
หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ด
ดินแดนแห่งจิต

หนึ่งร้อยปีผ่านไปอย่างรวดเรว็ปานดดีนิ้ว

ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นน�าสหายทั้งหมดกลับสู่เมืองเลี่ยนอวี้ เนื่อง

จากจื่อเหยียนมีสถานะเป็นธิดาเทพในเมืองนี้ นางจึงมีคะแนนสะสมเอาไว้

มากมาย พอที่จะอยู่ในหอมติโิน้มถ่วงได้ถงึหนึ่งร้อยปีด้วยซ�้าไป

หลงัจากที่ทุกคนได้พบหน้ากนัอกีครั้ง ซูลั่วกม็องไปที่แต่ละคน

เป่ยเฉนิอิ่งแลบลิ้น “ข้าเพิ่งจะอยู่ในชั้นประมุขระดบัสามดาว”

“ข้า... ชั้นประมุขระดบัสองดาว” จื่อเหยยีนเองกแ็ลบลิ้นตอบกลบั

พวกเขาสองคนยงัดทีี่อยูใ่นชั้นประมขุ ทว่าอั้นเยี่ยหมงิและหลนัเซวยีน

เพิ่งจะอยู่ในชั้นผู้น�าระดบัเก้าดาวเท่านั้น

ขณะที่เว่ยหวัอยู่ในชั้นประมุขระดบัห้าดาว

ทั้งหมดไม่อาจเดนิทางเข้าสู่ประตูดนิแดนแห่งจติได้ เนื่องจากชั้นพลงั

ยงัไม่ถงึระดบัมาตรฐานขั้นต�่าสดุที่ก�าหนดไว้ ซูลั่วมองสตัว์วเิศษของนางเงยีบๆ 

มงักรเทพน้อยอยูใ่นชั้นจกัรพรรดริะดบัหนึ่งดาวพอด ีมนัเข้าไปในดนิแดนแห่ง

จติได้ แต่จิ้งจอกเทพเก้าหางยงัมพีรสวรรค์ที่จ�ากดั ตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยปี

มานี้ แม้ซูลั่วจะป้อนโอสถช่วยเหลอืมนัสารพดั ทว่าเจ้าตวักเ็ลื่อนขั้นพลงัยุทธ์
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ได้เพียงชั้นประมุขระดับเจ็ดดาวเท่านั้น หากคิดจะเลื่อนชั้นอีกก็เป็นเรื่อง 

ยากเยน็แสนเขญ็เตม็ที

ต้นจวี้หลิง... ซูลั่วทอดถอนใจออกมาด้วยความเสียดาย ต้นจวี้หลิง 

อยู่ข้างกายนางมาตลอดหลายปี ทว่ามันก็เหมือนกับจิ้งจอกเทพเก้าหางที่มี 

พลังยุทธ์แค่ชั้นประมุขระดับเจ็ดดาว การจะเลื่อนระดับชั้นในระยะเวลาสั้นๆ 

นั้นยากที่จะส�าเรจ็ได้ ขณะที่หุน่นกัรบสงครามไม่มพีลงัชวีติ มนัจงึอยูใ่นสถานะ

อาวุธประจ�ากายอย่างหนึ่ง การน�ามนัตดิตวัไปด้วยจงึไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใด

จิ้งจอกเทพเก้าหางกับต้นจวี้หลิงขอบตาแดงก�่า... ทั้งสองตัวเกาะซูลั่ว

ไม่ห่าง ซูลั่วเองกจ็นใจนกั แม้ว่านางจะครอบครองมติ ิแต่ในดนิแดนแห่งจติ

มิติของนางก็พลอยถูกจ�ากัดไปด้วย ถ้านางพาพวกมันทั้งสองที่มีคุณสมบัติ 

ยงัไม่เข้าขั้นตามตดิไปด้วย เกรงว่าถงึตอนนั้นมติอิาจจะพงัทลายลง เจ้าจิ้งจอก

เทพเก้าหางกับต้นจวี้หลิงก็คงต้องมอดม้วยไปด้วย ซูลั่วไม่มีวันปล่อยให้

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นอันขาด เพราะฉะนั้นนางจึงเอ่ยกับจิ้งจอกเทพ 

เก้าหางและต้นจวี้หลงิ

“พวกเจ้าอยู่ฝึกฝนตนที่จกัรวรรดปิี้ลั่วไปก่อน รอให้เลื่อนขั้นพลงัยุทธ์

ถงึชั้นจกัรพรรดเิมื่อใดค่อยไปตามหาพวกเราที่ดนิแดนแห่งจติ หากไม่พบข้า

กจ็งตามหาหนานกงหลวิอวิ๋น” รอให้จิ้งจอกเทพเก้าหางและต้นจวี้หลงิฝึกฝน

ถึงชั้นจักรพรรดิ พวกมันย่อมบุกบั่นไปยังดินแดนแห่งจิตได้ ถึงตอนนั้นแม้

นางจะไม่เป็นที่รู้จักของใคร แต่ชื่อเสียงของหนานกงหลิวอวิ๋นต้องขจรไกล

แน่นอน การจะเจอกนัอกีครั้งย่อมเป็นเรื่องง่าย

แม้ว่าจิ้งจอกเทพเก้าหางและต้นจวี้หลงิจะตดัใจไม่ได้ แต่พวกมนักย็งั

พยกัหน้าหนกัๆ ว่าจะตั้งใจฝึกตนให้ด ีและหาโอกาสที่จะได้พบกนัที่ดนิแดน

แห่งจติ

หลงัจากกล่าวค�าลากบัทุกคนแล้ว ซูลั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นกก็้าวย่าง

ไปบนเส้นทางที่จะมุง่สูด่นิแดนแห่งจติ ปฐมบทใหม่ของทั้งคูก่�าลงัจะถอืก�าเนดิ

ขึ้น
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ณ ก้นทะเลตงไห่

ร้อยปีที่ผ่านมานี้ ซูลั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นจบัมอืกนัเดนิทางไปทั่วทุก

พื้นที่ในจักรวรรดิปี้ลั่ว ฉะนั้นก้นทะเลตงไห่จึงมิใช่สถานที่แปลกใหม่ส�าหรับ 

ทั้งคู่

ครั้งนี้ผู้ที่เดินทางไปยังดินแดนแห่งจิตมีเพียงซูลั่ว หนานกงหลิวอวิ๋น 

และมงักรเทพน้อย รวมไปถงึหุ่นนกัรบสงครามที่เสพไอวเิศษจากมติขิองซูลั่ว

จนเกลี้ยงและก�าลงันอนหลบัใหล ซลูั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นเดนิทางเข้าสูท่ะเล

ตงไห่และด�าดิ่งไปถึงจุดที่ลึกที่สุด สุดท้ายก็สัมผัสได้ถึงปลายเขตแดนของ

จกัรวรรดปิี้ลั่ว

ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นสบตากัน ต่างก็เห็นแววยินดีในสายตาของ 

อกีฝ่าย

“ที่นี่เอง” หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยกบัซูลั่ว

สองมือของซูลั่วลูบไล้ประตูอันหนักหน่วงนั้น ประกายวับวาวผุดวาบ

ขึ้นในแววตา หากออกจากประตูนี้ไปก็คงไม่ได้กลับมาอีกนาน นอกเสียจาก

นางกับหนานกงหลิวอวิ๋นจะมีพลังยุทธ์แข็งแกร่งระดับพ่อบุญธรรมที่สามารถ

แหวกมติไิด้ด้วยมอืเปล่า แบบนั้นกค็งจะกลบัจกัรวรรดปิี้ลั่วได้อกีครั้ง

หนานกงหลิวอวิ๋นถ่ายทอดไอวิเศษสู่ฝ่ามือ ก่อนจะแนบไปกับก�าแพง

แขง็แกร่ง ไม่นานแสงสว่างจ้ากส็าดประกายออกมาจากก�าแพงนั้น ซูลั่วเองก็

แนบฝ่ามอืตนลงไปเช่นกนั ก่อนแสงสว่างจะเจดิจ้าขึ้นเบื้องหน้านาง

ครดืๆๆ...

เสยีงประตูก�าแพงเคลื่อนออกจากกนั ซูลั่วสบตากบัหนานกงหลวิอวิ๋น 

จากนั้นกห็นัไปมองยงัทศิทางนั้น

ประตูที่เปิดออกสะท้อนแสงสว่างดั่งดวงดาวที่ดูเลือนรางและพร่ามัว 

ทศันวสิยัในการมองเหน็ต�่าเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่ผู้มยีทุธ์ระดบัหนานกงหลวิอวิ๋น 

กย็งัมองเหน็แค่ในระยะหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น

ด้านหลังของพวกเขาเป็นคลื่นทะเลระลอกใหญ่ ทว่าน�้าทะเลกลับไม ่
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ซัดสาดเข้าไปในประตูบานนั้น ราวกับว่ามีปราการแน่นหนากั้นประตูบานนี้ 

เอาไว้อกีชั้นหนึ่ง

“นอกประตูบานนี้ดูเหมอืนจะเป็นคนละโลกกนัเลย” ซูลั่วเงยหน้ามอง

หนานกงหลวิอวิ๋น “ข้าได้กลิ่นไอวเิศษสดชื่นที่ยั่วยวนใจยิ่งนกั”

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้าเรยีบๆ “ประสาทสมัผสัของเจ้าไม่เลว เทยีบ

กบัไอวเิศษระลอกนี้ ไอวเิศษในจกัรวรรดกิน็้อยนดิยิ่งนกั ไม่อาจเทยีบชั้นกนั

ได้เลย”

“หรือว่านี่คือไอวิเศษจากดินแดนแห่งจิต!” ซูลั่วอุทานออกมา มิน่า 

ผู้มยีุทธ์ชั้นสูงถงึอยากเดนิทางไปดนิแดนแห่งจติ แค่ไอวเิศษกย็งัล่อตาล่อใจ

ขนาดนี้

“ไปเถดิ” หนานกงหลวิอวิ๋นจบัมอืซูลั่วแล้วพานางข้ามประตมูติบิานนั้น

หลงัจากที่ทั้งคู่ก้าวเข้าไป ประตูด้านหลงักค็่อยๆ ปิดลง เสยีงครดืดงั

ขึ้น จากนั้นบานประตูกแ็นบสนทิ วนิาทนีี้ต่อให้พวกเขาจะอยากเดนิทางกลบั

จกัรวรรดปิี้ลั่วกไ็ม่อาจท�าได้อกีแล้ว

“ไปเถอะ ไปที่ที่สูงยิ่งกว่าเก่า ที่นั่นมีทิวทัศน์ที่งดงามกว่านี้รอให้เรา

ดื่มด�่าอยู่” หนานกงหลวิอวิ๋นจงูมอืซลูั่วเดนิไปข้างหน้าอย่างไร้ความหวาดเกรง 

เส้นทางนี้ยาวไกลนกั ราวกบัจะทดสอบปณธิานและความอดทนของคนทั้งคู่

หนานกงหลิวอวิ๋นจูงมือซูลั่ว สองคนใช้พลังกายและพลังใจในการ 

เดินทางด้วยกันทั้งสิ้นสามเดือนเต็ม ระยะเวลาสามเดือนนี้ พวกเขาออก 

เดนิทางโดยไม่หลบัไม่นอน ด้วยความเรว็ของทั้งคูใ่นเวลานี้ยงัต้องใช้เวลานาน

ถงึสามเดอืนกว่าจะเหน็ประตูใหญ่อกีบานที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้า

“เปิดประตูบานนี้ได้กจ็ะถงึดนิแดนแห่งจติแล้วใช่หรอืไม่” ซูลั่ววิ่งตงึๆ 

เข้าไป ใช้ฝ่ามอืข้างหนึ่งแนบกบับานประตูพลางหนัมายิ้มให้หนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง “ว่ากนัว่าพลงัโน้มถ่วงในดนิแดนแห่งจติเป็น

หนึ่งพันเท่าของจักรวรรดิปี้ลั่ว แต่ยามนี้ข้าสัมผัสได้ถึงพลังโน้มถ่วงเพียงสิบ

เท่าเท่านั้น เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ดนิแดนแห่งจติ” พลงัโน้มถ่วงในดนิแดน
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แห่งจิตสูงกว่าจักรวรรดิปี้ลั่วถึงพันเท่า พลังระดับนั้น หากมิใช่ผู้ที่เติบโตใน 

ดนิแดนแห่งจติแล้วไซร้ เกรงว่าถ้าคนต่างแดนล่วงล�้าเข้าไป เพยีงแค่ย่างก้าว

แรก ร่างกายกอ็าจถูกบดขยี้จนกลายเป็นเพยีงก้อนเนื้อเอาได้

“ถ้าให้ข้าเดาละก็ ที่นี่น่าจะเป็นแหล่งชุมนุมผู้มียุทธ์ซึ่งเดินทางไปยัง 

ดนิแดนแห่งจติ” หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยรอยยิ้ม ยามที่หนานกงหลวิ-

อวิ๋นเอ่ยวาจานี้ออกมา เขากแ็สดงท่าทมีั่นอกมั่นใจอย่างเตม็เปี่ยม

“ถ้าเช่นนั้นก็ลองดูหน่อยว่าสิ่งที่ท่านเอ่ยมาถูกต้องหรือไม่” ซูลั่ว

ถ่ายทอดพลงัวเิศษที่แนบอยูก่บัก�าแพง จากนั้นบานประตกูเ็ปิดกว้างออก ก่อน

จะเห็นห้องโถงขนาดกว้างใหญ่โอ่อ่า นอกจากนี้นางยังพบว่าด้านในห้องโถง 

เตม็ไปด้วยบานประตูแน่นขนดัรอบด้าน มองไปทางใดกเ็หน็แต่ประตู

นี่มัน... ซูลั่วเกิดลางสังหรณ์ขึ้น เกรงว่าการคาดเดาของหนานกง 

หลวิอวิ๋นจะเป็นจรงิขึ้นมาเสยีแล้ว เป็นไปตามคาด ไม่นานประตบูานหนึ่งกเ็ปิด

ออก มนุษย์รูปร่างประหลาดก้าวออกมา จากนั้นประตูอกีบานกเ็ปิดกว้าง ใคร

บางคนกป็รากฏตวัขึ้น

จังหวะนี้เอง เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบื้องหลังซูลั่วโดยที่นางไม่ทันตั้งตัว 

“จกัรวรรดปิี้ลั่วสองคน”

“จกัรวรรดเิสวี่ยอวิ๋นหนึ่งคน”

“เกาะปีศาจหมื่นลี้หนึ่งคน”

...

ซูลั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นสบตากนั... ณ จกัรวรรดปิี้ลั่ว ในระยะเวลา

หลายร้อยหลายพันปีจะมีผู้มียุทธ์เพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่สามารถ 

เดนิทางไปยงัดนิแดนแห่งจติได้ แต่บดันี้พวกเขากลบัเหน็ว่าบานประตูเหล่านี้

เปิดๆ ปิดๆ สลบักนัอย่างต่อเนื่อง ไม่ถงึสบิห้านาท ีพวกเขากเ็หน็ผู้มยีุทธ์กว่า

ห้าคนเดนิเข้ามาในห้องโถงแห่งนี้

ตอนนี้เอง ดรุณีน้อยหน้าตางดงามแต่ติดจะบึ้งตึงก็ตะโกนขึ้นด้วย

ท่าทางดุดนั “จกัรวรรดปิี้ลั่ว จกัรวรรดเิสวี่ยอวิ๋น เกาะปีศาจหมื่นลี้... ได้ยนิ
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แล้วก็จงมาทางนี้ ได้ยินแล้วจงมาทางนี้ เรือเหาะส�าริดก�าลังจะออกเดินทาง 

อย่าให้เสยีเวลา” พดูจบดรณุน้ีอยกส็ะบดัผมหางม้าอย่างหยิ่งยโสและไม่สนใจ

ผูใ้ดอกี จากนั้นกเ็ดนิผละไปโดยไม่เหลอืบแลว่าจะมใีครได้ยนินางหรอืไม่ นาง

เอ่ยเพยีงแค่รอบเดยีวเท่านั้น

“ทะนงตนดแีท้” ซลูั่วมองท่าทางเช่นนั้นของดรณุน้ีอยแล้วกอ็ดทอดถอน

ใจออกมาไม่ได้

หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยกลั้วหวัเราะ “หากดูไม่ผดิละก ็ นางน่าจะมพีลงั

ยุทธ์ชั้นจกัรพรรดริะดบัเจด็ดาว”

ซลูั่วเบกิตามองหนานกงหลวิอวิ๋น นยัน์ตาฉายแววคลางแคลง หนานกง

หลิวอวิ๋นพยักหน้ายืนยัน ท�าเอาซูลั่วที่เดิมมั่นใจในตัวเองอย่างยิ่งถึงกับสั่น

สะท้านอย่างรุนแรง

เวลานี้เบื้องหน้าดรุณโีฉมงามเตม็ไปด้วยผู้คนที่มารวมตวักนั ปรายตา 

มองคร่าวๆ อย่างน้อยกส็ามสบิคน ทั้งหมดมาจากพภิพสามญั ดรุณโีฉมงาม

สะบัดผมหางม้าพลางชี้ไปที่แต่ละคนด้วยสีหน้าจริงจัง เอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็น 

ยะเยอืก “ต่อไปข้าจะพูดเพยีงแค่ครั้งเดยีวเท่านั้น พวกเจ้าฟังเข้าใจกด็ ีไม่เข้าใจ

กช็่าง เรื่องเกี่ยวพนักบัความเป็นความตายของเจ้า หาได้ข้องเกี่ยวกบัข้าไม่”

เพราะเหตนุี้ทกุคนเลยพากนัจบัตามองไปยงัดรณุโีฉมงาม ด้วยเกรงวา่

จะพลาดค�าพูดใดๆ ของนางไป

ดรุณโีฉมงามใช้สายตาเยน็ชามองทกุคน “คดิว่าพวกเจ้าคงเดาออก ที่นี่ 

คอืแหล่งชุมนุมของผู้มยีุทธ์จากพภิพสามญั พวกเจ้าจะมารวมตวักนัที่นี่ ครบ

สามสบิคนเมื่อใดกจ็ะโดยสารเรอืเหาะส�ารดิไปยงัดนิแดนแห่งจติ”

“ดนิแดนแห่งจตินั้นกว้างใหญ่เพยีงใด เอ่ยง่ายๆ กค็อืโลกใบนี้ประกอบ

ด้วยพภิพเลก็สามสบิล้านแห่ง พภิพใหญ่เก้าพนัแห่ง พวกเจ้าซึ่งมาจากพภิพ

สามัญก็เป็นคนจากพิภพเล็กสามสิบล้านแห่งนั่นเอง เรียกได้ว่าพิภพสามัญ

อย่างพวกเจ้ามด้ีวยกนัทั้งสิ้นสามสบิล้านแห่ง ทั้งหมดกเ็ป็นเช่นนี้ พวกเจ้าลอง

คดิดูกแ็ล้วกนั”
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“แต่พิภพเล็กสามสิบล้านแห่งและพิภพใหญ่เก้าพันแห่งนี้ ส�าหรับ 

ดินแดนแห่งจิตแล้วก็เป็นเพียงแค่ข้าวเมล็ดหนึ่งในมหาสมุทรที่ไม่มีค่าให ้

ปรายตามอง รอบนอกดนิแดนแห่งจติยงัมจีกัรวรรดอินักวา้งใหญ่รายลอ้มอยู่

อีกสิบแปดแห่ง ทว่าเมื่อเทียบกับพิภพเล็กสามสิบล้านแห่งและพิภพใหญ ่

เก้าพันแห่ง จักรวรรดิเหล่านี้ก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่กว่ามากนัก พวกเจ้าจงฟัง 

เอาไว้ให้ด!ี”

พอกล่าวถงึตรงนี้ แม้ว่าสหีน้าของดรุณโีฉมงามจะยงัเฉยชา ทว่านยัน์ตา

กลบัฉายประกายความตื่นเต้น “แต่นอกจากจกัรวรรดริอบนอกทั้งสบิแปดแห่ง

แล้ว กย็งัมจีกัรวรรดกิลางอกีหนึ่งแห่ง และจกัรวรรดกิลางนี่เองที่เป็นที่ตั้งของ

ดินแดนแห่งจิต แน่นอนว่าด้วยคุณสมบัติของคนจากพิภพสามัญอย่าง 

พวกเจ้าเหล่านี้ ชาตนิี้คงไม่อาจเหยยีบย่างไปถงึจกัรวรรดกิลางได้ เพราะฉะนั้น

ไม่พูดจะดกีว่า”

ใครบางคนท�าท่าไม่พอใจขึ้นมา “ถ้าเช่นนั้นต้องมพีลงัยุทธ์เช่นไรจงึจะ

มคีุณสมบตัเิข้าสู่จกัรวรรดกิลาง”

ครั้งนี้ดรุณีโฉมงามเพียงแค่หัวเราะแผ่วเบา “คิดจะเดินทางเข้าสู ่

จกัรวรรดกิลางกต้็องมพีลงัยทุธ์ชั้นอมตะ แต่นี่เป็นเพยีงเกณฑ์ขั้นต�่าสดุเท่านั้น 

ดูจากพวกเจ้าในเวลานี้คงต้องเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ให้สูงขึ้น ถึงจะมีคุณสมบัต ิ

เข้าสู่ดนิแดนแห่งจติได้”

ชั้นอมตะเป็นเกณฑ์ขั้นต�่าสุด... ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นสบตากัน  

ทั้งสองคนไม่เอ่ยค�าใดออกมา

ขณะที่คนอื่นๆ พากนัสูดลมหายใจเยน็เยยีบ เวลานี้ทุกคนล้วนมพีลงั

ยุทธ์ในชั้นจักรพรรดิ และต่างก็คุ้นเคยกับล�าดับขั้นในการฝึกฝนเป็นอย่างด ี

แต่ว่า...

“ชั้นอมตะ... สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าชาตินี้จะมีโอกาสบรรลุถึงชั้นอมตะ 

หรอืไม่” ไม่รู้ว่าใครทอดถอนใจออกมา

“เพราะฉะนั้นหากพวกเจ้าคดิจะเดนิทางสู่จกัรวรรดกิลางนบัว่ายากเยน็ 
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โอกาสหนึ่งในร้อยล้านกย็งัไม่ม ี ขอบอกพวกเจ้าไว้อกีเรื่อง สถานที่ที่พวกเจ้า

ก�าลงัจะไปเยอืนกค็อืมติเิปลี่ยนถ่าย” ดรณุโีฉมงามสะบดัผมหางม้าด้วยท่วงท่า

งดงาม “เอาละ เรื่องที่ควรพูดกพ็ูดไปหมดแล้ว ต่อไปกข็ึ้นอยู่กบัวาสนาของ

พวกเจ้าแต่ละคน หากโชคดีก็อาจจะมีชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งจิตได้สักระยะ 

ตอนนี้พวกเจ้าทุกคนตามข้ามา”

ดรณุโีฉมงามพดูจาโผงผาง ท่าทางวางโต นางน�ากลุม่คนทั้งหมดมุง่หน้า

ไปยงัจุดที่เรอืเหาะส�ารดิจอดอยู่

ผูม้ยีทุธ์กลุม่นี้มทีั้งสิ้นสามสบิคน ซูลั่วกวาดตามองกร็ูว้า่พวกเขาอยูใ่น

ชั้นจกัรพรรดริะดบัต้น ไม่เหมอืนหนานกงหลวิอวิ๋นกบันางที่บรรลชุั้นจกัรพรรด ิ

แล้วกย็งัตั้งใจฝึกฝนหาประสบการณ์อยูใ่นจกัรวรรดป้ีิลั่วอกีกว่าร้อยปี ดนิแดน

แห่งจติเตม็ไปด้วยอนัตรายรอบด้านและอุปสรรคนานาประการ... ซูลั่วรู้สกึว่า

ตนเองโชคดีนักที่ก่อนหน้านี้นางไม่ได้รีบร้อนเดินทางมายังดินแดนแห่งจิต 

เสยีก่อน

ทั้งหมดเดนิเรยีงรายกนัลงเรอืเหาะส�ารดิ จนกระทั่งทกุคนเข้าประจ�า

ที่นั่ง เรอืเหาะส�ารดิกท็ะยานขึ้นสู่ขอบฟ้า

ผ่านไปวนัแล้ววนัเล่า ทุกคนโดยสารอยู่ในเรอืเหาะส�ารดิเป็นเวลาหนึ่ง

เดอืน... สองเดอืน... สามเดอืน... พอเข้าสู่เดอืนที่หกกม็ใีครบางคนเอ่ยปาก

ถามขึ้นอย่างอดรนทนไม่ได้ “พวกเราต้องนั่งอกีนานแค่ไหนกนั”

ครั้งนี้ดูเหมอืนดรุณโีฉมงามจะอารมณ์ด ีพอได้ยนิค�าถาม นางกต็อบ

กลบัอย่างชดัถ้อยชดัค�า “ใกล้แล้ว”

“พวกเราจะไปที่ไหน”

ดรณุโีฉมงามตอบ “อาณาจกัรทั้งสบิแปดรอบนอกดนิแดนแห่งจติ หาก

เรยีงจากล�าดบัแล้วละก ็อาณาจกัรเสวยีนอู่จะอยู่ในล�าดบัท้ายสุด ครั้งนี้พวก

เจ้าโชคดีนัก คนสามัญอย่างพวกเจ้าถูกจับไปไว้ที่อาณาจักรเสวียนอู่ โอกาส

รอดชวีติกม็อียู่มาก เหล่ามอืใหม่ พวกเจ้าจงขอบคุณสวรรค์เถดิ”
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พอได้ยินเช่นนี้ ทุกคนก็พรูลมหายใจออกมา ทว่าไม่นานสิ่งที่ดรุณี

โฉมงามกระท�ากท็�าให้ทุกคนหวาดหวั่นใจ เพราะประตูของเรอืเหาะส�ารดิเปิด

กว้างขึ้น จากนั้นดรุณโีฉมงามกค็ว้าตวัคนที่อยู่ข้างๆ นางมา คนผู้นั้นเพิ่งจะมี

พลงัยุทธ์ชั้นจกัรพรรดริะดบัหนึ่งดาว มหีรอืจะขดัขนืดรุณโีฉมงามได้ เขาถูก

นางหิ้วคอด้วยมอืเพยีงข้างเดยีว

“เจ้าจะท�าอะไร... อ๊า!” จากนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงกรดีร้องตามมา ก่อนที่คน

คนนั้นจะถูกโยนออกไปกลางอากาศ

เสยีงกรดีร้องเบาลงเรื่อยๆ เรอืเหาะส�ารดิยงัคงมุ่งหน้าไปตามเส้นทาง

ที่ก�าหนดไว้ดงัเดมิ วนิาทนีี้ทุกคนพากนักระสบักระส่าย เพราะพภิพต่างแดน

ก�าลงัรอพวกเขาอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นกค็อืการถูกคว้าตวัแล้วโยนลงไปเช่นนั้น ทั้ง

มกัง่ายและดูรุนแรงยิ่งนกั ท�าเอาพวกเขาพลอยสั่นสะท้านไปหมด

หลงัจากนั้นผู้มยีุทธ์กถ็ูกจบัโยนออกไปวนัละคน...

ผู้ที่เดนิทางมาเยอืนดนิแดนแห่งจติได้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนโสด เพราะ

เหตุนี้แม้จะถูกจับโยนออกไปก็ไม่มีอะไรให้ต้องอาลัยอาวรณ์ ทว่าไม่นาน 

ก็ถึงคราวของสามีภรรยาคู่หนึ่ง เนื่องจากทุกครั้งคนที่ถูกจับโยนออกไปจะมี

เพียงแค่รายเดียว ดังนั้นสองสามีภรรยาจึงถามดรุณีโฉมงามอย่างเป็นกังวล 

“พวกเรามาจากจกัรวรรดเิสวยีนหลงิด้วยกนั ขอลงไปพร้อมกนัได้หรอืไม่”

“ไม่ได้!” น�้าเสยีงของดรณุโีฉมงามเดด็ขาด! เอ่ยจบกค็ว้ามอืฝ่ายภรรยา

แล้วเตรยีมจะจบันางโยนออกไป แต่ผู้เป็นสามหีรอืจะยอมรามอืง่ายๆ เขาผลกั

ดรุณโีฉมงามไปอกีทาง จากนั้นกก็ระโดดตามลงไปด้วย!

ดรุณีโฉมงามกลับหัวเราะเสียงเยือก อาวุธชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นในมือ

ของนางทนัท ีในสายตาของซูลั่ว อาวุธนี้มรีูปร่างคล้ายปืนที่นางใช้เมื่อภพก่อน 

จากนั้นกเ็หน็ว่าดรุณโีฉมงามยงิกระสุนลูกหนึ่งไปที่แผ่นหลงัของผู้เป็นสามี

ลูกกระสุนกระทบตรงกลางหลังของเขาอย่างแม่นย�า จากนั้นเปลวไฟ

ร้อนแรงกล็ุกโชนขึ้นมา!

