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อ๋ินเชียนอวี่

ขณะเดียวกับท่ีงานประลองผูค้รองสตัว์วเิศษและนกัยุทธ์เร่ิมต้นข้ึน 

ไป่หลี่จิงหงและชิงเหยาก็มาถึงสมาคมช่างหลอม ท้ังยังถูกพาไปที ่

เรือนรับรองแขกซึ่งกว้างขวางและสะดวกสบายย่ิงท่ีอยู่ด้านหลังสุดของ

สมาคม

ประมุขหอซือมิ่ง...ซือลิ่งเทียนรออยู่ที่นั่นแล้ว

รปูกายภายนอกของซอืลิง่เทียนดรูาวกับอายสุามสบิปี เครือ่งหน้า

หล่อเหลาคมคาย ท่าทางสง่าผ่าเผย

หากโม่อีเหรนิเหน็เขาจะต้องเอ่ยค�าว่า 'นักปราชญ์' ออกมาเป็นแน่

ซือลิ่งเทียนสวมอาภรณ์สีขาวสะอาดตา เกล้าผมส่วนหน่ึงไว้

ก่ึงกลางศีรษะ ใช้แถบผ้าสีทองรัดแล้วก็ปล่อยทิ้งชายไปด้านหลังพร้อม

เรอืนผม แขนเสือ้สขีาวปักด้ายสทีองสว่างไว้ตรงขอบ ซ�า้ยังคาดสายรัดเอว 

ทีห้่อยพู่ระย้าซึง่เป็นชนิดเดียวกับด้ายท่ีปักตรงขอบแขนเสือ้ ท่ัวทัง้ร่างเขา

41
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มองดูแล้วทั้งศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งอย่างมาก

สีทองเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเขามีต�าแหน่งสูงสุดในหอซือมิ่ง

เมื่อซือลิ่งเทียนมองเห็นไป่หลี่จิงหงท่ีสวมอาภรณ์สีม ่วงและ 

มีท่าทีเคร่งขรึมเย็นชาปรากฏตัวขึ้น เขาก็ค่อยๆ เดินเข้ามาหาก่อนจะ 

เผยรอยยิ้มบางๆ อย่างสนิทสนมทันใด "จิงหง ไม่พบกันนานเลยนะ"

พวกเขาพบกันครั้งก่อนเมื่อสามปีที่แล้ว

ครานั้นไป่หลี่จิงหงยังเป็นหนุ ่มน้อยเยาว์วัย แม้จะเย็นชาจน 

คนไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ก็ยังไม่ท�าให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัว

ทว่าไป่หลีจ่งิหงในยามนีโ้ตขึน้มาก แม้ดจูากลกัษณะภายนอกแล้ว 

ก็ยังท�าให้คนนึกว่าเยาว์วัยอยู ่ ทว่าท่าทางเย็นชาและโอหังนัน้กลบัท�าให้ 

คนไม่กล้าดูแคลน

เมื่อสามปีก่อน ระดับนักยุทธ์ของไป่หลี่จิงหงยังอยู่ท่ีข้ันฟ้าระดับสี่  

ทว่ายามน้ีกลิ่นอายนักยุทธ์ที่เขาแผ่ออกมาทั้งลึกลับและน่าหวาดกลัว  

ห่างไกลจากนักยุทธ์ขั้นฟ้ามากนัก

นี่คือ...ราชันยุทธ์!

ท่ามกลางนักยุทธ์ทัง้หลาย ราชนัยุทธ์น้ันอยู่เหนอืข้ันดนิและข้ันฟ้า

แม้จะห่างกนัเพียงระดับเดียว ทว่ามคีนมากมายเพียงใดท่ีตดิแหงก็ 

อยู่ทีข้ั่นฟ้าระดับเก้า เหนด็เหน่ือยมาท้ังชวิีตก็ไม่อาจข้ามผ่านข้ันฟ้าไปได้

ทว่าไป่หลี่จิงหงกลับบรรลุได้ในระยะเวลาอันส้ัน เพียงแค่สามปี

เท่านั้น!

การเติบโตของไป่หลี่จิงหงรวดเร็วเสียจนท�าให้ซือลิ่งเทียนกริ่งเกรง

อยู่บ้างจริงๆ
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สกุลไป่หลี่...ไม่ธรรมดาตามคาด 

ทว่าพอครุ่นคิดให้ละเอียด สกุลไป่หล่ีสามารถเป็นองครักษ์ให้กับ 

ประมขุเฟ่ิงทีม่อี�านาจสงูสดุในต�านานได้ สกุลนีจ้ะธรรมดาไปได้อย่างไร

เพียงแต่คิดไม่ถึงว่าผ่านมาหลายพันปี ทั้งๆ ท่ีไป่หลี่จิงหงก็เติบโต 

เป็นผู ้ใหญ่แล้ว และเขาอาจเป็นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ล�้าเลิศที่สุด 

ในสกุลไป่หลี่ในหลายรุ่นท่ีผ่านมาก็เป็นได้ ทว่าสกุลไป่หลี่ก็ยังคงรักษา

วิชาอันลึกล�้าเช่นนั้นไว้ตามเดิม

"ประมุขหอซือมิ่ง" หลังจากไป่หล่ีจิงหงน่ังลงตรงข้ามซือลิ่งเทียน

เรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยปากตอบรับขึ้น

ด้วยล�าดับอาวุโส ซือลิ่งเทียนและบิดาของไป่หลี่จิงหงอยู่ใน 

รุน่เดยีวกัน ทว่าด้วยต�าแหน่งฐานะแล้ว ซอืลิง่เทยีนเป็นประมขุหอซอืมิง่ 

ส่วนไป่หลี่จิงหงเป็นประมุขน้อยของเกาะหุน ดังน้ันไป่หล่ีจิงหงจึงไม่เคย 

แสดงความถ่อมตนหรอืท่าทางให้ความเคารพผูอ้าวโุสต่อหน้าซอืลิง่เทียน

เพียงเพราะความเยาว์วัยและอาวุโสเลย

"ไม่พบกันสามปี นิสยัของเจ้าไม่เปลีย่นไปแม้แต่น้อย" ซอืลิง่เทยีน

เพียงแต่คลี่ย้ิมอย่างให้อภัยต่อท่าทีเย็นชาของไป่หล่ีจิงหง และเทน�้าชา 

ถ้วยหนึ่งวางไว้ตรงหน้าเขา

"ประมุขหอซือมิ่ง มีอะไรโปรดว่ามาตามตรงเถิด"

ไม่ใช่ไป่หลี่จิงหงไม่ให้เกียรติเขา แต่เป็นเพราะไป่หลี่จิงหงไม่ใช ่

คนท่ีชอบทักทายผูค้นเอาเสยีเลย ดงันัน้การพยายามสร้างความสมัพันธ์

เช่นนี้จึงไม่จ�าเป็น

"จงิหง เจ้าไม่เปลีย่นไปแม้แต่น้อยจรงิๆ" ซอืลิง่เทยีนย้ิมแย้มอกีครา 
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ท�าได้เพียงเอ่ยถึงประเด็นส�าคัญอย่างจนใจตามตรง "วันนี้ที่ข้าเรียกเจ้า

มาพบ เพราะมข่ีาวดเีรือ่งหน่ึงและข่าวร้ายเรือ่งหน่ึง ข่าวดคีอืหวัหน้าพิธีการ

พบ...ดาวหงส์แล้ว"

"ดาวหงส์?" ไป่หลี่จิงหงมีท่าทีตื่นตระหนกเล็กน้อย ทว่าสีหน้า 

กลับไม่เปลี่ยนแปรสักนิด ยังคงใบหน้าราวน�้าแข็งเย็นเยียบเช่นเดิม

"ใช่ ดาวหงส์" ซือลิ่งเทียนพยักหน้า รอยย้ิมของเขาเต็มไปด้วย 

ความปลาบปลื้มและรอคอย "หัวหน้าพิธีการท�านายว่าหากดาวหงส์

ปรากฏ ตระกูลเฟิ่งก็จะปรากฏเช่นกัน อีกท้ังดาวหงส์ท่ีอยู่บนฟากฟ้า 

ก็ปรากฏออกมาแล้ว จิงหง การรอคอยหลายพันปีนี้ ในที่สุดพวกเรา 

สองตระกูลก็สามารถเฝ้ารอมาจนถึงวันน้ีได้ พวกเราจะต้องรีบตามหา 

ดาวหงส์ให้พบ"

พวกเขาล้วนรูดี้ว่า 'ดาวหงส์' ส�าหรบัตระกูลเฟ่ิงแล้วหมายถึงอะไร

ประมขุเผ่าเป็นเพียงทายาท เขาเป็นตัวแทนตระกูลเฟ่ิงในการตดิต่อ

กับผู้คนภายนอกเท่าน้ัน ประมุขเฟิ่งต่างหากถึงจะเป็นคนที่ตระกูลเฟิ่ง 

ให้ความจงรกัภักดี เป็นศูนย์รวมความศรทัธาและการด�ารงอยู่ของตระกูล

ทัง้หมด

'ดาวหงส์' เป็นสัญลักษณ์แทนโชคชะตาของประมุขเฟิ่ง

ในบรรดาประมุขเฟิ่งในแต่ละยุคที่ผ่านมา ประมุขที่เป็นสตรีเพศ 

มีจ�านวนน้อย ตามท่ีพวกเขารู ้มา เคยมีเพียงคนเดียวเท่านั้น แล้ว 

ประมุขหวงผู้นั้นก็เป็นประมุขเฟิ่งยุคแรก เป็นคนที่ริเร่ิมบุกเบิกสร้าง 

ความรุ่งเรืองให้แก่เผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่ง

หลังจากนั้นก็ไม่มีประมุขคนใดท่ีมีความกล้าหาญและคุณูปการ
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เปรยีบกับประมขุผูน้ั้นได้ ด้วยเหตน้ีุคนตระกูลเฟ่ิงจงึเรียกขานอย่างยกย่อง

เป็นการเฉพาะว่า 'ดาวหงส์'

และด้วยเหตุน้ีคนตระกูลเฟิ่งท้ังหมดจึงเชื่อว่ายามท่ี 'ดาวหงส์' 

ปรากฏขึน้อกีครัง้ จะช่วยท�าให้ตระกูลเฟ่ิงผ่านพ้นจากความทุกข์ยาก และ

เผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หนึ่งจะได้แสดงความเกรียงไกรอีกครา

ซือลิ่งเทียนเชื่อว่าขนาดพวกเขายังสังเกตเห็นการปรากฏของ 

ดาวหงส์ได้ เผ่าตระกูลเฟิ่งสายที่หน่ึงที่เร้นกายมาหลายพันปีก็จะต้อง

สังเกตเห็นเช่นกัน

หวัหน้าพิธีการเคยค�านวณไว้ว่าดาวหงส์ไม่ได้อาศยัอยู่ในตระกูลเฟ่ิง 

ดงันัน้ขอเพียงตามหาดาวหงส์พบ กจ็ะต้องตามหาตระกูลเฟ่ิงพบเช่นกัน

"หาดาวหงส์พบแล้วอย่างไร"

เมือ่เปรยีบเทยีบกับซอืลิง่เทยีนทีต่ืน่เต้นและต้ังตารอคอย ไป่หลีจ่งิหง

แทบไม่แสดงคลืน่อารมณ์ใดๆ เลยแม้แต่น้อย

ซอืลิง่เทียนลอบเคลอืบแคลงในใจ "เจ้าไม่คาดหวังว่าจะพบดาวหงส์

หรอื น่ีคอืเจตนาของเจ้าหรอืเจตนาของเกาะหุนกันแน่"

"ข้าก็เป็นตัวแทนของเกาะหุน"

"จิงหง เจ้าลืมภารกิจของพวกเราไปแล้วหรือ" ซือล่ิงเทียนเอ่ยด้วย 

น�้าเสียงจริงจัง

"ไม่เคยลืม" ไป่หลี่จิงหงเหลือบมองเขาอย่างไร้อารมณ์แวบหน่ึง  

"หากตระกูลเฟิ่งยืนกรานจะเร้นกายต่อไปจริงๆ พวกเราจะจงใจตามหา

พวกเขาด้วยเหตุใดกัน"

"เขาคือนายที่พวกเราต้องปกป้องนะ" ซือลิ่งเทียนเน้นย�้า
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"การปกป้องไม่ได้หมายความว่าจะต้องตามหาพวกเขาให้พบกระมงั"

แต่ก่อนไป่หลีจ่งิหงไม่เชือ่ว่า 'การตามหาตระกูลเฟ่ิงให้พบ' ซึง่เป็น

ภารกิจที่ได้รับถ่ายทอดมาน้ีมีอะไรไม่ถูกไม่ควร ทว่าหลังจากที่เขาพบ 

โม่อีเหริน ความเห็นของไป่หลี่จิงหงก็ค่อยๆ เปลี่ยนไป

การปกป้องไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในสายตาตลอดเวลา หรอืต้องเหน็เขา

ปลอดภยัดแีละดูแลทุม่เททุกสิง่ทุกอย่างให้เขาถึงจะเรียกว่า 'การปกป้อง' 

การลอบกวาดล้างทกุสิง่ทีเ่ป็นภัยต่อพวกเขาก็เป็นการปกป้องอกีแบบหนึง่

ไม่ใช่หรือ

เมื่อมองจากอีกมุมหนึ่ง ไม่แน่ว่าท�าเช่นนี้อาจปลอดภัยส�าหรับ 

ตระกูลเฟิ่งยิ่งกว่าด้วย

ตระกูลเฟ่ิงในคราน้ันก็ไม่ใช่เพราะโดดเด่นเกินไป ท�าตนอยู่เหนอืผูค้น

ทัง้หมด จงึน�ามาซึง่ความวุ่นวายภายในและการต่อสู้หรอกหรือ

อีกทั้งฐานะของโม่อีเหริน...

ฐานะที่แท้จริงของหัวหน้าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน...

แม้ไป่หลี่จิงหงจะคาดเดาได้ ทว่าคนหนึ่งก็ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ อีกคน 

ก็ไม่คิดจะยอมรับ ไม่ว่าเหตุผลของไป่หลี่จิงหงจะมาจากความเคารพ 

หรือเหตุผลส่วนตัวก็ตาม เขาก็ไม่คิดจะสืบหาค�าตอบ

แม้ไป่หลีจ่งิหงจะแน่ใจในค�าตอบ เขาก็ไม่คดิจะบอกคนของหอซอืมิง่

หอซือมิ่งเลื่องชื่อลือนามว่าปฏิบัติการตามลิขิตสวรรค์ ประมุข 

หอซือมิ่งและหัวหน้าพิธีการแต่ละรุ่นท่ีผ่านมาย่ิงมองการกอบกู้แผ่นดิน

เป็นหน้าที่ของหอซือมิ่ง ทว่าเขากลับไม่เคยรู้สึกดีต่อหอซือมิ่งเลย

แม้ว ่านี่ เป็นเพียงลางสังหรณ์ของไป่หล่ีจิงหงซึ่งไร ้ที่มา ทว่า 
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ลางสงัหรณ์ของผูฝึ้กวิชาเดมิทก็ีละเอยีดอ่อนและแม่นย�าอยู่แล้ว ไป่หลีจ่งิหง

ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเชื่อคนอื่นมากกว่าตนเอง

"จงิหง เจ้าอย่าลืมนะว่าสกุลไป่หล่ีจะต้องปกป้องตระกูลเฟ่ิง พวกเจ้า

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตามหาตระกูลเฟิ่งเพ่ือปกป้องตระกูลเฟิ่งไว้"  

ซอืลิง่เทยีนเอ่ยอย่างเฉยีบขาด

"ยามที่ประมุขเฟิ ่งคนก่อนเสียชีวิตเมื่อหกพันปีก่อน ก็ถือเป็น 

การยกเลิกภารกิจการเป็นองครักษ์ของสกุลไป่หลี่แล้ว" ไป่หล่ีจิงหง 

เอ่ยอย่างเรยีบเฉย เขาเหลอืบเหน็ความอมึครมึราวกับพยับเมฆแวบผ่าน

สายตาซือลิ่งเทียน

"เพราะยกเลกิภารกิจ ดังน้ันเจ้าจงึไม่คดิทีจ่ะยุ่งเรือ่งของตระกูลเฟ่ิง

แล้ว?" พยับเมฆนั้นแวบผ่านไปอย่างรวดเร็วย่ิง สีหน้าของซือลิ่งเทียน 

ยังคงข่มกลั้นโทสะไว้ เขาแสดงความโกรธเคืองเพ่ือความไม่เป็นธรรม 

ต่อตระกูลเฟิ่งและท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาวของไป่หลี่จิงหง

"การกระท�าของสกุลไป่หลี่ใช้ปณิธานของตระกูลเฟิ ่งเป็นหลัก  

ที่พวกเราไม่ตามหาไม่ได้หมายความว่าไม่ปกป้อง"

"บิดาของเจ้าก็เห็นด้วยกับการกระท�าของเจ้าหรือ" การแสดงออก

ของซือลิ่งเทียนหุนหันพลันแล่นกว่าเมื่อก่อน

ครัน้ได้ยินประโยคน้ี ไป่หลีจ่งิหงก็ปรายตามองเขาแวบหนึง่ สหีน้า

คล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "ประมขุหอซอืมิง่ต้องการให้บดิาของข้ายอมรบัด้วย

ปากตนเองหรือเขียนจดหมายรับรองเลยหรือไม่"

