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ตอนน้ีเราก็ร่วมเดินทางกับโม่อีเหรนิใน 'ยอดสตรีเป็นยากย่ิง' ภาค 2 

มาครึง่ทางแล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะ มสีตัว์วิเศษท่ีนกัอ่านชืน่ชอบ หรือ 

มีตัวละครใดที่เป็นขวัญใจของนักอ่านบ้างหรือเปล่า ในเรื่องนี้นักเขียน 

เขียนให้ตวัละครแต่ละตวัมเีสน่ห์และมบีคุลิกของตนเองท่ีชดัเจนมากๆ เลย 

โดยเฉพาะตัง้แต่ทีพ่ระ-นางเดนิทางมายังดนิแดนแรกนภาแล้ว ตวัละคร

ประกอบอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลงิเซ่าจวนิ หลงชงิเหยา ชงิอูห๋ยา หรอืผูค้น 

ในแต่ละตระกูลก็ล้วนน่าสนใจและชวนให้เราเอาใจช่วยทั้งนั้นเลยนะคะ

ในเล่ม 4 นีค้วามน่าสนใจและความน่าเอาใจช่วยยังคงเดิมค่ะ ท่ีเพ่ิมเตมิ 

คอืความสนกุของเรือ่ง เนือ่งจากครัง้นีโ้ม่อเีหรนิถึงคราพลาดท่าเสยีทีจน 

เป็นเหตุให้ต้องลาจากไป่หลีจ่งิหงไปแสนไกลอกีคร้ัง มิหน�าซ�า้หนนียั้งต้อง

เปลืองแรงเสี่ยวทุนอยู่มากจึงจะสามารถประคับประคองจนโม่อีเหริน 

มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ทว่าแล้วนางจะได้กลับไปเจอกับไป่หลี่จิงหงหรือเปล่า 

พวกท่านตาและพ่ีชายท้ังสองเล่า นางจะยังได้เห็นหน้าพวกเขาอีกไหม 

แล้วใครกันที่ท�าให้นางเกือบจะมีจุดจบที่น่าเดียดฉันท์ท่ีสุดนี้ ขอเชิญ 

นักอ่านก้าวเท้าเข้าไปหาความจริงท้ังหมดยังดินแดนแรกนภาพร้อมกัน

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แรงกดดันของมิติที่ว่างโดยรอบเปลี่ยนไปสิ้น

คนสวมเสือ้คลมุด�ากับโม่อเีหรนิต่างยืนได้ไม่มัน่คง อกีท้ังต่างคดิจะ

ถอยกลับออกมาฝ่งตรงข้ามให้ห่างจากน�้าวน แต่แรงดึงดูดของน�้าวน

มิใช่สิ่งที่พวกเขาต้านทานได้โดยสิ้นเชิง

โม่อเีหรนิอยู่ใกล้น�า้วนสดี�ามากกว่าคนสวมเสือ้คลมุด�า นางท่ีสญูเสยี

พลงัปฐมไปหมดสิน้แทบจะถูกดดูเข้าไปในน�า้วนโดยทีไ่ม่มกี�าลงัจะต่อต้าน

แม้แต่น้อยนิด ในขณะท่ีเสีย่วทนุก็ทนัเพียงชะโงกหวัออกมาท�าท่าจะขยับ...

หากแต่หนึ่งคนหนึ่งงูก็ถูกน�้าวนสีด�าดูดเข้าไปแล้ว

“จิงหง...” ชั่วแวบเดียวก่อนที่จะหายตัวไป โม่อีเหรินมองเห็นเขา 

แต่นางกลับอมยิ้ม เนื่องจากเห็นว่าไป่หลี่จิงหงปลอดภัยดี

ทว่าไป่หลีจ่งิหงกลบัย่ืนมอืคว้าไว้ไม่ทัน มองดนู�า้วนสดี�าหายวับไป

อย่างประหวั่นพรั่นพรึง

มอืทียื่น่ออกไปคว้าอะไรไว้ไม่ได้สกัอย่าง มเีพียงความว่างเปล่าเตม็ฝ่ามอื

ไป่หลี่จิงหงอึ้งงัน
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 โม่อีเหริน  ประมขุหวงแห่งตระกูลเฟ่ิง ภายนอกดเูปราะบาง

ไร้เดียงสา น่ารกังดงาม ทว่าภายในกลบัเจ้าเล่ห์

แสนกลและฉลาดเฉียบแหลม รักท่านตาและ 

พี่ชายทั้งสองมาก

 ไป่หลี่จิงหง  ประมุขหอน้อยของหอลงทัณฑ์แห่งดินแดน 

แรกนภา ภูเขาน�้าแข็งของโม่อีเหริน รักและ

ปรารถนาดีต่อโม่อีเหรินด้วยใจจริง 

 หลิงเซ่าจวิน  ประมุขหอน้อยของหอโอสถ ภาคีผู ้ฝ ึกตน  

ได้อาจารย์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโต สหายท่ี

ให้การดูแลและรักษาไป่หลี่จิงหงในยามท่ีเขา

อ่อนแอที่สุด เป็นหนึ่งคนที่ไว้วางใจได้

 หลงชิงเหยา  ประมขุหอน้อยแห่งหอหลอมประดษิฐ์ ภาคผีูฝึ้กตน  

เขาผสานเชือ้ไฟอศัจรรย์ของฟ้าดนิเข้าในร่างกาย  

ท�าให้ภายนอกดูมีลักษณะเป็นคนหนุ่มรูปงาม

ในช่วงเพิ่งเติบโตมาโดยตลอด ทว่าอายุจริงนั้น

ร่วมสามร้อยปีแล้ว 

 ชิงอู๋หยา  องครักษ์ประจ�าตัวหลงชิงเหยา ติดตามปกป้อง

ดูแลหลงชิงเหยามาตั้งแต่อีกฝ่ายอายุสิบขวบ  

มีนิสัยซื่อตรงและกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
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7อ๋ินเชียนอวี่

น�้ำทะเลสำบสูงเสียดฟ้ำโหมซัดมำ แวบแรกที่เห็นดูเหมือนไม่ได้ 

น่ำสยดสยองเท่ำกับหนิหนดืทีร่ะเบดิพ่นและไล่ลำมตำมมำเตม็พ้ืน หำกแต่ 

ระดับควำมอันตรำยถึงชีวิตนั้นแทบไม่ต่ำงกัน!

ยำมถูกซดัจมอยู่ใต้น�ำ้อำจมไิด้บำดเจบ็หรอืจมน�ำ้ตำยในเวลำเพียง

ประเดี๋ยวเดียว แต่หำกหลบแรงมหำศำลจำกน�้ำทั้งหมดท่ีถำโถมมำได ้

ไม่ดีก็ท�ำให้คนบำดเจ็บภำยในได้เช่นกัน

หำกโชคร้ำยสกัหน่อย ก็เป็นไปได้ท่ีจะถูกน�ำ้ซดัจนหมดสติ บำดเจบ็

ภำยใน จำกนั้นก็ถูกหอบลงไปก้นทะเลสำบจนจมน�้ำตำย

น่ำพรั่นพรึงยิ่งนัก

จะดีจะชั่วพวกเขำก็เป็นผู้ฝึกบ�ำเพ็ญที่สำมำรถเหำะเหินด�ำดิน 

สำมำรถต่อสู้ สำมำรถใช้อำคมคำถำได้ จะมำพ่ำยแพ้ให้กับสิ่งไม่มีชีวิต

ที่ไม่มีใครควบคุมอยำ่งหินหนืดและน�้ำทะเลสำบได้อย่ำงไร

47
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8 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

วิ่ง! เหำะ! ด�ำดิน!

ไม่ว่ำอยำ่งไรก็ห้ำมถูกน�้ำซัดจนจมเป็นอันขำด!

ถ้ำตำยไปในสภำพพรรค์นี้จริงๆ...มิใช่ตำยจำกกำรต่อสู้ จำกกำร 

ชงิสมบตั ิจำกกำรถูกซุม่โจมต ีจำกกำรถูกไล่ฆ่ำ แต่ตำยจำกกำรทีช่มเรือ่งสนกุ 

แล้วดันหนีไม่ทัน...นั่นจะน่ำขำยหน้ำเกินไปแล้ว

ในที่น้ีไม่ว่ำตระกูลใดเผชิญหน้ำกับคลื่นทะเลสำบก็ล้วนหนีเตลิด

เปิดเปิงทั้งสิ้น

ไป่หลี่หมิงยืนอยู่ด้ำนหลังไป่หลี่ถิงมำโดยตลอด ขณะมองเห็น 

คลื่นทะเลสำบโหมซัดมำก็พลันได้ควำมคิด ใส่ยำขวดหน่ึงลงไปผสม 

ในน�้ำอย่ำงเงียบๆ

โครม...โครม...

น�้ำทะเลสำบเอ่อท่วมไปทั่วทั้งริมฝั่ง ไหลผำ่นป่ำ แม้แต่เมืองโยวหู

ก็ยังไม่อำจรอดพ้น

ชำวเมืองโยวหูใช้ชีวิตกันตำมปกติ ท้ังก�ำลังค้ำขำย ซื้อข้ำวของ  

เดนิเล่น คยุเล่นกัน แต่เมือ่สำยตำเผลอมองไปทำงทะเลสำบจงโยวกลบัพลนั 

หน้ำเปลี่ยนสีไปอย่ำงรุนแรง...น�้ำท่วมสูงเกือบถึงฟ้ำพุ่งมำแล้ว!

"น�้ำหลำกมำแล้ว!"

"รีบหนีเร็วเข้ำ!"

บนถนนของเมืองโยวหูมีผู ้คนวิ่งวุ ่น แผงลอยล้มระเนระนำด 

อลหมำ่นไปทั่วในทันที แม้แต่เหลำ่ผู้ฝึกบ�ำเพ็ญที่พักอยู่ในเมืองก็ไม่อำจ

รอดพ้น เร่งรีบหนีเอำชีวิตรอด

ทว่ำผูท้ีห่นีเรว็กว่ำพวกเขำก็คอืเหล่ำผูฝึ้กบ�ำเพ็ญทีเ่ผ่นออกมำจำก

ข้ำงทะเลสำบจงโยว
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9อ๋ินเชียนอวี่

หนี! หนี! หนีเร็ว!

ขณะคนท้ังหลำยก�ำลังว่ิงหนีด้วยควำมตื่นตระหนก ผู้ฝึกบ�ำเพ็ญ

จ�ำนวนมำกก็ทยอยกันเหำะขึ้นกลำงอำกำศ

ต่อให้น�้ำในทะเลสำบถูกพลังซัดใส่จนพลิกก่อตัวสูงเพียงไรก็ 

ไม่สำมำรถยึดครองทั้งท้องฟำ้ได้ ขอเพียงขึ้นไปให้สูงกวำ่ระดับน�้ำก็ย่อม

จะปลอดภัย

หลงัจำกคลืน่น�ำ้โหมซดัออกจำกทะเลสำบจนท่วมไปท่ัวแล้ว ระดับน�ำ้ 

ในทะเลสำบจงโยวก็ลดลงไปเกินครึ่งในทันที

หลังจำกพลังขุมนี้สลำยไป น�้ำเหล่ำนั้นก็ยังไหลถำโถมกลับมำ 

อีกครั้งเนื่องจำกแรงสะท้อนกลับ ส่ิงท่ีผู ้ ท่ีหนีไม่ทันกลัวที่สุดก็คือ 

แรงสะท้อนกลับที่จะได้เผชิญอีกในครำนี้

แม้ครั้งแรกถูกน�้ำทะเลสำบซัดออกไปแล้วไม่ตำย แต่ถูกลำก 

กลับมำเยี่ยงนี้ ชีวิตอย่ำงน้อยก็สั้นลงครึ่งหนึ่ง

เวลำนี้เหล่ำผู ้ฝึกบ�ำเพ็ญท่ีลอยอยู่กลำงอำกำศล้วนนึกดีใจย่ิง 

ที่ตนเอง 'เหำะขึ้นมำ' ได้ทันเวลำ อีกทั้งสำมำรถยืนอยู่กลำงอำกำศได้

ถ้ำไม่สำมำรถหยุดอยู่กลำงอำกำศได้ แค่เหำะเหินเป็นเพียงอย่ำงเดียว  

กำรหนีเอำชีวิตรอดด้วยวิธีนี้ก็ไม่ทันกำล สู้วิ่งเอำยังอำจจะเร็วกวำ่

และผูท้ีเ่หำะข้ึนฟ้ำในขณะทีน่�ำ้ทะเลสำบเร่ิมเอ่อท้นออกมำก็แทบจะ 

เป็นคนไม่ก่ีคนทีม่พีลงัแก่นแท้แข็งแกร่งท่ีสุดและมท่ีำทตีอบสนองรวดเร็ว

ที่สุดในที่นี้

เนือ่งจำกต�ำแหน่งท่ีพวกเขำยืนอยู่ใกล้ทะเลสำบจงโยวทีสุ่ด จะวิง่หนี 

ก็ไม่ทันโดยสิ้นเชิง แม้กำรเหำะขึ้นกลำงอำกำศจะไม่ต้องว่ิงจนทุลักทุเล 

แต่บนตัวพวกเขำก็ยังคงถูกน�้ำกระเซ็นใส่จนเปียกไม่มำกก็น้อย
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10 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ขณะมวลน�ำ้ปรมิำณมำกโหมซดัสำดไปยังเมอืงโยวห ูน�ำ้ในทะเลสำบ 

ท่ีลดฮวบก็พลันส่งเสียงซู่ซ่ำออกมำ เงำร่ำงคนไม่ก่ีสำยก�ำลังประมือกัน 

พุ่งขึ้นจำกในน�้ำมำถึงกลำงอำกำศอยำ่งรวดเร็ว

คนที่เดิมทีหยุดอยู่กลำงอำกำศตำ่งตกอกตกใจ ถอยกรูดไปทันที

โครม! โครม!

เคร้ง! เคร้ง! เคร้ง...

หลังจำกเสียงอำวุธปะทะกัน ท่ีกลำงอำกำศก็มีเงำคนไม่ก่ีสำย 

เพิ่มขึ้นมำ

เม่ือครู่น้ีเกิดควำมชุลมุน ผู้ท่ีควรจำกไปได้จำกไปแล้ว ส่วนผู้ท่ี 

อยำกอยู่ต่อก็อยู่ต่อ

ไม่กี่คนที่สู้กันอยู่ต่ำงกระโดดขึ้นมำกลำงอำกำศท้ังหมด ครำวน้ี 

คนทั้งหลำยถึงมองเห็นคู่ต่อสู้แต่ละคนที่สู้กันอยู่ได้อย่ำงชัดเจน

สองคนท่ีอยู่ตรงกลำงก็คือตัวหลกัในควำมขดัแย้งน้ี ไป่หลีจ่งิหงและ

ไป่หลี่ถิง

หลังจำกปล่อยพลังหย่ังเชิงกันในกระบวนท่ำแรก ผู้อื่นยังก�ำลัง

สับสนหวำดผวำ สองคนนี้ก็ต่ำงออกกระบวนท่ำพร้อมกันแล้ว

ไป่หลี่จิงหงถือดำบหุนสีม่วงไว้ในมือ มืออีกข้ำงโอบโม่อีเหรินไว้ 

ดำบมหำนภำของไป่หลี่ถิงส�ำแดงลีลำ ดำบหุนสีม่วงส�ำแดงท่วงท่ำอัน

หนักแน่นและควำมแหลมคม เพียงไม่นำนก็สู้กันอย่ำงดุเดือดไร้ใดเทียม

ผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งใกล้กับไป่หลี่จิงหงที่สุดคือจั้นเอำ้เทียน

หลงัจำกจัน้เอ้ำเทยีนใช้ก�ำแพงพลงัปฐมต้ำนน�ำ้ทะเลสำบส่วนหน่ึง

เพื่อยื้อเวลำแล้ว ก็มำประมือกับไป่หลี่จิงไห่และเสวียนหมิงเจิน

สองคนนีม้กัจะปรำกฏตวัพร้อมกัน ท�ำอะไรด้วยกัน สำมคัคร่ีวมใจกนั 
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11อ๋ินเชียนอวี่

