
หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด
สุสานกระบี่

มู่หรงฟางไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายของซลูั่ว เขาบีบคอ

นางแล้วหัวเราะเสียงเยือกออกมาอย่างดุดัน “ซูลั่ว ศักยภาพแฝงของเจ้าไม่

ธรรมดาทเีดยีว แม้แต่ข้ากย็งันกึอจิฉา”

ซูลั่วมองอกีฝ่ายพลางหวัเราะหยนั

“ศกัยภาพแฝงของเจ้าท�าให้ข้ารู้สกึขยาดเกรง” มู่หรงฟางออกแรงเพิ่ม

ขึ้นอกีหลายเท่า

เลอืดสดๆ ไหลรนิออกจากมุมปากของซูลั่ว

“หาก-ข้า-ปล่อย-เจ้า-ไป อกี-ไม่-กี่-ปี-เจ้า-ต้อง-เหยยีบ-ข้าม-หวั-ข้า-ไป-

แน่” มู่หรงฟางเอ่ยออกมาทลีะค�า

ซูลั่วมองมู่หรงฟางด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

“เพราะฉะนั้น... ตอนนี้ข้าจะบีบคอเจ้าให้มอดม้วย ดูซิว่าเจ้าจะต่อกร

กบัข้าได้อย่างไร!” มู่หรงฟางบบีล�าคอของซูลั่ว ก่อนตั้งท่าจะหกัคอนาง!

ตอนที่เขาก�าลงัจะลงมอืนั้น น�้าเสยีงราบเรยีบของซลูั่วกด็งัขึ้น “หากเจา้

กล้าสงัหารข้า ไม่ต้องรอกระทั่งเจ้าก้าวออกจากลานประลองยุทธ์ กจ็ะมคีนช่วย

แก้แค้นแทนข้าตั้งแต่ตอนนี้”
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มู่หรงฟางรู้สกึสะท้านในใจ! ทนัใดนั้นเขากน็กึถงึข่าวลอืที่ได้ยนิมาจาก 

มู่หรงโม่ว่า ทั้งหนานกงหลวิอวิ๋นและเหลิ่งอวิ๋นจิ่งล้วนแต่มใีจให้ซูลั่ว

ทนัททีี่เขาชะงกันิ่งไป รอยยิ้มเยอืกอย่างเหนอืกว่ากผ็ดุวาบขึ้นในดวงตา

ของซูลั่ว จากนั้นนางกส็ะบดัปลายเท้าใส่ท่อนล่างของเขาเตม็แรง!

ลกูเตะของซลูั่วทั้งรวดเรว็และแม่นย�า มู่หรงฟางทรดุตวัลงทนัท ีจงัหวะ

นี้เองฝ่าเท้าอกีข้างของซูลั่วกส็ะบดัเข้าใส่ร่างของเขาจนลอยละลิ่วออกไป

เวลานี้ผู้คนที่อยู่รอบลานประลองยุทธ์พากนัตะลงึงนั ซูลั่วที่ถูกบบีคอ

จนแทบจะดับดิ้นจู่ๆ ก็เป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์กลับมา ก่อนหน้านี้นางยัง 

ลมหายใจระรวยอยูเ่ลยไม่ใช่หรอื นางไปเอาพละก�าลงัมหาศาลจากไหนมาเตะ

มู่หรงฟาง ในยามนี้ทุกคนรู้สกึคลางแคลงใจยิ่งนกั

ไม่เพยีงแต่ผูช้มที่ตกตะลงึพรงึเพรดิ ตอนที่บรรดาฮหูยนิสกลุใหญ่เหน็

ภาพเหตุการณ์นี้ผ่านจอผลกึแก้ว พวกนางกแ็ขง็ค้างราวกบัตอไม้

เหลิ่งอวิ๋นจิ่งซึ่งนั่งอยูบ่นเก้าอี้ตะลงึงนั ขณะที่หนานกงหลวิอวิ๋นกลบัท�า

สหีน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูก

ยามนี้สายตาทุกคู่เบนมาจับมองซูลั่วด้วยความอัศจรรย์ใจ ไม่มีใคร 

สนใจมู่หรงฟางที่แทบร�่าไห้แต่ไร้น�้าตา

หลังจากถูกเตะกระเด็นไปไกล มู่หรงฟางก็กุมอวัยวะท่อนล่างเอาไว้

พลางสูดลมหายใจเฮอืกแล้วเฮอืกเล่า เจบ็... เจบ็ปวดเหลอืเกนิ! ส�าหรบับุรุษ

แล้ว ต�าแหน่งนี้เป็นจุดที่อ่อนไหวและบอบบางที่สุด มีหรือที่จะทานแรงเตะ 

ที่ซูลั่วเหวี่ยงออกมาอย่างหนกัหน่วงได้

“เจ้า... เจ้า...” มู่หรงฟางถลงึตาใส่ซูลั่ว

ซูลั่วในตอนนี้แม้จะอยู่ในสภาพกระเซอะกระเซิง แต่พลังวิเศษในกาย

นางฟื้นคนืมากว่าครึ่งแล้ว

โอสถเร่งพลังวิเศษถูกกระตุ้นจนออกฤทธิ์สูงสุด เวลานี้ซูลั่วจึงมีพลัง

ยุทธ์อยู่ในขั้นบรรลุหนึ่งดาวระดบัสูง หญงิสาวยนืหนัหน้ารบัลม เส้นผมสดี�า

ดุจน�้าหมกึพลิ้วสยาย สหีน้าเรยีบเฉยสงบนิ่ง
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มู่หรงฟางรู้ว่าหากซูลั่วเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์ได้ คนที่ต้องมอดม้วย 

กค็งไม่พ้นเขาเป็นแน่ เพราะเหตนุี้เจ้าตวัจงึข่มกลั้นความเจบ็ปวดแล้วชงิลงมอื

โจมตนีางอย่างรวดเรว็

ครนื!

มู่หรงฟางยังมีไม้ตายเก็บซ่อนเอาไว้เพื่อจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม เขาจึง

ออกกระบวนท่าสงัหารในทนัที

ซูลั่วหัวเราะเสียงเยือก นางรู้ว่ามู่หรงฟางที่อยู่ในสภาวะคลุ้มคลั่ง

เดือดดาลเช่นนี้ คงยืนหยัดได้ไม่นานเป็นแน่ ดังนั้นนางจึงเลือกใช้กลยุทธ์  

‘หนตีายชั่วคราว’

หญิงสาวหันหลังกลับแล้วออกวิ่งด้วยความเร็วสูง พลังยุทธ์ขั้นบรรลุ

หนึ่งดาวสามารถใช้วิชา เคลื่อนไหวไร้เงา ได้ปราดเปรียวและคล่องแคล่วยิ่ง

กว่าเก่า หากมูห่รงฟางมสีภาพร่างกายสมบรูณ์และสตสิมัปชญัญะเตม็ร้อย เขา

ต้องตามนางทนัแน่ ทว่ามู่หรงฟางในยามนี้ไม่มทีางไล่ตามนางทนั ทกุครั้งที่เขา

ยื่นมือมาเฉียดชายเสื้อของนาง ซูลั่วก็จะส�าแดงวิชา เคลื่อนไหวไร้เงา แล้ว 

เผ่นแผลว็ไปได้ทุกครั้ง

มูห่รงฟางอบัอายจนแปรเปลี่ยนเป็นขุน่ขึ้ง ทั้งยงัร้อนใจจนแทบคลั่ง ยิ่ง

เวลาผ่านไปนานเท่าไร ชายหนุ่มซึ่งโกรธจดักแ็ทบควบคุมสตไิม่ได้

ภาพเหตกุารณ์ปรากฏขึ้นบนฉากผลกึแก้วในเวลาเดยีวกนั

บรรดาฮหูยนิที่เดมิก�าลงัสนทนาเรื่อยเป่ือยมาบดันี้ถกูดงึดูดความสนใจ

ด้วยฉากการประลองยุทธ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้า สายตาของพวกนางจับนิ่งไปที่

ฉากผลกึแก้ว

ฮูหยินหนิงเห็นซูลั่วเผ่นหนีตายเช่นนั้นก็อดหัวเราะหยันไม่ได้ “นังหน ู

ผู้นี้... นอกจากลูกเตะเมื่อครู่แล้ว นางก็ดีแต่หนีหัวซุกหัวซุน คนเช่นนี้หาก

เอาชนะได้ ข้าจะยอมมอบของก�านลัให้พวกเจ้าทุกคนเอง!”

ฮูหยินหนานกงปรายตามองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “เจ้า
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มั่นอกมั่นใจเกนิไปแล้วกระมงั”

“หรือว่าฮูหยินหนานกงจะเห็นต่าง?” ฮูหยินหนิงยกน�้าชาขึ้นจิบพลาง

ปรายตามองมาเช่นกนั

ใช่ว่าฮูหยนิหนานกงจะรู้ถงึศกัยภาพแฝงในตวัซูลั่วแต่อย่างใด แต่เป็น

เพราะนางเชื่อมั่นในสายตาของบุตรชาย พอถูกฮูหยนิหนงิยั่วยุอยู่ตลอดเวลา 

นางจงึเดอืดดาลขึ้นมาบ้าง ก่อนเอ่ย “ข้ากลบัคดิว่าซูลั่วผู้นี้ต้องเป็นฝ่ายชนะ”

โอ้! ฮูหยนิคนอื่นๆ ตาเป็นประกายวาบ ช่างเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง

นกั วนันี้ฮูหยนิทั้งสองจะเปิดศกึกนัอย่างเป็นทางการ? แบบนี้ไม่เท่ากบัมเีรื่อง

น่าดูชมให้ตดิตามหรอืไร

ฮูหยนิหนงิหวัเราะ “หึๆ  ถ้าเช่นนั้นกเ็ดมิพนักนัสกัหน่อย”

ฮูหยนิหนานกงไม่ยอมอ่อนข้อเช่นกัน “ว่ามา”

“หากข้าชนะ ห้ามซูลั่วผู้นี้เหยียบย่างเข้ามาในประตูจวนสกุลหนานกง

อกีแม้แต่ก้าวเดยีว อย่าว่าแต่ในฐานะภรรยาเอก แม้แต่ต�าแหน่งอนุหรอืบ่าว

รบัใช้กไ็ม่ได้ทั้งนั้น” ฮูหยนิหนงิมองฮูหยนิหนานกงด้วยรอยยิ้มกริ่ม “หากเจ้า

ชนะ ซูลั่วจะแต่งเข้าสกุลหนานกง หรือจะเป็นบ่าวรับใช้ของพวกเจ้า ข้าก็จะ 

ไม่ยื่นมอืเข้าแทรก”

ฮูหยนิหนงิท�าเช่นนี้กเ็พื่อเปิดทางสะดวกให้คุณหนูห้าสกุลหนงิ... บุตร

สาวของนางนั่นเอง

ฮูหยนิหนานกงได้ยนิเช่นนั้นกข็มวดคิ้ว ‘ฮูหยนิหนงิผู้นี้... บุตรสาวยงั

ไม่ทันแต่งเข้ามาก็คิดจะสอดมือวุ่นวายกับหลิวอวิ๋นแล้วหรือ มือของนางจะ 

ยาวเกนิไปแล้วกระมงั!’

ฮหูยนิหนานกงไม่สบอารมณ์เท่าไรนกั นางมองฮหูยนิหนงิแวบหนึ่งด้วย

สายตาเยน็ชา “หากเจ้าชนะ ซูลั่วจะไม่ได้เหยยีบเข้ามาในสกุลหนานกงของเรา

อกีต่อไป แต่ถ้าข้าชนะ ต่อไปสกุลหนงิกห็ยุดสอดไม้สอดมอืได้แล้ว”

ไม่เพียงแต่สั่งห้ามสกุลหนิงยุ่งเรื่องของซูลั่วอีก แม้แต่เรื่องอื่นๆ ของ

หนานกงหลวิอวิ๋น คนสกุลหนงิกอ็ย่าข้องเกี่ยวแม้แต่ปลายเลบ็!
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“...” ฮูหยนิที่เหลอืมองหน้ากนั

หลังจากที่ฮูหยินทั้งสองตกลงเดิมพันกันแล้ว พวกนางก็จับตามองไป

ยงัฉากผลกึแก้วโดยไม่คลาดสายตา ทั้งยงัหวงัว่าตนต้องเป็นผู้ชนะเดมิพนัใน

ครั้งนี้ให้ได้ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเดมิพนัเท่านั้น แต่ยงัเกี่ยวพนัไปถงึศกัดิ์ศรขีอง

คนทั้งคู่อกีด้วย

เวลานี้มูห่รงฟางข่มกลั้นความเจบ็ปวดรวดร้าวแล้วไล่ตามซลูั่วอย่างไม่

ลดละ แต่เรื่องที่ท�าให้หัวใจของเขาเย็นเยือกก็คือ เขาพบว่ายิ่งเคลื่อนไหว

ร่างกายมากเท่าไร ช่วงล่างของเขากย็ิ่งปวดหน่วงมากขึ้นเท่านั้น ตอนนี้ถงึขั้น

สูดลมหายใจก็ยังแทบหน้ามืด ผู้ชมเห็นได้ชัดว่าใบหน้าของมู่หรงฟางในยาม

นี้ขาวซดี เหงื่อหยดติ๋งๆ ตามกรอบหน้า ชายหนุ่มกดัฟันขณะที่ใบหน้าบดิเบ้

น่าเกลยีด

มู่หรงฟางยังคงรุกไล่ด้วยความเร็วเช่นนั้น ไม่รู้แม้แต่นิดว่าตอนที่เขา

บีบคอซูลั่ว หญิงสาวดิ้นขัดขืนอย่างรุนแรง ปลายเล็บของนางจิกเข้าไปที่ผิว

เนื้อบรเิวณแขนของเขา พษิที่ซูลั่วเคลอืบเอาไว้ที่เลบ็จงึแทรกเข้าสู่ผวิกายของ 

มู่หรงฟางและซึมผ่านไปถึงหลอดเลือด ยิ่งเขาเคลื่อนไหวร่างกายหนักหน่วง

เท่าไร พษิกย็ิ่งก�าเรบิหนกัขึ้นเท่านั้น

ตอนนี้นอกจากสองแขนของเขา ร่างกายท่อนบนก็ต้องพิษทั้งหมด 

เพราะเหตุนี้เองจงึมคี�ากล่าวไว้ว่า ‘จงอย่าล่วงเกนิผู้ปรุงโอสถเป็นอนัขาด’ โดย

เฉพาะผู้ปรุงโอสถชั้นจกัรพรรด ิไม่เช่นนั้นอาจมอดม้วยโดยไม่รู้ตวัได้

ซลูั่วได้ยนิเสยีงหอบหายใจหนกัของมู่หรงฟาง รอยยิ้มเจ้าเล่ห์อย่างเป็น

ต่อก็ผุดวาบขึ้นในดวงตา ทันใดนั้นหญิงสาวก็หยุดฝีเท้า ก่อนจะใช้วิชา 

เคลื่อนไหวไร้เงา ย้อนกลบัไปด้านหลงัของมู่หรงฟาง

พิษที่แผ่ลามไปทั่วทั้งร่างกับอาการปวดก่อนหน้านี้ท�าให้มู่หรงฟาง

เคลื่อนไหวช้าลง ตอนที่เขาพบว่าซลูั่วที่ตนไล่กวดมาหายวบัไปเสยีแล้ว เจ้าตวั

กอ็ทุานในใจ ทว่ายงัไม่ทนัตั้งตวั ซลูั่วกป็รากฏตวัอกีครั้งที่ด้านหลงั แล้วสะบดั



12
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 14

ฝ่าเท้าใส่บั้นท้ายของมู่หรงฟางเตม็แรง! พละก�าลงัช่างหนกัหน่วง เสยีงลูกเตะ

สะท้านฟ้าสะเทอืนปฐพ!ี

ผู้ชมเหน็เงาร่างหนึ่งลอยละลิ่วไปข้างหน้า

พลั่ก!

มู่หรงฟางกระแทกกับก�าแพงเกราะป้องกัน หากเป็นสถานการณ์ปกต ิ

เกราะป้องกนัรอบลานประลองยุทธ์จะต้องสลายไป จากนั้นร่างของมู่หรงฟาง

ก็จะพุ่งออกจากลานประลองยุทธ์ แต่เหตุการณ์ในยามนี้ดูพิลึกพิลั่น เพราะ

ศีรษะของเขาปะทะกับก�าแพงอย่างแรง แต่นอกจากร่างจะไม่ทะลุแนวเกราะ

ป้องกนัแล้ว ตวัเขายงักระดอนกลบัมากลางลานประลองยุทธ์

ตอนที่มู่หรงฟางลอยกลบัมาทางซูลั่ว ซูลั่วกเ็หวี่ยงขาใส่เขาเตม็แรงอกี

ครั้ง จากนั้นมู่หรงฟางก็ตกอยู่ในสภาพกระเด้งไปกระดอนมาระหว่างก�าแพง

เกราะป้องกนักบัฝ่าเท้าของซูลั่วครั้งแล้วครั้งเล่า

“...” ผู้ชมต่างนิ่งอึ้ง

ทนัใดนั้นพวกเขากร็ู้สกึสนัหลงัเยน็เยยีบอย่างบอกไม่ถูก เพราะยามนี้

ทุกคนตระหนกัได้ว่า... มู่หรงฟางพ่ายแพ้แล้ว

ซ�้ามู่หรงฟางคดิจะยอมแพ้ แต่ล�าคอของเขากลบัแขง็ค้าง แค่จะเปล่ง

เสยีงกย็งัท�าไม่ได้

บรรดาผู้ชมปรายตามองไปยังที่นั่งคณะกรรมการโดยไม่รู ้ตัว ผู้ที่

ควบคุมเกราะป้องกันลานประลองยุทธ์คือกรรมการหลัก และคนผู้นั้นก็คือ

หนานกงหลวิอวิ๋นนั่นเอง

เวลานี้หนานกงหลิวอวิ๋นนั่งสงบนิ่ง สีหน้าเมินเฉยเย็นชา ดวงตาปาน

หินนิลทอประกายระยิบระยับ สาดรังสีเย็นยะเยือกที่ยากจะคาดเดาออกมา 

ไม่มใีครกล้าสบตา เพราะเกรงว่าหากปรายตามองเพยีงชั่วแวบ พรบิตาต่อมา

กอ็าจสิ้นใจเพราะดวงตาคู่นั้น

หนานกงหลิวอวิ๋นจงใจ... จงใจไม่เปิดเกราะป้องกันรอบลานประลอง

ยุทธ์ จงใจให้มู่หรงฟางต้องอับอายขายหน้าต่อหน้าผู้คนมากมาย จงใจให ้
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มู่หรงฟางขออยู่กไ็ม่ได้ ขอตายกไ็ม่มหีวงั น�้ามอืเหี้ยมโหด ทั้งยงัปกป้องพวก

พ้องอย่างออกหน้าออกตา ไม่คดิจะวางแผนเพื่อกลบเกลื่อนหรอืปิดบงัอ�าพราง

ด้วยซ�้า

ถงึอย่างไรมูห่รงฟางกเ็ป็นศษิย์มากพรสวรรค์คนหนึ่งของส�านกัวชิายุทธ์ 

เพราะเหตุนี้เองท่านอาจารย์รายหนึ่งจงึกระแอมออกมาเบาๆ

เหลิ่งอวิ๋นจิ่งมองอกีฝ่ายตาขวาง “ตาแก่ เจบ็คอหรอืไร”

ท่านอาจารย์ผู้นี้กค็อืรองเจ้าส�านกัเหลิ่งนั่นเอง

กลางลานประลองยุทธ์ในเวลานี้... ซูลั่วสะบัดฝ่าเท้าใส่มู ่หรงฟาง

ประหนึ่งเตะลูกหนงั เตะจนขาล้า เหงื่อซมึตรงหน้าผาก นางถงึอุทานออกมา

อย่างประหลาดใจ

“เอ? ไฉนเกราะป้องกนัถงึไม่เปิดออกเสยีท”ี

ผู้ชมแทบหงายหลงั

ซูลั่วยกขาแหย่ไปที่ริมลานประลองยุทธ์ ก่อนทุกคนจะเห็นร่างของ 

มู่หรงฟางกลิ้งขลุกๆ พ้นขอบลานประลองยุทธ์ไป...

