
หนึ่งร้อยสี่สิบเก้า
เคราะห์พิสดาร

ตั้งแต่ที่ถูกนกประหลาดจับตัวไป ซูลั่วก็ไม่รู้เหตุการณ์ทางฟากของ

หนานกงหลวิอวิ๋นอกีเลย ทว่าสิ่งที่นางพอจะจนิตนาการได้กค็อื ทุกอย่างต้อง

ตกอยู่ในความโกลาหลอย่างแน่นอน หนานกงหลิวอวิ๋นเห็นนางถูกฉกตัวไป 

ต่อหน้าต่อตา ทว่าเขากลับไม่อาจท�าเช่นไรได้ อีกฝ่ายจะเจ็บปวดเสียใจและ

ต�าหนติวัเองขนาดไหนหนอ ทว่านางในยามนี้กจ็นปัญญาจะท�าสิ่งใดได้เช่นกนั

ซูลั่วไม่เคยเห็นเจ้านกประหลาดตัวนี้มาก่อน ถ้าจะบอกว่ามันเป็นนก 

รูปร่างหน้าตาของมนักด็ูไม่คล้ายสกัเท่าไร แต่ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่นก มนักลบัมี

ปีกขนาดยกัษ์อยู่ด้านหลงัคู่หนึ่ง

เจ้านกประหลาดพาซูลั่วเหาะสูงขึ้นไป เรือเหาะส�าริดทะยานอยู่กลาง

อากาศโดยสูงจากพื้นดนิเพยีงหนึ่งหมื่นเมตร ทว่าเจ้านกประหลาดตวันี้... มี

หรอืที่จะหยดุอยูท่ี่ความสูงหนึ่งหมื่นเมตร เวลานี้มนัทะยานไปสงูกว่าแสนเมตร

แล้วด้วยซ�้า!

ซูลั่วรู้สึกได้ถึงสายลมหนาวเหน็บที่พัดผ่านข้างหู เสียงลมบาดหูนั้น

ท�าเอานางหน้ามดืตาลายขึ้นมา สมองปวดปลาบไปหมด ทว่าเวลานี้ซูลั่วหาได้

มเีวลาสนใจกบัเรื่องนี้ไม่ เพราะในความสูงระดบันี้ หากนางถกูเจ้านกประหลาด
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จับเหวี่ยงทิ้งไป มีหวังคงได้แหลกละเอียดทั้งร่างเป็นแน่ ดังนั้นซูลั่วจึงท�าได้

เพยีงเกาะอุ้งเท้าของนกประหลาดเอาไว้แน่น

เจ้านกประหลาดตวันี้มขีนาดใหญ่เพยีงใด อธบิายง่ายๆ กค็อื ต�าแหน่ง

ที่ซูลั่วกอดอยูใ่นเวลานี้เป็นแค่นิ้วหนึ่งในอุง้เท้าของมนัเท่านั้น ทวา่นิ้วเท้าเพยีง

นิ้วเดียวก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าซูลั่วถึงสิบคน โชคดีที่ปลายเล็บของมันมีขนาด

หนาถงึหนึ่งคนโอบ พอจะเป็นหลกัให้หญงิสาวยดึเอาไว้ได้

ไม่รู้ว่าเจ้านกประหลาดลิงโลดเรื่องใด มันเอาแต่ร้องกว้ากๆ ยามที่ 

เหาะเหินอยู่กลางอากาศไม่หยุด สักพักก็ดิ่งตัวลง ท�าท่าเหมือนจะพุ่งสู่ท้อง

ทะเลใหญ่ ทว่ากลับท�าเพียงบินเฉียดผิวน�้าไป จากนั้นก็ทะยานตัวขึ้นไป

ฉวัดเฉวียนอยู่บนท้องฟ้าดังเดิม หนึ่งแสนเมตร สองแสนเมตร สามแสน

เมตร... จนกระทั่งสูงกว่าผนืดนิถงึหนึ่งล้านเมตร!

อุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างมากนี้ท�าเอาซูลั่วเกือบจะกลายเป็นก้อน

น�้าแข็ง! หญิงสาวโมโหเจ้านกประหลาดจนแทบจะกระอักเลือดออกมา นาง

ร้องโวยวายพลางออกแรงทุบตีไปที่อุ้งเล็บของมัน และนั่นถึงได้ท�าให้เจ้านก

ประหลาดส�ารวมท่าทไีด้บ้างเลก็น้อย

เรื่องที่ซลูั่วหารู้ไม่กค็อื เจ้านกประหลาดเองกง็ุน่ง่านใจอยูไ่ม่น้อยเหมอืน

กนั มนัชอบปลาย่างของซูลั่ว เพราะเหตุนี้จงึได้น�าตวัเจ้าของปลาย่างตดิสอย

ห้อยตามมาด้วย หวังจะให้รางวัลเจ้ามนุษย์ตัวจ้อยด้วยการเชยชมท้องฟ้า 

อันกว้างใหญ่ไพศาล ทว่าเจ้ามนุษย์ผู้นี้กลับไม่พอใจขึ้นมาเสียอย่างนั้น นก

ประหลาดเองกเ็ริ่มไม่พอใจขึ้นมาเหมอืนกนั มนัเร่งความเรว็ขึ้น จากนั้นกบ็นิ 

พึ่บๆ ทะลุอณูอากาศไปด้วยความเรว็สูง

ด้วยระยะความสูงเช่นนี้ เรือเหาะส�าริดของหนานกงหลิวอวิ๋นต้องใช้

เวลาอย่างน้อยกห็นึ่งเดอืน แต่นกประหลาดสามารถเดนิทางฝ่ามติไิด้ ดงันั้น

จงึประหยดัเวลาได้มากมายก่ายกอง เดนิทางไม่ถงึหนึ่งวนั มนักพ็าซูลั่วกลบั

มาถงึอาณาจกัรของตน

ซูลั่วลืมตาขึ้นก่อนจะรู้สึกวิงเวียนในทันที ‘นี่...นี่มันความสูงระดับใด



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
9

กัน!’ หญิงสาวคิดไม่ถึงว่ารังของเจ้านกประหลาดจะลอยอยู่กลางอากาศ  

เมื่อครู่นางคาดคะเนด้วยสายตา น่าจะอยู่สูงราวๆ สามแสนเมตรได้...

เบื้องหน้าคอือาณาจกัรขนาดเลก็ที่ประกอบไปด้วยหน้าผาสงูชนั ทุง่หญ้า

เขยีวขจ ีก�าแพงเมอืง สวนดอกไม้ สายธาร... นี่มนัคอืดนิแดนอนัแสนงดงาม

ที่อยู่ในจนิตนาการชดัๆ

เวลานี้นกประหลาดพาซูลั่วเหาะชมอาณาจักรของมันจนทั่ว จากนั้นก็

พาตวันางเข้าไปในเขตก�าแพงเมอืงสงูใหญ่ กอ่นที่หญงิสาวจะถกูโยนทิ้งลงบน

ลานหญ้านุ่มละเอยีด

“ฮ!ึ” นกประหลาดแค่นเสยีงใส่ซูลั่วอย่างยโส ก่อนจะกลายร่างเป็นวหิค

สายรุ ้ง ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาสะท้อนให้เห็นวิหคหนุ่มผู ้ 

แสนงดงาม ส่วนสูงของมันเท่ากับคนทั่วไป เจ้าตัวเชิดหน้าแล้วปรายตามอง 

ซูลั่วแวบหนึ่ง จากนั้นกเ็หาะเข้าไปในปราสาท

ซูลั่วที่ถูกทิ้งเอาไว้แบบนั้นได้แต่ยืนตะลึงงันอยู่กับที่ เมื่อครู ่เจ้า 

นกประหลาดกลายร่างเป็นวหิคสายรุ้งอย่างนั้นหรอื

แม้ว่าวหิคสายรุง้จะทิ้งซลูั่วเอาไว้เพยีงล�าพงั แต่ยามนี้ต่อให้อยากจะหน ี

หญงิสาวกลบัท�าไม่ได้ นางจะหนเีอาตวัรอดไปจากอาณาจกัรกลางฟ้าที่สูงจาก

ผืนดินถึงสามแสนเมตรได้อย่างไรกัน ตอนที่ซูลั่วยืนจนปัญญาอยู่กลางลาน

หญา้นั้น เงาด�าร่างหนึ่งกเ็คลื่อนตวัวูบเข้ามาใกล้ นางสมัผสัได้ถงึกลิ่นอายของ

มนุษย์ในทนัท ีจงึหนัขวบักลบัมา

“ใคร”

อีกฝ่ายเป็นบุรุษชุดด�าที่รวบเส้นผมเรียบตึงเอาไว้ด้านหลัง สีหน้า

เคร่งขรมึจรงิจงั แววตาลกึล�้า แค่ปรายตามองกร็ู้ว่าเป็นยอดฝีมอื คนผู้นี้ให้

ความรู้สกึเหมอืนยามที่ต้องเผชญิหน้ากบัหนานกงหลวิอวิ๋นไม่ผดิเพี้ยน

หรอืว่าจะเป็นผู้มยีุทธ์ชั้นเทพฤทธิ์?

“เจ้าเรยีกข้าว่าพ่อบ้านโหมวฟางกไ็ด้” ชายชุดด�ามสีหีน้านิ่งขรมึ

“...”
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‘พ่อบ้านโหมวฟาง... ท่านโหมวฟาง... คงมิใช่คนคนเดียวกันหรอก

กระมัง ว่ากันว่าท่านโหมวฟางและจ้าวเหยี่ยวทมิฬเป็นสองผู้มียุทธ์ที่ใกล้ชิด

อสูรน้อยมากที่สุด หรือว่า... ทั้งคู่จะเป็นพ่อบ้านของอสูรน้อยแห่งเจ้าเทวะ

เสวยีนอู่’ สมองของซูลั่วท�างานอย่างรวดเรว็

ทว่าหญงิสาวกป็ฏเิสธความคดินั้นในทนัท ีจะเป็นไปได้อย่างไร เป็นไป

ไม่ได้ นางเกาศีรษะแกรกๆ คิดอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นก็หยิบลูกบาศก์ปีศาจ 

ออกมาจากอกเสื้อแล้วส่งให้อกีฝ่าย “พ่อบ้านโหมวฟางรู้จกัสิ่งนี้หรอืไม่”

ท่านโหมวฟางรบัลูกบาศก์ปีศาจมา ก่อนที่ดวงตาจะเป็นประกาย จากนั้น 

กพ็ยกัหน้าทนัท ี“ของสิ่งนี้มาอยู่กบัเจ้าได้อย่างไร”

ซลูั่วพดูอะไรไม่ออก ถ้าผู้คนบนเกาะอมตะรู้ว่าท่านโหมวฟางที่พวกเขา

เคารพนับถือประหนึ่งเทพเจ้า แท้จริงแล้วมีสถานะเป็นเพียงพ่อบ้านคนหนึ่ง 

ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นจะคลุ้มคลั่งหรอืไม่

“แม่นาง?” พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยขดัความคดิของซูลั่ว

“ข้าชื่อซลูั่ว” ซลูั่วพยกัหน้าให้พ่อบ้านโหมวฟาง จากนั้นกบ็อกอกีฝ่ายว่า

ตนเองเกบ็ลูกบาศก์ปีศาจนี้ได้จากท้องของมจัฉาพสิดารแปดเลบ็

พ่อบ้านโหมวฟางท�าท่าใคร่ครวญอยู่ครู่ จากนั้นก็เอ่ยปากขอร้องซูลั่ว 

“ไม่ทราบว่าแม่นางซจูะคนืลกูบาศก์ปีศาจให้ข้าได้หรอืไม่ เพื่อเป็นการตอบแทน 

...”

พ่อบ้านโหมวฟางยงัเอ่ยไม่จบความด ีเสยีงร�าคาญใจกด็งัมาจากด้านใน

ปราสาท “ยงัไม่เข้ามาอกี มวัแต่รรีออะไรกนั!”

เสียงนั้นทั้งโมโหทั้งร�าคาญ ท�าเอาพ่อบ้านโหมวฟางสะดุ้งโหยงด้วย

ความหวาดกลวัในทนัท ีเขาหนัมาพยกัหน้าให้ซูลั่ว ก่อนปรบัสหีน้าให้เรยีบเฉย

ดังเดิม “แม่นางซู นับแต่นี้เป็นต้นไป เจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบมื้ออาหารของ 

นายน้อย” เอ่ยจบพ่อบ้านโหมวฟางกส็่งเสื้อผ้าชุดใหม่ให้ซูลั่ว

ซลูั่วมองชดุสดี�าสลบัขาวที่ขอบมรีะบายลกูไม้แล้วเกอืบจะกระอกัเลอืด 

นี่มนัชุดสาวใช้มใิช่หรอืไร!
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“แม่นางซู รบีไปเปลี่ยนชุดเถดิ อารมณ์ของนายน้อย... เอ่อ... อาจจะ

ไม่ค่อยดเีท่าใดนกั” พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยอ้อมๆ “หากไม่ฟังค�าสั่ง ส่วนใหญ่ 

กจ็ะถูกจบักนิเป็นอาหาร เพราะฉะนั้น...”

ซลูั่วรูส้กึหน้ามดื ตอนนี้เองที่เจ้าตวัเพิ่งจะเข้าใจวา่นกประหลาดจบันาง

มาด้วยวัตถุประสงค์อันใด เข้าใจแจ่มชัดเลยว่าเหตุใดมันถึงจงใจเลือกนาง 

ไม่ใช่คนอื่นๆ ดูท่าว่าเจ้านกประหลาดตัวนี้จะหมายตาฝีมือท�าครัวของนาง 

เสยีแล้ว มน่ิา! มน่ิาตอนที่เจ้านกประหลาดจบันางมา มนัถงึไม่ลมืควา้ปลาย่าง

ไม้นั้นมาด้วย

ตอนนี้ซูลั่วได้แต่มองชุดสาวใช้ในมือพ่อบ้านโหมวฟางอย่างจนด้วย 

ค�าพูด พ่อบ้านโหมวฟางบอกใบ้อกี “นายน้อยรสนยิมแปลกนกั... เขากนิได้

ทุกอย่างจรงิๆ นะ”

เพราะไม่อยากถูกจับกินเป็นอาหารไปเสียก่อน ซูลั่วจึงยื่นมือไปรับ

เสื้อผ้าจากพ่อบ้านโหมวฟางด้วยมืออันสั่นเทา ขณะเดียวกันก็แอบลอบมอง

พ่อบา้นโหมวฟางแวบหนึ่ง นางจะบอกท่านโหมวฟางผูไ้ด้รบัการนบัหน้าถอืตา

จากบรรดาผู้มียุทธ์ทั้งหลายดีหรือไม่ว่า... นางเคยสวมรอยเป็นศิษย์ของเขา 

ช่างเถดิ เวลานี้สนใจเรื่องอาหารของ ‘นายน้อย’ ผู้นั้นจะดกีว่า

แม้จะคาดคะเนเอาไว้ในใจบ้างแล้ว แต่ซูลั่วก็ยังเอ่ยถามออกมาอยู่ด ี

“นายน้อยของพวกท่านคอื...”

“อสรูน้อยแห่งเจ้าเทวะเสวยีนอู”่ พ่อบ้านโหมวฟางจ้องมองซลูั่ว น�้าเสยีง

ของเขาภูมใิจอยู่ในที

‘อสูรน้อยแห่งเจ้าเทวะเสวยีนอู่... ทายาทโดยสายเลอืดเพยีงหนึ่งเดยีว

ของเจ้าเทวะเสวยีนอู่?’ ซูลั่วพยกัหน้าก่อนจะหมุนตวัแล้วผละไป

ซูลั่วเปลี่ยนชุดไปพลางใคร่ครวญอะไรเงยีบๆ อยู่ในใจไปพลาง

เจ้าเทวะเสวยีนอูม่อี�านาจเกรยีงไกรเพยีงใดกนั กล่าวง่ายๆ ได้ว่า เดมิที

พิภพนี้หาได้มีอาณาจักรเสวียนอู่มาก่อนไม่ ทว่าหลังจากเจ้าเทวะเสวียนอู่ถือ

ก�าเนดิขึ้นมา เจ้าเทวะผู้นี้กเ็บกิฟ้าผ่าดนิ สร้างอาณาจกัรเสวยีนอู่แห่งนี้ขึ้นมา 
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ณ ดนิแดนแห่งจติ

จากนั้นผู้คน สตัว์วเิศษ และสิ่งมชีวีติต่างๆ กส็บืทายาทและเผ่าพนัธุ์

ขึ้นภายในอาณาจกัร เกดิเป็นเมอืงน้อยใหญ่สี่สบิแปดเมอืงที่มปีระวตัศิาสตร์

อนัรุ่งโรจน์ยาวนานกว่าล้านล้านปี ในความหมายทั่วไปกค็อื เจ้าเทวะเสวยีนอู่

กค็อืบดิาแห่งอาณาจกัรเสวยีนอู่ เป็นผู้ให้ก�าเนดิอาณาจกัรเสวยีนอู่นั่นเอง

‘เจ้าเทวะมพีลงัยุทธ์ขั้นใดกนัหนอ’ ซูลั่วเอยีงคอครุ่นคดิ

ชั้นเทพฤทธิ์แบ่งออกเป็นระดบัต้น ระดบักลาง และระดบัสูง ทั้งสาม

ระดับนี้ยังพอจะหาวิธีเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ได้ หากมีโอกาสและจังหวะที่เหมาะ

เจาะพอ แต่ว่าการขึ้นมาเป็นเจ้าเทวะ... หาใช่เป็นได้ด้วยพรสวรรค์ ความ

พยายาม และโอกาสไม่

กเ็ท่ากบัว่าหากเจ้าเทวะคดิจะสงัหารซลูั่ว อกีฝ่ายไม่จ�าเป็นจะต้องลงมอื

หรือตามไล่ล่าด้วยซ�้าไป เพียงแค่คิด ซูลั่วก็มอดม้วยลงแล้ว ครานั้นท่าน

อาจารย์จากไปอย่างกะทนัหนั ด้วยเหตุนี้จงึก�าชบัไว้เพยีงไม่กี่เรื่องเท่านั้น แต่

สิ่งหนึ่งที่ท่านย�้าแล้วย�้าอกีกค็อื หากเจอเจ้าเทวะเมื่อใด จงอย่าได้ต่อต้านเป็น

อนัขาด

เวลานี้ผู้ที่ซูลั่วต้องปรนนบิตัริบัใช้กค็อื ทายาทโดยสายเลอืดเพยีงหนึ่ง

เดียวของเจ้าเทวะเสวียนอู่ เพราะฉะนั้นตอนที่ซูลั่วได้ยินว่าตนต้องท�าหน้าที่ 

แม่ครวัให้อสรูน้อยแห่งเจ้าเทวะ หญงิสาวจงึท�าได้เพยีงถอนหายใจยาว จากนั้น 

กท็�าในสิ่งที่ควรท�า

ซูลั่วเปลี่ยนชุดสาวใช้ ก่อนพ่อบ้านโหมวฟางจะน�าทางนางไปที่โรงครวั 

พ่อบ้านโหมวฟางมองซูลั่วด้วยแววตาเวทนา หญิงสาวมีประสาทสัมผัสที่ 

เฉียบไวเพียงใด สีหน้าของพ่อบ้านโหมวฟางจึงมิอาจรอดพ้นสายตาของนาง 

ไปได้

“ท�าอาหารให้ท่านอสูรน้อยกนิเป็นเรื่องยากเยน็ถงึขนาดนั้นเลยหรอืไร” 

ซูลั่วเอ่ยออกมาด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

พ่อบ้านโหมวฟางเห็นแก่ลูกบาศก์ปีศาจที่ซูลั่วครอบครองอยู่ในเวลานี้ 
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ดังนั้นเขาจึงปฏิบัติต่อนางด้วยท่าทีที่ต่างไป หากเป็นผู้อื่น รับรองว่าเขาไม่มี

ทางเอ่ยวาจาให้มากความเป็นแน่

พ่อบ้านโหมวฟางมองซูลั่วเงยีบๆ ก่อนบอก “เจ้ามอีะไรจะสั่งความ... 

กจ็งเขยีนบอกไว้ หากมโีอกาสข้าจะช่วยส่งให้เอง”

ซูลั่วฟังในคราแรกยงัไม่รู้สกึอะไร แต่พอพนิจิดูอกีท ีเจ้าตวักอ็ดสะดุ้ง

ไม่ได้ “พ่อบ้านโหมวฟางหมายถงึ... ค�าสั่งเสยี?”

พ่อบ้านโหมวฟางพยกัหน้าเนบินาบ

“...” ซูลั่วได้แต่อึ้งงนั

บรรยากาศแข็งค้างไปในพริบตา พ่อบ้านโหมวฟางถอนหายใจเบาๆ 

“แม้ว่าความจรงิจะไม่น่าฟังนกั แต่มนักเ็ป็นความจรงิวนัยงัค�่า เจ้าอาจจะอยู่

ไม่พ้นคนืนี้ หากมอีะไรจะสั่งเสยีแล้วละก ็เจ้าจงเขยีนมาเถดิ ทุกๆ หนึ่งร้อย

ปี ข้าจะได้กลบัไปสู่โลกภายนอกสกัครั้ง”

“แค่ท�าอาหารไม่ถูกใจนายน้อยของพวกท่าน ถึงกับต้องตายอย่างนั้น

หรอื” ซูลั่วเลกิคิ้ว

พ่อบ้านโหมวฟางพยกัหน้า ใครจะรูว่้าซลูั่วกลบัหวัเราะออกมาเบาๆ “ถ้า

เป็นเช่นนั้น ข้ากอ็ยากลองดูเหมอืนกนัว่าจะมชีวีติอยู่ได้นานสกัแค่ไหน”

เรื่องอื่นซูลั่วอาจจะไม่มั่นใจเท่าใดนัก แต่ถ้าเป็นเรื่องการครัวละก ็

ส�าหรับแม่ครัวมือหนึ่งเช่นนาง หากวันนี้เอาชีวิตไม่รอดก็ดูจะเป็นเรื่องน่าขัน

เตม็ที

ทา่นโหมวฟางเหน็ท่าทางสบายๆ ของซูลั่วกไ็ด้แต่ลอบถอนหายใจแทน

อกีฝ่าย

แม่ครวัที่มคีวามเชื่อมั่นเตม็เป่ียมเช่นนี้ หลายปีมานี้เขาเหน็มานกัต่อนกั

แล้ว ทว่าผลกล็งเอยเหมอืนกนัหมดทกุคน ทั้งหมดต่างหมดลมหายใจลงอย่าง

เงยีบเชยีบ
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พ่อบ้านโหมวฟางเดนิน�าซลูั่วไปที่โรงครวั

ปราสาทหลงันี้กว้างใหญ่เพยีงใด ซลูั่วต้องใช้เวลาถงึครึ่งชั่วยามเดนิจาก

ลานหญ้าไปยงัโรงครวั ส่วนที่ว่าโรงครวัมพีื้นที่เท่าใดนั้น หญงิสาวกวาดมอง

แล้วคะเนด้วยตาเปล่ากเ็หน็ว่าน่าจะใหญ่ราวๆ สนามลูกหนงัเลยทเีดยีว

ภายในโรงครวัเงยีบสนทิ ซูลั่วคดิว่าไม่มคีนอยู่ด้านใน ทว่าตอนที่นาง

เดนิเข้าไปกลบัสมัผสัได้ถงึลมหายใจบางเบา ซ�้ายงัไม่ใช่แค่คนเดยีว

“แม่ครวัหนึ่งร้อยคน มอดม้วยไปวนัละหนึ่งคน กใ็ช้เวลาถงึหนึ่งร้อย

วนั” พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

ซลูั่วเหลอืบตามอง ก่อนจะพบว่าพ่อบ้านโหมวฟางหาได้หยอกเย้าเล่นๆ 

ไม่

หลังจากที่พ่อบ้านโหมวฟางน�าซูลั่วเดินเข้าไปในโรงครัว ไม่นานเสียง 

โห่ร้องยนิดกีด็งัมาจากพวกแม่ครวัที่จบักลุ่มยนืคุยกนัอยู่

“สวรรค์! ข้าคิดว่าวันนี้จะถึงคราวของข้าเสียอีก ข้าเขียนจดหมาย 

สั่งเสยีเอาไว้แล้วด้วยซ�้า คดิไม่ถงึเลยว่าจะมคีนมาแทรกเสยีก่อน ฮอืๆๆ ได้

ยดืชวีติต่อไปอกีวนัหนึ่ง ช่างดเีหลอืเกนิ ฮอืๆๆ”

“นั่นสิ พวกเจ้าดูแม่นางที่มาแทรกล�าดับผู้นั้นสิ นางงดงามเหลือเกิน 

แต่เสียดายที่นายน้อยของเรามิเคยเหลือบแลโฉมหน้าของแม่ครัวคนใดเลย  

ไม่อย่างนั้นแม่นางผู้นี้อาจจะไม่ต้องตายกเ็ป็นได้”

“น่าเสยีดายนกั แต่กโ็ชคดทีี่นางปรากฏตวั เพราะแบบนี้พวกเราถงึได้

มชีวีติรอดไปอกีวนั”

เสยีงโห่ร้องตื่นเต้นยนิดดีงัเข้าหูซูลั่วไม่หยุด

ซลูั่วพดูไม่ออก มุมปากกระตกุนดิๆ นี่ไม่เหมอืนกบัที่นางคดิเอาไวเ้ลย

สกันดิเดยีว เดมิทนีางคดิว่าการปรากฏตวัของนาง ณ โรงครวัแห่งนี้ต้องสร้าง

ความไม่พอใจให้แม่ครวัคนก่อนๆ เป็นแน่ จากนั้นคงต้องเจอกบัการข่มขู่และ

การข่มขวัญสารพัด แต่ความเป็นจริงก็คือ... คนพวกนั้นอยากให้นางแทรก

ล�าดบัก่อนจะแย่
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ซูลั่วขยบัปาก ทว่าพกัใหญ่กย็งัไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไร สุดท้ายนางเลย

ท�าได้เพยีงเหลอืบตามองพ่อบ้านโหมวฟาง “บางทอีาจเป็นดงัเช่นที่ท่านกงัวล”

พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยเสยีงขุ่น “เขยีนค�าสั่งเสยีตอนนี้ยงัทนั”

“ค�าสั่งเสยี? ไม่จ�าเป็น” ซูลั่วหวัเราะ “นายน้อยของพวกท่านก�าหนดว่า

ให้ท�าอาหารชนดิใดหรอืไม่”

พ่อบ้านโหมวฟางพยกัหน้า “นายน้อยชอบกนิปลา”

ซูลั่วได้ยนิเช่นนั้นดวงตากเ็ป็นประกายวาบ นางเข้าใจแล้วว่าเหตุใดถงึ

ถูกจบัมา

“ปลาหรือ ปลาอะไรก็ได้ใช่หรือไม่” ซูลั่วเดินดูพื้นที่เก็บวัตถุดิบใน 

โรงครวั

วตัถุดบิในโรงครวัมพีร้อมสรรพ เตม็ไปด้วยอาหารชั้นดนีานาชนดิ

ถ้าจะบอกว่าส่วนที่กินบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดละก็ เห็นจะไม่พ้นเขต

อาหารทะเล พื้นที่ตรงนั้นคอืสระน�้าทั้งหลงัที่เตม็ไปด้วยปลาหายากนานาชนดิ 

มปีลาไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นตวั

ซ�้าปลาเหล่านี้ก็หาใช่ปลาสามัญธรรมดาไม่ ลูกปลาตัวเล็กขนาดฝ่ามือ

ที่เห็นอยู่นี้มีพลังยุทธ์ไม่ด้อยไปกว่ามัจฉาพิสดารแปดเล็บที่นางเคยพบเมื่อ 

ครานั้นเลยด้วยซ�้า กล่าวได้ว่าปลาในสระน�้านี้มีพลังยุทธ์ไม่ต�่ากว่าชั้นอมตะ 

ทุกตวั

...ซูลั่วพูดอะไรไม่ออกโดยพลนั

นางเหลอืบตามองพ่อบ้านโหมวฟางเงยีบๆ “ลกูปลาชั้นอมตะ... นายน้อย

ของท่านช่างฟุ่มเฟือยดแีท้”

พ่อบ้านโหมวฟางหัวเราะเสียงแผ่ว “ก็แค่วัตถุดิบเท่านั้น ใช้ได้ก็ใช้  

ใช้ไม่ได้กท็ิ้งไป”

‘ลกูปลาชั้นอมตะเป็นวตัถดุบิ ถ้าเช่นนั้นผูค้นบนเกาะอมตะเล่า’ ดวงตา

วาววบัของซูลั่วจบัจ้องไปที่พ่อบ้านโหมวฟาง

ซูลั่วคดิเรื่องนี้อยู่ในใจ ก่อนจะหลุดปากถามออกมาอย่างอดไม่อยู่
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พ่อบ้านโหมวฟางเองก็ตอบค�าถามซูลั่วอย่างชนิดที่แทบไม่ต้องคิดเลย 

“บรรดาผู้มียุทธ์ชั้นอมตะบนเกาะอมตะก็เป็นแค่ของเล่นของนายน้อยเท่านั้น 

นานๆ ทนีายน้อยกจ็ะแวะไปหาอะไรสนุกๆ ท�าสกัครั้ง พอเบื่อกไ็ม่สนใจอกี”

“ของ... เล่น...!” คราวนี้ซูลั่วตกตะลงึขึ้นมาจรงิๆ

นางมองพ่อบ้านโหมวฟางอย่างไม่อยากจะเชื่อ สุดท้ายก็ต้องสูดลม

หายใจลกึถงึค่อยสงบจติสงบใจลงได้

ของเล่น... ผู้มียุทธ์ที่อยู่บนเกาะอมตะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มผู ้

มียุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเสวียนอู่ แต่ในสายตาของอสูรน้อยตนนี้

