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ไป่หลี่จิงหงพุ่งเข้ากอดโม่อีเหรินอย่างเต็มแรงจากด้านหลัง

เขาออกแรงกอดนางจนกระทั่ง...ตัวเขายังสั่นเทาไปเล็กน้อย 

คล้ายว่าอยากจะม้วนตัวนางเข้าไปในร่างกายเขา เพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้ทั้งสองต้องพรากจากกันอีกกระนั้น

โม่อีเหรินตะลึงงันในทันใด ก่อนที่นางจะรู้สึกปวดใจโดยพลัน

ไป่หลี่จิงหง...คงเป็นห่วงนางมากกระมัง

"ข้ามาแล้ว" โม่อีเหรินเอ่ยแค่สามค�านี้

จากนั้นนางก็เงยหน้าขึ้นพลางย้ิมบางๆ ให้ไป่หล่ีจิงหง เดิมท ี

นางอยากจะปลอบโยนเขา ทว่าผลสุดท้ายสายตาของเขาบ่งบอกว่า 

การแสดงออกของนางเช่นนี้คือ 'การไม่ส�านึกผิด'

ที่ข้าร่วงลงมาจากท้องฟ้าเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ข้าตั้งใจให้เป็น

หรือไร

52



8

ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง 6

ไป่หลี่จิงหงถลึงตาเย็นเยียบใส่นาง แขนที่โอบกอดนางก็ออกแรง 

มากขึ้นอีกด้วย จนนางเกือบจะหายใจไม่ออกแล้ว!

อีกทั้งสีหน้าดุดันของเขา...สามารถท�าให้คนแข็งตายได้จริงๆ

นางตัวสั่นแล้ว...

"จิงหง ท่าน...ท่านไม่ดีใจที่พบข้าหรือไร" โม่อีเหรินถามขึ้นอย่าง 

ระแวดระวัง รู้สึกว่ายามนี้คล้ายกับตนเองตกอยู่ในอันตราย 

ไป่หลีจ่งิหงไม่พูดไม่จา เพียงกอดนางไว้อย่างแนบแน่นพลางถลงึตา 

ใส่นาง ท�าให้โม่อเีหรนิใจสัน่ชัว่ครู่

คล้ายว่านางจะมาผิดเวลา

ดงัน้ันนางจงึก้มหน้าลง หมนุตวัเลก็น้อยอย่างระมดัระวัง ดเูหมอืนว่า 

เขาจะยอมคลายอ้อมแขนออกนิดหน่อย แล้วนางก็หมุนตัวอีกเล็กน้อย 

คล้ายว่าจะคลายออกอีกนดิแล้ว ทว่า...

"โอ๊ย!" 

เอวนางถูกรัดแน่นอีกครา ร่างนางแนบสนิทกับร่างเขา 

กลิน่อายทัว่ร่างไป่หลีจ่งิหงเย็นยะเยือกมากขึน้ พอทีจ่ะท�าให้คนแข็ง 

จนกลายเป็น 'ไอศกรมี' ได้เลยกระนัน้

ทว่าทนัใดนัน้อ้อมกอดของเขาก็กลบัมคีวามอบอุน่จางๆ โม่อเีหริน

รู้สึกอย่างประหลาดว่านางไม่อาจขยับตัวออกมาได้

ตวันางแนบชดิอยู่กับเขา และรูสึ้กได้ถึงความอบอุน่เร่าร้อนซึง่ต่างกับ

ภายนอกที่ดูเย็นยะเยือกโดยสิ้นเชิง ดังนั้นนางจึงเหลือบมองใบหน้าเขา 

อกีคราอย่างระมดัระวัง

ดวงตาของเขากลับไม่เคลื่อนออกจากร่างนาง
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ไป่หลีจ่งิหง แววตาของท่าน...ท�าให้คนตวัแข็งได้ยิง่กว่า 'ตูแ้ช่แข็ง'  

อันหนาวยะเยือกเสียอีก!

เช่นน้ีนางก็คือผู้ที่สามารถท�าให้ภูเขาน�้าแข็งเดินได้ผู้น้ีกลายเป็น

ภูเขาน�้าแข็งอันหนาวยะเยือกขึ้นได้อีกหรือนี่

ทางทีดี่...อย่าไปท�าให้เขาขุน่เคืองเลยจะดกีว่า เพ่ือความปลอดภยั 

ของชีวิตนางเอง

"ข้า ข้าขอตัวสักครู่นะ" โม่อีเหรินตัดสินใจจะถอยไปก่อน น่ีไม่ใช ่

การหนีแน่นอน เพียงแต่...อืม...ใช้กลยุทธ์ถอยทัพ

จู่ๆ  ไป่หลีจ่งิหงก็ใช้มอืข้างเดยีวโอบเอวนาง ร่างกายแฉลบไปอกีด้าน

อย่างรวดเรว็ ข้อมอืขยับเลก็น้อย เงาดาบกวาดออกไปในชัว่พรบิตา

แกร๊งๆๆๆๆ! 

เขาสังหารคนชุดด�าห้าคนที่หวังจะฉวยโอกาสนี้ลอบโจมตีพวกเขา

ทันที

ส่วนอีกฝั่งหนึ่ง... 

"โฮก!" พยัคฆ์ขาวน้อยก็พ่นลูกไฟใส่สัตว์วิเศษที่ชั่วร้ายพวกนั้น

แล้วมันก็ตั้งใจท�า 'ภารกิจปิ้งย่าง' ต่อไป

ขณะเดียวกัน...

"เซี่ยว!" เนตรทองก็ไม่ยอมเป็นผู้อ่อนแอ มันร้องเสียงแหลมยาว  

แล้วตามมาด้วยเสียง 'ชี...ชี...'

เดิมทีน่ีเป็นสถานการณ์ท่ียุ่งยากและอันตรายยิ่งนัก ทว่าจู่ๆ ก็

จัดการได้อย่างง่ายดาย จุดจบของพวกคนชุดด�าและสัตว์วิเศษที่มีพิษ 

ทั้งหลาย ถ้าไม่กลายเป็นศพก็กลายเป็นเถ้าถ่าน
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พยัคฆ์ขาวน้อยเดินขึ้นหน้าสองก้าวอย่างอาจหาญและท�าตัวให้ดู

โดดเด่น หัวท่ีมีขนปุกปุยของมันหันมองทางซ้าย จากนั้นก็อ้าปากไปยัง

ทิศทางหนึ่ง

"โฮก!"

เสียงค�ารามอันสะเทือนฟ้าดินดูไม่เข้ากับร่างน้อยของมันดังขึ้น

จากนั้น...

"จิ๊บๆๆๆๆ"

"โยวๆ..."

"จี...จี"

"อาอู..."

"แกว๊ก..."

เสียงนกชนิดต่างๆ เสียงฝีเท้าสับสนอลหม่าน ราวกับว่าได้รับ 

ความตื่นตระหนกอย่างรุนแรง เสียงวิ่งหนีอย่างรวดเร็วดังตึงๆ ปังๆ

พยัคฆ์ขาวน้อยหันไปอีกทิศทางหนึ่ง... 

ทว่าไม่ต้องรอให้มันค�าราม เงาคนชุดด�าไม่ก่ีสายก็โผล่ออกมา  

พวกเขาถอยออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างน้อยก็กระโจนตัวผ่านอากาศไป 

สิบกว่าลี้

ยามนี้เองพยัคฆ์ขาวน้อยกลับพุ่งไปที่มุมเรือนพักในทันใด ขาหน้า

ของมันตะปบเหยื่อแล้วเหยียบไว้กับพื้น

"โฮก...จับได้แล้ว!" 

"จีๆ! ปล่อยข้า ปล่อยข้านะ" 

พยัคฆ์ขาวน้อยหันไปมองโม่อีเหริน "โฮก...จะปล่อยมันหรือไม่"
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"เหยียบไว้ อย่าปล่อยนะ!" โม่อเีหรนิตอบทันที จากน้ันนางก็ด้ินรน 

จะออกจากอ้อมแขนของเขา

ไป่หลี่จิงหงมองนางแวบหนึ่ง

เพียงแค่เห็นสายตาที่เขามองมา โม่อีเหรินก็เชื่อฟังเขาทันที

ไป่หลี่จิงหงพลันเก็บดาบ แล้วอุ้มนางเดินไป

โม่อีเหรนิเหง่ือตกในใจ นีม่คีวามจ�าเป็นหรอืไม่ทีเ่ขาจะต้องอุม้นาง

แน่นเช่นนี้...นางไม่หนีไปที่ใดหรอก...

อ้า! อันที่จริง...ไม่ควรเป็นเช่นนี้ด้วยซ�้ากระมัง... 

ครั้นพยัคฆ์ขาวน้อยเห็นโม่อีเหรินถูกอุ ้มเดินเข้ามาใกล้ มันก็ 

เอียงคอมองพลางนึกสงสัยว่าเหตุใดคนผู้น้ีถึงอุ้มโม่อีเหรินเหมือนกับ 

ที่นางอุ้มมันเลยล่ะ

ทว่าเพียงชัว่ประเด๋ียวมนัก็ลมืข้อสงสยันี ้ มันใช้กรงเล็บคว้าหางตวัที่

ก�าลงัด้ินรนอยู่ตลอดเวลาน้ีขึน้มา จากนัน้มนัก็ส่ายหางของตนเองไปทาง

โม่อเีหรนิเพ่ือเอาความดีความชอบ

"โฮก...อีเหรินๆ ข้าจับได้แล้ว ตัวนี้ข้าจับให้ท่าน"

"เซิ่นร้ายกาจจริงๆ" โม่อีเหรินชมเชยมัน

"โฮก...ฮิๆ ๆ" เซิน่ดใีจย่ิงนัก มนัแลบลิน้ออกมา หวัเราะพลางส่ายหาง

อย่างแรง

โม่อีเหรินควักขวดโอสถออกมาขวดหน่ึง หยิบหนูซ่ึงเป็นสัตว์วิเศษ 

ทีม่ขีนาดล�าตัวแค่ครึง่หนึง่ของพยัคฆ์ขาวน้อยมาวางยา จากนัน้ก็เรียกให้

ชิงเหยาจับมันไปมัดไว้

จากน้ันทุกคนก็กลับไปยังเรือนพักที่ไป่หลี่จิงหงใช้ปรับลมปราณ 
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อยู่แต่เดิม โม่อีเหรินย่างน่องไก่ให้พยัคฆ์ขาวน้อยกิน

มนัรูส้กึดใีจมากท่ีเหน็นางย่างน่องไก่ มนักินไม่ยอมวางเลยทเีดียว 

ทว่าขณะเดียวกันก็มองบุรุษที่อยู่เบื้องหน้าด้วยแววตาสงสัย

"วางใจเถิด เขาไม่ใช่คนร้าย" โม่อีเหรินบอกมัน

พยัคฆ์ขาวน้อยก็มองเขาอีก ไตร่ตรองชัว่ครู ่ ถึงค่อยหยิบน่องไก่เพ่ิม

ก่อนจะเดินหลีกไปอีกทาง

ทว่าพยคัฆ์ขาวน้อยไม่ได้เดินไปไกลนัก มันรักษาระยะห่างที่ยังคง 

มองเหน็โม่อเีหรนิเอาไว้ เพราะหากนางมเีรือ่งใด มนัจะได้กระโจนไปช่วยนาง

ได้ทันที

จากนั้นมันก็หันหน้ามาแล้วหย่อนก้นลงนั่งอย่างวางใจ 

ชิงเหยาเองก็มีความสงสัยอยู่เต็มหัว

ฮูหยินน้อยมาที่นี่ได้อย่างไร...

พยัคฆ์ขาวน้อยตัวนี้โผล่มาจากที่ใดกัน...

ทว่าสถานการณ์ในยามน้ีคงไม่ใช่เวลาท่ีเขาควรจะเอ่ยถามออกไป

แน่นอน

สภาพจิตใจของประมุขน้อยส�าคัญกว่าอะไรทั้งหมด

ดังนั้นชิงเหยาจึงพาเนตรทองออกไปด้านนอกอย่างรู้งาน

ก่อนเนตรทองจะเดินห่างไปไกล มันยังคงมองโม่อีเหรินอย่าง 

อาลยัอาวรณ์ ทว่ายามน้ีโม่อเีหรนิไม่มเีวลาสนใจมนัเลย เนตรทองจงึต้อง

ตามชิงเหยาไปด้วยความเศร้าใจ

ด้านไป่หลี่จิงหงมองไปทางพยัคฆ์ขาวน้อยด้วยแววตาเย็นเยียบ
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พยัคฆ์ขาวน้อยที่เดิมทีแทะน่องไก่อย่างมีความสุข ครั้นถูกมอง 

เช่นนี้ มันก็รู้สึกหงุดหงิดโดยพลัน

"โฮก! มองอะไรกันนะ!"

ไป่หลีจ่งิหงพลนัเบนสายตาท่ีเย็นเยียบจากไป เขาไม่สนใจสัตว์น้อย

ขนปุกปุยตัวนี้อีก

"โฮก! กล้าเมินข้าหรือ ข้าจะเผาท่าน!"

ไป่หลี่จิงหงไม่เหลือบแลมันแม้แต่น้อย

"โฮก! ท่านหันมาเดี๋ยวนี้นะ!"

ไป่หลี่จิงหงยังคงไม่แยแสมัน

พยัคฆ์ขาวน้อยถลึงตาใส่เขา "โฮก! อีเหริน เขาเป็นคนเลว!"

ไป่หลี่จิงหงยังคงไม่มีท่าทีตอบสนองใด

พยัคฆ์ขาวน้อยปล่อยน่องไก่ที่แทะอยู่ชั่วคราว มันลุกขึ้นเตรียมสู้ 

ในทันใด "โฮก! อีเหริน ไม่ต้องไปสนใจเขา พวกเราไปกันเถอะ!"

โม่อีเหรินลูบๆ หน้าผากตนเอง

นีค่อืการทะเลาะจรงิๆ หรอื เซิน่ค�ารามอย่างโกรธเกร้ียวอยู่ฝ่ายเดยีว

กระมัง! 

จิงหงกเ็หมือนกนั เขาคงจงใจแสดงท่าทางเช่นนั้นเพือ่ยัว่โมโหเซิ่น 

กระมัง!

"เซิ่น ไม่เป็นไร เจ้าแทะน่องไก่ไปก่อนเถิด รออีกสักครู่พวกเรา 

ค่อยไปกัน"

"โฮก...ข้าไม่ชอบเขาเลย เขาเหมือน...ภูเขาน�้าแข็ง..."

มันค�ารามไปด้วยความคับข้องใจ
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"เอ่อ..." โม่อเีหรนิเหงือ่ตกทนัใด ภูเขาน�า้แข็ง...เซิน่อธิบายเสยีตรงเผง 

เลยทเีดยีว

โม่อีเหรินก�าลังคิดอยู่ว่าจะปลอบโยนเด็กน้อยอย่างเซิ่นอย่างไรดี 

ทว่าดวงหน้านางกลบัถูกเขาเบนเปลีย่นทิศทาง จากน้ันนางก็เหน็ไป่หลีจ่งิหง 

หรี่ตาลง

โม่อีเหรินใจฝ่อโดยพลัน

จู ่ๆ นางค่อยคิดได้ ตั้งแต่พบหน้ากันจนถึงยามนี้ ไป่หลี่จิงหง 

ยังไม่ได้พูดสักประโยค หรือว่าเขาจะโกรธนางจริงๆ

ทว่าท่ีนางร่วงลงไป นางไม่ได้ตัง้ใจนะ นางเป็นฝ่ายถูกท�าร้ายแท้ๆ  

เขาควรจะเป็นฝ่ายปลอบโยนนางมิใช่หรือไร

เหตุใดสิ่งที่นางได้รับจากเขาคือการปฏิบัติที่เย็นชา

ดังนั้นโม่อีเหรินจึงแสดงความถือดีอย่างหาได้ยากยิ่ง

"จิงหง ถ้าท่านไม่ดีใจที่ข้ากลับมา เช่นนั้นข้าก็จะไปล่ะ"

โม่อีเหรินมองโลกสวยงามเกินไป จึงคิดว่าตนเองจะสามารถ 

หมุนกายจากไปอย่างสง่างาม แต่นางลืมไปว่านางยังถูกใครบางคน 

กอดอยู่ นางจะจากไปได้อย่างไรเล่า!

แล้วนางกเ็พ่ิงมาพบความจรงิข้อนีใ้นภายหลงั นางจงึต้องหนัหน้า

กลับมาอย่างจ�าใจ ก่อนจะแหงนหน้าถลึงตาใส่เขา

ที่นางร่วงลงมาจากท้องฟ้าเพราะถูกฉุดลงมานะ นางไม่ได้ตั้งใจ 

จะกระโดดลงมาเองสักหน่อย!

นางถูกฉุดลงมา นางเองก็กลัดกลุ้มจะแย่แล้ว!

'การใช้ไฟเผาคน' นั้น นางท�าไปเพราะไม่มีทางเลือกต่างหาก!
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หลังจากท่ีนางรักษาตนเองจนหายดี นางก็พยายามรีบเดินทาง 

มาที่นี่เลยนะ!

นางไม่ได้ตั้งใจให้ทุกอย่างเป็นเช่นน้ี ไยเขาจึงท�าหน้าเคร่งเครียด 

คล้ายกับว่านี่ล้วนเป็นความผิดของนาง นางถูกปรักปร�าชัดๆ!

นางยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเจ็บใจ เสียแรงที่นางเป็นห่วงเขา เอาแต่รีบรุด 

มาที่นี่เพื่อพบเขา...

ขณะท่ีโม่อีเหรินโทษเขาอยู่ในใจไปเร่ือยนั้น จู่ๆ ขนตาของนาง 

ก็ถูกปัดผ่านเบาๆ

"เอ๊ะ?"

นางกะพริบตาอย่างอึ้งๆ สองครั้ง แล้วช้อนตามองเขาโดยไม่รู้ตัว  

แววตาและสีหน้านางยังคงความตะลึงเอาไว้

"เจ้าบาดเจ็บหรือไม่"

เขากระซบิเอ่ยอย่างเยน็ชา พอนางได้ยินครัง้แรกยังนกึว่าเขาไม่พอใจ

"เปล่า" โม่อีเหรินส่ายหน้า จู่ๆ ความไม่พอใจและเสียงกล่าวโทษ 

ในใจนางก็จางหายไปโดยพลัน

แม้ว่าไป่หล่ีจงิหงจะเอ่ยด้วยน�า้เสียงเย็นชา ทว่านางรูดี้ว่าเขาเป็นห่วง

นาง มิเช่นนั้นคงไม่โอบกอดนางตลอดและไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยตัวนาง 

เช่นนีห้รอก

มอือกีข้างหนึง่ของเขาคล้ายกลวัว่าถ้าแตะโดนตวันางแล้วร่างนาง

จะบุบสลาย หลังจากท่ีมือเขาปัดผ่านขนตานาง ก็ลูบแก้มนางเบาๆ  

สหีน้าเช่นนัน้คล้ายไม่อยากแตะต้องตัวนาง แต่หากไม่กอดนางไว้ให้แน่น

แล้ว นางก็จะหนีไปได้กระนั้น 
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ความจริงแล้วนางไม่มีทางหนีไปที่ใดหรอก

"เจ้าไม่บาดเจ็บจริงๆ?" ไป่หลี่จิงหงขมวดคิ้วถาม

แม้ว่าครานั้นเขาจะอยู่ห่างจากนางมาก ทว่าเขาเห็นอย่างชัดเจน 

ท้ายที่สุดโม่อีเหรินก็ปล่อยเชื้อไฟออกมา แม้ว่าจะไม่ได้ท�าให้ตัวนาง 

บาดเจ็บ ทว่าการท�าเช่นน้ันก็จะต้องสูบพลังวิเศษในร่างนางไปจนหมด 

เป็นแน่ จากนั้นนางก็ร่วงลงสู่เบื้องล่างและหายวับไปจากสายตาเขา...

"ข้ามีเสี่ยวทุนอยู่ ไม่มีทางบาดเจ็บหรอก"

โม่อีเหรินถือโอกาสเล่าให้เขาฟังถึงการฟ้ืนฟูพลังวิเศษและ 

การเพ่ิมระดับของนาง จากน้ันก็เล่าถึงการได้พบเจอกับพยัคฆ์ขาวน้อย

อย่างสั้นกระชับ และซักถามเขาว่า "แล้วท่านล่ะ ไยจึงพบคนพวกนี้"

"คนพวกน้ีเฝ้ารักษาการณ์อยู่บริเวณโดยรอบแดนถ่ินอ�านวยพร 

ในระยะร้อยลี้..." ไป่หลี่จิงหงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายวันนี ้

อย่างสั้นกระชับในไม่กี่ประโยค

ครัน้โม่อเีหรนิฟังจบก็เข้าใจถึงสถานการณ์คร่าวๆ พลนัมองส�ารวจเขา 

ทัว่ร่างอย่างตงึเครยีดทนัที จากน้ันก็ดมแล้วดมอกี บนร่างเขามกีลิน่คาวเลอืด

จริงๆ

"จิงหง ท่านบาดเจ็บ?!" 

"ข้าไม่เป็นไร" ไป่หลี่จิงหงคว้ามือนางท่ีคล�าตามร่างเขาแล้ว 

สูดหายใจเข้าลึกๆ "ข้าไม่เป็นไรหรอก ก็ข้ามีโอสถของเจ้านี่"

"ไม่เป็นไรจริงๆ หรือ" โม่อีเหรินมองเขาอย่างสงสัย

สีหน้าของไป่หลี่จิงหง...ดูแปลกๆ นะ!

แม้ว่าสหีน้าเขายังคงเย็นชา ทว่าแววตากลบัเตม็ไปด้วยคลืน่อารมณ์
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อย่างเหน็ได้ชดั คล้ายว่าม.ี..เปลวเพลงิน้อยๆ ก�าลงัแผดเผาร่างนางอยู่

เอ่อ...โม่อีเหรินรู้สึกแปลกๆ นางไม่กล้าสบตาเขาต่อ

"ท่านคงปล่อยข้าได้แล้วกระมงั" นางสมัผสัได้ว่าร่างกายเขาคล้ายจะ

ร้อนระอ ุนีน่างคงรูส้กึไปเองกระมงั

"ไม่ปล่อย"

เขาเอ่ยสองค�าน้ีอย่างเดด็ขาดและชดัเจน ท�าให้โม่อเีหรนิส�าลกัไป 

ชั่วครู่

"เพราะเหตุใดกัน"

"เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหายตัวไปอีก"

โม่อีเหรินมองเขาอย่างอับจนค�าพูด

"นัน่เป็นอบุติัเหตรุะหว่างการต่อสูท่ี้ไม่อาจหลกีเลีย่งได้ ข้าไม่ได้จงใจ

หายตวัไปสกัหน่อย" นางไม่ใช่คนทีไ่ม่รูทิ้ศรูท้าง นอกจากนีน้างก็ไม่ใช่เดก็ๆ 

แล้ว จะหายตัวไปง่ายๆ ได้อย่างไร!

แล้วนางก็ถูกลอบท�าร้าย นางไม่ใช่คนโง่ที่จงใจกระโดดลงมาจาก

ท้องฟ้า จะมาโทษนางได้หรือไรกัน นางเป็นฝ่ายถูกท�าร้ายนะ!

"ข้าจะไม่ให้เจ้าจากข้าไปไกลเช่นนั้นอีก"

ดังนั้นเขาจึงต้องกอดนางไว้แน่นๆ? 

