
หกสิบเอ็ด
การทดสอบ

ณ ต�ำหนกัจนิหลวน โต๊ะของซลูั่วและเทพธดิำสระหยกเว้นระยะห่ำง

ราวสองเมตร สตรีทั้งสองนางอยู่กลางวงล้อม ห่างออกไปห้าเมตรเป็นผู้คน 

ที่พากนัมาดูทั้งคู่ตอบค�าถามในด่านนี้

เทพธดิาสระหยกจดปลายพูก่นัอย่างใจจดใจจ่อ ท่าทางกระฉบักระเฉง 

สหีน้าเป่ียมไปด้วยความเชื่อมั่น ทางด้านซลูั่ว หญงิสาวเดี๋ยวกท็�าท่าทางร้อนอก

ร้อนใจ เดี๋ยวกเ็หลอืบซ้ายแลขวา แค่มองกร็ู้ว่านางหาตอบค�าถามนั้นได้ไม่

หลี่อ้าวฉงเห็นท่าทางเช่นนี้ของซูลั่ว มุมปากก็ยกสูงขึ้นอย่างเย้ยหยัน 

เขาแค่นเสยีงว่า “ลูกเป็ดขี้ริ้วกล้าชูคอเทยีบหงส์ฟ้าอย่างเหยาเหยา ช่างไม่รู้จกั

ประมาณตน”

เป่ยเฉินอิ่งเห็นอาการของซูลั่วแล้วก็แทบอยากจะเสนอตัวเข้าไปแทนที่

นาง ยิ่งมาได้ยนิค�าปรามาสจากหลี่อ้าวฉงอกี กย็ิ่งพานบรรลุโทสะขึ้นมา เขา

ยื่นแขนยาวๆ ออกไปกระชากคอเสื้อของหลี่อ้าวฉงทันใด “เจ้าว่าใครเป็น 

ลูกเป็ดขี้ริ้ว ใครเป็นหงส์ฟ้า ถ้าพูดไม่เป็นกห็ุบปากเสยี!” พูดจบกเ็หวี่ยงหลี่- 

อ้าวฉงไปอีกทาง การเคลื่อนไหวที่เฉียบขาดกับบุคลิกอันน่าเกรงขามท�าให้ 

ชายหนุ่มดูหล่อเหลาเอาการไม่เบา
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หลี่อ้าวฉงที่ถูกกระชากคอเสื้อและถูกเหวี่ยงไปง่ายๆ แทบจะล้มลงไป

กองอยู่กบัพื้น

อนัที่จรงิชายหนุ่มหาได้อ่อนแอเยี่ยงนี้ไม่ ถ้าจะพดูให้ถกู ความจรงิแล้ว

ในบรรดาคนรุ่นใหม่ด้วยกนัทั้งหมด เขาไม่เป็นสองรองใครเลยด้วยซ�้า ทั้งยงั

ทะนงตัวว่าเหนือผู้อื่นมาโดยตลอด ทว่ายามนี้เขากลับถูกเจ้าเด็กบ้าสกุล 

เป่ยเฉนิจบัโยนออกมาง่ายๆ แบบนี้ น่าอบัอายขายหน้าเสยีเหลอืเกนิ

ยามนี้คนมากมายต่างก็เหลือบมองมายังหลี่อ้าวฉงที่เอียงกระเท่เร่ไป 

อกีทางด้วยสายตาประหลาดใจ บรรยากาศโดยรอบเงยีบสนทิไร้สรรพเสยีง

ใดๆ ความเงียบงันกับแววตาฉงนคู่แล้วคู่เล่านั่นเองที่ท�าให้หลี่อ้าวฉงแทบ 

เป็นบ้า

“มองอะไรกนั! ระวงัข้าจะควกัลูกตาพวกเจ้าออกมา” หลี่อ้าวฉงตวาด

ออกไปอย่างโกรธขึ้ง

บรรดาขุนนางบุ๋นบู๊พากันเบือนหน้าหนีไปทางอื่น ความเคารพที่มีต่อ

คุณชายใหญ่สกุลหลี่แห่งวังสระหยกผู้มักอวดอ้างบารมีอยู่เป็นนิจก็ลดน้อย

ถอยลงทนัที

สายตาแค้นเคืองของหลี่อ้าวฉงจ้องถมึงไปยังเป่ยเฉินอิ่ง ทว่าอีกฝ่าย

กลบัท�าหน้าตายั่วยุกลบัมาเสยีนี่

“อะไร อยากต่อสู้หรอืไร” หลี่อ้าวฉงในยามนี้อ่อนแอเสยีจนเขาจดัการ

ได้ด้วยนิ้วมอืเพยีงนิ้วเดยีวด้วยซ�้าไป

หลี่อ้าวฉงขบกรามเสียงดังกรอด เส้นเลือดที่ขมับปูดโปน ฝ่ามือข้าง 

ล�าตวัก�าแน่น แต่สุดท้ายกเ็บนหน้าหนไีปด้วยความขุ่นขึ้ง

หลี่เหยาเสียงเดิมทีคิดจะออกหน้าแทนหลี่อ้าวฉง แต่พอเห็นผู้เฒ่า 

เป่ยเฉนิที่ยนืหวัเราะชอบใจอยู่ข้างๆ เป่ยเฉนิอิ่ง สหีน้าของเขากเ็ขยีวคล�้า ก่อน

จะเบอืนหน้าหนไีปไม่ต่างจากหลี่อ้าวฉง เมื่อมอิาจสู้ได้แล้วจะท�าเช่นไรกนัเล่า

หลี่อ้าวฉงจ้องมองซูลั่ว ดวงตาลุกโชนไปด้วยเปลวเพลงิ อยากจะถลก

เนื้อหนงัของนางออกมา ถ้าไม่ใช่เพราะนงัตวัดคีนนี้ เขาจะต้องอบัอายผู้คนถงึ
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เพยีงนี้หรอื

ซูลั่วในเวลานี้ใช่จะมแีก่ใจสนใจว่าหลี่อ้าวฉงแค้นเคอืงนางเพยีงไร นาง

กัดด้ามพู่กันคิดอยู่พักใหญ่ก็นึกค�าตอบของโจทย์สามข้อสุดท้ายไม่ออกสักท ี

นางจ�าได้ว่าตอนนั้นท่องจ�าไปด้วยอาการเบลอๆ สดุท้ายกห็ลบัไปอย่างง่วงงนุ...

เอ๋!

ความคดิหนึ่งผดุวาบขึ้นในสมองของซลูั่ว ดวงตาหญงิสาวเป็นประกาย

วาววบัขึ้นมา นางจ�าได้ว่าตอนที่ท่องต�าราอยู่นั้น ต�าราทุกเล่มถูกโยนเข้าไปใน

มติดิ้วยนี่นา และตอนนี้มนักย็งักองอยู่ที่เดมิในมติขิองนาง

จิตของนางเข้าไปในมิติได้นี่! ยังจะมีวิธีโกงแบบไหนที่ตรงไปตรงมา 

กว่านี้อกีเล่า นี่ต้องเป็นวธิโีกงที่เจ๋งที่สดุในโลกแน่ๆ วธิส่ีงค�าตอบผ่านโทรศพัท์

มอืถอือย่างในยุคปัจจุบนัอะไรนั่นดูกระจอกไปเลยด้วยซ�้า

พดูแล้วกต้็องลงมอืท�าในทนัท ีซลูั่วยกมอืข้างหนึ่งขึ้นเท้าหน้าผาก แสร้ง

ท�าเป็นหลบั แต่จติของนางก�าลงัวุ่นวายอยู่ในมติติวัเอง

ยังดีที่นางอ่านต�าราพวกนี้ผ่านตามาหมดแล้ว แค่ไม่นานซูลั่วก็เจอ 

ค�าตอบที่นางต้องการ เพราะแบบนี้ซูลั่วที่พบค�าตอบแล้วจงึก้มหน้าก้มตาสะบดั

ปลายพู่กนัเขยีนค�าตอบอย่างรวดเรว็

แค่ลงมอืจดพู่กนัเพยีงครู่กต็วดัปลายขึ้น ค�าตอบเสรจ็ไปหนึ่งข้อ

เทพธดิาสระหยกที่เฝ้าสงัเกตซลูั่วอยูต่ลอด พอเหน็อกีฝ่ายตอบค�าถาม

ได้เรว็ขนาดนั้นกอ็ดตะลงึงนัไม่ได้ เมื่อครู่นางเหน็กบัตาชดัๆ ว่านงัตวัดนีอน

หลับไป ในใจก�าลังนึกดูหมิ่นอีกฝ่าย จู่ๆ ก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขียนค�าตอบเสร็จ 

เสยีอย่างนั้น

นางต้องเขยีนค�าตอบเลอะเทอะแน่ๆ ต้องเป็นเช่นนี้แน่ ในใจของเทพธดิา

สระหยกคาดการณ์ไว้เช่นนี้

ทว่าเรื่องที่ท�าให้เทพธิดาสระหยกรู้สึกอัดอั้นใจก็คือ หลังจากที่ซูลั่ว

เขยีนค�าตอบขอ้นั้นเสรจ็ นางกเ็ริ่มเท้าศรีษะแล้วเข้าสูภ่วงัค์อกีครั้ง ผ่านไปครู่

ก็กลับมานั่งตัวตรง จากนั้นก็ลงมือเขียนอย่างคล่องแคล่ว ราวกับว่าขณะที่ 
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นางหลบัใหลไป มผีู้รู้มาบอกค�าตอบที่ถูกต้องแก่นางอย่างไรอย่างนั้น

ครานี้ไม่ใช่แค่เทพธดิาสระหยกเท่านั้นที่สงสยั แต่คนอื่นๆ ที่อยู ่ณ ที่นั้น

กง็นุงงไปกบัท่าทขีองซลูั่วเช่นกนั แต่คนพวกนั้นจะรูไ้ด้อย่างไรว่าแท้ที่จรงิแล้ว

ซูลั่วเป็นผู้ครอบครองธาตุมิติ ซ�้านางยังโกงการทดสอบอย่างโจ่งแจ้งแบบนี้ 

เสยีอกีด้วย

ยามนี้เทพธดิาสระหยกเหลอืค�าตอบข้อสุดท้ายเท่านั้น แต่เพราะโจทย์

ข้อนี้ยากนัก แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นความรู้ระดับผู้ปรุงโอสถชั้นสูงพิเศษเลย 

ทเีดยีว เป็นธรรมดาที่นางซึ่งมฐีานะเป็นผูป้รงุโอสถชั้นสูงจะรู้สกึล�าบากมใิช่น้อย

ทว่าในใจของนางแอบลงิโลดอยูเ่งยีบๆ ก่อนหน้านี้เพื่อให้ได้มโีอกาสเข้า

ใกล้ปรมาจารย์หรงอวิ๋น นางจงึท่องความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัผูป้รงุโอสถอนัแสน

น่าเบื่อหน่ายมาจ�านวนไม่น้อย เพื่อแสร้งให้ตนเองดูมคีวามรู้สูง ครานั้นแม้จะ

ไม่มโีอกาสได้แสดงความสามารถออกมา แต่ตอนนี้กลบัน�ามนัออกมาใช้ได้พอดี

ทว่า...ผูป้รุงโอสถชั้นต้นกระจอกๆ อย่างซลูั่วจะไปเข้าใจความรูพ้ื้นฐาน

ที่เกี่ยวกับผู้ปรุงโอสถชั้นสูงพิเศษได้อย่างไรกัน นางต้องชนะอีกฝ่ายได้อย่าง

แน่นอน!

เทพธิดาสระหยกปรายตามองซูลั่วอย่างดูแคลน จากนั้นก็ก้มหน้า 

เขยีนค�าตอบลงไป

ตอนนี้ซูลั่วก็เหลือค�าตอบข้อสุดท้ายเช่นเดียวกัน ค�าถามนี้ครอบคลุม

ความรู้ทั่วไปหลายด้าน ตั้งแต่โอสถวทิยา สมุนไพร ไปจนกระทั่งวธิกีารปรุง

โอสถ การใช้ไฟ และรายละเอยีดในด้านต่างๆ

ท่ามกลางสายตาจบัจ้องจากทกุคน ซลูั่วได้แต่วิ่งวุน่อยู่ในมติขิองตนเอง

อีกครั้ง นางพลิกดูต�าราเล่มนู้นเล่มนี้ จากนั้นก็น�ามาเทียบกันดู ก่อนจะ

ประมวลความรู้ออกมา...

สุดท้าย รอกระทั่งเทพธิดาสระหยกเขียนค�าตอบออกมาอย่างลิงโลด

ได้ครึ่งหน้ากระดาษ ซูลั่วกเ็ป็นฝ่ายชงิส่งกระดาษค�าตอบไปก่อนหนึ่งก้าว

ตอนที่ปรมาจารย์หรงอวิ๋นสบตามองซูลั่ว คิ้วเข้มรูปดาบนั้นก็ขมวด
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เข้าหากนันดิๆ ชายหนุ่มที่สงบนิ่งเป็นนจิเอ่ยออกมาช้าๆ “วุ่นวายยกใหญ่ ไม่

เหนื่อยหรอืไร”

คนอื่นๆ ต่างกเ็ข้าใจไปว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นนั้นห่วงใยซูลั่ว แต่ละคน

พากนัมองนางด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดมิ ขณะที่ซูลั่วเมื่อได้ยนิค�าพูดนี้กลบั

หัวใจสั่นวูบ นางรู้ว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นซึ่งเป็นผู้ครอบครองธาตุมิติเช่น

เดยีวกนัจบัไต๋ได้เสยีแล้ว

ทว่า...

ซูลั่วเหลือบตาขึ้นสบกับปรมาจารย์หรงอวิ๋น ก็เห็นสีหน้าของอีกฝ่าย

เป็นปกติเช่นเดิม แต่ในมุมที่นางเห็น ดวงตาสีด�าดุจน�้าหมึกคู่นั้นฉายแวว 

ชอบอกชอบใจออกมา

ซูลั่วบอกตวัเองในใจว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นผู้นี้น่าสนใจดเีหมอืนกนั

“อะฮึ่ม!” ปรมาจารย์หรงอวิ๋นถลงึตาใส่ซูลั่ว

ซูลั่วลูบจมูกตวัเองก่อนจะวิ่งเหยาะๆ กลบัไปตั้งหลกัที่มุมของนาง ใน

เมื่อปรมาจารย์หรงอวิ๋นเปิดโอกาสให้นางอย่างใจกว้างเช่นนี้แล้ว ซ�้านางยัง 

เป็นพวกได้เปรยีบแล้วยงัชอบโอ้อวดซ�้าเสยีด้วย ดงันั้นพอต้องเผชญิกบัสายตา

ยั่วยุของเทพธดิาสระหยก สหีน้าของซลูั่วจงึสงบนิ่งดงัผนืน�้า ก่อนเลกิคิ้วแล้ว

ยิ้มออกมา

ปรมาจารย์หรงอวิ๋นที่นั่งอยูบ่นบลัลงัก์สูงตรวจกระดาษค�าตอบต่อหน้า

ธารก�านลั

ผู้คนด้านล่างแบ่งออกเป็นสามฝักสามฝ่าย ฝั่งสกุลหลี่แห่งวงัสระหยก

ยืนอยู่ทางซ้าย บรรดาผู้ที่วางตัวเป็นกลางทั้งหลายยืนคั่นกลาง ขณะที่ซูลั่ว 

กบัพวกของเป่ยเฉนิอิ่งยนือยู่ทางด้านขวา

ยามนี้คนสกลุหลี่แห่งวงัสระหยกมท่ีาทางล�าพองใจและโอหงันกั เพราะ

ในสายตาของพวกเขา ผู้ปรุงโอสถชั้นต้นอย่างซูลั่วจะอาจหาญไปเทียบชั้นกับ

เทพธดิาสระหยกได้อย่างไร แน่นอนว่าเทพธดิาสระหยกเองกค็ดิเช่นนี้เหมอืน

กัน เพราะเหตุนี้นางจึงยืนอย่างสง่าด้วยท่าทียโส สายตาที่เหลือบมองไปทาง 
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ซูลั่วเป็นครั้งคราวนั้นแฝงแววเยาะหยนัเอาไว้

ถ้าเทยีบกบัความมั่นใจทางฝ่ังสกลุหลี่แห่งวงัสระหยกแล้ว ด้านคนของ

ซูลั่วกลบัดูไร้ความเชื่อมั่นอย่างชดัเจน

เปย่เฉนิอิ่งปลอบใจซูลั่วออกมาตรงๆ “ไม่เป็นไร นี่เป็นการแข่งขนัรอบ

ที่สองเท่านั้น แพ้กแ็พ้ส ิหลงัจากนี้กย็งัมโีอกาสอยู่นี่นา”

หลนัเซวยีนเองกร่็วมขบวนปลอบใจด้วยเช่นเดยีวกนั “หลี่เหยาเหยาฝึก

ปรุงโอสถมาตั้งแต่เดก็ พี่สะใภ้เพิ่งจะฝึกได้ไม่เท่าไรเอง ถงึต่อให้แพ้ กแ็พ้กนั

ที่ระยะเวลาต่างหาก”

อั้นเยี่ยหมงิพยกัหน้าเป็นเชงิเหน็ด้วย

ซูลั่วพูดอะไรไม่ออก “พวกเจ้าดูถูกข้าขนาดนี้เชยีวหรอื”

“พี่สะใภ้ ท่านอย่าเสยีใจไปเลย” ทั้งสามคนเอ่ยออกมาเป็นเสยีงเดยีวกนั

ซูลั่วแค่นเสยีง ‘ฮ’ึ แล้วเบี่ยงตวัหน ีถ้าแม้แต่พวกของเป่ยเฉนิอิ่งยงัคดิ

ว่านางต้องพ่ายแพ้อย่างไม่มีข้อสงสัยแบบนี้ละก็ งั้นคนอื่นๆ ก็คงคิดแบบนี้

เหมอืนกนั ซลูั่วปรายตามองไปทางเทพธดิาสระหยก จงัหวะเดยีวกนันี้อกีฝ่าย

กก็�าลงัมองมายงันางอยู่พอด ีสายตาสองคู่สบกนั แม้ใบหน้าจะเปื้อนรอยยิ้ม 

ทว่าสายตาที่ปะทะกนันั้นกลบัมปีระกายไฟลุกโชน

ไม่นานปรมาจารย์หรงอวิ๋นกว็างม้วนกระดาษลงบนโต๊ะ ก่อนจะเหลอืบ

ตาขึ้นช้าๆ

วินาทีนั้นสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ใบหน้าของปรมาจารย์หรงอวิ๋น 

คนสกลุหลี่แห่งวงัสระหยกแต่ละคนดตูื่นเต้น กระตอืรอืร้นไม่ต่างจากฉดีเลอืด

ไก่1 แววตาฉายประกายความลงิโลดยนิดอีอกมา

ปรมาจารย์หรงอวิ๋นส่งสญัญาณให้ผูป้รงุโอสถเหลิ่งที่อยูข้่างๆ ประกาศ

1 ในยุคการปฏวิตัวิฒันธรรมของประเทศจนี (ค.ศ. 1966-1976) ทางการแพทย์จนีมคีวามเชื่อ

ว่าการฉดีเลอืดไก่เข้าร่างกายเป็นยารกัษาสารพดัโรค ผูท้ี่ได้รบัการฉดีเลอืดไก่เข้าเส้น จะมอีาการ

คกึ เลอืดลมสูบฉดี ภายหลงัจงึใช้ส�านวนเพื่อเปรยีบเปรยคนที่มอีาการคกึและตื่นเต้น
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ผลการแข่งขนั ผูป้รงุโอสถเหลิ่งเดนิมาหยดุอยูต่รงกลาง ก่อนจะเอ่ยด้วยเสยีง

ดงักงัวาน “ด่านที่สอง หลี่เหยาเหยา คะแนนเตม็!”

