงื่อนไขแล้ว สีหน้ำผู้เฒ่ำ

สำมย�่ำแย่ลงทกุท ีเพรำะนำงไม่ได้รูถ้งึข้อควำมที่ท่ำนประมุขฝำกฝังไว้กบัผู้เฒ่ำ

ใหญ่

ในเมื่อผู้เฒ่ำสำมถึงขั้นลดตัวลงมำเพื่อเอำชนะคะคำนกับเด็กรุ่นหลัง

แบบนี้ ผู้เฒ่ำใหญ่จึงท�ำได้เพียงปรำยตำมองจื่อเหยียน ฝ่ำยนั้นจึงบอกเล่ำ
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เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงละเอียด ซ�้ำยังย�้ำว่ำพวกหลันอีกับหวงอีท�ำตัวก�ำเริบ

เสบิสำน หมำยจะสงัหำรนำงเช่นไรบ้ำง

หลงัจำกจื่อเหยยีนเล่ำจบ ซูลั่วกไ็ม่ลมืเสรมิขึ้นอกี “หำกเมอืงเลี่ยนอวี้

ไม่ต้อนรับพวกเรำถึงขนำดนี้จริงๆ เช่นนั้นเรำก็ไปเถอะ ถึงตอนนั้นหำกท่ำน

ประมขุกลบัมำ พวกท่ำนกอ็ธบิำยกบัเขำเองแล้วกนั” พดูจบซลูั่วกห็มนุตวัแสร้ง

จะเดนิจำกไป จื่อเหยยีนและคนอื่นๆ จงึรบีตำมหลงันำงไปทนัที

ผู้เฒ่ำใหญ่ถลึงตำใส่ผู้เฒ่ำสำม ก่อนจะเอ่ยเนิบๆ “พวกหลันอีท�ำไม่ 

ถูกต้อง หำกไม่ลงโทษจะเป็นเยี่ยงอย่ำงได้ ส่วนลงโทษอย่ำงไร...” ผู้เฒ่ำใหญ่

ยิ้มกริ่มพลำงโยนเผอืกร้อนให้ซูลั่ว “แม่นำงซู เจ้ำคดิเช่นไรกล็งโทษไปตำมนั้น

แล้วกนั ข้ำขอมอบสทิธิ์นี้ให้เจ้ำ”

ผู้เฒ่ำสำมเดือดดำลอยู่ในใจ แต่ก็ไม่อำจท้ำทำยอ�ำนำจผู้เฒ่ำใหญ่ได้  

จงึได้แต่ขุ่นขึ้ง แล้วปรำยตำมองซูลั่วด้วยแววตำคมกรบิ

ซูลั่วลูบคำงอย่ำงประเมิน ในหัวครุ่นคิดอย่ำงรวดเร็ว ดวงตำเป็น

ประกำยวำววบั ก่อนจะยกยิ้มที่มุมปำก จำกนั้นกเ็อ่ยถำมผู้เฒ่ำใหญ่ “ในเมื่อ

ผู้เฒ่ำใหญ่ยอมรบัสถำนะของข้ำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนได้จดัที่พกัให้ข้ำแล้วหรอืไม่”

แค่นำงเอ่ยปำก ผู้เฒ่ำใหญ่ก็เข้ำใจจุดประสงค์ทันที จึงหัวเรำะพลำง 

ลูบเครำแพะ “สถำนพ�ำนกัย่อมจดัเตรยีมเอำไว้แล้วอย่ำงเหมำะสม แต่ยงัขำด

สำวใช้ไปปัดกวำดเชด็ถู”

“สำวใช้เพยีงคนเดยีวเกรงว่ำจะไม่พอ” ซูลั่วม้วนผมเล่น สำยตำที่มอง

ผู้เฒ่ำใหญ่ทั้งงุนงงและไร้เดยีงสำ

“สองคนเป็นอย่ำงไร” ผู้เฒ่ำใหญ่ยงัคงยิ้มดั่งชำยชรำผู้เปี่ยมเมตตำ

ผู้เฒ่ำสำมถลงึตำใส่ผู้เฒ่ำใหญ่ ศษิย์ที่นำงภำคภูมใิจกลบัถูกลงโทษให้

ไปเป็นสำวใช้ปัดกวำดเชด็ถ?ู แบบนี้ไม่เท่ำกบัตบหน้ำนำงหรอืไร เช่นนี้กเ็ท่ำกบั

ว่ำนำงปกป้องศษิย์ของตนเองไม่ได้

“ก็ได้ สองก็สอง” ซูลั่วชี้ไปที่หลันอีและหวงอี จำกนั้นก็เอ่ยขึ้นง่ำยๆ 

รำวกบัแม่ทพัเรยีกตวัทหำรเลว “นำงสองคนกด็ูเหมำะสมด”ี
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“ไม่ได้!” ผู้เฒ่ำสำมขดัขึ้น “หวงอเีจบ็หนกั ลมหำยใจอ่อนแรง จะยนืก็

ยงัทรงตวัแทบไม่อยู่ แล้วจะให้ไปเป็นสำวใช้ได้อย่ำงไร”

ข้อโต้แย้งนี้สมเหตสุมผลยิ่งนกั แต่ซลูั่วกลบัยิ้มกริ่มและหยบิขวดหยก

สีขำวออกจำกแขนเสื้อ ก่อนจะเทโอสถสีแดงออกมำหนึ่งเม็ดแล้วยื่นไปตรง

หน้ำผู้เฒ่ำสำม

“โอสถห้ำมเลอืด... ชั้นจกัรพรรด!ิ”

ไม่เพียงแต่ผู้เฒ่ำสำมที่ตกตะลึง คนที่นี่ก็รู้ว่ำอะไรเป็นอะไรดี โอสถ 

ชั้นจกัรพรรด.ิ.. ต่อให้เป็นเมอืงเลี่ยนอวี้กย็งันบัว่ำหำได้ยำกยิ่ง เพรำะมปีรมิำณ

น้อยนดิ และถูกครอบครองโดยผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นสูงเท่ำนั้น ในจกัรวรรดปิี้ลั่ว

ตอนนี้ ผู้ที่สำมำรถปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิได้มีแต่ปรมำจำรย์หรงอวิ๋นผู้เดียว 

แต่ซูลั่วกลับหยิบโอสถห้ำมเลือดชั้นจักรพรรดิออกมำ ซ�้ำยังใจดีส่งให้คนที่

ประสงค์จะเอำชวีตินำงก่อนหน้ำนี้เสยีอกี...

วนิำทนีั้นทุกคนแทบไม่อำจเอ่ยค�ำใดออกมำ

ผู้เฒ่ำสำมจ้องหน้ำซูลั่วด้วยสีหน้ำอึมครึมตีควำมไม่ได้ นัยน์ตำลึกล�้ำ

เกนิคำดเดำ

แววตำผู้เฒ่ำใหญ่ที่มองซูลั่วยังแฝงไปด้วยรอยยิ้ม คนที่ท�ำให้ท่ำน

ประมุขห่วงใยได้ถึงเพียงนี้ คนที่พกโอสถชั้นจักรพรรดิติดกำยแบบนี้ ผู้เฒ่ำ

ใหญ่มั่นใจอย่ำงยิ่งว่ำหญิงสำวผู้นี้ต้องเป็นคนที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่ำง

แน่นอน

ผู้เฒ่ำใหญ่ถอนใจยำวพลำงยิ้มอย่ำงสงบนิ่งและมีเมตตำ “เอำละ แม่

นำงซู ตำมข้ำมำ ข้ำจะพำเจ้ำไปชมเมอืงเลี่ยนอวี้ ที่นี่จะเป็นสถำนที่ที่เจ้ำต้อง

พักอำศัยหลังจำกนี้” ผู้เฒ่ำใหญ่ให้เกียรติซูลั่วรำวกับเป็นแขกกิตติมศักดิ์ 

ท่ำทำงเช่นนี้ท�ำให้ทุกคนตะลงึงนั

ผู้เฒ่ำสำมก�ำหมดัแน่น จะข่มเหงกนัเกนิไปแล้ว!

ซูลั่วกลับเดินกร่ำงผ่ำนหน้ำนำงไปหำผู้เฒ่ำใหญ่ ซูลั่วรู้ดีว่ำหลังจำก

เหตกุำรณ์ปะทะกนัก่อนหน้ำนี้ ไม่ว่ำนำงจะส�ำรวมหรอืยอมลดตวัลงขนำดไหน 
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ปมแห่งควำมเป็นปฏปัิกษ์ของนำงกบัผูเ้ฒ่ำสำมกไ็ม่อำจสะสำงได้อย่ำงแน่นอน 

ในเมื่อเป็นเช่นนั้น กส็ู้ล่วงเกนิให้เตม็ที่ไปเลยแล้วกนั

ทกุคนได้แต่ฉงนงงงวยกนัหมด ต่ำงมองกลุม่คนแปลกหน้ำเดนิจำกไป

อย่ำงหน้ำมืดวิงเวียน บรรดำผู้เฝ้ำพิทักษ์ประตูเมืองก็เริ่มจับกลุ่มวิพำกษ์

วจิำรณ์กนัขึ้น

“เอ... ข้ำไม่ได้ตำฝำดไปใช่หรอืไม่ ผู้เฒ่ำใหญ่พำชมเมอืงด้วยตนเอง”

“แม่นำงผู้นี้เป็นใครกัน ซ�้ำผู้เฒ่ำสำมยังถูกต่อว่ำอย่ำงไม่ไว้หน้ำถึง 

เพยีงนี้”

“เจ้ำดูออกหรือไม่ว่ำผู้เฒ่ำใหญ่เข้ำข้ำงซูลั่วผู้นั้นอย่ำงเห็นได้ชัด ซ�้ำยัง

หกัหน้ำผู้เฒ่ำสำมอกีด้วย แบบนี้มนั... ผดิปกตไิปหน่อยกระมงั”

“พวกเจ้ำไม่ได้สงัเกตหรอืไร โอสถชั้นจกัรพรรดเิชยีวหนำ! แม่นำงผูน้ั้น

หยบิโอสถชั้นจกัรพรรดอิอกมำง่ำยๆ นี่มนั...” นำงอยำกให้ผูค้นรษิยำจนกระอกั

เลอืดเลยหรอืไร

“ไฉนจงึไม่เป็นข้ำที่ถูกท�ำร้ำยกนัหนอ”

“เหตุใดข้ำถงึไม่เป็นอย่ำงหวงอบี้ำงนะ”

หลำยคนต่ำงพำกนัเสยีดำย

เมืองเลี่ยนอวี้กว้างใหญ่ไพศาลเป็นสิ่งที่ซูลั่วรู้ดีอยู่แล้ว ตอนที่ผู้เฒ่า

ใหญ่พำนำงเหำะไปกลำงอำกำศและกวำดตำมองด้ำนล่ำง นำงถงึสมัผสัได้อย่ำง

ชดัเจนว่ำก�ำแพงเมอืงทอดตวัยำวออกไปสุดลูกหูลูกตำ

“พื้นที่นี้เป็นเขตชำนเมอืง มขีนำดเลก็อยู่สกัหน่อย” ผู้เฒ่ำใหญ่อธบิำย

แก่ซูลั่ว “ไม่ว่ำจะเป็นกำรประกำศภำรกจิหรอืแลกเปลี่ยนผลคะแนน ล้วนแต่

ท�ำขึ้นที่นี่ทั้งสิ้น”

