
แปดสิบเอ็ด
การต่อสู้ ณ ยอดเขา

หนานกงหลิวอวิ๋นมาทันในวินาทีสุดท้าย ชายหนุ่มลอยตัวอยู่กลาง

อากาศ กวาดตามองลงมาด้านล่างด้วยแววตาโอหงั ยามที่เหน็หญงิสาวผู้เป็น

ที่รกัถกูโอบล้อมไปด้วยศตัรู ดวงตาสนีลิหยิ่งผยองคูน่ั้นกเ็ผยแววเกรี้ยวกราด

คลุ้มคลั่งราวพายุฝนออกมาในชั่ววนิาท!ี ที่รกัของเขา เขายงัไม่กล้าแม้แต่จะ

ออกแรงเพยีงปลายก้อย แต่ยามนี้นางกลบัถูกล้อมอยู่ท่ามกลางวงสงัหาร!

“กล้าลงมอืกบัผู้หญงิของข้า ช่างกำาแหงนกั” สิ้นคำาพูด ร่างของหนาน- 

กงหลวิอวิ๋นกล็อยละล่องลงมาสู่พื้นดนิ

“เจ้าเป็นใคร!” หัวหน้าคนชุดดำาสัมผัสได้ถึงพลังความแข็งแกร่งที่แผ่

ออกมาจากกายของหนานกงหลวิอวิ๋น ในใจกบ็งัเกดิความขยาดขึ้นมา

“คนที่จะฆ่าพวกเจ้า” หนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มอยูใ่นแววตา ทว่าสายตาของ

เขากลบัเยน็ชาเสยีจนแทบไร้อุณหภูมใิดๆ

“นางเป็นผู้ที่เทพธิดาเยียนเซี๋ยต้องการล่าหัว หรือว่าเจ้าคิดจะเป็น

ปฏิปักษ์กับท่านประมุขของเรา” หัวหน้าคนชุดดำาพยายามข่มกลั้นความ 

กริ่งเกรงที่ผุดขึ้นในใจ เขาฝืนเอ่ยออกมาจนจบ ทว่าเหน็ได้ชดัเจนว่าร่างกายของ

เจ้าตวักำาลงัสั่นเทา ฟันกระทบกนักกึๆ
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“นางมารร้ายเยียนเซี๋ย?” หนานกงหลิวอวิ๋นหัวเราะออกมาด้วยอาการ

ไม่แยแส

“บงัอาจ! กล้าเรยีกขานท่านประมุขของเราเช่นนี้หรอื!” หวัหน้าคนชดุดำา

เบกิตากว้างมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความตกใจและหวาดกลวัอยู่ในที

ดวงตาของหนานกงหลวิอวิ๋นดจุเหยี่ยวในยามราตร ี“คำาพดูนี้ถอืว่าเป็น

คำาสั่งเสยีของเจ้ากแ็ล้วกนั” สายตาของชายหนุ่มเยน็เยยีบและร้ายกาจ

ไร้ซึ่งการบอกกล่าวใดๆ...ชายหนุ่มยกมือขึ้นมา ก่อนจะสร้างผนึก

สัญลักษณ์ อากาศตรงหน้าก็ปริแตกออกเป็นทางยาวอย่างรวดเร็ว คมวายุ

มหาศาลก่อกำาเนดิขึ้นกลางอากาศ

“ถอย! ถอยเรว็!” หวัหน้าคนชุดดำาตะโกนลั่น

ถ้าเทยีบกบัลกูน้องที่เหลอืแล้ว หวัหน้าคนชดุดำาดูจะผ่านโลกมามากกว่า

ใครทั้งสิ้น พอมนัเหน็ขนาดของคมวายุเหล่านั้น กพ็อจะเดาได้ว่ามพีลงัอำานาจ

อันน่ากริ่งเกรงเพียงใด เจ้าตัวตั้งท่าจะหนี แต่ใครก็ตามที่หนานกงหลิวอวิ๋น 

คดิจะสงัหาร มหีรอืที่จะปล่อยให้หลุดรอดไปได้ คมวายุสบิเล่มลอยคว้างอยู่

กลางอากาศ แต่ละเล่มมคีวามยาวเท่ากบักรชิหนึ่งด้าม เปล่งประกายแวววาว 

แผ่รงัสอีำามหติเยน็ยะเยยีบ

ฟิ้ว

หนานกงหลวิอวิ๋นแค่สะบดัมอืเบาๆ คมวายเุหล่านั้นกพุ่็งออกไปราวกบั

ดาวตก แค่พรบิตากบ็ั่นศรีษะของหวัหน้าคนชุดดำาออกจากลำาคอ

ฉวัะ!

หวัหน้าคนชุดดำาที่เมื่อครู่ยงัอวดโอ้โอหงั บดันี้ไม่อาจกำาแหงใส่ผู้ใดได้

อีกตลอดชีวิต ศีรษะของมันหลุดออกจากร่างเป็นสองท่อนแล้วกระเด็นไป 

กองอยู่บนพื้น ก่อนจะกลิ้งขลุกๆ ร่วงหล่นหน้าผาไป…เรียกว่าเรือนร่าง

กระจดักระจายอย่างแท้จรงิ

ไม่มีใครคาดคิดว่าหนานกงหลิวอวิ๋นจะลงมือได้โหดเหี้ยมทารุณถึง

เพยีงนี้ แม้แต่ชื่อของบคุคลผูน่้าขยาดเกรงที่ทำาให้เดก็ทารกหยดุร้องไห้ได้อย่าง
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เทพธดิาเยยีนเซี๋ยกย็งัไม่อาจข่มขวญัเขาได้ ความสามารถของชายหนุ่มจะต้อง

แข็งแกร่งปานใดกัน คนชุดดำาลอบสบตากัน รู้สึกเพียงในใจเต้นโครมคราม

อย่างรุนแรง หัวหน้าของพวกเขามีพลังยุทธ์ถึงขั้นแปดแต่กลับมีสภาพเช่นนี้ 

แค่เพลงยุทธ์เดยีวกก็ำาจดัสิ้นซาก? คนผู้นี้…แขง็แกร่งถงึเพยีงไหนกนั

พอเห็นคนชุดดำาตรงหน้ามีท่าทีลังเลอย่างเห็นได้ชัด มุมปากของ 

หนานกงหลิวอวิ๋นก็ยกสูงขึ้นนิดๆ ใบหน้าลึกลับร้ายกาจนั้นดูเจ้าเล่ห์ยิ่งขึ้น  

“รายต่อไปจะเป็นใครด”ี

หนานกงหลวิอวิ๋นคดิจะสงัหารใครสกัคน อกีฝ่ายแทบต้องเสนอตวัเรยีง

แถวให้ด้วยซำ้าไป คนชุดดำาที่เหลอืมองหน้ากนั ทั้งหมดคดิจะหน ีแต่กลบัพบ

ว่าบรรยากาศรอบตวักลบัแขง็ค้าง จะหนกีห็นไีม่รอด

“ในเมื่อไม่มใีครเสนอตวั ถ้าอย่างนั้นกส็ุ่มเอาแล้วกนั” หนานกงหลวิ- 

อวิ๋นปรายตามองคนชุดดำาที่มพีลงัยุทธ์ขั้นเจด็ซึ่งโจมตเีข้าใส่ซูลั่วก่อนหน้านี้

คนชดุดำาที่มพีลงัยทุธ์ขั้นเจด็มด้ีวยกนัทั้งหมดสามราย รายหนึ่งถูกซูลั่ว

สงัหารไปแล้ว บดันี้จงึเหลอืเพยีงสอง หนานกงหลวิอวิ๋นสะบดัมอืง่ายๆ แขน

เสื้อผ้าไหมสเีขยีวเงางามพลิ้วไหวราวกบัเรงิระบำา 

ฉวัะ! เสยีงคมวายุปาดเนื้อดงักระจ่างชดัขึ้นมา

“อ๊าก!” คนชุดดำาร้องครวญครางไม่หยุด

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ได้สงัหารอกีฝ่ายให้จบชวีติลงในทนัท ีแต่เขากลบั

ควบคุมคมวายุเอาไว้ ลำาดบัแรกคอืตดัมนัลงไปบนมอืข้างหนึ่งของศตัรูที่เกาะ

กมุอาวธุเอาไว้ จากนั้นกต็ดัฉบัไปบนท่อนขา คมวายุแต่ละเล่มหมุนคว้างไปมา

ขณะที่สับไปบนร่างของคนชุดดำาไม่หยุดหย่อน คนชุดดำาหมุนติ้วเป็นลูกข่าง 

ขณะที่คมวายุกก็รดีไปบนผวิเนื้อชนดิไม่เว้นจงัหวะให้หลบหลกีได้

“โอ้ก” พอเหน็สภาพชวนสงัเวชของคนชุดดำารายนั้น คนอื่นๆ กท็นดู

ไม่ไหว ถงึขนาดที่มบีางคนอาเจยีนออกมา

โหดเหี้ยม...โหดเหี้ยมอำามหติเกนิไปแล้ว!

ตอนนี้เอง ดูเหมอืนว่าคนชุดดำาที่เหลอืจะพากนัได้สตขิึ้นมา ในความ
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เงยีบงนัไร้สรรพเสยีงนั้น บางคนกค็ลุ้มคลั่ง ขณะที่บางคนกท็ำาใจรอรบัความ

ตายที่จะมาเยือน เพราะบุรุษผู้ไร้เทียมทานตรงหน้านี้ประกาศชัดว่าจะกำาจัด

พวกเขาทุกคนให้สิ้นซาก

“ฆ่ามนั! ไม่อย่างนั้นพวกเรากต็้องตายกนัทั้งหมด”

ยามนี้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็คือคนชุดดำาผู้มี

พลังยุทธ์ขั้นเจ็ด เพราะหัวหน้าและสหายขั้นเจ็ดของเขาม้วยมรณาเป็นที่

เรยีบร้อยไปแล้ว

อีกอย่าง เจ้าตัวก็มองออกว่าเป้าหมายคนต่อไปที่บุรุษผู้ไร้เทียมทาน 

คนนี้จะสังหารก็คือตนเอง ด้วยเหตุนี้คนชุดดำาขั้นเจ็ดจึงกวัดแกว่งกระบี่ยาว

เข้าใส่หนานกงหลวิอวิ๋นในทนัที

หนานกงหลวิอวิ๋นยนืนิ่งอยูท่ี่เดมิยามที่ปรายตามองอกีฝ่ายด้วยอาการ

สงบ ทนัใดนั้น รมิฝีปากได้รูปสชีมพูกเ็ผยรอยยิ้มอ่อนๆ ออกมา

ตอนที่คนชดุดำาอยูห่่างจากเขาเพยีงสามจั้ง หนานกงหลวิอวิ๋นกก็ะพรบิ

ตา จากนั้นกป็ล่อยพลงัหนกัหน่วงออกมา

ตมู! ร่างของคนชดุดำาขั้นเจด็ระเบดิออกจากกนัทนัท ีเหน็เพยีงนำ้าเลอืด

นำ้าหนองกระจดักระจายไปทั่ว

แค่ทำาให้หนานกงหลวิอวิ๋นโมโห หวัหน้าคนชุดดำาและคนชุดดำาขั้นเจด็

ทั้งสองรายก็ต้องถูกสังเวยชีวิต ตอนนี้แม้จะเหลือคนชุดดำาอีกมากมาย ทว่า

พละกำาลงัของพวกมนัรวมกนักห็าใช่คู่ต่อกรของชายหนุ่มไม่ คนชุดดำารู้ตวัว่า

ไม่อาจเอาชนะหนานกงหลวิอวิ๋นได้ ดงันั้นคนที่เหลอืจงึพร้อมใจกนัเบนสายตา

ไปมองโอวหยางอวิ๋นฉี่

“นายน้อย!” ทั้งหมดคุกเข่าให้แก่โอวหยางอวิ๋นฉี่ แววตาเต็มไปด้วย

ความหวงัและการรอคอย ไม่ว่ามนษุย์หน้าไหนกล้็วนแต่มสีญัชาตญาณในการ

เอาตวัรอดทั้งสิ้น

โอวหยางอวิ๋นฉี่ที่เดมิทซีุ่มซ่อนตวัในเงามดืกเ็ผยตวัออกมาทนัใด ชาย

หนุ่มหรี่ตาลงเลก็น้อย มองไปยงัหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสายตาสบัสน นำ้าเสยีง
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ของเขาตดิจะเฉยชา “ช้าก่อน”

หนานกงหลวิอวิ๋นปรายตามองด้วยแววตาเรื่อยเฉื่อย ดวงตาดจุนำ้าหมกึ

คู่นั้นดำาเข้มลกึลำ้า ก่อนที่เจ้าตวัจะเลกิคิ้วขึ้นอย่างร้ายกาจ “เจ้าคอืใคร”

โอวหยางอวิ๋นฉี่นิ่วหน้า ไม่พอใจกบัท่าทางโอหงัของหนานกงหลวิอวิ๋น

สกัเท่าไรนกั ทว่าเขากลบัยิ้มตอบอกีฝ่ายอย่างสุภาพ “ข้าน้อยโอวหยางอวิ๋นฉี่ 

ไม่ทราบว่าท่านคอื…”

หนานกงหลิวอวิ๋นเคยได้ยินนามของโอวหยางอวิ๋นฉี่มาก่อน เขาคือ

บคุคลมากพรสวรรค์ที่หาได้ยากยิ่งแห่งแคว้นซหีลงิ ผูค้นจำานวนมากมกัเปรยีบ

เทยีบอกีฝ่ายกบัตนเองเสมอ กล่าวกนัว่า ‘หลวิอวิ๋นแห่งแดนบูรพา อวิ๋นฉี่แห่ง

แดนประจมิ’

นี่เป็นครั้งแรกที่หนานกงหลิวอวิ๋นได้พบกับโอวหยางอวิ๋นฉี่ ทว่า…ใน

สายตาของเขา คนผู้นี้ให้ความรู้สกึไม่น่าคบหาสกัเท่าไร

จงัหวะนี้เอง จื่อเหยยีนกว็ิ่งกระหดืกระหอบเข้ามา ก่อนจะฉวยโอกาส

กระซบิกระซาบข้างหูหนานกงหลวิอวิ๋น “ศษิย์พี่สาม เขากค็อืมอืที่สามอย่างไร

เล่า!” เอ่ยจบกว็ิ่งกลบัไปหาซูลั่วดงัเดมิ

สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นบึ้งตงึในทนัท ี ดวงตาดำาขลบัสาดประกาย

เย็นเยียบราวกับหินอัคคี ก่อนที่แววตาเยือกเย็นจะจับจ้องไปที่โอวหยาง 

อวิ๋นฉี่อกีครั้ง

“เมื่อครูเ่จ้าบอกว่าไม่ให้ข้าสงัหารพวกมนั?” ดวงตาลกึลำ้าบนใบหน้าหล่อ

เหลาไร้ที่เปรียบของหนานกงหลิวอวิ๋นปรายมองโอวหยางอวิ๋นฉี่อย่างดูแคลน 

แสงอาทติย์เจดิจ้าที่ส่องกระทบใบหน้านั้นทำาให้ผูท้ี่พบเหน็อดทอดถอนใจด้วย

ความชื่นชมไม่ได้ บุรุษผู้นี้ไฉนถงึได้งดงามถงึเพยีงนี้กนั

แววตาของโอวหยางอวิ๋นฉี่แขง็กร้าวขึ้นมา เขาไม่ได้ยนิคำาพูดที่จื่อเหยยีน

เอ่ยกับหนานกงหลิวอวิ๋น ด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงเอ่ยเรียบๆ “ท่านเป็นผู้มี 

วรยทุธ์สงูส่ง คนเหล่านี้หาใช่คู่ต่อกรของท่านไม่ การข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่านั้น

จะมคีวามหมายอะไรกนัเล่า”
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“พรดื” หนานกงหลวิอวิ๋นหลุดหวัเราะหยนัออกมา ดวงตาของเขาเฉยชา

ไร้อุณหภูมิ มุมปากยกยิ้มเยาะ แววตาราบเรียบจับนิ่งที่โอวหยางอวิ๋นฉี่ มือ 

ที่เหน็ข้อต่อชดัเจนยกขึ้นโบกเบาๆ

ฟิ้ว! เสียงแผ่วเบาดังขึ้น จากนั้นคนชุดดำารายหนึ่งก็กระตุกทั้งร่างไม่

หยุด

สีหน้าของโอวหยางอวิ๋นฉี่แปรเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงในพริบตา เขาเชิดคาง

ขึ้นอย่างโอหงั “ท่านดงึดนัจะลงมอืให้ได้?”

คนชดุดำาพวกนี้หากรอดไปได้กย็งัพอจะมปีระโยชน์ต่อเขาอยูบ้่าง ตอน

นี้หากตายไปหมดย่อมไม่ส่งผลดตี่อเขาเลยแม้แต่นดิเดยีว

ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋นกลับหัวเราะเย็นชาออกมา ก่อนจะยิ้มอย่างยโส 

“เจ้าจะทำาอะไรได้”

‘เจ้าจะทำาอะไรได้?’ คำาพูดนี้เท่ากบัวางอำานาจบาตรใหญ่ชดัๆ

จากนั้นหนานกงหลวิอวิ๋นกโ็บกมอืเบาๆ อกีครั้ง

พลั่ก คนชุดดำาอกีคนล้มลงกบัพื้นโดยปราศจากลมหายใจ

โอวหยางอวิ๋นฉี่เกรี้ยวกราดขึ้นมา ดวงตาสนีลิฉายประกายโทสะราวกบั

เปลวเพลงิที่ลกุโชน ตอนที่เขากำาลงัจะทะยานตวัขึ้น หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัยิ้ม

เยน็ชาออกมา

“เจ้าสูข้้าไม่ได้หรอก” สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นเตม็ไปด้วยรงัสสีงัหาร 

ขณะที่พูดเขาก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นโบกคมวายุพุ่งเข้าใส่จุดตายของคนชุดดำาที่

เหลอืทนัท ีเสยีงฟิ้วๆ ดงัขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พอหันมาอีกทีก็ไม่เห็นคนชุดดำายืนอยู่ที่เดิมอีกแม้แต่คนเดียว นักฆ่า

ทั้งหมดลงไปนอนกองอยูบ่นพื้น ร่างกายแขง็ทื่อ ดวงตาเบกิกวา้ง นอนตายตา

ไม่หลบัสกัคน

หนานกงหลิวอวิ๋นในยามนี้ยืนไพล่สองมือไว้ที่ด้านหลัง แขนเสื้อกว้าง

สะบัดไปตามลมจนเกิดเสียงสะท้อนขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของความ

สง่างามน่าเกรงขามแล้ว โอวหยางอวิ๋นฉี่กด็ูจะด้อยกว่ากนัมาก
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โอวหยางอวิ๋นฉี่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิม แววตาของเขาเย็นเยือก ชายหนุ่ม 

เบนสายตาไปมองซูลั่ว ขณะที่ความสนใจทั้งหมดของนางในยามนี้กลับอยู่ที่

หนานกงหลวิอวิ๋น ในดวงตาลกึๆ ฉายแววยนิดแีละเชื่อมั่นออกมาจากใจ

ในอดตี ความสนใจทั้งหมดในสายตาของนางเคยเป็นของเขา…ดวงตา

ดำาขลับดุจนำ้าหมึกของโอวหยางอวิ๋นฉี่ยามนี้เย็นเยียบดุจบ่อนำ้าในฤดูเหมันต์ 

หรือว่า…คำาพูดที่ลั่วลั่วเอ่ยออกมาก่อนหน้านี้จะเป็นความจริง นางไม่ได้พูด 

เพื่อหลอกให้เขาตายใจเท่านั้นหรอื

นางบอกว่านางมคีูห่มายแล้ว หรอืว่าคนคนนั้นกค็อืบรุษุลกึลบัที่เตม็ไป

ด้วยพลงัอำานาจที่อยู่ตรงหน้าคนนี้

ฝ่ามอืที่อยู่ในแขนเสื้อโอวหยางอวิ๋นฉี่กำาแน่น

แค่เสี้ยววนิาททีี่โอวหยางอวิ๋นฉี่มองซูลั่วด้วยแววตาลกึลำ้า

เส้นผมสีดำาสนิทของหนานกงหลิวอวิ๋นก็พลิ้วไหว ดูลึกลับและเปี่ยม

ด้วยเสน่ห์เย้ายวน ฝ่ามอืทั้งสองข้างรวบรวมคมวายรุะลอกหนึ่งขึ้น ก่อนจะซดั

พุ่งเข้าใส่โอวหยางอวิ๋นฉี่ทนัท ีรงัสสีงัหารบาดลกึถงึกระดูก

โอวหยางอวิ๋นฉี่หลบคมวายไุด้อย่างทนักาล ทวา่จงัหวะนั้นเอง ร่างของ

หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็คลื่อนเข้ามาหยุดอยูเ่บื้องหน้าโอวหยางอวิ๋นฉี่ในระยะเพยีง

หนึ่งจั้ง

ม่านตาซูลั่วหรี่ลงทันใด ถ้าเป็นนางคงหนีกระบวนท่านี้ของหนานกง 

หลวิอวิ๋นไม่พ้นเป็นแน่

แค่เพยีงเสี้ยววนิาท ีฝ่ามอืที่กำาแน่นของโอวหยางอวิ๋นฉี่กเ็ปลง่ประกาย

สทีองระยบิระยบัออกมา กำาป้ันสทีองของชายหนุม่ปล่อยออกไปปะทะกบัพลงั

ฝ่ามอืของหนานกงหลวิอวิ๋น

การตอบโต้กนัของผู้มยีุทธ์แขง็แกร่ง!