“...” ผู้ชมตกตะลงึพรงึเพรดิอกีครา

ล�าเอียงถึงเพียงนี้เชียวหรือ! สายตาทุกคู่ต่างปรายมองไปที่หนานกง

หลวิอวิ๋น

หนานกงหลวิอวิ๋นมสีหีน้าเรยีบเฉย ไม่เปิดเผยอารมณ์ความรูส้กึ ราวกบั

ไม่รู้เรื่องราวอนัใดทั้งสิ้น

สกลุหนานกง

บรรดาฮหูยนิที่ก�าลงัดเูหตกุารณ์ผ่านฉากผลกึแก้วได้แต่หนัมามองหน้า

กนั จากนั้นกพ็ร้อมใจกนัก้มหน้าต�่าแล้วเม้มปากแนน่ ไม่มใีครกลา้เงยหน้าขึ้น

สบตากบัฮูหยนิหนงิเลยสกัคน

เวลานี้ฮหูยนิหนงิขยุม้ผ้าเชด็หน้าในมอืจนแทบขาด แพ้... พ่ายแพ้! เจ้า

หนุ่มสกุลมู่หรงผู้นั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้! การแข่งขันครั้งส�าคัญเช่นนี้เขากลับ 
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พ่ายแพ้เสยีได้?!

ทนัใดนั้นฮหูยนิหนานกงกห็วัเราะออกมา “ข้าบอกแล้วอย่างไรว่ามเีรื่อง

น่าชมรออยู่ ดูเถดิ เหตุการณ์ผนัเปลี่ยน สถานการณ์พลกิกลบัตาลปัตร การ

ประลองของคู่ไหนก็ไม่น่าดูชมเท่าการแข่งขันคู่นี้ คุ้มแล้วที่น�าฉากผลึกแก้ว

ออกมาใช้!” คนอื่นอาจจะใส่ใจกบัอารมณ์ของฮูหยนิหนงิ ทว่าเรื่องนี้ไม่จ�าเป็น

ส�าหรบัฮูหยนิหนานกง เพราะเหตุนี้นางจงึโพล่งวาจาออกมาตามที่คดิ

วาจานี้แทงสวบเข้ากลางใจฮูหยนิหนงิ ก่อนที่ฮูหยนิหนานกงจะเอ่ยกบั

ฮูหยนิหนงิ

“อย่าถลึงตามองข้า ข้าก็แค่พูดความจริงเท่านั้น แพ้ก็คือแพ้ ห้าม

บดิพลิ้ว”

“พูดราวกบัว่าเจ้าไม่เคยแพ้อย่างไรอย่างนั้น” ฮูหยนิหนงิแค่นเสยีงเอ่ย 

ฮูหยินหนานกงเองก็เดิมพันกับบุตรชายของนางมิใช่หรือ หากซูลั่วเป็นผู้ชนะ

ในการแข่งขันครั้งนี้ นางก็จะได้รับสิทธิ์เป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าที่ฮูหยินน้อย 

ของหนานกงหลวิอวิ๋น

เดิมทีฮูหยินหนานกงไม่ยินดีต้อนรับซูลั่วให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกว่าที่ 

ฮูหยินน้อยสกุลหนานกงเลยแม้แต่นิด แต่เมื่อเห็นว่าเรื่องนี้ท�าให้ฮูหยินหนิง 

ขุ่นเคอืงใจได้ถงึเพยีงนี้ นางกร็ู้สกึว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเกนิไปเสยีทเีดยีว นอก

จากนี้ฮูหยินหนานกงยังมองเห็นความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของซูลั่ว 

ที่แสดงออกในระหว่างการประลองยุทธ์ ความกล้าหาญอย่างยอดฝีมือที่ไม่

พรั่นพรงึต่อความตายของอกีฝ่าย ท�าให้ฮหูยนิหนานกงเกดิความประทบัใจขึ้น

ในส่วนลกึของจติใจ

หากจะบอกว่าฮหูยนิหนานกงประเมนิให้ซลูั่วได้ศูนย์คะแนนในตอนต้น 

มาบัดนี้ก็พอจะกระเตื้องขึ้นมาเป็นสิบคะแนน ฮูหยินหนานกงปรายตามอง 

ฮูหยนิหนงิพร้อมหวัเราะเสยีงแผ่ว “แพ้กแ็พ้ ถงึข้าแพ้เดมิพนั ซูลั่วผู้นั้นกย็งั

เป็นตวัเลอืกของหลวิอวิ๋นอยู่ด ีแล้วเจ้าได้ผลประโยชน์ใดจากเรื่องนี้กนัเล่า”

ฮูหยนิหนงิโมโหแทบหงายหลงั!
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กจ็รงิ! หนานกงหลวิอวิ๋นแสดงออกชดัเจนว่าปกป้องซูลั่วทุกด้าน เขา

เอาใจนางออกหน้าออกตา อย่าว่าแต่คนตาดเีลย แม้แต่คนตาบอดกย็งัรู้ว่าเขา

ใส่ใจซูลั่วมากแค่ไหน นี่หาใช่ความชอบหรอืความถูกใจธรรมดาๆ ไม่ แต่เป็น

เพราะชายหนุ่มหลงรกัซูลั่วเข้าแล้ว

พอคิดเช่นนี้ ฮูหยินหนิงก็ยิ่งเคืองใจหนักกว่าเก่า นางสะบัดแขนเสื้อ 

“วนันี้ข้าไม่ใคร่สบายนกั ขอตวักลบัไปพกัผ่อนก่อน ฮูหยนิหนานกง ไม่ต้อง

ส่งหรอกเจ้าค่ะ” จากนั้นนางกจ็ากไปด้วยความเดอืดดาล โดยไม่รอวาจาตอบ

รบัจากฮูหยนิหนานกง

ฮูหยนิที่เหลอืมองหน้ากนั ฝ่ายหนึ่งคอืฮูหยนิหนงิที่โทสะปะทุกรุ่น อกี

ฝ่ายคอืฮหูยนิหนานกงที่จบิชาด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ช่างเลอืกยากนกั สกลุหนาน- 

กงกบัสกุลหนงิมสีถานะทดัเทยีมกนั แต่ว่าบุตรหลานของสกุลหนานกงล้วนมี

แต่คนที่โดดเด่นเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ อนาคตย่อมสร้างผลงานยิ่งใหญ่และ

ทะยานไปได้ไกลกว่า เพราะเหตนุี้ฮหูยนิจากหลายสกุลจงึเอนเอยีงไปทางฮูหยนิ

หนานกง นอกจากคนที่สนทิสนมชอบพอกบัฮหูยนิหนงิแล้ว ส่วนใหญ่จงึเลอืก

ที่จะนั่งสนทนากนัตามเดมิ

ฮูหยินหนานกงหัวเราะเสียงแผ่ว นางรู้สึกว่าตนออกจะเขลาเกินไปสัก

นดิที่ถงึขนาดมปีากเสยีงกบัฮหูยนิหนงิเพื่อนงัเดก็จากอาณาจกัรล่างผูน้ั้น ทั้งๆ 

ที่นางกไ็ม่ชอบใจอกีฝ่ายเลยแม้แต่นดิ

ใช่ นางไม่ถูกใจหญิงแซ่ซู! ฮูหยินหนานกงยืดตัวตรง นางคิดเช่นนี้ 

ในใจขณะที่สายตามองไปยงัซูลั่วผู้คว้าชยัชนะอนัดบัหนึ่งในจอผลกึแก้ว...

กรรมการลงมตเิหน็พ้องต้องกนัว่าผูช้นะอนัดบัหนึ่งการแข่งขนัศษิย์ใหม่

แห่งส�านกัยุทธ์กค็อื... ซูลั่ว!

ซลูั่วที่เพิ่งยตุกิารประลองยทุธ์กบัมูห่รงฟางอยู่ในสภาพกระเซอะกระเซงิ 

คราบเลือดเปรอะเปื้อนอาภรณ์ ผมเผ้ายุ่งเหยิง เลือดไหลรินออกมาจากมุม

ปาก แต่ไม่ว่าจะมอมแมมเพยีงไหนกไ็ม่อาจปกปิดความงามของใบหน้านั้นได้ 

สายลมพัดเส้นผมยาวสีด�าสนิทปานน�้าหมึกของนางให้พลิ้วไสวไปมา ดวงตา
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ลกึล�้าคู่งามทอประกายอย่างผู้ชนะ

ผูช้มที่อยู่รายรอบลานประลองยทุธ์มองหญงิสาวด้วยแววตาเลื่อนลอย 

ซูลั่วในยามนี้ประหนึ่งเทพธิดาผู้สูงศักดิ์ แม้ต้องเผชิญกับความเคลือบแคลง 

วาจาหยามหยนั ค�าบรภิาษด่าทอ และท่าทดีหูมิ่นดแูคลน แต่นางกม็ไิด้ตอบโต้

หรือคิดแก้แค้นเลยสักครั้ง ทว่าเลือกที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นถึงพลังยุทธ์ที่ 

แท้จรงิของนางด้วยการกระท�า พสิูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าพลงัยุทธ์ของนางเหนอืชั้น

และคู่ควรกบัค�ายกยอสรรเสรญิ

“ซูลั่วคว้าอนัดบัหนึ่งมาได้ ข้ายอมศโิรราบ!”

“ชอบธรรม!”

“ต�าแหน่งนี้ต้องเป็นของนาง!”

จู่ๆ เสยีงปรบมอืกกึก้องกด็งัขึ้น เริ่มจากคนแรก จากนั้นกต็ามมาด้วย

คนที่สอง คนที่สาม... สดุท้ายเสยีงปรบมอืกก็งัวานสะท้านไปทั่วทั้งลานประลอง

ยุทธ์

ฮูหยินหนานกงมองซูลั่วผู้มีสีหน้าเรียบเฉย ทว่ากลับยกยิ้มมุมปาก 

เล็กน้อยผ่านฉากผลึกแก้ว ก่อนจะตระหนักได้ในทันทีว่านางชิงชังซูลั่วเพียง

ใด ฮูหยินหนานกงแค่นเสียง ใบหน้าบึ้งตึง หลังจากนั้นก็สั่งความองครักษ ์

ข้างกาย

“ยกออกไป ยกออกไป รบียกของขวางหขูวางตานี้ออกไปเสยี! น่าชงิชงั

นกั!”

องครักษ์รับค�าสั่งด้วยท่าทางเคารพย�าเกรง ทว่ากลับลอบสบถในใจ 

‘เมื่อครูท่า่นยงัดอูย่างออกรสออกชาตอิยูม่ใิช่หรอื ไฉนตอนนี้ถงึได้รูส้กึขวางหู

ขวางตาเสยีแล้วเล่า’

เผ่าพนัธุ์หงส์มงักร

ในยามปกติบรรดาท่านผู้เฒ่าแห่งสมาคมท่านผู้เฒ่าคร้านจะสนใจการ

แข่งขนัของศษิย์ส�านกัจงตี้ด้วยซ�้าไป แต่บดันี้พวกเขากลบัตกหลมุพรางที่หนาน- 
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กงหลวิอวิ๋นขดุไว้ และพุง่ความสนใจมายงัการแข่งขนัศษิย์ใหม่สี่ส�านกัโดยไม่รู้

ตวั

แม้ทา่นผูเ้ฒ่าทั้งหลายจะรู้สกึจนใจและเบื่อหน่ายกบัการแข่งขนัในครั้ง

นี้เต็มที ทว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆ พวกเขาก็เริ่มสนใจใคร่รู้ในตัวซูลั่ว จน

กระทั่งหญงิสาวผ่านเข้ามาถงึการประลองยุทธ์ในรอบสุดท้าย

“อนัที่จรงินงัหนูผู้นี้ฝีมอืเข้าทเีลยทเีดยีว”

“พรสวรรค์ไม่เลว พลงัยุทธ์เข้าท ีที่หาได้ยากกค็อืมคีวามมุ่งมั่น”

“พวกเจ้าไม่สงัเกตหรอืไร ตลอดระยะเวลาการแข่งขนัหนึ่งเดอืนที่ผ่าน

มานี้ เดมิทพีลงัยทุธ์ของนางจดัอยูใ่นล�าดบัที่ห้าเท่านั้น ทว่านางกพ็ฒันาตนเอง

มากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกรอบ”

“หากให้เวลานางสักหน่อยละก็ นังหนูผู้นี้จะก้าวหน้าไปถึงขั้นใดกัน

หนอ”

“แต่ถึงนางจะเป็นอย่างไร สรุปแล้วพวกเจ้าก็อย่าประเมินนางด้วย

คะแนนที่สูงเกนิไป” ท่านผู้เฒ่าสามแค่นเสยีง “เจ้าลมืไปแล้วหรอืไร เราต้อง

น�าคะแนนรวมทั้งหมดไปให้นายผู้เฒ่าดู”

ทัศนะของนายผู้เฒ่าย่อมมีผลต่อการคัดเลือกฮูหยินน้อยของสกุล

หนานกง พวกเขาไม่ต้องการฮูหยินน้อยที่มีชาติก�าเนิดต�่าต้อยจากอาณาจักร

ล่าง เพราะเรื่องนี้ย่อมเป็นเหตุให้เผ่าพนัธุ์หงส์มงักรต้องอบัอายขายหน้าผู้คน

ซูลั่วไม่รู้ว่าฮูหยินสกุลสูงศักดิ์กลุ่มหนึ่งก�าลังให้ความสนใจนางอยู่ ยิ่ง

ไปกว่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าบรรดาท่านผู้เฒ่าแห่งเผ่าพันธุ์หงส์มังกรก�าลังจับตามอง

นาง ในเวลานี้แม้หญงิสาวจะเป็นผูช้นะอนัดบัหนึ่งในการแข่งขนัศษิย์ใหม่ ทว่า

สีหน้าของนางยังคงเรียบเฉย สงบนิ่ง ราวกับผิวน�้าที่ไร้รอยคลื่นแม้มีลมพัด

ผ่าน

ยามนี้ซูลั่วยืนอยู่กลางลานประลองยุทธ์ สายตาลึกล�้าที่ทอดมองออก

ไปฉายแววฉลาดเฉยีบแหลม หนานกงหลวิอวิ๋นเผยรอยยิ้มบาง ลั่วลั่วของเขา

ช่างน่าเอน็ดูมากเหลอืเกนิ
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เหลิ่งอวิ๋นจิ่งหวัเราะหยนั “คุณชายหนานกงหลวิอวิ๋นท�าตวัเหมอืนหนุม่

ละอ่อนตั้งแต่เมื่อไรกนั”

ดวงตางดงามลกึล�้าของหนานกงหลวิอวิ๋นปรายมองใบหน้าอกีฝ่ายผ่านๆ 

“เหลิ่งอวิ๋นจิ่ง”

“อะไร” สหีน้าที่จู่ๆ  กแ็ปรเปลี่ยนเป็นจรงิจงัท�าให้เหลิ่งอวิ๋นจิ่งสะดุง้โหยง

“ไม่ว่าสิ่งใดเจ้าก็มีสิทธิ์แย่งชิงทั้งนั้น แต่ถ้าเจ้ากล้าแย่งนางไปจากข้า 

แม้แต่ศัตรูก็อย่าหวังว่าจะได้เป็น!” สายตาของหนานกงหลิวอวิ๋นเหลือบมอง

ล�าคอของเหลิ่งอวิ๋นจิ่ง แววตาของเขาเยน็ยะเยอืก จากนั้นกท็ะยานกายไปหา

ซูลั่วที่ยนือยู่กลางลานประลองยุทธ์

เหลิ่งอวิ๋นจิ่งลูบล�าคอตัวเองแล้วถลึงตาใส่หนานกงหลิวอวิ๋นอย่างแค้น

เคอืง “คดิจะสงัหารข้าหรอื หนานกงหลวิอวิ๋น เจ้าจะสงัหารข้าจรงิๆ หรอืไร!”

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่สนใจเสยีงโหวกเหวกโวยวายของอกีฝ่าย เขาก้าว

เข้าไปหาซูลั่วที่ยืนสง่าอยู่ในลานประลองยุทธ์ ดวงตาวับวาวของนางลึกล�้าจน

มองไม่เหน็ก้นบึ้ง หนานกงหลวิอวิ๋นหยุดนิ่งเบื้องหน้านาง ดวงตาเป็นประกาย

ดั่งดวงดาวจับมองนางไม่วางตา ราวกับมีค�าพูดนับพันนับหมื่นถ่ายทอดผ่าน

ดวงตาคู่นั้น ทว่าซูลั่วกลบัจงใจเบอืนหน้าหนไีปอกีทาง ไม่สนใจไยดชีายหนุ่ม

ผู้ชมรอบลานประลองยุทธ์สูดลมหายใจเย็นเยือก หนานกงหลิวอวิ๋น 

ถูกสตรเีมนิ... ช่างเปิดโลกทศัน์ของพวกเขายิ่งนกั ยามนี้สายตาร้อนแรงของ

สตรมีากมายพากนัจ้องซูลั่วเขมง็ ราวกบัจะสบัร่างนางออกเป็นหมื่นชิ้น ยงัดี

ที่ฮหูยนิหนานกงสั่งให้คนย้ายฉากผลกึแก้วออกไปก่อนแล้ว หากคนที่รกัพวก

พ้องอย่างนางต้องมาเห็นบุตรชายถูกสตรีเมินเฉยเช่นนี้ ผู้เป็นมารดาอย่าง 

ฮูหยนิหนานกงคงเกดิอคตติ่อซูลั่วอย่างแน่นอน

พอเห็นท่าทีเฉยชาของซูลั่ว หนานกงหลิวอวิ๋นผู้ถืออารมณ์ตนเองเป็น

ใหญ่มาแต่ไหนแต่ไรกลับไม่มีท่าทีว่าจะถือสา เขาเม้มปาก ก่อนที่ริมฝีปาก

สชีมพูจะยกขึ้นเลก็น้อย ชายหนุ่มยิ้มไม่บ่อย แต่ครั้งใดที่เขายิ้มแย้ม ใบหน้า

นั้นกจ็ะดูเจดิจ้าสว่างไสวไปหมด
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ผูช้มทั้งหมดเหน็รอยยิ้มของหนานกงหลวิอวิ๋นแล้วพากนัหน้ามดืตาลาย 

จ้องมองเทพบุตรหนุ่มในดวงใจอย่างโง่งมหลงใหล ทว่าเทพบุตรของพวกนาง

กลบัยิ้มให้ซลูั่วเพยีงคนเดยีว เขามองซลูั่วแล้วหวัเราะเสยีงแผ่ว “เจ้านี่นะ ดุดนั

เหลอืเกนิ”

ซลูั่วกะพรบิตาปรบิๆ จนเหน็แพขนตายาวชดัเจน ก่อนมองอกีฝ่ายด้วย

สายตาเรยีบเฉย “พวกเราสนทิสนมกนัหรอืไร”

เหลิ่งอวิ๋นจิ่งที่เดิมก�าลังยกสองมือรองท้ายทอยพลางเอนกายพิงพนัก

เก้าอี้ด้วยอารมณ์ขุ่นขึ้งอยู่นั้น ถงึกบัหลุดหวัเราะออกมา “พรดื!”