ซูลั่วมองตำมค�ำอธบิำยของผู้เฒ่ำใหญ่ นี่หรอืที่ว่ำมขีนำดเลก็ ในพื้นที่

หลำยสบิตำรำงลี้นี้มสีิ่งก่อสร้ำงเรยีงรำยแน่นขนดั ผูค้นหนำแน่นจนนบัไม่ถ้วน 

“เมืองเลี่ยนอวี้มีผู้คนมำกเหลือเกิน” ที่นี่เหมือนกับเมืองในโลกภำยนอกทุก
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ประกำร แต่ซลูั่วรูว่้ำบรรดำผู้คนที่เดนิอยูต่ำมตรอกซอกซอยเหล่ำนั้น หำกหลดุ

ไปยงัโลกภำยนอก แต่ละคนจะมอี�ำนำจที่แขง็แกร่งจนท�ำให้เกดิควำมปั่นป่วน

ในสงัคมได้เลย

“ที่นี่เป็นเขตนอกเมอืง คนที่อำศยัอยูเ่ป็นคนธรรมดำสำมญั” ผูเ้ฒ่ำใหญ่

หวัเรำะ ก่อนจะพำซูลั่วทะยำนออกไปอกีครึ่งชั่วยำม

ในระยะเวลำครึ่งชั่วยำม ซูลั่วเหำะข้ำมภูเขำสูงหลำยลูก พอมำถงึเขต

กลำงเมืองที่ผู้เฒ่ำใหญ่กล่ำวถึง พื้นที่บริเวณนั้นกลับหำได้รำบเรียบ แต่เป็น

เนนิเขำสงูต�่ำสลบัซบัซ้อนกนัไป ภเูขำแต่ละลกูสูงเทยีมเมฆ ภำยใต้แสงอำทติย์

เจิดจ้ำและหมอกบำงเบำท่ำมกลำงหุบเขำ ให้ควำมรู้สึกรำวกับอยู่ในดินแดน

แห่งเทพเจ้ำ

“ที่นี่คอืเขตตวัเมอืง” ผูเ้ฒ่ำใหญ่ยิ้มพลำงอธบิำยให้ซูลั่วฟัง “เจดย์ีสขีำว

ที่อยู่ด้ำนหน้ำมนีำมว่ำเจดยี์เลี่ยนอวี้ คนเมอืงนี้ไม่มใีครไม่รู้จกั เดี๋ยวเจ้ำค่อย

ให้จื่อเหยียนอธิบำยให้ฟังก็แล้วกัน” จำกนั้นผู้เฒ่ำใหญ่ก็พำซูลั่วตระเวนไป

รอบๆ ก่อนจะชี้ภเูขำลกูหนึ่ง “ยอดเขำชงิอวิ๋นลกูนั้นเป็นที่พ�ำนกัของข้ำ แม่นำง

ซู เจ้ำอำศยัอยู่ที่ยอดเขำชงิอวิ๋นก่อนกแ็ล้วกนั”

ซลูั่วล่วงเกนิผูเ้ฒ่ำสำมอย่ำงใหญ่หลวง ผู้เฒ่ำใหญ่กงัวลว่ำซลูั่วจะรกัษำ

ชีวิตไว้ไม่ได้ แต่ก็ไม่อำจถ่ำยทอดค�ำพูดของท่ำนประมุขที่เอ่ยกับตนเองให้ 

อกีฝ่ำยรบัรู้ เพรำะเหตุนี้เจ้ำตวัจงึล�ำบำกใจอยู่ไม่น้อย

ซูลั่วพยักหน้ำ นำงเดินทำงมำเพียงล�ำพังยังไม่เท่ำไร แต่มีกลุ่มของ 

เป่ยเฉนิอิ่งตดิตำมมำด้วยเช่นนี้ นำงจงึต้องรบัผดิชอบชวีติพวกเขำด้วย ฉะนั้น

หำกได้อำศัยอยู่กับผู้เฒ่ำใหญ่ อย่ำงน้อยก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังภัยจำก 

ผู้เฒ่ำสำม

“พักอำศัยที่ภูเขำนอกเมืองไม่ได้หรือ” เมื่อครู่ซูลั่วเห็นภูเขำที่ซ่อนตัว 

อยู่ท่ำมกลำงเมฆหมอกหนำทึบ ดูลึกลับซับซ้อนและให้ควำมรู้สึกอันตรำย 

อยู่ในที

ผู้เฒ่ำใหญ่หัวเรำะพลำงส่ำยหน้ำ “บนภูเขำนอกเมืองเต็มไปด้วยสัตว์
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ร้ำยนำนำ รวมทั้งรำชนัสตัว์อสูรที่แขง็แกร่ง แม้แต่ข้ำเองกย็งัมอิำจต่อกร แล้ว

ใครเล่ำจะกล้ำวำงใจพักอำศัยที่นั่น ด้วยเหตุนี้เมืองเลี่ยนอวี้จึงแบ่งพื้นที่ออก

เป็นเขตตวัเมอืงกบัเขตนอกเมอืง”

พอเห็นสีหน้ำฉงนของซูลั่ว ผู้เฒ่ำใหญ่จึงคิดว่ำอำจเร็วเกินไปหน่อย 

หำกจะบอกเรื่องรำวของกำรฝึกฝนพรสวรรค์ให้ซูลั่วรบัรู้ อกีฝ่ำยจงึยั้งปำกไว้ 

รอให้มั่นใจในพลงัยุทธ์ของหญงิสำวก่อนค่อยบอกกย็งัไม่สำย

ทั้งหมดเดินทำงมำถึงยอดเขำชิงอวิ๋นในเวลำอันรวดเร็ว สมกับเป็น 

สถำนที่พ�ำนกัของผูเ้ฒ่ำใหญ่ ยอดเขำชงิอวิ๋นตั้งตระหง่ำนสงูเทยีมฟ้ำ โอบล้อม

ด้วยต้นไม้โบรำณที่มีอำยุยำวนำนกว่ำพันปี พืชพรรณเขียวชอุ่มรกครึ้ม ดูมี

ชวีติชวีำ ไอวเิศษเข้มข้นแผ่ปกคลุมไปทั่วบรเิวณ

ซูลั่วสูดลมหำยใจลึก กลิ่นหอมอ่อนๆ ของใบไม้ท�ำให้เคลิบเคลิ้มจน

ยำกจะถอนตวั “สถำนที่ยอดเยี่ยม” นำงพอใจกบัสภำพแวดล้อมเช่นนี้ยิ่งนกั

ผูเ้ฒ่ำใหญ่มอบเดก็รบัใช้ไว้ให้ซลูั่ว จำกนั้นกส็ะบดัแขนเสื้อเหำะทะยำน

กลบัไปยงัเรอืนพกัของตน เพรำะเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ เหล่ำนี้ ด้วยสถำนะของ 

ผู้เฒ่ำใหญ่ หำกจดักำรเองคงไม่เหมำะสม

มองเดก็รบัใช้ตรงหน้ำ... ซลูั่วกถ็อนใจยำวออกมำ สมกบัเป็นเดก็รบัใช้

ของผู้เฒ่ำใหญ่ หน้ำตำหมดจด เครื่องหน้ำชัดเจน ที่โดดเด่นสุดเห็นจะเป็น 

สง่ำรำศ ีแค่ปรำดมองกใ็ห้ควำมรู้สกึสงบเยอืกเยน็และเกดิควำมรู้สกึดขีึ้นได้

ที่ซลูั่วชื่นชมมำกสุดกค็อื เดก็รบัใช้ผู้นี้มพีลงัยทุธ์ถงึ... ขั้นเทวะชั้นผูน้�ำ 

แค่เดก็รบัใช้คนเดยีวกย็งัแขง็แกร่งกว่ำพวกนำงทั้งหมดเสยีอกี ท�ำให้ซลูั่วรูส้กึ

ละอำยใจขึ้นมำ หำกเดก็รบัใช้ลงมอืกบัพวกนำงละก.็.. จื่อเหยยีนและคนอื่นๆ 

ต้องเรยีกว่ำไร้ควำมหวงัเลยด้วยซ�้ำ ทว่ำควำมมุง่มั่นที่จะแขง็กล้ำขึ้นให้ได้กโ็ถม

ขึ้นในใจซูลั่วอย่ำงรวดเร็ว นี่อำจเป็นจุดประสงค์ที่ผู้เฒ่ำใหญ่ส่งเด็กรับใช้ผู้นี้

มำอยู่กบันำงกเ็ป็นได้

เดก็รบัใช้มนีำมไพเรำะสมรำศวี่ำ ‘ชงิเฟิง’ ชงิเฟิงพำซูลั่วและสหำยไปที่

เรอืนบนไหล่เขำ ก่อนจะเอ่ยกลั้วหวัเรำะด้วยน�้ำเสยีงกระจ่ำงใส “นี่คอืเรอืนพกั
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อำศยัของพวกท่ำน หำกมสีิ่งใดไม่พอใจบอกกล่ำวได้ทุกเวลำ”

ตัวเรือนซึ่งตั้งบนไหล่เขำนั้นกว้ำงขวำง ประดับประดำด้วยศำลำชม

ทวิทศัน์ที่ก่อสร้ำงอย่ำงประณตีงดงำม เมื่อซูลั่วและคนอื่นๆ เดนิไปรอบๆ ก็

แสดงท่ำทพีอใจ แต่เนื่องจำกเดนิทำงมำเหนด็เหนื่อย ทกุคนจงึแยกย้ำยกนัไป

พกัผ่อนยงัห้องของตน

พระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าขึ้นทางทิศตะวันออก แสงแดดยามเช้า 

สำดส่องผ่ำนละอองหมอกเบำบำงลงมำยงัตวัเรอืนอนัสงบสุข

“แม่นำงซู ผู้เฒ่ำใหญ่ขอให้ท่ำนพกัผ่อนอย่ำงเตม็ที่ พรุ่งนี้ต้องเดนิทำง

ไปทดสอบพรสวรรค์” ชงิเฟิงเอ่ยเสยีงเรยีบ ยำมมองซูลั่ว สำยตำเขำฉำยแวว

อจิฉำออกมำ

กำรทดสอบพรสวรรค์... ใช่ว่ำใครปรำรถนำกจ็ะได้เข้ำรบักำรทดสอบ

“กำรทดสอบพรสวรรค์คอืสิ่งใดกนั” ซูลั่วมที่ำทำงฉงน

“ค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์” ชงิเฟิงบอกด้วยน�้ำเสยีงแกมอจิฉำ

“ค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์นี่เอง!” จื่อเหยียนพลันตระหนกขึ้น นำงมอง 

ชงิเฟิงด้วยสำยตำไม่อยำกเชื่อ “ผู้เฒ่ำใหญ่ออกปำกด้วยตวัเองเลยหรอื”

