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"ข้าไปบ�ำเพ็ญตนดีกว่า จะได้ขึ้นชั้นแปดของเจดีย์อู่เสินได้ไวๆ เจ้าอยู่ในเรือนรับรอง
อย่าออกไปเดินเพ่นพ่าน ที่นี่มีคนชั่วอยู่มาก" อิ่นจื่อจางรู้เจตนาของจูจู จึงยิ้มพลางจูบหว่างคิ้วนาง
ไปทีหนึ่ง
"ท่านไม่อยากขึ้นชั้นเก้าหรือ"
"รอไว้เจ้ามีความสามารถจะขึ้นสวรรค์ได้แล้วข้าค่อยขึ้นไป มิเช่นนั้นข้าไปแดนเซียนแล้ว
เจ้าอยูใ่ นโลกล่างคนเดียวจะท�ำอย่างไร" นีน่ บั เป็นถ้อยค�ำทีใ่ กล้เคียงค�ำพลอดรักทีส่ ดุ ของอิน่ จือ่ จาง
แล้ว
ในใจจูจูหวานล�้ำเป็นสุข ภายนอกกลับท�ำขุ่นเคือง "ท่านมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือว่าข้าจะ
บ�ำเพ็ญตนได้ช้ากว่าท่าน"
"เจ้าขี้เกียจเพียงนี้ ไม่มีใครกระตุ้นกวดขันก็คงไม่ท�ำ" อิ่นจื่อจางเขกศีรษะนางไปทีหนึ่ง
ก่อนลุกไปบ�ำเพ็ญตน
จูจูนวดจุดที่ถูกเขาเขก ยืนยิ้มเหมือนคนโง่อยู่ที่เดิมเป็นพักใหญ่ถึงได้สติกลับมา
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คำ�นำ�
อดีตของจูจูเราก็ได้รู้กันไปเกือบจะหมดแล้ว ยังเหลืออดีตของอิ่นจื่อจาง
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาก็แย้มๆ ออกมาบ้าง แต่ถา้ อยากรูใ้ ห้ลกึ ขึน้ ก็ตอ้ งอ่านเงาเพลิงสะท้านปฐพี
เล่มห้านีค้ ะ่ เพราะเหล่าศิษย์พศี่ ษิ ย์นอ้ งส�ำนักเซิง่ จือ้ ทัง้ กลุม่ จะเดินทางไปเยือนแคว้นอู่
และสกุลหลินกัน
เรือ่ งราวในอดีตของจูจวู า่ ดราม่าแล้ว เรือ่ งทีเ่ กิดกับอิน่ จือ่ จางก็ดราม่าไม่แพ้กนั
เลยค่ะ พวกคนสกุลหลินช่างน่าชังเหลือเกิน เข้าใจอิ่นจื่อจางแล้วล่ะว่าท�ำไม
ถึงไม่อยากจะนับญาติดว้ ยขนาดนัน้ แนะน�ำทุกคนค่ะว่าก่อนอ่านเล่มนีก้ ห็ าอะไรเย็นๆ
มาวางไว้ใกล้ตัวหน่อย เผื่อจะดับความ 'หัวร้อน' ลงได้บ้าง ฮึ่ม!
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
จูจู
		
		
		
		

ชื่ อ เดิ ม คื อ 'ตั น หวง' สตรี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องสกุ ล ตั น
เพือ่ หลบซ่อนจากหูตาและเงือ้ มมือรัชทายาทแคว้นตัน
นางจึงต้องอยูใ่ นร่างของเด็กสาวบ้านนอกทีไ่ ม่มตี บะพลัง
สักกระผีก ทว่ากลับมีร่างแยกวิญญาณไฟเป็นลูกหมู
ที่ร้ายกาจยิ่ง

อิ่นจื่อจาง
		
		
		

นายน้อยสิบสกุลหลิน วัยเด็กเขากับมารดาถูกคนสกุลหลิน
บีบคัน้ จนต้องหนีออกมา เมือ่ โตขึน้ อิน่ จือ่ จางก็สาบาน
กับตัวเองว่าต้องแก้แค้นให้ได้ คุณ สมบัติดีเยี่ยม
มีพลังธาตุเดี่ยวสายน�้ำแข็งอันหาได้ยาก

หลินซื่อกง
		
		

จั ก รพรรดิ แ คว้ น อู ่ ผู ้ อ าวุ โ สใหญ่ ส� ำ นั ก เจาไช่
ประมุขสกุลหลิน และยังเป็นปู่น้อยของอิ่นจื่อจาง
มหาปรมาจารย์ขั้นมหายาน

หลินเจิ้นจิน
		

นายท่านรองสกุลหลิน บิดาของอิ่นจื่อจางที่ว่ากันว่า
นอนสลบไสลไม่ได้สติมานานหลายปีแล้ว

เยี่ยนซื่อเทียน
		
		