“ว้าว...” ทุกสายตากราดมองไปยงัเทพธดิาสระหยก!

เทพธดิาสระหยกได้คะแนนเตม็ในโจทย์ที่ปรมาจารย์หรงอวิ๋นเป็นผูอ้อก 

ถ้าเป็นเช่นนี้นางกย็่อมเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน นอกเสยีจากว่าซูลั่วเองกจ็ะได้

คะแนนเตม็เช่นเดยีวกนั แต่จะเป็นไปได้อย่างนั้นหรอื ทุกคนต่างกร็ู้ดวี่าเป็น

ไปไม่ได้เด็ดขาด เพราะแบบนี้สายตาจ�านวนไม่น้อยจึงเหลือบมองไปทางซูลั่ว 

อย่างเสียดสีเย้ยหยัน รอยยิ้มเย็นชาที่เผยให้เห็นความสุขบนความทุกข์ของ 

ผู้อื่นกป็รากฏบนใบหน้าเหล่านั้น

ผู้ปรุงโอสถเหลิ่งเหลือบมองไปยังด้านล่างด้วยสีหน้าเคร่งขรึม แวว

ดูแคลนผดุวาบขึ้นในดวงตา มอืทั้งสองข้างไขว้ไว้ที่เบื้องหลงั ก่อนจะยดืตวัตรง

ประกาศผลการแข่งขนัสุดท้าย “ด่านที่สอง ซูลั่ว คะแนนเตม็!”

คะแนนเตม็? เป็นไปได้อย่างไร!

อะไรนะ เครื่องหมายค�าถามตวัใหญ่ผุดขึ้นในความคดิของคนทั้งหมด

ที่อยู่ตรงนั้น ก่อนจะมองไปยงัผู้ปรุงโอสถเหลิ่งอย่างไม่อยากจะเชื่อ

“เป็นไปไม่ได้เดด็ขาด!” หลี่อ้าวฉงที่ได้ยนิค�าประกาศผลสอบจากผูป้รงุ

โอสถเหลิ่งกแ็ทบเต้นออกมา

หลงัจากหลี่อ้าวฉงแสดงความเหน็ออกไป คนอื่นๆ กพ็ลอยแสดงความ

ไม่เชื่อถอืออกมาด้วยเช่นกนั

“เป็นไปได้อย่างไร เดก็สกลุซผููน้ี้เป็นเพยีงผูป้รงุโอสถชั้นต้นเท่านั้นไม่ใช่

หรอื”

“ซูลั่วจะได้คะแนนเต็มได้อย่างไรกัน นางจะเทียบชั้นกับเทพธิดา 

สระหยกได้อย่างไร”

“ต้องมอีะไรผดิพลาดแน่! ต้องผดิพลาดแน่ๆ”

วินาทีนั้นบรรยากาศภายในต�าหนักจินหลวนเหมือนจะเกิดความ

อลหม่านขึ้นมา เสยีงวพิากษ์วจิารณ์ซุบซบิดงัขึ้นโดยรอบ
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สหีน้าของผูป้รงุโอสถเหลิ่งยงัคงจรงิจงัเรยีบเฉยอยู่เช่นนั้น ทว่าภายใน

ใจของเขาตกตะลงึเสยียิ่งกว่าใครๆ เพราะเมื่อสบิวนัก่อน ต�ารบัต�าราเหล่านั้น

ซูลั่วได้ไปจากเขา แต่ละเล่มล้วนมีขนาดหนา จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยเล่ม... 

มหิน�าซ�้าที่ส�าคญัที่สดุกค็อื ต�าราพวกนั้นประกอบไปด้วยทฤษฎขีองผูป้รงุโอสถ

ชั้นต้น ทฤษฎีของผู้ปรุงโอสถชั้นกลาง และทฤษฎีของผู้ปรุงโอสถชั้นสูง... 

นังหนูนี่ไม่มีทางเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาสิบวันเป็นแน่? ที่นาง

สามารถตอบค�าถามได้ทุกข้อเช่นนี้คงเป็นเพราะว่านางท่องเนื้อหาในต�ารา

ทั้งหมดขึ้นมาจริงๆ แต่ต�ารามากมายขนาดนั้น...ตัวเขาเองยังต้องท่องเกือบ 

สบิปีถงึจะเรยีนรู้ได้หมดเชยีวนะ

ยามนี้ในใจของผู้ปรุงโอสถเหลิ่งรู้สึกว่าซูลั่วไม่ต่างจากภูตผีปีศาจดีๆ 

นี่เอง ยงัไม่ต้องพูดถงึเรื่องอื่น เอาแค่เรื่องพรสวรรค์ในด้านนี้ของนาง เขาก็

ตดัสนิใจแน่วแน่แล้วว่า ไม่ว่าจะท�าวธิใีดกต้็องขอให้ท่านอาจารย์รบัซูลั่วไว้เป็น

ศษิย์ให้ได้ พรสวรรค์เช่นนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในแผ่นดนิจกัรวรรดปิี้ลั่ว

ไม่ใช่แค่ผู้ปรุงโอสถเหลิ่งที่ตะลงึงนัไป พวกของเป่ยเฉนิอิ่งกไ็ด้แต่มอง

ซูลั่วด้วยสายตาไม่ต่างจากคนโง่งม ไม่รู้ว่าควรจะท�าตวัเช่นไรเลยด้วยซ�้า

เป่ยเฉนิอิ่งตอบสนองอย่างตรงไปตรงมาที่สุด

“พี่สะใภ้ ท่านหยกิข้าท ี เรว็!” เขารู้สกึเหมอืนว่าตวัเองก�าลงัตกอยู่ใน

ความฝัน

กล้าดูถูกนางอย่างนั้นหรือ ซูลั่วหัวเราะหึๆ ก่อนจะยื่นมือไปหยิกที่ 

ต้นแขนของเป่ยเฉนิอิ่ง

“โอ๊ะ โอ๊ย เจบ็ เจบ็!” เป่ยเฉนิอิ่งท�าท่าท�าทางดูเกนิจรงิ

“ตอนนี้เชื่อได้แล้วส”ิ ซูลั่วกอดอก ปรายตามองอกีฝ่ายอย่างเหนอืกว่า

“เชื่อแล้ว เชื่อแล้ว พี่สะใภ้เก่งกาจเหลอืเกนิ อย่างนี้เลยละ” เป่ยเฉนิอิ่ง

ชูนิ้วหวัแม่มอือย่างประจบเอาใจ

“แบบนี้กพ็อไหว” ซูลั่วพยกัหน้าด้วยความพอใจ

ปรมาจารย์หรงอวิ๋นที่อยู่เหนือทุกคนกวาดตามองผู้คนที่อยู่ในโถง 
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ด้านล่างด้วยดวงตาเรยีบเฉย ดวงตาทอประกายลกึกวาดมองไปทั่ว

“หลังจากนี้สิบวัน เดินทางไปยังถ�้าปีศาจ” เอ่ยจบก็ลุกขึ้นแล้วมอง 

คนอื่นๆ ที่ยนืนิ่งราวกบัแขง็ค้างไป ก่อนจะสบตามองเทพธดิาสระหยก “เตรยีม

ตวัให้ด”ี จนกระทั่งเดนิลบัตาไปกย็งัไม่ได้เหลอืบมองซูลั่วเลยแม้แต่นดิเดยีว

เป่ยเฉินอิ่งเห็นซูลั่วชะงักไปก็ตบไหล่บางของนางเบาๆ เป็นเชิงเห็นใจ 

“คดิอะไรอยู่”

เป่ยเฉนิอิ่งคดิว่าซลูั่วขุน่เคอืงใจขึ้นมา พี่สะใภ้ของเขาดอีอกจะตาย ดกีว่า

หลี่เหยาเหยาอะไรนั่นมากมายนัก เหตุใดปรมาจารย์หรงอวิ๋นถึงไม่ค่อย 

ชอบใจซูลั่วนกันะ

ซูลั่วยังไม่ทันได้เอ่ยอะไรออกมา หลันเซวียนก็ออกหน้าแทนนาง 

เสยีก่อน “คงไม่ใช่ว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นเลอืกหลี่เหยาเหยาไวใ้นใจตั้งแต่แรก

หรอกนะ”

เป่ยเฉินอิ่งแอบถลึงตาใส่หลันเซวียน ทว่าฝ่ายนั้นกลับบ่นกระปอด

กระแปดออกมาอย่างอารมณ์เสีย “ก็จริงนี่นา ท่านอาจารย์ปฏิบัติต่อหลี่- 

เหยาเหยาดกีว่าพี่สะใภ้มาตั้งแต่แรกแล้ว”

อั้นเยี่ยหมงิปิดปากอกีฝ่ายขณะมองสหายรกัตาขวาง “ไม่พดูกไ็ม่มใีคร

หาว่าเจ้าเป็นใบ้หรอกนะ!”

หลันเซวียนเห็นใบหน้าที่ซีดขาวไปนิดหนึ่งของซูลั่วก็สะอึกในใจ เพิ่ง

รูต้วัว่าตนเองเพิ่มความกดดนัให้แก่อกีฝ่ายเสยีแล้ว ชายหนุม่อดขอโทษขอโพย

ไม่ได้ “พี่สะใภ้...”

ซูลั่วหวัเราะ “พวกเจ้าคดิมากไปแล้ว”

ในสายตาของนาง ท่าทีของปรมาจารย์หรงอวิ๋นนั้นไม่อาจจะคาดเดา

ใดๆ ได้เลย ถ้าจะว่าท่านล�าเอยีงเข้าข้างหลี่เหยาเหยา...แต่ทั้งๆ ที่ท่านกเ็หน็ว่า

นางแอบโกงการแข่งขนั แต่กลบัไม่ได้เอ่ยทกัท้วงใดๆ ออกมา ซ�้าในดวงตายงั

ฉายแววชอบใจออกมาเสยีอกี ถ้าจะว่าท่านเข้าข้างนาง...แต่ท่าทางที่แสดงออก

มานั้นกเ็หน็ชดัว่าปฏบิตักิบัหลี่เหยาเหยาดกีว่านางมากโข...ไม่เข้าใจจรงิๆ
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ซูลั่วขบคดิเท่าไรกข็บไม่แตก นางเริ่มรู้สกึปวดหวัตุบๆ ขึ้นมา

พวกของเป่ยเฉินอิ่งคิดว่าซูลั่วกลัดกลุ้มเรื่องที่หลี่เหยาเหยาเป็นผู ้

ถูกเลอืกไว้แล้ว สามหนุ่มจงึพากนัปลอบโยนนางยกใหญ่

เป่ยเฉินอิ่งชูก�าปั้นให้ก�าลังใจซูลั่ว “พี่สะใภ้! ไม่เป็นไรน่า พวกเรา

แข็งแกร่งอยู่แล้ว ขอแค่ชนะหลี่เหยาเหยาได้ ต่อให้เป็นปรมาจารย์หรงอวิ๋น 

กเ็ถอะ ท่านกค็งพูดอะไรไม่ได้แล้ว”

หลนัเซวยีนและอั้นเยี่ยหมงิกร็บีพยกัหน้ารบัเช่นกนั

ซูลั่วหวัเราะ ก่อนจะถามกลบัไป “เออนี่ ถ�้าปีศาจเป็นสถานที่ใดกนั”

“ถ�้าปีศาจเป็นโบราณสถานตั้งแต่ยคุดกึด�าบรรพ์ ผู้ที่จะเปิดประตถู�้าได้ 

นอกจากจะครอบครองกุญแจแล้ว กย็งัต้องมพีละก�าลงัที่แขง็แกร่ง ถ้าพูดถงึ

เรื่องพละก�าลงั ตลอดทั้งจกัรวรรดปิี้ลั่ว ยกเว้นเมอืงเลี่ยนอวี้ไว้หนึ่งละก ็คน

ที่สามารถจะเปิดประตถู�้าได้กม็เีพยีงแค่หยบิมอืเท่านั้น และท่านผู้เฒ่าสกุลหลี่

แห่งวังสระหยกก็เป็นหนึ่งในนั้น บังเอิญเหลือเกินที่เขาครอบครองกุญแจ 

เอาไว้พอด”ี

หลันเซวียนเสริมขึ้นอีก “ภายในถ�้าปีศาจเต็มไปด้วยภยันตราย สกุล

ใหญ่ๆ หลายสกลุใช้สถานที่แห่งนี้เพื่อฝึกฝนลูกหลานในตระกลู เหน็ชดัเลยว่า

คนสกุลหลี่แห่งวงัสระหยกต้องมแีผนที่อย่างละเอยีดภายในถ�้าแน่ๆ”

อั้นเยี่ยหมงิถูปลายจมกูของตนเองแล้วว่า “ตอนนี้รูแ้ล้วสว่ิาปรมาจารย์ 

หรงอวิ๋นล�าเอยีงเข้าข้างหลี่เหยาเหยาแค่ไหน โจทย์นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อหลี่เหยาเหยา

โดยเฉพาะ”

ซลูั่วขมวดคิ้ว ถ้าเป็นอย่างที่พวกนี้ว่าจรงิ ปรมาจารย์หรงอวิ๋นกเ็ข้าข้าง

หลี่เหยาเหยาจรงิๆ แต่...นางรู้สกึว่ามนัต้องมสีาเหตุอื่นแฝงอยู่

ทำงด้ำนสกลุหลี่แห่งวงัสระหยก

หลังออกจากวังหลวง หลี่เหยาเสียงก็สั่งให้คนสนิทเดินทางกลับไปยัง

วงัสระหยกเป็นการด่วนเพื่อน�าแผนที่ที่ท่านผู้เฒ่าเป็นผู้เขยีนขึ้นในครั้งนั้นมา
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หลี่เหยาเหยานั่งอยูบ่นเก้าอี้ไม้จื่อถานในโถงรบัรองด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

พลางยกถ้วยชาขึ้นดื่ม

หลี่อ้าวฉงเหน็ท่าทางของนางกเ็อ่ยปลอบใจ “เหยาเหยา เจ้าอย่าร้อนใจ

ไป แม้ว่าเจ้าจะเสมอกบันงัเดก็นั่นในการแข่งขนัสองครั้งแรก แต่การแข่งขนั

ด่านสุดท้ายนี้จะอย่างไรเสยีเจ้ากเ็อาชนะนางได้แน่”

หลี่เหยาเหยากระแทกถ้วยชาดังโครมพลางเอ่ยด้วยความเคียดแค้น 

“เสมอ! เสมอ! ข้า...หลี่เหยาเหยาจะเสมอกบันงัแพศยาผู้นั้นได้อย่างไร นาง

เทยีบชั้นข้าได้อย่างนั้นหรอื นางมสีทิธิ์อะไรมายกตวัเสมอข้า!”

ยามอยูต่่อหน้าคนในครอบครวั หลี่เหยาเหยาเอาแต่ใจตนเองมาแต่ไหน

แต่ไร ท�าสิ่งต่างๆ ตามอ�าเภอใจ ไร้ซึ่งภาพลกัษณ์อนับรสิุทธิ์สูงส่งเหมอืนยาม

ที่อยู่ต่อหน้าคนนอกเลยแม้แต่นดิเดยีว

หลี่เหยาเสยีงตบมอืลั่น ก่อนจะค�ารามออกมาเสยีงดงั “กน็ั่นน่ะส ิถงึ

จะเสมอกนั แต่สกุลหลี่แห่งวงัสระหยกของเรากเ็สยีหน้าน่าดู”

“ท่านลุงรอง ข้ากล�้ากลืนความแค้นนี้ไม่ไหวหรอกนะ” หลี่เหยาเหยา 

เอ่ยขึ้นอย่างเจบ็แค้น “ท่านต้องแก้แค้นให้ข้า!”

“ลุงรองก็กล�้ากลืนความแค้นนี้ไม่ได้เช่นกัน!” พอคิดถึงนังตัวดีซูลั่วที่

ท�าให้สกุลหลี่แห่งวงัสระหยกเกดิเรื่องยุ่งไปหมด ความโกรธขึ้งกป็ะทุขึ้นในใจ

ของหลี่เหยาเสยีง

น้องชายของเขามบีตุรธดิาอยูส่ามคน ตอนนี้หลี่อ้าวฉงกลายเป็นแบบนี้ 

ไปแล้ว จะต่างอะไรกับเศษสวะกันเล่า ส่วนหลี่อ้าวเทียนก็หายตัวไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย ไม่ได้ข่าวคราวใดๆ อกี ดทู่าแล้วคงเป็นลางร้ายมากกว่าลางด ีงาน

มงคลที่ควรจะราบรื่นของหลี่เหยาเหยาก็ถูกนังเด็กนั่นป่วนจนวุ่นวายไปหมด 

พอคิดเช่นนี้แล้วหลี่เหยาเสียงก็รู้สึกชิงชังซูลั่วเข้ากระดูกด�า เขาตบโต๊ะตวาด

ก้อง “เรื่องอื่นรามอืไว้ก่อน จดัการนงัตวัแสบนี่ให้ได้เสยีก่อนค่อยว่ากนั!”

หลี่เหยาเหยาขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน “ไหนว่านางไม่ใช่บุตรสาวที่แท้จรงิของ

ซูจื่ออนัมใิช่หรอื”
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หลี่เหยาเสียงเข้าใจความหมายนั้นทันที “เหยาเหยาพูดถูกต้อง ด ี 

ไม่นานเจ้าจะได้สมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการจะเหน็!”

