
สิบเอ็ด

“คณุหนหูวงัเจ้าคะ บ่าวขอกล่าวสกัค�าในฐานะผู้ผ่านโลกมามาก องค์

รชัทายาทอาจจะอ่อนโยน มนี�้าใจกบัท่าน ทว่าเขากเ็ป็นบรุษุที่จะขึ้นครองราชย์

ต่อจากฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั ดงันั้นแล้วชายาของเขา...”

หวงัเลี่ยงเฟิงมองลี่หยางผู้กล่าวซึ่งก�าลังนวดบ่าให้เธอ ลี่หยางหุบปาก

ลงก้มหน้าต�่า หวังเลี่ยงเฟิงหัวเราะออกมาเสียงดัง “เจ้าคิดว่าข้ากับเขาก�าลัง

พัฒนาความสัมพันธ์ให้กลายเป็นคนรักอยู่หรือ” หวังเลี่ยงเฟิงเห็นลี่หยาง 

หน้าแดงกโ็บกมอื “คดิมากไปแล้ว”

ลี่หยางเงยหน้ามองหวงัเลี่ยงเฟิงอย่างงุนงง หวงัเลี่ยงเฟิงจงึกล่าวเสยีง

นุ่ม “ชายาองค์รัชทายาทจะต้องเป็นสตรีที่เพียบพร้อม อย่างน้อยที่สุดก็ต้อง 

ไร้ราคคีาว แต่ข้าเป็นม่าย มลีกูแล้วหนึ่ง อกีทั้งไม่ใช่คุณหนูสงูศกัดิ์จากตระกูล

ใด...”

ตระกลูหวงัตดัขาดเธอแล้ว หวงัเลี่ยงเฟิงไม่คดิว่าตนเป็นคนของตระกลู

ขนุนางอกี และไม่อยากกลบัไปอยูต่ระกลูที่มคีนคดิร้ายกบัเธอด้วย หวงัเลี่ยง-

เฟิงยิ้มและมองลี่หยาง “ข้าไม่เคยคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเขาจะ 

ลกึซึ้งเกนิกว่าการเป็นสหาย”
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ลี่หยางตระหนักว่าหวังเลี่ยงเฟิงหาใช่พวกที่อยากได้อยากมี หรือ

ต้องการมสีิ่งที่สงูค่าเกนิกว่าฐานะของตน สหีน้าจงึผ่อนคลายลง แต่แล้วกต้็อง

เคร่งเครยีดขึ้นมาอกีครั้ง “แต่องค์รชัทายาท...” ไม่ว่าจะมองเช่นไร หลี่เหวนิ-

หลงกพ็งึพอใจในตวัหวงัเลี่ยงเฟิงชดัๆ

หวังเลี่ยงเฟิงกลับส่ายหน้า “วันนั้นเขาแค่ต้องการจะเอาชนะข้า ชาย 

คนนั้นคงไม่เคยเหน็ผู้หญงิที่ไม่หวงเนื้อหวงตวัเช่นข้ากระมงั เฮ้อ...”

หวงัเลี่ยงเฟิงอดคดิไม่ได้ว่าหากหลี่เหวนิหลงนั้นหลงเข้าไปอยู่ในโลกที่

ตนจากมา ได้พบเจอคนต่างชาตกิอดจบูกนัในที่สาธารณะ พบผู้หญงิให้นมลกู

ในที่สาธารณะจะเป็นเช่นไร องค์รัชทายาทแห่งต้าหลี่คงวิ่งหนีกลับมาโลกนี้ 

แทบไม่ทนั

แต่พอคดิว่าหลี่เหวนิหลงจุมพติปากน้อยๆ ของหวงัเฟิงหลง ที่เพิ่งจะ

ดื่มนมจากถันของเธอไป หวังเลี่ยงเฟิงก็อดคิดลามกจนหน้าแดงก�่าไม่ได้ 

สายตาท้าทายของหลี่เหวินหลงตอนนั้นท�าให้เข้าใจว่าเขาแค่อยากเอาชนะ ไม่

อยากให้สตรไีร้ยางอายเช่นเธอหวัเราะที่ตวัเขาไม่ประสปีระสา นี่ละหนาศกัดิ์ศรี

ของลูกผู้ชาย...

“แล้วหากองค์รัชทายาททรงคิดกับท่านแบบ...” ลี่หยางพูดเท่านี้ก็รู้ตัว

ว่ากล่าวค�าไม่เหมาะสม จงึเกบ็ปากเกบ็ค�า ก้มหน้านวดขาให้หวงัเลี่ยงเฟิงต่อ

ทนัที

“ด้วยต�าแหน่งของเขา ฝีมอืของเขา หน้าตาเช่นเขา และความร�่ารวยของ

เขา สามารถเลอืกสตรทีี่สมบรูณ์แบบกว่าข้าได้เป็นสบิหรอืยี่สบิคน จะมาชายตา

แลอะไรกับข้ากัน” หวังเลี่ยงเฟิงกล่าวอย่างมั่นใจ คิดต่อในใจว่า ‘อีกอย่าง

หนึ่ง... ข้าเล่าประวตัใิห้เขาฟังว่าเป็นสตรทีี่เมามายจนเสยีตวัให้ใครกไ็ม่รู้ เขา

ที่อยูใ่นโลกซึ่งมค่ีานยิมว่าสตรทีี่ดคีวรรกันวลสงวนตวั คงไม่อยากได้นางเมรยั

ลูกตดิคนนี้เป็นชายาหรอก’

“องค์รัชทายาทไม่ใช่คนโง่ เขาไม่สนใจข้าหรอก ลี่หยาง... เรื่องนี้เจ้า

กล่าวให้ข้าฟังได้ แต่ห้ามไปพูดต่อหน้าผู้อื่นอีกเด็ดขาด มันคือการดูหมิ่น 
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องค์รชัทายาท เข้าใจหรอืไม่”

ลี่หยางรับค�าหวังเลี่ยงเฟิงหลายครั้ง เหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ได้ฟังค�าพูด

ของมารดาแล้วอดหันมามองหน้ากันอย่างสงสัยไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าทั้งที่มารดา

กบัหลี่เหวนิหลงมบีตุรด้วยกนัแล้วคนหนึ่ง เหตใุดมารดาถงึได้กลา่วเหมอืนวา่

ระหว่างนางกบัหลี่เหวนิหลงนั้นเป็นไปไม่ได้

‘มนุษย์นี่ช่างยุ่งยากแท้’ สุนขัเทพหยนิถอนใจแรงๆ แต่เอาเถดิ นี่ไม่ใช่

เรื่องของพวกมนั เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์จะไม่ยุ่ง

ลี่จินกับลี่หลินได้ฟังเช่นนั้นก็ลอบเหลือบตามองกัน พวกนางทั้งสอง

ล้วนเป็นมอืดทีี่ถูกฝึกฝนมาให้รบัใช้องค์รชัทายาท แต่เพราะองค์รชัทายาทไม่

ชอบสตร ีด้วยฝังใจกบัเรื่องที่เกดิในวงัหลงั พวกนางจงึไม่เคยได้รบัใช้เขา พอ

มหีวงัเลี่ยงเฟิง หลี่เหวนิหลงจงึไปตามพวกนางมา แล้วส่งตวัมาให้หวงัเลี่ยง-

เฟิงเลือกเป็นสาวใช้โดยเฉพาะ แม้ว่าค่าแรงที่ได้จากหวังเลี่ยงเฟิงจะไม่น้อย 

แต่กไ็ม่คุ้มกบัค่าตวัที่แท้จรงิของพวกนางอยู่ด ีโดยส่วนนี้หลี่เหวนิหลงได้จ่าย

ให้เป็นพเิศษ ก�าชบัว่าไม่จ�าเป็นต้องบอกหวงัเลี่ยงเฟิง ดูอย่างไรองค์รชัทายาท

กช็ื่นชอบและทุ่มเทให้นายหญงิของพวกนางยิ่งนกั

เหน็หวงัเลี่ยงเฟิงดูถูกตวัเองเช่นนี้ ลี่จนิทนไม่ไหวจงึเอ่ย “คุณหนู ใน

ประวตัศิาสตร์ของต้าหลี่เคยมฮี่องเต้สมรสกบัแม่ม่ายด้วยนะเจ้าคะ”

หวังเลี่ยงเฟิงที่หลับตาพริ้มรับการปรนนิบัติจากลี่หยางลืมตาขึ้นมอง 

ลี่จนิ นางเอ่ยตอ่เสยีงนุม่ “ในรชัสมยัของหลี่ฉางเชยีนฮ่องเต้ พระองค์น�าก�าลงั

ทหารพทิกัษ์รกัษาชายแดนเหนอื สู้รบกบัต้าฉสีามวนัสามคนืแล้วพ่ายแพ้ ใน

ตอนนั้นมีหญิงม่ายสามีตายผู้หนึ่งเสี่ยงชีวิตช่วยพระองค์เอาไว้ ภายหลัง 

หลี่ฉางเชยีนฮ่องเต้ได้รบัชยัชนะเสดจ็กลบัเมอืงหลวง มรีบัสั่งแต่งตั้งนางเป็น

ซูเฟย นางเป็นพระสนมคนโปรดของพระองค์ ตราบจนวาระสุดท้ายพระองค์

ยงัเรยีกหานางอยู่เลย”

“แล้วเหตุใดชีวิตของพวกแม่ม่ายแห่งต้าหลี่ยังต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้

เล่า” หวงัเลี่ยงเฟิงถามกลบั
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รอยยิ้มบนใบหน้าลี่จินเจื่อนลง เพราะโอรสของฮองเฮาในยามนั้นมี

ความหลังฝังใจ ต่อมาจึงตั้งกฎและใช้อ�านาจโน้มน้าวราษฎรให้เชื่อว่าแม่ม่าย

คอืตวัอปัมงคล และต้องไปอยู่อาราม

“พวกเจ้าเลิกวาดหวังอะไรที่ไม่มีทางเป็นไปได้ได้แล้ว” หวังเลี่ยงเฟิง 

กล่าวอย่างร�าคาญเตม็แก่ “อย่างที่บอก เหวนิหลงเป็นคนฉลาด ทั้งยงัมฐีานะ

สูงส่ง แค่ไม่รังเกียจแม่ม่ายอย่างข้าก็นับว่าเป็นบุญของข้าแล้ว และข้าเอง... 

ชวีตินี้จะขอทุ่มเทให้หวงัเฟิงหลง นอกเหนอืจากนั้นข้าไม่เคยคดิ”

ลี่จนิกบัลี่หลนิมองหน้ากนั ก่อนจะถอนใจเบาๆ ในตอนนั้นเองหย่งหนาน

กไ็ด้มาที่เรอืนพร้อมรายการของที่หลี่เหวนิหลงเตรยีมเอาไว้ใช้ในงานฉลองอายุ

ครบรอบร้อยวันของหวังเฟิงหลง และมอบหีบใส่เสื้อผ้าที่สั่งตัดเอาไว้ให้ด้วย  

หวงัเลี่ยงเฟิงมองแล้วยิ้มอ่อนโยน

“ของทุกอย่างข้าได้น�าไปไว้ที่ศาลาชมเหมยแล้วขอรับ คุณหนูหวังไป

ตรวจดูได้ทนัท”ี หย่งหนานกล่าว “องค์รชัทายาททราบว่าคุณหนูหวงัต้องการ

เตรียมอาหารด้วยตนเองจึงสั่งให้ข้ามารับรายการที่ต้องจัดซื้อ พรุ่งนี้จะได้

เตรยีมเอาไว้ให้คุณหนูหวงัแต่เช้าขอรบั”

“ผู้ชายคนนี้น่ารกัจรงิๆ” หวงัเลี่ยงเฟิงอดชมออกมาไม่ได้ หนัไปพยกั 

หน้าให้ลี่จเูอาใบรายการสิ่งของที่ต้องการซึ่งเธอเขยีนไว้แล้วมามอบให้หย่งหนาน

ลี่จูมอบใบรายการสิ่งของพร้อมด้วยถุงเงินให้หย่งหนาน ก่อนจะอุ้ม 

หวงัเฟิงหลงมาส่งให้หวงัเลี่ยงเฟิง

หวงัเลี่ยงเฟิงเปิดหบีกเ็หน็ชดุเดก็ชายสแีดงพร้อมด้วยก�าไลทองค�า และ

สร้อยคอห้อยจี้กุญแจอายุมั่นขวญัยนืที่หล่อจากทองแท้ ประดบัด้วยอญัมณี

เมด็เลก็สแีดงเข้ม

หวังเฟิงหลงที่ชอบของมีประกายเห็นเช่นนั้นก็เอื้อมมือมาคว้าไปก�าไว้

แน่น หวังเลี่ยงเฟิงหัวเราะ ลูกชายคนดีชอบของมีค่ามาตั้งแต่อยู่ในท้องของ

เธอแล้ว พอลองจบัเขาแต่งตวั หวงัเฟิงหลงกเ็ผยความสง่างามในความน่าเอน็ดู 

หวังเลี่ยงเฟิงและเหล่าสาวใช้เห็นแล้วต่างใจละลาย ที่ก้นหีบใส่เสื้อผ้าของ 
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หวังเฟิงหลงยังมีสร้อยแขวนป้ายห้อยคอของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวที่สลักชื่อของ

พวกมนั มตีราประทบัขององค์รชัทายาท สื่อความว่าหากสตัว์เลี้ยงพวกนี้เดนิ

ไปไหนมาไหน ห้ามใครรังแกพวกมันโดยเด็ดขาด หากไม่อยากมีปัญหากับ

รชัทายาท

หลังจากที่หวังเฟิงหลงสวมป้ายห้อยคอให้ พวกพยัคฆ์ทิวาต่างยืดอก 

เชิดหน้าขึ้น วางท่าสูงส่งเสียจนเหล่าสาวใช้ต้องกลั้นหัวเราะจนตัวสั่น ยิ่งเอา

พวกมนัมานั่งข้างหวงัเฟิงหลงด้วยแล้ว ยิ่งดกูย็ิ่งน่ารกัน่าเอน็ด ูจนหวงัเลี่ยงเฟิง 

อยากจะถ่ายรูปเกบ็เอาไว้จรงิๆ

ในวนังานเลี้ยงอายคุรบร้อยวนัของหวงัเฟิงหลง หวงัเลี่ยงเฟิงตั้งใจจะ

ท�าอาหารห้าอย่างง่ายๆ อันได้แก่กับข้าวสี่น�้าแกงหนึ่ง เธอคิดในใจว่าเป็นแค่

งานเลี้ยงที่เลี้ยงอาหารแก่คนในจวนรชัทายาทเท่านั้น แต่กลายเป็นว่าลี่จวูิ่งหน้า

ตื่นเข้ามาบอกเสียงสั่นว่ามีคนเดินทางมาจากเมืองเหอผิงเพื่อร่วมงานเลี้ยงนี้

โดยเฉพาะ หวงัเลี่ยงเฟิงจงึต้องท�าอาหารเพิ่มขึ้นอกีสามโต๊ะ

“พวกเขาจะมาตอนไหน” หวงัเลี่ยงเฟิงถามอย่างตระหนก

“พวกเขามาถงึแล้วเจ้าค่ะ” ลี่จูกล่าว จนตอนนี้นางยงัไม่อยากจะเชื่อว่า

องค์รัชทายาทจอมเก็บตัวจะยอมให้ผู้อื่นที่ไม่รู้จักเข้ามาเหยียบในจวน พวก

ขุนนางนั้นแล้วไปเถดิ แต่นี่เป็นชาวบ้านธรรมดาที่เขาไม่รู้จกั

หวงัเลี่ยงเฟิงแต่งกายเสรจ็กร็บีวิ่งออกมา เหน็ทกุคนที่เธอคุ้นเคยที่เมอืง

เหอผงิก�าลงัลงมาจากรถม้าที่ตดิป้ายข้างตวัรถว่า ‘จวนรชัทายาท’ หลายคนเป็น

ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ช่วยดูแลเธอที่เมืองเหอผิง เฟิงฉวี่เดินมาหาเป็นคนแรก เอ่ยขึ้น

เสยีงสั่น

“แม่นางหวัง... ท่านสบายดีหรือไม่” พอเห็นว่าหวังเลี่ยงเฟิงสบายด ี 

เฟิงฉวี่กน็�้าตาไหล

หวังเลี่ยงเฟิงเองก็น�้าตาเอ่อคลอขึ้นมา หันไปมองเรือนที่หลี่เหวินหลง

อาศยั หย่งหนานเข้าใจความรู้สกึของหวงัเลี่ยงเฟิงจงึเอ่ยอย่างสุภาพ
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“องค์รัชทายาทมีรับสั่งว่าวันนี้เป็นวันดี งานเลี้ยงอายุครบร้อยวันของ

คณุชายหวงัจะจดัอย่างเงยีบเหงาได้อย่างไร เลยให้ทหารไปรบัพวกเขามาขอรบั”

หวงัเลี่ยงเฟิงหวัเราะแห้งๆ จากเมอืงเหอผงิมาเมอืงหลวงใช้เวลาถงึหนึ่ง

เดอืน ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่พวกนี้ต้องใช้เวลาช้ากว่าปกต ินั่นหมายความวา่หลี่เหวนิหลง

จะต้องเตรียมการเอาไว้อย่างเงียบๆ มาพักใหญ่แล้ว เขาตั้งใจจะจัดงานอายุ

ครบรอบร้อยวันให้หวังเฟิงหลงก่อนหน้าเธอเสียอีก “องค์รัชทายาทช่างเป็น

สหายที่ดจีรงิๆ”

ลี่หยางได้ยินหวังเลี่ยงเฟิงร�าพึงร�าพันเช่นนั้นก็อดหยิบผ้าเช็ดหน้ามา 

ซบัเหงื่อไม่ได้ นางอยากบอกว่าดเูหมอืนนี่จะไม่ใช่การท�าเพื่อสหาย... แต่เหมอืน

เป็นการเกี้ยวพานมากกว่า

มพีวกเฟิงฉวี่มาร่วมงาน หวงัเลี่ยงเฟิงจงึเร่งให้บ่าวรบัใช้ไปซื้อวตัถุดบิ

ปรุงอาหารมาเพิ่ม เหล่าคนมาใหม่เดินทางรอนแรมมาไกล ถูกเธอไล่ให้ไป 

นอนพกัเอาแรงในเรอืนหนงิก่อน พร้อมทั้งออกค�าสั่งให้พวกลี่หยางคอยดูแล

รบัรองพวกเขาให้ด ีไม่ต้องมาช่วยงานในครวั ส่วนตนกพ็ุ่งไปที่ครวัเตรยีมท�า

อาหารด้วยความสดชื่นกว่าเก่า

ไม่คาดคิดว่าขณะที่ก�าลังท�าอาหารจะพบกับชายชราแปลกหน้าผู้หนึ่ง 

เขาแต่งกายธรรมดาสามัญ ก�าลังนั่งถือไม้เท้ามองนางอยู่ เขาชี้หัวไม้เท้าไปที่

บางสิ่งพร้อมถามเสยีงดงั

“นั่นอะไร”