โดยแท้

ด้ำนหลงิเซ่ำจวินเองขณะน�ำ้ทะเลสำบถำโถมมำก็ได้สกัดไป่หล่ีหมงิ 

เอำไว้

หมอโอสถปะทะหมอโอสถ

ส่วนเฟิ่งไหวซินได้เลือกเป้ำหมำยเป็นไป่หลี่จิงหลิว

นำยน้อยอันดับหน่ึงของตระกูลเฟิ่งปะทะกับนำยน้อยอันดับหน่ึง

ของตระกูลไป่หลี่ ครำวนี้จึงเป็นกำรตัดสินสูงต�่ำไปในตัว

ทำงด้ำนเฟ่ิงไหวฉีเน่ืองจำกต�ำแหน่งท่ียืนอยู่ในขณะน้ันอยู่ใกล ้

เสวียนหมิงเซี่ยวที่สุด จึงไม่เลือกคู่ต่อสู้แล้ว แต่สู้กับอีกฝ่ำยเสียเลย

ในขณะท่ีหลงชงิเหยำกับชงิอูห๋ยำน้ันก็ได้ท�ำงำนประสำนกับองครักษ์ 

ตระกูลเฟ่ิง คุ้มกันคนของสองฝ่ำยหลบไปให้ห่ำงสนำมรบอย่ำงเตม็ก�ำลงั

หลีกเลี่ยงกำรถูกหำงเลขก็เป็นกำรช่วยงำนที่ดีที่สุดแล้ว

ผูม้พีลงัยุทธ์ขัน้แบ่งจติข้ึนไปต่อสูกั้น ผูม้พีลงัยุทธ์ข้ันเพำะจติลงมำ

รั้งอยู่ต่อไปก็รังแต่จะกลำยเป็นเศษซำก

น�ำ้ทะเลสำบถูกกระแทกจนเกิดคลืน่ซดัคนท่ีคดิจะจบัปลำในน�ำ้ขุน่ 

กระเจิดกระเจิงไปได้พอดี และก็ท�ำให้ผู้บริสุทธิ์มีโอกำสหนีไปได้เช่นกัน

แม้เหตุกำรณ์จะชุลมุนวุ่นวำย แต่ตระกูลไป๋และตระกูลหลงยังคง

ทิ้งคนไว้สองสำมคนให้คอยจับตำดูกำรต่อสู้

ในจุดซุ่มซ่อนรอบทิศยังมีกลิ่นอำยแข็งแกร่งอยู่อีกหลำยสำย

ไม่ก่ีคนที่ก�ำลังต่อสู้กันอยู่มิใช่ไม่ค้นพบ เพียงแต่อีกฝ่ำยยังไม่มี

ควำมเคลือ่นไหวผดิปกติ พวกเขำจงึไม่กล้ำแบ่งสมำธิไปสนใจมำกเกินไป 

เช่นกัน

ในระหว่ำงกำรต่อสู้ถึงเป็นถึงตำย เสียสมำธิไปชั่วพริบตำเดียวก็

Page ������������������ ��� 2 ���� 4.indd   11 1/4/2565 BE   15:24

ตัว
อย
่าง



12 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

สำมำรถตัดสินควำมเป็นควำมตำยได้แล้ว

คนทั้งกลุ่มสู้กันจำกริมฝั่งทะเลสำบมำถึงในทะเลสำบ แล้วก็จำก 

ในทะเลสำบมำถึงกลำงอำกำศ

ดำบ กระบี่ ฝ่ำมือ คำถำอำคมสำรพัดอย่ำงส�ำแดงฤทธ์ิพร้อมกัน 

ปะทะกันไปมำอีกทั้งอำนุภำพก็เกรียงไกร สู้กันเพียงไม่กี่คน กลับลำก

แนวรบออกไปยำวยิ่ง

ผู้ที่ว่ำงที่สุดก็คือโม่อีเหรินที่ถูกโอบกอดไว้โดยตลอด

หำกเปรยีบเทยีบด้วยพลงัยุทธ์ ไป่หลีถิ่งมรีะดบัขัน้สงูกว่ำไป่หลีจ่งิหง 

ถึงสองขั้น ขณะที่ทั้งสองจู่โจมกันด้วยแรงก�ำลัง เห็นได้ชัดว่ำไป่หลี่จิงหง

เสียเปรียบอยู่เล็กน้อย ขำ้งริมฝีปำกมีเลือดซึมออกมำ หำกแต่สีหนำ้ของ

ไป่หลีจ่งิหงกลบัยังคงเย็นยะเยือกไม่เปลีย่น ไม่สนใจว่ำตนเองได้รบับำดเจบ็ 

หนักเพียงไร ถึงจะเผชิญหน้ำกับคู่ต่อสู้ที่มีพลังยุทธ์สูงกว่ำตนเองก็ยังคง

ไม่มีทำ่ทีขลำดกลัวแม้แต่กระผีกเดียว

ควำมมุ่งมั่นต่อสู้ที่เขำแสดงออกมำและท่วงท่ำดำบที่ยิ่งดุเดือด

รนุแรงขึน้ทกุทีกลบักดข่มเพลงดำบของไป่หลีถิ่งจนชกัจะส�ำแดงฤทธ์ิเดช

ไม่ออกอยู่เล็กน้อย

ไป่หลี่ถิงลอบนึกสงสัยอยำ่งเงียบๆ ว่ำนี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่

ดำบในมอืไป่หลีจ่งิหง บนตัวดำบสม่ีวงคล้ำยว่ำมกีล่ินอำยบบีค้ันคน  

ท�ำให้คนรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงอย่ำงห้ำมตนเองไม่ได้

ทว่ำในระหว่ำงทีส่องฝ่ำยต่อสูกั้น โม่อเีหรนิกลบัพลนัขมวดคิว้ นำง

ก้มหน้ำมองน�้ำทะเลสำบปรำดหน่ึง ก่อนจะมองไปยังคนทั้งหมดท่ีอยู่ 

โดยรอบ...บนร่ำงแต่ละคนล้วนเปียกน�้ำ นำงขมวดคิ้วอีกครั้ง
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13อ๋ินเชียนอวี่

"ไม่รู้จักพัฒนำจริงๆ" โม่อีเหรินบ่นพึมพ�ำเสียงหนึ่ง

"เฮอะ!" ครัน้กำรโจมตีถัดไปหยุดลงด้ือๆ ไป่หล่ีถิงก็ผละหลบออกมำ  

มองไป่หลีจ่งิหงด้วยสหีน้ำระแวดระวัง ขณะเดียวกันก็ถือโอกำสสงัเกตกำรณ์ 

กำรต่อสู้ของคนอื่นๆ

ขณะท่ีสองคนนี้หยุดมือลงคุมเชิงกันนี้เอง คนสองฝ่ำยที่สู้กันอยู่ 

สองฝั่งซ้ำยขวำก็ต่ำงถือโอกำสเว้นระยะห่ำงเช่นกัน

กำรต่อสูใ้นท่ีนีแ้ทบจะกินกันไม่ลงทกุคู ่ไม่มใีครได้ประโยชน์อะไรเลย

หำกจะนับดู ผู้เดียวที่ได้รับบำดเจ็บก็คือไป่หลี่จิงหง เน่ืองจำก 

มีเพียงเขำที่เผชิญกับคู่ต่อสู้ข้ำมขั้น

ถึงแม้ไป่หลี่ถิงจะถูกโม่อีเหรินท�ำให้โมโหจนอึดอัดหำยใจไม่ออก 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำพลงัแก่นแท้ของผูอ้ำวุโสตระกูลไป่หลีห่ำใช่ถกูยกยอ

ปอปั้นไม่ แต่เป็นของจริง

"ไป่หลีจ่งิหง เจ้ำมฝีีมอืไม่เลวเลย" ไป่หล่ีถิงเอ่ยปำกชมอย่ำงหำได้ยำก

ขั้นจิตเทพช่วงปลำยเทียบได้กับพลังยุทธ์ข้ันผสำนรวม สำมำรถ 

นับได้ว่ำเป็นพลังยุทธ์ท่ีสูงท่ีสุดในที่นี้แล้ว แม้แต่จั้นเอ้ำเทียนก็ยังมี 

พลงัยุทธ์ต�ำ่กว่ำเขำขัน้หน่ึง ทว่ำด้วยพลงัยุทธ์ท่ีต่ำงกันสองข้ัน ไป่หล่ีจงิหง 

ยังสำมำรถสู้ได้สูสีกับเขำโดยตลอด พลังแก่นแท้เช่นน้ี ไป่หลี่ถิงเองก็ 

จ�ำต้องชื่นชม

พรสวรรค์ระดับนีน้�ำไปเทยีบกับนำยน้อยทัง้ห้ำในจุดเดยีวกันจะต้อง 

มีแต่เหนือกว่ำอย่ำงแน่นอน พลังยุทธ์ก็นำ่ตกใจมำกดุจเดียวกัน

คนหนุ่มอำยุเพิ่งจะยี่สิบเอ็ดถึงกับมีพลังยุทธ์ขั้นแบ่งจิต

โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เขำยังเคยต้องพิษหยำดน�ำ้ตำเทพยุทธ์ พลงัยุทธ์

ถูกท�ำลำยไม่มีเหลือ บัดนี้ไม่เพียงฟื้นฟูกลับมำโดยสมบูรณ์ กำรเลื่อนขั้น
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14 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ยิ่งไม่ได้รับผลกระทบแม้แต่น้อยนิด

หำกไป่หลี่จิงหงยอมกลับไปตระกูลไป่หลี่แต่โดยดี ก็ย่อมจะเป็น 

ก�ำลงัช่วยเหลอืใหญ่ส�ำหรบัตระกูลไป่หลี ่กำรทีภ่ำยภำคหน้ำจะมพีลังยุทธ์ 

เหนือกว่ำตระกูลอื่นๆ ก็เป็นเรื่องที่คำดหวังได้อยำ่งแน่นอน

"มีฝีมือไม่เท่ำไร" ไป่หลี่จิงหงพูดอย่ำงเย็นเยียบ

ไป่หลี่ถิงพลันอำรมณ์พุ่งปรี๊ด! นี่เป็นกำรดูหมิ่นกันชัดๆ

หน้ำอกไป่หลีถิ่งสะท้อนขึน้ลงอย่ำงรนุแรงสองสำมท ีย�ำ้เตือนตนเอง 

ครั้งแล้วครั้งเล่ำว่ำเวลำพูดกับสองคนน้ีจะต้องควบคุมเพลิงโทสะเอำไว้ 

แล้วรีบพูดจุดประสงค์ของตนเองให้จบ

"ถึงอย่ำงไรในตวัเจ้ำก็มเีลอืดของตระกูลไป่หล่ีไหลเวยีนอยู่ พรสวรรค์ 

ก็ดีมำกพอ ข้ำมอบโอกำสหนหนึ่งให้เจ้ำ ขอเพียงเจ้ำยอมกลับตระกูล 

ในตอนนี ้เรือ่งกระทบกระท่ังระหว่ำงเจ้ำกับตระกูลไป่หล่ีในอดตี ข้ำสำมำรถ 

ตัดสินใจไม่สืบสำวรำวเรื่อง แน่นอนว่ำคู่หมั้นของเจ้ำก็สำมำรถกลับไป

ด้วยกันกับเจ้ำได้ หำกเจ้ำแสดงควำมสำมำรถได้ดี ก็สำมำรถกลำยเป็น

หนึ่งในนำยน้อยของตระกูลไป่หลี่ได้เช่นกัน"

ไป่หลีถิ่งเสนอตัวเลอืกท่ีตนเองคดิว่ำปรำนีพอสมควร อกีท้ังมแีรงดงึดูด 

เต็มร้อยออกมำ

ขอเพียงเป็นคนปกติที่ไม่ได้โง่เขลำล้วนจะพยักหน้ำตกลงทั้งสิ้น

คนที่อยู่ดำ้นขำ้งได้ยินก็มีสีหน้ำแตกต่ำงกันไป

เหล่ำประมขุหอน้อยอย่ำงพวกหลงิเซ่ำจวินคดิไม่ถึงว่ำไป่หล่ีถิงจะยัง 

กล้ำพูดเรือ่งพรรค์น้ีออกมำในเวลำน้ี ซ�ำ้ยังทึกทักว่ำเป็นกำรปรำนีอกีด้วย

คนอำยุมำก หนังหน้ำก็หนำเกินใดเทียบเทียมจริงๆ ใช่หรือไม่

คนอื่นๆ ของตระกูลไป่หลี่และตระกูลเสวียนหมิงได้ยินแล้วก็ 
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ล้วนลอบกัดฟันกรอด

พวกเขำถูกท�ำให้โมโหแทบตำยท้ังยังสูกั้นมำเป็นครึง่วนั แล้วจะมำ

เลิกแล้วต่อกันไปทั้งอย่ำงนี้หรือ

ใครจะไปรู้ว่ำ...

"ข้ำปฏิเสธ"

หา?! 

เขา...เขา...เขาปฏิเสธ?!

คนตระกูลไป่หลีแ่ละตระกูลเสวยีนหมงิมองอีกฝ่ำยจนตำค้ำงไปชัว่ครู่

เรื่องท่ีเขำล่วงเกินคนของสองตระกูลเป็นอันถูกลบออกจำกบัญชี 

ซ�้ำยังอนุญำตให้เขำพำคู่หมั้นกลับไปอีก (พึงต้องรู้ว่ำกำรแต่งงำนของ 

นำยน้อยแห่งตระกูลใหญ่ไม่มีทำงอนุญำตส่งเดช อย่ำงน้อยนำยน้อย 

ท้ังห้ำของตระกูลไป่หลี่กับเหล่ำนำยน้อยของตระกูลเสวียนหมิงก็ล้วน 

แทบจะไม่มอีสิระในกำรแต่งงำน) สดุท้ำยยังเสนอโอกำสให้เขำได้กลำยเป็น 

นำยน้อยของทัง้ตระกูลด้วย น่ันเป็นถึงต�ำแหน่งทีแ่ต่ละคนในตระกูลล้วน

แย่งชิงกันจนหัวร้ำงขำ้งแตก อยำกได้ก็ยังไม่ได้มำ

ผลคือเขำกลับปฏิเสธ

ไป่หลี่จิงหงผู้นี้อันที่จริงสมองมีปัญหากระมัง...

"พรดื...'นำยน้อย' เป็นของหำยำกนกัหรอื" หลิงเซ่ำจวินหัวเรำะออกมำ 

คนแรก มิหน�ำซ�้ำยังรู้สึกว่ำตลกเป็นพิเศษอีกด้วย

"น่ีเขำเป็นถึงประมุขหอน้อยแห่งหอลงทัณฑ์ภำคีผู้ฝึกตนเชียวนะ" 

เฟิ่งไหวฉีชี้ไป่หลี่จิงหงพลำงกล่ำวด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ "มิหน�ำซ�้ำยังได้

กรำบบุรุษที่ทั้งดินแดนไม่อยำกมีเรื่องด้วยเป็นอำจำรย์" 

ควำมหมำยทั้งหมดนี้ก็คือภูมิหลังของเขำแข็งแกร่งยิ่ง
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16 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

พูดจบคนหนุ่มอัจฉริยะไม่ก่ีคนรวมถึงจั้นเอำ้เทียนก็ต่ำงใช้สำยตำ

เหมือนมองคนด้อยปัญญำมองคนของสองตระกูลที่คิดวำ่ตนเองแน่

ไป่หลี่จิงหงที่เป็นเช่นน้ีมีหรือจะยังอยำกได้ต�ำแหน่งนำยน้อย 

ตระกูลไป่หลี่

พวกเขำขีล้มืเกินไปจนถึงขัน้หลงลมืเรือ่งน้ี หรือว่ำสมองของพวกเขำ 

มีปัญหำกันแน่

ครำวน้ีไป่หลี่ถิงถึงนึกได้ว่ำฐำนะของไป่หล่ีจิงหงในปัจจุบันมิได ้

ด้อยกว่ำนำยน้อยของตระกูลไป่หลี่ไม่ว่ำคนใดจริงๆ จึงหำทำงลงไม่ได ้

ไปชั่วขณะ

"ไม่มีอะไร...จะใกล้ชิดไปมำกกว่ำควำมสัมพันธ์ทำงสำยเลือด  

ไป่หลี่จิงหง เจ้ำน่ำจะเข้ำใจในจุดนี้ กำรกลับสู่ตระกูลจึงจะเป็นทำงที่เจ้ำ

ควรเลือกที่สุด"

"เรื่องไร้สำระไม่จ�ำเป็นต้องพูดมำก" ไป่หล่ีจิงหงชูดำบข้ึน ท่ำที 

แสดงชัดว่ำ...รบ!

ไป่หลี่ถิงสีหน้ำเข้มขึ้นทันที "ในเมื่อเป็นเช่นน้ี ข้ำจะไม่ย้ังมืออีก  

ถำ้ตำย เจำ้ก็อย่ำมำโทษข้ำ"

ในเมื่อไม่อำจเป็นประโยชน์ต่อตระกูลไป่หลี่ เช่นนั้นก็...ฆำ่ทิ้ง!