“ถูกต้อง” ชงิเฟิงเอ่ยกลั้วหวัเรำะ

“ค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์อะไรกัน” ซูลั่วถำมจื่อเหยียนด้วยสีหน้ำงุนงง  

แต่จำกบทสนทนำเมื่อครู่กพ็อจะเดำได้ว่ำจื่อเหยยีนจะต้องรู้บำงอย่ำง

จื่อเหยียนยิ้มเจิดจ้ำรำวกับบุปผำในฤดูใบไม้ผลิ นำงเอ่ยด้วยน�้ำเสียง

อิจฉำ “ค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์เหมือนดังชื่อเรียก สถำนที่แห่งนี้เป็นที่รวบรวม 

ผู้มีพรสวรรค์ในแผ่นดิน เป็นแหล่งฝึกฝนผู้ซึ่งเป็นทรัพยำกรอันล�้ำค่ำที่สุด  

พูดกันตรงๆ เลยก็คือ ที่แห่งนั้นเป็นดินแดนซึ่งมีแต่ผู้เปี่ยมพรสวรรค์อย่ำง

แท้จริง กำรเดินทำงเข้ำไปหำใช่เรื่องที่ท�ำได้ง่ำยๆ ยกตัวอย่ำงจำกคนเมือง 

เลี่ยนอวี้ สองสำมปีถึงจะมีใครเหยียบย่ำงไปยังค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์สักคน 

เกณฑ์กำรคัดเลือกนั้นสูงเป็นอย่ำงยิ่ง” จื่อเหยียนดวงตำเป็นประกำย “ผู้มี 
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พลงัยุทธ์ขั้นต�่ำสุดกย็งัอยู่ในขั้นเทวะชั้นผู้น�ำ”

พลงัยทุธ์ต�่ำสดุกย็งัอยูใ่นขั้นเทวะชั้นผูน้�ำ... ซลูั่วหวัใจสั่นระรวั มำตรฐำน 

ระดบันี้ ผู้ที่อยู่ในค่ำยแห่งนั้นต้องไม่ธรรมดำเป็นแน่

“ในค่ำยฝึกผู ้มีพรสวรรค์เต็มไปด้วยทรัพยำกรส�ำหรับกำรฝึกฝน

มำกมำย และทั้งหมดกล็้วนชั้นยอด เพรำะเหตุนี้เอง พอคนส่วนใหญ่ได้เข้ำไป

ก็น้อยนักที่จะกลับออกมำ ได้ยินว่ำผู้มียุทธ์รำยหนึ่งอยู่ที่นั่นนำนสุดถึงหนึ่ง 

ร้อยปี!” แค่คดิจื่อเหยยีนกย็งัไม่อยำกเชื่อสกัเท่ำไร

“แต่พวกเรำคงจนปัญญำจะเข้ำรับกำรทดสอบพร้อมกับเจ้ำได้” จื่อ- 

เหยียนอดถอนหำยใจอย่ำงเสียดำยไม่ได้ เพรำะคุณสมบัติในกำรทดสอบ

พรสวรรค์ของค่ำยฝึกนี้คอื ผู้เข้ำรบักำรทดสอบต้องมพีลงัยทุธ์ขั้นเทวะชั้นผูน้�ำ 

นำงกับเป่ยเฉินอิ่งยังไม่บรรลุถึงขั้นนั้น หำกวิเครำะห์จำกล�ำดับกำรเลื่อนขั้น

พลังยุทธ์ตำมปกติก็ต้องรออีกสองสำมปีให้หลัง จื่อเหยียนถึงจะมีคุณสมบัติ

เข้ำร่วม ตอนนี้นำงมพีลงัยุทธ์ขั้นสบิระดบัสูง และอำจเลื่อนพลงัยุทธ์ไปสู่ขั้น

เทวะชั้นผู้น�ำได้ทุกเมื่อ เพรำะแบบนี้นำงจงึมคีวำมหวงั

“หำกพวกเจ้ำไม่ได้เข้ำไปด้วยกนั เช่นนั้นข้ำ...” ซูลั่วนิ่วหน้ำ พวกนำง

เดนิทำงมำเมอืงเลี่ยนอวี้พร้อมกนั จะทิ้งคนอื่นๆ ไว้แบบนี้ไม่ได้ ซูลั่วยงัเอ่ย

ไม่ทนัจบ เป่ยเฉนิอิ่งกข็ดัขึ้น

“อย่ำเชียวนะลั่วลั่ว เจ้ำลืมเจตนำรมณ์ที่เดินทำงมำยังเมืองเลี่ยนอวี้ 

แล้วหรอื จดุประสงค์ที่เรำเดนิทำงมำกเ็พื่อฝึกฝนให้ตวัเองแขง็แกร่งขึ้น เพรำะ

เหตุนี้ห้ำมเจ้ำพูดท�ำนองว่ำจะล้มเลิกควำมตั้งใจเด็ดขำด” เป่ยเฉินอิ่งมีสีหน้ำ

เคร่งขรมึจรงิจงัอย่ำงที่ไม่เคยเป็น

“ถูกต้องลั่วลั่ว ค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์ไม่เพยีงแต่เป็นค่ำยที่รวบรวมผู้มี

ยุทธ์ซึ่งมีพรสวรรค์ที่สุดในเมืองเลี่ยนอวี้ ยังมีอำจำรย์เก่งที่สุด ทรัพยำกรดี

ที่สุด สภำพแวดล้อมเอื้ออ�ำนวยที่สุด เป็นสถำนที่ที่ผู้มพีรสวรรค์ทั้งหลำยต่ำง

ปรำรถนำจะเข้ำไป ไฉนเจ้ำจงึจะละทิ้งไปง่ำยๆ เล่ำ”

สหีน้ำจื่อเหยยีนเผยแววจรงิจงั “เจ้ำวำงใจเถอะ พวกเรำอยู่ที่นี่จะดูแล
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ตวัเองให้ด ีและขยนัฝึกฝนเพื่อเข้ำสู่ค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์ให้ไวขึ้น เจ้ำไม่ต้อง

กงัวลใจไป” จื่อเหยยีนรู้ว่ำท่ำนอำจำรย์ให้ซูลั่วมำที่นี่เพรำะหวงัให้นำงเข้ำค่ำย

ฝึกผู้มพีรสวรรค์ มเีพยีงที่นั่นที่จะท�ำให้พรสวรรค์ของนำงก้ำวไปได้ไกลกว่ำนี้ 

พอเหน็ท่ำทำงจรงิจงัของทุกคน ซูลั่วกห็วัเรำะออกมำเบำๆ

วันรุ่งขึ้นขณะที่ซูลั่วยังตื่นไม่เต็มตา เรื่องที่นางจะเข้ารับการทดสอบ

ในค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์ก็แพร่สะพัดไปทั่ว จนผู้คนในเมืองเลี่ยนอวี้พำกัน 

ตื่นตวักบัข่ำวที่ได้ยนิ

“พวกเจ้ำพูดเรื่องตลกหรอืไร ค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์จะเปิดกำรทดสอบ

แค่ปีละครั้งเท่ำนั้น ช่วงเวลำทดสอบกห็ำใช่วนันี้”

“แล้วอย่ำงไรเล่ำ คนผู้นั้นไม่เหน็ผู้เฒ่ำสำมอยู่ในสำยตำด้วยซ�้ำ”

“ได้ยนิว่ำผู้เฒ่ำใหญ่ที่พบตวัยำกยิ่งเป็นคนพำนำงมำเองวนันี้”

“เรื่องส�ำคญัที่สุดคอือะไร พวกเจ้ำรู้หรอืไม่”

“เรื่องอะไรหรอื”

“ได้ยนิว่ำแม่นำงผู้นั้น นำง...นำงมพีลงัยุทธ์เพยีงขั้นสบิ!”

“หำ!” พลนันั้นทุกคนกต็่ำงตะลงึงนัไปหมด เพรำะรู้ดวี่ำในค่ำยฝึกผู้มี

พรสวรรค์แห่งนี้ เกณฑ์ต�่ำสุดกค็อืต้องมพีลงัยุทธ์ขั้นเทวะชั้นผู้น�ำ ส�ำหรบัผู้มี

พลงัยุทธ์ขั้นสบิหำได้มคีุณสมบตัพิอที่จะเข้ำร่วมไม่

“สิทธิพิเศษ! นี่มันสิทธิพิเศษชัดๆ! ไม่ยุติธรรมเอำเสียเลย เห็น 

กฎเกณฑ์เป็นของเล่นหรอืไร” หลำยคนพำกนัต่อว่ำอย่ำงไม่พอใจ

“โลกนี้มสีิ่งที่เรยีกว่ำควำมยตุธิรรมที่ไหนกนัเล่ำ หำกเจ้ำมปัีญญำกท็�ำให้

ผู้เฒ่ำทั้งสำมมอบสทิธพิเิศษให้เจ้ำส”ิ

“พวกเจ้ำว่ำเหตุใดผู้เฒ่ำทั้งสำมถงึได้เปิดทำงให้นำงเช่นนี้”

“ได้ยนิว่ำนำงครอบครองป้ำยเพชร ว่ำกนัว่ำท่ำนประมุขเป็นผู้มอบให้”

“เล่ำลือกันว่ำแม่นำงผู้นั้นรูปโฉมงดงำมมำก งำมกว่ำสตรีล่มบ้ำน 

จมเมอืงในประวตัศิำสตร์ร้อยเท่ำพนัเท่ำ”
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“เฮ้! เจ้ำกล้ำแต่งเรื่องของท่ำนประมุขหรือไร เบื่อชีวิตแล้วกระมัง”  

พอเสยีงหนึ่งตวำดลั่นขึ้น คนอื่นๆ กไ็ม่กล้ำปรปิำกวพิำกษ์วจิำรณ์อกี ได้แต่

บรภิำษอย่ำงไม่ยอมแพ้อยู่ในใจ

ผ่ำนไปพักใหญ่ เสียงหัวเรำะก็ดังก้องขึ้น “พวกเจ้ำจะร้อนใจไปท�ำไม 

อยู่เมืองเลี่ยนอวี้มำก็หลำยปี เจ้ำเคยเห็นผู้มีพลังยุทธ์ขั้นสิบคนใดผ่ำนเข้ำไป

ในค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์ได้อย่ำงนั้นหรอื”