ไม่นานนี้ละ ข่าวที่นังเด็กซูลั่วถูกขับออกจากสกุลซูจะแพร่ไปทั่วเมือง

หลวง ถึงตอนนั้นนางจะไม่ได้เป็นแม้แต่บุตรอนุของจวนสกุลซู แต่เป็นแค่ 

นงัเดก็ที่ไม่รู้หวันอนปลายเท้า แววอ�ามหติฉายขึ้นในดวงตาของหลี่เหยาเสยีง

ณ จวนสกลุซู

หลี่เหยาเสียงสร้างความกดดันให้แก่ซูจื่ออันไม่เว้นแต่ละวัน บีบเขา 

เสยีจนแทบจะเป็นบ้าตาย

คดิหรอืว่าเขาไม่อยากขบัไล่นงัลูกสาวที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของตนออกจาก

จวน แต่ปัญหากค็อื บดันี้ซลูั่วผ่านการแข่งขนัมาได้ถงึสองด่านแล้ว แค่อกีด่าน

เดยีว นางกจ็ะกลายเป็นศษิย์ของปรมาจารย์หรงอวิ๋น ถ้าปรมาจารย์หรงอวิ๋น 

รับซูลั่วเอาไว้เป็นศิษย์จริงๆ ถึงตอนนั้นต่อให้ซูลั่วไม่ต้องร้องขอสิ่งใดจาก 

ปรมาจารย์หรงอวิ๋น ทุกคนในจักรวรรดิปี้ลั่วก็ต้องให้ความส�าคัญกับจวน 

สกุลซูอยู่ดี แค่ปรมาจารย์หรงอวิ๋นเอ่ยปากออกมาเพียงค�าเดียว จวนสกุลซ ู

ก็จะทะยานขึ้นเหนือผู้ใด แม้แต่สกุลหลี่แห่งวังสระหยกก็ยังต้องให้เกียรติ 

สกุลซู เพราะแบบนี้ซูจื่ออันถึงได้ฝืนรับความกดดันนานาที่สกุลหลี่แห่งวัง 

สระหยกสร้างให้ เขาจะตดัสนิใจอกีครั้งหลงัจากการคดัเลอืกศษิย์ในครานี้ยตุิ

ลงแล้ว

เวลาสบิวนัส�าหรบัคนส่วนใหญ่อาจจะผ่านไปแค่ในพรบิตา แต่ส�าหรบั

ซจูื่ออนัแล้ว วนัหนึ่งของเขาราวกบัหนึ่งปีกไ็ม่ปาน แม่ทพัใหญ่ได้แต่อดทนแล้ว

อดทนเล่า ในที่สุดกฝ็ืนทนมาจนถงึการแข่งขนัในด่านสุดท้าย

ในครำนี้ผู้คนมิได้รวมตัวกัน ณ ต�ำหนักจินหลวน แต่กลับมำยังถ�้ำ

ปีศาจที่ไกลจากเมอืงหลวงเป็นระยะเวลาเดนิทางหนึ่งวนั

ยามนี้นอกจากปรมาจารย์หรงอวิ๋น ซูลั่ว และหลี่เหยาเหยาแล้ว ยงัมี
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ผู้คนมากมายที่มาร่วมดูเหตุการณ์ เช่น คนจากจวนสกุลซู คนจากจวนสกุล

หลิ่ว...และบรรดาสกุลใหญ่ๆ ในเมอืงหลวง

ปรมาจารย์หรงอวิ๋นยนืสองมอืไพล่หลงั เชดิคางเป็นเชงิพยกัพเยดิไป

ทางปากถ�้าลี้ลับที่อยู่เบื้องหน้า สายตาเย็นชากวาดมองหลี่เหยาเหยาและซูลั่ว 

“กตกิาง่ายๆ ภายในถ�้าปีศาจมหีนิอคัค ีใครขนออกมาได้มากที่สดุกเ็ป็นผูช้นะ”

“หนิอคัค?ี” เครื่องหมายค�าถามปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทกุคนในที่นั้น

หนิอคัคมีมีลูค่าสงูลบิลิ่ว แต่ส�าหรบัสกลุหลี่แห่งวงัสระหยกที่ยอมสละ

ได้กระทั่งหนิผลกึสมี่วง หนิอคัคกีห็าใช่เรื่องยากเยน็อะไร ถ้าหากว่ามกีารโกง

เกดิขึ้นเล่า

แน่นอนว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นใคร่ครวญเรื่องนี้เอาไว้แต่เนิ่นๆ แล้ว 

“ข้าได้ท�าสัญลักษณ์เอาไว้บนหินอัคคีเหล่านั้นแล้ว ใครก็มิอาจสวมรอยได้” 

พลังวิญญาณนั้นมีเพียงปรมาจารย์หรงอวิ๋นผู้เดียวที่ครอบครอง เพราะ 

เหตุนี้ ต่อให้เป็นผู้ที่มวีรยุทธ์แขง็แกร่งกว่าเขา อย่างมากกท็�าได้เพยีงลบพลงั

วญิญาณออกไป แต่ไม่สามารถท�าสวมรอยเลยีนแบบได้

ยามที่ปรมาจารย์หรงอวิ๋นกล่าวค�าพูดนี้ออกไป แววลิงโลดก็ปรากฏ

วาบขึ้นในดวงตาของเทพธดิาสระหยก คนของวงัสระหยกน�าแผนที่ภายในถ�้า

ปีศาจมามอบให้นางก่อนหน้านี้แล้ว นางใช้เวลาทั้งวันเพื่อจดจ�ารายละเอียด

ทั้งหมดไว้ในหวั แม้จะยงัไม่ได้เข้าไปด้านในแต่นางกม็องเส้นทางต่างๆ ในถ�้า

ปีศาจได้อย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว นังตัวดีซูลั่วคิดจะเอาชนะนางอย่างนั้นหรือ 

ชาตหิน้าเถอะ! พอคดิเช่นนี้แล้ว เทพธดิาสระหยกกป็รายตามองซูลั่วด้วยความ

ล�าพอง ดวงตานั้นแฝงแววเย้ยหยนั

ทว่าซูลั่วหาได้สนใจอกีฝ่ายไม่

ตั้งแต่ที่ปรมาจารย์หรงอวิ๋นเอ่ยว่าหินอัคคีทุกก้อนถูกประทับตราไว้

ด้วยพลงัวญิญาณของท่าน ความยนิดกีผ็ุดวาบขึ้นในใจของซูลั่ว นางรบีปลุก

เจ้ามังกรเทพน้อยที่นอนหลับอยู่ในมิติทันที ตบก้นมันเบาๆ แล้วบอกให้มัน 

ไปอยู่ข้างกายปรมาจารย์หรงอวิ๋น
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มังกรเทพน้อยขยี้ตางัวเงีย ทว่าก็ปฏิบัติตามค�าสั่งของเจ้านายอย่าง 

เชื่อฟัง มนักระโดดเข้าไปอยู่ในอ้อมอกของปรมาจารย์หรงอวิ๋น จากนั้นกย็ื่น

จมูกน้อยๆ ส่ายดมฟุดๆ ฟิดๆ ไปมา

เห็นชัดเลยว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นหารู้ไม่ว่ามังกรเทพน้อยมีความ

สามารถพเิศษในการค้นหาของล�้าค่า เขาลูบศรีษะมนัเบาๆ อย่างมเีมตตา

เทพธดิาสระหยกที่มองเหน็มงักรเทพน้อยกร็ู้สกึเยน็วาบขึ้นในใจ นาง

เอ่ยน�้าเสยีงเยน็ชา “สตัว์หน้าขนตวันี้เข้าไปด้านในไม่ได้!”

มังกรเทพน้อยพอได้ยินว่าตัวเองจะเข้าไปด้านในไม่ได้ มันก็ร้อนใจ 

ขึ้นมาทันที อุ้งเท้าเล็กๆ สองข้างตะปบเสื้อด้านหน้าของปรมาจารย์หรงอวิ๋น

เอาไว้แน่น ดวงตากลมโตด�าขลบัคู่นั้นฉายแวววงิวอนออกมา

ปรมาจารย์หรงอวิ๋นลูบศรีษะมนัด้วยความปราน ี ไม่มใีครสงัเกตเหน็

ว่าเมื่อครูท่ี่หลี่เหยาเหยาเรยีกมนัว่าสตัว์หน้าขน แววตาของปรมาจารย์หรงอวิ๋น 

กส็าดประกายเยน็เยยีบออกมา ทว่ารวดเรว็เสยีจนคนอื่นมองไม่เหน็ จะมกี็

แต่ซูลั่วที่คอยจบัสงัเกตมองอกีฝ่ายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น

ซูลั่วอดฉงนขึ้นในใจไม่ได้ ไม่รู้ว่านางเข้าใจผิดไปเองหรือไม่ แต่นาง

รู้สึกว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋นไม่ได้มีทีท่าว่าดีต่อหลี่เหยาเหยาเหมือนกับที่ท่าน

แสดงออกมาให้เหน็ภายนอก...

แตถ้่าหลี่เหยาเหยาไม่ให้มงักรเทพน้อยเข้าไป แบบนี้คงไม่ได้แน่ๆ ซลูั่ว

หวัเราะเยน็ชาออกมาขณะปรายตามองเทพธดิาสระหยก “เหตุไฉนสตัว์วเิศษ

ตวัน้อยของข้าถงึเข้าไปไม่ได้”

“ข้าไม่ได้น�าสตัว์วเิศษมาด้วย แบบนี้ไม่ยตุธิรรม” อนัที่จรงิใช่ว่าเทพธดิา

สระหยกจะไม่มีสัตว์วิเศษ เพียงแต่ตอนนี้สัตว์วิเศษของนางมีพลังยุทธ ์

เพียงแค่ขั้นห้า เพราะนางนึกปรามาสในความสามารถของมันจึงทิ้งเอาไว้ที่ 

วงัสระหยกและไม่ได้พามาด้วย

มุมปากของซูลั่วยกสูงขึ้นอย่างเย็นชา “ข้าต้องสนใจด้วยหรือว่าเจ้าจะ

น�าสตัว์วเิศษมาด้วยหรอืไม่ ไม่ว่าอย่างไรสตัว์วเิศษของข้ากต็้องเข้าไปด้วยกนั
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กบัข้า ถ้าเจ้ามปีัญญากห็ามาสกัตวัส”ิ

“แม่นางซ ูท�าไมเจ้าถงึไร้เหตผุลเยี่ยงนี้” เทพธดิาสระหยกมองซูลั่วด้วย

สายตาต�าหนิ สีหน้าของนางดูราวกับจนใจเต็มที “เจ้าเป็นเยี่ยงนี้ แล้วการ

แข่งขนัจะด�าเนนิต่อไปได้อย่างไร”

ซูลั่วเหลอืบมองปรมาจารย์หรงอวิ๋นนดิหนึ่ง จากนั้นกผ็ายมอืสองข้าง

ให้หลี่เหยาเหยา ก่อนจะเอ่ยอย่างช่วยไม่ได้ “สตัว์วเิศษของข้ารกัการผจญภยั

ที่สดุ ถ้าไม่ใหม้นัเข้าไปด้วย จติใจของมนักจ็ะหดหู ่จติใจหดหูก่ไ็ม่ยอมกนิข้าว

กินปลา ไม่ยอมกินอะไรเลยก็จะป่วยได้...ถ้าเจ้าห้ามมันไม่ให้เข้าไปข้างในได้ 

ถ้าอย่างนั้นข้ากจ็ะปฏบิตัติามที่เจ้าว่ากแ็ล้วกนั”

เทพธิดาสระหยกยังไม่ทันเอ่ยค�าใด ปรมาจารย์หรงอวิ๋นก็โบกไม้

โบกมือ “เอาละ สัตว์วิเศษก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่ง มันมีสิทธิ์

เข้าไปได้”

ซูลั่วแอบยิ้มกว้างในใจ ปรมาจารย์หรงอวิ๋นห่วงใยเจ้ามังกรเทพน้อย

จรงิๆ เสยีด้วย

แม้จะไม่พอใจ แต่พอนึกถึงแผนที่ถ�้าปีศาจที่อยู่ในความจ�าของนาง 

เทพธดิาสระหยกกเ็ผยรอยยิ้มเยน็ชาออกมา

“เริ่มได้” ปรมาจารย์หรงอวิ๋นเอ่ยออกมาเรยีบๆ

มงักรเทพน้อยได้ยนิดงันั้นกเ็หาะละลิ่วมาอยูใ่นอ้อมอกของซลูั่ว เพราะ

กลวัว่านายน้อยของมนัจะทิ้งมนัไว้ข้างนอก

“พี่สะใภ้ พวกเราจะรอแสดงความยนิดหีลงัจากที่ท่านออกมาแล้วนะ” 

พวกของเป่ยเฉนิอิ่งเอ่ยกบัซูลั่วด้วยสหีน้าที่เตม็ไปด้วยการรอคอย

ถ�้าปีศาจเป็นสถานที่ที่อนัตรายยิ่ง เดมิทพีวกเขาคดิจะยบัยั้งไม่ให้ซูลั่ว

เข้าร่วมบททดสอบในครั้งนี้ เพราะหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็คงไม่มีใครรับ

หน้าหนานกงหลวิอวิ๋นได้ ทว่าเป็นซลูั่วเองที่ไม่เหน็ด้วย ซ�้ายงัอ้างโชคประจ�าตวั

ที่สามารถพลิกเหตุการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีที่ประสบทุกครั้งมาเป็นหลักฐาน 

ทั้งสามคนเลยจนใจ ได้แต่ปล่อยอกีฝ่ายไป
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“อมื” ซูลั่วพยกัหน้า แล้วจบัมงักรเทพน้อยยดัลงไปในอกเสื้อ ก่อนจะ

เคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่ลังเล จากนั้นก็ใช้วิชาเทพร่ายร�าเคลื่อนตัวไปที่ 

ปากทางเข้าถ�้าปีศาจ

พอเห็นเบื้องหลังของซูลั่วที่ลับตาไปและนึกถึงสิ่งที่หลี่เหยาเหยาน�า

ตดิตวัไปด้วย หลี่เหยาเสยีงกบัหลี่อ้าวฉงกม็องสบตากนั รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏ

ขึ้นในดวงตาของคนทั้งคู่

ซลูั่วเข้ำไปในถ�ำ้ปีศำจทหีลงัเทพธดิำสระหยก ดเูหมอืนนำงจะเตรยีม

การเอาไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ซูลั่วตดิตามมาได้ นางจงึพุ่งทะยานออกไปด้วยความ

รวดเรว็ แค่พรบิตากห็ายวบัไป

ภายในถ�้าปีศาจมกีองทพัปีศาจมากมาย พละก�าลงัของกองก�าลงันั้นมี

ตั้งแต่ขั้นหนึ่งถงึขั้นสี่ ตวัหวัหน้ากองมพีลงัยุทธ์ตั้งแต่ขั้นห้าถงึขั้นหก ขณะที่

ราชนัปีศาจมพีลงัยุทธ์สูงกว่าขั้นเจด็

ร่างของซูลั่วดังกลุ่มควันบางเบา นางเคลื่อนไหวไปตามเส้นทางด้วย

ความรวดเรว็ปานสายฟ้า

แสงสว่างภายในเส้นทางค่อนข้างมืดทึบ เดิมทีซูลั่วสามารถก่อลูกไฟ

เลก็ๆ เพื่อให้ความสว่างขึ้นได้ แต่นางกไ็ม่ได้ท�าเช่นนั้น เพราะแสงสว่างจะดงึ

ความสนใจจากศตัรูได้ง่าย ถงึตอนนั้นหากกองทพัปีศาจรุมล้อมเข้ามา นางก็

คงไร้ทางรอดอย่างแน่นอน

ท่ามกลางแสงสลัว มองออกไปได้อย่างมากไม่เกินร้อยเมตร และใน

ระยะร้อยเมตรนี้กม็องไม่เหน็แม้แต่เงาของเทพธดิาสระหยก

รอยยิ้มหยนัผดุวาบขึ้นในใจซูลั่ว เทพธดิาสระหยกมแีผนที่แล้วอย่างไร 

นางมสีตัว์วเิศษที่สามารถหาขมุทรพัย์ล�้าค่าได้อย่างนั้นหรอื ซลูั่วลบูศรีษะเลก็ๆ 

ของมังกรเทพน้อยที่ยื่นหน้าออกมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น ก่อนจะ

เคลื่อนร่างผ่านเส้นทางไปด้วยความรวดเรว็

ไม่รู้ว่าทะลุผ่านภายในถ�้ามานานเท่าไร สุดท้ายก็เห็นแสงสว่างปรากฏ
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ขึ้นที่เบื้องหน้า เหน็ชดัว่านางเดนิทางมาจนสุดปลายทางแล้ว

ที่ปลายทางนั้นเป็นประตเูหลก็บานหนึ่ง เดมิทคีงจะเป็นบานประตทูี่ถกู

ลงกลอนเอาไว้ แต่บัดนี้มันถูกใครบางคนเปิดออกเสียแล้ว โซ่ที่คล้องเอาไว้

หลุดขาดออกจากกนั กระจดักระจายไปบนพื้น

ซูลั่วอุ้มเจ้ามังกรเทพน้อยเอาไว้แล้วเดินด้วยฝีเท้าแผ่วเบาเหยียบย่าง

เข้าไปด้านใน

หลงับานประตเูป็นต�าหนกัขนาดมหมึาหลงัหนึ่ง รอบด้านว่างเปล่า ไม่มี

อะไรเลยสกัอย่าง นอกจากกองทพัปีศาจที่นอนกองระเนระนาด

กองทพัปีศาจที่นอนเกลอืกไปบนพื้นยงัไม่สลายตวัไปเพราะเพิ่งเสยีชวีติ

ลงได้ไม่นาน ดูกร็ู้ว่าเป็นฝีมอืของเทพธดิาสระหยกอย่างแน่นอน

ถ�้าปีศาจถูกเรยีกขานว่าเป็น ‘ดนิแดนอเวจ’ี สาเหตุหลกักอ็ยู่ที่กองทพั

ปีศาจนี่เอง กองทพัปีศาจเมื่อเสยีชวีติลงแล้วกจ็ะสลายไป จากนั้นกจ็ะก่อร่าง

ขึ้นมาใหม่อกีครั้ง หรอือาจเรยีกได้ว่าพวกมนัคอืกองทพัปีศาจที่ไร้ชวีติ ไม่ว่า

จะสงัหารเท่าไรกไ็ม่มวีนัหมดสิ้นลง เพราะมนัตายแล้วฟ้ืนคนืชพีได้อกีครั้ง แต่

ตอนนี้พวกมนัเพิ่งเสยีชวีติ ร่างกายยงัไม่สลายไป ดงันั้นซูลั่วจงึมาทนัพบเข้า

พอดี

จงัหวะนี้เอง จู่ๆ มงักรเทพน้อยกก็ระโดดผลุงออกมาจากอกเสื้อของ 

ซูลั่ว แล้วพุ่งตวัเข้าไปหากองทพัปีศาจด้วยความเรว็ดุจสายฟ้า ก่อนจะงบัเข้าไป

ที่ ‘ศพ’ หนึ่งเตม็ปากเตม็ค�า

สิ่งที่ท�าให้ซลูั่วตกตะลงึกค็อื กองทพัปีศาจตนนั้น...กลบักลายเป็นหมอก

วิเศษกลุ่มเล็กๆ จากนั้นก็ถูกเจ้ามังกรเทพน้อยเสพเข้าไป มังกรเทพน้อยงับ

ศพแล้วศพแล้ว สดูเอาหมอกวเิศษเข้าไปไม่หยดุ กลนืบรรดาปีศาจที่นอนกอง

ระเนระนาดอยู่บนพื้นเข้าไปในท้องของมนั

ซูลั่วนิ่งอึ้งไป ใช้เวลาอยู่ครู่กว่าจะได้สตกิลบัมา นางอุ้มมงักรเทพน้อย

ขึ้นมาแล้วง้างปากมันเพื่อตรวจดู “เจ้านี่มันจริงๆ เลยนะ...มีอะไรบ้างที่เจ้า 

จะไม่กนิน่ะ”
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นางเพิ่งรู้ว่าพรสวรรค์ของมงักรเทพน้อยแขง็แกร่งเกนิผู้ใดจรงิๆ

ดูอย่างนางเถอะ พยายามฝึกฝนตวัเองแทบตาย ผ่านเหตุการณ์ความ

เป็นความตายมาหลายต่อหลายครั้ง แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังมีพลังยุทธ์แค่ขั้นห้า

เท่านั้น

แต่ส�าหรบัเจ้ามงักรเทพน้อย มนัเอาแต่กนิ ดื่ม แล้วกน็อน ท�าท่าทาง

น่ารกัน่าชงั บางครั้งแค่กดัแทะหนิแทะหมอกวเิศษ...พละก�าลงักพ็ุง่ทะยานขึ้น

อย่างรวดเรว็ เผ่าพนัธุ์มงักรเป็นที่โปรดปรานของสวรรค์โดยแท้ เรื่องนี้ไม่ว่า

ใครกม็อิาจขนืสู้ได้

หลังจากที่มังกรเทพน้อยเสพเอาหมอกวิเศษจากกองทัพปีศาจไปจน

หมด ตวัมนักไ็ม่ต่างจากคนเมา เริ่มเดนิเซเอยีงไปเอยีงมา

ซูลั่วพดูอะไรไมอ่อก ช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อส�าคญัแบบนี้มงักรเทพน้อยจะ

เมาได้อย่างไรกนั ถ้าไม่มมีนั นางคงหาหนิอคัคไีม่เจอเป็นแน่ มงักรเทพน้อย

โซเซเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะล้มแผละลงในอ้อมอกของซูลั่ว พุงเลก็ๆ ของมนั

