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ซูเพียนจื่อหนอซูเพียนจื่อ มีคนมาสารภาพรักทั้งทีก็ยังต้องคิดหน้าคิดหลัง 

ให้รอบคอบ นักอ่านอ่านถึงตรงน้ีแล้วรู้สึกเห็นใจนางเหมือนกันหรือเปล่าคะ แต่ก็

เข้าใจว่านางในนาม 'หลิ่วเชียนหวง' น้ันท�าอะไรต้องคิดมากกว่าผู้อื่นหลายสิบเท่า  

ทัง้เร่ืองของสกุลซ ูสกุลหลิว่ เร่ืองของภารกจิ เร่ืองของหายนะวนัสิน้พภิพ และโดยเฉพาะ 

เร่ืองความรัก ก็แหมเราไม่รู้จริงๆ น่ีคะว่าหากเจิง้เฮ่าอีรู้้ว่าหลิว่เชียนหวงและซเูพยีนจือ่ 

เป็นคนคนเดยีวกนัแล้วเขาจะรับได้หรือไม่ เพราะฉะน้ันมาตดิตามมาร่วมลุน้ไปด้วยกนั 

ต่อเลยค่ะ

โดยในเล่มน้ีจ้าววังมีความจ�าเป็นต้องพาศิษย์ของวังศาสตร์ไปร่วมรบใน

สนามรบเก่า ทั้งซูเพียนจื่อยังต้องดูแลเตียวเสวี่ยเยี่ยน ทั้งซูม่านม่านยังมาปรากฏตัว

ในวังศาสตร์ด้วย ไม่รู้เลยค่ะว่าซูเพียนจื่อคนเดียวจะรับมือเร่ืองทั้งหมดอย่างไรไหว 

แต่ฟ้าจะถล่มดินจะทลายอย่างไรก็ยังมีฝ่ามือของเจิ้งเฮ่าอี้ ไม่สิ ฝ่ามือของฉินเฝ่ย  

ปูเ่ฉนิอวี ่และเจิง้เฮ่าอีบ้งัไว้ให้ นางคงมไิด้รับผลกระทบใดสกัเท่าไรกระมงั หากตอนน้ี 

นักอ่านอยากจะรู้แล้วว่าในสนามรบเก่าจะมีสิ่งใดรอศิษย์วังศาสตร์อยู่ ซูม่านม่าน 

จะสร้างความยุง่ยากใจให้ซเูพยีนจือ่หรือไม่ แล้วความลบัเร่ืองตวัตนทีแ่ท้จรงิของนาง

จะยังปกปิดไว้ต่อไปได้หรือเปล่า ก็กระโดดข้ึนหลังฝูอวิ๋นอีกสักครา แล้วไปพบกับ 

ค�าตอบเหล่านี้พร้อมกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ



พอได้ยินอาจารย์เอ่ยถึงนาง ซูเพียนจื่อก็ก้มหน้างุดไม่กล้าพูดจา ขณะเดียวกันในสมองของ

เจิ้งเฮ่าอี้ก็ผุดเงาร่างอันเลือนรางของสาวน้อยโฉมหน้าหมดจดผู้หนึ่ง สิ่งที่ประทับอยู่ในใจเขาลึกซึ้ง

ที่สุดนอกจากเส้นผมยาวสีด�าขลับของนางแล้วก็คือดวงตาคู่โตที่เฉียบแหลมมีชีวิตชีวา

ไม่รู้เพราะเหตุใด พอเขานึกถึงดวงตาคู่นั้นจึงคิดถึงหลิ่วเชียนหวงท่ีอยู่ข้างกายอย่างห้าม 

ไม่อยู่ เขาพลันพบว่าดวงตาของศิษย์น้องหญิงถึงกับละม้ายคล้ายซูเพียนจื่อไม่น้อย...

ซูเพียนจื่อกับหลิ่วเชียนหวง?

เจิ้งเฮ่าอี้สั่นศีรษะ รู ้สึกว่าตนเองคิดมากเกินไปแล้ว สัญลักษณ์สายโลหิตบนแขนของ 

หลิ่วเชียนหวงเขาก็เคยเห็นมากับตาตนเอง นางจะไปเกี่ยวพันกับซูเพียนจื่อได้อย่างไรกันเล่า

เมือ่ก่อนเขาไม่ค่อยใส่ใจสงัเกตดวงตาของหญิงสาว บางทดีวงตาของหญิงสาวอาจคล้ายคลงึ

กันอยู่บ้างก็เป็นได้



✱ ซูเพียนจื่อ  สร้างช่ือเสยีงมากมายทีว่งัศาสตร์ในนามของหลิว่เชียนหวง  

เป็นผูน้�าการเผยแผ่ลทัธิเซยีนใจประเสริฐ ทัง้ยงัมสีตัว์อสรู 

อยู่ใต้อาณัติถึงสิบตัว

✱ เตียวเสวี่ยเยี่ยน  บตุรสาวทีห่ายตวัไปของประมขุตระกลูนักฆ่า เป็นมอืสงัหาร 

หมายเลขห้าสิบเอ็ด เข้าเรียนด้วยนามว่า ‘เซวียเยี่ยน’

✱ ทังเซิ่งหยาง  บรุุษหนุ่มผูม้รูีปร่างสงูใหญ่ผึง่ผาย เคร่ืองหน้าอนัลุม่ลกึ 

น้ันแผ่ซ่านความองอาจสยบผูค้น ดจุศสัตราวเิศษทีเ่พิง่จะ 

ออกจากเตาหลอม

✱ ปู่เฉินอวี ่  ใบหน้าฉาบด้วยท่าทอัีนน่ิงสงบสงูส่งอยูเ่สมอ ทัง้ทีค่วามจริง 

นับว่าเป็นคนกะล่อนปลิ้นปล้อนผู้หนึ่ง หลิ่วเชียนหวง

คือสตรีในดวงใจของเขา

✱ เจิ้งเฮ่าอี้  คณุชายรูปทองเนือ้ทองอนัดบัหน่ึงบนดนิแดนพนัเมฆา 

ไม่เคยให้ความสนใจสตรีคนใด เมื่อรู้ว่าตนเองมีใจให้

หลิ่วเชียนหวงก็รีบแจ้งต่อปู่เฉินอวี่สหายรักทันที

✱ ฉินเฝ่ย  ศิษย์คนโตของจ้าววัง อยู่ที่วังศาสตร์ในฐานะท่านครู 

ผู้ช่วยวิชายุทธ์ ปักใจรักหลิ่วเชียนหวงตั้งแต่แรกพบ

✱ อวิ๋นชิงอิ่ง  ผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศที่สุดในตระกูลเทวโอสถ รู้สึกว่า

ตนเองถูกเปรียบเทียบอยู่ภายใต้รัศมีอันเรืองรองของ

หลิ่วเชียนหวงอยู่เสมอ ท�าให้เคียดแค้นอีกฝ่ายเป็น

อย่างมาก

แนะน�ำตัวละคร



ตระกูลเทวโอสถสกุลอวิ๋น

สถานะ : ก้าวขึ้นมาเป็นตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะได้ไม่นาน

ที่ตั้ง : หุบเขาฉางชุน 

บรรพชน : เซียนโอสถ

สัญลักษณ์สายโลหิต : ติ่งโบราณสีแดง

ตระกูลขุนพลสวรรค์สกุลทัง

สถานะ : หนึ่งในสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ

ที่ตั้ง : ภูเขาร้อยพิชิต

บรรพชน : เซียนไร้ไพรี สมญานามเทพเจ้าแห่งการทหาร

ตระกูลนักฆ่าสกุลเตียว

สถานะ : หนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรม

บรรพชน : เซียนล้างสังหาร สมญานามเทพเจ้าแห่งการเข่นฆ่า

สัญลักษณ์สายโลหิต : มีดสั้นสีแดงเลือด 

ตระกูลจอมโจรสกุลฉิน

สถานะ : หนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรม

บรรพชน : เซียนช่วงชิงฟ้า

สัญลักษณ์สายโลหิต : กระดูกสีด�าสองท่อนขัดไขว้กัน
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ในจดหมายทีห่ลิว่ถัวขอลาหยุดแทนซเูพียนจือ่น้ันมไิด้ระบแุน่ชดัว่า

นางจะมาถึงวังศาสตร์วันใด บอกแต่เพียงว่านางจะมาถึงช้าหน่อย และ

ไม่อาจเข้าร่วมการสอบวิชายุทธ์ได้ กระน้ันในฐานะศิษย์ดีเด่นเป็นเลิศ 

ผูส้ร้างผลงานจ�านวนมากอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏในวังศาสตร์ ย่อมไม่ท�าให้

เหล่าท่านครเูป็นกังวลว่าการลาหยดุของนางจะส่งผลกระทบต่อการเรียน 

ตรงข้ามเมือ่ได้ยินว่านางเลือ่นสูข้ั่นเปลีย่นเส้นลมปราณแล้ว เหล่าท่านครู 

ต่างก็บอกให้นางรักษาขั้นพลังวัตรจนมั่นคงเต็มที่ค่อยกลับมาก็ไม่สาย 

อย่าได้ใจร้อนเกินไปเป็นอันขาด

"ข้าจะพาเจ้าไปจัดการเรื่องรายงานตัวเข้าเรียนที่โถงท�าการก่อน 

เจ้าอาจยังต้องท�าข้อสอบเข้าเรียนด้วย เพียงแต่ข้าล่ะสงสัยนัก หากเจ้า

เข้าสอบตามขัน้ตอนปกต ิจะมคีณุสมบติัเข้าศกึษาในวังศาสตร์น่ีหรือไม่" 

ซูเพียนจื่อเผชิญหน้าเตียวเสวี่ยเย่ียนโดยไม่อ�าพรางความดูแคลนที่ตน 

62
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มีต่ออีกฝ่ายแม้แต่น้อย

"เรียนสิ่งเหล่าน้ันไปมีประโยชน์อะไร ขอเพียงคลายอาคมกักกัน 

บนร่างข้าออก ศิษย์ในวังศาสตร์นี่จะมีสักก่ีคนท่ีสามารถเป็นคู่ต่อสู้ 

ของข้า!" เตียวเสวี่ยเยี่ยนแค่นเสียงอย่างเย็นชา

"พลังวัตรเจ้าอยู่ขั้นช�าระไขกระดูกช่วงกลางถูกต้องหรือไม่ หาก 

สู้กันซึง่หน้าอย่างเป็นธรรม จ�านวนศิษย์วังศาสตร์ท่ีซดัเจ้าหมอบได้ เฉพาะ

ท่ีข้ารู้จักก็ใช้มือเดียวนับไม่พอแล้ว ดูหน้าอย่างเจ้าแม้แต่ต�าราสักเล่ม 

ก็คงไม่เคยอ่านจบ ตกลงเจ้ารู ้หนังสือหรือไม่กันแน่" ซูเพียนจื่อดูถูก 

เตียวเสวี่ยเยี่ยนอย่างแสนจะครบถ้วนรอบด้านในคราเดียว

"เจ้า...เจ้าน่ะสิที่ไม่รู้หนังสือ!" เตียวเสว่ียเย่ียนเจอหน้าอีกฝ่ายทีไร 

ก็อดไม่ได้ต้องเต้นผาง

ส�าหรับเตียวเสวี่ยเย่ียนแล้ว หลิ่วเชียนหวงก็คือรอยด่างพร้อย 

แต้มใหญ่ นางไม่เพียงลอบสงัหารล้มเหลวเป็นครัง้แรกในชวิีตเพราะอกีฝ่าย  

ยังถูกอกีฝ่ายท�าให้หมดสติตามใจชอบแล้วพาเร่ตะลอนไปทกุทีร่าวสินค้า 

ซ�้าร้ายนางยังต้องกล�้ากลืนลดตัววิงวอนให้อีกฝ่ายช่วยชีวิตอีก

เตียวเสว่ียเย่ียนโตมาจนป่านนี้ ความทุกข์ท่ีเคยได้รับยังมากกว่า 

ผู้อื่นหลายชาติรวมกัน ทว่านางกลับไม่เคยถูกใครลดคุณค่าหยามหมิ่น

ถึงเพียงนี้มาก่อน 

นางถึงขั้นสงสัยตงิดๆ ว่าหลิ่วเชียนหวงน่ีใช่ดาวพิฆาตโดยก�าเนิด

ของนางหรือไม่

ซูเพียนจ่ือเผชิญหน้ากับอาการเดือดดาลของเตียวเสว่ียเย่ียน 

ด้วยรอยย้ิมท่ีแสนเหิมเกริม "คนท้ังวังศาสตร์ต่างรู้กันทั่ว ข้าสอบเข้า 
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ด้วยคะแนนเตม็ถึงเจด็วิชา สีว่ชิาหลกัในปีการศกึษาแรกก็ล้วนได้คะแนนเต็ม  

ส่วนเจ้าน่ะ...แค่ใคร่ครวญให้ดีว่าจะเรียนอะไรสักอย่างเป็นวิชาหลักให้

กล้อมแกล้มสอบผ่านได้ก็พอแล้ว เก็บเจ้าไว้ข้างกายช่างท�าให้ข้าขายหน้า

ยิ่งนัก เฮ้อ..."

เตียวเสว่ียเย่ียนโกรธจนสั่นเท้ิมไปทั้งร่าง ทว่าสิ่งที่ซูเพียนจื่อพูด 

ก็ดันเป็นความจริงเสียนี่

"ก็แค่สอบได้คะแนนเต็มไม่กี่วิชามิใช่หรือ มีอะไรยากกันเล่า" นาง

พูดด้วยเสียงคั่งแค้น

"คุยโวก็ย่อมไม่มีอะไรยากน่ะสิ" ซูเพียนจื่อตอบพร้อมรอยยิ้มละไม

เตียวเสว่ียเยี่ยนเข่นเข้ียวเคี้ยวฟัน นางตัดสินใจแล้ว นางจะต้อง

ท�าให้สตรีจอมเสแสร้งที่น่าชิงชังนี่ได้เห็นดี! จะต้องท�าให้จงได้!

การรายงานตวัเข้าเรยีนราบรืน่ดย่ิีง โดยเฉพาะจ้าววังเขยีนสารสัง่การ 

มาเองกบัมือ และยงัมีศษิย์ดเีด่นคนดงัของวงัศาสตร์อย่างหลิว่เชียนหวง

เป็นผู้พามา แม้เตียวเสวี่ยเย่ียนมีสีหน้าด�าทะมึนตลอดกระบวนการ แต่

สดุท้ายก็ไม่ได้สร้างความเสยีหายใดๆ นอกจากมารยาทบกพร่องไปหน่อย

แล้ว โดยรวมก็นับว่าปกติธรรมดา

ตอนที่รู ้ว ่าเตียวเสว่ียเย่ียนสามารถงดสอบเข้าเป็นกรณีพิเศษ  

ซเูพียนจือ่ท�าเพียงคลีย้ิ่มน้อยๆ กล่าวขอบคณุท่านครูมูผู้่ดูแลการรายงานตัว 

ของศิษย์ใหม่ นางไม่เคยเหลือบแลเตียวเสวี่ยเย่ียนแม้เพียงหางตา  

ทว่าเตียวเสว่ียเย่ียนกลับรู้สึกได้อย่างลึกล�้าว่าตนเองถูกดูแคลนอีกครั้ง

แล้ว

ท่านครมููม่องศษิย์ใหม่ทีจ้่าววงัเอ่ยถึงมาในสารว่าต้อง 'ดูแลเป็นพิเศษ'  
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พอเห็นนางมีรูปโฉมงดงาม ทว่าแววอึมครึมดุร้ายเกล่ือนใบหน้า เขาก็ 

อดไม่ได้ต้องเบือนหน้าไปหาซูเพียนจื่อซึ่งเห็นชัดว่าพูดคุยง่ายกว่ามาก 

"อีกไม่ก่ีวันก็จะเริ่มเรียนอย่างเป็นทางการแล้ว รีบก�าหนดวิชาที่นาง 

จะเลือกเป็นวิชาหลักกับวิชารอง แล้วรายงานมาที่ข้าเร็วหน่อยก็จะ

เป็นการดี"

"เจ้าค่ะ ข้าเข้าใจแล้ว" ซูเพียนจื่อสบรับสายตาที่เปี่ยมด้วยความ

เห็นใจของท่านครูมู่อย่างสงบ

ท่านครมููแ่ละเหล่าผูอ้าวุโสของวังศาสตร์ล้วนรูว่้าตอนน้ีหลิว่เชยีนหวง 

คือ 'ผูป้กครองชัว่คราว' ของสาวน้อยเจ้าปัญหาทีใ่ช้ชือ่ปลอมว่า 'เซวียเย่ียน'  

ภูมิหลังของแม่นางน้อยผู้นี้ท่านครูมู่ไม่ค่อยรู้ชัด ทว่านานปีมานี้เขา 

พบเจอศิษย์มามากมาย เพียงมองสีหน้าของเซวียเยี่ยนปราดเดียว เขาก็

รู้แล้วว่านางยุ่งยากยิ่ง 

คงมีแต่ศิษย์ท่ีดีงามอย่างหลิ่วเชียนหวงที่จะยอมรับช่วงดูแล 

เผือกร้อนลวกมือพรรค์นี้ ช่างล�าบากนางแล้วจริงๆ

ท่านครูมู่ลอบทอดถอนใจแทนหลิ่วเชียนหวง โดยเฉพาะเมื่อได้ยิน

ว่าเซวยีเย่ียนต้องพ�านักอยู่ทีเ่รอืนพักศษิย์ตระกลูแพทย์ด้วย เขาก็ย่ิงรูส้กึ

ล�าบากใจแทนนาง

หลังจากช่วยรายงานตัวแทนเตียวเสว่ียเย่ียนครบทุกขั้นตอนแล้ว  

ซูเพียนจื่อก็เตรียมจะพาอีกฝ่ายจากไป ตอนนี้เองพลันมีเงาคนวูบไหว 

ที่หน้าประตูโถงพอดี จากนั้นทังเซิ่งหยางก็เดินก้าวอาดๆ เข้ามา เส้นผม

ของเขาซึ่งยาวจรดเอวเช่นเดียวกับซูเพียนจื่อเปล่งประกายเจิดจ้า 

ใต้แสงตะวัน
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ทงัเซิง่หยางมรีปูกายสงูสง่าก�าย�า หลงัเลือ่นสูข้ั่นเปล่ียนเส้นลมปราณ 

ก็ย่ิงดูมีพลังอ�านาจกว่าเดิม เพียงเขายืนสบายๆ ก็ท�าให้ผู ้อื่นเกิด 

ความรู้สึกย�าเกรง ราวเผชิญหน้าขุนเขาอันตระหง่านง�้า

"เขาเป็นใคร" เตียวเสวี่ยเยี่ยนเห็นทังเซิ่งหยางอายุไม่มาก แต่กลับ

มีพลังวัตรขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณช่วงกลางแล้ว ในใจนางก็พลันบอก

รสชาติไม่ถูกอยู่บ้าง

ก่อนหน้านี้ซูเพียนจื่อบอกนางว่าในวังศาสตร์มีศิษย์หลายคน

เก่งกาจกว่านาง นางยังรู ้สึกไม่ยอมรับ นึกไม่ถึงว่าไม่ทันไรก็ได้พบ 

ชายหนุ่มท่าทางองอาจที่อายุโตกว่านางไม่มากนัก ทว่าพลังวัตรกลับ 

เหนือกว่านางอย่างเห็นได้ชัดถึงเพียงนี้

ซูเพียนจื่อผงกศีรษะให้ทังเซิ่งหยางพลางเอ่ยทักทาย "ศิษย์พี่ทัง"

ทงัเซิง่หยางมองนางด้วยสหีน้าอันแสนเย็นชา ถึงขัน้ไม่ค่อยเป็นมติร

สักเท่าไร "ศิษย์น้องหลิ่ว เรื่องท่ีบรรดาสัตว์อสูรแห่งทิวเขาขวงโซ่ว 

กลั่นแกล้งตระกูลเทวโอสถเกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่"

ซูเพียนจื่อนึกไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนตรงเพียงน้ี น่ีนับว่าเขาระบาย

โทสะแทนนางในดวงใจอยู่สินะ

แต่ไรมาซเูพียนจือ่ก็ไม่ใช่คนทีจ่ะเอาใบหน้าร้อนๆ ไปแนบก้นเย็นๆ 

ของผูอ้ืน่ เดมิทคีวามประทบัใจทีน่างมต่ีอทงัเซิง่หยางนัน้ไม่เลว แต่ในเมือ่

ผู้อื่นต้องการแตกหักกับนางเพ่ืออว๋ินชิงอ่ิง นางก็ไม่มีอะไรต้องพูดให ้

มากความอีก 

"ระหว่างสัตว์อสูรแห่งทิวเขาขวงโซ่วกับตระกูลเทวโอสถเกิดเรื่อง

อะไรขึ้น ศิษย์พ่ีทังควรไปถามผู้เก่ียวข้องจะดีกว่า" รอยย้ิมตามมารยาท
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ของซูเพียนจื่อถูกเก็บไป สีหน้านางยังเย็นเยียบกว่าทังเซิ่งหยางเสียอีก

ภาพจ�าท่ีเขามีต่อนางมาตลอดคือสตรีผู้อ่อนโยนดีงามและฉลาด

รอบคอบ นึกไม่ถึงว่านางจะไม่เกรงใจกันเช่นนี้ อันท่ีจริงเขาเพ่ิงโพล่ง

ประโยคเมื่อครู่ออกจากปากก็ส�านึกเสียใจแล้ว ทว่าท่าทีเช่นน้ีของนาง

ย่อมกระตุ้นโทสะของเขา

"ต่อให้ไม่ใช่เจ้า แต่ในเมื่อเจ้ารู้อยู่ว่าอ๋องมังกรผู้เฒ่าหาเร่ืองโดย 

ไร้เหตุผลครั้งแล้วครั้งเล่า เหตุใดเจ้าจึงไม่ห้ามปรามบ้าง"

"เหตุใดข้าต้องห้ามปรามด้วย แล้วข้าถือสิทธิ์อะไรไปห้ามปรามได้ 

ข้าช่วยอ๋องมังกรผู้เฒ่าเยียวยาโรคเก่า อีกฝ่ายก็รักษาค�ามั่นควบคุม 

สัตว์อสูรบนทิวเขาไม่ให้รุกรานแคว้นหวงเกออีก ตลอดจนอนุญาตให้คน

ตระกูลแพทย์ของข้าขึน้เขาไปเก็บสมนุไพร ต่อให้มหีนีน้�า้ใจอนัใดก็สะสาง

ไม่ตดิค้างกันแล้ว อกีอย่างข้ากับตระกูลเทวโอสถมคีวามสัมพันธ์เป็นเช่นไร  

ข้ามคีวามจ�าเป็นต้องยุ่มย่ามไปถึงบนศรีษะของพวกเขาด้วยหรือ" ซเูพียนจือ่ 

เอ่ยอย่างเย็นชา

แม้ทังเซิ่งหยางน่าจะไม่รู้เรื่องที่อวิ๋นชิงอิ่งกับคนตระกูลเทวโอสถ

แอบตดิต่อหน่วยยอดพิฆาตมาก�าจดันาง ทว่านานปีมานีต้ระกูลเทวโอสถ

ปฏิบัติต่อตระกูลแพทย์เช่นไร นางไม่เชื่อว่าทังเซิ่งหยางจะไม่รู้สึกรู้สา 

เลยสักนิด

ตระกูลเทวโอสถถูกเล่นงาน เขาจะออกหน้าเพ่ือนางในดวงใจก็ 

ไม่เป็นปัญหา ทว่าพอโผล่มาถึง เขากลับต่อว่าสงสัยในตัวนาง แม้ 

ข้อสงสัยของเขาจะไม่ผิดก็ตามที หน�าซ�้ายังคิดว่าตระกูลแพทย์ของนาง

มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเสียอย่างนั้น สมองของเขาคงน�้าเข้าไปแล้วกระมัง
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ทังเซิ่งหยางถูกซูเพียนจื่อพูดเชือดเฉือนจนยิ่งโมโหโกรธา "พวกเจ้า

บาดหมางกับตระกูลเทวโอสถก็คลี่คลายกันเองระหว่างสองตระกูลสิ  

เหตุใดต้องเดือดร้อนไปถึงชาวบ้านสามัญของแคว้นเย่ียนเยว่ียด้วย  

หลายวันมาน้ีสัตว์อสูรแห่งทิวเขาขวงโซ่วโจมตีสวนโอสถในเขตแคว้น

เย่ียนเยว่ียอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ชาวบ้านไม่มากก็น้อยที่ยังชีพด้วยการ 

ปลกูสมนุไพรต้องสญูเสยีทีอ่ยู่ทีท่�ากิน เจบ็ตายกันสาหสั เจ้ารูบ้้างหรอืไม่"

"ข้าไม่รู้จริงๆ" ซูเพียนจื่อนึกไม่ถึงสักนิดว่า 'สู้กันแล้ว' ท่ีเจ้าสอง 

เอ่ยถึงนั้นรุนแรงเพียงนี้ เพียงแต่นางก็ไม่ได้ใจดีเป็นแม่พระผู้เวทนา 

สรรพชีวิตจริงๆ สักหน่อย ถึงจะไปห่วงใยเหล่าชาวบ้านผู้บริสุทธ์ิที่ตน 

ไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้า

แน่นอนว่า...นางย่อมไม่เผยความคิดเช่นนี้ออกมา

"หากศิษย์พี่ทังต้องการต�าหนิ ท่านก็ต�าหนิผิดคนแล้ว ข้าไม่มีฝีมือ

ไปบงการอ๋องมังกรผู้เฒ่าให้กลั่นแกล้งตระกูลเทวโอสถได้หรอก แทนท่ี

ศิษย์พ่ีจะมาต�าหนิข้าอย่างไร้เหตุผลอยู่ท่ีน่ี มิสู้ส่งคนไปช่วยจัดหาที่อยู่ 

ให้ชาวบ้านท่ีพลอยฟ้าพลอยฝนโดยใช่เหตุเหล่านั้น รวมทั้งเร่งรัดให้

ตระกูลเทวโอสถสะสางเรื่องบาดหมางกับทิวเขาขวงโซ่วโดยเร็วจะ 

เกิดประโยชน์จริงมากกว่า" จบค�าซูเพียนจื่อก็พาเตียวเสว่ียเย่ียนเดิน 

ก้าวยาวจากไปโดยไม่ไยดีทังเซิ่งหยางอีก

"นึกไม่ถึงว่ายังมีคนชังน�้าหน้าเจ้าเย่ียงน้ีด้วย ฮ่าๆ!" เสียงหัวเราะ

ของเตียวเสวี่ยเยี่ยนเบิกบานใจยิ่งนัก

"เจ้าเองกร็ูส้กึว่าทุกคนน่าจะชอบข้า ถึงจะเป็นเรือ่งปกตสินิะ" ค�าตอบ 

ของซูเพียนจื่อท�าให้เสียงหัวเราะของอีกฝ่ายชะงักกึกไปทันใด
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"หน้าไม่อาย เจ้านกึว่าตนเองเป็นใครกัน" เตยีวเสว่ียเย่ียนแค่นเสียงใส่

ก็นั่นน่ะสิ! นางไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองสักหน่อย จะเป็นที่ชื่นชอบ

ของทุกคนได้อย่างไรกันเล่า แต่ต่อให้เป็นแก้วแหวนเงินทอง บนดินแดน

พันเมฆากไ็ม่เป็นทีน่ยิมเท่าเงินตราของเหล่าผูฝึ้กวิชายุทธ์อย่างลกูกลอน

ช�าระกายกับลูกกลอนหลอมกระดูกอยู่ดี

ซเูพียนจือ่ยิม้ขนั นางกับทังเซิง่หยางมไีมตรผีวิเผนิแค่เพียงผงกศรีษะ 

ทักทายกัน ในเมื่อเขาสามารถว่ิงโร่มาชวนนางทะเลาะอย่างไร้สาระเพ่ือ

อวิ๋นชิงอิ่ง นางก็ไม่จ�าเป็นต้องเกรงใจอะไรกับเขาอีก

"เชียนหวง!"

พอซูเพียนจื่อเงยหน้ามองก็เห็นปูเ่ฉินอว่ีสาวเท้าฉับๆ ตรงมาอย่าง

หาได้ยาก

แต่ไรมาอากัปกิริยาของปู่เฉินอวี่ล้วนไม่เร็วไม่ช้า สุภาพสง่างาม 

เป็นอย่างย่ิง ท่าทางพรวดพราดอย่างการสาวเท้าฉับๆ เช่นน้ีพบเห็น 

บนตัวเขาได้น้อยนัก นี่เกิดเรื่องใหญ่สะท้านฟ้าสะเทือนดินอะไรขึ้นหรือ

ปู่เฉนิอว่ีเดนิรีม่าถึงตรงหน้าซเูพียนจือ่ เหน็สหีน้าของนางไม่เดอืดเนือ้ 

ร้อนใจ เขาค่อยกล่าวอย่างโล่งอก "ข้าได้ยินว่าเจ้ากลบัมาแล้ว คาดว่าเจ้า

คงไปที่โถงท�าการ เผอิญข้าได้ยินคนสกุลทังพูดว่าทังเซิ่งหยางก�าลังไป 

ที่นั่นเช่นกัน เขาไม่ได้ก่อความยุ่งยากให้เจ้ากระมัง"

น�า้เสยีงของปูเ่ฉนิอว่ีเรยีบเรือ่ยผ่อนคลายเช่นท่ีเคยเป็น ทว่าซเูพียนจือ่ 

สัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่ซ่อนอยู่ในนั้น เขารีบรุดมาหานางเช่นนี้ เพราะ

กลัวว่าทังเซิ่งหยางจะกลั่นแกล้งนางอย่างนั้นหรือ

"เมือ่ครูเ่ขามาหาข้าจรงิๆ แต่ถูกข้าตอกหน้ากลับไปแล้ว ตอนน้ีคนที ่
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ทุกข์ใจน่าจะเป็นเขามากกว่า" ซูเพียนจื่อขยิบตาเอ่ยปนยิ้ม

ปู่เฉินอวี่พรูลมหายใจอย่างโล่งอกเต็มท่ี ตอนนี้เขาค่อยสังเกตเห็น

เตียวเสวี่ยเยี่ยนที่อยู่ข้างกายนาง เบื้องหน้าสายตาของเขาจึงสว่างสดใส

ทันใด

หญิงงามนี่นา! 

แม้เปรียบกับศิษย์น้องเชียนหวงแล้วจะด้อยไปหน่อยก็ตามที

น่าเสยีดายสหีน้าของหญิงงามตวัน้อยน้ีไม่ค่อยเป็นมติรนัก พิจารณา 

อย่างละเอียดแล้วสรุปได้ว่าเป็นอาการของพวกที่หวาดระแวง ระวัง

ป้องกันไม่เลิกรา

ปู่เฉินอว่ีคือผู้ซึ่งการข่าวฉับไวท่ีสุดคนหนึ่งในวังศาสตร์ ในกลุ่ม 

ผู ้อาวุโสวังศาสตร์ก็มีคนสกุลปู่รวมอยู่ด้วย ดังนั้นฐานะปลอมของ 

เตียวเสวี่ยเยี่ยนอาจหลอกผู้อื่นได้ ทว่าไม่ใช่กับเขา

เขาเพียงกลั่นกรองจากการแสดงออก พลังวัตร และอายุของ 

หญิงงามตัวน้อยน้ีอยู่ในใจ ไม่ช้าก็เดาฐานะของนางออกแล้ว ทว่าใบหน้า

ของเขายังคงเรียบเฉย ไม่ได้เผยอะไรมากนัก

ซเูพียนจือ่แนะน�าคร่าวๆ ให้สองฝ่ายได้รูจ้กักัน "ศษิย์น้องเซวียเย่ียน... 

นีค่อืศษิย์พ่ีปู่เฉนิอว่ีแห่งตระกูลเทวพยากรณ์ ศษิย์พ่ีปู.่..ศษิย์น้องเซวียเยีย่น 

คือศิษย์ใหม่ที่เพิ่งจะมารายงานตัววันนี้"

"สบายดหีรอืศิษย์น้องเซวยี พวกเราเคยพบกันมาก่อนสินะ" ปูเ่ฉินอว่ี 

ผงกศรีษะเป็นการทักทายตามมารยาท ประโยคค�าถามของเขาใช้น�า้เสยีง

ที่ยืนยันหนักแน่น ทั้งไม่ได้ใส่ใจอาการสะดุ ้งเฮือกดุจถูกเข็มต�าของ 

เตียวเสวี่ยเยี่ยนแต่อย่างใด
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เป้าหมายของเขาอยู่ทีศ่ษิย์น้องเชยีนหวง เขาหมายจะขูข่วัญเดก็น้อย 

สกุลเตียวให้อยู่หมัด หากท�าให้เด็กนี่สงบเสงี่ยมเป็นมนุษย์ล่องหนอยู ่

ด้านข้างได้ยิ่งดีที่สุด

เตียวเสว่ียเย่ียนเบิกตาจ้องปูเ่ฉินอวี่ สภาพจิตใจนางเสียสมดุล 

อย่างรุนแรง ซ�้ากลัวเกรงเขาขึ้นมาตงิดๆ

มศิีษย์วังศาสตร์อยู่ขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณอีกคนแล้ว ท้ังดจูากอายุ

ก็ใกล้เคียงกับทังเซิ่งหยางอะไรน่ัน ถึงขั้นอ่อนกว่าหน่อยด้วยซ�้า! เมื่อ 

ไม่ก่ีเดือนก่อนหน้า ปู่เฉินอว่ีคนน้ีเพ่ิงจะอยู่ขั้นช�าระไขกระดูกช่วงปลาย

ชัดๆ บัดน้ีถึงกับเลื่อนมาขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณช่วงกลางแล้วเช่นกัน 

ความเร็วในการเลื่อนขั้นเช่นนี้ท�าให้ผู้อื่นริษยาแทบคลั่งอยู่แล้ว!

นางพลันนึกถึงสิ่งท่ีหลิ่วเชียนหวงว่าไว้...ปู่เฉินอวี่คนนี้ก็คือผู้ที่ 

'ท�านายได้' ว่านางกบัหมายเลขสามคอืมอืสงัหารทีจ่ะท�าร้ายหลิว่เชยีนหวง  

บุคคลที่น่ากลัวเยี่ยงนี้ ในใจนางจะไม่เกิดความตื่นกลัวได้อย่างไรกัน

เปรยีบกับเรือ่งท่ีเขามองออกว่านางคือหมายเลขห้าสบิเอด็ สิง่ทีน่าง

พบเจอก่อนหน้านี้ก็ไม่นับเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเท่าใดแล้ว

ผู้อื่นให้เกียรติข้ามาหน่ึงฉื่อ ข้าให้เกียรติผู้อื่นคืนหน่ึงจั้ง แต่ไรมา 

ซูเพียนจื่อล้วนเป็นคนเช่นนี้ แม้เมื่อก่อนปู่เฉินอว่ีเคยใช้โฉมหน้าของ 

ผู้วิเศษก�ามะลอมาต้มตุ๋นนาง แต่เขาก็ไม่ได้ประสงค์ร้าย ทั้งนับว่าเคย 

ช่วยชีวิตและช่วยงานนางด้วย ครั้งนี้เขายังเป็นฝ่ายรีบมาแจ้งข่าวให้นาง 

กลัวว่านางจะถูกทังเซิ่งหยางกลั่นแกล้ง นับว่าเขาดีต่อนางไม่เลวทีเดียว

"ยังไม่ได้แสดงความยินดีกับศิษย์พ่ีปู่ท่ีเลื่อนขั้นเลย" ซูเพียนจื่อ 

ทางหน่ึงคลีย้ิ่มโอภาปราศรยักับปูเ่ฉนิอวี ่อกีทางหน่ึงก็เดินมุง่สูท่ศิตะวนัออก 
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ไปยงัเรอืนพักศษิย์ตระกูลแพทย์พร้อมกับเขา เตยีวเสวีย่เย่ียน และฝอูว๋ิน

"ยินดีกับเจ้าเช่นกัน ศิษย์น้องเชียนหวงก็เลื่อนขั้นแล้วมิใช่หรือ ข้า

กลับถึงเกาะเดือนเพ็ญก่อนเจ้าเพียงวันเดียว ได้ยินว่าศิษย์น้องเลื่อนข้ัน

ไม่ทันไรก็ไปเยียวยาโรคเก่าให้อ๋องมงักรผูเ้ฒ่าแห่งทิวเขาขวงโซ่วเสยีแล้ว 

คงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้ากระมัง" ปู่เฉินอว่ีมีถ้อยค�าอัดแน่น

เต็มท้อง ใคร่จะบอกศิษย์น้องเชียนหวง แต่จนใจท่ีมีเตียวเสวี่ยเย่ียน 

อยู่ด้านข้าง เขาจงึได้แต่รกัษาภาพลกัษณ์ไว้ เพียงพูดถ้อยค�าตามมารยาท

กับนางอย่างไม่รีบไม่ร้อน

เม่ือนึกว่า 'ตัวภาระ' ผู้นี้จะต้องตามติดอยู่ข้างกายนางในดวงใจ 

ต่อไปอีกพักใหญ่ ปู่เฉินอวี่ก็รู้สึกหงุดหงิดแทบแย่

วันน้ันศษิย์น้องเชยีนหวงได้ยนิเน้ือความท่ีเขาวิวาทกับฉนิเฝ่ยแล้ว 

น่ากลัวว่าต่อให้นางยังไม่รู้จักธาตุแท้ของเขาท้ังหมด ก็คงรู้แล้วว่าเขา 

ไม่ได้มคีวามเป็น 'เทพเซยีน' ดังเช่นเปลอืกนอก หลงัจากนางได้ผ่อนคลาย

จติใจในช่วงวันหยุดยาวทีผ่่านมา เดมิทเีขาต้ังใจจะรุกเก้ียวนางเตม็รูปแบบ  

โดยให้นางได้รู้จักเขาเสียใหม่อย่างที่เจิ้งเฮ่าอี้เคยแนะน�า แต่นึกไม่ถึงว่า

ข้างกายนางดันมีตัวยุ่งยากเยี่ยงนี้เพิ่มมาเสียได้ ช่างน่าปวดหัวยิ่งนัก

ทัง้หมดต้องโทษเจ้าฉนิเฝ่ยทีส่มควรตายน่ัน เจ้าน่ันเป็นคนยัดเยียด

เด็กน้อยตระกูลนักฆ่านี่มาให้ศิษย์น้องเชียนหวง! 

ข้าขอสาปแช่งให้เจ้านั่นเลื่อนขั้นล้มเหลว!