ทว่าดูเหมือนหนานกงหลิวอวิ๋นจะอารมณ์ดีไม่น้อย เขามองซูลั่วด้วย

สหีน้าออ่นโยน ดวงตาที่ฉายแววเอาอกเอาใจนั้นดูน่าหลงใหล มอืข้างหนึ่งของ

เขาจับปลายคางเรียวของซูลั่วเอาไว้แน่น อีกมือก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ด

คราบเลอืดตรงมุมปากของหญงิสาวจนสะอาด

ซลูั่วคดิจะปัดป้อง ทว่าฝ่ามอือนัแขง็แกร่งของหนานกงหลวิอวิ๋นเตม็ไป

ด้วยก�าลงั แม้พลงัยุทธ์ของนางจะทะยานสูงกว่าเดมิ แต่กย็งัไม่ใช่คู่ต่อกรของ

ชายหนุ่ม

พอถูกยดึปลายคางเอาไว้ ซูลั่วกท็�าได้เพยีงจ้องหน้าหนานกงหลวิอวิ๋น 

อย่างขดัเคอืงใจ ชายหนุ่มเหน็ซูลั่วแสดงท่าทเีหมอืนลูกสตัว์อสูรที่ก�าลงัขู่ เขา

กร็ู้สกึว่านางน่ารกัมากเหลอืเกนิ

หนานกงหลวิอวิ๋นลูบศรีษะซูลั่วเบาๆ “คดิดหีรอืยงั จะเลอืกอะไร”

ใบหน้าหล่อเหลาไร้ที่เปรยีบของหนานกงหลวิอวิ๋นฉายแววจนใจออกมา 

ถงึกระนั้นเขากย็งัอธบิายให้หญงิสาวฟังอย่างอดทน “มรีางวลัมากมายส�าหรบั

ผูช้นะอนัดบัหนึ่งในการแข่งขนัศษิย์ใหม่ เจ้าจะได้ครอบครองถงึเก้าในสบิส่วน 

รางวลัอื่นๆ ส�าหรบัเจ้ากเ็ป็นเพยีงตวัช่วยเท่านั้น เวลานี้หาได้จ�าเป็นต้องใส่ใจ

ไม่ พจิารณาแค่สิ่งที่ส�าคญัที่สุดกพ็อ”

ซลูั่วถูกดงึดดูด้วยแววตาจรงิจงัที่มองมาคูน่ั้น หญงิสาวตั้งใจฟังหนาน-

กงหลวิอวิ๋นบอกเล่าโดยไม่รู้ตวั นางมองชายหนุ่มตาไม่กะพรบิ อกีทั้งสายตา
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ยงัไม่ละไปจากใบหน้าอกีฝ่าย

หนานกงหลวิอวิ๋นพยกัหน้าแล้วเอ่ย “ทางเลอืกที่หนึ่ง เจา้สามารถเลอืก

คะแนนได้ คะแนนจ�านวนมหาศาลมากมายพอที่จะท�าให้เจ้าได้รับอภิสิทธิ์ 

ในระดบัเดยีวกบัทายาทของสี่เผ่าพนัธุ์ใหญ่”

นางเคยได้ยนิเรื่องนี้มาก่อน

หนานกงหลวิอวิ๋นมองดวงตาคูง่ามของซลูั่ว จากนั้นกเ็อ่ยต่อ “ทางเลอืก

ที่สอง... เข้าสู่สุสานกระบี่”

“สุสานกระบี่?” ดวงตาวบัวาวของซูลั่วฉายแววฉงน

“สุสานกระบี่ ในสถานการณ์ปกติจะมีเพียงศิษย์ที่จบการศึกษาเป็น

อนัดบัหนึ่งในแต่ละชั้นปีเท่านั้นถงึจะมสีทิธิ์เข้าสูส่สุานกระบี่ เพราะฉะนั้นครั้งนี้

โอกาสมาให้คว้าถงึที่ เจ้าอย่าปล่อยให้สูญเปล่า ถงึเวลาที่ต้องเกบ็กระบี่มู่อวิ๋น 

ของเจ้าแล้ว” หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยด้วยรอยยิ้ม

พอเหน็หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ยออกมาด้วยสหีน้ามั่นอกมั่นใจ ว่านางจะ

ต้องเลอืกเข้าสู่สุสานกระบี่อย่างแน่นอน ซูลั่วกไ็ม่สบอารมณ์ขึ้นมา แต่ว่า...

การประลองยุทธ์ในครั้งนี้ท�าให้กระบี่มู่อวิ๋นเสียหายอย่างหนัก จิต

วญิญาณของมนัถกูแรงปะทะหนกัหน่วง พละก�าลงัอ่อนแอลงยิ่งกวา่เดมิ ยาม

นี้ซูลั่วรู้สกึว่าตนท�าผดิต่อมนัเป็นอย่างมาก

เวลานี้สิ่งที่นางต้องการที่สดุกค็อืกระบี่ประจ�ากายสกัเล่ม กระบี่ชั้นเซยีน

เล่มใดก็ได้ที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกับอาวุธเทวะสิบสองนักรบ ทว่าอาวุธวิเศษ

เช่นนี้ใชว่า่จะแสวงหามาได้ง่ายๆ แม้จะมเีงนิทองมากมายกม็อิาจซื้อได้ โอกาส

ในการเข้าสู่สุสานกระบี่ปรากฏขึ้นในยามที่ซูลั่วก�าลังต้องการกระบี่พอดี ช่าง

เป็นทางเลอืกที่ยั่วยวนใจนางยิ่งนกั

“ขา้เลอืก...” ซลูั่วถลงึตาใส่ใบหน้าแต้มรอยยิ้มมั่นใจของหนานกงหลวิ-

อวิ๋น ก่อนเจ้าตวัจะหลบัตาลง “สุสานกระบี่”

นางไม่คดิประชดประชนัอกีฝ่ายด้วยอนาคตของตนเองอยู่แล้ว



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
21

นอกจากบรรดาท่านผู้เฒ่าประจ�าส�านกัและท่านเจ้าส�านกัแล้ว กไ็ม่มี

ใครล่วงรู้ว่าสุสานกระบี่อยู่ที่ใด นี่เป็นหนึ่งในความลับสุดยอดของส�านักวิชา

ยุทธ์

ซูลั่วถูกปิดตาและส่งตัวไปยังสุสานกระบี่ภายใต้การน�าทางของท่าน 

ผู้เฒ่าคนหนึ่ง

ตอนที่เปิดตาขึ้นอกีครั้ง...

ซูลั่วไม่รู้ว่านางอยู่ที่ใด แต่ภาพเบื้องหน้ากท็�าให้หญงิสาวรู้สกึอศัจรรย์

ใจอย่างบอกไม่ถูก ที่นี่เหมือนดินแดนพิศวง ซูลั่วเห็นสิ่งมีชีวิตหลากหลาย 

สายพนัธุ์ ทั้งภูต สตัว์อสูร หรอืแม้แต่มนุษย์ สิ่งมชีวีติพวกนั้นดูราวกบัมอง 

ไม่เหน็นาง ต่างกว็ุน่วายอยูก่บักจิของตน บ้างเยบ็ปักถกัร้อย บ้างนอนอาบแดด 

บ้างกระโดดโลดเต้นไปมา ซูลั่วเบิกตามองโลกอันแสนมหัศจรรย์และแปลก

ประหลาดนี้

ที่นี่คือสุสานกระบี่มิใช่หรือ ในจินตนาการของซูลั่ว สุสานกระบี่คือ 

สถานที่ฝังกระบี่ แต่เบื้องหน้านางในเวลานี้กลับไม่ใช่กระบี่ แต่เป็นสิ่งมีชีวิต

หลายหลากมากมาย ไม่เหมอืนสสุานกระบี่อมึครมึและวงัเวงเลยสกันดิ ราวกบั

โลกใบหนึ่งที่อบอวลไปด้วยพลงัวเิศษ

ในตอนนี้เองซูลั่วก็ได้ยินเสียงต่อสู้ที่ดังไม่ไกลออกไป หญิงสาวจึงเร่ง

ฝีเท้าแล้วก้าวตรงไปยงัทศิทางนั้น

ซูลั่วเห็นภูตจิ๋วรูปร่างจ�้าม�่าในตู้โตวสีแดงก�าลังคลานอยู่บนพื้น ยามนี้

เบื้องหน้าของภูตจิ๋วกค็อืเสอืดาวตวัหนึ่ง!

ภูตจิ๋วกับเสือดาวหยั่งชั้นเชิงกันไปมา ก่อนจะกระโจนเข้าประมือกัน

อย่างดุเดอืด!

ซูลั่วหลบฉากไปอกีทางหนึ่ง สายตากจ็บัจ้องทั้งคู่

พลงัยทุธ์ของภตูจิ๋วกบัเสอืดาวไม่ห่างชั้นกนัมาก หลงัจากผ่านไปครูห่นึ่ง 

ภูตจิ๋วกน็กึร�าคาญใจขึ้นมา

“ไม่เล่นกบัเจ้าแล้ว!” พูดจบมนักก็ลายร่างเป็นดอกไม้งดงามดอกหนึ่ง
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ที่บานสะพรั่งอยู่รมิธารน�้า กลบีดอกพลิ้วไหวตามแรงลม

ซูลั่วมองดอกไม้ดอกนั้นแล้วตะลึงพรึงเพริด! ดอกไม้ชนิดนี้มีอยู่ใน

บันทึกของท่านอาจารย์ และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นางมีโอกาสได้เห็นมันด้วยตา

ตนเอง

มันคือดอกเซียนจันทราธารลี้ลับ ที่แท้เจ้าภูตจิ๋วตัวจ�้าม�่าเมื่อครู่ก็คือ 

จิตวิญญาณของดอกเซียนจันทราธารลี้ลับ เช่นนั้นกายแท้ของเสือดาวเล่า?  

ซูลั่วมองไปยังเสือดาวตัวนั้น พอเจ้าเสือดาวเห็นว่าภูตจิ๋วหนีไปดื้อๆ มันก ็

เกาหวัแกรกๆ อย่างขดัใจ จากนั้นกก็ลายร่างกลบัคนืเป็นกระบี่ลายเสอืดาวที่

ปักลงบนเนนิดนิใต้หน้าผา

ซลูั่วเบกิตากว้าง ที่แท้ตนหนึ่งคอืจติวญิญาณของดอกเซยีนจนัทราธาร

ลี้ลบั ส่วนอกีตนกเ็ป็นจติวญิญาณของกระบี่เสอืดาวนี่เอง เมื่อครูพ่วกมนัต่อสู้

กันเล่นๆ แต่พลานุภาพที่ส�าแดงออกมาถึงกับสะเทือนฟ้าสะท้านแผ่นดินเลย 

ทเีดยีว น่ากริ่งเกรงยิ่งนกั พลงัยทุธ์ของนางในเวลานี้ยงัห่างชั้นพวกมนัอกีหลาย

ขุม

จติบปุผา... แล้วไหนจะยงัจติกระบี่อกี น่าเสยีดายที่นางสามารถน�าของ

วเิศษจากสุสานกระบี่ออกไปได้เพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น

มีของดีตั้งมากมายแต่น�ากลับไปได้แค่หนึ่งชิ้น ซูลั่วน�้าตาจะไหล นาง

เดินเนิบนาบไปหยุดอยู่เบื้องหน้าดอกเซียนจันทราธารลี้ลับ ซูลั่วยังไม่ทันได้

เอ่ยถาม ดอกเซยีนจนัทราธารลี้ลบักเ็ชดิกลบีดอกของมนัไปอกีทางอย่างหยิ่ง

ยโส

“เจ้าหน้าตาอปัลกัษณ์นกั ข้าไม่อยากสนทนากบัเจ้า!” จติบุปผาปรายตา 

มองซูลั่วด้วยความดูแคลน

ซูลั่วชี้ปลายจมูกตนเอง นางหน้าตาอัปลักษณ์? ใช่ว่าซูลั่วจะยกหาง 

ตวัเอง หากนางหน้าตาอปัลกัษณ์ ณ จกัรวรรดกิลางแห่งนี้กค็งไม่มใีครหน้าตา

งดงามอกีแล้ว

ซูลั่วถาม “เจ้าจะตดิตามข้าไปหรอืไม่”
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หากจิตบุปผานี้เต็มใจจะไปกับนาง ซูลั่วก็จะไม่สนใจจิตกระบี่อื่นอีก 

นางตัดสินใจว่าจะพามันกลับไปด้วยกันทันที ทว่าเจ้าภูตจิ๋วกลับปรายตามอง

นางอย่างยโส “เจ้าหน้าตาอปัลกัษณ์นกั ข้าไม่อยากไปกบัเจ้า!”

สายตาที่มองเป็นเชงิว่า ‘นงัหน ูไปไกลๆ ข้า’ ของภูตจิ๋ว ท�าให้ซลูั่วขุน่ใจ

ขึ้นมา

ด!ี ดมีาก ซูลั่วชี้ปลายจมูกตนเองก่อนจะหมุนตวัไปอกีทาง

หญงิสาวแสร้งท�าท่าไม่พอใจ แต่แท้จรงิกลบัคดิใคร่ครวญในใจ ตอน

นี้นางมั่นใจแล้วว่าสมบัติที่อยู่ภายในสุสานกระบี่แห่งนี้ไม่ได้จ�ากัดแค่กระบี่

เท่านั้น แต่ยงัมขีองล�้าค่าและสมุนไพรหลากหลายชนดิ ที่ส�าคญัยิ่งไปกว่านั้น

ก็คือสมบัติวิเศษเหล่านี้บ�าเพ็ญตบะจนสามารถถอดจิตวิญญาณของมันออก

มานอกกายแท้ได้!

ไม่ว่าจะคว้าอะไรออกไปสกัชิ้นกเ็รยีกว่าได้ก�าไรมหาศาลแล้ว แต่เรื่อง

ที่ท�าให้ซูลั่วรู้สึกจนใจยิ่งนักก็คือ เจ้าสมบัติวิเศษทั้งหลายช่างหัวสูงเสียเหลือ

เกนิ ดอกเซยีนจนัทราธารลี้ลบัมองเมนินางยงัไม่เท่าไร ตอนที่ซูลั่วเดนิเข้าไป

หากระบี่เสือดาว คู่ต่อสู้ของมันเมื่อครู่ เจ้ากระบี่เสือดาวก็สะบัดหน้าหนีไป 

อกีทาง ราวกบัว่าพวกมนัมสีถานะสูงส่ง ส่วนซูลั่วนั้นต�่าต้อยจนไม่มสีทิธิ์ที่จะ

ปรากฏตวัขึ้นในสายตาของพวกมนั

ซูลั่วแทบไม่อยากจะเชื่อ นางเดินต่อไปเรื่อยๆ ระหว่างทางก็สังเกต 

จติวญิญาณของวเิศษที่ก�าลงัวุน่วายอยูก่บักจิของตนเอง พวกมนัจมอยูใ่นโลก

ของตน ไม่มจีติวญิญาณตนไหนสนใจหญงิสาวเลยแม้แต่นดิ

หากไม่ได้รบัการยอมรบัจากพวกมนั นางกห็ยบิฉวยสมบตัชิิ้นใดออก

ไปไม่ได้ ซูลั่วกระจ่างแจ้งแล้ว มิน่าทางส�านักวิชายุทธ์ถึงได้กล้าให้นางเข้ามา

เลอืกชมสมบตัลิ�้าค่าในสสุานกระบี่แห่งนี้ได้ตามใจชอบ เป็นเพราะรูว่้านางไม่มี

ทางได้ของดกีลบัไปแน่นอนกระมงั?

พลงัยทุธ์ของนางในเวลานี้อ่อนด้อยเกนิไป เพราะเหตนุี้จงึไม่ได้รบัการ

ยอมรบัจากของวเิศษทั้งหลาย ซูลั่วไม่โทษพวกมนั ไม่ว่าใครกม็ุ่งหวงัอนาคต
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ที่ก้าวไกลด้วยกันทั้งสิ้น แต่นางจะท�าอย่างไรเล่า สุดท้ายซูลั่วจ�าต้องยอมรับ

ความจรงินี้อย่างจนใจ นางถปูลายจมกูแล้วเดนิไปหาจติกระบี่ที่ดตูบะไม่แกร่ง

กล้ามากนกั

ลกึเข้าไปด้านในสุสานกระบี่เตม็ไปด้วยกระบี่มากมายที่ปักตระหง่านอยู่

บนพื้นดิน เด็กน้อยกลุ่มหนึ่งวิ่งเล่นเย้าแหย่กันไปมาอยู่ใกล้ๆ ไม่ต้องเดาก็รู้

เดก็พวกนี้กค็อืจติกระบี่นั่นเอง

หญิงสาวเดินเข้าไปหาจิตกระบี่อับแสงตนหนึ่ง คาดคะเนว่ามันน่าจะ

เป็นจติกระบี่ที่บ�าเพญ็ตบะมาไม่นานเท่าไร หญงิสาวเปิดปากชกัชวนมนั ทว่า

อีกฝ่ายกลับแสดงท่าทีไม่ต้อนรับขับสู้ สีหน้าของมันหยิ่งผยอง ไม่แม้แต่จะ

ปรายตามองซูลั่ว จากนั้นกห็นัไปวิ่งเล่นซ่อนหากบัสหายจติกระบี่ตนอื่นๆ

“...” ซูลั่วจนค�าพูด

สุดท้ายหญงิสาวกห็ยบิไม้ตายของนางออกมา... น�้าทพิย์ชั้นด!ี

หลงัจากมตีวัช่วยอย่างน�้าทพิย์ชั้นด ีกลุม่จติกระบี่เดก็ถงึได้หนัมาสนใจ

นางเสยีท ีพวกมนักรูกนัเข้ามาห้อมล้อมซูลั่ว “ข้าจะดื่ม! ข้าจะดื่ม! เอามาให้

ข้าดื่มเรว็!”

