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"จูจูเจ้ามานี่" อิ่นจื่อจางพูดขึ้นอย่างทนไม่ไหวในที่สุด

จจูมูองมายังเขาอย่างใจไม่อยู่กับเน้ือกบัตวั ก่อนขยับเข้าหาเขาอย่างเชือ่ฟังด้วยความเคยชนิ

อิ่นจื่อจางพลันย่ืนมือไปกอดนางไว้ แล้วออกแรงจูบลงบนแก้มนางตรงจุดที่เคยถูก 

จิ้งจอกปีศาจจูบมา

จูจูคิดไม่ถึงว่าอิ่นจื่อจางจะจูบนางกะทันหัน ทั้งตัวคนราวกับถูกสายฟ้าฟาด นางมอง 

ใบหน้าหล่อเหลาอันคุ้นเคยหาใดเทียมที่อยู่ใกล้เพียงแค่คืบนั้นอย่างอึ้งๆ นางก�าลังฝันอยู่หรือ!

อิ่นจื่อจางมองท่าทางอึ้งๆ ของนางแล้วก็มีน�้าโห โน้มหน้าออกแรงจูบลงบนริมฝีปากจูจ ู

อีกครั้งโดยไม่แม้แต่จะคิด

ริมฝีปากทั้งสองสัมผัสกัน จูจูก�าลังตกใจ ยังคงไม่มีการตอบสนองใดๆ ตาทั้งสองเบิกโต 

จ้องอิ่นจื่อจาง...เจ้าคนโฉดเป็นอะไรไป ท�าไมถึงเอาปากมาชนปากนาง
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คำ�นำ�

เงาเพลงิฯ มาสายบู ๊ไม่ใช่สายหวาน แต่หลงัจากทกุคนอ่านเล่มน้ีจบจะมัน่ใจว่า

เร่ืองน้ีสมกับที่เป็น 'มากกว่ารัก' แล้วค่ะ เพราะมีฉากที่หวานซะจนมดไต่ไปมาบน 

หน้ากระดาษเลยล่ะ จะเป็นฉากของใครไปได้ล่ะคะ ถ้าไม่ใช่ฉากระหว่างจจูกูบัอิน่จือ่จาง

ต้องขอบคุณตัวเร่งปฏิกิริยาอย่างจิ้งจอกปีศาจ ที่โผล่มาท�าให้พ่อพระเอก 

แสนเย็นชาของเราหายซึน ได้รู้จักรู้ใจตัวเองสักที ส่วนเน้ือหาก็แน่นอนว่ายังคง 

ความสนุกสนานเข้มข้น อดตีของจจูเูองกม็กีารเปิดเผยออกมามากข้ึนแล้ว เช่นเดยีว

กบัอดตีของอิน่จือ่จางค่ะ มอีะไรมากมายเตม็ไปหมดเลยในเล่มสีน้ี่ เราอย่าเสยีเวลา

เลยดกีว่า ขออญัเชิญทกุท่านรับชมได้เลยค่า!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ จูจ ู เด็กสาวบ้านนอกธรรมดาๆ คนหนึ่ง ถูกอิ่นจื่อจาง 

  หว่านล้อมแกมข่มขู่ให้ไปส�านักเซิ่งจื้อด้วยกัน มีชีพจร 

  ศิลาแข็งโดยก�าเนิดท�าให้ฝึกบ�าเพ็ญไม่ได้ ทว่านาง 

  กลับมีพรสวรรค์ด้านการหลอมโอสถอย่างเป็นปริศนา

✱	อิ่นจื่อจาง เด็กหนุ่มรูปงามแต่นิสัยใจคอออกจะมีปัญหา เพราะ 

  รับปากท่านยายของจจูวู่าจะดแูลนาง จงึยดึถือนางเป็น 

  กรรมสิทธิ์ส่วนตน เป็นอัจฉริยะด้านการบ�าเพ็ญเซียน  

  มีพลังธาตุเดี่ยวสายน�้าแข็ง

✱	จิ้งจอกปีศาจ สตัว์ปีศาจเผ่าพนัธ์ุจิง้จอกมายาซึง่ว่ากันว่าหายสาบสญู 

  ไปเป็นหมื่นปีแล้ว จิ้งจอกปีศาจที่อยู่ในหลุมศพของ 

  ผูฝึ้กตนโบราณแห่งน้ีมตีบะข้ันแปด จงึสามารถกลายร่าง 

  เป็นชายหนุ่มรูปงามเย้ายวนคนได้

✱		ตันหนี ผู้รอดชีวิตจากสกุลตัน และเป็นคนรักของเจิ้งเฉวียน

✱	ราชาเทพไฟน�้าแข็ง ผู้ฝึกตนโบราณที่มีพลังธาตุคู่ไฟน�้าแข็ง ในขุมสมบัติ 

  ของเขามขีองวเิศษล�า้ค่ามากมาย โดยเฉพาะเคลด็วชิา 

  แก่นน�้าแข็งและไฟสวรรค์ อาศัยของสองอย่างนี้ถึงได้ 

  กลายเป็นผูแ้ข็งแกร่งทีเ่ลือ่งช่ือลอืนามไปทัว่ทัง้ดนิแดน 

  จิ้นเฉียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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ราตรีผ่านไปอย่างเงียบงัน เช้าตรู่วันต่อมาคนท้ังหลายมาถึง 

หน้ายอดเขาแห่งนั้น ในสายลมยังเจือกลิ่นคาวเลือดเข้มข้น

นกผึ้งโลหิตที่ตายลงท่ีน่ีในสองวันน้ีไม่รู้มีมากน้อยเพียงไร บนหิน

ในป่าด้านล่างยอดเขาล้วนมีแต่คราบเลือดและซากศพนกผึ้งโลหิต

ถ�้ามืดมิดใหญ่น้อยจ�านวนมากบนยอดเขายังคงดูน่าประหว่ัน 

พรั่นพรึงภายใต้แสงอาทิตย์ เหมือนเป็นประตูสู่นรก พร้อมจะกลืนกิน 

ทกุคนทีก่ล้าทะเล่อทะล่าเข้าไปได้ทุกเมือ่ ยอดเขาทัง้ยอดดไูปก็เหมอืนเป็น 

สสุานขนาดมหมึา ต่อให้เป็นผูฝึ้กตนชายใจกล้าเหน็แล้วก็ยังเย็นวาบในใจ

จูจูขี้ขลาดมาแต่ไหนแต่ไร พอเห็นภาพนี้ก็ทนไม่ไหว หดตัวลีบอยู่

หลังอิ่นจื่อจาง

นางมสีงัหรณ์แรงกล้าว่าในถ�า้มสีิง่ท่ีน่ากลัวย่ิงก�าลังรอพวกนางอยู่!

อิ่นจื่อจางสังเกตเห็นกิริยาอาการของจูจูก็หันหน้ากลับมาถลึงตา 
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ใส่นาง

"ในถ�้ามีบางอย่าง..." จูจูพูดด้วยความคับข้อง

นางเพ่ิงจะเปล่งเสียงพูดก็ได้ยินเซวียเถ่ียหลงที่ด้านหน้าพูดขึ้นว่า 

"ที่นี่มีถ�้ามากมาย อีกทั้งตามที่อาจารย์อาสือได้บอกมา ภายในถ�้าเหล่านี้

มีทางเชื่อมไปได้ทุกทิศทาง พวกเราตอนนี้มีอยู่เกินสิบคน แบ่งกลุ่มกัน

ออกส�ารวจทางจะดีกว่า"

สองวันก่อนหน้าเขาถูกพวกจีโยวกู่ส�าแดงฝีมือข่ม รู้สึกไม่พอใจ 

อยู่บ้าง วันนี้จึงชิงเอ่ยปากก่อน หวังใจจะแย่งอ�านาจผู้น�ากลับไป

หากแต่คนอื่นได้ยินค�าเขาแล้วกลับไม่มีการตอบสนอง แต่ละคน

หนัหน้าไปมองจโียวกู่ด้วยท่าทางเหมอืนฟังค�าส่ังของอกีฝ่ายเพียงคนเดียว  

แม้แต่เฝิงเจี๋ยศิษย์น้องหญิงที่ขึ้นชื่อเรื่องความเย่อหย่ิงก็ยังเป็นไปด้วย!  

มีเพียงศิษย์น้องหม่าจื่อต๋าที่ฟังเขา เซวียเถี่ยหลงจิตใจห่อเหี่ยวลงทันที

จีโยวกู่ย้ิมพลางมองไปยังเกาชวนเซี่ยว "ในถ�้าเหล่านี้มีอันตราย 

อยู่มากมาย ยังคงขอให้ปรมาจารย์เกาให้ค�าชี้แนะสักหน่อยเถิด"

เมื่อครู่จีโยวกู่ได้ยินค�ากระซิบของจูจู ในใจเกิดความระแวดระวัง  

จงึไม่ยอมเสนอความเห็นโดยขาดการไตร่ตรองอกี เวลานีค้วรให้ผูน้�าคณะ

ท่านนี้แสดงบทบาทแล้ว

เกาชวนเซีย่วให้ความร่วมมอือย่างน่าอศัจรรย์ กล่าวข้ึนว่า "หลุมศพ

ของผู้ฝึกตนโบราณอยู่ในยอดเขาแห่งน้ี แต่เป็นไปได้มากท่ีจะมีกลไก 

ข่ายอาคมป้องกันการใช้จิตส�ารวจตรวจสอบติดต้ังอยู่ จึงยังคงต้อง 

เข้าไปในถ�้าถึงจะหาที่ต้ังของหลุมศพออกมาได้ ในถ�้าน้ีดูเหมือนจะมี 

สัตว์ปีศาจที่ร้ายกาจเป็นท่ีสุดก�าลังหลับลึกอยู่ ยามเข้าไปจะต้องระวัง 
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ให้มาก มิเช่นนั้นผลที่ตามมาคงเลวร้ายจนไม่อยากจะนึกถึง"

"สัตว์ปีศาจร้ายกาจ? ร้ายกาจมากเพียงไรเจ้าคะ" เฝิงเจี๋ยถามด้วย

ความใคร่รู้

"ขั้นแปด" เกาชวนเซี่ยวเปล่งสองค�าที่มีพลังส่ันสะเทือนเต็มเปี่ยม

ออกมา คนทั้งหมดหน้าเปลี่ยนสีไปสิ้น

ก�าลังความสามารถของสัตว์ปีศาจข้ันแปดเทียบได้กับผู้ฝึกตน 

ขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงกลางถึงช่วงปลาย!

มิน่าบรรดาคนท่ีมาก่อนหน้าน้ีถึงได้หายตัวไปไร้วี่แววราวกับหิน 

จมมหาสมทุร! ตวัเกาชวนเซีย่วเองก็มตีบะอยู่เพียงข้ันก�าเนดิใหม่ช่วงต้น 

ถ้าไปแหย่สัตว์ปีศาจตัวนั้นออกมาจริงๆ แม้แต่เขาก็รับมือไม่ไหว!

จีโยวกู่กลับฟังออกถึงจุดส�าคัญ...สัตว์ปีศาจที่น่ากลัวตัวน้ันก�าลัง

อยู่ในภาวะหลับลึก ขอเพียงไม่ไปรบกวนมันก็น่าจะไม่เป็นไร ด้วยเหตุนี้

จึงเอ่ยถามอีกว่า "เรียนถามปรมาจารย์เกา สัตว์ปีศาจตัวนั้นอยู่ประมาณ

จุดใดขอรับ"

เกาชวนเซี่ยวส่ายหน้ากล่าวว่า "ข้าคาดการณ์จากพลังกดดันท่ีมัน

แผ่ออกมา แต่สตัว์ปีศาจตวัน้ีดเูหมอืนจะรู้วิชาอาคมบางอย่างทีใ่ช้อ�าพราง 

ร่องรอยของตัวเอง ใช้จิตตรวจดูไม่มีทางรู้ต�าแหน่งของมันแน่ชัด"

เขามองเหล่าผู้ฝึกตนคนอ่ืนท่ีมีท่าทางหวาดหว่ันกระวนกระวาย

อย่างเย็นเยียบปราดหน่ึงก่อนพูดอย่างไม่ไยด ี"ข้าขอเตอืนพวกเจ้าไว้ก่อน 

ในถ�้านี้อันตรายอย่างย่ิง ถ้าไม่ถอยไปตอนน้ี ตามพวกข้าเข้าถ�้าไป  

เป็นตายก็แล้วแต่ฟ้าลิขิต"

ถูกเขาขู่เช่นนี้ สามสิบกว่าคนท่ีมาด้วยกันก็มีจ�านวนมากท่ีกัดฟัน
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ตัดสินใจจากไปจริงๆ พวกท่ีเหลืออยู่บ้างก็คิดจะเสี่ยงดวงดู บ้างก็ 

ไม่ยินยอมจะแล่นมาเสียเท่ียวทั้งยังล�าบากล�าบนถึงสองวันโดยเปลือง 

แรงเปล่า และยังมีบ้างที่สงสัยว่าเกาชวนเซี่ยวแกล้งขู่ สุดท้ายก็เหลือ 

ผู ้ฝึกตนทั้งหมดย่ีสิบคนเข้าถ�้าไปด้วยกัน ส่ีคนจากส�านักเต่ียนซินก็ 

อยู่ในจ�านวนนี้ด้วย

คนกลุม่ใหญ่เลอืกเดินเรยีงตามกันเข้าไปในถ�า้ศลิาทีข่นาดค่อนข้าง

ใหญ่แห่งหนึ่ง เกาชวนเซี่ยวน�าอยู่หัวขบวนพร้อมศิษย์ท้ังสาม จูจูดึง 

แขนเสื้ออิ่นจื่อจาง ค่อยๆ ตกมารั้งท้ายขบวน พวกตี่ฉานซั่งก็ถอยมา 

ท้ายขบวนเช่นกัน อีกทั้งยังกั้นพวกตนออกจากขบวนใหญ่อย่างคล้ายว่า

ตั้งใจแต่ก็เหมือนไม่ตั้งใจ ก่อนใช้วิชาถ่ายทอดเสียงพูดคุยกัน

จูจูลดเสียงพูดกับอิ่นจื่อจาง "ข้ารู้ว่าสัตว์ปีศาจนั่นอยู่ที่ไหน"

"ทีไ่หน" อิน่จือ่จางไม่ถามนางสกัค�าว่ารูไ้ด้อย่างไรก็เลอืกจะเชือ่นาง

แล้ว

จูจูชี้ด้านใต้เท้าพลางตอบ "ใต้ยอดเขานี้"

ตี่ฉานซั่งกลับเอ่ยถามอย่างอดไม่อยู ่"เจ้ารู้ได้อย่างไร"

"ข้ารูส้กึได้ว่าใต้ยอดเขาน้ีมสีมนุไพรวเิศษข้ันแปดอยู่ต้นหน่ึง อกีทัง้

ใกล้กับสมุนไพรวิเศษก็มีกลิ่นอายสัตว์ปีศาจท่ีกล้าแข็งลอยวนเวียนอยู่" 

จูจูอธิบาย

เกาชวนเซี่ยวไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นเพราะเขากลัวจะท�าให ้

สัตว์ปีศาจรู้สึกตัว จึงไม่กล้าใช้กระแสจิตที่แรงเกินไปกวาดดูเขาลูกนี ้

ทุกซอกมุม แต่รูปแบบการตรวจหยั่งของจิตของจูจูต่างกับเขา นาง 

เน้นไปท่ีการสนองตอบกับพืช รับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่พืชอยู่ผ่านข้อมูล

Page ������������������ 4.indd   10 17/7/2561 BE   10:52



11

เอ ๋อ เหมย

สภาวะของพืชที่ได้มา จึงกลายเป็นว่าค้นพบที่อยู่ของสัตว์ปีศาจขั้นแปด

เป็นคนแรกผ่านทางสมุนไพรวิเศษข้างใต้พื้น

"สมุนไพรวิเศษขั้นแปด!? ชนิดใด!" แสงทองพุ่งออกจากสองตา 

ตี่ฉานซ่ัง สมุนไพรวิเศษขั้นแปดเป็นของสุดแสนล�้าค่าที่ใช่จะแสวงหา 

กันมาได้

"ถ้าความรูส้กึของข้าไม่แย่เกินไปนกั น่าจะเป็น 'สายน�า้ผึง้สังสารวัฏ' " 

จจูไูม่มัน่ใจอยู่บ้าง สมนุไพรวเิศษชนดิน้ีล�า้ค่าหายากเกินไปจริงๆ แทบจะ 

มีตัวตนอยู่เพียงในค�าเล่าลือ ประโยชน์ที่ใหญ่ท่ีสุดของมันคือสามารถ

รักษาความทรงจ�าและตบะของผู้ฝึกตนไว้แล้วสร้างร่างเนื้อขึ้นใหม่ได้!

ตัวอย่างเช่นผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่คนหนึ่งใกล้หมดอายุขัย ซ�้ายัง

หมดหนทางจะทะลวงข้ึนข้ันมหายาน เช่นนั้นส่ิงท่ีรอเขาอยู่ก็มีเพียงต้อง

ละสังขารแล้ว แต่ขอเพียงเขามี 'ลูกกลอนมหาสังสารวัฏ' ขั้นเก้าที่ 

หลอมขึ้นจากสมุนไพรวิเศษจ�าพวกสายน�้าผึ้งสังสารวัฏ ก็จะสามารถใช้

หยาดเลือดสารส�าคัญในกายของตนเองมาสร้างร่างกายที่อ่อนเยาว์และ

เปี่ยมด้วยพลังชีวิตขึ้นมาใหม่ พอย้ายดวงจิตและตบะของตนเข้าสู ่ 

ร่างใหม่ได้โดยสมบรูณ์ปราศจากอนัตรายก็จะมอีายุขัยเป็นพันๆ ปีอกีคร้ัง

สมุนไพรวิเศษน้ีท�าให้เหล่าปีศาจเฒ่าจากส�านักจ�านวนนับไม่ถ้วน

บ้าคลั่งได้เลยทีเดียว ถึงพวกตี่ฉานซั่งเคยได้ยินชื่อเสียงของมันมาแล้วก็

ยังอดจะสูดหายใจขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้

ต่ีฉานซั่งเลียริมฝีปากที่จู่ๆ เกิดแห้งขึ้นมาพลางว่า "มิใช่บอกว่า 

สัตว์ปีศาจน่ันหลับอยู่หรือไร พวกเราแอบคล�าทางลงไป...มันน่าจะ 

ไม่รู้สึกถึงพวกเราหรอกกระมัง"
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อิ่นจื่อจางพูดเย็นเยียบ "เห็นชัดว่าสัตว์ปีศาจนั่นก�าลังเฝ้าสมุนไพร

วิเศษ ท่านว่าท่านเด็ดสมุนไพรวิเศษไปแล้วมันจะยังหลับต่อได้อีกหรือ"

ตี่ฉานซั่งคิดตามก็เห็นว่าถูกต้อง แม้เขาจะชอบการผจญภัย แต่ก็

ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อสมุนไพรวิเศษต้นเดียว พวกเขาล้วนยังอายุน้อย 

ยังมีหนทางข้างหน้าอีกยาวไกล อีกทั้งไม่ได้อยากได้สายน�้าผึ้งสังสารวัฏ

มากขนาดนั้น จึงเพียงขยี้จมูก ถอนหายใจเงียบๆ ด้วยความเสียดายสอง

ทีแล้วไม่เอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาอีก

ในถ�้ามีแต่ความมืดมิด กระดูกสัตว์ท่ีถูกจับมากินรวมถึงขนและ 

มูลของอินทรีมารกรงเล็บเหล็กกับนกผึ้งโลหิตตกเกล่ือนอยู่ทั่วทุกที่  

กลิ่นเหม็นย่ิงยวด อีกทั้งไม่รู้ว่าเป็นเพราะนกผึ้งโลหิตเหล่าน้ันตายไป 

เกือบหมดแล้วหรอืไม่ ในถ�า้ถึงได้มกีลิน่อายความตายและความวบูโหวง

ว่างเปล่าคละคลุ้งอบอวล

พวกเขาทั้งหมดย่ีสิบคนกลั้นหายใจก้าวย่างมุ่งหน้าเข้าข้างในถ�้า

อย่างระมัดระวังยิ่ง เริ่มแรกยังคุยกันอยู่บ้าง แต่ต่อมากลับเงียบจน 

เหลือเพียงเสียงฝีเท้าดังสับสนสะท้อนก้องอยู่ในถ�้า

จูจูถูกบรรยากาศเช่นนี้ท�าให้กระวนกระวายอย่างที่สุด นางรู้สึกได้

รางๆ ว่าคล้ายมีดวงตาไม่ประสงค์ดีคู่หนึ่งประเมินมองพวกนางอยู่ใน 

ที่ลับ

เดินมาได้อีกพักหนึ่งในถ�้าก็ไม่เห็นร่องรอยของอินทรีมารกรงเล็บ

เหล็กหรือนกผึ้งโลหิตแม้แต่เศษเสี้ยว เกาชวนเซี่ยวที่อยู่ด้านหน้าพลัน 

พูดขึ้นว่า "น่าจะเป็นตรงนี้"

พวกต่ีฉานซั่งมองกันแวบหนึ่งก่อนเดินไปข้างหน้าตามขบวน  
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ตรงหน้าปรากฏห้องศิลาขนาดมหึมาห้องหน่ึง บนเพดานห้องศิลา 

ฝังศลิาแสงอาทติย์ไว้นบัไม่ถ้วน ส่องให้ห้องศลิาสว่างไสวราวกับกลางวนั 

บนผนังหินฝั่งตรงข้ามมีประตูใหญ่ท�าจากหยกขาวสูงอย่างน้อยสามจ้ัง 

หน้าประตมูป้ีายจารกึศิลาเขียวสงูจรดเพดาน บนน้ันเขยีนอกัษรขนาดใหญ่ 

มเีลอืดไหลย้อยไว้สบิตวั...'สถานทีล่ะสงัขารของข้าผูร้าชา ผูฝ่้าฝืนเข้ามา

ต้องตาย!'

แต่ละขดีแต่ละเส้นของอักษรทัง้สบิตวัดูประหน่ึงเป็นดาบเป็นกระบี่

ชั่วร้ายท่ีเคยดื่มกินเลือดมาจนอิ่ม ล�าพังแค่มองดูก็ชวนให้คนรู้สึกอกสั่น

ขวัญผวาแล้ว

"เหล่าอกัษรบนป้ายจารกึนี.้..น่ากลวัย่ิงนกั!" สอือิง้ลว่ีพูดขึน้เสยีงเบา

"ป้ายจารึกอะไร อักษรอะไร" จูจูถามด้วยสีหน้างุนงง

สืออิ้งลวี่ชี้ไปทางด้านหน้าพลางว่า "ก็ป้ายจารึกนั่นอย่างไรเล่า"

จจูมูองทศิทางท่ีนางชีแ้ล้วก็พูดอย่างลงัเล "แต่ว่า...ตรงน้ันไม่มอีะไร

เลยนะ!"

ค�าพูดของจูจูท�าให้บรรดาศิษย์พ่ีตกใจยกใหญ่ ตี่ฉานซั่งชูมือ 

ขึ้นมาโบกตรงหน้านางพลางถาม "มองเห็นหรือไม่"

"แน่นอนว่าเหน็! ศษิย์พ่ีใหญ่ท่านไม่ต้องเขย่งเท้า ข้ามองเหน็ท่านน่า"  

จูจูตอบ

ตี่ฉานซั่งถูกท�าเอาโมโหแทบตาย ความหย่ิงในศักด์ิศรีได้รับความ

เสียหายอย่างรุนแรง จูจูจงใจพูดแทงใจด�ากันชัดๆ! รู้ทั้งรู้ว่าเขาถือสา 

เรื่องถูกผู้อื่นพูดถึงรูปลักษณ์ส่วนสูงของเขาที่สุด!

หากเป็นวันก่อนๆ คนอื่นคงได้หัวเราะออกมาแล้ว ทว่ายามนี ้
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ไม่มีใครมีอารมณ์หัวเราะลง

จีโยวกู่เอ่ยถาม "ศิษย์น้องเล็กเจ้ามองเห็นอะไร"

จูจูถูกสีหน้าเคร่งเครียดของเขาท�าเอาเป็นกังวลข้ึนมาเช่นกัน  

"ถ�้าใหญ่แห่งหน่ึง ข้างหน้ามีคูน�้ามืดตื้ออยู่สายหนึ่ง กว้างราวๆ สองจั้ง  

ผ่าแบ่งถ�้าเป็นสองฟาก บนผนังหินฝั่งตรงข้ามมีถ�้าที่มืดอย่างยิ่งอยู่!"