หวังเลี่ยงเฟิงมองตามสายตาเขาก่อนจะยิ้มหวาน “ไก่เจ้าค่ะ ข้าหมัก 

เอาไว้กบัแป้งเพื่อเตรยีมเอาไปทอด” หวงัเลี่ยงเฟิงชอบกนิไก่ชุบแป้งทอด แม้ 

ว่ารสชาติจะไม่เหมือนไก่ทอดยี่ห้อโปรดที่เคยกินในโลกเก่า แต่ก็พอถูไถจน

หายอยากได้

“แล้วดอกไม้พวกนั้นเล่า” ชายชราถามต่อ

“ดอกจวี๋ฮวา2 เจ้าค่ะ” หวังเลี่ยงเฟิงบอก “ดอกไม้นี้ความหมายด ี

สามารถกนิได้ วนันี้เป็นวนัมงคล ข้าเลยจะเอามาใส่น�้าแกง”
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“น�้าแกงอะไร” ชายชราท�าตาโตถามอย่างสงสยั

“หม้อไฟเจ้าค่ะ” หวังเลี่ยงเฟิงตอบ ในโลกเก่านั้น สมัยราชวงศ์ชิง 

หม้อไฟดอกเบญจมาศถอืเป็นพระกระยาหารโปรดของซูสไีทเฮา ในโลกนี้เอง

กม็ดีอกไม้หลายอย่างเหมอืนในโลกเก่า หวงัเลี่ยงเฟิงเลยไม่พลาดท�าเมนนูี้ เธอ

เคยท�าให้หลี่เหวนิหลงกนิ ปรากฏว่าเขาชอบมาก วนันี้เขาอุตส่าห์จดังานเพื่อ

บุตรชายของเธอ หวงัเลี่ยงเฟิงเลยคดิจะเอาใจเขา

“หม้อไฟคอือะไร” ชายชราถามต่อ คนในโลกนี้ยงัไม่รู้จกัหม้อไฟ

“หม้อไฟคอื...” หวงัเลี่ยงเฟิงอธบิายอย่างใจเยน็ ชายชราผู้นี้ถามเกี่ยว

กบัอาหารแต่ละอย่าง หวงัเลี่ยงเฟิงกค็อยตอบค�าถาม พอตอบเสรจ็ เหน็เขา

ยังไม่ยอมไปเธอเลยขอตัวไปท�าอาหารพลางเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆ พรรณนา

รสชาตอิาหารแต่ละอย่างด้วยความใจเยน็

ขณะที่เธอก�าลงัท�าอาหารแต่ละอย่าง ชายชราผูน้ั้นฟังเธอพลางสดูกลิ่น

อาหารในครวัแล้วเอาแขนเสื้อเชด็น�้าลาย หวงัเลี่ยงเฟิงจงึตกัแบ่งให้เขาลองชมิ

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่ได้มฝีีมอืท�าอาหารเป็นเลศิ แต่เพราะวนันี้เป็นวนัดขีอง

บุตรชายจึงไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาด เลยสวมแหวนวิเศษขณะท�าอาหาร 

บนัดาลให้ตนสามารถดงึรสชาตกิลมกล่อมออกมาได้ ชายชราคนนั้นกนิเสรจ็

กย็ื่นถ้วยให้นางเป็นเชงิว่าขออกี หวงัเลี่ยงเฟิงจงึกล่าว

“ยงัไม่ได้เจ้าค่ะ ยงัต้องแบ่งให้แขกทุกคนในงาน”

“แค่ถ้วยเดยีวคงไม่เป็นไรกระมงั” ชายชราแคะขี้ฟัน

“ท่านกนิไปถ้วยหนึ่งแล้ว เดี๋ยวจะกนิต่อในงานไม่ไหวนะเจ้าคะ” หวงั

เลี่ยงเฟิงคดิว่าเขาคงจะเป็นแขกสกัคนในงาน

“เช่นนั้นข้าจึงต้องรีบกินให้ได้มากที่สุดอย่างที่ท�าในตอนนี้อย่างไรเล่า 

อาหารอร่อยเช่นนี้ เจ้าพวกนั้นต้องแย่งข้ากนิจนหมดแน่” ชายชราว่าพร้อมขยบั

ถ้วยของตน สายตากม็องไปที่เป็ดต้มดอกหอมหมื่นลี้ในชาม

2 ดอกเบญจมาศ
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หวงัเลี่ยงเฟิงปั้นหน้าจรงิจงั “ไม่ได้กค็อืไม่ได้เจ้าค่ะ”

ชายชราหรี่ตา หวังเลี่ยงเฟิงเห็นอีกฝ่ายพุ่งตัวไปที่ชามเป็ดต้มก็คว้า 

ข้อมือขวาของเขาที่ยื่นไปหาเนื้อเป็ดในชามอย่างรวดเร็ว ชายชราเบิกตากว้าง

เล็กน้อยก่อนจะยื่นมือซ้ายออกไป หวังเลี่ยงเฟิงตะปบชามเป็ดหลบมือของ 

อกีฝ่ายแล้วหมนุตวัไปยนือกีฝ่ังหนึ่ง ชายชราจงึหนัมาพนิจิมองเธอเตม็ตา จาก

นั้นกพ็ุ่งตวัเข้าไปหาไก่ทอดที่ทอดเสรจ็แล้วและวางเอาไว้ให้สะเดด็น�้ามนัแทน

หวงัเลี่ยงเฟิงผลกักะละมงัใส่ผกัสดไปชนจานไก่ทอดให้ไถลไปทางซ้าย 

ชายชราคนนั้นจึงจ้วงได้แต่ผักสด เขาหันมองนางอีกรอบหนึ่งก่อนจะกล่าว 

เสยีงดงั

“เจ้าเป็นวรยุทธ์!”

“หอื” หวงัเลี่ยงเฟิงท�าหน้างนุงง นางไม่รูจ้กัวรยทุธ์อะไรนั่นหรอก เพยีง

แค่ตอนอยู่กระท่อมไม้ไผ่ พวกสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ชอบพุ่งเข้าไปท�าลายอาหารที่

ท�าเอาไว้ หวงัเลี่ยงเฟิงเลยต้องคอยระวงัทุกฝีก้าว เธออาจจะไม่รู้กระบวนท่า

ต่อสู้ แต่กพ็อใช้สญัชาตญาณปกป้องอาหารได้ ร่างกายจงึซมึซบัการเคลื่อนไหว

นั้นมาโดยไม่รู้ตวั

ชายชรายื่นไม้เท้าไปปัดจานไก่ทอด หวงัเลี่ยงเฟิงตกใจรบีไถลตวัไปคว้า

จาน กอบเอาเหล่าไก่ทอดไว้ก่อนที่พวกมนัจะตกพื้น ไก่ทอดหลายชิ้นถูกชาย

ชราเอาปลายไม้เท้าดดีเข้าหาตวัเขา เขาหยบิจานเปล่าขึ้นรบัไก่ทอดพวกนั้นไว้

อย่างรวดเรว็ ก่อนจะเลยีปาก เตรยีมกนิไก่ทอดที่ตนแย่งมาได้ หวงัเลี่ยงเฟิง

คว้าปลายไม้เทา้ของอกีฝ่ายแล้วตวดัให้หวัไม้เท้ากระทุง้ก้นจานให้ไก่ทอดลอย

ขึ้นสูง

หวงัเลี่ยงเฟิงกบัชายชราพุ่งเข้าหาไก่ทอด แต่ก่อนที่พวกเขาจะคว้าเอา

ไว้ได้ สุนัขเทพหยางก็กระโดดขึ้นมากลางวงอ้าปากงับไก่ทั้งหมดเข้าปากแล้ว

พลิ้วตัวลงพื้นอย่างงดงาม ท�าเอาหนึ่งเด็กสาว หนึ่งชายชรา ที่แย่งไก่ทอด 

พวกนั้นอยู่มองอย่างตกตะลงึ

อ้ายไป๋ลูบพุงเบาๆ อยู่โลกมนุษย์มานาน มันชักเริ่มชอบอาหารของ
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มนุษย์แล้ว สุนัขเทพหยางมองหวังเลี่ยงเฟิงทีมองชายชราแปลกหน้าที ก่อน

จะเดนิท�าไม่รู้ไม่ชี้ไปหาหลี่เหวนิหลงที่ยนืมองเหตุการณ์อยู่ตรงหน้าประตูครวั

“อาจารย์ ท่านก�าลงัท�าอะไร!” หลี่เหวนิหลงเหน็เหตุการณ์ทุกอย่าง เขา

อุ้มอ้ายไป๋ขึ้นมาลูบพุง สุนขัเทพหยางครวญครางอย่างพอใจ

“ศิษย์รัก!” เฝิงไท่ซูเรียกหลี่เหวินหลง เดินมากุมมือเขาจูงไปหา 

หวงัเลี่ยงเฟิง ก่อนกล่าวอย่างมั่นใจ “ข้าหาเจ้าสาวให้เจ้าได้แล้ว!”

หวังเลี่ยงเฟิงตามไม่ทัน เฝิงไท่ซูเข้ามาจับข้อมือเธออย่างรวดเร็ว กด

จุดตรวจอะไรสกัพกักเ็อ่ยอย่างเจ้าเล่ห์

“เจ้ามพีลงัมนตราสขีาวใช่หรอืไม่”

“คือ...” หวังเลี่ยงเฟิงท�าหน้าครุ่นคิด เธอจ�าไม่ได้แล้วว่าตนเองมีพลัง

มนตราสอีะไร

เฝิงไท่ซูจ้องเดก็สาวตั้งแต่ศรีษะจดเท้า “ปราณบรสิุทธิ์ถงึเพยีงนี้ ก�าลงั

ภายในถงึเพยีงนี้ พลงัมนตราระดบันี้ หน้าอกขนาดนี้ บั้นท้ายขนาด... โอ๊ย!” 

เฝิงไท่ซูโดนหวังเลี่ยงเฟิงตบจนหน้าหัน เขาถลึงตาใส่เด็กสาว “เจ้าเด็กบ้า!  

กล้าลงมอืกบัผู้อาวุโสหรอื!”

“อาจารย์ เมื่อครู่ท่านเป็นคนผดินะ” หลี่เหวนิหลงกล่าวอย่างอ่อนใจ

“นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ!” เฝิงไท่ซูฉวยข้อมอืหวงัเลี่ยงเฟิง ผลกัเดก็สาวไป

หาหลี่เหวนิหลง “นางคอืนารกีายาพสิุทธิ์ เป็นแม่พนัธุ์ชั้นยอด! ศษิย์รกั เจ้าก็

เคยได้ยนิการผสานกายาผสมหยนิหยางเพื่อรบัพลงัที่เหนอืกว่า หากเจ้าเข้าหอ

กับนาง เจ้าจะสามารถรับพลังหยินของนางมาช่วยหนุน ทลายขีดจ�ากัดของ

ตนเองได้

“เอาละ เอาเป็นว่าพวกเจ้าเข้าห้องแล้วเข้าหอกนัเลย! เจ้าวชิาที่เจ้าฝึก

อยู่ทุกวนันี้มนัจะได้ส�าเรจ็สมบูรณ์เสยีท!ี”

หลี่เหวนิหลงหน้าเปลี่ยนส ีขณะที่หวงัเลี่ยงเฟิงหนัไปยกหม้อขึ้นจากเตา

ไม่ให้น�้าแกงเดอืดเกนิไป ชายชราคนนี้เป็นแค่พวกพูดจาไร้สาระ เธอไม่ได้ยนิ 

ไม่ได้ยนิ...
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“อาจารย์...” หลี่เหวนิหลงปั้นหน้ายาก

“พลงัมนตราของนางเป็นสขีาว ความสามารถนี้จะตกทอดถงึลกูของเจ้า

ด้วย จะปล่อยนางไปไม่ได้เป็นอนัขาดเชยีว” เฝิงไท่ซูโบกไม้เท้า ก่อนจะปราด

เข้าประชดิตวัหวงัเลี่ยงเฟิง เอื้อมมอืไปที่ปทุมถนัคู่งาม “เจ้าดูเต้าของนางส.ิ..”

หวงัเลี่ยงเฟิงหมดความอดทน หนัมาจบัตวัชายชราจอมไร้มารยาทผู้นี้

โยนออกไป เฝิงไท่ซูตวัลอยละลิ่วทะลุประตูกระเดน็ไปไกล

หวังเลี่ยงเฟิงไม่คิดว่าตนจะมีพลังมากเท่านี้ เธอฝึกวิชาในคัมภีร์จน

ก�าลงัภายในแขง็แกร่ง แต่กไ็ม่เคยรูต้วัเองเพราะไม่เคยฝึกต่อสูก้บัผู้ใด ไม่เช่น

นั้นวนันั้นในป่าเฮยอนัคงไม่กลวัหมมีารจนสลบไป ส่วนชายชราที่ปลวิไป ด้วย

ปกตหิวงัเลี่ยงเฟิงเป็นคนสุภาพ ไม่ชอบขว้างปาข้าวของหรอือาละวาด เธอจงึ

ไม่รู้ว่าในตอนนี้หากตนลงมือแล้วจะหนักหน่วงแค่ไหน เห็นเฝิงไท่ซูตัวลอย 

ไปไกลถงึเพยีงนั้นกต็กใจเหมอืนกนั

“อาจารย์!” หลี่เหวนิหลงปราดเข้าไปรบัร่างเฝิงไท่ซ ูชายชราตวัสั่นเพราะ

บาดเจบ็ กล่าวเสยีงกระท่อนกระแท่น

“ก�าลงัภายในแกร่งกล้า... เจ้ามนีามว่ากระไร” เฝิงไท่ซูถาม

“ผู้น้อยแซ่หวงั มนีามว่าเลี่ยงเฟิงเจ้าค่ะ” หวงัเลี่ยงเฟิงตอบ

“เจ้าแต่งงานหรอืยงั” เฝิงไท่ซูถาม

“ยงัมแิต่ง แต่ข้ามลีูกชายแล้วเจ้าค่ะ” หวงัเลี่ยงเฟิงตอบ

“แล้วพ่อของลูก หรอืสามขีองเจ้าเล่า” เฝิงไท่ซูถาม

“ถอืว่าข้าไม่มเีจ้าค่ะ และกไ็ม่ต้องการด้วย” หวงัเลี่ยงเฟิงอดทนตอบ

“ด!ี ด!ี เช่นนั้นรบัศษิย์ข้าเป็นสามดีหีรอืไม่ หลงเอ๋อร์ฝึกวชิาในคมัภรี์

ก�าราบสุรยิา ท�าอย่างไรกไ็ม่อาจบรรลุขั้นสุดท้ายของคมัภรี์นี้ได้ หากเขาได้รบั

ธาตหุยนิจากเจ้ามาเพิ่มพลงัธาตหุยาง จะต้องส�าเรจ็วชิาอย่างแน่นอน!” เฝิงไท่ซู 

พยกัหน้าหลายที

“ผู้อาวุโส... ข้าบอกแล้วว่าไม่ต้องการแต่งงานกับใคร” หวังเลี่ยงเฟิง 

นบัหนึ่งถงึสบิในใจ
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“เช่นนั้นก็แค่ผสานหยินหยางกันก็ได้ ถือว่าสงเคราะห์ลูกศิษย์ที่น่า

สงสารของข้า” เฝิงไท่ซูยงัไม่ยอมตดัใจ

“ผู้อาวุโส ท่านอยากโดนอกีใช่หรอืไม่” หวงัเลี่ยงเฟิงถาม

“ศษิย์ข้าไม่ดตีรงไหนหรอื” เฝิงไท่ซูถาม

หวงัเลี่ยงเฟิงถอนใจยาว “มใิช่เขาไม่ด ีแต่ข้ามอิาจท�าให้องค์รชัทายาท

ต้องแปดเปื้อนได้เจ้าค่ะ อีกอย่างหนึ่ง... ชั่วชีวิตนี้ของเลี่ยงเฟิงขออุทิศให้

ลูกชาย ไม่คดิแต่งงานอย่างเดด็ขาด”

เฝิงไท่ซูลอบมองหลี่เหวนิหลงที่หน้าเปลี่ยนสขีึ้นเรื่อยๆ แล้วกพ็ลนันกึ

ขึ้นได้ ปกตหิากพูดเช่นนี้ เจ้าหนูนี่จะต้องบบีคอให้เขาหยุดพูดแล้ว แต่นี่กลบั

ไม่แม้แต่จะเอ่ยอะไรเลยสกัค�า เหน็ชัดว่าศษิย์รกัอยากฟังค�าตอบจากคุณหนู

หวงัว่าจะยอมตกลงแต่งงานด้วยหรอืไม่ เฝิงไท่ซคูดิแล้วอดสะดุ้งน้อยๆ ไม่ได้

อนิจจา... เขาก็ทราบว่าหลี่เหวินหลงเสียมารดาไปตั้งแต่เล็ก ย่อม 

หวั่นไหวกบัสตรทีี่นุ่มนวล มคีวามอ่อนละมุนอย่างที่มารดาพงึม ี แต่ไม่นกึว่า 

รกัแรกของศษิย์รกัจะเป็นแม่ม่ายลูกหนึ่ง

“เจ้าช่วยคดิอกีทเีถดิ” เฝิงไท่ซูยงัคงมุมานะ “หลี่เหวนิหลงมพีลงัเทวะ

ในกายท�าให้มีผลข้างเคียง คือระดับพลังมนตราต�่าตม แม้ความสามารถจะ

สูงส่ง แต่กลบัไม่สามารถเลื่อนระดบัพลงัมนตราได้โดยง่าย”

หวังเลี่ยงเฟิงหันมองเฝิงไท่ซูเป็นครั้งแรก ก่อนจะถามออกมาเบาๆ 

“ระดบัพลงัมนตรานี้มใิช่ว่ามตีดิตวัมาตั้งแต่ก�าเนดิหรอืเจ้าคะ” ถงึความรู้ของ

เธอในโลกนี้จะงูๆ ปลาๆ แต่กพ็อรู้ว่าระดบัพลงัมนตรานั้นไม่สามารถพฒันา

ได้ มกัจะมรีะดบัพลงัแค่ตามที่มตีดิตวัมา

“นั่นส�าหรบัผู้อื่น หาใช่ผู้ที่มพีลงัเทวะอยูใ่นตวัไม่” เฝิงไท่ซเูหน็นางสนใจ

จงึเร่งอธบิาย “ผู้ที่มพีลงัเทวะนั้นมพีลงัยุทธ์แขง็แกร่งกว่าผู้อื่น ทว่าระดบัพลงั

มนตราจะเริ่มตั้งแต่ต�่าสุด เลยต้องพฒันาฝีมอืเพื่อเลื่อนระดบัพลงัมนตราด้วย

ตวัเอง ซึ่งไม่ง่ายเลย อปุมามนุษย์เหมอืนสิ่งของ ผู้อื่นเป็นถ้วยน�้า แต่เหวนิหลง

นั้นคือบ่อน�้า ผู้อื่นกินผลไม้วิเศษเลื่อนระดับพลังแค่ลูกเดียว ระดับพลัง 
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มนตราของเขากเ็ลื่อนขึ้นได้แล้ว แต่เหวนิหลงต้องกนิผลไม้นั้นถงึสบิลูก!”