โม่อีเหรินรู้สึกเหงื่อตกอีกครา 

"ท่านไม่ต้องท�าถึงขั้นนี้ก็ได้กระมัง"

"ต้องท�า" 

หากไม่ใช่เพราะครานั้นท่ีพวกเขาสองคนต่อสู ้แล้วอยู่ห่างกัน  

โม่อีเหรินจะถูกลอบโจมตีหรือ
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นางถูกลอบโจมตีมาแล้วสองครั้ง ล้วนเป็นเฉกเช่นน้ี เรื่องเช่นนี้ 

จะไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สามแน่นอน

ไป่หลีจ่งิหงลบูเรอืนผมนาง เขาต้ังใจแน่วแน่แล้วว่าต่อไปจะปกป้องนาง

อย่างดี

โม่อีเหรินมองเขาอย่างเงียบๆ ไป่หลี่จิงหงตกใจกลัวเพราะนาง...

นางพิงร่างเขาอย่างผ่อนคลาย ปล่อยให้เขาโอบกอดเช่นน้ี หลงัจากน้ัน

สกัครูห่น่ึงนางก็ย่ืนมอืไปกุมมอืเขาพลางแย้มย้ิมอ่อนหวาน 

"จิงหง ข้าไม่เป็นไร" นางเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบา 

เขาไม่เอ่ยปากตอบ เพียงแต่กอดนางอย่างแนบแน่น 

"จิงหง ท่านต้องเชื่อใจข้ามากกว่านี้หน่อย ข้าปกป้องตนเองได้  

ไม่มทีางตายง่ายๆ หรอก..." นางยังไม่ทนัเอ่ยจบ จู่ๆ  เขาก็รีบตัดบททนัควัน

"เจ้าห้ามตายเด็ดขาด!" 

นางปล่อยมือเขาแล้วตอบอย่างมีมาด "ท่านก็ห้ามตายเด็ดขาด 

เช่นกัน"

ไป่หลี่จิงหงเบิกตามองนางทันที 

"ทัง้ก่อนหน้าทีจ่ะพบข้าและหลงัจากทีพ่บข้า อนัตรายทีท่่านพานพบ

ประสบมาน้อยกว่าข้าหรอืไรกัน" นางถามอย่างมเีหตผุลย่ิง

ไป่หลี่จิงหงเงียบงันไป 

"อันตรายทีท่่านเจอมาไม่เพียงมากกว่าข้า ยังอนัตรายกว่าด้วยกระมงั"

ความเงียบและสีหน้าของเขาก็คือค�าตอบที่ดีที่สุด

"...นั่นไม่เหมือนกัน" 

"ก็เหมือนกันหมดน่ันล่ะ แม้ว่าข้าจะไม่ชอบการมีเร่ือง แต่ก็ 
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ไม่ได้หมายความว่าข้าจะยอมถอยหรือยอมให้คนมาข่มเหงง่ายๆ  

มีคนมากมายที่อยากจะฆ่าข้า หรือท่านคิดว่าขอเพียงข้าหลบซ่อนก็จะ

ปลอดภัยแล้ว"

"อีเหริน..."

"จิงหง ข้าไม่ไปหาเรื่องผู้อื่น ก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่มา 

หาเรื่องข้า" ก็ดูต้ังแต่ท่ีนางมาถึงดินแดนเทพยุทธ์นี่สิ เหตุการณ์และ 

คนท่ีนางพบเจอ จ�านวนครั้งที่นางถูกท้าประลอง...สิ่งเหล่าน้ีก็เพียงพอ 

ท่ีจะพิสูจน์ว่าถึงแม้นางจะไร้เดียงสา ไม่มีพิษมีภัย ก็ยังมีคนอยากจะ

เหยียบหัวนางอยู่ดี

โม่อีเหรนิไม่ใช่คนทีช่อบไปหาเรือ่งผูอ้ืน่ หากผูอ้ืน่ไม่มาหาเร่ืองนาง  

นางก็ไม่มเีวลาไปสนใจผูอ้ืน่หรอก

ท่านตาเคยกล่าวกับนางและท่านตาเหย่ียนไว้ว่า 'คนท่ีเก่งกาจ 

มีผู้คนหาเรื่องอิจฉา'

แม้ว่านางจะไม่ใช่คนท่ีมีพรสวรรค์เก่งกาจอะไร ทว่านางก็ม ี

ความสามารถ มีคนมาอิจฉานาง มาหาเร่ืองนางก็เป็นเร่ืองปกติ  

ประเด็นส�าคัญอยู่ท่ีจะท�าอย่างไรให้คนท่ีอยากจะมาหาเรือ่งนางไม่กล้ามา

อีก

"ดินแดนเทพยุทธ์เคารพผู้เลิศล�้า แม้ข้าจะไม่มีปณิธานย่ิงใหญ ่

ที่จะครอบครองใต้หล้าอะไร แต่ข้าอยากมีชีวิตอยู่ด้วยความทระนง  

สง่างาม และเป็นอสิระ แล้วข้าก็ยังมศัีกดิศ์รทีีอ่ยากจะแสวงหาการพัฒนา

พลังแก่นแท้และไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นให้มาปกป้องข้า

จงิหง อย่ามองข้าเป็นคนอ่อนแอส ิ ข้าไม่คดัค้านท่ีท่านคอยปกป้องข้า  
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แต่ข้าไม่อาจจะเป็นคนที่ต้องพึ่งท่านตลอดเวลาได้"

โม่อีเหรินชะงักชั่วครู่ แล้วเอ่ยต่อว่า "หากข้าเป็นพวกไม่เอาไหน 

ทีต้่องพ่ึงท่านอยู่ตลอดเวลา ข้าก็คงไม่คู่ควรกบัความรกัของท่านหรอก"

ไป่หลี่จิงหงจ้องนางอยู่เช่นนั้น

ท่ีผ่านมาโม่อีเหรินไม่เคยท�าตัวเป็นคนอ่อนแอ เริ่มจากครั้งแรก 

ที่พวกเขาพบหน้ากัน นางก็ช่วยชีวิตเขา ช่วยเขาตามหาสมุนไพร ต่อมา 

ยังมอบโอสถให้เขาอกี และนางก็ไม่เคยแสดงตนเป็นคนอ่อนแอเวลาอยู่ 

ต่อหน้าศัตรูเลยแม้แต่น้อย

นี่เป็นส่วนที่ท�าให้เขาปวดหัวยิ่งนัก!

"ข้าเพียงหวงัให้เจ้าเป็นคนไม่เอาไหนทีต้่องให้ข้าปกป้องอยู่ตลอด" 

ไป่หลี่จิงหงกอดนางแน่นอีกครา น�้าเสียงคล้ายจนใจอยู่บ้าง

"ข้าไม่อยากเป็นคนไม่เอาไหนนะ" โม่อีเหรินย่นจมูก หากนาง 

ไม่เอาไหนเพียงนั้น ท่านตาจะได้ส่งนางกลับไปฝึกที่เกาะโม่เสวียนใหม่ 

น่ะสิ

"แต่เจ้าก็ไม่อาจท�าตัวให้ตกอยู่ในอันตรายเช่นนั้นได้อีก" คร้ัน 

ไป่หลีจ่งิหงนกึถึงฉากนัน้ท่ีนางถูกคว้าตัวและร่วงลงไป หัวใจและร่างกาย

ของเขาล้วนสั่นเทิ้มด้วยความตื่นตระหนก

...นั่นคือความหวาดกลัว

เขาผู้ไม่เคยรู้จักความหมายของค�าว่า 'หวาดกลัว' มาก่อน ทว่า 

ครานี้กลับหวาดกลัวที่จะสูญเสียนางไป

โม่อีเหรินร้องฮึพลางเอ่ย "หากเปลี่ยนเป็นท่าน ท่านคงจะต้องเจอ

เหตุการณ์อันตรายยิ่งกว่าข้าแน่"
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"ข้าไม่มีทางเป็นอะไรไปหรอก"

"ไม่เป็นอะไรสิแปลก" โม่อีเหรินเอ่ยขัดขึ้นอย่างไม่เกรงใจเขา 

แม้แต่น้อย

ไป่หลี่จิงหงจ้องมองนาง

"อย่าลืมนะว่าครั้งแรกที่ข้าพบท่าน ท่านบาดเจ็บไปท่ัวร่าง ท่าน 

มาถึงเกาะโดยลอยมาตามคลื่นทะเล ข้าเป็นคนช่วยชีวิตท่านไว้ อีกทั้ง 

ในคราน้ันท่านอยากด�าลงไปในน�า้ท้ังๆ ท่ีท่านมบีาดแผลอยู่ทัว่ร่าง รู้ทัง้รูว่้า 

มสีตัว์วิเศษคุ้มกันอยูใ่นน�า้ก็ยังคิดท่ีจะลงไป" โม่อเีหรนิเอ่ยอย่างมเีหตผุล

เต็มที่

"ข้าไม่มีทางเป็นอะไรหรอก" ถึงจะบาดเจ็บ...เจ้าก็ช่วยข้าไว้แล้ว

นางไม่เพียงช่วยชีวิตเขา ซ�้ายังกลายเป็นสตรีในดวงใจเขาด้วย

"ข้าก็ไม่มีทางเป็นอะไรเช่นกัน" โม่อีเหรินไม่รู้ถึงบทสนทนาที่เขา 

เอ่ยกับตัวเขาเอง นางเพียงแต่แสดงท่าทางเด็ดเดี่ยวเช่นเดียวกับเขา 

เพื่อรับรองวาจาของตนเอง

แม้ว่าการร่วงลงมาจากท้องฟ้าจะอนัตรายมาก ทว่าความเป็นจรงิ 

ได้พิสูจน์แล้วว่าในที่สุดนางก็กลับมาอย่างปลอดภัย...ช้าก่อน ยามน้ี 

มาถกเถียงกันเรื่องนี้เข้าท่าหรือไร

โม่อีเหรินพบว่าตนเองออกนอกประเด็นส�าคัญมาไกลแล้ว นางจึง 

รีบกลับไปสู่ประเด็นเดิมทันที

"จิงหง หากรบัรองด้วยวาจา พวกเราฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดก็คงจะไม่เชือ่ 

ประเด็นส�าคัญอยู่ที่การท�าได้กระมัง ท่านต้องเช่ือในตัวข้า ข้าก็จะเชื่อ 

ในตัวท่าน"
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"หืม?" 

"พวกเรา...จะอยู่ด้วยกันไปทั้งชาติมิใช่หรือ"

"ไม่ใช่"

"เอ๋? ไม่ใช่?"

"ไม่เพียงแค่ชาติน้ี ยังมีชาติหน้า และชาติต่อๆ ไปด้วย ไม่ว่า 

จะผ่านไปก่ีชาติภพ ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใด เจ้าก็จะเป็นคูค่รองของข้า...

เพียงคนเดยีวเท่านัน้"

ชาตินี้ ชาติหน้า ชาติต่อๆ ไป หลายชาติภพ...ช่าง...ยาว...นาน... 

เสีย...จริง

นีเ่หน็ชดัว่าเป็นค�าพูดท่ี 'โรแมนตกิ' เหตใุดยามน้ีโม่อเีหรนิฟังแล้ว 

จึงรู้สึกแปลกๆ ล่ะ

ทว่าอย่างไรดวงหน้าของนางก็ยังคงร้อนผ่าว

"เช่นน้ัน...เช่นนั้นท่านยังกังวลอะไรอีกเล่า" ในเมื่อเขาตัดสินใจ 

ไปแล้วว่าจะไม่ปล่อยให้นางหนีไปที่ใดแน่ๆ

"ข้ากังวลว่าเจ้าจะหายตัวไปต่อหน้าต่อตา กังวลว่าข้าจะปกป้องเจ้า 

ไม่ได้" ถึงแม้ทีผ่่านมาเขาจะไม่เคยคิดว่าตนเองมฝีีมอือ่อนด้อย แต่ก็ต้อง

ยอมรับว่าฝีมือเขายังไม่แข็งแกร่งพอ

แม้ว่าพรสวรรค์ของเขาจะเป็นที่ตื่นตะลึงของผู้คนมากเพียงใด  

เขาจะพากเพียรฝึกวชิาเพียงไร ก็ต้องการเวลาทีจ่ะค่อยๆ พัฒนาเพ่ิมขึน้

บนโลกนี้ไม่มีใครที่จะส�าเร็จได้ด้วยการพยายามเพียงครั้งเดียว  

แล้วก็ไม่มใีครท่ีจะกลายเป็นผูเ้ลศิล�า้ได้ในทนัททัีนใด เมือ่เทยีบกับผูเ้ลศิล�า้

ทีอ่ายมุากๆ เหล่านัน้แล้ว ล�าดับขัน้ของเขายังไม่สงูพอ
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ครั้นโม่อีเหรินได้ฟัง นางก็ระงับความรู้สึกโกรธระคนดีใจไว้ก่อน  

นางยื่นมือออกไปประคองใบหน้าเขาพลางเอ่ยอย่างเนิบช้า

"ท่านจะต้องปกป้องข้า ข้าก็จะปกป้องท่าน ท่านลมืวาจาทีข้่าเคยพูด 

ไปแล้วหรอื หากท่านมองข้าเป็นเพียงเด็กน้อยท่ีไม่ว่าเรือ่งอะไรก็ต้องการ 

คนคอยปกป้อง ข้าก็จะไม่สนใจท่านอกี เพราะนีแ่สดงว่าการประเมนิของท่าน

แย่มาก ดถููกความสามารถของข้า" นางร้องฮแึล้วหนัหน้าหนีเขา

ไป่หลีจ่งิหงจ้องมองสหีน้าหย่ิงผยองของนาง ผ่านไปครูใ่หญ่เขาจงึ

เอ่ยว่า "ข้าไม่ได้ดูถูกเจ้า แต่เพราะข้าเป็นห่วงเจ้าต่างหาก"

โม่อเีหรนิจงึค่อยหนัหน้ากลบัมา "หอสงูท่ีสุดยังสร้างมาจากรากฐาน 

ผูเ้ลศิล�า้ก็ต้องค่อยๆ พัฒนาไปทลีะก้าวจากผูอ่้อนแอ ถึงแม้ยามน้ีพวกเรา

ยังไม่แขง็แกร่งพอ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะแข็งแกร่งข้ึนไม่ได้  

จิงหง ท่านอย่าใจร้อนสิ"

ไป่หลี่จิงหงมองนางอย่างเงียบงัน 

โม่อเีหรนิลอบถอนใจ บรุษุทีน่างรกัเป็นคนทีเ่อาแต่กลดักลุ้มโดยแท้!

แม้ว่าเขาจะเอ่ยค�าหวานได้บ้าง ทว่าสหีน้าและน�า้เสยีงเขาก็แขง็ท่ือ 

เกนิไป ท�าให้ทุกครัง้ท่ีนางได้ฟังจงึรูสึ้กว่าไม่เข้ากันเอาเสยีเลย แต่ในใจนาง 

ก็อดทีจ่ะดใีจไม่ได้

แม้ว่าเขาจะเป็นคนเผด็จการ แต่นั่นเป็นเพราะเขาห่วงใยนาง  

ในส่วนของการกระท�า เขากลบัไม่ได้เผดจ็การถึงข้ันห้ามนางท�าโน่นท�าน่ี  

ไม่ว่านางจะท�าอะไร เขาไม่เคยคัดค้านเลย เพียงแต่มีข้อแม้ว่า...ไม่อาจ 

ท�าเรื่องที่เป็นอันตราย

ดงันัน้แม้ว่าบางทนีางจะรูส้กึว่าตนเอง 'ถูกควบคมุ' จนอยากต่อต้าน
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อยู่บ้าง แต่ในขณะเดียวกันก็เกรงใจเขาอยู่เล็กน้อยจริงๆ

เขาคิดอะไรอยู่ กังวลอะไรอยู่ มักจะไม่ใช้วิธีเอื้อนเอ่ย แต่จะ 

ลงมือท�าเลย ครั้นนางได้สติ ตัวนางก็ถูกเขาควบคุมเสียแล้ว จากน้ัน 

ก็ค่อยมาเริ่มคิดว่าเขาควบคุมนางเพราะอะไร

โม่อีเหรินมองเขากลับอย่างกล่าวโทษ

ดวงตาสีม่วงคู่นั้นสะท้อนเพียงแต่ร่างนาง เขามีเพียงนางเท่านั้น  

และมนีางเพียงคนเดียว คล้ายว่าในสายตาเขา นอกจากนางแล้วก็ไม่มสีสีนั 

อืน่ใดอกี

โม่อีเหรินแอบถอนใจเบาๆ ก็ได้...ก็นางรักเขาไปแล้วนี่ นาง 

คงไม่อาจถอยกลับไปด้วยเหตุนี้ได้

ไป่หลี่จิงหงอาจหาญมาตลอด ไม่เคยหวาดกลัวส่ิงใด ทว่าเพราะ 

นางหายตัวไป ไม่รู้เป็นตายร้ายดีเช่นไร จิตใจเขาจึงพะว้าพะวังไปหมด  

หากเป็นเช่นนี้ต่อไป คงจะไม่เป็นผลดีต่อการฝึกวิชาของเขาแน่

ไป่หลี่จิงหงจึงเอ่ยว่า "ไม่ต้องเป็นห่วงข้า"

"เอ๊ะ?"

"ข้ารู ้ว่าการที่ข้าเป็นห่วงเจ้าจะท�าให้จิตใจข้าคอยพะว้าพะวัง  

ไม่เป็นผลดีต่อการฝึกวิชา ดังนั้นข้าจึงคิดได้วิธีหนึ่งที่ท�าให้ตัวข้าเอง 

ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าเช่นนั้นอีก"

"วิธีอะไรหรือ"

"ต่อจากนี้ไป เจ้าจะห่างจากข้าไม่ได้เลย"

"นี่มันวิธีบ้าบออะไรกัน" โม่อีเหรินอับจนค�าพูด

นี่ไม่ใช่กลับไปยังจุดตั้งต้นหรือ



25

อ๋ินเชียนอวี่

"เป็นวิธีที่ใช้ได้จริง"

"เป็นวิธีที่โง่งมมากต่างหากเล่า" โม่อีเหรินอดไม่ไหวจริงๆ นางจึง 

เขย่งเท้า ย่ืนมือไปเคาะหน้าผากเขาทีหน่ึง "ในสายตาท่าน ข้าอ่อนแอ 

เช่นนัน้เลยหรอื! ใครๆ ก็สามารถฆ่าข้าได้?! ถึงแม้ข้าจะสูบ้รุษุชดุด�านัน่ไม่ได้ 

แล้วข้าหนีไม่เป็นหรอืไร ถึงข้าจะอยู่กลางอากาศ ข้าก็ใช้วชิาลอยกลางเวหา 

ได้ ท่านไม่คิดบ้างหรือว่าข้าจะเป็นฝ่ายท่ีปลิดชีวิตศัตรูก่อนท่ีอีกฝ่ายจะมา

สังหารข้าได้"

"เจ้าสู้เขาไม่ได้หรอก"

"วิชา 'บาทาเงามายา' เป็นวิชาเพียงหนึ่งเดียวในใต้หล้า หากข้า 

จะว่ิงหนอีย่างรวดเรว็ ใครจะขวางข้าได้ หากคดิจะสงัหารข้า ก็ต้องตามข้า 

ให้ทนั" นางเอ่ยอย่างภาคภูมใิจย่ิง

"วรยุทธ์ท่ีท่านตาสอนเจ้า ก็เพ่ือให้หนีเอาชวิีตรอดหรือ" ไป่หล่ีจงิหง

ขมวดคิ้ว

"ใช่สิ" นางพยักหน้าทันที

นีเ่ป็นครัง้แรกในชวีติไป่หลีจ่งิหงทีไ่ด้รูซ้ึง้ถึงความรู้สกึ 'อ้าปากค้าง' 

...แม้ใบหน้ายังคงความเป็นภูเขาน�า้แข็งทีแ่ม้แต่ฟ้าผ่ากท็�าอะไรไม่ได้เช่นเดมิ

ตามต�านานที่กล่าวไว้...โม่ซั่งเฉินผู้หย่ิงยโส เย็นชา และไว้ตัว  

วรยุทธ์ของเขาลกึล�า้สดุหย่ัง ล้วนชนะมาตลอดไม่เคยพ่ายแพ้ นึกไม่ถึงว่า 

เขาจะสั่งสอนหลานสาวเช่นนี้?

ช่างเชื่อได้ยากจริงๆ

"ท่านตาเคยกล่าวว่าข้าเป็นเด็กสาว ไม่ใช่บุรุษเพศท่ีมีร่างกาย 

ก�าย�าบกึบนึ หากสูไ้ม่ได้กต้็องว่ิงหนี หากยังจะดงึดนัสูต้ายไปก็โฉดเขลา 
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เต็มทีแล้ว"

ครั้นไป่หลี่จิงหงได้ฟังก็เห็นด้วยกับวาจานี้ทันที

โม่อีเหรินเป็นเด็กสาว ขอเพียงนางปลอดภัยก็นับว่าประเสริฐแล้ว 

เรื่องอื่นล้วนไม่ส�าคัญเลย

ทว่าก็ยังมีเหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น 

"แล้วหากหนีไม่รอดล่ะ" 

"ก็ปล่อยเชื้อไฟเผาศัตรูสิ" 

"หืม?" ไป่หลี่จิงหงสงสัย 

"การปล่อยเชื้อไฟเผาศัตรูจะช่วยให้ช่วงชิงเวลาที่ฝ่ายตรงข้าม 

จะบกุมาได้นดิหน่อย แล้วก็ฉวยโอกาสนัน้หนไีป" โม่อเีหรนิเอ่ยอย่างมัน่ใจ

ในตนเอง

"ดังนั้นเจ้าจึงคิดปล่อยเชื้อไฟ? รู ้สึกสนุกมากหรือ" ไป่หลี่จิงหง 

ค่อยๆ หรี่ตาลง

เขาไม่ลมืว่าตอนทีน่างร่วงลงมาจากท้องฟ้า เปลวเพลงิสม่ีวงท่ีแผดเผา

กลุม่น้ันท�าให้เขารูส้กึว่าหัวใจของเขาโดนบีบรดัแน่น...

"เอ่อ...ไม่สนุกหรอก นี่เป็นเพียง...วิธีท่ีช่วงชิงเวลาเพ่ิมข้ึนได้ เป็น 

แผนรับมือชั่วคราว" ลางสังหรณ์บางอย่างบอกนางว่าเร่ิมอันตรายแล้ว  

นางจึงพยายามพลิกแพลงค�าพูดเสียใหม่

"แผนรับมือชั่วคราว?"

"อืมๆ ในเมื่อข้าสู้ศัตรูไม่ได้ ข้าก็จะต้องคิดหาแผนรับมืออื่น คร้ัน 

ข้ามั่นใจแล้วว่าตนเองจะลงสู่พ้ืนดินอย่างปลอดภัย ข้าจึงปล่อยเชื้อไฟ 

ออกมาเผาเขา" ถึงนางจะไม่มีแผนอยู่จริงในเวลานั้น แต่อย่างไรเสีย 
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ยามนี้ก็ต้องบอกไป่หลี่จิงหงว่านางมี!