ส่วนลึกในใจปูเ่ฉินอว่ีส่งค�าทักทายอันอ�ามหิตชั่วร้ายไปถึงฉินเฝ่ย

ทั้งโคตรเหง้า ในขณะที่เปลือกนอกยังสนทนากับซูเพียนจื่อด้วยอิริยาบถ

อันสูงส่งสง่างาม
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อันท่ีจริงหากเอ่ยถึงช่วงเวลาเลื่อนขั้น ท้ังเจิ้งเฮ่าอี้ ปูเ่ฉินอวี่ และ 

ทังเซิง่หยางล้วนไล่เลีย่กัน กล่าวคือช้ากว่าซเูพียนจือ่อยู่พักหนึง่ ราวช่วงท่ี 

นางอ�าลาทิวเขาขวงโซ่วมาแล้ว พวกเขาถึงเลื่อนขั้นส�าเร็จลุล่วง ส่วน 

ฉินเฝ่ยนั้นจวบจนบัดนี้ก็ยังคงกักตนอยู่

เมื่อเจิ้งเฮ่าอี้เลื่อนไปขั้นเหนือสามัญ ฉินเฝ่ยย่อมเปลี่ยนจาก 

อันดับสองข้ึนเป็นอันดับหนึ่งของท�าเนียบข้ันเปลี่ยนเส้นลมปราณ ทว่า

อันดับหนึ่งนี้ฉินเฝ่ยคงไม่รู้สึกดีใจเท่าไรนัก 

เนื่องจากหลังเลื่อนข้ันบุรุษทั้งสามล้วนต้องการเวลาส�าหรับรักษา

ขัน้พลงัวัตรให้มัน่คง ดังนัน้ในการสอบวชิายุทธ์รอบก่อนเปิดเรยีนพวกเขา

จึงขาดสอบกันถ้วนหน้า จนกระทั่งตอนนี้เจิ้งเฮ่าอี้ก็ยังกลับมาไม่ถึง 

เกาะเดือนเพ็ญด้วยซ�้าไป

ผดิกบัซเูพยีนจือ่ทีแ่ทบจะเป็นการหลบัยาวงีบเดยีวก็เลือ่นขัน้เสรจ็

อย่างราบรื่น ทั้งดูเหมือนไม่มีปัญหาท่ีจะต้องรักษาข้ันพลังวัตรให้ม่ันคง

เหมือนคนอื่นๆ เพียงคิดมาถึงตรงนี้ก็ท�าให้นางวางหน้าไม่สนิท อดไม่ได้

ต้องลอบยกมือขึ้นซับเหงื่อ

วัตถุศักดิ์สิทธ์ิประจ�าตระกูลนางมิใช่ย่ิงใหญ่เกรียงไกรแค่ระดับ 

ธรรมดาๆ วิธีฝึกปรือของผู้ถือครองไร้นามแม้พิลึกพิล่ัน ทว่าอุปสรรค

ภยันตรายที่ต้องเผชิญกลับมีน้อยกว่าผู้ฝึกวิชายุทธ์ทั่วๆ ไปมากมายนัก

นอกจากเตยีวเสวีย่เย่ียน ทีเ่รอืนพักศษิย์ตระกูลแพทย์กยั็งมสีมาชกิใหม่ 

มาเพ่ิมอกีสามคน ท้ังหมดล้วนเป็นบุตรหลานสกุลหล่ิวท่ีสอบเข้าวังศาสตร์

มาในปีนี ้ส่วนป้าซมูารดาของซถูงนัน้หายดกีลบัไปอยู่ทีห่มูบ้่านฝ่ังตะวันตก 

ตามเดิมแล้ว ตอนนี้นางก็เป็น 'แม่ทัพใหญ่' ที่ช่วยซูเพียนจื่อเผยแผ่ลัทธิ
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อีกแรงหนึ่ง

ป้าซูพ�านักอยู่กับซูเพียนจื่อมาเกินกว่าครึ่งปี ย่อม 'ถูกพิษ' เกาะกิน

อย่างลกึซึง้ จงึเผยแผ่ลทัธิอย่างสดุจติสดุใจย่ิงกว่าซถูงเสียอกี ประกอบกับ 

ป้าซูเป็นคนธรรมดาท่ีถือก�าเนิดและเติบใหญ่บนดินแดนนี้ ความเข้าใจ 

ที่มีต่อชาวบ้านผู้ยากไร้จึงลึกล�้าย่ิงกว่าพวกซูเพียนจื่อ ยามเผยแผ่ลัทธิ 

ในแวดวงลุงป้าน้าอาทั้งหลาย ไม่ว่าป้าซูจะมุ่งหน้าไปที่ใดจึงแทบไม่เคย

แพ้พ่าย

นอกจากน้ีป้าซก็ูไม่ต้องค�านึงถึงเรือ่งฝึกพลงัวัตรหรอืท่องต�ารา ใจกาย 

ทัง้หมดจงึอทุศิทุม่เทให้กับการเผยแผ่ค�าสอนของเซยีนใจประเสรฐิ เหตท่ีุ

พลงัวตัรของซเูพียนจือ่เพ่ิมพูนรวดเรว็ได้เช่นนี ้ป้าซก็ูมคีณุงามความชอบ

มิใช่น้อย

หลิว่ถัวเห็นว่าในวงัศาสตร์มบีตุรหลานสกุลหลิว่เพ่ิมมากข้ึน จงึจ้าง

หญิงรับใช้อาวุโสผู้หน่ึงมาช่วยท�าอาหารและงานจิปาถะแทนพวกเขา 

เรือนพักที่เคยว่างโหวงไปบ้างจึงพลันมีชีวิตชีวาขึ้นไม่น้อย

หลังจากซูเพียนจื่อจัดแจงทุกสิ่งเรียบร้อย เตรียมจะไปหาพวก 

ซูป๋ออวิ๋นกับซุนเจี้ยน ซูป๋ออวิ๋นก็เป็นฝ่ายมาหานางถึงเรือนพักก่อนอย่าง

คาดไม่ถึง ซ�้ามาพร้อมกับสีหน้าที่หนักอึ้งอยู่บ้าง

ในเรือนพักมีผู้คนมากเกินไป ซูเพียนจื่อจึงพาเขาเดินเล่นไปจนถึง

ริมทะเลสาบ เมื่อแน่ใจว่ารอบด้านปลอดคน นางถึงได้เอ่ยปากสอบถาม 

"ท่านเป็นอะไรไป เกิดเรื่องอะไรขึ้น"

ซปู๋ออว๋ินมองนางพลางถอนใจตอบ "ซมู่านม่านสอบเข้าเป็นศษิย์ใหม่ 

ของวังศาสตร์ในปีนี้ด้วย"
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ศิษย์ท่ีมาสมัครสอบทุกปีล้วนมีจ�านวนมาก จึงต้องทยอยสอบกัน

เป็นกลุ่มๆ สองสามวันนี้ก็คือช่วงสุดท้ายของการสอบ ทว่าซูม่านม่านนั้น

มาตั้งแต่วังศาสตร์เพ่ิงเริ่มต้นการสอบเข้าแล้ว เห็นทีว่าหมายมั่นปั้นมือ

มาอย่างเต็มที่

ซูเพียนจื่อขมวดหัวคิ้วมุ่น นางเข้าใจกระจ่างแทบจะในทันที... 

ซูม่านม่านก็พุ่งเป้ามาเพ่ือวัตถุศักดิ์สิทธ์ิของสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ

เช่นกัน

นี่นับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจริงๆ เสียด้วย

ซูเพียนจื่อเข้ามาอยู่ในวังศาสตร์ได้ครึ่งค่อนปีแล้ว เหตุท่ีตลอดมา 

ยังไม่ลงมอืช่วงชงิวัตถุศักด์ิสทิธ์ิสามชิน้นัน้ ข้อแรกเป็นเพราะนางไม่อยาก

เปิดเผยฐานะ ซึ่งจะท�าให้ตระกูลแพทย์ต้องพลอยเดือดร้อน ข้อสอง 

เป็นเพราะนางมั่นใจว่าจะไม่มีใครอื่นในตระกูลสิบแปดมงกุฎลงมือ 

ส�าเร็จ

อกีอย่าง...ว่ากันถึงทีส่ดุแล้วส่วนลกึในใจนางก็ไม่ยินดทีีจ่ะหลอกลวง 

เจิ้งเฮ่าอี้กับทังเซิ่งหยาง

วัตถุศกัดิส์ทิธ์ิประจ�าตระกูลมคุีณค่าส�าคัญกับพวกเขามากเพียงใด 

หากนางหลอกเอาวัตถุศักด์ิสทิธ์ิของพวกเขาไป ท้ังสองคนก็ต้องกลายเป็น

คนบาปของวงศ์ตระกูล พวกเขาจะต้องแบกรับผลร้ายอันใดก็สุดจะ 

คาดเดา

ย่ิงไปกว่าน้ันด้วยพลังฝีมือของเจิ้งเฮ่าอี้กับทังเซิ่งหยาง ต่อให้นาง

อยากครอบครองวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาก็ไม่ง่ายดายเพียงนั้น

ของทังเซิ่งหยางยังพอท�าเนา แต่กับมงกุฎเท่ียงธรรมนางคาดว่า 
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แม้กระท่ังก�าไลแขนเจด็ดาราก็คงไม่อาจสยบมนัได้ อกีทัง้มงกฎุเทีย่งธรรม 

ก็รับเจิ้งเฮ่าอี้เป็นเจ้าของแล้ว คิดจะน�ามันไปจากข้างกายเขาโดยไม่ถูก

พบเห็นย่อมยากเสียยิ่งกว่าไต่ขึ้นสวรรค์

ตามแผนเดมิของนางคอืจะหาจงัหวะเหมาะๆ จดัการกับอว๋ินชงิอิง่

แล้วน�าศลิาร้อยสมนุไพรของอกีฝ่ายมาแก้ขดั ไหนๆ เดมิทศีลิาร้อยสมนุไพร 

ก็เป็นของเซียนแพทย์ นางน�ากลับมาก็นับว่าวัตถุคืนสู่เจ้าของเดิม จิตใจ

จึงไม่มีแรงกดดันใดๆ

อีกอย่างภารกิจที่ท่านปู่ซูถิงหยวนมอบหมายแก่นางก็ไม่ได้พูดชัด

ว่าจ�าเป็นต้องหลอกเอาวัตถุศักด์ิสทิธ์ิมาอยู่ในมอืให้ครบท้ังสามชิน้ ดงันัน้

มีศิลาร้อยสมุนไพรชิ้นเดียวไปรายงานผลก็เพียงพอแล้ว

แน่นอนว่าก่อนที่ซูม่านม่านจะปรากฏตัวแผนน้ีไม่มีปัญหาใด แต่

ตอนน้ีซูเพียนจื่อมีลางสังหรณ์อันรุนแรงว่าเมื่อซูม่านม่านมาที่นี่จะต้อง

ท�าลายงานของนางเป็นแน่

"ดูไปก่อนแล้วกัน นางน่าจะยังไม่รู้ว่าข้าก็คือซูเพียนจื่อ หากนาง 

ไม่มาก่อกวน ข้าก็จะไม่ท�าอะไรนาง แต่หากนางคดิหมายลงมอื ก็อย่าได้

โทษว่าข้าไม่เกรงใจ" ซูเพียนจื่อแค่นเสียงกล่าว

โดยรวมนางวางใจซูป๋ออว๋ินอย่างเต็มที่ วันนั้นตอนที่นางก�าราบ 

ซมู่านม่านในถ�า้พันจิง้จอก ซปู๋ออว๋ินก็ไม่ได้ขดัขวาง ท้ังลอบช่วยงานนางด้วย 

ส่วนหนึ่ง ทว่าหากเป็นซูเทียนหวาก็พูดยากแล้ว

ซูป๋ออว๋ินรู้ว่านางยังมีใจระแวงต่อซูเทียนหวา ซ่ึงเร่ืองน้ีเขาเองก็ 

จนปัญญาจะแก้ไข แม้ในใจเขาเชื่อเสมอมาว่าท้ายท่ีสุดซูเทียนหวา 

จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายซูเพียนจื่อก็ตามที
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ยังดก่ีอนหน้านีเ้ขาไม่เคยแย้มพรายความลบัเร่ืองฐานะของนางต่อ

ซูเทียนหวา จริงอยู่ซูเทียนหวารู ้สึกแปลกใจมากที่จู ่ๆ เขาไปนับถือ 

เซียนใจประเสริฐอะไรนั่น ซ�้าไปเผยแผ่ค�าสอนแก่ชาวบ้านสามัญอย่าง

กระตอืรอืร้น แต่สดุท้ายก็ถูกเขาอ้างเฉไฉว่าท�าเพ่ือตอบแทนบญุคณุทีน่าง

เคยช่วยชีวิต

ตอนนี้เขาก็ได้แต่สงบนิ่งรอดูเหตุเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ถ�้าพันจิ้งจอกสกุลซูมีข้อห้ามอยู่ข้อหน่ึง น่ันคือสมาชิกตระกูล 

สิบแปดมงกุฎทุกคนที่ออกไปเคลื่อนไหวนอกถ�้าพันจิ้งจอก หากไม่ได้ 

รับอนุญาต ห้ามบอกใบ้หรือเปิดโปงฐานะของคนในตระกูลแก่คนนอก 

ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หาไม่จะถูกมองเป็นคนทรยศของสกุลซู ทุกคน 

ในตระกูลจะร่วมกันส�าเร็จโทษคนผู้นั้น 

แม้ข้อห้ามจะว่าไว้เช่นน้ี แต่ด้วยบลัลงัก์ประมขุและพลงัวัตรชัว่ชวิีต

ของซูถิงหยวนล้วนเป็นสิ่งล่อใจอันย่ิงใหญ่ ผู้ใดก็มิอาจรับรองได้ว่าจะ 

มีใครเลือกเสี่ยงฝ่าฝืนข้อห้ามนี้หรือไม่

ดังนั้นความลับเรื่องฐานะของซูเพียนจื่อจึงยังคงระวังไว้สักหน่อย 

อย่าแพร่งพรายออกไปจะเป็นการดีที่สุด

ภายหลังส่งซูป๋ออวิ๋นจากไปแล้ว เป้ยหยวนหมิงแห่งตระกูลวาณิช

ก็ดึงตัวหานอวี้จื่อแห่งตระกูลเซียนขโมยมาเยือนนางถึงเรือนพัก

หานอว้ีจ่ือทีใ่ช้ชือ่ปลอมว่า 'อว๋ีจือ้' ก็เป็นศษิย์ใหม่ท่ีสอบเข้าวังศาสตร์ 

ในปีนี้เช่นกัน

ทันทีที่เห็นซูเพียนจื่อ เป้ยหยวนหมิงก็พรูลมหายใจเฮือกใหญ่ชนิด
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เกินเหตุเกินการพลางเอ่ยข้ึนว่า "ยังดีนะ ตอนท่ีข่าวการเล่ือนข้ันของเจ้า

กับพวกศิษย์พ่ีเจิ้ง ศิษย์พ่ีทัง ศิษย์พ่ีปู่แพร่สะพัดออกมา ข้าน่ะออกจาก

บ้านกลับมาหาพ่ีมู่หลันที่วังศาสตร์นี่แล้ว ไม่เช่นนั้นบิดาข้ากับพวก 

ท่านอาห้าต้องก่นด่าข้าอย่างสาดเสียเทเสียแน่นอน ก็เห็นกันอยู่ว่าข้า 

ขยันมุมานะน้อยเสียเมื่อไร แต่ดันมีอัจฉริยะอย่างพวกเจ้าอยู่ด้วยเสียนี่ 

พอเปรยีบกับพวกเจ้า ข้าก็แทบจะกลายเป็นทายาทอกตญัญูของสกุลเป้ย 

ไปทันที"

เขาพูดปนสะอื้นเล็กน้อยพลางเผยสีหน้าเจ็บช�้าท่ีเกิดมาอาภัพผิด

ช่วงเวลา ท�าเอาซูเพียนจื่อกับพวกหลิ่วมู่ขบขันกันพักใหญ่ 

"ยินดีกับศิษย์พ่ีเป้ยที่เลื่อนสู่ขั้นช�าระไขกระดูกแล้ว" ซูเพียนจื่อย้ิม

กล่าว พรสวรรค์และความก้าวหน้าของเป้ยหยวนหมิงล้วนไม่เลวทีเดียว 

หากมิใช่เพราะพวกเจิ้งเฮ่าอี้เก่งชนิดฝืนกฎธรรมชาติ เป้ยหยวนหมิงก็ 

ไม่ต้องกดดันถึงขั้นนี้หรอก

ตั้งแต่ช่วงก่อนสอบวิชายุทธ์ของปีการศึกษาท่ีแล้ว เป้ยหยวนหมิง 

ก็กลับตระกูลไปเลื่อนขั้น ดังนั้นนางจึงแทบไม่ได้พบหน้าเขาเลย ทว่า 

มูห่ลนัเอ่ยถึงสถานการณ์ของเขาให้ฟังเป็นครัง้คราว ตอนน้ีเมือ่ได้พบกัน

จึงไม่รู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าแต่อย่างใด

"เดิมทีข้าก็รู้สึกว่าน่ายินดีอยู่หรอก แต่เจ้าดูสิ แม้แต่เจ้าหนูอวี๋จื้อนี่

ก็อยู่ขัน้ช�าระไขกระดกูแล้ว ศษิย์พ่ีอย่างข้าละอายย่ิงนัก!" เป้ยหยวนหมงิ

ตบบ่าหานอวี้จื่อสองที 

หานอว้ีจื่อเพียงแต่เม้มปากย้ิมนิดๆ ไม่ได้เผยสีหน้ากระหย่ิมได้ใจ

สักเท่าใด
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ซูเพียนจื่อจ�าได้ครั้งแรกที่พบหานอวี้จื่อนอกเมืองอู่เยวี่ย ดูแล้วเขา

เป็นเพียงหนุม่น้อยธรรมดาท่ีเพ่ิงจะย่างเท้าสูข่ัน้ถอดรูป วันนีไ้ด้พบอกีคร้ัง 

เขาถึงกับอยู่ขัน้ช�าระไขกระดูกแล้ว หากมใิช่ประสบโชคอศัจรรย์ ก็แปลว่า 

ก่อนหน้านี้เขาเจตนาอ�าพรางพลังวัตร

คดิดแูล้วเตยีวเสว่ียเยีย่นก็เหมอืนกันมใิช่หรอื เพียงตดัผมสกัหน่อย

ก็สามารถปิดบังผู้ฝึกวิชายุทธ์ทั่วไปซึ่งมีพลังสายตาไม่ค่อยเฉียบคม 

ได้จ�านวนมาก การอ�าพรางพลังวัตรที่แท้จริงของตนเองช่างเป็นเรื่องที่

ง่ายดายเสียนี่กระไร

หากมิใช่ตอนสอบเข้าเรียนจ�าเป็นต้องผ่านการทดสอบยืนยัน

คุณสมบัติและพลังฝีมือเสียก่อน คาดว่าหานอว้ีจื่อก็คงไม่ปล่อยให้

ลกัษณะจ�าเพาะทีเ่ด่นชดัอย่างเส้นผมนีเ้ปิดโปงพลงัวตัรทีแ่ท้จรงิของเขา

หรอก

"เอาล่ะศิษย์พ่ีเป้ย ที่แท้ท่านมาเพ่ือจะเป็นแขก หรือมาเพ่ือจะ 

ร้องทุกข์กันแน่ ข้ารู้สึกว่าคนที่ท่านสมควรไปหาที่สุดก็คือพวกศิษย์พี่เจิ้ง

ต่างหาก ท่านเจาะจงว่ิงมาตัดพ้อต่อหน้าข้า เพราะเห็นข้ารังแกง่าย 

กว่าใครใช่หรือไม่เล่า" ซูเพียนจื่อพูดปนยิ้มเย้า

"ข้ากล้าเมื่อไรกัน หากไม่ใช่เพราะศิษย์น้องอวี๋จื้อมาแล้ว ข้ามีหรือ

จะเป็นเพ่ือนเขาตระเวนเดินเล่น ให้เขาได้ท�าความรู้จักกับเหล่าศิษย์พ่ี 

ในวังศาสตร์" เป้ยหยวนหมิงขยิบตาให้ซูเพียนจื่อ

หานอว้ีจื่อเป็นบุตรหลานตระกูลเซียนขโมย เขามาที่วังศาสตร ์

ย่อมไม่เผยชาติก�าเนดิโดยง่าย ดังนัน้เป้ยหยวนหมงิจงึมาเป็นคนกลางให้

โดยเฉพาะ วันหน้าต่อให้หานอว้ีจื่อกับซูเพียนจื่อสนิทกันมากหน่อย  
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ก็ไม่ถึงขั้นท�าให้ผู้อื่นรู้สึกว่าปุบปับกะทันหัน

ส�าหรับบุตรหลานตระกูลวาณิชแล้ว พรสวรรค์เชิงยุทธ์ยังคงเป็น

เรื่องรอง ฝีมือในการดูแลคนและแก้สถานการณ์ต่างหากคือพ้ืนฐาน 

ที่ท�าให้พวกเขารุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ด้วยรู้จักค�านึงถึงจุดยืนของผู้อื่น 

ในทุกเรื่อง ใช้ความคิดที่เอาใจใส่และวิธีการที่ชาญฉลาดท�าให้ผู้อื่น 

ยากจะปฏิเสธพวกเขาได้ จึงไม่แปลกเลยท่ีพวกเขาจะเป็นท่ีต้อนรับ 

ของทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรม

ซูเพียนจื่อคิดทบทวนรอบหนึ่งก็พบว่านอกจากตระกูลไสยเวท  

บุตรหลานคนส�าคัญของห้าตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรมถึงกับมีสี่คนมา 

รวมพลกันที่เกาะเดือนเพ็ญแล้ว ช่างน่าสนุกเสียจริง

ตระกูลสบิแปดมงกุฎมนีาง ตระกูลจอมโจรมฉีนิเฝ่ย ตระกูลเซยีนขโมย 

มีหานอว้ีจื่อ ตระกูลนักฆ่ามีเตียวเสวี่ยเย่ียน สี่คนครบขาไพ่นกกระจอก

พอดิบพอดี 

หลังจากได้พบปะท่านครูกับศิษย์ร่วมส�านักท่ีปกติค่อนข้างสนิท 

กันแล้ว พริบตาก็ใกล้จะถึงวันเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ 

ในทีส่ดุเตยีวเสว่ียเย่ียนก็เลอืกเรยีนการทหารเป็นวิชาหลกั ศษิย์ใหม่

ที่เพ่ิงเข้าเรียนปีแรกสามารถเรียนวิชาหลักเพียงอย่างเดียวก่อนก็ได้  

ซเูพียนจ่ือจงึไปแจ้งท่านครมููแ่ทนเตียวเสว่ียเย่ียน ท้ังหาต�าราพืน้ฐานของ

วิชาการทหารหลายเล่มตดิมอืกลบัมาให้อกีฝ่าย จากนัน้นางก็ไม่ได้ใส่ใจ

เด็กน้อยนี้อีก

เตียวเสวี่ยเย่ียนในช่วงน้ีนอกจากเย็นชาไร้มารยาทและไม่ไว้หน้า 
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ผู้อื่นเช่นเคย ก็ไม่ได้ท�าเรื่องอะไรที่เลยเถิดแต่อย่างใด

เตยีวเสว่ียเย่ียนเองก็รูว่้าตอนน้ีตนอยู่ในก�ามอืของซเูพียนจือ่ ทกุคน

ข้างกายล้วนเชื่อมั่นว่าซูเพียนจื่อคือศิษย์ตัวอย่างผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์

แบบ ไม่ว่าตนจะท�าอะไรล้วนไม่มทีางสัน่คลอนภาพลกัษณ์อนัดีงามและ

ฐานะอันสูงส่งของอีกฝ่าย ดังนั้นเตียวเสวี่ยเยี่ยนจึงอดทนสงบใจรอคอย

โอกาสเสียเลย

ภายหลงัวงัศาสตร์เปิดเรยีนอย่างเป็นทางการมาได้คร่ึงเดอืน เจ้าหิมะ 

ที่อยู่ในดอกซวีหมีก็ส่งข่าวมาว่า...มันได้วาดแผนผังค่ายกลร้อยเซียน 

ฉบับคร่าวๆ ตามข้อมูลท่ีมารฟ้าให้มา รวมทั้งตรวจทานกับมารฟ้า 

จนแน่ใจว่าไร้ข้อผิดพลาดแล้ว 

เพียงนึกว่าก�าลังจะได้ปฏิบัติการแผนผนึกมารฟ้า ในใจซูเพียนจื่อ 

ก็แสนจะเคร่งเครียด ทว่านางก็ไม่กล้าประวิงเวลาต่อไป

ตอนน้ีฉินเฝ่ยเลื่อนสู่ขั้นเหนือสามัญส�าเร็จแล้ว และก�าลังจะออก

จากการกักตนมาในไม่ช้า ส่วนเจิ้งเฮ่าอี้ก็ได้ยินว่าจะกลับวังศาสตร์ 

มาพร้อมกับจ้าววังภายในเดือนนี้ สามคนน้ีล้วนมิใช่บุคคลท่ีเรียบง่าย  

หากแผนอนัน่าพรัน่พรงึของนางถูกพวกเขาค้นพบเข้าล่ะก็ พวกเขาจะต้อง

ขัดขวางนางทุกวิถีทางแน่

ดงันัน้นางจ�าเป็นต้องฉวยจงัหวะท�าเรือ่งน้ีก่อนท่ีพวกเขาจะกลบัมา

ซูเพียนจื่อตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ไม่ได้เอ่ยกับใครทั้งส้ิน อยู่ที่ 

วังศาสตร์นางมสีทิธ์ิจดัเวลาเรยีนกับวันหยุดเองได้ ดงัน้ันนางจงึบอกผูอ้ืน่

เพียงว่าตนเองจะกักตนหลายวัน จากนั้นก็ลอบแปลงโฉมปลอมตัว 

ออกไปจากเกาะเดือนเพ็ญ มุ่งหน้าสู่เกาะร้างแห่งหนึ่งที่เลือกไว้ล่วงหน้า
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เป็นการลับ 

แรกสดุนางปะปนขึน้เรอืสนิค้าล�าหน่ึงตรงท่าเรือ พอไปถึงเกาะเลก็

แห่งหนึ่งในทะเลสาบดาวเดือนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวบ้านสามัญ  

นางก็หยิบเรอืเลก็ท่ีเก็บอยู่ในดอกซวีหมอีอกมาพายมุง่ไปยังเกาะเป้าหมาย

ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นางล้วนวางแผนไว้ก่อนแล้วอย่างละเอียด

รอบด้าน รวมถึงติดต่อกบย�่าคลื่นขั้นสี่ที่รู้จักกันตัวน้ันตั้งแต่ตอนที่นาง 

เพิ่งจะกลับถึงเกาะเดือนเพ็ญเมื่อครึ่งเดือนก่อน

เรือเล็กของนางแล่นไปถึงครึ่งทางก็พบกบย�่าคล่ืนซึ่งคอยท่าอยู ่

นานแล้ว ทันทีที่เห็นนาง มันก็รีบแหวกว่ายมาหาแล้วลากจูงเรือให้นาง

ด้วยไมตรีอันเร่าร้อน จนกระทั่งส่งนางไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว

ซูเพียนจื่อหยิบสมุนไพรวิเศษขั้นสี่ต้นหน่ึงย่ืนให้มันก่อนกล่าว "ข้า

จะทดสอบค่ายกลที่มีอานุภาพแสนรุนแรงอยู่บนเกาะนี้ หากเจ้าไม่มีธุระ

ก็จงอย่าได้ขึ้นมา หาไม่เกิดปัญหาขึ้นข้ายังต้องไปช่วยเจ้าอีก รอจน

ทดสอบเสร็จเมื่อไรข้าจะจุดพลุสัญญาณที่น่ี เจ้าเห็นพลุสัญญาณแล้วก็

ค่อยมารับข้า"

"ได้ๆ ไม่มปัีญหา!" กบย�า่คลืน่รบัสมนุไพรวิเศษมา ก่อนจะสะบดัหน้า 

วิ่งแจ้นไปอย่างระรื่นชื่นบานยิ่ง

สาวน้อยเห็นมันจากไปไกลแล้วค่อยปล่อยสัตว์อสูรในดอกซวีหมี

ออกมาทัง้หมด เว้นแต่ฝอูว๋ินท่ีรัง้อยู่บนเกาะเดือนเพ็ญ สตัว์อสรูอกีเก้าตวั

ล้วนอยู่ที่นี่ครบถ้วน

เกาะร้างแห่งนีซ้เูพียนจือ่สบืข้อมลูมาอย่างถ่ีถ้วนแล้ว บนเกาะล้วน

มแีต่หนิผา อกีทัง้พ้ืนทีก็่ไม่ใหญ่นัก ดังน้ันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรอืสัตว์อสรู
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ในทะเลสาบจึงล้วนไม่ถูกตาต้องใจที่นี่นัก 

ผดิกับซเูพียนจือ่ซึง่ถูกใจเกาะนีก็้ตรงทีม่นัไม่มอีะไรทัง้สิน้ ไม่น่าจะ

มีมนุษย์หรือสัตว์อสูรโผล่มาท�าลายงานของนางกลางคัน

ไม่ทันไรพวกเจ้าโตอินทรีปีกมายาสามพ่ีน้องก็ส�ารวจเกาะเล็ก 

รอบหนึง่จนทัว่ และยืนยันว่าบนน้ีไม่มกีระท่ังเงาภูตผสีกัตนเดยีว กระน้ัน

ซเูพียนจือ่ก็ยังปลดปล่อยกระแสจติเตม็ก�าลงัออกไปสมัผสัดอูกีรอบหน่ึง 

ค่อยวางใจลงได้ในที่สุด

พอนางเพ่งจิตเข้าสู่ดอกซวีหมี มารฟ้าซึ่งถูกปิดผนึกอยู่ในเสาหิน 

คงได้ยินข่าวจากปากของพวกเจ้าหิมะแล้ว จึงชิงถามก่อนอย่างคึกคัก 

โดยไม่รอให้นางเอ่ยปาก 

"เตรียมการพร้อมแล้วสินะ"

จติของซเูพียนจือ่วนอ้อมเสาหนิเหล่านัน้หลายรอบก่อนตอบ "มผิดิ 

เจ้าแน่ใจนะว่าขัน้ตอนเหมอืนทีเ่จ้าว่าไว้ แล้วก็...เรือ่งท่ีเจ้ารบัปากข้าด้วย..."

"ข้าถึงขัน้ให้สัตย์สาบานมารเซยีนไปแล้ว เจ้ายังมอีะไรไม่วางใจอกี" 

มารฟ้าได้พักฟื้นในช่วงท่ีผ่านมา ท�าให้จิตกล้าแข็งขึ้นไม่เบา อย่างน้อย

ระหว่างสื่อสารกับซูเพียนจื่อก็ไม่ใช่พูดแค่สองสามค�าแล้วประคองตัว 

ไม่ไหวเช่นนั้นอีก

"เจ้ากระปรี้กระเปร่าขึ้นไม่น้อยเลยนะ" ซูเพียนจื่อเจตนาพูดเนิบๆ 

ขณะที่ในใจลอบตื่นตัว

"ต้องขอบคุณที่สถานที่นี้ของเจ้าอุดมไปด้วยปราณวิเศษ หาไม่ก็

ยากที่จิตของข้าจะทะลวงผ่านผนึกเสาหินท่ีน่าตายเหล่านี้" น�า้เสียงของ

มารฟ้าหงดุหงดิอยู่บ้าง จากนัน้ก็เริม่โอ้อวดไม่หยุดปากว่าตนเองแข็งแกร่ง 
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เพียงใด เขาจะท�าให้ความปรารถนาของนางลุล่วงอย่างแน่นอน

ซูเพียนจื่อจงใจลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ค่อยตัดสินใจเอ่ยตอบรับ "ตกลง  

เจ้ารอประเดี๋ยว"

เหนือเกาะมีอินทรีปีกมายาสามตัวบินวนเวียนสังเกตการณ์อยู่  

ส่วนเจ้าหิมะก็บัญชาการเจ้าเจิดจ้าให้ตีกรอบระบุต�าแหน่งที่จะจัดวาง 

เสาหินตามแผนผังค่ายกลเรียบร้อยแล้ว

ซูเพยีนจื่อเพยีงสะบดัมือ เสาหนิเก้าสบิเก้าตน้ตลอดจนต้นสุดท้าย

ที่ยังไม่ได้ประกอบทั้งหมดก็ถูกย้ายออกจากดอกซวีหมี มาปรากฏอยู่บน

ที่โล่งด้านข้างกรอบพื้นที่ค่ายกล

จากนัน้เจ้าทองใหญ่เจ้าทองเลก็ก็เดนิข้ึนหน้ามาวางเสาหนิคว�า่ลง

ทีละต้นตามต�าแหน่งที่เจ้าหิมะระบุ

หมียักษ์ข้ันสี่ท้ังสองตัวต่างก็มีเรี่ยวแรงไม่สิ้นสุด แม้ได้ชื่อว่าอยู ่

ขั้นสี่ ทว่าเอ่ยเฉพาะก�าลังวังชากลับเทียบเท่าสัตว์อสูรขั้นห้าแล้ว เสาหิน

ขนาดมหึมาเหล่าน้ันจึงไม่ต่างอะไรกับตะเกียบส�าหรับพวกมัน ในเวลา

ไม่ถึงชั่วหนึ่งมื้ออาหาร พวกมันก็ท�าภารกิจเสร็จสิ้น

เสียงเร่งเร้าอย่างลิงโลดปานคลุ้มคลั่งของมารฟ้าดังมาจากใน 

เสาหิน "เร็วๆๆ! ยังขาดอยู่อีกต้น อีกเพียงต้นเดียวก็ใช้ได้แล้ว"

ซูเพียนจื่อสูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะยกมือเป็นความหมายให ้

เจ้าทองใหญ่เจ้าทองเลก็ร่วมมอืกับเจ้าเจดิจ้า ประกอบเสาหินต้นสดุท้ายแล้ว 

วางคว�่าตรงต�าแหน่งว่างเพียงหนึ่งเดียวของแผนผังค่ายกล

ฟู่! ฟู่! ฟู่!

ทนัใดนัน้บนทะเลสาบดาวเดอืนอนัเงยีบสงดัก็บงัเกิดลมกระโชกแรง  
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พยับเมฆที่ไม่รู้ว่าหอบมาจากแห่งหนใดพลันปกคลุมจนทั่วเกาะเล็ก

เปรี้ยง!

ซเูพียนจือ่ยังไม่ทนัตอบสนอง กลางผนืฟ้าก็มอีสนีสายใหญ่ผ่าลงมา

พร้อมด้วยเสียงและอานุภาพอันสะท้านขวัญ ทว่าน่าแปลกท่ีแสงอสนี 

เพ่ิงจะฟาดมาถึงส่วนยอดไม่ก่ีฉื่อของหมู่เสาหินก็สลายตัวไปอย่าง 

น่าอัศจรรย์

"ฮ่าๆๆๆ..." 

เสียงหัวเราะอันบ้าระห�่าเหิมเกริมของมารฟ้าดังกระหึ่มชั้นเมฆ 

เปรียบกับเสียงฟ้าค�ารามแล้วยังก้องกังวานกว่าหลายส่วน

ซเูพียนจือ่รบีเรยีกสตัว์อสรูทัง้หมดถอยมาประชดิหลงันาง ตัง้ใจว่า

หากสถานการณ์ไม่ถูกต้องก็จะเก็บพวกมันเข้าดอกซวีหมีในทันที

สายฟ้าแลบแปลบปลาบอยู่กลางนภา อสนีบาตท่ีย่ิงรนุแรงน่าพรัน่พรงึ 

สายแล้วสายเล่าผ่าตรงลงมาเหนือค่ายกลร้อยเซียนไม่หยุดย้ัง ทว่า 

ทุกครั้งล้วนสลายไร้รูปเมื่อถึงต�าแหน่งส่วนยอดไม่กี่ฉื่อของค่ายกล

"มาสิ! มาเลย! ฟาดมาให้แรงย่ิงกว่านี้! ถล่มค่ายกลที่บัดซบ 

น่าตายนีใ่ห้แหลกเป็นซาก! ป่นเสยีให้เป็นจณุ!" เสยีงของมารฟ้าท้ังฮกึเหมิ

ทั้งบ้าคลั่ง

พร้อมกับเสยีงค�ารามของเขา ซเูพียนจือ่เห็นชดัถนัดตาว่ามีแต้มแสง

เล็กๆ ทีละแต้มค่อยๆ ผุดออกมาจากเสาหินยักษ์ทั้งหนึ่งร้อยต้น ก่อนจะ

ลอยละล่องไปสู่ท่ีโล่งขนาดกว้างยาวหนึ่งจั้งซึ่งอยู่ใจกลางของค่ายกล  

ดูราวกับหิ่งห้อยนับไม่ถ้วนก�าลังชุมนุมกัน

ตอนนี้ละแวกเกาะเล็กประหนึ่งวันสิ้นพิภพจะมาเยือน ฟ้าดิน 
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ด�าทะมนึไปท่ัวบรเิวณ มเีพียงสายฟ้าแปลบปลาบทีก่รีดท�าลายความมดืมดิ 

เป็นครั้งคราว ท่ามกลางวายุคลั่งอสนีกระหน�่า เกาะเล็กคล้ายจะถูก 

ฉีกกระชากแล้วถูกกลืนกินในอึดใจถัดไป

ขณะเดียวกันน�้าทะเลสาบก็ถาโถมพลิกตลบดุจถูกแผดเผาจน 

เดอืดพล่าน คลืน่ยักษ์ทีส่งูหลายจัง้ก�าลงัโหมซดัโขดหนิเลียบชายฝ่ังเกาะเล็ก 

อย่างหนักหน่วงลูกแล้วลูกเล่า ภาพเหตุการณ์ชวนหวั่นหวาดถึงขีดสุด

ทว่าซเูพียนจือ่ทียื่นอยู่ท่ามกลางพายุกลบัมองดภูาพอนัน่าครัน่คร้าม 

นีอ้ย่างเยือกเย็นจนแทบจะเฉยชา เมือ่มาถงึชัว่เวลาน้ีนางไม่รูส้กึหวาดกลวั 

อีกต่อไปแล้ว

ในเมื่อนางไม่มีหนทางให้หันหลังกลับ หวาดกลัวไปยังจะมี

ประโยชน์อันใดเล่า นางรู้ดีต่อให้ตอนนี้ตนเองส�านึกเสียใจก็ไม่ทันกาล

แล้ว สถานการณ์ที่มารฟ้าอุบัติสู่ใต้หล้าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดังนั้น

ความหวังเพียงหน่ึงเดียวก็คือนางสามารถผนึกมารฟ้าเข้าสู่ก�าไลแขน 

เจ็ดดาราไปอีกครั้ง ให้เขาตกอยู่ใต้บัญชาของนางนับแต่นี้ไป

ซูเพียนจื่อถึงกับยังมีแก่ใจไปขบคิด...น่ากลัวว่าความเคล่ือนไหว 

ทีใ่หญ่โตเพียงน้ีอาจชกัน�ายอดฝีมอืมาจ�านวนหน่ึง อกีเดีย๋วปิดผนกึมารฟ้า 

ส�าเร็จแล้วนางต้องรีบไปจากท่ีนี่โดยด่วน ไม่เช่นน้ันหากถูกผู้อ่ืนพบเห็น

เข้า นางก็จะชี้แจงยากแล้ว

สาวน้อยเชือ่มัน่อยู่ลกึๆ ว่าตนเองจะท�าส�าเรจ็ และต้องท�าให้ส�าเรจ็

เท่านั้น!

อสนีจากผืนฟ้าคล้ายไม่เคยยุติสักชั่วขณะเดียว แต้มแสงเล็กๆ 

สีน�้าเงินที่ลอยออกมาจากเสาหินนั้นแม้แสนซีดหม่น ทว่าภายใต้สายฟ้า
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อันรุนแรงก็ยังคงเห็นได้แจ่มชัด

พวกมันรวมตัวกันท่ีใจกลางของค่ายกล ก่อนจะค่อยๆ ผนวกรวม

เป็นกลุ่มแสงกลุ่มเดียว ขณะที่แต้มแสงเล็กๆ สมทบกันไม่หยุดย้ัง รัศมี

ของกลุ่มแสงก็เปลี่ยนเป็นเรืองสว่างขึ้นเรื่อยๆ จนกระท่ังแปรสภาพเป็น

เปลวไฟสีน�้าเงินที่ลุกโพลงโลดเต้นกลุ่มหนึ่ง

รูปทรงของเปลวไฟแปรเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็รวมตัว 

ออกมาเป็นร่างมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ตามล�าดบั แม้แต่เค้าโครงของเคร่ืองหน้า

ก็ค่อยๆ กระจ่างชัดขึ้นด้วย

นัน่เป็นบรุษุวัยกลางคนทีแ่ลดหูล่อเหลาเหนือสามญัผูห้นึง่ เขาโบก

สองแขนพลางแหงนหน้าหัวเราะขึ้นฟ้าอย่างบ้าระห�่า ท่าทางราวกับ 

เสียสติไปแล้ว

นี่คงจะเป็นมารฟ้าสินะ ไม่รู้ว่าพลังฝีมือของเขาเป็นเช่นไร

ว่ากันว่าต่อให้เป็นมารฟ้าที่อ่อนด้อยที่สุด ก็ยังเก่งกาจกว่ามนุษย ์

ที่เรียกกันว่าผู้แข็งแกร่งแถวหน้าหลายขุมนัก!