แม้ไป่หลีจ่งิหงจะได้ชือ่ว่าเป็นประมขุน้อยแห่งเกาะหุน ทว่าในความ 

เป็นจริง เขาได้รับสืบทอดเกาะหุนจากบิดาแล้ว ดังนั้นไป่หลี่จิ้งหย่วน 
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'ประมุขเกาะหุนคนก่อน' ก็ไม่มีสิทธิ์คัดค้านการตัดสินใจของเขา

แน่นอนว่าด้วยความไว้วางใจที่ไป่หลี่จิ้งหย่วนมีต่อบุตรชาย การที่

เขาไม่คดัค้านย่อมเป็นเรือ่งสมควรแล้ว

ส่วนเรือ่งของเกาะหนุ ไป่หลีจ่งิหงจ�าเป็นต้องรายงานอย่างละเอยีด

ต่อซือลิ่งเทียนซึ่งเป็นคนนอกหรือ

เกาะหุนก็คือเกาะหุน

หอซือมิ่งก็คือหอซือมิ่ง

การคงไว้ซึ่งมิตรภาพไม่ได ้หมายความว่าจะสามารถซักไซ้  

'เรื่องภายในสกุล' ของอีกฝ่ายได้

ซือลิง่เทยีนตระหนกัถงึวาจาของตนโดยพลนั แล้วกส็งสัยในฐานะ

และต�าแหน่งประมุขเกาะของไป่หลี่จิงหง เขาจึงเอ่ยด้วยน�้าเสียงอ่อนลง 

ทันที

"จิงหง ข้าไม่ได้สงสัยเจ้า เพียงแต่เร่ืองใหญ่เช่นน้ีข้าจ�าเป็นต้อง

ไตร่ตรองให้ดี หลายพันปีที่ผ่านมาพวกเรายืนหยัดมาตลอดเพื่ออะไรกัน  

ก็เพ่ือตระกูลเฟ่ิงไม่ใช่หรอื หรอืว่ายามน้ีจะเลิกล้มความปรารถนาสุดท้าย 

ทีพ่วกเรามุง่มัน่กันมาหลายรุน่ หลายพันปีเพียงเพราะความคดิของเจ้า"

ไป่หลีจ่งิหงไม่มคีวามเหน็ต่อ 'ความมุง่มัน่' ของซอืลิง่เทยีน เร่ืองที ่

เขาตัดสินใจแล้ว พูดมากไปก็ไร้ประโยชน์

"แล้วข่าวร้ายคอือะไร" เพราะในใจไป่หลีจ่งิหงยังคงพะวงกับเรือ่งที่ 

โม่อเีหรนิไปงานประลองผูค้รองสตัว์วิเศษและนักยุทธ์เพียงคนเดยีว ดงันัน้

เขาจึงถามอีกเรื่องทันควัน

"คือแดนถ่ินอ�านวยพร" ซือลิ่งเทียนตระหนักได้ว่าพูดมากไป 
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ก็ไร้ประโยชน์ เขาท�าได้เพียงเอ่ยถงึอีกเรือ่งหนึง่ด้วยน�า้เสยีงเคร่งขรมึยิง่ขึน้ 

"เจ้าน่าจะสัมผัสได้ ผนึกนั้นคงอยู่ได้อีกไม่นาน"

ไป่หลี่จิงหงพยักหน้า เรื่องนี้เขารู้ต้ังนานแล้ว

"แม้ว่าที่ต้ังของเกาะหุนจะไม่ได้อยู่ในดินแดนเทพยุทธ์ แต่หาก 

แผ่นดนิใหญ่ไม่ปลอดภัย เกาะหนุก็จะได้รบัผลตามไปด้วยเช่นกัน เรือ่งนี้

เจ้าน่าจะรู้ดี"

เกาะหุนและแผ่นดินใหญ่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน

"อืม"

"เช่นนั้นส�าหรับแดนถ่ินอ�านวยพร เกาะหุนจะพยายามอย่าง 

สุดความสามารถดังแต่ก่อนหรือไม่"

"ข้าจะพยายามอย่างถึงที่สุด"

รงัคว�า่แล้วไซร้ ไข่ก็ย่อมแตก* ทีซ่อืล่ิงเทยีนกล่าวข้ึนนัน้ ไป่หลีจ่งิหง

ย่อมรูดี้กว่าเขามาก

"ประเสริฐนัก" ซือลิ่งเทียนพยักหน้าแล้วเอ่ยต่อว่า "ทันทีที่ผนึก 

ถูกท�าลายลง สิ่งที่ก้ันขวางระหว่างมนุษย์และสัตว์วิเศษนั้นจะไม่คงอยู ่

อีกต่อไป ทั่วทั้งดินแดนเทพยุทธ์จะถูกสัตว์วิเศษรุกล�้าเป็นการใหญ่  

คนตระกูลเฟ่ิงก็ยังคงยืนกรานไม่ปรากฏตัวจวบจนบดัน้ี ดงันัน้เพ่ือปกป้อง

แผ่นดินใหญ่ไว้ พวกเราจะต้องหาทางอื่นเพื่อรักษาค่ายกลนั้นไว้"

"วิธีอะไร"

"หอซือมิ่งกับเกาะหุนต้องร่วมมือกัน นั่นก็คือ...แต่งงานเพ่ือเชื่อม

ความสัมพันธ์"
* รังคว�่าแล้วไซร้ ไข่ก็ย่อมแตก หมายถึงเมื่อสิ่งที่เป็นเสาหลักพังลงไป ผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมได้รับผลกระทบ 
อย่างยากจะหลีกเลี่ยงได้
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ครั้นไป่หลี่จิงหงได้ยินเช่นนี้ แววตาเขาก็เย็นเยียบขึ้นโดยพลัน

ซือล่ิงเทียนกล่าวอย่างแช่มช้าต่อว่า "เกาะหุนมีการสืบทอดของ 

เกาะหุน หอซอืมิง่ก็มเีคลด็ลบัทีไ่ม่ถ่ายทอดออกสูภ่ายนอกเช่นกัน ในเมือ่

เจ้าได้รบัสบืทอดเกาะหนุมาแล้ว เช่นน้ันก็น่าจะรูว่้าบดันีม้าตรฐานการฝึกวิชา

บนแผ่นดนิใหญ่ท่ีผู้คนมากมายเรยีกขานกันว่ายอดฝีมอืเป็นเพียงแค่จดุเริม่ต้น

ส�าหรบัพวกเราเท่านัน้"

ผูค้นบนแผ่นดนิใหญ่รูเ้พียงว่าเหนือขัน้ดนิมขีัน้ฟ้า ทว่าน้อยคนนกั 

จะรู้ว่าเหนือขั้นฟ้ายังมีราชันยุทธ์ แล้วเหนือราชันยุทธ์ก็มีจักรพรรดิยุทธ์  

รวมถึงล�าดบัการฝึกวิชาท่ีสงูย่ิงขึน้ไปอกี

ผูค้นส่วนใหญ่ล้วนเชือ่ว่านักยุทธ์ข้ันฟ้าระดับเก้าและราชาสตัว์วิเศษนัน้

แทบจะไร้ศัตร ูสามารถปราบคนได้ทัว่ทัง้แผ่นดนิใหญ่

แล้วพลังแก่นแท้ของนักยุทธ์ส่วนใหญ่ก็มักจะด้อยกว่าผู้ครอง 

สัตว์วิเศษ

นี่ เป ็นเพราะหลายพันปีที่ผ ่านมาแทบไม่มีใครเคยได้ยินว่า 

มีคนสามารถข้ามผ่านขั้นฟ้าระดับเก้าไปได้

ส่วนผู้ครองสตัว์วิเศษนัน้ หากได้ท�าพันธสญัญากับสัตว์วิเศษข้ันสงู  

ก็จะสามารถช่วยเหลอืและส่งเสรมิกัน ท�าให้กลายเป็นยอดฝีมอืข้ันราชา

สัตว์วิเศษได้

เพียงแต่คนท่ีจะกลายเป็นราชาสตัว์วเิศษได้นัน้มไีม่มากนัก ส่วนใหญ่ 

มกัจะรวมตวักันอยู่ในสมาคมผูค้รองสตัว์วิเศษ

บนแผ่นดนิใหญ่ก็ใช้ล�าดบัขัน้เช่นนีเ้ป็นมาตรฐานมานานแสนนาน

แล้ว แต่กลับไม่รู้ว่าสาเหตุที่ท�าให้พวกเขาพัฒนาฝีมือได้อย่างเชื่องช้า 
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มาจากการขาดวิธีฝึกวิชาที่ดี

แม้ไอวิเศษในดินแดนเทพยุทธ์จะไม่เข้มข้นเท่าหลายพันปีท่ีผ่านมา 

ทว่าผู้ที่มีพรสวรรค์ต�่า หากได้รับการฝึกวิชาท่ีถูกต้องและทุ่มเทฝึกฝน  

เขาอาจจะพัฒนาฝีมือถึงขั้นราชันยุทธ์ก่อนจะสิ้นอายุขัยก็เป็นได้

เหตุท่ีตระกูลเฟิ่งเข้มแข็งและเกรียงไกรเป็นเพราะเขตลี้ลับของ 

ตระกูลเฟ่ิงนัน้เก็บสะสมวิชาการต่อสูพิ้สดารมากมายอย่างท่ีคนนึกไม่ถึง 

น่าเสยีดายเพราะเหตรุ้ายเมือ่หลายพันปีก่อน หลงัจากทีต่ระกูลเฟ่ิงเร้นกาย

จากโลกภายนอกแล้ว บนแผ่นดินใหญ่ก็แทบหาวิชาล�า้เลิศท่ีแท้จริงไม่ได้

อีกเลย

ส่วนหอซือมิ่งและเกาะหุนเป็นสองตระกูลใหญ่ที่ประคับประคอง

ตระกูลเฟ่ิงร่วมกันในอดีต ดังนัน้พวกเขาจงึยังคงเก็บรกัษาวิชาท่ีถ่ายทอด

กันมาจากครานั้น

เพียงแต่เพราะความอลหม่านในปีน้ัน กอปรกับเวลาผ่านมา 

หลายพันปี ท�าให้วิชาและแหล่งท่ีมาของความรู้มากมายท่ีกุมไว้ในมือ

พวกเขาลดน้อยลงเรื่อยๆ และยังเป็นเพราะการที่ฝึกวิชาไม่ทัน ความรู ้

เหล่านั้นจึงค่อยๆ หายสาบสูญไป

"บนแผ่นดินใหญ่แห่งนี้ เคล็ดวิชาที่จะท�าให้นักยุทธ์และผู้ครอง 

สัตว์วิเศษพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง และวิชาพวกการหลอมประดิษฐ์ 

การหลอมโอสถ แม้กระท่ังการสืบทอดวิชาค่ายกล นอกจากตระกูลเฟิ่ง 

ที่เร้นกายไปแล้ว ก็มีเพียงหอซือมิ่งและเกาะหุนท่ีเก็บรักษาไว้มากท่ีสุด  

ที่น่าเสียดายคือวิชาที่พวกเราเก็บรักษาไว้ก็ยังคงไม่สมบูรณ์"

"แล้วอย่างไร"
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"เพ่ือความปลอดภัยบนแผ่นดินใหญ่ ข้าเช่ือว่าไม่ว่าหอซือมิ่งหรือ

เกาะหุนล้วนไม่ควรเก็บวิชาไว้กับตัวอีก ทว่าหอซือมิ่งก็มีเคล็ดวิชา 

ทีไ่ม่อาจถ่ายทอดออกสูภ่ายนอก เกาะหนุก็น่าจะเป็นเช่นเดยีวกัน ดงันัน้

หากต้องการให้ทัง้สองฝ่ายแลกเปลีย่นวิชากันอย่างไม่หวงวิชาและเชือ่มัน่

ในกันและกัน วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือการให้หอซือมิ่งและเกาะหุนกลายเป็น

ครอบครัวเดียวกัน"

การรวมเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นวิธีที่ง่ายท่ีสุด แน่นอนว่าก็คือ 

การแต่งงานเชื่อมความสัมพันธ์นั่นเอง

ไป่หลีจ่งิหงแสดงสหีน้าเย็นชาโดยพลนั จากน้ันก็น่ิงเงยีบไม่พูดไม่จา 

สกัค�า

ซือลิ่งเทียนถอนใจเสียงหนึ่ง

"ข้ารู้ว่าค�าแนะน�านี้มาโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ทว่าหากไม่ใช่เพราะ 

พวกเรามีเวลาไม่มาก จู่ๆ ข้าก็คงไม่ตัดสินใจเช่นน้ี หลังจากแต่งงาน  

พวกเราถึงจะสามารถทุ่มเทใจไปศึกษาวิชาค่ายกล..."

"ข้าไม่เห็นด้วย" ไป่หลี่จิงหงเอ่ยตัดบทเขา 

"จิงหง..." 

"ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่" 

"จงิหง เพ่ือท้ังแผ่นดนิใหญ่ น่ีคอืวิธีท่ีดท่ีีสดุนะ" ซอืลิง่เทยีนเอ่ยเสยีงเข้ม

"หากทีท่่านต้องการจะพูดมเีพียงเท่านี ้ ข้าประมขุไป่หลีข่อตวัก่อน"  

ไป่หลี่จิงหงลุกขึ้นยืน 

'ข้าประมขุไป่หลี'่ ค�านีท้�าให้เกดิความห่างเหนิกับหอซอืมิง่โดยส้ินเชงิ

ถึงไป่หลี่จิงหงจะอ่อนวัยกว่านี้ แต่อย่างไรเขาก็ยังคงเป็นประมุข 
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เกาะหุน ฐานะและต�าแหน่งก็ทัดเทียมกับหอซือมิ่งซึ่งต่างก็เป็นตัวแทน

อ�านาจของแต่ละฝ่าย หากซอืล่ิงเทียนยังเห็นเขาอายุน้อยกว่า เรยีกขานด้วย 

ชือ่เขา ก็เป็นการเสยีมารยาทอย่างย่ิง เหมอืนไม่ให้ความเคารพต่อเกาะหนุ 

เลย

"ประมขุไป่หลี ่แดนถ่ินอ�านวยพรมผีลกระทบต่อความเป็นความตาย

ของทั่วทั้งดินแดนเทพยุทธ์ หวังว่าท่านจะไตร่ตรองอีกคร้ัง" ซือลิ่งเทียน 

ข่มกลัน้ความไม่พอใจไว้และเอ่ยด้วยความอดทนย่ิง

"ไม่ต้องพูดอกีแล้ว..." ไป่หลีจ่งิหงยังไม่ทนัเอือ้นเอ่ยจบค�า ขณะเดยีวกัน

ก็มีเสียงหน่ึงดังลอยมาราวเสียงฟ้าร้องอู้อ้ี ทว่าระดับเสียงกลับแผดดังลั่น 

มาจากฟากฟ้าอันแสนไกล

ตูม! 

ไป่หลีจ่งิหงและซอืลิง่เทยีนสหีน้าแปรเปลีย่นโดยพลนั ขณะเดียวกัน

พวกเขาก็แฉลบกายไปยังด้านนอก

ไป่หลี่จิงหงร้อนใจ ซือลิ่งเทียนก็ต่ืนตระหนกเช่นเดียวกัน ทว่า 

สายตาของซือลิ่งเทียนยิ่งฉายความแวววาวสายหนึ่งอย่างไม่ชัดเจนนัก

พวกเขามองเห็นแสงสีขาวนวลสายหนึ่งพุ ่งข้ึนไปบนท้องฟ้า 

ในเวลาเดียวกัน

ทิศทางของแสงคือ...ทิศเหนือ

ทิศเหนือ แดนถิ่นอ�านวยพร

เสียงระเบิดดังตูมสะเทือนเลื่อนลั่น ดังก้องฟ้าก้องแผ่นดิน ท่ัวทั้ง 

ดินแดนเทพยุทธ์ตื่นตระหนกด้วยเหตุนี้!
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ตามมาด้วยเสยีงกระอกัเลือดหลายเสยีงหลงัจากท่ีถูกพลงัวเิศษตกีลบั

"โอ๊ย!"

"เอื้อก!"

"รีบถอย!" 

ยามทีผู่ค้นมากมายล้วนบาดเจบ็ภายในและกระอกัเลอืด ยังไม่ทนั 

ที่จะได้ตอบสนอง เฟิงเหยี่ยนก็ตะโกนเตือนเสียงดังลั่น

ต่อมาหลงัจากท่ีล�าแสงมหมึาสายหน่ึงพุ่งจากป่าไม้ข้ึนไปยังท้องฟ้า 

ล�าแสงนั้นก็แผ่กระจายออกทันใด ก่อนจะกวาดไปทางผู้คน

พวกเขาตื่นตะลึงโดยพลัน รีบผงะถอยหลังทันที 

น่าเสยีดายทีต่่อให้พวกเขาจะถอยเรว็กว่านีก็้ไม่มทีางทันกับความเรว็

ที่ล�าแสงน้ันสาดส่องมา พวกเขาไม่มีเวลามาครุ่นคิดถึงอาการบาดเจ็บ 

ที่เมื่อครู่ถูกพลังวิเศษตีกลับ แต่ละคนเร่งรีบเดินพลังของตนเพ่ือปกป้อง

ร่างกายและชวีติตนเองไว้

ทว่าล�าแสงนัน้พุ่งมาราวพลงัโหมซดัสาด อานภุาพน้ันไม่ใช่มนุษย์ท่ัวไป

จะสามารถต้านทานไว้ได้จรงิๆ

ครั้นล�าแสงกวาดผ่านไปถึงท่ีใด ผู้คนล้วนถูกกระแทกจนตัวลอย 

และทยอยกระอักเลือดกันอีกครา

"โอ๊ย!"

"อ๊าก..."

ปัง!