รั ช ทายาทแคว้ น ตั น ผู ้ ฝ ึ ก ตนอั จ ฉริ ย ะซึ่ ง สามารถ
ผสานรวมไฟสวรรค์ ส ามชนิ ด ตบะอยู ่ ห ่ า งจาก
ขั้นมหายานแค่เพียงนิดเดียวเท่านั้น
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41
หลังพวกอิ่นจื่อจางจากมาก็หาที่ลงมือแบ่งของโจรอย่างรวดเร็ว
ผู ้ ฝึกตนขั้ น หลอมรวมจากส� ำ นั ก ใหญ่ มั่ ง คั่ ง มากอย่ า งที่ คิ ด ไว้
ในถุงเก็บของของหลินจย่ากับหลินติงนอกจากทรัพย์สมบัติทั้งหมด
ของพวกเขาเองแล้วก็ยังมีของบรรณาการที่บรรดาส�ำนักใต้บังคับบัญชา
ของสกุลหลินเตรียมมามอบให้นายท่านสามหลินด้วย
ผู้ที่ได้ประโยชน์ที่สุดยังคงเป็นจูจู เพราะว่าในของเหล่านี้ถึงกับ
มีสมุนไพรวิเศษที่เป็นส่วนประกอบของลูกกลอนมหาสังสารวัฏอยู่ด้วย
ชนิดหนึ่ง เป็นชนิดที่จิ้งจอกปีศาจต้องการพอดี
จู จู ดี อ กดี ใ จใหญ่ เก็ บ สมุ น ไพรวิ เ ศษต้ น นั้ น ลงในกล่ อ งหยก
อย่างทะนุถนอม ไม่ได้สังเกตเห็นใบหน้าบูดบึ้งของอิ่นจื่อจาง
ในตัวของหลินเหรินกับหลินกุ่ยต่างมี 'คัมภีร์ควบคุมใจสัตว์' อยู่
คนละครึ่ง เป็นเคล็ดวิชาควบคุมสัตว์ปศี าจและสัตว์วิเศษของพวกเขา
7
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โดยทั่วไปแล้วผู้ฝึกตนต้องท�ำพันธสัญญานายบ่าวกับสัตว์ปศี าจหรือ
สัตว์วเิ ศษทีม่ ตี บะต�ำ่ กว่าตนเองก่อนถึงจะควบคุมสัง่ การใช้งานพวกมันได้ดี
อีกทั้งผู้ฝึกตนคนหนึ่งอย่างมากก็ท�ำพันธสัญญานายบ่าวกับสัตว์วิเศษ
สัตว์ปศี าจได้เพียงสามตัว
แต่ คั ม ภี ร ์ ค วบคุ ม ใจสั ต ว์ ก ลั บ ไม่ ต ้ อ งท� ำ พั น ธสั ญ ญาก็ ค วบคุ ม
สัตว์วิเศษสัตว์ปศี าจที่มีกำ� ลังความสามารถเหนือกว่าตนเองได้มากที่สุด
ถึงร้อยตัว เพียงแต่วิธีการสลับซับซ้อนจุกจิกยุ่งยากอย่างยิ่ง ดวงจิตของ
ผู้ฝึกก็จ�ำต้องกล้าแข็งยิ่งยวด
แต่หากฝึกเสร็จจะเท่ากับในมือกุมกองทัพสัตว์วิเศษสัตว์ปศี าจ
อันร้ายกาจเอาไว้ ก�ำลังความสามารถไหนเลยจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยเท่า!
ดูอย่างหลินเหรินหลินกุ่ยสองพี่น้องที่ใช้จระเข้หนองน�้ำพิษสลายกระดูก
คนละสองตัวสู้กับผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมได้หลายคน ก็รู้ถึงความร้ายกาจ
ของเคล็ดวิชานี้แล้ว
ดวงจิตของจูจกู ล้าแข็งพอ แต่นา่ เสียดายทีห่ ลักๆ กลับมุง่ สนองตอบ
ต่อต้นไม้ใบหญ้า สุดท้ายเคล็ดวิชานีส้ อื อิง้ ลวีจ่ งึ ได้ไป
และก็เพราะว่ามีเคล็ดวิชานี้ ทุกคนจึงรูส้ กึ ว่าฆ่าจระเข้หนองน�ำ้ พิษ
สลายกระดูกทัง้ สีต่ วั ทิง้ ออกจะน่าเสียดายเกินไป
ทว่าจระเข้สี่ตัวนี้ก็โด่งดังเกินไป หากน�ำออกมาใช้ตามใจชอบ
เกรงว่าเพียงไม่นานคนของสกุลหลินแห่งแคว้นอู่คงได้มาหาถึงที่ ก�ำลัง
ความสามารถของพวกเขาในตอนนีย้ งั ไม่เพียงพอจะรับมือกับตระกูลใหญ่
ตระกูลโตนี้ได้
หลังการหารือกันก็ตัดสินใจให้พวกมันอยู่ในสภาพแช่แข็งไปก่อน
8
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แล้วค่อยว่ากันวันหลัง แม้จระเข้สี่ตัวนี้จะถูกแช่แข็ง แต่จะอย่างไร
พวกมันก็มตี บะของสัตว์ปศี าจขัน้ หก ขอเพียงพวกมัน 'หายแข็ง' อย่างมาก
ไม่กเี่ ดือนก็ฟน้ื คืนสภาพเดิมได้แล้ว
"วันหน้าเอาจระเข้ขนั้ หกสีต่ วั นีม้ าเฝ้าประตูสำ� นัก นัน่ ถึงจะเรียกว่า
ยิง่ ใหญ่นา่ เกรงขามอย่างแท้จริง!" ตีฉ่ านซัง่ มีสหี น้าวาดหวังใฝ่ฝนั
คนอืน่ ๆ แค่นกึ ถึงว่าจระเข้สตี่ วั ทีม่ พี ษิ ทัว่ ร่างทัง้ ยังดูนา่ เกลียดน่ากลัว
ยึดครองพืน้ ทีห่ น้าประตูสำ� นักเซิง่ จือ้ ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยกลิน่ อายเซียน ในสมอง
ก็ขนึ้ ภาพด�ำไปทันที ส�ำนักเซิง่ จือ้ มิใช่สำ� นักลัทธิมาร ใช้ของพรรค์นเี้ ฝ้าประตู
ใครจะยังกล้ามาเยือนอีก
แซ่หลิ่วคนที่สามมองดูพวกเขานั่งแบ่งของโจรกันอย่างชื่นมื่น
แล้วก็เพียงแต่ขมวดคิ้วยิ้มเจื่อน
จีโยวกู่แบ่งยาลูกกลอนที่ยึดมาได้ให้เขาทั้งหมดตามปกติ ทั้งยัง
เลือกของล�้ำค่าที่ไม่สะดุดตา รวมถึงศิลาวิเศษอีกก้อนใหญ่ให้เขาด้วย
ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธ
หนึ่งเป็นเพราะระหว่างทางรับมาจนชินแล้ว สองเป็นเพราะถ้าเขา
ปฏิเสธในเวลานี้ก็จะท�ำให้คนรู้สึกว่าเขาตั้งใจวางตัวอยู่วงนอก ด้วย
นิสัยใจคอของพวกตี่ฉานซั่งคงไม่ถึงขั้นฆ่าเขาปิดปาก ทว่ามิตรภาพ
ที่สร้างขึ้นมาอย่างยากล�ำบากจะต้องได้รับผลกระทบแน่นอน
แซ่หลิว่ คนทีส่ ามยอมรับนับถือผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมทีอ่ ายุนอ้ ยกว่า
ตนเองเป็นช่วงใหญ่กลุ่มนี้จากหัวใจแล้ว สังหรณ์ว่าถ้าอยู่กับพวกเขา
ในอนาคตจะยิง่ ได้ประโยชน์นบั ไม่ถว้ น ดังนัน้ จึงกัดฟันตัดสินใจเดินต่อไป
ให้สุดทาง
9
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หลังเตรียมตัวกันเรียบร้อย คนทั้งหลายก็ไม่ได้ค่อยๆ เดินทาง
เหมื อ นเช่ น ก่ อ นหน้ า นี้ อี ก ต่ า งน� ำ ของวิ เ ศษออกมาแล้ ว เร่ ง เดิ น ทาง
เต็ มความเร็วไปยัง เกาะเซียนอวิ๋นที่ทะเลตะวันออก ในที่สุดก็มาถึง
เมืองอวีเ๋ หลีย่ วเมืองผูบ้ ำ� เพ็ญเซียนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในแถบชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
ในช่วงค�่ำ
ปกติทแี่ ห่งนีก้ ค็ กึ คักอย่างยิง่ แต่เพราะใกล้จะถึงวันงานประลองยุทธ์
แล้ว ในเมืองจึงยิ่งมีผู้คนอุ่นหนาฝาคั่งกว่าเดิม โรงเตี๊ยมที่มีล้วนแต่
ห้องเต็มไปนานแล้ว คนจากสามส�ำนักใหญ่จงึ สร้างค่ายพักแรมชัว่ คราวขึน้
ทีน่ อกเมืองเป็นการพิเศษเพือ่ ให้คนจากแต่ละส�ำนักทีม่ าร่วมงานได้เข้าพัก
แซ่ ห ลิ่ ว คนที่ ส ามพาพวกตี่ ฉ านซั่ ง เข้ า เมื อ งไปหาศิ ษ ย์ ผู ้ ดู แ ล
โรงประลองยุทธ์ แล้วเลือกต�ำแหน่งค่อนข้างดีในค่ายพักแรมนอกเมือง
ให้พวกเขาด้วยตัวเอง ทั้งยังก�ำชับศิษย์ผู้ดูแลให้พาพวกเขาไปส่งอย่างดี
ศิษย์ผู้ดูแลนามจางเจี้ยนซื่อให้นึกแปลกใจ ส�ำนักเล็กๆ อย่าง
ส�ำนักเซิ่งจื้อได้รับเชิญมาก็ไม่สมเหตุสมผลมากแล้ว ทั้งผู้มายังเป็นแค่
ผู้ฝกึ ตนขั้นฝึกปราณอีก...มิใช่ว่าเขาดูถูกคน แต่ศิษย์เฝ้าประตูของ
ส�ำนักจีล้ กี่ ย็ งั มีตบะสูงกว่าพวกเขา คนเช่นนีม้ าร่วมงานประลองยุทธ์ครัง้ ใหญ่
เพียงรอบแรกก็คงถูกซัดลงมาแล้ว อาจารย์อาหลิว่ เกรงอกเกรงใจพวกเขา
ถึงเพียงนี้ไปท�ำไม
หากแต่เป็นเรื่องที่อาจารย์อาหลิ่วก�ำชับก�ำชาอย่างขึงขังจริงจัง
ด้วยตัวเอง เขายังคงต้องจัดการอย่างรอบคอบถีถ่ ว้ น ด้วยเหตุนเี้ ขาจึงพา
พวกตี่ฉานซั่งออกนอกเมืองไปยังค่ายพักแรมชั่วคราวอย่างกระตือรือร้น
ทันที
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แม้จะเป็นเวลากลางคืน ในค่ายพักแรมก็ยงั มีแสงตะเกียงสว่างไสว
เนื่องจากอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันงานประลองยุทธ์ บรรดาคนจากส�ำนัก
ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานจึงมาถึงกันเกือบครบแล้ว พวกเขาบ้างมีอาจารย์
น�ำมา บ้างก็พากันเดินทางมาเองเหมือนพวกอิน่ จือ่ จาง ล้วนแต่คดิ จะใช้
ช่วงเวลาไม่กวี่ นั ก่อนงานประลองยุทธ์เริม่ ขึน้ สืบดูความสามารถของคูต่ อ่ สู้
ขณะพวกเขาทั้งคณะเดินเข้าค่ายพักแรม ระหว่างทางก็เจอกับ
ผู ้ เ ข้ า ประลองคนอื่ น อี ก ไม่ น ้ อ ย เกื อ บทั้ ง หมดปรายตามองพวกเขา
แวบเดียวก็เบือนหน้าหนีไป...ผู้เข้าประลองระดับขั้นต�่ำเช่นนี้ไม่มีค่า
ให้พวกเขามองนานขึ้น
ด้านคนจากส�ำนักเซิง่ จือ้ เองต่างก็ประเมินดูรอบๆ อย่างระมัดระวัง
ขณะเดียวกันจีโยวกู่ก็สอบถามระดับของผู้เข้าประลองในครั้งนี้จาก
จางเจี้ยนซื่อ
จางเจี้ยนซื่อพยายามควบคุมสีหน้าท่าทางของตนเองไม่ให้ความ
เหยียดหยามดูหมิน่ เล็ดลอดออกมา ตอบอย่างจริงจังตัง้ ใจว่า "แต่ละส�ำนัก
ได้รวมตัวแลกเปลีย่ นวิชาความรูก้ นั อย่างหาได้ยาก ผูท้ ถี่ กู ส่งมาจึงล้วนเป็น
ศิษย์เด่นล�้ำชั้นยอดที่มีอายุน้อยกว่าร้อยปี ส่วนใหญ่มีตบะขั้นสร้างฐาน
ช่วงกลาง แต่กม็ พี วกโดดเด่นบางคนทีบ่ รรลุถงึ ขัน้ สร้างฐานช่วงปลาย"
"ไม่มีขั้นหลอมรวมหรือ" สืออิ้งลวี่ถามด้วยความแปลกใจ
นางใช้ผ้าคลุมหน้าไว้ เผยเพียงดวงตาสุกใส แต่แม้จะเป็นเช่นนี้
จางเจีย้ นซือ่ ก็ยงั ถูกดวงตาทีง่ ดงามอย่างทีส่ ดุ ของนางท�ำเอาจิตใจสัน่ ไหว
เป็นครู่ใหญ่ถึงได้ตอบว่า "ย่อมมีแน่นอน ทว่าน้อยยิ่งนัก ผู้ที่ส�ำเร็จ
ขัน้ หลอมรวมตัง้ แต่อายุยงั ไม่ถงึ ร้อย แม้แต่ในสามส�ำนักใหญ่ของพวกเรา
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ก็ยงั นับเป็นศิษย์เด่นล�ำ้ ทีย่ ากจะพบเห็นได้ ทว่าแม้ศษิ ย์ของสามส�ำนักใหญ่
จะเข้าร่วมงานประลองยุทธ์เช่นกัน แต่กน็ อ้ ยยิง่ นักทีจ่ ะได้ประมือกับศิษย์
จากส�ำนักอืน่ อีกทัง้ ไม่เข้าร่วมการจัดอันดับด้วย"
ครั้นเอ่ยถึงศิษย์เด่นล�้ำของส�ำนักตนเอง จางเจี้ยนซื่อก็ดั่งพลอย
รูส้ กึ มีเกียรติไปด้วย แสดงสีหน้าภาคภูมทิ ะนงตนออกมาอย่างห้ามตัวเอง
ไม่ได้
ตี่ฉานซั่งได้ยินค�ำเขาแล้วกลับภาคภูมิใจเสียยิ่งกว่าเขา ส�ำเร็จ
ขั้นหลอมรวมได้ตั้งแต่อายุไม่ถึงร้อยก็ถือเป็น 'ศิษย์เด่นล�้ำที่ยากจะ
พบเห็นได้' ของส�ำนักชัน้ หนึง่ แล้ว เช่นนัน้ เขาทีส่ ำ� เร็จขัน้ หลอมรวมตัง้ แต่
อายุไม่ถึงห้าสิบจะมิใช่อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะเลยหรือ!
ทว่าภาคภูมใิ จได้ไม่เท่าไรก็เหลือบเห็นอิน่ จือ่ จางทีใ่ บหน้าไร้อารมณ์
เขาให้รสู้ กึ เข็ดฟันขึน้ มาทันที แล้วคนทีส่ ำ� เร็จขัน้ หลอมรวมตัง้ แต่อายุไม่ถงึ
สามสิบอย่างนี้ควรนับว่าเป็นอะไรเล่า
ตัววิปริต! ทั้งยังเป็นตัววิปริตที่ยากจะพบเห็นได้ด้วย! ตี่ฉานซั่ง
ตีค่าตีราคาอยู่ในใจอย่างแค้นเคือง
"อ้อ! จริงสิ ได้ยนิ ว่าศิษย์เด่นล�ำ้ ทีส่ ำ� นักฝานเจีย้ นกับกลุม่ พันธมิตร
ห้าแคว้นตะวันตกส่งมาปีนี้ก็ล้วนมีตบะขั้นหลอมรวม คาดว่าถึงเวลานั้น
พวกเขาคงจะมีโอกาสได้ประลองกับศิษย์จากสามส�ำนักใหญ่ของพวกเรา"
คนจากกลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นตะวันตกนัน้ ช่างเถอะ แต่ทา่ ทีของคนจาก
ส�ำนักฝานเจีย้ นนัน้ จางเจีย้ นซือ่ แค่นกึ ถึงก็โมโหแล้ว
เป็นแค่ส�ำนักชั้นสองที่เพิ่งโงหัวพ้นน�้ำขึ้นมา อาศัยเลียขาเหม็นๆ
ของรัชทายาทแคว้นตันก็คิดจะก้าวขึ้นมาอยู่ในรายชื่อส�ำนักชั้นหนึ่งแล้ว
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ฝันไปเถอะ!
ศิษย์ที่มาร่วมประลองไม่กี่คนนั้นก็มีท่าทียโสโอหังไม่เห็นหัวใคร
รอศิษย์เด่นล�ำ้ จากส�ำนักจีล้ ข่ี องเขาแสดงความร้ายกาจให้ดใู นงานประลอง
คนพวกนัน้ ก็จะได้รจู้ กั ฟ้าสูงแผ่นดินต�ำ่ แล้ว!
ระหว่ า งที่ คุ ย กั น ทั้ ง หมดก็ เ ดิ น มาถึ ง เนิ น เขาลู ก หนึ่ ง ทางด้ า น
ตะวันตกเฉียงใต้ เรือนวิจิตรบรรจงที่สร้างจากไผ่เมฆมรกตหลายหลัง
ปรากฏต่อสายตาพวกเขา
ไผ่เมฆมรกตเป็นผลผลิตพิเศษของแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก
งอกได้เร็วอีกทัง้ ยังมีสเี ขียวราวกับหยกตลอดล�ำต้น หลังตัดลงมาก็คงสีสนั
ไว้ได้หลายปี จุดที่พิเศษที่สุดคือมันสนองตอบต่อกระแสจิตได้ไวยิ่งยวด
พอสัมผัสได้ว่ามีกระแสจิตจะทะลุผ่านมันไป มันก็จะส่งเสียงสูงๆ ต�่ำๆ
ไพเราะเพราะพริง้ ออกมา ใช้ไผ่ชนิดนีส้ ร้างเรือนทีพ่ กั จึงได้ทงั้ ความสวยงาม
มีระดับและยังสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายว่ามีผู้อื่นใช้จิตสอดส่อง
ท�ำให้หลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ เห็นได้ถึงความใส่ใจและความแยบคายของ
ฝ่ายผู้จัดงานประลองยุทธ์
เรื อ นเล็ ก บนเนิ น เขามี ทั้ ง หมดสิ บ สองแห่ ง ผู ้ เ ข้ า พั ก ส่ ว นใหญ่
เป็นผู้เข้าประลองจากส�ำนักที่ได้รับความส�ำคัญจากสามส�ำนักใหญ่
ดังนั้นสภาพแวดล้อมจึงสบายและสวยงามเงียบสงบเป็นพิเศษ
เรือนที่พวกตี่ฉานซั่งพักมีชื่อว่าเรือนไฮ่เขตเทียนจื้อ จางเจี้ยนซื่อ
กล่าวแนะน�ำว่า "ค่ายพักแรมชัว่ คราวบนเนินเขานีล้ ว้ นอยูใ่ นเขตเทียนจือ้
เรียงล�ำดับตามสิบสองกิง่ พิภพ* แขกจะเข้าพักตามล�ำดับเวลาทีม่ าถึง"
* กิ่งพิภพทั้งสิบสองซึ่งชาวจีนใช้เป็นค�ำเรียกโมงยามด้วย 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
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ที่จัดการเช่นนี้ก็เพื่อเลี่ยงไม่ให้แขกบางคนทะเลาะวิวาทกันเพราะ
เรื่องล�ำดับ แม้จางเจี้ยนซื่อจะรู้สึกว่าแค่คนจากส�ำนักเซิ่งจื้อได้พักอยู่ใน
เขตเทียนจื้อซึ่งเป็นเขตที่ดีที่สุดนี้ก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว พวกเขา
ย่อมไม่มเี หตุผลใดๆ ให้ไปทะเลาะกับพวกผูเ้ ข้าประลองทีแ่ ข็งแกร่งคนอืน่ ๆ
เพือ่ แย่งล�ำดับ ทว่าพอนึกถึงสีหน้าจริงจังของอาจารย์อาแล้วก็ยงั คงอธิบาย
อย่างระมัดระวัง
พวกตีฉ่ านซัง่ พอใจกับทีพ่ กั เช่นนีย้ งิ่ พยักหน้าหงึกหงักคิดจะเข้าไปดู
ก็พอดีกับที่ผู้ฝึกตนจากเรือนซวีเขตเทียนจื้อที่อยู่ด้านข้างได้ยินเสียงคน
เลยเดินออกมา สองฝ่ายเจอหน้ากัน เหล่าผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐานทีอ่ อกมาจาก
เรือนซวีกข็ มวดคิว้ ขึน้ มา
ผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานช่วงกลางที่มีจมูกงุ้มคนหนึ่งแค่นเสียงเย็น
พูดกับจางเจี้ยนซื่ออย่างไม่พอใจ "ข้ากับสหายผู้ฝึกตนก�ำลังสงสัยอยู่ว่า
ผูท้ เี่ ข้าพักในเรือนไฮ่นไี้ ด้จะเป็นยอดฝีมอื ผูเ้ ป็นเลิศจากส�ำนักไหน แต่ไฉน
จึงเป็นของต�่ำชั้นเหล่านี้เสียได้"
ก็เหมือนทีจ่ างเจีย้ นซือ่ ได้บอกไว้ ผูท้ ถี่ กู เลือกมาร่วมงานประลองยุทธ์ได้
ล้วนเป็นศิษย์เด่นล�้ำระดับยอดในส�ำนักของตนเอง พวกเขาอายุยังน้อย
ก็ล�้ำหน้าคนรุ่นเดียวกันไปไกล เป็นธรรมดาที่คนหนึ่งจะยิ่งยโสโอหังกว่า
อีกคน
ผู้ที่มีดีพอให้พวกเขาลดมาดลงมีเพียงศิษย์จากสามส�ำนักใหญ่
แต่พวกตี่ฉานซั่งไม่ใช่คนของสามส�ำนักใหญ่ ทั้งยังดูจะมีตบะต�่ำเตี้ย
เรี่ยดิน ดังนั้นพวกเขาเปิดปากได้ก็พ่นค�ำพูดโหดร้ายเสียดแทงออกมา
ผู ้ บ� ำ เพ็ ญ เซี ย นยึ ด ถื อ ในก� ำ ลั ง ความสามารถมาแต่ ไ หนแต่ ไ ร
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ไม่มีก�ำลังความสามารถก็ได้แต่ปล่อยให้คนจับเชือดตามใจชอบ นี่เป็น
พฤติกรรมความเคยชินของผู้ฝกึ ตนแทบทั้งหมดไปแล้ว
จางเจีย้ นซือ่ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกยิง่ เขาอยากจะแก้ตวั แทนคนของ
ส�ำนักเซิ่งจื้อ แต่ก็ไม่รู้ว่าควรเริ่มพูดจากตรงใด จึงได้แต่แสร้งท�ำเป็น
ไม่ได้ยนิ "แขกผูม้ เี กียรติเหล่านีม้ าจากส�ำนักเซิง่ จือ้ ซึง่ เป็นส�ำนักอันดับหนึง่
ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ อาจารย์อาหลิ่วของส�ำนักเราเป็นผู้เชื้อเชิญมา
ด้วยตนเอง ทุกท่านเชิญตามข้าเข้าไปดูดา้ นในก่อนเถิดว่ามีสงิ่ ใดไม่ถกู ใจ
หรือไม่ ผูม้ อี าวุโสทุกท่าน ผูน้ อ้ ยขอตัวก่อน" พูดพลางคิดจะพาพวกตีฉ่ านซัง่
เข้าไปในเรือน
"ส�ำนักอันดับหนึ่งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ถึงกับสั่งสอนของเช่นนี้
ออกมา? ฮ่าๆ ศิษย์พี่ ท่านกับข้ากลับไปรายงานอาจารย์ให้ไปตั้งส�ำนัก
ทีแ่ ถบนัน้ บ้างดีกว่า ท่านเป็นเจ้าส�ำนัก ผูน้ อ้ งเป็นรองเจ้าส�ำนัก ไม่ถงึ หนึง่ ปี
ก็ผงาดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ได้แล้ว งานประลองยุทธ์คราวหน้า
พวกเราก็สง่ ศิษย์ไม่ได้ความสักสีห่ า้ คนมาเทีย่ วเล่นดู" ผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐาน
ที่มีตาสามเหลี่ยมอีกคนหนึ่งหัวเราะร่า
พวกตี่ฉานซั่งเดิมทีไม่อยากถือสาหาความกับคนถ่อยที่โง่เขลา
เบาปัญญาพรรค์นี้ แต่ครั้นได้ยินพวกเขายิ่งพูดยิ่งเลยเถิด ถึงขนาด
ลามปามไปหยามส�ำนัก พวกเขาก็อดขมวดคิ้วไม่ได้
ตีฉ่ านซัง่ แค่นเสียงเย็น วางมาดของศิษย์พใี่ หญ่ออกมา สัง่ อิน่ จือ่ จาง
ว่า "เจ้าสี่ เจ้าไปสัง่ สอนพวกเขาทีซ"ิ
จางเจี้ยนซื่อปวดเศียรเวียนเกล้าขึ้นมาแล้ว รีบขวางหน้าพวกเขา
พลางว่า "ผู้มีอาวุโสสองท่านนั้นเพียงแต่ล้อเล่นเท่านั้น ไยทุกท่านต้อง
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ถือสาหาความกันด้วย"
ถ้ า พวกเจ้ า ไปมี เ รื่ อ งแล้ ว เกิ ด เป็ น อะไรขึ้ น มา ข้ า จะชี้ แ จงกั บ
อาจารย์อาหลิ่วอย่างไร!
อิน่ จือ่ จางเดินอ้อมเขาไปอย่างเอือ่ ยเฉือ่ ยเชือ่ งช้า มาหยุดยืนเบือ้ งหน้า
ผูฝ้ กึ ตนสองคนทีพ่ ดู ขึน้ มาเมือ่ ครูน่ ี้ ตีฉ่ านซัง่ ทีด่ า้ นหลังสองมือเท้าสะเอว
แค่นเสียงพูดว่า "ส�ำนักของพวกข้ามิใช่ให้คนอย่างพวกเจ้าเอามาล้อเล่นได้
เจ้าสี่ อย่าลงมือหนักเกินไปล่ะ แค่ซดั ให้พวกเขาฟันสุนขั ร่วงหมดปากก็พอ"
อิน่ จือ่ จางเม้มปากไม่กล่าวอะไร ศิษย์พใี่ หญ่ผนู้ เี้ สพติดการเรียกใช้เขา
จนเลิกไม่ได้แล้วจริงๆ!
เจ้าจมูกงุ้มโมโหจัด ยิ้มเย็นพลางว่า "งานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่
มิใช่ทที่ ผี่ ฝู้ กึ ตนต�ำ่ ชัน้ อย่างพวกเจ้ามาเข้าร่วมได้ วันนีข้ า้ จะสอนพวกเจ้า
ให้ได้รู้จักว่าอะไรเรียกว่าก�ำลังความสามารถที่แท้จริงแทนอาจารย์ของ
พวกเจ้าเอง!"
"ลงมือได้เลย เข้ามาพร้อมกันทัง้ สองคนนัน่ ล่ะ" อิน่ จือ่ จางพูดอย่าง
หมดความอดทน หางตาเหลือบเห็นจูจกู ำ� ลังอุม้ ลูกหมูยนื หาวอยูก่ ค็ ดิ ว่า
จัดการเจ้าสองคนนีใ้ ห้เสร็จเร็วหน่อย จะได้ให้จจู ไู ปพักผ่อนเสียที
เจ้าตาสามเหลีย่ มแค่นเสียงพูดกับจางเจีย้ นซือ่ "เจ้าเองก็เห็นแล้วว่า
พวกเขารนหาทีต่ ายเอง หากเกิดการบาดเจ็บอะไรก็อย่ามาโทษพวกข้าล่ะ"
จางเจีย้ นซือ่ ยังคิดจะไกล่เกลีย่ แต่กลับถูกเป้าฝ่าหูย่ มิ้ พลางยืน่ มือ
มาจับแขนเอาไว้ เขาสะดุง้ เฮือก พูดอะไรไม่ออกทัง้ สิน้
เจ้าจมูกงุม้ กับเจ้าตาสามเหลีย่ มล้วนเป็นเพียงผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐาน
ช่วงกลาง มีกำ� ลังความสามารถอยูร่ ะดับปานกลางในบรรดาผูเ้ ข้าประลอง
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ของส�ำนักตนเอง ก�ำลังอยากหาโอกาสแสดงความสามารถอยูพ่ อดี บัดนี้
ทัง้ สองคิดแต่เพียงว่าจะใช้ไม้เด็ดถนัดมือท�ำการเปิดตัวอย่างไรดี ส่วนว่า
อิ่ น จื่ อ จางจะเป็นหรื อ ตายจากการร่ ว มมื อ กั น โจมตี ข องพวกเขานั้ น
มิ ใ ช่ ป ั ญ หาโดยสิ้ น เชิ ง ยิ่ ง อี ก ฝ่ายตายได้ น ่ า อนาถก็ ยิ่ ง มี ผ ลดี ต ่ อ การ