ทุกคนเห็นว่าร่างของคนผู้นั้นกลายเป็นกองเพลิงร้อนแรงที่ลุกไหม้อยู่
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กลางอากาศ ขณะที่เรอืเหาะส�ารดิหยดุลง จนกระทั่งฝ่ายนั้นถกูเผาจนมอดไหม้

ไปทั้งร่าง เรอืเหาะส�ารดิถงึได้มุ่งต่อไปยงัทศิทางเดมิ วนัต่อมาทุกคนล้วนอยู่

ในอาการนิ่งขรึม ไม่มีความตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะเดินทางสู่ดินแดน 

แห่งจติเหมอืนในช่วงต้นอกี

เนื่องจากตอนที่ลงเรอืเหาะส�ารดิมา หนานกงหลวิอวิ๋นดงึซูลั่วให้ไปยงั

ที่นั่งด้านท้าย เพราะเหตุนี้จงึยงัไม่ถงึรอบของพวกเขา ทว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น

กท็�าให้ซูลั่ววุ่นวายใจ

ดินแดนแห่งจิตกว้างใหญ่ไพศาล หากนางพลัดกับหนานกงหลิวอวิ๋น 

อีกกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้พบหน้ากันอีกครั้ง ไม่แน่ว่าชาตินี้อาจจะไม่มีโอกาส 

อกีแล้วกไ็ด้ ตอนที่ซูลั่วก�าลงัว้าวุ่นใจอยู่นั้น ฝ่ามอืเรยีวและอบอุ่นของหนาน- 

กงหลวิอวิ๋นกก็มุมอืเลก็ๆ ของนางเอาไว้ เสยีงกระซบิต�่าๆ บอกนาง “อย่ากงัวล

ไป มขี้าอยู่ทั้งคน”

ค�าพดูสั้นๆ ง่ายๆ แต่กลบัท�าให้ซูลั่วรูส้กึปลอดภยัอย่างที่ไม่มใีครมอบ

ให้ได้ หนานกงหลวิอวิ๋นรกัษาสตัย์สญัญามาแต่ไหนแต่ไร วาจาที่เอ่ยออกไป

ไม่มตีระบดัสตัย์ ดงันั้นซูลั่วจงึพยกัหน้านดิๆ พลางยิ้มให้ “ได้”

หลงัจากนั้นคนแล้วคนเล่ากถ็ูกจบัโยนออกนอกเรอืเหาะส�ารดิ ในที่สุด

กม็าถงึคราวของซูลั่ว

ดรุณโีฉมงามปรายตามองซูลั่ว ดวงตาเป็นประกายขึ้นมา นางมั่นใจว่า

ตนเองหน้าตางดงาม ทว่ากลับไม่เคยเห็นผู้ใดที่มีใบหน้าหมดจดถึงเพียงนี้ 

มาก่อน

หนานกงหลวิอวิ๋นโอบซลูั่วเอาไว้ จากนั้นกล็กุขึ้น ก่อนจะเดนิสง่าผ่าเผย

เข้าไปหาดรุณีโฉมงาม ซูลั่วเห็นเพียงแผ่นหลังของหนานกงหลิวอวิ๋นแต่กลับ

ไม่รู้ว่าอกีฝ่ายเอ่ยอะไรกบัแม่นางผูน้ั้น จงัหวะนี้เอง หนานกงหลวิอวิ๋นกโ็บกมอื

ให้ซูลั่ว แม้ว่าจะฉงนอยู่ในใจ แต่ซูลั่วกย็งัเดนิก้าวยาวๆ เข้าไปหาเขา

ดรุณโีฉมงามผูน้ั้นมองประเมนิซลูั่วอย่างสนอกสนใจ จากนั้นกย็ิ้มกว้าง

ให้หนานกงหลวิอวิ๋นแล้วบอก “ในเมื่อเป็นแบบนี้ ถ้าเช่นนั้นกไ็ด้ ครั้งนี้ข้าจะ
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ยกเว้นให้ พวกเจ้ากล็งไปพร้อมกนัเถอะ”

ซูลั่วมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความแปลกใจ บุรุษผู้นี้ยอดเยี่ยมแท้ๆ 

ไม่รู้ว่าเขาพูดสิ่งใดกบัดรุณโีฉมงาม และนางกย็ิ้มออกมาอย่างมเีลศนยั

อาจเป็นเพราะดรุณีโฉมงามเห็นว่าหนานกงหลวิอวิ๋นมีสง่าราศ ี นางไม่

เพยีงแต่ไม่ยื่นมอืไปคว้าตวัเขาแล้วโยนออกจากเรอืเหาะส�ารดิ ซ�้ายงัท�าท่าทาง

เชื้อเชิญอีกต่างหาก ตรงข้ามกับบุคลิกดุดันป่าเถื่อนก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิง 

ตอนที่ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นเตรียมตัวจะทะยานลงไปนั้น จู่ๆ ก็มีใคร 

บางคนผุดลุกขึ้นมาแลว้ตะโกนเสยีงดงั “ไมไ่ด้! เรื่องอะไรคนอื่นถงึไปด้วยกนั

ไม่ได้ แตพ่วกเขากลบัไปเป็นคู ่ถ้าแบบนั้นเราสองพี่น้องกไ็ปพร้อมกนัได้อย่าง

นั้นส”ิ

ซลูั่วหนักลบัมากเ็หน็บรุษุผูห้นึ่งที่มหีน้าตาดดุนัโหดเหี้ยม ดรณุโีฉมงาม

ปรายสายตาเยน็ยะเยอืกมองไปที่เขา “รนหาที่ตายหรอืไร”

พอถกูสายตาเช่นนั้นมองมา บรุุษหน้าเหี้ยมกร็ูส้กึขนลกุขนพองไปหมด 

ทว่าเขากย็งัเชดิหน้าคอแขง็อยู่เช่นนั้น ดรุณโีฉมงามเผยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่

ยิ้ม แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเฉยีบขาด “หากเจ้าสามารถมลีูกกบัน้องชายของเจ้า

ได้ในเวลาไม่กี่วนันี้ ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้ากอ็ยู่ด้วยกนัได้”

“...”

วนิาทนีั้นรอบกายกพ็ลนัเงยีบกรบิ...

บรุษุหน้าเหี้ยมใบหน้าแดงก�่าทนัท ีแดงจนแทบจะคั้นโลหติออกมาได้... 

วาจานี้ช่าง...

“ไม่ได้อย่างนั้นหรอื ถ้าเช่นนั้นกน็ั่งลงเสยี! ขนืเพ้อเจ้ออกีประโยคเดยีว 

ปืนเพลิงเมฆาจะได้ดูแลเจ้าแน่!” ค�าพูดของดรุณีโฉมงามหาได้งดงามเหมือน

ใบหน้าของนางแม้แต่นดิไม่

พอถูกดรณุโีฉมงามสั่งสอนจนหน้าซดีเผอืด คนผู้นั้นกพ็ดูอะไรไม่ออก

อกี ตอนนี้เองที่ซูลั่วรู้แล้วว่าหนานกงหลวิอวิ๋นใช้เหตุผลใดอ้างแก่แม่นางผู้นั้น 

ดรุณโีฉมงามเร่งเร้า “รบีกระโดดเรว็เข้า หากยงัไม่กระโดดอกีกเ็ป็นท้องทะเล
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แล้ว”

ซลูั่วพยกัหน้า จากนั้นกจ็บัมอืหนานกงหลวิอวิ๋นแล้วกระโดดลงไปด้าน

ล่าง ตอนที่ทะยานร่างออกไป นางสมัผสัได้ถงึพลงัโน้มถ่วงหนกัหน่วงที่กดทบั

จนหายใจล�าบากและเกอืบจะขาดใจตาย

ทวา่พอผ่านช่วงนั้นมา พลงัโน้มถ่วงกล็ดลงเรื่อยๆ จงึหายใจได้สะดวก

ขึ้น

จนกระทั่งเท้าของซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นแตะพื้น ทั้งคู ่ก็พบว่า

สามารถต้านทานกบัพลงัโน้มถ่วงที่พื้นดนิได้ สองคนขยบัร่างกายไปมาก่อนจะ

เริ่มกวาดตาส�ารวจดนิแดนแปลกใหม่แห่งนี้

ที่นี่เป็นป่าดงดบิไร้ผู้คน ทอดสายตามองกเ็หน็เพยีงภเูขาเขยีวขจสีงูสลบั

ซบัซ้อน ยอดเขาโบราณเรยีงรายเป็นทวิแถว ไม่มกีลิ่นอายของมนุษย์ เหมอืน

กบัป่าดงดบิที่ไม่เคยมใีครย่างกรายมาก่อน

ตั้งแต่ที่ร่วงลงมาที่ป่าดงดิบแห่งนี้ ซูลั่วก็สัมผัสได้ถึงไอวิเศษเข้มข้นที่

ปะทะเข้ามา ร่างกายที่ไม่ได้ขับเคลื่อนพลังยุทธ์เสียนาน มาบัดนี้ก็เกิดความ

รู้สกึวูบวาบเหมอืนมบีางสิ่งก�าลงัจะปะทุออกมา

เวลานี้หนานกงหลวิอวิ๋นก�าลงัมองมาที่ซูลั่วเช่นเดยีวกนั

“ข้าจะเลื่อนขั้นพลังยุทธ์แล้ว” หนานกงหลิวอวิ๋นมองซูลั่วด้วยแววตา

จรงิจงั

“ข้ากร็ูส้กึว่าก�าลงัจะเลื่อนขั้นพลงัยทุธ์” ซูลั่วสบตากลบัไปอย่างเคร่งขรมึ

จากนั้นทั้งคู่ก็คลี่ยิ้มให้กัน ใครจะคิดว่าทันทีที่เหยียบย่างเข้ามาถึง 

ดนิแดนแห่งจติกจ็ะได้รบัโชคชั้นใหญ่เช่นนี้ แม้ว่าดนิแดนแห่งจติจะเตม็ไปด้วย

ภยนัตราย ทว่ากเ็ป็นสวรรค์ส�าหรบัผู้มยีุทธ์ หนานกงหลวิอวิ๋นน�าซูลั่วไปยงัถ�้า

ใต้ภูเขาที่ปลอดภยัทนัท ีจากนั้นกเ็ข้าไปนั่งขดัสมาธฝิึกพลงัด้วยกนั

ไอวิเศษมหาศาลในพนาไพรหลั่งไหลมารวมกันที่นี่ ควันสีเขียวอ่อน 

ก่อตวัขึ้นเหนอืศรีษะของซูลั่วและหนานกงหลวิอวิ๋น ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด 

หนานกงหลวิอวิ๋นกล็มืตาขึ้นช้าๆ ดวงตาลกึล�้าที่เป็นประกายฉ�่าน�้าอยู่เสมอของ
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เขาบดันี้สาดแววเจดิจ้า ลกึล�้าดั่งท้องทะเล ยากที่จะคาดเดาได้

จากนั้นซูลั่วก็ลืมตาขึ้นอีกคน พอลืมตา เจ้าตัวก็คลี่ยิ้มกว้าง “ฮ่าๆ  

ดนิแดนแหง่จตินี้สมกบัเป็นแดนที่สร้างยอดฝีมอือย่างแท้จรงิ เพิ่งเข้ามาไม่ถงึ

อดึใจเดยีวกเ็ลื่อนขั้นพลงัยุทธ์ตดิกนัถงึสองดาว ตอนนี้ข้าอยู่ในชั้นจกัรพรรดิ

ระดับเจ็ดดาวแล้วนะ ท่านระวังข้าจะล�้าหน้าก็แล้วกัน” ซูลั่วหัวเราะร่ากับ 

หนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะนางอย่างอ่อนโยนพลางยิ้มให้ รอยยิ้มของ

เขาแฝงความหมายลกึซึ้ง

“อ๊ะ” จู่ๆ ซูลั่วกม็องหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างตกใจ

“เข้าใจอะไรผดิหรอืไม่!” ซลูั่วร้องลั่นออกมา นางจบัมอืหนานกงหลวิอวิ๋น

เอาไว้พลางเบิกตามองเขาด้วยความตะลึงงัน “บอกมาเร็ว! ท่านเลื่อนขั้น 

พลงัยุทธ์ได้กี่ดาวกนั!”

หนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มกริ่มพลางมองซูลั่ว “เจ้าเดาส”ิ

ซูลั่วสัมผัสได้ว่าสภาวะทางจิตของหนานกงหลิวอวิ๋นเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมาก ราวกบัเป็นคนละคนเลยทเีดยีว! ลกัษณะเช่นนี้มเีพยีงแค่คนที่บรรลุ

ชั้นพลงัยุทธ์เท่านั้น! ไม่ใช่เลื่อนขั้นพลงัยุทธ์ แต่บรรลุชั้นที่เหนอืกว่า!

“อย่าบอกนะว่า... ท่านบรรลุพลังยุทธ์ชั้นลวงตาแล้ว!” ซูลั่วเกือบจะ

สะดุ้งโหยง

“ชั้นลวงตาระดบัสามดาว” หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้าเนบิๆ ให้ซูลั่ว

“ท่าน... ท่าน...” ซูลั่วอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่กพ็บว่าล�าคอของ

ตวัเองเหมอืนถูกบบีเอาไว้แน่น ไม่มคี�าใดเลด็ลอดออกมาแม้แต่ค�าเดยีว

พอเหน็ท่าทางตื่นตะลงึของซลูั่ว หนานกงหลวิอวิ๋นกร็ูส้กึขนัขึ้นมา ซลูั่ว

เป็นแบบนี้... น่ารกัเป็นที่สุด

สดุท้ายหญงิสาวกท็อดถอนใจออกมา “คนสามญัอย่างพวกเราเดนิทาง

มายงัดนิแดนแห่งจติได้นบัว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองแท้ๆ”

“ดินแดนแห่งจิตมีไอวิเศษเข้มข้น เพราะเหตุนี้เองผู้คนที่นี่จึงเลื่อนขั้น
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พลังยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่พวกเราเข้ามาถึงดินแดนแห่งจิตและได้

เสพไอวิเศษนี้เข้าไป ศักยภาพในกายก็พลันเปิดกว้างขึ้น ดังนั้นจึงเลื่อนขั้น 

พลังยุทธ์ได้พรวดพราดแบบนี้ ทว่าหลังจากนี้เกรงว่าการเลื่อนขั้นพลังยุทธ์

คงจะยากเยน็เตม็ท”ี หนานกงหลวิอวิ๋นอธบิายแก่ซูลั่วด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

ซูลั่วพยกัหน้า “ไม่รู้ว่าพลงัยุทธ์ของผู้คนที่นี่เป็นอย่างไร สถานที่แห่งนี้

เป็นป่าดงดบิ มสีตัว์อสรูมากมาย ทว่าผู้คนกลบับางตา ไม่รูว่้าเราถกูส่งมาที่ไหน

และจะออกไปได้อย่างไรกนั”

ซูลั่วกลดักลุ้มขึ้นมาทนัใด

หนานกงหลวิอวิ๋นสงัเกตไปรอบๆ ไม่นานกเ็ข้าใจสถานการณ์แวดล้อม

รอบกาย เขาจงึเอ่ยขึ้น “ข้าได้ยนิเสยีงน�้าไหล พวกเราเดนิไปตามล�าน�้ากนั ถงึ

ต่อให้ไม่เจอผู้คนกน็่าจะพบเหน็สตัว์อสูร”

ซูลั่วพยกัหน้าให้หนานกงหลวิอวิ๋น

หลงัจากเดนิทางกนัสองชั่วยาม หนานกงหลวิอวิ๋นกม็าถงึล�าธาร จากนั้น

เขากพ็าซูลั่วเดนิเลาะล�าน�้าไปเรื่อยๆ

“ช้าก่อน” จู่ๆ หนานกงหลวิอวิ๋นกช็ะงกัฝีเท้าลงพลางเงี่ยหูฟังเสยีง

ซูลั่วก็พลอยเงี่ยหูฟังไปด้วย นางตั้งใจฟังอย่างละเอียด ทว่ากลับไม่

ได้ยนิเสยีงอะไรเลย

แต่นัยน์ตาของหนานกงหลิวอวิ๋นนั้นสาดประกายความยินดีออกมา 

“ไป... ทางนี้” ชายหนุ่มจูงมอืซูลั่วมุ่งสู่ทศิตะวนัออก

ไม่รอให้ซูลั่วได้เอ่ยปากถาม หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็อ่ยขึ้น “เบื้องหน้าใน

ระยะสบิลี้มเีสยีงการต่อสู้ ถ้าโชคดอีาจจะเจอคนชี้ทางให้แก่เรา” แน่นอนว่าถ้า

โชคร้ายเป็นการต่อสู้ของสัตว์อสูรสองชนิดแล้วละก็ เช่นนั้นก็เปลืองแรงโดย

เปล่าประโยชน์เช่นกนั

ซลูั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นใช้เวลาไม่นานกม็าถงึบรเิวณที่มกีารต่อสู้

เวลานี้ซลูั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นยนือยูบ่นยอดเขาสงู ในหบุเขาเบื้องล่าง
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ยามนี้ก�าลงัเกดิเหตกุารณ์ต่อสูก้นัอย่างดเุดอืด หมาป่าสคีรามมหาศาลรมุล้อม

กองก�าลังหนึ่งเอาไว้ หมาป่าสีครามเหล่านี้แต่ละตัวแข็งแรงก�าย�า ผิวหนัง 

มันวาว เต็มไปด้วยพละก�าลัง ดวงตาแวววาวเป็นประกายสีเขียวมรกตของ

พวกมนัจ้องเขมง็อยู่ที่กองก�าลงันั้น

ซูลั่วคะเนด้วยสายตาว่ากองก�าลังนั้นมีสมาชิกด้วยกันทั้งสิ้นราว 

หนึ่งร้อยคน ขณะที่หมาป่าสคีรามมมีากกว่าหนึ่งหมื่นตวั รมุล้อมกนัแน่นขนดั

เต็มไปหมดทั้งหุบเขา! ซูลั่วมองออกทันทีว่าพลังยุทธ์ของหมาป่าสีครามฝูงนี้

อยู่ในชั้นประมุขขั้นสูง ส่วนพลงัยุทธ์ของราชนัหมาป่าสคีรามนั้น ซูลั่วไม่อาจ

ประเมนิได้ นั่นกเ็ท่ากบัว่าพลงัยุทธ์ของมนัสูงกว่าซูลั่วไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า!

บัดนี้การต่อสู้ก�าลังเป็นไปอย่างดุเดือด หัวหน้าของกองก�าลังนั้นคือ

คุณชายชุดขาวคนหนึ่ง อวยัวะบนใบหน้าหมดจดงดงาม หากเป็นในยามปกต ิ

รบัรองว่าเขาต้องเป็นคณุชายผูส้ง่างามคนหนึ่งอย่างแน่นอน เวลานี้ร่างสงูโปร่ง

ก�าลังเคลื่อนไหวผ่านฝูงหมาป่าตัวแล้วตัวเล่า พร้อมกับตวัดกวัดแกว่งกระบี่ 

ในมือ หัวของหมาป่าสีครามตัวแล้วตัวเล่าถูกตัดฉับและร่วงหล่นลงกับพื้น! 

แต่เนื่องจากหมาป่าสคีรามมจี�านวนมากเกนิไป กองหน้าตายไปหนึ่ง กองหลงั

กห็นุนถาโถมเข้ามา ดาหน้าบุกตะลุยอย่างไม่กลวัตาย

แม้ว่าคุณชายชุดขาวจะมีพลังยุทธ์ในระดับแข็งแกร่ง ทว่ายามนี้กลับ 

ตกเป็นรอง หากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป ร่างกายต้องต้านทาน 

ไม่ไหวอย่างแน่นอน และไม่ใช่แค่เขาเท่านั้น กองก�าลงัเบื้องหลงัเขากต็กอยู่ใน

ความระส�่าระสายเช่นเดยีวกนั

เวลาผ่านไปเรื่อยๆ กองก�าลงัทั้งหนึ่งร้อยนายกเ็ปรอะไปด้วยคราบเลอืด

ท่วมกาย พวกเขาพุ่งเข้าห�้าหั่นหมาป่าสคีราม แม้ว่าจะกล้าหาญชาญชยั ทว่า

ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร ปรมิาณคนกเ็ริ่มลดลงเรื่อยๆ เก้าสบิ... แปดสบิ... 

เจด็สบิ... ก่อนที่ผู้มยีุทธ์อกีหนึ่งรายจะล้มพบัลงไป

จงัหวะเดยีวกนันั้น หมาป่าสคีรามกลุ่มหนึ่งกพ็ุง่เข้าหาร่างนั้นพร้อมกบั

แยกเขี้ยวยงิฟันแหลมคม ไม่ถงึหนึ่งนาทซีากศพของผู้มยุีทธ์กถู็กขย�้าจนเกลี้ยง 
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แม้แต่ดนิเปื้อนเลอืดกย็งัถูกขุดกนิจนหมด ไม่เหลอืร่องรอยเพยีงนดิ

ซูลั่วมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาตกตะลึง พอเห็นฉากการต่อสู้อัน

เหี้ยมโหดตรงหน้า นางก็ตระหนักถึงความร้ายกาจของดินแดนแห่งจิตอย่าง

แท้จรงิ

หนานกงหลวิอวิ๋นถามซูลั่ว “ให้ช่วยหรอืไม่” ชายหนุ่มยกให้ความเหน็

ของซูลั่วเป็นที่หนึ่ง หากซูลั่วบอกว่าช่วย ถ้าเช่นนั้นกองก�าลงันี้กจ็ะรอด แต่ถ้า

นางบอกว่าไม่ พวกเขากค็งต้องไปสวรรค์ทั้งหมด

ซูลั่วคดิอยู่ครู่กเ็อ่ย “แม้จะยุ่งยากสกัหน่อย ซ�้ายงัไม่รู้ว่าหากช่วยเหลอื

แล้วพวกเขาจะส�านึกบุญคุณหรือไม่ แต่ว่า... พวกเราเพิ่งมาถึงดินแดนนี้ 

ต้องการมนษุย์สกัรายที่สามารถเปิดปากพดูคุยด้วยได้ เพราะฉะนั้น...” เพราะ

ฉะนั้นนางคดิว่าต้องช่วย

หนานกงหลิวอวิ๋นพยักหน้า ทว่าชายหนุ่มกลับยืนตระหง่านอยู่ที่เดิม  

ซลูั่วมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความแปลกใจ เท่าที่นางรูจ้กัหนานกงหลวิอวิ๋น 

ถ้าเขาจะช่วย นั่นก็หมายความว่าเขาเองต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วย 

เช่นกนั และจะต้องบบีอกีฝ่ายให้สิ้นท่าอย่างแน่นอน

“ไปเถอะ” หนานกงหลิวอวิ๋นจูงมือซูลั่วก่อนเดินลงจากยอดเขาด้วย

ท่าทางผ่อนคลาย

หมาป่าสคีรามปรายตามองมนษุย์สองคนที่ปรากฏตวัขึ้นกะทนัหนัอย่าง

ดูแคลน จากนั้นกไ็ม่สนใจอะไรพวกเขาอกี

ยามนี้คุณชายชุดขาว หัวหน้าของกองก�าลังก็เห็นบุรุษและสตรีที่เดิน

ลอยชายอยู่เช่นเดียวกัน พริบตานั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายวาบขึ้นมา!  

ผู้ที่สามารถท�าตัวผ่อนคลายได้ทั้งๆ ที่อยู่ท่ามกลางหมาป่าสีครามนับพันนับ

หมื่นตัวเช่นนี้ พลังยุทธ์ของทั้งคู่ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน แต่ว่าพวกเขา

เป็นใครกนั มุง่มาทางนี้เพื่อจดุประสงค์ใด เป็นคนที่หมายจะมาช่วยเหลอืพวก

เขาอย่างนั้นหรอื!

หนานกงหลิวอวิ๋นจูงมือซูลั่วเดินมายังต�าแหน่งลับแห่งหนึ่ง จากนั้นก็



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
23

หยบิอุปกรณ์ปิ้งย่างออกมาจากถุงเฉยีนคุน ซ�้าที่น่าตะลงึพรงึเพรดิยิ่งกว่านั้น

กค็อื วตัถุดบิที่เขาน�ามาย่างกค็อืเจ้าหมาป่าสคีรามตวัเป็นๆ

“...”

“ลั่วลั่ว มาช่วยข้าทาน�้ามนัหน่อย” หนานกงหลวิอวิ๋นกวกัมอืเรยีก

พรบิตานั้นซลูั่วกเ็ดาเจตนาของหนานกงหลวิอวิ๋นได้ในทนัท ีนางยิ้มกริ่ม

พลางรบัหมาป่าสคีรามเสยีบไม้จากหนานกงหลวิอวิ๋นมาทาน�้ามนั

หมาป่าสีครามมหาศาลพากันค�ารามลั่นใส่หนานกงหลิวอวิ๋นและซูลั่ว

ด้วยความโกรธแค้น ทว่าพวกมนักลบัท�าได้เพยีงค�ารามและใช้สายตาอาฆาต

จ้องพวกเขาอยู่เช่นนั้น แต่ไม่กล้าขยบัเขยื้อนเข้ามาใกล้แม้แต่นดิเดยีว

คณุชายชดุขาวมั่นใจว่าคนทั้งคูต้่องไม่ใช่สหายของหมาป่าสคีรามอย่าง

แน่นอน ขอเพยีงดงึพวกเขาเข้ามาเป็นพวกได้ เช่นนั้นวกิฤตใินคราวนี้กย็่อม

คลี่คลายลง

เพราะเหตุนี้คุณชายชุดขาวจึงสู้ไปพลางถอยร่นไปพลาง ไม่นานก็มา

หยุดอยู่ใกล้ๆ หนานกงหลวิอวิ๋น จากนั้นเขากเ็อ่ยปากขอร้องหนานกงหลวิอวิ๋น 

“ไม่ทราบว่าท่านมชีื่อเสยีงเรยีงนามใด”

หนานกงหลิวอวิ๋นมีสีหน้าเรียบเฉย ท�าเพียงแค่นเสียงฮึเบาๆ ทว่าไม่

เอ่ยค�าใดออกมา

คุณชายชุดขาวเบนสายตาขอความช่วยเหลอืมาที่ซูลั่วแทน ซูลั่วจงึเอ่ย

เสยีงเรยีบ “นามว่าหนานกงหลวิอวิ๋น”

“ท่านหนานกง พวกท่านเป็นทหารรบัจ้างใช่หรอืไม่ ขอเพยีงพวกท่าน

ยื่นมือเข้าช่วย ข้าสัญญาว่าจะตอบแทนพวกท่านอย่างงาม” คุณชายชุดขาว

วงิวอนด้วยความร้อนใจ

“ทหารรับจ้าง?” หนานกงหลิวอวิ๋นย่างเนื้อหมาป่าอย่างสบายอารมณ์ 

ไปพลาง ถามกลบัด้วยน�้าเสยีงเยอืกไปพลาง

“ถูกต้อง ทหารรบัจ้าง!” คุณชายชุดขาวเหน็ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นสนใจ

ตนเองเสยีทจีงึตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง ก่อนจะรบีเอ่ยต่อ “ข้าจะมอบผลกึมรกต
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หนึ่งหมื่นก้อนให้ท่าน! ขอเพยีงท่านยอมช่วยเหลอืเรา!”

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่แน่ใจเรื่องค่าเงนิที่ใช้ภายในดนิแดนแห่งจติ ผลกึ

มรกตหนึ่งหมื่นก้อนจะมมีลูค่าเท่าไรกไ็ม่อาจรูไ้ด้ แต่เขากไ็ม่หน่ายที่จะต่อรอง

ราคา แน่นอนว่าจะไม่ให้ใครเอาเปรียบตนเองได้ด้วย วิธีจัดการปัญหาของ 

ชายหนุ่มง่ายดายยิ่งนกั นั่นกค็อื... นิ่วหน้าและเงยีบขรมึ จากนั้นกย็่างเนื้อใน

มอืต่อ พลกิเนื้อตดิกระดูกสนัหลงัหมาป่าสคีรามที่ฉ�่าน�้ามนัไปมา พอเนื้อสุก

ทั้งด้านนอกและด้านใน กลิ่นหอมกรุ่นกล็อยไปทั่ว...

คุณชายชุดขาวเห็นหนานกงหลิวอวิ๋นเงียบไปแบบนั้นก็ร้อนใจขึ้นมา 

โดยพลัน อันที่จริงผลึกมรกตหนึ่งหมื่นก้อนก็เรียกว่ามากมายแล้ว... เบี้ยที่

ผู้คนในจกัรวรรดกิลางใช้จบัจ่ายในเวลานี้เป็นแค่ผลกึทบัทมิเท่านั้น

คุณชายชุดขาวจนใจ จ�าต้องเสนอราคาให้สูงขึ้น “ผลกึมรกตสองหมื่น

ก้อน?” หนานกงหลวิอวิ๋นกย็งันิ่งเฉยอยูเ่ช่นนั้น เอาแต่วุน่วายกบัเนื้อย่างในมอื

บรรยากาศในยามนี้อมึครมึยิ่งนกั จงัหวะนี้เองกไ็ด้ยนิเสยีงโฮกลอยมา

จากที่ไกลๆ เป็นเสยีงค�ารามที่ชวนให้ขนลุกชนั

ซูลั่วหันขวับกลับไปก็เห็นราชันหมาป่าสีครามที่มีรูปร่างใหญ่ยักษ ์

ผดิสามญั มนัพุ่งทะยานเข้าหาหนึ่งในกองก�าลงันั้น! จากนั้นผู้มยีุทธ์แขง็แกร่ง

รายหนึ่งกถู็กฉกีขย�้าจนร่างแหลกละเอยีดภายในพรบิตา เลอืดสดๆ หลั่งทะลกั

ไปทั่ว ดูแล้วน่าสะพรงึและชวนให้สะอดิสะเอยีนยิ่งนกั

ใบหน้าของคุณชายชุดขาวซดีเผอืดในทนัท ีจากนั้นกพ็ุ่งเข้าไปกลางฝูง

หมาป่าอย่างคลุ้มคลั่ง ทว่าเจ้าตวัประเมนิหมาป่าสคีรามเหล่านี้ต�่าเกนิไป ตอน

ที่เขาพุ่งตัวเข้าหา หมาป่าสีครามทั้งหมดก็อยู่ในอาการระวังพร้อม พวกมัน

ทั้งหมดหันหน้าเข้าหาเขาในคราวเดียวกัน ไม่นานรอบกายคุณชายชุดขาวก็

เนอืงแน่นไปด้วยหมาป่าสคีรามดวงตามรกตแวววาว ยามนี้คุณชายชุดขาวไม่

อาจขยบัเขยื้อนไปทางใดได้ ได้แต่มองลูกน้องของตนถูกหมาป่าสคีรามฉกีทึ้ง

ร่างกาย ดวงตาของเขาแดงชาดไปด้วยโลหติ ดูน่ากลวัเป็นอย่างยิ่ง!