พอได้ยนิค�ำพูดนี้ทุกคนกห็วัเรำะลั่นออกมำ ถูกต้อง... ขนำดผู้มพีลงั

ยุทธ์ขั้นเทวะชั้นผู้น�ำสักคนจะเข้ำรับกำรทดสอบยังเป็นไปได้ยำก นับประสำ

อะไรกบัผู้มพีลงัยุทธ์ขั้นสบิกนัเล่ำ นี่มนัรนหำที่ตำยชดัๆ

หลังจำกคิดเช่นนั้นแล้วทุกคนก็หัวเรำะร่ำออกมำด้วยควำมสบำยใจ  

ตั้งตำรอดูว่ำแม่นำงซูที่ได้รับสิทธิพิเศษจำกท่ำนประมุขจะล้มลุกคลุกคลำน  

วิ่งร้องไห้กลบัมำอที่ำไหน

ซูลั่วติดตำมผู้เฒ่ำทั้งสำมไปเข้ำรับกำรทดสอบตั้งแต่เช้ำตรู่ นำงจึงไม่

ได้ยนิค�ำพดูชวนให้ขุน่ขึ้งเหล่ำนั้น แต่จื่อเหยยีนและสหำยอื่นๆ กลบัได้ยนิเตม็ 

สองหู ท�ำเอำนำงโมโหแทบตำย อยำกเหวี่ยงหมัดออกไปจัดกำรคนเหล่ำนั้น 

ทว่ำเป่ยเฉนิอิ่งได้ปรำมเอำไว้

“แม้ว่ำลั่วลั่วจะมีพลังยุทธ์เพียงขั้นสิบ แต่พลังยุทธ์ของนำง พวกเรำ 

ก็ประจักษ์ชัดกับตำดี หรือแม้แต่เจ้ำก็ยังไม่เชื่อว่ำลั่วลั่วจะผ่ำนกำรทดสอบ 

ในครั้งนี้ได้” เป่ยเฉนิอิ่งเอ่ยกลั้วหวัเรำะ

“ข้ำย่อมรู้ซึ้งถึงพลังยุทธ์ของลั่วลั่วอยู่แล้ว แม้พลังของนำงจะอยู่ใน 

ขั้นสิบ แต่ก็ไม่แน่ว่ำผู้มีพลังยุทธ์ขั้นเทวะชั้นผู้น�ำจะต่อกรนำงได้” ที่ผ่ำนมำ 

ยอดฝีมอืมำกมำยยงัถูกซูลั่วก�ำจดัสิ้นไม่ใช่หรอื

“เพรำะแบบนี้อย่ำงไรเล่ำ เรำจงึควรรอดูอยู่ด้ำนนอก รอให้ลั่วลั่วผ่ำน

กำรทดสอบกลบัมำค่อยดคูนเหล่ำนั้นตบปำกตวัเองแล้วกนั สบำยใจดจีะตำย” 

เป่ยเฉนิอิ่งยกัไหล่

“แต่ค่ำยฝึกผูม้พีรสวรรค์... กเ็ข้ำไปยำกจรงิๆ นั่นละ” จื่อเหยยีนถอนใจ 
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ออกมำเฮือกใหญ่ นำงย่อมอยำกให้ซูลั่วผ่ำนด่ำนได้อยู่แล้ว แต่หญิงสำวก็ 

ไม่คำดหวงัอะไรมำกนกั เพรำะรู้ว่ำเป็นเรื่องที่ยำกยิ่ง แต่เพรำะผูเ้ฒำ่ใหญ่ออก

ค�ำสั่งด้วยตวัเอง ครั้งนี้ซูลั่วจงึได้โอกำสที่หำได้ยำกนี้มำครอง

ด่ำนทดสอบของค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์แบ่งออกเป็นสำมด่ำน ด่ำนที่หนึ่ง

คอื ‘ค่ำยกลหุ่นนกัรบสงครำม’ ชงิเฟิงพำซูลั่วไปส่งด้ำนนอกค่ำยกลหุ่นนกัรบ

สงครำม จำกนั้นกก็้ำวถอยไปด้ำนหลงั ก่อนยกมอืเป็นสญัญำณให้ซูลั่ว “หำก

ผ่ำนด่ำนได้ในเวลำหนึ่งชั่วยำมกเ็ท่ำกบัเอำชนะในด่ำนนี้ได้”

หนึ่งชั่วยำม? ระยะเวลำที่ก�ำหนดให้ช่ำงโหดร้ำยนกั

ก่อนมำจื่อเหยยีนได้ก�ำชบักบัซูลั่วด้วยน�้ำเสยีงจรงิจงั “หากยากเกนิไป 

จ�าเอาไว้ว่าการรักษาชีวิตนั้นส�าคัญที่สุด ครั้งนี้ไม่ได้ยังมีครั้งหน้า หลายคน

ทดสอบตั้งหลายครั้งถงึจะเข้าค่ายฝึกผู้มพีรสวรรค์ได้”

เป่ยเฉนิอิ่งเองกห็วัเรำะแล้วเอ่ย “ถ้าไม่ผ่านละก ็ครั้งหน้าพวกเราค่อย

ไปทดสอบพร้อมกนักไ็ด้”

“ไม่เอ่ยวำจำบั่นทอนก�ำลังใจแล้วจะตำยหรือไรกัน” ซูลั่วค้อนขวับ 

“เอำละ ข้ำจะจ�ำเอำไว้ ควำมปลอดภยัมำเป็นอนัดบัแรก ข้ำรกัชวีติยิ่งกว่ำพวก

เจ้ำทุกคนเสยีอกี” หลงัจำกเน้นย�้ำกบัตวัเองแล้ว ซูลั่วกม็องประตูไม้สดี�ำสนทิ

ตรงหน้ำ ก่อนสูดลมหำยใจลกึแล้วค่อยๆ ผลกัเข้ำไป

ประตไูม้สนีลิกว้ำงสบิเมตร สงูยี่สบิเมตร หลงับำนประตเูป็นสิ่งก่อสร้ำง

ทรงกลมขนำดใหญ่ ส่วนภำยในจะเป็นเช่นไรนั้นคงมแีค่คนที่เข้ำรบักำรทดสอบ

เท่ำนั้นที่รู้ดี

เรื่องที่ซลูั่วเข้ำรบักำรทดสอบในค่ำยฝึกผูม้พีรสวรรค์เล่ำลอืไปทั่ว ผูค้น

มำกมำยมำรวมตวักนัอยู่ที่ค่ำยกลหุ่นนกัรบสงครำม หนึ่งในนั้นคอืกลุ่มคนที่

เดนิทำงกนัมำอย่ำงเอกิเกรกิ ท่ำทำงน่ำเกรงขำม ผู้น�ำกลุ่มคอืสตรสีวมเครื่อง

แต่งกำยสเีขยีว ด้ำนหลงันำงคอืชำยหนุ่มหญงิสำวกลุ่มใหญ่ ใบหน้ำแต่ละคน

บึ้งตงึรำวกบันกัเลงโต

“คนจำกต�ำหนกัหมงิเยว่!” ใครบำงคนตำไว แค่ปรำดมองกจ็�ำได้ทนัท ี
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“นำงคอืลวี่อ!ี”

“คดิไม่ถงึว่ำแม่นำงลวี่อจีะพำคนมำด้วยตนเอง พวกนำงจะท�ำสิ่งใดกนั”

“ไม่รู้สิ แต่ดูท่ำทำงรำวกับจะสังหำรศัตรูอย่ำงไรอย่ำงนั้น” ผู้คนที่อยู่

ตรงนั้นพำกันท�ำสีหน้ำฉงนพลำงจับกลุ่มวิพำกษ์วิจำรณ์ แต่สุดท้ำยก็ไม่ได ้

ข้อสรุปใด

“หลกีทำง!” ลวี่อนี�ำคนของนำงเดนิเข้ำมำอย่ำงวำงอ�ำนำจ คนที่รำยล้อม

อยู่ต่ำงพำกันเปิดทำงให้ ลวี่อียืนปักหลักตรงต�ำแหน่งที่ดีที่สุดหน้ำประตูค่ำย 

ทำงขวำของประตูมีฉำกภำพขนำดใหญ่ที่มองเห็นเหตุกำรณ์ซึ่งเกิดขึ้นใน 

ค่ำยกลได้ทั้งหมด

ลวี่อีปรำดมองฉำกภำพนั้น ก่อนจะมองคนรอบข้ำง แค่ชั่วแวบนำง 

ก็จ�ำจื่อเหยียนได้ ทันใดนั้นใบหน้ำงดงำมก็บิดเบ้ขึ้น “ข้ำคิดว่ำใคร ที่แท้ก ็

ธดิำเทพจื่อเหยยีน คดิไม่ถงึว่ำธดิำเทพจะว่ำงงำนถงึเพยีงนี้” ลวี่อเีอ่ยขึ้นด้วย

น�้ำเสยีงเนบินำบ แววตำประสงค์ร้ำย

จื่อเหยยีนกอดอกมองลวี่อด้ีวยแววตำคมกรบิ แล้วหนักลบัไปมองฉำก

ภำพอีกครั้งโดยไม่เอ่ยวำจำใด สีหน้ำท่ำทำงของจื่อเหยียนสรุปออกมำได้คือ 

‘เมนิเฉย’

“จื่อเหยียน เจ้ำกล้ำเมินเฉยข้ำอย่ำงนั้นหรือ!” ลวี่อีเดือดดำลรำวกับ 

พำยุลุกโหมกระหน�่ำ เดิมทีลวี่อีก็มีนิสัยหงุดหงิดง่ำยเป็นพื้นเดิม นำงระเบิด

อำรมณ์ได้ง่ำยรำวกบัดนิปืน ไม่เช่นนั้นคงไม่กล้ำมำหำเรื่องซูลั่วถงึที่ด้วยท่ำทำง

สำมหำวเช่นนี้แน่

จื่อเหยียนยกมุมปำกหยัน ไม่ละสำยตำไปจำกเดิมแม้แต่นิด ท�ำเมิน

เฉยใส่อีกฝ่ำยชนิดไม่เห็นอยู่ในสำยตำ “เมินเจ้ำแล้วจะท�ำไม” จื่อเหยียน 

ยิ้มเยำะพลำงเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงเรยีบเรื่อย ท่ำทำงไม่ใส่ใจ

ลวี่อโีมโหจนเกอืบกระโจนใส่อกีฝ่ำย แต่ผูท้ี่ตดิตำมมำช่วยกนัรั้งนำงไว้ 

“ศษิย์พี่ ห้ำมต่อสู้ในเมอืง ใจเยน็ๆ อย่ำเพิ่งโมโห”

ลวี่อขีุ่นขึ้งจนใบหน้ำบดิเบ้ แต่กจ็นปัญญำจะท�ำสิ่งใดได้ สุดท้ำยจงึท�ำ
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เพยีงพ่นลมหำยใจหนกัๆ ออกมำอย่ำงหงดุหงดิ ก่อนชี้หน้ำจื่อเหยยีนแล้วเอ่ย

ค�ำอำฆำต “เจ้ำคอยดูเถอะ! สมญำนำมธิดำเทพจะต้องเป็นของอู๋โยว เจ้ำ

ฉกฉวยไปเช่นไรกจ็งคนืมำเสยี”

อูโ๋ยวหรอืเทพธดิำอูโ๋ยวในต�ำนำน ศษิย์ที่ผูเ้ฒ่ำสำมภำคภูมใิจที่สดุ และ

กเ็ป็นผูม้พีลงัยุทธ์ชั้นยอดในหมูค่นรุน่หลงัแห่งต�ำหนกัหมงิเยว่ เวลำนี้เทพธดิำ

อูโ๋ยวอยู่ในค่ำยฝึกผูม้พีรสวรรค์ ไม่ได้กลบัออกมำภำยนอกบ่อยนกั แต่พี่น้อง

ของนำงยงัคอยถอืหำงปกป้องเป็นอย่ำงดี

“หำกมีปัญญำก็เรียกอู๋โยวออกมำทวงคืนเองแล้วกัน” จื่อเหยียนเอ่ย 

ค�ำพูดเฉยชำเพยีงเท่ำนั้น

“ศษิย์พี่อูโ๋ยวเป็นหนึ่งในห้ำสบิของผูม้พีรสวรรค์แห่งค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์ 