"จริงหรือ"

"จริงสิ!" นางเอ่ยอย่างเด็ดขาดย่ิง "จิงหง อย่าเป็นกังวลอีกเลย  

บนหนทางแห่งการฝึกวิชา ใครก็ไม่อาจพบความราบรืน่ได้ตลอด พวกเรา 

ต้องเปลีย่นวิกฤตการณ์ให้เป็นจดุเปลีย่นไปสูส่ิง่ทีด่ข้ึีน ถึงจะท�าให้พวกเรา 

สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ใช่หรือไม่เล่า"

สีหน้าของไป่หลี่จิงหงยังคงเย็นชา

"จงิหง..." โม่อเีหรนิองิอยู่ในอ้อมกอดเขา คลอเคลยีกับซอกคอของเขา

พลางเอ่ยอย่างออดอ้อน "จงิหง พวกเราต้องมหีวัใจท่ีรกัความท้าทาย จงึจะ 

สมกับทีเ่ป็นนักยุทธ์!"

เรื่องนี้เขาก็รู้อย่างแน่นอน ทว่าเมื่อนึกถึงยามท่ีโม่อีเหรินตกอยู่ใน

อันตราย ไป่หลี่จิงหงก็ดีใจไม่ออก

อันท่ีจริงไป่หลีจ่งิหงก็รูว่้าหากจะให้นางอยู่ข้างกายเขาอย่างว่าง่าย 

นั่นคือ...ความคิดเหลวไหลแล้ว

โม่อีเหรินดูคล้ายอ่อนโยนว่าง่าย ทว่าอันที่จริงกลับดื้อรั้นยิ่งนัก  

อีกท้ังยังรักอิสระอย่างมาก ไม่ชอบให้ใครมาผูกมัด แต่ถึงจะเป็นเช่นนี้  

เขาก็ยังคงต้องลองพูดสักครั้ง ทว่าผลสุดท้ายไม่เกินความคาดหมาย

ในเมื่อเขาไม่อาจท�าให้นางว่าง่าย เช่นนั้นเขาก็ท�าได้เพียง...

พยายามฝึกวิชาต่อไป

ขอเพียงพลงัแก่นแท้ของเขาแขง็แกร่งเพียงพอ โม่อเีหรินก็จะได้ท�า 

ในสิง่ท่ีนางอยากท�า เขาเพียงแต่มองนางอยู่เบือ้งหลงั ตามใจนางแค่นัน้ 

ก็พอ
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ดังนั้นในขณะที่โม่อีเหรินไม่รู ้เรื่องรู ้ราวอะไรเลย ไป่หล่ีจิงหง 

ก็ต้ังปณิธานที่ย่ิงใหญ่ไว้แล้ว ขณะเดียวกันเขาก็จะขยายอ�านาจของ 

เกาะหุนออกไป

ทว่านิสัยเสียของนางที่ไม่เคยใส่ใจในความเป็นตายร้ายดีของ

ตนเองนั้น...

"จงิหง เรือ่งท่ีผ่านไปแล้วล้วนไม่ส�าคญั พวกเรามาปรกึษากันดกีว่าว่า

ยามนี้ควรท�าอย่างไรต่อไปดี ข้ายังคงต้องไปแดนถ่ินอ�านวยพรให้ได้"  

โม่อีเหรินเอ่ยอย่างเอาจริงเอาจัง

ก่อนหน้านี้ที่นางปลอบโยนเขาเพราะสัมผัสได้ว่าเขาเป็นกังวล 

และไม่สบายใจ ดังน้ันขอเพียงท�าให้เขาวางใจลงได้บ้าง ถึงนางจะก�าเรบิ

ไปนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไร แล้วยังจะได้ฉวยโอกาสรังแกเขาอีกนิดหน่อย 

ด้วย

นางรูส้กึได้เองว่าอารมณ์ของเขาสงบลงแล้วจงึเปลีย่นเรือ่งโดยพลนั 

ทว่าคล้ายนางยังรู้สึกถึงอันตรายเล็กน้อย ดังนั้นจึงรีบช่วยเหลือตนเอง

ใครก็ได้ช่วยบอกนางท ี เหตใุดอารมณ์ของบรุุษจงึเปลีย่นแปลงเร็ว

เช่นนั้น!

"เจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บจริงๆ หรือ" ไป่หลี่จิงหงลอบจดจ�าเอาไว้  

ตัดสินใจว่าวันหน้าค่อยคิดบัญชี อย่างไรเสียนางก็เป็นสตรีของเขา  

หนีไปที่ใดไม่พ้นหรอก เขายินดีที่จะค่อยๆ คิดบัญชีนี้กับนาง

"อมื ข้าไม่เป็นไร" โม่อีเหรนิส่ายหน้า "ข้าเพ่ิงช่วยชีวติ เอ่อ...ช่วยท่าน

แรงหนึ่ง นี่ก็พิสูจน์ได้ว่าข้าสบายดีมากๆ ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย"

นางไม่อาจเอ่ยค�าว่า 'ช่วยชวีติ' อย่างพร�า่เพรือ่ได้ หัวใจของบรุษุเพศ 
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ต้องรับไม่ไหวแน่นอน!

"แดนถิ่นอ�านวยพรบุกไม่ง่ายดายนัก"

เพราะไม่รูเ้ลยว่าฝ่ายตรงข้ามมจี�านวนคนและสตัว์วิเศษมากเท่าไร

ในขณะเดียวกันไป่หลีจ่งิหงก็นกึสงสยั ใครกันแน่ทีม่คีวามสามารถ 

ในการจัดคนมากมายให้มาเฝ้ารักษาการณ์อยู่ที่น่ี แดนถ่ินอ�านวยพร 

เปลีย่นไปเป็นอย่างไรแล้ว จะต้องไปดูด้วยตาตนเองถึงจะรู้

"ถึงจะบกุไม่ง่าย แต่อย่างไรก็ต้องไป" โม่อเีหรนิกลบัตัง้ตารอคอย

ทางที่ดีที่สุดขอให้คนชุดด�ากลุ ่มน้ันมีความสัมพันธ์กับงูตัวน้ัน 

ที่เข้ามาโจมตีนาง นางก็จะได้แก้แค้นในคราวเดียว

ทว่าพวกนางมเีพียงสามคน แล้วยังเพ่ิมพยัคฆ์ขาวน้อยตวัหน่ึงและ

เหย่ียวตัวหน่ึงเข้าไปด้วย ซึ่งต้องรับมือกับศัตรูท่ีเป็นคนและสัตว์วิเศษ

จ�านวนหลายพันหลายหมื่น ไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็เสียเปรียบอย่างมาก

'ยังมีข้านะ!'

เสี่ยวทุนท่ีท�าตัวว่าง่ายอยู่บนข้อมือของโม่อีเหรินขยับตัวเล็กน้อย 

คลอเคลียแขนเรียวบางของนาง 

แม้ว่ามันจะหลับอยู่แทบตลอดเวลา ทว่ายามท่ีท่านแม่ของมัน 

เกิดเรื่อง 'โม่เสี่ยวทุน' จะช่วยเหลืออย่างถึงที่สุด!

"เด็กดี ข้ารู้ ถ้าถึงเวลาที่ข้าต้องการเจ้า ข้าจะเรียกเจ้าทันทีนะ  

เจ้าหลับต่อเถิด" โม่อีเหรินลูบมัน ปลอบโยนมัน ให้มันหลับต่อไป

เสีย่วทุนเป็นสตัว์วิเศษประหลาดท่ีได้รบัการเลีย้งดูจากฟ้าดิน ดังน้ัน 

มนัจงึมพีลงัเหนือกว่าสัตว์วิเศษท้ังปวง ถึงข้ันสามารถสัน่สะเทอืนฟ้าดินได้  

ขอเพียงมันปรากฏตัว สัตว์วิเศษที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี้ก็ยังต้องยอมถอย
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ทว่าเพราะความพิเศษของเส่ียวทนุ ดงัน้ันจงึต้องมคีนหมายปองมนั 

ไม่น้อย

ยามนี้เสี่ยวทุนยังถือว่าเป็นสัตว์วิเศษท่ีเพ่ิงเกิดได้ไม่นาน แม ้

มันจะได้รับพรสวรรค์จากฟ้าดิน แต่ไม่ใช่จะเก่งกาจ ไร้ศัตรูไปเสียหมด  

ดงัน้ันเมือ่ยังไม่ถึงคราวจ�าเป็นหรอืช่วงเวลาตัดสนิเป็นตาย โม่อเีหรนิก็ยัง 

ไม่อยากให้เสี่ยวทุนออกมาช่วย

อกีทัง้หากต้องพ่ึงเสีย่วทุนอย่างเดยีว เช่นนัน้หนทางผูเ้ลศิล�า้ของนาง 

ก็คงสบายเกินไป ปราบคนมากมายได้โดยง่ายโดยมเีสีย่วทุนคอยช่วยเหลอื 

เช่นนัน้นางยังจะต้องฝึกวิชาอีกหรอืไร

จะดีจะเลวอย่างไรนางก็เป็น 'แม่' หากจะต้องพึ่ง 'ลูกน้อย' ให้มา 

ปกป้องตลอด คงอบัอายขายหน้าแย่ ท่านตาต้องอยากส่งนางกลบัเกาะไป

ฝึกใหม่อย่างแน่นอน

ทว่าท่ีส�าคัญที่สุดคือโม่อีเหรินยังเชื่อว่านางสามารถรับมือกับ

สถานการณ์ในยามนี้ได้

การรับมือกับศัตรูไม่ต้องดึงดันต่อสู้เพียงอย่างเดียว!

หลังจากกล่อมให้เสี่ยวทุนหลับไปได้ โม่อีเหรินก็ดิ้นออกจาก 

อ้อมกอดของไป่หลีจ่งิหงแล้วเริม่ควักยาพิษ ยาเล่นงานผูอ้ืน่ ท่ีนางมกัจะ

หลอมไว้เล่นๆ ออกมาทั้งหมด

"จงิหง ท่านเรยีกชงิเหยาเข้ามาได้หรอืไม่" โม่อเีหรนิแบ่งขวดโอสถ 

ชนิดต่างๆ พลางเอ่ยถามเขา

"เจ้าคดิจะ..." แววตาของไป่หลีจ่งิหงเหลอืบมองขวดโอสถกองนัน้

โม่อีเหรินหันหน้าไปเอ่ยพลางย้ิมตาหยี "ใช่ พวกเราต้องมา 
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ท�าความเข้าใจเรื่องเส้นทางสักหน่อย"

ก่อนทีจ่ะออกเดนิทาง นางจะให้เซิน่ 'สอบถาม' หนซูึง่เป็นสตัว์วเิศษ

ตวัน้ันอย่างสนัตก่ิอน เพ่ือท�าความเข้าใจถึงสถานการณ์ตามทางทีพ่วกนาง 

จะต้องเผชิญต่อจากนี้

จากน้ันก็หาหนทางท่ีจะไปสูแ่ดนถ่ินอ�านวยพรท่ีใกล้ท่ีสุดและส้ันทีสุ่ด

แน่นอนว่าพวกเขายังต้องเตรียมโจมตีกลับด้วย

ไป่หลีจ่งิหงถูกตามฆ่ามาเป็นระยะทางหลายสบิลี!้ หากไม่ตอบแทน 

การต้อนรบัอย่างมไีมตรจีติของ 'กลุม่คนชดุด�า' เสยีบ้าง คงนับว่าเนรคุณแย่!
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หลังจากท่ีปรึกษาหารือเรื่องเส้นทางเรียบร้อยแล้ว พวกโม่อีเหริน 

สามคน กอปรกับสัตว์วิเศษอีกสองตัวก็เปลี่ยนสถานที่พักผ่อน...ส่วน 

เสีย่วทุนทีห่ลบัอยูบ่นข้อมอืนางนัน้ไม่นับ ก่อนจะออกเดนิทางในช่วงเช้า 

ของวันถัดมา

หากจะดึงดันประมือกับพวกคนชุดด�าและกลุ ่มสัตว์วิเศษซึ่งมี

จ�านวนหลายร้อยหลายพันต่อไป ถึงจะต่อสู้จนชนะก็คงเหน่ือยแย่ หาก 

จะต้องเปลืองแรงไปต่อสู้กับแต่ละคนจริงๆ นั่นก็ช่างโง่เขลาสิ้นดีแล้ว

ยามนี้ใช้อะไรช่วยถึงจะดีที่สุดล่ะ

แน่นอนว่าจะต้องเป็นยาสลบและยาพิษอย่างไรล่ะ!

อะไรนะ ท�าเช่นนีไ้ม่สง่าผ่าเผยเอาเสยีเลย ไม่เหมาะสมกับการเป็น 

นักยุทธ์เลย

ขอร้องล่ะ คนมากมายเช่นน้ันรุมโจมตีพวกนางสามคนและ 

53
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สัตว์วิเศษสองตัว การกระท�าเช่นน้ันนับว่าสง่าผ่าเผย เหมาะสมกับ 

การเป็นนักยุทธ์อย่างนั้นหรือ

นอกจากน้ีโม่อีเหรินคิดว่าตนเองเป็นแค่เด็กสาว วิธีและกฎเกณฑ์ 

ที่บุรุษอกสามศอกใช้ไม่เหมาะสมกับนาง ไหล่นางก็ไม่กว้างเช่นนั้น  

แผ่นอกนางก็ไม่ได้หนาเช่นน้ัน นางย่ิงไม่อยากเป็นวีรบุรุษอะไรนั่น นาง

เป็นเพียงเด็กสาวที่ไม่ได้มีปณิธานย่ิงใหญ่อะไร จึงมีเวลาหาเรื่องสนุก 

ใส่ตัว

อีกท้ังคนพวกนี้ยัง 'ไล่ตาม' ไป่หลี่จิงหงเสียจริงจังเช่นน้ัน หาก 

ไม่ 'ตอบแทน' พวกเขาให้สาสม กไ็ม่ได้แสดงถึงศกัยภาพของนางน่ะสิ

นางจะปล่อยให้ใครมา 'ไล่ตาม' บรุษุของนางได้ตามใจชอบหรอืไร

ก่อนออกเดินทางโม่อีเหรินแบ่งขวดโอสถบางส่วนให้ไป่หลี่จิงหง 

และชิงเหยา แล้วยังยัดใส่กระเป๋าวิเศษใบเลก็ท่ีผูกอยู่บนตัวเซิน่ไว้หลายขวด

ด้วย 

"เซิ่น หากคนชุดด�าเข้ามาใกล้เจ้า ก็เอาออกมาพ่นไปท่ีพวกเขา 

เลยนะ" โม่อีเหรินกล่าวก�าชับ

"โฮก..." เซิ่นส่ายหาง มันตอบรับอย่างยินดีปรีดา

ครัน้ทัง้สามคนและสตัว์วิเศษสองตวัย่างก้าวเข้าไปใกล้แดนถ่ินอ�านวยพร 

ก็มคีนออกมาขวางทางพวกเขาทันที

โม่อีเหรินลงมือก่อน นางวางยาคนชุดด�ากลุ่มแรกในช่ัวพริบตา  

ต่อมาพอนางยกมือขึ้นโบกไป สายลมก็โชยพัดมาโดยพลัน ก่อนจะ 

พัดเอาหน้ากากของพวกคนชุดด�าหลุดออกมา
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และในขณะเดียวกันไป่หลีจ่งิหงและชงิเหยาก็เคล่ือนทีอ่ย่างรวดเร็ว 

หลงัจากประมอืกบัพวกคนชดุด�าไมก่ีท่ ี พวกคนชดุด�ากน็อนแผ่สลบไสล 

อยู่ด้านหลังพวกเขาทั้งสอง

โม่อเีหรนิแลดูหน้าตาบางคนในนัน้ เมือ่แน่ใจว่านางไม่รูจ้กัใครเลย 

จงึครุน่คดิไปมาและหันไปเอ่ยว่า "จงิหง พวกเรารดุหน้ากันก่อน ให้ชงิเหยา 

อยูท่ี่นี ่รอสอบปากค�าและตรวจสอบฐานะของคนพวกนีด้หีรอืไม่"

"ได้" ไป่หลี่จิงหงพยกัหน้า เหลือบมองไปทางชิงเหยาที่อยู่ข้างกาย 

แวบหนึ่ง

"ผู้น้อยน้อมรับค�าสั่งขอรับ ฮูหยินน้อย" ชิงเหยาเอ่ยขึ้นทันที

แม้น่ีจะไม่ใช่ครั้งแรกที่นางได้ยินค�านี้ ทว่าทุกคร้ังที่ได้ยินค�าว่า  

'ฮูหยินน้อย' นางยังคงรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้าง นางไม่เคยชินกับค�าเรียกนี้ 

เลยจริงๆ

วันหลังนางต้องใคร่ครวญให้ดีสักหน่อย ด้วยอายุเพียงเท่านี้ 

ก็กลายเป็น 'ฮูหยิน' เสียแล้ว นี่นางจะเสียหายเกินไปหรือไม่

โม่อีเหรินสาบานว่าตนเองไม่มีความคิดท่ีจะล้มเลิกการแต่งงาน 

กับไป่หลี่จิงหง เพียงแต่ยามนี้นางเปรียบเสมือนดอกไม้แรกแย้ม นาง 

ไม่อยากกลายเป็นดอกไม้เหี่ยวแห้งเร็วเกินไปเท่านั้น

"เจ้าเก็บอันน้ีไว้" โม่อีเหรินมอบขวดยาผงขวดหนึ่งให้ชิงเหยา  

"หากถามพวกเขาแล้วไม่ได้ความอะไรก็ให้ใช้สิ่งนี้ ใช้เพียงแค่นิดเดียว 

ก็พอ มนัจะมผีลกระทบต่อสตปัิญญาของพวกเขา คราวน้ีไม่ว่าจะถามอะไร 

พวกเขาก็จะตอบตามจรงิ หลงัจากเจ้าถามเสรจ็แล้ว อย่างไรก็ต้องก�าจดั 

คนชุดด�าพวกนี้ให้สิ้นซาก ปัญหาจะได้หมดสิ้น"
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แม้นางจะไม่ชอบฆ่าคนนัก แต่ไม่ได้หมายความว่านางจะใจอ่อน 

ในขณะท่ีควรจะลงมือ ในโลกก่อนนางเป็นสัตวแพทย์ ทว่านางก็เคย 

ได้ร่วมงานกับหน่วยสายลับต่างๆ บ้าง จึงท�าให้นางเข้าใจจุดนี้ดี

"ขอรับ" ชิงเหยาตอบรับทันที

"หลงัจากเจ้าถามพวกเขาเสรจ็แล้วก็จงระลกึไว้ว่าท่ีผ่านมาพวกเขา 

'ดแูล' เจ้าและจงิหงเช่นไร พวกเขาบากบัน่ไล่ตามเจ้าและจงิหงมาหลายสบิลี้

อย่างไม่รูจ้กัเหน็ดจกัเหน่ือย เจ้าก็ควรจะ 'ตอบแทน' พวกเขาบ้าง เจ้าคงเข้าใจ

ความหมายของข้ากระมัง" โม่อีเหรินเอ่ยอย่างไม่ย่ีหระพลางเหลือบมอง 

พวกคนชดุด�าท่ีสลบไสลอยู่บนพ้ืน

"...เข้าใจขอรับ" ชิงเหยาตะลึงเล็กน้อย จากนั้นก็เหงื่อตก

ฮูหยินน้อย...ร้ายไม่เบา!

แม้ชงิเหยาจะตะลงึอยู่บ้าง ทว่าเขากลบัเคารพในตัวนางมากกว่าเดิม

ไม่ต้องพูดเขาก็รู้ว่าตนเองเป็นเพียงผู้ติดตาม ทว่ามีสตรีนางหนึ่ง 

ให้ความส�าคญักับประมขุน้อยถึงเพียงนี ้ครัน้ประมขุน้อยถูกหาเร่ืองเลก็น้อย 

นางก็ต้องเอาคืนบ้าง น�้าใจน้ีท�าให้ชิงเหยาดีใจแทนประมุขน้อยของตน 

จริงๆ

"จิงหง พวกเราไปกันเถิด" โม่อีเหรินจึงค่อยดึงแขนไป่หลี่จิงหง 

พลางเอ่ยและยิ้มตาหยี

"อืม"

ไป่หลี่จิงหงโอบกอดเอวนางไว้ เงาร่างของคนทั้งสองเคลื่อนไปยัง 

เบ้ืองหน้าอย่างรวดเรว็ในชัว่พรบิตา เพียงพรบิตาเดยีวก็เคลือ่นตัวไปไกล

สิบกว่าจั้ง เบื้องหลังยังมีพยัคฆ์ขาวน้อยคอยวิ่งตาม
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ชิงเหยาเพ่ิงปล่อยสัญญาณของเกาะหุนออกไป เพ่ือให้ก�าลังพล 

ของเกาะหุนที่ลอบรักษาการณ์อยู่ในละแวกนี้รีบตามมาช่วยเหลือ

ก่อนหน้าน้ีท่ีเขาไม่ได้ส่งสัญญาณออกไปเพราะพวกเขาก�าลงัถูกไล่ฆ่า 

ในขณะที่ยังพอรับมือได้ หากเผยไพ่ใบสุดท้ายของตนเองออกมา นั่นเป็น 

การกระท�าทีโ่ง่เง่าทีส่ดุ แต่ยามน้ีไม่ต้องพะว้าพะวังเหมอืนช่วงก่อนหน้านี้

แล้ว

ครัน้ชงิเหยารูว่้าฮหูยินน้อยแก้ได้แม้กระทัง่พิษประหลาดสองในสาม

ของแผ่นดนิใหญ่ เขาก็มัน่ใจในโอสถท่ีนางหลอมย่ิงนกั

คนชุดด�ามากมายเช่นน้ี ถ้าจะต้องสังหารท้ังหมดก็เปลืองเวลา 

อย่างมาก และเขาเพียงคนเดยีวจดัการไม่ไหวหรอก อย่างไรก็หาคนมาช่วย 

จะเร็วกว่า

เขายังต้องไล่ตามประมุขน้อยและฮูหยินน้อยไปด้วย ไม่อาจมา 

เสียเวลานานเพียงนั้นได้

หลังจากน้ันหน่ึงชั่วยามกว่า ไป่หลี่จิงหงและโม่อีเหรินก็รีบรุดมา 

ครึง่ทางแล้ว พวกเขาอยูห่่างจากแดนถ่ินอ�านวยพรห้าสิบล้ี ขณะเดยีวกัน 

ก็วางยาคนชดุด�าเป็นกลุม่ท่ีห้า และวางยาสตัว์วิเศษเป็นกลุ่มทีส่องแล้ว

สองคนและสัตว์วิเศษหนึ่งตัวก็หยุดพักชั่วคราว

โม่อเีหรนิหยิบยาลูกกลอนเสรมิพลังออกมาเมด็หนึง่ป้อนให้ไป่หลีจ่งิหง 

ขณะเดียวกันก็โยนอีกเม็ดหน่ึงให้เซิ่นด้วย พยัคฆ์ขาวน้อยก็กระโดดรับ 

พลางส่ายหางอย่างเบิกบานใจ จากนั้นก็กลืนลงท้อง

หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยาม ฤทธิ์ของโอสถก็ถูกดูดซึมจนหมด
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"คาดการณ์จากการดักซุม่ของพวกคนชดุด�าก่อนหน้าน้ี ก่อนจะถึง

แดนถ่ินอ�านวยพรพวกเราคงยังต้องรับมือกับคนชุดด�าและสัตว์วิเศษ 

อย่างน้อยอีกราวๆ ห้ากลุ่มกระมัง"

ทุกๆ สิบลี้จะมีคนชุดด�ากลุ ่มหนึ่งคอยดักซุ ่มโจมตี กลุ ่มหนึ่ง 

อย่างน้อยจะมีร้อยคน ช่างเป็นการซุ่มโจมตีที่ยิ่งใหญ่โดยแท้!