เฝิงไท่ซถูอนใจ “พลงัเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นกจ็รงิ แต่ถ้าต้องการเลื่อน

ระดบัพลงัมนตรากต้็องพยายามมากกว่าคนอื่น อกีทั้งวชิาก�าราบสรุยิาของศษิย์

ข้านั้นได้มาจากแม่เขา เป็นวิชาร้ายกาจที่สตรีใช้ฝึกฝน ทว่าศิษย์รักเป็นบุรุษ  

มีธาตุหยินไม่พอส�าหรับฝึกขั้นสูงในคัมภีร์นี้ แต่ถ้าเขาได้พลังหยินจากนาร ี

กายาพสิุทธิ์ จะต้องเพิ่มระดบัพลงัมนตราและส�าเรจ็วชิาได้อย่างแน่นอน”

เหน็หวงัเลี่ยงเฟิงก�าลงัคดิตาม เฝิงไท่ซกูจ็บัมอืนางกบัมอืหลี่เหวนิหลง

พาเดินไปด้วยกันทันที “เมื่อเจ้าเข้าใจแล้วก็ดี ข้าจะเตรียมห้องให้ ศิษย์รัก 

เตรยีมสูบพลงัหยนิของนาง!”

หลี่เหวนิหลงขนืตวัเอาไว้ “อาจารย์ ท่านล้อข้าเล่นแล้ว”

“ข้ามิได้ล้อเล่น นารีกายาพิสุทธิ์นั้นหายากยิ่งกว่าหนึ่งในล้าน เมื่อเจ้า

พบนางแล้วก็ต้องคว้าเอาไว้ให้มั่น” เมื่อคิดอะไรได้เฝิงไท่ซูก็ดึงหลี่เหวินหลง 

ไปกระซบิ “จะยากอะไร เจ้ากถ็อดหน้ากากออกเสยี จากนั้นกต็ะล่อมดีๆ  นาง

ก็ยอมเจ้าเอง” ศิษย์รักรูปงามปานหยกสลัก สตรีได้พานพบก็แทบมอดม้วย 

มรณา

“ท่านเหลวไหลใหญ่แล้ว!” หลี่เหวนิหลงถลงึตาดุใส่อาจารย์ ก่อนจะหนั

มาหาหวงัเลี่ยงเฟิง “ขออภยัคุณหนูหวงั อาจารย์ของข้าเสยีมารยาทแล้ว”

“แต่ข้าก็ยังอยากให้เจ้าคิดดู เป็นชายาองค์รัชทายาทไม่มีอะไรเสีย”  

เฝิงไท่ซูกล่าว

“มิได้เจ้าค่ะ ชายาองค์รัชทายาทจะต้องเป็นสตรีบริสุทธิ์ที่เพียบพร้อม

ทั้งชาตติระกูล หน้าตา และฐานะ เฟิงเอ๋อร์ต�่าต้อย ขอท่านผู้เฒ่าละเว้นด้วย” 

หวงัเลี่ยงเฟิงตอบด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

หลี่เหวนิหลงหลุบตาลงต�่าขณะที่เฝิงไท่ซูกล่าว

“นังหนูอย่าได้ดูถูกตัวเอง นารีกายาพิสุทธิ์เกิดขึ้นเพียงหนึ่งในล้าน 

ส�าหรบัผู้ฝึกยุทธ์แล้ว เจ้ามคี่ายิ่งกว่าพวกคุณหนูตระกูลใหญ่ทั้งหลายเสยีอกี” 

เฝิงไท่ซูมองหวังเลี่ยงเฟิงแล้วครุ่นคิด “เจ้าไปกินพืชสวรรค์ใดมาหรือ จึงได้
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พลงักายาพสิุทธิ์มาไว้ในครอบครอง”

การที่สตรจีะได้ชื่อว่าเป็น ‘นารกีายาพสิุทธิ์’ ได้นั้น จ�าต้องผ่านการกนิ

พืชสวรรค์ และใช่ว่าสตรีทุกคนที่กินพืชสวรรค์จะเป็นได้ สตรีบางคนกินพืช

สวรรค์หลากหลายชนิดแต่ร่างกายไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองก็มีถมไป ดังนั้น

พอเฝิงไทซ่เูหน็หวงัเลี่ยงเฟิง เขาจงึรูส้กึราวกบัค้นพบขมุทรพัย์กไ็ม่ปาน อยาก

จะจบัแม่สาวคนนี้กบัศษิย์รกัให้เข้าห้องหอกนับดัเดี๋ยวนั้นเสยีเหลอืเกนิ

ตอนอยู่ป่าต้าหวู่ หวงัเลี่ยงเฟิงกนิพชืสวรรค์ไปมากมายก่ายกอง ไหน

เลยจะจ�าได้ว่ากนิผลไม้และพชืสวรรค์ใดไปจงึได้พลงันี้มา ขนาดได้ชื่อว่าเป็น

นารกีายาพสิุทธิ์ตอนไหนกย็งัไม่รู้ตวัเลย

เหน็สหีน้าหวงัเลี่ยงเฟิง หลี่เหวนิหลงจงึตดับท “อาจารย์ เดี๋ยวจะเสยี

ฤกษ์งามยามด ีรบีไปโกนผมให้เดก็เถดิ” เขาดนัหลงัเฝิงไท่ซูออกไปพร้อมส่ง

สายตาลุแก่โทษให้หวงัเลี่ยงเฟิง “เสรจ็งานนี้เรายงัมเีรื่องต้องปรกึษาหารอืกนั

อกี”

“จะมีเรื่องใดส�าคัญยิ่งกว่าเรื่องของเจ้ากับนางอีกเล่า” เฝิงไท่ซูหัวเราะ 

มเีลศนยั กระซบิถามลูกศษิย์ “เจ้าชอบนางใช่หรอืไม่”

พอหลี่เหวินหลงดันหลังเขาให้เดินไปเร็วขึ้น เฝิงไท่ซูก็ระเบิดเสียง

หวัเราะออกมาดงัลั่น

หวังเลี่ยงเฟิงลอบมองชายชราก่อนจะถอนใจยาว “ตาแก่นี่ท่าจะบ้า...” 

แล้วให้เขามาเป็นคนโกนผม กล่าวค�ามงคลให้ลกูชายเธอ หวงัเฟิงหลงจะไม่บ้า

ตามเขาหรอื หวงัเลี่ยงเฟิงครุ่นคดิอย่างจรงิจงั

หวังเฟิงหลงเป็นเด็กที่มีลักษณะดียิ่ง กล่าวว่าเขาอาจจะดีกว่าหลี่ 

เหวินหลงในวัยเด็กเสียด้วยซ�้า เฝิงไท่ซูตรวจดูร่างกายเด็กชายแล้วกล่าวอีก

หลายครั้ง

“ด!ี ด!ี ดยีิ่ง! พอเจ้าโตแล้วข้าจะรบัเจ้ามาเป็นศษิย์ให้ได้! ข้าจะสอน

วิชาความรู้ให้เจ้าทั้งหมด!” เฝิงไท่ซูหันไปหาศิษย์ “เจ้าดูเด็กคนนี้สิ ดวงตา
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เหมอืนเจ้าตอนเป็นทารกอย่างกบัแกะ จนข้าเกอืบนกึว่าเป็นลูกของเจ้ากบันาง

เสยีแล้ว”

หวงัเลี่ยงเฟิงเบอืนหน้าหนดี้วยความปวดกบาล

หลี่เหวินหลงเห็นท่าทางนางเป็นเช่นนั้นก็กระซิบปลอบเบาๆ “ข้ารู้ว่า

อาจารย์นสิยัประหลาด แต่เขาเป็นยอดฝีมอืในเชงิยุทธ์ เหน็เช่นนี้แต่เขากไ็ด้

สมญานามว่า ‘เซยีนกระบี่เฝิง’ เจ้าอย่าได้ดูเบาไป”

หวังเลี่ยงเฟิงไม่ได้อยากให้บุตรชายเป็นจอมยุทธ์ เพราะหวังเฟิงหลง

อาจต้องต่อสู้จนตวัตายได้ แต่เมื่อหลี่เหวนิหลงอุตส่าห์อธบิายให้ฟังแล้ว เธอ

กพ็ยกัหน้ารบัเพื่อไม่ให้เขาเสยีน�้าใจ

หลงังานเลี้ยงฉลองขนาดเลก็เสรจ็สิ้น หลี่เหวนิหลงได้เชญิชาวเมอืงเหอ- 

ผงิให้พกัที่จวนรชัทายาท แต่เหล่าชาวบ้านต่างเกรงใจจงึขอไปพกัที่โรงเตี๊ยมแทน

หลี่เหวนิหลงเอ่ยรั้งตวัหวงัเลี่ยงเฟิงเอาไว้ เขาพานางมาที่ห้องหนึ่งซึ่งเฝิง

ไท่ซรูออยูก่่อนแล้ว เฝิงไท่ซูออกจะแปลกใจที่หลี่เหวนิหลงพาคนนอกเข้ามาใน

ห้องลบั ที่ขนาดหย่งหนานกย็งัไม่อาจเข้ามาได้ หลี่เหวนิหลงเชญิให้ทุกคนนั่ง

ลง ก่อนจะเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่พบเจอในป่าเฮยอนั

“...มีผู้จงใจวางยาให้พยัคฆ์วายุด�าออกอาละวาด เพื่อไล่ให้เหล่าสัตว์

มารออกมาอาละวาดในต้าหลี่ ข้าพยายามรวบรวมพยานหลักฐานแล้วคิดว่า

อาจเป็นต้าฉี” หลี่เหวินหลงหยิบยาเม็ดที่มีกลิ่นชั่วร้ายให้เฝิงไท่ซู “อาจารย์  

ท่านคดิว่าอย่างไร”

เฝิงไท่ซรูบีหยบิยาเมด็นั้นมาสดูดม ก่อนจะขมวดคิ้วแน่น “พษิล�้าลกึ... 

มีเพียงไม่กี่คนในยุทธภพที่ปรุงยานี้ได้ หากให้ข้าเดาน่าจะเกี่ยวกับส�านัก

ประกาศติพษิเป็นแน่”

“ส�านกัประกาศติพษิขายพษิไปทั่ว ไม่ง่ายเลยที่จะตรวจสอบวา่ใครเป็น

ผู้ลงมือ” หลี่เหวินหลงหน้าเครียด “คนของข้าไม่รู้ว่าผู้ใดแอบเข้าไปในป่า 

เฮยอนั เหน็ชดัว่าพวกเขารอบคอบยิ่งนกั”

“ยอดฝีมอืเช่นนั้นมเีพยีงไม่กี่คนหรอก” เฝิงไท่ซูขมวดคิ้ว
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หวังเลี่ยงเฟิงไม่รู้เรื่องในยุทธภพจึงก้มลงเพื่อช้อนตัวพยัคฆ์ทิวาให้ขึ้น

มานั่งตกัแล้วลูบมนัเบาๆ

หลี่เหวินหลงครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะกล่าว “อาจารย์ ไม่กี่วันก่อนข้า

ได้ยนิเรื่องประหลาดมา ท่าน... รู้จกัคมัภรี์ก�าราบอสูรหรอืไม่”

หวังเลี่ยงเฟิงมองหลี่เหวินหลง เขาไม่เอ่ยว่าเธอพบคัมภีร์นั้นในป่า 

เฮยอัน แสดงว่าเขาต้องการปกปิดเรื่องนี้กับทุกคน และเพื่อให้หวังเลี่ยงเฟิง 

รู้เรื่องคมัภรี์นี้เขาจงึเชญิเธอเข้ามาในห้องนี้ด้วย 

เห็นสีหน้าเฝิงไท่ซูแล้ว หลี่เหวินหลงจึงกล่าวต่อ “แล้วต�าราปลูกพืช

สวรรค์เล่า ท่านรู้จกัหรอืไม่”

เฝิงไท่ซยูดืตวัขึ้นก่อนกล่าว “ของสองสิ่งที่เจ้ากล่าวนั้นเป็นต�านานที่อดตี

หัวหน้าส�านักตราทมิฬเป็นผู้ครอบครอง ชายผู้นั้นได้ชื่อว่าโฉดชั่วและมี

พรสวรรค์อย่างถงึที่สุด รวบรวมของวเิศษมาไว้เพื่อตนเองมากมาย สุดท้ายก็

โดนลูกน้องหักหลัง ทว่าของวิเศษสามสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขากลับไม่มี 

ผู้ใดรู้ว่าอยู่ไหน”

“สามสิ่งหรอืเจ้าคะ” หวงัเลี่ยงเฟิงอยากรู้อยากเหน็

เฝิงไท่ซูหนัมาอธบิายอย่างผู้รอบรู้เรื่องยุทธภพ “สองสิ่งในนั้นคอืสิ่งที่

พวกเจ้าเอ่ยออกมา ว่ากนัว่าอดตีหวัหน้าส�านกัตราทมฬิสามารถปลกูพชืสวรรค์

ได้มากมาย ดังนั้นส�านักนี้จึงยิ่งใหญ่ เป็นส�านักยุทธ์อันดับหนึ่งมาจนถึงทุก 

วนันี้ เขายงับงการสตัว์มารและสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ได้อย่างใจนกึ กล่าวกนัว่าแค่ของ

สองสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมานี้ก็ท�าให้ยุทธภพโกลาหลได้แล้ว แต่ยังไม่เท่ากับสิ่ง

สุดท้าย...”

เฝิงไท่ซูแสร้งหันมองซ้ายขวาแล้วลดเสียงลงกระซิบบอกหวังเลี่ยงเฟิง 

“หากเจ้ายอมเข้าหอกบัศษิย์รกัในวนันี้ ข้าจะบอกเจ้าว่าสิ่งสุดท้ายนั้นคอือะไร”

“...” หวงัเลี่ยงเฟิงพลนัเสตาไปมองทางอื่น สหีน้าละเหี่ยใจ

“อาจารย์...” หลี่เหวนิหลงได้ยนิค�าพูดนั้นกก็ล่าวขึ้นเสยีงนุม่ “สิ่งสดุท้าย

นั้นคอือะไรขอรบั”
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เฝิงไท่ซูเหยยีดรมิฝีปากอย่างขดัใจ “สิ่งสุดท้ายคอืปิ่น” ชายชรายิ้มให้

คนทั้งสอง “พวกเจ้าคงจะเคยได้ยนิเรื่องของวเิศษในต�านาน ที่สามารถดงึผูใ้ช้

ไปอกีมติหินึ่งได้ใช่หรอืไม่”

หวังเลี่ยงเฟิงลอบมองก�าไลหยกสีน�้าเงินของตนเอง เฝิงไท่ซูกล่าวต่อ 

“เขาว่ากันว่าปิ่นของอดีตหัวหน้าส�านักตราทมิฬนั้นเก็บซ่อนคลังของวิเศษ

ทั้งหมดที่เขารวบรวม และ ‘วงัอนธการ’ เอาไว้!”

หวงัเลี่ยงเฟิงขมวดคิ้วแน่น “วงัอนธการหรอืเจ้าคะ”

เฝิงไท่ซูลูบเครายาว “ในหมู่ผู้สะสมของวเิศษมตี�านานเล่าขานกนัว่า มี

อยู่สี่วงัที่เตม็ไปด้วยกลไกและของวเิศษมากมาย ที่เหล่าเทพเซยีนเหลอืทิ้งไว้

ให้มนุษย์ หนึ่งคอืวงัจ�ารสั สองคอืวงัอนธการ สามคอืวงัสมุทร และสี่คอืวงั 

ไร้กาล คมัภรี์ก�าราบสุรยิาของเหวนิหลงนั้นมาจากวงัสมุทร”

“วังไร้กาลนั้นเกิดในป่าต้าหวู่ ส่วนวังสมุทรนั้นเกิดขึ้นกลางทะเล วัง

อนธการนั้นหายไปนานแล้ว ส่วนวงัจ�ารสัยิ่งแล้วใหญ่ จ�าเป็นต้องใช้กุญแจวเิศษ

จากทั้งสามวงัมาผสานกนัเป็นกุญแจจงึจะไขเปิดทางไปวงันี้ได้ ดงันั้นเพยีงได้

ของวิเศษทั้งหมดจากหนึ่งในสามวังนี้ก็นับได้ว่าเป็นยอดคน” หลี่เหวินหลง

กล่าว

หวงัเลี่ยงเฟิงอดหวัเราะแห้งๆ ในใจไม่ได้ เธอได้ของวเิศษจากวงัไร้กาล

มาจนครบแล้ว โดยแทบไม่รู้เลยสกันดิว่ามขีองดอียู่กบัตวั

พยคัฆ์ทวิานอนฟังอยู่บนตกัมารดา หรี่ตาลงครุ่นคดิบางอย่าง เป็นต้น

ว่ามนัควรออกไปหาของวเิศษที่วงัอื่นมาให้มารดาดหีรอืไม่

“กลบัมาพูดเรื่องเก่าเถดิ เจ้าของสองสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมานั้น... เป็นแค่

ของในต�านาน หรอืหากมมีนัอยู่จรงิๆ พวกส�านกัตราทมฬิคงหาเจอแล้ว ข้าได้

ข่าวว่าหลังจากพวกลูกน้องเด็ดหัวอดีตหัวหน้าส�านักนั้นแล้ว พวกมันก็ควาน

หาสมบตัใินต�านานจนแทบพลกิแผ่นดนิ ยกเว้นแต่ในป่าต้าหวู่ที่ยามนั้นยงัไม่

ปรากฏขึ้น หากพวกเจ้าจะไปหา ข้าบอกเลยว่าเสยีเวลาเปล่า”

หลี่เหวนิหลงลอบสบตาหวงัเลี่ยงเฟิง ก่อนพยกัหน้ารบั “ข้าทราบแล้ว
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ขอรบั”

“เรื่องที่เกดิในป่าเฮยอนั เจ้าคดิจะจดัการเช่นไร” เฝิงไท่ซถูามหลี่เหวนิ- 

หลง

เขาขยบัยิ้มบางๆ “ข้าย่อมมวีธิ ีขอบคุณอาจารย์มากที่ชี้แนะ”

เฝิงไท่ซูโบกมือ “เราล้วนเป็นคนกันเอง ว่าแต่ศิษย์รัก ข้าได้ข่าวว่า 

นางเซยีนหวงัจากเมอืงเหอผงิย้ายมาอยู่กบัเจ้าร”ึ

หลี่เหวินหลงไม่ตอบแต่มองไปยังหวังเลี่ยงเฟิง เฝิงไท่ซูหันมองตาม

สายตาเขา แล้วกอ็ุทานออกมาเสยีงดงั ดวงตาเปล่งประกาย “นางเซยีนหวงั! 