จีโยวกู่ถามตี่ฉานซั่งกับอิ่นจื่อจางอีกว่า "พวกท่านเล่า"

ภาพที่คนทั้งสองเห็นตรงกันกับท่ีสืออิ้งลว่ีเห็นทุกอย่าง จีโยวกู่ 

มุ่นหัวคิ้วช้าๆ พลางว่า "อาจจะเป็นวิชาลวงตา...รอดูก่อนว่าคนของ 

ส�านักอิ่นหังจะท�าอย่างไร"

ขณะที่พวกเขากระซิบกระซาบปรึกษากัน ผู้ฝึกตนที่เหลือเองก็ต่าง

ถกเถียงหารอืกันอยู ่อกัษรบนป้ายจารกึชวนขนหัวลกุอยู่บ้างจรงิๆ ไม่รูว่้า

ข้างหน้าจะมีกับดักกลไกอะไรอยู่ ทุกคนต่างก็หวังให้ผู้อื่นก้าวไปลองดู

ก่อน แต่ก็กลัวจะถูกผู้อื่นชิงคว้าผลประโยชน์ก้อนงามไปก่อนอีกเช่นกัน

เซวียเถ่ียหลงเองก็ก�าลังถามเกาชวนเซ่ียว "อาจารย์ ตรงน้ีจะท�า

อย่างไรดีขอรับ"

เกาชวนเซีย่วน่ิงคดิอยูช่ัว่ประเดีย๋วก็กระซบิตอบ "ไม่ต้องรีบ รอคนอืน่ 

ลองดูก่อนค่อยว่ากัน อาจารย์รู ้สึกอยู่ตลอดว่าพวกเราหาหลุมศพนี ้

พบง่ายเกินไปมาก ถ้าง่ายดายปานนีจ้รงิ หลายปีมาน้ีคงไม่มคีนมากมาย

เพียงนั้นมาจบชีวิตลงที่นี่"

หลุมศพของผู ้ฝึกตนโดยมากจะมีสิ่งตกทอดจ�าพวกเคล็ดวิชา 

หรือไม่ก็ยาลูกกลอนของวิเศษสมัยผู้ฝึกตนคนน้ันๆ ยังมีชีวิตเก็บไว้อยู่  

รอให้คนมีวาสนาสัมพันธ์กันมาค้นพบ เพียงแต่ผู ้ฝึกตนจ�านวนหนึ่ง 
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จะแค่กันผู้ไม่มีวาสนาสัมพันธ์กันไว้นอกประตู แต่อีกจ�านวนหนึ่งกลับ 

ฆ่าล้างผู้ที่ไม่ผ่านบททดสอบทิ้ง ดูจากอักษรบนป้ายจารึกแล้วเห็นได้ชัด

ว่าเจ้าของหลุมศพนี้จัดอยู่ในประเภทหลังที่มีนิสัยใจคอโหดเหี้ยม

ทว่ายิ่งเป็นคนเช่นนี้ สิ่งตกทอดและสมบัติที่เหลือทิ้งไว้จะยิ่งล�้าค่า 

ผู ้แข็งแกร่งทรงฤทธานุภาพส่วนมากท่ีโลดแล่นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง 

ล้วนแต่มีท่วงทีท�านองนี้

เหน็อกัษรเลอืดท่ีทิง้อยู่บนป้ายจารึกเรียกแทนตวัเองว่า 'ข้าผูร้าชา' 

เกรงว่าเจ้าของหลุมฝังศพนี้อย่างน้อยๆ ต้องเป็นผู้ฝึกตนโบราณขั้น

มหายานท่านหนึ่ง!

เกาชวนเซี่ยวเองก็ใจเต้นตุบๆ อย่างระงับไม่อยู่ แต่เขารู ้ดีว่า 

ตามปกติแล้วผูท้ีส่ามารถรบัสบืทอดได้มเีพียงผูฝึ้กตนต�า่กว่าขัน้หลอมรวม 

ลงไป ผู ้ฝ ึกตนขั้นหลอมรวมและขั้นก�าเนิดใหม่ต้องเปล่ียนแปลง 

เคล็ดวิชาที่ตนเองฝึกเพ่ือรับสืบทอดจากผู้อื่น ท�าให้เกิดปัญหาร้ายแรง

ตามมาจากการปะทะกันของเคล็ดวิชาได้ง่ายดายยิ่ง

กฎเหล่านี้ผู ้ฝึกตนคนอื่นก็รู ้อยู่แก่ใจเช่นกัน หลังสับสนวุ่นวาย 

อยู่ครู่สั้นๆ ในท่ีสุดก็มีผู้ฝึกตนห้าคนทนไม่ไหว คิดจะอ้อมไปยังประต ู

หยกขาวที่ด้านหลังป้ายจารึกด้วยความระมัดระวัง

จจูมูองดพูวกเขาเดนิเข้าใกล้คูลกึสดี�ามดืเส้นน้ันทลีะก้าวๆ ก็อดรน

ทนไม่ไหว พูดขึ้นว่า "ระวังข้างใต้เท้า!"

นางไม่รู้ว่าวิชาลวงตาท่ีศิษย์พ่ีรองว่าหมายถึงพวกเขาถูกลวงตา 

เข้าแล้ว หรือเป็นนางท่ีถูกลวงตากันแน่ หากแต่นางยังคงไม่ยินดีจะ 

ปล่อยให้ผู้อื่นก้าวเข้าสู่กับดักโดยไม่พูดอะไร
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ผู้ฝึกตนห้าคนน้ันถูกนางเอ่ยเตือนก็อดก้มลงมองข้างใต้เท้าไม่ได้ 

ปกตดิน่ีีนา! มอีะไรต้องระวังกัน แต่พอพวกเขานกึได้ว่าจจูเูป็นผู้แข็งแกร่ง

ที่ร้ายกาจกว่าศิษย์พ่ีมากก็ไม่กล้าประมาท พากันใช้วิชาอาคมที่ท�าให้ 

สองเท้าไม่ต้องสมัผสัพ้ืนเช่นวิชาตัวเบาและวิชาถลาร่อนเคลือ่นท่ีลอยล่อง

ไปข้างหน้า

จูจูตะโกนจบก็พลันได้ยินเสียงบุรุษหัวเราะเบาๆ พลางพูดข้ึนริมหู 

"คนงามน้อย เจ้าช่างจิตใจดีนัก...ทว่าเจ้าช่วยพวกเขาไม่ได้หรอก"

จูจูเงยหน้ามองไปรอบๆ ทันที คนอื่นล้วนไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เช่นนั้น

ก็น่าจะมีเพียงนางคนเดียวที่ได้ยินเสียงบุรุษนั้นพูด

อันที่จริงเสียงบุรุษนั้นไพเราะอย่างยิ่ง ฟังดูเฉื่อยชาเหนื่อยหน่าย  

แต่คล้ายว่าเจือด้วยความดึงดูดย่ัวยวนใจอย่างมาก ท�าให้คนใหลหลง 

ไปกับมันอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ ทว่าจูจูรู้สึกแต่เพียงว่าในใจเย็นวาบ

ผู้ฝึกตนห้าคนนั้นที่ด้านหน้าสุดท้ายก็ก้าวลงไปบนคูลึก จูจูเห็น

ใต้เท้าพวกเขาว่างเปล่า ส่งเสียงกรีดร้องขณะตกลงไป นางตกใจจน 

หลุดร้องอุทานออกมาเบาๆ คว้าจับแขนเสื้อของอิ่นจื่อจางไว้

อิ่นจื่อจางหันหน้ากลับมามองนางพลางถามอย่างงุนงงสงสัย 

อยู่บ้าง "เป็นอะไร"

เป็นอะไร!? ผูฝึ้กตนห้าคนนัน้ตกลงไปในคลูกึแล้ว! อาจจะตายแล้ว

ด้วย! ท�าไมพวกท่านถึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรสักนิด!?

"ห้าคนนั้นตก...ตกลงไปแล้ว! ตกลงไปในคูน�้าด�ามืดขนาดใหญ่ 

สายนั้นแล้ว!"

ตี่ฉานซั่งเกาศีรษะ "เปล่านี่ พวกเขาล้วนเดินไปถึงประตูใหญ่แล้ว"
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จโียวกู่คอยจบัสงัเกตสหีน้าท่าทางการเคลือ่นไหวของเกาชวนเซีย่ว

โดยตลอด แต่กลับไม่พบความผิดปกติ จึงหันหน้ามาพูดเสียงเบา 

"แปลก...สิ่งที่จูจูมองเห็นดูเหมือนจะต่างจากที่พวกเราท้ังหมดมองเห็น 

ทั้งสิ้น!"

ตี่ฉานซั่งเกาศีรษะ "เจ้าว่าเป็นวิชาลวงตา เช่นนั้นเป็นศิษย์น้องเล็ก

ถูกลวงตาเข้าแล้ว หรือว่าเป็นพวกเราทั้งหมดท่ีถูกลวงตากันแน่ แต่ว่า 

ข้าเห็นคนของทางส�านักอิ่นหังมีท่าทีปกติดีนี่นา วิชาลวงตานี้จะร้ายกาจ

จนแม้แต่ปรมาจารย์เกามองไม่ออกเชียวหรือ แล้วอย่างน้ีศิษย์น้องเล็ก

มองออกได้อย่างไร"

"ขะ...ข้ามองเห็นพวกเขาตกลงไปจริงๆ ได้ยินพวกเขากรีดร้องด้วย 

แล้วยังมคีนพูดอยู่ข้างหขู้าว่าข้าช่วยพวกเขาไม่ได้หรอก..." จจูกูลวัย่ิงนกั 

นางกลัวพวกศิษย์พ่ีจะไม่เชื่อนาง นางรู้สึกว่าท่ีตรงนี้มีปัญหาจริงๆ ถ้า 

พวกศิษย์พี่เป็นอะไรไปเพราะเรื่องนี้ก็แย่กันพอดี!

อิ่นจื่อจางกุมมือนางพลางว่า "ไมต่้องกลัว ข้าเชื่อเจ้า" เสียงอันสงบ

และหนักแน่นท�าให้จจูสูบายใจข้ึนจนน�า้ตาเกือบจะหยดออกมา เจ้าคนโฉด 

บอกว่าเชื่อนางก็หมายความว่าเชื่อนางจากใจจริง

สืออิ้งลวี่ลังเลอยู่ชั่วขณะก่อนว่า "ข้าก็เชื่อเจ้า!" จูจูไม่เคยเอาเรื่อง

ส�าคัญพรรค์นี้มาหลอกคน!

ตี่ฉานซั่งขย้ีตาพลางพูดอุบอิบ "บิดาก็เริ่มไม่เชื่อตาท้ังสองของ 

ตัวเองแล้วเช่นกัน!" ประสบการณ์ท่ีผ่านมาบอกเขาว่าความรู้สึกของ 

ศิษย์น้องเล็กล้วนแต่ถูกต้อง

จีโยวกู่นิ่งคิดอยู่ชั่วประเด๋ียวก็กล่าวด้วยสีหน้าที่ค่อยๆ เข้มขึ้น  
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"ข้าคิดว่าส่ิงท่ีจูจูมองเห็นเป็นความจริง ศิษย์น้องเล็กมีบางจุดต่างกับ 

พวกเรา ในตัวนางไม่มพีลงัฤทธ์ิ โดยปกตผิูท่ี้มาถึงทีน่ี่ได้ล้วนมแีต่ผูฝึ้กตน

ที่มีตบะมีพลังฤทธ์ิ ถ้าเจ้าของหลุมศพจะเล่นงานใครสักคนก็ต้องมุ่งเป้า

ไปท่ีคนมพีลงัฤทธ์ิ" เขาเป็นพวกละเอยีดรอบคอบ ไม่เคยตดัสินอะไรง่ายๆ 

หากแต่เขาเชื่อจูจู ถ้าพิจารณาจากข้อสันนิษฐานนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา 

ก็สมเหตุสมผลจริงๆ

ผู ้ฝึกตนคนอื่นเห็นห้าคนน้ันไปถึงประตูหยกขาวได้ส�าเร็จและ 

เริ่มใช้อาคมเปิดประตูกันแล้ว อีกทั้งระหว่างนั้นก็ไม่มีเรื่องใดเกิดข้ึน  

ไหนเลยจะยังทนกันไหว พากันเฮโลไปทางนั้น

ต่อให้มีอันตรายก็น่าจะอยู่หลังประตูหยกกระมัง! คนจ�านวนมาก

คิดเช่นนี้

จีโยวกู่เอ่ยขึ้นเสียงดัง "ทุกท่านโปรดช้าก่อน ท่ีนี่ถูกคนกางอาคม

ลวงตาไว้ แล้วข้างหน้าก็ยังมีหลุมพรางถึงชีวิตอยู่ด้วย!"

มีผู ้ฝึกตนไม่กี่คนหยุดฝีเท้าหันหน้ากลับมามองจริงๆ แต่คน 

จ�านวนมากกลับไม่สนใจโดยสิ้นเชิง จูจูมองดูคนสิบกว่าคนกรีดร้อง 

ขณะตกลงคลูกึ ไอเย็นกลุม่หนึง่พลนัพุ่งขึน้มาจากฝ่าเท้า นางสัน่ยะเยือก

ไปทั้งร่าง พูดอะไรไม่ออกทั้งสิ้น

ในบรรดาผูฝึ้กตนไม่ก่ีคนทีร่อดมาได้น้ันมฉีย่ีาและหลนิเข่ินอยู่ด้วย 

ศิษย์พี่ศิษย์น้องสองคนของพวกเขาก็ถูกพวกเขารั้งไว้ไม่ให้วิ่งไป ที่เหลือ

ก็มีผู ้ฝึกตนไร้สังกัดอีกสองคน เพราะว่าวันก่อนขณะถูกนกผึ้งโลหิต 

รุมโจมตีได้ค�าพูดของจีโยวกู่ช่วยชีวิตไว้ ดังน้ันจึงเกิดหว่ันไหว อดทน 

ไม่พุ่งตัวออกไป
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เกาชวนเซี่ยวกับศิษย์ทั้งสามหยุดรอจังหวะโดยตลอด ครั้นได้ยิน 

ค�าของจีโยวกู่ก็เลื่อนสายตามามอง

แม้เกาชวนเซีย่วจะมองวิชาลวงตาในถ�า้ได้ไม่ทะลปุรโุปร่ง หากแต่

ประสบการณ์หลายปีบอกเขาว่าท่ีนี่มีบางอย่างไม่ชอบมาพากล! ดังน้ัน

จึงไม่ยอมให้ศิษย์ทั้งสามของตนไปย้ือแย่งว่ิงแข่งกับผู้ฝึกตนเหล่านั้น  

ตอนน้ีได้ยินจีโยวกู่พูดเช่นน้ีก็ย่ิงระแวงหนักข้ึนจึงเอ่ยปากถาม "อาคม

ลวงตากับหลุมพรางที่เจ้าว่าหมายความว่าอย่างไร"

จีโยวกู่ตอบ "ทุกสิ่งท่ีพวกเรามองเห็นในถ�้าล้วนเป็นภาพลวงตา  

พวกผู้ฝึกตนที่พุ่งตัวไปเมื่อครู่นี้อาจจะมีอันเป็นไปกันหมดแล้ว"

เซวียเถี่ยหลงทนไม่ไหว ชี้เหล่าผู้ฝึกตนทางด้านหน้าที่ต่างก�าลังใช้

อาคมลองเปิดประตหูยกขาวอยู่ก่อนย้ิมเย็นพลางว่า "เจ้าบอกว่าพวกเขา

มอีนัเป็นไปไปแล้ว? เช่นน้ันพวกเขาล้วนเป็นภาพจากอาคมลวงตาหรอืไร  

น่าขันนัก! อาจารย์ของข้ามองอาคมลวงตานี้ไม่ออก แต่พวกเจ้าไม่กี่คน

กลับมองออก? น่าเลื่อมใสโดยแท้!"

จีโยวกู่มองผ่านเขาไป เพียงพูดกับเกาชวนเซี่ยว "ปรมาจารย์เกา 

ดวงตาของศิษย์น้องเล็กของข้ามีความพิเศษอยู่บ้าง สามารถมองทะล ุ

วิชาลวงตาในน้ีได้ ถ้าทกุท่านไม่เชือ่ ผูน้้อยก็จนใจ ไม่มส่ิีงใดจะกล่าวแล้ว"

พูดพลางส่งสายตาให้ต่ีฉานซั่ง แล้วท้ังสองก็หันหลังกลับท�าท่า 

จะจากไป ที่นี่ผิดปกติเกินไป ไม่ว ่าสิ่งใดก็ล้วนไม่ใช่ส่ิงที่พวกเขา 

สามารถท้าทายไหว และในนี้ก็ไม่มีของอะไรที่คุ้มค่าให้พวกเขาเอาชีวิต

เข้าแลก ฉะนั้นยังคงล่าถอยไปแต่เน่ินๆ จะดีกว่า รู้ทั้งรู้ว่ามีหลุมพราง

อันตรายก็ยังกระโดดเข้าไป นั่นเรียกว่าโง่เขลามิใช่กล้าหาญ

Page ������������������ 4.indd   19 17/7/2561 BE   10:52



20

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 4

ไม่ก่ีคนที่เหลือรวมถึงเกาชวนเซี่ยวต่างก็ลังเลแล้ว ท่าทีของพวก 

จีโยวกู่ไม่เหมือนล้อเล่น ที่นี่ฝ่าเข้าไปไม่ได้จริงๆ หรือ

ขณะที่พวกเขาปวดหัวกับปัญหาว่าจะไปหรือจะอยู่ดีก็พลันมีเสียง 

หัวเราะเบาๆ ไม่กี่ทีดังมา "ในเมื่อมาแล้วก็เข้ามาเล่นกันเถอะ!"

จูจูจ�าได้ในทันที นี่ก็คือเสียงบุรุษที่พูดอยู่ข้างหูนางเมื่อครู่นี้!

คราวนีค้นทัง้หมดในท่ีนีล้้วนได้ยินเสยีงนีท้ั้งสิน้ อกีทัง้ภาพตรงหน้า

พวกเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ศิลาแสงอาทิตย์บนเพดานถ�้า ประตู 

หยกขาวบนผนังถ�า้ และป้ายจารกึศิลาเขียวทีส่งูตระหง่านน้ันล้วนหายวับ

ไปสิ้น ถ�้าเปลี่ยนมามีสภาพเหมือนท่ีจูจูบรรยายไว้ก่อนหน้าน้ี...คูลึก 

สีด�ามืดกว้างสองจั้งสายหน่ึงผ่าแบ่งถ�้าเป็นสองฝั่ง จุดท่ีเดิมทีมีประตู 

หยกขาวฝังอยู่ที่บนผนังฝั่งตรงข้ามเหลือเพียงปากถ�้ามืดมิดแห่งหนึ่ง

ส่วนเหล่าผู้ฝึกตนที่ก่อนหน้าน้ียืนอยู่หน้าประตูหยกขาวก็หายไป 

ไร้ร่องรอยนานแล้ว

สหีน้าแต่ละคนท่ีเหลอืไม่น่ามองอย่างไร้ใดเทยีม พวกผูฝึ้กตนท้ังหก 

ที่เชื่อค�าบอกของจีโยวกู่เลยไม่ได้พุ่งตัวตามไปอย่างพวกฉีย่าย่ิงนึก 

เสียวสันหลังไม่หยุด มองจีโยวกู่กับจูจูด้วยความซาบซึ้ง ถ้ามิใช่มี 

พวกเขาเอ่ยเตือน เกรงว่าป่านนี้พวกตนคงไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์แล้ว

เกาชวนเซีย่วปลกุใจเร่งเสยีงเอ่ยถาม "ขอเรยีนถามว่าท่านเป็นผูใ้ด"

เสียงสะท้อนไปมาภายในถ�้า อีกฝ่ายกลับไม่ตอบค�าถาม

เกาชวนเซี่ยวแค่นเสียงเย็น สองมือประกบเสกมังกรขาวตัวยักษ ์

ตวัหนึง่ออกมาโจมตไีปทีผ่นงัหนิด้านหนึง่ ถ้าว่าตามก�าลงัความสามารถ

ของผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่ มงักรตวันีโ้จมตอีอกไปก็เพียงพอท�าให้ภูเขานี้
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เกิดรูขนาดใหญ่ได้แล้ว

แต่ทว่ามังกรขาวกระแทกกับผนังหินกลับไม่มีอะไรเกิดข้ึน ตัวมัน

สลายเป็นดวงไฟเล็กๆ นับไม่ถ้วนแล้วหายวับไปอย่างรวดเร็ว

"เป็นแค่ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงต้นก็กล้าลงไม้ลงมือต่อหน้าข้า

แล้ว ไม่ประมาณตนเสยีจรงิๆ!" เสยีงบรุษุเจอืด้วยแววเยาะหยนัเกียจคร้าน 

ลอยวนเวียนอยู่ในถ�้า

เกาชวนเซี่ยวหน้าเปลี่ยนสีไปสิ้น เขาไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าอีกฝ่าย 

เป็นดวงจิตท่ีเจ้าของสุสานเหลือท้ิงไว้หรือว่าเป็นสัตว์ปีศาจข้ันแปด 

ที่น่ากลัวตัวนั้นกันแน่ ย่ิงไม่รู้ด้วยว่าอีกฝ่ายอยู่ที่ใด หากแต่เรื่องที่ตบะ 

ของอีกฝ่ายเหนือกว่าเขาหลายขุมนั้นเป็นเรื่องจริงที่โต้แย้งไม่ได้

พวกจีโยวกู่คิดจะถอยกลับไปตามทางที่เข้ามา แต่เดินมาได ้

สองสามจั้งก็พบว่าเส้นทางถูกหินมหึมาปิดตายไปแล้ว จูจูใช้จิตส�ารวจดู 

ไม่รู้อีกฝ่ายใช้วิธีการอะไรถึงกับท�าลายถ�้าศิลาท่ีพวกเขาเดินผ่านยาม 

เข้ามาไปจนสิ้น ตอนนี้เท่ากับว่าพวกเขาถูกฝังอยู่กลางภูเขาทั้งเป็น!

ไม่มีทางเลือก พวกเขาได้แต่ถอยกลับมาภายในถ�้าศิลาใหญ่ แล้ว

ก็ได้เห็นภาพเกาชวนเซี่ยวโจมตีล้มเหลวเข้าพอดี

ทางออกเดียวในตอนนี้ก็คือถ�้าศิลาที่ผนังฝั่งตรงข้ามแล้ว!

คนท้ังหมดมองจูจูต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง เกาชวนเซี่ยวเองก็ 

มิใช่ข้อยกเว้น

สืออิ้งลวี่นึกถึงค�าพูดของจูจูก่อนหน้าน้ีข้ึนได้ จึงใช้มือหนึ่งยกหิน

ขนาดราวศีรษะคนก้อนหน่ึงที่ข้างเท้าขึ้นมาโยนไปที่คูลึกสีด�ามืดนั้น  

หลงัหนิตกลงไปแล้วก็ไม่มเีสยีงใดๆ แม้แต่นิดเดยีว ไม่รู้ว่าทีก้่นคมูสีภาพ
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เช่นไร

สืออิ้งลว่ียกหินอีกก้อนข้ึนมาโยนไปฝั่งตรงข้ามอีกหน คราวนี ้

หินข้ามคูลึกไปตกลงบนพื้นฝั่งตรงข้ามอย่างง่ายดาย

จีโยวกู่หาได้วางใจเพราะเหตุนี้ไม่ ขมวดค้ิวพูดกับสืออ้ิงลว่ีว่า  

"ในตัวเจ้ายังมีสัตว์ปีศาจเป็นๆ อยู่หรือไม่"

ระหว่างทางพวกเขามักจะจับสัตว์วิเศษสัตว์ปีศาจที่กินได้มา 

จ�านวนหน่ึง ใช้อาคมท�าให้พวกมันสลบแล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าใส่ 

สัตว์วิเศษ ล้วนแต่เพื่อให้จูจูมีวัตถุดิบสดใหม่ท�าอาหาร

สืออิ้งลวี่รู ้ใจเขา ล้วงกระต่ายปีกเทาตัวหน่ึงออกมาปลุกให้ตื่น 

แล้วโยนไปอีกฝั่งของคูลึก หลังจากนั้นเรื่องน่ากลัวก็เกิดข้ึน...กระต่าย 

ปีกเทาตัวนั้นออกแรงกระพือปีกท้ังสองดิ้นรน แต่ส่งเสียงร้องแหลม 

ได้เสียงหนึ่งก็ยังคงตกลงคูลึกไป เสียงกรีดร้องของมันเหมือนถูกคนฟัน

ขาดกลาง แล้วจากนัน้มนัก็หายไปต่อหน้าต่อตาคนทัง้หลาย ไม่มสุ้ีมเสียง

วี่แววใดๆ อีก

คนทั้งหลายเห็นเหตุการณ์น้ีแล้วก็นึกย้อนไปถึงเหล่าผู้ฝึกตนที่ 

กรูตามกันลงคูลึกก่อนหน้านี้ ต่างก็หนาวยะเยือกขึ้นมาฉับพลัน

"ไม่ต้องลองแล้ว ให้คนงามน้อยนางนั้นชี้ทางให้พวกเจ้าเถอะ"  

เสียงบุรุษที่แปลกประหลาดนั้นดังขึ้นอีกครั้ง

คนท้ังหมดเลือ่นสายตากลบัไปกลบัมาระหว่างสอือิง้ลว่ีกับเฝิงเจีย๋ 

ตรงนี้มีสตรีเพียงสามนาง แต่ที่เรียกได้ว่า 'คนงามน้อย' มีเพียงสองคนนี้

จูจูกลับรู้ว่าอีกฝ่ายก�าลังเรียกนาง นอกจากในฝันร้ายแล้วนี่เป็น 

ครั้งแรกท่ีมีคนเรียกนางว่า 'คนงามน้อย' อันที่จริงคนผู้น้ีตามีปัญหา
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กระมัง!?