ร่างกายของหนานกงหลวิอวิ๋นไม่ขยบัเขยื้อน ทว่าโอวหยางอวิ๋นฉี่กลบั

เซนดิๆ

หากโอวหยางอวิ๋นฉี่ถอยหลงัไปสกัสองสามก้าว เขากอ็าจจะหลบเลี่ยง
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แรงปะทะหนักหน่วงไปได้บ้าง ทว่าชายหนุ่มในยามนี้กลับฝืนที่จะรับแรง

กระแทกจากฝ่ามอืของหนานกงหลวิอวิ๋นเตม็กำาลงั

มุมปากของหนานกงหลวิอวิ๋นเผยรอยยิ้มหยนัเยน็ชา “โง่เขลา” นี่เป็น

คำาประเมนิที่ชายหนุ่มมตี่อโอวหยางอวิ๋นฉี่

แววตาอ่อนโยนของโอวหยางอวิ๋นฉี่เผยความรู้สึกเฉยชาออกมา เขา

เพยีงแค่ยิ้มเอื่อยๆ “ท่านไม่มวีนัเข้าใจ”

หนานกงหลิวอวิ๋นหรี่ตาที่ทอประกายเย็นชาลงเพียงนิด สายตานั้น 

ทั้งบบีบงัคบัและคุกคาม “ตั้งแต่วนิาททีี่เจ้าจ้องมองลั่วลั่วตาเป็นมนั เจ้ากก็้าว

ย่างไปบนเส้นทางแห่งความตายแล้ว”

โอวหยางอวิ๋นฉี่หวัใจกระตุกวูบ เป็นไปตามที่คาด บุรุษผู้นี้ชอบลั่วลั่ว

จรงิๆ เขามาเพื่อช่วยลั่วลั่ว

ส่วนลั่วลั่ว…โอวหยางอวิ๋นฉี่ไม่กล้าสบตาซูลั่วตรงๆ ทว่ากย็งัเหลอืบมอง

อีกฝ่ายด้วยหางตา ซูลั่วในยามนี้ ดวงตาคู่งามอย่างไร้ที่เปรียบของนางกำาลัง

มองไปยงัชายตรงหน้าด้วยความห่วงใย นางไม่แม้แต่จะปรายตามองมายงัเขา

เลยสกันดิ สหีน้าของโอวหยางอวิ๋นฉี่ทะมนึขึ้น ในใจเจบ็ปวดขึ้นมาอย่างบอก

ไม่ถูก

หนานกงหลวิอวิ๋นมองตามสายตาของโอวหยางอวิ๋นฉี่ มุมปากกย็กยิ้ม

เจ้าเล่ห์ขึ้นมา “ลั่วลั่วเป็นของข้า...ตลอดไป!”

โอวหยางอวิ๋นฉี่ทั้งกระวนกระวายทั้งขุ่นขึ้งขึ้นมาในใจ ดวงตาของเขา

ทอประกายคมกรบิดูน่าพรั่นพรงึ แต่แล้วจู่ๆ เจ้าตวักห็วัเราะหยนัออกมา “ข้า

รู้จกัลั่วลั่วมาก่อนท่านนานนกั...เชื่อหรอืไม่”

ดวงตาเมินเฉยของหนานกงหลิวอวิ๋นจ้องมองอีกฝ่าย ก่อนเจ้าตัวจะ

หวัเราะหยนั ท่าทางเช่นนี้ของชายหนุม่กบ็อกได้อย่างชดัเจนว่าเจ้าตวัไม่เชื่อถอื

เลยแม้แต่นดิเดยีว

พอเหน็วา่หนานกงหลวิอวิ๋นไม่เชื่อ รอยยิ้มดูแคลนของโอวหยางอวิ๋นฉี่

กย็ิ่งชดัเจนขึ้นกว่าเก่า “แต่นี่เป็นความจรงิ!” เขารู้จกักบัลั่วลั่วมาก่อนแท้ๆ  เขา
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อยู่กบันางมาก่อนแท้ๆ ตอนนี้อกีฝ่ายมสีทิธิ์อะไรมาสั่งให้เขาถอนตวัไปจากนาง

ประกายความเกรี้ยวกราดพาดผ่านขึ้นในดวงตาดำาขลับของหนานกง

หลวิอวิ๋น กล้าบอกว่ารู้จกัลั่วลั่วมาก่อนอย่างนั้นหรอื รนหาที่ตายชดัๆ ไม่ว่า

จะรู้จกัลั่วลั่วก่อนหรอืหลงั ไม่ว่าคดิจะแทรกแซงความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบั

ลั่วลั่วหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าหมดลมหายใจลงแล้วทุกอย่างก็สิ้นสุด หนานกง 

หลวิอวิ๋นมั่นใจในเรื่องนี้

กระบี่ยาวเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นกลางฝ่ามอืของหนานกงหลวิอวิ๋น ตวักระบี่

ทอประกายแวววบั เปล่งแสงเจดิจ้าอยู่กลางอากาศ ชายหนุ่มทะยานตวัขึ้นสูง 

ชุดคลุมพลิ้วสะบดัตามลมโดยแรง

รวดเรว็ รวดเรว็เกนิไปแล้ว! หนานกงหลวิอวิ๋นและกระบี่ประสานเป็น

หนึ่งเดียวกัน ปลายกระบี่จ่อเข้าที่คอหอยของโอวหยางอวิ๋นฉี่ ด้วยความเร็ว

และพละกำาลงัของหนานกงหลวิอวิ๋นทำาให้อกีฝ่ายไร้หนทางจะหลกีเลี่ยงได้

ซูลั่วหรี่ตามอง นางกำาหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัว โอวหยางอวิ๋นฉี่…จะตาย

ไปแบบนี้อย่างนั้นหรือ ซูลั่วเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่านางรู้สึกอย่างไร รู้

เพยีงแต่ว่าทำาอะไรไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรจะมปีฏกิิรยิาอย่างไร

โอวหยางอวิ๋นฉี่คิดไม่ถึงว่าหนานกงหลิวอวิ๋นจะลงมืออย่างรวดเร็วถึง

เพยีงนี้ ตอนที่ปลายกระบี่ของหนานกงหลวิอวิ๋นกำาลงัจะทิ่มแทงลำาคอของเขา 

เจ้าตัวเพิ่งได้สติกลับคืนมา! เพลงยุทธ์ปลิดชีพที่เหี้ยมโหดเช่นนี้จะหลบเลี่ยง

ได้อย่างไรกัน ในวินาทีวิกฤตินั้นเอง โอวหยางอวิ๋นฉี่ก็ย่อตัวหลบวูบ ปลาย

กระบี่ตดัปลายเส้นผมของเขาขาดออกจากกนั ขณะเดยีวกนัใบหน้าขาวผดุผ่อง

ดุจเนื้อหยกของโอวหยางอวิ๋นฉี่กป็รากฏคราบเลอืดเป็นทางยาว แม้ว่าจะบาด

เจบ็แต่เขากร็อดพ้นจากกระบวนท่าที่หมายจะปลดิชพีของอกีฝ่ายมาได้ในที่สดุ!

จื่อเหยยีนส่ายหน้าอย่างเสยีดาย “น่าเสยีดาย น่าเสยีดายเหลอืเกนิ…”

ซูลั่วมองชายหนุ่มทั้งสองคนด้วยแววตาสับสน สีหน้าลำาบากใจเป็น 

อย่างยิ่ง

ร่างของโอวหยางอวิ๋นฉี่หลบวูบไปด้านหลังอย่างว่องไว เจ้าตัวหัวเราะ
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เยน็ชาออกมา “ดูท่าแล้วองค์ชายจิ้นกค็งมดีเีพยีงเท่านี้”

กระบี่บนิทะลุฟ้าเป็นไม้ตายของหนานกงหลวิอวิ๋น!

หนานกงหลิวอวิ๋นเลิกคิ้วขึ้นเพียงนิด เจ้าตัวไม่โกรธ แต่กลับหัวเราะ 

“โอวหยางอวิ๋นฉี่ เจ้าคดิหรอืว่ากระบี่บนิทะลฟุ้าจะมดีเีพยีงเท่านี้” พดูจบ ทนัใด

นั้นกระบี่ในมือหนานกงหลิวอวิ๋นก็ทะยานสู ่ฟ้า จากหนึ่งกลายเป็นสอง! 

ประกายแสงสขีาวดำาจากเล่มกระบี่พุ่งเข้าใส่โอวหยางอวิ๋นฉี่อย่างดดุนั ความเรว็

นั้นน่ากริ่งเกรงเป็นที่สุด กระบี่สองเล่มพุ่งเข้าใส่ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลัง 

ผนกึกำาลงัเป็นค่ายกลเพื่อกำาจดัศตัรูให้มอดม้วย ไม่ว่าใครกห็ลกีไม่พ้น!

วนิาทนีั้นเหมอืนทุกอย่างจะหยุดนิ่ง

ลำาแสงสีดำาและขาวสะท้อนวูบขึ้นในม่านตาของซูลั่ว ทว่าหญิงสาวยัง

ไม่ทันได้รู้ตัว ปลายกระบี่คมปลาบที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้นก็พุ่งเข้าใส่ 

โอวหยางอวิ๋นฉี่แล้ว

วนิาททีี่ทกุคนคดิว่าโอวหยางอวิ๋นฉี่ต้องจบชวีติลงด้วยเพลงยุทธ์นี้อย่าง

แน่นอน...วนิาทเีดยีวกบัที่ปลายกระบี่จ่อไปยงัร่างของโอวหยางอวิ๋นฉี่นั้น...

วดื แค่ในพรบิตาเดยีว จู่ๆ ร่างของโอวหยางอวิ๋นฉี่กด็ูเลอืนรางขึ้นมา 

ก่อนจะหายวบัไปจากสายตาของทุกคน

เกดิอะไรขึ้น ความฉงนพาดผ่านขึ้นในแววตาของซูลั่ว ทำาไมโอวหยาง

อวิ๋นฉี่ถงึหายตวัไปแบบนั้น

จู่ๆ จื่อเหยยีนกด็ูเหมอืนจะนกึอะไรขึ้นมาได้ นางกำาหมดัแน่น รำ่ารำ่าจะ

พุง่ตวัไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้น “วชิาพรางกาย! โอวหยางอวิ๋นฉี่ใช้เคลด็วชิาพราง

กายที่สาบสูญไปจากจกัรวรรดมิานานได้ด้วยอย่างนั้นหรอื” วชิาพรางกาย? มี

เคลด็วชิามหศัจรรย์พนัลกึแบบนี้ด้วยหรอื

สายตาของซูลั่วปรายมองไปยังตำาแหน่งที่โอวหยางอวิ๋นฉี่หายตัวไป 

บรเิวณนั้นว่างเปล่า อณูอากาศเป็นสเีดยีวกบัท้องฟ้า ดูด้วยตาไม่ออกว่าโอว-

หยางอวิ๋นฉี่จะหลบซ่อนตวัอยู่ที่ใด

ซูลั่วเบนสายตาไปมองหนานกงหลวิอวิ๋น โอวหยางอวิ๋นฉี่หนรีอดไปได้ 
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หนานกงหลวิอวิ๋นจะขุ่นขึ้งสกัแค่ไหนกนั

ยามนี้หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัยกยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ดูร้ายกาจออกมา “วชิาพราง

กาย? ฮ ึ ดูสวิ่าจะซ่อนตวัไปถงึเมื่อไร” หนานกงหลวิอวิ๋นเป็นผู้รู้กว้าง มวีชิา

ความรู้รอบด้าน เขาเคยใช้เวลาถึงสามปีเพื่อตระเวนอ่านตำารับตำาราที่อยู่ใน 

หอสมุดทุกแห่งทั่วทุกแคว้น ความรู้ทั่วทั้งจกัรวรรดแิห่งนี้ มเีพยีงไม่กี่เรื่องที่

ชายหนุ่มไม่รู้จกั

สำาหรบัคนทั่วไป วชิาพรางกายอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ทว่าหนานกง

หลวิอวิ๋นกลบัรู้จกัมนัเป็นอย่างด ีวชิาพรางกายชั้นต้นสามารถซ่อนตวัได้เพยีง

แค่สบิกว่าวนิาทเีท่านั้น

ทันใดนั้นแววเยาะหยันก็ปรากฏวูบขึ้นในดวงตาของหนานกงหลิวอวิ๋น 

เพราะชายหนุ่มสัมผัสได้ว่าเงาร่างหนึ่งกำาลังเข้าใกล้มาทางเบื้องหลังของเขา  

โอวหยางอวิ๋นฉี่ สวรรค์มทีางให้ เจ้าเลอืกจะไม่เดนิ นรกไร้หนทาง แต่เจ้ากลบัจะ

บุกบั่นไปให้ได้ เจ้ามีเวลาหนีเพียงสิบวินาทีเท่านั้น แต่เจ้ากลับละทิ้งมัน น่า

เสยีดายเหลอืเกนิ

หนานกงหลวิอวิ๋นรวบรวมพลงัวเิศษในกายขึ้นทนัท ีตลอดร่างของเขา

ประหนึ่งถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยเกราะหนาชั้นด ีทว่าคนนอกกลบัไม่อาจมองเหน็

ได้ด้วยตาเปล่า

พลั่ก! ฝ่ามือหนักหน่วงซัดเข้าใส่หนานกงหลิวอวิ๋นอย่างแรง จังหวะ

เดียวกันนั้น ร่างของโอวหยางอวิ๋นฉี่ก็ค่อยๆ ปรากฏชัดขึ้นมา ยามนี้พลัง

ทั้งหมดของโอวหยางอวิ๋นฉี่ใช้ไปกบัการโจมตเีมื่อครู ่เสยีงปะทะดงัสนั่นไปทั่ว

บรเิวณ ผนืฟ้าและแผ่นดนิสั่นสะเทอืน สะท้อนพลงัอำานาจยิ่งใหญ่เกรยีงไกร

แม้ซูลั่วจะยืนห่างออกมา แต่แรงกระทบจากพลังฝ่ามืออันหนักหน่วง

นั้นกย็งัทำาให้นางรู้สกึฝืดเฝื่อนในลำาคอ ก่อนจะกระอกัเลอืดออกมา

ขณะที่จื่อเหยยีนกม็สีภาพยำ่าแย่กว่าซลูั่ว กว่านางจะสมานบาดแผลตาม

ร่างกายได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ตอนนี้มาถกูผลข้างเคยีงจากพลงัฝ่ามอืเช่นนี้กท็ำาให้

แผลปรแิตกขึ้นอกีครั้ง เลอืดสดๆ กระอกัออกมาราวกบันำ้าพุ แค่ผลข้างเคยีง
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จากแรงปะทะกย็งัทำาให้ซูลั่วกบัจื่อเหยยีนเกดิอาการถงึขนาดนี้ เหน็ชดัเลยว่า

พลงัที่ปะทะใส่หนานกงหลวิอวิ๋นนั้นหนกัหนาเพยีงใด

โอวหยางอวิ๋นฉี่คดิว่าอย่างน้อยหนานกงหลวิอวิ๋นกต้็องบาดเจบ็หนกัไป

บ้าง ทว่าเขาประเมนิพละกำาลงัในยามนี้ของหนานกงหลวิอวิ๋นตำ่าเกนิไปเสยีแล้ว

หนานกงหลิวอวิ๋นได้สติกลับคืนมาช้าๆ แววตาของเขาดุจเทพเจ้าบน

สรวงสรรค์ที่กำาลังปรายตามองมนุษย์ตัวจ้อย ชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากเรียบๆ 

พลางมองโอวหยางอวิ๋นฉี่ด้วยสายตาเยาะหยัน “นี่เป็นกำาลังทั้งหมดของเจ้า

แล้ว?” หนานกงหลวิอวิ๋นในยามนี้มสีหีน้าเรยีบเฉย อาการเป็นปกต ิ เหน็ชดั

เลยว่าเขาไม่ได้รบับาดเจบ็ใดๆ เลยแม้แต่นดิ

สีหน้าของโอวหยางอวิ๋นฉี่พลันแข็งค้างไปในวินาทีนั้น ไร้ซึ่งคำาพูดจะ

ตอบโต้

หนานกงหลวิอวิ๋นสงบนิ่งดุจเทพเจ้า “เจ้า...อ่อนด้อยเกนิไป”

โอวหยางอวิ๋นฉี่แข็งทื่อไปทั้งร่าง สายตานิ่งเรียบ ก่อนจะจ้องมอง 

หนานกงหลวิอวิ๋นด้วยแววตาเยน็เยยีบ ต่อให้ไม่อยากยอมรบั แต่เขากต้็องยอมรบั

ว่าหนานกงหลิวอวิ๋นแข็งแกร่งกว่าเขา และไม่ใช่แข็งแกร่งกว่ากันเพียงนิด  

อนัที่จรงิถ้าแม้แต่เกราะป้องกนัตวัของอกีฝ่ายยงัไม่อาจกลำ้ากรายได้ กย็ิ่งไม่ต้อง

หวังเรื่องที่จะสังหารฝ่ายนั้นได้เลย ชั้นเชิงพลังยุทธ์ของทั้งคู่หาได้อยู่ในระดบั

เดียวกันไม่ สีหน้าของโอวหยางอวิ๋นฉี่ในวินาทีนั้นไม่อาจตีความหมายใดๆ  

ได้เลย

ดวงตาของหนานกงหลวิอวิ๋นวาววบัดจุดวงดาว นำ้าเสยีงของเขานิ่งเรยีบ 

“เจ้าอยากจะตายสภาพใด”

โอวหยางอวิ๋นฉี่หน้าตงึ ทว่าเขากลบัปล่อยเสยีงหวัเราะเย้ยหยนัออกมา

อย่างรวดเรว็ “ท่านไม่กล้าสงัหารข้าหรอก” โอวหยางอวิ๋นฉี่มองหนานกงหลวิ-

อวิ๋นด้วยแววตาไร้ความกริ่งเกรง ดวงตาสาดประกายจ้า ท่าทางมั่นอกมั่นใจ

อยู่เช่นเดมิ

แขนเสื้อของหนานกงหลวิอวิ๋นสะบดัพลิ้ว ดรูาวกบัว่าพร้อมจะคร่าชวีติ
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อีกฝ่ายในวินาทีถัดไป แต่โอวหยางอวิ๋นฉี่กลับยิ้มมุมปาก “ถ้าท่านสังหารข้า 

ลั่วลั่วต้องไม่ยกโทษให้ท่านไปตลอดชีวิตแน่” คำาพูดนี้ของโอวหยางอวิ๋นฉี่ดึง 

ซูลั่วที่เดิมทีวางตัวเป็นคนนอกตั้งแต่แรกให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยทันที และ

วาจานั้นกเ็หมอืนกบัโถมภูเขาลูกใหญ่ทั้งลูกลงในทะเลสาบอนัเงยีบสงบ ทำาให้

เกดิระลอกคลื่นรุนแรงขึ้นในพรบิตา

ซูลั่วยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ นางมองไปยงัโอวหยางอวิ๋นฉี่อย่างไม่อยากจะเชื่อ

สายตา หลงัจากที่เขาสงัหารนางด้วยมอืตนเอง เขายงัมหีน้าเอ่ยคำาพดูประโยค

นี้ออกมาอย่างภาคภูมอิกีอย่างนั้นหรอื

หนานกงหลวิอวิ๋นเบนสายตาไปยงัซลูั่ว วนิาททีี่มองอกีฝ่าย แววตาของ

เขาก็เป็นประกายวาบ เพราะเนื้อความในสารที่จื่อเหยียนส่งมาก่อนหน้านี้ว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับซูลั่วกำาลังถูกชายอื่นแทรกแซง ทำาให้หนานกง 

หลิวอวิ๋นพานโกรธเคืองซูลั่วไปด้วย ดังนั้นพอมาถึงที่นี่เขาก็วุ่นวายกับการ 

กำาจดัศตัรดู้วยความเกรี้ยวกราดและแสร้งทำาเป็นมองเมนินาง เนื่องจากยงัคง

มีโทสะไม่น้อยกับข่าวที่ได้ยินมา ทว่าบัดนี้ ตอนที่หนานกงหลิวอวิ๋นมองเห็น

รูปโฉมของซูลั่ว ชายหนุ่มกล็งิโลดขึ้นมาทนัท ีถงึขนาดไม่สนใจไยดโีอวหยาง

อวิ๋นฉี่อกี

หนานกงหลวิอวิ๋นก้าวยาวๆ ตรงมาหาซูลั่ว ก่อนจะมาหยดุอยูห่่างเบื้อง

หน้านางสามก้าว ดวงตาวาววบัดจุดวงดาวจบันิ่งไปที่ซูลั่วโดยไม่เอ่ยคำาใดออก

มาสกัคำา บนไหล่ของแม่นางผู้นี้มมีงักรเทพน้อยตวัหนึ่งเกาะอยู่ นางต้องเป็น

ลั่วลั่วของเขาอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ว่า…หนานกงหลิวอวิ๋นกลืนนำ้าลายลงคอ

อย่างยากลำาบาก แม่นางผู้นี้งดงามเหลอืเกนิ งดงามจนทำาให้ความคดิของเขา

แทบกระเจดิกระเจงิ

“เจ้า…” สายตาของหนานกงหลวิอวิ๋นมองประเมนิซูลั่วตั้งแต่หวัจดเท้า 

ท่าทางดูหวั่นเกรงไม่น้อย ก่อนจะเอ่ยออกมาอย่างหยั่งเชงิ “ลั่วลั่ว?”

ซูลั่วอยากจะค้อนขวับใส่อีกฝ่าย เขาจำานางไม่ได้แล้วหรือไรกัน ซูลั่ว

พยกัหน้าอย่างขุ่นเคอืงใจ
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สหีน้านี้ แววตานี้ ต้องเป็นลั่วลั่วของเขาอย่างไม่ต้องสงสยั!

“ใบหน้าของเจ้า…ไฉนถึง…” สีหน้าของหนานกงหลิวอวิ๋นหาสงบนิ่งดัง

เดมิได้อกีต่อไปไม่ ดวงตาดำาขลบัดจุนำ้าหมกึคูน่ั้นกะพรบิแวววบัราวกบัดวงดาว

“ไม่ชอบหรอืไร” ซูลั่วไม่ตอบแต่ถามอกีฝ่ายกลบั นางหรี่ตามองชายหนุม่

ยิ้มๆ

หนานกงหลวิอวิ๋นรบีพยกัหน้าหงกึๆ ทนัท ี“ชอบ! ต้องชอบอยู่แล้ว!”