นกัยุทธ์ขัน้ฟ้า ผูบ้ญัชาสตัว์วเิศษ ราชาสตัว์วเิศษจ�านวนสบิเก้าคน

ทยอยล้มลงบนพื้นในสภาพจนตรอก แต่ละคนบาดเจ็บสาหัส
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เฟิงเหย่ียนก็ถูกพลงัวิเศษตกีลับเช่นกัน ทว่าชัว่ขณะท่ีล�าแสงปะทะมา

อย่างแรงน้ันกลับมคีนกระโจนมาเบือ้งหน้าเขา ช่วยเขาสกัดการโจมตีครัง้นี้

ไว้ได้ อาการบาดเจบ็สาหัสท่ีคาดการณ์ไว้จงึยังไม่เกิดข้ึน

เฟิงเหยี่ยนเงยหน้าอย่างสงสัย "เฉิน?!" 

โม่ซัง่เฉนิยืนตระหง่านอยู่เบือ้งหน้าเฟิงเหย่ียน เขากางแขนขวาออก 

สร้างครอบอากาศไร้รูปเพื่อสกัดแรงโจมตีนั้นไว้

แรงโจมตีดั่งพายุโหมกระหน�่ากวาดผู้คนและวัตถุโดยรอบทั้งหมด

ผูค้นบาดเจบ็สาหัส ถูกโจมตีจนกระจดักระจายไปคนละทศิละทาง

ต้นไม้หักกึ่งกลางล�าต้นราวกับถูกขวานแหลมคมฟันเข้ากระนั้น

ส่วนเรือนไม้ท่ีสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างยากล�าบาก ครั้งนี้กลับ 

ไม่ได้พังทลายเพราะความสัน่สะเทือนจากแผ่นดนิไหวเหมอืนครัง้ทีแ่ล้ว แต่

เรอืนไม้เหล่านัน้กลบัเป็นเหมอืนต้นไม้ คล้ายถูกตัดผ่ากลาง ล้มระเนระนาด 

แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม

ผู้คนทั้งหมดและสิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ในเหตุการณ์นี้ไม่มีส่ิงใดท่ีไม่ได้รับ

ความกระทบกระเทือนเลย มีเพียงสองคนที่ยังคงยืนอยู่ได้เท่านั้น

หลงัจากล�าแสงกระจายตวัออกไป ท่ัวทุกด้านล้วนเงยีบสงดั ไร้สุม้ 

ไร้เสียง

เส้นผมสะบัดพลิ้ว แขนเสื้อปลิวไสว

โม่ซัง่เฉนิประคองเฟิงเหย่ียนไว้ด้วยมอืเดยีว ไม่ให้เฟิงเหย่ียนบาดเจบ็

เป็นครัง้ท่ีสอง

ทกุคนล้วนกระอกัเลอืด สหีน้าซดีเผอืด คร้ันพวกเขาเหน็ฉากนีก็้ท้ัง

อิจฉาและริษยาเฟิงเหยี่ยนในทันใด
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พวกเขาท้ังหมดล้วนบาดเจ็บสาหัสล้มลงกับพ้ืนในสภาพจนตรอก 

ไม่ต้องมองก็รูว่้าสหีน้าจะต้องซดีเซยีวเป็นแน่แท้ ไม่มแีรงลกุขึน้ชัว่คราว 

คงไม่มีพลังหลงเหลือแล้ว

มเีพยีงเฟิงเหย่ียนเท่านัน้ทียั่งคงยืนอยู่ได้ แล้วก็คนผูน้ีท่ี้ปกป้องเขา

ฝีมือล�้าลึกยากหยั่งถึงยิ่ง

ทกุคนล้วนถูกโจมตใีนแบบเดียวกัน ทว่าเขากลบัสกัดไว้ได้อย่างสบาย 

ยังมใีครในท่ีนีท้ีพ่อจะเทยีบฝีมอืกับคนผูน้ี้ได้อกีเล่า!

คนท่ีมาอยู่ท่ีนี่ได้ ทุกคนล้วนมีชื่อเสียงในแผ่นดินใหญ่ท้ังนั้น ล้วน 

มีวิชาเลิศล�้า ไม่ว่าพวกเขาจะไปถงึที่ใดกล็ว้นถกูมองดว้ยสายตายกย่อง

ชื่นชม

พวกเขาย่อมต้องรูจ้กัโม่ซัง่เฉนิแน่นอน ทว่ากลบัไม่ใช่ทกุคนจะยอมรับ

ในพลังแก่นแท้ของบุคคลในต�านานที่สร้างความฮือฮาในแผ่นดินใหญ่ 

เมือ่ย่ีสบิกว่าปีก่อนผูน้ี้

ทว่าในชัว่ขณะน้ี นึกไม่ถึงว่าพวกเขาล้วนเกิดความรูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจ 

ทีต่นเองไม่เก่งกาจเท่าโม่ซัง่เฉนิ

โม่ซ่ังเฉนิยโสโอหงั เหยียดหยามพวกเขาและไม่ยอมคบค้าสมาคม

กับพวกเขา ที่แท้เขาก็มีฝีมือให้ทะนงตนได้จริงๆ...

หลังจากที่โม่ซั่งเฉินช่วยเฟิงเหย่ียนไว้ได้ เขาก็ไม่สนใจใครทั้งน้ัน  

และย่ิงไม่สนใจว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร เพียงแต่ลดแขนขวาลงอย่างช้าๆ  

พลางขมวดคิว้มองน่ิงไปยังต�าแหน่งท่ีผนกึไว้น้ัน

เดิมทีต�าแหน่งน้ันมองไปแล้วคล้ายป่าไม้ธรรมดาท่ีเขียวชอุ่ม ทว่า 

ยามนี้กลับไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว
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เสาหินค่ายกลแตกร้าวท้ังสี่ด้าน ป่าไม้เขียวชอุ่มนั้นยามนี้กลับ

แทนที่ด้วยหมอกหนาทึบกระจายไปทั่ว

ครั้นช้อนตามองไปก็เห็นเพียงหมอกขาวโพลนปกคลุม

เสาหินค่ายกลท่ีแตกร้าวก่อให้เกิดช่องว่างราวกับเป็นทางเข้า  

หมอกขาวตรงช่องว่างนัน้เด๋ียวหนาทบึ เดีย๋วบางเบา แม้ว่าหมอกขาวนัน้ 

จะลอยออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่กระจายออกสู่ด้านนอก

โม่ซั่งเฉินจากที่ขมวดคิ้วแน่นก็คลายออกบ้างแล้ว

"เฉิน?" เฟิงเหยี่ยนกุมหน้าอกที่เจ็บปวดไว้ ยืนอยู่ข้างโม่ซั่งเฉิน

เขาไม่เข้าใจค่ายกล แล้วก็ไม่รูว่้าการเปลีย่นแปลงเช่นน้ีหมายถึงอะไร 

เพียงเห็นสหายรกัคลายหัวค้ิวออก

เฟิงเหย่ียนยังนึกว่าจะมีข่าวดีอะไรรออยู่ จนสุดท้ายพอโม่ซั่งเฉิน 

เอ่ยปากก็ท�าให้ทกุคนหว่ันวิตกย่ิงนัก

"เสาหินค่ายกลแตกร้าว จะซ่อมแซมเท่าไรก็ไร้ประโยชน์"

ซ่อมแซมเท่าไรก็ไร้ประโยชน์?! 

นั่นก็หมายความว่า...สงครามระหว่างมนุษย์และสัตว์วิเศษ 

เมื่อหลายพันปีก่อนก�าลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง?!

"เฉิน..." เฟิงเหย่ียนได้ฟังและคิดตามก็พลันรู้สึกใจสั่น ทว่าเมื่อครู ่

หวัคิว้ของสหายรกัคลายออกแล้ว...ข่าวร้ายเช่นนีค้งไม่ท�าให้อกีฝ่ายนกึว่า

เป็นข่าวดีกระมงั

และในเวลาน้ีเอง ผูอ้าวุโสคนหนึง่ซึง่มสีหีน้าซดีเผอืด มมุปากยังเหลอื

ร่องรอยเลือดอยู่ฝืนลุกข้ึนยืน เดินโซซัดโซเซมายังข้างกายเฟิงเหย่ียน  

แล้วถามโม่ซัง่เฉนิว่า "ท่านมองออกหรอืไม่ว่าน่ีมนัเกิดอะไรขึน้"
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ครั้นเฟิงเหย่ียนมองไปจึงรู้ว่าคนผู้น้ันเป็นผู้อาวุโสอู่จากสมาคม 

ช่างหลอม

ทว่าโม่ซั่งเฉินมีท่วงท่ายึดมั่นถือมั่นจนเคยตัว จึงไม่แยแสเขา 

แม้แต่น้อย

ผู ้อาวุโสอู ่เดือดดาลในใจ ก่อนจะหันไปถามเฟิงเหย่ียนแทน  

"ผู้อาวุโสเฟิง นี่คือ?"

เฟิงเหย่ียนท�าได้เพียงหันไปหาสหายรักและเอ่ยถามแทนอีกฝ่าย 

"เฉิน สภาพในยามนี้คืออะไร"

โม่ซัง่เฉนิเหลอืบมองเฟิงเหย่ียนแวบหนึง่ แล้วก็หนัหน้าหนีก่อนจะ 

เอ่ยตอบ "ค่ายกลส่วนนอกแตกสลาย เผยให้เห็นค่ายกลส่วนใน ส่วนนอก

มีหน้าท่ีป้องกันเป็นหลัก ค่ายกลส่วนป้องกันแม้แข็งแกร่งมั่นคงก็ยังถูก

ท�าลายลง ค่ายกลส่วนโจมตีก็มีร่องรอยเสียหายบางส่วน"

"ความหมายของท่านคือมีคนฝ่าค่ายกลออกมา?"

มเิสยีแรงทีเ่ป็นสหายรกัคบหากันมาหลายสิบปี เฟิงเหย่ียนเข้าใจใน

วาจาทีโ่ม่ซัง่เฉนิไม่ได้เอ่ยออกมาทันที

"เช่นนั้น..." เฟิงเหยี่ยนก็ยกมือขึ้นชี้ไปทางหมอกขาว

โม่ซั่งเฉินพยักหน้า สีหน้าไม่แปรเปลี่ยน

เฟิงเหย่ียนกลับเบิกตามองพลางเอ่ยเสียงแผ่วเบา "พวกเขาน่าจะ

ฝ่าออกมาไม่ได้กระมัง..."

"สัตว์วิเศษไม่ได้มีเพียงแค่ระดับเก้า เหนือกว่านั้นยังมีสัตว์เทพ  

ราชาสัตว์เทพ พวกมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้ กอปรกับ

พรสวรรค์และพลังวิเศษท่ีเราอาจคาดไม่ถึง วันข้างหน้าผู้ใดจะเป็นนาย
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ในดินแดนเทพยุทธ์ก็พูดยากแล้ว"

เฟิงเหยี่ยนหน้าถอดสี

คนอื่นฟังแล้วก็หน้าถอดสีตามไปด้วยเช่นกัน

คนที่อยู่ที่นี่ไม่มีสักคนที่จะไม่รู้เรื่องสงครามเมื่อหลายพันปีก่อน

แม้พวกเขาจะไม่ได้ประสบพบเจอด้วยตนเอง แต่แค่มองจาก 

ก�าลงัการสูร้บท่ีกล้าแกร่งของเหล่าผูบ้ญัชาสัตว์วิเศษในยามนีที้ค่รอบครอง

สตัว์วิเศษไว้ ก็สามารถคดิถึงภาพสตัว์เทพได้ว่าจะดุดันและทรงพลงัเพียงใด

สตัว์วิเศษระดับหกขึน้ไปก็ต่อกรยากแล้ว หากมรีะดบัทีเ่หนอืขึน้ไป

อีก...

ในบรรดาเหล่านกัยุทธ์ข้ันฟ้าทียั่งลกุขึน้ยืนไม่ได้มคีนถามขึน้ทนัทีว่า 

"ไม่มวิีธีซ่อมแซมหรอื"

โม่ซัง่เฉนิปรายตามองพวกเขาแวบหนึง่อย่างเรียบเฉย ยังคงไม่ตอบ

ตามเดิม

ความไม่พอใจของเหล่าผู้อาวุโสยิ่งคุกรุ่นมากขึ้น

โม่ซั่งเฉินจะต้องไม่แยแสผู้อื่นถึงขั้นนี้เลยหรือ!

แม้ว่าเขาจะร้ายกาจเพียงใด และพวกเขา...ฝีมืออ่อนด้อยกว่า  

ก็ไม่จ�าเป็นต้องแสดงออกอย่างเด่นชัดมากมายเช่นนี้กระมัง!

อย่างน้อยพวกเขาก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือความปลอดภัยของ

แผ่นดินใหญ่ 

แล้วคนผู้น้ีล่ะ เขามีฝีมือแท้ๆ แต่กลับไม่ท�าอะไรสักอย่าง เพียง 

ช่วยเหลือยามที่เฟิงเหยี่ยนมีอันตรายเท่านั้น

คนผู้นี้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนชัดๆ

Page ������������������ 5.indd   25 30/10/2563 BE   13:45



26

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 5

ยามนีเ้องมคีนยิง่คดิย่ิงไม่เหน็พ้อง พวกเขามองแววตาของโม่ซัง่เฉนิ

แล้วค่อยๆ เปลีย่นเป็นประณามด่าว่าในใจ...

โม่ซั่งเฉินมีความรู้สึกไวเพียงใด แม้จะไม่มองพวกเขา แค่สัมผัส 

กลิ่นอายก็รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคนรอบข้าง เขา 

อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงเย็น แล้วเขยิบออกมาสองก้าวใหญ่

ทว่าเฟิงเหย่ียนกลบัไม่รูส้กึ เขาเพียงแต่แสดงสหีน้าวิตกกังวลและ

ก้าวไปตามโม่ซั่งเฉิน

"เฉิน ไม่มีวิธีซ่อมแซมแล้วจริงๆ หรือ"

"ในเมื่อค่ายกลที่ผนึกไว้ช�ารุดแล้ว แทนที่พวกท่านจะคิดว่า 

จะซ่อมแซมอย่างไร มสิูเ้อาเวลาไปคิดว่าควรจะรับมอืกบัการเปล่ียนแปลง

ในขัน้ต่อไปอย่างไรจะดีกว่า"

จะซ่อมแซมค่ายกลคืนได้หรอืไม่ โม่ซัง่เฉินไม่รู้ เขารู้จักค่ายกลนี ้แต่

กลบัไม่เข้าใจมนัทัง้หมด และย่ิงไม่มปัีญญาจะไปเปลีย่นแปลงค่ายกลนี้

ด้วย

แต่ถงึแม้เขาจะมคีวามสามารถ เขากจ็ะไม่เปลีย่นแปลงอะไรอยู่ดี

โดยนิสัยแล้ว โม่ซั่งเฉินก็ไม่ใช่คนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตา  

เขาเพียงใส่ใจคนที่เขาอยากจะใส่ใจเท่านั้น

กอปรกับ 'กฎของตระกูล'

หากไม่ใช่เพ่ือเฟิงเหย่ียน ในชีวิตน้ีเขาจะไม่มีวันย่างกรายมาท่ีน่ี 

เด็ดขาด

พอเฟิงเหย่ียนได้ยินวาจาของเขา ความกังวลบนใบหน้าย่ิงเพ่ิมมากขึน้

เฟิงเหย่ียนเพ่งมองทางเข้านัน้แล้วก็หมนุกายกลบัมา ก�าลงัเตรยีม
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ชี้แนะทุกคนให้ถอยไปรักษาอาการบาดเจ็บด้านข้างก่อน แล้วค่อย 

ส่งข่าวไปยังสมาคมในเมืองชิ่งเฉิงเพ่ือขอแรงสนับสนุน ทว่าจู่ๆ กลับ 

ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้น

"หึๆ"

ผู้คนทั้งหมดเงยหน้าอย่างตื่นตัวพร้อมกัน ต่างสบตากันแวบหนึ่ง

เสียงหัวเราะนี้เบาหวิวและราบเรียบยิ่ง ทว่าทุกคนกลับได้ยินชัด

"พวกท่านก็คือยอดฝีมือของดินแดนเทพยุทธ์ในยามนี้หรือ"

น�า้เสยีงนุม่นวลแฝงความแขง็กร้าวเอ่ยถ้อยค�ามนียัของการยกย่อง

ดังขึ้นอีกครา 

ทุกคนมองไปทางช่องโหว่ของค่ายกล...ตามที่มาของเสียงทันที

เพียงประโยคเดียวเท่าน้ัน ทว่าทุกคนกลับกระจ่างแจ้งโดยพลัน 

ก่อนที่เสียงนั้นจะดังก้องอยู่ในความคิดตลอดโดยไม่รู้ตัว

พวกท่านก็คือยอดฝีมือของดินแดนเทพยุทธ์ในยามนี้หรือ... 

ยอดฝีมือของดินแดนเทพยุทธ์หรือ...

แม้ว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นเงาของใครท้ังน้ัน ทว่าทกุคนกลบัหนัตาม

เสยีงน้ันโดยพร้อมกัน แล้วคิดเชือ่มโยงไปถึงเจ้าของเสยีงโดยไม่รู้ตวั

คนผู้นี้จะต้องรูปงามอย่างที่สุดเป็นแน่... 

"อย่าเคลิบเคลิ้ม" โม่ซั่งเฉินเอ่ยเสียงเย็นชาต่อเฟิงเหย่ียน ทว่า 

ขณะเดียวกันก็เป็นการปลุกทุกคนให้ตื่นจากภวังค์ด้วย

หลังจากได้สติ สีหน้าทุกคนก็ล้วนเคร่งขรึมขึ้น

พวกเขาเคลิบเคลิ้มไปกับเสียงนี้จริงๆ ช่าง...น่าอับอายยิ่งนัก...

