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"ข้าไปบ�าเพ็ญตนดีกว่า จะได้ข้ึนชั้นแปดของเจดีย์อู ่เสินได้ไวๆ เจ้าอยู่ในเรือนรับรอง 

อย่าออกไปเดินเพ่นพ่าน ที่นี่มีคนชั่วอยู่มาก" อิ่นจื่อจางรู้เจตนาของจูจู จึงยิ้มพลางจูบหว่างคิ้วนาง

ไปทีหนึ่ง

"ท่านไม่อยากขึ้นชั้นเก้าหรือ"

"รอไว้เจ้ามีความสามารถจะขึ้นสวรรค์ได้แล้วข้าค่อยข้ึนไป มิเช่นน้ันข้าไปแดนเซียนแล้ว  

เจ้าอยูใ่นโลกล่างคนเดยีวจะท�าอย่างไร" นีน่บัเป็นถ้อยค�าท่ีใกล้เคยีงค�าพลอดรกัท่ีสดุของอิน่จือ่จาง

แล้ว

ในใจจูจูหวานล�้าเป็นสุข ภายนอกกลับท�าขุ่นเคือง "ท่านมั่นใจขนาดน้ันเลยหรือว่าข้าจะ

บ�าเพ็ญตนได้ช้ากว่าท่าน"

"เจ้าขี้เกียจเพียงนี้ ไม่มีใครกระตุ้นกวดขันก็คงไม่ท�า" อิ่นจื่อจางเขกศีรษะนางไปทีหน่ึง 

ก่อนลุกไปบ�าเพ็ญตน

จูจูนวดจุดที่ถูกเขาเขก ยืนยิ้มเหมือนคนโง่อยู่ที่เดิมเป็นพักใหญ่ถึงได้สติกลับมา
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อดีตของจูจูเราก็ได้รู ้กันไปเกือบจะหมดแล้ว ยังเหลืออดีตของอิ่นจื่อจาง 

ซึง่ทีผ่่านมากแ็ย้มๆ ออกมาบ้าง แต่ถ้าอยากรู้ให้ลกึข้ึนกต้็องอ่านเงาเพลงิสะท้านปฐพี

เล่มห้าน้ีค่ะ เพราะเหล่าศษิย์พีศ่ษิย์น้องส�านักเซิง่จ้ือทัง้กลุม่จะเดนิทางไปเยอืนแคว้นอู่

และสกุลหลินกัน

เร่ืองราวในอดตีของจจูวู่าดราม่าแล้ว เร่ืองทีเ่กิดกับอิน่จือ่จางก็ดราม่าไม่แพ้กัน

เลยค่ะ พวกคนสกุลหลินช่างน่าชังเหลือเกิน เข้าใจอิ่นจื่อจางแล้วล่ะว่าท�าไม 

ถงึไม่อยากจะนับญาติด้วยขนาดน้ัน แนะน�าทกุคนค่ะว่าก่อนอ่านเล่มน้ีกห็าอะไรเยน็ๆ 

มาวางไว้ใกล้ตัวหน่อย เผื่อจะดับความ 'หัวร้อน' ลงได้บ้าง ฮึ่ม!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ จูจู ช่ือเดิมคือ 'ตันหวง' สตรีศักดิ์สิทธ์ิของสกุลตัน  

  เพือ่หลบซ่อนจากหตูาและเง้ือมมอืรัชทายาทแคว้นตนั  

  นางจงึต้องอยูใ่นร่างของเดก็สาวบ้านนอกทีไ่ม่มตีบะพลงั 

  สักกระผีก ทว่ากลับมีร่างแยกวิญญาณไฟเป็นลูกหมู 

  ที่ร้ายกาจยิ่ง

✱  อิ่นจื่อจาง นายน้อยสบิสกลุหลนิ วยัเดก็เขากบัมารดาถูกคนสกลุหลนิ 

  บบีคัน้จนต้องหนีออกมา เมือ่โตข้ึนอ่ินจ่ือจางก็สาบาน 

  กับตัวเองว่าต้องแก้แค้นให้ได้ คุณสมบัติดีเยี่ยม  

  มีพลังธาตุเดี่ยวสายน�้าแข็งอันหาได้ยาก

✱ หลินซื่อกง จักรพรรดิแคว ้นอู ่  ผู ้ อาวุ โสใหญ ่ส�า นักเจาไช ่  

  ประมุขสกุลหลิน และยังเป็นปู่น้อยของอิ่นจื่อจาง  

  มหาปรมาจารย์ขั้นมหายาน

✱ หลินเจิ้นจิน นายท่านรองสกุลหลิน บิดาของอิ่นจื่อจางที่ว่ากันว่า 

  นอนสลบไสลไม่ได้สติมานานหลายปีแล้ว

✱ เยี่ยนซื่อเทียน รัชทายาทแคว้นตัน ผู ้ฝึกตนอัจฉริยะซึ่งสามารถ 

  ผสานรวมไฟสวรรค์สามชนิด ตบะอยู ่ห ่างจาก 

  ขั้นมหายานแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้น

Pre ������������������ 5.indd   5 17/8/2561 BE   17:00



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook

Pre ������������������ 5.indd   6 17/8/2561 BE   17:00



7

เอ ๋อเหมย

หลังพวกอิ่นจื่อจางจากมาก็หาที่ลงมือแบ่งของโจรอย่างรวดเร็ว

ผู ้ฝึกตนขั้นหลอมรวมจากส�านักใหญ่มั่งคั่งมากอย่างที่คิดไว้  

ในถุงเก็บของของหลินจย่ากับหลินติงนอกจากทรัพย์สมบัติทั้งหมด 

ของพวกเขาเองแล้วก็ยังมีของบรรณาการที่บรรดาส�านักใต้บังคับบัญชา

ของสกุลหลินเตรียมมามอบให้นายท่านสามหลินด้วย

ผู้ที่ได้ประโยชน์ที่สุดยังคงเป็นจูจู เพราะว่าในของเหล่านี้ถึงกับ 

มีสมุนไพรวิเศษท่ีเป็นส่วนประกอบของลูกกลอนมหาสังสารวัฏอยู่ด้วย

ชนิดหนึ่ง เป็นชนิดที่จิ้งจอกปีศาจต้องการพอดี

จูจูดีอกดีใจใหญ่ เก็บสมุนไพรวิเศษต้นน้ันลงในกล่องหยก 

อย่างทะนุถนอม ไม่ได้สังเกตเห็นใบหน้าบูดบึ้งของอิ่นจื่อจาง

ในตัวของหลินเหรินกับหลินกุ่ยต่างมี 'คัมภีร์ควบคุมใจสัตว์' อยู่

คนละครึ่ง เป็นเคล็ดวิชาควบคุมสัตว์ปีศาจและสัตว์วิเศษของพวกเขา  

41
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โดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกตนต้องท�าพันธสัญญานายบ่าวกับสัตว์ปีศาจหรือ 

สตัว์วิเศษทีม่ตีบะต�า่กว่าตนเองก่อนถงึจะควบคมุสัง่การใช้งานพวกมนัได้ดี 

อีกทั้งผู้ฝึกตนคนหน่ึงอย่างมากก็ท�าพันธสัญญานายบ่าวกับสัตว์วิเศษ

สัตว์ปีศาจได้เพียงสามตัว

แต่คัมภีร์ควบคุมใจสัตว์กลับไม่ต้องท�าพันธสัญญาก็ควบคุม 

สัตว์วิเศษสัตว์ปีศาจท่ีมีก�าลังความสามารถเหนือกว่าตนเองได้มากท่ีสุด

ถึงร้อยตัว เพียงแต่วิธีการสลับซับซ้อนจุกจิกยุ่งยากอย่างยิ่ง ดวงจิตของ

ผู้ฝึกก็จ�าต้องกล้าแข็งยิ่งยวด

แต่หากฝึกเสร็จจะเท่ากับในมือกุมกองทัพสัตว์วิเศษสัตว์ปีศาจ 

อันร้ายกาจเอาไว้ ก�าลังความสามารถไหนเลยจะเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยเท่า!  

ดูอย่างหลินเหรินหลินกุ่ยสองพ่ีน้องที่ใช้จระเข้หนองน�้าพิษสลายกระดูก

คนละสองตัวสู้กับผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมได้หลายคน ก็รู้ถึงความร้ายกาจ

ของเคล็ดวิชานี้แล้ว

ดวงจิตของจจูกูล้าแขง็พอ แต่น่าเสยีดายท่ีหลักๆ กลับมุง่สนองตอบ

ต่อต้นไม้ใบหญ้า สดุท้ายเคลด็วิชาน้ีสอือ้ิงลว่ีจงึได้ไป

และก็เพราะว่ามเีคลด็วชิานี ้ ทกุคนจงึรู้สกึว่าฆ่าจระเข้หนองน�า้พิษ

สลายกระดกูทัง้สีต่วัท้ิงออกจะน่าเสยีดายเกินไป

ทว่าจระเข้สี่ตัวน้ีก็โด่งดังเกินไป หากน�าออกมาใช้ตามใจชอบ  

เกรงว่าเพียงไม่นานคนของสกุลหลินแห่งแคว้นอู่คงได้มาหาถึงที่ ก�าลัง

ความสามารถของพวกเขาในตอนน้ียังไม่เพียงพอจะรับมอืกับตระกูลใหญ่

ตระกูลโตนี้ได้

หลังการหารือกันก็ตัดสินใจให้พวกมันอยู่ในสภาพแช่แข็งไปก่อน
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แล้วค่อยว่ากันวันหลัง แม้จระเข้สี่ตัวนี้จะถูกแช่แข็ง แต่จะอย่างไร 

พวกมนัก็มตีบะของสตัว์ปีศาจขัน้หก ขอเพียงพวกมนั 'หายแข็ง' อย่างมาก

ไม่ก่ีเดอืนก็ฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้แล้ว

"วันหน้าเอาจระเข้ขัน้หกสีต่วัน้ีมาเฝ้าประตสู�านกั น่ันถึงจะเรียกว่า

ย่ิงใหญ่น่าเกรงขามอย่างแท้จรงิ!" ต่ีฉานซัง่มสีหีน้าวาดหวังใฝ่ฝัน

คนอืน่ๆ แค่นกึถึงว่าจระเข้สีต่วัทีม่พิีษทัว่ร่างทัง้ยังดนู่าเกลยีดน่ากลวั

ยึดครองพ้ืนทีห่น้าประตสู�านักเซิง่จือ้ท่ีเป่ียมไปด้วยกล่ินอายเซยีน ในสมอง

ก็ขึน้ภาพด�าไปทนัที ส�านกัเซิง่จือ้มใิช่ส�านกัลทัธิมาร ใช้ของพรรค์น้ีเฝ้าประตู 

ใครจะยังกล้ามาเยือนอีก

แซ่หลิ่วคนที่สามมองดูพวกเขานั่งแบ่งของโจรกันอย่างชื่นมื่น 

แล้วก็เพียงแต่ขมวดคิ้วยิ้มเจื่อน

จีโยวกู่แบ่งยาลูกกลอนท่ียึดมาได้ให้เขาทั้งหมดตามปกติ ท้ังยัง

เลือกของล�้าค่าท่ีไม่สะดุดตา รวมถึงศิลาวิเศษอีกก้อนใหญ่ให้เขาด้วย  

ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธ

หนึ่งเป็นเพราะระหว่างทางรับมาจนชินแล้ว สองเป็นเพราะถ้าเขา

ปฏิเสธในเวลาน้ีก็จะท�าให้คนรู้สึกว่าเขาตั้งใจวางตัวอยู่วงนอก ด้วย 

นิสัยใจคอของพวกตี่ฉานซั่งคงไม่ถึงข้ันฆ่าเขาปิดปาก ทว่ามิตรภาพ 

ที่สร้างขึ้นมาอย่างยากล�าบากจะต้องได้รับผลกระทบแน่นอน

แซ่หลิว่คนท่ีสามยอมรบันบัถือผูฝึ้กตนข้ันหลอมรวมท่ีอายุน้อยกว่า

ตนเองเป็นช่วงใหญ่กลุ่มน้ีจากหัวใจแล้ว สังหรณ์ว่าถ้าอยู่กับพวกเขา  

ในอนาคตจะย่ิงได้ประโยชน์นับไม่ถ้วน ดงันัน้จงึกัดฟันตดัสนิใจเดนิต่อไป

ให้สุดทาง
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หลังเตรียมตัวกันเรียบร้อย คนท้ังหลายก็ไม่ได้ค่อยๆ เดินทาง 

เหมือนเช่นก่อนหน้าน้ีอีก ต่างน�าของวิเศษออกมาแล้วเร่งเดินทาง 

เต็มความเร็วไปยังเกาะเซียนอว๋ินที่ทะเลตะวันออก ในท่ีสุดก็มาถึง 

เมอืงอวีเ๋หลีย่วเมอืงผูบ้�าเพ็ญเซยีนท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก

ในช่วงค�่า

ปกติทีแ่ห่งน้ีก็คกึคกัอย่างย่ิง แต่เพราะใกล้จะถึงวันงานประลองยุทธ์

แล้ว ในเมืองจึงย่ิงมีผู ้คนอุ่นหนาฝาคั่งกว่าเดิม โรงเตี๊ยมท่ีมีล้วนแต่ 

ห้องเตม็ไปนานแล้ว คนจากสามส�านักใหญ่จงึสร้างค่ายพักแรมชัว่คราวข้ึน

ทีน่อกเมอืงเป็นการพิเศษเพ่ือให้คนจากแต่ละส�านักทีม่าร่วมงานได้เข้าพัก

แซ่หลิ่วคนที่สามพาพวกต่ีฉานซั่งเข้าเมืองไปหาศิษย์ผู ้ดูแล 

โรงประลองยุทธ์ แล้วเลือกต�าแหน่งค่อนข้างดีในค่ายพักแรมนอกเมือง 

ให้พวกเขาด้วยตัวเอง ทั้งยังก�าชับศิษย์ผู้ดูแลให้พาพวกเขาไปส่งอย่างดี

ศิษย์ผู ้ดูแลนามจางเจี้ยนซื่อให้นึกแปลกใจ ส�านักเล็กๆ อย่าง 

ส�านักเซิ่งจื้อได้รับเชิญมาก็ไม่สมเหตุสมผลมากแล้ว ท้ังผู้มายังเป็นแค ่

ผู ้ฝึกตนขั้นฝึกปราณอีก...มิใช่ว่าเขาดูถูกคน แต่ศิษย์เฝ้าประตูของ 

ส�านักจีล้ีก็่ยังมตีบะสงูกว่าพวกเขา คนเช่นนีม้าร่วมงานประลองยุทธ์ครัง้ใหญ่ 

เพียงรอบแรกก็คงถูกซดัลงมาแล้ว อาจารย์อาหลิว่เกรงอกเกรงใจพวกเขา

ถึงเพียงนี้ไปท�าไม

หากแต่เป็นเรื่องท่ีอาจารย์อาหลิ่วก�าชับก�าชาอย่างขึงขังจริงจัง 

ด้วยตัวเอง เขายังคงต้องจดัการอย่างรอบคอบถ่ีถ้วน ด้วยเหตน้ีุเขาจงึพา

พวกตี่ฉานซั่งออกนอกเมืองไปยังค่ายพักแรมชั่วคราวอย่างกระตือรือร้น

ทันที
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แม้จะเป็นเวลากลางคืน ในค่ายพักแรมก็ยงัมแีสงตะเกียงสว่างไสว 

เน่ืองจากอีกไม่ก่ีวันก็จะถึงวันงานประลองยุทธ์ บรรดาคนจากส�านัก 

ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานจึงมาถึงกันเกือบครบแล้ว พวกเขาบ้างมีอาจารย์

น�ามา บ้างก็พากันเดนิทางมาเองเหมอืนพวกอิน่จือ่จาง ล้วนแต่คดิจะใช้

ช่วงเวลาไม่ก่ีวันก่อนงานประลองยุทธ์เริม่ข้ึนสืบดูความสามารถของคูต่่อสู้

ขณะพวกเขาทั้งคณะเดินเข้าค่ายพักแรม ระหว่างทางก็เจอกับ 

ผู ้เข้าประลองคนอื่นอีกไม่น้อย เกือบทั้งหมดปรายตามองพวกเขา 

แวบเดียวก็เบือนหน้าหนีไป...ผู้เข้าประลองระดับข้ันต�่าเช่นนี้ไม่มีค่า 

ให้พวกเขามองนานขึ้น

ด้านคนจากส�านักเซิง่จือ้เองต่างก็ประเมนิดรูอบๆ อย่างระมดัระวัง 

ขณะเดียวกันจีโยวกู่ก็สอบถามระดับของผู้เข้าประลองในคร้ังน้ีจาก 

จางเจี้ยนซื่อ

จางเจี้ยนซื่อพยายามควบคุมสีหน้าท่าทางของตนเองไม่ให้ความ

เหยียดหยามดหูมิน่เลด็ลอดออกมา ตอบอย่างจริงจงัตัง้ใจว่า "แต่ละส�านกั

ได้รวมตวัแลกเปลีย่นวิชาความรูกั้นอย่างหาได้ยาก ผูท้ีถู่กส่งมาจงึล้วนเป็น

ศิษย์เด่นล�้าชั้นยอดท่ีมีอายุน้อยกว่าร้อยปี ส่วนใหญ่มีตบะข้ันสร้างฐาน 

ช่วงกลาง แต่ก็มพีวกโดดเด่นบางคนท่ีบรรลุถึงข้ันสร้างฐานช่วงปลาย"

"ไม่มีขั้นหลอมรวมหรือ" สืออิ้งลวี่ถามด้วยความแปลกใจ

นางใช้ผ้าคลุมหน้าไว้ เผยเพียงดวงตาสุกใส แต่แม้จะเป็นเช่นนี้  

จางเจ้ียนซือ่ก็ยังถูกดวงตาท่ีงดงามอย่างท่ีสุดของนางท�าเอาจติใจสัน่ไหว 

เป็นครู่ใหญ่ถึงได้ตอบว่า "ย่อมมีแน่นอน ทว่าน้อยย่ิงนัก ผู้ที่ส�าเร็จ 

ขัน้หลอมรวมต้ังแต่อายุยังไม่ถึงร้อย แม้แต่ในสามส�านักใหญ่ของพวกเรา
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ก็ยังนบัเป็นศษิย์เด่นล�า้ทีย่ากจะพบเหน็ได้ ทว่าแม้ศษิย์ของสามส�านกัใหญ่

จะเข้าร่วมงานประลองยุทธ์เช่นกัน แต่ก็น้อยย่ิงนกัทีจ่ะได้ประมอืกับศษิย์

จากส�านกัอืน่ อกีทัง้ไม่เข้าร่วมการจดัอันดับด้วย"

ครั้นเอ่ยถึงศิษย์เด่นล�้าของส�านักตนเอง จางเจ้ียนซื่อก็ดั่งพลอย 

รูส้กึมเีกียรตไิปด้วย แสดงสหีน้าภาคภูมทิะนงตนออกมาอย่างห้ามตวัเอง

ไม่ได้

ตี่ฉานซั่งได้ยินค�าเขาแล้วกลับภาคภูมิใจเสียย่ิงกว่าเขา ส�าเร็จ 

ขั้นหลอมรวมได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยก็ถือเป็น 'ศิษย์เด่นล�้าท่ียากจะ 

พบเห็นได้' ของส�านกัชัน้หนึง่แล้ว เช่นนัน้เขาทีส่�าเร็จข้ันหลอมรวมตัง้แต่

อายุไม่ถึงห้าสิบจะมิใช่อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะเลยหรือ!

ทว่าภาคภูมใิจได้ไม่เท่าไรก็เหลอืบเห็นอิน่จือ่จางท่ีใบหน้าไร้อารมณ์ 

เขาให้รูส้กึเขด็ฟันข้ึนมาทันที แล้วคนทีส่�าเรจ็ข้ันหลอมรวมตัง้แต่อายุไม่ถึง

สามสิบอย่างนี้ควรนับว่าเป็นอะไรเล่า

ตัววิปริต! ทั้งยังเป็นตัววิปริตที่ยากจะพบเห็นได้ด้วย! ตี่ฉานซั่ง 

ตีค่าตีราคาอยู่ในใจอย่างแค้นเคือง

"อ้อ! จรงิส ิ ได้ยินว่าศิษย์เด่นล�า้ท่ีส�านกัฝานเจีย้นกับกลุม่พันธมติร 

ห้าแคว้นตะวันตกส่งมาปีนี้ก็ล้วนมีตบะขั้นหลอมรวม คาดว่าถึงเวลานั้น 

พวกเขาคงจะมโีอกาสได้ประลองกับศิษย์จากสามส�านกัใหญ่ของพวกเรา" 

คนจากกลุม่พันธมติรห้าแคว้นตะวันตกน้ันช่างเถอะ แต่ท่าทขีองคนจาก

ส�านกัฝานเจีย้นน้ัน จางเจีย้นซือ่แค่นกึถึงก็โมโหแล้ว

เป็นแค่ส�านักชั้นสองท่ีเพ่ิงโงหัวพ้นน�้าขึ้นมา อาศัยเลียขาเหม็นๆ 

ของรัชทายาทแคว้นตันก็คิดจะก้าวขึ้นมาอยู่ในรายชื่อส�านักชั้นหนึ่งแล้ว 
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ฝันไปเถอะ!

ศิษย์ท่ีมาร่วมประลองไม่ก่ีคนน้ันก็มีท่าทียโสโอหังไม่เห็นหัวใคร  

รอศษิย์เด่นล�า้จากส�านกัจีล้ีข่องเขาแสดงความร้ายกาจให้ดใูนงานประลอง 

คนพวกนัน้ก็จะได้รูจ้กัฟ้าสงูแผ่นดินต�า่แล้ว!

ระหว่างที่คุยกัน ทั้งหมดก็เดินมาถึงเนินเขาลูกหน่ึงทางด้าน 

ตะวันตกเฉียงใต้ เรือนวิจิตรบรรจงที่สร้างจากไผ่เมฆมรกตหลายหลัง

ปรากฏต่อสายตาพวกเขา

ไผ่เมฆมรกตเป็นผลผลิตพิเศษของแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก  

งอกได้เรว็อีกทัง้ยังมสีเีขยีวราวกับหยกตลอดล�าต้น หลังตดัลงมาก็คงสีสัน

ไว้ได้หลายปี จุดท่ีพิเศษที่สุดคือมันสนองตอบต่อกระแสจิตได้ไวย่ิงยวด 

พอสัมผัสได้ว่ามีกระแสจิตจะทะลุผ่านมันไป มันก็จะส่งเสียงสูงๆ ต�่าๆ 

ไพเราะเพราะพริง้ออกมา ใช้ไผ่ชนดิน้ีสร้างเรอืนทีพั่กจงึได้ท้ังความสวยงาม

มีระดับและยังสามารถรับรู ้ได้อย่างง่ายดายว่ามีผู ้อื่นใช้จิตสอดส่อง  

ท�าให้หลีกเลี่ยงเรื่องน้ีได้ เห็นได้ถึงความใส่ใจและความแยบคายของ 

ฝ่ายผู้จัดงานประลองยุทธ์

เรือนเล็กบนเนินเขามีทั้งหมดสิบสองแห่ง ผู ้เข้าพักส่วนใหญ ่

เป็นผู้เข้าประลองจากส�านักที่ได้รับความส�าคัญจากสามส�านักใหญ่  

ดังนั้นสภาพแวดล้อมจึงสบายและสวยงามเงียบสงบเป็นพิเศษ

เรือนที่พวกตี่ฉานซั่งพักมีชื่อว่าเรือนไฮ่เขตเทียนจื้อ จางเจี้ยนซื่อ

กล่าวแนะน�าว่า "ค่ายพักแรมชัว่คราวบนเนนิเขานีล้้วนอยู่ในเขตเทยีนจือ้ 

เรยีงล�าดับตามสบิสองกิง่พิภพ* แขกจะเข้าพักตามล�าดบัเวลาท่ีมาถึง"
* กิ่งพิภพทั้งสิบสองซึ่งชาวจีนใช้เป็นค�าเรียกโมงยามด้วย ได้แก่ 1. จื่อ 2. โฉ่ว 3. อิ่น 4. เหม่า 5. เฉิน 6. ซื่อ  
7. อู่ 8. เว่ย 9. เซิน 10. โหย่ว 11. ซวี 12. ไฮ่

Page ������������������ 5.indd   13 23/8/2561 BE   13:54



14

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 5

ที่จัดการเช่นนี้ก็เพ่ือเลี่ยงไม่ให้แขกบางคนทะเลาะวิวาทกันเพราะ

เรื่องล�าดับ แม้จางเจี้ยนซื่อจะรู้สึกว่าแค่คนจากส�านักเซ่ิงจื้อได้พักอยู่ใน

เขตเทียนจื้อซึ่งเป็นเขตท่ีดีที่สุดนี้ก็ไม่เหมาะสมอย่างย่ิงแล้ว พวกเขา 

ย่อมไม่มเีหตผุลใดๆ ให้ไปทะเลาะกับพวกผูเ้ข้าประลองทีแ่ขง็แกร่งคนอืน่ๆ 

เพ่ือแย่งล�าดบั ทว่าพอนกึถึงสหีน้าจรงิจงัของอาจารย์อาแล้วก็ยังคงอธิบาย

อย่างระมดัระวัง

พวกตีฉ่านซัง่พอใจกับทีพั่กเช่นนีย้ิง่ พยักหน้าหงึกหงักคดิจะเข้าไปดู

ก็พอดีกับท่ีผู้ฝึกตนจากเรือนซวีเขตเทียนจื้อท่ีอยู่ด้านข้างได้ยินเสียงคน 

เลยเดนิออกมา สองฝ่ายเจอหน้ากัน เหล่าผู้ฝึกตนขัน้สร้างฐานทีอ่อกมาจาก

เรอืนซวีก็ขมวดค้ิวขึน้มา

ผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานช่วงกลางท่ีมีจมูกงุ้มคนหนึ่งแค่นเสียงเย็น  

พูดกับจางเจี้ยนซื่ออย่างไม่พอใจ "ข้ากับสหายผู้ฝึกตนก�าลังสงสัยอยู่ว่า 

ผูท้ีเ่ข้าพักในเรอืนไฮ่นีไ้ด้จะเป็นยอดฝีมอืผูเ้ป็นเลิศจากส�านกัไหน แต่ไฉน

จึงเป็นของต�่าชั้นเหล่านี้เสียได้"

ก็เหมอืนท่ีจางเจีย้นซือ่ได้บอกไว้ ผูท้ีถู่กเลอืกมาร่วมงานประลองยุทธ์ได้

ล้วนเป็นศิษย์เด่นล�้าระดับยอดในส�านักของตนเอง พวกเขาอายุยังน้อย 

ก็ล�้าหน้าคนรุ่นเดียวกันไปไกล เป็นธรรมดาที่คนหนึ่งจะยิ่งยโสโอหังกว่า 

อกีคน 

ผู้ท่ีมีดีพอให้พวกเขาลดมาดลงมีเพียงศิษย์จากสามส�านักใหญ่  

แต่พวกต่ีฉานซั่งไม่ใช่คนของสามส�านักใหญ่ ทั้งยังดูจะมีตบะต�่าเตี้ย 

เรี่ยดิน ดังนั้นพวกเขาเปิดปากได้ก็พ่นค�าพูดโหดร้ายเสียดแทงออกมา

ผู ้บ�าเพ็ญเซียนยึดถือในก�าลังความสามารถมาแต่ไหนแต่ไร  
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ไม่มีก�าลังความสามารถก็ได้แต่ปล่อยให้คนจับเชือดตามใจชอบ นี่เป็น

พฤติกรรมความเคยชินของผู้ฝึกตนแทบทั้งหมดไปแล้ว

จางเจีย้นซือ่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกย่ิง เขาอยากจะแก้ตัวแทนคนของ 

ส�านักเซิ่งจื้อ แต่ก็ไม่รู้ว่าควรเริ่มพูดจากตรงใด จึงได้แต่แสร้งท�าเป็น 

ไม่ได้ยิน "แขกผูม้เีกยีรตเิหล่านีม้าจากส�านกัเซิง่จือ้ซึง่เป็นส�านักอนัดบัหนึง่

ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ อาจารย์อาหลิ่วของส�านักเราเป็นผู้เชื้อเชิญมา

ด้วยตนเอง ทุกท่านเชญิตามข้าเข้าไปดูด้านในก่อนเถิดว่ามสีิง่ใดไม่ถูกใจ

หรอืไม่ ผูม้อีาวุโสทกุท่าน ผูน้้อยขอตวัก่อน" พูดพลางคิดจะพาพวกต่ีฉานซัง่

เข้าไปในเรือน

"ส�านักอันดับหน่ึงในแถบตะวันตกเฉียงใต้ถึงกับสั่งสอนของเช่นน้ี 

ออกมา? ฮ่าๆ ศิษย์พ่ี ท่านกับข้ากลับไปรายงานอาจารย์ให้ไปตั้งส�านัก 

ทีแ่ถบนัน้บ้างดกีว่า ท่านเป็นเจ้าส�านัก ผูน้้องเป็นรองเจ้าส�านกั ไม่ถึงหนึง่ปี 

ก็ผงาดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ได้แล้ว งานประลองยุทธ์คราวหน้า 

พวกเราก็ส่งศษิย์ไม่ได้ความสกัสีห้่าคนมาเทีย่วเล่นด"ู ผูฝึ้กตนข้ันสร้างฐาน

ที่มีตาสามเหลี่ยมอีกคนหนึ่งหัวเราะร่า

พวกตี่ฉานซั่งเดิมทีไม่อยากถือสาหาความกับคนถ่อยท่ีโง่เขลา 

เบาปัญญาพรรค์น้ี แต่ครั้นได้ยินพวกเขาย่ิงพูดย่ิงเลยเถิด ถึงขนาด

ลามปามไปหยามส�านัก พวกเขาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้

ตีฉ่านซัง่แค่นเสยีงเย็น วางมาดของศษิย์พ่ีใหญ่ออกมา สัง่อิน่จือ่จาง

ว่า "เจ้าสี ่เจ้าไปสัง่สอนพวกเขาทีซ"ิ

จางเจี้ยนซื่อปวดเศียรเวียนเกล้าขึ้นมาแล้ว รีบขวางหน้าพวกเขา

พลางว่า "ผู้มีอาวุโสสองท่านน้ันเพียงแต่ล้อเล่นเท่าน้ัน ไยทุกท่านต้อง
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ถือสาหาความกันด้วย" 

ถ้าพวกเจ้าไปมีเรื่องแล้วเกิดเป็นอะไรข้ึนมา ข้าจะชี้แจงกับ 

อาจารย์อาหลิ่วอย่างไร!