“โชคดีที่งามขึ้น ถ้าหากขี้ริ้วท่านคงไม่สนใจข้า” ซูลั่วแสร้งสำาทับใส่ 

อกีฝ่ายทนัที

หนานกงหลวิอวิ๋นโบกไม้โบกมอืปฏเิสธ “จะเป็นไปได้อย่างไรกนั! ไม่

ว่าลั่วลั่วของข้าจะเปลี่ยนไปเช่นไร ข้ากช็อบอยู่ด!ี” ท่าทางจรงิจงัของหนานกง

หลวิอวิ๋นเหมอืนกบัเดก็เลก็ๆ ไม่มผีดิ ไม่หลงเหลอืความองอาจและท่าทางที่

เตม็ไปด้วยอำานาจบาตรใหญ่เช่นเมื่อครู่อกี

จื่อเหยียนมองภาพตรงหน้าอย่างชนิดดวงตาแทบถลนออกมา…ผู้ชาย

ที่ทำาตวัเหมอืนเดก็เลก็ๆ ไร้เดยีงสาตรงหน้านางคอืศษิย์...ศษิย์พี่สามที่มมิผู้ีใด

กล้าเยื้องกรายเข้าใกล้อย่างนั้นหรือ จื่อเหยียนขยี้ตา ขยี้แล้วขยี้อีกถึงได้รู้ว่า

เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นตรงหน้าไม่ใช่ภาพมายา

โอวหยางอวิ๋นฉี่ขมวดคิ้วแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัว ภาพตรงหน้าเป็นบุรุษ 

หล่อเหลาไร้ที่เปรียบ กับหญิงงามล่มบ้านจมเมืองที่ยืนเคียงคู่กัน สองคนดู

ราวกบัคู่สวรรค์สร้างและประทานมาให้อยูร่่วมกนั แววตาเกรี้ยวกราดของชาย

หนุ่มมองไปยงัคนทั้งคู่ สายตาในขณะนั้นลกึลำ้าเกนิกว่าจะคาดเดาได้…

หลงัจากอาการตื่นตะลงึในคราแรก ยามนี้แววตาของหนานกงหลวิอวิ๋น 

กลบัปรากฏร่องรอยความกงัวลใจออกมา นิ้วเรยีวขาวเหน็ข้อต่อของเขาลบูไล้

บนใบหน้าของซูลั่ว สายตาที่มองมายังนางเต็มไปด้วยความกลัดกลุ้มและ

สงสารจบัใจ “อนัที่จรงิลั่วลั่วคนก่อนกง็ามมากอยู่แล้ว”

หนานกงหลวิอวิ๋นพยายามรวบรวมคำาพูดขึ้นมา ก่อนจะเอ่ยข้อความที่

คดิว่าถนอมนำ้าใจอกีฝ่ายที่สดุออกมา “ข้าไม่เคยรงัเกยีจรปูโฉมของเจ้ามาก่อน
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เลย ไฉนเจ้าถงึได้คดิสั้นเช่นนี้กนั”

“หา?” ซูลั่วคิ้วกระตุก ไม่เข้าใจคำาพูดของอกีฝ่าย

หนานกงหลิวอวิ๋นถอนใจออกมาด้วยความปวดใจ “กรีดมีดลงบน

ใบหน้าคงเจบ็มากสินะ ทำาไมต้องทำาเช่นนี้ด้วย คนที่ข้ารักก็มแีค่เจ้าเพยีงคน

เดยีว ไม่ว่าเจ้าจะมรีูปโฉมเช่นไร ข้ากย็งัรกัเจ้าอยู่”

ในที่สุดซูลั่วก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่หนานกงหลิวอวิ๋นพยายาม

เอ่ยอ้อมๆ ออกมาเสียที ชายหนุ่มคิดว่านางเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขา 

และเกิดความน้อยเนื้อตำ่าใจในรูปโฉมตัวเองจนกระทั่งยอมผ่าตัดเปลี่ยนโฉม

อย่างนั้นหรอื ประกายไฟร้อนแรงลุกโชนขึ้นในดวงตาของซูลั่วทนัที

หนานกงหลิวอวิ๋นสะดุ้งโหยง เจ้าตัวทำาท่าจะผละหนีแต่กลับถูกซูลั่ว 

กระชากชายเสื้อเอาไว้ได้เสียก่อน “ท่านว่าใครผ่าตัดแปลงโฉม ฮึ ใบหน้าข้า

เมื่อก่อนอปัลกัษณ์นกัหรอืไรกนั”

“งดงาม งดงามมาก” ยามที่อยู่ต่อหน้าซูลั่ว องค์ชายจิ้นจอมอหงัการ 

กไ็ม่ต่างอนัใดกบัลูกแมวตวัน้อย

ซลูั่วปล่อยอกีฝ่าย ก่อนจะแค่นเสยีงฮหึนกัๆ “ข้าจะไปผ่าตดัแปลงโฉม

ได้อย่างไรกนั พูดจาเพ้อเจ้อเหลวไหล ข้าจะบอกให้ท่านรู้เอาไว้ โฉมหน้าใน

เวลานี้เป็นโฉมหน้าแท้จรงิของข้า ใบหน้าเมื่อก่อนคอืใบหน้าที่ถกูอำาพรางเอาไว้

กเ็ท่านั้น”

“เกดิอะไรขึ้น หรอืว่าเจ้าถกูอำาพรางไว้ด้วยอาคมแปลงโฉม” สมกบัเป็น

ผู้รู้รอบรู้กว้างอย่างหนานกงหลิวอวิ๋น จากเงื่อนงำาแค่เพียงนิดก็หาข้อสรุปได้

อย่างตรงเป้า

“อมืฮ!ึ” ซูลั่วเลกิคิ้วให้อกีฝ่ายอย่างเหนอืกว่า

“เพราะเหตใุดกนั” หนานกงหลวิอวิ๋นมสีหีน้าฉงน เขามองใบหน้างดงาม

ชนดิล่มบ้านจมเมอืงของซูลั่วด้วยสายตาประเมนิ

ซูลั่วกอดอก ปรายตามองชายหนุ่มพลางเชดิคางขึ้นอย่างลำาพอง นาง

เอ่ยออกมาเพยีงเรยีบๆ “อาจจะกลวัว่าข้าจะโตมางดงามเกนิไปกระมงั”
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คำากล่าวนี้แม้จะยกยอตัวเองยิ่งนัก ทว่าก็ไม่เกินความจริงเลยสักนิด 

จงัหวะที่ซลูั่วแสร้งทำาท่าภมูอิกภมูใิจอยูน่ั้น ทนัใดนั้นกรู้็สกึได้ถงึเงาดำาที่เคลื่อน

กายใกล้เข้ามา วินาทีถัดมาหนานกงหลิวอวิ๋นก็โอบร่างของนางเอาไว้ในอ้อม

แขน

หนานกงหลวิอวิ๋นกอดอกีฝ่ายแน่น ออกแรงหนกัหน่วงเสยีจนน่าตกใจ 

ทำาเอาซูลั่วแทบถูกรดีลมออกจากปอดจนหมดเกลี้ยง

“เบาหน่อย เบาหน่อย” นางไม่ได้รงัเกยีจการโอบกอดกบัอกีฝ่ายต่อหน้า

สาธารณะ แต่นางกงัวลเรื่องความปลอดภยัในชวีติมากกว่า

หนานกงหลวิอวิ๋นหวัเราะแผ่ว วงแขนแขง็แกร่งเตม็ไปด้วยกำาลงัค่อยๆ 

คลายออก ทว่ายงัโอบรอบเอวบางของนางเอาไว้อย่างแสดงอำานาจและไม่เปิด

โอกาสให้อกีฝ่ายเบี่ยงตวัหนไีด้ เจ้าตวัวางคางแนบไหล่หญงิสาว สูดกลิ่นหอม

จางๆ จากเรอืนร่างนั้น และสิ่งนี้เองที่ทำาให้อารมณ์กลบัมาสงบนิ่งได้อกีครั้ง

จากกันไปถึงสองปี ในที่สุดก็ได้โอบกอดอีกฝ่ายไว้ในอ้อมแขนเสียท ี

ไม่ใช่แค่ในความฝันอกีต่อไป ดเีหลอืเกนิ

บริเวณโดยรอบไร้สรรพเสียง บรรยากาศอันเงียบสงัดและคลุมเครือ

แผ่คละคลุ้งไปทั่วทุกอณู พอเหน็ฉากตรงหน้า จื่อเหยยีนกท็ำาท่าจะผละออก

ไปอย่างรู้กาลเทศะ ทว่าตรงนี้...กลบัมคีนไม่รู้กาลเทศะอยู่อกีหนึ่ง เขาผู้นั้นก็

คอืโอวหยางอวิ๋นฉี่ ทนัททีี่เหน็ชายหนุม่และหญงิสาวที่กำาลงัตระกองกอดกนัคู่

นั้น เจ้าตวักห็รี่ตาที่มแีววประสงค์ร้ายลง มอืทั้งสองข้างกำาแน่นจนได้ยนิเสยีง

กระดูกลั่นกรอบเปรี๊ยะปร๊ะ

“ปล่อยนาง” โอวหยางอวิ๋นฉี่ก้าวพรวดๆ มาหยุดอยู่ตรงหน้าหนานกง

หลวิอวิ๋นและซูลั่วที่กอดกนัอย่างแทบไม่เหน็ผู้ใดอยู่ในสายตา ดวงตาดำาขลบั

คู่นั้นดูสงบนิ่ง แต่เป็นความสงบนิ่งก่อนที่พายุฝนจะโหมกระหนำ่า

หนานกงหลวิอวิ๋นที่ดื่มดำ่าอยูใ่นห้วงความอบอุน่อ่อนโยนอนัยากจะถอน

ตัวถูกขัดจังหวะขึ้นในวินาทีนั้น ซึ่งนั่นก็ทำาเอาชายหนุ่มไม่พอใจหนักขึ้น เขา

ค่อยๆ คลายอ้อมกอดจากซูลั่ว ก่อนจะดันนางไปอยู่เบื้องหลัง ไม่แม้แต่จะ
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ยอมให้โอวหยางอวิ๋นฉี่ได้มโีอกาสมองหน้าซูลั่ว

“พูดอกีครั้ง” หนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มเอื่อยขณะมองโอวหยางอวิ๋นฉี่ ทว่า

รอยยิ้มของเขากลบัไปไม่ถงึแววตา เพราะดวงตาคู่นั้นเยน็เยยีบราวกบันำ้าแขง็

หนานกงหลวิอวิ๋นในลกัษณะนี้เตม็ไปด้วยอำานาจและหยิ่งผยอง สหีน้า

แขง็กร้าวไม่ยอมลงให้ผู้ใด

โอวหยางอวิ๋นฉี่รู้สกึเยน็ยะเยอืกขึ้นในใจอย่างบอกไม่ถูก แต่นอกจาก

จะไม่ถอยแล้ว เขากลบัก้าวขึ้นมาข้างหน้าอกีหนึ่งก้าว

“ข้าบอกแล้วว่าข้ารูจ้กัลั่วลั่วมาก่อนท่าน ลั่วลั่วอยูก่บัข้ามาก่อนท่าน คน

ที่ควรไสหัวไปก็คือท่าน!” โอวหยางอวิ๋นฉี่หัวเราะหยันใส่หนานกงหลิวอวิ๋น 

อย่างไม่ยอมแพ้

ใบหน้างดงามไร้ผู้ใดเปรยีบของหนานกงหลวิอวิ๋นแขง็ค้างโดยพลนั

พลั่ก หนานกงหลวิอวิ๋นตอบโอวหยางอวิ๋นฉี่ด้วยกำาปั้นหนกัหน่วง

โอวหยางอวิ๋นฉี่เตรยีมพร้อมไว้ก่อนแล้ว เขาเตรยีมใช้วชิาพรางกาย ทว่า

ความเรว็ของตนกลบัสู้หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จงึถูกหมดักระแทก

เข้าที่ใบหน้าอย่างจงั โอวหยางอวิ๋นฉี่ล้มลงกบัพื้นเสยีงดงัโครม เลอืดไหลรนิ

ออกมาจากมุมปาก สภาพดูกระเซอะกระเซงิเป็นอย่างยิ่ง ทว่าโอวหยางอวิ๋นฉี่

นับได้ว่าเป็นชายชาตรีคนหนึ่งเช่นกัน ชายหนุ่มไม่เพียงแต่ไม่แสดงอาการ 

กริ่งเกรงออกมา เขากลบัคลี่ยิ้มกว้าง คราบเลอืดไหลออกมาจากมมุปาก ก่อน

เลกิคิ้วให้ซูลั่ว ขณะที่รมิฝีปากยกยิ้มนั้นเอื้อนเอ่ยออกมา “ลั่วลั่ว หรอืว่าเจ้า

จะไม่ยกโทษให้ข้า ที่แท้เจ้ากเ็ป็นพวกได้ใหม่ลมืเก่าสนิะ”

ซูลั่วขมวดคิ้ว การกระทำาเช่นนี้ของโอวหยางอวิ๋นฉี่ยิ่งทำาให้หญิงสาว

นกึดูแคลนยิ่งนกั

“อวิ๋นฉี่ ท่านยงัมหีน้ามาเอ่ยคำาพูดนี้อย่างนั้นหรอื” ซูลั่วหวัเราะหยนั

โอวหยางอวิ๋นฉี่จงใจเอ่ยคำาพดูนี้ออกมาไม่ใช่เพราะต้องการจะยั่วยุนาง 

ข่มขู่นางหรอกหรือ ในเมื่ออีกฝ่ายไม่หวาดหวั่นแม้จะต้องเปิดเผยเรื่องการ 

ข้ามมติมิา ถ้าเช่นนั้นนางจะต้องกริ่งเกรงอะไรอกีเล่า นางมพีลงัยุทธ์ ทั้งยงัมี
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หนานกงหลวิอวิ๋นคอยปกป้อง แล้วไหนจะยงัท่านอาจารย์อกี ใครบ้างจะกล้า

เป็นปฏปิักษ์กบันาง เป็นโอวหยางอวิ๋นฉี่เองนั่นละ เขาจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้จรงิๆ 

อย่างนั้นหรอื

โอวหยางอวิ๋นฉี่มองหนานกงหลวิอวิ๋นที่กำาหมดั ก่อนจะหนัไปมองซลูั่ว

ที่ขมวดคิ้วแน่น เจ้าตวักห็วัเราะแผ่วๆ “ลั่วลั่ว ในใจของเจ้าไม่มขี้าแล้วจรงิๆ 

หรอื”

ซูลั่วแค่นเสยีงหยนั “โอวหยางอวิ๋นฉี่ พอได้แล้ว”

โอวหยางอวิ๋นฉี่ส่ายหน้าพลางหวัเราะเฝื่อน ใบหน้าขาวซดีราวหมิะ “ข้า

ตามหาเจ้าจนทั่วทั้งแผ่นดนิกว่าจะได้พบเจอเจ้า แต่เจ้ากลบัไม่ต้องการข้า…”

หวัใจซูลั่วบบีแน่น นางกดที่ตำาแหน่งหน้าอกเอาไว้แน่น

หนานกงหลวิอวิ๋นหน้าตงึ ราวกบัมเีมฆหมอกทะมนึปกคลุมใบหน้าเอา

ไว้ สหีน้าของชายหนุ่มเขยีวคลำ้าชนดิแทบจะคั้นนำ้าหมกึได้ บทสนทนาของทั้ง

คูเ่ผยความจรงิอนัแสนโหดร้ายเรื่องหนึ่งให้เขารู้ว่า ทั้งคูเ่คยมอีดตีร่วมกนัจรงิๆ 

ลั่วลั่วของเขา นางเคย…

แววตาดุดันของหนานกงหลิวอวิ๋นปรายมองไปทางโอวหยางอวิ๋นฉี่ 

ชายหนุม่ก้าวพรวดๆ ตรงเข้าไปหา แทบจะบบีคอโอวหยางอวิ๋นฉี่ให้ตาย คนผูน้ี้

มนัต้องตาย!

ทว่าโอวหยางอวิ๋นฉี่กลบัหวัเราะออกมา “ท่านกำาจดัข้าได้ แต่กำาจดัอดตี

ไม่ได้หรอก หนานกงหลวิอวิ๋น ท่านคอืผู้แพ้มาตั้งแต่ต้นแล้ว!”

ใบหน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นราวกบัเมฆดำาทะมนึ ฝ่ามอืแขง็แกร่งทรง

พลงัของชายหนุ่มกำาแน่นเข้าหากนัทนัที

โอวหยางอวิ๋นฉี่กลบัยิ้มเอื่อยอยู่เช่นนั้น รอยยิ้มของเขาเบ่งบานยิ่งกว่า

บุปผาในฤดูใบไม้ผล ิ“เดก็น้อยที่น่าสงสาร ยงัไม่ทนัได้ลมืตาดูโลก…”

เผียะ! ซูลั่วสะบัดฝ่ามือไปที่หน้าโอวหยางอวิ๋นฉี่อย่างแรง กำาลังนั้น 

หนกัหน่วง แรงเสยีจนใบหน้าขาวของโอวหยางอวิ๋นฉี่ขึ้นรอยฝ่ามอืชดัเจนแทบ

จะในทนัที
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หยาดนำ้าตาเอ่อล้นขึ้นในดวงตาของซูลั่ว นางฝังเรื่องนี้เอาไว้ในก้นบึ้ง

ของหวัใจ มนัเป็นอดตีที่นางไม่อาจสมัผสัหรอืแตะต้องได้ แต่โอวหยางอวิ๋นฉี่

กลบักล้าเอ่ยขึ้นมา เขายอมทำาทุกวถิทีางเพยีงเพราะต้องการให้หนานกงหลวิ- 

อวิ๋นเกดิความรษิยาขึ้นในหวัใจ

“อวิ๋นฉี่! ข้าเสียใจจริงๆ เสียใจว่าทำาไมถึงได้รู้จักคนจิตใจโฉดชั่วเช่น

เจ้า!” ซูลั่วสูดลมหายใจลกึ มอืทั้งสองข้างกำาแน่น

โอวหยางอวิ๋นฉี่มองซูลั่ว แววตาสงบนิ่งดุจแสงจนัทร์ “ลั่วลั่ว กลบัไป

กบัข้าเถดิ”

ลมหายใจของหนานกงหลวิอวิ๋นหยดุนิ่งโดยพลนั เขาจ้องมองโอวหยาง

อวิ๋นฉี่อย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา ก่อนจะเบนสายตานั้นไปที่ซูลั่ว

โอวหยางอวิ๋นฉี่สูดลมหายใจลกึ จากนั้นจงึเอ่ยช้าๆ ขึ้นมาอกีครั้ง “ข้า

รู้เส้นทางที่จะกลบัไปได้ พวกเรากลบัไปด้วยกนัดไีหม”

หนานกงหลวิอวิ๋นขมวดคิ้วแน่นขึ้น แม้ว่าโทสะภายในใจจะโหมลกุโชน 

ทว่าชายหนุ่มก็ยังไม่ได้ลงมือกำาจัดโอวหยางอวิ๋นฉี่ในทันที เพราะคำาพูดของ 

อกีฝ่ายยิ่งคลุมเครอืเท่าไรกย็ิ่ง…ทำาให้เขารู้สกึกลวัมากขึ้นทุกที

สายตาเร่าร้อนของโอวหยางอวิ๋นฉี่จบัจ้องไปที่ซูลั่ว แววตาเต็มไปด้วย

ความคาดหวงัและความกดดนัมหาศาล

แต่ซลูั่วทำาเพยีงแค่แค่นเสยีงหยนัยามที่มองกลบัไป แววตาของนางเยน็

เยือก ไม่เอ่ยคำาใดออกมาสักคำา ในดวงตาคู่นั้นเหมือนทะเลทรายเปลี่ยวร้าง 

ที่สงบนิ่งไร้ความเคลื่อนไหว

บรเิวณโดยรอบเงยีบสนทิ

หนานกงหลวิอวิ๋นนิ่งงนัไปทั้งกาย เขาถอยหลงัไปสองสามก้าว วนิาที

นั้นชายหนุม่รูส้กึว่าตวัเองเป็นส่วนเกนิ ราวกบัว่าชายหนุม่หญงิสาวสองคนตรง

หน้าอยู่ในโลกใบเดยีวกนั ขณะที่เขาถกูกนัออกให้เป็นคนนอก เพราะตระหนกั

ขึ้นมาเช่นนี้เอง ทำาให้หนานกงหลิวอวิ๋นเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายและ

ความหวาดกลวัในใจ
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สายตาคมกริบดุจใบมีดนำ้าแข็งของหนานกงหลิวอวิ๋นปรายมองไปยัง 

ซูลั่วอย่างไร้ซึ่งความปราน ีประหนึ่งว่าจะฉกีทึ้งร่างกายนางออกเป็นชิ้นๆ

ซูลั่วเกดิลางสงัหรณ์ไม่ดขีึ้นในใจทนัที

“หนานกง…” ซูลั่วฉุดมอือกีฝ่ายเอาไว้ พยายามจะอธบิายความจรงิ

ทว่าทนัททีี่อ้าปาก นางกลบัพูดอะไรไม่ออก ไม่รู้ว่าควรจะอธบิายเช่น

ไร… เพราะเรื่องราวเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เคยเกดิขึ้นมาก่อนจรงิๆ แม้ว่าจะเป็นเรื่อง

ในภพก่อนกต็ามที

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยแววตาเยน็ยะเยอืก เขากำาลงัรอให้นาง

เอ่ยปากอธบิาย ขอแค่นางปฏเิสธ เขารบัรองว่าจะยอมเชื่อหมดใจ สหีน้าของ

หนานกงหลวิอวิ๋นนิ่งเรยีบ ทว่าแฝงไปด้วยความหวงัและแวววงิวอนอยู่ในที

เหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ที่ลำาคอของซูลั่ว เจ้าตัวรู้สึกกดดัน

ราวกบัถูกทบัเอาไว้ด้วยภูเขาไท่ชาน ใจอยากจะพูด ทว่ากลบัพูดไม่ออก

ทั้งคู่ได้แต่มองกันเงียบๆ อยู่แบบนั้น เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ความหวัง

และแวววิงวอนในดวงตาของหนานกงหลิวอวิ๋นก็ถูกแทนที่ด้วยความผิดหวัง

และหมดหวงั

ซลูั่วสดูลมหายใจลกึ ตอนที่ทำาท่าจะอธบิายนั่นเอง หนานกงหลวิอวิ๋นก็

กระชากแขนนางอย่างแรงด้วยพลังมากมายมหาศาล จนกระดูกข้อมือของ 

หญงิสาวแทบจะป่นป้ี หนานกงหลวิอวิ๋นกระชากตวัซูลั่วพลางหมนุตวักลบัแล้ว

ก้าวยาวๆ ออกไป ชายหนุม่ก้าวเดนิอย่างรวดเรว็ เรว็เสยีจนซลูั่วเดนิตามไม่ทนั 

จนกระทั่งต้องวิ่งเหยาะๆ แทน จื่อเหยียนมองหนานกงหลิวอวิ๋นลากตัวซูลั่ว

ไปอย่างเงยีบๆ ก่อนที่เจ้าตวัจะถอนใจออกมา ช่างเถดิ เรื่องของคนรกักนั นาง

ไม่สอดมือเข้าไปยุ่งด้วยจะดีกว่า กลับไปฝึกฝนตัวเองที่เมืองเลี่ยนอวี้ก่อนก็

แล้วกนั โลกภายนอกน่าเบื่อชะมดั

จังหวะที่จื่อเหยียนทำาท่าจะหมุนตัวผละไป นางก็เห็นโอวหยางอวิ๋นฉี่

กระเสอืกกระสนขึ้นจากพื้น จื่อเหยยีนปรายตามองอกีฝ่ายด้วยสายตารงัเกยีจ 

“ชายชู้ ชอบบ่อนทำาลายความสมัพนัธ์ของผู้อื่น!”
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มมุปากโอวหยางอวิ๋นฉี่ยกขึ้นนดิๆ ก่อนจะหมุนตวักลบัไปอย่างไม่ไยดี

อกีฝ่าย

“นี่ โอวหยางอวิ๋นฉี่ ข้าขอเตอืนท่านเอาไว้ ลั่วลั่วเป็นคนของศษิย์พี่สาม 

ท่านจงจำาเอาไว้ให้ด!ี” จื่อเหยยีนเท้าเอวพลางตะโกนใส่แผ่นหลงัของโอวหยาง

อวิ๋นฉี่ด้วยความขุ่นขึ้ง

โอวหยางอวิ๋นฉี่ชะงกัไปนดิ ก่อนจะยกมอืขึ้นโบกด้วยท่าทางสง่า “หาก

ความสมัพนัธ์มั่นคงแล้วไซร้ ผู้ใดกม็อิาจบ่อนทำาลายได้”

พูดจบก็เยื้องย่างจากไปอย่างผ่าเผย ทิ้งจื่อเหยียนที่ยืนตัวแข็งทื่อ 

ทำาหน้าเหมอืนคนท้องผูกเอาไว้เพยีงลำาพงั หญงิสาวกำาหมดัแน่น อยากจะซดั

กำาปั้นใส่โอวหยางอวิ๋นฉี่ให้ตายๆ ไปเสยี ชายชู้! ไร้ยางอาย! เชอะ!