ส่วนเจ้ำ หึๆ แม้แต่คุณสมบัติจะเข้ำรับกำรทดสอบก็ยังไม่มี ถือดีอะไรมำ 

เปรียบเทียบกับศิษย์พี่อู๋โยว” ลวี่อีฉำยแววหยันในสีหน้ำอย่ำงชัดเจน มอง 

จื่อเหยยีนด้วยสำยตำดูแคลน

จื่อเหยยีนก�ำหมดัแน่น นิ้วเรยีวขำวก�ำเข้ำหำกนัจนเส้นเอน็ปดูโปน “เจ้ำ

พูดได้ถูกต้องแล้ว ตอนนี้ข้ำยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้ำรับกำรทดสอบ แต่

ลั่วลั่วต้องผ่ำนกำรทดสอบในครั้งนี้แน่” สีหน้ำจื่อเหยียนกลับมำเป็นปกต ิ

อกีครั้ง นำงเอ่ยอย่ำงเนบินำบ “ไม่นำนอูโ๋ยวกจ็ะรูว่้ำอะไรคอืสิ่งที่เรยีกว่ำคูต่่อสู”้

เทพธดิำอู๋โยวได้รบัค�ำชื่นชมตั้งแต่เยำว์วยั ท�ำให้นำงมนีสิยัหยิ่งผยอง

และไม่เหน็ผูใ้ดอยูใ่นสำยตำ แต่อกีไม่นำนกจ็ะรูว่้ำบำงคนนั้นเกดิมำเพื่อเอำชนะ

นำง

ลวี่อีกับศิษย์ร่วมส�ำนักหำเชื่อค�ำพูดของจื่อเหยียนไม่ พวกนำงมำที่นี่

เพื่อดูเรื่องน่ำขนัของซูลั่ว “ฮ่ำๆๆ” ลวี่อเีท้ำเอวหวัเรำะจนตวังอ “น่ำขนัชะมดั 

น่ำขนัเสยีเหลอืเกนิ ฮ่ำๆๆ นงัหญงิบ้ำนๆ ที่ไม่รู้ว่ำโผล่ออกมำจำกรูใด กล้ำมำ

เทียบชั้นกับศิษย์พี่อู๋โยวอย่ำงนั้นหรือ ใต้หล้ำนี้ยังมีเรื่องตลกใดที่น่ำขันไป 

กว่ำนี้อกีเล่ำ”

ไม่เพียงแต่ลวี่อีที่หัวเรำะ คนอื่นๆ ก็พำกันหัวเรำะลั่นออกมำด้วย 
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หวัเรำะจนตวังอ แทบจะเป็นตะครวิที่ท้อง

ผู้คนที่แห่มำดูเหตุกำรณ์ทั้งหลำยได้แต่มองไปยังกลุ่มจื่อเหยียนด้วย

แววตำเวทนำที่ใช้กบัคนเขลำ พวกเขำล้วนเหน็ด้วยกบัควำมคดิของลวี่อ ีเทพ

ธิดำอู๋โยวนั้นเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ล�้ำเลิศ นำงสูงส่งเหนือผู้ใด แล้วใครจะ

เอำชนะนำงได้เล่ำ ทั้งยงัไม่รู้ว่ำต้องท�ำเช่นไรจงึจะชนะได้ ผู้คนในเมอืงเลี่ยน- 

อวี้ล้วนแต่ประจกัษ์แจ้งในพลงัยุทธ์ของนำง

ท่ำมกลำงสำยตำดูถูกดูแคลนและเหยียดหยำม จื่อเหยียนกับพวก 

เป่ยเฉนิอิ่งแทบระเบดิอำรมณ์ออกมำด้วยควำมโมโห แต่พวกเขำกส็ดูลมหำยใจ

เข้ำลกึๆ อย่ำงรวดเรว็ สะกดกลั้นควำมขุ่นขึ้งลง เป่ยเฉนิอิ่งเอ่ยออกมำเสยีง 

เรยีบเพยีงประโยคเดยีว “เวลำจะพสิูจน์ทุกอย่ำงเอง”

“ถูกต้อง เวลำจะพสิูจน์ทุกอย่ำง” จื่อเหยยีนเอ่ยอย่ำงหนกัแน่นอกีครั้ง

ทั้งคู่สบตำกัน ต่ำงเห็นควำมหนักแน่นในสำยตำของอีกฝ่ำย จำกนั้น 

ก็เบนสำยตำไปยังฉำกภำพขนำดใหญ่ บัดนี้ฉำกภำพสีขำวเปล่งแสงวำบขึ้น  

เงำร่ำงเลก็ๆ ปรำกฏขึ้นบนฉำกภำพนั้น

ซลูั่วที่อยู่ในค่ำยกลหุน่นกัรบสงครำมหำได้รบัรูถ้งึกำรโต้เถยีงภำยนอก

ที่มสีำเหตจุำกตวันำง ภำยในค่ำยกลแห่งนี้รอบด้ำนมดืสนทิ มองไม่เหน็แม้แต่

นิ้วมอื ทนัใดนั้นเองล�ำแสงหนึ่งกส็ำดส่องเข้ำมำครอบร่ำงซูลั่วเอำไว้

ซูลั่วไม่วำงใจกับสถำนกำรณ์ในยำมนี้เลยแม้แต่น้อย นำงระแวดระวัง

ตัวมำกขึ้นกว่ำเดิม สอดส่ำยสำยตำไปทั่ว หูก็คอยฟังควำมเคลื่อนไหวเพื่อ 

ไม่ให้พลำดรำยละเอยีดใดๆ

แสก... สำก...

เสียงฝีเท้ำดังแจ่มชัดขึ้นจำกเบื้องหลัง ทั้งหนักแน่น มั่นคง และเป็น

จงัหวะ

หุน่นกัรบสงครำม! ซูลั่วหนัหลงักลบัอย่ำงรวดเรว็ เป็นหุน่นกัรบสงครำม

จรงิๆ ด้วย นำงคุ้นเคยกบัเจ้ำหุ่นนกัรบสงครำมนี้เป็นอย่ำงด ีเมื่อครั้งที่อยู่ใน

แดนลี้ลับมังกรทะยำน นำงก็เคยพบมันมำก่อน ซ�้ำยังควบคุมมันเอำไว้ได ้
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อกีด้วย แต่เวลำนี้หุ่นนกัรบสงครำมของนำงไม่ได้เสพไอวเิศษเข้ำไป จงึได้แต่

นอนแน่นิ่งไม่ตงิไหวอยู่ในมติขิองนำง และตอนที่มนัสมัผสัได้ถงึเจ้ำหุ่นนกัรบ

สงครำมนี้ จู่ๆ ร่ำงที่นอนทื่อนั้นกข็ยบัเขยื้อนเลก็น้อย

ซูลั่วยกมุมปำกสูงขึ้นนดิๆ นำงรู้ว่ำเจ้ำหุ่นนกัรบสงครำมในมติติ้องกำร

หุ่นนักรบสงครำมตนนี้ เสำะหำแทบตำยกลับไม่เจอ บทจะได้ก็ได้มำง่ำยๆ  

เสยีอย่ำงนั้น เดมิทซูีลั่วยงัคดิว่ำจะหำสมบตัทิี่มไีอวเิศษมำป้อนให้เจ้ำหุน่นกัรบ

สงครำม เนื่องจำกเวลำนี้นำงล่วงเกินผู้เฒ่ำสำมเข้ำให้แล้ว กำรมีหุ่นนักรบ

สงครำมคอยปกป้องย่อมปลอดภยัมำกขึ้น แต่สมบตัทิี่มไีอวเิศษใดๆ กไ็ม่อำจ

เทียบกับหุ่นนักรบสงครำมในค่ำยกลแห่งนี้ได้ เพรำะหุ่นนักรบสงครำมย่อม

เป็นอำหำรอนัโอชะส�ำหรบัหุ่นนกัรบสงครำมด้วยกนั

ซลูั่วรบัรูถ้งึสำยตำหวิกระหำยของเจ้ำหุน่นกัรบสงครำมในมติยิำมที่มอง

ไปยงัเผ่ำพนัธุ์เดยีวกนั ร่ำงของมนัสั่นระรกิ ซูลั่วค้อนขวบัอย่ำงหงุดหงดิ ก่อน

เอ่ยเสยีงเนบินำบ “สหำย ร้อนใจอะไรกนัเล่ำ หุน่นกัรบสงครำมพวกนี้ต้องเป็น

ของเจ้ำแน่นอน”

“หึๆ ๆ” หุ่นนกัรบสงครำมหวัเรำะเสยีงแหบแห้งอย่ำงล�ำพอง มนัพยกั

หน้ำด้วยควำมพอใจ ก่อนจะนอนรำบลงดงัเดมิ... เมื่อครู่มนัสะดุ้งขึ้นมำด้วย

ควำมลงิโลด ท�ำให้พลงัวเิศษที่เหลอือยู่ไม่มำกถูกผลำญไปจนเกลี้ยง

หุ ่นนักรบสงครำมสำมตนตรงเข้ำมำหำซูลั่วรำวกับขับเคลื่อนด้วย

เครื่องจกัร ทั้งสำมตนนี้มพีลงัยุทธ์ไม่ด้อยเลย อยู่ในขั้นสบิระดบักลำง หำก

ปล่อยออกไปยงัโลกภำยนอกกเ็รยีกได้ว่ำเป็นนกัรบชั้นยอด แต่ในสำยตำของ

ซูลั่วมนักเ็ป็นแค่... อำหำรกลำงวนัของหุ่นนกัรบสงครำมของนำงเท่ำนั้น

มนัเดนิเข้ำมำอยูใ่นวงล้อมแสง พรบิตำนั้นเจ้ำหุน่ที่แขง็ทื่อรำวกบัท่อนไม้ 

กเ็งยหน้ำพรวด ดวงตำสำดประกำยอ�ำมหติ แค่ชั่วเวลำสั้นๆ นั้นดเูหมอืนพวก

มนัจะกลบัมำมชีวีติอกีครั้ง และซูลั่วกเ็ปรยีบเสมอืนศตัรูคู่อำฆำตของมนั มนั

ไม่ส่งเสยีง ไม่สบตำ แต่กลบัพุ่งโจมตเีข้ำมำพร้อมกนัทนัท ีทั้งสำมตนยนืโอบ

ล้อมนำงจำกสำมมุม สญัญำณกำรต่อสู้ลั่นกริ่งขึ้น
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ด้ำนนอกค่ำยกลหุ่นนักรบสงครำม ผู้คนมำกมำยพำกันชะเง้อมอง 

