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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



สงสัยเป็นเพราะว่าเราเหาะอยู่บนหลังฝูอวิ๋นที่เป็นสัตว์อสูรขั้นสี่ ความรวดเร็ว

ในการติดตามเร่ืองราวในดนิแดนพันเมฆาของพวกเราจึงพลอยว่องไวไปด้วย เหลอืเพยีง 

เล่มน้ีกับอีกหน่ึงเล่มความสนุกสนานน่าติดตามของพระ-นางและเหล่าสัตว์อสูรก็จะ

จบลงแล้ว เริ่มรู้สึกใจหายขึ้นมาบ้างหรือไม่คะ และหากอ่านเล่มนี้จบลงขอบอกเลย

นะคะว่าจะยิ่งใจหายกว่าเดิม เพราะความรู้สึกที่เราผูกพันกับตัวละครจะแน่นแฟ้น

มากขึ้นหลังจากนี้ด้วย

เร่ืองราวในเล่มน้ีน้ันจะเล่าถึงว่าพวกศิษย์วังศาสตร์จะออกจากสนามรบเก่า 

ไปได้หรือไม่ ทัง้เร่ืองทีศ่ลิาร้อยสมนุไพรในทีส่ดุกถ็กูขโมยไป แต่ว่าจะเป็นใครทีข่โมย

น้ันก็ต้องไปติดตามกัน รวมถึงความลับของฝูอวิ๋นที่นักเขียนปูมาตั้งแต่ต้นเร่ือง  

หรือแม้กระทั่งความลับสุดยอดของซูเพียนจื่อสุดท้ายแล้วจะยังคงรักษาไว้ได้หรือไม่ 

ที่ส�าคัญความรักของนางกับเจิ้งเฮ่าอี้จะเป็นไปอย่างไร ยามน้ีถึงเวลาอันสมควรแล้ว 

ไปผจญภัยกับศิษย์วังศาสตร์ต่อเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ



ซูเพียนจื่อทดลองชักมือออก พบว่าเจิ้งเฮ่าอี้แม้ออกแรงไม่มาก แต่ก็ไม่มีท่าทีจะคลายมือ 

แต่อย่างใด นางลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ออกแรงสลัดมือเขา

เจิ้งเฮ่าอี้ยินดีอยู่ในใจ มือที่กุมนางไว้จึงกระชับแน่นขึ้นอีกหน่อย

มือใหญ่อันอบอุ่นของเขาให้สัมผัสที่แห้งไม่เหนอะหนะ ไออุ่นจากใจกลางฝ่ามือแทรกซึม 

เข้าสู่ผิวกายนางทีละน้อย กระตุ้นให้จังหวะหัวใจนางยิ่งรัวเร็ว ทั่วร่างไม่เป็นตัวของตัวเอง ทว่านาง

กลับไม่ปรารถนาจะต่อต้านเสียอย่างนั้น

“ท่านปล่อยมือสิ” ซูเพียนจื่อเห็นเขานั่งลงแล้วก็ยังคงไม่มีท่าทีจะคลายมือออก ในท่ีสุด 

นางจึงอดไม่ได้ต้องเอ่ยเตือน

“ข้าก�าลงัพิสจูน์ว่าตนเองไม่ได้เหน็คนจากตระกูลฝ่ายอธรรมขดันัยน์ตาน่ะส”ิ เจิง้เฮ่าอีย้ิ้มขนั

