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ภาคที่สิบสาม

เทพธิดาแห่งจักรวรรดิผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคกับราชัน

ทรงอ�านาจผู้ลุม่หลงในความรกั ตลอดเส้นทางที่เตม็ไปด้วยการ

ต่อสู้ ทั้งยังเป็นเส้นทางแห่งการหยั่งเชิงซึ่งกันและกัน พวกเขา

จะขจัดความเข้าใจผิดที่ก่อตัวขึ้นในใจและเคียงคู่กันอีกครั้งได้

หรอืไม่



หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
ลอบสังหาร

ซลูั่วเงยหน้าขึ้นทนัท ีก่อนจะเหน็แสงสว่างวาบที่แสนจะบาดตา นาง

ยกมอืซ้ายขึ้นเพื่อปิดบงัดวงตาเอาไว้ ตอนที่พนิจิมองอกีครั้งถงึได้พบว่าที่แท้

ประกายแสงเหล่านั้นมาจากคมมดีนั่นเอง!

ยามนี้เหนือศีรษะของซูลั่วเต็มไปด้วยคมมีดนับหมื่นที่ค้างอยู่กลาง

อากาศ และพร้อมจะกระหน�่าลงมาทุกเมื่อ! ใบหน้าของหญงิสาวขาวซดี หวัใจ

เต้นรัว เพราะนางรู้ดีว่าเวลานี้มิใช่เพียงการทดลองหรือเรื่องล้อเล่น แต่เป็น 

การทดสอบที่มชีวีติเป็นเดมิพนั!

หลงัจากข่มขูใ่ห้ซลูั่วตระหนกตกใจได้แล้ว น�้าเสยีงราบเรยีบและเยน็ชา

ของระบบกด็งัขึ้นอกีครั้ง

“เจ้าต้องตอบค�าถามสามข้อภายในสามสบินาท ีเริ่มค�าถามข้อที่หนึ่ง”

“ใช้โอสถสามชนิดปรับโอสถจิตตะวันจันทราชั้นอาจารย์เป็นโอสถ 

จติกระจ่างชั้นอาจารย์ เริ่มได้”

ตอนที่ค�าถามดงัขึ้น ซูลั่วยงัไม่ทนัได้ตั้งตวัด้วยซ�้า ฉบัพลนันั้นดวงตา

ของผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิี่อยู่ด้านนอกกเ็ป็นประกายวาบขึ้นมา ค�าถามนี้

น่าสนใจยิ่งนกั
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โอสถจติตะวนัจนัทราชั้นอาจารย์ประกอบด้วยสมนุไพรหกสบิสามชนดิ 

ขณะที่โอสถจิตกระจ่างชั้นอาจารย์ประกอบด้วยสมุนไพรเจ็ดสิบสามชนิด ซ�้า

สรรพคุณของโอสถทั้งสองขนานก็ยังแตกต่างกันลิบลับ ชนิดแรกเป็นโอสถ

ฟ้ืนฟพูลงัจติ ชนดิหลงัเป็นโอสถรกัษาอาการบาดเจบ็ภายใน จะต้องใช้สมุนไพร

เพยีงสามชนดิเพื่อปรบัโอสถจติตะวนัจนัทราชั้นอาจารย์ให้เป็นโอสถจติกระจ่าง

ความยากระดบันี้... เรยีกว่าไม่ธรรมดา เพราะการทดสอบนี้เกี่ยวข้อง

กบัความรู้เรื่องสรรพคุณของโอสถอย่างกว้างขวาง

การปรับเปลี่ยนโอสถสองชนิดนี้ประกอบด้วยตัวแปรนับพัน ส�าหรับ 

ผู้ปรุงโอสถชั้นอาจารย์แล้ว การจะวเิคราะห์และศกึษาในคราเดยีวกนันั้น โดย

ทั่วไปจ�าเป็นต้องใช้เวลาหลายวนัหลายคนืกว่าจะส�าเรจ็ลุล่วงได้

สงเทียนผิงเอ่ยขึ้น “ฮ่าๆๆ นังหนูผู้นั้นตะลึงงันไปเลยสิ โจทย์ข้อนี้ 

ช่างซับซ้อนเสียจริง แม้แต่ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิมากประสบการณ์อย่าง 

พวกเราเองก็เถิด ต่อให้ขจัดตัวแปรที่เป็นไปไม่ได้ออกส่วนหนึ่ง แต่ตัวแปร 

อกีมากมายนบัร้อยที่เหลอืกท็�าให้กระอกัได้เลยทเีดยีว”

หนวิหรจูื่อเอ่ยเสรมิ “เพราะเหตนุี้ผูป้รงุโอสถที่ผ่านด่านหบุเจ้าสมนุไพร 

จงึได้รบัการยกย่องนบัถอืมากกว่าผู้ปรุงโอสถทั่วไปอย่างไรเล่า ผู้ปรุงโอสถใน

ระดับเดียวกันและผู้ปรุงโอสถที่ผ่านการทดสอบในด่านปกติยังต้องคารวะ 

ผู้ปรุงโอสถที่ผ่านด่านหุบเจ้าสมุนไพร”

หมี่ฟู่กุ้ยหวัเราะอย่างส�าราญก่อนกล่าว “ฮ่าๆๆ ถ้าเช่นนั้นพวกเจ้ากต้็อง

คารวะข้าน่ะส”ิ

สงเทยีนผงิเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์ “ช ิ เจ้าผ่านด่านหุบเจ้าสมุนไพรใน

ชั้นปรมาจารย์เท่านั้น เจ้ากล้าเข้ารบัการทดสอบในชั้นจกัรพรรดหิรอื”

หมี่ฟู่กุ้ยขึงตาใส่สงเทียนผิง “พูดอะไรไม่พูด มาพูดเรื่องนี้ท�าไมกัน 

พูดจาเป็นหรอืไม่”

กงซุนจื้อหรูที่อยู่ในอาการปกติสุดเอ่ยบ้าง “พวกเจ้าคิดว่านังหนูผู้นี้ 

จะผ่านด่านได้หรอืไม่”
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สงเทยีนผงิได้ยนิดงันั้นกร็บีกล่าว “ผู้เฒ่าซุน เจ้าล้อเล่นอะไรกนั นาง

จะตอบค�าถามนี้ได้อย่างไร เลกิเพ้อเจ้อได้แล้ว”

แม้หนวิหรจูื่อจะไม่เอ่ยค�าใด แต่เขากลบัโคลงศรีษะเป็นเชงิวา่เหน็ด้วย

กบัสงเทยีนผงิ

หมี่ฟู่กุ้ยเองกส็่ายหน้าเช่นกนั “ไม่ได้อยู่แล้ว มคีนเคยตดิอยู่ที่ด่านชั้น

อาจารย์ไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร ซ�้านงัหนูผู้นี้กย็งัดวงกุดนกั มาเจอกบัค�าถามยาก

ระดับนี้ ตอนนี้สิ่งที่นางต้องท�าก็คือรีบยอมแพ้ทันที ไม่เช่นนั้นหากคมมีด 

หมื่นเล่มกระหน�่าลงมาพร้อมกนั นงัหนคูนงามมหีวงัได้ถกูสบัละเอยีดเป็นแน่”

“ไฉนข้าถึงรู้สึกว่านางต้องผ่านได้แน่” ผู้ปรุงโอสถกงซุนลูบปลายคาง 

ขณะนึกถึงตอนที่ซูลั่วบรรยายวิธีการปรุงโอสถจิตอัคคีสีชาดด้วยสีหน้าเรียบ

เฉยก่อนหน้านี้

“หึๆ ” ผู้ปรุงโอสถที่เหลอืทั้งสามไม่เชื่อ

สงเทยีนผงิลุกพรวดขึ้น “ไปได้แล้วๆ ต้องมามองนงัหนูคนงามถูกสบั

เป็นชิ้นเนื้อต่อหน้าต่อตา แบบนี้โหดเหี้ยมเกนิไป ข้าทนดูไม่ไหว”

ทว่าตอนนั้นเอง... ซูลั่วที่เดมิยนืนิ่งไม่ขยบั กย็กหางคิ้วขึ้นนดิๆ จาก

นั้นกเ็อ่ยเสยีงเรยีบ “เปลี่ยนโอสถจติตะวนัจนัทราเป็นโอสถจติกระจ่างจะยาก

ตรงไหนกนั กแ็ค่ต้องใช้ใบวญิญาณหมอกม่วงเป็นส่วนประกอบ จากนั้นกใ็ส่

สมนุไพรสองชนดิ... ต้นไหมเทวะน�้าแขง็กบัน�้าตาพระเกตเุข้าไปกเ็ป็นอนัใช้ได้

แล้ว”

ตอนที่ซูลั่วเอ่ยชื่อสมุนไพรสามชนิดนี้ออกไป สงเทียนผิงที่ลุกขึ้นยืน 

กช็ะงกักกึ “อ๊ะ! นงัหนูผู้นี้ตอบถูก”

ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดอิกีสามคนพยกัหน้ารบั

เหนอืศรีษะคอืคมมดีนบัหมื่นที่สาดรงัสสีงัหารคกุรุน่ สร้างความกดดนั

ต่อจติใจได้ไม่น้อย ค�าถามในด่านทดสอบนี้ต้องใช้พลงัจติอนัแขง็แกร่งส�าหรบั

คิดวิเคราะห์ โดยทั่วไปแม้แต่ผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์สามัญก็ยังทดสอบ 

ไม่ผ่านด้วยซ�้า ทว่าซูลั่วกลับผ่านด่านมาได้ เพราะเหตุนี้ผู ้ปรุงโอสถชั้น
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จกัรพรรดทิั้งสามจงึตกตะลงึไม่น้อย

“ต่อไปเริ่มค�าถามข้อที่สอง...”

ค�าถามข้อที่สองซึ่งยากในความคิดของผู้อื่น ทว่าซูลั่วกลับตอบได้ถูก

ต้องด้วยอาการสงบนิ่ง

“น่าสนใจนกั” เวลานี้ผู้ปรุงโอสถอาวุโสทั้งสี่นั่งหลงัตรง พลางจ้องมอง

ซูลั่วที่อยู่ในฉากภาพไม่วางตา

ปากบอกว่าน่าสนใจ ซ�้านัยน์ตาวับวาวของแต่ละคนยังเผยความมาด

มั่นที่ซ่อนเร้นในใจออกมา

ยามนี้ผู้ปรุงโอสถกงซุนรู้สึกร้อนรนราวกับคนที่ยกหินทุ่มใส่เท้าตนเอง 

เขารู้ว่าซูลั่วโดดเด่น แต่คดิไม่ถงึว่านางจะโดดเด่นถงึขั้นนี้...

“นี่ ข้าขอบอกพวกเจ้าไว้ก่อน นงัหนผููน้ี้ต้องมาเป็นศษิย์ของข้า พวกเจ้า

ห้ามแย่งตวันางเดด็ขาด” ผู้ปรุงโอสถกงซุนชงิประกาศ

“นงัหนูรู้แล้วหรอื”

“คารวะอาจารย์แล้วหรอื”

“นงัหนูเหน็ด้วยแล้วหรอื”

ค�าถามรุกไล่จากผูป้รงุโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสามท�าให้ผูป้รงุโอสถกงซนุ

ถงึกบัสะอกึ

คุณชายฉู่มองท่านลุงของตนด้วยสหีน้าเหน็ใจ ดูเถดิ ก่อนหน้านี้แต่ละ

คนแสดงท่าทอีวดโอ้หยิ่งทะนง มาตอนนี้กลบัแยง่กนัรบัซลูั่วเป็นศษิย์ ท่านลงุ

ของเขาต้องเผชญิกบัคู่แข่งที่แขง็แกร่งถงึสามคน เฮ้อ...

“เหลอืเวลาอกีสบิห้านาท ีเริ่มค�าถามข้อที่สาม...” เสยีงราบเรยีบดงัขึ้น

อกีครั้ง

ค�าถามข้อที่สามยากกว่าค�าถามสองข้อก่อนหน้านี้เป็นเท่าตัว! เป็น

ค�าถามที่เกี่ยวข้องกบัทฤษฎใีนระดบัผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ ซ�้ายิ่งเวลาผ่าน

ไปนานเท่าไร คมมีดหมื่นเล่มที่อยู่เหนือศีรษะซูลั่วก็ยิ่งเคลื่อนต�่าลงมาด้วย

ความเรว็คงที่
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ติ๊กตอ็ก ติ๊กตอ็ก

เวลาผ่านไปทีละนิด คมมีดหมื่นเล่มก็เข้าใกล้ศีรษะซูลั่วมากขึ้นทุกท ี

เพราะเหตุนี้เองหญิงสาวจึงสัมผัสได้ถึงรังสีดุดันหนักหน่วงที่แผ่ซ่านออกมา 

จากคมมดีมากมายเหล่านั้น

“ค�าถามนี้แม้แต่ผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์กย็งันบัว่ายากเตม็ท”ี สงเทยีน- 

ผงินิ่วหน้า

หนิวหรูจื่อจ้องซูลั่วด้วยสายตาจริงจังพลางเอ่ยออกมาช้าๆ “ด่าน

ทดสอบหุบเจ้าสมุนไพรมิใช่ด่านที่คนธรรมดาสามัญจะผ่านได้ หวังว่านังหนู 

จะยนืหยดัไหว ขอเพยีงนางผ่านด่านนี้ ข้าจะรบันางไว้เป็นศษิย์เอง”

“ผู้เฒ่าหนิว ไม่ว่านางจะผ่านด่านนี้หรือไม่ ศิษย์ผู้นี้ต้องเป็นของข้า...  

ผู้เฒ่าหมี่ เจ้าห้ามแย่งข้า!”

ทว่าตอนที่คมมีดอยู่ห่างจากซูลั่วเพียงหนึ่งเมตร ซูลั่วก็ตอบค�าถาม 

ข้อที่สามได้อย่างแม่นย�าและถูกต้อง

แปะๆๆ!

สงเทยีนผงิปรบมอืพร้อมกบัลกุขึ้นยนื “ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมเหลอืเกนิ! 

ข้าจะรบันางเป็นศษิย์!”

หนวิหรูจื่อรบีเอ่ย “ศษิย์ผู้นี้เป็นของข้า”

หมี่ฟู่กุ้ยยอมไม่ได้จงึกล่าวบ้าง “นงัหนผููเ้ป่ียมพรสวรรค์เช่นนี้ต้องท�าให้

โอสถพษิของข้าเกรยีงไกรไปมากกว่านี้ได้แน่ พวกเจ้าอย่าชงิตวันางไปจากข้า!”

กงซุนจื้อหรูแย้ง “พวกเจ้าไม่ต้องพูดอะไรอกีแล้ว ข้าเป็นคนหมายตา 

นงัหนูผู้นี้ก่อน พวกเจ้าไม่ยดึถอืหลกัคุณธรรมน�้ามติรแล้วหรอืไร ถงึได้คดิจะ

แย่งตวัศษิย์ของข้า”

สงเทยีนผงิเอ่ยอย่างไม่ค่อยพอใจ “ไฉนนงัหนูถงึต้องเป็นศษิย์ของเจ้า

ด้วย นางต้องเป็นศษิย์ของข้า!”

หนวิหรูจื่อกล่าวกบัสงเทยีนผงิ “ผู้เฒ่าสง เจ้าอารมณ์ร้อนเกนิไป จะท�า

ให้นงัหนูตกใจเสยีเปล่าๆ”
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“ผู้เฒ่าหนวิ เจ้ากไ็ม่ได้เหมอืนกนั” สงเทยีนผงิเริ่มโจมตกีลบั “เพราะ

เจ้าหน้าตาอปัลกัษณ์เกนิไป!”

หมี่ฟู่กุ้ยรบีเอ่ยแทรก “เพราะฉะนั้นถงึต้องให้ข้ารบัเป็นศษิย์อย่างไรเล่า 

ข้าเป็นถงึรองประมุขสมาคมเชยีวนะ ต่อไปข้าจะยกต�าแหน่งนี้ให้นาง”

“ใช้อ�านาจข่มเหงผู้อื่น ต�่าช้าหน้าไม่อาย ข้าคดัค้าน!” ผู้ปรุงโอสถสาม

คนที่เหลอืเอ่ยออกมาพร้อมกนั เรื่องนี้จะยอมอ่อนข้อให้ไม่ได้เป็นอนัขาด!

ซูลั่วยงัไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆ ทั้งสิ้น ขณะที่ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่

ก�าลงัทะเลาะกนัใหญ่โตเรื่องแย่งรบันางเป็นศษิย์

คณุชายฉูม่องเหตกุารณ์ตรงหน้าอย่างตะลงึงนั ก่อนหน้านี้ไม่นานหญงิ

ผู้นี้ยงัไม่มสีถานะใดๆ เวลาเพิ่งผ่านไปไม่ถงึหนึ่งชั่วยามกระมงั นางกลบัท�าให้

ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่แย่งชงิกนัรบัตวันางไว้เป็นศษิย์! ผู้ปรุงโอสถชั้น

จกัรพรรดทิั้งสี่ซึ่งยามปกตวิางตวัสงูศกัดิ์ เข้าถงึยาก... เกอืบจะลงมอืกนัเพราะ

หญงิสาวผู้นี้ หากเรื่องนี้... แพร่ออกไป ผู้คนภายในเมอืงหลวงแห่งจกัรวรรดิ

กลางต้องคลุ้มคลั่งอย่างแน่นอน!

สุดท้ายไม่ว่าใครจะรับนางไว้เป็นศิษย์ คุณชายฉู่ก็มั่นใจว่าหลังจากมี 

ผู้หนุนหลังระดับนี้แล้ว แม้อาจจะไม่ถึงขั้นกร่างไปได้ทั่วทั้งจักรวรรดิกลาง  

แต่อย่างน้อยกไ็ม่มใีครกล้าข่มเหงนางอย่างแน่นอน

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่โต้เถียงกันหน้าด�าหน้าแดง แต่สุดท้าย 

กย็งัไม่ได้ข้อสรุป จงัหวะนี้คุณชายฉู่กเ็สนอขึ้น

“อย่างไรเสยี... รอให้นางออกมาก่อนแล้วค่อยเลอืกเองว่าจะคารวะใคร

เป็นอาจารย์”

ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่ซึ่งมสีถานะสูงส่งราวกบัเพิ่งตื่นจากความ

ฝัน ถูกต้อง ถงึตอนนั้นค่อยให้นงัหนูเป็นผู้เลอืกด้วยตนเอง!

ตกลงเช่นนี้กแ็ล้วกนั

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่ชะเง้อชะแง้รอให้ซูลั่วออกมาจากด่าน

ทดสอบ รอแล้วรอเล่าก็เห็นเพียงแค่ซูลั่วรับป้ายผู ้ปรุงโอสถชั้นอาจารย ์
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เอาไว้ ทว่าไม่เห็นนางกลับออกมา ตอนที่พวกเขาเพ่งมองภาพฉากอีกครั้ง 

ทนัใดนั้นกพ็บว่า...

เส้นทางที่นังหนูก�าลังก้าวเดินไปไม่ใช่ทางออกจากด่านทดสอบ นาง

ก�าลงัจะบุกตะลุยด่านผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์อย่างนั้นหรอื!

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่มองหน้ากัน สีหน้าเปลี่ยนไปแทบจะใน

ทนัท ี

“ไม่ได้การ!”

“การทดสอบผู้ปรุงโอสถชั้นอาจารย์ยังอันตรายถึงเพียงนี้ ด่านผู้ปรุง

โอสถชั้นปรมาจารย์ไม่อาสญัหรอืไรกนั ไม่ได้ ศษิย์รกัของข้าจะเสี่ยงอนัตราย

นี้ไม่ได้!”

ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดคินอื่นๆ พากนัมองสงเทยีนผงิตาขวาง

หนวิหรจูื่อเอ่ยขึ้นทนัใด “การทดสอบในหบุเจ้าสมนุไพรนั้นยากนกั หาก

ไม่ระมัดระวังเพียงนิดก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ ถึงตอนนั้นข้าจะไปหาศิษย์อย่าง 

นงัหนูผู้นี้ได้จากที่ใดอกี ข้าต้องรบีคดิหาวธิยีบัยั้ง”

กงซุนจื้อหรูกล่าวอย่างเห็นด้วย “อย่างไรเสียเราบุกเข้าไปช่วยนาง 

ดหีรอืไม่”

หมี่ฟู่กุ้ยโคลงศีรษะด้วยสีหน้าเคร่งขรึม “เข้าไม่ได้ หลังจากเข้าสู่ด่าน 

ผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์แล้ว แนวป้องกันของหุบเจ้าสมุนไพรจะเปิดระบบ 

ขึ้นเอง พวกเราท�าลายไม่ได้ เข้าไปกไ็ม่ได้”

“หากนังหนูเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตเล่า!” ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรด ิ

ทั้งสามพากนัจ้องมองรองประมุขหมี่ด้วยท่าทางกระสบักระส่าย

หมี่ฟู่กุ้ยถอนหายใจยาว “พวกเราก็คงท�าได้เพียงมองนางมอดม้วยไป

ต่อหน้าต่อตา”

“เจ้า!” ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสามถลงึตาใส่หมี่ฟู่กุ้ยอย่างขดัเคอืง

ใจ ปากกบ็อกออกมาเป็นเสยีงเดยีวกนั “หากศษิย์ของข้าเป็นอะไรไป ข้าจะคดิ

บญัชกีบัเจ้าเป็นคนแรก!”
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หมี่ฟูกุ้่ยผายมอืด้วยสหีน้าจนใจ เขากเ็สยีดายเช่นกนัที่ผูป้รงุโอสถเป่ียม

พรสวรรค์เช่นนี้จะต้องดบัดิ้นไป

ในตอนนั้นเอง...

ซลูั่วหารูไ้ม่ว่าผูป้รงุโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่ที่อยูด้่านนอก ก�าลงัร้อนรน

เพราะเป็นกงัวลในเรื่องความปลอดภยัของนาง หลงัจากเดนิผ่านเส้นทางด�ามดื

มาระยะหนึ่งแล้ว ซูลั่วก็ปรากฏตัวขึ้นกลางด่านทดสอบผู ้ปรุงโอสถชั้น

ปรมาจารย์ ด่านที่แล้วทดสอบความรูท้างทฤษฎ ีส่วนด่านนี้ไม่เพยีงแต่ทดสอบ

ความสามารถด้านการปรุงโอสถ ยงัทดสอบพลงัยุทธ์อกีด้วย!

