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"คดิอะไรอยู่" เดมิทีอิน่จือ่จางคดิว่าจจูจูะร้องไห้โฮเหมอืนท่ีแล้วมา คดิไม่ถึงว่านางจะเพียงแต่

กอดเขาไว้โดยไม่พูดอะไร

จูจูกะพริบตามองเขาพลางว่า "ก่อนหน้านี้ท่านถามข้าว่าถ้าท่านไม่อยู่แล้วข้าจะท�าอย่างไร 

เช่นนั้นท่านเล่า ถ้าข้าไม่อยู่แล้วท่านจะท�าอย่างไร"

อิน่จือ่จางอึง้ไป ยกมอืลบูเรอืนผมยาวของนางเบาๆ ก่อนตอบย้ิมๆ "เจ้าไม่อยู่แล้ว ข้าก็ไม่มี 

บะหมี่ไก่กินน่ะสิ"

"ขะ...ข้าถามจรงิจงันะ!" จจูยู�า้ด้วยความโมโห แต่ใบหน้าท่ีงามเกินไปน้ันกลบัไม่ได้ดทูรงพลงั

แม้แต่นิดเดียว

อิน่จือ่จางหุบรอยย้ิมบนรมิฝีปากก่อนกล่าวเนบิๆ "ถ้าเจ้าไม่อยู่แล้ว ข้าก็จะบ�าเพญ็ตนต่อไป  

รอข้าขึ้นสวรรค์กลายเป็นเซียนเมื่อใดย่อมจะมีวิธีพาเจ้ากลับมา"
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ท�ำเอำใจหำยใจคว�่ำไปตำมๆ กัน นึกว่ำเจ้ำคนโฉดอิ่นจื่อจำงจะตำยเสียแล้ว 

แต่จะพูดให้ถูกก็ต้องบอกว่ำเขำเจ็บจริงตำยจริงนั่นล่ะค่ะ แค่ว่ำในโลกของเงำเพลิงฯ 

ต่อให้ตำยไปแล้วก็ยังฟื้นคืนชีพได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำคุณพ่วงต�ำแหน่ง 'พระเอก' 

ของเรื่องด้วยแล้ว

มำตดิตำมกนัต่อว่ำจจูจูะมข้ัีนตอนเช่นไรในกำรชุบชวีติอิน่จือ่จำง ใช้เวลำนำน

ขนำดไหน เกิดเหตุกำรณ์อะไรข้ึนบ้ำงในระหว่ำงน้ัน พวกศิษย์พี่ที่ตอนน้ีอยู่กัน

กระจัดกระจำยล่ะ แต่ละคนเป็นอย่ำงไรกันบ้ำง แล้วไหนจะรัชทำยำทโรคจิตซึ่งได้ 

ไฟสวรรค์ชนิดทีส่ีม่ำอยูใ่นมือ จจูจูะไล่ตำมทนักำลหรือไม่ เร่ืองรำวมำกมำยอดัแน่น 

อยู่ใน 'เงำเพลิงสะท้ำนปฐพี' เล่มเจ็ดนี้แล้วค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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เปลวไฟสีเขียวมรกตค่อยๆ สลายตัวไป พญาหงส์วิญญาณไฟ 

แหงนหน้าพ่นยาลูกกลอนสีทองอร่ามสองเม็ดออกมา

ยาลูกกลอนเพ่ิงจะออกจากตัวพญาหงส์ก็มีหมอกสีขาวตลบฟุ้ง  

กลางมวลหมอกมพีลงัชวิีตไร้สิน้สดุเลด็ลอดออกมา ประหนึง่ว่าได้เกิดเป็น

จกัรวาลเลก็ๆ สองจกัรวาล

ขณะอยู่ในสกุลตัน จูจูเคยได้เห็นยาลูกกลอนขั้นเก้ามาแล้ว แต่ 

ถึงจะเป็นสกุลตัน มันก็ยังเป็นสมบัติล�้าค่าหายากอย่างที่สุดเช่นกัน

ผวินอกของยาลกูกลอนขัน้เก้าโดยท่ัวไปจะมีภาพลวงตาวนเวียนอยู่ 

ภาพลวงตานี้มีความเก่ียวข้องกับคุณสมบัติพิเศษของยาลูกกลอนน้ันๆ  

เกิดข้ึนจากการสือ่สนองกับหลกัการฟ้าดนิ ย่ิงภาพลวงตาชดัเจนทรงพลงั

เท่าไร คุณภาพของยาลกูกลอนก็ย่ิงสงูเท่านัน้

เคยมีต�านานกล่าวว่ามีผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ได้รู ้แจ้งในฟ้าดิน

61
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เน่ืองจากได้มองดูภาพลวงตาของยาลูกกลอนขั้นเก้าขั้นสูงสุด จากนั้น 

ก็ทะลวงฝ่าขีดจ�ากัดเลื่อนขึ้นเป็นผู้ฝึกตนขั้นมหายาน

ภาพลวงตาที่เกิดจากยาลูกกลอนสองเม็ดนี้ชัดเจนกว่าที่เกิดจาก 

ยาลกูกลอนข้ันเก้าท้ังหมดทีจ่จูเูคยเหน็ในสมยัก่อนมาก เมือ่ลองสือ่สนอง

อย่างละเอยีดก็รูส้กึเพียงว่าลกึล�า้ไร้ท่ีสิน้สดุ ทว่ายามนีจ้จูไูม่มแีก่ใจจะไป

สัมผัสตระหนักรู้อะไรโดยสิ้นเชิง

นางหยิบกล่องหยกออกมา ใส่ยาลูกกลอนท้ังสองเม็ดลงไปอย่าง

ระมัดระวัง จากนั้นก็เปิดประตูห้องโถงเตรียมไปบอกข่าวดีใหญ่หลวงน้ี 

ต่อจิง้จอกปีศาจ

นอกห้องโถง จิ้งจอกปีศาจก�าลังรอคอยอยู่ตรงนั้นด้วยสีหน้า 

เป็นกังวล จจูย้ิูมพลางวิง่มาถึงหน้าเขา ชกูล่องหยกขึน้ก่อนว่า "ข้าหลอม

ออกมาได้แล้ว! ลูกกลอนมหาสังสารวัฏขั้นเก้า!"

ร่างจิง้จอกปีศาจส่ายโอนเอน รวบตวัจจูไูว้พลางพูดด้วยความดใีจ 

"จริงหรือ! ดีเหลือเกิน! ดีเหลือเกิน!"

ด้วยอารามดใีจ จจูเูองก็ลมืจะถือสาท่ีเขาแตะเน้ือต้องตวันางอกีแล้ว 

"พวกเรารีบน�ายาลูกกลอนไปให้ผู้อาวุโสเฝินกินกันเถอะ! เพียงไม่นาน 

นางก็จะฟ้ืนใช่หรอืไม่!"

"ใช่! ใช่!" จิง้จอกปีศาจปล่อยตัวจจูอูอก ก่อนใช้มอืหน่ึงจงูนางไปยัง

ห้องโถงข้างๆ

ครัน้อารมณ์ชืน่บานของจจูคูลายลงก็พลันพบว่ามอืของจิง้จอกปีศาจ

เยน็เฉยีบอย่างน่าประหลาด นางหนัไปมองหน้าของจิง้จอกปีศาจแวบหน่ึง

ด้วยความแปลกใจ แล้วก็ต้องตกใจจนสะดุ้งโหยงในทันที
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ภาพจิง้จอกปีศาจในความทรงจ�าล้วน 'สดใสเจดิจ้า' เป่ียมชีวิตชวีา 

แต่จิง้จอกปีศาจตรงหน้าน้ีกลบัซบูเซยีวจนน่ากลัว ประหนึง่ว่าแค่ลมพัดมา

ก็ท�าเขาปลวิได้แล้ว

"ท่าน...ท่านเป็นอะไรไป" ในใจจูจูมีความไม่สบายใจแรงกล้า 

พรัง่พรข้ึูนมา ระหว่างท่ีนางหลอมยาลกูกลอนอยู่เกิดเรือ่งอะไรข้ึนกันแน่ 

กลิน่อายของจิง้จอกปีศาจเบาบางอ่อนแผ่วอย่างท่ีสดุ ไม่เหมอืนสภาวะที ่

ผูฝึ้กตนปีศาจขัน้แปดควรมโีดยสิน้เชงิ

นางพลนันึกถึงสงิโตเพลงิสามตาของสืออิง้ลวีผู่เ้ป็นศษิย์พ่ีสามข้ึนได้ 

วันน้ันขณะมันเสียลูกกลอนปีศาจไปแล้วตบะตกจากข้ันหกลงไปข้ันสี่  

บนตัวมันก็มีกลิ่นอายทรุดโทรมที่คล้ายกับจิ้งจอกปีศาจย่ิงยวดก�าจาย 

ออกมา

จิ้งจอกปีศาจย้ิมน้อยๆ ก่อนพูดอย่างไม่ใส่ใจ "ข้าไม่เป็นอะไร  

น�ายาลูกกลอนไปให้อาชิ่นกิน ประสานรวมร่างกายและดวงจิตของนาง

ขึ้นใหม่ก่อนค่อยมาว่ากัน"

ใจจูจูหล่นวูบ แต่ก็รู้ว่าส�าหรับจิ้งจอกปีศาจนั้นไม่มีเรื่องใดส�าคัญ 

ไปกว่าการฟ้ืนคืนชพีของเฝินป้ีชิน่อกีแล้ว นางจึงได้แต่อดใจไว้ไม่พูดอะไร 

ล้วงยาลกูกลอนช่วยเสรมิพลงัจ�านวนมากออกมาจากในอกเสือ้ก่อนย่ืนให้

จิ้งจอกปีศาจ "ท่านกินยาลูกกลอนลงไปสักหน่อย มิเช่นน้ันผู้อาวุโสเฝิน 

ฟ้ืนมาเหน็ท่านมสีภาพเช่นน้ีคงจะเสยีใจ"

จูจูจงใจเอ่ยถึงเฝินป้ีชิ่น จิ้งจอกปีศาจก็รับยาลูกกลอนไปกิน 

ด้วยความเชื่อฟังทันทีอย่างที่คิดไว้

จิง้จอกปีศาจรบักล่องหยกใส่ลูกกลอนมหาสงัสารวัฏจากในมอืของจจูู
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ไปด้วยความระมดัระวังย่ิง ก่อนจะส่งยาลกูกลอนเข้าไปในปากของเฝินป้ีชิน่ 

ใช้พลงัฤทธ์ิเคลือ่นมนัเข้าไปในท้องนาง จากน้ันก็ดดีน้ิวเบาๆ หยาดเลอืด

หยดหน่ึงของเฝินป้ีชิน่ก็ตกลงบนจีท้องแดงตรงคอของนาง

จี้ทองแดงนั้นเปล่งแสงทองออกมาครอบร่างเนื้อของเฝินป้ีชิ่นไว ้

ทนัที กลางแสงทองมองเห็นได้รางๆ ว่าต�าแหน่งจดุตนัเถียนของเฝินป้ีชิน่ 

มลีมหมุนเลก็ๆ ก่อตวัขึน้อย่างช้าๆ ลมหมนุค่อยๆ ขยายใหญ่จนครอบคลมุ

แสงทองและร่างของเฝินป้ีชิน่ไว้ตรงกลางเช่นกัน

"อาชิ่นรีบฟ้ืนขึ้นมา ข้าสร้างร่างเนื้อใหม่ให้ท่านแล้ว ลูกกลอน 

มหาสังสารวัฏก็ป้อนให้ท่านกินลงไปแล้วเช่นกัน รีบฟ้ืนข้ึนมามองข้า 

สกัหน่อย" จิง้จอกปีศาจพูดอย่างอ่อนโยน เขารอเวลานีม้านานเหลอืเกิน 

จนนกึว่าตนเองจะต้องรอไปตลอดกาลแล้ว

ลมหมุนเกิดอยู่หนึ่งวันเต็มๆ กว่าจะสลายหายไป เผยเฝินป้ีชิ่น 

ที่ยังคงหลับลึกอยู่ตรงกลางออกมา ด้านนอกร่างนางปกคลุมด้วย 

เส้นแสงสว่างจ้าทบซ้อนหลายชัน้ ดูประหนึง่เป็นรังไหมขนาดยกัษ์ห่อหุม้

นางไว้อย่างแน่นหนา

จิง้จอกปีศาจกับจจูลู้วนรูส้กึได้ว่าร่างกายของนางทีก่ลางรงัไหมแสง

คล้ายจะมีสัญญาณชีพเกิดขึ้น สัญญาณชีพเล็กๆ นี้ก�าลังแผ่ขยาย 

ด้วยความเรว็อนัเชือ่งช้า

เมือ่นางมสีญัญาณชพีกลบัคืนมาทัว่ท้ังร่างกน่็าจะได้เวลาฟ้ืนคนืชพี

ของนางแล้ว

จิ้งจอกปีศาจนั่งอยู่ริมเตียงหยก พูดด้วยเสียงฝืดเฝ่ือน "ต้องรอ 

อีกนานเท่าไรนางถึงจะฟื้น"
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จูจูส่ายหน้าตอบว่า "ข้าเองก็ไม่รู้ ท่าน...ท่านเป็นอะไรไปกันแน่" 

เทียบกับเฝินปี้ชิ่นที่ไม่เคยได้สัมผัสคลุกคลีเท่าไรนัก นางเป็นห่วง 

จิ้งจอกปีศาจมากกว่า สภาพของจิ้งจอกปีศาจผิดปกติอย่างมาก

จิง้จอกปีศาจเหน็เฝินป้ีชิน่ยังไม่ฟ้ืนในเรว็ๆ น้ีแน่นอนก็ถอนหายใจ 

ด้วยความจนใจ ก่อนจะเล่าเรื่องท่ีเย่ียนซ่ือกับเย่ียนซ่ือเทียนมาหาถึงที ่

ขณะจจูปิูดด่านหลอมยาลกูกลอนอยู่ก่อนหน้าน้ี

"พวกเขาเพียงแต่คดิว่าวิชาลวงตาของข้าร้ายกาจ กลบัคดิไม่ถึงว่า

ไม้ตายท่ีแท้จรงิของเผ่าจิง้จอกมายาคอืวชิาลวงใจ ล่อลวงใจคน น้าวน�า

กิเลสในใจคนจนท�าให้พวกเขาท�าพฤติกรรมประหลาดทีป่กติไม่ท�าออกมา 

นบัประสาอะไรกับเย่ียนซือ่เทียนนัน่ท่ีมคีวามคดิจะฆ่าเย่ียนซือ่อยู่ก่อนแล้ว 

ข้าแค่เร่งให้เขาลงมือก่อนเวลาเท่านั้น" จิ้งจอกปีศาจพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังคง 

ภาคภมูกิระหย่ิมใจสดุแสน

"ตบะของพวกเขาสองคน...การท่ีท่านจะใช้วิชาลวงตาวิชาลวงใจ

เล่นงานพวกเขาได้มใิช่เรือ่งง่ายเลยกระมงั ท่านได้รับบาดเจบ็ใช่หรือไม่"  

จูจูเอ่ยถามอย่างระมัดระวังยิ่ง

อันท่ีจริงในใจนางมีค�าตอบอยู่แล้ว การท่ีจิ้งจอกปีศาจจะเล่นงาน 

ผู้ฝึกตนท่ีมีตบะสูงกว่าเขาถึงสองคนให้ได้พร้อมกันโดยท่ีอีกฝ่ายไม่รู้ตัว  

แถมหนึง่ในน้ันยังมไีฟมายาเก้าชัน้ฟ้าอยู่ในมอื สามารถมองทะลุวิชาลวงตา

ทัง้ปวงได้อกี นีม่ใิช่เรือ่งง่ายดายโดยสิน้เชงิ จะต้องเสยีค่าชดเชยใหญ่หลวง

อย่างแน่นอน

จิ้งจอกปีศาจย้ิมก่อนว่า "ลูกกลอนปีศาจของข้าใกล้จะแตกเต็มที

แล้ว..."
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"อะไรนะ!" จูจูกระโดดผลุงขึ้นมา ไม่อยากเชื่อหูตัวเองเลยจริงๆ 

ความคิดเชื่อมโยงอันน่ากลัวในใจนางถึงกับกลายเป็นความจริง

"ท�าอย่างไร...ต้องท�าอย่างไรถึงจะท�าให้มันกลับคืนสภาพเดิมได้"  

จูจูเอ่ยถามเสียงเครือ

จิง้จอกปีศาจอตุส่าห์รอมาถึงวันทีเ่ฝินป้ีชิน่จะฟ้ืนคนืชพีได้แล้ว แต่ 

ตวัเขากลบัต้องลกูกลอนปีศาจแตก กลบัคนืร่างเดมิ นึกถึงว่าจิง้จอกปีศาจ

รอคอยอย่างหงอยเหงามาตลอดสามพันกว่าปี สุดท้ายยังคงไม่อาจลงเอย 

กับเฝินป้ีชิน่ได้ นางก็เศร้าใจจนแทบอยากเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมา

ท�าไมถึงเป็นเช่นนี้!

จิง้จอกปีศาจย่ืนมอืไปเชด็น�า้ตาบนหน้านางก่อนพูดย้ิมๆ "เจ้าก็รูว่้า

มันแก้ไขอะไรไม่ได้ ข้ายังทนได้อีกสักพัก ข้าอยากให้อาชิ่นเห็นสภาพ 

หลงักลายร่างเป็นคนของข้า นางหวังให้ข้ากลายร่างในเร็ววันมาโดยตลอด...

เจ้าว่าข้ามสีภาพเช่นน้ี นางจะต้องชอบแน่นอนใช่หรือไม่"

จูจูร้องไห้พลางออกแรงพยักหน้า

"ไม่ต้องเศร้าใจไป เรื่องท้ังหมดน้ีข้ายินยอมพร้อมใจ ตอนน้ัน 

ข้าปกป้องอาชิ่นไม่ได้ ท�าให้นางต้องตายเพราะข้า คราวน้ีข้านับว่า 

ปกป้องนางได้แล้ว ต่อให้ต้องกลบัคืนร่างเดิมก็ไม่เห็นเป็นไร ถ้าอาชิน่ยินดี

รอข้า ข้าก็จะบ�าเพ็ญตนใหม่ ขอเพียงพวกเราได้ใช้ชวิีตอยู่ด้วยกนัก็พอแล้ว" 

จิง้จอกปีศาจมองเฝินป้ีชิน่ สหีน้าน่ิงสงบจนถึงขนาดมแีววปีตยิินดอียู่จางๆ 

ไม่ว่าอย่างไรอาชิน่ของเขาก็ฟ้ืนคืนชพีได้แล้ว ในทีสุ่ดเขาก็ท�าได้แล้ว

"ในม้วนภาพน้ีมคีวามทรงจ�าของข้าผนึกอยู่ พอนางฟ้ืนข้ึนมาเห็นว่า

ข้ากลายร่างแล้วน่ามองเพียงนี้จะต้องยินดีรอข้าอย่างแน่นอน วันหน้า 
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เมือ่ข้าบ�าเพ็ญตนจนถึงข้ันห้าอกีครัง้ ถ้าอาชิน่ไม่เดยีดฉนัท์ว่าข้าน่าร�าคาญ

ก็ให้นางคืนม้วนภาพน้ีแก่ข้าแล้วกัน" จิ้งจอกปีศาจพูดติดตลก อยากจะ

หยอกให้จจูสูบายใจ

หากแต่จูจูหัวเราะไม่ออกจริงๆ

จิ้งจอกปีศาจมองจูจูอยู่ชั่วครู่ก่อนว่า "วิธีสร้างร่างเน้ือใหม่รวมถึง

สมุนไพรวิเศษและวัตถุดิบท่ีเกี่ยวข้องล้วนอยู่ในโถงใหญ่ที่ด้านหลัง  

ศิษย์พี่ของเจ้าน่าจะใช้ได้"

จจูเูงยหน้ามองไปยังเขาด้วยความตกใจ นางไม่เคยพูดถึงเรือ่งของ 

อ่ินจื่อจางกับจิ้งจอกปีศาจ นางไม่แน่ใจว่าจะสามารถหลอมลูกกลอน 

มหาสงัสารวัฏออกมาได้สองเมด็หรอืไม่ ถ้าสุดท้ายได้เพียงเมด็เดียว เช่นนัน้ 

ก็ต้องให้เฝินป้ีชิน่ใช้ นางไม่อยากให้จิง้จอกปีศาจต้องทุกข์ใจแทนนาง

อย่างมากก็แค่น�าเมล็ดสายน�้าผึ้งสังสารวัฏกลับไปปลูก นางม ี

ไฟเซียนอายุวัฒนะอยู่ในมือ ไม่ต้องใช้เวลาถึงพันปีก็น่าจะปลูกต้นใหม่

ออกมาได้แล้ว

"เจ ้าเป็นหญิงสาวแสนดี ตอนท่ีเจ ้าบอกจะหลอมลูกกลอน 

มหาสงัสารวัฏให้ข้า ข้าก็รูส้กึแปลกใจแล้วว่าท�าไมจู่ๆ  เจ้าถึงมคีวามกล้า 

เช่นนี ้ ข้าก็เลยแอบดคูวามทรงจ�าของเจ้า..." จิง้จอกปีศาจย้ิมอย่างลแุก่โทษ 

อยู่บ้าง

มน่ิาเล่า...ฝีมอืสอดส่องใจคนของจิง้จอกปีศาจช่างร้ายกาจโดยแท้  

จจูถึูงกับไม่รูส้กึตัวสกันิด ทว่าน่ีก็เป็นเพราะนางไม่ได้ระวังตัวต่อจิง้จอกปีศาจ

โดยสิน้เชงิ

เวลาล่วงเลยไปทีละน้อย สัญญาณชีพของเฝินป้ีชิ่นที่อยู่กลาง 
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รังไหมแสงย่ิงมายิ่งแรงข้ึน แต่กลิ่นอายของจิ้งจอกปีศาจกลับเบาบาง 

อ่อนแผ่วลงทุกที จูจูไม่รู้ว่าควรหวังให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้นหรือช้าลงดี

จิ้งจอกปีศาจรีบเร่งบอกเล่าประสบการณ์การสร้างร่างเน้ือใหม ่

ให้เฝินป้ีชิน่อย่างละเอยีด เขารูว่้าตนเองเหลอืเวลาอกีไม่มาก จงึคล้ายว่า

อยากจะอธิบายมอบหมายเรื่องทั้งหมดให้ชัดเจน

ทว่าย่ิงร่างกายเขาอ่อนแรงลง เวลาที่เขามีสติแจ่มชัดก็ย่ิงสั้นลง 

ตามไปด้วย ถึงจะอยากพูดอะไรก็ตั้งสติไม่ได้แล้ว

ทัง้สองจงึนัง่รออยู่รมิเตยีงหยกอย่างเงียบๆ จนต่อมาจิง้จอกปีศาจ 

ก็ถึงขนาดไม่มีแรงจะนั่งแล้ว เขาพยายามรักษาสภาพลูกกลอนปีศาจ

ภายในกายเอาไว้สดุก�าลงั หากแต่ก็รูดี้ว่าตนเองทนได้อกีไม่นานแล้ว

จูจูพยุงเขาให้นอนลงข้างกายเฝินปี้ชิ่น ภาวนาไม่หยุดให้เฝินปี้ชิ่น 

รบีฟ้ืนขึน้มาเหน็หน้าจิง้จอกปีศาจเป็นครัง้สดุท้าย

ดวงจิตของเฝินปี ้ชิ่นเข้าสู ่ภาวะหลับลึกไปก่อนที่จิ้งจอกปีศาจ 

จะเลือ่นขัน้กลายเป็นสตัว์ปีศาจข้ันเจด็พร้อมท้ังกลายร่างเป็นคน ความคดิ 

ที่ค้างอยู่ในใจจิ้งจอกปีศาจมาตลอดก็คือนางไม่เคยเห็นรูปร่างหน้าตา

หลังจากเขากลายร่าง

ฟู่!