ยุบขึ้นๆ ลงๆ ตกอยู่ในสภาพหลบัใหลไม่ได้สติ

ซลูั่วอดเวทนากองทพัปีศาจที่อยูใ่นถ�้าปีศาจไม่ได้ หวงัว่าตอนที่พวกนาง

ออกไปแล้ว ที่นี่จะยังเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดให้ลูกหลานสกุลใหญ่ๆ ได้ฝึกฝน 

พลงัยุทธ์เช่นเดมิกแ็ล้วกนั

หญงิสาวจบัมงักรเทพน้อยที่เสพหมอกวเิศษจนเมาเข้าไปอยูใ่นมติ ิจาก

นั้นสหีน้าของนางกจ็รงิจงัขึ้นมา เดมิทมีมีงักรเทพน้อยคอยอยูข้่างกาย เจ้าสตัว์

วเิศษที่มสีมัผสัเฉยีบไวตวันี้ย่อมเตอืนให้นางรบัรูถ้งึอนัตรายได้อย่างทนัท่วงท ี

แต่ยามนี้เหลอืนางเพยีงผู้เดยีว เพราะฉะนั้นคงได้แต่ระวงัตวัให้มากขึ้นกว่าเดมิ

ซูลั่วรวบรวมพลังวิเศษในกายขึ้นมา เริ่มเกร็งไปทั้งร่าง พลังอัน

แข็งแกร่งไหลเวียนไปทั่ว นางเสาะหาอยู่รอบนอกต�าหนักพักใหญ่ก็ยังไม่เจอ

หนิอคัคเีลยสกัก้อน เพราะเหตุนี้นางจงึตดัสนิใจจะเข้าไปข้างในให้ลกึขึ้น

เดนิไปได้ไม่เท่าไร นางกต็้องหยุดฝีเท้าลง

ต�าหนกัอนัมโหฬาร หลงัคาต�าหนกัและผนงัโดยรอบประดบัด้วยไข่มกุ
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ราตรจี�านวนมากที่ท�าให้ส่วนลกึของต�าหนกัด้านในสว่างไสวราวกบัเวลากลางวนั

แสงสรีุ้งเจดิจ้างดงามระยบิระยบัไปทั่ว ประหนึ่งก�าลงัร่ายระบ�าอย่าง

เชื่องช้า

เทพธดิาสระหยกลอยตวัสูง ปรายตามองซูลั่วด้วยอาการหยิ่งผยอง

ซูลั่วยืนอยู่ในต�าแหน่งที่ต�่ากว่า ยกสองมือขึ้นกอดอกเอาไว้ เลิกคิ้ว 

พลางเหลอืบมองอกีฝ่ายด้วยรอยยิ้มในสหีน้า

ผ่านไปครู่ ในที่สุดเทพธิดาสระหยกก็เอ่ยปากออกมา น�้าเสียงนั้น

กระจ่างใส แฝงความล�าพองในตนเอง “ซูลั่ว เจ้ารู้อะไรไหม ข้าชงิชงัเจ้าเสยี

จรงิๆ” เทพธดิาสระหยกผู้บรสุิทธิ์อ่อนโยนยามอยูต่่อหน้าคนอื่น บดันี้กลบัใช้

แววตาดแูคลนเหยยีดหยามมองมายงัซลูั่ว ไม่ปิดบงัความรงัเกยีจในสหีน้านั้น

แม้แต่นดิเดยีว

ซลูั่วหวัเราะเอื่อยๆ “ไม่เป็นไร เพราะข้ากเ็กลยีดเจา้เช่นกนั มต่ิางกนัๆ”

เทพธิดาสระหยกขมวดคิ้ว จากนั้นก็หลุดหัวเราะพรืดออกมา “ด้วย

ความสามารถเพยีงเท่านี้ของเจ้า ไม่กลวัว่าข้าจะสงัหารเจ้าอย่างนั้นหรอื”

ซูลั่วหวัเราะกว้างขึ้นไปอกี “สงัหารข้า? เจ้าไม่กลวัจะพบจุดจบเหมอืน

กบัหลี่อ้าวฉงหรอืไร”

หลี่อ้าวฉงถูกลดพลงัยุทธ์จากขั้นเก้าลงมาสู่ขั้นสี่ ทุกวนันี้เขากลายเป็น

ตวัตลกของจกัรวรรดปิี้ลั่วไปแล้ว

แววตาของเทพธิดาสระหยกทอประกายเคียดแค้น นางก�าหมัดแน่น 

ดวงตาฉายรงัสสีงัหารออกมา “ดมีาก ในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายเอง ถ้าอย่างนั้นก็

อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจแล้วกนั”

“อืม วางใจเถอะ สัตว์วิเศษของข้าก็ไม่เกรงใจเจ้าเช่นเดียวกัน” ซูลั่ว

หวัเราะแผ่ว มองอกีฝ่ายด้วยสายตาเรยีบเรื่อย

พอได้ยนิค�าพูดเสยีดสแีฝงนยัของซูลั่ว ดวงตาของเทพธดิาสระหยกก็

ทอประกายเยยีบ แม้จะไม่เคยเหน็กบัตาตนเอง แต่นางกเ็คยได้ยนิท่านพี่เล่า

ว่าสตัว์วเิศษตวันั้นของซูลั่วเล่นงานท่านลุงรองเสยีจนหวัหมุน แม้ว่าตวัเองจะ
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มพีลงัยุทธ์ขั้นหกระดบัสูง แต่พละก�าลงัของนางกต็่างกบัมนัลบิลบั

พอคดิเช่นนี้ เทพธดิาสระหยกจงึแค่นเสยีงหยนัออกมา สายตาเยน็ชา

กวาดมองมายงัซูลั่ว ในมอืของนางมไีพ่ตายส�าคญั แต่ตอนนี้ยงัไม่ถงึเวลาที่จะ

เปิดเผย ซูลั่ว ข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตรอดต่อไปอีกสองสามวันก็แล้วกัน 

เทพธดิาสระหยกเดาะหนิอคัคใีนมอืเล่น ปรายตามองอกีฝ่ายอย่างดถูกู จากนั้น

กเ็หาะลอยละลิ่วจากไป

ซูลั่วเชด็เหงื่อชื้นที่หน้าผาก ยงัดทีี่หลอกลวงอกีฝ่ายได้ส�าเรจ็ ไม่อย่าง

นั้นหากปะทะฝีมือกันขึ้นมาจริงๆ ถ้าไม่มีก�าลังหนุนของมังกรเทพน้อยละก ็

นางก็ไม่มีโอกาสจะชนะอีกฝ่ายได้เลย แต่...สิ่งที่อยู่ในมือเทพธิดาสระหยก 

เมื่อครู่ มนัคอืหนิอคัคสีองก้อน! ขณะที่นางในยามนี้ยงัหาไม่พบเลยสกัก้อน

เดยีว สมกบัเป็นสกุลหลี่แห่งวงัสระหยกที่ครอบครองแผนที่ของสถานที่แห่ง

นี้เอาไว้ แค่เริ่มต้นกม็แีต้มต่อที่เหนอืกว่าเสยีแล้ว

ตอนที่ซลูั่วงมึง�าอยูใ่นใจนั่นเอง ทนัใดนั้นนางกส็งัเกตว่าบรรยากาศรอบ

ด้านเงยีบสงดัอย่างน่ากลวั ความรู้สกึกระวนกระวายผุดวาบขึ้นในหวัใจ

ซูลั่วรวบรวมพลงัวเิศษในร่างกายเพื่อสร้างเกราะป้องกนัตวัเอง ขณะ

เดยีวกนักก็วาดตามองไปรอบๆ อย่างระแวดระวงั

ครนืนนน...

เสยีงดงัพร้อมเพรยีงลอยมาจากทศิทางด้านหน้า ซูลั่วเงยหน้าขึ้นมอง

กเ็หน็กองทพัปีศาจพร้อมอาวุธมากมายก�าลงัพุ่งโจมตมีายงันาง

ซูลั่วกริ่งเกรงไปทั้งหัวใจ นางหมุนตัวกลับแล้ววิ่งหนี ทว่าเสียงฝีเท้า

โครมครามกย็งัดงัไล่หลงัมาไม่หยุด

ลางสงัหรณไ์ม่ดทีวคีวามรุนแรงขึ้นในใจ ซูลั่วหนักลบัไปมองเบื้องหลงั 

พอเหลือบตามองก็รู้สึกหดหู่เป็นที่สุด หญิงสาวพบว่ากองทัพปีศาจกลุ่มหนึ่ง

ก�าลงัไล่กวดนางมา

กองก�าลงัสองกองทั้งด้านหน้าและด้านหลงัล้อมบบีนางเอาไว้ตรงกลาง 

ท�าใหท้างเดนิที่ไม่กว้างอยูแ่ต่เดมินั้นดเูบยีดเสยีดแน่นขนดัจนแทบไม่มอีากาศ
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เลด็รอดออกไปได้

ซูลั่วประเมนิด้วยสายตาคร่าวๆ กองทพัปีศาจสองกองที่ดาหน้าเข้ามา

มีปีศาจจ�านวนไม่ต�่ากว่าร้อยตน กองทัพปีศาจพวกนี้ตามหาตัวนางเจอได้

อย่างไรกนั

ซลูั่วนกึถงึรอยยิ้มแปลกๆ ของเทพธดิาสระหยกก่อนที่จะผละไป ก่อน

เจ้าตัวจะเข้าใจอย่างรวดเร็ว ต้องเป็นฝีมือของหลี่เหยาเหยาที่แอบเล่นไม่ซื่อ

แน่ๆ

ตกึๆๆ กองทพัปีศาจทั้งหน้าและหลงัดาหน้ากนัเข้ามาอย่างไม่มต้ีนสาย

ปลายเหตุ ยกอาวุธกรูกนัเข้าห�้าหั่นซูลั่ว กลุ่มปีศาจที่อยู่ด้านหน้าสุดมหีวัหน้า

กองที่พละก�าลงัแขง็แกร่งเป็นผู้น�า ดูท่าแล้วพลงัยุทธ์คงอยู่ในขั้นห้า

ท�าอย่างไรดี ซูลั่วร้อนใจขึ้นมา ด้วยพละก�าลังของนางในเวลานี้จะ

เอาชนะกองทพัปีศาจที่มากมายมหาศาลแบบนี้ได้อย่างไร ไม่รูว้า่หลี่เหยาเหยา

ใช้สิ่งใดเพื่อล่อให้พวกปีศาจเหล่านี้มาหานางได้

ตอนแรกซูลั่วตั้งใจว่าจะกระถดตวัลงแล้วค่อยๆ คลานกบัพื้นเพื่อมุด

หนไีป แต่พอเหน็กองทพัปีศาจที่มากมายไม่ต่างจากฝูงมด นางกล็้มเลกิความ

คดินั้นไปในทนัที

พอเห็นกองทัพปีศาจสองกองจู่โจมเข้ามา วินาทีที่ดาบตวัดลง ซูลั่วก็ 

จดปลายเท้าลงพื้นแล้วดดีตวัขึ้น จากนั้นกไ็ต่ไปบนก�าแพงเรยีบเกลี้ยง อาศยั

แรงส่งจากการยนัตวัใส่ศตัรูดดีตวัออกไปไกลหลายสบิเมตร!

กองทพัปีศาจพวกนี้ก�าเนดิขึ้นจากหมอกวเิศษ ดงันั้นจงึพอจะคาดเดา

การเคลื่อนไหวและปฏกิริยิาของมนัได้ง่ายๆ พวกมนัขาดความพลกิแพลงใน

สถานการณ์ ดงันั้นรอจนซูลั่วหนไีปได้เกอืบร้อยเมตร พวกมนัถงึเพิ่งรู้ตวัว่า

อกีฝ่ายไม่ได้ยนือยู่ที่เดมิเสยีแล้ว

“ตาม!” หัวหน้ากองก�าลังปีศาจทั้งสองกองกวัดแกว่งดาบยาวที่สาด

ประกายวาววบั วิ่งกรไูล่หลงัซลูั่วอย่างดรุ้าย นอกจากเรื่องที่ไม่รูจ้กัพลกิแพลง

สถานการณ์แล้ว ความแขง็แกร่งของกองทพัปีศาจกใ็ช่ย่อย รวดเรว็อย่างน่า
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ประหลาดใจ แค่พรบิตากองทพัปีศาจทั้งสองกองกต็ามตดิเบื้องหลงัซลูั่วอย่าง

ดุดนั

ซูลั่วใช้วิชาเทพร่ายร�าซอกแซกไปภายในตัวต�าหนักอย่างคล่องแคล่ว

และว่องไว แม้ว่าจะสลดัการไล่ล่าจนหลุดมาได้ แต่นางกย็งัเตม็ไปด้วยความ

สงสยัอยู่ด ีเป่ยเฉนิอิ่งบอกนางเอาไว้ว่า กองทพัปีศาจมลีกัษณะพเิศษอยู่เรื่อง

หนึ่งกค็อื พวกมนัชอบอยู่กนัเป็นกลุ่มก้อน

ตอนนี้สองกองก�าลังร่วมกันรุมไล่ล่านาง หากกองทัพปีศาจกองอื่นๆ 

เหน็สถานการณ์นี้เข้า พวกมนัต้องผนกึก�าลงัร่วมกนัแน่ ถงึตอนนั้นอย่าว่าแต่

สองสามกองทัพเลย ก็อาจเป็นไปได้ว่ากองทัพปีศาจทั้งหมดภายในถ�้าปีศาจ 

จะรวมตวักนัตามไล่ล่านางพร้อมๆ กนั

ด้านหลังยังติดตามมาอย่างต่อเนื่อง ซูลั่วเองก็หลบหนีด้วยความ

รวดเร็ว นางหนีไปพลางคิดใคร่ครวญไปว่าเหตุใดกองทัพปีศาจจึงไล่ล่านาง 

ไม่เลกิ

ถ้าจะสบืถงึต้นตอจรงิๆ กด็ูเหมอืนว่าหลงัจากที่เทพธดิาสระหยกผละ

ไป กองทัพปีศาจพวกนี้ก็โจมตีเข้ามา ถ้าเช่นนั้นหลี่เหยาเหยาท�าอะไรกันแน่ 

นางนั่งแกว่งตวัอยู่บนชงิช้า ดูเหมอืนว่าอกีฝ่ายไม่ได้ท�าอะไรสกัอย่าง...

ซูลั่วหันไปมองกองทัพปีศาจที่ตามติดไม่ลดละ จู่ๆ ความคิดหนึ่งก ็

ผุดวาบขึ้นในสมอง นั่นก็เพราะนางมองเห็นกองทัพปีศาจพวกนั้นค�ารามก้อง

กบัรอยเท้าของนางที่ไต่ทิ้งเอาไว้บนก�าแพง มบีางตนท�าท่าทางเหมอืนอยากจะ

สกดัแผ่นหนิบรเิวณนั้นออกมาเลยทเีดยีว

ไฉนนางจงึทิ้งรอยเท้าเอาไว้ได้

ตอนนี้เองที่ซูลั่วนึกอะไรบางอย่างขึ้นมา...ตอนที่พบกับเทพธิดาสระ

หยก นางไม่ได้สงัเกตพื้นดนิที่เหยยีบย�่าอยู่เลย

แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นนางย�่าไปบนน�้าที่เจิ่งนองบนพื้น ก็ถ้าเป็นน�้า

ธรรมดาแล้วเหตุใดกองทพัปีศาจเหล่านี้จงึตามไล่ล่าไม่เว้นวายเล่า

ซูลั่วถอดรองเท้าหนงักวางของตนเองขึ้นมาดม ก่อนจะเข้าใจในบดัดล
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‘หลี่เหยาเหยา เจ้าจะแข่งกบัข้าเรื่องน�้าทพิย์ใช่ไหม น่าสนุกดแีท้’

ที่กองทัพปีศาจพวกนี้ติดตามนางไม่ปล่อย ก็เพราะนางตกลงไปใน 

หลุมพรางของหลี่เหยาเหยาโดยไม่รู้ตัว และหลุมพรางที่ว่าก็คือน�้าทิพย์ของ

สกุลหลี่แห่งวงัสระหยกนั่นเอง

กใ็นเมื่อสกลุหลี่แห่งวงัสระหยกครอบครองแผนที่ของถ�้าปีศาจทั้งหมด 

ถ้าอย่างนั้นกย่็อมรู้ถงึของรกัของชอบของกองทพัปีศาจเช่นกนั เหตผุลทั้งหมด

ดูจะสอดรบักนัดี

มนิ่า! มนิ่าการแข่งขนัในครานี้เทพธดิาสระหยกถงึได้มั่นอกมั่นใจเสยี

ขนาดนั้น ที่แท้อกีฝ่ายคดิจะยมืมอืกองทพัปีศาจสงัหารนาง แต่น่าเสยีดาย...

ถ้าจะพูดถงึน�้าทพิย์ ใครจะเหนอืกว่าคนอย่างซูลั่วได้เล่า

สกุลหลี่แห่งวงัสระหยกต้องรอถงึสามปีกว่าจะได้น�้าทพิย์มาสกัขวด แต่

น�้าทพิย์ของนางมมีากมายเสยีจนพอให้มงักรเทพน้อยใช้อาบได้ หลี่เหยาเหยา

จะแข่งอะไรไม่แข่ง รจิะแข่งขนัเรื่องน�้าทพิย์กบันาง พอคดิเช่นนี้แล้วมุมปาก

ของซูลั่วกย็กสูงขึ้นอย่างเยาะหยนั

กใ็นเมื่อหลี่เหยาเหยาให้ของก�านลัชิ้นใหญ่กบันางเช่นนี้ หากไม่ตอบแทน

กลบัไปกค็งจะเสยีมารยาทไม่น้อยกระมงั



หกสิบสอง
ถําปีศาจ

ซลูั่ววิ่งวนอยูใ่นต�ำหนกัใหญ่ ไม่รูว่้ำหลงวนอยูน่ำนเท่ำไร สดุท้ำยกเ็ดนิ

จนทั่ว และในเวลานี้กองทพัปีศาจที่ตามหลงันางมากม็ไีม่น้อยกว่าห้ากองก�าลงั

ด้านหน้า เทพธดิาสระหยกก�าลงัคุกเข่าอยู่กบัพื้นเพื่อขุดหนิอคัคขีึ้นมา

ด้วยท่าทางมุ่งมั่น

ส่งกองทพัปีศาจมาหานางแล้วตวัเองกลบัเอาเวลามาขดุหนิอคัคอีย่างนั้น

หรอื มุมปากของซูลั่วเผยรอยยิ้มเยน็ชาออกมา นางเคลื่อนตวัไปใกล้อกีฝ่าย

อย่างเงยีบเชยีบ ก่อนจะเหาะละลิ่วอยู่เหนอืศรีษะเทพธดิาสระหยก

อนัที่จรงิเทพธดิาสระหยกรบัรู้แล้วว่าซูลั่วเข้ามาใกล้นางตั้งแต่ต้น แต่

หญงิสาวผู้โอหงัหาได้เหน็อกีฝ่ายอยู่ในสายตามาแต่ไหนแต่ไรไม่ เพราะเหตุนี้

นางจงึยงัคงจดจ่ออยู่กบัการขุดหาหนิอคัคเีพยีงอย่างเดยีว

ในเวลานี้เอง! ซูลั่วที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศก็ประคองน�้าทิพย์จากมิติ

ออกมาปรมิาณหนึ่งอ่างล้างหน้า

น�้าทพิย์ของนางเป็นน�้าทพิย์ชั้นด ีถ้าเทยีบกบัน�้าทพิย์ชั้นเลวของสกุลหลี่

แห่งวังสระหยกแล้ว ก็ไม่รู้ว่าดีกว่ากันเท่าไร ผู้ที่จะใช้มันได้อย่างสิ้นเปลือง 

เช่นนี้กม็แีต่คนมอืเตบิอย่างซูลั่วเท่านั้นละ หญงิสาวยกอ่างล้างหน้าขึ้นมาแล้ว

้
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สาดรดเหนอืศรีษะของเทพธดิาสระหยก

เดมิทเีทพธดิาสระหยกคดิว่ากองทพัปีศาจจะถ่วงเวลาซลูั่วเอาไว้ได้ และ

ก็คิดว่าอีกฝ่ายคงมิกล้าลงมืออย่างใดกับนาง ทว่านางประเมินซูลั่วต�่าเกินไป 

เพราะแบบนี้เทพธิดาสระหยกที่มัวแต่ขุดหาหินอัคคีโดยไม่สนใจสิ่งใดจึง 

เปียกปอนไปทั้งร่าง!