ไป่หลีถิ่งแววตำเยียบเย็น ดำบมหำนภำขยำยใหญ่ขึน้เท่ำตวัในพรบิตำ  

ไอสังหำรเข้มข้นแผ่ออกมำทันที

คนทั้งหลำยล้วนรู้สึกถึงแรงกดดัน มีเพียงไป่หล่ีจิงหงที่สีหน้ำไม่มี

ควำมเปลี่ยนแปลง เผชิญหน้ำกับกระบวนท่ำพิฆำตก็ยังคงกล่ำวอย่ำง

เยียบเย็นเพียงสองค�ำ

"พูดมำก"
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17อ๋ินเชียนอวี่

เหล่ำผู้ชมที่อยู่ไกลๆ ได้ยินก็ต่ำงอยำกจะลมจับ

ผู้อำวุโสไป่หลี่ถิงเป็นถึงบุคคลผู้เลื่องชื่อลือนำมบนดินแดนมำ 

หลำยร้อยปี ควำมแข็งแกร่งของพลังแก่นแท้นับเป็นล�ำดับต้นๆ ของ 

ดนิแดนแรกนภำ บดัน้ีกลบัถูกผูน้้อยคนหนึง่ดเูบำเสียเพียงนี ้ใครมนัทนได้  

แต่เขำทนไม่ได้จริงๆ

"มหำนภำไร้เทียมทำน!"

ตัวดำบขยำยใหญ่ขึ้นหนึ่งเท่ำตัว ดำบมหำนภำท่ีมีขนำดเพียงพอ

จะบังคนหนึ่งคนได้มิดฟันเข้ำใส่ไป่หลี่จิงหงด้วยประกำยดำบท่ีเห็นเป็น 

รูปร่ำง ด้วยควำมเร็วไร้ใดเทียม อีกทั้งยังมีพลังปฐมแฝงอยู่ในปริมำณ 

มหำศำล

มองเหน็ประกำยดำบอนัว่องไวและเป่ียมพลงัมหำศำล แววตำของ

ไป่หลี่จิงหงกลับไม่มีควำมเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย

ขณะประกำยดำบจู่โจมมำถึงเบื้องหน้ำ มือขวำที่จับดำบอยู่ก็ 

เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในเวลำเดียวกัน

เคร้ง!

เบือ้งหน้ำไป่หลีจ่งิหงมปีระกำยไฟนับไม่ถ้วนพุ่งกระจำยก่อนดบัไป

ประกำยดำบของดำบมหำนภำถูกเฉือนท้ิงไปสิ้น หำยไปอย่ำง 

ไร้ร่องรอย

คนทั้งหลำยหวิดจะตำถลน

ประกำยดำบถูกเฉอืนทิง้ไปเช่นนีไ้ด้ กระบวนท่ำถูกท�ำลำยไปเช่นนีไ้ด้... 

ได้เปิดหูเปิดตำแล้ว

มองออก แต่กลับไม่แน่วำ่จะฝึกออกมำได้

ที่ดำบของไป่หลี่จิงหงมีควำมเปล่ียนแปลงเย่ียงนี้ได้ต้องขอบคุณ
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18 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ลมกระโชกแรงท่ีหุบเขำกงัเฟิง เขำเคยได้ลองใช้ดำบสกัดกำรจูโ่จมของลม  

ประกำยดำบน้ีเทยีบกบัลมกระโชกแรงแล้วถือว่ำช้ำกว่ำมำก และขอบเขต

ก็เลก็กว่ำมำกจรงิๆ ดงันัน้ไป่หลีจ่งิหงจงึรบัมอืได้อย่ำงปรำศจำกควำมกดดัน

ไป่หลีถิ่งเห็นดงัน้ีก็รูว่้ำกำรโจมตด้ีวยควำมเร็วไม่ได้ผล ดวงตำจงึหร่ีลง  

มอืจบัดำบยักษ์ ท้ังตวัคนพุ่งปรีเ่ข้ำหำไป่หลีจ่งิหงรำวกับเป็นกระสนุปืนใหญ่

ไป่หลี่จิงหงโอบโม่อีเหรินไว้พลำงเหินกำยถอยกรูด เผชิญหน้ำกับ

กำรโจมตีจำกดำบยักษ์ 

ยำมน้ีผูช้มโดยรอบต่ำงมองเหน็เพียงเงำดำบสม่ีวงกวัดแกว่งไปมำ

อยำ่งรวดเร็ว สกัดกำรโจมตีจำกดำบยักษ์ไว้ได้ทั้งหมด

ท่ำดำบหำใช่แค่สวยงำมไม่ กลบัสำมำรถสกัดดำบท่ีโจมตมีำได้จรงิ

เพลงดำบของดำบยักษ์ของไป่หลี่ถิงดูคล้ำยจะไม่มีประโยชน์ใดๆ 

เมื่ออยู่ต่อหน้ำไป่หลี่จิงหง

"เพลงดำบน้ีดูเหมอืนจะไม่ได้แข็งแกร่งเกรยีงไกรเท่ำกับท่ีเล่ำลือกัน

แม้แต่น้อย" เฟิ่งไหวซินที่ชมกำรต่อสู้อยู่ดำ้นข้ำงกลำ่วขึ้น

นับตั้งแต่ไป่หลี่ถิงลงมือโจมตีอีกครั้ง คนอื่นๆ ของอีกสองตระกูลก็

หยุดมือลงชั่วครำว แล้วขยับไปรวมตัวกันอยู่ในจุดหนึ่ง ดังนั้นพวกเขำจึง

หยุดมือเช่นกัน ทวำ่สองฝ่ำยยังคงป้องกันกันและกันอยู่

"เพรำะว่ำสิ่งที่แข็งแกร่งเกรียงไกรอย่ำงแท้จริงมิใช่เพลงดำบ แต่

เป็นตัวของไป่หลี่ถิงเอง" จั้นเอ้ำเทียนกล่ำว

"หมำยควำมว่ำอยำ่งไร" เฟิ่งไหวซินไม่เขำ้ใจ

"หมำยถึง 'อำนุภำพ' " หลิงเซ่ำจวินอธิบำย

ดำบเป็นวิชำสืบทอดหลักของตระกูลไป่หลี่

เพลงดำบของไป่หลีถิ่งก็คือกำรน�ำพลงัยุทธ์ของตนเองใส่ไว้บนดำบ 
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สำมำรถกล่ำวได้ว่ำกระบวนท่ำดำบเป็นเพียงกำรโจมตีผวิเผิน กระบวนท่ำ 

พิฆำตที่แท้จริงอยู่ที่พลังแฝงที่ส่งออกมำจำกตัวดำบขณะดำบแทงถูก 

ฝ่ำยตรงขำ้มหรือปะทะกับอำวุธของฝ่ำยตรงขำ้ม

"ดูดำ้นล่ำงของพวกเขำ" หลิงเซ่ำจวินชี้น�้ำทะเลสำบ

เฟิ่งไหวฉีมองไปก็กระจ่ำงแจ้งแล้ว

น�้ำที่เบื้องล่ำงของพวกตนเป็นน�้ำที่เอ่อล้นออกมำ ยังไม่ไหลกลับ  

ดังนั้นอย่ำงมำกก็ไหลทะลักไปซ้ำยขวำเล็กน้อย แต่น�้ำที่เบื้องหลังของ 

ไป่หลี่จิงหงกับไป่หลี่ถิงกลับทะลักไปทำงนั้นทำงนี้ ไหลทวนกลับมำแล้ว

ไหลพุ่งกลับไป ทว่ำท้ังหมดล้วนมิได้ทะลักออกนอกระยะห่ำงระหว่ำง 

คนทั้งสอง คลำ้ยกับว่ำถูกควบคุมไว้ก็มิปำน

น่ีแสดงว่ำพลังในระหว่ำงกำรต่อสู้ของพวกเขำได้ส่งผลกระทบต่อ

สภำพแวดล้อมรอบขำ้งอยู่ทุกขณะ รวมไปถึงน�้ำทะเลสำบที่เบื้องลำ่ง

และน่ำจะเพ่ือลดกำรสิน้เปลอืงลง คนท้ังสองจงึต่ำงไม่ได้ปล่อยพลงั

ขุมนี้ออกมำภำยนอกมำกเท่ำไร ดังน้ันพวกตนท่ีไม่ได้อยู่ในขอบเขต 

กำรต่อสู้จึงไม่รู้สึกถึงมัน

"ไป่หลี่จิงหงจะเสียเปรียบ" จั้นเอ้ำเทียนกล่ำว

คนในทีน่ีล้้วนแต่เข้ำใจแล้วเนือ่งจำกได้ค�ำอธิบำยจำกหลงิเซ่ำจวิน

กล่ำวถึงกระบวนท่ำดำบหรือท่ำร่ำง ไป่หล่ีถิงสู้ไป่หล่ีจิงหงไม่ได ้

อย่ำงเห็นได้ชัด หำกแต่ไป่หลี่ถิงชิงโจมตีอยู่ตลอด ขอเพียงเขำรักษำ 

กำรโจมตไีว้ได้อย่ำงสม�ำ่เสมอ อำศยัพลงัยุทธ์ท่ีเหนอืกว่ำสองข้ัน ไป่หล่ีจงิหง 

ก็ยำกยิ่งที่จะพลิกกลับมำเป็นฝ่ำยโจมตีได้ นี่คือจุดแรก

ส่วนจดุท่ีสองท่ีส�ำคญัท่ีสดุคอืแต่ละกำรโจมตีของไป่หล่ีถิง ไป่หล่ีจงิหง 

ล้วนรบัไว้ทัง้สิน้ เช่นน้ันต่อให้ไม่กีก่ระบวนท่ำแรกยังไม่เป็นไร แต่รับพลังแฝง 
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ไว้อย่ำงต่อเนือ่ง ควำมแตกต่ำงในด้ำนพลงัยุทธ์ก็ได้ก�ำหนดให้ไป่หลีจ่งิหง 

ไม่มีทำงสลำยพลังแฝงที่มำกับกำรโจมตีไปได้ทั้งหมดอยำ่งแน่นอน

กำรต่อสู้ท่ีดูไม่ดุเดือดรุนแรงเสียเท่ำไรน้ีกลับแฝงด้วยพลังโจมตี

อย่ำงเบด็เสรจ็ แต่ละกระบวนท่ำผ่ำนไป ไป่หลีจ่งิหงจะต้องบำดเจบ็ภำยใน 

แล้วเป็นแน่แท้!

ใช้วิธีเช่นนี้โจมตีโดยตลอด แน่นอนว่ำเป็นกำรสิ้นเปลืองพลังปฐม

ส�ำหรบัไป่หลีถิ่งเช่นกัน หำกแต่ดำบของตระกูลไป่หลีน้ั่นพิเศษย่ิง นักดำบ

ผู้มีพลังยุทธ์ระดับไป่หลี่ถิง ดำบกับนักดำบจะใจสื่อถึงกันแล้ว พลังปฐม

จงึสิน้เปลอืงน้อยกว่ำท่ีผูอ้ืน่คดิไว้มำก ย่อมจะประคบัประคองได้เป็นเวลำนำน

อีกประกำรหนึ่ง ภำยใต้กำรสิ้นเปลืองที่เหมือนกัน ไป่หลี่จิงหง 

พลังยุทธ์สู้ไป่หลี่ถิงไม่ได้ พลังปฐมก็ย่อมจะสูญเสียไปเร็วกว่ำ

สู้เป็นเวลำนำนจะต้องแย่แน่นอน

มหิน�ำซ�ำ้ไป่หลีจ่งิหงยังกอดโม่อเีหรนิไว้ไม่ปล่อยอกี น่ีท�ำให้คนทัง้หลำย 

ไม่เข้ำใจเอำเสียเลย

เหตใุดขณะต่อสูถึ้งเป็นถึงตำยกับผูอ้ืน่จะต้องกอดคูห่มัน้ไว้เสียแน่น

ด้วย

จ�ำเป็นต้องตัวติดกันถึงเพียงนั้นเชียวหรือ

ถึงจะไม่อำจเข้ำใจเหตุผลของไป่หลี่จิงหงได้ แต่เฟิ่งไหวซินก็ยังคง

ถำมจั้นเอ้ำเทียนว่ำ "ไม่ช่วยหรือ"

เขำมองออกว่ำไป่หลีจ่งิหงก�ำลงัเคลือ่นท่ีช้ำลง หำกเป็นเช่นน้ีต่อไป 

ถูกดำบยักษ์ฟันเขำ้ ไม่ตำยก็อำกำรสำหัส

จั้นเอ้ำเทียนไม่ได้ตอบ แต่พยักหน้ำน้อยๆ สำยตำมองคนของ 

สองตระกูลนั้น 
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ส่วนหลิงเซ่ำจวินกุมพัดจีบไว้ในมือ ลอบรวบรวมพลังปฐมแล้ว

อีกด้ำนหนึ่ง กำรโจมตีของไป่หล่ีถิงยังคงด�ำเนินอย่ำงต่อเนื่อง  

ถึงขนำดมีทีท่ำจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

แม้ไป่หลี่จิงหงจะเคลื่อนที่ช้ำลง แต่ควำมเร็วที่ดำบหุนสีม่วงในมือ

กวัดแกว่งกลับมิได้ช้ำลงจำกตอนแรกเลย สกัดแต่ละดำบจำกไป่หล่ีถิง 

ไว้ได้อย่ำงไม่รีบไม่ร้อน

ส่วนโม่อีเหรินท่ีถูกเขำโอบเอำไว้ก็จับตำดูเพลงดำบของไป่หลี่ถิง 

โดยตลอด เพียงไม่นำนก็มองออกถึงควำมล้ีลบัในนัน้ จำกนัน้ก็เร่ิมคดิหำ

วิธีตอบโต้คู่ต่อสู้ขำ้มขั้น 

ท�าอย่างไรถึงจะท�าลายได้...

ด้านพลงัแก่นแท้ การสูข้้ามขัน้แทบจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ เหน็ท ี

คงมีเพียง 'โปรแกรมเสริม' ที่เป็นวิธีการที่ตรงและเร็วที่สุด

หากปล่อยให้จิงหงบาดเจ็บต่อไปคงได้สาหัสจริงๆ แล้ว

โม่อีเหรินถ่ำยทอดเสียงทันที "จิงหง เพลิงบัวน�้ำแข็ง โจมตีคืน"

เสียงพูดเพิ่งจะจบลง ดำบหุนสีม่วงกับดำบยักษ์ก็ปะทะกันอีกครั้ง

พลังแฝงของดำบยักษ์จู่โจมมำ ดำบหุบสีม่วงกลับปล่อยควำมเย็น

ออกมำ ทว่ำท่ำมกลำงควำมเย็นกลับแฝงด้วยควำมร้อนระอุปำนจะ 

แผดเผำคน มันเผำแขนของไป่หลี่ถิงแทบจะในทันใด

"นี่มัน?!"

แค่ชั่วพริบตำแห่งควำมงงงันนี้ ดำบหุนสีม่วงก็ได้ย้อนกลับมำ 

ฟันไปที่หน้ำอกของไป่หลี่ถิง...

"อ๊ำก!" ไป่หลีถิ่งเจบ็ปวด จงึเปลีย่นกระบวนท่ำโจมตใีนทนัท ีก่อนอำศยั 

โอกำสถอยไปดำ้นหลัง
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22 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ครัน้โจมตีส�ำเรจ็ ไป่หลีจ่งิหงก็ผละถอยหลงัไปดจุเดยีวกัน ระยะห่ำง

ระหวำ่งคนทั้งสองถูกลำกยำวขึ้นในพริบตำ

"ผูอ้ำวโุส!" ไป่หลีจ่งิหลวิปรำดมำพยุงไป่หลีถิ่งไว้พลำงมองดบูำดแผล 

บนแขนซ้ำยของไป่หลี่ถิงด้วยควำมตระหนกตกใจ

ดำบเมือ่ครูน่ีมุ้ง่ไปท่ีหน้ำอกของไป่หลีถิ่ง หำกมใิช่ไป่หลีถิ่งตอบสนอง 

ได้ทันเวลำ บัดนี้ชีวิตคงจะหำไม่ไปแล้ว

ทว่ำบำดแผลนี้...

สีหน้ำภูเขำน�้ำแข็งของไป่หลี่จิงหงยังคงไม่มีควำมเปลี่ยนแปลง  

ดำบหุนสีม่วงยังคงอยู่ในมือ แต่มุมปำกของเขำกลับมีเลือดซึมออกมำ

อย่ำงช้ำๆ

โม่อเีหรนิกอดเขำไว้พลำงยกมอืขึน้ ยัดยำลกูกลอนเยียวยำเมด็หน่ึง 

เข้ำปำกไป่หลีจ่งิหงทันที มนัช่วยรกัษำอำกำรบำดเจบ็ทีม่องไม่เห็นของเขำ 

ได้อยำ่งรวดเร็ว อีกทั้งช่วยเสริมพลังปฐมที่สูญเสียไป

หลงิเซ่ำจวินมำถึงข้ำงกำยไป่หลีจ่งิหงในเวลำเดยีวกัน "ไป่หล่ีจงิหง?"