อีกทัง้พอเข้าใกล้แดนถ่ินอ�านวยพร ทวิทศัน์โดยรอบก็ย่ิงเป็นธรรมชาติ

ดัง้เดมิ เมือ่ครูยั่งพอมองเห็นบ้านเรอืนชาวบ้านอยู่บ้าง ทว่ายามน้ีกลบัไม่เหน็

แล้ว สีสันของใบไม้จากเขียวมรกตก็ค่อยๆ เข้มขึ้น เนินเขาที่ติดต่อกัน 

ยาวเหยียดสงูๆ ต�า่ๆ แทบจะไม่มร่ีองรอยคนเคยเดนิผ่านเลย

การดักซุ่มโจมตีในสถานที่เช่นนี้จะมีสัตว์วิเศษมากกว่าคนชุดด�า 

หากต่อจากน้ีไปล้วนเป็นป่าภูเขา ร่องรอยของมนุษย์ก็ย่ิงน้อยลง  

นั่นแสดงว่าสัตว์วิเศษที่แอบดักซุ่มจะต้องเพิ่มมากขึ้น

หากจะกล่าวโดยรวมก็คือศัตรทูีพ่บทกุๆ สบิลีต้้องย่ิงมพีลงัแก่นแท้ 

ที่แข็งแกร่งมากขึ้นตามไปด้วย

คล้ายฝ่าด่านเพ่ือปราบตวัการส�าคญั ดงัน้ันแต่ละด่านก็จะยากข้ึน

เรื่อยๆ

ครั้นมองจากทฤษฎีเช่นนี้ โม่อีเหรินก็คาดเดาว่าตัวการส�าคัญ 

ที่เฝ้าแดนถิ่นอ�านวยพรไว้จะต้องมีพลังแก่นแท้ที่กล้าแกร่งยิ่งนัก

"โอสถพอใช้หรอืไม่" ไป่หลีจ่งิหงถามนางพลางทอดสายตามองไปยัง

ทศิทางของแดนถ่ินอ�านวยพร

โม่อีเหรินประเมินสักครู่แล้วค่อยเอ่ยตอบ "น่าจะพอ"

ไป่หลี่จิงหงเงียบงันไปชั่วครู่
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ตัง้แต่ท่ีพวกเขาออกเดนิทางจนถึงยามนี ้ นอกจากจะใช้วิชาตวัเบา 

เพ่ือเร่งรีบเดินทางแล้ว ก็ไม่ได้ต่อสู้กับพวกคนชุดด�าเท่าไร ครั้นพบหน้า 

ก็ล้วนใช้ยาพิษแก้ปัญหา ปรมิาณยาผงทีใ่ช้ไปก็มากอยู่ ทว่านางยังมโีอสถ 

อยู่อีก?!

"เจ้าหลอมพวกยาสลบหรือยาพิษไว้มากเท่าใดกันแน่"

"ฮิๆ ก็การหลอมโอสถคือความสุขของข้านี่นา" โม่อีเหรินแลบลิ้น

พลางเอ่ยตอบ 

ยาผงเหล่าน้ีล้วนแก้ไม่ยาก สมนุไพรก็หาไม่ยากด้วย ท่ัวเกาะโม่เสวียน 

มีอยู่เต็มไปหมด กอปรกับที่นางปลูกเองก็มีอยู่มาก โดยปกติถ้านางว่าง  

นางก็จะหลอมโอสถเล่นๆ เวลาไม่มอีะไรท�าก็น�าต�ารับโอสถมาปรับปรุงใหม่

ในหลายปีนีน้างหลอมโอสถไว้เป็นจ�านวนมากจรงิๆ ทีน่างน�าไปใช้ 

ก็เพียงแค่ 'ทดลอง' เท่านั้น จึงยังมีเหลือเฟือ

"เจ้ามียาพิษท่ีแก้ได้ยากหรือไม่ ท่ียังไม่ท�าให้คนตายภายใน 

สองชั่วยาม"

"มี"

"เช่นนั้นต่อจากนี้ไปก็ใช้ยาพิษเลยแล้วกัน" ไป่หลี่จิงหงเอ่ย

"ใช้ยาพิษ?"

"อืม เพื่อประหยัดเวลา" ไป่หลี่จิงหงกล่าวตอบเสียงเรียบ

ขอเพียงเป็นพิษทีไ่ม่ถึงตาย ให้คนทีโ่ดนพิษมชีวิีตอยูอ่ย่างเป็นตาย

เท่ากัน แค่ให้เหลือลมหายใจเฮือกสุดท้ายไว้เพ่ือให้ชิงเหยาสามารถ 

ซักถามได้ก็พอ

"..." โม่อเีหรนิอบัจนค�าพูดในทนัใด ไยจงึรูส้กึว่าไป่หลีจ่งิหงคล้ายจะ



39

อ๋ินเชียนอวี่

กลายเป็นคนโหดเหีย้มแล้วล่ะ

"ไปกันเถิด" ไป่หลี่จิงหงกุมมือนาง

"อืม"

"โฮก!" พยัคฆ์ขาวน้อยก็ค�ารามเสียงหนึ่ง

สองคนและสัตว์วิเศษหนึ่งตัวเริ่มเดินทางต่ออีกครา

กลุม่คนชดุด�าและกลุม่สตัว์วิเศษทีเ่จอหลังจากนัน้ล้วนมพีลังแก่นแท้

ที่แข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้ตามคาด ถึงแม้พวกเขาจะใช้ยาพิษ อย่างไร 

คนสองคนและสตัว์วิเศษหนึง่ตัวก็ยังต้องประมอืเองอยู่ดี

ในขณะท่ีพยัคฆ์ขาวน้อยเหยียบสัตว์วิเศษตัวสุดท้าย ไป่หลี่จิงหง 

และโม่อเีหรนิก็วางยาคนชดุด�าคู่สดุท้ายพอดี

พอวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป พยัคฆ์ขาวน้อยก็หย่อนก้นลงนั่ง แลบล้ิน 

หอบหายใจ

"เซิน่ ดืม่น�า้สักหน่อยดหีรอืไม่" ครัน้โม่อเีหรนินกึถึงน�า้ผลไม้ น�า้ผลไม้ 

ทีน่างท�าเป็นพิเศษก็โผล่มาจากแหวนพู่สวรรค์ทันท ีนางจงึให้พยัคฆ์ขาวน้อย

กิน เพราะมนัมผีลช่วยเพ่ิมพลงัวิเศษและท�าให้สดช่ืนข้ึน

"อู..." เซิ่นดื่มน�้าผลไม้พลางซุกไซ้ฝ่ามือของโม่อีเหริน

"เซิ่น ล�าบากเจ้าแล้ว"

"โฮก...อู...ไม่ล�าบาก การปราบสัตว์วิเศษเหล่านี้สนุกมากเลย  

น�้าผลไม้ก็อร่อยมากด้วย"

"อย่างนัน้หรอื เช่นน้ันเจ้าก็ดืม่อกีหน่อยเถอะ" โม่อเีหรนิลบูขนของมนั

อย่างเบามอื บรรยากาศระหว่างคนและสตัว์วิเศษตรงนีช่้างอบอุน่นัก ทว่า

กลบัไม่รูส้กึถึงบรรยากาศรอบข้างเลยว่าย่ิงนานย่ิงมืดคร้ึม
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บุรุษราวภูเขาน�้าแข็งที่ด้านข้างไม่มีทางยอมรับแน่ว่าเขาเร่ิมอิจฉา

พยัคฆ์ขาวน้อยตัวหนึ่งเข้าแล้ว

เขาน่ะหรือจะมาแย่งความเป็นที่รักกับพยัคฆ์ขาวน้อย หาก 

ท�าเรื่องเช่นนี้ก็ขายหน้าเกินไป

ไป่หลี่จิงหงมองไปรอบๆ ที่น่ีอยู่ห่างจากแดนถ่ินอ�านวยพรไม่ถึง 

ย่ีสิบลี้แล้ว ครั้นย่ิงเข้าใกล้แดนถ่ินอ�านวยพร คนชุดด�าก็ย่ิงน้อยลง  

สัตว์วิเศษกลับมีมากขึ้น

การที่มีพยัคฆ์ขาวน้อยอยู่ที่นี่ด้วยจึงช่วยพวกเขาได้มากจริงๆ

"โฮก...อู...อีเหริน ข้าคงร้ายกาจมากกระมัง" 

"อืม เจ้าร้ายกาจมาก"

"โฮก...อู...เช่นนี้ข้าคงช่วยเหลือท่านได้มากกระมัง"

"อืม เจ้าช่วยข้าได้เยอะมากเลยล่ะ"

"โฮก...อู...เช่นน้ันท่านไล่ภูเขาน�้าแข็งน่ันไปเถอะ แล้วให้ข้าไป 

เป็นเพื่อนท่านได้หรือไม่"

"เอ่อ..." โม่อีเหรินลอบเหลือบมองไป่หลี่จิงหงแวบหนึ่ง โชคดีที่เขา 

ฟังเซิ่นไม่ออก มิเช่นนั้นหนึ่งคนและหนึ่งตัวนี้ต้องทะเลาะกันแน่

แม้ว่าไป่หลี่จิงหงจะฟังไม่ออก ทว่าเขาก็เห็นพยัคฆ์ขาวน้อย 

ท�าสีหน้าออดอ้อนน่ารัก ยิ่งมองยิ่งนึกรังเกียจ

แม้ว่าไป่หลี่จิงหงจะ 'ไม่อิจฉา' พยัคฆ์ขาวน้อย ทว่าเขาจะทน 

เบิกตามองพยัคฆ์ขาวน้อยตัวหนึ่งมาท�าอวดดีต่อหน้าเขาได้อย่างไร

"อีเหริน" ขณะที่นางเพ่ิงป้อนพยัคฆ์ขาวน้อยเสร็จ เขาก็รีบดึงนาง 

ลุกขึ้น แล้วถือโอกาสโอบนางเดินไปอีกด้านหนึ่ง ท้ิงแววตาโกรธเกรี้ยว 
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ของพยัคฆ์ขาวน้อยไว้เบื้องหลัง "เจ้าเหนื่อยหรือไม่"

"ไม่เหนื่อยเลย"

การเร่งรีบเดินทางเช่นนี้เทียบไม่ได้เลยกับแต่ก่อนที่นางเดินเล่น 

ทัว่เกาะโม่เสวียนท้ังวนัเพ่ือฝึกวิชาตัวเบา ปีนป่ายหน้าผาเพ่ือเก็บสมนุไพร 

และลงทะเลเพื่อหาอาหาร 

อีกท้ังตั้งแต่พยัคฆ์ขาวน้อยออกจากหุบเขา มันก็พานางเดินทาง 

ขึ้นเหนือเรื่อยๆ นางจึงเคยชินกับทางบนภูเขาเสียแล้ว

"เช่นนั้นพวกเราไปกันต่อเถิด"

"อมื ได้ เซิน่..." นางจงึหันหน้าไปตะโกนเรยีกพยคัฆ์ขาวน้อย ทว่า 

ไป่หลี่จิงหงกลับโอบเอวนางเหาะไปเบื้องหน้า ไม่ปล่อยโอกาสให้นาง 

ได้มีโอกาสดูแลพยัคฆ์ขาวน้อยเลย

"วางใจเถอะ ประเดี๋ยวมันก็ตามมาเอง"

ระหว่างท่ีเหาะเหิน พวกเขาก็ออกห่างจากพยัคฆ์ขาวน้อยไกลข้ึน

เรื่อยๆ

ไยนางจึงรู้สึกว่าไป่หลี่จิงหงคล้ายจะจงใจกระท�าให้เป็นเช่นนี้ 

ตามคาด พยัคฆ์ขาวน้อยค�ารามอยู่เบื้องหลัง 

"โฮก! คนน่ารงัเกียจ! กล้าพาโม่อเีหรนิหนไีป คนชัว่ช้า! ภเูขาน�า้แขง็ 

เป็นคนน่ารังเกียจ!"

พยัคฆ์ขาวน้อยด่าไปพลางส่ายหางวิ่งไล่ตามไปพลาง

มันไม่มีทางแพ้ให้กับภูเขาน�้าแข็งนั่นหรอก!

"โฮก! โฮก...เอ๊ะ?"

ครัน้พยัคฆ์ขาวน้อยว่ิงมาได้สกัพัก จู่ๆ  มนัก็ไม่ค�ารามอกี เริม่ว่ิงตาม
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ช้าลง และกลายเป็นเดินอย่างเงียบเชียบแทน

ไป่หลีจ่งิหงและโม่อเีหรนิก็เก็บเสยีงฝีเท้าและเสยีงหายใจ พวกเขา

เยื้องย่างไปเบื้องหน้าอย่างเงียบงัน

สองคนและสตัว์วิเศษหนึง่ตัวซ่อนอยูห่ลงัต้นไม้ แล้วโผล่หัวออกไป

อย่างไร้สุ้มไร้เสียง

ด้านหน้ามีกลุ่มคนชุดด�าและกลุ่มสัตว์วิเศษก�าลังโอบล้อมโจมต ี

คนสองคน แล้วยังมีคนชุดด�ามากมายเฝ้ารักษาการณ์อยู่ไม่ไกล

ญาณวิเศษของโม่อเีหรนิยืนยันสถานการณ์แล้วว่าคนชดุด�าสบิคน

ก�าลงัล้อมโจมตสีองคนนัน้ แล้วยังมคีนชดุด�าอกีสบิคนคอยมองดกูารต่อสู้

อยู่ข้างๆ

อีกทั้งโดยรอบก็ยังมีกลุ่มสัตว์วิเศษที่ซ่อนตัวอยู่อีก

โม่อเีหรนิพลนัตะลงึเมือ่มองเห็นชดัเจนว่าสองคนท่ีถูกล้อมโจมตคีอืใคร

โม่อีเหรินมองไปทางไป่หลี่จิงหงพลางชี้ไปยังพวกเขา "นั่นคือ... 

ผูด้แูลตู ้ตูห้มงิ และหัวหน้าเรอืเหลียน เหลียนซนิจากเรือของสมาคมพ่อค้า 

เฟิงหลนิ?"

"อืม" ไป่หลี่จิงหงมองไปทางพวกเขาและตอบรับค�าของนางทันที

ยามนี้พลังแก่นแท้ที่พวกเขาสองคนแสดงออกมานั้นแข็งแกร่ง 

ย่ิงกว่าตอนท่ีต่อสูกั้บปลาหมกึยักษ์มากนกั เหน็ได้ชดัว่าระดบัขัน้คงสงูขึน้

แล้ว

ในเวลานีค้นหนึง่คือราชนัยุทธ์ อกีคนหน่ึงคือราชาสตัว์วิเศษ แม้ว่า

พลงัแก่นแท้ของพวกเขาจะแข็งแกร่ง ทว่าฝ่ายตรงข้ามมจี�านวนคนมากกว่า 

พลงัแก่นแท้ของคนชดุด�าก็ต่างกับพวกเขาไม่มาก ดงันัน้พวกเขาสองคน 
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จึงรับมืออย่างยากล�าบาก

สิ่งที่ท�าให้ไป่หลี่จิงหงตะลึงก็คือพลังแก่นแท้ของคนชุดด�ากลุ่มน้ี

แข็งแกร่งกว่ากลุ่มก่อนหน้านี้หลายเท่า 

ท่ามกลางคนชดุด�าเหล่านี ้ นึกไม่ถึงเลยว่าจ�านวนมากกว่าครึง่อยู่ใน

ขัน้ราชนัยุทธ์แล้ว ซึง่อยู่เหนือจากการรบัรูข้องผูค้นในดนิแดนเทพยุทธ์

แต่ไหนแต่ไรมาบนดินแดนเทพยุทธ์ คนที่จะมีพลังแก่นแท ้

ถึงขัน้ราชนัยุทธ์นัน้มน้ีอยมาก ทว่ายามน้ีคนชดุด�า...ท่ีซ่อนอยู่ใต้หน้ากาก

ล้วนมีพลังแก่นแท้ถึงขั้นนี้แล้ว

หากคนท่ีรักษาการณ์อยู่ท่ีนี่ล้วนมีพลังแก่นแท้เช่นนี้ อย่างนั้น 

คนที่เฝ้าแดนถิ่นอ�านวยพรล้วนอยู่ในขั้นราชันยุทธ์หมดแล้วกระมัง

จ�านวนราชนัยุทธ์มากมายเช่นนีก้ลบัรวมตวักันเป็นกลุม่ก้อน อกีทัง้

เกรงว่าพวกเขายังได้รับค�าสั่งมาจากใครบางคนเช่นเดียวกัน คนผู้น้ัน 

เป็นใครกัน ใครที่สามารถออกค�าสั่งต่อพวกเขาได้ ส่งพวกเขามาเฝ้าที่นี่  

แล้วคนผูน้ั้นยังสามารถท�าให้สตัว์วิเศษร่วมด�าเนินการไปพร้อมคนชดุด�า

ได้ด้วย

ไป่หลี่จิงหงมองไปทางสองคนนั้นที่ก�าลังถูกโอบล้อมโจมตี

สองคนที่เดิมทีต่างคนต่างสู้ หลังจากที่แต่ละฝ่ายได้รับบาดเจ็บ 

ก็สบตากันแวบหนึ่งอย่างรู้กัน แล้วรวมพลังการต่อสู้ จากนั้นร่างของ 

พวกเขาท้ังสองก็เคลือ่นย้ายในชัว่พรบิตา ครัน้พลังยุทธ์ของตูห้มงิรวมกับ

พลังวิเศษของเหลียนซินก็ท�าให้เกิดพลังที่น่าตื่นตะลึงขึ้น

"ดาบยุทธ์ทะลวงฟ้า!"

"สายน�้าไหลบ่าท่วมท้น!" 
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พลังท�าลายล้างของราชันยุทธ์กอปรกับสัตว์วิเศษธาตุน�้าของ 

ราชาสัตว์วิเศษรวมพลังกันเป็นหนึ่ง ดาบยุทธ์ก่อก�าเนิดพลังวายุ  

ประสานกับสายน�้าไหลหลากเข้าโจมตี พลังวายุและสายน�้าพุ่งไปยัง 

เหล่าคนชุดด�า

"นี ่หรอืว่าน่ีคือ... 'การรวมพลงัของราชนัยุทธ์และราชาสตัว์วิเศษ'!"

"รวมพลัง!"

ครัน้เหล่าคนชดุด�าท่ีโอบล้อมคนทัง้สองไว้ได้ยิน พวกเขาก็ผนกึก�าลงั 

เข้าด้วยกันทันที ทุกคนตอบโต้พลังสายน้ันด้วยพลังท่ีแกร่งกล้าที่สุด 

โดยมิได้นัดหมาย

"รวมพลัง!"

แม้ว่าเหล่าคนชุดด�าจะไม่เคยฝึกวิชาการรวมพลังเป็นพิเศษ ทว่า

พลงัทีร่วมตัวกันของนกัยุทธ์ขัน้ฟ้าและราชนัยุทธ์ก็กลายเป็นพลังมหาศาล 

รับมือกับการรวมพลังของราชันยุทธ์และราชาสัตว์วิเศษ

ในชั่วพริบตา พลังอันแข็งแกร่งสองสายสอดประสานกันเป็นผล 

ให้เกิดเสียงระเบิด

ตูม!

พลังสอดประสานกัน ต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กันสักชั่วขณะเดียว  

ก่อนจะพลันระเบิดไปทางคนชุดด�าเหล่านั้น

"โอ๊ย!"

"อ๊าก!"

คนชดุด�าย่ีสบิคนกลบัต้านทานไม่ไหว ต่างคนต่างกระเดน็กระดอน 

ไปด้วยพลงัของสองคนนัน้ แต่ละคนล้วนได้รบับาดเจบ็และกระอกัเลอืด 
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ออกมา

หวัหน้าคนชดุด�าทีเ่ป็นคนออกค�าสัง่กลบัมองด้วยแววตาเป็นประกาย

แค่สองคนรวมพลังกันก็สามารถปราบการโจมตีของคนชุดด�า

จ�านวนย่ีสบิคนได้ นอกจากพวกเขาจะเป็นคนของตระกูลน้ันตามต�านาน 

แล้ว ยังมีความเป็นไปได้อื่นอีกหรือไร!

เหล่าคนชุดด�าตื่นเต้นในทันใด

ทว่าสถานการณ์ทางฝั่งตู ้หมิงและเหลียนซินกลับไม่ค่อยดีนัก  

การรวมพลงักันปราบคนชดุด�าย่ีสบิคน แม้ว่าจะเอาชนะได้อย่างหวุดหวิด 

ทว่ากลบัท�าให้สองคนน้ันสญูเสยีพลงัภายในและพลงัวิเศษไปจนหมด

ทั้งสองคนหันหลังชนกัน สีหน้าขาวซีดยิ่ง

นี่เห็นชัดว่ายามนี้ทั้งสองคนล้วนใช้พลังจนหมด ทว่ากลับยัง 

ยืนตระหง่าน สีหน้าคอยระแวดระวัง ไม่ปล่อยโอกาสให้มีคนลอบโจมตี 

ได้โดยง่าย

น่าเสียดายคนที่เป็นหัวหน้าคนชุดด�ากลับมองออกถึงสิ่งนี้ เขา 

ออกค�าสั่งกับคนชุดด�าที่อยู่เบื้องหลังทันทีว่า "ต้องจับเป็นเท่านั้น!"

การทีค่นชดุด�าย่ีสบิคนได้รบับาดเจบ็เป็นเพียงเรือ่งเลก็ ยังมคีนชดุด�า

อกีแปดสบิคนก�าลังจะมาถึง หัวหน้าคนชดุด�ารอเพียงแต่จะจบัตัวสองคนนี้

เท่านัน้

ตูห้มงิและเหลยีนซนิจงึต้องทนต้านทานไว้ สตัว์วิเศษของเหลยีนซนิ 

ก็ใช้พลงัจนหมดแล้ว น่าเสยีดายท่ีจ�านวนคนชดุด�ามมีาก หากให้พวกเขา

ต้านทานต่อไป คงจะท�าให้บาดเจบ็ซ�า้แล้วซ�า้เล่า

"จิงหง พวกเราจะช่วยพวกเขาหรือไม่" โม่อีเหรินกระซิบถาม
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สถานการณ์ของสองคนนั้นย่ิงนานย่ิงย�่าแย่ คนหนึ่งถูกคนชุดด�า

ท�าร้ายจนกระอกัเลอืด บนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผล ส่วนสัตว์วิเศษน้ัน

ก็ถูกท�าร้าย พลงัวิเศษไม่มหีลงเหลอื แรงโจมตขีองสตัว์วิเศษธาตนุ�า้ก็ค่อยๆ 

อ่อนแรงลง

"ให้เจ้าตัดสินใจแล้วกัน" ไป่หลี่จิงหงกล่าวตอบ

"ข้าจะช่วย" โม่อีเหรินเอ่ยขึ้นโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย

จะดีจะเลวอย่างไรก็เคยรู้จักกัน อีกทั้งสัญชาตญาณบอกนางว่า 

จะปล่อยพวกเขาเป็นเช่นนี้โดยไม่ช่วยเหลือไม่ได้

นางมีความรู้สึกดีต่อสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน ดังนั้นจึงต้องเข้าช่วย

สักหน่อย

"อมื" ไป่หลีจ่งิหงตอบรบัเสยีงหนึง่ แล้วไม่ต้องเอ่ยอะไรอกี ทัง้สองคน

กระโจนเข้าไปสูว่งล้อมนัน้อย่างรูกั้น

ไป่หลีจ่งิหงถบีกระบี่ของคนชุดด�าทีจ่่อมาทางตูห้มงิ และรบัมอืกบั 

การโจมตีจากคนชุดด�าผู้นั้นแทน

ส่วนโม่อีเหรินชักหิมะแดงออกมา นางกระโดดพลางพลิกข้อมือ 

หมิะแดงออกโรงท�าลายพลงัฝ่ามอืของคนชดุด�าทีจ่งใจจะโจมตีเหลยีนซนิ

จากทางด้านหลัง ท�าให้คนชุดด�าผู้นั้นถึงกับแผดเสียงร้องขึ้น

"อ๊าก!"