ผ่านไปครู่ เทพธิดาสระหยกที่เปียกชุ่มราวกับลูกสุนัขตกน�้าถึงได้ 

สตกิลบัคนืมา มคีนสาดน�้าใส่นาง!

“ซูลั่ว! เจ้ารนหาที่ตาย” เทพธิดาสระหยกตวาดก้องออกมาอย่างโหด

เหี้ยม

ทว่าบริเวณนั้นเหลือเพียงเสียงหัวเราะร่าเริงปานกระดิ่งลมของซูลั่ว 

ทิ้งไว้เท่านั้น “กองทพัปีศาจพวกนั้นข้ายกให้เจ้าดื่มด�่าไปกแ็ล้วกนั ฮ่าๆๆ”

รูไ้ว้เถดิว่าน�้าทพิย์ชั้นดขีองซลูั่วหากเทยีบกบัน�้าทพิย์ชั้นเลวของเทพธดิา

สระหยกแล้วละก ็สรรพคุณย่อมดกีว่ากนัมากมายนกั

ยิ่งไปกว่านั้น เทพธดิาสระหยกในยามนี้กเ็ปียกปอนไปทั้งตวั ตลอดทั้ง

ร่างนางส่งกลิ่นหอมสดชื่นของพลังวิเศษออกมา กองทัพปีศาจที่แต่เดิมกัด 

ซูลั่วไม่ปล่อย บดันี้เปลี่ยนทศิทางไปยงัเทพธดิาสระหยกในทนัททีนัใด

หลี่เหยาเหยาพอเหน็กองทพัปีศาจมากมายพุ่งเข้ามาหานาง หญงิสาวก็

ตกใจจนหน้าถอดส ีเกอืบจะหลุดกรดีร้องออกมา “ซูลั่ว! ข้าจะฆ่าเจ้า! ข้าต้อง

ฆ่าเจ้าให้ได้!”

หลี่เหยาเหยาโมโห ก�าหมัดแน่น ดวงตาวาวโรจน์ แต่ไม่ว่านางจะ 

แค้นเคืองเพียงใด หากหวังจะแก้แค้นก็จ�าต้องสะสางกองทัพปีศาจตรงหน้า 

ให้ได้เสียก่อน นางไม่มีแม้แต่เวลาจะใคร่ครวญว่าซูลั่วได้น�้าทิพย์มาจากที่ใด 

สมาธิของนางทั้งหมดในเวลานี้อยู่ที่หัวหน้ากองห้าตนกับกองทัพปีศาจอีก 

เกอืบห้าร้อยตน!

หวัหน้ากองแต่ละตนมพีลงัยุทธ์ด้อยที่สุดกค็อืขั้นห้า ที่แขง็แกร่งสุดก็

อยู่ในขั้นหก เทพธิดาสระหยกเองอยู่ในขั้นหกระดับสูง นางจะเอาชนะศัตรู
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มหาศาลขนาดนี้ได้อย่างไรกนั

แววตาของหวัหน้ากองทั้งหมดเป็นประกายวาวโรจน์ สายตาจบัจ้องอยู่

ที่เรอืนร่างของหลี่เหยาเหยา แววตานั้นทั้งละโมบทั้งดุดนั ขณะที่หวัหน้ากอง 

สี่ตนก�าลงัยื้อยุดหลี่เหยาเหยา ยงัเหลอืหวัหน้ากองที่รั้งท้ายอกีตน เหน็ชดัว่า

มนัฉลาดที่สดุ เพราะอาศยัจงัหวะที่เทพธดิาสระหยกไม่ทนัระวงัตวัเข้าประชดิ

โลมเลยีไปที่ล�าคอของนาง ยามที่ลิ้นชื้นแฉะสมัผสัถูกน�้าทพิย์กลิ่นหอมกรุ่นก็

ขจรกระจายไปทั่วโพรงปาก ดวงตาของหวัหน้ากองเป็นประกายวาว อยากจะ

โอบรดัหลี่เหยาเหยาเอาไว้แล้วโลมเลยีนางทั้งร่าง

พอเห็นหัวหน้ากองที่รั้งท้ายได้ดื่มด�่าเช่นนี้ หัวหน้ากองตนอื่นๆ ก็ไม่

ยอมรามอืเช่นกนั พวกมนัพากนัแลบลิ้นโลมเลยีไปที่ร่างของหลี่เหยาเหยา พวก

มันหาได้ปรารถนาในตัวหลี่เหยาเหยาไม่ แต่สิ่งที่ดึงดูดพวกมันเอาไว้ก็คือ 

น�้าทพิย์ที่สาดมาบนร่างของนางนั่นเอง

เมื่อต้องเผชญิหน้ากบักริยิาอนัต�่าช้าของพวกปีศาจ หลี่เหยาเหยากต็กใจ

เสยีจนแทบหมดสต ินางซดัฝ่ามอืออกไปอย่างบ้าคลั่ง พลงัวเิศษโถมขึ้นทั้งร่าง 

นางปล่อยพลังสังหารออกมาไม่หยุด วินาทีนั้นกองทัพปีศาจที่ล้อมรอบหลี่-

เหยาเหยาเอาไว้ในระยะสามจั้งกล็้มลงไปกองกบัพื้น

ทว่าพวกมันที่เหลือก็ยังกรูเข้าใส่นางราวกับสายน�้า หากเป็นไพร่พล

ทหารทั่วไปก็อาจจะขยาดกริ่งเกรงขึ้นมาบ้าง ทว่ากองทัพปีศาจพวกนี้หาใช่

มนุษย์ไม่ พวกมนัไร้หวัใจ แล้วจะหวาดกลวัได้อย่างไรกนั

แต่ละตนบุกดาหน้ากนัเข้ามาอย่างไร้ความกลวั

เมื่อต้องเผชญิหน้ากบักองทพัปีศาจที่ดุร้ายและดาหน้ายอมพลชีพีอย่าง

ไม่รู้หน่ายพวกนี้ ก�าลงัของเทพธดิาสระหยกเพยีงล�าพงัหาได้พอไม่ นางแทบ

จะตั้งรับไม่ไหวอีกต่อไป ฝ่ามือก่อพลังวิเศษขึ้นมาและปล่อยออกไปอย่างไม่

หยุดยั้ง

ทว่าสถานการณ์ของเทพธิดาสระหยกกลับไม่ดีเอาเสียเลย เพราะ

แรงดึงดูดจากน�้าทิพย์ชั้นดีท�าให้กองทัพปีศาจยิ่งเพิ่มก�าลังพลมากขึ้นเรื่อยๆ 
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แค่กวาดตามองกเ็หน็พวกมนัพากนัดาหน้าเข้ามาราวกบัระลอกคลื่น มากมาย

เหลอืคณานบั

เทพธดิาสระหยกหวัใจเยน็วาบ ขณะเดยีวกโ็กรธเกรี้ยวยิ่งนกั

ยามนี้นางอยากจะสบัซูลั่วออกเป็นชิ้นๆ ทว่าจะสงัหารซลูั่วเมื่อไรกย่็อม

ได้ ตอนนี้สิ่งส�าคญักค็อืรกัษาชวีติเอาตวัรอดให้ได้เสยีก่อน

เทพธิดาสระหยกไม่ค�านึงถึงสิ่งใดอีกทั้งสิ้น นางออกแรงกระชาก

กระโปรงพลิ้วสขีาวจนขาดออกจากกนั เทพธดิาสระหยกขบกรามแน่น ก่อน

จะโยนกระโปรงตวันั้นเข้าไปท่ามกลางกองทพัปีศาจที่รุมล้อมหนาแน่นเข้ามา

กองทพัปีศาจพวกนั้นไล่ล่ามากเ็พราะอยากจะลิ้มรสน�้าทพิย์บนร่างกาย

นางมใิชห่รอื กระโปรงสขีาวตวันี้เปรอะไปด้วยน�้าทพิย์ ถ้าเช่นนั้นกใ็ห้พวกมนั

แย่งกนัให้พอใจแล้วกนั!

บัดนี้เทพธิดาสระหยกที่เหลือเพียงชุดคลุมสีขาวตัวในมีสีหน้าทะมึน 

นางมองกองทัพปีศาจที่ฉีกทึ้งกระโปรงออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แววอ�ามหิต

ปรากฏวูบขึ้นในดวงตา

ไม่หนีตอนนี้แล้วจะหนีเมื่อใดกัน เทพธิดาสระหยกหมุนตัวแล้วเหาะ 

ละลิ่วไปทนัที

ทว่าศีรษะของนางกลับเป็นอวัยวะที่เปียกชื้นไปด้วยน�้าทิพย์มากที่สุด 

และสิ่งนี้เองที่อ�าพรางบรรดาหวัหน้ากองเอาไว้ไม่ได้ ดงันั้นหวัหน้ากองทั้งหมด

จงึกวดไล่หลงัเทพธดิาสระหยกไปในทนัที

หลี่เหยาเหยาโมโหจนแทบจะดบัดิ้น

นางอยากจะหนัไปบอกพวกมนัว่า อนัที่จรงิแล้วซูลั่วเป็นผู้สาดน�้าทพิย์

ใส่นาง ถ้าจะไล่ล่าก็ต้องไปไล่ล่าฝ่ายนั้น แต่กองทพัปีศาจที่สตปิัญญาไม่เกนิ

เดก็วยัสามขวบเหล่านี้หาได้เข้าใจภาษาไม่ พูดไปกม็ติ่างจากสซีอให้ควายฟัง

ด้านหน้าเป็นประตูบานหนึ่ง หลี่เหยาเหยาหัวใจไหววูบ ความยินดี

บงัเกดิขึ้นในสหีน้า

ถ้าผ่านประตูเหล็กบานนี้ไปได้แล้วปิดมันเอาไว้ หัวหน้ากองพวกนี้ 
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กจ็ะตามนางมาไม่ได้อกี พอคดิเช่นนี้ หลี่เหยาเหยากเ็ร่งความเรว็ของตวัเองขึ้น 

นางรวบรวมพลงัวเิศษไปที่ใต้ฝ่าเท้า หวงัว่าจะพุง่ไปที่ด้านหลงัประตไูด้ในเวลา

ที่สั้นที่สุด

ทว่าในทันใดนั้นเอง...จังหวะที่หลี่เหยาเหยาก�าลังจะสอดตัวผ่านบาน

ประตูเข้าไป ถังน�้าใบใหญ่ที่อยู่เหนือคานก็พลิกคว�่าลงมา เสียงน�้าดังซู่ท�าเอา

หลี่เหยาเหยาตกใจแทบสิ้นสติ และตอนที่นางได้กลิ่นที่ตลบอบอวลขึ้นมานั้น 

หวัใจกส็ั่นระรวัขึ้นในทนัที

“ซูลั่ว! เจ้าต้องไม่ตายดแีน่! โผล่หวัออกมาเดี๋ยวนี้! โผล่หวัออกมา!”

หลี่เหยาเหยาเปียกปอนไปทั้งร่างตั้งแต่หัวจดเท้า นางคิดไม่ถึงเลยว่า 

ซูลั่วจะวางกบัดกัไว้ที่บานประตูแห่งนี้ รอจงัหวะให้นางเข้ามาแล้วสาดน�้าทพิย์

รดนางทั้งตวั!

ดวงตาของหัวหน้ากองทั้งห้าตนที่ตามมาเบื้องหลังเป็นประกายวาววับ

ขึ้นทนัททีนัใด แต่ละตนจ้องมองเทพธดิาสระหยกด้วยสายตาวติถาร อยากจะ

เปลื้องเสื้อผ้าที่อยู่บนเรือนร่างนางออกมาให้หมด แน่นอนว่าสิ่งที่พวกมัน

ต้องการคอือาภรณ์ของนาง หาใช่ร่างของนางไม่

หอมมาก หอมเหลือเกิน...หัวหน้ากองทั้งห้าตนแลบลิ้นเลียริมฝีปาก

อย่างตะกรุมตะกรามขณะไล่หลงัหลี่เหยาเหยามาอย่างรวดเรว็ยิ่งขึ้น

ในเวลานั้นเอง เงาวบูหนึ่งกป็รากฏขึ้นด้านหลงัในชั่วพรบิตา เมื่อหวัหน้า

กองทั้งห้าเหน็ผู้มาใหม่ ในใจกร็ู้สกึกริ่งเกรงขึ้นมา พวกมนัพากนัย่อตวัคุกเข่า

ลงอย่างพร้อมเพรยีง

“ท่านราชนั”

ราชันปีศาจตนนี้อยู่ในชุดคลุมสีด�า อวัยวะทั้งห้าบนใบหน้าน่าหวาด

กลวั...ดวงตาปดูโปน จมูกหกังุม้ ปากแสยะกว้าง อปัลกัษณ์จนชวนสงัเวช โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง ผิวหนังบริเวณใบหน้าที่เป็นสีด�าตัดขาวกระด�ากระด่าง พอ

เคลื่อนไหวนิดหนึ่งก็เหมือนกับมีแมลงเดินไต่คลานไปมามากมาย ดูน่า

สะอดิสะเอยีนยิ่งนกั
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ราชันปีศาจยืนหลังตรงด้วยท่าทางหยิ่งผยอง รังสีเย็นชาอ�ามหิตแผ่

ออกมาจากร่าง มนัมองมายงัหลี่เหยาเหยา แววตาเหี้ยมโหด คมกรบิ และ 

ชดัแจ้ง “เจ้าจะถอดเองหรอืให้ข้าถอด”

หลี่เหยาเหยา “...”

ราชนัปีศาจแห่งถ�้าปีศาจมพีลงัยุทธ์สูงกว่าขั้นเจด็ บวกกบัหวัหน้ากอง

ทั้งห้าตนตรงหน้า ไม่ว่าอย่างไรนางกไ็ม่มทีางพ้นเงื้อมมอืพวกมนัได้

ท�าอย่างไรด ีท�าอย่างไรด ีเทพธดิาสระหยกกดัรมิฝีปากล่าง พยายาม

คดิหาอุบายเพื่อเอาตวัรอดจากสถานการณ์ในยามนี้ไม่หยุด

ทว่าราชนัปีศาจที่ดูจะมคีวามคดิตนนี้กลบัมองนางด้วยสายตารงัเกยีจ

ชิงชัง ไม่รอให้นางตอบ มันก็พุ่งเข้าประชิดตัวแล้วโอบเอวบางของเทพธิดา 

สระหยกเอาไว้

การจู่โจมถึงตัวในครั้งนี้ท�าให้เทพธิดาสระหยกเกือบจะแข็งค้างไปทั้ง

ร่าง นางได้รบัการขนานนามให้เป็นถงึเทพธดิาผู้สูงส่งและบรสิุทธิ์ผุดผาด มิ

เคยมีบุรุษใดจาบจ้วงล่วงเกินมาก่อน แต่บัดนี้นางกลับสัมผัสใกล้ชิดกับพวก

ปีศาจถึงขนาดนี้ ซ�้าผิวตะปุ่มตะป�่าไม่ต่างจากคางคกบนใบหน้าของมันก็ยัง

สมัผสัถูกผวิของนางด้วย เทพธดิาสระหยกเหงื่อแตกพลั่กขึ้นมาทนัใด

“ปล่อยข้า!” เทพธดิาสระหยกโมโหจนเหวี่ยงก�าปั้นใส่อกีฝ่าย

ทว่าราชนัปีศาจที่มพีลงัยุทธ์ขั้นเจด็นั้นแขง็แกร่งยิ่งนกั มนัยกมอืเพยีง

ข้างเดยีวกจ็บัแขนทั้งสองข้างของเทพธดิาสระหยกไปไพล่ไว้อยูเ่บื้องหลงั ท่าทาง

เช่นนี้ท�าให้หน้าอกของหญงิสาวตั้งชชูนัขึ้นมา ทว่าส�าหรบัราชนัปีศาจชดุด�าแล้ว 

สิ่งนี้หาได้น่าดงึดูดใจไม่

สองมือที่เต็มไปด้วยหนอนไชไปมายั้วเยี้ยกระชากอาภรณ์ชิ้นสุดท้าย

ของเทพธดิาสระหยกออกมา...

“ไม่...ไม่...ได้โปรดปล่อยข้าไป! ข้ารู้ว่าน�้าทพิย์ชนดินี้อยูท่ี่ใคร ข้าจะพา

ท่านไปเอง ได้โปรดละเว้นข้าด้วยเถดิ”

ทว่าราชนัปีศาจที่อยูต่รงหน้ากลบัมปัีญญาเพยีงนดิเท่านั้น มนัตดัสนิใจ
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สิ่งต่างๆ ตามความคดิของตนเอง และไม่สนใจว่าเทพธดิาสระหยกจะร้องไห้

คร�่าครวญวงิวอนแค่ไหน ฝ่ามอืน่าแขยงที่ท�าให้ขนลกุชนัของมนัคูน่ั้นออกแรง

กระชากหนกัหน่วง

เสยีง ‘แควก’ ดงัขึ้น ชดุตวัในสขีาวของเทพธดิาสระหยกกข็าดออกจาก

กนัในทนัที

ราชนัปีศาจชดุด�าโยนออกไปส่งๆ หวัหน้ากองทั้งห้าที่ยนืรายล้อมน�้าลาย

สออยูแ่ล้วกรกูนัเข้าหาชดุนั้นด้วยอาการคลุม้คลั่ง ชดุตวัในสขีาวถกูฉกีทึ้งแย่ง

ชงิไปมาอย่างบ้าคลั่ง

ทางด้านเทพธดิาสระหยก...