ท่ามกลางความเงียบสงัด รังไหมแสงพลันส่งเสียงแผ่วเบาออกมา 

เส้นแสงโปร่งใสคล้ายว่าจะหายไปบ้างแล้ว

จูจูดีดตัวลุกขึ้นจากเก้าอี้ จิ้งจอกปีศาจเองก็กระตุ ้นสติตัวเอง 

ก่อนหันหน้าไปมองเช่นกัน

ฟู่ ฟู่ ฟู่...เสียงเล็กๆ ดังติดต่อกันไม่ขาดสาย รังไหมแสงโปร่งใส 
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สลายไปทีละชัน้ด้วยความเรว็ท่ีสายตามนุษย์มองเห็นได้ ในท่ีสุดก็หายไป

หมดสิ้น

เสียงหายใจ! เสียงหัวใจเต้น! เป็นเสียงหายใจและเสียงหัวใจเต้น

ของเฝินปี้ชิ่น!

จิง้จอกปีศาจมสีหีน้าสดชืน่ขึน้ทนัตาเห็น มอืหน่ึงยันร่างขึน้จ้องมอง

ดวงหน้าของเฝินป้ีชิน่แน่วน่ิง

ขนตาของเฝินปี้ชิ่นสั่นไหวเบาๆ ก่อนจะค่อยๆ ลืมตาขึ้นมา...

นางมองจิ้งจอกปีศาจอย่างงุนงงอยู่บ้าง ผ่านไปชั่วครู่ในดวงตา 

ก็ค่อยๆ ปรากฏแววปีติยินดีออกมา เอ่ยเรียกเสียงเบา "อาอู..."

น่ีคือชื่อท่ีเฝินปี้ชิ่นตั้งให้จิ้งจอกปีศาจ ในโลกนี้มีเพียงนางคนเดียว 

ทีเ่รยีกเขาเช่นนี้

จิ้งจอกปีศาจหัวเราะออกมาเบาๆ ก่อนว่า "อาช่ิน..." ในท่ีสุด 

เขาก็รอมาถึงวันนี้! อาชิ่นของเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้ว!

รอยย้ิมของเขาอ่อนโยนอย่างท่ีสุดและก็เป่ียมรักลึกซึ้งอย่างท่ีสุด 

เช่นกัน มนัราวกับเป็นดอกถาน* ทีบ่านสะพรัง่กลางราตรี เป็นสีสันสว่างไสว

หนึง่เดยีวในโลก น่าเสยีดายท่ีเวลาสัน้ๆ เพียงพริบตาเดยีวก็หายไปแล้ว...

แสงทองสว่างจ้าวาบขึ้นมา เงาร่างของจิ้งจอกปีศาจกลายเป็น 

พร่าเลอืนเลือ่นลอย ท้ายทีส่ดุก็สลายไปสิน้ต่อหน้าต่อตาเฝินป้ีชิน่และจจูู 

เหลือเพยีงจิ้งจอกสีด�าตัวหนึ่งสองตาปิดสนิทหมอบนิ่งอยู่บนตัวเฝนิป้ีชิ่น

* ดอกถาน หรือ Queen of the Night (ราชินีแห่งรัตติกาล) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Epiphyllum oxypetalum 
(DC.) Haw. ชาวไทยเรียกว่าดอกโบตั๋น เป็นพืชอิงท่ีเกาะบนต้นไม้หรือบนหลัก ดอกใหญ่สีขาวนวล  
ส่งกลิ่นหอม มีกลีบดอกชั้นในสลับหลายชั้น จะบานเพียงคืนเดียวตอนเวลาราว 23.00 น. และหุบ 
เวลาประมาณ 8.00 น. จากนั้นก็เห่ียวเฉาไป จึงเป็นที่มาของส�านวน 'ดอกถานบานให้เห็นเพียงครู่เดียว'  
หมายถึงสิ่งสวยงามหรือเรื่องสุขส�าราญใจนั้นมีเวลาอายุที่สั้นมาก ต้องทะนุถนอมให้ดี
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จูจูกัดริมฝีปาก สะกดกลั้นไม่อยู่ น�้าตาไหลพราก

วันเวลาผ่านไปรวดเรว็ราวกับติดปีก พรบิตาเดยีวก็ผ่านมาสามเดอืน 

ในท่ีสดุสภาพร่างกายของเฝินป้ีชิน่ก็ทรงตัว

ดวงจิตและตบะของนางอยู่นอกร่างเนื้อมานานเกินไป แม้ว่า 

จิง้จอกปีศาจจะดแูลประคบประหงมมาโดยตลอด แต่ก็ยังคงอ่อนแอลงกว่า

ในตอนแรกที่ร่างกายสมบูรณ์เต็มที่อย่างไม่อาจเล่ียงได้ ตบะก็ตกจาก 

ขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายลงไปช่วงกลางเช่นกัน

นี่เป็นเพราะลูกกลอนมหาสังสารวัฏที่จูจูหลอมมีคุณภาพดีพอ  

มเิช่นน้ันเกรงว่าตบะถอยไปถึงช่วงต้นของขัน้ก�าเนดิใหม่ก็มใิช่เรือ่งแปลก

เลย

เฝินป้ีชิน่ดูม้วนภาพผนึกความทรงจ�าของจิง้จอกปีศาจทีเ่ขาทิง้เอาไว้

ก็เข้าใจเรือ่งทกุอย่าง นางกอดจิง้จอกปีศาจทีก่ลบัคนืร่างสตัว์ปีศาจแล้ว 

เอาไว้ หลังหลั่งน�้าตาเงียบๆ ได้พักหน่ึงก็เช็ดน�้าตาก่อนพาจ้ิงจอกปีศาจ

เตรยีมเข้าปิดด่านกักตัว

"ข้าไม่อาจท�าให้ทุกสิง่ทุกอย่างท่ีเขาท�าเพ่ือให้ข้าฟ้ืนคืนชพีต้องเสยีเปล่า 

ข้าจะมชีวิีตอยู่อย่างดีเพ่ือรอวันทีเ่ขาจะกลายร่างเป็นคน" เฝินป้ีชิน่แย้มย้ิม

บางๆ ดเูดด็เด่ียวทัง้ยังงดงาม

จจูไูม่วางใจท่ีพวกเขาจะอยู่ท่ีน่ีต่อ ครัน้ดวงจติกับร่างใหม่ของเฝินป้ีชิน่

ปรบัตวัเข้ากันได้พอสมควรแล้ว นางจงึเสนอให้อกีฝ่ายตามตนเองกลบัไป

แคว้นอู ่ อย่างน้อยก็สะดวกแก่การหาสมนุไพรวิเศษมาหลอมยาลกูกลอน

ให้จิง้จอกปีศาจ เขาจะได้กลบัมาแขง็แรง เริม่บ�าเพ็ญตนได้เร็ววัน
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จิง้จอกปีศาจรอเฝินป้ีชิน่มาสามพันกว่าปีแล้ว นางทนเหน็เฝินป้ีชิน่ 

รอจิ้งจอกปีศาจอีกเป็นพันๆ ปีไม่ได้จริงๆ สัตว์ปีศาจเดิมทีก็บ�าเพ็ญตน 

ได้ช้ากว่ามนษุย์ ยิง่ตอนน้ีตบะจิง้จอกปีศาจตกไปอยู่ขัน้สี ่กลบัสูค่วามโง่เขลา

ไร้สตปัิญญา ความก้าวหน้าในการบ�าเพ็ญตนก็ย่ิงช้ากว่าเดมิ

เคราะห์ยังดีที่ก่อนหน้านี้จูจูมีประสบการณ์ดูแลสิงโตเพลิงสามตา 

นางมั่นใจว่าถ้ามียาลูกกลอนเพียงพอบวกกับมีไฟเซียนอายุวัฒนะ  

จิ้งจอกปีศาจต้องฟ้ืนคืนตบะขั้นห้า มีสติปัญญาอีกครั้งได้ภายในไม่ก่ีปี

แน่นอน

เฝินป้ีชิ่นไตร่ตรองดูเพียงเล็กน้อยก็พยักหน้าตอบตกลง

ถ�า้ทีพ่�านักของจิง้จอกปีศาจมข่ีายอาคมลวงตาทีเ่ขาวางไว้ก่อนหน้าน้ี

พิทักษ์รักษาอยู่ ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ท่ัวไปยากย่ิงที่จะค้นพบ ทว่า 

เพ่ือความปลอดภัย พวกนางยงัคงเก็บของมค่ีาภายในถ�า้ท่ีพ�านักพกติดตัวไว้

ทัง้หมด จากนัน้ถึงออกเดินทางไปด้วยกัน

จูจูได้ออกมาจากถ�้าท่ีพ�านักครั้งแรกในรอบหลายเดือน ครั้น 

มองเห็นสภาพด้านนอกก็ตกใจจนสะดุ้งโหยง

สถานท่ีกว่าค่อนของเขาเตีย่นเฟ่ิงน้ีกลายเป็นผืนดินไหม้เกรียมไปแล้ว 

ในจ�านวนน้ันมยีอดเขาหลายลกูท่ีพังถล่มไร้ซึง่สัญญาณชวิีตใดๆ ยอดเขา

อนัเป็นทีต้ั่งถ�า้ทีพ่�านกัของจิง้จอกปีศาจยังนับว่าไม่ได้รบัผลกระทบ รกัษา

สภาพไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ดี หากแต่บรรดานกผึ้งโลหิตกับอินทรีมาร 

กรงเลบ็เหลก็ทีเ่คยอาศัยอยู่บนยอดเขากลับหายไปไม่เหลือแม้แต่เงา

กลิน่อายความตายทีก่�าจายอยู่บนเขาเตีย่นเฟ่ิงเข้มข้นรนุแรงเกินไป 

บรเิวณแถบนีจ้งึไม่มสีิง่มชีวิีตกล้าเข้าใกล้อกี

Page ������������������ 7.indd   17 5/11/2561 BE   11:20



18

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 7

เห็นสภาพอเนจอนาถของเขาเตี่ยนเฟิ่งแล้วก็จินตนาการได้ไม่ยาก

เลยว่าสภาพการต่อสูร้ะหว่างจิง้จอกปีศาจกับเย่ียนซือ่และเย่ียนซือ่เทยีน

ในวันนั้นดุเดือดรุนแรงเพียงไร

เฝินป้ีชิ่นลูบจิ้งจอกปีศาจท่ีปรือตาสัปหงกด้วยท่าทางเกียจคร้าน 

อยู่ในอ้อมแขนเบาๆ ในใจบอกไม่ถูกว่ารู้สึกอย่างไร

จจูคูดิถึงว่าแม้ก่อนหน้านีเ้ขาเต่ียนเฟ่ิงจะเรยีกไม่ได้ว่ามทัีศนยีภาพ

งดงาม แต่ก็ไม่ได้ย�า่แย่เหมอืนอย่างเวลานี ้ เขาลกูนีต้ัง้อยูใ่นจดุคาบเก่ียว

ระหว่างแคว้นซีและแคว้นจินพอดี บัดนี้กลิ่นอายความตายแผ่กระจาย 

ไปทั่วจนผู้คนเข้าใกล้ไม่ได้ ไม่รู้ท�าให้ชาวห้าแคว้นฝั่งตะวันตกปวดหัว 

ไปตัง้เท่าไร ย่ิงไม่ต้องพูดถึงชาวบ้านธรรมดาท่ีอาศัยอยู่บริเวณเขาลูกนี้

"ลูกหมู ไปเถอะ!" จูจูแตะลูกหมูในอ้อมแขน

หลังหลอมลูกกลอนมหาสังสารวัฏเสร็จ พญาหงส์ก็เปลี่ยนมาเป็น 

ลูกหมูอีกครั้ง จูจูรู้ว่านี่มีสาเหตุจากผนึกบนร่างลูกหมูยังไม่ถูกปลดออก 

หมดสิน้ เมือ่ใดทีน่างส�าเรจ็ขัน้ก�าเนิดใหม่ได้อย่างแท้จรงิลกูหมถึูงจะทะลวง

ฝ่าผนึกส่วนสดุท้าย กลายร่างเป็นพญาหงส์ได้เตม็ตวั

ลกูหมรู้องอือ้ๆ สองทก่ีอนถีบขาเหาะขึน้กลางอากาศอย่างรวดเรว็  

พ่นไฟต้นก�าเนดิสเีหลอืงทองใส่บรเิวณท่ีเคยถูกไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญ

เปลวไฟท่ีสว่างบริสุทธ์ิทั้งยังเต็มเปี่ยมด้วยพลังชีวิตปกคลุมท่ัวทั้ง 

เขาเตีย่นเฟ่ิงในพรบิตา กลิน่อายความตายท่ีตลบอบอวลไม่ยอมสลายไป

ถูกช�าระล้างทีละนดิท่ามกลางเปลวไฟโชติโชน ก่อนจะกลายเป็นควนัขาว

ลอยกระจายไปตามลม

ฉับพลันน้ันก็มีเสียงดังเหมือนฟ้าลั่นลอยมาจากบริเวณใกล้ๆ  
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"ผู้ที่อยู่ด้านหน้าใช่ผู้มีอาวุโสจูหรือไม่"

เสยีงนีจ้จูคูุน้หูนกัจงึนึกดูเลก็น้อย เป็นหงผานปรมาจารย์ขัน้ก�าเนิดใหม่

ของส�านักจินหรง อีกท้ังเป็นนักหลอมของวิเศษข้ันเจ็ดผู้เล่ืองชื่อลือนาม 

ของห้าแคว้นฝ่ังตะวันตกน่ันเอง

ตอนน้ันขณะอยู่ในเมืองซี เพ่ือจะช่วยบรรดาศิษย์พ่ีนางได้รีบร้อน 

รวมร่างกับลูกหมู แล้วเผลอปล่อยพลังกดดันของผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ 

ช่วงปลายออกมาท�าให้พวกหงผานตกใจ แถมพอคนเขามาหาถึงที ่ นาง 

ก็ยังหนไีปด้วยอารามตกใจ

วันนีไ้ด้ยินเสยีงนีอ้กีครัง้ สภาพจติใจกลบัต่างไปจากเดมิโดยสิน้เชงิ 

อย่างน้อยนางก็ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องหลบๆ ซ่อนๆ อกี

"ใช่แล้ว คารวะปรมาจารย์หง" จูจูเปล่งเสียงตอบ

เงาร่างหลายสายผลบุวาบจากขอบฟ้ามาถึงตรงหน้าจจูแูละเฝินป้ีชิน่

ผูม้าทัง้ห้าคนจจูลู้วนจ�าได้ท้ังสิน้ หัวหน้าคณะก็คือหงผาน ผูท่ี้ติดตาม

อยู่ด้านหลังคือเปาเสียนผู้อาวุโสใหญ่พิทักษ์แคว้นแห่งราชวงศ์แคว้นซ ี

ผู้เป็นศิษย์ของเขา ส่วนอีกคนที่ยืนอยู่ข้างหงผานกลับเป็นเกาชวนเซี่ยว

ปรมาจารย์ขัน้ก�าเนิดใหม่แห่งส�านกัอิน่หงั เขาเองกพ็าศษิย์สองคนร่วมทาง

มาด้วย คนหน่ึงคือเฝิงเจีย๋ อกีคนคือหม่าจ่ือต๋า

ครั้นจูจูมองเห็นเกาชวนเซี่ยวสามศิษย์อาจารย์ก็เหลือบตามอง

จิ้งจอกปีศาจแวบหนึ่งอย่างอดไม่ได้ รู้สึกอึดอัดขึ้นมาอยู่บ้าง

เซวียเถ่ียหลงศิษย์อีกคนของเกาชวนเซี่ยวตายด้วยวิชาลวงตาของ

จิง้จอกปีศาจ แม้จิง้จอกปีศาจจะเคยบอกว่าได้ใช้อาคมเปลีย่นความทรงจ�า

ของพวกเขาแล้ว แต่จูจูก็ยังอดเป็นกังวลไม่ได้อยู่ดี ถ้าพวกเขาเกิดนึก
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เหตกุารณ์บางท่อนบางตอนขึน้ได้เลยจะมาแก้แค้นจิง้จอกปีศาจ เช่นนัน้ 

จะท�าอย่างไรดี

ยังดีที่ผู้มามีจ�านวนไม่มาก นางกับเฝินปี้ชิ่นรับมือได้ไหว

หงผานศิษย์อาจารย์เคยคบค้าสมาคมกับจูจูอยู่หลายครั้ง นับว่า 

เป็นคนคุน้เคย พวกเขามองเหน็จากไกลๆ ว่าลกูหมพู่นไฟใส่เขาเต่ียนเฟ่ิง

จากกลางอากาศถึงคิดได้ว่าจจูนู่าจะอยู่บรเิวณนัน้ด้วย

ผลคือพอเหาะมาใกล้ จูจูหันหน้ามาหาพวกเขา หลังมองเห็น 

รูปโฉมนางชัดเจนก็อดจะตกใจจนสะดุ้งไม่ได้

พวกเขากับแคว้นอูเ่ป็นพันธมติรกัน สองฝ่ายมกีารติดต่อสมัพันธ์กัน

บ่อยครั้ง ตอนน้ีจึงรู ้แล้วว่าจูจูศิษย์หญิงของส�านักเซิ่งจื้อที่เอาชนะ 

คนจ�านวนมากกลายเป็นผู้ชนะเลิศในงานประชันฝีมือนักหลอมโอสถ 

เมื่อไม่ก่ีปีก่อนอันท่ีจริงคือตันหวงสตรีศักดิ์สิทธ์ิของสกุลตัน และก็ 

รู้เช่นกันว่านางเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกเพ่ือหลีกหนีการประหัต

ประหารจากราชวงศ์แคว้นตัน หากแต่คิดไม่ถึงเลยสักนิดว่านางจะม ี

รูปโฉมงดงามปานนี้

แม้แต่สตรีทางด้านข้างท่ีร่วมทางมากับนางก็ยังงามสะท้านใจ  

สตรีทั้งสองนางน้ียืนอยู่ด้วยกันก็ท�าให้หมู่มวลสาวงามหมองราศีได้เลย 

ทีเดียว

จะอย่างไรหงผาน เกาชวนเซี่ยว และเปาเสียนก็มีตบะไม่ตื้นเขิน  

อีกท้ังอายุก็มากแล้ว ตะลึงในความงามเพียงช่ัวครู่ก็ได้สติกลับมา ทว่า

เฝิงเจี๋ยกับหม่าจื่อต๋ากลับปากอ้าตาค้าง ไม่รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไร 

โดยสิ้นเชิง
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เปาเสยีนก้าวขึน้หน้ามาท�าความเคารพจจูแูละเฝินป้ีชิน่เป็นคนแรก 