"หึๆ น่าผิดหวังจริงๆ" 

Page ������������������ 5.indd   27 30/10/2563 BE   13:45



28

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 5

ทุกคนแสดงสีหน้าบึ้งตึง

นี่คือการเหยียดหยามอย่างโจ่งแจ้ง! 

"ท่านคือใคร ไยจึงไม่ยอมปรากฏตัว"

"พวกท่านคู่ควรที่จะพบข้าหรือ"

วาจาน้ีเพ่ิงดงัลอยมา พายุหมนุทีม่พีลงัท�าลายล้างแรงกล้าย่ิงกว่า

ล�าแสงเมือ่ครูน่ีก็้ซดัไปทางพวกเขาท่ีได้รบับาดเจบ็ในชัว่พรบิตา

ทุกคนตะลึงงันโดยพลัน ทว่าพวกเขาล้วนตั้งสติได้อย่างรวดเร็ว  

แล้วใช้พลังวิเศษทั้งหมดบนร่างสร้างเป็นก�าแพงสกัดกั้นไว้

พายุหมุนสายนั้นกลับกระแทกท�าลายก�าแพงพลังวิเศษโดยตรง 

และระเบิดดังตูมไปทางทุกคนทันที

ตูม!

"อ๊าก!"

"เอื้อก!"

พลังท้ังสองฝ่ายชนปะทะกัน ก่อนจะระเบิดและตามมาด้วย 

เสียงโอดโอยของทุกคนที่บาดเจ็บสาหัสรวมทั้งเสียงกระอักเลือด

ครั้งนี้พวกเขาบาดเจ็บสาหัสจนลุกไม่ขึ้นจริงๆ

ขณะเดียวกันโม่ซั่งเฉินก็แฉลบกายไปสกัดไว้เบ้ืองหน้าเฟิงเหย่ียน 

ครัน้เขานกึถึงกระบี ่กระบีย่าวเล่มหน่ึงก็ปรากฏในมอืของเขา เขาใช้กระบี่

แหวกไปในแนวดิ่ง

แสงกระบี่อันเฉียบคมแบ่งพายุหมุนที่ปะทะมาตรงหน้าออกเป็น

สองส่วน

แรงพายุหมนุอนัดดุนัพัดผ่านข้างกายเขาท้ังสองด้าน แล้วช่องโหว่ 
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ทีถู่กผ่าแยกตรงกลางนัน้ก็เฉยีดผ่านโม่ซัง่เฉนิและเฟิงเหย่ียนพอดบิพอดี

ทั้งสองคนล้วนปลอดภัยไม่บาดเจ็บ

ทว่าสีหน้าของท้ังสองคนกลับไม่ได้คลายความตงึเครยีดลงเพียงเพราะ

พวกเขาปลอดภัย แต่กลบัถมงึทึงย่ิงขึน้

สายตาทั้งสองคนเพ่งมองช่องโหว่ตรงค่ายกลทันที

"หืม?" เสียงนั้นแปลกใจเล็กน้อย "คิดไม่ถึงว่าในดินแดนเทพยุทธ์ 

ยังมีคนต้านทานการโจมตีของข้าได้ ไม่เลวนี่"

แล้วน�า้เสียงชืน่ชมน้ันก็เปลีย่นไป "ส่วนคนอืน่...คงไม่จ�าเป็นต้องพูดถึง

กระมัง"

ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึง!

ในชวิีตพวกเขาไม่เคยโดนดถููกดแูคลนเช่นน้ีมาก่อน พวกยอดฝีมอืท่ี

บาดเจบ็สาหัสจนลกุไม่ข้ึนน้ันต่างโมโหจนหน้าแดงก�า่ในทนัใด โดนข่มเหง

อีกครัง้แท้ๆ แต่พวกเขากลับไม่มปัีญญาตอบโต้ อกีทัง้บางคนยังกระอกัเลอืด

ออกมาอีกคราด้วย

"ในพายุหมนุแฝงด้วยพลงัอคัค ีลมเป็นตวัหอบพัด อคัคเีป็นแกนหลกั 

อกีท้ังยังส่งเสยีงออกมาชวนให้พิศวง..." โม่ซัง่เฉนิเอ่ยปาก กลบัเอือ้นเอ่ยวาจา 

ทีท่กุคนไม่เข้าใจ

"อืม แล้วอย่างไรต่อ" น�้าเสียงนั้นเฝ้ารอคอยอยู่บ้าง

โม่ซั่งเฉินร้องฮึเสียงเย็น "เป็นถึงราชาสัตว์เทพผู้สง่างาม ทว่า 

กลัวจนหัวหด ไม่กล้าพบหน้าผู้ใดเป็นเหมือนกันหรือนี่"

ราชาสตัว์เทพชอบเสแสร้งแกล้งท�า แอบอยู่ในท่ีลบัคอยหยอกล้อผูค้น 

ทว่าโม่ซัง่เฉนิไม่มหีน้าทีเ่สแสร้งแกล้งท�าเป็นเพ่ือนใคร 
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"ดีมาก!"

หลังจากเอ่ยชื่นชมเสียงหนึ่ง หมอกควันมัวตาตรงช่องโหว่ค่ายกล

จู่ๆ ก็หนาตาขึ้น แล้วค่อยๆ กระจายตัวออกไป

จากนั้นเงาร่างสีขาวนวลสูงยาวก็ค่อยๆ ปรากฏต่อหน้าทุกคน

เรือนผมยาวสีเงินแวววาว สวมอาภรณ์ขนสัตว์สีขาวเงิน ใบหน้า 

ขาวสะอาดหมดจด เครื่องหน้างดงามแบบที่มนุษย์ไม่อาจมีได้ กิริยา 

ทุกท่วงท่าสง่างามยิ่งนัก

ทุกคนมองจนตาค้าง มิอาจเคลื่อนสายตาจากไปโดยง่าย

มีเสน่ห์ล่อลวงจิตใจคน...

โม่ซั่งเฉินสงบเยือกเย็นท่ีสุดท่ามกลางท่าทีของทุกคน เขาคาดเดา 

ไว้ในใจแล้วจากการประลองเมือ่ครู ่ดังน้ันจงึไม่ประหลาดใจนัก

ทว่าคนอื่นล้วนตะลึงงัน

สัตว์เทพ?

อีกทั้งยังเป็น...ราชาสัตว์เทพ?! 

บุรุษรูปงามหล่อเหลาไม่เหมือนคนท่ัวไปผู ้นี้คือราชาสัตว์เทพ 

ในต�านานที่เคยได้ยินผ่านหู ไม่เคยเห็นเองกับตา?!

พอคิดได้ดังนั้นทุกคนก็ลอบอกสั่นขวัญแขวน

มองจากกระบวนท่าเมือ่ครู ่ ทุกคนล้วนไม่มคีวามมัน่ใจในการรบัมอืเขา

เลยแม้แต่น้อย

ราชาสัตว์เทพผู้หล่อเหลารูปงามผู้นี้มีความแข็งแกร่งเท่าใดกันแน่

คนท่ีเป็นผูค้รองสตัว์วิเศษรูซ้ึง้ในฝีมอืบรุษุผูน้ี้มากกว่า เพราะพวกเขา

รูส้กึถึงความสัน่สะเทือนทางจติวิญญาณท่ีสัตว์วิเศษของตนเองส่งมา 
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นั่นคือ...สัตว์วิเศษทุกตัวล้วนสั่นเทิ้ม

ยามน้ีพวกเขาอยู่ใต้อ�านาจของเงาร่างสีขาวเงินแวววาวน้ี ดังน้ัน 

สัตว์วิเศษจึงไม่กล้าวิ่งออกมาจากห้วงสัตว์วิเศษเลยสักตัว

เหล่าผูค้รองสตัว์วิเศษแต่ละคนสหีน้าขาวซดี รูส้กึตกใจกลวัอยู่บ้าง

ต่อการปรากฏตัวของบุรุษผู้นี้

เมื่อไม่มีสัตว์วิเศษคอยช่วยเหลือ พวกเขาก็เหลือเพียงพลังวิเศษ  

ดังนั้นพลังการต่อสู้ของเหล่าผู้ครองสัตว์วิเศษจึงลดลงเสียครึ่งหนึ่ง

โดยเฉพาะยามน้ีพวกเขาบาดเจ็บซ�้าแล้วซ�้าอีก หากต้องพ่ึงพา 

โม่ซั่งเฉินเพียงคนเดียว...จะสกัดราชาสัตว์เทพได้หรือ

"เฉิน เขา...เขาคือ?" เฟิงเหยี่ยนพูดติดอ่าง

ไม่ใช่เขาไม่ต่ืนตระหนก แต่เพราะเขาเป็นผู้ครองสตัว์วิเศษ เขารูถึ้ง

ความต่างระหว่างสัตว์วิเศษและสัตว์เทพดีกว่าใคร

สตัว์วิเศษกับสตัว์เทพไม่ได้ต่างกนัแค่ชือ่เรียกและล�าดบัข้ันเท่านัน้ 

ทว่ามันยังมีอีกเรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วย

นั่นคือความแตกต่างทางสายเลือด และพรสวรรค์ท่ีแตกต่างกัน 

ราวฟ้ากับดินของเหล่าสัตว์วิเศษ

สัตว์เทพตัวหนึ่งสามารถท�าให้สัตว์วิเศษทั้งหมดยอมศิโรราบได้

อีกท้ังราชาสัตว์เทพย่ิงมีความโดดเด่นในบรรดาสัตว์เทพด้วยกัน  

ในบรรดาสัตว์วิเศษชนิดเดียวกันนั้นราชาสัตว์เทพจะมีต�าแหน่งสูงสุด

ยามท่ีราชาสตัว์เทพยังเป็นลกูสตัว์ตวัเล็กตวัน้อยอ่อนแอ ระดบัฝีมอื

ของพวกมันยังไม่สูงเท่าสัตว์วิเศษอื่นๆ ทว่าด้วยสายเลือดอันล�้าเลิศนี้ 

ก็พอที่จะท�าให้สัตว์วิเศษที่มีฝีมือเหนือกว่ามันยอมศิโรราบได้
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นี่ก็คือราชาของเหล่าสัตว์วิเศษ

"ราชาจิ้งจอก จิ้งจอกสวรรค์" โม่ซั่งเฉินเอ่ย
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"จิ้งจอกสวรรค์?!"

เฟิงเหยี่ยนเกือบร้องอุทานออกมา จากน้ันรีบเคลื่อนสายตาไป 

ตรวจสอบ

หนึ่งในพรสวรรค์ของจิ้งจอกสวรรค์คือการท�าให้คนเคลิบเคลิ้ม

น่ันไม่ใช่พวกการจูงใจท่ีเรียบง่าย ทว่าเป็นการควบคุมจิตใจคน 

ท�าให้คนหวาดกลัวอย่างแท้จริง

โดยเฉพาะยามทีเ่ผ่าจิง้จอกสวรรค์ใช้พรสวรรค์ท�าให้คนเคลบิเคลิม้ 

จะท�าให้จิตใจงงงัน จากนั้นก็ยอมรับฟังค�าสั่งแต่โดยดี

ได้ยินว่าหากเผ่าจิ้งจอกสวรรค์อยากท�าให้คนหลงใหลจริง ก็ยัง 

ไม่มีใครสามารถหนีพ้นไปได้

"แต่ว่าจิ้งจอกสวรรค์..." เฟิงเหยี่ยนยังไม่ได้สติกลับมาทั้งหมด

จิ้งจอกสวรรค์ นั่นคือราชาสัตว์เทพตามต�านาน!

42
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ตามต�านานเชียวนะ!

พวกเขาเพียงเคยได้ยินจากเหล่าผูอ้าวุโส เพียงเคยได้อ่านจากบนัทึก

ในคมัภร์ีโบราณ ทว่าไม่มใีครเคยเห็น!

ทว่า...เมื่อมองจากรูปร่างภายนอกแล้ว บุรุษรูปงามที่สวมอาภรณ์ 

สขีาวเงนิผูน้ี้ก็ไม่ใช่มนษุย์จรงิๆ เพราะบนศีรษะของเขายังคงมสีญัลกัษณ์ 

ที่บ่งบอกความเป็นสัตว์อยู่ นั่นก็คือ...หูจิ้งจอกทั้งสองข้าง

"ท่านว่าเขาคือจิ้งจอกสวรรค์? เขาคือจิ้งจอกสวรรค์จริงๆ หรือ"  

ผู้อาวุโสเว่ยจากสมาคมช่างหลอมที่อยู่ตรงนั้นเอ่ยอย่างไม่ลดละพลาง 

ท�าตาขวางใส่บุรษุรปูงามผูน้ั้นแวบหน่ึง "เขาไม่ใช่เผ่าพันธ์ุเดยีวกับพวกเรา

ตามคาด รปูร่างประหลาดชอบกล!"

"คนที่พูดจาไม่เข้าหู ก็ไม่ควรเอ่ยปากอีก" รอยย้ิมบางเบาของ 

บุรุษรูปงามยังคงไม่แปรเปลี่ยน เขาเพียงแค่เหลือบมองอีกฝ่ายแวบหนึ่ง 

แล้วเอ่ยอย่างเรียบเฉยออกมา

"..." ผู้อาวุโสเว่ยเปิดปากอยากเอ่ยอะไรบางอย่าง แต่กลับพบว่า

ตนเองพูดไม่ออกเสียแล้ว

สหีน้าโกรธเกรีย้วอยู่แต่เดมิกค่็อยๆ จางลง แม้แต่ท่าทางยโสโอหงั 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้อาวุโสสมาคมช่างหลอมก็เลือนหายไป สีหน้า

เปลี่ยนเป็นงุนงงสงสัยแทน

จากนั้นมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเป็นรอยย้ิมบางๆ พลางมองไปยัง 

ทุกคนราวกับเมื่อครู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และไม่ได้เอ่ยอะไรอีก

ทว่ายามเขามองบุรุษรูปงามผู ้น้ัน ก็ปรากฏแววตาและสีหน้า 

เคารพเลื่อมใสทันที
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ผูอ้าวุโสสมาคมช่างหลอมขึน้ชือ่ว่าหย่ิงยโสถือดมีาตลอด ไม่มทีาง

แสดงสีหน้าเช่นนี้ต่อผู้อื่นเป็นแน่

นี่มันเกิดอะไรขึ้น! หรือว่า... 

ทุกคนมองบุรุษรูปงามผู ้นั้นด้วยความระแวดระวัง ตื่นตะลึง 

ในการกระท�าอันน่าเกรงกลัวท่ีเขาสามารถควบคุมยอดฝีมือข้ันฟ้า 

ระดับแปดได้อย่างไร้สุ้มไร้เสียงและไร้การลงมือ พลันเกิดความร้อนใจ 

อยากจะหันหน้ากลับแล้ววิ่งหนีเตลิดไป

ขณะเดยีวกันผูอ้าวุโสอูจ่ากสมาคมช่างหลอมอกีคนหน่ึงกร็บีร้องเรียก 

"ผูอ้าวโุสเว่ย? ผูอ้าวุโสเว่ย?"

ผู้อาวุโสเว่ยยิ้มซื่อๆ กลับไปให้เขา 

ผู ้อาวุโสอู ่ชะงักงัน จากน้ันมองบุรุษรูปงาม โม่ซั่งเฉิน รวมถึง 

เฟิงเหย่ียนด้วยแววตาที่มีเจตนาร้าย เขาขุ่นเคืองอยู่ในใจกับท่าทางของ 

โม่ซั่งเฉินที่ปกป้องแต่เพียงเฟิงเหยี่ยน แต่กลับไม่สนใจไยดีต่อคนอื่น

สถานการณ์ในยามนี้ หากเขาต้องตาย เขาก็จะต้องลากพวกเขา 

ไปตายลงด้วย...

"มนุษย์ ท่านฝีมือไม่เลวนี่ มีนามว่าอะไรหรือ" บุรุษรูปงามมอง 

โม่ซั่งเฉินแล้วถาม

"โม่ซั่งเฉิน"

"ข้าจะเห็นแก่ที่ท่านมีความรู้และพลังแก่นแท้ไม่เลว รวมทั้งข้าเอง 

ก็เพิ่งมาที่นี่ ยังไม่อยากเปิดสงครามใหญ่กับมนุษย์ ข้าจะให้โอกาสท่าน 

สกัครัง้ให้ท่านเป็นสหายกับพวกเราเผ่าจิง้จอกสวรรค์"

"ข้าไม่สน" โม่ซั่งเฉินไม่ให้เกียรติเขาแม้แต่น้อย
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"หากไม่ใช่สหายก็ต้องเป็นศัตรู ท่ามกลางคนกลุ่มนี้ พลังแก่นแท้ 

ของท่านนับว่ายอดเย่ียมย่ิงนัก แต่ท่านคงไม่คดิว่าจะมพีละก�าลังพอท่ีจะ

ต้านทานข้าได้จริงๆ กระมัง" บุรุษรูปงามเอ่ยคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม 

"พวกเรามวิีถีทางต่างกัน ข้าไม่อยากคบหา" โม่ซัง่เฉนิสะบดัแขนเสือ้

พลางเอ่ยเสยีงเย็น

เหตท่ีุเขาไม่ยอมเป็นสหายด้วยไม่ใช่เพราะเป็นมนุษย์กับสตัว์วิเศษ 

การท่ีโม่ซั่งเฉินจะยอมรับใครเป็นสหายนั้นไม่ได้ข้ึนอยู ่กับว่า 

เป็นมนุษย์หรือสัตว์วิเศษ แต่จะต้องมาจากการเห็นพ้องทางความคิด 

หรือเห็นพ้องในตัวฝ่ายตรงข้าม ไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้ต่อพลังแก่นแท้ของ 

อีกฝ่าย

ส่วนเรื่องพลังแก่นแท้... 