"ไม่เป็นไร" ไป่หลีจ่งิหงพูดจบ สำยตำก็จ้องตรงไปทีไ่ป่หลีถิ่ง ท่ำทำง

อยำกจะสู้ต่อ ไม่ตำยไม่ยอมเลิกรำ

"ข้ำกับจั้นเอ้ำเทียนเป็นห่วงไปโดยเปล่ำประโยชน์แล้วจริงๆ"  

หลิงเซ่ำจวินโคลงศีรษะยิ้มๆ

ไป่หลี่จิงหงมองเขำปรำดหนึ่งโดยที่ขนคิ้วไม่แม้แต่จะกระดิก

เรือ่งเป็นห่วงว่ำเขำจะสูค้นทีม่พีลงัยุทธ์สงูกว่ำตนเองไม่ได้นีไ้ม่ต้อง

เอ่ยถึงแล้ว หลิงเซำ่จวินอยำกถำมมำกกว่ำว่ำ "ไป่หลี่จิงหง ทำ่นจะต้อง

กอดอีเหรินไว้ตลอดเชียวหรือ"

"ก็แค่ติดมือ"
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23อ๋ินเชียนอวี่

คลื่นทะเลสำบซัดมำ ไป่หลี่ถิงก็ลอบจู่โจมมำพร้อมกัน ไป่หลี่จิงหง

จงึกอดโม่อเีหรนิไว้ ปกป้องนำงไว้ข้ำงกำย จำกนัน้ตนเองก็เร่ิมสู้กับไป่หล่ีถงิ

พอกอดแล้ว แน่นอนวำ่ก่อนจะสู้จบย่อมไม่มีโอกำสให้ปล่อยมือ

หลิงเซ่ำจวินเหงื่อตก "เช่นนั้นตอนนี้...ปล่อยได้แล้วหรือยัง"

ไป่หลี่จิงหงไม่มีกำรตอบสนอง

"อันที่จริง...ข้ำเองก็ช่วยสู้ได้เช่นกัน" โม่อีเหรินบอกเสียงค่อย

"ทำ่น..." หลิงเซ่ำจวินมองนำงพลำงครุ่นคิด

"เด็กดี เจ้ำรับผิดชอบอีกส่วนหน่ึงก็พอแล้ว" ไป่หลี่จิงหงก้มหน้ำ 

กล่ำวปลอบ

"แต่ว่ำส่วนนัน้ไม่น่ำตืน่เต้นเลยสกันดิ มหิน�ำซ�ำ้ยังไม่อำจสัง่สอนคนได้ 

โดยตรงด้วย" โม่อีเหรินบ่น

"ล�ำบำกเกินไปก็ไม่ดี"

"ไม่ล�ำบำกหรอก กำรออกก�ำลังอย่ำงพอเหมำะมีประโยชน์ต่อ

รำ่งกำย"

"ส่วนนั้นก็พอให้เจำ้ออกก�ำลังแล้ว"

โม่อีเหรินถลึงตำมองเขำ "จิงหง เผด็จกำรเกินไปไม่ดี" นำงประท้วง

อย่ำงจริงจังยิ่ง

ผลคือไป่หลี่จิงหงจูบหน้ำผำกนำงไปทีหนึ่ง หวิดจะท�ำให้พวก 

หลิงเซำ่จวินมองจนเซ่อซ่ำไปแล้ว

"ไม่ได้เผด็จกำร"

"ท่ำนจะจูบข้ำแล้วบอกให้ข้ำเชื่อฟังเสียทุกคร้ังไม่ได้..." โม่อีเหริน

หน้ำแดง พูดงึมง�ำ

"ไม่ใช่ นั่นเป็นคนละเรื่อง" เขำไม่ได้ใช้กำรจูบมำกล่อมคนจริงๆ
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24 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ตกลงว่ำโม่อีเหรินรับผิดชอบส่วนใดกันแน่ หลิงเซ่ำจวินอยำกถำม

ยิ่งนัก

หำกแต่สองคนนี้รำวกับตกอยู่ในโลกส่วนตัวกันสองคน เอำแต่ 

พูดเรื่องตนเอง เข้ำไปแทรกไม่ได้โดยสิ้นเชิง

ทำงด้ำนนั้นไป่หลี่ถิงกินยำลูกกลอนเยียวยำลงไปแล้ว บำดแผล

กลับไม่ดีขึ้นแม้แต่กระผีกเดียว ควำมเจ็บปวดรวดร้ำวท�ำให้หน้ำเขำ 

บูดเบี้ยวไป

"นี่มัน..." ไป่หลี่หมิงตระหนก

"แผลไหม้?!" ไป่หลีจ่งิไห่แค่เหน็ก็อทุำนออกมำตรงๆ จำกน้ันก็คล้ำยว่ำ 

นกึอะไรได้ จงึมองไปยังไป่หลีจ่งิหงทนัท ี"เจ้ำได้เพลงิบวัน�ำ้แขง็ไปแล้ว?!"

เพลิงบัวน�้าแข็ง?!

คนท้ังหมดในทีน้ี่รวมไปถึงบรรดำคนท่ีแอบชมละครอยู่อกีด้ำนล้วน

มองไปยังไป่หลี่จิงหง

เพลิงบัวน�้ำแข็ง หนึ่งในเชื้อไฟอัศจรรย์ของฟำ้ดิน ถูกไฟชนิดนี้เผำ

จนบำดเจบ็ ย่อมมใิช่เปลวไฟธรรมดำทัว่ไปสำมำรถเทียบได้อย่ำงเดด็ขำด

ไป่หลีถิ่งสมควรจะดีใจทีไ่ป่หลีจ่งิหงปล่อยเปลวไฟออกมำไม่มำกนัก  

อีกท้ังเขำก็ถูกดำบฟันแค่ทีเดียว บำดแผลจึงมีแค่ที่แขนหน่ึงข้ำง ดังนั้น

จึงไม่ได้มีอันตรำยถึงชีวิตในทันที

"ท่ีแท้ก็เป็นเพลิงบัวน�้ำแข็ง" ด้วยกำรรักษำฉุกเฉินจำกไป่หลี่หมิง  

ไป่หลีถิ่งนับว่ำเจบ็น้อยลงในทีส่ดุ สำมำรถเอ่ยปำกพูดได้แล้ว แต่ลมหำยใจ 

กลับหอบหนัก ดูท่ำทำงไม่น่ำจะสู้ต่อได้แล้ว

หลิงเซ่ำจวินถลึงตำใส่ไป่หลี่จิงหง เร่ืองพรรค์น้ีควรบอกมำให้เร็ว 

กว่ำนี้สิ ไม่รู้หรือว่ำพวกเขำเป็นห่วงมำกเพียงไร!
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25อ๋ินเชียนอวี่

ทว่ำยำมนี้กำรจัดกำรกับคนนอกเป็นเรื่องส�ำคัญกว่ำ

"ถ้ำเช่นนั้นผู้อำวุโสไป่หลี่ ผู้อำวุโสเสวียนหมิง พวกท่ำนต้องกำรสู้

หรือไม่"

"แน่นอนว่ำ...สู้!" ไป่หลี่หมิงยืนขึ้น บนใบหน้ำพลันปรำกฏรอยยิ้ม

ท่าทีนี้ไม่ชอบมาพากลเกินไป

หลิงเซ่ำจวินขมวดคิ้ว ร่ำงกำยพลันรู้สึกเจ็บปวด

"อึก..."

"อื้อ..."

"อ๊ำก!"

"นี่มัน..."

"เรื่องอะไรกัน..."

ต่อจำกหลิงเซ่ำจวิน จั้นเอำ้เทียน เฟิ่งไหวซิน เฟิ่งไหวฉี คนอื่นๆ ที่

ชมดูเหตุกำรณ์อยู่ไกลๆ ก็ส่งเสียงครวญครำงด้วยควำมเจ็บปวดออกมำ 

ใบหน้ำปรำกฏไอด�ำ

"เป็นยำพิษ!"

หลิงเซ่ำจวินและเฟิ่งไหวฉีมีกำรตอบสนองเร็วที่สุด หยิบยำแก้พิษ

ออกมำกินลงไปเองเสร็จก็ป้อนให้คนข้ำงกำยกินด้วย

"ในท่ีสุดก็ออกฤทธ์ิแล้ว" ไป่หล่ีหมิงนับว่ำยังพอใจ แม้พิษจะ 

ออกฤทธิ์ช้ำ ทว่ำประสิทธิภำพดูจะไม่เลว

เวลำนี้จั้นเอ้ำเทียนก็กระจ่ำงแล้วเช่นกัน "ที่แท้นี่ถึงจะเป็นสำเหตุที่

พวกทำ่นหยุดมือเมื่อครู่นี้!"
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26 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ที่แท้ตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงก็คิดวำงแผนจะจัดกำร 

คนทั้งหมดในครำวเดียวอยู่ก่อนแล้ว

แม้แต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เว้น

สำเหตท่ีุหยุดมอืเป็นเพรำะไม่จ�ำเป็นต้องลงมอืต่อแล้ว เมือ่ถึงเวลำ 

พวกเขำก็จะพิษก�ำเรบิ ไม่จ�ำเป็นต้องให้คนของตระกูลไป่หล่ีส้ินเปลืองแรง  

พวกเขำย่อมจะล้มไปเอง

จั้นเอ้ำเทียนมองผู ้คนรอบตัวปรำดหน่ึง ก่อนจะเลื่อนสำยตำ 

กลับไปที่ไป่หลี่หมิงอีกครั้ง "พิษวำงใส่ทะเลสำบ?"

"ถูกต้อง" ไป่หลี่หมิงยอมรับอย่ำงผ่ำเผยยิ่ง

คนท้ังหมดถูกพิษแล้ว พิษชนิดนี้เป็นพิษที่เขำคิดค้นขึ้นใหม่  

ใช้ได้ดีกวำ่หยำดน�้ำตำเทพยุทธ์เสียอีก

หยำดน�้ำตำเทพยุทธ์มุ ่งจู ่โจมพลังชีวิตภำยในร่ำงกำย ท�ำลำย 

48
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27อ๋ินเชียนอวี่

เส้นเอ็นเส้นชีพจรตำมควำมหนักเบำของกำรถูกพิษ แม้ผู้ท่ีมีพลังยุทธ ์

สงูพอจะสำมำรถใช้พลงัปฐมต้ำนไว้ได้ระยะหนึง่ ไม่ถึงกับหมดลมหำยใจ

ในทันที แต่ทำ้ยที่สุดถ้ำพิษไม่ถูกแก้ก็หนีไม่พ้นควำมตำยอยำ่งแน่นอน

ในขณะท่ีพิษท่ีเขำปรุงออกมำใหม่น้ีแม้จะไม่ได้มีฤทธ์ิกัดกร่อน

รนุแรงเท่ำหญ้ำโลหติหงส์รำกด�ำ แต่กลบัหำได้ท่ัวไปอกีท้ังหลอมได้ง่ำยกว่ำ  

เมื่อน�ำมำจับคู่กับตัวยำท่ีมีฤทธ์ิท�ำให้แขนขำชำจนหมดควำมรู้สึกทั้งยัง 

ซึมเขำ้ผิวหนังไว แค่สัมผัสถูกมันนิดเดียวก็จะถูกพิษอยำ่งแน่นอน

และกว่ำผู้ต้องพิษจะรู้สึกถึงควำมเจ็บปวด พิษก็ซึมเข้ำสู่อวัยวะ

ภำยในเป็นที่แน่นอนแล้ว

ถึงแม้ผูฝึ้กบ�ำเพ็ญจะมคีวำมสำมำรถเหนือธรรมชำตไิด้ แต่จะอย่ำงไร 

ก็ยังเป็นร่ำงอันประกอบด้วยเลือดเนื้อ ขอเพียงยังเป็นรำ่งที่ประกอบด้วย

เลอืดเน้ือ ส�ำหรบัหมอโอสถผูช้�ำนำญยำพิษอย่ำงไป่หลีห่มงิแล้ว พลงัยุทธ์

สงูเพียงไรก็ไม่มปีระโยชน์ โปรยพิษไปก�ำเดยีว ให้เป็นผูท่ี้มพีลงัยุทธ์สงูส่ง

เพียงไรก็ยังต้องหมอบ

ไป่หลีห่มงิกระหย่ิมย้ิมย่อง น่ีเป็นผลงำนทีเ่ขำภูมใิจทีส่ดุในช่วงเวลำ

ไม่กี่ปีมำนี้เชียวนะ

หลงิเซ่ำจวนิกับเฟ่ิงไหวฉสีบตำกัน ก่อนสหีน้ำจะล้วนเคร่งเครียดอยู่

เล็กน้อย

เน่ืองจำกพวกเขำค้นพบว่ำยำแก้พิษที่พวกเขำกินลงไปเพียง 

ช่วยบรรเทำควำมเจ็บปวด แต่มิได้ช่วยแก้พิษ

นีม่ไิด้เป็นเพรำะพวกเขำสองคนมฝีีมอืกำรหลอมโอสถสูไ้ป่หลีห่มงิ

ไม่ได้ แต่เป็นเพรำะ...ไป่หลี่หมิงบำกบั่นศึกษำค้นคว้ำ ซ�้ำตัวยำบำงชนิด

ก็มีอยู่น้อยเกินไป ถึงได้มันมำ พวกเขำสองคนก็คงไม่จงใจน�ำไปหลอม
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28 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ท�ำพิษ

มหิน�ำซ�ำ้พวกเขำยังค้นพบด้วยว่ำพิษน้ีจะกัดกร่อนเส้นเอน็เส้นชีพจร  

แม้ตอนน้ีจะไม่ได้รนุแรงเท่ำหยำดน�ำ้ตำเทพยุทธ์ แต่พิษชนดิน้ีก็หำยำแก้

ได้ยำกยิ่งเช่นกัน

พวกเขำอำจจะสำมำรถศึกษำและหลอมยำแก้ออกมำได้ ทว่ำ 

ในเวลำนี้ยำแก้พิษที่พวกเขำมีไม่สำมำรถจะแก้พิษชนิดนี้ได้เลยจริงๆ

"ยำแก้เล่ำ"

พวกเขำสีค่นจะดจีะชัว่ก็ยังกินยำแก้พิษลงไปช่วยบรรเทำฤทธ์ิของ

พิษแล้ว แต่ผูช้มทีถู่กพิษใช่ว่ำจะมยีำแก้พิษกันทกุคน ผู้ท่ีเจบ็จนทนไม่ไหว 

จึงเหำะมำแผดเสียงค�ำรำมใส่ไป่หลี่หมิงทันที

ไป่หลี่หมิงไม่ตอบค�ำ

"ไป่หลี่หมิง ยำแก้เล่ำ"

คนของตระกูลหลงและตระกูลไป๋กม็ำด้วย สหีน้ำไม่น่ำมองดุจเดียวกัน  

ควำมเจ็บปวดที่อวัยวะภำยในท�ำให้สีหน้ำของพวกเขำติดจะบิดเบี้ยว

ไป่หลี่หมิงมองหลงชิงเหย่ียกับผู้อำวุโสของตระกูลหลงพลำงเอ่ย 

"ข้ำจ�ำได้ว่ำตระกูลหลงได้เคลื่อนไหวร่วมกับภำคีผู้ฝึกตนขณะอยู่ใน 

แดนสมบัติกระมัง"

"นีท่่ำน..." หลงชงิเหย่ียได้ยินก็รูว่้ำไป่หลีห่มงิไม่คดิจะมอบยำแก้ให้

อย่ำงแน่นอน

"มหิน�ำซ�ำ้ตระกูลหลงก็ปฏิเสธจะไปมำหำสูกั่บตระกูลพวกข้ำอกีด้วย"

"ไป่หลีห่มงิ อย่ำนึกว่ำพวกข้ำถูกพิษแล้วก็จะท�ำตำมควำมต้องกำร

ของท่ำน" ผู้อำวุโสตระกูลหลงหน้ำด�ำย่ิง "หำกเรื่องในวันน้ีแพร่ออกไป  

ต่อให้พวกท่ำนตระกูลไป่หลี่ไม่กลำยเป็นศัตรูของทั้งดินแดน ก็ยังจะ 
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29อ๋ินเชียนอวี่

สร้ำงศตัรนูบัไม่ถ้วน พวกข้ำตระกูลหลงไม่สอดมอืยุ่งเรือ่งบญุคุณควำมแค้น 

ระหว่ำงพวกท่ำนกับภำคผีูฝึ้กตนก็นบัว่ำเห็นแก่มติรภำพของห้ำตระกูลใหญ่ 

แล้ว ท่ำนอย่ำได้คืบก็จะเอำศอก!"