เพราะทนัททีี่ซูลั่วปรากฏตวัขึ้น นางกเ็หน็ว่าสตัว์อสรูนบัไม่ถ้วนที่อยูบ่น

ทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตาเงยหน้าขึ้นมองมาอย่างพร้อมเพรยีงกนั

สตัวอ์สรูฝงูนี้คอือสรูหมอกทมฬิเขาเดยีว! มร่ีางใหญ่ก�าย�า เคลื่อนไหว

รวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ จุดศูนย์รวมพลังยุทธ์ของมันอยู่ที่เขาเขาเดียวบน

ศีรษะนั่นเอง เดิมพวกมันอยู่กลางทุ่งหญ้าอย่างส�าราญใจ บ้างก็นอนหงาย 

ผึ่งพุงรบัแดด บ้างกก็นิน�้าอยูร่มิธาร อสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวอายุน้อยจบักลุม่

กนัวิ่งไล่ไปมา ท่าทางเพลดิเพลนิยิ่งนกั ทว่าซูลั่วกลบัเป็นผู้ท�าลายความสงบ

สุขในเวลานี้ของพวกมนัลง

นัยน์ตาของอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวฉายแววระแวดระวัง ก่อนจะ

เปลี่ยนเป็นเหี้ยมเกรยีมในเวลาอนัรวดเรว็

“โฮกกก!”

อสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัวจ่าฝูงค�ารามก้องประหนึ่งร้องเรียกลูกฝูง 

พรบิตานั้นอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวจ�านวนมหาศาลกด็าหน้าเข้าใส่ซูลั่ว

ซูลั่วตกตะลึงพรึงเพริด ทว่าไม่มีเวลาเหลือพอให้ตระหนกตกใจได้ 

เพราะความเร็วของอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวฝูงนี้ไม่ต่างอันใดกับลมสลาตัน 

หากมนัประชดิตวัเมื่อใด พวกมนัต้องขย�้านางเป็นอาหารจนไม่เหลอืซากอย่าง

แน่นอน นี่ไม่ใช่การแสดงหรอืการทดลอง แต่เป็นการต่อสู้ที่แท้จรงิ!
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หญิงสาวยังคงมีสีหน้าเป็นปกติ ทว่าผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่ที่ 

อยู่ด้านนอกกลบัหน้าซดีเผอืดอย่างที่ไม่อาจจะซดีได้มากกว่านี้แล้ว

“ไอหยา อสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวฝูงนี้ไฉนถงึได้น่าชงิชงันกั! ศษิย์รกั

ของข้าเจอหายนะเข้าแล้ว!” สงเทียนผิงตบหน้าขาดังฉาดด้วยความตื่นเต้น  

“นงัหนู รบีวิ่งเรว็! ใกล้จะตามมาทนัแล้ว! เรว็เข้าๆ!”

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิที่เหลือมองอีกฝ่ายตาขวาง ‘ศิษย์รักของข้า

อะไรกนั นางเป็นศษิย์ข้าต่างหาก!’

“ผูเ้ฒ่าหมี่ เจ้าวสิยัทศัน์ดกีว่าใคร เจ้าบอกทว่ีานงัหนผููน้ี้จะรอดหรอืไม่”

“นั่นส ิผูเ้ฒ่าหมี่ ด่านนี้มเีจ้าคนเดยีวที่เคยผ่าน รบีบอกพวกเราเรว็เข้า!”

หมี่ฟู่กุ้ยจ้องภาพตรงหน้าตาไม่กะพรบิ สหีน้าของเขาเคร่งขรมึ “นงัหนู

ผู้นี้นบัว่ามโีชคมากอยู่ ทศิทางที่นางหนถีูกต้องแล้ว ขอเพยีงนางไม่เปลี่ยนทศิ 

และไม่ถูกไล่ทนัเสยีก่อน วิ่งต่อไปเรื่อยๆ เช่นนี้ สถานการณ์ย่อมพลกิผนั”

“พลกิผนัอย่างไรกนั” คนอื่นๆ พากนัถามด้วยความสงสยัใคร่รู้

“หากนงัหนวูิ่งต่อไปอกีสบินาท ีข้างหน้าจะมบีงึน�้าแห่งหนึ่ง จดุพลกิผนั

อยู่ที่บงึน�้านั้น” หมี่ฟู่กุ้ยเผยสหีน้าเป็นกงัวลออกมา “สิ่งที่ข้ากงัวลตอนนี้กค็อื

ด้วยความเรว็ระดบันี้ของนงัหนู จะให้วิ่งไปถงึบงึน�้าแล้วพบเรอืนไม้ ยากแท้... 

ถงึต่อให้พบเรอืนไม้ สรุปแล้วกค็อื... จะผ่านด่านนี้ได้เรยีกว่ายากเยน็เขญ็ใจ

ยิ่งนกั!”

เวลานี้ซูลั่วที่ถูกอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวไล่ล่าอยู่ในหุบเจ้าสมุนไพร

แทบจะร�่าไห้ออกมา เจ้าอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวน่าชิงชังพวกนี้แค่ไล่ล่ายัง 

ไม่เท่าไร พวกมันกลับไล่กวดพลางปล่อยไอพิษออกมา ยามนี้ลมตะวันออก 

เฉยีงเหนอืก�าลงัพดัมา ดงันั้นมนัจงึหอบไอพษิเข้าปะทะใส่ซูลั่วอย่างเตม็ที่

ไอพิษนี้... แค่จากอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัวเดียวก็ยังเข้มข้นและ 

หนักหน่วง แล้วนับประสาอะไรกับไอพิษจากอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวนับพัน 

ที่ปล่อยออกมาในเวลาเดยีวกนั มนัคลุ้งไปทั่ว รมซูลั่วเสยีจนแทบจะหมดลม
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หายใจ

เหมน็คลุ้งไปหมด...

ซูลั่วปิดจมูก นางใช้วิชา เคลื่อนไหวไร้เงา ด้วยอาการโงนเงนโซเซ 

ความเร็วดูจะลดลงกว่าก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด ยังดีที่นางปลุกสายเลือดใน

กายได้ถงึเจด็ส่วนร้อย ร่างกายแขง็แกร่งขึ้นกว่าเดมิมาก ท�าให้วชิา เคลื่อนไหว

ไร้เงา ปราดเปรยีวขึ้นกว่าเดมิ เพราะเหตนุี้อสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวจงึทิ้งระยะ

ห่างคงที่กบันาง ทว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร ไอพษิในอากาศกย็ิ่งเข้มข้นขึ้น

จนแทบก้าวย่างไม่ออกอกีต่อไป

ไม่เกนิสบินาท ีซลูั่วต้องถกูอสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวเหยยีบย�่าจนกลาย

เป็นก้อนเนื้ออย่างแน่นอน ในด่านการทดสอบนี้ หากซูลั่วถูกสตัว์อสูรเหยยีบ

ตายไปเสยีก่อนที่จะได้ทดสอบความรูด้้านการปรงุโอสถ... แบบนี้เรยีกว่าไม่ได้

รบัความเป็นธรรมอย่างใหญ่หลวง

จู่ๆ ซูลั่วก็นึกถึงเคล็ดวิชาส�าหรับโจมตีที่นางเพิ่งเรียนรู้มาได้ไม่นาน  

อสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวปล่อยไอพษิออกมาได้เช่นนี้ ถ้าอย่างนั้นนางจะใช้ เสยีง

แห่งมรรคา โจมตพีวกมนับ้างได้หรอืไม่ ซูลั่วตดัสนิใจจะทดสอบในทนัท ีนาง

หมุนตัวกลับมา จากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าลึก พลางขับเคลื่อนพลังจากจุด 

ตนัเถยีนแล้วเปล่งเสยีงก้องออกมา

“เสยีงแห่งมรรคา ขั้นหนึ่ง ปะทะ!”

คลื่นเสียงหนักหน่วงแผ่ซ่านออกไปทุกทิศทุกทาง โดยมีซูลั่วเป็น

จดุศนูย์กลาง อสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวมากมายนบัไม่ถ้วนที่ถกูคลื่นเสยีงปะทะ

พากนัสั่นสะท้านอย่างรนุแรง บ้างกเ็ลอืดไหลออกจากห ูบ้างกเ็ลอืดทะลกัทลาย

ออกทางจมูก บ้างกโ็งนเงนจนทรงตวัไม่อยู่

ซูลั่วใช้พลังทั้งหมดที่มีในกายส�าแดงพลังคลื่นเสียงนี้ออกมา เพราะ 

เหตุนี้มันจึงทรงพลังอย่างเห็นได้ชัด ทว่ายามนี้หญิงสาวไม่เหลือเรี่ยวแรงอีก

แล้ว นางรบีฉวยจงัหวะที่สตขิองอสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวก�าลงัเตลดิทะยานหนี

อย่างรวดเรว็
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ตอนที่อสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวรู้สกึตวัอกีครั้ง พวกมนักเ็หน็ซูลั่ววิ่งไป

ไกลลิบจนเป็นเพียงจุดด�าเล็กๆ จากนั้นก็ตะลุยไล่ล่าต่ออีกครั้ง เมื่อไร้พลัง

โจมตจีากคลื่นเสยีง ความเรว็ของอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวกฟ็ื้นคนืเป็นปกติ

ไม่นานระยะห่างระหว่างซูลั่วกบัพวกมนักข็ยบัเข้าใกล้ขึ้นทุกทีๆ

“คดิไม่ถงึเลยว่านอกจากจะมพีรสวรรค์ด้านการปรงุโอสถแล้ว พลงัยุทธ์

ของนงัหนูกย็งัล�้าเลศิอกีด้วย” หมี่ฟู่กุ้ยกล่าวชื่นชม

สงเทียนผิงท�าท่าล�าพอง “แน่อยู่แล้ว ไม่ดูบ้างเล่าว่านางเป็นศิษย์รัก 

ของใคร”

ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสามมองค้อนสงเทยีนผงิ ‘นางเป็นศษิย์รกั

ของข้าต่างหาก!’

ในตอนนี้อสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวเข้าใกล้ซลูั่วมากขึ้นเรื่อยๆ เข้ามาใกล้

ทุกท!ี หากไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้ซูลั่วใช้ เสยีงแห่งมรรคา ยบัยั้งพวกมนัเอา

ไว้ได้ชั่วคราว ป่านนี้ซลูั่วคงถกูอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวไล่ตามทนั ร่างถกูบดขยี้

เป็นก้อนเนื้อไปนานแล้ว

เวลานี้อสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวเข้าใกล้ซูลั่วมากขึ้นทุกทีๆ

หนึ่งพนัเมตร

ห้าร้อยเมตร

หนึ่งร้อยเมตร...

ผู ้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่ลุกขึ้นอย่างพร้อมเพรียงด้วยอาการ 

กระสับกระส่าย ฝ่ามือก�าเข้าหากันแน่น สายตาจับนิ่งที่ฉากภาพไม่ผละไป 

ทางใด

“ผู้เฒ่าหมี่! ไฉนยงัไม่ถงึบงึน�้าที่เจ้าบอกอกีเล่า!”

“หรอืว่าเจ้าหลอกพวกเรา ศษิย์รกัของข้าวิ่งนานขนาดนี้แล้ว เหตุใดยงั

ไปไม่ถงึบงึน�้าช่วยชวีตินางอกี!” สงเทยีนผงิกระวนกระวายเสยีจนเดอืดดาล

หมี่ฟูกุ้่ยปรายตามองสงเทยีนผงิที่ก�าลงัร้อนใจหนกัด้วยสหีน้าจนปัญญา 

‘วติกกงัวลจนขาดสต’ิ เป็นอย่างไรกด็จูากอาการอกีฝ่ายในตอนนี้เถดิ ตอนแรก
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ดูแคลนนังหนู ปากพร�่าพูดไม่หยุดว่าจะไปๆ แค่เหลือบมองก็ยังนึกรังเกียจ 

ว่าเสียเวลาไปเปล่าๆ ปลี้ๆ ตอนนี้เป็นอย่างไรเล่า เป็นห่วงเป็นใยราวกับคน 

ในครอบครวัอย่างไรอย่างนั้น

จังหวะนี้เองกงซุนจื้อหรูก็ร้องลั่นออกมา “พวกเจ้าดูนั่น แถบด�ามืด 

ด้านหน้าใช่บงึน�้าของผู้เฒ่าหมี่หรอืไม่!”

สงเทียนผิงตื่นเต้นจนแทบจะเขย่าคอหมี่ฟู่กุ้ยยามตะโกนถาม “ผู้เฒ่า

หมี่! ผู้เฒ่าหมี่! ใช่หรอืไม่ ใช่หรอืไม่! ผู้เฒ่าหมี่ ผู้เฒ่าหมี่ เจ้าบอกมาเรว็เข้า!”

หมี่ฟู่กุ้ยผลักสงเทียนผิงที่เอะอะโวยวายออกไป แต่ถูกอีกฝ่ายดึงมือ 

เอาไว้ ซ�้าสงเทยีนผงิยงัตื่นเต้นเสยีจนแทบจะหกัแขนเขา เจ้าตวัสูดลมหายใจ 

“ค�านวณเวลาดูแล้วกน็่าจะใช่”

สงเทยีนผงิผลกัหมี่ฟู่กุ้ยไปอกีทาง จากนั้นกเ็ข้ามายนืเกาะอยู่ด้านหน้า

สดุของขอบฉากภาพ ร่างกายก�าย�าสูงใหญ่บดบงัการมองเหน็ของคนอื่นๆ แทบ

จะในทนัที

“หลกีไป!”

ผูป้รุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสามออกแรงกระชากพร้อมกนั ผู้ปรงุโอสถ

สงที่ยามปกตไิด้รบัการยกย่องจากผู้คนมากมายถกูรั้งให้ถอยหลงั จนแผ่นหลงั

กระแทกกบัก�าแพง หากไม่ใช่เพราะคณุชายฉูห่ลบได้ทนัท่วงท ีมหีวงัเขาคงถกู

ปะทะไปด้วยอกีคน ผู้ปรุงโอสถสงเจบ็จนต้องสูดลมหายใจเยอืก เขาแยกเขี้ยว

ออกมา จากนั้นกก้็าวยาวๆ กลบัมาผลกัผูป้รงุโอสถทั้งสามไปอกีทาง แล้วแทรก

ตวัไปอยู่ด้านหน้าสุดของฉากภาพ

เวลานี้เองซูลั่วทะยานร่างขึ้นเหนือบึงน�้า ปลายเท้าจดผิวน�้าอย่างแผ่ว

เบา ก่อนจะเหาะตรงไปกลางบงึ

“ฮ่าๆๆ! พวกเจ้าดู! พวกเจ้ารบีดูเรว็! ศษิย์รกัของข้าปราดเปรื่องหรอื

ไม่เล่า” สงเทยีนผงิอวดโอ้ออกมาด้วยความภาคภมูใิจ ผูป้รงุโอสถชั้นจกัรพรรดิ

ทั้งสามพากนัขงึตาใส่เขาอย่างจนค�าพูด

พอเหน็ว่าซูลั่วเข้าไปในเรอืนไม้กลางบงึน�้าแล้ว ขณะที่อสูรหมอกทมฬิ
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เขาเดยีวกลบัท�าได้เพยีงกระจายตวัรายล้อมรอบบงึ ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดิ

ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ถึงได้พรูลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ จากนั้นก็หันมาจ้องหน้า 

หมี่ฟู่กุ้ย

หมี่ฟู่กุ้ยเอ่ย “พอเข้าไปในเรือนไม้ ด้านในจะมีสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วน

ประกอบของโอสถ จะปรุงอย่างไรกข็ึ้นอยู่กบัการเลอืกของนางแล้ว”

เป็นไปตามคาด พอซูลั่วผลกับานประตูไม้เข้าไป นางกเ็หน็ชั้นวางของ

ตั้งอยู่ด้านใน บนชั้นวางเตม็ไปด้วยสมุนไพรกว่าสามร้อยชนดิ

หมี่ฟูกุ้่ยนิ่วหน้ายามพดู “สมนุไพรเหล่านั้นปรงุออกมาได้สามขนาน หนึ่ง

คอืโอสถพษิที่สามารถสงัหารอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวได้หนึ่งตวั สองคอืโอสถ

บ�ารุงก�าลังที่ช่วยให้พละก�าลังเพิ่มทะยานขึ้นเป็นห้าเท่าได้ในเวลาหนึ่งชั่วยาม 

สามคอืโอสถลวงจติที่ท�าให้ศตัรูเสยีสตไิด้”

สงเทียนผิงถาม “โอสถพิษมีปริมาณสังหารอสูรหมอกทมิฬเขาเดียว 

ได้เพยีงตวัเดยีว?”

หมี่ฟู่กุ้ยตอบทนัควนั “ถูกต้อง”

หนวิหรูจื่อเอ่ย “โอสถบ�ารุงก�าลงัเพิ่มพละก�าลงัได้เพยีงห้าเท่า เช่นนั้น

กย็งัเอาชนะอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวฝูงใหญ่ไม่ได้อยู่ด”ี

หมี่ฟู่กุ้ยตอบเช่นเดมิ “ถูกต้อง”

กงซุนจื้อหรูถามขึ้นบ้าง “โอสถลวงจติกท็�าให้อสูรหมอกทมฬิเขาเดยีว

เสยีสตไิด้เพยีงตวัเดยีวเช่นกนั?”

หมี่ฟู่กุ้ยย�้าค�าตอบเดมิ “ถูกต้อง”

“นี่มันเรื่องเหลวไหลอะไรกัน! สังหารหรือลวงจิตอสูรหมอกทมิฬเขา

เดยีวได้เพยีงตวัเดยีวจะไปมปีระโยชน์อนัใดกนัเล่า” สงเทยีนผงิถามด้วยความ

ร้อนใจ “ผูเ้ฒ่าหมี่ ครานั้นเจ้าผ่านด่านชั้นปรมาจารย์มาได้ เจา้บอกทวีา่ครานั้น

เจ้าท�าเช่นไร”

ผู้ปรุงโอสถหนิวและผู้ปรุงโอสถกงซุนเองก็หันมาให้ความสนใจแก ่

หมี่ฟู่กุ้ย เรื่องนี้เกี่ยวพนักบัชวีติของศษิย์รกั พวกเขาหวั่นวติกจนว้าวุ่นใจไป
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หมดแล้ว

หมี่ฟูกุ่ย้ตอบข้อสงสยั “ตอนแรกข้าเลอืกโอสถพษิ เรื่องนี้ต้องใช้เล่ห์กล

เลก็น้อย ไม่ใช่น�าโอสถพษิมาจดัการอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวตวัเดยีว แต่ล่อ

พวกมันให้เข้ามาในบึงน�้า จากนั้นก็ใส่ยาพิษลงไป เท่านี้ก็จะเปลี่ยนบึงน�้า

ธรรมดาให้เป็นบงึน�้าที่มพีษิ”

“คดิไม่ถงึเลยว่าผูเ้ฒ่าหมี่ตอนหนุม่ๆ จะฉลาดเฉยีบแหลม” สงเทยีนผงิ

เอ่ยพลางพยกัหน้า

หมี่ฟู่กุ้ยขึงตาขุ่นใส่อีกฝ่าย จากนั้นก็พูดต่อ “ตอนแรกก็สังหารอสูร

หมอกทมฬิเขาเดยีวได้มากจรงิ แต่อสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวที่รอดมาจากบงึน�้า

นั้นร้ายกาจมาก ซ�้าพวกมนัยงัปรบัตวัต้านพษิได้มากขึ้น”

“หลงัจากนั้นเล่า” คนที่เหลอืถามออกมาพร้อมกนั

“หลงัจากนั้นข้าจ�าต้องยอมแพ้” หมี่ฟู่กุ้ยถอนหายใจอย่างหมดปัญญา 

ก่อนเอ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั “ครั้งที่สองข้าเลอืกปรุงโอสถบ�ารุงก�าลงั สุดท้าย 

กส็�าเรจ็ แต่ว่าข้าในเวลานั้นมพีลงัยุทธ์แขง็แกร่งกว่านงัหนูผู้นี้มากนกั ข้าใช้วธิี

บกุตะลยุสงัหารอสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวมาตลอดทาง เพราะฉะนั้น ...” เพราะ

ฉะนั้นศษิย์รกัของพวกเขากย็งัต้องเสี่ยงอนัตรายมากอยู่ดี

ซูลั่วเลอืกที่จะยอมแพ้ได้ ทว่าพวกเขามองอุปนสิยัของนางออก หญงิ

สาวที่เอาแตบ่กุทะลวงไปข้างหน้า ดทูแีล้วคงไม่รู้หรอกวา่การยอมแพ้คอืสิ่งใด

ตอนที่ทุกคนก�าลังร้อนใจอยู่นั้น ซูลั่วก็เริ่มปรุงโอสถ ฝ่ามือปานหยก

ขาวเกลี้ยงเกลาของซูลั่วหยิบจับสมุนไพรที่นางต้องการอย่างคล่องแคล่ว

รวดเรว็ พอซูลั่วเลอืกสมุนไพรมาสามชนดิ ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่ผู้มี

สายตาเฉยีบไวกม็องออกในทนัที

ทุกคนอุทานออกมาพร้อมกนั “นางจะปรุงโอสถบ�ารุงก�าลงั!”

สงเทยีนผงิสะบดัฝ่ามอืใส่ก�าแพง “โอสถบ�ารุงก�าลงัไม่ได้! ต่อให้พละ

ก�าลังของนางจะทะยานขึ้นสูงห้าเท่าในเวลาหนึ่งชั่วยาม แต่อสูรหมอกทมิฬ 

เขาเดยีวมมีากมายถงึเพยีงนั้น นางจะรบัมอืพวกมนัไหวหรอื สองก�าปั้นยาก



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
21

จะต้านทานสี่บาทา!”

หนิวหรูจื่อส่ายหน้าพลางถอนหายใจเฮือก “นังหนูผู้นี้ไฉนถึงได้ดื้อดึง

นกั เลอืกยอมแพ้ไม่ได้หรอืไรกนั”

กงซุนจื้อหรูและหมี่ฟู่กุ้ยพยกัหน้าพร้อมกนั พวกเขารู้สกึว่าซูลั่วฝืนจะ

ฝ่าด่านนี้โดยที่พลงัยุทธ์ยงัไม่ถงึขั้นนั้นเป็นเรื่องที่อนัตรายอย่างยิ่ง ถ้าอย่างไร

กย็อมแพ้เสยี รอให้พลงัยุทธ์แขง็แกร่งกว่านี้ แล้วค่อยเข้ารบัการทดสอบอกี

ครั้งย่อมดกีว่า ทว่านงัหนูผู้นี้ดื้อดงึนกั ชวนให้ขดัเคอืงและเจบ็ปวดใจในเวลา

เดยีวกนั

พอทุกคนเห็นซูลั่วก�าลังปรุงโอสถอย่างมุ่งมั่นอยู่นั้น พวกเขาก็ถอน

หายใจเฮอืกอกีครั้ง

ท่ามกลางบรรยากาศอนัตงึเครยีด ในที่สุดซูลั่วกป็รุงโอสถนพิพานชั้น

ปรมาจารย์ส�าเรจ็

“นงัหนมูคีวามสามารถด้านการปรงุโอสถอย่างไม่น่าเชื่อ พวกเจ้าดูโอสถ

นิพพานชั้นปรมาจารย์ที่นางปรุงออกมาเถิด เม็ดกลมเกลี้ยง ผิวมันวาว นี่ 

เรยีกว่าโอสถชั้นหนึ่งกว็่าได้!”