อ่ินจือ่จางเดนิอ้อมเขาไปอย่างเอือ่ยเฉือ่ยเชือ่งช้า มาหยุดยืนเบ้ืองหน้า

ผูฝึ้กตนสองคนทีพู่ดขึน้มาเมือ่ครูน่ี ้ ต่ีฉานซัง่ทีด้่านหลงัสองมอืเท้าสะเอว 

แค่นเสยีงพูดว่า "ส�านกัของพวกข้ามใิช่ให้คนอย่างพวกเจ้าเอามาล้อเล่นได้ 

เจ้าสี ่อย่าลงมอืหนกัเกินไปล่ะ แค่ซดัให้พวกเขาฟันสุนขัร่วงหมดปากก็พอ"

อ่ินจือ่จางเม้มปากไม่กล่าวอะไร ศษิย์พ่ีใหญ่ผูน้ี้เสพติดการเรยีกใช้เขา

จนเลกิไม่ได้แล้วจรงิๆ!

เจ้าจมูกงุ้มโมโหจัด ย้ิมเย็นพลางว่า "งานประลองยุทธ์คร้ังใหญ่ 

มใิช่ท่ีทีผู่ฝึ้กตนต�า่ชัน้อย่างพวกเจ้ามาเข้าร่วมได้ วนันีข้้าจะสอนพวกเจ้า

ให้ได้รู้จักว่าอะไรเรียกว่าก�าลังความสามารถที่แท้จริงแทนอาจารย์ของ 

พวกเจ้าเอง!"

"ลงมอืได้เลย เข้ามาพร้อมกันท้ังสองคนน่ันล่ะ" อิน่จือ่จางพูดอย่าง

หมดความอดทน หางตาเหลอืบเห็นจจูกู�าลงัอุม้ลกูหมยืูนหาวอยู่ก็คดิว่า

จดัการเจ้าสองคนนีใ้ห้เสรจ็เรว็หน่อย จะได้ให้จจูไูปพักผ่อนเสยีที

เจ้าตาสามเหลีย่มแค่นเสยีงพูดกับจางเจีย้นซือ่ "เจ้าเองก็เห็นแล้วว่า

พวกเขารนหาท่ีตายเอง หากเกดิการบาดเจบ็อะไรก็อย่ามาโทษพวกข้าล่ะ"

จางเจีย้นซือ่ยังคดิจะไกล่เกลีย่ แต่กลบัถูกเป้าฝ่าหู่ย้ิมพลางย่ืนมอื

มาจบัแขนเอาไว้ เขาสะดุ้งเฮอืก พูดอะไรไม่ออกทัง้สิน้

เจ้าจมกูงุ้มกับเจ้าตาสามเหลีย่มล้วนเป็นเพียงผูฝึ้กตนข้ันสร้างฐาน

ช่วงกลาง มกี�าลงัความสามารถอยู่ระดับปานกลางในบรรดาผูเ้ข้าประลอง
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ของส�านกัตนเอง ก�าลงัอยากหาโอกาสแสดงความสามารถอยูพ่อด ีบดันี ้

ทัง้สองคดิแต่เพียงว่าจะใช้ไม้เดด็ถนดัมอืท�าการเปิดตวัอย่างไรด ี ส่วนว่า

อิ่นจื่อจางจะเป็นหรือตายจากการร่วมมือกันโจมตีของพวกเขาน้ัน 

มิใช่ปัญหาโดยสิ้นเชิง ย่ิงอีกฝ่ายตายได้น่าอนาถก็ย่ิงมีผลดีต่อการ 

ประกาศศักดาของพวกเขา

สองคนสบตากนั ต่างก็มองเห็นประกายกระหย่ิมย้ิมย่องโหดเหีย้ม

กระหายเลือดจากในดวงตาของกันและกัน จึงโคจรพลังข้ึนมาทันที  

รอเพียงผู้ฝึกตนจากเรือนเฉินท่ีมาเป็นผู้ตัดสินชั่วคราวประกาศให้เร่ิมได้

เท่านั้น

มีผู ้ฝ ึกตนท่ีสายตาแหลมคมและความคิดความอ่านเฉียบไว 

เพียงไม่กี่คนที่ได้กลิ่นตุๆ จากเรื่องนี้

"เริม่ได้!" หลงัผูตั้ดสนิชัว่คราวตะโกนขึน้ก็มเีสยีงดงัโครมใหญ่ดงัขึน้

สองเสียง พร้อมด้วยเสียงร้องในล�าคอด้วยความเจ็บปวดราวกับออกมา

จากสตัว์ป่าใกล้ตายอกีสองเสยีง

คนท้ังหมดยังไม่ทันมองเห็นชัดว่าเม่ือครู่เกิดอะไรข้ึนกันแน่ หาก 

แต่หน้าประตูเรือนไฮ่ก็เหลืออิ่นจื่อจางยืนเงียบๆ อยู่เพียงคนเดียวแล้ว  

คนทั้งหลายสอดส่ายสายตามองไปรอบๆ ก็พลันพบว่าเจ้าจมูกงุ้มและ 

เจ้าตาสามเหลี่ยมล้มกองอยู่บนพ้ืนหญ้าห่างออกไปหลายจั้ง ท้ังสอง 

มเีลอืดกบปาก ขากรรไกรล่างล้วนถูกซดัจนผดิรปูผดิร่าง ทัง้หน้าดบูดิเบีย้ว

น่าสยดสยองยิ่งนัก และคนก็สลบไปแล้ว

ผู้ฝึกตนขั้นฝึกปราณท่ีดูจะอายุเพ่ิงต้นย่ีสิบผู้น้ีถึงกับฟาดผู้ฝึกตน 

ขั้นสร้างฐานช่วงกลางสองคนจนกระเด็น!? เป็นไปได้อย่างไร!
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เสยีงสดูหายใจดงัข้ึนต่อกันเป็นระลอก ผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานช่วงปลาย

หลายคนหน้าเปลีย่นสไีปสิน้ แอบคดิว่าต่อให้พวกตนลงมอืด้วยแรงท้ังหมด

ก็ยังไม่มทีางท�าถึงข้ันน้ีได้ แล้วเจ้าหมอน่ีท�าได้อย่างไร!

ศิษย์ร ่วมส�านักที่เหลือของเจ้าจมูกงุ ้มกับเจ้าตาสามเหลี่ยม 

ตาค้างไปแล้ว เหม่อมองอิ่นจื่อจางอย่างอึ้งงัน สีหน้าราวกับว่ามองเห็น 

สัตว์ประหลาดสามหัวปรากฏตัวขึ้นกะทันหัน

"หมูเอ๊ย!" ต่ีฉานซั่งแค่นเสียงเหยียดหยาม ท�าให้จูจูกับสืออิ้งลว่ี 

ใช้สายตากรุน่โกรธมองมาทนัท ีแม้แต่ลกูหมูก็พลอยมดุออกจากอ้อมแขน

ของจูจูมาถลึงตาใส่เขาไปด้วย

ตี่ฉานซั่งหัวเราะแห้งๆ ก่อนรีบแก้ค�าพูด "พลั้งปากๆ! บิดาไม่ควร 

ดูหมิ่นหมู เจ้าพวกนั้นมันสู้ไม่ได้แม้แต่มูลหมู!"

ล้อเล่นกันหรือ! เกิดท�าให้ลูกหมูโมโหแล้วพ่นไฟใส่เขาขึ้นมา  

เขาก็ไม่เหลือแม้แต่เศษซากแล้ว!

เฮ้อ ช่างน่าสงสารเขาที่เป็นถึงผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมผู้สง่าผ่าเผย 

อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะ แต่แค่หมูตัวเดียวก็ยังแหย่ไม่ได้!

ข่าวเรื่องผู้ฝึกตนหนุ่มคนหนึ่งจากเรือนไฮ่เขตเทียนจื้อฟาดผู้ฝึกตน 

ขั้นสร้างฐานช่วงกลางสองคนจนกระเด็นแพร่ไปท่ัวค่ายพักแรมชั่วคราว 

ในเวลาเพียงชัว่ข้ามคืน คนไม่น้อยต่างคาดเดาสบืข่าวกันว่าผูฝึ้กตนท่ีอยู่ 

ในเรอืนไฮ่เขตเทยีนจือ้เป็นเทพเซยีนจากท่ีใดและมตีบะเป็นเช่นไรกันแน่

ในเมืองอวี๋เหลี่ยว แซ่หลิ่วคนที่สามจัดเสื้อผ้าเผ้าผมให้เรียบร้อย

ก่อนไปเข้าพบปรมาจารย์จากส�านักของตนยังโรงประลองยุทธ์สาขา 
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เพื่อรายงานสถานการณ์อย่างซื่อตรง

ตัวแทนผู ้มาด�าเนินการงานประลองยุทธ์จากสามส�านักใหญ่ 

ล้วนมาถึงครบแล้ว แต่ละส�านกัส่งปรมาจารย์ขัน้ก�าเนดิใหม่มาสองท่าน 

ตอนนีค้นท้ังหกก�าลงัน่ังหารอืเรือ่งการจดังานประลองยุทธ์กันอยูใ่นห้องโถง 

ครั้นได้ยินว่าแซ่หลิ่วคนท่ีสามมาถึงก็ถึงกับหยุดการประชุม สั่งให้เขา 

เข้ามารายงาน

แซ่หลิว่คนท่ีสามเข้ามาในโถงอย่างงกเงิน่ แม้ว่าปรมาจารย์ท้ังหกท่าน

จะเก็บง�ากลิน่อายและพลงักดดนัลงแล้ว แต่เขาก็ยงัรูส้กึได้ถึงแรงกดดนั

มหาศาล หากเป็นเมื่อก่อน ต่อให้ผ่านไปอีกหลายปีเขาก็อาจจะยังไม่มี

โอกาสได้พบหน้าแม้แต่ท่านเดียว วันน้ีทั้งหกกลับรออยู่ที่น่ีพร้อมกัน  

เห็นได้ว่าพวกเขาให้ความส�าคญักับเรือ่งทีเ่ขาจะรายงานต่อไปนีม้ากเพียงไร

ปรมาจารย์จีเ้สยีงแห่งส�านกัจีล้ีก่ล่าวขึน้ว่า "เล่าสิง่ท่ีเจ้าได้ยินได้เหน็

ระหว่างทางมาเถอะ"

แซ่หลิ่วคนที่สามตอบรับอย่างเคารพนบนอบ "ขอรับ"

ก่อนเขาจะถูกส่งตัวไปติดตามน�าทางศิษย์ส�านักเซิ่งจื้อมาร่วม 

งานประลองยุทธ์ เบือ้งบนก็ได้มคี�าสัง่ลงมาให้ระหว่างทางเขาคอยสงัเกต 

ดูตบะก�าลังความสามารถ รวมถึงอุปนิสัยและพฤติกรรมของพวกเขา 

อย่างละเอียด

ในสายตาผูอ้ืน่เห็นว่าส�านักหน้าใหม่ไฟแรงท่ีชนะในงานประลองยุทธ์

แล้วได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากสามส�านักใหญ่จนมีหน้ามีตา 

ไม่สิ้นสุดนั้น ล้วนอาศัยก�าลังความสามารถของตนสร้างผลงานดีเลิศ 

ออกมาจึงได้รับการอุปถัมภ์ค�้าชู แต่อันที่จริงต้ังแต่เชิญพวกเขามาร่วม 
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การประลอง สามส�านักใหญ่ก็เริ่มศึกษาตรวจสอบผู้เข้าประลองเหล่านี ้

อย่างลบัๆ แล้ว

พวกทีม่ผีลประโยชน์ขดัแย้งกับพวกเขา เป็นต้นว่าส�านกัท่ีสนิทสนม

ใกล้ชดิกับเชือ้พระวงศ์แคว้นตันอย่างเช่นส�านักฝานเจีย้นซึง่ก็ได้รบัเชญิมา

ในครั้งนี้เช่นกัน เป็นพวกที่จะไม่มีทางมีโอกาสได้ต�าแหน่งชนะเลิศ 

ในท้ายที่สุดเด็ดขาด

ส่วนส�านักที่ผ่านความเห็นชอบจากพวกเขาอย่างเป็นเอกฉันท์  

ต่อให้ก�าลังความสามารถด้อยสักเล็กน้อย ก่อนการประลองก็ยังจะ 

ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขา หรือไม่ก็แอบถางทางสะดวกให้ใน

กระบวนการประลอง

แซ่หลิว่คนท่ีสามเข้าใจในภารกิจของตนเองด ีจงึเล่าทุกเรือ่งท่ีเกิดขึน้

ตลอดทางนับแต่ออกเดินทางจากเมอืงเฝินมาอย่างไม่มปิีดบงัไม่มตีกหล่น 

ถึงขนาดเรื่องท่ีพวกเขาจัดการพวกนายน้อยหกหลินก็ไม่ได้ปิดบังแม้แต่ 

เศษเสีย้ว

ขณะเล่าถึงเรื่องน้ีเขาก็อดจะแอบประเมินดูสีหน้าของปรมาจารย์

ทั้งสองท่านจากส�านักเจาไช่ไม่ได้ ด้วยกลัวจะท�าให้พวกเขาไม่พอใจ  

ขณะเดียวกันก็ลอบดีใจที่สุดท้ายมีผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ในชุดด�าผู้น้ัน

ออกหน้าขอตัวพวกนายน้อยหกหลินไป มิเช่นนั้นเขาคงได้ล�าบากใจยิ่ง

หากกล่าวจากใจ เขาไม่อยากหาภัยร้ายมาให้พวกตี่ฉานซั่ง 

เพราะการรายงานของตนเอง

ปรมาจารย์สองท่านจากส�านักจิ้นเป่ามองหน้ากันแล้วย้ิมออกมา 

ก่อนปรมาจารย์จิ่นซั่นจะกล่าวข้ึนว่า "มิน่าศิษย์เหล่าน้ีของส�านักเซิ่งจื้อ
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ถึงกลายเป็นแขกคนส�าคัญระดับสูงสุดของหอรวมทรัพย์ได้ ที่แท ้

นอกจากการหลอมยาลูกกลอนแล้วก็ยังช�านาญการปล้นจี้ด ้วย!  

น่าสนใจๆ!"

ปรมาจารย์อินซั่นกล่าวเออออไปด้วย "ที่หาได้ยากคือได้มา 

อย่างถูกต้อง ข้าชักจะอิจฉาปรมาจารย์โหยวแห่งส�านักเซ่ิงจื้อเสียแล้ว  

ลูกศิษย์เขาไม่ว่าเป็นตบะหรืออุปนิสัยล้วนแต่เลือกมาได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งสิ้น"

ปรมาจารย์จีเ้สยีงถลงึตาใส่แซ่หลิว่คนทีส่ามด้วยความขบขันก่อนว่า 

"ตลอดทางมาน้ีเจ้าก็ร�า่รวยขึน้ตามพวกเขาด้วยกระมงั"

แซ่หลิ่วคนที่สามหัวเราะแห้งๆ สองทีก่อนก้มหน้าไม่กล้าตอบค�า

ปรมาจารย์หรู่อีผู้ร่วมส�านักจี้ลี่กลับสนใจอีกเร่ืองหน่ึง "สืบเร่ือง 

ความเป็นมาของลกูหมน่ัูนได้ชดัเจนแล้วหรือไม่ สัตว์วิเศษทีพ่่นไฟทเีดยีว 

ก็ท�าให้ผูฝึ้กตนขัน้หลอมรวมบาดเจบ็หนักได้อย่างน้อยก็ต้องข้ันเจด็ข้ึนไป

กระมัง กลายร่างเป็นคนแล้วหรือยัง"

เรื่องที่แซ่หลิ่วคนที่สามสับสนที่สุดก็คือเร่ืองนี้ เพราะไม่ว่าเขาจะ 

มองอย่างไรก็มองไม่ออกว่าลูกหมูนับว่าอยู่ระดับขั้นใดกันแน่ ถึงขนาด 

รูส้กึด้วยว่ามนัไม่เหมอืนสตัว์วเิศษโดยสิน้เชงิ

ยามท่ีไม่พ่นไฟก็เหมือนเป็นลูกหมูธรรมดาทั่วไปในโลกมนุษย์  

เพียงแต่ในตัวมีปราณชีวิตอยู่เต็มเป่ียม หน้าตาท่าทางก็น่ารัก ทั้งยัง 

แสนรู้ อีกทั้งตั้งแต่ต้นจนจบหมูก็เป็นหมู ไม่มีว่ีแววจะกลายร่างหรือ 

เกิดสติปัญญาอ้าปากพูดคุยได้เลย

ปรมาจารย์อินซั่นลูบเคราสีดอกเลาพลางว่า "จูจูเจ้าของลูกหม ู
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เป็นศิษย์ของเจิ้งเฉวียนนักหลอมโอสถข้ันเจ็ด ได้ข่าวว่าเจิ้งเฉวียนผู้น้ี 

เคยเป็นอัจฉริยะระดับต้นๆ ของสกุลตัน อายุไม่ถึงสองร้อยก็เป็น 

นกัหลอมโอสถขัน้หกชัน้ยอดแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะใช้วิธีการพิเศษบางอย่าง

เพาะเลี้ยงลูกหมูนี่ขึ้นมาก็เป็นได้"

กล่าวถึงเรื่องยาลูกกลอน ในที่น้ีไม่มีสักคนท่ีเชี่ยวชาญ จึงได้แต่ 

ส่ายหน้า วางประเด็นนี้ลงชั่วคราว

ปรมาจารย์ท้ังสองท่านจากส�านักเจาไช่มีอารมณ์ซับซ้อนท่ีสุด  

ถามย�า้อกีรอบให้แน่ใจเรือ่งฐานะตวัตนของอิน่จือ่จาง แล้วปรมาจารย์กู้หว่ัน 

ก็ถอนหายใจกล่าวข้ึนอย่างอดไม่ได้ "ไม่รู้ว่าสกุลหลินนับว่าโชคดีหรือ 

โชคร้าย ให้ก�าเนิดอัจฉริยะ แต่ก็ดันมีศึกภายในไม่หยุด"

ถ้าตัวตนที่แท้จริงของอิ่นจื่อจางคือนายน้อยสิบในรุ่นเยาว์ของ 

สกุลหลิน เช่นนั้นก็เก่งฉกาจโดยแท้ อายุยังไม่ถึงสามสิบ ทั้งยังไม่มี 

วงศ์ตระกูลคอยสนับสนุน แต่ถึงกับส�าเร็จขั้นหลอมรวมได้ ใช้ค�าว่า

อัจฉริยะมาบรรยายก็ยังจืดชืดเกินไป

ปรมาจารย์จู้ป๋อพูดด้วยความปวดหัว "ท่านว่าเร่ืองน้ีควรรายงาน

ท่านผู้เฒ่าตามจริงหรือไม่!"

ปรมาจารย์กู้หวั่นถูกเขาถามก็ยุ่งยากใจขึ้นมาเช่นกัน

ท่านผู้เฒ่าที่พวกเขาพูดถึงก็คือประมุขสกุลหลิน ขณะเดียวกัน 

ก็เป็นจกัรพรรดแิห่งแคว้นอูแ่ละผูอ้าวุโสใหญ่แห่งส�านกัเจาไช่ด้วย เขามี

หลานชายเช่นนี้ อัจฉริยะก็อัจฉริยะอยู่หรอก แต่จัดการกับคนสกุลหลิน

อย่างไม่มีใจอ่อนแม้แต่น้อย ไม่รู้จริงๆ ว่านับเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย

ปรมาจารย์สี่ท่านที่เหลือจากส�านักจิ้นเป่าและส�านักจี้ล่ีนึกถึง 

Page ������������������ 5.indd   22 23/8/2561 BE   13:54



23

เอ ๋อเหมย

ความล�าบากของพวกเขาแล้วก็ต่างอดไม่ได้ทีจ่ะมคีวามสขุบนความทุกข์

ของผู้อื่นอย่างไร้ความเห็นอกเห็นใจยิ่ง

"เช ่นน้ันคราวนี้ ก็ เก็บศิษย์ส�านักเซิ่งจื้อไว ้ สู ้ กับพวกคนจาก 

ส�านักฝานเจี้ยน?" ปรมาจารย์จี้เสียงโบกมือให้แซ่หลิ่วคนท่ีสามถอย 

ออกไป ก่อนเอ่ยถามห้าคนที่เหลือ

ปรมาจารย์อนิซัน่ใคร่ครวญอยู่ชัว่ครู่ก่อนว่า "ให้เป็นไปตามธรรมชาติ

แล้วกัน มิใช่ยังมีเด็กจากห้าแคว้นฝั่งตะวันตกอยู่อีกหรือไร"

"ถึงแม้พวกเขาเป็นผูฝึ้กตนขัน้หลอมรวมได้เพราะอาศยัยาลกูกลอน 

แต่ก็อาศยัตบะของตวัเองสูจ้นอยู่ในรายชือ่ห้าอนัดบัแรกได้แน่นอนอยู่แล้ว 

ไม่จ�าเป็นต้องให้พวกเราสอดมือเข้ายุ่งโดยส้ินเชิง อีกอย่างเจ้าเด็กจาก 

ส�านักฝานเจี้ยนก็มิใช่อาศัยกินยาลูกกลอนจากแคว้นตันเช่นกันหรือไร  

ดีช่ัวอย่างไรศิษย์จากส�านักเซิ่งจื้อก็มีประสบการณ์ต่อสู้จริงมากกว่า 

พวกเขา" ปรมาจารย์จูป๋้อกล่าวตามความเป็นจริง

คนทั้งหมดล้วนคิดว ่าพวกอิ่นจื่อจางอาศัยกินยาลูกกลอน 

ทีเ่จิง้เฉวียนศิษย์อาจารย์หลอมให้ ถึงส�าเรจ็ขัน้หลอมรวมได้ในเวลาไม่ก่ีปี  

ถึงแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าการทะลวงขึ้นขั้นหลอมรวมนั้นอันที่จริงมิใช่แค่ 

มียาลูกกลอนกินก็จะท�าได้ส�าเร็จก็ตามที

พวกเขาเห็นส�านักชั้นสามจากแถบตะวันตกเฉียงใต ้ถึงกับ 

สร้างผูฝึ้กตนอจัฉรยิะท่ีส�าเรจ็ขัน้หลอมรวมตัง้แต่อายุไม่ถึงร้อยออกมาได้

ถึงห้าคนภายในเวลาไม่ก่ีปีเหมือนกับปลูกผักปลูกหญ้าก็มิปาน ในใจ 

ต่างก็อิจฉาอยู่บ้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ น่ีใกล้จะไล่ตามทันและแซงหน้า 

ส�านักชั้นหนึ่งอย่างส�านักพวกเขาไปแล้ว!
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การจะให้พวกเขายอมรับว่าคุณสมบัติของศิษย์พวกตนหรือไม่ก็ 

วิธีการสอนของพวกตนมีปัญหานั้นเป็นเรื่องท่ียากย่ิงนัก ดังนั้นจึงได้แต่

ผลกัความดคีวามชอบไปให้เจิง้เฉวียนศษิย์อาจารย์ ก็ใครใช้ให้ส�านกัพวกตน

ดงึนกัหลอมโอสถขัน้เจด็ท่ีร้ายกาจเพียงน้ีมาอยู่ด้วยไม่ได้เล่า

ในค่ายพักแรมชั่วคราวนอกเมือง จางเจี้ยนซื่อจัดการที่พักให้ 

พวกตีฉ่านซัง่ด้วยความกระตือรอืร้นเป็นหมืน่เท่าเรยีบร้อยถึงได้ถอยออกมา

จากเรือนไฮ่เขตเทียนจื้อ แล้วก็ถูกผู้ฝึกตนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเขตเดียวกัน 

มาขวางไว้เพ่ือซกัถามว่าศิษย์ส�านักเซิง่จือ้ทีอ่ยู่ในเรอืนมตีบะขัน้ใดกันแน่

ทันที

จางเจี้ยนซื่อส่ายหน้าย้ิมเจื่อน "ในเมื่อแขกมีประสงค์จะปิดบัง  

ข้าท่ีเป็นเพียงศิษย์ผู้ดูแลต้อนรับเล็กๆ ไหนเลยจะกล้าถาม คาดว่า... 