โม่ซัง่เฉนิกล้ายอมแพ้ถ้าหากพลงัแก่นแท้ของตนสูอ้กีฝ่ายไม่ได้ ทว่า 

เขาไม่มีทางหวาดกลัวการต่อสู้ถึงขนาดที่ต้องยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม

แน่นอน

"มนุษย์มกัประเมนิตนเองสงูเกินไป" บรุษุรปูงามคลีย้ิ่ม มองโม่ซัง่เฉนิ 

พร้อมขบคิด "แต่ว่าท่านไม่ถือว่าโฉดเขลาเกินไป ข้าจะให้โอกาสท่าน 

สักครั้ง...หากท่านสามารถต่อกรกับข้าสิบกระบวนท่าโดยไม่แพ้ได้ วันนี ้

ข้าจะปล่อยท่านและสหายของท่านไป"

"ได้" โม่ซั่งเฉินพยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่ลังเลพลางส่งสัญญาณให้ 

เฟิงเหยี่ยนถอยไป

"เฉนิ...ระวังตัวด้วย" เฟิงเหย่ียนก�าชบัเตอืน แล้วค่อยๆ ถอยออกมา

โม่ซั่งเฉินใช้มือขวาก�ากระบี่ไว้ แววตาเขาดุดันย่ิงนักอย่างคนที่ 
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พร้อมจะเข้าประมือ เขาประจันหน้ากับบุรุษรูปงามผู้นั้นทันที

ทว่าครูห่นึง่ผ่านไปยงัไม่มใีครยอมขยับ สถานการณ์เงยีบงนัไร้เสยีง 

ทั้งสองคนที่สบตากันกลับคล้ายหยุดหายใจ บรรยากาศไร้ชีวิตชีวายิ่ง

ยามท่ีทุกคนเกือบจะไม่สามารถทนรับกับบรรยากาศเช่นนี้ได้แล้ว 

สองคนที่สบตากันอยู่ก็ขยับพร้อมกัน 

กระบวนท่าของโม่ซั่งเฉินคือการรับมือและโจมตีในเวลาเดียวกัน 

ร่างกายเด๋ียวผลบุเดีย๋วโผล่ ร่างเปลีย่นต�าแหน่งไปตามกระบีไ่ม่หยุดหย่อน

เสยีงอาวธุกระทบกนั เงาร่างบรุษุรปูงามเคลือ่นไหวไปมาพร้อมกับ

การรับมือ 

ทันทีที่คนอ่ืนๆ ได้ยินเสียงอาวุธกระทบกันนี้ พวกเขาถึงเพ่ิง 

สงัเกตเหน็ว่ามดีาบยาวเรยีวปรากฏในมอืของบรุุษรูปงามน้ันต้ังแต่เมือ่ไร

ไม่รู้

เงาร่างท้ังสองเด๋ียวผลบุเด๋ียวโผล่ในเวลาเดยีวกันทัง้บนท้องฟ้าและ

บนพื้นดิน ดาบกระบี่ประสานกันครั้งแล้วครั้งเล่า 

ทนัใดน้ันทัง้สองคนคล้ายกับแปลงกายเป็นหลายสบิร่าง หลายร้อยร่าง 

ประมอืกนัอย่างต่อเนือ่ง

ความเร็วเช่นนี้ท�าให้ผู้คนมองจนปากอ้าตาค้าง

มีเพียงผู ้อาวุโสอู ่ที่มองเฟิงเหยี่ยนแล้วเอ่ยเยาะเย้ยถากถาง  

"ผู้อาวุโสเฟิง ท่านให้สหายรักของท่านไปสู้สุดชีวิตแทนท่านหรือ"

"การช่วยเหลอืทีดี่ทีส่ดุในยามน้ีคือการอยู่เฉยๆ" เฟิงเหย่ียนตระหนัก

ในอาการบาดเจ็บของตน แม้เขาจะไม่เป็นไรชั่วคราว ทว่าพลังวิเศษ 

ในร่างกายเขาก็แทบไม่เหลือ
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พลังวิเศษสามารถเพ่ิมเติมด้วยยาลูกกลอนเสริมพลังได้ ทว่า 

อาการบาดเจบ็ภายในกลบัต้องการการรกัษา แม้ว่าโม่ซ่ังเฉินจะให้เขากิน

โอสถรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ยามน้ี ชั่วขณะนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะสม 

ที่จะมารักษาอะไรกันทั้งสิ้น

"ท่านหวังให้โม่ซัง่เฉนิรกัษาชวิีตท่านไว้ แต่ท่านคดิจะทิง้พวกเราหรอื"

วาจาของผู้อาวุโสอู่ท�าให้ทุกคนท่ีเดิมทีชมการประลองต้องเบน

ความสนใจทั้งหมดกลับมา

"ผู้อาวุโสเฟิงไม่ใช่คนเช่นน้ัน" ผู้อาวุโสหลินจากสมาคมหมอโอสถ 

เอ่ยขึ้น

"หากไม่ใช่ เขาก็ควรชงิโอกาสน้ีช่วยโม่ซัง่เฉนิก�าราบจิง้จอกสวรรค์น่ัน

ด้วยกันถึงจะถูก" ผูอ้าวุโสอู่เอ่ยเสยีงเยียบเย็น

"ผู้อาวุโสเฟิงและพวกเราได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน" ผู้อาวุโสหลิน

ขมวดคิ้ว

"เขายังมีสัตว์เทพตัวหนึ่งนะ" ผู้อาวุโสอู่ตอกกลับทันที

สัตว์วิเศษทั่วไปไม่กล้าแม้แต่จะออกมา มีเพียงสัตว์เทพเท่านั้น 

ที่ยังฝืนออกมาได้เพ่ือมาต้านแรงกดดันจากราชาสัตว์เทพ เพียงแต ่

พลังโจมตีของสัตว์เทพก็จะลดลงมาก

"ความหมายของท่านคือจะให้ผู ้อาวุโสเฟิงชิงโอกาสลอบโจมต ี

อย่างต�่าทรามในขณะที่พวกเขาก�าลังต่อสู้ชี้ชะตากันหรือ!"

วิธีชั้นต�่าเช่นนี้ เขายังกล้าเอ่ยปากออกมาได้!

"ยามนี้ยังต้องพูดถึงความเถรตรงมีคุณธรรมหรือ จะต่อสู้กับศัตร ู

ยังต้องคงความเป็นสุภาพบุรุษไว้อีกหรือไร นั่นคือการรนหาที่ตายชัดๆ"  
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ผูอ้าวโุสอูไ่ม่เหน็ด้วย "ต�า่ทรามไม่ต�า่ทรามไม่ส�าคญัหรอก ทางทีด่ท่ีีสุดคอื

ต้องก�าราบศัตรูให้ได้"

"เช่นนั้นไยท่านจึงไม่เรียกสัตว์วิเศษที่กินไฟได้ของตนออกมาเล่า  

ให้มันไปลอบโจมตีศัตรูเสีย" ผู้อาวุโสหลินหัวเราะเสียงเย็น

"นี่...สัตว์วิเศษกินไฟของข้าเป็นเพียงสัตว์วิเศษระดับแปดนะ  

พลังของมันจะสู้สัตว์เทพได้อย่างไรเล่า นอกจากนี้ข้ายังบาดเจ็บสาหัส 

พลังวิเศษภายในหายไปหมดแล้ว แม้จะเรียกสัตว์วิเศษกินไฟออกมา 

ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ย่ิงกว่านัน้ นัน่เป็นราชาสตัว์เทพนะ! น่ีก็เท่ากบัให้สตัว์วเิศษ

กินไฟของข้าไปตายน่ะสิ ยังมิสู้ให้สัตว์เทพ สิงโตมรกตของผู้อาวุโสเฟิง 

ออกไปแทน ไม่แน่มันอาจจะลอบโจมตีได้ส�าเร็จ"

ผูอ้าวุโสอูเ่อ่ยจบอย่างมเีหตผุลเตม็ปากเตม็ค�า ทัง้ยังแสดงท่าทางหวังดี

กับทกุคน ผูอ้าวุโสหลนิมองจนอยากจะส�ารอกออกมาจริงๆ

"ระดบัสายเลอืดของสตัว์วเิศษแบ่งแยกกันอย่างชดัเจน ท่านคดิว่า 

จะให้สัตว์เทพไปลอบโจมตีราชาสัตว์เทพที่แค่มันเห็นมันก็กลัวจนหัวหด 

ท�าเช่นนีจ้ะส�าเรจ็จรงิๆ หรอื" ยามนีผู้อ้าวุโสหลนิอยากใช้ฝ่ามอืซดัผูอ้าวุโสอู่

ให้ปลวิไปเลยจรงิๆ

นี่คือความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปนะ! 

ผู้อาวุโสอู่เป็นผู้ครองสัตว์วเิศษ ผู้อาวโุสหลินไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะ

ไม่รู้สิ่งนี้

ผูอ้าวุโสอูบ่่งชีเ้ป็นพิเศษว่าจะให้สตัว์เทพ สงิโตมรกตของเฟิงเหย่ียน 

ออกไป เขาต้องมเีจตนาร้ายแน่ๆ!

คนสมาคมช่างหลอมเหล่าน้ีน่าตายนัก! วางแผนท�าร้ายผูอ้ืน่ให้มนั
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น้อยๆ หน่อยไม่ได้หรือ

ยามนี้เวลาใดแล้ว เขากลับยังคิดท�าร้ายเฟิงเหยี่ยนให้ถึงตาย!

คนผู้นี้มีสมองหรือไม่!

ย่ิงกว่าน้ันความเร็วที่สองคนน้ันต่อสู้กันรวดเร็วปานน้ัน ใครจะ 

ตามทัน!

แล้วยังคิดลอบโจมตี?

ไม่ถกูลกูหลงจากการต่อสูอ้นัดุเดือดของพวกเขาก็นับว่าโชคดแีล้ว! 

"ไม่ลงมอืท�าจะรูไ้ด้อย่างไรว่าไม่ส�าเรจ็ มเิช่นนัน้ท่านยังมวิีธีทีด่กีว่าน้ี

หรอื" ผูอ้าวโุสอูถ่ามกลบัอย่างไม่เกรงใจสกันดิ

ผู้อาวุโสหลินกัดฟันกรอด 

"ในเมือ่ไม่มหีนทางอืน่ เช่นน้ันพวกเราก็ท�าได้เพียงลองเสีย่งพนนั"

ไม่มใีครออกเสยีง ท�าให้ผูอ้าวุโสอูล่อบได้ใจ แล้วคอยระวังไม่แสดงพิรธุ

ออกมา

ผู้อาวุโสอู่มองสองคนน้ันท่ียังคงประลองฝีมือกันแวบหน่ึง แล้ว 

ให้ทกุคนมารวมตวักันพลางกระซบิเอ่ยว่า "ยามน้ีพวกเราไม่อาจค�านงึถึง

กฎเกณฑ์การประลองอะไรน่ัน หากโม่ซั่งเฉินเอาชนะได้จริง เช่นนั้น 

เฟิงเหย่ียนก็จะไม่มอีนัตราย แต่พวกเราอาจจะเอาชวิีตไม่รอดนะ ยามนี ้

เป็นโอกาสเดียวของพวกเราแล้ว"

พวกเขาทัง้หมดล้วนได้รบับาดเจบ็ ดังน้ันจงึรบัมอืกับจิง้จอกสวรรค์

ไม่ไหวแม้เพียงกระบวนท่าเดียว หากไม่หาโอกาสลอบโจมตีอีกฝ่าย  

พวกเขาก็ไม่มีทางรอดจริงๆ

"จะลอบโจมตีอย่างไร" ผู ้อาวุโสสมาคมนักล่าคนหนึ่งซักถาม  
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"พวกเราคงไม่มีปัญญาเข้าไปแทรกแซงการต่อสู้ของพวกเขาสองคน 

ได้หรอก"

ไม่ใช่ว่าเขาจะเห็นด้วยกับวิธีนี ้ทว่าในยามนีก็้ไม่มวิีธีทีด่กีว่าน้ีแล้ว

เขามองออกว่าโม่ซัง่เฉินแข็งแกร่งนกั แขง็แกร่งย่ิงกว่าพวกเขาทุกคน 

โม่ซัง่เฉนิจะก�าราบจิง้จอกสวรรค์ได้หรอืไม่เขาไม่รู ้ แต่ขอเพียงยืนหยัดไว้

ภายในสบิกระบวนท่าน้ันย่อมท�าได้แน่นอน

โม่ซั่งเฉินและเฟิงเหย่ียนอาจไม่เป็นไร แต่จิ้งจอกสวรรค์คงจะ 

ไม่ปล่อยพวกเขาไว้แน่ พวกเขาจึงจะต้องชิงช่วยเหลือตนเองเสียก่อน

"ขณะท่ีจิง้จอกสวรรค์และโม่ซัง่เฉนิหยุดการประลอง พวกเราก็ลงมอื

ทนัที" ผู้อาวุโสอูนึ่กถึงเวลาเหมาะสมไว้นานแล้ว

"ไม่ได้ ข้าคัดค้าน" พอเฟิงเหยี่ยนได้ยินก็เอ่ยขึ้นทันที

"ท่านไม่มีสิทธ์ิมาคัดค้าน" ผู ้อาวุโสอู ่เอ่ยอย่างเย็นชา "ท่าน 

อย่าลมืนะว่าหากพวกเราท�าไม่ส�าเรจ็ ไม่ใช่แค่พวกเราจะเอาชวีติไม่รอด  

ทั่วดินแดนเทพยุทธ์ก็จะมีภัยไปด้วย!"

เฟิงเหย่ียนอบัจนค�าพูดโดยพลนั เขาสามารถยืนกรานเพ่ือตนเองได้ 

แต่ไม่มสีทิธ์ิไปตัดสนิชวิีตคนอืน่

"ข้าเหน็ด้วย" ผูอ้าวุโสสมาคมนกัล่าครุน่คดิแล้วพยักหน้าเห็นพ้อง

"พวกเราก็เห็นด้วย"

นอกจากเฟิงเหย่ียนและผู ้อาวุโสหลินแล้ว เชื้อพระวงศ์และ 

ตัวแทนส�านักคนอื่นๆ ก็ล้วนเห็นด้วย

"เช่นนัน้ทุกคนเตรยีมตวัให้ด ีฟังค�าชีแ้นะจากข้า" ผูอ้าวโุสอูล่กุข้ึนยืนอยู่

ด้านหน้าสดุ
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ผูอ้าวุโสคนอืน่นกึไม่ถึงเลยว่าค�าแนะน�าของผูอ้าวุโสอูจ่ะน�าพาพวกเขา

เข้าสูข่มุนรกเรว็ย่ิงขึน้

ทนัทีทีจ่ิง้จอกสวรรค์และโม่ซัง่เฉนิผ่านกระบวนท่าทีเ่ก้า สองคนน้ัน 

ก็ถอยห่างออกจากกัน 

"มนุษย์ ท่านร้ายกาจไม่เบาตามคาด อายไุม่ถึงร้อยปีก็มพีลงัแก่นแท้

เช่นนีแ้ล้ว คู่ควรทีจ่ะประลองกับข้าจรงิๆ"

บรุษุรปูงามท่วงท่าสง่างามผ่าเผยคงเดมิ เรือนผมและเสือ้คลมุขนสตัว์

ไม่มีอะไรยุ่งเหยิง คล้ายว่าเมื่อครู่คนที่วูบไปวูบมาบนท้องฟ้า บนพื้นดิน 

ประลองฝีมอือย่างวุน่วายอลหม่านน้ันไม่ใช่เขา

โม่ซัง่เฉนิสหีน้าเย็นชาเช่นเดิม ไม่ได้ตอบค�าจิง้จอกสวรรค์แต่อย่างใด

บุรุษรูปงามก็ไม่พูดมากความ ตั้งท่าเตรียมพร้อมจะปล่อย 

กระบวนท่าต่อโดยพลัน

"กระบวนท่าสุดท้าย...ดาบไร้รูป!"

เงาดาบมหึมาเปลีย่นไปตามกระบวนท่า ทว่าจู่ๆ  ก็แบ่งตวับนฟากฟ้า 

และกระจายตัวเป็นดาบนับไม่ถ้วนพุ่งตรงมาทางโม่ซัง่เฉินอย่างต่อเน่ือง

สายตาโม่ซั่งเฉินเย็นเยียบ กระบี่ของเขาเคลื่อนไปดั่งใจหมาย 

"เงากระบี่ไม่ย้อนกลับ" 

หนึ่งกระบี่แบ่งตัวเป็นร้อยพันกระบี่เพื่อตั้งรับกับเงาดาบ

โม่ซั่งเฉินไม่ได้ใช้ท้ังพลังอันแข็งแกร่งสลายพันดาบและพลังวิเศษ 

อนักล้าแกร่งมาสกัดกัน้ดาบจ�านวนเหล่านัน้ ทว่าเขาใช้เพลงกระบี ่ 'จากหน่ึง

กระจายพัน' มารบัมอืเช่นเดียวกัน
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นี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของโม่ซั่งเฉิน

หากเขาใช้พันก�าราบพัน ขอเพียงสกัดหนึ่งดาบในนั้นไว้ไม่ได้  

โม่ซั่งเฉินก็แพ้

ทว่าหากใช้หนึ่งกระจายพันเช่นเดียวกันเข้าโจมตีแล้วเงากระบี่

มากกว่าคมดาบ เช่นนั้นบุรุษรูปงามก็เป็นฝ่ายแพ้

เคร้งๆๆๆ...