“กห็มายความว่านงัหนบูรรลถุงึระดบัผู้ปรงุโอสถชั้นปรมาจารย์ระดบัสงู

แล้ว หากนางเข้าร่วมการทดสอบสามญั แค่ไม่กี่นาทกีไ็ด้ครอบครองตราประทบั

ผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ แต่ที่นี่... เฮ้อ”

“นงัหนูผู้นี้มคีวามมุ่งมั่นมาก สมกบัเป็นศษิย์รกัของข้า... สงเทยีนผงิ 

ฮ่าๆๆ!”

ผู ้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิที่เหลือพากันมองค้อนสงเทียนผิง เวลา

เดยีวกนันี้ซลูั่วกถ็อืโอสถนพิพานไว้ในมอื สายตาสาดประกายเจา้เลห์่มองอสรู

หมอกทมฬิเขาเดยีวฝูงใหญ่ซึ่งก�าลงัขู่ค�ารามใส่นาง

คนที่อยู่ในห้องสงัเกตการณ์พากนัหดหู่ทนัใด

“อย่านะ อย่ากนิศษิย์รกัของข้า!”

“รบียอมแพ้เถดิ!”



22
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 13

“รอให้ครั้งหน้าพลังยุทธ์แข็งแกร่งกว่านี้ แล้วค่อยเข้าทดสอบไม่ได ้

หรอืไร”

ผูป้รุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่คนยามปกตมิสีถานะสงูศกัดิ์เพยีงใด ต่อ

ให้เผชิญหน้ากับผู้อาวุโสจากแปดสกุลใหญ่ คนเหล่านั้นก็ยังต้องยกย่องและ

ให้เกยีรตพิวกเขา ทว่าเวลานี้ผู้ปรุงโอสถทั้งสี่กลบัว้าวุ่นกระวนกระวายใจแทน

ซูลั่ว จนผมแทบจะขาวหงอกไปทั้งศรีษะอยู่แล้ว

ในที่สุดฝูงอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวก็ข่มกลั้นความหวาดเกรงที่มีต่อ 

บงึน�้าอนัมดืมดิแห่งนี้เอาไว้ แล้วพากนักระโจนลงไป

โครม!

ระลอกคลื่นขนาดใหญ่ซัดโถมในบึงน�้า หลังจากที่พบว่าซูลั่วหาได้วาง

กบัดกัใดไม่ อสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวกย็ิ่งไม่ครั่นคร้าม พวกมนัพากนัมุ่งหน้า

ไปยงัเรอืนไม้หลงัเลก็และตวีงโอบล้อมรอบด้าน

“แย่แล้ว!” ความสิ้นหวังและเจ็บปวดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของผู้ปรุง

โอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่

ทว่ายามนี้ซูลั่วกลบักวาดตามองฝูงอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวด้วยสหีน้า

จรงิจงั เจ้าตวัที่รุกไล่ตามมารวดเรว็ที่สุดเหน็ได้ชดัว่าเป็นจ่าฝูงของอสูรหมอก

ทมิฬเขาเดียวเหล่านี้ พลังยุทธ์ของมันย่อมแข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย 

หลังจากสังเกตอยู่ครู่ ซูลั่วก็พบว่าอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวฝูงนี้เหมือนกับ

หมาป่าไม่มีผิด ลูกฝูงทุกตัวล้วนแต่เชื่อฟังค�าสั่งของจ่าฝูง เช่นนั้น... หาก 

จ่าฝูงของพวกมนัไม่ใช่ตวัที่แขง็แกร่งที่สุดอกีต่อไป แบบนี้จะเกดิอะไรขึ้น

แววเจ้าเล่ห์ผุดวาบขึ้นในดวงตาของซูลั่ว ขณะก�าลงัเลง็ไปที่อสูรหมอก

ทมฬิเขาเดยีวตวัเลก็ที่อ่อนแอที่สุด และถูกตวัอื่นๆ ในฝูงมองข้ามไป

เจ้าอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวตวันี้มรีูปร่างผอมแห้ง ทว่าแววตาของมนั

กลบัดุดนัเหี้ยมเกรยีมผดิปกต ิ อาจเป็นเพราะอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวทุกตวั

ที่ทะยานผ่านมันมักจะทิ้งบาดแผลหรือร่องรอยจากการข่มเหงให้มันเสมอ 
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เนื่องจากมรีูปร่างเลก็และอ่อนแอที่สุดในฝูง มนัจงึถูกกนัให้อยู่แถวหลงัสุด

มุมปากของซูลั่วยกสูงขึ้นเลก็น้อย นางฉวยจงัหวะที่บรรดาอสูรหมอก

ทมิฬเขาเดียวเงยหน้าค�ารามก้อง โยนโอสถนิพพานในมือใส่ปากของเจ้าอสูร

หมอกทมิฬเขาเดียวตัวเล็ก กว่าอีกฝ่ายจะได้สติคืนมา มันก็พบว่าโอสถ 

เมด็นั้นหลุดลงไปในล�าคอเสยีแล้ว

“โฮกกก!”

อสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัวเล็กตะกุยล�าคอของตนพลางร้องค�าราม 

ออกมา มันรู้สึกว่าตัวเองก�าลังจะตาย ภายในร่างกายร้อนวูบวาบราวกับถูก 

เผาไหม้

เวลานี้ฝูงอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวเข้าใกล้เรือนไม้ขึ้นเรื่อยๆ จังหวะนี้

เอง... อสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัวเล็กที่กายร้อนปานไหม้ไฟก็เงยหน้าค�าราม

สะท้าน 

“โฮกกก!”

เสียงกังวานกระจ่างใสบอกให้รู้ถึงพลังยุทธ์อันแข็งแกร่งอย่างมากของ

มนั

พรบิตานั้นอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวทั้งฝูงกห็ยุดชะงกัลงทนัท ีพวกมนั

หนัมามองอสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวตวัเลก็เป็นตาเดยีวกนั...

อ๊ะ! เสียงค�ารามที่เจ้าอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัวเล็กเปล่งออกมา 

เหมือนจะร้ายกาจกว่าจ่าฝูงของพวกมันเสียอีก อสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัว

อื่นๆ ยังรู้สึกเช่นนี้ แล้วมีหรือที่เจ้าตัวจ่าฝูงจะไม่ส�าเหนียก มันตระหนักได้ 

ถึงภัยคุกคามอันแข็งแกร่ง เพราะเหตุนี้มันจึงหันหลังกลับแล้วกระโจนเข้าใส่

อสรูหมอกทมฬิเขาเดยีวตวัเลก็ด้วยหวงัว่าจะตะปบอุง้เท้าใส่อกีฝ่ายให้มอดม้วย

ไปเสยี 

อสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัวเล็กสัมผัสได้ถึงอันตรายถึงชีวิต มันจึง

ตอบโต้กลบัทนัทดี้วยสญัชาตญาณกลวัตาย อสูรหมอกทมฬิเขาเดยีวสองตวั

เข้าห�้าหั่นกนัอย่างดุเดอืด!
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พอจ่าฝูงอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวเห็นว่าก�าลังจะตกเป็นรอง มันจึง

ค�ารามเรียกลูกฝูงให้เข้ามาสมทบ ทว่าอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวตัวเล็กที่เพิ่ง

กลืนโอสถนิพพานเข้าไปมีพละก�าลังมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ฉะนั้นมันก็ต้อง

เป็นจ่าฝูงมใิช่หรอืไรกนั

ด้วยเหตุนี้ฝูงอสูรหมอกทมิฬเขาเดียวจ�านวนมหาศาลจึงแบ่งออกเป็น

สองฝ่าย จากนั้นกเ็ข้าต่อสูป้ะทะกนั ทะเลเลอืดสาดกระจาย กลิ่นคาวคลุง้ลอย

ตามลม บรรยากาศชุลมุนมดืฟ้ามวัดนิ

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่และคุณชายฉู่ที่อยู่ในห้องสังเกตการณ ์

พากนัอ้าปากค้างตกตะลงึพรงึเพรดิ ร่างกายแขง็ทื่อเป็นท่อนหนิ

“โอสถนิพพานมีฤทธิ์เช่นนี้ด้วยหรือ” ในบรรดาทั้งหมด หมี่ฟู่กุ้ยดูจะ

ตระหนกกว่าใคร

“พวกเราเข้าใจว่าโอสถนิพพานมีไว้ใช้กับตนเองเสียอีก แบบนี้เรียกว่า

จ�ากดักรอบความคดิของตวัเองโดยแท้...”

“นงัหนูผู้นี้ช่าง...”

ครานี้ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่รู้สึกตกตะลึงพรึงเพริดขึ้นมาจริงๆ 

ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่น แค่ไหวพริบปฏิภาณของซูลั่วและท่าทีสงบนิ่งยาม

เผชิญหน้ากับอันตรายเช่นนี้ ก็ท�าให้พวกเขาต้องมองนางในมุมใหม่ ยามนี้ 

ผู้อาวุโสทั้งสี่ยอมหมอบราบคาบแก้วกับความร้ายกาจของซูลั่วแล้ว พวกเขา 

พากันรุดหน้าไปที่ทางเข้าหุบเจ้าสมุนไพรเพื่อรอต้อนรับนางออกมา ขณะ

เดยีวกนักแ็ย่งกนัเป็นอาจารย์ของนางไม่หยุดปาก

คุณชายฉู่เป็นคนแรกที่พบความผดิปกตนิี้

“ไม่ถูกต้อง นาง... เหมอืนนางจะยงัไม่ออกมา” ชายหนุ่มเบกิตากว้าง

ด้วยอาการตะลงึ

“อะไรนะ!” ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่กส็ะท้านไปตามๆ กนั

“นางผ่านด่านผูป้รงุโอสถชั้นปรมาจารย์แล้ว เวลานี้ยงัคดิจะท�าอะไรอกี”

“นางคงไม่ได้คิดจะเข้ารับการทดสอบด่านผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิ
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หรอกกระมงั” 

“ด่านผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ยงัโหดหนิถงึเพยีงนี้ นางแทบจะอาสญั

อยู่แล้ว จะเข้าทดสอบด่านผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดอิกีได้อย่างไรกนั”

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่จ้องฉากภาพสีด�าสนิทด้วยความร้อนใจ 

ทว่าฉากภาพนั้นกย็งัคงด�ามดือยู่เช่นเดมิ ไม่มคีวามเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น

“นางอยู่ที่ใดแล้ว” คุณชายฉู่แปลกใจเช่นกนั

นงัหนผููน้ั้นประกาศชดัแจ้งว่าจะคว้าตราประทบัผู้ปรงุโอสถชั้นจกัรพรรด ิ

มาให้ได้ ก่อนหน้านี้เขาคดิว่านางจะหยดุอยูท่ี่ด่านทดสอบผู้ปรงุโอสถชั้นสงู แต่

ผลกลับผิดไปจากที่คาดไว้ไกลลิบ เพราะซูลั่วไม่ได้เข้ารับการทดสอบด่าน 

ผู้ปรุงโอสถชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูงด้วยซ�้า แต่ตรงไปที่ด่านทดสอบผู้ปรุง

โอสถชั้นสูงพิเศษเป็นอันดับแรก จากนั้นก็ผ่านด่านผู้ปรุงโอสถชั้นอาจารย์  

ด่านผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์...

ใครจะคดิเล่าว่านางจะก้าวมาถงึขั้นนี้ได้!

ทกุคนพากนัดงึมอืหมี่ฟูกุ่ย้ด้วยความร้อนใจ “ผู้เฒ่าหมี่! รบีหาวธิยีบัยั้ง

เรว็เขา้ หากปล่อยให้นางเข้ารบัการทดสอบด่านผู้ปรงุโอสถชั้นจกัรพรรดจิรงิๆ 

ละก ็นางต้องซี้แหงแก๋แน่!”

“นั่นส ิผู้เฒ่าหมี่ ศษิย์ที่เปี่ยมพรสวรรค์เช่นนี้ หากดบัดิ้นไป จติใจของ

เจ้าจะสงบได้หรอื!”

สายตาต�าหนิทุกคู่ปราดมองมาที่หมี่ฟู่กุ้ย ทว่าหมี่ฟู่กุ้ยกลับจนปัญญา

จะท�าเช่นไรได้ “เมื่อถึงด่านผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์ พวกเราก็มิอาจติดต่อ

สื่อสารกบัคนด้านในได้อกี พวกเจ้ากร็ู้ดวี่านี่เป็นการทดสอบโดยเจ้าสมุนไพร 

พวกเราจะท�าอะไรได้เล่า”

ในตอนนี้เอง แสงจ้ากส็ว่างวาบขึ้นบนฉากภาพ จากนั้นทุกคนกเ็หน็ว่า

ซูลั่วก้าวย่างไปตามเส้นทางอนัมดืมดิ ผู้ปรุงโอสถทั้งสี่เหน็ภาพตรงหน้าด�ามดื 

นยัน์ตาของพวกเขาสะท้อนแววสิ้นหวงัออกมา หมดกนั! ผู้ปรุงโอสถอายุน้อย

ที่เปี่ยมพรสวรรค์ระดบันี้ก�าลงัจะดบัดิ้นแล้ว
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เรื่องที่ท�าให้พวกเขาร้อนรนยิ่งกว่าก็คือ ด่านทดสอบผู้ปรุงโอสถชั้น

จักรพรรดินั้นเป็นด่านปิดตาย นอกจากซูลั่วที่เข้ารับการทดสอบแล้ว คนอื่น

ไม่มทีางรู้ได้เลยว่านางก�าลงัเผชญิหน้ากบัสิ่งใดอยู่

ผู้อาวุโสทั้งสี่กระสบักระส่ายอย่างหนกั คนหนึ่งเดนิกลบัไปกลบัมาอยู่

ในห้องสงัเกตการณ์ อกีคนกย็กสองมอืขึ้นกุมศรีษะ ทั้งยงัมคีนจกิทึ้งเส้นผม

ด้วยความอดัอั้น

คณุชายฉูม่องผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่แล้วตะลงึงนัในใจ คดิไม่ถงึ

เลยว่าพวกเขาซึ่งมีสถานะสูงศักดิ์จะให้ความส�าคัญแก่หญิงสาวผู้นั้นถึงขั้นนี้ 

นางไม่ธรรมดาจรงิๆ สายตาของคุณชายฉู่จบัมองไปที่ฉากภาพด�ามดื ซูลั่วที่

อยู่ด้านในก�าลงัเผชญิหน้ากบัอะไรอยู่

ด่านทดสอบผู้ปรงุโอสถชั้นจกัรพรรดิ

ตอนที่ซูลั่วก้าวเข้ามาก็พบว่ารอบกายมีเพียงความมืดมิด ความสว่าง

เดียวที่ปรากฏขึ้นคือวงแสงที่สาดจ้าอยู่เบื้องหน้า ราวกับมีพลังบางอย่างที่

ควบคมุร่างกายของนางให้ก้าวย่างเข้าไปตรงกลางวงแสงและบบีให้นั่งขดัสมาธิ

ซลูั่วหลบัตา สมัผสัได้ถงึลมเยน็ระลอกหนึ่งเหนอืศรีษะ เจ้าตวัจงึลมืตา

ขึ้นในทนัท ีดทีี่ซลูั่วเป็นคนกล้า ไม่เช่นนั้นนางคงกรดีร้องออกมาอย่างแน่นอน 

เพราะยามนี้มสีตรใีนอาภรณ์สแีดงเพลงิปรากฏตวัขึ้นเบื้องหน้านาง อกีฝ่ายม ี

ดวงตาเรียวดั่งตาหงส์ นัยน์ตาสะท้อนประกายวิบวับแวววาว กลางหน้าผาก

แต้มจุดสแีดง รมิฝีปากแดงสด งดงามอย่างไร้ที่เปรยีบ ซูลั่วนิ่วหน้ายามมอง

สตรใีนชุดสแีดงเพลงิ

สตรใีนชดุสแีดงเพลงิลอยอยูก่ลางอากาศ ชายเสื้อพดัพลิ้วแม้ไร้แรงลม 

หางตาเรียวยกขึ้นเล็กน้อยขณะมองประเมินซูลั่วด้วยความเนิบนาบ ก่อนจะ

แค่นเสียง “ฮึ เจ้าเองหรือที่รบกวนเวลาพักผ่อนของข้า? ไม่มีผู้ใดมาเยือน 

ดนิแดนแห่งนี้เป็นเวลาหลายปีแล้ว”

“เจ้าเป็นใคร” ซูลั่วปรายสายตาเรยีบเฉยมองอกีฝ่าย
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“ข้า? เจ้าไม่รูห้รอืไรว่าข้าคอืใคร” สตรใีนชดุสแีดงเพลงิผู้มท่ีาทางผยอง

นิ่วหน้าพลางถลงึตาใส่ซูลั่ว

“เจ้ามีชื่อเสียงเลื่องลือหรือไรกัน” ซูลั่วกลับมองอีกฝ่ายด้วยความไร้

เดยีงสาปนฉงน

สตรีในชุดสีแดงเพลิงจนค�าพูดเพราะวาจานี้ของซูลั่ว หลังจากได้สต ิ

นางกจ็้องมองซูลั่วเขมง็ “เจ้าไม่รู้จกัเจ้าสมุนไพรวหิคเทพสชีาด?”

“วิหคเทพสีชาด?” ซูลั่วมองอีกฝ่ายแล้วโคลงศีรษะปฏิเสธ “ไม่เคย

ได้ยนิ”

“...” วหิคเทพสชีาดเอ่ยอนัใดไม่ออก จากนั้นกส็ดูลมหายใจลกึครั้งแล้ว

ครั้งเล่า ก่อนสุดท้ายจะทนไม่ไหว นางสะบดัแขนเสื้อแล้วลดตวัลงจากกลาง

อากาศมาหยุดอยู่เบื้องหน้าซูลั่ว “เจ้า เอ่ยวาจาน่าขนัอยู่กระมงั”

ซูลั่วเอ่ยด้วยน�้าเสียงจนใจ “ข้าหาได้เอ่ยวาจาน่าขันไม่ แต่ข้าไม่เคย

ได้ยนินามวหิคเทพสชีาดจรงิๆ แล้วกไ็ม่รูด้้วยว่าวหิคเทพสชีาดคอืผูใ้ด...” พอ

มองใบหน้าที่เริ่มบิดเบ้ ซูลั่วก็เหมือนจะนึกบางอย่างขึ้นได้ “อย่าบอกนะว่า 

เจ้าคอืเจ้าสมุนไพรวหิคเทพสชีาด?”

วิหคเทพสีชาดสูดลมหายใจเข้าลึกครั้งแล้วครั้งเล่า ก่อนจะถลึงตาใส่ 

ซลูั่ว “เจ้าไม่รูจ้กัวหิคเทพสชีาดแล้วบกุมาดนิแดนหบุเจ้าสมุนไพรเพื่ออะไรกนั!” 

สตรใีนชุดสแีดงเพลงิขดัเคอืงใจยิ่งนกั จงึดดีหน้าผากซูลั่วอย่างแรงไปทหีนึ่ง

“เจบ็!” ซูลั่วซึ่งเจบ็ปลาบตรงหน้าผากกุมหน้าผากตนเอาไว้ แล้วขงึตา

ใส่วหิคเทพสชีาดอย่างขุ่นขึ้ง

วิหคเทพสีชาดแค่นเสียง “เจ็บหรือไร ก็หมายความว่าสมองของเจ้า 

ยงัท�างานได้! ช่างเถดิๆ เจ้าอายุน้อยนกั ฝ่ามาถงึด่านนี้ได้กน็บัว่าไม่ง่ายแล้ว 

ถอืเสยีว่าเรามวีาสนาต่อกนั ข้าจะรบัเจ้าไว้เป็นศษิย์แล้วถ่ายทอดเคลด็ลบัการ

ปรุงโอสถอนัเหนอืชั้นให้เจ้าเอง!”

“จริงหรือ” ซูลั่วมองอีกฝ่ายด้วยความสงสัย โลกนี้มีเรื่องง่ายดายถึง

เพยีงนี้หรอืไร จู่ๆ โชคดกีห็ล่นใส่แบบนี้? ซูลั่วไม่อยากจะเชื่อนกั
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“เจ้ากล้าคลางแคลงใจในวาจาของข้าอย่างนั้นหรอื!” วหิคเทพสชีาดแค่น

เสยีงเยอืก “ถ้าเช่นนั้นกจ็งตายเสยีเถดิ!”