โม่อเีหรนิเตะคนชดุด�าผูน้ัน้จนตัวปลวิ ต่อมาก็เร่ิมรับมอืกับคนชดุด�า 

ทีจ่ะเข้ามาโจมตีเหลยีนซนิอีก

ไม่ต้องมีใครเรียกพยัคฆ์ขาวน้อยเลย มันท�าตัวคล้ายกับเป็น 

หางของโม่อีเหรินกระน้ัน พอเห็นทั้งสองช่วยชีวิตคน มันก็รีบเข้าช่วย  
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'สัตว์วิเศษ' ของหนึ่งในสองคนนั้นทันที

"โฮก!"

มนัเป็นเพียงพยัคฆ์ขาวน้อย ทว่าพอมนัเอ่ยปากค�าราม เสยีงกลบั 

ดงัลัน่กว่าเสยีงฟ้าผ่า ท�าให้คนชดุด�าและสตัว์วิเศษทีอ่ยู่ ณ ท่ีน้ันทัง้ปวดหวั 

และหูอือ้

"โฮก!"

พยัคฆ์ขาวน้อยค�ารามเสียงหนึ่งไม่พอ จึงค�ารามอีกเสียงหนึ่ง

ผลสุดท้ายไม่เพียงคนชุดด�าแต่ละคนท่ีอยู่ด้านหน้ามันปวดเศียร

เวียนเกล้า เหล่าสัตว์วิเศษก็ตัวสั่นไปด้วย จากนั้นก็เผ่นหนีกันไปหมด  

วิ่งหนีไปพลางส่งเสียงร้องไปพลาง

"โยวอูๆ! วิ่งหนีเร็วเข้า!"

"จิ๊บๆๆๆ! ช่วยสัตว์วิเศษเร็ว!"

"สวี่ๆ พูๆ วา...อย่าเผาข้า อย่าเผาข้าเลย!"

ท้ายทีส่ดุยังมเีสยีงฝีเท้า 'ตึงๆๆ' คล้ายว่ิงหนีตายอย่างไรอย่างน้ัน

"โฮก!" พยัคฆ์ขาวน้อยค�ารามอีกครา

ในชัว่พรบิตานัน้สตัว์วิเศษท่ีวิง่หนไีม่ทนัและยอมปรากฏตวัเบือ้งหน้า

พยัคฆ์ขาวน้อยก็มีอยู่หลายสิบตัว พวกที่มีขนาดใหญ่ก็มีขนาดเท่าวัว 

เท่าหม ูตวัเลก็ก็เลก็เท่าหนูท่ีมดุดินได้ สตัว์วิเศษทัง้หมดเข้าแถวอยู่ต่อหน้า

พยัคฆ์ขาวน้อยอย่างว่าง่าย ไม่กล้าขยับเขย้ือน

ครั้นหัวหน้าคนชุดด�าเห็นสถานการณ์ผิดปกติก็โบกมือทันที  

ให้คนชดุด�าท่ีตามมาทีหลังล้วนเข้าสู่การต่อสู้ จากนัน้กค่็อยส่งเสยีงแปลกๆ  

ให้สตัว์วิเศษ
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เสยีงนัน้แสบแก้วหนัูก พยัคฆ์ขาวน้อยจงึค�ารามกลบัทนัท ี"โฮก!"

"อู..." เหล่าสัตว์วิเศษฟังเสียงหัวหน้าคนชุดด�า ทว่าครั้นเห็น 

พยัคฆ์ขาวน้อยท่ีน่าเกรงขามอยู่เบื้องหน้า ก็โค้งให้พยัคฆ์ขาวน้อย  

แสดงว่าพวกมันยอมศิโรราบและมองข้ามหัวหน้าคนชุดด�าไปเลย

หัวหน้าคนชุดด�าโกรธมากจนอยากฆ่าคนและสัตว์วิเศษเหล่านี้!

สตัว์วิเศษจอมโง่ท่ีฟังภาษาคนไม่ออก ไม่ยอมจงรักภักดี ไม่ควรไว้ใจ 

เลยจรงิๆ!

พยัคฆ์ขาวน้อยมองหัวหน้าคนชดุด�าอย่างได้ใจ แล้วเหลอืบมองเขา

อย่างดูแคลนแวบหนึ่ง ตามมาด้วยเสียง "โฮก..."

จากนั้นลูกไฟลูกหนึ่งก็ออกมาจากปากของพยัคฆ์ขาวน้อย และ 

พุ่งตรงไปที่หัวหน้าคนชุดด�าทันที

ครัน้หวัหน้าคนชดุด�าโบกมอื ก็พลนัปรากฏก�าแพงลมทีไ่ร้รปูข้ึนมา

เป็นแนวป้องกัน เตรียมรอลูกไฟมาปะทะ

ตูม!

ลูกไฟกระแทกเข้ากับก�าแพงลม ไม่เพียงเกิดเสียงระเบิดดังตูม  

ขณะเดียวกันยังกระจายตัวออกเป็นประกายไฟโปรยปรายไปรอบทิศ

ครัน้โม่อเีหรนิได้ยินเสยีงนี ้ ก็ผลกัเหลยีนซนิทีแ่ทบไม่เหลอืพลงัวิเศษ 

ไปทางด้านข้างพยัคฆ์ขาวน้อย ให้มนัและสตัว์วิเศษธาตนุ�า้คอยปกป้องเขา 

ส่วนนางหมนุกายไปยังอีกทศิทาง

เงาร่างของนางแวบไปแวบมาราวภาพลวงตารวมเข้ากับเพลงกระบี่ 

เพียงไม่ก่ีอึดใจก็หลุดออกจากวงล้อมของเหล่าคนชุดด�า จากน้ันทุกคร้ัง 

ที่นางวาดกระบี่ออกไปจะต้องมีคนชุดด�าล้มลงคนหนึ่ง
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พอหลดุออกจากวงล้อมคนชดุด�า เงาร่างโม่อีเหรนิก็ปรากฏท่ีเบ้ืองหน้า

หวัหน้าคนชดุด�าทันใด ก่อนจะวาดปลายกระบีไ่ปหาเขาในเวลาเดยีวกัน!

แกร๊ง!

หิมะแดงถูกสกัดไว้ โม่อีเหรินจึงใช้อีกมือหนึ่งสาดยาผงใส่ทันที

ครัน้หวัหน้าคนชดุด�าสงัเกตเหน็ท่าทขีองนางก็พลนัซดัพลงัฝ่ามอืไป 

ร่างเขาผงะถอยในเวลาเดียวกัน ทว่าเขาก็ยังโดนยาผงมาเล็กน้อยอยู่ดี

ยาผงสีขาวบนชุดสีด�าดูเด่นชัดย่ิงนัก ทว่ายาผงน้ันไม่โดนผิวหนัง  

จึงยังไม่ออกฤทธิ์ใดๆ

ชดุสดี�าน้ีที ่ 'ปกปิดมดิชดิท้ังตัว' ก็ดูน่าเกลยีดพอแล้ว เวลานียั้งเป็น

ปัญหาส�าหรับนางอีก ท�าให้นางคิดบัญชีไม่ส�าเร็จ!

ทว่าโม่อีเหรินก็ยังจะสู้ต่อไป!

มือขวาที่ก�ากระบี่ไว้เคลื่อนไปพร้อมร่างกาย ขณะเดียวกันยาผง 

ในมือซ้ายก็กลายเป็นยาน�้า และถูกสาดออกไปทันที...

"อ๊าก!"

ดังนั้นยามนี้ถึงจะมีเสื้อผ้าปกปิดไว้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว! 

โม่อเีหรนิโจมตีหัวหน้าคนชดุด�าเพียงครัง้เดยีวก็ส�าเรจ็ เพลงกระบีท่ี่

นางโจมตไีปก็มคีวามไวกว่าด้วย

หัวหน้าคนชุดด�าโดนยาน�้าที่สาดไปตรงหลังศีรษะ ท�าให้มึนศีรษะ 

เลก็น้อย การตอบสนองเชือ่งช้าลงบ้าง จงึต้องประมอืกันหลายกระบวนท่า 

บนร่างเขาจงึปรากฏรอยแผลหลายรอย

ความเร็วของเขาสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ ท�าให้คนชุดด�าโกรธเกรี้ยว  

โทสะทัว่ร่างเขากลับกลายเป็นพลงัรวมตวัไปท่ีฝ่ามอื แล้วซดัไปทางโม่อเีหรนิ
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หัวหน้าคนชุดด�ากดดันนางด้วยพลัง

ถึงจะโจมตีไปไม่ถึงตัวโม่อีเหริน พลังน้ีก็เพียงพอที่จะท�าให้นาง 

บาดเจ็บสาหัสได้!

พลังของราชันยุทธ์ระดับเจ็ดย่อมแข็งแกร่งแน่นอน

บาทาเงามายาของโม่อเีหรนิหยุดชะงักไปแวบหนึง่ แต่ครัน้ร่างนาง

เคลือ่นไหว กระบีห่มิะแดงก็เคลือ่นตามไปด้วย เดมิทีเพลงกระบีท่ี่นางใช้ 

ก็ดูคล่องแคล่วปราดเปรียว ทว่าชั่วพริบตาก็ดูหนักแน่นราวค้อนยักษ์

หิมะแดงหลุดออกจากมือนาง คล้ายว่าจะมีเป้าหมายของมันเอง  

มนัหมนุคว้างกลางอากาศต่อหน้าโม่อเีหรนิไม่หยุด แล้วปลดปล่อยพลงักระบ่ี

พุ่งไปบนฟ้ากลายเป็นกระบี่ยักษ์ ท�าลายพลังที่หนาแน่นของราชันยุทธ์ 

ระดบัเจด็และขจดัพลงัทีห่ลงเหลอือยู่ให้กระจายไปทัง้สองด้านทนัใด

พลังที่กระจายออกไปนั้นไม่ท�าให้โม่อีเหรินบาดเจ็บแม้แต่น้อย

การเปลี่ยนแปลงภายในชั่วพริบตาน้ีท�าให้ไป่หลี่จิงหงที่เดิมที 

จะกระโจนมาช่วยนางรบัมอืกลบัหยุดชะงกัโดยพลนั ทว่าแสงดาบสม่ีวง 

ก็ปรากฏในมอืเขาอกีครา เพียงชัว่ประเดีย๋วเขาก็สงัหารคนชดุด�าสบิกว่าคน

ที่มาล้อมรอบตัวเขาไว้ แล้วค่อยหันไปมองโม่อีเหรินด้วยความตะลึงงัน

นี่คือ...วาดกระบี่ดั่งใจหมาย?!

ยามหัวหน้าคนชุดด�าเห็นถึงสถานการณ์นี้ แววตาเขาก็ปรากฏ 

ความตะลึง จากนั้นเขาออกกระบวนท่าอย่างเต็มแรง

อายุเพียงเท่านีแ้ต่กลบัสามารถวาดกระบีด่ัง่ใจหมายได้ พรสวรรค์

ของเดก็สาวนางน้ีน่ากลวัเสยีแล้ว เขาไม่อาจปล่อยให้นางเตบิโตขึน้มาได้

เป็นอนัขาด มเิช่นนัน้จะต้องกลายเป็นอปุสรรคของผูเ้ป็นเจ้านายของเขาแน่!
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หัวหน้าคนชุดด�าแผ่รังสีอ�ามหิตทั่วตัว

"สังหารพันลี้!"

เสียงตะโกนยาวหนึ่งเสียงแฝงไปด้วยไอสังหารที่อยู่ในพลังภายใน

ทั้งหมดของราชันยุทธ์ระดับเจ็ด แล้วระเบิดมาทางโม่อีเหรินอย่างมืดฟ้า 

มัวดิน

"หิมะแดงไร้เทียมทาน!"

สีหน้าโม่อีเหรินเคร่งขรึม นางเปลี่ยนความคิดโดยพลัน หิมะแดง 

ก็หมุนคว้างกลางอากาศ เงากระบี่มหึมาแหวกไป เป็นพลังกระบี่ที่แฝง

ล�าแสงสีของเปลวเพลิงไว้เล็กน้อย โจมตีไอสังหารนั้นอย่างซึ่งหน้า

ตูม!

เสยีงดังสน่ันหวัน่ไหว ไอสงัหารทีพุ่่งสงูปะทะเข้ากับพลงักระบีอ่ย่าง

รนุแรง บนฟากฟ้าปรากฏแสงดาวน้อยๆ พลงัดเุดอืดนัน้ในขณะเดยีวกัน 

ก็แตกกระจายออกไปทุกด้าน

"ถอยเร็วเข้า!"

เหลียนซินและตู ้หมิงหน้าถอดสีโดยพลัน พละก�าลังมหาศาล 

ที่ถาโถมมา ถ้าโดนตัวเข้าจะต้องบาดเจ็บภายในแน่!

"โฮก!"

พยัคฆ์ขาวน้อยก็ค�ารามอีกเสียง เหล่าสัตว์วิเศษที่ถูกมันท�าให ้

สงบลงจึงได้กระจายตัวไปหมด พวกสัตว์มีปีกก็บินหนี พวกท่ีมุดดิน 

ก็มุดดินหนี แล้วยังมีพวกท่ีหนีตายท้ังว่ิงและบินไปด้วย โดยสรุปแล้ว 

ต่างวิ่งหนีด้วยแรงทั้งหมดที่มี ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรท�าอย่างยิ่งในยามนี้

พยัคฆ์ขาวน้อยเองก็วิ่งอย่างเร็วไปอยู่ข้างกายไป่หลี่จิงหง
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ไม่ใช่เพราะมันไม่มีแรงสกัด เพียงแต่...มันจะออมแรงไว้ต่างหาก

ทว่าในใจพยัคฆ์ขาวน้อยสงสยันิดหน่อย พลงัของโม่อเีหรนิมเีชือ้ไฟ 

ที่ร้อนระอุอยู่ ซึ่งยามนี้มันไม่อาจต้านทานได้ สิ่งนั้นคืออะไรกันนะ...

แต่อย่างไรยามนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอก สรุปแล้วโม่อีเหรินร้ายกาจ 

ยิ่งนัก! 

พยัคฆ์ขาวน้อยรู้สึกเป็นสุขอย่างมาก

ส่วนภูเขาน�้าแข็งน่ันไม่ขยับเขย้ือนสักนิด เพียงแต่ยกมือเล็กน้อย 

พวกสตัว์วิเศษก็วิง่อ้อมด้านหน้าเขาราวพายุ ไม่มตีวัใดกล้าเข้าใกล้ตวัเขา

แม้กระผีกเดียว

แน่นอนว่าพยัคฆ์ขาวน้อยก็ปลอดภัยไปด้วย

แต่พยัคฆ์ขาวน้อยก็ไม่มทีางยอมรบัว่าภูเขาน�า้แข็งน้ันร้ายกาจหรอก

ทว่าอีกฝั ่งหนึ่ง คนชุดด�าที่ยังมีชีวิตอยู ่ก็รีบล่าถอย พ่ึงตนเอง 

จะปลอดภัยกว่า

ส�าหรับคนท่ีว่ิงเร็วหรือท่ีโชคดีหน่อยก็ถูกระเบิดจนบาดเจ็บภายใน 

ที่โชคร้ายก็นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น รอไปเกิดใหม่เท่านั้น

พลงัของหัวหน้าคนชดุด�าก็อ่อนแรงลงในทนัใด เขาไม่อาจว่ิงเรว็ได้ 

จึงโดนแรงระเบิดที่เหลือจนตัวลอยไปหลายจั้ง

หลงัจากท่ีโม่อเีหรนิปล่อยพลงักระบีไ่ป นางก็เดินรุดหน้า กระโจนตัว 

ไปคว้าหมิะแดงแล้วกระโดดไปเบือ้งหน้า ด้วยความท่ีนางเคลือ่นตวัเรว็มาก  

จงึท�าให้เงาร่างแบบบางท่ียามนีส้วมอาภรณ์สม่ีวงอ่อนดเูลอืนรางโดยพลนั 

รอจนพลงัระเบดิผ่านพ้นไป ยังไม่ทนัเห็นตัวคนก็ได้ยินเสียงนางร้องฮึ

"โอ๊ย!"
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ทันใดนั้นก็มีรอยกระบี่เพิ่มบนตัวหัวหน้าคนชุดด�าอีกรอย

เงาร่างสม่ีวงอ่อนก็เคลือ่นไหวว่องไวเดีย๋วผลบุเด๋ียวโผล่ ท�าให้คาดเดา 

ได้ยากย่ิง อีกท้ังด้วยปลายกระบี่หิมะแดงท่ีแหลมคมนัก นางตวัดกระบี่ 

ครัง้แล้วครัง้เล่า ไม่ปล่อยให้หัวหน้าคนชดุด�ามเีวลาหอบหายใจเลย

ผ่านไปชั่วครู ่บนร่างของหัวหน้าคนชุดด�าก็มีรอยกระบี่เพ่ิมขึ้น 

อีกหลายรอย แล้วท่วงท่าเขาก็ช้าลงเรื่อยๆ

ครัน้คนชดุด�าคนอืน่ๆ ทียั่งมชีวิีตอยู่เหน็เข้าก็รบีว่ิงเข้ามาจะช่วยเหลอื 

ทว่ายังไม่ทนัจะเข้ามาใกล้ เบ้ืองหน้าพวกเขาก็มเีงาร่างสีม่วงยืนตระหง่าน

ขวางไว้

"พวกเจ้าไม่มีโอกาสแล้ว"

พอแสงดาบสีม่วงออกโรงอีกครา คนชุดด�าทั้งหมดก็ล้วนสิ้นลม

ครัน้หวัหน้าคนชดุด�าเห็นสถานการณ์ ก็ควักระเบดิหมอกพิษสองลกู

ออกมาจากอกเสือ้ แล้วขว้างไปอย่างแรงโดยพลัน

"รีบถอย!"

ครั้นระเบิดหมอกพิษถูกขว้างออกไป โม่อีเหรินก็ตะโกนข้ึนทันที  

ขณะเดียวกันนางก็โบกสะบัดหิมะแดง ปลายกระบี่อันคมกริบกรีดไหล่ 

ด้านขวาของคนชดุด�า

"โอ๊ย!"

หวัหน้าคนชดุด�าไม่มเีวลาจะมาสนใจความปวดแสบปวดร้อนทีส่่งมา

จากไหล่ด้านขวา เขาฉวยโอกาสทีห่มอกพิษก�าลงักระจายตวั สายตาของ

ทกุคนถูกบดบังชัว่คราว รบีเผ่นหนีไปอย่างไร้ร่องรอยทนัที

โม่อีเหรินยกแขนเสื้อข้างซ้ายข้ึน พลันสาดยาผงแก้พิษออกไป 
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หมอกพิษท่ีก�าลงักระจายหายวับไปโดยพลนั ทว่าหัวหน้าคนชดุด�าก็ว่ิงหนี

หายไปไม่เห็นแม้แต่เงาแล้ว

โม่อีเหรินอดพึมพ�าไม่ได้ "เลวทรามต�่าช้า!"

ไป่หลี่จิงหงรีบมาข้างกายนางทันที

"เจ้าไม่เป็นไรใช่หรอืไม่" เขากวาดมองทัว่ร่างนางโดยเรว็ด้วยแววตา

ทีเ่ป็นห่วงเป็นใย

"ข้าไม่เป็นไร เขาดันหนีไปได้ ท�าให้ข้าอารมณ์เสียย่ิงนัก" ขณะท่ี 

โม่อีเหรินร้องฮึ นางก็เก็บหิมะแดงแล้วยัดยาแก้พิษเม็ดหนึ่งใส่ปากเขา

ทว่าอย่างไรโม่อีเหรินยังคงพอใจในผลการต่อสู้ครั้งนี้

ตัง้แต่นางฝึกวิชามา นางมโีอกาสได้สูร้บไม่มากนกั นีเ่ป็นครัง้แรก 

ทีน่างได้ต่อกรกับราชันยุทธ์ด้วยตนเอง และเป็นครั้งแรกทีน่างได้ส�าแดง 

พลังแก่นแท้ออกมาหลังจากที่นางได้เลื่อนระดับ

แม้พลังภายในของนางจะไม่แข็งแกร่งเท่าฝ่ายตรงข้าม ทว่าวรยุทธ์ 

ของนางกลบัไม่อ่อนด้อย ย่ิงนางใช้ยาพิษเข้าช่วย คูป่รบัซึง่เป็นถึงราชนัยุทธ์

ระดบัเจด็ก็ย่ิงไม่อาจปราบนางได้ เรือ่งนีก็้เป็นความจรงิ

อีกทั้งนางก็พบว่า 'เพลงกระบี่เงามายา' ที่ท่านตาคิดค้นข้ึนน้ัน

ร้ายกาจไม่เบา!

มน่ิาเล่าท่านตาถึงได้กล่าวว่า 'การฝึกเพลงกระบีจ่�าต้องใช้การฝึกฝน

และการตระหนักรูจ้ากภายใน เพลงกระบีจ่ะทรงพลงัหรืออ่อนแอไม่ได้อยู่ที ่

ตวัเพลงกระบี ่แต่ขึน้อยู่กับคนทีใ่ช้มนัต่างหาก'

คนที่ฝึกเพลงกระบี่เดียวกันอย่างเช่นนางและท่านตา แต่ละคน 

ก็จะส�าแดงพลัง ความเร็ว และกระบวนท่าออกมาได้แตกต่างกัน... 
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"เอ๊ะ?!"

โม่อเีหรนิทีก่�าลังนึกถึงเพลงกระบี ่จู่ๆ  ก็รูส้กึว่าตวันางลอยขึน้โดยพลนั 

จงึกะพรบิตาปรบิๆ มองอย่างอึง้งันไปทางไป่หล่ีจงิหงท่ีอุม้นางข้ึนมา

"อยู่นิ่งๆ"

เพียงประโยคเดียวของเขา โม่อีเหรินก็หยุดดิ้นทันที

"..."

จิงหง ท่านพูดออกมาก็ได้ ท่านลงมือเลยเช่นนี้เร็วเกินไปหรือไม่! 