"มอบยำแก้มำ!" คนของตระกูลไป๋กลำ่วขึ้นเช่นกัน มองไป่หลี่หมิง 

อย่ำงเย็นเยียบ

พวกเขำไม่สอดมือยุ่ง แม้อำจจะมีควำมคิดรอฉวยผลประโยชน์อยู่

เล็กน้อย แต่พวกเขำก็หำได้ลงมือท�ำกำรใดหรือเข้ำไปพัวพันจริงๆ ไม่  

ทำงที่ดีตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงอย่ำได้บีบคั้นคนจนเกินไป

"ผูอ้ำวุโสหมงิ มสิูจ้บัพวกเขำเอำไว้ก่อน?" เสวียนหมงิเซีย่วขยับไปใกล้ 

ไป่หลี่หมิงก่อนกระซิบ

"อืม..." ไป่หลี่หมิงก�ำลังจะพยักหน้ำ

"จิงหง แบกข้ำ" โม่อีเหรินพลันส่งเสียงขึ้น

ปำกของคนทั้งหลำยที่รำยรอบหวิดจะอ้ำค้ำง

แบก...แบกข้า? ตอนนี้เป็นเวลาเป็นสถานการณ์อะไร ยังจะให้ 

คนแบกอีก?

แม่นางน้อยผู้นี้สมองไม่ได้มีปัญหาจริงๆ หรือ

ทว่ำภูเขำน�้ำแข็งก็ไม่เสียแรงที่เป็นภูเขำน�้ำแข็งจริงๆ ไป่หลี่จิงหง

ไม่มีสีหนำ้ประหลำดใจแม้แต่น้อย เพียงก้มหน้ำลง เอ่ยถำมด้วยน�้ำเสียง

ทุ้มนุ่มอย่ำงเหนือควำมคำดหมำย "เหนื่อยแล้ว?"

"นิดหน่อย" โม่อีเหรินพยักหน้ำอยำ่งติดจะคับข้องใจ

ไป่หลี่จิงหงพยักหน้ำก่อนโน้มตัวลง "ขึ้นมำ"

นี่ก็คือตกลงที่จะแบกคนแล้ว

คนทั้งหลำยที่รำยรอบหุบปำกไม่ลงแล้ว
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30 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

"ไป่หลี่จิงหง? โม่อีเหริน?" หลิงเซ่ำจวินเหงื่อตก 

สภาพการณ์พรรค์นี้ สถานการณ์พรรค์น้ีเชียวนะ ทั้งสองท่านเลิก

แสดงความรักกันได้แล้ว!

"ข้ำมเีก้ำอี"้ เฟ่ิงไหวฉกีล่ำวทนัท ีเขำน�ำออกมำให้ได้ โม่อเีหรนิจะได้น่ัง 

สบำยขึ้น

"แม้จะเป็นเพียงเก้ำอ้ีตัวเลก็ๆ ก็ยังต้องรักและทะนุถนอมให้ด ีคนเรำ 

ไม่อำจสิ้นเปลืองเกินไปได้" โม่อีเหรินบอกเขำด้วยท่ำทำงเป็นจริงเป็นจัง

เฟิ่งไหวฉีมีสีหน้ำงุนงง

"น�ำเก้ำอี้ออกมำตอนนี้ ถำ้เกิดอีกประเดี๋ยวสู้กันขึ้นมำอีก แล้วเก็บ

เก้ำอี้ไม่ทันเวลำ มันจะพลอยได้รับเครำะห์ไปด้วย ข้ำคิดว่ำพวกเขำเอง 

ก็คงจะไม่ชดใช้ค่ำเสยีหำยให้ท่ำนเช่นกัน" โม่อเีหรนิอธิบำยอย่ำงละเอยีด

ของที่จะไม่ได้รับกำรชดใช้ค่ำเสียหำย อย่ำน�ำมำอุทิศให้อย่ำง 

ระริกระรี้เกินไป

พึงต้องรู้ว่ำยุงตัวเล็กเพียงไรก็ยังมีเน้ือ ค่ำใช้จ่ำยน้อยเพียงไรก็ยัง

ต้องใช้หินวิเศษ หินวิเศษสำมำรถเก็บไว้ซื้อสิ่งของที่จ�ำเป็นมำกกว่ำได้

พวกนำงกับแต่ละท่ำนตรงที่น้ีมิได้มีมิตรภำพท่ีดีต่อกันเสียเท่ำไร 

กำรเสียหินวิเศษให้กับพลังท�ำลำยล้ำงของผู้อื่น...ไม่คุ้มเลยจริงๆ

ทีส่�ำคัญย่ิงกว่ำคือเสยีหินวิเศษไปแล้วยังไม่มใีครรู้สึกขอบคุณอกีด้วย

เรื่องกินแรงแต่ไม่ได้ประโยชน์พรรค์นี้ อยำ่ท�ำจะดีกว่ำ

เฟ่ิงไหวฉีฟังแล้วก็ปำกอ้ำตำค้ำง หนัไปถำมหลงิเซ่ำจวนิ "อเีหรนิกับ

ประมขุหอน้อยแห่งหอวำณิชผูน้ั้นของพวกท่ำนไม่ได้มคีวำมสมัพันธ์เป็น

เครือญำติกันจริงๆ? เหตุใดจึงมีนิสัยบำงอยำ่งเหมือนกันเช่นนี้"

"ไม่มีจริงๆ" หลิงเซ่ำจวินส่ำยหน้ำด้วยควำมโศกศัลย์
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31อ๋ินเชียนอวี่

คิดค�ำนวณเสียละเอียดยิบเพียงนี้ แม้แต่ 'คนผู ้นั้น' ก็ยังต้อง 

ยอมแพ้แล้วกระมัง

แม้ว่ำดูจำกเรือ่งน�ำหนิวิเศษมำไถ่คนก่อนหน้ำนีก็้รู้แล้วว่ำโม่อีเหรนิ 

คิดค�ำนวณเก่งมำกเพียงไร แต่ในสถำนกำรณ์เช่นยำมน้ี ยังสำมำรถ 

คิดเล็กคิดน้อยได้ถึงเพียงน้ี ตกลงว่ำโม่อีเหรินมีควำมตระหนักถึงวิกฤต

บำ้งหรือไม่

หรอืว่ำนำงไม่รูส้กึเลยแม้แต่น้อยว่ำกำรทีท่กุคนต้องพิษเป็นเรือ่งใหญ่... 

ประเดี๋ยวก่อน!

หลิงเซ่ำจวินมองโม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงอยำ่งละเอียด

พวกเขำสรวลเสเฮฮำกันอยู่ตรงนัน้ด้วยท่ำทำงท่ีดเูอ้อระเหยลอยชำย  

แต่ไม่ว่ำเขำหรือเฟิ่งไหวฉี บนหน้ำผำกกลับล้วนแต่มีเหง่ือกำฬไหลซึม 

สีหน้ำก็ออกเขียวอยู่เล็กน้อย

นี่เป็นลักษณะของกำรถูกพิษ

ทว่ำโม่อีเหรินกับไป่หลี่จิงหงกลับไม่มีเหงื่อแม้แต่หยดเดียว สีหนำ้

ก็เป็นธรรมชำติยิ่ง

แม้แต่ไป่หลี่จิงหงที่เดิมทีได้รับบำดเจ็บและหน้ำซีดอยู่เล็กน้อย 

สีหน้ำก็กลับมำแดงเปล่งปลั่งแล้วเช่นกัน

"พวกท่ำน...ไม่ได้ถูกพิษ?"

เป็นไปไม่ได้กระมัง เมื่อครู่พวกเขำสองคนก็อยู่ที่ใต้ทะเลสำบ

แค่ถูกน�ำ้ทะเลสำบกระเซน็ใส่ไม่ก่ีหยดยังล้วนแต่ถูกพิษ นบัประสำอะไร 

กับพวกเขำสองคนท่ีสู้กับไป่หลี่ถิงจำกที่ใต้ทะเลสำบไปถึงกลำงอำกำศ

อยำ่งดุเดือด เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงที่จะไม่โดนน�้ำทะเลสำบเลย!

"อืม..." โม่อีเหรินท�ำสีหน้ำขบคิด จำกนั้นก็ตอบว่ำ "ไม่"
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32 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ค�ำตอบนีท้�ำให้พวกหลงิเซ่ำจวนิร่ำงเสยีสมดลุ หวิดจะไถลล้มในทนัที

ไม่ก็ไม่สิ จ�ำเป็นต้องใช้เวลำนำนถึงเพียงนี้กว่ำจะตอบเชียวหรือ

หรือวำ่...นี่คือก�ำลังแกล้งพวกเขำ

พวกเขำยังไม่ทนัได้ประท้วง เสยีงของไป่หล่ีหมงิก็ดังมำ "เป็นไปไม่ได้!"

โม่อีเหรินหันไปมองเขำ "เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้"

"ยำพิษผสมเข้ำกับน�ำ้ทะเลสำบ พอถูกน�ำ้ก็จะต้องถูกพิษ" ไป่หล่ีหมงิ 

มั่นใจยิ่ง

เป็นควำมจริง บำงทเีมือ่ครูก่่อนพิษอำจจะยังไม่ออกฤทธ์ิ แต่หลงัจำก 

ร่ำงกำยของพวกเขำแต่ละคนปรำกฏเค้ำลำงอำกำรถูกพิษ คนรอบข้ำง 

ก็ปรำกฏสภำพเดียวกันออกมำให้เห็นแล้วเช่นกัน

บนผวิทะเลสำบมซีำกศพของปลำต่ำงๆ และสิง่มชีวิีตในทะเลสำบ

ทยอยกันลอยขึ้นมำ

ในขณะทีพ้ื่นหญ้ำรอบทะเลสำบรวมถึงป่ำทีเ่คยถูกน�ำ้ทะเลสำบท่วม  

ตอนนี้มองไม่เห็นสีเขียวขจีแม้แต่กระผีกเดียว มีเพียงสีด�ำและสภำพ

เหี่ยวแห้งเต็มครรลองสำยตำ

ต้นไม้ใบหญ้ำและสิง่มชีวิีตทัว่ไปเหล่ำน้ีไม่มคีวำมสำมำรถต้ำนทำน

ต่อพิษโดยสิ้นเชิงจึงได้เฉำตำย

ส่วนน�้ำในทะเลสำบยังคงไหลท่วมไปถึงทำงเมือง...

พอคิดถึงตรงนี้ สีหน้ำของคนทั้งหมดในที่นี้ก็ล้วนไม่น่ำมองยิ่ง

หำกคนในตระกูลของพวกเขำเผลอสัมผัสถูกน�้ำทะเลสำบใน

ระหว่ำงทำงหนี...

"ไป่หลี่หมิง จะมอบยำแก้พิษหรือไม่มอบ" ในที่สุดตระกูลไป๋ก็กำ้ว 

ออกมำเป็นรำยแรก

Page ������������������ ��� 2 ���� 4.indd   32 1/4/2565 BE   15:24

ตัว
อย
่าง



33อ๋ินเชียนอวี่

"รีบส่งยำแก้พิษมำ!" ตระกูลหลงก็พูดขึ้นเช่นกัน

พวกเขำล้วนมองออกว่ำขณะน้ีหลิงเซ่ำจวินกับเฟิ่งไหวฉีต่ำงไม่มี

หนทำงจะแก้พิษชนิดน้ี เช่นนั้นก็มีแต่ต้องบีบให้ไป่หล่ีหมิงมอบออกมำ

ตรงๆ 

ไป่หล่ีหมิงกลับมองไป่หลี่จิงหงและโม่อีเหรินพลำงส่งสัญญำณ 

ให้พวกเสวียนหมิงเซี่ยวระแวดระวัง เตรียมพร้อมลงมือไว้ทุกเมื่อ

คนทีถู่กพิษเหล่ำนัน้ไม่มกี�ำลงัพอจะเป็นภยั ทว่ำสองคนทีไ่ม่ถูกพิษน้ี 

กลับท�ำให้เขำรู้สึกไม่สบำยใจอยู่เล็กน้อย

เป็นไปตำมคำด โม่อีเหรินหยิบขวดยำใบหนึ่งออกมำอย่ำงเชื่องชำ้ 

จำกนั้นก็ส่งให้หลิงเซ่ำจวินภำยใต้กำรจับจ้องจำกไป่หลี่หมิง

"นี่คือ?" ยาแก้พิษ?!

โม่อีเหรินหันไปหำไป่หลี่จิงหง "อย่ำลืมเก็บหินวิเศษด้วย"

"ได้" ไป่หลี่จิงหงพยักหน้ำ

หลิงเซ่ำจวินและเฟิ่งไหวฉีรู้สึกพูดไม่ออกไปชั่วขณะ

ควำมหมำยชดัแจ้งย่ิงแล้ว ใต้ฟ้ำไม่มยีำให้กินเปล่ำอย่ำงทีค่ดิจริงๆ 

โดยเฉพำะยำของโม่อีเหริน

จั้นเอ้ำเทียนแววตำเป็นประกำยวิบวับเล็กน้อย เห็นทีโม่อีเหรินเอง

ก็เป็นหมอโอสถระดบัสงูไม่แพ้หลงิเซ่ำจวนิ ไม่ถูก บำงทอีำจจะเหนอืกว่ำ

หลิงเซ่ำจวินเสียด้วยซ�้ำ

เฟิ่งไหวฉีแววตำลุกวำว ยำน้ีจะต้องศึกษำให้ดีๆ ขณะที่ควรจ่ำย 

หินวิเศษก็ต้องห้ำมงก

หลิงเซ่ำจวินเปิดฝำขวดออก กล่ินยำที่อบอวลแต่กลับสดชื่น 

เย็นสบำยจนท�ำให้คนกระปรี้กระเปร่ำข้ึนมำก็ขจรขจำยออกมำในทันใด 
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34 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ทุกผู้ทุกคนในที่นี้ล้วนรู้สึกได้

หนึ่งคนหนึ่งเม็ด ที่เหลือเก็บเอำไว้

ควำมหมำยกระจ่ำงชัดยิ่ง

"ขำ้ขอด้วย" เฟิ่งไหวฉีชี้ขวดยำแล้วชี้ตนเองทันที

เป็นหมอโอสถทีห่ลงใหลในยำดุจเดียวกัน ส�ำหรับยำท่ีไม่รู้จัก ทกุคน 

ย่อมจะมีควำมกระตือรือร้นอยำกศึกษำค้นคว้ำเหมือนกัน ผู้พบเห็น 

ย่อมต้องได้ส่วนแบ่ง

หลิงเซ่ำจวินแย้มยิ้ม เรื่องนี้ค่อยมำวำ่กัน 

คนท้ังสี่กลืนยำลงไปพร้อมกัน ยำพอเข้ำปำกก็ละลำย หลังจำก 

ฤทธิ์ยำแพร่กระจำย พวกเขำก็รู้สึกได้ถึงควำมแตกต่ำงของยำนี้

"นี่มัน..." คนทั้งสี่มีสีหน้ำแปลกพิลึก

พอยำละลำย ควำมรู้สึกเย็นสบำยสดชื่นก็คล้ำยว่ำเติมเต็มไปท่ัว 

ทัง้สรรพำงค์กำย โดยเฉพำะตรงส่วนทีเ่จบ็ของอวัยวะภำยในย่ิงถูกสลำย

ควำมเจ็บปวดไปอยำ่งนุ่มนวลจนหำยเป็นปลิดทิ้ง

ไม่เพียงเท่ำนี้ แก้พิษไปแล้ว ฤทธ์ิของยำกลับยังคงอยู่ภำยใน

ร่ำงกำยของพวกเขำ ไม่ได้กระจดักระจำยไปหมด พวกเขำล้วนมคีวำมรู้สึก 

ท�ำนองว่ำรอจนดูดซับฤทธ์ิยำของยำนี้ได้ท้ังหมดแล้ว เส้นเอ็นเส้นชีพจร

ของพวกเขำจะได้รับประโยชน์อย่ำงที่สุด

"นี่เป็นไปไม่ได้!" ไป่หลี่หมิงไม่อำจเชื่อลง หำกแต่ควำมจริงกำงอยู่

ตรงหน้ำ ล�ำพังแค่ดูสีหน้ำของคนท้ังสี่ก็รู ้แล้วว่ำพิษในตัวพวกเขำถูก 

ขจัดไปแล้วจริงๆ

"เป็นไปไม่ได้ทีเ่จ้ำจะแก้พิษของข้ำได้!" ไป่หลีห่มงิไม่อำจยอมรับได้

ยำพิษน้ีเป็นเขำค้นคว้ำออกมำเมื่อไม่นำนมำน้ี แม้แต่ตัวเขำเองก็
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35อ๋ินเชียนอวี่

ยังไม่ได้ปรุงยำแก้ออกมำมำกเท่ำไร ผู้อื่นจะแก้พิษได้ได้อยำ่งไร!