“ดื่มของข้ากต็้องไปกบัข้า”

ตงึๆๆ

กลุม่จติกระบี่เดก็ถลงึตาใส่ซูลั่ว จากนั้นกพ็ากนัวิ่งกลบัไปที่เดมิ ไม่คดิ

จะสนใจนางอกี

“...จติกระบี่เอาใจยากแบบนี้ทุกตนเลยหรอืไรกนั”

ซูลั่วพยายามคิดหาวิธีหัวแทบแตก ทว่าจิตกระบี่เด็กเหล่านี้หมายดื่ม

น�้าทพิย์ชั้นดจีากนางเท่านั้น บางตนยอมสนทนากบันางบ้าง แต่พอขอให้พวก

มนัเดนิทางกลบัไปด้วยกนั แต่ละตนกป็ั้นหน้าบึ้งตงึไม่พอใจขึ้นมา

ซูลั่วมเีวลาจ�ากดัในการมาเยอืนสุสานกระบี่ ทางส�านกัวชิายุทธ์ให้เวลา

นางเพียงหนึ่งชั่วยามเท่านั้น ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วยาม หญิงสาวจึงอด

กระวนกระวายใจขึ้นมาไม่ได้
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ตอนนี้เองซูลั่วเห็นว่าจิตกระบี่สองตนก�าลังต่อสู้กันอยู่ พละก�าลังของ

สองฝ่ายไม่เป็นรองกนั เรยีกว่าสร้างความสั่นสะเทอืนไปทั่วทั้งสุสานกระบี่เลย

กว็่าได้

ตนหนึ่งคอืจติกระบี่เดก็ ตนหนึ่งจติกระบี่หนุ่ม จติกระบี่สองตนตอบโต้

กัน ทั้งคู่เคลื่อนไหวรวดเร็วจนเห็นเพียงเงาเลือนรางพุ่งสวนไปมา คลื่นพลัง 

ที่ส�าแดงออกมาน่ากริ่งเกรงจนจติกระบี่ตนอื่นๆ ไม่กล้าเข้าใกล้

ซูลั่วหมุนตวักลบัเตรยีมผละหนอีย่างรู้จงัหวะ เพราะนางตระหนกัดวี่า 

หากคลื่นพลังซัดโหมมาทางนี้เมื่อไร บรรดาจิตกระบี่เด็กเหล่านี้ไม่สะท้าน

สะเทือน แต่ร่างของมนุษย์สามัญธรรมดาอย่างนางเป็นได้แหลกละเอียดแน่ 

หญงิสาวตั้งท่าจะออกวิ่ง ทว่าทุกอย่างสายไปเสยีแล้ว

ตอนที่จิตกระบี่สองตนปะทะฝ่ามือใส่กัน คลื่นพลังหนักหน่วงก็สาด

ครนืออกมารอบด้าน แม้ซลูั่วจะทะยานตวัไปข้างหน้าแล้ว แต่แผ่นหลงักย็งัถกู

พลงัหนกัหน่วงปะทะเข้าใส่ นางกระอกัเลอืดพรวดออกมาทนัท ีหญงิสาวรู้สกึ

เลอืดลมปั่นป่วนปรวนแปร ร่างกายแทบจะปรริ้าว

พลังยุทธ์ของนางในเวลานี้มิอาจสยบจิตกระบี่เหล่านี้ได้จริงๆ พอคิด

เช่นนี้ ซูลั่วกอ็ดหน้าม่อยคอตกไม่ได้

นางไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อครู่ที่ถูกคลื่นพลังซัดสาดใส่ เลือดที่กระอักออก

มากระจายไปทั่วพื้นดิน เป็นจังหวะเดียวกับที่จิตกระบี่หนุ่มถูกจิตกระบี่เด็ก

ท�าร้ายจนบาดเจบ็สาหสั จติวญิญาณของมนัเกอืบจะแตกซ่านไปแล้ว ตอนที่

ล้มลงกับพื้น หยดเลือดของซูลั่วกระเซ็นเข้าปากมัน จิตกระบี่หนุ่มไม่เคย 

รู้มาก่อนว่าเลอืดมนุษย์หอมหวานถงึเพยีงนี้! สิ่งที่ช่วยให้พลงัจติกระเตื้องขึ้น

อีกครั้งใช่เลือดเสียที่ไหนกัน มันคือของวิเศษที่ช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณได้ 

ต่างหากเล่า!

เลือดของมนุษย์ผู้นี้นับว่าเป็นโอสถทิพย์ชั้นหนึ่งส�าหรับจิตกระบี่อย่าง

พวกมนั! เดมิจติกระบี่หนุม่ถกูท�าร้ายจนจติวญิญาณแทบสลาย แต่เลอืดเพยีง

หยดเดยีวกลบัท�าให้มนัฟืนคนืพลงัจติได้หนึ่งร้อยเท่า พลงัยุทธ์กก็ระเตื้องขึ้น
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จนกลับมาอยู่ในระดับสูงสุด ด้วยเหตุนี้จิตกระบี่หนุ่มจึงเริ่มตอบโต้จิตกระบี่

เดก็อกีครั้ง

เดิมพลังยุทธ์ของจิตกระบี่สองตนไม่ห่างชั้นกันมากนัก ทว่ายามนี้จิต

กระบี่หนุ่มฟื้นคืนก�าลังขึ้นมาอีกครั้ง ขณะที่จิตกระบี่เด็กกลับอยู่ในสภาพ

เหนื่อยล้า ไม่นานจติกระบี่หนุ่มจงึเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในที่สุด

จติกระบี่หนุม่เหยยีบอกจติกระบี่เดก็แล้วพ่นเสยีง “เจ้าหน ูอายยุงัน้อย

กอ็วดโอ้ก�าแหงถงึเพยีงนี้ ยงัจะโอหงัอกีหรอืไม่!” พดูจบจติกระบี่หนุ่มกส็ะบดั

ฝ่าเท้าใส่อกีฝ่าย จากนั้นกว็ิ่งโร่มาหาซูลั่ว

จติกระบี่หนุ่มหยุดยนืเบื้องหน้าหญงิสาว ก่อนจะโค้งค�านบัด้วยสหีน้า

ท่าทางเอาจรงิเอาจงั ซูลั่วจ�าได้ว่าเจ้าจติกระบี่หนุ่มตนนี้เป็นหนึ่งในจติกระบี่ที่

เคยปฏเิสธนางมาก่อน ตอนนั้นมนัดูแคลนนางถงึขั้นไม่แม้แต่จะปรายตามอง

ด้วยซ�้า

ซูลั่วมองจติกระบี่หนุ่มที่โค้งค�านบันางด้วยสหีน้างุนงง ปากกถ็ามด้วย

น�้าเสยีงฉงน “เจ้าท�าอะไร”

“แม่นาง ได้โปรดรับข้าไว้ด้วยเถิด!” จิตกระบี่หนุ่มยังค้อมตัวต�่าอยู่ 

เช่นนั้น ท่าทางราวกบัว่าหากนางไม่ตอบตกลง มนักจ็ะไม่เงยหน้าขึ้น

ท่าทีที่กลับตาลปัตรเช่นนี้ท�าให้ซูลั่วเกิดระแวงแคลงใจขึ้นมา ยิ่งจิต

กระบี่หนุ่มร้องขอนางเท่าไร ซูลั่วกย็ิ่งไม่ตอบตกลงง่ายๆ เท่านั้น เจ้าตวัเอาแต่

จ้องมองจติกระบี่หนุ่มด้วยความประหลาดใจ “เพราะอะไรกนั”

จิตกระบี่หนุ่มยังไม่ทันตอบ จิตกระบี่เด็กที่ถูกเตะออกไปก่อนหน้านี้ 

ก็วิ่งเข้ามาสมทบ มันข้องใจอย่างหนักว่าเพราะเหตุใดจิตกระบี่หนุ่มที่เดิม 

พ่ายแพ้จมโคลนกลบัเป็นฝ่ายเอาชนะ และเตะโด่งมนัออกไปแบบนั้นได้ ทว่า

ไม่นานมันก็นึกได้ว่าต้องเป็นเพราะเลือดของมนุษย์หญิงผู้นี้ที่กระอักออกมา

ตอนพวกมนัต่อสู้กนัอย่างแน่นอน

ซ�้าเวลานี้ยงัเหน็เจ้าจติกระบี่หนุ่มร้องขอให้มนษุย์หญงิรบัมนัไว้อย่างไม่

อายเช่นนี้ กย็ิ่งพสิูจน์ได้เป็นอย่างดวี่าการคาดคะเนของมนัถูกต้อง จติกระบี่
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เดก็วิ่งกุมบั้นท้ายเข้ามาอกีตน จากนั้นกโ็ค้งค�านบัซูลั่วเช่นกนั

“แม่นาง รบัข้าเถดิ ศกัยภาพของข้าแขง็แกร่งกว่าเขามากนกั”

จิตกระบี่หนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ไม่พอใจขึ้นมาทันที “ข้ามาก่อน! มนุษย์

ล้วนแต่ให้ความส�าคญัแก่ล�าดบัก่อนหลงั!”

จิตกระบี่เด็กมองอีกฝ่ายด้วยสายตาเยาะ ก่อนจะยกยิ้มหยันมุมปาก 

“มาทหีลงัแล้วอย่างไร! ผู้ที่แขง็แกร่งได้รบัการยกย่องสรรเสรญิ นี่ต่างหากที่

เป็นหลกัคดิของมนุษย์!”

จติกระบี่หนุ่มเดอืดดาล “เจ้าเดก็บ้า ข้าเอาชนะเจ้าได้!”

จติกระบี่เดก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ “นั่นเป็นเพราะเจ้าเสพเลอืดของมนุษย์

ผู้นี้!”

“กายแท้ของข้าคอืกระบี่พรากวญิญาณ มคีวามเป็นมายาวนานกว่าสาม

แสนปี!”

“กายแท้ของข้าคือกระบี่ล�าแสงวิญญาณ มีความเป็นมาน้อยกว่าเจ้า 

หนึ่งแสนปี แต่เจ้าซึ่งมตีบะสามแสนปีกลบัเอาชนะข้าซึ่งมตีบะเพยีงหนึ่งแสนปี

ไม่ได้!”

“ข้าเป็นสมบตัวิเิศษขั้นสี่ เจ้าเพิ่งจะขั้นสามเท่านั้น!”

“ข้าก�าลงัจะเลื่อนชั้นไปสู่ขั้นสี่!”

“ห้ามเจ้าแย่งมนุษย์ผู้นี้กบัข้า!”

“เจ้ากห็้ามแย่งข้าเหมอืนกนั! นางเป็นของข้า!”

เป็นไปได้ว่าจิตกระบี่สองตนนี้อยู่ในสุสานกระบี่ และไม่ได้สัมผัสโลก

กว้างภายนอกมานานปี เพราะเหตนุี้พวกมนัจงึตอบโต้กนัด้วยอารมณ์และความ

รู้สกึที่สุดแสนจะไร้เดยีงสาในความคดิของซูลั่ว

ทั้งคู่ต่อปากต่อค�ากันไม่เลิก ท�าเอาซูลั่วปวดปลาบไปถึงสมอง แต่ฟัง

จากบทสนทนาของพวกมัน ผนวกกับการไตร่ตรองด้วยมันสมองที่ผสาน

กระดกูปัญญาเข้าไป หญงิสาวกพ็อจะคาดเดาเหตกุารณ์บางอย่างได้ ที่แท้เลอืด

ของนางก็มีสรรพคุณวิเศษส�าหรับจิตกระบี่ เรียกว่านางครอบครองของล�้าค่า
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แต่ไม่รู้ตวักค็งได้

เสียงทะเลาะเบาะแว้งของจิตกระบี่สองตนดึงความสนใจจากจิตกระบี่

ตนอื่นๆ มาทางนี้โดยพร้อมเพรยีง บ้างเป็นจติกระบี่หนุ่ม บ้างกเ็ป็นจติกระบี่

วัยกลางคน รวมทั้งจิตกระบี่วัยแสบซน พอพวกมันได้ยินว่าเลือดของซูลั่วมี

ฤทธิ์บ�ารุงพลงักพ็ากนัลงิโลดใจใหญ่ ชวีติที่ผ่านไปวนัแล้ววนัเล่าในสสุานกระบี่

แห่งนี้ไร้สสีนัเกนิไป ใครเล่าจะไม่อยากออกไปสมัผสัโลกภายนอก เพยีงแต่ที่

ผ่านมาพวกมนันกึเดยีดฉนัท์ หากจะต้องรบัมนุษย์ด้อยพลงัยุทธ์ไว้เป็นนายก็

เท่านั้น

แม้พลงัยุทธ์ของมนุษย์หญงิผู้นี้จะต�่าต้อยตดิดนิกเ็ถดิ แต่นางมเีลอืด

ชั้นด ีหากเสพเลอืดของนาง พลงัวเิศษกจ็ะทะยานสูงขึ้น

เพราะเหตุนี้จติกระบี่กลุ่มใหญ่จงึกรูกนัเข้ามาหาซูลั่ว

“เลอืกข้า! / เลอืกข้า! / เลอืกข้า!”

จิตกระบี่ที่อยู่รอบนอกกลัวว่าซูลั่วจะมองไม่เห็นพวกมัน แต่ละตน

กระโดดเหยงๆ เขย่งเท้าพร้อมชสูองมอื ปากกร้็องลั่นออกมาด้วยความร้อนอก

ร้อนใจ

“เลอืกข้า! / เลอืกข้า! / เลอืกข้า!”

ซูลั่วรู้สึกปวดศีรษะหนึบ หญิงสาวมีความจ�าเป็นเลิศ แค่ผ่านตาครั้ง

เดียวก็จ�าได้ไม่มีลืมเลือน เพราะเหตุนี้นางจึงจ�าได้แม่นว่าในบรรดาจิตกระบี่

มากมายเหล่านี้ มจีติกระบี่บางตนแสดงท่าทดีแูคลนออกมาตอนที่นางวิ่งเข้าไป

ถามพวกมันว่าต้องการจะไปกับนางหรือไม่ ซ�้านางยังได้ยินพวกมันพากัน

หวัเราะหยนัดงัลั่น

“ฮ่าๆๆ มนุษย์ต�่าต้อยผู้นี้ นางสมองพิการหรือไร ถึงได้กล้ามาขอให้

พวกเรารบันางเป็นนาย!”

“ไม่รู้จกัประมาณตน!”

“น่าขนัที่สุด!”

“ข้าต้องการนายที่เป็นยอดฝีมอืสูงส่งและสง่างาม!”
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“ข้าต้องการนายที่เป็นยอดฝีมอืเหนอืชั้น!”

“ข้าต้องการนายที่เป็นยอดฝีมอืแขง็แกร่งและไร้เทยีมทาน!”

ทว่ามาบัดนี้... เหล่าจิตกระบี่พากันแย่งชิงกันเพื่อขอให้ซูลั่วเป็นนาย 

ของตน

ซูลั่วจนค�าพูด ระหว่างที่นางก�าลงัใคร่ครวญอยู่นั้น จติกระบี่ร่างยกัษ์

ท่าทางดุดนัตนหนึ่งกเ็ดนิเข้ามา มอืข้างหนึ่งคว้าจติกระบี่หนุ่ม มอือกีข้างคว้า

จติกระบี่เดก็ ก่อนจะเหวี่ยงจติกระบี่สองตนไปทางซ้ายทขีวาที

หลังจากก�าจัดคู่แข่งไปได้แล้ว จิตกระบี่ร่างยักษ์ก็ก้าวอาดๆ มาหยุด

ตรงหน้าซูลั่ว ขณะที่ซูลั่วกม็องตอบกลบัด้วยดวงตาคู่งามที่ฉายแววฉงน จติ

กระบี่ร่างยักษ์เชิดหน้าขึ้นอย่างล�าพอง แล้วแค่นเสียงยโสออกมา “ข้าคือจิต

กระบี่ขั้นห้า ร้ายกาจกว่าพวกมนัมากนกั พาข้าออกไป!”

แม้แต่จิตกระบี่ขั้นห้าก็ยังร่วมแย่งชิงโอกาสนี้ น่าโมโหนัก! เหล่าจิต

กระบี่มองจติกระบี่ร่างยกัษ์ที่มท่ีาทางดุดนัตนนี้ พวกมนัโกรธเคอืง ทว่าไม่กล้า

เอ่ยวาจาใด ได้แต่พากนัก�าหมดัแน่น

จากมนษุย์ต�่าต้อยที่ถกูรงัเกยีจกลายมาเป็นผูท้ี่จติกระบี่ทั้งหลายยกย่อง

เชดิชู หากเป็นคนอื่นคงตั้งตวัไม่ทนัอย่างแน่นอน แต่ซูลั่วมอีุปนสิยัเยอืกเยน็

สงบนิ่งมาแต่ไหนแต่ไร เพราะเหตุนี้สหีน้านางจงึยังเรยีบเฉย ไม่เผยร่องรอย

อารมณ์ใดๆ เหมอืนเดมิ

สายตาของซูลั่วปรายผ่านใบหน้าของจิตกระบี่ทุกตน ส่วนจิตกระบี่ 

ก็จ้องนางกลับด้วยสีหน้าตื่นเต้นและรอคอย แม้แต่จิตกระบี่ร่างยักษ์ก็ยัง 

กระสบักระส่ายอย่างเหน็ได้ชดั เหงื่อเยน็ผุดซมึทั่วหน้าผาก ทกุคนก�าลงัรอรบั

ชะตากรรมที่ก�าลงัจะมาถงึ

แต่ซูลั่วกลบัหวัเราะเสยีงแผ่วก่อนเอ่ย “พวกเจ้ายอดเยี่ยมทุกตน”

เหล่าจิตกระบี่ดวงตาเป็นประกายทันที จริงหรือ เจ้ามนุษย์ผู้นี้ก�าลัง

เยนิยอพวกมนัใช่หรอืไม่

หลังจากที่ด�ารงชีวิตอยู่ในสุสานกระบี่มานานปี สติปัญญาจิตกระบี่ก ็
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ไร้เดยีงสา ไม่ต่างอนัใดกบัเดก็ทารก ซลูั่วพยกัหน้า “พวกเจ้าทั้งหมดยอดเยี่ยม

และร้ายกาจมาก แค่ปลายนิ้วกบ็ดขยี้ข้าได้อย่างง่ายดาย”

จิตกระบี่ทั้งหลายพากันเชิดคางขึ้นอย่างล�าพองและภาคภูมิใจ ก็นั่น 

น่ะสิ ไม่ดูบ้างเล่าว่าพวกมันเป็นใคร กระบี่ที่สามารถบ�าเพ็ญตบะจนเกิดจิต

กระบี่ได้ ล้วนแต่เป็นอาวุธชั้นเทวะทั้งสิ้น!

จติกระบี่เหล่านี้เหมอืนกบัเดก็ในสถานเลี้ยงเดก็ก�าพร้าที่รอให้คนใจบญุ

มารบัเลี้ยง พวกมนัมองซูลั่วตาปรบิๆ นยัน์ตาฉายแววปรารถนาและคาดหวงั

“แตว่า่...” ซลูั่วพดูแล้วหยดุนิ่งไป พลนันั้นบรรดาจติกระบี่กบ็งัเกดิลาง

สังหรณ์ไม่ดีขึ้นมา พวกมันสั่นสะท้าน สายตาจับจ้องซูลั่วด้วยความตื่นเต้น 

เกรงว่าตวัเองจะไม่ได้รบัเลอืก

ซูลั่วยิ้มกริ่มยามมองพวกมนั “แต่ว่าข้าเพิ่งจะเข้ามาในสุสานกระบี่แห่ง

นี้ ยงัไม่เหน็จติกระบี่อกีหลายตน เพราะฉะนั้นจะตดัสนิใจในเวลานี้คงมไิด้”

กจ็รงิ...