นางในยามนี้ถูกกระชากชุดตัวในออกไปและเหลือติดกายเพียงชั้นใน

สชีมพูที่ปกปิดยอดอกชูชนัเอาไว้

“อย่า...” เทพธิดาสระหยกตกใจจนร�่าไห้ออกมา น�้าตาร่วงเผาะจาก

ใบหน้า ตั้งแต่เล็กจนโต นางผู้ได้รับการดูแลอย่างถนอมกล่อมเกลาราวกับ 

เจ้าหญงิ ไม่เคยถูกผู้ใดปฏบิตัเิยี่ยงนี้มาก่อน

สายตาของราชนัปีศาจยงัคงเยน็ยะเยอืกเช่นเดมิ แม้ว่าเทพธดิาสระหยก

จะน่าเวทนาเพยีงใดกไ็ม่ท�าให้มนัใจอ่อนได้ มนัก้มตวัลงโลมเลยีเรอืนร่างของ

นางทีละนิดๆ บริเวณใดที่ถูกชะโลมด้วยน�้าทิพย์ก็ไม่อาจรอดพ้นจากลิ้นของ

มนัไปได้

ยามที่ต้องมองใบหน้าอัปลักษณ์น่าชัง ผิวพรรณที่ชวนสะอิดสะเอียน

นั้น...เทพธดิาสระหยกกข็นลุกขนพองไปทั้งร่าง

ตอนที่ศีรษะของราชันปีศาจก�าลังจะก้มต�่าลงไปเบื้องล่าง แววตาโหด

เหี้ยมก็ปรากฏวูบขึ้นในดวงตาของหลี่เหยาเหยา! นางรวบรวมพลังวิเศษ

ทั้งหมดมาไว้ที่ฝ่ามอืข้างขวา จากนั้นกซ็ดัเข้าใส่ราชนัปีศาจที่ก�าลงัก้มตวัลงมา

เตม็แรง

พลั่ก... เสยีงปะทะดงัลั่น ศรีษะของราชนัปีศาจถูกกระแทกเข้าอย่าง

จงั ท�าให้มนัโซเซเอยีงกระเท่เร่ไปในทนัที



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
37

เหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เทพธิดาสระหยกที่สวม

เพียงชั้นในสีชมพูก็วิ่งหนีออกมาอย่างว่องไว นางพุ่งออกไปจากสถานที่นั้น 

ด้วยความเรว็ดุจสายฟ้า หนอีอกไปให้ไกลมากที่สุด

กล้าโจมตีราชันปีศาจอย่างนั้นหรือ มุมปากของราชันปีศาจยกสูงขึ้น

เผยรอยยิ้มร้ายกาจออกมา มนัยดืตวัตรงขึ้นราวกบัไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น ยกมอื

โบกและออกค�าสั่งด้วยเสยีงแตกพร่าว่า “เริ่มการไล่ล่า!”

ทนัใดนั้นเสยีง “ฮูเรๆ...” กด็งัก้องขึ้นระลอกแล้วระลอกเล่า จากนั้น

ตลอดทั่วทั้งบริเวณถ�้าปีศาจก็ตกอยู่ในภาวะบ้าคลั่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

กองทัพปีศาจเหลือคณานับแห่ออกมาจากซอกหลืบภายในถ�้า ติดตามไล่ล่า 

ไปยงัทศิทางที่เทพธดิาสระหยกหนหีายไป

ซลูั่วเหลอืบตำไปยงัก�ำแพงมมุหนึ่ง สำยตำจบัไปยงัเทพธดิำสระหยก 

ที่สวมเพียงชั้นในสีชมพู เผยให้เห็นเรือนร่างอันสะคราญและก�าลังกรีดร้อง

ลั่นยามที่ถูกไล่ล่า รอยยิ้มเย็นชาร้ายกาจผุดขึ้นที่มุมปาก กรรมใดใครก่อ 

กรรมนั้นย่อมคนืสนอง หลี่เหยาเหยา เชญิเจ้าดื่มด�่าให้พอกแ็ล้วกนั

กองทพัปีศาจมากมายถกูเทพธดิาสระหยกสงัหารทิ้ง ทว่าพวกที่ยงัรอด

กต็ามล่านางไม่เลกิเช่นกนั ไม่มใีครสนใจกบับรรดาซากศพที่กองระเนระนาด

อยู่นั้น

ซลูั่วไม่ไปไหนไกล นางเดนิตามหลงักองทพัใหญ่โดยทิ้งระยะห่างเอาไว้ 

ด้วยคติที่ไม่ปล่อยให้สิ่งใดสูญเปล่าไปเฉยๆ ซูลั่วจึงคว้าซากศพเหล่านั้นโยน

เข้าไปในมติเิพื่อเป็นอาหารบ�ารุงก�าลงัให้แก่มงักรเทพน้อย

หญิงสาวเดินเนิบนาบไปตามทาง ไม่นานมังกรเทพน้อยที่นอนเต็มอิ่ม 

กม็ุดออกมาจากมติ ิซูลั่วเหน็ท่าทางกระฉบักระเฉงของมนักอ็ดเอ่ยถามขึ้นมา

ไม่ได้ “เลื่อนขั้นพลงัยุทธ์แล้ว?”

“ไม่ใช่” มังกรเทพน้อยท�าปากเบ้พลางส่ายหน้า มันยื่นอุ้งเท้าออกมา

ท�าท่าท�าทางให้ซูลั่วดู “ตวัยดืขึ้นแค่หนึ่งเมตร”
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“หนึ่งเมตรกด็แีล้ว รู้จกัพอใจในสิ่งที่มเีสยีบ้าง” ซลูั่วลบูศรีษะมนัอย่าง

อ่อนโยน จากนั้นกช็ี้ไปที่ซากศพแล้วยิ้มให้มงักรเทพน้อย “พวกนี้เป็นอาหาร

ของเจ้าทั้งหมดเลย” ไม่ว่าสิ่งใดกต็ามที่ประกอบด้วยพลงัวเิศษ มงักรเทพน้อย

กส็ามารถเสพได้หมด

“เอ๋...” จู่ๆ ดวงตาของซูลั่วกเ็ป็นประกายวาบ

เพราะนางมองไปยงับรเิวณพื้นที่เทพธดิาสระหยกคุกเข่าขดุอยู่ก่อนหน้า

นี้ และเหน็หนิเลก็ๆ ก้อนหนึ่งสาดประกายสเีพลงิออกมา

ใช่จรงิๆ ด้วย!

นางจ�าได้ว่าเทพธิดาสระหยกยังไม่ได้ขุดหินก้อนนี้ออกมาก็ถูกราด 

น�้าทิพย์จนเปียกปอนไปเสียก่อน หลังจากนั้นอีกฝ่ายก็วุ่นวายอยู่กับการหนี

ตายเอาตวัรอด เพราะแบบนี้เองท�าให้หนิอคัคก่ีอนนี้ยงัอยูก่บัที่ ไม่ขยบัเขยื้อน

ไปไหน

มังกรเทพน้อยเร็วกว่าซูลั่วเสียอีก มันพุ่งทะยานเข้าไปราวกับสายฟ้า 

เลบ็เท้าทั้งสองข้างคมกรบิยิ่งกว่าศาสตราวุธใดๆ

แค่ขดุไม่กี่ทกีน็�าหนิอคัคทีี่ฝังลกึลงไปในดนิราวหนึ่งเมตรขึ้นมาได้ จาก

นั้นมันก็ประคองหินอัคคีเอาไว้ด้วยสองมือแล้วกระโดดกลับมาที่อ้อมอกของ

ซูลั่วเป็นเชงิขอรางวลั

หินอัคคีก้อนนี้มีขนาดเท่าไข่ไก่ หินขนาดเล็กส่องประกายสีแดงเพลิง

บาดตาออกมา

ซลูั่วส่งหนิอคัคเีพื่อให้มงักรเทพน้อยดมกลิ่น “ดมเอาไว้ เดี๋ยวเราต้องหา

ก้อนหนิลกัษณะนี้อกี”

มังกรเทพน้อยสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะพยักหน้าบอกว่ามันจ�า

กลิ่นนี้ได้แล้วอย่างแม่นย�า

ซูลั่วเก็บหินอัคคีเข้าไปในมิติ จากนั้นก็อุ้มมังกรเทพน้อยเอาไว้ เริ่ม

ปฏบิตัภิารกจิส�าคญัในการเดนิทางเข้ามายงัถ�้าปีศาจเสยีที

เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากมังกรเทพน้อย บวกกับที่กองทัพปีศาจ
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ทั้งหมดถูกหลอกล่อให้ตดิตามเทพธดิาสระหยกไปแบบนั้น การเสาะแสวงหา

หนิอคัคขีองซูลั่วจงึเรยีกได้ว่าเป็นไปอย่างรวดเรว็

“หนึ่งก้อน สองก้อน...” ใบหน้าของซูลั่วเผยรอยยิ้มพอใจออกมา  

“ตอนนี้เรามีหินอัคคีสองก้อนแล้ว” แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปรมาจารย์หรงอวิ๋น

ซ่อนหนิอคัคไีว้ที่นี่กี่ก้อนกนัแน่

หลงัจากเดนิจนทั่วต�าหนกัใหญ่ที่อยูด้่านหน้าแลว้ ในมอืของซลูั่วกย็งัมี

หนิอคัคอียู่เพยีงสองก้อนเท่านั้น เทพธดิาสระหยกได้ไปก่อนสองก้อน ตอนนี้

กเ็สมอกนัแล้วสิ

ด้านหลงัต�าหนกัใหญ่เป็นเขาวงกตที่ด�ามดืมดิ มดืมดิจนน่าหวาดเกรง 

มองไม่เหน็ปลายทาง ซูลั่วยนืลงัเลอยู่ตรงนั้น ไม่แน่ใจว่าควรจะเข้าไปดหีรอื

ไม่ ก่อนหน้านี้เป่ยเฉนิอิ่งเตอืนนางว่า ทางที่ดทีี่สุดอย่าได้เข้าไปในเขาวงกต ไม่

เชน่นั้นผูท้ี่ไม่ได้ครอบครองแผนที่ของถ�้าปีศาจอย่างนางไม่มวีนัหาทางออกมา

ได้แน่

ทว่านางเหน็กบัตาว่าหลี่เหยาเหยาหลบหนกีารไล่ล่าจากราชนัปีศาจและ

เข้าไปยังด้านใน มังกรเทพน้อยเองก็ค้นหาทั่วทั้งต�าหนักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่พบ

หินอัคคีอีกแม้แต่ก้อนเดียว ถ้าเช่นนั้นก็คงต้องบุกเข้าไปหาในเขาวงกตอัน 

มดืมดินี้แล้ว

ปรารถนาความมั่งคั่งย่อมต้องยอมเสี่ยงภยั หากไร้ความเสี่ยง ไฉนเลย

จะบรรลุผล ซูลั่วที่ยนือยู่หน้าเขาวงกตอนัมดืมดิยิ้มเยน็ชาที่มุมปาก จากนั้น 

กก็้าวฝีเท้าแผ่วเบาเข้าไปด้านใน

ซลูั่วลอยละลิ่วผ่านทางเดนิอนัมดืสลวั นางเหาะไปราวสองสามพนัเมตร 

สดุทา้ยกห็ยดุลงเพราะหนทางด้านหน้าปรากฏแสงสวา่งร�าไร ยามที่เข้าไปใกล้

แสงสว่างนั้น ซูลั่วกเ็หน็ภาพฉากตรงหน้าได้อย่างชดัเจน

เป็นทางแยกในเขาวงกต

ตรงหน้ามทีางแยกทั้งหมดหกเส้นทาง ซูลั่วสะกดิมงักรเทพน้อย “ไป

ทางไหนด”ี
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มงักรเทพน้อยขยี้ตา พยายามที่จะแยกแยะ ก่อนจะส่ายหน้าอย่างงนุงง

ถ้าแม้แต่มังกรเทพน้อยก็ยังไม่รู้ อย่างนั้นก็คงต้องพึ่งดวงตัวเองแล้ว

ละ ซูลั่วคดิอยู่ครู่ สุดท้ายกเ็ลอืกทางเดนิเส้นกลาง

หลงัจากที่นางเหาะเข้าไปได้ไม่นาน หญงิสาวกต็้องตะลงึงนัไป เพราะ

ตรงหน้ามทีางแยกอกีหกเส้นทางปรากฏขึ้นเช่นเดมิ ในเมื่อนางเพิ่งจะเลอืกเส้น

ทางตรงกลางมาหยกๆ ถ้าอย่างนั้นกเ็ลอืกเช่นเดมิแล้วกนั ซูลั่วคดิเช่นนี้และก็

ลงมอืตามความคดิ

ตลอดเส้นทาง มงักรเทพน้อยไม่ได้ส่งเสยีงใดๆ ออกมา นั่นกอ็ธบิาย

ได้ว่ารอบๆ บรเิวณนี้ไม่มหีนิอคัคทีี่ปรมาจารย์หรงอวิ๋นฝังซ่อนเอาไว้

ไม่รู้ว่าเหนิตวัลอยมาอกีนานเท่าไร ตรงหน้าค่อยๆ มแีสงสว่างเลอืนราง

ขึ้นอกีครั้ง เพราะอยู่ในความมดืมดินานเกนิไป พอปะทะเข้ากบัแสงจงึท�าให้

นางปรบัสภาพไม่ทนั ซลูั่วอาศยัแสงสว่างนี้มองภาพตรงหน้าให้ชดัเจนแจ่มแจ้ง

ขึ้น

“หลี่เหยาเหยา?” นางอยู่ที่นี่?

หลี่เหยาเหยาในยามนี้ไม่ได้ตกอยูใ่นสภาพกระเซอะกระเซงิอย่างที่ซลูั่ว

คดิ อกีฝ่ายมเีสื้อผ้าอาภรณ์อยู่ครบ ผมเผ้าเรยีบร้อย ราวกบัเหตุการณ์ที่ถูก

ราชันปีศาจจาบจ้วงก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้น หลี่เหยาเหยาก�าลังย่อตัวขุดที่ 

พื้นดนิ ตรงหน้านางมหีนิอคัคกีองย่อมๆ ประเมนิด้วยสายตาอย่างน้อยน่าจะ

สบิก้อนขึ้นไป

หลี่เหยาเหยาหนักลบัมาด้วยท่าทางสงบนิ่ง หลงัจากที่เหน็ซลูั่ว ประกาย

เยน็เยยีบกพ็าดผ่านในดวงตา

“คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะยังมีชีวิตอยู่” หลี่เหยาเหยามองซูลั่วด้วยแววตา 

เยน็ชาที่เตม็ไปด้วยความประสงค์ร้าย

“ค�าพูดนี้ข้าควรจะถามเจ้าต่างหาก” ซูลั่วกอดอก เอนกายพิงต้นเสา 

ทรงกลมด้วยท่าทางผ่อนคลาย เลกิคิ้วมองอกีฝ่ายพลางยิ้มด้วยสายตา “เจ้า

ถูกเปลื้องผ้ามใิช่หรอื ชุดนี้ไปได้จากที่ใดกนั”
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เทพธิดาสระหยกได้ยินเช่นนั้นก็สีหน้าแดงก�่า ถึงอย่างไรนางก็ตะขิด- 

ตะขวงใจกบัเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นก่อนหน้านี้เป็นอย่างยิ่ง

“ซูลั่ว หุบปาก!” หลี่เหยาเหยาถลงึตาใส่ซูลั่วด้วยความเกรี้ยวกราด

“ท�าไม เจ้ากล้าท�าถงึเพยีงนั้น ยงัจะกลวัใครเอ่ยถงึอกีหรอืไร” ซูลั่วลูบ

คางพลางมองประเมนิอกีฝ่ายตั้งแต่หวัจดเท้า นางมองไปพร้อมๆ กบัท�าเสยีง

จุปากอย่างดูแคลน “บอกว่ารกัหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างนั้นอย่างนี้ ตอนนี้มใิช่

ว่าประเคนร่างกายให้ชายอื่นอย่างนั้นหรือ” ซูลั่วแกล้งบิดเบือนความจริง 

ที่เกดิขึ้นเมื่อครู่

ใบหน้าของหลี่เหยาเหยาแดงก�่าในบดัดล รงัสสีงัหารปะทุขึ้นในดวงตา 

“เจ้าพูดอกีรอบซ!ิ”

“พูดอีกรอบก็อีกรอบสิ มีอะไรยากเย็นกันเล่า” ซูลั่วบิดแขนขาด้วย

อาการเนิบนาบ ก่อนจะกระโดดไปบนโต๊ะหินตัวหนึ่งแล้วพิงตัวกับผนังด้วย

ท่าทางสบาย จากนั้นถงึได้หวัเราะเสยีงเยอืกออกมา “ท�าไม ลมืเรื่องที่ตนเอง

ก่อไว้แล้วหรือไร ครานั้นที่ต�าหนักจื่ออวี๋ ไม่ใช่เจ้าหรอกหรือที่วางกับดักให้

หนานกงหลิวอวิ๋นร่วมหอลงโรงกับเจ้า มิใช่หวังจะยั่วยวนให้เขาสานสัมพันธ์

ทางกายด้วยหรอื แล้วผลเป็นอย่างไรเล่า เขาหาได้ต้องการเจ้าไม่”

เพราะความหลงใหลในตวัหนานกงหลวิอวิ๋นของอกีฝ่าย ท�าให้ซลูั่วต้อง

ถกูสกลุหลี่แหง่วงัสระหยกไล่ล่าสงัหารครั้งแล้วครั้งเลา่ แม้ว่าจะโชคดรีอดมา

ได้จนถงึบดันี้ แต่ซูลั่วกเ็กบ็ความแค้นเคอืงนั้นไว้ในใจตลอดมา วนันี้มโีอกาส

ดีเช่นนี้ จะให้นางปล่อยหลี่เหยาเหยาไปได้อย่างไร รู้ไว้เถิดว่าคนอย่างซูลั่ว 

เป็นพวกมแีค้นต้องช�าระ

ซลูั่วจี้จดุไปที่กลางใจด�าของเทพธดิาสระหยก นางวางแผนทกุอย่างขึ้น 

ณ ต�าหนกัจื่ออวี๋ นางถงึกบัใช้ยาเสน่ห์เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน แต่เมื่อ

สถานการณ์ในยามนั้นมาถงึ หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัผลกัไสนางไปไกลๆ เสยี

อย่างนั้น

หลี่เหยาเหยาจ�าได้ฝังใจ ครานั้นหนานกงหลวิอวิ๋นแทบจะประคองร่าง
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เอาไว้ไม่ไหว แต่เขายงัพยายามเดนิโซเซต่อไปข้างหน้า ตวันางเองเปลอืยเปล่า

ทั้งร่าง โถมตัวเข้าไปโอบกอดชายหนุ่มเอาไว้ แต่เขากลับสะบัดนางออกไป 

เตม็แรง

“หลี่เหยาเหยา ถ้ายงัคดิจะเป็นน้องสาวของข้าอยู่กป็ล่อยมอืเดี๋ยวนี้!”

“หลี่เหยาเหยา สตรเีพยีงหนึ่งเดยีวที่ข้าต้องการในชาตนิี้กค็อืซลูั่ว ไม่ใช่

เจ้า ไสหวัไป!”