"แต่ว่า...คนพวกน้ี..." โม่อเีหรนิเหลอืบมองคนชดุด�าท่ีนอนแผ่เตม็พ้ืน

"ชิงเหยาจะเป็นคนจัดการต่อเอง"

ไป่หลีจ่งิหงเพ่ิงเดินไปได้ไม่ก่ีก้าว เหลยีนซนิและตูห้มงิทีแ่ฉลบกาย

หลบไปก่อนหน้านี้ก็ขยับเข้ามาหา

"เหลียนซินค�านับแม่นางโม่และคุณชายไป่หล่ี"/"ตู ้หมิงค�านับ 

แม่นางโม่และคุณชายไป่หลี่"

ทั้งสองคนท�าความเคารพพร้อมกัน

เอ่อ...การท�าความเคารพเช่นนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่

โม่อีเหรินมองทางไป่หลี่จิงหงอย่างงุนงง แล้วเหลือบมองพวกเขา

แวบหนึ่ง

"ยามนี้พวกเราไปหาสถานที่พักผ่อนก่อนเถิด"

"ได้" 

ตู้หมิงและเหลียนซินสบตากันแวบหน่ึงแล้วพยักหน้าพร้อมกัน  

ก่อนจะเดินตามหลังไป่หลี่จิงหงและโม่อีเหรินไป
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หลังจากท่ีตู ้หมิงและเหลียนซินกินยาลูกกลอนเสริมพลังและ 

ปรับลมปราณครึ่งชั่วยามแล้ว พวกเขาก็ลืมตาข้ึนพร้อมกัน พลันรู้สึกว่า

พลงัยุทธ์และพลงัวิเศษในร่างกายฟ้ืนคนืกลบัมาแปดส่วน ก่อนจะค่อยๆ 

ยืนขึ้น

ไป่หลีจ่งิหงน่ังพิงต้นไม้อยู่ด้านข้าง โม่อเีหรนิก็นัง่อยู่ข้างกายเขาด้วย 

นางก�าลงัเล่นกับพยัคฆ์ขาวน้อยพลางป้อนเน้ือแห้งให้มนั

แม่นางโม่...ดูท่าสบายอกสบายใจจริงๆ!

ตู้หมิงและเหลียนซินคิดข้ึนพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พวกเขา 

รู ้สึกจนใจอยู่บ้าง แล้วทั้งสองคนก็สัมผัสได้ถึงแววตาเย็นเยียบ จึง 

รีบหันหน้ามาทันที

"คณุชายไป่หลี ่ แม่นางโม่ ขอบคณุพวกท่านมาก" ตูห้มงิเอ่ยพลาง

ประสานมือ

"ไยพวกท่านจึงมาอยู่ที่นี่" ไป่หลี่จิงหงถามขึ้น

"หัวหน้าสมาคมสัง่ให้ข้ามาตามหาโม่ซัง่เฉนิทีน่ีก่่อนหน้าทีแ่ดนถ่ิน

อ�านวยพรจะเกิดเรื่อง ส่วนเหลียนซินนั้นตามมาทีหลังขอรับ" ตู้หมิงตอบ

ครัน้โม่อเีหรนิได้ฟัง นางรบีเงยหน้าข้ึนมาทนัท ี "ท่านเคยพบท่านตา

ของข้าหรือ"

"เคยพบหนหนึ่ง ข้าเตือนเขาแล้วว่าให้รีบออกจากที่น่ี เสียดาย 

ที่ไม่ทันการณ์" ตู้หมิงเอ่ยในใจว่า เพราะโม่ซั่งเฉินผู้นั้นดื้อรั้นยิ่งนัก!

"ท่านรู้จักท่านตา?" โม่อีเหรินเอียงคอ ถามด้วยความสงสัย

ตูห้มงิคลีย้ิ่มให้นางราวกับผูอ้าวุโสมองชนรุน่หลงักระน้ัน เป็นรอยย้ิม

แห่งความปลาบปลืม้ใจ
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"พวกเราและโม่ซั่งเฉินเป็นคนตระกูลเดียวกัน"

"ตระกูลเดียวกัน?" โม่อีเหรินแสดงสีหน้างุนงง

แต่ไหนแต่ไรมานางไม่เคยได้ยินท่านตากล่าวว่าเขายังมีคน 

ในตระกูลเดียวกัน!

นางคดิมาตลอดว่าท่านตาเป็นคล้ายหมาป่าทีช่อบแยกตวัห่างจาก

ฝูง ใช้ชีวิตตัวคนเดียว การที่เขามีสหายรักผู้หน่ึงก็นับว่ายอดเย่ียมแล้ว 

เรื่องเก่ียวกับความสัมพันธ์กับคนอื่นท่ีไม่จ�าเป็นนั้นนางล้วนไม่ใส่ใจ  

ผลสุดท้ายยามนี้จู่ๆ กลับมี 'คนในตระกูล' โผล่ออกมา?

"แม้ตระกลูพวกเราจะใช้ชวิีตอยู่บนแผ่นดินใหญ่ ทว่าไม่เปิดเผยฐานะ 

ของพวกเรากับคนนอกตระกูลเด็ดขาด ท่านตาของท่านออกจากตระกูล 

นานแล้ว เขาไม่ได้กลบัไปหลายสบิปี ดงัน้ันจงึเป็นเรือ่งปกตท่ีิเขาจะไม่เอ่ย 

เรือ่งนีกั้บท่าน" ตู้หมงิเอ่ยอย่างอ่อนโยนย่ิง

อันที่จริงการอธิบายเช่นนี้สุภาพเกินไป

ค�าอธิบายที่ใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าก็คือเดิมทีโม่ซ่ังเฉินก็มี

นสิยัหวัรัน้อยู่แล้ว แม้เขาจะเป็นยอดฝีมอืท่ีมพีรสวรรค์เหนอืคน ตอนยงัหนุม่ 

ก็ชอบความอิสรเสรี มักจะท�าอะไรโดยพลการ ไม่ชอบให้ผู้ใดมาผูกมัด  

ดงัน้ันจงึไม่พอใจกับกฎเกณฑ์ของตระกูล คราน้ันเขาจงึตดัสนิใจออกจาก

ตระกูลโดยไม่มใีครสามารถห้ามปรามได้

แล้วก็คล้ายว่าจนบดันีโ้ม่ซัง่เฉนิยังคงไม่เปลีย่นแปลงนสิยัเช่นน้ัน...

"ไยจึงดูลึกลับซับซ้อนเช่นนี้" โม่อีเหรินประหลาดใจอยู่บ้าง

"เพราะ..." ตู้หมิงจะเอ่ยปาก ทว่าก็ชะงักไปในทันใด จากน้ันก็ย้ิม 

อย่างมคีวามหมายแฝง "เรือ่งน้ีรอให้ท่านตาเป็นคนบอกท่านเองแล้วกัน"
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ครั้นโม่อีเหรินได้ฟัง คิ้วเรียวโค้งก็ย่นเข้าหากันทันที เขาท�าให้นาง

อยากรู้แล้วก็ไม่บอก ช่างเป็นผู้ไร้คุณธรรมที่สุด

"คนตระกูลเดียวกับท่านตามีเพียงพวกท่านหรือ"

"ไม่ใช่แน่นอน คนในตระกูลพวกเราเป็นคนตัง้ 'สมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิ'  

ขึน้ หากท่านต้องการความช่วยเหลืออะไร ก็สามารถแสดงป้ายหยกอนันัน้

เพ่ือให้พวกเขาช่วยเหลอืท่านได้" ตู้หมงิเอ่ยตอบ

ครั้นเอ่ยถึงจุดนี้ จู่ๆ โม่อีเหรินก็นึกถึงการประชุมคราน้ันได้ ตู้เย่า

แสดงเจตนาไม่อยากยุ่งกับความเป็นความตายบนแผ่นดินใหญ่อย่าง 

เห็นได้ชัด

"หัวหน้าสมาคม...น่าจะไม่อยากยุ่งเรื่องบนแผ่นดินใหญ่กระมัง" 

แล้วไยจึงส่งพวกเขามาล่ะ

ตู ้หมิงย้ิมขื่นเล็กน้อยพลางกล่าว "ไม่เพียงแค่หัวหน้าสมาคม  

อันที่จริงพวกเราก็ไม่อยากเข้าร่วมหรือยุ่งเกี่ยว ทว่าความเป็นความตาย

ของคนในตระกูล พวกเราไม่ยุ่งไม่ได้"

เหตุที่พวกเขามาอยู่ที่นี่เพียงเพื่อจะช่วยโม่ซั่งเฉินเท่านั้น

โม่อีเหรินเข้าใจโดยพลัน

"เช่นน้ันตัง้แต่ท่ีพวกท่านมาทีน่ีก็่ยังไม่ได้ไปแดนถ่ินอ�านวยพรหรือ" 

นางคิดไปคิดมา พวกเขาสองคนน่าจะอยู่ที่นี่หลายวันแล้วกระมัง 

ตูห้มงิและเหลยีนซนิสบตากันแวบหน่ึง จากน้ันก็ส่ายหน้าพร้อมกัน

"ไม่ใช่พวกเราไม่อยากไป แต่ว่าพวกเราไม่อาจเข้าใกล้ที่แห่งน้ัน 

ได้เลย" ตู้หมิงเอ่ยตอบ

"ท่ีน่ีคอืต�าแหน่งท่ีใกล้แดนถ่ินอ�านวยพรมากทีสุ่ดทีพ่วกเราสามารถ
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เข้าใกล้ได้ ทว่าแม้จะเป็นเช่นนี้ พวกเราก็ยังหลบคนชุดด�าได้ยากนัก  

พวกเราหลบไปพลางรกุไปพลาง ถึงจะหลบคนชดุด�าได้ แต่ก็หลบไม่พ้น

สัตว์วิเศษที่กระจายตัวอยู่ท่ัวละแวกนี้" เหลียนซินกล่าวเสริมต่อว่า  

"หลายวันนี้พวกเราหลบหลีกมาตลอด ยามท่ีพวกท่านปรากฏตัวเป็น 

คราวที่ข้าและตู้หมิงตกอยู่ในความเป็นความตายพอดี"

หากไม่ใช่เพราะไป่หลี่จิงหงและโม่อีเหรินมาได้ทันเวลา เขาและ 

ตู้หมิงคงต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แล้ว

เป็นฝีมือสัตว์วิเศษและกลุ่มคนชุดด�าอีกแล้ว...

โม่อีเหรินครุ่นคิดไปมา พยัคฆ์ขาวน้อยก็ร้องเรียก 

"เซิน่ เจ้ามวีธีิเรยีกสตัว์วเิศษไม่ก่ีตวัทีเ่จ้าพอจะควบคุมได้ก่อนหน้าน้ี 

มาได้หรอืไม่"

"โฮก...ไม่มีปัญหา" 

ครั้นพยัคฆ์ขาวน้อยเค้ียวเนื้อแห้งเสร็จมันก็ส่ายหาง จากนั้น 

ใช้ฝ่าเท้าหน้ากระทืบดินโคลนไม่กี่ทีในทันใด

"โฮก! ออกมาเดี๋ยวนี้"

ผ่านไปเพียงครูเ่ดยีวก็มหีนูอ้วนสองตวัโผล่ออกมาจากดนิ ตวัพวกมนั 

มคีวามสงูราวหน่ึงฉือ่

"เจ้าลองถามพวกมนัว่าทีแ่ดนถ่ินอ�านวยพรมคีนและสตัว์วิเศษเฝ้าอยู่

มากน้อยเท่าไร" โม่อเีหรนิเอ่ย

นางสามารถส่ือสารกับเหล่าสตัว์วิเศษได้ ทว่ายามนีเ้ซิน่มพีลงัในการ

สยบพวกมนัได้มากกว่า จงึตัง้ใจให้เซิน่ถาม พวกมนัจะได้ตอบอย่างว่าง่าย

ยิง่ขึน้
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สัตว์วิเศษจะฟังผู้ที่มีก�าปั้นใหญ่กว่า!

"โฮก..." เมื่อพยัคฆ์ขาวน้อยฟังจบก็หันไปถาม

หนูตัวอ้วนรีบตอบทันที "จี๊ดๆๆๆ..."

ครั้นโม่อีเหรินได้ฟัง คิ้วก็ขมวดเข้าหากัน

"มอีะไรหรอื" ไป่หลีจ่งิหงฟังภาษาสตัว์ไม่ออก ทว่าเขาเข้าใจสหีน้า 

ของโม่อีเหริน

"ท่ีน่ันไม่มคีนชดุด�า แต่ว่า...มรีาชาสตัว์เทพตวัหน่ึง พวกมนัฟังค�าสัง่

จากราชาสตัว์เทพตัวน้ัน จงึคอยช่วยเหลอืคนชดุด�าพวกน้ี"

"นอกจากราชาสตัว์เทพ ยังมสีตัว์วิเศษเฝ้าอยู่ทีน่ัน่จ�านวนมากน้อย

เท่าไร" ครานี้เป็นโม่อีเหรินถามขึ้นเอง

"จี๊ดๆๆๆๆ ยังมีสัตว์วิเศษขั้นสูงอีกมากมายอยู่เต็มภูเขาเลย"

เพราะมีความกดดันจากพยัคฆ์ขาวน้อย ดังน้ันหนูตัวอ้วนจึง 

ตอบค�าถามของโม่อีเหรินอย่างว่าง่าย

เพียงแต่โม่อีเหรินไม่เข้าใจค�าตอบของมันทั้งหมด

สัตว์วิเศษอยู่เต็มภูเขา? นี่แสดงว่า...มีสัตว์วิเศษจ�านวนมาก?

"โฮก..."

พยัคฆ์ขาวน้อยท่ีอยู่ใกล้อธิบายเพ่ิมเติมกับนางว่าครัน้ราชาสตัว์เทพ

ออกค�าสัง่ สตัว์วิเศษทัง้ภูเขาก็จะรบีมาให้ถึงโดยเรว็ท่ีสดุอย่างพร้อมเพรยีงกัน 

สตัว์วิเศษไม่จ�าเป็นต้องเฝ้าอยู่ท่ีนัน่ตลอด

โม่อีเหรินจึงเข้าใจในทันใด

"จี๊ดๆๆ อันที่จริงพวกเราก็อยากไปที่นั่นมาก"

"โฮก...เพราะเหตุใดกัน"
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"จีด๊ๆๆๆ ย่ิงเข้าไปใกล้ย่ิงรูส้กึสบายตวั! ข้าเพ่ิงมาถึงไม่ก่ีวันก็โตจน 

ตัวกลมแล้ว"

"..." พยัคฆ์ขาวน้อยเหลือบมองส�ารวจอีกฝ่าย คงไม่ใช่ตัวโตขึ้น 

หรอก น่าจะเป็นอ้วนมากกว่ากระมัง

หนูตัวอ้วนมองโม่อีเหรินแวบหนึ่งอย่างลังเล

"จีด๊...จีด๊...จีด๊...จีด๊ ใต้เท้าสตัว์เทพ...ต้องให้ความเคารพ พวกท่าน... 

อย่าไป...จะดีกว่า"

แม้หนูตัวอ้วนจะร้องบอกอย่างลังเล ทว่ามันแนะน�าด้วยเจตนาดี

ความหมายของมันก็คืออย่าไปท้ารบกับใต้เท้าสัตว์เทพผู้นั้นเชียว 

เดี๋ยวจะถูกเขาซัดเล่นเสียมากกว่า รักษาชีวิตไว้ส�าคัญที่สุด
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ใต้เท้าสัตว์เทพ?!

ครัน้โม่อเีหรนิได้ยินค�าน้ีก็ท�าให้นางนกึไปถึงแม่ของพยัคฆ์ขาวน้อย 

เขีย้วเงนิ และเส่ียวทุน อกีทัง้เมือ่ไม่ก่ีวันก่อนนางยังได้พบไป๋อิน๋ผูม้รีปูงาม

เหนือคน ทว่าจนถึงขณะนี้นางยังไม่พบสัตว์เทพที่สามารถท�าให้นาง 

หวาดกลัวได้จริงๆ เลย

แล้วอีกอย่าง เพ่ือท่านตาของนาง ไม่ว่าผู้ใดจะเฝ้าอยู่ท่ีน่ัน นาง 

จะต้องไปให้ได้สักครั้ง

โม่อเีหรนิปล่อยให้หนูตวัอ้วนจากไป จากน้ันนางกยื็นขึน้ แล้วเผยย้ิม 

ไปทางไป่หลีจ่งิหง

"จิงหง พวกเราไปกันเถิด"

ไป่หลี่จิงหงก็ยืนขึ้นเช่นกันพลางเอ่ยรับค�านาง "อืม"

ครั้นพยัคฆ์ขาวน้อยเห็นสถานการณ์เช่นน้ี มันก็รีบเคี้ยวเนื้อแห้ง 

54
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ในห่อท่ีอยู่ตรงหน้านัน้สองสามทีแล้วกลืนลงไป จากน้ันก็สะบดัขน วิง่ไปยัง 

ข้างกายโม่อเีหรนิ มนัเตรยีมท่าพร้อมออกเดินทางทนัที

"แม่นางโม่ ขอให้ข้ากับเหลียนซินตามไปด้วยเถิด" ตู้หมิงเอ่ยขึ้น

"จิงหง?" โม่อีเหรินหันไปมองไป่หลี่จิงหง ให้เขาเป็นคนตัดสินใจ

"ไม่ต้อง" ไป่หลี่จิงหงปฏิเสธเด็ดขาด 

"ประมขุน้อย มคีนเพ่ิมมากขึน้ จะได้มแีรงต่อสูกั้บศตัรูมากข้ึนด้วย 

อย่างไรเสียพวกเราก็มีหน้าที่...ปกป้องแม่นางโม่เช่นกัน" ตู้หมิงกล่าว

"เอ๋?" โม่อเีหรนิกะพรบิตาปรบิๆ การปกป้องนางกลายเป็นหน้าทีข่อง

พวกเขาตัง้แต่เมือ่ไรกัน

"พวกเราจะต้องปกป้องคนในตระกูล เป็นห่วงเป็นใยคนรุ่นหลัง  

ท่านเป็นหลานสาวท่ีโม่ซัง่เฉนิยอมรบั พวกเราจะต้องปกป้องท่านแน่นอน" 

เหลียนซินเข้าใจความสงสัยของนาง จึงอธิบายขึ้นอย่างอ่อนโยน

"..." โม่อเีหรนิรูส้กึว่าการมผีูอ้าวุโสเพ่ิมมาโดยไม่มสีาเหตน้ัุนจะต้อง

เป็นเรือ่งไม่ดแีน่ เพราะแสดงว่านางเป็นคนรุน่หลงัทีจ่ะมผีูอ้าวโุสมากมาย

เข้ามาคอยควบคุม

สีหน้าของโม่อีเหรินว้าวุ่นใจยิ่งนัก

"เชยีนลัง่เป็นคนสัง่ให้พวกท่านท�าเช่นน้ี?" จู่ๆ  ไป่หล่ีจงิหงก็ถามข้ึน

ตู้หมิงตะลึงชั่วครู่ แล้วก็พยักหน้ากล่าว "ใช่"

ไป่หลี่จิงหงกล้าเรียก...ชื่อประมุขตระกูลของพวกเขาตรงๆ นี่ช่าง 

ไม่เกรงใจกันเลยจริงๆ

"ถึงแม้ว่านี่จะเป็นการนับญาติกับคนในตระกูล แต่ก็ควรรอให้ 

ท่านตาของอเีหรนิกลบัมาก่อนแล้วค่อยปรกึษาหารือกันอกีที" ไป่หลีจ่งิหง 
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เอ่ยเสียงเรียบ

จติใจคนยากแท้หย่ังถึง ต้องคอยระมดัระวังไว้ มแีต่เพียงคนโง่เท่านัน้ 

ทีจ่ะเชือ่ในทุกสิง่ทีไ่ด้ยิน

แม้ว่าท่ีพวกเขากล่าวมาจะเป็นความจริง ทว่าโม่ซั่งเฉินไม่เคย 

เอ่ยเรื่องน้ีกับโม่อีเหรินเลย เช่นนั้นก็มีเพียงโม่ซั่งเฉินที่จะรู้ว่าความจริง 

คอือะไร

ดงันัน้ก็ต้องรอให้คนทีรู่เ้รือ่งราวทัง้หมดกลบัมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน 

"พวกท่านไปกันแค่สองคน มนัอนัตรายเกินไป" ตูห้มงิและเหลยีนซนิ

ไม่เหน็ด้วยอย่างมาก

"พวกท่านไม่ต้องเป็นกังวลหรอก" พอไป่หลี่จิงหงพูดจบก็โอบเอว 

โม่อีเหรินหมุนกายเตรียมจะจากไปทันที ไม่ปล่อยให้คนอื่นมีโอกาส 

ได้คัดค้าน

"โฮก! ไม่เรียกสักค�าก็จะไปเสียแล้ว คนเลว!"

พยัคฆ์ขาวน้อยรีบไล่ตามไปทันที

ตู้หมิงและเหลียนซินสบตากันแวบหนึ่ง

"จะตามไปหรือไม่" ตู้หมิงถามขึ้น

"รายงานเรื่องท่ีพวกเราพบโม่อีเหรินและสถานการณ์ทางน้ีให ้

ท่านประมขุทราบก่อน แล้วค่อยแอบตามไปแล้วกัน" เหลยีนซนิเอ่ยออกมา 

หลงัจากทีค่รุน่คดิแล้ว

"อมื" ตูห้มงิเริม่ใช้วิธีการส่งข่าวแบบเฉพาะของตระกูลพวกเขาทนัที

ไป่หลี่จิงหงระวังพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด เช่นนั้นก็ด�าเนินการลับๆ 

ลอบตามไปแล้วกัน เมื่อรู้ว่าเป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่ใด ก็คงจะหาตัว
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พวกเขาได้ไม่ยาก

อกีฝ่ังหน่ึง โม่อเีหรนิออกจากอ้อมกอดของไป่หลีจ่งิหง เปลีย่นท่าทาง 

เป็นจงูมอื โจนทะยานไปเบ้ืองหน้าด้วยกัน

"จิงหง ที่พวกเขาพูดมาเป็นความจริงหรือ"

"น่าจะจริง"

"เช่นนั้นไยท่านจึงปฏิเสธพวกเขาล่ะ"

"เพราะข้าไม่คุ้นเคยกับพวกเขา"

โม่อเีหรนิอบัจนค�าพูดชัว่ครู ่ เพราะไม่คุ้นเคย จงึไม่ร่วมเดนิทางด้วย 

เหตผุลนีช่้าง...ช่างเป่ียมด้วยเหตุผลเสยีเหลอืเกิน

"ท่านรูห้รอืไม่ว่าพวกเขามาจากตระกูลใด" โม่อเีหรนิก�าลงันึกถึงสิง่ที่

เคยอ่านผ่านตา บนดินแดนเทพยุทธ์มีตระกูลใดที่มีพลังยุทธ์แกร่งกล้า  

แล้วยังต้องคงความลกึลบัไว้

"ตระกูลเฟิ่ง"

"ตระกูล...เฟิ่ง?!" โม่อีเหรินเกือบล้มทั้งยืน

ไป่หลี่จิงหงประคองนางไว้ได้ทันด้วยความมือไวตาไว แล้วก็ 

โอบนางเข้ามาในอ้อมกอด เมื่อครู่ท้ังสองคนยังโจนทะยาน ทว่ายามนี ้

กลับเปลี่ยนเป็นเดินแทน

"ตระกูลเฟ่ิงนัน่น่ะหรอื" โม่อเีหรนิถามด้วยความฉงน นางไม่มเีวลา 

มาสนใจแล้วว่าตนเองถูกเขากอดอยู่อย่างแนบชิดเพียงใด

"ใช่ ตระกูลเฟิ่ง" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้าพลางเอ่ยตอบ

โม่อีเหรินเบิกตากว้าง นางเงียบงันไปโดยพลัน
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นางเชื่อก็ได้ ทว่ายามนี้นางก�าลังอึ้งอยู่ เห็นชัดว่าตระกูลเฟิ่งน้ี

สอดคล้องกับค�าว่า 'ความลึกลับ' และ 'ความแข็งแกร่ง' นางไม่เคยคดิไปใน

ทศิทางน้ันมาก่อนเลย

ตระกูลเฟ่ิงในต�านานเป็นตระกูลของท่านตา ก็เท่ากับว่าเป็นตระกูล

ของนางด้วย ดังนั้นนางจึงกลายเป็นคนของ 'ตระกูลในต�านาน'

บนโลกนี้ยังมีอะไรที่น่าอัศจรรย์กว่านี้อีกหรือไม่

"ตระกูลเฟ่ิง...ไม่ใช่ควรท�าตนลกึลบั เร้นกาย พิศวงหรอืไร พวกเขา...