ปากก็ขานเรียกว่า "ผู้มีอาวุโส" เกาชวนเซี่ยวกระแอมไอแห้งๆ ทีหนึ่ง  

เฝิงเจี๋ยกับหม่าจื่อต๋าถึงได้สติ ก้มศีรษะท�าความเคารพ

เฝิงเจี๋ยในใจให้อารมณ์ตีกันยุ่ง ก่อนหน้านี้นางเคยได้ยินอาจารย์

พูดถึงเรื่องของจูจูมาแล้ว แต่ในใจยังรู้สึกไม่ยินยอมอยู่บ้าง ถึงจะม ี

ชาติก�าเนิดสูงส่ง มีตบะล�้าลึกเพียงไรก็ยังเป็นแค่หญิงอัปลักษณ์อยู่ดี  

ผลคอืวนันีไ้ด้มาเหน็รปูโฉมอกีฝ่ายกับตา ความภาคภูมใิจเลก็ๆ น้ันของนาง

ล้วนถูกตีแตกกระเจิงไม่เหลือหลอแล้ว

นกึถึงความดหูมิน่ดแูคลนต่างๆ นานาท่ีตนเองมต่ีออกีฝ่ายในตอนแรก 

เคราะห์ยังดีท่ีไม่ได้แสดงออกนอกหน้าเกินไป มิเช่นน้ันตนเองคงได้ตาย 

ไร้ท่ีฝังแน่

ผู ้อื่นมีตบะถึงข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงปลาย แม้แต่อาจารย์ของตน 

อยู่ต่อหน้านางก็ยังต้องให้ความเคารพนบนอบ ไม่กล้ากระท�าการล่วงเกิน

แม้แต่กระผกีเดียว ตนเองเป็นเพียงผูฝึ้กตนข้ันสร้างฐานเล็กๆ ถ้าล่วงเกิน 

อีกฝ่ายเข้า ตายเป็นร้อยครั้งก็ยังไม่มีใครออกหน้าช่วยเหลือ

หม่าจื่อต๋าถูกรูปโฉมงดงามของจูจูกับเฝินปี้ชิ่นท�าให้หลงใหล 

จนสมองเลอะเลือน หากแต่ก็รู้ดีว่าผู้ฝึกตนหญิงสองท่านนี้มิใช่ผู้ที่ตน 

จะคิดเหลวไหลด้วยได้โดยสิ้นเชิง ดังนั้นเพียงไม่นานก็ปรับอารมณ์  

ยืนเป็นตัวประกอบฉากอยู่ด้านหลังอาจารย์อย่างเรียบร้อยซื่อตรง

จูจูเองก็แนะน�าเฝินป้ีชิ่นให้พวกหงผานได้รู้จักอย่างคร่าวๆ เพียง 

บอกว่าอกีฝ่ายมาจากสกลุตนัเหมอืนกัน มาร่วมทางกับตนเองด้วยความ

บังเอิญ สองฝ่ายปราศรัยทักทายกันได้ไม่ก่ีค�า ลูกหมูก็ท�างานเสร็จ  
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แล่นกลับมาซุกเข้าอ้อมแขนจูจูขอค�าชมเชย

หงผานอาศัยจังหวะนี้ถามเรื่องที่พวกเขาเป็นกังวลที่สุด "ที่พวกข้า 

มาในวันนี้ก็เพราะเรื่องเขาเตี่ยนเฟิ่ง เขาเต่ียนเฟิ่งเกิดการเปล่ียนแปลง 

ใหญ่หลวงภายในวันเดียว ไม่ก่ีเดือนมานีแ้คว้นซขีองพวกเรากับแคว้นจนิ

ล้วนปวดหวักับเรือ่งนีไ้ม่ได้หยุดหย่อน ถ้าพวกข้าดูไม่ผดิ การท่ีสถานทีแ่ห่งนี้

ปราศจากสญัญาณชพีเป็นเพราะถูกไฟพิษเผาผลาญ?"

จจูพูยกัหน้าก่อนมองไปยังเฝินป้ีชิน่ เรือ่งนีเ้ก่ียวพันถึงจิง้จอกปีศาจ 

จะให้ค�าอธิบายอย่างไรต้องให้นางเป็นผูตั้ดสนิใจ

เฝินป้ีชิน่อายุจรงิมากกว่าจจูมูาก การพูดการจาการจัดการเร่ืองราว

ก็จดัเจนกว่าอีกฝ่ายไม่น้อย "พวกเราเองขณะเดนิทางผ่านบรเิวณใกล้ๆ นี้

ก็ได้ยินข่าวว่าท่ีนี่เกิดเรื่องประหลาด สันนิษฐานว่าอาจจะเก่ียวข้องกับ 

เย่ียนซือ่เทยีนรชัทายาทแคว้นตันจงึได้มาดู การทีท่ี่นีมี่กล่ินอายความตาย

แผ่กระจายไปทัว่น่าจะเกิดจากไฟบรรลยักัลป์ของเย่ียนซือ่เทยีน ตนัหวง 

ได้ใช้ไฟต้นก�าเนดิช�าระล้างแล้ว คงจะไม่มอีนัตรายใดๆ อกี ทุกท่านวางใจ

ได้"

ตัวหงผานเป็นนักหลอมของวิเศษ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้เช่ียวชาญ

เรื่องไฟ เมื่อครู ่เห็นลูกหมูพ่นไฟจากไกลๆ ก็เดาได้แล้วว่ามันก�าลัง 

ช�าระล้างกลิ่นอายความตายในบริเวณนี้ ตอนนี้ได้ยินเฝินปี้ชิ่นพูดเช่นนี้ 

จึงรีบแสดงความขอบคุณ

พูดตามตรงพวกเขามองดูท่ีนีม่าหลายเดอืนโดยไม่มปัีญญาท�าอะไร 

คดิไม่ถึงว่าสตรศีกัดิส์ทิธ์ิสกุลตนัมาถึงก็คลีค่ลายปัญหาได้อย่างง่ายดาย 

ในใจหงผานย่ิงนึกเคารพเลื่อมใสต่อจูจูกว่าเก่า ขณะเดียวกันก็แอบนึก
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ดใีจว่าแคว้นซมีโีชคดใีหญ่หลวง ถึงกับจบัพลดัจบัผลไูด้ผกูมติรไมตรกีบั

บคุคลท่ีเก่งกาจปานนี ้ ท�าให้ส�านกัจนิหรงของพวกเขาพลอยได้พันธมติร 

ทีม่ฝีีมอืเลศิล�า้เพ่ิมมาอกีคน

"เย่ียนซื่อเทียนร้ายกาจเพียงน้ี มิน่าถึงกล้าเสนอท�าสัญญาสิบปี 

กับสามส�านักใหญ่" เกาชวนเซี่ยวพลันพูดแทรกขึ้น

"สัญญาสิบปี?" จูจูกับเฝินปี้ชิ่นสบตากันก่อนย้อนถามด้วยความ

แปลกใจ

หงผานพูดเสยีงเข้ม "มผิดิ สามเดือนก่อนเย่ียนซือ่เทียนร่อนหนังสอื

ประกาศต่อใต้หล้าว่าจะปิดด่านกักตัวสบิปี หลงัออกด่านกักตวัจะนัดสูกั้บ 

ผูอ้าวุโสใหญ่ท้ังสามท่านจากสามส�านกัใหญ่...ใช้หน่ึงสูส้าม ทางแคว้นอู่ 

ได้ตอบตกลงแล้ว"

จูจูกับเฝินปี้ชิ่นมองหน้ากันเลิ่กลั่ก ในใจนึกถึงค�าค�าหนึ่งพร้อมกัน

โดยมิได้นัดหมาย...แย่แล้ว!

พวกนางรูส้ถานการณ์ของเย่ียนซือ่เทยีนด ี เนือ่งจากถูกจิง้จอกปีศาจ

ล่อลวงยุยง เย่ียนซือ่เทยีนถึงได้ลงมอืจดัการเย่ียนซือ่ก่อนก�าหนด เวลานี้

ต้องก�าลงัง่วนกับการปิดด่านกักตัวดูดซบัไฟมายาเก้าชัน้ฟ้าในตัวเย่ียนซือ่

อย่างแน่นอน เป็นเวลาท่ีก�าลังความสามารถของเขาอ่อนแอที่สุดพอดี  

การทีเ่ขาส่งค�าท้าสูอ้ย่างเปิดเผยชดัเจนว่าเป็นแผนประวงิเวลา

เขาบบีให้สามส�านักใหญ่ให้เวลาเขาสบิปีเพ่ือท่ีเขาจะได้ทะลวงข้ึน 

ขั้นมหายาน หลังจากสิบปีพอเขามีไฟสวรรค์สี่ชนิด อีกท้ังเลื่อนข้ึน 

ขัน้มหายานส�าเรจ็ ผูอ้าวโุสใหญ่ท้ังสามท่านจากสามส�านักใหญ่ส�าแดงฝีมอื

พร้อมกันก็ไม่แน่ว่าจะท�าอะไรเขาได้
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โดยเฉพาะถ้าเขาหกัใจจดัการกับเย่ียนเจ้ียนต๋ีผู้เป็นบดิาไปพร้อมกัน

แล้วผสานรวมไฟสวรรค์ชนดิท่ีห้าไปด้วย เช่นนัน้ก�าลงัความสามารถก็ย่ิง

น่าสยดสยองกว่าเดิม ถึงเวลานัน้เกรงว่าคงยากจะมีใครรับมอืเขาได้อกี

แต่เขากลับนัดสู้อย่างเปิดเผยเช่นน้ี อีกทั้งประกาศชัดว่าจะใช ้

หนึ่งสู้สาม ไม่ว่าอย่างไรสามส�านักใหญ่ก็เสียศักดิ์ศรีออกปากปฏิเสธ 

ไม่ได้

ที่ย่ิงร้ายกว่านั้นคือขอเพียงระหว่างสิบปีนี้คนของกลุ่มพันธมิตร

แคว้นตันไม่เป็นฝ่ายกระท�าการท้าทาย คนของกลุ่มพันธมิตรแคว้นอู่ 

ก็ล้วนไม่สะดวกจะลงมือจัดการพวกเขา มิเช่นนั้นก็อาจเจอค�าครหาว่า

ฉวยโอกาสซ�้าเติมฝ่ายตรงข้าม

เย่ียนซือ่เทียนดูเหมอืนก�าเรบิเสบิสานโอหังอวดด ีแต่ก่อนจะลงมอื

จดัการเย่ียนซือ่กลบัคิดแผนการแต่ละขัน้หลังจากน้ันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

จูจูกับเฝินป้ีชิ่นรีบร้อนบอกลาพวกหงผานแล้วเร่งรุดกลับแคว้นอู่

ตามแผนการเดิม ไม่ว่าอย่างไรสิ่งที่ส�าคัญที่สุดในตอนน้ีคือการสร้าง 

ร่างเนื้อใหม่ให้อิ่นจื่อจาง เรื่องอื่นไว้ค่อยว่ากัน

เนือ่งจากตบะของจิง้จอกปีศาจตกไปอยู่ข้ันสี ่ อกีท้ังจจูกัูบเฝินป้ีชิน่

ต่างไม่อยากปฏบิตักัิบเขาอย่างไม่เป็นธรรม ดังนัน้ระหว่างทางจงึมกัหยุดพัก

เพ่ือหาอาหารสดใหม่มาให้เขา

ทางด้านจูจูยิ่งท�าของอร่อยกองใหญ่ให้เขาทุกครั้งด้วยกลัวว่า 

เขาจะได้รับการบ�ารุงไม่เพียงพอ

"เจ้าท�าเช่นน้ีจะท�าให้เขาเสยีนสิยั" เฝินป้ีชิน่ประเมนิมองจิง้จอกปีศาจ 
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ทีอ่ิม่พุงกาง นอนแน่น่ิงส่งเสยีงเรออยู่ในอ้อมแขนตนด้วยท่าทางเกียจคร้าน 

ไม่รูว่้าควรว่าเขาอย่างไรดี

จิง้จอกปีศาจในเวลานีม้ท่ีาทางเหมอืนกับตอนทีน่างกับเขาได้เจอกัน

ครัง้แรก คือห่วงเล่นเกียจคร้านไม่ชอบบ�าเพ็ญตน อกีทัง้ชอบกินชอบนอน

และย่ิงชอบคลอเคลยีออดอ้อนนาง เวลาอยากกินอะไรก็จะแล่นไปประจบ

เอาใจจูจู

นับต้ังแต่เขาพบว่าจจูทู�าของอร่อยให้เขากินได้ อกีทัง้แทบจะไม่เคย

ปฏิเสธความต้องการของเขา เขาก็ย่ิงท�าตัวสั่นเทา แสร้งท�าตัวน่ารัก 

น่าสงสารไปหลอกกินหลอกด่ืมจากจจูเูป็นประจ�า

ตอนน้ีเขามชีวีติแสนสขุกว่าใครๆ สองคนงามแห่งยุค คนหน่ึงลงมอื

ท�าน�้าแกงให้เขาทุกวัน อีกคนอ้าอ้อมแขนอบอุ่นนุ่มหอมให้เขางีบหลับ 

ทุกเวลา แถมยังเตรียมยาลูกกลอนจ�านวนมากที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

และตบะของเขาให้เขากินต่างลูกอมอีกด้วย

เขาไม่ชอบอยู่ในกระเป๋าใส่สัตว์วิเศษ สตรีทั้งสองก็ตามใจเขา  

ชีวิตนั้นสุขส�าราญยิ่งกว่าจักรพรรดิเสียอีก

จิ้งจอกปีศาจสังเกตเห็นด้วยความฉลาดหลักแหลมอย่างที่สุดว่า

เฝินป้ีชิ่นคล้ายจะรู้สึกไม่ใคร่พอใจเขา จึงท�าท่าทาง 'อ่อนแอบอบบาง'  

ดูน่าสงสารเป็นหนักหนาออกมาพลางถูไถซุกไซ้ในอ้อมกอดนางทันที  

ค�าตติงิของเฝินป้ีชิน่ท่ีให้จจูเูข้มงวดกับจิง้จอกปีศาจมากข้ึนก็ถูกกลืนกลบั

ลงท้องไปหมดสิ้น

จิ้งจอกปีศาจก็คือจิ้งจอกมายา มีสติปัญญาหรือไม่ก็ล้วนล่อลวง 

ใจคนได้ไม่ต่างกัน
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วันน้ีจิ้งจอกปีศาจจอมตะกละกินยาลูกกลอนที่จูจูกับเฝินป้ีชิ่น 

หลอมเตรียมมาไว้ให้เขาหมดเกลี้ยงแล้ว เฝินปี้ช่ินจึงเสนอให้ไปหาซื้อ

สมนุไพรวิเศษในเมอืงผูบ้�าเพ็ญเซยีนบรเิวณใกล้ๆ เพ่ือมาหลอมให้เขาอกี

จ�านวนหนึ่ง จูจูดูทิศทางเห็นว่าพวกนางอยู่บริเวณเขาฝานเจี้ยนพอดี  

นางจ�าได้ว่าท่ีตนีเขามเีมอืงผูบ้�าเพ็ญเซยีนอยู่เมอืงหนึง่ ไม่ก่ีปีก่อนขณะนาง

กับพวกศษิย์พ่ีเดนิทางไปขโมยเขม็ทศิดวงดาวกระดูกมงักรจากคฤหาสน์

สกุลไท่แห่งส�านักฝานเจีย้นก็รวมพลหยุดพักกันอยู่ในเมอืงผูบ้�าเพ็ญเซยีน

แห่งน้ี

คฤหาสน์สกุลไท่ตัง้อยู่ในเมอืง ทว่าตอนน้ีจจูกัูบเฝินป้ีชิน่ย่อมไม่มทีาง

เห็นไท่อู่ฉืออยู่ในสายตา อีกอย่างจูจูก็อยากจะรู้สถานการณ์ในปัจจุบัน 

ของแคว้นอู ่ด้วยเหตุน้ีสตรทีัง้สองจงึสวมศลิามายาอ�าพรางรปูโฉมและตบะ

แล้วเดนิทางเข้าเมอืงไปด้วยกัน

จิง้จอกปีศาจคล้ายว่าจะรูค้วามคดิของพวกนาง มนัสะบดัตัวเล็กน้อย 

เส้นขนสดี�าสนิททัง้ตวัก็กลายเป็นสแีดงเพลงิ กล่ินอายสตัว์ปีศาจถูกเกบ็ง�า

ลงไปแปดส่วน ดูมลีกัษณะเหมอืนสตัว์ปีศาจข้ันหน่ึงธรรมดาทัว่ไป

"จิ้งจอกปีศาจฉลาดย่ิงนัก!" จูจูเอ่ยชม ยังไม่มีสติปัญญาแท้ๆ  

กลับรู้เรื่องรู้ราวเพียงนี้แล้ว ช่างหาได้ยากโดยแท้

ลูกหมูเอาจมูกดุนดันไปทั่วตัวจูจูด้วยความหดหู่ไม่พอใจ มันสละ 

ภาพลกัษณ์อ�าพรางตวัเองเสยีดบิดปีานนีม้าโดยตลอด ไฉนจจูถึูงไม่ชมมนั

บ้าง

สาวน้อยรูปโฉมธรรมดาอีกท้ังดูมีตบะเพียงขั้นฝึกปราณระดับห้า

สองคนเดินเข้าเมืองย่อมจะไม่เป็นที่สนใจใดๆ
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พวกนางเดินวนรอบย่านการค้ารอบหนึ่งกลับพบว่าหอรวมทรัพย ์

ที่เคยเปิดกิจการอยู่ในเมืองน้ีได้กลายเป็นร้านค้าช่ือว่า 'ร้านร้อยทรัพย์' 

ไปแล้ว มุมขวาล่างของป้ายร้านค้ามีตราของส�านักฝานเจี้ยนอยู่

จูจูคิดเพียงเล็กน้อยก็เข้าใจ ส�านักฝานเจี้ยนเข้าพ่ึงพาแคว้นตัน  

ตอนนีแ้คว้นตันกับแคว้นอูเ่ป็นปรปักษ์ไม่อาจอยู่ร่วมโลก สามส�านักใหญ่

ย่อมไม่อาจท�าการค้าอยู่ในถ่ินศัตรตู่อไปได้

จูจูไม่มีความรู ้สึกที่ดีต่อส�านักฝานเจี้ยนแม้แต่กระผีกเดียว ม ี

ศิลาวิเศษก็ไม่อยากให้กระเด็นถึงมือพวกเขา ด้วยเหตุน้ีจึงลากเฝินปี้ชิ่น

ไปดรู้านค้าอืน่ในย่านการค้าทีข่ายสมนุไพรวิเศษโดยเฉพาะ เข้าไปไม่ก่ีร้าน 

ก็รวบรวมสมุนไพรวิเศษหลายสิบชนิดที่ต้องใช้ได้ครบ ยกเว้นก็แต่  

'เครือกระเรียนด�า' ที่หามาเจ็ดแปดร้านถึงหาได้ในที่สุด

เถ้าแก่ทางหนึ่งจัดการห่อเครือกระเรียนด�าให้พวกนาง ทางหน่ึง 

ก็พูดกลัว้หวัเราะ "ยังดท่ีีพวกท่านมาเรว็ มเิช่นน้ันเครือกระเรยีนด�าสุดท้ายน้ี

คงได้ถูกซื้อไปแล้ว"

"สัตว์ปีศาจล�้าค่าของบ้านไหนได้รับบาดเจ็บหรือ" จูจูถาม

เครอืกระเรยีนด�าเป็นเพียงสมนุไพรวิเศษขัน้สอง ไม่ได้หายากอะไร

เลย แต่กลบัเป็นส่วนผสมส�าคญัใน 'ลกูกลอนรักษาสตัว์' ทีม่กัใช้ในการ

เยียวยารักษาสัตว์ปีศาจ ถ้ามีคนหาซื้อเป็นจ�านวนมากเช่นน้ันก็ต้อง 

เป็นเพราะสัตว์ปีศาจของตนได้รับบาดเจ็บ

ผู ้ฝึกตนธรรมดาแม้แต่ยาลูกกลอนของตัวเองยังซื้อไม ่ไหว  

นับประสาอะไรกับการเตรียมยาลูกกลอนให้สัตว์ปีศาจข้างกาย อีกท้ัง 

นกัหลอมโอสถส่วนใหญ่ก็ดูแคลนการหลอมโอสถส�าหรบัให้สตัว์ปีศาจใช้ 
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ดงัน้ันถ้ามใีครยอมลงทนุปานนีก็้เป็นไปได้มากว่าสตัว์ปีศาจของคนคนน้ัน

ต้องล�้าค่าอย่างยิ่ง

เถ้าแก่ฟังค�าของจจูแูล้วก็ยกหวัแม่มอืกล่าวชมเชย "เซยีนหญิงน้อย

กล่าวเช่นน้ีแสดงว่าเป็นผูส้นัทดัในด้านนี ้ ได้ยินว่าคนของส�านกัฝานเจีย้น 

ก�าลงัรวบรวมสมนุไพรวิเศษชนดิน้ีอยู่ ดเูหมอืนว่า 'ปีศาจโคตะพาบ' ข้ันเจ็ด

ตวัหน่ึงท่ีเลีย้งอยู่ในส�านักพวกเขาจะได้รบับาดเจบ็สาหสั"