เฝิงเจี๋ยแม้จะกลัว แต่ก็ยังคงเดินไปสองก้าวด้วยความระมัดระวัง

ตามการให้สัญญาณของอาจารย์

"ไม่ได้เรยีกเจ้า! ข้าเรยีกสาวน้อยชดุม่วงคนนัน้!" เสยีงบรุษุประหลาด 

พูดขึ้น

คนในถ�้าเลื่อนสายตาไปมองจูจูอย่างไม่อยากจะเช่ือ แสดงสีหน้า

อึ้งเหวอออกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

อิ่นจื่อจางไม่พูดอะไร ทว่ามือที่กุมจูจูไว้กลับอดจะกระชับแน่นขึ้น

ไม่ได้

เฝิงเจี๋ยก�าลังอกสั่นขวัญแขวน เมื่อพบว่าผู้ที่อีกฝ่ายระบุตัวคือจูจ ู

ก็ไม่สนใจความอึดอัดอับอายแล้ว รีบถอยกลับมาอยู่ข้างอาจารย์ด้วย

ความโล่งใจ

เกาชวนเซี่ยวพินิจดูจูจูปราดหนึ่งอย่างคล้ายก�าลังคิดอะไรอยู่ แต่

มิได้กล่าวอะไร

จจูปูล่อยให้อิน่จือ่จางลากไปถึงข้างคลูกึสดี�ามดืทีละก้าว แท่นศิลา

รูปดอกบัวแท่นหน่ึงลอยอยู่บนคูค่อนมาทางพวกนาง แท่นศิลามีขนาด

เพียงหน่ึงฉื่อ เพียงพอให้คนยืนอยู่บนนั้นเพียงคนเดียว คิดว่าเส้นทาง 

ไปถึงฝั่งตรงข้ามที่เสียงบุรุษนั้นบอกใบ้คงหมายถึงเจ้านี่

แท่นศิลานี้ก็มีเพียงจูจูมองเห็นคนเดียวอีกแล้ว!

เนือ่งจากเมือ่ครูม่คีนมากมายเพียงน้ันตกลงไปในคลูกึแล้วปราศจาก 

ว่ีแววอีกโดยที่อธิบายสาเหตุไม่ได้ คนอื่นไหนเลยจะกล้ากระโดดเข้าไป

เพียงเพราะค�าพูดของจูจู ย่ิงเมื่อพวกเขามองไม่เห็นอะไรโดยสิ้นเชิง 
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ด้วยแล้ว!

คนทั้งหมดต่างเงียบไป อิ่นจื่อจางกลับเอ่ยถาม "ต�าแหน่งของ 

แท่นศิลาอยู่ตรงไหน"

จูจูชี้คูลึกที่ด�ามืด "จากตรงนี้ลงไปราวสามจั้ง"

"ข้าไปก่อน จากนั้นเจ้าค่อยตามมา" อิ่นจื่อจางสูดลมหายใจเบาๆ 

ก่อนกระโดดลงไปตามทิศทางที่จูจูชี้

เฝิงเจี๋ยหวิดจะหลุดหวีดร้องออกมา เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว 

หรือไร!

อิน่จือ่จางเพียงรูส้กึว่าใต้เท้าคล้ายเหยียบถูกบางสิง่ จากนัน้ท้ังตวัคน 

ก็ถูก 'บางสิ่ง' ที่ใต้เท้าชักน�าลอยไปฝั่งตรงข้ามอย่างรวดเร็ว

เหล่าผู้ฝึกตนเห็นอิ่นจื่อจางไปถึงฝั่งตรงข้ามโดยสวัสดิภาพก็ทั้ง 

โล่งใจทั้งเลื่อมใสในความกล้าของเขา สืออิ้งลว่ีและจีโยวกู่ตามไปติดๆ 

จากนั้นจึงเป็นตัวจูจูเอง หลังพวกเขาไปถึงอีกฝั่งจูจูถึงค่อยบอกต�าแหน่ง

แท่นศิลาให้ตี่ฉานซั่งจากฝั่งตรงข้าม

คนอื่นเห็นพวกเขาห้าคนข้ามไปได้โดยสวัสดิภาพแล้ว ในที่สุด 

ก็รวบรวมความกล้ากระโดดลงไปยังแท่นศิลารูปดอกบัวท่ีล่องหนนั้น 

ทีละคนตามค�าบอกของจูจู เกาชวนเซี่ยวเองก็มิใช่ข้อยกเว้น

ผู้ฝึกตนไร้สังกัดท้ังสองคนข้ามมาหลังสุด คนทั้งหลายเดินเข้าไป 

ในถ�า้มดืมดินัน้ด้วยความสะท้านขวัญในทุกย่างก้าว คราวนีเ้กาชวนเซีย่ว

ยอมเป็นฝ่ายถอยมาอยู่แถวสอง ให้จูจูเดินน�าทางอยู่ด้านหน้า

เคราะห์ดีที่ตลอดทางไม่เจอเรื่องประหลาดใดอีก ถ�้าดูเหมือนเป็น

ทางเดินวนลงสู่ด้านล่าง พวกต่ีฉานซั่งลอบตกใจเงียบๆ...นี่คงมิใช่ว่า 
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ต้องเดินไปถึงถิ่นของสัตว์ปีศาจขั้นแปดตัวนั้นกระมัง!

เดินมานานเพียงไรก็สุดรู้ ทางตรงหน้าถึงกว้างข้ึนอีกคร้ัง คราวน้ี 

สิง่ท่ีปรากฏอยู่ด้านหน้าคนท้ังหลายคอืห้องโถงแก้วผลกึทีด่ย่ิูงใหญ่มโหฬาร 

ราวกับเป็นภาพความฝันอย่างท่ีสุด พ้ืนและผนังล้วนเป็นแก้วผลึกงาม

สกุใสแวววาว ด้านบนห้องโถงมองไม่เหน็ขือ่คานหรอืหลงัคา มเีพียงท้องฟ้า 

สนี�า้เงนิเข้ม เมฆและดวงดาวเหมอืนจรงิเป็นทีส่ดุ ตรงกลางมผ้ีามุง้บางเบา 

หลายชั้นล้อมรอบตั่งนอนแก้วผลึกตัวหนึ่ง บนต่ังมีบุรุษผู้หน่ึงเอนตัวอยู่ 

เขาก�าลังหรี่ตามองมายังคนทั้งหลายอย่างเฉื่อยชา

บุรุษรูปงามนั้นท่ีข้างกายจูจูก็มีอยู่สองคนแล้ว แต่นางยังต้อง

ยอมรับว่าบุรุษตรงหน้านี้เป็นผู้ที่มีแรงดึงดูดที่สุดเท่าที่นางเคยเห็นมา

มใิช่แค่รปูโฉมหล่อเหลาไม่เป็นสองรองใคร แต่บคุลกิลกัษณะและ

อิริยาบถก็ด้วย ไม่ว่าแย้มย้ิมหรือมุ่นคิ้วล้วนแต่เปี่ยมด้วยเสน่ห์เย้ายวน

เสเพลชวนลุ่มหลง ขอเพียงถูกเขามองมาอย่างคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม 

ก็จะเคลิบเคลิ้มไปอย่างสุดจะต้านทาน

จูจูเหม่อมองอีกฝ่ายอย่างทึ่มทื่อ รู้โดยสัญชาตญาณว่าเขาคือ 

บุรุษที่พูดกับนางก่อนหน้านี้!

ตี่ฉานซั่งพึมพ�าขึ้น "นี่เป็นภาพลวงตาอีกหรือ บิดามองเห็นห้องโถง

แก้วผลึกแห่งหน่ึง แล้วยังมีชายคนหน่ึงที่ท�าตัวย่ัวยวนเหมือนจิ้งจอก 

อีกคนด้วย!"

"น่าจะไม่ใช่ มเิช่นน้ันศิษย์น้องเลก็คงไม่มองบรุษุผูน้ัน้จนเหม่อค้าง" 

เสียงของจีโยวกู่เจือด้วยแววเครียดขมึงอย่างชัดเจน

ตี่ฉานซั่งหันหน้าไปมองแล้วก็แอบหัวเราะ ไม่เพียงแค่จูจูจะก�าลัง
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เหม่อค้าง กระทั่งสืออิ้งลว่ีก็ยังมองค้างไปแล้ว มิน่าแม้แต่ศิษย์น้องรอง 

ที่ชอบเสแสร้งแกล้งยิ้มท�าหน้าเนื้อใจเสือเป็นที่สุดก็ยังยิ้มไม่ออก

อิน่จือ่จางเหน็จจูมูองบรุษุแปลกหน้าจนสองตาค้างไปเป็นคร้ังแรก 

แม้จะเป็นตอนท่ีเห็นจีโยวกู่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยเป็น ในใจเขามีโทสะ

กลุ่มหน่ึงเกิดขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ได้ มือท่ีกุมมือจูจูไว้ก�าแน่นข้ึนโดย 

ไม่ตั้งใจ

จูจูอุทานเจ็บ ได้สติกลับมา ช้อนตาขึ้นมองอิ่นจื่อจางอย่างไร้ 

ความผดิ เจ้าคนโฉดน่ีไม่เพยีงท�าหน้าเย็นเยียบ แต่ยังท�าหน้าเสยีบดูบึง้ด้วย  

อย่างกับว่ามีใครติดหนี้เขาอยู่หลายล้านก้อนศิลาวิเศษแล้วไม่ยอมคืน

อย่างไรอย่างนั้น

นางไปล่วงเกินเขาตั้งแต่เมื่อไร จูจูไม่เข้าใจโดยสิ้นเชิง

บุรุษท่ีนอนอยู่บนตั่งแก้วผลึกยันตัวขึ้นมาชี้ประตูใหญ่สองบานที่ 

อยู่ข้างๆ พูดอย่างไม่ใส่ใจว่า "บานหนึ่งประตูเป็น บานหน่ึงประตูตาย  

พวกเจ้าเลือกเองแล้วกัน"

เกาชวนเซี่ยวจ้องเขาพลางพูดทีละค�า "จิ้งจอกมายา?"

"ยังนับว่าเจ้าตามีแววอยู่บ้าง" รอยย้ิมของบุรุษนั้นมีเสน่ห์ย่ัวยวน

มากจริงๆ

"ข้าได้ยินว่าจิ้งจอกมายาสิ้นเผ่าพันธุ์ไปเป็นหมื่นปีแล้ว" เสียง 

เกาชวนเซีย่วฝาดเฝ่ือน มน่ิาเขาถึงไม่สามารถมองวชิาลวงตาของจิง้จอก 

ปีศาจน่ีออกได้ สมัยที่จิ้งจอกมายาเรืองอ�านาจในใต้หล้า ต่อให้เป็น 

ผูฝึ้กตนข้ันมหายานก็ยังถูกพวกมนัหลอกจนหวัหมุน ตัวท่ีอยู่ตรงหน้านีเ้ป็น 

สัตว์ปีศาจขั้นแปดที่โตเต็มวัยแล้ว เขาแพ้ก็ไม่ได้ไม่เป็นธรรมสักนิด
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"เห็นได้ชัดว่าเจ้าหูตาคับแคบ เอาล่ะ ไม่ต้องพูดมากแล้ว ตอนน้ี 

พวกเจ้าแต่ละคนเลือกเดินเข้าไปสักประตูเถอะ ส่วนเจ้า ในตัวไม่มี 

พลังฤทธ์ิก็ไม่ต้องเข้าไป อยู่คุยเป็นเพ่ือนข้าที่น่ี ข้าชอบแม่นางน้อยท่ี 

น่ารกังดงามเช่นเจ้าเป็นทีส่ดุ" ค�าพูดท่อนหลงัชดัเจนว่าพูดกับจจู ูแถมยัง

ส่งสายตาหวานมีพลังล่อใจเต็มเปี่ยมให้ด้วย

เกาชวนเซี่ยวงันไป เข้าใจขึ้นมาแล้วว่าท�าไมจูจูถึงมองทะลุวิชา

ลวงตาของจิ้งจอกปีศาจได้ ที่แท้นางเป็นมนุษย์ไร้ตบะไร้พลังฤทธ์ิจริงๆ! 

วิชาลวงตาของจิ้งจอกปีศาจล้วนมุ่งไปท่ีผู้ฝึกตน แต่กลับไม่มีผลใดๆ  

ต่อคนธรรมดา มิน่าเล่า!

จูจูถูกจิ้งจอกปีศาจมองจนขนลุก หลบเข้าข้างหลังอิ่นจื่อจาง 

พลางเอ่ยค้าน "ขะ...ข้าจะไปกับศิษย์พี่!"

อารมณ์ท่ีเดิมทีเลวร้ายของอิ่นจื่อจางไม่รู ้ท�าไมถึงดีข้ึนฉับพลัน

เพราะการกระท�าและค�าพูดพ่ึงพิงเขาของจูจู นับว่าหมูโง่ตัวนี้ตามีแวว  

ไม่ได้ถูกจิ้งจอกปีศาจนี่ล่อลวงเข้าให้

ต่ีฉานซั่งพินิจดูจูจูต้ังแต่ศีรษะจรดเท้ารอบหน่ึงก่อนพึมพ�ากังขา  

"วันนี้บิดานับว่าได้รู้แล้ว ที่แท้ตาของจิ้งจอกปีศาจมีปัญหา...ไม่อย่างนั้น

ก็ต้องเป็นรสนิยมมีปัญหา!"

"เจ้าเปี ๊ยกท่ีมีสายตาของปุถุชนคนธรรมดาอย่างเจ้ามีสิทธ์ิต้ัง 

ข้อสงสยัข้าด้วยหรอื" จิง้จอกปีศาจแค่นเสยีงเบาๆ ลกูตาด�ามดืมองวนไป

บนหน้าของคนอื่นรอบหน่ึง "ยังไม่เข้าไปอีก อยากให้ข้าช่วยส่งพวกเจ้า

เข้าไปจริงๆ อย่างนั้นหรือ"

ผู ้ฝึกตนคนอื่นมองหน้ากันเลิ่กลั่ก ต่อหน้าสัตว์ปีศาจข้ันแปด  
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พวกเขาไม่มีก�าลังจะต่อต้านโดยสิ้นเชิง ฟังจากนัยค�าพูดของสัตว์ปีศาจ 

ประตูสองบานนั้นไม่ใช่เป็นก็คือตาย เดิมพันนี้ออกจะใหญ่เกินไป

ศษิย์ท้ังสีจ่ากส�านกัเต่ียนซนิกับผูฝึ้กตนไร้สังกัดอกีสองคนนึกเสียใจ

แทบตายแล้วว่าท�าไมตนเองถึงโง่เพียงนี้ ไม่สืบข่าวให้รู้แน่ชัดก็มาบุก 

หลุมศพผู้ฝึกตนโบราณอะไรนี่ ที่นี่เป็นรังของสัตว์ปีศาจชัดๆ!

เกาชวนเซี่ยวหัวเราะเสียงเย็นก่อนว่า "ถึงเจ้าจะเป็นสัตว์ปีศาจ 

ขั้นแปด แต่ก็ยังไม่ถึงคราวที่เจ้ามาออกค�าสั่งกับข้าได้!" พูดพลางโบก 

สองมือตรงระดับหน้าอก แสงสายฟ้าสีม่วงก้อนหนึ่งก็พุ่งตรงไปหา 

จิ้งจอกปีศาจ

จิ้งจอกปีศาจไม่แม้แต่จะขยับ กลับเงยหน้ามองเกาชวนเซี่ยวแล้ว

ยิ้มบางๆ คนทั้งหลายไม่เข้าใจเจตนาของเขา กลับเห็นเกาชวนเซี่ยวพลัน

รีบร้อนเก็บมือกลับโดยสัญชาตญาณเหมือนได้รับความตระหนกตกใจ 

ทว่าดูเหมือนเพียงไม่นานก็รู้สึกตัว กัดฟันยิงลูกสายฟ้าใส่จิ้งจอกปีศาจ

ด้วยความเร็วที่น่ากลัวกว่าเดิม

"สายไปแล้ว" จิ้งจอกปีศาจย้ิมเบิกบานใจเต็มที่ เสียงพูดเพ่ิงจะ 

เปล่งออกมาก็เห็นลูกสายฟ้ากระแทกเข้าที่ตัวเขาอย่างรุนแรงแล้ว  

จากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนตามมา

เกาชวนเซีย่วได้ยินเสยีงกรดีร้อง ในใจก็รู้สกึผิดสังเกต คร้ันมองดดูีๆ   

ลูกตาก็แทบจะถลนออกมา เขาเห็นอยู่ชัดๆ ว่าลูกสายฟ้าของตนเอง 

โจมตีถูกจิ้งจอกปีศาจ แต่ผลลัพธ์คือผู้ที่นอนบาดเจ็บใกล้ตายอยู่บนพ้ืน

ในตอนนี้กลับเป็นเซวียเถี่ยหลงศิษย์คนโตของตน!

ดีที่บนตัวเซวียเถ่ียหลงมีเสื้อวิเศษคุ้มกายที่ตนให้ไว้อยู่ มิเช่นนั้น 

Page ������������������ 4.indd   28 17/7/2561 BE   10:52



29

เอ ๋อ เหมย

การโจมตีเมื่อครู่น้ีคงได้ฆ่าเขาตายไปหลายสิบรอบแล้ว หากแต่สภาพ 

ในตอนนี้ก็ใช่จะดีสักเท่าไร เกรงว่าชั่วชีวิตคงไม่มีหวังกลับมาเป็นปกติ 

ต้องกลายเป็นคนพิการ

เกาชวนเซีย่วทัง้เจบ็ท้ังแค้น ตาท้ังสองทีขึ่งมองจิง้จอกปีศาจแทบจะ 

พ่นไฟออกมาได้

"ท�าไม อยากแสดงฝีมือต่อ? ไหนดูซิ...เจ้ายังมีศิษย์อีกสองคน  

ไม่รู้ว่าพวกเขาจะทนไม้ทนมือหรือไม่" จิ้งจอกปีศาจดูคล้ายจะสนุกกับ 

ผลร้ายที่ตัวเองสร้างขึ้นมาก ยิ้มสบายอกสบายใจเต็มประดา

"พวกเขากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกัน เจ้าช่างจิตใจโหดร้ายนัก!"  

เกาชวนเซี่ยวพูดเสียงแหบแห้ง กล่าวอย่างไม่เกินจริงเลยว่าแม้ศิษย์ 

ไม่ก่ีคนนี้ของเขาจะส�าคัญเทียบไม่ได้กับชีวิตของตัวเอง แต่ส�าหรับเขา

แล้วศิษย์ทั้งสามสนิทกับเขาย่ิงกว่าบุตรแท้ๆ เสียอีก ถึงกับมาพิการ 

อย่างง่ายดายไปคนหนึ่งด้วยวิชาลวงตาของจิ้งจอกปีศาจตัวนี้ แม้แต่

ความคิดจะกินจิ้งจอกปีศาจนี่ทั้งเป็นเขาก็บังเกิดแล้ว!

"ยามพวกเจ้าฆ่าสัตว์ปีศาจก็ให้ความส�าคัญกับเรื่องบุญคุณ 

ความแค้นด้วยหรือ" จิ้งจอกปีศาจพูดอย่างไม่เห็นเป็นเช่นนั้น

เขารอมาพักหนึ่งแล้ว แต่คนเหล่าน้ีก็ยังไม่ยอมเลือกประตูเป็น 

ประตูตายเอง ในใจหมดความอดทนจึงดีดน้ิวออกไป ผู้ฝึกตนท้ังหมด 

ในที่น้ันรู ้สึกเพียงว่ามีพลังมหาศาลจนไม่อาจต้านทานได้กลุ ่มหนึ่ง 

โถมเข้าหา เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ภาพเบื้องหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปสิ้น!

จจูจู�าได้ว่าตนเองก�าเสือ้ของอิน่จือ่จางไว้แน่นขณะหลบอยู่หลงัเขา 
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แต่ผลคือเผลอแวบเดียวก็พบว่าในมือจับงูหลากสีไว้สองตัว นางปล่อย

มือออกด้วยความตกใจทันที รอนางคิดได้ว่ามีปัญหา พวกอิ่นจื่อจาง 

ก็หายตวัไปแล้ว ในห้องโถงแก้วผลกึเหลอืนางเผชญิหน้ากับจิง้จอกปีศาจ

เพียงคนเดยีวโดดเด่ียวล�าพัง กระทัง่เซวียเถ่ียหลงทีเ่ดมินอนหายใจรวยรนิ

อยู่บนพื้นก็ยังหายไปแล้ว

จูจูเซ่อซ่าไป มองจิ้งจอกปีศาจยิ้ม 'หวานหยาดเยิ้ม' ให้นางแล้วก็

ตกใจ สะบัดหน้าวิ่งหนี

"เจ้าขี้ขลาดถึงเพียงนี้เชียว?" จูจูรู้สึกว่าที่หูถูกคนเป่าลมหายใจใส่ 

ร่างกายเบาขึ้นแล้วจู่ๆ ก็มาตกลงข้างกายจิ้งจอกปีศาจบนตั่งแก้วผลึก

จจูคูดิอยากหดตัวเองให้เลก็สดุชวิีต จะได้ออกห่างจากจิง้จอกปีศาจ

ไกลขึ้นเท่าท่ีจะท�าได้ จิ้งจอกปีศาจกลับเอียงหน้ามองนางครู ่หนึ่ง 

อย่างรู้สึกสนใจก่อนว่า "ลักษณะท่าทางก็คล้ายอยู่บ้าง แต่นิสัยกลับ 

เป็นคนละเรื่อง...เจ้าหน้าตางดงามถึงเพียงนั้นแท้ๆ ท�าไมถึงท�าให้ตัวเอง

มีสภาพเช่นนี้เสียเล่า มีใครจงใจท�าร้ายเจ้าอย่างน้ันหรือ ถ้าเจ้าว่าง่ายๆ 

ข้าเปลี่ยนเจ้ากลับคืนสภาพเดิมได้นะ"

"ขะ...ข้าไม่รู้อะไรท้ังนั้น! ขะ...ข้าเป็นแบบน้ีก็ดีแล้ว!" จูจูปฏิเสธ 

โดยสญัชาตญาณ อกีทัง้ในใจก็มสีงัหรณ์แปลกๆ ว่าถ้ากลบัคนืสภาพเดมิ

จะเกิดเรื่องยุ่งยากอย่างมาก

แม้นางจะเคยคิดว่าตนเองจะงดงามขึ้นในอนาคต จะไม่ต้องถูก 

คนดูถูกเหยียดหยามอีก ทว่าพอโอกาสมาถึงตรงหน้าจริงๆ นางกลับ 

พบว่าที่แท้ตนเองไม่ได้ต้องการงดงามถึงเพียงน้ันจริงๆ ถึงขนาดว่า 

ออกจะต่อต้านอยู่บ้างด้วยซ�้า
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"เจ้าชอบศิษย์พ่ีผู้น้ันของเจ้าใช่หรือไม่ บุรุษล้วนชอบสตรีโฉมงาม 

เจ้าไม่กลัวว่าต่อไปภายหน้าเขาจะรังเกียจที่เจ้าหน้าตาไม่น่ามองแล้ว 

ไม่ต้องการเจ้าหรือ" เสียงของจิ้งจอกปีศาจอ่อนหวานเย้ายวน มีความ

ดึงดูดล่อลวงใจของมารร้ายอยู่เปี่ยมล้น

จจูถูลงึตาใส่เขาก่อนพูดโดยไม่ต้องคดิ "ศษิย์พ่ีไม่มทีางเป็นอย่างน้ัน 

หรอก!" พูดจบแล้วถึงได้นึกกลัว องอาจผึ่งผายได้แค่แวบเดียวก็หดหัว

กลับไปเหมือนเต่าอีกแล้ว

"ช่างเป็นเด็กสาวที่โง่งมได้น่ารักน่าชังโดยแท้ ใจคนเปลี่ยนง่าย  

วันน้ีไม่เปลี่ยน สักวันก็ต้องเปลี่ยน" จิ้งจอกปีศาจจับมือข้างหนึ่งของจูจู

ขึ้นมาก่อนพูดอย่างไม่เห็นด้วย "ตามข้ามา"

ภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้ง ห้องโถงแก้วผลึกเปล่ียนเป็นห้อง 

ของสตรีท่ีประณีตงดงามแต่ก็โปร่งโล่งสบาย หากแต่เกรงว่าคนทั้งหมด 

ที่เข้ามาท่ีนี่คงสังเกตเห็นแต่ภาพเหมือนที่สูงกว่าคนจริงเล็กน้อยบนผนัง

เท่านั้น

ในภาพมีสตรีนางหนึ่งยืนอยู่หน้าไผ่เขียวกอใหญ่ ก�าลังอมยิ้มมอง

จิ้งจอกสีด�าตัวหนึ่งที่ม้วนหางขดตัวหลับอยู่บนก้อนหินอย่างอ่อนโยน

เป็นเพียงภาพภาพหน่ึง แต่เมือ่คนยืนอยู่เบือ้งหน้ามนักลบัคล้ายได้

เข้าไปอยู่ในภาพจรงิๆ ได้ยินสตรนีางน้ันกระซบิกลัว้หวัเราะกับจิง้จอกด�า

ตัวนั้นด้วยน�้าเสียงจนใจ 'เจ้าบ�าเพ็ญตนไปอย่างว่าง่ายได้หรือไม่'

รอยย้ิมของสตรนีางน้ีเป็นทีส่ดุของบรรดาสตรท่ีีจจูเูคยเห็นมาจรงิๆ 

ต่อให้สืออิ้งลว่ีมายืนข้างนางก็ยังต้องหมอง อีกทั้งจูจูมองนางแล้วก็รู้สึก

คุ้นตา คล้ายว่าเคยเห็นที่ไหนกระนั้น
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"นางงามมากใช่หรอืไม่ ถ้าเจ้าเปลีย่นกลบัสภาพเดมิก็งามน้อยกว่า

นางเพียงนิดเดียวเท่านั้น" จิ้งจอกปีศาจถอนหายใจเบาๆ

จจูนูิง่เงยีบไปครู ่ ก่อนชีจ้ิง้จอกด�าในภาพพลางเอ่ยถามไปคนละเรือ่ง  

"นี่คือ...ท่าน?"