"ข้ำแก้ไม่ได้หรอก!" โม่อีเหรินย้ิมตำหยี "อันที่จริงข้ำไม่รู้ว่ำท่ำน

วำงยำพิษอะไร ไม่รู้เช่นกันว่ำควรแก้อย่ำงไร จริงๆ นะ"

ไม่รูว่้าผูอ้ืน่วางยาพิษอะไร กลบัแก้พิษของผูอ้ืน่ได้แล้ว? ไป่หลีห่มงิ

ถลึงตำมองนำง

"ข้ำพูดเรื่องจริง" โม่อีเหรินจนใจ ซ�้ำยังคับข้องใจด้วยถูกใส่รำ้ย

นำงพูดควำมจรงิกลบัไม่มใีครเชือ่แล้ว ช่ำง...ชวนให้คนเศร้ำใจโดยแท้

หลงิเซ่ำจวนิหน้ำด�ำไปเลก็น้อย แค่มองสหีน้ำท่ำทำงของนำงก็รูแ้ล้ว

ว่ำนำงก�ำลังคิดอะไร

อย่ำว่ำแต่ไป่หลี่หมิงเลย แม้แต่เขำก็ยังรู้สึกคันไม้คันมือย่ิง...ทว่ำ

กลับยื่นออกไปไม่ได้

"อืม...อันที่จริงของที่ข้ำให้ไปก็ไม่นับว่ำเป็นยำแก้พิษ" โม่อีเหริน 

ยังคงมีสีหน้ำท่ำทำงเคร่งขรึมเป็นกำรเป็นงำน

ไม่ใช่ยำแก้พิษกลับแก้พิษของผู้อื่นได้ อีกท้ังยังท�ำให้สดชื่น

กระปรี้กระเปร่ำได้ย่ิงกว่ำยำแก้พิษ หำกยำแก้พิษมีสติรับรู ้ จะต้อง 

อยำกวิ่งชนก�ำแพงเป็นแน่แท้

"แล้วคืออะไร"

"อันที่จริง...ข้ำยังไม่ได้ตั้งชื่อเลย" โม่อีเหรินกล่ำวอย่ำงเหนียมอำย

"..."

นี่คือยั่วโมโหคน? 

หรือว่ายั่วโมโหคน 

นี่ก็คือก�าลังยั่วโมโหคนกระมัง! 

'ยังไม่ได้ตั้งชื่อ' แสดงว่ำเป็นของที่เพิ่งหลอมท�ำออกมำใหม่เช่นกัน 
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36 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

จำกนัน้ก็มำสลำยพิษร้ำยแรงทีผู่อ่ื้นหลอมท�ำออกมำใหม่เสยีไม่เหลือหลอ

ไป่หลีห่มงิไหนเลยจะแค่โมโห เขำถึงขนำดรูส้กึว่ำศกัดิศ์รขีองผูเ้ป็น

หมอโอสถระดบัสงูของตนเองถูกย�ำ่ยีอย่ำงร้ำยกำจ! อำรมณ์ในยำมน้ีมใิช่แค่ 

ค�ำว่ำ 'เพลิงโทสะพวยพุ่ง' จะพรรณนำได้เลยทีเดียว

"เจำ้! เจ้ำก้ำวออกมำ!" ไป่หลี่หมิงค�ำรำม

"เหตุใดข้ำต้องฟังทำ่นด้วย"

"มฐีำนะเป็นหมอโอสถ เจ้ำไม่มคีวำมกล้ำจะรบัค�ำท้ำของข้ำหรอืไร"

"ผูเ้ฒ่ำท่ีแก่ๆๆ จนไม่รูว่้ำอำยุแก่กว่ำข้ำก่ีเท่ำอย่ำงท่ำนต้องกำรท้ำสู้ 

กับเด็กหญิงตัวขำวผ่องอ่อนนุ่มนิ่มที่อำยุเพิ่งจะสิบกวำ่อย่ำงข้ำ?"

"พรืด..." หลิงเซ่ำจวินและเฟิ่งไหวฉีหัวเรำะออกมำอย่ำงสุดกลั้น 

"ฮำ่ๆๆๆ"

ถึงแม้ไม่ว่ำเป็นอำยุหรือลักษณะภำยนอก โม่อีเหรินจะดูขำวผ่อง

อ่อนนุ่มนิม่จรงิๆ แต่ครัน้พูดออกมำเย่ียงนี ้ไฉนกลับให้ควำมรูส้กึชวนขบขัน 

เหมือนวำ่ก�ำลังยอตนเองชนิดหนึ่ง

หรอืว่ำอนัทีจ่รงิโม่อเีหรนิจะเป็นยอดฝีมอืด้ำนกำร 'ท�ำลำยบรรยำกำศ'

"เจำ้..." สีหน้ำของไป่หลี่หมิงเปลี่ยนจำกโมโหหน้ำด�ำเป็นเห่อแดง

โม่อเีหรนิห่วงว่ำเขำจะเส้นเลอืดในสมองแตกตำย ด้วยเหตุน้ีนำงจงึ

เอ่ยปำกอย่ำง 'มีเมตตำ' ยิ่ง

"ท่ำนผู้เฒ่ำที่แก่ๆๆ จนไม่รู้ว่ำอำยุแก่กว่ำข้ำก่ีเท่ำท่ำนนั้น ท่ำน

ใจเย็นหน่อย หำกยังไม่ทันเปิดฉำกสู ้ท่ำนก็ถูกท�ำให้โมโหจนลมจบัไปก่อน 

เช่นนั้นข้ำก็คงนำ่สงสำรเหลือเกิน"

"เหตุใดถึงน่ำสงสำร" หลิงเซ่ำจวินขอค�ำอธิบำย

คนทั้งหลำยเองก็มีสีหน้ำท่ำทำงไม่เข้ำใจและต้องกำรค�ำอธิบำย 
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เช่นกัน

"หำกเขำหมดสติไปตอนนี้ ทุกคนจะต้องคิดวำ่เป็นควำมผิดของขำ้ 

เช่นน้ันข้ำก็ถูกใส่ควำมแล้ว ข้ำยังไม่ทันย่ืนน้ิวออกไปสักน้ิว ยังไม่ทันตี  

ยังไม่ทันกระทืบคน ก็ถูกผู้อื่นคิดว่ำขำ้ท�ำให้เขำหมดสติ ต้องแบกรับโทษ

ที่ไม่ได้ก่อ เช่นนั้นข้ำก็น่ำสงสำรเหลือเกินแล้ว"

"..." คนทั้งหลำยมีสีหน้ำสับสนยุ่งยำกใจ

ที่พูดนั้น...ไม่ผิด หากแต่ท่านเองก็มีความสามารถท�าให้ผู้อื่นโมโห

จนลมจับได้ดีจริงๆ! นั่นไม่ใช่การใส่ร้ายท่านแม้แต่น้อยนิด

"เจ้ำ...เจ้ำ..." ไป่หลีห่มงิสดูหำยใจลกึๆ แล้วก็สดูหำยใจลกึๆ คงเพรำะ 

ถูกย่ัวยุติดต่อกันหลำยครั้งแล้ว ครำวนี้เขำจึงได้สติกลับมำเร็วย่ิง "เรื่อง 

ไร้สำระไม่ต้องพูดให้มำก ตกลงเจ้ำจะไม่รับค�ำท้ำ?"

"รับสิ" โม่อีเหรินพยักหน้ำอย่ำงว่องไวยิ่ง

บอกว่ารบัไปตัง้แต่แรกก็หมดเรือ่งแล้วไม่ใช่หรือไร เช่นน้ันท่ีเมือ่ครู่นี ้

ท่านร่ายอะไรมากมายก่ายกอง ท�าเอาคนโมโหแทบตาย ท�าเอาพวกเขา

ที่อยู่ด้านข้างถูกฟ้าผ่าจนด�าเป็นตอตะโก นี่คือลูกไม้ใดอีก

แม้แต่ไป่หลี่หมิงก็ยังงันไปเล็กน้อย จำกนั้นก็หวิดจะเต้นเร่ำๆ

"เช่นนั้นเมื่อครู่เจ้ำพูดมำกถึงเพียงนั้นไปเพื่ออะไร!"

"ย่ัวโมโหท่ำนอย่ำงไรเล่ำ" โม่อีเหรินถึงกับยังท�ำสีหน้ำบริสุทธ์ิ 

ไร้ควำมผิดยำมที่เอ่ยตอบเขำ

ไป่หลีห่มงิพูดอะไรไม่ออกอกีครัง้ ท�ำได้เพียงใช้ดวงตำถลงึมองนำง

"รับค�ำท้ำของท่ำน แต่ไม่ได้หินวิเศษ และก็ไม่ได้ของรำงวัล หำก

มิใช่เห็นแก่ที่ท่ำนอำยุมำก ข้ำก็ไม่อยำกจะสนใจท่ำนเสียเท่ำไรจริงๆ  

ทว่ำออกปำกรบัค�ำท้ำไปแล้ว กลำยเป็นท�ำให้ท่ำนสมปรำรถนำท่ีต้องกำร
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ท้ำสู้ ข้ำกลับไม่เต็มใจอยู่สักหน่อย ดังนั้นจึงได้ยั่วโมโหท่ำนเล็กน้อยเพื่อ

ปลอบประโลมใจขำ้เอง"

"..." 

ความคิดความอ่านพรรค์นี้สามารถพูดเสียมีเหตุมีผลเต็มปาก 

เต็มค�าถึงเพียงนี้ได้จริงหรือ

คนทั้งหลำยชักจะสับสนแล้ว

"ประเสริฐ!" ไป่หลี่หมิงกัดฟัน เขำจะท�ำให้นำงได้รู้ถึงจุดจบของ 

กำรยั่วโมโหหมอโอสถระดับสูง

"ช้ำก่อน!" ผูอ้ำวุโสตระกูลไป๋ตะโกนห้ำม "พวกท่ำนต้องกำรดวลกัน 

ข้ำไม่ขอยุ่ง ไป่หลีห่มงิ มอบยำแก้พิษมำ มเิช่นน้ันวันนีข้้ำจะยืนอยู่ฝ่ังเดยีว

กับภำคีผู้ฝึกตน"

"พวกข้ำตระกูลหลงก็เช่นกัน" หลงชิงเหยี่ยก็แสดงควำมเห็นทันที

"ใช่แล้ว ถูกต้อง มอบยำแก้พิษมำ!"

"มอบยำแก้พิษมำ!"

เหล่ำผู้ฝึกบ�ำเพ็ญไร้สังกัดในที่นี้ก็พำกันแสดงควำมเห็นเช่นกัน

พวกคนตระกูลใหญ่ต้องกำรสูกั้นอย่ำงไร พวกเขำไม่อยำกยุ่งและก ็

ไม่มีควำมสำมำรถที่จะยุ่งได้ อยำ่งมำกที่สุดก็คือชมดูเรื่องครึกครื้น ทว่ำ

กำรวำงยำพิษพวกเขำที่ชมดูอยู่เฉยๆ นี่ออกจะเกินไปแล้ว ตอนนี้ได้รู้ว่ำ 

คนของภำคีผู้ฝึกตนสำมำรถแก้พิษได้ กำรเลือกของพวกเขำก็สมเหต ุ

สมผลแล้ว

"ตระกูลไป๋ ตระกูลหลง รวมถึงผู้ฝึกบ�ำเพ็ญอื่นๆ ในท่ีนี้ พวกท่ำน

ตัดสินใจเย่ียงน้ีจะไม่นึกเสียใจทีหลังจริงๆ หรือ" ไป่หล่ีหมิงถำมเสียง 

เย็นเยียบ
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39อ๋ินเชียนอวี่

ผูอ้ำวโุสของตระกูลไป๋และตระกูลหลงระมดัระวังตวัข้ึนมำเลก็น้อย 

แต่ยังคงยืนยันค�ำเดิม

"ทำ่นมอบยำแก้มำ พวกขำ้จะไปทันที"

โม่อเีหรนิกะพรบิตำ ส่งสญัญำณให้ไป่หลีจ่งิหงก้มหน้ำลงมำเลก็น้อย  

ก่อนกล่ำวเสียงเบำว่ำ "วิธีกำรท�ำนองน้ี รักษำท่ำทีย่ิง และปลอดภัยย่ิง 

เช่นกัน แต่จะไม่...ขี้ขลำดไปหน่อยหรือ"

"อืม" เมื่อเผชิญกับข้อสงสัยของคู่หมั้นของตน ประมุขหอน้อย 

ไป่หลี่จิงหงก็พยักหน้ำอย่ำงรอบคอบระมัดระวัง

การท�าเช่นน้ีอาจจะดูคล้ายเป็นหญ้าเหนือก�าแพง* ได้ ต้องระวัง  

โม่อีเหรินจ�ำไว้ในใจแล้ว

"พวกท่ำน..." ไป่หลี่หมิงเพิ่งก�ำลังจะพูดอะไรบำงอยำ่ง กลับไม่รู้วำ่

เพรำะเหตุใดถึงพลันชะงักไป ก่อนจะย้ิมออกมำทันทีอย่ำงผิดปกติ  

"เห็นแก่ท่ีเป็นห้ำตระกูลใหญ่เหมือนกัน จึงจะมอบโอกำสให้พวกท่ำน 

อีกครั้ง พวกทำ่นจะเลือกเช่นไร" ภำคีผู้ฝึกตนหรือว่ำพวกเขำ

ผู้อำวุโสตระกูลไป๋และหลงชิงเหย่ียต่ำงก็ลังเลและเผลอสบตำกัน

แวบหนึ่ง

ผู้อำวุโสตระกูลไป๋ท�ำกำรตัดสินใจออกมำแล้ว "ข้ำเป็นตัวแทนของ

ตัวขำ้เองเท่ำนั้น เฉพำะวันนี้ ข้ำจะปล่อยภำคีผู้ฝึกตนไว้ให้พวกทำ่น"

ส่วนตระกูลไป๋หำได้เป็นพันธมิตรกับตระกูลไป่หลี่และตระกูล 

เสวียนหมิงไม่

ไป่หลี่หมิงคิดเล็กน้อย

"ก็ได้ วันนีข้้ำจะไม่ท�ำให้ท่ำนล�ำบำกใจ" ไป่หลีห่มงิโยนขวดยำใบหนึง่ 

* มำจำกส�ำนวนเต็มว่ำ 'หญ้ำเหนือก�ำแพง ลู่ล้มตำมลม' หมำยควำมถึงคนที่ปรับเปลี่ยนไปตำมสถำนกำรณ์ 

โดยทั่วไปใช้ในเชิงลบวำ่ไม่มีหลักกำร ใครชักจูงไปทำงใดก็ได้

Page ������������������ ��� 2 ���� 4.indd   39 1/4/2565 BE   15:24

ตัว
อย
่าง



40 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ไปให้เขำ

ผู้อำวุโสตระกูลไป๋รับแล้วก็ถอยหลังไปทันที

เหล่ำผูฝึ้กบ�ำเพ็ญไร้สงักัดก็พำกนัแสดงท่ำทว่ีำจะไม่ช่วยภำคผีูฝึ้กตน  

ไป่หลี่หมิงให้ยำแก้พิษไปเพียงครึ่งเม็ดเพื่อกันไม่ให้พวกเขำกลับค�ำพูด

เดิมทีไป่หลี่หมิงก็ไม่ได้คำดหวังว่ำเหล่ำผู้ฝึกบ�ำเพ็ญไร้สังกัดจะ 

ช่วยออกแรงได้สกัเท่ำไร แค่ไปยืนอยู่ข้ำงๆ อย่ำมำก่อกวนก็เป็นอนัใช้ได้แล้ว

สดุท้ำยก็เหลอืฝ่ำยตระกูลหลง หลงชงิเหย่ียกับผูอ้ำวุโสแห่งตระกูลหลง 

เพียงสองคน

หลงชิงเหยี่ยพลันยิ้ม "ผู้อำวุโสไป่หลี่หมิง ขำ้ไม่รับค�ำขู่" 

เขำก้ำวไปยืนฝั่งเฟิ่งไหวซิน สีหน้ำซีดจนออกเขียว ไอเบำๆ สองที

ผู้อำวุโสตระกูลหลงก็ไปยืนอยู่กับหลงชิงเหยี่ยอยำ่งเงียบๆ เช่นกัน

หลิงเซำ่จวินมองไปยังโม่อีเหริน เจตนำแสดงชัดยิ่ง

โม่อีเหรินลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้ำ ด้วยเหตุนี้หลิงเซำ่จวินจึง

ยื่นยำออกไปสองเม็ด

"เซ่ำจวิน ขอบคณุมำก" หลงชงิเหย่ียรบัยำไป แล้วมองมำยังโม่อเีหรนิ 

อยำ่งรู้สึกขอบคุณ...