ปีศาจโคตะพาบพบเหน็ได้น้อยย่ิงยวด มนัมนีสิยัชอบความรุนแรง

และยังมรีปูร่างใหญ่โต มเีพียงส�านกัใหญ่ทีเ่ลีย้งดูไหว

ลักษณะภายนอกของมันคล้ายตะพาบ บนร่างกายมีกระดองแข็ง

ขนาดยักษ์ เมื่อพบเจออันตราย หัวหางและขาทั้งส่ีสามารถหดเข้าใน

กระดองได้ แม้การเคลื่อนไหวจะเชื่องช้า แต่มีพละก�าลังไม่รู้หมดรู้ส้ิน  

บนหัวมเีขาขนาดยักษ์อยู่หน่ึงเขา ประกอบกับมฟัีนและกรงเล็บทีแ่ข็งและ

แหลมคมไม่แพ้วัตถุศกัดิสิ์ทธ์ิ ใช้เป็นทัพหน้าในเวลาสูร้บก็มพีลงัปะทะโจมตี

มหาศาลจนน่าตกใจ

"เมื่อเร็วๆ น้ีส�านักฝานเจี้ยนมีการต่อสู ้ใดหรือ" จูจูเอ ่ยถาม 

อย่างสงสัยใคร่รู้อยู่บ้าง ในใจรู้สึกเป็นสุขบนความทุกข์ผู้อื่นยิ่งนัก

เถ้าแก่เหลือบมองบริเวณรอบข้างแวบหนึ่งก่อนลดเสียงลงเล่าว่า 

"ได้ยินว่าพักก่อนส�านักฝานเจี้ยนยกพลใหญ่ไปแถบตะวันตกเฉียงใต้  

คดิจะเล่นงานส�านกัเซิง่...เซิง่อะไรสกัอย่าง แต่ไปถึงแล้วไม่เจอใครสกัคน 

ด้วยเหตุน้ีจึงได้ปล่อยปีศาจโคตะพาบออกมาท�าลายส�านักของผู้อื่น 

อย่างอกุอาจ ผลคือต่อมาไม่รูใ้ครเล่นงานปีศาจโคตะพาบนัน่จนบาดเจบ็

สาหัส ทั้งยงัฆ่าคนส�านักฝานเจี้ยนไปอีกไม่น้อย ระยะนี้ส�านักฝานเจี้ยน 

Page ������������������ 7.indd   28 5/11/2561 BE   11:20



29

เอ ๋อเหมย

ยังเที่ยวควานหาตัวคนลงมือไปทั่วสารทิศอยู่เลย"

จจูไูด้ยนิว่าเขาเซิง่จือ้ถูกปีศาจโคตะพาบเทีย่วท�าลายอย่างอกุอาจ

ก็ทั้งโมโหทั้งเสียใจ

ไม่รู้ว่าเขาอ้ิงปั้งจะเป็นอะไรหรือไม่ ในก้นบึ้งหัวใจนาง ท่ีน่ันคือ 

บ้านของนาง

ผู้ที่ท�าให้ปีศาจโคตะพาบบาดเจ็บเป็นไปได้มากว่าจะเป็นคนของ 

ส�านกัเซิง่จือ้ ทว่าสตัว์ปีศาจข้ันเจด็รบัมอืด้วยได้ไม่ง่าย เร่ืองดนีีเ้ป็นใครท�า

กันแน่

โหยวเชียนเริ่นอาจารย์ใหญ่พาเหล่าผู ้อาวุโสขั้นหลอมรวมไป 

เกาะอินหยางตั้งแต่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนแล้ว อาจารย์กับอาจารย์หญิงเอง

ก็ไปหาไฟสวรรค์ให้นาง น่าจะไม่ใช่พวกเขา

คนอื่นๆ มีตบะอย่างมากก็ขั้นสร้างฐาน เป็นไปไม่ได้ท่ีจะท�าให้ 

สตัว์ปีศาจข้ันเจด็บาดเจบ็ เช่นนัน้คนทีเ่ป็นไปได้มากท่ีสดุก็คอืศษิย์พ่ีใหญ่

ตี่ฉานซั่งแล้ว

หลังเขาจากเกาะอินหยางไปรายงานข่าวยังส�านักเซิ่งจื้อก็ไม่มี 

ข่าวคราวใดๆ ตลอดมา ไม่รู้ว่าตอนน้ีเป็นอย่างไรบ้าง จูจูอดนึกห่วงเขา

ขึ้นมาไม่ได้

เวลาน้ีเองผูฝึ้กตนขัน้ฝึกปราณและข้ันสร้างฐานกลุม่หนึง่ก็เดนิส่าย

เข้ามาในร้าน ชายวัยกลางคนผู้เป็นหัวหน้าเปิดปากพูดกับเถ้าแก่ว่า 

"ได้ยนิว่าในร้านเจ้ายังมีเครือกระเรียนด�าอยู่ พวกข้าเหมาทั้งหมด รีบไป

หยิบมาเร็วๆ"

ผู้ท่ีพูดน้ีจจูแูค่เห็นก็จ�าได้ เป็นไท่โหย่วไฉพ่อบ้านของคฤหาสน์สกุลไท่
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นัน่เอง

เถ้าแก่กล่าวตอบด้วยสีหน้าล�าบากใจ "ต้องขออภัยด้วยจริงๆ  

เครือกระเรียนด�าชุดสุดท้ายในร้านได้ขายออกไปหมดแล้ว" เขายังนับว่า 

มีจรรยาบรรณ ไม่พูดถึงสักค�าว่าเครือกระเรียนด�าเป็นจูจูและเฝินปี้ชิ่น 

ซื้อไป ถึงขนาดว่าจงใจไม่มองพวกนางสักแวบด้วย

จูจูเองก็ไม่อยากมากเรื่อง เฝินปี้ชิ่นเก็บกล่องหยกที่ก่อนหน้าน้ี 

รับมาจากเถ้าแก่เรียบร้อยแล้วทั้งสองก็ลุกขึ้นท�าท่าจะจากไป

"ช้าก่อน!" ผู ้ฝึกตนข้ันสร้างฐานช่วงต้นที่มีผมสีดอกเลาและมี 

ดวงตาสามเหลี่ยมทางด้านหลังไท่โหย่วไฉเอาตัวมาขวางทางไปของ 

พวกจูจู

"เอากล่องใส่ยาของพวกเจ้าออกมา! เครือกระเรยีนด�าน่ันเป็นพวกเจ้า

สองคนซือ้ไปกระมงั!" ผูฝึ้กตนตาสามเหลีย่มแค่นเสียงพูด

ผู้ฝึกตนตาสามเหลี่ยมผู้นี้เป็นนักหลอมโอสถขั้นหน่ึงของโรงโอสถ

ส�านกัฝานเจีย้น นามว่าจ้าวต๋า เขาเข้าประตมูาก็ได้กลิน่ของเครอืกระเรยีนด�า

ในร้านแล้ว รู้ว่าสมุนไพรวิเศษชนิดน้ีต้องเพ่ิงถูกขายออกไปก็พอดีเห็น 

กล่องใส่ยากล่องใหญ่ในมอืเฝินป้ีชิน่ จงึนึกสงสยัขึน้มาทันที

ที่น่ีเป็นถ่ินของส�านักฝานเจี้ยน พวกเขามีคนเยอะอิทธิพลมาก  

อกีท้ังเขาก็เป็นถึงผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐาน ย่อมจะไม่เหน็ผูฝึ้กตนขัน้ฝึกปราณ

ตัวเล็กๆ อย่างจูจูกับเฝินปี้ชิ่นอยู่ในสายตา

เฝินป้ีชิน่กับจจูเูพียงแต่ไม่อยากมากเรือ่ง หาได้กลวัมเีรือ่งจรงิๆ ไม่ 

เฝินป้ีชิน่คร้านจะพูดมาก จงึยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยุดฝีเท้า

จากนั้นจ้าวต๋าที่ขวางทางอยู่ก็ร่างโงนเงนถอยกรูดไปข้างหลัง
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ท่ามกลางแววตาไม่อยากเชื่อของคนท้ังหลาย ผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐาน 

ที่สง่าผ่าเผยคนหนึ่งถึงกับสะดุดธรณีประตูล้มกลิ้งลงกลางถนนเหมือน

เด็กน้อยที่ยังเดินไม่คล่อง ก่อนจะหน้าซีดเป็นลมหมดสติไป

หากผู ้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ปล่อยพลังกดดันเข ้าใส ่ผู ้ฝึกตน 

ขัน้สร้างฐานผูห้นึง่กะทนัหัน เช่นนัน้ฝ่ายหลงักไ็ม่มแีม้แต่ก�าลงัจะต่อต้าน

โดยสิ้นเชิง

คนที่มาด้วยกันกับเขาต่างตกใจอย่างหนัก พวกเขาไม่ใช่จ้าวต๋า  

ตัง้แต่ต้นจนจบไม่ได้รูส้กึเลยว่าเฝินป้ีชิน่มอีะไรไม่ชอบมาพากล เพียงแต่

เหน็จ้าวต๋าจู่ๆ  ก็มอีาการผดิปกตไิปจงึรบีปราดไปพยุงเขาขึน้มา บางคน 

จ้องมองเฝินป้ีชิน่ด้วยสหีน้าไม่เข้าใจ และก็มบีางคนปล่อยจติออกไปดูรอบๆ 

ด้วยอยากรูว่้าใช่มใีครแอบอยู่ในทีล่บัแล้วลงมอืโดยไม่ให้ตัง้ตวัหรอืไม่

แม้ไท่โหย่วไฉจะไม่ได้มีตบะสูงส่ง แต่ก็นับว่าเคยเห็นโลกมาก  

ทางหน่ึงส่งสายตาบอกให้ศษิย์คนหน่ึงของส�านักฝานเจีย้นทีอ่ยู่ด้านหลงั

รบีไปส่งสญัญาณเตือน ทางหน่ึงก็ก้าวมาข้างหน้าก่อนว่า "ศษิย์พ่ีของข้า

ท่านนี้กระท�าการบุ่มบ่าม หากล่วงเกินไปโปรดอย่าได้ถือสา ไม่ทราบว่า 

แม่นางท่านนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร เป็นผู้วิเศษจากส�านักใดหรือ"

เฝินป้ีชิ่นตวัดตามองเขาปราดหนึ่งอย่างเย็นเยียบ ไม่มีท่าทาง 

สนใจไยดี ด้วยฐานะผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ของนาง อีกท้ังยังเป็นถึง 

นักหลอมโอสถขั้นแปด ผู้ฝึกตนข้ันสร้างฐานตัวเล็กๆ คนหน่ึงไม่มีสิทธ์ิ 

มาออกปากถามไถ่นาง

ท่าทอีริยิาบถทีแ่สดงออกมาโดยธรรมชาตขิองนางท�าให้ไท่โหย่วไฉ

ไม่แน่ใจในพ้ืนเพนางย่ิงกว่าเดิมแม้จะเห็นอยู่ทนโท่ว่าเป็นผู้ฝึกตนหญิง
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ขัน้ฝึกปราณธรรมดา แต่ถ้าวนันีป้ล่อยให้ศิษย์ส�านักฝานเจีย้นเสยีเปรยีบ

อย่างไม่กระจ่างแจ้งอยู่ในถ่ินของตัวเอง เกรงว่าคงจะชี้แจงต่อเบื้องบน

ไม่ได้

ไท่โหย่วไฉนึกหวั่นเกรงอยู่ในใจ แต่ศิษย์ส�านักฝานเจี้ยนไม่ก่ีคน 

ที่เหลือกลับกระโดดออกไปตะโกนด่าลั่นพร้อมกับล้อมเฝินปี้ชิ่นและจูจู 

ไว้ที่กลางถนนแล้ว

เฝินป้ีชิ่นเคยได้ยินจูจูเอ่ยถึงเรื่องท่ีส�านักฝานเจี้ยนเข้าพ่ึงพา 

ราชวงศ์แคว้นตัน ถ้ามิใช่อยากจะไปถึงแคว้นอู่โดยเร็วที่สุดจึงไม่อยาก 

มเีรือ่งให้มากความ ต่อให้ส�านกัฝานเจีย้นไม่มาหานาง นางก็คดิจะไปหา

พวกเขาเพ่ือระบายแค้นแทนจิ้งจอกปีศาจอยู่แล้ว ครั้นเห็นพวกเขา 

ตามตอแยไม่เลิกราเช่นนี้ ความเดือดดาลก็พุ่งปรี๊ดขึ้นมาทันที

นางไม่ได้ใจดีมีเมตตาเหมือนจูจู สะบัดมือทีเดียวบรรดาศิษย์ 

ส�านกัฝานเจีย้นท่ีรมุล้อมเข้ามาก็ลอยปลวิออกไปเหมือนกระดาษ จากน้ัน

นางก็ไม่สนว่าจะท�าให้ใครตกใจหรือไม่ ลากจูจูทะยานตัวขึ้นฟ้ามุ่งหน้า

ออกนอกเมืองเสียเลย

ทีนี้แต่ละคนล้วนรู ้แล้วว่าผู ้ฝึกตนหญิงสองนางนี้ไม่มีทางเป็น 

ผู้ฝึกตนขั้นฝึกปราณเด็ดขาด ไท่โหย่วไฉรีบหยิบกระบ่ีบินออกมา ส่งไป

ขอก�าลังเสริมจากคฤหาสน์สกุลไท่ 

อีกด้านหน่ึงเงาร่างเล็กเต้ียเงาร่างหน่ึงที่อยู่กลางฝูงชนผลุบเข้า 

ตรอกมืดข้างถนนก่อนไล่ตามไปตามทิศทางที่เฝินปี้ชิ่นจากไปอย่าง 

ไม่กระโตกกระตาก

"พวกเขาถึงกับยังกล้าตามมาอีก?" เฝินปี้ชิ่นสังเกตเห็นว่าด้านหลัง 
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คล้ายมีคนตามมาไกลๆ ก็อดไม่ได้ที่จะทั้งฉุนทั้งขัน

จูจูกะพริบตา พูดอย่างไม่แน่ใจอยู่บ้าง "คนผู้นั้นดูเหมือนจะมี 

ตบะขั้นหลอมรวมช่วงปลาย กลิ่นอายก็ดูจะคุ้นเคยยิ่ง..."

เฝินป้ีชิ่นพูดยิ้มๆ "เช่นนั้นพวกเราก็หยุดรอดูว่าเป็นเทพเซียนจาก

แห่งหนใด"

เพียงไม่นานผูท่ี้สะกดรอยตามมาทางด้านหลงัก็ขีก่ระบีบ่นิเข้ามาใกล้ 

ครัน้จจูเูห็นเงาร่างเลก็เตีย้บนกระบีบ่นิก็สองตาลกุวาวทันที เอ่ยปากเรียกว่า 

"ใช่ศษิย์พ่ีใหญ่หรอืไม่"

"ศษิย์น้องเลก็ ไฉนเจ้าถึงแล่นมาท่ีน่ีได้ เจ้าส่ีเล่า" คนผู้นัน้หัวเราะฮ่าๆ 

ลัน่พลางเหาะมาหา จากนัน้ก็เก็บศิลามายาบนร่างลง เผยรปูร่างหน้าตา

เหมอืนเซยีนเด็กออกมา

จจูเูองก็เก็บจีศิ้ลามายาบนคอลงแล้วเหาะไปหาเขาเช่นกัน "ศษิย์พ่ี

ก�าลังบ�าเพ็ญตนอยู่ที่แคว้นอู่ ข้ากลับมาจากเขาเตี่ยนเฟิ่งก็เลยผ่านที่นี่  

ศษิย์พ่ีใหญ่ไฉนท่านถึงมาด้วยเล่า"

ตี่ฉานซั่งพูดอย่างโกรธแค้น "เรื่องมันยาว บิดามาจัดการเจ้าพวก

สารเลวส�านักฝานเจี้ยน พวกเราหาสถานที่คุยกันดีๆ เถอะ"

คนท้ังสามเหาะไปถึงหบุเขาบรเิวณใกล้เคยีงแล้วจจูก็ูกล่าวแนะน�า

ให้ตี่ฉานซั่งกับเฝินปี้ชิ่นได้รู้จักกัน

"เฝินปี้ชิ่นท่านนี้เป็นผู้อาวุโสจากสกุลตันของพวกข้า เขาเต่ียนเฟิ่ง 

เป็นถ�า้ท่ีพ�านักของนางกับจิง้จอกปีศาจ พ่ีชิน่ ท่านนีคื้อต่ีฉานซัง่ศิษย์พ่ีใหญ่

จากส�านักเซิง่จือ้ของข้า"

เฝินป้ีชิน่ได้กลบัมามชีวีติอกีครัง้ก็ไม่อยากให้จจูเูรยีกตนว่าผูอ้าวโุส 
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จงึเพียงเรยีกขานกันเป็นพ่ีน้องกับอีกฝ่าย นางซาบซึง้ใจในเร่ืองทีจ่จูทู�าให้

นางกับจิ้งจอกปีศาจ ท�าให้พลอยรู้สึกดีกับบรรดาศิษย์พ่ีของจูจูไปด้วย  

นางจงึเก็บศลิามายาลงทันที พบหน้าทกัทายกับต่ีฉานซัง่ด้วยรูปโฉมเดิม

ครัน้ตีฉ่านซัง่เหน็นางมรีปูโฉมงดงามไม่แพ้จจูกูต็ะลงึงันคาที ่มองจน

สองตาเบิกค้าง ยังดีท่ีตอนนี้เขามีสภาพเป็นเด็ก เฝินป้ีชิ่นจึงไม่รู้สึกว่า

เป็นการล่วงเกิน

"ศิษย์น้องเล็ก พ่ีน้องในสกุลตันของเจ้ามีหน้าตาน่ามองเพียงน้ี 

กันหมดเลยหรือ!" ต่ีฉานซั่งแทบจะน�้าลายหยดออกมาตรงนั้น ท�าไม 

เขาถึงไม่เกิดในสกุลตันนะ ได้เห็นสาวงามเลิศหล้าทุกวัน เขาคงส�าลัก

ความสุขตายเป็นแน่!

เดิมทีเขาอิจฉาบรรดาศิษย์ชายบนเกาะอินหยางย่ิง แต่ตอนนี ้

ไม่อิจฉาแล้ว สามารถกราบเข้าเป็นศิษย์ของสกุลตันได้สิถึงเป็นเรื่องที่ดี

จริงๆ!

ทว่าตบะของเหล่าสาวงามสกุลตันจะสูงเกินไปหน่อยแล้วหรือไม่ 

'พ่ีชิ่น' ตรงหน้าผู้น้ีถึงกับมีตบะข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงกลาง เป็นศิษย์พ่ีของ

พวกนางช่างกดดันเหลือเกิน!

อีกอย่างสาวงามเช่นน้ันก็ถึงกับถูกจิง้จอกปีศาจหลอกไปแล้ว เฮ้อ! 

เหล่าสาวงามก็ชอบมองแต่รปูลักษณ์ภายนอก เขาต้องรบีส�าเรจ็ขัน้ก�าเนิดใหม่

ให้เรว็ท่ีสดุ จะได้ล้างไขกระดกูเปลีย่นเส้นเอน็สร้างร่างกายข้ึนใหม่ มเิช่นนัน้

เหล่าสาวงามต้องถูกเจ้าพวกหน้าอ่อนหลอกไปกันหมดแน่!