เหน็ชดัว่าดาบและกระบีไ่ม่มรีปูร่างท่ีแน่ชดั แต่ถูกท้ังสองคนผสมผสาน

จนกลายเป็นแสงระยิบระยับสเีงินแวววาว เสียงกังวานฟาดฟันกัน

ทุกคนมองจนไม่อาจละสายตาได้ จิ้งจอกสวรรค์และโม่ซั่งเฉิน 

กลับไม่ผ่อนคลายลงด้วยเหตุนี้ แต่ชั่วขณะท่ีออกกระบวนท่านั้นก็ 

เปลี่ยนเป็นท่าเตรียมป้องกันในเวลาเดียวกัน

ระหว่างการประลอง ห้ามประมาทเด็ดขาด

แม้ว่าจะมาถึงกระบวนท่าที่สิบตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็ตาม ทว่า 

ภายใต้สถานการณ์ท่ีผูอ้ืน่ยังจบัตามองการประลองอยู่ การผ่อนคลายตนเอง

ถือว่าเป็นการมอบชวิีตตนเองให้กับผูอ่ื้นอย่างไม่ต้องสงสัย

ท่วงท่าของดาบและกระบ่ีท่ีประสานกันมองดูคล้ายเชื่องช้า แต ่

ในความเป็นจริงกลับเป็นเพียงชั่วพริบตาเท่านั้น

รอจนแสงดาบและเงากระบี่ที่ฟาดฟันกันหายวับไปในท้ายที่สุด 

สถานการณ์ก็เงียบงันลงโดยพลัน

สายลมพัดผ่านอย่างเงียบสงัด

อาภรณ์ขนสตัว์สขีาวเงนิของจิง้จอกสวรรค์และแขนเส้ือของโม่ซัง่เฉิน 

พลิ้วไหวปลิวสะบัดตามสายลม 
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จากน้ันกระบีแ่ละดาบทีแ่บ่งตวัเป็นจ�านวนมากนัน้ก็กลับคนืเป็นหนึง่

ผลคือไม่มีใครแพ้ใครชนะ ทั้งสองเสมอกัน 

ยามนีเ้ฟิงเหย่ียนจงึถอนใจโล่งอก ทว่าการเปลีย่นแปลงอนัประหลาด 

ก็เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน...

"ลงมือ!"

พลงัโจมตจีากหลายทางพุ่งมาทางจิง้จอกสวรรค์และโม่ซัง่เฉนิในทันใด

ผูอ้าวุโสอูท่ีน่�าอยูด้่านหน้ากลบัไม่ได้แสดงกระบวนท่า แต่พุ่งทะยาน

ซดัฝ่ามอืไปปะทะร่างเฟิงเหย่ียนทนัท!ี

"เอือ้ก!" เฟิงเหย่ียนกระอกัเลอืดโดยพลนั เขาถูกโจมตเีสยีจนตวัลอย 

แล้วด้านหลงัเขาก็เป็นช่องโหว่ของค่ายกลพอดี

"เหยี่ยน!"

เดิมทีจิ้งจอกสวรรค์และโม่ซั่งเฉินก็ไม่ได้คลายความระวังอยู่แล้ว 

แม้ว่าจะมีพลังโจมตีสี่ห้าสายพุ่งมาหาพวกเขาในเวลาเดียวกัน แต่ 

พลงัโจมตทีีส่่งมาจากคนทีบ่าดเจบ็สาหสัเช่นนีไ้ม่อาจก่ออันตรายแก่พวกเขา

ได้แน่นอน

ทว่าอาการบาดเจ็บสาหัสของเฟิงเหย่ียนกลับท�าให้โม่ซั่งเฉิน 

หน้าถอดสี

หลังจากท่ีโม่ซั่งเฉินปราบคนเหล่านั้นแล้ว เขาก็กระโจนไปทาง 

เฟิงเหย่ียนทันที แต่ขณะทีเ่ขาดงึร่างเฟิงเหย่ียนไว้นัน้กลบัถอยหลงัไม่ทัน

แล้ว ทั้งสองคนจึงหายตัวไปในช่องโหว่ของค่ายกลพร้อมกันโดยพลัน!

ส�าเร็จ!

ผูอ้าวุโสอูล่อบยินดีในใจ ทว่าจิง้จอกสวรรค์กลบัหัวเราะเสยีงแผ่วเบา 
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ดังกังวานอยู่ข้างหูเขา

"หึๆ มนุษย์ ท่านสมควรตายจริงๆ"

ผูอ้าวุโสอูพ่ลนัตะลงึงัน เขาเหน็เพียงแสงดาบสายหน่ึงผ่าแสกหน้า

ตนเอง จากนัน้ท่ัวทัง้ร่างรูส้กึเจบ็แปลบเพียงแวบเดยีว แล้วก็ไม่รูส้กึอะไร

อีกเลย...

คนอื่นล้วนจ้องผู้อาวุโสอู่ที่ถูกผ่าออกเป็นสองส่วนอย่างหวาดผวา

จากน้ันจิง้จอกสวรรค์ก็มองคนอืน่ๆ ด้วยรอยย้ิม ส�าหรบัคนอืน่แล้ว 

รอยยิ้มอันหล่อเหลาในยามนี้ประหนึ่งรอยยิม้จากเทพเจ้าแห่งความตาย

กระนั้น

"พวกท่านก็สมควรตายเช่นกัน"

"ไม่..."

หลงัจากเสยีงร้องโหยหวนอนัน่ารนัทดไม่กีเ่สยีงผ่านพ้นไป ทีแ่ห่งนัน้

ก็เงยีบสงัดโดยพลนั

หลงัจากทีจ่ิง้จอกสวรรค์ใช้ดาบโจมตรีาวพายุหมนุแล้ว สถานทีแ่ห่งนัน้

ก็เหลอืเพียงซากปรกัหกัพังของเรอืนพัก ไม่เหลอืร่องรอยใดๆ ของมนุษย์ 

อกีเลย น่าสะพรงึกลวัย่ิงนัก

แม้แต่เลือดและกระดูกก็หายวับไปเช่นกัน

จิง้จอกสวรรค์สงัหารผู้คนมากมายเช่นน้ีในคราวเดยีว ทว่าดวงหน้าเขา

ไม่แปรเปลีย่นแม้แต่น้อย เพียงแต่หันไปมองค่ายกลแวบหนึง่

ช่องโหว่ค่ายกลไม่มกีารเปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังสิน้ ฉากเมือ่ครูค่ล้ายกับ 

ไม่เคยเกิดขึน้กระนัน้

หลังจากสองคนนั้นหายเข้าไปในค่ายกล พวกเขาจะไปยังดินแดน
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ของเหล่าสตัว์วเิศษหรอืไม่ หรอืว่า...แค่ถูกกักอยู่ในค่ายกล

มนุษย์ผู้นั้น...น่าเสียดายจริงๆ

แววตาของจิ้งจอกสวรรค์ค่อยเคลื่อนไปยังอีกทิศทางพลางขบคิด

"ท่านมองอยู่นานเช่นนี้ ยังไม่ยอมปรากฏตัวอีกหรือ"

เมื่อจิ้งจอกสวรรค์กล่าวจบก็ยังไร้การเคลื่อนไหวใดๆ

เขายกมมุปากขึน้ มอืขวาขยับเพียงเลก็น้อย สายลมแรงก็พัดโหมมา

ในทันใด พลันเปลี่ยนเป็นดาบแหลมคมสิบกว่าเล่มอย่างรวดเร็ว และ 

พุ่งไปทางพุ่มไม้รกรุงรังด้านหนึ่ง

ฟิ้วๆๆ...

สายลมเปลี่ยนเป็นดาบ ยิงเข้าไปในพงหญ้าแล้วก็หายไป ทว่า

ท่ามกลางพงหญ้ากลบัมหีมอกควนัสดี�าล้นทะลักออกมาก่อนจะเปล่ียนเป็น

ร่างมนุษย์

บุรุษรูปงามสวมอาภรณ์สีด�าท่ัวร่างจ้องมองจิ้งจอกสวรรค์ด้วย 

ดวงหน้าไร้อารมณ์ แต่กลับแข็งแกร่งทั่วร่าง แววตาระแวดระวัง

"เป็นท่านตามคาด" จิ้งจอกสวรรค์หัวเราะเสียงแผ่วเบา

เหน็ชดัว่าแม้เป็นเพียงเสยีงหัวเราะแผ่วเบา แต่กลับท�าให้บรุษุชดุด�า 

หวัใจหดเกรง็ไปชัว่ครู่

"เขาส่งท่านมาเฝ้าติดตามข้าหรือ" จิ้งจอกสวรรค์ไต่ถามอีกฝ่าย

"ข้าเพียงแต่...สนใจสถานการณ์ที่นี่"

"ท่านคิดจะหลอกข้าหรือ"

"พวกท่านมีความสัมพันธ์อย่างพันธมิตร...ผู ้เป็นนายกล่าวว่า 

จะมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพันธมิตรบ้าง...ก็สมควรอยู่"
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"เช่นนั้นหรือ ไม่ใช่จะช่วงชิงโอกาสสังหารข้า?"

บุรุษชุดด�าได้ยินค�าถามเช่นนี้ก็ไม่เอ่ยตอบค�าใด

จิ้งจอกสวรรค์หัวเราะเสียงแผ่วเบาอีกครา

"ไม่เป็นไร หากท่านสามารถสังหารข้าได้ ก็รีบลงมือเสีย"

"เงามังกรมิกล้า" บุรุษชุดด�าตอบอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังก้มหน้า 

แสดงออกถึงความเคารพยิ่ง

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ฝากบอกนายของท่านด้วยว่าเวลาของเขา 

เหลอืไม่มากแล้ว ทางท่ีดคีวรรบีท�าตามเงือ่นไขท่ีได้ตกลงกันไว้ มเิช่นนัน้... 

แม้เขาจะยังมีชาติหน้า ข้าก็จะท�าให้เขาไม่มี เข้าใจหรือไม่"

พอจิง้จอกสวรรค์เอ่ยจบด้วยเสยีงหัวเราะแผ่วเบา เขาก็หมนุกายจากไป

อย่างสง่างาม ก่อนท่ีเงาร่างของเขาจะค่อยๆ เลอืนหายไป

จนกระทั่งเขาลับสายตา เงามังกรจึงถอนหายใจยาว

เมือ่สตัว์วิเศษอืน่ๆ เผชญิหน้ากับราชาสตัว์เทพ จะรูส้กึถึงแรงกดดนั

มากมายเหลอืล้น

ไม่แน่ว่าครั้งนี้...ผู้เป็นนายอาจท�าเรื่องโฉดเขลาเข้าแล้ว 

ขณะท่ีโม่ซั่งเฉินและเฟิงเหยี่ยนหายตัวไปในแดนถิ่นอ�านวยพร  

ด้านโม่อเีหรนิท่ีถูกเฟิงเจ๋อจดัการให้พักผ่อนทีส่มาคมหมอโอสถ จู่ๆ  ก็รูส้กึ

เจ็บแปลบที่หน้าอก

"อีเหริน เป็นอะไรหรือ" พ่ีชายท้ังสองถามอย่างเป็นห่วงทันทีที่เห็น

น้องสาวขมวดคิ้วพลางยกมือกุมหน้าอกเอาไว้

"เจ็บหน้าอก?"
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"ข้าไม่เป็นไรเจ้าค่ะ" โม่อีเหรนิส่ายหน้าตอบ นางเพียงแค่เจบ็แปลบ

ชั่วครู่แล้วก็ค่อยยังชั่ว ทว่านางกลับมองด้านนอกอย่างรู้สึกไม่สบายใจ

เล็กน้อย

ล�าแสงสายนั้น...แดนถิ่นอ�านวยพรคงเกิดเรื่องขึ้นแล้วกระมัง!

ท่านตา...คงไม่เป็นไรกระมัง

"อีเหริน หากไม่สบายตัวจะต้องบอกพี่นะ" ฉู่เซวียนอั๋งเอ่ย

โม่อีเหรินตะลึงชั่วครู่แล้วก็คลี่ยิ้มออกมา

"พ่ีใหญ่ ไม่ต้องห่วง ข้าแข็งแรงดี ไม่ป่วยง่ายๆ อีกหรอกเจ้าค่ะ"  

ในเมื่อท่านตาได้มอบร่างกายที่แข็งแรงให้นางแล้วนี่

"ถึงแม้เจ้าจะแข็งแรงแล้ว แต่หากไม่สบายอะไรก็ห้ามประมาท 

เด็ดขาด จะต้องบอกพี่ทันที" ฉู่เซวียนอั๋งเอ่ยก�าชับอย่างเข้มงวด

เหตุท่ีเขาตึงเครียดเช่นนี้จะโทษเขาก็ไม่ได้ นั่นเป็นเพราะสภาพ 

โม่อีเหรินตอนเล็กๆ ที่มีโรครุมเร้านั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในใจเขา ยามน้ัน

สีหน้านางซีดเซียว เอาแต่กุมหน้าอก ต้องทนกับความเจ็บปวดทรมาน 

อยู่ตลอด

"ได้เจ้าค่ะ" โม่อเีหรนิพยักหน้าอย่างว่าง่าย จากนัน้ก็หยิบกาน�า้ชา 

ออกมาจากแหวนพู่สวรรค์ เทให้พวกพ่ีชายดืม่ แล้วก็ลบูขนของเขีย้วเงนิ

พลางเอ่ยถาม "พ่ีใหญ่ พ่ีรูจ้กัแดนถ่ินอ�านวยพรหรือไม่เจ้าคะ"

"รูส้ ิแดนถ่ินอ�านวยพรเป็นสถานท่ีลกึลบัทีส่ดุ ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีสดุ อยู่ทาง

ทศิเหนือของเทอืกเขาว่ันโซ่ว อกีท้ังยังเป็นด่านทีป่กป้องดนิแดนเทพยุทธ์ 

ไม่ให้สัตว์วิเศษมารุกรานด้วย"

ฉู่เซวียนอั๋งเป็นถึงทายาทตระกูลนักยุทธ์ฉู่ เขารู้เร่ืองน้ีหลังจากท่ี 
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เลือ่นระดับเป็นนักยุทธ์ขัน้ฟ้าแล้ว

"ค่ายกลนั้น พี่ใหญ่เคยไปดูหรือไม่เจ้าคะ"

ฉู่เซวียนอั๋งพยักหน้า "ข้าเคยไปดู แต่ไม่เข้าใจเลย"

"เช่นน้ันพ่ีใหญ่ก็รูว่้าแดนถ่ินอ�านวยพรอยู่ทีใ่ดสินะเจ้าคะ" โม่อเีหริน

รีบซักถามด้วยแววตาเป็นประกาย

"อีเหริน เจ้าคงไม่ใช่อยากไปที่นั่นกระมัง" ฉู่เซวียนฉีถามขึ้น

"ข้าอยากไปเจ้าค่ะ" โม่อีเหรินพยักหน้า

"ไม่ได้นะ ที่นั่นอันตรายยิ่งนัก" ฉู่เซวียนอั๋งคัดค้านทันที

"ท่านตาอยู่ที่น่ันนะเจ้าคะ ข้าจะต้องไปให้ได้" นี่คือการบอกกล่าว 

ของโม่อเีหรนิ นางไม่ได้ขอความคิดเหน็ 

หากพวกพี่ไม่เห็นด้วย นางยังมีไป่หลี่จิงหงอีกคน

ถ้าไป่หลีจ่งิหงกล้าคดัค้าน นางก็จะไม่สนใจเขาแล้วจะเดินทางไปเอง

โม่อีเหรินไม่เชื่อหรอกว่าตนเองจะหาแดนถิ่นอ�านวยพรไม่พบ 

บุรุษสกุลฉู่ทั้งสองสบตากันแวบหนึ่งด้วยความรู้สึกจนใจเล็กน้อย 

จู่ๆ พวกเขาก็พบว่าน้องสาวดื้อรั้นถึงเพียงนี้ ทั้งยัง...ไม่เชื่อฟัง

พี่ใหญ่ ท�าเช่นไรดี ฉู่เซวียนฉีถามทางสายตา

ไปด้วยกัน นี่คือค�าตอบของฉู่เซวียนอั๋ง

พ่ีชายน้องชายทัง้สองตดัสนิใจแน่วแน่แล้ว พวกเขาก�าลงัจะเอ่ยปาก 

ทว่ากลบัเหน็เซยีวเถิงอว๋ินก้าวเดินมาอย่างเร็วร่ีด้วยสีหน้าเคร่งขรึม

"เซวียนฉี สมาคมออกค�าส่ังให้รวมตวั เจ้ากลบัไปสมาคมกับข้าเดีย๋วน้ี  

เซวียนอัง๋ ประมขุตระกูลฉูก็่ส่งคนมาหาท่าน ต้องการให้ท่านกลับไปทนัท"ี

"เกิดอะไรข้ึน" ฉูเ่ซวียนอัง๋นึกถึงความผดิปกตท่ีิผูอ้าวุโสเฟิงหน้าถอดสี
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เมื่อครู่ทันที

"กลับไปแล้วค่อยว่ากัน" เซียวเถิงอว๋ินหันไปทางโม่อีเหริน "อีเหริน  

เจ้ากลับไปสมาคมกับพวกเราแล้วกัน"