กลบัเหน็พวกเขาเป็นเพยีงแค่ของเล่นชั่วครั้งชั่วคราว ซูลั่วอยากจะร�่าไห้

ถ้าผูค้นบนเกาะอมตะรูว่้าพวกเขานบัหมื่นรายถกูจบัมาอยู่รวมกนัที่เกาะ

แห่งนี้ ซ�้ายงัต้องเผชญิกบัอนัตรายจากคลื่นสตัว์อสูรทุกๆ หนึ่งร้อยปี กเ็พยีง

เพื่อเปน็ของเล่นใหอ้สรูน้อยแห่งเจ้าเทวะเสวยีนอูแ่ล้วละก ็เกรงวา่คนเหลา่นั้น

คงพากนัร�่าไห้แล้ว

พอคดิเช่นนี้แล้วซูลั่วกน็กึอจิฉาขึ้นมา ‘เจ้าเดก็นี่มวีาสนาแท้ๆ’

ดูเอาเถดิ ได้เกดิมาเป็นทายาทของเจ้าเทวะ ยงัไม่ต้องพูดถงึพรสวรรค์

ที่มตีดิตวัมาแต่ก�าเนดิ แค่สถานะของอกีฝ่ายกเ็ป็นที่รษิยาจนน่าแค้นใจแล้ว

พ่อบ้านโหมวฟางมหีรอืจะไม่เข้าใจถงึอาการตะลงึพรงึเพรดิของซลูั่ว ถงึ

อย่างไรเสียเขาก็เคยผ่านประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน ตอนนั้นเขายิ่งกว่าซูลั่ว 

เสยีอกี วนิาททีี่รู้ความจรงิกท็�าเอาเข่าทรุดลงไปเลยด้วยซ�้า

พ่อบ้านโหมวฟางตบไหล่ซูลั่ว “เอาละ ตั้งใจให้ด ีเวลาของนายน้อยนั้น

มค่ีามาก หากเลยเวลา ต่อให้ท�าอาหารรสเลศิที่เขาพอใจแค่ไหน แต่เจ้ากร็กัษา

ชวีติเอาไว้ไม่ได้แน่”

อาจเป็นเพราะเรื่องลูกบาศก์ปีศาจที่ท�าให้พ่อบ้านโหมวฟางดูแลซูลั่ว 

ดกีว่าคนอื่นๆ ไม่น้อย

หากเป็นแม่ครวัคนอื่นๆ ถ้ารู้ว่าอย่างไรเสยีอกีฝ่ายกต้็องมอดม้วยแน่ๆ 

พ่อบ้านโหมวฟางไม่มทีางเสยีเวลาเปลอืงน�้าลายด้วยเป็นอนัขาด
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อีกอย่าง... ภาพลักษณ์ของพ่อบ้านโหมวฟางก็คือสูงส่งและเย็นชา 

เป็นนจิ

“ตอนนี้เจ้าเหลอืเวลาเพยีงครึ่งชั่วยามเท่านั้น รบีท�างานเข้า นงัหนู” พ่อ

บ้านโหมวฟางตบไหล่ซูลั่ว จากนั้นกผ็ละไป ทิ้งซูลั่วเอาไว้ในโรงครวัโล่งกว้าง

เพยีงล�าพงั

เวลาครึ่งชั่วยาม ส�าหรบัคนอื่นแล้วอาจจะดูน้อยนดิยิ่งนกั แต่ส�าหรบั

นางแล้วเรยีกได้ว่า ‘เหลอืเฟือ’

พอพ่อบ้านโหมวฟางเดนิออกมา แม่ครวัทั้งหนึ่งร้อยคนกก็รูกนัเข้ามา

หาแล้วกระซิบกระซาบถามด้วยน�้าเสียงอยากรู้อยากเห็น “พ่อบ้านโหมวฟาง 

นายน้อยสั่งให้แม่นางรูปงามผู้นั้นท�าอาหารชนดิใดกนั” ถ้าเป็นปลากเ็ท่ากบัว่า

ซี้แหงแก๋แน่นอน พวกนางอุตส่าห์หวังว่าแม่นางโฉมงามจะไม่ด่วนจากไป 

เรว็ขนาดนั้น

พ่อบา้นโหมวฟางปรายสายตาขุน่เคอืงมองแม่ครวักลุม่นั้น ก่อนจะเอ่ย

ด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย “ปลา”

“อะไรนะ ปลา!?” แม่ครวัทั้งหมดพากนัร้อง ไฉนถงึเป็นเช่นนี้ไปได้ ปลา

นั้นท�ายากที่สุดแล้ว หากเป็นปลาอื่นๆ ยงัไม่เท่าไร ต้นหอมขงิข่ากช็่วยกลบ

กลิ่นคาวได้ แต่ปลาชั้นอมตะพวกนี้... กลิ่นคาวที่ติดมากับก้างของพวกมัน  

ไม่ว่าจะล้างอย่างไรกไ็ม่อาจล้างได้หมด

“แย่แล้วๆ แม่นางน้อยตายแหงแก๋”

“ประเดี๋ยวดรุณีโฉมงามต้องถูกนายน้อยสังหารด้วยความเดือดดาล

แน่แท้ น่าเวทนาเหลอืเกนิ...”

“หากนางตายไป วนัพรุ่งนี้กถ็งึคราวของข้า ฮอืๆๆ ข้าไม่อยากท�าปลา...”

พรบิตานั้นเสยีงร้องห่มร้องไห้สะอกึสะอื้นกด็งัขึ้นด้านนอกโรงครวัทนัที

ซูลั่วหูไวตาไว ซ�้าคนเหล่านั้นก็ยังไม่เบาเสียงลงเลยแม้แต่นิด เพราะ

เหตนุี้นางจงึได้ยนิชดัเจนเตม็สองห ู‘กแ็ค่ท�าปลาเท่านั้น จะร้องห่มร้องไห้ท�าไม

กัน วิตกกังวลมากเกินไปแล้วกระมัง’ ซูลั่วคิดในใจอย่างขุ่นเคือง จากนั้นก็
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สลดัความคดิเลอะเทอะทิ้งไป ก่อนจะเริ่มเลอืกปลาในสระ

ก่อนที่จะถูกจับตัวมา ตอนที่ซูลั่วย่างปลาอยู่ที่ริมชายหาดเกาะอมตะ 

นางเลอืกใช้ปลาจื่อจนิห้าตวั เพราะยามที่อยูใ่นเกาะอมตะ ปลาจื่อจนินบัว่าเป็น

วตัถุดบิชั้นยอดแล้ว ทว่าส�าหรบัที่นี่ ปลาจื่อจนิกด็ูจะกระจอกงอกง่อยไปเลย

ทเีดยีว

แต่ว่าปลาจื่อจินย่างตัวเล็กกระจ้อยร่อยนี่ละที่ท�าให้เจ้าอสูรน้อยฉกชิง

ตวันางมา คดิแล้วอกีฝ่ายน่าจะชอบรสชาตนิั้นที่สุด

เพื่อความปลอดภยั ซูลั่วจงึตกปลาจื่อจนิตวัอ้วนขึ้นมาสองตวัแล้วล้าง

มนัด้วยน�้าทพิย์ชั้นด ีแค่นาทเีดยีว ทั้งกลิ่นคาวและกลิ่นน�้าทะเลบนตวัปลาก็

หายเกลี้ยง ซ�้าเวลานี้เจ้าปลาจื่อจนิยงักรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมสดชื่นจากไอวเิศษ

ของน�้าทพิย์ชั้นด ีแค่ปรายตามองกเ็หน็ถงึความสดของเนื้อปลา

ซลูั่วตั้งใจว่าจะไม่ย่างปลาอกี ที่นี่มวีตัถดุบิและเครื่องปรงุมากมาย นาง

ไม่อยากทิ้งให้เสยีของเปล่าๆ

ซูลั่วหยิบปลาจื่อจินที่แล่หนังแล้วมาตัวหนึ่ง จากนั้นก็วางลงบนเขียง 

ก่อนจะบั้งเนื้อส่วนท้องของมันออกเป็นชิ้นบางๆ โดยที่ล�าตัวไม่ขาดออกจาก

กัน จากนั้นก็บิดหัวและหางมาจดกัน ประหนึ่งเจ้าปลาน้อยที่ก�าลังเริงระบ�า

อย่างมชีวีติชวีา

ซูลั่วหยิบเครื่องปรุงรสชาติเผ็ดอมหวานมาทาบนตัวปลา จากนั้นก็เท 

น�้าทพิย์ชั้นดลีงในหม้ออย่างใจป�้า แล้วเริ่มวางปลาลงไปนึ่ง

ส�าหรบัไฟในการปรุงอาหาร หญงิสาวกใ็ช้เปลวเพลงิจากบวัสชีาด ระยะ

เวลาไม่ถงึสามวนิาท ีปลาจื่อจนิกส็ุกได้ที่ พอยกออกจากหม้อกเ็หน็ปลาจื่อจนิ

สดใหม่เนื้อขาวฉ�่าวาว ที่ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนจนคนอื่นๆ พากันท้องร้องและ

น�้าลายสอออกมาโดยไม่รู้ตวั

ซลูั่วมองผลงานของตนเองด้วยความพอใจ จากนั้นกด็ดีนิ้วเปาะ ตั้งแต่

ต้นจนถงึบดันี้ พ่อบ้านโหมวฟางเองกไ็ม่ได้ผละไปไหนไกล และจงัหวะนี้เอง

เขากเ็ดนิกลบัเข้ามาในโรงครวัอกีครั้ง ตอนที่เหน็ปลาจื่อจนิเผด็หวานยั่วน�้าลาย
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วางอยู่บนโต๊ะ ดวงตาของเขากเ็ป็นประกายวาววบัขึ้นมาทนัที

“เร็วถึงเพียงนี้เชียว!?” พ่อบ้านโหมวฟางอ้าปากค้างพลางมองซูลั่ว 

ตั้งแต่ที่เขาเดินผละจากโรงครัวไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งก็เพิ่งจะผ่านไปเพียง

ไม่กี่นาทเีทา่นั้น แต่แม่นางผู้นี้กลบัท�าอาหารชวนน�้าลายสอเสรจ็เรยีบร้อยแลว้

หนึ่งจาน

พ่อบ้านโหมฟางไม่จ�าเป็นต้องมองด้วยซ�้า แค่เขาใช้จมูกอันเฉียบไว 

สูดดมไปรอบๆ เจ้าตวักพ็บว่าเนื้อปลาของซูลั่วไม่มกีลิ่นคาวและกลิ่นเคม็ของ

น�้าทะเลตดิมาเลยแม้แต่นดิเดยีว

“เจ้าท�าได้อย่างไรกนั” พ่อบ้านโหมวฟางถามขึ้นด้วยความสงสยั

ซูลั่วหัวเราะเสียงแผ่ว “หาใช่เรื่องยากเย็นไม่ ท่านพ่อบ้านยกไปให้ 

นายน้อยของท่านลองชมิดูก่อนเถดิ จะรอดหรอืไม่กอ็ยู่ที่ปลาจานนี้ละ”

พ่อบ้านโหมวฟางคิดแล้วก็เห็นจริงตามนั้น แม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าอาหาร

จานนี้ดูรสชาตโิอชะ แต่ถ้านายน้อยไม่ถูกใจเล่า ด้วยอารมณ์ของนายน้อย... 

พ่อบ้านโหมวฟางพยกัหน้าให้ซูลั่ว ก่อนจะยกส�ารบัอาหารไปเอง นสิยัพลิกึพลิั่น

ของนายน้อย พ่อบ้านโหมวฟางคดิว่าหากเขาไปเพยีงล�าพงัน่าจะปลอดภยักวา่

ด้านนอกโรงครวั พอบรรดาแม่ครวัเหน็พ่อบ้านโหมวฟางกลบัออกมา

อย่างรวดเรว็ ทั้งหมดกเ็ข้ามารุมล้อม

“เอ... กลิ่นอะไรน่ะ หอมชะมดั”

“แม่นางโฉมงามท�าปลาได้รวดเรว็ถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื”

“ถงึจะหอม แต่รสชาตเิป็นเช่นไรไม่อาจรู้ได้ หวงัวา่นายน้อยจะไม่เลอืก

กนิอกี”

“เป็นหรอืตายกอ็ยู่ที่วนิาทนีี้ละ...”

ทั้งหมดได้แต่ทอดถอนใจยามที่มองพ่อบ้านโหมวฟางเดินไกลออกไป 

จากนั้นกพ็ากนัหนักลบัมามองแม่นางโฉมงามที่ก�าลงัวุ่นวายอยู่ในโรงครวั

“ท�าปลาเสรจ็แล้วไม่ใช่หรอื นางยงัวุ่นวายอะไรอกี”

“ดูเหมอืนว่าจะท�าอกีนะ”
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“จะมปีระโยชน์อนัใดกนัเล่า ท่านพ่อบ้านยกไปแล้ว อกีไม่นานเดี๋ยวก็

คงมคีนมาจบัตวันางไปฆ่า”

“แม่นางผู้น่าเวทนา... ฮอืๆๆ พรุ่งนี้กถ็งึคราวของข้าแล้ว...”

แม่ครัวเหล่านั้นไม่เบาเสียงเลยสักนิด ดังนั้นซูลั่วจึงได้ยินค�าพูด 

พวกนั้นอย่างชดัเจน นางยกยิ้มมุมปากนดิๆ ไฉนบรรดาแม่ครวัพวกนี้ถงึได้

คดิว่านางจะต้องตายด้วยเล่า แค่อาศยัไอวเิศษจากน�้าทพิย์ชั้นดขีองนาง ปลา

จื่อจินตัวนั้นก็มีรสชาติเยี่ยมยอดแล้ว ซูลั่วคิดถึงขนาดของเจ้านกประหลาด 

ตวันั้น ก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างยอมรบัในชะตากรรม จากนั้นกล็งมอื

ท�าครวัต่อไป

ปลาจื่อจนิตวัที่สอง ปลาจื่อจนิตวัที่สาม ปลาจื่อจนิตวัที่สี่... จนกระทั่ง

ซูลั่วท�าปลาจื่อจนิตวัที่สบิเสรจ็ พ่อบ้านโหมวฟางกก็ลบัมาอกีครั้งและกลบัมา

เพยีงล�าพงั ไม่มกีองก�าลงัมาจบัตวัซูลั่วไป

แม่ครัวต่างก็เบิกตากว้างด้วยความฉงน “ท่านพ่อบ้าน นี่มันเกิดเรื่อง

อะไรขึ้น”

“หรอืว่านายน้อยไม่โมโหโกรธา”

“ปลาที่ใช้เวลาท�าไม่ถึงหนึ่งนาที มีหรือที่นายน้อยจะไม่โกรธ เป็นไป 

ไม่ได้กระมงั!”

พ่อบ้านโหมวฟางมองแม่ครวัเหล่านั้นด้วยสายตาขุน่เคอืง พลางป้ันหน้า

ขรมึ น�้าเสยีงของเขาเยน็ชาและเตม็ไปด้วยอ�านาจ “พวกเจ้าคาดเดาได้ถูกต้อง

แล้ว ครั้งนี้นายน้อยไม่โมโหโทโสจรงิๆ” ไม่เพยีงแต่ไม่โมโห ซ�้ายงัมอบรางวลั

ให้เสยีอกี รางวลัที่ว่าท�าเอาพ่อบ้านโหมวฟางอจิฉาจนแทบแดดิ้นตาย

พ่อบ้านโหมวฟางก้าวเข้าไปด้านในโรงครวัเรว็ๆ ตอนที่เขาเหน็ปลาจื่อจนิ 

เผด็หวานที่ปรุงเสรจ็แล้วสบิจานวางเรยีงรายอยู่บนโต๊ะ เจ้าตวักอ็้าปากค้างใน

ทนัใด “เจ้า...เจ้ารู้ได้อย่างไรว่านายน้อยต้องการเพิ่ม”

ซูลั่วเอียงศีรษะพลางมองพ่อบ้านโหมวฟาง “ก่อนหน้านี้ข้าย่างปลา 
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จื่อจนิห้าตวั นายน้อยของท่านดูเหมอืนว่ายงัไม่อิ่มด”ี ขณะเดยีวกนักล็อบบ่น

ในใจว่า

‘อันที่จริงปลาจื่อจินสิบตัวก็ยังไม่พอยาไส้นายน้อยของท่านด้วยซ�้าไป

กระมงั’

เป็นไปตามคาด พ่อบ้านโหมวฟางโบกมอืแล้วเอ่ย “นายน้อยสั่งว่าวนันี้

ให้เจ้าท�าปลาจื่อจนิเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าตวั!”

ซูลั่วเกือบกระอักเลือดใส่พ่อบ้านโหมวฟาง เดิมนางคิดว่าอย่างมากก็

คงท�าเพิ่มอกีสกัสบิยี่สบิตวั ใครจะคดิว่าเจ้าอสรูน้อยตนนั้นเรยีกร้องถงึเก้าพนั

เก้าร้อยเก้าสบิเก้าตวั!

ซลูั่วเกบ็อาการไม่อยู ่นางถลงึตาใส่พ่อบ้านโหมวฟางด้วยความขุน่เคอืง 

“เป็นไปไม่ได้!”

พ่อบ้านโหมวฟางเองกจ็นใจเช่นกนั “นงัหนู นายน้อยของเราไม่ได้กนิ

อาหารเต็มคราบเช่นนี้มานับหมื่นปีแล้ว นายน้อยต้องทนหิวมาถึงหนึ่งหมื่นปี 

ยากยิ่งนักกว่าจะถูกใจฝีมือท�าครัวของเจ้าได้ ต่อให้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องท�าให้ 

เป็นไปได้”

ซูลั่วได้แต่ขงึตาใส่พ่อบ้านโหมวฟางอย่างจนค�าพูด

พ่อบ้านโหมวฟางมองอย่างจนปัญญา ทว่าจากนั้นเจ้าตวักร็บีหยบิของ

ล�้าค่าออกมาจากอกเสื้อ เขาประคองมนัเอาไว้ด้วยสองมอือย่างระมดัระวงั ก่อน

จะส่งให้ซูลั่วดู “หากเจ้าท�าภารกิจสุดหินนี้ส�าเร็จ ผลึกสีม่วงก้อนนี้ก็จะเป็น 

ของเจ้า!”

ผลึกสีม่วง? ซูลั่วตาเป็นประกาย ครั้งนั้นท่านแม่ของนางมอบป้าย

อภสิทิธิ์ให้ไว้สามแผ่น ป้ายผลกึมรกต ป้ายผลกึสคีราม รวมทั้งป้ายผลกึสม่ีวง 

ตั้งแต่ที่นางต้องมาใช้ชีวิตติดเกาะ หญิงสาวก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ป้ายผลึก 

สีครามแผ่นนั้นเลยสักครั้ง ส่วนป้ายผลึกสีม่วงก็ต้องมีพลังยุทธ์ชั้นเทพฤทธิ์

แล้วถงึจะใช้ได้

“นี่คอืผลกึสมี่วง?” ซูลั่วมองพ่อบ้านโหมวฟางด้วยสหีน้าคลางแคลง
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พ่อบ้านโหมวฟางคดิว่าซูลั่วไม่รู้จกัผลกึสมี่วง เขาจงึสาธยายให้นางฟัง 

“ผลึกสีม่วงอย่างไรเล่า มันแทบจะไม่ปรากฏอยู่ในจักรวรรดิทั้งสิบแปดเลย

แม้แต่ก้อนเดยีว แต่ผลกึสมี่วงนี้เป็นเงนิตราในการค้าขายของจกัรวรรดกิลาง 

เจ้ารู้จักจักรวรรดิกลางหรือไม่ บัตรผ่านสู่จักรวรรดิก็คือต้องมีพลังยุทธ์ชั้น 

เทพฤทธิ์ เป็นต้นว่าผูม้ยีทุธ์ชั้นเทพฤทธิ์ระดบัต้นอย่างข้า หากเดนิทางไปเยอืน

จกัรวรรดกิลางกเ็รยีกได้ว่าพลงัยุทธ์อ่อนด้อยยิ่งนกั”

ซูลั่วแสร้งท�าเป็นไม่รู้ความเพราะหวังจะรีดข้อมูลให้มากขึ้น จึงอุทาน 

“เอ?”

“ตัวข้าเองยังครอบครองผลึกสีม่วงที่นายน้อยมอบให้ยามอารมณ์ดี

เพยีงสองก้อนเทา่นั้น ตอนนี้ขอเพยีงเจ้าท�าภารกจิลลุ่วง ผลกึสม่ีวงก้อนนี้กจ็ะ

เป็นของเจ้า”

“ข้าไม่ได้เดินทางไปจักรวรรดิกลางเสียหน่อย จะต้องการผลึกสีม่วง 

ไปท�าไมกนั” ซูลั่วแสร้งท�าสหีน้าฉงน

“โอะโย๋ นงัหนูสุดเขลา แม้ว่าผลกึสมี่วงจะเป็นเงนิตรากจ็รงิ แต่มนัคอื

วัตถุล�้าค่าที่ใช้ในการฝึกฝนพลังยุทธ์ได้ด้วย! ส�าหรับผู้มียุทธ์ที่มิใช่คนจาก

จักรวรรดิกลางอย่างพวกเรา ผลึกสีม่วงก็หมายถึงไอวิเศษสีม่วงมหาศาล! 

เท่ากับว่าสามารถเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างไรเล่า!” พ่อบ้าน 

โหมวฟางมองซูลั่วไม่ต่างจากมองคนเขลา

ซูลั่วมองผลกึสมี่วงก้อนนั้น “อย่างนั้นหรอื ข้าหารู้ไม่”

“ถูกต้องที่สดุ! เพราะฉะนั้นเจ้าต้องท�าภารกจินี้ให้ส�าเรจ็ จากนั้นกจ็ะได้

ผลึกสมี่วงเป็นรางวลัจากนายน้อยมากขึ้นเรื่อยๆ” พ่อบ้านโหมวฟางพยายาม

เกลี้ยกล่อมไม่หยุดปาก อันที่จริงเขาไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดว่าซูลั่วจะได้ผลึก 

สมี่วงเป็นรางวลัอกี รู้ไว้เถดิว่าหลายปีดดีกัที่ผ่านมา นายน้อยมอบผลกึสมี่วง

ให้เขาเพียงแค่สองก้อนเท่านั้น และเขากเ็กบ็ซ่อนผลกึสมี่วงทั้งสองก้อนนี้เอา

ไว้ประหนึ่งสมบัติล�้าค่า ตัดใจน�าออกมาใช้ไม่ได้ด้วยซ�้า หากคิดถึงมากๆ ก็

หยบิมาเชยชมบ้างเป็นบางครั้ง เพราะของสิ่งนี้สงูค่ามาก... มากเหลอืเกนิจรงิๆ
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จากแววตาของพ่อบ้านโหมวฟาง ซูลั่วก็รู้ได้ว่าผลึกสีม่วงนั้นต้องเป็น

สมบตัทิี่หายากยิ่งมากเลยทเีดยีว

“แต่ว่า... เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัว... ข้าจะไปหาวัตถุดิบมากมาย

ขนาดนั้นจากที่ใดกนั” ซูลั่วผายมอื

พ่อบ้านโหมวฟางโบกมือง่ายๆ “ง่ายนิดเดียว ให้แม่ปลาจื่อจินวางไข่

ออกมาเก้าพนัเก้าร้อยเก้าสบิเก้าตวั รวดเรว็ออกจะตายไป ขอเพยีงเจ้าปรุงได้

หมดเป็นพอ”

เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวมิใช่จ�านวนน้อยๆ ทว่าส�าหรับซูลั่วก็หาใช่

เรื่องยากเย็นอันใดไม่ แต่ว่างานล้างงานแล่ที่ไม่ต้องใช้ฝีมือจ�าพวกนั้นก็เห็น 

จะต้องขอความช่วยเหลอืจากแม่ครวัคนอื่นๆ เหมอืนกนั

ตอนที่ซลูั่วท�าปลาจื่อจนิเผด็หวาน นางไม่ได้ไล่แม่ครวัอื่นๆ ออกไปจาก

โรงครัว ดังนั้นสายตานับร้อยจึงมองมาที่ซูลั่วเป็นจุดเดียวกัน บั้งเนื้อปลา  

นึ่งไฟ จดัจาน... ใช้เวลาชั่วลมหายใจเพยีงห้าวนิาทเีท่านั้น ซ�้าซูลั่วยงันึ่งปลา 

ทลีะร้อยตวั หาใช่ทลีะตวัไม่

พอบรรดาแม่ครัวเห็นซูลั่ววางปลาจื่อจินหนึ่งร้อยตัวลงในหม้อพร้อม

กนั ทั้งหมดกต็ะลงึงนัไป นี่เป็นอาหารที่ท�าให้นายน้อยหรอืท�าให้หมูกนิกนัแน่ 

ทว่าหลังจากนั้นอีกสามวินาที ซูลั่วก็น�าปลาทั้งหนึ่งร้อยตัวมาจัดเรียงบนโต๊ะ

อาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คนอื่นๆ พากันพูดอะไรไม่ออก เพราะ 

กลิ่นอายวเิศษสดใหม่ที่ฟุ้งไปทั้งโรงครวัปิดปากพวกนางเอาไว้

“สวรรค์! กลิ่นนี้... มหศัจรรย์แท้ๆ!”

“ข้าพยายามสะกดกลั้นอย่างเตม็ที่แล้วกย็งัอดน�้าลายสอไม่ได้”

“พวกเจ้าลองดมดู ไม่มกีลิ่นคาวและกลิ่นน�้าทะเลเลยสกันดิ หอมหวน

เหลอืเกนิ”

ภายใต้ค�าสั่งของพ่อบ้านโหมวฟาง แม่ครวัทั้งหนึ่งร้อยคนกเ็ดนิขบวน

เข้ามายกจานปลาจื่อจนิออกไป เวลานี้ความรู้สกึของพวกนางที่มต่ีอซลูั่วเปลี่ยน

จากสงสารเวทนาเป็นยกย่องนับถือ ความเคารพยกย่องหลั่งทะลักราวกับ
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สายน�้าไหลบ่า เดิมทีคิดว่าภารกิจนี้คงไม่มีวันส�าเร็จอย่างแน่นอน แต่ซูลั่ว 

กลบัใช้เวลาไม่ถงึหนึ่งชั่วยามกส็ามารถปรงุปลาจื่อจนิเผด็หวานเก้าพนัเก้าร้อย

เก้าสบิเก้าตวัเสรจ็สรรพพร้อมยกขึ้นโต๊ะนายน้อยได้ทนัที

ยามนี้อสรูน้อยก�าลงันั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารตวัใหญ่ เบื้องหน้าของเขาเตม็

ไปด้วยจานปลาจื่อจินเผ็ดหวาน ในรัศมีหนึ่งร้อยเมตรมีเพียงเสียงเคี้ยวและ

กลนือาหารรสเลศิ

หากซูลั่วมาปรากฏตัวที่นี่ในเวลานี้ นางต้องตะลึงพรึงเพริดเป็นแน่ 

เพราะนายน้อยผู้นี้หาได้มรีูปร่างอย่างนกประหลาดหรอืว่าวหิคสรีุ้งไม่ แต่เขา

กลับเป็น... มนุษย์ หนุ่มน้อยหน้าตางดงามในวัยสิบหกปี ยามนี้หนุ่มน้อย 

หน้าตาหมดจดผู้มักอารมณ์เสียเป็นนิจก�าลังเบิกบานใจยิ่งนัก ซ�้ายังยิ้มบางๆ 

ตรงมุมปากเสยีด้วย

อสูรน้อยเลิกคิ้วนิดๆ แล้วก�าชับพ่อบ้านโหมวฟาง “เลี้ยงหญิงผู้นั้น 

เอาไว้ให้ด ีอย่าเพิ่งให้ตายไปเสยีก่อน”

พ่อบ้านโหมวฟางได้ยินวาจานั้นก็รู้สึกเบาใจแทนซูลั่ว ทว่าเจ้าตัวยัง

ไม่ทนัได้ผ่อนลมหายใจออกมา กไ็ด้ยนินายน้อยเอ่ยเสยีงเนบินาบขึ้นอกี 

“เลี้ยงเอาไว้แบบนี้ ห้ามมใิห้ไปไหนตลอดกาล”

ต้องบอกว่าพ่อบ้านโหมวฟางนั้นท�าหน้าที่พ่อบ้านได้อย่างไม่มีขาดตก

บกพร่อง เพราะเขาน�าสารจากท่านอสูรน้อยมาถ่ายทอดให้ซูลั่วครบทุกถ้อย

กระทงความ ตอนที่ซูลั่วได้ยินค�าพูดว่า ‘ห้ามมิให้ไปไหนตลอดกาล’ นางก ็

อ้าปากค้างทนัที

“อะไรนะ! ไม่ได้!” ซูลั่วแทบคลุ้มคลั่ง เจ้าอสูรน้อยน่าชงิชงั จู่ๆ กจ็บั

นางมาเป็นเชลยแบบนี้ รู้ไหมว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะกลดักลุ้มเพยีงใด เวลานี้

ซูลั่วก�าลังใคร่ครวญหาวิธีเกลี้ยกล่อมเจ้าอสูรน้อย รวมทั้งหนทางที่จะส่งข่าว

ว่านางถูกกกัขงัอยู่ที่นี่ออกไป

ทว่าพ่อบ้านโหมวฟางกลับคิดต่างจากซูลั่ว เขายังยินดีกับนางเสียอีก 
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“ไฉนเจ้าถงึไม่ยนิดเีล่า เจ้าไม่เข้าใจความหมายของท่านอสูรน้อยหรอือย่างไร”

“หมายความเช่นไร”

“เมื่อท่านอสูรน้อยให้เจ้าอยู่ที่นี่ตลอดไป นั่นก็เท่ากับว่าเจ้าไม่ต้อง

มอดม้วยแล้วอย่างไรล่ะ” พ่อบ้านโหมวฟางรู้สึกว่าซูลั่วช่างไม่รู้ล�าดับความ

ส�าคญัเอาเสยีเลย “รู้ไว้เถดิว่าแม่ครวัที่นี่ตายไปวนัละหนึ่งคน รู้หรอืไม่ว่าเจ้า

โชคดเีพยีงใดที่รอดพ้นมาได้”

โชคดกีบัผนี่ะส!ิ ซูลั่วเกอืบจะสบถออกมา

ท่านโหมวฟางมองซูลั่วด้วยความอจิฉา “ท่านอสูรน้อยยงับอกอกีว่า... 