จจูรููส้กึกระอกักระอ่วนกับท่าทางห่ืนกามของเขาย่ิงนกั ยังดทีีเ่ฝินป้ีชิน่

เพียงแต่เห็นว่าตีฉ่านซัง่พูดไปประสาเดก็ จงึเพียงแต่ย้ิมโดยไม่ใส่ใจ จจูู 
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รบีเปลีย่นประเด็นไปพูดว่า "ศษิย์พ่ีใหญ่ ท่านคิดจะจดัการคนส�านักฝานเจีย้น 

อย่างไร ปีศาจโคตะพาบของส�านักฝานเจี้ยนเป็นท่านท�าให้บาดเจ็บ 

ใช่หรอืไม่ แล้วไฉนท่านถึงจ�าข้าได้"

"บิดาจ�าก�าไลบนข้อมือเจ้าได้ ท้ังยังเห็นพวกเจ้าออกมาจาก 

ร้านขายสมุนไพร จึงได้ลองตามมาดู ท�าให้ปีศาจโคตะพาบของพวกมัน

บาดเจ็บแค่ตัวเดียวนับเป็นอะไรได้ บิดาพักอยู่ในเมืองมาหลายวันแล้ว 

ก�าลังคิดอยู่ว่าจะมีวิธีอะไรท�าให้เจ้าพวกสารเลวส�านักฝานเจี้ยนนั่น 

ตายอนาถ เจ้ามาได้พอดีเลย ถึงเวลานั้นบิดารับหน้าท่ีฆ่าคน เจ้าก็ 

รับหน้าที่วางเพลิง ฟ้าส่งมาคู่กันโดยแท้!" ตี่ฉานซั่งลับหมัด ไอสังหาร 

พวยพุ่ง

เฝินป้ีชิ่นพูดขึ้นยิ้มๆ "อย่าลืมนับข้าด้วยอีกคน"

ได้ผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่ช่วงกลางมาช่วยอกีแรงโดยไม่ต้องเสียอะไร 

ตีฉ่านซัง่ดีใจเป็นล้นพ้น

จูจูหมดค�าพูดกับพวกบ้าต่อสู้สองคนน้ีย่ิง จะอย่างไรต่ีฉานซั่ง 

ก็ไม่ใช่จโียวกู่ จงึยังไม่มแีผนการเป็นชิน้เป็นอนันกั จจููจงึเปล่ียนไปถามเขา

ถึงสถานการณ์ในปัจจบุนัของแถบตะวันตกเฉยีงใต้ รวมถึงสิง่ทีเ่ขาประสบ 

ในช่วงที่ผ่านมา

หลายเดือนก่อนตี่ฉานซั่งจากเกาะอินหยางเร่งรุดไปส่งข่าวยัง 

ส�านักเซิ่งจื้อเพียงล�าพัง ผลคือไปถึงแล้วไม่พบใครสักคน เขาได้รู ้ว่า 

โหยวเชียนเริ่นผู้เป็นอาจารย์รวมถึงพวกฝูอวี้เจ้าส�านักได้ปิดส�านักเซิ่งจื้อ 

พาผูอ้าวุโสขัน้หลอมรวมไม่ก่ีคนรวมถึงศษิย์คนส�าคญัจากไปเป็นการลบั

แล้ว ด้วยเหตุน้ีจึงตั้งใจจะกลับไปเกาะอินหยางก่อน ผลคือได้ล่วงรู ้
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โดยไม่คาดคิดว่าคนสกุลเหมยเจตนาฉวยโอกาสนีห้าเร่ืองคนในครอบครวั

ของสืออิ้งลว่ี เขาใช้เวลาพักหนึ่งจนจัดการเรื่องน้ีเรียบร้อยก็มีคนจาก

ส�านักฝานเจี้ยนยกพลใหญ่มาถึงแถบตะวันตกเฉียงใต้ คิดจะเล่นงาน 

ส�านักเซิ่งจื้อ

เหมอืนทีเ่ถ้าแก่ร้านสมนุไพรผูน้ั้นเล่า ขณะคนของส�านกัฝานเจีย้น 

รุดไปถึง เขาเซิ่งจื้อก็ไม่มีใครอยู่แล้ว พวกเขาจึงปล่อยปีศาจโคตะพาบ 

เทีย่วท�าลายเขาอย่างอุกอาจด้วยความเจบ็ใจ

ตี่ฉานซั่งได้รู ้เรื่องนี้มีหรือจะอดรนทนไหว ด้วยเหตุนี้จึงอาศัย 

ศิลามายากับน�้าจากบึงน�้าหนาวที่สามารถปิดก้ันกลิ่นอายได้ในมือ  

ลอบขึ้นเขาไปกลางดึก ใช้วิชาไร้เสียงกับปีศาจโคตะพาบตัวนั้นจนมัน 

บาดเจ็บภายในหวิดจะจบชีวิตคาที่

เป็นเพราะคนของส�านกัฝานเจีย้นคิดว่าปีศาจโคตะพาบมตีบะขัน้เจด็ 

เทียบได้กับผู้ฝึกตนช่วงต้นถึงช่วงกลางของขั้นก�าเนิดใหม่ จึงไม่ได้ให ้

ผูฝึ้กตนระดับขัน้สงูมาติดตามข้างกายมนัเป็นพิเศษ ผลคอืท�าให้ตีฉ่านซัง่

ลงมอืได้ส�าเรจ็ราบรืน่ ซ�า้ยังลอยนวลจากมาได้โดยทีฆ่่าศษิย์ส�านกัฝานเจีย้น

ไปได้ไม่น้อยด้วย

ขณะปีศาจโคตะพาบตวันัน้บาดเจบ็สาหสัได้ตรงึจติไว้กับตวัตีฉ่านซัง่ 

เขาจากมาได้ไม่นานก็ถูกปรมาจารย์ขัน้ก�าเนิดใหม่คนหน่ึงรวมถึงผู้ฝึกตน

ขัน้หลอมรวมอกีสามคนของส�านกัฝานเจีย้นไล่ตามทนั

ถึงตีฉ่านซัง่จะเป็นอัจฉรยิะและช�านาญการต่อสูอ้ย่างไรก็ยังเป็นแค่

ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมช่วงกลาง มีหรือจะต้านทานการโจมตีจากผู้ฝึกตน 

ขัน้ก�าเนดิใหม่ได้ จงึได้แต่พยายามหลบหนสีดุชวิีต
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สองฝ่ายข้าหนเีจ้าตามไปตลอดทาง ระหว่างทางตีฉ่านซัง่ถูกไล่ตาม

จนมืดแปดด้านจริงๆ จึงได้แต่หนีไปหลบในบึงน�้าหนาวท่ีอยู่ลึกใน 

เขาเสวียนอู ่ ผู ้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่คนน้ันหาร่องรอยของตี่ฉานซั่ง 

ในบริเวณใกล้เคียงไม่พบก็ถึงกับเฝ้าอยู่ที่นั่นหลายเดือน

ต่ีฉานซัง่หมดปัญญาท�าอะไรได้จงึน�าศลิาน�า้แขง็ออกมาบ�าเพ็ญตน

อยู่ใต้บงึน�า้หนาว วัดใจกับอีกฝ่ายไปเลย

เขาอยู่ใต้บงึน�า้หนาวไม่รูว่้าผ่านไปนานเพียงไร หลงัจากคร่ึงปีกว่า

ผ่านไปก็โผล่ข้ึนจากบึง พบว่าผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่จากไปนานแล้ว  

ส�านกัฝานเจีย้นเองก็ถอนก�าลงัพลออกจากแถบตะวนัตกเฉยีงใต้หมดแล้ว

เช่นกัน

ด้วยนิสัยไม่ยอมเสียเปรียบของตี่ฉานซั่ง ไหนเลยจะสะกดกลั้น 

ความแค้นนีไ้ด้ เขาจงึลอบมาดกัซุม่อยูท่ี่เมอืงผูบ้�าเพ็ญเซยีนล่างเขาฝานเจีย้น

แห่งน้ี ต้ังใจจะหาโอกาสแก้แค้น

ตีฉ่านซัง่เล่าถึงตรงนีก็้มท่ีาทีภาคภูมกิระหย่ิมใจข้ึนมา เชิดหน้ายืดอก

พูดกับจจูวู่า "ศิษย์น้องเลก็เจ้ารูส้กึหรอืไม่ว่าศิษย์พ่ีใหญ่มีอะไรเปล่ียนไป"

จจูรููนิ้สยัของเขาดจีงึรบีเอ่ยชมว่า "ยินดกัีบศษิย์พ่ีใหญ่ด้วยท่ีเลือ่น 

ถึงข้ันหลอมรวมช่วงปลายแล้ว!"

ตี่ฉานซั่งหัวเราะหึๆ พลางว่า "ข้าอัดอั้นอยู่ใต้บึงน�้าหนาวคนเดียว 

มาครึง่ค่อนปีก็มไิด้เสยีเวลาไปเปล่าๆ รอได้เจอเจ้าสีก่่อนเถอะ จะให้เขา 

ได้ประจกัษ์ในราศีของผูไ้ร้เทยีมทานในข้ันเดียวกันของบดิา! ศษิย์น้องเลก็ 

ถึงเวลานัน้เจ้าอย่าปวดใจเสยีล่ะ วะฮะฮ่า!"

จูจูหมดค�าพูดย่ิง กะพริบตาปริบๆ พลางว่า "ก็ถ้าศิษย์พ่ีรองกับ 
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ศิษย์พี่สามไม่มีความเห็นอะไร..."

เขาจะพูดว่าตัวเองไร้เทียมทานในขั้นเดียวกัน คิดว่าอิ่นจื่อจาง 

คงไม่น่าคัดค้าน ก็ทั้งสองอยู่คนละขั้นกันแล้วนี่นา

ตีฉ่านซัง่เองก็ถามเรือ่งทีจ่จูไูด้ประสบหลังจากกัน จจูคูดิแล้วก็เลือก

จะบอกเรือ่งส�าคญัไปตามจรงิ ตีฉ่านซัง่ฟังแล้วสองตาเบกิโต เขาคิดไม่ถึงว่า

พวกตนศษิย์ร่วมส�านกัเพ่ิงแยกย้ายกันได้ไม่ถึงปีจะถึงกับเกดิเรือ่งมากมาย

เพียงนี ้ ยิง่อ่ินจือ่จางย่ิงหวิดจะสิน้ชวิีตอย่างถาวรแล้ว แต่ผลคอืยังมโีชคด ี

ในโชคร้าย ได้เลือ่นขัน้เป็นผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่ ทิง้พวกศษิย์พ่ีไว้ข้างหลงั

อกีครัง้

ตี่ฉานซั่งทางหนึ่งเป็นห่วงและเห็นใจจูจูกับอิ่นจื่อจาง อีกทางหน่ึง

กลับอดจะอิจฉาริษยาชิงชังอีกไม่ได้ จึงพูดด้วยความขุ่นเคือง "ไม่รู้ว่า 

ดวงของเจ้าสีน้ั่นดเีกินไปหรอืแย่เกินไป บดิาไม่มปัีญญาเป็นศษิย์พ่ีใหญ่ 

ได้แล้ว! นีจ่ะไม่เว้นช่องให้ชาวบ้านได้มชีวิีตอยู่เลยหรือไร! บดิาตดัสนิใจ

แล้ว! ไม่ต้องวางแผนอะไรทัง้นัน้ พวกเราบกุไปส�านักฝานเจีย้นตรงๆ เลย! 

อยากรวยก็ต้องเสีย่ง ไม่แน่หลงัจากบดิาต่อสูถึ้งเป็นถึงตายแล้วอาจจะได้

โอกาสวาสนาเลือ่นข้ันอย่างรวดเรว็มาก็เป็นได้!" ตีฉ่านซัง่ขบเข้ียวเค้ียวฟัน

พลางว่า

จจูหูมดค�าพูด อยากเลือ่นข้ันไม่ต้องจงใจไปรนหาท่ีตายก็ได้กระมงั 

ส�านกัขนาดใหญ่ท่ีมกี�าลงัความสามารถใกล้เคยีงกับสามส�านักใหญ่แล้ว

อย่างส�านกัฝานเจีย้นมใิช่ท่ีท่ีจะบกุเข้าไปได้ง่ายๆ ล�าพังข่ายอาคมพิทักษ์

เขา พวกตนก็ไม่เหน็ว่าจะท�าลายลงได้

นับประสาอะไรกับบนเขายังมีผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ห้าคนและ 
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สัตว์ประหลาดเฒ่าที่ได้ข่าวว่าเข้าใกล้ข้ันมหายานเต็มทีอีกคนหนึ่ง 

เฝ้าประจ�าการอยู่ แล้วไหนจะผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมอีกเกือบสามสิบคน 

หากเข้าปะทะกันด้วยพลังจริงๆ เกรงว่าตายอย่างไรก็ยังไม่รู้เลย

ถ้าเฝินป้ีชิ่นยังอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่ก็ยังพอพูดกันได้  

แต่ตอนนี้นางเพ่ิงจะคืนชีพ ตบะก็ถอยไปอยู่ข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงกลาง  

สภาพร่างกายยังฟ้ืนคืนมาไม่เตม็ที ่แม้จจูจูะมไีฟสวรรค์สามชนดิอยู่ในมือ

กลับมีตบะช่วงปลายของขั้นก�าเนิดใหม่อย่างคร่ึงๆ กลางๆ ฝีมือและ

ประสบการณ์ต่อสูยั้งสูผู้ฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่ทัว่ไปไม่ได้ด้วยซ�า้ ในขณะที ่

ตี่ฉานซั่งน้ันมีประสบการณ์วิวาทต่อสู้เต็มเป่ียม เสียดายก็แต่มีตบะ 

ขัน้หลอมรวมช่วงปลาย

กลุม่คนเช่นนีจ้ะไปสยบงเูจ้าถ่ินอย่างส�านกัฝานเจีย้น? เป็นเรือ่งเพ้อพก

โดยแท้!

เฝินป้ีชิน่คิดแล้วกลบัว่า "มผิดิ ถ้าจะกระท�าการลบัๆ ล่อๆ สูล้งมอื 

กันตรงๆ ให้หมดเรือ่งหมดราวเสยีดีกว่า"

จูจูเบิกตากว้างมองนาง ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรแล้ว ผู้อาวุโสของตน 

ท่านน้ีอย่างน้อยๆ ก็อายุหลายร้อยปีแล้ว แต่ไฉนยังมีนิสัยมุทะลุวู่วาม 

เพียงน้ี

สองต่อหนึง่ ความเหน็ค้านของนางถูกใต้เท้าสองท่านปัดตกพร้อมกัน

เฝินปี้ชิ่นรู้ถึงความวิตกกังวลในใจนางจึงพูดย้ิมๆ "การลงมือตรงๆ  

ก็มหีลายวธีิ พวกเรามใิช่จะก�าจดัส�านกัฝานเจีย้นเสยีหน่อย กแ็ค่จะท�าให้

พวกเขาเสยีหน้าอย่างหนัก ศักด์ิศรบีารมถูีกเหยียบย�า่ วิธีน้ันมอียู่ถมไป"

พวกเขาสามคนลงมือในคืนวันเดียวกันนี้ ...พาลูกหมูบุกตรง 
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เข้าคฤหาสน์สกุลไท่ เผาคฤหาสน์ใหญ่ท้ังหลงัจนกลายเป็นซากปรักหกัพัง

จูจูคิดถึงว่าในน้ันมีบ่าวรับใช้ธรรมดาไม่น้อยที่ไม่นับเป็นคนของ 

ส�านักฝานเจี้ยนจึงเจตนาควบคุมไฟไว้ ไฟลุกลามไม่เร็วนัก เพียงแต ่

ไม่ว่าจะดบัอย่างไรไฟก็ไม่มอด ครัน้คนหนีไปได้เกือบหมดแล้วจงึเพ่ิมพลงัไฟ

ในฉบัพลนั พรบิตาเดียวก็เผาคฤหาสน์สกุลไท่จนวอด

จูจูเคยอยู่ในคฤหาสน์สกุลไท่หลายวัน พอจะรู้ว ่าสถานที่ใด 

ในคฤหาสน์มีของอะไรหรือมีใครอยู่ คนจึงไม่ได้รับบาดเจ็บเสียหายจาก

ไฟไหม้นัก แต่สมบตัพัิสถานท่ีสกุลไท่เก็บสะสมมาหลายปีกลบัวอดวายสิน้

จะว่าไปก็บังเอิญนัก มหาปรมาจารย์ไท่อู่ฉือกับศิษย์คนส�าคัญ 

อีกไม่ก่ีคนของสกุลไท่ล้วนไปหารือเรื่องงานที่ส�านักฝานเจี้ยนพอดี  

ในคฤหาสน์ไม่มีบุคคลส�าคัญ ผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมสองคนท่ีเหลืออยู่

กระโดดออกมาก็ถูกตี่ฉานซั่งจัดการได้ง่ายดายสบายมือ

ครั้นไท่อู่ฉือและไท่เต้าเหมยสองพ่อลูกกลับมา พวกจูจูสามคน 

ก็ถอนทัพไปอย่างปลอดภัยแล้ว เหลือทิ้งไว้เพียงสภาพพินาศเละเทะ 

กองใหญ่ ท�าเอาไท่อู่ฉือพ่อลูกโมโหจนกระอักเลือดไปสามโอ่งใหญ่

พวกเขายังไม่ทันได้หายใจหายคอ วันต่อมาประตูส�านักฝานเจี้ยน 

ก็ถูกคนเผาวอดภายใต้สายตาจับจ้องของธารก�านัล ขณะผู ้ฝึกตน 

ขั้นก�าเนิดใหม่สองคนรุดมาถึง โจรวางเพลิงก็หนีไปไม่เห็นเงาแล้ว

พอเรื่องที่เหมือนการตบหน้าในท�านองเดียวกันนี้เกิดบ่อยเข้า  

จูจู เฝินปี้ชิ่น และตี่ฉานซั่งก็คร้านจะพยายามปกปิดฐานะตัวตน ตอนนี้

พวกเขาไม่มีอะไรต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่ว่าเร่ืองใดก็กล้าท�าทั้งนั้น  

ขอแค่ท�าให้ส�านักฝานเจีย้นตกทีน่ั่งล�าบาก หวาดหว่ันระส�า่ระสายได้ก็พอ

Page ������������������ 7.indd   40 5/11/2561 BE   11:20



41

เอ ๋อเหมย

พวกเขาเพียงก่อความวุ่นวายในบริเวณรอบนอกส�านักฝานเจี้ยน 

ด้วยความระมดัระวัง ไม่เข้าไปลกึในส�านกั ท�าลายจดุหน่ึงเสรจ็ก็เปลีย่นไป 

อกีจดุ ทกุครัง้ทีต่ี่ฉานซัง่ออกท�าลายจะส่งเสยีงด่าทอดงัล่ันไปด้วย จากนัน้ 

คนจากอีกฝ่ายก็จะมาจัดการกับพวกเขา ถ้ารับมือไหวพวกเขาสามคน 

จะส�าแดงฝีมอื แต่ถ้าไม่ไหวหรอืพบเห็นส่ิงไม่ชอบมาพากลก็จะสะบดัหน้า

หนีไปทันที

จวบจนปัจจบุนัส�านกัฝานเจีย้นมปีรมาจารย์ขัน้ก�าเนดิใหม่สองคน

และผู้อาวุโสขั้นหลอมรวมอีกย่ีสิบคนได้รับความเสียหายด้วยน�้ามือของ 

พวกเขา มหาปรมาจารย์ท่ีร้ายกาจที่สุดท่านนั้นก�าลังปิดด่านคาบเก่ียว 

เป็นตายทะลวงขึน้ข้ันมหายานอยู่พอด ีรอเขาถูกบรรดาศษิย์ขอร้องติดๆ กัน

บบีให้ออกด่านมา พวกจจูสูามคนก็จากไปไกลแล้ว

คนท้ังส�านักฝานเจี้ยนโมโหจนลมจับ ผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ต่างก็ 

ให้ความส�าคัญกับฐานะของตนเอง ไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆ ว่ามใีครท�า

พฤตกิรรมเหมอืนคนพาลเช่นน้ี ซ�า้ยังมาทเีดยีวถึงสองคน ส�านกัฝานเจ้ียน

เสยีหน้าเสยีศกัดิศ์รไีปสิน้ อ�านาจบารมท่ีีสัง่สมมาหลายปีแทบจะไม่มเีหลอื
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ความเลื่อมใสศรัทธาที่ตี่ฉานซั่งมีต่อเฝินปี้ชิ่นนั้นไหลหลั่งไม่ขาด

สายดั่งน�้าในแม่น�้า ถึงขนาดรู้สึกว่าได้พบผู้รู้ท�านอง* เลยทีเดียว ฝีมือ 

กลัน่แกล้งคนระดับนีช่้างถูกใจเขาโดยแท้ แม้จะไม่มีโอกาสได้สู้จนหน�าใจ 

แต่เห็นคนส�านักฝานเจี้ยนประสาทเกร็งขมึง ถูกพวกเขาหลอกจนหัวปั่น

ก็ช่างสะใจเหลือเกิน

พวกเขาระบายแค้นกับส�านักฝานเจีย้นแล้วก็รดุเดนิทางไปแคว้นอู่

อย่างสบายอกสบายใจ คนของส�านักฝานเจี้ยนอยากจะไล่ตามไป ทว่า

ถ้าส่งผู้อาวุโสขั้นหลอมรวมธรรมดาหรือศิษย์ขั้นสร้างฐานไปก็เหมือน 

ส่งไปให้คนกระทืบเสยีเท่าน้ัน ถึงเป็นปรมาจารย์ขัน้ก�าเนดิใหม่ไปก็ใช่จะ 

ล่าถอยมาได้อย่างปลอดภัย ส่วนเรื่องให้มหาปรมาจารย์ลงเขาไปตาม
* ผูรู้ท้�านอง เป็นส�านวน หมายถึงเพ่ือนสนทิท่ีรูใ้จ มาจากเรือ่งเล่าในสมยัชนุชวิ มผีูเ้ชีย่วชาญการบรรเลงพิณ 
นามว่าป๋อหยา และผูช้�านาญการฟังเพลงพิณนามจงจือ่ฉ ี ไม่ว่าป๋อหยาจะบรรเลงเพลงถึงสิง่ใด จือ่ฉก็ีสามารถ 
รู้ความรู้สึกและเหน็ภาพตามท�านองของป๋อหยาได้ กระท่ังจือ่ฉตีายจากไป ป๋อหยาก็ตดัสายพิณไม่บรรเลงเพลง
อีกเลย เพราะไม่มใีครจะเข้าใจเขาได้เท่าจือ่ฉอีกีแล้ว
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สังหารล้างแค้นด้วยตัวเองนั้น ต่อให้พวกเขาลดศักดิ์ศรีลงได้ก็เกรงว่า 

จะมีคนอื่นอาศัยจังหวะน้ีมาโจมตีส�านักฝานเจี้ยนอีก ถึงเวลานั้นคงได้

ขายหน้าของจริงแล้ว

เย่ียนซือ่เทยีนรชัทายาทแคว้นตนัก็ดนัมหีนังสอืประกาศต่อใต้หล้าว่า

จะปิดด่านกักตวัสบิปี ในระหว่างน้ีแคว้นตนัไม่อาจงดัข้อเป็นการใหญ่โต 

กับกลุม่พันธมติรแคว้นอู่ได้ ก่อนหน้าน้ีส�านกัฝานเจีย้นได้ตดัสนิใจแล้วว่า

จะเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ประมือกับคนของกลุ่มพันธมิตรแคว้นอู่ง่ายๆ อีก  

เพ่ือไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้มข้ีออ้างฉวยโอกาสเล่นงานพวกตน

ลังเลไปลังเลมาก็ถึงกับท�าได้แค่มองดูพวกต่ีฉานซั่งสามคน

ลอยชายจากไป

ต่ีฉานซัง่กับจจูปูระกาศก้องอยู่หลายหนว่านีเ่ป็นบญุคณุความแค้น

ระหว่างส�านกัฝานเจีย้นกับส�านกัเซิง่จือ้ คนท้ังส�านกัฝานเจีย้นรู้อยู่แก่ใจว่า

อีกฝ่ายมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับแคว้นอู่ แต่กลับไม่อาจใช้เรื่องนี้ 