โอวหยางอวิ๋นฉี่ที่ทำาท่ายโสยามที่อยูต่่อหน้าจื่อเหยยีน พอหนัหลงักลบั

ในมุมที่ไม่มผีู้ใดมองเหน็ ชายหนุ่มกเ็ผยสหีน้าอ้างว้างออกมา

เขามองเบื้องหลังของหนานกงหลิวอวิ๋นและซูลั่วที่เดินจากไปด้วยกัน 

ดวงตาฉายแววสบัสน ทั้งรษิยาชงิชงั ทั้งหดหู่เจบ็ปวด สุดท้ายอารมณ์ทั้งหมด

ก็ก่อเกิดเป็นความคิดที่ว่า “ลั่วลั่ว เจ้าต้องเป็นของข้า โอวหยางอวิ๋นฉี่!  

หนานกงหลวิอวิ๋น ข้าจะรอวนัที่เจ้ามาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าข้า!”

โอวหยางอวิ๋นฉี่รู้ดีว่าเวลานี้เขายังไม่ใช่คู่ต่อกรของหนานกงหลิวอวิ๋น 

วนันี้หนานกงหลวิอวิ๋นไม่สงัหารเขากเ็พราะตะลงึงนัไปกบัข่าวที่ได้รบัรูเ้สยีก่อน 

หากอกีฝ่ายได้สตขิึ้นมาเมื่อไร เขากค็งไม่โชคดแีบบนี้อกี เพราะแบบนี้เขาถงึ

ต้องพยายามฝึกฝนวชิาให้จงหนกั!

หนานกงหลิวอวิ๋นเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดแทบขาดสติ เขา

กระชากตวัซูลั่วให้เดนิไปด้วยกนัอย่างรวดเรว็ ส่วนจะไปที่ใดนั้น แม้แต่ชาย

หนุ่มเองกย็งัไม่รู้ตวั สองเท้าเคลื่อนไหวราวอยู่บนเมฆา รวดเรว็อย่างชนดิไม่

น่าเชื่อ ไม่นานกเ็ข้าไปอยู่ใจกลางภูเขาลกึ

ซูลั่ววิ่งชนดิหายใจแทบไม่ทนั ทว่าหนานกงหลวิอวิ๋นที่ไฟโทสะลุกโชน
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นั้นน่ากลัวยิ่งนัก ใบหน้าของเขาดุดัน ราวกับปีศาจที่เดินออกมาจากสมรภูมิ

เลอืด รงัสสีงัหารคุกรุ่น ความอ่อนโยนทั้งหมดที่มปีลาสนาการหายไปจนสิ้น 

ชายหนุ่มในยามนี้ทำาให้ซูลั่วตกใจจนเหงื่อกาฬแตกพลั่ก

หนานกงหลิวอวิ๋นมุ่งตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆ สีหน้าทะมึนแทบจะคั้นนำา้

หมึกออกมาได้ ชายหนุ่มไม่สนใจว่าซูลั่วจะดิ้นรนอย่างไร กำาลังนั้นทั้งหนัก

หน่วงและแขง็แกร่งจนข้อมอืของซลูั่วที่ถกูยดึเอาไว้แทบจะปรแิตก นางเอ่ยขึ้น

แผ่วๆ “หนานกงหลวิอวิ๋น เบาหน่อยได้ไหม”

ใบหน้าของหนานกงหลิวอวิ๋นเหมือนถูกปกคลุมด้วยเกล็ดหิมะ รังสี

อำามหิตแผ่ออกมารอบกาย ชายหนุ่มไม่เพียงแต่ไม่หยุดฝีเท้า เขากลับเร่ง

ความเร็วมากขึ้นกว่าเดิม! ทั้งฉุดทั้งลากจนซูลั่วเกือบจะล้มคะมำา หนานกง 

หลวิอวิ๋นในแบบนี้ นางควรจะปลอบใจเขาอย่างไรด ีซูลั่วรู้สกึปวดหวัหนกัขึ้น

กว่าเดมิ

ไม่รู้ว่าเดนิกนัไปนานเท่าไร ในที่สุดหนานกงหลวิอวิ๋นกห็ยดุลงรมิลำาธาร

แห่งหนึ่งกลางป่าลึกที่มีต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้าขึ้นรกครึ้ม รังสีแห่งความขุ่น

ขึ้งอึมครึมยังคงแผ่ซ่านออกมาจากแผ่นหลังนั้น เต็มไปด้วยไอสังหารที่ผู้คน 

มอิาจเข้าใกล้ได้

ซลูั่วไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา นางทำาเพยีงแค่มองอกีฝ่ายอยูเ่ช่นนั้น ทนัใด

นั้นหนานกงหลิวอวิ๋นก็หมุนตัวกลับมา ก่อนจะกดร่างของหญิงสาวเอาไว้กับ

ต้นไม้โบราณสูงเสยีดฟ้าขนาดสบิคนโอบ สหีน้าของเขาดำาทะมนึ เจ้าตวัยกมอื

ข้างหนึ่งขึ้นบบีปลายคางซูลั่ว “ซูลั่ว เจ้าทนเหงาไม่ได้เชยีวหรอืไร เวลาเพยีง

สองปีเท่านั้นเจ้ากค็บชู้สู่ชายเสยีแล้ว”

แววตาของหนานกงหลวิอวิ๋นฉายประกายอนัตราย เหี้ยมโหด ไร้ความ

ปราน ีขณะที่ซูลั่วพยายามจะอธบิาย “เรื่องนี้ไม่ใช่อย่างที่ท่านคดิ…”

หนานกงหลิวอวิ๋นจ้องมองซูลั่วพลางเอ่ยออกมาทีละคำาด้วยนำ้าเสียง

ดรุ้าย “ถ้าไม่ใช่อย่างที่ข้าคดิ ถ้าเช่นนั้นเป็นอย่างไรกนั เจ้าไปคบหากบัโอวหยาง

อวิ๋นฉี่ตั้งแต่เมื่อไรกัน พูดมา!” หนานกงหลิวอวิ๋นแทบจะเอ่ยสองคำาสุดท้าย
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ออกมาด้วยนำ้าเสยีงตวาด

ไม่ไกลออกไป แม่หมตีวัหนึ่งกำาลงัพาลกูน้อยทั้งสองตวัของมนัออกมา

เดนิเที่ยว แตเ่พราะพลงัเสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นทำาให้เจา้หมเีคราะห์ร้ายทั้ง

สามตวักระอกัเลอืดออกมาและเสยีชวีติคาที่ทนัที

ซลูั่วรูส้กึหวาดกลวัในใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นางชะงกันิ่งไปครู ่ก่อน

จะมองอกีฝ่ายด้วยสายตาสงบ “อวิ๋นฉี่ เขา…”

“อวิ๋นฉี่! เจ้าเรียกเขาว่าอวิ๋นฉี่!” ไม่รอให้ซูลั่วทันได้เอ่ยจบ หนานกง

หลวิอวิ๋นกต็วาดลั่นขึ้นมาอกีครั้ง “เจ้าเรยีกเขาอย่างสนทิสนมถงึเพยีงนั้น แล้ว

ข้าเล่า!” หนานกงหลวิอวิ๋นบบีไหล่ระหงของซูลั่วแน่นด้วยความเกรี้ยวกราด

“โอ๊ย! เจบ็ ปล่อยนะ!” ซูลั่วรู้สกึว่าแขนของนางกำาลงัจะขาดออกจาก

ไหล่อยู่แล้ว “หนานกงหลวิอวิ๋น ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้!” ความโกรธขึ้งปรากฏวูบขึ้น

ในดวงตาของซูลั่ว

“เจ้าเรียกข้าว่าหนานกงหลิวอวิ๋น แต่กลับเรียกเขาว่าอวิ๋นฉี่?” จู่ๆ  

หนานกงหลิวอวิ๋นก็หัวเราะฝืดเฝื่อนขึ้นมา เขาปล่อยซูลั่วเป็นอิสระ สายตาที่

มองนางดูขมขื่นเตม็ท ี“ซูลั่ว ถามใจเจ้าดูเถดิ เจ้าทำาผดิต่อข้าหรอืไม่”

หนานกงหลิวอวิ๋นในยามนี้ทำาให้ซูลั่วแทบจะยอมจำานน นางคิดจะ

อธิบายให้เขาฟังอีกครั้ง “ข้าไม่เคยทำาเรื่องใดที่ผิดต่อท่าน! ท่านอย่าเอะอะ

โวยวายจะได้ไหม”

“ข้าเอะอะโวยวาย? ซูลั่ว เจ้าพูดออกมาได้นะ” แววตาของหนานกง 

หลวิอวิ๋นมแีต่ความเจบ็แค้นขณะที่ชี้หน้าซูลั่ว

ซูลั่วรู้สกึศรีษะของนางขยายใหญ่ขึ้นในทนัท ีตวันางเองกไ็ม่ถนดัเรื่อง

จดัการปัญหาด้านความสมัพนัธ์มาแต่ไหนแต่ไร ซำ้าตอนนี้หนานกงหลวิอวิ๋นยงั

โมโหเสยีขนาดนี้อกี แล้วนางควรจะทำาเช่นไรด ีซูลั่วรู้สกึว่ายิ่งพูดกเ็หมอืนยิ่ง

ผิด เพราะแบบนี้เจ้าตัวเลยเลือกที่จะเงียบแทน ทว่าความเงียบของนางกลับ

ทำาให้หนานกงหลวิอวิ๋นแทบเป็นบ้า

“เจ้ายอมรบัแล้วสทิ่า” สายตาของหนานกงหลวิอวิ๋นดุจใบมดีคมกรบิที่
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กรดีลงในหวัใจซูลั่ว

“ยอมรบัอะไรกนั” ซูลั่วเชดิใบหน้าเลก็ๆ ของนางขึ้น แววตาฉายความ

ดงึดนั

“พูดมา! เจ้าเริ่มคบชู้สู่ชายตั้งแต่เมื่อไรกนั” หนานกงหลวิอวิ๋นบบีคาง 

ซูลั่วอย่างแรง เปลวไฟลุกโชนขึ้นในดวงตา “พูดมา!”

ตั้งแต่ที่ได้รู้จกันางมา เขากส็บืเสาะข้อมูลของนางตั้งแต่เลก็จนโต ทว่า

ข้อมูลทั้งหมดที่มีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอวหยางอวิ๋นฉี่ผู้นี้เลยแม้แต่นิดเดียว 

แต่โอวหยางอวิ๋นฉี่กลบัเอ่ยปาวๆ ว่าเขากบัซูลั่วยงัมเียื่อใยต่อกนั ถงึขนาดพูด

ถึงเรื่องลูก…เรื่องนี้เองที่ทำาให้หนานกงหลิวอวิ๋นผู้เยือกเย็นมาโดยตลอดรู้สึก

ว่าโลกทั้งใบกำาลงัจะถล่มทลายลงมา

“ข้าไม่ได้ทำาแบบนั้น!” ซูลั่วปฏเิสธออกมาอย่างเดด็ขาด

“ไม่ได้ทำา? ถ้าเช่นนั้นตอนที่เขาพูดเรื่องนี้ ทำาไมเจ้าถงึไม่ปฏเิสธ ตอนนี้

เจ้ากลบับอกข้าว่าเจ้าไม่ได้ทำาเยี่ยงนั้น!” หนานกงหลวิอวิ๋นไม่เชื่อ

“ข้า…” ซูลั่วปวดหัวตุ้บๆ ขึ้นมา นางต้องพูดอย่างไรอีกฝ่ายถึงจะไม่ 

โกรธกนั เรื่องของอวิ๋นฉี่เป็นเรื่องในอดตี นางคดิไม่ถงึด้วยซำ้าว่าจะต้องมาเจอ

เขาอกีครั้งในภพนี้ หนานกงหลวิอวิ๋นจะเชื่อเรื่องข้ามมติกิาลเวลาอย่างนั้นหรอื 

ซำ้าเรื่องที่นางเคยคบหากบัอวิ๋นฉี่ในภพก่อนกเ็ป็นเรื่องที่ไม่อาจจะปฏเิสธได้…

ซูลั่วรู้สกึขดัแย้งในใจเป็นอย่างมาก นางไม่รู้ว่าควรจะเริ่มจากตรงไหน

ด ีสายตาดุดนัของหนานกงหลวิอวิ๋นจ้องมองนาง แววตาคมกรบิดุจเหยี่ยวใน

ยามราตรจีบันิ่งที่นางไม่ละไปไหน เวลาแต่ละวนิาทผี่านไปเรื่อยๆ เขากำาลงัรอ

ให้นางอธบิายออกมา ทว่านางกลบัไม่มอีะไรจะพูด

หนานกงหลิวอวิ๋น...นามนี้แฝงไปด้วยความโหดเหี้ยม กระหายเลือด 

ดุร้าย ทว่าไม่เคยเลยสกัครั้งที่ชายหนุ่มจะแสดงด้านเหล่านี้ออกมาให้ซูลั่วเหน็ 

เขายกให้นางเป็นสิ่งลำ้าค่าที่สุดมาแต่ไหนแต่ไร ยอมปกป้องนางอย่างสุดชีวิต 

ทว่าตั้งแต่วนัแรกที่ได้รูจ้กักนัจนถงึตอนนี้ สิ่งที่หนานกงหลวิอวิ๋นชงิชงัมากที่สดุ

กค็อืซลูั่วเอาแต่สงวนทท่ีาอยูแ่บบนั้น ไม่ว่าเขาจะพยายามเข้าใกล้นางมากเพยีง
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ไร ไม่ว่าจะแสร้งบบีบงัคบัหรอืยั่วยุเพยีงไหน แต่นางกลบัไม่หวั่นไหวเลยสกันดิ 

ไม่มใีครรูว่้าหนานกงหลวิอวิ๋นต้องเจบ็ปวดใจแค่ไหนยามที่ต้องพบกบัท่าทเีช่น

นี้จากอกีฝ่าย

เขาไม่ใช่เทพไม่ใช่เซยีน หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็หนื่อยเป็นท้อเป็นเช่นกนั

ซูลั่วใคร่ครวญอยู่นาน สุดท้ายกท็ำาใจได้ในที่สุด นางสูดลมหายใจลกึ 

ตั้งใจว่าจะค่อยๆ เล่าเรื่องราวในภพก่อนให้หนานกงหลวิอวิ๋นฟังช้าๆ อกีฝ่าย

จะเชื่อหรอืไม่กแ็ล้วแต่ แต่นางกจ็ะเล่าให้ฟังทั้งหมด ทว่าซูลั่วยงัไม่ทนัได้เอ่ย

ปาก ทันใดนั้นหนานกงหลิวอวิ๋นก็เหวี่ยงซูลั่วไปอีกทาง ก่อนจะหมุนตัวแล้ว

ก้าวยาวๆ จากไป ทิ้งซูลั่วเอาไว้กลางป่าทบึไร้ผู้คนเพยีงลำาพงั

“หนานกงหลิวอวิ๋น!” พอเห็นอีกฝ่ายผละหนีไปในพริบตาแบบนั้น 

ซูลั่วกต็ะโกนไล่หลงัเสยีงดงั แต่ไม่ว่านางจะตะโกนเท่าไร อกีฝ่ายกไ็ม่ยอมหนั

กลบัมา เขาเดนิก้าวพรวดพราดออกไปอย่างแน่วแน่โดยไม่คดิจะหวนกลบัมาอกี 

ปล่อยนางเอาไว้ตรงนั้นด้วยความเดยีวดาย

ซลูั่วรู้สกึหดหูเ่ป็นที่สดุ ไหนบอกว่ารกันาง ไหนบอกว่าจะไม่ทอดทิ้งนาง

อย่างไรเล่า สดุท้ายกท็ิ้งนางไปอย่างไม่ไยด ีคนโกหก ที่ผ่านมากเ็ป็นแค่คำาลวง

ทั้งนั้น! นำ้าตาเมด็โตร่วงเผาะมาตามใบหน้า ไม่ว่าจะห้ามเท่าไรกไ็ม่ยอมหยุด

ไหล บรเิวณหน้าอกที่ตั้งของตำาแหน่งหวัใจปวดแปลบ ปวดเสยีแทบจะแดดิ้น

ตาย ซูลั่วทรุดตวัลง สองมอืกอดตวัเองไว้แน่น แน่นขึ้นเรื่อยๆ

ยามนั้น...นำ้าตาของนางไหลรนิราวกบัหยาดฝน



ท้องฟ้ายามตะวนับ่ายคล้อยถกูปกคลมุด้วยเมฆทะมนึหนาทบึ ไม่นาน

ลมพายุก็กระหนำ่าขึ้นกลางป่า จากนั้นจึงตามมาด้วยสายฝนที่ตกโครมลงมา

ปานควำ่ากะละมัง หยาดฝนกระทบกับผืนดินจนพื้นผิวชื้นแฉะกลายเป็นบ่อ 

โคลนตื้นๆ หลายแห่ง ซูลั่วยงัทรุดตวันั่งอยู่ที่เดมิ นางนั่งซบหน้า สองมอืกอด

เข่าเอาไว้ รำ่าไห้อยู่ภายในใจเงยีบๆ

หนานกงหลิวอวิ๋นไม่เคยทิ้งนางแบบไม่ดูดำาดูดีเช่นนี้มาก่อน เขาต้อง

กลบัมาหานางแน่ๆ…รอให้เขากลบัมาเมื่อไร นางจะเล่าทกุอย่างจนหมดเปลอืก

และบอกความจรงิกบัเขาทั้งหมด…แม้จะหดหู ่แต่ซูลั่วกพ็ยายามปลอบตวัเอง

อยู่ในใจแบบนั้น

จงัหวะนั้นเอง เงาดำาร่างหนึ่งกป็รากฏวบูขึ้นที่เบื้องหลงัของซลูั่ว ร่างนั้น

เยื้องย่างเข้ามาใกล้เรื่อยๆ แม้จะจมอยู่ในความเศร้า แต่นั่นก็ไม่ได้ทำาให้

สัญชาตญาณอันเฉียบไวต่ออันตรายที่มาเยือนของซูลั่วลดน้อยถอยลง นาง 

หนัขวบักลบัไปอย่างมสีตใินทนัท!ี

ทนัททีี่เหน็ สหีน้าของซูลั่วกแ็ขง็ค้างไปโดยพลนั สนัหลงัเยน็เยยีบขึ้น

ในทนัที

แปดสิบสอง
เป็นตายเท่ากัน
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ผู้ที่อยู่ตรงหน้าคลุมกายเอาไว้ด้วยชุดคลุมสีดำาทั้งตัว รูปร่างอรชร

อ้อนแอ้นทำาให้ชุดคลุมดูใหญ่เกนิตวัขึ้นมา ศรีษะของคนผู้นั้นกถ็ูกปกคลุมไว้

ด้วยหมวกสีดำาเช่นกัน ทว่ากลิ่นอายที่แผ่ออกมาจากร่างนั้นก็ทำาให้ซูลั่ว

ตระหนกัได้ทนัทว่ีาอกีฝ่ายเป็นใคร หญงิสาวสูดลมหายใจลกึ ก้าวถอยไปด้าน

หลงัโดยไม่รู้ตวั คนลกึลบัยื่นมอืเรยีวยาวออกมาจบัปลายหมวก จากนั้นกถ็อด

ออก เผยให้เหน็ใบหน้างดงามสะดุดตา

เทพธดิาเยยีนเซี๋ย!

เทพธิดาเยียนเซี๋ยจ้องมองซูลั่ว แววตาเต็มไปด้วยความประสงค์ร้าย 

สายตาดุดนัร้อนแรงนั้นทำาให้ซูลั่วแทบจะไหม้เกรยีมไปทั้งร่าง

ซลูั่วถอยไปข้างหลงัเรื่อยๆ เพราะนางมองเหน็ความเคยีดแค้นชงิชงัใน

แววตาของนางมารร้ายเยยีนเซี๋ยได้อย่างชดัเจน ก่อนหน้านี้นางหนเีอาตวัรอด

มาได้ด้วยการขว้างหินวิเศษใส่จนหน้าอกของอีกฝ่ายเป็นแผลฉกรรจ์ ตอนนี้

นางมารร้ายตามมาจนเจอตวันาง แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดแีน่!

นางมารร้ายเยียนเซี๋ยยกยิ้มเหี้ยมเกรียมขึ้นที่มุมปาก ก่อนจะก้าวช้าๆ 

ตรงเข้ามาหาซูลั่ว

ซูลั่วถอยหลงัออกไปอกี

สายลมรอบด้านพัดกระหนำ่า ฝนเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ตกกระทบใบหน้า

อย่างแรงจนรู้สึกเจ็บปวดไปหมด นางมารร้ายเยียนเซี๋ยยังคงเผยรอยยิ้ม

อำามหติอยู่เช่นนั้น

“นงัตวัด ีวนันี้ในปีหน้าจะเป็นวนัครบรอบวนัตายเจ้า ตายเสยีเถดิ!”

ซูลั่วร้อนรนขึ้นในใจ ทว่าสหีน้ายงัสงบนิ่งดงัเดมิ “นางมารร้าย ไฉนเจ้า

ถงึยงัไม่ตายเพราะหนิวเิศษอกีเล่า” ซูลั่วแสร้งทำาเป็นเย้ยหยนัอกีฝ่าย

เรื่องนี้ถือเป็นแผลฉกรรจ์ทางใจที่รุนแรงที่สุดของเทพธิดาเยียนเซี๋ย 

ทนัททีี่ได้ยนิคำาพดูประโยคนี้ เจ้าตวัจงึแทบจะโผเข้าขยำ้าซลูั่วให้ร่างของอกีฝ่าย

แหลกเหลวคามอืเลยทเีดยีว

ซูลั่วยกมอืขึ้นห้าม “ช้าก่อน!”
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“เหน็แก่ท่านอาจารย์ของเจ้า ว่ามา มอีะไรจะสั่งเสยีอกี” รมิฝีปากของ

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยสั่น เหน็ชดัว่ายามนี้โทสะของนางบรรลุถงึขดีสุดแล้ว

ซูลั่วหัวเราะเอื่อย “ท่านอาจารย์ข้า? นางมารร้าย ข้าส่งสารบอกท่าน

อาจารย์ไปแล้ว”

“สารอะไรกนั” เทพธดิาเยยีนเซี๋ยเกดิลางสงัหรณ์ไม่ดขีึ้นในใจ

“คำาสั่งเสยีอย่างไรเล่า” ซูลั่วบอกอกีฝ่ายอย่างตรงไปตรงมา “ถ้าข้าตาย 

ฆาตกรกค็อืเจ้า นางมารร้าย!”