คอยดืคอยำว ต่ำงกลั้นหำยใจมองกำรต่อสู้ที่อยู่ด้ำนในด้วยควำมตื่นเต้นเป็น

แถว หุ่นนักรบสงครำมทั้งสำมตนนี้ไม่ว่ำควำมเร็วหรือพละก�ำลังล้วนไม่ด้อย 

นอกจำกนี้ทั้งสำมตนยังดำหน้ำบุกเข้ำมำพร้อมกัน พลังยุทธ์ที่เหนือกว่ำถึง 

สำมเท่ำท�ำให้ซูลั่วไม่อำจเผดจ็ศกึพวกมนัได้อย่ำงรวดเรว็

“พรดืๆๆ” ลวี่อมีองเหตุกำรณ์จำกฉำกภำพนั้นอยู่ครู่ นำงเหน็ว่ำเดี๋ยว 

ซูลั่วก็หลบ เดี๋ยวก็เลี่ยง จึงอดหัวเรำะหยันออกมำไม่ได้ “พลังยุทธ์เยี่ยงนี้ 

ยงักล้ำรบักำรทดสอบพรสวรรค์อกี แบบนี้ไม่น่ำขนัหรอืไร”

ผู้ที่เหน็ด้วยกบัลวี่อนีั้นมไีม่น้อย ส่วนคนอื่นๆ กพ็ำกนัวพิำกษ์วจิำรณ์

“ข้ำจ�ำได้ว่ำในกำรทดสอบเข้ำค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์หลำยปีที่ผ่ำนมำ ผู้

เข้ำรับกำรทดสอบต่ำงก็ผ่ำนด่ำนนี้ได้อย่ำงง่ำยดำยรำวกับพลิกฝ่ำมือ ไม่เคย

เหน็ใครเสี่ยงอนัตรำยในด่ำนนี้มำก่อนเลย”

“เพรำะแบบนี้อย่ำงไรเล่ำ เกณฑ์ขั้นต�่ำของผู้ที่จะเข้ำค่ำยฝึกผู้มี

พรสวรรค์ได้จงึต้องมพีลงัยุทธ์ขั้นเทวะชั้นผู้น�ำ เหตุผลอยู่ตรงนี้เอง”

“ด่ำนที่หนึ่งยังเป็นแบบนี้ เฮ้อ... ดูท่ำว่ำแม่นำงซูลั่วคงจะผ่ำนเข้ำไป 

ไม่ได้แน่”

“ครั้งนี้ผู้เฒ่ำใหญ่มองผดิไปจรงิๆ”

“ไฉนสำยตำของท่ำนประมุขถงึได้...” วนิำทนีั้นค�ำวจิำรณ์ในทำงลบต่อ

ซูลั่วมอีอกมำมำก และค�ำพูดเหล่ำนี้กด็งัขึ้นรอบตวัจื่อเหยยีน

ลวี่อยีิ่งน่ำชงิชงักว่ำนั้นมำกนกั นำงจงใจเดนิมำหยดุอยูข้่ำงๆ จื่อเหยยีน

และโจมตอีกีฝ่ำยด้วยค�ำพูด “ยงัคดิจะเทยีบชั้นกบัศษิย์พี่อู๋โยวอกีหรอื เฮอะ! 

ถอืรองเท้ำให้ศษิย์พี่อูโ๋ยวกย็งัไม่คูค่วร!” ลวี่อหีวัเรำะหยนั นยัน์ตำเตม็ไปด้วย

แววเหยยีดหยำม พอนำงเอ่ยออกมำเช่นนั้น สหำยด้ำนหลงักพ็ำกนัระเบดิเสยีง

หวัเรำะดูแคลน

“เอ... มใีครเทยีบชั้นศษิย์น้องอูโ๋ยวได้ด้วยอย่ำงนั้นหรอื อยู่ไหนกนัเล่ำ” 

เสยีงแผ่วเบำดงัขึ้นกลำงอำกำศ
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“ศษิย์พี่หลนิ!” พอเหน็ผู้ที่มำเยอืน ดวงตำของลวี่อกีส็ำดประกำยวำววบั 

หลินปั้นหลี่ เขำเข้ำสู่ค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์เมื่อห้ำปีก่อน พลังยุทธ์อยู่ในขั้น 

เยี่ยมยอด ซ�้ำยังเป็นหนึ่งในผู้คลั่งไคล้หลงใหลเทพธิดำอู๋โยว แต่หลังจำกที่

เทพธิดำอู๋โยวเข้ำสู่ค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์ ล�ำดับของนำงก็เหนือชั้นกว่ำอีกฝ่ำย

อย่ำงรวดเรว็ แต่ชำยหนุ่มกห็ำได้รษิยำนำง ทั้งยงัคงตำมตดินำงอย่ำงไม่รู้เบื่อ

ด้ำนหลังหลินปั้นหลี่คือบุรุษในชุดขำวผู้มีโครงหน้ำงดงำมหล่อเหลำ 

ดวงตำด�ำสนทิดุจน�้ำหมกึ ทว่ำทอประกำยเยน็ชำ ท่ำทำงเคร่งขรมึจนผู้คนไม่

กล้ำเข้ำใกล้

ชำยหนุ่มชุดขำวเป็นหนึ่งในสมำชิกค่ำยฝึกผู้มีพรสวรรค์ หำกวัดกันที่

ล�ำดบั สถำนะของเขำกส็ูงกว่ำหลนิปั้นหลี่มำก

“ใครกันที่จะเทียบชั้นศิษย์น้องอู๋โยว ชี้ให้ข้ำดูหน่อยซิ” หลินปั้นหลี่

สะบดัพดัในมอื ก่อนจะโบกอย่ำงเนบินำบ

ลวี่อปีรำยตำมองจื่อเหยยีนอย่ำงดูแคลน ก่อนชี้ไปที่ฉำกภำพ “ฮ ึคน

ที่อยู่ในนั้นอย่ำงไรล่ะ จื่อเหยียนบอกว่ำอีกหน่อยแม่นำงผู้นี้จะต้องเหนือชั้น

กว่ำศษิย์พี่อู๋โยว ฮ่ำๆๆ ศษิย์พี่หลนิ ท่ำนว่ำค�ำพูดนี้น่ำขนัหรอืไม่”

หลินปั้นหลี่เลื่อนสำยตำไปจับอยู่ที่ฉำกภำพบ้ำง หลังจำกมองคร่ำวๆ 

รอยยิ้มที่มมุปำกเขำกค็ลี่ออกน้อยๆ ก่อนมองประเมนิซลูั่วตั้งแต่หวัจดเท้ำด้วย

แววตำดูแคลนแล้วหัวเรำะเบำๆ พลำงส่ำยหน้ำ “เช้ำนี้ข้ำได้ยินว่ำผู้เฒ่ำใหญ่

เปิดด่ำนกำรทดสอบเพื่อสตรีผู้นี้เป็นพิเศษ ข้ำนึกว่ำพลังยุทธ์และพรสวรรค์

ของนำงจะเยี่ยมยอดจนผู้เฒ่ำใหญ่ยังต้องให้ควำมส�ำคัญ คิดไม่ถึงเลยว่ำจะ

เป็นเพยีงแค่... จุ๊ๆๆ” แม้หลนิปั้นหลี่จะเอ่ยไม่จบ แต่ท่ำทเียำะหยนัในน�้ำเสยีง

ของเขำ ไม่ว่ำใครกฟ็ังออกทั้งนั้น

หำกเทียบกับท่ำทีเหยียดหยำมของหลินปั้นหลี่แล้ว บุรุษชุดขำวที่อยู่

ด้ำนหลงักลบัมองไปยงัฉำกภำพด้วยแววตำเรยีบเฉย สหีน้ำจรงิจงักวำ่อกีฝ่ำย

มำกนกั

พอได้ยินค�ำพูดของหลินปั้นหลี่ ลวี่อีก็พลันจิตใจเบิกบำนขึ้น นำงรีบ
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เอ่ยฟ้องแล้วโอดครวญกับหลินปั้นหลี่ทันที “พลังยุทธ์ของแม่นำงผู้นี้หำได้

เก่งกำจอะไร นำงต้องมีคนหนุนหลังแน่ๆ พวกท่ำนไม่รู้อะไร นำงกล้ำเป็น

ปฏิปักษ์กับท่ำนอำจำรย์เรำต่อหน้ำทุกคน ซ�้ำยังกล้ำลงมือกับหวงอีและ 

หลนัอ.ี.. หวงอสีนทิสนมกบัศษิย์พี่อู๋โยวที่สุด หำกศษิย์พี่อู๋โยวรู้ว่ำบดันี้หวงอ ี

กลำยเป็นคนไร้พลงัยุทธ์ไปแล้ว ไม่รู้ว่ำนำงจะขุ่นขึ้งเพยีงไหน”

หำกลวี่อเีอ่ยชื่อผู้อื่น หลนิปั้นหลี่กค็งแค่ยิ้มรบัเท่ำนั้น แต่คนที่นำงเอ่ย

ถึงคือเทพธิดำอู๋โยว... ในฐำนะผู้พิทักษ์ซึ่งซื่อสัตย์ต่อเทพธิดำอู๋โยวมำกที่สุด 

ครั้งนี้หลนิปั้นหลี่จงึออกหน้ำแทนอย่ำงเตม็ภำคภูมิ

หลินปั้นหลี่นิ่วหน้ำ “พูดแบบนี้ก็แปลว่ำพวกเจ้ำคิดว่ำนำงเก่งกำจ”  

หลนิปั้นหลี่หน้ำตงึขึ้นมำทนัที

ลั่วอี้เฉินมีสีหน้ำเรียบเฉย นิ่วหน้ำเล็กน้อยแล้วเอ่ยเรียบๆ “พินิจด ู

เอำเถอะ”

พอเหน็ลั่วอี้เฉนิมองซูลั่วในมุมที่ต่ำงไปจำกตน หลนิปั้นหลี่กอ็ดตะลงึ

พรงึเพรดิไม่ได้ ชำยหนุ่มรู้ว่ำปกตลิั่วอี้เฉนิเป็นคนปำกหนกั น้อยครั้งที่จะเอ่ย

ชื่นชมใคร เพรำะเหตุนี้เองสำยตำที่หลินปั้นหลี่มองซูลั่วจึงเผยให้เห็นควำม 

ระแวดระวังไม่น้อย แต่ไม่ว่ำจะมองจำกมุมไหนเขำก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติเลย

แม้แต่น้อย เจ้ำตวัเอำมอืถูปลำยจมูกพลำงเหลอืบมองลั่วอี้เฉนิ

ลั่วอี้เฉนิมสีหีน้ำเคร่งขรมึ ยำมนี้เขำจบัจ้องร่ำงซูลั่วบนฉำกภำพไม่วำงตำ 

มุมปำกที่เคยเรยีบตงึเป็นนจิยกสูงขึ้นเลก็น้อย

นี่มนั!... หลนิปั้นหลี่แทบไม่อยำกเชื่อ หรอืว่ำมสีิ่งใดที่เขำมองไม่ออก 

ชั่ววินำทีนั้นเขำนึกสงสัยสำยตำตัวเองขึ้นมำ จึงมองซูลั่วอย่ำงพินิจพิเครำะห์ 

อกีครั้ง

“ปกติศิษย์พี่ลั่วมีสำยตำที่เฉียบแหลมนัก แต่ครำนี้ข้ำน้อยมิกล้ำเห็น

ด้วย” หลนิปั้นหลี่ไม่เหน็ว่ำจะมสีิ่งใดผดิแผก ยิ่งพอเหน็ซูลั่วยงัตดิพนัอยู่กบั

เจ้ำหุ่นนักรบสงครำมอ่อนแอเหล่ำนั้น ก็ยิ่งดูแคลนมำกขึ้นกว่ำเดิม “ถ้ำจะว่ำ

เรื่องพรสวรรค์ แม่นำงผู้นี้อำจพอมอียู่บ้ำง แต่นำงยงัช้ำนกั พอถงึด่ำนที่สำม 
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ข้อด้อยนี้กจ็ะท�ำให้เส้นทำงในกำรทดสอบของนำงต้องยุตลิง”

ลั่วอี้เฉนิปรำยตำมองหลนิปั้นหลี่อย่ำงไม่ใส่ใจ คิ้วขมวดเข้ำหำกนันดิๆ 

ไม่แสดงสหีน้ำใดออกมำ

“อ่อนแอเกนิไป” หลนิปั้นหลี่ส่ำยหน้ำ

“เอ๊ะ!” ขณะที่ทกุคนทอดถอนใจนั้น จู่ๆ  ใครบำงคนกต็ะโกนขึ้นมำด้วย

ควำมแปลกใจ “หุ่นนกัรบสงครำมสำมตนนั้น... หำยไปไหนแล้ว!”

ค�ำกล่ำวนั้นท�ำให้ทกุคนตระหนกัขึ้นพร้อมกนั หุ่นนกัรบสงครำมสำมตน

ไปไหนแล้ว ไฉนจงึได้หำยวบัไปแบบนั้น

สิ่งน่ำตะลึงนี้ไม่เพียงท�ำให้คนที่มุงดูเกิดควำมฉงน แม้แต่ยอดฝีมือ 

ผู้แข็งแกร่งอย่ำงหลินปั้นหลี่ก็ยังมองไม่ออกด้วยซ�้ำ “ศิษย์พี่ลั่ว?” น�้ำเสียง 

หลินปั้นหลี่แฝงแววฉงน แต่ที่เขำคำดไม่ถึงก็คือ คิ้วรูปดำบของลั่วอี้เฉิน 

ขมวดมุ่นเข้ำหำกนั ก่อนเจ้ำตวัจะส่ำยหน้ำช้ำๆ แล้วเอ่ย

“ไม่เหน็”

หลนิป้ันหลี่แปลกใจเป็นอย่ำงยิ่ง “หรอืว่ำเดก็นั่นจะมมีติพิกพำ” แต่มติิ

พกพำส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก กว้ำงอย่ำงมำกก็ไม่กี่ตำรำงเมตรเท่ำนั้น เจ้ำหุ่น

นกัรบสงครำมสำมตนนี้รปูร่ำงสงูใหญ่ก�ำย�ำ มหีรอืที่จะเกบ็เข้ำไปได้ ต่อให้เกบ็

เข้ำไปได้จรงิ ซูลั่วกต็้องก�ำจดัพวกมนัให้สิ้นซำกก่อนไม่ใช่หรอื

“สมกับเป็นหญิงบ้ำนนอกที่ไม่เคยผ่ำนโลกกว้ำงแท้ๆ เมื่อหุ่นนักรบ

สงครำมตำยไปแล้วก็เป็นเพียงขยะไร้ค่ำเท่ำนั้น แต่นำงกลับเก็บมันติดตัวไป

ด้วย ฮ่ำๆๆ” ลวี่อหีวัเรำะลั่นอย่ำงดูแคลน

เป็นเช่นนั้นจรงิหรอื... นยัน์ตำของหลนิปั้นหลี่ฉำยแววคลำงแคลงใจ

ภายในค่ายกลหุ่นนักรบสงคราม ซูลั่วเก็บซากหุ่นนักรบสงครามทั้ง

สำมตนที่แหลกละเอยีดเข้ำไปในมติชินดิไม่เหลอืเศษซำก เพรำะเจ้ำหุ่นนกัรบ

สงครำมของนำงก�ำลงัอ้ำปำกกว้ำงรอให้ป้อนอำหำรอนัโอชะแก่มนั

หลังจำกเคี้ยวและกลืนสหำยร่วมเผ่ำพันธุ์ลงคอไปแล้ว เจ้ำหุ่นนักรบ
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สงครำมกไ็ม่ลมืวจิำรณ์ “คุณภำพด้อย รสชำตเิลว”

ซูลั่วมองมนัอย่ำงขุ่นๆ “ถ้ำเช่นนั้นครั้งต่อไปยงัต้องกำรอกีหรอืไม่”

หุ่นนกัรบสงครำมถลงึตำใส่ซูลั่วทนัท ี“ต้องกำร!”

ซูลั่ว “...”

ปรมิำณไอวเิศษจำกหุน่นกัรบสงครำมสำมตนนี้คงไม่ต่ำงจำกยุงตวัเลก็

ที่ตกลงในกระเพำะมนุษย์ ดูท่ำเจ้ำหุ่นนักรบสงครำมของนำงคงหิวโซน่ำดู  

แต่หลงัจำกก�ำจัดหุ่นนักรบสงครำมทั้งสำมตนนั้นแล้ว แค่พริบตำเดยีวซูลั่วก็

หน้ำถอดสอีกีครั้ง เพรำะจู่ๆ  หุน่นกัรบสงครำมมำกมำยกป็รำกฏขึ้นรอบตวันำง 

พวกมนัผุดขึ้นจำกผนืดนิ จำกหนึ่งเป็นสอง จำกสองเป็นสำม กระทั่งมจี�ำนวน

ถงึแปดสบิตน

ซูลั่วสูดลมหำยใจเข้ำลกึ แปดสบิตน... สมกบัเป็นด่ำนสุดท้ำยในกำร

ทดสอบแรก มิน่ำ... สองสำมปีถึงจะมีคนจำกเมืองเลี่ยนอวี้ผ่ำนเข้ำไปใน 

ค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์สกัหนึ่งคน กำรทดสอบนี้ยำกเยน็ไม่ใช่เล่น

ภำยนอกสนำมทดสอบ ผู้คนมำกมำยพำกนัเบกิตำกว้ำง

“แปดสบิตน? ไฉนจงึได้มำกมำยเพยีงนี้” หลนิปั้นหลี่อุทำน เขำจ�ำได้

ว่ำเมื่อครั้งที่เข้ำทดสอบ หุ่นนกัรบสงครำมมเีพยีงหกสบิสำมตนเท่ำนั้น

“เมื่อครั้งที่ข้ำทดสอบมีเพียงเจ็ดสิบสองตน” ลั่วอี้เฉินเอ่ยเสียงแผ่ว 

สหีน้ำดฝืูดเฝ่ือนไปเลก็น้อย แต่ยำมที่มองไปยงัร่ำงเลก็บนฉำกภำพนั้น นยัน์ตำ

สะท้อนแววตกตะลงึออกมำ

คนที่ผ่ำนกำรทดสอบถึงจะรู้ว่ำปริมำณของหุ่นนักรบสงครำมที่ออกมำ

ในด่ำนสุดท้ำยนั้นไม่ธรรมดำเลย หำใช่จ�ำนวนที่ออกมำแบบสุ่มๆ ไม่ แต่เป็น

ผลจำกกำรค�ำนวณอย่ำงละเอียดของค่ำยกล โดยจะพิเครำะห์จำกพลังยุทธ์

ของผู้ทดสอบ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ยิ่งเป็นผู้ที่มีพลังยุทธ์และพรสวรรค์

แขง็แกร่งเท่ำไร จ�ำนวนของหุ่นนกัรบสงครำมกย็ิ่งมำกขึ้นเท่ำนั้น และจ�ำนวน

แปดสบิตนนี้กแ็ทบจะเรยีกได้ว่ำสร้ำงวงล้อมปิดตำยได้เลยทเีดยีว

“ระบบกำรค�ำนวณคงมิได้ผิดพลำดหรอกกระมัง นังเด็กผู้นั้นเก่งกำจ
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ขนำดไหนเชียวถึงได้เรียกหุ่นนักรบสงครำมออกมำได้ถึงแปดสิบตน” หลิน- 

ป้ันหลี่ขยี้ตำอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ เขำคดิว่ำหำกไม่ใช่เพรำะระบบมปัีญหำกต้็อง

เป็นโลกใบนี้ที่พลกิคว�่ำคะม�ำหงำยไปแน่ๆ

ลวี่อีกลับไม่รู ้เบื้องลึกเบื้องหลังเหล่ำนี้ พอเห็นหุ ่นนักรบสงครำม 

แปดสบิตนกรเูข้ำมำรมุล้อมซูลั่วกถ็มูอือย่ำงตื่นเต้น “ดซูว่ิำเจ้ำจะหนไีปไหนพ้น 

เจ้ำต้องมอดม้วยแน่!”

หลนิปั้นหลี่ปำดเหงื่อ ก่อนจะมองลวี่ออีย่ำงจนค�ำพูด... ในใจเขำกลบั

เหน็ด้วยกบัค�ำพูดของอกีฝ่ำย แม้จะไม่รู้ว่ำเหตุใดหุ่นนกัรบสงครำมจงึออกมำ

มำกถึงเพียงนี้ เขำคิดว่ำซูลั่วผ่ำนด่ำนนี้ไม่ได้อย่ำงแน่นอน หำกครำนั้นเขำ 

ต้องเผชิญหน้ำกับหุ่นนักรบสงครำมถึงแปดสิบตนละก็คงล้มเหลวไม่เป็นท่ำ 

เขำคดิว่ำซูลั่วสู้ตนเองไม่ได้ เพรำะเหตุนี้นำงจงึต้องพ่ำยแพ้อย่ำงแน่นอน

ภายในค่ายกลหุ่นนกัรบสงคราม...