ซูลั่วมองออกว่าผู้ที่เสียชีวิตรายนั้นต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างกับ
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คุณชายชุดขาวแน่ๆ

คุณชายชุดขาวมองหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยแววตาวิงวอน “สามหมื่น! 

ผลกึมรกตสามหมื่นก้อน!” ผลกึมรกตสามหมื่นก้อนนั้นมากพอที่จะจา้งทหาร

รบัจ้างทั้งจกัรวรรด ิทว่ายามนี้ผู้ที่เขาไหว้วานกลบัมเีพยีงสองคนเท่านั้น!

จงัหวะนี้เอง พ่อบ้านหลนิที่คอยปกป้องเคยีงข้างคณุชายชดุขาวมาโดย

ตลอดก�าลังถลึงตาใส่ซูลั่วและหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยความขุ่นขึ้ง ก่อนจะหัน

ไปเอ่ยกบัคุณชายของตน “คุณชาย คนคู่นี้มองเหตุการณ์อยู่นาน แต่กลบัไม่

ยื่นมอืเข้าช่วยเหลอื เหน็ได้ชดัว่าเป็นคนของศตัรูที่จงใจส่งมาหวัเราะเยาะเย้ย

เรา!”

คุณชายชุดขาวหน้าซีดลงกว่าเดิม ตลอดเส้นทางนี้ของพวกเขาเต็มไป

ด้วยอนัตรายนานาประการ อนัที่จรงิต้องเรยีกว่าถกูศตัรไูล่ล่าหนตีายมาตลอด

ทาง สดุท้ายกถ็กูบบีเข้ามาอยูใ่นหบุเขาแห่งนี้ ยามนี้ทั้งกลุม่ตกอยู่ในวกิฤตแิห่ง

ความเป็นความตาย หากทั้งสองคนนี้เป็นคนของศตัรูจรงิๆ เช่นนั้น... โอกาส

มชีวีติรอดของพวกเขากค็งน้อยเตม็ท ีหรอืจะเรยีกว่าไม่มหีวงัเลยกไ็ด้

ทว่ายามที่คุณชายชุดขาวมองไปที่หนานกงหลิวอวิ๋นอีกครั้ง พอเห็น

ท่วงท่าสง่างามของชายหนุ่มกับใบหน้างดงามล่มบ้านจมเมืองของซูลั่ว เขาก็

ส่ายหน้าในใจ จากนั้นจงึเอ่ยกบัพ่อบ้านหลนิอย่างหนกัแน่น “ไม่ใช่”

“คณุชาย...” พ่อบ้านหลนิคดิจะเอ่ยบางอย่าง แต่คุณชายชดุขาวโบกมอื

เป็นเชิงว่าพ่อบ้านหลินไม่ต้องพูดอะไรอีก เรื่องมาถึงขั้นนี้ก็คงท�าได้เพียงแค่

วางเดิมพันเท่านั้น ดังนั้นคุณชายชุดขาวจึงหันไปหาหนานกงหลิวอวิ๋นด้วย

สายตาร้องขอ

จงัหวะนั้นเอง หนานกงหลวิอวิ๋นกโ็ยนเนื้อหมาป่าสคีรามที่ย่างสุกแล้ว

ในมอืไปให้คุณชายชุดขาว

พอพ่อบ้านหลินเห็นเช่นนั้น ความโกรธขึ้งและหวาดกลัวก็ปะทุขึ้นใน

ดวงตา เขาพุ่งตวัเข้ามาแล้วผลกัคุณชายของตนไปอกีทางทนัท!ี

คณุชายชดุขาวถกูผลกัไปอกีทางอย่างแรงโดยไม่ทนัตั้งตวั เจา้ตวัเซวบู 
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จากนั้นกล้็มลง เวลานี้พ่อบ้านหลนิกระโจนเข้าใส่หนานกงหลวิอวิ๋น ปากกต็วาด

ลั่นออกมา “ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าท�าร้ายคุณชายเป็นอนัขาด!”

“อย่า!” คุณชายชุดขาวตะโกนเสยีงดงั แต่กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว ก่อนจะเหน็

ร่างของพ่อบ้านหลินถูกหนานกงหลิวอวิ๋นสะบัดฝ่ามือใส่จนลอยละลิ่วออกไป

ในพรบิตา ร่างของฝ่ายนั้นลอยคว้างในอากาศ สดุท้ายกต็กลงบนพื้นอย่างแรง

จนเป็นหลุมยุบลงไป พ่อบ้านหลนิไม่ได้หมดลมหายใจในทนัท ีทว่ากบ็าดเจบ็

ภายใน เขานอนแน่นิ่งอยู่อย่างนั้น จะลุกกล็ุกไม่ขึ้น

เวลาเดยีวกนันั้น ราชนัหมาป่าสคีรามกท็ะยานเข้าใส่หนานกงหลวิอวิ๋น 

หนานกงหลิวอวิ๋นเหวี่ยงเนื้อหมาป่าย่างเสียบไม้ในมือออกไปกระแทกกับหัว

ของราชันหมาป่าสีครามตัวนั้นอย่างแรง ท�าเอามันหน้ามืดเห็นดาววิ้งๆ และ

มนึงงไปหมด

อันที่จริงหนานกงหลิวอวิ๋นหาใช่จะลงมือกับคุณชายชุดขาวไม่ แต่เขา

เห็นว่าเจ้าราชันหมาป่าสีครามก�าลังจะเข้าขย�้าแผ่นหลังคุณชายชุดขาว ดังนั้น

จงึฉวยจงัหวะนี้ยื่นมอืเข้าช่วย

หนานกงหลิวอวิ๋นส�าแดงฝีมือท่ามกลางสายตาที่จับจ้องของคุณชาย 

ชุดขาวและพ่อบ้านหลิน หลังจากที่มาถึงดินแดนแห่งจิต พลังยุทธ์ของเขาก็

เลื่อนระดับพรวดพราด ทว่าชายหนุ่มกลับไม่มีโอกาสได้ขับเคลื่อนพลังยุทธ์

เลย ตอนนี้ได้จงัหวะทดสอบพลงัยทุธ์ของตนเองพอด ีมหีรอืที่เขาจะปล่อยให้

โอกาสหลุดมือไป นอกจากนี้ก็ยังได้ผลึกมรกตสามหมื่นก้อนมาแบบเปล่าๆ 

ปลี้ๆ  เช่นนี้เรยีกว่ายงิธนูดอกเดยีวได้นกสองตวัอย่างไรเล่า

หนานกงหลิวอวิ๋นใช้เวลาเพียงครู่เดียวก็ก�าจัดราชันหมาป่าสีครามลง 

ได้ บรรดาฝูงหมาป่าสคีรามเหน็ราชนัของพวกมนัมอดม้วยลงเช่นนั้นกพ็ากนั

ตะลงึงนัไป

ภายในหุบเขาเงียบสงัดลงในพริบตา หมาป่าสีครามทั้งหมดสะพรึง

เพราะน�้ามอืของหนานกงหลวิอวิ๋น

ไม่เพียงแต่หมาป่าสีคราม ยามนี้กองก�าลังของคุณชายชุดขาวก็พากัน
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เงียบกริบไปหมด ขณะที่พ่อบ้านหลิน คนสนิทของคุณชายชุดขาวก�าลังมอง

หนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสายตาราวกบัเหน็สิ่งมหศัจรรย์

หลงัจากตะลงึพรงึเพรดิไปชั่วครู่ ฝูงหมาป่าสคีรามกไ็ด้สตคินืมา จากนั้น

พวกมนักพ็ากนัเงยหน้าหอนค�ารามลั่น! พลนันั้นตลอดทั้งหบุเขากก้็องไปด้วย

เสยีงร้องครวญสั่นสะท้านจนแก้วหูร้าวและเลอืดลมปั่นป่วนไปหมด

พลงัยุทธ์ของคุณชายชุดขาวยงัไม่แขง็กล้านกั เจ้าตวัเลอืดไหลรนิจาก

หูจนเกือบหูหนวก หนานกงหลิวอวิ๋นหัวเราะเยือกก่อนจะส�าแดงพลังอีกครั้ง 

แค่พรบิตาเดยีวตลอดทั้งหุบเขากน็องไปด้วยโลหติ หมาป่าสคีรามนบัพนัต้อง

สงัเวยชวีติภายใต้คมกระบี่ของหนานกงหลวิอวิ๋น

ตอนที่หนานกงหลิวอวิ๋นสังหารเหล่าหมาป่าไปได้ราวห้าพันตัว ฝูง

หมาป่าสีครามก็คลุ้มคลั่งขึ้นมา สุดท้ายก็มีหมาป่าสีครามตัวหนึ่งหมุนตัวหนี

แล้ววิ่งแน่บ จากนั้นหมาป่าสคีรามที่เหลอืกพ็ากนัหนหีวัซุกหวัซุนตามไปด้วย

จนกระทั่งหมาป่าสคีรามเผ่นหายไปจนสิ้น คุณชายชุดขาวและพ่อบ้าน

หลนิถงึหลดุออกจากภวงัค์ คณุชายชดุขาวเผยแววยนิดใีนสหีน้า เขาก้าวยาวๆ 

มาหยุดอยู่ตรงหน้าหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยท่าทางนอบน้อมและตื่นเต้นยิ่งนัก 

“ขอบคณุคณุชายที่ยื่นมอืเข้าช่วย หากมใิช่... เพราะท่านเป่ียมไปด้วยคณุธรรม 

เกรงว่า... พวกเราทุกคนที่นี่...” คุณชายชุดขาวตื่นเต้นจนพูดจาแทบจะไม ่

ปะตดิปะต่อกนั

ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋นเพียงแค่ปรายตามองอีกฝ่ายด้วยความเฉยชา

เท่านั้น เขาเอ่ยสั้นๆ เพยีง “ผลกึมรกตสามหมื่นก้อน” พูดจบกห็มุนตวักลบั 

จากนั้นกย็่างเนื้อในมอืต่อ

แววกระอกักระอ่วนปรากฏขึ้นบนใบหน้าของคณุชายชดุขาวทนัท ีด้วย

สถานะของเขา ในดินแดนแถบนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่เหนือคนนับหมื่น อยู่ใต้คน

เพียงหนึ่ง ใครพบหน้าก็ล้วนแต่ต้องแสดงความเคารพนอบน้อมทั้งสิ้น จะม ี

กเ็พยีงบุรุษตรงหน้าที่ไม่เหน็เขาอยู่ในสายตาเลยแม้แต่นดิ

คุณชายชุดขาวยังไม่ทันได้เอ่ยค�าใด พ่อบ้านหลินก็อดรนทนไม่ไหว 
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เสียก่อน เจ้าตัวก้าวพรวดๆ มาอยู่เบื้องหน้าหนานกงหลิวอวิ๋น ทว่าตอนที่ 

หนานกงหลิวอวิ๋นนิ่วหน้าแล้วปรายตามองอีกฝ่าย ท่าทางก�าเริบเสิบสานของ

พ่อบ้านหลนิกถ็ูกก�าราบจนสิ้นฤทธิ์ลงในทนัที

“มีอะไร” หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ยถามด้วยเสียงเนิบนาบ แม้ว่าจะเป็น

เพยีงค�าสั้นๆ แต่กลบัท�าให้พ่อบ้านหลนิรู้สกึหวาดกลวัขึ้นจากภายใน ท่าทาง

โมโหโทโสแต่เดมิปลาสนาการไปจนสิ้น

“เอ่อ...” พ่อบ้านหลนิท�าสหีน้าฉงน

ขณะที่ซูลั่วยงัเงยีบงนั “...”

พ่อบ้านหลนิกระแอม จากนั้นกถ็อยกลบัไปหยุดอยู่ข้างคุณชายชุดขาว

เงยีบๆ ใช่ว่าไม่คลางแคลงใจในตวัหนานกงหลวิอวิ๋น ทว่าประสบการณ์ที่ถูก

ฝ่ามอืสะบดัใส่จนลอยละลิ่วก่อนหน้านี้บอกเขาว่า หากเขากล้าท�าสิ่งใดล�้าเส้น

อกีละก ็อกีฝ่ายเป็นได้ซดัฝ่ามอืใส่เขาอกีครั้งเป็นแน่

เพราะเหตุนี้พ่อบ้านหลินจึงท�าได้เพียงออกปากเตือนคุณชายของตน 

“คุณชาย สองคนนี้อาจจะเป็น... ท่านอย่าหลงเชื่อพวกเขาง่ายๆ ไม่เช่นนั้นอาจ

มภียัในภายหลงั!”

คุณชายชุดขาวปรายตามองพ่อบ้านหลนิแล้วเอ่ย “ข้าตดัสนิใจแล้ว ไม่

ต้องเกลี้ยกล่อมอกี” ซ�้ายงัเตอืนพ่อบ้านหลนิ “มกีาลเทศะบ้าง เรื่องที่ไม่ควร

พูดก็อย่าพูดออกมา” หลังจากออกปากเตือนแล้ว คุณชายชุดขาวก็ก้าวเร็วๆ 

มาหาหนานกงหลวิอวิ๋น จากนั้นกม็อบมติพิกพาใบหนึ่งให้ด้วยสองมอื “ขอท่าน

หนานกงได้โปรดรับไว้” ก่อนหน้านี้ซูลั่วได้บอกนามของหนานกงหลิวอวิ๋นให้

อกีฝ่ายทราบ เพราะเหตุนี้คุณชายชุดขาวจงึจดจ�าได้อย่างแม่นย�า

หนานกงหลิวอวิ๋นไม่ขยับ แต่ซูลั่วกลับเป็นฝ่ายยื่นมือไปรับมิติพกพา

จากคุณชายชุดขาวเอาไว้แทน นางใช้พลงัวเิศษส�ารวจด้านใน เป็นไปตามคาด 

ผลกึมรกตครบถ้วนจ�านวนสามหมื่นก้อน ไม่เกนิไม่ขาดแม้แต่ก้อนเดยีว

ซลูั่วพยกัหน้าให้หนานกงหลวิอวิ๋นเป็นเชงิว่าได้รบัค่าตอบแทนเรยีบร้อย

หนานกงหลวิอวิ๋นส่งเนื้อย่างให้ซูลั่วอย่างเอาใจ จากนั้นกผ็ดุลกุขึ้นช้าๆ 
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พลางเอ่ยกบันาง “เจ้าเกบ็ไว้” กล่าวจบกด็งึมอืซูลั่วให้ออกเดนิทางอกีครั้ง

คุณชายชุดขาวเห็นเช่นนั้นก็พลันร้อนใจขึ้นมา! เส้นทางเบื้องหน้ายัง 

ยาวไกลอกีหลายแสนลี้ สวรรค์เท่านั้นที่จะรู้ว่าอนัตรายใดรอคอยอยู่ กว่าจะ

ได้พบกบัผู้ที่มพีลงัยุทธ์แขง็แกร่งเช่นนี้หาใช่เรื่องง่ายไม่ แล้วจะปล่อยให้ทั้งคู่

จากไปแบบนี้ได้อย่างไรกนั คณุชายชดุขาวรบีก้าวตามแล้วตะโกนไล่หลงัหนาน-

กงหลวิอวิ๋น “ท่านหนานกง ช้าก่อน!”

หนานกงหลิวอวิ๋นชะงักฝีเท้านิดหนึ่ง ดูจากแผ่นหลังนั้นราวกับว่า 

ชายหนุม่ร�าคาญใจขึ้นมานดิๆ ทว่าพอเหน็หนานกงหลวิอวิ๋นหยุดฝีเท้าลง สหีน้า

ของคณุชายชดุขาวกฉ็ายแววยนิดขีึ้นมาทนัท ีเขารบีก้าวเข้าไปหาอย่างรวดเรว็ 

ก่อนจะอ้อมมาดกัหน้าหนานกงหลวิอวิ๋น ชายหนุ่มคลี่ยิ้มออกมา รอยยิ้มฉาย

แววเคารพ เขาเอ่ยถามอย่างเอาใจ

“ไม่ทราบว่าท่านหนานกงจะมุ่งหน้าไปที่ใด”

ใครจะคิดว่าหนานกงหลิวอวิ๋นกลับปรายตามองอีกฝ่ายอย่างเย็นชา

พลางขมวดคิ้วแน่น “สอดรู้”

คุณชายชุดขาวได้ยินค�าพูดนี้ของหนานกงหลิวอวิ๋นก็เห็นท่าไม่ดีขึ้นมา 

เขารบีอธบิายเป็นพลัวนั “ท่านหนานกงเข้าใจผดิแล้ว ความหมายของข้ากค็อื 

หากโชคดีได้ร่วมทางเดียวกับท่านหนานกง ไม่ทราบว่าข้าจะจ้างวานให้ท่าน

หนานกงเป็นผู้พทิกัษ์ให้เราต่อไปได้หรอืไม่”

เมื่อต้องเผชญิหน้ากบัอ�านาจและบารมทีี่ตดิตวัมาแต่ก�าเนดิของหนาน-

กงหลวิอวิ๋น คุณชายชุดขาวซึ่งเป็นเจ้าถิ่น ณ ดนิแดนแห่งจตินี้กย็งัต้องยอม

ลดตวัให้อกีฝ่ายโดยไม่รู้ตวั

นี่เป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นได้ หรือถึงขั้นกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่แทบไม่

อาจจะเป็นไปได้เลยทเีดยีว เพราะส�าหรบัผู้คนจากพภิพสามญัแล้ว ชาวเมอืง 

ณ ดินแดนแห่งจิตนั้นมีข้อได้เปรียบและเหนือกว่าผู้คนสามัญทั่วไปมาแต่

ก�าเนดิ ผู้คนจากพภิพสามญัที่เดนิทางมาเยอืนที่นี่ หากไม่รู้สกึหวาดหวั่นหรอื

กริ่งเกรง กล็้วนแต่ต้องเป็นพวกที่เคยผ่านอนัตรายมาอย่างโชกโชน น้อยคน
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นกัที่จะสร้างความสั่นสะเทอืนเกรยีงไกรได้ในก้าวแรกที่เหยยีบย่างมาเฉกเช่น

หนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นมองท่าทางวงิวอนของคุณชายชุดขาว ขณะที่คิ้วกย็งั

ขมวดเข้าหากนัอยู่เช่นนั้น สหีน้ายงัคงเรยีบเฉยเยน็ชา “จ้างวาน?”

“ถูกต้อง จ้างวาน!” คณุชายชดุขาวเหน็ปฏกิริยิาตอบสนองจากหนานกง 

หลวิอวิ๋นกล็งิโลดขึ้นมาโดยพลนั เขาเกอืบจะเหวี่ยงมอืด้วยความยนิดอีอกมา

แล้ว “จ้างวานเหมือนกับที่ท่านช่วยข้าเมื่อครู่ ท่านออกแรงก็ได้ค่าตอบแทน

กลับไป” ดวงตาด�าขลับของคุณชายชุดขาวสาดประกายวับวาวยามที่มอง 

หนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความตื่นเต้น

หนานกงหลวิอวิ๋นยงัคงมสีหีน้าเรยีบเฉยดงัเดมิ เขาเอ่ยออกมาเนบินาบ 

“อย่างนั้นหรอื” เจ้าตวัไม่ได้บอกว่าตกลงหรอืไม่ เพยีงแค่กล่าววาจาคลมุเครอื

สองค�าเท่านั้น

คุณชายชุดขาวรีบเอ่ย “ถูกต้อง ขอเพียงท่านหนานกงเสนอราคามา” 

พูดจบกม็องหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยสหีน้าเปี่ยมความหวงั

ยามนี้ซูลั่วเบกิบานใจยิ่งนกั นางยกนิ้วโป้งชื่นชมหนานกงหลวิอวิ๋นอยู่

ในใจ เดมิทนีางกบัหนานกงหลวิอวิ๋นแค่หวงัจะถามทางจากใครสกัคนเท่านั้น 

คดิไม่ถงึว่านอกจากจะได้ผลกึมรกตสามหมื่นก้อนมาง่ายๆ แล้ว ยงัมคีนเตม็ใจ

จะจ่ายเงนิก้อนใหญ่ให้เพื่อขอให้พวกเขาร่วมเดนิทางไปด้วย แบบนี้มนั... ซลูั่ว 

นบัถอือกีฝ่ายเป็นที่สุด

ซูลั่วยิ้มกริ่มพลางมองคุณชายชุดขาว แม้จะยิ้ม ทว่านัยน์ตาเจ้าเล่ห์

ประหนึ่งจิ้งจอก ยามต่อรองราคาจะใจอ่อนไม่ได้เดด็ขาด ซูลั่วยดึถอืหลกัการ

นี้ คุณชายชุดขาวเองก็รู้ว่าหากเจรจากับหนานกงหลิวอวิ๋นโดยตรง ไม่แน่ว่า 

อกีฝ่ายอาจจะหนัหน้าหนไีปเลยกเ็ป็นได้ แต่ถ้าต่อรองกบัแม่นางผูน้ี้กน่็าจะพอ

พูดคุยกนัได้

“ห้าหมื่นก้อน” คณุชายชดุขาวชนูิ้วมอืทั้งห้าให้ซลูั่ว “ผลกึมรกตห้าหมื่น

ก้อน ขอเพยีงส่งพวกเราออกไปจากป่าดงดบิเจยีหนานได้ ผลกึมรกตห้าหมื่น
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ก้อนนี้จะถูกมอบให้ท่านทนัท”ี

ผลกึมรกตห้าหมื่นก้อน? มุมปากซูลั่วยกสูงขึ้น เผยรอยยิ้มหยนับางๆ 

ออกมา “ผลกึมรกตห้าหมื่นก้อน? พวกท่านดูถูกชวีติตนเองถงึเพยีงนี้เชยีว” 

ซูลั่วไม่รู้ว่าผลกึมรกตห้าหมื่นก้อนนั้นมมีูลค่าเท่าไร แต่นางกม็ั่นใจว่ามนัต้อง

มหาศาลแน่ๆ

คุณชายชุดขาวมองซูลั่วด้วยสหีน้าล�าบากใจพลางเอ่ย “เจด็หมื่น?”

ซูลั่วยงัคงมองอกีฝ่ายด้วยรอยยิ้มเช่นนั้น

“หนึ่งแสน?” พอเอ่ยเช่นนี้คุณชายชุดขาวกป็วดใจหนบึขึ้นมา ทว่าซูลั่ว 

กลบัเอาแต่มองเขาและยิ้มอยูแ่บบนั้น นยัน์ตาแฝงความหมายลกึซึ้ง นางไม่ได้ 

ส่ายหน้า แต่เหน็ชดัว่ายงัไม่พอใจกบัราคาในเวลานี้

“หนึ่ง... หนึ่ง... หนึ่งแสนสามหมื่น!” น�้าเสียงของคุณชายชุดขาวสั่น

นดิๆ แต่ถงึจะเป็นเช่นนั้น ซูลั่วกย็งัเอาแต่ยิ้มไม่พูดไม่จา รอยยิ้มในแววตาดู

เลอืนลง

“หนึ่งแสนสามหมื่นก้อนเชยีวนะ! ยงัไม่พอใจอกีหรอื” คุณชายชุดขาว

ร้อนใจจนแทบเต้นผาง รูไ้ว้เถดิว่าผลกึมรกตหนึ่งแสนสามหมื่นก้อนนั้นสามารถ

ท�าสิ่งต่างๆ ได้มากมายก่ายกอง

ทว่าซูลั่วหารู้ไม่ นางไม่รู้ว่าในอาณาจกัรเสวยีนอู่ ณ ดนิแดนแห่งจตินี้ 

ผลกึมรกตมมีูลค่าสูงมาก เพราะทรพัย์ที่ค่าต�่ากว่าผลกึมรกตกเ็ป็นเบี้ยอฐัเงนิ

ทองทั่วๆ ไป ขณะที่ผลกึมรกตสงูค่ากว่าเงนิทองมากมาย ผลกึมรกตหนึ่งก้อน

สามารถแลกเปลี่ยนทองค�าได้ถงึหนึ่งหมื่นต�าลงึ!

ยามนี้ซลูั่วกลบัยิ้มกริ่ม สองมอืกอดอก สหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “ท่าน

ถามใจตัวเองดูเถิด ยังไม่ต้องพูดถึงลูกน้องของท่าน เอาแค่ชีวิตท่านเพียง 

คนเดยีว ผลกึมรกตหนึ่งแสนสามหมื่นก้อนเพยีงพอที่จะซื้อชวีติท่านหรอืไม่”

ค�าพูดนี้ของซูลั่วท�าให้คุณชายชุดขาวตดิกบัจนอยู่หมดั อกีฝ่ายเป็นใบ้

แทบจะในทนัท ีจากนั้นซูลั่วกเ็สรมิขึ้นอกี “ไม่รู้ว่าศตัรูเหล่านั้นตั้งค่าหวับนคอ

ของท่านเป็นผลกึมรกตจ�านวนเท่าใดกนั”
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พอเอ่ยวาจานี้ออกไป ใบหน้าของคุณชายชดุขาวกเ็ปลี่ยนเป็นเขยีวคล�้า 

เพราะหากไม่ยอมแลกด้วยผลึกมรกต เป็นไปได้ว่าผู้มียุทธ์ทั้งสองคนนี้จะ

สงัหารเขา จากนั้นกต็ดัศรีษะน�าไปขึ้นรางวลักบัศตัรู! พอคดิเช่นนี้ เหงื่อกาฬ

กผ็ุดขึ้นเตม็หน้าผากของคุณชายชุดขาว

“หนึ่งแสนสามหมื่นก็มากพอแล้ว ยังจะเอาเช่นไรอีก! หากไม่พอใจก็

ล้มเลกิเสยี! อย่าคดิว่าไม่มพีวกท่าน พวกเราจะหาทางออกไปไม่ได้!” พ่อบ้าน

หลนิเอ่ยอย่างเดอืดดาล

พ่อบ้านหลนิยงัไม่รูจ้กัหนานกงหลวิอวิ๋น ส�าหรบัชายหนุม่แล้ว ล่วงเกนิ

เขายงัมหีนทางรอด แต่ถ้าล่วงเกนิลั่วลั่วของเขามแีต่ตายสถานเดยีว

“ผลึกมรกตสองแสนหกหมื่นก้อน” หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ยขึ้นอย่างไร้

ความเกรงใจ คณุชายชดุขาวก�าลงัจะจ�าใจตอบตกลงที่ผลกึมรกตหนึ่งแสนสาม

หมื่นก้อน จู่ๆ พอได้ยนิค�าพูดของหนานกงหลวิอวิ๋น เขากส็ะดุ้งโหยง

“อะไรนะ! ผลกึมรกตสองแสนหกหมื่นก้อน?!” คุณชายชุดขาวเบกิตา 

กว้าง

พ่อบ้านหลนิเองกพ็ลอยตกใจไปด้วย เจ้าตวัถลงึตามองหนานกงหลวิ-

อวิ๋นด้วยความเกรี้ยวกราด “ผลกึมรกตสองแสนหกหมื่นก้อน? แบบนี้ขดูเลอืด

ขดูเนื้อกนัชดัๆ เท่ากบัค่าจ้างที่ใช้จ้างวานทหารรบัจ้างได้หนึ่งพนันายเชยีวนะ!”

“ห้าแสนสองหมื่นก้อน” หนานกงหลวิอวิ๋นเพิ่มราคาขึ้นเป็นเท่าตวัด้วย

สหีน้าเฉยเมย

พ่อบ้านหลินสะดุ้งสุดตัว ดวงตาเบิกกว้างปานระฆัง เขาชี้นิ้วมาที่ 

หนานกงหลวิอวิ๋น ทว่ายงัไม่ทนัได้เอ่ยค�าใด คณุชายชดุขาวกร็บีปัดมอืเขาออก 

เพราะเหน็ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นท�าท่าจะปรปิากอกีครั้ง ซ�้ายงัตระหนกัได้ด้วยว่า

หากหนานกงหลิวอวิ๋นอ้าปากอีกครั้งเมื่อใดก็จะต้องเพิ่มเป็นหนึ่งล้านสี่หมื่น

ก้อนอย่างแน่นอน! โดยไม่ลงัเล คุณชายชุดขาวไม่แม้แต่จะคดิ เขารบีตะโกน

ลั่น “ได้! ห้าแสนสองหมื่นก้อน ห้าแสนสองหมื่นก้อน! ตามนี้!”