เทพธิดาเยียนเซี๋ยโมโหจนแทบควันออกหู! นางคิดไม่ถึงจริงๆ ว่านัง

ตวัดจีะเจ้าเล่ห์ปานนี้ นางส่งสารไปให้หรงอวิ๋นเสยีแล้ว! ทว่าเทพธดิาเยยีนเซี๋ย

หาใช่คนเขลาไม่ นางใช่จะขลาดกลัวจนไม่กล้าลงมือเพราะคำาขู ่แบบนั้น 

เทพธิดาเยียนเซี๋ยแค่นเสียงหยัน “แล้วจะอย่างไรเล่า อาจารย์ของเจ้าก็ชัง 

นำ้าหน้าข้ามาแต่ไหนแต่ไร ในเมื่อทำาให้เขารกัข้าไม่ได้ ถ้าเช่นนี้กใ็ห้เขาเกลยีดข้า

แทนกแ็ล้วกนั”

สหีน้าซลูั่วแขง็ค้างไปนดิ นางมารร้ายผู้นี้มคีวามคดิวปิรติผดิมนษุย์มนา

ทั่วไป จะเกลี้ยกล่อมคงไม่ง่ายจริงๆ วันนี้ต้องทำาอย่างไรถึงจะเอาตัวรอดไป

จากสถานการณ์นี้ได้ ตอนนี้นางตั้งใจจะถ่วงเวลาเอาไว้ แต่ว่า...หนานกง 

หลวิอวิ๋นจะกลบัมาหานางจรงิๆ อย่างนั้นหรอื

ไม่ได้ นางมารร้ายเป็นผู้มพีลงัยทุธ์แขง็แกร่งในยทุธภพ หนานกงหลวิ-

อวิ๋นคงจะต่อกรกบัอกีฝ่ายไม่ได้แน่ แบบนั้นเท่ากบัหาเรื่องตายเปล่าชดัๆ…

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยเดนิเข้าไปหาซลูั่วทลีะก้าว มมุปากเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

ที่แสนเหี้ยมโหดออกมา

ซลูั่วเองกถ็อยหลงัไปทลีะก้าวๆ เช่นกนั จนกระทั่งท้ายที่สดุกไ็ร้หนทาง

หลกีหน ีแผ่นหลงัของนางแนบชดิอยู่กบัต้นไม้โบราณอายุพนัปีต้นหนึ่ง

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยหวัเราะหยนัออกมา “ทำาไม แกล้งถ่วงเวลารอให้คนรกั

ของเจ้ามาช่วยอย่างนั้นหรอื”

ฝ่ามอืขา้งลำาตวัของซูลั่วกำาเข้าหากนัแน่น สมกบัเป็นนางมารร้ายเยยีน-
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เซี๋ย ไม่ว่าเรื่องอะไรกไ็ม่สามารถรอดพ้นสายตาของอกีฝ่าย!

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยแค่นเสยีงออกมา “ในเมื่อไม่มสีิ่งใดจะสั่งเสยี ถ้าอย่าง

นั้นกต็ายเสยีเถดิ!” พูดจบกว็าดฝ่ามอืขึ้นกลางหน้าอก ก่อนที่ลำาแสงร้อนแรง

เส้นหนึ่งจะปรากฏขึ้นและกลายเป็นผลึกแสงโปร่งใสอานุภาพรุนแรงในท้าย

ที่สุด ผลกึแสงนั้นทั้งร้อนแรงและเตม็ไปด้วยรงัสอีำามหติที่ทำาให้ผู้พบเหน็ต้อง

รู้สกึขยาดเกรง

“นางมารร้าย! ต่อให้สงัหารข้าแล้วได้อะไรขึ้นมาเล่า เจ้ากไ็ม่มวีนัเทยีบ

กบัท่านแม่ของข้าได้อยู่ด ี แม้แต่เลบ็เท้าของนางเจ้ากย็งัเทยีบไม่ได้!” ดวงตา

ของซูลั่วทอประกายเยน็ยะเยอืก

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยระเบดิโทสะออกมา “นงัตวัด!ี รนหาที่ตาย” ภายใต้

โทสะที่คุกรุ่นนั้น ไอวเิศษกค็่อยๆ แผ่ซ่านออกมาจากผลกึแสง

สีหน้าของนางมารร้ายเยียนเซี๋ยเหี้ยมเกรียมขึ้นเรื่อยๆ ใกล้จะถึงเวลา

ตายอยู่แล้ว แต่นงัตวัดกีย็งัไม่หยุดเล่นลูกไม้ จงใจทำาให้นางเดอืดดาลขึ้นมา

อกีครั้ง สมควรตายยิ่งนกั ผลกึแสงในมอืเทพธดิาเยยีนเซี๋ยโถมออกไปเบื้อง

หน้าทนัท ีทั้งหนกัหน่วงและเปี่ยมไปด้วยพลงัมหาศาล

ซลูั่วหรี่ตาลง ในใจกระวนกระวายขึ้นมา วนันี้เกรงว่านางคงจะไร้หนทาง

หนเีสยีแล้ว สญัชาตญาณการเอาตวัรอดทำาให้ซลูั่วรบีใช้มติว่ิางเปล่าครอบกาย

ของนางเอาไว้ทนัท ีจากนั้นกห็มุนตวัแล้วทะยานหนไีปเบื้องหน้า

วิ่ง วิ่ง วิ่ง! เสียงลมอื้ออึ้งพัดก้องอยู่ข้างหู นางเคลื่อนตัวผ่านต้นไม้

โบราณสูงเสียดฟ้าต้นแล้วต้นเล่า ซูลั่วเร่งความเร็วสูงสุดอย่างทุบสถิติที่เคย

ทำาได้มาก่อน ทว่าเทพธดิาเยยีนเซี๋ยนบัได้ว่าเป็นหนึ่งในผูม้ยีทุธ์อนัไร้เทยีมทาน 

มหีรอืที่ซูลั่วจะพ้นเงื้อมมอืของนางไปได้

ครนื! เสยีงดงัสะเทอืนเลื่อนลั่น

ซูลั่วสัมผัสได้ถึงพลังหนักหน่วงราวกับภูเขาลูกใหญ่ที่โจมตีเข้ามายัง

เบื้องหลัง แรงโหมกระหนำ่าที่ยากจะต้านทานไหว พลังอันร้ายกาจนี้แทบจะ

ทำาให้ลำาธารบนภูเขาแปรเปลี่ยนเป็นสายนำ้า วนิาทนีั้นจู่ๆ ซูลั่วกน็กึถงึคำาตรสั
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ขององค์จักรพรรดิแห่งซีหลิงที่เล่าว่า ประมุขแห่งเมืองเลี่ยนอวี้ผู้โกรธเกรี้ยว

สามารถทำาให้เนนิเขาหมิะกลายเป็นสระสวรรค์ได้ในพรบิตา

ร่างของซูลั่วถูกแรงปะทะลอยละลิ่วออกไปไกล

พลั่กๆๆ ร่างของหญงิสาวกระแทกเข้ากบัพุม่ไม้และต้นไม้โบราณหลาย

ต่อหลายต้น พลังอันไร้เทียมทานนั้นทำาให้นางกระเด็นออกไปไกลเป็นระยะ

ทางหนึ่งพนัเมตร ก่อนที่ร่างแบบบางจะล้มลงไปกองอยู่กบัพื้น

เจ็บเหลือเกิน…ซูลั่วรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ใช้ชีวิตมาในภพก่อนจนกระทั่งถึง 

ภพนี้ นี่เป็นครั้งแรกที่นางตกอยูใ่นสภาพสะบกัสะบอมที่สดุ ศรีษะถกูกระแทก

จนหน้ามดืตาลาย แขนขาชาไปหมดทั้งร่าง ซำ้ายงักระอกัเลอืดออกมาครั้งแล้ว

ครั้งเล่า

นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยสมกบัเป็นหนึ่งในยอดฝีมอืแห่งยทุธภพ ฝีมอืนาง

ร้ายกาจถงึเพยีงนี้ ซูลั่วสูดลมหายใจลกึ จากนั้นกพ็ยายามพยุงตวัขึ้นมา ทว่า

การเคลื่อนไหวนี้เองที่ส่งผลกระทบกบัปอด ทำาให้เจ้าตวัไอโขลกๆ ออกมาไม่

หยุด

ซูลั่วกระอักเลือดออกมาอีกสามครั้งถึงได้รู้สึกโล่งในอกขึ้นมา นาง

ประคองร่างกบัต้นไม้โบราณที่ถกูกระแทกจนลำาต้นหกัออกเป็นสองท่อน ก่อน

จะทรงตัวขึ้นช้าๆ หญิงสาวเช็ดคราบเลือดที่มุมปาก ร่างกายโงนเงนแทบจะ

ทรงตวัไม่อยู่

ตอนนั้นเอง นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยกต็ามมาถงึพอด ีแววตาของเทพธดิา

เยียนเซี๋ยแฝงความดูแคลน นางมองสภาพกระเซอะกระเซิงของซูลั่วแล้ว

หวัเราะหยนัออกมา “หึๆ  ข้าคดิว่าคนอย่างเจ้าจะอดทนได้มากกว่านี้เสยีอกี แค่

กำาลงัเพยีงครึ่งเดยีวของข้า เจ้ากท็นไม่ไหวเสยีแล้ว”

ซลูั่วพงิต้นไม้ ก่อนจะตอบกลบัในอาการเย้ยหยนัไม่ต่างกนั “เจ้ากด็แีต่

ข่มเหงคนรุ่นศษิย์เช่นข้า…หากเก่งจรงิกไ็ปประลองกบัท่านแม่ของข้าส!ิ”

เทพธิดาเยียนเซี๋ยโมโหเสียจนควันแทบจะพุ่งออกจากร่าง เพลิงโทสะ

ลุกโชติ นังแพศยาเหยียนหวาเป็นเสี้ยนหนามที่เสียดแทงอยู่ในส่วนลึกของ
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หวัใจนาง นงัตวัดตีรงหน้ากลบัเอาแต่พดูถงึอกีฝ่ายขึ้นมาอยูไ่ด้ จงใจปักเสี้ยน

หนามชิ้นนี้ให้ลกึมากขึ้นกว่าเดมิ

“นังตัวดี ในเมื่อรนหาที่ตายนัก ถ้าอย่างนั้นข้าจะสนองให้เจ้าเอง!” 

ใบหน้าของเทพธดิาเยยีนเซี๋ยเหี้ยมเกรยีม แววตาดุดนั ทนัใดนั้นฝ่ามอืทมฬิก็

ปรากฏขึ้นกลางฝ่ามอืของนาง ก่อนจะขยายใหญ่และยาวออกไปเรื่อยๆ จาก

นั้นกม็ขีนาดมหมึาราวกบัภูเขาทั้งลูกกไ็ม่ปาน!

นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยสะบดัฝ่ามอื ฝ่ามอืทมฬิกเ็ข้าปะทะซลูั่วในพรบิตา 

วนิาทนีั้นเกดิลมกระโชกแรง เสยีงเสยีดสดีงัสะท้านขึ้นกลางอากาศ

พอเหน็ฝ่ามอืทมฬิที่ลอยเข้ามาใกล้ ม่านตาของซูลั่วกห็รี่ลง หนานกง

หลิวอวิ๋น ท่านแค้นข้ามากใช่หรือไม่ ถ้าเช่นนั้นจงแค้นไปตลอดก็แล้วกัน  

ไม่ต้องกลับมาหาข้าอีกต่อไป รอยยิ้มที่มุมปากของหญิงสาวคลี่ออกกว้างขึ้น

ทุกทีๆ

วนิาทนีั้น ฝ่ามอืทมฬิกป็ะทะโครมลงมา!

ครนืนน ภูเขาเยี่ยนอวิ๋นทั้งลูกสั่นสะเทอืนอย่างรุนแรง

ซูลั่วถูกพลังปะทะจนลอยละลิ่วไปไกล วินาทีที่ร่างของนางรับแรง

กระแทกนั้น หญงิสาวกห็มดสตไิปพร้อมกบัความเจบ็ปวด ตอนที่ร่างกายร่วง

หล่นลงบนพื้นดนิอกีครั้ง เจ้าตวักไ็ม่รู้สกึรู้สาอะไรอกีต่อไป

วนิาททีี่ฝ่ามอืทมฬิโจมตเีข้าใส่ซลูั่ว ลำาแสงสขีาวกป็รากฏวบูออกมาจาก

อกเสื้อของนาง มังกรเทพน้อยพุ่งตัวทะยานเข้าใส่นางมารร้ายเยียนเซี๋ยอย่าง

รวดเรว็ เรว็เสยีจนเหน็เพยีงเงาจางๆ 

เนื่องจากมวัแต่ให้ความสนใจทั้งหมดไปที่ซลูั่ว ทำาให้เทพธดิาเยยีนเซี๋ย

ไม่ทนัได้สงัเกตเหน็เงาร่างสขีาวที่กำาลงัเข้ามาใกล้ พอรูส้กึตวัอกีครั้ง มงักรเทพ

น้อยกท็ะยานมาอยู่ตรงหน้านางเสยีแล้ว!

มงักรเทพน้อยพุง่ตวัเข้าใส่เทพธดิาเยยีนเซี๋ย ตอนที่อกีฝ่ายกำาลงัคดิจะ

กำาจัดเจ้าสัตว์วิเศษตัวจิ๋วให้ดับดิ้นไปเสีย มังกรเทพน้อยกลับเคลื่อนไหว

ร่างกายอย่างปราดเปรียวว่องไว แค่พริบตามันก็กระโจนมางับฉับเข้าที่นิ้ว 
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หวัแม่มอืข้างขวาของเทพธดิาเยยีนเซี๋ยเสยีแล้ว

แม้จะรอบคอบเพียงไหน แต่เทพธิดาเยียนเซี๋ยก็ยังพลั้งพลาดเผยจุด

อ่อนให้เหน็ มงักรเทพน้อยอ้าปากแล้วกดัเข้าไปโดยแรง จากนั้นนิ้วหวัแม่มอื

ด้านขวาของนางมารร้ายเยยีนเซี๋ยกถ็ูกงบัขาดออกจากกนั

นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยโกรธแทบคลั่ง เพราะนิ้วหวัแม่มอืข้างนั้นของนาง

สวมแหวนปันจื่อสเีขยีวมรกตเอาไว้วงหนึ่ง แหวนวงนั้น…

“คายออกมาเดี๋ยวนี้!” นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยบรรลุโทสะสูงสุด นางบบี

คอมงักรเทพน้อยแน่น

มังกรเทพน้อยถูกจับขาชี้ฟ้าห้อยหัวลง เทพธิดาเยียนเซี๋ยมีพละกำาลัง

แข็งแกร่ง นางบีบคอมังกรเทพน้อยจนอีกฝ่ายลิ้นจุกปาก ดวงตาทั้งสองข้าง

เหลอืกกว้าง

“คายออกมา! ไม่เช่นนั้นข้าจะบบีคอเจ้าให้ตาย!” ใบหน้าของเทพธดิา

เยยีนเซี๋ยบดิเบ้ ดวงตาแทบจะถลนออกมา

ดวงตาที่เคยวาววับกระจ่างใสของมังกรเทพน้อยบัดนี้กลับเต็มไปด้วย

เส้นเลือด อุ้งเล็บแหลมคมของมันตะปบเข้าใส่ที่ข้อมือของนางมารร้ายเยียน- 

เซี๋ยอย่างแรงจนเลือดไหลรินเป็นทาง เทพธิดาเยียนเซี๋ยโมโหจนใบหน้าคลำ้า

ทะมนึ นางจบัเจ้ามงักรเทพน้อยฟาดเข้ากบัก้อนหนิอย่างแรง

เผ่าพันธุ์มังกรทั้งใจแคบและรักพวกพ้องเป็นที่สุด เทพธิดาเยียนเซี๋ย 

ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่องนี้ ด้วยเหตุนี้นางจึงไม่ได้คิดจะเอาชีวิตมันเหมือนอย่างที่ 

กระทำากบัซูลั่ว มงักรเทพน้อยที่ถูกเทพธดิาเยยีนเซี๋ยเหวี่ยงออกไปเตม็แรงจงึ

คอพบัคออ่อน หมดสตลิงไปในพรบิตา

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยจ้องมองมงักรเทพน้อยด้วยความเคยีดแค้น ถ้าเป็น

ไปได้นางกอ็ยากจะคว้านท้องมนัแล้วหยบิแหวนปันจื่อสเีขยีวมรกตวงนั้นออก

มา แต่เนื่องจากกริ่งเกรงในอำานาจของเผ่าพนัธุ์มงักร เทพธดิาเยยีนเซี๋ยจงึไม่

กล้าลงมอืสงัหารมงักรเทพน้อย แม้ว่าจะอยู่ในป่าเปลี่ยวที่รกร้างเช่นนี้ นางก็

ยงัไม่กล้า
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เทพธิดาเยียนเซี๋ยทำาได้เพียงคว้าตัวมังกรเทพน้อยขึ้นมาแล้วล้วงมือ

เข้าไปควานหาในปากของมัน ทั้งล้วงทั้งควาน รู้สึกสะอิดสะเอียนไปในครา

เดยีวกนั ทว่าหลงัจากหาอยู่นาน นางกลบัไม่เจออะไรสกัอย่างเดยีว

เกดิอะไรขึ้น แหวนปันจื่อสเีขยีวมรกตไม่มทีางสลายไปง่ายๆ เช่นนี้แน่ 

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยอดตระหนกไม่ได้ นางมองไปรอบด้านอย่างระแวดระวงั จาก

นั้นกรชิเล่มหนึ่งกป็รากฏขึ้นกลางฝ่ามอื

หนานกงหลิวอวิ๋นจากไปด้วยความโกรธขึ้ง อันที่จริงตอนที่ก้าวออก

เดนิมาได้เพยีงสองก้าว ชายหนุ่มกร็ู้สกึเสยีใจขึ้นมาแล้ว ทว่าศกัดิ์ศรทีี่คำ้าคอ

อยู่บบีให้เขาก้าวไปข้างหน้าไม่หยุด ในใจของชายหนุ่มแอบคาดหวงัว่าซูลั่วจะ

ตามมาโถมกอดเขาเอาไว้จากด้านหลังและบอกความจริงกับเขาทั้งหมด ขอ

เพียงแค่นางยอมเอ่ยปาก ไม่ว่านางจะพูดอะไรเขาก็เชื่อทั้งหมด ทว่าก็หาได้

เป็นเช่นนั้นไม่ อกีฝ่ายไม่ได้ทำาอะไรเลยสกัอย่างเดยีว

สดุท้ายหนานกงหลวิอวิ๋นที่รูส้กึผดิหวงัไปจนกระทั่งหมดหวงัเลยเลอืก

ที่จะจากไป ชายหนุม่จากไปด้วยความรวดเรว็ แค่พรบิตากเ็ดนิทางถงึภเูขาอกี

ลูกที่อยู่ไกลออกไปถงึระยะสองร้อยลี้ จากนั้นกร็ะบายความโกรธขึ้งที่อยูภ่ายใน

ใจออกมาจนหมด

บัดนี้ป่ารกทึบที่เดิมกินบริเวณสิบตารางลี้บนภูเขาแห่งนี้กลับราบเป็น

หน้ากลอง ต้นไม้เก่าแก่โบราณทั้งหมดถกูถอนรากถอนโคนออกมาจนหมดสิ้น 

สัตว์อสูรที่อยู่ในพื้นที่สิบลี้พากันแตกตื่นหนีตายเอาตัวรอด ตัวไหนที่วิ่งช้าก็

หลกีไม่พ้นนำ้ามอือนัเหี้ยมโหดของหนานกงหลวิอวิ๋น

เทพเจ้าผูถู้กกล่าวขานในตำานานเกรี้ยวกราดเมื่อใด เภทภยัหายนะย่อม

มาเยือน รังสีแห่งความเป็นราชันและเทพเจ้าอันสูงส่งแผ่ซ่านออกมาจากกาย

ของหนานกงหลวิอวิ๋น หลงัจากระบายอารมณ์ออกไปจนสาแก่ใจ ชายหนุ่มก็

เอนร่างพิงไปกับซากต้นไม้โบราณ สายตาว่างเปล่าคู่นั้นเหม่อมองไปยังปลาย

ท้องฟ้า
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เจบ็ปวด…นี่เป็นความรู้สกึที่หนานกงหลวิอวิ๋นไม่เคยสมัผสัมาก่อน ทว่า

ยามนี้ความรู้สกึที่ว่ากลบัปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างชดัเจน

พอนกึถงึซูลั่ว หวัใจของหนานกงหลวิอวิ๋นกป็วดแปลบขึ้นมา ความรกั 

ความเอน็ด ูความผดิหวงั หมดหวงั… สดุท้ายหนานกงหลวิอวิ๋นทำาได้เพยีงคลี่

ยิ้มหยนัออกมาที่มุมปาก

แค่ระยะเวลาสั้นๆ เพียงสองปีเท่านั้น นางก็ทนความอ้างว้างไม่ไหว

จนถงึขนาดลอบคบชู้สู่ชายเสยีแล้ว ซำ้ายงั…สตรเีช่นนี้มอีะไรคู่ควรให้เขามอบ

หวัใจรกัให้กนั ทว่าเรื่องมาถงึขั้นนี้แล้ว แต่กลบัเป็นเขาเองที่เอาแต่คดิถงึนาง

ไม่หยุด ลบนางออกไปจากใจไม่ได้ ถึงขนาดยอมยกศักดิ์ศรีให้นางเอาไป

เหยยีบยำ่าเล่นโดยไม่คำานงึถงึอะไรทั้งสิ้น

เขานี่ช่างไร้ค่าแท้ๆ หนานกงหลวิอวิ๋นซดักำาป้ันลงกบัพื้นด้วยความโมโห 

พริบตานั้นพื้นดินบริเวณที่รับแรงปะทะเข้าไปก็ปริแตกออกราวกับใยแมงมุม 

กลายเป็นรอยแยกลกึเป็นทางยาว

จงัหวะที่ชายหนุ่มซดักำาปั้น เป็นเวลาเดยีวกบัที่ฝ่ามอืแรกของเทพธดิา

เยยีนเซี๋ยโจมตเีข้าใส่ซูลั่วพอดบิพอด ี ด้วยเหตุนี้หนานกงหลวิอวิ๋นจงึไม่ได้รบัรู้

ถงึความผดิปกตใิดๆ จนกระทั่งพลงัอนักล้าแขง็ระลอกสองที่โหมกระหนำ่าเข้า

มานั่นเองที่ทำาให้เขาผุดลุกขึ้นและเบนสายตาไปยงัทศิทางนั้นในทนัที

พลงัหนกัหน่วงมหาศาล พลงัที่ว่านี้ซดัสาดมาจากภูเขาลูกนั้น! หนาน-

กงหลิวอวิ๋นนึกถึงสารที่จื่อเหยียนเขียนบอกมาในนกกระเรียนกระดาษโดย

พลัน พวกนางกำาลังถูกเทพธิดาเยียนเซี๋ยไล่สังหาร! วินาทีนั้นสีหน้าของ 

หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็ปลี่ยนไปทนัท ีชายหนุม่พุ่งตวัเหาะละลิ่วกลบัไปยงัภูเขาที่เกดิ