ซูลั่วเคลื่อนไหวปลำยเท้ำรวดเร็วปำนสำยฟ้ำ แทรกตัวผ่ำนหุ่นนักรบ

สงครำมทั้งแปดสิบตนอย่ำงว่องไว นำงไม่จ�ำเป็นต้องใช้ไม้ตำยอย่ำงมิติ 

โน้มถ่วงเลยด้วยซ�้ำ แต่เป็นเพรำะหุ่นนักรบสงครำมเหล่ำนี้มีพลังยุทธ์ไม่ต่ำง

จำกนำงเท่ำไรนกั จงึรบัมอืกบัพวกมนัล�ำบำกพอสมควร

เวลำนี้ซลูั่วยงัไม่คดิแสดงไม้เดด็ออกมำ เพรำะนำงยงัต้องฝ่ำด่ำนที่สอง

และด่ำนที่สำมอีก ส�ำหรับด่ำนนี้... คนพวกนั้นมั่นใจว่ำนำงจะต้องพ่ำยแพ ้

ใช่หรอืไม่ รอให้นำงยอมจ�ำนนอยู่สทิ่ำ ทนัใดนั้นซูลั่วกห็นักลบัมำ ก่อนจะยิ้ม

เหน็ฟันทั้งปำก รอยยิ้มเจดิจ้ำรำวกบัดอกไม้ไฟ

พริบตำนั้นผู้คนที่อยู่ด้ำนนอกก็พำกันตะลึงงัน... เหมือนเวลำจะหยุด

นิ่งอยู่กบัที่ไปตลอดกำล อะไรคอืกำรหนัมำยิ้มหวำนให้ระหว่ำงกำรต่อสู้

ท่ำมกลำงควำมฉงนงงงวยของทุกคน ซูลั่วก็เริ่มปฏิบัติกำรทันที นำง

เคลื่อนไหวผ่ำนวงล้อมหุ่นนักรบสงครำมที่มีปริมำณมำกด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม 

สีหน้ำผ่อนคลำยรำวกับก�ำลังหยอกเย้ำเจ้ำหุ่นนักรบสงครำมดุร้ำยเหล่ำนั้น  
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อันที่จริงซูลั่วก�ำลังแหย่พวกมัน เพรำะก่อนหน้ำนี้นำงได้ศึกษำและทดสอบ 

พวกมนัมำอย่ำงละเอยีด จนสุดท้ำยกไ็ด้ค้นพบควำมลบัหนึ่ง

จุดอ่อนของหุน่นกัรบสงครำมเหล่ำนี้ไม่ได้อยู่ที่สมองหรอืดวงตำ แต่อยู่

ที่สะดือต่ำงหำก สะดือของพวกมันไม่ถูกกับไฟ เพรำะเหตุนี้ระหว่ำงที่ซูลั่ว 

หลบเลี่ยงพวกมนัทลีะตวั นำงกเ็ลง็เป้ำหมำย ก่อนจุดเพลงิจำกบวัสชีำดขึ้นที่ 

ปลำยนิ้ว จำกนั้นก็สมัผสัไปที่สะดือของหุ่นนกัรบสงครำม เพยีงเท่ำนี้เจ้ำหุ่น

นกัรบสงครำมผู้น่ำเวทนำกส็ิ้นฤทธิ์

หุ่นนักรบสงครำมที่มีพลังยุทธ์ขั้นสิบระดับสูง จะว่ำเก่งกำจก็เก่งกำจ 

แต่หลงัจำกจบัจดุอ่อนพวกมนัได้แล้ว จะเรยีกว่ำอ่อนแอกค็งไม่ผดิ พอซลูั่วกด

ไปยังสะดือของพวกมันแล้ว หุ่นนักรบสงครำมก็ยืนนิ่งไม่ติงไหว จังหวะนั้น 

ซลูั่วกท็อ่งอำคม ก่อนที่แสงสขีำวจะทอประกำยวำบ จำกนั้นหุน่นกัรบสงครำม

ผูน่้ำเวทนำกถู็กหญงิสำวกวำดเข้ำไปในมติ ิหลงัเข้ำไปอยูใ่นมติแิล้ว ชะตำกรรม

ของมนัจะยงัดอียู่อกีหรอื... แน่นอนว่ำไม่ เพรำะที่นั่นยงัมหีุ่นนกัรบสงครำม

กระเพำะครำกที่อ้ำปำกรออำหำร ดังนั้นพอซูลั่วโยนหุ่นนักรบสงครำมเข้ำไป 

ในมิติ เจ้ำหุ่นนักรบสงครำมของนำงก็เคี้ยวหุ่นนักรบสงครำมกร้วมอย่ำง

เอรด็อร่อย

ปกตเิมื่อออกกระบวนท่ำไปหนึ่งครั้ง ซูลั่วจะจดักำรหุ่นนกัรบสงครำม

ได้หนึ่งตน เพรำะในตอนแรกหุ่นนักรบสงครำมมีปริมำณมหำศำล รุมล้อม 

หญิงสำวชนิดมืดฟ้ำมัวดิน คนอื่นๆ จึงไม่สังเกตเห็นควำมผิดปกติดังกล่ำว 

กระทั่งหุ่นนักรบสงครำมเริ่มลดจ�ำนวนลงจำกแปดสิบเหลือหกสิบตน จำก 

หกสบิเหลอืเพยีงสี่สบิตน จำกสี่สบิลดมำเป็นยี่สบิตน... ตอนนั้นเองทุกคนจงึ

ได้พบควำมผดิปกตทิี่ว่ำนี้

“โอ๊ะโอ! แปลกจริง หุ่นนักรบสงครำมหำยไปไหนหมด เกิดอะไรขึ้น 

กันแน่” หลำยคนพำกันขยี้ตำมองภำพอันแสนพิลึกพิลั่นอย่ำงไม่อยำกจะเชื่อ 

พวกเขำไม่เคยเห็นมำก่อนว่ำหุ่นนักรบสงครำมจะหำยตัวไปได้ในระหว่ำงกำร

ต่อสู้
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ลวี่อีมองฉำกภำพอย่ำงตกตะลึง สีหน้ำแข็งค้ำง สันหลังเย็นเยียบ  

หลินปั้นหลี่ที่ตอนแรกยังโบกพัดในมือด้วยท่ำทำงส�ำรำญใจบัดนี้หุบพัดลง  

มอืที่ก�ำด้ำมพดัขำวซดี เผยให้เหน็ควำมว้ำวุ่นในจติใจ

‘หุ่นนักรบสงครำมหำยไปไหนกัน’ เป็นเสียงในใจและข้อสงสัยของ 

ทุกคนในที่นั้น

“ไฉนหุ่นนกัรบสงครำมถงึได้หำยวบัไปแบบนี้ หรอืว่ำจะมกีลโกง” พอ

มคีนเอ่ยข้อสงสยันี้ขึ้น คนอื่นๆ กส็นบัสนุนควำมคดินี้อย่ำงรวดเรว็

“ไม่แน่ว่ำอำจมกีลโกงกเ็ป็นได้! พวกเจ้ำได้ยนิมำก่อนหรอืไม่ว่ำแม่นำง

ผู้นี้มีที่มำไม่ธรรมดำ ก่อนหน้ำนี้ผู้เฒ่ำใหญ่เป็นคนส่งนำงมำทดสอบด้วย 

ตนเองเชยีวนะ”

“ว่ำกนัว่ำท่ำนประมุขมอบป้ำยเพชรในต�ำนำนให้นำงด้วย” ผู้คนพำกนั

จับกลุ่มวิพำกษ์วิจำรณ์ ค�ำพูดส่วนใหญ่ล้วนแต่เห็นพ้องว่ำซูลั่วต้องอำศัย 

กลโกงเป็นแน่

แววตำหลินปั้นหลี่สำดประกำยฉงน เขำไม่เชื่อว่ำจะใช้กลโกงใดใน 

ค่ำยกลด่ำนนี้ได้ เพรำะหำกมีกำรโกงจริง เช่นนั้นหลังจำกนี้กำรทดสอบ 

ของค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์กค็งเป็นเรื่องน่ำขนัไปเสยี

“นำงมพีลงัยุทธ์” ลั่วอี้เฉนิยกมมุปำกยิ้มบำง “แม่นำงผูน้ี้น่ำสนใจยิ่งนกั”

“ท่ำนคดิว่ำนำงจะเอำชนะหุน่นกัรบสงครำมที่มพีลงัยทุธ์ขั้นสบิระดบัสงู

ได้ในกระบวนท่ำเดยีวหรอื” หลนิปั้นหลี่ท�ำสหีน้ำไม่เชื่อ

ลั่วอี้เฉนิส่ำยหน้ำ “หำกข้ำเดำไม่ผดิละก ็ก่อนหน้ำนี้นำงคงฉวยโอกำส

ตอนที่เผชิญหน้ำกับหุ่นนักรบสงครำมซึ่งมีปริมำณไม่มำกนัก จับจุดและ 

หยั่งเชิงพลังยุทธ์รวมทั้งจุดอ่อนของพวกมันเอำไว้แล้ว เจ้ำดูกระบวนท่ำของ

นำงส ินำงจะโจมตทีี่ต�ำแหน่งเดมิทุกครั้งไป”

ค�ำอธบิำยของลั่วอี้เฉนิฟังดูเป็นเหตุเป็นผล หลนิปั้นหลี่จ�ำต้องยอมฟัง

ค�ำพูดของอกีฝ่ำย

หลนิปั้นหลี่แค่นเสยีงเยอืก “หำกจะให้ข้ำยอมรบันำง อย่ำงน้อยกต็้อง
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ผ่ำนไปได้ทั้งสำมด่ำน และเข้ำสู่ค่ำยฝึกผู้มพีรสวรรค์ให้ได้เสยีก่อน”

“อย่ำงน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่เจ้ำต้องยอมแพ้นำง” ลั่วอี้เฉินมองฉำกภำพ  

น�้ำเสยีงแผ่วเบำดุจสำยลม

“สิ่งใดกนั” หลนิปั้นหลี่ถำมขึ้นอย่ำงสงสยั

“มิติพกพำของนำงใหญ่กว่ำเจ้ำมำกนัก” ลั่วอี้เฉินหัวเรำะ หุ่นนักรบ

สงครำมเกอืบร้อยตน หำกมติพิกพำไม่ใหญ่พอกค็งจุไม่หมดเป็นแน่

หลินปั้นหลี่หรี่ตำลง จู่ๆ เขำก็นึกขึ้นได้ อู๋โยวเคยเปรยด้วยควำม

เสียดำยว่ำมิติพกพำของนำงเล็กไป พอคิดว่ำหำกตนได้มอบของขวัญจำกใจ 

ใหน้ำงสกัชิ้นละก.็.. เพยีงเท่ำนี้กท็�ำให้หลนิป้ันหลี่จติใจเบกิบำนขึ้น เขำตบไหล ่

ลั่วอี้เฉนิก่อนจะเอ่ยกลั้วหวัเรำะ “ศษิย์พี่ลั่ว ขอบคุณท่ำนมำก”

ลั่วอี้เฉินมองหลินปั้นหลี่ด้วยแววตำฉงน ส่วนหลินปั้นหลี่เองก็หำได้

ขยำยควำมเพิ่ม เอำแต่ยิ้มเจดิจ้ำอยู่เช่นนั้น

บนฉำกภำพ ซูลั่วจัดกำรหุ่นนักรบสงครำมได้เกือบหมดแล้ว หลัง

จดักำรกบัหุ่นนกัรบสงครำมตวัสุดท้ำย หญงิสำวกป็ัดฝุ่นที่ตดิมอืออก

หกชั่วยำม

“มำแล้ว ออกมำแล้ว!”

หลงัเสยีงร้องเซง็แซ่ดงัขึ้น ซลูั่วกก้็ำวออกจำกค่ำยกลหุน่นกัรบสงครำม 

พอเหน็ว่ำนำงเดนิออกมำอย่ำงปลอดภยั หลำยคนกเ็ผยแววสบัสนทำงสหีน้ำ