ซเูพียนจ่ือลบูไล้ก�าไลแขนเจด็ดาราทีส่วมอยู่บนแขน ก่อนจะยกมอื

เก็บสัตว์อสูรท่ีใจสั่นกระวนกระวายอยู่ด้านหลังของนางเข้าสู่ดอกซวีหมี

ไปทั้งหมด

นางไม่รูว่้าการเผชญิหน้ากับมารฟ้าถัดจากนีจ้ะมอีนัตรายอย่างไรบ้าง  

ดังน้ันให้เหล่าสัตว์อสูรไปอยู่ในดอกซวีหมีก่อน ย่อมจะปลอดภัยกว่า 

ยืนอยู่ข้างหลังนางมาก

หากเป็นคูต่่อสูป้ระเภทเดยีวกัน ซเูพียนจือ่ยังจะให้พวกมนัรกุขึน้หน้า 

ไปตะลุมบอนดูสักตั้ง ทว่านี่คือมารฟ้า...ก็ลืมไปเสียเถอะ ขืนให้พวกมัน
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ไปก็เท่ากับรนหาที่ตาย 

นางนับจ�านวนอสนีที่ฟาดใส่ค่ายกลร้อยเซียนอยู่ในใจ จนกระท่ัง 

ถึงสายที่เก้าสิบเก้าโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้ว! 

ซูเพียนจื่อเตือนผีเสื้อซ่อนฟ้าให้เตรียมตัวอยู่ทุกเมื่อ ขณะที่สองมือ

ในแขนเสื้อนางก�าเป็นหมัดแน่น รอคอยการมาถึงของชั่วขณะอันส�าคัญ

ที่สุดนั้น

เปรี้ยง!

เมื่ออสนีสายที่หนึ่งร้อยกรีดท�าลายความมืดมิด ในท่ีสุดปราการ 

ไร้สภาพที่อยู่เหนือค่ายกลร้อยเซียนก็ไม่อาจค�้าจุนไหว พริบตาท่ีอสนี 

ผ่าลงมาจึงพังทลายโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้เสาหินยักษ์ท้ังหน่ึงร้อยต้นของ

ค่ายกลแปรสภาพเป็นผุยผงโดยพร้อมเพรียงแล้วปลิวฟุ้งไปทั่วทิศ

พลงัคกุคามอนักล้าแขง็ถึงขัน้ท�าให้หายใจตดิขดันัน้พรัง่พรอูอกมา

ทนัใด ซเูพียนจือ่ถึงกับสัน่สะท้านไปทัง้ตัว ไอหนาวยะเยือกอนัรุนแรงพลนั

ห่อหุ้มร่างกายของนางไว้ นางพบว่าแม้แต่จะกะพริบตาสักครั้งก็ไม่อาจ

ท�าได้แล้ว กระทัง่ลมปราณในร่างกยั็งถูกพลงัคกุคามอนัชวนสะพรงึขมุนี้

ผนึกแขง็

ความรู้สึกท่ีคล้ายคลึงกันนี้เคยเกิดขึ้นขณะเผชิญหน้ากับหลัวซา

เป็นครั้งแรก ทว่าหนนี้รุนแรงกว่ามากมายนัก ซูเพียนจื่อรู้สึกเหมือนจิต 

รับรู้ของตนก็เริ่มเลือนรางลงเช่นกัน

แย่แล้ว! หากแม้กระทั่งจิตก็ถูกควบคุมไปด้วย นางยังจะเหลือ

ต้นทุนอะไรไปต่อกรกับมารฟ้าอีกเล่า
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เงาร่างท่ีลุกโพลงด้วยเปลวไฟสีน�้าเงินเบี่ยงวูบออกมาจากกลุ่มธุลี

ที่เกลื่อนฟ้า ก่อนจะพลันร่อนลงตรงจุดที่ห่างจากเบื้องหน้านางเพียง 

ครึ่งจั้ง

"ถึงกับเป็นคนงามตัวน้อยที่มีกายทิพย์ไม้วัฒนะเชียวหรือนี่ ฮ่าๆๆ! 

ดวงของข้าไม่เลวเลยจรงิๆ! น่าเสยีดายหนอน่าเสยีดาย ชัว่ชวิีตนีเ้จ้าไม่มี

โอกาสได้บอกความปรารถนาท้ังสามออกมาเสียแล้ว แต่เจ้าวางใจได้  

ข้าจะไม่ให้เจ้าขาดทุนหรอก! รอไว้ข้ากลายเป็นเจ้าของร่างกายน้ีของเจ้า

แล้ว ข้าจะใช้มันเป็นผู้กุมชะตาใต้หล้า! เป็นประมุขเหนือหัวของมนุษย ์

ที่ต�่าต้อยทั้งปวง!"
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มารฟ้ามองพิจารณาซูเพียนจื่ออย่างกระหยิ่มได้ใจ ในดวงตา 

ของเขาเอ่อล้นด้วยความยินดีอย่างสุดแสน ชนิดไม่อาจเข้าใจผิดพลาด

เป็นอย่างอื่น

เดมิทเีขานกึว่าอย่างมากซเูพียนจือ่ก็เป็นมนุษย์ทีม่คีณุสมบตัดิหีน่อย  

คาดไม่ถึงสักนิดว่านางจะมีกายทิพย์ไม้วัฒนะ...ร่างกายซึ่งใกล้เคียงกับ

ร่างเซียนเป็นที่สุด นี่คือโชคที่คิดอย่างไรเขาก็คิดไม่ถึงจริงๆ

ร่างจริงของเขาถูกท�าลายเมื่อครั้งศึกใหญ่ระหว่างเซียนกับมาร  

ส่วนวิญญาณก็ถูกสะกดอยู่ในค่ายกลร้อยเซียน หากมิใช่คุณสมบัต ิ

เฉพาะตัวของเขามีความพิเศษ เขาก็ต้องแตกดับเช่นเดียวกับมารฟ้า 

ตนอื่นที่ถูกกักขังอยู่ในค่ายกลร้อยเซียนตั้งแต่แรก ไม่มีทางจะรอคอยจน

มีโอกาสคืนชีพในวันนี้เด็ดขาด

ทีย่อดเย่ียมย่ิงไปกว่านัน้คือเขาไม่เพียงจะได้คนืชพี ยังมเีจ้าของร่าง

63
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ที่วิเศษสุดพาตัวมาให้ชิงร่างถึงที่อีกด้วย!

อาศยัพลงัฝีมอืในปัจจบุนัท่ีอ่อนด้อยลงไปมาก ต่อให้ปะทะกบัเซยีน

ขัน้ต�า่สดุ เขาก็มแีต่ต้องหลบัตารอความตายสถานเดยีว เรือ่งชงิร่างเซยีน

ย่อมไม่กล้าแม้แต่จะคิด อย่างมากเขาก็ท�าได้แค่หากายเนื้อของมนุษย์

มาเป็นที่สิงสถิตวิญญาณชั่วคราว รอจนจิตฟื้นฟูพลังพอสมควรแล้ว 

ค่อยคิดวิธีเสาะหาเซียนเพื่อชิงร่าง

แต่ตอนนี้ไม่ต้องยุ่งยากเช่นนั้นแล้ว

ร่างของสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้านี้ขอเพียงมีพลังวัตรเพ่ิมพูนถึง 

ขัน้สงูสดุท่ีมนษุย์จะบรรลถึุงได้ ก็จะสามารถเลือ่นชัน้เป็นร่างเซยีนทีแ่ท้จริง  

เขาไม่ต้องรอคอยนานนักก็จะสามารถอาศัยร่างน้ีฟ้ืนฟูพลงัฝีมอืให้เท่ากับ

สมัยที่เขารุ่งเรืองถึงขีดสุด โดยไม่ต้องเสี่ยงภัยไปเสาะหาเซียนแล้วชิง 

ร่างใหม่อีกครั้ง

มารฟ้าเพ่ิงจะหลุดพ้นจากผนึกของค่ายกลร้อยเซียนก็พบเจอเรื่อง

ดีงามเช่นนี้ จึงรู้สึกว่าตนช่างมีโชควาสนาเสมอฟ้า แทบจะถูกความสุข

ที่มาเยือนอย่างไม่คาดฝันนี้ท่วมท้นจนมิด

มนุษย์สาวทีอ่ยู่ตรงหน้าช่างแสนอ่อนเยาว์ พลงัวัตรก็ต�า่เตีย้ ต่อให้

ฝีมือของเขาในปัจจุบันมีไม่ถึงหนึ่งในสิบส่วนของกาลก่อน คิดจะจัดการ

นางก็เหลือเฟือแล้ว

ย่ิงได้เหน็แววตืน่ตระหนกหวาดหว่ันทีต่กค้างอยู่ในดวงตานาง มารฟ้า 

ก็ย่ิงรูส้กึยินดปีรดีา "เจ้าอตุส่าห์ปลดปล่อยข้าจากค่ายกลร้อยเซยีน ข้าจะ

ไม่ให้เจ้าต้องตายอย่างทุกข์ทรมานหรอก วิญญาณของเจ้าจงหลับ 

ให้สบายอยู่ในฝันดทีีข้่าสร้างขึน้เพ่ือเจ้าตราบจนแตกดบัเถอะ! นีช่่างเป็น
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วิธีตายที่ดีงามเพียงใด นับว่าข้าไม่ผิดต่อเจ้าแล้ว"

มารฟ้าคลี่ย้ิมน้อยๆ พลางประสานสายตาทั้งคู่กับนาง เตรียมจะ

ลงมือท�าให้วิญญาณของนางหลับลึกโดยสิ้นเชิง...

ช่างยอดเย่ียมเสียน่ีกระไร ภายใต้พลังคุกคามของเขาผู้เป็นถึง 

มารฟ้า จวบจนบัดน้ีมนุษย์สาวที่มีพลังวัตรอ่อนด้อยกลับยังคงรักษา

สติสัมปชัญญะเสี้ยวหนึ่งไว้ได้ สมแล้วที่มีกายทิพย์ไม้วัฒนะ

ขอเพียงเขาควบคมุร่างกลวงนีไ้ด้อย่างสมบรูณ์ ไม่ช้าเขาก็จะฟ้ืนฟู

พลังวัตรคืนมา เซียนเหล่านั้นหมายจะสังหารเขาหรือ ฝันไปเสียเถอะ!

ไม่ถูกสิ! แม้แต่ในฝันก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ฝันเห็น!

ในเมื่อเขาก็คือมารฝัน...มารฟ้าผู้ควบคุมห้วงฝันท้ังปวง! ไม่ว่าจะ

เป็นมนุษย์หรือเซียน ฝันที่สร้างขึ้นล้วนไม่มีทางหลุดพ้นการควบคุม 

ของเขา หรือล่วงเกินเกียรติภูมิของเขามารฟ้าผู้สูงส่งได้

นัยน์ตาของมนุษย์สาวที่อยู่ตรงหน้าช่างแวววาวกระจ่างใส ดุจ 

ผวิทะเลสาบยามรุง่อรณุทีส่ายหมอกเพ่ิงสลายตวั ทอประกายเลือ่มระยับ

เป็นแต้มๆ งดงามชวนหวั่นไหวอย่างบอกไม่ถูก...

เอ๋? สายหมอกเพ่ิงสลายตวั?! นาง...นางมสีตแิจ่มใสอย่างนัน้หรอื! 

มารฝันค้นพบความผิดปกติทันใด ทว่าน่าเสียดายยังคงสายไป 

เลก็น้อย นัยน์ตาทีง่ดงามสกุสกาวคูน้ั่นได้ประทบัเข้าสูส่่วนลกึในเปลวไฟ

แห่งวิญญาณของเขาเสียแล้ว

"ดาวเทียนเฉวียน ปิดผนึก!" เสียงตวาดบัญชาอันเย่อหยิ่งดุจราชัน

ดังขึ้นในจิตวิญญาณของซูเพียนจื่อ อารมณ์ยินดีสุดขีดที่อัดแน่นเต็มอก

ของมารฝันถูกเสยีงนัน้สะท้านสะเทือนจนแตกกระเจงิ ก่อนจะถูกความรูส้กึ 
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พรั่นพรึงอันรุนแรงผลักตกสู่หุบเหวแห่งความสิ้นหวังอย่างโหดร้าย

"ไม่! น่ีไม่ยุติธรรม!" มารฝันแผดค�ารามโดยไร้เสียง เปลวไฟแห่ง

วิญญาณที่เพ่ิงจะลุกโพลงขึ้นคล้ายตกอยู่ท่ามกลางน�้าวนยักษ์ จากน้ัน

เปลวไฟท้ังหมดก็ถูกดูดเข้าสูแ่ต้มแสงทีพ่ลนัปรากฏข้ึนกลางหว่างคิว้ของ

ซูเพียนจื่ออย่างไร้ไมตรี

ทกุสิง่ทกุอย่างกลบัคนืสูค่วามเงยีบสงบแล้ว...ซเูพียนจือ่กะพริบตา 

ก่อนจะคลายสองมอืทีกุ่มกันแน่นอยู่ในแขนเสือ้ ใจกลางฝ่ามอืท้ังสองข้าง

ถูกเล็บจิกจนเลือดเนื้อผสมเคล้ากัน รอยเล็บแต่ละสายล้วนกินลึกจน 

แทบเหน็กระดกู หลัง่เลอืดสดๆ ย้อมแขนเสือ้สม่ีวงจนกลายเป็นสดี�าหม่น

เมื่อครู่นางใช้วิธีนี้ท�าร้ายตนเอง ถึงรักษาสติสัมปชัญญะเสี้ยวหนึ่ง

ไว้ได้

หากมิใช่ตั้งแต่ต้นจนจบนางไม่เคยเชื่อว่ามารฟ้าจะรักษาค�ามั่น 

นางที่ขาดการระวังป้องกันโดยสิ้นเชิงก็ต้องเคราะห์ร้ายหนักแล้ว

เดิมทีนึกว่ามีผีเสื้อซ่อนฟ้าอยู่กับตัว ต่อให้นางถูกควบคุมก็อาศัย

พลงัล่องหนหลบรอดการโจมตไีด้ แต่ปรากฏว่าวิชาถนัดของอกีฝ่ายกลบั

เป็นการจู่โจมจิต ซ�้าพุ่งเป้าไปที่วิญญาณโดยเฉพาะ ยังดีพอพบความ 

ผิดปกต ินางก็รบีทุม่สดุแรงใช้ความเจบ็ปวดกระตุน้ให้ตนเองประคองสติ

ท่ีแจ่มใสไว้ได้ หาไม่ตอนน้ีนางก็คงถูกมารฟ้าชิงร่างส�าเร็จดังใจหมาย 

ไปแล้ว

ซูเพียนจื่อรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าในร่างมีบางสิ่งเพ่ิมเติมมา ทว่า 

ตอนนี้ไม่ใช่เวลาตรวจสอบรางวัลแห่งชัยชนะ เพราะมีพลังอันกล้าแข็ง

หลายสายก�าลังประชิดมาทางเกาะนี้จากทุกสารทิศ
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เสยีงเคลือ่นไหวขณะมารฟ้าท�าลายค่ายกลเมือ่ครูใ่หญ่โตถึงเพียงน้ัน  

น่ากลัวว่าจะท�าให้ตื่นตระหนกกันไปทั่วทะเลสาบดาวเดือนแล้ว ท่ีน่ี 

ไม่เพียงเป็นถ่ินของวังศาสตร์ หากยังมผีูแ้ข็งแกร่งจ�านวนไม่น้อยท่ีเร้นกาย

ใช้ชวิีตสนัโดษอยู่บนเกาะนิรนามต่างๆ ในละแวกข้างเคยีง ฉะนัน้นางต้อง

ถอนทัพโดยด่วนเพื่อไม่ให้ถูกใครพบเห็น

ยังดีเมื่อครู่มารฟ้าซัดท�าลายเสาหินทั้งหมดของค่ายกลร้อยเซียน

จนแหลกเป็นจุณไปแล้ว นางจึงประหยัดเวลาไม่ต้องเก็บกวาดสนามรบ

แต่หากจะรัง้อยู่บนเกาะรอคอยกบย�า่คลืน่ตวันัน้ก็ไม่ค่อยเหมาะนัก 

เห็นทีนางต้องด�าเนินแผนสองเสียแล้ว...

ซูเพียนจื่อผุดความคิดขึ้นทันใด นางกวาดมองบริเวณข้างเคียง 

รอบหนึ่งจนแน่ใจว่าตนเองไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดไว้ ค่อยหยิบผ้าโพกศีรษะ

ออกมาห่อหุม้เส้นผมยาวของตนอย่างแน่นหนา พอสวมหน้ากากภตูพันหน้า 

แปลงโฉมเป็นชายฉกรรจ์ร่างสูงก�าย�าแล้วนางก็หมุนตัวว่ิงฉิวไปที่ฝั่ง 

กระโจนลงทะเลสาบดาวเดือนไปทันที

ยังดีเหนือทะเลสาบมีอาคมสกัดการเหาะเหินซึ่งเซียนบรรพกาล 

ร่ายทิ้งไว้ ดังนั้นยอดฝีมือจ�านวนมากจึงได้แต่นั่งเรือรุดมาทางนี้ ที่ดีกว่า

หน่อยก็เพียงโดยสารสัตว์อสูรในทะเลสาบที่ถูกก�าราบแล้ว พวกเขาจึง 

ไม่สามารถประชิดเข้าใกล้เกาะเล็กแห่งนี้ได้เร็วปานนั้น

เมือ่ครูบ่นเกาะเลก็เกิดอสนบีาตฟ้าคะนอง ตามด้วยการปรากฏตวั

ของมารฟ้า กลิ่นอายที่แผ่ซ่านออกมานั้นน่าสะพรึงเสียจนสัตว์อสูรใน 

แถบนี้ล้วนขวัญกระเจิงเผ่นหนีไปไกลลิบ ตลอดทางที่ซูเพียนจ่ือด�าดิ่ง 

สู่ก้นทะเลสาบจึงไม่พบเจอตัวอะไรทั้งสิ้น
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นางอดทนกลั้นหายใจแหวกว่ายอยู่ก้นทะเลสาบเป็นระยะทาง 

สิบกว่าหลี่ ค่อยเริ่มเห็นร่องรอยการเคลื่อนไหวของสัตว์อสูร 

ไม่ต่างกับมนุษย์ผู้แข็งแกร่ง พอสัตว์อสูรท่ีร้ายกาจจ�านวนมาก 

ในทะเลสาบดาวเดือนรู้สึกได้ว่าเกาะเล็กคืนสู่ความสงบแล้ว พวกมันก็

เริ่มรุดตรงมา หมายจะชมดูว่าก่อนหน้านี้เกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่

ซเูพียนจ่ือซ่อนตวัอยู่หลงัหินก้อนใหญ่อย่างระมดัระวังพลางสงัเกตดู 

สัตว์อสูรท่ีผ่านไปผ่านมา สัตว์อสูรท่ีร้ายกาจจ�านวนหน่ึงแม้สัมผัสได้ถึง

การคงอยู่ของนาง ทว่าส่วนใหญ่พวกท่ีข้ันสงูหน่อยต่างก็รบีมุง่หน้าไปส�ารวจ 

เกาะเล็กให้รู้ชัด จึงคร้านที่จะแยแสนาง ส่วนพวกที่ขั้นต�่าหน่อยก็รู้ตัวว่า

ไม่มปัีญญาตอแยนางไหว ดังนัน้จงึไม่มสีตัว์อสรูตัวใดพุ่งเข้ามาโจมตนีาง

เลย

หลงัจากรอคอยอยู่พักใหญ่ ในทีส่ดุซเูพียนจือ่กเ็หน็ 'งนู�า้นภาคราม' 

ขั้นสี่ตัวหนึ่งว่ายเร็วจี๋ผ่านมาทางนี้

เอาเจ้าก็แล้วกัน!

ซเูพยีนจือ่สองตาลกุวาว รบีล่องหนด้วยพลงัพิเศษของผเีสือ้ซ่อนฟ้า

แล้วโถมพรวดเข้าใส่ทันที

งูน�้านภาครามตัวนั้นรู้สึกคล้ายมีอันตรายคุกคามเข้าใกล้ ทว่าเมื่อ

เหลียวซ้ายแลขวากลับไม่พบอะไรทั้งสิ้น ขณะลังเลใจอยู่น้ัน มันก็พลัน

รู้สึกหน้ามืดไปวูบหนึ่ง พอลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนเองเปลี่ยนมาอยู่ 

อกีทีห่น่ึงแล้ว ซ�า้จติก็คล้ายถูกบางสิง่บงัคบัคล้องตรวนไว้อย่างแน่นหนา

นี่มันเกิดอะไรขึ้น! 

งูน�้านภาครามท่ีถูกดอกซวีหมีบังคับควบคุมแล้วน้ันเบิกตาโตมอง
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สตัว์อสรูน้อยใหญ่หลายตัวทีอ่ยู่รอบด้าน ในสมองของมนังนุงงไปหมดแล้ว

"เจ้าโม่ ไปตรวจสอบดูที บนท้ายทอยของมันมีสัญลักษณ์รูป 

ดอกซวีหมีอยู่หรือไม่" เสียงสตรีดังมาจากกลางอากาศอันว่างเปล่า

จากนั้นมันก็เห็นหมาป่ามารหิมะร่างก�าย�าสีเงินยวงตลอดตัว 

เดินเข้ามาใกล้พลางหัวเราะหึๆ แบบคนโฉด เจ้าหมาป่าน่ันใช้กรงเล็บ 

ข้างหนึ่งกดศีรษะของมันไว้ พิศมองมันอย่างจริงจังครู่หนึ่ง ค่อยเงยหน้า

สูเ่บือ้งบนอันว่างเปล่าแล้วรายงานด้วยน�า้เสยีงประจบว่า "เจ้านายขอรับ 

จัดการเรียบร้อยแล้ว" 

"ไปกันเถอะ! มุ่งสู่เกาะหลิงปอกัน" เสียงสตรีดังมาอีกครั้ง งูน�้า 

นภาครามพบว่าตนเองกลบัมาอยู่ในทะเลสาบดังเดมิแล้ว ซ�า้กลับหลังหนั 

ไปยังทิศทางของเกาะหลิงปอโดยไม่อาจควบคุมตนเอง

มันก�าลังจะไปชมความครึกครื้นที่เกาะเล็กทางนู้นไม่ใช่หรอกหรือ 

เหตใุดมันกลบัหลงัหันแหวกว่ายไปทางเกาะหลงิปออย่างว่าง่ายเช่นนีเ้ล่า

ในหัวของงูน�า้นภาครามเต็มไปด้วยความกังขา มนัยังไม่รูว่้าตนเอง

ได้กลายเป็นสตัว์อสรูล�าดับสบิท่ีซเูพียนจือ่ใช้ดอกซวีหมคีวบคมุไว้ช่ัวคราว

ครั้งนี้ซูเพียนจื่อก�าราบงูน�้านภาครามหนึ่งตัวสูญเสียลมปราณ 

ไปไม่มากนัก รอจนมันว่ายห่างจากเกาะเล็กนั้นมาระยะหนึ่งแล้ว นางก็

ให้มันว่ายขึ้นสู ่ผิวน�้า ส่วนตนเองก็หยุดใช้พลังล่องหน หยิบเรือเล็ก 

ออกจากดอกซวีหม ีใช้ใยไหมเส้นยาวท่ีเจ้าเจดิจ้าพ่นออกมาผกูหวัเรอืไว้ 

ค่อยส่งปลายอีกด้านหนึ่งให้งูน�้านภาครามคาบแน่นๆ แล้วสั่งให้มัน 

ลากจูงเรือมุ่งไปทางเกาะหลิงปอต่อ

เจ้าหิมะขึ้นไปยืนบนหัวเรือ มองไปทั่วทิศคอยดูต้นทาง ในที่สุด 
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ซูเพียนจื่อก็พรูลมหายใจอย่างโล่งอก เตรียมจะชมดูว่ามารฟ้าท่ีตน 

ปิดผนึกได้คราวนี้ที่แท้มีฝีมือเช่นไรบ้าง

ขณะเดียวกันท่ีเชิงบรรพตเซียนพันเมฆาตรงใจกลางของดินแดน 

ชื่อของซูเพียนจื่อพลันหายไปจากล�าดับเดิมของท�าเนียบขั้นเปลี่ยน 

เส้นลมปราณ จากนั้นก็ไปปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ด้านบนสุดของท�าเนียบ

พักก่อนเดก็รบัใช้หลายคนเพ่ิงจะเห็นชือ่ของเจิง้เฮ่าอีกั้บฉนิเฝ่ยทยอย 

หายไปจากอันดับหน่ึงของท�าเนียบขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ ทว่าวันน้ี 

ชื่อของซูเพียนจื่อกลับทะยานข้ามสิบกว่าอันดับไปเป็นที่หนึ่งโดยไม่มี

แม้แต่การไต่อันดับ เด็กรับใช้หลายคนจึงนึกว่าตนเองตาฝาดไป

"เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกัน!"

วันนั้นตอนที่ชื่อของเจิ้งเฮ่าอี้เลื่อนจากท่ีย่ีสิบห้าไปเป็นที่หน่ึง แม้

ความเร็วจะสูงมากเช่นกัน ทว่าอย่างน้อยก็ยังไต่ข้ึนไปทีละหนึ่งอันดับ  

ผิดกับวันน้ีท่ีชื่อของซูเพียนจื่อข้ามไปเป็นท่ีหนึ่งในก้าวเดียวอย่างแท้จริง 

กระทั่งอันดับระหว่างนั้นก็ไม่จ�าเป็น!

"นางไปท�าอะไรมากันแน่ พลังฝีมือถึงก้าวกระโดดเป็นท่ีหน่ึงได ้

ในพริบตาเช่นนี้" 

เด็กรับใช้ทั้งหมดที่ล้อมชมจารึกหยกพันเมฆาอยู่ต่างก็ยืนเซ่ออยู่ 

กับที่

ไม่มใีครนกึถึงเดด็ขาดว่าการรดุหน้าก้าวใหญ่ของซเูพียนจือ่เป็นเพราะ 

นางผนึกมารฟ้าไว้ตนหนึ่ง!

มารฟ้าเชียวนะนั่น! ต่อให้มีพลังฝีมืออ่อนด้อยเพียงใด บาดเจ็บ
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สาหัสสักแค่ไหน ถึงอย่างไรเขาก็คือมารฟ้าอยู่ดี น่ันคือเผ่าพันธุ์ท่ีอยู ่

ระดับเดียวกับเซียน มีตัวตนอยู่เหนือกว่ามนุษย์ที่เรียกกันว่าผู้แข็งแกร่ง

แถวหน้านั่นลิบลับ

ซูเพียนจื่อปิดผนึกมารฟ้าไว้ในก�าไลแขนเจ็ดดารา ก็เท่ากับม ี

บ่าวรับใช้ระดับมารฟ้าเชียวนะ พลังฝีมือของนางในหมู่ผู้แข็งแกร่งข้ัน

เปลี่ยนเส้นลมปราณยังจะพบคู่ต่อสู้ได้อย่างไร!

ภายในสวนเซยีนพันเมฆา ประมขุโหยวเว่ยเฟิงนัง่ขัดสมาธิเข้าฌาน

อยู่ในห้องกรรมฐาน รอยย้ิมท่ีผุดขึ้นบนใบหน้าของเขาไม่รู ้ว ่ายินดี 

หรือสลดใจ "อันดับหน่ึงของขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ? ห่างจากข้ัน 

เหนือสามัญอีกไม่ไกลแล้วสินะ เฮ้อ...แต่อย่างไรก็ยังขาดอีกสองคน...

หายนะวันสิ้นพิภพ อยู่ไม่ไกลแล้ว"

อีกด้านหนึ่ง ท่ามกลางทิวเขาชายแดนแคว้นยวนซิน ภายในถ�้า 

อันมืดมิดใต้ชั้นดินลึกหมื่นจั้งคลุ ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดที่เข้มข้นจน 

ชวนให้คลื่นเหียน

กลิน่คาวเลอืดอนัเข้มข้นเพียงน้ีมต้ีนก�าเนดิมาจากสระโลหิตขนาดใหญ่ 

ทีก่ว้างยาวหนึง่ร้อยจัง้ตรงใจกลางของถ�า้ใต้ดนิ น�า้เลือดในสระนัน้เหนยีวข้น 

จนคล้ายจะแขง็ตวัได้ทกุเมือ่ สิง่เดยีวทีเ่คลือ่นไหวมเีพียงฟองเลือดแต่ละลูก 

ที่ผุดขึ้นบนผิวสระแล้วแตกออกเป็นครั้งคราว

ทว่าช่ัวขณะท่ีมารฝันหลดุพ้นจากพันธนาการของค่ายกลร้อยเซยีน 

สระโลหิตที่เรียบสงบเสมอมากลับพลันไหวกระเพื่อมราวเดือดพล่าน

"ข้าสมัผสัได้แล้ว น่ีเป็นกลิน่อายของมารฟ้า! อยู่ท่ีทะเลสาบดาวเดอืน!  
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มคีนปลดปล่อยมารฟ้าในผนึกค่ายกลร้อยเซยีนออกมาแล้วอย่างนัน้หรอื 

หึๆ...รนหาทีต่ายชดัๆ!" เสยีงหัวเราะเยาะในคราวเคราะห์ของผู้อืน่ดังออกมา 

จากส่วนลึกของสระโลหิต

เงาร่างสองสายรดุมาทันทีทีไ่ด้ยินเสยีงน้ัน ก็คอือนิกุ่ยกับหยางเหริน 

สองสามีภรรยานั่นเอง

"ท่านมารบรรพชน เกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือขอรับ" อินกุ่ยโขกศีรษะ

ค�านับอยู่ที่ขอบสระโลหิตร่วมกับหยางเหรินอย่างนอบน้อม

"เจ้าพวกขยะ!" 

ท้ังสองยังไม่ทันได้ลุกข้ึนก็ถูกพลังมหาศาลขุมหน่ึงซัดปลิวไป

กระแทกกับผนังหินอย่างหนักหน่วง ท�าเอาผนังหินยุบเป็นหลุมใหญ่ 

สองหลุมในทันที

"ข้าสั่งให้พวกเจ้าไปน�าเสาหินทุกต้นของค่ายกลร้อยเซียนกลับมา 

แล้วผลเป็นอย่างไร! ขยะอย่างพวกเจ้าสองคนกลับรู้จักแต่แก่งแย่ง

บลัลงัก์ประมขุอะไรนัน่กับอสูงิ ช่างมองการณ์ตืน้เขนิ โง่เง่าสดุประมาณ! 

หากวันนั้นพวกเจ้าน�าค่ายกลร้อยเซียนกลับมาส�าเร็จ มารฟ้าที่อยู่ใน 

ผนึกนั่นก็ถูกข้ากลืนกินผนวกรวมไปนานแล้ว ข้าก็ไม่ต้องมัวรักษาตัว 

อยู่ในสถานที่บัดซบนี่อีกต่อไป!

หนอนพิษสถิตวิญญาณจบสิ้น พลอยมารศพไม่เหลือหลอ น่ันยัง

กล่าวได้ว่าเป็นเพราะวังศาสตร์กับตระกูลฝ่ายธรรมะท่ีสมควรตายเหล่าน้ัน 

ป้องกันรดักุมนัก แต่กระท่ังซากหินกองหน่ึงท่ีพวกมนัไม่เคยใส่ใจ พวกเจ้า 

ก็ยังอุตส่าห์ท�าหายไปได้ ซ�้าปล่อยให้มารฟ้าในค่ายกลร้อยเซียนถูกผู้อื่น

ชิงปลดปล่อยออกมาก่อน พวกเจ้ายังมีประโยชน์อะไรอยู่อีก!"
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ราวกับสัมผัสได้ถึงโทสะท่ีซัดโหมของ 'มนุษย์' ใต้สระโลหิตผู้น้ัน 

ฟองเลือดจึงพรั่งพรูข้ึนจากก้นสระลูกแล้วลูกเล่าท่ามกลางน�้าเลือดที ่

พลิกตลบ กลิ่นคาวเลือดภายในถ�้าเข้มข้นกว่าเดิมไม่ต�่ากว่าสิบเท่า  

ทุกอณูอากาศคล้ายถูกเคลือบคลุมด้วยหมอกโลหิตบางๆ หนึ่งชั้น

บคุคลทีย่ามปกตทิรงอ�านาจน่าเกรงขามอย่างอนิกุ่ยกับหยางเหรนิ 

ยามนีก้ลบัร่วงกองอยู่ข้างผนังถ�า้ท่ียุบทลาย ปากพ่นฟองน�า้ลายปนเลอืด 

สภาพแสนอเนจอนาถดจุสนุขัเจยีนสิน้ลม กระนัน้บนใบหน้าของพวกเขา

กลบัมเีพียงความหวาดหว่ันครัน่คร้าม ไม่กล้ามอีารมณ์เจบ็แค้นแม้เพียง

นิด

พวกเขารู้ดีว่าผูท้ีอ่ยู่ใต้สระโลหิตน้ันหาใช่มนษุย์ ทว่าคอืมารไสยภพ

โลหิต...ผู้เป็นมารบรรพชนของพวกเขาตระกูลไสยเวท และเป็นมารฟ้า 

ที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรหาใดเปรียบ

ในสายตาของมารไสยภพโลหิตน้ัน อินกุ่ยกับหยางเหรินยังพอจะ 

มีประโยชน์อยู่บ้าง ดังนั้นหลังจากบันดาลโทสะไปหนึ่งยก เขาจึงไม่ได้

สังหารคนทั้งสอง

"จงไสหัวมาน่ี! กระโดดลงมาในสระโลหิต!" มารไสยภพโลหิต 

ตวาดเสียงเยียบเย็น

อินกุ่ยกับหยางเหรินสบตากันเพียงแวบเดียว ก็ฝืนประคองตัว 

คืบคลานมาถึงขอบสระแล้วทิ่มศีรษะลงไปโดยไม่กล้าลังเล...

"อ๊าก!" 

"เอือก...อ๊าก!"

เสยีงครวญครางทีช่วนให้ผูฟั้งขนลกุขนพองดังออกมาจากสระโลหิต 
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ระลอกแล้วระลอกเล่า พอศิษย์ตระกูลไสยเวททีเ่ฝ้าอยู่นอกถ�า้ใต้ดนิได้ยิน

เข้าหู ท้ังร่างก็สัน่เท้ิมอย่างไม่อาจข่มกลัน้ ราวกับมไีอหนาวอนัชวนสะพรงึ

แผ่ซ่านจากใต้ฝ่าเท้าขึ้นมาไม่หยุดยั้ง

แม้เสยีงแผดร้องน้ันแหลมสงูโหยหวนเสยีจนไม่คล้ายเสยีงทีม่นษุย์

จะสามารถเปล่งออกมา ทว่าพวกเขาก็ยังพอจะกล้อมแกล้มจ�าแนกออก 

นัน่คอืเสยีงของอินกุ่ยกับหยางเหรนิประมขุคนใหม่ท้ังสองคนของพวกเขา

ผ่านไปสักพัก เสียงโหยหวนก็แผ่วลงตามล�าดับ ไม่รู้เป็นเพราะ 

ผู้แผดร้องน้ันเสียงแหบสิ้นแรง สุดจะเปล่งเสียงได้อีก หรือเป็นเพราะ

สาเหตุอื่นใด

อีกครูห่นึง่ให้หลงั มอืโชกเลอืดซึง่พอจะเห็นกระดกูสขีาวใต้เนือ้หนงั

ที่เปื่อยยุ่ยข้างหนึ่งก็พลันย่ืนขึ้นกลางสระ จากนั้นร่างกายท่ีเหวอะหวะ 

จนแทบไม่เหลือสภาพมนุษย์ก็โผล่พ้นสระข้ึนมาทีละนิดพลางกระเสือก

กระสนมาจนถึงขอบสระอย่างยากเย็น ถัดจากนัน้อกีร่างหนึง่ซึง่เลอืดเนือ้

แหลกเหลวไม่ต่างกัน ทว่ามรีปูร่างเตีย้เลก็กว่าหน่อยก็ตะเกียกตะกายข้ึน

จากขอบสระ ดูราวกับผีร้ายคู่หนึ่งที่ก�าลังปีนป่ายขึ้นมาจากขุมนรก

ไม่ช้าเลือดสดๆ บนร่างอันสยดสยองของท้ังสองก็หยุดไหลพราก 

บนกระดูกก็มีเนื้อหนังงอกขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว

ผ่านไปราวหนึ่งชั่วยาม ในที่สุดทั้งสองก็กลับคืนสู่สภาพมนุษย์  

พาร่างอันเปลือยเปล่าของตนคลานลุกขึ้นจากพื้น

ผิวพรรณของพวกเขาขาวสะอาดน่ิมเนียนดุจทารกแรกเกิด  

เส้นผมยาวสีแดงเลือดทั้งศีรษะทิ้งตัวจรดข้อเท้า...นี่ก็คือเครื่องบ่งชี้อัน 

เด่นชัดของผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธา!
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สองคนนี้เป็นหนึ่งบุรุษหน่ึงสตรี ก็คืออินกุ่ยกับหยางเหรินสองสามี

ภรรยานั่นเอง บัดน้ีเมื่อพวกเขาเดินออกไป จะไม่มีใครจดจ�าพวกเขาได้

เป็นอันขาด

เพราะดวงหน้าอปัลกัษณ์ซึง่เคยด�าเกรยีมจนเครือ่งหน้าเลอะเลอืน

ได้แปรเปลี่ยนเป็นผุดผ่องดุจหยกขาว โครงหน้าอันคมชัดนั้นถึงกับเป็น

บุรุษสตรีโฉมงามประหนึ่งสลักเสลามาจากหยกคู่หนึ่ง 

แท้จริงแล้วน่ีก็คือรูปโฉมเดิมของสามีภรรยาคู่น้ี หากมิใช่ในอดีต

พวกเขาฝึกวชิานอกรตีอนัน่าพรัน่พรงึชนดิหนึง่ ก็จะไม่เปลีย่นเป็นน่าเกลยีด 

น่ากลัว สารรูปเหมือนคนก็ไม่ใช่ ผีก็ไม่เชิงเช่นก่อนหน้านี้หรอก

เมื่อได้เห็นรูปโฉมของกันและกันถนัดชัดเจน ท้ังสองก็ตกตะลึง 

ไม่เชื่อสายตาอยู่พักใหญ่ รอจนการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายท�าให้คิด 

โยงมาถึงตนเอง ต่างคนต่างก็พลันยินดีเป็นบ้าเป็นหลัง

เมื่อครู ่ได้รับความทุกข์ทรมานดุจนรกอเวจีที่เค่ียวกร�าให้คน

คลุ้มคลั่งสติพังทลาย แม้นึกถึงแล้วหัวใจยังคงเย็นเฉียบเข็ดขยาด ทว่า

สามารถขจัดผลกระทบและภัยแฝงที่วิชานอกรีตนั้นฝากไว้ได้หมดสิ้น  

ทัง้พลงัวัตรกเ็พ่ิมพูนจนถึงขัน้ทรงฤทธา ความทรมานท้ังปวงก็ล้วนคุม้ค่า

แล้ว!