"ไม่ ข้าจะกลับโรงเตี๊ยมเจ้าค่ะ"

สถานการณ์เช่นน้ี ต่อให้โม่อเีหรนิจะโฉดเขลากว่านี ้นางก็มองออกว่า 

นีไ่ม่ใช่เรือ่งเลก็

ทว่านางจะกลบัไปรวมตัวกับไป่หลีจ่งิหงก่อน หากเขายังไม่กลบัมา 

ที่โรงเตี๊ยม นางก็จะไปสืบหาต�าแหน่งแดนถิ่นอ�านวยพรจากหลงจู๊ตู ้

ด้วยตนเอง

"ในยามนี้เจ้าตัวคนเดียวไม่ปลอดภัยนะ" เซียวเถิงอวิ๋นและพ่ีน้อง

สกุลฉู่ล้วนไม่เห็นพ้อง

"วางใจเถิดเจ้าค่ะ หากใครอยากรงัแกข้า คนผูน้ัน้ก็ต้องมฝีีมอืย่ิง"

พวกพี่ๆ ประเมินฝีมือข้าต�่าไปหรือไม่

มิหน�าซ�้าข้ายังมีเขี้ยวเงินอยู่ด้วยนะ

"อาวู้" เขี้ยวเงินและนางใจสื่อถึงกัน มันส่งเสียงให้สัญญาณทันที

มันจะดูแลปกป้องโม่อีเหริน พวกเขากังวลมากเกินไปแล้วจริงๆ

พ่ีน้องสกุลฉูแ่ละเซยีวเถิงอว๋ินสบตากันแวบหน่ึง ต่างรูส้กึจนใจเลก็น้อย

อกีครา

ทว่าครั้นนึกถึง 'วีรกรรม' ท่ีโม่อีเหรินก�าราบมู่หลินในงานประลอง 

เซียวเถิงอวิ๋นก็พลันคิดได้ว่าพวกเขากังวลมากเกินไป

"เซวยีนฉ ีพวกเรากลบัไปสมาคมก่อน หากเจ้าไม่วางใจ ดกึหน่อย 

เจ้าค่อยไปหาอเีหรนิทีโ่รงเตีย๊มก็แล้วกัน" เซยีวเถิงอว๋ินเอ่ย แล้วหนัไปทาง 
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ฉู่เซวียนอั๋งพลางกล่าวเสียงแผ่วเบา "เรื่องน้ีร้ายแรงย่ิงนัก ท่านต้อง 

กลับเรือนตากอากาศสกุลฉู่ก่อนเพ่ือท�าความเข้าใจกับการตัดสินใจของ

สกุลฉู่"

ฉู่เซวียนอั๋งครุ่นคิดชั่วครู่จึงพยักหน้าเห็นด้วย "ก็ได้"

แล้วก�าชบัน้องสาวเป็นพิเศษอกีว่าให้กลบัโรงเตีย๊มทนัท ี ห้ามออกไป

เดนิเพ่นพ่านข้างนอก หลงัจากน้ันเขาค่อยจากไปอย่างไม่วางใจนัก

ครัน้โม่อเีหรนิเก็บชดุน�า้ชาเรยีบร้อย นางก็เดินออกไปทางประตูสมาคม

เพ่ือกลบัโรงเต๊ียมเฟิงหลนิ

ยามน้ีท้องฟ้าค่อยๆ มดืหม่นลง ถนนหลกัเงยีบเหงาวังเวง นานๆ ท ี

จงึจะเจอคนสกัคน ทุกคนต่างก้าวเดินอย่างเร่งรบี

ความเร่งด่วนเช่นนี้ต่างกับความเร่งรีบท่ัวไป ท่ามกลางความ 

ฉุกละหุกนั้นแฝงไปด้วยความไม่สบายใจและกระสับกระส่าย

บรรยากาศทั่วทั้งเมืองชิ่งเฉิงก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม

เห็นชดัว่าเมือ่ช่วงกลางวนังานประลองผู้ครองสัตว์วิเศษและนักยุทธ์

ยังคงคึกคักครื้นเครง ผู้คนเดินไปมาขวักไขว่บนถนนใหญ่ บรรยากาศ 

เตม็ไปด้วยความตืน่เต้นและเฝ้ารอคอยอยู่ทกุแห่งหน ทว่ายามนีบ้นถนน 

มคีนเดนิเพียงสองสามคน ดวูงัเวงย่ิง ไม่มเีสยีงสนทนามากนัก ทุกครอบครวั

ล้วนปิดประตูและหน้าต่างอย่างมดิชดิ

บรรยากาศน่าอึดอัดเช่นนี้ยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลในใจผู้คน

เขีย้วเงนินัง่อยู่บนไหล่โม่อเีหรนิ นางบขินมอบออกเป็นชิน้เล็กๆ แล้ว

ป้อนให้มนัพลางมองส�ารวจสถานการณ์ในเมอืงชิง่เฉงิ ท่าทางนางเอ้อระเหย 

ไร้ซึง่ความตึงเครยีดเช่นน้ีช่างชวนให้คนอจิฉาริษยาย่ิงนัก
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ขณะท่ีนางอยู่ห่างจากโรงเต๊ียมเฟิงหลนิราวหน่ึงร้อยหมี ่ เหล่าสตรท่ีี

สวมอาภรณ์สีขาวนวลกลุ่มหนึ่งก็เดินมาหาและขัดขวางนางไว้

ครั้นเขี้ยวเงินเห็นดังนี้ก็ระแวดระวังทันใด

"แม่นางโม่อเีหรนิ ข้าคอืผูช่้วยพิธีการหญิงจากหอซอืมิง่...มนีามว่า

ซินฝู ข้าได้รับค�าสั่งจากประมุขหอซือมิ่งให้มาที่นี่ ประมุขหอซือมิ่ง 

ต้องการพบท่านสักครั้ง หวังว่าท่านจะตามพวกเราไป"

แม้ว่าน�้าเสียงของซินฝูจะแสดงความสุภาพยิ่งนัก ทว่าแววตานาง

กลับก�าลังส�ารวจโม่อีเหรินอยู่

โม่อีเหรินน่ะหรือจะเป็นต้นเหตุที่ท�าให้ซินเวยสูญเสียพลัง แล้ว 

นางยังปราบมู่หลินได้อีก?

ครัน้มองจากรปูกายภายนอก นางเป็นเพียงสาวน้อยร่างเลก็อ่อนแรง 

อายุราวสิบห้าสิบหกปีเท่านั้น ทั่วทั้งร่างดูบอบบาง คล้ายว่าพอสายลม 

โชยพัดมานางก็จะล้มลงได้ นางร้ายกาจเช่นน้ันจรงิๆ หรือ

"ข้าไม่รูจ้กัประมขุหอซอืมิง่อะไรน่ัน" โม่อเีหรินจ้องมองอกีฝ่าย พลัน

รู้สึกว่าการมาของนางต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่

ครั้งก่อนสตรีท่ียโสโอหังไม่มีเหตุผลน่ันก็คิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก  

ทั้งยังท�าร้ายคนอื่นส่งเดช...นางก็เป็นผู้ช่วยพิธีการหญิง ท้ังยังนั่งบน 

นกกระเรียนขาวและท่าทางสูงส่งเหนือผู้คนเช่นกัน...ย่ิงท�าให้โม่อีเหริน 

รู้สึกไม่ถูกชะตามากขึ้น

สตรนีางนีแ้ม้มองจากภายนอกจะดูสภุาพ ทว่าโม่อเีหรินแน่ใจได้ว่า

นิสัยของผู้ช่วยพิธีการหญิงเหล่านี้ล้วนเหมือนกันหมด

พวกนางมักจะนึกว่าตนเองสูงศักดิ์และดูถูกดูแคลนผู้อื่น
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"แม่นางโม่อีเหริน ต�าแหน่งของประมุขหอซือมิ่งอยู่เหนือกว่า 

ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบนแผ่นดินใหญ่ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสมาคมหรือ

ประมขุตระกูลใหญ่ แม้แต่เชือ้พระวงศ์ ครัน้พบประมขุหอซอืมิง่ล้วนต้อง

แสดงความเคารพนบนอบ ดังน้ันข้าเชื่อว่าที่ประมุขหอซือมิ่งต้องการ 

พบท่านนัน่เป็นความโชคดีของท่านมากกว่าเป็นแน่ ท่านควรจะซาบซึง้ใจ 

จึงจะถูก"

ครัน้โม่อเีหรนิได้ยินก็พลนัเลกิค้ิว นางเก็บขนมอบชิน้เลก็ในมอืเข้าไปใน

แหวนพู่สวรรค์ แล้วก็กอดอกจ้องเหล่าสตรีที่สวมอาภรณ์สีขาวทั่วร่าง 

เบือ้งหน้า

"ในเมื่อต�าแหน่งของประมุขหอซือมิ่งสูงส่งเช่นนั้น ข้ายอมรับว่า 

คงปีนขึ้นไปไม่ไหว เช่นนี้ก็ไม่ต้องพบหน้าแล้วกัน"

"โม่อีเหริน การที่ประมุขหอซือมิ่งเช้ือเชิญเป็นเกียรติของท่านนะ 

ท่านอย่าท�าเป็นไม่รู้จักบุญคุณสิ"

ครัน้โม่อเีหรนิได้ยินประโยคนี ้นางก็โมโหจนหัวเราะร่าออกมาทนัที

"เป็นเขาท่ีอยากพบข้า ไม่ใช่ข้าอยากพบเขา เหตุใดข้าจงึต้องไปกับ

พวกท่านด้วยเล่า คนอืน่รูส้กึว่าประมขุหอซอืมิง่ของพวกท่านสงูส่งนัก แต่

ข้าไม่สน ถึงต�าแหน่งเขาจะสงูส่งกว่านีก็้ไม่ได้เก่ียวข้องอะไรกับข้า" ครัน้

กล่าวจบโม่อีเหรินก็เดินอ้อมพวกนางไป

"โม่อเีหรนิ" ซนิฝย่ืูนมอืไปขวางนางไว้ "ท่านอย่าท�าให้ข้าล�าบากใจ"

"ข้าไม่ได้สนิทสนมกับท่าน ท่านล�าบากใจหรอืไม่ เก่ียวอะไรกับข้า

ด้วย" โม่อีเหรนิเบกิตาพลางถามกลบัด้วยท่าทางใสซือ่

"ในเมือ่เป็นเช่นน้ีก็อย่าโทษทีข้่าเสยีมารยาท" ซนิฝูพลันส่งสญัญาณ 
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คนอื่นๆ ท่ีอยู่ด้านหลังนางล้วนกระจายตัวอย่างรวดเร็วและโอบล้อม 

โม่อีเหรินไว้

ใช้ไม้อ่อนไม่ได้ก็จะใช้ไม้แข็งสินะ...โม่อีเหรินยิ้มแย้มพลางขบคิด

ด้วยฝีมอืนาง หากคิดจะถอนตัวจากสตรีเหล่าน้ีง่ายดายย่ิงนัก ทว่า

การหลบหลีกไม่ใช่วิธีที่ดี อีกทั้งนางก็ใคร่รู้ในพลังแก่นแท้ของหอซือมิ่ง

เช่นนี้...ลองดูสักหน่อยแล้วกัน

โม่อเีหรนิดูคึกคักมชีวิีตชวีาย่ิง แต่ผลสดุท้ายกลบัพบว่าไม่มโีอกาส

ให้นางได้ส�าแดงฝีมือเลย

ไม่ต้องกล่าวถึงอย่างอืน่ แค่เพียงเข้ียวเงนิท่ีอยู่บนไหล่นาง พอมนัเหน็

สตรีเหล่านี้เตรียมจะลงมือ มันก็เตรียมจะกระโดดจากไหล่ของโม่อีเหริน 

เพ่ือซดัสตรีท่ีไม่มตีาเหล่านีจ้นตัวปลวิแล้ว

ทว่ามีคนที่เคลื่อนไหวว่องไวกว่ามัน!

สายลมแรงพัดโหมกระหน�า่ ได้ยินเพียงเสยีงร้องครวญครางไม่ก่ีเสยีง

"อ๊ะ!"

เข้ียวเงินกระโดดไปด้านข้าง เตรียมจะโจมตี ทันใดน้ันโม่อีเหริน 

ก็ถูกคว้าเข้าไปในอ้อมกอดที่คุ้นเคย

สุ้มเสียงเย็นชาดังขึ้นในเวลาเดียวกัน "หอซือมิ่งอยากเป็นปรปักษ ์

กับเกาะหนุหรอื"

"คุณชายไป่หลี่?!" ซินฝูถูกปราบจนถอยไปเสียหลายก้าว กว่าจะ 

ยืนมั่นคงได้ก็ยากย่ิงนัก พอนางเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นไป่หล่ีจิงหงซึ่งมา

พร้อมกับบรรยากาศที่เย็นเยียบ

ซนิฝใูจฝ่อโดยพลนั นางจงึรบีเอ่ยชีแ้จง "คณุชายเข้าใจผดิแล้ว ซนิฝ ู
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ไม่ได้มีเจตนาเช่นน้ีแน่นอน ซินฝูเพียงได้รับค�าส่ังจากประมุขหอซือมิ่ง 

ให้มาเชิญแม่นางโม่อีเหรินไปพบ ไม่มีเจตนาอื่นแต่อย่างใด"

"ข้าเหน็ว่าท่านก�าลงัจะลงมอื" แววตาไป่หลีจ่งิหงมองปราดผ่านตวันาง

ซินฝูลอบหวาดกลัว "ไม่ใช่ พวกเราแค่อยากจะคุ้มกันแม่นางโม่"  

แววตาเขา...น่าเกรงกลัวยิ่งนัก

ไป่หลีจ่งิหงไม่สนใจจะฟังค�าชีแ้จงของนางแต่อย่างใด "พาคนของท่าน

จากไปเด๋ียวน้ี"

"ได้" ซนิฝรูบีส่งสญัญาณให้คนอืน่ๆ ทนัท ีคนเหล่าน้ันต่างรีบลุกข้ึน

พรวดพราด

"แม่นางโม่ ประมุขหอซือมิ่งเชื้อเชิญท่านด้วยความจริงใจ หวังว่า

คราวหน้าท่านจะรบัค�าเชญิ" พอซนิฝกูล่าวประโยคสดุท้ายนีจ้บลง นางก็ 

น�าคนของหอซือมิ่งจากไปทันใด

ไป่หลีจ่งิหงจงึก้มหน้ามองโม่อเีหรนิพลางเอ่ยถาม "เจ้าคงไม่เป็นไร

กระมัง"

"ข้าไม่เป็นไร" โม่อีเหรินพลันยกริมฝีปากยิ้ม

ไป่หลี่จิงหงมาเร็วเกินไป ท�าให้นางไม่มีโอกาสลงมือเลย

เมือ่เหลอืบมองไปทางด้านข้าง เขีย้วเงินก็ถลึงตาใส่ไป่หลีจ่งิหงด้วย

ความไม่พอใจ เขาท�าให้มนัไม่ได้ซดัคน มนักลดักลุม้และขุน่เคอืงยิง่นัก

ทว่าผลสุดท้ายไป่หลี่จิงหงก็ไม่ได้สนใจมันแม้แต่น้อย เขาเพียง 

เอ่ยกับโม่อีเหริน "เช่นนั้นก็ดี พวกเรากลับโรงเตี๊ยมกันก่อนเถิด"

"ได้"

โม่อเีหรนิถูกโอบกอดพลางเดนิไปเบือ้งหน้า ชงิเหยาตามอยู่ด้านหลงั 
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รกัษาระยะห่างราวสามก้าวใหญ่

พอกลับถึงโรงเต๊ียมเฟิงหลิน พวกเขาก็พบกับรอยย้ิมเป็นกันเอง 

ของหลงจู๊ตู้ ก่อนจะเดินขึ้นไปยังห้องพัก

ครั้นมาถึงห้องพัก โม่อีเหรินก็ซักถามทันที "จิงหง เกิดเรื่องที ่

แดนถิ่นอ�านวยพรใช่หรือไม่ ข้าเห็นล�าแสงสายหนึ่งจากทางเหนือ"

"อืม" เขาผงกศีรษะ

"ผนึกนั่นไร้ผลแล้ว?"