อย่างน้อยก็ข้ันสร้างฐานช่วงปลายกระมัง" เขาเลียบเคียงถามอายุของ

พวกตี่ฉานซั่งท่ีอยู่ด้านในเรือนมาแล้ว เป้าฝ่าหู ่ที่มีอายุมากที่สุดปีน้ี 

ยังไม่ถึงเจ็ดสิบ จูจูท่ีอายุน้อยท่ีสุดยังไม่ถึงย่ีสิบ หากแต่ได้ข่าวว่า 

นางเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาจึงไม่นับ

อ่ินจือ่จางทีแ่สดงฝีมอืวันนียั้งไม่ถึงสามสบิ บอกว่าอายุเพียงเท่านี ้

ก็ส�าเรจ็ขัน้หลอมรวมแล้ว เขาก็อยากว่ิงไปซือ้เต้าหู้มาโขกหวัตายจริงๆ

เหตเุพราะฝ่ามอือนัอาจหาญของอิน่จือ่จางจงึไม่มใีครกล้าไปหาเรือ่ง

เรอืนไฮ่เขตเทียนจือ้อีก

คนของเรือนซวีเขตเทียนจื้อได้รับบาดเจ็บ ขายหน้าต่อหน้าผู้คน  

แต่กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ศิษย์ที่น�าขบวนมาร่วมการประลองก็ไม่ได้ 
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ไปเอาเรื่องกับส�านักเซิ่งจื้อเช่นกัน

ส�าหรับเรื่องนี้ คนส่วนใหญ่ล้วนเข้าใจย่ิง ถ้าไปก็เหมือนเอาตัว 

ไปรบัฝ่ามอืฝ่าเท้า ฝ่ายทีท้่าทายก่อนคอืพวกเขา เอาสองรุมหน่ึงแล้วก็ยัง 

ถูกคนฟาดกระเดน็ในฝ่ามอืเดียว ไม่ว่าด้านเหตผุลหรอืก�าลงัความสามารถ

ก็ล้วนหาดีไม่ได้สักอย่าง นอกจากอดกลั้นแล้วก็ไม่มีวิธีอื่น

อันท่ีจริงเสียหน้าหนักเช่นน้ีเป็นใครก็ไม่มีทางท�าเหมือนไม่มีอะไร

เกิดขึ้นได้ ไป๋ไหลศิษย์ผู้น�ากลุ่มของเรือนซวีเขตเทียนจื้อแอบเข้าเมือง 

ไปหาผู้ช่วยตั้งแต่คืนที่เกิดเรื่องแล้ว

ผู ้ ท่ีเข ้าพักในเขตเทียนจื้อได้ย ่อมไม่มีทางมาจากส�านักเล็ก 

ส�านกัน้อยท่ัวไป คนในเรอืนซวีเขตเทยีนจ้ือมาจากส�านักเชยีนเถียวซึง่เป็น

ส�านักอันดับหนึ่งในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

กับส�านักเจาไช่ เจ้าส�านักผู้ก่อตั้งก็มาจากส�านักเจาไช่ นับว่าเป็นสาขา 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของส�านักเจาไช่ก็ว่าได้

ไป๋ไหลค่อนข้างมมีติรภาพอนัดกัีบปูจ้ือ่เหลยีงหนึง่ในผูเ้ข้าประลอง 

ที่ส�านักเจาไช่ส่งมาในครั้งน้ี ในตอนนั้นสองคนต่างก็เป็นผู ้ฝึกตน 

ขั้นสร้างฐาน เมื่อสองปีก่อนปู้จื่อเหลียงส�าเร็จขั้นหลอมรวม ไป๋ไหล 

รู ้สึกว่าตนเองด้อยกว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าสหายเก่า จึงไม่กล้าเรียกขาน 

เป็นพี่เป็นน้องเหมือนแต่ก่อนอีก

ทว่าจะอย่างไรท้ังสองคนก็ยังคุ้นเคยกันดี ส�านักก็มีความสัมพันธ์

แน่นแฟ้นเช่นนั้น ฉะน้ันพอปู้จื่อเหลียงได้ฟังค�าเขาแล้วก็ตบอกบอกว่า 

จะกู้หน้าให้ส�านักเชียนเถียวของพวกเขาในงานประลองยุทธ์ให้ได้

"อิ่นจื่อจางแห่งส�านักเซิ่งจื้อ? ไม่เห็นเคยได้ยินชื่อ ส�านักเล็กๆ  
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แถบชายขอบพรรค์นั้นจะมีศิษย์เก่งกาจอะไรได้ ศิษย์น้องสองคนน้ัน 

ของเจ้าไม่ได้ความเกินไปแล้ว กับแค่ฝ่ามือเดียวยังรับไม่ไหว เจ้าส�านัก

ของเจ้าส่งคนเช่นนีเ้ดนิทางมาพร้อมเจ้าได้อย่างไร ก่อนหน้าน้ียังบอกว่า

จะอยู่ในรายชือ่ผูย้อดเย่ียมสบิอนัดบัแรกให้ได้อยู่เลย แต่ยังไม่ทนัได้เร่ิม

การประลองก็มีคนบาดเจ็บไปสองคนแล้ว งานประลองยุทธ์ในคร้ังนี ้

พวกเจ้าจะสู้อย่างไร" ปู้จื่อเหลียงยิ่งคิดยิ่งรู้สึกไม่อยากจะเชื่อ

ผูฝึ้กตนท่ีอายุยังไม่ถึงสามสบิคนหน่ึงสามารถฟาดผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐาน

ช่วงกลางถึงสองคนจนกระเด็นได้? น่ีจะเป็นไปได้อย่างไร เว้นเสียแต่ว่า 

อีกฝ่ายจะมีตบะขั้นหลอมรวม แต่เรื่องนี้ยิ่งเหลือเชื่อเลยทีเดียว!

คดิดูว่าเขาปูจ้ือ่เหลยีงท่ีมพีรสวรรค์เหนือผูอ้ืน่ กราบเข้าส�านกัเจาไช่

ตั้งแต่ยังไม่ถึงสิบขวบ มีอาจารย์ทุ่มเทใจอบรมบ่มเพาะ ได้ฝึกเคล็ดวิชา 

ที่ดีที่สุด ได้กินยาลูกกลอนท่ีวิเศษยอดเย่ียมไปไม่รู้ต้ังเท่าใด ก็ยังส�าเร็จ 

ขัน้หลอมรวมเมือ่อายุปาไปเก้าสบิสองแล้ว ในบรรดาศษิย์ร่วมส�านัก ผูท้ี่

ส�าเรจ็ขัน้หลอมรวมได้ต้ังแต่อายุไม่ถึงร้อยเหมอืนอย่างเขามเีพียงแปดคน 

กระทั่งศิษย์พ่ีหลินจื่อโม่ที่เป็นอัจฉริยะขั้นสุดยอดแล้วก็ยังทะลวงขึ้น 

ขัน้หลอมรวมส�าเรจ็เมือ่อายุห้าสบิสองปีเลย

ดงันัน้ปูจ้ือ่เหลียงจงึเห็นว่าถ้ามใิช่เพราะอิน่จือ่จางมโีชค ได้ฝึกเคลด็วิชา

ร้ายกาจบางอย่าง ก็ต้องเป็นเพราะศิษย์ข้ันสร้างฐานช่วงกลางสองคนน้ัน 

ทีส่�านักเชยีนเถียวส่งมาเป็นพวกไม่เอาไหนไร้ความสามารถ ซึง่ส่วนตวัเขา

เอนเอยีงไปทางข้อหลงัมากกว่า

ไป๋ไหลถูกต�าหนิติเตียนก็ย่ิงอึดอัดคับข้อง ศิษย์น้องสองคนน้ัน 

ของเขาไม่ได้ฝีมืออ่อนด้อยเลยสักนิด งานประลองคราวนี้พวกเขามีศิษย์
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ขั้นสร้างฐานมาทั้งหมดสิบคน แต่ละคนล้วนได้รับคัดเลือกมาอย่างดี 

เอาชนะศิษย์พ่ีศิษย์น้องไปไม่น้อยกว่าจะได้โอกาสน้ีมา เขาเอง 

ก็คดิไม่ออกว่าพวกเขาถูกอิน่จือ่จางซดัแค่ทีเดยีวก็สลบเหมอืดได้อย่างไร

"ช่างเถอะ เจ้ากลับไปเตรียมตัวให้ดีแล้วกัน อีกเด๋ียวข้าจะไป 

ขอร้องปรมาจารย์กู้หว่ันให้เขามอบของวิเศษร้ายกาจสักสองสามชิ้น 

ให้พวกเจ้าเอาไปใช้ประคองสถานการณ์" ปู้จื่อเหลียงกล่าว

หลงัไป๋ไหลกล่าวขอบคณุแล้วขอบคุณอีกและจากไปแล้ว ปูจ้ือ่เหลยีง 

ก็กลับเข้าห้อง เห็นหลินจื่อโม่ผู ้เป็นศิษย์พ่ีลืมตาข้ึนจากสมาธิพอด ี 

จึงเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเหมือนเป็นเรื่องแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์

หลนิจือ่โม่ขมวดคิว้กล่าวว่า "อิน่จือ่จาง? ส�านักเซิง่จือ้? ข้าเหมอืนจะ

เคยได้ยินปรมาจารย์จู้ป๋อเอ่ยถึง ส�านักเซิ่งจื้อแห่งแถบตะวันตกเฉียงใต้ 

มีศิษย์อายุไม่ถึงร้อยบางคนส�าเร็จขั้นหลอมรวมแล้ว คราวน้ีก็จะมา 

ร่วมงานประลองยุทธ์ด้วย"

"อะไรนะ ส�าเรจ็ข้ันหลอมรวม? อิน่จือ่จางผูน้ัน้เพ่ิงจะอายเุท่าไรเอง" 

ปูจ้ือ่เหลยีงพูดอย่างไม่เชือ่

"ดูเหมือนปรมาจารย์จู้ป๋อจะเคยบอกว่าเขาส�าเร็จข้ันหลอมรวม 

เมื่อสองปีก่อน ตอนน้ันอายุได้ย่ีสิบสามปี" หลินจื่อโม่เองก็รู้สึกเหมือน 

ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นกัน

ปู้จื่อเหลียงแทบจะสติหลุด "ยะ...ย่ีสิบสามก็ส�าเร็จข้ันหลอมรวม

แล้ว!? เขาเป็นสัตว์ประหลาดอะไรกันแน่!"

หลินจื่อโม่ส่ายหน้าถอนหายใจเบาๆ "เหนือเขายังมีเขา สามารถ 

เข้าส�านักชั้นหนึ่งได้เป็นโชคดีของพวกเรา หากแต่ไม่อาจทะนงตน 
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เที่ยวดูถูกผู้เก่งกล้าสามารถในใต้หล้าเพราะเหตุนี้ได้"

ปู ้จื่อเหลียงเก็บความตกตะลึงไม่อยากเชื่อลง ก่อนก้มหน้า 

พูดอย่างสงบเสงี่ยม "ขอรับ ผู้น้องจะจ�าเอาไว้"

เวลาเดียวกันนี้เองก็มีคนแอบส่งข่าวไปบอกพวกส�านักฝานเจี้ยน 

ที่พักอยู ่ในเมืองอว๋ีเหลี่ยว ทว่าตบะของพวกอิ่นจื่อจางน้ันคนของ 

ส�านักฝานเจี้ยนรู้อยู่ก่อนแล้ว เบื้องบนก�าชับมาหลายครั้งหลายหนว่า 

จะต้องท�าให้คนส�านักเซิ่งจื้อพ่ายแพ้ยับเยินในงานประลองยุทธ์ให้ได้  

ดีท่ีสุดคือสามารถหาโอกาสเล่นงานพวกเขาจนสาหัสหรือถึงขนาดฆ่า 

พวกเขาให้ตาย

ดังนั้นพอซังปู้ฉีที่รับผิดชอบน�าคณะได้ยินข่าวจึงเพียงแต่ย้ิมเย็น

พลางว่า "ให้พวกเขาได้ใจสักสองสามวันแล้วกัน หวังเพียงว่าพวกเขา 

จะสามารถประคองตัวรอดไปได้จนถึงวันประลองรอบชิงชนะเลิศ  

ถึงเวลานั้นข้าจะท�าให้พวกเขารู้ว่าการล่วงเกินส�านักฝานเจี้ยนของเรา 

ไม่มีทางมีผลลัพธ์ที่ดีได้! เสียผู ้อาวุโสข้ันหลอมรวมไปทีเดียวห้าคน  

สีหน้าของพวกคนส�านักเซิ่งจื้อจะต้องน่าดูชมมากแน่นอน!"

"ชะ...ใช่แล้วขอรับ! มีอาจารย์ลุงซังแสดงฝีมือ ต่อให้เป็นคนของ 

สามส�านกัใหญ่ยังมแีต่ต้องก้มหัวยอมแพ้สถานเดยีว นบัประสาอะไรกับ 

ส�านักเล็กๆ อย่างส�านักเซิ่งจื้อ" ผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานคนหน่ึงท่ีข้างกาย 

ซังปู้ฉีประจบประแจงอย่างพินอบพิเทา

ซังปู้ฉีแหงนหน้าหัวเราะร่า ปล่อยพลังกดดันในตัวออกมาเต็มท่ี

อย่างไม่กลัวเกรง...ถึงกับเป็นขั้นหลอมรวมช่วงปลาย!
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ช่วงเวลาไม่ก่ีวันก่อนเริม่การประลอง นอกประตเูรอืนไฮ่เขตเทยีนจือ้

แขวนป้าย 'บ�าเพ็ญตนห้ามรบกวน' เอาไว้ นอกจากแซ่หลิ่วคนที่สาม 

ทีห่าซ้ือสมนุไพรวิเศษและน�าสตัว์ปีศาจมาส่งให้จจูแูล้วถือโอกาสอยู่กินอาหาร

เป็นครั้งคราวแล้ว คนอื่นล้วนแต่ถูกสกัดไว้นอกเรือน

พวกตี่ฉานซั่งออกมากินข้าวเป็นบางมื้อ เวลาทั้งหมดล้วนเก็บตัว

ฝึกฝนบ�าเพ็ญตนอยู่ในห้องของตัวเอง พวกเขายังไม่ทะนงตวัขนาดคดิว่า

ส�าเร็จข้ันหลอมรวมแล้วก็จะไร้เทียมทาน ฝึกตนให้ก�าลังความสามารถ 

กล้าแขง็ขึน้หน่ึงส่วน ถึงเวลานัน้อยู่บนเวทปีระลองกจ็ะมัน่ใจว่าสามารถ

เอาชนะและรักษาชีวิตตนเองไว้ได้เพิ่มขึ้นหนึ่งส่วน

ไม่ก่ีปีก่อนตอนท่ีพวกเขาเดนิทางจากห้าแคว้นฝ่ังตะวันตกกลบัไปถึง

ส�านักเซิ่งจื้อก็ได้น�าศิลาน�้าแข็งเท่าท่ีเหลือมอบให้โหยวเชียนเร่ิน 

ผู้เป็นอาจารย์ เป้าฝ่าหู่เป็นผู้ฝึกตนพลังธาตุเดี่ยวสายน�้าอีกคนในส�านัก 

นอกเหนอืจากตีฉ่านซัง่ อกีทัง้ยังเป็นผูอ้าวโุสข้ันหลอมรวม จงึได้รับแบ่งไป

ส่วนหนึ่ง

เขากับตี่ฉานซั่ง จีโยวกู่ และอิ่นจื่อจางล้วนลงนั่งสมาธิบ�าเพ็ญตน

ในน�้าจากบึงน�้าหนาวที่แช่ศิลาน�้าแข็งไว้ ส่วนสืออิ้งลว่ีก็อาศัยแสงจาก 

ไฟเซียนอายุวัฒนะที่เข็มทิศดวงดาวกระดูกมังกรดูดซับไว้ในการฝึกตน 

ความก้าวหน้าจึงรวดเร็วจนชวนตะลึง

คนอื่นคิดว่าที่พวกเขาส�าเร็จข้ันหลอมรวมตั้งแต่อายุยังน้อย 

ล้วนอาศยัยาลกูกลอนจากเจิง้เฉวียนและจจู ูแต่อนัท่ีจริงพวกเขาใช้เวลา

บ�าเพ็ญตนไปไม่น้อย ตบะมัน่คงแขง็แรงกว่าทีค่นส่วนใหญ่คดิไว้มากนกั

จูจูเองก็ไม่มีเวลาว่างเช่นกัน นางหาโอกาสสอบถามเรื่องมากมาย
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เก่ียวกับงานประลองยุทธ์จากแซ่หลิว่คนท่ีสาม เขาได้รบัค�าสัง่จากเบือ้งบน 

จึงย่ิงบอกทุกสิ่งที่รู้ออกมาหมดสิ้น ถึงขนาดน�าบันทึกการประลองของ 

งานประลองยุทธ์ทกุครัง้ทีผ่่านมาจากในโรงประลองยุทธ์มาให้จจูพิูจารณา

ประกอบด้วย

จูจูใช้เวลาถึงสามวันในการศึกษามันอย่างละเอียด เค้นสมอง 

คิดสารพัด 'อุบายวิธีพิสดาร' เพ่ือเอาชนะและป้องกันตัวมาแบ่งปันกับ

พวกศิษย์พ่ี บนเวทีประลองมีเพียงแพ้และชนะ ตราบใดท่ีไม่ผิดกติกา  

มีอุบายเอาชนะที่ประหลาดคาดไม่ถึงยิ่งมากก็ยิ่งดี

จากการวิเคราะห์ก�าลังความสามารถของผู้เข้าประลองท่ีแซ่หลิ่ว 

คนท่ีสามให้มา ศัตรแูขง็แกร่งตวัจรงิของพวกเขามเีพียงคนท่ีส�านักฝานเจีย้น 

กลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตก และสามส�านักใหญ่ส่งมาเท่านั้น  

เพราะว่ามีเพียงห้ากลุ่มน้ีที่มีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมอยู่ สามส�านักใหญ ่

ไม่เข้าร่วมการจดัอนัดับ ห้าแคว้นฝ่ังตะวันตกก็เป็นสหายเก่าสหายแก่แล้ว 

ที่เหลือก็มีเพียงส�านักฝานเจี้ยน

พริบตาเดียววันงานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่ก็มาถึง ผู้เข้าประลอง 

จากส�านักน้อยใหญ่เกือบร้อยส�านักมารวมตัวกันที่ริมฝั่งทะเลตะวันออก

ตั้งแต่เช้าตรู ่เพ่ือข้ามทะเลไปยังเกาะเซียนอวิ๋น เมื่อรวมกับผู ้ฝึกตน 

ทีม่าร่วมชมการต่อสูอี้กนับพันนบัหมืน่คน หางแสงจากกระบีบ่นิของวิเศษ

ก็ปรากฏเต็มท้องฟ้า เพียงพอจะท�าให้แสงเงินแสงทองยามเช้าหมอง 

ไปได้เลยทีเดียว

เกาะเซยีนอว๋ิน (เมฆาเซยีน) อยู่ห่างจากชายฝ่ังไม่ถึงร้อยล้ี อนัท่ีจริง

มันคือหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะแก่งใหญ่น้อยสามสิบหกเกาะ เมื่อ 

Page ������������������ 5.indd   30 23/8/2561 BE   13:54



31

เอ ๋อเหมย

มองจากกลางอากาศลงไปจะเห็นว่ารปูร่างลกัษณะเหมอืนกับเมฆมงคล

ก้อนหนึ่ง จึงเป็นที่มาของชื่อ

สถานที่จัดงานประลองยุทธ์ต้ังอยู่ที่ 'เกาะเป๋ียอว๋ิน' ที่มีเน้ือที่ใหญ่

ที่สุด เวทีประลองมีทั้งหมดสามเวที ลอยอยู่บนผิวทะเลห่างจากชายฝั่ง

เกาะเป๋ียอวิ๋นไม่ไกล เมื่อเหาะไปใกล้จะพบว่าเวทีประลองท่ีว่านั้นก็คือ

แผ่นน�้าแข็งขนาดมหึมาที่เรียบลื่นเกลี้ยงเกลาราวกระจกสามก้อน  

แผ่นน�้าแข็งหนาราวสามฉื่อ โปร่งใสแวววาวราวกับแก้วผลึก เมื่อยืนอยู่

บนเวทีประลองถึงขนาดมองเหน็ฝงูปลาทีแ่หวกว่ายไปมาในทะเลเบือ้งล่าง

ได้ชัดเจนเลยทีเดียว

เวทีประลองอันแสนจะเล็กจ้อยในทะเลอันเวิ้งว้างเหล่านั้น ต่อให้

คลื่นลมรุนแรงอย่างไรก็ยังมั่นคงสมดุลประหนึ่งว่าเป็นส่วนหน่ึงของ 

ผิวทะเลแต่แรกก็มิปาน

ผู้มาเยือนจ�านวนไม่น้อยมองเห็นเวทีประลองท่ีแปลกใหม่เช่นนี้ 

ก็อดจะชืน่ชมเงียบๆ ไม่ได้ว่าสามส�านกัใหญ่แสดงฝีมอืได้ไม่ธรรมดาเลย

ปรมาจารย์ทัง้หกท่านจากสามส�านักใหญ่ขึน้เวทดี�าเนินพิธีเปิดงาน

อนัย่ิงใหญ่เสรจ็ก็ประกาศว่าเพ่ือความยตุธิรรม ก่อนการประลองจะขอให้ 

ผู้เข้าร่วมงานประลองแต่ละกลุ่มเข้าทดสอบระดับก�าลังความสามารถ 

เสยีก่อน

การประลองในงานจะใช้วิธีก�าหนดคู่ประลองด้วยการจับสลาก  

ตัดสินแพ้ชนะในครั้งเดียว ผู้ชนะได้ประลองต่อรอบถัดไป ผู้แพ้ต้องถูก 

คัดออกจากการประลอง เพ่ือไม่ให้เจอกับกลุ่มท่ีมีก�าลังความสามารถ 

ต่างกันเกินไป กลุ่มผู้เข้าประลองทั้งหมดจึงต้องใช้ 'ศิลาประจักษ์พลัง' 
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ตรวจสอบก�าลังความสามารถเสียก่อน การประลองจะจับสลากเจอกัน

ระหว่างกลุม่ท่ีมกี�าลงัความสามารถใกล้เคียงกันเท่านัน้ โดยจะแบ่งคร่าวๆ 

เป็นสีร่ะดบั ล�าดับรายชือ่ก็จะแบ่งเป็นล�าดับรายชือ่รวมและล�าดับรายชือ่

ตามระดบัชัน้

มิเช่นนั้นเกิดกลุ่มที่มีผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานท้ังหมดเจอกับกลุ่มที่ม ี

ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมอยู่ด้วยขึ้นมา ก็ไม่มีอะไรให้ประลองกันแล้ว

ประโยชน์ใช้สอยของศิลาประจักษ์พลังก็เหมือนกับศิลาธาตุ แต่มี

ความสามารถในการสนองตอบดีกว่าศิลาธาตุมาก แค่ผู้ฝึกตนวางมือ 

ไว้บนมัน อายุโดยคร่าว ระดับตบะ รวมถึงคุณสมบัติพลังธาตุล้วนจะ

แสดงออกมาสิ้น

กลุ่มที่ก�าลังความสามารถโดยรวมอยู่ในห้าอันดับแรกจะเข้าไปรอ

ในรอบสุดท้ายโดยไม่ต้องร่วมการประลองก่อนหน้าน้ัน แม้ศิษย์ 

ที่สามส�านักใหญ่ส่งมาจะเข้าไปรอในรอบสุดท้ายดุจเดียวกัน แต่ก็ 

ไม่ได้รวมอยู่ในห้ารายชื่อแรกนี้

ศิษย์ผู้ดูแลที่บนเวทีขานชื่อตามล�าดับเวลาที่กลุ่มผู้เข้าประลอง 

ได้ลงชื่อไว้ เชิญให้พวกเขาขึ้นมาทดสอบ

ศิลาประจักษ์พลังตั้งตระหง่านอยู่กลางสถานท่ีจัดงาน มันเป็น 

ศิลาก้อนกลมขนาดยักษ์เส้นผ่านศูนย์กลางราวหน่ึงจั้ง ทางด้านบน 

มีเสาศิลาทรงกระบอกก่ึงโปร่งแสงงอกอยู่สี่ต้นโดยธรรมชาติ อายุ ตบะ 

พลังธาตุ และคุณสมบัติของผู้รับการทดสอบจะแสดงอยู่บนพวกมัน 

แต่ละต้น

จจูมูองดรูปูร่างของศลิาประจกัษ์พลงัน้ันแล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ 
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อิน่จือ่จางจงึหนัหน้ามาถาม "เป็นอะไร"

จูจูจับลูกหมูในอ้อมแขนขึ้นมาแกว่งเบาๆ ตรงหน้าเขา "ท่าน 

ไม่รู้สึกว่ารูปร่างของหินก้อนนั้นเหมือนกับลูกหมูหงายท้องหรอกหรือ"

พวกต่ีฉานซัง่ได้ยินดังนัน้ก็มองไป รู้สกึว่าเป็นเช่นนัน้จริงๆ จึงอดจะ

หนัมองกันย้ิมๆ ไม่ได้ แซ่หลิว่คนทีส่ามแทรกตวัมายืนอยู่ข้างๆ คดิค�านวณ

เงยีบๆ ว่าจะกล่อมให้จจูไูปลองทดสอบกับศลิาประจกัษ์พลงันัน้อย่างไรดี 

เขาเชื่อไม่ลงว่าแม่นางน้อยที่ไม่มีตบะใดๆ ท้ังสิ้นนางหน่ึงจะสามารถ

ก�ากับสัง่การสตัว์วิเศษทีม่พีลงัวปิรติผดิธรรมชาตเิช่นนีไ้ด้ และย่ิงไม่ต้อง 

พูดถึงว่าแม่นางน้อยผูนี้ยั้งหลอมลกูกลอนช�าระล้างขัน้ห้าออกมาได้ด้วย

ผู ้ฝึกตนท่ีร่วมการประลองกลุ ่มแรกก้าวออกไปแล้ว ผู ้ฝึกตน 

ผูเ้ป็นหวัหน้าทีด่เูหมอืนเพ่ิงจะสามสบิย่ืนมอืไปวางบนศลิาประจกัษ์พลงั 

เสาศลิาสีต้่นท่ีด้านบนก็สว่างขึน้มาในพรบิตา เสาศิลาแสดงอายุทางฝ่ังซ้าย

ด้านหน้าสว่างห้าในหกส่วน หมายความว่าผูฝึ้กตนคนน้ีมอีายุจรงิๆ ราว

เก้าสบิปี เสาศิลาแสดงพลงัธาตุทางฝ่ังขวาด้านหน้ามีแสงทองระยิบระยับ 

คนผูน้ีม้พีลงัธาตุทอง

ส่วนเสาศิลาแสดงตบะทางซ้ายด้านหลงัสว่างเกือบหนึง่ในสองส่วน 

นัน่ก็หมายความว่าอยู่ขัน้สร้างฐานระดับสมบรูณ์ใกล้ข้ึนข้ันหลอมรวมแล้ว 

หมูฝ่งูชนมเีสยีงชืน่ชมดังเป็นระลอก ทกุคนล้วนมองออกได้ว่าถ้าไม่มอีะไร

ผดิพลาดเกิดกับคนผูน้ี ้ อายุราวร้อยปีก็สามารถทะลวงขึน้ขัน้หลอมรวมได้

แน่นอน

เสาศิลาแสดงคุณสมบัติทางขวาด้านหลังถูกคนจับตามองท่ีสุด  

ทุกคนต่างจ้องมองแสงนั้นว่ิงขึ้นไปได้ราวเจ็ดส่วนของเสาก็หยุดลง  
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นี่ก็หมายความว่ามีคุณสมบัติระดับเจ็ด แม้จะยังด้อยกว่าระดับสิบ 

อันเป็นระดับทีดี่ท่ีสดุอยู่เป็นช่วงตัว แต่ก็เรยีกได้ว่าโดดเด่นอย่างย่ิงในหมู ่

ผู้ฝึกตนทั้งหลายแล้ว

ผลลพัธ์น้ีท�าให้ผูฝึ้กตนทีม่าร่วมงานจ�านวนมากต่างประหม่าตืน่เต้น

ขึน้มา พลงัธาตุ อายุ และตบะพวกเขารูกั้นอยู่แล้ว แต่เรือ่งคณุสมบตัน้ัิน

ตนเองกลบัไม่มมีาตรวัดตัดสนิ ท�าได้เพียงอาศัยความรูสึ้กคาดเดาเอา

ในชัว่ขณะนัน้รอบด้านก็เซง็แซ่ไปด้วยเสยีงถกเถียงพูดคยุ แซ่หลิว่ 

คนท่ีสามฉวยโอกาสน้ีกระพือไฟ "ศลิาประจกัษ์พลงันีท่ั้วท้ังดนิแดนจิน้เฉยีน 

มอียู่เพียงห้าก้อน สามส�านกัใหญ่มเีพียงก้อนนีก้้อนเดยีว แคว้นตนัมอียู่ 

หน่ึงก้อน ห้าแคว้นฝั่งตะวันตกก็มีอยู่อีกก้อน ส่วนอีกสองก้อนได้ข่าวว่า 

อยู่ในมือสองส�านักลึกลับท่ีทะเลนอกและทางเหนือสุด ถ้าพวกท่าน 

อยากทราบคุณสมบัติของตนเอง วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สุดแล้ว"

จจูไูม่มท่ีาทใีดๆ แต่คนทีเ่หลอืกลบัสนใจเตม็ประดา แม้แต่เป้าฝ่าหู่

กับอิน่จือ่จางก็ยังมเิว้น

ในตอนนั้นอ่ินจื่อจางยังไม่ทันถูกส่งตัวไปทดสอบคุณสมบัติจาก 

ศลิาประจกัษ์พลงัก็ประสบภัยร้ายต้องหนีออกจากแคว้นอูพ่ร้อมกับมารดา 

เขารูเ้พียงว่าตนเองมพีลงัธาตุเด่ียวสายน�า้แขง็เท่านัน้

สืออิ้งลวี่พลันพูดขึ้นว่า "พวกท่านดูนั่น!"