เป็นเหตุผลประณามแคว้นอู่ได้

แม้แต่ท่านผูเ้ฒ่าท่ีสงูส่งเหนือใครท่านนัน้ก็ยงัหวิดจะถูกท�าให้โมโห

จนกระอักเลือดเป็นโอ่งใหญ่เช่นกัน

ตลอดทางผ่านไปโดยไม่มีเรื่องอื่นใดเกิดข้ึน คร่ึงเดือนให้หลัง 

พวกตี่ฉานซั่งก็มาถึงเมืองฉงอู่ในที่สุด

จูจูจากไปเป็นหลายเดือน เหล่าบุคคลระดับสูงในสามส�านักใหญ ่

ที่รู ้เรื่องของอิ่นจื่อจางต่างก็ทุกข์ร้อนกังวลใจ โดยเฉพาะหลินซื่อกง  

เขาบ่นว่าหลินเจิ้นจินไปหลายหนว่าไฉนถึงปล่อยให้จูจูน�าหยาดเลือด 

ของอิ่นจื่อจางจากไปเพียงล�าพัง
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โชคดท่ีีครึง่ปีมาน้ีไม่ได้ยินข่าวร้ายอะไร วันนีใ้นทีส่ดุก็เหน็จจูกูลบัมา 

แถมข้างกายยังพาตีฉ่านซัง่กับผูม้อีาวุโสหญิงลกึลบัจากสกุลตนัอกีคนหน่ึง

มาด้วย มหิน�าซ�า้นางยังเป็นถึงนกัหลอมโอสถขัน้แปด ตบะก็อยู่ขัน้ก�าเนิดใหม่

ช่วงกลาง เรือ่งนีเ้ป็นข่าวดท่ีีน่าตืน่เต้นต่อกลุม่พันธมติรแคว้นอูอ่ย่างไม่ต้อง

สงสยั

จูจูกับตี่ฉานซั่งเดินมาถึงลานกว้างล่างเจดีย์อู่เสิน ทุกอย่างท่ีนี ่

ยังคงเหมอืนเก่า เวลาน้ีใกล้ถึงวันงานชมุนุมข้ึนเจดย์ีท่ีจดัข้ึนปีละคร้ังพอดี 

ภาพเหตกุารณ์ขณะเจดย์ีอูเ่สนิยอมรบัเจ้าของเมือ่หลายเดอืนก่อนถูกคน

มากมายกล่าวขวัญกันอย่างออกรสออกชาติ สีหน้ายามมองไปยัง 

เจดีย์อู่เสินของผู้ฝึกตนแทบทั้งหมดล้วนเปี่ยมไปด้วยแววเลื่อมใสใฝ่ฝัน

ลอืกันว่าเจ้าของคนใหม่ของเจดย์ีอูเ่สนิก�าลงับ�าเพ็ญตนอยูบ่นชัน้เก้า 

ไม่รูว่้ายามออกด่านกักตวัจะมหีน้ามตีาเพียงไร ตอนนีอ้ิน่จือ่จางเป็นบคุคล

ทีเ่ป็นทีรู่จั้กไปท่ัวทัง้เมอืงฉงอู ่ แต่กลบัมแีค่ไม่ก่ีคนทีรู้่ว่าบคุคลแสนโชคดี 

ทีท่�าให้พวกเขาต้องแหงนมองด้วยความอิจฉาบดัน้ียังคงเป็นเพียงดวงจติ

โดดเดีย่ว

ก่อนหน้านีจ้จูไูด้ทิง้ใบรายการวัตถุดบิทีต้่องใช้ในการสร้างร่างใหม่

เอาไว้ ในระหว่างหลายเดอืนมานีส้�านกัเจาไช่พยายามสดุก�าลังจนหามาได้

ครบแล้ว เมือ่รวมกบัมบีนัทกึท่ีได้มาจากจิง้จอกปีศาจตลอดจนสมนุไพรวิเศษ

และวตัถุดบิทีเ่ขาเหลอือยู่ก็สามารถเริม่หลอมร่างให้อิน่จือ่จางได้ทกุเม่ือ

หลินซื่อกงหาสถานที่ปิดด่านกักตัวท่ีมีปราณศักดิ์สิทธ์ิเข้มข้นที่สุด

ภายในส�านักเจาไช่มาให้จูจูกับหลินเจิ้นจินใช้

อิ่นจ่ือจางโชคดีกว่าเฝินปี้ชิ่นเล็กน้อยตรงที่แม้ศพของเขาจะถูก 
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น�า้ย่อยในกระเพาะของแรดขาวทะเลน�า้แข็งกัดกร่อน แต่อย่างไรก็ยังนับว่า

รักษาสภาพไว้ได้สมบูรณ์ โดยเฉพาะต่อมาย่ิงได้ผ่านการช�าระล้างจาก 

เหลยีนเอ๋อร์ ดงันัน้จงึมคีวามเสยีหายไม่มาก มร่ีางเนือ้เช่นนีอ้ยู่ ความยาก 

ในการหลอมร่างใหม่ก็ลดลงพอสมควร

จจูมูองศพของอิน่จือ่จางท่ีอยู่บนเตียงหยก สดูหายใจลกึก่อนเงยหน้าขึน้

กล่าวกบัหลนิเจิน้จนิ "เริม่กันเถอะเจ้าค่ะ!"

ขั้นตอนแรกคือเลี้ยงครรภ์ ใช้หยาดเลือดของอิ่นจื่อจางผสมกับ

สมุนไพรวิเศษชนิดต่างๆ เร่งฟักเลือดเนื้อตัวอ่อน

ขั้นตอนท่ีสองคือหลอมกระดูก ใช้กระดูกมังกรเป็นวัตถุดิบหลัก 

และน�ากระดูกในตัวอิ่นจื่อจางมาใช้ไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีผสานรวมเป็น

ก้อนกระดูกอ่อน จากนั้นก็ประสานเข้ากับตัวอ่อน

จจูหูยิบจีห้ยกสแีดงท่ีอิน่จือ่จางมอบให้นางออกมาก่อนส่งพลงัฤทธ์ิ

เข้าไปอย่างระมดัระวงั หยาดเลอืดสแีดงคล�า้ค่อยๆ ซมึออกมาทีผ่วิจีห้ยก 

ก่อนจะรวมตัวกันเป็นสามหยดลอยข้ึนกลางอากาศ

จจูชูกัน�าหยาดเลือดเข้าไปภายในข่ายอาคมเพาะตวัอ่อนท่ีหลนิเจิน้จนิ 

กางเตรยีมเอาไว้เรยีบร้อย ลกูหมอู้าปากพ่นไฟสเีขียวมรกตสายหนึง่เข้าใส่

ศิลาวิเศษธาตุไฟชนิดพิเศษที่ใจกลางข่ายอาคม คร้ันทั้งข่ายอาคม 

ถูกไฟเซียนอายุวัฒนะกระตุ้นก็มีรัศมีแสงเปล่งวาบขึ้นมาทันที เส้นแสง 

สขีาวนวลหลายสายสาดพุ่งเข้าหาหยาดเลอืดท้ังสามหยดท่ีกลางอากาศ

เจด็วนัให้หลงั หยาดเลอืดท้ังสามหยดของอิน่จือ่จางทีก่ลางอากาศ

ค่อยๆ ก่อเกิดเป็นเลอืดเน้ือก้อนเลก็ ก่อนจะเกาะกับกระดกูอ่อน เริม่สร้าง

เนือ้หนงัเส้นเอน็เส้นชพีจรขึน้มา
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กระดกูอ่อนเองก็ค่อยๆ พฒันาจากก้อนเลก็ๆ กลายเป็นท่อน ผ่านไป

หนึ่งปีจึงจะกลายเป็นโครงกระดูกมนุษย์โดยสมบูรณ์ เนื้อหนังเส้นเอ็น 

เส้นชพีจรท่ีเกาะอยู่ด้านบนก็จะเพ่ิมจ�านวนมากข้ึนตามไปด้วย

ภายใต้การกระตุ้นเร่งจากไฟเซียนอายุวัฒนะ สามปีเต็มให้หลัง

อิ่นจื่อจางร่างใหม่ก็เป็นตัวเป็นตนในที่สุด!

จูจูมองดูเรือนร่างคุ้นเคยท่ีค่อยๆ จมลงไปภายในบ่อยาอาคม  

รู้สึกเพียงว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุ้มค่าแล้ว

เพ่ือจะท�าให้ร่างกายนี้รองรับตบะในปัจจุบันของอิ่นจ่ือจางรวมถึง 

ดวงจติท่ีกล้าแขง็กว่าเมือ่ก่อนมากได้ จจูไูด้อาศยัสมุนไพรวิเศษนบัไม่ถ้วน 

ที่ส�านักเจาไช่เตรียมเอาไว้ปรุงน�้ายาวิเศษชุบกายให้เขา และถึงขนาด 

ให้หลนิเจิน้จนิลงมอืชกัน�าน�า้พุจนิเซนิเข้ามายังสถานท่ีปิดด่านกักตวัของ 

พวกตนด้วยตัวเองเพ่ือใช้เป็นของเหลวหลกัในบ่อยา

ผู ้ที่ได้รับเกียรติพิเศษส�าราญกับน�้าพุจินเซินทั้งสายได้เช่นน้ี  

ในส�านักเจาไช่มีเพียงคนระดับผู้อาวุโสใหญ่เท่านั้น

ครั้งจิ้งจอกปีศาจสร้างร่างใหม่ให้เฝินป้ีชิ่นต้องใช้เวลาไปเกือบ 

ร้อยปีกว่าจะส�าเรจ็ จจูมูสี�านกัเจาไช่ให้การช่วยเหลอืเตม็ก�าลงั กอปรกับ 

ในตวัมไีฟสวรรค์สองชนิดอย่างไฟเซยีนอายุวัฒนะและไฟพิสุทธ์ิน�า้พุสุขาวดี

คอยช่วย ใช้เวลาเพียงสามปีก็ส�าเรจ็ครบถ้วนท้ังกระบวนการ

ที่เหลือก็แค่รอ รอให้อิ่นจื่อจางเสร็จสิ้นจากการปิดด่านกักตัว 

บนเจดีย์อู่เสิน จากนั้นก็คืนชีพได้แล้ว

หลงัจจูแูละหลนิเจิน้จนิออกด่านกักตัวก็พบว่าเจิง้เฉวยีนและตนัหนี

ได้มารอนางอยู่ข้างนอกด้วยความร้อนใจหลายเดือนแล้ว
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คนท้ังสองมีสีหน้าหนักอึ้ง น�าพาข่าวร้ายใหญ่หลวงมาด้วย... 

ไฟหนิเหลก็กลวงเป็นไปได้มากอย่างทีส่ดุว่าจะอยู่ในมอืของเย่ียนซือ่เทยีน!

ขณะแรกบุกเบิกฟ้าดินได้ก�าเนิดไฟสวรรค์ข้ึนทั้งหมดเก้าชนิด  

แบ่งเป็นพลังหยางสี่ชนิดและพลังหยินสี่ชนิด ส่วนอีกชนิดท่ีอยู่ก่ึงกลาง

ระหว่างพลังหยางและพลังหยินมีชื่อว่าไฟชาดกลืนทอง

จูจูได้ไฟพลังหยางมาสามชนิด หลังเย่ียนซื่อเทียนสังหารเย่ียนซ่ือ 

ผู้เป็นปู่ของตัวเองก็ได้ไฟพลังหยินไปทั้งหมดสี่ชนิด ไฟชาดกลืนทองน้ัน

ถูกเย่ียนเจีย้นตีบ๋ดิาของเย่ียนซือ่เทยีนได้ไปนานแล้ว เหลอืไฟหนิเหลก็กลวง 

ซึ่งเป็นไฟพลังหยางอีกเพียงชนิดเดียวที่ไม่รู้ที่อยู่แน่ชัดมาตลอด

ไม่ก่ีปีมาน้ีตันหนีและเจิ้งเฉวียนสืบข่าวจากหลายทางล้วนไม่ได้

อะไร จนเมื่อพักก่อนก็ได้รับข่าวในท่ีสุด ไฟหินเหล็กกลวงเป็นไปได้มาก

อย่างที่สุดว่าจะอยู่ในมือของเยี่ยนซื่อเทียน

ข่าวน้ีสายลบัของสกุลตันทีร่ัง้อยู่ในแคว้นตนัเส่ียงตายส่งมา เชือ่ได้

มากกว่าแปดส่วน

หลงัตันหนกัีบเจิง้เฉวยีนได้รบัข่าวก็เร่งรุดมาแคว้นอูท่นัทเีพ่ือหารอืถึง

แผนการรบัมอืกับเหล่าผูอ้าวุโสทัง้สีอ่ย่างพวกตนัหร่าน เสยีดายท่ีทัง้สีท่่าน 

ยังคงปิดด่านกักตัวอยู่

สาเหตุท่ีเย่ียนซื่อเทียนไม่ได้ดูดซับไฟหินเหล็กกลวงมาโดยตลอด

น่าจะเป็นเพราะกลวัว่ารบัเอาไฟพลงัหยางเข้าไปกะทนัหนัจะไปปะทะกัน

กับไฟพลังหยินที่มีอยู่แต่เดิมในตัว

ตอนนีเ้ขาก�าลงัปิดด่านดูดซบัไฟสวรรค์ชนิดทีส่ีพ่ร้อมลองทะลวงข้ึน

ขั้นมหายานอีกครั้ง ถ้าปล่อยให้เขาท�าส�าเร็จ ออกด่านกักตัวมาเกรงว่า 
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ใต้หล้าคงไม่มใีครต่อกรกับเขาได้อกี สกุลตันคดิอยากจะล้างแค้นก็ความหวัง

ย่ิงเลอืนรางแล้ว

ถึงพวกเขาจะยอมละทิ้งความแค้น หลีกหนีไปไกลสุดหล้า  

เย่ียนซื่อเทียนก็ไม่มีทางปล่อยพวกเขาไปอยู่ดี ความปรารถนาของ 

เย่ียนซื่อเทียนคือดูดซับไฟสวรรค์ให้ได้ครบเก้าชนิด เพ่ือเป้าหมายน้ี 

เขาจะต้องลงมือกับจูจูแน่นอน

"ทางเลือกเดียวในตอนน้ีคือพวกเรารีบไปจัดการเย่ียนเจี้ยนตี ๋

ก่อนเย่ียนซื่อเทียนจะออกด่านกักตัว และชิงไฟหินเหล็กกลวงในมือ 

เย่ียนซือ่เทยีนมา มเิช่นน้ันทุกอย่างก็จะสายเกินไป" ตนัหนมีองจจูแูน่วนิง่

พลางพูด

ความหมายของตันหนีชัดเจนย่ิง ไม่ว่าเรื่องจัดการเย่ียนเจี้ยนตี ๋

หรือเรื่องชิงไฟหินเหล็กกลวงล้วนต้องให้จูจูไปท�าด้วยตัวเอง

เย่ียนเจีย้นต๋ีเป็นจกัรพรรดิแห่งแคว้นตนั เป็นประมขุคนปัจจบุนัของ

สกุลเย่ียน อีกทั้งเป็นผู้ฝึกตนขั้นมหายานท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังมาหลายปี  

เรื่องมากมายที่จูจูท�าไปก่อนหน้านี้ล้วนหาเหตุผลต่างๆ นานามาท�าให ้

ไม่นับเป็นการท�าลายปฏิญญาสาบานของบรรพบรุษุได้ ครัง้น้ีกลบัท�าไม่ได้

แล้ว

สกุลตันจ�าเป็นต้องใช้ก�าลังของตัวเองจัดการเยี่ยนเจี้ยนตี๋ ตอนนี ้

จูจูมีก�าลังความสามารถสูงที่สุดในสกุลตัน จึงได้แต่ต้องให้นางไปท�า

เรื่องชิงไฟหินเหล็กกลวงย่ิงต้องเป็นเช่นน้ี เพราะไม่มีใครดูดซับ 

ไฟสวรรค์แทนจูจูได้

จูจูคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนว่า "รออาจางคืนชีพอย่างปลอดภัยแล้วข้า 
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ค่อยไป"

หลงัอ่ินจือ่จางออกด่านกักตัว ดวงจติและตบะข้ันก�าเนิดใหม่จะถูก

ข่ายอาคมส่งตวัส่งเข้ามาอยูใ่นก�าไลทองแดงของนางโดยตรง ก�าไลทองแดง

ยอมรับนางเป็นเจ้าของ มีเพียงนางที่เปิดมันได้ ถ้านางไปแคว้นตัน 

แล้วเกิดเรื่องไม่คาดฝันใดข้ึน หลังอิ่นจื่อจางถูกส่งตัวออกมาก็เป็นไปได้

มากว่าจะถูกผนึกอยู่ในก�าไล ไม่อาจคืนชีพได้ตลอดกาล

ตันหนีรุ ่มร้อนในใจ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็พูดไม่ออกว่าจะให้จูจ ู

ออกเดินทางไปแคว้นตันทันที

ต่อให้จูจูตอบรับความต้องการของนาง หลินซื่อกงก็ไม่มีทาง 

ปล่อยคนไป อิน่จือ่จางได้รบัการยอมรบัจากเจดย์ีอูเ่สนิ ตอนน้ีมคีวามส�าคญั

ในส�านักเจาไช่เหนือกว่าตัวหลินซื่อกงเองเสียอีก เขาไม่มีทางปล่อยให ้

เกิดเรื่องอะไรกับอิ่นจื่อจางในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้เด็ดขาด

บัดนี้ท�าได้แค่หวังให้อิ่นจื่อจางออกด่านกักตัวโดยเร็วที่สุด

เย่ียนซื่อเทียนท�าสัญญาสิบปีกับสามส�านักใหญ่ แต่ความจริง 

ไม่แน่ว่าต้องใช้เวลานานขนาดนั้น รอเขาออกด่านกักตัวมาพร้อม 

ความส�าเร็จ เช่นนั้นไม่ว่าอะไรก็ไม่ทันแล้ว

ทว่าร้อนใจไปก็ไม่มปีระโยชน์ ตันหนเีห็นจจูมูท่ีาทีเดด็เดีย่วก็ไม่พูด

อะไรมาก ลกุขึน้ยืนก่อนว่า "ข้าจะไปสบืข่าวทางแคว้นตนั เจ้ากเ็ตรียมตวั 

ให้ดแีล้วกัน"

จูจูมองนางอย่างไม่ใคร่เข้าใจนัก เตรียมตัวอะไร

เจิ้งเฉวียนย่ืนมือไปตบไหล่จูจูพลางว่า "สภาพในปัจจุบันของเจ้า 

ถึงจะดดูซบัไฟสวรรค์ได้อกีชนิดหรอืสองชนดิก็ใช่จะต่อกรกับเย่ียนซือ่เทียน
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ได้ ความแตกต่างข้อใหญ่ท่ีสุดระหว่างเจ้ากับเขาอยู่ที่เขาเป็นผู้ฝึกตน 

ขัน้ก�าเนดิใหม่ช่วงปลายอย่างแท้จรงิ ถึงขนาดว่าใกล้จะกลายเป็นผูฝึ้กตน

ขั้นมหายานเต็มที ในขณะท่ีเจ้าน้ันความจริงแล้วไม่ใช่แม้แต่ผู้ฝึกตน 

ขัน้สร้างฐานด้วยซ�า้"

จูจูมีสภาพร่างกายต่างจากคนปกติโดยก�าเนิด ทั้งยังได้รับ 

การสงัเวยสบืทอดตบะหลายพันปีจากผูอ้าวุโสสองท่านของสกุลตนั และ 

ย่ิงดูดซบัไฟสวรรค์ไปแล้วสามชนดิ หากแต่ทัง้หมดท้ังมวลน้ีล้วนเป็นเพียง

ปราสาทสงูใหญ่ทีส่ร้างอยู่บนทราย ตราบใดทีน่างยงัส�าเรจ็ขัน้ก�าเนิดใหม่

อย่างแท้จริงไม่ได้ก็ไม่มทีางเข้าใจพลงัเหล่านีไ้ด้อย่างถ่องแท้และเปลีย่น

พวกมนัมาเป็นก�าลงัความสามารถของนางได้อย่างแท้จริง

ตันหนีพูดเสียงเข้ม "ท่ีพวกข้าไม่กล้าให้เจ้าผลีผลามทะลวงขึ้น 

ขั้นก�าเนิดใหม่มาโดยตลอดก็เป็นเพราะกลัวว่าเจ้ายังสร้างจิตแห่งเต๋า 

ไม่ส�าเร็จ ฝืนทะลวงด่านเลื่อนขั้นกลับจะท�าให้เจ้าต้องเสียชีวิตแทน  

จิตแห่งเต๋าของเจ้าเป็นอย่างไรมีเพียงตัวเจ้าท่ีรู ้ ถ้าวันใดเจ้ารู ้สึกว่า 

พร้อมแล้วก็ลองดูแล้วกัน เรือ่งนีฝื้นบงัคบักันไม่ได้ เพียงแต่หวังว่าวนันัน้

อย่าได้มาช้าเกินไป ทุกอย่างก็ยังคงทันกาล..."