ขอเพียงเจ้าท�าผลงานได้ดี หากท�าอาหารที่ท่านอสูรน้อยพอใจเหมือนอย่าง 

ในวนันี้ได้ทุกมื้อ ท่านกจ็ะมอบผลกึสมี่วงหนึ่งก้อนให้เจ้าทุกครั้ง!”

“ก็แค่ผลึกสีม่วงไม่ใช่หรือไร” มารดาของนางทิ้งป้ายผลึกสีม่วงไว้ให้  

ขอเพียงออกไปจากที่นี่ได้ และสามารถเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ได้ถึงชั้นเทพฤทธิ์ 

เมื่อใด นางกจ็ะมผีลกึสมี่วงใช้ไม่ขาดมอื

“ก็แค่ผลึกสีม่วง?” พ่อบ้านโหมวฟางเบิกตากว้างยามมองซูลั่ว “ก็แค่

ผลกึสมี่วงอะไรกนั เจ้ารู้ไว้เถดิว่าผลกึสคีรามหนึ่งร้อยล้านก้อนถงึจะแลกกบั

ผลกึสม่ีวงได้สกัหนึ่งก้อน นี่เป็นเพยีงสถติขิองทางการเท่านั้น ในความเป็นจรงิ

หาแลกได้ง่ายๆ เช่นนั้นไม่ และผลึกสีครามหนึ่งก้อนก็ใช้แลกผลึกมรกตได ้

ถึงร้อยล้านก้อน ราคาในตลาดมืดก็ยิ่งสูงลิบลิ่วอย่างแทบไม่อาจจะเชื่อได้!” 

พ่อบ้านโหมวฟางมองหญงิสาวด้วยสายตาขุ่นเคอืง 

“ผลึกสีม่วงเป็นสมบัติล�้าค่าที่ยากจะเสาะหา! หากกินอาจมแล้วแลก

ผลกึสมี่วงได้สกัก้อน ข้ายงัยอมกนิด้วยซ�้า!”

แม้ว่าค�าเปรียบเปรยของพ่อบ้านโหมวฟางจะไม่น่าฟังสักเท่าไร แต่ก็

ท�าให้เหน็ว่าผลกึสมี่วงนั้นล�้าค่าเพยีงใด

ซูลั่วพูดไม่ออก นางได้แต่มองพ่อบ้านโหมวฟางอยู่เช่นนั้น “เอาละๆ  

ข้ารู้แล้วว่าผลึกสีม่วงล�้าค่าเพียงใด ตอนนี้ท่านมีวิธีช่วยข้าส่งข่าวสารออกไป

ก่อนหรอืไม่”
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“ร้อยปีข้าถงึจะได้ออกไปสกัครั้ง...”

“ผลึกสีม่วงหนึ่งก้อน” ซูลั่วมองพ่อบ้านโหมวฟางอีกครั้งด้วยรอยยิ้ม

กริ่ม

“ตกลง!” พ่อบ้านโหมวฟางรบีตอบตกลงทนัทด้ีวยเกรงว่าซลูั่วจะเปลี่ยน

ใจ

“...”

พ่อบ้านโหมวฟางตอบตกลงจะช่วยซลูั่วส่งจดหมายไปถงึหนานกงหลวิ-

อวิ๋น

ซูลั่วเองก็ไม่รีรอ นางรีบเขียนจดหมายฉบับหนึ่งในทันที เนื้อความ 

บอกเล่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นอย่างละเอยีดลออ นางบอกให้เขาสงบจติสงบใจลง  

รอให้พลังยุทธ์แข็งกล้าพอที่จะต่อกรกับอสูรน้อยเมื่อใดค่อยมาช่วยเหลือนาง

ออกไป ส่วนนางกจ็ะท�าหน้าที่แม่ครวัให้ดเีพื่อสะสมผลกึสมี่วงเอาไว้

ซลูั่วส่งจดหมายให้พ่อบ้านโหมวฟาง “หากได้รบัจดหมายตอบกลบัจาก

หนานกงหลวิอวิ๋นเมื่อใด ข้าจงึจะมอบผลกึสมี่วงให้ท่าน”

พ่อบ้านโหมวฟางแสดงท่าทีว่าเข้าใจ จดหมายฉบับหนึ่งส่งไปกลับใช้

เวลาเพียงไม่กี่เดือน ในเวลาไม่กี่เดือนนี้จะได้ค่าตอบแทนเป็นผลึกสีม่วงถึง

หนึ่งก้อน ส�าหรบัพ่อบ้านโหมวฟางแล้ว เรยีกว่าได้ก�าไรมหาศาล ดงันั้นเขาจงึ

ยอมช่วยซูลั่วส่งจดหมายออกไปด้วยความเตม็ใจ

ทว่าเรื่องที่ซลูั่วและพ่อบ้านโหมวฟางไม่รูก้ค็อื ตอนที่จดหมายไปถงึเกาะ

อมตะ หนานกงหลวิอวิ๋นกค็ล�าเส้นทางจนกระทั่งมาถงึอาณาจกัรกลางฟ้าแห่ง

นี้แล้ว...

หลังจากที่ส่งจดหมายออกไปแล้ว ซูลั่วก็เริ่มสงบใจลงได้ ก่อนจะท�า

หน้าที่แม่ครวั ณ อาณาจกัรกลางฟ้าแห่งนี้ นอกจากตวัซูลั่วแล้ว คนอื่นๆ ไม่มี

ใครคาดคดิเลยว่าผลงานของนางจะน่าตื่นตะลงึถงึเพยีงนั้น

หกสิบวันมานี้ ซูลั่วเป็นแม่ครัวหลักในการท�าอาหารสารพัดชนิดให้ 
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อสูรน้อย พยายามรบัผดิชอบหน้าที่ของนางเองอย่างเตม็ที่

พระกระโดดก�าแพงชั้นลวงตา ผดัผกัชั้นอมตะ เนื้อสมนัผดัเหด็หูหนู 

ขนมเป๊ียะหกรส หมแูดง เป็ดย่าง ปลาหมกึน�้าแดง ไข่มุกตุน๋น�้าโสม เปาะเป๊ียะ

ไส้กุ้ง... รู้ไว้เถิดว่าในอดีตซูลั่วนั้นเดินทางจากยุคปัจจุบันมาสู่จักรวรรดิปี้ลั่ว 

จากนั้นถงึได้มาดนิแดนแห่งจตินี้ ฉะนั้นอาหารที่นางเป็นคนปรุงเหล่านั้น อย่า

ว่าแต่พ่อบ้านโหมวฟางและบรรดาแม่ครัวทั้งหลายเลย แม้แต่ท่านอสูรน้อย 

ผู้เกรยีงไกรกห็าได้เคยเหน็หรอืลิ้มรสมาก่อนไม่ ในสายตาของทุกคน อาหาร

ทุกจานล้วนแต่แปลกใหม่และมหศัจรรย์ยิ่งนกั!

อกีอย่าง... วตัถุดบิในโรงครวัของท่านอสูรน้อยกม็แีต่ของชั้นหนึ่ง ยิ่ง

ไปกว่านั้นซูลั่วก็ยังใช้น�้าทิพย์ชั้นดีในการประกอบอาหาร พอองค์ประกอบ 

ทั้งสามผนวกเข้าด้วยกนั อาหารทุกจานของซูลั่วจงึสร้างความตื่นตะลงึได้เป็น 

อย่างมาก!

บรรดาแม่ครวัพากนัเบกิตาโตแทบจะทกุวนั ขณะที่มองสองมอือนัแสน

มหัศจรรย์ของซูลั่วปรุงอาหารรสเลิศที่น่าโอชะที่สุดในปฐพีนี้ขึ้นมา ทว่าพวก

นางหาได้อิจฉาริษยาซูลั่วไม่ เพราะสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คือ หากซูลั่วท�าหน้าที่นี้ 

ไม่ไหวอกีต่อไป เช่นนั้นประวตัศิาสตร์เรื่องการมอดม้วยของแม่ครวัวนัละคน

ที่เคยเกดิขึ้นก่อนหน้านี้กจ็ะซ�้ารอยเดมิอกีอย่างแน่นอน

ฉะนั้นตราบใดที่ซูลั่วยงัอยู่ พวกนางกจ็ะมชีวีติรอดไปอกีวนัหนึ่ง หรอื

พูดได้ว่าชวีติในแต่ละวนัของพวกนางกล็้วนได้มาจากซูลั่วทั้งสิ้น

“แม่นางซู เหนื่อยแล้วกระมงั ข้านวดไหล่ให้เจ้านะ”

“แม่นางซู กระหายหรอืไม่ ข้าเทน�้าให้เจ้าเอง”

“แม่นางซู...”

แม่ครัวหนึ่งร้อยคนพากันปรนนิบัติซูลั่วอย่างพร้อมเพรียง ดูแลนาง

ด้วยความเตม็ใจชนดิไม่มขีาดตกบกพร่อง เพราะกลวัว่านางจะเลกิท�าครวัไป

เสียก่อน สองเดือนมานี้เรื่องเดียวที่ท�าให้ซูลั่วไม่เบิกบานใจก็คือ เมื่อถาม 

พ่อบ้านโหมวฟางว่ามจีดหมายตอบกลบัมาแล้วหรอืไม่ ค�าตอบที่ได้กค็อืไม่มี



28
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 10

วันนี้หลังจากที่ท�าอาหารเสร็จและล�าเลียงขึ้นโต๊ะเรียบร้อยแล้ว ซูลั่วก็

เริ่มถอนหายใจเฮอืกออกมาอกีครั้ง สองเดอืนแล้ว หกสิบวนัเต็มๆ ตั้งแต่ที่

นางกับหนานกงหลิวอวิ๋นครองคู่กันมา ทั้งสองคนก็ไม่เคยพรากจากกันนาน

ขนาดนี้มาก่อน ยามที่ยุ่งหวัหมุนยงัไม่เท่าไร แต่ทุกครั้งที่ว่าง ความคดิถงึกจ็ะ

ทะลกัทลายเข้ามาปานสายน�้า

เป็นอกีครั้งที่ซลูั่วนั่งเท้าคางแล้วมองออกไปด้านนอกหน้าต่างอย่างเบื่อ

หน่าย ต้องยอมรบัว่าท่านอสรูน้อยผูน้ี้พถิพีถินัทั้งเรื่องเสื้อผ้า อาหาร และความ

เป็นอยู่ ทัศนียภาพ ณ อาณาจักรกลางฟ้าแห่งนี้เป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุด 

ตั้งแต่ซูลั่วเคยเหน็มา

ทันใดนั้นซูลั่วก็คิ้วขมวดเข้าหากันนิดๆ กลิ่นอายของมังกรเทพน้อย? 

นางสมัผสัได้ถงึกลิ่นอายของมงักรเทพน้อย!

ซูลั่วผุดลุกขึ้นพรวด เพราะแรงสั่นสะเทือนอันหนักหน่วงท�าให้โต๊ะตัว

นั้นปรแิตกออกเป็นสองส่วนทนัท ีก่อนที่ข้าวของบนโต๊ะจะร่วงกราว ซูลั่วไม่มี

เวลาก้มลงไปเกบ็ กห็ายวบัไปจากห้องพกัทนัที

ไม่ผดิจากที่ซลูั่วคาดคดิ มงักรเทพน้อยมาที่นี่จรงิๆ หนานกงหลวิอวิ๋น

เป็นผู้น�ามนัมานั่นเอง

หนานกงหลิวอวิ๋นไม่สามารถแหวกอณูอากาศได้เหมือนกับนก

ประหลาด และเดินทางมายังอาณาจักรกลางฟ้าได้ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่ง

วนัเท่านั้น เส้นทางของเขาเป็นเส้นทางที่เว่ยจงเทยีนเป็นผู้ชี้บอกมา

เรอืเหาะส�ารดิใช้เวลาเดนิทางผ่านน่านฟ้ามาราวสองเดอืน จากนั้นกต้็อง

ทะลเุข้าสูผ่ลกึเพลงิขนาดยกัษ์เพื่อมุง่สูด่นิแดนอนัเป็นแหล่งพ�านกัของอสรูน้อย

ผลึกเพลิงที่มีขนาดใหญ่มหึมานั้นเรียกได้ว่าเป็นบททดสอบอันหนัก

หน่วง เปลวเพลิงร้อนแรงโหมกระหน�่าไม่ต่างจากเพลิงพิสดารของบัวสีชาด 

ขนาดอยู่ห่างถงึหนึ่งหมื่นลี้ ทว่าคลื่นความร้อนกย็งัท�าให้ผวิแทบลุกไหม้ได้

ยิ่งเข้าใกล้เท่าไร เรือเหาะส�าริดก็ดูเหมือนจะหลอมละลายเข้าไปทุกท ี
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ใบหน้าอนังดงามไร้ที่เปรยีบของหนานกงหลวิอวิ๋นถกูเผาไหม้เสยีจนด�าเกรยีม

และเกือบจะต้องเสียโฉม ทว่าปณิธานอันมุ่งมั่นท�าให้เขายืนหยัดต่อไปอย่าง 

ไม่ท้อถอย

หลงัจากผลดัเปลี่ยนเรอืเหาะส�ารดิไปแล้วถงึสบิล�า สุดท้ายชายหนุ่มก็

พามังกรเทพน้อยและเจ้าแมวด�าฝ่าผลึกเพลิงไปยังอาณาจักรของอสูรน้อย 

แห่งเจ้าเทวะเสวยีนอู่ได้

รอยไหม้เกรียมบนใบหน้าหนานกงหลิวอวิ๋นตกสะเก็ดและหลุดลอก

ออกอย่างรวดเรว็ ก่อนผวิพรรณของเขาจะฟื้นคนืดงัเดมิ แต่พษิอคัคนีั้นกลบั

แทรกซมึเข้าสู่กายและไหลเวยีนไปทั่วทั้งร่างแล้ว

แม้ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะมพีรสวรรค์เพยีงใด พลงัยทุธ์ก้าวหน้ารวดเรว็ 

ขนาดไหน แต่บัดนี้เขาก็ยังอยู่ในชั้นเทพฤทธิ์ระดับต้นเท่านั้น พลังยุทธ์ใน 

ชั้นนี้ยงัมอิาจขบัพษิในร่างกายได้ด้วยตนเอง

ส่วนมงักรเทพน้อยวนัๆ เอาแต่กระโดดโลดเต้นไปมา ยงัไม่ได้สงัเกต

เหน็ความผดิปกตนิี้ ทว่าเจ้าแมวด�าจอมยโสกลบัละเอยีดรอบคอบยิ่งกว่า มนั

ช่างสงัเกตสงักา ทกุคนืมนัจะเหน็หนานกงหลวิอวิ๋นขบกรามแน่น ใบหน้างดงาม

พรากวญิญาณนั้นเตม็ไปด้วยเหงื่อ แต่กย็งัยนืหยดัที่จะฝึกฝนโดยไม่ปรปิาก

บ่นสักค�า ถึงเจ้าแมวด�าจะเฉยชาเพียงใด แต่เวลานี้ความรู้สึกที่มันมีต่อ 

หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็ปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชงิ

หลงัจากผ่านพ้นผลกึเพลงิมาได้ เดมิคดิว่าเส้นทางคงจะง่ายดายขึ้น แต่

ใครจะคดิว่านี่เพิ่งเป็นแค่จดุเริ่มต้นเท่านั้น พอเข้าสูค่วามสงูระยะหนึ่งแสนเมตร 

บริเวณนี้ก็ปกคลุมไปด้วยลมพายุที่กระโชกแรง แต่ละระลอกหนักหน่วง 

ทรงพลงัประหนึ่งใบมดีที่กรดีอณูอากาศกม็ปิาน

เรือเหาะส�าริดทะยานขึ้นมาได้เองด้วยความสูงเพียงหนึ่งแสนเมตร

เท่านั้น ทว่าพอหนานกงหลวิอวิ๋นเข้าควบคุมหางเสอื ชายหนุ่มกบ็งัคบัให้มนั

เหนิตวัสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

ยิ่งสูงลมก็ยิ่งกระโชกแรง เนื่องจากเรือเหาะส�าริดขนาดเล็กและขนาด
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กลางถูกผลกึเพลงิเผาผลาญจนหลอมละลายไปสิ้นแล้ว ดงันั้นเรอืเหาะส�ารดิ

ที่ทั้งหมดโดยสารกันอยู่ในเวลานี้จึงเป็นเรือเหาะล�าใหญ่ที่สุดที่หนานกงหลิว- 

อวิ๋นครอบครอง

เรือเหาะขนาดใหญ่สามารถลอยตัวได้อย่างมั่นคงมากขึ้น ทว่าระลอก

วายุรุนแรงที่พัดผ่านเข้ามาก็ยังท�าให้กราบเรือด้านนอกเกิดรอยถลอกเป็นทาง

ยาวเตม็ไปหมด ดูน่าหวาดกลวัเป็นยิ่งนกั

หากมิใช่เพราะหนานกงหลิวอวิ๋นเป็นคนบังคับเรือเองแล้วละก็ ป่านนี้

เรอืเหาะส�ารดิมหีวงัได้แหลกละเอยีดเป็นผุยผงท่ามกลางพายทุี่โหมกระหน�่านี้

อย่างแน่นอน

หนานกงหลวิอวิ๋นเป็นผูค้รอบครองธาตลุม บวกกบัสมองอนัชาญฉลาด

ที่สามารถค�านวณได้อย่างแม่นย�าแล้ว ด้วยเหตุนี้เขาจงึคาดคะเนต�าแหน่งของ

พายุเอาไว้ได้ล่วงหน้า และหลบเลี่ยงมาได้อย่างปลอดภยั

ด้วยมนัสมองอนัเยี่ยมยอดของชายหนุ่มนี่เอง หลงัจากที่เข้าสู่แดนมติิ

ของอสรูน้อยมาได้สามวนั หนานกงหลวิอวิ๋นกส็ามารถขบัเคลื่อนเรอืเหาะส�ารดิ

ไปสูค่วามสงูที่สองแสนเมตร สองแสนห้าหมื่นเมตร และสองแสนเก้าหมื่นเมตร

ในที่สุด

พอเหน็ว่าอาณาจกัรกลางฟ้าอยู่ห่างออกไปไม่ไกล มงักรเทพน้อยกก็�า

หมดัแน่นด้วยความตื่นเต้น ดวงตากระจ่างใสของมนัเป็นประกายระยบิระยบั

ขณะที่เจ้าแมวด�ากลับมองหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยความวิตกและกังวล

ไปพร้อมกนั

เวลานี้คิ้วรูปดาบของหนานกงหลิวอวิ๋นขมวดเข้าหากัน ริมฝีปากบาง

เม้มเป็นเส้นตรง ใบหน้าเกลี้ยงเกลาที่ไร้ที่ติบัดนี้เต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อ แต่ถึง

กระนั้นดวงตาดุจหินนิลคู่นั้นของชายหนุ่มก็ยังสาดประกายความหยิ่งผยอง

ออกมา ใบหน้านั้นยังคงเปี่ยมไปด้วยอ�านาจอย่างราชันที่สวรรค์มอบให้แต่

ก�าเนดิ

สายตาของเจ้าแมวด�าจบันิ่งไปที่หนานกงหลวิอวิ๋น แม้แต่ตวัมนักย็งัไม่รู้
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ว่าภายใต้แววตาเป็นกงัวลของตนเองนั้นแฝงไปด้วยความชื่นชมนบัถอื

ระยะความสงูหนึ่งหมื่นเมตรสดุท้ายนี้นบัว่ายากที่สดุ หากถอยแม้เพยีง

ก้าว ผลที่ท�ามาอาจล้มเหลวลงได้ แต่การจะขบัเคลื่อนไปข้างหน้ากย็ากยิ่งกว่า

ไต่ขึ้นสวรรค์

ทว่าภายใต้การควบคุมของหนานกงหลิวอวิ๋น เรือเหาะส�าริดก็ยังลอย

สูงขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างมั่นคง เข้าใกล้อาณาจกัรกลางฟ้าทลีะนดิๆ

แม้จะเป็นหนานกงหลวิอวิ๋น ทว่ายามนี้กย็งัแทบสิ้นเรี่ยวสิ้นแรง ทั้งยงั

ดึงพลังพิเศษที่ซ่อนในกายออกมาใช้ พิษอัคคีอันรุนแรงไหลเวียนไปทั่วร่าง 

พานส่งผลถึงเส้นประสาทรับความเจ็บปวดของเขา แม้มังกรเทพน้อยจะดู

บ้องแบ๊วไร้เดยีงสา แต่จากสญัชาตญาณของมนักต็ระหนกัได้ถงึความล�าบาก

ยากเขญ็ของหนานกงหลวิอวิ๋นในเวลานี้

ดงันั้นมนัจงึร้องเรยีกซูลั่วในความคดิไม่หยดุ ในหวัมแีต่ภาพที่ซลูั่วถกู

นกยกัษ์โฉบตวัไปก่อนหน้านี้

หากซลูั่วสมัผสัถงึตวัตนของมงักรเทพน้อยได้ ถ้าเช่นนั้นอสรูน้อยที่เป็น

นายใหญ่แห่งอาณาจกัรกลางฟ้าแห่งนี้จะสมัผสัไม่ได้หรอื

เวลานี้อสรูน้อยมสีหีน้าย�่าแย่ เขาท�าหน้าถมงึทงึและยนืขุน่ขึ้งอยูใ่นห้อง

รบัรองอนักว้างใหญ่

แม้พ่อบ้านโหมวฟางจะเป็นคนรบัใช้ข้างกาย ทว่ากย็งัต้องหลกีลี้หนไีกล 

เพราะอสูรน้อยที่แผ่กลิ่นอายแห่งความโกรธขึ้งออกมา พร้อมที่จะท�าลายเขา

ให้พงัพนิาศเป็นจุณในพรบิตาเดยีว

“คนผู้นั้นมาชงิตวัหญงิท�าปลาหรอื!” อสูรน้อยค�ารามใส่พ่อบ้านโหมว-

ฟาง!

พ่อบ้านโหมวฟางรู้เสยีที่ไหนกนัเล่า นายน้อยเป็นผู้จบัตวัซูลั่วมา เขา

ไม่รู้จกัหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยซ�้า พอได้ยนิเช่นนั้นเจ้าตวักท็�าสหีน้าฉงนงงงวย

อสูรน้อยไม่รอค�าตอบ กลับหัวเราะเสียงเยือก “ต้องมาชิงตัวหญิงท�า

ปลาจากข้าเป็นแน่!” หลังแค่นเสียงออกมา อสูรน้อยก็ดึงผ้ารัดเอวออก  
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จากนั้นประกายแสงก็สว่างวาบ ก่อนที่ผ้ารัดเอวจะกลายเป็นกระบี่สีม่วง 

ทอประกายวบัวาว

ล�าแสงสม่ีวงบาดตา รงัสสีงัหารคุกรุ่น แค่เหลอืบตามองพ่อบ้านโหมว- 

ฟางกแ็ทบจะทรดุตวัลงไปคกุเข่า น่ากลวัเหลอืเกนิ... แค่มองกร็าวกบัจะสิ้นลม

หายใจ

อสูรน้อยเดือดดาลอย่างหนัก เขาชูกระบี่ขึ้นแล้วก้าวออกไป ทว่ายัง

ไม่ทนัเดนิพ้นบานประตู น�้าเสยีงอ่อนโยนกด็งักงัวานขึ้นในห้องโถงรบัรอง

“เสี่ยวเค่อ เจ้าจะไปไหน”

สิ้นเสยีงนี้ พ่อบ้านโหมวฟางกร็ู้สกึว่าเลอืดลมในกายพลนัแล่นขึ้นไปที่

สมอง สะ...สะ...สวรรค์... หากจ�าไม่ผดิละก ็น�้าเสยีงอ่อนหวานนี้... พ่อบ้าน

โหมวฟางทรุดลงคุกเข่าโดยไม่รู้ตวั สองมอืกบัศรีษะแนบพื้น ร่างกายแขง็ทื่อ

ปานรูปปั้นแกะสลกั

“ไม่เกี่ยวกับท่าน!” อสูรน้อยท�าสีหน้าขัดเคืองใจ เขาตวาดใส่ใบหน้า

แต้มรอยยิ้มบางๆ ของสตรโีฉมงามที่ปรากฏขึ้นบนก�าแพง

สตรโีฉมงามถอนหายใจแผ่วเบาก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวล “เสี่ยวเค่อ 

เจ้าสงัหารเขาไม่ได้”

อสรูน้อยถลงึตาใส่สตรโีฉมงาม “ไฉนถงึสงัหารไม่ได้! ข้าจะสงัหารเขา! 

ท่านไม่ให้สงัหาร ข้ายิ่งต้องสงัหาร!”

น�้าเสียงอ่อนโยนของสตรีโฉมงามแฝงไว้ด้วยความหนักแน่น บารม ี

อันสูงส่งแผ่ซ่านออกมาจากกาย นางเป็นมารดาผู้อ่อนหวาน ขณะเดียวกันก็

เป็นเจ้าเหนอืหวั ณ อาณาจกัรเสวยีนอู่แห่งนี้

อสรูน้อยขงึตาใส่มารดา พอคดิว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องตดิอยูใ่นโลก

ใบเลก็นี้กเ็พราะนาง อสรูน้อยกย็ิ่งขุน่เคอืงใจหนกัขึ้น เขาเอ่ยออกมาอย่างโกรธ

แค้นราวกบัเดก็มปัีญหา “ข้าเกลยีดท่าน! เกลยีดที่ถกูท่านขงัเอาไว้ที่นี่! เกลยีด

ที่ถูกท่านควบคุม! เกลยีดที่ต้องเดนิตามเส้นทางของท่าน! ข้าเกลยีดท่าน!”

“เสี่ยวเค่อ” พอเหน็ท่าทางเอาแต่ใจของอสูรน้อยและได้ยนิเสยีงเกรี้ยว
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กราดของเขา มารดาผู้อ่อนโยนกย็งัคงเยอืกเยน็เช่นเดมิ ไม่แสดงความขุ่นขึ้ง

ใดๆ ค�าง่ายๆ เพยีงสองค�าเตม็ไปด้วยอ�านาจและท�าให้อสูรน้อยที่โมโหโกรธา

เงยีบกรบิลงในทนัท ีท�าได้เพยีงถลงึตา แต่ไม่เอ่ยวาจาใดออกมาอกี

อสูรน้อยเม้มปากเป็นเส้นตรงจนซีดขาว อับอายจนกลายเป็นโกรธขึ้ง 

เขาเบอืนหน้าหนไีปอกีทาง

มารดาผู้เมตตามองบุตรชายแสนเขลาของตน ก่อนจะปรับสีหน้าให้

คลายลง นางยิ้มเฝื่อนพลางถอนหายใจออกมาอย่างจนปัญญา “เดก็โง่...”

กล้าว่าเขาว่าโง่อย่างนั้นหรอื! อสูรน้อยที่เพิ่งจะสงบอารมณ์ได้ไม่เท่าไร

กพ็ลนัเดอืดดาลราวกบัภเูขาไฟปะทขุึ้นมาอกีครั้ง เขาหนัขวบักลบัไปด้วยความ

โมโห ตั้งท่าจะพสิูจน์ให้มารดาเหน็ว่าเขากอ็ารมณ์ขึ้นได้เหมอืนกนั ทว่าพอหนั

หน้าไป อสูรน้อยกม็องสบกบัดวงตาฉายแววเมตตาคู่นั้นของมารดา นยัน์ตา

ด�าขลบัวบัวาวคู่งามเปี่ยมล้นไปด้วยความรกัของผู้เป็นมารดา แฝงความรู้สกึ

ซบัซ้อนและความหมายลกึล�้าที่เขามอิาจตคีวามได้

อสูรน้อยชะงักไป เขาอยากจะตะโกนใส่หน้ามารดาเพื่อยืนยันให้รู้ว่า 

ตนเดอืดดาลเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่า... พออ้าปากกลบัพูดอะไรไม่ออก อสูรน้อย

เอามือไพล่หลังก่อนจะเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องโถงด้วยความงุ่นง่าน 

สุดท้ายก็กระทืบเท้าโมโหแล้วโบกมืออย่างร�าคาญใจ “รู้แล้ว! ไม่สังหารก็ไม่

สงัหาร!”

ไม่รอให้อีกฝ่ายได้เอ่ยค�าใด อสูรน้อยก็ตวาดใส่ภาพบนผนัง “แต่ 

พ้นโทษตาย! โทษเป็นกย็ากจะเลี่ยง หึๆ  คอยดูเถดิว่าข้าจะทรมานเขาเช่นไร!”