จิ้งจอกปีศาจพยักหน้า ไม่รู้เพราะเหตุใดสีหน้าถึงดูอ้างว้างอยู่บ้าง

"สภาพท่านในตอนนียื้นคูกั่บนางดูเหมาะสมกันย่ิง" จจูไูม่รู้ถูกอะไร

เข้าสิง ถึงได้พูดถ้อยค�าที่ตัวเองก็รู้สึกบอกไม่ถูกออกมา

จิ้งจอกปีศาจสะท้านเฮือกไปทั้งร่าง หันหน้ามามองนางพลางถาม

ด้วยความยินดีหาใดเปรียบ "จริงหรือ"

จูจูเห็นเขาไม่มีท่าทางไม่พอใจก็พยักหน้าไปตามตรง

จิ้งจอกปีศาจดีใจอย่างมาก พลันกอดจูจูแล้วจูบไปท่ีหว่างค้ิวนาง 

ก่อนพูดย้ิมๆ "ข้ามีความสุขจริงๆ สาวน้อยเจ้าตามีแววนัก" ทว่าเพียง 

ไม่นานก็มุน่คิว้ถอนใจ "เสยีดายทีข้่าไม่เอาไหนเกินไป สายเกินไปแล้ว..."

จูจูถูกพฤติการณ์ล่วงเกินอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยน้ีของเขาท�าเอาตกใจ

จนสะดุ้ง หากแต่นางรู้สึกได้ว่าจุมพิตน้ีของจิ้งจอกปีศาจหาได้มีเจตนา

เกี้ยวพาลวนลามใดๆ ไม่ จึงพยายามบอกให้ตัวเองอย่าไปใส่ใจ

"คือว่า...เป็นเพราะข้ากับนางหน้าตาคล้ายคลึงกันอยู่บางส่วน  

ท่านถึงได้รั้งข้าเอาไว้ใช่หรือไม่" หลังความตระหนกตกใจผ่านไป จูจูก็

คิดถึงสถานการณ์ของพวกอ่ินจื่อจางได้อย่างรวดเร็ว จิ้งจอกปีศาจที ่

ตรงหน้าดูเหมือนจะอ่อนโยนมีไมตรีกับนางพอสมควร นางอยากขอให้

เขาปล่อยพวกศิษย์พ่ีของนางไป จึงข่มความหวาดหวั่นไว้ หวังใจ 

จะเกลี้ยกล่อมจิ้งจอกปีศาจให้ได้
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จิง้จอกปีศาจมองนางแวบหนึง่ก่อนว่า "ใช่แล้ว รปูโฉมเจ้าถูกคนใช้

วิชาปิดผนึกที่ยอดเย่ียมเหนือชั้นประสานกับวิชาลวงตาท�าให้กลายเป็น

เช่นน้ี ต่อให้เป็นผูฝึ้กตนขัน้มหายานก็มองไม่ออก ทว่ากลบัหลอกข้าไม่ได้ 

จิง้จอกมายาอย่างพวกข้าเป็นเผ่าท่ีช�านาญเร่ืองวชิาลวงตาทีสุ่ดในใต้หล้า 

สองตาสามารถมองทะลุภาพลวงตาทั้งหมดในโลกได้โดยธรรมชาติ  

ใช้วิชาปิดผนึกและวิชาลวงตาที่ยอดเยี่ยมเหนือชั้นเพียงนี้ประสานกันได้ 

...คนท่ีใช้มันกับเจ้าอย่างน้อยก็ต้องอยู่ขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลาย อีกทั้ง 

ตัวคนผู้นั้นยังต้องจ่ายค่าตอบแทนหนักหนาสาหัสยิ่งด้วย

เจ้ามีความแค้นกับผู้ใด...ไม่ถูกสิ ท�าร้ายเจ้า สังหารเจ้า หรือแม้แต่

จับเจ้ามาทรมานทุกวันยังง่ายและสะใจกว่าเสียอีก...คนผู้น้ันต้องการ

ปกป้องเจ้า? สาวน้อย เจ้าไปแหย่คนไม่ธรรมดาท่ีไหนเข้าอย่างน้ันหรือ" 

ลกูตาด�าสนทิทัง้สองข้างของจิง้จอกปีศาจมปีระกายแสงวบูไหว บางครัง้

ก็คล้ายมีแสงทองวาบผ่าน

จูจูไม่พูดอะไรต่อแล้ว การคาดเดาของจิ้งจอกปีศาจสอดคล้องกับ

ข้อมูลที่บางครั้งอาจารย์เผลอหลุดออกมาจนน่าตกใจ นางมีความรู้สึก

กลัวว่าจะถูกคนมองออกทะลุปรุโปร่งขึ้นมาในฉับพลัน

จิง้จอกปีศาจย่ืนมอืมาจบัข้อมอืนาง พลันกระแสปราณทีเ่ย็นเล็กน้อย 

กลุม่หนึง่ไหลตามข้อมอืและแขนเข้าสูร่่างกายนาง จจูตูกใจจนหน้าถอดสี 

ทว่าอย่าว่าแต่นางเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไร้พลังฤทธ์ิคนหน่ึงเลย ต่อให้ 

มีพลังฤทธิ์ก็ใช่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ของสัตว์ปีศาจขั้นแปดได้

นางนิ่งค้างปล่อยให้กระแสปราณที่เย็นเล็กน้อยน้ันไหลวนในกาย

รอบหน่ึง ได้ยินเพียงจิ้งจอกปีศาจพูดขึ้นอย่างภูมิอกภูมิใจ "คิดไว้ไม่ผิด
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จริงๆ ตบะแต่เดิมในร่างเจ้าอย่างน้อยก็อยู่ช่วงปลายของข้ันก�าเนิดใหม่

ขึ้นไปแล้ว...แต่แปลก ตบะกับพลังฤทธิ์ของเจ้าไปอยู่ที่ไหนหมด หรือว่า

นี่ก็เป็นวิธีการหลบเลี่ยงศัตรูของเจ้าเช่นกัน"

จูจูไม่อยากฟังอีกต่อไป แต่ละค�าของจิ้งจอกปีศาจล้วนแต่ก�าลัง

พิสูจน์การคาดเดาอันน่ากลัวท่ีสุดในก้นบึ้งหัวใจนางว่าเป็นความจริง  

นางไม่อยากฟังแม้แต่ค�าเดียว!

"ท่านปล่อยพวกศิษย์พี่ของข้าได้หรือไม่" จูจูกัดริมฝีปากพูด

จิ้งจอกปีศาจถูกขัดอารมณ์ขณะพูดก็หรี่ตาอย่างไม่พอใจอยู่บ้าง 

"วางใจเถอะ เห็นแก่เจ้า ข้าไม่ฆ่าพวกเขาหรอก อย่างมากก็ให้พวกเขา

ทรมานใจสักหน่อย"

"พวกเขาไม่ได้ล่วงเกินท่าน..." จูจูยังคิดขอความเมตตา

จิง้จอกปีศาจแคะหอูย่างเหน่ือยหน่ายก่อนว่า "ถ้าเจ้าฟังข้าเล่าเรือ่ง 

คุยเล่นเป็นเพื่อนข้า ข้าจะพิจารณาดูอีกทีว่าจะปล่อยพวกเขาหรือไม่"

"แต่ว่าพวกเขา..." จูจูฟังน�้าเสียงของจิ้งจอกปีศาจก็รู้ว่าพวกศิษย์พี่

ต้องก�าลังได้รับความทุกข์อยู่ ไหนเลยจะมีอารมณ์มาฟังเรื่องเล่า

"วางใจเถอะ ไม่ตายเรว็ๆ นีห้รอก!" จิง้จอกปีศาจอยู่ในอารมณ์คกึคกั 

บอกความต้องการออกมาหมดสิ้น

จูจูไม่กล้าล่วงเกินเขา จิ้งจอกปีศาจตัวนี้ร้ายกาจเกินไป ถ้าเกิด 

ท�าเขาโกรธขึ้นมา พวกศิษย์พี่คงยิ่งโชคร้ายหนักไปใหญ่

"ชะ...เช่นน้ันท่านก็เล่าให้กระชับหน่อย" จูจูปลุกใจให้กล้าก่อน 

บอกเงื่อนไข

จิ้งจอกปีศาจหาได้ใส่ใจไม่ มือหน่ึงจูงจูจู มือหนึ่งชี้ภาพเหมือน 
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ภาพน้ัน "เจ้ารูห้รอืไม่ว่านางเป็นใคร นางเกิดในสกุลตนั เป็นนักหลอมโอสถ 

ที่เก่งที่สุด อายุน้อยที่สุดของสกุลตัน นามว่าตันหวง!"

สกุลตันอีกแล้ว!?

ชื่อตันหวงนี้ไฉนจึงฟังคุ้นหูเพียงนี้ ระหว่างอยู่ในภวังค์ จูจูคล้าย

ได้ยินเสียงมากมายหลายหลากเรียกเบาๆ อยู่ริมหู...ตันหวง...ตันหวง...

"ที่แท้เจ้าก็ชื่อตันหวงจริงๆ!" จิ้งจอกปีศาจหัวเราะร่าขึ้นมา

"นักหลอมโอสถที่เก่งที่สุดในสกุลตันตอนนี้คือใคร"

"เจ้าเป็นคนสกุลตัน ไปท�าอะไรเข้าถึงมีสภาพเช่นนี้ได้"

"ใช่สกุลตันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไม่"

จิ้งจอกปีศาจร่ายค�าถามออกมาเป็นชุด จูจูมองเขาอย่างงุนงง  

ไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรดี

"เฮ้อ ถามเจ้าไปเจ้าก็ไม่รู้" จิ้งจอกปีศาจค่อยตระหนักได้ ครั้นแล้ว 

ก็พูดอย่างพออกพอใจในตัวเอง "เมือ่ครูข้่าแอบดคูวามทรงจ�าทีถู่กผนึกไว้ 

ของเจ้า เห็นไม่เยอะ แต่ได้รู้ว่าเจ้าชื่อตันหวงและเกิดในสกุลตันพอดี!  

มน่ิาเจ้าถึงได้หน้าตาเหมอืนนางขนาดน้ัน มารดาของนางก็เป็นคนสกุลตัน  

ทว่านางไม่ได้ชือ่ตันหวง แต่ชือ่ว่าเฝินป้ีชิน่ ในตอนน้ันกเ็ป็นนักหลอมโอสถ

ที่เก่งที่สุดในสกุลตันเช่นกัน!"

"ท่าน! ท่านแอบ...แอบดูได้อย่างไร!" จูจูโมโหจนพูดติดอ่างแล้ว  

นางท้ังกลวัทัง้อยากรูค้วามทรงจ�าท่ีหายไปของตนเอง แต่ไม่เคยคดิเลยว่า 

จู่ๆ จะถูกคนเอามาเปิดเผยในสถานการณ์พรรค์นี้ ความรู้สึกนั้นก็เหมือน

ว่ิงขึ้นเวทีโดยปราศจากการเตรียมตัวแล้วพบว่าตนเองไม่ได้สวมเสื้อผ้า

อยู่กระนั้น
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"เอาล่ะๆ อย่าโกรธเลย ใครใช้ให้เจ้าไม่ยอมอดทนฟังข้าพูดเล่า" 

จิ้งจอกปีศาจบ่นว่าด้วยสีหน้าท่าทางเปี่ยมเสน่ห์

จูจูเริ่มต้านทานไม่ไหวแล้ว จึงเบือนใบหน้าเล็กหนีไปก่อนพูด 

อย่างจนใจ "ท่านพูดมาแล้วกัน ข้าจะตัง้ใจฟัง" เผชญิหน้ากับใบหน้าเช่นนี้ 

ท�าให้คนจิตใจสั่นคลอน ให้โมโหหนักเพียงไรก็แสดงอารมณ์ไม่ออก

จิง้จอกปีศาจย้ิมตาหยีพลางจงูมอืนางเดนิเข้าไปในภาพ เบือ้งหน้า

สว่างเจดิจ้าเสยีดแทงตา ครัน้จจูกูะพรบิตาก็พบว่าตนเองมาอยู่ในป่าทึบ

แล้ว

"มิใช่บอกว่าวิชาลวงตาของท่านไม่ได้ผลกับคนธรรมดาหรือไร"  

จูจูนึกเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างความรู้สึกช้า

"วิชาลวงตาของจิ้งจอกมายามีผลกับแค่ผู ้ฝึกตน แต่ข้าก็เคย 

ศึกษาวิชาอาคมที่ใช้กับมนุษย์ธรรมดาด้วยเช่นกัน ว่าง่ายๆ แล้วดูไป  

อย่าพูดมาก!" จิ้งจอกปีศาจชี้ทางด้านหน้าพลางว่า

ด้านหน้าไม่ไกลมจีิง้จอกน้อยทีท่ัง้ตวัด�าขลบัและมตีาสทีองตวัหน่ึง

ก�าลงัว่ิงกะเผลกอยู่ในพงหญ้า บนร่างมนัมลีกูธนดูอกหน่ึงปักอยู่ เลอืดสดๆ  

ก�าลังทะลักออกจากปากแผลไม่ขาดสาย ทิ้งร่องรอยชัดเจนไว้บนพื้น

นายพรานไล่ตามมาทนัอย่างรวดเรว็ มอืหนึง่จบัลกูธนห้ิูวจิง้จอกน้อย 

ขึ้นกลางอากาศ ในเวลานี้เองสาวน้อยที่งามจนเหมือนไม่ใช่คนนางหน่ึง

ก็พลันปรากฏตัว ใช้ยาลูกกลอนสองเม็ดแลกตัวจิ้งจอกน้อยไป

ภาพทีป่รากฏเปลีย่นไป อาการบาดเจบ็ของจิง้จอกน้อยหายดแีล้ว 

มันติดตามอยู่ข้างกายสาวน้อยทุกวัน สาวน้อยคือศิษย์อัจฉริยะท่ีได้รับ

ความส�าคญัอย่างมากในสกุลตนั คนข้างกายบ้างเรยีกนางว่า 'คณุหนเูฝิน'  
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บ้างก็เรียกว่า 'อาชิ่น' 'ชิ่นเอ๋อร์' น่าจะเป็นเฝินปี้ชิ่นที่จิ้งจอกปีศาจพูดถึง 

ส่วนจิ้งจอกน้อยสีด�าตัวนั้นก็ย่อมต้องเป็นร่างเดิมของจิ้งจอกปีศาจ

เฝินปี้ชิ่นเติบโตขึ้นทุกวัน รูปโฉมงามล่มเมืองท�าให้คนนับไม่ถ้วน 

รักใคร่ชื่นชม สิ่งที่นางเชี่ยวชาญที่สุดก็คือวิชาโจมตีด้วยคลื่นเสียง  

ของวิเศษคู่กายคือพิณคันหน่ึง อากัปกิริยางดงามยามสิบน้ิวเรียวแหลม

ดดีสายพิณสงัหารและโจมตศีตัรใูห้ถอยร่นด้วยเสยีงพิณอนัเดอืดพล่านน้ัน  

แม้แต่จูจูที่เป็นสตรีเห็นแล้วยังลุ่มหลงมิคลาย

แต่ทว่าสตรท่ีีชวนให้คนประทับใจเช่นน้ีกลบัคดิแต่เรือ่งแสวงหาเต๋า

อันสูงสุด ไม่เคยมีความคิดจะจับคู่บ�าเพ็ญกับผู้ฝึกตนชายคนใด จิ้งจอก

ปีศาจกลายเป็นเพ่ือนท่ีนางรกัท่ีสดุ กินนอนพร้อมกับนาง นางใช้ความคดิ

ความอ่านไปสิ้นเพ่ือจะหาสมุนไพรวิเศษมาหลอมท�ายาลูกกลอนที่ช่วย

เพ่ิมพูนตบะของจิ้งจอกปีศาจได้ หวังให้เขามีสติปัญญาสามารถพูดคุย

เป็นเพื่อนนางได้เร็วขึ้น

ปีแล้วปีเล ่าผ่านไป เพียงชั่วดีดนิ้วก็ล่วงเลยมาหลายร้อยปี  

จิ้งจอกปีศาจทะลวงขึ้นขั้นห้าได้ส�าเร็จในท่ีสุด ค�าแรกท่ีเขาเปิดปาก 

พูดกับเฝินปี้ชิ่นก็คือ 'ข้าจะอยู่เป็นเพ่ือนเจ้าตลอดไป เจ้าแต่งให้ข้าด ี

หรือไม่'

เวลานัน้เฝินป้ีชิน่เป็นผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนิดใหม่ช่วงปลายแล้ว สามารถ

เลื่อนข้ึนขั้นมหายานได้ทุกเมื่อ นางคิดเพียงว่าจ้ิงจอกปีศาจล้อนางเล่น 

จึงไม่ได้เก็บมาใส่ใจ ซ�้ายังบอกกับเขาว่า 'เช่นน้ันเจ้าก็แปลงร่างเป็นคน

ให้ได้ก่อนค่อยว่ากัน!'

ในใจนางไม่มีความรักพันเก่ียว จ้ิงจอกปีศาจอยู่ข้างกายนาง 
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โดยตลอดสมดังปรารถนา ทั้งยังแสดงตัวเป็นคู่บ�าเพ็ญของนางอย่างไม่

ยี่หระ

จิ้งจอกปีศาจเกียจคร้านโดยธรรมชาติ อดทนต่อการบ�าเพ็ญตน 

อันจืดชืดน่าเบื่อไม่ไหว เอาแต่คิดว่าเฝินปี้ชิ่นมีชีวิตยืนยาว และพอใจ 

ต่อวันเวลาท่ีหน่ึงคนหนึ่งจิ้งจอกได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมาก จึงใช้ชีวิต 

ผ่านไปอย่างเฉื่อยชา สามวันจับปลาสองวันตากแห*

จนกระท่ังวนัหน่ึง ศัตรคููอ่าฆาตของเผ่าจิง้จอกมายาได้มาถึง ต้องการ 

จะสังหารจิ้งจอกปีศาจตัวสุดท้ายเพ่ือขจัดภัยท่ีอาจตามมา เฝินปี้ชิ่น 

ย่อมจะไม่ยอม นางมีฐานะสูงส่งในสกุลตัน อีกฝ่ายไม่กล้าเป็นปฏิปักษ์

กับนางอย่างโจ่งแจ้ง จึงวางหลุมพรางท�าให้นางอยู่เพียงล�าพัง จากนั้นก็

ส่งผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายห้าคนมา คิดจะสังหารนางท้ิงไป 

พร้อมกับจิ้งจอกปีศาจเสียเลย

แม้พลังฤทธ์ิของเฝินปี้ชิ่นจะล�้าเลิศ แต่คนเดียวสู้กับผู้ฝึกตนใน

ระดับเดียวกันถึงห้าคนจะอย่างไรก็ตึงมือเกินไป สุดท้ายเพ่ือปกป้อง

จิ้งจอกปีศาจ นางได้จบชีวิตลงพร้อมกับฝ่ายตรงข้ามอีกสามคน

ตบะของจิง้จอกปีศาจในขณะน้ันอยู่เพียงขัน้หก แถมปกตยัิงละเลย

การบ�าเพ็ญตน ท�าให้ช่วยอะไรไม่ได้มาก ได้แต่มองดูคนท่ีตนชอบที่สุด

ดวงจิตแตกสลายตายอย่างน่าอนาถ

เคราะห์ดีที่ในตัวเฝินปี้ชิ่นมีของวิเศษลับอยู่ชิ้นหน่ึง ขณะคับขัน 

ได้ดึงดวงจิตและตบะข้ันก�าเนิดใหม่มารักษาไว้ในตัวมัน จิ้งจอกปีศาจ

เก็บหยาดเลือดสารส�าคัญในกายนางไว้ หาสายน�้าผ้ึงสังสารวัฏมาด้วย

* สามวันจับปลาสองวันตากแห เป็นส�านวน หมายถึงการกระท�าสิ่งใดโดยขาดความต่อเนื่อง ท�าๆ หยุดๆ

Page ������������������ 4.indd   38 17/7/2561 BE   10:52



39

เอ ๋อ เหมย

ความล�าบากยากเข็ญเลือดตาแทบกระเด็น รอเพียงวันที่สมุนไพรวิเศษ

โตเต็มท่ีก็สามารถใช้หยาดเลือดสารส�าคัญของเฝินปี้ชิ่นเป็นตัวชักน�าให้

นางฟื้นคืนชีพอีกครั้ง

เขาเตี่ยนเฟิ่งแห่งน้ีก็คือสถานที่ที่เฝินปี้ชิ่นสิ้นใจ จิ้งจอกปีศาจ 

สร้างถ�้าที่พักและหลุมศพไว้ใต้พ้ืน พร้อมทั้งน�าสายน�้าผ้ึงสังสารวัฏมา 

ปลูกไว้ที่นี่ จากนั้นก็เริ่มต้นการรอคอยอันยาวนาน...

ยามจิ้งจอกปีศาจพาจูจูเดินออกมาจากม้วนภาพวาด จูจูก็ร้องไห้

จนตาท้ังสองบวมเป่ง นางสดูจมกูถามจิง้จอกปีศาจ "ท่านรออยู่ท่ีน่ีมานาน

เท่าไรแล้ว"

"จ�าไม่ได้แล้ว ขณะที่ข้าปลูกสายน�้าผ้ึงสังสารวัฏไว้ที่น่ี มันยังสูง 

แค่เท่าหัวแม่มืออยู่เลย" จิ้งจอกปีศาจชี้สมุนไพรวิเศษที่ใกล้โตเต็มที ่

และถูกครอบแสงสีเงินยวงห่อหุ้มไว้บนพ้ืนนอกห้อง กะด้วยสายตา 

น่าจะสงูเกือบหนึง่ฉือ่แล้ว แค่เห็นจจูก็ูรูว่้าอย่างมากอกีคร่ึงปีก็จะโตเต็มที่

นางยังรู้อีกว่าสายน�้าผึ้งสังสารวัฏจากความสูงเท่าหัวแม่มือจน 

ใกล้จะโตเต็มที่อย่างน้อยก็ใช้เวลาเกินสามพันปี!

"รอมันโตเต็มท่ีแล้วข้าก็จะไปเชิญนักหลอมโอสถท่ีดีท่ีสุดของ 

สกุลตันมาหลอมลูกกลอนมหาสังสารวัฏให้อาช่ิน!" จิ้งจอกปีศาจลูบไล้

ครอบแสงสีเงินยวงเบาๆ แววตามุ่งมั่นอ่อนโยนทั้งยังรักใคร่สุดประมาณ

จูจูพลันรู้สึกว่าจิ้งจอกปีศาจที่เป็นเช่นนี้น่าหลงใหลกว่าท่าทาง

เสเพลแพรวพราวเมื่อก่อนหน้ามากนัก

จิ้งจอกปีศาจบิดขี้เกียจก่อนลุกขึ้นยืน "น่าเสียดายที่ตอนนี้ตบะเจ้า

แย่เกินไป มิเช่นนั้นให้เจ้าเป็นคนหลอมลูกกลอนมหาสังสารวัฏนี้อาชิ่น 
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จะต้องย่ิงชอบใจแน่นอน ก่อนอาชิน่จะฟ้ืนกลบัมา เจ้าอยู่ทีน่ี่เป็นเพ่ือนข้า

ดีหรือไม่" จิ้งจอกปีศาจจริงจังได้ไม่ทันไรก็เริ่มส่งสายตาวิบวับใส่จูจ ู

อีกแล้ว

"ถ้าผูอ้าวุโสเฝินทราบว่าท่านเท่ียวล่อลวงคนไปท่ัวจะต้องโกรธแน่!" 