ประกาศศักดาของพวกเขา
สองคนสบตากัน ต่างก็มองเห็นประกายกระหยิม่ ยิม้ ย่องโหดเหีย้ ม
กระหายเลือดจากในดวงตาของกันและกัน จึงโคจรพลังขึ้นมาทันที
รอเพียงผู้ฝึกตนจากเรือนเฉินที่มาเป็นผู้ตัดสินชั่วคราวประกาศให้เริ่มได้
เท่านั้น
มี ผู ้ ฝ ึ ก ตนที่ ส ายตาแหลมคมและความคิ ด ความอ่ า นเฉี ย บไว
เพียงไม่กี่คนที่ได้กลิ่นตุๆ จากเรื่องนี้
"เริม่ ได้!" หลังผูต้ ดั สินชัว่ คราวตะโกนขึน้ ก็มเี สียงดังโครมใหญ่ดงั ขึน้
สองเสียง พร้อมด้วยเสียงร้องในล�ำคอด้วยความเจ็บปวดราวกับออกมา
จากสัตว์ปา่ ใกล้ตายอีกสองเสียง
คนทั้งหมดยังไม่ทันมองเห็นชัดว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ หาก
แต่หน้าประตูเรือนไฮ่ก็เหลืออิ่นจื่อจางยืนเงียบๆ อยู่เพียงคนเดียวแล้ว
คนทั้งหลายสอดส่ายสายตามองไปรอบๆ ก็พลันพบว่าเจ้าจมูกงุ้มและ
เจ้าตาสามเหลี่ยมล้มกองอยู่บนพื้นหญ้าห่างออกไปหลายจั้ง ทั้งสอง
มีเลือดกบปาก ขากรรไกรล่างล้วนถูกซัดจนผิดรูปผิดร่าง ทัง้ หน้าดูบดิ เบีย้ ว
น่าสยดสยองยิ่งนัก และคนก็สลบไปแล้ว
ผู้ฝึกตนขั้นฝึกปราณที่ดูจะอายุเพิ่งต้นยี่สิบผู้นี้ถึงกับฟาดผู้ฝึกตน
ขั้นสร้างฐานช่วงกลางสองคนจนกระเด็น!? เป็นไปได้อย่างไร!
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เสียงสูดหายใจดังขึน้ ต่อกันเป็นระลอก ผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐานช่วงปลาย
หลายคนหน้าเปลีย่ นสีไปสิน้ แอบคิดว่าต่อให้พวกตนลงมือด้วยแรงทัง้ หมด
ก็ยงั ไม่มที างท�ำถึงขัน้ นีไ้ ด้ แล้วเจ้าหมอนีท่ ำ� ได้อย่างไร!
ศิ ษ ย์ ร ่ ว มส� ำ นั ก ที่ เ หลื อ ของเจ้ า จมู ก งุ ้ ม กั บ เจ้ า ตาสามเหลี่ ย ม
ตาค้างไปแล้ว เหม่อมองอิ่นจื่อจางอย่างอึ้งงัน สีหน้าราวกับว่ามองเห็น
สัตว์ประหลาดสามหัวปรากฏตัวขึ้นกะทันหัน
"หมูเอ๊ย!" ตี่ฉานซั่งแค่นเสียงเหยียดหยาม ท�ำให้จูจูกับสืออิ้งลวี่
ใช้สายตากรุน่ โกรธมองมาทันที แม้แต่ลกู หมูกพ็ ลอยมุดออกจากอ้อมแขน
ของจูจูมาถลึงตาใส่เขาไปด้วย
ตี่ฉานซั่งหัวเราะแห้งๆ ก่อนรีบแก้ค�ำพูด "พลั้งปากๆ! บิดาไม่ควร
ดูหมิ่นหมู เจ้าพวกนั้นมันสู้ไม่ได้แม้แต่มูลหมู!"
ล้ อ เล่ น กั น หรื อ ! เกิ ด ท� ำให้ ลู ก หมู โ มโหแล้ ว พ่ น ไฟใส่ เ ขาขึ้ น มา
เขาก็ไม่เหลือแม้แต่เศษซากแล้ว!
เฮ้อ ช่างน่าสงสารเขาที่เป็นถึงผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมผู้สง่าผ่าเผย
อัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะ แต่แค่หมูตัวเดียวก็ยังแหย่ไม่ได้!
ข่าวเรื่องผู้ฝึกตนหนุ่มคนหนึ่งจากเรือนไฮ่เขตเทียนจื้อฟาดผู้ฝึกตน
ขั้นสร้างฐานช่วงกลางสองคนจนกระเด็นแพร่ไปทั่วค่ายพักแรมชั่วคราว
ในเวลาเพียงชัว่ ข้ามคืน คนไม่นอ้ ยต่างคาดเดาสืบข่าวกันว่าผูฝ้ กึ ตนทีอ่ ยู่
ในเรือนไฮ่เขตเทียนจือ้ เป็นเทพเซียนจากทีใ่ ดและมีตบะเป็นเช่นไรกันแน่
ในเมืองอวี๋เหลี่ยว แซ่หลิ่วคนที่สามจัดเสื้อผ้าเผ้าผมให้เรียบร้อย
ก่อนไปเข้าพบปรมาจารย์จากส�ำนักของตนยังโรงประลองยุทธ์สาขา
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เพื่อรายงานสถานการณ์อย่างซื่อตรง
ตั ว แทนผู ้ ม าด� ำ เนิ น การงานประลองยุ ท ธ์ จ ากสามส� ำ นั ก ใหญ่
ล้วนมาถึงครบแล้ว แต่ละส�ำนักส่งปรมาจารย์ขนั้ ก�ำเนิดใหม่มาสองท่าน
ตอนนีค้ นทัง้ หกก�ำลังนัง่ หารือเรือ่ งการจัดงานประลองยุทธ์กนั อยูใ่ นห้องโถง
ครั้นได้ยินว่าแซ่หลิ่วคนที่สามมาถึงก็ถึงกับหยุดการประชุม สั่งให้เขา
เข้ามารายงาน
แซ่หลิว่ คนทีส่ ามเข้ามาในโถงอย่างงกเงิน่ แม้วา่ ปรมาจารย์ทงั้ หกท่าน
จะเก็บง�ำกลิน่ อายและพลังกดดันลงแล้ว แต่เขาก็ยงั รูส้ กึ ได้ถงึ แรงกดดัน
มหาศาล หากเป็นเมื่อก่อน ต่อให้ผ่านไปอีกหลายปีเขาก็อาจจะยังไม่มี
โอกาสได้พบหน้าแม้แต่ท่านเดียว วันนี้ทั้งหกกลับรออยู่ที่นี่พร้อมกัน
เห็นได้วา่ พวกเขาให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งทีเ่ ขาจะรายงานต่อไปนีม้ ากเพียงไร
ปรมาจารย์จเี้ สียงแห่งส�ำนักจีล้ กี่ ล่าวขึน้ ว่า "เล่าสิง่ ทีเ่ จ้าได้ยนิ ได้เห็น
ระหว่างทางมาเถอะ"
แซ่หลิ่วคนที่สามตอบรับอย่างเคารพนบนอบ "ขอรับ"
ก่อนเขาจะถูกส่งตัวไปติดตามน�ำทางศิษย์ส�ำนักเซิ่งจื้อมาร่วม
งานประลองยุทธ์ เบือ้ งบนก็ได้มคี ำ� สัง่ ลงมาให้ระหว่างทางเขาคอยสังเกต
ดูตบะก�ำลังความสามารถ รวมถึงอุปนิสัยและพฤติกรรมของพวกเขา
อย่างละเอียด
ในสายตาผูอ้ นื่ เห็นว่าส�ำนักหน้าใหม่ไฟแรงทีช่ นะในงานประลองยุทธ์
แล้วได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสามส�ำนักใหญ่จนมีหน้ามีตา
ไม่สิ้นสุดนั้น ล้วนอาศัยก�ำลังความสามารถของตนสร้างผลงานดีเลิศ
ออกมาจึงได้รับการอุปถัมภ์ค�้ำชู แต่อันที่จริงตั้งแต่เชิญพวกเขามาร่วม
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การประลอง สามส�ำนักใหญ่ก็เริ่มศึกษาตรวจสอบผู้เข้าประลองเหล่านี้
อย่างลับๆ แล้ว
พวกทีม่ ผี ลประโยชน์ขดั แย้งกับพวกเขา เป็นต้นว่าส�ำนักทีส่ นิทสนม
ใกล้ชดิ กับเชือ้ พระวงศ์แคว้นตันอย่างเช่นส�ำนักฝานเจีย้ นซึง่ ก็ได้รบั เชิญมา
ในครั้งนี้เช่นกัน เป็นพวกที่จะไม่มีทางมีโอกาสได้ต�ำแหน่งชนะเลิศ
ในท้ายที่สุดเด็ดขาด
ส่วนส�ำนักที่ผ่านความเห็นชอบจากพวกเขาอย่างเป็นเอกฉันท์
ต่อให้ก�ำลังความสามารถด้อยสักเล็กน้อย ก่อนการประลองก็ยังจะ
ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขา หรือไม่ก็แอบถางทางสะดวกให้ใน
กระบวนการประลอง
แซ่หลิว่ คนทีส่ ามเข้าใจในภารกิจของตนเองดี จึงเล่าทุกเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้
ตลอดทางนับแต่ออกเดินทางจากเมืองเฝินมาอย่างไม่มปี ดิ บังไม่มตี กหล่น
ถึงขนาดเรื่องที่พวกเขาจัดการพวกนายน้อยหกหลินก็ไม่ได้ปิดบังแม้แต่
เศษเสีย้ ว
ขณะเล่าถึงเรื่องนี้เขาก็อดจะแอบประเมินดูสีหน้าของปรมาจารย์
ทั้งสองท่านจากส�ำนักเจาไช่ไม่ได้ ด้วยกลัวจะท�ำให้พวกเขาไม่พอใจ
ขณะเดียวกันก็ลอบดีใจที่สุดท้ายมีผู้ฝกึ ตนขั้นก�ำเนิดใหม่ในชุดด�ำผู้นั้น
ออกหน้าขอตัวพวกนายน้อยหกหลินไป มิเช่นนั้นเขาคงได้ล�ำบากใจยิ่ง
หากกล่ า วจากใจ เขาไม่ อ ยากหาภั ย ร้ า ยมาให้ พ วกตี่ ฉ านซั่ ง
เพราะการรายงานของตนเอง
ปรมาจารย์สองท่านจากส�ำนักจิ้นเป่ามองหน้ากันแล้วยิ้มออกมา
ก่อนปรมาจารย์จิ่นซั่นจะกล่าวขึ้นว่า "มิน่าศิษย์เหล่านี้ของส�ำนักเซิ่งจื้อ
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ถึ ง กลายเป็นแขกคนส� ำ คั ญ ระดั บ สู ง สุ ด ของหอรวมทรั พ ย์ ไ ด้ ที่ แ ท้
นอกจากการหลอมยาลู ก กลอนแล้ ว ก็ ยั ง ช� ำ นาญการปล้ น จี้ ด ้ ว ย!
น่าสนใจๆ!"
ปรมาจารย์ อิ น ซั่ น กล่ า วเออออไปด้ ว ย "ที่ ห าได้ ย ากคื อ ได้ ม า
อย่างถูกต้อง ข้าชักจะอิจฉาปรมาจารย์โหยวแห่งส�ำนักเซิ่งจื้อเสียแล้ว
ลูกศิษย์เขาไม่ว่าเป็นตบะหรืออุปนิสัยล้วนแต่เลือกมาได้อย่างยอดเยี่ยม
ทั้งสิ้น"
ปรมาจารย์จเี้ สียงถลึงตาใส่แซ่หลิว่ คนทีส่ ามด้วยความขบขันก่อนว่า
"ตลอดทางมานีเ้ จ้าก็รำ�่ รวยขึน้ ตามพวกเขาด้วยกระมัง"
แซ่หลิ่วคนที่สามหัวเราะแห้งๆ สองทีก่อนก้มหน้าไม่กล้าตอบค�ำ
ปรมาจารย์หรู่อีผู้ร่วมส�ำนักจี้ลี่กลับสนใจอีกเรื่องหนึ่ง "สืบเรื่อง
ความเป็นมาของลูกหมูนนั่ ได้ชดั เจนแล้วหรือไม่ สัตว์วเิ ศษทีพ่ น่ ไฟทีเดียว
ก็ทำ� ให้ผฝู้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมบาดเจ็บหนักได้อย่างน้อยก็ตอ้ งขัน้ เจ็ดขึน้ ไป
กระมัง กลายร่างเป็นคนแล้วหรือยัง"
เรื่องที่แซ่หลิ่วคนที่สามสับสนที่สุดก็คือเรื่องนี้ เพราะไม่ว่าเขาจะ
มองอย่างไรก็มองไม่ออกว่าลูกหมูนับว่าอยู่ระดับขั้นใดกันแน่ ถึงขนาด
รูส้ กึ ด้วยว่ามันไม่เหมือนสัตว์วเิ ศษโดยสิน้ เชิง
ยามที่ไม่พ่นไฟก็เหมือนเป็นลูกหมูธรรมดาทั่วไปในโลกมนุษย์
เพียงแต่ในตัวมีปราณชีวิตอยู่เต็มเปีย่ ม หน้าตาท่าทางก็น่ารัก ทั้งยัง
แสนรู้ อีกทั้งตั้งแต่ต้นจนจบหมูก็เป็นหมู ไม่มีวี่แววจะกลายร่างหรือ
เกิดสติปัญญาอ้าปากพูดคุยได้เลย
ปรมาจารย์อินซั่นลูบเคราสีดอกเลาพลางว่า "จูจูเจ้าของลูกหมู
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เป็นศิษย์ของเจิ้งเฉวียนนักหลอมโอสถขั้นเจ็ด ได้ข่าวว่าเจิ้งเฉวียนผู้นี้
เคยเป็ น อั จ ฉริ ย ะระดั บ ต้ น ๆ ของสกุ ล ตั น อายุ ไ ม่ ถึ ง สองร้ อ ยก็ เ ป็ น
นักหลอมโอสถขัน้ หกชัน้ ยอดแล้ว ไม่แน่วา่ อาจจะใช้วธิ กี ารพิเศษบางอย่าง
เพาะเลี้ยงลูกหมูนี่ขึ้นมาก็เป็นได้"
กล่าวถึงเรื่องยาลูกกลอน ในที่นี้ไม่มีสักคนที่เชี่ยวชาญ จึงได้แต่
ส่ายหน้า วางประเด็นนี้ลงชั่วคราว
ปรมาจารย์ทั้งสองท่านจากส�ำนักเจาไช่มีอารมณ์ซับซ้อนที่สุด
ถามย�ำ้ อีกรอบให้แน่ใจเรือ่ งฐานะตัวตนของอิน่ จือ่ จาง แล้วปรมาจารย์กหู้ วัน่
ก็ถอนหายใจกล่าวขึ้นอย่างอดไม่ได้ "ไม่รู้ว่าสกุลหลินนับว่าโชคดีหรือ
โชคร้าย ให้ก�ำเนิดอัจฉริยะ แต่ก็ดันมีศึกภายในไม่หยุด"
ถ้าตัวตนที่แท้จริงของอิ่นจื่อจางคือนายน้อยสิบในรุ่นเยาว์ของ
สกุลหลิน เช่นนั้นก็เก่งฉกาจโดยแท้ อายุยังไม่ถึงสามสิบ ทั้งยังไม่มี
วงศ์ตระกูลคอยสนับสนุน แต่ถึงกับส�ำเร็จขั้นหลอมรวมได้ ใช้ค�ำว่า
อัจฉริยะมาบรรยายก็ยังจืดชืดเกินไป
ปรมาจารย์จู้ป๋อพูดด้วยความปวดหัว "ท่านว่าเรื่องนี้ควรรายงาน
ท่านผู้เฒ่าตามจริงหรือไม่!"
ปรมาจารย์กู้หวั่นถูกเขาถามก็ยุ่งยากใจขึ้นมาเช่นกัน
ท่านผู้เฒ่าที่พวกเขาพูดถึงก็คือประมุขสกุลหลิน ขณะเดียวกัน
ก็เป็นจักรพรรดิแห่งแคว้นอูแ่ ละผูอ้ าวุโสใหญ่แห่งส�ำนักเจาไช่ดว้ ย เขามี
หลานชายเช่นนี้ อัจฉริยะก็อัจฉริยะอยู่หรอก แต่จัดการกับคนสกุลหลิน
อย่างไม่มีใจอ่อนแม้แต่น้อย ไม่รู้จริงๆ ว่านับเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย
ปรมาจารย์ สี่ ท ่ า นที่ เ หลื อ จากส� ำ นั ก จิ้ น เป่าและส� ำ นั ก จี้ ลี่ นึ ก ถึ ง
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ความล�ำบากของพวกเขาแล้วก็ตา่ งอดไม่ได้ทจี่ ะมีความสุขบนความทุกข์
ของผู้อื่นอย่างไร้ความเห็นอกเห็นใจยิ่ง
"เช่ น นั้ น คราวนี้ ก็ เ ก็ บ ศิ ษ ย์ ส� ำ นั ก เซิ่ ง จื้ อ ไว้ สู ้ กั บ พวกคนจาก
ส�ำนักฝานเจี้ยน?" ปรมาจารย์จี้เสียงโบกมือให้แซ่หลิ่วคนที่สามถอย
ออกไป ก่อนเอ่ยถามห้าคนที่เหลือ
ปรมาจารย์อนิ ซัน่ ใคร่ครวญอยูช่ วั่ ครูก่ อ่ นว่า "ให้เป็นไปตามธรรมชาติ
แล้วกัน มิใช่ยังมีเด็กจากห้าแคว้นฝั่งตะวันตกอยู่อีกหรือไร"
"ถึงแม้พวกเขาเป็นผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมได้เพราะอาศัยยาลูกกลอน
แต่กอ็ าศัยตบะของตัวเองสูจ้ นอยูใ่ นรายชือ่ ห้าอันดับแรกได้แน่นอนอยูแ่ ล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องให้พวกเราสอดมือเข้ายุ่งโดยสิ้นเชิง อีกอย่างเจ้าเด็กจาก
ส�ำนักฝานเจี้ยนก็มิใช่อาศัยกินยาลูกกลอนจากแคว้นตันเช่นกันหรือไร
ดีชั่วอย่างไรศิษย์จากส�ำนักเซิ่งจื้อก็มีประสบการณ์ต่อสู้จริงมากกว่า
พวกเขา" ปรมาจารย์จปู้ อ๋ กล่าวตามความเป็นจริง
คนทั้ ง หมดล้ ว นคิ ด ว่ า พวกอิ่ น จื่ อ จางอาศั ย กิ น ยาลู ก กลอน
ทีเ่ จิง้ เฉวียนศิษย์อาจารย์หลอมให้ ถึงส�ำเร็จขัน้ หลอมรวมได้ในเวลาไม่กปี่ ี
ถึงแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าการทะลวงขึ้นขั้นหลอมรวมนั้นอันที่จริงมิใช่แค่
มียาลูกกลอนกินก็จะท�ำได้ส�ำเร็จก็ตามที
พวกเขาเห็ น ส� ำ นั ก ชั้ น สามจากแถบตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ถึ ง กั บ
สร้างผูฝ้ กึ ตนอัจฉริยะทีส่ ำ� เร็จขัน้ หลอมรวมตัง้ แต่อายุไม่ถงึ ร้อยออกมาได้
ถึงห้าคนภายในเวลาไม่กี่ปเี หมือนกับปลูกผักปลูกหญ้าก็มิปาน ในใจ
ต่างก็อิจฉาอยู่บ้างอย่างเลี่ยงไม่ได้ นี่ใกล้จะไล่ตามทันและแซงหน้า
ส�ำนักชั้นหนึ่งอย่างส�ำนักพวกเขาไปแล้ว!
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การจะให้พวกเขายอมรับว่าคุณสมบัติของศิษย์พวกตนหรือไม่ก็
วิธีการสอนของพวกตนมีปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งนัก ดังนั้นจึงได้แต่
ผลักความดีความชอบไปให้เจิง้ เฉวียนศิษย์อาจารย์ ก็ใครใช้ให้สำ� นักพวกตน
ดึงนักหลอมโอสถขัน้ เจ็ดทีร่ า้ ยกาจเพียงนีม้ าอยูด่ ว้ ยไม่ได้เล่า
ในค่ายพักแรมชั่วคราวนอกเมือ ง จางเจี้ยนซื่อจัดการที่พักให้
พวกตีฉ่ านซัง่ ด้วยความกระตือรือร้นเป็นหมืน่ เท่าเรียบร้อยถึงได้ถอยออกมา
จากเรือนไฮ่เขตเทียนจื้อ แล้วก็ถูกผู้ฝึกตนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเขตเดียวกัน
มาขวางไว้เพือ่ ซักถามว่าศิษย์สำ� นักเซิง่ จือ้ ทีอ่ ยูใ่ นเรือนมีตบะขัน้ ใดกันแน่
ทันที
จางเจี้ยนซื่อส่ายหน้ายิ้มเจื่อน "ในเมื่อแขกมีประสงค์จะปิดบัง
ข้าที่เป็นเพียงศิษย์ผู้ดูแลต้อนรับเล็กๆ ไหนเลยจะกล้าถาม คาดว่า...
อย่างน้อยก็ขั้นสร้างฐานช่วงปลายกระมัง" เขาเลียบเคียงถามอายุของ
พวกตี่ฉานซั่งที่อยู่ด้านในเรือนมาแล้ว เป้าฝ่าหู่ที่มีอายุมากที่สุดปีนี้
ยั ง ไม่ ถึ ง เจ็ ด สิ บ จู จู ที่ อ ายุ น ้ อ ยที่ สุ ด ยั ง ไม่ ถึ ง ยี่ สิ บ หากแต่ ไ ด้ ข ่ า วว่ า
นางเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาจึงไม่นับ
อิน่ จือ่ จางทีแ่ สดงฝีมอื วันนีย้ งั ไม่ถงึ สามสิบ บอกว่าอายุเพียงเท่านี้
ก็สำ� เร็จขัน้ หลอมรวมแล้ว เขาก็อยากวิง่ ไปซือ้ เต้าหูม้ าโขกหัวตายจริงๆ
เหตุเพราะฝ่ามืออันอาจหาญของอิน่ จือ่ จางจึงไม่มใี ครกล้าไปหาเรือ่ ง
เรือนไฮ่เขตเทียนจือ้ อีก
คนของเรือนซวีเขตเทียนจื้อได้รับบาดเจ็บ ขายหน้าต่อหน้าผู้คน
แต่กลับไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ศิษย์ที่น�ำขบวนมาร่วมการประลองก็ไม่ได้
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ไปเอาเรื่องกับส�ำนักเซิ่งจื้อเช่นกัน
ส�ำหรับเรื่องนี้ คนส่วนใหญ่ล้วนเข้าใจยิ่ง ถ้าไปก็เหมือนเอาตัว
ไปรับฝ่ามือฝ่าเท้า ฝ่ายทีท่ า้ ทายก่อนคือพวกเขา เอาสองรุมหนึง่ แล้วก็ยงั
ถูกคนฟาดกระเด็นในฝ่ามือเดียว ไม่วา่ ด้านเหตุผลหรือก�ำลังความสามารถ
ก็ล้วนหาดีไม่ได้สักอย่าง นอกจากอดกลั้นแล้วก็ไม่มีวิธีอื่น
อันที่จริงเสียหน้าหนักเช่นนี้เป็นใครก็ไม่มีทางท�ำเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้นได้ ไป๋ไหลศิษย์ผู้น�ำกลุ่มของเรือนซวีเขตเทียนจื้อแอบเข้าเมือง
ไปหาผู้ช่วยตั้งแต่คืนที่เกิดเรื่องแล้ว
ผู ้ ที่ เ ข้ า พั ก ในเขตเที ย นจื้ อ ได้ ย ่ อ มไม่ มี ท างมาจากส� ำ นั ก เล็ ก
ส�ำนักน้อยทัว่ ไป คนในเรือนซวีเขตเทียนจือ้ มาจากส�ำนักเชียนเถียวซึง่ เป็น
ส�ำนักอันดับหนึ่งในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
กับส�ำนักเจาไช่ เจ้าส�ำนักผู้ก่อตั้งก็มาจากส�ำนักเจาไช่ นับว่าเป็นสาขา
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของส�ำนักเจาไช่ก็ว่าได้
ไป๋ไหลค่อนข้างมีมติ รภาพอันดีกบั ปูจ้ อื่ เหลียงหนึง่ ในผูเ้ ข้าประลอง
ที่ ส� ำ นั ก เจาไช่ ส ่ ง มาในครั้ ง นี้ ในตอนนั้ น สองคนต่ า งก็ เ ป็ น ผู ้ ฝึกตน
ขั้นสร้างฐาน เมื่อสองปีก่อนปู้จื่อเหลียงส�ำเร็จขั้นหลอมรวม ไป๋ไหล
รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าสหายเก่า จึงไม่กล้าเรียกขาน
เป็นพี่เป็นน้องเหมือนแต่ก่อนอีก
ทว่าจะอย่างไรทั้งสองคนก็ยังคุ้นเคยกันดี ส�ำนักก็มีความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นเช่นนั้น ฉะนั้นพอปู้จื่อเหลียงได้ฟังค�ำเขาแล้วก็ตบอกบอกว่า
จะกู้หน้าให้ส�ำนักเชียนเถียวของพวกเขาในงานประลองยุทธ์ให้ได้
"อิ่นจื่อจางแห่งส�ำนักเซิ่งจื้อ? ไม่เห็นเคยได้ยินชื่อ ส�ำนักเล็กๆ
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แถบชายขอบพรรค์นั้นจะมีศิษย์เก่งกาจอะไรได้ ศิษย์น้องสองคนนั้น
ของเจ้าไม่ได้ความเกินไปแล้ว กับแค่ฝา่ มือเดียวยังรับไม่ไหว เจ้าส�ำนัก
ของเจ้าส่งคนเช่นนีเ้ ดินทางมาพร้อมเจ้าได้อย่างไร ก่อนหน้านีย้ งั บอกว่า
จะอยูใ่ นรายชือ่ ผูย้ อดเยีย่ มสิบอันดับแรกให้ได้อยูเ่ ลย แต่ยงั ไม่ทนั ได้เริม่
การประลองก็มีคนบาดเจ็บไปสองคนแล้ว งานประลองยุทธ์ในครั้งนี้
พวกเจ้าจะสู้อย่างไร" ปู้จื่อเหลียงยิ่งคิดยิ่งรู้สึกไม่อยากจะเชื่อ
ผูฝ้ กึ ตนทีอ่ ายุยงั ไม่ถงึ สามสิบคนหนึง่ สามารถฟาดผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐาน
ช่วงกลางถึงสองคนจนกระเด็นได้? นีจ่ ะเป็นไปได้อย่างไร เว้นเสียแต่ว่า
อีกฝ่ายจะมีตบะขั้นหลอมรวม แต่เรื่องนี้ยิ่งเหลือเชื่อเลยทีเดียว!
คิดดูวา่ เขาปูจ้ อื่ เหลียงทีม่ พี รสวรรค์เหนือผูอ้ นื่ กราบเข้าส�ำนักเจาไช่
ตั้งแต่ยังไม่ถึงสิบขวบ มีอาจารย์ทุ่มเทใจอบรมบ่มเพาะ ได้ฝกึ เคล็ดวิชา
ที่ดีที่สุด ได้กินยาลูกกลอนที่วิเศษยอดเยี่ยมไปไม่รู้ตั้งเท่าใด ก็ยังส�ำเร็จ
ขัน้ หลอมรวมเมือ่ อายุปาไปเก้าสิบสองแล้ว ในบรรดาศิษย์รว่ มส�ำนัก ผูท้ ี่
ส�ำเร็จขัน้ หลอมรวมได้ตงั้ แต่อายุไม่ถงึ ร้อยเหมือนอย่างเขามีเพียงแปดคน
กระทั่งศิษย์พี่หลินจื่อโม่ที่เป็นอัจฉริยะขั้นสุดยอดแล้วก็ยังทะลวงขึ้น
ขัน้ หลอมรวมส�ำเร็จเมือ่ อายุหา้ สิบสองปีเลย
ดังนัน้ ปูจ้ อื่ เหลียงจึงเห็นว่าถ้ามิใช่เพราะอิน่ จือ่ จางมีโชค ได้ฝกึ เคล็ดวิชา
ร้ายกาจบางอย่าง ก็ตอ้ งเป็นเพราะศิษย์ขนั้ สร้างฐานช่วงกลางสองคนนัน้
ทีส่ ำ� นักเชียนเถียวส่งมาเป็นพวกไม่เอาไหนไร้ความสามารถ ซึง่ ส่วนตัวเขา
เอนเอียงไปทางข้อหลังมากกว่า
ไป๋ไหลถูกต�ำหนิติเตียนก็ยิ่งอึดอัดคับข้อง ศิษย์น้องสองคนนั้น
ของเขาไม่ได้ฝมี ืออ่อนด้อยเลยสักนิด งานประลองคราวนี้พวกเขามีศิษย์
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ขั้นสร้างฐานมาทั้งหมดสิบคน แต่ละคนล้วนได้รับคัดเลือกมาอย่างดี
เอาชนะศิ ษ ย์ พี่ ศิ ษ ย์ น ้ อ งไปไม่ น ้ อ ยกว่ า จะได้ โ อกาสนี้ ม า เขาเอง
ก็คดิ ไม่ออกว่าพวกเขาถูกอิน่ จือ่ จางซัดแค่ทเี ดียวก็สลบเหมือดได้อย่างไร
"ช่างเถอะ เจ้ากลับไปเตรียมตัวให้ดีแล้วกัน อีกเดี๋ยวข้าจะไป
ขอร้องปรมาจารย์กู้หวั่นให้เขามอบของวิเศษร้ายกาจสักสองสามชิ้น
ให้พวกเจ้าเอาไปใช้ประคองสถานการณ์" ปู้จื่อเหลียงกล่าว