ทั้งสองไม่มัวกระอักกระอ่วนที่ยามน้ีเปิดเปลือยเรือนร่าง ต่างก็รีบ

คกุเข่าโขกศีรษะขอบคุณท่ีข้างสระโลหติด้วยความตืน่เต้นตืน้ตนัไม่ส้ินสุด

มารไสยภพโลหิตทีอ่ยู่ใต้สระกล่าวเสยีงเยียบเย็นข้ึนว่า "อย่าได้ดใีจ

เร็วไปนัก นี่คือโอกาสสุดท้ายที่ข้าจะให้พวกเจ้า จงคิดวิธีเสาะหามารฟ้า

ท่ีถูกปลดปล่อยออกมาจากค่ายกลร้อยเซียนน่ันให้พบ แล้วหลอกล่อ 
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มาที่นี่ จึงจะนับว่าพวกเจ้าได้ท�าคุณไถ่โทษ หากพบเจออูสิง ห้ามเข่นฆ่า

กันเองอีกเด็ดขาด อีกอย่าง...จงไปรับตัวศิษย์มารท่ีข้าคัดเลือกไว้มาท่ีน่ี

โดยเร็วที่สุด!"

เสียงของเขาเจือความอ่อนล้าอยู่บ้าง เมื่อครู่เขาฝืนเลื่อนข้ันให้ 

อินกุ่ยกับหยางเหริน เห็นชัดว่าท�าให้เขาสูญเสียพลังไปมาก หากมิใช่

เพราะเขามีงานท่ีส�าคัญย่ิงยวดอีกหลายเรื่อง จ�าเป็นต้องให้บริวารท่ีมี 

พลังฝีมือเพียงพอไปจัดการแทนให้ลุล่วง เขาจะไม่ยอมสิ้นเปลืองพลัง 

ในช่วงเวลานี้แม้สักนิดเป็นอันขาด

อินกุ่ยสอบถามอย่างระมัดระวัง "ไม่ทราบว่าศิษย์มารที่ท่าน 

มารบรรพชนคัดเลือกไว้คือ..."

มารไสยภพโลหิตนิ่งเงียบไม่ตอบค�า ขณะที่อินกุ่ยตกประหม่าไม่รู้

ว่าตนถามค�าถามผิดไปใช่หรือไม่ สุ้มเสียงดุจยุงบินก็พลันถ่ายทอดเข้าสู่

ห้วงความคิดของเขากับหยางเหริน

รอจนพวกเขาสองสามีภรรยาฟังเนื้อความในค�าพูดนั้นชัดเจนแล้ว 

สีหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นแสนน่าดูชม

ทางด้านทะเลสาบดาวเดือน ซูเพียนจื่อน่ังอยู่บนเรือเล็กอย่าง 

สบายอารมณ์ ทางหนึ่งฟื้นฟูลมปราณที่สูญเสียไปจากการใช้พลังพิเศษ

ของผีเสื้อซ่อนฟ้ากับการเก็บงูน�้านภาครามเข้าดอกซวีหมีก่อนหน้านี้  

อีกทางหน่ึงนางก็เพ่งจิตเข้าก�าไลแขนเจ็ดดาราไปตรวจรับ 'รางวัลแห่ง

ชัยชนะ'

มารฟ้าหนึ่งตนเชียวนะ!
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นึกแล้วซูเพียนจื่อก็อยากหัดเอาอย่างพฤติกรรมของมารฟ้า  

แหงนหน้าหัวเราะร่วนขึ้นฟ้าสักหนึ่งยก

ไม่รู้มารฟ้าตนนี้มีความสามารถอะไรบ้าง วันหน้าพบเจอศัตรูที ่

กล้าแข็งจะได้ปิดประตูปล่อยมารฟ้าออกไปจัดการ วะฮะฮ่าๆๆ บน 

ดินแดนพันเมฆานี้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนเป็นคู่ต่อสู้ของนางอีกแล้ว!

กลับถึงเกาะเดือนเพ็ญเมื่อไร นางจะไปหาฝูอวิ๋น ถามเรื่องบิดา

มารดาใหช้ัดเจนแล้วคิดหาวธิชีว่ยพวกท่านออกมา ใครกล้ามาขวางทาง

นาง นางจะซัดให้กระเด็น อัดให้บี้แบนทั้งหมดเลยคอยดู!

ซูเพียนจื่อหัวใจพองโตดุจบุปผาเบ่งบาน ทว่าเมื่อเสาะพบมารฟ้า 

ท่ีถูกผนึกอยู่ในต�าแหน่งดาวเทียนเฉวียนของก�าไลแขนเจ็ดดารา นาง 

กลับพบว่าเขา 'ไม่เหลือสภาพมนุษย์' โดยสิ้นเชิง คงเหลือเพียงเปลวไฟ

สีน�้าเงินดวงหนึ่งที่ริบหรี่จะดับมิดับแหล่

เปรียบกับพลังสะท้านฟ้าสะเทือนดินอันน่าเกรงขามไร้เทียมทาน 

ในตอนแรกทีม่ารฟ้าปรากฏตัว ความต่างในตอนน้ีไม่แคล้วมากเกินจะรับ 

นีน่่ะหรอืคือมารฟ้า คราวน้ีก�าไลแขนเจด็ดาราคงไม่ปิดผนึกผิดอย่าง 

หรอกกระมัง

เรื่องปิดผนึกผิดพลาดก็เคยมีตัวอย่างเกิดขึ้นมาแล้ว ตอนที่นาง 

รีบร้อนเลื่อนสู่ขั้นเปลี่ยนกระดูก เดิมทีนางต้องการปิดผนึกซูหู่ลู่ท่ีบุกมา

ไล่ฆ่านาง ผลปรากฏว่าปิดผนึกได้ผีเสื้อซ่อนฟ้ามาแทน นับว่าจับพลัด 

จับผลูได้ก�าไรมหาศาลทีเดียว

ครั้งน้ี...คงไม่ใช่การใช้หน้ีหรอกกระมัง มารฟ้าปิดผนึกไม่ได้ แต่ 

ปิดผนึกได้ของอย่างอื่นมาแทนอย่างนั้นหรือ
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แต่ก็ไม่มเีหตผุลเลยน่ีนา! หากนางปิดผนึกมารฟ้าไม่ส�าเรจ็ มารฟ้า

ไม่มีทางปล่อยนางจากมาสบายๆ เช่นนี้แน่ บุรุษต�่าช้าไร้ยางอายนั่น 

หมายจะฆ่านางชิงร่างไปชัดๆ

"นี่ เจ้าใช่มารฟ้าแน่หรือ คงไม่ใช่ตัวปลอมสวมรอยมากระมัง ไฉน

ดูท่าทางอ่อนปวกเปียกเย่ียงนีเ้ล่า" ซเูพียนจือ่เรยีกหย่ังเชงิเปลวไฟสนี�า้เงนิ

ดวงนั้น

นางคิดได้ว่าตนเองเพียงฟังเรื่องท่ีมีมารฟ้าปิดผนึกอยู่ในเสาหิน 

มาจากพวกอสูงิ และสิง่ทีอ่ยู่ในเสาหนิก็อ้างตนว่าเป็นมารฟ้าเช่นกัน ทว่า

นางไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามารฟ้าหน้าตาเป็นเช่นไร ย่ิงไม่รูว่้าสิง่ทีพ่วกเขาพูด 

นั้นเป็นจริงหรือเท็จ

"เจ้าน่ะสอ่ิอนปวกเปียก อ่อนปวกเปียกทัง้ตระกูล!" เปลวไฟสนี�า้เงนิ

ดวงนั้นเต้นระริกวูบหนึ่ง ก่อนจะค�ารามอย่างอ่อนระโหยโรยแรง

"ไม่อ่อนปวกเปียกจะมีสภาพเย่ียงเจ้าหรือ จงอย่ามาเล่นลูกไม ้

กับข้า ตอนนี้ข้าต่างหากคือผู้ที่เป็นนาย!" ซูเพียนจื่อแค่นเสียงฮึใส่ 

"ข้าล่ะคับแค้นใจนัก! ข้าพลาดท่าเสียทีในเงื้อมมือมนุษย์ที่ต�่าต้อย

อ่อนแอคนหน่ึงได้อย่างไรกันแน่! ข้าอุตส่าห์รอคอยมาเนิ่นนานปานน้ี  

กว่าจะรอดพ้นจากผนึกสะกดของค่ายกลร้อยเซียน แต่กลับถูกปิดผนึก 

ซ�า้สองเสยีได้ ข้ามชีวีติอยู่ต่อไปยังจะมคีวามหมายอะไรอกีเล่า" เสยีงทีเ่ปล่ง 

ออกมาจากเปลวไฟสนี�า้เงินนัน้เป่ียมล้นด้วยอารมณ์ตดัพ้อ เจบ็แค้น และ

ไม่อาจท�าใจรับได้

มารฟ้าในความคิดของซูเพียนจื่อไม่ควรเป็นเย่ียงนี้เลย ในใจนาง

ชกัสงัหรณ์ไม่ดตีงดิๆ จงึตวาดใส่เสยีงดัง "เจ้าพูดพล่ามไร้สาระพอหรือยัง!  
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ข้าถามหนึ่งประโยค เจ้าก็จงตอบหนึ่งประโยค ห้ามโป้ปด!"

แม้มารฟ้าอยากจะต่อต้านขดัขนื แต่ก็อย่างทีซู่เพียนจ่ือบอก ตอนน้ี 

เขาถูกผนึกอยู่ในก�าไลแขนเจด็ดาราแล้ว นางก็คอืเจ้านายของเขา เขาได้แต่ 

เชื่อฟังนางอย่างซื่อตรงเท่านั้น พลังควบคุมอันแข็งแกร่งของก�าไลแขน

เจ็ดดาราได้ผลชะงัดกว่าสัตย์สาบานมารเซียนอะไรนั่นมากนัก

"เจ้าคือมารฟ้าจริงๆ หรือ"

"ก็จริงน่ะสิ" หากเขาไม่ใช่มารฟ้า ถูกสะกดอยู่ในค่ายกลร้อยเซียน

มาเนิ่นนานปานนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่แรกแล้ว

"จัดอยู่ประเภทใด มีความสามารถอะไรบ้าง"

"ข้าคือมารฝัน สามารถควบคุมห้วงฝันและความทรงจ�าของผู้อื่น 

ตลอดจนสร้างภาพลวงตาเสมอืนจรงิ!" เสยีงของมารฝันเผยความกระหย่ิม 

ล�าพองตน

มารฝัน? ซูเพียนจื่อฟังแล้วรู้สึกทะแม่งๆ ชอบกล

"ต่อสูเ้ป็นหรอืไม่ เปรยีบกับเซยีนหรอืมารฟ้าอืน่ๆ แล้ว พลงัฝีมอืของ

เจ้านับว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนด้อยกว่า"

"เรือ่งตรีนัฟันแทงพรรค์นี ้พวกเรามารฝันไม่เคยลดตวักระท�ามาก่อน 

วิชาถนดัของข้าก็คอืการโจมตจีติวญิญาณ เป็นการโจมตชีัน้สงูท่ีจะรกุฆาต 

คู่ต่อสู้ในคราวเดียว"

น�้าเสียงน้ีฟังคล้ายกับตอนแรกที่นางถามฝูอวิ๋นว่าเป็นสัตว์อสูร 

ขั้นใด ผลคือฝูอวิ๋นพล่ามตอบไร้สาระว่า 'ความภักดีและสติปัญญาของ

อาชาเทพหาได้เก่ียวข้องกับระดับขั้นไม่' สังหรณ์ไม่ดีในใจซูเพียนจื่อ 

จึงทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก 
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"อะไรคือโจมตีจิตวิญญาณเล่า" นางกอดความหวังสุดท้ายอัน 

ริบหรี่พลางถาม

"หึๆๆ ก็คืออาคมอันแก่กล้าที่จะท�าให้อีกฝ่ายเกิดภาพหลอนใน 

ชัว่พรบิตา ก่อกวนทัง้การมองและการได้ยินของอกีฝ่าย ส่งผลให้พวกเขา

สูญสิ้นความสามารถในการวินิจฉัย หรือถึงขั้นสูญสิ้นความสามารถ 

ในการควบคุมตนเอง!" เสียงของมารฝันพลันฮึกเหิม เจือด้วยอีกสิ่งหนึ่ง 

ที่เรียกว่า 'ความภาคภูมิใจ'

ค่อยยังชั่วหน่อย ค่อยยังชั่ว! ความสามารถชนิดนี้ฟังแล้วย่ิงใหญ่

ไม่เบา การท�าให้ฝ่ายตรงข้ามพลันตกอยู่ท่ามกลางภาพลวงตาหลายชั้น 

จนถึงข้ันไม่อาจควบคุมตนเองในระหว่างต่อสูช้ีเ้ป็นชีต้าย แม้จะยังห่างไกล 

กับฝีมืออันอหังการในความคิดของนาง ชนิดยกดัชนีเดียวก็ปลิดชีพ 

พันกองทัพได้ในเสี้ยวอึดใจ แต่นี่ก็นับว่าไม่เลวทีเดียวเชียว

"อกีเด๋ียวข้าจะหาสตัว์อสรูมาตวัหนึง่ เจ้าจงสาธิตให้ข้าดสูกัหน่อย" 

ซูเพียนจื่อรู้สึกว่ามารฝันนี่ท่าทางไม่ค่อยน่าเชื่อถือ จึงตัดสินใจให้เขา

ปฏิบัติจริงดูก่อนค่อยว่ากัน

"เอ่อ...ที่ข้าบอกน่ะ คือเมื่อก่อนนี้..." มารฝันพูดกระอึกกระอัก

"เม่ือก่อนนี?้! หมายความว่าอย่างไร" ซเูพียนจือ่รู้สกึว่าสงัหรณ์ไม่ดี

ของตนก�าลังจะกลายเป็นจริงเข้าเสียแล้ว

"ก็คือเมื่อก่อนนี้ท�าได้ แต่ว่าตอนน้ี...ไม่ไหวแล้วน่ะสิ" มารฝัน 

ตอบเสียงสลด

ซูเพียนจ่ือรู้สึกอย่างลึกซึ้งเป็นครั้งแรกว่าตนเองหลงกลถูกหลอก 

เข้าให้แล้ว!
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หลังจากนางฟังมารฝันชี้แจงแบบเล่นลิ้นเลี่ยงประเด็นอยู่พักหน่ึง 

ประกอบกับขอค�าชี้แนะเสริมจากสัตว์เทพผู้ทรงภูมิอย่างผีเส้ือซ่อนฟ้า  

ในที่สุดนางก็เข้าใจความจริงอันโหดร้ายนี้กระจ่างแจ้ง

ในสมัยที่มารฝันรุ ่งเรืองถึงขีดสุดนั้น เขาสามารถท�าการโจมตี 

จิตวิญญาณ สร้างภาพลวงตา ควบคุมห้วงฝันทั้งหลายแหล่ตามท่ีเขา

สาธยายได้จริงๆ ทว่ามารฝันที่ซูเพียนจื่อปิดผนึกมาน้ีกลับเป็น 'ของ 

เสื่อมสภาพ' เสียนี่

ก่อนอื่นร่างมารของเขาถูกท�าลายไปแล้ว คงเหลือแต่เปลวไฟแห่ง

วิญญาณ ยังดท่ีีเขาคือมารฝัน แม้มร่ีางมารท่ีเปราะบางท่ีสดุในหมู่มารฟ้า 

ทั้งปวง ทว่ามีจิตวิญญาณโดยก�าเนิดที่กล้าแข็งกว่ามารฟ้าทั่วไป 

ชนิดไม่อาจประเมินได้ ด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถอยู่รอดภายใต้พลังสยบ

อันรุนแรงของค่ายกลร้อยเซียนมาตราบจนปัจจุบัน

กระน้ันการมีชีวิตอยู่โดยที่วิญญาณไม่แตกดับก็ใช่ว่าเป็นเรื่องที่

ผ่อนคลาย นบัจากศึกใหญ่ระหว่างเซยีนกับมารในสมยับรรพกาลมาจนถึง

ทุกวันนี้ ไม่รู้ล่วงผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีแล้ว เปลวไฟแห่งวิญญาณของมารฝัน

ถูกค่ายกลร้อยเซียนบั่นทอนเรื่อยมา จึงเหลือพลังอยู่ไม่ถึงสองส่วนแล้ว 

ความสามารถต่างๆ ในการโจมตีจิตวิญญาณน้ันแม้ยังใช้การได้อยู่ แต่

ทุกครั้งที่ใช้ก็จะท�าให้เขาต้องบาดเจ็บสาหัส

เหตุท่ีเขาดูอ่อนแรงกว่าเมื่อแรกเห็นถึงเพียงน้ัน ก็เพราะหลังจาก

เขาท�าลายผนึกออกมาแล้ว ทุ่มสุดก�าลังหมายจะโจมตีจิตวิญญาณ 

ของนาง แต่ผลสดุท้ายกลบัเป็นฝ่ายถูกก�าไลแขนเจด็ดาราปิดผนกึเสยีเอง 

การโจมตีจิตวิญญาณได้ส�าแดงออกไปแล้ว นอกจากไม่ได้รับผลดีใดๆ 
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หน�าซ�้าเขายังต้องสูญพลังมหาศาล

ซูเพียนจ่ือเข้าใจชัดแจ้งแล้วว่ามารฟ้าที่นางสู้อุตส่าห์ปิดผนึกมา

อย่างยากเย็นแสนเขญ็น้ีถึงกับเป็นจ�าพวกท่ีอ่อนปวกเปียกทีส่ดุ เหลอืแค่

วิญญาณไม่พอ ซ�้าร้ายวิญญาณยังบอบช�้าหนัก คิดแล้วนางก็อดไม่ได ้

ที่จะผิดหวังอย่างรุนแรง

"ต้องอีกนานเท่าไรเจ้าถึงจะฟ้ืนตวัเล่า" ซเูพียนจือ่พยายามปลุกปลอบ 

ก�าลงัใจก่อนถาม ระหว่างท่ีมารฝันอธิบาย นางรูม้าว่าเจ้าน่ีสามารถพักฟ้ืน 

ให้หายดีได้ เพียงแต่ต้องเสียเวลาสักหน่อย

ในเมื่อเรื่องปิดผนึกมารฟ้าเสื่อมสภาพนี่ได้กลายเป็นความจริงที่ 

ไม่อาจเปลี่ยนแปลงอีก นางก็ได้แต่ยอมรับแล้วคิดหาวิธีกอบกู้

หลังจากถูกปิดผนึกซ�้าสองทั้งๆ ที่เพ่ิงจะหลุดพ้นพันธนาการของ 

ค่ายกลร้อยเซียนมาหมาดๆ มารฝันผู้สะเทือนใจอย่างหนักก็เริ่มสงบ 

สติอารมณ์ได้บ้างแล้ว เขาสัมผัสสภาพแวดล้อมท่ีตนอยู่อย่างถ่ีถ้วน  

ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสียงท่ีเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมว่า "ของวิเศษชิ้นนี้ไม่คล้าย 

สิง่ทีม่นุษย์ระดบัเจ้าจะมใีนครอบครองได้ ดูเหมอืนมนัจะเป็น...วตัถุเซยีน 

อีกทั้งเป็นวัตถุเซียนที่ร้ายกาจยิ่ง! มันมีที่มาอย่างไรกันแน่"

"น่ีคือไร้นาม ของวิเศษของเซียนไร้จริง" ซูเพียนจ่ือแค่นเสียงตอบ

อย่างหัวเสีย

ก�าไลแขนเจ็ดดารายอดเย่ียมมากจริงๆ หากมิใช่มีมันอยู่ นาง 

ฝึกวิชาเองไม่มีทางจะรุดหน้าได้เร็วเพียงน้ี ย่ิงไม่มีทางจะได้ครอบครอง

สิ่งล�้าค่าอย่างผีเสื้อซ่อนฟ้ากับน�้าพุชีพ

"เซียนไร้จริง?!" มารฝันตะลึงงันไปทันใด หลังจากได้สติเขาก็พลัน
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หัวเราะเหลอหลาดังหึๆ "พ่ายแพ้แก่ของวิเศษของเซียนไร้จริง ข้าก็ไม่นับ

ว่าขายหน้านกั ท่ีแท้คอืของวิเศษของเซยีนไร้จรงินีเ่อง ประเสรฐิ ประเสรฐิย่ิง  

มิน่าเล่าอานุภาพจึงกล้าแข็งเพียงนี้!"

เขาขึ้นชื่อว่าเป็นผู้อ่อนแอในหมู่มารฟ้า ผิดกับเซียนไร้จริงซึ่งเป็น 

ผู้แข็งแกร่งสามอันดับแรกในหมู่เซียน

แม้ทัง้สองจะสงักัดอยู่คนละฝักฝ่าย ฐานะย่ิงต่างกนัราวปยุเมฆกับ

โคลนตม ทว่าก็มจีดุร่วมอนัเด่นชดัอยู่ข้อหน่ึง นัน่คอืต่างก็ช�านาญการต่อสู้

ด้วยมายาลวงตา บ้างจริงบ้างเท็จ ท�าให้ศัตรูสุดจะป้องกันได้

กล่าวว่าเซียนไร้จริงคือขวัญใจที่มารฝันเลื่อมใสก็ไม่เกินเลย 

แต่อย่างใด ดังน้ันพอมารฝันได้ยินว่าตนเองถูกปิดผนึกด้วยของวิเศษ 

ของเซียนไร้จริง สภาพจิตใจจึงพลันสงบลงมาก

ตรงข้ามกับซูเพียนจื่อท่ียังไม่อาจท�าใจได้ อันที่จริงตอนแรกนาง 

เคยคิดจะปิดผนึกอ๋องมังกรผู้เฒ่า เพียงแต่เมื่อคิดว่าสิ่งที่ถูกปิดผนึกอยู่

ในก�าไลแขนเจ็ดดาราก่อนหน้าน้ีล้วนจดัอยู่ในระดบัเซยีน สดุยอดสตัว์อสรู 

ขัน้เจด็อย่างอ๋องมงักรผูเ้ฒ่ายังคงห่างจากขัน้อสรูเซยีนอยู่ระดบัหน่ึง นาง

จึงไม่ค่อยถูกตาต้องใจนัก สุดท้ายถึงได้ล้มเลิกความคิดนี้ไป 

ขอเพียงวันหน้านางเลื่อนถึงขั้นทรงฤทธา สัตว์อสูรบริวารของนาง

ฝูงนั้นมีตัวใดบ้างไม่ใช่ขั้นเจ็ด สัตว์อสูรขั้นเจ็ดมีอะไรน่าเสียดายกันเล่า

อีกอย่างซูเพียนจื่อก็หมายปองมารฟ้าในค่ายกลร้อยเซียนมา 

โดยตลอด ต่อให้ต้องเปลืองแรงท�าเรื่องยุ่งยากตั้งมากมายเพียงน้ี นางก็

ขอเก็บต�าแหน่งดาวเทียนเฉวียนของก�าไลแขนเจ็ดดาราไว้ให้เขา ทว่า 

ผลสุดท้ายสิ่งท่ีได้มากลับเป็นของเสื่อมสภาพท่ีหาประโยชน์ใดไม่ได้เลย 
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รู้แต่แรกมิสู้ปิดผนึกอ๋องมังกรผู้เฒ่าเสียยังดีกว่า!

อย่างน้อยอ๋องมังกรผู้เฒ่าก็ก�าราบผู้แข็งแกร่งแถวหน้าส่วนใหญ่ 

บนดินแดนพันเมฆาได้อย่างเหลือเฟือ อีกทั้งนับจากนี้ไปสัตว์อสูรทุกตัว

ทั่วทิวเขาขวงโซ่วก็จะฟังบัญชาของนางด้วย

ขาดทุนย่อยยับแล้วจริงๆ!

หลังจากมารฝันรู้ว่าสิ่งที่ปิดผนึกเขาคือของวิเศษของเซียนไร้จริง  

ก็ฉกุคดิได้ว่าซูเพียนจือ่ได้รบัการยอมรบัจากของวิเศษชิน้น้ี ท้ังมกีายทิพย์

ไม้วัฒนะ อนาคตของนางย่อมสดใสไร้ขีดจ�ากัด การเล่ือนชั้นเป็นเซียน 

คือเรื่องของเวลาเท่านั้น เขาก็ไม่นับว่าต้องกล�้ากลืนสักเท่าไร ดังน้ันเขา

จึงรีบปลุกปลอบความฮึกเหิม ก่อนจะสาธยายน�้าไหลไฟดับขึ้น 

"หากข้ามองไม่ผิดล่ะก็ ของวิเศษชิ้นนี้ยังไม่สมบูรณ์ ทว่าขอเพียง

พลังวัตรของเจ้าเลื่อนขั้น พวกเราที่ถูกปิดผนึกอยู่ในน้ีก็จะมีพลังฝีมือ 

รุดหน้าตามไปด้วย เจ้าหาวิธีส่งข้าไปพักฟื้นในสถานที่เดิมที่อุดมด้วย

ปราณวิเศษนั่นสิ เสริมด้วยเครื่องบ�ารุงล�้าค่าอีกสักหน่อย ข้าก็น่าจะ 

ฟื้นตัวได้รวดเร็วย่ิง แน่นอนว่า...หากเจ้าสามารถหามนุษย์ท่ีมีพรสวรรค์

ขัน้กายทพิย์มาให้ข้าชงิร่างได้ ข้ามร่ีางใหม่แล้วก็ย่อมจะฟ้ืนตัวเรว็ย่ิงขึน้"

พรสวรรค์ขั้นกายทิพย์...ชิงร่าง?

มนษุย์เจ้าของพรสวรรค์ขัน้กายทพิย์ทีซ่เูพียนจือ่รูจ้กัก็มเีพียงเจิง้เฮ่าอี ้

กับฉินเฝ่ย นางจะไม่ลงมือกับพวกเขาเพื่อมารฝันเป็นอันขาด

"เรือ่งชงิร่างเจ้าเลกิคดิไปได้เลย ผูม้พีรสวรรค์ข้ันกายทพิย์สองคนที่

ข้ารู้จักในตอนน้ีล้วนเป็นศิษย์พ่ีของข้าเอง ข้าจะไม่มีวันท�าร้ายพวกเขา 

เจ้าตรองดูดีๆ ยังมีวิธีอื่นใดทดแทนได้บ้าง ส่วนสถานท่ีที่อุดมด้วย 
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ปราณวิเศษทีเ่จ้าเคยอยู่ก่อนหน้านีก็้คอืพ้ืนทีล่บัของดอกซวีหมสีายพันธ์ุเซยีน 

ซึ่งถูกผนึกอยู่ในก�าไลแขนเจ็ดดารานี่เช่นกัน เจ้าสามารถไปฝึกพลังวัตร

ที่น่ันได้ทุกเวลา ว่าแต่...'ฟื้นตัวได้รวดเร็วย่ิง' ที่เจ้าว่าน่ะเร็วสักเพียงใด"  

ซูเพียนจื่อจุดประกายแห่งความหวังขึ้นมานิดๆ 

"น่าจะสักสามถึงห้าร้อยปีกระมัง" มารฝันตอบอย่างระรื่นชื่นบาน

"สามถึงห้าร้อยปี?! นี่น่ะหรือเรียกว่ารวดเร็วยิ่ง!"

ซูเพียนจื่อหวิดจะกระอักเลือดออกมา ด้วยพลังวัตรข้ันเปลี่ยน 

เส้นลมปราณของนางในตอนน้ี ยังไม่อาจหลุดพ้นขีดจ�ากัดของอายุขัย

มนษุย์ได้อย่างแท้จรงิ อย่างมากนางก็อยู่ได้แค่ร้อยปี สามถึงห้าร้อยปีนัน่

เพียงพอให้นางไปเกิดใหม่หลายรอบแล้ว!

มารฝันกลดักลุม้ขึน้มาทนัใด เขาลมืนึกไปว่านางเป็นมนษุย์ อายุขัย

ไม่มทีางเปรยีบกับเซยีนและมารอย่างเขาได้ สามถึงห้าร้อยปีส�าหรบัเขานัน้ 

แสนสั้น ทว่าส�าหรับนางกลับหมายถึงหลายชาติภพ

คดิดเูขาถูกปิดผนึกในค่ายกลร้อยเซยีนมาก่ีหมืน่ปีก็สดุจะรู ้ใช้เวลา

เพียงไม่กี่ร้อยปีก็ฟื้นตัวแล้ว หรือนี่ยังไม่เรียกว่ารวดเร็วยิ่ง?

แต่เห็นทีว่าเหตุผลข้อนี้ 'นายใหม่' ของเขาไม่มีทางยอมรับได้ หาก

ในร้อยปีนี้เขาไม่มีคุณค่าให้นางใช้สอยสักนิด ยังจะคาดหวังให้นาง 

หาเครื่องบ�ารุงล�้าค่ามาช่วยเขาฟื้นฟูวิญญาณได้อย่างไรกันเล่า

ดังนั้นไม่ช้าเขาจึงคิดวิธีพบกันครึ่งทางได้วิธีหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็น

ว่าตนเองยังมีประโยชน์อยู่บ้าง

"หากยืมใช้ลมปราณของเจ้า ประกอบกับยามปกตดิดูซบัปราณวิเศษ 

ในดอกซวีหมี ข้าก็น่าจะใช้วิชาในอดีตได้อยู่ ถึงแม้ไม่อาจใช้บ่อยนัก แต่
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จดัการมนษุย์ย่อมเพียงพอแล้ว ต่อให้เป็นผูฝึ้กวิชาขัน้ทรงฤทธาทีพ่วกเจ้า

เรียกว่าเป็นยอดฝีมอื ก็น่าจะใช้การได้พอสมควร" มารฝันเอ่ยกลัว้หัวเราะ

แห้งๆ

ซูเพียนจื่อคิดแล้วก็ได้แต่ต้องยอมรับ

ท้ังสองสือ่สารกันในก�าไลแขนเจด็ดาราอยู่เป็นนาน เน่ืองจากมารฝัน 

ไม่มร่ีางมาร หากออกไปเบือ้งนอกจะบัน่ทอนเปลวไฟแห่งวิญญาณของเขา 

ดังนั้นในระยะสั้นนี้เขาจึงท�าได้เพียงออกแรงช่วยนางเป็นครั้งคราว  

ด้วยรูปแบบที่คล้ายคลึงกับพลังล่องหนของผีเสื้อซ่อนฟ้า 

กล่าวคือหากซูเพียนจื่อจะให้เขาใช้พลังโจมตีจิตวิญญาณ เช่นนั้น

นางก็ต้องสูญเสียลมปราณที่เท่ากันเป็นค่าตอบแทน จัดการคู่ต่อสู ้

ขั้นเดียวกันยังพอท�าเนา แต่หากต้องรับมือคู่ต่อสู้ที่ขั้นสูงกว่า ก็อาจเกิด

ผลข้างเคยีงเช่นเดยีวกับยามทีน่างใช้พลงัล่องหนนานเกินไป...นัน่คอืนาง

อาจเป็นลมล้มพับในทันที

แม้นางยังไม่เคยทดสอบว่าการโจมตจีติวญิญาณทีม่ารฝันบอกนัน้

ร้ายกาจเพียงใด ทว่าชัว่ดอีย่างไรเขาก็คอืมารฟ้าตนหนึง่เชยีวนะ คงไม่ถึงข้ัน 

กระจอกงอกง่อยนักกระมัง

ตามที่เขาบอก ต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาเขาก็รับมือไหว 

เพียงแต่ระยะเวลากับความรุนแรงในการโจมตีจะคะเนได้ยากหน่อย 

ก็เท่านั้น

เมื่อซูเพียนจื่อถอนจิตออกจากก�าไลแขนเจ็ดดารา เกาะหลิงปอ 

ก็อยู่ตรงหน้าในระยะสายตานางแล้ว

งูน�้านภาครามเป็นสัตว์อสูรขั้นสี่ หากบุ่มบ่ามเข้าใกล้เกาะอันเป็น
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แหล่งท่ีอยู่ของมนุษย์ย่อมสร้างความแตกตื่นได้ง่าย ดังน้ันนางจึงได้แต่

เก็บมันเข้าดอกซวีหมีไปก่อน แล้วเปลี่ยนเป็นขับเคลื่อนเรือเล็กเข้าใกล้

เกาะหลิงปอด้วยตนเอง

งูน�า้นภาครามเป็นสตัว์อสรูครึง่บกครึง่น�า้ สามารถอยูบ่นบกได้นาน

ทเีดยีว ประกอบกับพลงัวัตรของมนัไม่อ่อนด้อย หากอยู่ในสถานทีซ่ึง่อดุม

ด้วยปราณวิเศษอย่างดอกซวหีม ีต่อให้มนัพ้นจากน�า้หลายปีก็ไม่มปัีญหา

ท่ีจริงซูเพียนจื่อปล่อยมันไปยืดเส้นยืดสายแถวนี้ก็ได้ ทว่านาง 

หมายจะฉวยโอกาสนี้ ให้สัตว์อสูรตัวอื่นๆ สืบประวัติและความสามารถ

ของงูน�้านี่สักหน่อย ถึงได้เก็บมันเข้าไปในดอกซวีหมี

หากงูน�้านภาครามตัวนี้หัวไวและมีประโยชน์มากพอ นางก็จะ

พิจารณาให้มันได้เป็นหนึ่งในสมาชิกกองทัพสัตว์อสูรของนาง

เกาะหลงิปอเป็นเกาะเลก็แห่งหนึง่ในทะเลสาบดาวเดอืนท่ีมมีนุษย์

มารวมกลุ่มตั้งถ่ินฐาน บนเกาะนี้มียอดฝีมือข้ันพ้นโลกิยะผู้หนึ่งพ�านัก 

อยู่ด้วย ดังนั้นสัตว์อสูรทั่วไปจึงไม่กล้ามาก่อเรื่อง

เกาะน้ีมีขนาดพ้ืนท่ีใหญ่พอสมควร เดิมทีผู้อยู่อาศัยมีเพียงคนใน

ครอบครัว ศิษย์ และบ่าวรับใช้ของยอดฝีมือผู้นี้ เน่ืองจากท่ีดินบนเกาะ

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลกู ทัง้ตัง้อยู่บนเส้นทางเดนิเรือระหว่าง

เกาะเดือนเพ็ญกับฝั่งทิศเหนือของทะเลสาบดาวเดือน มีเรือสัญจรไปมา

คึกคัก ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านไม่น้อยจึงอพยพมาท�ามาหากินที่นี่ นานวันเข้า

จึงมีผู้อยู่อาศัยรวมกันหลายหมื่นคน 

พอซูเพียนจื่อขึ้นไปบนเกาะก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าบรรยากาศ

ตึงเครียดอยู่บ้าง ชาวเกาะหลิงปอต่างก�าลังถกกันเรื่องความเคล่ือนไหว
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อนัน่าพรัน่พรงึทีเ่กิดขึน้ไกลๆ เมือ่ครูน่ี ้พวกเขาสงสยักันว่าเป็นสตัว์อสรูที่

ร้ายกาจบางชนิดออกอาละวาดแย่งชิงอาณาเขตกันอีกแล้ว

แม้จุดเกิดเหตนุ่าจะอยู่ห่างจากเกาะหลงิปอเป็นระยะทางมใิช่น้อย 

แต่ใครจะรู้ว่าผลกระทบจะมาถึงทางนี้ด้วยหรือไม่

ซูเพียนจื่อหาโรงเตี๊ยมแล้วค้างแรมบนเกาะหนึ่งคืน เช้าวันรุ่งข้ึน 

ค่อยติดต่อกบย�่าคลื่นให้มาพานางกลับเกาะเดือนเพ็ญ

ทันทีที่พบนาง กบย�่าคลื่นก็ถามเรื่องเมื่อวานดังคาด นางจึงอ้างว่า

ตนเองขึน้เกาะไปไม่นานเท่าไรก็รูส้กึเหมอืนมสีตัว์อสรูท่ีร้ายกาจบางชนิด

ก�าลังประชิดเข้ามา นางไม่กล้ารั้งอยู่ต่อ จึงนั่งเรือของตนเองจากมาก่อน 

เพ่ิงจะถึงเกาะหลิงปอ นางก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวอันน่าสะพรึง 

จากทางนั้นแล้ว ยังดีที่นางหนีได้ไว

กบย�า่คลืน่ไม่สงสยัเป็นอืน่ พอได้ยินว่านางไม่อยากให้ฉนิเฝ่ยกังวล 

มากความ ขอให้มันช่วยนางเก็บการเดินทางครั้งน้ีเป็นความลับ มันก็ 

ตอบรับด้วยความยินดี

ค่าเหนื่อยท่ีซูเพียนจื่อมอบให้มันก้อนโตย่ิง ไม่มีความจ�าเป็นเลย 

ที่มันจะต้องปากมากเอาความยุ่งยากไปให้ผู้อื่น นางกับฉินเฝ่ยล้วนเป็น

ลูกค้ารายใหญ่ที่ทั้งใจกว้างทั้งรักษาสัจจะ มันยังอยากจะร่วมมือกับ 

พวกเขาไปอีกนานๆ

ระหว่างทางไร้ซึง่ค�าสนทนา ไม่ช้ามนัก็ส่งนางกลบัถึงเกาะเดอืนเพ็ญ  

ซเูพียนจ่ือข้ึนฝ่ังด้านทีอ่ยู่ใกล้เรอืนพักศษิย์ตระกูลแพทย์ หลงัจากโบกมอื

อ�าลากบย�า่คลืน่ นางก็เห็นแต่ไกลว่าฝอูวิน๋เดินทอดน่องอยูแ่ถวหน้าประตู

เรือนพัก
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ทันทีท่ีเห็นนาง ฝูอว๋ินก็รีบว่ิงตรงมาวนอ้อมตัวนางรอบหนึ่งก่อน 

เอ่ยถามข้ึนว่า "ท่านไม่เป็นไรกระมัง เมื่อวานข้าอยู่ตรงน้ียังได้ยินเสียง 

ฟ้าค�ารามครืนครั่นจากทางนั้นเลย ผืนฟ้าด�าทะมึนราวกับจะถล่มลงมา

อยู่แล้ว"

"ไม่เป็นไรๆ เจ้านั่นก็ถูกข้าเก็บมาเรียบร้อย เพียงแต่ห่างไกลจากที่

คดิภาพไว้พอสมควร ไม่ร้ายกาจเลยสกันิด" ซเูพียนจือ่กอดคอฝอูวิน๋พลาง

บ่นอย่างกลัดกลุ้ม

"ท่านไม่เป็นไรก็ดีแล้ว" ฝูอวิ๋นพรูลมหายใจอย่างโล่งอก เดิมทีมันก็

ไม่ได้คาดหวังให้ซูเพียนจื่อประสบผลส�าเร็จชนิดก้าวเดียวถึงฟ้า เพราะ

ส�าหรับมันแล้ว ความปลอดภัยของนางต่างหากที่ส�าคัญเหนือกว่าสิ่งใด

ทั้งหมด

"อีกเดี๋ยวพวกเราไปหาเว่ยหล่างกัน ให้เขาท�าของอร่อยเลี้ยงสักมื้อ 

ข้าจะแปรความเจบ็ใจเป็นปรมิาณอาหาร คราวก่อนเขาบอกว่าจะบ่มสรุา

ร้อยบุปผา ตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้ว" ซูเพียนจื่อกล่าว

ระหว่างสนทนา หลิ่วเวินกับเฉินหลิงเลิกเรียนเดินมาทางเรือนพัก

พอดี พอเห็นซูเพียนจื่อ พวกเขาก็เอ่ยทักด้วยความประหลาดใจ 

"เชียนหวง เจ้าบอกว่าจะกักตนไม่ใช่หรือ เหตุใดเพ่ิงจะวันเดียว 

ก็ออกมาแล้วเล่า"

"ข้าไม่มีสมาธิ แล้วกันไปเถอะ" ซูเพียนจื่อถอนใจกล่าว

หลิ่วเวินเอ่ยอย่างขบขัน "เจ้าไม่มีสมาธิ พลังวัตรยังรุดหน้ารวดเร็ว

เพียงน้ี หากมีสมาธิล่ะก็ เช่นน้ันจะร้ายกาจสักเพียงใด พอดีเลยจ้าววัง

กลับมาเมื่อเช้านี้เอง ท่านเพิ่งเรียกหาเจ้าด้วย เจ้ารีบไปเถอะ ศิษย์พี่เจิ้ง 
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ก็กลับมาแล้วเช่นกัน"

เจิ้งเฮ่าอี้กลับมาแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเล่า...