ผู้ฝึกตนอีกคนก�าลังยืนอยู่หน้าศิลาประจักษ์พลัง ดูจากเสาศิลา 

ทั้งสี่แล้ว ปีนี้เขาอายุแปดสิบกว่า พลังธาตุก็สามธาตุธรรมดา คุณสมบัติ

ระดับสี่เกือบห้า หากแต่ตบะถึงกับอยู่ขั้นสร้างฐานช่วงปลาย ด้อยกว่า 

ผู้ฝึกตนที่ทดสอบไปคนแรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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จีโยวกู่พูดอย่างทอดถอนใจ "เห็นได้ว่าคุณสมบัติมิอาจแสดงถึง 

ทกุสิง่ โอกาสวาสนากับความขยันหมัน่เพียรของแต่ละคนก็ส�าคญัย่ิงยวด"

ตี่ฉานซั่งขย้ีใบหน้าเด็กน้อยท่ีงดงามน่ารักของตนเองพลางว่า  

"ใช่แล้ว เขานับว่าท�าไม่เลวแล้ว บนโลกนีม้ผีูฝึ้กตนท่ีพรสวรรค์เหนอืผูค้น  

ทัง้ยังมโีอกาสวาสนาและความขยนัหมัน่เพียรอย่างบดิาไม่มากเลยจรงิๆ 

สวรรค์จะต้องเห็นว่าบิดาสมบูรณ์แบบเกินไปถึงได้กลั่นแกล้งให้บิดา 

มสีภาพบ้าๆ เช่นนีเ้ป็นแน่!" ในน�า้เสยีงตดัพ้อต่อว่าสงสารตวัเองคล้ายจะ

เจือไปด้วยความสลดปลดปลงเหลือประมาณ เป้าฝ่าหู่รวมถึงศิษย์น้อง

คนอื่นที่อยู่ข้างๆ ได้ยินแล้วก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันที

พวกเป้าฝ่าหู่ จีโยวกู่ และสืออิ้งลว่ีอดจะหันหน้าไปมองอิ่นจื่อจาง 

ไม่ได้ พรสวรรค์เหนือผูค้น ทัง้ยังมโีอกาสวาสนาและความขยันหมัน่เพียร 

เกรงว่าจะไม่มีใครสู้ศิษย์น้องผู้นี้ได้

จจูแูอบกระตุกแขนเสือ้อิน่จือ่จางพลางกระซบิว่า "ท่านมพีรสวรรค์  

มโีอกาสวาสนาอกีท้ังมคีวามขยันหมัน่เพียร และก็ยัง...ยังมข้ีา อย่าเศร้า 

กับเรือ่งสมยัก่อนเกินไป"

สีหน้าท่ีแปลกไปในพริบตาขณะอิ่นจื่อจางมองศิลาประจักษ์พลัง 

เมื่อครู่น้ีหาได้รอดพ้นสายตาจูจูไม่ นางรู้ว่าเขาต้องคิดเรื่องท่ีคุณสมบัติ 

ของเขาน�าภัยถึงชวิีตมาให้พวกเขาสองแม่ลกูข้ึนมาอกีแล้ว

มองดูจูจูพยายามเบิกตาที่ไม่ได้มีประกายวาววามอะไร แต่กลับ 

แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและการปลอบใจเต็มที่ อิ่นจื่อจางก็รู้สึกว่า 

ความหม่นหมองในก้นบึ้งหัวใจสลายหายไปเกลี้ยงในฉับพลัน

ข้างศิลาประจักษ์พลังมีศิษย์รับหน้าที่จดบันทึกข้อมูลของสมาชิก
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แต่ละกลุ ่ม การทดสอบนับว่าค่อนข้างเร็ว ราวหนึ่งชั่วยามให้หลัง 

ผู้เข้าประลองส่วนใหญ่ก็ทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ศิษย์ผู้ดูแลขานชื่อต่อ  

"เชิญส�านักฝานเจี้ยน เชิญส�านักเซิ่งจื้อ..."

บรรดาคนที่มุงดูอยู่ตื่นเต้นขึ้นมาแล้ว ส�านักฝานเจี้ยนประกาศว่า 

ผูท่ี้มาเข้าร่วมการประลองคราวนีเ้ป็นผูฝึ้กตนขัน้หลอมรวมทัง้หมดเชยีวนะ! 

แล้วไหนจะส�านักเซิ่งจื้ออีก ผู้ฝึกตนหนุ่มท่ีใช้ฝ่ามือเดียวฟาดผู้ฝึกตน 

ขั้นสร้างฐานช่วงกลางกระเด็นได้ถึงสองคนผู้น้ันมีตบะข้ันใดกันแน่  

เดี๋ยวก็จะรู้กันแล้ว!

ซงัปูฉ้แีห่งส�านักฝานเจีย้นกวาดมองไปทางส�านกัเซิง่จือ้อย่างเย็นเยียบ

ภายใต้สายตาจับจ้องของผู้คนนับหมื่น ก่อนเดินเชิดหน้ายืดอกไปหยุด

หน้าศิลาประจักษ์พลัง ยื่นสองมือวางแนบลงบนนั้น

เสาศิลาสี่ต้นด้านบนศิลาประจักษ์พลังมีรัศมีแสงสว่างจ้าข้ึนมา 

ทันที ศิษย์ผู ้มีหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้เข้าประลองกล่าวข้ึนเสียงสั่น  

"พลงัธาตเุดีย่วสายไม้ อายุใกล้หน่ึงร้อย ขัน้หลอมรวมช่วงปลาย คณุสมบตัิ

ระดับแปด...ไม่สิ ระดับเก้า!"

ทั่วท้ังบริเวณเหลือเพียงเสียงอุทานและเสียงสูดหายใจ แม้แต ่

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งหกท่านจากสามส�านักใหญ่ท่ีชมพิธีทดสอบ 

อยู่บนแท่นท่ีน่ังก็ยังอดคิว้กระตกุไม่ได้ คณุสมบติัของศิษย์ส�านกัฝานเจีย้น

แทบจะไม่ด้อยกว่าศิษย์ชัน้ยอดท่ีสดุของส�านกัพวกเขาเลย ข้ันหลอมรวม

ช่วงปลาย...ถึงแม้จะอาศัยยาลูกกลอนเข็นออกมา แต่ก็น่ากลัวอยู่พอดู

ไม่รู้ว่าศิษย์คนอ่ืนของส�านักฝานเจี้ยนจะเป็นอย่างไร การจะกด

ส�านักฝานเจี้ยนไว้ไม่ให้พวกเขาได้ต�าแหน่งชนะเลิศไปในคราวน้ีเกรงว่า
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จะยากย่ิงแล้ว ถ้าไม่ระวัง แม้แต่กลุ่มผู้เข้าประลองจากสามส�านักใหญ ่

ก็ยังต้องจบชีวิตอยู่ใต้น�้ามือพวกเขา

ซังปู้ฉีแหงนหน้าหัวเราะร่า ปล่อยมือออกก่อนถอยออกมา ขณะ

สายตาเลือ่นไปตกบนตวัพวกอิน่จือ่จางอกีครัง้กไ็ม่ได้ปิดบงัแววเหีย้มเกรยีม

และประกายสงัหารในดวงตาอีกต่อไป

ตี่ฉานซั่งถูกเขามองจนโทสะลุกพรึบ พูดอย่างมีน�้าโห "มองอะไร!  

ไม่เคยเห็นคนรปูงามหรอืไร! มารดามนัเถอะ รอเจอกนับนเวทปีระลองก่อน 

ถ้าไม่ซดัพวกเจ้าจนฟันร่วงเกลือ่นพ้ืน บดิาจะเขยีนชือ่กลบัหลงัให้ด!ู"

สองคนอยูไ่กลกันมาก ซงัปู้ฉไีม่รูว่้าเขาพูดอะไร ทว่ามองจากสหีน้า

ท่าทางก็พอจะรูค้ร่าวๆ แล้ว ท้ังสองคน 'แลกเปลีย่นสายตา' กันผ่านอากาศ

อยู่ชั่วครู่ ก่อนจะต่างสะบัดหน้าหนีอย่างเหยียดหยามดูแคลน

ซังปู ้ฉีพาศิษย์น้องอีกสี่คนมาด้วย แต่ละคนล้วนเป็นผู้ฝึกตน 

ขั้นหลอมรวม สองคนอยู่ช่วงกลาง อีกสองคนอยู่ช่วงต้น มีคุณสมบัติ 

ระดับเจ็ดและแปดอย่างละสองคน อายุล้วนแต่ใกล้ครบร้อยแล้ว

ปรมาจารย์จิน่ซัน่ทีบ่นแท่นท่ีนัง่อดกระซบิขึน้ไม่ได้ "ส�านกัฝานเจีย้น 

บ่มเพาะศิษย์เหล่านี้ออกมา เห็นได้ชัดว่าเพ่ืองานประลองยุทธ์คร้ังใหญ ่

ในครั้งนี้!"

ปรมาจารย์ห้าท่านที่เหลือพยักหน้าย้ิมเจื่อน เป็นเช่นนี้จริงๆ  

ผู้ฝึกตนอายุเกินร้อยปีจะหมดคุณสมบัติเข้าร่วมงานประลองยุทธ์ พวกที่

อายุน้อยเกินไปโดยท่ัวไปจะมีตบะไม่สูงนัก แต่ละคนในท่ีน้ีจึงล้วนมี 

อายุเกือบร้อยปีแต่ยงัไม่เกินร้อยปี แค่เรือ่งเวลาและประสบการณ์ในการ

ฝึกตนก็ท�าให้ได้เปรียบแล้ว
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ศษิย์ทัง้ห้าคนจากส�านักฝานเจีย้นมวัียไล่เล่ียกัน ตบะก็ใกล้เคยีงกัน 

ซ�า้ยังอายุเฉยีดเกณฑ์สงูสดุของงานประลองยุทธ์พอดบิพอด ีหากบอกว่า

เรือ่งนีไ้ม่มอัีนใดน่าสงสยัก็ยากจะเชือ่ลงจรงิๆ

ส�านกัฝานเจีย้นแสดงก�าลงัความสามารถอย่างคล้ายจะอวดศกัดา

บารมเีสรจ็เรยีบร้อยก็ถอยออกไปยืนข้างๆ ท่ามกลางเสียงโห่ร้องสรรเสรญิ

ชืน่ชมนับไม่ถ้วน รอศิษย์จากส�านักเซิง่จือ้ก้าวมาทดสอบ

เป้าฝ่าหู่มีอายุมากที่สุดจึงเดินออกมาคนแรกโดยไม่เกี่ยงงอน

"พลังธาตุเด่ียวสายน�้า ตบะขั้นหลอมรวมช่วงต้น คุณสมบัติระดับ

แปด...อายุราวหกสิบ!" ศิษย์ผู ้รับหน้าท่ีจดบันทึกจิตใจกระเตื้องขึ้น  

ไม่กี่ค�าสุดท้ายจึงประกาศเสียงดังกังวานเป็นพิเศษ

ในที่สุดก็มีคนข่มความยโสโอหังของส�านักฝานเจี้ยนได้บ้างแล้ว  

แม้ว่าตบะของเป้าฝ่าหูจ่ะสูซ้งัปูฉ้ไีม่ได้ แต่อายุเขาเพ่ิงจะหกสบิ! อายุเท่านี้

เพียงพอจะพิฆาต 'ตาแก่' กลุม่ก่อนหน้านีไ้ด้ในชัว่พริบตาแล้ว

คาดคะเนได้ไม่ยากว่าด้วยความเร็วในการฝึกตนนี้ ยามเป้าฝ่าหู ่

อายุใกล้ร้อยปี เป็นไปได้ถึงอย่างน้อยแปดในสิบส่วนที่ตบะจะแซงหน้า 

ซงัปู้ฉใีนขณะน้ี

เป้าฝ่าหู ่ถอยไปด้านข้างด้วยสีหน้าเรียบเฉย ทั้งไม่แปลกใจ 

ทัง้ไม่แตกต่ืนดีใจ เพียงท�าเป็นมองไม่เหน็คนท่ัวบริเวณไชโยโห่ร้อง ฝงูชน 

ทีม่งุดอูยู่อดนกึชืน่ชมทีเ่ขามตีบะโดดเด่นแต่อปุนิสยัใจคอโดดเด่นย่ิงกว่า

ไม่ได้ อะไรเรียกว่าสุขุมไม่สั่นคลอน นี่อย่างไรเล่า!

ทว่าเพียงไม่นานทกุคนก็เข้าใจแล้วว่าท�าไมเป้าฝ่าหูถึ่งสงบเยือกเย็น

เพียงน้ัน...
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ตี่ฉานซั่งก้าวไปข้างหน้า ใช้มือหน่ึงวางทาบบนศิลาประจักษ์พลัง 

ร่างเล็กเตี้ยยืนอยู่หน้าศิลาประจักษ์พลังก้อนมหึมาดูน่าตลกขบขัน 

เป็นพิเศษ ทว่าล้วนไม่มีใครข�าออก

"พลงัธาตเุดีย่วสายน�า้ ตบะข้ันหลอมรวมช่วงต้นสมบูรณ์ คุณสมบัติ

ระดับเก้า...อายุราวสะ...สี่สิบปี!" ศิษย์ผู้ดูแลท่ีข้างศิลาออกแรงขย้ีตา  

เขาไม่ได้ตาฝาดกระมัง พลังธาตุเดี่ยวสายน�้าอีกคนแล้ว? ทั้งยังเด็กกว่า 

คนก่อนหน้านีเ้สยีอกี อายุยังไม่ถึงห้าสบิ! แต่อกีนิดเดยีวก็จะอยู่ช่วงกลาง

ของขัน้หลอมรวมแล้ว!

ตี่ฉานซั่งไม่พอใจอย่างมาก เขารู้สึกว่าตนเองอัจฉริยะเพียงนี้  

อย่างน้อยกต้็องมคุีณสมบติัระดับสบิ เขามายืนอยู่ข้างเป้าฝ่าหู่ด้วยสหีน้า

ไม่พอใจ โชคดีท่ีเสียงไชโยโห่ร้องดังสะเทือนเล่ือนล่ันช่วยปลอบโยนใจ 

อันบอบช�้าของเขาได้เล็กน้อย

ปรมาจารย์ทัง้หกบนแท่นทีน่ั่งให้อิจฉาเหลอืประมาณ "ส�านกัเซิง่จือ้

จะมีโชคในการรับศิษย์ดีเกินไปหน่อยแล้ว ผู้อื่นเป็นร้อยปีก็ยังหาศิษย ์

ทีม่พีลงัธาตุเด่ียวไม่ได้สกัคน พวกเขากลับมถึีงสอง แล้วไหนจะอิน่จ่ือจาง

อกี"

สีหน้าของซังปู้ฉีย่ิงมาย่ิงแสนจะไม่น่ามอง เจ้าพวกส�านักเซิ่งจื้อ 

กลุ่มน้ีเอาไว้ไม่ได้จริงๆ! จะต้องฉวยโอกาสจัดการพวกเขาก่อนที่จะ 

พัฒนาได้เตม็ท่ี มเิช่นนัน้การท่ีอกีร้อยปีให้หลงัส�านักเซิง่จือ้จะพลกิกลบัมา 

เป็นฝ่ายข่มส�านักฝานเจี้ยนแทนก็มิใช่เรื่องแปลกเลย

หลงัจากต่ีฉานซัง่ก็เป็นจโียวกู่และสอือิง้ลวี ่ ศษิย์ผูด้แูลมองเสาศลิา

ทั้งสี่ต้นบนศิลาประจักษ์พลังอย่างอ้ึงตะลึง ถึงกับสงสัยอย่างหนักว่า 
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ของวิเศษนี้อยู่มานานเกินไปเลยท�างานผิดพลาด

การขึ้นขั้นหลอมรวมกลายเป็นเรื่องง่ายดายขนาดน้ีตั้งแต่เมื่อใด 

ใจคอจะไม่ให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่กันเลยหรือไร!

"พลังธาตุคู่น�้าไม้ ตบะขั้นหลอมรวมช่วงต้นสมบูรณ์ คุณสมบัต ิ

ระดับแปดใกล้ระดับเก้า อายุระหว่างสามสิบถึงสี่สิบปี!"

"พลงัธาตทุองไฟดิน ตบะขัน้หลอมรวมช่วงต้น คณุสมบตัริะดบัแปด

ใกล้ระดบัเก้า อายุราวสามสบิ!"

ศิษย์ผู้ดูแลร้องประกาศตามสิ่งที่แสดงอยู่บนศิลาประจักษ์พลัง 

ด้วยอาการท่ึมทือ่ คนทัง้หมดในทีน่ีต่้างจติใจได้รับความกระทบกระเทอืน

มากเกินไป พากันน่ิงอ้ึงไปหมด เจ้าพวกส�านกัเซ่ิงจือ้ยังเป็นคนอยู่หรือไม่!

บรรดาผูช้มและแขกผูม้เีกียรตจิ�านวนหนึง่มองดคูนทัง้สีท่ี่ยืนเรยีงกัน

อยู่ข้างศลิาประจกัษ์พลงั สดุท้ายสายตาก็เลือ่นไปหยุดยังเป้าฝ่าหูท่ียั่งคง

สงบนิ่งดังเดิม ฉับพลันนั้นก็แจ้งใจ!

พวกศิษย์น้องวิปริตเพียงน้ี ไม่แปลกท่ีเขาจะไม่มีท่าทีล�าพองใจ  

ไม่น้อยเนื้อต�่าใจก็ไม่เลวแล้ว!

ส�านักเซิ่งจื้อเหลือศิษย์อีกสองคนที่ ยังไม่ได้ทดสอบ ทุกคน 

พลนัรูส้กึว่าต่อให้ตอนนีท้ดสอบออกมาได้ว่าสองคนทีเ่หลอืน้ีเป็นผูฝึ้กตน

ขั้นก�าเนิดใหม่ พวกเขาก็ไม่ประหลาดใจแล้ว

ส�านักเซิ่งจื้อเป็นส�านักส�าหรับผลิตพวกวิปริตแท้ๆ!

แน่นอนว่าอิ่นจื่อจางไม่ใช่ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ เขาสืบเท้ายาว 

ก้าวเดินไปถึงหน้าศิลาประจักษ์พลังก่อนวางสองมือลงบนมัน

ปรมาจารย์กู้หว่ันและปรมาจารย์จูป๋้อทีบ่นแท่นทีน่ัง่มสีหีน้าเรยีบเฉย 
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หากแต่สองมอืกลบัแอบก�าแน่นอย่างอดไม่ได้ คนท่ีอาจจะเป็นบตุรหลาน

ของสกุลหลินผู้นี้จะมีคุณสมบัติเป็นเช่นไรกันแน่

"พลังธาตุเดี่ยวสายน�้าแข็ง ตบะข้ันหลอมรวมช่วงต้นสมบูรณ์  

อายุระหว่างย่ีสิบถึงสามสิบ คุณสมบัติระดับเก้า...เอ่อ..." ศิษย์ผู้ดูแล 

หยุดพูด เน่ืองจากเสาศิลาต้นที่แสดงคุณสมบัติสว่างเลยระดับเก้าไป

อย่างสบายๆ แล้วกลับหาได้หยุดลงไม่ แสงยังคงวิ่งพรวดขึ้นไปด้านบน

คนท้ังหมดต่างอดไม่ไหวต้องกลัน้หายใจ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าลอืต่อกันมาว่า

นบัตัง้แต่มศีลิาประจกัษ์พลงัก็ยังไม่เคยมคีนทดสอบได้คณุสมบตัริะดบัสบิ

มาก่อน คงมใิช่ว่าวันน้ีจะมคีนแรกแล้วกระมงั!

เสาศลิาสว่างใกล้ส่วนยอดสดุทีละนดิๆ ภายใต้สายตาจบัจ้องของ 

คนทัง้หลาย...สดุท้ายก็หยุดลงก่อนจะถึงส่วนยอดสุดเพียงนิดเดยีวเท่านัน้

ใกล้ระดับสิบ แต่สุดท้ายก็ยังคงไม่ถึง

ผูช้มและแขกผูม้เีกียรตไิม่น้อยอดจะถอนหายใจยาวด้วยความผดิหวัง

ไม่ได้ ทว่าคณุสมบตัขินาดนีค้าดว่ากน็บัเป็นอนัดบัหน่ึงในดินแดนจิน้เฉยีน

แล้ว

ตี่ฉานซั่งทั้งรู ้สึกเสียดายแทนศิษย์น้องและทั้งรู ้สึกดีใจอยู่บ้าง  

พูดขึ้นด้วยความอิจฉา "คิดว่าเจ้าจะถึงระดับสิบเสียอีก" นับว่าตนท่ีเป็น

ศิษย์พี่ใหญ่ไม่ได้ด้อยกว่าศิษย์น้องมากนัก!

อ่ินจื่อจางตอบเขากลับอย่างเฉยเมย "ศิษย์พ่ีใหญ่กล่าวได้มิผิด  

คนเราไม่อาจสมบูรณ์แบบเกินไปได้"

พวกเป้าฝ่าหู ่คิดไม่ถึงว่าอิ่นจื่อจางก็มีเวลาล้อเล่นเป็นเช่นกัน  

ตะลึงไปชั่วครู่ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้
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แซ่หลิว่คนท่ีสามข่มใจท่ีสะท้านสะเทือนไว้ กลนืน�า้ลายก่อนกล่าวกับ 

จจู ู "ผูท้ีม่าร่วมการประลองล้วนต้องได้รบัการทดสอบจากศลิาประจกัษ์พลงั 

แม่นางจู เจ้าเองก็ไปทดสอบดูหน่อยเถิด"

จูจูไม่มีท่าทีจะท�าตาม ส่ายหน้ากล่าวว่า "ข้าไม่เคยฝึกตน ท้ังยัง 

ไม่ได้จะร่วมการประลอง ไม่ต้องทดสอบหรอก"

แซ่หลิว่คนทีส่ามโน้มน้าวอย่างไม่ถอดใจ "ไปลองหน่อยเถิด ไม่แน่ 

เจ้าอาจจะมพีรสวรรค์เหนือผูอ่ื้น เพียงเมือ่ก่อนทกุคนไม่ได้ค้นพบเท่าน้ัน..."