ซูลั่วพูดไม่ออก “ไฉนเจ้าถงึเป็นคนแบบนี้ ไม่เรยีนวชิากบัเจ้ากไ็ล่ให้ไป

ตายเสยีอย่างนั้น ถ้าเช่นนั้นข้ากต็้องเลอืกเรยีนวชิากบัเจ้าอยู่แล้วส”ิ

“แบบนี้ถงึเข้าทหีน่อย” วหิคเทพสชีาดแค่นหวัเราะ “เอาละ หลบัตา ไม่

ต้องคดิอะไรอกี! หลงัจากข้าเข้าไปในภวงัค์ของเจ้าแล้ว ถงึจะถ่ายทอดความรู้

ในการปรุงโอสถให้แก่เจ้าได้”

“อ้อ” ซูลั่วท�าตามค�าสั่งอีกฝ่ายอย่างว่าง่าย นางทรุดตัวนั่งขัดสมาธ ิ

หลบัตาลง และปล่อยความคดิให้ว่างเปล่า

จงัหวะนี้เองนยัน์ตาของวหิคเทพสชีาดกส็าดประกายประหลาดออกมา 

ก่อนที่ร่างนั้นจะหายวับไป และเหลือเพียงกลุ่มควันสีเขียวพุ่งตรงเข้าสู่ภวังค์

ของซูลั่วทันที เวลาเดียวกันนี้เองซูลั่วก็พบว่าหลังจากที่ดวงจิตของนางเข้าสู่

ภวังค์แล้ว มันก็ถูกกักอยู่ในนั้นราวกับอยู่ในพื้นที่ปิดตาย และไม่อาจกลับ 

ออกมาได้อกี

พอเหน็สหีน้าฉงนกบัท่าทางว้าวุน่ของซลูั่ว วหิคเทพสชีาดกร็ะเบดิเสยีง

หวัเราะออกมา

“นังหนูสุดเขลา ฮ่าๆๆ เจ้าเชื่อจริงๆ หรือว่าข้าเข้ามาในภวังค์ของเจ้า 

กเ็พื่อถ่ายทอดความรู้ให้? ฮ่าๆๆ”

ซูลั่วแสร้งท�าเป็นมองวิหคเทพสีชาดที่ก�าลังหัวเราะด้วยความบ้าคลั่ง

อย่างงุนงง ใบหน้างดงามของวิหคเทพสีชาดเผยแววล�าพองออกมา “หายาก

เหลอืเกนิ รอคอยมานานปี ในที่สุดข้ากไ็ด้พบกายหยาบที่สมบูรณ์แบบเสยีท ี

ตอนนี้ข้าได้เกดิใหม่อกีครั้งในร่างนี้ ยอดเยี่ยมเหลอืเกนิ”

ยามนี้สองฝ่ายสื่อสารกันผ่านดวงจิตในภวังค์ของซูลั่ว อันที่จริงซูลั่ว

ตระหนกัดว่ีาการทดสอบในด่านผูป้รงุโอสถชั้นจกัรพรรดเิริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่นาง

ก้าวย่างเข้ามาในเขตแดนนี้แล้ว และเจ้าสมุนไพรวิหคเทพสีชาดก็คือผู้ที่อยู่

เบื้องหลงัการทดสอบในด่านนี้นั่นเอง
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ซูลั่วยังรู้อีกว่าการปล่อยวิหคเทพสีชาดเข้าสู่ภวังค์ของนางเป็นเรื่อง

จ�าเป็น เพราะหากไม่ท�าเช่นนั้น นางกไ็ม่อาจเข้ารบัการทดสอบในด่านนี้ได้ มี

เพียงวิธีการนี้เท่านั้นที่จะท�าให้นางเอาชนะอีกฝ่ายได้ แท้จริงแล้วก็เป็นเพราะ

ว่าซลูั่วเชื่อมั่นในพลงัจติของตนเป็นอย่างยิ่ง นางซึ่งครอบครองมติติดิตามกาย

มพีลงัจติแขง็กล้าอย่างที่วหิคเทพสชีาดจนิตนาการไม่ถงึเลยทเีดยีว

ทันใดนั้นวิหคเทพสีชาดดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งด้าน

พลงัจติของซูลั่ว คิ้วของนางขมวดเข้าหากนันดิๆ ดวงตาเรยีวดุจตาหงส์คู่นั้น

หรี่ลง “นงัหนู พลงัจติของเจ้าไม่ธรรมดาเลย”

ซูลั่วหวัเราะเสยีงแผ่ว “เช่นกนัๆ”

“เจ้าภมูใิจอะไรกนั ต่อให้พลงัจติจะแขง็แกร่งเพยีงใด ยามอยูเ่บื้องหน้า

ข้าก็มีแต่ต้องยอมคุกเข่าสวามิภักดิ์ ฮึ! ตอนนี้เจ้าจงยอมยกอ�านาจในการ

ควบคุมกายหยาบให้ข้าเสยีแต่โดยด ีไม่เช่นนั้นหากข้าบดขยี้เมื่อใด เจ้ากต็้อง

มอดม้วยเมื่อนั้น”

วหิคเทพสชีาดพูดแล้วลงมอืทนัท ี จงัหวะที่ซูลั่วยงัไม่ทนัตั้งตวั ฝ่ามอื

ของวหิคเทพสชีาดกบ็บีเข้าที่ล�าคอเรยีวของซูลั่ว ทว่าสหีน้าของหญงิสาวกลบั

สงบนิ่งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน นางมองอีกฝ่ายนิ่งด้วยแววตาราบเรียบ 

ไร้ความรู้สกึ

วิหคเทพสีชาดหมดสนุกลงทันที นางคลายมือออกด้วยความขุ่นขึ้ง 

“ไฉนเจ้าถงึได้สงบนิ่งถงึเพยีงนี้ ข้าชงิกายหยาบของเจ้ามานะ! เจ้ารู้หรอืไม่ว่า

หากถูกชิงกายหยาบเมื่อใด เจ้าก็จะเป็นของข้า!” วิหคเทพสีชาดมีชีวิตมา

ยาวนานจนถงึบดันี้ ทว่ากลบัไม่เคยเหน็สตรผีู้ใดที่สงบนิ่งได้ถงึขั้นนี้มาก่อน

ซูลั่วเพยีงแต่ยิ้มเอื่อยเช่นเดมิ ดวงตาวบัวาวปานสายน�้ากลางฤดูใบไม้

ร่วงจบันิ่งที่อกีฝ่าย “เจ้าชงิไปไม่ได้อยู่แล้ว”

“นังหนู เจ้ารู้หรือไม่ ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างตาบอดหูหนวกคือ

ความโง่เขลา” วิหคเทพสีชาดแค่นหัวเราะ “เมื่อเผชิญหน้ากับวิหคเทพสีชาด 

การจะสงัหารเจ้ากง็่ายเสยียิ่งกว่าพลกิฝ่ามอื”
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“แต่เจ้าไม่สงัหารข้าแน่” ซูลั่วหวัเราะเสยีงแผ่วอกีครั้ง

“อะไรท�าให้เจ้ามั่นใจถงึเพยีงนี้” วหิคเทพสชีาดไม่เชื่อ

“เพราะยามนี้เราสองฝ่ายอยู่ในสภาวะจิต ท่านวิหคเทพสีชาดคงไม่ได้

อยู่ในร่างจ�าแลงนานเกนิไปจนลมืไปแล้วว่า... จติคอืความว่างเปล่า?” ซูลั่วยิ้ม

กริ่มยามมองอกีฝ่าย “เวลานี้พวกเราต่างสงัหารกนัและกนัไม่ได้”

วหิคเทพสชีาดมองซูลั่วอย่างคาดไม่ถงึ “เพราะเหตุนี้เจ้าถงึได้รู้อยู่แล้ว

ว่าวธิกีารเดยีวที่ข้าจะชงิร่างกายเจ้าได้กค็อืผ่านการปรุงโอสถ?”

ซูลั่วพยกัหน้ารบั

“สมกบัเป็นผู้เข้ารบัการทดสอบด่านผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิี่นานปีจะ

ล่วงล�้าเข้ามาสกัคน สมองท�างานใช้ได้ทเีดยีว” วหิคเทพสชีาดจ�าต้องประเมนิ

ซูลั่วใหม่อกีครั้ง และเลกิดูแคลนอกีฝ่ายเหมอืนในตอนต้น “แต่ยามอยู่เบื้อง

หน้ายอดฝีมอืที่แท้จรงิ ความปราดเปรื่องเลก็ๆ น้อยๆ กไ็ร้ประโยชน์”

“ยอดฝีมือที่แท้จริง? วิหคเทพสีชาดหมายถึงด้านการปรุงโอสถหรือ” 

มุมปากซูลั่วยกขึ้นนดิๆ

“ดูทีว่าเจ้าจะมั่นใจในความสามารถด้านการปรุงโอสถของตัวเองมาก

กระมงั” วหิคเทพสชีาดเผยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้มยามมองซูลั่ว

“เมื่อเป็นยอดฝีมอืที่แท้จรงิ แล้วไฉนถงึต้องไม่มั่นใจด้วยเล่า” ซูลั่วสบ

สายตากับอีกฝ่ายอย่างไม่ขลาดกลัว อากัปกิริยาของนางต่างไปจากท่าทาง 

ทึ่มทื่อไร้เดยีงสาก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชงิ

จนกระทั่งตอนนี้วหิคเทพสชีาดถงึเพิ่งได้สต ินางชี้หน้าซูลั่ว “เจ้าจงใจ

ล่อให้ข้าเข้ามาในภวังค์ของเจ้า คิดไม่ถึงจริงๆ...” เมื่อครู่ท่านวิหคเทพสีชาด 

ผู้ยิ่งใหญ่ยงัลงิโลดล�าพองใจกบัความเฉยีบแหลมของตนอยู่แท้ๆ!

ซลูั่วได้แต่ส่ายหน้า หากวหิคเทพสชีาดสตปัิญญาอ่อนด้อยกว่านี้สกันดิ

กค็งด ี ทว่าเรื่องจรงิพสิูจน์แล้วว่าผู้ที่ได้รบัสมญานามว่า ‘วหิคเทพสชีาด’ หา

ใช่คนที่จะถูกใครปั่นหวัได้ง่ายๆ ไม่

“ในเมื่อเจ้ารู้อยู่แล้ว ถ้าเช่นนั้นข้ากจ็ะบอกเจ้า” วหิคเทพสชีาดชี้มอืไป
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รอบๆ ภวังค์อันว่างเปล่า ปากก็พูดกับซูลั่ว “สิ่งที่เราต้องท�าต่อไปก็คือแย่ง

อ�านาจในการครอบครองร่างนี้ เจ้าต้านรับ ข้าโจมตี หากข้าแพ้ก็ไม่มีสิ่งใด 

เสยีหาย แต่ถ้าเจ้าพ่าย กายหยาบอนังดงามนี้ต้องเป็นของข้า”

ซูลั่วมีสีหน้าเฉยเมย ดวงตาราบเรียบดุจผืนน�้าคู่นั้นแฝงรอยยิ้มบาง 

ยามมองวหิคเทพสชีาด “ข้ารู้”

ตอนที่วหิคเทพสชีาดเอ่ยว่าจะชงิร่างของนาง ซูลั่วกพ็อจะเดาเงื่อนไขนี้

ได้แล้ว แม้จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงอนัตรายยิ่ง แต่กจ็�าต้องตอบตกลงอย่างไร้ทาง

เลอืก

หลงัจากที่รูว่้ามกีารทดสอบวธิพีเิศษ ซลูั่วกต็ั้งปณธิานว่านางจะต้องเข้า

ร่วมการทดสอบจากหุบเจ้าสมุนไพรแห่งนี้ นางไม่เข้ารับการทดสอบปกติ

เหมือนผู้ปรุงโอสถคนอื่นๆ ก็เพราะนางเป็นศิษย์ปรมาจารย์หรงอวิ๋น เพราะ

เหตุนี้จงึเข้มงวดกบัตนเองมากกว่าใคร

วหิคเทพสชีาดขงึตาดุใส่ซูลั่ว “วธิกีารต่อสู้กค็อืปรุงโอสถ เจ้าปรุงโอสถ

พษิหนึ่งขนาน ข้าเป็นคนดื่ม จากนั้นกถ็อนพษิด้วยตนเอง ต่อมาข้าเป็นคนปรงุ 

เจ้าเป็นคนดื่ม แล้วถอนพษิเอง สลบัสบัเปลี่ยนจนกระทั่งอกีฝ่ายจะมอดม้วย

อาสญั”

“ข้ารู้” สหีน้าของซูลั่วยงัสงบนิ่งดงัเดมิ

“เนื่องจากอยู่ในภวังค์ ทุกอย่างจึงเป็นเพียงภาพลวง ฉะนั้นสมุนไพร

ทั้งหมดสามารถเลอืกสรรได้ตามปรารถนา” วหิคเทพสชีาดเอ่ยเสยีงขุ่น

“ข้ารู้” ซูลั่วหวัเราะเสยีงแผ่ว

“เจ้ารู้ เจ้ารู้ เจ้ารู้ไปหมดทุกสิ่ง ถ้าเช่นนั้นกเ็ริ่มได้เลย! เจ้าเป็นเดก็ เจ้า

ปรุงโอสถพษิก่อน ไม่เช่นนั้นหากข้าชงิลงมอื เจ้ากอ็าจจะไม่มแีม้แต่โอกาสปรงุ

โอสถด้วยซ�้า” วหิคเทพสชีาดแค่นเสยีง

ซูลั่วอดปรายตามองวหิคเทพสชีาดไม่ได้ นี่คอืตวัตนที่แท้จรงิของวหิค

เทพสชีาดหรอื ไฉนถงึดูไม่ร้ายกาจลกึล�้าอย่างที่คาด...

แม้จะยังคลางแคลงใจ ทว่ายามนี้ซูลั่วไม่มีเวลาคิดอะไรอีกแล้ว 
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สถานการณ์คับขัน ทั้งสองฝ่ายมีเวลาปรุงโอสถมากที่สุดเพียงสิบนาทีเท่านั้น  

ซูลั่วก�าหนดความคิด จากนั้นสมุนไพรมากมายมหาศาลก็ก่อตัวขึ้นรอบกาย

นางเป็นชั้นๆ รวมทั้งสิ้นห้าสบิเจด็ชั้น ซูลั่วปัดสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ไม่คงที่ออก

ไปด้วยท่าทางคล่องแคล่วช�านาญ จากนั้นก็เริ่มขั้นตอนการปรุงโอสถอย่าง 

ไม่เร่งรบี ไม่นานโอสถพษิลวงวญิญาณกป็รากฏอยู่ในมอืของนาง

ซูลั่วส่งโอสถให้วหิคเทพสชีาด “เชญิ”

“โอสถพษิลวงวญิญาณชั้นจกัรพรรด?ิ น่าสนใจ” วหิคเทพสชีาดแค่น

หวัเราะ จากนั้นกโ็ยนโอสถพษิลวงวญิญาณเมด็นั้นเข้าปากโดยไม่รรีอ ก่อนจะ

เคี้ยวมันราวกับเป็นลูกกวาดรสชาติอร่อยอย่างไรอย่างนั้น นางเคี้ยวไปพลาง

มอืกค็ว้านั่นหยบินี่ไปพลาง จากนั้นกระถางปรุงโอสถจ�าแลงกป็รากฏขึ้นเบื้อง

หน้า ด้านล่างกระถางปรงุโอสถคอืเปลวเพลงิร้อนแรงที่ลกุโชน เวลานี้วหิคเทพ

สีชาดก�าลังใส่สมุนไพรลงไปในกระถางทีละต้นๆ นิ้วมือขาวเรียวของนาง

ประหนึ่งก�าลงัเรงิระบ�า

ซลูั่วมองโอสถที่อกีฝ่ายปรงุออกมาแล้วลอบถอนหายใจแผ่ว สมกบัเป็น

วหิคเทพสชีาด โอสถบวัมงักรเสี้ยวจนัทราที่นางปรุงออกมาเป็นโอสถถอนพษิ

ส�าหรับโอสถพิษลวงวิญญาณจริงๆ นอกจากนี้วิหคเทพสีชาดไม่เพียงแต่ปรุง

มันออกมาเท่านั้น นางยังปรับและแก้ไขสูตรของโอสถบัวมังกรเสี้ยวจันทรา 

ให้ดกีว่าเดมิอกีด้วย

จากนั้นวิหคเทพสีชาดก็น�าโอสถบัวมังกรเสี้ยวจันทราที่ปรุงออกมาอีก

เมด็โยนกลบัลงไปในกระถางปรุงโอสถ ก่อนจะเพิ่มสมุนไพรบางชนดิลงไป

ซูลั่วเหน็แบบนั้นกห็นาวยะเยอืกขึ้นในใจ นี่มนั...

ไม่นานวิหคเทพสีชาดก็ปรุงโอสถบัวมังกรเสี้ยวจันทราที่มีฤทธิ์รุนแรง

ส�าเรจ็ ซูลั่วนิ่วหน้านดิๆ

“โอสถบวัมงักรเสี้ยวจนัทราที่ออกฤทธิ์แรงขึ้น เพิ่มเกลด็กเิลนมงักรฟ้า

และหญ้าลี้ลบัลงไปจนกลายเป็นพษิประหลาด”

“มคีวามรู้อยู่บ้างนี่ กนิเสยี” วหิคเทพสชีาดส่งโอสถสนี�้าหมกึให้ซูลั่ว
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ซูลั่วกลืนโอสถบัวมังกรเสี้ยวจันทราลงคอโดยไม่เอ่ยวาจาใด จากนั้น 

กเ็ริ่มปรุงโอสถถอนพษิให้ตนเอง

สองคนต่อสู้กันในภวังค์ของซูลั่วเพื่อแย่งสิทธิ์ในการครอบครองร่างนี้ 

เจ้าปรุงโอสถพษิ ข้าปรุงโอสถถอนพษิ สลบักนัไปมา

สองคนผลัดกันวางพิษอีกฝ่ายและถอนพิษให้ตนเองรอบแล้วรอบเล่า 

ตอนต้นวหิคเทพสชีาดยงัรูส้กึดแูคลนซลูั่วอยูบ้่าง ทว่าพอผ่านไปนานขึ้น ทั้งคู่

ผลดักนัปรุงโอสถมากกว่าร้อยชนดิ วหิคเทพสชีาดลงมอืรวดเรว็ ขณะที่ซูลั่ว 

กไ็ม่ย่อหย่อนไปกว่ากนั

“คดิไม่ถงึเลยว่าเจ้าอายุยงัน้อย แต่กลบัเป็นผู้ปรุงโอสถมากพรสวรรค์ 

ถ้าเช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจอีกต่อไปแล้ว” วิหคเทพสีชาดตัดสินใจแล้วว่าจะปรุง

โอสถขนานหนึ่งซึ่งเป็นไม้ตายของนาง

ซูลั่วหวัเราะเสยีงแผ่ว ไม่ตอบค�าใด วหิคเทพสชีาดหวัเราะเสยีงเยอืก

“หากพษิชนดินี้ออกไปสูโ่ลกภายนอก ไม่มใีครถอนพษิได้อย่างแน่นอน 

เจ้าเตรยีมตวัตายได้!” ที่นี่คอืภวงัค์ของซลูั่ว หากภวงัค์ของนางแปดเป้ือนโอสถ

พษิแล้วไซร้ ดวงจติของนางกจ็ะพงัภนิท์ตามไปด้วย ท�าให้กลายเป็นคนเสยีสติ

ในที่สุด

โอสถพษิมารจกัรพรรดต้ิองใช้สมนุไพรหลกัเก้าชนดิ สมุนไพรเสรมิอกี

เก้าร้อยเก้าสบิเก้าชนดิ หญงิสาวตั้งใจคดัสรรสมนุไพรจ�านวนหนึ่งพนัแปดชนดิ

ออกมา จากนั้นกล็งมอืปรุงโอสถ

หลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง โอสถก็ปรุงส�าเร็จ วิหคเทพสีชาดเงยหน้ายิ้ม

กริ่มยามมองซูลั่ว “นี่คอืโอสถพษิมารจกัรพรรด ิ ใต้หล้านี้มมิผีู้ใดถอนพษิได้ 

นงัหน ูรบีหาวธิเีรว็เข้า ไม่เช่นนั้นหากพษินี้ละลายเมื่อใด เจ้ากเ็หลอืเพยีงหนทาง

ตายอย่างเดยีว”

รอยยิ้มมมุปากปรากฏขึ้นบนใบหน้างดงามของซลูั่ว นางเผยสหีน้าคล้าย

ยิ้มแต่ไม่ยิ้ม ก่อนจะย้อนถามด้วยท่าทไีม่ใส่ใจ “ไฟของเจ้าเล่า”

วหิคเทพสชีาดฉงน นางก้มหน้ามองกระถางปรงุโอสถของตน ฉบัพลนั
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นั้น... สหีน้าของวหิคเทพสชีาดกแ็ขง็ค้าง!

เนื่องจากเมื่อครูม่วัแต่ทุม่ความสนใจกบัการปรงุสมนุไพรจนละเลยไฟ

ที่อยูใ่ตก้ระถางปรงุโอสถไปอย่างสิ้นเชงิ ตอนนี้จงึเพิ่งสงัเกตเหน็วา่ไฟด้านลา่ง

ดับไปตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ ยามนี้เปลวไฟใต้กระถางปรุงโอสถมิใช่ไฟที่นางเป็น 

คนจุด แต่กลายเป็นเพลงิพสิดารที่นางไม่เคยพบมาก่อน!

ขณะที่ซูลั่วคุ้นเคยกบัเปลวเพลงินี้ที่สุด เพราะมนัคอืบวัสชีาดของนาง

นั่นเอง ซูลั่วสงบเยือกเย็นได้ถึงเพียงนี้ก็เพราะนางมีไม้ตายเช่นนี้นี่เอง ก่อน

หน้านี้บัวสีชาดเสพผลึกวิญญาณอัคคีปริมาณมหาศาลเข้าไป ท�าให้มันจมอยู่

ในภวังค์หลับใหล ทว่ายามนี้หลังจากที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง อานุภาพของมันก็

แข็งแกร่งขึ้นมาก จนแม้แต่ซูลั่วก็ยังแทบไม่เชื่อ ด้วยเหตุนี้ตอนที่วิหคเทพ 

สชีาดก�าลงัล�าพองใจ เพราะมั่นใจในผลการทดสอบด่านนี้อยู่นั้น ซูลั่วจงึเอ่ย

เตอืนเรื่องเปลวไฟของอกีฝ่ายด้วยความหวงัดี

ระหว่างที่วหิคเทพสชีาดตะลงึงนัอยู่นั้น ซูลั่วกใ็ช้วชิา เคลื่อนไหวไร้เงา 

หลบฉากไปอย่างรวดเรว็ วหิคเทพสชีาดตระหนกัถงึอนัตรายที่ก�าลงัจะมาเยอืน 

ทว่ายงัไม่ทนัได้ตั้งตวั...

ครนืๆๆ

กระถางปรุงโอสถระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว พริบตานั้นกลุ่มควันก็

คลุ้งไปทั่ว อณูอากาศสะท้านสะเทือน วิหคเทพสีชาดผู้น่าเวทนาเดิมทีก็เป็น

เพียงดวงจิต ซ�้าบัดนี้ดวงจิตยังอยู่ใกล้กระถางปรุงโอสถที่สุด เรียกว่าเป็น

ศูนย์กลางของชนวนระเบิดก็ว่าได้ เพราะเหตุนี้จึงถูกปะทะด้วยแรงระเบิด 

หนกัหน่วงที่สุด

ก่อนที่ดวงจติวหิคเทพสชีาดจะสลายไป นางทิ้งวาจาหนึ่งไว้

“วันใดที่เจ้าบรรลุระดับเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นเทวะ พวกเราจะได้พบกัน 

อีกครั้ง ถึงตอนนั้นผู้ที่เจ้าต้องเผชิญหน้าด้วยก็คือนายท่านของข้า” พูดจบ 

วิหคเทพสีชาดก็กลายเป็นกลุ่มควันสีเขียว ทิ้งไว้เพียงเสื้อคลุมสีแดงเพลิง 

ตรงต�าแหน่งที่นางเคยอยู่
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ซลูั่วมองเสื้อคลมุสแีดงเพลงิ หวัใจเต้นระส�่าอยู่พกัใหญ่กย็งัไม่อาจสงบ

ลงได้ เพราะนางเพิ่งตระหนกัในเวลานี้เองว่า เมื่อครู่ผู้ที่นางประลองการปรุง

โอสถด้วยหาใช่วิหคเทพสีชาดตัวจริงไม่ แต่เป็นเพียงดวงจิตที่ก่อตัวขึ้นจาก

เสื้อคลุมสีเพลิงตัวหนึ่งเท่านั้น แค่เสื้อคลุมก็ยังมีพลังยุทธ์แกร่งกล้าถึงขั้นนี้ 

แล้วเจ้าสมุนไพรวหิคเทพสชีาดตวัจรงิจะร้ายกาจถงึเพยีงไหน

ยามนี้ซูลั่วรู้สกึว่าเลอืดลมในกายปั่นป่วน

“อกึ” หลงัจากดวงจติหลุดออกจากภวงัค์ ซูลั่วกเ็กดิอาการขมเฝื่อนใน

ล�าคอ จากนั้นเลอืดสดๆ กไ็หลรนิลงมาตามมุมปาก นางระเบดิเพลงิพสิดาร

จากบวัสชีาดในภวงัค์ของตนเอง ซูลั่วเข้าใจความรู้สกึของอวิ๋นอวิ้นในยามนั้น

กต็อนนี้เอง

ครานั้นอวิ๋นอวิ้นบาดเจ็บสาหัส ตอนนี้แม้ซูลั่วจะเตรียมพร้อมไว้ก่อน

แล้ว แต่กย็งับาดเจบ็ไม่น้อยเช่นกนั ทว่านี่เป็นวธิทีี่ดทีี่สดุในการก�าจดัวหิคเทพ

สีชาด เพราะหากอีกฝ่ายปรุงโอสถพิษมารจักรพรรดิส�าเร็จจริงๆ แล้วละก ็ 

ซูลั่วคงจนปัญญาจะพลกิสถานการณ์ได้

หญงิสาวเชด็คราบเลอืดตรงมมุปาก ก่อนจะเดนิหน้าขาวซดีออกมาจาก

ความมดืมดิด้วยท่าทสีงบนิ่ง

ณ ทางเข้าหบุเจ้าสมนุไพร ผู้ปรงุโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่พากนัว้าวุ่น

ร้อนใจจนแทบคลุ้มคลั่ง พวกเขาเจบ็ปวดใจอย่างแสนสาหสั พากนัโอดครวญ

และต�าหนิตนเองว่าไม่ควรปล่อยให้ซูลั่วเข้ารับการทดสอบในด่านสุดท้ายนี้  

หากผูป้รงุโอสถผู้เป่ียมพรสวรรค์เช่นนางต้องดบัดิ้นไป เรื่องนี้นบัวา่เป็นความ 

สูญเสยีอย่างใหญ่หลวงของวงการผู้ปรุงโอสถ!