ท่านแต่งงานกบัศษิย์ของข้าได้หรอืไม่”

“...” หวงัเลี่ยงเฟิงอ่อนใจกบัชายชราผู้นี้จรงิๆ

หวงัเลี่ยงเฟิงกลบัมาที่เรอืน หลงัให้นมหวงัเฟิงหลงแล้วเธอกข็งัตวัเอง

อยู่ในห้องนอน สั่งเหล่าสาวใช้ว่าห้ามรบกวน จากนั้นกพ็าเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์

เข้าไปในมติกิ�าไล ครุ่นคดิถงึเรื่องที่ได้ยนิมา... ของวเิศษของวงัทั้งสี่แต่ละวงั

หวงัเลี่ยงเฟิงเริ่มส�ารวจพื้นที่ในมติกิ�าไลอย่างจรงิจงั หลงัได้ยนิมาจาก

เฝิงไท่ซู มติกิ�าไลนี้เกบ็วงัได้ทั้งหลงัเลยด้วยซ�้า หมายความว่าในห้องสี่เหลี่ยม

ที่เธอใช้อยู่นี้ อาจมคีวามลบัอะไรซ่อนอยู่ เดก็สาวเดนิรอบห้อง กวาดตามอง

ทุกอย่างด้วยความเคร่งเครยีด ก่อนจะหยุดสายตาที่ปลอกคอก�าราบอสูร

“พวกเจ้าคดิดูส”ิ หวงัเลี่ยงเฟิงพูดกบัแมวขาวของตนเบาๆ “ของวเิศษ

ในแต่ละวงัที่พวกเขากล่าวมาจะมสีิ่งหนึ่งที่ใช้ก�าราบพวกเจ้า กบัอกีสิ่งหนึ่งที่มี

มติใินตวัเอง สามารถใส่ของวเิศษหรอืสิ่งมชีวีติลงไปได้” หวงัเลี่ยงเฟิงมองเหล่า

สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ “คัมภีร์ก�าราบอสูรก็ดี ปลอกคอก�าราบอสูรก็ดี เห็นได้ชัดว่า 

นอกจากสองสิ่งนี้แล้วยงัมขีองวเิศษอกีสองสิ่งที่ใช้จดัการพวกเจ้า ข้ากงัวลจรงิๆ 

ว่าจะมใีครได้มนัไป”

‘ที่แท้มารดาเคร่งเครียดเรื่องนี้เอง’ พยัคฆ์ทิวาอดยืดคอขึ้นมองหวัง

เลี่ยงเฟิงอย่างลกึซึ้งไม่ได้ ‘มารดา ท่านน่ารกัเหลอืเกนิ... ท่านเป็นห่วงพวกข้า
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จากใจจรงิ’

“สิ่งหนึ่งที่ข้ายังวางใจได้คือ ข้ามีของที่ใช้ก�าราบพวกเจ้าอยู่กับตัวแล้ว

ถงึสองสิ่ง ส่วนอกีสองสิ่ง ข้าว่าคนอื่นคงจะยงัหาไม่เจอโดยง่าย ออื...” หวงั

เลี่ยงเฟิงหยบิคมัภรี์ก�าราบอสูรออกมาอ่าน ครุ่นคดิอย่างเคร่งเครยีด

“เหวนิหลงกล่าวถูกต้อง ข้าควรศกึษามนัและหาทางปกป้องลูกๆ จาก

คมัภรี์เล่มนี้ ออื... ดูเหมอืนวชิาในนี้จะมขีดีจ�ากดั หากพวกลูกๆ ของข้ามพีลงั

กล้าแกร่ง คัมภีร์นี้ก็จะไร้ประโยชน์ และไม่แน่ว่าของอย่างอื่นก็น่าจะไร้ค่า 

เช่นกนั” หวงัเลี่ยงเฟิงตาวบิวบัทนัท ีหนัไปคว้าต�าราปลูกพชืสวรรค์ขึ้นมาอ่าน

บนเตยีงหยกพฤกษาอย่างขะมกัเขม้น

เหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์รู ้สึกว่ามารดาของตนน่ารักนัก จึงกรูกันเข้ามา

คลอเคลยีออดอ้อนเดก็สาว หวงัเลี่ยงเฟิงลบูหวัพวกมนัพร้อมกล่าวเป็นค�ามั่น

สญัญา

“ไม่ต้องห่วง แม่จะไม่มีทางยอมให้ใครมารังแกพวกเจ้าได้ง่ายๆ แน่” 

หวงัเลี่ยงเฟิงหยบิถงุใส่เมลด็พนัธุอ์อกมา ก่อนดวงตาจะทอประกายระยบัเมื่อ

มองไปยงัเหล่าต้นกล้าในขวดโหลทั้งหลาย “เอาละ เรามาลองปลูกพชืสวรรค์

กนัเลยเถอะ”

เหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขานรับ ดวงตาเป็นประกาย ‘มารดาของพวกข้า 

น่ารกัที่สุด!’

หวงัเลี่ยงเฟิงเปิดต�าราปลูกพชืสวรรค์ มองหาปัจจยัทั้งหลายที่ต้องการ

เพื่อให้พชืสวรรค์เตบิโต พอไล่สายตามองตวัอกัษรไปเรื่อยๆ ดวงหน้ายิ้มแย้ม

กเ็ปลี่ยนไป

พยคัฆ์วายดุ�าสองสามภีรรยาถกูล่อให้ออกจากถ�้าไปแล้ว ชายคนหนึ่ง

กวาดตามองทั่ว พอเห็นหินที่ถูกวางเป็นรูปสัญลักษณ์บางอย่างตั้งเอาไว้มุม

หนึ่งของถ�้า ดวงตากท็อประกายเจดิจ้า เร่งดูลายแทงในมอืแล้วกล่าวเสยีงดงั

“ที่นี่แหละ! จะต้องเป็นที่แห่งนี้ไม่ผดิแน่!” เขาโบกมอืให้ลูกน้องเข้าไป
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ในถ�้า “ค้นให้ทั่ว! ไม่ว่าอย่างไรกต็้องหาของให้ได้”

คมัภรี์ก�าราบอสูรมอียู่จรงิ ต�าราการปลูกพชืสวรรค์นั้นมอียู่จรงิ!

และพวกเขาจะต้องได้ของทั้งสองนี้มาไว้ในครอบครองแต่เพยีงผูเ้ดยีว!

เช้าวนัต่อมา เฝิงไท่ซแูละชาวเมอืงเหอผงิต้องเดนิทางกลบั ก่อนกลบั

เฝิงไท่ซยูงัดงึตวัหลี่เหวนิหลงไปกระซบิ พยกัพเยดิหลายรอบไปทางหวงัเลี่ยง-

เฟิงที่รู้สกึร้อนๆ หนาวๆ อย่างประหลาด จากนั้นกต็บบ่าศษิย์รกัหลายทแีล้ว

ยิ้มกว้าง

“พยายามเข้า!”

หลี่เหวนิหลงลอบถอนใจ ก่อนจะหยบิขวดน�้าอมฤตให้เฝิงไท่ซพูกตดิตวั

ไป ชายชรารบัของวเิศษนั้นมากย็ิ้มไม่หุบ จากไปอย่างร่าเรงิ

เช่นเดียวกับชาวเมืองเหอผิงทั้งหลาย หวังเลี่ยงเฟิงหันมายิ้มให้หลี่ 

เหวนิหลงพร้อมกบัมองเขาอย่างตื้นตนั “ข้าขอขอบคณุเจ้าจากใจจรงิ ในทกุสิ่ง

ที่ท�าเพื่อลูกชายของข้า”

หลี่เหวนิหลงหนัมองหวงัเลี่ยงเฟิงที่ยิ้มทั้งตาและปาก คดิว่าหากท�าให้

นางมีความสุขได้ เช่นนั้นเขาก็จะท�าเพื่อนางมากๆ นางจะได้ยิ้มเช่นนี้ให้เขา

บ่อยๆ

“เอ่อ...” หวงัเลี่ยงเฟิงลงัเล ก่อนจะขยบัตวัเข้าไปใกล้อกีฝ่าย ยกมอืขึ้น

ป้องปากให้เขาเอียงศีรษะฟังสิ่งที่เธอก�าลังจะพูด “ข้าขอคุยกับเจ้า เรื่องพืช

สวรรค์ได้หรอืไม่”

หลี่เหวินหลงพยักหน้ารับ “เจ้ามาคุยกับข้าในเรือนข้าดีกว่า” เขาพา 

เดก็สาวเข้าไปในเรอืนของตน บอกให้หย่งหนานกบัหย่งคงัเฝ้าหน้าห้อง

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้าให้เหล่าสาวใช้ที่ลงัเล ให้พวกนางเฝ้ารออยู่ด้าน

นอก

พออยู่กันตามล�าพัง หลี่เหวินหลงก็เอ่ยปาก “เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ 

ผนงัห้องนี้เกบ็เสยีงได้”
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หวังเลี่ยงเฟิงมองไปรอบๆ ห้อง คิดว่าเรื่องพืชสวรรค์นั้นคงเป็นเรื่อง

ใหญ่จริงๆ ไม่เช่นนั้นหลี่เหวินหลงคงไม่ระวังเช่นนี้ เพื่อเป็นการไม่ประมาท 

เธอจงึเดนิไปบอกเขาเบาๆ “ปัจจยัที่ใช้ในการปลูกและเลี้ยงดพูชืสวรรค์ของข้า

นั้นขาดไปอย่างหนึ่ง”

“อะไรหรอื” หลี่เหวนิหลงถามเสยีงเบา

“มจัฉาลายมรกต” หวงัเลี่ยงเฟิงกระซบิบอก “ข้าจ�าเป็นต้องใช้เลอืดมนั 

เจ้าพอทราบหรอืไม่ว่าจะไปหามนัได้จากที่ใด”

หลี่เหวนิหลงนิ่งไป สกัพกัจงึกล่าว “ข้ารู้ว่ามจัฉาลายมรกตอยู่ที่ใด แต่

เรื่องนี้ต้องเป็นความลบัระหว่างเรา...” หลี่เหวนิหลงนิ่งไปสกัพกักถ็าม “หากข้า

พาเจ้าไปหามจัฉาลายมรกต เจ้าจะให้อะไรข้าหรอื”

“ข้าจะให้พชืสวรรค์แก่เจ้าสองต้น” หวงัเลี่ยงเฟิงยิ้ม “ส�าหรบัการเลื่อน

ระดบัพลงัมนตราของเจ้า”

หลี่เหวนิหลงส่ายหน้า “ไม่พอ” เขาชนูิ้วขึ้นมาสามนิ้ว สื่อว่าต้องการสาม

ต้น ส�าหรบัผูท้ี่มพีลงัเทวะสถติกายอย่างหลี่เหวนิหลง จ�าเป็นต้องใช้พชืสวรรค์

หลายต้นในการเลื่อนระดบัพลงัมนตราของตน

ทว่าหวงัเลี่ยงเฟิงนิ่วหน้า ชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้ว “ปลูกยาก”

หลี่เหวนิหลงกางห้านิ้วแล้วกล่าว “นอกจากข้าแล้ว ผู้อื่นที่ทราบว่ามจัฉา

ลายมรกตอยู่ที่ใดจะไม่มทีางบอกเจ้าเป็นอนัขาด”

“ได้!” หวงัเลี่ยงเฟิงตะปบมอืเขาก่อนที่อกีฝ่ายจะชนูิ้วขึ้นมาเพิ่มอกี เธอ

ย่นจมกูใส่ชายหนุม่ “พชืสวรรค์ห้าต้นส�าหรบัให้เจ้าพาข้าไปหามจัฉาลายมรกต 

และเจ้าต้องช่วยคุ้มกนัข้า เจ้าต้องตกมจัฉาลายมรกตอย่างน้อยสบิตวัให้ข้า!”

เลือดของมัจฉาลายมรกตหนึ่งตัวเพียงพอส�าหรับปลูกพืชสวรรค์หนึ่ง

ต้น เธอต้องเสียพืชสวรรค์ให้เขาไปแล้วถึงห้าต้น การค้าครั้งนี้หวังเลี่ยงเฟิง 

จะต้องได้ก�าไรสองเท่า!

หลี่เหวนิหลงอดบบีจมูกหวงัเลี่ยงเฟิงอย่างเอน็ดูไม่ได้ เขากล่าว “เฟิง-

เอ๋อร์ช่างโลภมากจรงิๆ”
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หวงัเลี่ยงเฟิงพ่นลมหายใจ เชดิหน้าขึ้นเลก็น้อย หลี่เหวนิหลงจงึหวัเราะ

เบาๆ ก่อนพยกัหน้ารบั “ตกลง ข้าจะช่วยเจ้าตกมจัฉาลายมรกตสบิตวั! แล้ว

เจ้าจะไปเมื่อใดเล่า”

“ข้าอยากไปให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะท�าได้” หวงัเลี่ยงเฟิงยิ้ม การปลกูพชืสวรรค์

นั้น ยิ่งเรว็เท่าไรยิ่งดี

หลี่เหวนิหลงพยกัหน้า “เช่นนั้นกไ็ปเตรยีมตวั เราจะไปกนัวนันี้เลย”



สิบสอง

หวงัเลี่ยงเฟิงเลอืกสวมชดุแพรสวรรค์ไว้ด้านใน และสวมชดุธรรมดา

เช่นชาวบ้านไว้ด้านนอก อุ้มหวังเฟิงหลงขึ้นมาจากเปลแล้วกระซิบบอกทารก

น้อย “หลงเอ๋อร์ เจ้าไปตกปลากบัแม่นะ”

เธอพาบุตรชายเข้าไปในมติกิ�าไล วางเดก็น้อยลงบนเตยีงหยกพฤกษา 

ซึ่งไม่นานมานี้เธอเอาแผ่นไม้มาตอกไว้รอบๆ ให้กลายเป็นคอกกั้นไม่ให้หวัง

เฟิงหลงนอนดิ้นตกเตียง จากนั้นจึงออกจากมิติก�าไล น�าของวิเศษชนิดหนึ่ง

วางเอาไว้ในเปลเดก็แทน แล้วมนักก็ลายร่างเป็นหวงัเฟิงหลงที่ก�าลงัหลบัสนทิ 

หากพวกลี่หยางเหน็เข้ากจ็ะไม่มารบกวนเดก็น้อยที่ก�าลงัหลบั

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่ไว้ใจพวกสาวใช้ของตนนกั พวกนางเป็นคนที่หลี่เหวนิ- 

หลงส่งมาให้เลอืก ถงึจะเหน็ในคนัฉ่องแล้วว่าทกุนางล้วนเป็นคนด ีทว่าคนของ

คนอื่นกย็งัคงเป็นคนของคนอื่น เธอยนิดพีาบตุรชายไปตายพร้อมตนเองดกีว่า

ยอมให้ไปอยู่กับผู้อื่น เพราะพอเกิดเรื่อง คนผู้นั้นคงไม่คิดปกป้องเขา และ

อาจท�าให้บุตรชายเธอต้องตาย

อกีอย่างหนึ่ง... ครานี้เธอเพยีงไปตกปลาทั้งยงัมหีลี่เหวนิหลงและเหล่า

สตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ไปเป็นเพื่อน ย่อมปลอดภยักว่าไปในป่าเฮยอนัคราวก่อน
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หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้า ก่อนจะเดนิไปยงัเรอืนหลี่เหวนิหลงพร้อมเหล่า

สตัว์เลี้ยงทั้งหลาย

หลี่เหวินหลงรออยู่ก่อนแล้ว เห็นว่าหวังเลี่ยงเฟิงพาสัตว์เลี้ยงมาด้วย 

กข็มวดคิ้วแน่น

หวงัเลี่ยงเฟิงจงึกล่าว พลางชี้ไปที่สตัว์เลี้ยงทกุตวั “เดก็พวกนี้เก่งในการ

หาของวเิศษยิ่งนกั และพวกเขากเ็ข้าใจ เชื่อฟังค�าสั่งข้า ข้าจงึพาพวกเขาไปด้วย”

หลี่เหวนิหลงนกึถงึตอนที่สนุขัทั้งสองของหวงัเลี่ยงเฟิงหาดอกชมจนัทร์

ในป่าเฮยอนัให้ พวกมนัได้น�าทางอย่างชาญฉลาด จงึไม่ห้ามอะไร เพยีงกล่าว 

“เฟิงเอ๋อร์จะต้องดูแลพวกมนัให้ด”ี

หวงัเลี่ยงเฟิงหวัเราะในใจ เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ต้องดูแลเธอเสยีมากกว่า

หลี่เหวินหลงไม่คิดอยากให้การไปจับมัจฉาลายมรกตครานี้เตะตาใคร 

จึงพาหวังเลี่ยงเฟิงไปยังเส้นทางลับ ครานี้เขาไม่ได้ให้คนของตนปลอมเป็น 

ตวัเขาอยู่ที่จวนรชัทายาทแต่อย่างใด

หวงัเลี่ยงเฟิงมองหลี่เหวนิหลงที่สวมหน้ากากปิดบงัใบหน้าไว้ เขาเดนิ

ทางกับเธอด้วยชุดของคนในราชส�านัก เต็มไปด้วยมาดขององค์รัชทายาทผู ้

สูงศกัดิ์ ท�าให้เธอแปลกใจไม่น้อย “ครานี้เจ้าไม่คดิปิดบงัตวัตนหรอื”

ในความทรงจ�า ทกุคราที่หลี่เหวนิหลงออกจากจวนไปไหนมกัจะปลอม

ตัวอยู่เสมอ เป็นขุนนางบ้าง เป็นคนธรรมดาบ้าง แต่ครานี้เขากลับไม่ปิดบัง 

ตวัตน ใครเหน็เข้ากต็้องรู้ว่าเป็นองค์รชัทายาทแห่งต้าหลี่

“ข้าอาจได้เจอคนรู้จัก” หลี่เหวินหลงกล่าว หยิบสร้อยไข่มุกเส้นหนึ่ง 

ขึ้นมา “สวมเสยี มนัจะท�าให้ผู้อื่นคดิว่าเจ้ามพีลงัมนตราระดบัต�่า”

หวังเลี่ยงเฟิงรับมาสวมโดยง่าย คิดในใจว่าเขาคงจะให้เธอปลอมเป็น

สาวใช้ประจ�าตวัเป็นแน่ หลี่เหวนิหลงกล่าวอกี “เฟิงเอ๋อร์ สถานที่ที่เราก�าลงั 

จะไปนั้นคือสถานที่ส�าคัญของส�านักวิหคทะยานฟ้า เราคงจะได้เจอพวกนาง 

ดงันั้นเจ้าต้องส�ารวมให้มาก เข้าใจหรอืไม่”

“ส�านกัวหิคทะยานฟ้าอะไร” หวงัเลี่ยงเฟิงถามอย่างงุนงง
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คราแรกหลี่เหวนิหลงหนัมองหวงัเลี่ยงเฟิงอย่างสงสยั เฝิงไท่ซูกล่าวว่า

หวงัเลี่ยงเฟิงเป็นวรยุทธ์ ตวันางมขีองวเิศษอย่างน�้าอมฤตในครอบครอง และ

อาจมขีองวเิศษที่สามารถเปิดมติหินึ่งอยูก่บัตนด้วยซ�้า หมายความว่าหวงัเลี่ยง-

เฟิงควรจะเป็นจอมยุทธ์หญงิผู้หนึ่ง เหตุใดจงึไม่รู้จกัส�านกัวหิคทะยานฟ้า

แต่หลงัจากนั้นหลี่เหวนิหลงกเ็ข้าใจ หวงัเลี่ยงเฟิงสูญเสยีความทรงจ�า 

คงจ�าชื่อส�านกัจอมยุทธ์หญงิอนัดบัหนึ่งไม่ได้

“ส�านักวิหคทะยานฟ้าคือส�านักจอมยุทธ์หญิง เป็นส�านักฝึกยุทธ์ที่

แขง็แกร่งเป็นอนัดบัสามในยุทธภพ จอมยุทธ์หญงิส่วนมากล้วนมาจากส�านกั

นี้ และมจัฉาลายมรกตทุกตวัคอืสมบตัขิองส�านกัวหิคทะยานฟ้า”