เสยีงสะท้านอย่างรวดเรว็

ลั่วลั่ว! หนานกงหลิวอวิ๋นกำาหมัดแน่น สายตามองกวาดไปทั่วอย่าง 

ร้อนใจ

ตอนที่หนานกงหลิวอวิ๋นไปถึง นางมารร้ายเยียนเซี๋ยกำาลังล้วงแหวน 

ปันจื่อสเีขยีวมรกตคนืจากมงักรเทพน้อยอยูพ่อด ีที่แท้มงักรเทพน้อยวางแผน
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เอาไว้ในใจนานแล้ว ตอนที่มนังบันิ้วของนางมารร้ายเยยีนเซี๋ยเข้าไปนั้น แหวน

ปันจื่อที่ว่ากร่็วงไปอยูใ่นกระเป๋าเสื้อของมนัเรยีบร้อยแล้ว เป็นกระเป๋าใบเลก็ๆ ที่

ซูลั่วเคยเยบ็ตดิกบัชดุของมนั เพราะเจ้ามงักรเทพน้อยหวงของกนิเลยชอบเกบ็

ทรพัย์สมบตัขิองมนัเอาไว้ที่กระเป๋าใบนั้นนั่นเอง

หลงัจากที่เทพธดิาเยยีนเซี๋ยใช้เวลาพกัใหญ่ไปกบัการล้วงคอมงักรเทพ

น้อย แต่กไ็ม่พบเจออะไร จงัหวะนั้นเองนางกเ็หลอืบไปเหน็กระเป๋าเสื้อบรเิวณ

หน้าอกของมังกรเทพน้อยที่นูนออกมานิดๆ ด้วยเหตุนี้เทพธิดาเยียนเซี๋ยจึง

ฉวยแหวนปันจื่ออันแสนลำ้าค่าของนางกลับคืนไปได้ จากนั้นเจ้าตัวก็เหวี่ยง

มงักรเทพน้อยออกไปอย่างแรง แล้วเบนสายตากลบัมาที่ซูลั่วตามเดมิ

ก่อนหน้านี้ซลูั่วถกูฝ่ามอืทรงพลงัจากเทพธดิาเยยีนเซี๋ยปะทะใส่ถงึสอง

ครั้งสองครา ครั้งแรกยังไม่เท่าไร เพราะมีมิติว่างเปล่าครอบร่างเอาไว้ และ

ตัวนางเองก็ลอยตัวอยู่กลางอากาศ ช่วยลดทอนพลังที่โถมเข้ามาไปได้หลาย

ส่วน แม้จะบาดเจบ็สาหสัแต่กย็งัไม่ถงึแก่ชวีติ ทว่าการโจมตคีรั้งที่สองของนาง

มารร้ายเยยีนเซี๋ยเตม็ไปด้วยอานภุาพอนัแขง็แกร่งไร้เทยีมทาน ซำ้ายงัปะทะเข้า

ใส่ในระยะใกล้ ซลูั่วหมดหนทางหลกีหน ีจะหลบกห็ลบไม่พ้น เพราะเหตนุี้นาง

จงึถูกพลงัฝ่ามอืกระหนำ่าเข้าใส่อย่างจงั

ยามนี้ซลูั่วนอนอยูบ่นพื้น เลอืดสดๆ ยงัรนิไหลออกจากมุมปากไม่หยุด 

ร่างกายของนางแน่นิ่ง ดูราวกบัคนที่ไร้ลมหายใจ

ฝนยงัเทกระหนำ่า เมด็ฝนตกกระทบลงสูผ่นืดนิ ใบหน้าที่ขาวซดีอยู่แล้ว

ของซูลั่วกย็ิ่งซดีจนแทบจะไร้สสีนัใดๆ ไม่มสีเีลอืดเลยแม้แต่นดิเดยีว

มุมปากของเทพธิดาเยียนเซี๋ยเผยรอยยิ้มเย็นชา “เหยียนหวา นัง

แพศยา! เบกิตาดูให้ด ีลูกสาวสุดที่รกัของเจ้ากำาลงัจะตายแล้ว”

เวลานี้เทพธิดาเยียนเซี๋ยจมอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความทรงจำา แม้ว่าจะ

ยิ้ม ทว่าใบหน้านั้นกลบับดิเบ้ดูน่าหวาดกลวัขยาดเกรง นางย่อตวัลงช้าๆ คว้า

กรชิขึ้นมาเล่มหนึ่ง ก่อนจะกรดีไล้ไปบนใบหน้างดงามของซูลั่ว

“ก่อนจะสังหารเจ้า ข้าจะทำาลายใบหน้านี้ของเจ้าเสียก่อน” สองสิ่งที่
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เทพธิดาเยียนเซี๋ยชิงชังที่สุดในชาตินี้ก็คือผู้ที่มีรูปโฉมงดงามกว่านาง และ

ใบหน้าของเหยยีนหวา วนันี้ซูลั่วครอบครองทั้งสองสิ่งเอาไว้ เพราะแบบนี้ ไฉน

เลยนางมารร้ายเยยีนเซี๋ยจะไม่คดิแค้นชงิชงันางเล่า

กริชในมือนางมารร้ายเยียนเซี๋ยทอประกายวาววับ ปลายกริชกดลึก

เข้าไปบนใบหน้าเลอโฉมของซูลั่วทีละนิดๆ ใบหน้านี้งดงามเหนือคำาบรรยาย 

เป็นใบหน้าเปี่ยมเสน่ห์ที่ดงึดูดให้เคลบิเคลิ้มใหลหลงตั้งแต่วนิาทแีรกที่ได้พบ

แววตาของนางมารร้ายเยียนเซี๋ยสาดประกายอำามหิต นางลงนำ้าหนัก

กริชไปบนใบหน้าซูลั่ว ด้วยพลังของนางมารร้ายเยียนเซี๋ย แค่ครั้งเดียว...

โฉมหน้าของซูลั่วกจ็ะถูกทำาลายลงในทนัที

ซูลั่วนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้น ลมหายใจรวยรนิ ดูราวกบัพร้อมจะหมดลม

และสิ้นใจลงได้ทุกเมื่อ นางไม่มเีรี่ยวแรงใดจะขดัขนื หนิวเิศษของนางยามนี้

แน่นิ่งอยู่ในมติ ิเพราะครั้งก่อนมนัช่วยนางปล่อยเพลงิออกมาเผานางมารร้าย

เยียนเซี๋ยจนกระทั่งสิ้นฤทธิ์ ส่วนมังกรเทพน้อยก็ถูกนางมารร้ายเยียนเซี๋ย

เหวี่ยงกระเดน็จนสลบไป จะเป็นหรอืตายกย็งัไม่อาจรู้ได้

วนิาททีี่เทพธดิาเยยีนเซี๋ยกำาลงัจะลงมอืนั้น!

“หยุด!” พลังเสียงสะท้านแผ่นดินลอยมาจากท้องฟ้าไกลลิบๆ เงาดำา

ร่างหนึ่งกเ็หาะละลิ่วลงมาจากชั้นเมฆา

ร่างของหนานกงหลวิอวิ๋นปรากฏขึ้นกลางอากาศ พลงัลมจากฝ่ามอืของ

เขาควบคุมการเคลื่อนไหวของเทพธดิาเยยีนเซี๋ยเอาไว้ พลงัอำานาจนั้นยิ่งใหญ่

เกรยีงไกรประดจุอสนบีาตที่คำารามก้อง ก่อนจะซดัออกไปโจมตใีส่อกีฝ่าย ทว่า

หนานกงหลวิอวิ๋นยงัอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายมากนกั ขณะที่กรชิของเทพธดิา

เยยีนเซี๋ยอยู่ห่างจากใบหน้าของซูลั่วแค่เพยีงนดิเดยีวเท่านั้น

พอเหน็ว่ามคีนมาช่วยซลูั่ว นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยกเ็ปลี่ยนใจ ในพรบิตา

นั้นเองสหีน้าของนางกด็ลูกึลบัยากจะคาดเดาขึ้นมา ทนัใดนั้นเจ้าตวักย็ิ้มเหี้ยม

เกรยีมขึ้นที่มมุปาก มคีนยื่นมอืเข้าช่วยนงัตวัดอีย่างนั้นหรอื ด!ี ดมีาก ถ้าอย่าง

นั้นกส็งัหารให้หมด ถอนรากถอนโคนให้สิ้นซาก จากนั้นค่อยทำาลายโฉมหน้า
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ของนางเสยี!

พลังลมจากฝ่ามือของหนานกงหลิวอวิ๋นแปรเปลี่ยนเป็นหนักหน่วงใน

พริบตา นางมารร้ายเยียนเซี๋ยรับรู้ได้ทันทีว่าพลังของอีกฝ่ายแข็งแกร่งไม่

ธรรมดา แต่ก็หาใช่ยอดฝีมือถึงขั้นที่จะทำาให้นางชำาเลืองมองได้ ด้วยเหตุนี้ 

นางจึงใช้พลังแปดส่วนต้านรับการโจมตีอย่างกะทันหันนั้นเอาไว้ ขณะที่พลัง

อกีสองส่วนกล็งนำ้าหนกัไปบนกรชิที่อยู่ในมอื!

รอยยิ้มมุมปากของเทพธิดาเยียนเซี๋ยเหี้ยมเกรียม กริชวาววับเย็น 

ยะเยยีบจ่อเข้าไปที่คอหอยของซูลั่วผู้ซึ่งสลบไสลไม่ได้สติ

หนานกงหลวิอวิ๋นที่เหน็เหตกุารณ์ตรงหน้ากแ็ทบเข่าทรดุอยูก่ลางอากาศ 

ชายหนุ่มที่เคยสงบนิ่งมาโดยตลอดบัดนี้กระวนกระวายชนิดที่ลมหายใจแทบ

จะแข็งค้างไป เขาเบิกตากว้างอย่างมีโทสะ นัยน์ตาแดงกำ่าไปด้วยเส้นเลือด  

ชายหนุ่มตวาดลั่นออกมา “หยุด!”

ลั่วลั่วของเขา…เขาเสาะแสวงหามาทั่วทั้งแผ่นดินกว่าจะได้พบสตรีเช่น

นาง หนานกงหลวิอวิ๋นรู้สกึเหมอืนขาทั้งสองข้างไร้เรี่ยวแรง ดวงตาพร่ามวัไป

หมด

วนิาททีี่ปลายกรชิสมัผสักบัคอหอยของซูลั่ว ทนัใดนั้นเถาวลัย์เขยีวสด

เส้นหนึ่งกส็ะบดัออกมาจากร่างของซูลั่ว เสยีงพรดืดงัสะท้อนขึ้น เถาวลัย์อวบ

หนากพ็นัล้อมกรชิเล่มนั้นเอาไว้อย่างเหนยีวแน่นเป็นชั้นๆ

ต้นเซียงซือกลายพันธุ์แอบซุ่มซ่อนตัว มันเก็บพลังทั้งหมดเอาไว้เพื่อ

ออกมารับมือในวินาทีวิกฤติสุดท้าย มันรู้ดีว่าพลังของตนนั้นยังห่างไกลจาก

นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยอกีหลายขมุ เพราะแบบนี้มนัเลยไม่ได้สะบดัเถาวลัย์เพื่อ

ปัดกริชในมืออีกฝ่ายออกไป แต่เลือกที่จะยอมเสี่ยงอันตรายด้วยการห่อหุ้ม

กรชิเล่มนั้นเอาไว้แทน

ต้องยอมรบัว่าการกระทำาของมนัช่วยถ่วงเวลาเอาไว้ได้อกีนดิ และนี่เอง

ที่เป็นสาเหตุให้ซูลั่วยงัรกัษาชวีติของนางเอาไว้ได้

นางมารร้ายเยียนเซี๋ยไม่คาดคิดมาก่อนว่าเจ้าต้นเซียงซือกลายพันธุ์จะ
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โผล่มาป่วนเอาในวนิาทสีุดท้ายแบบนี้

“ต้นเซยีงซอืกลายพนัธุ!์” เทพธดิาเยยีนเซี๋ยคำารามลั่นอย่างเกรี้ยวกราด

สำาหรบัผู้ครอบครองธาตไุม้ ต้นเซยีงซอืกลายพนัธุ์นั้นลำา้ค่าอย่างมอิาจ

ประเมนิได้ ทว่าตวัมนักลบัทำาพนัธสญัญายอมรบันงัแพศยาซลูั่วเป็นนาย ยาม

นี้เทพธดิาเยยีนเซี๋ยอยากจะกู่ร้องบรภิาษใส่สวรรค์เสยีเหลอืเกนิ

ไฉนนงัตวัดซีลูั่วถงึได้โชคดถีงึเพยีงนี้ ไหนจะครอบครองหนิประหลาด

ที่เต็มไปด้วยพลังธาตุไฟอันแข็งแกร่ง แล้วไหนจะยังมังกรเทพน้อยผู้สืบเชื้อ

สายมาจากเผ่าพนัธุม์งักร มหินำาซำ้านางยงัมต้ีนเซยีงซอืกลายพนัธุอ์กีด้วย! ต้น

เซียงซือต้นนี้เพิ่งจะกลายพันธุ์ในระยะแรก หากมันกลายพันธุ์ในระยะที่สอง

หรอืระยะที่สามเมื่อไร…เทพธดิาเยยีนเซี๋ยคดิแล้วกย็ิ่งรู้สกึอยากครอบครอง

สมบัติวิเศษของซูลั่วเหล่านี้นั่นเองที่ทำาให้เทพธิดาเยียนเซี๋ยตัดสินใจ 

เดด็ขาดว่าจะต้องกำาจดันางให้พ้นทาง ตอนนี้ซูลั่วอายุยงัน้อย แต่นางกลบัได้

ครอบครองสิ่งลำ้าค่ามากมายถงึเพยีงนี้ ต่อไปความสามารถของนางต้องทะยาน

อย่างฉุดไม่อยู่แน่นอน ใครจะรู้ว่าในอนาคตนางจะแขง็แกร่งไปได้ถงึระดบัใด 

ยามนี้ในใจลึกๆ ของเทพธิดาเยียนเซี๋ยก็เริ่มรู้สึกกริ่งเกรงซูลั่วขึ้นมา เพื่อ

เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม เทพธิดาเยียนเซี๋ยระเบิดพลังวิเศษออกมา เถาวัลย์

อวบหนาเส้นนั้นกป็รแิตกกระจุยกระจาย ก่อนจะกระเดน็ลงสู่พื้นในทนัที

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยปรายตามองต้นเซยีงซอืกลายพนัธ์ุด้วยแววตาเฉยชา 

นางยกกรชิขึ้นอกีครั้ง ก่อนจะสาวเท้าเข้าไปใกล้ซูลั่ว

เวลานั้นเอง ร่างของหนานกงหลวิอวิ๋นกม็าหยุดอยู่ตรงหน้าซูลั่วแล้ว

“หยุดเดี๋ยวนี้!” หนานกงหลิวอวิ๋นคว้าระเบิดวิเศษลูกหนึ่งออกมาจาก

อกเสื้อ สายตาของเขาดุร้าย แผ่รงัสอีนัตรายออกมาจากร่าง

เทพธิดาเยียนเซี๋ยเหลือบตาขึ้นมอง จากปลายหางตา นางมองเห็น

ระเบิดวิเศษสีแดงชาดในกำามือของหนานกงหลิวอวิ๋นได้อย่างชัดเจน และนั่น

กท็ำาให้ร่างกายแขง็ทื่อไปในพรบิตา! ระเบดิวเิศษสแีดงเพลงิราวกบัแสงตะวนั

อนัเจดิจ้ายามสายณัห์
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หลังจากที่พลังยุทธ์บรรลุขั้นสิบไปแล้วก็จะเข้าสู่พลังขั้นเทวะ ระเบิด

วเิศษขั้นเทวะกม็สีเีช่นนี้

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสายตาตื่นตะลงึ นางเกบ็

กรชิในมอืลง ระเบดิวเิศษขั้นเทวะมอีานภุาพร้ายกาจมาก เพราะฉะนั้นนางต้อง

ระมดัระวงัตวัให้จงหนกั

“ปล่อยนาง” นำ้าเสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นเยน็เยอืกราวกบัภเูขานำ้าแขง็

พนัปี แต่ละคำาที่เอื้อนเอ่ยออกมาเตม็ไปด้วยความเยน็ชา เวลานี้ใบหน้าคมสนั

ที่ประดบัด้วยเครื่องหน้างดงามนั้นเยน็ยะเยอืกและฉายรงัสอีำามหติออกมา

หนานกงหลิวอวิ๋นผู้สงวนท่าทีและไม่เผยอารมณ์ความรู้สึกมาแต่ไหน

แต่ไร ยามนี้กลับบรรลุโทสะขึ้นมาแล้วจริงๆ ดวงตาคมกริบดุจเหยี่ยวคู่นั้น

ทำาให้เทพธดิาเยยีนเซี๋ยอดสั่นสะท้านขึ้นในใจไม่ได้

หากจะวดักนัในเรื่องของพลงัยทุธ์ ผูอ้าวโุสที่อยู่ในยทุธภพมานานอย่าง

นางก็ย่อมต้องแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ 

เหตุใด ยามที่มองสบเข้ากับแววตาเฉยชาของหนานกงหลิวอวิ๋น เทพธิดา 

เยยีนเซี๋ยกเ็กดิอาการขยาดเกรงขึ้นมา

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยรู้ดวี่าในการต่อสู้ของผู้กล้า ใครที่ขลาดกลวักจ็ะเป็น

ฝ่ายพ่ายแพ้ตั้งแต่ยงัไม่เริ่ม แววตาอำามหติของนางจ้องมองหนานกงหลวิอวิ๋น 

กลับไป ก่อนจะเอ่ยออกมาช้าชัดทีละคำาด้วยนำ้าเสียงเย้ยหยัน “อะไรกัน มา

ช่วยคนรกัอย่างนั้นหรอื”

เหตุการณ์ที่ซูลั่วและหนานกงหลิวอวิ๋นทะเลาะกันก่อนหน้านี้อยู่ใน

สายตาของนางทั้งหมดแล้ว

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง สายตาที่มองอกีฝ่ายยงัเยน็เยยีบอยูเ่ช่นนั้น 

“ปล่อยนาง!” พอเห็นสีหน้าซีดเผือด ลมหายใจรวยรินของซูลั่ว หนานกง 

หลิวอวิ๋นก็ปวดใจจนแทบทนไม่ไหว ทว่าใบหน้าของเขายังเย็นชาเช่นเดิม 

ไม่เผยความรู้สกึออกมาเลยแม้เพยีงนดิเดยีว

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยหวัเราะเยอืก นางยื่นมอืไปคว้ากระชากตวัซูลั่วขึ้นมา
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ทันที แผ่นหลังซูลั่วซ้อนอยู่ด้านหน้าของนาง ขณะที่กริชในมือของเทพธิดา

เยยีนเซี๋ยกอ็ยู่ห่างลำาคอของหญงิสาวเพยีงแค่ครึ่งนิ้ว

“ข้า-บอก-ให้-ปล่อย-นาง!” ดวงตาหนานกงหลิวอวิ๋นลึกลำ้าดุจบ่อนำ้า 

แม้นิ่งสงบแต่กเ็ตม็ไปด้วยอำานาจอนัน่าเกรงขาม

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยแค่นเสยีงหวัเราะ “ส่งระเบดิวเิศษมาให้ข้า ไม่อย่าง

นั้นข้าจะฆ่านางเสยีเดี๋ยวนี้!”