หลังไป๋ไหลกล่าวขอบคุณแล้วขอบคุณอีกและจากไปแล้ว ปูจ้ อื่ เหลียง
ก็ ก ลั บ เข้ า ห้ อ ง เห็ น หลิ น จื่ อ โม่ ผู ้ เ ป็ น ศิ ษ ย์ พี่ ลื ม ตาขึ้ น จากสมาธิ พ อดี
จึงเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเหมือนเป็นเรื่องแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์
หลินจือ่ โม่ขมวดคิว้ กล่าวว่า "อิน่ จือ่ จาง? ส�ำนักเซิง่ จือ้ ? ข้าเหมือนจะ
เคยได้ยินปรมาจารย์จู้ป๋อเอ่ยถึง ส�ำนักเซิ่งจื้อแห่งแถบตะวันตกเฉียงใต้
มีศิษย์อายุไม่ถึงร้อยบางคนส�ำเร็จขั้นหลอมรวมแล้ว คราวนี้ก็จะมา
ร่วมงานประลองยุทธ์ดว้ ย"
"อะไรนะ ส�ำเร็จขัน้ หลอมรวม? อิน่ จือ่ จางผูน้ นั้ เพิง่ จะอายุเท่าไรเอง"
ปูจ้ อื่ เหลียงพูดอย่างไม่เชือ่
"ดูเหมือนปรมาจารย์จู้ป๋อจะเคยบอกว่าเขาส�ำเร็จขั้นหลอมรวม
เมื่อสองปีก่อน ตอนนั้นอายุได้ยี่สิบสามปี" หลินจื่อโม่เองก็รู้สึกเหมือน
ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นกัน
ปู้จื่อเหลียงแทบจะสติหลุด "ยะ...ยี่สิบสามก็ส�ำเร็จขั้นหลอมรวม
แล้ว!? เขาเป็นสัตว์ประหลาดอะไรกันแน่!"
หลินจื่อโม่ส่ายหน้าถอนหายใจเบาๆ "เหนือเขายังมีเขา สามารถ
เข้ า ส� ำ นักชั้นหนึ่ง ได้เป็นโชคดีของพวกเรา หากแต่ไม่อาจทะนงตน
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เที่ยวดูถูกผู้เก่งกล้าสามารถในใต้หล้าเพราะเหตุนี้ได้"
ปู ้ จื่ อ เหลี ย งเก็ บ ความตกตะลึ ง ไม่ อ ยากเชื่ อ ลง ก่ อ นก้ ม หน้ า
พูดอย่างสงบเสงี่ยม "ขอรับ ผู้น้องจะจ�ำเอาไว้"
เวลาเดียวกันนี้เองก็มีคนแอบส่งข่าวไปบอกพวกส�ำนักฝานเจี้ยน
ที่ พั ก อยู ่ ใ นเมื อ งอวี๋ เ หลี่ ย ว ทว่ า ตบะของพวกอิ่ น จื่ อ จางนั้ น คนของ
ส�ำนักฝานเจี้ยนรู้อยู่ก่อนแล้ว เบื้องบนก�ำชับมาหลายครั้งหลายหนว่า
จะต้องท�ำให้คนส�ำนักเซิ่งจื้อพ่ายแพ้ยับเยินในงานประลองยุทธ์ให้ได้
ดีที่สุดคือสามารถหาโอกาสเล่นงานพวกเขาจนสาหัสหรือถึงขนาดฆ่า
พวกเขาให้ตาย
ดังนั้นพอซังปู้ฉีที่รับผิดชอบน�ำคณะได้ยินข่าวจึงเพียงแต่ยิ้มเย็น
พลางว่า "ให้พวกเขาได้ใจสักสองสามวันแล้วกัน หวังเพียงว่าพวกเขา
จะสามารถประคองตั ว รอดไปได้ จ นถึ ง วั น ประลองรอบชิ ง ชนะเลิ ศ
ถึงเวลานั้นข้าจะท�ำให้พวกเขารู้ว่าการล่วงเกินส�ำนักฝานเจี้ยนของเรา
ไม่มีทางมีผลลัพธ์ที่ดีได้! เสียผู้อาวุโสขั้นหลอมรวมไปทีเดียวห้าคน
สีหน้าของพวกคนส�ำนักเซิ่งจื้อจะต้องน่าดูชมมากแน่นอน!"
"ชะ...ใช่แล้วขอรับ! มีอาจารย์ลุงซังแสดงฝีมือ ต่อให้เป็นคนของ
สามส�ำนักใหญ่ยงั มีแต่ตอ้ งก้มหัวยอมแพ้สถานเดียว นับประสาอะไรกับ
ส�ำนักเล็กๆ อย่างส�ำนักเซิ่งจื้อ" ผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานคนหนึ่งที่ข้างกาย
ซังปู้ฉีประจบประแจงอย่างพินอบพิเทา
ซังปู้ฉีแหงนหน้าหัวเราะร่า ปล่อยพลังกดดันในตัวออกมาเต็มที่
อย่างไม่กลัวเกรง...ถึงกับเป็นขั้นหลอมรวมช่วงปลาย!
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ช่วงเวลาไม่กวี่ นั ก่อนเริม่ การประลอง นอกประตูเรือนไฮ่เขตเทียนจือ้
แขวนป้าย 'บ�ำเพ็ญตนห้ามรบกวน' เอาไว้ นอกจากแซ่หลิ่วคนที่สาม
ทีห่ าซือ้ สมุนไพรวิเศษและน�ำสัตว์ปศี าจมาส่งให้จจู แู ล้วถือโอกาสอยูก่ นิ อาหาร
เป็นครั้งคราวแล้ว คนอื่นล้วนแต่ถูกสกัดไว้นอกเรือน
พวกตี่ฉานซั่งออกมากินข้าวเป็นบางมื้อ เวลาทั้งหมดล้วนเก็บตัว
ฝึกฝนบ�ำเพ็ญตนอยูใ่ นห้องของตัวเอง พวกเขายังไม่ทะนงตัวขนาดคิดว่า
ส�ำเร็จขั้นหลอมรวมแล้วก็จะไร้เทียมทาน ฝึกตนให้ก�ำลังความสามารถ
กล้าแข็งขึน้ หนึง่ ส่วน ถึงเวลานัน้ อยูบ่ นเวทีประลองก็จะมัน่ ใจว่าสามารถ
เอาชนะและรักษาชีวิตตนเองไว้ได้เพิ่มขึ้นหนึ่งส่วน
ไม่กปี่ กี อ่ นตอนทีพ่ วกเขาเดินทางจากห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตกกลับไปถึง
ส� ำ นั ก เซิ่ ง จื้ อ ก็ ไ ด้ น� ำ ศิ ล าน�้ ำ แข็ ง เท่ า ที่ เ หลื อ มอบให้ โ หยวเชี ย นเริ่ น
ผู้เป็นอาจารย์ เป้าฝ่าหู่เป็นผู้ฝึกตนพลังธาตุเดี่ยวสายน�้ำอีกคนในส�ำนัก
นอกเหนือจากตีฉ่ านซัง่ อีกทัง้ ยังเป็นผูอ้ าวุโสขัน้ หลอมรวม จึงได้รบั แบ่งไป
ส่วนหนึ่ง
เขากับตี่ฉานซั่ง จีโยวกู่ และอิ่นจื่อจางล้วนลงนั่งสมาธิบ�ำเพ็ญตน
ในน�้ำจากบึงน�้ำหนาวที่แช่ศิลาน�้ำแข็งไว้ ส่วนสืออิ้งลวี่ก็อาศัยแสงจาก
ไฟเซียนอายุวัฒนะที่เข็มทิศดวงดาวกระดูกมังกรดูดซับไว้ในการฝึกตน
ความก้าวหน้าจึงรวดเร็วจนชวนตะลึง
คนอื่ น คิ ด ว่ า ที่ พ วกเขาส� ำ เร็ จ ขั้ น หลอมรวมตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ย
ล้วนอาศัยยาลูกกลอนจากเจิง้ เฉวียนและจูจู แต่อนั ทีจ่ ริงพวกเขาใช้เวลา
บ�ำเพ็ญตนไปไม่นอ้ ย ตบะมัน่ คงแข็งแรงกว่าทีค่ นส่วนใหญ่คดิ ไว้มากนัก
จูจูเองก็ไม่มีเวลาว่างเช่นกัน นางหาโอกาสสอบถามเรื่องมากมาย
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เกีย่ วกับงานประลองยุทธ์จากแซ่หลิว่ คนทีส่ าม เขาได้รบั ค�ำสัง่ จากเบือ้ งบน
จึงยิ่งบอกทุกสิ่งที่รู้ออกมาหมดสิ้น ถึงขนาดน�ำบันทึกการประลองของ
งานประลองยุทธ์ทกุ ครัง้ ทีผ่ า่ นมาจากในโรงประลองยุทธ์มาให้จจู พู จิ ารณา
ประกอบด้วย
จูจูใช้เวลาถึงสามวันในการศึกษามันอย่างละเอียด เค้นสมอง
คิดสารพัด 'อุบายวิธีพิสดาร' เพื่อเอาชนะและป้องกันตัวมาแบ่งปันกับ
พวกศิษย์พี่ บนเวทีประลองมีเพียงแพ้และชนะ ตราบใดที่ไม่ผิดกติกา
มีอุบายเอาชนะที่ประหลาดคาดไม่ถึงยิ่งมากก็ยิ่งดี
จากการวิเคราะห์ก�ำลังความสามารถของผู้เข้าประลองที่แซ่หลิ่ว
คนทีส่ ามให้มา ศัตรูแข็งแกร่งตัวจริงของพวกเขามีเพียงคนทีส่ ำ� นักฝานเจีย้ น
กลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตก และสามส�ำนักใหญ่ส่งมาเท่านั้น
เพราะว่ามีเพียงห้ากลุ่มนี้ที่มีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมอยู่ สามส�ำนักใหญ่
ไม่เข้าร่วมการจัดอันดับ ห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตกก็เป็นสหายเก่าสหายแก่แล้ว
ที่เหลือก็มีเพียงส�ำนักฝานเจี้ยน
พริบตาเดียววันงานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่ก็มาถึง ผู้เข้าประลอง
จากส�ำนักน้อยใหญ่เกือบร้อยส�ำนักมารวมตัวกันที่ริมฝั่งทะเลตะวันออก
ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อข้ามทะเลไปยังเกาะเซียนอวิ๋น เมื่อรวมกับผู้ฝึกตน
ทีม่ าร่วมชมการต่อสูอ้ กี นับพันนับหมืน่ คน หางแสงจากกระบีบ่ นิ ของวิเศษ
ก็ปรากฏเต็มท้องฟ้า เพียงพอจะท�ำให้แสงเงินแสงทองยามเช้าหมอง
ไปได้เลยทีเดียว
เกาะเซียนอวิน๋ (เมฆาเซียน) อยูห่ า่ งจากชายฝัง่ ไม่ถงึ ร้อยลี้ อันทีจ่ ริง
มันคือหมู่เกาะ ประกอบด้วยเกาะแก่งใหญ่น้อยสามสิบหกเกาะ เมื่อ
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มองจากกลางอากาศลงไปจะเห็นว่ารูปร่างลักษณะเหมือนกับเมฆมงคล
ก้อนหนึ่ง จึงเป็นที่มาของชื่อ
สถานที่จัดงานประลองยุทธ์ตั้งอยู่ที่ 'เกาะเปีย๋ อวิ๋น' ที่มีเนื้อที่ใหญ่
ที่สุด เวทีประลองมีทั้งหมดสามเวที ลอยอยู่บนผิวทะเลห่างจากชายฝั่ง
เกาะเปีย๋ อวิ๋นไม่ไกล เมื่อเหาะไปใกล้จะพบว่าเวทีประลองที่ว่านั้นก็คือ
แผ่ น น�้ ำ แข็ ง ขนาดมหึ ม าที่ เ รี ย บลื่ น เกลี้ ย งเกลาราวกระจกสามก้ อ น
แผ่นน�้ำแข็งหนาราวสามฉื่อ โปร่งใสแวววาวราวกับแก้วผลึก เมื่อยืนอยู่
บนเวทีประลองถึงขนาดมองเห็นฝูงปลาทีแ่ หวกว่ายไปมาในทะเลเบือ้ งล่าง
ได้ชัดเจนเลยทีเดียว
เวทีประลองอันแสนจะเล็กจ้อยในทะเลอันเวิ้งว้างเหล่านั้น ต่อให้
คลื่นลมรุนแรงอย่างไรก็ยังมั่นคงสมดุลประหนึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ผิวทะเลแต่แรกก็มิปาน
ผู้มาเยือนจ�ำนวนไม่น้อยมองเห็นเวทีประลองที่แปลกใหม่เช่นนี้
ก็อดจะชืน่ ชมเงียบๆ ไม่ได้วา่ สามส�ำนักใหญ่แสดงฝีมอื ได้ไม่ธรรมดาเลย
ปรมาจารย์ทงั้ หกท่านจากสามส�ำนักใหญ่ขนึ้ เวทีดำ� เนินพิธเี ปิดงาน
อันยิง่ ใหญ่เสร็จก็ประกาศว่าเพือ่ ความยุตธิ รรม ก่อนการประลองจะขอให้
ผู้เข้าร่วมงานประลองแต่ละกลุ่มเข้าทดสอบระดับก�ำลังความสามารถ
เสียก่อน
การประลองในงานจะใช้วิธีก�ำหนดคู่ประลองด้วยการจับสลาก
ตัดสินแพ้ชนะในครั้งเดียว ผู้ชนะได้ประลองต่อรอบถัดไป ผู้แพ้ต้องถูก
คัดออกจากการประลอง เพื่อไม่ให้เจอกับกลุ่มที่มีก�ำลังความสามารถ
ต่างกันเกินไป กลุ่มผู้เข้าประลองทั้งหมดจึงต้องใช้ 'ศิลาประจักษ์พลัง'
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ตรวจสอบก�ำลังความสามารถเสียก่อน การประลองจะจับสลากเจอกัน
ระหว่างกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลังความสามารถใกล้เคียงกันเท่านัน้ โดยจะแบ่งคร่าวๆ
เป็นสีร่ ะดับ ล�ำดับรายชือ่ ก็จะแบ่งเป็นล�ำดับรายชือ่ รวมและล�ำดับรายชือ่
ตามระดับชัน้
มิเช่นนั้นเกิดกลุ่มที่มีผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานทั้งหมดเจอกับกลุ่มที่มี
ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมอยู่ด้วยขึ้นมา ก็ไม่มีอะไรให้ประลองกันแล้ว
ประโยชน์ใช้สอยของศิลาประจักษ์พลังก็เหมือนกับศิลาธาตุ แต่มี
ความสามารถในการสนองตอบดีกว่าศิลาธาตุมาก แค่ผู้ฝึกตนวางมือ
ไว้บนมัน อายุโดยคร่าว ระดับตบะ รวมถึงคุณสมบัติพลังธาตุล้วนจะ
แสดงออกมาสิ้น
กลุ่มที่ก�ำลังความสามารถโดยรวมอยู่ในห้าอันดับแรกจะเข้าไปรอ
ในรอบสุ ด ท้ า ยโดยไม่ ต ้ อ งร่ ว มการประลองก่ อ นหน้ า นั้ น แม้ ศิ ษ ย์
ที่สามส�ำนักใหญ่ส่งมาจะเข้าไปรอในรอบสุดท้ายดุจเดียวกัน แต่ก็
ไม่ได้รวมอยู่ในห้ารายชื่อแรกนี้
ศิษย์ผู้ดูแลที่บนเวทีขานชื่อตามล�ำดับเวลาที่กลุ่มผู้เข้าประลอง
ได้ลงชื่อไว้ เชิญให้พวกเขาขึ้นมาทดสอบ
ศิลาประจักษ์พลังตั้งตระหง่านอยู่กลางสถานที่จัดงาน มันเป็น
ศิลาก้อนกลมขนาดยักษ์เส้นผ่านศูนย์กลางราวหนึ่งจั้ง ทางด้านบน
มีเสาศิลาทรงกระบอกกึ่งโปร่งแสงงอกอยู่สี่ต้นโดยธรรมชาติ อายุ ตบะ
พลังธาตุ และคุณสมบัติของผู้รับการทดสอบจะแสดงอยู่บนพวกมัน
แต่ละต้น
จูจมู องดูรปู ร่างของศิลาประจักษ์พลังนัน้ แล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้
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อิน่ จือ่ จางจึงหันหน้ามาถาม "เป็นอะไร"
จูจูจับลูกหมูในอ้อมแขนขึ้นมาแกว่งเบาๆ ตรงหน้าเขา "ท่าน
ไม่รู้สึกว่ารูปร่างของหินก้อนนั้นเหมือนกับลูกหมูหงายท้องหรอกหรือ"
พวกตีฉ่ านซัง่ ได้ยนิ ดังนัน้ ก็มองไป รูส้ กึ ว่าเป็นเช่นนัน้ จริงๆ จึงอดจะ
หันมองกันยิม้ ๆ ไม่ได้ แซ่หลิว่ คนทีส่ ามแทรกตัวมายืนอยูข่ า้ งๆ คิดค�ำนวณ
เงียบๆ ว่าจะกล่อมให้จจู ไู ปลองทดสอบกับศิลาประจักษ์พลังนัน้ อย่างไรดี
เขาเชื่อไม่ลงว่าแม่นางน้อยที่ไม่มีตบะใดๆ ทั้งสิ้นนางหนึ่งจะสามารถ
ก�ำกับสัง่ การสัตว์วเิ ศษทีม่ พี ลังวิปริตผิดธรรมชาติเช่นนีไ้ ด้ และยิง่ ไม่ตอ้ ง
พูดถึงว่าแม่นางน้อยผูน้ ยี้ งั หลอมลูกกลอนช�ำระล้างขัน้ ห้าออกมาได้ดว้ ย
ผู ้ ฝึกตนที่ ร ่ ว มการประลองกลุ ่ ม แรกก้ า วออกไปแล้ ว ผู ้ ฝึกตน
ผูเ้ ป็นหัวหน้าทีด่ เู หมือนเพิง่ จะสามสิบยืน่ มือไปวางบนศิลาประจักษ์พลัง
เสาศิลาสีต่ น้ ทีด่ า้ นบนก็สว่างขึน้ มาในพริบตา เสาศิลาแสดงอายุทางฝัง่ ซ้าย
ด้านหน้าสว่างห้าในหกส่วน หมายความว่าผูฝ้ กึ ตนคนนีม้ อี ายุจริงๆ ราว
เก้าสิบปี เสาศิลาแสดงพลังธาตุทางฝัง่ ขวาด้านหน้ามีแสงทองระยิบระยับ
คนผูน้ มี้ พี ลังธาตุทอง
ส่วนเสาศิลาแสดงตบะทางซ้ายด้านหลังสว่างเกือบหนึง่ ในสองส่วน
นัน่ ก็หมายความว่าอยูข่ นั้ สร้างฐานระดับสมบูรณ์ใกล้ขน้ึ ขัน้ หลอมรวมแล้ว
หมูฝ่ งู ชนมีเสียงชืน่ ชมดังเป็นระลอก ทุกคนล้วนมองออกได้วา่ ถ้าไม่มอี ะไร
ผิดพลาดเกิดกับคนผูน้ ี้ อายุราวร้อยปีกส็ ามารถทะลวงขึน้ ขัน้ หลอมรวมได้
แน่นอน
เสาศิลาแสดงคุณสมบัติทางขวาด้านหลังถูกคนจับตามองที่สุด
ทุกคนต่างจ้องมองแสงนั้นวิ่งขึ้นไปได้ราวเจ็ดส่วนของเสาก็หยุดลง
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นี่ก็หมายความว่ามีคุณสมบัติระดับเจ็ด แม้จะยังด้อยกว่าระดับสิบ
อันเป็นระดับทีด่ ที สี่ ดุ อยูเ่ ป็นช่วงตัว แต่กเ็ รียกได้วา่ โดดเด่นอย่างยิง่ ในหมู่
ผู้ฝึกตนทั้งหลายแล้ว
ผลลัพธ์นที้ ำ� ให้ผฝู้ กึ ตนทีม่ าร่วมงานจ�ำนวนมากต่างประหม่าตืน่ เต้น
ขึน้ มา พลังธาตุ อายุ และตบะพวกเขารูก้ นั อยูแ่ ล้ว แต่เรือ่ งคุณสมบัตนิ นั้
ตนเองกลับไม่มมี าตรวัดตัดสิน ท�ำได้เพียงอาศัยความรูส้ กึ คาดเดาเอา
ในชัว่ ขณะนัน้ รอบด้านก็เซ็งแซ่ไปด้วยเสียงถกเถียงพูดคุย แซ่หลิว่
คนทีส่ ามฉวยโอกาสนีก้ ระพือไฟ "ศิลาประจักษ์พลังนีท้ วั่ ทัง้ ดินแดนจิน้ เฉียน
มีอยูเ่ พียงห้าก้อน สามส�ำนักใหญ่มเี พียงก้อนนีก้ อ้ นเดียว แคว้นตันมีอยู่
หนึ่งก้อน ห้าแคว้นฝั่งตะวันตกก็มีอยู่อีกก้อน ส่วนอีกสองก้อนได้ข่าวว่า
อยู่ในมือสองส�ำนักลึกลับที่ทะเลนอกและทางเหนือสุด ถ้าพวกท่าน
อยากทราบคุณสมบัติของตนเอง วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สุดแล้ว"
จูจไู ม่มที า่ ทีใดๆ แต่คนทีเ่ หลือกลับสนใจเต็มประดา แม้แต่เป้าฝ่าหู่
กับอิน่ จือ่ จางก็ยงั มิเว้น
ในตอนนั้นอิ่นจื่อจางยังไม่ทันถูกส่งตัวไปทดสอบคุณสมบัติจาก
ศิลาประจักษ์พลังก็ประสบภัยร้ายต้องหนีออกจากแคว้นอูพ่ ร้อมกับมารดา
เขารูเ้ พียงว่าตนเองมีพลังธาตุเดีย่ วสายน�ำ้ แข็งเท่านัน้
สืออิ้งลวี่พลันพูดขึ้นว่า "พวกท่านดูนั่น!"
ผู้ฝกึ ตนอีกคนก�ำลังยืนอยู่หน้าศิลาประจักษ์พลัง ดูจากเสาศิลา
ทั้งสี่แล้ว ปีนี้เขาอายุแปดสิบกว่า พลังธาตุก็สามธาตุธรรมดา คุณสมบัติ
ระดับสี่เกือบห้า หากแต่ตบะถึงกับอยู่ขั้นสร้างฐานช่วงปลาย ด้อยกว่า
ผู้ฝึกตนที่ทดสอบไปคนแรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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จีโยวกู่พูดอย่างทอดถอนใจ "เห็นได้ว่าคุณสมบัติมิอาจแสดงถึง
ทุกสิง่ โอกาสวาสนากับความขยันหมัน่ เพียรของแต่ละคนก็สำ� คัญยิง่ ยวด"
ตี่ฉานซั่งขยี้ใบหน้าเด็กน้อยที่งดงามน่ารักของตนเองพลางว่า
"ใช่แล้ว เขานับว่าท�ำไม่เลวแล้ว บนโลกนีม้ ผี ฝู้ กึ ตนทีพ่ รสวรรค์เหนือผูค้ น
ทัง้ ยังมีโอกาสวาสนาและความขยันหมัน่ เพียรอย่างบิดาไม่มากเลยจริงๆ
สวรรค์จะต้องเห็นว่าบิดาสมบูรณ์แบบเกินไปถึงได้กลั่นแกล้งให้บิดา
มีสภาพบ้าๆ เช่นนีเ้ ป็นแน่!" ในน�ำ้ เสียงตัดพ้อต่อว่าสงสารตัวเองคล้ายจะ
เจือไปด้วยความสลดปลดปลงเหลือประมาณ เป้าฝ่าหู่รวมถึงศิษย์น้อง
คนอื่นที่อยู่ข้างๆ ได้ยินแล้วก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันที
พวกเป้าฝ่าหู่ จีโยวกู่ และสืออิ้งลวี่อดจะหันหน้าไปมองอิ่นจื่อจาง
ไม่ได้ พรสวรรค์เหนือผูค้ น ทัง้ ยังมีโอกาสวาสนาและความขยันหมัน่ เพียร
เกรงว่าจะไม่มีใครสู้ศิษย์น้องผู้นี้ได้
จูจแู อบกระตุกแขนเสือ้ อิน่ จือ่ จางพลางกระซิบว่า "ท่านมีพรสวรรค์
มีโอกาสวาสนาอีกทัง้ มีความขยันหมัน่ เพียร และก็ยงั ...ยังมีขา้ อย่าเศร้า
กับเรือ่ งสมัยก่อนเกินไป"
สีหน้าที่แปลกไปในพริบตาขณะอิ่นจื่อจางมองศิลาประจักษ์พลัง
เมื่อครู่นี้หาได้รอดพ้นสายตาจูจูไม่ นางรู้ว่าเขาต้องคิดเรื่องที่คุณสมบัติ
ของเขาน�ำภัยถึงชีวติ มาให้พวกเขาสองแม่ลกู ขึน้ มาอีกแล้ว
มองดูจูจูพยายามเบิกตาที่ไม่ได้มีประกายวาววามอะไร แต่กลับ
แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและการปลอบใจเต็มที่ อิ่นจื่อจางก็รู้สึกว่า
ความหม่นหมองในก้นบึ้งหัวใจสลายหายไปเกลี้ยงในฉับพลัน
ข้างศิลาประจักษ์พลังมีศิษย์รับหน้าที่จดบันทึกข้อมูลของสมาชิก
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แต่ ล ะกลุ ่ ม การทดสอบนั บ ว่ า ค่ อ นข้ า งเร็ ว ราวหนึ่ ง ชั่ ว ยามให้ ห ลั ง
ผู้เข้าประลองส่วนใหญ่ก็ทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ศิษย์ผู้ดูแลขานชื่อต่อ
"เชิญส�ำนักฝานเจี้ยน เชิญส�ำนักเซิ่งจื้อ..."
บรรดาคนที่มุงดูอยู่ตื่นเต้นขึ้นมาแล้ว ส�ำนักฝานเจี้ยนประกาศว่า
ผูท้ มี่ าเข้าร่วมการประลองคราวนีเ้ ป็นผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมทัง้ หมดเชียวนะ!
แล้วไหนจะส�ำนักเซิ่งจื้ออีก ผู้ฝกึ ตนหนุ่มที่ใช้ฝา่ มือเดียวฟาดผู้ฝกึ ตน
ขั้ น สร้ า งฐานช่วงกลางกระเด็นได้ถึง สองคนผู้นั้นมีตบะขั้นใดกันแน่
เดี๋ยวก็จะรู้กันแล้ว!
ซังปูฉ้ แี ห่งส�ำนักฝานเจีย้ นกวาดมองไปทางส�ำนักเซิง่ จือ้ อย่างเย็นเยียบ
ภายใต้สายตาจับจ้องของผู้คนนับหมื่น ก่อนเดินเชิดหน้ายืดอกไปหยุด
หน้าศิลาประจักษ์พลัง ยื่นสองมือวางแนบลงบนนั้น
เสาศิลาสี่ต้นด้านบนศิลาประจักษ์พลังมีรัศมีแสงสว่างจ้าขึ้นมา
ทันที ศิษย์ผู้มีหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้เข้าประลองกล่าวขึ้นเสียงสั่น
"พลังธาตุเดีย่ วสายไม้ อายุใกล้หนึง่ ร้อย ขัน้ หลอมรวมช่วงปลาย คุณสมบัติ
ระดับแปด...ไม่สิ ระดับเก้า!"
ทั่วทั้งบริเวณเหลือเพียงเสียงอุทานและเสียงสูดหายใจ แม้แต่
ผู้ฝึกตนขั้นก�ำเนิดใหม่ทั้งหกท่านจากสามส�ำนักใหญ่ที่ชมพิธีทดสอบ
อยูบ่ นแท่นทีน่ งั่ ก็ยงั อดคิว้ กระตุกไม่ได้ คุณสมบัตขิ องศิษย์สำ� นักฝานเจีย้ น
แทบจะไม่ดอ้ ยกว่าศิษย์ชนั้ ยอดทีส่ ดุ ของส�ำนักพวกเขาเลย ขัน้ หลอมรวม
ช่วงปลาย...ถึงแม้จะอาศัยยาลูกกลอนเข็นออกมา แต่ก็น่ากลัวอยู่พอดู
ไม่รู้ว่าศิษย์คนอื่นของส�ำนักฝานเจี้ยนจะเป็นอย่างไร การจะกด
ส�ำนักฝานเจี้ยนไว้ไม่ให้พวกเขาได้ต�ำแหน่งชนะเลิศไปในคราวนี้เกรงว่า
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จะยากยิ่งแล้ว ถ้าไม่ระวัง แม้แต่กลุ่มผู้เข้าประลองจากสามส�ำนักใหญ่
ก็ยังต้องจบชีวิตอยู่ใต้น�้ำมือพวกเขา
ซังปู้ฉีแหงนหน้าหัวเราะร่า ปล่อยมือออกก่อนถอยออกมา ขณะ
สายตาเลือ่ นไปตกบนตัวพวกอิน่ จือ่ จางอีกครัง้ ก็ไม่ได้ปดิ บังแววเหีย้ มเกรียม
และประกายสังหารในดวงตาอีกต่อไป
ตี่ฉานซั่งถูกเขามองจนโทสะลุกพรึบ พูดอย่างมีน�้ำโห "มองอะไร!
ไม่เคยเห็นคนรูปงามหรือไร! มารดามันเถอะ รอเจอกันบนเวทีประลองก่อน
ถ้าไม่ซดั พวกเจ้าจนฟันร่วงเกลือ่ นพืน้ บิดาจะเขียนชือ่ กลับหลังให้ด!ู "
สองคนอยูไ่ กลกันมาก ซังปูฉ้ ไี ม่รวู้ า่ เขาพูดอะไร ทว่ามองจากสีหน้า