“หลี่เหยาเหยา ถ้าเจ้าอยากตายก็ตามมา!” ค�าพูดของฝ่ายนั้นเย็นชา  

ไร้เยื่อใย เหมอืนกบัฝ่ามอืที่สะบดัหนกัๆ เข้าใส่ใบหน้าของนาง ท�าให้ความฝัน

ของนางดบัสลายไม่มชีิ้นดี

แต่ยิ่งเขาปฏเิสธนางเท่าไร นางกย็ิ่งอยากจะครอบครองเขามากยิ่งขึ้น

อย่างชนิดไม่สนใจว่าจะต้องแลกด้วยอะไร หลี่เหยาเหยาหลับตาลง สูดลม

หายใจเข้าลกึ ตอนที่ลมืตาขึ้นช้าๆ อกีครั้ง รงัสสีงัหารคุกรุ่นขึ้นในแววตา

“ซูลั่ว! ตอนนี้เจ้ายังเหลือเวลาสุดท้ายอีกนิด จะสั่งเสียอะไรก็ว่ามา”  

หลี่เหยาเหยามองซูลั่วด้วยสายตาเฉยชา

สังหรณ์ไม่ดีผุดวาบขึ้นในใจซูลั่ว ทว่าสีหน้าของนางยังไม่เปลี่ยนไป 

“พรดื...หลี่เหยาเหยา เจ้าคดิว่าผูม้พีลงัยทุธ์ขั้นหกระดบัสงูอย่างเจ้าจะเอาชนะ

ข้าได้?” ซูลั่วเลกิคิ้วอย่างท้าทาย

“ในเมื่อเจ้าไม่เชื่อ ถ้าเช่นนั้นกล็องดูแล้วกนั” ประกายอนัตรายผุดวาบ

ขึ้นในดวงตาของหลี่เหยาเหยา สิ้นเสยีงกเ็หน็สองแขนของอกีฝ่ายสั่นระรกิ ก่อน

ที่เถาวลัย์สองเส้นจะพุ่งตรงจากแขนเสื้อของนางมารดัร่างซูลั่วเอาไว้

ซูลั่วเตรยีมพร้อมไว้อยู่แล้ว วนิาททีี่เถาวลัย์สองเส้นสะบดัเข้าใส่ เปลว

เพลิงสองสายจากซูลั่วก็ซัดเข้าหาเถาวัลย์ทันที เปลวเพลิงที่ปะทะกับเถาวัลย์

มิได้ท�าให้มันกระทบกระเทือนเลยสักนิด เถาวัลย์นั้นยังบุกโจมตีเข้าใส่ซูลั่ว 

อย่างหนกัหน่วง

ใบหน้าหลี่เหยาเหยาเผยรอยยิ้มหยนั “แค่เปลวเพลงิชั้นต้นมหีรอืที่จะ

ท�าร้ายข้าได้”



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
43

ซูลั่วหัวใจชาวาบ อาวุธในการต่อสู้ที่นางสันทัดที่สุดก็คือเคล็ดวิชา 

ธาตุไฟ ส่วนธาตุไม้นั้นนางยงัไม่เคยได้เรยีนรู้อย่างจรงิจงั ถ้าเปลวเพลงิไม่ได้

ผลเช่นนี้แล้ว แบบนี้กค็งต้องเรยีกฝ่ามอืมารกลางเวหาออกมาจากมติแิทนแล้ว

ทว่าร่างของนางถูกเถาวลัย์พนัเอาไว้เหนยีวแน่นตลอดทั้งร่าง เถาวลัย์

ทั้งหนา เหนยีวแน่น และแขง็แรง ซ�้ายงัเคลื่อนไหวได้รวดเรว็ มดัซูลั่วแน่น 

จนตวันางกลายเป็นบ๊ะจ่าง

หลี่เหยาเหยาหวัเราะเยอืก “วรยทุธ์ของเจ้าช่างสามญันกั ความสามารถ

เพยีงเท่านี้ เจ้ามสีทิธิ์อะไรมาแย่งศษิย์พี่สามไปจากข้า!”

“เจ้าคดิว่าตนเองชนะ?” ซูลั่วหวัเราะเอื่อย

“มดัขึ้นมา!” หลี่เหยาเหยาค�ารามออกมา

จากนั้นเถาวลัย์หนาสองเส้นกม็ดัเข้ากบัต้นเสาทรงกลม จบัซูลั่วแขวน

ห้อยอยู่กลางอากาศ

“ไป!” เถาวัลย์อีกเส้นก็ออกมาจากด้านหลังของเทพธิดาสระหยกแล้ว

พุ่งใส่ซูลั่ว

“สะบดัใส่หน้า!” สหีน้าของเทพธดิาสระหยกเหี้ยมเกรยีม ดวงตาคู่นั้น

สาดประกายอ�ามหติโหดร้าย

สิ่งที่นางเกลยีดที่สดุกค็อืใบหน้าของซูลั่ว หากจะเทยีบในเรื่องของความ

งาม อกีฝ่ายสูต้นเองไม่ได้เลยแม้แต่นดิ ทว่าศษิย์พี่สามกลบัหน้ามดืตาบอดไป

เพราะนาง นอกจากใบหน้านี้กม็องไม่เหน็สิ่งใดอยู่ในสายตาอกี เพราะฉะนั้น

นางจะต้องท�าลายใบหน้านี้ลงเสยีก่อน จากนั้นค่อยเดด็หวัของอกีฝ่าย สดุท้าย

กแ็ล่เนื้อเถอืหนงั สบัร่างออกเป็นชิ้นๆ

คดิเช่นนี้แล้ว มุมปากของเทพธดิาสระหยกกย็กสูงขึ้น ทว่าในจงัหวะที่

เถาวลัย์ก�าลงัจะฟาดใส่ซูลั่วนั้น...

“ตดั!” ซลูั่วตะโกนก้อง กรชิเยน็ยะเยยีบเล่มหนึ่งกล็อยออกมาจากแขน

เสื้อของนาง

ซูลั่วใช้จิตควบคุมกริชเล่มนี้ นางบังคับให้มันกรีดไปบนเถาวัลย์เส้น
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หนาจากด้านบนลงล่าง

กริชเล่มนี้มีนามว่า ‘เหยียนหวา’ ได้มาจากหอพระคลังแห่งวังหลวง 

ตั้งแต่ที่ได้มนัมา ซูลั่วยงัไม่มโีอกาสได้ใช้เลยสกัครา เวลานี้เป็นครั้งแรกที่นาง

น�าออกมาใช้ สมกับเป็นสมบัติล�้าค่าของราชสกุลหนานกง ใบมีดของกริช

คมกรบิยิ่งกว่าสิ่งใด มนัหั่นเถาวลัย์แขง็แกร่งนั้นไม่ต่างจากหั่นชิ้นเต้าหู้

เปรี๊ยะ... เสียงกระจ่างชัดดังสะท้อนขึ้น เถาวัลย์หนาเหนียวปริแตก

ออกทนัใด ตลอดทั้งเส้นเตม็ไปด้วยแผลกรดีเป็นรอย

กรชิ ‘เหยยีนหวา’ คมกรบิไร้เทยีมทาน

ซูลั่วเหาะตัวลงมาจากอากาศ ปรายตามองเทพธิดาสระหยกด้วย 

รอยยิ้มที่แฝงในสหีน้า “ธาตุไม้ของเจ้ามฝีีมอืเท่านี้เองหรอกหรอื”

สีหน้าของเทพธิดาสระหยกอับอายจนแปรเปลี่ยนเป็นขุ่นขึ้ง “รนหา 

ที่ตาย!”

ตอนที่เทพธดิาสระหยกตวาดลั่นออกมา พลงัวเิศษรอบกายนางกห็ลั่ง

ทะลกัออกมาด้วย พลงัวเิศษกระเพื่อมขึ้นรอบๆ ดุจระลอกคลื่น

กระบี่ยาวแวววาวเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในฝ่ามอืของเทพธดิาสระหยก มนั

คือกระบี่พลิ้วที่เดิมทีห้อยติดเอวนางเอาไว้ ทว่าก็พร้อมที่จะกลายเป็นอาวุธ

โจมตไีด้ทุกเมื่อ

“ซลูั่ว! ตายเสยีเถดิ!” เทพธดิาสระหยกค�ารามก้อง ถ่ายทอดพลงัวเิศษ

ไปสู่กระบี่พลิ้วในมือ นางเหาะทะยานขึ้นแล้วฟาดฟันใส่ซูลั่วด้วยความดุดัน 

เทพธดิาสระหยกโถมพลงัเข้าใส่เตม็ที่ วนิาทนีั้นเสยีงเปรี๊ยะกส็ะท้อนขึ้นกลาง

อากาศ ราวกบัว่ามติจิะสั่นสะเทอืนจนปรแิตก

เมื่อต้องเจอกบัการจู่โจมอนัหนกัหน่วงเช่นนี้ ซูลั่วกห็รี่ตาลง

หลี่เหยาเหยา ครั้งนี้ข้าจะขอประลองฝีมือกับเจ้าดูสักตั้ง ดูสิว่าขั้นห้า

ระดบัต้นกบัขั้นหกระดบัสูงนั้นจะเป็นเส้นขดีที่มอิาจก้าวล่วงไปได้จรงิหรอืไม่

มงักรเทพน้อยอยากจะร่วมต่อสู้ด้วย ทว่าซูลั่วจบัมนักลบัเข้าไปในมติิ

และก�าชบัให้มนัอยู่เฉยๆ 
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ยามที่ต้องเผชญิหน้ากบัพลงัโจมตอีนัหนกัหน่วงเช่นนี้ ซูลั่วไม่เพยีงแต่

ไม่ถอยหน ีนางกลบัรกุหน้าเข้าไปทลีะนดิ พลงัวเิศษมหาศาลไหลวนอยูภ่ายใน

ร่างกายของนางและจบัตวัเป็นกลุ่มก้อน สุดท้ายกร็ะเบดิออกมาทางฝ่ามอื

“ฝ่ามอืมารกลางเวหา ปะทะ!” ซูลั่วสหีน้านิ่งขรมึ ก่อผนกึพลงัขึ้นด้วย

สองมอื สุดท้ายกซ็ดัเข้าใส่เทพธดิาสระหยกอย่างหนกัหน่วง

ซูลั่ววาดฝ่ามือมารกลางเวหาขึ้นกลางอากาศแล้วครอบไปที่กระบี่ของ

เทพธดิาสระหยกที่ก�าลงัพุ่งตรงเข้าหาอย่างแม่นย�า ส่งอาวุธของฝ่ายนั้นเข้าไป

ในมติวิ่างเปล่า

เวลานี้กระบี่ยาวอยูห่่างซลูั่วเพยีงคบื แทบจะจ่อตดิตรงต�าแหน่งหว่างคิ้ว

ของนาง ปลายกระบี่กบัหว่างคิ้วห่างกนัเพยีงสามนิ้วเท่านั้น ทว่ากระบี่เล่มนั้น

ดูเหมอืนจะหยุดนิ่งไปแล้ว มนัไม่ขยบัเขยื้อนอกีเลยแม้แต่ครึ่งนิ้ว เพราะพื้นที่

มติขินาดเลก็ตรงหน้าซูลั่วถูกนางควบคุมเอาไว้ได้แล้วเช่นกนั

นางในยามนี้สามารถควบคุมมิติว่างเปล่าที่มีพื้นที่เล็กๆ ได้เท่านั้น 

จินตนาการได้เลยว่าหากพละก�าลังของนางแกร่งกล้าขึ้นเมื่อใด นางก็ย่อม

ควบคมุมติว่ิางเปล่าที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่านี้ได้ แต่ถ้าโยนคนที่ไม่ถูกชะตาเข้าไป

ในมิติว่างเปล่าได้เมื่อไร แบบนี้สิถึงจะเรียกว่าเก่งกาจอย่างแท้จริง แต่น่า

เสยีดายที่เวลานี้นางยงัห่างไกลกบัความเก่งกาจที่ว่านั้นอกีมากโขนกั

เทพธดิาสระหยกที่ลอยตวัอยูก่ลางอากาศเพิ่มแรงน�้าหนกัที่มอืมากขึ้น 

นางรวบรวมพลงัวเิศษทั้งหมด หวงัว่าจะแทงกระบี่ให้ทะลุหน้าผากซูลั่วเข้าไป 

ทว่าสิ่งที่ท�าให้นางรู้สกึยากจะเชื่อได้กค็อื นางเกอืบจะสญูเสยีการควบคมุกระบี่

เล่มนั้นไปแล้ว

แทง! แทง! แทงเข้าไปอีก! แต่ไม่ว่าจะบังคับเท่าไรก็แทงไม่เข้าสักท ี

สหีน้าของเทพธดิาสระหยกฉายแววกระวนกระวาย ขมวดคิ้วเอ่ยออกมาด้วย

ความเคอืง “เจ้าเล่นลูกไม้อะไรกนัแน่”

ซูลั่วปรายตามอง “ไม่ว่าจะเล่นลูกไม้อะไร เอาชนะเจ้าได้เป็นพอ”

“คดิจะเอาชนะข้า? ฝันไปเถอะ!” เทพธดิาสระหยกตะคอกอย่างขุน่เคอืง
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ไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้น แต่ละอองสดี�าเป็นชั้นๆ กท็ะลกัออกมาปกคลมุรอบ

กายเทพธดิาสระหยก ล�าแสงสดี�าหมนุวนขึ้นรอบๆ กายนางอย่างรวดเรว็ เป็น

มวลพลงัแขง็แกร่งที่ก่อตวัขึ้นมา เหน็ชดัว่าสิ่งนี้คอืหนึ่งในไพ่ตายของนาง

“ควบคุมจิตใจ!” นัยน์ตาของเทพธิดาสระหยกฉายแววเย็นชาอ�ามหิต 

ดวงตาของนางแดงโรจน์ ยามที่จ้องมองซูลั่ว แววตาคู่นั้นลุกโชนประดุจเปลว

เพลงิ

จู่ๆ ซลูั่วกรู้็สกึมนึงงสบัสนไปหมดทั้งสมอง นางปวดศรีษะจนแทบเป็น

ลม แววตาเลื่อนลอย สายตาพร่ามวั ตอนที่ซูลั่วก�าลงัโซเซไปมาคล้ายคนเมา

นั้น มุมปากของเทพธิดาสระหยกก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ร้ายกาจออกมา ซูลั่ว วันนี้ใน 

ปีหน้าจะเป็นวนัครบรอบวนัตายของเจ้า!

เทพธดิาสระหยกมองท่าทางเช่นนั้นของซูลั่ว รอยยิ้มพงึใจกผ็ดุวาบขึ้น

ในแววตา จากนั้นรอยยิ้มของนางกห็ุบฉบัลงในทนัที

จะเห็นก็เพียงฝ่ามือสองข้างที่ก�าแน่น ล�าแสงสีด�าระยิบระยับขึ้นบน 

ผิวพรรณของนาง หลังจากนั้นวัตถุสีด�าที่มีลักษณะเหมือนยอดเขาก็ปรากฏ 

ขึ้นเหนือศีรษะของซูลั่ว ให้ความรู้สึกน่าหวาดเกรง ราวกับมีภูเขาไท่ซานทับ

อยู่ด้านบน

เทพธิดาสระหยกยกวัตถุสีด�าขนาดมหึมาให้ลอยสูงขึ้น จากนั้นก็จับ

กระแทกโครมใส่ซูลั่วอย่างจัง! ขณะที่ซูลั่วในยามนี้ถูกหลี่เหยาเหยาควบคุม

จิตใจเอาไว้ ตัวนางอยู่ในสภาวะมึนงง โซเซไปมา หากถูกกระแทกในสภาพ 

เช่นนี้ มหีวงัคงได้กลายเป็นก้อนเนื้ออย่างแน่นอน

ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนี้เอง...อนุสติของซูลั่วตระหนักได้ถึง

อนัตรายที่ก�าลงัมาเยอืน นางเปิดประตูมติขิองตนด้วยอาการมนึงง

มังกรเทพน้อยที่ก�าลังร้อนรนอยู่พอดีกระโดดพรวดออกมาอย่าง

รวดเรว็ มนัพุ่งตวัเข้าใส่วตัถุสดี�าด้วยความโกรธแค้นราวกบัลูกกระสุน การ

ตอบโต้ของมงักรเทพน้อยเตม็ไปด้วยพละก�าลงัอนัมหาศาล มนัสามารถทะลุ

ผ่านวตัถุสดี�าที่แขง็แกร่งกว่าเหลก็นลิไปได้
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ขณะที่แหวกผ่านเข้าไป อุง้เลบ็เท้าทั้งสองข้างของมงักรเทพน้อยกต็ะกุย

ตะกายเข้าใส่วัตถุสีด�าที่เดิมแข็งแกร่งจนน่ากริ่งเกรง บัดนี้ไม่ต่างอะไรกับ 

ท่อนไม้ที่สลายเป็นผุยผงและร่วงหล่นกระจดักระจายเตม็พื้น

ดวงตาของเทพธดิาสระหยกเบกิกว้าง เดมิทนีางกป็ระเมนิว่าเจ้ามงักร

น้อยตวันี้เก่งกาจพอตวั แต่กค็ดิไม่ถงึว่ามนัจะร้ายกาจถงึเพยีงนี้!

เจ้าตวัตะลงึงนัไปในทนัท ีตอนที่นางเผลอเหม่อลอยออกมานั้น มงักร

เทพน้อยกโ็ถมตวัทะยานเข้าใส่ พลางกางกรงเลบ็แหลมคมออกมาและตะปบ

อุ้งเท้าหลายสิบทีเข้าไปยังใบหน้างดงามอันนวลเนียนไร้ที่ตินั้น กรงเล็บของ

มงักรเทพน้อยคมกรบิกว่าสิ่งใดๆ ในหล้า อกีทั้งพลงัของมนักแ็ขง็แกร่ง ฝ่ามอื

ของมนุษย์สามญัมอิาจเทยีบได้เลย

พลั่กๆๆๆ 

เทพธิดาสระหยกที่ถูกตบด้วยอุ้งเท้าได้แต่ถอยกรูดไปด้านหลัง นาง

พยายามที่จะตอบโต้ ทว่ามงักรเทพน้อยกลบัปัดสองมอืของนางออกไป จาก

นั้นกถ็บีเท้าทั้งสองข้างไปบนยอดอกนั้น ก่อนจะตบอุ้งเท้าเข้าใส่อกีฝ่าย

ท่าทางเช่นนั้นดูทั้งล่อแหลมและน่าขนัในเวลาเดยีวกนั

ก�าลงัอุง้เท้าที่มงักรเทพน้อยปล่อยออกไปไม่บรรเทาลงเลยสกันดิ อุ้งมอื

ที่ซดัใส่หนึ่งครั้งกท็�าให้เกดิกลิ่นคาวเลอืดลอยมาหนึ่งหน หลงัจากที่ผ่านไปกว่า

สบิท ีใบหน้างดงามเหนอืผู้ใดของเทพธดิาสระหยกกท็ิ้งรอยคราบเลอืดเอาไว้

เต็มไปหมด สังเวชจนมิอาจทนดูได้ สุดท้ายมังกรเทพน้อยกระโดดเตะไปที่

ยอดอกของนางอีกครั้ง ก่อนจะอาศัยแรงสะท้อนกลับเคลื่อนตัวลอยละลิ่ว 

กลบัมาที่ไหล่ของซูลั่ว

เพราะเทพธดิาสระหยกถกูมงักรเทพน้อยเลน่งานท�าให้นางเสยีสมาธทิี่

จะควบคุมซูลั่วได้อกีต่อไป หญงิสาวจงึพลนัได้สตขิึ้นมาอกีครั้ง

ซูลั่วสะบดัศรีษะ ถอนใจออกมาเบาๆ อย่างยนิด ีนางยื่นมอืออกมาลูบ

ศรีษะเลก็ๆ ของมงักรเทพน้อย หากไม่ได้มนัช่วยเหลอืในวนิาทสี�าคญัแบบนี้

แล้วละก ็ป่านนี้ตนเองคงได้กลายเป็นก้อนเนื้อไปนานแล้ว
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มังกรเทพน้อยกระโดดโลดเต้นอยู่บนไหล่ของซูลั่ว ท่าทางดีอกดีใจ  

ซ�้ายงัท�าเหมอืนจะเต้นร�าไปรอบๆ

เทพธดิาสระหยกเดมิทกีม็บีาดแผลเตม็ไปหมดทั้งร่างอยูแ่ล้ว ยิ่งมาถกู

มังกรเทพน้อยเตะเข้าอย่างจัง ก็ท�าให้ร่างกายเซวูบไปข้างหลังอย่างควบคุม 

ไม่ได้ โซเซถอยไปเจด็ก้าวถงึได้ปะทะเข้ากบัผนงั

มังกรเทพน้อยไม่ได้ท�าร้ายนางแค่ภายนอกเท่านั้น แต่พลังวิเศษที่มัน

มที�าให้นางบาดเจบ็สาหสัภายในด้วย

เลือดไหลออกมาจากมุมปากของเทพธิดาสระหยก ยามนี้ใบหน้าของ

นางเปรอะไปด้วยเลอืด ท�าให้มองเหน็เลอืดที่มมุปากได้ไม่ชดัเจนเท่าใดนกั แต่

เทพธดิาสระหยกกลบัรู้สกึได้ถงึกลิ่นคาวขื่นที่ทะลกัขึ้นมายงัล�าคอ ทนัใดนั้น 

เลือดสดๆ ก็กระอักออกมาจากปากอึกแล้วอึกเล่า นางกระอักเลือดออกมา 

ห้าครั้งด้วยกนัถงึได้หยุดลง

เทพธิดาสระหยกที่นั่งซุกตัวอยู่ในผนังมุมหนึ่งยกมือขึ้นกุมหน้าอก 

เอาไว้ แววตาร้ายกาจอ�ามหิตจ้องมองมายังนายบ่าวผู้เป็นดั่งมารสายตา 

ตรงหน้า

ซูลั่วอุ้มมงักรเทพน้อยเอาไว้แล้วเดนิมาหยุดอยู่เบื้องหน้าอกีฝ่าย ก่อน

จะทรุดตวัลงช้าๆ มุมปากเผยรอยยิ้มเยน็ชาออกมา “เจ้าอยากสงัหารข้า?”