หลังจากที่เขาตะโกนออกไป บริเวณนั้นก็เงียบสนิทไร้สรรพเสียงใดๆ 
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เงยีบราวกบัความตาย ราวกบัอณูอากาศจบัตวัเป็นก้อน ทุกคนต่างมองมาที่

คุณชายชุดขาวด้วยสายตาตะลงึงนั

พ่อบ้านหลนินิ่งอึ้งไปเป็นคนแรก จากนั้นกไ็ด้สตคินืมา ก่อนเจ้าตวัจะ

เต้นผางแล้วร้องลั่น “คุณชาย!”

ทว่าคุณชายชุดขาวกลับไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดอะไรออกมา ชายหนุ่ม

ขงึตาใส่พ่อบ้านหลนิแล้วตวาด “หุบปาก!” อนัที่จรงิคุณชายชุดขาวกอ็ดัอั้นใจ

ไม่น้อย ผลกึมรกตห้าแสนสองหมื่นก้อนเชยีวหนา! ใครบ้างจะไม่ปวดใจ

ซลูั่วเหน็ท่าทางปวดใจของอกีฝ่ายกห็วัเราะแล้วเอ่ย “ผลกึมรกตห้าแสน

สองหมื่นก้อน แม้จะเป็นจ�านวนมากกจ็รงิอยู ่แต่เงนิทองเป็นของนอกกาย หาก

มอดม้วยลง เหลอืผลกึมรกตไว้แล้วจะมปีระโยชน์อนัใดกนัเล่า”

คุณชายชุดขาวที่เดิมรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเจียนตายพยายามปลอบใจ

ตวัเองด้วยค�าพูดของซูลั่ว ก่อนจะหนัไปหานาง “แม่นางกล่าวได้ถูกต้องแล้ว”

พ่อบ้านหลินพูดอะไรไม่ออกไปครู่ จากนั้นก็บ่นกระปอดกระแปด  

“ทั้งๆ ที่ตอนแรกเรยีกเพยีงหนึ่งแสนสามหมื่นก้อนแท้ๆ...”

“เจ้ายงัจะปากมากอกีหรอื!” คุณชายชุดขาวขงึตาใส่อย่างขุ่นเคอืง ถ้า

ไม่ใช่เพราะพ่อบ้านหลินท�าให้หนานกงหลิวอวิ๋นขุ่นเคืองใจแล้วละก็ มีหรือที่ 

อกีฝ่ายจะขึ้นราคาเป็นสองเท่าชนดิไม่ทนัตั้งตวัแบบนี้

พ่อบ้านหลนิถกูคณุชายชดุขาวถลงึตาใส่กไ็ม่กล้าเอ่ยวาจาใดออกมาอกี

เวลาเดียวกันนั้น พ่อบ้านหลินกลับปรายตามองไปทางหนานกงหลิว- 

อวิ๋นและซูลั่วด้วยความอาฆาต เขาแค้นใจทั้งคู่ยิ่งนัก ตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้  

เขารู้สึกว่าทั้งสองเป็นคนที่ศัตรูส่งมาปั่นหัวเล่น ไม่เพียงเท่านั้น ยังจงใจมา

ปอกลอกสมบตัคิุณชายของตนอกีต่างหาก!

สัมผัสของซูลั่วนั้นเฉียบไวเพียงใด เช่นนี้แล้วนางจะไม่รู้ถึงความคิด

ของพ่อบ้านหลนิเชยีวหรอื ทว่าพ่อบ้านเลก็ๆ เพยีงคนเดยีวหาได้อยู่ในสายตา

ของพวกนางไม่
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หนานกงหลิวอวิ๋นกับซูลั่วจูงมือกันเดินน�าอยู่ด้านหน้าขบวน เพราะ

ตกลงรบัว่าจ้างแล้ว ดงันั้นจงึต้องท�าหน้าที่ปกป้องกองก�าลงักลุ่มนี้ ไม่รู้ว่าเป็น

เพราะศัตรูรู ้ว่าพวกเขามีหนานกงหลิวอวิ๋นคอยคุ้มครอง หรือว่าพวกของ

คุณชายชุดขาวจะเริ่มโชคดีขึ้นมา ตลอดระยะเวลาห้าวันที่ผ่านมาจึงไม่มี

ภยนัตรายใดๆ มากล�้ากรายเลย

จนกระทั่งเข้าสู่วันที่หก... พ่อบ้านหลินก็อดรนทนไม่ไหว เขารั้งตัว

คุณชายชุดขาวไว้พลางกระซบิแผ่วเบา “คุณชาย เรื่องนี้ดูแปลกๆ นะขอรบั”

คุณชายชุดขาวนิ่วหน้าแต่ไม่เอ่ยค�าใด พ่อบ้านหลินคิดว่าคุณชายส่ง

สญัญาณให้ตนพูดต่อ เจ้าตวัจงึกดเสยีงต�่าแล้วบอก “คุณชาย ท่านดูสองคน

นั้นเถอะ พฤตกิารณ์น่าสงสยัหรอืไม่”

พอฟังค�าพูดของพ่อบ้านหลนิ คุณชายชุดขาวกร็ู้ว่าขนืปล่อยให้อกีฝ่าย

พูดต่อไปละก ็ไม่แน่ว่าอาจจะเกดิเรื่องขึ้นกเ็ป็นได้ ดงันั้นชายหนุ่มจงึปรายตา 

ขวางมองพ่อบ้านหลนิ “หากไม่พูดกไ็ม่มใีครคดิว่าเจ้าเป็นใบ้หรอก!”

ค�าเตอืนของคุณชายชุดขาวนั้นชดัเจน ทว่าพ่อบ้านหลนิถอืว่าตนเองมี

วัยวุฒิสูงกว่า เขายังพยายามเกลี้ยกล่อมด้วยความหวังดีต่อ “คุณชาย บ่าว

หวงัดกีบัคุณชายจากใจจรงินะขอรบั! ท่านดูส ิตั้งแต่ที่ทั้งสองคนนี้ร่วมขบวน

มากบัเรา ศตัรกูไ็ม่ปรากฏตวัขึ้นอกีเลย หมายความเช่นไรกนั กห็มายความวา่

สองคนนี้เป็นสายลบัที่ทางฝ่ังศตัรสู่งมาอย่างไรเล่า! เจตนาที่จะมาปล้นชงิผลกึ

มรกตของเราชดัๆ!”

ซูลั่วที่เดินน�าอยู่ด้านหน้ายิ้มกริ่มพลางเหลือบมองหนานกงหลิวอวิ๋น 

สีหน้าของหนานกงหลิวอวิ๋นเฉยเมยเย็นชาเป็นปกติ เพราะผู้ที่มีสถานะเล็ก 

กระจ้อยร่อยเช่นนั้น แค่เขาสะบดัมอืกม็อดม้วยลงแล้ว เหตุนี้ชายหนุ่มจงึไม่

ใส่ใจเลยแม้แต่นิด ขณะที่ซูลั่วรู้สึกว่าพ่อบ้านหลินผู้นี้ท�าตัวน่าขัน นางเองก็

มไิด้เกบ็มาถอืสาหาความเช่นเดยีวกนั

เวลานี้พ่อบ้านหลนิยงัเอาแต่พร�่าบ่น ทั้งพยายามใส่ความซลูั่วและหนาน-

กงหลิวอวิ๋นให้คุณชายของตนฟัง คุณชายชุดขาวมีสีหน้าเปลี่ยนไป เขารีบ
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ตดับทพ่อบ้านหลนิ “ลุงหลนิ ข้ารู้ว่าท่านหวงัดตี่อข้า และข้ากซ็าบซึ้งใจนกั แต่

ข้ารูว่้าเรื่องใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองจรงิๆ เพราะฉะนั้นท่านอย่าพดูอะไร

อกีเลย”

พ่อบ้านหลนิท�าท่าจะเอ่ยอะไรอกี แต่พอถกูคุณชายจ้องเขมง็ เขากไ็ด้แต่

ปล่อยเลยตามเลย

หลายวนัต่อมา เส้นทางเริ่มจะไม่สงบสขุเฉกเช่นเดมิอกี บางครั้งกม็ี

สัตว์อสูรตัวเล็กๆ โผล่มา แม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับขบวนเดินทาง  

แต่กท็�าให้ทุกคนระแวดระวงัอย่างเตม็ที่

ทุกคนต่างตระหนักดีว่ามีกองก�าลังของศัตรูกลุ่มหนึ่งไล่ล่าติดตามมา

เบื้องหลัง ดังนั้นทั้งหมดจึงเร่งความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวะนั้นเอง จู่ๆ 

สัตว์พิสดารที่มีหัวสีเขียวก็โผล่มาขวางหน้าขบวน! เจ้าสัตว์อสูรตัวนี้มีรูปร่าง

แปลกประหลาด ดวงตาคูน่ั้นดนู่าหวาดกลวั สาดประกายวบัวาวราวกบัสายฟ้า 

หวัของมนัมเีขางอกขึ้นมาหนึ่งข้าง ที่ปลายยอดส่งประกายอสนบีาตเจดิจ้าระยบิ

ระยบัออกมาสายแล้วสายเล่า

นอกจากหนานกงหลิวอวิ๋นกับซูลั่วแล้ว นัยน์ตาของคนที่เหลือก็ฉาย

แววกริ่งเกรงและหวาดกลัวออกมา นี่คือสัตว์อสูรธาตุสายฟ้า! สัตว์อสูรธาตุ

สายฟ้ามพีลงัการโจมตแีขง็กล้ากว่าสตัว์ทุกชนดิ คนสามญัมอิาจต้านทานหรอื

ต่อสูก้บัมนัได้เลย อนัที่จรงิแม้แต่ซูลั่วเองกย็งัสมัผสัพลงัยทุธ์ที่แท้จรงิของเจ้า

สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าตัวนี้ไม่ได้ แต่เพราะมีหนานกงหลิวอวิ๋นอยู่ทั้งคน ด้วย 

เหตุนี้ซูลั่วจงึเชื่อมั่นว่ามนัจะต้องดบัชพีลงอย่างแน่นอน

บดันี้ทกุคนพากนัมองไปที่หนานกงหลวิอวิ๋นด้วยอาการเบื้อใบ้ สตัว์อสรู

ธาตสุายฟ้าตวันั้นยนืจงัก้าอยูท่ี่เดมิ สายตาจบัจ้องมายงักลุม่มนุษย์ ดวงตาของ

มนัฉายแววดูแคลนและเยาะหยนัอย่างชดัเจน

“สตัว์อสูรธาตสุายฟ้า!” คุณชายชดุขาวกระซบิแผ่วเบาพลางท�าสญัญาณ

ให้ทุกคนถอยหลงัไป เจ้าตวัเอ่ยออกมาด้วยท่าทเีคร่งขรมึและระแวดระวงั
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พอได้ยนิชื่อนี้ ความคดิหนึ่งกผ็ุดวาบขึ้นในหวัของซูลั่ว นางเคยได้ยนิ

ชื่อสัตว์อสูรชนิดนี้มาจากที่ไหนกัน...ที่ไหนกันแน่หนอ ซูลั่วเขกศีรษะตัวเอง 

พยายามที่จะรื้อค้นความทรงจ�า... ทว่าความคดินั้นผ่านมาเพยีงชั่วแวบ นาง

คดิหวัแทบแตกกย็งัคดิไม่ออก ท�าเอาหงุดหงดิงุ่นง่านแทบเป็นบ้า

“สตัวอ์สรูธาตสุายฟ้าชั้นลวงตาระดบัสองดาว” เสยีงของหนานกงหลวิ-

อวิ๋นดงัขึ้น เรยีบเฉยและสงบนิ่งอย่างไม่อาจบรรยาย

“สตัว์อสรูธาตสุายฟ้า? ชั้นลวงตาระดบัสองดาว? ซ�้ายงัไม่ใช่แค่ตวัเดยีว!” 

แววสิ้นหวงัพาดผ่านสหีน้าของทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้

คนทั้งกลุ่มค่อยๆ ถอยไปด้านหลัง สุดท้ายก็เหลือกันเพียงแค่สี่คน 

หนานกงหลวิอวิ๋น ซูลั่ว คุณชายชุดขาว และพ่อบ้านหลนิ

เวลานี้พ่อบ้านหลนิพยายามคะยั้นคะยอให้คณุชายชดุขาวผละหน ีทว่า

สายตาของคุณชายชุดขาวกลับมองไปที่หนานกงหลิวอวิ๋น ก่อนจะเอ่ยกับ 

พ่อบ้านหลนิ “อย่ากงัวลไป ท่านหนานกงมพีลงัยุทธ์แกร่งกล้า สตัว์อสูรธาตุ

สายฟ้าท�าอะไรไม่ได้แน่”

จงัหวะเดยีวกนันี้ หนานกงหลวิอวิ๋นกป็รายสายตาเรยีบเฉยไปทางสตัว์

อสรูธาตสุายฟ้าที่มรูีปร่างมโหฬารเบื้องหน้า สตัว์อสรูธาตสุายฟ้าเองกจ็อ้งมอง

ชายหนุม่อยูเ่ช่นเดยีวกนั วนิาทนีั้นลมเยน็ยะเยอืกพดัผ่าน อณอูากาศรอบด้าน

ราวกบัจะก่อตวัเป็นเกลด็หมิะ

สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าหรี่ตาอันตรายลง เพราะมันสัมผัสถึงอ�านาจ 

คุกคามแข็งแกร่งที่แผ่ซ่านออกมาจากกายหนานกงหลิวอวิ๋น จากนั้นมันก็

ทะยานร่างอนัใหญ่โตขึ้น ก่อนจะพุง่เข้าใส่หนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความเรว็ปาน

สายฟ้า!

หนานกงหลวิอวิ๋นผลกัซลูั่วไปอกีทาง พอคณุชายชดุขาวเหน็ท่าทางของ

หนานกงหลวิอวิ๋น ไม่รอให้อกีฝ่ายได้เอ่ยค�าใด เขากค็ว้าตวัพ่อบ้านหลนิแล้ว

วิ่งไปสมทบกบัซูลั่วทนัที

วินาทีที่สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าโถมตัวเข้าใส่หนานกงหลิวอวิ๋น ชายหนุ่ม
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กลบัไม่มที่าทวี่าจะหลบเลี่ยง เขายงัคงปักหลกัมั่นอยู่ที่เดมิ

อสนบีาตบนเขาของสตัว์อสรูธาตสุายฟ้าทอประกายจ้า สว่างไสวจนแทบ

ลมืตาไม่ขึ้น ภาพตรงหน้าดูเลอืนรางไปหมด

สตัว์อสรูธาตสุายฟ้าดจูะกริ่งเกรงหนานกงหลวิอวิ๋นเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

เหตุนี้มันจึงส�าแดงไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของตนออกมาในทันทีที่ลงมือ  

หนานกงหลิวอวิ๋นยืนนิ่งไม่ติงไหว ขณะเดียวกันก็เหวี่ยงหมัดขวาออกไปเต็ม

เหนี่ยว จากนั้นกไ็ด้ยนิเสยีงปะทะหนกัหน่วงดงัขึ้น ก่อนที่ทุกคนจะเหน็กบัตา

ว่าสิ่งมชีวีติขนาดใหญ่ลอยคว้างไปด้านหลงัแทบจะในพรบิตานั้น

ครนืๆๆ!

เสียงสนั่นดังมาจากต�าแหน่งที่ไม่ไกลออกไป ทุกสายตาเบนไปทาง 

ต้นเสยีงโดยพร้อมเพรยีงกนัในวนิาทนีั้น ก่อนจะเหน็เพยีงกลุม่ควนัฟุง้ ฝุน่ดนิ

กระจายไปทั่วบริเวณ ทว่าในระยะที่สายตามองเห็นกลับไม่มีสัตว์อสูรธาตุ

สายฟ้าอยู่อกี จะเหน็กเ็พยีงแค่หลุมลกึ... ที่มองไม่เหน็ก้นเท่านั้น

ทุกคนพากนัสูดลมหายใจเยอืก นี่มนัจะเกนิไปหน่อยแล้วกระมงั! แค่

หมดัเดยีวกซ็ดัสตัว์อสูรธาตสุายฟ้าที่มพีลงัยทุธ์แขง็แกร่งจนลอยละลิ่วออกไป

ได้

พลงัยทุธ์ของท่านหนานกงหลวิอวิ๋นนั้นแขง็กลา้ถงึระดบัใดกนัหนอ ใน

เขตป่าดงดิบเจียหนาน ณ อาณาจักรเสวียนอู่แห่งนี้น่าจะมีเพียงหนึ่งเดียว

กระมัง ทุกสายตามองมายังหนานกงหลิวอวิ๋นอย่างตะลึงพรึงเพริด พวกเขา

คิดไม่ถึงเลยว่าใช้วิธีนี้จัดการจะได้ผลถึงเพียงนี้ ซ�้ายังยุติสถานการณ์ลงได้

อย่างรวดเรว็

ทว่าจงัหวะนี้เอง ใครบางคนกร็้องขึ้น “อ๊ะ!”

“ดูนั่นเรว็!”

สตัว์อสรูธาตสุายฟ้าที่ถกูหมดักระแทกใส่จนหน้ามดืไปนั้น บดันี้มนัยนื

โงนเงนขึ้นมาอกีครั้ง จากนั้นกก็้าวออกจากหลุมลกึ ก่อนจะมาปักหลกัมั่นอยู่

ด้านนอกหลุม
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ทั้งหมดต่างก็หวาดวิตกขึ้นในใจทันที ก่อนเบนสายตาไปทางหนานกง

หลวิอวิ๋นอย่างขอความช่วยเหลอื

“โฮก!” สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าที่ดวงตาแดงชาดเพราะความเกรี้ยวกราด

เงยหน้าค�ารามก้อง พรบิตานั้นคลื่นเสยีงกส็ะท้านไปทั่วป่าดงดบิแห่งนี้ในระยะ

หนึ่งร้อยลี้

ตอนที่มันเปล่งเสียงค�ารามก็ท�าให้เลือดหลั่งทะลักออกมาจากหู จมูก 

และปากของทุกคน น่าสะพรงึเป็นอย่างยิ่ง

สุดท้ายสัตว์อสูรธาตุสายฟ้าก็จ้องหนานกงหลิวอวิ๋นเขม็งด้วยแววตา

เคยีดแค้น มนัย่อตวัลงนดิหนึ่ง เขาบนหวัปล่อยอสนบีาตแปลบปลาบออกมา

สายแล้วสายเล่า จากนั้นกพ็ุ่งเข้าโจมตใีส่หนานกงหลวิอวิ๋น!

ตอนที่อสนบีาตเหล่านั้นทะยานเข้าโอบล้อมหนานกงหลวิอวิ๋น อสนบีาต

จ�านวนหนึ่งร้อยสายกแ็ปรเปลี่ยนเป็นขนาดเรยีวเลก็ลงและคมกรบิขึ้น ราวกบั

ประกายไฟที่ชวนให้รู้สกึอกสั่นขวญัแขวน

ทุกคนตะลงึงนัยามที่เหน็หนานกงหลวิอวิ๋นถูกอสนบีาตโอบล้อมเอาไว้

โดยไม่ขัดขืนเลยแม้แต่นิด สัตว์อสูรธาตุสายฟ้ารู ้ว่าในบรรดาทุกคนที่นี่  

หนานกงหลวิอวิ๋นมพีลงัยุทธ์กล้าแกร่งที่สุด ขอเพยีงก�าจดัเขาลงได้ คนอื่นๆ 

ก็จะถูกขย�้ากินโดยไม่เปลืองแรง ในความคิดของมัน หนานกงหลิวอวิ๋นถูก 

อสนบีาตรดัเอาไว้เช่นนี้ มนัจะฆ่าแกงอกีฝ่ายเช่นไรกย็่อมได้

“โฮก!” สตัว์อสูรธาตุสายฟ้าพุ่งตวัเข้าใส่หนานกงหลวิอวิ๋น และเลง็เขา

ของมนัตรงต�าแหน่งหวัใจของหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างพอดบิพอดี

ฝ่ามอืที่เตม็ไปด้วยพละก�าลงัข้างหนึ่งของหนานกงหลวิอวิ๋นรวบเขาของ

สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าตัวนั้นเอาไว้แน่น จากนั้น... สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าก็เปล่ง

เสียงร้องครวญคราง เสียงร้องของมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ทุกคน

ได้ยนิแจ่มชดัและรู้สกึราวกบัว่าโลกก�าลงัจะพงัทลายลง

หนานกงหลวิอวิ๋นยกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วเหวี่ยงลูกเตะไปที่ท้องของสตัว์

อสูรธาตุสายฟ้าอย่างจัง สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าถูกเตะลอยพลิกคว�่าคะม�าหงาย
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อยู่กลางอากาศ จากนั้นกร็่วงพลั่กลงกบัพื้น เลอืดสดๆ ไหลทะลกัออกมาจาก

หวัของมนั ที่ร้ายแรงที่สุดกค็อืเขาอนัเปี่ยมไปด้วยพลงัการโจมตทีี่หนกัหน่วง

ที่สดุของมนัถกูหนานกงหลวิอวิ๋นหกัตดิมอืออกมาราวกบัท่อนข้าวโพดกม็ปิาน

ทุกคนพากันมองหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยแววตาอัศจรรย์ใจ หนานกง

หลวิอวิ๋นก�าลงัมองเขาที่วาวใสดุจท่อนหยกในมอืตนด้วยท่าทไีม่ใส่ใจอะไรนกั

ขณะที่อสนบีาตซึ่งโอบล้อมกายในตอนแรกเหล่านั้นถกูเสพเข้าไปในตวั

ของชายหนุ่มช้าๆ รู้ไว้เถิดว่าการโจมตีที่หนานกงหลิวอวิ๋นถนัดมากที่สุดก็คือ

ธาตสุายฟ้า! และอสนบีาตเหล่านี้กเ็ปรยีบประหนึ่งโอสถเสรมิพลงัให้เขานั่นเอง

หนานกงหลวิอวิ๋นส่งเขาที่ยงัสาดประกายเจดิจ้าให้ซูลั่ว นางรบัไว้ แล้ว

ก้มลงพนิจิดูเขาที่ปล่อยพลงัธาตุสายฟ้าได้อย่างจรงิจงั นยัน์ตาฉายแววแปลก

ใจออกมา

เพราะซลูั่วสมัผสัได้ว่าเขาท่อนนี้เหมอืนจะแฝงพลงัมหศัจรรย์บางอย่าง

เอาไว้ พลงัที่ว่านั้นแขง็กล้าประหนึ่งอสนบีาตจากฟากฟ้า ทว่ากลบัให้ความรูส้กึ

อบอุ่นดั่งแสงอาทติย์และอ่อนโยนอย่างประหลาด

หนานกงหลวิอวิ๋นยนือยูเ่บื้องหน้าสตัว์อสรูธาตสุายฟ้าพลางยกสองมอื

ขึ้นกอดอก จากนั้นกเ็หลอืบมองมนัอย่างคนที่เหนอืกว่า สตัว์อสูรธาตุสายฟ้า

มีเลือดหลั่งรินท่วมกาย มันค�ารามใส่หนานกงหลิวอวิ๋นด้วยความโกรธแค้น 

หนานกงหลิวอวิ๋นสะบัดลูกเตะใส่มัน ไม่รู้ว่าชายหนุ่มเตะไปกี่ครั้ง สุดท้าย 

เจ้าสตัว์อสูรธาตุสายฟ้ากห็มดแรง มนันอนพงัพาบกบัพื้นพลางหอบหนกัและ

แลบลิ้นยาว

สตัว์อสูรธาตุสายฟ้าได้แต่ร้องครางพลางพยกัหน้าถี่รวั ซูลั่วเหน็ภาพนี้

กร็ู้ทนัทวี่าหนานกงหลวิอวิ๋นสยบสตัว์อสูรธาตุสายฟ้าตวันี้ได้แล้ว เขาเพยีงแค่

สยบมนัได้ ทว่ายงัไม่ได้ท�าพนัธสญัญาใดๆ กบัมนั

สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าโอดครวญเสียงต�่าในล�าคอ จากนั้นก็เดินมาหยุด

อยู่ตรงหน้าซูลั่วเงยีบๆ ก่อนหมอบลง บดันี้แผ่นหลงัที่เคยเชดิตระหง่านของ

มันค้อมลงจนซูลั่วสามารถเหยียบขึ้นไปบนนั้นได้ หนานกงหลิวอวิ๋นยิ้มบาง 
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ให้ซลูั่ว “ไม่รูว่้าต้องใช้เวลาอกีนานเท่าใดกว่าจะออกไปได้ ขี่หลงัมนัจะได้สบาย

หน่อย”

ยามนี้นอกจากซูลั่วและหนานกงหลวิอวิ๋นแล้ว คนอื่นๆ กพ็ากนัอึ้งไป

เป็นแถว นั่นมันสัตว์อสูรชั้นลวงตาระดับสองดาวเชียวนะ! สัตว์อสูรเช่นนี้

เก่งกาจเพียงใดกัน แม้แต่จะท�าพันธสัญญากับมัน พวกเขายังไม่อาจคิดฝัน

ด้วยซ�้า ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋นไม่แม้แต่จะท�าพันธสัญญากับมัน แต่กลับ

สามารถบงัคบัให้มนักลายมาเป็นสตัว์พาหนะได้แล้ว? แบบนี้ไม่เกนิไปหน่อย

หรอืไรกนั!