จูจูเพ่ิงจะ 'ฟัง' เรื่องราวของจิ้งจอกปีศาจจบ รู้สึกใกล้ชิดกับเขาข้ึนมาก  

จึงกล้าพูดโต้กลับไป

จิ้งจอกปีศาจไม่เห็นเป็นเช่นน้ัน "อาชิ่นเปิดเผยใจกว้างที่สุดแล้ว  

ไม่ใจแคบเช่นนี้หรอก"

"ท่านมิใช่บอกว่าจะแต่งนางหรือไร ไม่มีสตรีคนไหนชอบให ้

สามีของตนส่งตาหวานให้หญิงอื่น บอกให้หญิงอ่ืนอยู่เป็นเพ่ือนหรอก!" 

จูจูยิ่งพูดยิ่งคล่องปาก

จิง้จอกปีศาจขมวดค้ิว นกึถึงเรือ่งทีเ่คยได้ยินได้เห็นขณะเขาตดิตาม

เฝินป้ีชิน่ท่องไปในโลกเมือ่หลายปีดีดกัขึน้ได้ ดูคล้ายว่าจะเป็นเช่นนีจ้ริงๆ 

จงึแค่นเสยีงพูดว่า "เอาล่ะ นบัว่าเจ้ามเีหตผุล อาชิน่ยังไม่เคยเห็นสภาพข้า 

หลังจากแปลงกายเลย เจ้าว่านางจะชอบสภาพนี้ของข้าหรือไม่"

จูจูคิดถึงว่ายังต้องขอให้เขาปล่อยพวกศิษย์พ่ีของนางอยู่ จึงตอบ

เอาใจอย่างหนัก "ไม่มีสตรีคนใดไม่ชอบหรอก"

นี่ก็นับว่าเป็นความจริงเช่นกัน

จิง้จอกปีศาจเบกิบานดใีจดงัคาด แต่ผ่านไปประเดีย๋วเดยีวก็ท�าหน้า 

เคร่งขรึม "เจ้าอย่ามาชอบข้าเชียว ข้าชอบแค่อาชิ่นเพียงคนเดียวเท่านั้น"

จูจูแทบกระอักเลือด ไฉนนางถึงเจอพวกหลงตัวเองเช่นนี้อยู่เรื่อย!

"คือว่า...ท่านเล่าเรื่องจบแล้ว ทีน้ีปล่อยพวกศิษย์พ่ีของข้าได้แล้ว
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หรือไม่" จูจูเห็นตอนน้ีจิ้งจอกปีศาจก�าลังอารมณ์ดี น่าจะไม่ปฏิเสธนาง

กระมัง

จิ้งจอกปีศาจพยักหน้ารับอย่างไม่อิดออดดังคาด แต่คร้ันแล้วก็ 

ยิ้มชั่วร้ายขึ้นมาอีก

"ข้าพาเจ้าไปดูความลับของศิษย์พี่เจ้าดีหรือไม่"

รอยย้ิมนี้ของจิ้งจอกปีศาจแค่เห็นก็รู ้ว่าไม่มีเจตนาดี จูจูจึงพูด 

เสียงต�่า "ข้าแค่อยากพบศิษย์พี่ ความลับของเขา เขายินดีบอกข้าเมื่อไร

ก็ย่อมจะรู้เอง"

"เจ้าช่างโง่งมได้น่ารักน่าชังโดยแท้" จิ้งจอกปีศาจจับข้อมือนางคิด

จะเดนิไป แต่คราวนีก้ลบัรูส้กึว่าฝ่ามอืจบัถูกก�าไลวงหน่ึง เมือ่ครูเ่ขาสมัผสั

เพียงแขนข้างขวาของจูจู จึงไม่ได้สังเกตว่าบนข้อมือซ้ายของนางยังมี

ก�าไลทองแดงอยู่วงหนึ่ง

"เอ๊ะ?" จิ้งจอกปีศาจยกข้อมือซ้ายของนางขึ้นมาตรงหน้า จ้องมอง

อยูพั่กใหญ่ จากนัน้ก็จปุากถอนใจ "เป็นเช่นนีน่ี้เอง! ข้าก็ว่าอยู่ว่าพลงัฤทธ์ิ

กับตบะของเจ้าหายไปอยู่ที่ไหน! ที่แท้ความลับก็ล้วนอยู่ในก�าไลวงนี้!"

จูจูสับสนยิ่ง นางท้ังอยากรู ้ ท้ังกลัวท่ีจะรู ้ ทว่าถ้านางมีก�าลัง 

ความสามารถเพ่ิมข้ึนได้อีกสักส่วน อย่างน้อยท่ีสุดเวลาเจอเรื่องอะไร 

ก็ไม่ต้องพลอยล�าบากพวกอิ่นจื่อจางเกินไป

"อยากรู ้หรือไม่ว่าเป็นความลับอะไร" ดวงตาท้ังสองข้างของ 

จิ้งจอกปีศาจวาบไปด้วยแววย่ัวยวนและเจ้าเล่ห์ คล้ายว่าสามารถ 

มองออกถึงความในใจทั้งหมดของจูจู

"อยาก" จูจูกัดฟันตอบ
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จิ้งจอกปีศาจอารมณ์ดีอย่างย่ิงจึงไม่ลีลา เคาะก�าไลพลางพูดว่า 

"ตบะขั้นก�าเนิดใหม่ของเจ้าถูกเก็บไว้ข้างในก�าไลน้ีแหละ รวมถึงพลัง 

ธาตุไม้และวิชาอาคมธาตุไม้ของเจ้าด้วย ข้าเริ่มจะอยากรู้ฐานะตัวตน 

ของเจ้าแล้ว เจ้าจะต้องเป็นบุคคลส�าคัญของสกุลตันแน่ ถึงได้รับการ

สืบทอดด้วยการสังเวยเช่นน้ีได้ เป็นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายที่ 

อายุยังไม่ถึงย่ีสิบ ซ�้ายังแยก 'วิญญาณไม้' ออกมาได้ด้วย หึๆ! มีก็แต ่

สกุลตันเท่านั้นที่ท�าได้!"

ในตอนนั้นจิ้งจอกปีศาจติดตามอยู่ข้างกายเฝินปี้ชิ่นซ่ึงเป็นบุคคล

ระดบัยอดสดุของสกุลตัน ความลบัของสกุลตนัทีเ่ขารูน้ั้นมากกว่าผู้อาวุโส

จ�านวนหนึ่งในตระกูลเสียอีก ขอเพียงวิเคราะห์สถานการณ์ของจูจ ู

สักหน่อย เขาก็หาข้อสรุปที่แม่นย�าที่สุดออกมาได้

จูจูฟังแล้วก็รู ้สึกปวดหัวตุบ มีบางสิ่งวนเวียนอยู่ในสมอง นาง 

เหมือนจะเข้าใจแล้วแต่ก็เหมือนไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้น สีหน้าซีดขาว 

จนเหมือนหิมะในพริบตา

"แปลก ถ้าสกุลตันทุ่มเทความคิดความอ่านอุปถัมภ์ค�้าชูเจ้า 

ถึงเพียงน้ัน แล้วไฉนถึงปล่อยให้เจ้ามาระเหเร่ร่อนอยู่ข้างนอกในสภาพ

เช่นนี้ได้" จิ้งจอกปีศาจโคลงศีรษะอย่างไม่เข้าใจ

เพราะว่าสกุลตันถูกเชื้อพระวงศ์แคว้นตันท�าลายพินาศย่อยยับ 

จนเหลือแต่ชื่อแล้วน่ะสิ!

จูจูคิดถึงบรรดาข่าวลือเล็กๆ น้อยๆ เก่ียวกับแคว้นตันท่ีเคยฟัง 

ผ่านหู ครั้นมารวมกับเรื่องท่ีจิ้งจอกปีศาจพูดในวันนี้ นางก็แน่ใจได ้

แทบเต็มท่ีแล้วว่านางเกิดในสกุลตัน คนที่ต้องการเล่นงานนางคือ 
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คนของราชวงศ์แคว้นตนั ฐานะของนางในตระกูลย่ิงสงูส่งเท่าไร อนัตราย

ก็ยิ่งมากตามไปเท่านั้น

และยังมีเรื่องการสืบทอดด้วยการสังเวย หากพูดให้ชัดสักหน่อย 

ก็คือผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ใช้ชีวิตเป็นสิ่งแลกเปล่ียน ถ่ายทอดพลังฤทธ์ิ

ชัว่ชวิีตของตนเองไปสูร่่างของอกีคนหน่ึง วิชาลับพรรค์น้ีมเิพียงมข้ีอจ�ากัด

มากมายเป็นที่สุด แต่ยังมีอันตรายมากย่ิงอีกด้วย มิใช่ว่าผู ้ฝึกตน 

ขั้นก�าเนิดใหม่คนใดยินยอมเสียสละตัวเองก็จะท�าได้ส�าเร็จ

หลักการพ้ืนฐานของวิญญาณไม้ก็คล้ายกับวิญญาณไฟ นางม ี

ลกูหมเูป็นวญิญาณไฟแล้ว ในก�าไลยงัผนกึวิญญาณไม้ไว้อกีหนึง่...ท่ีแท้

นางถึงกับเป็นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่พลังธาตุคู่ที่ในหมื่นคนก็ยังหาไม่ได้

แม้แต่คนเดียว!

นางอายุยังไม่ถึงยี่สิบ เช่นนั้น...ก็เป็นไปได้มากว่าจะมีผู้ฝึกตน 

ขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายของสกุลตันสองคนสังเวยชีวิตเพ่ือนาง! นี่เป็น 

การให้ที่หนักหนาเหลือเกิน!

นางมิใช่เด็กไร้เดียงสา เบื้องหลังการให้เช่นนี้หมายความได้เพียง

อย่างเดียว...ภาระหน้าที่ที่หนักหนาเท่ากันหรืออาจจะหนักยิ่งกว่า

จิ้งจอกปีศาจเห็นสีหน้าได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักของจูจู 

แล้วก็อดสงสารไม่ได้ ในสายตาเขา จูจูกับอาช่ินของเขามีเค้าโครงหน้า 

ละม้ายคล้ายกันหลายส่วน เขาไม่อยากเหน็นางมท่ีาทางอ่อนแอซดีเซยีว

และทกุข์ทรมานหวาดกลวั จงึย่ืนมอืไปลบูแก้มนางพลางว่า "ไม่ต้องกลวั 

เจ้าในตอนนี้ ใต้ฟ้านอกจากข้าแล้วก็ไม่มีทางมีใครมองโฉมหน้าจริง 

ของเจ้าออกได้ ระวังสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้ว"
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จูจูพยักหน้าท่ือๆ ก่อนเอ่ยปากเสียงเบา "ท่านพาข้าไปหาพวก 

ศิษย์พี่..."

"เจ้าเป็นเช่นน้ี หากให้พวกเขาเห็นเข้าต้องคิดว่าเจ้าถูกข้ารังแก 

เป็นแน่" จิ้งจอกปีศาจยักคิ้วพลางพูด

สภาพของจูจูในตอนนี้ดูน่าเวทนาอยู่สักหน่อยจริงๆ ดวงตาร้องไห้

จนทั้งแดงทั้งบวม สีหน้าก็ขาวซีดเหมือนผี

ด้วยตบะของจิ้งจอกปีศาจ เขาย่อมไม่กลัวพวกอิ่นจื่อจาง จูจูรู้ว่า

เขามเีจตนาด ีไม่อยากให้นางอบัอาย จงึเชด็หน้าจดัการตวัเองจนเรยีบร้อย 

อย่างเชื่อฟังแล้วถึงค่อยเดินตามเขาไป

ท่าทีของจิ้งจอกปีศาจท�าให้นางค่อนข้างวางใจ แม้ปากจะพูดจา

โหดร้าย แต่อันที่จริงน่าจะไม่ได้อาฆาตมาดร้ายต่อพวกนางเสียเท่าไร  

ว่ากันในความเป็นจริงเขาก็นับเป็นคนของสกุลตันครึ่งหน่ึง จะอย่างไร 

ก็น่าจะไว้หน้าคนร่วมตระกูลอย่างนางบ้าง อีกอย่างเขาก็วางแผนจะหา

คนสกุลตันมาหลอมลูกกลอนมหาสังสารวัฏให้เขาอยู่ด้วย

ทางด้านหน้ามีแสงระยิบระยับ ปรากฏภาพของถ�้าศิลาใหญ่ที่มอง

เห็นเมื่อก่อนหน้าน้ี...ประตูหยกขาวขนาดใหญ่และป้ายจารึกศิลาเขียว 

สูงตระหง่านที่หน้าประตู เพียงแต่สิ่งท่ีเขียนอยู่บนป้ายจารึกศิลาเขียวน้ี

คืออักษรตัวใหญ่สีด�าดูเป็นระเบียบเรียบร้อยว่า 'สุสานราชาพิณ'

จิ้งจอกปีศาจเห็นจูจูจ้องอักษรสามตัวนั้นก็พูดอย่างภาคภูมิใจ  

"อาชิ่นในตอนน้ันเป็นนักหลอมโอสถที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดในดินแดน 

จิ้นเฉียน แม้จะยังไม่ได้เลื่อนขึ้นขั้นมหายาน แต่ผู้ฝึกตนข้ันมหายาน 

เห็นนางแล้วก็ยังต้องเรียกขานนางอย่างยกย่องว่า 'ราชาพิณ'! ถ้ามิใช ่
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เป็นเพราะข้า...ตอนนี้นางอาจจะได้เลื่อนขั้นกลายเป็นเซียนไปแล้ว"

จูจูนึกหวั่นไหว ถ้านางหลบเลี่ยงเช่นน้ีไปตลอด สักวันหนึ่งจะเป็น

เหมอืนจิง้จอกปีศาจท่ีพลอยท�าให้คนทีต่นสนทิชดิเชือ้ท่ีสดุต้องประสบภยั

ไปด้วยหรือไม่
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32 

    

เปิดประตูหยกขาวออก พวกอ่ินจื่อจางท้ังส่ีคนก�าลังน่ังขัดสมาธิ 

อยู่บนพื้น นอกจากพวกเขาแล้วก็ไม่มีคนอื่นอีก คนของส�านักอิ่นหังและ

ส�านักเตี่ยนซินล้วนไม่รู ้ไปอยู่ที่ไหน ทว่าจูจูเองก็ไม่ได้สนใจที่อยู่ของ 

พวกเขาเช่นกัน

สีหน้าของสี่คนที่อยู่ที่นี่ล้วนเหมือนก�าลังประสบเรื่องที่ทุกข์ทรมาน

สะเทือนขวัญอะไรอยู่ ในจ�านวนนั้นอิ่นจื่อจางดูจะเป็นหนักที่สุด

ทั้งตัวคนเหมือนถูกช้อนข้ึนมาจากน�้า ทั่วร่างเปียกไปด้วยเหงื่อ 

สหีน้าเดีย๋วแดงเด๋ียวซดี หวัค้ิวขมวดแน่น บางครัง้ก็ขบฟันกรอด ทีน่่ากลวั

ที่สุดคือจูจูถึงกับเห็นเขาก�าลังร้องไห้!

หางตาเขามีน�้าตาไหลซึมออกมาทีละหยดๆ จูจูมองเห็นชัดกับตา 

เป็นน�า้ตาจรงิๆ หากเป็นยามปกตต่ิอให้หกักระดูกฉกีเส้นชพีจรทัว่ท้ังร่างเขา  

เขาก็คงไม่มีทางหลั่งน�้าตาแม้แต่ครึ่งหยด
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จจูใูช้มอืหนึง่คว้าคอเสือ้ของจิง้จอกปีศาจ ลมืเลอืนไปสิน้ว่าอกีฝ่าย

คือสัตว์ปีศาจขั้นแปดที่แข็งแกร่งกว่านางในตอนน้ีไม่รู ้ก่ีเท่าต่อก่ีเท่า  

ก่อนพูดเสียงดังว่า "ท่านท�าอะไรกับเขา!? รีบหยุดเดี๋ยวนี้!"

จิ้งจอกปีศาจย้ิมได้มีเสน่ห์ย่ัวยวนย่ิง "เจ้าอยากรู้หรือไม่ว่าเขา 

ก�าลังประสบเรื่องใดอยู่ เกี่ยวข้องกับความลับของเขาด้วยนะ!"

จจูรู้อนใจจนเสยีงเปลีย่นแล้ว "ข้าไม่อยากฟังความลบัอะไรอกีทัง้น้ัน  

ข้าต้องการเพียงให้เขาปลอดภัยไร้อันตราย ท่านรับปากข้าแล้วว่าจะ 

ไม่ท�าร้ายพวกเขา"

จิ้งจอกปีศาจโอบไหล่จูจูพลางกล่อม "ไม่ต้องร้อนใจ นี่เป็นเรื่องดี 

ขอเพียงพวกเขาผ่านด่านนี้ไปได้ วันหน้ายามทะลวงข้ึนข้ันหลอมรวม 

จะง่ายขึน้มาก อย่างน้อยก็จะไม่ถกูจติมารเข้าฉวยโอกาส ถ้ามใิช่เพราะเจ้า  

ผูอ้ืน่มาขอร้องข้า ข้ายังคร้านจะเปลอืงสมองเลย ประสาอะไรกับได้เข้าไป

ในสถานที่ของอาชิ่นของข้า ผู้อื่นต่อให้พยายามให้ตายก็ไม่มีทาง"

จูจูฟังเขาพูดเสียอย่างกับมันเป็นส่ิงท่ีต้องเกิดข้ึนอยู่แล้ว อาราม 

ร้อนใจก็บรรเทาลงในที่สุด "ท�าไมอาจางถึงได้ดูทรมานเป็นพิเศษ"

"เพราะว่าในใจเขามีเรื่องอัดอั้นปล่อยวางไม่ได้อยู่มากเป็นพิเศษ 

หึๆ โชคดีท่ีได้มาเจอข้าเข้า มิเช่นนั้นถึงเวลาเลื่อนขึ้นข้ันหลอมรวมเขา 

มหีวังตายแน่! ว่าแต่เจ้าจะไม่ดูความลบัในใจเขาจรงิๆ หรอื" จิง้จอกปีศาจ

พูดยกหางตัวเองขึ้นมาตามปกติ

จจูคิูดเลก็น้อย ยังคงส่ายหน้า "รอเขาอยากบอกข้าเมือ่ไรค่อยว่ากัน"

นางมองสหีน้าทุกข์ทรมานเกินทานทนของอิน่จือ่จางแน่วน่ิง ผ่านไป 

พักหนึ่งในที่สุดก็ทนไม่ไหว "จะต้องล�าบากถึงเพียงนี้ด้วยหรือ"
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"การบ�าเพ็ญเซยีนเดิมทก็ีขดัต่อครรลองสวรรค์ ไหนเลยจะไม่ล�าบาก 

ก็เหมอืนเจ้าทีไ่ด้รบัสงัเวยสบืทอดมาเปล่าๆ ดูไปเหมอืนจะสบายท่ีส�าเรจ็

เป็นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ได้เลย ทว่าผลลัพธ์เล่า ท่ีในตอนน้ีเจ้าถูก 

ปิดผนึกท�าให้ต้องมาอยู่กับพวกเขาด้วยสภาพเช่นนี้ย่อมเป็นเพราะตบะ

และก�าลังความสามารถท่ีเจ้าได้มาเปล่าๆ เป็นต้นเหตุน�าภัยมาให้  

เด็กคนหนึ่งกระเตงทรัพย์สมบัติล�้าค่าไปเดินบนถนน ไหนเลยจะไม่ถูก 

จับจ้องหวังแย่งชิง

ข้าเคยได้ยินอาชิ่นพูดว่าสภาพอย่างเจ้าน้ีอันท่ีจริงนับไม่ได้ว่า 

เป็นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายอย่างแท้จริง เพราะว่าตบะเพ่ิมพูน

ขึ้นไปแล้ว แต่จิตแห่งเต๋ายังไปไม่ถึง ขอเพียงผู้ฝึกตนในระดับเดียวกัน 

รู้จุดอ่อนของเจ้า การจะเล่นงานเจ้าก็ไม่ยากเลย" จิ้งจอกปีศาจพูดไป 

ก็อุ้มจูจูขึ้นมาทั้งตัวก่อนเดินเข้าไปด้านใน

จูจูน่ิงเงียบไม่พูดอะไร แต่ครั้นพบว่าทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันเกินไป 

ก็ตกใจ ดิ้นพลางพูดขึ้น "ท่านจะท�าอะไร รีบปล่อยข้าลงนะ!"

"เมื่อก่อนอาชิ่นชอบอุ้มข้าไปทั่วทุกท่ี ข้าเลยลองอุ้มคนดูบ้างว่า 

ให้ความรู้สึกเช่นไร เจ้าจะใจแคบไปท�าไม" จิ้งจอกปีศาจปล่อยนางลง

พลางพูดอย่างไม่พอใจ "ต่อไปน้ีข้าก็จะอุม้อาชิน่ไปให้ทัว่ทุกทีเ่หมอืนกนั"

จูจูพลันหมดแรง คิดในใจว่า...ตอนนั้นท่านเป็นจิ้งจอกน้อย จะไป

เหมือนกันได้อย่างไร

"ท่านจะพาข้าไปทีไ่หน" จจูมูองห้องโถงทีพ่วกศษิย์พ่ีอยู่อย่างอาลยั

อาวรณ์อีกทั้งไม่วางใจ

"ข้าจะพาเจ้าไปพบอาชิน่" หลายปีมาน้ีจิง้จอกปีศาจอาศยัอยู่ใต้ดนิ
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เพ่ือเฝ้าดูแลสายน�า้ผึง้สงัสารวัฏแต่ล�าพังคนเดยีวมาโดยตลอด คนแปลก

หน้าที่ได้พบล้วนแต่เป็นผู้ฝึกตนท่ีมุ่งมาหาหลุมศพ ในจ�านวนนั้นไม่มี 

สักคนท่ีเขาเห็นแล้วถูกชะตา อุตส่าห์ได้เจอจูจูท่ีหน้าตาคล้ายคลึงกับ 

เฝินปี้ชิ่นอย่างมากทั้งมาจากตระกูลเดียวกันท้ังที จึงอดจะอวดของรัก 

ของตนให้ดูไม่ได้

แม้นสิยัของจจูจูะต่างกับเฝินป้ีชิน่มากย่ิง หากแต่มองหน้าของนาง 

ฟังนางเอื้อนเอ่ยแล้ว จิ้งจอกปีศาจก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปสู่วันเวลา

แสนสขุทีไ่ด้อยู่เคียงข้างเฝินป้ีชิน่ อารมณ์จงึผ่อนคลายสบายใจเป็นพิเศษ

แม้จูจูจะยังเป็นห่วงว่าพวกอิ่นจื่อจางจะทรมาน แต่ก็รู้ว่าพวกเขา

ปลอดภยัย่ิง อกีทัง้ยังจะได้ประโยชน์ครัง้ใหญ่ด้วย ดงันัน้จงึผ่อนคลายลง 

เดินตามจิ้งจอกปีศาจไป ในที่สุดก็มีอารมณ์จะพิจารณาดูสุสานใต้ดิน 

แห่งนี้

เห็นได้ชัดว่าจิ้งจอกปีศาจทุ่มเทความคิดความอ่านไปมากกับ 

การก่อสร้าง พ้ืนเป็นหยกเรียบลื่นราวกับกระจก ภาพสลักนูนต�่าบน 

ผนังสี่ด้านล้วนมีเนื้อหาเดียวกัน...คือเฝินปี ้ชิ่นในสีหน้าท่าทางและ

เหตุการณ์ต่างๆ การสลักท�าได้มีชีวิตชีวาอย่างมาก แต่ละภาพล้วน 

ท�าให้คนรู้สึกเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ในภาพ ที่ข้างกายของนางจะมี

จิ้งจอกน้อยตัวหนึ่งอยู่ด้วยโดยตลอด

"ทุกครั้งที่ข้าคิดถึงอาชิ่นก็จะมาสลักภาพนางไว้ท่ีนี่ กว่าจะรู้ตัว 

ก็สลักไปมากขนาดน้ีแล้ว ทุกครั้งที่ข้าสลักเสร็จหน่ึงภาพก็จะอดนึก 

เสียใจไม่ได้ว่าถ้าในตอนน้ันข้าเชื่อฟังค�านาง ตั้งใจบ�าเพ็ญตน ข้าก็จะ

สามารถแปลงกายเป็นคนมาอยู่ข้างกายนางได้เร็วข้ึน แล้วท�าให้นาง 
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รักข้าอย่างแท้จริง ถ้าวันน้ันข้ามีตบะข้ันแปด อาชิ่นก็คงไม่ต้องตายไป

พร้อมกับศัตรูเพราะตัวข้า...ต่อให้ข้าฆ่าพวกสารเลวน่ันให้ส้ินซากแล้ว 

จะยังมีประโยชน์อะไร!" เสียงของจิ้งจอกปีศาจฟังดูเลื่อนลอย ท้ังยัง

อ้างว้าง

ในใจจูจูเกิดความสงสาร ตบแขนเขาพลางว่า "อีกแค่ราวครึ่งปี

สายน�้าผึ้งสังสารวัฏก็จะโตเต็มที่ ผู้อาวุโสเฝินก็จะฟื้นคืนชีพได้ ท่าน 

อย่าเสียใจไปเลย"