แผนผนึกมารฟ้าที่ซูเพียนจื่ออุตส่าห์เตรียมการอยู่หลายเดือน

ปิดฉากลงอย่างไม่เข้าท่า แม้ไม่อาจกล่าวว่าล้มเหลว แต่ก็ไม่อาจนับว่า

ส�าเร็จ ตอนนี้อารมณ์นางจึงก�าลังหดหู่ เห็นใครก็ขัดนัยน์ตาไปหมด

ทว่าอาจารย์กลับเกาะเดือนเพ็ญมาเป็นพิเศษ คงมีงานบางอย่าง

จะมอบหมายเป็นแน่ นางในฐานะศิษย์ย่อมมิอาจหลบหน้าไม่ไปพบ

สาวน้อยลอบใช้วิชาลับสะกดพลังวัตรของตนจนเหลือส่ีแรงมังกร 

เหมือนเพ่ิงย่างเท้าสู่ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณช่วงกลาง เมื่อแน่ใจว่าไม่มี

พิรุธอะไรแล้ว นางค่อยเดินก้าวยาวมุ่งไปยังที่พักของจ้าววัง 

อาจเพราะคูป่รบัมกัพบกันบนทางแคบ นางเพ่ิงจะไปถึงหน้าประตู

ลานที่พักของผู้เป็นอาจารย์ ก็ปะทะกับเตียวเสวี่ยเยี่ยนที่เดินสวนมา

เตียวเสวี่ยเยี่ยนมองนางพลางหัวเราะเยาะเย้ย "วันนี้ข้าจะเปิดโปง

โฉมหน้าที่แท้จริงของเจ้ากับจ้าววัง!"

"ข้ามีโฉมหน้าจริงโฉมหน้าปลอมอะไรกันหรือ" ซูเพียนจื่อฉาบ 

ความงุนงงไว้เกลื่อนใบหน้า

"เชิญเจ้าเสแสร้งไปเถอะ! ฮึ พ่ีชายก็อยู่ข้างในด้วย เจ้าคิดว่าหาก

เขารูเ้รือ่งท่ีเจ้าเป็นสตรมีารยาอ�ามหติ เขายังจะชมชอบเจ้าอยู่อกีหรอืไม่" 

เตียวเสวี่ยเยี่ยนเอ่ยเสียงเยียบเย็น

"ปากอยู่กับตัวเจ้า เจ้าอยากจะพูดอะไรข้าไม่อาจยุ่งเกี่ยว ทองแท้

ย่อมไม่กลัวไฟ ทว่าเจ้าเอาแต่มองทุกคนเป็นศัตรูอยู่เช่นน้ี มีผลดีอะไร

อย่างนั้นหรือ" ซูเพียนจื่อพูดอย่างจนใจ
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ตรงน้ีคอืถ่ินของจ้าววังอาจารย์นาง ทกุการกระท�าทกุค�าพูดของนาง

ขอเพียงเขาอยากรู้ก็สามารถรู้ได้แน่ คนโง่งมน่ะสิจะสั่งสอนจอมทึ่ม 

ไร้สมองอย่างเตียวเสวี่ยเยี่ยนตรงนี้

"เสว่ียเย่ียน เจ้าพูดเช่นนีกั้บเชยีนหวงได้อย่างไร" จริงดงัคาด ฉินเฝ่ย

พุ่งตัวออกมาให้ความเป็นธรรมแก่นางก่อนใคร

เห็นเขาไม่แม้แต่จะถามก็พูดจายืนอยู่ฝ่ายซูเพียนจ่ือก่อนแล้ว  

เตียวเสวี่ยเยี่ยนจึงโกรธจนดวงตาแดงเรื่อในทันที "พี่ชาย ท่านไม่รู้สักนิด

ว่านางเป็นคนเช่นไร! นางใจด�าอ�ามหติ หลอกล่อหลวัซาไปฆ่าทิง้ทีทิ่วเขา

ขวงโซ่วไม่พอ อ๋องมังกรผู้เฒ่าเล่นงานตระกูลเทวโอสถก็เป็นเพราะนาง

เสี้ยมสอน"

"พวกเจ้าทั้งหมดเข้ามาค่อยพูดจากันเถอะ" จ้าววังฟังน�้าเสียงของ

พวกเขาคล้ายจะมีปากเสียงกันท่ีข้างนอกแล้ว อีกอย่างค�าพูดของ 

เตียวเสวี่ยเย่ียนหากแพร่ออกไปย่อมยุ่งยากไม่น้อยทีเดียว ดังน้ันเขาจึง

รีบส่งเสียงมาห้ามปราม

เตียวเสว่ียเย่ียนเหลือบมองซูเพียนจื่อด้วยหางตาอย่างท้าทาย  

ก่อนจะเดินก้าวยาวเข้าประตูไป

ฉนิเฝ่ยมองซเูพียนจือ่ด้วยสหีน้ารูส้กึผดิพลางกล่าว "ล�าบากเจ้าแล้ว"

ซูเพียนจื่อส่ายหน้าแย้มยิ้มบางแล้วเดินตามเข้าไปในโถงใหญ่

จ้าววังในชุดสีน�้าเงินนั่งสูงอยู่ตรงต�าแหน่งประธาน โดยมีเจิ้งเฮ่าอี้

นั่งอยู่ด้านข้าง เตียวเสว่ียเย่ียนเชิดหน้ายืนอยู่กลางโถงพร้อมสีหน้า 

อันพยศดื้อรั้น

พอเห็นซูเพียนจื่อกับฉินเฝ่ยเดินเข้ามาพร้อมกัน เตียวเสว่ียเย่ียนก็
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แค่นเสียงฮึ ชี้มือไปทางซูเพียนจื่อพลางพูดกับฉินเฝ่ยว่า "ท่านฝากฝังข้า

ไว้กับนาง แต่ตลอดสองเดือนมาน้ีนางกลบัท�าให้ข้าหมดสตแิล้วซกุเก็บไว้  

นางไม่ได้เป็นอย่างทีพ่วกท่านเหน็สกันิด นางพาข้าไปทีทิ่วเขาขวงโซ่วแล้ว

หลอกล่อหลัวซาไปไล่ฆ่านาง ผลปรากฏว่าไม่รู้นางใช้วิธีอะไรหลอกใช้

สตัว์อสรูบนทิวเขาฆ่าหลวัซากับผูติ้ดตามจนหมดสิน้ ก่อนจะหันไปเจรจา

กับอ๋องมังกรผู้เฒ่า ยุยงให้มันเล่นงานตระกูลเทวโอสถ เปลือกนอกนาง

ท�ามารยาว่าสูงส่งดีงาม แท้จริงใจคอเหี้ยมโหดอ�ามหิตยิ่งนัก!" 

ซูเพียนจื่อไม่รีบร้อนโต้แย้ง เพียงมองเตียวเสว่ียเย่ียนอย่างจนใจ 

อยู่บ้าง แล้วถอนหายใจเบาๆ

"เจ้าพูดเหลวไหลอะไร! เชยีนหวงอุตส่าห์ใจดีดแูลเจ้า เจ้ากลับต่อว่า

นางอย่างไร้เหตุผล ไม่รู้จักดีชั่วเกินไปแล้ว" ฉินเฝ่ยปฏิบัติกับสตรีอย่าง

อ่อนโยนเสมอมา ทว่าวันนี้เขากลับท�าหน้าด�าถมึงทึงใส่เตียวเสว่ียเย่ียน

เพื่อซูเพียนจื่อครั้งแล้วครั้งเล่า

ตั้งแต่เตียวเสว่ียเย่ียนถูกจับกุมก็เป็นฉินเฝ่ยที่ดูแลนางมาตลอด 

นางจงึมคีวามรูส้กึท่ีดเีย่ียมกับญาตผิูพ่ี้คนน้ี นึกไม่ถึงว่าเขาจะเป็นหวัโจกช่วย  

'คนนอก' ต�าหนินางเสียได้ ในใจนางจึงโกรธเกรี้ยวยิ่งกว่าเดิม

เจิ้งเฮ่าอี้ฟังค�ากล่าวอ้างของเตียวเสว่ียเย่ียนจบก็เพียงแต่คล่ีย้ิม

น้อยๆ มองไปทางซูเพียนจื่อ 

ส่วนจ้าววังแม้ไม่เชื่อถือค�าพูดของเตียวเสว่ียเย่ียนแต่อย่างใด 

กระน้ันก็ยังคงสอบถามซเูพียนจือ่อย่างนุม่นวล "เชยีนหวง ท่ีแท้เกิดเรือ่งอะไร 

ขึ้นหรือ"
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ด้วยความเบื่อหน่ายชั่ววูบในตอนนั้นจึงได้ทิ้งช่องโหว่อย่าง 

เตียวเสว่ียเย่ียนน้ีไว้ ทว่าซูเพียนจื่อก็คิดมาก่อนแล้วว่าจะอุดช่องโหว่นี้

อย่างไร ทั้งจะได้ใช้อีกฝ่ายเปิดประเด็น ให้นางได้ฟ้องร้องอาจารย์เรื่อง 

ตระกูลเทวโอสถพอดี

เฮ้อ...นางเพิ่งได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมาแท้ๆ ก็ต้อง

แสดงละครหลอกคนต่อทันที ช่างกล�้ากลืนฝืนใจเสียนี่กระไร

ซูเพียนจื่อบ่มอารมณ์จนใจและโดดเด่ียวออกมาทั่วร่างได้อย่าง

รวดเร็ว ก่อนจะมองตอบเตียวเสว่ียเย่ียน "เพราะเรื่องเล่ือนข้ัน ประจวบ

กับถูกหน่วยยอดพิฆาตบีบคั้นอย่างหนัก ข้าจึงไม่มีเวลาดูแลเจ้า และ 

จ�าต้องท�าให้เจ้าหมดสติเพ่ือซ่อนไว้ในสถานที่ปลอดภัยตลอดสองเดือน 

นี่เป็นความจริง ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วย ข้าให้สัตว์อสูรของข้าหลอกล่อ 

พวกหลัวซาเข้าไปในทิวเขาขวงโซ่วก็เป็นเรื่องจริงเช่นกัน แต่ส�าหรับ 

64



66

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 5

เรื่องอื่นๆ...ต่อให้เจ้าไม่พอใจข้า ก็ไม่จ�าเป็นต้องปั้นแต่งค�าเท็จเช่นนี้เลย 

เจ้ารูบ้้างหรอืไม่ วาจาส่งเดชไม่ย้ังคดิของเจ้าอาจท�าให้ตระกูลข้า ตระกูล

เทวโอสถ และทิวเขาขวงโซ่วเกิดความขัดแย้งมากมายโดยใช่เหตุ"

"หากเจ้าไม่เคยท�า มีหรือต้องกลัวผู้อื่นเอ่ยถึง!" เตียวเสว่ียเย่ียน 

เยาะหยัน

"ข้าไม่มีสิ่งใดต้องกลัวสักหน่อย..." ซูเพียนจื่อมีสีหน้าคับอกคับใจ 

สุดท้ายก็ไม่ได้พูดต่อ

เตยีวเสว่ียเย่ียนเชือ่มัน่ว่าอีกฝ่ายมร้ีอยปากก็สดุจะแก้ตวัแล้ว มหีรอื

นางจะยอมปล่อยอีกฝ่ายไปง่ายๆ "หากไม่กลัว เจ้าก็พูดมาให้ชัดสิ ที่แท้

เรื่องเป็นอย่างไรกันแน่!"

จ้าววังมองออกว่าซเูพียนจือ่คล้ายม ี'ความล�าบากใจ' จงึเอ่ยกับนาง 

ด้วยถ้อยค�าอันอ่อนโยนขึ้นว่า "เชียนหวง หากมีเรื่องใดไม่สบายใจ เจ้าก็

บอกออกมาได้อย่างเต็มที่ อาเฝ่ย เจ้าพาเสวี่ยเยี่ยนออกไปก่อน"

ฉินเฝ่ยยืนข้ึนหมายจะท�าตามค�าอาจารย์ ทว่าพอเหลือบไปเห็น 

เจิ้งเฮ่าอี้นั่งนิ่งอยู่ที่เดิม เขาก็ไม่ยินยอมท�าแล้ว

เรื่องของศิษย์น้องเชียนหวง หากเจิ้งเฮ่าอี้อยู่ฟังได้ เขาฉินเฝ่ยก็จะ

ต้องรับรู้ด้วย ดังนั้นเขาจึงโบกมือบอกเตียวเสวี่ยเยี่ยนว่า "น้องสาว เจ้าก็

ออกไปก่อนเถอะ"

"เพราะเหตุใดข้าถึงฟังไม่ได้เล่า ข้าออกไปแล้ว วาจาตลบตะแลง

ของนางไม่มีใครคอยเปิดโปง นางก็สบายลอยตัวน่ะสิ!" เตียวเสวี่ยเยี่ยน

ถลึงตากล่าว

ซเูพียนจือ่เอ่ยอย่างจนใจ "เจ้าจะอยู่ฟังทีน่ีด้่วยก็ไม่มปัีญหา แต่เจ้า
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ต้องสาบานว่าจะไม่แพร่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดอีก ศิษย์พี่ใหญ่ ศิษย์พี่รอง 

เรื่องน้ีไม่เก่ียวข้องกับพวกท่าน จะให้ข้ากับศิษย์น้องเสว่ียเย่ียนชี้แจงต่อ

อาจารย์เป็นการส่วนตัวได้หรือไม่"

"เรือ่งของเจ้ากคื็อเรือ่งของข้า เอ่อ...คอืเรือ่งของพวกเราศิษย์พ่ีน้อง

ร่วมอาจารย์ มีอะไรที่ข้าไม่อาจรับฟังเล่า" ฉินเฝ่ยไม่รอให้จ้าววังสั่งการ 

ก็ชิงปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง

เจิ้งเฮ่าอี้เองก็นั่งนิ่งดุจขุนเขาที่ไม่สั่นคลอน เห็นชัดว่าคิดตรงกับ 

ฉินเฝ่ย

จ้าววงัเพียงมองไปทางเตยีวเสวีย่เย่ียนเรยีบๆ เตยีวเสว่ียเย่ียนก็รีบ

กัดฟันสาบานว่าจะรักษาความลับ

ซูเพียนจื่อสร้างสถานการณ์ได้ท่ีแล้ว ในที่สุดก็เล่าอย่าง 'จนใจ'  

ตามข้ออ้างเดิมที่ใช้กับอ๋องมังกรผู้เฒ่าในวันนั้น รวมท้ังเหตุการณ์ท่ี 

อ๋องมังกรผู้เฒ่าดูจากมุกดารารายแล้วคาดคะเนว่าหลัวซาสมคบกับ

ตระกูลเทวโอสถก็ถูกเล่าออกมาด้วย

ระหว่างน้ันเตียวเสวี่ยเย่ียนยืนกรานว่าตนเองเคยเข้าไปในทิวเขา

ขวงโซ่วกับซูเพียนจื่อ และเป็นผู ้ค้นพบว่าหลัวซาสะกดรอยตามมา  

ทัง้บอกด้วยว่าตอนน้ันซเูพียนจือ่เลือ่นสูข่ัน้เปลีย่นเส้นลมปราณเรียบร้อย

แล้ว

ซูเพียนจื่อนิ่งฟังนางพูดโดยไม่ได้โต้แย้งใดๆ

"เป็นเจ้าชัดๆ ที่ปรักปร�าว่าหลัวซาขโมยหยกสุคนธ์ไขกระดูกมังกร 

ทัง้ถือโอกาสใส่ร้ายตระกูลเทวโอสถ ตอนน้ีเจ้ายังกล้าเสแสร้งเป็นผูบ้รสิทุธ์ิ

อยู่ที่นี่อีกหรือ!" เตียวเสวี่ยเยี่ยนแค่นเสียงกล่าว
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ฉนิเฝ่ยอดไม่ได้ต้องตบโต๊ะเอ่ยด้วยโทสะ "เช่นนัน้ไหนเจ้าลองว่ามา! 

เชียนหวงหลบหลีกหูตาของสัตว์อสูรตั้งมากมายเข้าสู่ใจกลางของทิวเขา

ขวงโซ่วได้อย่างไร แล้วหลังเกิดเหตุ ไฉนแม้แต่อ๋องมังกรผู ้เฒ่าจึง 

ไม่พบเห็นนางเลยสักนิด"

เตยีวเสว่ียเย่ียนนึกถึงภาพเหตกุารณ์ในอโุมงค์เหมอืงวันน้ัน ตอนที่

นางกับหมายเลขสามเข้าไปสงัหารซเูพียนจือ่ด้วยกัน จู่ๆ  อกีฝ่ายก็หายวับ

ไปจากสายตาของพวกตน สุ้มเสียงของเตียวเสวี่ยเยี่ยนพลันสั่นสะท้าน

อยู่บ้างอย่างห้ามไม่อยู่ กระนั้นก็ยังคงเอ่ยเสียงดังว่า "นางล่องหนได้!"

วาจาประโยคนีฟั้งดูเหมอืนเหลวไหล ทว่าอกีสามคนท่ีเหลือนอกจาก 

ซูเพียนจื่อต่างก็ตะลึงงัน

ซเูพียนจือ่เยือกเย็นดจุเดมิ ราวกับพูดแก้ต่างก็ยงัรูส้กึว่าเกินจ�าเป็น 

"ศษิย์น้องเสว่ียเยีย่น เรือ่งเหล่านีห้ากข้าท�าในสภาพล่องหนย่อมแนบเนียน 

ดจุอาภรณ์ฟ้าไร้ตะเขบ็ แล้วเจ้าว่าเหตใุดข้ายังต้องจงใจให้เจ้าเห็นอกี ในเมือ่ 

ให้เจ้าได้เหน็แล้ว เหตุใดข้าถึงไม่ให้หลวัซาฆ่าเจ้าปิดปากไปเสียเลย ในเม่ือ 

เจ้าหาว่าข้าเป็นคนชั่วช้าสามานย์มีเจตนาร้ายเคลือบแฝง สองเดือนเศษ

ที่เจ้ามาอยู่ข้างกายย่อมเพียงพอให้ข้าท�าร้ายเจ้านับครั้งไม่ถ้วนแล้ว  

เหตใุดข้าถึงยังเก็บเจ้าไว้ ให้เจ้ามาเปิดเผยสิง่ท่ีเรยีกว่าความจริงนีต่่อหน้า

อาจารย์ข้าด้วยเล่า"

ซูเพียนจื่อเผยแววดูแคลนออกมานิดๆ "จริงอยู่ตระกูลแพทย์กับ 

บางคนในตระกูลเทวโอสถไม่ลงรอยกัน แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้วิธีป้ายสี

เย่ียงน้ี เพ่ือยุยงให้ทิวเขาขวงโซ่วเล่นงานตระกูลเทวโอสถหรอก หาก

ตระกูลเทวโอสถไม่เคยกระท�า ก็ไม่มีใครใส่ร้ายพวกเขาได้ เดิมทีข้าก็ 
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ไม่เชื่อสักนิดว่าคนตระกูลเทวโอสถจะโหดเห้ียมถึงข้ันสมคบกับหน่วย 

ยอดพิฆาตมาก�าจัดข้า ทว่าฟังจากที่เจ้าพูดวันนี้ ข้ากลับชักจะเชื่อแล้ว

หากมใิช่บงัเอิญโชคช่วย ท�าให้อ๋องมงักรผูเ้ฒ่าพบว่ามอืมดืหลงัม่าน

ตวัจรงิทีบ่งการหน่วยยอดพิฆาตมาล่าสงัหารข้าเป็นผูอ้ืน่ไม่ใช่ตระกูลไสยเวท  

เกรงว่าเรือ่งท่ีหยกสคุนธ์ไขกระดูกมงักรถูกลกัขโมยและถูกท�าลายก็คงจะ

ถูกโยนมาบนศีรษะของคนตระกูลแพทย์ในที่สุด ศิษย์น้องเสว่ียเย่ียน  

ทั้งท่ีเจ้ารู้แก่ใจว่าหน่วยยอดพิฆาตไม่หวังดีกับเจ้า เหตุใดจึงยังท�าเพ่ือ 

เรือ่งบาดหมางส่วนตัว ยอมช่วยฝ่ายตรงข้ามปรกัปร�าข้าตามประสงค์ของ

พวกเขาอกี" ยามทีซ่เูพียนจือ่พูดประโยคน้ี นางมองฉินเฝ่ยปราดหนึง่อย่าง

กึ่งจงใจกึ่งไร้เจตนา 

บุรุษอีกสามคนในโถงต่างก็นึกถึงพิรุธจุดใหญ่ที่นางชี้ออกมาแล้ว 

หากหลิ่วเชียนหวงต้องการก�าจัดหลัวซาและตระกูลเทวโอสถจริงๆ  

คงไม่อยู่ดีไม่ว่าดีปล่อยให้เตียวเสว่ียเย่ียนเห็นเข้าหรอก นางท�าให้ 

เตียวเสว่ียเย่ียนอยู่ในภาวะสลบไสลไปตลอดก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ใช่หรือ  

เหตุใดต้องท�าให้เรื่องบานปลายเยี่ยงนี้ด้วยเล่า

อีกอย่างก็จริงดังที่นางว่า เตียวเสว่ียเย่ียนอยู่ในมือนางเนิ่นนาน

ปานนี้ เพียงพอที่นางจะฆ่าคนปิดปากนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว

ทกุคนในโถงล้วนเป็นคนฉลาด เมือ่เรยีบเรยีงเหตกุารณ์อกีรอบหนึง่ 

'ความจริง' ของเรื่องราวก็พลันกระจ่างชัดแล้ว

หน่วยยอดพิฆาตคบคิดกับคนตระกูลเทวโอสถ หมายสังหาร 

หลิ่วเชียนหวงและลักหยกวิเศษเพ่ือป้ายความผิดให้ตระกูลแพทย์  

เตียวเสว่ียเย่ียนรู้เรื่องนี้อยู่ก่อน แม้นางรู้ทั้งรู้ว่าหน่วยยอดพิฆาตอบรม
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เลี้ยงดูนางด้วยประสงค์ร้าย ทว่าเพราะนางรู้สึกดีต่อฉินเฝ่ย แต่ฉินเฝ่ย 

กลับชอบพอหลิ่วเชียนหวง ดังนั้นใจริษยาจึงก่อตัวเป็นความเคียดแค้น 

ในสถานการณ์ที่แผนร้ายของหน่วยยอดพิฆาตถูกเปิดโปงแล้ว นางก็ยัง

เจตนาป้ันแต่งค�าเท็จ มุง่หมายจะบิดเบือนความจรงิ ผลักส่งหล่ิวเชยีนหวง 

และตระกูลแพทย์ไปสู่ความเดือดร้อน

เตียวเสว่ียเยี่ยนเพียงมองแววตาของคนทั้งหมดก็รู้ได้ว่าพวกเขา 

ไม่เชื่อนาง นางจึงโกรธจนสองตาแดงฉาน ขึงตาใส่ซูเพียนจื่ออย่างดุดัน 

"ที่ข้าพูดล้วนเป็นเรื่องจริง! เหตุใดพวกท่านไม่เชื่อข้าเล่า"

ซเูพียนจือ่หนัหน้าไปประสานสายตากับอกีฝ่าย เตยีวเสวีย่เย่ียนพลนั 

รูส้กึว่าดวงตาทัง้คูข่องสตรนีางน้ีด�าเข้มผดิธรรมดา ประหนึง่ถ�า้อนัมดืมดิ

ท่ีลกึจนไม่เหน็ก้นบึง้ ส่วนลกึของความมดืมดินัน้คลบัคล้ายกับมเีปลวไฟ

สีน�้าเงินริ้วหนึ่งวาบผ่าน...

เตยีวเสว่ียเยีย่นในใจหนาววูบ หมายจะหลบสายตาทันท ีทว่าเปลวไฟ 

สนี�า้เงนิริว้นัน้ราวกับมเีวทมนตร์พิเศษ ท�าให้นางถล�าลึกลงไปอย่างไม่อาจ 

ควบคุมตนเอง

นางรูส้กึว่าสบตากับซเูพียนจือ่อยูน่านแสนนาน ทว่าในสายตาของ

ผู้อื่นกลับแสนสั้นเพียงพริบตาเดียว แม้แต่ผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาอย่าง

จ้าววังก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

ยามนั้นเองเตียวเสวี่ยเย่ียนพลันได้ยินใครสักคนกระซิบท่ีข้างหู  

พอนางสะดุ้งเฮือกแล้วเงยหน้าขึ้น การสบตาอันยาวนานเมื่อครู่ก็คล้าย

เป็นเพียงภาพมายา

"อาจารย์ เร่ืองที่หน่วยยอดพิฆาตเล่นงานเชียนหวงมีพิรุธจริงๆ  
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ข้าได้ยินท่านลงุเตยีวเจ๋อบอกว่าคนตระกูลไสยเวทล้างแค้นไม่เคยยืมมอื

ผู้อื่นมาก่อน ท่านลุงยังแปลกใจเลยว่าตระกูลไสยเวทเปลี่ยนแนวทาง

ตั้งแต่เมื่อไร ตระกูลเทวโอสถนี่ช่างน่าสะอิดสะเอียนย่ิงนัก! ตระกูล 

ฝ่ายธรรมะอะไรกัน พฤติกรรมต�า่ช้าไร้ยางอายชนิดตระกูลไสยเวทยังทาบ

ไม่ติดเลย!" ฉินเฝ่ยขึงตาใส่เตียวเสวี่ยเย่ียนอย่างแสนรังเกียจ หากมิใช่

เพราะเขาเพียรโน้มน้าว นางปีศาจน้อยที่ร้ายกาจดุจอสรพิษนี่ก็คงไม่ถูก

ส่งไปอยู่ข้างกายศิษย์น้องเชียนหวงผู้บริสุทธ์ิดีงามหรอก เพียงคิดถึง 

ตรงนี้ เขาก็ยิ่งรู้สึกละอายใจต่อศิษย์น้องอย่างมาก

ซเูพียนจือ่เอ่ยปนยิม้เฝ่ือน "อาจไม่ใช่ตระกูลเทวโอสถท่ีคดิก�าจดัข้า 

ประมุขอว๋ินเป็นคนผ่าเผย ท่านปู่ถัวของข้าก็ยกย่องเขามาก เพียงแต่...

มิใช่ทุกคนในตระกูลเทวโอสถที่เป็นเช่นเดียวกับเขา"

"แค่พวกลูกน้องกเฬวรากก็ไม่มีปัญญาควบคุม มีอะไรคู่ควรให้

ยกย่องกันเล่า" ฉินเฝ่ยเอ่ยแย้ง

สถานการณ์ของตระกูลเทวโอสถเป็นเช่นไร ผู้ที่การข่าวค่อนข้าง

ฉับไวล้วนเคยได้ยินกันแล้ว

ซูเพียนจื่อมองเตียวเสว่ียเย่ียนแวบหนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆ 

"หากมิใช่ศิษย์น้องเสวี่ยเยี่ยนคาดคั้นไม่เลิกรา เดิมทีข้าก็ไม่อยากเอ่ยถึง

เรื่องน้ีเลย ไม้ใหญ่มีก่ิงแห้งอยู่ฉันใด คนตระกูลเทวโอสถจ�านวนมาก 

ย่อมไม่แคล้วมบีตุรหลานอกตญัญูอยู่ฉนัน้ัน ข้าไม่ปรารถนาให้ความร้าวฉาน 

ของสองตระกูลย่ิงบาดลึกเพราะเรื่องน้ี แต่หากปล่อยปละให้คนเย่ียงนี้

กระท�าตามอ�าเภอใจอยู่ในทีล่บัต่อไป ส�าหรบัข้าหรือแม้แต่ตระกลูเทวโอสถ 

เองก็ล้วนไม่ใช่เรือ่งดี ดังนัน้ข้าจงึอยากขอให้อาจารย์ชีแ้จงต่อประมขุอว๋ิน
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ให้กระจ่าง สืบสาวเรื่องนี้จนถึงท่ีสุด เพ่ือจับกุมแกะด�าไปรับโทษตาม

กฎหมายเจ้าค่ะ" 

ค�าพูดสรุปปิดท้ายของนางใจกว้างเปี่ยมเหตุผล จ้าววังฟังแล้วก ็

ผงกศีรษะติดๆ กัน

เจิง้เฮ่าอ้ีทีต่ลอดมาไม่ได้แสดงท่าทกีย็งัเอ่ยเห็นพ้องขึน้ "เช่นนีย่้อม

ดีที่สุด"

เมื่อเห็นคนท้ังหมดล้วนยืนอยู่ฝ่ายซูเพียนจื่อ เตียวเสว่ียเย่ียนก็ 

ประท้วงอย่างฉุนเฉียว "เหตุใดพวกท่านเชื่อนางกันหมดเล่า ก็เห็นอยู่ว่า

นางก�าลังโป้ปด!"

ฉินเฝ่ยเดือดดาล "พูดไปพูดมาเจ้าก็แค่อยากบอกว่าศิษย์น้อง 

เชยีนหวงจงใจวางอบุายก�าจดัตระกูลเทวโอสถใช่หรอืไม่ เหตใุดใจคอเจ้า

ถึงอ�ามหิตเหมือนพวกผู้ดีจอมปลอมตระกูลเทวโอสถไม่มีผิด พวกเขา 

ให้ผลประโยชน์อะไรเจ้ากันแน่ เจ้าถึงต้ังหน้าจะให้ร้ายเชียนหวงโดย 

ไม่ค�านึงถึงสิ่งใดเช่นน้ี ต้องให้ตระกูลเทวโอสถกับสัตว์อสูรแห่งทิวเขา 

ขวงโซ่วแห่กันมาเล่นงานตระกูลแพทย์กับเชยีนหวง เจ้าถึงจะพอใจกระมงั 

ข้าผิดเอง ข้าไม่ควรตอบรับค�าขอของท่านลุงเตียวเฟิง ยอมให้เจ้ารั้งอยู่ที่

วังศาสตร์ รั้งอยู่ข้างกายเชียนหวงเลย เจ้าคือนางปีศาจที่ไม่รู้จักกลับตัว

กลับใจสักนิด"

เตียวเสวี่ยเยี่ยนเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน หมายจะหาหลักฐานอะไรก็ได้ที่

ไม่เป็นผลดีต่อซูเพียนจื่อ ทว่าคิดไปคิดมา นางกลับคิดไม่ออกเลยว่า 

อีกฝ่ายมีช่องโหว่อะไร ขณะที่โทสะพลุ่งถึงขีดสุดนั้นเอง บางสิ่งก็พลัน

ระเบิดออกในหัวสมองของนาง
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"ใช่แล้ว! ข้าจงใจใส่ความหลิ่วเชียนหวง ใครใช้ให้ท่านชมชอบนาง 

ใครใช้ให้ทุกคนชื่นชอบนางกันหมดเล่า ข้าเองก็ไม่ได้อยากถูกหน่วย 

ยอดพิฆาตเลี้ยงดูจนเติบใหญ่สักหน่อย ถือสิทธ์ิอะไรพวกท่านถึงได้เป็น

คุณชายคุณหนูตระกูลใหญ่ แต่ข้ากลับต้องถูกเลี้ยงเยี่ยงเครื่องมือฆ่าคน

มาตั้งแต่เล็ก ไม่มีใครรักถนอม ไม่มีใครโปรดปราน อะไรคือท่านพ่อ 

ท่านแม่ ตอนทีข้่าทนทกุข์รบัเคราะห์ พวกเขาอยู่ท่ีไหน แล้วตอนนีถื้อสทิธ์ิ

อะไรมารังเกียจว่าข้าไม่ยอดเย่ียมพอ ไม่อ่อนโยนจิตใจดีพอ ไม่งดงาม

สูงส่งมากพอ ฮึ่ม! หลิ่วเชียนหวง เชิญเจ้ากระหย่ิมไปเถอะ คนตระกูล 

เทวโอสถรวมท้ังตระกูลไสยเวทและหน่วยยอดพิฆาตล้วนไม่มทีางละเว้น

เจ้า ข้าก็จะไม่ละเว้นเจ้าเช่นกัน! สักวันข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าเอง!"

เตียวเสว่ียเย่ียนแผดเสียงตะโกนอย่างดุดัน ท่าทางราวคลุ้มคลั่ง  

ทั้งที่ส่วนลึกในใจนางเต็มไปด้วยความหวาดกลัว

ถ้อยค�าเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่นางอยากจะพูดออกไปเลย!

เหตุใดนางต้องยอมรับว่าตนเองป้ายสีหล่ิวเชียนหวง เห็นๆ อยู่ว่า

นางต่างหากทีเ่ป็นฝ่ายบอกความจรงิ เพราะเหตใุดนางถึงไม่อาจควบคมุ

ตนเองได้เล่า 

นางรูส้กึว่าจรงิเท็จค่อยๆ ผสมผเสอนุีงตงุนังอยู่ในหัวสมองของนาง 

หลงัจากตะโกนถ้อยค�าเหล่านีอ้อกไป แม้กระทัง่ตวันางเองก็เริม่แยกแยะ

ไม่ชัดเจน ท่ีแท้นางเคยเห็นหลัวซารวมถึงหลิ่วเชียนหวงหลังเล่ือนข้ันที่ 

ทิวเขาขวงโซ่วจริงๆ หรือว่าทุกสิ่งเพียงแค่เกิดจากการนึกคิดของนางเอง

กันแน่ เป็นเพราะนางอยากให้หลิว่เชยีนหวงเคราะห์ร้ายมากเหลือเกิน ดังนัน้ 

ถึงได้ปั้นแต่งค�าเท็จนี้ออกมา ผลสุดท้ายจึงหลอกกระทั่งตนเองไปด้วย
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ซูเพียนจื่อมองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเห็นใจ อารมณ์ของนางในยามนี้

ซับซ้อนย่ิง ทางหน่ึงต่ืนตะลึงกับฝีมือปั่นป่วนจิตใจมนุษย์ของมารฝัน  

อีกทางหนึ่งก็นึกสงสารเตียวเสวี่ยเยี่ยนอยู่บ้าง

นางรู้ว่าวาจานี้ของเตียวเสวี่ยเย่ียนพูดเท็จเฉพาะส่วนท่ียอมรับว่า

ให้ร้ายนาง ที่เหลือล้วนเป็นเสียงจากหัวใจจริงของอีกฝ่าย

อันที่จริงในบางด้านเตียวเสว่ียเย่ียนก็คล้ายคลึงกับนาง วัยเด็ก 

ยังน่าสลดใจย่ิงกว่านางเสยีด้วยซ�า้ แม้นางเตบิใหญ่ในสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้า  

ไม่มบีดิามารดาห่วงใยดแูล ถูกผูอ้ืน่รงัแก และขดัสนปัจจยัในการด�ารงชวิีต  

ทว่าอย่างน้อยๆ นางก็ยังได้เล่าเรียนเขียนอ่านเหมือนเด็กท่ัวไป มีเพ่ือน

จ�านวนหนึง่ในสถานเลีย้งเด็กก�าพร้าเดยีวกัน ผูอ้�านวยการกับพวกคุณครู

ก็ยังนับได้ว่าให้การดูแล ไม่มีใครบังคับใจให้นางเป็นมือสังหาร ให้นาง

เผชิญหน้ากับการฝึกฝนอันทารุณและการเข่นฆ่าที่คลุ้งด้วยคาวเลือด 

ทุกวี่วัน

นางยังจ�าสิง่ทีคุ่ณป้าคนหนึง่ในสถานเลีย้งเด็กก�าพร้าพูดกับนางได้

ขึ้นใจ...มีพ่อแม่อยู่น้อยแสนน้อยที่จะไม่รักลูกของตัวเอง ถ้าหากท�าได้ 

พวกเขาต้องอยากอยู่เคียงข้างลกูจนเติบใหญ่ คอยดูแลลกู และรกัถนอมลูก 

อย่างแน่นอน

ทว่ายามที่เตียวเสว่ียเย่ียนขมข่ืนสิ้นหวัง ในหน่วยยอดพิฆาตนั้น

ย่อมไม่มีใครปลอบโยนนางเช่นน้ี พวกเขามีแต่จะสอนให้นางเคียดแค้น 

ปลุกปั่นให้นางอาฆาตทุกสิ่งและท�าลายล้างทุกอย่าง

ส�าหรับซูเพียนจื่อแล้ว เตียวเสวี่ยเย่ียนคือสตรีที่เคยเกือบฆ่านาง 

ต่อมาก็ถากถางนางด้วยวาจาอนัเชอืดเฉอืน จวบจนวันน้ีก็ยังคิดหาทุกวถีิทาง 
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มาสร้างความวุ่นวายหมายจะเปิดโปงเบือ้งหลงัของนางอกี ซเูพียนจือ่จงึ

ยังคงชอบสตรผีูน้ี้ไม่ลงสกันิด ทว่าอย่างน้อยนางก็ไม่ได้เกลยีดชงัอกีฝ่าย

เช่นเมื่อก่อนแล้ว

ค�าพูดระบายความในใจของเตียวเสว่ียเย่ียนท�าให้ทุกคนในโถง

เงียบงัน

เน่ินนานผ่านไป ซูเพียนจื่อถึงได้เอ่ยปากข้ึนว่า "หากเจ้าอยากให้ 

ผู้อื่นชื่นชอบเจ้า เจ้าก็ต้องเรียนรู้เสียก่อนว่าจะเป็นคนท่ีคู่ควรให้ผู้อื่น 

ชื่นชอบได้อย่างไร"

"ไม่ต้องให้เจ้าเสแสร้งมาสั่งสอนข้า! ข้าหัดหลอกคนด้วยลูกไม้

มารยาสาไถยอย่างเจ้าไม่เป็นหรอก!" เตียวเสว่ียเย่ียนกระทืบเท้าแล้ว 

หมุนตัววิ่งออกไปทันที

ฉนิเฝ่ยพูดกับซเูพียนจือ่พร้อมความรูส้กึผดิท่ีเกล่ือนใบหน้า "เป็นข้า

ท่ีท�าให้เจ้าเดือดร้อน ข้าจะรีบกลับไปเขียนสารให้ท่านลุงเตียวเฟิงมา 

รับนางไป เจ้าไม่ต้องล�าบากใจนะ"

"อาเฝ่ย..." จ้าววงัขมวดหัวค้ิว เตียวเสว่ียเย่ียนจะรัง้อยู่ท่ีวังศาสตร์น้ี 

หรอืไม่ หาใช่เรือ่งท่ีเรยีบง่ายเพียงนัน้ เมือ่นกึถึงข้อแลกเปลีย่นของเตยีวเฟิง  

จ้าววังก็มิอาจไม่ลังเล

ทว่าจะให้เด็กหัวรุนแรงที่ไม่ยอมรับการอบรม ซ�้ามุ ่งร ้ายกับ 

หลิ่วเชียนหวงอยู่เต็มอกเย่ียงน้ีรั้งอยู่ข้างกายนางต่อไป จ้าววังก็ไม่อาจ

เอ่ยค�าพูดนี้ออกจากปากเช่นกัน 

เห็นทีคงได้แต่หา 'ผู้ปกครอง' คนใหม่ให้เตียวเสวี่ยเยี่ยนแล้ว ทว่า

ตัวเลือกนี้ท�าให้เขาวุ่นวายใจจริงๆ
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"ไม่ต้องหรอก ให้นางอยู่กับข้าต่อไปตามเดิมเถอะ" ซูเพียนจื่อ 

ส่ายหน้าปฏิเสธ

"เชียนหวง เจ้า..." ฉินเฝ่ยรู้สึกเจ็บช�้าน�้าใจแทนนางอย่างมาก

จ้าววังแม้ยินดีปรีดา กระน้ันก็รู้สึกว่าหากตกลงตามน้ี ย่อมผิดต่อ

ศิษย์คนเล็กที่แสนดีของตนอยู่บ้าง

เจิ้งเฮ่าอี้กล่าวเสียงเบา "เจ้าไม่ต้องฝืนใจหรอก วังศาสตร์ก็มี 

ท่านครูหญิงที่สามารถดูแลนางได้"

ซูเพียนจื่อตอบกลั้วหัวเราะ "นางพูดจาเหลวไหลเก่งเพียงนั้น ข้า 

ไม่จับตาดูนางเอง มีหรือจะวางใจลง"

ศิษย์อาจารย์สามคนฟังจบล้วนนึกว่านางจงใจพูดชวนหัวเพ่ือให้

พวกเขาสบายใจ

ซูเพียนจื่อลอบแลบลิ้น เป็นเพราะภาพลักษณ์ของนางช่างผ่าเผย 

ดีงามเสียเหลือเกิน กระทั่งนางสารภาพความในใจด้านมืดอย่างโจ่งแจ้ง 

ผู้อื่นก็ยังไม่เชื่อกันเลย!