คุณชายชุดขาวตะลงึพรงึเพรดิอยู่ในใจ ทว่ากล็อบยิ้มด้วยในท ีเพราะ

เขาเดิมพันถูกข้างแล้ว แม้ว่าจะต้องจ่ายด้วยทรัพย์สินมหาศาล แต่เขาก็ได้ 

สุดยอดผู้มยีุทธ์มาคอยพทิกัษ์ปกป้องตลอดเส้นทางนี้

พอมสีตัว์อสรูธาตสุายฟ้าเป็นพาหนะ ซลูั่วกเ็รยีกได้ว่าสบายไปตลอด

เส้นทาง หลังจากนั้นอีกสองวันก็ไม่พบกับการโจมตีจากมนุษย์หรือสัตว์อสูร

ใดๆ อกีเลย เวลานี้ทั้งขบวนต่างกเ็ตม็ไปด้วยความยนิดปีรดีา พากนักล่าวถงึ

วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่หนานกงหลิวอวิ๋นสามารถสยบสัตว์อสูรธาตุสายฟ้า 

ชั้นลวงตาระดบัสองดาวลงได้

ระหว่างนี้ซูลั่วเองกไ็ม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ นาง

ขอหยิบยืมต�ารับต�ารามาจากคุณชายชุดขาว เพราะในดินแดนแห่งจิต มิต ิ

พกพาเป็นสิ่งที่มีติดตัวกันแทบทุกผู้ทุกนาม เพราะฉะนั้นตอนที่ซูลั่วถาม

คุณชายชุดขาวว่ามีต�าราประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งจิตหรือไม่ 

คณุชายชดุขาวกบ็อกว่าม ีแต่เนื่องจากเป็นต�าราที่มคีวามยาวกว่าหลายล้านเล่ม 

ดงันั้นเขาจงึเกบ็ไว้ในมติพิกพาเพื่อความสะดวกและน�าตดิตวัมาด้วย

ซูลั่วได้ยินเช่นนั้นก็ตะลึงงัน อาณาจักรเสวียนอู่แห่งนี้ยืนยาวมาแล้ว 

กี่ปีกันหนอ หากคิดจะอ่านต�าราเหล่านี้ให้หมดจะต้องใช้เวลาเท่าใดกัน ซูลั่ว 

นับไม่ถ้วนเสียด้วยซ�้าไป ทว่าพอเห็นคลังต�าราจ�านวนมหาศาล ดวงตาของ 
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หญงิสาวกท็อประกายระยบิระยบั เพราะหลงัจากที่มาถงึดนิแดนแห่งจติ นาง

กับหนานกงหลิวอวิ๋นก็ไม่ต่างอันใดจากคนตาบอด ไม่รู้เรื่องใดที่เกี่ยวกับ

จักรวรรดิแห่งนี้เลย ซูลั่วจึงรับมิติพกพามาจากคุณชายชุดขาว จากนั้นก็เริ่ม

อ่านต�าราในทันที ไม่เพียงแค่ต�าราที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภายในดินแดน 

แห่งจติ ซ�้ายงัมตี�ารบัต�าราด้านสมนุไพรอกีมากมายที่กองเป็นตั้งจนฝุ่นจบัหนา

อยู่ตรงมุมหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าพอเก็บไว้ในมิติแห่งนี้แล้วก็ยังไม่เคยมีใครหยิบ

ขึ้นมาอ่าน

ถ้าเทียบกับต�าราประวัติศาสตร์นับล้านเล่มเหล่านั้นแล้ว ซูลั่วก็สนใจ

ต�าราสมุนไพรโอสถที่มุมผนงัมากกว่า เพราะเหตุนี้เจ้าตวัจงึลงมอือ่านในทนัท ี

ซูลั่วคุ้นเคยกับสมุนไพรในจักรวรรดิปี้ลั่วเป็นอย่างดี ทว่าหลังจากมาเยือน

อาณาจักรเสวียนอู่ ณ ดินแดนแห่งจิต สมุนไพรของที่นี่มีหลากชนิดราวกับ 

ผืนพนาไพรอันกว้างใหญ่ แม้ว่าตอนนี้ซูลั่วจะเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์

แล้ว แต่เพราะความรู้ในบางเรื่องยังมีจ�ากัด ฉะนั้นก็ยังยากที่จะสร้างผลงาน 

ที่โดดเด่นได้

สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในตอนนี้คือเร่งท�าความรู้จักสมุนไพรและโอสถนานา

ชนดิในอาณาจกัรเสวยีนอู ่นอกจากนี้นางยงัอยูใ่นป่าดงดบิเจยีหนาน ป่าดงดบิ

ในต�านานที่เตม็ไปด้วยสมุนไพรสมบูรณ์มากมาย นางยิ่งต้องรบีกวาดความรู้

พวกนี้ให้หมดด้วยความแม่นย�า ไม่แน่ว่าอาจจะเกบ็เกี่ยวสมนุไพรชั้นยอดจาก

ที่นี่ไปกเ็ป็นได้ ซูลั่วฝันหวานเอาไว้เช่นนี้

เพื่อให้มเีวลาเพยีงพอในการอ่านต�าราสมนุไพรที่สงูท่วมศรีษะประหนึ่ง

ก�าแพงเหล่านี้ ซูลั่วจึงนอนเอกเขนกบนหลังสัตว์อสูรธาตุสายฟ้า จากนั้นก็

หลบัตาลง ก่อนที่จติของนางจะลอยเข้าไปในมติขิองตนเอง

ครั้นเทียบกับโลกภายนอก เวลาในมิติของซูลั่วจะเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า 

นั่นก็เท่ากับว่าระยะเวลาภายนอกหนึ่งวัน เวลาในมิติของซูลั่วก็จะเพิ่มเป็น 

สบิวนันั่นเอง

ตั้งแต่ที่ซลูั่วเลื่อนขั้นพลงัยทุธ์มาสูช่ั้นจกัรพรรด ิความทรงจ�าของนางก็
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เฉยีบไวขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั ความเรว็ในการอ่านหนงัสอืกส็งูขึ้นด้วย เรยีกได้ว่า

แค่พลิกหน้ากระดาษ ความรู้เหล่านั้นก็ประทับอยู่ในความทรงจ�าของนาง 

แทบจะทนัททีนัใด

ระยะเวลายี่สบิวนัแม้จะไม่เพยีงพอให้ซูลั่วอ่านต�าราทั้งหมดได้ แต่นาง

กอ็่านไปเป็นจ�านวนหนึ่งในสบิแล้ว วนิาทนีี้เอง จู่ๆ เสยีงหนึ่งกป็ลุกซูลั่วให้ตื่น

ขึ้น หญิงสาวได้สติคืนมาก่อนพบว่ามังกรเทพน้อยก�าลังร้องเรียกนาง มังกร

เทพน้อยกระตุกแขนเสื้อซูลั่วด้วยความตื่นเต้น ดวงตาเล็กๆ ฉ�่าวาวของมัน

เป็นประกายวบิวบั

ซูลั่วคุ้นเคยกับแววตาแบบนี้เป็นที่สุด เพราะมันบอกให้รู้ว่าเจ้ามังกร

เทพน้อยสมัผสัได้ถงึกลิ่นอายของล�้าค่า มเีพยีงของล�้าค่าเท่านั้นที่จะท�าให้มนั

ตื่นเตน้ได้ถงึเพยีงนี้ นางอุม้เจ้ามงักรเทพน้อยออกมาแลว้ลบูหวัมนัเบาๆ “เจอ

สมบตัหิรอื อยู่ที่ไหนกนั”

“แอ๊วๆๆ” มังกรเทพน้อยซุกไซ้อยู่ในอ้อมแขนซูลั่วไปมา จากนั้นก็

กระโดดผลุงแล้วออกวิ่งไปข้างหน้า ซูลั่วชะงกัไปครู่ จากนั้นกว็ิ่งตามไปอย่าง

รวดเรว็

จงัหวะนี้เอง พ่อบ้านหลนิกลบัเป็นฝ่ายร้อนใจขึ้นมา “ท่านจะไปไหน” 

พ่อบ้านหลินจ้องมองซูลั่วด้วยความร้อนรน นี่หาใช่การเดินทางของคนเพียง

ไม่กี่คนไม่ แต่พวกเขาเดนิทางเป็นขบวน นางจะวิ่งพล่านไปทั่วแบบนี้ได้อย่างไร

กนัเล่า

“พวกท่านเดินทางกันไปก่อน ข้าจะรีบตามไปในไม่ช้า” ทันทีที่เอ่ยจบ 

ร่างของซูลั่วกห็ายวบัไปจากตรงนั้น

พ่อบ้านหลินโมโหจนเกือบจะเต้นเร่าๆ ‘อะไรที่เรียกว่าให้พวกเรา 

เดนิทางไปก่อน ท่านวิ่งไปเช่นนั้น ท่านหนานกงมหีรอืจะไม่ตามไป’ พ่อบ้าน

หลนิขุ่นขึ้งเสยีจนหน้าซดีเผอืด

เป็นไปตามคาด หนานกงหลิวอวิ๋นที่น�าอยู่หน้าขบวนหยุดฝีเท้าลง  

จากนั้นกท็�าสญัญาณมอืหยุด ก่อนที่คนทั้งกลุ่มจะพลอยหยุดตามไปด้วย



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
43

หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยเสยีงเยอืกออกมาประโยคหนึ่ง “หยุดพกั” จาก

นั้นกไ็ม่เอ่ยค�าใดออกมาอกี 

พ่อบ้านหลินแค่นเสียงเยาะในใจทันที ‘ฮึ แอบอ้างส่วนรวมหาผล

ประโยชน์ส่วนตน!’ พ่อบ้านหลนิคบัข้องใจยิ่งนกั จงึเอ่ยขดัขึ้น “ท่านหนานกง 

ยามนี้หาใช่เวลาอาหารกลางวนัไม่ แล้วกม็ใิช่เวลาพกัผ่อนยามค�่า ไฉนถงึหยุด

ขบวนลงเล่า”

แววตาเย็นชาของหนานกงหลิวอวิ๋นปรายมองอีกฝ่าย ทว่าเจ้าตัวกลับ

ไม่พูดอะไร

“ท่านหนานกง ท่านอย่าลมืเสยีล่ะ ด้านหลงัของเรายงัมกีองก�าลงัตาม

ไล่ล่าจ�านวนมาก บัดนี้พวกเราก�าลังหนีตาย แล้วจะหยุดเดินทางเช่นนี้ได้

อย่างไรกนั” พ่อบ้านหลนิเอาแต่ถากถางหนานกงหลวิอวิ๋นไม่หยุด ในความคดิ

ของเขา หนานกงหลวิอวิ๋นต้องไม่ใช่คนดแีน่ๆ ชายหนุ่มต้องเป็นสายลบัที่ฝ่าย

ศตัรูส่งมาอย่างแน่นอน เขาต้องช่วยคุณชายบบีเจ้าไส้ศกึให้ยอมจ�านนให้ได้

หนานกงหลวิอวิ๋นนิ่วหน้าก่อนปรายตาเยอืกไปมองคณุชายชดุขาวแทน 

สายตาเตอืนที่เตม็ไปด้วยรงัสสีงัหารท�าให้คุณชายชุดขาวสะดุ้งเฮอืกในใจ

ด้วยเหตุนี้คุณชายชุดขาวจึงรีบปรามพ่อบ้านหลิน เตือนด้วยน�้าเสียง

เฉยีบขาด “ยงัอยากมชีวีติหรอืไม่! หุบปากเรว็!”

พ่อบ้านหลินท�าท่าจะพูดอะไรอีก แต่พอเห็นสายตาปรามจริงจังของ

คุณชายชุดขาว เขากเ็ป็นใบ้โดยพลนั

เวลาผ่านไปราวๆ สบินาท ีซูลั่วกเ็ดนิกลบัมาตวัเปล่า พ่อบ้านหลนิมอง

ซลูั่วที่ยิ้มบางๆ ตรงมมุปาก นยัน์ตาฉายแววยนิด ีทว่าสองมอืนั้นกลบัว่างเปล่า 

เขากแ็ค่นเสยีงออกมาอย่างไม่พอใจ “ไม่รู้เกบ็ของมค่ีาอะไรมาได้ ท�าท่าเบกิบาน

เสยีขนาดนั้น”

ทว่าซูลั่วไม่คิดจะบอกอะไรอีกฝ่าย นางเพียงแค่นเสียงฮึในคอเบาๆ 

ก่อนมาหยุดอยู่ตรงหน้าหนานกงหลวิอวิ๋น

“เหนื่อยหรือไม่ พักอีกสักชั่วยามเป็นอย่างไร” หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ย



44
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 9

กบัซูลั่วอย่างอ่อนโยน

คราวนี้ไม่เพยีงแค่พ่อบ้านหลนิ คนที่เหลอืกพ็ากนัโอดครวญออกมา

ซูลั่วรบีส่ายหน้า “ไม่เป็นไร รบีไปเถดิ เมื่อครู่กท็�าให้ทุกคนเสยีเวลาไป

มากแล้ว”

“ไม่เป็นไร เร่งความเรว็ได้” หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ

ซลูั่วโบกมอืเป็นพลัวนั “ไปเถอะๆ ข้างหน้ายงัมสีมนุไพรที่รอให้ข้าเกบ็”

‘เกบ็สมุนไพร? ที่แท้เมื่อครู่แม่นางซูลั่วกไ็ปเกบ็สมุนไพรมาหรอกหรอื 

เกบ็สมุนไพรส�าคญักว่าเอาชวีติรอดหรอืไรกนั’ พ่อบ้านหลนิอยากจะพุ่งเข้าไป

คดิบญัชกีบัซลูั่ว ทว่า... เขากลบัท�าได้แค่สดูลมหายใจลกึๆ สดุท้ายกเ็บอืนหน้า

หนดี้วยความโมโห

หนานกงหลิวอวิ๋นเห็นว่าซูลั่วยืนยันเช่นนั้นจึงตามใจนาง จากนั้นก็น�า

ขบวนออกเดนิทางต่อ

ตลอดเส้นทาง ซูลั่วหาข้อมูลในต�าราสมุนไพร จากนั้นกค็้นหาสมุนไพร

ที่ว่าไปด้วยพร้อมๆ กนั คนอื่นไม่รู ้แต่นางรูด้ว่ีาในระยะทางที่ผ่านมานี้ ตนเอง

เกบ็เกี่ยวสมุนไพรได้มากมายเพยีงใด

ก่อนหน้านี้ตอนที่ซูลั่วอ่านต�าราสมุนไพร เจ้ามังกรเทพน้อยที่อยู่ใน

อ้อมอกของนางกก็วาดตามองตามหน้าหนงัสอืเหล่านั้นไปด้วยเช่นกนั ในฐานะ

มงักรเทพ ไม่มใีครกล้าดูแคลนสตปิัญญาของมงักรเทพน้อยอยู่แล้ว

สมุนไพรใดที่ซูลั่วจ�าได้ มังกรเทพน้อยเองก็บันทึกเอาไว้ในสมอง 

เช่นกัน เพราะเหตุนี้ขณะที่ตระเวนกันอยู่ท่ามกลางป่าดงพงไพร เจ้ามังกร 

เทพน้อยจงึสมัผสัได้ถงึแหล่งก�าเนดิของสมุนไพรนานาชนดิ พอค้นพบ มนัก็

น�าซูลั่วออกไปเกบ็สมุนไพรเหล่านั้น

ในวนันี้ขบวนเดนิทางต้องหยดุลงเพื่อรอซลูั่วอกีครั้ง

ทันใดนั้นสีหน้าของมังกรเทพน้อยก็ฉายแววผิดปกติขึ้นมา ร่างเล็กๆ 

ของมนัผงาดขึ้น สองหูชี้ตั้ง ดวงตาด�าขลบักระจ่างใสของมนักวาดมองไปรอบ
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ด้าน ซลูั่วหยุดมอืลงทนัท ีก่อนทุม่ความสนใจทั้งหมดไปที่มงักรเทพน้อย เพราะ

น้อยครั้งนกัที่เจ้ามงักรเทพน้อยจะมสีหีน้าจรงิจงัเช่นนี้ หากมนัอยู่ในอาการนี้

เมื่อไรกม็คีวามเป็นไปได้สองทางคอื หนึ่ง... มนัสมัผสัได้ถงึอนัตราย สอง... 

มีสมบัติอยู่เบื้องหน้า เช่นนั้นมังกรเทพน้อยรับรู้ถึงอันตรายหรือสมบัติล�้าค่า

กนัแน่?

ระหว่างที่ซลูั่วขมวดคิ้วแน่นอยูน่ั้น มงักรเทพน้อยกห็นัมาร้องเรยีกนาง 

จากนั้นกพ็ุ่งตวัไปข้างหน้าด้วยความรวดเรว็ ทุกคนดูจะชนิกบัภาพเหตุการณ์

นี้เสียแล้ว เพราะก่อนหน้านี้เจ้ามังกรเทพน้อยก็ท�าแบบนี้ทุกครั้ง ร้องแอ๊วๆ 

แล้วก็ทะยานออกไปด้วยความตื่นเต้น ทว่าครานี้ซูลั่วกลับเอ่ยกับหนานกง 

หลวิอวิ๋น

“ตามไปเรว็!”

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า เขาจูงมอืซูลั่วแล้วเร่งความเรว็เพิ่มขึ้น คน

ที่เหลอืพากนัเป็นเบื้อเป็นใบ้ไปหมด คณุชายชดุขาวถปูลายจมกูพลางยิ้มเฝ่ือน

อย่างจนใจ

“พวกเรากต็ามไปดูกนัเถอะ”

เวลานี้ซูลั่วกอดเจ้ามงักรเทพน้อยไปพลาง ดกูารต่อสูไ้ปพลาง หนานกง

หลวิอวิ๋นยนืเคยีงข้างซลูั่ว และคู่ต่อสูท้ี่แท้จรงิกค็อืสตัว์อสรูธาตสุายฟ้า พาหนะ

ของซูลั่ว สัตว์อสูรอีกชนิดที่ประจันหน้ากันก็คือสิงห์หมีสีหมอก ซึ่งเป็นสัตว์

อสูรชั้นลวงตาระดบัสองดาวเช่นเดยีวกนั

แค่ปรายตามอง ซูลั่วก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขึ้นทันที สิงห์หมี 

สหีมอกตวันี้ดผูาดๆ ว่ามดีวงตาสฟ้ีา ทว่ายามที่มนักลอกตาไปมา ดวงตาคู่นั้น

กลบัสาดประกายสเีขยีวจางๆ

สงิห์หมสีหีมอกที่มนียัน์ตาสเีขยีว... ข้อมูลหนึ่งผุดวาบขึ้นในความคดิ

ของซลูั่ว ก่อนหน้านี้นางอ่านต�าราสมนุไพรมากมาย ไม่เพยีงแค่ข้อมลูสมนุไพร

เท่านั้น แต่ยงัมอีวยัวะบางส่วนของสตัว์อสูรที่ใช้เป็นโอสถได้ด้วย

หากเจ้าสตัว์อสูรตวันี้คอืสงิห์หมสีหีมอกนยัน์ตามรกต ถ้าเช่นนั้นนางก็
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เจอขมุทรพัย์มหาศาลแล้ว เพราะสงิห์หมสีหีมอกชนดินี้หาได้ยากยิ่ง เลอืดจาก

หวัใจของมนัเป็นของล�้าค่าส�าหรบัการปรุงโอสถ สิ่งที่ผู้ปรุงโอสถทั้งหลายต่าง

กแ็สวงหา

สัตว์อสูรธาตุสายฟ้าต่อสู้อยู่กับสิงห์หมีสีหมอก พัวพันจนยากจะชี้ 

ผู้แพ้ผู้ชนะ แต่ซูลั่วพบว่าสตัว์อสูรธาตุสายฟ้ามแีนวโน้มว่าจะพ่ายแพ้ ขณะที่

สงิห์หมสีหีมอกเหน็กลุ่มคนมากขึ้นเรื่อยๆ กเ็ตรยีมฉวยจงัหวะหนตีลอดเวลา

เป็นไปตามคาด ตอนที่ซูลั่วรู้สถานะที่แท้จรงิของมนั สงิห์หมสีหีมอกก็

ออกท่าลวงเพื่อบบีให้สตัว์อสูรธาตุสายฟ้าถอยร่น จากนั้นร่างของมนักห็ายวบั

ไปจากบรเิวณนั้นในทนัที

ซูลั่วตะโกนลั่นออกมา “อย่าให้มนัหนไีปได้!” สิ้นเสยีงซูลั่ว หนานกง

หลวิอวิ๋นกล็งมอืทนัที

ไม่รูว่้าชายหนุม่ลงมอืเช่นไร ทกุคนเหน็เพยีงเงาเลอืนรางที่ชวนให้ตาลาย

ของเขา พอลมืตาขึ้นอกีครั้งกเ็หน็ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นหิ้วคอเจ้าสงิห์หมสีหีมอก

ตวันั้นเอาไว้ในมอื สงิห์หมสีหีมอกที่เดมิส�าแดงท่าทโีอหงัล�าพอง บดันี้กลบัดู

ไร้เรี่ยวแรง หูลู่คอตก ยนืห่อเหี่ยวอยู่เบื้องหน้าซูลั่ว

“สงิห์หมสีหีมอก!”

“มนัเป็นของล�้าค่า หากน�าไปขาย ราคาย่อมมอิาจประเมนิได้”

“เลอืดของมนัเป็นของดสี�าหรบัการปรงุโอสถ ใช้เป็นโอสถบ�ารงุร่างกาย

กไ็ด้ ไม่รู้ว่าท่านหนานกงจะแบ่งให้พวกเราสกันดิหรอืไม่...”

ค�าพูดเหล่านี้ดังเข้าหูซูลั่ว รอยยิ้มบางเผยขึ้นในดวงตาของหญิงสาว 

หากเป็นสงิห์หมสีหีมอกธรรมดาๆ นางกค็งจะให้เลอืดของมนัแก่พวกเขาอย่าง

ไม่เสยีดาย แต่นี่ไม่ใช่... เมื่อครู่ซูลั่วตรวจสอบอย่างละเอยีดแล้ว มนัคอืสงิห์

หมีสีหมอกนัยน์ตามรกต เป็นสิงห์หมีที่หายากยิ่งในเผ่าพันธุ์สิงห์หมีทั้งหมด 

เลอืดของมนักส็งูค่า มอบให้คนเหล่านี้มเิท่ากบัเสยีของโดยเปล่าประโยชน์หรอื

ไรกนั

หนานกงหลวิอวิ๋นส่งตวัสงิห์หมสีหีมอกให้ซูลั่ว ขณะเดยีวกนักล็บูศรีษะ
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นางเบาๆ แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน “เล่นให้สนุก”

...ให้เล่นสนุกกบัของล�้าค่าเยี่ยงนี้ ทุกคนพากนัอจิฉาซูลั่วจนแทบคลั่ง

ซลูั่วยิ้มกริ่มพลางมองสงิห์หมสีหีมอก แต่สงิห์หมสีหีมอกกลบัขงึตาใส่

นางด้วยความเคยีดแค้น บรุษุผูน้ั้นมพีลงัยทุธ์แกร่งกล้ามาก แขง็แกร่งกว่ามนั

หลายเท่าตวั เพราะเหตุนี้มนัจงึต้องยอมจ�านน ทว่าสตรผีู้นี้ถอืดอีย่างไรถงึได้

มองมนัด้วยสายตาดูแคลนแบบนี้ ราชาสงิห์หมแีสดงท่าทไีม่ยอมแพ้ออกมา

ซลูั่วยิ้มมมุปากอย่างนกึสนกุ นางมองเจ้าสงิห์หมสีหีมอกก่อนจะชะโงก

หน้าเข้าไปใกล้ แล้วกระซบิข้างหูมนัเบาๆ “จรงิๆ แล้ว...เจ้าคอืสงิห์หมสีหีมอก 

นยัน์ตามรกตสนิะ” แม้เป็นประโยคค�าถาม แต่น�้าเสยีงของนางกลบัหนกัแน่น 

สิงห์หมีสีหมอกที่ตอนแรกยังเอาแต่จ้องหญิงสาวด้วยความขุ่นขึ้ง ทว่าพอ 

ได้ยนิวาจานั้น มนักส็ั่นสะท้านไปทั้งกาย ดวงตาของมนัเปลี่ยนเป็นสเีขยีวจ้า

ในทนัที

ซูลั่วมองมนัพร้อมรอยยิ้ม นยัน์ตาฉายแววหยอกเย้า สงิห์หมสีหีมอก

พลนัตระหนกัได้ว่า... นางก�าลงัหยั่งเชงิมนั!

“เจ้า!” สงิห์หมสีหีมอกถลงึตาใส่สตรเีจ้าเล่ห์ร้ายกาจตรงหน้า

ซูลั่วกระซบิข้างหูมนัเบาๆ อกีสามค�า “อยากรอดหรอืไม่”

‘เพ้อเจ้อหรอืไร ใครบ้างไม่อยากมชีวีติรอด หากมอดม้วยลงกไ็ม่เหลอื

อะไรอกีแล้ว!’ สงิห์หมสีหีมอกขงึตามองซูลั่ว

ซูลั่วยิ้มเอื่อยที่มุมปาก “เลอืดจากหวัใจของเจ้า...”

“ข้าจะตายได้นะ!” อุ้งมอืใหญ่ของสงิห์หมสีหีมอกกุมที่หน้าอกของตน 

ขณะที่สบตากบัซูลั่วด้วยความตระหนก

ซลูั่วเผยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มยามที่มองสงิห์หมสีหีมอก “ข้าจะเหลอื

เลอืดจากหวัใจของเจ้าไว้หนึ่งส่วนสบิ”

สงิห์หมสีหีมอกส่ายหน้าเอาเป็นเอาตาย “ไม่ได้! เจ้าเอาไปหนึ่งส่วนสบิ” 

หากมอบเลอืดหนึ่งส่วนสบิ แม้ว่ามนัจะไม่ตาย ทว่าพลงัยุทธ์กล็ดลงฮวบฮาบ 

ถึงตอนนั้นการจะด�ารงชีวิตอยู่ในป่าดงดิบเจียหนานแห่งนี้ก็เป็นเรื่องยากเข็ญ
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เตม็ท ีผลย่อมแย่ยิ่งกว่าตาย!

“หึๆ ” ซลูั่วแค่นเสยีงขณะมองมนั สงิห์หมสีหีมอกเองกร็ูด้วีา่มนัต่อรอง

อย่างไร้เหตุผลเกนิไปสกัหน่อย ดงันั้นเจ้าตวัจงึรบีเอ่ย “ถ้า... ถ้าเช่นนั้นเจ้าก็

เอาไปสองส่วนสบิ?”

“หึๆ ”

“สามส่วนสบิ!”

“หึๆ ”

“สี่ส่วนสบิ!”

“หึๆ ”

...

“หกส่วนสบิ! ถ้ายงัไม่เอาอกี ข้ากไ็ม่ขอมชีวีติอยู่แล้ว ข้าจะท�าลายเลอืด

ในหวัใจให้ป่นปี้ลงเสยี!” สงิห์หมสีหีมอกจ้องหน้าซูลั่วด้วยความขดัเคอืงใจ

ซลูั่วรูด้วีา่นี่เป็นขดีจ�ากดัสดุท้ายของเจ้าสงิห์หมสีหีมอกแลว้ ดงันั้นนาง

จึงยิ้มเจ้าเล่ห์ประหนึ่งจิ้งจอก “หกส่วนสิบก็ใช่ว่าจะไม่ได้ แต่ว่า... เจ้าต้อง

รบัปากข้าเรื่องหนึ่ง”

สิงห์หมีสีหมอกเห็นซูลั่วยอมผ่อนปรนก็ลิงโลดเป็นที่สุด อันที่จริงมัน

กังวลใจว่าตนเองตกเป็นเชลยเช่นนี้ หากสตรีเจ้าเล่ห์ผู้นี้สั่งให้บุรุษของนาง

สังหารมัน จากนั้นก็สูบเลือดจากหัวใจของมันไปเสีย เรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไป 

ไม่ได้

“ว่ามา!” สงิห์หมสีหีมอกแสดงท่าทางใจกว้างออกมา

“ได้ยนิว่ารงัของสงิห์หมสีหีมอกมต้ีนลวี่หลวัชงิหมื่นปีอยูห่นึ่งต้น?” ซลูั่ว

เอ่ยเนบินาบ

“อะไรนะ!” สงิห์หมสีหีมอกตกใจจนใบหน้าขาวซดี แทบจะสะดุ้งโหยง 

รูไ้ว้เถดิว่าต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปีเป็นพชืที่อยูคู่ก่ายมนัมาแต่เกดิ สงิห์หมสีหีมอก

แต่ละตัวจะถือก�าเนิดมาพร้อมกับต้นลวี่หลัวชิงหมื่นปีหนึ่งต้น มันต้องอาศัย

ต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปีนี้เพื่อบรรลุขั้นพลงัยุทธ์ที่สูงขึ้น
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“เจ้ารู้เรื่องต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปีได้อย่างไรกนั” สงิห์หมสีหีมอกตกใจจน

เหงื่อกาฬไหลท่วม

ซลูั่วรู้ได้อย่างไรน่ะหรอื แน่นอนว่าจากความรูใ้นต�าราสมุนไพรมากมาย

ที่นางใช้เวลาศกึษาถงึยี่สบิวนัอย่างไรเล่า มจีดุหนึ่งที่ขดีเส้นใต้ไว้ด้วยพูก่นัอย่าง

ชดัเจน ท�าให้ซูลั่วจดจ�าได้อย่างแม่นย�า

ซลูั่วยิ้มกริ่มพลางมองสงิห์หมสีหีมอก ทวา่สงิห์หมสีหีมอกกลบัร้อนใจ

จนหน้าผากชื้นเหงื่อไปหมด

“น�าทางส”ิ ซูลั่วมองมนัด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

สงิห์หมสีหีมอกไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ทว่าหนานกงหลวิอวิ๋นกลบัเดนิมา

หยุดอยู่ข้างซูลั่ว ดวงตาลกึล�้าประดุจน�้าทะเลก�าลงัจบัจ้องมองมา

สิงห์หมีสีหมอกพูดอะไรไม่ออก จนถึงตอนนี้เองมันจึงเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ว่า ‘ชวีติ’ ที่ซูลั่วเอ่ยถงึหมายความเช่นไร

“มอบเลอืดหวัใจเก้าส่วนสบิให้เจ้า?” สงิห์หมสีหีมอกหยั่งเชงิถาม

“เจ้าคดิว่าอย่างไรเล่า” ซูลั่วตอบมนัด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

สิงห์หมีสีหมอกคอตก... พลังยุทธ์ไม่ทัดเทียมแล้วจะท�าเช่นไรได้เล่า 

สดุท้ายสงิห์หมสีหีมอกจ�าต้องหมุนตวักลบัแล้วออกน�าทางไปที่รงัของมนัเงยีบๆ

ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นเดินตามไป กลุ่มของคุณชายชุดขาวไม่รู้ว่า

เกดิเหตุอนัใดขึ้น แต่พอเหน็หนานกงหลวิอวิ๋นและซูลั่วผละไป พวกเขากอ็อก

เดนิทางตามไปด้วย

พ่อบ้านหลนิเอ่ยเยาะ “คดิว่าขบวนเดนิทางนี้เป็นคนของพวกท่านหรอื

อย่างไร อย่าลมืเสยีว่าพวกท่านเป็นเพยีงคนถกูจ้างวานเท่านั้น คุณชายของเรา

ต้องจ่ายผลกึมรกตไปตั้งมากมายนะ!”

หนานกงหลวิอวิ๋นตบหลงัสตัว์อสรูธาตสุายฟ้า พรบิตานั้นสตัว์อสรูธาตุ

สายฟ้าก็วิ่งตึงตังมาดักหน้าพ่อบ้านหลินแล้วค�ารามเสียงดังลั่น พ่อบ้านหลิน

ตกใจจนใบหน้าซดีเผอืด จากนั้นกถ็อยหลงักรูด

หนานกงหลิวอวิ๋นทิ้งค�าพูดเย็นชาเอาไว้เพียงประโยคเดียว “อย่าให้
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คลาดสายตา”

ทางด้านซลูั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋น ทั้งคู่ตดิตามเจ้าสงิห์หมสีหีมอกไป 

จากนั้นไม่นานกเ็ดนิทางกลบัมา พวกเขากลบัมามอืเปล่า ส่วนเจ้าสงิห์หมสีหีมอก 

กห็ายไปแล้ว พ่อบ้านหลนิแปลกใจเป็นที่สุด เขามองซ้ายมองขวาแต่กย็งัไม่รู้

ต้นสายปลายเหตุ เจ้าตวัเลยได้แต่เกาศรีษะแกรกๆ อย่างงุ่นง่าน

ซูลั่วถามพ่อบ้านหลนิด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “เจ้ามองอะไรอยู่”

พ่อบ้านหลนิแค่นเสยีง “ใครจะไปรู้ว่าท่านเจอทรพัย์สมบตัใิดกนั ซ่อน

เอาไว้อย่างมดิชดิราวกบักลวัว่าจะถูกใครเหน็อย่างนั้นละ”

ซลูั่วพลกิฝ่ามอื ต้นลวี่หลวัชงิสเีขยีวมรกตขนาดเท่าล�าแขนกป็รากฏขึ้น 

กลางฝ่ามอืนาง

พ่อบ้านหลินนิ่วหน้า “นี่มันต้นลวี่หลัวชิงไม่ใช่หรือไร มีอะไรน่า

มหศัจรรย์กนั ข้ากน็กึว่าจะเป็นของล�้าค่าอะไรเสยีอกี กแ็ค่ของเลก็ๆ น้อยๆ ที่

เผอญิฉกฉวยได้รายทางมใิช่หรอืไร ไม่อยากแสดงให้เหน็กช่็าง แต่ไฉนถงึต้อง

เอาของไร้ราคาเยี่ยงนี้มาปั่นหวัพวกเราด้วย!” พ่อบ้านหลนิยิ่งพูดกย็ิ่งขุ่นเคอืง 

“เพียงเพื่อต้นลวี่หลัวชิงแค่ต้นเดียว ท่านกลับพาพวกเรามาสถานที่ที่เต็มไป

ด้วยอนัตรายแบบนี้ หากไม่ใช่เพราะท่าน ป่านนี้เราคงออกไปได้ตั้งนานแล้ว!”