ท่าทางก็พอจะรูค้ ร่าวๆ แล้ว ทัง้ สองคน 'แลกเปลีย่ นสายตา' กันผ่านอากาศ
อยู่ชั่วครู่ ก่อนจะต่างสะบัดหน้าหนีอย่างเหยียดหยามดูแคลน
ซั ง ปู ้ ฉี พ าศิ ษ ย์ น ้ อ งอี ก สี่ ค นมาด้ ว ย แต่ ล ะคนล้ ว นเป็ น ผู ้ ฝึกตน
ขั้นหลอมรวม สองคนอยู่ช่วงกลาง อีกสองคนอยู่ช่วงต้น มีคุณสมบัติ
ระดับเจ็ดและแปดอย่างละสองคน อายุล้วนแต่ใกล้ครบร้อยแล้ว
ปรมาจารย์จนิ่ ซัน่ ทีบ่ นแท่นทีน่ งั่ อดกระซิบขึน้ ไม่ได้ "ส�ำนักฝานเจีย้ น
บ่มเพาะศิษย์เหล่านี้ออกมา เห็นได้ชัดว่าเพื่องานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่
ในครั้งนี้!"
ปรมาจารย์ ห ้ า ท่ า นที่ เ หลื อ พยั ก หน้ า ยิ้ ม เจื่ อ น เป็นเช่ น นี้ จ ริ ง ๆ
ผู้ฝึกตนอายุเกินร้อยปีจะหมดคุณสมบัติเข้าร่วมงานประลองยุทธ์ พวกที่
อายุน้อยเกินไปโดยทั่วไปจะมีตบะไม่สูงนัก แต่ละคนในที่นี้จึงล้วนมี
อายุเกือบร้อยปีแต่ยงั ไม่เกินร้อยปี แค่เรือ่ งเวลาและประสบการณ์ในการ
ฝึกตนก็ท�ำให้ได้เปรียบแล้ว
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ศิษย์ทงั้ ห้าคนจากส�ำนักฝานเจีย้ นมีวยั ไล่เลีย่ กัน ตบะก็ใกล้เคียงกัน
ซ�ำ้ ยังอายุเฉียดเกณฑ์สงู สุดของงานประลองยุทธ์พอดิบพอดี หากบอกว่า
เรือ่ งนีไ้ ม่มอี นั ใดน่าสงสัยก็ยากจะเชือ่ ลงจริงๆ
ส�ำนักฝานเจีย้ นแสดงก�ำลังความสามารถอย่างคล้ายจะอวดศักดา
บารมีเสร็จเรียบร้อยก็ถอยออกไปยืนข้างๆ ท่ามกลางเสียงโห่รอ้ งสรรเสริญ
ชืน่ ชมนับไม่ถว้ น รอศิษย์จากส�ำนักเซิง่ จือ้ ก้าวมาทดสอบ
เป้าฝ่าหู่มีอายุมากที่สุดจึงเดินออกมาคนแรกโดยไม่เกี่ยงงอน
"พลังธาตุเดี่ยวสายน�้ำ ตบะขั้นหลอมรวมช่วงต้น คุณสมบัติระดับ
แปด...อายุราวหกสิบ!" ศิษย์ผู้รับหน้าที่จดบันทึกจิตใจกระเตื้องขึ้น
ไม่กี่ค�ำสุดท้ายจึงประกาศเสียงดังกังวานเป็นพิเศษ
ในที่สุดก็มีคนข่มความยโสโอหังของส�ำนักฝานเจี้ยนได้บ้างแล้ว
แม้วา่ ตบะของเป้าฝ่าหูจ่ ะสูซ้ งั ปูฉ้ ไี ม่ได้ แต่อายุเขาเพิง่ จะหกสิบ! อายุเท่านี้
เพียงพอจะพิฆาต 'ตาแก่' กลุม่ ก่อนหน้านีไ้ ด้ในชัว่ พริบตาแล้ว
คาดคะเนได้ไม่ยากว่าด้วยความเร็วในการฝึกตนนี้ ยามเป้าฝ่าหู่
อายุใกล้ร้อยปี เป็นไปได้ถึงอย่างน้อยแปดในสิบส่วนที่ตบะจะแซงหน้า
ซังปูฉ้ ใี นขณะนี้
เป้ า ฝ่าหู ่ ถ อยไปด้ า นข้ า งด้ ว ยสี ห น้ า เรี ย บเฉย ทั้ ง ไม่ แ ปลกใจ
ทัง้ ไม่แตกตืน่ ดีใจ เพียงท�ำเป็นมองไม่เห็นคนทัว่ บริเวณไชโยโห่รอ้ ง ฝูงชน
ทีม่ งุ ดูอยูอ่ ดนึกชืน่ ชมทีเ่ ขามีตบะโดดเด่นแต่อปุ นิสยั ใจคอโดดเด่นยิง่ กว่า
ไม่ได้ อะไรเรียกว่าสุขุมไม่สั่นคลอน นี่อย่างไรเล่า!
ทว่าเพียงไม่นานทุกคนก็เข้าใจแล้วว่าท�ำไมเป้าฝ่าหูถ่ งึ สงบเยือกเย็น
เพียงนัน้ ...
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ตี่ฉานซั่งก้าวไปข้างหน้า ใช้มือหนึ่งวางทาบบนศิลาประจักษ์พลัง
ร่างเล็กเตี้ยยืนอยู่หน้าศิลาประจักษ์พลังก้อนมหึมาดูน่าตลกขบขัน
เป็นพิเศษ ทว่าล้วนไม่มีใครข�ำออก
"พลังธาตุเดีย่ วสายน�ำ้ ตบะขัน้ หลอมรวมช่วงต้นสมบูรณ์ คุณสมบัติ
ระดับเก้า...อายุราวสะ...สี่สิบปี!" ศิษย์ผู้ดูแลที่ข้างศิลาออกแรงขยี้ตา
เขาไม่ได้ตาฝาดกระมัง พลังธาตุเดี่ยวสายน�้ำอีกคนแล้ว? ทั้งยังเด็กกว่า
คนก่อนหน้านีเ้ สียอีก อายุยงั ไม่ถงึ ห้าสิบ! แต่อกี นิดเดียวก็จะอยูช่ ว่ งกลาง
ของขัน้ หลอมรวมแล้ว!
ตี่ฉานซั่งไม่พอใจอย่างมาก เขารู้สึกว่าตนเองอัจฉริยะเพียงนี้
อย่างน้อยก็ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตริ ะดับสิบ เขามายืนอยูข่ า้ งเป้าฝ่าหูด่ ว้ ยสีหน้า
ไม่พอใจ โชคดีที่เสียงไชโยโห่ร้องดังสะเทือนเลื่อนลั่นช่วยปลอบโยนใจ
อันบอบช�้ำของเขาได้เล็กน้อย
ปรมาจารย์ทงั้ หกบนแท่นทีน่ งั่ ให้อจิ ฉาเหลือประมาณ "ส�ำนักเซิง่ จือ้
จะมีโชคในการรับศิษย์ดีเกินไปหน่อยแล้ว ผู้อื่นเป็นร้อยปีก็ยังหาศิษย์
ทีม่ พี ลังธาตุเดีย่ วไม่ได้สกั คน พวกเขากลับมีถงึ สอง แล้วไหนจะอิน่ จือ่ จาง
อีก"
สีหน้าของซังปู้ฉียิ่งมายิ่งแสนจะไม่น่ามอง เจ้าพวกส�ำนักเซิ่งจื้อ
กลุ่มนี้เอาไว้ไม่ได้จริงๆ! จะต้องฉวยโอกาสจัดการพวกเขาก่อนที่จะ
พัฒนาได้เต็มที่ มิเช่นนัน้ การทีอ่ กี ร้อยปีให้หลังส�ำนักเซิง่ จือ้ จะพลิกกลับมา
เป็นฝ่ายข่มส�ำนักฝานเจี้ยนแทนก็มิใช่เรื่องแปลกเลย
หลังจากตีฉ่ านซัง่ ก็เป็นจีโยวกูแ่ ละสืออิง้ ลวี่ ศิษย์ผดู้ แู ลมองเสาศิลา
ทั้งสี่ต้นบนศิลาประจักษ์พลังอย่างอึ้งตะลึง ถึงกับสงสัยอย่างหนักว่า
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ของวิเศษนี้อยู่มานานเกินไปเลยท�ำงานผิดพลาด
การขึ้นขั้นหลอมรวมกลายเป็นเรื่องง่ายดายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อใด
ใจคอจะไม่ให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่กันเลยหรือไร!
"พลังธาตุคู่น�้ำไม้ ตบะขั้นหลอมรวมช่วงต้นสมบูรณ์ คุณสมบัติ
ระดับแปดใกล้ระดับเก้า อายุระหว่างสามสิบถึงสี่สิบปี!"
"พลังธาตุทองไฟดิน ตบะขัน้ หลอมรวมช่วงต้น คุณสมบัตริ ะดับแปด
ใกล้ระดับเก้า อายุราวสามสิบ!"
ศิษย์ผู้ดูแลร้องประกาศตามสิ่งที่แสดงอยู่บนศิลาประจักษ์พลัง
ด้วยอาการทึม่ ทือ่ คนทัง้ หมดในทีน่ ตี้ า่ งจิตใจได้รบั ความกระทบกระเทือน
มากเกินไป พากันนิง่ อึง้ ไปหมด เจ้าพวกส�ำนักเซิง่ จือ้ ยังเป็นคนอยูห่ รือไม่!
บรรดาผูช้ มและแขกผูม้ เี กียรติจำ� นวนหนึง่ มองดูคนทัง้ สีท่ ยี่ นื เรียงกัน
อยูข่ า้ งศิลาประจักษ์พลัง สุดท้ายสายตาก็เลือ่ นไปหยุดยังเป้าฝ่าหูท่ ยี่ งั คง
สงบนิ่งดังเดิม ฉับพลันนั้นก็แจ้งใจ!
พวกศิษย์น้องวิปริตเพียงนี้ ไม่แปลกที่เขาจะไม่มีท่าทีล�ำพองใจ
ไม่น้อยเนื้อต�่ำใจก็ไม่เลวแล้ว!
ส� ำ นั ก เซิ่ ง จื้ อ เหลื อ ศิ ษ ย์ อี ก สองคนที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท ดสอบ ทุ ก คน
พลันรูส้ กึ ว่าต่อให้ตอนนีท้ ดสอบออกมาได้วา่ สองคนทีเ่ หลือนีเ้ ป็นผูฝ้ กึ ตน
ขั้นก�ำเนิดใหม่ พวกเขาก็ไม่ประหลาดใจแล้ว
ส�ำนักเซิ่งจื้อเป็นส�ำนักส�ำหรับผลิตพวกวิปริตแท้ๆ!
แน่นอนว่าอิ่นจื่อจางไม่ใช่ผู้ฝึกตนขั้นก�ำเนิดใหม่ เขาสืบเท้ายาว
ก้าวเดินไปถึงหน้าศิลาประจักษ์พลังก่อนวางสองมือลงบนมัน
ปรมาจารย์กหู้ วัน่ และปรมาจารย์จปู้ อ๋ ทีบ่ นแท่นทีน่ งั่ มีสหี น้าเรียบเฉย
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หากแต่สองมือกลับแอบก�ำแน่นอย่างอดไม่ได้ คนทีอ่ าจจะเป็นบุตรหลาน
ของสกุลหลินผู้นี้จะมีคุณสมบัติเป็นเช่นไรกันแน่
"พลังธาตุเดี่ยวสายน�้ำแข็ง ตบะขั้นหลอมรวมช่วงต้นสมบูรณ์
อายุระหว่างยี่สิบถึงสามสิบ คุณสมบัติระดับเก้า...เอ่อ..." ศิษย์ผู้ดูแล
หยุดพูด เนื่องจากเสาศิลาต้นที่แสดงคุณสมบัติสว่างเลยระดับเก้าไป
อย่างสบายๆ แล้วกลับหาได้หยุดลงไม่ แสงยังคงวิ่งพรวดขึ้นไปด้านบน
คนทัง้ หมดต่างอดไม่ไหวต้องกลัน้ หายใจ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่เล่าลือต่อกันมาว่า
นับตัง้ แต่มศี ลิ าประจักษ์พลังก็ยงั ไม่เคยมีคนทดสอบได้คณ
ุ สมบัตริ ะดับสิบ
มาก่อน คงมิใช่วา่ วันนีจ้ ะมีคนแรกแล้วกระมัง!
เสาศิลาสว่างใกล้สว่ นยอดสุดทีละนิดๆ ภายใต้สายตาจับจ้องของ
คนทัง้ หลาย...สุดท้ายก็หยุดลงก่อนจะถึงส่วนยอดสุดเพียงนิดเดียวเท่านัน้
ใกล้ระดับสิบ แต่สุดท้ายก็ยังคงไม่ถึง
ผูช้ มและแขกผูม้ เี กียรติไม่นอ้ ยอดจะถอนหายใจยาวด้วยความผิดหวัง
ไม่ได้ ทว่าคุณสมบัตขิ นาดนีค้ าดว่าก็นบั เป็นอันดับหนึง่ ในดินแดนจิน้ เฉียน
แล้ว
ตี่ฉานซั่งทั้งรู้สึกเสียดายแทนศิษย์น้องและทั้งรู้สึกดีใจอยู่บ้าง
พูดขึ้นด้วยความอิจฉา "คิดว่าเจ้าจะถึงระดับสิบเสียอีก" นับว่าตนที่เป็น
ศิษย์พี่ใหญ่ไม่ได้ด้อยกว่าศิษย์น้องมากนัก!
อิ่นจื่อจางตอบเขากลับอย่างเฉยเมย "ศิษย์พี่ใหญ่กล่าวได้มิผิด
คนเราไม่อาจสมบูรณ์แบบเกินไปได้"
พวกเป้ า ฝ่าหู ่ คิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า อิ่ น จื่ อ จางก็ มี เ วลาล้ อ เล่ น เป็นเช่ น กั น
ตะลึงไปชั่วครู่ก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้
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แซ่หลิว่ คนทีส่ ามข่มใจทีส่ ะท้านสะเทือนไว้ กลืนน�ำ้ ลายก่อนกล่าวกับ
จูจู "ผูท้ มี่ าร่วมการประลองล้วนต้องได้รบั การทดสอบจากศิลาประจักษ์พลัง
แม่นางจู เจ้าเองก็ไปทดสอบดูหน่อยเถิด"
จูจูไม่มีท่าทีจะท�ำตาม ส่ายหน้ากล่าวว่า "ข้าไม่เคยฝึกตน ทั้งยัง
ไม่ได้จะร่วมการประลอง ไม่ต้องทดสอบหรอก"
แซ่หลิว่ คนทีส่ ามโน้มน้าวอย่างไม่ถอดใจ "ไปลองหน่อยเถิด ไม่แน่
เจ้าอาจจะมีพรสวรรค์เหนือผูอ้ นื่ เพียงเมือ่ ก่อนทุกคนไม่ได้คน้ พบเท่านัน้ ..."
"ข้าไม่มีแม้แต่พลังธาตุ ขึ้นไปก็มีแต่จะท�ำให้พวกศิษย์พี่ขายหน้า"
จูจยู งั คงส่ายหน้า กอดลูกหมูไว้คดิ จะหนีไปรวมกับพวกศิษย์พี่
แซ่หลิ่วคนที่สามไม่กล้าบังคับนาง ทว่าก็อยากรู้มากจริงๆ ในใจ
เหมือนมีลูกแมวทั้งข่วนทั้งเกาไม่หยุด ทรมานเจียนจะสิ้นใจ
ปรมาจารย์ทั้งหกท่านบนแท่นที่นั่งให้ความสนใจการเคลื่อนไหว
ทางด้านนีอ้ ยูน่ านแล้ว อันทีจ่ ริงพวกเขาก็อยากรูเ้ ช่นเดียวกัน ปรมาจารย์จปู้ อ๋
จึงกระแอมไอแห้งๆ สองทีก่อนเปล่งเสียงพูดขึ้นว่า "แม่นางน้อยจาก
ส�ำนักเซิ่งจื้อผู้นั้นรีบมาทดสอบเร็วเข้าเถอะ"
เขาสนใจในตัวอิ่นจื่อจางเป็นที่สุด คุณสมบัติและความก้าวหน้า
ของตบะของเด็กคนนี้เหนือกว่าหลินจื่อโม่ที่เป็นอันดับหนึ่งในรุ่นหนุ่ม
ของส�ำนักเจาไช่เสียอีก เป็นคนของสกุลหลินแท้ๆ แต่กลับถูกส�ำนักเซิง่ จือ้
ได้ตัวไป เชื่อว่าถ้าท่านผู้เฒ่าทราบจะต้องอยากดึงตัวกลับมาแน่นอน
อี ก ทั้ ง จากที่ ฟ ั ง แซ่ ห ลิ่ ว คนที่ ส ามบอกมา แม่ น างน้ อ ยนามจู จู
ที่เป็นศิษย์ของเจิ้งเฉวียนผู้นี้คบหาดูใจอยู่กับอิ่นจื่อจาง วันนี้ถือโอกาส
ดู พื้ น เพของนางได้ พ อดี ถ้ า เป็ น พวกที่ ขุ น ขึ้ น ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า ในอนาคต
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ส�ำนักเจาไช่จะมีนกั หลอมโอสถอัจฉริยะทีม่ หี นทางภายภาคหน้าไร้ขดี จ�ำกัด
เพิ่มมาอีกคน
ปรมาจารย์ จู ้ ป๋อพู ด อย่ า งสบายๆ เสี ย งไม่ ดั ง แต่ ค นทั้ ง หมด
ล้วนได้ยินชัดเจน ทุกคนได้สติจากความตระหนกตกใจ จูจูจึงกลายเป็น
จุดรวมสายตาของคนทั้งบริเวณในทันใด
จูจูอยากจะปฏิเสธ แต่นางไม่มีพลังฤทธิ์ ตะโกนจนคอแตกก็อาจ
ได้ยินเพียงไม่กี่คนที่อยู่ใกล้ๆ อีกทั้งจะท�ำเป็นเดินหนีโดยไม่แยแสสนใจ
ก็ไม่ได้ จึงยืนทื่ออยู่กับที่ ไม่รู้ว่าควรท�ำอย่างไรดี
อิน่ จือ่ จางก้าวมายืนข้างนาง เงยหน้าเปล่งเสียงพูดกับปรมาจารย์จปู้ อ๋
บนแท่นที่นั่ง "ศิษย์น้องหญิงของผู้น้อยมิใช่ผู้ฝึกตน ในตัวไม่มีพลังฤทธิ์
ขอบคุณปรมาจารย์ทใี่ ห้ความส�ำคัญ"
พูดพลางจูงจูจูคิดจะถอยออกมา
ปรมาจารย์กู้หวั่นเกิดความคิด กล่าวว่า "ศิษย์น้องหญิงของเจ้า
เป็นศิษย์ของปรมาจารย์เจิ้งผู้เป็นนักหลอมโอสถขั้นเจ็ด จะไม่นับว่า
เป็นผูฝ้ กึ ตนได้อย่างไร ไหนๆ ก็มาแล้ว แค่ยกมือเดีย๋ วเสร็จเรือ่ ง พวกเจ้า
ไม่ต้องปฏิเสธแล้ว"
อิน่ จือ่ จางหันหน้ามามองจูจู ถ้าการทดสอบนีม้ คี วามเสีย่ งจะท�ำให้
ความลับของนางรั่วไหล ถึงต้องหักหน้าส�ำนักเจาไช่ต่อหน้าธารก�ำนัล
เขาก็จะไม่มที างให้จจู ไู ปทดสอบ
จูจูส่ายหน้าน้อยๆ ให้เขาก่อนพูดโดยไม่ออกเสียง "ไม่เป็นไร
วัดไม่ได้หรอก"
อิ่ น จื่ อ จางอ่ า นปากนางออกจึ ง ไม่ ห ้ า มอี ก ทว่ า ก็ รู ้ สึ ก ไม่ พ อใจ
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ส�ำนักเจาไช่ขึ้นอีกหลายส่วน พวกเขาบอกฐานะของจูจูออกมาได้อย่าง
ชัดเจนก็แสดงว่าเตรียมการมาก่อนแล้ว การกระท�ำที่คิดแต่จะบรรลุ
จุดประสงค์โดยไม่คำ� นึงถึงความรูส้ กึ ของคูก่ รณีพรรค์นชี้ วนให้คนไม่ชอบใจ
โดยแท้
อิ่นจื่อจางเดิมทีก็ไม่มีความรู้สึกดีๆ อะไรให้ส�ำนักเจาไช่เนื่องจาก
ความสัมพันธ์กบั สกุลหลินอยูแ่ ล้ว มาบัดนีย้ งิ่ มีแต่ความร�ำคาญให้อกี ฝ่าย
จูจยู นื่ ลูกหมูให้อนิ่ จือ่ จาง ส่วนตนเองก็เดินไปหน้าศิลาประจักษ์พลัง
ยกมือขวาทีไ่ ม่ได้สวมก�ำไลขึน้ ทาบเบาๆ บนศิลา
จิง้ จอกปีศาจเคยบอกว่าในก�ำไลทองแดงผนึกร่างแยกวิญญาณไม้
ของนางเอาไว้ แม้วา่ ผนึกนีส้ มควรจะคงทนแข็งแรงไว้ใจได้ ทว่าถ้าบังเอิญ
เกิ ด เรื่ อ งไม่ ค าดฝั น เช่ น เข้ า ใกล้ ศิ ล าประจั ก ษ์ พ ลั ง มากเกิ น ไปท� ำ ให้
ถูกสัมผัสรับรู้ได้ เช่นนั้นก็ยุ่งยากใหญ่หลวงแล้ว
ไม่ว่าผู้เข้าประลองหรือเหล่าแขกผู้มีเกียรติที่มาชมการประลอง
ครั้นได้ยินว่าจูจูถึงกับเป็นศิษย์ของนักหลอมโอสถขั้นเจ็ด ต่างก็อดจะ
เบิกตาโตมองไปยังเสาศิลาสี่ต้นบนศิลาประจักษ์พลังไม่ได้ เมื่อครู่นี้
มีฉากเหตุการณ์น่าสยดสยองจากผู้ฝึกตนวิปริตผิดมนุษย์มนาไม่กี่คน
จากส�ำนักเซิ่งจื้อ ยามนี้คนทั้งหมดจึงมีความคาดหวังเต็มเปีย่ มต่อตบะ
และคุณสมบัติของจูจู
ทว่ า เสาศิ ล าสี่ ต ้ น มี เ พี ย งต้ น ที่ แ สดงอายุ ที่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
อยู่เล็กน้อย...
"อายุราวยี่สิบ..." ศิษย์ผู้ดูแลประกาศออกมา ในที่สุดก็ทนไม่ไหว
ต้องขยีต้ ามองเสาศิลาทัง้ สีต่ น้ อีกครัง้ เขาไม่ได้ตาลาย มีเพียงเสาแสดงอายุ
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สว่างขึ้นเพียงต้นเดียว!
ไฉนจึงเป็นเช่นนี้ หรือว่าศิลาประจักษ์พลังจะถูกเจ้าพวกก่อนหน้านี้
กระตุน้ หนักเกินรับไหวเลยพังแล้วจริงๆ!
เขาหันหน้ามามองจูจูอย่างแข็งทื่อ จูจูก็มองตอบเขาด้วยสีหน้า
บริสุทธิ์ไร้ความผิด
ทั่ ว ทั้ ง บริ เ วณเงี ย บกริ บ ปรมาจารย์ ทั้ ง หกท่ า นบนแท่ น ที่ นั่ ง
ที่มีประสบการณ์ความรู้กว้างขวางก็ยังถึงกับงันไป...ไฉนจึงเป็นเช่นนี้!
จูจูแอบโล่งอกเงียบๆ ค่อยๆ เก็บมือกลับมาก่อนซอยเท้ากลับไป
หลบข้างอิ่นจื่อจางและพวกศิษย์พี่
ปรมาจารย์ จี้ เ สี ย งได้ ส ติ ก ลั บ มาก็ จุ ป ากกล่ า วว่ า "มาตรฐาน
การรับศิษย์ของส�ำนักเซิ่งจื้อจะ...พิลึกเกินไปแล้ว!"
"สุดโต่งเกินไปแล้ว!" ปรมาจารย์หรู่อีส่ายหน้าถอนหายใจ
ถ้าไม่เป็นอัจฉริยะเกินมนุษย์มนาก็เป็นตัวไร้ประโยชน์เกินมนุษย์มนา
แต่ตัวไร้ประโยชน์นี้ถึงกับมีพรสวรรค์และโอกาสวาสนาบนเส้นทาง
การหลอมโอสถอย่างที่อัจฉริยะตั้งมากมายยังไม่มีทางจะเทียบทัน
ไม่รู้จริงๆ ว่าส�ำนักเซิ่งจื้อหาอสุรกายเหล่านี้มาได้อย่างไร
ปรมาจารย์จิ่นซั่นและปรมาจารย์อินซั่นแห่งส�ำนักจิ้นเป่ากลับสงบ
เยือกเย็นอย่างยิง่ ด้วยตัง้ แต่เมือ่ หลายปีกอ่ นทีฉ่ วิ เป่าหยางกับเซียวส่าเกอ
ค้นพบว่าจูจูถึงกับหลอมยาลูกกลอนขั้นห้าได้เป็นต้นมา พวกเขาก็คอย
จับตามองแม่นางน้อยทีด่ ธู รรมดาจนไม่อาจธรรมดาไปกว่านีไ้ ด้อย่างลับๆ
ถึงขนาดเรื่องที่ว่านางเข้าส�ำนักเซิ่งจื้อและไปเข้าตาเจิ้งเฉวียนได้อย่างไร
ก็ล้วนสืบจนกระจ่างแจ้ง
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พูดได้วา่ ผลการทดสอบในวันนีพ้ วกเขาไม่รสู้ กึ แปลกใจแม้แต่นอ้ ย
คนที่คาดหวังว่าจูจูจะสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งกลับอดจะพากัน
วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ พวกเขาได้เห็นปาฏิหาริย์แล้วจริงๆ เพียงแต่
ปาฏิ ห าริ ย ์ นี้ ก ลั บ ด้ า นกั บ ความคาดหวั ง ของพวกเขาโดยสิ้ น เชิ ง ...
พวกเขาอายุปูนนี้แล้วยังไม่เคยเห็นผู้ใดแย่ขนาดนี้มาก่อน ไม่มีพลังธาตุ
แม้แต่คุณสมบัติก็ยังเป็นศูนย์ แม่นางน้อยที่ธรรมดาสามัญจนไม่อาจ
ธรรมดาสามัญไปมากกว่านีไ้ ด้ถงึ กับเป็นศิษย์ของนักหลอมโอสถขัน้ เจ็ด?
เหลือเชื่อเกินไปแล้วจริงๆ!
ซังปูฉ้ ที เี่ พิง่ จะถูกเจ้าพวกคนจากส�ำนักเซิง่ จือ้ ทีต่ บะและคุณสมบัตดิ ี
จนไร้เหตุผลท�ำเอาแทบกระอัก ความมีหน้ามีตาที่เดิมทีควรเป็นของ
พวกเขาก็ถกู แย่งชิงไปสิน้ ก�ำลังไม่พอใจ แต่เห็นผลลัพธ์นจี้ งึ อดจะยิม้ เย็น
ออกมาไม่ได้
สืออิง้ ลวีก่ ลัวจูจจู ะเสียใจ จึงจับมือนางพลางกล่าวว่า "ไม่เป็นไรนะ
ศิษย์น้องเล็ก พลังธาตุกับคุณสมบัติล้วนเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
แต่ฝีมือหลอมยาลูกกลอนของเจ้าร้ายกาจถึงเพียงนั้น ใครก็ไม่กล้าดูถูก
เจ้า!"
ตี่ฉานซั่งปรายตามองซังปู้ฉีก่อนพูดด้วยท่าทางและน�้ำเสียงดุร้าย
"ใครกล้ามารังแกศิษย์น้องหญิงของบิดา บิดาก็จะซัดมันให้เละ ให้ต้อง
กลับไปเกิดใหม่กันเลย!"
อันทีจ่ ริงจูจไู ม่ได้เสียใจเลยสักนิด ทว่าพวกศิษย์พดี่ ตี อ่ นางถึงเพียงนี้
นางก็ดีใจยิ่ง
'ผลการทดสอบอันชวนสะท้านสะเทือน' ของพวกตี่ฉานซั่งท�ำให้
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กลุ่มจากห้าแคว้นฝั่งตะวันตกที่ทดสอบหลังจากนั้นไม่ได้รับการตอบรับ
มากนัก
ผูเ้ ข้าประลองห้าคนทีห่ า้ แคว้นฝัง่ ตะวันตกส่งมา คนทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ
คือราวหกสิบ ที่มากที่สุดคือเกือบหนึ่งร้อย ทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้ฝึกตน
ขั้นหลอมรวม สี่คนอยู่ช่วงกลาง อีกหนึ่งอยู่ช่วงต้น คุณสมบัติล้วนอยู่
ระหว่างระดับแปดกับเก้า มีสามคนทีม่ พี ลังธาตุเดีย่ วเช่นเดียวกัน พวกเขา
ล้วนรู้ว่าจูจูคือผู้อาวุโสแห่งกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นของพวกเขา อีกทั้ง
ยังเป็นนักหลอมโอสถ สามคนในนั้นยังเคยกินยาลูกกลอนที่จูจูหลอม
ด้วยซ�้ำ ดังนั้นจึงมีท่าทีอ่อนโยนต่อเหล่าคนจากส�ำนักเซิ่งจื้ออย่างมาก
จนเรียกได้ว่าใกล้ชิดสนิทสนมเลยทีเดียว
พวกที่ขึ้นรับการทดสอบปิดท้ายคือคนจากสามส�ำนักใหญ่
ด้านหน้ามีกลุม่ จากส�ำนักฝานเจีย้ น ส�ำนักเซิง่ จือ้ และกลุม่ พันธมิตร
ห้าแคว้นอยูส่ ามกลุม่ กล่าวถึงก�ำลังความสามารถนัน้ มีดอ้ ยกว่าพวกเขา
ไม่เท่าไร แต่ถา้ กล่าวถึงคุณสมบัติ อิน่ จือ่ จางจากส�ำนักเซิง่ จือ้ เพียงคนเดียว
ก็ข่มคนทั้งงานประลองได้แล้ว ดังนั้นผู้เข้าประลองจากสามส�ำนักใหญ่
ในครั้งนี้จึงมีสีหน้าขึงขังเคร่งเครียดกว่าที่แล้วมามาก แววเย่อหยิ่งโอหัง
ก็อ่อนลงไปไม่น้อยเช่นกัน
หลินจือ่ โม่แห่งส�ำนักเจาไช่ยนื อยูห่ น้าคณะ มองอิน่ จือ่ จางปราดหนึง่
จากไกลๆ...เขารูส้ กึ อย่างรุนแรงว่าในทีส่ ดุ คูต่ อ่ สูท้ แี่ ท้จริงของตนก็ปรากฏตัว
ขึ้นแล้ว