หวงัเลี่ยงเฟิงชะงกัเมื่อฟังค�าพูดสุดท้าย “ในเมื่อมจัฉาลายมรกตทุกตวั

คอืสมบตัขิองส�านกัแห่งนั้น เช่นนั้นเราจะไปตกมนัได้หรอื”

“หากเป็นผู้อื่นย่อมไม่ได้” หลี่เหวินหลงกล่าว “แต่ข้าคือลูกชายของผู้

ก่อตั้งส�านกั ย่อมมสีทิธิ์”

พอหลี่เหวนิหลงพาหวงัเลี่ยงเฟิงออกจากทางลบั เดนิไปได้สกัพกัใหญ่

กห็ยบิรถเทยีมเมฆาออกมา หลงัจากมนัขยายใหญ่กพ็าเดก็สาวขึ้นรถเดนิทาง

ไปยงัสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นขุนเขาขนาดใหญ่รูปทรงเหมอืนส่วนหวัของนก มี

หมอกปกคลุมบางๆ ท�าให้ดูลี้ลบั หลี่เหวนิหลงชี้ให้หวงัเลี่ยงเฟิงดูกลุ่มอาคาร

ขนาดใหญต่รงตนีเขา พลางกระซบิบอก “ทั้งหมดนั้นคอืส�านกัวหิคทะยานฟ้า”

หวังเลี่ยงเฟิงมองความยิ่งใหญ่ของส�านักแล้วหันมามองหลี่เหวินหลง 

ด้วยดวงตาทอประกาย “แม่ของเจ้าเก่งจรงิๆ ที่สามารถสร้างส�านกัฝึกยุทธ์ที่มี

ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้”

หลี่เหวินหลงกล่าวด้วยน�้าเสียงไม่ยินดียินร้าย “ข้าไม่อยากข้องเกี่ยว

ด้วยสกัเท่าไรหรอก”

หวงัเลี่ยงเฟิงมองเขาอย่างสงสยั หลี่เหวนิหลงจงึบงัคบัให้รถเทยีมเมฆา

เคลื่อนไปจอดตรงขุนเขาที่มีรูปทรงเหมือนจะงอยปากนก เก็บรถเทียมเมฆา 
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จากนั้นกพ็าหวงัเลี่ยงเฟิงเดนิเข้าไปในป่า

หลี่เหวนิหลงตรงไปยงัหน้าผาแห่งหนึ่ง เอื้อมมอืไปดงึเถาวลัย์ที่ปกคลมุ

ผานั้นออกเล็กน้อย เผยให้เห็นโพรงขนาดเล็กที่มือมนุษย์ลอดเข้าไปได้ เขา 

ยื่นแขนเข้าไปจบัก้อนหนิที่อยูใ่นนั้นแล้วโยก ผาแห่งนั้นสะเทอืนเบาๆ แผ่นหนิ

ขนาดใหญ่ขยบัออก เปิดเป็นทางให้เข้าไปสู่ถ�้าด้านใน

“มจัฉาลายมรกตอยู่ในนี้” หลี่เหวนิหลงกระซบิบอกหวงัเลี่ยงเฟิง

หวังเลี่ยงเฟิงยิ้มให้ชายหนุ่ม พวกเธอก�าลังจะเดินเข้าไป เหล่าสัตว์

ศกัดิ์สทิธิ์กห็นัไปด้านหลงั ค�ารามออกมาเบาๆ ท�าให้หลี่เหวนิหลงกบัหวงัเลี่ยง-

เฟิงหนัไปมอง

สตรสีามนางร่อนตวัลงมาตรงหน้าพวกหลี่เหวนิหลงอย่างรวดเรว็ ผู้ที่

ปรากฏกายนั้นคนหนึ่งคือหญิงวัยกลางคนหน้าตางดงาม แฝงด้วยความเด็ด

ขาด อกีคนคอืหญงิสาวโฉมสะคราญ หน้าตางดงามราวกบับปุผาแรกแย้ม ส่วน

คนสุดท้ายนั้นคอืเดก็สาวหน้าตาจิ้มลิ้ม ทั้งสามมองพวกเขา เดก็สาวที่งดงาม

ที่สุดยอบกายลงเมื่อเห็นหลี่เหวินหลง ท�าให้เด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มอีกคน 

ยอบกายตาม

“คารวะองค์รชัทายาท”

เด็กสาวที่งดงามจนหวังเลี่ยงเฟิงต้องกล่าวชมในใจเอ่ยด้วยเสียงอ่อน

หวานปานระฆงัเงนิ หวงัเลี่ยงเฟิงมองไปที่หลี่เหวนิหลง

“คณุหนซู.ู..” หลี่เหวนิหลงกวาดตามองซไูป๋หลนัอย่างแปลกใจคราหนึ่ง 

ก่อนจะมองหญงิวยักลางคนที่ยนืมองเขานิ่ง เขาจงึประสานมอืโค้งกายเลก็น้อย 

“คารวะเจ้าส�านกัสว”ี

ต่อให้หลี่เหวนิหลงจะไม่ชอบใจหญงิวยักลางคนตรงหน้า แต่เขาเป็นคน

สภุาพ และบดิากเ็ป็นฮ่องเต้ที่ให้ความส�าคญัต่อชาวยทุธ์มาก เหล่าเชื้อพระวงศ์

ทกุคนถกูสั่งห้ามไม่ให้ระรานโอ้อวดกบัคนส�าคญัของยทุธภพ และต้องท�าความ

เคารพเจ้าส�านกัยุทธ์ทั้งหลายอย่างผูท้ี่อยูต่�่ากว่า ส่วนเจ้าส�านกันั้นไม่จ�าเป็นต้อง

แสดงความเคารพเชื้อพระวงศ์อื่นที่ไม่ใช่ฮ่องเต้ ฮองเฮา และไทเฮา ดงันั้นเขา
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จงึต้องนอบน้อมกบัอกีฝ่าย

หวงัเลี่ยงเฟิงลอบมองคนที่หลี่เหวนิหลงเรยีกว่าเจ้าส�านกัสว ีหรอืหญงิ

วัยกลางคนหน้าตางดงาม คิ้วและดวงตาแฝงความเด็ดขาด มีกลิ่นอายดุดัน

แผ่ออกมาจากร่างนาง ดูท่านางจะเป็นเจ้าส�านักวิหคทะยานฟ้า เธอยอบกาย

คารวะอกีฝ่ายอย่างเงอะงะ เมื่อหลี่เหวนิหลงลอบส่งสายตาเตอืน

“เหวนิหลงไม่ต้องมากพธิ”ี หญงิวยักลางคนแซ่สวกีล่าวเสยีงเข้ม ดวงตา

ทอประกายจบัผดิ “เจ้ามาที่นี่เพราะอะไร มทิราบหรอืว่าหลงัประตูนั้นเป็นเขต

หวงห้ามของส�านกัเรา”

หลี่เหวนิหลงขยบัยิ้มมมุปากและกล่าวเสยีงนุม่ “ขา้ยอ่มทราบด ีเพราะ

แม่ของข้าคือผู้สร้างสถานที่นี้ เหตุใดจะไม่รู้เล่าว่ามัจฉาลายมรกตที่เป็นของ

ล�้าค่าของส�านกัวหิคทะยานฟ้าอยู่หลงัประตูนี้”

หวังเลี่ยงเฟิงสังเกตเห็นใบหน้าของเจ้าส�านักสวีกระตุกเล็กน้อย เจ้า

ส�านกัวหิคทะยานฟ้ากล่าว

“แม้วา่แม่ของเจ้าจะเป็นผู้สร้างส�านกัวหิคทะยานฟ้า ทวา่นางกอ็อกจาก

ส�านกัของเราไปแล้ว ข้าย่อมต้องปฏบิตัติามกฎ เจ้าไม่มสีทิธิ์ในมจัฉาลายมรกต 

กลบัไปเสยีเถดิ!”

“อาจารย์!” ซูไป๋หลนัร้องออกมาหนึ่งเสยีง แต่พออาจารย์ของนางตวดั

ตามอง เดก็สาวกก็้มหน้าไม่กล้ากล่าวอะไร

หวงัเลี่ยงเฟิงมองไปยงัหลี่เหวนิหลง เจ้าส�านกัสวกีล่าวต่อ “ข้าหวงัว่า

เจ้าจะเขา้ใจ ในฐานะเจ้าส�านกัวหิคทะยานฟ้า ข้าสวฉีงิหนงิ ต้องปฏบิตัติามกฎ

ของส�านกั!”

หวงัเลี่ยงเฟิงมองหลี่เหวนิหลง องค์รชัทายาทแห่งต้าหลี่ยงัยนืนิ่งราวกบั

ภูผา มไิด้ก้าวจากไปตามถ้อยค�าขบัไล่นั้น ก่อนจะกล่าวเสยีงเรยีบ

“แม่ของข้าคอืผูน้�ามจัฉาลายมรกตมามอบให้ส�านกัวหิคทะยานฟ้า เพื่อ

ให้เหล่าศษิย์น้องได้มโีอกาสเพิ่มระดบัพลงัมนตราของตน เรื่องนี้... ทั่วยุทธภพ

ล้วนทราบด”ี หลี่เหวนิหลงมองสวฉีงิหนงิ “หากวนันี้ท่านไม่ยอมให้ข้าเข้าไปตก
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มจัฉาลายมรกต พวกเขาจะครหาท่านได้”

สวีฉิงหนิงหน้าตึงขึ้นมาทันที “เจ้าก�าลังข่มขู่ข้าหรือเด็กน้อย... เจ้ารู้

สถานะตนเองเสยีบ้างเถดิ พลงัมนตราของเจ้าอยู่ระดบัล่าง แม้เจ้าเป็นถงึองค์

รชัทายาทแห่งต้าหลี่ แต่ที่นี่คอือาณาเขตของส�านกัวหิคทะยานฟ้า ข้าสามารถ

สงัหารเจ้าได้ในฝ่ามอืเดยีว!”

“แล้วท่านกจ็ะไม่ทราบว่าคมัภรี์ก�าราบสุรยิานั้นอยู่ที่ไหน”

ค�ากล่าวของหลี่เหวินหลงท�าเอาสวีฉิงหนิงหน้าเปลี่ยนสี หลี่เหวินหลง

กล่าว “ท่านคงไม่คดิว่าข้ามาที่นี่โดยที่ไม่มแีผนการรบัมอืเลยกระมงั”

สวีฉิงหนิงก�าลังคิดว่าจะจับตัวรัชทายาทผู้นี้มาทรมานจนกว่าจะยอม

บอกที่ซ่อนของคัมภีร์ก�าราบสุริยาที่นางต้องการดีหรือไม่ หลี่เหวินหลงก็เดา

ความคดินางได้ เขาเร่งกล่าว

“เอาเช่นนี้ดีหรือไม่ ท่านเจ้าส�านักสวี หากท่านตกมัจฉาลายมรกตได้

มากกว่า...” หลี่เหวนิหลงตวดัสายตามองไปยงัหวงัเลี่ยงเฟิง “หากท่านสามารถ

ตกมจัฉาลายมรกตได้มากกว่านาง ก่อนตะวนัลบัฟ้าของวนั ข้าจะบอกที่ซ่อน

คมัภรี์ก�าราบสุรยิาแก่ท่าน”

หวงัเลี่ยงเฟิงที่ก�าลงัฟังเพลนิๆ พอถกูลากเข้ามาเกี่ยวกส็ะดุง้เฮอืก ร้อง

ออกมาอย่างเสยีมารยาท

“ข้า!?” เธอชี้มาที่ตวัเอง เดนิมาดงึแขนหลี่เหวนิหลงพร้อมบอกเสยีงสั่น 

“ข้าไม่เคยตกปลาเลยนะ เหตุใดเจ้าจงึกล่าวเช่นนั้น!”

“เพราะคุณหนูหวังของข้าเก่งที่สุด” หลี่เหวินหลงยกมือขึ้นลูบผม 

หวงัเลี่ยงเฟิงอย่างอ่อนโยน แล้วหนัมาหาเจ้าส�านกัสว ี“ท่านเหน็ว่าอย่างไร”

เจ้าส�านักสวีได้ยินเช่นนั้นก็หันมองหวังเลี่ยงเฟิงเป็นครั้งแรก เด็กสาว

ที่อยู่ข้างกายหลี่เหวนิหลงควรค่าแก่ค�าว่างดงามไร้ที่ตอิย่างแท้จรงิ แต่อย่างไร

ก็ดี สวีฉิงหนิงไม่ได้มีสายตาแหลมคมเหมือนเฝิงไท่ซู และยิ่งไม่รู้จักสร้อย

ไขม่กุที่หวงัเลี่ยงเฟิงสวมอยู ่จงึประเมนิค่าหวงัเลี่ยงเฟิงไม่สงูนกั อกีทั้งนางยงั

หยิ่งผยอง ถือว่าตนเป็นถึงล�าดับที่สามในยุทธภพ ย่อมไม่คิดว่าเด็กสาว 



32
มารดาอันดับหนึ่ง เล่ม 2

อ่อนเยาว์คนหนึ่งจะสู้นางได้

สวีฉิงหนิงหัวเราะออกมาหนึ่งเสียง น่าขัน เด็กสาวไม่รู้จักแม้การตก

ปลา มรีะดบัพลงัมนตราเพยีงเท่านี้ จะมาแข่งกบันางที่ฝึกตกมจัฉาลายมรกต

มานบัยี่สบิปีได้กระนั้นหรอื วนันี้เป็นวนัที่นางโชคดเีสยีจรงิ จู่ๆ กไ็ด้รู้ที่เกบ็

คัมภีร์ก�าราบสุริยาที่ใฝ่ฝันจะครอบครองมาแสนนาน แค่ยอมให้เหล่าเด็กไม่

เจยีมตวัพวกนี้ไปวิ่งเล่นในถ�้าลบัของส�านกักเ็ท่านั้น

เหน็สวฉีงิหนงิเพยีงหวัเราะหนึ่งเสยีงและมองหวงัเลี่ยงเฟิงอย่างดูแคลน 

หลี่เหวนิหลงกถ็อนใจ ก่อนกล่าวเสยีงนุม่ “หากท่านไม่รบัค�า ข้ากบัคณุหนหูวงั

ก็จะไปจากที่นี่” เขาหันมากุมมือหวังเลี่ยงเฟิงแล้วบอกเสียงเบา “ไปกันเถอะ

เฟิงเอ๋อร์”

“ช้าก่อน!” สวฉีงิหนงิเร่งกล่าว โชคลอยมาอยู่ตรงหน้า จะยอมให้หาย

ไปได้อย่างไร... เจ้าส�านกัวหิคทะยานฟ้าแย้มยิ้มออกมาอย่างมเีมตตาแล้วกล่าว 

“เหวนิหลง เจ้าแน่ใจนะว่าพร้อมจะเดมิพนักบัข้าเช่นนี้”

“ค�าพูดขององค์ชายมค่ีายิ่งกว่าทองค�า ข้าย่อมมั่นใจ” หลี่เหวนิหลงลอบ

ยิ้มกบัตนเอง “หากท่านยงักงัขา เรามาเขยีนสญัญากนัฉบบัหนึ่ง คดัลอกแล้ว

ให้พริาบสื่อสารส่งไปหาเจ้าส�านกัอื่นๆ และเสดจ็พ่อดหีรอืไม่ เพื่อที่ท่านจะได้

มั่นใจว่าข้าไม่ผดิค�าพูด”

“ด!ี” สวฉีงิหนงิเชดิหน้าขึ้นยิ้มละไม “แต่ข้ากไ็ม่อยากเอาเปรยีบพวกเจ้า

เกนิไปนกั เอาเช่นนี้ดหีรอืไม่เหวนิหลง พวกเจ้าสองคนแข่งกบัคนของข้าเพยีง

หนึ่ง”

หลี่เหวนิหลงถามอย่างแปลกใจ “ท่านหมายความว่า ให้ข้ากบัคุณหนู

หวงัแข่งกบัคนของฝ่ายท่าน... เพยีงหนึ่งคน”

“และหนึ่งคนนั้นก็มิใช่ข้า” สวีฉิงหนิงหันไปด้านหลัง กวักมือเรียก 

ซูไป๋หลนัให้ก้าวออกมา “หลนัเอ๋อร์คอืศษิย์เอกของข้า พวกเจ้าแข่งกบันางนั้น 

เหมาะสมแล้ว”

‘เหมาะสมอันใดกัน’ หลี่เหวินหลงหลุบตาลงไม่ให้เผลอมองหญิงวัย
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กลางคนตรงหน้าอย่างรงัเกยีจ ‘ซูไป๋หลนัมพีลงัมนตราสแีดงระดบัสูง ให้แข่ง

กบัข้าที่มพีลงัมนตราสเีหลอืงระดบักลาง และเฟิงเอ๋อร์ที่กล่าวว่าไม่เคยตกปลา

มาก่อน ดูท่าเจ้าส�านักวิหคทะยานฟ้าจะไม่เพียงดูถูกพลังมนตราของข้า ยัง

ดูถูกปัญญาของข้าด้วย!’