มารดาผู้อารมีองอสูรน้อยดื้อดงึเอาแต่ใจด้วยสหีน้าจนใจ ก่อนจะส่าย

หน้า สุดท้ายภาพบนผนงักน็ิ่งสนทิ ราวกบัเป็นเพยีงภาพวาดธรรมดาเท่านั้น

อสูรน้อยเหวี่ยงกระบี่ทิ้งแล้วทรุดตวันั่งลงบนเก้าอี้อย่างขดัใจ

พ่อบ้านโหมวฟางพรูลมหายใจออกมา ก่อนจะนวดหัวเข่าที่ปวดเมื่อย

ของตนแล้วลกุขึ้นช้าๆ อ�านาจของเจ้าเทวะหาใช่สิ่งที่ผู้มยุีทธ์สามญัจะต้านทาน

ได้ แม้ว่าภายนอกนางจะดอู่อนโยนเป่ียมเมตตา ทว่าบารมอีนัสงูส่งนั้นมอี�านาจ
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กดดนัผู้คนทั้งปวง

หลังจากภาพจ�าลองของเจ้าเทวะเสวียนอู่หายไป พ่อบ้านโหมวฟางก็

ถอนหายใจเฮอืก อสูรน้อยจงึหนัไปถลงึตาดุใส่พ่อบ้านโหมวฟางทนัที

พ่อบ้านโหมวฟางได้สตคินืมา กร็บีเอ่ยอย่างนอบน้อม “ผู้น้อยจะไปน�า

ตวัพวกเขามาเดี๋ยวนี้”

อสูรน้อยไม่เอ่ยค�าใด เขาเพียงแค่แค่นเสียงเยือก เห็นได้ชัดว่ายามนี้

ท่านอสูรน้อยอารมณ์ไม่ดอีย่างยิ่ง

พ่อบ้านโหมวฟางรบีหมนุตวัผละไปในทนัท ีหน้าผากของเขาชื้นไปด้วย

เมด็เหงื่อ และกห็าใช่แค่บรเิวณหน้าผากไม่ ยามนี้ตลอดทั้งร่างของเขาประหนึ่ง

คนที่เพิ่งแช่น�้ามา แม้แต่เสื้อผ้ากย็งัเปียกชุ่มไปหมด

นี่เองที่เรียกว่าพลังกดดันแห่งเจ้าเทวะ นางไม่แม้แต่จะเหลือบมอง 

พ่อบ้านโหมวฟาง ทว่ากลับท�าให้พ่อบ้านโหมวฟางรู้สึกราวกับดิ่งวูบลงไปใน 

นรกภูมิ

พอคดิเช่นนี้ พ่อบ้านโหมวฟางกย็ิ่งเร่งฝีเท้าให้เรว็ขึ้น ก่อนจะก้าวไปยงั

จุดหมายที่ตั้งไว้

ซูลั่วอาศัยสัญชาตญาณที่ได้ยินเสียงร้องเรียกจากมังกรเทพน้อยใน

ความคดิเหาะทะยานไปยงัทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื ตอนที่นางไปถงึ หญงิสาว

ก็เห็นเรือเหาะส�าริดล�าใหญ่สภาพทรุดโทรมล�าหนึ่ง มันก�าลังสั่นไหวและ 

แกว่งไกวอยู่กลางอากาศ ก่อนจะอาศัยก�าลังเฮือกสุดท้ายทะยานขึ้นมาแตะ

ขอบอาณาจกัรกลางฟ้า

เนื่องจากปะทะเข้ากบัขอบอาคมอย่างแรง เรอืเหาะส�ารดิจงึหล่นวูบลง

ไปด้านล่างในระยะความสูงสามแสนเมตร!

ซูลั่วพลนัหน้าซดีขึ้นมา นางส่งพลงัมติโิน้มถ่วงออกไปทนัทโีดยไม่คดิ 

จากนั้นกค็รอบเรอืเหาะส�ารดิเอาไว้เพื่อชะลอความเรว็ของมนั ก่อนจะใช้พลงั

วเิศษรั้งกราบเรอืทั้งสองข้างขึ้นมาทลีะนดิๆ

เสียงมังกรเทพน้อยที่ร้องเรียกนางดังมาจากเรือเหาะส�าริดล�านี้ ซูลั่ว 
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รูว่้าหนานกงหลวิอวิ๋นอยูท่ี่นี่ มงักรเทพน้อยอยูท่ี่นี่ เจ้าแมวด�ากอ็ยู่ที่นี่ด้วย ทว่า

ยามนี้สองมือของซูลั่วที่กุมบานประตูเรือเหาะส�าริดเอาไว้ก�าลังสั่นเทา ในใจ 

เตม็ไปด้วยความกระสบักระส่าย ถงึขั้นไม่กล้าผลกับานประตูเข้าไป

นางไม่มีวันลืมภาพน่าหวาดกลัวเมื่อครู่แน่ หากหนานกงหลิวอวิ๋นอยู่

ภายใน เหตุไฉนถงึปล่อยให้เรอืเหาะส�ารดิลอยละลิ่วลงไปเช่นนั้น

มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียว นั่นก็คือ... เขาหมดปัญญาแล้ว  

ชายหนุ่มไร้ก�าลงัจะควบคุมเรอืเหาะส�ารดิอกีต่อไป ไม่ใช่แค่เขา แม้แต่มงักร

เทพน้อยและเจ้าแมวด�าก็สิ้นก�าลังเช่นกัน ก็เท่ากับว่า... ยามนี้หัวใจของซูลั่ว

เต้นระรัวอย่างรุนแรง เงาแห่งความหวาดกลัวก่อตัวขึ้นปกคลุมหัวใจอย่างที่ 

ไม่เคยเป็นมาก่อน

ซูลั่วกลัว กลัวว่าจะเห็นจุดจบที่ไม่อาจทนรับได้ ทว่าหญิงสาวก็สงบ

จิตใจลงอย่างรวดเร็ว สุดท้ายนางก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะกระชาก 

บานประตูห้องโดยสารของเรอืเหาะส�ารดิ

ซูลั่วพุ่งตัวเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็ว ตอนที่นางไปถึงห้องบังคับการ

และเห็นภาพตรงหน้า ขอบตาของนางก็เอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้า ในดวงตา 

เตม็ไปด้วยเส้นเลอืด

ด้านในห้องบงัคบัการ หนานกงหลวิอวิ๋นนั่งอยู่ตรงต�าแหน่งต้นหน เขา

เอนร่างปวกเปียกกบัพนกัเก้าอี้ ใบหน้าและร่างกายเปรอะไปด้วยเลอืด นอก 

จากนี้บนพื้นกย็งัมเีลอืดไหลเจิ่งนอง...

ซูลั่วแข้งขาอ่อนจนแทบจะทรงตวัไม่อยู่ นางถลาไปข้างหน้า จากนั้นก็

รบีส�ารวจอาการของหนานกงหลวิอวิ๋น พอจบัชพีจรอกีฝ่ายแล้ว หญงิสาวถงึ

ได้พรูลมหายใจออกมาช้าๆ ยังดี... แม้ว่าลมหายใจจะแผ่วเบาแต่ก็ยังมี

สญัญาณชพี

แต่ด้วยสภาพของอีกฝ่ายในเวลานี้ดูไม่เข้าทีนัก ซูลั่วจึงรีบหยิบโอสถ

ห้ามเลอืดชั้นจกัรพรรดทิี่ท่านอาจารย์เป็นผู้ปรุงออกมา แล้วป้อนใส่ปากหนาน-

กงหลวิอวิ๋นที่สลบไสลไม่ได้สติ
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หลังจากกินโอสถห้ามเลือดชั้นจักรพรรดิเข้าไป ก็ช่วยต่อลมหายใจ

หนานกงหลวิอวิ๋นเอาไว้ได้

ทว่าซลูั่วยงัไม่วางใจ สหีน้าของนางเคร่งขรมึยิ่งกวา่เดมิ เพราะหลงัจาก

ที่ตรวจชพีจรแล้ว นางถงึได้รู้ว่าเลอืดในกายหนานกงหลวิอวิ๋นไหลซมึออกมา

ตามรูขมุขน เขาเค้นพลงัแฝงที่ซ่อนอยูใ่นกายออกมาจนหมดสิ้น เพราะใช้ก�าลงั

เกนิกว่าที่มที�าให้ชายหนุ่มหมดสตไิป

ที่ร้ายแรงกว่านั้นกค็อื พษิอคัคใีนร่างกายหนานกงหลวิอวิ๋นเหมอืนงพูษิ

ที่เลื้อยไปทั่วทั้งกายของเขา เมื่อมนัเคลื่อนไปที่จดุใด ลมปราณบรเิวณนั้นกจ็ะ

แปรปรวนและถูกท�าลายอย่างสาหสัสากรรจ์

ซูลั่วหันมามองอีกทาง ก่อนจะพบว่ามังกรเทพน้อยและเจ้าแมวด�าก็มี

สภาพไม่ต่างกัน สัตว์วิเศษทั้งสองของนางก็ใช้พลังวิเศษของตนจนหมดสิ้น

แล้ว ร่างน้อยๆ ของพวกมนับาดเจบ็หนกั เวลานี้ไม่ได้สตทิั้งคู่

ซูลั่วโบกมือ จากนั้นก็น�าตัวมังกรเทพน้อยและเจ้าแมวด�าเข้าไปอยู่ใน

มติ ิให้พวกมนัได้รกัษาตวัในที่ที่มไีอวเิศษเข้มข้น

นางใช้มิติโน้มถ่วงครอบร่างหนานกงหลิวอวิ๋นเอาไว้ในพื้นที่ขนาดสิบ

ตารางเมตร จากนั้นกค็่อยๆ ถ่ายทอดไอวเิศษเข้าไปด้านในเพื่อเพิ่มไอวเิศษสู่

ร่างกายชายหนุ่ม หากปลดปล่อยไอวเิศษจากผลกึสมี่วงได้กน็บัว่าดทีี่สุด แต่

ซูลั่วไม่รู้วิชา ฝ่ามือทิพยเวท เฉกเช่นหนานกงหลิวอวิ๋น นางไม่อาจช�าแหละ 

หนิผลกึสมี่วง และดงึเอาไอวเิศษเข้มข้นของมนัออกมาได้ ด้วยเหตุนี้จงึท�าได้

เพยีงใช้วธินีี้เท่านั้น

แต่ไอวเิศษในมติขิองซูลั่วกไ็ม่ด้อยไปกว่าผลกึสม่ีวง นางจงึถ่ายไอวเิศษ

พลางประคองร่างของหนานกงหลวิอวิ๋นขึ้นมาช้าๆ นางจดัท่าเขาให้นั่งขดัสมาธ ิ

ขณะที่ตนกซ้็อนอยู่ด้านหลงัของเขา ฝ่ามอืทั้งสองข้างทาบบนต�าแหน่งลมปราณ

ที่แผ่นหลงั ส�าหรบัหนานกงหลวิอวิ๋นแล้ว พษิอคัคนีี้มภียัถงึชวีติ แต่ส�าหรบั 

ซูลั่วมนักลบัเป็นของล�้าค่าที่หาได้ยากยิ่ง

ช่วงที่ผ่านมาซูลั่วทุ่มเทกบัการเลื่อนขั้นพลงัยุทธ์ นางจงึไม่มเีวลาใส่ใจ
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เจ้าบวัสชีาดสกัเท่าไร หลงัจากที่บวัสชีาดสมัผสัได้ถงึพษิอคัค ีมนักเ็รงิร่าขึ้นมา 

เปลวเพลงิลุกโหมโชตชิ่วงชชัวาล

“จะกนิ! จะกนิ! จะกนิ!” บวัสชีาดกระโดดโลดเต้นไปมา

“จ�าไว้ให้ด ี อย่าเสพเรว็เกนิไป ระวงัจะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย” ซูลั่ว 

ก�าชับจริงจัง บัวสีชาดหิวโหยมานาน จู่ๆ ได้พบกับพิษอัคคี มันจึงตื่นเต้น 

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเหตุนี้อาจจะเป็นอนัตรายกบัหนานกงหลวิอวิ๋นได้

ตอนที่ซูลั่วทาบฝ่ามือไปที่แผ่นหลังของหนานกงหลิวอวิ๋น บัวสีชาดก็

จ�าแลงกายเป็นเปลวเพลงิสองสายเข้าสู่ร่างกายชายหนุ่ม

พิษอัคคีแผ่ซ่านไปทั่วร่างหนานกงหลิวอวิ๋นและท�าลายร่างกายของเขา

อย่างรวดเรว็ แต่ไม่นานพษินั้นกถ็ูกสกดัด้วยบวัสชีาด บวัสชีาดโอบล้อมพษิ

ให้อยู่กบัที่ จากนั้นเปลวเพลงิทั้งสองสายกค็่อยๆ กลนืกนิพษิอคัคเีข้าไป

“รสชาตดิเีหลอืเกนิ” บวัสชีาดเสพพษิอคัคพีลางชมไม่หยุดปาก

ซลูั่วนิ่วหน้านดิๆ นางไม่ตอบกลบั เพราะเวลานี้หญงิสาวทุม่ความสนใจ

ทั้งหมดมาที่หนานกงหลวิอวิ๋น ด้วยเกรงว่าจะเกดิความผดิปกตขิึ้นกบัร่างกาย

ของเขา

“เจ้าวางใจเถิด พิษอัคคีไม่มีโอกาสได้ท�าร้ายร่างกายใครอีกแล้ว” บัว 

สชีาดเหน็ซูลั่วไม่วางใจ มนักเ็อ่ยปลอบนาง

ซลูั่วส่ายหน้า ไม่ได้เอ่ยค�าใด อารมณ์ของนางยงัไม่ดขีึ้นเท่าไรนกั แม้ว่า

พษิอคัคจีะไม่อาจท�าร้ายหนานกงหลวิอวิ๋นได้อกีต่อไป แต่ก่อนหน้านี้มนักท็�าให้

เขาบาดเจบ็ไปแล้ว เส้นลมปราณในร่างกายหนานกงหลวิอวิ๋นถกูเผาไหม้สาหสั

ไปแล้วหลายจุด

มีสองต�าแหน่งที่อาการหนักสุด หนึ่งก็คือต�าแหน่งหัวใจ และสองคือ

บรเิวณจดุตนัเถยีน ขณะที่สลบไสลอยูน่ี้ สหีน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นกย็งัเผย

ให้เหน็ความเจบ็ปวด ซลูั่วรูว่้าหวัใจของเขาในยามนี้ราวกบัถูกกดักนิด้วยแมลง

นับพันนับหมื่น ปวดร้าวแทบอาสัญ ความเจ็บปวดนี้ไม่อาจบรรยายออกมา

เป็นค�าพูดได้
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ส�าหรบับรเิวณจดุตนัเถยีนในต�าแหน่งที่สองนั้น เป็นหวัใจส�าคญัส�าหรบั

การฝึกพลังยุทธ์ หากถูกท�าลายลงแล้ว พลังยุทธ์ที่ฝึกฝนมาตลอดหลายปีก็

เป็นอนัดบัสญูลงไปด้วย ไฉนถงึต้องเกดิที่หวัใจกบัจดุตนัเถยีนด้วยหนอ ซูลั่ว

ปวดใจนกั ทุกข์โศกเกนิกว่าจะเอื้อนเอ่ยออกมาเป็นค�าพูดได้

เพื่อเดนิทางมาถงึอาณาจกัรกลางฟ้าในความสงูสามแสนเมตรนี้ หนาน-

กงหลวิอวิ๋นต้องทนแบกรบักบัความทุกข์ทรมานขนาดไหนกนั

นางคดิว่าหลงัจากที่ส่งสารไปแล้ว ทกุอย่างจะเรยีบร้อยด ีแต่นางคงจะ

ประเมนิหนานกงหลวิอวิ๋นต�่าไป ด้วยสตปัิญญาอย่างเขา ด้วยนสิยัของเขา ด้วย

ความห่วงใยที่เขามตี่อนาง มหีรอืที่อกีฝ่ายจะยอมนิ่งดูดาย คนอย่างหนานกง

หลวิอวิ๋นต้องท�าทุกวถิทีางเพื่อตามหานางอย่างแน่นอน

“อกึ...” พอไม่ทนัระวงั เผลอไผลจนความคดิสบัสนอลหม่าน ซูลั่วจงึ

ถูกแรงสะท้อนกลบัของพษิอคัค ีท�าเอาปวดปลาบไปทั้งกาย

บวัสชีาดขงึตาใส่ซูลั่วอย่างไม่พอใจ “เจบ็ปวดละส ิมสีมาธหิน่อย”

ซูลั่วเงียบไป อาการปวดปลาบในใจแผ่ลามออกไปเรื่อยๆ นางรับพิษ

อคัคไีปเพยีงน้อยนดิแต่ยงัเจบ็ปวดถงึเพยีงนี้ หนานกงหลวิอวิ๋นต้องพษิอคัคี

แต่กย็งัพยายามเดนิทางตามหานางมาจนถงึที่นี่ เขา... จะเจบ็ปวดสกัเพยีงไหน

กนั

ความรวดร้าวแผ่ลามขึ้นในใจซูลั่ว

แผ่นหลงัของหนานกงหลวิอวิ๋นผอมเกรง็ เสื้อคลุมตวันอกเตม็ไปด้วย

คราบเลอืด เหน็แล้วชวนให้ปวดใจจนน�้าตาพรั่งพร ูซลูั่วอยากจะกอดเขา อยาก

ให้ความอบอุ่นแก่เขา อยากบอกเขาว่านางยงัมชีวีติอยู่ แต่นางกท็�าไม่ได้ นาง

ท�าได้เพียงแนบฝ่ามือเข้ากับแผ่นหลังของเขา แล้วขับพิษอัคคีไปพร้อมกับ 

บวัสชีาด

แม้บัวสีชาดจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายดาย แต่การขับพิษอัคคีออกจาก

ร่างกายกลับไม่ง่ายเช่นวาจา ถึงกระนั้นซูลั่วและบัวสีชาดก็ยังพยายามอย่าง

หนกั แม้ว่าจะขบัออกมาได้ทลีะนดิราวกบัสายธารเส้นเลก็ แต่กช่็วยให้พษิอคัคี
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ในกายหนานกงหลวิอวิ๋นลดน้อยลง

เวลาผ่านไปทลีะนดิๆ

พ่อบ้านโหมวฟางน�าก�าลังคนมาจับตัวหนานกงหลิวอวิ๋นตั้งแต่ต้น แต่

เนื่องจากซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นในยามนี้ถูกครอบเอาไว้ด้วยมิติโน้มถ่วง 

เพื่อขบัพษิอคัค ีพวกเขาจะถูกรบกวนไม่ได้ เพราะเหตุนี้พ่อบ้านโหมวฟางจงึ

ยนืรออยู่ด้านนอก

จนกระทั่งบัวสีชาดเสพพิษอัคคีระลอกสุดท้ายจนหมดสิ้น เวลาก็ 

ล่วงเลยมาถงึเช้าวนัที่สบิ

หนานกงหลิวอวิ๋นฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ทว่าร่างกายยังอ่อนแอนัก กาย

ปวกเปียกของชายหนุ่มเซหาซูลั่ว ใบหน้าขาวซดีไร้สเีลอืด ลมหายใจแผ่วเบา

ราวกบัจะหมดลมลงได้ทุกเมื่อ ซูลั่วเหน็สภาพนี้แล้วปวดใจเป็นอย่างยิ่ง

ซูลั่วกอดเขาไว้ด้วยความเป็นห่วง นัยน์ตาฉายแววร้อนรน “ท่านเป็น

อย่างไรบ้าง”

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยท่าทางน่าเวทนา รมิฝีปากบางซดีเผอืด 

เขาเอ่ยออกมาอย่างไร้เรี่ยวแรง “ไม่ด”ี

“เจบ็ที่ใดกนั ไม่สบายตรงไหน ร่างกายเป็นเช่นไรบ้าง ท่านรบีบอกข้า

เรว็” ซูลั่วร้อนใจหนกั

“เจบ็ทุกที่ ไม่สบายไปทั้งตวั ลุกไม่ขึ้น ไม่มแีรง...” ดวงตาทอประกาย

วิบวับของหนานกงหลิวอวิ๋นจ้องมองซูลั่วอย่างน่าสงสาร ราวกับลูกสุนัขที่ถูก

ทิ้ง

ซลูั่วก�าลงักงัวลใจ พอเหน็ว่าศรีษะของหนานกงหลวิอวิ๋นตกลงมาอย่าง

อ่อนแรง นางกย็ิ่งกระวนกระวายหนกัขึ้นกว่าเดมิ “ยงัเจบ็อยู่หรอืไม่”

หนานกงหลวิอวิ๋นกมุหน้าอกด้วยท่าทางอดัอั้น “เจบ็ เจบ็มาก เจบ็เหลอื

เกนิ...”

“บาดเจ็บหนักขนาดนี้จะไม่เจ็บได้อย่างไรเล่า” ซูลั่วลูบศีรษะชายหนุ่ม 

“ที่นี่ไม่เหมาะจะพกัรกัษาตวั พวกเราออกไปก่อนเถดิ”
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“ไม่มแีรง...” หนานกงหลวิอวิ๋นหายใจแผ่ว

ซูลั่วตบอกตัวเองอย่างผึ่งผาย “ข้าแบกท่านเอง” ทว่าตอนที่ซูลั่วเห็น

คราบเลอืดตรงบรเิวณหน้าอกของหนานกงหลวิอวิ๋น นางกเ็ปลี่ยนความคดิ “ข้า

อุ้มท่านก็แล้วกัน หน้าอกของท่านจะได้ไม่ถูกกระแทกจนบาดแผลสาหัส 

กว่าเดมิ”

หนานกงหลิวอวิ๋นยังไม่ทันได้สติคืนมา ซูลั่วก็ช้อนตัวเขาแล้วยกลอย

ขึ้น

“...” หนานกงหลวิอวิ๋นชะงกัไป ร่างกายแขง็ทื่อ ดวงตาด�าขลบัที่ลกึล�้า

ดจุบ่อน�้าจ้องมองซลูั่วตาไม่กะพรบิ จากนั้นปลายติ่งหขูองเขากก็ลายเป็นสชีมพ ู

ระเรื่อ

เวลานี้ซูลั่วไม่ได้สังเกตเห็นท่าทีผิดปกติของหนานกงหลิวอวิ๋นเลยแม้ 

แต่นดิ นางเป็นกงัวลกบัสุขภาพของเขามากกว่า ดงันั้นจงึรบีก้าวพรวดพราด

ออกจากเรอืเหาะส�ารดิ ตอนที่ย่างเท้าออกไปเพยีงก้าวเดยีว ซลูั่วกเ็หน็พ่อบ้าน

โหมวฟางน�าก�าลงัองครกัษ์มาดกัรออยู่เบื้องหน้าพวกเขา

องครักษ์กลุ่มนี้มีสีหน้าเคร่งขรึมเย็นชา ท่าทางหยิ่งผยอง สายตาคม

ปลาบทุกคู่ปรายมองมาที่ซูลั่วและชายหนุ่มที่อยู่ในอ้อมแขนหญงิสาว

ไม่ต้องรอค�าสั่งของพ่อบ้านโหมวฟาง องครกัษ์กว่าร้อยนายกพ็ุ่งเข้าไป

โอบล้อมซูลั่วเอาไว้ประหนึ่งฝูงสุนขัจิ้งจอก

แววตาซูลั่วเยน็ยะเยอืก นางมองพ่อบ้านโหมวฟาง “พ่อบ้านโหมวฟาง 

ท่านมเีจตนาใดกนั”

เวลานี้พ่อบ้านโหมวฟางไม่แสดงท่าทเีป็นมติรเฉกเช่นในยามปกต ิ เขา

มองซูลั่วด้วยแววตาลกึล�้า ท่าทางเดด็ขาดแน่วแน่ “จบัเขากลบัไป!”

“แม่นางซ ูนี่เป็นค�าสั่งของนายน้อย ขอเจ้าอย่ายื่นมอืเข้าแทรก” พ่อบ้าน

โหมวฟางเอ่ยปากด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา

หนานกงหลวิอวิ๋นตบไหล่เรยีวของซูลั่วเบาๆ เพื่อบอกให้นางวางเขาลง 

หญงิสาววางอกีฝ่ายลงอย่างนุม่นวล ก่อนจะถามด้วยความห่วงใย “ท่านทรงตวั
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ไหวหรอืไม่”

“พ่อบ้านโหมวฟางรออยู่ข้างนอกมาสบิวนั เขาอะลุ่มอล่วยให้เราสบิวนั

ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว อย่าท�าให้เขาล�าบากใจอีกเลย” หนานกงหลิวอวิ๋น 

ลูบศรีษะซูลั่ว ก่อนที่ร่างสูงเพรยีวจะค่อยๆ ทรงตวัมั่น

พ่อบ้านโหมวฟางนัยน์ตาลึกล�้า เขามองหนานกงหลิวอวิ๋นอย่างค้นหา 

ชายหนุ่มตรงหน้าอายุยังไม่ถึงสามร้อยปี ทว่าบุคลิกลักษณะกลับเต็มไปด้วย

ความสง่างาม ขณะเดยีวกนักด็มูอี�านาจบารมทีี่ท�าให้คนที่พบเหน็ต้องยอมสยบ

ให้โดยไม่รู้ตวั น่ากริ่งเกรงยิ่งนกั

พ่อบ้านโหมวฟางใช้ชีวิตมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปี นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็น

บุรุษหนุ่มผู้โดดเด่นถงึเพยีงนี้ อกีอย่าง... ชายหนุ่มตรงหน้ากย็งัท�าให้เขารู้สกึ 

ไม่ต่างอะไรกบัยามที่ต้องเผชญิหน้ากบัท่านเจ้าเทวะผู้ยิ่งใหญ่

จู่ๆ พ่อบ้านโหมวฟางกห็วัใจเต้นระรวั น้อยครั้งนกัที่เจ้าเทวะจะปรากฏ

ตัวขึ้น ครั้งก่อนนางปรากฏตัวก็เพื่อก�าชับนายน้อยไม่ให้ท�าร้ายคนผู้นี้จนถึง 

แก่ชวีติ หรอืว่าเขาคนนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเจ้าเทวะกนั

พอคดิเช่นนี้แล้ว พ่อบ้านโหมวฟางกเ็หมอืนจะชั่งน�้าหนกัในใจได้ ท่าที

เยน็ชาเฉยเมยก่อนหน้านี้จงึผ่อนปรนลง ก่อนหวัเราะเสยีงแผ่ว “เกรงว่านาย

น้อยคงจะรอจนเบื่อแย่แล้ว เชญิคุณชายไปกบัผู้น้อยด้วยเถดิ” เรยีกอกีฝ่าย

ว่าคุณชาย แทนตนเองด้วยค�าว่าผู้น้อย เพียงเท่านี้ก็แสดงให้รู้ถึงท่าทีของ 

พ่อบ้านโหมวฟางแล้ว

“ข้าไปด้วย” ซูลั่วประคองแขนหนานกงหลวิอวิ๋นแล้วถลงึตาใส่พ่อบ้าน

โหมวฟาง

พ่อบ้านโหมวฟางหวัเราะเฝื่อน “นายน้อยไม่ได้สั่งให้เจ้าไป”

“แต่เขาก็ไม่ได้สั่งว่าไม่ให้ข้าไปเสียหน่อย ข้าไม่สน ถึงอย่างไรข้าก็จะ

ไป!” ซูลั่วแค่นเสยีง

หนานกงหลวิอวิ๋นบาดเจบ็สาหสั อสูรน้อยตนนั้นกเ็ป็นนกประหลาดที่

สังหารคนโดยไม่แม้แต่จะกะพริบตา ใครจะรู้เล่าว่าเขาจะท�าสิ่งใด ซูลั่วเป็น
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กังวลยิ่งนัก เพราะเวลานี้นางยังไม่รู้ถึงค�าสั่งที่เจ้าเทวะเสวียนอู่บอกอสูรน้อย

เอาไว้

หลังจากรู้จักกันมาสองเดือน พ่อบ้านโหมวฟางก็เข้าใจนิสัยของซูลั่ว 

อย่างถ่องแท้ เรื่องใดที่นางตดัสนิใจแล้ว หญงิสาวจะไม่มวีนัล้มเลกิเป็นอนัขาด

สุดท้ายพ่อบ้านโหมวฟางก็จนปัญญา “จะไปก็ไปเถิด ผลเป็นเช่นไร  

เจ้าจงแบกรบัเองกแ็ล้วกนั”

ด้วยเหตุนี้คนทั้งหมดจงึมุ่งหน้าไปยงัปราสาทของอสูรน้อยด้วยกนั

ซูลั่วอยู่ใกล้ชิดหนานกงหลิวอวิ๋นตลอดเส้นทาง นางกระซิบเสียงต�่า 

ข้างหูเขา “ท่านลองทายดูสวิ่าพ่อบ้านโหมวฟางคอืผู้ใด”

หนานกงหลวิอวิ๋นเลกิคิ้วแล้วยิ้มออกมา “คดิไม่ถงึเลยว่าท่านโหมวฟาง

ผู้ยิ่งใหญ่จะมาเป็นพ่อบ้านให้เจ้านกประหลาด เรื่องนี้ผดิคาดมากจรงิๆ”

ซูลั่วรู้ว่าหนานกงหลิวอวิ๋นต้องคาดเดาได้ แต่พอเห็นท่าทางสบาย

อารมณ์ของเขา นางก็อดนิ่วหน้าไม่ได้ “อสูรน้อยตนนั้นพื้นอารมณ์แย่นัก  

พลงัยุทธ์ของท่านในยามนี้กย็งัไม่ฟื้นคนืด.ี..”

“วางใจเถดิ ข้าไม่ปะทะกบัเขาซึ่งๆ หน้าหรอก” หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ย

กลั้วหวัเราะ ทว่าดวงตาด�าขลบักลบัฉายแววอ�ามหติออกมาให้เหน็อย่างชดัเจน 

กล้าลักพาตัวลั่วลั่วไปต่อหน้าต่อตาเขา ถึงต่อให้เป็นทายาทของเจ้าเทวะแล้ว

อย่างไรเล่า

ระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆ หลังจากใช้เวลาราวสองชั่วยาม ในที่สุดก็มาถึง

ปราสาทของอสูรน้อย

ยามนี้อสูรน้อยก�าลงักดัเลบ็ของตนเอง ความเดอืดดาลแผ่ซ่านออกมา

จากกาย เขาเดินกลับไปกลับมาในห้องโถงกว้างด้วยความหงุดหงิดงุ่นง่าน 

พอได้ยนิเสยีงเคลื่อนไหว เขากเ็งยหน้าขึ้น ก่อนจะเหน็พ่อบ้านโหมวฟางเดนิ

น�าหนานกงหลวิอวิ๋นเข้ามา ด้านหลงัเป็นซูลั่วที่ไม่ได้รบัเชญิ

อสูรน้อยจ้องมองหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยแววตาทะมนึ เหี้ยมโหด และ

อ�ามหติ
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หนานกงหลิวอวิ๋นเอามือไพล่ไปด้านหลัง ชายเสื้อเปื้อนคราบเลือด 

พดัพลิ้วไปตามแรงลม ราศขีองผู้มยีทุธ์ที่ควบคมุสรรพสิ่งในใต้หลา้ได้แผ่ซ่าน 

ออกมา

อสรูน้อยนิ่วหน้า ความสงสยัผดุขึ้นในใจ เป็นไปได้อย่างไร ทั้งๆ ที่พลงั

ยุทธ์ของบุรุษตรงหน้าสู้เขาไม่ได้แท้ๆ แต่ไฉนถงึได้สาดพลงัอ�านาจที่ให้ความ

รู้สึกคุ้นเคยเช่นนี้ ประหนึ่งพลังกดดันยามที่มารดาปรากฏกาย... นี่ต้องเป็น

ภาพหลอนอย่างแน่นอน

อสูรน้อยรีบขับไล่ความคิดพิลึกพิลั่นออกจากหัว เขามองหนานกง 

หลวิอวิ๋นด้วยสายตาเยน็ยะเยอืก “เจ้าเองหรอืที่บุกมาอาณาจกัรของข้า?”