สภาพของจูจูไม่เหมือนผู้ฝึกตนธรรมดาท่ัวไป 'ส่ิง' ท่ีอยู่ภายใน

ตวันางได้ล�า้เกินผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่ช่วงปลายจ�านวนมากไปนานแล้ว 

หากแต่มูลค่าแท้จริงของตัวนางกลับยังแตะไม่ถึงแม้แต่ขั้นสร้างฐาน

ผู้ฝึกตนทั่วไปจะเลื่อนขั้นไปทีละข้ัน ตบะก็จะเพ่ิมพูนขึ้นตามไป 

ทลีะข้ันเช่นกัน ถึงระหว่างทางจะเลือ่นขัน้ล้มเหลวก็ได้รับผลกระทบจ�ากัด

เป็นต้นว่าทะลวงข้ึนข้ันหลอมรวม ถึงผู้ฝึกตนทั่วไปจะไม่สามารถ
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ต่อต้านการรกุรานจากจติมาร เลือ่นขึน้ขัน้หลอมรวมล้มเหลว แต่ส่วนใหญ่ 

ก็ยังคงมชีวิีตรอดมาสงบใจบ�ารงุฟ้ืนฟูร่างกาย รอเวลาทะลวงด่านเล่ือนข้ัน

ครั้งต่อไปได้

แต่ถ้าเป็นจูจูเลื่อนขั้นล้มเหลวเน่ืองมาจากจิตแห่งเต๋าไม่มั่นคง  

ตบะแก่กล้าของขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายจะย้อนกลับมาท�าร้ายนาง  

เพียงพอจะท�าให้นางสิ้นใจคาที่ได้เลย

น่ีเป็นสาเหตุหลักที่ตลอดมาตันหนีไม่กล้าเอ่ยปากบอกให้นาง 

เริ่มบ�าเพ็ญตนก่อนจะแน่ใจว่าจูจูสร้างจิตแห่งเต๋าข้ึนใหม่ได้แล้วและ 

มปีณิธานแน่วแน่มากพอ สกุลตนัไม่มใีครกล้าปล่อยให้นางเสีย่งอนัตรายนี้

หากจูจูจากไปก่อนวัยอันควรด้วยเหตุนี้ ความหวังของสกุลตัน 

ก็จะสูญสลายสิ้นทันที

จูจูพยักหน้าก่อนกล่าวเสียงเบา "ข้าจะเตรียมตัวให้ดี"

ตนัหนีไม่ได้พูดอะไรอกี วันต่อมาก็ออกเดนิทางจากเมอืงฉงอูไ่ปยัง

แคว้นตัน แม้สามส�านักใหญ่จะมีสายลับอยู่ในแคว้นตันไม่น้อยเช่นกัน  

แต่ตันหนีก็ไม่อยากเอาแต่พ่ึงพาพวกเขา อีกท้ังเรื่องลับท่ีเก่ียวพันกับ 

สกุลตันและสกุลเย่ียนจ�านวนหนึ่งสามส�านักใหญ่ไม่มีทางสืบข่าว 

มีประโยชน์ใดๆ มาได้

ตนัหนีจะจากไป เจิง้เฉวยีนย่อมจะไปกับนาง จจูยู�า้ก�าชบัพวกเขา 

ครัง้แล้วครัง้เล่าว่าให้ระวังตัว จากนัน้ก็ส่งพวกเขาออกเดนิทางด้วยความ

อาลยัอาวรณ์

เหล่าผู้อาวุโสสกุลตันยังคงปิดด่านกักตัวอยู่ เรื่องในใจที่อัดแน่น

เต็มอกจูจูไม่มีใครให้ปรึกษา นางจึงเดินมายืนเงียบๆ อยู่บนลานกว้าง 
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ล่างเจดีย์อู่เสินตามล�าพังอยู่เป็นนาน

นางรูส้กึว่าเมือ่อยู่ท่ีนีน่างจะได้ใกล้กับอิน่จ่ือจางมากข้ึน ใจทีส่บัสน

ป่ันป่วนก็สงบลงได้ครูห่นึง่เช่นกัน

มีเรื่องประเดประดังเข้ามามากเกินไป แรงกดดันไร้รูปทั้งจาก 

เย่ียนซื่อเทียนและคนในตระกูลของนางท�าให้นางรู้สึกหายใจไม่ออก 

อยู่บ้าง แต่นางกลับท�าได้เพียงแบกรับมันไว้เงียบๆ คนเดียว

"ศิษย์น้องเล็ก เจ้าคิดจะยืนอยู่ตรงน้ีจนกลายเป็นหินเลยหรือไร" 

เสียงที่คุ้นเคยลอยมาจากด้านหลัง

จูจูอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะหันหน้ากลับไปมองด้วยสีหน้าปีติยินดี  

ศิษย์พี่รองจีโยวกู่และศิษย์พี่สามสืออิ้งลวี่ที่แยกจากกันไปเป็นปีๆ ก�าลัง

ยืนยิ้มอยู่ข้างหลังนาง

หลงัจจูแูตกตืน่ดใีจเสรจ็ก็ฉุกคดิบางอย่างได้ อทุานขึน้ด้วยความตกใจ 

"พวกท่าน...ส�าเรจ็ข้ันก�าเนิดใหม่แล้ว!?"

จีโยวกู ่ตอบย้ิมๆ "ข้ากับอิ้งลว่ีได้ต้นเหอฮวนหมื่นปีคอยช่วย  

จึงส�าเร็จขั้นก�าเนิดใหม่เมื่อครึ่งปีก่อน"

ส�าเร็จขั้นก�าเนิดใหม่เมื่อครึ่งปีก่อน ตอนนี้กลับมาปรากฏตัวที่นี่  

เช่นน้ันก็หมายความว่าสภาวะของพวกเขาเพ่ิงจะคงทีก็่จากเกาะอนิหยาง

มาหานางยังเมืองฉงอู่ทันที

ในใจจูจูท้ังดีใจทั้งซึ้งใจ นางไม่ได้มีเพียงอิ่นจื่อจาง แต่ยังมี 

เหล่าศิษย์พี่ที่เป็นห่วงเป็นใยนางไม่ต่างจากเป็นพี่น้องร่วมอุทรอยู่ด้วย

"ไฉนพวกท่านถึงเรว็ปานนี.้..อา..." จจูดูใีจจนพูดกระท่อนกระแท่น

อยู่บ้าง ตอนที่นางกับพวกเขาแยกจากกันเมื่อสามปีกว่าก่อนหน้านี้  

Page ������������������ 7.indd   52 5/11/2561 BE   11:20



53

เอ ๋อเหมย

จโียวกู่กับสอือิง้ลวียั่งมตีบะเพียงขัน้หลอมรวมช่วงกลาง แถมในตวัฝ่ายแรก

ก็ถูกพิษหว่ังเหลีย่งอนัน่ากลวัอยู่ด้วย คดิไม่ถึงว่าได้พบกันอกีครัง้ในวนันี้

พวกเขาจะถึงกับกลายเป็นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่แล้ว ความเร็วเช่นนี ้

เรยีกได้ว่าผดิมนุษย์มนาเลยทีเดียว

จีโยวกู่กล่าวย้ิมๆ "นี่ศิษย์น้องเล็กก�าลังชมตัวเองอ้อมๆ หรือว่า 

ก�าลังชมศิษย์น้องสี่กันหนอ"

แม้ความเร็วในการเลื่อนขั้นของพวกเขาจะน่าตกใจ แต่เทียบกับ

อ่ินจือ่จางและจจูแูล้วก็ไม่นบัเป็นอะไรจรงิๆ อิน่จือ่จางใช้เวลาเลือ่นจาก 

ขัน้หลอมรวมช่วงกลางขึน้ไปถึงขัน้ก�าเนดิใหม่เพียงไม่ถึงหนึง่ปี จจูยูิง่ไม่ต้อง

กล่าวถึง มีตบะขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายตั้งแต่อายุไม่ถึงยี่สิบ เรียกได้ว่า 

เป็นหนึง่เดียวไม่ว่าในอดีตหรอือนาคต

จูจูได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็อดหน้าแดงขึ้นมาไม่ได้

สืออิ้งลว่ีเห็นนางมีท่าทางเคอะเขินก็เปลี่ยนเร่ืองพูดไปว่า "จูจู  

เกิดเรื่องใหญ่ขนาดน้ันกับศิษย์น้องสี่ ไฉนเจ้าต้องปิดบังพวกข้าด้วย  

โชคดีท่ีศิษย์น้องสี่ยังมีความหวังจะคืนชีพ มิเช่นนั้นพวกข้าคงไม่มีทาง

สบายใจได้ชั่วชีวิต"

ท่ีนางพูดย่อมหมายถึงเรื่องที่จูจูกับอิ่นจื่อจางประสบอันตราย

เนื่องจากไปหาบัวสมุทรอวลกลิ่นน�้าแข็งมาให้จีโยวกู่

"ศิษย์น้องเล็กไม่อยากให้พวกข้าเป็นห่วง เศร้าเสียใจ พวกข้า 

ก็ไม่ขอบคุณอะไรให้ดูเสแสร้งแล้ว รอน้องสีค่นืชีพเรียบร้อย พวกข้าจะไป

แคว้นตันกับเจ้า ศิษย์น้องเล็กอย่าได้ปฏิเสธเชียว" จีโยวกู่พูดยิ้มๆ

"แต่ว่าสกุลเย่ียนมีเย่ียนเจี้ยนตี๋ที่เป็นผู้ฝึกตนขั้นมหายานอยู่..."  
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จูจูไม่อยากให้ศิษย์พี่ไปเสี่ยงอันตรายจริงๆ

สืออิ้งลว่ีตัดบทข้ึนว่า "ให้เย่ียนเจี้ยนตี๋ร้ายกาจเพียงไร พวกเรา 

รวมพลังกันก็พอสู้ได้" ไม่ก่ีปีก่อนพวกนางต่อสู ้อยู่บนเกาะอินหยาง  

สุดท้ายมิใช่บีบให้เย่ียนซื่อเทียนล่าถอยไปได้หรือไร ซ�้ายังฆ่าซูตั้นหง 

สมุนคนเก่งของเขาได้ด้วย

ครั้งน้ันพวกนางได้เปรียบในเรื่องท�าเลที่ตั้ง ส่วนครั้งนี้พวกนาง 

มีก�าลังความสามารถพัฒนาขึ้นมาก หากวางแผนดีๆ ก็ไม่แน่ว ่า 

จะไม่สามารถเอาชนะได้เลย

เห็นท่าทางมั่นใจเต็มเป่ียมของพวกศิษย์พ่ีแล้วจูจูก็พลันรู้สึกว่า

หมอกครึ้มในใจถูกกวาดหายไปสิ้น

"เสยีดายท่ีไม่รูว่้าศษิย์พ่ีใหญ่เป็นอย่างไรบ้างแล้ว" ก่อนจจูจูะปิดด่าน

กักตวัสร้างร่างใหม่ให้อิน่จือ่จางได้น�าสิง่ของทีไ่ด้มาจากหลงเซ่อหลันและ

เหลยีนเอ๋อร์มอบต่อให้ต่ีฉานซัง่ไปไม่น้อย

ในน้ันมีแผนที่ทะเลอยู่หลายฉบับ บนนั้นล้วนมีแต่ข้อมูลต�าแหน่ง

สุสานและขุมสมบัติลับของผู้ฝึกตนสมัยโบราณระบุเอาไว้

น่ีเป็นของท่ีหลงเซ่อหลันรวมถึงราชินีเทพหยกพิสุทธ์ิและผู้ฝึกตน 

ขั้นมหายานท่ีช่วยเขาไว้ในตอนแรกได้ค้นพบขณะออกหาประสบการณ์

อยู่บนทะเล ทว่าตบะของพวกเขาในเวลานั้นไม่ตื้นเขินแล้ว จึงไม่ได ้

เสยีเวลาไปส�ารวจขดุค้น เพียงแต่ทิง้แผนทีท่ะเลไว้ให้ชนรุน่หลงัใช้อ้างองิ

เท่านั้น

ตี่ฉานซั่งคิดถึงประโยชน์ที่อิ่นจื่อจางได้จากขุมสมบัติราชาเทพ 

ไฟน�้าแข็งก็ให้คันคะเยอในใจ จึงได้น�าแผนท่ีทะเลติดตัวไปแสวงหา
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โอกาสวาสนา จวบจนบัดน้ียังคงไม่มีข่าวคราวใดๆ ไม่รู้เหมือนกันว่า 

ยังปลอดภัยดีหรือไม่

จีโยวกู่จึงว่า "อาจารย์มีป้ายวิญญาณของเขาอยู่ ถ้าเกิดอะไรข้ึน 

กับเขา อาจารย์ย่อมจะส่งข่าวมาบอกพวกเราแน่นอน"

สืออิ้งลว่ียังค ่อนข้างมีใจเมตตา "หวังว ่าศิษย์ พ่ีใหญ่จะหา 

โอกาสวาสนาของตัวเองพบได้จริงๆ มิเช่นน้ันเขากลับมาเห็นพวกเรา 

จะต้องโวยวายคร�่าครวญแน่นอน"

ส่วนเน้ือหาที่โวยวายน้ันพวกจูจูต่างก็จินตนาการได้ ย่อมไม่พ้น 

ไปจาก 'จะไม่เว้นช่องให้ชาวบ้านได้มีชีวิตอยู่เลยหรือไร' 'เป็นศิษย์พ่ี 

ช่างกดดันนัก' อะไรท�านองนี้

ทว่านางก็หวังด้วยใจจริงว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดกับตัวตี่ฉานซั่ง  

มเิช่นน้ันต่อให้เขาเป็นคนไม่คิดอะไรมากอย่างไรก็คงรู้สึกกลัดกลุม้เศร้าใจ

ขึ้นมาเช่นกัน ศิษย์น้องแต่ละคนส�าเร็จขั้นก�าเนิดใหม่กันหมดแล้ว มีแค่ 

เขาคนเดยีวท่ียังอยูข่ัน้หลอมรวม ความรูส้กึ 'ไร้เทียมทานในขัน้เดยีวกัน' 

พรรค์นั้นไม่ได้ชวนให้รู้สึกดีเลยจริงๆ

ศิษย์พ่ีศิษย์น้องทั้งสามไม่ได้เจอกันเป็นปีๆ จึงนั่งลงพูดคุยกัน 

ถึงสิ่งที่ได้ประสบในช่วงที่ผ่านมาบนพื้นข้างกันนั้นเสียเลย

จีโยวกู่ประกาศข่าวดีเป็นอย่างแรก "ข้ากับอิ้งลวี่ได้ผูกสัมพันธ ์

เป็นคู่บ�าเพ็ญกันตั้งแต่สองปีก่อนแล้ว"

"หา!?" จจูเูบกิตากว้างมองจโียวกู่ก่อนมองสืออิง้ลว่ี เป็นศิษย์พ่ีรอง 

มคีารมเก่งกาจเกินไปหรอืว่าศิษย์พ่ีสามหลอกง่ายเกินไปกันแน่ พวกนาง 

ยังคิดอยู่เลยว่าจะท�าให้สืออ้ิงลว่ียกโทษต่อเจตนาไม่ดีในอดีตของเขา 
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ได้เมือ่ไร แต่เขาถึงกับกลายเป็นคู่บ�าเพ็ญกับสอือิง้ลว่ีรวดเรว็ปานนี?้

สอือิง้ลว่ีถูกจจูมูองจนหน้าเรือ่แดง พยายามอธิบายอย่างป่วยการว่า 

"ปรมาจารย์เทียนเจินบอกว่าพวกข้าเหมาะจะบ�าเพ็ญคู่ย่ิง ผูกสัมพันธ์ 

เป็นคูบ่�าเพ็ญกันแต่เรว็วันจะ...จะค่อนข้างสะดวก"

จโียวกู่ย้ิมพลางกุมมอืของนางไว้เบาๆ ก่อนสารภาพว่า "เป็นข้าขอให้

ปรมาจารย์เทียนเจนิช่วยเป็นแม่สือ่ให้พวกเราสองคนเอง"

เป็นการหลอกแต่งงานจริงๆ ด้วย!

จจูมูองสอือิง้ลว่ีอย่างออกจะแค้นใจเหล็กทีมิ่อาจหลอมเป็นเหล็กกล้า 

ศษิย์พ่ีหญิงของนางไฉนถึงถูกหลอกง่ายขนาดนีเ้ล่า โชคดท่ีีคราวน้ีจโียวกู่

น่าจะไม่ได้มจีติคิดประทษุร้ายต่อสอือ้ิงลว่ีแล้ว

สืออิ้งลว่ีได้ยินดังนั้นก็ถลึงตามองจีโยวกู่ มีท่าทางตัดพ้อแต่มิได้

ต�าหนิอะไรนัก คิดว่าคงจะรู้อยู่แล้วว่าตนเองถูกหลอก

หลังจากจูจูแยกกับพวกเขาในวันน้ัน จีโยวกู่ก็เริ่มศึกษาค้นคว้า 

วิธีการใช้บัวสมุทรอวลกลิ่นน�้าแข็งแก้พิษอย่างตั้งอกตั้งใจ เขามีพิษและ

ต�าราหม่ืนพิษของซูต้ันหง รวมถึงบันทึกเก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษของ 

บวัสมทุรอวลกลิน่น�า้แขง็ทีห่ลงเซ่อหลนักับเหลยีนเอ๋อร์มอบให้มาอกีไม่น้อย 

ย่ิงได้ต้นเหอฮวนหมื่นปีกับสืออิ้งลว่ีช่วยเหลือเต็มก�าลัง ผ่านไปคร่ึงปี 

ก็ขจัดพิษหวั่งเหลี่ยงในตัวได้หมดจดในที่สุด

แม้แต่อาการบาดเจ็บจากพิษบนตัวปรมาจารย์ตี้ซูก็ได้พวกเขา 

ร่วมแรงกันรักษาจนหายดีด้วยเช่นกัน

ปรมาจารย์ต้ีซูนับเป็นคนน่าสงสารคนหนึ่ง อันที่จริงเขารู้ตั้งแต ่

หลายปีก่อนแล้วว่าตูจ้อืจมูารดาของจโียวกู่มคีนรกัอืน่ ถึงขนาดรูส้ถานท่ี
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นดัพบกันอย่างลบัๆ ท่ีใต้เกาะของนางกับจต๋ีาก๋ัวด้วยซ�า้ แต่เขาก็เก็บเงยีบ 

ไว้ในใจตลอดมาด้วยหวงัว่าสกัวันหนึง่ตูจ้อืจจูะสามารถกลบัใจมาหาเขา

หลงัจากตูจ้อืจหูายตวัไป เขาเป็นเพียงคนเดยีวท่ีเข้าไปในถ�า้ศลิาลบั 

ใต้เกาะแห่งน้ันนอกเหนอืจากจโียวกู่ ได้รูข่้าวการตายของนาง ท้ังยังได้รู้ 

ต้นสายปลายเหตุของเรือ่งราวจากบนัทกึท่ีตูจ้อืจท้ิูงไว้อกีด้วย

เป็นเขานัน่เองทีปิ่ดตายถ�า้ศิลาอันเป็นท่ีฝังร่างของตูจ้อืจสูามภีรรยา

หลายปีมานี้เขาปล่อยตัวให้ตกต�่าด้วยเสียใจมากเกินไป เสาะหา 

ผู้ฝึกตนหญิงท่ีมีจุดคล้ายคลึงกับตู้จือจูมาหาความสุขด้วยไม่หยุดหย่อน

จนท�าให้ซต้ัูนหงกับปรมาจารย์เหรนิเหยาสบโอกาสหาประโยชน์ ไม่เพียง

ตนเองเฉียดจะสิ้นชีพ แม้แต่เกาะอินหยางก็ยังหวิดจะรักษาไว้ไม่ได้

เขาเศร้าเสียใจบวกกับไม่อยากเจอหน้าบุตรชายแท้ๆ ของคนรัก 

ในอดีตอยู่ทุกเช้าเย็น พออาการบาดเจ็บหายดีจึงยืนกรานท้ิงทุกอย่าง

แล้วไปจากเกาะ บอกว่ารอเขาคิดตกในทุกเรื่องแล้วถึงจะกลับมา

ระหว่างครึ่งปีน้ันโหยวเชียนเริ่นอาจารย์ของพวกจีโยวกู่ กับฝูอวี ้

เจ้าส�านักเซิ่งจื้อ รวมถึงผู ้อาวุโสและศิษย์คนส�าคัญอีกจ�านวนหน่ึง 

ก็ลงหลักปักฐานชั่วคราวอยู่บนเกาะอินหยาง

โหยวเชยีนเริน่ทนกับการจ�ากัดตบะของผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ไม่ได้ 

อีกท้ังค่อนข้างวางใจในความปลอดภัยของบรรดาคนในส�านักแล้ว จึง

ตัดสินใจไปจากเกาะอินหยาง ออกท่องทั่วหล้าเพียงล�าพัง

ผ่านมาอีกครึ่งปี ปรมาจารย์เทียนเจินได้ฟื้นข้ึนในต้นไม้เทพ คร้ัน

ออกด่านกักตัวมาเห็นวังไท่ซวีและเกาะอินหยางได้จีโยวกู่ดูแลจัดการ 

เสียเป็นระเบียบเรียบร้อย ถึงขนาดดูเจริญรุ่งเรืองเสียย่ิงกว่าที่ผ่านมา  
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ก็ให้รู้สึกสะเทือนใจยิ่งยวด

มารดาของจีโยวกู่เคยเป็นผู้อาวุโสของวังไท่ซวี จีโยวกู่กับวังไท่ซวี 

ก็นับว่ามสีมัพันธ์เก่ียวดองกัน ท่ีส�าคญัทีส่ดุคอืเขากับสอือิง้ลว่ีล้วนได้รับ 

การยอมรับจากต้นเหอฮวนหมื่นปีโดยท่ีมีตบะเพียงขั้นหลอมรวม จุดนี้ 

หาได้ยากอย่างย่ิง

หลงัปรมาจารย์เทียนเจนิพิจารณาไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบแล้ว