"ต้องจำ่ยหินวิเศษ" โม่อีเหรินกล่ำวทันควัน

หลงชงิเหย่ียตวัแขง็เป็นหนิไปชัว่อดึใจ ก่อนจะพลนัหัวเรำะออกมำ 

เพรำะนึกถึงฉำกเหตุกำรณ์ที่โรงเตี๊ยมขึ้นได้

"ตกลง ข้ำจ่ำย หำกแต่...สำมำรถให้รำคำมิตรภำพได้หรือไม่"

"หำกนับว่ำมีมิตรภำพต่อกัน ท่ำนจะขอให้ข้ำลดรำคำได้อย่ำงไร" 

โม่อีเหรินมีสีหน้ำท่ำทำงเจ็บแค้นใจถึงขีดสุด

หลงชิงเหยี่ยงันไปชั่วครู่ "เหตุใดไม่ได้เลำ่"
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41อ๋ินเชียนอวี่

"ท่ำนพึงต้องรู้ว่ำกำรหลอมโอสถเป็นงำนใช้แรงงำน โดยเฉพำะ 

ยำชั้นดียิ่งต้องสิ้นเปลืองแรงกำยแรงใจ สิ้นเปลืองพลังงำน สิ้นเปลือง 

หินวิเศษ อีกทั้งหินวิเศษจำกกำรขำยยำน้ันได้มำล�ำบำกมำกตั้งเพียงไร 

ในเมื่อเป็นสหำย ท่ำนจะปล่อยให้ข้ำท�ำงำนเปลำ่ๆ ได้อย่ำงไรกัน เช่นนี้

จะไร้น�้ำใจเกินไปแล้ว" โม่อีเหรินกล่ำวด้วยควำม 'ปวดรำ้วใจ'

หลงชิงเหยี่ยอึ้งงันไปอีกครั้ง

"อีกประกำรหนึ่ง จะดีจะชั่วท่ำนก็เป็นนำยน้อยของตระกูลหลง  

มำรีดไถหมอโอสถตัวเล็กๆ ที่ไร้ที่พ่ึงพิง ไร้ภูมิหลัง อำศัยขำยยำแลก 

หนิวเิศษประทงัชวิีตอย่ำงข้ำได้ลงคอได้อย่ำงไรกัน ท�ำเย่ียงนีท่้ำนไม่รูสึ้กผิด 

ต่อมโนส�ำนกึสกันดิเลยหรอื ท่ำนรูห้รอืไม่ว่ำกำรหลอมยำน้ี ข้ำต้องสิน้เปลอืง 

เรีย่วแรงหำตัวยำไปเท่ำไร ต้องฝึกบ�ำเพ็ญนำนเท่ำไรกว่ำจะฟ้ืนฟูพลังปฐม

ที่สูญเสียไปกลับมำได้ ซ�้ำยังต้องรับควำมกดดันทำงจิตใจว่ำถ้ำล้มเหลว

ก็จะเป็นดั่งตัวล้ำงผลำญ..."

โม่อีเหรินร่ำยเรื่องควำมล�ำบำกในกำรหลอมโอสถได้ยำวเหยียด 

เป็นหำงว่ำว ไม่เพียงแค่หลงชิงเหย่ีย แม้แต่หลิงเซ่ำจวินกับเฟิ่งไหวฉี 

ยังเริ่มจะสงสัยแล้วว่ำพวกเขำไม่เห็นค่ำของยำเกินไปแล้วใช่หรือไม่

แม้ว่ำพวกเขำจะไม่ได้มอบยำออกไปส่งเดช แต่กำรลดรำคำก็เป็น 

เรื่องที่มีบ่อยๆ ดูเหมือนจะ...สิ้นเปลืองมำกจริงๆ

"...ส่วนใหญ่เวลำท่ีหำสมนุไพรก็ต้องเสีย่งอนัตรำยถึงชวิีต มหิน�ำซ�ำ้

ท่ำนพึงต้องรู้วำ่ยำมีไว้ใช้ช่วยชีวิต ช่วยชีวิตของทำ่นแล้วยังต้องลดรำคำ

ด้วยหรือ เช่นน้ีท่ำนยังจะขอรำคำมิตรภำพได้ลงคอหรือไร หำกนับว่ำ 

มีมิตรภำพกันจริง ท่ำนจะทนให้ข้ำขำดทุนมำกถึงเพียงน้ันได้อย่ำงไร  

หำกมีมิตรภำพ ทำ่นจะคิดเล็กคิดน้อยเรื่องคำ่เหนื่อยเพียงน้อยนิดกับขำ้
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42 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ลงคอได้อย่ำงไร ท่ำนท�ำเย่ียงนี้นับว่ำมีมิตรภำพกันจริงหรือ" นี่จะชวน 

ให้คนเสียใจเกินไปแล้ว

หลงชิงเหยี่ยไม่เพียงแค่เหงื่อตก แต่วันหนำ้ไม่กลำ้พูดค�ำว่ำ 'รำคำ

มิตรภำพ' ต่อหน้ำโม่อีเหรินโดยสิ้นเชิงแล้ว

"ข้ำจ่ำยๆ จ่ำยของข้ำกับของผู้อำวุโส รอไปจำกที่น่ีแล้วจะจ่ำย  

จะไม่ผัดหนี้เด็ดขำด ดะ...ได้หรือไม่" เขำเอ่ยรับรอง

"อืม ก็ได้" ครำวนี้โม่อีเหรินถึงค่อยหยุดบ่น

หลงชงิเหย่ียท�ำท่ำปำดเหง่ือ ต่อให้โม่อเีหรินไม่ได้ท�ำให้คนโมโหจน

กระอักเลือด แต่ฝีมือกำรบ่นจนคนประสำทกินอ่อนๆ น้ีก็น่ำตกใจมำก 

เช่นกัน!

"พวกท่ำนพูดกันจบแล้วหรอืยัง" ครัน้พวกเขำคุยกันถึงตรงนี ้ไป่หลีห่มงิ 

ถึงได้เอ่ยปำก

เวลำนี้คนของตระกูลไป่หลี่และตระกูลเสวียนหมิงได้เคลื่อนย้ำย

ต�ำแหน่งบำงส่วนอย่ำงเงียบๆ แล้ว

"เอ๊ะ?" โม่อีเหรินรู้สึกได้อย่ำงเฉียบไว ที่แท้ต�ำแหน่งของบรรดำ 

กลิน่อำยท่ีซุม่ซ่อนอยู่ก็มกีำรเปลีย่นแปลง นำงพลนัมสีหีน้ำใจหำย "รบีไป

จำกที่นี่!"

"อะไรนะ!" พวกจั้นเอ้ำเทียนยังไม่เข้ำใจสถำนกำรณ์ แต่ก็ท�ำตำม

โดยสัญชำตญำณ ทว่ำ...

ตูม!

"คดิจะไปตอนนีจ้ะทันหรอื! ฮ่ำๆ" เสยีงหัวเรำะอย่ำงได้ใจของไป่หลีห่มงิ 

ดังมำ 

ที่แท้น�้ำทะเลสำบที่ล้นทะลักออกมำได้พลันไหลย้อนกลับมำอย่ำง
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43อ๋ินเชียนอวี่

รุนแรง มิหน�ำซ�้ำยังมุ่งมำเพียงทิศทำงที่พวกเขำอยู่!

ขอบเขตใหญ่เกนิไป จะวิง่ก็ช้ำเกิน คนทัง้หลำยจงึทะยำนตวัขึน้ฟ้ำ 

และเหำะไปทำงฝั่งอย่ำงรวดเร็วทันที กลิ่นอำยท่ีแอบซ่อนอยู่เหล่ำนั้น 

กลับพลันมีควำมเคลื่อนไหวแล้ว

"ผนึกปฐพี ท่ำที่หนึ่ง!"

"ดำบทะลวงฟ้ำ!"

สองกระบวนท่ำพิฆำตโจมตีแหวกอำกำศไปท่ีไป่หลี่จิงหงและ 

โม่อีเหรินซึ่งอยู่หลังสุดด้วยก�ำลังแรง

ญำณวิเศษของโม่อีเหรินสังเกตเห็นอยู่ก่อนแล้ว นำงหลบพ้นได้ 

แต่...ไม่อำจหลบ

"หุนสีม่วง...ผ่ำ!" ไป่หลี่จิงหงสกัดดำบทะลวงฟำ้ไว้

"เสี่ยวเถิง!"

'แถบไหม' บนแขนโม่อีเหรินพลันกลำยร่ำงเป็นอำวุธในมือนำง  

เกิดเสียงดังเปรี้ยง ซัดผนึกปฐพีแตกซ่ำน แต่ขณะเดียวกันตนเองก็ถูก

อำนุภำพของผนึกปฐพีซัดจนต้องถอยหลังไปหลำยก้ำว

มือข้ำงหนึ่งย่ืนมำโอบนำงไว้ในทันใด และช่วยสลำยอำนุภำพ 

ขุมนั้นให้ด้วยเช่นกัน

จะดวลกัน จะท้ำสู้ข้ำมขั้น โม่อีเหรินล้วนไม่กลัว แต่หำกอำศัย 

พลังยุทธ์เข้ำปะทะเพียงอย่ำงเดียว นำงกลับเสียเปรียบอยำ่งที่สุด

ทว่ำต้องกำรท�ำให้นำงบำดเจ็บก็มิใช่เรื่องงำ่ยดำยปำนนั้น

"จิงหง ข้ำไม่เป็นไร" โม่อีเหรินเพ่ิงจะพูดจบก็ได้ยินเสียงทำงน้ัน 

เอ่ยขึ้นอีก

"ผนึกปฐพี ทำ่ที่สอง!"
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"ดำบสะท้อนแสงอสูร!"

ไป่หลี่จิงหงหมุนตัว คนทั้งสองสลับต�ำแหน่งกันในทันที

"หุนสีม่วง ท�ำลำย!"

หนึ่งดำบท�ำลำยสองฝ่ำมือในทันใด

โม่อเีหรนิมองดปูระกำยดำบท่ีจูโ่จมมำ แต่แล้วกลบัหลบัตำก่อนจะ

ลมืตำข้ึนอกีที เสีย่วเถิงหวดออกไป ซดัประกำยดำบแตกกระเจงิในชัว่พรบิตำ

"ท�ำลำย!"

ยังไม่ทันได้ผ่อนคลำยก็ได้ยินเสียงหนึ่ง

"ตั้งกระบวนรบ!"

รัศมีแสงสี่สำยพุ่งขึ้นมำจำกพ้ืนในชั่วพริบตำ เหตุเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้นแค่ในชั่วอึดใจเดียว

"ไป่หลี่จิงหง!"

"โม่อีเหริน!"

ครั้นพวกจั้นเอ้ำเทียนท่ีอยู่ทำงด้ำนหน้ำหันมำก็มองเห็นเพียง 

ไป่หลี่จิงหงกับโม่อีเหรินถูกรัศมีแสงสำมสี่สำยกักตัวเอำไว้ จึงวกกลับมำ

จะช่วยคนทันที

กล่ินอำยท่ีแอบซ่อนอยู่สองสำยโผล่พรวดออกมำในทนัใด พลำนภุำพ 

ที่ปล่อยออกมำสกัดกั้นพวกจั้นเอ้ำเทียนไว้ได้ในทันที

"ขั้นผำ่นเครำะห์?" จั้นเอ้ำเทียนมีสีหน้ำเคร่งเครียด "เสวียนหมิงซื่อ 

เสวียนหมิงกุ่ย"

ที่แท้ผู้อำวุโสสองคนของตระกูลเสวียนหมิงก็มำดักซุ่มอยู่ตรงนี้

จั้นเอ้ำเทียนคิดไม่ถึงว่ำตระกูลเสวียนหมิงจะส่งเสวียนหมิงซื่อมำ 
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45อ๋ินเชียนอวี่

นั่นเป็นถึงบุคคลทรงฤทธำนุภำพผู้ข้ำมผ่ำนขั้นจิตเทพช่วงปลำยซึ่งมีอยู่

เพียงไม่กี่คนบนดินแดนแรกนภำ

ส�ำหรับห้ำตระกูลใหญ่แล้ว เมื่อข้ำมผ่ำนขั้นจิตเทพช่วงปลำยก็จะ

สำมำรถประสำนรวมดวงจิตปฐมได้โดยสมบูรณ์ พลังแก่นแท้ที่บรรลุถึง

จะมิได้เพิ่มขึ้นแค่เหมือนหนึ่งบวกหนึ่งอย่ำงเด็ดขำด

เสวียนหมงิซือ่ผูเ้ดียวก็เพียงพอจะสกัดพวกเขำตรงนีไ้ด้ท้ังหมดแล้ว!

ทว่ำเป้ำหมำยที่พวกจั้นเอ้ำเทียนทั้งหกคนให้ควำมสนใจในยำมนี้

มิใช่เสวียนหมิงซื่อ แต่เป็นของสิ่งนั้นที่เปล่งรัศมีแสงสี่สำยออกมำ

ที่ใต้น�้ำทะเลสำบมีจำนกลมสีทองใบหนึ่งส่องแสงวิบวับ รัศมีแสง

ที่ส่งออกมำดูคล้ำยธรรมดำ แต่เมื่อมองดูดีๆ รัศมีแสงสี่สำยท่ีปิดผนึก 

สี่ทิศอันที่จริงเป็นเส้นแสงเล็กๆ หลำยเส้นรวมกัน

"เป็นแผ่นจำนค่ำยกล!"

แม้พวกจัน้เอ้ำเทยีนทัง้หกคนจะไม่ได้เข้ำใจเรือ่งค่ำยกลนกั แต่รปูร่ำง

ลักษณะของแผ่นจำนค่ำยกลล้วนมีบันทึกอยู่ในข้อมูลตกทอดของ 

พวกเขำแต่ละตระกูล ดังนั้นเห็นแค่แวบเดียวก็มองออกแล้ว

แผ่นจำนค่ำยกลเป็นของท่ีหลงเหลอืมำตัง้แต่ก่อนเกิดเหตเุปลีย่นแปลง 

ฟ้ำดิน ขอแค่มีพลังปฐมก็สำมำรถขับเคลื่อนได้ อำนุภำพของแผ่นจำน

ค่ำยกลจะมำกหรือน้อยมีควำมเกี่ยวข้องกับพลังยุทธ์ของผู้ควบคุม

ขณะสองฝ่ำยต่อสูกั้น ขอเพียงมคีนหนึง่คอยควบคมุแผ่นจำนค่ำยกล  

กจ็ะสำมำรถกกัขังหรือไม่กส็ังหำรฝ่ำยศัตรไูด้จ�ำนวนมำก ในเวลำจ�ำเปน็ 

นี่จะเป็นของที่ทุ่นแรงที่สุดแต่มีประสิทธิภำพที่สุด

"หลิงเซำ่จวิน หำโอกำสได้ให้หนีไปทันที" จั้นเอ้ำเทียนกระซิบ

เมื่อใช้แผ่นจำนค่ำยกล พอเปิดกำรท�ำงำนแล้ว เว้นแต่จะท�ำลำย
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46 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

ค่ำยกล มิเช่นนั้นก็ไม่มีทำงรอดพ้นไปได้

ครั้งน้ีแม้แต่ของพรรค์นี้ตระกูลไป่หลี่กับตระกูลเสวียนหมิงก็ยัง 

น�ำออกมำใช้ จุดประสงค์เพียงแค่ต้องกำรจับตัวไป่หลี่จิงหงกับโม่อีเหริน

เท่ำนั้นเองหรือ

หรอืว่ำพวกเขำแน่ใจว่ำแดนสมบติัแรกนภำอยู่ในมอืของสองคนน้ัน

ถึงปำนนั้น!

แต่ไม่ว่ำสำเหตุคืออะไร ในบรรดำพวกเขำก็ต้องมีคนกลับไป

รำยงำนข่ำว ไม่อำจถูกรั้งไว้ที่นี่ทั้งหมด หรือถึงขนำด...เสียชีวิต

"ฉี เจำ้ก็เหมือนกัน" เฟิ่งไหวซินก�ำชับดุจเดียวกัน

ในใจคนทั้งสองล้วนมีสังหรณ์ไม่ดี

หลงชิงเหยี่ยกับผู้อำวุโสของตระกูลตนสบตำกันแวบหนึ่ง

"คุณชำย หำโอกำสได้ให้ไปทันที" ผู้อำวุโสตระกูลหลงตัดสินใจ 

รั้งอยู่สกัดเอง

หลงชงิเหย่ียได้แต่ยังคงกัดฟันอดทนไว้ สภำพกำรณ์ในยำมน้ี แม้จะ 

ไม่อยำกยอมรับ แต่พลังแก่นแท้ของพวกเขำไม่เพียงพอจะตอบโต้แล้ว

จริงๆ

คิดไม่ถึงว่ำตระกูลเสวียนหมิงจะส่งเขำออกมำ

อยู่ต่อหนำ้เสวียนหมิงซื่อที่มีพลังยุทธ์ขั้นผ่ำนเครำะห์ พวกเขำไม่มี

โอกำสใดๆ ท่ีจะชนะได้โดยสิ้นเชิง สิ่งเดียวท่ีท�ำได้ก็คือถ่วงเวลำให้ 

พรรคพวกมีโอกำสหนีรอดมำกขึ้น!