แววตาของหนานกงหลวิอวิ๋นทั้งเกรี้ยวกราดและคลุม้คลั่ง ชายหนุม่เอ่ย

ออกมาช้าชดัว่า “นางมารร้าย ชวีติของเจ้ามรีาคาสูงถงึเพยีงนั้น เจ้ายนิดทีี่จะ

ลงนรกไปพร้อมกบัเราอย่างนั้นหรอื”

รอยยิ้มที่มุมปากของเทพธิดาเยียนเซี๋ยชะงักกึก คำาพูดของหนานกง

หลวิอวิ๋นไม่ต่างจากคนเสยีสต ิ หากนางไม่ปล่อยซูลั่ว ถ้าเช่นนั้นทุกคนกต็้อง

ลงนรกไปพร้อมกันทั้งหมด ระเบิดวิเศษขั้นเทวะมีอานุภาพรุนแรงพอที่จะฝัง

พวกเขาทั้งสามคนลงได้ในคราเดียวกัน เทพธิดาเยียนเซี๋ยเกิดลังเลใจขึ้นมา 

ทว่ากลบัไม่เผยความรูส้กึออกมาทางสหีน้า นางได้แต่หวัเราะเสยีงหยนัเช่นเดมิ 

“เจ้ารกันางมากมใิช่หรอื เจ้ายอมเหน็นางตายไปต่อหน้าต่อตาได้หรอืไร”

แววตาหนานกงหลวิอวิ๋นเยน็ยะเยอืก ชายหนุ่มมองไปยงัซลูั่วที่อ่อนแรง

เตม็ท ีก่อนจะสลบัมามองเทพธดิาเยยีนเซี๋ยที่ทำาท่าทางโอหงัเป็นต่อ พลนันั้น

เจ้าตวักย็ิ้มมุมปาก รอยยิ้มที่เหมอืนสายลมเอื่อยๆ ยิ้มที่ไปไม่ถงึดวงตา

“ลั่วลั่วกำาลังจะไม่ไหวอยู่แล้ว” หนานกงหลิวอวิ๋นส่ายหน้าอย่างหดหู่ 

“ข้า...ต้องไปเป็นเพื่อนนางแน่นอน” ชายหนุ่มหยุดไปครู่ ก่อนจะเอ่ยเนบินาบ

ขึ้นมาอกีครั้ง “กใ็นเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าอย่างนั้นกำาจดัศตัรูไปพร้อมๆ กนัทเีดยีว

เลยแล้วกัน” พูดจบเขาก็รวบรวมพลังวิเศษขึ้นแล้วถ่ายทอดเข้าไปในระเบิด

วเิศษ ระเบดิวเิศษขั้นเทวะลูกนั้นเหมอืนถูกปลุกจากหลบัใหลให้ฟื้นคนืชพีขึ้น

ในทนัที

สีหน้าของเทพธิดาเยียนเซี๋ยแข็งทื่อไปในบัดดล หากพลังของระเบิด

วเิศษถูกปลุกขึ้นมาแล้วละก ็พวกเขาทั้งสามคนกม็แีต่หนทางตายเท่านั้น!
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“ช้าก่อน” เทพธดิาเยยีนเซี๋ยคดิไม่ถงึว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะบ้าคลั่งและ

ไม่หวาดหวั่นสิ่งใดถงึเพยีงนี้ โหดเหี้ยมกบัผูอ้ื่นนั้นไม่น่ากริ่งเกรง แต่โหดเหี้ยม

กบัตนเองนี่สทิี่เรยีกว่าน่าหวาดกลวั หลงัจากเอ่ยปากออกไป เทพธดิาเยยีน- 

เซี๋ยกร็ู้ทนัทวี่าตนเองตกเป็นรองในการเจรจาครั้งนี้แล้ว

ทว่านางยงัคงแค่นเสยีงหยนั “ระเบดิวเิศษขั้นเทวะมอีานภุาพรุนแรงนกั 

หากระเบดิขึ้นเมื่อใด อย่าว่าแต่พวกเราสามคนเลย ต่อให้เป็นภูเขาเยี่ยนอวิ๋น 

ทั้งลูกกย็งัต้องถล่มราบเป็นหน้ากลอง”

หนานกงหลิวอวิ๋นมีสีหน้าสงบนิ่ง แววตาเหี้ยมเกรียม ดวงตาจับจ้อง

อยู่ที่เทพธดิาเยยีนเซี๋ยโดยที่ไม่พูดอะไรออกมา

เทพธิดาเยียนเซี๋ยพ่นลมหายใจหนักหน่วงอย่างขุ่นขึ้ง “ข้าจะมอบนัง

แพศยาซูลั่วให้เจ้ากไ็ด้ แต่เจ้าจะใช้ระเบดิวเิศษลูกนั้นไม่ได้ ว่าอย่างไร”

ข้อเสนอของอีกฝ่ายตรงใจหนานกงหลิวอวิ๋นพอดี ชายหนุ่มวางแผน

คำานวณทุกอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบก็เพื่อแลกกับความปลอดภัย

ของซูลั่วนั่นเอง ตอนนี้นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยยอมปล่อยตวัซูลั่วให้เขา ยงัจะมี

เรื่องใดไม่น่าพอใจอีกเล่า หนานกงหลิวอวิ๋นพยักหน้านิดๆ นำ้าเสียงของเขา

เฉยชาไร้ความรู้สกึ “กพ็อได้”

“ฮึ” ชาตินี้เทพธิดาเยียนเซี๋ยยังไม่เคยเสียเปรียบขนาดนี้มาก่อน นาง

แค่นเสยีงหนกั ก่อนจะเหวี่ยงซูลั่วออกไป ถ้านงัแพศยาซูลั่วถงึมอือกีฝ่ายแล้ว 

ดูสวิ่ายงัจะกล้าหยบิระเบดิวเิศษออกมาข่มขู่อกีหรอืไม่

ร่างของซูลั่วลอยละล่องราวกบัตุ๊กตาผ้าเก่าครำ่าคร่า หนานกงหลวิอวิ๋น 

ทะยานตวัออกไปรบัแล้วโอบซูลั่วเอาไว้ในอ้อมแขนอย่างมั่นคง ทว่าชายหนุ่ม

ยังไม่ทันได้ผ่อนลมหายใจออกมาด้วยความโล่งใจ เขาก็แทบต้องกลั้นลม

หายใจลงอกีครั้ง

เวลานี้ลมหายใจของซูลั่วแทบจะหมดลง อวยัวะภายในของนางเคลื่อน

ย้ายแปรปรวนไปหมด ตลอดทั้งร่างเต็มไปด้วยบาดแผล ภายในก็บาดเจ็บ

สาหัส ยามที่เห็นซูลั่วมีสภาพเจ็บหนักเช่นนี้ ขอบตาของหนานกงหลิวอวิ๋น 
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กแ็สบร้อนขึ้นมา ถ้าไม่ใช่เพราะอารมณ์โมโหเพยีงชั่ววูบของเขา ลั่วลั่วที่รกัจะ

ตกอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรกัน ยามนี้หนานกงหลิวอวิ๋นรู้สึกเสียใจจนแทบ 

อยากจะซดักำาปั้นใส่ตวัเองให้ตายๆ ไปเสยี

ตอนที่หนานกงหลิวอวิ๋นรู้สึกเสียอกเสียใจอยู่นั้น เทพธิดาเยียนเซี๋ยก็

หวัเราะร้ายกาจออกมา ก่อนจะแทงกระบี่ยาวตรงเข้าใส่ร่างของซูลั่ว!

หนานกงหลิวอวิ๋นอุ้มซูลั่ว หากกระบี่ทะลุร่างของนางก็ย่อมต้องทำาให้

หนานกงหลวิอวิ๋นบาดเจบ็ไปด้วยอย่างไม่ต้องสงสยั นบัว่ายงิธนูดอกเดยีวได้

นกสองตวั เทพธดิาเยยีนเซี๋ยวางแผนเอาไว้เช่นนี้เอง

ทว่าตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ หนานกงหลิวอวิ๋นก็หาได้คลายความระแวด

ระวงัที่มต่ีอเทพธดิาเยยีนเซี๋ยไม่ ชายหนุม่อุม้ซลูั่วพลางเบี่ยงตวัหลบการโจมตี

จากอกีฝ่าย หนานกงหลวิอวิ๋นหยบิโอสถต่อชพีออกมา ก่อนจะส่งเข้าปากซูลั่ว

แล้วบังคับให้นางกลืนลงไป จากนั้นก็วางร่างของหญิงสาวเอาไว้ที่โคนต้นไม้

ใหญ่ต้นหนึ่ง

จากนั้นเขาก็ยืดตัวตรงพลางหันกลับมาช้าๆ หนานกงหลิวอวิ๋นปล่อย

พลงัจู่โจมเข้าใส่โดยไร้ซึ่งการบอกกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น

แววตาของหนานกงหลวิอวิ๋นดุจคนที่เตม็ไปด้วยความคั่งแค้น เส้นผม

ดำาขลับดุจนำ้าหมึกสยายไปทั่วแผ่นหลัง ดวงตาลึกลำ้าและคลุ้มคลั่ง เขากวัด

แกว่งกระบี่เล่มยาวที่อยู่ในมอืไม่หยุด

ลำาแสงจากกระบี่ทอประกายวูบวาบ เหลอืไว้เพยีงเงาจางๆ

หนึ่งคือยอดฝีมือในตำานาน อีกหนึ่งคือราชันคนใหม่ผู้เปี่ยมไปด้วย

ความสามารถ

สองคนเหาะทะยานขึ้นสูง บรเิวณใดกต็ามที่ต้องพลงัปะทะจากคมกระบี่

ของทั้งคูล้่วนปรแิตกออกเป็นใยแมงมุม ก้อนหนิมหมึาจากยอดเขากลิ้งขลกุๆ 

ไหลลงไปยงัเบื้องล่าง

หนานกงหลิวอวิ๋นตวัดกระบี่ยี่สิบเอ็ดกระบวนท่า แต่ละกระบวนท่า

หมายสงัหารเอาชวีติ โหมบุกเข้าใส่ราวพายุบุแคม
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สหีน้าของเทพธดิาเยยีนเซี๋ยฉายรอยยิ้มหยนั ทนัใดนั้นเอง นางกแ็ทง

กระบี่ในมอืเข้าใส่หนานกงหลวิอวิ๋นอย่างหนกัหน่วง การจู่โจมในครานี้เตม็ไป

ด้วยพลงัสะเทอืนฟ้าสะท้านแผ่นดนิ มอีานุภาพประหนึ่งจะล้มภูเขาถล่มทะเล

เคร้งๆๆ! กระบี่ปะทะกระบี่จนเกิดประกายแสงวูบวาบ ยอดฝีมือทั้ง

สองเข้าหำ้าหั่นกนั ต่อสู้ชี้เป็นชี้ตาย

กระบี่ของหนานกงหลวิอวิ๋นเป็นรอง หลงัจากต้านเอาไว้พกัใหญ่ สดุท้าย

มนักค็่อยๆ ปรริ้าวไปทั้งลำากระบี่ ก่อนจะสลายเป็นผุยผงลงในที่สุด

แววเย้ยหยนัในดวงตาของเทพธดิาเยยีนเซี๋ยยิ่งชดัเจนขึ้นกวา่เดมิ นาง

รวบพลังวิเศษก่อเป็นพลังวายุขึ้นกลางฝ่ามือ จากนั้นก็ซัดเข้าใส่แผงอกของ

หนานกงหลวิอวิ๋นในทนัที

หนานกงหลิวอวิ๋นเตรียมตั้งรับเอาไว้อยู่แล้ว ฝ่ามือของเขาก็วาดพลัง

ขึ้นอย่างรวดเรว็เช่นกนั

ครืนๆๆ ทั้งคู่ซัดฝ่ามือเข้าใส่กันกลางอากาศไม่หยุด รวมแล้วทั้งสิ้น

สามสบิหกกระบวนท่าด้วยกนั

พอถึงกระบวนท่าสุดท้าย แววตาเทพธิดาเยียนเซี๋ยก็แปรเปลี่ยนเป็น

ลกึลำ้าไม่อาจคาดเดา นางใช้พลงัสบิส่วนที่มอียู่ทั้งหมด

ครนืๆๆ!

แรงปะทะหนกัหน่วง ภเูขาและผนืดนิสั่นสะเทอืนเลื่อนลั่น ก้อนหนิใหญ่

น้อยพลดัร่วงลงสู่หน้าผาไปก้อนแล้วก้อนเล่า

หลงัจากส่งพลงัวายุครั้งสุดท้ายออกไป เทพธดิาเยยีนเซี๋ยกย็นืสงบนิ่ง

อยู่ที่เดิม มุมปากของนางยกยิ้มขึ้นนิดๆ และฝ่ามือนี้เองที่บีบให้หนานกง 

หลวิอวิ๋นเซไปด้านหลงัสองสามก้าวก่อนจะประคองร่างให้ตั้งตรงขึ้นได้ในที่สดุ

“อกึ...” ร่างของหนานกงหลวิอวิ๋นสั่นสะท้านไปเลก็น้อย จากนั้นเจ้าตวั

กก็ระอกัเลอืดออกมา

พอเห็นว่าหนานกงหลิวอวิ๋นได้รับบาดเจ็บสาหัส นัยน์ตาของเทพธิดา

เยยีนเซี๋ยกส็าดประกายลงิโลดขึ้นมา หนานกงหลวิอวิ๋นมพีรสวรรค์ลำ้าเลศิ ผู้
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ที่เป่ียมไปด้วยพรสวรรค์ถงึขั้นนี้ หากไม่รูจ้กักนักค็งไม่เท่าไร ทว่าอกีฝ่ายจงใจ

เป็นปฏปิักษ์กบันางแบบนี้ แล้วจะให้นางปล่อยให้เขาเตบิโตมากขึ้นกว่านี้เพื่อ

สั่นคลอนสถานะของนางในภายภาคหน้าได้อย่างไรกัน ยามนี้แววตาเทพธิดา

เยยีนเซี๋ยเผยรงัสสีงัหารออกมาอย่างไม่ปิดบงั

“หนานกงหลวิอวิ๋น ราชนัในบรรดาคนรุน่ใหม่ จุ๊ๆ ๆ ดทู่าแล้วกม็ดีเีพยีง

เท่านี้เอง” นางแค่นเสยีงเอ่ยอย่างดูแคลน

“นางมารร้าย เจ้าคงไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชนะกระมัง” สายตาของ

หนานกงหลวิอวิ๋นเรยีบเฉย มุมปากยกสูงขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์ คราบเลอืดที่เปรอะ

รมิฝีปากแดงสดนั้นยิ่งทำาให้เจ้าตวัดูลกึลบัร้ายกาจมากขึ้นกว่าเดมิ

ดวงตาของเทพธดิาเยยีนเซี๋ยยงัฉายแววหยนัออกมาดงัเดมิ “จุ๊ๆ กแ็ค่

พลงัยุทธ์ขั้นเก้า ช่างกำาเรบิเสบิสานถงึเพยีงนี้”

“ขั้นเก้า? อีกไม่ช้าก็หาใช่ขั้นเก้าไม่” หนานกงหลิวอวิ๋นเช็ดเลือดที่ 

มุมปาก แววตาสาดประกายเจ้าเล่ห์ออกมา

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยแค่นเสยีง “ทำาไม เจ้าจะเลื่อนขั้นพลงัยทุธ์เดี๋ยวนี้เลย

หรอืไร”

“ทำาไมจะไม่ได้เล่า” สายตาของหนานกงหลิวอวิ๋นเย็นเยียบ ขณะ

เดยีวกนักฉ็ายแววดูแคลนออกมา

ร่องรอยความเย้ยหยนัปรากฏชดัขึ้นในสหีน้าของเทพธดิาเยยีนเซี๋ย “ต่อ

ให้เจ้าเลื่อนขั้นพลงัยุทธ์ได้กใ็ช่ว่าจะเอาชนะข้าได้!” พูดจบ เถาวลัย์สเีขยีวสด

ขนาดใหญ่ก็พุ่งออกจากแขนเสื้อของเทพธิดาเยียนเซี๋ยตรงเข้าโอบรัดรอบ 

ลำาคอหนานกงหลวิอวิ๋น!

กระบี่ของหนานกงหลวิอวิ๋นสลายเป็นผุยผงไปแล้ว ฉะนั้นยามนี้ในมอื

ของเขาจงึไร้อาวุธใดๆ ทว่าชายหนุ่มกเ็รยีกลำาแสงสทีองขึ้นมากลางฝ่ามอืแทน 

จากนั้นเปลวเพลงิสทีองอร่ามกล็ามเลยีไปบนเถาวลัย์เส้นนั้น

“หึๆ ๆ พลงัเพยีงน้อยนดิกย็ังกล้าโอ้อวดศกัดา! เจ้าเดก็หนุ่ม ตายเสยี

เถดิ!” ลูกไฟสแีดงเข้มปรากฏขึ้นกลางฝ่ามอืของเทพธดิาเยยีนเซี๋ย จากนั้นก็
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พุง่เข้าปะทะร่างของหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความเรว็ดุจดาวตก ลกูไฟนั้นมขีนาด

ใหญ่มหึมา ล้อมรอบเอาไว้ด้วยเปลวเพลิงพวยพุ่ง มันโจมตีเข้าใส่หนานกง 

หลวิอวิ๋นด้วยพลงัมหาศาลอนัยากจะต้านทาน

สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นเปลี่ยนไปในทนัท ีชายหนุม่กระวนกระวาย

ขึ้นมา เพราะจากปลายหางตาเขามองเห็นคนชุดดำากลุ่มหนึ่งกำาลังตรงเข้าไป

โอบล้อมซูลั่วเอาไว้

ลั่วลั่วของเขา! หนานกงหลิวอวิ๋นหรี่ตาที่ทอแววอันตรายลง รังส ี

เย็นยะเยือกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพาดผ่านไปในดวงตาดำาขลับดุจนำ้าหมึก

คู่นั้น

“นางมารร้าย! ในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายนกั ถ้าเช่นนั้นข้ากจ็ะสนองเจ้าเอง”

หนานกงหลวิอวิ๋นย่อมต้องมไีม้ตายอยู่แล้ว เขาเกบ็ตวัฝึกฝนเป็นเวลา

ถงึสองปี ถ้าช่วงที่ผ่านมาเขาได้เลื่อนขั้นพลงัยทุธ์เพยีงขั้นเดยีว แบบนั้นกเ็รยีก

ว่ายำ่าแย่เตม็ท ีอนัที่จรงิหนานกงหลวิอวิ๋นสมัผสัได้ถงึรอยต่อของพลงัยุทธ์ขั้น

สบิตั้งนานแล้ว ตอนที่เขากำาลงัจะรวบรวมพลงัวชิาเพื่อขบัเคลื่อนให้บรรลพุลงั

ขั้นนั้น สารจากจื่อเหยียนก็มาถึงเสียก่อน เพราะเหตุนี้ชายหนุ่มถึงได้ละทุก

อย่างและรบีบกุบั่นมาที่นี่โดยไม่คดิหน้าคดิหลงัใดๆ ทั้งสิ้น เรื่องเลื่อนขั้นพลงั

ยุทธ์จงึถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลงัชั่วคราว

เส้นแบ่งระหว่างพลงัยทุธ์ขั้นเก้าและขั้นสบินั้นเรยีกได้ว่าแตกต่างกนัราว

ฟ้ากับเหว นอกจากนี้หนานกงหลิวอวิ๋นก็หาใช่คนสามัญธรรมดาทั่วไปไม่ 

ดงันั้นยามที่เขากำาลงัจะบรรลุขั้นพลงั คลื่นอสนบีาตจะน่าหวาดกลวัเป็นอย่างยิ่ง 

หากไม่ระวงั แม้แต่ตวัเขาเองกอ็าจจะถกูสายฟ้ากระหนำ่าใส่จนร่างกายมอดไหม้

เป็นเถ้าธุลไีด้

ก่อนหน้านี้ตอนที่หนานกงหลวิอวิ๋นอุ้มซูลั่วเอาไว้ ชายหนุ่มได้ใส่ไข่มุก

ป้องกันอสนีบาตไว้ในอกเสื้อของหญิงสาว เพราะแบบนี้คลื่นอสนีบาตก็จะส่ง

ผลกระทบต่อซูลั่วเพยีงน้อยนดิเท่านั้น

พอเห็นว่าหนานกงหลิวอวิ๋นหลบเลี่ยงการโจมตีของตนเองไปได้ ซำ้า 
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อกีฝ่ายยงัทรุดตวัลงนั่งขดัสมาธ ิเทพธดิาเยยีนเซี๋ยกอ็ดขุ่นขึ้งในใจไม่ได้ หรอื

ว่าที่เจ้าเดก็หนุม่ผูน้ี้บอกว่าจะเลื่อนขั้นพลงัยทุธ์ เขากก็ำาลงัจะเลื่อนขั้นพลงัยทุธ์

จรงิๆ?

ทา่ทางเชน่นั้นของหนานกงหลวิอวิ๋นทำาให้เทพธดิาเยยีนเซี๋ยเกดิระแวด

ระวงัขึ้นมา และไม่ได้ลงมอืสงัหารอกีฝ่ายในทนัที

จงัหวะที่เทพธดิาเยยีนเซี๋ยเกดิลงัเลใจอยู่นั้น ท้องฟ้ากถ็ูกปกคลุมด้วย

เมฆหมอกทะมนึหนาทบึไปทั่วบรเิวณ จู่ๆ ท้องฟ้ากม็ดืมดิลงในฉบัพลนั มดื

เสียจนมองไม่เห็นปลายนิ้วทั้งห้า สีหน้าของเทพธิดาเยียนเซี๋ยแข็งค้างไปใน

ทนัใด ก่อนจะเกดิลางสงัหรณ์ไม่ดขีึ้นในใจ

ครนืๆๆ ท้องฟ้าเป็นสดีำาทะมนึ สายฟ้าแปลบปลาบทอประกายวูบวาบ 

ตามมาด้วยคลื่นอสนบีาตที่ซดักระหนำ่าลงมาจากท้องฟ้า เสยีงครนืๆ สะเทอืน

เลื่อนลั่น วินาทีนั้นราวกับว่าฟากฟ้าได้กลายเป็นท้องทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่น

อสนบีาตที่พดัโหมขึ้น

เทพธิดาเยียนเซี๋ยหน้าถอดสีในทันที หนานกงหลิวอวิ๋นเพียงแค่เลื่อน

พลังยุทธ์เข้าขั้นสิบ แต่ไฉนถึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นรุนแรงถึงเพียงนี้ 

เป็นไปได้อย่างไรกัน หรือว่าเขาเป็นผู้ครอบครองธาตุสายฟ้า ยามนี้เทพธิดา

เยียนเซี๋ยไม่มีเวลาจะสนใจกับหนานกงหลิวอวิ๋นที่ยังนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิมอีก

แล้ว เพราะเวลานี้กลางท้องฟ้าเกิดอสนีบาตระลอกแล้วระลอกเล่า ประกาย

แสงสว่างวาบส่องสะท้อนทั่วแผ่นดนิจนเจดิจ้าราวกบัดอกไม้ไฟ ดูงดงามทว่า

กลบัแฝงไปด้วยรงัสอีนัตรายคุกรุ่น

หาใช่แค่อสนบีาตหนึ่งหรอืสองสายไม่ แต่เป็นคลื่นอสนบีาตมากมายที่

โหมกระหนำ่าซดัสาดขึ้นกลางท้องฟ้า อานุภาพเช่นนี้ในระยะเวลาหนึ่งร้อยปียงั

ยากจะเหน็ได้สกัครั้ง อสนบีาตหนึ่งหรอืสองสายอาจต้านทานได้ไม่ยาก ทว่า

หากอสนีบาตมืดฟ้ามัวดินเหล่านั้นโจมตีเข้าใส่ในคราเดียว ต่อให้เป็นหนึ่งใน

ยอดฝีมอือย่างเทพธดิาเยยีนเซี๋ยกย็งัมอิาจต้านทานได้

เสียงอสนีบาตคำารามครืนๆ คนชุดดำาที่ตั้งท่าจะเข้าโอบล้อมซูลั่วกริ่ง
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เกรงเสยีจนไม่กล้าก้าวย่างเข้าหาหญงิสาวอกีแม้แต่ก้าวเดยีว