"อื้อ!" จิ้งจอกปีศาจผลักประตูหยกขาวอีกบานให้เปิดออก ภายใน

ประตูเป็นห้องโถงหยกงามประณีตโอ่อ่าอีกแห่ง บนเตียงหยกด�าตรง 

กลางห้องโถงมีสตรีนางหนึ่งนอนอยู่

จิง้จอกปีศาจพาจจูเูดนิเข้าไปหา ในท่ีสดุจจูก็ูมองเหน็หน้าตาของนาง 

ชัดเจน เป็นเฝินปี้ชิ่นที่ได้เห็นในภวังค์มายาก่อนหน้านี้ดังคาด

คนงามแห่งยุคมาอยู่ต่อหน้า เทียบกับคนที่ได้เห็นในภวังค์มายา

แล้วมีพลังสั่นสะเทือนมากกว่ามาก จูจูอดมองตาค้างไปอีกครั้งไม่ได้

"อาชิน่ของข้างามมากใช่หรอืไม่! ร่างเดิมของนางถูกท�าลายไปแล้ว 

นี่เป็นร่างที่ข้าใช้หยาดเลือดสารส�าคัญในกายนางผสานกับสิ่งวิเศษ 

ต่างๆ หลอมขึ้นใหม่ รูปร่างหน้าตาเหมือนร่างเดิมของนางมิมีผิดเพ้ียน"  

จิ้งจอกปีศาจย่ืนมือไปลูบจอนผมของเฝินปี้ชิ่นที่อยู่บนเตียงหยกอย่าง

เบามือ น�้าเสียงฉายแววภาคภูมิใจ

"เก่งกาจย่ิง!" จจูเูอ่ยชมด้วยความจรงิใจ ใช้แค่หยาดเลือดสารส�าคญั 

แค่นิดเดียวก็หลอมร่างกายของผู้ฝึกตนขึ้นมาใหม่ได้ ความยากล�าบาก

ต่างๆ นานาระหว่างน้ันต้องเกินกว่าคนปกตจิะจนิตนาการได้อย่างแน่นอน  
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แต่จิ้งจอกปีศาจก็ท�าได้ด้วยล�าพัง

จิ้งจอกปีศาจถูกชมจนหน้าบานอีกครั้ง จึงเลิกค้ิวพลางพูดว่า  

"นั่นย่อมแน่นอน! เอ๊ะ บรรดาศิษย์พี่ของเจ้าดูเหมือนจะผ่านมาได้แล้ว"

จูจูรู้สึกเพียงมีแสงทองวาบขึ้น ครั้นกะพริบตาด้วยทนไม่ไหว คนก็

กลับจากห้องโถงด้านในมาอยู่ด้านนอกท่ีพวกอิ่นจื่อจางน่ังสมาธิกัน 

อยู่แล้ว

พวกอิน่จือ่จางกลบัเป็นปกติแล้วจริงๆ พวกเขาก�าลงัมองกันเลิก่ลัก่ 

ไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องใดขึ้น รู้สึกเพียงว่าฝันร้ายยาวนาน ประสบผ่าน 

ความทุกข์ทรมานแทบเป็นแทบตายนับไม่ถ้วนอยู่เป็นพันๆ ชาติ ทว่า 

ขณะนี้ในใจกลับมีความรู้สึกสงบผ่อนคลายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

พวกเขาได้ยินเสียงของจูจู ครั้นเงยหน้าข้ึนมาก็เห็นนางยืนอยู่ข้าง

จิง้จอกปีศาจ เขาก�าลงัจงูมอืศษิย์น้องเลก็อยู่ ท่าทางของท้ังสองค่อนข้าง

ใกล้ชดิสนิทสนม คนอืน่จงึพากันเลกิค้ิว ส่วนอิน่จือ่จางกลับหน้าเปล่ียนสี 

ทันควัน จิ้งจอกปีศาจนี่ท�าอะไรกับจูจู!

จูจูเห็นอิ่นจื่อจางมองมาก็สะบัดมือจิ้งจอกปีศาจออกแล้วว่ิงไปหา

เขาทันทีด้วยความดีใจ เอ่ยถามว่า "ท่านไม่เป็นไรแล้วหรือ"

อิ่นจื่อจางท�าหน้าบึ้ง ลุกขึ้นยืนพลางตอบ "ไม่เป็นไรแล้ว"

ต่ีฉานซัง่ถลงึมองจิง้จอกปีศาจพลางพูดข้ึน "เจ้าเอาตัวพวกข้ามาทีน่ี่ 

คิดจะเอาอย่างไรกันแน่ บอกมาตรงๆ เลยดีกว่า!"

จิง้จอกปีศาจกวาดตามองตีฉ่านซัง่ปราดหนึง่อย่างเหนือ่ยหน่าย "ไม่ได้ 

คิดจะเอาอย่างไร..." ปากเขาพูดไป ร่างกลับหายวับมาอยู่หน้าสืออิ้งลว่ี 

มอืหน่ึงดึงผ้าคลมุหน้าของนางลงก่อนพูดด้วยรอยย้ิมกวนๆ "หน้าตาใช้ได้
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อย่างท่ีคิดจริงๆ แม่นางน้อย ในตัวเจ้าพอจะมีสายเลือดเผ่าจิ้งจอกอยู ่

เล็กน้อย มหาวิชามายาม้วนนี้ถือว่าให้เจ้าแล้วกัน"

สอือิง้ลว่ียังไม่ทนัมปีฏิกิรยิาตอบสนอง ม้วนต�าราหยกก็ถูกยัดเข้าใส่ 

อ้อมแขนนางแล้ว นางกอดไว้โดยสัญชาตญาณ ก�าลังคิดจะพูดอะไร  

บนหน้าก็ถูกจิ้งจอกปีศาจหอมไปฟอดหนึ่ง

"นี่เป็นของขวัญแทนค�าขอบคุณ!" จิ้งจอกปีศาจหัวเราะขลุกขลัก

จีโยวกู่ปราดมาบังอยู่ด้านหน้านาง จิ้งจอกปีศาจกลับถอยออกไป

แล้ว เขาโบกมือพลางว่า "พวกเจ้าไปได้แล้ว หลังจากไปแล้วก็คิดเสียว่า

เป็นความฝัน ห้ามเอ่ยถึงเรื่องข้างในนี้กับผู้อื่น มิเช่นนั้นจิตมารก�าเริบ 

ขึ้นมาตอนเลื่อนขึ้นขั้นหลอมรวมก็อย่าโทษข้าแล้วกัน"

คนทั้งหลายได้ประจักษ์ในวิชาลวงตาของเขาแล้ว ฟังเขาพูดเช่นนี้

ก็ล้วนเยน็วาบในใจ ความร้ายกาจของจิง้จอกมายาในต�านานอยู่ทีพ่วกเขา 

สามารถมองทะลุใจคน ท�าลายความคิดจิตใจคนได้

จิง้จอกปีศาจหนัหน้ามาส่งสายตาหวานให้จจูพูลางว่า "คนงามน้อย 

เจ้าเองก็ไปเถอะ ฝึกฝนวิชาหลอมโอสถของเจ้าให้ด ี ถ้าเป็นไปได้ในอนาคต 

ก็มาหลอมลกูกลอนมหาสงัสารวฏัให้ข้า" ในค�าพูดบอกเป็นนัยว่าเขารูแ้ล้วว่า 

จูจูยังมีวิญญาณไฟซึ่งเป็นความลับของนักหลอมโอสถอยู่ด้วย

จูจูลังเลเล็กน้อยก่อนออกแรงพยักหน้า ถ้ามีโอกาสนางก็ยินด ี

จะหลอมโอสถให้จิ้งจอกปีศาจกับเฝินปี้ชิ่นจริงๆ

จิง้จอกปีศาจเงยหน้าเหลอืบมองสหีน้าไม่สูด้ขีองอิน่จือ่จาง รวมถึง

มือของจูจูที่ก�ามุมเสื้อของเขาอยู่ ฉับพลันน้ันก็โค้งมุมปากย้ิมพลาง 

เอ่ยเรียก "คนงามน้อยเจ้ามานี่ ข้ามีเรื่องจะบอกกับเจ้า"
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จูจูไม่สงสัยเป็นอื่น ปล่อยมุมเสื้อของอิ่นจื่อจางออกแล้วเดินไปหา

จิ้งจอกปีศาจ แม้เวลาที่นางกับเขาอยู่ด้วยกันจะไม่นาน แต่นางเชื่อว่า

จิ้งจอกปีศาจไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อนางและยิ่งไม่มีทางท�าร้ายนาง

จิง้จอกปีศาจเลือ่นหน้ามาพูดข้างหนูางด้วยท่าทางลกึลบั "อย่าดกัีบ 

เจ้าเดก็น่ันมากเกินไป มเิช่นนัน้เขาจะไม่รูว่้าเจ้าพิเศษมากเพียงไร" พูดจบ

ก็จูบหนักๆ ลงบนหน้านางอย่างรวดเร็ว

จจูถููกล่วงเกินโดยไม่ทนัตัง้ตวัอกีแล้วก็คดิจะประท้วง แต่ฉับพลนันัน้ 

ตรงหน้าก็พร่าเลือน ร่างกายเสียน�้าหนักตกลงด้านล่างอย่างห้ามตัวเอง

ไม่ได้ คล้ายถูกม้วนเข้ากลางพายุ นางอุทานในล�าคอก่อนหลับตาลง

ครั้นพายุสลายไปตัวนางก็มาอยู่ในถ�้าภูเขาแล้ว ท่ีท่ีมีแสงสว่าง 

เบ้ืองหน้าก็คือปากถ�้า นางมองซ้ายมองขวา พวกอิ่นจื่อจางเองก็อยู่ 

ใกล้ๆ ใจที่เป็นกังวลคลายลงสิ้นในที่สุด

พวกเขาเดินออกจากถ�้าอย่างเงียบกริบ พบว่าอยู่ที่ล่างยอดเขา 

อันเป็นที่ตั้งหลุมศพพอดี ไม่ต้องอาศัยข่ายอาคมส่งตัว แค่ยกมือยกไม ้

ก็ย้ายคนตั้งมากมาที่อื่นได้แล้ว ไม่รู้ว่าจิ้งจอกปีศาจท�าได้อย่างไร

จีโยวกู่เอ่ยถามจูจู "จิ้งจอกปีศาจได้พูดถึงหรือไม่ว่าจะจัดการกับ

พวกปรมาจารย์เกาอย่างไร"

จูจูเกาศีรษะ "ข้าลืมถาม..."

อิ่นจื่อจางถลึงตาใส่นางอย่างเย็นเยียบ เจ้าหมูโง่ที่เห็นชายหนุ่ม 

มีเสน่ห์ยั่วยวนเข้าหน่อยก็หน้ามืดตามัว!

จูจูถูกเขาถลึงตาใส่จนร้อนตัว ก้มหน้าท�าท่าส�านึกผิด แต่กลับ 

ไม่คิดว่าอิ่นจื่อจางเห็นนางมีท่าทางเช่นนี้จะยิ่งไม่สบายใจกว่าเดิม
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จีโยวกู่จึงว่า "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราไม่ต้องกลับไปเมือง 

ผู้บ�าเพ็ญเซียนแล้ว มิเช่นนั้นเรื่องนี้ก็ยากจะอธิบาย พวกเราออกเดินทาง

ไปจุดหมายต่อไปเลยดีกว่า"

คนอืน่ไม่เห็นค้าน ต่างน�าของวิเศษเหาะเหนิออกมาแล้วเหาะข้ึนฟ้า

ข้ามเขาเตี่ยนเฟิ่งไปยังแคว้นจินทันที

จจููนัง่อยู่บนกระสวยดัน้เมฆ มองยอดเขาท่ีค่อยๆ เลก็ลงจนหายลบั

สายตาไปในท่ีสดุ อดจะใจลอยอยู่บ้างไม่ได้ แม้เท่ียวนีจ้ะไม่ได้เคลด็วิชา

สืบทอดหรือของวิเศษศิลาวิเศษมาตามท่ีคาดหมายไว้ ทว่าส�าหรับนาง

กลับมีผลกระทบมากมายเหลือเกิน

นางได้รู ้เรื่องราวส่วนหนึ่งเก่ียวกับอดีตของตัวเองและได้คลาย 

ข้อสงสัยมากมายภายในใจ แต่กับการเผชิญหน้าอนาคตนั้นนางกลับ 

ยิ่งรู้สึกวิตก นางควรท�าอย่างไรกันแน่

อาจารย์เคยบอกว่าถ้าผนึกบนตัวนางคลายออก ศตัรูจะพบร่องรอย

ของนางทันที เผชิญหน้ากับเชื้อพระวงศ์ท่ีกุมอิทธิพลท้ังแคว้นตันไว้  

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายท่ียังครึ่งๆ กลางๆ อย่างนางไม่มีก�าลัง 

จะรับมือโดยสิ้นเชิง แล้วยังพลอยจะท�าให้คนที่เคยดูแลรับเลี้ยงนาง 

ต้องตายไปด้วย

แต่ถ้าไม่คลายผนึก นางก็จะอยู่ในสภาพที่ฝึกฝนบ�าเพ็ญตนไม่ได้

เช่นในตอนนี้ไปตลอด ยกเว้นว่าคนของเชื้อพระวงศ์แคว้นตันจะหานาง

ไม่พบตลอดไป มิเช่นนั้นนางก็มีแต่ต้องตายลูกเดียว

นางย่ิงคิดย่ิงปวดหัว อยากเหาะกลับเขาเซิ่งจื้อไปถามอาจารย์ว่า

ควรท�าอย่างไรใจจะขาด
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จจูใูจล่องลอยเช่นนีม้าตลอดทาง ลกูหมท่ีูนางปล่อยออกมาสดูอากาศ 

ก็พลอยเป็นไปกับนางด้วย มันนั่งบนกระสวยดั้นเมฆ เงยหน้ามองฟ้า 

อย่างกลัดกลุ้ม หน่ึงคนหน่ึงหมูล้วนไม่รู้สึกถึงสีหน้าท่ีย่ิงไม่น่ามองขึ้น

เรื่อยๆ ของอิ่นจื่อจาง

นีเ่ป็นครัง้แรกในรอบหลายปีมานีท้ีอ่ิน่จือ่จางเกิดความกระวนกระวาย 

ไม่มั่นใจต่อจูจู คนอยู่ตรงหน้าแท้ๆ แต่กลับเหมือนมีก�าแพงที่มองไม่เห็น

กางกั้นเขา เขาเดาไม่ออกโดยสิ้นเชิงว่านางก�าลังคิดอะไร

เป็นเพราะจิง้จอกปีศาจนัน่อย่างนัน้หรอื ไม่มทีาง จจูมูใิช่คนทีจ่ะถูก 

รูปโฉมภายนอกล่อลวงได้ง่ายๆ หากแต่ท�าไมตั้งแต่จากเขาเตี่ยนเฟิ่ง 

มานางก็เอาแต่ท�าท่าทางกลัดกลุ้มเหมือนเป็นไข้ใจ

ในด้านเหตผุลอิน่จือ่จางรูส้กึว่าจจูไูม่มทีางเห็นใหม่ลมืเก่าเดด็ขาด 

แต่ด้านความรู้สึก...เขาคิดถึงท่าทีสนิทสนมคลุมเครือที่จิ้งจอกปีศาจ 

มีต่อจูจู โดยเฉพาะอย่างย่ิงจุมพิตที่ตอนท้ายท�าต่อหน้าเขานั่น ใจเขา 

ก็เหมือนถูกแมวข่วนรอยแล้วรอยเล่า ปวดแสบปวดร้อนจนทนแทบ 

ไม่ไหว!

"จูจูเจ้ามานี่" อิ่นจื่อจางพูดขึ้นอย่างทนไม่ไหวในที่สุด

จูจูมองมายังเขาอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ก่อนขยับเข้าหาเขา

อย่างเชื่อฟังด้วยความเคยชิน

อิน่จือ่จางพลนัย่ืนมอืไปกอดนางไว้ แล้วออกแรงจบูลงบนแก้มนาง

ตรงจุดที่เคยถูกจิ้งจอกปีศาจจูบมา

จูจูคิดไม่ถึงว่าอิ่นจื่อจางจะจูบนางกะทันหัน ทั้งตัวคนราวกับ 

ถูกสายฟ้าฟาด นางมองใบหน้าหล่อเหลาอันคุ้นเคยหาใดเทียมที่อยู่ใกล้
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เพียงแค่คืบนั้นอย่างอึ้งๆ นางก�าลังฝันอยู่หรือ!

อิ่นจื่อจางมองท่าทางอึ้งๆ ของนางแล้วก็มีน�้าโห โน้มหน้าออกแรง

จูบลงบนริมฝีปากจูจูอีกครั้งโดยไม่แม้แต่จะคิด

ริมฝีปากทั้งสองสัมผัสกัน จูจูก�าลังตกใจ ยังคงไม่มีการตอบสนอง

ใดๆ ตาท้ังสองเบกิโตจ้องอิน่จือ่จาง...เจ้าคนโฉดเป็นอะไรไป ท�าไมถึงเอา

ปากมาชนปากนาง

อิ่นจื่อจางกอดร่างเล็กๆ บอบบางแข็งท่ือของนางไว้ เบิกตากว้าง

มองสบกับนาง ในทีส่ดุก็ทนไม่ไหว หวัเราะเบาๆ ขึน้มาขณะทีป่ากยังแตะ

กับปากนางอยู่ 

เป็นนางนี่แล้ว! เป็นเด็กสาวที่ดูไปแล้วทั้งบ้านนอกทั้งข้ีร้ิว ท้ังโง่ 

ทั้งทึ่มนี่แล้ว!

บนฟ้าใต้ดินก็มีเพียงนางคนเดียวท่ีเช่ือใจเขาอย่างปราศจาก

เงื่อนไข กล้าหาญยืนหยัดเพ่ือเขา เจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อนเพื่อเขา พยายาม 

สุดชีวิตเพื่อเขา ร้องไห้เสียใจเพื่อเขา ปัดกวาดท�ากับข้าวเพื่อเขา คอยอยู่

ข้างเขา ปกป้องเขา ถึงแม้นางจะหวาดกลวักว่าเขา อ่อนแอตวัเลก็กว่าเขา

ก็ตามที

และก็มเีพียงนางท่ีท�าให้เขาเชือ่ใจได้โดยปราศจากเงือ่นไขดจุเดยีวกัน  

ท�าให้เขาอยากแข็งแกร่งขึ้นเพ่ือจะปกป้องนาง ท�าให้เขายินดีเสี่ยงชีวิต

เพื่อนาง ท�าให้ชีวิตเขายังมีความสงบอบอุ่นนอกเหนือจากความแค้น

นึกถึงฝันร้ายอันยาวนานขณะอยู่ในหลุมศพใต้ดินก่อนหน้านี้ 

เหตุผลที่ท�าให้เขายืนหยัดมาถึงตอนสุดท้ายได้มิใช่ความแค้น แต ่

เป็นนาง เด็กสาวท่ีทั้งไม่ได้สะสวยทั้งข้ีขลาดเซ่อซ่า และยังโลภมาก 
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หน้าเลือดนางนี้

เขาจ�าไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่เมื่อไรท่ีจูจูได้กลายมามีความส�าคัญ 

ในชีวิตเขาถึงเพียงนี้ รู้แต่เพียงว่าเขาอยากอยู่กับนางไปตลอด อยากให้

นางมีความสุขความสงบตลอดไป

"หมูโง่!" อิ่นจื่อจางขบริมฝีปากอันอ่อนนุ่มของจูจูเบาๆ ก่อนปล่อย

ตัวนางออกอย่างช้าๆ

จูจูกลับยังคงอยู่ในภาวะถูกสายฟ้าฟาด ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง

ใดๆ ทั้งสิ้น กระทั่งลูกตายังไม่ขยับสักนิด

จบูไปแค่ทสีองทต้ีองตกใจขนาดนีเ้ลยหรือ อิน่จ่ือจางไม่พอใจอยู่บ้าง  

ก�าลังคิดจะเอ่ยปากพูดก็พลันมีเสียงตี่ฉานซั่งดังมาจากทางด้านหน้า  

"พวกเราค้างแรมกันทีข้่างป่าด้านล่างแล้วกัน! เจ้าส่ี ข้าเรียกเจ้าตัง้นานแล้ว  

ตอนเจ้าอยู่ในสุสานตกใจจนเซ่อไปแล้วหรือไร ท�าไมการตอบสนอง 

ถึงช้าขนาดนี้!"

เสียงตะโกนขัดจังหวะท�าลายอารมณ์ความรู้สึกอันลึกลับซับซ้อน

ของคนทั้งสองบนกระสวยดั้นเมฆลงทันควัน อิ่นจื่อจางยักคิ้ว ควบคุม

กระสวยดั้นเมฆลงจอดบนเนินที่ตี่ฉานซั่งเลือก

เขาลุกข้ึนยืน ก�าลังคิดจะจูงจูจูลงพ้ืนไปด้วยกัน จูจูกลับพลันอุ้ม 

ลูกหมูขึ้นมาแล้วหลบมือเขาวิ่งปรู๊ดเข้าพุ่มไม้

ตี่ฉานซั่งเห็นจูจูแสดงท่าทีต่อต้านอิ่นจื่อจางออกมาเป็นครั้งแรก 

จึงทนไม่ไหว ถามขึ้นด้วยความแปลกใจ "ศิษย์น้องเล็กนางเป็นอะไรไป"

อิ่นจื่อจางค่อยๆ เก็บมือที่คว้าอากาศกลับมา เม้มปากตอบว่า  

"รีบไปปลดทุกข์"
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"อ้อ!" ตีฉ่านซัง่กระจ่างในฉบัพลนั ดงึจโียวกู่มาพูดว่า "ไปหาของอร่อย 

จากในป่ามากัน ย่ามันเถอะ! บิดาแสบท้องไปหมดแล้ว ต้องเติมของดี 

ลงไปชดเชยสักหน่อย!"

จีโยวกู่กวาดตามองอิ่นจื่อจางด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก่อนเดินตาม 

ตี่ฉานซั่งไปโดยไม่พูดอะไร

จูจูกอดลูกหมูน่ังยองอยู่ในพุ่มไม้ ได้ยินเสียงสนทนาโต้ตอบของ

พวกเขาดังมาก็ทั้งเก้อเขินทั้งโมโห...เจ้าคนโฉดที่ชั่วช้าโกหกตาใสนั่น!

ฟังเสียงคนอื่นต่างยุ่งง่วน จูจูก็ลูบแก้มที่ท้ังแดงทั้งร้อน แม้แต ่

ตนเองก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในอารมณ์ไหนกันแน่ คล้ายว่าจะโมโหอยู่บ้าง  

แต่ก็อยากย้ิมอย่างสุดระงับ คล้ายว่ากลัวอยู่บ้าง แต่เสียงใจท่ีเต้นรัว

ราวกับตีกลองกลับก�าลังประกาศก้องว่านางตื่นเต้นดีใจมากเพียงไร  

ก้นบึ้งหัวใจหวานๆ เปรี้ยวๆ ปลาบปลื้มตัวลอยอย่างเงียบๆ

นางอุม้ลกูหมขูึน้มาต�าหนิทเีล่นทจีรงิ "ท�าไมเมือ่ครูเ่จ้าถึงไม่มปีฏิกิริยา 

ตอบสนองสกันดิ ข้าถูกคนล่วงเกินแล้ว! ต่อให้เจ้าไม่อาจพ่นไฟเผาเขาได้ 

แต่จะอย่างไร...จะอย่างไรก็พุ่งไปกัดเขาระบายแค้นแทนข้าได้นี่นา!"

ลูกหมูส่งเสียงอื้อๆ ด้วยใบหน้าบริสุทธ์ิไร้ความผิด ไม่รู ้นับว่า 

ส�านึกผิดหรือก�าลังแก้ตัวที่ตนเอง 'บกพร่องต่อหน้าที่'

"เจ้าอยากกัดใครระบายแค้น" เสียงของอิ่นจื่อจางดังมาจาก 

ด้านหลังนาง

มาดอนัองอาจเพียงน้อยนดิท่ีฟ้ืนคนืมาได้อย่างยากล�าบากของจจูู

หดกลับไปทันที พูดงึมง�าว่า "ท่านแอบฟังผู้อื่นคุยกันได้อย่างไร"

อิ่นจ่ือจางเดินมาสองก้าว จูจูกระอักกระอ่วนจนแทบจะหันหลัง 
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ว่ิงหน ีแต่ก็พลนัคดิได้ว่านางต่างหากท่ีเป็น 'ผูเ้สยีหาย'! นางยังไม่ได้ถาม

เจ้าคนโฉดเลยว่าท�าไมจู่ๆ ก็มาล่วงเกินนาง คนท่ีผิดก็คือเจ้าคนโฉด  

ท�าไมนางต้องหนีด้วย!