อาณาจักรเสวียนอู่เป็นดินแดนของเจ้าเทวะเสวียนอู่ เพราะเหตุนี้เอง

อสูรน้อยจึงสร้างอาณาจักรกลางฟ้าแห่งนี้ขึ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือจาก

มารดา

อสูรน้อยถลึงตาดุใส่หนานกงหลิวอวิ๋น สีหน้านั้นไม่เป็นมิตร บุรุษที่ 

พลงัยุทธ์ด้อยกว่าเขาเช่นนี้ ไฉนถงึได้มอี�านาจบารมแีบบนั้นได้ แล้วไฉนถงึได้

เยน็ชา ยโสโอหงั และสงบนิ่งถงึเพยีงนี้กนั อสูรน้อยคดิเท่าไรกค็ดิไม่ตก

ดวงตาหนานกงหลวิอวิ๋นฉายแววอ�ามหติ เขามองสบสายตาคลางแคลง

ของอสูรน้อยด้วยสีหน้าเย็นชา ชายหนุ่มไม่เอ่ยวาจาใดออกมา ทว่าตัวตน 

ของเขากลบัแจ่มชดัเสยีจนไม่มใีครกล้ามองเมนิ

อสูรน้อยแค่นเสยีงเยอืก “เจ้าไม่กลวัว่าข้าจะสงัหารเจ้าหรอืไร”

หนานกงหลิวอวิ๋นมองอสูรน้อยอย่างสงบ นัยน์ตาทอประกายวับวาว 

ดวงตาคู่งามกระจ่างใส เขาส่ายหน้า อสูรน้อยตวาดใส่พ่อบ้านโหมวฟางด้วย

อารมณ์เกรี้ยวกราด “เจ้าบอกเขาใช่หรอืไม่! เจ้าบอกเขาเรื่องที่ท่านแม่สั่งมใิห้

สงัหารเขาใช่หรอืไม่”

พ่อบ้านโหมวฟางพูดไม่ออก เขากุมขมบัอย่างปวดหวั ‘เฮ้อ นายน้อย

ผู้แสนเขลาของข้า หากท่านไม่พูด คนอื่นกค็งไม่รู้หรอก...’

พอเห็นสีหน้าของพ่อบ้านโหมวฟาง อสูรน้อยถึงได้รู้ว่าตนพลั้งปาก 
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ออกไปเสยีแล้ว วนิาทนีั้นเขาแทบอยากจะตบปากตวัเอง แต่พอตระหนกัได้วา่

ศตัรอูยูต่รงหน้า เขากย็ิ่งหงดุหงดิมากขึ้นกว่าเดมิ อสูรน้อยถลงึตาดใุส่หนานกง 

หลิวอวิ๋น “ถึงต่อให้เจ้ารู้แล้วจะอย่างไร! สังหารเจ้าไม่ได้ก็จัดการเจ้าด้วย 

วธิอีื่นได้!”

หนานกงหลิวอวิ๋นยกยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ เขายกก�าปั ้นขึ้นบัง 

ริมฝีปาก ท่าทางสูงศักดิ์มีสง่า เจ้าตัวหัวเราะออกมาเสียงแผ่ว “ถ้าเช่นนั้น 

เจ้าจะจดัการข้าเช่นไรเล่า”

พอเห็นแววสงบนิ่งในดวงตาหนานกงหลิวอวิ๋น อสูรน้อยก็อารมณ์ขุ่น

ทนัท ีอะไรนะ! ทั้งๆ ที่เขามพีลงัยทุธ์สงูกว่าแท้ๆ ไฉนอกีฝ่ายถงึได้แสดงท่าทาง

ราวกบัเป็นเจ้าเหนอืหวัในที่แห่งนี้

เพื่อกู้สถานการณ์กลบัคนืมา อสูรน้อยจ�าต้องส�าแดงบารม ีเขาตบโต๊ะ

อย่างวางอ�านาจ “ข้าจะประลองกบัเจ้า!”

หนานกงหลิวอวิ๋นเหมือนกับจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ที่หยอกล้อกับลูกสุนัข เขา

ส่ายหน้าเนบินาบ “แต่ข้าบาดเจบ็สาหสั หากไม่ระวงัถูกท�าร้ายจนตาย เจ้าจะ

บอกมารดาเช่นไรเล่า”

“ขา้รบัรองวา่จะไม่ท�าร้ายเจ้าจนตาย!” อสรูน้อยเชื่อมั่นในพลงัยทุธ์ของ

ตนเองยิ่งนกั เขาย่อมจดัการได้อยู่หมดัแน่นอน

“แต่ข้าไม่รบัรองว่าตนจะรนหาที่ตายหรอืไม่” หนานกงหลวิอวิ๋นท�าสหีน้า

คล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

“เจ้าก�าลังข่มขู่ข้า!” อสูรน้อยเดือดดาลขึ้น ใบหน้างดงามนั้นถลึงมอง

หนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความเคยีดแค้น เขาเหวี่ยงมอือยากลงมอืแทบจะในทนัท ี

อสูรน้อยทั้งหงุดหงิดทั้งงุ่นง่าน เขาเป็นถึงเจ้าแห่งอาณาจักรกลางฟ้า ไม่ว่า

สถานะหรอืพลงัยุทธ์กเ็หนอืกว่าอกีฝ่าย แต่กลบัรู้สกึราวกบัถูกหนานกงหลวิ- 

อวิ๋นข่มขวญั เรื่องนี้เองที่ท�าให้อสูรน้อยยอมไม่ได้

หนานกงหลวิอวิ๋นยงัคงท�าสหีน้าเรยีบเฉยผ่อนคลายเป็นปกต ิ“เจ้าหนุ่ม 

ไฉนถงึได้ใจร้อนแบบนี้ จะต้องใช้ก�าลงัจรงิๆ หรอืไร ต่อสู้ด้วยปัญญาเหนอื



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
45

กว่ากนัมากนกั”

อสูรน้อยถูกหนานกงหลวิอวิ๋นยั่วโมโหจนแทบคลั่ง เจ้าหนุ่ม? พูดเสยี

ราวกบัตวัเองอายมุากกว่าอย่างไรอย่างนั้น ทว่าชั่วพรบิตาเดยีว อสรูน้อยกก็ลบั

มาท�าสหีน้าล�าพองยามปรายตามองหนานกงหลวิอวิ๋น เขาหรี่ตาลง “เจ้าบอก

ว่าต่อสู้ด้วยปัญญาหรอื”

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า

“ได้!” ใครจะคดิว่าอสูรน้อยกลบัพยกัหน้าตอบตกลงโดยง่าย อกีฝ่าย

สะบดัมอื พรบิตานั้นตาข่ายสขีาวกพ็ุ่งเข้าหาหนานกงหลวิอวิ๋น

“ระวัง!” ซูลั่วที่ก�าลังมองทั้งคู่ต่อปากต่อค�ากันอยู่ ไม่ทันตระหนักถึง

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พอนางได้สติอีกครั้ง ตาข่ายสีขาวก็ครอบร่าง

หนานกงหลวิอวิ๋นเอาไว้ หญงิสาวเร่งความเรว็สงูสุด นางพุง่ร่างเข้าไปกระแทก

หนานกงหลวิอวิ๋นเตม็แรง

หนานกงหลวิอวิ๋นบาดเจบ็หนกั หากถกูกกัเอาไว้ด้วยอาคม ถงึตอนนั้น

หากอสูรน้อยจะบบีกต็าย จะคลายกร็อด

จังหวะที่ซูลั่วพุ่งตัวเข้าหาหนานกงหลิวอวิ๋น พลันนั้นนางก็พบว่าตน 

แขง็ค้างกลางอากาศในท่าเหาะละลิ่ว ซูลั่วหนักลบัมา ก่อนจะพบว่าอสูรน้อย

ก�าลงัดงึขาขวาของนาง และรั้งตวัเอาไว้ด้วยท่าทางง่ายดาย 

ตาข่ายสีขาวปกคลุมร่างหนานกงหลิวอวิ๋น จากนั้นก็หดตัวลงเรื่อยๆ 

เป็นทรงกลม หากไม่กระตกุปลายเชอืกสแีดงที่อยูด้่านนอก หนานกงหลวิอวิ๋น 

กไ็ม่มทีางออกมาได้

อสรูน้อยเหมอืนจะเพลดิเพลนิใจ เขาคลายมอืออกเลก็น้อย พอเหน็วา่

ซูลั่วท�าท่าจะดิ้นหลุด เขากอ็อกแรงกระตุกรั้งร่างนางกลบัคนืมาอกีครั้ง...

ซูลั่วเอ่ย “ปล่อย!”

อสูรน้อยตอบ “ไม่ปล่อย!”

ซลูั่วโมโหแทบคลั่ง “ไฉนเจ้าถงึได้ท�าตวัเป็นเดก็น้อยเช่นนี้! ข้าไม่มเีวลา

มาเล่นกบัเจ้าหรอกนะ!”
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อสูรน้อยแค่นเสียง เขาคลายมือออกอย่างรวดเร็ว ซูลั่วไม่ทันระวัง 

ร่างกายดิ่งวูบลงจนเกอืบจะกระแทกกบัพื้นเบื้องล่าง โชคดทีี่นางทรงตวัได้ทนั

ในวนิาทหีวัเลี้ยวหวัต่อ หลงักลบัมามอีสิระอกีครั้ง ซูลั่วกห็นักลบัไปช่วยหนาน-

กงหลวิอวิ๋น ทว่าเวลานี้สายไปเสยีแล้ว รอบกายหนานกงหลวิอวิ๋นถูกปกคลุม

เอาไว้ด้วยตาข่ายทรงกลมหนาแน่น

รูตาข่ายมีขนาดกว้างเท่าก�าปั้น ซูลั่วพยายามหาวิธีกระชากใยตาข่าย

พสิดารสขีาวนี้ มอืของนางยงัไม่ทนัได้สมัผสักบัมนั หนานกงหลวิอวิ๋นกน็ิ่วหน้า 

“อย่าแตะ!”

ทว่าสายไปเสยีแล้ว พอฝ่ามอืของซูลั่วสมัผสัไปบนตาข่ายสขีาว ทนัใด

นั้นประกายไฟก็ซัดวูบขึ้นมา น่าหวาดเสียวยิ่งนัก ซูลั่วชักมือกลับในทันท ี 

ทว่าเวลานี้ตรงกลางฝ่ามอืของนางเกดิตุ่มน�้าใสขนาดใหญ่ขึ้นมาเสยีแล้ว

ประกายไฟน่ากลัวนัก ซูลั่วหรี่ตาลง สายตาเย็นยะเยือกปราดมอง 

อสูรน้อย “นี่มนัอะไรกนั!”

อสูรน้อยมองตุ่มพุพองกลางฝ่ามือซูลั่วด้วยท่าทางล�าพองใจเป็นหนัก

หนา เหมอืนกบัลกูสนุขัที่สะบดัหางด้วยท่าททีะนงตน “หึๆ  นี่คอืตาข่ายไหมทอง

สายฟ้า มนัคอืของวเิศษล�้าค่า ณ ดนิแดนแห่งจติ หากมนัครอบร่างผู้ใด ก็

อย่าหวงัจะได้ออกมาอกีเลย ฮ่าๆๆ”

ซูลั่วขึงตาใส่อสูรน้อยผู้น่าชิงชัง ก่อนจะหันกลับไปมองหนานกงหลิว- 

อวิ๋นที่อยู่ในตาข่ายไหมทองสายฟ้า ชายหนุม่ก�าลงันั่งขดัสมาธกิบัพื้น และมอง

อสูรน้อยด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

เดมิทอีสรูน้อยนั้นทะนงตนยิ่งนกั แต่พอมองสบเข้ากบัแววตาลกึล�้าของ

หนานกงหลิวอวิ๋น ความโกรธขึ้งก็ผุดวาบขึ้นในใจ ราวกับตนถูกวางกับดัก

อย่างไรอย่างนั้น อสูรน้อยก�าหมดัพลางหรี่ตาลง จากนั้นกเ็ดนิไปหยุดอยู่หน้า 

ตาข่ายไหมทองสายฟ้า แววตาอ�ามหติมองลอดรตูาข่าย “เจ้ายงัยิ้มออกอกีหรอื! 

ผ่านพ้นวนันี้ไป ดูซวิ่าเจ้ายงัจะหวัเราะออกอกีหรอืไม่!”

ซูลั่วเป็นกังวลนัก นางถามด้วยความร้อนใจ “เพราะเหตุใดถึงจะยิ้ม 
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ไม่ออก ตาข่ายไหมทองสายฟ้านี้ร้ายกาจมากหรอื”

พอเหน็ท่าทางร้อนใจของซูลั่ว อสูรน้อยกพ็ลนัเบกิบานขึ้นมาทนัท ีเขา

อวดอ้างด้วยความภาคภมู ิ“แน่นอน! ตาข่ายไหมทองสายฟ้านี่น่ะหรอื อทิธฤิทธิ์

ของมนักเ็หมอืนกบัชื่อ หากฝนตกฟ้าร้องเมื่อใด ไหมทองกจ็ะยิ่งรดัตวัแน่นขึ้น 

ฮ่าๆๆ รดัแน่นขึ้นทุกทีๆ !”

อสรูน้อยคดิแล้วกอ็ารมณ์ดเีป็นยิ่งนกั จากนั้นกส็ะบดัแขนเสื้อแล้วเดนิ

จากไป

ภายในห้องโถงรบัรองเหลอืแค่ซูลั่วที่ยนือยูเ่พยีงล�าพงักบัหนานกงหลวิ-

อวิ๋นผู้ตดิกบัตาข่ายไหมทองสายฟ้า

ซูลั่วมองหนานกงหลิวอวิ๋นแล้วถอนหายใจเบาๆ “ครานี้จะท�าเช่นไร 

ดเีล่า”

“เดก็ด ีอย่ากงัวลไปเลย” ใบหน้างดงามไร้ที่ตขิองชายหนุม่แตม้ยิ้มบาง 

แม้ว่าจะถูกขงัอยู่ในตาข่ายไหมทองสายฟ้า แต่เขากย็งัดูผ่อนคลายราวกบัคน

มอีสิรเสรี

“แต่ว่า... ที่นี่เป็นดนิแดนของอสรูน้อย ในโลกของเขา หากเขาจะสั่งฝน

ก็ได้ฝน สั่งสายฟ้าก็ได้สายฟ้า” ซูลั่วขมวดคิ้วด้วยความกลัดกลุ้ม “หาก

อสนบีาตซดัเปรี้ยงลงมากระทบตาข่ายไหมทองสายฟ้า ท่านอยู่ในนั้น...”

หากเป็นสายฟ้าธรรมดากว่็าไปอย่าง แต่ปัญหากค็อือสรูน้อยมหีรอืที่จะ

อาศยัสายฟ้าธรรมดาๆ เป็นอาวุธวเิศษ

หนานกงหลวิอวิ๋นยงัคงยิ้มบางในหน้า “เดก็โง่”

“อีกอย่าง... พิษอัคคีในกายท่านเพิ่งถูกขจัดออกไป บาดแผลยังไม่ 

หายด.ี..” ซลูั่วรู้สกึว่าไม่มสีถานการณ์ใดจะย�่าแย่ไปกว่าเวลานี้อกีแล้ว หนานกง 

หลวิอวิ๋นยิ้มออกมา จากนั้นกเ็อ่ยกบัซูลั่วด้วยวาจาไร้เสยีง

ซูลั่วพลนัเบกิตากว้าง “ท่านพูดจรงิหรอื”

“โกหกขอให้เป็นลูกสุนัข” หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ยวาจาราวกับเด็กน้อย

อย่างที่นานๆ ครั้งจะได้ยนิ
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“ท่านมั่นใจหรอื” ซูลั่วตื่นเต้นจนยากจะเกบ็อาการ

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้า ทว่าแววเสยีดายกย็งัผุดวาบขึ้นในดวงตา 

“หากมผีลกึสมี่วงในเวลานี้ ความส�าเรจ็กจ็ะเป็นเท่าตวั น่าเสยีดายที่ที่นี่ไม่ใช่

จกัรวรรดกิลาง”

“ผลกึสมี่วง?” ซูลั่วดวงตาเป็นประกายวาววบั นางหยบิผลกึขนาดเลก็

เท่าปลายเล็บที่สาดแสงแวววาวออกมาจากอกเสื้อ จากนั้นก็ส่งให้หนานกง 

หลวิอวิ๋นดู “ผลกึสมี่วงที่ท่านเอ่ยถงึคงไม่ได้หมายถงึสิ่งนี้กระมงั”

“อะ!” ดวงตาหนานกงหลิวอวิ๋นสว่างวาบ เขามองซูลั่วด้วยความฉงน 

“ผลกึสมี่วงจะมแีค่ในจกัรวรรดกิลางเท่านั้น ไฉนเจ้าถงึได้...”

ซูลั่วท�าทที่าล�าพองขึ้นมาทนัท ี “เจ้าอสูรน้อยตนนั้นบอกว่าข้ามฝีีมอืท�า

อาหาร เขาจงึใหผ้ลกึสม่ีวงแก่ข้าเป็นรางวลัวนัละหนึ่งก้อน ตอนนี้กส็ะสมไว้ได้

ไม่น้อย หกสบิก้อนพอหรอืไม่”

โชคดีที่ตาข่ายปากนี้มีรูกว้างให้สิ่งของลอดเข้าไปได้ ไม่เช่นนั้นต่อให้ 

ซูลั่วจะมผีลกึสมี่วงแต่กส็่งเข้าไปไม่ได้อยู่ดี

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วด้วยความอศัจรรย์ใจ “หากไม่มผีลกึสมี่วง

กต้็องเสี่ยงอนัตรายถงึสามในสบิส่วน แต่ถ้ามผีลกึสม่ีวงกม็ั่นใจได้ถงึสบิส่วน”

ซูลั่วอารมณ์ดีขึ้นมาโดยพลัน หากอสูรน้อยรู้ว่าหนานกงหลิวอวิ๋น

หมายตาตาข่ายไหมทองสายฟ้าของอกีฝ่ายเอาไว้ และจงใจล่อให้เขาปล่อยมนั

ออกมาแล้วละก ็ไม่รูว่้าอสรูน้อยจะโมโหโทโสสกัเพยีงไหน ยิ่งถ้ารูว่้าพอมผีลกึ

สีม่วงจากซูลั่วมาเป็นก�าลังเสริม หนานกงหลิวอวิ๋นจะมั่นใจเต็มร้อยแบบนี้  

เขาจะเดอืดดาลจนเสยีสตหิรอืไม่หนอ

ซูลั่วตัดสินใจว่าจะปิดบังเรื่องนี้ไว้ ไม่เช่นนั้นหากเจ้าอสูรน้อยเล่น

สกปรกด้วยวิธีอื่นอีก สถานการณ์ย่อมต้องกลับตาลปัตรอย่างแน่นอน ซูลั่ว

รู้จกันสิยัของอสูรน้อยด ีเขาต้องทนไม่ได้แน่ๆ แต่สิ่งที่นางคดิไม่ถงึกค็อือสูร

น้อยนั้นใจร้อนกว่าที่นางคดิไว้มากนกั

ซูลั่วกับหนานกงหลิวอวิ๋นยังไม่ทันสนทนากันจบประโยคดี ทั้งคู่ก็ได้
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ยินเสียงครืนครั่นดังสนั่น ท้องฟ้าแจ่มใสแต่เดิมบัดนี้กลับปกคลุมด้วยเมฆ

หมอกด�าทะมึน เพียงพริบตาก็เหลือแต่ความด�ามืด มองไม่เห็นนิ้วมือทั้งห้า 

จากนั้นสายอสนบีาตกแ็ลบแปลบปลาบขึ้นกลางท้องฟ้า

ครนื! 

เสยีงฟ้าร้องดงัค�ารามครั้งแล้วครั้งเล่า

ตอนแรกซูลั่วยงัพอทนไหว ทว่าไม่นานนางกร็ู้สกึหน้ามดืตาลาย เลอืด

ลมปั่นป่วนปรวนแปร

จงัหวะนี้เอง อสรูน้อยกก้็าวยาวๆ เข้ามาด้วยท่าทางเบกิบาน เขามาหยุด

อยู่ข้างๆ ซูลั่วด้วยอาการยโสทะนงตน จากนั้นกช็ี้ไปยงัหนานกงหลวิอวิ๋นที่อยู่

ในตาข่ายไหมทองสายฟ้า “เจ้าดูเขาเถดิ ใบหน้าขาวซดีถงึเพยีงนี้แล้ว อกีไม่นาน 

กค็งทนไม่ไหว”

“เจ้าคดิมากเกนิไปแล้ว” ซูลั่วค้อนควกัใส่อสูรน้อย

“เจ้าไม่เชื่อ?” อสูรน้อยรู้สกึว่าอกีฝ่ายดูถูกสตปิัญญาของตนอย่างมาก

“เหตุใดข้าถงึต้องเชื่อเจ้าด้วย” ซูลั่วแค่นเสยีงฮแึล้วหนัหลงัหนี

อสรูน้อยไม่พอใจ เขาคว้าตวัซูลั่วแล้วบงัคบัให้นางหนัมาเผชญิหน้ากนั 

“ข้าจะบอกอะไรให้! ไม่ถึงหนึ่งเค่อ ร่างกายของเขาก็จะเป็นอัมพาต ต้อง

กลิ้งเกลอืกไปมาอย่างเจบ็ปวดทุกข์ทรมาน เจ้าเชื่อหรอืไม่!”

“ไม่เชื่อ!”

“ถ้าเช่นนั้นกด็ ีพวกเราเดมิพนักนัหน่อยเป็นไร!” แววตาอสูรน้อยฉาย

ความล�าพองออกมา

“เดมิพนัอะไร” ดูเหมอืนว่าซูลั่วจะไม่อยากเสวนากบัอสูรน้อยสกัเท่าไร

ยิ่งซูลั่วเมนิเฉยใส่ อสูรน้อยกย็ิ่งคดิจะบบีนางให้สบตากบัตนเอง จาก

นั้นอสูรน้อยกห็วัเราะเยอืก “เจ้าต้องการอะไรกเ็ดมิพนัมา!”

“อสิระ” ซูลั่วไม่พูดไม่จา นางเชดิหน้าพลางยดืตวัตรง สายตาจ้องมอง

อสูรน้อยตรงหน้าอย่างไร้ความย�าเกรง

สายตาของซูลั่ววาววบัราวกบัจะสาดส่องความมดืในยามนี้ให้สว่างไสว
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ขึ้นมาอีกครา พอถูกหญิงสาวจ้องเขม็งเช่นนี้ เจ้าอสูรน้อยที่เดิมทีท�าท่าทาง 

ภูมิอกภูมิใจกลับเหมือนจะรู้สึกละอายขึ้นมานิดๆ อะไรกัน! ไฉนเขาถึงต้อง

ละอายใจด้วย หญิงสาวตรงหน้าอ่อนแอจะตายไป แค่เขาขยี้ด้วยปลายนิ้วก็

ท�าให้นางมอดม้วยได้แล้ว ไฉนเขาถงึต้องรู้สกึละอายใจต่อนางด้วย ไร้เหตุผล

สิ้นด!ี

อสูรน้อยกระแอม จากนั้นกเ็อามอืทั้งสองข้างไพล่ไปด้านหลงั ก่อนจะ

เชดิคางขึ้น “อสิระ? พูดราวกบัว่ามใีครกกัขงัหน่วงเหนี่ยวเจ้าเอาไว้”

“...” คนที่ลักพาตัวนางมามิใช่อสูรน้อยที่ยืนพูดจาเพ้อเจ้ออยู่ตรงหน้า

นางในขณะนี้หรอืไรกนั!

พอเห็นซูลั่วท�าหน้าตึงด้วยความขุ่นขึ้ง จู่ๆ อสูรน้อยก็รู้สึกหวาดหวั่น

ขึ้นในใจ แปลกชะมัด! เขาคือทายาทเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าเทวะเสวียนอู่  

เหตุใดถงึต้องกริ่งเกรงต่อสตรตีวัเลก็ๆ ผู้นี้ด้วย

อสูรน้อยไม่เข้าใจตนเองเช่นกัน เขานิ่วหน้าแล้วกระแอมออกมาเบาๆ 

“เอาละ ต้องการอสิระใช่หรอืไม่ ขอเพยีงเจ้าชนะ อยากจะไปไหนกไ็ป! แต่ถ้า

เจ้าแพ้กจ็งเป็นแม่ครวัให้ข้าตลอดไป!”

ซูลั่วเหลือบมองหนานกงหลิวอวิ๋น หลังจากเห็นสารในแววตาของอีก

ฝ่ายแล้ว นางกป็รายตามองอสูรน้อย “ตกลงตามนี้”

“ออื!” สหีน้าของอสูรน้อยเหมอืนจะไม่พอใจ ทว่าในใจลกึๆ นั้นกลบั

หวัเราะร่าแทบท้องคดัท้องแขง็ 

ภายในตาข่ายไหมทองสายฟ้า หนานกงหลวิอวิ๋นหยบิเบาะรองนั่งสะอาด

ออกมา จากนั้นกท็รุดตวัลงนั่งด้วยท่าทผี่อนคลาย เปลอืกตาของเขาหลุบลง

นดิๆ ราวกบัก�าลงัครุ่นคดิบางอย่าง หรอืไม่กเ็ข้าภวงัค์ฝึกฝนพลงัยุทธ์

สายฟ้าด้านนอกซดัสาดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เสยีงฟ้าร้องดงัสนั่น สายฟ้า

แลบแปลบปลาบกระทบกับตาข่ายไหมทองสายฟ้าจนเกิดเป็นสะเก็ดไฟขึ้น 

รอบด้าน ก่อนจะสลายกลายเป็นควนัสเีขยีวเข้ม

ทว่าเหตกุารณ์ทั้งหมดนี้หาได้กระทบต่อการฝึกฝนพลงัยทุธ์ของหนาน-
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กงหลิวอวิ๋นไม่ เขายังคงนั่งขัดสมาธิอยู่ที่เดิม แม้ว่าจะหลับตาลง แต่กลับมี

ประกายสีด�าวับวาวสาดสะท้อนออกมาจากรอบกาย ชายเสื้อสีนิลของเขาระ 

กบัพื้น ซ้อนทบักนัราวกบักลบีบุปผา ขบัให้ชายหนุ่มดูลกึลบัเป็นปรศินา

“หึๆ  เสแสร้ง!” พอเหน็ท่าทางผ่อนคลายของหนานกงหลวิอวิ๋น อสูร

น้อยกห็วัเราะเยอืกอย่างดแูคลน “ข้าจะปล่อยเจ้าไปอกีสามสี่นาท ีรอให้สายฟ้า

เพิ่มระดบัถงึชั้นเก้าเมื่อใด ดูซวิ่าเจ้าจะหนเีอาตวัรอดไปได้อย่างไรกนั!”

อสรูน้อยยกสองมอืขึ้นกอดอก จากนั้นกเ็ชดิหน้าขึ้นอย่างล�าพอง รอให้

วนิาทแีห่งความเจบ็ปวดทรมานมาเยอืนหนานกงหลวิอวิ๋น

สบินาท.ี.. สบิห้านาท.ี.. ยี่สบินาท.ี.. ไฉนถงึไม่มปีฏกิริยิาใดเลยเล่า หรอื

ว่าพลังสายฟ้าของเขาจะอ่อนแรงไป อสูรน้อยหัวเราะเสียงเยือก จากนั้นก ็

ยกสองมือขึ้นกลางอากาศ ไม่นานผนึกฝ่ามือรูปร่างซับซ้อนก็ปรากฏขึ้นมา 

แล้วพุ่งออกไปยงักลางฟ้า

ซูลั่วมองความเคลื่อนไหวของอสูรน้อย นัยน์ตาฉายแวววิตกกังวล  

เหน็ได้ชดัว่าอสูรน้อยทุ่มพลงัทั้งหมดที่ม ีสุดท้ายแล้วหนานกงหลวิอวิ๋น...

จงัหวะนี้เอง เสยีงครนืกด็งัสะเทอืนเลื่อนลั่น จากนั้นราวกบัมผีลกึแก้ว

ขนาดมหึมาระเบิดขึ้นเหนือศีรษะของซูลั่ว ท�าให้อาณาจักรเล็กๆ แห่งนี้สั่น

สะเทอืน!

ซลูั่วรูส้กึว่าหขูองนางลั่นกริ่งไปหมด พรบิตานั้นเจ้าตวัไม่ได้ยนิอะไรสกั

อย่าง ที่น่าสะพรงึกว่านั้นกค็อื ตาข่ายไหมทองสายฟ้าเบื้องหน้าถกูสายฟ้าฟาด

อย่างแรง สะเกด็ไฟกระจายไปทั่ว ตาข่ายไหมทองสายฟ้ากลายเป็นศูนย์กลาง

ของสายฟ้า สายฟ้าโหมกระหน�่าเกาะเกี่ยวกันราวกับมังกรเทพเคลื่อนกาย 

สุดท้ายกลายเป็นผลึกก้อนขนาดใหญ่ที่ทรงอานุภาพรุนแรง ผลึกสายฟ้าเจิด

จ้านี้สะท้อนเข้ากบัใบหน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นจนใบหน้าของอกีฝ่ายซดีเผอืด

อสูรน้อยจ้องหนานกงหลิวอวิ๋นเขม็ง เขามองภาพตรงหน้าแล้วพลัน 

ตื่นเต้นขึ้นมา อสูรน้อยตะโกนก้องพลางเหวี่ยงก�าปั้นไปมา “เฮ้!”