พวกเขาไยจงึมานบัญาตกัิบข้าตรงๆ เลยล่ะ" โม่อเีหรนิรูส้กึว่าเรือ่งนีเ้กินจรงิ 

ไปหน่อย นางฟังผดิไปหรอืไม่

"คงเป็นเพราะ...พวกเขาแน่ใจแล้วว่าเจ้าเป็นหลานสาวของโม่ซัง่เฉนิ 

กระมงั" นีคื่อการคาดการณ์ของไป่หลีจ่งิหง

"จิงหง ดูคล้ายท่านไม่ประหลาดใจเลยนะ"

"ก่อนหน้าน้ีตอนท่ีข้าพบหัวหน้าสมาคมพ่อค้าเฟิงหลิน ข้าก็เดา 

ได้แล้ว" เขาพยักหน้าพลางเอ่ยอธิบาย

"..." เดาเก่งเกินไปแล้วกระมัง

"ตอนท่ีพวกเขาบังเอิญเปิดเผยฐานะ ข้าก็แสร้งท�าเป็นไม่รู้ แต่ข้า 

คิดไม่ถึงว่าตู้หมิงและเหลียนซินจะเอ่ยกับเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเช่นน้ี" 

ไป่หลี่จิงหงเอ่ยต่อ

"ข้าก็คดิไม่ถึง" อนัทีจ่รงินางอยากจะแสร้งท�าเป็นไม่รูเ้สยีเหลอืเกิน

"เจ้าไม่ดีใจหรือ" ไป่หลี่จิงหงจ้องสีหน้าของนางและเอ่ยถาม

"...ข้าไม่รู้"

สีหน้าของโม่อีเหริน...อธิบายได้ยากยิ่ง
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"หืม?"

โม่อเีหรนิเหลอืบเห็นสหีน้าสงสยัของภเูขาน�า้แขง็ นางจงึอดคลีย้ิ่ม 

ไม่ได้

ภเูขาน�า้แขง็แสดงความสงสยัออกมาได้ด้วยล่ะ! ช่างหาได้ยากย่ิงนัก

"ข้าคดิว่าเป็นเรือ่งทีดี่มากท่ีได้รูว่้าท่านตามตีระกูลเช่นกัน และข้าก็

ดีใจมากที่ได้รู้ว่าตนเองอาจจะมีคนในตระกูลและญาติสนิทอยู่กลุ่มหนึ่ง 

แต่ในขณะเดียวกันข้าก็กังวลนิดหน่อย"

การมีคนในตระกูลและญาติสนิทเพ่ิมมาเป็นเรื่องที่ดี ทว่าน่ันเป็น 

ตระกูลเฟิ่งเชียวนะ!

ก่อนหน้านี้นางก็เคยได้ยินเรื่องราวเก่ียวกับตระกูลเฟิ่งมาไม่น้อย  

การมพีลงัแก่นแท้ทีแ่ขง็แกร่งเป็นเรือ่งท่ีด ี เร้นกายออกจากโลกภายนอก 

ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ทว่าครั้นได้รู้ถึงเหตุผลที่ตระกูลเฟิ่งเร้นกายจากไป  

แล้วยังถูกผูค้นมากมายจบัตาดอูยู่ตลอด โม่อเีหรนิก็รูส้กึว่าปัญหาก�าลงั 

จะคืบคลานเข้ามาสู่ตัวนาง แล้วยังต้องมีกฎระเบียบมากมายเพ่ิมมา 

อกีแน่

ไม่ต้องคาดเดาให้มาก โม่อีเหรินก็นึกได้อยู่แล้วว่าสาเหตุจะต้อง 

มาจากพลงัแก่นแท้และกฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดแน่นอน จงึท�าให้ตระกูลเฟ่ิง

สามารถเร้นกายได้ยาวนานถึงเพียงน้ี แล้วยังก่อตัง้ 'สมาคมพ่อค้าเฟิงหลนิ'  

ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้คนมากมาย ซ�้ายังไม่มีผู้ใดกล้าหาเรื่องอีกด้วย

กฎระเบียบมากมายก็หมายความว่าต้องมีข้อห้ามสารพัด ไม่เป็น

อิสระ...หรือว่าน่ีก็คือเหตุผลท่ีท่านตา 'ออกจากตระกูลโดยไม่กลับไป 

อีกเลย'
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ครัน้นึกถึงจดุน้ี ก็ต้องกล่าวว่ามเิสยีแรงท่ีโม่ซัง่เฉนิเลีย้งดโูม่อเีหริน 

มากับมือ

นิสัยรักอิสระและไม่ชอบโดนผูกมัดของนางน้ัน นอกจากจะเป็น 

นสิยัทีม่อียู่แต่เดิมแล้ว การสัง่สอนและการตามใจของโม่ซัง่เฉินก็นบัได้ว่า

เป็นตวัช่วยท่ีส�าคัญในการขบัเคลือ่นนสิยัเช่นน้ีของนางออกมา

"เจ้าไม่ต้องคิดมากหรอก ในเมือ่ท่านตาเจ้าไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย 

เจ้าก็แสร้งท�าเป็นไม่รู้แล้วกัน ท่านตาถึงจะนับว่าเป็นญาติสนิทที่แท้จริง 

ของเจ้ามใิช่หรอืไร" ไป่หล่ีจงิหงเข้าใจถึงจติใจของโม่อเีหรนิท่ีกลวัจะถูกควบคมุ

อยู่บ้าง

โม่อีเหรินครุ่นคิดไปมาแล้วก็พยักหน้า "ก็จริง"

เรือ่งใหญ่โตอย่างการนบัญาตแิละการยอมรบัในฐานะของตระกูล 

นางจะเชื่อในค�าของท่านตาเท่านั้น

โม่อีเหรินยังคงท�าตัว 'เป็นเด็ก' นางจะให้ท่านตาเป็นคนจัดการ 

เรื่องน้ี ก็นางยังเป็นเด็กนี่...นางยังมีท่านตาและพวกพ่ีๆ อยู่ ดังน้ันจึง 

ไม่ใช่หน้าที่ของนางที่จะต้องมากลัดกลุ้ม

"ไม่รู้ว่าพี่ใหญ่และพี่เล็กรู้เรื่องนี้หรือไม่"

ตระกูลเฟ่ิงไม่มคีวามเก่ียวข้องกับตระกูลฉู ่ทว่าหากนบัตามสายเลอืด

ทางฝ่ังท่านตา พวกพ่ีๆ ก็ถือว่าเป็นคนตระกูลนีเ้ช่นกัน

"ข้าว่าพวกเขาน่าจะไม่มีความเก่ียวข้องกับตระกูลเฟิ่งนะ" จู ่ๆ  

ไป่หลี่จิงหงก็โพล่งออกมา

"เอ๋?!" โม่อีเหรินเบิกตากว้าง

นี่หมายความว่าอะไรกัน
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"ข้าเพียงแต่คาดเดาเท่านั้น" ไป่หลี่จิงหงมองนางแวบหนึ่ง เขาก ็

ไม่รูเ้ช่นกันว่าเหตใุดตนเองจงึมลีางสงัหรณ์เช่นนี ้ "รอให้ช่วยท่านตาออกมา 

ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน"

อันท่ีจริงไป่หลี่จิงหงนึกสงสัยมาตลอด ตระกูลเฟิ่งให้ความส�าคัญ 

กับสายเลือดของตระกูลย่ิงนัก แล้วเหตุใดตอนที่โม่อ้ีโหรว ท่านแม ่

ของโม่อีเหรินถือก�าเนิด โม่ซั่งเฉินจึงไม่น�าตัวนางไป แต่ปล่อยนางไว้ท่ี 

ส�านักเถาฮวากู่ ถึงขนาดที่ว่าต่อมานางออกเรือนแล้วให้ก�าเนิดบุตรชาย  

เขาก็ไม่มีความผูกพันใดๆ ต่อพ่ีน้องสกุลฉู่สองคนน้ันเลย เพียงแต ่

พาโม่อีเหรินออกจากสกุลฉู่เท่านั้น

หรือทางตระกูลเฟิ่งจะมีมาตรฐานการนับเป็นคนตระกูลเฟิ่งอีก  

มีสายเลือดตระกูลเฟิ่งอยู่ในตัวก็ใช่ว่าจะได้รับการยอมรับ?

โม่ซั่งเฉินน่าจะรู้เรื่องเหล่านี้ดีที่สุด

"อืม" โม่อีเหรินงุนงงอยู่บ้าง ทว่านางยังคงพยักหน้า เดาไปเดามา 

ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เรื่องเช่นนี้ต้องให้ท่านตากลับมาแล้วค่อยว่ากัน

"พวกเราไปกันเถิด!" ไป่หลี่จิงหงเพิ่มความเร็ว เร่งรีบเดินทางต่อ

ไม่รู้ว่ายังจะมีสัตว์เทพอะไรรอพวกเขาอยู่บ้าง 

ณ แดนถิ่นอ�านวยพร

หมอกขาวปกคลุมไปทั่ว ทัศนวิสัยเลือนรางเหลือเกิน

ครั้นไป่หลี่จิงหงและโม่อีเหรินไปถึงสถานที่ที่มีหมอกขาวปกคลุม 

พวกเขาก็ชะงักฝีเท้าพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

พยัคฆ์ขาวน้อยมท่ีาทรีะแวดระวัง มนัจ้องหมอกขาวท่ีอยู่เบือ้งหน้า
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เพียงไม่ก่ีวันท่ีน่ีก็เปล่ียนสภาพไปแล้ว เดมิทีทีน่ี่เป็นพ้ืนทีก่ว้างใหญ่ 

เขยีวชอุม่ มต้ีนไม้อยู่เตม็ไปหมด มพ้ืีนหญ้าเขยีวขจแีละหุบเขา ทว่ายามนี้

กลับเหลือเพียงหมอกขาว มองอะไรไม่เห็นเลย

ส่วนนัน้ทีเ่ดมิทีเรยีกว่าทางเข้าของค่ายกล ยามนีก็้มองไม่เห็นแล้ว 

เพียงแต่อาศยับางช่วงท่ีหมอกจางลง จงึพอเห็นบ้างว่าเบือ้งหน้ายงัมพ้ืีนดนิ

อยู่ ไม่ใช่หน้าผา

โม่อเีหรนิเองก็ไม่เคยมาท่ีน่ี ดงัน้ันพอนางเห็นหมอกขาวตลบอบอวล 

จงึไม่แปลกใจแม้แต่น้อย เพียงแค่ปล่อยญาณวิเศษให้ไปส�ารวจด้านใน

เมื่อดวงตามองไม่เห็น ทว่าอย่างไรการสัมผัสยังใช้ได้ดี

ส่วนไป่หลี่จิงหงกลับฉงนสงสัยยิ่งนัก...แม้เขาจะไม่ค่อยแสดงออก

ทางสีหน้าก็ตาม

เขาเคยมาที่น่ี เขารู ้ว่าเดิมทีที่น่ีมีลักษณะเช่นไร เมื่อเทียบกับ 

ช่วงก่อนที่เขาเคยมา ยามนี้ที่น่ีไม่ควรเรียกว่า 'แดนถ่ินอ�านวยพร' แล้ว 

ควรเปลี่ยนชื่อเป็น 'ภูเขาหมอกขาว' จะเหมาะสมกว่า

นอกจากหมอกขาวปกคลมุไปทัว่แล้ว พวกเขาก็มองไม่เหน็อะไรเลย

จู่ๆ โม่อีเหรินก็เขย่งปลายเท้า เอ่ยข้างหูเขาว่า "ด้านในหมอกขาว 

มีคนผู้หน่ึง ฝีมือเขาแข็งแกร่งย่ิงนัก" ญาณวิเศษของนางส�ารวจมาแล้ว 

พบว่าเป็นเช่นนั้น

"โฮก...โฮก..."

พยัคฆ์ขาวน้อยค�ารามเสียงแผ่วเบา มันก็สัมผัสได้เช่นกัน

'ท่านแม่ นั่นคือนกจื้อ* ขนแดงตัวผู้ มันมีสายเลือดวิหคชาดอยู่ 

* นกจื้อ คือนกขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลไก่ฟ้า สีขนที่คอมีลักษณะคล้ายวงแหวน



71

อ๋ินเชียนอวี่

เล็กน้อย สามารถพ่นไฟได้ แม้มันจะกลายร่างเป็นมนุษย์และอาจหาญ 

ย่ิงนัก แต่ว่าท่านแม่ไม่ต้องเป็นกังวล ไฟของมนัสูท่้านไม่ได้หรอก แล้วก็ 

เผาข้าไม่ได้ด้วย'

ครัน้เสีย่วทุนตรวจสอบได้ถึงกลิน่อายของสตัว์เทพตวัน้ัน มนัก็ตืน่ขึน้

ทนัที แล้วยังบอกสิง่ทีตั่วมนัรูแ้ก่โม่อเีหรนิด้วย

ฮ!ึ ไม่ว่าจะเป็นสตัว์วิเศษตัวใดก็ตาม ก็เลิกคดิทีจ่ะมารังแกท่านแม่

ต่อหน้ามันได้เลย

"เสี่ยวทุนบอกว่านั่นคือนกจื้อขนแดงตัวผู้..." โม่อีเหรินเอ่ยสิ่งที่ 

เสี่ยวทุนบอกมาแก่ไป่หลี่จิงหง

"จะลองเข้าไปดูหรือไม่" ครั้นไป่หลี่จิงหงฟังจบ สีหน้าเขายังคง 

ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย เพียงแต่ถามนาง

อย่างไรก็มาถึงท่ีน่ีแล้ว หากไม่ส�ารวจให้ถึงที่ สุด อีเหรินคง 

ไม่ยอมกลับแน่กระมัง!

"ต้องเข้าไปดูสกัหน่อย" โม่อเีหรนิพยักหน้าอย่างเดด็เดีย่วตามท่ีเขา

คิดไว้ "แต่ว่ารอสักครู ่" พอกล่าวจบนางก็ปล่อยมือจากไป่หล่ีจิงหง  

แล้วปล่อยพลังออกจากมือทั้งสองข้าง

"เปิดทาง!"

โม่อีเหรินเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบา หมอกขาวเบื้องหน้าคล้ายสายน�้า

ไหลย้อนกลับกระน้ัน หายวับไปในชั่วพริบตา แล้วปรากฏภาพแดนถ่ิน

อ�านวยพรขึ้นทันที

เบื้องหน้าเป็นพ้ืนท่ีโล่งกว้าง คล้ายถูกพายุโหมกระหน�่าท�าลาย 

เสียราบคาบกระนั้น บนโคลนสีเหลืองไม่มีต้นไม้หรือสิ่งใดตกแต่งหรือ
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ปกคลุมอยู่เลย

ไกลออกไปหน่อยเป็นเสาหินสีต้่นทีหั่กโค่นอย่างเหน็ได้ชดั เบือ้งหลัง

เสาหินมีหมอกหนาทึบยิ่งกว่าเมื่อครู่

ตอนแรกพวกเขายงัพอมองผ่านหมอกน้ันภายในระยะหน่ึงถึงสองหมี่

ได้อย่างเลอืนราง แม้ว่าหมอกขาวจะตลบอบอวล แต่กลบัยังบางเบา ทว่า

หมอกขาวด้านหลงัเสาหินน่ันกลบัเป็นหมอกทีห่นาทึบ หากย่ืนแขนเข้าไป 

ก็มองไม่เหน็นิว้ท้ังห้าเป็นแน่

ภาพเบื้องหน้านี้คือความว่างเปล่า

ตรงกลางลานโคลนสีเหลืองกลับปูพรมขนสัตว์สีขาวเกลี้ยงไว้  

ด้านบนพรมมีต่ังขนาดใหญ่สีแดง ข้างต่ังยังมีโต๊ะน�้าชาสีแดงเข้มอยู่ 

อีกตัวหนึ่ง ซึ่งดูไม่สอดคล้องกันเลย

บรุษุผูห้น่ึงก่ึงนัง่ก่ึงนอนอยูบ่นตัง่ เขาสวมอาภรณ์สแีดงปักรปูวิหค

และปักชายเสื้อด้วยด้ายสีทอง มีไข่มุกห้อยประดับไว้บนบ่า สวมเก้ียว 

ทองอร่าม มีเรือนผมสีแดงสดใส

หากจะกล่าวว่าบรุษุท่ีโม่อเีหรนิพบเมือ่ไม่ก่ีวันก่อนเป็นบรุษุผูส้ง่างาม

เหนือมนษุย์แล้ว ทว่าบุรษุท่ีอยู่เบ้ืองหน้าผูน้ีก้ลบัเป็นบรุุษรปูงามทรงเสน่ห์

อย่างสดุประมาณ

แม้บุรุษรูปงามสองคนน้ีจะสามารถท�าให้ดวงตาของสตรีเพศ 

เป็นประกายได้ หากไม่ระวังก็อาจจะเคลบิเคลิม้หลงใหล ทว่าส�าหรบันาง 

ก็ยังไม่มีใครมาเทียบไป่หลี่จิงหงที่นางรักสุดใจได้

"คดิไม่ถึงว่าจะมคีนเดินทางมาถึงท่ีนี ่แค่กระบวนท่าเดยีวก็สามารถ

สลายหมอกควันได้ แม่นางน้อย เจ้าเริ่มท�าให้ข้าสนใจเสียแล้วสิ" บุรุษ 
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ชุดแดงอยู่ในท่วงท่าก่ึงนั่งก่ึงนอน มือเท้าคางไว้ อีกมือหน่ึงยกจอกสุรา 

ด้วยสหีน้าเกียจคร้าน น�า้เสยีงคลมุเครอื แววตาอนัตราตรงึน้ันเหลอืบมอง 

ไปทางโม่อีเหริน

โม่อีเหรินมองเขาด้วยแววตาแวววาวอย่างอยากรู้อยากเห็น นาง 

ตรวจสอบเขาอย่างละเอียด มองทั้งบนล่างซ้ายขวา

ท่วงท่าของโม่อีเหรินเช่นนี้ท�าให้บุรุษบางคนถึงกับหึง เขาเกือบจะ 

ย่ืนมือออกมาคว้าตัวว่าท่ีภรรยาของตนเองกลับไป เขาจะสั่งสอนนาง 

ให้หนักว่านางควรจะมองใคร!

ทว่าเขากลับได้ยินโม่อีเหรินเอ่ยปากวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจัง 

และเคร่งขรึมขึ้น

"ท่ามกลางพ้ืนท่ีโล่งกว้างและมีหมอกควันตลบอบอวลเช่นน้ี ยังมี

คนใช้ท่ีแห่งน้ีราวกับเป็นห้องพิเศษในโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ นั่งดื่มสุรา  

หยอกเย้าสตรอียู่บนต่ัง ท่านเป็นตัวแทนของบรุุษเจ้าส�าราญอย่างแท้จรงิ 

ในที่สุดข้าก็ได้เปิดหูเปิดตาสักที"

ครัน้กล่าวจบ นางยังประสานมอืท�าความเคารพ แสดงออกว่า 'นับถือ' 

อย่างแท้จรงิ

ครั้นบุรุษบางคนได้ฟัง ใบหน้าราวภูเขาน�้าแข็งก็เกือบกระตุก

นี่โม่อีเหรินก�าลังชื่นชมฝ่ายตรงข้ามหรือ

ยามท่ีบรุษุชดุแดงได้ยิน เขาก็แสดงสหีน้าเศร้าโศกเสียใจโดยพลัน

"แม่นางน้อย เจ้ามองไม่ออกหรือว่าข้าก�าลังใช้สุราดับทุกข์" บุรุษ 

ชุดแดงเอ่ยถามอย่างเศร้าสร้อย

"ดื่มสุราเพื่อดับทุกข์?" โม่อีเหรินแสดงสีหน้าฉงนสงสัย 
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"วนัท่ีอากาศดีเช่นน้ี พ้ืนท่ีโล่งกว้างเช่นนี ้ผนืดนิอดุมสมบรูณ์เพียงน้ี 

อาหารรสเลิศและสุราชั้นดีเย่ียงนี้ สตรีงดงามท่ีมองอย่างไรก็ไม่เบื่อ... 

มเีรือ่งมากมายให้ด่ืมด�า่และเสพสขุ แต่ข้ากลบัไม่ได้ท�าสิง่เหล่านัน้ แล้วก็ 

ไม่อาจให้ผู ้อื่นมายลรูปโฉมของข้าที่หล่อเหลาผึ่งผายและเป็นอิสระ 

ที่จะท�าให้เหล่าสตรีในใต้หล้าเคลิบเคลิ้มได้ เช่นนี้แล้วข้าจะไม่ทุกข์ใจ 

ได้อย่างไร" บุรุษชุดแดงเอ่ยอย่างเศร้าโศกเสียใจยิ่งขึ้น

รปูโฉมของข้าท่ีหล่อเหลาผึง่ผายและเป็นอสิระ? ทีจ่ะท�าให้เหล่าสตรี

ในใต้หล้าเคลบิเคลิม้ได้?

จู่ๆ ก็มีค�าว่าดอกสุ่ยเซียน* ผุดขึ้นมาในความคิดของโม่อีเหริน

ซึ่งหมายถึงการหลงตัวเอง

"ท่ีนี่ไม่มีประตูและไม่มีโซ่ตรวน แล้วก็ไม่มีคนขังท่านไว้ ท่าน 

อยากไปก็ไปได้ มอีะไรให้เศร้าใจนักหนาหรอื ด้วยพลงัแก่นแท้ของท่าน 

แล้ว มีที่ใดบ้างที่ท่านจะไปไม่ได้"

บุรุษชุดแดงเหลือบมองนางแวบหน่ึงอย่าง 'มีเสน่ห์น่าหลงใหล'  

แววตาเขาทั้งเศร้าใจและกลัดกลุ้ม

"ท่านเป็นอะไรหรอื" ใบหน้าโม่อเีหรนิย่นเลก็น้อย เขาแสดงท่าทาง

เศร้าใจที่ไม่มีใครเข้าใจได้เด่นชัดเกินไป

"แม่นางน้อย เจ้าเพ่ิมเรื่องเศร้าใจให้ข้าอีกเรื่องหน่ึงแล้ว บนโลกน้ี 

ไม่มีใครเข้าใจข้าเลย..." บุรุษชุดแดงพลันเปลี่ยนไปนอนคว�่าหน้าบนต่ัง  

ดูท่าคงจะโศกเศร้าจริงๆ

โม่อีเหรินมองบุรุษชุดแดงจนเกือบจะตบโต๊ะด้วยความร�าคาญใจ
* ดอกสุ่ยเซียน หรืออีกชื่อหน่ึงคือดอกนาร์ซิสซัส มาจากชื่อของหนุ่มรูปงามท่ีสุดในยุคกรีกโบราณผู้หลง 
ในความงามของตน
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เลก็ๆ ก่อนจะมองไป่หลีจ่งิหงด้วยแววตาทีเ่ต็มไปด้วยค�าถาม แล้วเร่ิมใช้ 

วิธีถ่ายทอดเสียงให้เขาได้ยินเพียงคนเดียว

"คนผู้นี้เป็นนกจื้อขนแดงตัวผู้จริงๆ หรือ"

"น่าจะใช่"

"...นกจื้อขนแดงตัวผู้...ล้วนสติไม่สมประกอบเช่นนี้หรือ" 

"...คงไม่ใช่"

"นี่!"