ซลูั่วยิ้มหวานให้กลุม่จติกระบี่ จากนั้นกโ็บกมอืแล้วเดนิไปรอบๆ สสุาน

กระบี่

จติกระบี่มองแผ่นหลงัของซูลั่วที่ผละไปด้วยสายตาเจบ็ปวดและอ้างว้าง

โดยไม่รู้ตัว ทว่าหลังจากนั้นก็มีจิตกระบี่หัวไวบางตนฉวยจังหวะที่จิตกระบี่ 

ตนอื่นๆ ไม่ทนัตั้งตวัแอบลอบตามหลงัซูลั่วไปตดิๆ

ตอนแรกยงัมจีติกระบี่เพยีงตนสองตน ทว่าไม่นานกเ็พิ่มเป็นสบิถงึยี่สบิ

ตน จนกระทั่งสุดท้ายกลายเป็นจิตกระบี่นับร้อยตน... จิตกระบี่ทั้งหมดเดิน

ตามหลงัซูลั่วเป็นขบวนยาว

ซลูั่วเดนิกวาดตามองไปทั่วสสุานกระบี่ หญงิสาวบงัเอญิเหลยีวหลงักลบั

มาในจงัหวะหนึ่ง ก่อนจะพบจติกระบี่กลุ่มใหญ่เดนิอออยู่ด้านหลงันาง

“...” ซูลั่วถงึกบัพูดไม่ออก

พอเหน็ซูลั่วหนักลบัมา เหล่าจติกระบี่กย็ิ้มแฉ่งให้นางอย่างเอาใจ

“...” ซูลั่วนิ่ง ไม่ได้เอ่ยอนัใดออกมา
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หญงิสาวเดนิไปพลางคดิอย่างปวดใจไปพลางว่า จติกระบี่มากมายเหล่า

นี้ล้วนมพีลงัยุทธ์เหนอืกว่านางทั้งสิ้น หากกวาดพวกมนัออกไปได้ทั้งหมดจะดี

เพยีงใดหนอ น่าเสยีดายเหลอืเกนิ นางเลอืกกระบี่ได้เพยีงหนึ่งเล่มเท่านั้น คดิๆ 

แล้วกน็่าเจบ็ใจนกั

ขณะเดียวกันหญิงสาวก็อดสะท้านใจกับความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของ

ส�านกัวชิายทุธ์ไม่ได้ สมกบัเป็นส�านกัวชิาอนัดบัหนึ่งแห่งจกัรวรรดกิลาง สสุาน

กระบี่แห่งนี้มกีระบี่ชั้นเทวะมากมายปักเรยีงรายราวกบัผกับนแผงในตลาด ไม่

ว่าจะคว้ากระบี่เล่มใดออกไป ก็สร้างความสะท้านสะเทือนไปได้ทั่วสารทิศ

กระมงั

ซลูั่วหนักลบัมามองจติกระบี่กลุม่ใหญ่ที่ออตามหลงั จากบทสนทนาของ

จิตกระบี่ที่ได้ฟังเมื่อครู่ หญิงสาวพอจะจับใจความได้ว่าจิตกระบี่มีล�าดับชั้น 

จิตกระบี่ในสุสานกระบี่แห่งนี้มีตั้งแต่จิตกระบี่ขั้นหนึ่งไปจนถึงจิตกระบี่ขั้นหก 

จิตกระบี่ร่างยักษ์ตนนั้นบอกว่าตนเป็นจิตกระบี่ขั้นห้า แต่ส�าหรับจิตกระบี่ขั้น

หก... ดูเหมอืนว่าจติกระบี่ตนอื่นๆ จะไม่เคยพบพานมาก่อน เป็นเพยีงเรื่อง

เล่าลอืภายในหมู่จติกระบี่เท่านั้น

หลังจากเดินไปเรื่อยๆ ทันใดนั้นหางตาของซูลั่วก็เหลือบไปเห็นกระบี่

ครึ่งท่อนเล่มหนึ่ง กระบี่เล่มนั้นดสูามญัธรรมดา ด้ามของมนัเริ่มผุพงัแล้วด้วย

ซ�้า ตัวเล่มกระบี่ที่โผล่พ้นดินครึ่งหนึ่งเกรอะคราบสนิม ดูเหมือนซากเหล็ก

มากกว่ากระบี่ชั้นเทวะ

ซูลั่วเดินเลยผ่านไป นางไม่ได้สนใจกระบี่เล่มนั้นอีก ทว่าพอผละห่าง

ออกมาราวสามลี้ จู่ๆ แสงสว่างสายหนึ่งกส็าดวาบขึ้นในหวัของนาง ร่างกาย

ของหญงิสาวแขง็ค้าง ฝีเท้าชะงกัลงทนัท ีบรรดาจติกระบี่กลุ่มใหญ่ที่ตามนาง

มากพ็านหยุดนิ่งไปด้วย พวกมนัมองหน้ากนัแล้วหนัมามองซูลั่วอย่างฉงน

ซูลั่วเริ่มถอยเท้ากลบัช้าๆ แม้จะฉงนงุนงง แต่จติกระบี่กถ็อยหลงัตาม

ซูลั่วทลีะก้าวๆ อย่างพร้อมเพรยีง จากนั้น... กเ็ดนิถอยย้อนกลบัไปสามลี้!

ซูลั่วหยุดเดนิ
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จติกระบี่กห็ยุดลง

พวกมนัเหน็ซูลั่วฉกีตวัไปทางขวา ก่อนจะเดนิไปหยดุลงตรงหน้ากระบี่

ผุพงัเล่มนั้น หญงิสาวย่อตวัลง สายตาจ้องมองกระบี่ผุพงัที่ถูกทุกคนมองเมนิ

ซูลั่วมองกระบี่ผุพงัพลางใคร่ครวญ เมื่อครู่ความคดิหนึ่งผุดวาบขึ้นใน

หวัของนาง เจ้าตวัตระหนกัได้ว่าที่นี่คอืสุสานกระบี่ กระบี่ระดบัต�่าที่สุดยงัก่อ

จติกระบี่ชั้นต้นได้ แล้วไฉนถงึได้มเีศษเหลก็เสง็เครง็ชิ้นนี้โผล่ขึ้นมา

ซ�้ากระบี่ทุกเล่มกย็งัมจีติกระบี่ แต่กระบี่เล่มนี้...

ซลูั่วหนักลบัมามองกลุม่จติกระบี่ “จติกระบี่ของกระบี่เล่มนี้อยู่ที่ใดกนั”

เหน็ได้ชดัว่าซูลั่วหมายตากระบี่เล่มนี้แล้ว ทว่า...

“กระบี่เล่มนี้มจีติกระบี่ที่ไหนกนัเล่า”

“หลายปีมานี้พวกเราไม่เคยเห็นจิตกระบี่ของกระบี่ผุพังเล่มนี้ออกมา

วสิาสะกบัพวกเราเลยสกัครั้ง”

“เมื่อก่อนอาจมีกระมัง? แต่ตอนนี้จิตกระบี่ต้องดับสูญไปแล้วเป็นแน่ 

พวกเราสมัผสัไม่ได้ถงึพลงัชพีของมนั”

“นั่นส ิจติกระบี่ดบัสูญแล้ว เจ้ามนุษย์ เจ้าเลอืกข้าเถดิ!”

“เลอืกข้า / เลอืกข้า!”

“เลอืกข้า / เลอืกข้า / เลอืกข้า!”

จากนั้นบรรยากาศที่เงียบสงบในตอนแรกก็พลันโกลาหลอลหม่านขึ้น

มา ซูลั่วรู้สกึว่าหูของนางอื้อไปหมด เสยีงจ้อกแจ้กจอแจท�าให้เส้นเอน็ที่ขมบั

ของหญงิสาวเต้นตุ้บๆ การเป็นที่หมายปองของจติกระบี่จ�านวนมากเช่นนี้กย็ุ่ง

วุ่นวายไม่น้อยเหมอืนกนั

หากคนอื่นๆ ที่มโีอกาสได้เข้าสูสุ่สานกระบี่รบัรูถ้งึความคดิของซลูั่วแล้ว

ละก ็เกรงว่าพวกเขาคงอยากจะสะบดัฝ่ามอืใส่นางให้ตายไปเสยีเป็นแน่แท้

ซูลั่วสูดลมหายใจลกึก่อนเอ่ย “เงยีบ!”

สิ้นเสียงของนาง เหล่าจิตกระบี่ทั้งหมดก็ยกมือขึ้นปิดปากตัวเองโดย

ไม่รู้ตวั ดวงตากระจ่างใสวบิวบัของพวกมนัจ้องซูลั่วเขมง็
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ซูลั่วกดนวดหว่างคิ้วด้วยความปวดหวั จากนั้นถงึได้หนัมาพนิจิกระบี่

ผพุงัตรงหน้าอย่างละเอยีดอกีครั้ง หญงิสาวเอื้อมมอืไปจบัด้ามกระบี่ เนื่องจาก

ตกทอดมาหลายยุคแล้ว แค่สมัผสัเบาๆ ด้ามของมนัก.็..

ปุ!

เนื้อไม้ร่อนและหลุดร่วงลงกบัพื้นทนัที

เบื้องหน้าซูลั่วในเวลานี้เหลอืเพยีงกระบี่ผุพงัที่ไร้ด้าม บรรดาจติกระบี่

มองซลูั่วด้วยสายตาเป็นเชงิว่า ‘ดเูถดิๆ กบ็อกแล้วอย่างไรว่ามนัเป็นเพยีงกระบี่

ผุพงัเล่มหนึ่งเท่านั้น’

ทว่า... แววยินดีกลับผุดวาบขึ้นในดวงตาของซูลั่ว เนื่องจากไม่เคยมี

ใครสนใจกระบี่เก่าคร�่าคร่าเล่มนี้มาก่อน ไม่มใีครคดิจะถอนมนัขึ้นมาจากพื้น 

เพราะเหตนุี้จงึไม่เคยมใีครสมัผสัด้ามกระบี่ด้วยเช่นกนั พวกเขาจงึไม่รูว้า่หลงั

จากที่ด้ามกระบี่หลุดล่อนออกไป โคนกระบี่กป็รากฏให้เหน็ ต�าแหน่งนั้นเป็น

สแีดงชาด เรยีกว่าแดงบาดตากว็่าได้ สิ่งนี้เองที่ดงึดูดความสนใจทั้งหมดของ

ซูลั่วเอาไว้

หญิงสาวกุมโคนกระบี่ไว้มั่น ตั้งท่าจะถอนกระบี่ขึ้นจากพื้น จิตกระบี่

ทุกตนนิ่วหน้าทนัที

จิตกระบี่ร่างยักษ์เอ่ยออกมา “เจ้าอย่าเสียแรงเปล่าเลย กระบี่เล่มนี้

บงัเอญิพลดัตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อหลายปีก่อน จากนั้นกปั็กสวบตรงต�าแหน่ง

นี้”

ซูลั่วเงยหน้าขึ้นมองจติกระบี่ตนนั้น

จากนั้นจติกระบี่ตนอื่นๆ กแ็ย่งกนัพูดไม่หยุดปาก

“ไม่เคยมใีครดงึกระบี่เล่มนี้ได้”

“อีกอย่าง... หากเข้าใกล้กระบี่เล่มนี้ก็จะเคราะห์ร้าย ประลองกับใคร 

กม็แีต่พ่ายแพ้”

“สรุปแล้วกค็อืมใิช่กระบี่ด ีรบีเลอืกข้าเรว็”

“เลอืกข้า / เลอืกข้า / เลอืกข้า!”
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บรรยากาศในยามนี้ตกอยู่ในความโกลาหล ซลูั่วรูส้กึเหมอืนศรีษะพอง

โต เมื่อครู่นางลองพยายามดงึกระบี่เล่มนี้แล้ว แต่ไม่ว่าท�าอย่างไรกด็งึไม่ออก

หรือกระบี่เล่มนี้จะไม่ใช่ของนางจริงๆ? ในเมื่อเลือดของนางท�าให้จิต

กระบี่ทั้งหมดตามหลังต้อยๆ ได้ เช่นนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอะไรสัก

อย่าง... ไม่รู้ว่าจะปลุกจติวญิญาณของกระบี่ผุพงัเล่มนี้ได้หรอืไม่

ซูลั่วหมายจะขอลอง จงึกดัปลายนิ้วแล้วหยดเลอืดลงไปบนกระบี่ผุพงั

“เอื๊อก!” เสยีงกลนืน�้าลายของจติกระบี่ที่เหลอืดงัขึ้นพร้อมกนั พวกมนั

แย่งกันขอติดตามซูลั่วก็เพราะหวังเลือดในกายนาง ตอนนี้พอเห็นหยดเลือด

ของนาง แค่ได้กลิ่นเย้ายวนนั้น ทั้งหมดกแ็ทบทนไม่ไหว

หลังจากหยดเลือดลงบนผิวกระบี่ผุพัง มันก็หายวับไปอย่างรวดเร็ว 

นยัน์ตาของซูลั่วสาดประกายลงิโลด มวีธิแีล้ว! จากนั้นนางกห็ยดเลอืดลงไป

บนกระบี่ผุพงัอกีสามหยด

“เอื๊อกๆๆ!” เสยีงกลนืน�้าลายของจติกระบี่ดงัประสานกนั ดวงตาแทบ

ถลนออกมาด้วยความอิจฉา ไฉนต้องสิ้นเปลืองโลหิตล�้าค่าหายากไปกับเศษ

เหลก็ชิ้นนั้นด้วย! พวกมนักอ็ยากเสพเหมอืนกนั!

ซูลั่วไม่ได้สนใจสีหน้าตัดพ้อต่อว่าของจิตกระบี่เหล่านั้น ความสนใจ

ทั้งหมดของนางอยู่ที่กระบี่ผุพังเล่มนี้ เพราะนางสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณของ

กระบี่ผุพงัมกีลิ่นอายความลี้ลบัและเก่าแก่โบราณ

เดิมซูลั่วคิดว่าเลือดของนางจะท�าให้กระบี่เล่มนี้ทอประกายแสงวับวาว

ทั้งเล่มเสยีอกี แต่ความจรงิกลบัท�าให้หญงิสาวผดิหวงัเป็นอย่างยิ่ง หลงัจาก

กระบี่ผุพงัเสพเลอืดสามหยดของนางแล้ว ต�าแหน่งที่สมัผสัเลือดกเ็หมอืนได้

รับการช�าระล้าง สนิมบริเวณนั้นจางหายไปจนเผยให้เห็นเนื้อกระบี่ แต่ส่วน

อื่นๆ กย็งัเก่าคร�่าคร่าเตม็ไปด้วยสนมิดงัเดมิ

กระบี่ผุพงักย็งัเป็นกระบี่ผุพงัเล่มเดมิ

“ข้าบอกแล้วอย่างไรว่ามนัเป็นกระบี่ผุพงั กระบี่ผุพงัที่ไม่มใีครต้องการ”

“ไฉนต้องเปลอืงเลอืดถงึสามหยดไปกบัมนัด้วย ให้ข้าเสพดกีว่า”
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“ละทิ้งมนัเสยี แล้วกลบัมาหาข้ากย็งัทนั ข้าจะพจิารณาเจ้าอกีสกัครา”

เหล่าจติกระบี่ต่างเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสยีงยโส

แต่ดูเหมอืนว่าซูลั่วจะไม่ได้ยนิเสยีงของพวกมนั นางยงัจมอยู่ในภวงัค์

อย่างชนดิถอนตวัไม่ขึ้น คนอื่นอาจไม่รู้ แต่ซูลั่วตระหนกัดกีว่าใครว่า ตอนที่

เลอืดสามหยดของนางสมัผสักบัเล่มกระบี่ หญงิสาวได้ยนิเสยีงถอนหายใจแผ่ว

เบา เสยีงนั้นเบาเสยีจนแทบจบัสงัเกตไม่ได้ ซ�้ายงัไม่ได้ดงัขึ้นข้างหู แต่แทรกซมึ

ในส่วนลกึของจติวญิญาณ

ซลูั่วก�าโคนกระบี่ ขณะที่จติกระบี่ซึ่งล้อมหน้าล้อมหลงันางต่างตกใจจน

ใบหน้าขาวซดี

“เจ้ามนุษย์ผู้นี้จะเลอืกกระบี่ผุพงัจรงิหรอื”

“แต่จติกระบี่ของมนัดบัสูญไปแล้ว มนัไม่มทีางฟื้นคนืมาได้”

“เรื่องส�าคญัที่สุดกค็อืไม่เคยมใีครดงึกระบี่เล่มนี้ขึ้นมาได้”

พวกมนัเดาไม่ผดิ เพราะซูลั่วหมายจะดงึกระบี่เล่มนี้ขึ้นมาจรงิๆ

คนทั่วไปจะไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสุสานกระบี่ ทว่าความ

เคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกดิขึ้นล้วนตกอยูใ่นสายตาคนของผู้หนึ่ง... ผู้เฒ่าผมขาว 

ผู้พทิกัษ์กระบี่ ณ สุสานกระบี่

กว่าจะมผีูม้าเยอืนสสุานกระบี่ในแต่ละครั้งกเ็ว้นระยะเวลานานกว่าพนัปี 

และส่วนใหญ่ก็มักได้เพียงกระบี่ปลายแถวกลับไปทั้งนั้น เพราะเหตุนี้ผู้เฒ่า

พทิกัษ์กระบี่จงึไม่ได้ให้ความสนใจแก่ผู้มาเยอืนเท่าไรนกั เขานั่งหลบัตาจมอยู่

ในภวงัค์การฝึกฝน ทว่าครั้งนี้ผู้เฒ่าพทิกัษ์กระบี่รู้สกึได้ถงึบางสิ่งที่ผดิแผกไป 

ตอนที่เขาใช้พลงัจติส�ารวจไปรอบๆ สสุานกระบี่ นยัน์ตาของผู้เฒ่าพทิกัษ์กระบี่

กฉ็ายแววประหลาดใจออกมา

ดรุณนี้อย... สนใจกระบี่เล่มนั้น? น่าเสยีดายนกั... ผู้เฒ่าพทิกัษ์กระบี่

ส่ายหน้า กระบี่เล่มนั้นฝังอยูใ่นสุสานกระบี่มานานปี ใช่ว่าจะไม่มใีครเคยสงัเกต

เหน็มนัมาก่อน แต่สุดท้ายกไ็ม่มใีครคดิจะถอนมนักลบัไปเลยแม้แต่คนเดยีว 

นงัหนูคนนี้สายตาเฉยีบแหลมไม่น้อย



36
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 14

ผู้เฒ่าพทิกัษ์กระบี่ให้ความสนใจในตวัซูลั่วเพิ่มขึ้นเลก็น้อย แต่กเ็พยีง

แค่น้อยนดิ เพราะหลงัจากนั้นเขากเ็ข้าสู่ภวงัค์ฝึกยุทธ์ตามเดมิ

ทว่าในตอนนี้เอง... ผู้เฒ่าพิทักษ์กระบี่ที่แม้แต่เจ้าส�านักจงตี้ก็ยังต้อง

กริ่งเกรงพลนัเบกิตาโพลง

ครนื...!

เสียงฟ้าร้องสะท้านสะเทือนไปทั่วนภากาศ จากนั้นสายอสนีบาตก็ซัด

ลงมา

ครนื...!