ซลูั่วจนใจกบัท่าทเีป็นปฏปัิกษ์ของพ่อบ้านหลนิ นางเอ่ยเกลี้ยกล่อมด้วย

น�้าเสยีงเรยีบเรื่อย “เหน็แก่ชวีติเลก็ๆ ของเจ้า ค�าพูดบางค�าเกบ็เอาไว้บรภิาษ

ในใจกพ็อแล้ว” ซลูั่วเอ่ยพลางชี้มอืไปทางหนานกงหลวิอวิ๋น เพราะยามนี้ใบหน้า

ของหนานกงหลวิอวิ๋นด�าทะมนึยิ่งกว่าอกีา

พ่อบ้านหลนิกริ่งเกรงขึ้นในใจ ใบหน้าของเขาขาวซดี ซูลั่วเหน็ปฏกิริยิา

ของอีกฝ่ายก็หัวเราะพลางส่ายหน้า นางเหวี่ยงตัวขึ้นขี่สัตว์อสูรธาตุสายฟ้า  

จากนั้นกอ็อกเดนิทางตามหนานกงหลวิอวิ๋นไป ทิ้งไวเ้พยีงพ่อบ้านหลนิที่ก�าลงั

ถอนหายใจเฮอืก

คุณชายชุดขาวมสีหีน้าขรมึลง เขาออกปากเตอืนเสยีงเข้ม “ดทีี่แม่นาง
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ซมูนี�้าใจกว้างขวาง ไม่เช่นนั้นเจ้ากค็งตายไปแล้ว!” เอ่ยจบคณุชายชดุขาวกเ็ดนิ

น�าไป ทิ้งพ่อบ้านหลินที่หน้าตึงและหงุดหงิดงุ่นง่านเอาไว้ อันที่จริงสิ่งที่ซูลั่ว 

หามาได้คอืต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปีต่างหาก!

นางทิ้งรากเส้นหนึ่งของต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปีให้สงิห์หมสีหีมอก จากนั้น

กห็ิ้วต้นลวี่หลวัชงิทั้งต้นกลบัมาแทน

หลงัจากที่กลบัมาขี่หลงัสตัว์อสูรธาตสุายฟ้าอกีครั้ง ซลูั่วกถ็อดจติเข้าไป

ปรุงโอสถในมติ ิเพราะหากไม่รบีน�ามาปรุง ไอวเิศษของต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปีก็

จะสลายไปและเหี่ยวแห้งในที่สุด

ซลูั่วใช้เวลาอยูใ่นมติสิบิวนั จากนั้นกป็รงุโอสถจากต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปี

ออกมาได้สองชนดิ ชนดิหนึ่งคอืโอสถสลายพษิ อกีชนดิคอืโอสถผนกึไอวเิศษ

เวลานี้พ่อบ้านหลนิประคองคณุชายชดุขาวให้เดนิทางต่อ สหีน้าของ

พ่อบ้านคนสนิทนั้นต�าหนิตัวเองอย่างเห็นได้ชัด เขาเอ่ยกับคุณชายชุดขาว 

“คณุชาย ข้าผดิไปแล้ว ข้าผดิไปแล้วจรงิๆ ข้าไม่ควรน�าท่านมาที่นี่... ไม่เช่นนั้น

ท่านกค็งไม่บาดเจบ็...”

ยามนี้คุณชายชุดขาวได้แต่ทอดถอนใจออกมาพลางโบกมือ แล้วเอ่ย

อย่างไร้เรี่ยวแรง “นี่เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในการเดนิทางกลบัเผ่า หากไม่ผ่าน

ทางนี้กต้็องอ้อมไปอกีสามเดอืน ระยะเวลาสามเดอืนเตม็ไปด้วยอนัตราย เกรง

ว่า...”

พ่อบ้านหลนิยงัคงโทษตวัเองไม่หยุด “ต้องโทษข้า โทษข้าคนเดยีว ข้า

ควรจะเป็นฝ่ายเข้ามาส�ารวจด้วยตวัเองเสยีก่อน ไม่ใช่น�าชวีติคุณชายมาเสี่ยง

เช่นนี้ จนกระทั่งท่านต้องสูดพษิเข้าไป...”

“หาใช่พิษร้ายแรงอะไรไม่ พักฟื้นไม่กี่วันก็ดีขึ้น ที่ส�าคัญที่สุดก็คือ 

เส้นทางนี้เป็นทางที่เราต้องใช้ เฮ้อ...” คุณชายชุดขาวเอ่ยด้วยท่าทางจนใจ

พ่อบ้านหลนิร้อนใจจนหวัหมนุ “พวกเราต้องรบีไปให้ถงึเผ่าภายในหนึ่ง

เดอืน ไม่เช่นนั้นผลย่อมไม่อาจคาดเดาได้”
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“แต่การจะไปให้ถึงที่นั่นในเวลาหนึ่งเดือนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย” 

คุณชายชุดขาวเงยหน้าขึ้นมองหุบเขากว้างในป่าลกึ คิ้วของเขาขมวดเข้าหากนั

ซลูั่วมองคณุชายชดุขาว มมุปากของนางยกยิ้มบางๆ เพราะค�าพดูนี้ของ

คุณชายชุดขาว นางจงึมเีรื่องให้ต่อรองอกีครั้ง

ซูลั่วก้าวยาวๆ เข้าไปในหุบเขา แววตาของพ่อบ้านหลินฉายความ

ตระหนกออกมา

พ่อบ้านหลนิพยายามอดทนอดกลั้น ทว่าท้ายที่สดุกอ็ดรนทนไม่ได้ เขา

ตะโกนลั่นใส่ซูลั่ว “นี่! กลบัมาเดี๋ยวนี้นะ!”

ครั้งนี้หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ถอืโทษโกรธเคอืงอกีฝ่าย เขาเพยีงยิ้มเอื่อย

แล้วบอก “นางจะกลบัมาเอง” รอยยิ้มของเขาทั้งลกึล�้าและลกึลบั ยากจะคาด

เดาได้ ซ�้ายงัมเีสน่ห์ดงึดูดเป็นอย่างยิ่ง

ทว่าพ่อบ้านหลินกลับขึงตาดุใส่หนานกงหลิวอวิ๋น “ข้าจะไม่บอกท่าน

หรอกว่าหมอกพิษนั้นร้ายแรงเพียงใด ถึงตอนนั้นอย่ามาโทษคุณชายของเรา 

กแ็ล้วกนั!”

“ไม่มีทาง ไม่มีวัน” หนานกงหลิวอวิ๋นท�าท่าทางเหมือนนึกสนุกขึ้นมา 

เขาถงึกบัอารมณ์ดพีอจะต่อปากต่อค�ากบัพ่อบ้านหลนิ

เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ทุกคนก็เริ่มร้อนใจมากขึ้น และเป็นกังวลมาก 

ทุกทีๆ  จงัหวะนี้เอง เสยีงฝีเท้ากด็งัขึ้นไม่ไกล ทั้งหมดเงยหน้าไปทางต้นเสยีง 

ก่อนสหีน้าจะพลนัแขง็ค้าง จากนั้นกเ็บกิตากว้าง สวรรค์! หลงัจากที่ซลูั่วเข้าไป

ในหุบเขาลึกเป็นเวลาหนึ่งชั่วยาม นางกลับออกมาโดยไม่บุบสลายเลยแม้แต่

นดิเดยีวอย่างนั้นหรอื ดวงตาแจ่มใส ใบหน้าแดงระเรื่อ มุมปากแต้มรอยยิ้ม 

ฝีเท้าแผ่วเบา ไม่มบีาดแผลตามร่างกายสกัแห่ง...

นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คุณชายชุดขาวมองซูลั่วด้วยสายตาตื่นตะลึง 

นยัน์ตานั้นสะท้อนความตื่นเต้นยนิด ี และสารพดัอารมณ์ พ่อบ้านหลนิเองก็

จ้องมองซูลั่วเขมง็เช่นกนั แทบจะทิ่มแทงจนใบหน้านางทะลุเป็นรู

“ท่านๆๆ...” พ่อบ้านหลนิชี้มอืไปยงัซูลั่ว ตื่นตระหนกจนตวัสั่น “ท่าน
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กลับออกมาได้อย่างไร มีเพียงโอสถสลายพิษอมตะถึงจะสามารถต้านทาน

หมอกพษิชนดินี้ได้! หรอืว่าท่านมโีอสถสลายพษิอมตะตดิกายมา?” หลงัจาก

ที่พ่อบ้านหลนิเอ่ยออกไป เขากป็ฏเิสธออกมาทนัท ี“เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้

เด็ดขาด! ท่านจะไปมีโอสถสลายพิษอมตะได้อย่างไร ไม่มีทางเป็นไปได้ 

อยู่แล้ว! โอสถสลายพษิอมตะต้องปรุงขึ้นจากสมุนไพรถงึหนึ่งร้อยชนดิ และ

หนึ่งในนั้นก็คือต้นลวี่หลัวชิงหมื่นปีที่หายากเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะครอบครอง

ต้นลวี่หลวัชงิหมื่นปีได้อย่างไรกนั!”

ซูลั่วได้ยินค�าพูดของพ่อบ้านหลินก็ยิ้มออกมาบางๆ “โอสถสลายพิษ

อมตะ? ข้ามอียู่จรงิๆ นั่นละ”

“อะไรนะ! ไม่มทีาง!” พ่อบ้านหลนิแทบจะกรดีร้อง “ท่านจะมไีด้อย่างไร! 

โอสถสลายพิษอมตะมีแต่ผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์เท่านั้นที่จะปรุงออกมาได้ 

แล้วท่านจะมไีด้หรอืไร”

ซูลั่วเอ่ยอย่างฉะฉาน “ผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์? หึๆ  กต็วัข้านี่ละ”

“ฮ่าๆๆ” พ่อบ้านหลนิราวกบัได้ยนิเรื่องตลกที่น่าขนัที่สุดในโลก เขากุม

ท้องแล้วหวัเราะงอหาย ร่างกายเหมอืนคนเป็นโรคชกักระตุก

ซูลั่วมองพ่อบ้านหลินด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม แต่ก็ไม่ได้อธิบาย

อะไรเพิ่ม

“ท่านบอกว่าท่านคือผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์? ผู ้ปรุงโอสถชั้น

ปรมาจารย์? ฮ่าๆๆ” พ่อบ้านหลินหอบหายใจหนักพลางชี้หน้าซูลั่ว นัยน์ตา 

เตม็ไปด้วยแววดูแคลน “ท่านคดิว่าผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์เลื่อนชั้นกนัง่ายๆ 

หรอืไร ดูอายุของท่าน ถงึต่อให้มพีรสวรรค์สูงส่งเพยีงใด อย่างน้อยกต็้องใช้

เวลาหลายร้อยปีกว่าจะเลื่อนชั้นเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ เวลานี้ท่านเอ่ย

วาจาโอ้อวดเช่นนี้ ใช้ได้ที่ไหน”

ดวงตาซูลั่วฉายแววฉงน หรอืว่า ณ ดนิแดนแห่งจติ การเลื่อนชั้นของ

ผู้ปรุงโอสถเป็นไปได้ช้ามากหรอืไร

ซูลั่วยิ้มเอื่อย “ข้าจะใช่ผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์หรือไม่ไม่ส�าคัญ สิ่ง
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ส�าคัญก็คือข้ามีโอสถสลายพิษอมตะในมือ” ซูลั่วพูดพลางหยิบขวดกระเบื้อง 

สขีาวออกมาจากอกเสื้อ ขวดกระเบื้องนี้มขีนาดเท่านิ้วก้อยของนางเท่านั้น

ซลูั่วเปิดจกุไม้ออก จากนั้นกเ็ทโอสถสเีขยีวออกมาสามเมด็ พรบิตานั้น

โอสถสีเขียวก็ส่งกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่ว กลิ่นอายสดชื่นท�าให้รู้สึกแจ่มใสขึ้นใน

ทนัที

คณุชายชดุขาวมองโอสถสเีขยีวเมด็นั้นก่อนโผเข้าหาซลูั่วราวกบัหมาป่า

ผู้หวิโหย

ซูลั่วเองกไ็ม่เอ่ยค�าใด นางโยนขวดกระเบื้องที่เปิดฝาแล้วไปให้อกีฝ่าย 

คุณชายชุดขาวเทโอสถออกมาหนึ่งเม็ดแล้วกลืนเข้าปากอย่างรวดเร็วจนแทบ

จะตดิคอ

ไม่นานใบหน้าที่ไร้สเีลอืดของคุณชายชุดขาวกด็ูดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

“ดเีหลอืเกนิ เยี่ยมไปเลย อาการของคณุชายดขีึ้นแล้ว!” ไม่รูว่้าเป็นใคร

ที่ตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้น

สายตาของทุกคนจ้องมองมาที่คุณชายชุดขาวเป็นตาเดียว คุณชาย 

ชุดขาวมีสีหน้างุนงงในคราแรก ก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นยินดีอย่างรวดเร็ว 

เพราะเขาย่อมรูจ้กัร่างกายของตนเองดกีว่าใคร ซ�้ายงัสมัผสัถงึการเปลี่ยนแปลง

จากภายในได้อย่างชดัเจนอกีด้วย

“ถูกต้อง นี่คือโอสถสลายพิษอมตะของจริงแน่นอน” คุณชายชุดขาว

มองซูลั่วและพยกัหน้ายนืยนั

“โอสถสลายพิษอมตะจริงๆ หรือ” พ่อบ้านหลินเผยสีหน้าไม่อยากจะ

เชื่อ

“ถึงต่อให้เป็นโอสถสลายพิษอมตะแล้วจะอย่างไร ท่านมีเม็ดสองเม็ด 

กจ็รงิ แต่จะมถีงึห้าสบิเมด็ได้หรอืไร” พ่อบ้านหลนิแค่นเสยีง

“โอสถสลายพิษอมตะ...ห้าสิบเม็ด?” ซูลั่วมองพ่อบ้านหลินพลางเอียง

ศรีษะนดิๆ “เจ้าคดิว่าข้ามโีอสถสลายพษิอมตะไม่ถงึห้าสบิเมด็หรอืไร”

พ่อบ้านหลนิได้ยนิค�าพูดนี้ของซูลั่วกพ็ลนัเบกิตากว้าง
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ซูลั่วท�าท่าทางสบายๆ นางหยบิขวดกระเบื้องออกมาอกีขวด จากนั้นก็

เทลงฝ่ามอื ไม่นานกลางฝ่ามอืของหญงิสาวกเ็ตม็ไปด้วยกองโอสถสเีขยีว แต่ละ

เมด็ส่งกลิ่นหอมสดชื่นคุ้นเคย พ่อบ้านหลนิอ้าปากกว้าง ตะลงึพรงึเพรดิไปใน

ทนัท ี เจ้าตวัได้แต่ยนืเป็นเบื้อใบ้ ซูลั่วยิ้มกริ่มยามมองพ่อบ้านหลนิ ก่อนยื่น

มอืให้ดู

“เหน็แล้วใช่หรอืไม่”

พ่อบ้านหลินพยักหน้าบอกให้รู้ว่าเห็นชัดเจนเต็มสองตา จากนั้นซูลั่ว 

ผู้แสนเจ้าเล่ห์กเ็ทโอสถสเีขยีวกลบัเข้าขวดทลีะเมด็ๆ จนหมดเกลี้ยง

พ่อบ้านหลินและคุณชายชุดขาวสบตากัน ท�าท่าจะพูดแต่ก็เอ่ยค�าใด 

ไม่ออก

“ท่านเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์จรงิๆ หรอื” พ่อบ้านหลนิมองประเมนิ

ซูลั่วตั้งแต่หัวจดเท้า แต่ไม่ว่าจะดูอย่างไรก็ไม่เหมือนสักนิด รู้ไว้เถิดว่าใน

อาณาจกัรเสวยีนอู่แห่งนี้มผีู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์เพยีงไม่กี่คนเท่านั้น แล้ว 

นังเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านมผู้นี้จะเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ได้อย่างไร  

เป็นไปไม่ได้!

ซูลั่วยกัไหล่แล้วผายมอืออกทั้งสองข้าง “จะเชื่อหรอืไม่กแ็ล้วแต่”

“ถงึต่อให้ท่านเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ แต่จะปรุงโอสถสลายพษิ

อมตะออกมาได้ สมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญที่สุดก็คือต้นลวี่หลัวชิง

หมื่นปี ท่านมสีมุนไพรนี้หรอืไร” พ่อบ้านหลนิถาม

ซูลั่วหวัเราะในใจ ‘ต้นลวี่หลวัชงิอย่างนั้นหรอื ก่อนหน้านี้ข้ากเ็อาให้เจ้า

ดูแล้วอย่างไร น่าเสยีดาย ตาแก่อย่างเจ้าหน้ามดืตามวั ของดกีองอยู่ตรงหน้า

กลับเห็นเป็นสิ่งไร้ค่าไปเสียได้ ไม่เพียงแต่ไม่เชื่อ ซ�้ายังดูแคลนและรังเกียจ 

อกีด้วย’ แต่ถ้าซูลั่วเอ่ยความคดินี้ออกไป เกรงว่าพ่อบ้านหลนิที่รู้ความจรงิจะ

กระอักเลือดออกมาเสียก่อนเท่านั้น อีกอย่าง... นางก็คร้านจะอธิบายเรื่องที่

หลายวันมานี้ตนเองถอดจิตเข้าไปปรุงโอสถในมิติด้วย เจ้าตัวจึงหัวเราะเสียง

เยอืกออกมา
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“พวกท่านกนิไข่ ต้องสนใจด้วยหรอืว่าไก่ตวัไหนฟัก”

พอเหน็ท่าทางฉงนของคุณชายชุดขาวกบัพ่อบ้านหลนิ ซูลั่วกจ็นค�าพูด 

“โอสถสลายพษิอมตะอยู่ตรงหน้านี้แล้ว ยงัจะต้องสนใจอกีหรอืว่าผู้ปรุงโอสถ

ชั้นปรมาจารย์คนใดเป็นคนปรุงออกมา”

กจ็รงิ... คุณชายชุดขาวกบัพ่อบ้านหลนิสบตากนั

พ่อบ้านหลินมองซูลั่วด้วยสีหน้าสับสน เขารู้ว่าคุณชายของตนไม่กล้า

ปรปิากขอโอสถนั้น พ่อบ้านหลนิจงึคดิจะออกหน้าแทน... ทว่าก่อนหน้านี้เขา

ล่วงเกินซูลั่วหลายครั้งหลายครา เอาแต่สงสัยและดูแคลนนางมาโดยตลอด 

ตอนนี้จะให้เอ่ยปากขอโอสถจากอกีฝ่าย จะเริ่มต้นอย่างไรดหีนอ พ่อบ้านหลนิ

ใบหน้าแดงก�่ายามที่มองซูลั่ว ท�าท่าจะเอ่ยปากแต่กห็ยุดลงอยู่แบบนั้น

ซูลั่วเองกร็้ายกาจมใิช่น้อย นางรู้ว่าพ่อบ้านหลนิจะพูดอะไร ทว่าเจ้าตวั

กไ็ม่ยอมเอ่ยปากออกมาก่อน เอาแต่ยิ้มกริ่ม มองท่าทางกระอกักระอ่วนของ

พ่อบ้านหลนิอยู่อย่างนั้น

“แม่... แม่นางซู...” พ่อบ้านหลนิยอมทิ้งศกัดิ์ศรแีละเอ่ยปากขอร้องใน

ที่สุด

ซูลั่วมองอกีฝ่าย พ่อบ้านหลนิคดิว่าแผนการของตนเองล�้าเลศินกั เขา

จงึเอ่ยกบัซูลั่วด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย “โอสถนี้ท่านต้องมอบให้เรา ท่านกร็ู้ว่า

หากไร้ซึ่งโอสถนี้ พวกเราย่อมไม่อาจกลบัไปถงึเผ่าได้ทนัในระยะเวลาหนึ่งเดอืน

แน่ ถ้าเป็นแบบนั้น ผู้ที่ผิดสัตย์สัญญาก็คือพวกท่าน และพวกท่านเองก็จะ 

ไม่ได้เงนิค่าจ้าง” ค�าพูดของพ่อบ้านหลนิแฝงแววข่มขู่อยู่ในที

“ช้าก่อน” ซูลั่วโบกมอืขดัพ่อบ้านหลนิ “สญัญาก่อนหน้านี้ของเราระบุ

ไว้ว่าจะต้องส่งคุณชายของพวกเจ้ากลบัไปยงัเผ่าภายในหนึ่งเดอืนหรอืไรกนั”

“เรื่องนี้...” พ่อบ้านหลนิมสีหีน้าแขง็ค้างขึ้นมาทนัที

คุณชายชุดขาวเกรงว่าพ่อบ้านหลนิจะล่วงเกนิซูลั่ว เขาจงึรบีก้าวเข้ามา

แล้วดงึตวัพ่อบ้านหลนิเอาไว้ “หุบปาก!”

คุณชายชุดขาวยิ้มให้ซูลั่ว ก่อนยกสองมือขึ้นคารวะ “เมื่อครู่พ่อบ้าน
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หลนิล่วงเกนิท่านแล้ว ขอแม่นางโปรดอภยัให้ด้วย”

“พดูได้ดีๆ ” ซูลั่วมองอกีฝ่ายพร้อมรอยยิ้มกริ่ม มอืกห็มนุขวดกระเบื้อง

ในมอืเล่น

“แม่นางครอบครองโอสถสลายพิษอมตะมากมายถึงเพียงนี้ เกรงว่า 

ทั้งชาตกิค็งกนิไม่หมด ถ้าอย่างไรเสยีกเ็สนอขายให้เราในราคาตลาดดหีรอืไม่”

“ราคาตลาด... แม้ท่านจะมรีูปร่างหน้าตาด ี แต่ใช้ความคดิบ้างหรอืไม่ 

หุบเขาหมอกพิษอยู่เบื้องหน้าเรา ท่านยังจะเสนอราคาตลาดกับข้าอีกหรือ”  

ซูลั่วเอ่ยเนบินาบอกีประโยค

คุณชายชุดขาวนิ่งงนั “...”

“ถ้าเป็นราคาประมลู โอสถหนึ่งเมด็กม็มีลูค่าผลกึมรกตหนึ่งหมื่นก้อน” 

คุณชายชุดขาวถอนใจออกมาเงยีบๆ

ซูลั่วหัวเราะหึๆ ในใจ จากนั้นก็โยนขวดกระเบื้องสีขาวในมือไปให้ 

อกีฝ่าย “รบัไปเสยี ในขวดนี้มโีอสถอยู่ห้าสบิเมด็”

คุณชายชุดขาวรับมา จากนั้นก็ก�าชับให้พ่อบ้านหลินกินโอสถ แม้ว่า 

ครานี้จะต้องเสยีทรพัย์มากมาย ทว่าเขากไ็ด้ความภกัดสีูงสุดจากลูกน้องเป็น

สิ่งตอบแทน

เห็นได้ชัดจากสายตาของลูกน้องในขบวนที่พากันมองมายังคุณชาย 

ชุดขาวด้วยความสรรเสรญิ

ระหว่างที่ซูลั่วเจรจาการค้าส�าเร็จ และทุกคนก�าลังกินโอสถสลายพิษ

อมตะอยู่นั้น ไม่มีใครตระหนักว่าด้านในหุบเขาลึกมีบุรุษสองคนอ�าพรางกาย

เร้นลบัและซ่อนตวัอยู่ คนหนึ่งมรีูปร่างอ้วนเตี้ย ใบหน้ากลมอย่างคนเจ้าเนื้อ 

เหมอืนถงัไม้หนาใบใหญ่ ประมาณด้วยสายตาคร่าวๆ เหน็ได้ว่ายงัหนุ่มแน่น 

ขณะที่อกีคนมรีูปร่างผอมสูง จมูกงองุ้มดั่งเหยี่ยว รมิฝีปากบาง อายุค่อนข้าง

มาก ดูอาวุโสกว่า

ทั้งสองคนหมอบตวัอยู่บนเนนิสูง จบัสงัเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่ม

ซูลั่วด้วยอาวุธวเิศษที่เรยีกว่า ‘ตาพนัลี้’
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“ท่านลงุตงฟาง ท่านบอกว่าเชื่อใจฝงูหมาป่าสคีรามได้ไม่ใช่หรอืไร แล้ว

เป็นอย่างไรล่ะ ผลคือพ่ายแพ้ยับเยิน!” บุรุษหนุ่มอ้วนเตี้ยเผยแววไม่พอใจ 

ออกมาในสหีน้า

“เสี่ยวเป่า พวกมนัคอืหมาป่าสคีรามกว่าหมื่นตวั เจ้าต้านทานไหวหรอื

ไร” ตงฟางอวี๋มองเสี่ยวเป่าด้วยแววจนใจ เสี่ยวเป่าผู้นี้มีนามว่าจินหยวนเป่า 

หากได้ยนิเพยีงครั้งย่อมจดจ�าได้เป็นอย่างดี

“หมาป่าสีครามหมื่นตัวต้องสิ้นเปลืองทั้งก�าลังคนและก�าลังทรัพย์ของ

เราไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร เดิมคิดว่าจะสังหารหลี่อวิ๋นหลิงและท�าลายหลักฐาน 

ไม่ให้ใครรู้หรอืเหน็ แต่ดูตอนนี้เถอะ!” จนิหยวนเป่าเอ่ยถงึตรงนี้กเ็ดอืดดาล

ขึ้นในใจ เขาสะบดัฝ่ามอืเข้าใส่เนนิดนิจนยุบลงไปทั้งกอง

ตงฟางอวี๋มองจนิหยวนเป่าด้วยสหีน้าจนปัญญา “ใครจะคดิว่าผู้มยีุทธ์

ทั้งสองคนนี้จะปรากฏตวัขึ้นในวนิาทวีกิฤตเิล่า โดยเฉพาะบุรุษผู้นั้น พลงัยุทธ์

ของเขาแขง็แกร่งจนแม้แต่ข้าเองกย็งัไม่มั่นใจว่าจะต่อกรได้”

ตงฟางอวี๋เป็นพี่น้องร่วมสาบานของบิดาของจินหยวนเป่า ครั้งนี้เขา 

เดนิทางมากลางหบุเขากเ็พราะมธีรุะที่ต้องจดัการ แต่เนื่องจากพบกบัจนิหยวน-

เป่าด้วยความบงัเอญิ ท�าให้ถูกอกีฝ่ายลากมาเอี่ยวกบัเหตุการณ์นี้ด้วย

จนิหยวนเป่าผู้นี้เป็นปฏปิักษ์กบัคุณชายชุดขาว เขาแค่นเสยีง “ต่อให้

บุรุษผู้นั้นเก่งกาจแล้วอย่างไร ข้า... จนิหยวนเป่าต้องการให้เขาดบัดิ้น เขายงั

จะมชีวีติรอดได้อกีหรอืไร ข้าจะท�าให้เขาได้ลิ้มรสจดุจบของการสอดมอืยุง่เรื่อง

ชาวบ้าน! ท่านลุงตงฟาง ครั้งนี้ท่านต้องช่วยข้านะ”

ในคราแรกตงฟางอวี๋เห็นจินหยวนเป่าเอ่ยวาจาอวดโอ้โอหัง ก็คิดว่า 

อกีฝ่ายมวีธิกีารดีๆ  อะไรเสยีอกี ไม่คดิว่าท้ายที่สุดกต็้องพึ่งพาเขาอยู่ดี

คิ้วของตงฟางอวี๋ขมวดเข้าหากนัแน่น เขาเดนิทางมายงัหบุเขาหมอกพษิ

แห่งนี้มใิช่เพราะความสนกุคกึคะนอง แต่มธีรุะส�าคญัที่ต้องจดัการ จะเสยีเวลา

ทั้งหมดไปกับเรื่องของจินหยวนเป่าไม่ได้ ในทะเลสาบจันทร์เสี้ยวแห่งหุบเขา

หมอกพษิมภีารกจิรอเขาอยู่ นั่นกค็อืสตัว์เทวะคุนเผงิ1 เขามุ่งมั่นที่จะตามล่า
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มันให้ได้ แต่น่าเสียดายที่เจ้าคุนเผิงนั้นเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกเกินไป ทั้งยัง

เคลื่อนไหวปราดเปรยีวว่องไว จนบดันี้เขากย็งัจบัตวัมนัไม่ได้เสยีที

ดวงตาหรี่เรียวของจินหยวนเป่ากลอกกลิ้งไปมา เจ้าตัวเอ่ยขึ้นทันท ี

“ท่านลุงตงฟาง หากครานี้ท่านช่วยข้าก�าจดัหลี่อวิ๋นหลงิได้ ท่านพ่อของข้าย่อม

ให้ค�าตอบที่น่าพอใจแก่ท่านอย่างแน่นอน ท่านรู้ไว้เถดิว่า ขอเพยีงก�าจดัหลี่- 

อวิ๋นหลงิลงได้ ตาเฒ่าหลี่เป็นต้องเจบ็ปวดแทบแดดิ้นตาย มหีรอืที่จะยงัสนใจ

เรื่องอื่นอีก ขอเพียงเขาไม่ทันระวังตัว ชนเผ่าสกุลหลี่ต้องย่อยยับอับปางลง

แน่”

จนิหยวนเป่าเหน็ตงฟางอวี๋ฟังอย่างตั้งใจ จงึเอ่ยด้วยน�้าเสยีงหลอกล่อ 

“ท่านลุงตงฟาง หากท�าลายชนเผ่าสกุลหลี่ลงได้ ถึงตอนนั้นสมบัติในชนเผ่า

สกุลหลี่มกิลายเป็นของเราหรอืไร ท่านลงุตงฟางเองกช็อบของล�้าค่าของชนเผ่า

สกุลหลี่มากใช่หรอืไม่ จะยกให้ท่านกใ็ช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้”

แรกเริ่มตงฟางอวี๋ยงัไม่สนใจเท่าใดนกั สหีน้าของเขาเรยีบเฉย ทว่าตอน

ที่จนิหยวนเป่าเอ่ยถงึของล�้าค่าของชนเผ่าสกลุหลี่ ดวงตาของเขากเ็ป็นประกาย

วาบ ของล�้าค่าของชนเผ่าสกุลหลี่และทรพัย์สนิทั้งหมดนั้น...