“ฮึ!” เลือดไหลออกจากมุมปากของเทพธิดาสระหยก นางเบือนหน้า 

หนไีปอกีทาง

ยามนี้ความรู้สกึที่ต้องพ่ายแพ้ให้แก่อกีฝ่ายนั้นน่าอบัอายเสยียิ่งกว่า

ซูลั่วใช้กริชเหยียนหวาดันปลายคางของหลี่เหยาเหยาให้เงยขึ้น บีบให้

นางสบสายตากบัตนเอง

“ว่ามา อยากให้ข้าสงัหารเจ้าหรอืไม่” ซูลั่วยกมุมปากอย่างยิ้มเยาะอยู่

ในท ีนางเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย

ท่าทางเอื่อยเฉื่อยนั้นท�าให้หลี่เหยาเหยายิ่งแค้นเคอืงขึ้นกว่าเดมิ

เทพธดิาสระหยกหวัเราะเยน็ชา “ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นทาส อยากจะฆ่า
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กฆ็่าเสยี! จะพูดจาให้มากความไปไย”

“เจ้าคดิว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้า?” ซลูั่วทรดุตวันั่งลงกบัพื้นตรงหน้านางง่ายๆ 

หางตายกสูงขึ้น

“หากเจ้ากล้าฆ่าข้า ก็จงเตรียมตัวถูกสกุลหลี่แห่งวังสระหยกไล่ล่า

สงัหารอย่างถงึที่สุดได้เลย” หลี่เหยาเหยาแค่นเสยีงหยนั

“ถูกสกุลหลี่แห่งวงัสระหยกไล่ล่าสงัหารอย่างถงึที่สดุ?” ซูลั่วหวัเราะคกิ 

“พูดราวกับว่าสกุลหลี่แห่งวังสระหยกเคยปล่อยข้าไปอย่างนั้น หลี่เหยาเหยา 

เจ้าช่างไร้เดยีงสานกั คดิว่าจะข่มขู่ข้าได้หรอื”

หลี่เหยาเหยาใบหน้าแดงก�่า

ถูกต้อง เป็นดงัที่ซลูั่วกล่าวไว้จรงิๆ ไม่ว่าซลูั่วจะสงัหารนางหรอืไม่ สกลุ

หลี่แห่งวงัสระหยกกจ็ะตามไล่ล่าซูลั่วไม่เว้นอยู่ดี

“แต่ถ้าฆ่าเจ้า ก็จะจุดชนวนแค้นบ้าคลั่งจากสกุลหลี่แห่งวังสระหยก 

ขึ้นมา คนในครอบครวัเจ้าเป็นบ้ากนัไปหมด เรื่องนี้ละที่ยุ่งยาก” ซูลั่วลูบคาง 

ท่าทางล�าบากใจ “ถ้าอย่างไรเสยี ข้ารดน�้าทพิย์ลงบนตวัเจ้า จากนั้นกส็่งตวัไป

ให้...”

“หุบปาก! หุบปาก! หุบปากเดี๋ยวนี้!” หลี่เหยาเหยายกสองมอืขึ้นอุดหู 

ตวาดออกมาเหมอืนคนที่ใกล้จะเสยีสต ิ“ไสหวัไป!”

ดูท่าแล้วสิ่งนี้เองที่เป็นจุดอ่อนของหลี่เหยาเหยา ซูลั่วที่สุดท้ายขุดคุ้ย 

จุดอ่อนของหลี่เหยาเหยาจนเจอก็ยืดตัวขึ้น “ได้ ข้าจะไสหัวไปแล้วล่อราชัน

ปีศาจตนนั้นมาแทน”

“ซูลั่ว! เจ้ารนหาที่ตาย ถ้าเจ้ากล้าท�าเช่นนั้นจริงๆ สกุลหลี่แห่งวัง 

สระหยกไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ ไม่มีวันปล่อยเจ้าไปเป็นอันขาด!” หลี่เหยาเหยา

ตวาดใส่ซูลั่ว ก�าแพงโดยรอบสั่นสะเทอืน

“เสยีงดงัชะมดั” ซูลั่วแคะหูด้วยท่าทางนกึรงัเกยีจ ก่อนจะก้มลงหยบิ

หนิอคัคทีี่หลี่เหยาเหยาขุดเอาไว้ขึ้นมา

จังหวะนั้นเอง...ดวงตาของหลี่เหยาเหยาที่ใกล้จะบ้าคลั่งฉายแวว 
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โหดเหี้ยม ก่อนที่เจ้าตวัจะพุง่ออกไปด้านนอกราวกบักระบี่อนัคมกรบิ และเอ่ย

ค�าพูดทิ้งไว้ประโยคหนึ่ง

“ซูลั่ว! เจ้าตายเสยีเถอะ”

ตอนที่ซลูั่วชะงกัไปเลก็น้อยนั้น ประกายไฟรุนแรงกร็ะเบดิตรงหน้านาง

ซลูั่วอยากจะสบถลั่นออกมา แบบนี้จะเรยีกว่ากรรมตามสนองหรอืเปล่า 

นางใช้ระเบดิวเิศษท�าลายคนสกุลหลี่ไปสองคน และตอนนี้หลี่เหยาเหยากโ็ยน

ระเบดิวเิศษเข้าใส่นาง!

เวลานี้เองที่ซลูั่วตระหนกัว่าอานภุาพของระเบดิวเิศษนั้นรนุแรงแค่ไหน 

คลื่นพลังถาโถมเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดิน แรงระเบิดสนั่นหวั่นไหวหนักหน่วง 

ก่อให้เกดิควนัไฟพวยพุ่งกลนืกนิทุกอย่างเอาไว้

ซูลั่วถูกระลอกคลื่นเข้าปะทะจนตวันางลอยละลิ่วขึ้นสูง ก่อนจะตกลง

มากระแทกอย่างหนกั เลอืดสดๆ กระอกัออกมาจากปากค�าโต

ทว่านี่เป็นเพยีงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น

เปลวเพลิงโหมกระหน�่าเข้าโจมตีซูลั่วอีกครั้ง นางตกอยู่ท่ามกลาง 

กองไฟลกุโชน ทะเลเพลงิล้อมรอบด้านเอาไว้สดุลกูหลูกูตา ไร้สิ้นซึ่งหนทางจะ

หลบเลี่ยง

ทำงด้ำนหลี่เหยำเหยำ...

นางค�านวณทกุอย่างเอาไว้อย่างแม่นย�า หลงัจากที่พุง่ทะยานหนแีล้วจงึ

ค่อยปาระเบิดวิเศษใส่ซูลั่ว ด้วยเหตุนี้ ยามที่ระเบิดวิเศษระเบิดขึ้น ด้วย

ความเรว็ในการเคลื่อนไหวของนางย่อมสามารถหลบเลี่ยงแรงปะทะได้ทนั

นางประเมนิทกุอย่างเอาไว้เป็นอย่างด ีหลงัจากที่นางวิ่งห่างออกมาเป็น

ระยะราวร้อยเมตร ระเบดิวเิศษกส็ะเทอืนเลื่อนลั่นออกมาภายในพื้นที่แคบๆ 

ปิดตายเช่นนั้น ซูลั่วคดิจะมชีวีติรอดไปได้อย่างนั้นหรอื ฝันไปเถอะ!

รอยยิ้มเย็นชาอ�ามหิตผุดวาบที่มุมปากของหลี่เหยาเหยา นางเร่ง

ความเร็วที่ฝีเท้าให้มากขึ้นอีก ในเมื่อซูลั่วก็ตายไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นนางก็ไม่
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จ�าเป็นจะต้องอยู่ที่นี่อีก ด้วยเหตุนี้หลี่เหยาเหยาจึงตัดสินใจออกจากถ�้าปีศาจ

ทนัท ีเวลานี้นางกค็รอบครองหนิอคัคไีว้ถงึสามก้อนแล้วด้วย ถ้าคู่แข่งตายไป 

หินสามก้อนก็ย่อมท�าให้นางได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ยามนี้จิตใจของหลี่-

เหยาเหยาเบิกบานอย่างที่สุด เรียกได้ว่าผ่อนคลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

เลยด้วยซ�้า

ทำงด้ำนซลูั่วที่ตกอยู่ท่ำมกลำงทะเลเพลงิ...

นางจะตายไปแบบนี้จริงๆ อย่างนั้นหรือ เห็นชัดเลยว่าซูลั่วเป็นพวก

แมวมาเกดิ เพราะนางมเีก้าชวีติเป็นอย่างต�่า

ตอนที่ซลูั่วก�าลงัถกูล้อมด้วยเปลวเพลงิสดุลูกหลูกูตาจนเกอืบจะถูกเผา

ทั้งเป็น จู่ๆ นางก็นึกถึงหินประหลาดก้อนนั้นขึ้นมาได้...หินแปลกประหลาด 

ที่ช่วยชวีตินางเอาไว้ในถ�้าหั่วเยี่ยน

ซูลั่วรบีคว้าหนิก้อนนั้นออกมาในทนัที

วินาทีนั้นเอง หินวิเศษก็เปล่งประกายเจิดจ้า ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิด 

สิ่งใดขึ้นกับมัน จังหวะที่ซูลั่วก�าลังจะขาดอากาศหายใจ หินวิเศษก็สูบเอา 

เปลวเพลงิร้อนแรงพวกนั้นเข้าไปจนหมด

แต่แม้ว่าจะเสพเอาเปลวเพลิงไปได้ทันท่วงที ทว่าก็ไม่อาจจะขัดขวาง

พื้นที่บรเิวณนั้นที่ก�าลงัสั่นสะเทอืนไปมาได้ เพราะผลกระทบจากระเบดิท�าให้

ก้อนหนิเหนอืศรีษะจ�านวนมากร่วงพรูลงมา

ซูลั่วขยับตัวเตรียมหนี ทว่านางถูกล้อมรอบเอาไว้ด้วยก�าแพงจนมอง

ไม่เห็นหนทาง ตอนนั้นเอง หินขนาดยักษ์ก้อนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาที่นาง ซูลั่วยัง

ไม่ทนัได้สต ิมงักรเทพน้อยกย็ื่นอุ้งเท้าออกไปปัดเอาไว้ได้

ก้อนหนิก้อนแล้วก้อนเล่าร่วงลงมา สกัครู่ถงึค่อยสงบลงได้

ยามนี้บริเวณโดยรอบสงบเงียบ ซูลั่วถูกคลื่นพลังซัดกระเด็นไปอยู่ที่

มุมหนึ่ง นางค่อยๆ ตะเกียกตะกายขึ้นมา ก่อนจะเช็ดคราบเลือดที่มุมปาก 

แล้วเดนิกระย่องกระแย่งไปหาต�าแหน่งที่หนิวเิศษตกอยู่
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นางก้มตวัเกบ็มนัขึ้นมา ปลายนิ้วยงัไม่ทนัได้สมัผสั เจา้ตวักก็ระถดมอื

กลบัโดยอตัโนมตั ิ เพราะนางสมัผสัได้ว่าเจ้าหนิก้อนนี้ก�าลงัลุกไหม้ด้วยความ

ร้อนแรง

เปลวเพลงิจากระเบดิวเิศษนั้นรุนแรงเกนิไป ท�าให้หลงัจากที่มนัสบูเอา

ความร้อนเข้าไป ผวิของก้อนหนิที่เนยีนขาวใสราวกบัหยกบดันี้ระอุกลายเป็น

สแีดงก�่า อย่าว่าแต่มอืของนางเลย ต่อให้วางเอาไว้กบัพื้นเฉยๆ กย็งัแทบจะ

เผาไหม้บรเิวณนั้นให้หลอมละลายได้

ซูลั่วนั่งสงบอยู่ตรงหน้าหนิวเิศษ แววตาทอประกายสบัสนออกมา ถ้า

ไม่ได้พลังของมันปกป้องนางเอาไว้ในวินาทีแห่งความเป็นความตาย เกรงว่า

ชวีติของนางคงดบัสูญไปแล้ว

เพราะหลี่เหยาเหยารู้ว่ามังกรเทพน้อยอยู่กับนาง ท�าให้ฝ่ายนั้นกล้า 

ที่จะลงมือก�าจัดนางและสัตว์วิเศษให้พ้นๆ ไปเสียด้วยการใช้ระเบิดวิเศษ 

ระเบดิวเิศษลูกนี้มพีลงัขั้นต�่าอย่างน้อยกข็ั้นเก้า ถ้าไม่ใช่เพราะนางมหีนิวเิศษ

กค็งไม่มทีางหนรีอดไปได้แน่

ซูลั่วรู้สกึว่าตนเองชะตาแขง็ไม่น้อย

ณ ฝั่งตะวนัตกเฉยีงเหนอืของถ�ำ้ปีศำจ

ที่นี่เป็นทางออกไปจากถ�้าปีศาจแห่งนี้ จะเข้าหรอืออกกต้็องผ่านเส้นทาง

นี้ไป ลานกว้างหน้าปากถ�้าเตม็ไปด้วยผู้คนเนอืงแน่น

ปรมาจารย์หรงอวิ๋นนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้จื่อถานตัวใหญ่ ปลายเสื้อคลุม 

สีขาวระไปกับพื้นดิน ดูราวกับดอกบัวหิมะที่ก�าลังบานสะพรั่ง สูงสง่าและ

บรสิุทธิ์

ดวงตาด�าขลับดุจน�้าหมึกหรี่ลงเล็กน้อย เผยให้เห็นความเฉียบคมอัน

สูงส่งเหนือใคร จนผู้อื่นมิกล้าสบตาตรงๆ ใบหน้าหล่อเหลาไร้ที่เปรียบนั้น 

ยากจะคาดเดาอารมณ์ได้ มอืหนึ่งวางอยู่บนที่เท้าแขนของเก้าอี้ ตบขึ้นลงเป็น

จงัหวะ ไม่มใีครรู้ว่าอกีฝ่ายก�าลงัใคร่ครวญเรื่องใด
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จกัรพรรดจิิ่งตี้เองกน็ั่งอยูบ่นเก้าอี้ไม้จื่อถาน ชดุคลมุมงักรทองที่เหลอืง

อร่ามไปทั้งร่างท�าให้พระองค์ดูสูงศกัดิ์ขึ้นมา แต่ไม่ว่าจะพยายามรกัษาสหีน้า

และท่าทางให้เคร่งขรมึจรงิจงัเพยีงไร หากเทยีบกบัปรมาจารย์หรงอวิ๋นแล้ว

สถานะกย็งัดูเป็นรองกว่า

หลี่เหยาเสยีงนั่งอยู่บนเก้าอี้ทรงกลม หากจะเปรยีบกนัแล้ว ต�าแหน่ง

ของเขาก็ต�่ากว่าไม่น้อย ยามนี้หลี่เหยาเสียงก�าลังหรี่ตาลง สายตาจับไปที่ 

ปากถ�้าแน่วนิ่ง

ประสบการณ์ที่ได้รับจากซูลั่วท�าให้เขาแอบมอบระเบิดวิเศษที่สกุลหลี่

เกบ็เป็นสมบตัลิ�้าค่าลูกนั้นให้เหยาเหยาไป รอได้โอกาสเมื่อไรกร็ะเบดินงัตวัดี

ผู้นี้ให้ตายไปเสีย หลี่เหยาเสียงไม่กังวลกับความสามารถของเหยาเหยาเลย 

สกันดิ เขาแค่กงัวล ‘โชคด’ี อย่างไม่น่าเชื่อของซูลั่วต่างหาก

ฝ่ามอืที่ซ่อนอยูใ่นแขนเสื้อของหลี่เหยาเสยีงก�าแน่น หวงัว่าระเบดิวเิศษ

จะสงัหารซลูั่วได้ ไม่ใช่ท�าให้นางเลื่อนขั้นพลงัยทุธ์สงูขึ้น ขอแค่ออกจากถ�้าปีศาจ

มาได้โดยครอบครองหนิอคัคไีว้ในมอื ถ้าเช่นนั้นกส็ามารถเป็นศษิย์ของปรมา-

จารย์หรงอวิ๋นได้แล้ว

ศษิย์ของปรมาจารย์หรงอวิ๋นมคีวามหมายมากมายนกั หากเหยาเหยา

ได้รับสิทธิ์นี้ ก็จะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างสกุลหลี่แห่งวังสระหยกกับปรมา- 

จารย์หรงอวิ๋นขึ้นได้ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วละก ็ในสบิสกุลใหญ่แห่งจกัรวรรดปิี้ลั่ว 

สกุลหลี่แห่งวังสระหยกที่เดิมสถานะด้อยกว่าสกุลอื่นก็ย่อมต้องมีหน้ามีตา 

ขึ้นมาอย่างแน่นอน ต�าแหน่งที่ว่านี้ส�าคัญโดยแท้ จะให้เกิดความผิดพลาด 

ไม่ได้เป็นอนัขาด

“เหยาเหยา สกลุหลี่แห่งวงัสระหยกรอคอยวนันี้มานานหลายปีแล้ว อย่า

ให้พวกเราต้องผิดหวังเด็ดขาด...” หลี่เหยาเสียงสูดลมหายใจลึก พยายาม

ควบคุมอารมณ์กระวนกระวายภายในใจอย่างเตม็ที่

หลี่อ้าวฉงที่ยืนอยู ่ข ้างๆ หลี่เหยาเสียงกัดริมฝีปากแน่น สีหน้า

เคร่งเครยีด เหน็ชดัว่ากงัวลพอดู เพราะว่าเขาเคยประมอืกบัซูลั่วมาก่อน เขา
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รู้ดวี่าพละก�าลงัของนางหาได้แขง็แกร่งไม่ ทว่าสุดท้ายฝ่ายนั้นกลบัพลกิวกิฤติ

ให้เป็นโอกาสได้เสมอ แบบนี้จงึท�าให้อดกงัวลขึ้นมาไม่ได้

คนอื่นๆ ที่อยู่ในที่นี้กเ็ช่นกนั ทั้งหมดล้วนแต่มั่นใจในตวัหลี่เหยาเหยา

มากกว่าซูลั่วมากนกั

จะมีก็แต่พวกของเป่ยเฉินอิ่งเท่านั้นที่เชื่อมั่นในตัวซูลั่ว พวกเขาหาได ้

เชื่อมั่นในความสามารถของนางไม่ แต่ถ้าเป็นเรื่องความโชคดขีองนาง พวกเขา

กไ็ร้ข้อกงัขาใดๆ