แม้ในใจจะคิดเช่นนั้น แต่หลี่เหวินหลงก็พยักหน้าแล้วประสานมือ 

“ขอบคุณผู้อาวุโสที่ปราน”ี ถ้าเฝิงไท่ซูรู้จะต้องถุยน�้าลายใส่สวฉีงิหนงิแน่ๆ

หวงัเลี่ยงเฟิงมองหลี่เหวนิหลงที่ลงนามในสญัญา ประทบัตรารชัทายาท

แห่งต้าหลี่เพื่อยืนยันตัวตนลงไป มองจนกระทั่งนกพิราบสื่อสารบินออกจาก

ขุนเขา เธอมีสีหน้าเป็นกังวล อยู่โลกก่อนก็ไม่เคยตกปลามาก่อน มาที่นี่ก็ 

ไม่คิดว่าจะต้องแข่งตกปลากับใคร คิดแค่ว่าจะให้หลี่เหวินหลงสอนให้ แล้ว

วางเบด็โดยไร้ซึ่งแรงกดดนัใดๆ

พลันเธอก็รู้สึกถึงสายตาร้อนแรงที่มองมา หวังเลี่ยงเฟิงเงยหน้าขึ้น

สบตากับดวงตาคู่งามของซูไป๋หลัน เห็นแววเป็นอริของอีกฝ่ายก็ร้องในใจว่า 

อนจิจา... คู่แข่งเตรยีมบดขยี้แล้ว

ซูไป๋หลันรู้สึกไม่พอใจ ตอนที่นางฝึกวิชากับอาจารย์อยู่ที่ส�านักวิหค

ทะยานฟ้า สวีฉิงหนิงเคยกล่าวกับนางว่าอยากให้นางไปตีสนิทหลี่เหวินหลง 

แล้วหาทางน�าเคล็ดวิชาก�าราบสุริยากลับคืนสู่ส�านัก หลี่เหวินหลงนั้นได้ชื่อว่า

องค์ชายไร้ประโยชน์ ไม่ได้เรื่องทั้งบุ๋นบู๊ ทั้งยงัอปัลกัษณ์ แต่บดิาของซูไป๋หลนั

มอี�านาจมากในราชส�านกั ตวันางคอือจัฉรยิะผู้หนึ่ง ทั้งครอบครองพลงัมนตรา

ระดับสูง ได้เรียนวรยุทธ์กับเจ้าส�านักวิหคทะยานฟ้าโดยตรง นางเคยคิดว่า 

หลี่เหวนิหลงไม่คู่ควรกบันางเลยสกันดิ

ทั้งที่คดิเช่นนั้น เตรยีมกายเตรยีมใจที่จะปฏเิสธเขา หากเขาเข้ามาขอ

ความรักจากนางเหมือนองค์ชายสามกับองค์ชายห้า แต่หลี่เหวินหลงกลับท�า

เหมอืนนางไร้ตวัตน ไม่เคยมองนางเลยสกันดิ พานให้ซูไป๋หลนัอดัอั้นใจ นาง

ต่างหากเล่าที่ต้องเป็นฝ่ายเมนิเฉยเขา เหตุใดสถานะของนางกบัเขาจงึกลบักนั

ได้
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ภายหลังมานี้ หลี่เหวินหลงได้รับเลือกจากสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ มีผลงาน 

โดดเด่นมากมายทั้งปราบโจร ก�าราบขนุนางทั้งหลาย ทั้งตระกลูเจิ้งที่สนบัสนนุ

เขากก็้าวเข้ามามอี�านาจมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดเขายงัเดนิทางไปป่าเฮยอนั น�ายา

แก้พิษมามอบให้ราชส�านัก ซูไป๋หลันจึงเริ่มคิดว่าเขาเหมาะสมกับนางมากขึ้น 

ทว่าตอนนี้เขามีเด็กสาวหน้าตางดงามไร้ที่ติอยู่ข้างกาย ให้ความสนิทชิดเชื้อ

ราวกับจะเยาะเย้ยนางที่เคยถูกเจิ้งเสียนเฟยทาบทาม ตลอดชีวิตซูไป๋หลัน 

ไม่เคยได้รบัความคบัข้องหมองใจเช่นนี้มาก่อนเลย นางจงึหมายมั่นจะบดขยี้

ทั้งหลี่เหวนิหลงและคนที่ตดิตามเขามา

พอสญัญาฉบบัคดัลอกถกูส่งไปแล้ว สวฉีงิหนงิจงึหนัมามองหวงัเลี่ยง-

เฟิงอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าว “หลี่เหวินหลง ข้ายอมให้เจ้ารู้เส้นทางลับด้านใน 

เพราะเจ้าคือสายเลือดของหยางเสวี่ยหรู แต่ข้ามิอาจยอมให้นางรู้ทางไปยังที่ 

ที่มมีจัฉาลายมรกตอยู่ได้”

หลี่เหวนิหลงพยกัหน้า เดก็สาวหน้าตาจิ้มลิ้มชื่ออาหล ีนางเป็นสาวใช้

ที่มาฝึกยทุธ์ร่วมกบัซไูป๋หลนั อกีฝ่ายเดนิเอาผ้าด�ามาปิดตาหวงัเลี่ยงเฟิงในทนัท ี

พอเหน็เพยีงความมดื หวงัเลี่ยงเฟิงกก็ระสบักระส่าย

หลี่เหวนิหลงเอื้อมมอืมากมุมอืของหวงัเลี่ยงเฟิงพร้อมกล่าว “ไม่เป็นไร 

ข้าจะไม่ให้เฟิงเอ๋อร์สะดุดล้มแม้แต่น้อย”

หวังเลี่ยงเฟิงพลันยิ้มออกมา เหล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพยักหน้า 

พวกมนักจ็ะท�าลายหนิทุกก้อนที่ขวางทางมารดาให้

อาหลีเหยียดริมฝีปากอย่างหมั่นไส้ เห็นชัดว่าเด็กสาวคนนี้ไม่มีความ

เป็นกุลสตรเีลยแม้แต่น้อย นางไม่ปกปิดหน้าตา แสดงว่าไม่ใช่คุณหนูตระกูล

ใหญ่อะไร มากับบุรุษเพียงล�าพังอย่างไม่รักนวลสงวนตัวเลยแม้แต่น้อย 

นอกจากความงามแล้ว กริยิาหรอืท่วงท่ากไ็ม่อาจสู้คุณหนูของนางได้ เหตุใด

องค์รัชทายาทจึงแสดงท่าทีใส่ใจถึงเพียงนี้ หรือเพราะองค์รัชทายาทรู้ตัวว่า 

ฝีมอืต�่าต้อย เลยชอบสตรทีี่ต้อยต�่ากว่าตน

หลี่เหวินหลงจูงมือหวังเลี่ยงเฟิงเดินเข้าไปในถ�้า ลัดเลาะตามหลังสวี 



minikikaboo
35

ฉงิหนงิไป เขาเหน็เหล่าสตัว์เลี้ยงของหวงัเลี่ยงเฟิงใช้อุ้งเท้าปุกปุยตะปบให้หนิ

ทั้งหลายกระเดน็หลบฝีเท้าหวงัเลี่ยงเฟิง จงึอดชมในใจไม่ได้ว่าเจ้าสตัว์พวกนี้

ช่างภกัดตี่อเจ้านายเหลอืเกนิ

ผดิกบัสวฉีงิหนงิ นางเหน็สตัว์เดรจัฉานหลายตวัตามเข้ามากย็ิ่งคดิว่า

หลี่เหวินหลงกับหวังเลี่ยงเฟิงไม่เอาไหนมากขึ้น พวกองค์รัชทายาทคิดว่าที่ 

แห่งนี้คอือะไร เป็นสถานที่ที่พาสตัว์เลี้ยงมาเดนิเล่นได้กระนั้นหรอื

สวฉีงิหนงิลอบยิ้มอย่างสาแก่ใจ หลี่เหวนิหลงคงคดิว่าตนเฉลยีวฉลาด 

หลอกล่อให้นางพาเข้ามาพบมัจฉาลายมรกตที่นี่ คงคิดจะจ�าเส้นทางแล้วมา

ใหม่อกีครั้งตอนที่นางไม่ทนัตั้งตวั ทว่าภายในถ�้านี้ หลงัจากหยางเสวี่ยหรูจาก

ไป นางก็วางกลไกเอาไว้มากมาย ขุดทางให้คดเคี้ยวเพิ่มมากขึ้น ต่อให้หลี่ 

เหวนิหลงมาที่นี่อกีกี่ครั้งกไ็ม่มทีางจ�าได้หรอกว่าต้องเลี้ยวตรงไหน ไปทางใด 

ยิ่งเขามวัแต่พะวงดูแลหวงัเลี่ยงเฟิง ยิ่งไม่มทีางจ�าเส้นทางในถ�้านี้ได้

สวฉีงิหนงิคดิว่าตนก�าลงัจะได้คมัภร์ีก�าราบสรุยิา และสามารถท�าให้องค์

รชัทายาทแห่งต้าหลี่เสยีหน้าได้ จงึยิ้มไม่หุบ

ถ้าสวฉีงิหนงิรู้ความคดิของเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ คงจะกดัลิ้นตาย

‘พวกเจ้าจ�าทางให้ดนีะ คราวหน้าพวกเราจะได้มาล่ามจัฉาลายมรกตไป

ฝากมารดา’ ฉงิฉสีั่งการ

‘ไม่ต้องห่วง พวกข้าทิ้งกลิ่นเอาไว้แล้ว แม้หลับตาก็เดินได้ถูกทาง!’  

อ้ายเป่ากับอ้ายไป๋ต่างแย่งกันบอก เรื่องจดจ�าเส้นทาง พวกมันนับเป็นที่หนึ่ง 

ในบรรดาสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ทั้งมวล

‘ข้าจะได้กนิปลาแล้ว โอย... แทบทนไม่ไหวแล้ว’ ผงิผงิกลนืน�้าลายหลาย

ครั้ง มจัฉาลายมรกตนี้ชื่อน่ากนิยิ่งนกั มนัถามฉงิฉ ี ‘พอมารดาได้เลอืดปลา

แล้ว คงไม่เอาเนื้อกระมงั หากจะกนิกค็งได้’

‘งานนี้คงถูกใจเจ้า ได้ทั้งปลาและพชืสวรรค์’ ลู่เหมยกล่าว แววตาทอ

ประกายยิ้ม ‘เมื่อครู่เขาท�าสัญญาแข่งตกปลากัน เช่นนั้นเรามาช่วยมารดาล่า

มจัฉาลายมรกตให้หมดเลยนะ’



36
มารดาอันดับหนึ่ง เล่ม 2

‘โอ้!’

เหล่าสตัวศ์กัดิ์สทิธิ์ทั้งหลายยกอุง้เท้าขานรบัค�า ขณะที่สวฉีงิหนงิยงัคง

ยิ้มต่อไป ไม่ได้รู้เลยว่าหายนะก�าลงัจะมาเยอืน นางน�าทุกคนเดนิลดเลี้ยวจน

มาถงึแหล่งน�้าขนาดใหญ่ ทะเลสาบที่ถกูซ่อนไว้ในถ�้าแห่งนี้ ในนั้นมปีลาตวัใหญ่

สเีงนิ ขนาดเท่าแขนมนุษย์ ลวดลายบนตวัมนัเป็นวงกลมสามวง สเีขยีวเข้ม

เป็นประกายราวกบัมรกต ดวงตายงัเป็นสเีขยีวมรกตที่เรอืงแสงได้ เหล่าปลา

ทั้งหลายแผ่พลงัออกมาบางเบา

พยัคฆ์ทิวาท�าท่าจะเดินเข้าไปล่าเหยื่อ ทว่าอาชาราตรีเหยียบหางมัน 

เอาไว้มั่น เอยีงหน้าสื่อสารว่าหากมารดาตกได้จะน�ามาให้มนักนิเอง

หลี่เหวินหลงปลดผ้าผูกตาให้หวังเลี่ยงเฟิง เด็กสาวกวาดตามอง

ทะเลสาบขนาดใหญ่และปลาตวัใหญ่พวกนั้นด้วยความตื่นตาตื่นใจ อาหลถีอด

เสื้อนอกออกและวางพาดบนโขดหินกลมมนเพื่อให้สวีฉิงหนิงทรุดตัวลงนั่ง 

บนเสื้อคลุมนั้นอย่างแช่มช้อย สวฉีงิหนงิหยบิธูปออกมาแล้วกล่าว

“ธูปนี้เป็นธูปวเิศษ จะดบักต็่อเมื่อตะวนัลบัฟ้า ระหว่างนี้เชญิพวกเจ้า

ตามสบาย” สวฉีงิหนงิชี้ไปยงัคนัเบด็และลงัไม้ขนาดใหญ่สองลงัด้านข้าง “พวก

เจ้ามาแบ่งลังไม้กันไปฝ่ายละลัง เอาไว้ใส่ปลาที่ตกได้ ฝ่ายใดตกได้มากที่สุด

คอืผู้ชนะ”

มีคันเบ็ดอยู่เพียงสองคัน ซูไป๋หลันรู้ว่าคันเบ็ดไหนใช้ดีที่สุด จึงก้าว

เข้าไปหยิบมาถือเอาไว้ก่อน อาหลีรีบคว้าถังที่มีอยู่ใบเดียวตักน�้าในทะเลสาบ

มาใส่ในลงัไม้ของฝ่ายตน พวกนางไวกว่าพวกหวงัเลี่ยงเฟิงอยู่ก้าวหนึ่ง ท�าให้

หวงัเลี่ยงเฟิงต้องใช้คนัเบด็ที่ดูเก่ากว่า และรอให้อาหลตีกัน�้าเสรจ็จงึมาตกัน�้า

ไปใส่ในลงัไม้ได้

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่ได้ตดิใจอะไร ชคูนัเบด็แล้วถามหลี่เหวนิหลงด้วยสหีน้า

อบัจนหนทาง “ใช้อย่างไรหรอื”

หลี่เหวนิหลงมองสายเบด็ที่พนักนัยุง่เหยงิ สายเบด็นี้ท�าจากวสัดพุเิศษ 

เขาไม่ได้น�าคันเบ็ดติดตัวมาด้วย จึงต้องแก้สายเบ็ดอย่างเดียวเพื่อน�าไปใช้  
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ชายหนุ่มรับเบ็ดมาแก้สายอย่างใจเย็นพลางวิเคราะห์ว่ามันท�าจากวัสดุอะไร 

หางตามองเหน็รอยยิ้มน้อยๆ ของสวฉีงิหนงิ เขาหรี่ตาลงช้าๆ

“ท่าทางฝ่ายเราจะแพ้แน่” หวงัเลี่ยงเฟิงกล่าวเสยีงเบา มองหลี่เหวนิหลง

อย่างเป็นกังวล “หากเจ้าต้องบอกที่ซ่อนคัมภีร์แก่พวกเขาไป จะไม่เป็นอะไร

หรือ” คัมภีร์นั้นดูท่าจะเป็นของส�าคัญ มิน่าหลี่เหวินหลงถึงต่อรองด้วยพืช

สวรรค์ถงึห้าต้น

“ตวัไร้ค่าอย่างข้า ถงึฝึกไปกไ็ม่มทีางได้ด ี มาที่นี่กเ็พราะอยากตกปลา

กับเฟิงเอ๋อร์เท่านั้น” หลี่เหวินหลงทอดเสียงนุ่ม ท�าเอาหวังเลี่ยงเฟิงหน้าซับ 

สกีุหลาบแดงเรื่อ

สวฉีงิหนงิกระแอมออกมาเบาๆ เปิดกล่องไม้ด�าที่วางอยู่ด้านข้าง ด้าน

ในนั้นมเีหยื่อปลา นางกล่าว “การจะตกมนัจะต้องใช้เหยื่อล่อพวกนี้ พวกเจ้า

มารบัไปเสยีส”ิ

ยังคงเป็นซูไป๋หลันที่ก้าวไปก่อนหวังเลี่ยงเฟิงหนึ่งก้าว นางหยิบเหยื่อ

ปลาแล้วเดนิไปที่ทะเลสาบเลย เกี่ยวเหยื่อปลากบัปลายสายเอน็ เอาตวับงัไม่ให้ 

พวกหวงัเลี่ยงเฟิงเหน็ว่าเหยื่อที่ซูไป๋หลนัเลอืกนั้นแตกต่างจากที่เหลอือย่างไร

เหยื่อล่อมจัฉาลายมรกตนั้นมกีระบวนการท�าโดยเฉพาะ นั่นคอืใช้ผกั

วเิศษเป็นวตัถุดบิ อย่างไรกด็ ี เหยื่อล่อที่ซูไป๋หลนัหยบิไปนั้นคอืเหยื่อที่ยงัไม่

เคยใช้ล่อมัจฉาลายมรกต ความสดใหม่ย่อมมีมากกว่าเหยื่อสีซีดที่นางเหลือ

ไว้ให้หวงัเลี่ยงเฟิง เหยื่อในมอืหวงัเลี่ยงเฟิงนั้นผ่านการใช้งานมาหลายครั้งแล้ว 

พลังของผักวิเศษที่ถูกน�ามาใช้เป็นเหยื่อย่อมจืดจางลง มัจฉาลายมรกตย่อม

ไม่สนใจเป็นธรรมดา

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่รูค้วามแตกต่างนี้ และก�าลงัมองซูไป๋หลนัใช้พลงัมนตรา

คลุมเบด็ สายเอน็ และเหยื่อเอาไว้ พลงัมนตราของซูไป๋หลนัเป็นสดี�า

“คุณหนูซู?” หลี่เหวินหลงเห็นแล้วอดแปลกใจมิได้ “ข้าได้ข่าวว่าพลัง

มนตราของเจ้าเป็นสแีดงมใิช่หรอื”

‘ในที่สดุเจ้ากเ็พิ่งจะสนใจข้ากระนั้นหรอื’ ซไูป๋หลนัคดิในใจ เชดิหน้าขึ้น
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เล็กน้อยแล้วกล่าวตอบ “เพราะอาจารย์เมตตา หม่อมฉันจึงได้กินมัจฉาลาย

มรกตไปสามตวัเพคะ”

‘ที่แท้มัจฉาลายมรกตสามารถให้พลังเมื่อกินเข้าไป ท�าให้ระดับพลัง 

มนตราสามารถเปลี่ยนสีเป็นขั้นที่สูงกว่าได้นี่เอง!’ หวังเลี่ยงเฟิงคิด ดวงตา 

ทอประกายระยบั ‘มน่ิาเล่า มนัถงึเป็นส่วนผสมที่ส�าคญัของการปลกูพชืสวรรค์ 

มัจฉาลายมรกตสามตัวท�าให้พลังมนตราเลื่อนระดับจนเปลี่ยนสีได้แม้แต่ 

คนธรรมดา แล้วพชืสวรรค์ที่เลอค่ากว่ามจัฉาลายมรกตจะสามารถเลื่อนระดบั

ให้หลี่เหวนิหลงและเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ได้ขนาดไหนหนอ...’

เห็นหวังเลี่ยงเฟิงดวงตาเป็นประกายขึ้นมาทันที ซูไป๋หลันก็เข้าใจว่า 

เด็กสาวคนนี้คงต้องการเลื่อนระดับพลังมนตราให้เท่าเทียมกับนางจึงลอบ 

ยิ้มเยาะ มัจฉาลายมรกตนี้กินเบ็ดยากนัก และตอนที่มันกินเหยื่อ ก็จะดูด 

พลงัจากผู้ถอืคนัเบด็จนหมดแรงไปก่อน หากผู้ถอืหมดพลงั ทั้งเหยื่อ คนัเบด็ 

และผู้ถอืเบด็จะถูกมนัลากลงไปกดักนิในน�้าจนตายอย่างน่าอนาถ!