47
Page ������������������ 5.indd 47

23/8/2561 BE 13:54

เงาเพลิ ง สะท้ า นปฐพี 5

42
กลุ่มหนุ่มสาวไร้เทียมทานจากส�ำนักเซิ่งจื้อตรงเข้าไปรอในรอบ
ชิงชนะเลิศอย่างเป็นที่แน่นอน ส�ำนักฝานเจี้ยน กลุ่มพันธมิตรห้าแคว้น
ฝัง่ ตะวันตก รวมถึงส�ำนักทีค่ อ่ นข้างมีชอื่ เสียงในดินแดนจิน้ เฉียนอีกสองแห่ง
ก็ได้รับการประเมินให้อยู่ระดับหนึ่งแล้วผ่านเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศ
เช่นเดียวกัน
ทว่าในกลุม่ ผูเ้ ข้าประลองจากสองส�ำนักนีต้ า่ งก็มผี ฝู้ กึ ตนขัน้ หลอมรวม
เพียงคนเดียว ทุกคนล้วนรู้กันดีว่าพวกเขาไม่มีทางแย่งชิงต�ำแหน่ง
สามอันดับแรกมาจากสามกลุ่มนั้นได้
กลุ ่ ม ผู ้ เ ข้ า ประลองที่ เ หลื อ ต่ า งถู ก แบ่ ง เป็ น อี ก สามระดั บ ได้ แ ก่
ระดับสองถึงสี่ตามความแข็งแกร่งของก�ำลังความสามารถ จากนั้น
ก็จับสลากเริ่มการประลองคัดออกภายในระดับนั้นๆ
ตามก�ำหนดการการประลอง วันนี้จะมีเพียงการประลองรอบแรก
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เพื่ อ จั ด อั น ดั บ ภายในสามระดั บ นี้ สามรายชื่ อ แรกของแต่ ล ะระดั บ
จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับสิทธิ์ท้าสู้ข้ามระดับ
ทว่าเนื่องจากก�ำลังความสามารถแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
โอกาสส�ำเร็จจากการท้าสู้ข้ามระดับจึงไม่สูงมาแต่ไหนแต่ไร กลุ่มที่อยู่
ในระดับสีส่ ามารถสูช้ นะกลุม่ ในระดับสามได้กต็ อ้ งจุดธูปไหว้ขอบคุณแล้ว
ดังนัน้ รอบชิงชนะเลิศโดยทัว่ ไปจึงเป็นการประลองระหว่างกลุม่ ทัง้ ห้า
จากระดับหนึ่ง อัตราความเป็นไปได้ที่สามอันดับแรกจากระดับสอง
จะเอาชนะกลุม่ ระดับหนึง่ เข้าไปอยูใ่ นสามอันดับแรกของรายชือ่ ผูย้ อดเยีย่ ม
ในงานประลองยุทธ์ได้นนั้ ต�ำ่ เตีย้ เรีย่ ดินนัก จึงยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงระดับสาม
กับระดับสี่
แต่แม้จะเป็นเช่นนี้ การแข่งขันภายในแต่ละระดับก็ยังคงดุเดือด
เช่นเดิม การที่สามารถแสดงฝีมือได้ยอดเยี่ยมเหนือใครในระดับที่ตนอยู่
ก็เป็นเกียรติยศอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน
ส่วนห้ากลุ่มในระดับหนึ่งนั้นวันนี้สามารถรั้งอยู่ในสถานที่จัดงาน
เพื่อชมการประลองหรือจะกลับไปพักผ่อนก่อนก็ได้
พวกตี่ ฉ านซั่ ง ล้ ว นเป็นพวกชอบการต่ อ สู ้ มี ห รื อ จะตั ด ใจไม่ ดู
การประลองที่ ย อดเยี่ ย มระดั บ นี้ ไ ด้ ยิ่ ง กว่ า นั้ น การชมการต่ อ สู ้ ก็ ยั ง
ได้รับประโยชน์มากมายจากตัวอย่างการต่อสู้ของผู้อื่น ดังนั้นพวกเขา
จึงไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง ต่างน�ำของวิเศษออกมาแล้วเหาะไปหาที่ว่าง
เหนือเวทีประลองบนทะเลทั้งสามแห่งเพื่อชมการต่อสู้ทันที
อิน่ จือ่ จางนัง่ อยูบ่ นกระสวยดัน้ เมฆกับจูจเู ช่นเดิม ครัน้ เห็นพวกศิษย์พี่
ถูกการต่อสู้ดุเดือดที่ด้านล่างดึงดูดความสนใจไปแล้ว อิ่นจื่อจางก็เปิด
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การท�ำงานครอบพลังป้องกันของกระสวยดั้นเมฆพร้อมทั้งร่ายอาคม
ใช้ละอองน�้ำบึงน�้ำหนาวเพิ่มปราการกั้นการสอดส่องจากกระแสจิตเพิ่ม
อีกชั้น จากนั้นถึงค่อยเอ่ยถามจูจู "เรื่องคุณสมบัติของเจ้ามันอย่างไรกัน"
เขารู ้ ว ่ า วิ ญ ญาณไม้ ข องจู จู ถู ก ผนึ ก ไว้ ใ นก� ำ ไลทองแดง ส่ ว น
วิญญาณไฟก็คือลูกหมู ในตัวนางไม่มีตบะพลังธาตุใดๆ แล้ว แต่ท�ำไม
คุณสมบัติก็พลอยกลายเป็นศูนย์ไปด้วยเล่า ร่างกายนางเป็นร่างของ
ผู้ฝึกตนขั้นก�ำเนิดใหม่ช่วงปลายแท้ๆ!
จู จู อ ธิ บ ายว่ า "ศิ ล าประจั ก ษ์ พ ลั ง พิ จ ารณาตั ด สิ น สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
คุณสมบัติด้วยหลักเกณฑ์เพียงสองอย่าง หนึ่งคือระดับความบริสุทธิ์
และคุณภาพของพลังธาตุ สองคือระดับความเหมาะสมกันระหว่าง
สภาพร่างกายและตบะ คนที่ไม่มีตบะ ร่างกายของเขาจะดูดซับรับเอา
ปราณศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จ ากฟ้ า ดิ น ไว้ ไ ด้ ง ่ า ย คุ ณ สมบั ติ จ ะยิ่ ง ดี คนที่ มี ต บะ
เส้นชีพจรแข็งแรง ยิ่งพลังชีวิตไหลเวียนได้ราบรื่นก็จะยิ่งมีคุณสมบัติดี
ส่ ว นข้ า นั้ น ไม่ มี ต บะ แต่ เ ส้ น ชี พ จรดั น แข็ ง แรงเกิ น ไป ไม่ อ าจดู ด ซั บ
ปราณศักดิส์ ทิ ธิจ์ ากฟ้าดินและยิง่ ไม่สามารถโคจรพลังปราณภายในร่างกาย
แน่นอนว่าย่อมจะมีคุณสมบัติแย่ที่สุด"
อิ่นจื่อจางโล่งใจ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เอง "เจ้ามีคุณสมบัติดีที่สุด
ในบรรดาคนทัง้ สกุลตัน ในตอนนัน้ จะต้องเคยทดสอบกับศิลาประจักษ์พลัง
แล้วเป็นแน่ เจ้าคงมิได้มีคณ
ุ สมบัตริ ะดับสิบทีอ่ ดีตไม่เคยมี อนาคตก็จะ
ไม่มีใครมีหรอกกระมัง"
มิ น ่ า นางถึ ง กล้ า ไปทดสอบ นางจะต้ อ งรู ้ ห ลั ก การท� ำงานของ
ศิลาประจักษ์พลังนี้อยู่ก่อนแล้ว
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จูจูสีหน้าแข็งค้างไป พยักหน้าตอบเสียงเบา "ท่านแม่เคยบอกว่า
ตอนที่ ข ้ า อายุ ข วบกว่ า นางกั บ ท่ า นพ่ อ พาข้ า ไปเยี่ ย มพี่ ส าว ท่ า นพี่
พาพวกเราไปเทีย่ วเล่นในเมืองหลวง ท่านแม่อยากไปวิหารตันเสิน ทีน่ นั่
มีเพียงศิษย์ชั้นเลิศที่ได้รับอนุญาตจากสกุลตันที่มีโอกาสเข้าไปได้ เป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ค นสกุล ตันทั้ง หมดใฝ่ฝันถึง เวลานั้นท่านพี่ได้รับ
ความส�ำคัญจากสกุลตันอย่างมาก จึงพาท่านพ่อท่านแม่ลกั ลอบเข้าไปได้
ทีห่ น้าวิหารตันเสินมีศลิ าประจักษ์พลังอยูก่ อ้ นหนึง่ ท่านพีเ่ กิดนึกสนุก
เลยอุ้มข้าไปหามัน เอามือของข้าทาบลงบนศิลาประจักษ์พลัง ผลคือ
เสาศิลาแสดงพลังธาตุและคุณสมบัติพลันเปล่งรัศมีแสงจ้าจนแม้แต่
เหล่ า ผู ้ อ าวุ โ สเฝ้ า วิ ห ารก็ ยั ง ถู ก ท� ำ ให้ ต กใจ พลั ง ธาตุ ไ ฟไม้ ส มดุ ล กั น
โดยสมบูรณ์ คุณสมบัตริ ะดับสิบ...หลังจากนัน้ ข้าก็ถกู รัง้ ตัวให้อยูภ่ ายใน
คฤหาสน์หลักของสกุลตัน..."
จูจูไม่ได้เล่าต่อจากนั้น หากแต่อิ่นจื่อจางรู้เรื่องที่เกิดต่อมาแล้ว
สกุลตันมีอัจฉริยะเช่นนี้มาเกิด ท�ำให้คนในตระกูลมองเห็นความหวัง
ที่จะเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นรัชทายาทแคว้นตัน
ได้เริ่มผงาดขึ้นมาแล้ว สกุลตันย่อมจะอยากเพาะเลี้ยงยอดฝีมือที่ต่อกร
กับเขาได้ออกมาให้ได้เร็วที่สุด
เริ่ ม แรกเป็นเพราะจู จู อ ายุ น ้ อ ยเกิ น ไป บิ ด ามารดาของนาง
จึงยังได้รับอนุญาตให้อยู่ดูแลนางข้างกายได้ ต่อมาเพื่อให้นางมีสมาธิ
มุง่ มัน่ กับการฝึกตน นางจึงถูกแยกตัวออกมาอยูเ่ พียงล�ำพัง บิดามารดา
สามารถมาเยี่ยมนางได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น
จูจแู ทบจะไม่เคยได้ลมิ้ รสชีวติ วัยเด็กทีป่ กติเลย อิน่ จือ่ จางนึกถึงว่า
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อย่างน้อยตนเองยังเคยใช้ชีวิตอยู่กับบิดามารดาอย่างอบอุ่นเป็นสุข
อยู่หลายปีก็ยิ่งรู้สึกปวดใจแทนจูจู
เขาไม่รู้ว่าควรปลอบใจจูจูอย่างไร ได้แต่ยื่นมือออกไปกอดนางไว้
ขยีศ้ รี ษะนางเบาๆ พยายามพูดด้วยน�ำ้ เสียงสบายๆ อย่างสุดความสามารถ
"คุณสมบัตขิ องเจ้าดีปานนัน้ แม้จะโชคไม่คอ่ ยดี ซ�ำ้ ยังเกียจคร้านยิง่ แต่เจ้า
ก็ยงั มีขา้ "
จูจอู อกแรงถูไถซุกไซ้อยูใ่ นอ้อมกอดเขา รูส้ กึ เจ็บช�ำ้ ใจยิง่ เจ้าคนโฉด
จะปลอบใจคนไม่เก่งเกินไปแล้ว มีใครทีไ่ หนพูดอย่างเขาบ้าง นีเ่ ป็นการ
ติเตียนนางแล้วยกหางตัวเองชัดๆ!
บนแท่ น ที่ นั่ ง สู ง บนเกาะเปีย๋ อวิ๋ น ปรมาจารย์ ทั้ ง หกท่ า นจาก
สามส�ำนักใหญ่ไม่มีกะจิตกะใจจะชมการประลองโดยสิ้นเชิง อันที่จริง
ส�ำหรับพวกเขาแล้วการประลองของผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐานพรรค์นเี้ ป็นเหมือน
เด็กทะเลาะวิวาทกัน ไม่มีอะไรน่าดูเลยจริงๆ
จุดประสงค์ทแี่ ท้จริงของงานประลองยุทธ์คอื หวังจะท�ำความเข้าใจ
และคุมสถานการณ์ของศิษย์เด่นล�้ำจากส�ำนักน้อยใหญ่แต่ละแห่งไว้
ตัง้ แต่แรก จะได้เตรียมการไว้ลว่ งหน้าได้กเ็ ท่านัน้ บรรดาผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐาน
ทีใ่ นตอนนีอ้ อ่ นแอเล็กจ้อยอย่างยิง่ ในสายตาพวกเขา ในอนาคตจะพัฒนา
ไปเป็นบุคคลเด่นล�้ำที่เป็นแกนหลักของแต่ละส�ำนัก หากอยากรู้ว่า
ความส�ำเร็จในอนาคตของส�ำนักหนึง่ จะไปสุดทีต่ รงใด ดูจากผูฝ้ กึ ตนเหล่านี้
ก็พอจะประมาณออกมาได้คร่าวๆ แล้ว
ส�ำนักที่จู่ๆ ก็มีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมอายุน้อยโผล่ออกมาหลายคน
ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ อย่างส�ำนักเซิง่ จือ้ นีจ้ ดั ว่าเป็นกรณีพเิ ศษโดยสมบูรณ์
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ด้วยการควบคุมผลการประลองอย่างลับๆ รวมถึงใช้อบุ ายวิธกี ารอืน่
อี ก สารพั ด สามส� ำ นั ก ใหญ่ ก็ ส ามารถเลื อ กได้ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ว่ า จะดึ ง
กลุ่มอิทธิพลใหม่มาเป็นพวกหรือจะกดหัวพวกนั้นตั้งแต่เพิ่งจะแตกหน่อ
ควบคุมให้อยูใ่ นทิศทางทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ พวกเขาไม่ให้เปลีย่ นแปลง
เหตุผลทีพ่ วกเขายืนตระหง่านอยูบ่ นยอดสูงสุดของดินแดนจิน้ เฉียน
มาได้หลายพันปีมไิ ด้อาศัยว่าโชคดีอย่างเด็ดขาด
ทว่าเรื่องสังเกตการณ์ต้นอ่อนเหล่านี้ไม่ต้องรบกวนถึงปรมาจารย์
หกท่านนีโ้ ดยสิน้ เชิง เรือ่ งทีพ่ วกเขาให้ความสนใจในตอนนีม้ เี พียงสามเรือ่ ง
เรือ่ งแรกคือจะจัดการกับส�ำนักฝานเจีย้ นอย่างไร ไม่อาจปล่อยให้พวกเขา
ได้เป็นผู้ชนะของงานประลองยุทธ์ได้เด็ดขาด ให้ 'ทัพศัตรู' มาเที่ยว
อวดศักดาบารมีในถิน่ ของตนเอง ศักดิศ์ รีของสามส�ำนักใหญ่คงได้หมดสิน้
กัน
เรื่องที่สองคือเรื่องของอิ่นจื่อจาง หน่ออ่อนที่ดีเช่นนี้ดันไปเติบโต
อยู่ในที่ของผู้อื่น คิดๆ แล้วก็ให้รู้สึกเจ็บใจ จะต้องคิดหาวิธีแย่งตัวเขา
กลับมาให้ได้
ส่วนเรื่องที่สามนั้นเกี่ยวกับท่าทีที่จะใช้ต่อส�ำนักเซิ่งจื้อ ดูจาก
ก�ำลังความสามารถที่ส�ำนักเซิ่งจื้อแสดงให้เห็นในปัจจุบัน รวมกับยังมี
นักหลอมโอสถที่เก่งกาจไร้ผู้เทียบเทียมอย่างเจิ้งเฉวียนศิษย์อาจารย์
เป็นก�ำลังหนุนอยู่เบื้องหลัง ก็คาดการณ์ได้ล่วงหน้าแล้วว่าพวกเขาจะ
เติบโตเข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงขนาดจะมีก�ำลังความสามารถไล่บี้
ส�ำนักฝานเจี้ยนได้ภายในเวลาร้อยปีเลยทีเดียว
ศิษย์สำ� นักเซิง่ จือ้ ทัง้ ห้าคนทีไ่ ด้เห็นในวันนี้ อิน่ จือ่ จางนัน้ ละเอาไว้กอ่ น
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กล่าวถึงสี่คนที่เหลือไม่ว่าคนไหนก็ล้วนมีก�ำลังความสามารถจะส�ำเร็จ
ขั้นก�ำเนิดใหม่ได้ภายในร้อยปีทั้งนั้น ส�ำนักเซิ่งจื้อสามารถเข็นผู้ฝึกตน
ขั้นหลอมรวมออกมาได้ถึงห้าคนในเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่ปี อนาคตยิ่งจะ
เข็นออกมาได้มากกว่านี้ ถ้ากล่าวถึงความคุกคาม ในระยะยาวเกรงว่า
พวกเขาจะร้ายกาจกว่าส�ำนักฝานเจีย้ นมาก
ส�ำนักเช่นนีจ้ ะถือโอกาสดึงมาเป็นพันธมิตรแต่เนิน่ ๆ หรือจะกดหัว
พวกเขาให้จมมิดดีเล่า
"ช่ า งเถอะ เรื่ อ งของส� ำ นั ก เซิ่ ง จื้ อ ยั ง คงแยกย้ า ยกลั บ ไปถาม
มหาปรมาจารย์ของพวกเราจะดีกว่า ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจตอนนี้
หากแต่เรื่องของส�ำนักฝานเจี้ยนกลับจ่ออยู่ปลายจมูกแล้ว การประลอง
วันพรุ่งนี้จะเอาอย่างไร" ปรมาจารย์จี้เสียงถอนใจพลางกล่าว
"ตอนกลางคืนเรียกเด็กพวกนัน้ มาคุยเถิด" ปรมาจารย์จนิ่ ซัน่ เสนอขึน้
ปรมาจารย์จปู้ อ๋ ขมวดคิว้ "พวกท่านว่าควรเรียกพวกส�ำนักเซิง่ จือ้ มา
หรือไม่"
ปรมาจารย์อนิ ซัน่ หัวเราะหึๆ "ความสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักเซิง่ จือ้ กับ
ส�ำนักฝานเจี้ยนเป็นเช่นนั้น ย่อมต้องเรียกพวกเขามาอยู่แล้ว มีคนเพิ่ม
อีกกลุม่ ก็มกี ำ� ลังเพิม่ ขึน้ อีกส่วนมิใช่หรือ"
ในความคิดของปรมาจารย์ไม่กี่คนนี้ คนจากส�ำนักเซิ่งจื้อโดดเด่น
ก็จริง แต่จะอย่างไรก็เด็กเกินไป ส่วนตบะก็อาศัยยาลูกกลอนเร่งออกมาอีก
รากฐานไม่มคี วามมัน่ คง (พวกเขายืนกรานจะคิดเช่นนี)้ ทัง้ กลุม่ ไม่มผี ฝู้ กึ ตน
ขั้นหลอมรวมช่วงกลางเต็มตัวสักคน อีกทั้งไม่ได้มีของวิเศษร้ายกาจ
เหมือนกับพวกกลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตก จึงนับเป็นกลุม่ ทีก่ ำ� ลัง
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ความสามารถอ่อนด้อยทีส่ ดุ ในบรรดากลุม่ ทัง้ หมด
เชิญพวกเขามาร่วมหารือถึงการรับมือส�ำนักฝานเจี้ยนก็เพียงแต่
ให้อุ่นใจขึ้นเท่านั้น
งานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่บนเกาะเปีย๋ อวิ๋นด�ำเนินไปจนดวงจันทร์
ขึน้ ถึงกลางฟ้าถึงได้จบลง พวกตีฉ่ านซัง่ กับอิน่ จือ่ จางยังสนุกไม่หาย แม้
ผูเ้ ข้าประลองจะมีตบะเพียงขัน้ สร้างฐาน หากแต่วธิ กี ารสารพัดส�ำหรับรับมือ
คูต่ อ่ สูก้ ย็ งั คงท�ำให้พวกเขาได้แรงบันดาลใจไม่นอ้ ย
จีโยวกูไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจก็คดิ วิธกี ารรับมือศัตรูออกมาได้สองสามวิธี
ก�ำลังคิดจะกลับไปหารือเพื่อเตรียมตัวกับพวกศิษย์พี่ศิษย์น้องก็เห็น
แซ่หลิ่วคนที่สามรีบร้อนรุดมาขวางพวกตนไว้ "ปรมาจารย์ทั้งหลาย
อยากเชิญพวกท่านไปพบสักหน่อย"
มาเร็ ว ถึ ง เพี ย งนี้ เ ชี ย ว!? ก่ อ นพวกเขาออกจากส� ำ นั ก มา ฝู อ วี้
เจ้าส�ำนักได้คาดไว้อยูแ่ ล้วว่าอัจฉริยะของส�ำนักตนจะต้องได้รบั ความสนใจ
จากสามส�ำนักใหญ่ จึงได้บอกวิธีรับมือแก่พวกเขาไว้ล่วงหน้า พวกเขา
จึงตามแซ่หลิว่ คนทีส่ ามไปทันทีโดยไม่ปฏิเสธ
ในห้องโถงใหญ่ดา้ นหลังโรงประลองยุทธ์มศี ลิ าแสงอาทิตย์จำ� นวน
นับไม่ถว้ นส่องให้ทงั้ ห้องสว่างไสวราวกับเวลากลางวัน นีเ่ ป็นเพียงสาขาหนึง่
ของส�ำนักจี้ลี่เท่านั้น แต่ก็อลังการปานนี้แล้ว ก�ำลังความสามารถของ
สามส�ำนักใหญ่เห็นเพียงส่วนเดียวก็อนุมานได้ถงึ โดยรวมแล้ว
พวกอิ่นจื่อจางมาถึงช้าที่สุด ขณะพวกเขามาถึง สามกลุ่มจาก
สามส�ำนักใหญ่และหนึ่งกลุ่มจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นต่างก็อยู่กัน
พร้อมหน้าแล้ว
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ห้าคนจากกลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นยิม้ พลางพยักหน้าทักทายพวกเขา
เป็นกลุ่มแรก ท่าทีสนิทสนมอย่างมาก ส่วนคนจากส�ำนักจิ้นเป่าและ
ส�ำนักจี้ลี่แม้จะมีท่าทีเย็นชาไปบ้าง แต่โดยรวมก็ยังคงมีมารยาทยิ่งยวด
มีเพียงพวกคนจากส�ำนักเจาไช่ทที่ ำ� เหมือนมองไม่เห็นพวกเขา ถึงขนาดว่า
มีแววเป็นอริอยู่ร�ำไร
เนื่องจากเรื่องความสัมพันธ์กับอิ่นจื่อจาง รวมกับเรื่องที่เมื่อเช้า
ปรมาจารย์ขนั้ ก�ำเนิดใหม่สองคนจากส�ำนักเจาไช่เพิง่ จะท�ำให้จจู ขู ายหน้า
ต่อหน้าผูค้ น พวกตีฉ่ านซัง่ จึงไม่มคี วามรูส้ กึ ดีๆ ให้พวกเขาเสียเท่าไรเช่นกัน
สีหน้าจึงเย็นเยียบยิง่ กว่า ถลึงตาจ้องกลับไปตรงๆ ทันที
หลังท�ำความเคารพต่อปรมาจารย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่แล้ว พวกเขา
ก็ไปนั่งลงด้านข้าง รอผู้ใหญ่ที่ด้านบนเอ่ยปากพูด
ปรมาจารย์สองท่านจากส�ำนักจิน้ เป่าสนิทสนมกับส�ำนักเซิง่ จือ้ ทีส่ ดุ
พวกเขารูด้ ที สี่ ดุ ถึงความสามารถของเจิง้ เฉวียนศิษย์อาจารย์ พลอยเอ็นดู
ไปถึ ง คนที่ อ ยู ่ ร อบข้ า ง จึ ง มี ท ่ า ที เ มตตาอ่ อ นโยนต่ อ ศิ ษ ย์ ค นอื่ น ของ
ส�ำนักเซิ่งจื้อเป็นพิเศษเช่นกัน
ปรมาจารย์อนิ ซัน่ ลูบเคราพลางเอ่ยถามยิม้ ๆ "พวกเจ้าเพิง่ จะกลับมา
จากเกาะเปีย๋ อวิน๋ ? วันนีไ้ ด้อะไรจากการชมการประลองบ้างหรือไม่"
"ได้รับประโยชน์ไม่น้อยขอรับ" เรื่องเสวนาสมาคมกับคนภายนอก
พรรค์นี้ ทุกคนล้วนให้จีโยวกู่ออกหน้าจนชินแล้ว
ปูจ้ อื่ เหลียงแห่งส�ำนักเจาไช่อดรนทนไม่ไหว แค่นเสียงเบาๆ พูดขึน้ ว่า
"ผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐานพวกนัน้ ตบะแย่จะตายไป มีอะไรน่าดูกนั พวกด้อย
ความรู!้ "
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"จื่อเหลียง ห้ามเสียมารยาท!" ปรมาจารย์กู้หวั่นรีบตวาดห้าม
จีโยวกู่ยิ้มน้อยๆ หาได้โมโหไม่ โมโหคนปัญญาอ่อนพรรค์นี้ไป
จะได้อะไร เขาไม่เข้าใจถึงประโยชน์จากการนี้ก็ดีแล้ว ถ้าเขาไม่เข้าใจ
ไปชั่วชีวิต เช่นนั้นเขาก็ไม่มีทางประสบความส�ำเร็จได้
พวกตี่ ฉ านซั่ ง แม้ จ ะไม่ ช อบใจเจ้ า โง่ นี่ เ ช่ น กั น แต่ ก็ มี ค วามคิ ด
คล้ายกับจีโยวกู่ ดังนัน้ จึงไม่เพียงไม่โมโห กลับมองตัวโง่งมผูน้ เี้ ป็นเหมือน
คนปัญญาอ่อนแทน
ปรมาจารย์ จู ้ ป๋อถลึ ง ตาใส่ ปู ้ จื่ อ เหลี ย งก่ อ นว่ า "ถื อ ดี ท ะนงตน
เจ้ามีความรู้เสียเท่าไรเชียว!"
ถู ก ผู ้ ใ หญ่ ข องส� ำ นั ก ตนเองต่ อ ว่ า ปู ้ จื่ อ เหลี ย งก็ ไ ม่ ก ล้ า โต้ แ ย้ ง
ปิดปากเงียบด้วยความคับข้องน้อยใจ
ปรมาจารย์จี้เสียงกระแอมไอแห้งๆ ก่อนว่า "ที่เชิญพวกเจ้ามา
ก็ เ พราะอยากเตรี ย มการเรื่ อ งการประลองวั น พรุ ่ ง นี้ ในกลุ ่ ม ของ
ส�ำนักฝานเจี้ยนมีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงปลายอยู่หนึ่งคน ทั้งกลุ่ม
ก็มีก�ำลังความสามารถไม่ได้ด้อยกว่าพวกเจ้ากลุ่มใด ถึงขนาดเหนือกว่า
ด้วยซ�้ำ ไม่รู้ว่าพวกเจ้ามีความเห็นใดหรือไม่"
เป้าฝ่าหู่ ตีฉ่ านซัง่ และจีโยวกูต่ า่ งมองกันแวบหนึง่ ทีแ่ ท้กจ็ ะหารือ
กันว่าพรุง่ นีจ้ ะรับมือกับส�ำนักฝานเจีย้ นอย่างไร! แม้วา่ พวกเขาจะไม่ชอบใจ
ส�ำนักฝานเจีย้ น แต่สว่ นลึกในใจก็อดึ อัดกับวิธปี ฏิบตั ขิ องสามส�ำนักใหญ่
อยูบ่ า้ งเช่นกัน ทว่าในโลกนีไ้ หนเลยจะมีความยุตธิ รรมเทีย่ งแท้มากมาย
เพียงนัน้
ให้พ วกเขาพูด ของพวกเขาไป พวกเราไม่ต้องไปมีส่วนร่วม...
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พวกตี่ฉานซั่งแลกเปลี่ยนสายตาได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์อย่างรวดเร็ว
เทียบกับคนส�ำนักเซิ่งจื้อที่นิ่งเงียบไม่พูดไม่จาแล้ว ผู้เข้าประลอง
จากสามส� ำ นั ก ใหญ่ ล ้ ว นกระตื อ รื อ ร้ น เสนอตั ว กว่ า มาก หลิ น จื่ อ โม่
มองอิ่ น จื่ อจางจากไกลๆ แวบหนึ่ง ก่อ นยืนขึ้นกล่า วว่า "ผู้น้อยยินดี
จะเป็นทัพหน้า!"
หัวหน้ากลุม่ จากส�ำนักจีล้ มี่ นี ามว่าเซียวโส่ว มีความสัมพันธ์สว่ นตัว
กับหลินจือ่ โม่ไม่เลว ได้ยนิ ดังนัน้ ก็พดู ขึน้ ยิม้ ๆ "ให้ผนู้ อ้ งเป็นทัพหน้าจะดีกว่า
ซังปู้ฉีผู้นั้นร้ายกาจอย่างยิ่ง ผู้น้องจัดการไม่ได้ ศิษย์พี่หลินค่อยออกโรง
ปิดฉากสังหารเขาให้ยอ่ ยยับก็ยงั ไม่สาย"
เซี่ ย งเจวี้ ย นเชี ย นหั ว หน้ า กลุ ่ ม ส� ำ นั ก จิ้ น เป่าเองก็ ก ล่ า วขึ้ น ว่ า
"ศิษย์พเี่ ซียวกล่าวได้มเี หตุผล ศิษย์พหี่ ลินให้โอกาสอวดฝีมอื นีก้ บั พวกข้าเถิด!
ฮ่าๆ!"
คนจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตกเพียงยิ้มไม่กล่าวค�ำ
พวกจีโยวกู่ยิ่งไม่ส่งเสียงสักแอะ
ปรมาจารย์หกท่านปวดหัวอยู่บ้าง คนจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้น
ฝัง่ ตะวันตกนัน้ ช่างเถอะ เนือ่ งจากสามส�ำนักใหญ่ไม่เข้าร่วมการจัดอันดับ
ของงานประลองยุทธ์ คนจากกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตกจึงเป็น
ตัวเลือกผูช้ นะเลิศในใจพวกเขาอยูแ่ ล้ว ตามความคิดของพวกเขา ทางทีด่ ี
ที่สุดคือให้คนของส�ำนักเซิ่งจื้อไปลองหยั่งเชิงส�ำนักฝานเจี้ยนดู จากนั้น
ค่อยให้คนของสามส�ำนักใหญ่ไปบดขยีค้ วามยโสโอหังของส�ำนักฝานเจีย้ น
ให้สนิ้ ซาก จากนัน้ ก็ให้คนของกลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตกออกหน้า
รับผลงานไป
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แต่ ผ ลคื อ คนของส� ำ นั ก เซิ่ ง จื้ อ กลั บ นิ่ ง สนิ ท ไม่ ป ริ ป ากสั ก แอะ
กลับกลายเป็นคนของตนเองที่เอะอะยื้อแย่งจะลงสนามแทน
เจ้าเด็กส�ำนักเซิ่งจื้อเหล่านี้อายุยังน้อย แต่ไฉนจึงใจเย็นได้เพียงนี้
ปูจ้ อื่ เหลียงท้าทายต่อหน้าผูค้ น พวกเขาก็ไม่สนใจ อยูใ่ ต้บรรยากาศฮึกเหิม
เร่าร้อนอย่างเช่นตอนนี้ พวกเขาก็ยังนิ่งอยู่ได้
ถ้ารูก้ อ่ นว่าจะเป็นเช่นนีค้ งไม่เรียกพวกเขามาแล้ว พรุง่ นีย้ ามจับสลาก
ก็เตะพวกเขาลงประลองไปตรงๆ เลย ตอนนีก้ ลับท�ำได้ไม่สะดวกแล้ว ขืน
พรุง่ นีบ้ บี ให้พวกเขาลงสนามเป็นกลุม่ แรก หลังจากพวกเขาพ่ายแพ้ยบั เยิน
คงจะนึกแค้นสามส�ำนักใหญ่แน่นอน
ถึงอย่างไรเดิมทีกไ็ ม่ได้หวังว่าพวกเขาจะเอาชนะคนจากส�ำนักฝานเจีย้ น
ได้อยูแ่ ล้ว ตอนนีก้ แ็ ค่เสียหมากทีม่ กี ด็ ไี ม่มกี ไ็ ด้ไปเม็ดหนึง่ เท่านัน้ ช่างมันเถอะ!
ปรมาจารย์หกท่านมองกันปราดหนึง่ สุดท้ายก็ตดั สินใจให้สำ� นักจิน้ เป่า
เป็นทัพหน้า ส�ำนักจี้ลี่ลงสนามตามไป ส�ำนักเจาไช่เป็นล�ำดับสาม ส่วน
ล�ำดับการประลองของส�ำนักเซิง่ จือ้ และกลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตก
ให้จับสลากตัดสินกันในงาน
ทีค่ วรพูดล้วนพูดหมดแล้ว ปรมาจารย์ทง้ั หกจึงสัง่ ให้ทกุ คนกลับไป
พักผ่อนปรับสภาพร่างกายให้ดี จากนัน้ ก็นำ� หน้าจากไปก่อน พวกตีฉ่ านซัง่ เอง
ก็ลกุ ขึน้ เตรียมจะกลับไปเปิด 'การประชุมยุทธวิธ'ี ของพวกเขาเองเช่นกัน
หากแต่ปจู้ อื่ เหลียงเห็นเหล่าปรมาจารย์จากไปแล้วจึงถลึงตามองอิน่ จือ่ จาง
พลางพูดด้วยรอยยิม้ เย็น "พวกขีข้ ลาด! พวกปอดแหก!"
ตี่ฉานซั่งเหลือกตา ด่ากลับไปว่า "พวกไร้สมอง! เฮอะ! บิดา
จะไม่ดูหมิ่นหมูแล้ว"
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ปู้จื่อเหลียงก�ำลังจะสวนกลับ หลินจื่อโม่ก็ลุกขึ้นยืน กวาดมอง
คนทัง้ หลายจากส�ำนักเซิง่ จือ้ ปราดหนึง่ อย่างเย็นเยียบ "ศิษย์นอ้ ง ไม่ตอ้ ง
ให้มากความ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เห็นก�ำลังความสามารถจริงกันแล้ว"
เป็นอีกราตรีที่ไม่ได้นอน หลังจากพวกอิ่นจื่อจางถกเรื่องยุทธวิธี
ที่จะใช้ในวันพรุ่งเรียบร้อยก็ต่างกลับห้องไปนั่งสมาธิรอคอยฟ้าสาง
ทุกคนล้วนรูด้ วี า่ รอบชิงชนะเลิศของงานประลองยุทธ์จงึ จะเป็นการ
พบกันของเสือกับสิงห์อย่างแท้จริง ดังนั้นผู้ที่มาชมการประลองในวันนี้
จึงมีแต่จะมากกว่าเมื่อวาน งานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่จัดมาหลายปี
แต่นเี่ ป็นครัง้ แรกทีม่ กี ลุม่ จากภายนอกทีม่ สี มาชิกเป็นผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวม
เข้าร่วมถึงสามกลุ่ม คนไม่น้อยเหาะมาเกาะเปีย๋ อวิ๋นเพื่อจับจองมุมดีๆ
ในการชมการประลองหมูข่ องผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมอันยากจะได้เห็นสักครัง้ นี้
ตั้งแต่เช้า
กลุ่มที่ผ่านการประลองรอบแรกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้มีทั้งหมด
เก้ากลุม่ รวมกับกลุม่ ระดับหนึง่ ห้ากลุม่ ทีไ่ ด้เข้ารอบชิงชนะเลิศโดยปริยาย
อย่างกลุม่ ของพวกอิน่ จือ่ จาง และอีกสามกลุม่ จากสามส�ำนักใหญ่ ทัง้ หมด
จึงมีถงึ สิบเจ็ดกลุม่
เริ่มแรกให้ผู้เข้าประลองจากระดับสอง สาม และสี่ที่ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศเลือกท้าสู้ได้อย่างอิสระ ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของ
ก�ำลังความสามารถท�ำให้เก้ากลุ่มนี้ไม่มีใครกล้าท้าสู้กับกลุ่มที่สมาชิก
เป็นผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมล้วนอย่างกลุ่มของส�ำนักเซิ่งจื้อ กล้าเพียง
ท้ากลุ่มระดับหนึ่งสองกลุ่มที่เหลือที่มีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมแค่คนเดียว
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ผลก็ยังคงจบลงด้วยความพ่ายแพ้
เพียงไม่นานรายชือ่ ผูย้ อดเยีย่ มอันดับหกถึงสิบของงานประลองยุทธ์
ก็ออกมาแล้ว คนทัง้ หมดจึงพร้อมใจกันเลือ่ นสายตาไปมองยังกลุม่ ทัง้ ห้า
จากระดับหนึง่ รวมถึงอีกสามกลุม่ จากสามส�ำนักใหญ่ รายชือ่ ห้าอันดับแรก
ก็ตอ้ งดูพวกเขาแล้ว!
การจับสลากรอบแรก ส�ำนักฝานเจีย้ นได้เจอกับส�ำนักจิน้ เป่าจริงๆ
กลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตกก็ได้ประลองกระชับมิตรกับส�ำนักจี้ลี่
ส�ำนักเซิ่งจื้อกับส�ำนักเจาไช่ต่างได้เจอกับสองกลุ่มที่อ่อนที่สุดในกลุ่ม
ระดับหนึง่
การจั บ คู ่ เ ช่ น นี้ แ ค่ คิ ด สั ก เล็ ก น้ อ ยก็ ท ราบถึ ง มู ล เหตุ ไ ด้ แ ล้ ว ...
นี่เป็นการอ่อนข้อให้ส�ำนักเซิ่งจื้อเพื่อแสดงน�้ำใจเจตนาดี และเป็นการ
ปิดบังก�ำลังความสามารถที่แท้จริงให้ส�ำนักเจาไช่
คนของส�ำนักเซิง่ จือ้ ไม่ได้รสู้ กึ ดีใจ แต่อดึ อัดคับข้องอย่างยิง่ พวกเขา
มีกำ� ลังความสามารถ ไม่จำ� เป็นต้องอ่อนข้อให้พวกเขาโดยสิน้ เชิง!
การประลองรอบแรกหลั ง การจั บ สลากเป็ น คู ่ ข องส� ำ นั ก เซิ่ ง จื้ อ
ผูป้ ระลองสองฝ่ายเข้าประจ�ำที่ ผูต้ ดั สินประกาศเริม่ การประลอง ทัง้ ห้าคน
ของฝ่ายตรงข้ามก�ำลังเตรียมจะโจมตี ตี่ฉานซั่งก็สูดหายใจลึกตวาดลั่น
ออกมาค�ำหนึ่งแล้ว
"ไป!"
คลืน่ เสียงพลังแรงโถมกรูออกมาจากปากของเขา ผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวม
ทีเ่ ป็นหัวหน้ากลุม่ ฝ่ายตรงข้ามรูส้ กึ เพียงเวียนศีรษะ ร่างกายหลุดการควบคุม
ไหวเอนไปมาเหมือนดื่มสุราจนเมามายก่อนลอยกระเด็นไปด้านหลัง
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หลายจัง้ สุดท้ายก็ทนรับความเจ็บปวดดัง่ ถูกแทงด้วยเข็มไม่ไหว สองเท้า
อ่อนเปลีย้ หงายหลังตกจากเวทีลงสูท่ ะเล
ผู ้ ฝึกตนที่ มี ต บะเพี ย งขั้ น สร้ า งฐานทั้ ง สี่ ค นที่ เ หลื อ อยู ่ ยิ่ ง มี ก าร
ตอบสนองใหญ่โตเกินจริง ลอยลิ่วถอยหลังตกลงทะเลรวดเร็วยิ่งกว่า
หัวหน้าของตนเสียอีก
ตีฉ่ านซัง่ จุปาก แสร้งท�ำท่าท�ำทางประสานมือโค้งค�ำนับไปทางเวที
ประลองอันว่างเปล่าทีเ่ บือ้ งหน้าก่อนว่า "ออมมือให้แล้ว"
ทั่วทุกทิศมีแต่ความเงียบกริบ...
ก�ำลังความสามารถแตกต่างกันมาก ทุกคนล้วนคิดได้อยู่แล้วว่า
ฝ่ายทีส่ กู้ บั ส�ำนักเซิง่ จือ้ จะต้องแพ้ หากแต่คดิ ไม่ถงึ เลยว่าจะแพ้ได้รวดเร็ว
เพียงนี้ น่าอนาถเพียงนี้ หมดจดว่องไวจนไม่เหลือที่ให้ได้ตอบโต้เพียงนี้
มิหน�ำซ�้ำส�ำนักเซิ่งจื้อก็ส่งคนออกมาสู้เพียงคนเดียว! ทั้งยังไม่ได้
แสดงฝีมอื เลยด้วยซ�ำ้ !
ตี่ฉานซั่งหันหน้าไปมองศิษย์ร่วมส�ำนักไม่กี่คนที่ต่างหน้าตาย
ไร้ อ ารมณ์ แล้ ว ก็ พู ด ขึ้ น อย่ า งเสแสร้ ง "ต้ อ งขอโทษด้ ว ยจริ ง ๆ บิ ด า
เผลอไปหน่อย คราวหน้าจะให้พวกเจ้ามีโอกาสแสดงฝีมือแน่นอน!"
ศิษย์ผดู้ แู ลงานประลองยุทธ์ตอบสนองฉับไว รีบช่วยทัง้ ห้าคนขึน้ มา
จากทะเล จีโยวกู่ถลึงตาใส่ตี่ฉานซั่งก่อนหยิบ 'ลูกกลอนเพิ่มพลังธาตุ'
ขวดหนึง่ ออกมาส่งให้คปู่ ระลองด้วยตัวเอง "ศิษย์พใี่ หญ่ขา้ ล่วงเกินไปมาก
หากทุกท่านไม่รงั เกียจก็รบั ยาลูกกลอนขวดนีไ้ ว้เถิด"
ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมที่เป็นหัวหน้ากลุ่มฝ่ายตรงข้ามกลับมีท่าที
ไม่เคร่งเครียด ยิม้ เจือ่ นพลางว่า "เกรงใจแล้ว ฝีมอื สูผ้ อู้ นื่ ไม่ได้เองก็ไม่มอี ะไร
62
Page ������������������ 5.indd 62