"ข้าไม่มีแม้แต่พลังธาตุ ขึ้นไปก็มีแต่จะท�าให้พวกศิษย์พ่ีขายหน้า"  

จจูยัูงคงส่ายหน้า กอดลกูหมไูว้คิดจะหนไีปรวมกับพวกศษิย์พ่ี

แซ่หลิ่วคนที่สามไม่กล้าบังคับนาง ทว่าก็อยากรู้มากจริงๆ ในใจ

เหมือนมีลูกแมวทั้งข่วนทั้งเกาไม่หยุด ทรมานเจียนจะสิ้นใจ

ปรมาจารย์ท้ังหกท่านบนแท่นท่ีน่ังให้ความสนใจการเคลื่อนไหว 

ทางด้านน้ีอยู่นานแล้ว อนัท่ีจรงิพวกเขาก็อยากรู้เช่นเดียวกัน ปรมาจารย์จูป๋้อ

จึงกระแอมไอแห้งๆ สองทีก่อนเปล่งเสียงพูดข้ึนว่า "แม่นางน้อยจาก 

ส�านักเซิ่งจื้อผู้นั้นรีบมาทดสอบเร็วเข้าเถอะ"

เขาสนใจในตัวอิ่นจื่อจางเป็นท่ีสุด คุณสมบัติและความก้าวหน้า

ของตบะของเด็กคนนี้เหนือกว่าหลินจื่อโม่ท่ีเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นหนุ่ม 

ของส�านกัเจาไช่เสยีอีก เป็นคนของสกุลหลนิแท้ๆ แต่กลับถูกส�านักเซิง่จ้ือ

ได้ตัวไป เชื่อว่าถ้าท่านผู้เฒ่าทราบจะต้องอยากดึงตัวกลับมาแน่นอน

อีกทั้งจากที่ฟังแซ่หลิ่วคนที่สามบอกมา แม่นางน้อยนามจูจู 

ที่เป็นศิษย์ของเจิ้งเฉวียนผู้นี้คบหาดูใจอยู่กับอิ่นจื่อจาง วันน้ีถือโอกาส 

ดูพ้ืนเพของนางได้พอดี ถ้าเป็นพวกที่ขุนข้ึนก็เท่ากับว่าในอนาคต 
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ส�านกัเจาไช่จะมนัีกหลอมโอสถอจัฉรยิะท่ีมหีนทางภายภาคหน้าไร้ขีดจ�ากัด

เพิ่มมาอีกคน

ปรมาจารย์จู ้ป๋อพูดอย่างสบายๆ เสียงไม่ดัง แต่คนทั้งหมด 

ล้วนได้ยินชัดเจน ทุกคนได้สติจากความตระหนกตกใจ จูจูจึงกลายเป็น

จุดรวมสายตาของคนทั้งบริเวณในทันใด

จูจูอยากจะปฏิเสธ แต่นางไม่มีพลังฤทธ์ิ ตะโกนจนคอแตกก็อาจ

ได้ยินเพียงไม่ก่ีคนที่อยู่ใกล้ๆ อีกท้ังจะท�าเป็นเดินหนีโดยไม่แยแสสนใจ 

ก็ไม่ได้ จึงยืนทื่ออยู่กับที่ ไม่รู้ว่าควรท�าอย่างไรดี

อิน่จือ่จางก้าวมายืนข้างนาง เงยหน้าเปล่งเสยีงพูดกับปรมาจารย์จูป๋้อ

บนแท่นท่ีนั่ง "ศิษย์น้องหญิงของผู้น้อยมิใช่ผู้ฝึกตน ในตัวไม่มีพลังฤทธ์ิ 

ขอบคณุปรมาจารย์ท่ีให้ความส�าคัญ"

พูดพลางจูงจูจูคิดจะถอยออกมา

ปรมาจารย์กู้หว่ันเกิดความคิด กล่าวว่า "ศิษย์น้องหญิงของเจ้า 

เป็นศิษย์ของปรมาจารย์เจิ้งผู้เป็นนักหลอมโอสถขั้นเจ็ด จะไม่นับว่า 

เป็นผูฝึ้กตนได้อย่างไร ไหนๆ ก็มาแล้ว แค่ยกมอืเด๋ียวเสร็จเรือ่ง พวกเจ้า 

ไม่ต้องปฏิเสธแล้ว"

อิน่จือ่จางหนัหน้ามามองจจู ู ถ้าการทดสอบน้ีมคีวามเสีย่งจะท�าให้

ความลับของนางรั่วไหล ถึงต้องหักหน้าส�านักเจาไช่ต่อหน้าธารก�านัล 

เขาก็จะไม่มทีางให้จจูไูปทดสอบ

จูจูส่ายหน้าน้อยๆ ให้เขาก่อนพูดโดยไม่ออกเสียง "ไม่เป็นไร  

วัดไม่ได้หรอก"

อิ่นจื่อจางอ่านปากนางออกจึงไม่ห้ามอีก ทว่าก็รู ้สึกไม่พอใจ 
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ส�านักเจาไช่ขึ้นอีกหลายส่วน พวกเขาบอกฐานะของจูจูออกมาได้อย่าง

ชัดเจนก็แสดงว่าเตรียมการมาก่อนแล้ว การกระท�าท่ีคิดแต่จะบรรลุ 

จดุประสงค์โดยไม่ค�านงึถึงความรูส้กึของคูก่รณีพรรค์น้ีชวนให้คนไม่ชอบใจ

โดยแท้

อิ่นจื่อจางเดิมทีก็ไม่มีความรู้สึกดีๆ อะไรให้ส�านักเจาไช่เนื่องจาก

ความสมัพันธ์กับสกุลหลนิอยู่แล้ว มาบัดน้ีย่ิงมีแต่ความร�าคาญให้อกีฝ่าย

จจูย่ืูนลกูหมใูห้อิน่จือ่จาง ส่วนตนเองก็เดนิไปหน้าศลิาประจกัษ์พลงั 

ยกมอืขวาทีไ่ม่ได้สวมก�าไลข้ึนทาบเบาๆ บนศลิา

จิง้จอกปีศาจเคยบอกว่าในก�าไลทองแดงผนกึร่างแยกวิญญาณไม้

ของนางเอาไว้ แม้ว่าผนึกน้ีสมควรจะคงทนแขง็แรงไว้ใจได้ ทว่าถ้าบงัเอญิ

เกิดเรื่องไม่คาดฝันเช่นเข้าใกล้ศิลาประจักษ์พลังมากเกินไปท�าให้ 

ถูกสัมผัสรับรู้ได้ เช่นนั้นก็ยุ่งยากใหญ่หลวงแล้ว

ไม่ว่าผู้เข้าประลองหรือเหล่าแขกผู้มีเกียรติท่ีมาชมการประลอง  

ครั้นได้ยินว่าจูจูถึงกับเป็นศิษย์ของนักหลอมโอสถขั้นเจ็ด ต่างก็อดจะ 

เบิกตาโตมองไปยังเสาศิลาสี่ต้นบนศิลาประจักษ์พลังไม่ได้ เมื่อครู่นี ้

มีฉากเหตุการณ์น่าสยดสยองจากผู้ฝึกตนวิปริตผิดมนุษย์มนาไม่ก่ีคน 

จากส�านักเซิ่งจื้อ ยามน้ีคนท้ังหมดจึงมีความคาดหวังเต็มเป่ียมต่อตบะ

และคุณสมบัติของจูจู

ทว ่าเสาศิลาสี่ต ้นมีเพียงต้นท่ีแสดงอายุที่มีการเคลื่อนไหว 

อยู่เล็กน้อย...

"อายุราวย่ีสิบ..." ศิษย์ผู้ดูแลประกาศออกมา ในที่สุดก็ทนไม่ไหว 

ต้องขย้ีตามองเสาศลิาท้ังสีต้่นอกีครัง้ เขาไม่ได้ตาลาย มเีพียงเสาแสดงอายุ
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สว่างขึ้นเพียงต้นเดียว!

ไฉนจงึเป็นเช่นนี ้หรอืว่าศิลาประจกัษ์พลงัจะถูกเจ้าพวกก่อนหน้านี้

กระตุน้หนักเกินรบัไหวเลยพังแล้วจรงิๆ!

เขาหันหน้ามามองจูจูอย่างแข็งท่ือ จูจูก็มองตอบเขาด้วยสีหน้า

บริสุทธิ์ไร้ความผิด

ทั่วท้ังบริเวณเงียบกริบ ปรมาจารย์ท้ังหกท่านบนแท่นที่นั่ง 

ที่มีประสบการณ์ความรู้กว้างขวางก็ยังถึงกับงันไป...ไฉนจึงเป็นเช่นนี้!

จูจูแอบโล่งอกเงียบๆ ค่อยๆ เก็บมือกลับมาก่อนซอยเท้ากลับไป

หลบข้างอิ่นจื่อจางและพวกศิษย์พี่

ปรมาจารย์จี้เสียงได้สติกลับมาก็จุปากกล่าวว่า "มาตรฐาน 

การรับศิษย์ของส�านักเซิ่งจื้อจะ...พิลึกเกินไปแล้ว!"

"สุดโต่งเกินไปแล้ว!" ปรมาจารย์หรู่อีส่ายหน้าถอนหายใจ

ถ้าไม่เป็นอจัฉรยิะเกินมนุษย์มนาก็เป็นตวัไร้ประโยชน์เกินมนษุย์มนา 

แต่ตัวไร้ประโยชน์นี้ถึงกับมีพรสวรรค์และโอกาสวาสนาบนเส้นทาง 

การหลอมโอสถอย่างที่อัจฉริยะตั้งมากมายยังไม่มีทางจะเทียบทัน

ไม่รู้จริงๆ ว่าส�านักเซิ่งจื้อหาอสุรกายเหล่านี้มาได้อย่างไร

ปรมาจารย์จิ่นซั่นและปรมาจารย์อินซั่นแห่งส�านักจ้ินเป่ากลับสงบ

เยือกเยน็อย่างย่ิง ด้วยตัง้แต่เมือ่หลายปีก่อนทีฉ่วิเป่าหยางกับเซยีวส่าเกอ

ค้นพบว่าจูจูถึงกับหลอมยาลูกกลอนข้ันห้าได้เป็นต้นมา พวกเขาก็คอย

จบัตามองแม่นางน้อยทีดู่ธรรมดาจนไม่อาจธรรมดาไปกว่านีไ้ด้อย่างลับๆ 

ถึงขนาดเรื่องที่ว่านางเข้าส�านักเซิ่งจื้อและไปเข้าตาเจิ้งเฉวียนได้อย่างไร 

ก็ล้วนสืบจนกระจ่างแจ้ง
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พูดได้ว่าผลการทดสอบในวนัน้ีพวกเขาไม่รูส้กึแปลกใจแม้แต่น้อย

คนที่คาดหวังว่าจูจูจะสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งกลับอดจะพากัน

วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ พวกเขาได้เห็นปาฏิหาริย์แล้วจริงๆ เพียงแต่

ปาฏิหาริย ์นี้กลับด้านกับความคาดหวังของพวกเขาโดยสิ้นเชิง... 

พวกเขาอายุปูนนี้แล้วยังไม่เคยเห็นผู้ใดแย่ขนาดนี้มาก่อน ไม่มีพลังธาตุ 

แม้แต่คุณสมบัติก็ยังเป็นศูนย์ แม่นางน้อยที่ธรรมดาสามัญจนไม่อาจ

ธรรมดาสามญัไปมากกว่านีไ้ด้ถึงกับเป็นศิษย์ของนกัหลอมโอสถขัน้เจด็? 

เหลือเชื่อเกินไปแล้วจริงๆ!

ซงัปูฉ้ท่ีีเพ่ิงจะถูกเจ้าพวกคนจากส�านกัเซิง่จ้ือท่ีตบะและคณุสมบตัดิี

จนไร้เหตุผลท�าเอาแทบกระอัก ความมีหน้ามีตาท่ีเดิมทีควรเป็นของ 

พวกเขาก็ถูกแย่งชงิไปสิน้ก�าลงัไม่พอใจ แต่เหน็ผลลพัธ์นีจ้งึอดจะย้ิมเย็น

ออกมาไม่ได้

สอือิง้ลวีก่ลวัจจูจูะเสยีใจ จงึจบัมอืนางพลางกล่าวว่า "ไม่เป็นไรนะ

ศิษย์น้องเล็ก พลังธาตุกับคุณสมบัติล้วนเป็นส่ิงที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด  

แต่ฝีมือหลอมยาลูกกลอนของเจ้าร้ายกาจถึงเพียงนั้น ใครก็ไม่กล้าดูถูก

เจ้า!"

ตี่ฉานซั่งปรายตามองซังปู้ฉีก่อนพูดด้วยท่าทางและน�้าเสียงดุร้าย 

"ใครกล้ามารังแกศิษย์น้องหญิงของบิดา บิดาก็จะซัดมันให้เละ ให้ต้อง

กลับไปเกิดใหม่กันเลย!"

อันท่ีจรงิจจูไูม่ได้เสยีใจเลยสกันดิ ทว่าพวกศษิย์พ่ีดต่ีอนางถึงเพียงนี้ 

นางก็ดีใจยิ่ง

'ผลการทดสอบอันชวนสะท้านสะเทือน' ของพวกตี่ฉานซั่งท�าให้
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กลุ่มจากห้าแคว้นฝั่งตะวันตกที่ทดสอบหลังจากนั้นไม่ได้รับการตอบรับ

มากนัก

ผูเ้ข้าประลองห้าคนทีห้่าแคว้นฝ่ังตะวันตกส่งมา คนท่ีอายุน้อยท่ีสุด

คือราวหกสิบ ท่ีมากท่ีสุดคือเกือบหน่ึงร้อย ทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้ฝึกตน 

ขั้นหลอมรวม สี่คนอยู่ช่วงกลาง อีกหน่ึงอยู่ช่วงต้น คุณสมบัติล้วนอยู่

ระหว่างระดบัแปดกับเก้า มสีามคนท่ีมพีลงัธาตุเด่ียวเช่นเดียวกัน พวกเขา

ล้วนรู้ว่าจูจูคือผู้อาวุโสแห่งกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นของพวกเขา อีกทั้ง 

ยังเป็นนักหลอมโอสถ สามคนในนั้นยังเคยกินยาลูกกลอนที่จูจูหลอม 

ด้วยซ�้า ดังน้ันจึงมีท่าทีอ่อนโยนต่อเหล่าคนจากส�านักเซิ่งจื้ออย่างมาก 

จนเรียกได้ว่าใกล้ชิดสนิทสนมเลยทีเดียว

พวกที่ขึ้นรับการทดสอบปิดท้ายคือคนจากสามส�านักใหญ่

ด้านหน้ามกีลุม่จากส�านกัฝานเจีย้น ส�านกัเซิง่จือ้ และกลุม่พันธมติร

ห้าแคว้นอยูส่ามกลุม่ กล่าวถึงก�าลงัความสามารถนัน้มด้ีอยกว่าพวกเขา 

ไม่เท่าไร แต่ถ้ากล่าวถึงคณุสมบตั ิอิน่จือ่จางจากส�านกัเซิง่จือ้เพียงคนเดยีว 

ก็ข่มคนทั้งงานประลองได้แล้ว ดังนั้นผู้เข้าประลองจากสามส�านักใหญ่ 

ในครั้งนี้จึงมีสีหน้าขึงขังเคร่งเครียดกว่าที่แล้วมามาก แววเย่อหย่ิงโอหัง 

ก็อ่อนลงไปไม่น้อยเช่นกัน

หลนิจือ่โม่แห่งส�านกัเจาไช่ยืนอยู่หน้าคณะ มองอิน่จือ่จางปราดหน่ึง

จากไกลๆ...เขารูสึ้กอย่างรนุแรงว่าในท่ีสุดคูต่่อสูท้ีแ่ท้จรงิของตนก็ปรากฏตวั

ขึ้นแล้ว
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42

กลุ่มหนุ่มสาวไร้เทียมทานจากส�านักเซ่ิงจื้อตรงเข้าไปรอในรอบ 

ชิงชนะเลิศอย่างเป็นท่ีแน่นอน ส�านักฝานเจี้ยน กลุ่มพันธมิตรห้าแคว้น 

ฝ่ังตะวันตก รวมถึงส�านักท่ีค่อนข้างมชีือ่เสียงในดนิแดนจิน้เฉยีนอกีสองแห่ง

ก็ได้รับการประเมินให้อยู่ระดับหน่ึงแล้วผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศ

เช่นเดียวกัน

ทว่าในกลุม่ผูเ้ข้าประลองจากสองส�านกันีต่้างก็มผู้ีฝึกตนข้ันหลอมรวม

เพียงคนเดียว ทุกคนล้วนรู ้กันดีว่าพวกเขาไม่มีทางแย่งชิงต�าแหน่ง 

สามอันดับแรกมาจากสามกลุ่มนั้นได้

กลุ ่มผู ้เข้าประลองท่ีเหลือต่างถูกแบ่งเป็นอีกสามระดับได้แก ่

ระดับสองถึงสี่ตามความแข็งแกร่งของก�าลังความสามารถ จากนั้น 

ก็จับสลากเริ่มการประลองคัดออกภายในระดับนั้นๆ

ตามก�าหนดการการประลอง วันน้ีจะมีเพียงการประลองรอบแรก
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เพ่ือจัดอันดับภายในสามระดับนี้ สามรายชื่อแรกของแต่ละระดับ 

จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับสิทธิ์ท้าสู้ข้ามระดับ

ทว่าเนื่องจากก�าลังความสามารถแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 

โอกาสส�าเร็จจากการท้าสู้ข้ามระดับจึงไม่สูงมาแต่ไหนแต่ไร กลุ่มท่ีอยู่ 

ในระดบัสีส่ามารถสูช้นะกลุม่ในระดับสามได้ก็ต้องจดุธูปไหว้ขอบคณุแล้ว

ดงันัน้รอบชงิชนะเลศิโดยทัว่ไปจงึเป็นการประลองระหว่างกลุม่ทัง้ห้า

จากระดับหนึ่ง อัตราความเป็นไปได้ที่สามอันดับแรกจากระดับสอง 

จะเอาชนะกลุม่ระดบัหนึง่เข้าไปอยู่ในสามอนัดับแรกของรายชือ่ผู้ยอดเย่ียม

ในงานประลองยุทธ์ได้นัน้ต�า่เตีย้เรีย่ดนินัก จงึย่ิงไม่ต้องพูดถึงระดบัสาม

กับระดบัสี่

แต่แม้จะเป็นเช่นน้ี การแข่งขันภายในแต่ละระดับก็ยังคงดุเดือด

เช่นเดิม การที่สามารถแสดงฝีมือได้ยอดเยี่ยมเหนือใครในระดับที่ตนอยู่

ก็เป็นเกียรติยศอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน

ส่วนห้ากลุ่มในระดับหนึ่งนั้นวันนี้สามารถรั้งอยู่ในสถานที่จัดงาน

เพื่อชมการประลองหรือจะกลับไปพักผ่อนก่อนก็ได้

พวกต่ีฉานซั่งล้วนเป็นพวกชอบการต่อสู ้ มีหรือจะตัดใจไม่ด ู

การประลองท่ียอดเย่ียมระดับน้ีได้ ย่ิงกว่าน้ันการชมการต่อสู ้ก็ยัง 

ได้รับประโยชน์มากมายจากตัวอย่างการต่อสู้ของผู้อื่น ดังนั้นพวกเขา 

จึงไม่พูดพร�่าท�าเพลง ต่างน�าของวิเศษออกมาแล้วเหาะไปหาที่ว่าง 

เหนือเวทีประลองบนทะเลทั้งสามแห่งเพื่อชมการต่อสู้ทันที

อิน่จือ่จางนัง่อยู่บนกระสวยดัน้เมฆกับจจูเูช่นเดมิ ครัน้เหน็พวกศษิย์พ่ี

ถูกการต่อสู้ดุเดือดที่ด้านล่างดึงดูดความสนใจไปแล้ว อิ่นจื่อจางก็เปิด 
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การท�างานครอบพลังป้องกันของกระสวยดั้นเมฆพร้อมทั้งร่ายอาคม 

ใช้ละอองน�้าบึงน�้าหนาวเพ่ิมปราการก้ันการสอดส่องจากกระแสจิตเพ่ิม

อีกชั้น จากนั้นถึงค่อยเอ่ยถามจูจู "เรื่องคุณสมบัติของเจ้ามันอย่างไรกัน"

เขารู ้ว ่าวิญญาณไม้ของจูจูถูกผนึกไว้ในก�าไลทองแดง ส่วน

วิญญาณไฟก็คือลูกหมู ในตัวนางไม่มีตบะพลังธาตุใดๆ แล้ว แต่ท�าไม

คุณสมบัติก็พลอยกลายเป็นศูนย์ไปด้วยเล่า ร่างกายนางเป็นร่างของ 

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายแท้ๆ!

จูจูอธิบายว่า "ศิลาประจักษ์พลังพิจารณาตัดสินสิ่งท่ีเรียกว่า

คุณสมบัติด้วยหลักเกณฑ์เพียงสองอย่าง หน่ึงคือระดับความบริสุทธ์ิ 

และคุณภาพของพลังธาตุ สองคือระดับความเหมาะสมกันระหว่าง 

สภาพร่างกายและตบะ คนท่ีไม่มีตบะ ร่างกายของเขาจะดูดซับรับเอา

ปราณศักดิ์สิทธ์ิจากฟ้าดินไว้ได้ง่าย คุณสมบัติจะย่ิงดี คนที่มีตบะ  

เส้นชีพจรแข็งแรง ย่ิงพลังชีวิตไหลเวียนได้ราบร่ืนก็จะย่ิงมีคุณสมบัติด ี

ส่วนข้าน้ันไม่มีตบะ แต่เส้นชีพจรดันแข็งแรงเกินไป ไม่อาจดูดซับ 

ปราณศกัดิส์ทิธ์ิจากฟ้าดินและย่ิงไม่สามารถโคจรพลงัปราณภายในร่างกาย 

แน่นอนว่าย่อมจะมีคุณสมบัติแย่ที่สุด"

อ่ินจื่อจางโล่งใจ ท่ีแท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เอง "เจ้ามีคุณสมบัติดีที่สุด 

ในบรรดาคนท้ังสกุลตนั ในตอนน้ันจะต้องเคยทดสอบกับศลิาประจกัษ์พลงั

แล้วเป็นแน่ เจา้คงมไิด้มีคณุสมบตัริะดบัสบิทีอ่ดตีไมเ่คยม ีอนาคตกจ็ะ 

ไม่มีใครมีหรอกกระมัง"

มิน่านางถึงกล้าไปทดสอบ นางจะต้องรู ้หลักการท�างานของ 

ศิลาประจักษ์พลังนี้อยู่ก่อนแล้ว
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จูจูสีหน้าแข็งค้างไป พยักหน้าตอบเสียงเบา "ท่านแม่เคยบอกว่า 

ตอนที่ข้าอายุขวบกว่า นางกับท่านพ่อพาข้าไปเยี่ยมพ่ีสาว ท่านพ่ี 

พาพวกเราไปเท่ียวเล่นในเมอืงหลวง ท่านแม่อยากไปวิหารตนัเสนิ ท่ีนัน่ 

มีเพียงศิษย์ชั้นเลิศท่ีได้รับอนุญาตจากสกุลตันท่ีมีโอกาสเข้าไปได้ เป็น

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิที่คนสกุลตันทั้งหมดใฝ่ฝันถึง เวลาน้ันท่านพ่ีได้รับ 

ความส�าคัญจากสกุลตันอย่างมาก จงึพาท่านพ่อท่านแม่ลักลอบเข้าไปได้

ทีห่น้าวิหารตนัเสนิมศีลิาประจกัษ์พลงัอยู่ก้อนหน่ึง ท่านพ่ีเกิดนกึสนุก

เลยอุ้มข้าไปหามัน เอามือของข้าทาบลงบนศิลาประจักษ์พลัง ผลคือ 

เสาศิลาแสดงพลังธาตุและคุณสมบัติพลันเปล่งรัศมีแสงจ้าจนแม้แต่ 

เหล่าผู ้อาวุโสเฝ้าวิหารก็ยังถูกท�าให้ตกใจ พลังธาตุไฟไม้สมดุลกัน 

โดยสมบรูณ์ คณุสมบตัริะดบัสบิ...หลงัจากน้ันข้าก็ถูกรัง้ตวัให้อยู่ภายใน

คฤหาสน์หลักของสกุลตัน..."

จูจูไม่ได้เล่าต่อจากน้ัน หากแต่อิ่นจื่อจางรู้เรื่องที่เกิดต่อมาแล้ว  

สกุลตันมีอัจฉริยะเช่นน้ีมาเกิด ท�าให้คนในตระกูลมองเห็นความหวัง 

ที่จะเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเวลาน้ันรัชทายาทแคว้นตัน 

ได้เริ่มผงาดข้ึนมาแล้ว สกุลตันย่อมจะอยากเพาะเล้ียงยอดฝีมือท่ีต่อกร

กับเขาได้ออกมาให้ได้เร็วที่สุด

เริ่มแรกเป็นเพราะจูจูอายุน ้อยเกินไป บิดามารดาของนาง 

จึงยังได้รับอนุญาตให้อยู่ดูแลนางข้างกายได้ ต่อมาเพ่ือให้นางมีสมาธิ 

มุง่มัน่กับการฝึกตน นางจงึถูกแยกตวัออกมาอยู่เพียงล�าพัง บดิามารดา

สามารถมาเยี่ยมนางได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น

จจูแูทบจะไม่เคยได้ลิม้รสชวิีตวยัเดก็ทีป่กตเิลย อิน่จือ่จางนกึถึงว่า
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อย่างน้อยตนเองยังเคยใช้ชีวิตอยู่กับบิดามารดาอย่างอบอุ่นเป็นสุข 

อยู่หลายปีก็ยิ่งรู้สึกปวดใจแทนจูจู

เขาไม่รู้ว่าควรปลอบใจจูจูอย่างไร ได้แต่ย่ืนมือออกไปกอดนางไว้  

ขย้ีศรีษะนางเบาๆ พยายามพูดด้วยน�า้เสยีงสบายๆ อย่างสดุความสามารถ 

"คณุสมบัตขิองเจ้าดปีานน้ัน แม้จะโชคไม่ค่อยด ีซ�า้ยังเกยีจคร้านย่ิง แต่เจ้า

ก็ยังมข้ีา"

จจูอูอกแรงถไูถซกุไซ้อยู่ในอ้อมกอดเขา รูส้กึเจบ็ช�า้ใจย่ิง เจ้าคนโฉด

จะปลอบใจคนไม่เก่งเกินไปแล้ว มใีครทีไ่หนพูดอย่างเขาบ้าง นีเ่ป็นการ 

ตเิตยีนนางแล้วยกหางตัวเองชดัๆ!

บนแท่นที่ น่ังสูงบนเกาะเป๋ียอวิ๋น ปรมาจารย์ทั้งหกท่านจาก 

สามส�านักใหญ่ไม่มีกะจิตกะใจจะชมการประลองโดยสิ้นเชิง อันท่ีจริง

ส�าหรบัพวกเขาแล้วการประลองของผูฝึ้กตนข้ันสร้างฐานพรรค์นีเ้ป็นเหมอืน

เด็กทะเลาะวิวาทกัน ไม่มีอะไรน่าดูเลยจริงๆ

จดุประสงค์ท่ีแท้จรงิของงานประลองยทุธ์คอืหวังจะท�าความเข้าใจ

และคุมสถานการณ์ของศิษย์เด่นล�้าจากส�านักน้อยใหญ่แต่ละแห่งไว้ 

ตัง้แต่แรก จะได้เตรยีมการไว้ล่วงหน้าได้ก็เท่าน้ัน บรรดาผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐาน 

ทีใ่นตอนน้ีอ่อนแอเลก็จ้อยอย่างย่ิงในสายตาพวกเขา ในอนาคตจะพัฒนา

ไปเป็นบุคคลเด่นล�้าที่เป็นแกนหลักของแต่ละส�านัก หากอยากรู ้ว่า 

ความส�าเรจ็ในอนาคตของส�านกัหน่ึงจะไปสดุทีต่รงใด ดจูากผู้ฝึกตนเหล่าน้ี

ก็พอจะประมาณออกมาได้คร่าวๆ แล้ว

ส�านักที่จู่ๆ ก็มีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมอายุน้อยโผล่ออกมาหลายคน

ภายในระยะเวลาสัน้ๆ อย่างส�านักเซิง่จือ้นีจ้ดัว่าเป็นกรณีพิเศษโดยสมบูรณ์
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ด้วยการควบคมุผลการประลองอย่างลบัๆ รวมถึงใช้อบุายวิธีการอืน่

อีกสารพัด สามส�านักใหญ่ก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะดึง 

กลุ่มอิทธิพลใหม่มาเป็นพวกหรือจะกดหัวพวกน้ันต้ังแต่เพ่ิงจะแตกหน่อ 

ควบคมุให้อยู่ในทิศทางท่ีมปีระโยชน์ต่อพวกเขาไม่ให้เปลีย่นแปลง

เหตุผลท่ีพวกเขายืนตระหง่านอยู่บนยอดสงูสดุของดนิแดนจิน้เฉยีน 

มาได้หลายพันปีมไิด้อาศัยว่าโชคดีอย่างเดด็ขาด

ทว่าเรื่องสังเกตการณ์ต้นอ่อนเหล่าน้ีไม่ต้องรบกวนถึงปรมาจารย ์

หกท่านนีโ้ดยสิน้เชงิ เรือ่งทีพ่วกเขาให้ความสนใจในตอนนีม้เีพียงสามเร่ือง 

เรือ่งแรกคือจะจดัการกับส�านกัฝานเจีย้นอย่างไร ไม่อาจปล่อยให้พวกเขา

ได้เป็นผู้ชนะของงานประลองยุทธ์ได้เด็ดขาด ให้ 'ทัพศัตรู' มาเท่ียว 

อวดศกัดาบารมใีนถ่ินของตนเอง ศกัดิศ์รขีองสามส�านักใหญ่คงได้หมดสิน้

กัน

เรื่องที่สองคือเรื่องของอิ่นจื่อจาง หน่ออ่อนที่ดีเช่นนี้ดันไปเติบโต 

อยู่ในท่ีของผู้อื่น คิดๆ แล้วก็ให้รู้สึกเจ็บใจ จะต้องคิดหาวิธีแย่งตัวเขา 

กลับมาให้ได้

ส่วนเรื่องท่ีสามนั้นเก่ียวกับท่าทีที่จะใช้ต่อส�านักเซิ่งจื้อ ดูจาก 

ก�าลังความสามารถที่ส�านักเซิ่งจื้อแสดงให้เห็นในปัจจุบัน รวมกับยังม ี

นักหลอมโอสถที่เก่งกาจไร้ผู้เทียบเทียมอย่างเจิ้งเฉวียนศิษย์อาจารย ์

เป็นก�าลังหนุนอยู่เบื้องหลัง ก็คาดการณ์ได้ล่วงหน้าแล้วว่าพวกเขาจะ

เติบโตเข้มแข็งข้ึนอย่างรวดเร็ว ถึงขนาดจะมีก�าลังความสามารถไล่บี้

ส�านักฝานเจี้ยนได้ภายในเวลาร้อยปีเลยทีเดียว

ศษิย์ส�านกัเซิง่จือ้ทัง้ห้าคนท่ีได้เหน็ในวันน้ี อิน่จือ่จางน้ันละเอาไว้ก่อน 

Page ������������������ 5.indd   53 23/8/2561 BE   13:54



54

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 5

กล่าวถึงสี่คนที่เหลือไม่ว่าคนไหนก็ล้วนมีก�าลังความสามารถจะส�าเร็จ 

ขั้นก�าเนิดใหม่ได้ภายในร้อยปีทั้งนั้น ส�านักเซิ่งจื้อสามารถเข็นผู้ฝึกตน 

ขั้นหลอมรวมออกมาได้ถึงห้าคนในเวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ีปี อนาคตย่ิงจะ 