ตงฟางอวี๋โอนอ่อนตามในทันที “ตอนนี้เจ้าสามารถพูดแทนท่านพ่อ 

ของเจ้าได้อย่างนั้นหรอื” ตงฟางอวี๋มองจนิหยวนเป่าด้วยแววตาคลางแคลงใจ

จนิหยวนเป่าเหน็ตงฟางอวี๋เริ่มโอนอ่อน เจ้าตวักร็บีตเีหลก็ยามร้อนใน

ทนัท ีเขาพยกัหน้าพลางบอก “แน่นอน ท่านลุงตงฟางไม่รู้จกันสิยัของท่านพ่อ

หรือไร ถึงต่อให้ท่านไม่ได้ยื่นมือช่วยหลานชายคนนี้ ท่านก็ไม่มีทางปฏิเสธ

อยู่ด”ี

มาถึงขั้นนี้แล้ว หากตงฟางอวี๋ยังไม่ตกปากรับค�าก็ดูจะแล้งน�้าใจไป 

สกันดิ ดงันั้นตงฟางอวี๋จงึตอบตกลง เขาตบอกตวัเองอย่างผึ่งผาย “วางใจเถอะ! 

เรื่องนี้ลุงของเจ้าจะจดัการเอง”

1 เป็นสตัว์เทวะในต�านานจนี รูปร่างเหมอืนปลา แต่สามารถแปลงกายเป็นนกต้าเผงิได้
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“จรงิหรอื ท่านลงุตงฟาง ท่านรบัปากแล้วใช่หรอืไม่” จนิหยวนเป่าลงิโลด

ยนิด ีเขามองตงฟางอวี๋ด้วยความตื่นเต้น

“แน่นอน ข้าพดูค�าไหนค�านั้นมาแต่ไหนแต่ไร” เมื่อรบัปากแล้ว ตงฟางอวี๋ 

กไ็ม่จ�าเป็นต้องสงวนท่าทอีกีต่อไป “ครั้งนี้เจ้าคอยดกูแ็ล้วกนั ลงุตงฟางของเจ้า

จะสงัหารคนพวกนั้นให้เกลี้ยง โดยไม่เปลอืงแรงแม้แต่นดิเดยีว!” ตงฟางอวี๋ 

ยิ่งพูดกย็ิ่งลงิโลดใจ

ขณะที่ตงฟางอวี๋และจนิหยวนเป่าก�าลงัวางแผนก�าจดักลุม่ของคณุชาย

ชุดขาวให้สิ้นซากอยู่นั้น กลุ่มของซูลั่วกลับไม่ตระหนักในสถานการณ์นี้เลย

แม้แต่นดิเดยีว

หลงัจากที่ทุกคนกนิโอสถสลายพษิอมตะเข้าไป ทั้งขบวนกเ็ริ่มมุ่งหน้า

เข้าสู่หุบเขาหมอกพิษ ตลอดทั้งเส้นทางไร้สัตว์อสูรขวางหน้า ไม่มีศัตรูไล่ล่า

เบื้องหลัง ดังนั้นหลายวันที่เดินทางอยู่ในหุบเขาหมอกพิษจึงสงบราบรื่น  

อย่างที่น้อยครั้งนกัจะเป็น

ในวันนี้ยามที่แสงยามสายัณห์อาบไล้ทั่วท้องฟ้า ทะเลสาบจันทร์เสี้ยว 

สฟ้ีาครามกป็รากฏขึ้นเบื้องหน้าทกุคน ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวสะอาดใส คลื่นน�้า

สมีรกตกระเพื่อมบางเบา ดูงดงามจนแทบจะพรากลมหายใจ

พอเหน็ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวอนับรสิทุธิ์ใสนี้ ซลูั่วกก้็าวขาไม่ออก หนาน-

กงหลิวอวิ๋นนั้นมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับซูลั่วมาแต่ไหนแต่ไร พอเห็น

ดวงตากระจ่างใสแวววาวของหญงิสาวจบันิ่งไปที่ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว มหีรอื

ที่ชายหนุ่มจะไม่เข้าใจความคดิของนาง ดงันั้นชายหนุ่มจงึโบกมอืเบาๆ ก่อน

เอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบเยน็ชา

“คนืนี้พกัที่นี่ พรุ่งนี้เช้าออกเดนิทาง”

หลายวันมานี้ทุกคนเร่งเดินทางข้ามวันข้ามคืนจนอ่อนล้ากันไปหมด 

พอได้ยนิค�าสั่งของหนานกงหลวิอวิ๋น ทั้งหมดกพ็ลนัเบกิบานขึ้นมาในทนัที

ซูลั่วมองทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว ดวงตาหรี่ลงนดิๆ
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หนานกงหลวิอวิ๋นถามนาง “เป็นอะไรไป”

ซูลั่วเกาท้ายทอยแกรกๆ “ไม่รู้เพราะอะไร ข้ารู้สึกว่าทะเลสาบจันทร์

เสี้ยวดูแปลกพลิกึ”

“แปลกตรงไหน” หนานกงหลวิอวิ๋นไพล่สองมอืไปด้านหลงั สายตาคม

ปลาบจบันิ่งไปยงัผนืน�้าที่ก่อตวัเป็นระลอกคลื่นบางเบาในทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว

“บอกไม่ถูกว่าตรงไหน เป็นความรู้สกึจากสญัชาตญาณ” ซูลั่วนิ่วหน้า 

คนอื่นอาจจะไม่เชื่อสมัผสัที่หก แต่นางกลบัเชื่ออย่างไร้ความคลางแคลง เพราะ

อาศยัสมัผสัที่หกนี้เองถงึท�าให้นางรอดพ้นภยนัตรายมาครั้งแล้วครั้งเล่า ครั้งนี้ 

...ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวอนัพลิกึพลิั่นให้ความรู้สกึแปลกๆ บางอย่างบอกไม่ถกู

“พวกเรารีบไปจะดีกว่า” ซูลั่วเงยใบหน้าเล็กๆ นวลเนียนเกลี้ยงเกลา

ของนางขึ้น สายตาไม่คลาดไปจากใบหน้าของหนานกงหลวิอวิ๋น

คนในขบวนที่คดิจะลงแช่น�้าพากนัหยุดชะงกัในทนัท ีต่างกเ็บนสายตา

มามองหนานกงหลวิอวิ๋นและซูลั่วด้วยสหีน้าสบัสน

ซูลั่วเอ่ยขึ้นด้วยความกังวล “ที่นี่อาจจะมีอันตราย ทางที่ดีรีบไปจะ 

ดกีว่า”

“อนัตราย? อนัตรายที่ไหนกนั”

“นั่นส ิอนัตรายตรงไหนท่านกช็ี้แจงแถลงไขมา”

“ขอเพยีงท่านบอกได้ พวกเรากจ็ะออกเดนิทางทนัท”ี

ทุกคนพุ่งเป้ามาซกัความเอาจากซูลั่ว

หญงิสาวชี้มอืไปที่ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวตรงหน้า พลางเอ่ยด้วยน�้าเสยีง

เรยีบเรื่อย “ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว”

“ท่านแน่ใจหรอืว่าทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวมอีนัตราย”

“ท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวจะเป็นอนัตราย”

“ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวมอีนัตรายใดกนัแน่ ท่านบอกพวกเราส!ิ”

ซูลั่วจนปัญญา นางหาใช่เทพเทวดาไม่ จะให้บอกชดัๆ ได้อย่างไรว่าจะ

เกดิอนัตรายรูปแบบไหน
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“ไม่เชื่อก็ตามใจ ถึงอย่างไรคนที่มอดม้วยก็ไม่ใช่ข้าอยู่แล้ว” น�้าเสียง

ของซูลั่วแฝงแววเยน็ชา

“บอกไม่ได้กระมงั”

“หาหลกัฐานไม่ได้ละส”ิ

“ไม่ใช่ว่าอยากล่อพวกเราไปอกีทาง จากนั้นตวัเองกย็้อนกลบัมาแช่น�้า

หรอกนะ”

“นั่นส ิเป็นสาวเป็นนางแท้ๆ แต่กลบัมจีติใจเช่นนี้ แบบนี้ช่าง...”

ดงันั้นทกุคนจงึเริ่มทยอยลงไปในทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว ก่อนระลอกคลื่น

จะซดัสาดไปทั่ว

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง จากนั้นกเ็หลอืบมองซูลั่ว

ซูลั่วผายมอื “ข้ากบ็อกไม่ถูกเหมอืนกนัว่าจะมอีนัตรายใด กแ็ค่อาศยั

สญัชาตญาณเท่านั้น”

“ข้าเชื่อสญัชาตญาณของเจ้า” หนานกงหลวิอวิ๋นตบไหล่หญงิสาวอย่าง

ปลอบโยน “ในเมื่อพวกเขาไม่รกัชวีติ ไฉนพวกเราต้องขดัขวางด้วย”

หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยเรยีบๆ ทว่าในความรูส้กึของคณุชายชดุขาวกลบั

รู้สกึเหมอืนฟ้าผ่าในเวลากลางวนั

“จะถงึแก่ชวีติหรอื!” คุณชายชุดขาวจ้องมองหนานกงหลวิอวิ๋นเขมง็

“ใครจะรูเ้ล่า” หนานกงหลวิอวิ๋นยกมมุปากสงู สหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม 

จากนั้นกย็กัไหล่แล้วเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจ ทว่าคุณชายชดุขาวกลบัฟังแล้วตระหนก

ตกใจยิ่งนกั

พ่อบ้านหลินมองหนานกงหลิวอวิ๋นตาขวาง จากนั้นก็ดึงมือคุณชาย 

ชุดขาวแล้วบอกด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น “คุณชาย ที่นี่คอืทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวนะ 

ท่านยงัจ�าได้หรอืไม่ ครั้งนั้นผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ท่านหนึ่งที่เดนิทางผ่าน

ชนเผ่าของเรากล่าวว่า พิษเหมันต์ในกายท่านสามารถรักษาได้ด้วยน�้าใน

ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว!”

แววตาของคุณชายชุดขาวบอกแววฉงนนดิๆ “ครานั้นท่านหมอเทวดา
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เอ่ยเพยีงว่าจะช่วยบรรเทาอาการเท่านั้น”

“ถึงอย่างนั้นก็มีประโยชน์มหาศาลอยู่ดี!” พ่อบ้านหลินดึงมือคุณชาย 

ชุดขาว “เรว็เข้า ท่านรบีลงไปแช่น�้าเรว็”

คุณชายชุดขาวกระสับกระส่ายอยู่ในใจ ทว่าก็เป็นจริงดังค�าที่พ่อบ้าน

หลินกล่าวเอาไว้ น�้าในทะเลสาบจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ส่งผลดีต่อร่างกายของเขา

อย่างใหญ่หลวง ถ้าละทิ้งโอกาสนี้ไปเสยี ไม่รูว่้าจะต้องรออกีกี่ปีกี่เดอืน ระหว่าง

ที่ลังเลอยู่นั้น คุณชายชุดขาวก็ถูกพ่อบ้านหลินลากตัวลงไปกลางทะเลสาบ

จนัทร์เสี้ยว พอลงแช่ในผนืน�้ากระจ่างใส คุณชายชุดขาวกร็ู้สกึอบอุ่นประหนึ่ง

กลบัเข้าไปอยู่ในครรภ์ของมารดา

คณุชายชดุขาวแช่ตวัอยูใ่นทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวเป็นเวลาหนึ่งชั่วยามเตม็ 

จากนั้นพ่อบ้านหลนิถงึได้ประคองเขากลบัขึ้นฝ่ังด้วยท่าทเีสยีดาย พ่อบ้านหลนิ

เห็นสีหน้าคุณชายของตนก็พลันยินดีปรีดาขึ้นมา เพราะใบหน้าซีดขาวที่ไร ้

สีเลือดแต่เดิม มาบัดนี้กลับแดงก�่าชุ่มฉ�่าแวววาว ดูเกลี้ยงเกลาอย่างคนมี

สุขภาพดี

“สวรรค์! น�้าในทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวแห่งนี้ช่างศกัดิ์สทิธิ์แท้ๆ รูส้กึว่าพษิ

เหมันต์ในกายคุณชายจะสลายไปหมดสิ้นแล้ว” พ่อบ้านหลินร้องลั่นออกมา

ด้วยความตื่นเต้นจนเกอืบจะกระโดดโลดเต้นไปด้วย

คุณชายชุดขาวสัมผัสได้ว่าร่างกายที่เคยป่วยกระเสาะกระแสะของตน

เหมือนจะมีก�าลังวังชาเต็มเปี่ยมขึ้น ใบหน้าซูบตอบเผยรอยยิ้มจากใจอย่างที่

นานๆ ครั้งจะปรากฏสกัท ี“เหมอืนจะได้ผลไม่เลวจรงิๆ ด้วย”

“ใช่แล้วขอรับๆ บ่าวบอกแล้วไม่มีผิด!” พ่อบ้านหลินดีใจอย่างปิด 

ไม่มดิ เขาเปิดมติพิกพาแล้วพยายามตกัตวงน�้าจากทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวเข้าไป

ในนั้น แรกเริ่มพ่อบ้านหลนิยงัเตม็ไปด้วยความตื่นเต้น ทว่าไม่นานสหีน้าของ

เขากส็ลดลง

“คุณชาย นี่มนั...” มติพิกพาสามารถบรรจุน�้าได้กจ็รงิ แต่เหมอืนว่าพอ

น�้าจากทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวเข้าไปอยู่ในนั้นแล้ว ไอวเิศษของมนักส็ลายไป ไม่



64
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 9

ต่างอนัใดจากน�้าธรรมดา

สหีน้าของคณุชายชดุขาวดไูม่ดเีท่าใดนกั เขาถอนใจยาวออกมา “ผู้ปรงุ

โอสถชั้นปรมาจารย์ท่านนั้นก็บอกไว้แล้วอย่างไรว่า หากผละจากทะเลสาบ

จันทร์เสี้ยวเมื่อใด ไอวิเศษก็จะสลายหายไปด้วย เพราะฉะนั้นท�าเช่นนี้ก็ไร้

ประโยชน์ ยอมรบัเสยีเถอะ” หากน�าน�้าในทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวตดิตวัออกไป

ได้ เช่นนั้นท่านพ่อของเขากค็งยอมจ่ายผลกึมรกตก้อนโตให้คนน�าน�้าจากที่นี่

กลบัไปที่ชนเผ่าตั้งนานแล้ว

ยามนี้ดึกมากแล้ว แต่อันตรายที่ซูลั่วเอ่ยถึงก็ยังไม่คืบคลานมาเสียท ี

ทกุคนแช่น�้าจนส�าราญกพ็ากนัขึ้นฝ่ัง ยิ่งพอเหน็ซลูั่วและหนานกงหลวิอวิ๋นเดนิ

รอบๆ ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวด้วยท่าทผ่ีอนคลาย แต่ละคนกม็องมาด้วยสายตา

ไม่ยอมจ�านน

“อนัตรายเล่า อนัตรายที่ว่าอยู่ตรงไหนกนั”

“อนัตรายพวกนั้นอยู่ที่ไหน กแ็ค่เอ่ยวาจาข่มขู่เราเท่านั้น”

“โชคดทีี่ไม่หลงเชื่อ ไม่เช่นนั้นกค็งไม่ได้ดื่มด�่ากบัน�้าในทะเลสาบเช่นนี้”

“เพิ่งลงแช่แค่ครู่เดียวก็รู้สึกว่าสิ่งสกปรกในร่างได้รับการช�าระล้างจน

สะอาด ตอนนี้สบายมากเหลอืเกนิ”

“ข้ากด็้วยๆ”

ไม่นานทุกคนก็พากันเข้าสู่ภวังค์หลับใหล จากนั้นก็หลับลึกไปอย่าง

รวดเรว็ ก่อนที่เสยีงกรนจะดงัสนั่นไปทั่ว

ยามราตรี

สายตาคมปลาบของซูลั่วจับจ้องมองทะเลสาบจันทร์เสี้ยว เดิมทีนาง

มั่นใจว่าสมัผสัได้ถงึอนัตรายที่มองไม่เหน็ ทว่าหลงัจากที่เอ่ยปากเตอืนออกไป 

อนัตรายที่แฝงตวัอยู่กเ็หมอืนจะอนัตรธานหายไปในพรบิตา

“พรุ่งนี้ยงัต้องเร่งเดนิทาง นอนเถดิ หากเกดิเรื่องใดขึ้น ข้าจะปลุกเจ้า

เอง” หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะซูลั่วอย่างอ่อนโยน
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“ได้” ท่ามกลางราตรอีนัมดืสนทิ ดวงตาของซูลั่วทอประกายระยบัดุจ

ดวงดาว มเีสน่ห์ดงึดูดล้นเหลอื นางไม่ได้ผละไปไกล แต่กลบัซบหน้าลงกบั

ท่อนขาของหนานกงหลวิอวิ๋น ภายใต้แสงจนัทร์สลวั ใบหน้าหมดจดไร้ต�าหนิ

และผวิพรรณขาวผ่องนวลเนยีนดูงดงามและเลอืนราง

ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด แสงจนัทร์ค่อยๆ ทอดตวัไปทางตะวนัตก จู่ๆ 

ใบหน้างดงามในยามหลบัใหลของซูลั่วกเ็ปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ จากสงบนิ่ง

และเรยีบเฉยในตอนแรกเริ่มขมงึเกลยีวขึ้น สหีน้าของนางคล�้าลง คิ้วขมวดมุน่

เข้าหากัน ฝ่ามือทั้งสองข้างก�าแน่น จากนั้นก็เหมือนก�าลังโกรธขึ้งอย่างหนัก 

ก�าป้ันของนางทบุกระแทกเข้าที่อกของหนานกงหลวิอวิ๋น ยงัดทีี่ชายหนุม่ยงัไม่

ได้หลับใหล ดังนั้นเขาจึงก�าฝ่ามือเล็กขาวนวลนุ่มนิ่มของนางได้อย่างรวดเร็ว 

ขณะเดยีวกนัหนานกงหลวิอวิ๋นกน็ิ่วหน้าพลางยื่นมอืไปผลกัซูลั่ว

“ลั่วลั่ว ตื่น! ตื่นเรว็”

เขารู้ว่าซูลั่วต้องฝันร้ายอย่างแน่นอน แต่ที่หนานกงหลิวอวิ๋นคิดไม่ถึง 

กค็อื ไม่ว่าจะผลกัหรอืดนัอย่างไร ซูลั่วกไ็ม่ยอมตื่นขึ้นมา ซ�้าดเูหมอืนว่ายามที่

อกีฝ่ายตกอยู่ในห้วงความฝันเช่นนี้จะมเีรี่ยวแรงมากขึ้นกว่าเดมิเสยีอกี

“ลั่วลั่ว!” หนานกงหลวิอวิ๋นตวาดลั่น ทว่าซูลั่วเหมอืนคนที่วญิญาณหลดุ

ออกจากร่าง นางผุดลุกขึ้นพรวด ท่าทางของนางในยามนี้ยนืตวัตรง ร่างกาย

แขง็ทื่อ ไม่ต่างอนัใดกบัซากศพ!

หนานกงหลิวอวิ๋นหรี่ตาลง ซูลั่วค�ารามออกมาด้วยความเกรี้ยวกราด 

จากนั้นกเ็หวี่ยงหมดัเข้าทุบแผงอกของหนานกงหลวิอวิ๋น

หนานกงหลิวอวิ๋นคว้ามืออีกฝ่ายเอาไว้ ก่อนจะเอ่ยด้วยสีหน้าจนใจ 

“ลั่วลั่ว เจ้าเป็นอะไรไป!”

ซูลั่วไม่ตอบ เวลานี้นางยงัคงหลบัตาสนทิเช่นเดมิ ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าคนที่

ยนือยู่ตรงหน้านางเป็นใคร

พึ่บๆๆ

จังหวะเดียวกันนี้เอง บรรดาคนที่นอนนิ่งบนพื้นก็พากันดีดตัวขึ้นมา 
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หนานกงหลิวอวิ๋นหรี่ตามอง สายตาเย็นชาของเขาจับจ้องไปยังกลุ่มคนที่ก้าว

เดนิไปสู่ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว

ต้องมสีิ่งผดิปกตกิบัทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวอย่างแน่นอน หนานกงหลวิ- 

อวิ๋นไม่รรีอ เขาขบัเคลื่อนพลงัวเิศษแล้วตบลงไปบนแผ่นหลงัของซลูั่ว คลื่นเสยีง

ทั้งหมดผนกึรวมเข้าหากนัเป็นจดุเดยีว ก่อนจะดงัสะท้านขึ้นข้างหขูองหญงิสาว

“อ๊า!” หลังจากสะดุ้งขึ้นเพราะความตกใจ ซูลั่วก็กรีดร้องออกมาโดย

ไม่รู้ตวั จากนั้นกต็ื่นเตม็ตา

ซูลั่วเงยหน้าขึ้น ก่อนจะมองสบกบัดวงตาลกึล�้าของหนานกงหลวิอวิ๋น 

ที่มองนางไม่วางตา พอเหน็ว่าดวงตาแขง็ทื่อเลื่อนลอยคู่นั้นกลบัมามชีวีติชวีา

อกีครั้ง สหีน้าที่ขมงึเกลยีวกผ็่อนคลายลงเช่นกนั เขาผ่อนลมหายใจยาวออก

มา “ยอมตื่นแล้วหรอื”

ซูลั่วกุมต�าแหน่งหัวใจเอาไว้แน่นด้วยท่าทางอกสั่นขวัญหาย “เมื่อครู่

เกดิอะไรขึ้น”

“เจ้าฝันร้าย” หนานกงหลิวอวิ๋นเช็ดเม็ดเหงื่อที่ผุดซึมบนหน้าผาก 

ขาวนวลของซูลั่วอย่างบรรจง

“ที่แท้กฝ็ันร้ายนี่เอง...” ซูลั่วพรูลมหายใจออกมาช้าๆ

หนานกงหลวิอวิ๋นเหน็แววตื่นตระหนกของซลูั่ว เขากล็บูศรีษะนางเบาๆ 

วงแขนเรยีวยาวตวดันางเข้ามาในอ้อมกอด จากนั้นกล็บูหลงัให้พลางเอ่ยปลอบ

นางราวกบัปลอบเดก็น้อย “เอาละๆ ไม่ต้องกลวั ข้าอยู่ข้างเจ้าตลอด”

“ข้าฝันว่าสงัหารท่าน...” ซูลั่วปวดแปลบอยู่ในใจ

หนานกงหลวิอวิ๋นกอดนางแน่นขึ้น สองคนโอบกอดและถ่ายทอดไออุน่

ให้แก่กนั

ตูม!

ทว่าเสยีงที่ดงัขึ้นอย่างต่อเนื่องกลบัขดัจงัหวะฉากอนัอบอุ่นนี้ลงเสยี

ซูลั่วลมืตาขึ้น ก่อนจะผละตวัออกจากอ้อมกอดที่รดัแน่นของหนานกง

หลวิอวิ๋น นางหนัหน้าไปตามต้นเสยีง
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“อ๊ะ...!” ริมฝีปากแดงสดของซูลั่วเปล่งเสียงอุทานออกมา เพราะสิ่งที่

นางเหน็ในเวลานี้ชวนให้รู้สกึตะลงึพรงึเพรดินกั

หญงิสาวเหน็กลุ่มของคณุชายชดุขาวทั้งห้าสบิคนพากนัเดนิไปข้างหน้า

ด้วยท่าทางแข็งทื่อประหนึ่งซากศพ เบื้องหน้าของพวกเขาคือทะเลสาบจันทร์

เสี้ยวที่ผวิน�้ากระเพื่อมซดัสาดเป็นคลื่น คนเหล่านั้นหลบัตาสนทิราวกบัไม่ได้สต ิ

พวกเขาก้าวลงไปในทะเลสาบจันทร์เสี้ยว และยังคงเดินดุ่มๆ มุ่งสู่กลาง

ทะเลสาบไปเรื่อยๆ ยิ่งใกล้ใจกลางทะเลสาบเท่าไร ผนืดนิกย็ิ่งยบุตวัลงมากขึ้น 

ถงึเวลานั้นพวกเขาต้องจมน�้าตายกนัหมด!

ซูลั่วกุมมอืหนานกงหลวิอวิ๋นพลางตะโกนเสยีงดงั “เรว็! ช่วยพวกเขา”

หนานกงหลวิอวิ๋นนิ่วหน้าด้วยท่าทางไม่เตม็ใจ “พวกเขารนหาที่ตายเอง”

ซูลั่วนกึจนปัญญาขึ้นมา “ใช่ พวกเขารนหาที่ตายเอง ถ้าพวกเขาฟังค�า

ขา้ และไปจากทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวแห่งนี้เสยีแต่แรกกค็งไม่ตกอยูใ่นอนัตราย

เช่นนี้ ข้ารู้ว่าท่านก�าลงัระบายอารมณ์แทนข้า แต่ว่า...”

ซูลั่วสูดลมหายใจลกึ จากนั้นกเ็อ่ยต่อ “แต่ถ้าพวกเขาตายกนัหมด เรา

จะไปรบัผลกึมรกตจากใครเล่า”

“ตามใจเจ้า” หนานกงหลิวอวิ๋นลูบศีรษะซูลั่วอย่างเอ็นดู จากนั้นเขาก็

ลงมอืก่อผลกึโปร่งแสงขนาดยกัษ์ขึ้นด้วยสองมอื ก่อนที่ผลกึแสงจะแปรเปลี่ยน

เปน็ประกายดาวสขีาวห้าสบิสาย แล้วพุง่ตรงเข้าไปที่แผ่นหลงัของทั้งห้าสบิคน

นั้น

“อ๊ากๆๆ!” เสียงกรีดร้องน่าเวทนาดังขึ้นไกลๆ เสียงนั้นชวนให้ขนลุก

และอกสั่นขวญัหายยิ่งนกั!

ซูลั่วมองหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างตะลงึงนั หนานกงหลวิอวิ๋นไพล่มอืไป

ด้านหลงัพลางเอ่ยเนบินาบ “กระทบหวัใจกย็่อมตื่นขึ้นเอง”

ซูลั่วลูบต�าแหน่งหัวใจของตนเองทันทีโดยไม่รู้ตัว หนานกงหลิวอวิ๋น

หยกิแก้มนางอย่างขุ่นใจ “เดก็โง่ เจ้ากงัวลอะไร ข้าจะลงมอืกบัเจ้าได้หรอืไร

กนั”
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คนทั้งกลุ่มตื่นขึ้นจากภวงัค์ในพรบิตา จากนั้นกร็้องโอดโอยด้วยความ

เจบ็ปวด

ทั้งหมดสบตากนั ก่อนจะรู้สกึเยน็เยยีบไปทั้งสนัหลงั พวกเขาก�าลงันอน

หลบัอยู่ไม่ใช่หรอืไร ไฉนถงึมาโผล่ที่นี่ได้ อกีเพยีงแค่ก้าวเดยีวกจ็ะจมน�้าตาย

โดยไม่รู้ตัวแล้ว นี่มัน... มันเกิดอะไรขึ้น ใครท�าร้ายพวกเขา แล้วใครกันที่ 

ช่วยเหลอืพวกเขา ทกุคนทั้งหวาดหวั่นทั้งคลางแคลงใจ ก่อนจะหนักลบัไปมอง

หนานกงหลวิอวิ๋นที่อยู่บนฝั่ง

“กลับกันไปก่อน” คุณชายชุดขาวหลี่อวิ๋นหลิงบังคับตัวเองให้สงบนิ่ง 

เขาสูดลมหายใจลกึๆ แล้วออกค�าสั่ง จากนั้นกน็�าลูกน้องทั้งหมดกลบัเข้าฝั่ง

ซลูั่วมองเหน็คณุชายชดุขาวกถ็ามกลั้วหวัเราะ “กลางวนัยงัแช่ไม่พออกี

หรอื ตกดกึถงึคดิจะนอนแช่ในน�้า?”