ส�าเร็จแล้ว! ส�าเร็จแล้ว! เจ้าหนุ่มน่าชิงชังผู้นั้นถูกล้อมไว้ด้วยตาข่าย
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ไหมทองสายฟ้า ‘รู้ไว้เถิดว่าความร้ายกาจของตาข่ายไหมทองสายฟ้านี้ก็คือ  

มันจะเพิ่มความรุนแรงของสายฟ้าได้ถึงสิบเท่า สายฟ้าที่ข้าเป็นคนเรียกก็นับ

ว่าทรงพลงัมากแล้ว หากเพิ่มความหนกัหน่วงไปอกีสบิเท่าตวั... ฮ่าๆๆ ฮ่าๆๆ’

ตอนที่อสูรน้อยก�าลงัลงิโลดล�าพองใจอยู่นั้น จู่ๆ ผลกึสายฟ้าที่ล้อมอยู่

ด้านนอกตาข่ายไหมทองสายฟ้ากด็ูเหมอืนจะ... อ่อนก�าลงัลง?

วนิาททีี่อสูรน้อยเหน็ว่าผลกึสายฟ้าขนาดใหญ่เริ่มแผ่วก�าลงัลงนั้น เขา

กพ็ลนัมองเหน็ใบหน้าของหนานกงหลวิอวิ๋นพอด ีไม่รูว่้าอกีฝ่ายลมืตาขึ้นตั้งแต่

เมื่อใด ดวงตาลกึล�้าคูน่ั้นฉายแววคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มยามมองอสรูน้อย รอยยิ้ม

เอื่อยๆ ท�าให้เลอืดลมในกายอสูรน้อยพุ่งพรวดไปที่สมอง

เป็นไปไม่ได้! อสูรน้อยรู้สึกไม่เข้าทีขึ้นมาเสียแล้ว ไฉนตกอยู่ภายใต้

พลังสายฟ้าสิบเท่าแล้วยังสบายดีอยู่ได้ ไม่เพียงแต่ไม่เป็นอะไร ซ�้ายังหันมา

มองเขาด้วยแววตาเย้ยหยนัเสยีอกี

อสูรน้อยโมโหแทบบ้า เขาทุบก�าปั้นรัวไปบนตาข่ายไหมทองสายฟ้า 

วนิาททีี่ฝ่ามอืสมัผสั มอืของอสูรน้อยกเ็กดิตุ่มน�้าขนาดใหญ่พองขึ้นมา ความ

รู้สึกปวดปลาบตามมาในทันที เวลานี้เองอสูรน้อยถึงได้รู้ว่าเรื่องนี้หาใช่ความ

ฝันไม่ พอเขาหนัไปมองหนานกงหลวิอวิ๋นอกีครั้ง ใบหน้าของชายหนุ่มกย็งัดู

งดงามอยู่เช่นเดิม ดวงตาลึกล�้าคู่นั้นซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกตาที่หรี่ลงนิดๆ  

อีกฝ่ายเหมือนก�าลังจมอยู่ในภวังค์การฝึกฝนพลังยุทธ์ มิได้รับรู้ถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นรอบกาย

หรอืว่า... สายตาที่มองมาเมื่อครู่ หรอืว่าเขาจะคดิมากไปเอง อสูรน้อย

เกาหวัแกรกๆ อย่างงุนงง สหีน้าเตม็ไปด้วยความฉงน

พอซูลั่วเห็นสีหน้าของอสูรน้อย นางก็ลอบพรูลมหายใจออกมา ก่อน

รูส้กึเวทนาอสรูน้อยขึ้นมา เฮ้อ... เกดิมาสถานะสงูศกัดิ์แล้วอย่างไรเล่า สวรรค์

ยตุธิรรมเสมอ แม้วา่จะมชีาตกิ�าเนดิที่เหนอืผู้อื่น แต่กลบัมสีมองไม่สมสถานะ

เอาเสียเลย ด้วยปัญญาระดับนี้ หากต้องต่อกรกับหนานกงหลิวอวิ๋นก็มีแต ่

จะถูกปั่นหวัเล่นเสยีเท่านั้น
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อสูรน้อยเต็มไปด้วยความสับสน เขาสบสายตากับซูลั่ว ทันใดนั้นก็

นกึถงึเดมิพนัก่อนหน้านี้ได้ เขาพ่ายแพ้หรอืนี่!

แพ้ให้แม่ครวัเลก็ๆ คนหนึ่ง! จู่ๆ  อสรูน้อยกส็ดูจมกูฟดุฟิด ใต้ประกาย

แสงสว่างจ้าจากสายฟ้าที่ฟาดลงมานั้น เขามองเห็นเศษหินละเอียดที่กองอยู่

ตรงหน้าหนานกงหลวิอวิ๋น

กลิ่นไอวเิศษที่คุ้นเคยท�าให้หวัใจของอสูรน้อยกระตุกวูบ!

ใช่แล้ว ถ้ามีผลึกสีม่วงและใช้พลังจากผลึกนั้น ก็จะช่วยให้ร่างกาย

แขง็แกร่งขึ้นได้อย่างรวดเรว็ จากนั้นกจ็ะสามารถเสพพลงัสายฟ้าเข้าสูร่่างกาย

ได้

“ผลึกสีม่วง! เจ้ามอบผลึกสีม่วงให้เขาหรือ” อสูรน้อยถลึงตาใส่ซูลั่ว 

ด้วยท่าทางเดอืดดาลเป็นที่สุด

ซูลั่วท�าหน้าไร้เดียงสาก่อนจะพยักหน้า “ถูกต้อง ถึงอย่างไรเสียข้าก ็

ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมนั ข้าจงึมอบให้เขาแทน”

“นั่นเป็นของที่ข้ามอบให้เจ้า!” อสูรน้อยโมโหเมื่อใด ผลย่อมรุนแรง 

อย่างแน่นอน

แม้ว่าจะโมโหจนเกอืบขาดสต ิแต่อสูรน้อยกไ็ม่ได้ตะโกนวาจาโง่ๆ อย่าง 

‘คนืผลกึสมี่วงมาให้ข้า’ ออกมา

“เจ้ามอบให้ข้า มนักก็ลายเป็นของข้ามใิช่หรอืไร ในเมื่อเป็นของข้า ข้า

กม็สีทิธิ์ครอบครองมนั เมื่อมสีทิธิ์ครอบครอง ข้าอยากจะยกให้ใครกย็่อมได้

ใช่หรอืไม่” ซูลั่วแสร้งท�าไร้เดยีงสา นางมองอสูรน้อยที่เกรี้ยวกราดราวกบัมอง

คนเขลา ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ซูลั่วรู้สึกว่าอสูรน้อยที่โกรธจนขนตั้งชันไปทั้งตัว

เช่นนี้ดูน่ารกัน่าเอน็ดูเสยีเหลอืเกนิ นางจงึอดเย้าอกีฝ่ายเล่นไม่ได้

“เจ้า เจ้า เจ้า... ดีมาก!” อสูรน้อยชี้หน้าซูลั่วอย่างแค้นใจ ปลายนิ้ว 

สั่นเทา จากนั้นกเ็ดนิตงึตงัจากไปด้วยความโกรธ 

ซูลั่วมองอสูรน้อยที่โกรธหวัฟัดหวัเหวี่ยงแล้วยกยิ้มมุมปาก นางรู้ดวี่า

หากจะให้อกีฝ่ายมอบผลกึสมี่วงเป็นรางวลัอกีครั้งกค็งเป็นเรื่องยากเตม็ที
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เป็นไปตามคาด วนัรุง่ขึ้นหลงัจากที่ซลูั่วท�าอาหารครบทั้งสบิจาน และ

พ่อบ้านโหมวฟางยกไปแล้ว หลังจากนั้นอีกฝ่ายก็กลับมาอย่างรวดเร็วพร้อม

แจ้งข่าวร้ายหนึ่งแก่นาง

“วนันี้นายน้อยไม่พอใจอาหารที่เจ้าท�า เพราะเหตนุี้จงึไม่มอบรางวลัให้” 

พ่อบ้านโหมวฟางพูดจบกร็บีผละไปอย่างรวดเรว็ ด้วยเกรงว่าหากช้าแม้แต่นดิ

ซูลั่วจะจบัพริุธในสหีน้าเขาได้

ซลูั่วมองพ่อบ้านโหมวฟางที่ผละไปอย่างรวดเรว็แล้วคลี่ยิ้มออกมาช้าๆ 

ยิ่งพอนางเหน็จานอาหารที่หมดเกลี้ยงเหล่านั้น รอยยิ้มกย็ิ่งเจดิจ้าขึ้นกว่าเดมิ

วันรุ่งขึ้นพ่อบ้านโหมวฟางก็มายกอาหารที่ซูลั่วท�าไปจากโรงครัวด้วย

ท่าทางเป็นปกตเิหมอืนเช่นเคย

ซลูั่วมองพ่อบ้านโหมวฟางแล้วยิ้มกว้างออกมา พ่อบ้านโหมวฟางได้แต่

หวัเราะแห้งอย่างมพีริุธ จากนั้นกร็บีร้อนผละไปโดยไว

พอเห็นพ่อบ้านโหมวฟางแทบจะวิ่งออกไปแบบนั้น ซูลั่วก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ 

‘เจ้าเดก็บ้า กล้าหาเรื่องพี่สาวอย่างนั้นหรอื ด้วยสตปิัญญาอ่อนด้อยเยี่ยงนั้น

ของเจ้าน่ะหรอื’

จากนั้นเสียงเพล้งก็ดังมาจากห้องอาหาร อสูรน้อยขว้างช้อนในมือลง

บนพื้นอย่างแรง จากนั้นกต็วาดเสยีงขุ่นขึ้ง “น�้าแกงนี้มไีว้ดื่มหรอืไร! รสชาติ

เปรี้ยวอย่างกบัอะไร! แล้วไหนจะยงัเนื้อจานนี้อกี ด�าเสยียิ่งกว่าด�า! นกนางแอ่น

พนัลี้จานนี้กเ็หมน็เหลอืเกนิ! แล้วกน็ี่ นี่ นี่อกี...” ส�าหรบัอสูรน้อยจอมตะกละ

แล้ว ช่วงเวลาที่มคีวามสุขที่สุดในแต่ละวนักค็อืมื้ออาหาร ทว่าตอนที่เขานั่งลง

หน้าโต๊ะด้วยอารมณ์ผ่องใสเบกิบาน พอมองเหน็อาหารที่อยู่ข้างหน้า เจ้าตวัก็

อารมณ์เสยีขึ้นมาโดยพลนั

หากว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยชิมฝีมือการปรุงอาหารของซูลั่วมาก่อน 

อาหารเหล่านี้กค็งไม่ถกูวจิารณ์เสยีย�่าแย่ถงึเพยีงนี้ ทว่าหลงัจากกนิอาหารฝีมอื

ซูลั่วมาเป็นเวลาสองเดอืน และคุ้นเคยกบัรสมอืของนางแล้ว จะให้เขากระเดอืก
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อย่างอื่นลงท้องอย่างนั้นหรอื รนหาที่ตายหรอืไร

อสรูน้อยเดอืดดาลขึ้นมาแล้ว หากอสรูน้อยตนนี้เดอืดดาลเมื่อใดกย่็อม

ต้องสงัเวยด้วยชวีตินบัพนั เรื่องนี้หาใช่วาจาล้อเล่นไม่ ทว่ายามนี้อสรูน้อยไม่มี

อารมณ์จะสงัหารผู้ใด เพราะมสีิ่งอื่นที่ต้องจดัการเร่งด่วน

“ตามตัวแม่ครัวมา! เดี๋ยวนี้!” อสูรน้อยร้องค�ารามออกมา ท�าเอา 

แผ่นดนิอาณาจกัรเสวยีนอู่สั่นสะเทอืนไปไกล

สกุณาบนท้องฟ้าที่มพีลงัยทุธ์อ่อนด้อยต่างกส็มองแตกตายเพราะเสยีง

ค�ารามก้องนี้ ตวัที่มพีลงัยุทธ์แขง็แกร่งกด็ิ่งวูบลงไปในทะเล จากนั้นกถ็ูกสตัว์

อสูรทะเลขย�้ากลนืกนิ

น�้าทะเลซดัโหมก่อตวัเป็นเกลยีวคลื่นขนาดใหญ่ สตัว์ทะเลนบัไม่ถ้วน

ถูกคลื่นปะทะจนมอดม้วยและจมลงสู่ใต้ท้องทะเล

ขณะที่ซูลั่วผู้ก่อเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมากลับนั่งแทะเมล็ดแตงอย่างสบาย

อารมณ์อยู่บนโต๊ะอาหาร

อาณาจกัรของอสรูน้อยเตม็ไปด้วยวตัถดุบิชั้นเลศิมากมาย ทั้งเนื้อสตัว์ 

ผกั ผลไม้ ล้วนแต่หายากอย่างยิ่ง หากน�าออกไปภายนอก แม้แต่ผกัใบเลก็ๆ 

สักใบก็ยังเป็นที่หมายปองของผู้คนมากมาย เพราะแค่ผักธรรมดาๆ ก็ยัง 

เตม็ไปด้วยไอวเิศษล�้าค่า

ตอนที่ซูลั่วก�าลงัแทะเมลด็แตงอย่างเพลดิเพลนิอยู่นั้น พ่อบ้านโหมว-

ฟางกเ็ดนิทางมาพบ ใบหน้าของพ่อบ้านโหมวฟางเปื้อนรอยคราบเลอืด คงจะ

เป็นบาดแผลจากคลื่นพลังเกรี้ยวกราดของอสูรน้อย พ่อบ้านโหมวฟางมอง 

ซูลั่ว จากนั้นกถ็อนหายใจด้วยสหีน้าพลิกึกกึกอื

“แม่นางซู เจ้ากท็�าตวัดีๆ เถิด อย่าเล่นสนุกอกีเลย เมื่อครู่นายน้อย

เดอืดดาลขึ้นมาท ีคนในปราสาทต้องมอดม้วยไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร”

“มอดม้วย?” ซูลั่วนิ่วหน้า

“กใ็ช่น่ะส”ิ พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “ยามที่คลื่นความ

โกรธของนายน้อยแผ่ซ่านออกไป แม่ครวัและบ่าวรบัใช้ที่มพีลงัยุทธ์อ่อนด้อย
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กไ็ม่อาจแบกรบัคลื่นพลงันี้ได้ แม่นางซู เจ้ารบีตามข้าไปพบนายน้อยเถดิ มี

เพยีงเจ้าเท่านั้นที่จะเกลี้ยกล่อมนายน้อยให้สงบลงได้” ขอเพยีงนายน้อยหาย

โมโหหวิ ทกุอย่างกร็าบรื่นสงบสขุ หากนายน้อยไม่อิ่มท้อง กจ็ะเอะอะอาละวาด

โวยวาย

ซูลั่วมองพ่อบ้านโหมวฟางด้วยรอยยิ้มกริ่ม “ท่านไม่กลัวว่าหากข้า

ปรากฏตวัแล้วจะยิ่งท�าให้นายน้อยของพวกท่านเป็นเดอืดเป็นแค้นขึ้นกว่าเดมิ

หรอืไร”

พ่อบ้านโหมวฟางชะงักไป ซูลั่วพูดถูกต้องทุกอย่าง ต้นเหตุของ

มหนัตภยัที่เกดิขึ้นในวนันี้กค็อืแม่นางคนงามผูน้ี้มใิช่หรอื เหน็ได้ชดัว่านางจงใจ

ยั่วโมโหนายน้อย

พ่อบ้านโหมวฟางจนปัญญา ได้แต่หวัเราะเฝ่ือน “ไฉนจะไม่กลวัเล่า แต่

ถ้าเจ้าไม่ออกไปละก ็ข้ารู้ว่านายน้อยต้องอารมณ์เสยีมากกว่านี้เป็นแน่”

พอเหน็สายตาวงิวอนของพ่อบ้านโหมวฟาง ซลูั่วกแ็สร้งหาวหวอดอย่าง

ไว้ตัวพลางเอ่ย “ก็ได้ ถ้าเช่นนั้นข้าจะไปดูนายน้อยจอมงี่เง่าอารมณ์ร้ายของ

ท่านหน่อยกไ็ด้”

นายน้อยจอมงี่เง่าอารมณ์ร้าย? พ่อบ้านโหมวฟางพูดอะไรไม่ออก

ซูลั่วเดินเนิบนาบ พ่อบ้านโหมวฟางจ�าต้องชะลอฝีเท้าตามนาง กว่า 

พ่อบ้านโหมวฟางจะพาซูลั่วไปถงึ อสูรน้อยกอ็าละวาดออกมาอกีครั้ง

“พวกเจ้าไสหวัออกไปให้หมด!” ทนัใดนั้นองครกัษ์ที่ยนืเรยีงรายเพื่อรอ

รบัใช้กก็ระเดน็กระดอนออกไป เสยีงกระแทกโครมครามดงัสนั่น ซูลั่วได้แต่

อ้าปากค้างมองภาพตรงหน้า

เหตุการณ์ที่พ่อบ้านโหมวฟางเล่ากับภาพที่เห็นตรงหน้าแทบจะเรียก 

ได้ว่าเป็นคนละเรื่อง ซูลั่วเบกิตากว้าง ผ่านไปครู่ใหญ่กย็งัไม่ได้สติ

หลังจากไล่บ่าวไพร่ออกไปจนหมดแล้ว อสูรน้อยก็หันกลับมามองตัว

ต้นเหตุอย่างซูลั่ว เวลานี้อสูรน้อยท้องไม่อิ่ม ท�าให้เขาหงุดหงดิใจยิ่งนกั พอ

เหน็ซูลั่วกย็ิ่งถลงึตาใส่
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พอเหน็สายตาขุ่นขึ้งของอสูรน้อย ซูลั่วกก็ระแอมเบาๆ นางละสายตา

กลับมา จากนั้นก็ยืดตัวตรงด้วยท่าทางสงบนิ่ง ท�าประหนึ่งไม่เห็นแววตา

เดอืดดาลของอสูรน้อย

“เจ้า... เจ้าช่างกล้านกั!” อสูรน้อยชี้หน้าซูลั่วอย่างแค้นเคอืง “เจ้าจงใจ

ท�าอาหารรสชาตแิย่!”

ซูลั่วไม่ปฏเิสธ

“เจ้าช่างกล้า... ช่างกล้านกั! เจ้าไม่กลวัว่าข้าจะสงัหารเจ้าหรอืไร” อสูร

น้อยกระชากเก้าอี้แล้วทรุดตวัลงนั่ง จากนั้นกจ็้องซูลั่วด้วยสายตาเยน็เยอืก

ซูลั่วผายมอื “สงัหารข้าแล้วเจ้ากนิอาหารลงหรอืไร”

อสรูน้อยชะงกัไปในทนัท ีหากสงัหารนาง นอกจากวนันี้จะกนิข้าวไม่ลง

แล้ว วนัพรุ่งนี้กก็นิไม่อร่อยเหมอืนเดมิ และมื้ออาหารกจ็ะไม่อร่อยไปตลอด

กาล ผลเช่นนี้น่ากลวัยิ่งนกั อสูรน้อยตกใจจนแทบไม่ได้สติ

พอเหน็ใบหน้าขาวซดีของอสูรน้อย ซูลั่วกล็อบหวัเราะในใจ ด้วยระดบั

มนัสมองอย่างเจ้า ‘ข้าต้องกลวัว่าจะก�าราบเจ้าไม่ได้หรอืไรกนั’

ซูลั่วลากเก้าอี้มานั่งลงตรงหน้าอสูรน้อยด้วยท่าทางสบายๆ

“ใครสั่งให้เจ้านั่ง เจ้ามีสิทธิ์นั่งหรือไร เจ้ามันก็แค่แม่ครัวกระจอกๆ!” 

อสูรน้อยแค่นเสยีงเยอืก

ซลูั่วมองเมนิอาการเกรี้ยวกราดของอสรูน้อย ยกมอืข้างหนึ่งขึ้นเท้าคาง 

ก่อนมองอสูรน้อยด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

อสรูน้อยไม่เคยใกล้ชดิสิ่งมชีวีติเพศหญงิมาก่อน ตอนที่ซลูั่วชะโงกหน้า

เข้ามาใกล้ ติ่งหูของเขากก็ลายเป็นสชีมพูระเรื่อ

“เจ้าท�าอะไร! ไปไกลๆ!” อสูรน้อยออกอาการท�าอะไรไม่ถูก ถอยเก้าอี้

พรวด เว้นระยะไกลออกไป

“...” ห่างกันแค่นี้เอง เจ้าอสูรน้อยเอย อย่าไร้เดียงสาถึงเพียงนี้ได้ 

หรอืไม่

พอเห็นท่าทางนั้นของอสูรน้อย ซูลั่วก็ได้แต่ลอบขันในใจ รู้สึกพอใจ 
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กบัการหยั่งเชงิเมื่อครู่พอสมควร

ซูลั่วกระแอมเบาๆ พลางยดืตวัตรง ก่อนจะตบโต๊ะพร้อมกบัปรายตา 

มองอสูรน้อย เจ้าตวัแสร้งนิ่วหน้าอย่างร�าคาญใจ “นี่ เผ่นไปไกลเสยีขนาดนั้น

แล้วจะคุยกนัอย่างไรเล่า มานี่มา!”

อสูรน้อยท�าปากเบ้ด้วยสหีน้าอดัอั้นเลก็น้อย เขาขงึตาใส่ซูลั่ว สุดท้าย

กย็อมลากเก้าอี้กลบัมาที่เดมิแต่โดยดี

ซูลั่วนกึขนั ได้การละ อสูรน้อยตนนี้เป็นประเภท ‘ยกตนข่มท่าน’ ค�า

โบราณกล่าวว่า ‘ไม่ใช่ลมตะวนัออกพชิติลมตะวนัตก แต่เป็นลมตะวนัตกพชิติ

ลมตะวันออก’ ตอนนี้พอนางแข็งข้อขึ้นมา เจ้าอสูรน้อยกลับอ่อนข้อให้เสีย 

อย่างนั้น กใ็ครใช้ให้นางกุม ‘กระเพาะ’ ของเขาเอาไว้เล่า

ซลูั่วกระแอมออกมา ก่อนจะแสร้งเอ่ยอย่างเป็นการเป็นงาน “ตอนนี้เรา

จะจบัเข่าคุยกนัเรื่องอาหาร เอาละ เจ้ามปีัญหาอะไรกจ็งว่ามา”

อสูรน้อยถลงึตาใส่ซูลั่วด้วยความโมโห น�้าเสยีงยงัไม่น่าฟังอยู่เช่นเดมิ 

“เจ้าไม่ท�าอาหารสดุฝีมอื แต่จงใจท�าออกมาแย่ๆ ยงัจะถามข้าอกีหรอืว่ามปัีญหา

อะไร ข้าสติ้องถามว่าสมองของเจ้ามปีัญหาหรอืไม่!”

เฮอะ! อารมณ์บดูน่าดู ซูลั่วหวัเราะเสยีงเยอืก “เจา้กลา่วได้ถกูต้องแลว้ 

พี่สาวจงใจท�าอาหารมื้อนี้ให้ออกมารสชาตแิย่”

“เจ้า! ดูเถดิ เจ้ายอมรบัเองแล้ว!”

“แต่เจ้าเคยคดิบ้างหรอืไม่ว่า เหตุใดข้าถงึต้องท�าเช่นนั้นด้วย” ซูลั่วยงั

หวัเราะเสยีงเยอืกอยู่แบบนั้น

อสรูน้อยยกมมุปากอย่างดูแคลน จ้องซูลั่วแล้วหวัเราะเสยีงเยอืก “หรอื

ว่าเจ้าเจตนาจะเรยีกร้องความสนใจจากข้า หึๆ  ข้าจะบอกอะไรเจ้าให้ ข้าเป็น

สายเลือดของเจ้าเทวะผู้สูงส่ง ผู้มียุทธ์สามัญธรรมดาอย่างเจ้าหาได้คู่ควรไม่ 

เจ้าตดัใจเสยีเถดิ”

ผวัะ!

ซูลั่วฟาดฝ่ามือลงบนศีรษะของอสูรน้อย หลังจากสะบัดฝ่ามือไปแล้ว 
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นางก็ฉงนงงงวย ไม่จริงกระมัง นางลงมือท�าร้ายทายาทเพียงหนึ่งเดียวของ 

เจ้าเทวะเสวยีนอู่ แม้ว่าอสูรน้อยจะทึ่มทื่อ แต่เขากเ็ป็นพวกใช้ก�าลงับ้าอ�านาจ 

เมื่อครู่แค่ตวาดออกมาครั้งเดยีวกท็�าให้องครกัษ์ชั้นอมตะลอยละลิ่วไปไกล

อสูรน้อยเองกต็ะลงึงนัไป...

พ่อบ้านโหมวฟางตะลงึพรงึเพรดิ เขายกมอืขึ้นปิดตาโดยไม่รู้ตวั แทบ

ไม่กล้ามองเหตุการณ์ที่จะเกดิขึ้น

อสูรน้อยยกมือขึ้นกุมศีรษะ ก่อนจะค�ารามลั่นออกมา “เจ้าตบหัวข้า

ท�าไม!”

ซูลั่วมองฝ่ามอืตวัเองด้วยสายตางุนงง เกดิอะไรขึ้น ไฉนนางถงึได้พลั้ง

มือไปแบบนี้ ซ�้ายังลงมือง่ายดายราวกับสั่งสอนน้องชายจอมเขลาของตนเอง 

เอ... ไฉนนางถึงได้รู้สึกว่าเจ้าอสูรน้อยตนนี้เหมือนกับน้องชายของตนกันนะ 

ความรู้สกึนี้เกดิขึ้นได้อย่างไรกนั

ซลูั่วตอบสนองอย่างรวดเรว็ เท้าเอวฉบั จากนั้นกต็ะคอกกลบัด้วยเสยีง

อนัดงัลั่น “ไฉนจะตบหวัเจ้าไม่ได้! พวกหลงตวัเองอย่างเจ้า ตบแค่นี้ยงัเบาไป

ด้วยซ�้า!”

“เจ้า!” อสูรน้อยแทบไม่อยากจะเชื่อ

“เจ้า...เจ้าอะไร! นั่งลงเรว็ ข้ายงัพดูไม่จบ!” ซลูั่วนั่งลงก่อนพยายามซ่อน

พริุธเอาไว้

อสูรน้อยผู้น่าเวทนา สีหน้าของเขาเปลี่ยนแปลงไปมาราวกับจานส ี

สุดท้ายอสูรน้อยก็กุมศีรษะต�าแหน่งที่ถูกซูลั่วตีเอาไว้ด้วยสีหน้าขุ่นขึ้งพลาง

ขงึตามองนาง ทว่ากย็อมนั่งลงโดยดี

ซลูั่วแสร้งท�าท่าไว้ตวั แต่กย็งัอดลอบมองอสูรน้อยทางหางตาไม่ได้ พอ

เหน็อสูรน้อยยอมอ่อนข้อให้ หญงิสาวกร็ู้สกึเหมอืนยกภูเขาออกจากอก ก่อน

จะพรูลมหายใจออกมาช้าๆ แล้วฉวยโอกาสที่อสูรน้อยยังอยู่ในสภาวะงุนงง 

รบีชงิเอ่ย “เอาละ เริ่มคุยเป็นการเป็นงานได้แล้ว”

อสูรน้อยหนักลบัมาแล้วขงึตาใส่ซูลั่ว
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“ยงัจะจ้องอกี ทั้งๆ ที่เจ้าเป็นฝ่ายผดิแท้ๆ ยงัจะมาโทษข้าหรอืไร”

“ข้าผดิตรงไหนกนั!” อสูรน้อยแสดงอาการไม่ยอมจ�านน

“ผิดตรงไหน เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่า เจ้าจงใจไม่มอบผลึกสีม่วงให้ข้า 

ใช่หรอืไม่!” ซูลั่วแค่นเสยีงฮึ

เรื่องนี้อสูรน้อยเป็นฝ่ายไร้เหตุผลก่อน ดังนั้นพอตกอยู่ภายใต้สายตา

คมปลาบปานกระบี่ของซูลั่ว ดวงตาของเขาจึงเหลือบไปมาซ้ายทีขวาทีด้วย

ความละอาย

ซลูั่วยกสองมอืขึ้นกอดอก นางเงยหน้าขึ้นแล้วปรายตามองอกีฝ่ายอย่าง

คนที่เหนือกว่า อสูรน้อยขุ่นเคืองขึ้นทันที ‘นางก็แค่แม่ครัวกระจอกๆ กล้า 

มองข้าด้วยสายตาเหยยีดหยามแบบนี้เชยีวหรอื!’

ไม่รอให้อสูรน้อยทนัได้ระเบดิอารมณ์ออกมา ซูลั่วกช็งิตดับทเสยีก่อน 

“เจ้ามองออกว่าหากหนานกงหลวิอวิ๋นครอบครองผลกึสมี่วง ตาข่ายไหมทอง

สายฟ้าของเจ้านอกจากจะท�าอะไรเขาไม่ได้แล้ว มันกลับส่งผลดีต่อเขาเป็น 

คุณอนันต์ เจ้าจึงตัดสินใจจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม เพราะเหตุนี้จึงไม่มอบผลึก 

สมี่วงให้ข้าใช่หรอืไม่”

“อะไรกันเล่า! เดิมทีผลึกสีม่วงพวกนั้นก็เป็นของข้าอยู่แล้ว ข้าอยาก 

ให้เจ้า ข้ากใ็ห้ ไม่อยากให้กไ็ม่ให้ เจ้าพูดจาเพ้อเจ้ออะไรกนั!” พอถูกจบัไต๋ได้ 

อสูรน้อยกอ็บัอายจนแปรเปลี่ยนเป็นขุ่นขึ้ง

ซูลั่วหวัเราะเสยีงเยอืก “อยากให้กใ็ห้ ไม่อยากให้กไ็ม่ให้อย่างนั้นหรอื 

ก็ได้ ถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้ข้าอยากท�าอาหาร ข้าก็จะท�า ไม่อยากท�าก็ไม่ต้องท�า

เหมอืนกนั”

“เจ้ากล้าหรอื! เจ้าอย่าคดิว่าข้าไม่กล้า... ไม่กล้าสงัหารเจ้า!” อสูรน้อย

รู้สกึว่าค�าพูดนี้ของตนไม่มอี�านาจเอาเสยีเลย จงึทุบโต๊ะโครมแล้วลุกขึ้นพรวด 

“เรื่องอาหารพวกนี้ เจ้าอยากท�าก็ท�า ไม่อยากท�าก็ต้องท�า! ไม่เช่นนั้น... ไม ่

เช่นนั้นข้าจะสงัหารคนในเกาะอมตะให้สิ้น!”