การสนทนาอย่างไร้สุม้ไร้เสยีงถูกตดัตอนโดยพลนั บรุษุผูเ้ศร้าโศก 

มองพวกเขาอย่างโกรธเคืองเล็กน้อย

โม่อีเหรินพลันหันหน้าไป

"พวกเจ้าท�าเกินไปแล้วนะ!"

"เรือ่งอะไรหรอื" โม่อเีหรนิท�าหน้าใสซือ่ พวกนางไม่ได้ท�าอะไรท้ังนัน้นะ!

"ข้าทุกข์ใจเช่นนี้ พวกเจ้าไม่ปลอบใจข้าก็แล้วไป แต่ยังมองกันไป 

มองกันมาอยู่ตรงนัน้ สะเทอืนใจข้าทีโ่ดดเด่ียวเดียวดายย่ิงนกั นีไ่ม่ถือว่า 

ท�าเกินไปหรือไร" ครั้นบุรุษชุดแดงต�าหนิอย่างเจ็บปวดรวดร้าวจบ เขาก็ 

ยังคงท�าท่าทางคล้ายถูกทอดทิง้กระนัน้ต่อพลางเอ่ยพึมพ�าว่า "พวกมนษุย์ 

ช่างไม่มีหัวจิตหัวใจอย่างที่คาดเอาไว้จริงๆ..."

โม่อีเหรินอับจนค�าพูดในทันใด

ด้านไป่หลี่จิงหงผู้เป็นดั่งภูเขาน�้าแข็งหมื่นปีไม่ขยับเขยื้อนสักนิด

"ช่างเถอะๆ ข้าซึ่งเป็นวิหคท้องใหญ่ใจใหญ่* เห็นแก่ท่ีพวกเจ้า 

เดินทางมาที่น่ีอย่างยากล�าบากแล้วยังอยู่สนทนาเป็นเพ่ือนข้า ข้าจะ 

* ท้องใหญ่ใจใหญ่ หมายถึงมีจิตใจกว้างขวาง
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ไม่โทษพวกเจ้า พวกเจ้าไปได้แล้ว" นกจื้อขนแดงตัวผู ้พลันโบกมือ 

แสดงออกว่าไม่ส่งนะ

โม่อีเหรินกะพริบตาปริบๆ หากนางตัดสินใจจะรับมือกับคนหรือ 

สตัว์วิเศษ...ท่ีสติไม่สมประกอบ ก็ต้องตอบแทนด้วยท่าทางเช่นเดยีวกัน

ดังนั้นนางจึงดึงแขนเสื้อของไป่หลี่จิงหงด้วยสีหน้าไร้เดียงสา  

แปลกใจระคนงุนงง "จิงหง ท่านท้องใหญ่หรือไม่"

แววตาของไป่หลี่จิงหงแฝงรอยย้ิมไว้ เขามองไปทางบุรุษชุดแดง

อย่างจริงจังแวบหนึ่ง จากนั้นค่อยตอบนางอย่างจริงจัง "ไม่"

"เขาบอกว่าเขาคือวิหค แต่ข้าไม่เห็นปีกของเขานะ"

"คงจะซ่อนเอาไว้กระมัง"

"แต่ว่าข้าก็ไม่เห็นปากแหลมๆ ของเขาด้วยนะ"

"มองดูแล้วเขาก็ไม่มีปากแหลมจริงๆ ด้วย"

"ดังนั้นรูปร่างของเขาในยามน้ีก็ไม่ใช่วิหคสักหน่อย" โม่อีเหรินเอ่ย

อย่างเอาจรงิเอาจงั

"อืม ไม่ใช่วิหค"

จากน้ันโม่อีเหรินก็หันไปหาบุรุษชุดแดง ถลึงตาใส่เขาแล้วเอ่ยว่า 

"ท่านเป็นคนหลอกลวง!"

"..."

บุรุษชุดแดงคงคิดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะกลับตาลปัตรเช่นนี้ เขา 

ตกตะลงึโดยพลนั ทว่าพอมาใคร่ครวญหลงัจากได้สต ิ ไยเขาจงึถูกเด็กสาว 

นางหนึง่มาล้อเลยีน ช่างน่าอบัอายขายหน้าจรงิๆ

ดังนั้นบุรุษชุดแดงจึงตัดสินใจแก้ความเข้าใจผิดนั้น
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"พวกเจ้าบุกมายังที่ของข้า ข้าก็ไม่ได้ท�าร้ายพวกเจ้า ยังจะปล่อย 

พวกเจ้าให้จากไปอย่างปลอดภัย นี่ข้ายังไม่ท้องใหญ่ใจใหญ่อีกหรือไร"

"ท้องของท่านก็แบนราบ ไม่ใหญ่สกัหน่อย" โม่อีเหรินโต้กลบัทนัควัน

บุรุษชุดแดงจุกจนพูดไม่ออก เขาอ้ึงงันไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยว่า  

"เจ้า เจ้าน่าจะเข้าใจความหมายของข้านะ!"

"ท้องใหญ่ ต้องมีพุงป่องๆ ถึงจะเรียกว่าท้องใหญ่ แต่ท่านไม่มีน่ี"  

โม่อีเหรินกลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจ ยังท�าท่าท�าทางแอ่นท้องให้เขาดูเป็น 

การเฉพาะด้วย

"..." บุรุษชุดแดงมุมปากกระตุกแล้ว

นี่ไม่ใช่ความหมายที่เขาต้องการจะสื่อนะ! 

"ก็ได้ ข้าซึง่เป็นวหิคใจกว้างมาก เช่นน้ันพวกเจ้ารีบไปเสียเถิด" เขา 

พบว่าหากจะเล่นค�ากับแม่นางน้อยต่อไปก็ช่างโง่เขลาย่ิงนกั บรุษุชดุแดง 

จึงไล่พวกเขาอย่างเด็ดขาด

"ท่านคอืวิหคหรอื แล้วร่างวิหคของท่านงามหรอืไม่" โม่อเีหรนิเอ่ยถาม

อย่างสนอกสนใจ

บุรุษชุดแดงอับจนค�าพูดอีกครา

ร่างวิหค?

ไยสามพยางค์นี้จึงฟังดูแปลกๆ

ทว่าความใคร่รู้ของนางท�าให้บุรุษชุดแดงเปล่ียนสีหน้าโดยพลัน  

เขายิ้มให้นางอย่างคลุมเครือ

"แม่นางน้อย ถ้าเจ้าอยากเห็นร่างทีแ่ท้จรงิของข้าต้องเดินเข้ามาใกล้ 

เข้ามาใกล้อีกนิด!"
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"เช่นนั้นก็ช่างเถอะ!" โม่อีเหรินเอ่ยอย่างเฉียบขาด

นางไร้ซึ่งทีท่าอาลัยอาวรณ์ ท�าให้บุรุษชุดแดงตะลึงงันไปเล็กน้อย  

ต่อมาก็ท�าหน้าเศร้าอีกครา

"ตามทีข้่าคิดไว้จรงิๆ บรุษุอย่างข้าก็ลุม่หลงในความรกั สตรอีย่างเจ้า 

ก็เปลีย่นใจเรว็เสยีเหลอืเกิน เจ้าไม่มคีวามจรงิใจ..."

บุรุษผู้นี้สติเลอะเลือนอีกแล้ว

ทว่าครั้งแรกยังถือว่าแปลกใหม่ แต่ครั้งท่ีสองนางเริ่มเคยชินแล้ว 

จึงไม่ประหลาดใจนัก

"ดูจากความเคยชินที่ท่านสามารถล่อลวงสตรีได้โดยง่าย ท่าน 

ไม่ใช่บุรุษท่ีลุ่มหลงในความรักหรอก แต่ท่านเป็นพวกเจ้าชู้ประตูดิน 

ต่างหากเล่า วิหคอย่างท่านมคีวามจรงิใจด้วยหรอื" โม่อเีหรนิวพิากษ์วิจารณ์

พลางเท้าสะเอว

บุรุษชุดแดงอับจนค�าพูดอีกครา ทว่ากลับค่อยๆ ปรากฏรอยย้ิม 

บนใบหน้าเขา

"แม่นางน้อย เจ้าช่างน่าสนใจยิ่งนัก"

โม่อีเหรินเอียงคอเล็กน้อยกล่าวว่า "นี่คือค�าชมหรือ"

"แน่นอน"

"เช่นนั้นข้าก็ขอขอบคุณ"

"ดังนั้นเจ้าก็จงอยู่ที่นี่เป็นเพ่ือนข้าเถิด" ครานี้บุรุษชุดแดงเอ่ยด้วย

ความจริงใจ เขาฝึกวิชามายาวนานและรู ้สึกเหน่ือยหน่ายกับชีวิต  

แม่นางน้อยคนน้ีท้ังเฉลยีวฉลาดและน่าสนใจ หากมนีางอยู่ด้วย ชวีติเขา 

จะต้องไม่น่าเบื่อแน่
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"ไม่" โม่อีเหรินเอ่ยปฏิเสธในคราวเดียว

"เพราะเหตุใด"

"ท่านไม่ใช่บุรุษในแบบที่ข้าชอบ"

บุรุษชุดแดงแสดงสีหน้าฉงน

"ท่านลองคิดดูนะ คนท่ีมีเป้าหมายต่างกันก็ไม่ควรท่ีจะวางแผน 

ร่วมกัน ยามข้าเอื้อนเอ่ย ท่านไม่ฟัง ท่านและข้าเดินบนทางคนละสาย"  

จากน้ันโม่อีเหรินก็ชี้ไปทางเสาหินสี่ต้นที่หักโค่น "ข้ามาที่น่ีเพียงเพราะ 

อยากจะเข้าไปในนั้น"

"เสียใจด้วย เจ้าเข้าไปไม่ได้" บุรุษชุดแดงแสดงความเสียใจอย่าง

สุดซึ้ง

แม่นางน้อยไม่ฟังเขาเลย เขาจะให้โอกาสนางอกีสกัครัง้หรอืจะซดันาง

ให้สลบไปเลยเพ่ือให้นางอยู่ต่อ...หรอืว่าจะก�าจดันางเสีย

โม่อีเหรินยิ้มตาหยี "แต่ข้าจะต้องเข้าไปให้ได้"

"เช่นน้ันเจ้ากต้็องแสดงให้ข้าดูว่าเจ้ามฝีีมอืเพียงใดกัน" บรุุษชดุแดง

ถอนใจ เขาโอดครวญด้วยเสยีงแผ่วเบา "ข้าซึง่เป็นวิหคไม่มแีม้แต่เวลาท่ีจะ

เสพสรุา การต่อสู้อนัป่าเถ่ือนไม่เหมาะสมกับรปูร่างงดงามสง่าผ่าเผยของข้า 

สกันดิ ไยจงึไม่มใีครเข้าใจข้านะ"

โม่อีเหรินรู้สึกอีกครั้งว่าบุรุษผู้นี้ช่างคล้ายดอกสุ่ยเซียนมากจริงๆ

"เช่นนี้ก็ลองอันนี้ก่อนแล้วกัน!"

ครั้นบุรุษชุดแดงเอ่ยวาจาออกมา แขนเสื้อเขาก็สะบัดโดยพลัน  

เงาวิหคเลือนรางสีแดงสายหนึ่งพุ่งไปยังโม่อีเหรินในชั่วพริบตา

"โฮก!" พยัคฆ์ขาวน้อยอ้าปากพ่นลูกไฟลูกหนึ่งออกมาทันที
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เสยีงระเบดิดงัตมู ยามน้ีบนอากาศเหลือเพียงเสยีงลกุไหม้อนัแผ่วเบา 

จากน้ันก็มปีระกายไฟร่วงลงสูพ้ื่นดินแล้วหายวับไปกับตา

'วิหคปะทะลูกไฟ' ผลคือเสมอกัน ไม่มีฝ่ายใดชนะ

บรุษุชดุแดงถึงกับขมวดค้ิว แล้วเคลือ่นสายตาลงมาด้านล่าง ก็เหน็

พยัคฆ์ขาวน้อยขนปุกปุย

"ราชาสัตว์เทพพยัคฆ์ขาว?!" นึกไม่ถึงว่าพยัคฆ์ขาวยังมีชีวิตอยู่?!

บุรุษชุดแดงมองไปทางโม่อีเหรินโดยพลัน "ดูท่าข้าคงดูแคลนเจ้า

เกินไป"

ต่อมาบรุษุชดุแดงก็หันไปหาพยัคฆ์ขาวน้อย คล้ายจะสัง่สอนเดก็น้อย 

ที่ไม่เชื่อฟัง "เจ้าเกิดเป็นราชาสัตว์เทพ ต้องมีศักดิ์ศรีของความเป็น 

ราชาสัตว์เทพด้วย เจ้ามาช่วยเหลือมนุษย์เช่นนี้ได้อย่างไรกัน"

"โฮกๆๆ อเีหรนิเป็นสหายของข้า นางช่วยชวีติท่านแม่ การช่วยเหลือ

สหายเป็นสิ่งที่สมควรกระท�า"

"แม้จะเป็นเช่นนี้ แต่เจ้าไม่กลัวว่านางจะท�าร้ายเจ้าหรือ"

"โฮก! อีเหรินไม่มีทางท�าเช่นนั้นแน่นอน"

"มนุษย์ไว้ใจไม่ได้"

"โฮก! ข้าไม่สนใจหรอก ข้าชอบอีเหริน"

พยัคฆ์ขาวน้อยไม่มคีวามรูส้กึและความคดิท่ีวกไปวนมา มนัรูเ้พียงว่า 

โม่อีเหรินเป็นคนช่วยชีวิตท่านแม่ อีกทั้งนางเป็นคนพามันออกจาก 

หุบเขา ดูแลมันมาตลอดทาง เล่นกับมัน ท�าอาหารให้มันกิน คอยระวัง

ความปลอดภัยให้มัน นางไม่เคยมีเจตนาร้ายต่อมัน แล้วก็ไม่เคยเอ่ยว่า 

จะท�าพันธสัญญากับมันด้วย นางไม่เหมือนมนุษย์ละโมบที่ท่านแม่ 
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เคยพูดถึงแม้แต่น้อย!

ท่านแม่ก็ไว้ใจโม่อีเหริน มิเช่นนั้นคงไม่มอบมันให้กับนาง

โม่อีเหรินเป็นคนดี เขาต่างหากที่เอาแต่เอะอะด่าทอว่ามนุษย์เลว

บุรษุชดุแดงเข้าใจในสหีน้าของพยัคฆ์ขาวน้อย เขาอยากเป็นลมไป

ตรงนั้นเสียจริง

พยัคฆ์ขาวเป็นราชาสัตว์เทพนะ!

นกึไม่ถึงว่าพยัคฆ์ขาวจะโง่เง่าเช่นน้ี เขารู้สึกขายหน้าแทนเหลือเกิน

ที่ราชาสัตว์เทพที่มีสายเลือดสูงส่งอย่างพยัคฆ์ขาวจะตกเป็นเคร่ืองมือ 

ให้มนุษย์หลอกใช้เช่นนี้ 

บุรุษชุดแดงหันไปทางโม่อีเหรินทันที "เจ้าจะใช้มันมาสู้กับข้า?"

ประโยคนีไ้ม่ใช่การล้อเล่นแน่นอน น�า้เสยีงของบรุุษชดุแดงในยามน้ี

แฝงไปด้วยไอสงัหาร

บุรุษชุดแดงไม่มีทางอนุญาตให้มนุษย์หลอกใช้ราชาสัตว์เทพ 

มาประมือกับตนเองหรอก ถ้าเขาได้พบมนุษย์ที่หลอกใช้ราชาสัตว์เทพ  

เขาจะฆ่าทิ้งทั้งสัตว์และมนุษย์ที่ว่านั่นพร้อมกันเลย

"เซิน่ เดก็ด"ี โม่อเีหรนิย่อตวัลง ปลอบโยนพยัคฆ์ขาวน้อย จากนัน้ 

ยืนขึ้นเผชิญหน้ากับเขา

"แม้ข้าอายุยังน้อย แต่ข้าก็ไม่รงัแกสตัว์วิเศษทกุตวัส่งเดช ข้าจะต้อง

เข้าไปในนัน้ให้ได้ หากท่านมฝีีมอืขวางข้าไว้ได้ ถึงจะนับว่าท่านชนะ แต่ 

หากขวางข้าไว้ไม่ได้ ท่านก็ไม่สามารถห้ามอะไรพวกข้าได้อีก"

"ได้" บรุษุชดุแดงเห็นด้วยทนัที ทว่า... "ถ้าเจ้าแพ้ เจ้าจะท�าเช่นไร"

"หากข้าแพ้ ข้าจะมอบสรุาไหน้ีให้ท่าน แล้วพวกเราก็จะจากไปทนัท"ี 
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ครั้นโม่อีเหรินพลิกฝ่ามือ ไหสุราไหหนึ่งหนักราวหน่ึงชั่งก็ปรากฏข้ึน 

บนมือนาง นางเปิดฝาออกเล็กน้อย ความหอมหวนของสุราโชยพัดมา

แววตาบุรุษชุดแดงเป็นประกายโดยพลัน เขาดูมีสีหน้ามึนเมา 

โม่อีเหรินค่อยปิดฝาลงอีกครั้ง ครั้นนางนึกถึง ไหสุราก็หายวับไป

ส�าหรับการหมักสุรา แม้นางยังคงอยู่ในช่วงเรียนรู้ ทว่าสุราไหนี ้

นางรวมเอาสมุนไพรและสิ่งวิเศษมากมายท่ีมีประโยชน์ต่อสัตว์วิเศษ 

มาหมักไว้รวมกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการฝึกวิชาและเพ่ิมพลังแก่นแท ้

อย่างมาก

"ตกลงตามนี้!" บุรุษชุดแดงเห็นด้วยทันที

"เช่นนัน้ข้าเริม่เลยนะ" ครัน้โม่อเีหรนิเอ่ยค�าออกไป เงาร่างของนาง 

ก็หายวับทันใด

แม่นางน้อยว่องไวยิ่งนัก!

บุรุษชุดแดงขยับไปขวางโม่อีเหรินไว้โดยพลัน ขณะเดียวกัน 

ทั้งสองคนก็หยั่งเชิงกันด้วยกระบวนท่าแรก

เพียงกระบวนท่าเดียว โม่อีเหรินก็หายตัวไปอีก

บุรุษชุดแดงก็เคลื่อนที่โดยพลัน และขวางโม่อีเหรินไว้อีกครา

ท�าเช่นนี้ต่อเนื่องกันไปหลายครั้ง เงาร่างของทั้งสองคนไขว้กันไป 

ไขว้กนัมา เดีย๋วผลบุเด๋ียวโผล่ แล้วย่ิงนานย่ิงเรว็ขึน้ พวกเขาแลกเปลีย่น

กระบวนท่ากันหลายสบิครัง้

บุรุษชุดแดงลอบตื่นตระหนกในใจ

แม้เขาจะขวางแม่นางน้อยไว้ได้ทกุครัง้ ทว่าเพ่ือให้นางข้ามไปไม่ได้ 

เขากลบัใช้พรสวรรค์ของตนเองโดยไม่รูตั้ว
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สัตว์วิเศษประเภทวิหคมีพรสวรรค์ในการเคล่ือนท่ีได้อย่างรวดเร็ว

อยู่แล้ว ทว่าดวงตาเขามีความเฉียบคมย่ิงกว่า เพราะถ่ายทอดกันมา 

ทางสายเลือด

แม่นางน้อยผู้นี้เป็นมนุษย์จริงๆ หรือ

ด้วยระดบัการฝึกวชิาของบรุษุชดุแดง กอปรกับพรสวรรค์เหนอืคน 

เขาต้องมองออกอย่างแน่นอนว่าแม่นางน้อยท่ีอยู่เบื้องหน้าเขาอายุ 

ราวสิบห้าสิบหกปี อาภรณ์ที่สวมอยู่ก็ไม่ธรรมดา

มนุษย์ท่ีสามารถหลอมประดษิฐ์ 'ชดุปีกสวรรค์' จนมคีณุภาพระดบันี้

ได้ พลงัแก่นแท้ของช่างหลอมผูน้ีส้มควรได้รบัการยกย่องจริงๆ

นางอายุยังน้อย ยังมพีรสวรรค์และพลงัท่ีแกร่งกล้าเพียงน้ี ภูมหิลัง

ต้องไม่ธรรมดาแน่ จึงกล่าวได้ว่านางเป็นยอดฝีมืออย่างแท้จริง

น่าเสียดายท่ีแม่นางน้อยไม่ใช่ 'สัตว์วิเศษ'! เขาอยากจะรักบุปผา

ถนอมหยก* สักหน่อย อยากจะยอมให้นางบ้าง แต่ก็ท�าไม่ได้ ในเมื่อ 

เขามีลูกพี่คอยคุมอยู่

เฮ้อ...สัตว์วิเศษหนอสัตว์วิเศษ

อย่างไรเสียภารกิจท่ีลูกพ่ีก�าชับไว้ เขาจะต้องท�าให้ส�าเร็จด้วย 

พลังทั้งหมดที่มี!

แม่นางน้อย ถึงข้าจะชืน่ชมเจ้าเพียงใด รู้สกึว่าเจ้าน่าสนใจเพียงไร  

แต่ข้าก็ยอมให้ไม่ได้

ข้าขออภัยด้วยจริงๆ...

หลังจากที่บุรุษชุดแดงขวางโม่อีเหรินได้อีกครั้ง ขณะท่ีเขาสะบัด

* รักบุปผาถนอมหยก เป็นส�านวน หมายถึงบุรุษที่รักทะนุถนอมคอยเอาอกเอาใจอิสตรี
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แขนเสื้อ พลังความร้อนสายหนึ่งก็รวมเข้ากับกระบวนท่าท่ีมือท้ังสอง 

ซัดไปทางโม่อีเหริน

โม่อีเหรินต้องเอียงตัวหลบ แล้วยังถอยหลังไปสองก้าว นาง 

ใช้วิชาเคลื่อนกายย้ายเงา

ขณะท่ีโม่อเีหรนิหลบไปหลกีมา นางก็พบช่องโหว่ ครัน้นางหมนุกายไป

ก็รบีวิง่ไปทนัท.ี..

"โอ๊ย!"

บุรุษชุดแดงพบช่องโหว่ของตนเองเช่นกัน พลังความร้อนสายหนึ่ง

ปล่อยออกจากฝ่ามือ ซัดไปทางโม่อีเหรินอย่างรวดเร็ว

ฟิ้ว!

แสงสีเงินสว่างวาบ

หิมะแดงที่เอวของโม่อีเหรินเคลื่อนออกจากฝักโดยพลัน ขณะที ่

พลงักระบีต่ดัผ่านพลังความร้อน เงาร่างสีม่วงอ่อนก็แฉลบกายอย่างรวดเรว็ 

เพียงชั่วประเดี๋ยวตัวนางก็ยืนอยู่ด้านหน้าเสาหินสี่ต้นท่ีหักโค่น นาง 

หันกลับมาพร้อมรอยยิ้มเต็มเปี่ยม

"ข้าชนะแล้ว!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)