ซลูั่วเข้าไปนานขนาดนี้แล้วกย็งัไม่มวีี่แวว แบบนี้ยงัจะเรยีกว่าเป็นข่าวดี

ได้อกีหรอื นางคงไม่ได้... ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่แทบไม่กล้าจนิตนาการ

ต่อ

ตอนนี้เองซูลั่วกผ็ลกัประตทูางเข้าหบุเจ้าสมนุไพร ก่อนก้าวย่างออกมา
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จากความมดื

ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่พุ่งตวัเข้าไปหานางทนัท ี ทว่ายงัไม่ทนัได้

เอ่ยปากถาม ซูลั่วกโ็บกตราประทบัผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดสิแีดงเพลงิในมอื

ให้คนเหล่านั้นดู

ตราประทบัผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรด!ิ ตราประทบัผู้ปรุงโอสถชั้นจกัร-

พรรดขิองจรงิ! หมายความว่าซูลั่วผ่านด่านนั้นแล้ว?!

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่ตะลึงงันอยู่กับที่ พูดอะไรไม่ออกไปพัก

ใหญ่ เพราะเรื่องนี้ชวนให้รู้สึกตระหนกยิ่งนัก เมื่อครู่พวกเขายังแย่งกันรับ 

ซลูั่วเป็นศษิย์อยู่เลย ปรากฏว่าเป็นอย่างไรเล่า ซลูั่วกลบัผ่านด่านทดสอบผู้ปรงุ

โอสถชั้นจกัรพรรดจิากหุบเจ้าสมุนไพร แบบนี้กเ็ท่ากบัว่าความสามารถในการ

ปรุงโอสถของนงัหนูผู้นี้ไม่ด้อยไปกว่าพวกเขา?

“เจ้า...” ผูป้รงุโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่มคี�าพดูที่อยากถามมากมาย ทวา่

กไ็ม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนด ีเพราะจนถงึบดันี้พวกเขากย็งัไม่ได้สติ

ซูลั่วมองผู้อาวุโสทั้งสี่ ทว่านางรู้จักเพียงผู้ปรุงโอสถกงซุนคนเดียว

เท่านั้น หญงิสาวพยกัหน้าให้อกีฝ่าย จากนั้นกห็นัหลงักลบัแล้วผละไปอกีทาง 

ผู้ปรุงโอสถกงซุนหรือจะยอมปล่อยให้นางจากไปเช่นนี้ นางคือผู้ที่ผ่านการ

ทดสอบด่านผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดจิากหุบเจ้าสมุนไพรเชยีวนะ

“ช้าก่อน! เจ้ายงัไปไม่ได้!” ผู้ปรุงโอสถกงซุนเข้ามาขวางหน้าซูลั่วทนัท ี

“พวกเรามเีรื่องมากมายจะถามเจ้า!”

ทว่าซูลั่วกลับส่ายหน้าน้อยๆ อย่างจนใจ “วันนี้ข้ายังมีธุระอื่น รอไว้

จดัการธรุะเรยีบร้อยเมื่อใดจะกลบัมาที่สมาคมผูป้รงุโอสถ” พดูจบนางกโ็บกมอื

แล้วจากไปอย่างสง่า

จนกระทั่งซูลั่วลบัตาไปแล้ว ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสามถงึได้ตื่น

ขึ้นจากภวงัค์

“นาง... นางผ่านด่านแล้วจรงิๆ หรอื”

“ตราประทบัผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดยิงัจะเป็นเทจ็ได้หรอื”
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“แต่นางอายุยงัน้อยก.็..”

“ดูจากลกัษณะของนงัหนูผู้นี้แล้ว นางน่าจะยงัปรุงโอสถมาไม่ถงึพนัปี

กระมงั”

“นางท�าลายสถิติระดับนี้ ไฉนถึงไม่ได้ยินเสียงสวรรค์ประทานพรเลย

เล่า”

ทันใดนั้นผู ้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่ก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้ 

ร่างกายของพวกเขาแขง็ทื่อไปโดยพลนั! ไม่ถูกต้อง! เสยีงสวรรค์ประทานพร

ดังขึ้นแล้ว ดูเหมือนว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนจะเกิดเสียงสวรรค์ประทานพรที่ดัง

สะท้านไปทั่วทั้งจกัรวรรดกิลาง หากคะเนไม่ผดิละก ็ผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ใน

ครั้งนั้นต้องเป็นซูลั่วอย่างแน่นอน!

สงเทียนผิงเอ่ยขึ้นแม้จะจนค�าพูด “ก็เท่ากับว่านางเป็นผู้ปรุงโอสถชั้น

จักรพรรดิมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแล้ว เวลานี้ก็แค่มาเข้ารับการทดสอบ

เท่านั้น?”

ผู้ปรุงโอสถกงซุนตบเข่าฉาด “มนิ่าเล่า! มนิ่านงัหนูถงึได้ประกาศก้อง

ว่านางจะคว้าตราประทับผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิให้ได้ ครานั้นข้าคิดว่านาง

เอ่ยวาจาอวดอ้างเกนิจรงิ ใครจะคดิเล่าว่านางเอ่ยความจรงิออกมา”

ผูป้รงุโอสถกงซุนและคณุชายฉู่นกึถงึสหีน้าจรงิจงักบัวาจาที่เอ่ยออกมา

อย่างมั่นอกมั่นใจของซูลั่วก่อนหน้านี้ รอยยิ้มเฝื่อนก็ผุดขึ้นบนใบหน้าของ 

ทั้งคู่

นัยน์ตาของหมี่ฟู่กุ้ยสาดประกายวาบ “ซูลั่วเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่หมื่นปี

จะพบได้สกัครา แต่ด้วยพลงัยุทธ์ของนางในเวลานี้มอิาจปกป้องตวัเองได้แน่ 

เพราะฉะนั้น...”

“ต�าหนกัผู้ปรุงโอสถจะมาชงิตวันาง?!” สงเทยีนผงิคาดเดาได้ในทนัที

ในอดีตกาล ณ อาณาจักรแห่งนี้ยังไม่มีทั้งสมาคมผู้ปรุงโอสถและ

ต�าหนักผู้ปรุงโอสถ มีเพียงเจ้าสมุนไพรวิหคเทพสีชาดแห่งหุบเจ้าสมุนไพร 

ผู้เลื่องชื่อระบือนามผู้เดียวเท่านั้น นางรับศิษย์ไว้สองคน ศิษย์ทั้งสองเป็น
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ปฏปิักษ์ต่อกนัหลงัจากที่นางดบัสูญ

ศิษย์พี่ก่อตั้งสมาคมผู้ปรุงโอสถ ศิษย์น้องก่อตั้งต�าหนักผู้ปรุงโอสถ  

อยู่คนละฝ่าย ไม่ต่างอนัใดจากน�้ากบัไฟ หากเรื่องของซูลั่วถูกคนของต�าหนกั

ผูป้รงุโอสถสบืทราบเข้าแล้วละก ็นางต้องตกอยูใ่นอนัตรายอย่างแน่นอน เพราะ

ต�าหนกัผู้ปรุงโอสถต้องมาชงิตวันางไป หากชงิไปไม่ได้ พวกเขาย่อมเลอืกวธิี

การท�าลายให้สิ้นซาก!

พอคดิถงึผลที่อาจจะเกดิขึ้นได้ ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งสี่จงึตดัสนิ

ใจแล้วว่า ไม่ว่าใครกห็้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปเป็นอนัขาด อ๊ะ! หลงัจาก

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่ท�าพันธสัญญากัน พวกเขาก็พบว่ามีบุคคลที่ห้า

เป็นประจกัษ์พยานในเหตุการณ์นี้ด้วย

สายตาเยน็ยะเยอืกที่ปรายมองมาท�าให้คุณชายฉูต้่องยกสองมอืขึ้นยอม

จ�านนทนัท ี“ข้าไม่ได้ยนิอะไร ไม่รบัรู้เรื่องใด ข้าสาบานขอรบั!”

หากผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสี่ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาก็

ทรงอทิธพิลมากพอจะท�าให้แผ่นดนิจกัรวรรดกิลางต้องสะท้านสะเทอืนได้ หาก

ทั้งหมดคิดจะสังหารเขาปิดปากแล้วละก็ ต่อให้ท่านปู่ออกหน้า ก็เกรงว่าจะ

ยบัยั้งภยัพบิตันิี้ไม่ได้

กงซุนจื้อหรูเอ่ย “ข้ารบัรองให้ซานเอ้อร์เอง”

ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิทั้งสามแค่นเสียง “ฮึ! ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด 

เรื่องนี้จะหลุดไปถงึหูคนต�าหนกัผู้ปรุงโอสถไม่ได้ ไม่ได้ๆ เท่านี้ไม่พอ ตั้งแต่

ตอนนี้เป็นต้นไป พวกเราต้องส่งยอดฝีมอืไปลอบพทิกัษ์ซูลั่วอย่างลบัๆ จะให้

นงัหนูเปี่ยมพรสวรรค์ผู้นี้ตกอยู่ในอนัตรายไม่ได้!”

สถานะของผู้ปรุงโอสถเรยีกว่าสูงส่งกว่าคนสามญัอยู่แล้ว สถานะของ

สมาคมผูป้รงุโอสถกย็ิ่งเหนอืกว่า ผู้มยีทุธ์ที่สวามภิกัดิ์ต่อพวกเขามนีบัไม่ถ้วน 

ผู้มยีุทธ์ที่ตดิหนี้บุญคุณพวกเขากม็มีากมายมหาศาล

ด้วยเหตุนี้ ไม่นานผู้มียุทธ์สองรายจึงคอยติดตามพิทักษ์ซูลั่วตลอด 

ทั้งวนัทั้งคนื แน่นอนว่าซลูั่วไม่รบัรูเ้รื่องนี้ด้วย ยามนี้นางก�าลงัหอบตราประทบั
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ผู้ปรุงโอสถกองใหญ่ขึ้นขี่หลงัอสูรเมฆาเพลงิพนัลี้ แล้วมุ่งหน้าไปยงัจวนสกุล

ถงั

เวลาภายในหุบเจ้าสมุนไพรต่างจากเวลาของโลกภายนอก ซูลั่วอยู่ใน

หบุเจ้าสมนุไพรสามวนั แต่กบัโลกภายนอกแล้วเพิ่งจะผ่านไปสามชั่วยามเท่านั้น 

ซลูั่วมาถงึสมาคมผูป้รงุโอสถในช่วงเช้า ตอนที่นางกลบัไปถงึจวนสกุลถงักเ็ป็น

เวลาที่ตะวนัตรงศรีษะพอดี

จวนสกลุถงั

หลงัจากที่ซลูั่วทิ้งวาจาสั่งความเอาไว้ ถงัมูเ่ย่ากเ็ฝ้าอยู่ข้างกายท่านผู้เฒ่า

ถงัไม่ห่าง พอซลูั่วเดนิทางมาถงึสกลุถงั องครกัษ์ในจวนกเ็ปิดทางให้นางเข้าไป

ทนัที

ตอนที่ถังอวิ๋นเฟยเห็นซูลั่วก็เลิกคิ้วขึ้นนิดๆ ดวงตาเผยแววหยันออก

มา “โอ๊ะ ดซูว่ิาใครมา ผูป้รงุโอสถผูเ้ก่งกาจไร้เทยีมทานในต�านานมใิช่หรอื เป็น

อย่างไรบ้างเล่า ออกไปเตร็ดเตร่มาพักใหญ่ จากนั้นค่อยกลับมาตบตาว่าไป

สมาคมผู้ปรุงโอสถมาแล้ว?”

ซูลั่วหวัเราะเสยีงแผ่ว “ถูกต้อง ข้าไปสมาคมผู้ปรุงโอสถมาแล้ว”

“หึๆ ” ถงัอวิ๋นเฟยไม่เชื่อ “อย่างเจ้าน่ะหรอืจะมสีถานะเป็นผู้ปรุงโอสถ 

อย่าว่าแต่ผูป้รงุโอสถชั้นสงูเลย ผูป้รงุโอสถชั้นกลางหรอืผูป้รงุโอสถชั้นต้นกย็งั

ไม่ใช่ด้วยซ�้า”

เพราะซลูั่วเพิ่งจะผละไปได้ไม่นานเท่าไร แม้แต่การทดสอบผูป้รงุโอสถ

ชั้นต้นก็ไม่มีทางใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งวันอย่างแน่นอน ถังอวิ๋นเฟยเคยเข้ารับ

การทดสอบผู้ปรุงโอสถชั้นต้น เพราะเหตุนี้เขาจงึทราบเรื่องนี้ดี

ซลูั่วได้ยนิวาจาอกีฝ่ายแล้วพยกัหน้าอย่างหนกัแน่น “ถกูต้อง ข้าไม่ผ่าน

การทดสอบผู้ปรุงโอสถชั้นต้น กลาง และสูง”

ซูลั่วไม่ผ่านการทดสอบก็เพราะนางไม่ได้เข้าทดสอบในด่านเหล่านั้น 

ทว่าถงัอวิ๋นเฟยฟังวาจานี้แล้วคดิว่าเป็นเพราะนางสอบไม่ผ่าน ตอนที่เขาก�าลงั
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จะหัวเราะลั่นออกมาด้วยความดูแคลน ซูลั่วก็หยิบตราประทับสีแดงเพลิง 

ออกมาแล้วเคาะกบัโต๊ะ

ปึกๆ

หญงิสาวแค่นเสยีงใส่ทนัท ี“แต่เกบ็สิ่งนี้มาได้”

ถังอวิ๋นเฟยชะงัก รู้สึกสะท้านในใจ ไม่ใช่แค่การทดสอบผู้ปรุงโอสถ

สามัญ แต่เป็นตราประทับสีเพลิงที่มีไว้ส�าหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบจากหุบเจ้า

สมนุไพร ดมีาก! นงัหนผูู้นี้แอบซ่อนไม้ตายเอาไว้ ทว่าแกลง้แต่งหมหูลอกเสอื

ยามอยู่ต่อหน้าเขา!

หลังจากหายตกตะลึงพรึงเพริดแล้ว ถังอวิ๋นเฟยก็สงบจิตใจลงอย่าง

รวดเรว็ ทว่ารอยยิ้มของเขากลบัดูฝืดเฝื่อนเลก็น้อย “ผู้ปรุงโอสถชั้นสูงพเิศษ

แล้วอย่างไร แม้แต่ผูป้รุงโอสถชั้นจกัรพรรดกิย็งัรกัษาท่านพ่อของข้าไม่ได้ เจ้า

กเ็ป็นแค่ผูป้รงุโอสถชั้นสูงพเิศษเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ปรุงโอสถชั้นอาจารย์ด้วยซ�้า เจ้า

มสีทิธิ์อะไรมาโอ้อวดตนต่อหน้าข้า”

“ผู้ปรุงโอสถชั้นอาจารย์?” ซูลั่วหัวเราะเสียงแผ่ว จากนั้นก็วางตรา

ประทบัสแีดงเพลงิอกีแผ่นลงบนโต๊ะเสยีงดงั

โครม!

“เบกิตาสุนขัของเจ้าดูให้ด ีนี่คอืสิ่งใด!”

ตรา... ตราประทบัผู้ปรุงโอสถชั้นอาจารย์? ซ�้ายงัเป็นตราประทบัผู้ปรุง

โอสถชั้นอาจารย์จากหุบเจ้าสมุนไพร จู่ๆ ถังอวิ๋นเฟยก็รู้สึกหน้ามืด หรือว่า 

นงัตวัดผีูน้ี้จะหาตราประทบัผู้ปรงุโอสถชั้นปรมาจารย์มาได้อย่างที่เขาประกาศ

ไว้

ซลูั่วมองอกีฝ่ายด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม จากนั้นกห็ยบิตราประทบั

แผ่นใหม่ออกมาขว้างใส่แผงอกถงัอวิ๋นเฟย “ดูซะ!”

ถงัอวิ๋นเฟยรบีรบัตราประทบัแผ่นนั้นไว้ด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลน ให้ตาย

เถิด! มันคือตราประทับผู้ปรุงโอสถชั้นปรมาจารย์จากหุบเจ้าสมุนไพรจริงๆ 

ด้วย!
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“เจ้า เจ้า เจ้า!” ถังอวิ๋นเฟยชี้หน้าซูลั่ว มุมปากกระตุกไม่หยุดเพราะ

ความตระหนก “หากเก่งจรงิกเ็อาตราประทบัผู้ปรงุโอสถชั้นจกัรพรรดมิาให้ได้

ส ิขอเพยีงได้ตราประทบัผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดจิากหุบเจ้าสมุนไพร ข้ากจ็ะ

ยอมให้เจ้ารกัษา!”

ถงัอวิ๋นเฟยรู้ดวี่าตนยื่นข้อเสนอที่บบีคั้นอกีฝ่ายเพยีงใด เพราะเขารู้ว่า

สิ่งนี้คือภารกิจที่ไม่มีวันส�าเร็จได้ ตราประทับผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิจาก 

หุบเจ้าสมุนไพรหมายถึงสิ่งใด ก็หมายถึงสถานะสูงส่งไร้ผู้ใดเทียบเทียมและ

ความช�่าชองด้านการรกัษาระดบัหมอเทวดาอย่างไรเล่า!

นงัหนทูี่อยู่ตรงหน้าเขาผู้นี้เป็นแค่สหายร่วมส�านกัวชิาของถงัมูเ่ย่าไม่ใช่

หรือ ‘นังตัวดีที่มีพลังยุทธ์อ่อนด้อยจะเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิได้หรือ  

ฮ่าๆๆ จะเป็นไปได้อย่างไรกนั!’

ทว่าซูลั่วกลบัล้วงมอืเข้าไปในแขนเสื้อ จากนั้นกห็ยบิตราประทบัสแีดง

เพลิงอีกแผ่นออกมา ก่อนจะโยนมันให้ถังอวิ๋นเฟย “ชาตินี้คงไม่เคยเห็นมา

ก่อนกระมงั รบัไป พนิจิดูให้ดีๆ ”

ตอนที่ถังอวิ๋นเฟยเห็นตราประทับสีแดงเพลิงแผ่นนี้ เขาก็แทบเสียสติ

ไปทนัท ีร่างกายสั่นเทาอย่างหนกั เจ้าตวัประคองตราประทบัแผ่นนั้นด้วยอาการ

กระสับกระส่ายลุกลี้ลุกลน เพราะเกรงว่าหากไม่ทันระวังจะท�าให้ตราประทับ

อนัล�้าค่านี้ร่วงลงพื้น

“ผู้...ผู้...ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรด.ิ..” ถงัอวิ๋นเฟยแทบจะร�่าไห้ออกมา! 