เข็นออกมาได้มากกว่านี้ ถ้ากล่าวถึงความคุกคาม ในระยะยาวเกรงว่า 

พวกเขาจะร้ายกาจกว่าส�านกัฝานเจีย้นมาก

ส�านกัเช่นนีจ้ะถือโอกาสดงึมาเป็นพันธมติรแต่เนิน่ๆ หรอืจะกดหวั

พวกเขาให้จมมดิดีเล่า

"ช่างเถอะ เรื่องของส�านักเซิ่งจื้อยังคงแยกย้ายกลับไปถาม 

มหาปรมาจารย์ของพวกเราจะดีกว่า ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจตอนน้ี  

หากแต่เรื่องของส�านักฝานเจี้ยนกลับจ่ออยู่ปลายจมูกแล้ว การประลอง

วันพรุ่งนี้จะเอาอย่างไร" ปรมาจารย์จี้เสียงถอนใจพลางกล่าว

"ตอนกลางคนืเรยีกเดก็พวกนัน้มาคยุเถิด" ปรมาจารย์จิน่ซัน่เสนอขึน้

ปรมาจารย์จูป๋้อขมวดค้ิว "พวกท่านว่าควรเรยีกพวกส�านกัเซ่ิงจ้ือมา

หรอืไม่"

ปรมาจารย์อินซัน่หวัเราะหึๆ  "ความสมัพันธ์ระหว่างส�านกัเซิง่จือ้กับ

ส�านักฝานเจี้ยนเป็นเช่นน้ัน ย่อมต้องเรียกพวกเขามาอยู่แล้ว มีคนเพ่ิม 

อกีกลุม่ก็มกี�าลงัเพ่ิมขึน้อีกส่วนมใิช่หรอื"

ในความคิดของปรมาจารย์ไม่ก่ีคนนี้ คนจากส�านักเซ่ิงจื้อโดดเด่น 

ก็จรงิ แต่จะอย่างไรก็เดก็เกินไป ส่วนตบะก็อาศยัยาลกูกลอนเร่งออกมาอกี 

รากฐานไม่มคีวามมัน่คง (พวกเขายืนกรานจะคดิเช่นน้ี) ท้ังกลุม่ไม่มผีูฝึ้กตน

ขั้นหลอมรวมช่วงกลางเต็มตัวสักคน อีกท้ังไม่ได้มีของวิเศษร้ายกาจ 

เหมอืนกับพวกกลุม่พันธมติรห้าแคว้นฝ่ังตะวันตก จงึนับเป็นกลุม่ทีก่�าลงั
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ความสามารถอ่อนด้อยท่ีสดุในบรรดากลุ่มท้ังหมด

เชิญพวกเขามาร่วมหารือถึงการรับมือส�านักฝานเจี้ยนก็เพียงแต่ 

ให้อุ่นใจขึ้นเท่านั้น

งานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่บนเกาะเป๋ียอว๋ินด�าเนินไปจนดวงจันทร์ 

ขึน้ถึงกลางฟ้าถึงได้จบลง พวกตีฉ่านซัง่กับอิน่จือ่จางยังสนุกไม่หาย แม้ 

ผูเ้ข้าประลองจะมตีบะเพียงขัน้สร้างฐาน หากแต่วธีิการสารพัดส�าหรบัรับมอื

คูต่่อสูก็้ยังคงท�าให้พวกเขาได้แรงบันดาลใจไม่น้อย

จโียวกู่ได้รบัแรงบนัดาลใจก็คิดวิธีการรับมือศัตรอูอกมาได้สองสามวธีิ 

ก�าลังคิดจะกลับไปหารือเพ่ือเตรียมตัวกับพวกศิษย์พ่ีศิษย์น้องก็เห็น 

แซ่หลิ่วคนที่สามรีบร้อนรุดมาขวางพวกตนไว้ "ปรมาจารย์ท้ังหลาย 

อยากเชิญพวกท่านไปพบสักหน่อย"

มาเร็วถึงเพียงนี้เชียว!? ก่อนพวกเขาออกจากส�านักมา ฝูอว้ี 

เจ้าส�านักได้คาดไว้อยู่แล้วว่าอจัฉรยิะของส�านักตนจะต้องได้รบัความสนใจ

จากสามส�านักใหญ่ จึงได้บอกวิธีรับมือแก่พวกเขาไว้ล่วงหน้า พวกเขา 

จงึตามแซ่หลิว่คนท่ีสามไปทนัทโีดยไม่ปฏิเสธ

ในห้องโถงใหญ่ด้านหลงัโรงประลองยุทธ์มศีลิาแสงอาทติย์จ�านวน 

นบัไม่ถ้วนส่องให้ทัง้ห้องสว่างไสวราวกับเวลากลางวัน นีเ่ป็นเพียงสาขาหน่ึง

ของส�านักจี้ลี่เท่าน้ัน แต่ก็อลังการปานนี้แล้ว ก�าลังความสามารถของ 

สามส�านักใหญ่เห็นเพียงส่วนเดียวก็อนมุานได้ถึงโดยรวมแล้ว

พวกอิ่นจื่อจางมาถึงช้าท่ีสุด ขณะพวกเขามาถึง สามกลุ่มจาก 

สามส�านักใหญ่และหนึ่งกลุ่มจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นต่างก็อยู่กัน

พร้อมหน้าแล้ว
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ห้าคนจากกลุม่พันธมติรห้าแคว้นย้ิมพลางพยักหน้าทักทายพวกเขา

เป็นกลุ่มแรก ท่าทีสนิทสนมอย่างมาก ส่วนคนจากส�านักจิ้นเป่าและ 

ส�านักจี้ลี่แม้จะมีท่าทีเย็นชาไปบ้าง แต่โดยรวมก็ยังคงมีมารยาทย่ิงยวด 

มเีพียงพวกคนจากส�านกัเจาไช่ท่ีท�าเหมอืนมองไม่เห็นพวกเขา ถึงขนาดว่า 

มีแววเป็นอริอยู่ร�าไร

เนื่องจากเรื่องความสัมพันธ์กับอ่ินจื่อจาง รวมกับเร่ืองที่เมื่อเช้า

ปรมาจารย์ขัน้ก�าเนดิใหม่สองคนจากส�านักเจาไช่เพ่ิงจะท�าให้จจูขูายหน้า

ต่อหน้าผูค้น พวกตีฉ่านซัง่จงึไม่มคีวามรูส้กึดีๆ  ให้พวกเขาเสยีเท่าไรเช่นกัน 

สหีน้าจงึเย็นเยียบย่ิงกว่า ถลงึตาจ้องกลบัไปตรงๆ ทนัที

หลังท�าความเคารพต่อปรมาจารย์ทั้งหลายท่ีนั่งอยู่แล้ว พวกเขา 

ก็ไปนั่งลงด้านข้าง รอผู้ใหญ่ที่ด้านบนเอ่ยปากพูด

ปรมาจารย์สองท่านจากส�านกัจิน้เป่าสนิทสนมกับส�านกัเซิง่จือ้ท่ีสดุ 

พวกเขารูด้ทีีส่ดุถึงความสามารถของเจิง้เฉวียนศษิย์อาจารย์ พลอยเอน็ดู

ไปถึงคนท่ีอยู่รอบข้าง จึงมีท่าทีเมตตาอ่อนโยนต่อศิษย์คนอื่นของ 

ส�านักเซิ่งจื้อเป็นพิเศษเช่นกัน

ปรมาจารย์อนิซัน่ลบูเคราพลางเอ่ยถามย้ิมๆ "พวกเจ้าเพ่ิงจะกลบัมา

จากเกาะเป๋ียอวิน๋? วันนีไ้ด้อะไรจากการชมการประลองบ้างหรือไม่"

"ได้รับประโยชน์ไม่น้อยขอรับ" เรื่องเสวนาสมาคมกับคนภายนอก

พรรค์นี้ ทุกคนล้วนให้จีโยวกู่ออกหน้าจนชินแล้ว

ปู้จือ่เหลยีงแห่งส�านักเจาไช่อดรนทนไม่ไหว แค่นเสยีงเบาๆ พูดขึน้ว่า 

"ผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานพวกนัน้ตบะแย่จะตายไป มอีะไรน่าดกัูน พวกด้อย

ความรู!้"
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"จื่อเหลียง ห้ามเสียมารยาท!" ปรมาจารย์กู้หวั่นรีบตวาดห้าม

จีโยวกู่ย้ิมน้อยๆ หาได้โมโหไม่ โมโหคนปัญญาอ่อนพรรค์นี้ไป 

จะได้อะไร เขาไม่เข้าใจถึงประโยชน์จากการนี้ก็ดีแล้ว ถ้าเขาไม่เข้าใจ 

ไปชั่วชีวิต เช่นนั้นเขาก็ไม่มีทางประสบความส�าเร็จได้

พวกตี่ฉานซั่งแม้จะไม่ชอบใจเจ้าโง่น่ีเช่นกัน แต่ก็มีความคิด 

คล้ายกับจโียวกู ่ ดังนัน้จงึไม่เพียงไม่โมโห กลบัมองตวัโง่งมผูน้ีเ้ป็นเหมอืน

คนปัญญาอ่อนแทน

ปรมาจารย์จู ้ป๋อถลึงตาใส่ปู ้จื่อเหลียงก่อนว่า "ถือดีทะนงตน  

เจ้ามีความรู้เสียเท่าไรเชียว!"

ถูกผู ้ใหญ่ของส�านักตนเองต่อว่า ปู ้จื่อเหลียงก็ไม่กล้าโต้แย้ง  

ปิดปากเงียบด้วยความคับข้องน้อยใจ

ปรมาจารย์จี้เสียงกระแอมไอแห้งๆ ก่อนว่า "ที่เชิญพวกเจ้ามา 

ก็เพราะอยากเตรียมการเรื่องการประลองวันพรุ ่งนี้  ในกลุ ่มของ 

ส�านักฝานเจี้ยนมีผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมช่วงปลายอยู่หนึ่งคน ท้ังกลุ่ม 

ก็มีก�าลังความสามารถไม่ได้ด้อยกว่าพวกเจ้ากลุ่มใด ถึงขนาดเหนือกว่า

ด้วยซ�้า ไม่รู้ว่าพวกเจ้ามีความเห็นใดหรือไม่"

เป้าฝ่าหู ่ ต่ีฉานซัง่ และจโียวกูต่่างมองกันแวบหน่ึง ทีแ่ท้ก็จะหารือ 

กันว่าพรุง่น้ีจะรบัมอืกับส�านักฝานเจีย้นอย่างไร! แม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบใจ

ส�านกัฝานเจีย้น แต่ส่วนลกึในใจก็อดึอดักับวิธีปฏบิตัขิองสามส�านกัใหญ่

อยู่บ้างเช่นกัน ทว่าในโลกน้ีไหนเลยจะมคีวามยุตธิรรมเทีย่งแท้มากมาย

เพียงน้ัน

ให้พวกเขาพูดของพวกเขาไป พวกเราไม่ต้องไปมีส่วนร่วม... 
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พวกตี่ฉานซั่งแลกเปลี่ยนสายตาได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์อย่างรวดเร็ว

เทียบกับคนส�านักเซิ่งจื้อท่ีน่ิงเงียบไม่พูดไม่จาแล้ว ผู้เข้าประลอง

จากสามส�านักใหญ่ล้วนกระตือรือร้นเสนอตัวกว่ามาก หลินจื่อโม่ 

มองอิ่นจื่อจางจากไกลๆ แวบหน่ึงก่อนยืนข้ึนกล่าวว่า "ผู ้น้อยยินดี 

จะเป็นทัพหน้า!"

หวัหน้ากลุม่จากส�านกัจีล้ีม่นีามว่าเซยีวโส่ว มคีวามสมัพันธ์ส่วนตวั

กับหลนิจือ่โม่ไม่เลว ได้ยินดงันัน้ก็พูดขึน้ย้ิมๆ "ให้ผูน้้องเป็นทัพหน้าจะดกีว่า 

ซังปู้ฉีผู้น้ันร้ายกาจอย่างย่ิง ผู้น้องจัดการไม่ได้ ศิษย์พ่ีหลินค่อยออกโรง

ปิดฉากสงัหารเขาให้ย่อยยับก็ยังไม่สาย"

เซี่ยงเจวี้ยนเชียนหัวหน้ากลุ ่มส�านักจิ้นเป่าเองก็กล่าวขึ้นว่า  

"ศษิย์พ่ีเซยีวกล่าวได้มเีหตผุล ศษิย์พ่ีหลนิให้โอกาสอวดฝีมอืน้ีกับพวกข้าเถิด! 

ฮ่าๆ!"

คนจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตกเพียงยิ้มไม่กล่าวค�า  

พวกจีโยวกู่ยิ่งไม่ส่งเสียงสักแอะ

ปรมาจารย์หกท่านปวดหัวอยู่บ้าง คนจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้น

ฝ่ังตะวันตกนัน้ช่างเถอะ เน่ืองจากสามส�านกัใหญ่ไม่เข้าร่วมการจดัอนัดบั

ของงานประลองยุทธ์ คนจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตกจึงเป็น 

ตวัเลอืกผูช้นะเลศิในใจพวกเขาอยู่แล้ว ตามความคดิของพวกเขา ทางท่ีดี

ที่สุดคือให้คนของส�านักเซิ่งจื้อไปลองหย่ังเชิงส�านักฝานเจี้ยนดู จากนั้น

ค่อยให้คนของสามส�านักใหญ่ไปบดขย้ีความยโสโอหังของส�านกัฝานเจีย้น

ให้สิน้ซาก จากน้ันก็ให้คนของกลุม่พันธมติรห้าแคว้นฝ่ังตะวนัตกออกหน้า

รบัผลงานไป
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แต่ผลคือคนของส�านักเซิ่งจื้อกลับนิ่งสนิทไม่ปริปากสักแอะ  

กลับกลายเป็นคนของตนเองที่เอะอะยื้อแย่งจะลงสนามแทน

เจ้าเด็กส�านักเซิ่งจื้อเหล่าน้ีอายุยังน้อย แต่ไฉนจึงใจเย็นได้เพียงน้ี 

ปูจ้ือ่เหลยีงท้าทายต่อหน้าผูค้น พวกเขาก็ไม่สนใจ อยู่ใต้บรรยากาศฮกึเหิม

เร่าร้อนอย่างเช่นตอนนี้ พวกเขาก็ยังนิ่งอยู่ได้

ถ้ารูก่้อนว่าจะเป็นเช่นน้ีคงไม่เรยีกพวกเขามาแล้ว พรุ่งน้ียามจบัสลาก

ก็เตะพวกเขาลงประลองไปตรงๆ เลย ตอนน้ีกลบัท�าได้ไม่สะดวกแล้ว ขนื

พรุง่นีบ้บีให้พวกเขาลงสนามเป็นกลุม่แรก หลงัจากพวกเขาพ่ายแพ้ยับเยิน

คงจะนึกแค้นสามส�านักใหญ่แน่นอน

ถึงอย่างไรเดมิทก็ีไม่ได้หวังว่าพวกเขาจะเอาชนะคนจากส�านกัฝานเจีย้น

ได้อยู่แล้ว ตอนนีก็้แค่เสียหมากท่ีมก็ีดไีม่มก็ีได้ไปเมด็หนึง่เท่านัน้ ช่างมนัเถอะ!

ปรมาจารย์หกท่านมองกันปราดหนึง่ สดุท้ายก็ตดัสนิใจให้ส�านกัจิน้เป่า

เป็นทัพหน้า ส�านักจี้ลี่ลงสนามตามไป ส�านักเจาไช่เป็นล�าดับสาม ส่วน

ล�าดบัการประลองของส�านักเซิง่จือ้และกลุม่พันธมติรห้าแคว้นฝ่ังตะวันตก

ให้จับสลากตัดสินกันในงาน

ทีค่วรพูดล้วนพูดหมดแล้ว ปรมาจารย์ทัง้หกจงึสัง่ให้ทกุคนกลบัไป

พักผ่อนปรบัสภาพร่างกายให้ด ีจากน้ันก็น�าหน้าจากไปก่อน พวกตีฉ่านซัง่เอง

ก็ลกุข้ึนเตรยีมจะกลบัไปเปิด 'การประชมุยุทธวธีิ' ของพวกเขาเองเช่นกัน 

หากแต่ปูจ้ือ่เหลยีงเห็นเหล่าปรมาจารย์จากไปแล้วจงึถลงึตามองอิน่จือ่จาง

พลางพูดด้วยรอยย้ิมเย็น "พวกขีข้ลาด! พวกปอดแหก!"

ตี่ฉานซั่งเหลือกตา ด่ากลับไปว่า "พวกไร้สมอง! เฮอะ! บิดา 

จะไม่ดูหมิ่นหมูแล้ว"
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ปู้จื่อเหลียงก�าลังจะสวนกลับ หลินจื่อโม่ก็ลุกข้ึนยืน กวาดมอง 

คนท้ังหลายจากส�านกัเซิง่จือ้ปราดหนึง่อย่างเยน็เยียบ "ศษิย์น้อง ไม่ต้อง

ให้มากความ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เห็นก�าลังความสามารถจริงกันแล้ว"

เป็นอีกราตรีท่ีไม่ได้นอน หลังจากพวกอิ่นจื่อจางถกเรื่องยุทธวิธี 

ที่จะใช้ในวันพรุ่งเรียบร้อยก็ต่างกลับห้องไปนั่งสมาธิรอคอยฟ้าสาง

ทกุคนล้วนรูด้ว่ีารอบชงิชนะเลศิของงานประลองยุทธ์จงึจะเป็นการ

พบกันของเสือกับสิงห์อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้ที่มาชมการประลองในวันนี ้

จึงมีแต่จะมากกว่าเมื่อวาน งานประลองยุทธ์คร้ังใหญ่จัดมาหลายปี  

แต่นีเ่ป็นครัง้แรกทีม่กีลุม่จากภายนอกทีม่สีมาชกิเป็นผูฝึ้กตนขัน้หลอมรวม

เข้าร่วมถึงสามกลุ่ม คนไม่น้อยเหาะมาเกาะเป๋ียอวิ๋นเพ่ือจับจองมุมดีๆ  

ในการชมการประลองหมูข่องผูฝึ้กตนข้ันหลอมรวมอันยากจะได้เห็นสกัครัง้นี้

ตั้งแต่เช้า

กลุ่มท่ีผ่านการประลองรอบแรกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้มีทั้งหมด 

เก้ากลุม่ รวมกับกลุม่ระดับหน่ึงห้ากลุม่ท่ีได้เข้ารอบชงิชนะเลศิโดยปรยิาย

อย่างกลุม่ของพวกอิน่จือ่จาง และอกีสามกลุม่จากสามส�านกัใหญ่ ทัง้หมด

จงึมถึีงสบิเจด็กลุม่

เริ่มแรกให้ผู้เข้าประลองจากระดับสอง สาม และสี่ที่ผ่านเข้ารอบ 

ชิงชนะเลิศเลือกท้าสู้ได้อย่างอิสระ ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของ

ก�าลังความสามารถท�าให้เก้ากลุ่มนี้ไม่มีใครกล้าท้าสู้กับกลุ่มท่ีสมาชิก 

เป็นผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมล้วนอย่างกลุ่มของส�านักเซิ่งจื้อ กล้าเพียง 

ท้ากลุ่มระดับหน่ึงสองกลุ่มที่เหลือที่มีผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมแค่คนเดียว 
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ผลก็ยังคงจบลงด้วยความพ่ายแพ้

เพียงไม่นานรายชือ่ผูย้อดเย่ียมอนัดบัหกถึงสบิของงานประลองยุทธ์

ก็ออกมาแล้ว คนท้ังหมดจงึพร้อมใจกันเลือ่นสายตาไปมองยังกลุม่ทัง้ห้า

จากระดบัหนึง่รวมถึงอกีสามกลุม่จากสามส�านกัใหญ่ รายชือ่ห้าอนัดบัแรก

ก็ต้องดพูวกเขาแล้ว!

การจบัสลากรอบแรก ส�านกัฝานเจีย้นได้เจอกับส�านักจิน้เป่าจรงิๆ 

กลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตกก็ได้ประลองกระชับมิตรกับส�านักจี้ลี่  

ส�านักเซิ่งจื้อกับส�านักเจาไช่ต่างได้เจอกับสองกลุ่มท่ีอ่อนที่สุดในกลุ่ม 

ระดบัหน่ึง

การจับคู ่เช่นนี้แค่คิดสักเล็กน้อยก็ทราบถึงมูลเหตุได้แล้ว... 

นี่เป็นการอ่อนข้อให้ส�านักเซิ่งจื้อเพ่ือแสดงน�้าใจเจตนาดี และเป็นการ

ปิดบังก�าลังความสามารถที่แท้จริงให้ส�านักเจาไช่

คนของส�านกัเซิง่จือ้ไม่ได้รูส้กึดใีจ แต่อดึอดัคบัข้องอย่างย่ิง พวกเขา 

มกี�าลงัความสามารถ ไม่จ�าเป็นต้องอ่อนข้อให้พวกเขาโดยสิน้เชงิ!

การประลองรอบแรกหลังการจับสลากเป็นคู ่ของส�านักเซิ่งจื้อ  

ผูป้ระลองสองฝ่ายเข้าประจ�าที ่ผูตั้ดสนิประกาศเริม่การประลอง ทัง้ห้าคน

ของฝ่ายตรงข้ามก�าลังเตรียมจะโจมตี ตี่ฉานซั่งก็สูดหายใจลึกตวาดลั่น

ออกมาค�าหนึ่งแล้ว 

"ไป!"

คลืน่เสยีงพลงัแรงโถมกรอูอกมาจากปากของเขา ผูฝึ้กตนขัน้หลอมรวม

ทีเ่ป็นหัวหน้ากลุม่ฝ่ายตรงข้ามรูส้กึเพียงเวยีนศีรษะ ร่างกายหลดุการควบคุม 

ไหวเอนไปมาเหมือนดื่มสุราจนเมามายก่อนลอยกระเด็นไปด้านหลัง 
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หลายจัง้ สดุท้ายก็ทนรบัความเจบ็ปวดด่ังถูกแทงด้วยเข็มไม่ไหว สองเท้า

อ่อนเปลีย้ หงายหลงัตกจากเวทลีงสูท่ะเล

ผู ้ฝึกตนที่มีตบะเพียงขั้นสร้างฐานท้ังสี่คนที่เหลืออยู่ย่ิงมีการ 

ตอบสนองใหญ่โตเกินจริง ลอยลิ่วถอยหลังตกลงทะเลรวดเร็วย่ิงกว่า

หัวหน้าของตนเสียอีก

ตีฉ่านซัง่จปุาก แสร้งท�าท่าท�าทางประสานมอืโค้งค�านบัไปทางเวที

ประลองอนัว่างเปล่าทีเ่บือ้งหน้าก่อนว่า "ออมมอืให้แล้ว"

ทั่วทุกทิศมีแต่ความเงียบกริบ...

ก�าลังความสามารถแตกต่างกันมาก ทุกคนล้วนคิดได้อยู่แล้วว่า 

ฝ่ายทีสู่กั้บส�านักเซิง่จือ้จะต้องแพ้ หากแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะแพ้ได้รวดเร็ว

เพียงนี้ น่าอนาถเพียงนี้ หมดจดว่องไวจนไม่เหลือที่ให้ได้ตอบโต้เพียงนี้

มิหน�าซ�้าส�านักเซิ่งจื้อก็ส่งคนออกมาสู้เพียงคนเดียว! ทั้งยังไม่ได้

แสดงฝีมอืเลยด้วยซ�า้!

ตี่ฉานซั่งหันหน้าไปมองศิษย์ร่วมส�านักไม่ก่ีคนที่ต่างหน้าตาย 

ไร้อารมณ์ แล้วก็พูดขึ้นอย่างเสแสร้ง "ต้องขอโทษด้วยจริงๆ บิดา 

เผลอไปหน่อย คราวหน้าจะให้พวกเจ้ามีโอกาสแสดงฝีมือแน่นอน!"

ศษิย์ผูดู้แลงานประลองยุทธ์ตอบสนองฉับไว รีบช่วยท้ังห้าคนข้ึนมา

จากทะเล จีโยวกู่ถลึงตาใส่ตี่ฉานซั่งก่อนหยิบ 'ลูกกลอนเพ่ิมพลังธาตุ'  

ขวดหนึง่ออกมาส่งให้คู่ประลองด้วยตัวเอง "ศษิย์พ่ีใหญ่ข้าล่วงเกินไปมาก 

หากทุกท่านไม่รงัเกียจก็รบัยาลกูกลอนขวดน้ีไว้เถิด"

ผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมที่เป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายตรงข้ามกลับมีท่าที 

ไม่เคร่งเครยีด ย้ิมเจือ่นพลางว่า "เกรงใจแล้ว ฝีมอืสู้ผู้อืน่ไม่ได้เองก็ไม่มอีะไร
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ให้ว่าได้" ก่อนจะรบัยาลกูกลอนมา ถือว่าเป็นอนัหายกัน

ครั้นจีโยวกู่เดินจากไปแล้ว ผู้ฝึกตนคนน้ันก็เปิดขวดหยกออกด ู

แล้วตาค้างไปทันที "ลูกกลอนเพิ่มพลังธาตุชั้นดี หะ...หกเม็ด!"

ผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานสีค่นทีเ่หลอืตกใจยกใหญ่ อดไม่ไหวต้องขยับมา

มงุดู ยาลกูกลอนข้ันสีช่ัน้ดี พวกเขาอยู่มาจนปนูน้ียังไม่เคยได้เห็นเลย!

ส�านักเซิ่งจื้อมีนักหลอมโอสถข้ันเจ็ดอยู่คนหน่ึงก็ช่างมือเติบนัก  

ให้ของปลอบใจทีหน่ึงก็เป็นยาลูกกลอนขั้นสี่ตั้งหกเม็ด ท้ังยังมีคุณภาพ 

ชั้นดีอีกด้วย ช่างบาดเจ็บได้คุ้มเสียนี่กระไร! ลูกกลอนเพิ่มพลังธาตุชั้นดี

หนึง่เมด็อย่างน้อยก็มรีาคาถึงสองสามหมืน่ก้อนศลิาวิเศษแล้ว มหิน�าซ�า้

มีศิลาวิเศษก็ยังไม่แน่ว่าจะหาซื้อได้ด้วย

ต่อให้เดิมทีในใจคนท้ังห้ามีความขุ่นเคืองมากเพียงไร ยามน้ี 

ก็หายไปแล้ว

จโียวกู่เก็บกวาดปัญหาให้ศษิย์พ่ีใหญ่เสรจ็ ผ่านไปไม่นานอกีสองเวที 

ก็ทยอยรูผ้ลการประลองแล้วเช่นกัน...ส�านกัจีล้ีกั่บกลุม่พันธมติรห้าแคว้น

ฝ่ังตะวันตกเสมอกัน ส่วนส�านักเจาไช่ก็คว้าชัยได้อย่างทีค่าดไว้

ตี่ฉานซั่งเบะปากพูดว่า "สู้ได้ปลอมขนาดนี้ ไม่สู้เสียยังจะดีกว่า!"