พรบิตานั้นเสยีงระเบดิกก้็องกงัวานไปทั้งสุสานกระบี่ เหล่าจติกระบี่ที่มา

ออรวมกันเผ่นทะยานกลับเข้าสู่กายแท้ของตนเองกันจ้าละหวั่นด้วยความ

ตระหนกตกใจ

เพราะพลงัยทุธ์ที่ส�าแดงผ่านกายแท้ย่อมแขง็แกร่งกว่าจติกระบี่ บรรดา

จิตกระบี่ที่ก่อตัวขึ้นจากพลังจิตวิญญาณไม่อาจต้านทานแรงกดดันอันน่า 

สะพรงึในระดบันี้ได้ ยามนี้ภายในสุสานกระบี่ตกอยู่ท่ามกลางความมดืมดิอนั

น่าหวาดกลัว มองไม่เห็นนิ้วมือทั้งห้า มีเพียงแสงสว่างที่สาดวาบขึ้นจากสาย

อสนบีาตที่ซดัครนืลงมา

ท่ามกลางอสนีบาตแปรปรวน ซูลั่วถอนกระบี่ผุพังที่เหล่าจิตกระบี่

ดูแคลนออกมา กระบี่ผุพังยังคงอยู่ในสภาพสนิมเกรอะกรังและไม่ต่างอันใด

จากเศษเหล็ก ซ�้ายังไม่เห็นจิตกระบี่ของมันปรากฏตัวขึ้นมาด้วย แต่ดูจาก

อานุภาพที่ส�าแดงออกมายามที่ถูกถอนจากพื้นดนิในตอนนี้ ซูลั่วกม็ั่นใจว่ามนั

ต้องเป็นอาวุธเทวะชั้นยอดอย่างแน่นอน

หลงัจากกระบี่โผล่พ้นพื้นดนิทั้งเล่มแล้ว อสนบีาตกพ็ลนัหายไป ท้องฟ้า

มดืครึ้มกลบัมาสวา่งไสวอกีครั้ง เสยีงฟ้าร้องครนืครั่นที่ท�าให้จติกระบี่ทั้งหมด

พากันอกสั่นขวัญแขวนก็ยุติลงด้วย ทว่าบรรดาจิตกระบี่ที่ซ่อนตัวอยู่ในกาย

แท้ยงัเอาแต่ยกมอืขึ้นปิดหู ขดกายซึ่งสั่นเทา ตกใจเสยีจนไม่กล้าถอดจติออก

มาอกี
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ผูเ้ฒ่าพทิกัษ์กระบี่ลมืตาขึ้นอกีครั้ง ก่อนเหน็กระบี่เล่มหนึ่งอยูใ่นมอืของ

ซูลั่วเวลานี้ สีหน้าเคร่งขรึมที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมานับพันนับหมื่นปีฉายแวว

ตะลงึพรงึเพรดิออกมาอย่างชดัเจน

กระบี่เฟิงอู่... ถูกถอนออกมาแล้ว?

ซูลั่วหารู้ไม่ว่ากระบี่ที่อยู่ในมือของนางเวลานี้ และท�าให้ผู้เฒ่าพิทักษ์

กระบี่สั่นสะทา้นอย่างหนกัคอืกระบี่เฟิงอู ่เวลานี้เจ้าตวัได้แต่นิ่วหน้ามองกระบี่

ผพุงัเล่มเดมิ ดเูถดิ ตอนถอนมนัขึ้นมาเมื่อครู่ดมูแีสนยานภุาพเกรยีงไกรเพยีง

ใด มาบัดนี้กลับกลายเป็นกระบี่เก่าคร�่าคร่าที่เขรอะไปด้วยคราบสนิมดังเดิม

เสยีนี่ ไม่เหมอืนอาวุธเทวะเลยสกันดิ ไม่รู้ว่ายงัเหลอืคมอยู่หรอืไม่ด้วยซ�้า

ซูลั่วมองไปรอบๆ ก่อนจะเหน็หนิก้อนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลออกไป...

หญิงสาวตาเป็นประกาย ก่อนก้าวยาวๆ เข้าไปหมายจะลับคมกระบี่ 

สกัครา ทว่า...

ซูลั่วชูกระบี่ขึ้นแล้วสบัลงไปบนหนิก้อนนั้น

เคล้ง!

เสียงกังวานสะท้อนไปมา แต่ก้อนหินยังนิ่งสนิทอยู่ที่เดิม ไม่มีแม้แต่

ร่องรอยแตกร้าวใดๆ กลับเป็นกระบี่ผุพังในมือซูลั่วที่มีรอยบิ่นเล็กๆ ซูลั่ว 

แทบเป็นบ้า กระบี่เล่มนี้... ในสุสานกระบี่แห่งนี้มีแต่อาวุธชั้นเทวะไม่ใช่หรือ 

หญงิสาวนกึคลางแคลงใจ แต่คดิจะเปลี่ยนตอนนี้กไ็ม่ทนัเสยีแล้ว เพราะเวลา

ในการมาเยอืนสุสานกระบี่สิ้นสุดลงพอดี

สุดท้ายซูลั่วท�าได้เพียงมองสมบัติล�้าค่ามหาศาลในสุสานกระบี่อย่าง

ยอมรบัชะตากรรม ครั้งนี้นางได้รางวลัมาเป็นกระบี่เสง็เครง็เล่มเดยีว!

สิ่งที่ซูลั่วไม่รู ้ก็คือตอนที่นางหอบกระบี่ผุพังกลับออกไปด้วยสีหน้า 

จนใจอยู่นั้น ผู้เฒ่าพิทักษ์กระบี่ที่รับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดในสุสานกระบี่แห่งนี้

ก�าลงัมองแผ่นหลงัของนางด้วยแววตากึ่งเหน็ใจกึ่งเวทนา

กระบี่เฟิงอู่อยู่ที่นี่อย่างเดียวดายมาหลายปีดีดัก หากคิดจะให้มันคืน

สภาพเดมิกต็อ้งแลกมาด้วยก�าลงัทรพัย์มหาศาล ดจูากลกัษณะของดรณุน้ีอย
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ผู้นี้มนิ่ามเีงนิถุงมากมายนกั นางจะเลี้ยงดูมนัไหวได้อย่างไรกนั

ผู้เฒ่าพิทักษ์กระบี่ถอนใจยาว ทั้งเห็นใจซูลั่วทั้งเสียดายกระบี่เฟิงอู่ไป

พร้อมๆ กนั

ซลูั่วไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ ตอนที่นางเดนิมาถงึประตสู�ารดิชั้นใน ท่าน

ผู้เฒ่าที่เฝ้าประตูกใ็ช้ผ้าด�าปิดดวงตาของนาง จากนั้นกพ็ากลบัไปตามเส้นทาง

เดมิ

ซลูั่วหอบกระบี่ผพุงักลบัออกไป ด้านนอกมศีษิย์และอาจารย์กลุม่ใหญ่

มายนืรอดูด้วยความอยากรู้อยากเหน็

ว่ากันว่าต้องได้รับการยอมรับจากจิตกระบี่เสียก่อนถึงจะน�ากระบี่เล่ม

นั้นออกมาได้ ผู้ที่เคยมาเยอืนสุสานกระบี่ล้วนเป็นศษิย์ที่ส�าเรจ็การศกึษาแล้ว

ทั้งสิ้น ด้วยพลงัยุทธ์ของซูลั่วในเวลานี้ นางจะน�ากระบี่ชั้นเทวะตดิกลบัมาได้

หรอืไร แต่พอคดิว่าซูลั่วคว้าต�าแหน่งอนัดบัหนึ่งในการแข่งขนัศษิย์ใหม่มาได้

อย่างไม่คาดคดิ ทุกคนจงึตั้งความหวงักบันางไว้มากพอควร

ระหว่างที่ทั้งหมดรอคอยอย่างร้อนรนและกระวนกระวายอยู่นั้น ในที่

สุดซูลั่วกป็รากฏตวัขึ้น

ประตูส�าริดชั้นนอกเปิดกว้าง ด้านในมืดสนิท ลมระลอกหนึ่งพัดวูบ 

จากนั้นร่างอรชรของสตรนีางหนึ่งกเ็ยื้องย่างออกมาด้วยท่วงท่าสง่างาม

ทว่า... ในมือของนางกลับเป็นกระบี่ผุพังเก่าแก่คร�่าคร่าที่เต็มไปด้วย

สนมิ! ภาพนี้ท�าลายความงดงามทั้งหมดลงอย่างสิ้นเชงิ

“กระบี่... เล่มนี้...”

“ซูลั่วเข้าไปในสุสานกระบี่กเ็พื่อกระบี่เล่มนี้?”

“ท่อนเหลก็เสง็เครง็เช่นนี้ แม้แต่จะเป็นขยะกย็งัไม่คู่ควร แต่นางกลบั

เลอืกมนัมา?”

“ตัวนางเองก็คงไม่อยากได้มันเท่าไรนักหรอก แต่ด้วยพลังยุทธ์ของ

นางในเวลานี้ บรรดาจติกระบี่คงไม่ยอมรบันางเป็นนายแน่ เพราะเหตนุี้นางจงึ
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ต้องคว้ากระบี่ที่คนอื่นไม่ต้องการมาแทนสกัเล่ม”

“พยายามแทบตายถึงชิงต�าแหน่งอันดับหนึ่งการแข่งขันศิษย์ใหม่มาได้ 

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะคว้าสทิธิ์เพื่อเข้าสู่สุสานกระบี่ แต่กลบักลายเป็นว่า... 

เฮ้อ น่าเวทนานกั”

“หากยกโอกาสนี้ให้ข้าจะดีเพียงใดหนอ ซูลั่วใช้โอกาสไปอย่างเปล่า

ประโยชน์โดยแท้!”

ซูลั่วไม่ได้เอ่ยวาจาใดสกัค�า แต่คนกลุ่มนี้กลบัปะตดิปะต่อเรื่องราวเอง

ไปแล้ว ซ�้ายงัเชื่อว่าเป็นความจรงิ จากนั้นกป็ล่อยข่าวเรื่องนี้ออกไป

เพราะเหตุนี้เอง เรื่องที่ซูลั่วน�ากระบี่ผุพงัเล่มหนึ่งออกมาแทนเนื่องจาก

ต้องรกัษาหน้าเอาไว้ จงึแพร่สะพดัไปอย่างรวดเรว็

ฉู่หรงจิ่นนกึเวทนาซูลั่วจบัใจ “เจ้า... เฮ้อ ถ้าอย่างไร... ข้ามอบกระบี่ให้

เจ้าสกัเล่ม?”

ซูลั่วขงึตาขุ่นมองอกีฝ่าย “กระบี่ของข้าเล่มนี้เป็นของล�้าค่า”

ฉู่หรงจิ่นหมดค�าพูด “เลกิโม้ได้แล้ว มนัเป็นแค่กระบี่ผุพงั คนเกบ็ขยะ

ยงัไม่ต้องการ ยงัจะบอกว่าเป็นของล�้าค่าอนัใดกนัเล่า”

หนานกงหลวิอวิ๋นรบักระบี่ผุพงัมาดู สายตาจบันิ่งที่เล่มกระบี่เนิ่นนาน

คนอื่นๆ พอเห็นว่าหนานกงหลิวอวิ๋นพินิจมองอย่างละเอียด ก็อด

สะท้านเยอืกในใจไม่ได้ หรอืว่าจะเป็นจรงิตามที่ซลูั่วเอ่ยไว้ กระบี่เล่มนี้เป็นของ

ล�้าค่า?

หนานกงหลิวอวิ๋นคืนกระบี่ให้ซูลั่ว ดวงตางดงามลึกล�้าคู่นั้นทอดมอง

นาง ทว่าเจ้าตวัไม่เอ่ยค�าใดออกมา

ซูลั่วมองด้วยแววตาสงสยั

หนานกงหลวิอวิ๋นเอ่ย “รอข้า” จากนั้นกก็้าวยาวๆ ผละไป

ซูลั่วมองแผ่นหลังที่ห่างออกไปของหนานกงหลิวอวิ๋น แววตาของนาง

ทอประกายใคร่ครวญ ตกลงว่าเขามองออกหรอืไม่กนัแน่
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ภายในเรอืนพกั

หลงัจากวางกระบี่ผุพงัลงบนโต๊ะ ซูลั่ว ถงัหยาหลนั และเฟ่ยจวนิผงิก็

ล้อมวงเข้ามาช่วยกันพิจารณากระบี่อย่างไม่ละสายตา ทว่าหลังจากมองซ้าย

มองขวากพ็บว่ามนัเป็นแค่กระบี่ผุพงัเล่มหนึ่งเท่านั้น

ถงัหยาหลนัมองซูลั่ว “หากรู้แต่แรกน่าจะเลอืกอกีทาง กระบี่เล่มนี้มนั...”

เฟ่ยจวนิผงิเสรมิขึ้น “นั่นส ิน่าจะเลอืกคะแนน หากมคีะแนนกเ็ท่ากบั

มทีรพัยากร หากมทีรพัยากรย่อมช่วยให้การฝึกฝนพลงัยุทธ์ส�าเรจ็ขึ้นเป็นเท่า

ตวั ไม่แน่ว่าลูกพี่ซูของเราอาจจะข้ามชั้นกไ็ด้”

ซูลั่วหัวเราะเสียงแผ่ว ส�านักวิชายุทธ์จะรับศิษย์ใหม่ทุกๆ หนึ่งพันปี 

เพราะเหตุนี้การจะเลื่อนชั้นจากศิษย์ปีหนึ่งไปสู่ศิษย์ปีสองก็ต้องใช้ระยะเวลา

ถงึหนึ่งพนัปี ด้วยระยะอนัยาวนานเช่นนี้ หากคดิข้ามชั้นจะยากตรงไหนกนัเล่า

“ตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดถงึเรื่องนั้น” ซูลั่วจิ้มไปที่กระบี่ผุพงัซึ่งเต็มไปด้วย

คราบสนมิเป็นด่างๆ ดวงๆ “กระบี่เล่มนี้... ไม่แน่ว่าอาจจะต้องเลี้ยงด้วยเลอืด

ของข้า”

ถงัหยาหลนัถามว่าเกดิอะไรขึ้น ซลูั่วจงึเล่าเหตกุารณ์เลอืดสามหยดของ

นางให้อกีฝ่ายฟัง

ก่อนหน้านี้ซูลั่วถ่ายเลือดในกายของนางกว่าครึ่งค่อนให้หนานกงหลิว- 

อวิ๋น หากยงัฝืนเจยีดเลอืดให้กระบี่เล่มนี้อกีละก ็ร่างกายของนางต้องทรดุหนกั

แน่ ตอนที่หญงิสาวก�าลงัว้าวุ่นใจ ไม่รู้ว่าจะจดัการเช่นไรดนีั้น หยกสื่อสารของ

นางกด็งัขึ้น ซูลั่วหยบิมาดู ก่อนจะเหน็นามคุ้นเคยนามหนึ่ง

ซลูั่วบอกถงัหยาหลนัและเฟ่ยจวนิผงิ “อาจารย์สวี่ตามตวัข้า อาจจะเกี่ยว

กบัเรื่องปลดผนกึจติกระบี่ ข้าจะไปพบเขาสกัหน่อย” เพราะอาจารย์สวี่เป็นผูน้�า

ทางซูลั่วไปยงัสุสานกระบี่ ซูลั่วจงึเดาว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวพนักนัอย่างแน่นอน

สถานที่ที่อาจารย์สวี่เรยีกตวัซลูั่วไปพบกค็อืหอต�าราแห่งส�านกัวชิายุทธ์

อนัที่จรงิตั้งแต่เข้าศกึษาในส�านกัวชิายทุธ์ ซลูั่วกว็ุน่วายอยู่กบัการฝึกฝน

พลงัยุทธ์ตลอดเวลา นี่เป็นครั้งแรกที่นางมโีอกาสมาเยอืนหอต�าราแห่งนี้
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หอต�าราตั้งอยู่ท้ายป่าต้นเฟิง บรรยากาศรอบด้านเงียบสงบ เหมาะ

ส�าหรับการอ่านต�ารับต�ารายิ่งนัก พอซูลั่วมาถึงประตูหอต�ารา นางก็เห็นชาย

หนุ่มอายุราวยี่สบิปีเดนิตรงเข้ามาหา

“เจ้าคอืศษิย์ที่อาจารย์สวี่เรยีกตวัมา?”

“เจ้าค่ะ” ซูลั่วพยกัหน้ารบั

“ข้าคอือวี๋อวี๋ ศษิย์ปีสอง เป็นผู้ดูแลหอต�ารา อาจารย์สวี่สั่งความข้าไว้

แล้ว เจ้าตามข้ามาเถดิ” เพราะรูปลกัษณ์อนัโดดเด่นของซูลั่ว ท�าให้ศษิย์พี่อวี๋

แสดงท่าทเีป็นมติรและเกรงอกเกรงใจหญงิสาวไม่น้อย

ระหว่างทางซูลั่วซักถามข้อมูลมากมายเกี่ยวกับหอต�าราแห่งนี้ ศิษย์พี่ 

อวี๋กต็อบค�าถามทกุเรื่องด้วยความยนิด ีเรื่องนี้ท�าให้ซลูั่วรูส้กึพอใจไม่น้อย จาก

นั้นไม่นานนางกซ็กัความจนได้ค�าตอบอย่างรวดเรว็ว่า ผู้ที่ศษิย์พี่อวี๋ก�าลงัน�าทาง

นางไปพบกค็อืปรมาจารย์อวี่ชั่ง หนึ่งในท่านอาจารย์ผู้รอบรูแ้ห่งส�านกัวชิายุทธ์

ศิษย์พี่อวี๋น�าทางซูลั่วมาถึงเรือนเล็กด้านหลังหอต�ารา จากนั้นก็เคาะ

ประตูด้วยความพนิอบพเิทา ทนัททีี่อาจารย์สวี่ได้ยนิกส็่งเสยีง

“รบีเข้ามาเรว็เข้า”

ศษิย์พี่อวี๋ยิ้มให้ซลูั่ว “เจ้ารบีเข้าไปเถดิ หากไม่ได้รบัอนุญาตจากปรมา- 

จารย์อวี่ชั่ง ใครกเ็ข้าไปไม่ได้”

ซูลั่วพยกัหน้าขอบคุณศษิย์พี่อวี๋ จากนั้นกเ็ปิดประตูเข้าไปด้านใน พอ

อาจารย์สวี่เหน็ซูลั่วกล็ุกขึ้นยนืทนัที

“รบีมาคารวะปรมาจารย์อวี่ชั่งเรว็”

ซูลั่วคิดในใจว่าปรมาจารย์อวี่ชั่งผู้นี้น่าจะเป็นคนที่ช่วยไขปริศนาเรื่อง

กระบี่ผุพงัได้ เพราะเหตุนี้นางจงึปรายตามองเขาโดยไม่รู้ตวั

ปรมาจารย์อวี่ชั่งมีใบหน้ากระจ่างใสเกลี้ยงเกลา มีสีหน้ายโสอยู่ในท ี

และยงัมบีุคลกิเย่อหยิ่งไว้ตวัอกีด้วย

“คารวะท่านปรมาจารย์อวี่ชั่ง” ซูลั่วแสดงท่าทีนอบน้อม แม้จะไม่รู้ว่า

ท่านอาจารย์ผู้นี้เก่งกาจจริงหรือไม่ แต่ในเมื่ออาจารย์สวี่เป็นผู้แนะน�า นางก็
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จ�าเป็นต้องให้เกยีรตเิขาสกัหน่อย