นี่เป็นไปได้อย่างไรกนั! สมาคมผู้ปรุงโอสถมผีู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิั้งหมด

แค่สี่คน ทว่าทั้งสี่ก็มิใช่ผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิที่ผ่านการทดสอบจากด่าน 

หุบเจ้าสมุนไพร

“คงไม่ใช่ของปลอมกระมงั” ถงัอวิ๋นเฟยพมึพ�า เงยหน้าก่อนจะเหน็แวว

เยาะหยนัที่ปรากฏขึ้นในดวงตาของซลูั่ว พรบิตานั้นใบหน้าเขากแ็ดงก�่าแทบจะ

ในทนัท ีตราประทบัจากสมาคมผู้ปรุงโอสถถูกผนกึเอาไว้ด้วยพลงัวเิศษ ไม่มี

ทางที่จะปลอมแปลงได้ การที่เขาเอ่ยวาจาเช่นนี้ออกมา ก็อธิบายได้เพียงว่า 
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ตวัเขานี่เองที่มปีัญหา

หลงัจากฉวยตราประทบัคนืมาจากมอืถงัอวิ๋นเฟยแล้ว ซลูั่วกผ็ลกัประตู

เข้าไปในห้องท่านผู้เฒ่าถงั

ถงัอวิ๋นเฟยอยากจะห้าม ทว่ากไ็ม่กล้าพอที่จะท�า ท�าอย่างไรด.ี.. พษินั้น

จะถูกจบัได้หรอืไม่ ถงัอวิ๋นเฟยก�าหมดัแน่น แววอ�ามหติสาดออกจากนยัน์ตา 

คดิจะสงัหารซลูั่วในเวลานี้กส็ายไปเสยีแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นอกีฝ่ายกเ็ป็นถงึผูป้รงุ

โอสถชั้นจกัรพรรด ิ ซ�้ายงัเป็นผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดทิี่ผ่านด่านการทดสอบ

หุบเจ้าสมุนไพร ท�าเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสยี

หลงัจากใคร่ครวญอยู่ครู่ ถงัอวิ๋นเฟยกร็บีเรยีกตวัลูกน้องผู้หนึ่งเข้ามา

แล้วกระซบิสั่งความบางอย่าง ก่อนที่คนผูน้ั้นจะผละไปตามค�าสั่งอย่างรวดเรว็

ยามนี้ซูลั่วมาหยุดอยู่เบื้องหน้าท่านผู้เฒ่าถัง ถังมู่เย่าเฝ้าท่านปู่อย่าง 

ใกล้ชดิมาตลอด ปกป้องดูแลท่านปู่ของตนโดยไม่แม้แต่จะกะพรบิตา เมื่อครู่

เขาไม่ได้ออกไปข้างนอก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่รู้ว่าเกดิเรื่องอะไรขึ้น 

เสียงกระจ่างใสที่ดังขึ้นด้านนอกท�าให้ถังมู่เย่ารู้ว่าบัดนี้ซูลั่วเป็นผู้ปรุงโอสถ 

ชั้นจกัรพรรดแิล้ว ซ�้ายงัเป็นผูป้รงุโอสถชั้นจกัรพรรดทิี่ผ่านด่านหบุเจ้าสมนุไพร

ด้วย

ถงัมูเ่ย่าลกุขึ้นทนัททีี่เหน็ซลูั่ว ท่าทางเคารพนอบน้อมราวกบัเผชญิหน้า

กบัผู้อาวุโสที่ตนให้ความเคารพสูงสุด

ซูลั่วพยักหน้าให้ชายหนุ่ม ทว่าก็ไม่ได้เอ่ยค�าใด นางตรงเข้าไปรักษา

ท่านผู้เฒ่าถังในทันที พิษในกายท่านผู้เฒ่าถังถูกกระตุ้นขึ้นอีกครั้ง อันตราย

บังเกิดได้ทุกเมื่อ หากไม่รีบรักษา เกรงว่าต่อให้ปรมาจารย์หรงอวิ๋น... ท่าน

อาจารย์ของนางมาเองกค็งจะช่วยเหลอืไม่ได้เช่นกนั

ถงัมูเ่ย่ามองฝ่ามอืเกลี้ยงเกลาปานหยกของซลูั่วที่เคลื่อนไหวเป็นพลัวนั

ไปมาแล้วกต็ะลงึงนัอยู่กบัที่ โลกนี้ผนัเปลี่ยนเรว็เกนิไปแล้ว ถงึตอนนี้เขากย็งั

ตะลงึงนักบัความจรงิที่ได้ยนิเมื่อครู่ ผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรด.ิ.. ผู้ปรุงโอสถ

ชั้นจกัรพรรดจิากหุบเจ้าสมุนไพร...
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ถังมู่เย่าคิดถึงครั้งแรกที่เขาพบหน้าซูลั่ว เวลานั้นห่างจากตอนนี้เพียง

ไม่กี่เดือนเท่านั้น ครานั้นซูลั่วเพิ่งจะเข้าเรียนในชั้นหัวกะทิ ในสายตาของเขา 

นอกจากหน้าตางดงามแล้ว หญงิผู้นี้กไ็ม่มอีะไรให้พดูถงึอกี ถงัมูเ่ย่าถงึขั้นรูส้กึ

ว่าอกีฝ่ายไม่มคีณุสมบตัพิอที่จะสนทนากบัเขาด้วยซ�้า ทว่านี่เพิ่งจะผ่านมาเท่าไร

กนั ไม่ถงึสามเดอืนด้วยซ�้า นางกลบั...

หากสถานะผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรดขิองซูลั่วแพร่สะพดัออกไป ถงัมูเ่ย่า

เชื่อว่าทั่วทั้งเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิกลางจะต้องสั่นสะเทือน และเกิดคลื่น

พายุปั่นป่วนปรวนแปรอย่างแน่นอน! ถงัมู่เย่ามองซูลั่วด้วยอาการใจลอยเนิ่น

นาน

“แบง่พลงัวเิศษออกเป็นสองสายแล้วถ่ายทอดเข้าไปยงัจดุหย่งเฉวยีน1 

ของท่านปูเ่จ้า” ซลูั่วรบีถอนพษิให้ท่านผูเ้ฒ่าถงั ปากกส็ั่งความถงัมูเ่ย่าไปพร้อม

กนั

ร่างกายของท่านผู้เฒ่าถงัในเวลานี้ไม่ใช่แค่ต้องพษิ นอกจากพษิในกาย

แล้ว สังขารของเขาก็เริ่มเสื่อมและโรยราลงราวกับโคมไฟสิ้นน�้ามัน เพราะ 

เหตุนี้ซูลั่วแรงเดยีวจงึอาจรกัษาไม่ทนักาล นางจ�าต้องออกปากให้ถงัมู่เย่าช่วย

“ถงัมู่เย่า!” ซูลั่วเหน็ถงัมู่เย่าไม่ตอบรบักเ็งยหน้าขึ้นมองด้วยความฉงน

“อ๊ะ! อะไรหรือ” ถังมู่เย่าตื่นจากภวังค์ทันที เขาตกใจจนกายสะท้าน 

จากนั้นกน็กึขุน่ขึ้งตวัเองในใจ เขาอยูใ่นสถานการณ์คบัขนัเช่นนี้ ยงัเอาแต่มอง

ซูลั่วจนใจลอย ช่างเป็นหลานอกตญัญูเสยีจรงิๆ!

ซูลั่วมองค้อนอกีฝ่าย “แบ่งพลงัวเิศษออกเป็นสองสาย แล้วถ่ายทอด

เข้าไปยงัจุดหย่งเฉวยีนของท่านปู่เจ้า ข้าจะถอนพษิให้ท่านปู่ของเจ้าก่อน แต่

เจ้ากลบัมวัถ่วงเวลาท่านปู่ของเจ้า”

“ข้าเข้าใจแล้ว!” ถงัมู่เย่าก้าวเข้ามาทนัที

เวลานี้ถงัอวิ๋นเฟยตามเข้ามาในห้องด้วยเช่นกนั พอถงัมู่เย่าเหน็อกีฝ่าย 

1 ต�าแหน่งตรงจุดที่บุ๋มที่สุดซึ่งอยู่กลางฝ่าเท้าเวลาจกิเท้า
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สหีน้ากเ็คร่งขรมึและเตม็ไปด้วยความระแวดระวงั

ทว่าซูลั่วกลับดูเหมือนไม่เห็นฝ่ายนั้น หรือจะพูดว่านางมองเขาไม่ต่าง

จากอากาศธาตุก็ว่าได้ เวลานี้เป็นช่วงส�าคัญที่สุดในการรักษาอาการของท่าน 

ผู้เฒ่าถงั นางจะพลั้งเผลอไม่ได้เดด็ขาด

เขม็ทองสบิสองเล่มในมอืซูลั่วปักเข้าไปยงัจุดเลอืดลมสบิสองต�าแหน่ง

บนร่างท่านผูเ้ฒ่าถงั ก่อนหญงิสาวจะปราดปลายนิ้วผ่านเขม็ทองทั้งสบิสองเล่ม

ด้วยท่าทางประหนึ่งดีดพิณ พริบตานั้นเองปลายเข็มทองก็สั่นไม่หยุดราวกับ

ปะทะคลื่นสายฟ้า จากนั้นมนักเ็คลื่อนตวัเข้าแทรกในผวิกายของท่านผูเ้ฒา่ถงั

ลกึลงไปเรื่อยๆ ทนัใดนั้นใบหน้าของท่านผู้เฒ่าถงัที่เดมิขาวซดีไร้สเีลอืด บดันี้

เส้นเอน็สเีขยีวคล�้ากป็ูดบวมขึ้นเป็นทางราวกบัจะระเบดิ!

ท่านผู้เฒ่าถงัลุกพรวดขึ้นนั่งแล้วกระอกัเลอืดสดๆ ออกมา

“อกึ อกึ อกึ”

ซูลั่วตาไวมือไว นางคว้ากระโถนใบหนึ่งเข้ามารองเลือดท่านผู้เฒ่าถัง 

ที่กระอักออกมาไว้ได้ทัน เข็มทองสิบสองเล่มยังสั่นไม่หยุด ขณะที่ท่าน 

ผู้เฒ่าถงักก็ระอกัเลอืดออกมาอย่างต่อเนื่อง ดูน่าตระหนกเป็นอย่างมาก!

“ท่านปู่!” ถงัมู่เย่าจ้องท่านผู้เฒ่าถงัด้วยสายตาตระหนก กระอกัเลอืด

มากถึงเพียงนี้... ร่างกายของท่านปู่เสียหายถึงขั้นไหนกัน ขอบตาถังมู่เย่า 

แดงก�่าด้วยความปวดใจ

“ซูลั่ว เจ้ารบีหาวธิเีรว็เข้า หากเป็นเช่นนี้ท่านปู่ต้องกระอกัเลอืดออกมา

จนหมดแน่!” เสยีงถงัมู่เย่าเจอืสะอื้น

แววตาเคียดแค้นของถังอวิ๋นเฟยจ้องมองซูลั่ว เอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็น 

ยะเยอืก “ซูลั่ว เจ้ามาช่วยคนหรอืว่าสงัหารคนกนัแน่!”

ซูลั่วไม่มเีวลาสนใจอกีฝ่าย ทว่าถงัอวิ๋นเฟยซึ่งรอโอกาสนี้มาตลอด มี

หรอืที่จะปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆ

“อันที่จริงเจ้าไม่ใช่ผู้ปรุงโอสถกระมัง ตราประทับจากหุบเจ้าสมุนไพร

พวกนี้เจ้าขโมยมาจากผู้อื่นใช่หรอืไม่!” ถงัอวิ๋นเฟยแค่นเสยีงเยอืก
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ซูลั่วมองค้อนอกีฝ่าย “เจ้าช่วยหาข้ออ้างที่เข้าท่ากว่านี้ท”ี

ถังอวิ๋นเฟยหัวเราะเสียงเยือก “หากท่านพ่อของข้ามอดม้วย เจ้าก็คือ

ฆาตกร! สกุลถงัไม่ปล่อยเจ้าแน่!”

ถงัมูเ่ย่าถลงึตาใส่ถงัอวิ๋นเฟย “ผู้สบืทอดสกลุถงัคนต่อไปกค็อืข้า ไม่ใช่

ท่านอา เพราะฉะนั้นท่านหุบปากเสยีเถดิ!”

“ถงัมูเ่ย่า! เจ้ามนัช่าง...” ถงัอวิ๋นเฟยขบกรามแน่นอย่างขดัเคอืงใจ “ถกู

สตรีล่อลวงจนมัวเมา แม้แต่ชีวิตของปู่เจ้าก็ไม่แยแสแล้วใช่หรือไม่ คนเยี่ยง

เจ้ามสีทิธิ์อะไรเป็นผู้สบืทอดสกุลถงั เจ้ามนัไม่คู่ควร!”

ป้ายสีเขาด้วยความผิดเช่นนี้เพราะหวังว่าจะก�าจัดเขาออกจากสกุลถัง 

และหมายจะชงิต�าแหน่งผูส้บืทอดสกลุถงัใช่หรอืไม่ ถงัมูเ่ย่าโกรธจนร่างสั่นเทิ้ม 

ความคดิสบัสนอลหม่านยุ่งเหยงิ 

ซูลั่วปรายสายตาขุ่นมองถังมู่เย่า “หากเจ้ายังจิตใจว้าวุ่นเช่นนี้อีกละก ็

ท่านปู่ของเจ้ามหีวงัได้ตายเพราะเจ้าจรงิๆ แน่”

วาจานี้ของซูลั่วเหมือนกับน�้าเย็นที่รดลงบนศีรษะของถังมู่เย่า ช่วยให้

จติใจของเขาสงบได้ ถกูต้อง สิ่งส�าคญัที่สดุในเวลานี้กค็อืชวีติของท่านปู ่ส�าหรบั

ซูลั่ว... ในเมื่อนางได้รับตราประทับผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิมาจากหุบเจ้า

สมุนไพร ถงัมู่เย่าจงึเชื่อมั่นในตวันางอย่างไร้ข้อกงัขา

อาการกระอกัเลอืดของท่านผู้เฒ่าถงัทุเลาลง เขาทิ้งตวัลงนอนบนเตยีง

อกีครั้ง พลางหอบหายใจอย่างหนกั พอเวลาผ่านไปสหีน้าของเขากก็ลบัมามี 

สีเลือดขึ้นทีละนิด ยิ่งพอเห็นหน้าอกที่กระเพื่อมขึ้นลงก็รู้ว่าสัญญาณชีพของ

ชายชราฟื้นกลบัมาอกีครั้งแล้ว

นยัน์ตาของถงัอวิ๋นเฟยสาดประกายวาบ! เขาไม่ใช่บุตรแท้ๆ ของท่าน

ผู้เฒ่าถัง แต่เป็นเด็กก�าพร้าที่อีกฝ่ายช่วยเหลือมาจากภัยสงคราม หากท่าน 

ผูเ้ฒ่าถงัรูว้า่เขาอยูเ่บื้องหลงัเรื่องนี้ ต้องไม่ละเว้นเขาอย่างแน่นอน ผูป้รงุโอสถ

กงซุนรกัษาอาการของอกีฝ่ายไม่หาย แต่ว่าซูลั่วผู้นี้ไม่แน่ว่าอาจจะ...

ถังอวิ๋นเฟยรู้สึกกระสับกระส่ายในใจ ท�าอย่างไรดี ท�าอย่างไรถึงจะ
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ยบัยั้งได้

ซลูั่วปรายตามองถงัมูเ่ย่า “เจ้าดสู ิอาการดขีึ้นแลว้ไม่ใช่หรอื พษิในกาย

ท่านปู่ของเจ้ายบัยั้งได้แล้ว อาการป่วยกท็ุเลาลง”

“ออื!” ถงัมู่เย่าพยกัหน้าแรงๆ เขารู้สกึซาบซึ้งในน�้าใจของซูลั่วอย่างถงึ 

ที่สุด หากไม่ได้ซูลั่ว เขากค็งสูญเสยีคนใกล้ชดิที่สุดไป และต้องกลายเป็นคน

ไร้ญาตขิาดมติรอกีครั้ง

สายตาของถงัอวิ๋นเฟยจบันิ่งที่ท่านผูเ้ฒ่าถงั แววตาหลกุหลกิและสหีน้า

กม็เีลศนยั เขาเหน็กบัตาตนเองว่าสหีน้าของท่านพ่อเริ่มแดงขึ้นมา ลมหายใจ

กค็่อยๆ สงบ ซ�้าขนตายงัสั่นเบาๆ ราวกบัก�าลงัจะฟื้นขึ้นมา

ถงัอวิ๋นเฟยสะท้านเยอืก! ท่านพ่อต้องสงสยัในตวัเขาอย่างแน่นอน หาก

ได้สตเิมื่อใดกต็้องชี้ตวัว่าเขาเป็นผู้วางยาพษิ!

ถงัอวิ๋นเฟยทนไม่ไหวอกีต่อไป ตอนที่ซลูั่วก�าลงัจะรกัษาด้วยโอสถขนาน

สุดท้าย เขากท็�าเป็นขาพลกิ กายเซวูบไปทางซูลั่วทนัที

ซลูั่วไม่ทนัระวงั โอสถในมอืของนางจงึร่วงลงสู่พื้น จากนั้นกต็ามมาด้วย

เสยีงแตก

เพล้ง!

เมื่อขวดโอสถแตก ของเหลวใสกก็ระเซน็ไปทั่ว

ซูลั่วเงยหน้าแล้วมองถังอวิ๋นเฟยด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อ แวว

เดอืดดาลที่ยากจะข่มได้เผยออกมาทางสหีน้า “เจ้าท�าอะไร!”

ถังมู่เย่ามองขวดที่แตกละเอียดและโอสถที่กระเซ็นอยู่บนพื้น หัวใจก็

พลนัปวดปลาบขึ้นมา เขาก้าวพรวดเข้ามากระชากตวัถงัอวิ๋นเฟยด้วยความเรว็

ปานลกูธน ู“ท่านท�าอะไร! ท่านอยากให้ท่านปูต่ายถงึเพยีงนี้เลยหรอื! หากท่าน

ปู่ตายไปแล้วท่านได้ประโยชน์อนัใดกนั!”

ถังอวิ๋นเฟยเองก็ดูเหมือนจะตะลึงงันกับเหตุการณ์นี้เช่นกัน เขาขยับ 

รมิฝีปาก ทว่ากไ็ม่เอ่ยค�าใดออกมา นยัน์ตาฉายแววหดหู่และส�านกึผดิ ก่อน

สดุท้ายจะเผยสหีน้าร�่าไห้แล้วเอ่ย “เสี่ยวเย่า อาไม่ดเีอง อาทรงตวัไม่อยู.่.. ท่าน
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พ่อ ลูกอกตญัญูแล้ว!”

ซลูั่วมองถงัอวิ๋นเฟยแสดงละครด้วยแววตาเยน็ชา “เจ้ารูห้รอืไม่ว่าโอสถ

ขนานนี้ปรุงยากมากเพยีงใด! ข้าต้องใช้เวลาถงึสบิวนักว่าจะปรุงมนัได้ ตอนนี้

เจ้าท�าขวดแตกเช่นนี้ รู้หรอืไม่ว่าร้ายแรงเพยีงใด!”

ปรุงยากมากหรือ ถ้าเช่นนั้นก็เท่ากับว่าท่านพ่อต้องมอดม้วยอย่าง

แน่นอน ดเีหลอืเกนิ! ดวงตาที่หลบุลงของถงัอวิ๋นเฟยสาดประกายล�าพอง ทว่า

ตอนที่เขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งกลับแทนที่ด้วยร่องรอยแห่งความละอายใจ  

น�้าเสยีงของเขาสะอกึสะอื้นยามเอ่ย “คราวนี้ท�าอย่างไรดเีล่า ข้าหาได้ตั้งใจไม่... 

ถ้าอย่างไรเจ้ากป็รุงใหม่อกีสกัครั้ง หากต้องการสมุนไพรใด สกุลถงัของเราจะ

จดัหาให้ในทนัท!ี”

ซูลั่วมองค้อนอกีฝ่าย “ปรุงใหม่ตอนนี้จะไปทนัอะไรกนั ต้องใช้เวลาถงึ

สบิวนั!”

“ถ้าเช่นนั้นจะท�าอย่างไรเล่า...” ฝ่ามอืข้างล�าตวัถงัอวิ๋นเฟยก�าแน่น สขุสม

จนแทบจะหมดสตทิเีดยีว

ทว่าจงัหวะนี้เอง ซลูั่วกห็ยบิโอสถอกีขวดหนึ่งออกมาจากหบีโอสถ พลาง

ถอนหายใจอย่างจนปัญญา “ยังดีที่ข้าเตรียมมาอีกขนาน ไม่เช่นนั้นละก็...  

ท่านปู่ของเจ้าเป็นได้ดบัดิ้นจรงิๆ แน่!”

ถังอวิ๋นเฟยเงยหน้าพรวด ก่อนจะเห็นโอสถเหลวใสในขวดที่ซูลั่วถือ 

หวัใจของเขาเกอืบจะเต้นระรวัด้วยความตระหนก ‘ท�าอย่างไรด!ี หากท่านพ่อ

ดื่มโอสถขวดนี้เข้าไป จะต้องฟื้นขึ้นมาอย่างแน่นอน ถงึตอนนั้น...’

ถงัอวิ๋นเฟยไม่ใคร่ครวญอะไรอกีแล้ว ตอนที่ซูลั่วก�าลงัจะจ่อขวดโอสถ

เข้าที่ปากท่านผู้เฒ่าถัง เขาก็พุ่งตัวเข้าไปอย่างแรง! ความเร็วของถังอวิ๋นเฟย

ว่องไวและปราดเปรียวยิ่งนัก ซ�้าพลังยุทธ์ของเขาก็ยังแข็งแกร่งกว่าซูลั่วมาก 

ทนัททีี่เขาสะบดัมอื กท็�าให้ขวดโอสถนั้นกระเดน็ลอยไปกระแทกกบัผนงัทนัท ี

โอสถเหลวใสด้านในหกกระเซน็ออกมา

ถังอวิ๋นเฟยเตรียมหัวเราะลั่น เขาท�าส�าเร็จแล้ว ท�าลายโอสถขวดนั้น 



48
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 13

ลงได้! เขาขดัขวางโอกาสฟื้นคนืของตาเฒ่าได้แล้ว ทว่ายงัไม่ทนัได้เปล่งเสยีง

ออกมา จู่ๆ เขากพ็บว่าร่างกายของตนเองถูกพลงัหมดัหนกัหน่วงปะทะอย่าง

เตม็ก�าลงั

ไฉนถงึได้... ถงัอวิ๋นเฟยที่ร่างลอยละลิ่วออกไปตกตะลงึพรงึเพรดิ ขณะ

เดยีวกนักถู็กเหวี่ยงไปกระแทกกบัผนงัอย่างแรง ความรูส้กึปวดปลาบพุง่ปราด

ไปที่สมอง ดเูหมอืนจะได้สตคินืมาหลายส่วนจากความเจบ็ปวดรวดร้าวในครา

นี้

เกดิอะไรขึ้น ถงัอวิ๋นเฟยมองไปทางเตยีงนอน จากนั้นม่านตากห็ดวูบ

ทนัท ีคนที่ปล่อยก�าปั้นใส่เขาหาใช่ซูลั่วไม่ แต่เป็นท่านผู้เฒ่าถงั!

ท่านผู ้เฒ่าถังหยัดกายลุกขึ้นจากเตียงช้าๆ ร่างอันทรงอ�านาจนั้น

ประหนึ่งอสูรจากนรกภูม ิกลิ่นอายอ�ามหติแผ่ซ่านออกมา คุกรุ่นไปด้วยพลงั

อนัน่ากริ่งเกรง แววตาอนัเฉยีบแหลมที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชนของ

ท่านผู้เฒ่าถงั บดันี้คมกรบิปานกระบี่น�้าแขง็ยามจบัจ้องอกีฝ่าย เลอืดสดไหล

รนิออกจากมุมปากถงัอวิ๋นเฟย หวัใจของเขาคล้ายเป็นก้อนน�้าแขง็

ท่านผูเ้ฒ่าถงัในเวลานี้ไม่ได้กระเสาะกระแสะคล้ายคนเจบ็ป่วย ที่พร้อม

จะขาดใจตายลงทุกเมื่อเหมอืนก่อนหน้านี้ ตรงกนัข้าม เขาดูคล้ายเทพเจ้าแห่ง

สงครามที่ระเบดิรงัสสีงัหารออกมามากกว่า

ท่านผู้เฒ่าถังเดินเนิบนาบก่อนจะหยุดเบื้องหน้าถังอวิ๋นเฟย จากนั้นก็

ย่อตวัลง

ถงัอวิ๋นเฟยขดกายแน่น ไม่กล้าแม้แต่จะสบสายตากบัอกีฝ่าย ฝ่ามอืที่

เตม็ไปด้วยก�าลงัของท่านผูเ้ฒา่ถงับบีล�าคอของถงัอวิ๋นเฟยแล้วรั้งตวัเขาขึ้นมา

“ท่านพ่อ...” ขณะนั้นถงัอวิ๋นเฟยรู้สกึว่าสมองลั่นกริ่ง เขารู้เพยีงว่าการ

โขกศรีษะขอชวีติเท่านั้นที่พอจะเป็นทางรอดเดยีวในเวลานี้

ท่านผู้เฒ่าถังแค่นหัวเราะ “ก่อนหน้านี้แม่นางน้อยบอกข้าว่าเจ้าเป็น 

คนวางยาพษิข้า ครั้งนั้นข้าไม่เชื่อ โชคดทีี่ข้าฟังวาจาของนาง แสร้งท�าเป็นหลบั

ไม่ฟื้น ข้าถงึได้เหน็ละครสนุกๆ ฉากนี้!”