พ่อบ้านหลนิได้ยนิเช่นนั้นกพ็ลนัเดอืดดาลขึ้นมา “ท่าน...!”

ทว่าพ่อบ้านหลนิยงัไม่ทนัได้เอ่ย คณุชายชดุขาวกต็ดับท “บญุคณุที่ช่วย

ชวีติมอิาจตอบแทนได้ โปรดรบัการคารวะด้วย” คุณชายชุดขาวหนัมาคารวะ

ให้หนานกงหลวิอวิ๋นอย่างนอบน้อม เขาหาใช่คนเขลาไม่ พอใคร่ครวญกร็ู้ว่า

ตนเองและลูกน้องทั้งหมดต่างกต็กอยู่ในภวงัค์ฝันร้าย ราวกบัถูกใครชกัใยให้

มุ่งหน้าเข้าสู ่ทะเลสาบจันทร์เสี้ยวอย่างไรอย่างนั้น ต�านานที่กล่าวขานถึง

อันตรายของทะเลสาบจันทร์เสี้ยวนี้ คุณชายชุดขาวเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง 

ไม่มากกน็้อย

“ยงัไม่นบัว่าซื่อบื้อเกนิไปนกั” ซูลั่วมองคนเหล่านั้นด้วยสหีน้าคล้ายยิ้ม

แต่ไม่ยิ้ม “เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นคนต่อแถวเดินลงน�้าฆ่าตัวตาย ครานี้ได ้

เปิดหูเปิดตาแท้ๆ”

แววกระดากอายปรากฏขึ้นในสหีน้าของคุณชายชุดขาว

“ข้าก็บอกพวกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วว่าทะเลสาบจันทร์เสี้ยวนั้นอันตราย 

บอกไปพวกเจ้ากไ็ม่ฟัง ยนืยนัจะแช่น�้าและตั้งค่ายที่นี่ให้ได้ ตอนนี้หวาดเกรง

ขึ้นมาแล้วสิ” ซูลั่วเห็นแต่ละคนใบหน้าขาวซีดก็รู้ว่าพวกเขาก�าลังตกใจอย่าง
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มาก เพราะเหตนุี้จงึยิ่งส�าทบัหนกัขึ้น “ถ้ามใิช่เพราะท่านหนานกงยื่นมอืเข้าช่วย 

อย่าว่าแต่บาดเจบ็ที่หวัใจเลย ป่านนี้พวกเจ้ากค็งหลบัใหลอยู่ที่นี่ไปตลอดกาล

แล้ว”

ซลูั่วเอ่ยด้วยเสยีงฉะฉาน คนเหล่านั้นฟังแลว้กใ็ห้รูส้กึละอายใจ พากนั

ท�าหน้าม่อยคอตกเป็นแถว...

“ขออภยัจรงิๆ...” คุณชายชดุขาวสดูลมหายใจลกึ ก่อนจะคารวะหนาน-

กงหลิวอวิ๋นอีกครั้ง “ครั้งนี้หากมิใช่ท่านหนานกงช่วยเหลือแล้วละก็ พวกเรา

ทั้งหมดกค็ง...”

หนานกงหลิวอวิ๋นตอบส่งๆ “หากพวกเจ้าตายไป ข้าจะรับผลึกมรกต

จากใครเล่า”

คุณชายชุดขาวพูดอะไรไม่ออก

จงัหวะนี้เอง จู่ๆ ซูลั่วกต็าเป็นประกาย นางปรายตามองไปยงัใจกลาง

ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว เพราะเวลานี้มงักรเทพน้อยกระโดดข้ามไหล่ของนางแล้ว

ทะยานลงสูก่ลางทะเลสาบ มนัพุง่ตวัออกไปด้วยความรวดเรว็ พรบิตานั้นเหน็

เพยีงเงาเลอืนรางที่ทอดตวัเป็นสาย

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นอกจากซูลั่วและหนานกง 

หลวิอวิ๋นแล้ว คนที่เหลอืต่างกไ็ม่รู้สกึตวัเลยแม้แต่นดิ

ในฐานะเจ้านายผู้ท�าพนัธสญัญากบัมงักรเทพน้อย ซูลั่วย่อมตระหนกั

ได้ถงึความร้อนรนและความตื่นเต้นของมงักรเทพน้อย มนัมองเหน็สิ่งที่สร้าง

เรื่องพเิรนทร์ขึ้นในคนืนี้ซึ่งซ่อนตวัอยูท่ี่ก้นทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว และมนักต้็อง

คว้าตวัเจ้านั่นมาให้ได้ พอคดิเช่นนี้ ซูลั่วกพ็ยกัหน้าเป็นสญัญาณให้หนานกง

หลิวอวิ๋น จากนั้นก็เคลื่อนไหวร่างกายในทันที ก่อนจะเหลือให้เห็นเพียงเงา

เลอืนราง ยามนี้ซูลั่วเองกต็ามลงไปที่ก้นทะเลสาบอกีคน

พอด�าน�้าลงมาถึงก้นทะเลสาบ ซูลั่วก็รู ้สึกหายใจล�าบากขึ้น น�้าใน

ทะเลสาบชวนอึดอัดราวกับถูกกดทับเอาไว้สักพันชั่ง ผ่านไปครู่ซูลั่วถึงค่อย

ปรบัตวักบัแรงกดดนัในนี้ได้ ก่อนจะเริ่มแหวกว่ายตามหามงักรเทพน้อย
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หลงัจากที่มงักรเทพน้อยลงน�้ามา เทยีบกบัซูลั่วแล้ว มนักเ็คลื่อนไหว

ได้อย่างปราดเปรยีวไม่ต่างจากมจัฉาในวาร ีด�าผุดด�าว่ายไปไกลจนซูลั่วหามนั

ไม่พบ

ทว่าไม่นานหญิงสาวก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาจากเบื้องหน้า แม้ว่าจะแผ่ว

เบา แต่มหีรอืที่จะรอดหูรอดตานางไปได้ ซูลั่วสูดหายใจเข้าปอดลกึๆ จากนั้น

กพ็ุ่งตวัออกไปประหนึ่งลูกธนูหลุดออกจากสาย เจ้าตวัมาถงึต�าแหน่งที่อยู่ไม่

ไกลจากมังกรเทพน้อย และเห็นภาพตรงหน้าได้อย่างชัดเจน เวลานี้มังกร 

เทพน้อยก�าลงัต่อสู้กบัเงาด�าร่างหนึ่ง มนัเคลื่อนไหวรวดเรว็ฉบัไว ท�าเอาซูลั่ว

ต้องเพ่งมองจนเกอืบตาลาย

ซูลั่วรู้ดีว่าการที่มังกรเทพน้อยตื่นเต้นและร้อนรนขนาดนี้ก็เพียงพอที่

จะพิสูจน์แล้วว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นเป็นของล�้าค่า เพราะฉะนั้นจะปล่อยให้

หลุดมอืไม่ได้เป็นอนัขาด!

ซูลั่วตดัสนิใจแล้วว่าจะวางกบัดกัล่อ ทว่าหญงิสาวยงัวางแผนไม่ส�าเรจ็

ด ี เจ้าก้อนสดี�านั้นกเ็หมอืนจะรู้ตวัขึ้นมา นางเหน็เงาของมนัหดเลก็ลงเรื่อยๆ 

จากนั้นกส็ลายวบัไปกบัตา

ซูลั่วเบกิตากว้าง ก่อนสบตากบัมงักรเทพน้อย ต่างฝ่ายต่างพูดไม่ออก 

แบบนี้กไ็ด้หรอื จู่ๆ เจ้าตวัจิ๋วนั่นกห็ายไปต่อหน้าต่อตานางง่ายๆ แบบนี้?

“ตามไป!” ซูลั่วตดัสนิใจในทนัท ี ด้วยเหตุนี้หนึ่งคนกบัหนึ่งสตัว์วเิศษ 

กอ็อกไล่ล่าตดิตามเงาด�านั้นไป พลงักดดนัในทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวหนกัหน่วง

เป็นอย่างยิ่ง ซูลั่วน�ามังกรเทพน้อยเลาะเลี้ยวไปในทะเลสาบจันทร์เสี้ยวอย่าง

ว่องไว ทว่าหลงัจากตามหาอยู่รอบหนึ่ง นางกย็งัไม่พบเจ้าสิ่งมชีวีติจิ๋วสดี�านั้น 

ราวกบัว่ามนัหายตวัไปในก้นทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวเสยีแล้ว

ซลูั่วงุน่ง่านขึ้นมา มเีรื่องแบบนี้ด้วยหรอืไร หญงิสาวถามมงักรเทพน้อย

ทนัท ี“เมื่อครู่สิ่งที่ต่อสู้กบัเจ้าเป็นตวัอะไรกนัแน่”

“ปลา” มงักรเทพน้อยตอบ

“อะไรนะ” ซูลั่วคดิว่าตวัเองได้ยนิไม่ชดั
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“ปลาสนีลิ” มงักรเทพน้อยตอบค�าถามอกีครั้งด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

ปลา? ซูลั่วขมวดคิ้ว สมกบัเป็นดนิแดนแห่งจติ ปลาหนึ่งตวัยงัมพีลงั

ยุทธ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปราดเปรยีวถงึเพยีงนี้ และที่น่าประหลาดใจ

ยิ่งกว่ากค็อื ความสามารถในการอ�าพรางตวัของมนั ซูลั่วสบืเสาะค้นหาอยู่ใน

ทะเลสาบจนัทร์เสี้ยวถงึสามรอบเตม็ๆ นางหาทุกตารางนิ้วอย่างละเอยีด ทว่า

เรื่องที่คดิไม่ถงึกค็อืไม่มร่ีองรอยของเจ้าปลาสนีลิตวันั้นเลยสกันดิเดยีว แม้แต่

เบาะแสเลก็ๆ น้อยๆ ที่เกี่ยวกบัมนักไ็ม่มี

ซูลั่วกลัดกลุ้มเป็นที่สุด มังกรเทพน้อยเองก็จนปัญญา มันได้แต่ร้อง

แอ๊วๆ ด้วยความอดัอั้น

“จะจบัปลาตวันี้ให้ได้หรอื” ซูลั่วถามมงักรเทพน้อยอกีครั้ง

“ต้องได้!” มงักรเทพน้อยพยกัหน้าหนกัๆ ซ�้ายงัเอ่ยย�้า “กนิ! บ�ารุง!”

น้อยครั้งนักที่มังกรเทพน้อยจะออกปากก่อน ครั้งนี้มันเอ่ยออกมา 

เช่นนี้ ถ้าอย่างนั้นนางกต้็องท�าตามความปรารถนาของมนั แต่ตอนนี้แหวกหญ้า

ให้งูตื่นเสยีแล้ว คดิจะตามตวัปลาสนีลิให้เจอกค็งเป็นเรื่องยาก

ทนัใดนั้นดวงตาของซูลั่วกเ็ป็นประกายวาบ นางมนี�้าทพิย์ชั้นดนีี่นา

ซูลั่วใช้ความเฉยีบแหลมของนางให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาทนัท ีนางหยด

น�้าทิพย์ชั้นดีไปตามเส้นทางที่ตนเองแหวกว่ายผ่าน ขณะเดียวกันก็ปล่อย 

กลิ่นอายวิเศษเฉพาะกายของตนออกมาด้วย พอปลาสีนิลเข้าใกล้น�้าทิพย์ชั้น

ด ี ซูลั่วกจ็ะสมัผสัต�าแหน่งของมนัได้อย่างแม่นย�าในทนัททีนัใด นางรู้ว่าปลา 

สีนิลเก่งกาจเรื่องการอ�าพรางกายอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นนางจึงไม่เสียเวลากับ

การตามหาตวัมนัอกี แต่พามงักรเทพน้อยว่ายน�้าไปทั่วก้นทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว

อย่างส�าราญใจแทน

ปลาสีนิลซ่อนตัวอยู่หลังภูเขาจ�าลองแห่งหนึ่ง ยามนี้ร่างของมันกลาย

เป็นวตัถุสดี�าสนทิ เหมอืนปะการงัที่เกาะอยู่บนก้อนหนิ แทบจะเป็นเนื้อเดยีว

กบัภูเขาจ�าลอง หากไม่เข้าไปพนิจิพจิารณาใกล้ๆ กไ็ม่มทีางมองออก

ปลาสีนิลแนบกายอยู่กับภูเขา นัยน์ตาของมันสาดประกายเจ้าเล่ห์
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ล�าพองออกมา มนัก�าลงันกึเยาะมนุษย์แสนเขลาอยู่ในใจ ‘เอ อะไรน่ะ ไฉนจงึ

หอมถงึเพยีงนี้’ พอสูดดมดูดีๆ  ปลาสนีลิกเ็ริ่มมองไปทางซ้ายทางขวา ไม่นาน

มนักพ็บแหล่งที่มาของกลิ่นอายว่าอยู่ไม่ไกลจากภูเขาจ�าลองลูกนั้นสกัเท่าไร

เจ้าปลาสนีลิค่อยๆ ว่ายเข้าไปใกล้อย่างสนอกสนใจทลีะนดิๆ สิ่งที่เหน็

ตรงหน้าคอืของเหลวสดี�าสนทิ มนัไม่กลนืหายไปกบัน�้าในทะเลสาบจนัทร์เสี้ยว 

มีขนาดเล็กเพียงปลายเล็บเท่านั้น ทว่ากลับเต็มไปด้วยแรงดึงดูดยากจะ

ต้านทาน...

ปลาสีนิลสูดจมูกฟุดฟิด หลังจากสังเกตอยู่พักใหญ่และเห็นว่าไม่ม ี

อนัตรายใดๆ มนักส็ะบดัครบีออกไปตวดัของเหลวสดี�าหยดนั้นทนัท ีดวงตา

ของปลาสีนิลเป็นประกายวาบ มันรู้เพียงว่าหากได้กินสิ่งนั้นลงท้อง น�้าหมึก

หยดนั้นถงึจะกลายเป็นของมนัอย่างแท้จรงิ ดงันั้นเจ้าปลาสนีลิจงึกลนืน�้าทพิย์

ลงไปทนัทใีนค�าเดยีว

ตอนที่ปลาสนีลิกลนืน�้าทพิย์ไปนั้น หวัใจของซูลั่วกก็ระตุกวูบ จากนั้น

มุมปากกย็กสูงขึ้นอย่างคนที่เหนอืกว่า

“เจอตวัแล้ว” ซูลั่วกระซบิบอกมงักรเทพน้อยเสยีงต�่า

ซูลั่วและมงักรเทพน้อยดกัเจ้าปลาสนีลิทางด้านหน้าและด้านหลงั ปลา

สีนิลหารู้ไม่ว่ามีคนจับจ้องมันอยู่ มันยังคงลิงโลดอยู่กับน�้าทิพย์หอมกรุ่น 

เพราะหลังจากที่กลนืน�้าทิพย์ชั้นดีเข้าไป มันกร็ู้สึกมหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างบอก

ไม่ถูก พลังยุทธ์ของมันที่ถูกกักมานานเกิดระลอกคลื่นบางเบา และระลอก

คลื่นบางเบาที่ว่านี้ก็เหมือนกับใยแมงมุมที่ปริร้าวออกไปทุกทิศทุกทาง มัน

สมัผสัได้ว่าตนเองก�าลงัจะเลื่อนขั้นพลงัยุทธ์ในเวลานี้แล้ว

เดมิทปีลาสนีลิคดิว่าจะหนไีปให้เรว็ที่สุด ทว่าเนื่องจากก�าลงัจะเลื่อนขั้น

พลังยุทธ์ เวลานี้มันต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกเกินไป ดังนั้นเจ้า

ปลาสนีลิจงึต้องสงบใจอยู่ที่เดมิเพื่อรวบรวมพลงัลมปราณในกาย

ระหว่างที่ปลาสีนิลลอยตัวคว้างอยู ่นั้น ซูลั่วและมังกรเทพน้อยก ็

คบืคลานเข้าไปใกล้มนัเรื่อยๆ
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ซูลั่วเห็นล�าแสงสีขาวที่สาดประกายออกมาจากร่างของปลาสีนิล แสง

สว่างระยิบระยับเจิดจ้า ซูลั่วท�าสัญญาณมือกับมังกรเทพน้อย ครั้งนี้นางจะ

เป็นผู้ลงมอืเอง และมมีงักรเทพน้อยเป็นผู้ช่วยอยู่ข้างๆ

ก่อนถึงตัวปลาสีนิลในระยะยี่สิบเมตร ซูลั่วก็หยุดลง เพราะหากนาง

ขยับแม้เพียงนิด เจ้าปลาสีนิลก็จะรับรู้ถึงการเคลื่อนไหว ซูลั่วสูดหายใจลึก 

ก่อนจะก่อผลกึขึ้นด้วยสองมอื มติโิน้มถ่วงกป็รากฏขึ้นเบื้องหลงันาง

“มติโิน้มถ่วง! ปะทะ!” ซูลั่วค�ารามลั่น

จังหวะเดียวกันนั้น เจ้าปลาสีนิลก็สะดุ้งตื่นจากภวังค์การเลื่อนขั้น 

พลงัยุทธ์ทนัท ีมนัพุ่งทะยานไปด้านหลงัอย่างไม่คดิชวีติ!

ทว่าถอนตัวตอนนี้ก็สายไปเสียแล้ว เพราะตอนที่ซูลั่วตะโกนก้องออก

มา มติโิน้มถ่วงกค็รอบลงบนหวัของปลาสนีลิอย่างแม่นย�า ต่อให้ปลาสนีลิจะ

ปราดเปรยีวแค่ไหนกย็ากที่จะหลุดพ้นวงล้อมมติโิน้มถ่วงไปได้

วนิาทนีี้ปลาสนีลิดิ้นพราดและขดัขนือย่างรุนแรงอยู่ในมติโิน้มถ่วง แต่

ไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไร ซูลั่วกเ็ป็นผู้ควบคุมมติโิน้มถ่วงนั้นเอาไว้ นางบงัคบัให้

ปลาสนีลิลดความเรว็ลงได้ ดงันั้นต่อให้เจ้าปลาสนีลิจะกระเสอืกกระสนแค่ไหน 

มนักเ็ร่งความเรว็ไม่ขึ้น

ซูลั่วยิ้มบางๆ ที่มุมปาก นางเอ่ยกบัมงักรเทพน้อย “ไป ไปจบัมนัมา”

มังกรเทพน้อยวิ่งร่าเข้าไปในมิติโน้มถ่วง เวลานี้ปลาสีนิลก�าลังถลึงตา

มองมนัอย่างโกรธแค้น มนัหมนุตวัหน ีแต่มงักรเทพน้อยไม่ถกูจ�ากดัความเรว็

เหมอืนมนั มหีรอืที่ปลาสนีลิจะรอดเงื้อมมอืมงักรเทพน้อยไปได้

มังกรเทพน้อยยื่นกรงเล็บออกไปแล้วคว้าคอปลาสีนิลเอาไว้แน่น อีก

ฝ่ายขยับเขยื้อนไม่ได้ ปลาสีนิลร้อนใจจนกรีดร้องลั่นออกมา เวลานี้เป็นช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อส�าคัญในการเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ของมัน ขอเพียงมันเลื่อนขั้น 

พลงัยุทธ์ได้ส�าเรจ็ มนักจ็ะหลุดจากวงล้อมมติโิน้มถ่วงอนัน่าชงิชงันี้ไปได้

มังกรเทพน้อยเท้าเอวด้วยมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งก็บีบคอปลาสีนิล “หึๆ  

ดูซวิ่าเจ้าจะหนไีปไหนได้!”
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“แอ๊วๆๆ!” ปลาสนีลิเดอืดดาลขึ้นมาจรงิๆ ถ้าเลื่อนขั้นพลงัยทุธ์ไม่ส�าเรจ็ 

มันก็จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ไม่แน่ว่าหลังจากนี้อาจจะเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ 

ไม่ได้อกีตลอดกาล!

“น่าอร่อยดนีี่” มงักรเทพน้อยจบัปลาสนีลิมาพนิจิใกล้ๆ ยิ่งดกูย็ิ่งน�้าลาย

สอ ด้วยสัญชาตญาณของเผ่าพันธุ์มังกร มันตระหนักได้ว่าหากกินปลาสีนิล

เข้าไป พลงัยุทธ์ของมนัจะต้องพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ปลาสีนิลสัมผัสได้ถึงรังสีสังหารจากมังกรเทพน้อย มันร้อนใจขึ้นโดย

พลัน และในตอนนั้นเองเสียงครืนยาวก็ดังสะท้านขึ้นมา ปลาสีนิลตะลึงงัน 

มงักรเทพน้อยงุนงง ซูลั่วเองกไ็ม่ต่างกนั

เพราะวนิาทนีี้เองที่เจ้าปลาสนีลิเลื่อนขั้นพลงัยุทธ์ส�าเรจ็แล้ว!

ในบรรดาสามชีวิตนี้ ซูลั่วมีปฏิกิริยาตอบสนองฉับไวที่สุด นางพุ่งตัว

เข้าไปในมติโิน้มถ่วง จากนั้นกล็งมอืกบัเจ้าปลาสนีลิทนัท ีขณะเดยีวกนักร็้อง

บอกมงักรเทพน้อย “อย่าปล่อยมอื!”

เสียงของซูลั่วปลุกทั้งมังกรเทพน้อยและปลาสีนิลให้ได้สติ ปลาสีนิล 

คิดได้ในบัดนั้นว่าตัวมันเลื่อนขั้นพลังยุทธ์แล้ว เจ้าปลาสีนิลพลิกตัวแล้วว่าย

หนทีนัท ีและคราวนี้มนักท็�าท่าว่าจะหลดุพ้นวงล้อมมติโิน้มถ่วงออกไปได้ด้วย

ซูลั่วไม่มเีวลาแม้แต่จะคดิ นางก่อพลงัในกายทั้งหมดมาไว้ที่ก�าปั้นข้าง

หนึ่ง จากนั้นกท็ุบลงไปบนหวัของเจ้าปลาสนีลิอย่างจงั

ครนืๆๆ!

ระลอกคลื่นโถมสะท้านขึ้นใต้ก้นทะเลสาบจันทร์เสี้ยว ผืนน�้าปั่นป่วน

คลุ้มคลั่ง ซูลั่วมองมอืขวาของตวัเอง แม่นชะมดั...

มังกรเทพน้อยมองปลาสีนิลที่ลอยละลิ่วขึ้นมานอนแน่นิ่งบนฝั ่ง 

ประหนึ่งซากศพด้วยสายตาตะลงึ หวัของมนัถูกซูลั่วทุบจนแบนแต๊ดแต๋

รอบด้านเงียบสงัด คนที่รออยู ่บนฝั ่งพากันเงียบกริบในบัดดล  

โดยเฉพาะพ่อบ้านหลินที่อ้าปากกว้างจนแทบจะยัดไข่ไก่เข้าไปได้ถึงสามฟอง 

ในความคิดของเขา ซูลั่วนั้นเป็นรองท่านหนานกง พลังยุทธ์ของนางก็น่าจะ
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ต�่าต้อยนกั ไม่ควรให้ค่าเลยด้วยซ�้า เพราะเหตุนี้ก่อนหน้าเขาถงึได้กล้าแสดง

ความไม่พอใจและต�าหนนิางต่อหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า จะมกีเ็พยีงหนานกงหลวิ-

อวิ๋นเท่านั้นที่รู้ดวี่าลั่วลั่วของเขานั้นเก่งกาจเพยีงใด

เวลานี้ซลูั่วและมงักรเทพน้อยได้สตคินืมาทั้งคู ่มงักรเทพน้อยมองหน้า

ซูลั่ว นางจงึยกัไหล่

“ขอโทษทีๆ  ไม่ทนัระวงั ท�าสมองเละไปหมดแล้ว เจ้ากท็นๆ กนิไปแล้ว

กนั”

ค�าพูดนี้ของซูลั่วท�าให้คุณชายชุดขาวและพ่อบ้านหลินได้แต่นึกอิจฉา

ขึ้นมา ยกให้สัตว์วิเศษกินง่ายๆ เช่นนี้เลยหรือ! รู้ไว้เถิดว่าที่น�้าในทะเลสาบ

จันทร์เสี้ยวมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการเจ็บป่วยก็เพราะมีปลาสีนิลตัวนี้

อยู่อย่างไรเล่า

พ่อบ้านหลนิตื่นเต้นจนตวัสั่น “แม่นางซู...” พ่อบ้านหลนิปรบัอารมณ์

และรวบรวมค�าพูดอยู่ครู่ จากนั้นถงึได้เอ่ยออกมา

“ไม่ทราบว่าแม่นางซูพอจะมีเมตตาแบ่งปลาสีนิลให้คุณชายของเราได้

หรือไม่ ไม่ว่าท่านจะต้องการค่าตอบแทนเท่าไร เราก็จะไม่เอ่ยปากคัดค้าน

แม้แตค่�าเดยีว...” พ่อบ้านหลนิเอ่ยค�าพดูทั้งหมดออกมาในที่สดุ ทวา่ซลูั่วกลบั

มองเขาด้วยสายตาประหลาดใจ “ค่าตอบแทนเท่าใดกไ็ด้?”

“ถูกต้องๆ!” พ่อบ้านหลนิสั่นไปทั้งกาย

“แล้วท�าไมไม่รบีบอกตั้งแต่แรกเล่า!” ซลูั่วขงึตาใส่อกีฝ่ายอย่างขุน่เคอืง 

จากนั้นกช็ี้มอืไปที่เจ้ามงักรเทพน้อย “เจ้าดูส ิผ่านมาขนาดนี้ เจ้าปลาสนีลิถูก

สตัว์วเิศษของข้าจดัการจนเกลี้ยง ถงึตอนนี้อยากจะยกให้เจ้ากส็ายไปเสยีแล้ว! 

น่าโมโหจรงิๆ เลย!” ซูลั่วแสร้งท�าเป็นถลงึตาใส่มงักรเทพน้อย

“อ๊ะ?” พ่อบ้านหลนิมองมงักรเทพน้อย จากนั้นกม็องซูลั่ว ก่อนจะหนั

มองพื้นที่ไม่เหลอืเศษซากของปลาสนีลิเลยแม้แต่นดิ ก่อนจะถามอกึๆ อกัๆ 

“กนิ... หมดแล้ว?” เพราะไม่อยากจะเชื่อกบัภาพที่เหน็ พ่อบ้านหลนิเลยตกอยู่

ในอาการชะงกัอึ้ง
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“กใ็ช่น่ะส ิกนิไม่เหลอืแม้แต่เกลด็ น่าเสยีดายชะมดั ท�าไมเจ้าไม่บอก

ให้เร็วกว่านี้เล่า!” ซูลั่วมองพ่อบ้านหลินด้วยความจนใจ ซ�้ายังโอดครวญไม่

หยุด

พ่อบ้านหลนิขงึตาใส่มงักรเทพน้อยอย่างโกรธขึ้ง มงักรเทพน้อยหนัมา

ส่ายก้นให้พ่อบ้านหลนิ จากนั้นกก็ระโดดผลุงเข้าหาอ้อมอกของซูลั่ว ก่อนจะ

เข้าสู่ภวงัค์หลบัใหลไปในทนัที

หลังจากกินปลาสีนิลทั้งตัว มังกรเทพน้อยก็จมอยู่กับการฝึกฝนเพื่อ

เลื่อนขั้นพลังยุทธ์ ซูลั่วเชื่อว่าถ้ามันตื่นขึ้นมาอีกครั้ง พลังยุทธ์จะต้องก้าว

กระโดดไปอกีขั้นแน่นอน

คุณชายชุดขาวจะตอบแทนอะไรนางได้ ต่อให้ผลตอบแทนมหาศาล 

แค่ไหน แต่จะเทยีบกบัพลงัยุทธ์ของมงักรเทพน้อยได้หรอื ซูลั่วไม่คดิจะขาย

ปลาสีนิลให้พวกเขาอยู่แล้ว แต่ถ้าพวกเขาจะขอแบ่งปันสิ่งของเหลือๆ ที่ไม่

จ�าเป็นเท่าไรนกัไปบ้าง นางกอ็าจจะพจิารณาค้าขายด้วยได้ พ่อบ้านหลนิเองก็

คิดไม่ถึงว่าซูลั่วจะดีกับสัตว์วิเศษของนางถึงเพียงนั้น ด้วยเหตุนี้เขาจึงมิอาจ

ต�าหนนิางได้เตม็ปาก ท�าได้เพยีงถอนใจเฮอืกเท่านั้น