หลังจากถูกเตียวเสว่ียเย่ียนอาละวาดหนักไปหนึ่งยก ประกอบกับ

เรือ่งทีซ่เูพียนจือ่ฉวยจงัหวะเปิดโปงนัน้ค่อนข้างร้ายแรง ท่ีแท้ผู้อยู่หลังม่าน 

ตัวจรงิทีว่่าจ้างหน่วยยอดพิฆาตมาก�าจดันางถึงกบัเป็นคนตระกูลเทวโอสถ  

ดังนั้นจ้าววังจึงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง จนกระทั่งในใจมีแผนรับมือแล้วถึงค่อย

วางพักเรื่องน้ีไว้ชั่วคราว หันมาเอ่ยเรื่องส�าคัญท่ีเรียกตัวศิษย์ทั้งสามมา

หารือในวันนี้

เรือ่งแรกก็คอืความเคลือ่นไหวอนัน่าสะพรงึบนทะเลสาบดาวเดอืน

เมื่อวาน
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เดิมทีจ้าววังควรกลับถึงวังศาสตร์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แต่ปรากฏว่า

บ่ายของเมื่อวานขณะที่เขายังอยู่ห่างจากทะเลสาบดาวเดือนนับพันหลี่  

ก็สัมผัสได้ว่าทางน้ีมีปราณมารพวยพุ่งเทียมฟ้า รอจนเขารีบรุดมาถึง 

ริมทะเลสาบในยามอาทิตย์อัสดง ปราณมารก็ได้จางหายไปจนคล้ายมี

คล้ายไม่มีแล้ว เขาจึงเร่งโดยสารเรือไปถึงเกาะเล็กท่ีปราณมารปะทุข้ึน 

ทว่ากลับไม่พบอะไรทั้งสิ้น 

ความเคลื่อนไหวใหญ่โตถึงเพียงนั้น ยอดฝีมือบนดนิแดนพนัเมฆา

ต่อให้อยู่ไกลนับหมืน่หลีก็่น่าจะสมัผสัรบัรูไ้ด้ คาดว่าไม่ช้าคงจะพากันมา

ดูให้รู้ชัด

เรือ่งน้ีจ้าววังให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ หมูน้ี่แถบทะเลสาบดาวเดือน 

ปรากฏร่องรอยท่ีเก่ียวข้องกับมารฟ้าบ่อยครั้ง ถึงข้ันมีผู้อาวุโสวังศาสตร์

บางคนเสนอให้ถอนก�าลังออกจากเกาะเดือนเพ็ญช่ัวคราว เพ่ือรับรอง

ความปลอดภัยของเหล่าศิษย์

เจิง้เฮ่าอีกั้บฉนิเฝ่ยต่างก็มสีหีน้าเคร่งขรมึ ซเูพียนจือ่จงึได้แต่ 'เคร่งขรมึ'  

เป็นเพื่อนพวกเขา นางอยากจะบอกพวกเขายิ่งนักว่า 'มารฟ้าก็มีจ�าพวก

ที่สุดแสนจะอ่อนด้อยอยู่เช่นกัน อย่างเจ้าตัวที่ออกมาเมื่อวานนั่นปะไร  

ไม่เพียงอ่อนด้อยเหลอืจะกล่าว ยังพิกลพิการอย่างร้ายแรง พวกท่านไม่ต้อง 

ใส่ใจเขานักก็ได้'

ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามารฟ้าที่อับโชคตนนี้ยังถูกนางที่อับโชคพอกัน

รับตัวเป็นลูกสมุนแล้ว

เรื่องนี้จ้าววังเองก็ยังไม่มีเบาะแส ดังน้ันจึงเพียงเตือนให้พวกเขา

ระวังสังเกต จากนั้นก็เริ่มกล่าวเรื่องส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง
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"วันก่อนระหว่างที่ข้าผ่านทะเลทักษิณ พบเจออสูรทะเลรุกราน 

ชาวบ้านชายฝั่ง อสูรทะเลเหล่านั้นดุร้ายอย่างย่ิง ทหารประจ�าชายฝั่ง 

บาดเจ็บสาหัสล้มตาย ในตัวเมืองเลือดนองดั่งท้องธาร ข้าไม่อาจทนดู 

จึงย่ืนมือจัดการอสูรทะเลเหล่าน้ัน ปรากฏว่าชักน�าราชาแห่งอสูรทะเล

ออกมา พวกเราประมือกันอย่างดุเดือดสูสี ขณะปะทะอาคมกัน ข้าซัด 

เปิดผนกึบนเกาะลกึลบัแห่งหนึง่โดยบงัเอญิ นัน่คอืทางเข้าสูส่นามรบเก่า

ที่หลงเหลือจากศึกระหว่างเซียนกับมารในสมัยบรรพกาล ทว่าบัดนี้ 

พ้ืนที่ลับนั้นไม่ค่อยมั่นคงแล้ว หากข้ากับราชาแห่งอสูรทะเลเข้าไปโดย

พลการ เกรงว่าจะกระตุ้นให้อาคมกักกันยุบท�าลายพื้นที่ลับนั้นในทันที

ข้ากับราชาแห่งอสูรทะเลล้วนสัมผัสได้ว่าในพ้ืนท่ีลับอบอวลด้วย

กลิ่นอายแห่งของวิเศษ คาดว่าคงมีสิ่งล�้าค่าตกค้างภายหลังศึกใหญ่

ระหว่างเซียนกับมารอยู่เป็นจ�านวนมาก เนื่องจากเกาะแห่งนั้นตั้งอยู่บน

ทะเลทักษณิ ทว่าข้าเป็นผูค้้นพบทางเข้า ดงัน้ันท้ายทีส่ดุสองฝ่ายจงึตกลงกัน 

ว่าจะส่งศิษย์หน่ึงร้อยคนเข้าไปสืบเสาะรวบรวมของวิเศษและตัดสิน 

แพ้ชนะกันให้เดด็ขาด หากฝ่ายอสรูทะเลชนะ ฝ่ายเราจะต้องยกเมอืงชายฝ่ัง 

สิบหกแห่งให้พวกมันเป็นเวลาหนึ่งร้อยปี ชาวบ้านต้องอพยพข้ึนบกไป

หนึ่งร้อยหลี่ แต่หากฝ่ายเราชนะ ในหนึ่งร้อยปีน้ีราชาแห่งอสูรทะเลจะ 

ควบคุมไม่ให้บริวารรุกรานเมืองชายฝั่งอีก"

เรือ่งน้ีเก่ียวพันถึงความร่มเย็นเป็นสขุตลอดหนึง่ร้อยปีข้างหน้าของ

ชาวบ้านหลายพันหมื่นละแวกชายฝั่ง อีกท้ังเร่งด่วนอย่างย่ิง จึงท�าให้ 

จ้าววังต้องพักเรือ่งเสาะหาผูม้กีายทิพย์อกีสองคนท่ีเหลอืไปก่อนชัว่คราว 

แล้วรีบรุดกลับวังศาสตร์มาเตรียมคัดเลือกศิษย์ที่จะเข้าร่วมศึกนี้
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ก่อนกลับเขาติดต่อกับตระกูลนักปกครอง ทั้งไปเยือนสกุลเจิ้งด้วย

ตนเองเพ่ือหารอืเรือ่งนีกั้บเจิง้เทียนกังและเหล่าผูอ้าวุโสสกุลเจิง้ ประจวบกับ 

เจิง้เฮ่าอีเ้ลือ่นขัน้ลลุ่วงออกจากการกักตนพอดี ดงันัน้สองคนศษิย์อาจารย์

จึงกลับมาที่วังศาสตร์พร้อมกัน

"เรือ่งนีเ้ลีย่งไม่พ้นทีพ่วกเจ้าสามคนต้องเดนิทางไปด้วยกันสกัเท่ียว 

พวกเจ้าเป็นศิษย์สายตรงของข้า และก็เป็นศิษย์ท่ีมีพลังวัตรล�้าเลิศที่สุด

ในวังศาสตร์ ถึงตอนน้ันข้าจะให้พวกเจ้าสามคนกับผูแ้ข็งแกร่งรุ่นหนุ่มสาว 

อีกเจ็ดคนเป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย แต่ละคนน�าพาสมาชิกอีกเก้าคน รวมกัน

เป็นกองก�าลังหนึ่งร้อยคนเข้าสู่สนามรบเก่าระหว่างเซียนกบัมาร ไปสู้ศึก 

ชี้ขาดกับมือดีรุ่นหนุ่มสาวแห่งเผ่าอสูรทะเล" จ้าววังกล่าวเสียงหนัก

ซูเพียนจื่อนึกไม่ถึงสักนิดว่าจ้าววังกลับมากะทันหันเพ่ือแจ้งให ้

พวกนางไปออกรบพร้อมถือโอกาสหาสมบัติ ถึงอย่างไรนางก็ใช้ชีวิต 

สิบกว่าปีอยู่ในยุคแห่งสันติสุขของดาวโลก เหตุการณ์ปุบปับเช่นน้ีนาง

ตอบสนองไม่ทันอยู่บ้างจริงๆ

ทว่าหากแยกปฏิบัติการกับพวกเจิ้งเฮ่าอี้ นางก็ไม่ค่อยกังวลนัก  

ไม่ว่าอย่างไรนางก็ครอบครองสัตว์อสูรขั้นสี่อยู่ข้างกายต้ังสิบตัวเชียวนะ 

ยังมีมารฟ้าไม่สมประกอบหน่ึงตนกับสัตว์เทพอย่างผีเสื้อซ่อนฟ้าคอย

คุ้มครองอีก เข้าสู่สนามรบจริงเมื่อไร ที่จะเป็นอันตรายก็คือผู้อื่น ไม่ใช่

ตัวนางเป็นอันขาด 

อีกอย่างประสบการณ์ต่อสู้จริงของนางก็น้อยเหลือเกิน มีโอกาส 

ใช้อสูรทะเลมาซ้อมมือสักหน่อยก็ดีเหมือนกัน

พอคดิได้เช่นน้ีซเูพียนจือ่ก็เยือกเย็นลง ทว่าประโยคถัดไปของจ้าววงั 
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กลับท�าให้นางตระหนกจนตัวโยนขึ้นอีกครั้ง

"ข้าเคยฝากคนน�าสารไปถึงสกุลซูแห่งถ�้าพันจิ้งจอก อยากขอให ้

พวกเขาส่งซเูพียนจือ่มาร่วมรบ ผลสดุท้ายประมขุซกูลบัตอบมาว่าซเูพียนจือ่ 

ออกจากถ�า้พันจิง้จอกไปได้ปีกว่าแล้ว ตอนนีแ้ม้แต่พวกเขาก็ไม่อาจตดิต่อ

นางได้ ช่างน่าเสียดายยิ่งนัก" จ้าววังทอดถอนใจกล่าว

เขาอยากจะพบปะอจัฉรยิะหน้าใหม่ผูล้อืนามเป็นพลแุตกผูน้ี้เหลอืเกิน  

ดูจากความเร็วในการเลื่อนขั้นของนางแล้ว พรสวรรค์ต้องไม่ด้อยกว่า 

เจิง้เฮ่าอีแ้ม้แต่น้อย หากมนีางเข้าร่วมด้วย ความมัน่ใจท่ีพวกเขาจะคว้าชยั 

ในครั้งนี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างมาก

อีกอย่างเมื่อนึกถึงหายนะวันสิ้นพิภพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เขาก็ยิ่ง

หวังว่าจะสามารถติดต่อซูเพียนจื่อผู้นี้ได้เร็วขึ้นอีกสักหน่อย

พอได้ยินอาจารย์เอ่ยถึงนาง ซูเพียนจื่อก็ก้มหน้างุดไม่กล้าพูดจา 

ขณะเดียวกันในสมองของเจิ้งเฮ่าอี้ก็ผุดเงาร่างอันเลือนรางของสาวน้อย

โฉมหน้าหมดจดผู้หน่ึง สิ่งที่ประทับอยู่ในใจเขาลึกซึ้งท่ีสุดนอกจาก 

เส้นผมยาวสดี�าขลบัของนางแล้วก็คอืดวงตาคูโ่ตทีเ่ฉยีบแหลมมชีวิีตชวีา

ไม่รู้เพราะเหตุใด พอเขานึกถึงดวงตาคู่นั้นจึงคิดถึงหลิ่วเชียนหวง 

ที่อยู่ข้างกายอย่างห้ามไม่อยู่ เขาพลันพบว่าดวงตาของศิษย์น้องหญิง 

ถึงกับละม้ายคล้ายซูเพียนจื่อไม่น้อย...

ซูเพียนจื่อกับหลิ่วเชียนหวง?

เจิ้งเฮ่าอี้สั่นศีรษะ รู้สึกว่าตนเองคิดมากเกินไปแล้ว สัญลักษณ ์

สายโลหิตบนแขนของหลิว่เชยีนหวงเขาก็เคยเห็นมากบัตาตนเอง นางจะ

ไปเกี่ยวพันกับซูเพียนจื่อได้อย่างไรกันเล่า
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เมื่อก่อนเขาไม่ค่อยใส่ใจสังเกตดวงตาของหญิงสาว บางทีดวงตา

ของหญิงสาวอาจคล้ายคลึงกันอยู่บ้างก็เป็นได้

ฉินเฝ่ยเองก็รู ้สึกเสียดายย่ิง "เมื่อก่อนข้าไม่เคยได้ยินคนสกุลซ ู

เอ่ยถึงซูเพียนจื่อผู้นี้เลย ราวกับจู่ๆ นางก็โผล่ออกมาอย่างไรอย่างนั้น  

น่าเสียดายครั้งนี้ไม่มีโอกาสท�าศึกเคียงบ่าเคียงไหล่กัน"

ในฐานะบรุษุย่อมมนีสิยัชอบการต่อสูโ้ดยก�าเนิด ดังนัน้พอได้ยินว่า

ตนเองจะได้เป็นผู้น�ากลุ่มไปท�าศึกชี้ขาดกับมือดีรุ่นหนุ่มสาวของเผ่า 

อสูรทะเล ในใจฉินเฝ่ยรวมถึงเจิ้งเฮ่าอี้ต่างก็เปี่ยมด้วยความคาดหวัง

ศึกตัดสินครั้งนี้จะเริ่มขึ้นในอีกย่ีสิบวันข้างหน้า ภายในไม่ก่ีวันน้ี 

เมื่อจ้าววังคัดเลือกผู้ร่วมศึกเป็นที่แน่นอนแล้วก็จะออกเดินทางกันทันที 

เขาสัง่การศษิย์สายตรงทัง้สามอย่างละเอยีดรอบหน่ึง ก่อนจะให้เจิง้เฮ่าอี ้

กับซูเพียนจื่อจากไปก่อน

ฉินเฝ่ยเพ่ิงจะเลื่อนขั้นลุล่วงออกจากการกักตนมาหมาดๆ จ้าววัง

ยังไม่ค่อยวางใจนกั จงึต้องการทดสอบความก้าวหน้าและสภาพความพร้อม 

ของศิษย์คนโตด้วยตนเอง

รอจนหนุ่มสาวท้ังสองเดนิตามกันออกมาจากท่ีพักของจ้าววัง เจิง้เฮ่าอี ้

ก็พลันหันหลังไปเอ่ยถาม "เชียนหวง เจ้าล่องหนได้จริงๆ น่ะหรือ"

"ได้ส!ิ ไม่เพียงล่องหนได้เท่าน้ัน ข้ายังมเีวทมนตร์ด้วยนะ" ซูเพียนจ่ือ 

ตอบปนยิ้มละไม

สาวน้อยเพียงพลกิฝ่ามอืวูบ เจ้าหมิะก็พลนัปรากฏตวับนอุง้มอืนาง 

แล้วค�านับทักทายเจิง้เฮ่าอีอ้ย่างมมีารยาทย่ิง "คารวะคุณชายเจิง้เจ้าค่ะ!"

เจิ้งเฮ่าอี้ชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะหัวเราะอย่างขมขื่น "เป็นข้าเอง 
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ท่ีถามละลาบละล้วง บางเรื่องเจ้าไม่ยินดีบอก ก็ย่อมมีเหตุผลของเจ้า  

แต่ว่าเชียนหวง...จะมีสักวันหรือไม่ ท่ีข้าจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ 

จากหัวใจทั้งดวงของเจ้า"

ซูเพียนจื่อแสร้งโง่ "ศิษย์พี่เฮ่าอี้รู้สึกว่าข้าไม่เชื่อใจท่านหรือ"

เจิ้งเฮ่าอี้เพียงยิ้มไม่ได้พูดจา ทว่าค�าตอบของเขากลับชัดแจ้งยิ่ง

เขารูส้กึได้ว่าวาจาทีน่างกล่าวในโถงไม่ค่อยชอบมาพากลนัก กระน้ัน 

จิตใต้ส�านึกกลับท�าให้เขาไม่ยินดีที่จะขบคิดให้มากความ เขาเชื่อมั่นใน

ตัวตนของศิษย์น้องหญิง นางไม่มีทางเป็นคนชั่วช้าสามานย์ไปได้

เรื่องที่หลิ่วเชียนหวงท�าลายแผนการของตระกูลไสยเวท เห็นชัดว่า

มคีนจงใจป่าวประกาศออกไป ด้วยความสมัพันธ์ระหว่างตระกูลเทวโอสถ

กับตระกูลแพทย์ หากสกุลอว๋ินจะมใีครทนไม่ไหวลงมอืกับหลิว่เชยีนหวง 

ก็ไม่นับเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายนัก

เหตุที่เมื่อแรกเขาชิงไปบอกปัดงานมงคลถึงท่ีสกุลอว๋ิน ทว่าไม่ถูก

บดิากับผูอ้าวุโสในสกุลเจิง้เอาโทษ ว่ากันถึงทีส่ดุกเ็ป็นเพราะบคุคลระดบัสงู 

ของสกุลเจิ้งพบว่าในตระกูลเทวโอสถแตกแยกกันเป็นสองฝักฝ่าย  

บุตรหลานเนรคุณก่อเรื่องจนสูญสิ้นหลักการ จึงส่งผลให้สกุลเจิ้งเกิด 

ความระแวงที่จะเกี่ยวดองกับสกุลอวิ๋นอยู่เช่นกัน

อว๋ินผงิไห่ประมขุตระกูลเทวโอสถแม้ประสงค์จะควบคมุคนในตระกูล  

ทว่าจนใจทีข่าดความหนักแน่นในการลงดาบอย่างเฉยีบขาด หลายปีมาน้ี 

เขาจึงได้แต่มองฝ่ายตรงข้ามขยายอิทธิพลมากข้ึนตามล�าดับโดยไร้ซ่ึง

หนทางจะแก้ไข

ตระกูลเทวโอสถยามนี้เปลือกนอกรุ่งโรจน์โชติช่วง ทว่าขอเพียง 
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เดินพลาดสักก้าวเดียว ก็เป็นไปได้สูงท่ีจะพินาศสิ้นไม่อาจฟื้นคืนไป 

ชั่วกาล

เปรียบกันแล้ว เจิ้งเฮ่าอี้ยินดีจะเชื่อในค�าพูดของหลิ่วเชียนหวง

มากกว่า แม้รู้แก่ใจว่าในนั้นอาจมิใช่ความจริงทั้งหมดก็ตามที จากที่เขา

ได้เห็นมา อปุนิสัยของศิษย์น้องหญิงจะไม่ลดตัวไปปรักปร�าให้ร้ายใครก่อน  

หากมิใช่ถูกตระกูลเทวโอสถบีบคั้นคุกคามอย่างหนัก นางจะไม่ตอบโต้

รุนแรงเพียงนี้แน่

เจิ้งเฮ่าอี้เพียงหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าหล่ิวเชียนหวงจะเช่ือใจเขา 

ได้ท้ังหวัใจ มใิช่เก็บซ่อนทกุสิง่ไว้ในใจนางแล้วคิดอ่านวางแผนเพียงล�าพัง

จนกระทั่งซูเพียนจื่อกลับถึงเรือนพักก็ยังคงใจคอไม่อยู ่กับเนื้อ 

กับตัวเพราะวาจาไม่กี่ประโยคของเจิ้งเฮ่าอี้ นางไม่แน่ใจว่าเขามองอะไร

ออกแล้วกันแน่ ค�ากล่าวอ้างของนางมพิีรธุตรงทีใ่ด ไฉนเขาไม่ชีข้้อสงสยั

ออกมาตัง้แต่อยู่ในโถง เพียงรอจนเหตกุารณ์ผ่านไปแล้วค่อยมาพูดวาจา

เหล่านั้นกับนาง

"คนผู้นี้อยู่กับปู่เฉินอว่ีนานเข้า ก็เลยหัดพูดจาแบบมีลับลมคมใน

เพ่ือขู่ขวัญข้าเป็นแน่" ซูเพียนจื่อพูดปลอบใจตนเอง แล้วฝืนท�าตัวเป็น 

นกกระจอกเทศ หนีหน้าไม่ไปขบคิดให้มากความอีก

สรุปคือ 'ข้าศึกมาแม่ทัพต้าน น�้าบ่ามาคันดินกั้น'* ก็แล้วกัน!

เมื่อนางเพ่งจิตเข้าสู่ดอกซวีหมี มารฝันในสภาพร่อแร่ก�าลังซุกตัว

ดูดซับปราณวิเศษอยู่ตรงริมแอ่งน�้าเล็กๆ ที่มีล�าต้นของดอกซวีหม ี

* 'ข้าศึกมาแม่ทัพต้าน น�้าบ่ามาคันดินกั้น' เปรียบเปรยถึงการแก้ปัญหาโดยพลิกแพลงไปตามสถานการณ์



84

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 5

เจริญเติบโตอยู่ 

ซูเพียนจื่อเคยได้ยินเหล่าสัตว์อสูรบอกนานแล้ว บริเวณที่ม ี

ปราณวิเศษเข้มข้นท่ีสดุในพ้ืนทีล่บัของดอกซวีหมก็ีคอืละแวกแอ่งน�า้เล็กๆ 

นี่เอง นางยังคงคิดไม่ตกว่าแอ่งน�้าอันเป็นสถานที่เจริญเติบโตของ 

ดอกซวีหมีสายพันธุ์เซียนหรือว่าล�าต้นของดอกซวีหมีท่ีเหลืออยู่นั้นมี 

ความพิเศษอะไร

"เป็นอย่างไรบ้าง" ซูเพียนจื่อเอ่ยถามมารฝัน

แผนรับมือเตียวเสวี่ยเยี่ยนในวันนี้มารฝันเป็นผู้เสนอเอง คงเพราะ

ถูกค�าดูแคลนของซูเพียนจื่อท�าลายศักดิ์ศรี มารฝันจึงกระตือรือร้นหมาย

พิสูจน์ฝีมือและคุณประโยชน์ของตน

"ยังดีพลังวัตรของเด็กน้อยนั่นต�่าเตี้ยเรี่ยดินซ�้ายังถูกสะกดไว้ ทว่า

เพ่ือป้องกันมิให้อาจารย์เจ้าสังเกตเห็น ข้าจึงต้องเปลืองแรงมากหน่อย" 

เสียงของมารฝันเจือความกระหยิ่มได้ใจอยู่หลายส่วน

"เจ้าท�าอย่างไรให้เตยีวเสว่ียเย่ียนยอมรบัเองว่าให้ร้ายข้า เจ้าเปลีย่นแก้ 

ความคดิของนางได้ใช่หรอืไม่" ซเูพียนจือ่รูส้กึว่าจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจ

วิธีการของมารฝันให้แจ่มแจ้ง โดยเฉพาะอกีไม่ช้านางจะต้องไปสนามรบ

แล้ว มีไม้เด็ดเพิ่มมาอีกอย่างย่อมเป็นการดี

เสียงของมารฝันกระหย่ิมล�าพองย่ิงกว่าเดิม "เท่านี้มีอะไรยากเล่า 

หากเป็นสมัยที่ข้ารุ ่งเรืองถึงขีดสุด นี่ก็คือเรื่องขี้ปะต๋ิวท่ีง่ายดายดุจ 

พลิกฝ่ามือ"

"ให้ข้าเตือนสติเจ้าหน่อย เจ้าน่ะพ้นจากสมัยท่ีรุ่งเรืองถึงขีดสุด 

มาหลายปีดีดักแล้ว" ซูเพียนจื่อแทบอยากเหลือกตาใส่อีกฝ่าย
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ตามทีม่ารฝันเล่าเอง ศึกใหญ่ระหว่างเซยีนกับมารเปิดฉากไม่ทันไร

เขากับมารฟ้าอื่นอีกสิบกว่าตนก็ติดอยู่ในค่ายกลร้อยเซียนแล้ว ร่างมาร

ของเขาถูกท�าลาย แม้กระท่ังวิญญาณก็ถูกฉีกกระจุยเป็นชิ้นๆ หากมิใช่

เชื้อสายของเขามีความพิเศษ วิญญาณกล้าแข็งเหนือธรรมดา ทั้งม ี

ความสามารถในการก�าเนิดใหม่ เขาก็คงตายไปไม่รู้กี่หมื่นปีแล้ว

ป่านน้ียังจะหวนนึกถึงอดีตอันไกลโพ้น ไม่คิดดูเสียบ้างว่าอดีตนั่น

คือเมื่อกี่หมื่นต่อกี่หมื่นปีก่อน

"ต่อให้เป็นตอนน้ีก็ไม่ได้ยากเท่าไรหรอก ข้าเพียงดึงลมปราณของ

เจ้ามาใช้นิดเดียวก็เป็นอันเรียบร้อย แค่บิดความทรงจ�าของนางนิดๆ 

หน่อยๆ ทัง้ลงมอืขณะท่ีนางก�าลงัอารมณ์พลุง่พล่าน จติใจกระสบักระส่าย

ด้วยแล้ว ก็ย่ิงง่ายดายขึ้นไปอีก" มารฝันตอบอย่างหงุดหงิด ทว่าไม่ช้า 

ก็เอ่ยต่ออย่างเคร่งขรมึ "ครัง้นีเ้ตยีวเสว่ียเย่ียนเพียงถูกอาคมมายาของข้า

เล่นงานชั่วคราว ไม่นานก็จะกลับเป็นปกติ แม้ค�าพูดของนางจะไม่มีใคร

เชื่อถืออีก ทว่าก็มิอาจไม่ป้องกัน"

"หรือว่าเจ้ามีวิธีดับชนวนแห่งเภทภัยให้มอดสนิท?" ซูเพียนจื่อ 

ถามอย่างสนใจใคร่รู ้หากมารฝันสามารถท�าเรือ่งนีล้ลุ่วง นางกจ็ะประเมนิ

คุณค่าของเขาเสียใหม่ อีกอย่างส่วนลึกในใจนางก็มีความคิดบางอย่าง

ผุดวาบขึ้น เพียงแต่ถูกนางกดข่มลงไปก่อน

"เจ้าเก็บนางเข้ามาในดอกซวหีมน่ีีสกัคนื ข้ายืมใช้ลมปราณของเจ้า

ก็จะปรับแก้ความทรงจ�าของนางได้โดยสมบูรณ์ ต่อให้ภายหน้ามีใครใช้ 

'วิชาสบืค้นวิญญาณ' ส�ารวจความทรงจ�าของนาง ก็ไม่มทีางมองพิรุธออก

แม้เพียงนิด" มารฝันเอ่ยอย่างมั่นใจ
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"คืนเดียว? เช่นนั้นก็ง่ายดายย่ิง เอาคืนน้ีเลยก็แล้วกัน" ซูเพียนจื่อ

วางใจได้เสียที

อกีด้านหนึง่เจ้าโม่หมาป่ามารหิมะไม่เพียงพูดล้างสมองงูน�า้นภาคราม 

เสรจ็สิน้ ยังซกัถามข้อมลูของอกีฝ่ายมาแล้วด้วย มนัเหน็ว่าค�าสนทนาของ

ซเูพียนจือ่กับมารฝันจบลงช่วงหน่ึงแล้ว จงึขยับเข้ามารายงานประวัตขิอง

พวกพ้องตัวใหม่รอบหนึ่ง

งูน�้านภาครามตัวนั้นก็ตามมาเลียแข้งเลียขาพร้อมสีหน้าประจบ

สอพลอเช่นกัน

เมื่อครู่พวกเจ้าโม่ต่างก็บอกมันด้วยสีหน้าอันหย่ิงทะนง...หาก

ติดตามเจ้าของพ้ืนที่ลับแห่งนี้ ก็จะได้เลื่อนขั้นพร้อมนางอย่างรวดเร็ว  

ทว่ามันจะมีคุณสมบัติได้ติดตามนางหรือไม่น้ัน ต้องผ่านการตรวจสอบ

ของพวกเจ้าโม่เสียก่อน

งูน�้านภาครามตื่นเต้นจนแทบจะปรี่ไปถึงข้างเท้าเจ้าโม่แล้วจุมพิต

กรงเลบ็หมาป่าของอกีฝ่ายด้วยซ�า้ ต่อให้ดอกซวหีมไีม่ได้บงัคบัให้ยอมรบั

เจ้านาย มันก็ปรารถนาจะติดตามซูเพียนจื่ออยู่ดี

เลือ่นข้ันเชียวนะนัน่! มนัเพียรอตุสาหะมาต้ังหลายร้อยปีก็ยังอยู่แค่

ขั้นสี่ ทั้งฟังจากที่พวกเจ้าโม่บอก เมื่อราวหนึ่งปีก่อนพวกมันยังเป็นแค่ 

สตัว์อสรูข้ันสองอยู่เลย ตอนนีเ้ลือ่นมาถึงขัน้สีแ่ล้ว คาดว่าภายในหน่ึงปีน้ี 

ก็จะได้เลื่อนไปขั้นห้า นี่มันอภินิหารเซียนชัดๆ

งนู�า้นภาครามตดัสนิใจปวารณาตวัเข้าสูอ้่อมกอดของเซยีนใจประเสรฐิ 

ในทันที นับจากนีข้อปักใจเป็นสาวกผูภั้กดีท่ีสดุของท่านเซยีน บกุน�า้ลุยไฟ 

ตราบจนตัวตาย...ขอเพียงให้มันได้เลื่อนขั้นไวๆ เท่านั้นพอ
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งนู�า้ตวัน้ีซเูพียนจือ่เพียงจบัติดมอืมา เพราะเหน็แก่ท่ีมันเป็นสัตว์อสูร 

ครึ่งบกครึ่งน�้าและมีความเร็วในน�้าไม่เลวถึงได้เลือกมัน โดยยังไม่ได้

พิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่ามันคือตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือไม่

"ทดลองใช้งานเจ้าดูก่อนสกัสองสามเดือนแล้วกัน หากแสดงออกด ี

ก็อยู่ต่อ หากไม่ดีก็ต้องถูกเปลี่ยนทิ้ง" ซูเพียนจื่อพูดตัดสินในท้ายที่สุด

"ข้าจะแสดงออกเต็มที่อย่างแน่นอนขอรับ ข้าจะพิสูจน์ให้เจ้านาย

เห็นว่าการเลือกของท่านนั้นปราดเปรื่องและถูกต้องเป็นที่สุด การพบกัน

ของพวกเราก็คือโองการศกัดิส์ทิธ์ิของเซยีนใจประเสรฐิโดยแท้" งูน�า้นภาคราม 

ประจบประแจงเก่งไม่แพ้เจ้าโม่กับเจ้าสองเลยทีเดียว

"เอาล่ะๆ เจ้ามีชื่อว่าอะไร" ซูเพียนจื่อถามอย่างขบขัน

"ข้ามีชื่อว่าครามน้อยขอรับ" งูน�้านภาครามตอบอย่างพินอบพิเทา

ครามน้อย*? ชื่อเดียวกับในเรื่องนางพญางูขาวนั่นน่ะหรือ 

ซูเพียนจื่อไม่ปฏิเสธว่าชื่อน้ีท�าให้ตนรู้สึกใกล้ชิดกับงูน�้าตัวนี้ข้ึน

หน่อยแล้ว

หลังจากปล่อยพวกเจ้าโตอินทรีปีกมายาสามพ่ีน้องไปเสาะหา 

ร่องรอยของเตยีวเสว่ียเย่ียน ซเูพียนจือ่ก็พาเจ้าหมิะเดนิออกไปเรียกฝอูว๋ิน 

ที่นอกเรือน แล้วไปดื่มกินมื้อใหญ่ด้วยกันที่ที่พักของเว่ยหล่าง

พวกเจ้าโตหาเตยีวเสว่ียเย่ียนพบในป่าเลก็  ๆผนืหนึง่ของเกาะเดือนเพ็ญ  

เตียวเสว่ียเย่ียนใช้ดวงตาท่ีอัดแน่นด้วยเพลิงโทสะถลึงจ้องซูเพียนจื่อท่ี 

รุดมาตามรายงาน

* ครามน้อย (เสี่ยวชิง) อักษร 'ชิง' ตัวนี้เป็นได้ทั้งสีฟ้าคราม สีเขียว และสีด�า เป็นชื่อเดียวกับตัวละครงูเขียว 
ในต�านานนางพญางูขาว ซึ่งเป็นนิทานพ้ืนบ้านเลื่องชื่อของจีน ถ่ายทอดเร่ืองราวความรักระหว่างคนกับ 
ปีศาจงูที่บ�าเพ็ญตนจนกลายร่างเป็นมนุษย์ได้
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ซเูพียนจือ่คร้านจะพูดกับอกีฝ่ายให้มากความ จงึเก็บคนเข้าดอกซวีหมี 

ไปทันที แล้วสั่งให้มารฝันจัดการให้เรียบร้อย

เน่ืองจากมารฝันต้องใช้ลมปราณของนางจ�านวนมากในการปรับแก้ 

ความทรงจ�าของเตียวเสว่ียเย่ียน อีกทัง้ยามนีส้ท้ีองฟ้าเริม่มดืลงตามล�าดบั 

แล้ว ซูเพียนจื่อจึงกลับห้องไปพักผ่อนแต่หัวค�่าเสียเลย

ตลอดราตรีไร้ค�าสนทนาจวบจนฟ้าแจ้ง

เช้าวันรุง่ขึน้ ซเูพียนจือ่รบีเพ่งจติเข้าไปดูสถานการณ์ของเตยีวเสว่ียเย่ียน 

เป็นอันดับแรก เปลวไฟแห่งวิญญาณของมารฝันรวมตัวกันเป็นแขน 

ข้างหนึง่ ชีม้อืไปยังสาวน้อยทีห่มดสตอิยู่ด้านข้างพลางพูดอย่างกระหย่ิม

ยิ้มย่อง 

"เรยีบร้อยแล้ว ตอนนีส้ิง่ท่ีนางจ�าได้กค็อื...ตัง้แต่อยูบ่นเกาะเดือนเพ็ญ 

แล้วถูกเจ้าเก็บเข้ามาในนี้ จนกระทั่งถูกเจ้าพากลับมาถึงริมทะเลสาบ 

ดาวเดือน นางล้วนสลบไสลไม่ฟื้นมาตลอด ต่อมาบังเอิญได้ยินเจ้ากับ 

ทังเซิง่หยางเอ่ยถึงเรือ่งทวิเขาขวงโซ่วในโถงท�าการ นางถึงได้เกิดความคดิ 

จะให้ร้ายเจ้า"

"ไม่เลวๆ เจ้าท�าได้ดีมาก!" ซูเพียนจื่อขจัดภัยแฝงไปได้อย่างหนึ่ง  

จึงพรูลมหายใจออกมา

"ข้าได้ยินอาจารย์เจ้าบอกว่า...อีกสักพักเจ้าต้องไปท่ีสนามรบเก่า

ของเซียนกับมารสินะ" มารฝันพึมพ�า

"ถูกต้อง ว่าอย่างไร เจ้าอยากหาสิ่งที่จะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ

ของเจ้าล่ะสิ"
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"ใช่แล้ว ฟังจากน�้าเสียงของอาจารย์เจ้า นานปีท่ีผ่านมาสถานที่ 

แห่งน้ันถูกปิดผนึกมาโดยตลอด หากด้านในมีศพของเซียนหรือมารฟ้า 

ที่ล่วงลับ หรือว่ามีอาวุธของพวกเขา ส�าหรับข้าล้วนเป็นเครื่องบ�ารุงชั้นดี 

บนดนิแดนพันเมฆาในปัจจบุนันี ้ไม่ว่าจะเป็นปราณวิเศษหรือเคร่ืองบ�ารุง

ล�้าค่าล้วนอัตคัดขัดสนเหลือเกิน ไม่อาจเทียบเปรียบกับสมัยบรรพกาล 

ได้เลย มิน่าเล่าจึงไม่มีเซียนและมารรั้งอยู่ที่นี่อีก" มารฝันโอดครวญ 

ด้วยความจนใจ

แม้เขาถูกปิดผนึกอยู่ในก�าไลแขนเจ็ดดารา แต่ก็รับรู้สถานการณ์

ภายนอกได้ หากให้เขาเลือก เขายอมอยู่ในนี้ไม่ออกไปยังดีเสียกว่า  

ปราณวิเศษที่ด้านนอกแสนจะเบาบาง ปราณมารย่ิงไม่มีสักริ้วใยเดียว  

นี่จะเอาชีวิตกันชัดๆ

"เรื่องนี้ไม่มีปัญหา พวกเราไปเพ่ือหาสมบัติอยู่แล้ว ไม่ตกหล่น 

ของเจ้าหรอก" ซเูพียนจือ่คดิว่าหากสามารถช่วยให้มารฝันฟ้ืนฟูพลงัฝีมอื

ในอดีต นางเองกจ็ะมีทุนรอนไปงัดข้อกบัศัตรูของบิดามารดา ในใจจึงยิง่

มุง่หวงัเฝ้ารอการเดินทางสูส่นามรบบรรพกาลของเซยีนและมารในคร้ังนี้

นางเดนิไปทีห้่องของเตยีวเสว่ียเย่ียน ย้ายอกีฝ่ายออกจากดอกซวีหม ี

ไปไว้บนเตียง จากนั้นก็มองดูจนกระทั่งอีกฝ่ายลืมตาได้สติ

เตียวเสว่ียเยี่ยนเห็นซูเพียนจื่อเป็นอันดับแรก รอจนมองสถานท่ีที่

ตนเองอยู่ในตอนนี้ชัดถนัดตา นางก็หน้าบึ้งไม่พูดจาแม้สักค�า

"วนันีต้้องเข้าเรยีน ได้เวลาแล้วเจ้ารบีไปทีช่ัน้เรียนวิชาการทหารเถอะ"  

ซูเพียนจื่อทิ้งค�าพูดไว้ประโยคเดียวก็หมุนตัวจากไป

เตียวเสว่ียเย่ียนรอจนนางออกไปแล้วค่อยกระโดดพรวดลงพ้ืน  
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จัดแต่งเสื้อผ้าแล้วเดินออกจากประตูห้อง

ทว่าด้วยจิตใจที่ต่อต้านอย่างรุนแรง เตียวเสว่ียเยี่ยนจึงไม่ได้ไป 

เข้าชั้นเรียนวิชาการทหาร

อนัทีจ่รงินางสนใจวิชานีม้ากทเีดียว แต่หลิว่เชยีนหวงสตรีท่ีน่าชงิชงั

นั่นเรียกให้นางไป นางจึงพาลไม่ไปเสียเลย ไหนๆ บิดาผู้นั้นของนางก็ 

ไม่ได้คาดหวังว่านางจะมีปัญญาเรียนส�าเร็จเป็นหญิงเก่งกลับไปอยู่แล้ว

ขอเพียงนางอยู่บนเกาะเดือนเพ็ญแต่โดยดี รอจนเรื่องหน่วย 

ยอดพิฆาตถูกผูค้นลมืเลอืน และท�าให้พวกจ้าววังแน่ใจว่านางจะไม่ก่อเร่ือง 

นอกลู่นอกทางอะไรอีก นางก็จะได้รับอิสรภาพกลับคืนมา

เพื่อเป้าหมายนี้ นางจะยอมอดทนไปก่อน รอจนนางฟื้นฟูพลังวัตร

เมื่อไร หึๆ ยังจะมีใครท�าอะไรนางได้อีก

ขณะท่ีเตยีวเสวีย่เย่ียนยืนอยู่บนถนนใหญ่อนัร่มครึม้ของวังศาสตร์ 

นางก็ได้ยินเสยีงโห่ร้องแว่วรางๆ มาแต่ไกล น่ันคือเสยีงท่ีมาจากทางสนาม

ฝึกยุทธ์

ในด้านวิชายุทธ์นางไม่เพียงมพีรสวรรค์อนัสงูส่ง หากยังโปรดปราน

เป็นอย่างยิ่ง พอได้ยินเสียงเช่นนี้ นางจึงอดไม่ได้ที่จะเดินไปทางนั้น...