มแีต่ต้องมพีลงัมนตราสดี�าระดบัสงูเช่นนางขึ้นไปเท่านั้น จงึจะตกมจัฉา

ลายมรกตได้ เพราะพวกมนัชอบต่อกรกบัผูท้ี่มพีลงัมนตราระดบัสงู แต่กต้็อง

ใช้เวลาหลอกล่อด้วยชั้นเชงิที่สอนกนัเฉพาะในส�านกัวหิคทะยานฟ้าอยูถ่งึหนึ่ง

ชั่วยามจงึจะกนิเบด็ และต่อสูก้บัมนัจนเหลอืแรงเพยีงครึ่งหนึ่งของร่างกาย จงึ

จะได้มจัฉาลายมรกตมาไว้ในครอบครอง ดูจากระดบัพลงัมนตราและร่างกาย

บอบบางราวกบักิ่งหลวิของหวงัเลี่ยงเฟิงแล้ว แค่ซูไป๋หลนัตกมจัฉาลายมรกต

เพยีงหนึ่งตวัในวนันี้ นางกไ็ด้เป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน

อาหลีเองก็คิดเช่นนั้น คนที่จะตกมัจฉาลายมรกตได้นั้นจะต้องมีพลัง

มนตราระดบัสงู และพอจะฝึกวรยทุธ์มาบ้าง จงึจะมทีั้งพลงัมนตราดงึดดูความ

สนใจพวกมัน และก�าลังกายพอจะต่อกรกับพวกมันได้ หวังเลี่ยงเฟิงมีพลัง 

มนตราสมี่วงเช่นนี้ ไม่มทีางตกมจัฉาลายมรกตได้

หลี่เหวนิหลงลอบสงัเกตสหีน้าสวฉีงิหนงิ ซูไป๋หลนั และอาหลอียูต่ลอด

เวลา คิดในใจว่าสมแล้วที่สามคนนี้อยู่ส�านักเดียวกัน ดูท่านิสัยจะไม่ผิดกัน 
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สักเท่าไร เรื่องที่ซูไป๋หลันแย่งทั้งเหยื่อและคันเบ็ดที่ดีที่สุดไป นางคงตั้งใจ 

เอาเปรียบทั้งเขาและหวังเลี่ยงเฟิงอย่างไม่ปรานี นี่หรือคุณหนูซูผู ้เป็นที่ 

หมายปองอนัดบัหนึ่งแห่งต้าหลี่

หากสวฉีงิหนงิไม่สงัเกตหลี่เหวนิหลงอยู่ เขากค็งจะส่ายหน้าแล้ว ชาย

หนุ่มแก้สายเบ็ดเสร็จแล้วจึงเดินไปหยิบถังและบอกหวังเลี่ยงเฟิง “ข้าไป 

ตกัน�้าให้นะ”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบัพร้อมกบัยิ้มน้อยๆ เพราะมองซไูป๋หลนัตลอด

เวลา จงึพอจะรู้แล้วว่าต้องท�าเช่นไรบ้าง ถงึไม่มใีครสอนเธอกพ็อท�าได้ หวงั

เลี่ยงเฟิงหนัมาหากล่องเหยื่อปลาของตน เหน็อ้ายไป๋เอาขาหน้าสะกดิอยู่กร็ู้ว่า

มนัคงจะอยากดูบ้าง จงึย่อกายลงแล้วบอกมนัด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน “อ้ายไป๋ 

นี่คอืเหยื่อล่อปลานะ เราจะตกมจัฉาลายมรกตด้วยเหยื่อนี้”

อ้ายไป๋เอาจมูกดุนเหยื่อปลาที่ทั้งซีดและหักในกล่องที่หวังเลี่ยงเฟิงถือ 

มนัขมวดคิ้ว ก่อนจะหนัหลงั แล้วยกขาหลงัขึ้นฉี่ใส่เหยื่อปลา ท�าเอาหวงัเลี่ยง-

เฟิงตกใจ

“อ้ายไป๋! เหตุใดเจ้าจงึท�าสกปรกเช่นนั้น!” หวงัเลี่ยงเฟิงร้อง ชกักล่อง

กลบั มองเหยื่อปลาที่เปียกชุ่มไปด้วยปัสสาวะของสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ ก่อนจะนกึ

อะไรขึ้นได้ ว่ากันว่าเวลาที่สัตว์ขับถ่ายลงไปในแม่น�้า ปลาจะชอบไปตอดกิน 

เธอมองอ้ายไป๋พร้อมกระซบิถามอย่างอดไม่ไหว “ให้ข้าใช้หรอื”

อ้ายไป๋เห่าแล้วพยกัหน้า หวงัเลี่ยงเฟิงเลยยิ้มกว้าง จบูหน้าผากมนั ก่อน

กล่าวขอโทษแล้วขอบคุณ หลี่เหวนิหลงมองนางอย่างสงสยั ก่อนจะถามออก

มาเสยีงดงั

“เฟิงเอ๋อร์อยากเปลี่ยนเหยื่อหรอืไม่”

“ไม่ต้อง” หวังเลี่ยงเฟิงโบกมือ หยิบเหยื่อที่ชุ่มด้วยปัสสาวะอ้ายไป๋ 

ขึ้นมา “ข้าจะใช้มนั” นางเกี่ยวเหยื่อกบัตะขอด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

สวฉีงิหนงิกบัอาหลลีอบป้องปากหวัเราะ เหยื่อสกปรกและมกีลิ่นรนุแรง

เช่นนั้นจะล่อมจัฉาลายมรกตได้อย่างไร และถงึจะล่อได้ แต่หวงัเลี่ยงเฟิงไม่มี
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ระดบัพลงัมนตราเดยีวกบัซูไป๋หลนั จะตกมจัฉาลายมรกตขึ้นมาได้อย่างไร

ความคดิของทั้งสามเหมอืนลอยเข้ามาในหวัเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ พวกมนั

ลอบส่งสายตากนั ต่างคดิว่า

‘เดี๋ยวพวกเจ้ากร็ู้ว่าใครจะได้เป็นผู้หวัเราะในภายหลงั’

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่ถนดัการเหวี่ยงคนัเบด็ ดงันั้นเมื่อเกี่ยวเหยื่อกบัตะขอ

แล้วจงึใช้วธิโียนเหยื่อลงทะเลสาบ เธอโยนเหยื่อไปไกลจากรมิฝ่ัง ไม่นานมจัฉา

ลายมรกตที่ก�าลงัวนเวยีนอยู่ใกล้เหยื่อของซูไป๋หลนักเ็ปลี่ยนเป้าหมาย

มัจฉาลายมรกตตัวหนึ่งฮุบเหยื่อหวังเลี่ยงเฟิงอย่างแรงและเร็ว หวัง

เลี่ยงเฟิงไม่ทนัตั้งตวั พอถูกปลาตวัใหญ่กระชากสายเบด็กเ็กอืบจะถลาตกลง

ไปในทะเลสาบ หลี่เหวนิหลงปราดเข้ามาอย่างรวดเรว็ มอืหนึ่งคว้าคนัเบด็ อกี

มอืหนึ่งกอดเอวบางเอาไว้ แล้วทรงตวัเพื่อยนืให้มั่นคง

“ค่อยๆ สาวเบด็เข้าหาตวั...” หลี่เหวนิหลงบอกขณะยนืซ้อนหลงัหวงั-

เลี่ยงเฟิงเอาไว้ ดวงตาเปล่งประกาย ไม่รู้ว่าเพราะก�าลงัจะได้มจัฉาลายมรกต

หรอืว่าเพราะกลิ่นกายของเดก็สาวหอมกรุ่นกนัแน่ “เจ้าต้องใช้พลงัมนตราคลมุ

คนัเบด็เอาไว้ มนัจะได้ไม่หกั เข้าใจหรอืไม่”

หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั เธอเคยใช้พลงัมนตราปรุงยาให้ลู่เหมยแล้ว 

ย่อมท�าได้อย่างแน่นอน เดก็สาวมพีลงัมนตราสขีาว ทว่าตอนนี้สวมสร้อยไข่มกุ

ของหลี่เหวนิหลง มนตราที่เปล่งออกมาเลยเป็นสม่ีวงแทน มจัฉาลายมรกตนั้น

ไม่ได้มีสายตาคับแคบเหมือนสวีฉิงหนิง มองออกว่าระหว่างหวังเลี่ยงเฟิงกับ 

ซูไป๋หลนั ผูใ้ดแขง็แกร่งกว่ากนั จงึว่ายกรเูข้าไปหาหวงัเลี่ยงเฟิง เจตนาจะสูด้้วย

หวังเลี่ยงเฟิงกินผลไม้วิเศษและของวิเศษมากมาย มิหน�าซ�้ายังถูก 

เคี่ยวกร�าด้วยบรรดาสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ เรี่ยวแรงของเธอจงึไม่ธรรมดา ไม่ช้าการ

ต่อสู้ของเดก็สาวกบัปลาตวัใหญ่กร็ู้ผล หวงัเลี่ยงเฟิงสาวคนัเบด็เอามจัฉาลาย

มรกตตัวใหญ่ขึ้นมา ชูมันให้หลี่เหวินหลงดูพร้อมรอยยิ้มกว้างแบบเด็กน้อย 

“ข้าตกได้แล้ว! เจ้าดูส ินี่คอืปลาตวัแรกในชวีติที่ข้าตกได้เลยนะ!”

เหน็นางยนิดจีนแทบกระโดดโลดเต้น หลี่เหวนิหลงกห็ลุดหวัเราะออก
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มา รบัปลามาจากหวงัเลี่ยงเฟิงแล้วปล่อยลงในลงัไม้ของพวกตน เขาเหน็สตรี

สามคนถลงึตามองพวกเขาอย่างตกตะลงึ

สวีฉิงหนิงตกตะลึงจนหน้าซีด มัจฉาลายมรกตนั้นนางต้องใช้เวลาถึง

สามปีกว่าจะตกได้หนึ่งตัว นางในตอนนั้นมีพลังมนตราสีด�าด้วย เมื่อพบ 

ซูไป๋หลัน ลูกศิษย์คนนี้ก็ต้องใช้เวลาถึงสองปีกว่าจะตกมัจฉาลายมรกตได ้

สกัตวั สวฉีงิหนงิยงัมองว่าซูไป๋หลนันั้นคอือจัฉรยิะ แต่นี่...แต่นี่...

“ข้าได้อีกตัวแล้ว!” หวังเลี่ยงเฟิงผลิยิ้มเต็มหน้า ยื่นมัจฉาลายมรกต 

ตวัที่ใหญ่กว่าเดมิให้หลี่เหวนิหลงปลดจากเบด็ไปใส่ในลงัไม้

ซไูป๋หลนัมสีหีน้าไม่สูด้ ีมองหวงัเลี่ยงเฟิงและมองไปยงัเหยื่อทั้งสองตวั 

เหยื่อของนางมีความสดใหม่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด เหตุใดเหล่ามัจฉาลาย

มรกตจึงได้กรูกันว่ายเข้าไปหาเหยื่อของหวังเลี่ยงเฟิงโดยไม่มองเหยื่อล่อของ

นางเลย

หวงัเลี่ยงเฟิงตกปลาได้ซ�้าๆ จนเธอไม่มท่ีาทดีอีกดใีจเหมอืนสามตวัแรก

แล้ว พอเมื่อยแขนจากการโยนเหยื่อล่อลงน�้า กห็นัไปกวกัมอืเรยีกหลี่เหวนิ-

หลงแล้วกล่าว “ข้าเมื่อยแล้ว เจ้ามาเปลี่ยนหน้าที่กบัข้าเถอะ อย่าลมืนะว่าต้อง

ตกให้ข้าสบิตวั”

“เจ้าก็ตกได้เกินยี่สิบตัวแล้ว ยังไม่พออีกหรือ” หลี่เหวินหลงคิดว่า 

หวังเลี่ยงเฟิงช่างโลภมากเสียจริง แต่กลับไม่ได้รู้สึกรังเกียจเหมือนที่รังเกียจ

พวกส�านกัวหิคทะยานฟ้า

หวังเลี่ยงเฟิงถลึงตาใส่เขา “มัจฉาลายมรกตตกได้ง่ายขนาดนี้ ข้าไม่

บอกให้เจ้าตกให้ข้าสามสบิตวักด็เีท่าไรแล้ว” หวงัเลี่ยงเฟิงรูส้กึคล้ายถกูอกีฝ่าย

หลอกเอาพชืสวรรค์ไปถงึห้าต้นด้วยปลาที่ตกได้อย่างงา่ยดายจงึยดัคนัเบด็ใส่

มอืเขา แล้วเดนิไปจบัขอบลงัไม้ มองมจัฉาลายมรกตที่ตนตกมาได้แหวกว่าย

ไปมาด้วยสายตาเตม็เปี่ยมไปด้วยความสุข

ค�าว่า ‘มัจฉาลายมรกตตกได้ง่ายขนาดนี้’ ท�าให้สีหน้าของสมาชิกใน

ส�านกัวหิคทะยานฟ้าย�่าแย่ยิ่งนกั สวฉีงิหนงิมองหวงัเลี่ยงเฟิงแล้วหนัไปส่งสายตา
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คาดคั้นใส่ซไูป๋หลนั คล้ายอยากตวาดถามศษิย์ว่าเหตใุดจงึยงัตกไม่ได้สกัตวัอกี!

ซูไป๋หลนัหน้าเสยี พอเหน็หลี่เหวนิหลงเตรยีมจะตกปลา สหีน้ากด็ขีึ้น 

หลี่เหวินหลงมีพลังมนตราสีเหลืองระดับกลาง ถือว่าต�่าตมมากในหมู่ผู้ฝึก 

วรยทุธ์ มจัฉาลายมรกตคงจะไม่สนใจเขา... หารู้ไม่ว่าหลี่เหวนิหลงมพีลงัเทวะ

สถิตอยู่ในกาย เพียงเขาคลุมพลังมนตราไปที่คันเบ็ดกับเหยื่อล่อ พลังเขาก็

กระตุน้ให้พลงัเทวะจากปัสสาวะของอ้ายไป๋ที่อาบทั่วเหยื่อล่อนั้นเปล่งพลงั เหล่า

มจัฉาลายมรกตต่างว่ายกรูเข้าหาเหยื่อล่อ ก่อนที่มนัจะตกถงึผนืน�้าเสยีอกี!

พรบิตาเดยีวหลี่เหวนิหลงกไ็ด้มจัฉาลายมรกตมาไว้ในครอบครอง เขา

พยกัหน้า “ตกง่ายจรงิด้วย ขนาดพลงัมนตราระดบัล่างเช่นข้ายงัตกมาได้ ดทู่า

ส�านกัวหิคทะยานฟ้าคงจะกนิมจัฉาลายมรกตกนัทกุวนั ใช่หรอืไม่ท่านเจ้าส�านกั

สว”ี

สวีฉิงหนิงหน้าเข้มเป็นตับหมู มองหลี่เหวินหลงด้วยสายตาเดือดดาล

อย่างสุดระงบั นางคาดว่าหยางเสวี่ยหรูจะต้องมเีคลด็ลบัในการตกมจัฉาลาย

มรกตโดยง่ายที่ไม่ยอมเปิดเผยให้นางรู้เป็นแน่ และหยางเสวี่ยหรูคงต้องบอก

หลี่เหวนิหลง ตวัไร้ค่าอย่างชายหนุม่ผูน้ี้จงึจบัมจัฉาลายมรกตได้ง่ายถงึเพยีงนี้

สวฉีงิหนงิได้ยนิเสยีงเสยีงหนึ่ง เลยหนัไปมองหวงัเลี่ยงเฟิงที่นั่งไม่ไกล

จากนางนกั เหน็ว่าหวงัเลี่ยงเฟิงก�าลงัช�าแหละมจัฉาลายมรกตตวัหนึ่ง

หวังเลี่ยงเฟิงตระหนักดีว่าห้ามจุดไฟในถ�้า จึงคิดจะท�าปลาดิบกิน  

ปลาดบินั้นตอ้งจิ้มกบัน�้าจิ้มถั่วจงึจะเข้ากนัที่สุด หวงัเลี่ยงเฟิงลอบเข้าไปในมติิ

ก�าไลหยก โชคดทีี่เธอเกบ็เครื่องปรุงและอาหารบางส่วนในนั้น จงึหยบิมาท�า

เป็นน�้าจิ้มเลศิรส พอรดีเลอืดของมจัฉาลายมรกตใส่ขวดเกบ็ไว้แล้วกจ็ดัเตรยีม

ปลาตวัใหญ่

สวีฉิงหนิงเชิดหน้าขึ้น นึกชมในใจว่าหวังเลี่ยงเฟิงนับว่าเป็นคนที่ 

รู้กาลเทศะคนหนึ่ง ถ�้าแห่งนี้เป็นของส�านกัวหิคทะยานฟ้า มจัฉาลายมรกตก็

เป็นสมบัติล�้าค่าของส�านัก การที่นางยอมให้หวังเลี่ยงเฟิงกับหลี่เหวินหลงเข้า

มาตกมจัฉาลายมรกตที่ถ�้าแห่งนี้ถอืเป็นความเมตตาสงูสดุ ดงันั้นหวงัเลี่ยงเฟิง
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จะท�าอาหารจากมจัฉาลายมรกตมาให้นางกนิกถ็อืว่าสมควร

สวีฉิงหนิงก�าลังคิดว่าพอนางรับมัจฉาลายมรกตมากินแล้วจะเอ่ยปาก

ยอมให้หวงัเลี่ยงเฟิงเข้ามาเป็นศษิย์ส�านกัวหิคทะยานฟ้าได้ หากให้หวงัเลี่ยง-

เฟิงตกมจัฉาลายมรกตมาให้พวกนางกนิกจ็ะดไีม่น้อย

ขณะสวฉีงิหนงิก�าลงัคดิค�าพูดที่จะเอ่ย หวงัเลี่ยงเฟิงกแ็ล่เนื้อมจัฉาลาย

มรกตเสรจ็แล้ว เธอยกใบไม้ที่วางรองเนื้อปลาที่แล่แล้วเดนิมาทางสวฉีงิหนงิ

เจ้าส�านักวิหคทะยานฟ้าคลี่ยิ้มงดงาม แบมือเตรียมรับเนื้อมัจฉาลาย

มรกตมากนิ “ขอบ...”

หวงัเลี่ยงเฟิงเดนิผ่านนางไป จากนั้นกว็างเนื้อปลากบัน�้าจิ้มลงตรงหน้า

แมวสีขาวตัวใหญ่ ลูบหัวมันพร้อมกับบอก “เอ้ากินซะ แม่เห็นว่าเจ้ามองมา

นานแล้ว”

‘มารดาของข้าน่ารักที่สุด!’ ผิงผิงยกขาหน้าขึ้นมาเกาะบ่าหวังเลี่ยงเฟิง

แล้วเลยีแก้มเดก็สาวหลายท ีมองไปยงัสวฉีงิหนงิด้วยสายตาเยาะเย้ย ก่อนจะ

ก้มหน้ากนิปลาที่มารดาเตรยีมมาให้อย่างผ่าเผย

สวฉีงิหนงิสหีน้าไม่ดนีกั และยิ่งย�่าแย่ลงเมื่อหลี่เหวนิหลงหวัเราะออก

มาเสยีงดงัอย่างหาได้ยาก

ชายหนุม่มองสวฉีงิหนงิ และมองหวงัเลี่ยงเฟิงที่ท�าหน้างนุงง เขาหวัเราะ

จนตวัโยนขณะใช้แรงดงึสายเบด็ที่เกี่ยวมจัฉาลายมรกตเข้าหาตวั

“มอีะไรหรอื” เหน็หลี่เหวนิหลงหวัเราะดงัลั่นถ�้าโดยไม่มปีี่มขีลุ่ย หวงั

เลี่ยงเฟิงจงึงุนงงยิ่งนกั

“ไม่มอีะไร” หลี่เหวนิหลงกล่าวอย่างยากล�าบาก “เจ้าไม่ต้องสนใจข้า เรา

ต้องรกัษาหน้าให้ใครบางคน”

สวฉีงิหนงิมองหลี่เหวนิหลงกบัหวงัเลี่ยงเฟิงด้วยสายตาฟาดฟัน อยาก

จะสงัหารให้ตายไปทั้งคู่ แต่ตดิที่หลี่เหวนิหลงเป็นองค์รชัทายาท หากเขาเป็น

อะไรไปในเขตส�านกัของนาง ราชส�านกัอาจมาเอาเรื่องที่ส�านกัวหิคทะยานฟ้าได้

หวังเลี่ยงเฟิงไม่สนใจท่าทีแปลกๆ ของหลี่เหวินหลง พอพยัคฆ์ทิวา 
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กินปลาหมดอย่างรวดเร็วก็เดินตามเธอต้อยๆ คล้ายอยากกินอีก เหล่าสัตว์

ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่น้อยหน้า กรูกันเข้ามารุมล้อมหวังเลี่ยงเฟิง ส่งสายตาว่าอยาก

กนิด้วย

หวังเลี่ยงเฟิงแล่เนื้อปลาที่เหลือให้พวกมันทุกตนและให้หลี่เหวินหลง 

ยกเว้นพยคัฆ์ทวิาแล้วกล่าว “ผงิผงิกนิพอแล้วนะ เอาไว้กลบับ้านค่อยกนิต่อ

นะลูก”

พยัคฆ์ทิวาคอตก เห็นสหายทุกตนกินมัจฉาลายมรกตที่เหลืออย่าง 

มคีวามสุขกส็่งเสยีงเบาๆ ด้วยความหงุดหงดิ ก่อนจะวิ่งออกไป เดนิลดัเลาะ

ไปทางอื่น หวังจะล่ามัจฉาลายมรกตตัวที่ดีที่สุดกลับมาให้หวังเลี่ยงเฟิงท�า

อาหารให้มนักนิ

‘เสยีของ! เสยีของยิ่งนกั!’ สวฉีงิหนงิขบฟันจนแทบแหลก หวงัเลี่ยง-

เฟิงเอาของดีเช่นมัจฉาลายมรกตไปให้เหล่าสัตว์เดรัจฉาน ช่างเสียของเสียนี่

กระไร!