ประมขุหอน้อยและเหล่ำนำยน้อยท่ีเป็นดัง่บตุรคนโปรดของสวรรค์

ทัง้ห้ำท่ำนในทีน้ี่นอนฝันก็ยังคดิไม่ถึงว่ำตนเองจะมวีนัทีต้่องหนีเอำชวิีตรอด 

อย่ำงทุลักทุเลพรรค์นี้
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47อ๋ินเชียนอวี่

"มข้ีำอยู่ตรงนี ้พวกท่ำนหยุดหนีเถิด" วำจำผำดๆ เพียงประโยคเดยีว

ของเสวียนหมิงซื่อกลับเหมือนเป็นเขำลูกใหญ่ลูกหนึ่งทับลงมำยังพวก 

จั้นเอ้ำเทียน

จัน้เอ้ำเทียนกับเฟ่ิงไหวซนิส�ำแดงฝีมอืพร้อมกัน หนึง่ฝ่ำมอืหนึง่กระบี่ 

บวกกับหนึง่หอกจำกผูอ้ำวุโสตระกูลหลง ทว่ำพลงักดดนัของขัน้ผ่ำนเครำะห์ 

ยังคงแผ่มำด้วยก�ำลังแรง!

คนทั้งสำมหน้ำเปลี่ยนสี ร้องค�ำรำมลั่นออกมำพร้อมกัน "รีบไป!"

พร้อมกับที่ค�ำรำมจบ คนทั้งสำมก็ต่ำงกระอักเลือดออกมำ

หลิงเซ่ำจวินกับเฟิ่งไหวฉีและหลงชิงเหย่ียกัดฟัน หมุนตัวใช ้

ควำมเร็วสูงสุดหนีไปในเวลำเดียวกัน

เสวียนหมิงกุ่ยมองเห็นภำพทำงน้ีแล้ว เงำร่ำงก็โฉบวำบไล่ตำมไป

ทันที

"จั้นเอ้ำเทียน!" ไป่หลี่จิงหงท่ีถูกช่อแสงขังไว้เห็นดังนี้ สีหน้ำก็ 

เปลี่ยนไปทันควัน ฝีเท้ำจะขยับพุ่งตัวไป กลับถูกโม่อีเหรินรั้งไว้

"อีเหริน?"

ไป่หลี่จิงหงมองนำง โม่อีเหรินกลับมองไปยังช่อแสงสี่สำยที่ล้อม 

ทั้งสองเอำไว้

"ไม่ได้พุ่งตัวมำ นับว่ำเจ้ำโชคดี" เวลำนี้ไป่หล่ีถิงสำมำรถเดินเหิน 

ได้อย่ำงอิสระแล้ว เพียงแต่จุดที่บำดเจ็บถูกพันด้วยผ้ำขำวหลำยชั้น

เมื่ออำกำรบำดเจ็บถูกควบคุมไว้แล้ว และได้รู้ว่ำไป่หล่ีจิงหงกับ 

โม่อเีหรนิถูกขงัไว้อยู่ เขำก็แล่นมำทนัท ีแล้วก็ได้เห็นภำพเหตกุำรณ์ทีท่�ำให้

เขำมีควำมสุขอย่ำงยิ่งตำมคำด

"เจ้ำน่ีเป็นของขวัญชิน้ใหญ่ทีเ่ตรยีมมำให้พวกเจ้ำสองคนโดยเฉพำะ 
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หำกไม่อยำกล�ำบำก ทำงที่ดีก็อย่ำกระดุกกระดิก" ไป่หลี่ถิงเอ่ยเตือน 

ด้วยควำม 'หวังดี' ในใจกระหยิ่มยิ้มย่องเสียยิ่งกว่ำอะไร

ตอนนี้ดูซิว่ำพวกเขำจะยังก�ำเริบเสิบสำน จะยังยั่วโมโหคนอย่ำงไร

ได้อีก

"สิ่งเหล่ำนี้คงมิใช่เป็นลูกไม้สุดท้ำยของพวกท่ำนกระมัง" โม่อีเหริน

ประเมินช่อแสง และมองจั้นเอ้ำเทียนกับเฟิ่งไหวซินท่ีกระอักเลือดแต่ยัง

ฝืนยันไว้อย่ำงยำกล�ำบำกปรำดหน่ึง สหีน้ำนำงดใูจเย็น ในดวงตำปรำกฏแวว 

เย็นเยียบ

เป็นผู้ใหญ่รังแกเด็ก ใช้คนมำกรังแกคนน้อยน้ันช่ำงเถอะ แต่นี่ยัง

รังแกคนตระกูลเฟิ่งของนำงอีก...ดียิ่งนัก

"สิง่เหล่ำน้ีไม่พอหรอืไร" ไป่หลีห่มงิเดินมำเช่นกัน เขำมองคนทัง้สอง

ที่ถูกขังอยู่ในช่อแสงด้วยรอยย้ิมเต็มใบหน้ำ "น่ำเสียดำยจริงๆ เห็นท ี

เจำ้คงไม่มีหนทำงรับค�ำท้ำจำกขำ้ได้แล้ว"

ไป่หลี่หมิงโคลงศีรษะ ประหนึ่งว่ำเสียดำยเป็นหนักหนำ

"แม้ข้ำจะแก่แล้ว ไม่รูว่้ำแก่กว่ำเจ้ำต้ังเท่ำไร แต่เรือ่งบำงเรือ่งมเีพียง

คนอำยุมำกถึงจะมองได้กระจ่ำง ดูอย่ำงยำมนีส้ ิเจ้ำมใิช่ยืนอยู่ตรงน้ีอย่ำง

สงบเสง่ียมหรือไร ส่วนข้ำน้ันอยำกสั่งสอนเจ้ำนำนเท่ำไรก็สั่งสอนเจ้ำได้

นำนเท่ำนั้น" ไป่หลี่หมิงหัวเรำะ

"อ้อ? ท่ำนมัน่ใจถึงเพียงนัน้เชยีวหรอืว่ำช่อแสงน้ีจะขงัข้ำกับจงิหงอยู่"

"แน่นอน!"

ค่ำยกล ในโลกมีคนเข้ำใจอยู่เพียงหยิบมือ และแผ่นจำนค่ำยกล 

ย่ิงเป็นของที่แทบไม่มีใครเคยได้ยิน เด็กน้อยอย่ำงพวกนำงจะไปเข้ำใจ 

ได้อยำ่งไร
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โม่อีเหรินย้ิมหวำนขึ้นมำ ก่อนจะชี้ช่อแสง "ค่ำยกลกักขัง คุกที ่

แปรสภำพด้วยพลังสำยฟำ้"

จำกนัน้ก็ชีไ้ปยังน�ำ้ทะเลสำบท่ีข้ำงใต้ "แผ่นจำนค่ำยกลเปิดท�ำงำน"

ไป่หลี่หมิงงันไป ครั้นแล้วใบหน้ำก็เต็มไปด้วยแววตกตะลึง "เจ้ำรู้

ได้อยำ่งไร!"

โม่อีเหรินไม่สนใจเขำ พินิจพิเครำะห์ดูแผ่นจำนค่ำยกลอยู่เป็น 

พักใหญ่ถึงได้ถอนหำยใจ "เป็นของดีจริงๆ ด้วย!"

นี่คือก�าลังทอดถอนใจชื่นชม?

โม่อีเหรินเงยหน้ำขึ้น "ไม่ทรำบว่ำผู้ท่ีควบคุมแผ่นจำนค่ำยกล

สำมำรถประคองสภำพได้นำนเท่ำไร"

พลังปฐมน�ำมำแปรสภำพเป็นพลังสำยฟ้ำผ่ำนแผ่นจำนค่ำยกล  

จะต้องสิ้นเปลืองมำกยิ่งอย่ำงแน่นอน

"ในจดุนีไ้ม่ต้องให้แม่นำงน้อยอย่ำงเจ้ำมำเป็นกังวลแทนพวกข้ำแล้ว"  

ไป่หลีถิ่งได้ใจเตม็ประดำ "โม่อเีหรนิ ไป่หลีจิ่งหง มอบแดนสมบติัแรกนภำมำ!"

โม่อเีหรนิกะพรบิตำ "เหตใุดท่ำนถึงได้ม่ันใจเสียปำนนัน้ว่ำแดนสมบตั ิ

แรกนภำจะต้องถูกข้ำกับจิงหงได้มำครองแล้ว"

"เป็นเพรำะกำรกระเพ่ือมของมิติท่ีว่ำง" พลันมีบุรุษวัยกลำงคนที่มี

แววตำมดืมนผูห้น่ึงเดินออกมำจำกท่ำมกลำงคนตระกูลไป่หลี ่ท่ีด้ำนหลงั

ของเขำยังมีบุรุษสวมเสื้อคลุมสีด�ำ มองไม่เห็นใบหน้ำผู้หนึ่งเดินตำมมำ

ด้วย

โม่อีเหรินมองเขำ "ท่ำนก็คือผู้ที่ควบคุมแผ่นจำนค่ำยกลกระมัง"

บุรุษวัยกลำงคน...หรือก็คือผู้อำวุโสตระกูลไป่หลี่ที่ไม่ได้ปรำกฏตัว

มำโดยตลอด มุมปำกยกขึ้นน้อยๆ มิได้ยอมรับ แต่กลับกล่ำวตรงๆ  
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50 ยอดสตรีเป็นยากยิ่ง ภาค 2 เล่ม 4

"ก่อนที่เจ้ำกับไป่หลี่จิงหงจะปรำกฏตัว แดนสมบัติยังคงอยู่ แต่หลังจำก

กำรกระเพื่อมหำยไป พวกเจ้ำก็ปรำกฏตัวตำมหลังมำ"

นี่ก็คือหลักฐำนที่ดีที่สุด

"อ๋อ เป็นกำรอนุมำนทีไ่ม่น่ำเชือ่ถือแม้แต่น้อยนดิ" โม่อเีหรินเบะปำก

"เพรำะอะไรถึงไม่น่ำเชื่อถือ"

"กำรกระเพ่ือมหำยไป จะมสีำเหตจุำกกำรท่ีแดนสมบตัปิิดลงไม่ได้

หรือไร ตัวของแดนสมบัติเองก็หนีเก่งยิ่งนี่นำ"

บุรุษวัยกลำงคนยิ้มแล้ว "ไม่ต้องแก้ตัว มอบแดนสมบัติมำ"

"ข้ำไม่อยำกจะสนใจ 'คนโง่เง่ำเต่ำตุ่น' ท่ีช่ำงฝันเฟื่องอย่ำงท่ำน"  

โม่อีเหรินกอดแขนของไป่หลี่จิงหงไว้เพ่ืออ�ำพรำงควำมเคลื่อนไหวของ

ตนเอง

"จิงหง ข้ำท�ำลำยช่อแสง ท่ำนช่วยคน จำกนั้นก็ไปจำกที่น่ีทันท ี 

อย่ำรรีอ ตรงกลบัไปในเมอืงจงโยว อย่ำหนักลบัมำ และก็อย่ำวกกลบัมำอกี"

ทำงด้ำนจั้นเอ้ำเทียนไม่อำจยืดเย้ือต่อไปได้แล้ว น่ีเป็นวิธีกำรที่ดี

ที่สุด เร็วที่สุด และก็ปลอดภัยที่สุด

ไม่ต้องพูดให้มำกควำม ไป่หลี่จิงหงก็เข้ำใจควำมคิดของนำง

"ขำ้อยู่เอง เจ้ำช่วยคน"

"ชำยฉกรรจ์อย่ำงพวกเขำตวัหนักออกปำนน้ัน ข้ำจะแบกไหวได้อย่ำงไร"  

โม่อีเหรินบ่นพึมพ�ำ

นึกถึงว่ำโม่อีเหรินต้องประคองหรือไม่ก็ก่ึงอุ้มพวกจั้นเอ้ำเทียน... 

โรคใจแคบของไป่หลี่จิงหงก็ก�ำเริบอย่ำงหำได้ยำก

ใบหน้ำภูเขำน�้ำแข็งด�ำแล้ว

โม่อเีหรนิลอบหัวเรำะ "จงิหง จ�ำได้หรอืไม่ ต้องเช่ือข้ำ ถ้ำข้ำอยำกไป  
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ต่อให้เสวียนหมงิซือ่เป็นผูฝึ้กบ�ำเพ็ญขัน้มหำยำนก็ไม่แน่ว่ำจะร้ังข้ำไว้ได้"

ไป่หลี่จิงหงมองนำง ยังคงไม่ยอม

"เชื่อข้ำ ต่อให้ล้มเหลวข้ำก็จะไปหำท่ำนให้ได้" โม่อีเหรินพูดพลำง

ฉกีย้ิมเลก็น้อย ก่อนจะเคล้ำเคลยีกับอ้อมอกเขำอย่ำงอำลยัอำวรณ์ "มเิช่นนัน้ 

เปลี่ยนเป็นท่ำนไล่ตำมข้ำก็ได้"

นำงยังไม่เคยได้ด่ืมด�ำ่กบัควำมอภริมย์จำกกำร...ถูกเขำไล่ตำมเลย

"ตกลง" ไป่หลี่จิงหงกุมมือนำง "ข้ำไล่ตำมเจำ้เอง"

โม่อีเหรินหัวเรำะเบำๆ ทีหนึ่ง ก่อนออกแรงกมุมือเขำกลับ "จ�ำไว้ว่ำ

ต้องหนีไปอย่ำงสุดก�ำลัง ไม่ต้องห่วงข้ำงหลัง เสี่ยวเถิงจะขวำงองครักษ์

ตัวเล็กตัวน้อยพวกนั้นไว้เอง"

"อืม" ไป่หลี่จิงหงมองนำงอย่ำงลึกซึ้งพลำงโน้มหน้ำลง ริมฝีปำก 

ระไล้ริมฝีปำกนำงแผ่วเบำ

เขำเชื่อนำง นำงก็หำ้มท�ำให้เขำเสียใจ

พวกแก้มขำวนุ่มน่ิมของโม่อีเหรินข้ึนสีแดงปลั่งในทันทีเน่ืองจำก

กิริยำของเขำ

ไป่หลี่ถิงกับบุรุษวัยกลำงคนท่ีอยู่ด้ำนนอกรัศมีแสงมองเห็นก็ 

หนำ้เขียวแล้ว

นี่พวกเขำถูกคนเมินอย่ำงไม่เห็นหัวเลยกระมัง

อีกทั้งตอนนี้เป็นสถำนกำรณ์อะไร สองคนน้ียังถึงกับมีแก่ใจมำ

พลอดรักกันอีก?!

คนทั้งสองเพ่ิงคิดจะตวำดใส่คนหนุ่มสำวที่ออกนอกเร่ืองอย่ำงไม่รู้

เวล�่ำเวลำคู่นี้ กลับได้ยินเสียงหนึ่งตะโกนขึ้น

"หนึ่งกระบี่รำวควำมฝัน!"
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ช่อแสงทั้งสี่สำยถูกแสงสีม่วงสำยหนึ่งฟันขำดกลำงล�ำในบัดดล

"นั่นอะไรกัน!"

ยังไม่ทันหำยตระหนกตกใจ เงำคนท่ีมองเห็นไม่ชัดก็โฉบผ่ำนไป 

บุรุษวัยกลำงคนยังไม่ทันมองเห็นอะไรชัดเจน ร่ำงของคนสวมเสื้อคลุม 

สีด�ำที่อยู่ด้ำนหลังก็ถอยกรูดไปหลำยสิบจั้งแล้ว

รอยแผลสีม่วงกรีดผ่ำนคอหอย บุรุษวัยกลำงคนตำยคำที่!

ขณะไป่หลีถิ่งเบกิตำโตด้วยควำมหวำดผวำ สมัผสัเย็นเฉยีบสำยหนึง่ 

ก็กรีดผ่ำนคอหอยของเขำแล้ว

กระบี่เดียวปลิดชีพ?!

คนทัง้หมดก�ำลงัตะลงึงนั ยังไม่ทนัมกีำรตอบสนองใดๆ มองไม่เหน็

เงำคน กลับมองเห็นร่องรอยสีม่วงสำยที่สำมวำบผ่ำนไปไวรำวกับแสง

สำยหนึ่ง ก่อนกรีดไปที่คอหอยของเสวียนหมิงซื่อ...
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