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
49

ถงัอวิ๋นเฟยเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วทุกอย่าง! สลบไสลไม่ได้สตอิะไรกนั 

โอสถปรุงยากอะไรกนั ทั้งหมดกเ็ป็นแค่แผนการที่วางไว้เท่านั้นเอง เป้าหมาย

ก็เพื่อล่อให้เขาลงมือ ทั้งหมดเป็นแผนการของนังตัวดีซูลั่วผู้นี้ ถังอวิ๋นเฟย 

อยากจะสะบดัฝ่ามอืใส่ตวัเองให้ตายไปเสยีเดี๋ยวนี้

ท่านผู้เฒ่าถังบีบล�าคอถังอวิ๋นเฟยด้วยแววตาเย็นยะเยือก “ตอบข้า 

ท�าไมถงึท�าเช่นนี้”

ถงัอวิ๋นเฟยที่ถกูสายตาของท่านผูเ้ฒ่าถงัจบัจ้องเผยแววตาอ�ามหติออก

มา “ท่านสงัหารข้าเถดิ! ข้าไม่มวีนัพูด!”

“เจ้าคิดว่าไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้หรือ” ท่านผู้เฒ่าถังแค่นหัวเราะอีกครั้ง 

“ข้าเกบ็เจ้ามาจากสนามรบ เลี้ยงเจ้าตั้งแต่เลก็จนเตบิใหญ่ ดูแลเจ้าไม่ต่างจาก

บดิาของเสี่ยวเย่า เพราะอะไรเจ้าถงึต้องท�าเช่นนี้!”

“ดูแลไม่ต่างกนั ฮ่าๆๆ!” ถงัอวิ๋นเฟยระเบดิเสยีงหวัเราะ “หากดูแลไม่

ต่างกัน ไฉนถังไห่เฟิงตายไปแล้ว ท่านถึงยังยกต�าแหน่งผู้สืบทอดสกุลให้ 

ถงัมู่เย่า แต่ไม่ให้ข้าเล่า!”

“นี่เป็นสาเหตุที่เจ้าทรยศสกุลถังอย่างนั้นหรือ” ท่านผู้เฒ่าถังถึงกับ

หายใจตดิขดั

ที่แท้เขากเ็ลี้ยงจิ้งจอกไว้ข้างกายมาตลอดหลายปี!

“ถูกต้อง! ข้าไม่พอใจ! เพราะอะไรถงัไห่เฟิงมอดม้วยไปแล้ว ท่านถงึ

ไม่มอบสกุลถงัให้ข้า แต่กลบัมอบให้เจ้าเดก็ปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านม! ข้าต่างหาก

ที่เป็นคนน�าพาสกุลถังไปสู่ความยิ่งใหญ่เกรียงไกร!” ถังอวิ๋นเฟยเอ่ยอย่างไม่

ยอมจ�านน

ประกายเดอืดดาลปรากฏขึ้นในดวงตาทา่นผู้เฒา่ถงั มอืของเขาก�าแน่น

ขึ้น “การตายของไห่เฟิง เจ้ามสี่วนเกี่ยวข้อง?”

หวัใจของถงัมู่เย่าบบีรดัแน่น การตายของบดิามารดาเป็นอุบตัเิหตุ ไม่

เกี่ยวข้องกบัผู้ใดทั้งสิ้น คงไม่ใช่ฝีมอืของท่านอา เป็นไปไม่ได้...

ทว่าถังอวิ๋นเฟยรู้แล้วว่าตนคงไม่รอดเป็นแน่ เพราะเหตุนี้เขาจึงยิ่งคิด
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จะยั่วยุให้ท่านผู้เฒ่าถังโกรธแค้นและดับดิ้นไปพร้อมกัน ดังนั้นจึงเผยความ

จรงิทั้งหมดออกมา “ข้าวางแผนด้วยความยากล�าบาก ในที่สดุกท็�าให้ถงัไห่เฟิง

ตายด้วยอุบัติเหตุได้ แต่ตาเฒ่าไม่ยอมลงโลงเยี่ยงเจ้ากลับมอบสกุลถังให ้

ถงัมู่เย่า ท�าให้ข้าเสยีแรงเปล่าโดยแท้”

ถงัมูเ่ย่าโมโหจนสั่นไปทั้งร่าง เช่นนี้กห็มายความวา่ถงัอวิ๋นเฟยมเีจตนา

ร้ายตั้งแต่แรก ปองร้ายบดิามารดาของตนจนตาย ท�าให้เขาเกอืบจะตายตาม

ไปด้วยอกีคน ซ�้ายงัลอบวางยาพษิท่านปู่มานาน...

“ข้าจะฆ่าเจ้า! ข้าจะฆ่าเจ้า! ฆ่าเจ้าให้ตาย!” ถงัมู่เย่าขาดสตทินัท ีเขาพุ่ง

ตวัเขา้ใส่ราวกบัสตัว์ที่ถกูกกัขงั จากนั้นกป็ระเคนหมดัใสถ่งัอวิ๋นเฟยหมดัแลว้

หมดัเล่าประหนึ่งสตัว์ป่าดุร้ายที่หลุดจากพนัธนาการ

ถงัอวิ๋นเฟยมพีลงัยุทธ์เหนอืกว่าถงัมู่เย่า แต่เพราะเขาถูกท่านผู้เฒ่าถงั

บบีคอไว้ เหตนุี้จงึต้องทนรบัความเจบ็ปวดรวดร้าวจากก�าป้ันของถงัมู่เย่า โดยที่

ไม่อาจขยบัไปทางใดได้

ไม่รูว่้าถงัมูเ่ย่าออกแรงนานเท่าไร ไม่รู้ว่าถงัอวิ๋นเฟยต้องรบัหมดัไปมาก

น้อยเพยีงใด จนกระทั่งถงัมู่เย่าหยดุมอื ลมหายใจของถงัอวิ๋นเฟยกอ่็อนระรวย

แล้ว

“ใครอยูเ่บื้องหลงัเจ้า” แววตาลกึล�้าของท่านผูเ้ฒ่าถงัจ้องมองถงัอวิ๋นเฟย

นิ่ง

“ฮ่าๆ ฮ่าๆๆ พวกเจ้าไม่มีวันรู้...” พูดจบถังอวิ๋นเฟยก็ท�าท่าจะกัดลิ้น 

ให้ตาย ทว่าซลูั่วจบัสงัเกตอกีฝ่ายอยูต่ลอด ดงันั้นก่อนที่เขาจะได้กดัลิ้นตวัเอง 

เขม็ทองเล่มหนึ่งกป็ักเข้าที่เส้นลมปราณข้างแก้ม

ริมฝีปากของถังอวิ๋นเฟยชาวาบในทันที เขาถลึงตาใส่ซูลั่วอย่างโกรธ

แค้น ซูลั่วกลับหัวเราะแล้วผายมือ สุดท้ายท่านผู้เฒ่าถังก็เป็นคนลงมือด้วย

ตนเอง ในที่สุดกเ็ค้นความออกมาได้ว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลงัถงัอวิ๋นเฟยกค็อืสกุล

มู่หรง

“มู่หรงชงิเจ๋อ เจ้าคนชั่ว!” ท่านผู้เฒ่าถงัระเบดิความเดอืดดาลออกมา 



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
51

เส้นเอน็ที่หลงัมอืของเขาปูดโปน จากนั้นกบ็บีคอถงัอวิ๋นเฟยจนสิ้นลม!

“ท่านปู่!” ถังมู่เย่ามองท่านปู่บีบคอถังอวิ๋นเฟยจนตาย ก่อนที่ร่างของ 

อกีฝ่ายจะล้มพบัไปเช่นกนั...

ท่านผู้เฒ่าถงัเจบ็ป่วยสาหสั แม้ซูลั่วจะรกัษาอาการได้ แต่กไ็ม่หายขาด

รวดเร็วดังใจคิด ท่านผู้เฒ่าถังส�าแดงพลังยุทธ์ออกมาได้ถึงระดับนี้ ก็เพราะ

อาศัยพลังทั้งหมดที่มีในกาย ยามนี้พละก�าลังทั้งหมดสูญสิ้นแล้ว เขาจึง 

ยนืหยดัไม่ไหวอกีต่อไป

ท่านผู้เฒ่าถังหมดสติ ถังมู่เย่ามองซูลั่วด้วยแววตาวิงวอน ซูลั่วพยัก

หน้า จากนั้นเข็มทองแปดเล่มก็ลอยไปปักยังต�าแหน่งต่างๆ บนร่างของท่าน 

ผู้เฒ่าถงั

หลังจากนั้นหนึ่งนาที ซูลั่วก็ถอนเข็มทองออกมาพลางพยักหน้าให ้

ถงัมู่เย่า “รกัษาชวีติของท่านผู้เฒ่าถงัเอาไว้ได้ แต่ช่วงนี้อย่าท�าให้เขาโมโหอกี

เป็นอนัขาด ไม่เช่นนั้นผลย่อมไม่อาจคาดคดิแน่”

“ข้าจะจ�าไว้” ถงัมู่เย่ามองซูลั่วด้วยแววตาจรงิจงั “ขอบใจเจ้ามาก!”

บุญคุณหนึ่งหยดน�้าต้องทดแทนด้วยสายน�้าตก บุญคุณที่ซูลั่วมตี่อเขา

หาใช่เพียงน�้าหยดเดียวไม่ ถังมู่เย่าสาบานว่าหลังจากนี้ขอเพียงซูลั่วต้องการ

ความช่วยเหลอืจากเขา ต่อให้ต้องบุกน�้าลุยไฟ เขากจ็ะไม่ปฏเิสธสกัค�า

ชายหนุ่มที่ไม่ถนัดเรื่องการเจรจาปราศรัยไม่ได้เอ่ยวาจาเหล่านี้ออกมา 

ทว่าสายตาของเขากบ็่งบอกความตั้งใจของตนได้อย่างชดัแจ้ง

ซูลั่วพยกัหน้าให้อกีฝ่าย “ดูแลท่านผู้เฒ่าถงัให้ด”ี

แม้ถังอวิ๋นเฟยถูกลงโทษจนตายไปแล้ว แต่เขาก็อาศัยอยู่ในสกุลถัง 

มานานปี มพีรรคพวกไม่น้อย การจดัการกบัคนเหล่านั้นให้สิ้นซากนบัว่าเป็น

งานหนกัหนาส�าหรบัถงัมู่เย่า แต่นี่เป็นหน้าที่ความรบัผดิชอบของเขา ในฐานะ

ผู้สบืทอดสกุลถงั หากเรื่องนี้ยงัไร้ก�าลงัจดัการได้ เช่นนั้นอนาคตจะเป็นเช่นไร
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หลังออกมาจากสกุลถัง ซูลั่วก็ปล่อยอสูรเมฆาเพลิงพันลี้ออกมาจาก

มติ ิจากนั้นกต็รงไปที่ส�านกัตงหวัทนัท ีทว่าออกเดนิทางมาได้ไม่นาน จู่ๆ นาง

กส็มัผสัได้ถงึ... ความผดิปกต!ิ

ประสาทสมัผสัที่หกของซูลั่วแม่นย�ายิ่งนกั นางตระหนกัถงึรงัสสีงัหาร

ซึ่งพุง่เป้ามาที่ตวันาง แม้กลิ่นอายอนัตรายระลอกนั้นจะยงัทิ้งระยะห่างช่วงหนึ่ง 

ทว่ามนักก็�าลงัเข้าประชดิมาอยา่งรวดเรว็ ซลูั่วไม่มเีวลาคดิถงึสิ่งใดอกี นางเร่ง

เจ้าอสูรเมฆาเพลงิพนัลี้ให้ออกทะยานด้วยความเรว็สูงสุด

อสูรเมฆาเพลิงพันลี้มีพลังยุทธ์ชั้นเทพฤทธิ์เก้าดาว ตอนที่มันเร่ง

ความเรว็พุ่งไปข้างหน้ากช็วนให้ตกตะลงึพรงึเพรดิยิ่งนกั

ทว่าสีหน้าของซูลั่วกลับทะมึนลงทุกที รังสีต่อสู้ประหัตประหารคุกรุ่น

แผ่ออกมาจากร่างนาง เพราะบัดนี้อันตรายก�าลังตามติดนางเข้ามาทุกฝีก้าว 

แล้ว

ท�าอย่างไรดี! ซูลั่วรู้สึกเข้าตาจนเป็นครั้งแรก ยังไม่ทันได้คิดหาวิธี

ตอบโต้ อนัตรายกป็รากฏขึ้นเบื้องหน้าอย่างที่คะเนเอาไว้

ผู้มาเยือนสองรายสวมชุดด�าและใช้ผ้าคลุมสีด�าปิดบังใบหน้า เผยให้

เห็นเพียงแววตาเย็นชาคู่หนึ่ง ทั้งคู่มองซูลั่วด้วยสายตาราบเรียบราวกับมอง

ซากศพ

คนชุดด�าสองรายนี้เข้าขวางด้านหน้าและด้านหลังซูลั่ว ทางสายนี้คับ

แคบ เมื่อถูกบบีทั้งหน้าและหลงัเช่นนี้ อสูรเมฆาเพลงิพนัลี้กจ็�าต้องหยุดฝีเท้า

ซูลั่วปรายสายตาเยน็ชามองอกีฝ่าย “พวกเจ้าเป็นใคร”

“คนที่จะสงัหารเจ้า” หนึ่งในคนชุดด�าตอบ น�้าเสยีงของเขาทะมนึเยอืก

ประหนึ่งความตายมาเยือน จากนั้นก็พุ่งเข้าโจมตีซูลั่วโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง

อกี

กระบี่ในมือคนชุดด�าหมายเลขหนึ่งดุจคลื่นน�้าที่โถมทะลักเข้าใส่ซูลั่ว

ด้วยประกายสงัหารคุกรุ่น

กระบี่ในมอืคนชดุด�าหมายเลขสองประหนึ่งเปลวไฟพวยพุง่ ทั้งยงักรุน่
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ด้วยไออ�ามหติ

เมื่อต้องรับมือกับการโจมตีจากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซูลั่วก็ได้แต่

หลบเลี่ยงจนเกือบเอาตัวไม่รอด ใบหน้าของนางถมึงทึง เพราะหญิงสาว

ตระหนกัได้ว่าพลงัยทุธ์ของคนชดุด�าคูน่ี้แขง็แกร่งกว่านางมาก ต่อให้นางส�าแดง

ไม้ตายที่มอียู่ทั้งหมดกย็งัห่างชั้นจากพวกเขาอยู่ดี

ท�าอย่างไรดี! ซูลั่วครุ่นคิดอย่างสิ้นหวัง หรือว่าวันนี้จะต้องทิ้งชีวิตไว้ 

ที่นี่เสยีแล้ว

ตอนที่สมัผสัได้ถงึกลิ่นอายอนัตราย ซลูั่วกส่็งข้อความผ่านหยกสื่อสาร

ไปหาคนคูห่นึ่ง คนแรกคอืเสี่ยวเค่อ ซึ่งเวลานี้ก�าลงัมุง่มาที่นี่ด้วยความเรว็สงูสดุ 

อกีคนกค็อืหนานกงหลวิอวิ๋น แต่เนื่องจากหนานกงหลวิอวิ๋นอยูร่ะหว่างเกบ็ตวั

ฝึกฝนพลงัยุทธ์ เขาจงึปิดหยกสื่อสารเอาไว้

หากเสี่ยวเค่อเดินทางด้วยความเร็วเต็มก�าลัง เขาจะมาถึงภายในหนึ่ง

เค่อ แต่ดูจากพลงัการโจมตขีองชายชุดด�าคู่นี้แล้ว ซูลั่วไม่มทีางต้านทานได้ถงึ

หนึ่งเค่ออย่างแน่นอน

หญิงสาวหวังจะเจรจาเพื่อถ่วงเวลา ทว่า... ไม่มีประโยชน์ คนชุดด�า

ปฏิเสธที่จะสื่อสารกับนางอย่างสิ้นเชิง สิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวไม่หยุดในเวลานี้ 

กค็อืกระบี่ที่อยู่ในมอืพวกเขา

ฉวัะ!

ซูลั่วหลบได้อย่างฉิวเฉียด ทว่าแขนข้างหนึ่งของนางถูกคมกระบี่กรีด

เป็นทาง เลือดสดไหลรินออกมา ความเจ็บปวดแผ่ลามไปทั่วร่าง แต่นาง 

ก็ยังกัดฟันอดทนเอาไว้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเพลงกระบี่ที่โรมรันเข้ามา 

ปานสายฝนของยอดฝีมือทั้งสองรายนี้ หากนางผ่อนก�าลังลงเพียงนิดก็อาจ

พลั้งพลาดจนดบัดิ้น

ฉวัะ!

ขาซ้ายของซูลั่วต้องคมกระบี่

ไม่ได้การ! หากสู้ต่อไปคงมีเพียงหนทางตายเท่านั้น ต้องรีบคิดหา 
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วธิกีาร!

“ตายเสยีเถดิ!” แววอ�ามหติเหี้ยมเกรยีมสะท้อนออกมาจากดวงตาของ

คนชดุด�าทั้งสอง พวกเขารูว่้ากองหนนุของซลูั่วก�าลงัมุง่หน้ามา เพราะฉะนั้นจะ

ต้องจดัการให้เบด็เสรจ็เดด็ขาด เสี้ยวพรบิตาถดัมาคนชดุด�ากส็�าแดงพลงัยุทธ์

ทั้งหมดที่มี

ขั้นบรรลสุามดาว! ทั้งสองคนมพีลงัยทุธ์ขั้นบรรลสุามดาว แววตระหนก

ผดุวาบขึ้นในดวงตาซลูั่ว นางตระหนกัพร้อมกบัรูส้กึหดหู ่ด้วยการโจมตรีะดบั

นี้ตนมอิาจต้านทานไหวอย่างแน่นอน

ทวา่ในตอนนี้เอง... อสรูเมฆาเพลงิพนัลี้กค็วบตะบงึเข้ามา มนัใช้อุง้เท้า

ตวัดร่างซูลั่วมาหลบอยู่ใต้ท้องของมัน ด้วยหวังว่าจะใช้ร่างกายอันแข็งแกร่ง

ใหญ่โตรบัการปะทะจากอกีฝ่ายเอาไว้แทน

“ตาย!” ทนัใดนั้นประกายแสงจากกระบี่เล่มหนึ่งกส็าดสะท้อนขึ้นกลาง

วงต่อสู้อย่างกะทนัหนั คมกระบี่วบัวาว รงัสสีงัหารคุกรุ่น

คนชดุด�าสองรายที่เดมิส�าแดงฤทธิ์เดชด้วยความล�าพองใจต่อหน้าซลูั่ว 

ถูกผู้มยีุทธ์รายนี้ไล่ต้อนจนต้องถอยกรูดไปด้านหลงัไม่หยุด ทั้งคู่มองหน้ากนั 

ก่อนจะหมุนตวักลบัแล้วออกวิ่งทนัที

ซูลั่วที่นอนพังพาบอยู่กับพื้นเงยหน้าขึ้น จากนั้นก็เห็นว่าชายหนุ่มคุ้น

หน้าคนหนึ่งก�าลงัยื่นมอืมาให้นางด้วยท่าทอีย่างสุภาพบุรุษ

คุณชายฉู่?

“ไฉนถงึเป็นเจ้าได้” ซูลั่วเลกิคิ้วเลก็น้อย นางไม่ได้จบัมอือกีฝ่าย แต่

ตะเกยีกตะกายขึ้นจากพื้นด้วยตนเอง

ซลูั่วรบีเกบ็อสรูเมฆาเพลงิพนัลี้เข้าไปในมติทินัท ีเนื่องจากมนัเป็นสตัว์

พาหนะที่หนานกงหลิวอวิ๋นมอบให้นาง นางจะไม่ยอมให้มันบาดเจ็บแม้เพียง

นดิเดยีว

คณุชายฉูม่องเหน็แววคลางแคลงใจในสายตาของซูลั่วกเ็คาะศรีษะนาง

อย่างขัดใจ “เจ้าคงไม่ได้คิดว่าข้าจงใจส่งคนชุดด�าสองรายนี้มาเพื่อสังหารเจ้า 
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จากนั้นก็แสร้งปรากฏตัวขึ้นให้ทันเวลาเพื่อแสดงละคร ‘วีรบุรุษช่วยหญิงงาม

หรอกกระมงั’ หากเจ้ากล้าคดิเช่นนี้ละก!็”

ซูลั่วกุมศีรษะที่ถูกเคาะจนเจ็บเอาไว้แล้วแลบลิ้นออกมา “ใครให้

เหตุการณ์บงัเอญิถงึเพยีงนี้เล่า ข้าหาได้ตั้งใจไม่”

“ยังจะกล้าคิดเช่นนั้นอีกหรือไม่” คุณชายฉู่ปั้นหน้าตึงพลางขึงตาดุใส ่

ซูลั่ว

“ไมใ่ช่กไ็มใ่ช่ส ิเหตใุดต้องดดุว้ยเล่า” ซลูั่วเอย่เสยีงขุน่ “อกีอย่าง... เจา้

กด็เูถดิ พลงัยทุธ์ของเจ้าจบัตวัพวกเขาได้ง่ายปานพลกิฝ่ามอื แต่เจา้กลบัจงใจ

ปล่อยให้พวกเขาหนไีป แบบนี้จะไม่สงสยัได้หรอืไรกนั”

คุณชายฉู่ค้อนควักใส่ซูลั่ว “เจ้าช่างกล้านัก ตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่เคย 

มใีครสงสยัคลางแคลงใจในตวัคุณชายฉู่ผู้นี้มาก่อน!”

แปะๆๆ!