ผู้มยีุทธ์ในเกาะอมตะ แม้จะเป็นเพยีงของเล่นในสายตาอสูรน้อย แต่
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ถ้าคนเหล่านั้นได้กลับออกไปสู่โลกภายนอก พวกเขาทั้งหลายล้วนเป็นยอด

ฝีมอืเหนอืชั้นแห่งอาณาจกัรเสวยีนอูท่ั้งสิ้น ถ้าสงัหารคนเหล่านี้ทั้งหมด หายนะ

ครั้งใหญ่ย่อมบงัเกดิขึ้นอย่างแน่นอน

ซลูั่วหวัใจแกว่งวบู ทว่าภายนอกกลบัหวัเราะเสยีงเยอืกออกมา “เจ้าเอง

ยังไม่สนใจความเป็นความตายของพวกเขา แล้วเหตุใดข้าถึงต้องสนใจด้วย 

อสูรน้อย เจ้าไร้เดยีงสาเกนิไปแล้ว”

อสูรน้อยผู้ไร้เดียงสาเชื่อวาจาของซูลั่วเข้าจริงๆ เขาพลันเอ่ยอะไรไม่

ออก ไม่รู้ว่าจะตอบโต้หญงิสาวเช่นไรดี

ซลูั่วหวัเราะพรดืออกมา “แน่นอน เจ้ามวีธิบีบีข้าให้ท�าอาหาร แต่ถ้าเป็น

เช่นนั้น ข้ากย่็อมอารมณ์ไม่ด ีพออารมณ์ไม่ด ีกท็�าอาหารได้ไม่ด ีท�าไม่ด ีอาหาร

กไ็ม่อร่อย...”

อสูรน้อยขงึตาดุใส่ซูลั่ว เขารู้ดวี่าแม่ครวัตวัเลก็ๆ ผู้นี้ก�าลงัข่มขู่ตนเอง

อสรูน้อยชี้หน้าซลูั่ว “เจ้า... ด!ี ไสหวัไป!” อสรูน้อยอย่างข้ากไ็ม่ต้องการ

หญงิไม่เอาถ่านอย่างเจ้าเช่นกนั

ซูลั่วพยกัหน้า “เยน็นี้ไม่ต้องเตรยีมอาหารแล้วใช่หรอืไม่”

“ไปๆๆ!” อสูรน้อยโมโหแทบคลั่ง เขายกเท้าขึ้นเตรยีมจะเหวี่ยงเข้าใส่

ซูลั่ว แต่ก็กลัวว่านางจะเป็นอะไรไปเสียก่อน เพราะเหตุนี้ผู้เคราะห์ร้ายที่ถูก 

ลูกเตะเข้าเตม็เปากค็อืพ่อบ้านโหมวฟาง ที่มายนืดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆ เขาถูก

เตะจนกระเดน็ออกไปไกล...

ทว่าพ่อบ้านโหมวฟางนั้นมปีระสบการณ์มาอย่างยาวนาน เขาหลบเลี่ยง

ลกูเตะมหาภยัของอสรูน้อยได้ทนัท่วงท ีเจ้าตวัจงึพลกิกายกลางอากาศก่อนทิ้ง

ตวัลงกบัพื้น หลงัจากเซถอยหลงัไปเจด็ก้าวกท็รงตวัได้ จากนั้นกค้็อมตวัเคารพ

อสูรน้อยด้วยท่าทางคล่องแคล่วพลิ้วไหวประหนึ่งสายน�้า

“...” ซูลั่วได้แต่นิ่งงนั

พ่อบ้านโหมวฟางน�าตวัซูลั่วออกไป

ระหว่างทางซูลั่วกเ็อ่ยชื่นชมพ่อบ้านโหมวฟางไม่ขาดปาก
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พ่อบ้านโหมวฟางมองซูลั่วด้วยแววตาใคร่ครวญ สุดท้ายก็เอ่ยปาก 

ออกมาช้าๆ “จะว่าไปแล้ว... แม่นางซูเป็นคนที่ข้ารู้สกึนบัถอืจากใจจรงิๆ”

“หอื?” ซูลั่วเลกิคิ้วขึ้น

พ่อบ้านโหมวฟางชี้ไปที่ร่างขององครักษ์ที่หมดสติคนแล้วคนเล่า ซึ่ง

บดันี้ถูกหามออกไปจากลานหญ้าด้านนอกพลางเอ่ยกบัซลูั่ว “อารมณ์นายน้อย 

พูดกนัตามตรง... ไม่ดเีอาเสยีเลย”

“ไม่ดเีอามากๆ” ซูลั่วรบัค�าทนัที

พ่อบ้านโหมวฟางพยกัหน้า “ไม่ดสีุดๆ พอไม่ได้ดั่งใจกโ็วยวาย เสยีง

ตะคอกของเขาส�าหรับคนธรรมดาทั่วไปแล้ว เรียกว่าเป็นหายนะล้างแผ่นดิน

ได้เลย”

“ออื” ซูลั่วพยกัหน้าเหน็ด้วย

“แต่ว่า... แม่นางซคูดิว่าพลงัยทุธ์ของตวัเองเป็นเช่นไร เมื่อเทยีบกบัคน

ที่สลบไสลเหล่านี้” พ่อบ้านโหมวฟางชี้ไปยงัคนสวนรายหนึ่งที่นอนหมดสตอิยู่

ไม่ไกล “คนสวนรายนี้ ชั้นอมตะหกดาว”

“...” ซลูั่วมพีลงัยทุธ์ชั้นอมตะห้าดาวเท่านั้น นางไม่เป็นอะไร แต่คนสวน

ผู้นี้กลบั...?

พ่อบ้านโหมวฟางจ้องซูลั่วด้วยแววตาลึกล�้า นัยน์ตาคู่นั้นแฝงความ

หมายบางอย่าง “ถูกต้อง คนสวนรายนี้มพีลงัยทุธ์ชั้นอมตะหกดาว เขายงัหมด

สติ แต่แม่นางซูมีพลังยุทธ์ชั้นอมตะห้าดาว ซ�้ายังอยู่เบื้องหน้านายน้อย แต่ 

เจ้ากลับไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิด นี่ละที่เรียกว่าเลือกปฏิบัติ ที่แท้นายน้อย

ของเรากเ็ลอืกปฏบิตัเิป็นเหมอืนกนั”

“เรื่องนี้หาได้แฝงความหมายอะไรไม่” ซูลั่วส่ายหน้า

พ่อบ้านโหมวฟางหวัเราะเสยีงแผ่วแล้วถอนหายใจออกมา “หากเช่นนี้

ไม่เรยีกว่าเลอืกปฏบิตั ิถ้าอย่างนั้นตลอดระยะเวลาสองเดอืนมานี้ แม่นางซูเคย

เหน็ผู้ใดกล้าโต้เถยีงกบันายน้อยบ้าง”

ซูลั่วส่ายหน้า
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“แล้วคนที่ท�าร้ายร่างกายนายน้อยเล่า ซ�้ายงัตบศรีษะนายน้อยเสยีอกี” 

มุมปากพ่อบ้านโหมวฟางกระตุกนดิๆ เขามองหน้าซูลั่ว ทว่ากลบัพูดอะไรไม่

ออก ตอนนั้นเขาตกใจจนแทบจะร�่าไห้ ซูลั่วลงมือกับอสูรน้อยที่เอาแต่ใจ 

ไร้เหตุผลเป็นที่สุด นางกล้าหาญชาญชยัเกนิไปแล้ว!

“พ่อบ้านโหมวฟางก�าลงัทวงความเป็นธรรมให้นายน้อยของท่านหรอืไร

กนั” ซูลั่วท�าสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม พลางจ้องพ่อบ้านโหมวฟาง

พ่อบ้านโหมวฟางส่ายหน้าขณะจ้องซูลั่วนิ่ง มองเสยีจนนางขนลุกชนั

ซูลั่วยงัไม่ทนัเอ่ยปากถาม จู่ๆ พ่อบ้านโหมวฟางกค็้อมตวัคารวะนาง

หญงิสาวสะดุ้งโหยง “พ่อบ้านโหมวฟาง ท่านท�าอะไร!”

“ขอแม่นางซไูด้โปรดช่วยข้าด้วย ช่วยชวีติคนในเกาะอมตะและทกุชวีติ

ในอาณาจักรเสวียนอู่ด้วยเถิด” พ่อบ้านโหมวฟางมองซูลั่วอย่างอ้อนวอน  

แววปวดร้าวพาดผ่านในดวงตา

“วาจานี้หมายความเช่นไร” ซูลั่วหรี่ตาลง มองพ่อบ้านโหมวฟางด้วย 

แววตาสงบนิ่ง

พ่อบ้านโหมวฟางทอดถอนใจยาว สายตาทอดมองไปไกล เอ่ยด้วย 

น�้าเสยีงระทมทุกข์ “แม่นางซูรู้หรอืไม่ว่าผู้คนในเกาะอมตะถูกลกัพาตวัมานาน

เท่าไรแล้ว”

“นานเท่าใด”

“หนึ่งแสนหกหมื่นปี... หนึ่งแสนหกหมื่นปีเชยีวหนา!” ประกายวาวโรจน์

ผุดวาบขึ้นในดวงตาของพ่อบ้านโหมวฟาง

“ท่านคอืคนกลุ่มแรกที่ถูกจบัมาหรอื” ซูลั่วถาม

พ่อบ้านโหมวฟางถอนหายใจยาว “ถูกต้อง ข้าคอืหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่

ถกูลกัพาตวัมา ตอนนั้นพวกเราถกูจบัมาทั้งสิ้นหนึ่งพนัคน ถงึตอนนี้เหลอืรอด

เพยีงแค่ข้ากบัจ้าวเหยี่ยวทมฬิ”

“จ้าวเหยี่ยวทมฬิ? ท่านอาจารย์ของเว่ยจงเทยีน? ข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งนาน 

ไฉนถงึไม่เคยเหน็เขาเลยเล่า” ซูลั่วถามด้วยความสงสยั
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“นอนเปน็ผกัอยูอ่ย่างไรล่ะ” พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยต่อ “จา้วเหยี่ยวทมฬิ

พยายามที่จะท�าลายเกราะอาณาเขตของนายน้อยมาตลอด หนึ่งแสนหกหมื่น

ปีมานี้ เขาหลบหนมีาแล้วหนึ่งแสนหกหมื่นครั้ง ทุกครั้งกจ็ะบาดเจบ็ไปทั้งร่าง 

สาหสัแทบถงึแก่ชวีติ ผลกค็อื... เฮ้อ”

ซูลั่วอดชื่นชมในความมุ่งมั่นของจ้าวเหยี่ยวทมิฬไม่ได้ หนึ่งแสนหก

หมื่นครั้ง... ไม่ใช่เรื่องที่คนสามญัทั่วไปจะท�าได้เลย

พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยอกี “อนัที่จรงิกห็าใช่แค่จ้าวเหยี่ยวทมฬิผู้เดยีวไม่ 

ใครเล่าอยากจะถูกขงัในโลกปิดตายใบนี้ ใครไม่อยากหนเีอาตวัรอดบ้าง แต่

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับทายาทเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าเทวะเสวียนอู่ ความหวัง

และการรอคอยกแ็ปรเปลี่ยนเป็นความสิ้นหวงั ทว่ามาบดันี้ข้ากลบัรูส้กึเหมอืน

ได้พบความหวงัอกีครั้ง”

“หา!?” พอเหน็พ่อบ้านโหมวฟางท�าสหีน้าตื่นเต้น ซลูั่วกเ็กดิลางสงัหรณ์

ไม่ดขีึ้น

“ความหวังนั้นก็คือเจ้า” พ่อบ้านโหมวฟางที่สงบนิ่งมาโดยตลอด มา

บดันี้กลบัมที่าทกีระสบักระส่าย

“ข้า?” ซูลั่วชี้ปลายจมูกตนเอง เครื่องหมายค�าถามขนาดใหญ่ผุดขึ้น 

ในหวั

“ถูกต้อง เจ้านี่ละ!” พ่อบ้านโหมวฟางสงบท่าทลีง ก่อนจะวเิคราะห์ให้

ซูลั่วฟัง “เจ้ามขี้อได้เปรยีบตั้งมากมาย หนึ่ง... นายน้อยปฏบิตักิบัเจ้าต่างไป

จากผู้อื่น เขาอดทนกบัเจ้าอย่างไร้ขดีจ�ากดั สอง... หากท่านหนานกงฝึกฝน

ตนเองส�าเร็จเมื่อใด พลังยุทธ์ก็จะแข็งกล้าขึ้น สาม... แม่นางซูฉลาดปราด

เปรื่อง รู้จกัสงัเกตและประเมนิสถานการณ์...”

ซลูั่วมองพ่อบ้านโหมวฟางด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “ช้าก่อน ถงึต่อ

ให้สิ่งที่ท่านพูดมาจะถูกต้องทั้งหมด ถึงต่อให้ข้าจะช่วยปลดปล่อยอาณาจักร

เสวยีนอู่ของพวกท่านได้ แต่... เหตุใดข้าถงึต้องท�าด้วยเล่า”

ค�าถามส�าคญัของซูลั่วกค็อื นางจะได้ประโยชน์อนัใดกนั เรื่องนี้... ดู
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จากสถานการณ์ยามนี้แล้ว โอกาสส�าเรจ็แทบจะไม่ถงึหนึ่งในร้อยด้วยซ�้า แล้ว

เรื่องอะไรนางถงึต้องเอาตวัเข้าเสี่ยงด้วยเล่า เหตุใดต้องเสี่ยงชวีติเพื่อพ่อบ้าน

โหมวฟาง ระหว่างพวกเขาทั้งคู่หาได้มสีายสมัพนัธ์แนบแน่นถงึเพยีงนั้นไม่

พ่อบ้านโหมวฟางมองซูลั่วด้วยสีหน้าจริงจัง “บุญคุณที่ช่วยชีวิต ใคร

เล่าจะกล้าลืม ถึงต่อให้มีบางคนลืม คนอื่นๆ ก็ยังจดจ�าได้ขึ้นใจ ขอเพียง 

แม่นางซูช่วยทุกคนออกไปได้ หลงัจากนี้แม่นางซูกย็่อมเป็นใหญ่ในอาณาจกัร

เสวียนอู่ นอกจากนี้โอกาสที่จะได้ช่วยเหลือผู้มียุทธ์จ�านวนมากในอาณาจักร 

กใ็ช่ว่าจะผ่านมาง่ายๆ”

พอเหน็หญงิสาวลงัเล พ่อบ้านโหมวฟางกเ็กลี้ยกล่อมต่อ “เรื่องนี้ไม่ส่ง

ผลกระทบกบันายน้อยสกัเท่าไรหรอก เพราะคนเหล่านั้นกเ็ป็นแค่เพยีงหนึ่งใน

ของเล่นของนายน้อยเท่านั้น นานๆ ครั้งนายน้อยจะนกึสนุกขึ้นมาสกัหน ส่วน

ข้า... ในฐานะพ่อบ้านของนายน้อย ข้าจะอยู่รบัใช้ปรนนบิตันิายน้อยไปจนกว่า

จะสิ้นอายุขยั เรื่องนี้แม่นางซูไม่ต้องกงัวล”

“ถ้าเช่นนั้นท�าไมท่านถงึได้...”

“เพื่ออนาคตของอาณาจักรเสวียนอู่” พ่อบ้านโหมวฟางทอดสายตา 

มองไกล “ผูม้ยุีทธ์ในอาณาจกัรเสวยีนอูถ่กูกกัขงัอยูท่ี่นี่ ผู้มยุีทธ์ภายนอก หาก

เติบใหญ่ขึ้นมาก็จะถูกจับมาไว้ที่นี่ เรียกได้ว่าผู้มียุทธ์ในอาณาจักรเสวียนอู ่

ร่อยหรอลงเตม็ท ีแต่ทุกๆ สบิล้านปีจะเกดิสงครามระหว่างพภิพขึ้นหนึ่งครั้ง 

ถงึเวลานั้นสถานการณ์ของอาณาจกัรเสวยีนอู่จงึน่าวติกกงัวลยิ่งนกั”

ซูลั่วยอมรับว่าพ่อบ้านโหมวฟางผู้นี้เก่งกาจในเรื่องการเกลี้ยกล่อมคน

แท้ๆ

“ฮ่องเต้ไม่ร้อนพระทัย ขันทีร้อนใจ เจ้าเทวะเสวียนอู่ยังปล่อยให้ผู้มี

ยุทธ์เหล่านี้ถูกนายน้อยของท่านจับมาปั่นหัวเล่น แต่ท่านกลับเป็นกังวลถึง 

เพยีงนี้” ซูลั่วเอ่ยเสยีงขุ่น

พ่อบ้านโหมวฟางหัวเราะเฝื่อนพลางส่ายหน้า “แม่นางซูมาอยู่พิภพนี้

นานเท่าไรแล้ว”
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“ร้อยปีกว่าได้กระมงั” ซูลั่วตอบ

“รอให้แม่นางซูถูกกักขังเป็นเวลาหนึ่งแสนหกหมื่นปีเมื่อใด เจ้าก็จะ

เข้าใจความทกุข์นี้ได้เป็นอย่างดเีอง” พ่อบ้านโหมวฟางหวัเราะเฝ่ือนอย่างจนใจ

ไร้ความหวงั ไร้อสิระ ไร้อนาคต... ชวีติแบบนี้ตายเสยียงัจะดกีว่า

ซูลั่วคิดอยู่ครู่แล้วเอ่ย “อนาคตจะเป็นอย่างไรไม่อาจรู้ได้ ทว่าข้าใน 

ตอนนี้ไม่อาจช่วยเหลอืท่านได้”

พ่อบ้านโหมวฟางเองกใ็ช่ว่าต้องการให้ซลูั่วช่วยเหลอืในทนัท ีถงึอย่างไร

กร็อเวลามาถงึหนึ่งแสนหกหมื่นปีแล้ว อดทนรออกีสกัหน่อยจะเป็นไรไป

“ขอเพียงแม่นางมีน�้าใจก็พอแล้ว” พ่อบ้านโหมวฟางเอ่ยกับซูลั่วด้วย 

น�้าเสยีงจรงิจงั

ซูลั่วพยกัหน้าแล้วหมุนตวัผละไป

คนืนั้นซลูั่วไม่ได้ไปที่โรงครวั ทว่ากไ็ม่มเีสยีงจานชามแตกหกัดงัมาจาก

ปราสาทของอสูรน้อย ซูลั่วคิดว่าอสูรน้อยคงพอคาดคะเนได้ว่าวันนี้ตนจะ 

ไม่ท�าอาหารให้ นางแวะไปเยี่ยมหนานกงหลวิอวิ๋นที่ถกูกกัอยูใ่นตาข่ายไหมทอง

สายฟ้า จากนั้นกก็ลบัมาฝึกฝนพลงัยุทธ์ที่ห้องพกัของตนเอง

เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่า ซูลั่วนับนิ้วดูก็เป็นเวลาเจ็ดวันแล้ว ด้วย

นสิยัใจร้อนของอสูรน้อย เจด็วนันี้น่าจะถงึขดีจ�ากดัของเขาแล้ว

วนันี้ซลูั่วไม่ได้ฝึกฝนพลงัยทุธ์ นางนั่งเอกเขนกแทะเมลด็แตงอยู่ภายใน

ห้องพกั

พ่อบ้านโหมวฟางเคาะประตูเรยีก แววเจ้าเล่ห์ผุดวาบขึ้นในดวงตาซูลั่ว 

นางยกยิ้มอย่างเหนอืกว่า จากนั้นกเ็อ่ยด้วยน�้าเสยีงกระจ่างชดั “เชญิ”

พ่อบ้านโหมวฟางเดินเข้าไปด้านใน สายตาที่มองซูลั่วแฝงด้วยความ

ยกย่องและนับถือ สุดท้ายเจ้าตัวก็หัวเราะเฝื่อนยามเอ่ย “แม่นางพักผ่อน 

เพยีงพอแล้วหรอืไม่ หากพอแล้ว เชญิไปที่โรงครวัด้วยเถดิ”

“นายน้อยของท่านสั่งความมาหรอื” ซูลั่วลุกขึ้นอย่างเนบินาบ จากนั้น 
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ก็ลูบรอยยับย่นตรงกระโปรง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วมองพ่อบ้านโหมวฟาง

พร้อมรอยยิ้ม ดวงตาเป็นประกายวาววบั เจ้าเล่ห์ราวกบัสุนขัจิ้งจอก

พ่อบ้านโหมวฟางหัวเราะเฝื่อนแล้วส่ายหน้า “ด้วยนิสัยของนายน้อย 

มหีรอืที่จะสั่งความเช่นนี้ ข้าคะเนเอาเอง แม่นางซูเชื่อหรอืไม่”

ซูลั่วรู้ว่าแม้พ่อบ้านโหมวฟางจะไม่แสดงออกทางสีหน้า ทว่าเขาย่อมรู้

เรื่องนี้แก่ใจดี หากอสูรน้อยไม่แสดงท่าทีใดออกมา อีกฝ่ายคงไม่ตรงมา 

พบนางและออกปากขอร้องเช่นนี้

ซูลั่วหัวเราะเสียงแผ่ว “ก็ได้ ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้าอย่างนั้นข้าจะไป 

โรงครวั ไม่ได้เข้าครวัมาหลายวนั คนัไม้คนัมอืเตม็ท”ี

อนัที่จรงิมหีรอืที่ซูลั่วจะคนัไม้คนัมอื เจด็วนัมานี้นางท�าอาหารกนิเองที่

โรงครวัทกุมื้อ กลิ่นหอมกรุ่นลอยคลุ้งไปทั่วทั้งปราสาท อสรูน้อยโมโหแทบบ้า 

ท�าหน้าตาถมงึทงึและอาละวาดใส่บรรดาบ่าวไพร่แทบทุกวนั

ซูลั่วเดินทางไปที่โรงครัว ไม่นานกลิ่นหอมก็ลอยออกมาจากโรงครัว 

ชวนให้เคลิบเคลิ้มยิ่งนัก ตอนที่ท่านโหมวฟางเห็นจานชามบนโต๊ะ เขาก็เบิก

ตากว้างอ้าปากค้าง “นี่...นี่มนั... มากมายถงึเพยีงนี้”

ซูลั่วพยักหน้าแล้วเอ่ยด้วยความมั่นอกมั่นใจ “แน่นอน คราวนี้หาก 

นายน้อยของท่านไม่เห็นแก่ความดีความชอบก็ต้องเห็นแก่ความพยายาม ข้า

จะดูซวิ่าเขายงัจะไม่มอบผลกึสมี่วงให้ข้าได้อกีหรอื!”

ครั้งนี้ซลูั่วทุม่เวลาท�าอาหารชดุใหญ่ทั้งสิ้นหนึ่งร้อยแปดจาน เป็นอาหาร

ประจ�างานเลี้ยงในวงัหลวงสมยัราชวงศ์ชงิเลยทเีดยีว

อาหารภาคใต้ห้าสิบสี่จาน... ประกอบด้วยอาหารเจ้อเจียงสามสิบจาน 

อาหารฮกเกี้ยนสบิสองจาน และอาหารกวางตุ้งสบิสองจาน

อาหารภาคเหนอืห้าสบิสี่จาน... ประกอบด้วยอาหารแมนจูสามสบิจาน 

อาหารปักกิ่งสบิสองจาน และอาหารชานตงสบิสองจาน

อาหารแต่ละจานมวีธิกีารปรงุแตกต่างกนัไป ทั้งต้ม ผดั แกง ทอด และ

นึ่ง เรยีกได้ว่าครบสูตรอาหารจนีทุกประเภท อสูรน้อยกนิข้าวผดัไข่ของซูลั่ว 
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อย่างเอรด็อร่อยจนกระทั่งเลยีเกลี้ยงจาน จงึไม่ต้องแปลกใจเลยว่าตอนที่เขา

เหน็อาหารหนึ่งร้อยแปดจานวางบนโต๊ะ อสูรน้อยดใีจแทบบ้าขนาดไหน

เจด็วนัที่ผ่านมา ซูลั่วจงใจยั่วโมโหอสูรน้อย ให้อกีฝ่ายท�าได้เพยีง ‘ดู

แต่ตา มอือย่าต้อง’ จากนั้นจงึตั้งใจท�าอาหารหนึ่งร้อยแปดจานในวนันี้ นางไม่

เชื่อหรอกว่าวธินีี้จะสยบอสูรน้อยเชาวน์ปัญญาต�่าต้อยตนนั้นไม่ได้

เป็นไปตามคาด พ่อบ้านโหมวฟางยกอาหารไปทลีะจาน จากนั้นกก็ลบั

มาพร้อมกบัจานเปล่าทุกใบ

ซูลั่วมองจานที่มันปลาบเหมือนถูกเลียจนเกลี้ยง รอยยิ้มมุมปากก็ยก

สูงขึ้นอย่างควบคุมไม่อยู่ ก่อนจะทุบโต๊ะเสยีงโครมพลางหวัเราะลั่น

เจ้าอสูรน้อยตนนี้ช่างน่ารกัเหลอืเกนิ หนึ่งร้อยแปดจาน... หากเป็นคน

ทั่วไปคงต้องกนิกนัจนพุงกาง แต่ส�าหรบัอสูรน้อย แค่ชั่วเสี้ยวนาทกีก็นิหมด

เกลี้ยงแล้ว

ตอนที่พ่อบ้านโหมวฟางกลับมาพบซูลั่วอีกครั้ง เขาก็ส่งรอยยิ้มลึกลับ

ให้นาง

ซูลั่วเอ่ยเสยีงขุ่น “ส่งมา”

พ่อบ้านโหมวฟางถอนหายใจ แม่นางผู้นี้ฉลาดเหลอืเกนิ ไม่ว่าเรื่องใด

กป็ิดบงันางไม่ได้

“ไฉนแม่นางถงึได้มั่นใจว่านายน้อยจะไม่เรยีกตวัเจ้าไปพบ” แต่ให้เขา

น�าผลกึสมี่วงมามอบให้แทน

ซูลั่วท�าสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “ด้วยนสิยัขี้อายของนายน้อยของท่าน 

เวลานี้เขาจะมีหน้าเรียกพบข้าหรือไรกัน เลิกล้อเล่นได้แล้ว รีบส่งผลึกสีม่วง

มาเรว็”

พ่อบ้านโหมวฟางพูดไม่ออก ใช้ค�าว่า ‘ขี้อาย’ บรรยายนายน้อยของ 

พวกเขาได้หรอื แต่พอคดิถงึสหีน้าของนายน้อยหลงัจากกนิของว่างจานสดุท้าย

หมด จากนั้นก็ขว้างถุงมิติพกพาใบหนึ่งให้เขา ก่อนจะเร่งให้เขาออกมาจาก

ปราสาท ท่าทางเช่นนี้หรอืว่าจะ... ขี้อาย?
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พ่อบ้านโหมวฟางส่งถุงมติใิห้ซูลั่ว

ซูลั่วยิ้มกริ่มพลางเปิดถุงมติ ิวนิาทถีดัมานางกต็ะลงึงนั

ไฉน...ไฉนถึงเป็นเช่นนี้ได้! เดิมซูลั่วคิดว่าจะมีผลึกสีม่วงเพียงก้อน

เดยีวเท่านั้น ทว่าในถุงมติกิลบัเตม็ไปด้วยผลกึสมี่วง ดูแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ร้อยก้อน ไม่ส ิผลกึสมี่วงหนึ่งร้อยแปดก้อน เท่ากบัจ�านวนอาหารที่นางท�า

ทว่าไม่นานซูลั่วกค็ดิได้ อสูรน้อยคงจะหมดปัญญาแล้วเป็นแน่ ในเมื่อ

เขาตกลงใจแล้วว่าจะมอบผลกึสม่ีวงให้ซลูั่ว ถ้าเช่นนั้นจะให้มากหรอืน้อยกค็ง

ไม่ต่างกัน ถึงอย่างไรเสียหนานกงหลิวอวิ๋นก็ใช้ผลึกสีม่วงเพียงวันละก้อน

เท่านั้น ขณะที่เขากลับต้องพึ่งฝีมือนางวันละสามมื้อ แล้วไฉนจะต้องท�าใน 

สิ่งทารุณกระเพาะตนเองด้วยเล่า

ซูลั่วคดิได้ ทว่าพ่อบ้านโหมวฟางกลบัยงัตะลงึพรงึเพรดิอยู่เช่นนั้น

“ผลกึสม่ีวงหนึ่งร้อยแปดก้อน?” พ่อบ้านโหมวฟางแทบจะเป็นลมล้มพบั

ไป

เดิมพ่อบ้านโหมวฟางคิดว่าตนเองมีสถานะส�าคัญในใจอสูรน้อยพอ

สมควร ทว่าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้... เทยีบกบัแม่นางซูแล้ว เขาแทบไม่

ตดิฝุน่เลยกว็่าได้ ทั้งๆ ที่นางเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้เพยีงหกสบิวนัเท่านั้น พอ่บ้าน