"อืม"

"เช่นนั้นคนที่ถูกส่งตัวไปที่นั่นล่ะ ท่านตาข้าล่ะ"

"ยามนี้ยังไม่รู ้  แต่ข้าออกค�าสั่งให้ไป๋เหยาไปตรวจสอบแล้ว  

ไม่ต้องเป็นกังวลนะ" ไป่หลี่จิงหงเอ่ยปลอบโยนพลางโอบนางไว้

"ข้าอยากไปแดนถิ่นอ�านวยพรสักครั้ง" โม่อีเหรินเงยหน้าเอ่ยขึ้น

ไป่หลี่จิงหงขมวดคิ้ว ไม่ตอบค�า

"ถ้าข้าไม่ไปให้เหน็กับตา ข้าก็ไม่วางใจ" แม้นางจะรู้สกึว่าไม่น่าจะ

เกิดเรือ่งกับท่านตา ทว่าเมือ่ไม่เหน็ด้วยตาตนเอง นางก็ไม่อาจวางใจได้

ไป่หลีจ่งิหงครุน่คิดชัว่ครู ่จงึพยักหน้าพลางกล่าว "ข้าจะพาเจ้าไป"

"จงิหง ขอบคุณนะ" โม่อีเหรนิเขย่งปลายเท้าพลางย้ิมตาหยี ก่อนจะ

หอมแก้มเขาเป็นรางวลั

เห็นชัดว่าไป่หลี่จิงหงนึกไม่ถึงว่านางจะท�าเช่นน้ี เขาตะลึงงัน 

อยู่ชัว่ครู ่พอได้สติเขาก็เหน็นางแอบอมย้ิมทางแววตาแวบหนึง่ แล้วนาง 

ก็เตรยีมจะเดินจากไป ทันใดนัน้เขาย่ืนแขนโอบเอวนางให้กลับมาแนบชิด

กับร่างของตน
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"ถ้าอยากจะขอบคณุ ท�าแค่น้ีไม่พอหรอก" น�า้เสยีงเขาเคร่งขรมึย่ิงนัก

"เอ๊ะ?" แล้วเท่าใดถึงจะพอล่ะ

เพียงชัว่พรบิตาโม่อีเหรนิก็นึกเสยีใจทีเ่มือ่ครูต่นเองหุนหนัพลนัแล่น

เกินไป

ไป่หลี่จิงหงก้มหน้าลงพลางยกตัวนางให้สูงขึ้นหน่อยเพ่ือให้ร่างนาง 

แนบสนิทกับร่างของตน แล้วฉวยโอกาสจมุพิตรมิฝีปากนาง

ปลายล้ินอนัรุม่ร้อนย่ืนเข้าไปภายในรมิฝีปากของโม่อเีหริน จมุพิตดูดด่ืม

เช่นน้ี พรบิตาเดียวก็ท�าให้นางตะลงึงัน

หลังจากนั้น...นางก็แทบลืมหายใจ

ไป่หลีจ่งิหงร้ายนัก ไม่คดิจะปล่อยนางเลย จู่ๆ  กต็รงเข้ามาจบูโม่อเีหรนิ

จนนางหน้าแดงก�่า เกือบท�าให้นางหยุดหายใจ ทั่วท้ังร่างอ่อนระทวย 

ในอ้อมกอดเขา

คนเลว...

"..."

รอจนไป่หลี่จิงหงปล่อยตัวนาง นางก็ไม่เหลือแรงจะด่าว่าเขาแล้ว 

ท�าได้เพียงพิงร่างเขาและหอบหายใจ

เดมิทชีงิเหยาจะยกอาหารเย็นเข้ามา ทว่าเมือ่เดนิมาถึงหน้าประต ู

ก็เห็นประมขุน้อยของตนแสดงพฤตกิรรม 'ล่วงเกิน' ฮหูยินน้อยเข้าเสยีแล้ว  

ดังน้ันเขาจึงดึงฝีเท้ากลับทันควัน ยกอาหารเย็นยืนรออยู่ด้านนอกพลาง 

ลอบหอบหายใจด้วยความตะลงึ

นึกไม่ถึงว่าประมุขน้อยผู้เย็นชาย่ิงก็มีช่วงเวลาที่ 'เร่าร้อน' เช่นนี้  

ช่างน่า...น่าตื่นตะลึงยิ่งนัก
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ประมุขน้อยท่ีเดิมทีเย็นเยียบราวกับภูเขาน�้าแข็งก็มีเวลาที่แสดง

ความเป็น 'บุรุษเพศ' ออกมาเหมือนกันหรือ!

ฮูหยินน้อยทรงพลังยิ่งนัก! 

โม่อเีหรนิไม่รูเ้ลยว่ามคีนเลือ่มใสศรทัธานางอยู่ด้านนอก เพราะนาง

มัวแต่หอบหายใจ จึงลืมไปเลยว่ายังอยากถามไถ่เขาอีกเรื่อง

ประมุขหอซือมิ่งผู้นั้นเอ่ยอะไรกับไป่หลี่จิงหงบ้าง
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เพราะเหตุการณ์อันแปลกประหลาดบนแดนถ่ินอ�านวยพร  

งานประลองผูค้รองสตัว์วิเศษและนกัยุทธ์จงึเสร็จส้ินโดยเร็ว ผู้คนท้ังหมด

ต่างกลบัไปยังสถานทีพั่กอาศยัของตน ขณะเดยีวกันก็รบีตามคนของตน 

กลับมา

คนท่ีส่งไปรกัษาค่ายกลท่ีแดนถ่ินอ�านวยพรน้ันเป็นตวัแทนจากส�านกั

และสมาคมใหญ่ฝ่ายต่างๆ บนแผ่นดินใหญ่ ทุกครึ่งปีจะเปลี่ยนคนที่ไป

ประจ�าอยูท่ี่นัน่หนึง่ครัง้

หากแดนถ่ินอ�านวยพรเกิดเรือ่งจรงิ ผูอ้าวุโสจากฝ่ายต่างๆ ก็จะต้อง 

ส่งข่าวกลับมาทันที 

ดังนั้นสมาคมใหญ่ทั้งสี่ สามตระกูลอันมั่งค่ัง สามส�านักใหญ่  

แต่ละฝ่ายก็รวมตัวอยู่ในพื้นที่ของตน รอข่าวจากแดนถิ่นอ�านวยพร

ยามนีค้นจากหอซอืมิง่อยู่ทีส่มาคมช่างหลอม ส่วนเฟิงเจ๋อพาผูอ้าวุโส

43
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ของสมาคมหมอโอสถไม่ก่ีคนไปรอฟังข่าวอยู่ที่สมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ 

หากเกิดเรือ่งอะไรข้ึนจะได้ปรกึษาหารอืกันได้สะดวก

ทว่าในการรอคอยครัง้นี ้พวกเขารอคอยจนดกึด่ืนก็ไม่มข่ีาวคราวใดๆ 

ส่งมาจากแดนถ่ินอ�านวยพรเลย

เฟิงเจ๋อย่ิงรอย่ิงรูส้กึว่าผดิปกต ิ "เซยีวชนิ หากพวกเรารอคอยเช่นนีต่้อไป

คงไม่ใช่หนทางท่ีดีแน่ ข้าว่าพวกเราส่งคนไปดลูาดเลาแล้วกัน"

เซียวชินพยักหน้าเห็นด้วย

ทันใดนั้นหัวหน้าสมาคมท้ังสองคนก็แจ้งผู ้อาวุโสที่อยู่ในเมือง 

ซึ่งใกล้แดนถิ่นอ�านวยพรที่สุด ให้พวกเขาส่งคนไปดูลาดเลาทันที

พอฟ้าสางพวกเขาทั้งหมดก็ได้รับรายงานที่เชื่อถือได้ในที่สุด

ขณะเดียวกันหัวใจของพวกเขาพลันหล่นลงไปกองอยู่ที่ตาตุ่ม

จากเหตุการณ์อันแปลกประหลาดบนแดนถ่ินอ�านวยพร ไม่เหลือ 

เงาใครสักคนในสถานที่นั้นเลย

หัวหน้าสมาคมสองคนสบตากันแวบหน่ึง ก่อนจะยกมอืข้ึนนวดคลงึ

ขมบั

เซียวเถิงอวิ๋นและฉู่เซวียนฉีก็อยู่ด้านข้างเช่นกัน ครั้นทั้งสองได้ฟัง

ข่าวเช่นน้ีต่างก็สบตากันแวบหนึง่ ฉูเ่ซวยีนฉเีป็นห่วงความเป็นความตาย

ของอาจารย์มากกว่า แล้วยังมี...ท่านตาด้วย

แย่แล้ว ถ้าโม่อเีหรนิรูเ้ข้า นางคงจะไม่ว่ิงแจ้นไปยังแดนถ่ินอ�านวยพร

จริงๆ กระมัง

ในที่สุดเซียวชินก็เอ่ยขึ้น "เถิงอวิ๋น ไปแจ้งคนอื่นๆ เถิด!" 

เซียวเถิงอวิ๋นรีบขานรับทันใด "ขอรับอาจารย์"
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ในเวลาเดยีวกัน หลงจูตู๊ก็้รบีร้อนมายังเรอืนด้านหลงัโรงเตีย๊มเฟิงหลนิ

"ท่านประมขุ ตูห้มงิส่งข่าวกลบัมาว่าแดนถ่ินอ�านวยพรเกิดเหตกุารณ์

อนัแปลกประหลาดขึน้ขอรบั"

"แล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง" เชียนลั่งถามอย่างเคร่งขรึม

"ค่ายกลส่วนป้องกันพังทลาย เผยให้เห็นค่ายกลส่วนโจมต ีสถานที่

ยุ่งเหยิงอลหม่าน ทว่าเป็นเพราะเคยเกิดแผ่นดนิไหวด้วย ดงันัน้จึงไม่อาจ

วิเคราะห์เบาะแสของทกุคนและเรือ่งราวท่ีเกิดข้ึนได้ แต่ทีแ่น่ใจอย่างหน่ึง 

ก็คือผู้คนท่ีเฝ้าแดนถ่ินอ�านวยพรไม่รู้หายไปท่ีใดหมด รวมถึงโม่ซ่ังเฉิน 

ด้วยขอรับ" ตู้เย่าลดเสียงเอ่ยตอบ

เชยีนลัง่ครุน่คิดชัว่ครูก่่อนกล่าว "ส่งข่าวกลบัไป ให้ตรวจป้ายชะตา

ทันที"

ตู้เย่าพลันตะลึงงัน จากนั้นก็พยักหน้ารับ "ขอรับ"

ป้ายชะตาเป็นวัตถุพิเศษในตระกูลของพวกเขา มันจะถูกท�าข้ึน

ส�าหรับทุกคนในตระกูลยามที่ถือก�าเนิดขึ้น

ถึงแม้ว่าจะหาโม่ซัง่เฉนิไม่พบชัว่คราว ทว่าหากมป้ีายชะตาก็สามารถ

ยืนยันได้ว่าเขาเป็นหรอืตาย ขอเพียงป้ายชะตายังอยู่ด ีพวกเขาก็แน่ใจได้ว่า 

โม่ซัง่เฉินยังปลอดภัย

"ออกค�าสัง่ให้เหลยีนซนิเร่งรบีเดนิทางไปทางเหนอืทนัที ไปรวมตวั 

กับตู้หมิง คอยจับตาดูความเปลี่ยนแปลงบนแดนถ่ินอ�านวยพร และ 

ระดมก�าลงัคนของพวกเราทางเหนือให้ช่วยกันคดิหาวิธีตามหาโม่ซัง่เฉนิ" 

เชยีนลัง่ออกค�าสัง่ท่ีสองต่อ

"ขอรับ" ตู้เย่าพยักหน้าอีกครา
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"จ�าไว้ว่าส�าหรับทางค่ายกลให้สังเกตการณ์ก็พอ นอกจากนี ้

ให้จบัตาดสูมาคมใหญ่ ตระกูลมัง่ค่ัง และส�านกัแต่ละแห่งอย่างละเอยีด 

รวมถึงการเคลื่อนไหวของซือลิ่งเทียนด้วย"

"ขอรับ" ตู้เย่าขานรับ

"แล้วสถานการณ์ทางหอซือมิ่งล่ะ"

"หลังจากที่ซือลิ่งเทียนพบกับหัวหน้าพิธีการ หัวหน้าพิธีการ 

ก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลย พอซือลิ่งเทียนออกจากหอซือม่ิงแล้ว หอซือมิ่ง 

ก็ไม่รับแขก ไม่พบปะบุคคลภายนอก และไม่ให้คนในออกไปที่ใดอีก  

ผูช่้วยพิธีการหญิงท้ังหมดและคนท่ีจงรกัภักดต่ีอประมขุหอซอืมิง่ส่วนใหญ่

ล้วนมายังเมืองชิ่งเฉิงพร้อมซือลิ่งเทียน หลังจากที่มาถึงเมืองชิ่งเฉิง  

ซอืลิง่เทยีนก็อยู่ในสมาคมช่างหลอมตลอด นัดพบเพียงไป่หล่ีจงิหงเท่าน้ัน

ขอรับ"

กล่าวถึงจุดนี้ตู้เย่าก็ชะงักไปชั่วครู่ ก่อนจะเอ่ยอย่างลังเลเล็กน้อย 

"ท่านประมขุ ความสมัพันธ์ระหว่างซอืลิง่เทยีนและสมาคมช่างหลอมดจีน

ผิดปกตินะขอรับ"

เชียนลั่งคลี่ยิ้มอย่างมีความหมายแอบแฝง

"สมาคมช่างหลอมอาจเป็นมอืเป็นเท้าของซอืล่ิงเทยีนเพ่ือตดิต่อกับ

คนภายนอก"

แม้ว่าสมาคมช่างหลอมจะไม่ฟังค�าสัง่จากซอืลิง่เทยีนโดยตรง ทว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาต้องไม่ตื้นเขินแน่นอน

หลายพันปีที่ผ่านมานี้หอซือมิ่งไม่มีการเคล่ือนไหวใดๆ นับว่า 

รกัษาความเงยีบสงบมาตลอด นอกจากประมขุหอซอืมิง่และหัวหน้าพิธีการ 
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จะสลบัหน้าทีกั่นยามทีม่เีรือ่งเกีย่วพันถึงแดนถ่ินอ�านวยพรและตดิต่อกับ

คนบนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น

ถึงแม้จะเป็นเช่นนี ้ทว่าด้วยเรือ่งของแดนถ่ินอ�านวยพรท�าให้ต�าแหน่ง 

ของหอซือมิ่งอยู่เหนืออ�านาจทุกฝ่ายบนแผ่นดินใหญ่และเป็นที่เคารพ 

ตลอดมา

เมื่อเทียบกับเกาะหุนที่แยกตัวออกไปแล้ว หอซือมิ่งนับว่าเลื่องชื่อ

ในดินแดนเทพยุทธ์มากกว่า

หากสมาคมช่างหลอมรับฟังค�าส่ังจากซือลิ่งเทียนจริง เช่นนั้น 

ซือลิ่งเทียนผู้นี้ก็ควรค่าแก่การจับตาดูยิ่งนัก

"จับตาดูซือลิ่งเทียนอย่าได้คลาดสายตา นอกจากน้ีรีบไปจัดการ 

เรือ่งของสมาคมพ่อค้าให้เรยีบร้อย ทางสมาคมพ่อค้าก็ยังต้องท�าการค้ากับ

ภายนอกต่อไป ลดเรอืสนิค้าให้น้อยลง สิง่อืน่ทีค่วรเคลือ่นย้ายก็สามารถ

ขนส่งทางน�้าได้ จ�าไว้ว่าต้องจัดการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาอันส้ัน  

พวกเราต้องเตรยีมตัวพร้อมถอยออกจากแผ่นดนิใหญ่ได้ตลอดเวลา"

"ขอรบั" ตู้เย่าพยักหน้าอกีครา ในใจขบคดิถึงสิง่ท่ีจะต้องไปจดัการ

ทั้งหมดโดยเร็ว

เชียนลั่งจิบน�้าชาค�าหนึ่ง ครุ่นคิดช่ัวครู่แล้วก�าชับอีกประโยคว่า 

"ส่วนโม่อีเหรินทางนั้น ก็ต้องคุ้มกันอย่างระมัดระวัง"

"ขอรบั" ตูเ้ย่าครุน่คดิชัว่ครู ่ "ท่านประมขุ หากทางสมาคมใหญ่ส่งคน 

มาเย่ียมเยยีน ควรตอบรบัอย่างไรดีขอรบั"

"หากไม่จ�าเป็นไม่ต้องเข้าร่วม และหากไม่จ�าเป็นไม่ต้องแสดง 

ความคดิเห็นใดๆ ทัง้นัน้ เพียงแต่รบัรูใ้นการตดัสนิใจของพวกเขา รกัษา
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ความสัมพันธ์ไว้ในระดับผิวเผินก็พอ" เชียนลั่งเอ่ยเรียบๆ

"ข้าน้อยเข้าใจแล้วขอรับ" 

"ไปจัดการเรื่องราวต่อเถิด" 

"ขอรับ" ตู้เย่าถอยออกไปทันที 

เชยีนล่ังค่อยๆ จบิน�า้ชา ครุน่คดิไปมาครู่หนึง่ จู่ๆ  ก็แสดงสญัญาณมอื 

องครกัษ์คนหน่ึงปรากฏตัวขึน้ทนัควัน

"ไปแจ้งคนในตระกูล ต้ังแต่น้ีต่อไปห้ามทุกคนออกไปข้างนอก  

คนที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมพ่อค้าให้กลับตระกูลทันที"

ครั้นเชียนลั่งเอ่ยวาจาออกไปจนจบ องครักษ์ผู ้น้ันก็หายตัวไป 

โดยพลัน

หายนะบนแผ่นดนิใหญ่ครานีพ้วกเขาไม่มทีางเข้าร่วมด้วยอกีแน่นอน 

อกีทัง้เชยีนลัง่ยังมลีางสงัหรณ์ว่าบางทีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคราน้ันคงจะ

เผยข้อสงสยัต่างๆ ออกมาในอกีไม่ช้า

ครั้นโม่อีเหรินได้นอนหลับหนึ่งตื่น ก็ว่ิงแจ้นไปยังห้องด้านข้าง... 

ห้องของไป่หลี่จิงหง

เขี้ยวเงินตามอยู่ด้านหลังอย่างเงียบๆ นางไม่ต้องเป็นห่วงมันเลย

"จิงหง พวกเราไปกันเถิด"

"ไปท่ีใด" ไป่หลีจ่งิหงเพ่ิงฝึกวชิาเสรจ็ ได้ยินนางกล่าวเช่นนีก็้เอ่ยถาม

ขึ้น

"ไปแจ้งพ่ีใหญ่และพ่ีเลก็ จากน้ันพวกเราก็มุง่หน้าไปแดนถ่ินอ�านวยพร

เลยอย่างไรเล่า" โม่อีเหรินเตรียมแม้กระทั่งของกินที่ต้องกินระหว่างทาง 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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