คุณชายฉู่ปรบมือ องครักษ์ที่อยู่ด้านหลังก็หิ้วตัวคนชุดด�าสองรายเข้า

มาทนัท ีเวลานี้คนชุดด�าถูกมดัด้วยเชอืกแน่นจนกลายเป็นบ๊ะจ่าง ปากถูกอุด

เอาไว้ด้วยผ้ากระสอบ ทั้งคู่ได้แต่ร้องออืๆๆ

ซลูั่วมองคนชดุด�า พอรูต้วัว่านางเข้าใจคณุชายฉูผ่ดิไป เจ้าตวักแ็ลบลิ้น

ออกมา “เอาละๆ ข้าผดิเองที่ต�าหนเิจ้า แต่เจ้าไม่อธบิายให้ชดัแจ้ง จะโทษข้า

คนเดยีวกไ็ม่ได้”

คุณชายฉู่ขงึตาใส่ซูลั่ว ยงัดทีี่เป็นหญงิผู้นี้ หากเป็นคนอื่นละก ็เขาคง

สะบดัฝ่ามอืใส่จนนางปลวิไปแล้ว

คณุชายฉูเ่ชดิหน้าพลางโบกพดัด้วยท่าทางยโส “เจ้าสองคนนี้มคีณุสมบตัิ

ใดให้คุณชายฉู่อย่างข้าต้องลงมือด้วยตนเองกัน หากไม่ใช่เพราะยื่นมือเข้า 

ช่วยเหลอืคนของข้า มหีรอืที่ข้าจะลงมอื”

“คุณชายฉู่ ข้ามใิช่คนของเจ้า” ซูลั่วแก้ค�าพูด ก่อนจะเบนความสนใจ

จากคุณชายฉู่ไปที่คนชุดด�าทั้งสองแทน

ตอนแรกคนชุดด�าทั้งสองไม่ยอมปริปากพูด ทว่าหลังจากถูกซูลั่วรีด
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ข้อมูล พวกเขากย็อมคายความจรงิออกมา

สกุลมู่หรง! ตวัการที่ส่งนกัฆ่ามาสงัหารซูลั่วกค็อืสกุลมู่หรง

คุณชายฉู่คดิไม่ถงึว่าคนชุดด�าทั้งสองจะมเีบื้องลกึเบื้องหลงัเช่นนี้ ชาย

หนุม่ชะงกัไปในทนัท ีหากบอกว่าสกลุฉูค่อืสกลุอนัดบัหนึ่งแห่งแปดสกลุดงั ณ 

จักรวรรดิกลาง ถ้าเช่นนั้นเกรงว่าอันดับสองก็คงไม่พ้นสกุลมู่หรง เนื่องจาก 

รู้ว่าสกุลของตนมีอ�านาจและแข็งแกร่งเพียงใด เพราะเหตุนี้ตอนที่คุณชายฉู ่

รู้ว่าซูลั่วล่วงเกนิสกุลมู่หรงเข้า เขาจงึอดปาดเหงื่อแทนนางไม่ได้

ทว่าเรื่องนี้ใช่ว่าจะไกล่เกลี่ยไม่ได้เสียทีเดียว ขอเพียงซูลั่วแสดงตรา

ประทับผู้ปรุงโอสถชั้นจักรพรรดิจากหุบเจ้าสมุนไพรออกมา สกุลมู่หรงต้อง 

ไม่กล้าแตะต้องนางอย่างแน่นอน แต่ไม่กล้าแตะต้องในที่สว่าง แล้วลบัหลงัเล่า 

เรื่องนี้ใครจะรู้ได้...

“ใช้ผู้มยีุทธ์ขั้นบรรลุสามดาวสองคนไล่ล่าสงัหารเจ้า ช่างฟุ่มเฟือยดแีท้ 

แม่นาง เจ้าไปล่วงเกนิอะไรสกุลมู่หรงเข้าเล่า” คุณชายฉู่ถามอย่างสนอกสนใจ

ล่วงเกนิอะไรสกุลมู่หรง? เรื่องนี้ถ้าจะให้เล่าคงกนิเวลานานเป็นแน่

“เล่นงานมู่หรงโม่จนเกอืบเสยีสต ิชงิกระบี่มู่อวิ๋นของนางมา ท�าลายหอ

สรุาเมฆาของสกุลมูห่รง ซ�้าเมื่อครูก่ย็งัท�าลายแผนการที่สกุลมู่หรงตระเตรยีม

ไว้หลายปีจนพงัลง เพราะเหตุนี้...” ซูลั่วผายมอือย่างจนใจ

กระบี่มู่อวิ๋น... คุณชายฉู่รู้ว่าเหตุที่ซูลั่วล่วงเกนิสกุลมู่หรงจนถงึกบัถูก

ลอบสงัหารเช่นนี้กเ็พราะกระบี่มู่อวิ๋นนั่นเอง

“หากเจ้าคนืกระบี่มู่อวิ๋น...” คุณชายฉู่แนะน�าด้วยความหวงัดี

“ไม่มทีาง” วาจานี้ของซูลั่วตดัช่องไกล่เกลี่ยประนปีระนอมลงทนัท ีคน

อื่นคดิเพยีงว่ากระบี่มู่อวิ๋นเป็นกระบี่ล�้าค่า มแีต่ซูลั่วเท่านั้นที่รู้ว่ามนัคอืหนึ่งใน

อาวุธเทวะสิบสองนักรบ เป็นกุญแจส�าคัญที่นางใช้ส�าหรับตามหาบิดามารดา 

แล้วนางจะคนืมนัให้สกุลมู่หรงได้อย่างไรกนั

คุณชายฉู่จนปัญญา เรื่องนี้ดูทวี่าคงจดัการไม่ง่ายนกั

“เอาละ ข้าส่งเจ้ากลับไปเอง” ชายหนุ่มเช็ดคราบเลือดที่แขนเสื้อและ
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กระโปรงของซูลั่ว นยัน์ตาฉายแววอาทรออกมา

ทว่าในตอนนี้เองซลูั่วกส็มัผสัได้ถงึไอเยน็ยะเยอืกในอากาศ นางเงยหน้า

ขึ้น ก่อนจะเหน็ว่าผู้มาเยอืนคอืเสี่ยวเค่อ หญงิสาวส่ายหน้าเป็นความหมายให้

คุณชายฉู่ “ไม่เป็นไร เสี่ยวเค่อของข้ามาแล้ว”

ซลูั่วจงูมอืเสี่ยวเค่อผละไปในทนัท ีทว่าคุณชายฉูก่ลบัหวัเราะเยอืกด้วย

ท่าทผียอง “เจ้าท�าเช่นนี้กบัผู้มพีระคุณหรอื”

ซูลั่วชะงักฝีเท้า จากนั้นก็หันกลับมามองอีกฝ่ายด้วยสายตาขุ่น “แล้ว

เจ้าจะเอาอย่างไร”

“เจ้าตดิหนี้บญุคณุข้า” คณุชายฉูเ่หน็ซลูั่วหยดุเดนิกค็ลี่ยิ้มกว้างจนเหน็

ลกัยิ้ม

ซูลั่วใคร่ครวญอยู่ครู่ ก็จริง หากไม่ใช่เพราะคุณชายฉู่ปรากฏตัวทัน

ท่วงที นางก็คงไม่รอดมาจนกระทั่งได้เจอหน้าเสี่ยวเค่อ และป่านนี้เสี่ยวเค่อ 

ก็คงพบเพียงศพเย็นเฉียบเท่านั้น เพราะเหตุนี้ซูลั่วจึงสบตากับอีกฝ่ายแล้ว 

พยกัหน้าเนบินาบ “ได้ ข้าตดิหนี้บุญคุณเจ้า”

คุณชายฉู่พอใจอย่างเหน็ได้ชดั “ข้าให้เจ้าชดใช้เมื่อใด เจ้ากต็้องชดใช้ 

หากเจ้ารู้สกึว่าชวีติของเจ้าไม่มคี่าพอถงึขั้นนั้น เจ้าจะปฏเิสธกไ็ด้”

คุณชายฉู่ผู้นี้เจรจาต่อรองเป็นหรอืไม่

ซูลั่วมองค้อนชายหนุ่ม “ตกลง” ก่อนจะรบีดงึเสี่ยวเค่อจากไปทนัที

“ช้าก่อน!” คุณชายฉู่เห็นซูลั่วรีบร้อนจากไปแบบนั้น น�้าเสียงของเขา 

กเ็ริ่มไม่สบอารมณ์ขึ้นมา

“ยงัมอีะไรอกีเล่า” ซูลั่วรู้สกึจนปัญญากบัผู้มพีระคุณของนางเสยีเหลอื

เกนิ หญงิสาวหนักลบัมาแล้วมองเขาด้วยท่าทางร�าคาญใจเลก็น้อย

“เจ้าไม่แม้แต่จะถามชื่อแซ่ของข้า...” คณุชายฉู่มท่ีาทางหดหู ่ราวกบัคน

ที่ไม่ได้รบัความเป็นธรรมอย่างไรอย่างนั้น

“...” ซูลั่วเอ่ยไม่ออก ที่คุณชายฉู่เอ่ยมากถ็ูก จนกระทั่งถงึบดันี้นางรู้

เพยีงว่าเขาแซ่ฉู่ เป็นคุณชายล�าดบัที่สามของสกุลเท่านั้น แต่นอกจากนี้แล้วก็
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ไม่รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกบัเขาอกี

ดวงตากลมโตกระจ่างใสของคุณชายฉู่เอาแต่จ้องมองซูลั่วเขม็งอยู่ 

เช่นนั้น

หญงิสาวที่ไร้ทางเลอืกเอ่ยขึ้น “เจ้าชื่ออะไร”

“ฉู่หรงจิ่น ชื่อของข้าคือฉู่หรงจิ่น!” ฉู่หรงจิ่นเอ่ยด้วยน�้าเสียงจริงจัง

ราวกบัประกาศวาจาประกาศติ มที่าทางมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง

“ข้าจ�าได้แล้ว ฉู่หรงจิ่น” ซูลั่วพยกัหน้ารบั จากนั้นกห็มุนตวักลบั

ฉูห่รงจิ่นมองแผ่นหลงัที่ผละไปแล้วของซูลั่ว ก่อนยิ้มกว้างออกมาอย่าง

เบกิบาน

‘ซูลั่ว เจ้าต้องคดิไม่ถงึแน่ว่าพวกเราจะได้พบกนัอกีในเรว็วนันี้ ฮ่าๆๆ!’

ซูลั่วคิดว่าฉู่หรงจิ่นจะใคร่ครวญแผนการทวงหนี้บุญคุณให้รอบด้าน

มากกว่านี้เสียอีก คิดไม่ถึงเลยว่าอีกฝ่ายจะทวงบุญคุณคืนอย่างรวดเร็วถึง 

เพยีงนี้

ซลูั่วกลบัมาถงึส�านกัตงหวัอย่างปลอดภยัด้วยการอารกัขาของเสี่ยวเค่อ 

บาดแผลตามร่างกายนางไม่สาหสันกั เพราะเหตนุี้ไม่ถงึสองวนันางกห็ายดแีละ

ไปเข้าเรยีนตามปกติ

วนันี้เป็นวนับรรยายรวมของส�านกัตงหวั ศษิย์ชั้นสามญัและชั้นหวักะทิ

จะเข้าเรยีนพร้อมกนั พอถงึเวลาเลกิ...

ทนัใดนั้นใครบางคนกป็รากฏตวัขึ้นพร้อมกบัท�าลายความเงยีบสงบใน

ชั้น เขาคอืศษิย์ชั้นปีสอง มพีลงัยุทธ์ในล�าดบัสูงกว่าห้าสบิ ในมอืของชายหนุ่ม

คือดอกเกล็ดหิมะปลิดปลิวช่อใหญ่ เขาเดินประคองมันเข้ามาหยุดตรงหน้า 

ซูลั่วท่ามกลางสายตาของศษิย์ทั้งส�านกั

พอบรรดาศษิย์ที่ก�าลงัจะผละไปเหน็เหตกุารณ์นี้ กพ็ากนัรมุล้อมเข้ามา

ด้วยความอยากรู้อยากเหน็

ศษิย์พี่ชวข่ีายเอนิจากชั้นปีสองประคองช่อดอกเกลด็หมิะปลดิปลวิด้วย
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สองมอื พลางยิ้มกริ่มขณะมองซูลั่ว “ศษิย์น้องซู ดอกไม้ช่อนี้มอบให้เจ้า”

“อา! หวานซึ้งเหลือเกิน!” ทันใดนั้นเสียงปรบมือก้องด้วยความยินด ี

กด็งัขึ้นท่ามกลางศษิย์ในส�านกั

“ศิษย์พี่ชวีข่ายเอินช่างใจใหญ่นัก ดอกเกล็ดหิมะปลิดปลิวนี้นอกจาก

จะงดงามแล้ว มันยังมีสรรพคุณช่วยให้จิตใจสงบ มีประโยชน์ต่อการฝึกฝน

พลงัยุทธ์ยิ่งนกั!”

“ดอกเกล็ดหิมะปลิดปลิวดอกเดียวมีมูลค่าเท่ากับผลึกสีม่วงหนึ่งร้อย

ก้อน แต่ที่อยู่ในมอืศษิย์พี่ชวขี่ายเอนิเวลานี้มถีงึเก้าร้อยเก้าสบิเก้าดอก!”

“กเ็ทา่กบัว่าดอกไม้ช่อนี้มมีลูค่าเกอืบเท่าผลกึสม่ีวงหนึ่งแสนก้อน! ช่าง

มั่งคั่งโดยแท้!”

“แม้ศษิย์พี่ชวข่ีายเอนิจะไม่คูค่วรกบัลกูพี่ของเรา แต่เรื่องฐานะกพ็อจะ

ชดเชยแทนได้ แบบนี้น่าพจิารณาอยู่”

ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงขรม แต่ละคนเผยสายตาอยากรู้อยาก

เหน็

ซูลั่วนิ่วหน้า แววตาเยน็ชาปรายมองอกีฝ่าย “ใครสั่งให้เจ้าน�ามา” แค่

ปรายตามองเสื้อผ้าอาภรณ์ของชวขี่ายเอนิ ซูลั่วกร็ู้ถงึสถานะอกีฝ่ายอย่างแจ่ม

แจ้ง ศษิย์พี่ชวขี่ายเอนิผู้นี้ไม่มทีางมเีงนิถุงเงนิถงัแน่

ชวขี่ายเอนิได้ยนิเช่นนั้นกห็วัเราะออกมาทนัท ี“ศษิย์น้องซูเฉยีบแหลม

นกั ข้ายงัไม่ทนัเอ่ย เจ้ากค็ะเนได้แล้ว ถูกต้อง ข้ารบัไหว้วานมาจากคนผู้หนึ่ง 

ดอกไม้ช่อนี้เป็นของคนผู้นั้น ศษิย์น้องซูรบัไว้เถดิ”

“หากข้าไม่รบัเล่า” ซลูั่วมองชายหนุม่ด้วยแววตาราบเรยีบประหนึ่งผวิน�้า 

สหีน้าของนางคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

ชวีข่ายเอินหัวเราะ “คนผู้นั้นบอกว่าหากศิษย์น้องซูไม่รับ หนี้บุญคุณ 

กจ็ะยดืเยื้อไปอกี”

ชวีข่ายเอินไม่รู้เรื่องหนี้บุญคุณ เขาเพียงแต่มีหน้าที่ถ่ายทอดความ

เท่านั้น แต่ซูลั่วกลับเดาได้ในทันที ฉู่หรงจิ่น ต้องเป็นเขาแน่ เพิ่งจะผ่านมา 
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สองวันเท่านั้น เขาก็รีบร้อนทวงบุญคุณคืนเสียแล้ว แต่ก็ดีเหมือนกัน หนี้ 

บุญคุณต้องทดแทน ชดใช้เรว็กเ็ลกิแล้วต่อกนัเรว็ขึ้น

ซูลั่วพยกัหน้า นางรบัดอกเกลด็หมิะปลดิปลวิช่อใหญ่มา จากนั้นกห็นั

หลงักลบัแล้วโยนไปให้เฟ่ยจวนิผงิ “น�าไปแจกจ่าย”

ศษิย์คนอื่นๆ พดูไม่ออก ‘ลกูพี่! นี่มนัดอกเกลด็หมิะปลดิปลวิเชยีวนะ’

ดอกไม้ล�้าค่าที่แต่ละดอกราคาเท่ากับผลึกสีม่วงหนึ่งร้อยก้อน ซูลั่ว 

กลบัสั่งให้น�าไปแจกจ่าย แบบนี้ไม่ฟุ้งเฟ้อเกนิไปหรอื!

ในความคิดของศิษย์เหล่านี้ ผลึกสีม่วงหนึ่งร้อยก้อนนับว่ามีมูลค่า

มหาศาล ครั้งหนึ่งซลูั่วกเ็คยคดิเช่นนี้เหมอืนกนั ทว่าในสายตาของผูป้รงุโอสถ

ชั้นจกัรพรรด ิ ผลกึสมี่วงกเ็ป็นแค่ตวัเลขเท่านั้น สิ่งที่หญงิสาวมไีม่ขาดมอืใน

เวลานี้กค็อืผลกึสมี่วง เพราะขอเพยีงท่านผู้เฒ่าถงัมชีวีติรอดหนึ่งวนั นางกจ็ะ

ได้ผลกึสมี่วงเพิ่มหนึ่งหมื่นก้อน

ในสภาวะทรพัย์สนิไหลมาเทมาเช่นนี้ ซูลั่วจงึไม่ได้กระหายผลกึสมี่วง

เหมือนเมื่อก่อนอีก ไม่แน่ว่าผ่านไปอีกสักสามสี่ปี คลังสมบัติส่วนตัวของ 

ฉู่หรงจิ่นอาจจะเทยีบนางไม่ได้ด้วยซ�้า

บรรดาศิษย์ในส�านักกรูกันเข้ามาแย่งชิงดอกไม้ช่อใหญ่ไปจนหมด

เกลี้ยง ต่างกค็รอบครองดอกเกลด็หมิะปลดิปลวิคนละดอกสองดอกกลบัไป

เรือนพักของตนอย่างลิงโลด ขณะที่ซูลั่วเดินตรงไปยังประตูส�านัก เพราะ 

เมื่อครู่นางเพิ่งได้รบัข้อความที่ส่งมาจากฉู่หรงจิ่น

ด้านนอกประตูส�านักวิชายุทธ์ ซูลั่วก็เห็นอาชาหิมะสายฟ้ายืนอยู่ไกล

ออกไป ด้านหลงัอาชาหมิะสายฟ้าผูกกบัเกี้ยววจิติรหลงัหนึ่ง

สายตาของซูลั่วเฉียบคม แค่ปรายมองนางกร็ู้ว่าอาชาหมิะสายฟ้าตัวนี้

มใิช่สตัวว์เิศษธรรมดา พลงัยทุธ์ของมนัเหนอืกว่าอสรูเมฆาเพลงิพนัลี้ของนาง 

นั่นกเ็ท่ากบัว่าอาชาหมิะสายฟ้ามพีลงัยทุธ์อยูใ่นขั้นบรรล ุแต่ว่าจะเป็นขั้นบรรลุ

กี่ดาว หญงิสาวกม็อิาจรู้ได้เช่นกนั

ฉูห่รงจิ่นเลกิม่านวจิติรออก ก่อนจะคลี่ยิ้มเจดิจ้าให้ซลูั่ว “รบีขึ้นมาเรว็”
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ชายหญงิร่วมเกี้ยวหลงัเดยีวกนัหรอื ซูลั่วไม่อยากถูกนนิทาครหา นาง

จงึนิ่วหน้านดิๆ “หากข้าไม่ไปเล่า”

“ถ้าเช่นนั้นหนี้บญุคณุกจ็ะยดืเยื้อไปอกี” เวลานี้เรื่องเดยีวที่ฉู่หรงจิ่นน�า

มาใช้เป็นข้อต่อรองกบัซูลั่วได้กค็อืหนี้บุญคุณนั่นเอง

ซูลั่วมองค้อนอกีฝ่าย

เรื่องดอกเกล็ดหิมะปลิดปลิวเป็นที่รู้กันไปทั่วส�านักตงหัว ซูลั่วยอม

ขาดทนุแบบนั้น นางย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปอยู่แล้ว หญงิสาวกระโจน

ขึ้นเกี้ยว พอก้าวเข้าไปด้านใน เจ้าตวักม็องฉู่หรงจิ่นด้วยสายตาขุ่นเคอืง “ได้ 

ข้าจะไป ว่ามา... จะให้ชดใช้หนี้บุญคุณอย่างไร”

ฉู่หรงจิ่นมองซูลั่วพร้อมรอยยิ้มกริ่ม เผยให้เหน็ลกัยิ้มที่มุมปาก “วนันี้

เจ้าเดินทางเป็นเพื่อนข้า ข้าไปไหน เจ้าก็ไปที่นั่น หลังจากวันนี้ก็ถือว่าเราไม่ 

ตดิค้างบุญคุณกนัอกี”

ซูลั่วขมวดคิ้ว “หากเจ้าพาข้าไปร่วมสงัหารคนวางเพลงิเล่า”

“กแ็ค่สงัหารคนวางเพลงิ เรื่องแบบนี้ใช่ว่าคณุชายฉูข่องเจ้าไม่เคยท�ามา

ก่อน” ฉู่หรงจิ่นเอ่ยออกมาด้วยท่าทางอนัธพาล

สมกับเป็นลูกหลานของสกุลใหญ่โต เอ่ยเรื่องสังหารคนวางเพลิงออก

มาง่ายๆ ด้วยทา่ทางลงิโลดล�าพองใจ ทว่าซูลั่วกย็งัแก้ค�าพดูอกีฝ่ายด้วยสหีน้า

ขรมึ “เจ้าไม่ใช่คุณชายฉู่ของข้า”

ฉู่หรงจิ่นแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยนิ เขาหวัเราะพลางตบไหล่ซูลั่ว “เอาละๆ 

วางใจเถดิ ข้าจะพาเจ้าไปท�าอะไรสนกุๆ ใครจะมเีวลามาสงัหารคนวางเพลงิกนั 

ว่าอย่างไร จะไปหรอืไม่”

ฉู่หรงจิ่นเอ่ยถงึขั้นนี้แล้ว ซูลั่วยงัจะท�าอะไรได้อกีเล่า

“ไปที่ใด” ซูลั่วถามเสยีงขุ่น

ฉู่หรงจิ่นท�าท่าเป็นต่อ “ไปแล้วเดี๋ยวกร็ู้”

ซูลั่วผายมอืพลางตกปากรบัค�า “กไ็ด้ แล้วแต่เจ้า”

เรื่องที่ซูลั่วไม่รู้เลยก็คือ อันที่จริงซูลั่วไม่จ�าเป็นต้องติดหนี้บุญคุณเขา
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ด้วยซ�้า เพราะในเวลานั้นทั้งคนสกุลถังและคนของสมาคมผู้ปรุงโอสถต่างก ็

มาถึงพร้อมกันพอดี ทว่ารอยยิ้มกว้างของฉู่หรงจิ่นเป็นสิ่งที่ยับยั้งคนอื่นๆ  

เอาไว้ จากนั้นชายหนุ่มกท็ะยานเข้าไปสร้างสถานการณ์ ‘วรีบุรุษช่วยหญงิงาม’ 

จนกระทั่งน�ามาซึ่งเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในภายหลงันั่นเอง

ทนัใดนั้นหยกสื่อสารของซลูั่วกส็ว่างวาบขึ้น หญงิสาวเหลอืบมอง ก่อน

พบว่าผู้ที่ตดิต่อมาคอืหนานกงหลวิอวิ๋น

เขาเป็นอสิระแล้วหรอื

ซูลั่วรบีกดตอบรบัทนัที