ปรมาจารย์อวี่ชั่งปรายตามองซูลั่วเพียงแวบเดียว ไม่แม้แต่จะเปลือง

น�้าลายสนทนากบันางสกัประโยค เขาแค่ยื่นมอืออกมา

อาจารย์สวี่เอ่ยกลั้วหวัเราะ “ปรมาจารย์อวี่ชั่งมคีวามรู้กว้างขวาง ท่าน

เชี่ยวชาญเรื่องกระบี่โดยเฉพาะ เจ้าจงน�ากระบี่มาให้ท่านดูเสยี”

ซูลั่วมองผู้เฒ่าที่มีบุคลิกยโสตรงหน้าด้วยสายตาเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 

นยัน์ตาฉายแววคลางแคลงใจ แม้แต่หนานกงหลวิอวิ๋นกย็งัต้องกลบัไปสบืค้น

ข้อมูล ปรมาจารย์อวี่ชั่งผู้นี้จะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริงหรือ แต่ถึงกระนั้นซูลั่ว 

กย็งัหยบิกระบี่ผุพงัของนางออกมาจากมติอิย่างรวดเรว็

ซลูั่วเกรงว่าธุลดีนิในมติจิะแปดเป้ือนกระบี่โบราณ นางจงึใช้ผ้าผนืหนึ่ง

ห่อมนัเอาไว้อย่างแน่นหนา หลงัจากแกะห่อผ้าออกแล้วหญงิสาวกส็่งกระบี่ให้

ปรมาจารย์อวี่ชั่ง “ท่านอาจารย์ เชญิเจ้าค่ะ”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งรับกระบี่ไว้ในมือ จากนั้นจึงพินิจมองอย่างละเอียด 

มองแล้วมองอกี ก่อนจะนิ่วหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ

เวลาผ่านไปช้าๆ ปรมาจารย์อวี่ชั่งทุม่ความสนใจทั้งหมดไปกบักระบี่เล่ม

นี้ ปลายนิ้วของเขาค่อยๆ ไล้ไปตามผวิกระบี่ทลีะนิ้วอย่างเชื่องช้า ไม่ให้พลาด

แม้แต่รายละเอยีดเดยีว

ซลูั่วเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าปรมาจารย์อวี่ชั่งมเีหงื่อผดุซมึตามขมบั แสดง

ว่าวิธีการตรวจสอบกระบี่มิใช่งานง่าย หญิงสาวสบตากับอาจารย์สวี่ นี่ก็ผ่าน

ไปหนึ่งชั่วยามแล้ว ปรมาจารย์อวี่ชั่งมองออกหรอืไม่ ระหว่างที่ซูลั่วนกึสงสยั

อยูน่ั้น ปรมาจารย์อวี่ชั่งกห็ยดุการตรวจสอบกระบี่ ก่อนจะหยบิผ้าเชด็หน้าผนื

หนึ่งออกมาซบัเหงื่อบนใบหน้า

อาจารย์สวี่มองปรมาจารย์อวี่ชั่ง “ท่านอาจารย์ กระบี่เล่มนี้...”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งพยกัหน้า จากนั้นกเ็ปลี่ยนเป็นส่ายหน้า ซลูั่วเผยสหีน้า

งนุงง หมายความว่าอย่างไรกนั ปรมาจารย์อวี่ชั่งไม่รอให้ซูลั่วถาม กไ็ขข้อข้องใจ

ของอกีสองคน “กระบี่เล่มนี้เป็นกระบี่ล�้าค่าชั้นเทวะ แต่มปีระวตัคิวามเป็นมา
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เช่นไร ข้าเองกม็อิาจตอบได้ในเวลานี้”

“ต้องรู้ประวตัคิวามเป็นมาก่อนหรอืเจ้าคะ” ซูลั่วถาม

ปรมาจารย์อวี่ชั่งแค่นเสียงอย่างดูแคลน “ไม่รู้ประวัติความเป็นมาก็ 

มอิาจปลุกจติกระบี่ที่อยู่ภายในได้ เจ้าคดิว่าต้องรู้หรอืไม่เล่า”

ซลูั่วไม่ถอืสาท่าทขีองปรมาจารย์อวี่ชั่ง ผูม้คีวามรูร้ะดบัปรมาจารย์กม็กั

มอีุปนสิยัพลิกึพลิั่นเช่นนี้ทั้งนั้น

อนัที่จรงิตอนที่ปรมาจารย์อวี่ชั่งสมัผสัเนื้อกระบี่เมื่อครู่ ซูลั่วสมัผสัได้

ว่าเนื้อเหล็กที่ด้ามกระบี่ทอประกายแสงสีขาวขึ้นมา เพราะเหตุนี้เจ้าตัวจึง

ใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นกก็ดัปลายนิ้วแล้วหยดเลอืดลงไปบนด้ามกระบี่

“เจ้าท�าอะไร!” ปรมาจารย์อวี่ชั่งถลงึตาดุใส่ซูลั่วพลางตวาดออกมาด้วย

ความเดอืดดาล “เจ้ารูห้รอืไม่ว่าหากมไิด้รบัการยอมรบัจากจติกระบี่ เลอืดของ

คนทั่วไปย่อมแปดเปื้อนจติกระบี่ และท�าให้จติกระบี่ตกอยู่ในภวงัค์หลบัใหล

สาหสัยิ่งกว่าเดมิ?!”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งจ้องซลูั่วอย่างดดุนั ทว่าซลูั่วกลบัชี้ไปที่ด้ามกระบี่ “ท่าน

อาจารย์ โปรดดู”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งหันไปมองตามทิศทางที่ซูลั่วชี้ทั้งที่ยังขุ่นขึ้งหนัก จาก

นั้นเขาก็เห็นว่าบริเวณด้ามกระบี่ปรากฏสีแดงเพลิงขึ้นมา สีแดงเพลิงที่เห็น

แท้จรงิแล้วกค็อืหยดเลอืดของซลูั่ว แต่ยามนี้มนัก�าลงัก่อตวัขึ้นเป็นสญัลกัษณ์

พิศวงสามตัว อันที่จริงเรียกว่าตัวอักษรน่าจะถูกต้อง เพียงแต่ว่าตัวอักษรนี้ 

มเีส้นขดีซบัซ้อน ซูลั่วไม่เคยเหน็มาก่อน

ตอนที่ปรมาจารย์อวี่ชั่งเหน็ตวัอกัษรเก่าแก่โบราณเหล่านั้น สายตาของ

เขากพ็ลนัทอประกายวาบขึ้นมา เจ้าตวัแทบจะโผเข้ากอดกระบี่ ดวงตาทั้งสอง

ข้างจบัจ้องอยู่ที่อกัษรสามตวันั้น เพ่งมองจนลูกตาแทบจะหลุดออกจากเบ้า

“ปรมาจารย์อวี่ชั่ง...” อาจารย์สวี่ยงัไม่ทนัได้ถาม เขากเ็หน็ปรมาจารย์ 

อวี่ชั่งพุ่งออกจากประตูไปด้วยท่าทางรบีร้อนตื่นตระหนก

“...” ซูลั่วตกตะลงึ
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“...” อาจารย์สวี่นิ่งอึ้ง

สองคนสบตากนั นี่มนัเรื่องอะไร ปรมาจารย์อวี่ชั่งคงไม่ได้ตกใจจนเผ่น

หนไีปแล้วหรอกกระมงั?

เพราะคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้ ทั้งอาจารย์สวี่และซูลั่วจึงไม่ไปไหน 

พวกเขานั่งปักหลกัและสงบใจรออยู่ในเรอืนตามเดมิ

ซูลั่วคดิในใจ ‘ปรมาจารย์อวี่ชั่งคงไม่ได้รบีไปค้นข้อมูลหรอกกระมงั?’

ปรากฏว่าเป็นไปตามที่นางคาดไว้ ชั่วเวลาไม่ถึงหนึ่งเค่อ ปรมาจารย์ 

อวี่ชั่งก็หอบหนงัสือกลับมาตั้งใหญ่ จากนั้นก็วางโครมลงบนโต๊ะ ก่อนจะเริ่ม

ลงมอืเปิดอ่านอย่างรวดเรว็ เจ้าตวัจมอยูใ่นภวงัค์การค้นคว้าราวกบัว่าซลูั่วและ

อาจารย์สวี่ไม่มตีวัตนในสายตาของเขาอย่างไรอย่างนั้น

เมื่ออ่านจบหนึ่งเล่ม... ไม่ได้ความ ก่อนเขาจะโยนทิ้ง

เมื่ออ่านอกีเล่ม... ไม่มปีระโยชน์ แล้วเขากโ็ยนทิ้งเหมอืนเดมิ

เดมิกองต�าราที่อยู่หน้าปรมาจารย์อวี่ชั่งตั้งสูงท่วมหวั แต่หลงัจากที่เขา

โยนทิ้งไปเล่มแล้วเล่มเล่าจึงเหลือเพียงไม่กี่เล่ม ทันใดนั้นปรมาจารย์อวี่ชั่งก็

ร้องลั่น

“อยู่นี่!”

ซูลั่วและอาจารย์สวี่รบีชะโงกหน้าเข้าไปดู พวกเขาเหน็ตวัอกัษรโบราณ

ที่ปรากฏอยู่ในต�าราเก่าคร�่าคร่าเล่มนั้น มนัเป็นตวัอกัษรที่มลีกัษณะคล้ายภาพ

สัญลักษณ์ แม้จะไม่เหมือนกับตัวอักษรบนกระบี่เสียทีเดียว ทว่าก็จัดอยู่ใน

ระบบอกัษรเดยีวกนั

ปรมาจารย์อวี่ชั่งลงิโลดขึ้นมา เขารบีพลกิหน้ากระดาษหน้าแล้วหน้าเล่า

เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ สุดท้ายกพ็บตวัอกัษรส�าคญัสามตวั

“พวกเจ้าดู นี่เป็นอกัษรตวัที่สอง... อู่”

ซูลั่วพยกัหน้า เหน็จรงิตามที่อกีฝ่ายเอ่ยมา

ความคิดหนึ่งผุดวาบขึ้นในหัวปรมาจารย์อวี่ชั่ง “คงมิใช่กระบี่เฟิงอู่... 

อาวุธเทวะจากยุคบรรพกาลหรอกกระมงั!”
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กระบี่เฟิงอู่? ซูลั่วมีสีหน้าฉงน บอกให้รู้ว่านางไม่เคยได้ยินนามของ

กระบี่เล่มนี้มาก่อน

หญงิสาวถามอกีฝ่าย “กระบี่เฟิงอู่อะไรหรอืเจ้าคะ”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งไม่มีเวลาตอบค�าถามของซูลั่ว เขายังพลิกเปิดต�ารา

อย่างเอาเป็นเอาตายต่อไป ท่าทางตื่นเต้นกระสบักระส่ายไม่ต่างกบัคนใกล้เสยี

สติ แตกต่างจากปรมาจารย์อาวุโสผู้เฉยชาและเย่อหยิ่งทะนงตนในคราแรก

ราวกับเป็นคนละคน เรื่องนี้เองที่ท�าให้ซูลั่วยิ่งสงสัยใคร่รู้ในความเป็นมาของ 

กระบี่เฟิงอู่มากขึ้น

กลบัเป็นอาจารย์สวี่ที่พอได้ยนิปรมาจารย์อวี่ชั่งเอ่ยว่า ‘กระบี่เฟิงอู่’ ก็

ถงึกบัตะลงึตะลานไป เขาตกอยูใ่นอาการราวกบัถูกฟ้าผ่า ปากกพ็มึพ�า “กระบี่... 

เฟิง... อู่... ไม่ ไม่จรงิกระมงั? จะเป็นไปได้อย่างไรกนั!”

ซูลั่วยิ่งนกึสงสยัขึ้นกว่าเดมิ “กระบี่เฟิงอู่ท�าไมหรอืเจ้าคะ”

อาจารย์สวี่หยกิต้นขาตวัเองแล้วส่ายหน้า “ไม่จรงิ จะเป็นกระบี่เฟิงอู่ได้

อย่างไร ต�านานกล่าวว่ามนัคอือาวุธประจ�ากายเจ้าเทวะเฟิงอู่ แม้เจ้าเทวะเฟิงอู่

จะดบัสูญไปแล้ว แต่ว่า... จะเป็นไปได้อย่างไร”

อา...อาวุธประจ�ากายเจ้าเทวะ? ซูลั่วกลนืน�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก 

“กระบี่นี้... เป็นอาวุธประจ�ากายเจ้าเทวะ?”

แม้หญิงสาวจะไม่รู้ว่าเจ้าเทวะเฟิงอู่คือผู้ใด แต่ระดับเจ้าเทวะ...ต้อง

ร้ายกาจมากเป็นแน่! มารดาผู้ยิ่งใหญ่ของเสี่ยวเค่อก็มีสถานะเป็นถึงเจ้าเทวะ 

ซ�้ายงัมพีลงัยุทธ์เหนอืชั้นจนผู้คนต้องกราบไหว้ศรทัธา

ในตอนนี้เอง ปรมาจารย์อวี่ชั่งกร็้องลั่นออกมา! ซูลั่วแทบไม่เชื่อหูเลย

ว่าปรมาจารย์อวี่ชั่งผู้สงบเยอืกเยน็จะกรดีร้องเสยีงแหลมสูงระดบันี้ได้

เขาค�ารามออกมา “เจออกัษรตวัที่สามแล้ว! อยู่ตรงนี้ พวกเจ้าดู!” ปร-

มาจารย์อวี่ชั่งชี้ไปที่ตวัอกัษรนั้น พอเทยีบกบัตวัอกัษรที่ปรากฏในต�ารา กพ็บ

ว่าอกัษรตวัที่สามบนด้ามกระบี่คอืค�าว่า ‘เจี้ยน’1

“กระบี่นี้... คงไม่ใช่กระบี่เฟิงอู่ของจรงิหรอกกระมงั?”
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ปรมาจารย์อวี่ชั่งกบัอาจารย์สวี่สบตากนั กล้ามเนื้อบนใบหน้าสั่นกระตกุ 

สองมือสั่นอย่างหนัก ตอนพลิกเปิดต�าราก็ออกแรงหนักหน่วงเสียจนหน้า

กระดาษแทบจะฉกีขาด

ท่านอาจารย์ทั้งคู่ตื่นตระหนกถึงเพียงนี้ แต่ซูลั่วกลับสงบนิ่งเยือกเย็น 

แท้จรงิแล้วกเ็พยีงภาพลกัษณ์ภายนอกเท่านั้น เพราะใจของนางก�าลงัวูบโหวง

อย่างหนัก หากกระบี่เล่มนี้เป็นกระบี่เฟิงอู่จริง แบบนี้มิเท่ากับว่าได้ก�าไร

มหาศาลหรอืไร อาวุธประจ�ากายเจ้าเทวะ มนัคอือาวุธชั้นเทวะเชยีวนะ! แม้ว่า

จะเป็นอาวุธเทวะเก่าคร�่าคร่าที่ถูกปิดผนกึไว้กต็าม

ซูลั่วลอบภาวนาในใจ ‘มารดาผู้ยิ่งใหญ่ ประทานโชคแก่ข้าด้วยเถดิ!’

ตอนที่ซูลั่วประกบฝ่ามือขึ้นแนบอกอยู่นั้น อาจารย์สวี่ก็ร้องลั่น “เจอ

อกัษรตวัแรกแล้ว อยู่ตรงนี้ ตรงนี้!”

“เฟิง... อกัษรตวัแรกคอืเฟิง!”

“สวรรค์!” ปรมาจารย์อวี่ชั่งตื่นตระหนกสุดขดี ขณะที่รู้ความจรงินี้ ร่าง

ของเขากเ็ซวูบไปด้านหลงั จากนั้นกล็้มก้นจ�้าเบ้าลงกบัพื้น

อาจารย์สวี่เองก็ตกอยู่ในอาการไม่ต่างกัน เขาทรุดลงไปนั่งยองๆ กับ

พื้น สองตาจบันิ่งไปยงัประกายแสงสขีาวที่สาดสว่างออกมา! อาวธุเทวะมลี�าดบั

ชั้น อาวุธเทวะที่เป็นอาวุธประจ�ากายของเจ้าเทวะจะประกอบไปด้วยจิตกระบี่ 

ซึ่งก่อขึ้นจากโลหติที่บรสุิทธิ์ที่สดุของเจ้าเทวะ หากปลกุจติกระบี่ได้เมื่อไร พลงั

ยุทธ์ระดบันั้น... จะชวนให้สั่นสะท้านเพยีงใดกนั

ทั้งปรมาจารย์อวี่ชั่งและอาจารย์สวี่พากนัหอบหายใจแรง ยามนี้สองคน

จ้องมองซลูั่วด้วยสายตาพลิกึและอศัจรรย์ใจยิ่งนกั ซลูั่วฉงน “ตอนนี้พวกท่าน

จะบอกข้าได้หรอืยงัเจ้าคะว่ากระบี่เฟิงอู่คอื...”

อาจารย์สวี่สดูลมหายใจลกึ ใช้เวลาอยูค่รูก่ว่าจะสะกดกลั้นอาการหวัใจ

1 คือกระบี่ ค�าขยายในภาษาจีนจะปรากฏอยู่ด้านหน้าค�านามหลัก ในภาษาจีนใช้ค�าว่า  

‘เฟิงอู่เจี้ยน’ 
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เต้นระรวัลงได้ “กระบี่เล่มนี้... กระบี่เล่มนี้... กระบี่เล่มนี้คอืกระบี่เฟิงอู่ อาวุธ

ประจ�ากายเจ้าเทวะเฟิงอู่ ไฉนเจ้าถงึโชคดจีนน่ากริ่งเกรงถงึเพยีงนี้กนั”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งเองกย็กมอืขึ้นปาดเหงื่อที่ซมึข้างขมบัเช่นกนั “น่ากลวั

เหลอืเกนิ น่ากลวัเกนิไปแล้ว ต้องแจ้งให้ส�านกัวชิายุทธ์ทราบ”

สีหน้าของอาจารย์สวี่เปลี่ยนไปทันที “ปรมาจารย์อวี่ชั่ง! นี่เป็นกระบี่ 

เฟิงอู่ที่ซูลั่วได้มาจากสุสานกระบี่! จติกระบี่รบันางเป็นนายแล้ว ไม่เช่นนั้นนาง

คงไม่อาจน�ามนัออกมาจากสุสานกระบี่ได้!”

เสียงค�ารามก้องของอาจารย์สวี่ท�าให้ปรมาจารย์อวี่ชั่งที่ก�าลังอยู่ใน

อาการตื่นตระหนกชะงกักกึ อาจารย์สวี่ฉวยจงัหวะนี้เอ่ยด้วยน�้าเสยีงร้อนรน

“ต่อให้ส�านักวิชายุทธ์รู้แล้วจะเป็นเช่นไร ส�านักเราจะชิงกระบี่เฟิงอู่ 

ของซูลั่วกลบัไปหรอื!”