คนที่เหลือล้วนรู้ดีว่าเขาก�าลังไม่พอใจ 'การประลองกระชับมิตร'  

ของส�านักจี้ลี่และกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตก ในสายตาของ 

บรรดาผูช้มส่วนใหญ่ท่ีไม่รูค้วามจรงิ การประลองนีนั้บว่าสะเทือนเลือ่นลัน่

น่าประทับใจเลยทีเดียว ยอดเยี่ยมตระการตากว่าอีกสองเวทีมากนัก

ทว่าในสายตาของผูฝึ้กตนระดบัเดยีวกันอย่างพวกเขามีเพียงค�าเดยีว

ทีบ่รรยายได้...ปลอม!
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อาจจะเพ่ือศักด์ิศรีหน้าตาของสองฝ่าย อาจจะเพ่ือเก็บง�าก�าลัง 

ความสามารถและไม้เด็ดเอาไว้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรพวกตี่ฉานซั่งก็ขัดหู

ขดัตาย่ิง ล้วนแต่เป็นพวกข้างนอกสกุใส ข้างในเป็นโพรงท้ังน้ัน

"รอบต่อไปก็หมดทางปลอมแล้ว" จีโยวกู่พูดยิ้มๆ

รอบที่สี่ ส�านักจิ้นเป่าพบส�านักฝานเจี้ยน

ซงัปู้ฉนี�าสมาชกิฝ่ังตนเองอกีสีค่นเดินเชดิหน้าก้าวอาดๆ ข้ึนบนเวที 

เซีย่งเจว้ียนเชยีนต้ังท่าเตรยีมประจนัหน้าคู่ประลองด้วยสีหน้าเคร่งเครียด

ส�านกัฝานเจีย้นมผีูฝึ้กตนข้ันหลอมรวมช่วงปลายหน่ึงคน ช่วงกลาง

สองคน และช่วงต้นสองคน ด้านฝ่ายเซี่ยงเจวี้ยนเชียน ตัวเขาเองมีตบะ 

อยู่ข้ันหลอมรวมช่วงกลางสมบรูณ์ ส่วนสีค่นทีเ่หลอืล้วนอยู่ข้ันหลอมรวม

ช่วงกลาง หากกล่าวถึงก�าลงัความสามารถ สองฝ่ายก็ต่างกันไม่เท่าไร

กลยุทธ์ของทางส�านักจิ้นเป่านั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไร เขาน�าสมาชิก 

อกีสองคนโหมโจมตีใส่ซงัปูฉ้ ี ส่วนอกีสองคนก็รบัผดิชอบต้านสีค่นทีเ่หลอื

ของฝ่ายตรงข้ามไว้ ขอเพียงล้มซังปู้ฉีได้ สี่คนท่ีเหลือก็ยากจะคุกคาม 

พวกเขาได้แล้ว

ครัน้ผูต้ดัสนิประกาศเริม่การประลอง เหนอืศรีษะเซีย่งเจว้ียนเชยีน 

ก็มกีระบีเ่หลก็ขนาดยักษ์สดี�าเมีย่มปรากฏขึน้เล่มหน่ึง พรรคพวกอกีสองคน

ลงมือไวราวกับภูตผี ดาบโค้งเล่มหนึ่งลอยเข้าหาร่างท่อนล่างของซังปู้ฉี 

อย่างไร้สุ้มเสียงสัญญาณเตือน แส้ยาวเป็นประกายสีเงินระยับเส้นหน่ึง 

ตวัดเข้าท่ีเอวของเขาเช่นกัน คนทัง้สามมเีป้าหมายแน่ชดั เล่นงานเข้าหา 

ซงัปูฉ้จีากคนละต�าแหน่งทศิทางในเวลาเดียวกัน

ด้านผู้ฝึกตนอีกสองคนก็ทะยานตัวขึ้นกางตาข่ายยักษ์คลุมลงไปที่
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คนส�านักฝานเจี้ยนทั้งห้าพร้อมกัน

ระหว่างทีด่าบโค้งลอยไปได้แบ่งตัวออกจากหนึง่เป็นสอง สองเป็นส่ี 

พริบตาเดียวก็กลายเป็นหลายสิบเล่มตอบสนองสอดรับกับตาข่ายยักษ ์

ทางด้านบน แหฟ้าตาข่ายดินของแท้!

ซังปู้ฉีหัวเราะเสียงเย็น "มีฝีมือแค่นี้? หมื่นไม้งอกร่าง!" พร้อมกับที่

สี่ค�าสุดท้ายหลุดออกจากปาก รอบตัวเขาก็พลันมีเงาไม้สูงใหญ่ปรากฏ

ขึ้นมาต้นหนึ่ง มันขยายสูงเสียดฟ้า กิ่งก้านใบงอกขึ้นมานับไม่ถ้วน  

ร่มไม้ขนาดมโหฬารแผ่ขยายออกท้ังด้านบนและด้านข้าง ตาข่ายยักษ ์

ที่คลุมลงจากเบื้องบนดูเล็กจ้อยจนน่าสงสารไปทันทีเมื่อเทียบกับร่มไม้ 

ที่ใหญ่โตมโหฬารนี้

ไม่ว่าผู้ฝึกตนจากส�านักจิ้นเป่าสองคนที่อยู่ด้านบนจะเค้นพลังฤทธิ์

ขยายตาข่ายใหญ่อย่างไรก็ไม่อาจไล่ตามความเร็วของร่มไม้ได้ทัน ทว่า 

ทัง้สองคนก็นับว่าตอบสนองฉบัไว ตาข่ายสะบดัพรบึกลายเป็นตาข่ายเพลงิ 

ยังคงกดทับเข้าหาร่มไม้ ต่อให้คลมุพวกคนส�านักฝานเจีย้นไว้ไม่ได้ แต่ก็ต้อง

ใช้วิชาควบคุมไฟท�าลายวิชาหมืน่ไม้งอกร่างของเขาให้ได้

เป้าฝ่าหู่เห็นแล้วก็ส่ายหน้าดิก "อยู่ใต้สภาพการณ์พรรค์นี้สมควร 

จะเก็บตาข่ายแล้วคิดหาทางอื่น วิชาหมื่นไม้งอกร่างร้ายกาจย่ิงยวด  

ด้วยความเรว็ท่ีร่มไม้งอกขยาย ไฟแค่น้ีไม่มทีางสร้างความเสยีหายให้มนัได้

โดยสิ้นเชิง"

ปรมาจารย์ทัง้หกท่านทีช่มการประลองอยู่บนแท่นท่ีน่ังต่างมองหน้ากัน

เลิก่ลัก่ ในใจเกิดสงัหรณ์ไม่ดขีึน้พร้อมกัน...เกรงว่าการประลองรอบนีค้งต้อง

แพ้แล้ว!
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การประลองเป็นไปตามท่ีเป้าฝ่าหู่คาดการณ์ ตาข่ายเพลงิปะทะกับ

ร่มไม้ เผาก่ิงก้านใบไปได้ไม่น้อยก็จริงอยู่ หากแต่ความเร็วที่ไฟลุกลาม 

กลับสู ้ความเร็วที่ก่ิงก้านใบงอกขึ้นใหม่ไม่ได้ ไม่ทันไรตาข่ายเพลิง 

ก็ถูกเก่ียวพันติดอยู่บนยอดไม้ ท�าให้ผู้ฝึกตนผู้ควบคุมตาข่ายทั้งสองคน

พลอยถูกก่ิงก้านใบที่งอกขยายอย่างบ้าคลั่งเกี่ยวร้ังพันแข้งพันขา 

จนมีสภาพทุลักทุเลเหลือจะกล่าว

ตี่ฉานซั่งท�าเสียงจุปากกล่าวว่า "ไฟของพวกเขาอ่อนเกินไป  

ถ้าเปลีย่นเป็นลกูหมขูองศิษย์น้องเลก็ พ่นไฟทเีดยีวก็เผามนัเป็นตอตะโก 

ได้แล้ว" ถ้ามิใช่เขารู ้สึกต่อส�านักจิ้นเป่าไม่เลว เกรงว่าตอนนี้คงได ้

หัวเราะเยาะว่าพวกเขาสู้ไม่ได้แม้แต่หมูไปแล้ว

การโจมตีจากดาบโค้งและแส้ยาวที่ด ้านล่างก็เจออุปสรรค 

เช่นเดียวกัน ดาบโค้งฟันลงบนล�าต้นก็ถูกต้านทานไว้ได้ อีกทั้งล�าต้น 

ก็คล้ายจะมีแรงดึงดูดบางอย่างดูดใบดาบเอาไว้แน่น ท�าให้พวกมัน 

ไม่อาจลอยหนีจากล�าต้นได้อีก แส้ยาวเองก็ถูกเถาวัลย์ที่ย้อยลงมาจาก

ต้นไม้ม้วนพันไว้แน่นหนาเช่นกัน

กระบี่เหล็กเล่มใหญ่ของเซี่ยงเจวี้ยนเชียนที่พุ่งแทงมากลับท�าให้ 

ซังปู้ฉีหว่ันเกรงอยู่บ้าง แยกเถาวัลย์ยาวขนาดราวปากชามจากล�าต้น 

ออกมาสองท่อน ก่อนหวดไปหาตัวกระบ่ี รบกวนการโจมตขีองกระบีเ่หล็ก

ไม่หยุด

เถาวัลย์ยาวถูกคมกระบี่กรีดจนได้รอยนับไม่ถ้วน แต่พริบตาเดียว 

ก็กลับคืนสภาพเดิม แม้การโจมตีของกระบี่เหล็กเล่มใหญ่จะหนักหน่วง

รุนแรง แต่น่าเสียดายที่เฉียดซังปู้ฉีท่ียืนตระหง่านอยู่ใต้เงาต้นไม้ใหญ่ 
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ไปเสยีทุกครัง้

ผู ้ฝึกตนสามคนจากส�านักจิ้นเป่ารวมพลังกันโจมตีก็ยังท�าอะไร 

ซังปู้ฉีไม่ได้สักกระผีก กลับกลายเป็นถูกเขาฉุดรั้งเอาไว้เสียเอง

ปรมาจารย์สองท่านจากส�านักจิ้นเป่าที่อยู่บนแท่นท่ีน่ังเห็นแล้ว 

ก็ทัง้โมโหท้ังร้อนใจ เอาแต่ร้องด่าว่าพวกโง่เขลาไม่ขาดปาก แอบถอนใจว่า

ศษิย์เด่นล�า้ของส�านักเหล่านีม้ปีระสบการณ์ต่อสูจ้ริงไม่พอ ปกตเิพียงแต่

แลกเปลีย่นวชิาความรูกั้บศิษย์ร่วมส�านกัด้วยกันเอง มปีระสบการณ์ต่อสู้

ถึงเป็นถึงตายของจรงิน้อยเกินไป! ข้อบกพร่องด้านการเผชญิหน้าศตัรแูละ

การรบัมอืความเปลีย่นแปลงแสดงออกมาหมดเปลอืกในการประลองนี้

อีกสองคนท่ีเหลือของส�านักจิ้นเป่าที่รับหน้าท่ีต้านทานผู้ฝึกตน 

ขั้นหลอมรวมสี่คนจากส�านักฝานเจี้ยนก็ถูกบีบจนลนลานท�าอะไรไม่ถูก

เช่นเดียวกัน มิหน�าซ�้ายังค่อยๆ ถูกแยกออกมาอีกด้านของเวทีประลอง  

ไม่อาจรวมพลังกับอีกสามคนจากส�านักตนเองได้อีก

ปรมาจารย์จิ่นซั่นถอนหายใจพลางส่ายหน้า ทว่ามิได้เรียกร้อง 

ให ้ผู ้ตัดสินยุติการประลองท่ีพ ่ายแพ้เป็นท่ีแน่นอนแล้วในรอบนี้  

กลบักลายเป็นปรมาจารย์หรูอ่จีากส�านักจีล่ี้ทีอ่ยู่ด้านข้างทนดตู่อไปไม่ไหว

จึงโน้มน้าวขึ้นว่า "คนของส�านักฝานเจี้ยนไม่มีทางย้ังมือแน่ ให้พวกเขา

ประลองกันต่อไป เกิดบาดเจ็บพิกลพิการข้ึนมาจะท�าอย่างไร! ยอมแพ้

เสียตอนนี้ แม้จะเสียหน้าไปบ้าง แต่อย่างไรก็ดีกว่าถูกเล่นงานจนอ่วม 

อยู่ตรงนี้!"

ปรมาจารย์จิน่ซัน่คดิแล้วก็ยังคงส่ายหน้า "พวกเขาควรได้รบับทเรยีน

เสยีบ้าง"
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ปรมาจารย์อินซั่นเองก็ว่า "ที่แล้วมาส�านักปกป้องพวกเขาเกินไป  

เจอความล้มเหลวเสยีบ้าง พวกเขาจะได้รูจ้กัฟ้าสงูแผ่นดนิต�า่ มแีต่ผลดี 

ต่อพวกเขา ส่วนเรือ่งศกัดิศ์รหีน้าตานัน้...เทยีบกับอนาคตของส�านกัแล้ว

จะนับเป็นอะไรได้"

เป็นเพราะปรมาจารย์ทัง้สองหวังในตัวศษิย์เหล่านีไ้ว้สงู ถงึย่ิงต้อง

หกัใจท�าเช่นนี้

ปรมาจารย์หรู่อีเข้าใจเหตุผลของพวกเขาจึงไม่โน้มน้าวอีก

สถานการณ์บนเวทีประลองย่ิงล�าบากขึ้นเรื่อยๆ ส�าหรับทาง 

ส�านักจิ้นเป่า ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมทั้งสองท่ีใช้สองสู้สี่ถูกเล่นงานตกเวที

เป็นสองคนแรก หน่ึงในน้ันยังถูกฝ่ายตรงข้ามจงใจลงมอืหนักท�าให้บาดเจบ็

สาหัสโดยท่ีสามคนท่ีเหลอืท่ีรมุโจมตีซงัปู้ฉผีละออกไปช่วยไม่ได้โดยสิน้เชงิ 

ครั้นเห็นผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมสี่คนของส�านักฝานเจี้ยนกลับมาโอบล้อม 

พวกเขาไว้แล้ว ให้เซีย่งเจว้ียนเชยีนทะนงตนเพียงไรก็รู้ว่าพวกตนจบเห่แล้ว

ศิษย์น้องอีกสองคนของเขาถูกก่ิงก้านใบบนร่มไม้พันรัดไปคร่ึงตัว 

แม้จะร่ายอาคมต้านทานไม่หยุด แต่ก็เป็นลกูศรปลายระยะยิงแล้ว หาก 

ผู้ฝึกตนสี่คนจากส�านักฝานเจี้ยนโจมตีเข้ามา เกรงว่าศิษย์น้องทั้งสอง 

คงไม่มีแรงแม้แต่จะต้านทาน

ประกายสังหารฉายอยู่ในดวงตาคนของส�านักฝานเจ้ียน ขอเพียง 

มีโอกาสก็ยินดีอย่างที่สุดท่ีจะ 'พลั้งมือ' ฆ่าพวกเขาให้ตายอยู่บนเวที  

ยามนี้เวลานี้เขาไม่อาจท�าอะไรโดยใช้อารมณ์ได้แล้ว!

เซี่ยงเจวี้ยนเชียนกัดฟันตะโกนขึ้น "หยุดมือ! พวกข้าขอยอมแพ้!" 

สหีน้าเขาซดีเผือด ส�าหรบัเขาท่ีมนิีสัยหย่ิงยโส การตะโกนค�านีอ้อกมา 
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ยังทรมานย่ิงกว่าแทงเขาสักหลายแผลเสียอีก หากแต่เขาจ�าเป็นต้องท�า

เพราะไม่อาจปล่อยให้ศิษย์เด ่นล�้าที่ส�านักตนเพาะเลี้ยงออกมา 

อย่างยากล�าบากพลาดพลั้งตายอนาถอยู่ใต้น�้ามือศัตรูเพราะการน�า 

ของเขาได้

ตีฉ่านซัง่แค่นเสยีงเบาๆ กล่าวว่า "เซีย่งเจว้ียนเชยีนผูน้ีนั้บว่าไม่เลวนกั" 

เป้าฝ่าหู่รวมถึงศิษย์น้องท่ีเหลือต่างพยักหน้าเห็นด้วยอย่างพร้อมเพรียง 

โดยมิได้นัดหมาย

ทว่าตีฉ่านซัง่ก็เผยหางจิง้จอกออกมาในค�าพูดถัดมา "ฝ่ายตรงข้าม

มิใช่ศิษย์น้องหญิงของเขา แต่เขาก็ยังขอยอมแพ้อย่างตรงไปตรงมา 

ต่อหน้าผู้คน เฮะๆ!" ขณะที่พูด ดวงตาย่อมจะเหล่ไปมองอิ่นจื่อจาง

จูจูได้ยินเขาน�าเรื่องน้ีมาล้ออิ่นจ่ือจางอีกแล้ว จึงเบิกตากว้าง 

พูดด้วยความโมโห "ศิษย์พี่ใหญ่! ท่านมันคนเลว!"

ค�าด่าทีไ่ม่เจบ็ไม่คันพรรค์น้ีต่ีฉานซัง่ไม่น�าพาโดยส้ินเชงิ ย่ิงย้ิมได้ใจ

ขึน้อกี

สืออิ้งลว่ีทนเห็นศิษย์น้องหญิงถูกรังแกไม่ได้ จึงช่วยพูดสนับสนุน 

"ข้าจะกลับไปขอให้อาจารย์อย่ารับศิษย์ผู้หญิงอีก ถึงจะรับก็อย่าให้นาง

สนใจศิษย์พี่ใหญ่! พวกเราไม่ต้องสนใจเขากันให้หมด!"

ส�าหรบัต่ีฉานซัง่ทีเ่ป็นโรคคลัง่ศิษย์น้องหญิงแล้ว ค�าขูข่องสอือิง้ลว่ี 

ยังนับว่าได้ผลอยู่เล็กน้อย เขาจึงพูดอย่างไม่พอใจ "ข้าพูดถึงศิษย์น้องสี่  

พวกเจ้าจะเป็นเดือดเป็นร้อนอะไร"

อิ่นจื่อจางปรายตามองเขาก่อนพูดเย็นเยียบ "ไม่เกินหนึ่งปี  

เดี๋ยวท่านก็มีโอกาสได้ขอยอมแพ้ต่อข้า"
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ตีฉ่านซัง่เต้นผางขึน้มาทันที เป้าฝ่าหู่ขวางเขาไว้ พูดด้วยความปวดหัว 

"พวกเจ้าจะสูก้นัก็รอหลงังานประลองยุทธ์โน่น ศตัรูแข็งแกร่งอยู่ตรงหน้า 

พวกเจ้าอย่าเพ่ิงสูกั้นเอง"

ไก่ชนสองตัวถลึงตาใส่กันแล้วต่างแค่นเสียงไม่พูดอะไรอีก

เซี่ยงเจว้ียนเชียนพาศิษย์น้องไปขอรับโทษจากปรมาจารย์จิ่นซั่น 

และอินซั่นด้วยอาการหน้าม่อยคอตก ทว่าทั้งสองท่านกลับไม่ได้โมโห 

เกรี้ยวกราดเหมือนท่ีคิดไว้ เพียงแต่กล่าวเรียบๆ "กลับไปคิดดูให้ดีว่า 

ท�าไมถึงแพ้"

เน่ืองจากผู ้ฝึกตนข้ันหลอมรวมคนหนึ่งในกลุ ่มส�านักจิ้นเป่า 

ได้รบับาดเจบ็สาหัส และนอกจากเซีย่งเจวีย้นเชยีนแล้ว อกีสามคนทีเ่หลือ

ก็ได้รับบาดเจ็บคนละเล็กละน้อยเช่นกัน ด้วยมีสภาพเช่นนี้จึงไม่สะดวก 

จะประลองอกี ดังน้ันปรมาจารย์จิน่ซัน่จงึตัดสนิใจให้พวกเขาถอนตวัจาก

งานประลองยุทธ์ครั้งนี้

เซี่ยงเจวี้ยนเชียนหาได ้จากไปพร ้อมกับพรรคพวกคนอื่น 

ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ เขาเลือกจะอยู่ดูการประลองต่อ ผู ้อื่นมองเขา 

ด้วยสายตาแปลกๆ แต่เขาก็ยังกัดฟันอดทนรับสายตาเหล่านั้น

ปรมาจารย์จีเ้สยีงเหน็แล้วก็กล่าวกับปรมาจารย์จิน่ซัน่ว่า "พวกท่าน

กล่าวได้มผิิด ให้พวกเขาเจอความล้มเหลวเสียบ้างถือเป็นเร่ืองด"ี

แม้จะกล่าวเช่นน้ี แต่เขาก็ไม่อยากให้ศิษย์ของส�านักตนเจอความ 

ล้มเหลวอยู่ด ีหวังเพียงว่าพวกเซยีวโส่วจะได้รบับทเรยีนไปบ้าง การประลอง

รอบต่อไปแสดงฝีมือให้ดีหน่อย มิเช่นน้ันท้ายท่ีสุดส�านักเจาไช่กับ 
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กลุม่พันธมติรห้าแคว้นคงได้หน้าได้ตาไปสิน้ แล้วพวกเขากลับไปจะช้ีแจง

ต่อท่านผูเ้ฒ่าในส�านักอย่างไร

การจับสลากรอบท่ีสองเหลือเพียงเจ็ดกลุ่มเข้าร่วม ส�านักเซิ่งจื้อ 

ไม่มีคูป่ระลองจงึได้ผ่านไปรอรอบต่อไป กลุม่พันธมติรห้าแคว้นฝ่ังตะวันตก

กับส�านกัเจาไช่ 'มดีวงไม่เลว' ได้เจอกับสองกลุม่ทีอ่่อนท่ีสดุในระดบัหนึง่ 

ส่วนส�านกัฝานเจีย้นก็ได้เจอกับส�านกัจีล้ี่

คนของส�านกัจีล้ีไ่ม่เหมอืนกับคนของส�านกัจิน้เป่า พวกเขาแต่ละคน

พอว่างก็จะถูกส่งไปหาประสบการณ์ยงัโรงประลองยทุธ์สาขาต่างๆ จะต้อง

ปกปิดฐานะอยู่ในสาขานั้นๆ ติดต่อกันหนึ่งปีและเข้าร่วมประลอง 

เกินสามร้อยครั้งขึ้นไปโดยท่ีได้รับชัยชนะจึงจะมีสิทธ์ิได้กลับส�านักไป 

ปิดด่านฝึกตน

สามารถกล่าวได้ว่าศิษย์เด่นล�้าแต่ละคนล้วนแต่เป็นมือฉมัง 

ทีผ่่านการต่อสูม้านบัครัง้ไม่ถ้วน หากกล่าวถึงประสบการณ์ในการต่อสูจ้รงิ 

พวกซังปู้ฉียังเทียบพวกเขาไม่ได้ด้วยซ�้า

เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นน้ี สีหน้าจองหองล�าพองตนของซังปู้ฉี 

ก็ลดลงไม่น้อย การประลองคราวนี้ล�าบากยากเย็นย่ิงยวด ทว่าพวกเขา 

ก็ยังจะเป็นผู้ชนะอยู่ดี!

ศิษย์ส�านักจีล้ีล้่วนเป็นพวกชอบการต่อสู้ เซียวโส่วผู้น�ากลุ่มในคร้ังนี้

ย่ิงเป็นนกัสูตั้วยงในหมูนั่กสู!้

เขาใช้ชีวิตอยู ่ตามสาขาโรงประลองยุทธ์มาต้ังแต่เขามีตบะ 

อยู่ข้ันฝึกปราณระดับแปดแล้ว เคยสร้างสถิติชนะรวดตลอดหน่ึงปี 

ในสาขาโรงประลองยุทธ์ทั้งสามสิบหกสาขาที่เขาเคยไปอยู่มาแล้ว  
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ศษิย์ทัว่ไปหนึง่ปีจะสูส้ามร้อยครัง้ตามเป้าหมาย แต่เขาในหนึง่ปีอย่างน้อย

ต้องห้าร้อยครั้งถึงจะหน�าใจ!