23/8/2561 BE 13:54

เอ๋ อ เหมย

ให้วา่ ได้" ก่อนจะรับยาลูกกลอนมา ถือว่าเป็นอันหายกัน
ครั้นจีโยวกู่เดินจากไปแล้ว ผู้ฝึกตนคนนั้นก็เปิดขวดหยกออกดู
แล้วตาค้างไปทันที "ลูกกลอนเพิ่มพลังธาตุชั้นดี หะ...หกเม็ด!"
ผูฝ้ กึ ตนขัน้ สร้างฐานสีค่ นทีเ่ หลือตกใจยกใหญ่ อดไม่ไหวต้องขยับมา
มุงดู ยาลูกกลอนขัน้ สีช่ นั้ ดี พวกเขาอยูม่ าจนปูนนีย้ งั ไม่เคยได้เห็นเลย!
ส�ำนักเซิ่งจื้อมีนักหลอมโอสถขั้นเจ็ดอยู่คนหนึ่งก็ช่างมือเติบนัก
ให้ของปลอบใจทีหนึ่งก็เป็นยาลูกกลอนขั้นสี่ตั้งหกเม็ด ทั้งยังมีคุณภาพ
ชั้นดีอีกด้วย ช่างบาดเจ็บได้คุ้มเสียนี่กระไร! ลูกกลอนเพิ่มพลังธาตุชั้นดี
หนึง่ เม็ดอย่างน้อยก็มรี าคาถึงสองสามหมืน่ ก้อนศิลาวิเศษแล้ว มิหน�ำซ�ำ้
มีศิลาวิเศษก็ยังไม่แน่ว่าจะหาซื้อได้ด้วย
ต่อ ให้เดิม ทีใ นใจคนทั้ง ห้ามีค วามขุ่นเคืองมากเพียงไร ยามนี้
ก็หายไปแล้ว
จีโยวกูเ่ ก็บกวาดปัญหาให้ศษิ ย์พใี่ หญ่เสร็จ ผ่านไปไม่นานอีกสองเวที
ก็ทยอยรูผ้ ลการประลองแล้วเช่นกัน...ส�ำนักจีล้ กี่ บั กลุม่ พันธมิตรห้าแคว้น
ฝัง่ ตะวันตกเสมอกัน ส่วนส�ำนักเจาไช่กค็ ว้าชัยได้อย่างทีค่ าดไว้
ตี่ฉานซั่งเบะปากพูดว่า "สู้ได้ปลอมขนาดนี้ ไม่สู้เสียยังจะดีกว่า!"
คนที่เหลือล้วนรู้ดีว่าเขาก�ำลังไม่พอใจ 'การประลองกระชับมิตร'
ของส�ำนักจี้ลี่และกลุ่มพันธมิตรห้าแคว้นฝั่งตะวันตก ในสายตาของ
บรรดาผูช้ มส่วนใหญ่ทไี่ ม่รคู้ วามจริง การประลองนีน้ บั ว่าสะเทือนเลือ่ นลัน่
น่าประทับใจเลยทีเดียว ยอดเยี่ยมตระการตากว่าอีกสองเวทีมากนัก
ทว่าในสายตาของผูฝ้ กึ ตนระดับเดียวกันอย่างพวกเขามีเพียงค�ำเดียว
ทีบ่ รรยายได้...ปลอม!
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อาจจะเพื่อศักดิ์ศรีหน้าตาของสองฝ่าย อาจจะเพื่อเก็บง�ำก�ำลัง
ความสามารถและไม้เด็ดเอาไว้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรพวกตี่ฉานซั่งก็ขัดหู
ขัดตายิง่ ล้วนแต่เป็นพวกข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรงทัง้ นัน้
"รอบต่อไปก็หมดทางปลอมแล้ว" จีโยวกู่พูดยิ้มๆ
รอบที่สี่ ส�ำนักจิ้นเป่าพบส�ำนักฝานเจี้ยน
ซังปูฉ้ นี ำ� สมาชิกฝัง่ ตนเองอีกสีค่ นเดินเชิดหน้าก้าวอาดๆ ขึน้ บนเวที
เซีย่ งเจวีย้ นเชียนตัง้ ท่าเตรียมประจันหน้าคูป่ ระลองด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
ส�ำนักฝานเจีย้ นมีผฝู้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมช่วงปลายหนึง่ คน ช่วงกลาง
สองคน และช่วงต้นสองคน ด้านฝ่ายเซี่ยงเจวี้ยนเชียน ตัวเขาเองมีตบะ
อยูข่ นั้ หลอมรวมช่วงกลางสมบูรณ์ ส่วนสีค่ นทีเ่ หลือล้วนอยูข่ นั้ หลอมรวม
ช่วงกลาง หากกล่าวถึงก�ำลังความสามารถ สองฝ่ายก็ตา่ งกันไม่เท่าไร
กลยุทธ์ของทางส�ำนักจิ้นเป่านั้นไม่ได้ซับซ้อนอะไร เขาน�ำสมาชิก
อีกสองคนโหมโจมตีใส่ซงั ปูฉ้ ี ส่วนอีกสองคนก็รบั ผิดชอบต้านสีค่ นทีเ่ หลือ
ของฝ่ายตรงข้ามไว้ ขอเพียงล้มซังปู้ฉีได้ สี่คนที่เหลือก็ยากจะคุกคาม
พวกเขาได้แล้ว
ครัน้ ผูต้ ดั สินประกาศเริม่ การประลอง เหนือศีรษะเซีย่ งเจวีย้ นเชียน
ก็มกี ระบีเ่ หล็กขนาดยักษ์สดี ำ� เมีย่ มปรากฏขึน้ เล่มหนึง่ พรรคพวกอีกสองคน
ลงมือไวราวกับภูตผี ดาบโค้งเล่มหนึ่งลอยเข้าหาร่างท่อนล่างของซังปู้ฉี
อย่างไร้สุ้มเสียงสัญญาณเตือน แส้ยาวเป็นประกายสีเงินระยับเส้นหนึ่ง
ตวัดเข้าทีเ่ อวของเขาเช่นกัน คนทัง้ สามมีเป้าหมายแน่ชดั เล่นงานเข้าหา
ซังปูฉ้ จี ากคนละต�ำแหน่งทิศทางในเวลาเดียวกัน
ด้านผู้ฝึกตนอีกสองคนก็ทะยานตัวขึ้นกางตาข่ายยักษ์คลุมลงไปที่
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คนส�ำนักฝานเจี้ยนทั้งห้าพร้อมกัน
ระหว่างทีด่ าบโค้งลอยไปได้แบ่งตัวออกจากหนึง่ เป็นสอง สองเป็นสี่
พริบตาเดียวก็กลายเป็นหลายสิบเล่มตอบสนองสอดรับกับตาข่ายยักษ์
ทางด้านบน แหฟ้าตาข่ายดินของแท้!
ซังปู้ฉีหัวเราะเสียงเย็น "มีฝมี ือแค่นี้? หมื่นไม้งอกร่าง!" พร้อมกับที่
สี่ค�ำสุดท้ายหลุดออกจากปาก รอบตัวเขาก็พลันมีเงาไม้สูงใหญ่ปรากฏ
ขึ้นมาต้นหนึ่ง มันขยายสูงเสียดฟ้า กิ่งก้านใบงอกขึ้นมานับไม่ถ้วน
ร่มไม้ขนาดมโหฬารแผ่ขยายออกทั้งด้านบนและด้านข้าง ตาข่ายยักษ์
ที่คลุมลงจากเบื้องบนดูเล็กจ้อยจนน่าสงสารไปทันทีเมื่อเทียบกับร่มไม้
ที่ใหญ่โตมโหฬารนี้
ไม่ว่าผู้ฝึกตนจากส�ำนักจิ้นเป่าสองคนที่อยู่ด้านบนจะเค้นพลังฤทธิ์
ขยายตาข่ายใหญ่อย่างไรก็ไม่อาจไล่ตามความเร็วของร่มไม้ได้ทัน ทว่า
ทัง้ สองคนก็นบั ว่าตอบสนองฉับไว ตาข่ายสะบัดพรึบกลายเป็นตาข่ายเพลิง
ยังคงกดทับเข้าหาร่มไม้ ต่อให้คลุมพวกคนส�ำนักฝานเจีย้ นไว้ไม่ได้ แต่กต็ อ้ ง
ใช้วชิ าควบคุมไฟท�ำลายวิชาหมืน่ ไม้งอกร่างของเขาให้ได้
เป้าฝ่าหู่เห็นแล้วก็ส่ายหน้าดิก "อยู่ใต้สภาพการณ์พรรค์นี้สมควร
จะเก็บตาข่ายแล้วคิดหาทางอื่น วิชาหมื่นไม้งอกร่างร้ายกาจยิ่งยวด
ด้วยความเร็วทีร่ ม่ ไม้งอกขยาย ไฟแค่นไี้ ม่มที างสร้างความเสียหายให้มนั ได้
โดยสิ้นเชิง"
ปรมาจารย์ทงั้ หกท่านทีช่ มการประลองอยูบ่ นแท่นทีน่ งั่ ต่างมองหน้ากัน
เลิก่ ลัก่ ในใจเกิดสังหรณ์ไม่ดขี นึ้ พร้อมกัน...เกรงว่าการประลองรอบนีค้ งต้อง
แพ้แล้ว!
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การประลองเป็นไปตามทีเ่ ป้าฝ่าหูค่ าดการณ์ ตาข่ายเพลิงปะทะกับ
ร่มไม้ เผากิ่งก้านใบไปได้ไม่น้อยก็จริงอยู่ หากแต่ความเร็วที่ไฟลุกลาม
กลั บ สู ้ ค วามเร็ ว ที่ กิ่ ง ก้ า นใบงอกขึ้ น ใหม่ ไ ม่ ไ ด้ ไม่ ทั น ไรตาข่ า ยเพลิ ง
ก็ถูกเกี่ยวพันติดอยู่บนยอดไม้ ท�ำให้ผู้ฝึกตนผู้ควบคุมตาข่ายทั้งสองคน
พลอยถู ก กิ่ ง ก้ า นใบที่ ง อกขยายอย่ า งบ้ า คลั่ ง เกี่ ย วรั้ ง พั น แข้ ง พั น ขา
จนมีสภาพทุลักทุเลเหลือจะกล่าว
ตี่ ฉ านซั่ ง ท� ำ เสี ย งจุ ป ากกล่ า วว่ า "ไฟของพวกเขาอ่ อ นเกิ น ไป
ถ้าเปลีย่ นเป็นลูกหมูของศิษย์นอ้ งเล็ก พ่นไฟทีเดียวก็เผามันเป็นตอตะโก
ได้ แ ล้ว " ถ้ามิใ ช่เขารู้สึกต่อ ส�ำนักจิ้นเป่าไม่เ ลว เกรงว่าตอนนี้คงได้
หัวเราะเยาะว่าพวกเขาสู้ไม่ได้แม้แต่หมูไปแล้ว
การโจมตี จ ากดาบโค้ ง และแส้ ย าวที่ ด ้ า นล่ า งก็ เ จออุ ป สรรค
เช่นเดียวกัน ดาบโค้งฟันลงบนล�ำต้นก็ถูกต้านทานไว้ได้ อีกทั้งล�ำต้น
ก็คล้ายจะมีแรงดึงดูดบางอย่างดูดใบดาบเอาไว้แน่น ท�ำให้พวกมัน
ไม่อาจลอยหนีจากล�ำต้นได้อีก แส้ยาวเองก็ถูกเถาวัลย์ที่ย้อยลงมาจาก
ต้นไม้ม้วนพันไว้แน่นหนาเช่นกัน
กระบี่เหล็กเล่มใหญ่ของเซี่ยงเจวี้ยนเชียนที่พุ่งแทงมากลับท�ำให้
ซังปู้ฉีหวั่นเกรงอยู่บ้าง แยกเถาวัลย์ยาวขนาดราวปากชามจากล�ำต้น
ออกมาสองท่อน ก่อนหวดไปหาตัวกระบี่ รบกวนการโจมตีของกระบีเ่ หล็ก
ไม่หยุด
เถาวัลย์ยาวถูกคมกระบี่กรีดจนได้รอยนับไม่ถ้วน แต่พริบตาเดียว
ก็กลับคืนสภาพเดิม แม้การโจมตีของกระบี่เหล็กเล่มใหญ่จะหนักหน่วง
รุนแรง แต่น่าเสียดายที่เฉียดซังปู้ฉีที่ยืนตระหง่านอยู่ใต้เงาต้นไม้ใหญ่
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ไปเสียทุกครัง้
ผู้ฝึกตนสามคนจากส�ำนักจิ้นเป่ารวมพลังกันโจมตีก็ยังท�ำอะไร
ซังปู้ฉีไม่ได้สักกระผีก กลับกลายเป็นถูกเขาฉุดรั้งเอาไว้เสียเอง
ปรมาจารย์สองท่านจากส�ำนักจิ้นเป่าที่อยู่บนแท่นที่นั่งเห็นแล้ว
ก็ทงั้ โมโหทัง้ ร้อนใจ เอาแต่รอ้ งด่าว่าพวกโง่เขลาไม่ขาดปาก แอบถอนใจว่า
ศิษย์เด่นล�ำ้ ของส�ำนักเหล่านีม้ ปี ระสบการณ์ตอ่ สูจ้ ริงไม่พอ ปกติเพียงแต่
แลกเปลีย่ นวิชาความรูก้ บั ศิษย์รว่ มส�ำนักด้วยกันเอง มีประสบการณ์ตอ่ สู้
ถึงเป็นถึงตายของจริงน้อยเกินไป! ข้อบกพร่องด้านการเผชิญหน้าศัตรูและ
การรับมือความเปลีย่ นแปลงแสดงออกมาหมดเปลือกในการประลองนี้
อีกสองคนที่เหลือของส�ำนักจิ้นเป่าที่รับหน้าที่ต้านทานผู้ฝึกตน
ขั้นหลอมรวมสี่คนจากส�ำนักฝานเจี้ยนก็ถูกบีบจนลนลานท�ำอะไรไม่ถูก
เช่นเดียวกัน มิหน�ำซ�้ำยังค่อยๆ ถูกแยกออกมาอีกด้านของเวทีประลอง
ไม่อาจรวมพลังกับอีกสามคนจากส�ำนักตนเองได้อีก
ปรมาจารย์จิ่นซั่นถอนหายใจพลางส่ายหน้า ทว่ามิได้เรียกร้อง
ให้ ผู ้ ตั ด สิ น ยุ ติ ก ารประลองที่ พ ่ า ยแพ้ เป็นที่ แ น่ น อนแล้ ว ในรอบนี้
กลับกลายเป็นปรมาจารย์หรูอ่ จี ากส�ำนักจีล้ ที่ อี่ ยูด่ า้ นข้างทนดูตอ่ ไปไม่ไหว
จึงโน้มน้าวขึ้นว่า "คนของส�ำนักฝานเจี้ยนไม่มีทางยั้งมือแน่ ให้พวกเขา
ประลองกันต่อไป เกิดบาดเจ็บพิกลพิการขึ้นมาจะท�ำอย่างไร! ยอมแพ้
เสียตอนนี้ แม้จะเสียหน้าไปบ้าง แต่อย่างไรก็ดีกว่าถูกเล่นงานจนอ่วม
อยู่ตรงนี้!"
ปรมาจารย์จนิ่ ซัน่ คิดแล้วก็ยงั คงส่ายหน้า "พวกเขาควรได้รบั บทเรียน
เสียบ้าง"
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ปรมาจารย์อินซั่นเองก็ว่า "ที่แล้วมาส�ำนักปกป้องพวกเขาเกินไป
เจอความล้มเหลวเสียบ้าง พวกเขาจะได้รจู้ กั ฟ้าสูงแผ่นดินต�ำ่ มีแต่ผลดี
ต่อพวกเขา ส่วนเรือ่ งศักดิศ์ รีหน้าตานัน้ ...เทียบกับอนาคตของส�ำนักแล้ว
จะนับเป็นอะไรได้"
เป็นเพราะปรมาจารย์ทงั้ สองหวังในตัวศิษย์เหล่านีไ้ ว้สงู ถึงยิง่ ต้อง
หักใจท�ำเช่นนี้
ปรมาจารย์หรู่อีเข้าใจเหตุผลของพวกเขาจึงไม่โน้มน้าวอีก
สถานการณ์ บ นเวที ป ระลองยิ่ ง ล� ำ บากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ส� ำ หรั บ ทาง
ส�ำนักจิ้นเป่า ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมทั้งสองที่ใช้สองสู้สี่ถูกเล่นงานตกเวที
เป็นสองคนแรก หนึง่ ในนัน้ ยังถูกฝ่ายตรงข้ามจงใจลงมือหนักท�ำให้บาดเจ็บ
สาหัสโดยทีส่ ามคนทีเ่ หลือทีร่ มุ โจมตีซงั ปูฉ้ ผี ละออกไปช่วยไม่ได้โดยสิน้ เชิง
ครั้นเห็นผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมสี่คนของส�ำนักฝานเจี้ยนกลับมาโอบล้อม
พวกเขาไว้แล้ว ให้เซีย่ งเจวีย้ นเชียนทะนงตนเพียงไรก็รวู้ า่ พวกตนจบเห่แล้ว
ศิษย์น้องอีกสองคนของเขาถูกกิ่งก้านใบบนร่มไม้พันรัดไปครึ่งตัว
แม้จะร่ายอาคมต้านทานไม่หยุด แต่กเ็ ป็นลูกศรปลายระยะยิงแล้ว หาก
ผู้ฝึกตนสี่คนจากส�ำนักฝานเจี้ยนโจมตีเข้ามา เกรงว่าศิษย์น้องทั้งสอง
คงไม่มแี รงแม้แต่จะต้านทาน
ประกายสังหารฉายอยู่ในดวงตาคนของส�ำนักฝานเจี้ยน ขอเพียง
มีโอกาสก็ยินดีอย่างที่สุดที่จะ 'พลั้งมือ' ฆ่าพวกเขาให้ตายอยู่บนเวที
ยามนี้เวลานี้เขาไม่อาจท�ำอะไรโดยใช้อารมณ์ได้แล้ว!
เซี่ยงเจวี้ยนเชียนกัดฟันตะโกนขึ้น "หยุดมือ! พวกข้าขอยอมแพ้!"
สีหน้าเขาซีดเผือด ส�ำหรับเขาทีม่ นี สิ ยั หยิง่ ยโส การตะโกนค�ำนีอ้ อกมา
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ยังทรมานยิ่งกว่าแทงเขาสักหลายแผลเสียอีก หากแต่เขาจ�ำเป็นต้องท�ำ
เพราะไม่ อ าจปล่ อ ยให้ ศิ ษ ย์ เ ด่ น ล�้ ำ ที่ ส� ำ นั ก ตนเพาะเลี้ ย งออกมา
อย่างยากล�ำบากพลาดพลั้งตายอนาถอยู่ใต้น�้ำมือศัตรูเพราะการน�ำ
ของเขาได้
ตีฉ่ านซัง่ แค่นเสียงเบาๆ กล่าวว่า "เซีย่ งเจวีย้ นเชียนผูน้ นี้ บั ว่าไม่เลวนัก"
เป้าฝ่าหู่รวมถึงศิษย์น้องที่เหลือต่างพยักหน้าเห็นด้วยอย่างพร้อมเพรียง
โดยมิได้นัดหมาย
ทว่าตีฉ่ านซัง่ ก็เผยหางจิง้ จอกออกมาในค�ำพูดถัดมา "ฝ่ายตรงข้าม
มิใช่ศิษย์น้องหญิงของเขา แต่เขาก็ยังขอยอมแพ้อย่างตรงไปตรงมา
ต่อหน้าผู้คน เฮะๆ!" ขณะที่พูด ดวงตาย่อมจะเหล่ไปมองอิ่นจื่อจาง
จูจูได้ยินเขาน�ำเรื่องนี้มาล้ออิ่นจื่อจางอีกแล้ว จึงเบิกตากว้าง
พูดด้วยความโมโห "ศิษย์พี่ใหญ่! ท่านมันคนเลว!"
ค�ำด่าทีไ่ ม่เจ็บไม่คนั พรรค์นตี้ ฉี่ านซัง่ ไม่นำ� พาโดยสิน้ เชิง ยิง่ ยิม้ ได้ใจ
ขึน้ อีก
สืออิ้งลวี่ทนเห็นศิษย์น้องหญิงถูกรังแกไม่ได้ จึงช่วยพูดสนับสนุน
"ข้าจะกลับไปขอให้อาจารย์อย่ารับศิษย์ผู้หญิงอีก ถึงจะรับก็อย่าให้นาง
สนใจศิษย์พี่ใหญ่! พวกเราไม่ต้องสนใจเขากันให้หมด!"
ส�ำหรับตีฉ่ านซัง่ ทีเ่ ป็นโรคคลัง่ ศิษย์นอ้ งหญิงแล้ว ค�ำขูข่ องสืออิง้ ลวี่
ยังนับว่าได้ผลอยู่เล็กน้อย เขาจึงพูดอย่างไม่พอใจ "ข้าพูดถึงศิษย์น้องสี่
พวกเจ้าจะเป็นเดือดเป็นร้อนอะไร"
อิ่ น จื่ อ จางปรายตามองเขาก่ อ นพู ด เย็ น เยี ย บ "ไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี
เดี๋ยวท่านก็มีโอกาสได้ขอยอมแพ้ต่อข้า"
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ตีฉ่ านซัง่ เต้นผางขึน้ มาทันที เป้าฝ่าหูข่ วางเขาไว้ พูดด้วยความปวดหัว
"พวกเจ้าจะสูก้ นั ก็รอหลังงานประลองยุทธ์โน่น ศัตรูแข็งแกร่งอยูต่ รงหน้า
พวกเจ้าอย่าเพิง่ สูก้ นั เอง"
ไก่ชนสองตัวถลึงตาใส่กันแล้วต่างแค่นเสียงไม่พูดอะไรอีก
เซี่ยงเจวี้ยนเชียนพาศิษย์น้องไปขอรับโทษจากปรมาจารย์จิ่นซั่น
และอินซั่นด้วยอาการหน้าม่อยคอตก ทว่าทั้งสองท่านกลับไม่ได้โมโห
เกรี้ยวกราดเหมือนที่คิดไว้ เพียงแต่กล่าวเรียบๆ "กลับไปคิดดูให้ดีว่า
ท�ำไมถึงแพ้"
เนื่ อ งจากผู ้ ฝึกตนขั้ น หลอมรวมคนหนึ่ ง ในกลุ ่ ม ส� ำ นั ก จิ้ น เป่า
ได้รบั บาดเจ็บสาหัส และนอกจากเซีย่ งเจวีย้ นเชียนแล้ว อีกสามคนทีเ่ หลือ
ก็ได้รับบาดเจ็บคนละเล็กละน้อยเช่นกัน ด้วยมีสภาพเช่นนี้จึงไม่สะดวก
จะประลองอีก ดังนัน้ ปรมาจารย์จน่ิ ซัน่ จึงตัดสินใจให้พวกเขาถอนตัวจาก
งานประลองยุทธ์ครั้งนี้
เซี่ ย งเจวี้ ย นเชี ย นหาได้ จ ากไปพร้ อ มกั บ พรรคพวกคนอื่ น
ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ไม่ เขาเลื อ กจะอยู ่ ดู ก ารประลองต่ อ ผู ้ อื่ น มองเขา
ด้วยสายตาแปลกๆ แต่เขาก็ยังกัดฟันอดทนรับสายตาเหล่านั้น
ปรมาจารย์จเี้ สียงเห็นแล้วก็กล่าวกับปรมาจารย์จนิ่ ซัน่ ว่า "พวกท่าน
กล่าวได้มผิ ดิ ให้พวกเขาเจอความล้มเหลวเสียบ้างถือเป็นเรือ่ งดี"
แม้จะกล่าวเช่นนี้ แต่เขาก็ไม่อยากให้ศิษย์ของส�ำนักตนเจอความ
ล้มเหลวอยูด่ ี หวังเพียงว่าพวกเซียวโส่วจะได้รบั บทเรียนไปบ้าง การประลอง
รอบต่ อ ไปแสดงฝีมื อ ให้ ดี ห น่ อ ย มิ เ ช่ น นั้ น ท้ า ยที่ สุ ด ส� ำ นั ก เจาไช่ กั บ
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กลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นคงได้หน้าได้ตาไปสิน้ แล้วพวกเขากลับไปจะชีแ้ จง
ต่อท่านผูเ้ ฒ่าในส�ำนักอย่างไร
การจับสลากรอบที่สองเหลือเพียงเจ็ดกลุ่มเข้าร่วม ส�ำนักเซิ่งจื้อ
ไม่มคี ปู่ ระลองจึงได้ผา่ นไปรอรอบต่อไป กลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตก
กับส�ำนักเจาไช่ 'มีดวงไม่เลว' ได้เจอกับสองกลุม่ ทีอ่ อ่ นทีส่ ดุ ในระดับหนึง่
ส่วนส�ำนักฝานเจีย้ นก็ได้เจอกับส�ำนักจีล้ ี่
คนของส�ำนักจีล้ ไี่ ม่เหมือนกับคนของส�ำนักจิน้ เป่า พวกเขาแต่ละคน
พอว่างก็จะถูกส่งไปหาประสบการณ์ยงั โรงประลองยุทธ์สาขาต่างๆ จะต้อง
ปกปิ ด ฐานะอยู ่ ใ นสาขานั้ น ๆ ติ ด ต่ อ กั น หนึ่ ง ปีแ ละเข้ า ร่ ว มประลอง
เกินสามร้อยครั้งขึ้นไปโดยที่ได้รับชัยชนะจึงจะมีสิทธิ์ได้กลับส�ำนักไป
ปิดด่านฝึกตน
สามารถกล่ า วได้ ว ่ า ศิ ษ ย์ เ ด่ น ล�้ ำ แต่ ล ะคนล้ ว นแต่ เ ป็ น มื อ ฉมั ง
ทีผ่ า่ นการต่อสูม้ านับครัง้ ไม่ถว้ น หากกล่าวถึงประสบการณ์ในการต่อสูจ้ ริง
พวกซังปู้ฉียังเทียบพวกเขาไม่ได้ด้วยซ�้ำ
เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นนี้ สีหน้าจองหองล�ำพองตนของซังปู้ฉี
ก็ลดลงไม่น้อย การประลองคราวนี้ล�ำบากยากเย็นยิ่งยวด ทว่าพวกเขา
ก็ยังจะเป็นผู้ชนะอยู่ดี!
ศิษย์สำ� นักจีล้ ลี่ ว้ นเป็นพวกชอบการต่อสู้ เซียวโส่วผูน้ ำ� กลุม่ ในครัง้ นี้
ยิง่ เป็นนักสูต้ วั ยงในหมูน่ กั สู!้
เขาใช้ ชี วิ ต อยู ่ ต ามสาขาโรงประลองยุ ท ธ์ ม าตั้ ง แต่ เ ขามี ต บะ
อยู ่ ขั้ น ฝึกปราณระดั บ แปดแล้ ว เคยสร้ า งสถิ ติ ช นะรวดตลอดหนึ่ ง ปี
ในสาขาโรงประลองยุ ท ธ์ ทั้ ง สามสิ บ หกสาขาที่ เ ขาเคยไปอยู ่ ม าแล้ ว
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ศิษย์ทวั่ ไปหนึง่ ปีจะสูส้ ามร้อยครัง้ ตามเป้าหมาย แต่เขาในหนึง่ ปีอย่างน้อย
ต้องห้าร้อยครั้งถึงจะหน�ำใจ!
แม้ เ ขาจะมี ต บะเพี ย งขั้ น หลอมรวมช่ ว งกลาง ศิ ษ ย์ น ้ อ งที่ ม า
ร่วมงานประลองยุทธ์ในครัง้ นีพ้ ร้อมกับเขาก็อยูเ่ พียงขัน้ หลอมรวมช่วงต้น
ทว่าพวกเขาแต่ละคนมีกำ� ลังความสามารถท้าสูข้ า้ มขัน้ ได้ทงั้ นัน้ ผูฝ้ กึ ตน
ขั้นหลอมรวมช่วงปลายที่พ่ายแพ้ด้วยน�้ำมือของเซียวโส่วก็มีอยู่ไม่น้อย
ครัน้ การประลองเริม่ ต้นขึน้ สถานการณ์กด็ เุ ดือดอย่างยิง่ ทางด้าน
พวกซังปู้ฉีทั้งห้าคนรวมตัวกันอยู่ทางหนึ่ง สอดประสานร่วมมือกันตั้งรับ
แน่นหนาราวกับเป็นถังเหล็กก็มิปาน ไม่ว่าห้าคนจากส�ำนักจี้ลี่จะโจมตี
หนักหน่วงรุนแรงเพียงไรก็ยงั ไม่สามารถท�ำอะไรพวกเขาได้สกั กระผีก
จีโยวกู่จับตาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ "ที่ทั้งห้าคนจาก
ส�ำนักฝานเจีย้ นประกอบขึน้ มาก็เป็นเพียงข่ายอาคมง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน แต่
อาจเป็นเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครเชี่ยวชาญเรื่องข่ายอาคมนัก และก็
อาจเป็นเพราะพวกเขาฝึกการต่อสูเ้ ป็นกลุม่ ได้ไม่นาน การประสานงานกัน
จึงยังมีช่องโหว่อยู่บ้าง อีกทั้งข่ายอาคมนี้ก็ยังเน้นแค่เพียงการป้องกัน
ดูทา่ พวกเขาคงคิดจะตัดก�ำลังของอีกฝ่าย"
การคาดเดาของเขาสมเหตุสมผลอย่างที่สุด เพื่อความยุติธรรม
ในการประลอง งานประลองยุทธ์จึงก�ำหนดไม่ให้ใช้ยันต์หรือของที่
สามารถเพิ่มก�ำลังความสามารถของผู้ฝึกตนให้ข้ามขั้นได้อย่างเช่น
วัตถุเซียน ไม่อาจกินยาลูกกลอนเพิม่ พละก�ำลังในระหว่างการประลองได้
เช่นกัน และยิ่งไม่อาจน�ำสัตว์วิเศษสัตว์ปีศาจมาเข้าร่วมได้ ฉะนั้นการที่
ส�ำนักจีล้ เี่ ป็นฝ่ายโจมตี พลังฤทธิพ์ ลังปราณจะลดลงอย่างรวดเร็ว ยิง่ สูน้ าน
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ก็ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อพวกเขา