โหมวฟางที่อยู่มาหนึ่งแสนหกหมื่นปีกับซูลั่วที่อยู ่มาหกสิบวัน พ่อบ้าน 

โหมวฟางพ่ายแพ้ไม่เป็นท่า

พ่อบ้านโหมวฟางท�าสีหน้าร�่าไห้ เขาพูดอะไรไม่ออกยามมองซูลั่ว  

จากนั้นกเ็อ่ย “ดูจากท่าทขีองนายน้อยที่ปฏบิตัติ่อเจ้าเป็นพเิศษเช่นนี้ ไม่แน่ว่า

ถึงเวลานั้น ขอเพียงเจ้าเอ่ยปากเพียงค�าเดียว นายน้อยก็อาจจะปลดปล่อย

คนในเกาะอมตะทั้งหมดกเ็ป็นได้”

“จะเป็นไปได้อย่างไร!” ซูลั่วไม่เชื่อ

วนัรุง่ขึ้นซลูั่วรูส้กึว่าต้องขอบคณุอสรูน้อยสกันดิ ดงันั้นนางจงึยกส�ารบั

อาหารไปที่ปราสาทด้วยตนเอง
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พออสูรน้อยเหน็ซูลั่ว นยัน์ตากฉ็ายแววตระหนก จากนั้นเจ้าอสูรน้อย

จอมยโสกเ็บอืนหน้าหน ีสายตาที่มองซูลั่วมแีต่ความดูแคลน

ซูลั่วที่ได้รับผลึกสีม่วงหนึ่งร้อยแปดก้อนเป็นรางวัลก�าลังเบิกบาน

อารมณ์เป็นอย่างยิ่ง นางทักทายอีกฝ่ายอย่างร่าเริง “เจ้าชอบกินปลาไม่ใช่ 

หรอืไร วนันี้ข้าท�าอาหารจากปลาทั้งหมด มาชมิเรว็”

อสรูน้อยมองซลูั่ว เดมิคดิจะขว้างตะเกยีบทิ้งไปเสยี ทว่าพอเหน็อาหาร

ที่ท�าจากปลาเตม็โต๊ะ อสูรน้อยกค็ดิอยูค่รู ่ก่อนตดัสนิใจว่าจะกนิให้อิ่มเสยีก่อน

แล้วค่อยอาละวาด

ตอนที่อสรูน้อยกนิอาหารบนโต๊ะอย่างตะกรุมตะกรามนั้น ซลูั่วกร็บีก้าว

ยาวๆ ไปหาหนานกงหลิวอวิ๋น ยามนี้ดวงตาคู่งามของหนานกงหลิวอวิ๋นปิด

สนทิ แพขนตาสะท้อนให้เหน็เป็นเงา ใบหน้าของชายหนุ่มซูบตอบเลก็น้อย

ซูลั่วคิดในใจว่าอสูรน้อยนั้นพลาดไปแล้วที่น�าชีวิตของผู้คนในเกาะ

อมตะมาข่มขู่นาง หากเขารู้ถึงความส�าคัญของหนานกงหลิวอวิ๋นที่มีต่อนาง 

และใช้ชายหนุ่มเป็นเครื่องมือแล้วละก็ ถ้าเช่นนั้นเขาย่อมควบคุมนางได้เต็ม

ร้อยทเีดยีว

ตอนที่ซูลั่วลอบวางผลึกสีม่วงหนึ่งร้อยแปดก้อนไว้ที่ด้านหลังของ 

หนานกงหลวิอวิ๋น ดวงตาที่แฝงแววลกึล�้าของชายหนุ่มกเ็ปิดกว้างขึ้นในทนัที

ซลูั่วสดูลมหายใจเข้าลกึๆ พอหนักลบัมากเ็หน็อสรูน้อยก�าลงัเอรด็อร่อย

กบัอาหารตรงหน้า ดงันั้นนางจงึเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นทั้งหมดให้หนานกงหลวิอวิ๋น

ฟัง “ท่านใช้ผลกึสม่ีวงพวกนี้เสยี ไม่ต้องเสยีดาย ต่อไปหากต้องการผลกึสม่ีวง

เท่าไรก็จะได้เท่านั้น ข้ารับรองว่าจะกวาดผลึกสีม่วงของเจ้าอสูรน้อยมาให้

เกลี้ยง”

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วบอกเล่าด้วยนยัน์ตาแฝงรอยยิ้ม ราวกบัว่า

นี่คอืสิ่งที่เขามคีวามสุขมากที่สุดในใต้หล้า

พอซูลั่วพูดจบ หนานกงหลวิอวิ๋นกเ็อ่ยกลั้วหวัเราะ “ผลกึสมี่วงพวกนี้

นับว่ามาได้ทันกาลพอดี สามสี่วันมานี้อสูรน้อยปล่อยพลังสายฟ้าหนักหน่วง
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กว่าเดิม ผลึกสีม่วงที่ได้มาก่อนหน้าก็ใช้หมดไปแล้ว แต่ก็ต้องขอบใจที่เขา

ทรมานข้า ท�าให้ข้าเลื่อนขั้นพลงัยุทธ์มาได้หนึ่งดาว”

ซูลั่วมองหนานกงหลิวอวิ๋นด้วยสีหน้าอัศจรรย์ใจ ก่อนจะหันกลับมา

มองอสูรน้อยที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตากินอาหาร จากนั้นก็หลุดหัวเราะพรืด 

ออกมา นางก�าหมดัพลางเอ่ย “เยี่ยมไปเลย! ข้าปอกลอกผลกึสมี่วงมาจากเขา 

ท่านกน็�าไปฝึกฝนพลงัยทุธ์ รอให้ข้าได้ผลกึสม่ีวงมาหมดเมื่อใด พลงัยุทธ์ของ

ท่านต้องแขง็แกร่งกว่าเขาแน่ อสูรน้อยมหีวงัได้ร�่าไห้น�้าตานองหน้า ฮ่าๆๆ”

หนานกงหลิวอวิ๋นเห็นซูลั่วหัวเราะร่าเริงก็พลอยยิ้มตามไปด้วย ทว่า 

เวลานี้ซูลั่วหาได้สงัเกตไม่ว่ารอยยิ้มของชายหนุ่มแฝงด้วยแววขมขื่น...

“ลั่วลั่ว อนัที่จรงิ...” หนานกงหลวิอวิ๋นยงัเอ่ยไม่ทนัจบความกถ็กูขดัขึ้น

ด้วยเสยีงหนึ่ง

อสูรน้อยตวาดลั่น “หวัเราะอะไรกนั! มคีวามสุขมากหรอืไร” พอเหน็ 

ซูลั่วยื่นหน้าเข้าไปใกล้ตาข่ายไหมทองสายฟ้า อสูรน้อยกไ็ม่พอใจในทนัที

ซูลั่วแลบลิ้นให้หนานกงหลวิอวิ๋น ก่อนจะทิ้งข้อความไว้ “มอีะไรค่อย

ว่ากนัทหีลงั เจ้าอสรูน้อยเป็นบ่อขมุทรพัย์ใหญ่ของเรา เวลานี้จะล่วงเกนิไม่ได้” 

พูดจบนางกร็บีผละออกมา

หนานกงหลวิอวิ๋นยงัคงนั่งอยูท่ี่เดมิพลางมองแผ่นหลงัที่หายลบัไปของ

ซูลั่ว แผ่นหลงัของเขาแนบเข้ากบัก�าแพงหนิอย่างอ่อนล้า ชายหนุ่มก้มหน้าต�่า 

แผงขนตาหนาสะท้อนเป็นเงา ใบหน้างดงามไร้ที่เปรยีบฉายแววโศกเศร้า...

ซลูั่วหาได้ตระหนกัถงึเรื่องนี้ไม่ นางวิ่งไปหาอสรูน้อยทนัททีี่ได้ยนิเสยีง

เกรี้ยวกราดนั้น แอบลอบมองจานอาหาร ตอนที่เหน็ชามต้มย�าปลาหมดเกลี้ยง 

ไม่เหลอืแม้กระทั่งน�้าแกงหรอืพรกิสกัเมด็ สายตาของหญงิสาวกพ็ลนั...

พออสรูน้อยเหน็สหีน้าของซลูั่ว นยัน์ตาคูน่ั้นกฉ็ายแววกระอกักระอ่วน

ออกมา แต่จู่ๆ เจ้าตวักน็กึขึ้นได้ว่าจะแสดงอาการหวั่นเกรงออกมาไม่ได้ เขา

จงึตบโต๊ะเสยีงดงัโครม “เจ้าท�าสหีน้าอะไรกนั! ข้าดูประหลาดมากหรอืไร!”

ซูลั่วมองใบหน้าขาวผ่องของอสูรน้อยที่บัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นสีแดง ซ�้า
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ยามที่พูดออกมากย็งัมกีลิ่นความเผด็ลอยคลุง้ หญงิสาวได้แต่ส่ายหน้าเงยีบๆ 

แล้วเอ่ย “กนิอร่อยนบัว่าโชคดแีล้ว...”

อสูรน้อยมองซูลั่วด้วยท่าทางเหนือกว่า คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าแม่ครัว

เอาแต่ใจผู้นี้ก็ชมเขาเป็นเหมือนกัน แต่... เอ๊ะ! ไฉนวาจานั้นถึงฟังทะแม่งๆ 

หนอ... อสูรน้อยเกาศรีษะแกรกๆ แต่ถงึกระนั้นกย็งัไม่เข้าใจอยู่ด ีในเมื่อไม่

เข้าใจ อสูรน้อยจึงลืมมันอย่างรวดเร็ว ก่อนปรายตามองซูลั่วอย่างเย่อหยิ่ง  

“วนันี้เจ้าท�าผลงานพอใช้ได้ นี่เป็นรางวลัที่ข้ามอบให้เจ้า รบัไปส”ิ

อสูรน้อยมองซูลั่วอย่างล�าพอง วินาทีนี้เจ้าตัวสบายใจเป็นที่สุด ก่อน

หน้านี้ที่เถยีงไม่ชนะซูลั่ว ซ�้ายงัถูกนางตบศรีษะอย่างแรง อสูรน้อยรู้สกึว่าตน

ถูกกดขี่ข่มเหง ไม่สมกับเป็นนายน้อยของอาณาจักรเล็กๆ แห่งนี้เลยสักนิด  

น่าชงิชงันกั!

พอเหน็แม่ครวัน้อยรบัผลกึสมี่วงแปดก้อนที่ตนมอบให้เป็นของรางวลั

ด้วยท่าทางดอีกดใีจ ซ�้าดวงตาคูง่ามกย็งัหรี่เรยีวลงราวกบัเจ้าหนูตวัเลก็ๆ แบบ

นั้น อสูรน้อยกพ็ลนัรู้สกึเบกิบานขึ้นมา ‘ออื ต้องเป็นความสุขจากการมอี�านาจ

เหนอืผู้อื่นเป็นแน่’ อสูรน้อยคดิเช่นนี้

หลงัจากวนันั้นเวลากล็่วงเลยไปวนัแล้ววนัเล่า...

ซูลั่วยังคงท�าอาหารให้อสูรน้อยเช่นเดิม ขณะที่อสูรน้อยซึ่งกินอิ่ม

เอรด็อร่อยกม็อบผลกึสมี่วงเป็นรางวลัให้ซูลั่ว แม้ว่าทุกครั้งอสูรน้อยจะหาวธิี

กลั่นแกล้งให้นางล�าบากใจเสมอ แรกๆ ซูลั่วกย็อมอดทนอดกลั้นโดยด ีทว่า

พออสูรน้อยเอาแต่ใจมากขึ้นทุกท ีนางจงึตดัสนิใจใช้ก�าลงัยุตปิัญหา

ทุกครั้งอสูรน้อยกไ็ด้แต่กุมศรีษะ แล้วมองซูลั่วอย่างต�าหนดิ้วยดวงตา

ที่มนี�้าเอ่อคลอ ตอบโต้หรอื ไม่รู้เพราะอะไร อสูรน้อยไม่เคยมคีวามคดิที่จะ

ตอบโต้อกีฝ่ายมาก่อน ทั้งๆ ที่เขาดดีนางให้กระเดน็ได้ด้วยปลายนิ้วแท้ๆ
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เหตกุารณ์ด�าเนนิไปอย่างสงบสขุเช่นนี้เป็นเวลาสบิปี

อสูรน้อยไม่เคยคิดมาก่อนว่าซูลั่วจะไปจากอาณาจักรแห่งนี้ได้ เพราะ

เขาเชื่อมั่นในตาข่ายไหมทองสายฟ้าของตนเองเป็นอย่างยิ่ง ทว่าความเชื่อมั่น

ชนดิหน้ามดืตามวันั้นกลบัพงัครนืลงเพราะตวัแปรอย่างหนานกงหลวิอวิ๋น

ครนื... 

เสียงสนั่นดังก้องขึ้น พริบตานั้นฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่น อาณาจักร

เสวียนอู่สั่นไหวอย่างรุนแรง อสูรน้อยที่ก�าลังกินข้าวอยู่ฉงนงงงวยขึ้นมาโดย

พลัน เจ้าตัวลุกพรวดขึ้นมาทันที จากนั้นก็หันกลับไปมองตาข่ายไหมทอง

สายฟ้าด้วยดวงตาเบกิกว้าง ก่อนจะเหน็ว่ามนัค่อยๆ หายไปทลีะนิ้วๆ หรอืจะ

พูดให้ถูกกค็อืมนัถูกหนานกงหลวิอวิ๋นเกบ็เข้าไปในมติทิลีะนิ้วๆ

อสรูน้อยตะลงึพรงึเพรดิ ตาข่ายไหมทองสายฟ้านี้ประกอบขึ้นจากเบญจ- 

อสนบีาตแห่งฟ้าดนิปรมิาณมหาศาล มเีพยีงการผสานเบญจอสนบีาตแห่งฟ้า

ดินเหล่านั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันถึงจะควบคุมตาข่ายไหมทองสายฟ้าเอาไว้ได้ 

แต่ตอนที่หนานกงหลิวอวิ๋นถูกกักตัวเมื่อสิบปีก่อน เขาเพิ่งจะรู้จักอสนีบาต

เพยีงสามชนดิเท่านั้น และกไ็ม่มทีางที่จะผสานเข้าเป็นหนึ่งเดยีวกนัได้แน่

ผ่านมาเพียงแค่สิบปี ชายหนุ่มกลับผสานเบญจอสนีบาตแห่งฟ้าดิน 

เข้าด้วยกนัได้แล้ว จะเป็นไปได้อย่างไร แม้แต่ตวัอสูรน้อยเอง จนบดันี้เขาก็

ยงัไม่อาจผสานเบญจอสนบีาตแห่งฟ้าดนิได้ ที่เขาแขง็แกร่งกว่าอกีฝ่ายกเ็พราะ

ที่นี่คืออาณาจักรของเขา ก็เหมือนกับมิติติดตามกายของซูลั่วที่มีนางเป็น 

ผู้ครอบครองแต่ผู้เดยีวนั่นเอง

มือของอสูรน้อยยังถือช้อนคันหนึ่งเอาไว้ และช้อนคันนั้นก็ค้างอยู่ใน

ปาก เขาได้แต่มองหนานกงหลิวอวิ๋นเก็บตาข่ายไหมทองสายฟ้าของตนด้วย

สหีน้าราวกบัคนบื้อใบ้ ก่อนจะเหน็ว่าชายหนุ่มลกุขึ้นยนืช้าๆ จากนั้นกเ็ดนิตรง

มาหาตนเองด้วยสายตาลกึล�้า

ซลูั่วได้ยนิเสยีงดงัสนั่นมาจากห้องโถง จงึพุง่ตวัไปที่นั่นทนัทโีดยไม่คดิ

พอมาถงึหญงิสาวกไ็ด้เหน็อสรูน้อยคาบช้อนแล้วยนืตะลงึงนัอยู่ตรงนั้น 
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ขณะที่หนานกงหลิวอวิ๋นยืนอยู่เบื้องหน้าอสูรน้อยในอาการสงบ พอซูลั่วมอง

เหน็หนานกงหลวิอวิ๋นกล็งิโลดขึ้นมา ตื่นเต้นจนแทบจะควบคุมตนเองไม่อยู่

หนานกงหลวิอวิ๋นในเวลานี้ราวกบัเทพเจ้าสูงศกัดิ์ แผ่นหลงัของเขาตั้ง

ตรง สหีน้าเรยีบสนทิราวกบับ่อน�้าลกึ ดวงตาคู่งามหรี่เรยีว ทั้งลกึล�้า เยน็ชา 

และคมปลาบ กลิ่นอายแห่งอ�านาจและความทรงพลงัแผ่ซ่านออกมา คางเรยีว

ได้รูปนั้นเชิดขึ้นนิดๆ อย่างหยิ่งผยอง เหมือนราชันยุคใหม่ที่อยู่เหนือปุถุชน

ธรรมดา บุรุษที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยอ�านาจเช่นนี้ หากซูลั่วเป็นเพียงสตรี

ทั่วไปคงมหีวงัได้เลอืดก�าเดาไหลออกมาแน่ๆ

แม้ว่าอสูรน้อยจะสบืสายเลอืดจากเจ้าเทวะเสวยีนอู่ ทว่าสภาพของเขา

ที่ก�าลังคาบช้อนอยู่ในปากเวลานี้ กลับท�าให้อสูรน้อยดูไม่ต่างอันใดจากอสูร

บ้านป่า ตรงข้ามกบัหนานกงหลวิอวิ๋นที่เปรยีบประหนึ่งสายเลอืดเจ้าเทวะ

บรเิวณโดยรอบไร้สรรพเสยีง นกกาหยุดขบัขาน มเีพยีงสองฝ่ายที่ยนื

เผชญิหน้ากนัและสื่อสารกนัโดยไร้ค�าพูด

การมาเยอืนของซูลั่วช่วยยุตสิงครามไร้เสยีงในครั้งนี้ลง

“หนานกง ท่านออกมาได้แล้วหรอื บาดแผลของท่านหายดแีล้วหรอืไม่” 

ซูลั่วเดนิวนไปวนมารอบกายหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยความตื่นเต้น นยัน์ตาฉาย

ความห่วงใยออกมา

พอหนานกงหลวิอวิ๋นหนัไปหาซูลั่ว พลงัอ�านาจอนัน่ากริ่งเกรงในกายก็

พลนัหายไปในพรบิตา ดวงตาของเขาอมยิ้มก่อนจะมองซูลั่วด้วยแววตาลกึซึ้ง 

ปล่อยให้หญงิสาวซุกใบหน้ากบัแผ่นอกของตน มุมปากชายหนุ่มยกยิ้มพลาง

หวัเราะเสยีงแผ่ว

ซลูั่วจบัชพีจรของอกีฝ่ายด้วยตนเอง นางตรวจอาการหนานกงหลวิอวิ๋น 

อย่างละเอยีด จากนั้นถงึได้พรูลมหายใจออกมา “หายแล้วจรงิๆ ด้วย วางใจ

ได้เสยีท”ี

พออสรูน้อยเหน็ซลูั่วแสดงอาการเป็นห่วงเป็นใยหนานกงหลวิอวิ๋นแบบ

นั้น สหีน้าของเขาย�่าแย่ในทนัท ี เจ้าตวัท�าหน้าตงึก่อนจะขงึตาใส่ซูลั่ว “วางใจ
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อะไรกนั! เชื่อหรอืไม่ว่าแค่ข้ากระดกินิ้ว เขากต็้องถูกกกัขงัอกีสบิปี ฮ!ึ”

สิ้นเสยีงอสูรน้อยกไ็ด้ยนิเสยีงดงัสนั่น

ผวัะ!

วนิาทถีดัมาเจ้าอสรูน้อยกก็มุศรีษะพร้อมกบัมนี�้าตาคลอเบ้า เขาถลงึตา

ใส่ซูลั่วอย่างเดอืดดาลแล้วค�ารามเสยีงดงั “ตขี้าท�าไม!”

ซูลั่วหัวเราะเสียงเยือก “พูดกับพี่เขยของเจ้าแบบนี้จะไม่ให้ตีเจ้าได้

อย่างไร”

อสูรน้อยโวยวายลั่น “เหลวไหล! พี่เขยอะไรกนั!”

ซูลั่วแค่นเสยีงฮ ึ“เส้นผมบงัภูเขา!”

เส้นผมบงัภเูขา... จะหมายถงึใครเล่าหากมใิช่หนานกงหลวิอวิ๋น แม้อสรู

น้อยจะด้อยปัญญาเพียงใด แต่ก็ยังเข้าใจได้อยู่ดี “ยังไม่ต้องพูดเรื่องพี่ขง 

พี่เขย ประเด็นส�าคัญก็คือข้ามีพี่สาวที่ไหน มารดามีข้าเป็นทายาทเพียงหนึ่ง

เดยีวเท่านั้น!”

ซูลั่วดงึดนั “ข้าไม่สน ถงึอย่างไรเจ้ากต็้องเป็นน้องชายของข้า”

“ไม่!” อสูรน้อยคดัค้าน

“ถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้กไ็ม่ต้องกนิอะไรอกี” ซูลั่วทิ้งไพ่ตายของตนออกมา

อย่างง่ายดาย

พอถูกตอบโต้เช่นนี้ ปลายนิ้วสั่นเทาของอสูรน้อยก็ชี้ไปที่ซูลั่ว “เจ้า...

เจ้ามนัไร้เหตผุล! ท�าเช่นนี้ได้อย่างไรกนั!” อสูรน้อยรูส้กึว่าตนถกูรงัแกเสยีแล้ว

ซูลั่วผายมอืพลางยกัไหล่อย่างช่วยไม่ได้ “ข้าจะรงัแกเจ้า จะท�าไม”

อสูรน้อยตะลงึงนั เขาจ้องซูลั่วอย่างแค้นเคอืง ทว่ากลบัไร้เรี่ยวแรงจะ

โต้ตอบ “แต่...” อสูรน้อยคดิอยู่พกัใหญ่ สุดท้ายกเ็อ่ยออกมาได้เพยีง “แค่ 

พี่สาวกน็่าร�าคาญจะแย่แล้ว ยงัจะพี่เขยอะไรอกี ข้าไม่ต้องการ!”

ซูลั่วมองอสูรน้อยอย่างแปลกใจ ขณะที่อสูรน้อยกถ็ูกดวงตาคู่งามจ้อง

เสยีจนกระอกักระอ่วน ดงันั้นเจ้าตวัเลยแสร้งมองซูลั่วตาขวาง “อะไรกนัเล่า!”

ซูลั่วหัวเราะเสียงแผ่ว “ข้าล้อเล่นเท่านั้น คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเห็นข้าเป็น 
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พี่สาวจรงิๆ”

“เจ้า!” อสูรน้อยโมโหเสียจนใบหน้าแดงก�่า พูดอะไรไม่ออกแม้แต ่

ค�าเดยีว

ซูลั่วปิดปากหัวเราะ “เอาละๆ ในเมื่อเจ้าอยากจะได้ข้าเป็นพี่สาวถึง 

เพียงนี้ ถ้าเช่นนั้นข้าก็จ�าใจเป็นแล้วกัน เฮ้อ มีน้องชายอย่างเจ้าจะท�าให้สติ

ปัญญาของข้าลดต�่าลงหรอืไม่หนอ น่าล�าบากใจแท้ๆ”

อสูรน้อยโมโหจดั ทว่ากลบัจนปัญญาจะต่อกรกบัซูลั่ว ตกีไ็ม่ได้ ด่าก็

เป็นรอง ทะเลาะกไ็ม่ชนะ โมโหกไ็ร้ผล... อสูรน้อยรู้สกึว่าหญงิผู้นี้ลื่นราวกบั

ปลาไหล ท�าอะไรนางไม่ได้ ได้แต่อดึอดัคบัข้องใจอยู่คนเดยีวเช่นนี้

หนานกงหลวิอวิ๋นมองซูลั่วกบัอสูรน้อย ความแปลกใจผดุวาบในดวงตา 

ดูท่าแล้วระหว่างที่เขาก�าลังอยู่ในวิกฤติความเป็นความตายนี้ ลั่วลั่วของเขาดู

จะเบิกบานไม่น้อย เขารู้มาตลอดว่าลั่วลั่วเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม เพราะ 

เหตุนี้จึงวางใจที่จะปล่อยนางไว้กับอสูรน้อย แต่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าซูลั่ว 

จะแขง็แกร่งถงึขนาดท�าให้อสูรน้อยแห่งเจ้าเทวะเสวยีนอู่ยอมจ�านนได้

หลงัจากข่มอสูรน้อยได้แล้ว ซูลั่วกห็นัมาคล้องแขนหนานกงหลวิอวิ๋น 

อย่างอารมณ์ดแีล้วออกเดนิไปด้วยกนั

“เฮ้!” อสูรน้อยมองเงาสูงต�่าที่ทอดตวัเคยีงคู่อยู่ใต้แสงแดด จู่ๆ กร็ู้สกึ

ว่าภาพนั้นช่างบาดตาเหลอืเกนิ เขาตะโกนเรยีกซลูั่วด้วยน�้าเสยีงโกรธแค้น ทว่า

ซลูั่วกลบัทุม่ความสนใจทั้งหมดกบัหนานกงหลวิอวิ๋น นางจงึไม่ได้ยนิเสยีงของ

เขา อสูรน้อยได้แต่ย�่าเท้าไปมาในห้องด้วยความโมโห

หนานกงหลิวอวิ๋นถูกกักตัวสิบปี ทั้งคู่จึงมีเรื่องสนทนากันมากมาย 

เตม็ไปหมด ด้วยเหตุนี้ตลอดระยะเวลาสบิวนัมานี้ ทั้งสองจงึตวัตดิกนัราวกบั

เงาตามตวั

อสูรน้อยผู้น่าเวทนาต้องทนหิวเป็นเวลาสิบวัน สิบวันเชียวนะ! แม้ว่า

เมื่อก่อนเขาไม่ต้องกินข้าวได้เป็นเวลาร้อยปีพันปี ทว่าหลังจากที่ได้ลองลิ้ม 

ชิมรสอาหารที่ซูลั่วเป็นคนปรุงแล้ว อสูรน้อยกลับกลายมากินอาหารสามมื้อ
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ตรงตามเวลาทุกวนัไม่ได้ขาด

ตอนที่พุงยุบจนแฟบนั้น ซูลั่วกบัหนานกงหลวิอวิ๋นกก็ลบัมาพอด ีอสูร

น้อยหวิโซดวงตาเป็นประกายทนัททีี่เหน็ซูลั่ว นยัน์ตาคู่นั้นสะท้อนแววอดัอั้น

ตนัใจดูน่าสงสาร

ครั้งนี้ซลูั่วไม่แกล้งอะไรอกี นางช่วยท�าอาหารมื้อใหญ่ให้อสรูน้อย ท�าเอา

อสูรน้อยร่าเรงิเป็นอย่างยิ่ง ทว่าจู่ๆ กร็ู้สกึถงึความผดิปกตบิางอย่าง ดงันั้น

หลงัจากที่อิ่มแปล้แล้ว อสูรน้อยกจ็้องมองซูลั่วด้วยอาการกระสบักระส่าย

จังหวะนี้เองซูลั่วก็บอกข่าวร้ายเรื่องหนึ่ง “น้องชาย พรุ่งนี้พี่สาวจะไป

แล้วนะ ต่อไปเรื่องอาหารการกนิ เจ้าต้องจดัการเองแล้ว”

เป็นการแจ้งข่าวโดยที่ไม่มเีค้าลางมาก่อนเลย ราวกบัอสนบีาตซดัเปรี้ยง

กลางฟ้าและฟาดเข้าใส่ศรีษะอสูรน้อยอย่างจงั ท�าเอาเจ้าตวัตะลงึพรงึเพรดิไป

“หมาย...หมายความว่าอย่างไร” พอได้ฟังข่าวร้าย อสูรน้อยก็สะดุ้ง

พรวด ดวงตาเบกิกว้างปานระฆงั

“หมายความตามที่พูด พรุ่งนี้พี่สาวจะไปแล้ว เรื่องอาหารของเจ้า...”

ซูลั่วยงัเอ่ยไม่ทนัจบความดกีถ็ูกอสูรน้อยตดับทห้วน

“ข้าไม่อนญุาต!” แววตาดุดนัของอสรูน้อยจ้องมองซลูั่ว เขาตบโต๊ะเสยีง

ดงัปังอย่างวางอ�านาจ “เจ้าฟังให้ด ีข้า-ไม่-อนุญาต!”

คิ้วเรียวงามของหนานกงหลิวอวิ๋นขมวดเข้าหากันนิดๆ นัยน์ตาลึกล�้า 

คู่นั้นปราดมองอสูรน้อยอย่างมคีวามหมาย

ซูลั่วคาดอยู่แล้วว่าอสูรน้อยคงไม่ตอบตกลงง่ายๆ ทว่านางเตรียม

ไม้ตายส�าหรับเรื่องนี้เอาไว้แล้ว “น้องชาย เจ้าจ�าค�าเดิมพันของเราในครานั้น 

ได้หรอืไม่”

อสูรน้อยรู้สึกราวกับถูกสายฟ้าฟาด ซูลั่วมองอสูรน้อยด้วยรอยยิ้ม 

กริ่ม “ตอนนั้นพวกเราตกลงกนัไว้แล้วว่าขอเพยีงข้าชนะ เจ้าจะคนือสิระให้ข้า  

ตอนนี้ถงึเวลาที่ข้าจะทวงสญัญาแล้ว”

อสูรน้อยจ้องซูลั่วราวกับคนบื้อใบ้ เขาย่อมจ�าเดิมพันที่ตนพ่ายแพ ้
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เป็นครั้งแรกได้อยู่แล้ว แต่เขานกึว่าซูลั่วจะลมืเรื่องนี้ไปแล้วเสยีอกี ผ่านไปตั้ง 

สบิปีแล้ว นางเองกไ็ม่เคยเอ่ยถงึมนัสกัครั้งเดยีว...

“ข้าไม่อนญุาต! ถงึอย่างไรข้ากไ็ม่อนญุาต!” อสูรน้อยโวยวายเป็นเดอืด

เป็นแค้น จากนั้นกว็ิ่งพรวดพราดออกไปอย่างรวดเรว็

พอมองแผ่นหลังของอสูรน้อยที่จากไปแบบนั้น ซูลั่วก็ถึงกับพูดอะไร 

ไม่ออก