สวีฉิงหนิงส่งสายตาให้อาหลี สาวใช้ผู้นั้นรออยู่ก่อนแล้ว จึงเดินไป 

ส่งยิ้มบางๆ ให้หวงัเลี่ยงเฟิงพร้อมถามออกมา

“คุณหนูหวงัเจ้าคะ ให้บ่าวน�าส่วนหวักบัก้างไปทิ้งให้ดหีรอืไม่เจ้าคะ”

หัวกับก้างของมัจฉาลายมรกตนั้นคือของล�้าค่า อาจดีกว่าส่วนเนื้อ 

ด้วยซ�้า อาหลีคิดว่าหวังเลี่ยงเฟิงดูท่าทางโง่งม พอนางแสร้งหยิบยื่นน�้าใจให้ 

กไ็ม่น่าจะคดิเกบ็สองส่วนนี้เอาไว้

หวงัเลี่ยงเฟิงยงัไม่ทนัได้ตอบอะไร เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์กก็รกูนัเข้ามากนิ 

ส่วนหวักบัก้างจนหมด ก่อนจะเดนิกลบัไปกนิส่วนเนื้อของตนต่อ หวงัเลี่ยง-

เฟิงเหน็ดงันั้นกย็ิ้มให้อาหลี

‘พวกเดรัจฉานน่าตาย!’ อาหลีลอบก�าหมัดแน่น แต่สีหน้ายังแย้มยิ้ม

และกล่าว “ดูท่าคุณหนูหวงัจะมฝีีมอืท�าอาหารเลศิรส เดรจัฉานน้อยพวกนี้จงึ

ได้กินจนหมดไม่เหลือ ตอนนี้เจ้าส�านักก็หิวแล้วเช่นกัน ดังนั้น... เห็นแก่ 

ที่เจ้าส�านักสวียอมให้พวกท่านเข้ามาตกมัจฉาลายมรกตในถ�้าแห่งนี้ ช่วยท�า
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อาหารจากมจัฉาลายมรกตให้เจ้าส�านกัของบ่าวสกัอย่างเพื่อแสดงไมตรรีะหว่าง

เรา ได้หรอืไม่เจ้าคะ”

การอ้างถึงบุญคุณที่ยอมให้หวังเลี่ยงเฟิงซึ่งเป็นคนนอกได้รับสมบัติ

ล�้าค่าอย่างมัจฉาลายมรกต และไมตรีกับส�านักวิหคทะยานฟ้า ประกอบกับ

หวงัเลี่ยงเฟิงในยามนี้มมีจัฉาลายมรกตอยูม่ากมาย เพื่อแสดงถงึความมนี�้าใจ 

ส�านกึในบญุคณุ หวงัเลี่ยงเฟิงจะต้องยอมท�าอาหารมาให้กนิอย่างแน่นอน หลงั

จากนั้นนางก็จะกล่าวชมอีกฝ่ายสักสองสามค�า และได้อาหารจากมัจฉาลาย

มรกตมากนิด้วยเช่นกนั

หลี่เหวนิหลงลอบมองหวงัเลี่ยงเฟิง เหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์เองกล็อบมอง

มารดาของตน สวฉีงิหนงิลอบยิ้ม หวงัเลี่ยงเฟิงจะโง่งมแค่ไหนกต้็องรกัษาหน้า

นางที่เป็นถงึเจ้าส�านกัวหิคทะยานฟ้ากระมงั เอ่ยปากขนาดนี้กค็วรจะส�านกึรูต้วั

ว่าก�าลงัเสยีมารยาทกบัผู้อาวุโส ผู้เป็นเจ้าของมจัฉาลายมรกตที่แท้จรงิ!

หวังเลี่ยงเฟิงมองรอยยิ้มของอาหลี นานจนอาหลีเริ่มเมื่อยแก้มและ 

ตีสีหน้าไม่ถูกเข้าไปทุกที เธอเอ่ยถามเสียงนุ่มพร้อมกับยิ้มหวาน “เหตุใดข้า

ต้องท�าอาหารให้พวกเจ้าด้วย”

อาหลแีขง็ค้าง พอได้สตกิพ็ูดขึ้นเสยีงเบา “กเ็พื่อไมตร.ี..”

“เท่าที่ข้าจ�าได้ ผู้ที่จับมัจฉาลายมรกตมาไว้ที่นี่คนแรกก็คือแม่ของ 

หลี่เหวนิหลงมใิช่หรอื แต่ตอนแรกที่พวกข้ามาขอมจัฉาลายมรกตจากพวกเจา้ 

ก็ไม่เห็นว่าพวกเจ้าจะมีไมตรียอมให้พวกข้าได้เข้ามาจับเลย...” หวังเลี่ยงเฟิง 

กล่าวทั้งที่ใบหน้ายงัยิ้มแย้ม “และที่พวกข้าเข้ามาในถ�้าแห่งนี้ได้ เป็นเพราะไมตรี 

หรอืเพราะพวกเจ้าอยากได้คมัภร์ีของเหวนิหลงกนัแน่ ถามตวัเองก่อนดหีรอืไม่”

“เจ้า! บงัอาจ!” อาหลหีน้าเปลี่ยนสี

หวงัเลี่ยงเฟิงยิ้มให้นาง “หากอยากได้อาหารจากข้ากบ็อกได้นะ ข้าพอ

จะมผีลไม้ป่า จะแบ่งให้สกัสองผล หรอืไม่...” หวงัเลี่ยงเฟิงหนัไปมองซไูป๋หลนั 

“กร็อให้คนของเจ้าจบัมจัฉาลายมรกตมาให้ได้ แล้วข้าจะยอมมไีมตรนี�ามาท�า

อาหารให้พวกเจ้ากนิ ขอค่าตอบแทนเป็นเลอืดของมจัฉาลายมรกตกพ็อ ส่วน
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มจัฉาลายมรกตพวกนี้ ข้าได้มนัมาด้วยน�้าพกัน�้าแรงของข้ากบัเหวนิหลง พวก

เจ้าไม่เกี่ยว อยากขอมนัจากข้า ได้... แต่ต้องเอาของที่มคี่าเท่ากนัมาแลก ข้า

ถงึจะมอบให้พวกเจ้าสกัตวั ตอนนี้พวกเจ้ามขีองที่มคี่าเท่ากบัมจัฉาลายมรกต

ของข้าหรอืไม่”

“เจ้า... เจ้ากล้า...” อาหลีก�าหมัดแน่น อยากตบหน้าหวังเลี่ยงเฟิง 

เหลอืเกนิ

“ข้ากล้า ใช่! ข้ากล้าเอาของวเิศษพวกนี้ให้ลูกๆ ทุกตวัของข้ากนิ แต่ข้า

จะไม่ยกให้พวกเจ้า และจ�าเอาไว้! ห้ามมาเรียกลูกๆ ของข้าว่าเดรัจฉาน!”  

หวงัเลี่ยงเฟิงกล่าวเสยีงดงัก้องไปทั้งถ�้า

หลี่เหวนิหลงพลนัเข้าใจ ‘ที่แท้นางกโ็มโหที่อาหลเีรยีกสตัว์เลี้ยงแสนรกั

ของตนเองว่าเดรจัฉานนี่เอง’ เขายิ้มกว้าง หยบิมจัฉาลายมรกตตวัสุดท้ายถอื

เดนิผ่านอาหลทีี่โกรธจนตวัสั่น แล้วยื่นมนัให้หวงัเลี่ยงเฟิง

“เจ้าจบัได้ครบแล้วหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงถาม เบนสายตามามองหลี่เหวนิ- 

หลงด้วยแววตาที่ฉายความนุ่มนวล

“ครบแล้ว แถมให้เจ้าอกีสองตวัด้วย” หลี่เหวนิหลงเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม

บาง เหลือบมองอาหลีที่จ้องหวังเลี่ยงเฟิงไม่วางตา ท�าให้อาหลีส�านึกได้ว่า 

หวงัเลี่ยงเฟิงคอืคนขององค์รชัทายาท นางไม่ควรไปหาเรื่อง

อาหลีหลบไปยืนกระฟัดกระเฟียดอยู่ข้างสวีฉิงหนิง สวีฉิงหนิงเองก็

กราดเกรี้ยวจนไม่อยากมองสองคนนั้น พวกนางหนัไปมองซไูป๋หลนัที่ยงัยนืนิ่ง

คล้ายอยากให้ซูไป๋หลันแสดงอภินิหารตกมัจฉาลายมรกตได้มากกว่าฝ่าย 

ตรงข้าม ทว่าเหล่ามัจฉาลายมรกตกลับไม่สนใจเหยื่อล่อของซูไป๋หลันเลย 

สกันดิ ดวงหน้างดงามปานบปุผาของคณุหนูตระกลูซูซดีเผอืดราวกบักระดาษ

“อร่อย” หลี่เหวินหลงที่กินเนื้อมัจฉาลายมรกตไปหนึ่งค�ากล่าวขึ้น 

เสยีงดงั “มน่ิา เจ้าส�านกัสวจีงึหวงแหนพวกมนันกั รสชาตดิเียี่ยม เข้ากบัน�้าจิ้ม

ถั่วนี้มาก”

“เขาว่าปลาตวัเลก็เนื้อจะแน่นกว่าปลาตวัใหญ่นะ ข้าว่าจะลองกนิตวัเลก็
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ดูว่าอร่อยกว่าหรือไม่” หวังเลี่ยงเฟิงได้มัจฉาลายมรกตมาหนึ่งลังใหญ่จึง 

ยิ้มแย้มอย่างมคีวามสุขยิ่งนกั

“ปลาที่ติดเบ็ดของเจ้ากับข้ามีแต่ตัวใหญ่” หลี่เหวินหลงหยิบเนื้อปลา

ของตนป้อนฉงิฉ ี“เจ้าคงไม่ได้กนิปลาตวัเลก็หรอก”

“เช่นนั้นเราไปตกปลาตวัใหญ่ให้หมด เหลอืแต่ปลาตวัเลก็ แล้วกล็อง

จบัปลาตวัเลก็ๆ มากนิดหีรอืไม่” หวงัเลี่ยงเฟิงเสนอความคดิเหน็

แต่ละค�าพูดของชายหญิงคู่นี้พานท�าให้เจ้าส�านักสวีแสบคอคล้ายจะ

กระอกัเลอืดออกมา ยิ่งมจัฉาลายมรกตตวัใหญ่ยิ่งมพีลงัมาก หวงัเลี่ยงเฟิงกบั

หลี่เหวนิหลงร่วมด้วยช่วยกนัตกพวกมนัไปถงึครึ่งร้อย ตอนนี้มจัฉาลายมรกต

เหลือน้อยลงทุกที นางเริ่มเสียใจแล้วที่หลงกลหลี่เหวินหลงยอมให้พวกเขา 

เข้ามาในถ�้าแห่งนี้

เห็นเหล่ามัจฉาลายมรกตตัวใหญ่หลายตัวที่ว่ายอยู่ในลังไม้ของพวก

หวงัเลี่ยงเฟิงแล้ว สวฉีงิหนงิกก็�าหมดัแน่นจนเลบ็จกิลงกบัเนื้อฝ่ามอืจนเลอืด

ออก นางหนัไปตวาดซูไป๋หลนัเสยีงดงั “หลนัเอ๋อร์! เจ้ายงัตกไม่ได้สกัตวัเลย

หรอื!”

ซูไป๋หลันในยามนี้มีสีหน้าย�่าแย่นัก เหล่ามัจฉาลายมรกตไม่สนใจ 

เหยื่อล่อของนางเลย เพราะเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ที่เหน็พฤตกิรรมดถูกูที่นางมต่ีอ

หวงัเลี่ยงเฟิง พวกมนัจงึลอบเปล่งพลงัออกมาเรยีกเหล่ามจัฉาลายมรกตให้มา

อยู่ฝั่งหวังเลี่ยงเฟิงกับหลี่เหวินหลงจนหมด ก็เลยไม่มีมัจฉาลายมรกตตัวใด

ว่ายเข้าไปใกล้เหยื่อของซูไป๋หลนัเลย

ซไูป๋หลนัพ่ายแพ้ให้หวงัเลี่ยงเฟิงที่คดิว่ามพีลงัมนตราสม่ีวง และยงัพ่าย

ให้หลี่เหวินหลงที่มีพลังมนตราเพียงสีเหลืองอีก ตั้งแต่เกิดมานางไม่เคยรู้สึก

ตกต�่าเช่นนี้ ดวงตาคู่งามแดงก�่าคล้ายจะร�่าไห้อยูร่อมร่อ พอถกูสวฉีงิหนงิตวาด 

หยาดน�้าใสๆ กไ็หลออกมาจากตา นางกดัรมิฝีปากแน่น พยายามไม่ให้ตนเอง

สะอื้นจนตวัโยน

“คณุหน.ู..” เหน็ท่าทางซไูป๋หลนัเป็นเช่นนั้น อาหลปีวดใจเหลอืประมาณ 
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ตวัดสายตามองหวังเลี่ยงเฟิงกับหลี่เหวินหลงที่ยังพูดคุยหยอกล้อกันอย่างไม่

สนใจพวกนาง อาหลเีจบ็แค้นแทนคุณหนูของนางเหลอืเกนิ จงึหนัไปกระซบิ

บางอย่างกบัสวฉีงิหนงิ

สวีฉิงหนิงเบิกตากว้างมองอาหลี จากนั้นก็มองไปยังเหล่ามัจฉาลาย

มรกตจ�านวนมากที่อยู่ในลังของพวกหวังเลี่ยงเฟิง สักพักจึงพยักหน้ารับ  

อาหลเีหน็เช่นนั้นกก็ล่าว “บ่าวจะไปเอาอาหารมาให้นะเจ้าคะ!”

เสียงนางดังเกินกว่าจะพูดกับแค่สวีฉิงหนิง ท�าเอาหวังเลี่ยงเฟิงคิ้ว

กระตุก คดิในใจว่าแม่สาวใช้นี้คงตั้งใจประชดประชนัเธออย่างแน่นอน

หลี่เหวนิหลงจบัมอืเธอเอาไว้ทนัใด หวงัเลี่ยงเฟิงมองเขา ก่อนจะเหน็

ว่าดวงตาของหลี่เหวินหลงดูน่าขนลุกวูบหนึ่ง พริบตาเดียวก็กลับเป็นปกต ิ 

หวงัเลี่ยงเฟิงมองให้แน่ใจ พอไม่เหน็อะไรกน็กึว่าตนตาฝาดไปเอง

“ผงิผงิของเจ้าไปไหนหรอื”

หวงัเลี่ยงเฟิงได้ยนิค�าถามของหลี่เหวนิหลงกก้็มมองเหล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ 

ทั้งหลาย อุทานในใจว่าแย่แล้ว! ผงิผงิหายไปจรงิๆ ด้วย คงเพราะเธอไม่ยอม

ให้มนักนิมจัฉาลายมรกตเพิ่มอย่างแน่นอน

หวังเลี่ยงเฟิงผุดลุกขึ้นเดินไปทางปากถ�้าที่เห็นผิงผิงป้วนเปี้ยนอยู่ 

ตรงนั้นก่อนหน้านี้ กล่าวขึ้นโดยไว “ข้าจะไปตามเขา”

หลี่เหวนิหลงหยดักายลุกขึ้น ก�าลงักล่าวว่าจะไปด้วย ทว่าผนืดนิกลบั

สั่นสะเทอืนอย่างรนุแรง ผนงัก�าลงัเคลื่อน... “เฟิงเอ๋อร์!” หลี่เหวนิหลงร้องเรยีก

หวงัเลี่ยงเฟิงหนึ่งเสยีง

เดก็สาวหนัมา ก�าลงัอ้าปากจะเรยีกเขา แต่ผนงัที่ใหญ่และหนาของถ�้า

กลบัเข้ามาขวางกั้นระหว่างเขากบัหวงัเลี่ยงเฟิงเอาไว้ ฉงิฉวี่องไวที่สุดกระโจน

ไปหามารดาได้ทนัก่อนที่ผนงัจะกระทบกนั

หลี่เหวินหลงหันมาก็พบว่าผนังด้านหนึ่งเคลื่อนมากระแทกกับลังไม้ที่

ใส่มัจฉาลายมรกตจนลังแตก เหล่ามัจฉาลายมรกตมากมายกระโจนกลับลง

ไปในทะเลสาบ เขามองไปยังพวกสวีฉิงหนิง ทันได้เห็นรอยยิ้มมุมปากของ 
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ทุกอย่างสงบลง หลี่เหวนิหลงถูกขงัไว้กบัสุนขัสองตวัและแมวหนึ่งตวั 

เขามองทะเลสาบที่มผีนงัถ�้าเคลื่อนเข้ามากั้นกลาง และน�้าจากทะเลสาบกร็าวกบั

ถูกสูบออกไป หลี่เหวินหลงหลุบตาลงต�่า พยายามข่มอารมณ์อย่างถึงที่สุด 

สุดท้ายเขาก็หันไปชกผนังที่กั้นขวางระหว่างตนกับหวังเลี่ยงเฟิงอย่างแรง  

ผนงันั้นพงัทลาย เขากย็งัไม่เหน็หวงัเลี่ยงเฟิง

อ้ายเป่าเอาเท้าเขี่ยผนงัถ�้าที่ยงัหลงเหลอืกลิ่นตวัหวงัเลี่ยงเฟิง ก่อนที่มนั

และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจะหันมองหลี่เหวินหลง แววตาขององค์รัชทายาท

แห่งต้าหลี่ครานี้อ�ามหติยิ่งนกั