แม้เขาจะมีตบะเพียงข้ันหลอมรวมช่วงกลาง ศิษย์น้องท่ีมา 

ร่วมงานประลองยุทธ์ในครัง้นีพ้ร้อมกับเขาก็อยู่เพียงข้ันหลอมรวมช่วงต้น 

ทว่าพวกเขาแต่ละคนมกี�าลงัความสามารถท้าสูข้้ามข้ันได้ท้ังน้ัน ผูฝึ้กตน 

ขั้นหลอมรวมช่วงปลายที่พ่ายแพ้ด้วยน�้ามือของเซียวโส่วก็มีอยู่ไม่น้อย

ครัน้การประลองเริม่ต้นขึน้ สถานการณ์ก็ดเุดอืดอย่างย่ิง ทางด้าน

พวกซังปู้ฉีท้ังห้าคนรวมตัวกันอยู่ทางหนึ่ง สอดประสานร่วมมือกันต้ังรับ 

แน่นหนาราวกับเป็นถังเหล็กก็มิปาน ไม่ว่าห้าคนจากส�านักจี้ล่ีจะโจมตี 

หนกัหน่วงรนุแรงเพียงไรก็ยังไม่สามารถท�าอะไรพวกเขาได้สักกระผีก

จีโยวกู่จับตาดูอย่างละเอียดถ่ีถ้วนเป็นพิเศษ "ท่ีท้ังห้าคนจาก 

ส�านักฝานเจีย้นประกอบขึน้มาก็เป็นเพียงข่ายอาคมง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน แต่

อาจเป็นเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครเชี่ยวชาญเรื่องข่ายอาคมนัก และก็

อาจเป็นเพราะพวกเขาฝึกการต่อสูเ้ป็นกลุม่ได้ไม่นาน การประสานงานกัน

จึงยังมีช่องโหว่อยู่บ้าง อีกทั้งข่ายอาคมน้ีก็ยังเน้นแค่เพียงการป้องกัน  

ดทู่าพวกเขาคงคิดจะตัดก�าลงัของอกีฝ่าย"

การคาดเดาของเขาสมเหตุสมผลอย่างท่ีสุด เพ่ือความยุติธรรม 

ในการประลอง งานประลองยุทธ์จึงก�าหนดไม่ให้ใช้ยันต์หรือของท่ี

สามารถเพ่ิมก�าลังความสามารถของผู้ฝึกตนให้ข้ามข้ันได้อย่างเช่น 

วัตถุเซยีน ไม่อาจกินยาลกูกลอนเพ่ิมพละก�าลงัในระหว่างการประลองได้

เช่นกัน และย่ิงไม่อาจน�าสัตว์วิเศษสัตว์ปีศาจมาเข้าร่วมได้ ฉะน้ันการที่

ส�านักจีล้ีเ่ป็นฝ่ายโจมต ีพลงัฤทธ์ิพลงัปราณจะลดลงอย่างรวดเรว็ ย่ิงสูน้าน
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ก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อพวกเขา

เหน็ได้ชดัว่าเซยีวโส่วก็คิดถึงจดุนีไ้ด้เช่นกนั จงึตะโกนขึน้เสยีงดงัว่า 

"ถอย!" แล้วถอยหลังออกมาก่อนคนอื่น คนที่เหลือก�าลังโหมโจมตีด้วย 

เห็นว่าอกีนดิเดยีวก็เหมอืนจะเจาะช่องโหว่ได้แล้ว แต่ฉบัพลนัน้ันกไ็ด้ยิน 

เขาตะโกนสัง่เช่นนี ้ จงึพากันงันไปเลก็น้อย ครัน้พวกเขารูส้กึตวัแล้วขยับ

ถอยหลังตามก็ช้าไปเสียแล้ว

ซงัปูฉ้สีะสมก�าลงัรอจงัหวะน้ีอยู่นานแล้วจงึจูโ่จมกลบัทนัที สองมอื

ออกท่าร่ายคาถา ฝ่ามอืยิงสายรุง้สายหน่ึงไปยังผูฝึ้กตนคนทีถ่อยกลบัไป

ช้าทีส่ดุ

ซังปู้ฉีเลือกใช้วิธีตั้งรับมาตั้งแต่การประลองรอบก่อนแล้ว รอบนี้ 

ย่ิงจงใจเอาแต่ตั้งรับไม่จู่โจม ท�าให้คนทางส�านักจี้ลี่หลงเข้าใจผิดว่า 

เขาจะตั้งมั่นป้องกันเป็นหลัก คิดไม่ถึงว่าเขาไม่ลงมือก็แล้วไป แต่พอ

ลงมือกลับรวดเร็ว โหดเหี้ยม แม่นย�า ขณะผู ้ฝึกตนคนนั้นถอยหนี 

ได้เสียสมาธิไปเล็กน้อย แม้ว่าหลบพ้นจุดส�าคัญไปได้ด้วยประสบการณ์

ที่เต็มเป่ียม บนไหล่ก็ยังคงถูกสายรุ้งนั้นยิงทะลุเป็นรู เลือดสดๆ ไหลโชก

ออกมาทันที

ผูฝึ้กตนขัน้หลอมรวมช่วงปลายลงมอืกับผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมช่วงต้น

ด้วยก�าลังท้ังหมด อีกท้ังยังเลือกเวลาท่ีอีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวพอดี การที่ 

โจมตีส�าเร็จในครั้งเดียวก็มิใช่เรื่องที่ยากเข้าใจอะไร

ผูฝึ้กตนท่ีได้รบับาดเจบ็น้ันก็ใจเดด็ย่ิงนกั ได้รบับาดเจบ็หนกัเช่นนี้ 

กลบัไม่มร้ีองออกมาสกัแอะ ยังคงกัดฟันยืนหยัดสู้เคยีงข้างพรรคพวก ทว่า

แขนข้างหน่ึงขยับไม่ได้ ความสามารถในการต่อสูย่้อมจะลดลงอย่างมาก
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แต่น่ีมใิช่ปัญหาทีใ่หญ่ทีส่ดุ ปัญหาทีใ่หญ่ทีส่ดุคอืทัง้กลุม่ส�านกัจีล้ี่ 

ไม่เพียงก�าลงัใจจะลดฮวบ บรรยากาศภายในกลุม่กพ็ลอยแปลกประหลาด

ขึน้มาด้วย

เซียวโส่วทั้งนึกเสียใจท้ังรู ้สึกผิดทั้งไม่พอใจ เขาคิดไม่ถึงว่า 

การประสานงานกันของพวกตนจะแย่ถึงเพียงนี้ เดิมคิดว่าถอยหลังมา 

เพ่ือออมแรงไว้ก่อน จากน้ันค่อยรอโอกาสลงมือ แต่ผลคือศิษย์น้อง 

กลับรีๆ รอๆ ตอบสนองไม่เป็นหน่ึงเดียว กลายเป็นเปิดโอกาสให้ศัตรู 

ได้โจมตีในขณะที่ฝ่ายตนไม่ทันระวัง

การท่ีเขาสัง่การผดิพลาดก็ท�าให้ศิษย์น้องทีเ่หลือเกิดความไม่มัน่ใจ

ต่อการตัดสินใจของเขาเช่นกัน แม้จะยังคงฟังค�าส่ังจากเขา แต่ปัญหา 

ด้านการประสานงานกลบัย่ิงมาย่ิงชดัเจนขึน้

ปรมาจารย์จี้เสียงเห็นแล้วให้ร้อนรุ ่มในใจแต่ก็ท�าอะไรไม่ได้  

ศษิย์ของส�านักตนตอนทีต่่อสูเ้ดีย่วล้วนแต่รวดเรว็รนุแรงไม่อาจต้านทาน

ดุจดั่งพยัคฆ์ลงจากเขา แต่เมื่อรวมตัวกันสู้กลับสับสนวุ่นวายติดๆ ขัดๆ 

ปานน้ี หันไปดูฝ่ายตรงข้ามกลับมีจังหวะรุกรับพร้อมเพรียงเข้ากัน  

ดสูขุมุมัน่คงอย่างย่ิง ความหวังจะพลกิกลบัมาชนะในการประลองรอบนี้

มีไม่มากแล้ว

ปรมาจารย์จีเ้สยีงมองไปยังปรมาจารย์จูป๋้อและกู้หวัน่แห่งส�านกัเจาไช่

ด้วยความจนใจ พวกเขาสองคนก็มสีหีน้าเคร่งเครยีดเช่นกัน ไม่เพียงแค่ 

กลุม่ของส�านกัจีล้ี ่ ต่อให้เป็นกลุม่ทีน่�าโดยหลนิจือ่โม่ของส�านกัเจาไช่เจอกับ

กลุม่ของส�านักฝานเจีย้นก็ไม่แน่ว่าจะมโีอกาสชนะเกินห้าส่วนเช่นเดยีวกัน

ปรมาจารย์จูป๋้อกัดฟันกล่าวว่า "ถ้ารอบน้ีแพ้ รอบต่อไปให้คนของ 
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ส�านักเซิง่จือ้ขึน้ประลอง!"

ปรมาจารย์ที่เหลือแอบรู้สึกละอายใจ พวกเขาเข้าใจความคิดของ

ปรมาจารย์จู้ป๋อดี อีกฝ่ายต้องการให้คนของส�านักเซิ่งจื้อไปตัดก�าลัง 

ของส�านกัฝานเจีย้น เมือ่ถึงเวลาทีก่ลุม่ของส�านกัเจาไช่ขึน้ประลองจะได้ 

มีความมั่นใจที่จะเอาชนะได้เพิ่มขึ้น

อกีอย่างเรือ่งทีส่�านักฝานเจีย้นจบัสลากได้เจอกับคนของสามส�านกัใหญ่

ติดต่อกันถึงสองครั้ง ขอเพียงเป็นคนคิดอะไรลึกซึ้งสักหน่อยก็ล้วนรู้ว่า 

สามส�านักใหญ่ต้ังใจจะกดหวัส�านักฝานเจีย้นเอาไว้ ได้เปรยีบในทกุๆ ด้าน

แต่ก็ยังแพ้รวดสองครั้ง ขายหน้าจนไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว ถ้ายังแพ้อีก 

เป็นครั้งที่สาม คนทั้งหมดคงได้คิดว่าคนส�านักฝานเจี้ยนเก่งกาจกว่า 

คนจากสามส�านักใหญ่เป็นแน่ ความยโสโอหังของกลุ่มพันธมิตรแคว้นตนั

จะต้องย่ิงมากขึน้ คนจ�านวนมากท่ีเดิมทียังเลือกข้างไม่ถูกอาจจะเข้าร่วม

กับกลุม่พันธมติรแคว้นตันกันหมดก็เป็นได้

วิธีแก้ไขเดยีวท่ีพวกเขานึกออกในตอนน้ีก็คอืถ่วงเวลา ถ่วงไปจนกว่า

คนของส�านักฝานเจี้ยนจะอ่อนล้าท้ังร่างกายและจิตใจ แล้วค่อยกู้หน้า 

คนืกลบัมา แม้จะยังตกเป็นขีป้ากคน แต่จะดจีะชัว่ก็เอาชนะในการประลอง

คนืได้ครัง้หนึง่ ไม่ถึงกับแพ้หมดทุกอย่างในเวลาเดยีวกัน

เป็นไปตามคาด ในรอบนีส้�านกัจีล้ีก็่ยังคงแพ้ บรรดาแขกผู้มเีกียรติ

ที่มาชมการประลองต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก งานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่ 

จัดมาหลายปี สามส�านักใหญ่ล้วนแต่อยู่เหนือใครมาตลอด มาคราวนี ้

ถึงกับสะดุดล้มเสยีแล้ว!?

คิดถึงความมีหน้ามีตาไร้ขีดจ�ากัดในยามปกติของสามส�านักใหญ่ 
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ผู้ฝึกตนท่ีไม่ได้มีความสนิทสนมกับพวกเขาเป็นพิเศษจ�านวนไม่น้อย 

ต่างแอบหวังว่าพวกเขาจะล้มคะม�าไปทั้งตัว แม้ว่าส�านักฝานเจี้ยน 

จะไม่ใช่คนดีอะไร หากแต่เห็นสามส�านักใหญ่ถูกลากลงจากแท่นบูชา 

ก็เป็นเรื่องที่สะใจไม่หยอก

พวกที่มีสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสามส�านักใหญ่กลับอดจะกังวล 

แทนพวกเขาไม่ได้ แม้ว่าการประลองระหว่างผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวม 

ทีอ่ายุไม่ถึงร้อยปีเหล่านีจ้ะไม่ได้แสดงถึงก�าลงัความสามารถท่ีแท้จรงิของ

ส�านัก หากแต่นี่กลับเป็นลางที่ไม่ดีอย่างยิ่ง

ถ ้าเกิดสามส�านักใหญ่ตกต�่าลงจริงๆ เช ่นน้ันแคว้นตันก็จะ 

ขึ้นเป็นใหญ่ พวกเขาที่สวมกางเกงตัวเดียวกัน* กับสามส�านักใหญ ่

เกรงว่าคงได้ตายอนาถยิ่ง

การจับสลากรอบที่สาม บรรยากาศเคร่งเครียดกว่าก่อนหน้าน้ี 

ไม่รูก่ี้เท่า ทกุคนต่างชะเง้อคอรอดวู่ารอบต่อไปส�านกัฝานเจีย้นจะได้เจอกับ

ส�านักเจาไช่หรือไม่

ครั้นผลถูกประกาศ ทุกคนก็ไม่รู ้ว ่าควรโล่งใจหรือจะเวทนาดี 

ที่คู่ประลองในรอบนี้ของส�านักฝานเจี้ยนคือส�านักเซิ่งจื้อ

การจบัสลากรอบนีก้ลุม่พันธมติรห้าแคว้นฝ่ังตะวันตกไม่มคีูป่ระลอง 

ได้ผ่านไปรอรอบต่อไป ส่วนส�านักเจาไช่กับส�านักจี้ลี่ต่างได้เจอกับ 

กลุ่มระดับหน่ึงที่อ่อนที่สุดอีกสองกลุ่ม เอาชนะได้อย่างสบายไร้ใดเทียม 

แต่ก็คับอกคับใจไร้ใดเทียมเช่นกัน ได้ชยัชนะมาแล้ว ทว่าคนท้ังสองกลุ่ม

กลับมีสีหน้านิ่งขรึมย้ิมไม่ออก ใครท่ีไม่รู ้เรื่องคงได้คิดว่าพวกเขา 
* สวมกางเกงตวัเดยีวกัน เป็นส�านวน หมายถึงสนิทสนมกันมากหรอืเป็นพรรคพวกสมคบคิดกัน มผีลประโยชน์
ร่วมกัน
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พ่ายการประลองมาด้วยซ�้า

ซังปู้ฉีน�าพรรคพวกสี่คนนั่งสมาธิฟ้ืนฟูพลังอยู่ข้างเวที พวกเขา 

ต่างกินยาลกูกลอนไปคนละขวด เพียงชัว่เวลาสัน้ๆ ก็ฟ้ืนคืนสภาพได้สมบูรณ์ 

ยาลูกกลอนเหล่านี้ไม่ต้องถามก็คงรู้กันว่ามาจากแคว้นตัน

ปรมาจารย์ทั้งหกท่านบนแท่นท่ีนั่งย่ิงปวดหัวกว่าเก่า พวกเขา 

ลืมเรื่องนี้ไปสนิท ดูท่าคิดจะตัดก�าลังพวกเขาคงเป็นไปไม่ใคร่ได้แล้ว

ห้าคนจากส�านกัเซิง่จือ้เป็นอจัฉรยิะแห่งยุคก็จรงิ แต่ก็เยาว์วัยเกินไป 

คนทัง้หมดล้วนรูส้กึว่าผ่านไปอกีสกัไม่ก่ีสบิปีพวกเขาอาจจะเอาชนะคนจาก

ส�านกัฝานเจีย้นได้สบายๆ ทว่ามใิช่ตอนน้ี

เรื่องมาถึงบัดนี้ก็ได้แต่ฟังบัญชาสวรรค์แล้ว

ด้านส�านักเซิ่งจื้อ พวกเขาได้เข้าร่วมการประชุมลับเมื่อคืนด้วย  

พอเห็นผลการจับสลากก็รู้ว่าสามส�านักใหญ่เปลี่ยนใจแล้ว

ทีส่่งพวกเขาขึน้สูก่้อนก็เพียงแต่อยากตดัก�าลงัของส�านกัฝานเจีย้น 

และจะดท่ีีสดุถ้าสามารถรูไ้พ่เดด็ของฝ่ายนัน้รวมทัง้คลายสถานการณ์ลงได้

เล็กน้อย มิเช่นนั้นหากสามส�านักใหญ่แพ้รวดติดต่อกัน เกรงว่าไม่ว่าจะ 

กลบเกลือ่นอย่างไรก็ยังหมดสิน้ทัง้ศักด์ิศรีหน้าตาและความน่าเชือ่ถือ

พวกเขาอยากสูกั้บส�านกัฝานเจีย้นย่ิง แต่ครัน้นึกถึงว่าสามส�านักใหญ่

เห็นพวกเขาเป็นหมากให้จับเดินตามใจชอบก็โมโหข้ึนมาทันที เป้าฝ่าหู ่

เงียบไปชั่วครู่ก่อนว่า "ไม่ว่าอย่างไรก็สู้รอบน้ีให้เรียบร้อยก่อนค่อยว่ากัน  

คนส�านักฝานเจีย้นเกรงว่าจะมาด้วยเจตนาไม่ด ีดจูากทีพ่วกเขาลงมอืกับ

คนจากสามส�านักใหญ่อย่างโหดเหี้ยม กับพวกเราก็คงไม่เกรงใจเช่นกัน  

ทกุคนต้องระวังให้ดี"
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จีโยวกู่ก็ว่า "ศิษย์พี่เป้ากล่าวได้มีเหตุผล อย่างมากชนะรอบนี้แล้ว

พวกเราหาเหตุผลไม่ร่วมการประลองต่อก็พอ"

ตีฉ่านซัง่พูดอย่างไม่พอใจ "ไม่ได้ บดิาจะสัง่สอนไอ้พวกหน้าเหมน็

จากส�านกัเจาไช่"

จโียวกู่ย้ิมได้ชัว่ร้ายย่ิงยวด "พวกเราชนะรอบนีแ้ล้วไม่ประลองต่อสิ

ถึงจะท�าให้พวกเขาทรมานใจได้มากที่สุด ทั้งยังไม่ท�าให้ความปรองดอง

ระหว่างส�านกัเรากับสามส�านกัใหญ่เสยีหายด้วย"

ตี่ฉานซั่งไม่เข้าใจนัก ทว่าศิษย์น้องรองย้ิมเช่นนี้จะต้องมีคน 

เคราะห์ร้ายอย่างแน่นอน ขอเพียงคนที่เคราะห์ร้ายไม่ใช่เขาก็ใช้ได้แล้ว 

อีกอย่างแม้ศิษย์น้องผู้นี้จะเป็นพวกมือถือสาก ปากถือศีล แต่ก็ไม่เคย

ปล่อยให้พวกเขาต้องเสียเปรียบคนนอก ดังน้ันเขาจึงไม่แสดงความเห็น

คัดค้าน ตั้งใจเตรียมตัวขึ้นประลอง

จีโยวกู่จึงว่า "วิธีการที่ข้าบอกไปเมื่อคืน ทุกคนจ�ากันได้แม่นแล้ว

กระมัง อีกเดี๋ยวก็ต้องดูการประสานงานกันของทุกคนแล้ว"

คนท่ีเหลือพยักหน้าเงียบๆ หลายปีมานี้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 

มาตลอด เข้าใจกันและกันไม่น้อยไปกว่าเข้าใจตวัเองสักเท่าไร จ�านวนคร้ัง 

ทีร่่วมกันต่อสูย่ิ้งมากจนน่าตกใจ เพียงเหน็แววตาก็เข้าใจเจตนาของอกีฝ่าย

ได้แล้ว มีความรู้ใจกันเหนือกว่ากลุ่มทั้งหมดในที่นี้เสียอีก

ก�าลังความสามารถโดยรวมของพวกเขาด้อยกว่าส�านักฝานเจี้ยน 

อยูเ่ป็นช่วงตวั การจะเอาชนะนอกจากต้องใช้อบุายประหลาดคาดไม่ถึงแล้ว 

ก็ต้องอาศัยการประสานงานอย่างรู้ใจกันด้วย

สองฝ่ายยืนประจ�าทีบ่นเวท ีสายตาซงัปูฉ้กีวาดมองพวกเขาทัง้ห้าคน
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อย่างเย็นเยียบก่อนว่า "ข้ายอมรับว่าพวกเจ้าล�้าเลิศจริงๆ ทว่าก็เท่านั้น  

ได้เจอกับพวกข้า พวกเจ้าก็เดินมาได้เพียงเท่านี้แล้ว"

ตี่ฉานซั่งแคะหู พูดอย่างเหยียดหยามดูแคลน "ตัวโง่เง่าที่สู้ไม่ได้

แม้แต่หมอูย่างเจ้า บดิาเห็นมานักต่อนกัแล้ว ไม่ล�า้เลิศพอแต่ยังส�าคญัตวั

ผดิ อายุปนูน้ียังไม่ได้ความ ต่อให้มชีวิีตรอดจากวันน้ีได้ก็ยังเป็นเศษสวะ

ในบรรดาเศษสวะอยูดี่"

ซังปู้ฉีอยู่มาจนปูนน้ีกลับเพ่ิงจะถูกคนด่าหยามต่อหน้า สีหน้า 

จึงเย็นเยียบลงทันที เขาไม่พูดอะไรอีก โบกมือให้พรรคพวกตั้งแถว 

เตรียมตัวลงมือ

ผู้ตัดสินเพ่ิงจะประกาศเริ่มการประลอง ซังปู้ฉีก็พลิกท่าทีไปจาก 

ก่อนหน้านี ้ โจมตีเข้าหาเป้าฝ่าหูส่ดุก�าลงัด้วยความเรว็ดัง่ฟ้าผ่าไม่ทันปิดหู 

ขณะเดียวกันศิษย์น้องตบะขั้นหลอมรวมช่วงกลางท้ังสองคนของเขา 

ก็กระโจนเข้าหาสอือิง้ลวีพ่ร้อมกัน ท่าทางทีดุ่ดนัรนุแรงเหน็ได้ชดัว่าคดิจะ

โจมตีให้คู่ต่อสู้สองคนที่อ่อนที่สุดบาดเจ็บสาหัสในครั้งเดียว

เป้าฝ่าหู ่ไม่หลบไม่หลีก ร่างมังกรน�้าสีเงินยวงปรากฏออกมา 

ฟาดปะทะกับกระบี่ไม้ท้อขนาดยักษ์ที่ซังปู้ฉีเสกออกมาในทันใด

ก�าลังความสามารถของคนทั้งสองต่างกันเป็นช่วงใหญ่ ซังปู้ฉี 

เห็นเป้าฝ่าหู่ถึงกับกล้ารับการโจมตีของตนเองก็ให้นึกดีใจ เขายังกลัว 

อีกฝ่ายจะตอบสนองรวดเร็วหลบการโจมตีพ้นอยู่เลย!

ทว่าพอกระบี่ไม้ท้อที่เขาเสกออกมาด้วยพลังทั้งหมดปะทะเข้ากับ

มงักรน�า้ เขาก็พบบางอย่างผดิปกติ พลงัฤทธ์ิมหาศาลทีไ่ม่เหมอืนออกมา

จากผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงต้นโดยสิ้นเชิงขุมหน่ึงโหมซัดมา ถึงกับ 
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ซัดกระบี่ไม้ท้อของเขากลับมาได้ตรงๆ ผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมช่วงต้น 

อกีสองคนทีป่ระสานการโจมตีกับเขาพุ่งมาในเวลานีพ้อด ีมงักรน�า้ไม่อาจ

ฉวยโอกาสไล่ตามโจมตีได้จึงบิดร่างยาว อ้าปากกว้างแผดเสียงค�าราม 

ใส่คนทั้งสอง

ผูค้นทีน่อกเวทเีห็นเพียงมงักรน�า้อ้าปากกว้างหาผูฝึ้กตนสองคนน้ัน 

แต่ไม่ได้ยินเสยีงใดๆ ทว่าผูฝึ้กตนสองคนนัน้กลบัมท่ีาทางเหมอืนเมาสรุา 

ถอยกรดูไปหลายจัง้ถึงจะฝืนยืนนิง่ได้ กุมศีรษะไว้หวดิจะล้มลงกองกับพ้ืน

ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงกลางสองคนท่ีโจมตีใส่สืออิ้งลวี่ก็หาได้

สบายกว่ากนัไม่ สาวน้อยตรงหน้าจากหนึง่คนพลนักลายเป็นสบิกว่าคน 

อีกทั้งแต่ละคนกวัดแกว่งอาวุธสีทองอร่ามท่ีมีพลังกดดันน่าสยดสยอง 

ฟาดฟันมายังพวกเขา เวลาเพียงชัว่พรบิตาไม่อาจแยกแยะได้โดยสิน้เชงิ

ว่าคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนเป็นตัวปลอม

เคราะห์ดีท่ีคนทั้งสองยังนับว่าตอบสนองฉับไว คนหนึ่งรับหน้าที่

ป้องกัน อีกคนโหมโจมตีสุดแรงเกิดใส่สตรีสิบกว่าคนท่ีพุ่งเข้ามาหา 

โดยไม่แบ่งจริงปลอม

ซังปู้ฉีโจมตีครั้งแรกล้มเหลวก็รีบร้องเรียกศิษย์น้องท้ังสี่กลับมา 

รวมอยู่ข้างตนเอง

บรรดาผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติต่างก็คาดไม่ถึงอย่างย่ิงว่าผู้ฝึกตน

ขั้นหลอมรวมช่วงปลายอย่างซังปู้ฉีโจมตีสุดก�าลังแล้วก็ยังถูกผู้ฝึกตน 

ขั้นหลอมรวมช่วงต้นคนหนึ่งสกัดกลับไปได้ซึ่งหน้า! น่ีจะน่าอัศจรรย ์

เกินไปแล้วกระมัง!

บรรดาคนทีคิ่ดว่าส�านกัเซิง่จือ้จะพ่ายแพ้อย่างรวดเรว็ถึงกับปากอ้า
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ตาค้างไป มองดูฉากมหัศจรรย์นี้ด้วยความสับสนงงงวย

คนท่ีเชี่ยวชาญด้านข่ายอาคมอยู่บ้างมองดูดีๆ ก็เข้าใจขึ้นมา  

เมื่อครู่ที่โจมตีซังปู้ฉีและผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงต้นอีกสองคนจนต้อง

ล่าถอยหาใช่พลังของเป้าฝ่าหู่เพียงคนเดียวไม่ อิ่นจื่อจาง ตี่ฉานซั่งและ

ตัวเขายืนท�ามุมเป็นสามเหลี่ยมพอดี มือต่างท�าท่าร่ายอาคม ใต้เท้า 

ไม่รู ้ มีเม็ดหมากแก้วผลึกจ�านวนมากตกกระจายอยู ่ตั้งแต่เมื่อใด  

เม็ดหมากเหล่านี้เรียงกันเป็นแผนภูมิอาคมอันซับซ้อน...พวกเขาสามคน

รวมพลงักันพร้อมกับยืมพลงัจากข่ายอาคมถึงสามารถสกัดซังปูฉี้กลับไปได้

ถึงแม้จะเป็นเช่นน้ี แต่ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงต้นเพียงสามคน

ท�าได้ขนาดนี้ก็เพียงพอจะท�าให้คนตกตะลึงชื่นชมแล้ว

อกีทัง้ดจูากทีเ่มือ่ครูม่งักรน�า้เล่นงานผูฝึ้กตนส�านกัฝานเจีย้นสองคน 

จนถอยกรูด หลังสามคนน้ีรวมพลังกันยังถึงกับสามารถใช้ไม้เด็ดของ 

แต่ละคนออกมาได้พร้อมกันด้วย สามคนประหน่ึงรวมเป็นคนเดยีว!

ที่สามารถท�าเช่นนี้ได้เก่ียวข้องอย่างท่ีสุดกับการท่ีสามคนน้ี 

ล้วนแต่มพีลงัธาตุน�า้ พลงัธาตุน�า้แขง็ของอิน่จ่ือจางนัน้ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว

ก็แปรมาจากพลังธาตุน�้าเช่นกัน

มีข่ายอาคมรวมพลังเช่นนี้ ซังปู้ฉีคงจะท�าอะไรพวกเขาได้ยากยิ่ง

ซงัปูฉ้โีจมตีไม่ส�าเรจ็ก็มไิด้ลนลาน สองมอืวางทาบกับตวัศษิย์น้อง 

ทัง้สองทีถู่กมงักรน�า้ท�าให้บาดเจบ็ ปรบัลมปราณพลงัชวิีตทีไ่หลเวียนสบัสน

ของพวกเขาให้เข้าที ่เพียงชัว่ประเด๋ียวเดยีวสองคนน้ีก็ฟ้ืนคืนสภาวะปกติ

หนึ่งในผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงกลางที่โจมตีสืออิ้งลว่ีไม่เป็นผล 

พูดขึน้เสยีงค่อย "หญิงนางน้ันมวิีชาลวงตาร้ายกาจย่ิงยวด ยากจะแยกแยะ
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จริงปลอม"

ซังปู้ฉีขมวดค้ิว คนของส�านักเซิ่งจื้อน้ีจัดการได้ยากกว่าที่คิดไว้ 

อุบายลูกไม้นอกต�าราช่างมากโดยแท้

พวกเป้าฝ่าหู่หาได้รุกไล่ตามโจมตีต่อไม่ กลับเพียงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม

ซังปู้ฉีเองก็มองข่ายอาคมรวมพลังของพวกเขาออก พวกเป้าฝ่าหู่

สามคนรวมพลงักัน ถึงโหมโจมตีอย่างไรก็เกรงว่าไม่มทีางจดัการพวกเขา

ลงได้อย่างรวดเร็ว นับประสาอะไรกับยังมีจีโยวกู่และสืออ้ิงลว่ีคอยจ้อง

ตะครุบเหยื่ออยู่ข้างๆ อีกสองคน

เขาใคร่ครวญเล็กน้อยก่อนตัดสินใจจะจับตัวสืออิ้งลว่ีหรือไม่ก็ 

จีโยวกู่คนใดคนหนึ่งเอาไว้ให้ได้ก่อน ถ้าพวกเป้าฝ่าหู่สามคนไม่มาช่วย 

ก็แล้วไป แต่ถ้ามาช่วยก็เท่ากับบีบให้พวกเขาว่ิงวุ่นไปทั่วเวที พวกเขา 

จะไม่มีทางรวมกันเป็นหนึ่งได้ตลอด สุดท้ายก็ต้องเผยช่องโหว่ออกมา

เมื่อก�าหนดแผนการแล้วพวกซังปู้ฉีก็พุ่งเข้าหาจีโยวกู่พร้อมกัน 

ทั้งห้าคนอย่างหมายพิฆาตชีวิต!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160622610.html
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