เสียงอสนีบาตยังดังสะเทือนเลื่อนลั่นไม่หยุด ทันใดนั้นอสนีบาตสาย

หนึ่งก็ซัดเข้าใส่ร่างของคนชุดดำา วินาทีนั้นคนชุดดำาก็ไหม้เป็นตอตะโกทั้งร่าง 

ก่อนจะสลายกลายเป็นเถ้าธุลี

คนชุดดำากลุ่มนั้นมีไม่ตำ่ากว่าสิบคน ทั้งหมดเป็นลูกน้องกลุ่มที่มีฝีมือ

ที่สุดของเทพธิดาเยียนเซี๋ย พละกำาลังหาได้อ่อนด้อยไม่ ทว่าภายใต้คลื่น

อสนีบาตที่จู่โจมเข้ามานั้น แต่ละคนก็ถูกซัดใส่จนไหม้เกรียม ร่างสลายเป็น

ผุยผง เสียงครวญครางก่อนสิ้นใจของคนชุดดำาผสานก้องไปกับเสียงคำาราม

ลั่นของอสนบีาตไม่ขาดสาย ทั่วทั้งบรเิวณเตม็ไปด้วยเสยีงกรดีร้องโอดครวญ

ราวกบัเสยีงปีศาจจากขุมนรก

หนานกงหลิวอวิ๋นเป็นคนเจ้าเล่ห์ช่างวางแผน ก่อนหน้านี้เขาคำานวณ 

ทุกอย่างเอาไว้อย่างรอบคอบ ด้วยเหตุนี้สิ่งแรกที่เขาทำาก็คือนำาไข่มุกป้องกัน

อสนบีาตเกบ็ไว้ในตวัซูลั่ว

ไข่มกุป้องกนัอสนบีาตเป็นของลำ้าค่าที่ไม่ว่าผูค้รอบครองธาตสุายฟ้าคน

ใดกล็้วนแต่ปรารถนา ทั่วทั้งจกัรวรรดปิี้ลั่วมปีระมุขแห่งเมอืงเลี่ยนอวี้เพยีงผู้

เดียวที่ได้ครอบครองมัน และไข่มุกป้องกันอสนีบาตที่หนานกงหลิวอวิ๋นมีก็

เป็นสมบตัลิำ้าค่าของประมุขแห่งเมอืงเลี่ยนอวี้นั่นเอง

อสนีบาตโหมซัดสาดรอบทิศ ประกายแสงแปลบปลาบส่องสว่างจน

ตลอดบรเิวณนั้นเจดิจ้าราวกบัเวลากลางวนั

เทพธิดาเยียนเซี๋ยร่ายพลังออกมาไม่หยุดเพื่อต้านทานพลังโจมตีจาก

อสนบีาตเหล่านั้น การบรรลขุั้นสบิของแต่ละคนย่อมแตกต่างกนัไป แต่บคุคล

ผู้นั้นยิ่งเก่งฉกาจมากเท่าไร พลงัอสนบีาตกย็ิ่งแขง็แกร่งขึ้นเท่านั้น

หากหนานกงหลวิอวิ๋นเป็นเพยีงคนสามญัธรรมดา คลื่นอสนบีาตกค็ง

ไม่รุนแรงหนักหน่วงอะไรนัก หากหนานกงหลิวอวิ๋นไม่ใช่ผู้ครอบครองธาตุ

สายฟ้า คลื่นอสนีบาตก็คงไม่ทรงอานุภาพถึงเพียงนี้ หากหนานกงหลิวอวิ๋น

ไม่ใช่ผู้เปี่ยมพรสวรรค์ที่หายากยิ่งในหลายสิบหลายร้อยปีที่ผ่านมา คลื่น
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อสนีบาตก็คงไม่เต็มไปด้วยพลังมหาศาล ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋นกลับมี

คุณสมบตัทิั้งหมดที่เอ่ยมา เพราะเหตุนี้คลื่นอสนบีาตที่เกดิขึ้นในครานี้จงึทรง

อำานาจที่สุดที่เคยมมีาในประวตัศิาสตร์

คลื่นอสนบีาตซดักระหนำ่าเป็นระลอก ท้องฟ้าสั่นสะเทอืนเลื่อนลั่น ทุก

ที่ที่ถกูโจมตลี้วนแต่ราบเป็นหน้ากลอง เทพธดิาเยยีนเซี๋ยในยามนี้อยู่ในสภาพ

สะบกัสะบอมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทรงผมที่เคยเรยีบกรบิ ถ้าไม่หลุดร่วง

เป็นหย่อมๆ กต็ั้งชี้โด่ชี้เด่เพราะแรงโจมตจีากอสนบีาต ขณะที่ชดุคลมุของนาง

กข็าดวิ่นกระเซอะกระเซงิไม่มชีิ้นดี

ที่น่าหวาดกลวัที่สุดกค็อืสายฝนที่ยงัตกกระหนำ่าลงมาไม่หยุด สายฝน

เป็นฉนวนอย่างดทีี่ทำาให้เกดิสายฟ้า! ด้วยเหตนุี้คลื่นอสนบีาตจงึซดัใส่เทพธดิา

เยยีนเซี๋ยจนเกดิประกายไฟแปลบปลาบราวกบัดอกไม้ไฟระเบดิ หากเทพธดิา

เยยีนเซี๋ยอยูใ่นสภาพแขง็แรงเหมอืนก่อน บางทนีางอาจจะพอหลบเลี่ยงได้บ้าง 

แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้นางได้รับบาดเจ็บจากหินวิเศษของซูลั่ว บาดแผลบน

ร่างกายยงัไม่หายขาดด ี ซำ้ายามนี้ยงัต้องมาเผชญิกบัคลื่นอสนบีาตและฝนฟ้า

คะนองถล่มหนกั

การโจมตหีนกัหน่วงครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ต่างจากฝ่ามอืมารที่ฉุดเทพธดิา

เยยีนเซี๋ยลงไปสู่ก้นบึ้งแห่งขุมนรก

พายุอสนบีาตโหมซดัสาดไม่หยุด ต้นไม้โบราณอายุกว่าพนัปีพงัพนิาศ

ไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร สตัว์อสูรถูกเผาเกรยีมเป็นตอตะโก พลงัธาตุสายฟ้าใน

แผ่นดนิเกดิปั่นป่วนอย่างหนกั

หนานกงหลวิอวิ๋นยงันั่งขดัสมาธอิยูท่ี่เดมิ ชายหนุ่มเสพพลงัธาตสุายฟ้า

เข้าไปอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นางมารร้ายเยยีนเซี๋ยเปรยีบเสมอืนโล่กำาบงัชั้นดทีี่

รับสายอสนีบาตแทนชายหนุ่ม แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ใช่ว่าหนานกงหลิวอวิ๋น 

จะไม่ได้รบับาดเจบ็ใดๆ เลย

หากมีไข่มุกป้องกันอสนีบาตติดกาย หนานกงหลิวอวิ๋นก็ย่อมรอดพ้น

จากอนัตรายของอสนบีาตโดยไร้รอยขดีข่วน ทว่ายามนี้ชายหนุ่มทำาได้เพยีงทน
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รบัความเจบ็ปวดสาหสัสากรรจ์ที่เกดิขึ้นจากอสนบีาตที่ซดัเข้าใส่ร่างระลอกแล้ว

ระลอกเล่า

ครืนๆๆ อสนีบาตสายหนึ่งปะทะเข้ากลางแผ่นหลังหนานกงหลิวอวิ๋น 

ชายหนุ่มรู้สกึลำาคอฝืดเฝื่อน จากนั้นกก็ระอกัเลอืดออกมา

อสนบีาตอกีสายกก็ระหนำ่าโครมตามลงมาทนัท ี อสนบีาตสายนี้ซดัเข้า

ใส่ทั้งร่างของเทพธิดาเยียนเซี๋ยและร่างของหนานกงหลิวอวิ๋นในคราเดียวกัน! 

ท่ามกลามประกายแสงที่แลบวบูวาบ เทพธดิาเยยีนเซี๋ยไม่กล้าใช้กระบี่ของนาง

ต้านเอาไว้อกี ได้แต่ใช้เถาวลัย์สเีขยีวสดรบัการโจมตนีั้นไว้แทน

“อ๊า” คลื่นอสนบีาตระเบดิใส่ร่างเทพธดิาเยยีนเซี๋ย นางหลบวูบได้ทนั

ท่วงที ทว่ากลับกลายเป็นเลี่ยงพลังที่ปะทะเข้าบนใบหน้าไม่ทัน ใบหน้าของ

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยปรากฏแผลกรดีลกึเป็นทางยาว เลอืดสดๆ ไหลทะลกัออก

มาราวนำ้าพุ!

คลื่นอสนบีาตอกีครึ่งที่ซดัใส่หนานกงหลวิอวิ๋นกห็นกัหน่วงไม่แพ้กนั

“พรูด” หนานกงหลวิอวิ๋นกระอกัเลอืดออกมาอกีครั้ง คราวนี้ไม่ใช่แค่

หนึ่งอกึ แต่ชายหนุ่มยงัไอโขลกออกมาเป็นเลอืดไม่หยุด เขากระอกัเลอืดออก

มาถงึเจด็ครั้ง ร่างกายถงึได้สงบนิ่งลง หนานกงหลวิอวิ๋นเหลอืบตามองเทพธดิา

เยยีนเซี๋ย มุมปากยกยิ้มเจ้าเล่ห์ร้ายกาจขึ้น “ต้องขอบใจเจ้าจรงิๆ”

ริมฝีปากงดงามได้รูปที่เคลือบไปด้วยคราบเลือดทำาให้ใบหน้านั้นยิ่งดู

อำามหิตมากขึ้นกว่าเดิม โทสะของเทพธิดาเยียนเซี๋ยปะทุถึงขีดสุด ยามนี้นาง

อยากจะโผเข้าไปบบีคอราชนัผู้เหนอืใครในหมู่คนรุ่นใหม่ตรงหน้าเสยีให้สิ้นลม

อายุเพยีงเท่านี้แต่อกีฝ่ายกำาลงัจะได้เลื่อนพลงัยุทธ์เป็นขั้นสบิแล้ว

พลังยุทธ์ขั้นสิบ! นึกถึงอดีตช่วงที่นางเลื่อนพลังยุทธ์ถึงขั้นสิบต้องใช้

เวลาและทุ่มเทพลังไปมากมายขนาดไหน แต่เจ้าเด็กหนุ่มตรงหน้ากลับบรรลุ

ได้ง่ายๆ ราวกับการกินข้าวดื่มนำ้าก็ไม่ปาน เทพธิดาเยียนเซี๋ยริษยาเสียจน 

แทบจะกระอกัเลอืดออกมา

อสนบีาตบนฟากฟ้ายงัสว่างวาบไม่หยดุ มหนัตภยัในครานี้คร่าวญิญาณ
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ทั้งผู้คนและสตัว์อสูรไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยกดัฟันกรอด แววตาลำ้าลกึของนางมองไปยงัชายหนุ่ม

ที่นั่งขดัสมาธหิลบัตาอยู่เบื้องหน้า หากอกีฝ่ายบรรลุขั้นสบิเมื่อใด ถงึตอนนั้น

นางกม็แีต่ตายกบัตาย จะสงัหารอกีฝ่ายกต็้องฉวยโอกาสในยามนี้เท่านั้น

ประกายอำามหิตโหดเหี้ยมผุดวาบขึ้นในแววตาของเทพธิดาเยียนเซี๋ย 

แขนของนางสั่น จากนั้นเถาวัลย์เขียวสดเส้นหนึ่งก็พุ่งเข้าจู่โจมยังตำาแหน่ง 

หวัใจของหนานกงหลวิอวิ๋น ทว่าใช่มแีค่เพยีงเส้นเถาวลัย์เท่านั้น เพราะในพุ่ม

เถาวลัย์ที่หนาทบึไปด้วยใบไม้นั้นซ่อนกรชิคมกรบิเล่มหนึ่งเอาไว้อย่างมดิชดิ

ใครจะคิดว่าหนึ่งในยอดฝีมือผู้เลื่องชื่ออย่างเทพธิดาเยียนเซี๋ยจะใช้

ลูกไม้สกปรกเพื่อลอบสงัหารผู้อื่นอย่างหน้าไม่อายเช่นนี้

ยามนี้หนานกงหลิวอวิ๋นยังคงหลับตานิ่ง ร่างกายของเขาไม่ติงไหว 

ราวกบัไม่รบัรูถ้งึอนัตรายที่กำาลงัจะมาเยอืน เพราะเวลานี้ชายหนุม่กำาลงัสมัผสั

ถึงกระแสความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายซึ่งพยายามแทรกตัวออกไปยัง

ภายนอก

ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างประจวบเหมาะ หรือไม่ก็เป็นเพราะสวรรค์ดล

บนัดาลช่วยเหลอื ตอนที่กรชิในเถาวลัย์ห่างจากหน้าอกของหนานกงหลวิอวิ๋น

เพียงแค่สามนิ้ว ทันใดนั้นลำาแสงสีทองประกายม่วงก็ระเบิดออกมาจากรอบ

กายของชายหนุ่ม ประกายแสงที่มาพร้อมกับแรงพลังสะเทือนฟ้าสะท้าน 

แผ่นดนิอนัไร้ขอบเขต

ครนืนน...พลงัมหาศาลแผ่ทะลกัออกมาจากร่างของหนานกงหลวิอวิ๋น!

กริชที่จ่ออยู่ห่างจากแผงอกของหนานกงหลิวอวิ๋นเพียงแค่สามนิ้ว

กระดอนกลบัไปทนัทจีากแรงคลื่นที่โถมออกมาปะทะ ไม่ต่างจากเถาวลัย์เส้น

นั้นที่หดตวักลบัไปเช่นกนั เทพธดิาเยยีนเซี๋ยได้แต่มองกรชิอนัทรงพลงัของนาง

ที่ถูกเล่นงานกลับมาด้วยสายตาตื่นตะลึง นี่มันเกิดอะไรขึ้น เจ้าตัวยังไม่ทัน

ได้สติก็ได้ยินเสียง ฉัวะ! ขึ้นแผ่วเบา ก่อนจะเห็นว่ากริชเล่มนั้นกระเด็นเข้า 

มาปักสวบที่ท้องแขนของนาง
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แต่ทุกอย่างยังหาได้ยุติแต่เพียงเท่านั้นไม่ จังหวะที่กริชปักเข้าที่แขน

ของเทพธิดาเยียนเซี๋ย อสนีบาตที่สงบนิ่งไปชั่วครู่ก็ก่อตัวขึ้นใหม่อีกครั้ง 

อสนบีาตที่เคยเป็นสายบดันี้แปรเปลี่ยนเป็นผลกึอสนบีาตขนาดมโหฬาร!

ผลกึอสนบีาตมขีนาดใหญ่...ใหญ่มหมึา มนัส่งประกายสม่ีวงระยบิระยบั

เจิดจ้า ส่งเสียงคำารามก้องไม่หยุด ผลึกอสนีบาตทรงอานุภาพรุนแรงดูน่า 

อกสั่นขวญัหาย หากมนัปะทะเข้าใส่ร่างแล้วละก ็ถงึต่อให้เป็นเทพธดิาเยยีนเซี๋ย 

กม็หีวงัมอดไหม้ไปทั้งร่าง

ยามนี้กลางท้องฟ้าไม่เหลืออสนีบาตสักสายเดียว จะมีก็แต่ผลึก

อสนบีาตขนาดยกัษ์ที่ส่งเสยีงก้องดงัครนืๆ

บรรยากาศสงบนิ่ง ทว่ากย็ิ่งทำาให้รู้สกึน่าหวั่นเกรง

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยตวัแขง็ทื่อ นางได้แต่กลนืนำ้าลายลงคอพลางก้าวถอย

หลงัไปเรื่อยๆ ทว่าสิ่งที่ทำาให้นางตกใจและเกรี้ยวกราดไปในเวลาเดยีวกนักค็อื 

ผลึกอสนีบาตนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนย้ายตามนางไปทุกหนแห่ง ไม่ว่านางจะ

ขยบัร่างกายไปทางใด ผลกึอสนบีาตกข็ยบัตามตดิไปตลอด เทพธดิาเยยีนเซี๋ย

ทั้งร้อนใจทั้งแค้นเคอืงจนแทบจะหน้ามดืหมดสตไิปเสยีให้ได้

หางตาของเทพธิดาเยียนเซี๋ยเหลือบไปเห็นซูลั่วที่อยู่อีกด้านหนึ่ง 

ยามนี้ฝ่ายนั้นนั่งพิงโคนต้นไม้ สีหน้าซีดเผือดราวกระดาษ ลมหายใจรวยริน 

ทว่านางกลบัยงัมชีวีติรอดมาได้

ไม่ ไม่ถูกต้อง!

เทพธิดาเยียนเซี๋ยมิใช่คนโง่เขลา ในพริบตานางก็รู้ต้นสายปลายเหตุ

ทั้งหมด ท่ามกลางอสนบีาตที่โหมกระหนำ่าลงมาระลอกแล้วระลอกเล่า ลกูน้อง

ของนางต่างก็กลายเป็นจุณกันไปหมด ทว่าซูลั่วที่ไร้แม้แต่กำาลังจะปกป้อง 

ตวัเองกลบัไม่เปน็อะไรเลยแม้แต่นดิ เท่านี้กอ็ธบิายได้แลว้วา่นางจะต้องมขีอง

วเิศษที่ใช้ปกป้องกายตดิตวัอยู่อย่างแน่นอน

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยไม่รู้ว่าของสิ่งนั้นกค็อืไข่มกุป้องกนัอสนบีาต ทว่านาง

ก็มั่นใจว่าซูลั่วต้องมีของวิเศษที่ใช้ป้องกันตัวจากอสนีบาตได้ พอคิดได้เช่นนี้ 
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เทพธดิาเยยีนเซี๋ยกเ็คลื่อนไหวร่างกายไวปานสายฟ้าตรงเข้าหาซูลั่วในทนัท!ี

หนานกงหลิวอวิ๋นจับสังเกตทีท่าของนางมารร้ายเยียนเซี๋ยทุกอิริยาบถ 

พอเหน็ฝ่ายนั้นพุง่ตวัเข้าหาซลูั่ว ประกายอำามหติกผุ็ดวาบขึ้นในแววตาของชาย

หนุ่ม แม้ว่าลั่วลั่วของเขาจะมไีข่มุกป้องกนัอสนบีาตคุ้มกนั แต่มนักห็าใช่ของ

วิเศษที่คุ้มกันภยันตรายได้ทุกชนิดไม่ ไข่มุกป้องกันอสนีบาตป้องกันคลื่น

อสนีบาตได้ก็จริง ทว่าผลึกอสนีบาตในยามนี้นั้นน่าสะพรึงเป็นอย่างยิ่ง หาก

พลั้งเผลอเพยีงนดิกอ็าจกลายเป็นผุยผงได้ในพรบิตา

มีหรือที่หนานกงหลิวอวิ๋นจะปล่อยให้ลั่วลั่วของเขาต้องเสี่ยงอันตราย

เช่นนั้น เพราะชายหนุ่มเตรยีมพร้อมเอาไว้ตั้งแต่แรก ตวัเขาจงึอยู่ไม่ห่างกาย

ซูลั่วเท่าไรนัก วินาทีที่เห็นเทพธิดาเยียนเซี๋ยโผเข้าหาซูลั่ว หนานกงหลิวอวิ๋น 

กเ็หาะทะยานขึ้นด้วยความรวดเรว็ ก่อนจะซดัฝ่าเท้าเข้าใส่บรเิวณหน้าท้องของ

เทพธดิาเยยีนเซี๋ยเตม็แรง!

เทพธิดาเยียนเซี๋ยที่พุ่งตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วไร้หนทางหลบเลี่ยง มิ

หนำาซำ้าหนานกงหลิวอวิ๋นที่บรรลุพลังยุทธ์ขั้นสิบแล้วก็แข็งแกร่งกว่าก่อนหน้า

นี้ราวหน้ามอืเป็นหลงัมอื

ด้วยเหตุนี้ เทพธิดาเยียนเซี๋ยที่ไม่ทันได้ระวังตัวจึงถูกแรงจากฝ่าเท้า

ปะทะเข้าอย่างจงั ร่างของนางลอยละลิ่วออกไปไกล

พลั่กๆๆ เทพธิดาเยียนเซี๋ยกระแทกเข้ากับเนินหินสูงตระหง่าน ยอด

ภเูขาสงูชนัถกูร่างของนางกระแทกเข้าใส่จนราบเป็นหน้ากลอง สดุท้ายเทพธดิา

เยยีนเซี๋ยกพ็ลดัร่วงลงไปในบงึนำ้าแห่งหนึ่ง

ร่วงสูบ่งึนำ้าท่ามกลางผลกึอสนบีาตที่ลอยคว้างกลางท้องฟ้าถอืเป็นเรื่อง

ต้องห้าม! เทพธิดาเยียนเซี๋ยข่มกลั้นความปวดแปลบที่หน้าท้อง นางเหาะ

ทะยานหมายจะขึ้นสู่พื้นดินโดยไว ทว่าดูเหมือนสวรรค์จะไม่เข้าข้างนางเอา 

เสยีเลย

จงัหวะนั้นเอง ผลกึอสนบีาตบนท้องฟ้ากก็่อตวัขึ้นอย่างสมบูรณ์ จาก

นั้นก็ลอยตำ่าลงเรื่อยๆ ตำ่าลงมาจนกระทั่งท้ายที่สุด...ผลึกอสนีบาตที่มีขนาด
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ใหญ่กว่าบงึนำ้ากซ็ดัเข้าโจมตสีู่เบื้องล่างในทนัททีนัใด

“ไม่!” เทพธิดาเยียนเซี๋ยหน้าเปลี่ยนสี ลำาแสงประกายม่วงสาดไปทั่ว

บรเิวณจนย้อมผนืดนิและแผ่นฟ้าทั้งหมดเอาไว้

“ข้าไม่อยากตาย อ๊าาา!” เสยีงกรดีร้องน่าเวทนาดงัสะท้านขึ้นไม่หยุด

ผลกึอสนบีาตระเบดิครนื พลงัมหาศาลแผ่กระจายออกมา อานภุาพนั้น

แขง็แกร่งไร้เทยีมทาน หนานกงหลวิอวิ๋นอุ้มซูลั่วขึ้นมา จากนั้นกท็ะยานออก

ไปเบื้องหน้าด้วยความเรว็สูง ด้านหลงัของเขาคอืแรงระเบดิจากผลกึอสนบีาต

ที่ยงัคงแผ่อำานาจออกมาอย่างมดืฟ้ามวัดนิ

บรเิวณที่ผลกึอสนบีาตสาดกระทบล้วนมอดไหม้เป็นจณุ ต้นไม้ใบหญ้า

เหี่ยวเฉาคาต้น คลื่นพลังจากผลึกอสนีบาตยังแผ่ซ่านออกมาไม่หยุด ซำ้ายัง

รวดเรว็กว่าความเรว็ที่หนานกงหลวิอวิ๋นเหาะทะยานอยู่ในยามนี้

หนานกงหลิวอวิ๋นพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมกับซูลั่วด้วยความเร็วสุดแรง

เกิด เขาใช้พละกำาลังน้อยนิดที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อโอบอุ้มร่างของนางเอาไว้ 

ปกป้องนางเอาไว้ไม่ให้ได้รบับาดเจบ็ใดๆ

ครนืนน! คลื่นผลกึอสนบีาตซดัเข้าใส่ร่างหนานกงหลวิอวิ๋น ชายหนุ่ม

ที่บาดเจบ็มาก่อนหน้านี้ไม่อาจต้านทานแรงปะทะได้ไหวอกีต่อไป เขาเซวบูก่อน

จะพลดัร่วงหล่นลงไปในหน้าผาสูงชนั