ก็ได้เชญิให้พวกเขาสองคนด�ารงต�าแหน่งผูอ้าวโุสกิตติมศกัดิข์องวังไท่ซวี

อย่างเป็นทางการ จโียวกู่คิดถึงว่าบรรดาคนจากส�านักตนเองยังต้องอาศยั

หลบอยู่บนเกาะอกีพักใหญ่จงึตอบตกลงไป

พอจีโยวกู่หายดีจากอาการบาดเจ็บเพราะพิษก็เร่ิมมุ่งเป้าหมาย 

ไปทีส่อือิง้ลว่ี ขอให้ปรมาจารย์เทยีนเจนิช่วยหลอกล่อเกล้ียกล่อมสืออิง้ลว่ี 

ให้ผูกสัมพันธ์เป็นคู่บ�าเพ็ญกับเขา...นี่เป็นส่ิงที่จูจูจินตนาการเสริมเอง 

โดยองิจากนสิยัหน้าเนือ้ใจเสอืของศษิย์พ่ีรอง คนท้ังสองอาศยัดอกเหอฮวน

ตวัผูต้วัเมยีและพลงัเทพจากต้นเหอฮวนหมืน่ปีช่วยทะลวงข้ึนข้ันหลอมรวม

ช่วงปลายได้ในครัง้เดียว พร้อมทัง้ยังส�าเรจ็ขัน้ก�าเนดิใหม่ได้เมือ่ครึง่ปีก่อน

ด้วย

พวกเขาเป็นห่วงสถานการณ์ทางด้านจูจูกับอิ่นจื่อจาง เห็น

ปรมาจารย์เทียนเจินฟ้ืนตัวดีแล้วและทุกอย่างบนเกาะก็เป็นปกติ  

ก่อนหน้านั้นพวกเขากับเจิ้งเฉวียนต่างส่งข่าวให้กัน รู้ว่าสถานการณ ์

ในปัจจุบันคับขันเพียงไรจึงรีบร้อนรุดกลับมาแคว้นอู่ หวังว่าจะสามารถ

ช่วยอะไรพวกศิษย์น้องได้

"ชวิีตบนเกาะอินหยางของพวกท่านออกจะอสิรเสรีเพียงน้ัน จากมา
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เช่นนี้ไม่รู้สึกว่าน่าเสียดายหรือ" จูจูรู้สึกเสียดายแทนพวกเขา คนทั้งสอง 

เป็นเพียงสองคนบนเกาะทีส่ามารถสือ่ใจกับต้นเหอฮวนหมืน่ปีได้นอกเหนอื

จากปรมาจารย์เทียนเจนิ แค่คดิก็รูว่้าได้รบัความเคารพบชูาเพียงไร พวกเขา

กลบัโยนทกุอย่างทิง้เพ่ือกลบัมาเสีย่งภัยกับนาง

"ข้ารูส้กึว่าวนัเวลาในสมยัก่อนทีพ่วกเราออกท่องไปทัว่สารทศิด้วยกัน

มคีวามสขุมากกว่า!" สอือ้ิงลวีส่่ายหน้าพลางตอบ

จีโยวกู่เสริมย้ิมๆ "ใช่แล้ว" พวกเขาคิดถึงวันเวลาในสมัยก่อนท่ี 

ศษิย์ร่วมส�านักทัง้ห้าคนร่วมมอืกันอย่างเข้าขา เทีย่วผจญภัย 'ท�าความด'ี 

ไปทั่วสารทิศด้วยกันยิ่งนัก

จูจูเองก็เล่าเรื่องที่ตนเองได้ประสบในไม่ก่ีปีมาน้ีเช่นกัน ส่วนใหญ่ 

เป็นเรือ่งทีเ่กดิก่อนนางปิดด่านกักตัว

สืออิ้งลว่ีได้ยินเรื่องที่จิ้งจอกปีศาจโจมตีเย่ียนซื่อกับเย่ียนซื่อเทียน 

จนถอยร่นโดยยอมให้ลูกกลอนปีศาจแตกเป็นเส่ียงเพ่ือเฝินป้ีชิ่น ผลคือ 

ตวัเองต้องกลบัคืนร่างเดิม นางก็เศร้าใจจนสองตาเร่ือแดง

"สามปีทีข้่าปิดด่านกักตัวน้ี พ่ีชิน่ก็อยู่ตดิกันกับข้าเพ่ือให้จิง้จอกปีศาจ

ใช้แสงจากไฟเซียนอายุวัฒนะเพ่ิมความเร็วในการบ�าเพ็ญตนได้สะดวก 

บดันีส้ภาวะร่างกายเขาฟ้ืนฟูกลบัมาและเข้าใกล้ขัน้สีช่ัน้ยอดแล้ว ภายใน

สองสามปีน่าจะทะลวงข้ึนขัน้ห้าส�าเรจ็" จจูวู่า

ประสบผ่านการรอคอยและความทุกข์ทรมานมามากเพียงนั้น  

จูจูหวังว่าสุดท้ายพวกเขาจะลงเอยกันได้เหมือนอย่างศิษย์พ่ีรองและ 

ศิษย์พี่สาม

พวกเขาก�าลังสนทนากัน ในใจจูจูกลับพลันรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง  
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จงึเงยหน้ามองไปทางเจดีย์อูเ่สนิ

ชัน้ทีเ่ก้าของเจดย์ีอูเ่สนิยังคงเงียบกรบิไม่มอีะไรเป็นพิเศษ หากแต่ 

จจูรููส้กึได้ชดัเจนว่ามแีรงกระเพ่ือมเลก็ๆ ส่งออกมาจากท่ีนัน่ ก�าไลทองแดง 

บนข้อมอืก็แผ่ไอเย็นแผ่วบางออกมารางๆ เช่นกัน

"อาจางน่าจะใกล้ออกด่านกักตัวแล้ว!" จูจผุูดลกุข้ึนมาพูดด้วยความ

ตื่นเต้นดีใจไร้ใดเทียม

หลินเจิ้นจินที่มาบ�าเพ็ญตนอยู่ในเจดีย์อู่เสินต้ังแต่ออกด่านกักตัว

คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของเจดีย์อยู่ตลอดเวลาก็รับรู้ได้เช่นกัน จึง 

ลงจากเจดีย์มาหาจูจูอย่างรวดเร็ว คนทั้งสี่ตั้งตารอคอยด้วยอารมณ ์

พลุ่งพล่าน

ผ่านไปนานเท่าใดก็สดุรู ้บนชัน้เก้าของเจดีย์อูเ่สินพลันพ่นหมอกขาว 

ที่คนธรรมดาไม่มีทางสังเกตเห็นได้ออกมา หมอกเหล่าน้ันมิได้กระจาย 

ไปทัว่ทิศ แต่ตกลงเบ้ืองล่างอย่างเชือ่งช้าราวกับว่าเป็นของเหลว

ก�าไลทองแดงบนข้อมือจูจูกับชั้นท่ีเก้าของเจดีย์อู ่เสินแทบจะ 

เปล่งแสงเขยีววาบข้ึนมาพร้อมกัน จากนัน้ปรากฏการณ์ประหลาดท้ังหมด 

ก็หายวับไปสิน้ แม้แต่คนทีอ่ยู่ข้างในและข้างนอกเจดย์ีอูเ่สนิเกือบท้ังหมด

ก็ยังไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร

มเีพียงพวกจจูรูวมถึงผูฝึ้กตนระดบัขัน้สงูท่ีหลนิซือ่กงจดัมาเฝ้าพิทกัษ์

อยู่บรเิวณเจดีย์อูเ่สนิเป็นพิเศษท่ีสงัเกตเห็นสภาพผิดปกตเิหล่าน้ี

จูจู หลินเจิ้นจิน จีโยวกู่ และสืออ้ิงลว่ีอดใจไม่ไหว ต่างแบ่งจิต 

เสี้ยวหนึ่งเข้าไปภายในก�าไลทองแดงของจูจู

ณ ท่ีว่างไร้ขอบเขตภายในก�าไลทองแดงมคีนหนุม่ชดุขาวท่ีหล่อเหลา
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ไม่เป็นรองใครท้ังยังเยือกเย็นราวกับน�า้แข็งผูห้นึง่ยืนอยู่ ถ้ามใิช่อิน่จือ่จาง

แล้วจะเป็นใครไปได้!

อ่ินจื่อจางพลันมองเห็นญาติมิตรที่ใกล้ชิดท่ีสุดของตน บนหน้า 

ก็อดจะเผยรอยย้ิมออกมาไม่ได้ รอยย้ิมน้ันราวกับเป็นแสงอาทติย์เรอืงอร่าม

ส่องสะท้อนกับยอดภูเขาหิมะ ทีว่่างไร้ขอบเขตคล้ายว่าจะถูกสสีนัสว่างไสวนี้

จดุให้สว่างข้ึนตามไปด้วย

แม้ว่าเป็นเพียงดวงจิตของอิ่นจื่อจาง แต่ก็แข็งแรงอิ่มเต็มกว่า 

ก่อนหน้านี้ไม่รู้ตั้งเท่าไร

จจูว่ิูงไปโผเข้าอ้อมกอดทีอ้่ารอของอิน่จือ่จางโดยไม่สนใจอะไรทัง้ส้ิน

บดัน้ีอิน่จือ่จางมตีบะขัน้ก�าเนดิใหม่แล้ว ถึงร่างแยกดวงจติของจจู ู

เข้าใกล้เขาก็ไม่สร้างแรงกดดนัและความกระทบกระเทือนต่อเขาอย่างมาก

อีก สองคนกอดกันแน่นประหน่ึงว่าต้องการระบายความคิดถึงในตลอด

หลายปีมานีล้งในการโอบกอดนีท้ั้งหมด

"หมโูง่ ล�าบากคับข้องใจมามากย่ิงใช่หรือไม่ ไฉนแค่เห็นข้าก็ร้องไห้

แล้ว" อิน่จือ่จางขย้ีศีรษะนาง สหีน้าทีเ่ยียบเย็นปานหมิะน�า้แข็งดอู่อนโยน

เหลอืเกิน

จูจูทางหน่ึงหลั่งน�้าตาทางหนึ่งก็อดไม่ไหวอยากหัวเราะลั่น 

ด้วยความดีใจ อาจางของนางกลับมาแล้ว! อาจางที่พูดคุยกับนางได้  

ย้ิมให้นางได้ ท�าให้นางพ่ึงพิงและแบ่งปันทกุส่ิงทกุอย่างได้อย่างสบายใจ

ในที่สุดก็กลับมาแล้ว!

ตลอดไม่ก่ีปีมานีน้างเผชญิหน้ากับร่างเปลอืกของอิน่จือ่จางท่ีขยับไม่ได้

ทั้งยังไม่มีกระไอความอุ่นและสีหน้าท่าทางใดๆ อยู่ทุกวัน มาวันน้ีถึงได้ 
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รูส้กึอย่างแท้จรงิว่าอิน่จือ่จางมตัีวตนอยู่จรงิๆ

หลินเจิ้นจินเดินมาโอบไหล่บุตรชายเบาๆ บุตรชายคนนี้น�าความ 

ภาคภูมิใจใหญ่หลวงที่สุดมาให้ผู ้เป็นบิดาจริงๆ หากแต่ส�าหรับเขา  

เทียบกับความส�าเรจ็และเกียรตยิศท่ีชวนให้คนบนโลกต้องทึง่แล้ว เขาใส่ใจ

ความสขุความปลอดภัยของบุตรชายมากกว่า

มองเหน็สภาพในยามนีข้องบตุรชายเขาก็ทัง้ปวดใจท้ังดใีจ ผู้ฝึกตน

ขั้นก�าเนิดใหม่ที่สง่าผ่าเผยถึงกับขอบตาเรื่อแดง หางตาชื้นข้ึนมาน้อยๆ  

เช่นกัน

อิ่นจื่อจางเห็นบิดามีท่าทางเช่นนี้ก็ให้รู้สึกละอายใจ "ลูกอกตัญญู 

ท�าให้ท่านพ่อเป็นห่วงแล้ว"

"เจ้าปลอดภัยก็ดีแล้ว ปลอดภัยก็ดีแล้ว" หลินเจิ้นจินย้ิมเบิกบาน

เต็มที่โดยออกมาจากใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีมานี้

จีโยวกู่กับสืออิ้งลว่ียืนย้ิมอยู่ข้างๆ อิ่นจื่อจางคิดไม่ถึงว่าตนเอง 

ออกด่านกักตัวมาก็จะได้พบพวกศิษย์พ่ี เห็นท่าทางของจีโยวกู่รวมถึง 

กลิ่นอายทรงพลังของผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ที่แผ่ออกมาจากร่างของเขา

กับสืออิ้งลวี่ อิ่นจื่อจางก็ดีใจแทนพวกเขา

หลังคนท้ังหมดหายตื่นเต้นพลุ่งพล่าน หลินเจิ้นจินก็พูดข้ึนว่า  

"ตอนนี้สภาพเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง จูจูเตรียมร่างใหม่ของเจ้ากับลูกกลอน

มหาสงัสารวัฏไว้ให้เจ้าเรยีบร้อยแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็ควรประสานรวมดวงจติ

และร่างกายให้เป็นหน่ึงเดียวโดยเรว็ทีส่ดุ พวกข้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง"

อิ่นจื่อจางพยักหน้าตอบด้วยสีหน้าขึงขัง "ขอเพียงเตรียมทุกอย่าง

พร้อมสรรพแล้วก็เริ่มได้ทุกเมื่อ"
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จูจูจับแขนเสื้อเขาพลางพูดเสียงอ่อย "ลูกกลอนมหาสังสารวัฏ 

เป็นข้าหลอมเองกับมือ" นี่นางก�าลังขอค�าชมเชยแล้ว

อิ่นจื่อจางย้ิมพลางพลิกมือกุมมือนาง "ข้ารู ้ว ่าเจ้าต้องท�าได้"  

ในเวลาตัดสินชี้ขาด จูจูไม่เคยท�าให้เขาผิดหวังมาก่อน

ในบรรดาพวกเขาจโียวกู่เป็นผูที้ค่่อนข้างมเีหตุผลทีส่ดุ "เรือ่งทุกอย่าง

รอเจ้าคืนชีพได้อย่างปลอดภัยแล้วค่อยมาว่ากันก็ยังไม่สาย ในเมื่อ 

ศษิย์น้องเลก็เคยเหน็ผูม้อีาวโุสเฝินคนืชพีมาก่อนก็ลองขอให้นางมาบอก

เรือ่งท่ีต้องระวังกับเจ้าสีส่กัหน่อย พวกเราควรจดัการเร่ืองหนกัใจน้ีให้หายไป

โดยเรว็ทีส่ดุ"

คนอื่นๆ ล้วนรู ้สึกว่าเขาพูดมีเหตุผลจึงพากันถอยออกมาจาก 

ในก�าไลทองแดง แล้วต่างแยกย้ายกันไปเตรียมการ

เพียงไม่นานทกุอย่างก็ถูกเตรยีมพร้อมสรรพในสถานท่ีปิดด่านกักตวั

ก่อนหน้านี้ของจูจูกับหลินเจิ้นจิน คืนเดียวกันนั้นจูจูและหลินเจิ้นจิน 

ย้ายร่างกายใหม่ของอิน่จือ่จางออกจากบ่อยาอาคมมาวางไว้บนเตยีงหยก 

จจูวูางมอืซ้ายลงบนอกอิน่จือ่จางอย่างระมดัระวัง แนบก�าไลทองแดงลง 

ตดิกับผวิหนงัของเขา จากน้ันก็ให้หลนิเจิน้จนิป้อนลูกกลอนมหาสังสารวัฏ

หนึง่เมด็ทีเ่หลอือยู่ให้เขาด้วยตัวเอง

เรือ่งทีเ่กิดหลงัจากนัน้ก็เหมอืนกับท่ีเกดิขณะเฝินป้ีชิน่คนืชพีในวันนัน้

มมิผีดิเพ้ียน

เห็นร่างท่ีถูกห่อหุม้อยู่กลางรงัไหมแสงโปร่งใสของอิน่จือ่จางค่อยๆ 

ฟ้ืนคืนพลังชีวิต จูจูกับหลินเจิ้นจินก็วางใจลงได้กว่าครึ่ง

ดวงจติและร่างกายประสานรวมกนัได้ราบรืน่ย่ิง ท่ีเหลอืก็แค่รอดวู่า

Page ������������������ 7.indd   63 5/11/2561 BE   11:20



64

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 7

อิน่จือ่จางฟ้ืนมาจะปรบัตัวกับร่างใหม่นีไ้ด้หรอืไม่เท่านัน้

จูจูรู้สึกถึงร่างกายแผ่ความอบอุ่นของสัญญาณชีพออกมาภายใต้

ฝ่ามอื ในท่ีสดุก็นกึได้อย่างความรูส้กึช้าว่า...ดเูหมอืนนางจะเหน็ทุกสดัส่วน

ของคนโฉดก่อนเวลาอนัควรแล้ว!

ก่อนหน้าน้ีนางคิดถึงแต่ความปลอดภัยของอิน่จือ่จาง เรือ่งแตะต้อง

ร่างกายเขาโดยมากหลินเจิ้นจินเป็นผู้ลงมือ นางไม่เคยคิดในทิศทางนี้ 

โดยสิ้นเชิง ตอนน้ีรู ้ว่าอิ่นจื่อจางไม่น่าจะเป็นอะไรแล้ว สมองก็เร่ิม 

หลุดการควบคุม...เกิดความคิดพิสดารที่ไม่เหมาะกับเด็กออกมา

ในที่นี้มีแค ่นางกับอิ่นจื่อจางและหลินเจิ้นจินเพียงสามคน  

หลินเจิ้นจินน่ังหลับตาท�าสมาธิอยู่อีกข้างหน่ึงของอิ่นจื่อจาง ส่วนจูจ ู

ก็วางมือซ้ายไว้บนอกอ่ินจื่อจางโดยตลอดด้วยความไม่วางใจ ทั้งสอง 

อยู่ใกล้กันเป็นท่ีสดุ แค่นางผนิหน้าไปก็มองเห็นอ่ินจือ่จางได้ครบทุกซอกมมุ

แล้ว

อันท่ีจริงก่อนหน้านี้ก็เห็นทุกสัดส่วนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทว่า 

เวลานั้นไม่อาจเกิดความคิดนอกลู่นอกทางได้โดยสิ้นเชิง

จจูแูอบเหลอืบมองไปทางหลนิเจิน้จนิแวบหน่ึง พลันรู้สกึด้วยอาราม

กินปนูร้อนท้องว่าตนเองเหมอืนเป็นเด็กทีแ่อบท�าเร่ืองไม่ดภีายใต้สายตา

ของผูใ้หญ่ จงึทัง้หว่ันกลวัเป็นกังวลท้ังรูส้กึต่ืนเต้นลิงโลดใจ

ร่างกายนี้เพาะขึ้นมาใหม่จากหยาดเลือดของอิ่นจื่อจาง รูปร่าง

หน้าตาจึงเหมือนกับร่างเดิมของอ่ินจื่อจางทุกกระเบียดน้ิว อิ่นจื่อจาง 

กับจูจูรู้จักกันมาหลายปี ต่อมาภายหลังย่ิงสัญญาจะอยู่เคียงคู่กัน ทว่า 

ไม่เคยมีพฤติการณ์แนบชิดสนิทสนมจนเลยเถิดมาโดยตลอด ร่างกาย 
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เอ ๋อเหมย

ของอิ่นจื่อจาง...จูจูเพิ่งเคยได้เห็นกับตาหลังจากเกิดเรื่องกับเขานี้เอง

แม้จะไม่มีคนอื่นให้เปรียบเทียบมากนัก แต่จูจูก็ยังมั่นใจว่า 

อิ่นจื่อจางดีที่สุด!

ระหว่างที่ในสมองมีกลีบดอกท้อปลิวว่อนอยู่นี้เอง จูจูกลับพลัน 

รูส้กึขนลกุขนพอง นางคลบัคล้ายว่านึกถึงความทรงจ�าทีส่ดุจะทนรับไหว

ขณะอยู่ในวังหลวงแคว้นตันขึ้นมา

เงามืดที่เย่ียนซื่อเทียนท้ิงไว้ในใจนางในช่วงหลายปีนั้นน่ากลัว 

เกินไป ท�าให้นางแม้ต่อมาจะถูกผนึกความทรงจ�าก็ยังคงรู้สึกผวาประหม่า

ต่อการใกล้ชิดและการสัมผัสจากเพศตรงข้าม ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่า 

เกิดความปรารถนาอยากใกล้ชิดหรือแอบมองเพศตรงข้ามแล้ว

แม้แต่กับอิ่นจื่อจางเอง นางก็ต้องใช้เวลายาวนานพอสมควร 

กว่าจะค่อยๆ ปรับตัวได้

นางไม ่รู ้ว ่าตั้งแต ่เมื่อใดที่นางโยนจิตมารท้ิงไปได ้หมดสิ้น  

จนกลายเป็นว่าเกิด 'ความคิดนอกลู่นอกทาง' ต่ออิ่นจื่อจางเหมือน 

แม่นางน้อยธรรมดานางหนึ่ง

นางรูเ้พียงว่าอดีตอนับดิเบีย้วมดืมนเหล่าน้ันได้ห่างจากนางไปไกล

แสนไกลแล้ว ไม่สามารถท�าร้ายนางได้อีกแม้แต่กระผีกเดียว

เจ็ดวันต่อมา รังไหมแสงโปร่งใสที่ห่อหุ้มร่างกายอิ่นจื่อจางอยู ่

ก็ส่งเสียงฟู่ๆ อันคุ้นเคยออกมาเป็นระยะ เส้นแสงบนรังไหมแสงค่อยๆ  

ปริแตกแล้วสลายไปพร้อมกับเสียงเบาๆ ท่ีดังต่อเน่ืองไม่ขาดสายนี้  

ในที่สุดก็หายไปหมดสิ้น

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623167.html
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