กระบี่เฟิงอู่ของซูลั่ว... ค�าค�านี้เสียดแทงใจปรมาจารย์อวี่ชั่งเหลือเกิน 

เขาหลงใหลคลั่งไคล้กระบี่ ศกึษามานบัหมื่นปี กระบี่เฟิงอู่เป็นกระบี่ที่แขง็แกร่ง

ที่สดุเท่าที่เขาเคยพบพานมา มหีรอืที่ปรมาจารย์อวี่ชั่งจะไม่รูว่้าหลงัจากจติกระบี่

รบัใครเป็นนายแล้วกไ็ม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ

หลังจากดื่มน�้าชาอึกใหญ่ สุดท้ายปรมาจารย์อวี่ชั่งก็สงบจิตสงบใจลง

ได้ “เจ้ากล่าวได้ถูกต้องแล้ว ในเมื่อนางน�ากระบี่เฟิงอู่กลับออกมาจากสุสาน

กระบี่ได้ ก็เท่ากับว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เฒ่าพิทักษ์กระบี่แล้ว ข้า 

ปรวิติกมากไปเอง”

พอมั่นใจว่าปรมาจารย์อวี่ชั่งจะไม่ยื่นมือเข้าแทรกเรื่องนี้ อาจารย์สวี่ 

ถงึได้ลอบพรูลมหายใจออกมา

เขาเป็นคนเรยีกตวัซูลั่วมาพบ และเวลานี้กไ็ด้ข้อสรปุที่เหนอืความคาด

หมาย หากเหตุการณ์นี้เป็นเหตุท�าให้ซูลั่วต้องสูญเสียกระบี่เฟิงอู่ไป อาจารย์

สวี่ต้องเสยีใจไปชั่วชวีติอย่างแน่นอน

พอเหน็บรรยากาศในยามนี้สงบแล้ว ซูลั่วจงึถามขึ้นเสยีงอ่อย “เวลานี้

จติกระบี่ของกระบี่เฟิงอู่ยงัปิดผนกึอยู่กระมงัเจ้าคะ”
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ปรมาจารย์อวี่ชั่งพยักหน้า ก่อนเปลี่ยนเป็นส่ายหน้า “ดูเหมือนจะ 

ถูกปิดผนึก แต่พิจารณาจากไอวิเศษ จิตกระบี่น่าจะผนึกตนเองเข้าในภวังค์

หลบัใหลมากกว่า”

“เอ? เช่นนั้นต้องท�าอย่างไรเจ้าคะ” ซูลั่วถามอย่างแปลกใจ หากไม่เปิด

ผนกึจติกระบี่ กระบี่เล่มนี้กเ็ป็นเพยีงแค่ซากเหลก็เสง็เครง็เท่านั้น น�าไปฟันหนิ

กย็งัไม่เข้าด้วยซ�้าไป

อาจารย์สวี่หวัเราะเสยีงแผ่ว “เรื่องนี้เจ้าถามถกูคนแล้ว ปรมาจารย์อวี่- 

ชั่งเป็นท่านอาจารย์ผูม้คีวามรู้กว้างขวางและลกึซึ้งในด้านนี้ เจ้าต้องขอค�าชี้แนะ

จากท่านอาจารย์ให้มากเข้าไว้”

นยัน์ตาด�าขลบัของซูลั่วทอดมองปรมาจารย์อวี่ชั่ง

พอได้ยนิวาจายกยอเช่นนั้น ปรมาจารย์อวี่ชั่งกแ็ค่นเสยีงออกมา

“เรื่องนี้ไม่ง่ายดายขนาดนั้น” ปรมาจารย์อวี่ชั่งมไิด้ออกปากปฏเิสธ อนั

ที่จรงิหากซูลั่วเกบ็กระบี่ของนางกลบัไปในเวลานี้ และไม่ยอมให้เขาศกึษามนั

อกี คนที่ต้องขุ่นขึ้งน่าจะเป็นปรมาจารย์อวี่ชั่งมากกว่า

ซูลั่วคดิในใจ ‘ไม่ง่ายขนาดนั้นกแ็ปลว่ามหีนทาง?’ เพราะเหตุนี้ดวงตา

กลมโตวบัวาวคูง่ามจงึจ้องมองปรมาจารย์อวี่ชั่งนิ่ง ปรมาจารย์อวี่ชั่งเหลอืบมอง

ปลายนิ้วของซูลั่วแวบหนึ่ง “เลอืดของเจ้า... มปีระโยชน์”

ซูลั่วถอนหายใจ “ต้องใช้เท่าไรเจ้าคะ”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งตอบตามจรงิ “หากคดิจะปลุกจติกระบี่ เลอืดในกาย

เจ้าสบิคนรวมกนักน็่าจะพอ”

ซลูั่วเกอืบจะกระอกัเลอืดออกมา ตอนนี้นางสละเลอืดจากกายได้เพยีง

หนึ่งในสบิส่วนเท่านั้น แต่ถ้าต้องรวมเลอืดในกายนางถงึสบิคนละก.็.. แบบนั้น

อย่าหวงัเลย

“เพราะฉะนั้นต้องมตีวัช่วย” ปรมาจารย์อวี่ชั่งเองกเ็สยีดายสุดแสน จงึ

เอ่ย “วธิทีี่มปีระสทิธภิาพที่สุดในการปลุกจติกระบี่กค็อืใช้ผลกึงาขาว”

ผลกึงาขาวคอืสิ่งใดกนั ซูลั่วท�าสหีน้าเหมอืนไม่เคยได้ยนิมาก่อน
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ปรมาจารย์อวี่ชั่งสะบดัแขนเสื้อเบาๆ ผลกึหกก้อนกป็รากฏเรยีงรายขึ้น

ตรงหน้าเขา

ตั้งแต่ที่รับรู้ว่าซูลั่วเป็นนายของกระบี่เฟิงอู่ ท่าทีของปรมาจารย์อวี่ชั่ง 

ที่มีต่อหญิงสาวก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน จากสีหน้าดูแคลนในตอนต้นแปร

เปลี่ยนเป็นให้เกยีรต ิไม่รอให้ซูลั่วถาม เขากอ็ธบิาย “ก้อนนี้คอืผลกึงาขาวชั้น

ต้น คะแนนระดบัหกสามารถแลกได้ ก้อนที่สองคอืผลกึงาขาวชั้นกลาง คะแนน

ระดับห้าสามารถแลกได้ ก้อนที่สามคือผลึกงาขาวชั้นสูง คะแนนระดับสี่

สามารถแลกได้ ไล่ล�าดับเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ส่วนก้อนที่หกนี้คือผลึกงาขาวชั้น

ปรมาจารย์ คะแนนระดบัหนึ่งสามารถแลกได้”

ซูลั่วร้องออกมา “อ้อ” แต่อนัที่จรงิกย็งัฉงนอยู่

ปรมาจารย์อวี่ชั่งวางผลกึงาขาวชั้นต้นลงบนกระบี่เฟิงอู่ ผ่านไปครู่ ไม่มี

ปฏิกิริยาใดจากกระบี่เฟิงอู่ ปรมาจารย์อวี่ชั่งจึงอธิบายด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

“กระบี่ทั่วไปจะมีปฏิกิริยากับผลึกงาขาวชั้นต้น แต่ด้วยระดับชั้นของกระบี่ 

เฟิงอู่ ผลกึงาขาวชั้นต้นจงึไม่ก่อประโยชน์ใดๆ กบัมนั”

ซูลั่วหัวใจหนักอึ้ง รู้ไว้เถิดว่าคะแนนจะแบ่งตามล�าดับชั้นที่เข้าศึกษา 

ศิษย์ปีหนึ่งจะได้รับคะแนนระดับหก และแลกได้เพียงของระดับหกเท่านั้น 

ขณะที่ศษิย์ชั้นปีหกจะได้คะแนนระดบัหนึ่ง สามารถแลกเปลี่ยนข้าวของระดบั

ชั้นสูงสุดได้

หลงัเอ่ยจบ ปรมาจารย์อวี่ชั่งกว็างผลกึงาขาวชั้นกลางลงบนกระบี่เฟิงอู่ 

รออยู่ครู่กย็งัไม่เกดิอะไรขึ้น

ซูลั่วกลัดกลุ้มใจขึ้นมา กระบี่เฟิงอู่เย่อหยิ่งถึงเพียงนี้ แล้วนางจะมี

ปัญญาเลี้ยงดูมันได้อย่างไรกัน ผลึกงาขาวชั้นกลางมันยังเมินใส่ ตอนนี้นาง

เพิ่งจะอยู่ชั้นปีหนึ่ง สิ่งของที่แลกได้กอ็ยู่ในระดบัหกเท่านั้น

ปรมาจารย์อวี่ชั่งส่ายหน้า จากนั้นกห็ยบิผลกึงาขาวชั้นสงูมาวางบนกระบี่

เฟิงอู่

“ยงัไม่ได้”
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“ผลกึงาขาวชั้นสูงพเิศษ? ไม่ได้เช่นกนั” ปรมาจารย์อวี่ชั่งส่ายหน้า

ซูลั่วอยากจะร�่าไห้! ผลกึงาขาวชั้นสูงพเิศษกย็งัไม่ได้? กระบี่เฟิงอู่เล่ม

นี้วางกับดักนางเสียแล้ว! ซูลั่วหารู้ไม่ว่ากับดักที่แท้จริงอยู่หลังจากนี้ต่างหาก 

เพราะปรมาจารย์อวี่ชั่งวางผลึกงาขาวชั้นอาจารย์ลงบนเล่มกระบี่ด้วยมืออัน 

สั่นเทา หลงัจากนั้นอกีครู่ เขากม็องซลูั่วด้วยแววตาเวทนา ก่อนจะผายมอือย่าง

จนใจ “กย็งัไม่ได้”

ซูลั่ว “...ไฉนถงึเป็นเช่นนี้ ถ้าเช่นนั้น... ลองผลกึงาขาวชั้นปรมาจารย์ดู

หน่อยเจ้าค่ะ” ซูลั่วกดัฟันเอ่ยวาจานี้ออกไป

ปรมาจารย์อวี่ชั่งพยกัหน้า สดุท้ายกว็างผลกึงาขาวชั้นปรมาจารย์ลงบน

กระบี่เฟิงอู ่ทนัททีี่ผลกึงาขาวชั้นปรมาจารย์สมัผสักบักระบี่ ประกายแสงสขีาว

ก็สว่างวาบขึ้น จากนั้นผลึกงาขาวเกลี้ยงเกลาขนาดเท่าปลายเล็บก็หายวับไป 

ต่อหน้าต่อตาทุกคน

“เสพเข้าไปแล้ว!” ปรมาจารย์อวี่ชั่งตบโต๊ะด้วยความตื่นเต้น

โครม!

“เสพเข้าไปแล้ว! ผลกึงาขาวชั้นปรมาจารย์ถูกเสพเข้าไปแล้ว!”

ทว่าซลูั่วกลบัไม่แสดงอาการยนิดอีอกมา ท่าทางของนางในเวลานี้กค็อื... 

จนใจ หญงิสาวสูดลมหายใจลกึ จากนั้นกก็ดัฟันแน่นยามเอ่ยปากถามปรมา-

จารย์อวี่ชั่ง “ผลกึงาขาวชั้นปรมาจารย์ก้อนหนึ่ง... ต้องใช้คะแนนเท่าไรเจ้าคะ”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งเพิ่งตระหนกัได้ว่า ซลูั่วยงัเป็นเพยีงศษิย์ใหม่ชั้นปีหนึ่ง

เท่านั้น นางหาใช่ศษิย์ปีหกที่ก�าลงัจะส�าเรจ็การศกึษาไม่ เจ้าตวันิ่งไปครู่ ก่อน

จะเอ่ยตวัเลขออกมา

พลนันั้น... ซูลั่วกอ็ยากจะร�่าไห้เหลอืเกนิ

“เช่นนั้นจะปลุกจิตกระบี่ได้ต้องใช้... ผลึกงาขาวชั้นปรมาจารย์เท่าไร” 

ซูลั่วมองปรมาจารย์อวี่ชั่งด้วยสหีน้าน่าสงสาร

ปรมาจารย์อวี่ชั่งมองนางอย่างเห็นใจ เขาเอาแต่มองอยู่อย่างนั้น ทว่า

กลบัพูดอะไรไม่ออก
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ซูลั่วแทบน�้าตาหยดแหมะ “ตกลงว่า... กี่ก้อนกนัแน่เจ้าคะ”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งกระแอมเบาๆ แล้วเบือนหน้าไปอีกทางอย่างกระอัก-

กระอ่วน “จ�านวนนี้... เจ้ารบัไม่ไหวแน่”

“เท่าไรกนัเจ้าคะ” ซูลั่วถามน�้าเสยีงจรงิจงั

“นับไม่ถ้วน” ปรมาจารย์อวี่ชั่งหันกลับมามองซูลั่ว “หากข้าเดาไม่ผิด 

ละก็ ต่อให้ขนผลึกงาขาวชั้นปรมาจารย์มาจากคลังจนหมดก็ยังไม่เพียงพอ... 

ใครใช้ให้มนัเป็นอาวุธของเจ้าเทวะเล่า”

สมกบัเป็นของล�้าค่าชั้นเทวะ หาใช่สิ่งที่นางจะใฝ่ฝันได้ในยามนี้

ปรมาจารย์อวี่ชั่งเสนอความคดิ “หากไม่มคีะแนนระดบัหนึ่ง อนัที่จรงิ

ก็ใช้ผลึกสีม่วงซื้อได้เช่นกัน เท่าที่ข้ารู้มา ที่ร้านเป่าเจินซวนมีจ�าหน่ายผลึกงา

ขาวตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถงึชั้นปรมาจารย์ ขอเพยีงเจ้ามผีลกึสมี่วงพอ”

“จรงิหรอืเจ้าคะ ผลกึสมี่วงกส็ามารถใช้ซื้อได้?” ซูลั่วลงิโลดขึ้นมา

ในการแข่งขนัศษิย์ใหม่ครานี้สกุลมู่หรงเปิดโรงเดมิพนัถงึเก้าแห่ง ซูลั่ว

หยบิยมืผลกึสม่ีวงจ�านวนมากจากสมาคมผูป้รงุโอสถ และทุม่เดมิพนัว่าตนจะ

เป็นฝ่ายชนะ เพราะเหตุนี้นางจึงกอบโกยผลึกสีม่วงจากสกุลมู่หรงมาได้

มากมาย

“ซื้อได้ เพยีงแต่ว่าราคา...” อาจารย์สวี่มองซลูั่วอย่างเวทนา “ของที่แลก

มาด้วยคะแนนระดบัหนึ่งเช่นนี้... ราคาของมนัย่อมสูงเป็นธรรมดา”

“เท่าไรเจ้าคะ” นางชนะเดมิพนัได้ผลกึสมี่วงมามากมายมหาศาล เวลา

นี้มไีม่ต�่ากว่าห้าล้านก้อน! นางมใิช่ยาจก!

อาจารย์สวี่ถอนหายใจเฮือก “หากข้าจ�าไม่ผิดละก็ ผลึกงาขาวชั้น

ปรมาจารย์หนึ่งก้อนต้องแลกด้วยผลกึสีม่วงไม่ต�่ากว่าหนึ่งแสนก้อน...”

“ผลึกสีม่วงหนึ่งแสนก้อนแลกผลึกงาขาวชั้นปรมาจารย์ได้เพียงหนึ่ง

ก้อน?” ซูลั่วพลนัรู้สกึราวกบัถูกอสนบีาตซดักระหน�่าใส่

“ออื”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งกบัอาจารย์สวี่พยกัหน้า
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“และหากจะปลุกจิตกระบี่ได้ก็ต้องใช้... ผลึกงาขาวชั้นปรมาจารย์

จ�านวนนบัไม่ถ้วน?” ซูลั่วถามเสยีงอ่อยอกีครั้ง

“ออื”

ปรมาจารย์อวี่ชั่งกบัอาจารย์สวี่พยกัหน้าหนกัขึ้น

“ถ้าอย่างนั้นตอนนี้... ข้าไม่เอากระบี่เฟิงอู่แล้วได้หรอืไม่” ซูลั่วอยากจะ

ร�่าไห้ออกมา

“ไม่ได้! / ไม่ได้!” ปรมาจารย์อวี่ชั่งกบัอาจารย์สวี่ตวาดเสยีงดงัลั่น

ปรมาจารย์อวี่ชั่งเอ่ยด้วยน�้าเสยีงร้อนใจ “ตอนนี้จติกระบี่รบัเจ้าเป็นนาย

ของมนัแล้ว กระบี่เฟิงอู่เป็นอาวุธเทวะ มเีพยีงเจ้าเทวะเท่านั้นที่ท�าลายมนัได้ 

เจ้าตามตัวเจ้าเทวะให้มาท�าลายมันได้หรือไม่เล่า หากท�าลายไม่ได้ละก็ เมื่อ

ต้องการจะละทิ้งกระบี่เฟิงอู่กม็เีพยีงหนทางเดยีว ตาย!”

“...” ซูลั่วหมดค�าจะพูด

ปรมาจารย์อวี่ชั่งทั้งเกลี้ยกล่อมและหลอกล่อ “ขอเพียงปลุกจิตกระบี่

ของกระบี่เฟิงอู่ได้ หากครอบครองกระบี่เฟิงอู่ นอกจากเจ้าเทวะแล้ว เจ้ากจ็ะ

กลายเป็นยอดฝีมอืผู้ไร้เทยีมทาน ไม่เป็นสองรองใคร! ขอเพยีงเจ้าปลดผนกึ

จติกระบี่ได้”

ซูลั่วขงึตาใส่ปรมาจารย์อวี่ชั่ง “ขอเพยีงท�าได้ มนัยากนะเจ้าคะ ข้าจน

มากด้วย!”

ซูลั่วผู้ครอบครองผลึกสีม่วงห้าล้านก้อนจากการเดิมพันประกาศว่าตัว

เอง ‘จนมาก’ ด้วยสหีน้าอดัอั้นตนัใจ

“เอ่อ...” เรื่องนี้ทั้งปรมาจารย์อวี่ชั่งกบัอาจารย์สวี่จนปัญญาจะช่วยเหลอื

ซูลั่วได้จรงิๆ ผลกึสมี่วงที่พวกเขามยีงัไม่มากเท่านางด้วยซ�้า

ซูลั่วมาเยอืนพร้อมกบัความฉงนสงสยั จากนั้นกร็บัรู้ด้วยความยนิดวี่า

ตนเองครอบครองอาวุธเทวะอย่างกระบี่เฟิงอู่ ทว่าบัดนี้กลับพบความจริงอัน

น่าหดหู่ว่า หากคิดจะปลุกจิตกระบี่เล่มนี้ นางมีหวังได้ถังแตกสิ้นเนื้อประดา

ตวัไปก่อนเป็นแน่
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นางเลี้ยงมันไม่ไหวจริงๆ... ซูลั่วจ�าต้องเก็บกระบี่เฟิงอู่แล้วกลับไปยัง

เรอืนพกัด้วยความกลดักลุ้ม

ปรมาจารย์อวี่ชั่งกบัอาจารย์สวี่เหน็ตรงกนัว่า เรื่องนี้ต้องเกบ็เป็นความ

ลบัสูงสุด ห้ามแพร่งพรายออกไปแม้แต่นดิเดยีว

ตอนที่ซูลั่วเดนิมาถงึเรอืนพกักพ็บว่าใครบางคนก�าลงัรอนางอยู่