วันนี้ซูเพียนจื่อเรียนวิชาโยธาเสร็จแล้ว ก�าลังคิดจะไปหาท่านครู 

วิชาปราชญ์เพื่อขอค�าชี้แนะปัญหาบางข้อ ทว่าพลันเห็นเจ้าสองบินเร็วจี๋

มาเสียก่อน 

เจ้าสองบินมาพลางร้องเรียกเสียงลั่น "เชียนหวง! 'เซวียเย่ียน' 

ทะเลาะกับคนที่สนามฝึกยุทธ์แล้ว!"

เจ้าสองค่อนข้างหัวไว ปกตจิงึให้มนัรบัหน้าท่ีตดิตามเตยีวเสว่ียเย่ียน  
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หากพบเหน็อีกฝ่ายท�าเรือ่งชัว่ร้ายอะไรก็ให้ยับย้ังทันท ีหรือไม่ก็ให้มาแจ้ง

ซูเพียนจื่อไปจัดการ

เมือ่ได้ยินเจ้าสองตะโกนเช่นนัน้ ซเูพียนจือ่ก็ขมวดหวัคิว้ เตยีวเสว่ียเย่ียน 

นี่ช่างก่อเรื่องเก่งยิ่งนัก ไม่ไปเข้าเรียนวิชาการทหารดีๆ วิ่งไปอาละวาดที่

สนามฝึกยุทธ์เพื่ออะไรกัน

นับตั้งแต่มารฝันช่วยนางขจัดเรื่องกังวลใจด้วยการเล่นตุกติกกับ

ความทรงจ�าของเตียวเสว่ียเย่ียน นางก็ไม่มีอะไรต้องกริ่งเกรงเด็กน้อย 

ที่ไม่รู ้จักดีชั่วผู้น้ีอีก ใจคิดว่าให้อีกฝ่ายได้รับความล�าบากสักหน่อยก็ 

ดีเหมือนกัน ดังนั้นนางจึงไม่รีบร้อนเดินทางไป เพียงสอบถามที่มาที่ไป

ของเรื่องราวจากเจ้าสองให้ชัดเจนก่อน

"นางเหน็ทังเซิง่หยางทดสอบกระบวนท่ากับอว๋ินชงิอิง่ ขณะทีห่ลายคน 

โห่ร้องชื่นชมพวกเขาสองคน นางกลับพูดว่ากระบวนท่าของอว๋ินชิงอิ่ง 

ดแีต่อวดลลีา ส่วนทงัเซิง่หยางก็ยังอตุส่าห์ท�าเรือ่งน่าเบือ่ประลองเป็นเพ่ือน 

อว๋ินชิงอิ่ง ช้าเร็วก็ต้องพลอยไม่ได้ความเช่นเดียวกัน" เจ้าสองตอบ 

กลั้วหัวเราะหึๆ แบบคนโฉด

"ยากนักทีน่างจะพูดจามเีหตุผลเช่นน้ี ฮ่าๆ" ซเูพียนจือ่เบกิบานใจย่ิง

เตยีวเสว่ียเย่ียนปากร้ายไม่เบา เอ่ยเฉพาะทักษะการต่อสูแ้ล้ว นาง

ก็มคีณุสมบตัมิากพอท่ีจะเยาะหยันสองคนน้ันจริงๆ นางคอือดตีมอืสังหาร

แถวหน้าของหน่วยยอดพิฆาตท่ีเคยเอาชีวิตผู้แข็งแกร่งข้ันทรงฤทธา 

มาแล้วเชียวนะ!

หากมิใช่พลังวัตรของนางถูกกักกันอยู่ ต่อให้วิชารุกเดียวเด็ดชีพ 

อันแสนน่ากลัวนั้นถูกท�าลายไป ล�าพังฝีมืออื่นในการฆ่าคนของนางก็ 
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เพียงพอจะจัดการอว๋ินชิงอิ่งแล้ว ทว่าสามารถต่อกรทังเซิ่งหยางได ้

หรือไม่นั้นยังคงพูดยาก

เรื่องสนุกเช่นนี้ไม่ไปดูก็ขาดทุนแย่น่ะสิ 

ซเูพียนจือ่คดิแล้วก็ว่ิงรวบสามก้าวเป็นสองก้าว มุง่ไปยังทิศทางของ

สนามฝึกยุทธ์

ด้านหน่ึงของสนามฝึกยุทธ์ อวิน๋ชงิอิง่ยืนหน้าบึง้อยู่ข้างกายทงัเซิง่หยาง  

ด้านข้างคอืทังอิง๋อิง๋ท่ีถลงึตาใส่เตยีวเสว่ียเย่ียนด้วยโทสะอนัคกุรุน่ รอบๆ 

เตียวเสว่ียเย่ียนยังรายล้อมไปด้วยศิษย์ตระกูลเทวโอสถกับตระกูล 

ขุนพลสวรรค์จ�านวนไม่น้อย

แววตาท่ีพวกเขามองพิจารณาเตียวเสว่ียเย่ียนเอ่อล้นด้วยอารมณ์

เดือดดาลระคนหยามเหยียด หากมใิช่วังศาสตร์มกีฎห้ามเหล่าศษิย์ลงไม้

ลงมือกันเอง น่ากลัวว่าคงมีคนอดไม่ไหวไปสั่งสอนนางแล้ว

เตยีวเสว่ียเย่ียนยังคงมสีหีน้าแขง็กร้าว เบกิตาโตประชนักับพวกเขา

อย่างดูแคลน เงาร่างอันผอมเล็กน้ันย่ิงแลดูแสนอ้างว้างเปราะบาง

ท่ามกลางบุรุษสตรีกลุ่มใหญ่ที่ก�าลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ

"เจ้าจงรีบขอโทษมาเดี๋ยวน้ี อย่านึกว่าพวกเราติดขัดท่ีกฎของ 

วังศาสตร์ไม่สะดวกลงมอื แล้วเจ้าจะพูดเหลวไหลอย่างไรก็ได้!" ศษิย์หนุ่ม

ตระกูลขุนพลสวรรค์ผู ้หนึ่งกล่าวอย่างฉุนเฉียว คนอื่นๆ ก็พากันเอ่ย

สนับสนุน

"ทีข้่าพูดเป็นความจรงิ มอีะไรน่าขอโทษ" เตียวเสวีย่เย่ียนแค่นเสยีง

ตอบ

ศิษย์หนุ่มที่ต่อว่านางเมื่อครู่พลันฉุนขาด กระโจนออกไปหมายจะ
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ย่ืนมอืผลกันาง ทว่ากลบัได้ยินทงัเซิง่หยางตวาดยับย้ังเสียก่อน "หยุดมอื!"

"ศษิย์พ่ีทงั นางว่าท่านถงึเพียงน้ัน..." ศษิย์หนุม่ผูน้ัน้ยังคงเป็นเดอืด

เป็นแค้น

"หากนางเอ่ยวาจาไม่เข้าหูสองสามประโยคก็จะลงไม้ลงมอืกบันาง

แล้วหรือ ตระกูลขุนพลสวรรค์เราสอนเจ้าเช่นนี้หรือไร! จงกลับไปตรอง

เสียให้กระจ่าง วางอ�านาจข่มเหงผู้อ่อนแอมันถูกหรือผิด หากยอมรับ 

ไม่ได้จริงๆ ก็จงลาออกกลับไปเสีย อย่าได้อยู่ท่ีน่ีท�าให้เกียรติภูมิตระกูล

ขุนพลสวรรค์ของข้าต้องมัวหมอง" ทังเซิ่งหยางกล่าวเสียงหนัก

ศษิย์หนุ่มผูน้ั้นถูกเขาติเตียนจนหน้าแดงจรดใบห ูทว่าไม่กล้าโต้แย้ง 

ศษิย์ตระกูลขนุพลสวรรค์คนอืน่ๆ ก็ไม่กล้าเปล่งเสยีงอีก แต่ละคนก้มหน้างุด 

ถอยห่างออกไปเงียบๆ

เตียวเสวี่ยเยี่ยนเพียงแค่นหัวเราะอย่างเย็นชา ไม่ได้พูดอะไรต่อ

ทว่าศษิย์ตระกูลเทวโอสถกลบัไม่ยอมเลกิราแต่โดยด ีด้วยอาศยัว่า

ทังเซ่ิงหยางปักใจรักมั่นต่ออว๋ินชิงอิ่ง เลยเกรงอกเกรงใจต่อพวกเขา 

ศิษย์สกุลอวิ๋นไปด้วย 

เหมาโหย่วเหวยผูเ้ป็นหัวโจกจงึยังชีห้น้าพูดถากถางเตยีวเสวีย่เย่ียน 

"ศิษย์พ่ีทังใจกว้างไม่ถือสาหาความกับเจ้า ก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าสามารถ 

ขยับปากท�าร้ายผูอ้ืน่ตามอ�าเภอใจ ข้ารูเ้จ้าคือเซวียเย่ียนศษิย์ใหม่ทีพ่�านกั

อยู่ร่วมชายคาเดยีวกับหลิว่เชยีนหวง ฮ!ึ อายุน้อยๆ ก็ปากเปราะสามหาว 

หรือว่าคนสกุลหลิ่วสอนสั่งเจ้ามา!"

อว๋ินชงิอิง่เกลยีดการได้ยินชือ่ของหลิว่เชยีนหวงเป็นทีส่ดุ โดยเฉพาะ

เมื่อครู่เด็กหน้าเหม็นแซ่เซวียน่ียังเย้ยหยันนางต่อหน้าฝูงชนถึงเพียงนั้น 



94

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 5

ทีแ่ท้ก็เป็นคนฝ่ายหลิว่เชยีนหวงอีกแล้ว เดิมทนีางคิดว่าให้อกีฝ่ายได้ลิม้รส 

อนัขมขืน่สกันดิ ได้รูจ้กัความร้ายกาจเสยีบ้างก็พอ ทว่าตอนนีน้างจะต้อง

เอาเรื่องถึงที่สุดให้จงได้

ขณะท่ีนางก�าลังจะเอ่ยวาจา เตียวเสว่ียเย่ียนก็เป็นฝ่ายเต้นผาง 

ขึ้นมาก่อน "ถุย! ดวงตาเจ้าข้างใดกันที่เห็นว่าข้าคือคนของสกุลหลิ่ว!"

"ศิษย์น้องเซวียเย่ียนมิใช่คนของสกุลหลิ่วของข้าจริงๆ" ซูเพียนจื่อ

แหวกกลุ่มศิษย์ที่ล้อมชมอยู่วงนอก เดินฝ่าออกมาจนถึงข้างกายของ 

เตียวเสวี่ยเยี่ยนในยามนี้เอง



95

เอ ๋อเหมย

จรงิอยู่ปากเตียวเสว่ียเย่ียนปฏิเสธความเก่ียวข้องกับหลิว่เชยีนหวง 

ทั้งในใจก็อยากขีดเส้นแบ่งกับอีกฝ่ายแทบแย่ ทว่ายามน้ีนางหัวเดียว

กระเทยีมลบี โดดเดีย่วไร้ทีพ่ึ่งพิง คนท้ังหมดล้วนรมุประณามนาง กระท่ัง

คนรู้จักเพียงหนึ่งเดียวก็ยังตัดความสัมพันธ์กับนางต่อหน้าธารก�านัล 

ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวที่ต้องสู้ศึกเพียงล�าพังนั้นจึงยิ่งเด่นชัดเป็นเท่าทวี

นางกับหลิ่วเชียนหวงเดิมทีก็เป็นศัตรูหาใช่มิตร นางยังจะวาดหวัง

ให้อกีฝ่ายพูดเช่นไร เตยีวเสว่ียเย่ียนลอบก่นด่าตนเองทีท้ั่งโง่เง่าท้ังทกึทกั

เอาเองไปฝ่ายเดียว

ด้วยถือดีว่ามอีว๋ินชงิอิง่กับทงัเซิง่หยางอยู่ทีน่ี่ ท้ังครัง้น้ีฝ่ายตนก็ชอบ

ด้วยเหตผุล เหมาโหย่วเหวยจงึพูดจาไม่เกรงใจขึน้ทนัท ี"ไม่ใช่คนสกลุเจ้า 

ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ถูกเจ้าเสี้ยมสอน นางอาศัยว่าตนเองไร้พลังวัตร  

ถึงบังอาจลบหลู่คุณหนูชิงอิ่งของพวกเราโดยไม่ต้องกริ่งเกรง"

65
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ซูเพียนจื่อตวัดตามองเขาก่อนเอ่ยอย่างขบขัน "ข้าจะลบหลู่ใคร 

ไม่จ�าเป็นต้องเสี้ยมสอนผู้อื่นให้เอ่ยปากแทนข้าหรอก อีกอย่างทักษะ 

การต่อสู้ของศิษย์พ่ีอว๋ินยังมีจุดท่ีต้องพัฒนาก็เป็นความจริง ศิษย์น้อง 

เซวียเย่ียนบอกว่าดีแต่อวดลีลาก็มีเหตุผลของนางอยู่เช่นกัน จึงไม่อาจ

นับเป็นค�าลบหลู่แต่อย่างใด"

ทุกคนทั้งในและนอกสนามพลันส่งเสียงเซ็งแซ่ไปทั่วบริเวณ

เตยีวเสว่ียเย่ียนมองซเูพียนจือ่ด้วยความประหลาดใจ...นีน่างก�าลงั

สนับสนุนข้าอย่างนั้นหรือ!

"หลิ่วเชียนหวง เจ้า..." อว๋ินชิงอิ่งโกรธจนใบหน้าเด๋ียวซีดขาว 

เดี๋ยวเขียวคล�้า ทว ่าเรื่องที่หลิ่วเชียนหวงแซงหน้านางไปถึงขั้น 

เปลีย่นเส้นลมปราณช่วงกลางแล้วกเ็ป็นความจรงิ บดัน้ีนางยังคงย�า่อยู่ท่ี 

ขัน้ช�าระไขกระดกูช่วงปลาย พลงัฝีมอืด้อยกว่าอีกฝ่ายช่วงใหญ่เลยทเีดียว

อีกอย่างทุกคนก็รู้กันท่ัว หลิ่วเชียนหวงเป็นถึงศิษย์สายตรงของ 

จ้าววัง ในการสอบเชงิบูต๊อนสอบเข้าเรยีน นางก็แสดงสตปัิญญาเชงิยุทธ์

อนัโดดเด่น และได้รบัการตรวจยนืยันจากจ้าววังแล้วว่าเป็นขัน้เจด็ แม้นาง 

ไม่เคยประมือกับใครต่อหน้าธารก�านัลมาก่อน ทว่านางก็มีคุณสมบัติ

อย่างแท้จริงท่ีสามารถติติงศิษย์ส่วนใหญ่ในวังศาสตร์รวมถึงอว๋ินชิงอิ่ง 

ได้ว่า 'ดีแต่อวดลีลา ทักษะการต่อสู้ยังมีจุดที่ต้องพัฒนา' 

หลิ่วเชียนหวงพูดท้าทายอย่างโจ่งแจ้งเช่นน้ี ไม่เพียงอว๋ินชิงอิ่งที่ 

เจ็บแค้นสุดขีด กระทั่งทังเซิ่งหยางฟังแล้วก็ยังรู้สึกว่าแสนจะบาดหู

เขาสามารถผ่อนปรนทีเ่ซวยีเย่ียนพูดวิจารณ์ทักษะการต่อสูข้องเขา

กับอว๋ินชิงอิ่ง สาวน้อยที่ไร้พลังวัตรคนหนึ่งพูดจาเหลวไหล มีอะไร 
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น่าถือสากันเล่า

ทว่ากับหลิ่วเชียนหวงนั้นไม่เหมือนกัน!

"ศษิย์น้องเชยีนหวง ท่ีผ่านมาข้ากับเจ้ายังไม่เคยมโีอกาสประลองกัน 

ซึ่งหน้าเลย เลือกวันย่อมมิสู้วันสะดวก..." ทังเซิ่งหยางพูดเสียงเย็นชา

ไม่รอให้เขาพูดจบ ซูเพียนจื่อก็โบกมือตัดบท "ศิษย์พ่ีทังเข้าใจ 

ความหมายของข้าผิดแล้ว"

เหมาโหย่วเหวยอดไม่ได้ที่จะสอดปากอีกครั้ง "ศิษย์น้องหลิ่ว เจ้า 

มกี�าลงัขวัญคยุโวส่งเดช แต่กลบัใจเสาะไม่กล้าตอบรบัการประลองหรือ!"

ซูเพียนจื่อกระทั่งหางตายังคร้านจะโปรยทานให้เขา เพียงพูดกับ 

ทังเซิ่งหยางต่อไปว่า "ศิษย์น้องเซวียเย่ียนไม่อาจใช้พลังวัตรด้วยสาเหตุ

บางประการ เดิมทีทักษะการต่อสู้ของนางโดดเด่นอย่างย่ิง แม้แต่ข้ายัง

ศิโรราบให้จากใจจริง ดังนั้นข้าถึงได้พูดว่าสิ่งท่ีนางกล่าวมาก็มีเหตุผล 

ของนาง"

"คนตระกูลเจ้าท่ีมีเหตุให้ไม่อาจใช้พลังวัตรช่างมีไม่น้อยเลยนะ! 

หลิว่เชยีนหวง เจ้าผลกัเดก็สาวท่ีเหน็อยู่ว่าไร้พลงัวัตรออกมาเป็นโล่ก�าบงั 

ไม่หน้าแดงบ้างหรือไร" เหมาโหย่วเหวยเอ่ยด้วยเสียงระคายหู

เจ้าคางคกนี่น่าหนวกหูเสียจริง!

ซเูพียนจือ่มองเมนิสายตาแปลกพิกลของคนท้ังหมด หันหน้าไปเอ่ย

กับเตียวเสว่ียเยี่ยนว่า "หากทุกคนล้วนไม่มีพลังวัตร เจ้ามีความมั่นใจ 

หรือไม่"

ในดวงตาของเตียวเสว่ียเย่ียนพลันลุกโชนด้วยเปลวไฟอันร้อนแรง

และภาคภูมิใจ "ย่อมมีแน่นอน ไม่เพียงแต่นางที่ต้านหนึ่งกระบวนท่า 
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ของข้าไม่ได้ด้วยซ�้า ต่อให้เป็นเขา...ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าเช่นกัน!"

นางกล่าวพลางยื่นมือชี้ไปที่อวิ๋นชิงอิ่งกับทังเซิ่งหยางสองคน

ทงัเซิง่หยางไม่เหมอืนเหมาโหย่วเหวยทีค่ดิว่าหลิว่เชยีนหวงขลาดกลวั 

เลี่ยงการประลอง เมื่อแรกเพ่ือช่วยชีวิต 'อว๋ีป๋ออวิ๋น' กระท่ังคนตระกูล

ไสยเวทนางก็ยังกล้าตอแย สตรีเช่นนี้มีหรือจะเป็นคนใจเสาะขวัญอ่อน

พอได้ยินนางยอมรับเองว่าทักษะการต่อสู้ด้อยกว่าเซวียเย่ียน  

สองตาของทงัเซิง่หยางย่ิงลกุวาว ในทีส่ดุก็มองตรงไปยงัสาวน้อยบอบบาง 

ที่เขาไม่เคยใส่ใจเลยนี้อย่างจริงจัง ครั้นเห็นราศีอันเฉียบคมสยบผู้คนซึ่ง

แผ่ซ่านออกมาในขณะท่ีนางเชิดหน้ายืดอก ชี้มือพูดประโยคน้ันใส่เขา  

ในใจเขาก็พลันสั่นสะท้านนิดๆ

น่ีมิใช ่พลังอ�านาจซึ่งสาวน้อยอ่อนแอผู ้หน่ึงจะมีได้เด็ดขาด  

ชั่วขณะน้ันทั้งร่างนางราวแปรสภาพเป็นกระบี่อันคมกริบที่ลุกไหม้ด้วย

รังสีพิฆาตคลุ้งคาวเลือด ผู้คนซึ่งเดิมทีรายล้อมอยู่รอบข้างนางถึงกับ 

ผงะถอยหลังสองก้าวอย่างห้ามไม่อยู่ แต่ละคนไม่กล้าสบตานางตรงๆ  

อีกเลย

ทว่าพลังอ�านาจอันน่าครั่นคร้ามเช่นนี้เพียงฉายวูบก็ถูกเก็บง�า 

จนสิ้นในทันที

ตอนนี้ซูเพียนจื่อจึงได้คลี่ย้ิมน้อยๆ พูดพลางมองไปทางอวิ๋นชิงอ่ิง 

"ไม่รู ้ว่าศิษย์พ่ีอว๋ินกล้าสะกดพลังวัตรแล้วประลองทักษะการต่อสู้กับ 

ศิษย์น้องเซวียเยี่ยนดูหรือไม่"

"หลิว่เชยีนหวง เจ้าข่มเหงผูอ้ืน่เกินไปแล้ว!" อว๋ินชงิอิง่โกรธจนแทบ

กระอักเลือด
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ผดิกับทงัเซิง่หยางท่ีมองเตียวเสว่ียเย่ียนอย่างจรงิจงั "ข้าจะปิดผนึก

พลังวัตรแลกเปลี่ยนเชิงยุทธ์กับศิษย์น้องเซวียเองเป็นอย่างไร"

"ได้! ประลองกับเจ้าค่อยพอจะสนกุหน่อย" เตยีวเสว่ียเย่ียนผงกศรีษะ 

ตอบรบัอย่างใจกว้าง ความนัยในวาจาบ่งชดัว่าอว๋ินชงิอิง่ยังไม่คูค่วรเป็น

คู่ซ้อมมือให้นาง

ท่านครูวิชายุทธ์ผู้ดูแลสนามฝึกยุทธ์ในวันน้ีคือท่านครูปี้ เดิมทีเขา

เห็นเหล่าศษิย์แม้มปีากเสยีงกัน ทว่าต่างไม่มท่ีาทีจะลงไม้ลงมือแต่อย่างใด  

ดังน้ันตลอดมาเขาจึงไม่ได้ใส่ใจนัก กระทั่งยามนี้ได้ยินว่าศิษย์ใหม่ท่ี 

ไร้พลงัวัตรผูห้น่ึงถึงกับลัน่วาจาใหญ่โตจะท้าประลองทังเซิง่หยางด้านทกัษะ 

การต่อสู้ ท่านครูปี้ถึงพลันสนอกสนใจขึ้นมา

ศิษย์วังศาสตร์ห้ามใช้ก�าลังต่อสู ้กันเอง ทว่าในสถานการณ์ที ่

สองฝ่ายต่างสมคัรใจประลองโดยมท่ีานครเูฝ้าคมุอยู่ด้านข้างน้ันสามารถ

ประมือกันได้

ท่านครูปี้จึงจัดแจงเปิดห้องฝึกยุทธ์ห้องหน่ึงให้ท้ังสองประลองกัน

ทันที

ในห้องฝึกยุทธ์ห้องน้ีมีข่ายอาคม ควบคุมลมปราณที่คู่ประลอง 

จะใช้งานให้อยู่ในระดับเดียวกันได้ เตียวเสว่ียเย่ียนบดันีเ้ป็นเพียงสาวน้อย 

ธรรมดาผู้หน่ึง ทังเซิ่งหยางเมื่อย่างเท้าเข้าสู่ห้องฝึกยุทธ์ย่อมกลายเป็น 

คนธรรมดาตามนางไปด้วย

"ข้าจะไม่เอาเปรียบเจ้า เจ้าปรับตัวได้แล้วพวกเราค่อยประมือกัน" 

เตียวเสวี่ยเย่ียนรูปร่างเล็ก ทว่ามีพลังอ�านาจมิใช่ย่อย น�้าค�าก็ใหญ่โต 

จนน่าตระหนก
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ทังเซิ่งหยางถึงกับเชื่อฟังนางจริงๆ เขาค่อยๆ ขยับมือเท้า ปรับตัว

กับสภาวะอ่อนแรงที่ไม่อาจใช้พลังวัตรเลยแม้แต่น้อย

เตียวเสว่ียเย่ียนฉวยเวลาสั้นๆ นี้ หันหน้าไปเอ่ยถามซูเพียนจื่อ 

ขึ้นว่า "เหตุใดเจ้าถึงช่วยข้าเล่า"

"ข้าไม่ได้ช่วยเจ้าสักนิด เจ้าจะใช้ฝีมือท�าให้ผู้อื่นยกย่องให้เกียรติ 

ได้หรือไม่ ต้องดูที่ตัวเจ้าเอง" ซูเพียนจื่อตอบพร้อมยิ้มตาหยี

"พูดเสียน่าฟัง เจ้านึกว่าข้าไม่รู้หรือ เจ้าก�าลังหลอกใช้ข้าโจมตีคน 

ตระกูลเทวโอสถอยู่มากกว่า" เหตุผลท่ีเป็นไปได้มากทีสุ่ดทีเ่ตียวเสวีย่เย่ียน

นึกออกก็คือเรื่องนี้

ซเูพียนจือ่มองอีกฝ่ายอย่างอ่อนใจ "เจ้าน่ียังซือ่บือ้ไม่เปล่ียน หากจะ 

โจมตพีวกเขา ข้าคนเดียวก็เหลอืเฟือแล้ว เจ้าไม่ใช่คนตระกูลข้าสกัหน่อย 

ซ�้าคนที่สู้กับเจ้าก็คือทังเซิ่งหยางแห่งตระกูลขุนพลสวรรค์ เจ้าชนะแล้ว 

มีผลดีอะไรกับข้าเล่า"

"เจ้าไม่กลัวข้าแพ้หรือไร หึๆ เมื่อครู่มีคนบอกว่ายอมศิโรราบให้กับ

ทักษะการต่อสู้ของข้าจากใจจริงเชียวนะ" เพียงคิดว่าซูเพียนจื่อเพ่ิง

ยอมรบัเองต่อหน้าฝงูชนว่าทักษะการต่อสูด้้อยกว่า เตยีวเสว่ียเย่ียนก็รู้สกึ

กระหยิ่มได้ใจอยู่พักใหญ่

"เจ้าคงไม่ถึงกับแกล้งแพ้ เพียงเพ่ือดึงข้ามาร่วมขายหน้ากับเจ้า

หรอกกระมัง" ซูเพียนจื่อพูดอย่างขบขัน

สิง่ท่ีตระกูลสบิแปดมงกุฎช�า่ชองมาแต่ไหนแต่ไรก็คอืการคาดคะเน

อปุนสิยั ความเคยชนิ ตลอดจนสิง่ท่ีผูอ่ื้นเคยประสบพบเจอโดยดจูากกิรยิา

วาจาของคนผู้น้ัน เห็นได้ชัดว่าเตียวเสว่ียเย่ียนเป็นคนถือทิฐิหย่ิงใน 
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ศักดิ์ศรี ดุดันหัวรุนแรง ขอเพียงสามารถชนะ นางจะไม่ยอมให้ตนเอง

ปราชัยเด็ดขาด

ด้วยการฝึกฝนมือสังหารตลอดสิบกว่าปีของหน่วยยอดพิฆาต 

สญัชาตญาณอย่างหนึง่ได้หย่ังรากลกึอยู่ในหัวสมองของนางแล้ว นัน่คอื... 

พ่ายแพ้เท่ากับต้องตาย!

ดังนั้นยามที่นางลงมือกับผู้อื่น จึงทุ่มสุดตัวเสมอโดยไม่สนใจว่า 

คู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ

เฉกเช่นท่ีลงมือกับซูเพียนจื่อในอุโมงค์เหมืองวันนั้น แม้นางกับ

หมายเลขสามล้วนเชื่อมั่นว่าพลังฝีมือของซูเพียนจ่ือต�่าเต้ียเร่ียดิน ไม่ว่า

พวกเขาให้ใครคนใดคนหนึ่งลงมือ หรือต่อให้ไม่ใช้วิชารุกเดียวเด็ดชีพ 

ก็ฆ่าเป้าหมายได้อยูดี่ กระน้ันพวกเขากลบัยังคงเลอืกทีจ่ะลงมอืพร้อมกัน 

ทั้งพอลงมือก็ใช้วิชารุกเดียวเด็ดชีพที่ร้ายกาจที่สุดด้วย

ซูเพียนจื่อกล้าเดิมพัน ต่อให้นางบอกเตียวเสวี่ยเยี่ยนว่า 'ขอเพียง 

ยอมแพ้การประลองน้ี เจ้าก็มาฆ่าศตัรตูวัฉกาจอย่างข้าได้เลย' เตยีวเสว่ียเย่ียน 

ก็ไม่มีทางแกล้งแพ้

"ฮึ่ม!" เตียวเสว่ียเย่ียนฟังค�าตอบของซูเพียนจ่ือจบก็เมินหน้าไป 

ไม่พูดจาอีก

"พร้อมแล้ว! ศิษย์น้องเซวียเชิญได้" ทังเซิ่งหยางรู้สึกว่าตนเอง 

ปรบัตวักับสภาวะท่ีไร้พลงัวัตรได้แล้ว จงึฉวยเกอยาวท่ีมนี�า้หนักเหมาะมอื 

เล่มหน่ึงจากบนชั้นวางอาวุธท่ีอยู่ด้านข้าง แล้วเดินไปยังก่ึงกลางของ 

ห้องฝึกยุทธ์

ส่วนเตียวเสว่ียเย่ียนเลือกหยิบกระบี่ยาวสามฉ่ือท่ีทั้งบางและเบา



102

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 5

เล่มหนึ่งมายืนประจันหน้ากับเขา

สองฝ่ายต่างก็เงื้ออาวุธในมือ น่ิงคอยท่านครูปี้ผู้รับหน้าที่เฝ้าคุม

ตัดสินนั้นประกาศเริ่มการประลอง

ยามน้ีฝีมอืของทัง้สองปราศจากความต่างในด้านพลงัวัตร ทงัเซิง่หยาง 

กับเตยีวเสว่ียเย่ียนยืนอยู่ตรงข้ามกัน บนร่างถึงกับแผ่รงัสสีงัหารอนัเยียบเย็น 

ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากันเลย เหล่าศษิย์ซึง่เดมิทพูีดจาประชดประชนั เตรยีม

รอชมเตียวเสวี่ยเยี่ยนปล่อยไก่อยู่นั้นต่างก็อดไม่ได้ที่จะเงียบเสียง 

ภายหลังทั้งสองเริ่มประมือกันจริง อารมณ์หยามหมิ่นดูแคลนของ

เหล่าศิษย์ท่ีล้อมชมก็ย่ิงเปลี่ยนเป็นต่ืนตะลึงไม่เชื่อสายตาตนเองโดย 

สิ้นเชิง

เหน็ๆ กันอยู่ว่าเตยีวเสว่ียเย่ียนไม่มพีลงัวัตร ทว่าเปรยีบกับผูแ้ข็งแกร่ง 

ขัน้ถอดรปูหรอืแม้กระท่ังขัน้เปลีย่นกระดกู ความเรว็ของท่าร่างกลับไม่ต่างกัน 

สักเท่าใด นางรุกประชิดทังเซิ่งหยางอย่างว่องไวปานภูตพรายแล้ว 

ออกกระบี่ดุจพายุ ทุกต�าแหน่งที่โจมตีล้วนดุร้ายเจ้าเล่ห์อย่างบอกไม่ถูก 

เพียงเปิดฉากก็คุกคามจนทังเซิ่งหยางมือเท้าปั่นป่วนแล้ว

ทุกครั้งยามที่นางแทงกระบี่ออกไปล้วนประเปรียวแผ่วพล้ิวหาใด

ปาน กระท่ังเสยีงลมก็แทบไม่ได้ยินด้วยซ�า้ ทว่าขอเพียงเข้าใกล้ร่างคูต่่อสู้

ในระยะหนึ่งฉื่อเมื่อใด กระบี่เล่มนั้นก็จะเป็นเช่นอสรพิษที่พลันตวัดลิ้น 

ระเบิดพลังปะทะอันน่าพรั่นพรึงออกไปอย่างเฉียบขาดรุนแรง

ทักษะการต่อสู้ของทังเซิ่งหยางไม่อ่อนด้อยจริงเสียด้วย ต่อให้ไม่มี

พลังวัตรติดตัว เกอยาวหนึ่งเล่มก็ยังคงคล่องแคล่วดุจเดิม แกร่งกร้าว

ราวกับหอบพลังโจมตีถึงสามหมื่นชั่งก็ว่าได้ ซ�้าทวีความหนักหน่วงข้ึน 



103

เอ ๋อเหมย

ทกุครัง้ท่ีหวดเกอออกไป ยิง่ตอนท้ายอานภุาพและพละก�าลงัน้ันถึงขัน้สสูี

กับผู้ที่มีพลังวัตรเลยทีเดียว

เมือ่ไม่อาจใช้ลมปราณแม้เพียงนดิ ท่าร่างของทัง้สองในสายตาของ

ยอดฝีมอืจงึเชือ่งช้าลงมากอย่างช่วยไม่ได้ กระนัน้พลงัอ�านาจอนัน่าย�าเกรง 

ที่แผ่ซ่านออกมาขณะทั้งสองต้ังหน้าผลัดกันรุกรับอย่างไม่ครั่นคร้ามก็ 

ยังคงท�าให้เหล่าศิษย์ที่ชมดูอยู่ด้านข้างรวมถึงท่านครูปี้ล้วนลอบใจสั่น

หากคนทัง้สองนีม้พีลงัวัตร เช่นน้ันเผชญิหน้าการโจมตขีองพวกเขา

จะเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวั่นสักเพียงใด!

ไม่มีใครกล้าเยาะเย้ยว่าเตียวเสว่ียเย่ียนคุยโวสามหาวอกี ผูท้ีพ่อจะ

สายตาดีสักหน่อยล้วนมองออกกันแล้ว หากเตียวเสวี่ยเย่ียนมีพลังวัตร 

ขัน้เปลีย่นกระดกู แม้กระทัง่ผูแ้ขง็แกร่งขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณช่วงกลาง

อย่างทังเซิ่งหยางก็ไม่อาจชิงความได้เปรียบอันใดในการศึกซึ่งหน้านี้

ตัวประหลาดเยี่ยงนี้ที่แท้โผล่มาจากที่ใดกัน!

หนุ่มสาวทั้งสองไร้พลังวัตรค�้าจุน อย่างไรเสียย่อมไม่มีเรี่ยวแรง 

สู้ศึกยืดเยื้อ เตียวเสวี่ยเยี่ยนเป็นสตรียิ่งมีก�าลังวังชาด้อยกว่า จึงเป็นฝ่าย

ประคองตัวไม่ไหวก่อน

"หยุดได้!" ท่านครป้ีูย�า่ระฆงัส�ารดิ ประกาศเสยีงกังวานอย่างพอเหมาะ 

แก่เวลา

ทั้งสองต่างก็หอบฮักถอยห่างออกจากกัน เมื่อทุกคนเห็นรอยแดง 

ที่ฝากอยู่บนเสื้อผ้าของทั้งสองชัดถนัดตา สีหน้าก็ยิ่งน่าดูชม

อาวุธในห้องฝึกยุทธ์ทุกชิ้นล้วนท�าข้ึนจากไม้ชนิดพิเศษ ไม่ม ี

หนามแหลมหรอืใบมดีคมทีจ่ะท�าร้ายคนได้ ทว่าขอเพียงสมัผัสถูกอกีฝ่าย
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ก็จะทิ้งรอยแดงไว้บนเสื้อผ้าและผิวหนัง ท้ังสีสันของรอยแดงนั้นยัง 

เข้มอ่อนต่างกันไปตามน�้าหนักความรุนแรงอีกด้วย ดังน้ันเพียงดูจาก 

รอยแดงเหล่านี้ก็จะรู้ได้ หากต่อสู้กันด้วยอาวุธจริงๆ สองฝ่ายใครจะเป็น

ผู้แพ้ผู้ชนะ และจะมีอาการบาดเจ็บเช่นไรบ้าง

บนร่างทงัเซิง่หยางมรีอยแดงท้ังสิน้เจด็สาย ขนาดของรอยแดงล้วน

เล็กยิ่ง ทว่าสีสันเข้มนัก ที่น่ากลัวที่สุดคือทั้งหมดล้วนอยู่บนจุดส�าคัญ!

ผิดกับบนร่างเตียวเสว่ียเย่ียนที่มีรอยแดงเพียงห้าสาย บ้างเข้ม 

บ้างอ่อน บ้างยาวบ้างสั้น ซ�้าอยู่ตามจุดที่ไม่ค่อยส�าคัญ เช่น แขน ต้นขา 

และหัวไหล่

"เย่ียม! หน�าใจ! หน�าใจย่ิงนัก! ทักษะการต่อสู้ของศิษย์น้องเซวีย

เหนอืกว่าข้ามากจรงิๆ หากเป็นการห�า้หัน่เอาชวิีต น่ากลวัว่าข้าคงตายใต้

คมกระบี่เจ้าไปแล้ว" ทังเซิ่งหยางกล่าวอย่างไม่สะทกสะท้าน ใบหน้า

ปราศจากแววโกรธเกรีย้วอบัอายแม้สกันดิ มแีต่ความอิม่เอมทีพ่บคูต่่อสู้

ซึ่งพอฟัดพอเหวี่ยงกัน

ดวงหน้าเล็กๆ ท่ีงดงามของเตียวเสวี่ยเย่ียนเชิดข้ึนสูงล่ิว รับฟัง 

ค�ายอมแพ้ของเขาอย่างเยือกเย็น โดยไม่ได้กล่าวถ้อยค�าเกรงใจแม้สัก

ครึ่งประโยค

สิ่งท่ีทังเซิ่งหยางพูดมาเดิมทีก็เป็นความจริงอยู่แล้ว เพียงแต่เขา

ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาได้เช่นนี้ จึงท�าให้เตียวเสวี่ยเยี่ยนรู้สึกดีกับเขา

มากขึ้นพอสมควร

ทังอิ๋งอ๋ิงเอ่ยแย้งอย่างไม่ยอมรับนับถือ "นั่นเป็นเพราะพ่ีชายไม่มี

พลังวัตร หาไม่นางมีหรือจะสู้ท่านได้!"
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ทงัเซิง่หยางส่ายหน้าตอบ "แพ้แล้วก็คอืแพ้แล้ว ขอเพียงศิษย์น้องเซวีย 

มีพลังวัตรถึงขั้นเปลี่ยนกระดูก แค่นางลงมือกะทันหัน พ่ีของเจ้าก็มีแต่ 

หลับตายอมรับความตายสถานเดียว ทักษะการต่อสู้เช่นนี้เหนือกว่าข้า

ลิบลับจริงๆ ศิษย์น้องเซวีย หากมีเวลาว่าง เจ้าจะประลองแลกเปลี่ยน

ความรูกั้บข้าบ่อยๆ ได้หรอืไม่" อุปนิสยัคลัง่ยุทธ์ของทงัเซ่ิงหยางเผยออกมา 

โดยไม่เก็บง�า

"ได้สิ!" เตียวเสวี่ยเยี่ยนตอบรับ ในระยะเวลาอันใกล้นี้นางไม่มีทาง

ได้ฟื้นฟูพลังวัตรอยู่แล้ว มีคนผู้นี้ที่สมัครใจสะกดพลังวัตรตนเองมา 

ซ้อมมือเป็นเพื่อนนางเช่นนี้ก็ไม่เลวเลยจริงๆ

ยากนักจะพบคู่ต่อสูท้ีร่บัปากมาฝึกซ้อมเป็นเพ่ือนเขาบ่อยๆ ทังเซิง่หยาง 

จึงอารมณ์ดีมากเช่นกัน ทว่าพอหันหน้าไป กลับพบว่าอวิ๋นชิงอิ่งซึ่งเดิมที

ยืนชมการประลองอยู่ด้านข้าง รวมทั้งคนตระกูลเทวโอสถเหล่านั้นล้วน

หายไปไม่เห็นเงาเสียแล้ว

อารมณ์ที่ลิงโลดของเขาจึงจมดิ่งลงทันที

ทังอิ๋งอิ๋งสังเกตเห็นแววตาของเขาจึงแค่นเสียงกล่าว "พ่ีชาย ท่าน

ไม่ต้องมองหาหรอก สตรีแล้งน�้าใจนั่นน่ะ นางไปตั้งแต่เมื่อครู่นี้แล้ว!"