เห็นได้ชดั ว่าเซียวโส่วก็คดิ ถึงจุดนีไ้ ด้เช่นกัน จึงตะโกนขึน้ เสียงดังว่า
"ถอย!" แล้วถอยหลังออกมาก่อนคนอื่น คนที่เหลือก�ำลังโหมโจมตีด้วย
เห็นว่าอีกนิดเดียวก็เหมือนจะเจาะช่องโหว่ได้แล้ว แต่ฉบั พลันนัน้ ก็ได้ยนิ
เขาตะโกนสัง่ เช่นนี้ จึงพากันงันไปเล็กน้อย ครัน้ พวกเขารูส้ กึ ตัวแล้วขยับ
ถอยหลังตามก็ช้าไปเสียแล้ว
ซังปูฉ้ สี ะสมก�ำลังรอจังหวะนีอ้ ยูน่ านแล้วจึงจูโ่ จมกลับทันที สองมือ
ออกท่าร่ายคาถา ฝ่ามือยิงสายรุง้ สายหนึง่ ไปยังผูฝ้ กึ ตนคนทีถ่ อยกลับไป
ช้าทีส่ ดุ
ซังปู้ฉีเลือกใช้วิธีตั้งรับมาตั้งแต่การประลองรอบก่อนแล้ว รอบนี้
ยิ่งจงใจเอาแต่ตั้งรับไม่จู่โจม ท�ำให้คนทางส�ำนักจี้ลี่หลงเข้าใจผิดว่า
เขาจะตั้งมั่นป้องกันเป็นหลัก คิดไม่ถึงว่าเขาไม่ลงมือก็แล้วไป แต่พอ
ลงมื อ กลั บ รวดเร็ ว โหดเหี้ ย ม แม่ น ย� ำ ขณะผู ้ ฝ ึ ก ตนคนนั้ น ถอยหนี
ได้เสียสมาธิไปเล็กน้อย แม้ว่าหลบพ้นจุดส�ำคัญไปได้ด้วยประสบการณ์
ที่เต็มเปีย่ ม บนไหล่ก็ยังคงถูกสายรุ้งนั้นยิงทะลุเป็นรู เลือดสดๆ ไหลโชก
ออกมาทันที
ผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมช่วงปลายลงมือกับผูฝ้ กึ ตนขัน้ หลอมรวมช่วงต้น
ด้วยก�ำลังทั้งหมด อีกทั้งยังเลือกเวลาที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวพอดี การที่
โจมตีส�ำเร็จในครั้งเดียวก็มิใช่เรื่องที่ยากเข้าใจอะไร
ผูฝ้ กึ ตนทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บนัน้ ก็ใจเด็ดยิง่ นัก ได้รบั บาดเจ็บหนักเช่นนี้
กลับไม่มรี อ้ งออกมาสักแอะ ยังคงกัดฟันยืนหยัดสูเ้ คียงข้างพรรคพวก ทว่า
แขนข้างหนึง่ ขยับไม่ได้ ความสามารถในการต่อสูย้ อ่ มจะลดลงอย่างมาก
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แต่นมี่ ใิ ช่ปญ
ั หาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ปัญหาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ คือทัง้ กลุม่ ส�ำนักจีล้ ี่
ไม่เพียงก�ำลังใจจะลดฮวบ บรรยากาศภายในกลุม่ ก็พลอยแปลกประหลาด
ขึน้ มาด้วย
เซี ย วโส่ ว ทั้ ง นึ ก เสี ย ใจทั้ ง รู ้ สึ ก ผิ ด ทั้ ง ไม่ พ อใจ เขาคิ ด ไม่ ถึ ง ว่ า
การประสานงานกันของพวกตนจะแย่ถึงเพียงนี้ เดิมคิดว่าถอยหลังมา
เพื่อออมแรงไว้ก่อน จากนั้นค่อยรอโอกาสลงมือ แต่ผลคือศิษย์น้อง
กลับรีๆ รอๆ ตอบสนองไม่เป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นเปิดโอกาสให้ศัตรู
ได้โจมตีในขณะที่ฝา่ ยตนไม่ทันระวัง
การทีเ่ ขาสัง่ การผิดพลาดก็ทำ� ให้ศษิ ย์นอ้ งทีเ่ หลือเกิดความไม่มนั่ ใจ
ต่อการตัดสินใจของเขาเช่นกัน แม้จะยังคงฟังค�ำสั่งจากเขา แต่ปัญหา
ด้านการประสานงานกลับยิง่ มายิง่ ชัดเจนขึน้
ปรมาจารย์ จี้ เ สี ย งเห็ น แล้ ว ให้ ร ้ อ นรุ ่ ม ในใจแต่ ก็ ท� ำ อะไรไม่ ไ ด้
ศิษย์ของส�ำนักตนตอนทีต่ อ่ สูเ้ ดีย่ วล้วนแต่รวดเร็วรุนแรงไม่อาจต้านทาน
ดุจดั่งพยัคฆ์ลงจากเขา แต่เมื่อรวมตัวกันสู้กลับสับสนวุ่นวายติดๆ ขัดๆ
ปานนี้ หั น ไปดู ฝา่ ยตรงข้ า มกลั บ มี จั ง หวะรุ ก รั บ พร้ อ มเพรี ย งเข้ า กั น
ดูสขุ มุ มัน่ คงอย่างยิง่ ความหวังจะพลิกกลับมาชนะในการประลองรอบนี้
มีไม่มากแล้ว
ปรมาจารย์จเี้ สียงมองไปยังปรมาจารย์จปู้ อ๋ และกูห้ วัน่ แห่งส�ำนักเจาไช่
ด้วยความจนใจ พวกเขาสองคนก็มสี หี น้าเคร่งเครียดเช่นกัน ไม่เพียงแค่
กลุม่ ของส�ำนักจีล้ ี่ ต่อให้เป็นกลุม่ ทีน่ ำ� โดยหลินจือ่ โม่ของส�ำนักเจาไช่เจอกับ
กลุม่ ของส�ำนักฝานเจีย้ นก็ไม่แน่วา่ จะมีโอกาสชนะเกินห้าส่วนเช่นเดียวกัน
ปรมาจารย์จปู้ อ๋ กัดฟันกล่าวว่า "ถ้ารอบนีแ้ พ้ รอบต่อไปให้คนของ
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ส�ำนักเซิง่ จือ้ ขึน้ ประลอง!"
ปรมาจารย์ที่เหลือแอบรู้สึกละอายใจ พวกเขาเข้าใจความคิดของ
ปรมาจารย์จู้ป๋อดี อีกฝ่ายต้องการให้คนของส�ำนักเซิ่งจื้อไปตัดก�ำลัง
ของส�ำนักฝานเจีย้ น เมือ่ ถึงเวลาทีก่ ลุม่ ของส�ำนักเจาไช่ขนึ้ ประลองจะได้
มีความมั่นใจที่จะเอาชนะได้เพิ่มขึ้น
อีกอย่างเรือ่ งทีส่ ำ� นักฝานเจีย้ นจับสลากได้เจอกับคนของสามส�ำนักใหญ่
ติดต่อกันถึงสองครั้ง ขอเพียงเป็นคนคิดอะไรลึกซึ้งสักหน่อยก็ล้วนรู้ว่า
สามส�ำนักใหญ่ตงั้ ใจจะกดหัวส�ำนักฝานเจีย้ นเอาไว้ ได้เปรียบในทุกๆ ด้าน
แต่ก็ยังแพ้รวดสองครั้ง ขายหน้าจนไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว ถ้ายังแพ้อีก
เป็นครั้งที่สาม คนทั้งหมดคงได้คิดว่าคนส�ำนักฝานเจี้ยนเก่งกาจกว่า
คนจากสามส�ำนักใหญ่เป็นแน่ ความยโสโอหังของกลุม่ พันธมิตรแคว้นตัน
จะต้องยิง่ มากขึน้ คนจ�ำนวนมากทีเ่ ดิมทียงั เลือกข้างไม่ถกู อาจจะเข้าร่วม
กับกลุม่ พันธมิตรแคว้นตันกันหมดก็เป็นได้
วิธแี ก้ไขเดียวทีพ่ วกเขานึกออกในตอนนีก้ ค็ อื ถ่วงเวลา ถ่วงไปจนกว่า
คนของส�ำนักฝานเจี้ยนจะอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจ แล้วค่อยกู้หน้า
คืนกลับมา แม้จะยังตกเป็นขีป้ ากคน แต่จะดีจะชัว่ ก็เอาชนะในการประลอง
คืนได้ครัง้ หนึง่ ไม่ถงึ กับแพ้หมดทุกอย่างในเวลาเดียวกัน
เป็นไปตามคาด ในรอบนีส้ ำ� นักจีล้ กี่ ย็ งั คงแพ้ บรรดาแขกผูม้ เี กียรติ
ที่มาชมการประลองต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก งานประลองยุทธ์ครั้งใหญ่
จัดมาหลายปี สามส�ำนักใหญ่ล้วนแต่อยู่เหนือใครมาตลอด มาคราวนี้
ถึงกับสะดุดล้มเสียแล้ว!?
คิดถึงความมีหน้ามีตาไร้ขีดจ�ำกัดในยามปกติของสามส�ำนักใหญ่
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ผู้ฝึกตนที่ไม่ได้มีความสนิทสนมกับพวกเขาเป็นพิเศษจ�ำนวนไม่น้อย
ต่างแอบหวังว่าพวกเขาจะล้มคะม�ำไปทั้งตัว แม้ว่าส�ำนักฝานเจี้ยน
จะไม่ใช่คนดีอะไร หากแต่เห็นสามส�ำนักใหญ่ถูกลากลงจากแท่นบูชา
ก็เป็นเรื่องที่สะใจไม่หยอก
พวกที่ มี สั ม พั น ธ์ แ น่ น แฟ้ น กั บ สามส� ำ นั ก ใหญ่ ก ลั บ อดจะกั ง วล
แทนพวกเขาไม่ได้ แม้ว่าการประลองระหว่างผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวม
ทีอ่ ายุไม่ถงึ ร้อยปีเหล่านีจ้ ะไม่ได้แสดงถึงก�ำลังความสามารถทีแ่ ท้จริงของ
ส�ำนัก หากแต่นี่กลับเป็นลางที่ไม่ดีอย่างยิ่ง
ถ้ า เกิ ด สามส� ำ นั ก ใหญ่ ต กต�่ ำ ลงจริ ง ๆ เช่ น นั้ น แคว้ น ตั น ก็ จ ะ
ขึ้นเป็นใหญ่ พวกเขาที่สวมกางเกงตัวเดียวกัน* กับสามส�ำนักใหญ่
เกรงว่าคงได้ตายอนาถยิ่ง
การจับสลากรอบที่สาม บรรยากาศเคร่งเครียดกว่าก่อนหน้านี้
ไม่รกู้ เี่ ท่า ทุกคนต่างชะเง้อคอรอดูวา่ รอบต่อไปส�ำนักฝานเจีย้ นจะได้เจอกับ
ส�ำนักเจาไช่หรือไม่
ครั้ น ผลถู ก ประกาศ ทุ ก คนก็ ไ ม่ รู ้ ว ่ า ควรโล่ ง ใจหรื อ จะเวทนาดี
ที่คู่ประลองในรอบนี้ของส�ำนักฝานเจี้ยนคือส�ำนักเซิ่งจื้อ
การจับสลากรอบนีก้ ลุม่ พันธมิตรห้าแคว้นฝัง่ ตะวันตกไม่มคี ปู่ ระลอง
ได้ผ่านไปรอรอบต่อไป ส่วนส�ำนักเจาไช่กับส�ำนักจี้ลี่ต่างได้เจอกับ
กลุ่มระดับหนึ่งที่อ่อนที่สุดอีกสองกลุ่ม เอาชนะได้อย่างสบายไร้ใดเทียม
แต่กค็ บั อกคับใจไร้ใดเทียมเช่นกัน ได้ชยั ชนะมาแล้ว ทว่าคนทัง้ สองกลุม่
กลั บ มี สี ห น้ า นิ่ ง ขรึ ม ยิ้ ม ไม่ อ อก ใครที่ ไ ม่ รู ้ เ รื่ อ งคงได้ คิ ด ว่ า พวกเขา
* สวมกางเกงตัวเดียวกัน เป็นส�ำนวน หมายถึงสนิทสนมกันมากหรือเป็นพรรคพวกสมคบคิดกัน มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
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พ่ายการประลองมาด้วยซ�้ำ
ซังปู้ฉีน�ำพรรคพวกสี่คนนั่งสมาธิฟน้ื ฟูพลังอยู่ข้างเวที พวกเขา
ต่างกินยาลูกกลอนไปคนละขวด เพียงชัว่ เวลาสัน้ ๆ ก็ฟน้ื คืนสภาพได้สมบูรณ์
ยาลูกกลอนเหล่านี้ไม่ต้องถามก็คงรู้กันว่ามาจากแคว้นตัน
ปรมาจารย์ทั้งหกท่านบนแท่นที่นั่งยิ่งปวดหัวกว่าเก่า พวกเขา
ลืมเรื่องนี้ไปสนิท ดูท่าคิดจะตัดก�ำลังพวกเขาคงเป็นไปไม่ใคร่ได้แล้ว
ห้าคนจากส�ำนักเซิง่ จือ้ เป็นอัจฉริยะแห่งยุคก็จริง แต่กเ็ ยาว์วยั เกินไป
คนทัง้ หมดล้วนรูส้ กึ ว่าผ่านไปอีกสักไม่กสี่ บิ ปีพวกเขาอาจจะเอาชนะคนจาก
ส�ำนักฝานเจีย้ นได้สบายๆ ทว่ามิใช่ตอนนี้
เรื่องมาถึงบัดนี้ก็ได้แต่ฟังบัญชาสวรรค์แล้ว
ด้านส�ำนักเซิ่งจื้อ พวกเขาได้เข้าร่วมการประชุมลับเมื่อคืนด้วย
พอเห็นผลการจับสลากก็รู้ว่าสามส�ำนักใหญ่เปลี่ยนใจแล้ว
ทีส่ ง่ พวกเขาขึน้ สูก้ อ่ นก็เพียงแต่อยากตัดก�ำลังของส�ำนักฝานเจีย้ น
และจะดีทสี่ ดุ ถ้าสามารถรูไ้ พ่เด็ดของฝ่ายนัน้ รวมทัง้ คลายสถานการณ์ลงได้
เล็กน้อย มิเช่นนั้นหากสามส�ำนักใหญ่แพ้รวดติดต่อกัน เกรงว่าไม่ว่าจะ
กลบเกลือ่ นอย่างไรก็ยงั หมดสิน้ ทัง้ ศักดิศ์ รีหน้าตาและความน่าเชือ่ ถือ
พวกเขาอยากสูก้ บั ส�ำนักฝานเจีย้ นยิง่ แต่ครัน้ นึกถึงว่าสามส�ำนักใหญ่
เห็นพวกเขาเป็นหมากให้จับเดินตามใจชอบก็โมโหขึ้นมาทันที เป้าฝ่าหู่
เงียบไปชั่วครู่ก่อนว่า "ไม่ว่าอย่างไรก็สู้รอบนี้ให้เรียบร้อยก่อนค่อยว่ากัน
คนส�ำนักฝานเจีย้ นเกรงว่าจะมาด้วยเจตนาไม่ดี ดูจากทีพ่ วกเขาลงมือกับ
คนจากสามส�ำนักใหญ่อย่างโหดเหี้ยม กับพวกเราก็คงไม่เกรงใจเช่นกัน
ทุกคนต้องระวังให้ด"ี
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จีโยวกู่ก็ว่า "ศิษย์พี่เป้ากล่าวได้มีเหตุผล อย่างมากชนะรอบนี้แล้ว
พวกเราหาเหตุผลไม่ร่วมการประลองต่อก็พอ"
ตีฉ่ านซัง่ พูดอย่างไม่พอใจ "ไม่ได้ บิดาจะสัง่ สอนไอ้พวกหน้าเหม็น
จากส�ำนักเจาไช่"
จีโยวกูย่ มิ้ ได้ชวั่ ร้ายยิง่ ยวด "พวกเราชนะรอบนีแ้ ล้วไม่ประลองต่อสิ
ถึงจะท�ำให้พวกเขาทรมานใจได้มากที่สุด ทั้งยังไม่ท�ำให้ความปรองดอง
ระหว่างส�ำนักเรากับสามส�ำนักใหญ่เสียหายด้วย"
ตี่ ฉ านซั่ ง ไม่ เ ข้ า ใจนั ก ทว่ า ศิ ษ ย์ น ้ อ งรองยิ้ ม เช่ น นี้ จ ะต้ อ งมี ค น
เคราะห์ร้ายอย่างแน่นอน ขอเพียงคนที่เคราะห์ร้ายไม่ใช่เขาก็ใช้ได้แล้ว
อีกอย่างแม้ศิษย์น้องผู้นี้จะเป็นพวกมือถือสาก ปากถือศีล แต่ก็ไม่เคย
ปล่อยให้พวกเขาต้องเสียเปรียบคนนอก ดังนั้นเขาจึงไม่แสดงความเห็น
คัดค้าน ตั้งใจเตรียมตัวขึ้นประลอง
จีโยวกู่จึงว่า "วิธีการที่ข้าบอกไปเมื่อคืน ทุกคนจ�ำกันได้แม่นแล้ว
กระมัง อีกเดี๋ยวก็ต้องดูการประสานงานกันของทุกคนแล้ว"
คนที่เหลือพยักหน้าเงียบๆ หลายปีมานี้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
มาตลอด เข้าใจกันและกันไม่นอ้ ยไปกว่าเข้าใจตัวเองสักเท่าไร จ�ำนวนครัง้
ทีร่ ว่ มกันต่อสูย้ งิ่ มากจนน่าตกใจ เพียงเห็นแววตาก็เข้าใจเจตนาของอีกฝ่าย
ได้แล้ว มีความรู้ใจกันเหนือกว่ากลุ่มทั้งหมดในที่นี้เสียอีก
ก�ำลังความสามารถโดยรวมของพวกเขาด้อยกว่าส�ำนักฝานเจี้ยน
อยูเ่ ป็นช่วงตัว การจะเอาชนะนอกจากต้องใช้อบุ ายประหลาดคาดไม่ถงึ แล้ว
ก็ต้องอาศัยการประสานงานอย่างรู้ใจกันด้วย
สองฝ่ายยืนประจ�ำทีบ่ นเวที สายตาซังปูฉ้ กี วาดมองพวกเขาทัง้ ห้าคน
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อย่างเย็นเยียบก่อนว่า "ข้ายอมรับว่าพวกเจ้าล�้ำเลิศจริงๆ ทว่าก็เท่านั้น
ได้เจอกับพวกข้า พวกเจ้าก็เดินมาได้เพียงเท่านี้แล้ว"
ตี่ฉานซั่งแคะหู พูดอย่างเหยียดหยามดูแคลน "ตัวโง่เง่าที่สู้ไม่ได้
แม้แต่หมูอย่างเจ้า บิดาเห็นมานักต่อนักแล้ว ไม่ลำ�้ เลิศพอแต่ยงั ส�ำคัญตัว
ผิด อายุปนู นีย้ งั ไม่ได้ความ ต่อให้มชี วี ติ รอดจากวันนีไ้ ด้กย็ งั เป็นเศษสวะ
ในบรรดาเศษสวะอยูด่ "ี
ซังปู้ฉีอยู่มาจนปูนนี้กลับเพิ่งจะถูกคนด่าหยามต่อหน้า สีหน้า
จึงเย็นเยียบลงทันที เขาไม่พูดอะไรอีก โบกมือให้พรรคพวกตั้งแถว
เตรียมตัวลงมือ
ผู้ตัดสินเพิ่งจะประกาศเริ่มการประลอง ซังปู้ฉีก็พลิกท่าทีไปจาก
ก่อนหน้านี้ โจมตีเข้าหาเป้าฝ่าหูส่ ดุ ก�ำลังด้วยความเร็วดัง่ ฟ้าผ่าไม่ทนั ปิดหู
ขณะเดียวกันศิษย์น้องตบะขั้นหลอมรวมช่วงกลางทั้งสองคนของเขา
ก็กระโจนเข้าหาสืออิง้ ลวีพ่ ร้อมกัน ท่าทางทีด่ ดุ นั รุนแรงเห็นได้ชดั ว่าคิดจะ
โจมตีให้คู่ต่อสู้สองคนที่อ่อนที่สุดบาดเจ็บสาหัสในครั้งเดียว
เป้ า ฝ่าหู ่ ไ ม่ ห ลบไม่ ห ลี ก ร่ า งมั ง กรน�้ ำ สี เ งิ น ยวงปรากฏออกมา
ฟาดปะทะกับกระบี่ไม้ท้อขนาดยักษ์ที่ซังปู้ฉีเสกออกมาในทันใด
ก�ำลังความสามารถของคนทั้งสองต่างกันเป็นช่วงใหญ่ ซังปู้ฉี
เห็นเป้าฝ่าหู่ถึงกับกล้ารับการโจมตีของตนเองก็ให้นึกดีใจ เขายังกลัว
อีกฝ่ายจะตอบสนองรวดเร็วหลบการโจมตีพ้นอยู่เลย!
ทว่าพอกระบี่ไม้ท้อที่เขาเสกออกมาด้วยพลังทั้งหมดปะทะเข้ากับ
มังกรน�ำ้ เขาก็พบบางอย่างผิดปกติ พลังฤทธิม์ หาศาลทีไ่ ม่เหมือนออกมา
จากผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงต้นโดยสิ้นเชิงขุมหนึ่งโหมซัดมา ถึงกับ
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ซัดกระบี่ไม้ท้อของเขากลับมาได้ตรงๆ ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงต้น
อีกสองคนทีป่ ระสานการโจมตีกบั เขาพุง่ มาในเวลานีพ้ อดี มังกรน�ำ้ ไม่อาจ
ฉวยโอกาสไล่ตามโจมตีได้จึงบิดร่างยาว อ้าปากกว้างแผดเสียงค�ำราม
ใส่คนทั้งสอง
ผูค้ นทีน่ อกเวทีเห็นเพียงมังกรน�ำ้ อ้าปากกว้างหาผูฝ้ กึ ตนสองคนนัน้
แต่ไม่ได้ยนิ เสียงใดๆ ทว่าผูฝ้ กึ ตนสองคนนัน้ กลับมีทา่ ทางเหมือนเมาสุรา
ถอยกรูดไปหลายจัง้ ถึงจะฝืนยืนนิง่ ได้ กุมศีรษะไว้หวิดจะล้มลงกองกับพืน้
ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงกลางสองคนที่โจมตีใส่สืออิ้งลวี่ก็หาได้
สบายกว่ากันไม่ สาวน้อยตรงหน้าจากหนึง่ คนพลันกลายเป็นสิบกว่าคน
อีกทั้งแต่ละคนกวัดแกว่งอาวุธสีทองอร่ามที่มีพลังกดดันน่าสยดสยอง
ฟาดฟันมายังพวกเขา เวลาเพียงชัว่ พริบตาไม่อาจแยกแยะได้โดยสิน้ เชิง
ว่าคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนเป็นตัวปลอม
เคราะห์ดีที่คนทั้งสองยังนับว่าตอบสนองฉับไว คนหนึ่งรับหน้าที่
ป้องกัน อีกคนโหมโจมตีสุดแรงเกิดใส่สตรีสิบกว่าคนที่พุ่งเข้ามาหา
โดยไม่แบ่งจริงปลอม
ซังปู้ฉีโจมตีครั้งแรกล้มเหลวก็รีบร้องเรียกศิษย์น้องทั้งสี่กลับมา
รวมอยู่ข้างตนเอง
บรรดาผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติต่างก็คาดไม่ถึงอย่างยิ่งว่าผู้ฝึกตน
ขั้นหลอมรวมช่วงปลายอย่างซังปู้ฉีโจมตีสุดก�ำลังแล้วก็ยังถูกผู้ฝึกตน
ขั้นหลอมรวมช่วงต้นคนหนึ่งสกัดกลับไปได้ซึ่งหน้า! นี่จะน่าอัศจรรย์
เกินไปแล้วกระมัง!
บรรดาคนทีค่ ดิ ว่าส�ำนักเซิง่ จือ้ จะพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วถึงกับปากอ้า
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ตาค้างไป มองดูฉากมหัศจรรย์นี้ด้วยความสับสนงงงวย
คนที่เชี่ยวชาญด้านข่ายอาคมอยู่บ้างมองดูดีๆ ก็เข้าใจขึ้นมา
เมื่อครู่ที่โจมตีซังปู้ฉีและผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงต้นอีกสองคนจนต้อง
ล่าถอยหาใช่พลังของเป้าฝ่าหู่เพียงคนเดียวไม่ อิ่นจื่อจาง ตี่ฉานซั่งและ
ตัวเขายืนท�ำมุมเป็นสามเหลี่ยมพอดี มือต่างท�ำท่าร่ายอาคม ใต้เท้า
ไม่ รู ้ มี เ ม็ ด หมากแก้ ว ผลึ ก จ� ำ นวนมากตกกระจายอยู ่ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ใด
เม็ดหมากเหล่านี้เรียงกันเป็นแผนภูมิอาคมอันซับซ้อน...พวกเขาสามคน
รวมพลังกันพร้อมกับยืมพลังจากข่ายอาคมถึงสามารถสกัดซังปูฉ้ กี ลับไปได้
ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้ แต่ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงต้นเพียงสามคน
ท�ำได้ขนาดนี้ก็เพียงพอจะท�ำให้คนตกตะลึงชื่นชมแล้ว
อีกทัง้ ดูจากทีเ่ มือ่ ครูม่ งั กรน�ำ้ เล่นงานผูฝ้ กึ ตนส�ำนักฝานเจีย้ นสองคน
จนถอยกรูด หลังสามคนนี้รวมพลังกันยังถึงกับสามารถใช้ไม้เด็ดของ
แต่ละคนออกมาได้พร้อมกันด้วย สามคนประหนึง่ รวมเป็นคนเดียว!
ที่ ส ามารถท� ำ เช่ น นี้ ไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งที่ สุ ด กั บ การที่ ส ามคนนี้
ล้วนแต่มพี ลังธาตุนำ�้ พลังธาตุนำ�้ แข็งของอิน่ จือ่ จางนัน้ ถ้าว่ากันจริงๆ แล้ว
ก็แปรมาจากพลังธาตุน�้ำเช่นกัน
มีข่ายอาคมรวมพลังเช่นนี้ ซังปู้ฉีคงจะท�ำอะไรพวกเขาได้ยากยิ่ง
ซังปูฉ้ โี จมตีไม่สำ� เร็จก็มไิ ด้ลนลาน สองมือวางทาบกับตัวศิษย์นอ้ ง
ทัง้ สองทีถ่ กู มังกรน�ำ้ ท�ำให้บาดเจ็บ ปรับลมปราณพลังชีวติ ทีไ่ หลเวียนสับสน
ของพวกเขาให้เข้าที่ เพียงชัว่ ประเดีย๋ วเดียวสองคนนีก้ ฟ็ น้ื คืนสภาวะปกติ
หนึ่งในผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงกลางที่โจมตีสืออิ้งลวี่ไม่เป็นผล
พูดขึน้ เสียงค่อย "หญิงนางนัน้ มีวชิ าลวงตาร้ายกาจยิง่ ยวด ยากจะแยกแยะ
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จริงปลอม"
ซังปู้ฉีขมวดคิ้ว คนของส�ำนักเซิ่งจื้อนี้จัดการได้ยากกว่าที่คิดไว้
อุบายลูกไม้นอกต�ำราช่างมากโดยแท้
พวกเป้าฝ่าหู่หาได้รุกไล่ตามโจมตีต่อไม่ กลับเพียงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม
ซังปู้ฉีเองก็มองข่ายอาคมรวมพลังของพวกเขาออก พวกเป้าฝ่าหู่
สามคนรวมพลังกัน ถึงโหมโจมตีอย่างไรก็เกรงว่าไม่มที างจัดการพวกเขา
ลงได้อย่างรวดเร็ว นับประสาอะไรกับยังมีจีโยวกู่และสืออิ้งลวี่คอยจ้อง
ตะครุบเหยื่ออยู่ข้างๆ อีกสองคน
เขาใคร่ครวญเล็กน้อยก่อนตัดสินใจจะจับตัวสืออิ้งลวี่หรือไม่ก็
จีโยวกู่คนใดคนหนึ่งเอาไว้ให้ได้ก่อน ถ้าพวกเป้าฝ่าหู่สามคนไม่มาช่วย
ก็แล้วไป แต่ถ้ามาช่วยก็เท่ากับบีบให้พวกเขาวิ่งวุ่นไปทั่วเวที พวกเขา
จะไม่มีทางรวมกันเป็นหนึ่งได้ตลอด สุดท้ายก็ต้องเผยช่องโหว่ออกมา
เมื่อก�ำหนดแผนการแล้วพวกซังปู้ฉีก็พุ่งเข้าหาจีโยวกู่พร้อมกัน
ทั้งห้าคนอย่างหมายพิฆาตชีวิต!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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