อิ่นจื่อจางเห็นดวงหน้าเล็กๆ ของนางอัดอั้นจนแดงเถือก ดวงตา 

ใสแวววาว รอยย้ิมพลันฉาบข้ึนบางๆ บนใบหน้าเขาอย่างกลั้นไม่อยู่  

ยื่นมือไปขยี้ศีรษะจูจูพลางว่า "จูจู ข้าอยากอยู่กับเจ้าไปตลอด เจ้าเล่า"

จูจูเงยหน้าอย่างช้าๆ ขึ้นมองเขา ในท่ีสุดก็ว่า "ข้า...ข้าก็อยาก  

แต่ว่า..."

อยากก็อยากสิ จะมีแต่ท�าไม...อิ่นจื่อจางแทบอยากจะเหลือกตา

"แต่ว่าท่านห้ามด่าข้าว่าหมู ห้ามดึงหูข้า ห้ามเขกศีรษะข้าอีก!"  

จูจูปลุกความกล้ายื่นเงื่อนไข

"เช่นนั้นก็ช่างเถอะ!" อิ่นจื่อจางแค่นเสียง

"อ้าว?" เจ้าคนโฉดไฉนจึงเป็นเช่นนี้! จูจูงงตาแตกแล้ว นางด ู

กลั่นแกล้งรังแกง่ายขนาดนั้นเชียวหรือ

อิน่จือ่จางย้ิมออกมาในท่ีสดุ จบัมอืนางข้ึนมาพลางพูดว่า "ไปเถอะ 

อีกไม่นานพวกศิษย์พี่ใหญ่ก็จะกลับมาแล้ว วันนี้ข้าจะกินบะหมี่ไก่"

จูจูไม่ยอมก้าวขา เบะปากพูดอย่างคับแค้น "อะไรคือช่างเถอะ!"

"ต่อไปข้าก็ยังคิดจะด่าเจ้าว่าหมู เวลาไม่พอใจก็ยังคิดจะดึงหูเจ้า 

เขกศีรษะเจ้า ถ้าเจ้ากล้าก็ท�าแบบเดียวกันกับข้าได้เลย" อิ่นจื่อจางบีบ 

มือนางพลางพูดอย่างใจกว้าง "หลังจากนั้นพวกเราก็อยู่ด้วยกัน" 

อิ่นจื่อจางกล่าวจบก็ยิ้ม

"ตก...ตกลงตามน้ัน!" จูจูแอบปลอบใจตัวเองว่า...รอวันหน้าข้า
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คลายผนึกแล้ว ท่านอย่านึกเสียใจภายหลังแล้วกัน! หึๆ! ข้าร้ายกาจ 

กว่าท่านมากนัก!

มือ้เย็นอดุมสมบรูณ์ย่ิง ต่ีฉานซัง่ท่ีไร้ไหวพรบิกับสอือิง้ลว่ีทีส่มองช้า

อย่างมากล้วนไม่รู้สึกอะไรนัก แต่จีโยวกู่กลับได้กลิ่นทะแม่งๆ ตาเขา 

วนเวยีนไปมาระหว่างอ่ินจือ่จางกับจจู ูจากนัน้ก็เผยรอยย้ิมเข้าใจแจ่มแจ้ง

ออกมาโดยไม่พูดอะไร

หลงักินอิม่ก็เป็นเวลา 'สรปุประสบการณ์' ประจ�าวัน ตีฉ่านซัง่เอ่ยปาก 

พูดข้ึนคนแรก "บิดาพบว่างานขุดสุสานนี้ไม่ได้ดีไปกว่าการปล้นจี้เลย  

ครั้งน้ีพวกเราเหนื่อยเปล่าอยู่หลายวัน ผลคือมีน้องสามท่ีได้ประโยชน ์

มาเล็กน้อย เฮอะๆ!"

จูจูนึกถึงค�าของจิ้งจอกปีศาจขึ้นได้ จึงออกปากอธิบาย "จิ้งจอก

ปีศาจบอกว่าที่เขาให้พวกท่านประสบฝันร้ายตอนอยู่ในสุสานก็เพราะ 

หวังดีกับพวกท่าน ให้พวกท่านได้ลิ้มรสความรู้สึกขณะจิตมารโจมตีก่อน

ล่วงหน้า นับว่ามผีลดอีย่างมากต่อการทะลวงขึน้ขัน้หลอมรวมในอนาคต

ของพวกท่าน!"

"เอ๊ะ จริงหรือ ถ้าเป็นเช่นน้ี จะว่าไปแล้วก็ไม่เลวนี่นา!" ต่ีฉานซั่ง 

เกิดสนใจข้ึนมาทันที ที่แท้การโจมตีของจิตมารขณะขึ้นข้ันหลอมรวม 

ก็เป็นเช่นนี้เองหรือ ช่างน่ากลัวโดยแท้ ถ้าระหว่างกระบวนการขึ้น 

ขั้นหลอมรวมเขาเกิดได้รับการโจมตีเช่นน้ีกะทันหัน...ตี่ฉานซั่งแค่คิด 

ก็พบว่าความเป็นไปได้ที่ตนเองจะเลื่อนข้ันล้มเหลวอย่างน้อยๆ ก็สูง 

เกินกว่าห้าส่วนแล้ว
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มน่ิาผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานท่ีส�าเรจ็ขัน้หลอมรวมได้ถึงมน้ีอยเพียงน้ัน!

อ่ินจือ่จางฟังแล้วก็เงยีบไปเช่นกัน เขาคิดมาตลอดว่าตนมพีรสวรรค์

สูงอย่างที่สุด การส�าเร็จขั้นหลอมรวมเป็นสิ่งที่แน่นอนส�าหรับเขา แต่ 

ดูจากยามนี้ ตนเองในอดีตไร้เดียงสาและถือดีเกินไปแล้ว

สืออิ้งลวี่มีความคิดความอ่านเรียบง่ายท้ังยังหนักแน่น ในฝันร้าย

ก็ได้รับความทุกข์ทรมานหวาดกลัวไม่น้อยเช่นกัน หากแต่ระดับกลับ 

เบาที่สุดในคนทั้งหมด

สหีน้าของจโียวกู่ไม่ได้ผ่อนคลายไปกว่าอิน่จือ่จางเสยีเท่าไร แต่ไหน

แต่ไรมาเขาคิดว่าตัวเองเฉลยีวฉลาดมไีหวพริบปฏิภาณ แต่ประสบการณ์

ที่เขาเตี่ยนเฟิ่งกลับท�าให้เขาต้องลอบสะท้านใจ ปัญหาของเขาก็อยู่ที ่

ค�าว่าฉลาดนี้ ความคิดเขาซับซ้อนแปรเปลี่ยนง่ายเกินไป คิดพิจารณา 

มากเกนิไป จงึเป็นอปุสรรคท่ีใหญ่หลวงทีส่ดุในเส้นทางการบ�าเพ็ญเพียร

เป็นเซียนของเขา

เมื่อเทียบกับศิษย์ร่วมส�านักไม่ก่ีคนน้ี เขาเปิดเผยใจกว้างไม่เท่า 

ตี่ฉานซั่ง บริสุทธ์ิใสซื่อไม่เท่าสืออิ้งลว่ี มั่นคงหนักแน่นไม่เท่าอ่ินจื่อจาง 

แต่ตลอดมาก็ยังหลงคดิว่าตวัเองฉลาด แอบล�าพองใจอยู่เงียบๆ เคราะห์ดี 

ที่ได้ความฝันนี้ขัดเกลาแต่เน่ินๆ มิเช่นน้ันในอนาคตตบะของตนอาจได้

หยุดอยู่แค่ขั้นหลอมรวมแล้ว

"พวกเราควรต้องขอบคุณจิ้งจอกปีศาจจริงๆ" จีโยวกู่พูดด้วยน�้าใส

ใจจริง

สืออิ้งลว่ีช้อนตาข้ึนมาเห็นใบหน้าบิดเบี้ยวยุ่งยากใจของต่ีฉานซั่ง

พอดี จึงเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ "ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านเป็นอะไร"
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"บิดานึกถึงฝันร้ายนัน่ขึน้มา น่ากลวัเกินไปโดยแท้!" ตีฉ่านซัง่ยกมอื

เช็ดเหงื่อบนหน้าผาก

"ท่านฝันเห็นอะไร" สืออิ้งลว่ีถาม คนอ่ืนที่เหลือก็มองมาอย่าง 

อยากรู้เช่นกัน

ตี่ฉานซั่งส่ายศีรษะด้วยสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก "ไม่มีอะไร"

จีโยวกู่จึงพูดอย่างจริงจังจริงใจ "ศิษย์พี่ใหญ่ บอกออกมาให้ทุกคน

ศึกษาหาทางแก้ดู ไม่แน่อาจสามารถก�าจัดจิตมารของท่านท้ิงไปได ้

โดยสิ้นเชิง"

"บิดาพูดก็ได้ แต่ห้ามพวกเจ้าหัวเราะ และยิ่งห้ามด่าบิดาว่าต�่าช้า

ไร้ยางอาย!" ตี่ฉานซั่งขบเขี้ยวเคี้ยวฟันพูด

ศิษย์น้องทั้งสี่พยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอย่างพร้อมเพรียง

"บิดาฝันว่าส�าเร็จขั้นก�าเนิดใหม่แล้ว ความรู ้สึกน้ันดีจนไม่มี 

ค�าบรรยายจริงๆ บิดาต่ืนเต้นดีใจอย่างมาก! พอส�าเร็จขั้นก�าเนิดใหม่ 

บดิาก็ล้างไขกระดกูเปลีย่นเส้นเอน็ สร้างร่างขึน้ใหม่ ในทีส่ดุก็ไม่ต้องเป็น

เด็กอมมืออีกต่อไป ค�าประเภทหล่อเหลาสง่าผึ่งผายล้วนเกิดมาเพื่อบิดา

ทั้งสิ้น แค่บิดาออกประตูไปก็มีผู้ฝึกตนหญิงที่ร�่าร้องอยากเป็นคู่บ�าเพ็ญ

ของบดิามาต่อแถวยาวตัง้แต่ยอดเขาอิง้ป้ังไปถึงนอกประตูส�านกั! วะฮะฮ่า!"  

ตีฉ่านซัง่พูดถึงช่วงเลก็ๆ ในตอนเริม่ต้นความฝันก็ดใีจจนเนือ้เต้น แทบจะ

แหงนหน้าหัวเราะร่าออกมา

บรรดาศิษย์น้องมองเขาอึ้งๆ ในแววตามีค�าพูดว่า...ท่านต้องการ 

แค่นี้เองหรือ!

ตีฉ่านซัง่นกึถึงภาพท่ีได้เหน็ในความฝันแล้วก็เบกิบานใจสุดประมาณ  
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จึงมองผ่านสีหน้าเหยียดหยามของพวกเขาไปได้ เล่าต่อไปว่า "บิดา 

เลือกคนงามท่ีลักษณะมีน�้ามีนวลและทรวดทรงมีส่วนเว้าส่วนโค้งมาที

เดียวสิบแปดคน ให้พวกนางถอดเสื้อผ้านอนเรียงกันบนเตียงในถ�้า 

ที่พ�านักของบิดา ขณะท่ีบิดาก�าลังถอดเสื้อผ้าจะท�าความปรารถนาให้ 

เป็นจริงนั้นเอง...บิดา...บิดาท่ีเปลือยล่อนจ้อนก็ถึงกับเปล่ียนกลับมา 

มีสภาพบ้าๆ เหมือนตอนนี้ต่อหน้าสาวงามตั้งมากมายเพียงนั้น!"

ตี่ฉานซั่งเล่าถึงตรงน้ีใบหน้าเล็กๆ ด่ังเซียนเด็กก็ยู่เป็นก้อน ทั้งร่าง

สั่นระริกขึ้นมา เห็นได้ว่าฝันร้ายนี้สะเทือนใจเขามากเพียงไร

ศิษย์น้องทั้งสี่มองหน้ากัน สืออิ้งลว่ีด่าขึ้นคนแรกด้วยใบหน้าใบหู

แดงเถือก "ต�่าช้า!"

จูจูว่าตาม "ไร้ยางอาย!"

อิ่นจื่อจางพูดอย่างดูแคลน "ตัณหากลับ!"

จีโยวกู ่ถอนหายใจก่อนกล่าวปิดท้าย "ศิษย์พ่ีใหญ่ท่านต�่าช้า 

ไร้ยางอายทั้งยังตัณหากลับเกินไปจริงๆ"

"น่ีๆๆ! พวกเจ้าบอกให้บิดาเล่าเองนะ เพ่ิงจะเล่าได้แค่ตอนต้น  

พวกเจ้าก็เป็นเช่นนี้แล้ว...บิดาไม่เชื่อหรอกว่าพวกเจ้าจะสูงส่งสักเท่าไร! 

ไหนตกลงกันแล้วอย่างไรว่าห้ามด่าบิดาต�่าช้าไร้ยางอาย พวกเจ้า 

มีความน่าเชื่อถือบ้างหรือไม่ เจ้ารอง เจ้าเล่าฝันของเจ้ามาดูซิ!"

จีโยวกู่พูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "ฟังจากที่ศิษย์พี่ใหญ่เล่ามา จิตมาร

เก่ียวข้องกับคน สิ่งของ หรือเรื่องราวที่ในใจแต่ละคนยึดติดที่สุด 

อย่างมีนัยส�าคัญดังที่คิดไว้จริงๆ คนเราแต่ละคนประสบผ่านอะไรมา 

แตกต่างกันมากเหลือเกิน ว่าไปแล้วก็ยากที่จะเทียบกันได้ คืนนี้จบแค่นี้
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แล้วกัน เวลาล่วงเลยมากแล้ว พวกเราต้องเริ่มฝึกตนแล้ว"

ตีฉ่านซัง่กวาดตามองสหีน้าท่าทางอยากหวัเราะแต่ไม่กล้าหัวเราะ

ของเหล่าศษิย์น้องรอบหน่ึง รูส้กึตวัในท่ีสดุว่าตนเองตดิกับจโียวกู่อกีแล้ว 

เขาเต้นเร่าๆ ร้องฮึดฮัดด้วยความโมโห มือหน่ึงช้ีจีโยวกู่พลางแยกเข้ียว

ยิงฟันพูดว่า "จะฝึกตนใช่หรือไม่ บิดาจะให้เจ้าได้ฝึกร่างกายก่อน!"

การฝึกร่างกายทีว่่าก็คือการฝึกฝนเพ่ือเสริมความแข็งแกร่งทนทาน

ของร่างกายผ่านวิธีการสุดขั้วต่างๆ ส�าหรับต่ีฉานซั่งแล้ววิธีท่ีดีท่ีสุด 

ในการฝึกร่างกายให้ศิษย์น้องก็คือซัดเขาให้น่วมสักยก!

ทั้งสองแล่นไปนอกป่า จับคู่สู ้ตัวต่อตัว สืออ้ิงลว่ีประคองมหา 

วิชามายาที่จิ้งจอกปีศาจให้มาไปน่ังฝึกอยู่ข้างๆ อิ่นจ่ือจางหยิบถังศิลา 

ใบใหญ่ส�าหรับใช้นั่งสมาธิฝึกวิชาออกมา แต่กลับไม่ได้เข้าไปนั่งในทันที

เขายื่นนิ้วไปไล้หน้าจูจูก่อนว่า "จ้องข้าท�าไม รีบไปพักผ่อนเถอะ"

"อื้อ!" จูจูผิดหวังอยู่บ้าง นางคิดว่าอิ่นจื่อจางจะบอกนางถึงเร่ือง 

ฝันร้ายขณะอยู่ในสุสานราชาพิณเสียอีก

อิ่นจ่ือจางดูเหมือนจะมองทะลุความคิดนาง เงียบไปชั่วครู่เดียว 

ก็พูดขึ้นว่า "เรื่องของข้าอีกสักพักจะเล่าให้เจ้าฟังเอง"

"ล้วนเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ท่านอย่าเศร้าใจไปเลย" จูจูนึกภาพ 

อิ่นจื่อจางหลับตามีน�้าตาไหลลงมาก็รู้สึกปวดใจ

อิ่นจื่อจางตอบรับในล�าคอค�าหนึ่งก่อนสงบใจ ลงถังศิลาไปฝึกตน

ประโยชน์ทีม่หาวิชามายามต่ีอสอือิง้ลวีน้ั่นมากจนเกินกว่าพวกเขา

จะจินตนาการได้
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สมแล้วทีจ่ิง้จอกมายาเป็นเผ่าท่ีช�านาญวชิาลวงตาทีส่ดุในดนิแดน

จิ้นเฉียน ความสามารถพิเศษของพวกเขาให้สืออิ้งลว่ีที่มีสายเลือด 

เผ่าจิ้งจอกอยู่เล็กน้อยมาฝึกฝนยิ่งจะช่วยหนุนกันและกัน

สตัว์ปีศาจทัง้เผ่าต้องมตีบะขัน้ห้าขึน้ไปถึงจะมสีือ่สมัผสั มสีตกิ�ากับ

การบ�าเพ็ญตน รวมถึงอ่านเคล็ดวิชาเข้าใจ ดังนั้นเคล็ดวิชาของพวกเขา

จึงแทบจะถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยผู้ทรงฤทธานุภาพของเผ่าสัตว์ปีศาจ

จ�านวนมากหลังผ่านการทดลองล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนท้ังสิ้น มิเพียง 

ไม่ซบัซอ้นง่ายแก่การเข้าใจ แต่ยังมีอานภุาพมากเปน็ที่สุดด้วย ข้อจ�ากดั

เดียวอยู่ที่เรื่องสายเลือด

สืออิ้งลวี่มีสายเลือดจิ้งจอกบางเบาอยู่ในตัว ต่อให้ฝึกฝนอย่างไร 

ก็จะถูกจ�ากัดด้วยพรสวรรค์ แต่แม้จะเป็นเช่นน้ี ด้วยความสามารถ 

ในการวิเคราะห์เข้าใจของนาง ใช้วิชาลวงตาเล่นงานผู้ฝึกตนในระดับ

เดยีวกนัได้เหลอืเฟือแล้ว...ระหว่างการต่อสูข้อแค่ท�าให้ศตัรเูสยีสมาธไิด้

แม้เพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวก็เพียงพอจะตัดสินแพ้ชนะ

หลังนางฝึกมหาวิชามายาได้สักสองสามเดือน แม้แต่ตี่ฉานซั่ง 

กับอิ่นจื่อจางที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องช�านาญการโจมตีก็ยังต้องกลัวที่จะสู้กับ 

สืออิ้งลวี่ อาคมลวงตาท่ีจู่โจมยามเผลอเหล่านั้นท�าให้คนยากจะป้องกัน

ได้ทัน มีฤทธิ์เดชรุนแรงถึงชีวิตเลยทีเดียว

จโียวกู่ช�านาญการใช้ข่ายอาคมป้องกันประสานกับการโจมตรีะยะ

กลางถึงไกล จึงยังพอจะสู้กับสืออิ้งลวี่ได้

ตี่ฉานซั่งออกความคิดให้สืออิ้งลว่ี "การเล่นงานพวกเต่าหดหัว 

อย่างเจ้ารองอาศยัเพียงวชิาลวงตาอย่างเดยีวไม่ได้ ยังต้องใช้วิชายัว่ยวน
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เพ่ิมไปด้วย! เจ้าคิดดู ดวงตาล่อลวงวิญญาณคู่นั้นของจิ้งจอกปีศาจ 

กวาดมองมาแค่ทีเดียว เจ้ากับจูจูก็มองตาค้างลืมเลือนเจ้ารองกับเจ้าส่ี

ไปสิ้นแล้ว ถ้าเจ้าใช้ไม้นี้เล่นงานเจ้ารอง เฮะๆๆ! เลือดก�าเดาคงได้ไหล 

จนเขาเสียเลือดตาย!"

ค�าพูดน้ีของเขาท�าเอาสืออิ้งลว่ีแดงเถือกไปท้ังหน้า พร้อมกันนั้น 

ก็ยังได้ล่วงเกินศิษย์น้องทั้งสองด้วย ท�าให้เกิดการกลุ้มรุมสองต่อหนึ่ง 

ขึ้นมาในทันใด

จีโยวกูไ่มอ่าจไมย่อมรับว่าค�าพดูของเขานบัว่ามีเหตุผล แต่กย็งัคง

เตือนสืออิ้งลว่ีอย่างเคร่งครัดเป็นการส่วนตัวว่า "ถ้าไม่ถึงเวลาเป็นเวลา

ตายจริงๆ ห้ามใช้วิชายั่วยวนกับชายอื่นเด็ดขาด!"

พวกเขาออกท่องไปทั่วสารทิศพร้อมกับคอยหาข่าวเร่ืองเข็มทิศ

ดวงดาวกระดูกมังกรไปด้วย พริบตาเดียวก็ผ่านไปเกือบสองปี

การเดินทางพูดได้ว่าราบรื่นย่ิง แต่ก็พูดได้ว่าไม่ราบรื่นอย่างย่ิง 

เช่นกัน ระหว่างทางไม่ได้พบอุปสรรคอะไร ด้วยมีความสามารถส�ารวจ

ทางอันกล้าแข็งของจูจูคอยชี้น�าจึงไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ท่ีร้ายกาจมากนัก  

ทว่ากลับสืบข่าวท่ีเก่ียวข้องกับเข็มทิศดวงดาวกระดูกมังกรไม่ได้แม้แต ่

นิดเดียว

กลับกลายเป็นว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาในห้าแคว้นฝั่งตะวันตกแทน  

ว่าไปแล้วชื่อเสียงนี้ไม่ใคร่ดีนัก เพราะว่าพวกเขาชอบ 'ท�าความดี'  

เลยท�าให้เวลาสัน้ๆ เพียงสองปีก็กลายเป็นโจรท่ีเลือ่งชือ่ท่ีสดุในแถบน้ีแล้ว

พวกเขาไม่อยากให้เกิดปัญหาตามมา ทุกครัง้จงึอ�าพรางเอกลักษณ์

รปูร่างหน้าตาของตนอย่างระมดัระวัง เมือ่รวมกับวชิาลวงตาของสืออิง้ลวี ่ 
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โจรผู ้ร ้ายจ�านวนมากท่ีถูกพวกเขาฉกชิงผลประโยชน์ล้วนไม่มีทาง 

จ�าโฉมหน้าจริงของพวกเขาได้ชัดเจน พูดได้ว่ากระท�าการส�าเร็จราบรื่น

หลายต่อหลายครั้งโดยที่ยังไม่เคยล้มเหลว

ทว่ารูปแบบการลงมือของพวกเขาชัดเจนอย่างมาก ขอเพียง 

ไม่เป็นฝ่ายเข้าหาพวกเขาเอง พวกเขาก็จะไม่ลงมือปล้นชิง ย่อมไม่เป็น

ภัยต่อผู้ฝึกตนท่ีมีความคิดซื่อตรง ถึงขนาดปรบมือเอาใจช่วยด้วยซ�้า  

แต่เหล่าผู้ฝึกตนที่อาศัยการปล้นชิงยาลูกกลอนศิลาวิเศษมาช่วยในการ

ฝึกตนเหล่านั้นกลับเกลียดแค้นพวกเขาย่ิง แอบตั้งฉายาให้พวกเขาว่า 

'โจรชั่ว'

ครั้นต่ีฉานซั่งได้ยินฉายานามน้ีก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเร่ืองอัปยศอดสู 

กลบัเห็นว่าเป็นเกียรตด้ิวยซ�า้ "ค�าว่าชัว่นีด้นัีก บดิาชอบ! ทว่าโจรกระจอก

เหล่านี้ก็ช่างไร้การศึกษานัก บิดาน่ะเป็นวีรบุรุษจอมโจรชัดๆ!"