ทังเซิ่งหยางวางเกอยาวแล้วค�านับท่านครูปี้โดยไม่พูดจา จากนั้น 

ก็หมุนตัวเดินอาดๆ ออกไป

เตียวเสว่ียเย่ียนมองเงาหลังอันก�าย�าสูงใหญ่ของเขาลับหายไป 

หลังประตูใหญ่ ก่อนจะย่นจมูกแค่นเสียงเยาะ "เห็นอยู่ว่าเป็นคนที่ใช้ได้ 

แต่ดวงตาดันฝ้าฟางเสียนี่!"

ซูเพียนจื่อรู ้ว่าเตียวเสวี่ยเย่ียนเองก็มองออกเร่ืองที่ทังเซิ่งหยาง 
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รักมั่นต่ออว๋ินชิงอิ่ง หาไม่ด้วยอุปนิสัยของเขา จะไม่อดทนทดสอบ 

กระบวนท่าเป็นเพื่อนอวิ๋นชิงอิ่งหรอก

ค�าพูดของเตียวเสว่ียเย่ียนเอ่ยเสียงภายในใจของหลายคนที่รู้จัก 

ทังเซิ่งหยาง แม้แต่ซูเพียนจื่อก็เคยสะทกสะท้อนใจเช่นเดียวกันน้ี ทว่า 

เรื่องของความรู้สึก ใครเล่าสามารถชี้แจงกระจ่างได้

เหล่าศษิย์ทีเ่มือ่ครูล้่อมชมการประลองอยู่ต่างก็สาดสายตาตืน่ตะลงึ 

ระคนเลื่อมใสไปทางเตียวเสว่ียเย่ียน ไม่มีใครดูแคลนนางเพียงเพราะ 

ไร้พลังวัตรอีกแล้ว

ย่ิงไปกว่าน้ันครู่ก่อนหลิ่วเชียนหวงก็บอกว่าเซวียเย่ียนผู้น้ีเพียงแต่

ไม่อาจใช้พลงัวัตรด้วยสาเหตุบางประการ มใิช่ไร้พลงัวตัรจริงๆ สกัหน่อย 

ศิษย์ไม่น้อยท่ีการข่าวฉับไวล้วนนึกได้ว่าไม่เคยเห็นชื่อเซวียเย่ียนบน 

ประกาศคะแนนสอบของศิษย์ใหม่เลย หรอืว่านางจะมภูีมหิลงัพิเศษอะไร

สักอย่าง

ซเูพียนจือ่เหน็สายตาของผูค้นจรดอยู่ท่ีร่างเตยีวเสว่ียเย่ียนมากข้ึน

ทุกที ขืนอยู่ที่น่ีต่อไป น่ากลัวว่าอาจมีคนเข้ามาสอบถามประวัติที่มา 

ของเตียวเสว่ียเย่ียนก็เป็นได้ ดังน้ันนางจึงตบๆ แขนอีกฝ่ายแล้วเอ่ยว่า 

"ไปกันเถอะ กลับไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อย" 

เตยีวเสว่ียเย่ียนเองก็ไม่ชอบใจทีถู่กผูค้นล้อมมอง จงึเชือ่ฟังเดนิตาม

ซูเพียนจื่อไปอย่างหาได้ยาก

สาวน้อยท้ังสองเดินไปจนถึงทางแยก ซูเพียนจื่อนึกข้ึนได้ว่าตน 

ยังต้องไปหาท่านครูวิชาปราชญ์ จึงปล่อยเจ้าโม่กับเจ้าสองออกมา ให้ 

เป็นเพื่อนเตียวเสวี่ยเยี่ยนกลับไปที่เรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์
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ก่อนจาก เตียวเสว่ียเย่ียนออกอาการกระอกึกระอกั กว่าจะกัดฟันพูด 

ออกมาจนได้ "หากวันน้ีคนท่ีข้าล่วงเกินไม่ใช่คนตระกูลเทวโอสถ เจ้ายังจะ 

ช่วยข้าหรือไม่"

ซเูพียนจือ่หันหน้ามาขบคดิอย่างจรงิจงั เน่ืองจากนางชกัช้าไม่ตอบ

เสียที สีหน้าของเตียวเสวี่ยเยี่ยนจึงเปลี่ยนเป็นไม่ชวนมองขึ้นทุกขณะ

ต่อเมื่อเห็นเตียวเสว่ียเย่ียนจวนจะกลั้นไม่ไหวอาละวาดออกมา  

ในที่สุดซูเพียนจื่อถึงได้ตอบเนิบๆ ออกมาว่า "ช่วยสิ"

"จริงหรือ เจ้าจะใจดีเพียงนี้เชียว?!" เตียวเสว่ียเยี่ยนไม่รู้ว่าควร

พรรณนาอารมณ์ของตนเองเช่นไร นางคล้ายดีใจเพราะค�าตอบนี้ ทว่า 

ก็อดไม่ได้ที่จะเคลือบแคลงสงสัย

"ข้าจะรอจนเจ้าถูกผู้อื่นสั่งสอนเสร็จก่อน ค่อยช่วยเจ้าล้างแค้น"  

ซูเพียนจื่อเอ่ยกลั้วหัวเราะคิก

"เจ้า!" เตียวเสวี่ยเยี่ยนฉุนกึก

"ข้าอะไร แม้ตอนนี้เจ้าอยู่ในปกครองของข้า แต่เจ้าก็อย่าซื่อบื้อ 

เช่นนี้อยู่เรื่อยจะได้หรือไม่ รู้ท้ังรู้ว่าตอนน้ีเจ้าสู้คนเหล่านั้นไม่ไหวสักนิด 

ยังอตุส่าห์ไปตอแยพวกเขาให้ได้อะไร อยู่ในวังศาสตร์ต่อให้ถูกส่ังสอนบ้าง  

เจ้าก็ไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่อยู่ข้างนอกขืนเจ้ายังคอยหาเรื่อง ไม่รู้จัก

สงบเสงีย่มอกี คาดว่าข้าคงทนัไปเก็บศพให้เจ้าเท่าน้ัน" ซเูพียนจ่ือพูดอย่าง 

ไม่เกรงใจ

วันน้ีเตยีวเสว่ียเย่ียนวู่วามไปชัว่แล่นจรงิๆ ทว่านสิยัอย่างนางมหีรือ

จะยอมรับผิด นางขึงตาใส่ซูเพียนจื่ออย่างดุดัน จากนั้นก็หมุนตัววิ่งหนี

"นี่ จ�าไว้ ช่วงบ่ายไปเข้าเรียนด้วยล่ะ อย่าดีแต่รู้จักตีรันฟันแทง  
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บางครัง้ก็ต้องเตมิความฉลาดเข้าสมองตวัเองเสยีบ้าง" ซเูพียนจือ่เหมอืนยัง 

พูดทิ่มแทงอีกฝ่ายไม่หน�าใจพอ จึงเสริมเพิ่มให้อีกประโยค

ฝีเท้าของเตียวเสวี่ยเยี่ยนพลันชะงักกึก ก่อนจะเร่งความเร็วอีกครั้ง 

พริบตานางก็ลับหายไปท่ามกลางร่มไม้แล้ว

ซูเพียนจื่อพบว่า...การพูดกระตุ้นทิ่มแทงเด็กน้อยผู้น้ีเป็นความ

เพลิดเพลินที่ไม่เลวทีเดียว

เรือ่งทีวั่งศาสตร์จะจดัผูแ้ขง็แกร่งรุน่หนุม่สาวหนึง่ร้อยคนให้เดนิทาง

ไปยังสนามรบเก่าระหว่างเซียนกับมารบนทะเลทักษิณ เพ่ือท�าศึกชี้ขาด

กับมอืดรีุน่หนุม่สาวของเผ่าอสรูทะเลนัน้ บดัน้ีข่าวได้แพร่สะพัดดจุตดิปีก

ไปทั่วทุกซอกมุมของวังศาสตร์อย่างรวดเร็วแล้ว

เหล่าศิษย์ที่มีพลังวัตรรุดหน้าต่างก็ถูหมัดถูมือ ตื่นเต้นยินดีกัน 

ไม่สิน้สดุ ข่าวใหญ่ทีทั่งเซิง่หยางประลองทกัษะการต่อสูพ่้ายแก่ศษิย์หญงิ

น้องใหม่คนหนึ่งจึงถูกความร้อนแรงของหัวข้อสนทนาน้ีกลบไปอย่าง

ง่ายดาย

สนามรบระหว่างเซียนกับมารในสมัยบรรพกาลจะต้องมีส่ิงล�้าค่า

มากมายตกค้างอยู่หลงัสิน้ศึกเป็นแน่ เพียงคิดถึงโครงกระดกูของสตัว์อสรู

ขั้นสูงที่หายากหรือสูญพันธุ์ไปแล้ว ตลอดจนลูกกลอนปราณ โอสถทิพย์ 

ศัสตราวิเศษ และคัมภีร์ยอดวิชาลับต่างๆ ก็ท�าให้ผู้คนเลือดลมสูบฉีด 

พลุ่งพล่าน

เดิมทีทะเลสาบดาวเดือนก็คือสนามรบหลักของศึกใหญ่ระหว่าง

เซียนกับมารในครั้งนั้น กระท่ังผ่านมานานปีเช่นนี้ก็ยังคงได้ยินข่าว
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ประปรายว่ามบีางคนงมพบสิง่ล�า้ค่า จงึย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงพ้ืนทีส่นามรบเก่า

บนเกาะในทะเลทักษิณซึ่งไม่เคยถูกใครค้นพบมาก่อน ทุกส่ิงด้านใน 

ยังเก็บรักษาอยู่ครบถ้วน กล่าวได้ว่ามีสิ่งล�้าค่าเกลื่อนพื้นก็ไม่เกินเลย

ตอนนี้สนามรบเก่าแห่งนั้นถูกราชาแห่งอสูรทะเลกับจ้าววังศาสตร์

ร่วมกันปิดผนึกไว้ชั่วคราว ท้ังละแวกใกล้เคียงก็ชุมนุมไปด้วยมนุษย์ 

กับอสรูทะเลจ�านวนมากท่ีคุมเชงิกันอยู่ ต่อให้เป็นผูแ้ขง็แกร่งข้ันทรงฤทธา

หรือสัตว์อสูรขั้นเจ็ดอื่นๆ ก็ไม่มีทางท่ีจะแฝงตัวเข้าไปโดยไม่สร้างความ

แตกตื่นแก่ผู้ใด

ซึ่งก็หมายความว่า...นักรบที่วังศาสตร์กับเผ่าอสูรทะเลคัดเลือก 

ไปสู้ศึกตัดสินรวมสองร้อยคนในครั้งนี้จะเป็นกลุ่มแรกท่ีได้เข้าไปใน

สนามรบเก่าแห่งนั้น

ตอนนี้อย่าว่าแต่คนหนุ่มสาวในวังศาสตร์ที่เปี ่ยมด้วยเลือดอัน

เร่าร้อน แม้กระท่ังยอดฝีมอืลอืนามในตระกูลใหญ่ต่างๆ ก็ยังจดจ้องสิทธ์ินี้ 

อย่างอิจฉาตาร้อนไม่วางวาย

น่าเสียดายจ้าววังกับราชาแห่งอสูรทะเลมีข้อตกลงกันอยู่ก่อน 

มนุษย์ท่ีจะเข้าสู่สนามรบเก่าแห่งน้ันได้จะต้องมีอายุไม่เกินสามสิบปี  

อสรูทะเลจะต้องมีอายไุมเ่กินหนึง่ร้อยป ีหลงัจบศกึชี้ขาดครัง้นีแ้ล้ว พืน้ที่

สนามรบเก่าจงึจะเปิดกว้างแก่มนุษย์ อสรูทะเล และสัตว์อสรูอืน่ๆ ทัง้หมด

เน่ืองจากครัง้นีม้ไิด้เรยีบง่ายเพียงแค่ค้นหาสมบตั ิหากยังต้องรบรา

ฆ่าฟันกับผูแ้ขง็แกร่งจากเผ่าอสรูทะเลด้วย ดงันัน้จ้าววังจึงก�าหนดเกณฑ์ไว้  

ผู้ฝึกวิชาวัยต�่ากว่าสามสิบปีท่ีอยู่ข้ันช�าระไขกระดูกขึ้นไปจึงจะลงชื่อ 

เข้าร่วมได้ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจะมีคุณสมบัติร่วมศึก
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ผู้ฝึกวิชาท่ีเข้าเกณฑ์น้ีล้วนเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะ ต่อให้เสาะหา 

ท่ัวดินแดนพันเมฆาก็รวบรวมไม่ครบหน่ึงร้อยคน อีกทั้งใช่ว่าทุกคนจะ

เต็มใจมีส่วนร่วมในงานที่เสี่ยงภัยถึงเพียงนี้ และย่ิงมิใช่ใครๆ จะได้รับ

ความไว้ใจจากจ้าววังกับตระกูลส�าคัญอื่นๆ ให้ร่วมทางไปด้วย ดังน้ัน

จ�านวนที่ขาดจึงคัดเลือกเอาจากศิษย์วังศาสตร์ขั้นเปลี่ยนกระดูกเป็น 

ส่วนใหญ่

ยามปกตสิามารถไม่ใส่ใจภูมหิลงัของศษิย์แต่ละคนได้ ทว่าถึงเวลาน้ี 

กลบัมอิาจไม่ประเมนิอย่างถ่ีถ้วน เพราะหากมใีครคดิไม่ซือ่ ฉวยจงัหวะที่

อยู่ในสนามรบลงมอืกบัคนกันเองหรอืก่อความวุน่วาย เช่นนัน้ผลทีจ่ะตามมา 

ย่อมร้ายแรงอย่างยิ่ง

ความซื่อสัตย์ภักดีกับพลังฝีมือจึงกลายเป็นเกณฑ์ส�าคัญสองข้อ

ส�าหรับคัดกรองนักรบทั้งหนึ่งร้อยคนนี้ ซึ่งเกณฑ์ข้อแรกนั้นส�าคัญยิ่งกว่า

เกณฑ์ข้อหลังเสียอีก

ซูเพียนจื่อรู้ว่าตนเองต้องอยู่ในรายชื่ออย่างแน่นอน ดังนั้นจึงไม่ไป

คดิมาก เพียงก�าชบัซปู๋ออว๋ิน ซถูง กับซนุเจีย้นว่าอย่าได้ขนัอาสาออกหน้า 

หากไม่ต้องไปได้ก็จงพยายามอย่าได้ไป

ส�าหรับนางแล้ว คนข้างกายที่ต้องห่วงพะวงย่ิงมีน้อย นางก็ย่ิง

ส�าแดงฝีมือได้สะดวกขึ้น

หลังจากในวังศาสตร์วุ่นวายอยู่หลายวัน รายชื่อส่วนใหญ่ก็ถูก

ก�าหนดแน่ชัดและใกล้จะประกาศออกมาแล้ว ในที่สุดเตียวเสว่ียเย่ียน 

ก็อดกลั้นไม่ไหว วิ่งมาหาซูเพียนจื่อแล้วร้องโวยวาย 

"ข้าจะไปด้วย!"
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"เจ้าจะไปก็ต้องฟื้นฟูพลังวัตร เกิดตอนที่ข้าสู้พัวพันอยู่กับผู้อื่น เจ้า

ฉวยจังหวะแทงข้างหลังข้าสองมีดเล่าจะท�าอย่างไร" ซูเพียนจื่อปฏิเสธ

เสียงเรียบเฉย

ตัวแปรที่แสนจะไม่แน่ไม่นอนอย่างเตียวเสว่ียเย่ียนก็คือพวกที่ม ี

โอกาสถูกเลือกน้อยที่สุด

เตยีวเสวีย่เย่ียนไม่เหมอืนฉนิเฝ่ย แม้เขาถือก�าเนดิในตระกูลฝ่ายอธรรม  

แต่ก็กราบจ้าววังเป็นอาจารย์ตั้งแต่ต้น ความประพฤติไม่เคยด่างพร้อย 

ทั้งมีความผูกพันกับจ้าววังตลอดจนวังศาสตร์อย่างแน่นแฟ้น

อันท่ีจริงตระกูลจอมโจรก็มีบุคคลส�าคัญระดับผู้อาวุโสหลายคนท่ี

เคยเป็นศษิย์วังศาสตร์ มไีมตรคีบหากบัจ้าววังเป็นการส่วนตวัอย่างลกึซึง้ 

ฉินเฝ่ยไปร่วมศึก จ้าววังย่อมวางใจได้อย่างเต็มที่

ทว่าเตียวเสว่ียเย่ียนมาจากหน่วยยอดพิฆาตซ่ึงเลวร้ายเสียย่ิงกว่า

ตระกลูฝ่ายอธรรม ซ�า้นางเคยมปีระวัตลิอบสงัหารซเูพียนจือ่แต่ไม่ส�าเรจ็ 

จวบจนทุกวันนี้ในใจนางก็ยังคงเจ็บแค้นซูเพียนจื่ออยู่ เร่ืองช่ัวร้ายอื่นๆ 

นางอาจจะไม่ท�า ทว่าเรื่องลอบกัดซูเพียนจื่อนั้น ใครก็มิอาจรับรองได้ว่า

นางจะท�าหรือไม่

วิชารุกเดียวเด็ดชีพของนางแม้ถูกท�าลายไปแล้ว ทว่าอาศัยการ

ฝึกฝนนานปีของหน่วยยอดพิฆาตกับพรสวรรค์อันชวนตระหนกของนาง 

เมื่อใดที่ฟื้นฟูพลังวัตร แม้แต่ลอบสังหารผู้แข็งแกร่งข้ันพ้นโลกิยะนางก็ 

มีโอกาสท�าส�าเร็จ แล้วนับประสาอะไรกับซูเพียนจื่อเล่า

หากทางหน่ึงต้องจัดการเผ่าอสูรทะเลที่ขึ้นชื่อว่าอ�ามหิตโหดเหี้ยม 

ทัง้ต้องรบัมอืกับเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในสนามรบเก่าระหว่าง
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เซยีนกับมาร ส่วนอกีทางหนึง่กยั็งต้องคอยระวงัมอืสงัหารชัน้ยอดซึง่อาจ

แทงข้างหลังได้ทุกเวลา ศึกนี้ซูเพียนจื่อยังจะสู้รบได้อย่างไร

"ข้าขอรับรอง ข้าจะไม่ปองร้ายเจ้าเป็นอันขาด" เตียวเสว่ียเยี่ยน 

กล่าว

"อาศัยอะไรให้ข้าเชื่อเจ้า สิ่งจ�าเป็นในสนามรบก็คือพวกพ้องท่ีข้า

จะวางใจฝากชวีติได้ ไม่ใช่คนทรยศท่ีอาจลงมอืกับข้าได้ทกุเมือ่" ซเูพียนจือ่ 

ส่ายหน้าปฏิเสธ

"ข้าท�าได้จริงๆ นะ! หากเจ้าให้ข้าไปด้วย เรื่องในอดีตก็เป็นอันตวัด

พู่กันขีดฆ่าท้ิงไป ขอเพียงเจ้าไม่มาท�าร้ายข้า ชั่วชีวิตน้ีข้าก็จะไม่คิดร้าย

กับเจ้า หากเจ้าไม่เชื่อ จะให้ข้าสาบานด้วยเลือดก็ได้!" เตียวเสว่ียเย่ียน

ยืนยันหนักแน่น ลั่นค�ามั่นอันแสนจะตรงไปตรงมา

นางรูว่้าหากซเูพียนจือ่ยอมเอ่ยปากช่วยขอความเมตตาจากจ้าววงั 

บางทนีางอาจยังพอจะมหีวัง หาไม่สทิธ์ิในการออกศกึครัง้น้ี ไม่ว่าอย่างไร

ก็เวียนมาไม่ถึงนางแน่ ต่อให้พลังฝีมือของนางกล้าแข็งสักเพียงใดก็ตาม

ซเูพียนจือ่มองอกีฝ่ายพลางถามอย่างแปลกใจ "เหตใุดเจ้าอยากไป

มากเพียงน้ีเล่า หากต้องการสิง่ล�า้ค่า ทีบ่ดิาเจ้าก็มเีหลือเฟืออย่างแน่นอน 

เจ้าไม่จ�าเป็นต้องไปเสีย่งภัยเลย อย่าบอกข้าเชยีวว่าเจ้าอยากช่วยอกีแรง 

เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาวบ้านชายฝั่ง ข้าได้ข�าตายพอดี"

"ข้าอยากฟื้นฟูพลังวัตร น่ีก็คือโอกาสท่ีดีที่สุด! ข้าไม่อยากจะรอ 

ต่อไปอกีแล้ว อกีอย่างสนามรบเก่าระหว่างเซยีนกับมารข้าก็สนใจย่ิง มอืดี

เผ่าอสูรทะเลท่ีเรียกกันข้าก็อยากจะประมือดูสักต้ัง" เตียวเสว่ียเย่ียน 

ตอบหน้าขรึม
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พอกันทีกับชีวิตท่ีต้องเป็นคนธรรมดา นับแต่ถูกปิดผนึกพลังวัตร 

มาจนถึงตอนนี้ ช่วงเวลาที่นางรู้สึกตัวอย่างแท้จริงแม้สั้นยิ่ง กระนั้นนาง

ก็รู้สึกว่าตนเองใกล้จะอกแตกตายเต็มทีแล้ว

หากการแสดงออกของนางไม่มคีวามเปลีย่นแปลงท่ีเด่นชดั อย่างน้อย 

นางก็ต้องอยู่ในสภาพนีไ้ปอกีหลายปี จนกว่าพวกจ้าววังกับซเูพียนจือ่จะ

เชื่อมั่นว่าพฤติกรรมของนางถูกปรับปรุงแก้ไขจน 'ผ่านเกณฑ์' แล้ว  

ปล่อยนางออกไปก็ไม่เป็นภัยต่อผู้คนจึงจะเป็นอันยุติ

ซึ่งก่อนหน้านั้นนางอาจทนไม่ไหวเป็นบ้าตายไปเสียก่อน

ประกอบกับหลายวันมานีม้ทัีงเซิง่หยางจอมคล่ังยุทธ์มาแลกเปล่ียน

ความรู้กับนางเป็นประจ�า ก็ย่ิงท�าให้ความกระหายที่จะได้ฟื้นฟูพลังวัตร

ของนางพลุ่งถึงขีดสุด

หากนางฟื้นฟูพลังวัตรแล้วไปประมือกับทังเซิ่งหยางอีกครั้ง นั่นจะ

เป็นความดื่มด�่าหน�าใจสักเพียงใด!

เตียวเสว่ียเย่ียนจับจ้องซูเพียนจื่อ ในดวงตาอัดแน่นด้วยความ

มุ่งมาดปรารถนาอันแรงกล้า ครั้นเห็นอีกฝ่ายเงียบงันไม่ตอบค�า นางจึง

กัดปลายนิ้วจนได้แผล เตรียมจะลั่นค�าสาบานเลือดในทันที

ซเูพียนจือ่เอ่ยยับยัง้นางไว้ "เอาเถอะ หากเจ้ายินดรัีกษาค�ามัน่ จะม ี

หรือไม่มีค�าสาบานก็ไม่ต่างกันหรอก แต่หากเจ้าคิดจะผิดค�าสาบาน  

ต่อให้เป็นค�าสาบานเลอืดก็ขวางเจ้าไม่ได้อยู่ดี ข้าจะลองช่วยพูดกับจ้าววัง 

ให้ ส่วนเขาจะตอบรับหรือไม่นั้น ข้ายังไม่กล้ารับรอง"

เตียวเสว่ียเย่ียนกล่าวอย่างลิงโลด "หากเจ้าเอ่ยปาก ตาเฒ่าน่ัน 

ต้องตอบรับแน่นอน เจ้าช่วยข้าครั้งนี้ ข้าจะไม่ลอบกัดเจ้าจนชั่วชีวิต"
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ซูเพียนจ่ือโบกมือเอ่ย "รอฟังผลก่อนเถอะ อีกอย่าง...จ้าววังก็คือ 

จ้าววัง เจ้าอย่าเรียกขานส่งเดช"

เมื่อคิดว่าอีกฝ่ายจะไปช่วยพูดจาแทนตน เตียวเสวี่ยเยี่ยนจึงเพียง

แค่นเสียงฮึเบาๆ อย่างไม่ยี่หระ สุดท้ายก็สงบปากไม่ได้เอ่ยโต้แย้งใดๆ

สามวันต่อมา ในท่ีสุดรายชื่อก็ถูกก�าหนดเป็นท่ีเรียบร้อย แน่นอน

ว่าฉินเฝ่ย เจิ้งเฮ่าอี้ และซูเพียนจื่อสามศิษย์พี่น้องย่อมอยู่ในรายชื่อ

จนิเย่ียนกับเถ่ียฉางคงแม้เรยีนจบจากวังศาสตร์ไปแล้ว แต่เน่ืองจาก 

อายุยังขาดอีกเล็กน้อยถึงจะครบสามสิบปี ทั้งสองจึงถูก 'เกณฑ์มาเข้า

กองทัพ' ด้วย ส่วนชือ่ของทังเซิง่หยาง ปู่เฉนิอวี ่กับอว๋ินชงิอิง่ก็ปรากฏอยู่ใน 

ใบรายชื่อเช่นกัน ซูถงกับซุนเจี้ยนไม่มีชื่อติด แต่ที่น่าแปลกคือซูป๋ออว๋ิน

ซึ่งใครๆ ก็รู้สึกว่าท่ีมาอาจมีปัญหากลับมีชื่ออยู่ด้วย แม้แต่ซูเทียนหวา 

ที่เพิ่งเลื่อนสู่ขั้นช�าระไขกระดูกก็อยู่ในรายชื่อนักรบหนึ่งร้อยคนนี้

กล่าวได้ว่าศษิย์วังศาสตร์ขัน้ช�าระไขกระดกูกับข้ันเปลีย่นเส้นลมปราณ 

ซึ่งมีอยู่ไม่มากน้ันทุ ่มก�าลังออกไปทั้งรังอย่างแท้จริง บรรดาศิษย์พ่ี 

วัยไม่เกินสามสิบปีท่ีเรียนจบไปเมื่อหลายปีก่อนและมีพลังฝีมือกล้าแข็ง

ต่างก็พากันมาเข้าร่วมด้วย นอกจากส่วนน้อยเพียงไม่ก่ีคน ผู้แข็งแกร่ง 

รุ ่นหนุ่มสาวทั้งหนึ่งร้อยคนซึ่งออกรบเป็นตัวแทนของชาวพันเมฆานี้ 

ล้วนเป็นผลงานการปลุกปั้นของวังศาสตร์แทบทั้งสิ้น

พวกเขาไม่เพียงต้องการพิทักษ์เขตแดนแถบทะเลทกัษณิเพ่ือมนษุย์

ชาวพันเมฆา อกีทัง้ยังต้องการแสวงโชคเพ่ือตนเอง และไขว่คว้าผลประโยชน์ 

ที่มากยิ่งขึ้นเพื่อวงศ์ตระกูล
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อันตรายในศึกน้ีจ้าววังได้ชี้แจงเน้นย�้ากับตระกูลโบราณต่างๆ  

รวมถึงผูฝึ้กวิชารุน่หนุ่มสาวทีม่ารายงานตัวแล้ว ทว่าผู้ท่ีสุดท้ายขอถอนตวั 

ไปนั้นมีอยู่น้อยแสนน้อย

ไม่ต้องเอ่ยถึงเหตผุลสวยหรทูีท่รงคณุธรรมน่านบัถือเหล่านัน้หรอก 

ล�าพังคิดว่าสิ่งล�้าค่าในพ้ืนท่ีสนามรบเก่าแห่งน้ันไม่ว่าชิ้นใดก็อาจเป็น 

ของวิเศษระดับวัตถุเซียน โอสถลูกกลอนไม่ว่าเม็ดใดก็อาจเร่งให้เกิด 

ผูแ้ข็งแกร่งแห่งยุค เพียงเท่าน้ีก็พอจะท�าให้ผูฝึ้กวิชาทกุคนขาดสติได้แล้ว

ของวิเศษระดับวัตถุเซียนนั้นมีเพียงตระกูลโบราณขนาดใหญ่ 

ที่ด�ารงอยู่มานานปีจึงจะโชคดีมีในครอบครองสักหน่ึงหรือสองสามชิ้น  

ซ�้าในตระกูลนอกจากประมุขกับผู้สืบทอดคนส�าคัญแล้ว ก็แทบไม่มีใคร

มีโอกาสได้ครอบครอง ผู้ฝึกวิชาคนอื่นๆ ที่ไร้สังกัดตระกูลจึงยิ่งไม่ต้อง 

เอ่ยถึง

โอกาสท่ีมิอาจร้องขอทว่าบังเอิญมีวาสนาได้มาน้ี หากปล่อยให ้

หลุดลอยไปเสีย รอจนศึกกับเผ่าอสูรทะเลยุติแล้วค่อยเข้าไปในพ้ืนที่น้ัน 

ยังจะมีของดีอะไรหลงเหลืออยู่อีกเล่า

ดังน้ันแม้แต่อัจฉริยะของตระกูลกับศิษย์มือดีท่ียามปกติถูก

ประคบประหงมไม่ให้เสี่ยงภัยโดยง่าย ครั้งน้ีก็ยังกัดฟันฮึดสู้ไปออกศึก

ด้วย

ส่วนเตยีวเสว่ียเย่ียนอาศยัค�ารบัรองของซเูพียนจือ่จงึได้รับอนุญาต

เป็นกรณีพิเศษ มีชื่อเข้าร่วมในฐานะศิษย์ใหม่

จากประสบการณ์ครัง้ก่อนท่ีนางใช้ทกัษะการต่อสูเ้อาชนะทังเซิง่หยาง 

ได้อย่างงดงาม ประกอบกับเห็นแจ่มแจ้งแล้วว่านางมีพลังวัตรขั้นช�าระ
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ไขกระดูกหลังได้รับการคลายผนึกจากจ้าววัง จึงไม่มีใครสงสัยคัดค้าน 

ในประเด็นนี้

พอได้เห็นใบรายชื่อแผ่นนั้น เตียวเสว่ียเย่ียนก็ชี้มือไปที่ชื่อของ 

อวิ๋นชิงอิ่งพลางเยาะเย้ย "น่ีน่ะหรือเรียกว่าพวกพ้องที่เจ้าจะวางใจ 

ฝากชีวิตได้"

ซูเพียนจื่อยักไหล่กล่าว "กระทั่งเจ้าก็ยังหลุดเข้ามาในรายชื่อนี้เลย 

หากคุณภาพของกองก�าลังโดยรวมจะดิ่งลงก็เป็นเรื่องที่ปกติยิ่ง"

เตียวเสวี่ยเยี่ยนถลึงตาใส่นางทันใด ก่อนจะชี้มือไปยังชื่อหนึ่งที่อยู่

ตอนท้าย "อย่างข้าน่ีเรียกว่าอาศัยฝีมือ เจ้าดูคนนี้ซะก่อน อายุตั้งปูนนี ้

เพ่ิงจะอยู่ขัน้เปลีย่นกระดูกช่วงกลาง หน�าซ�า้เป็นศิษย์ใหม่ แต่ก็ยังอตุส่าห์

มีชื่ออยู่บนนี้ได้อีก"

ซเูพียนจือ่ชะโงกหน้าไปมองชือ่ท่ีเตยีวเสว่ียเย่ียนชี ้"หลีเ่สีย่วม่าน?"

ชื่อนี้...คงไม่ใช่...คนผู้นั้นกระมัง

เตียวเสว่ียเย่ียนแค่นเสียงกล่าว "นางคงใช้เส้นสายของอว๋ินชิงอ่ิง

เสยีมากกว่า เพ่ิงมาอยู่วังศาสตร์แค่ไม่ก่ีวัน นางกับอว๋ินชงิอิง่ก็ถูกชะตากัน 

ราวสหายเก่า พวกลิ่วล้อหน้าเดิมที่อยู่ข้างกายอวิ๋นชิงอิ่งล้วนเทียบไม่ติด 

ข้าเคยเห็นนางหลายหนแล้ว ท่าทีสนิทสนมกับอวิ๋นชิงอิ่งดุจพ่ีน้องก็ 

ไม่ปาน"

พอฟังจบซูเพียนจื่อก็ย่ิงรู้สึกว่าเป็นไปได้สูงที่หลี่เสี่ยวม่านผู้นี้ก็คือ

ซูม่านม่าน ยามน้ีสตรีอ�ามหิตสองคนท่ีมองนางเป็นศัตรูคู ่อาฆาตได ้

รวมพลกันที่วังศาสตร์แล้วสินะ

พวกนางต้องรูส้กึเสยีดายท่ีพบกันช้าไปแน่ๆ คดิดแูล้วสตรสีองคนนี้ 
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ก็มีจุดที่คล้ายกันอยู่เยอะทีเดียว

ดูจากอายุและพลังวัตรที่ระบุอยู่บนใบรายชื่อ หลี่เส่ียวม่านคนน้ี 

ก็สอดคล้องกับข้อมูลของซูม ่านม่านมากทีเดียว...มีพลังวัตรข้ัน 

เปลีย่นกระดกูช่วงกลางในวัยสบิเก้าไม่นบัว่าแย่เดด็ขาด เพียงแต่เมือ่อยู่

ในสถานที่ซ่ึงมีอัจฉริยะคับคั่งอย่างวังศาสตร์ คุณสมบัติเช่นนี้ย่อม 

ไม่แคล้วดูหมองไปบ้าง แม้กระท่ังในกลุ่มศิษย์ใหม่ก็ยังไม่พอกับค�าว่า 

โดดเด่น

เปรียบกับเตียวเสว่ียเย่ียนเด็กวิปริตที่อยู่ข้ันช�าระไขกระดูกด้วย 

วัยเพียงสิบห้าปีจึงยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึง

ศิษย์ใหม่ท่ีไม่โดดเด่นน้ีถึงกับหลุดเข้ามาในรายชื่อหนึ่งร้อยคนได้ 

มิน่าเล่าแม้แต่เตียวเสวี่ยเยี่ยนก็ยังแสดงความไม่พอใจ

ซูเพียนจื่อไม่ถือสาหากรายชื่อนี้มีคนอ่อนแอเพ่ิมข้ึนหรือมีคน

แข็งแกร่งลดลง สิ่งที่นางเป็นกังวลมากกว่าคือหากซูม่านม่านตีสนิท 

อว๋ินชิงอิ่งส�าเร็จในเวลาเพียงเท่านี้ได้จริงๆ ล่ะก็ เช่นนั้นอีกไม่ช้าก็คงจะ

ลงมือกับศิลาร้อยสมุนไพรของอีกฝ่ายเป็นแน่

ยุ่งยากแล้ว! อว๋ินชงิอิง่สตรไีร้สมองน่ี...นางจะรูบ้้างหรอืไม่ว่าตนเอง

ได้ล่ออสรพิษตัวหนึ่งมาอยู่ข้างกายแล้ว

หากซูม ่านม่านจะลงมือกับศิลาร้อยสมุนไพรของอว๋ินชิงอิ่ง 

สนามรบเก่าระหว่างเซียนกับมารก็คือสถานที่ที่เหมาะสมเป็นที่สุด

เพียงท�าให้อว๋ินชิงอิ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันตายอยู่ข้างในนั้น ส่วน 

ศิลาร้อยสมุนไพรก็หายไปไม่รู ้ร่องรอย ต่อให้ตระกูลเทวโอสถอยาก 

สืบสาวเอาความก็ไม่รู้จะเริ่มจากที่ใด
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แน่นอนว่าซเูพียนจือ่ไม่ได้กลวัอว๋ินชงิอ่ิงจะเสยีรู ้นางเพียงแต่ห่วงหา 

ศิลาร้อยสมุนไพรของอีกฝ่ายต่างหาก!

ตามกฎของตระกูลสิบแปดมงกุฎ พวกนางออกมาท�าภารกิจใน 

ครั้งนี้ไม่อาจลงไม้ลงมือกับคนกันเอง ดังน้ันหากศิลาร้อยสมุนไพรถูก 

ซูม่านม่านชิงไปอยู่ในมือได้ก่อน ซูเพียนจื่อก็ได้แต่วางแผนไปหลอกเอา

มงกุฎเที่ยงธรรมของเจิ้งเฮ่าอี้ หรือไม่ก็เกอพันทัพไร้พ่ายของทังเซิ่งหยาง 

ซึ่งนางแสนจะไม่ยินดีและไม่เต็มใจที่จะเดินไปถึงขั้นนั้นเลย

เตียวเสว่ียเย่ียนไม่รู้เรื่องว้าวุ่นใจของนางแต่อย่างใด มือข้างหน่ึง

โยนใบรายชื่อแผ่นน้ันทิ้งไป มืออีกข้างชักสมุดเล็กๆ บางๆ เล่มหน่ึง 

ออกมาพลิกเปิด นิ้วมือชี้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าที่อยู่กลางเล่ม จากนั้น

เตียวเสว่ียเย่ียนก็หัวเราะยินดีในความโชคร้ายของอีกฝ่าย "เจ้าดูน่ีสิ  

เจ้าดูน่ี ผู ้อื่นเลื่อนไปข้ันเปลี่ยนเส้นลมปราณในเวลาท่ีไล่เลี่ยกับเจ้า  

นางอยู่อนัดบัท่ีหนึง่แล้ว แต่เจ้าส ิแม้กระท่ังตะกายข้ึนท�าเนียบก็ยังท�าไม่ได้  

อับอายบ้างหรือไม่!"

พอเห็นสมุดเล่มเล็กในมือเตียวเสวี่ยเย่ียน ซูเพียนจื่อก็ชะงักไป 

เล็กน้อย "นี่ของเมื่อไร"

เห็นชัดว่านี่คือสมุดรายชื่อผู้ติดท�าเนียบบนจารึกหยกพันเมฆา 

ข้า...ถึงกับขึ้นเป็นที่หนึ่งของขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณแล้ว!
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