ชื่อเสียงโด่งดังไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องดี เพราะว่าย่ิงชื่อเสียงของ  

'โจรชั่ว' โด่งดังข้ึนเท่าไร เหล่าคนชั่วท่ีปล้นผู ้ฝึกตนก็จะกระท�าการ

ระมัดระวังขึ้นตามไปด้วย ก่อนลงมือจะสอดแนมสะกดรอยตามดูก่อน 

พวก 'แพะอ้วน' ที่อ่อนแอเกินไปพวกเขากลับไม่ลงมือปล้น ท�าให้โอกาส

ที่พวกตี่ฉานซั่งจะ 'ท�าความดี' ลดน้อยลงทุกที

"เป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว!" ตี่ฉานซั่งบ่นกับศิษย์น้องทั้งหลาย

จจูคูล้อยตาม "ใช่แล้ว! ไม่ได้การ...ศษิย์พ่ีใหญ่ พวกเราต้องเปลีย่น

สถานที่กันแล้ว"

"เปลี่ยนสถานท่ีก็ไม่มีประโยชน์ ช่ือเสียงของพวกเราโด่งดังเกินไป 

ไม่ว่าจะไปที่ไหนในห้าแคว้นฝั่งตะวันตกนี้ก็เป็นแบบเดียวกัน!" ตี่ฉานซั่ง 
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มีสีหน้าสลดหดหู่ แต่ก็ไม่วายหลงตัวเอง

"ข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้น ศิษย์พ่ีใหญ่ สมุนไพรวิเศษกับ 

ยาลูกกลอนท่ีพวกเราน�ามาใช้หมดไปนานแล้ว แม้ว่าข้าจะให้คนของ 

กลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นกับหอรวมทรัพย์ช่วยหา แต่ปริมาณท่ีหามาได ้

มีจ�ากัดลงทุกที ห้าแคว้นฝั่งตะวันตกมีสมุนไพรวิเศษน้อยเหลือเกินจริงๆ 

ทั้งยังแพงมากด้วย! เมื่อครู ่ข้าดูแล้ว สมุนไพรวิเศษในมือมีไม่ครบ  

ข้าไม่มีวิธีหลอมโอสถได้แล้ว..." จูจูพูดอย่างยุ่งยากใจ

"อะไรนะ!" ไม่ใช่แค่ต่ีฉานซัง่ทีห่น้าเปลีย่นส ีกระทัง่จโียวกู่ สอือิง้ลว่ี  

และอิ่นจื่อจางก็ยังขมวดคิ้ว

ตั้งแต่ได้รู้จักจูจู พวกเขาแต่ละคนก็เคยชินกับการกินยาลูกกลอน

ต่างลูกอม แล้วที่กินเข้าไปก็เป็นถึงยาลูกกลอนคุณภาพชั้นดี ฤทธิ์ยาแรง

แต่แทบจะไม่มีอันตราย พูดได้ว่าใต้ฟ้าน้ีนอกจากอภิสิทธ์ิชนบางคน 

ของแคว้นตันแล้วก็ไม่มีใครมั่งค่ังบริบูรณ์ในเร่ืองน้ีเหมือนพวกเขาอีก  

ตอนนี้ได้ยินว่ายาลูกกลอนจะหมดแล้วจึงตกใจไม่น้อยเลยจริงๆ

"มิน่านักหลอมโอสถของห้าแคว้นฝั่งตะวันตกถึงมีน้อยเพียงน้ี... 

กับแค่สมุนไพรวิเศษขั้นสามขั้นสี่ก็ยังหามาไม่ได้! เจ้ารอง เจ้าว่าพวกเรา

ควรท�าอย่างไรดี" ตี่ฉานซั่งร้อนใจแล้ว

จจูไูม่สะดวกใจจะว่าเขา อะไรเรยีกว่า 'กับแค่สมนุไพรวิเศษข้ันสาม

ขั้นสี่' เท่าที่นางได้เห็นมา ผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานแทบทั้งหมดในห้าแคว้น

ฝั ่งตะวันตกท�าได้แค่หายาลูกกลอนขั้นหน่ึงขั้นสองมากินควบคู ่กับ 

การฝึกตน สมุนไพรวิเศษขั้นสามขั้นสี่มีน้อยจนน่าโมโห ไม่ว่าต้นไหน 

ก็ล้วนขายได้ราคาสูงลิบลิ่วในห้าแคว้นฝั่งตะวันตกทั้งสิ้น! ยาลูกกลอน 
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ทีห่ลอมออกมายิง่มน้ีอยจนน่าสงสาร ถ้าไม่ได้รบัการอปุถัมภ์จากพันธมติร 

ห้าแคว้น พวกเขาคงได้ขาดเสบียงไปตั้งแต่หนึ่งปีกว่าก่อนหน้านี้แล้ว

ผู ้ฝึกตนคนอื่นแทบอยากจะแบ่งยาลูกกลอนเม็ดหน่ึงออกเป็น 

หลายส่วนแล้วค่อยๆ เจียดมากิน พวกเขาแต่ละคนในที่นี้กลับอ้าปากได้

ก็เทลงคอหลายเม็ด เป็นเช่นนี้แทบทุกวัน ความสิ้นเปลืองของพวกเขา 

คนหนึ่งก็เทียบเท่ากับผู้ฝึกตนท่ัวไปหลายสิบคนเลยทีเดียว เพ่ิงจะมา 

หมดกระสนุสิน้เสบยีงเอาป่านน้ีถือว่าประคบัประคองมาได้ไม่ง่ายเลยจริงๆ

สายตาคนทั้งหลายล้วนมองไปยังจีโยวกู่โดยไม่ตั้งใจ

จโียวกู่ตรกึตรองอยู่ชัว่ขณะก็กล่าวว่า "สองปีกว่ามาน้ีพวกเราท่องไป 

แทบจะท่ัวห้าแคว้นฝ่ังตะวันตก จวบจนปัจจบุนักลับยังหาข่าวของเข็มทศิ

ดวงดาวกระดูกมังกรไม่ได้ พวกเราควรเปลี่ยนสถานที่แล้วจริงๆ... 

ถือโอกาสกลับส�านักกันเลย ในตัวพวกเรามีศิลาวิเศษไม่น้อย สามารถ 

ให้คนของหอรวมทรัพย์สาขาอ่ืนซื้อหาสมุนไพรวิเศษส่งไปให้พวกเรา 

ที่สาขาเมืองเฝินได้ ช่วงไม่ก่ีวันนี้ข้ามีความรู้สึกว่าตบะคล้ายจะมี 

การเลือ่นขัน้แล้ว พวกเราออกท่องอยู่ข้างนอกมาเป็นปี สมควรหาสถานที ่

สงบบ�าเพ็ญตนสักระยะ"

ข้อเสนอนี้ตรงใจคนท้ังหลายพอดี ทุกคนจึงต่างเห็นด้วย ต่างน�า 

ยาลูกกลอนของตนออกมานับดูรอบหนึ่ง ค�านวณเวลาท่ีต้องใช้กลับ 

ส�านักเซิ่งจื้อจากที่นี่แล้วสีหน้าต่างก็กลายเป็นไม่น่ามองอยู่บ้าง

มีของอยู่เพียงเท่านี้ ต้องกินใช้อย่างกระเบียดกระเสียรแล้วจริงๆ

ต่ีฉานซัง่บ่นพึมพ�าข้ึน "บิดาลมืไปแล้วว่าครัง้ล่าสุดทีต้่องคดิค�านวณ

อย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นนี้เป็นเรื่องเมื่อชาติใด"
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"พวกเราต้องขอบคุณจูจู ถ้าไม่ได้นาง ในหนึ่งปีพวกเราก็ไม่รู้ว่า 

จะได้กินยาลูกกลอนสักก่ีเม็ด" สืออิ้งลว่ีพูดอย่างซาบซึ้งสะเทือนใจ  

เมือ่ก่อนยามพวกนางอยู่ท่ีส�านักเซิง่จือ้มฐีานะเป็นศษิย์เอกของปรมาจารย์ 

ขั้นก�าเนิดใหม่ ได้รับการปฏิบัติแทบจะดีที่สุดรองจากบรรดาผู้อาวุโส 

ขัน้หลอมรวม แต่ทุกเดอืนอย่างมากก็ได้ยาลกูกลอนเพียงสบิเมด็ ไม่พอให้ 

พวกนางในตอนนีกิ้นถึงสองสามวันด้วยซ�า้ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าคณุภาพนัน้ 

ต่างกันราวฟ้ากับเหว ทีต่บะของพวกนางสามารถก้าวหน้ารวดเรว็ได้เช่นนี้  

จูจูถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จเต็มตัว

จูจูถูกสายตาชื่นชมของทุกคนมองจนเขินอยู่บ้าง อิ่นจื่อจางยื่นมือ

มาขย้ีศีรษะนางพลางว่า "กลับถึงส�านักเซิ่งจื้อเจ้าก็จะได้พักผ่อนเต็มที่  

ไม่ต้องคอยวิตกกังวลอยู่ทุกวันแล้ว"

เขารู้โดยตลอดว่าในใจจูจูชอบชีวิตอันมั่นคงสงบเงียบ ทว่าหนทาง

ที่อยู่เบื้องหน้าคนท้ังสองอันตรายเกินไป ไม่อาจไม่หักใจบังคับให้นาง 

รู้จักเผชิญหน้ากับมัน สองปีมานี้ทุกวันผ่านไปอย่างตึงเครียดเร้าอารมณ์ 

และเขาก็ยังไม่เคยได้สงบใจเล่าอดีตของตนให้จูจูฟังเลย กลับถึงส�านัก

เซิง่จือ้อันเป็นเหมอืนกบับ้านของพวกเขาเองเมือ่ไรก็จะได้สะสางเร่ืองราว 

ทุกอย่างให้กระจ่างแจ้งในทีเดียว

คนอื่นเห็นการกระท�าอันสนิทสนมเล็กๆ น้อยๆ ในบางครั้งของ 

พวกเขาจนชินแล้ว อันที่จริงนอกจากเรื่องรูปโฉมท่าทาง ด้านอ่ืนของจูจู 

คู่ควรกับอิ่นจื่อจางอย่างเหลือเฟือ

พวกตีฉ่านซัง่สามศษิย์พ่ีศษิย์น้องเคยร่วมกันเตอืนอิน่จือ่จางอย่าง

เด็ดขาดเป็นการส่วนตัวว่าถ้าวันหน้ากล้าท้ิงจูจูก็รอพวกเขาร่วมมือกัน
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ก�าจัดเขาได้เลย

อิ่นจื่อจางเจอค�าขู ่อย่างไม่เกรงใจเช่นน้ีก็เป็นเพียงคร้ังเดียวที ่

ไม่ได้ตอบโต้คืนไปด้วยหมัด เพียงแต่พยักหน้าพลางพูดอย่างสงบนิ่ง 

'ทราบแล้ว'

เจ้าคนทีเ่ย่อหยิง่ย่ิงกว่าอะไรดีน่ีก็ถึงกับมเีวลาทีว่่าง่ายตรงไปตรงมา 

ถึงเพียงนี้ พวกตี่ฉานซั่งลอบประหลาดใจอย่างเงียบๆ ทว่าก็ดีใจแทนจูจู

เช่นกัน ด้วยเหตุน้ีความสัมพันธ์ฉันคู่รักของคนท้ังสองจึงถูกก�าหนดลง 

เช่นนี้

หลังวางแผนการเดินทางขากลับเรียบร้อย ทุกคนก็ไม่ยืดเวลา 

ออกไปอีก เช้ารุ่งขึ้นก็เริ่มต้นออกเดินทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทันที

ขากลับคราวน้ีไม่ตรงฤดูกาลท่ีมีพายุกระโชกรวมถึงอินทรีมาร 

กรงเล็บเหล็กบินว่อนครองท้องฟ้า จึงสามารถใช้ของวิเศษเหาะเหิน 

เร่งเดินทางได้ แม้ระหว่างทางจะมีโจรผู้ร้ายไม่น้อย แต่พวกเขาเห็น 

พวกน้ีจนชินตานานแล้ว ที่สู ้ได้ก็สู ้ก่อนค่อยปล้น ที่สู ้ไม่ได้ก็หลบไป 

แต่เนิ่นๆ ใช้เวลาไปครึ่งเดือนก็ข้ามเขาเสวียนอู่กลับมาถึงเมืองเฝิน

ระหว่างทางพวกเขาเคยมุ่งไปที่บึงน�้าหนาว คิดจะน�าน�้ากลับไป 

ฝึกวิชาอีกจ�านวนหนึ่ง แต่กลับพบว่าประโยชน์ของน�้าในบึงอ่อนลงมาก

อย่างเห็นได้ชัด ดูท่าไม่มีศิลาน�้าแข็งอยู่ก้นบึง น�้าในบึงเหล่าน้ีอีกเพียง

แปดปีสิบปีก็คงเปลี่ยนกลับไปเหมือนน�้าธรรมดา

พวกเขาจากมาได้สองปีกว่าแล้ว ระหว่างนี้ได้ไหว้วานคนของหอ

รวมทรพัย์สง่ข่าวของพวกเขากลับไปยงัส�านกัเซิ่งจื้อโดยตลอด เนือ่งจาก

Page ������������������ 4.indd   71 17/7/2561 BE   10:52



72

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 4

พวกเขาอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง จึงได้ข่าวของส�านักเซิ่งจื้อเพียงบางครั้ง 

บางคราว

ส�านักฝานเจี้ยนไม่ยอมรามือจากการควบคุมส�านักเซิ่งจื้อไปง่ายๆ 

ดังคาด ไม่กี่ปีมานี้ขนอุบายสารพัดออกมาใช้บ่อยครั้ง หมายใจจะบีบให้

ส�านักเซิ่งจื้อยอมอยู่ใต้อ�านาจของพวกเขาอีกคร้ัง ทางด้านส�านักเซิ่งจื้อ 

อาศัยการสนับสนุนจากส�านักจิ้นเป่าและส�านักจ้ีลี่มางัดข้อ สองฝ่ายจึง

ตกอยู่ในภาวะต่อสู้ยื้อยุดกันไปมา

พวกเขาฝ่ายหนึง่ไม่อยากเสยีส�านกัทีด่�ารงอยู่มาหลายปีไป โดยเฉพาะ 

แปลงสมนุไพรวิเศษทีผู่ฝึ้กตนโบราณเหลอืท้ิงไว้บนยอดเขาอิง้ป้ัง อกีฝ่าย

หน่ึงก็ไม่อยากบีบบังคับกันเกินไปจนต่างเสียหายหนัก สุดท้ายล�าบาก 

ล�าบนไปมากกลับจะได้มาแต่เปลือกอันว่างเปล่า ดังน้ันจึงนับว่ายัง 

หักห้ามใจได้ชั่วคราว ไม่ได้มีการปะทะกันรุนแรงเกิดขึ้น

คณะของต่ีฉานซัง่เดนิเข้ามาในเมอืงเฝิน มองเห็นภาพถนนทีคุ่น้ตา

ก็ต่างเผยรอยยิ้มออกมาอย่างสุดกลั้น

ในที่สุดก็กลับมาถึงถ่ินของตนเองแล้ว ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่า

จะถูกท�าร้ายท้ังต่อหน้าและลบัหลงัอยู่ตลอดเวลา คนใกล้ชดิของพวกเขา

อยู่ในที่แห่งนี้ สามารถพักผ่อนได้อย่างวางใจ

พวกเขาตดัสนิใจกลบัมากะทันหัน อยากจะท�าให้อาจารย์ประหลาดใจ  

จึงจงใจไม่ใช้กระบี่บินส่งสารไปแจ้งก่อนล่วงหน้า

ทั้งห้าล้วนไม่ได้สวมใส่เครื่องหมายเฉพาะของส�านักเซิ่งจื้อ อีกท้ัง

แปลงโฉมอ�าพรางตบะ เดินอยู่ตามถนนผู้อื่นก็เพียงคิดว่าเป็นผู้ฝึกตน 

ขั้นฝึกปราณทั่วไป
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พวกเขาคิดจะไปรับสมุนไพรวิเศษที่หอรวมทรัพย์ก่อนค่อยกลับ 

เขาเซิ่งจื้อ พวกเขา 'ท�าความดี' มาได้สองปีกว่า ในตัวมีอย่างอื่นไม่มาก 

แต่ศิลาวิเศษกลับมีใช้ไม่ขาดมือ อีกท้ังพวกเขาต้องการสมุนไพรวิเศษ 

เป็นจ�านวนมากเกินไป ต่อให้เป็นหอรวมทรัพย์ก็ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะ

รวบรวมมาได้ครบ ทว่าขอเพียงพวกเขากลับถึงส�านักเซิ่งจื้อ ของที่ส�านัก

มีอยู่ก็เพียงพอให้พวกเขาใช้ไปได้อีกระยะหนึ่ง

สาขาของหอรวมทรัพย์ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ที่เดิม มีคนเข้าออก

ขวักไขว่ กิจการดีจนไม่รู้จะว่าอย่างไร ร้านฟ้าบันดาลของส�านักถ่งจั้ง 

ที่เปิดอยู่ใกล้ๆ กลับเงียบเหงาไปไม่น้อย คิดว่าวันเวลาในช่วงไม่ก่ีปีนี ้

ของส�านักถ่งจั้งคงผ่านไปอย่างไม่ดีนักเช่นเดียวกัน

ตี่ฉานซั่งยืดอกเชิดหน้าพาศิษย์น้องท้ังหลายเดินเข้าหอรวมทรัพย์ 

แกว่งป้ายทองในมือต่อหน้าหลงจู๊พลางว่า "พี่ฉิวกับพ่ีเซียวอยู่หรือไม่  

บอกเขาว่าสหายเก่าเอาเงินมาให้ถึงที่แล้ว!"

พอหลงจู ๊เห็นป้ายทองก็ปรับสีหน้าพูดอย่างพินอบพิเทาทันท ี 

"ทุกท่านเชิญเข้าไปรอที่ด้านในก่อน ผู้น้อยจะไปเชิญผู้ดูแลฉิวมาเดี๋ยวนี้"

ผู้ที่มีป้ายทองของหอรวมทรัพย์อยู่ในมือได้ล้วนเป็นแขกคนส�าคัญ

ทั้งสิ้น ถ้ามิใช่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับส�านักจิ้นเป่า อย่างน้อยๆ ก็ต้อง

มีศิลาวิเศษฝากอยู่ที่หอรวมทรัพย์เป็นล้านก้อน คนอื่นในร้านมองเห็น 

ฉากเหตุการณ์นี้ก็พากันส่งสายตาอิจฉาไปที่ตี่ฉานซั่ง ขณะเดียวกัน 

ก็แอบแปลกใจอย่างเงียบๆ ว่าไฉนเด็กน้อยข้ันฝึกปราณคนหนึ่งถึงมี 

ป้ายทองของหอรวมทรพัย์ได้ แถมยังเรยีกขานผูด้แูลใหญ่ซึง่เป็นผูฝึ้กตน

ขั้นสร้างฐานช่วงปลายทั้งสองท่านว่าเป็นพ่ีเป็นน้องอีก ศิษย์จากส�านัก
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ไหนกันผยองปานนี้!

ตี่ฉานซั่งพึงพอใจกับความรู้สึกดีงามจากการถูกคนอิจฉาริษยา

ชิงชังพรรค์นี้เหลือเกินแล้ว พาเหล่าศิษย์น้องเดินส่ายวางมาดเข้าไปยัง

ห้องรับรองแขกส�าคัญภายในหอ

ที่ฉิวเป่าหยางให้ป้ายทองกับพวกเขาก่อนพวกเขาไปจากเมืองเฝิน 

อันที่จริงเป็นเพราะเห็นแก่หน้าของส�านักเซิ่งจื้อรวมถึงจูจูศิษย์อาจารย์ 

ทว่าวันน้ีป้ายทองในมือพวกตี่ฉานซั่งทั้งห้าคนมีศิลาวิเศษฝากอยู่คนละ

เกินล้านก้อนแล้ว ต่อให้ไม่มีความสัมพันธ์กับส�านักเซิ่งจื้อก็ยังเป็นแขก

คนส�าคัญของหอรวมทรัพย์ได้อยู่ดี

ถ้ามิใช่สมุนไพรวิเศษในห้าแคว้นฝั่งตะวันตกแพงจนเกินเหตุ แล้ว

พวกเขายังหาซื้อวัตถุดิบหลอมของวิเศษรวมถึงสินแร่เป็นจ�านวนมาก

อย่างมือเติบ คาดว่า 'เงินฝาก' คงไม่ได้มีเพียงเท่านี้แน่

เพียงไม่นานฉิวเป่าหยางก็มาถึง สองฝ่ายได้พบกันอีกครั้งในรอบ

สองปีกว่าจึงต่างดีใจอย่างมาก และย่ิงได้ยินได้ฟังเรื่องท่ีจูจูชนะเลิศ 

ในงานประชันฝีมือครั้งใหญ่ของนักหลอมโอสถจนได้กลายเป็นผู้อาวุโส

ในกลุม่พันธมติรห้าแคว้นฝ่ังตะวนัตกมาด้วยแล้ว จงึยิง่เกรงอกเกรงใจจจูู 

เป็นพิเศษ

สองฝ่ายก�าลังพูดคุยกันอย่างเบิกบาน เซียวส่าเกอก็พลันวิ่งเข้ามา

หน้าตาตื่น "ส�านักเซิ่งจื้อเกิดเรื่องแล้ว! ศิษย์พี่ฉิวท่านรีบไปเชิญอาจารย์

อามา ข้าจะไปแจ้งให้คนของส�านักจี้ลี่ทราบ..."

เซียวส่าเกอช้อนตาขึ้นมาเห็นพวกตี่ฉานซั่งก็อดจะพูดขึ้นอย่าง 

คาดไม่ถึงไม่ได้ "พวกท่านกลับมาแล้วหรือ พอดีเลย รีบกลับไปดูส�านัก
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เซิ่งจื้อเถอะ คนของแคว้นตันไม่รู้ท�าไมถึงจ้องมาที่ส�านักเซิ่งจื้อแล้ว!"

พวกตี่ฉานซั่งตกใจยกใหญ่ ในจ�านวนนั้นอิ่นจื่อจางกับจูจูดูจะเป็น

หนักที่สุด สิ่งที่พวกเขาคิดได้มีมากกว่าศิษย์พี่คนอื่นมาก

จูจูบังคับตัวเองให้ใจเย็นลง หรือคนของแคว้นตันจะค้นพบตัวตน

นางแล้ว? ความเป็นไปได้มีไม่มาก ขณะอยู่ที่ห้าแคว้นฝั่งตะวันตก 

มีเพียงครั้งเดียวที่นางเปิดเผยตัวตนจริง น่ันก็คือช่วงเวลาที่เข้าร่วม 

งานประชันฝีมือใหญ่ของนักหลอมโอสถห้าแคว้นซึ่งก็ผ่านมาสองปีแล้ว

หลงัจากนัน้นางก็ออกท่องไปทัว่สารทศิกับเหล่าศษิย์พ่ีโดยท่ีท�าตวั

เงียบเชียบอย่างย่ิงตลอดมา มีติดต่อกับคนของห้าแคว้นฝั่งตะวันตก 

เป็นครั้งคราว แต่ก็เพียงไหว้วานให้พวกเขาหาสมุนไพรวิเศษให้เท่านั้น  

นี่เป็นเรื่องปกติยิ่ง ไม่มีอะไรที่ชวนให้คนสงสัยได้

หากคนของแคว้นตันจะสงสัยและมาหาเรื่องก็สมควรมาหาตั้งแต่

ตอนนั้นแล้ว ไม่มีทางรอมาจนถึงตอนนี้

เช่นนั้นมีสาเหตุอะไรอีกเล่า

อิ่นจื่อจางกุมมือนางไว้เบาๆ เอ่ยปลอบว่า "ไม่ต้องกลัว"

จูจูจึงพูดข้ึนเสียงเบา "อาจารย์รวมถึงศิษย์พ่ีเผย ศิษย์พ่ีเป้า และ

อาจารย์ใหญ่ล้วนอยู่ที่นั่น ข้าจะกลับไปดู!" คนส่วนใหญ่ในส�านักเซิ่งจื้อ 

ดีต่อนางมาก ในใจนางเห็นที่นั่นเป็นดั่งบ้านของตนแล้ว นางไม่อาจ 

หันหลังวิ่งหนีในยามท่ีทุกคนเกิดเรื่องได้ ถ้าท�าเช่นน้ัน ต่อให้นางมีชีวิต 

อยู่ต่อได้อย่างปลอดภัยก็มีแต่จะถูกความรู้สึกผิดละอายใจเคี่ยวกร�า 

ทุกคืนวันไปจนตาย

"ข้าจะไปกับเจ้า" อ่ินจื่อจางกุมมือนางแน่น จากนั้นคนท้ังสองก็ 
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ไม่พูดอะไรอีก

เซียวส่าเกอเพ่ิงกลับมาจากข้างนอกก็ได้รับกระบี่บินส่งสารจาก 

ส�านักเซิ่งจื้อ จึงตรงมาแจ้งฉิวเป่าหยางทันที แต่คิดไม่ถึงว่าจะบังเอิญ 

ได้เจอพวกตีฉ่านซัง่ทีล่งเขาไปหาประสบการณ์ ตนกบัพวกเขาไม่ได้เจอกัน 

นานเป็นปีๆ แล้ว

ฉวิเป่าหยางเองก็ไม่พูดอะไรให้มากความ รบีบอกว่า "ข้าจะไปเชญิ

อาจารย์อา" แล้วตรงดิ่งออกไปทันที

เวลาคับขัน เซียวส่าเกอไม่สะดวกจะอธิบายอย่างละเอียด ยื่นสาร

ทีส่่งมากบักระบีบ่นิของส�านกัเซิง่จือ้ให้ต่ีฉานซัง่ก่อนว่า "พวกท่านล่วงหน้า

ไปกันก่อน ข้าจะไปหาคนของส�านักจีล้ี ่อกีประเดีย๋วไปเจอกันทีเ่ขาเซิง่จือ้ 

ก่อนที่พวกข้าจะไปถึง พยายามอย่าท�าอะไรบุ่มบ่าม"

พวกต่ีฉานซัง่เห็นผูอ่ื้นตึงเครยีดเป็นกังวลในเรือ่งของส�านักตนเพียง

นี ้ในใจก็ทัง้ซาบซึง้ทัง้ร้อนใจ พยักหน้าขอบคณุแล้วต่างน�าของวิเศษเหาะ

เหินของตนออกมา มุ่งหน้าไปส�านักเซิ่งจื้อด้วยความเร็วสูงสุดทันที

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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