พลางกุมมือนางแกว่งไปมาอย่างจงใจ



✱ ซเูพียนจื่อ  ศิษย์ดีเด่นเป็นเลิศผู้สร้างผลงานจ�านวนมากอย่างที ่

ไม่เคยปรากฏในวังศาสตร์ เป็นศษิย์ตวัอย่างผูเ้พยีบพร้อม 

สมบรูณ์แบบ ไม่ว่าใครจะท�าอะไรล้วนไม่มทีางสัน่คลอน 

ภาพลักษณ์อันดีงามของนางได้

✱ เจิ้งเฮ่าอี้  ผู้ครอบครองมงกุฎเที่ยงธรรม เป็นบุคคลที่เก่งกาจ 

ชนิดฝืนกฎธรรมชาติ ช่ืนชอบหลิว่เชียนหวงด้วยใจจริง

✱ ฉินเฝ่ย  คุณชายเจ้าส�าราญ อุปนิสัยไม่ยึดถือธรรมเนียมใด  

ท�าทุกอย่างได้เพื่อหลิ่วเชียนหวง

✱ ปู่เฉินอว่ี  ผูรั้กใคร่หลิว่เชียนหวงจากหวัใจ อริิยาบถภายนอกสงูส่ง

สง่างามยิ่ง ฉายาปากอีกา

✱ อวิ๋นชิงอิ่ง  รูปโฉมคู่ควรกบัค�ายกย่องว่าหญิงงาม แต่ลกัษณะนสิยั

เห็นแก่ตัวเป็นที่สุด ทั้งยังหลอกใช้ทังเซิ่งหยางอีกด้วย

✱ ซูม่านม่าน  สตรีรูปงามของสกุลซู เคียดแค้นชิงชังซูเพียนจื่อมาก 

พุง่เป้ามายงัวงัศาสตร์เพือ่วตัถศุกัดิส์ทิธ์ิของสามตระกลูใหญ่ 

ฝ่ายธรรมะ

✱ ซูเทียนหวา  หน่ึงในผูพ้ทิกัษ์ของซเูพยีนจือ่ เข้าเรียนวงัศาสตร์ในนาม  

‘ฮว่าเทียน’ เป็นเจ้าของพู่กันร่องวารี

แนะน�ำตัวละคร



ตระกูลอื่นๆ ในดินแดนพันเมฆา

ตระกูลไสยเวทสกุลอู

สถานะ : หนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรมที่ลึกลับที่สุด

ที่ตั้ง : สระโลหิตในถ�้าใต้ดิน ทิวเขาชายแดนแคว้นยวนซิน

บรรพชน : มารไสยภพโลหิต

ตระกูลเซียนขโมยสกุลหาน

สถานะ : หนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ฝ่ายอธรรม

ที่ตั้ง : ยอดเขาพันมือ

ตระกูลวาณิชสกุลเป้ย

สถานะ : ตระกูลฝ่ายเป็นกลาง

ป้ายร้าน : ป้ายไร้อักษรรูปเปลือกหอยเปล่งประกายทอง

ตระกูลผู ้บวงสรวงสกุลโหยว

ที่ตั้ง : สวนเซียนพันเมฆา
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"หลิ่วเชียนหวงใช่หรือไม่! ข้ารู้เจ้าต้องอยู่แถวนี้แน่ ศิษย์ร่วมส�านัก

ที่ไร้ประโยชน์พวกน้ันก็อยู่กับเจ้าด้วยสินะ ตรงนี้ยังมีอยู่อีกศพ เจ้าจะ 

รับกลับไปด้วยหรือไม่เล่า" กุ่ยหมั่งเอ่ยเสียงเยียบเย็น

ซเูพียนจ่ือเพียงก�าหมดัแน่นไม่เอ่ยตอบ...ห้ามโกรธ ห้ามวู่วาม หาไม่

จะตกหลุมพรางของอีกฝ่าย

หากจะโกรธก็มิสู้รอจนจัดการอสูรทะเลที่สมควรตายตัวนี้เสียก่อน 

ถึงตอนนั้นนางจะเอาคืนกับมันเป็นพันหมื่นเท่าก็ย่อมได้ 

"พ่ีใหญ่เฉียนหลงบอกว่าเจ้าสามารถล่องหน สัตว์อสูรวิหคอสูร 

พวกน้ันก็บอกว่าเจ้าเก่งการใช้พิษ บนตัวยังมีของวิเศษเก็บทรัพย์ที่

ร้ายกาจ ถึงขั้นเก็บซ่อนคนทั้งหมดเอาไว้ได้ หึๆ ข้านึกมาตลอดว่าตนเอง

ประเมินเจ้าไว้สูงแล้ว คาดไม่ถึงว่าเจ้ายังร้ายกาจกว่าท่ีข้าประเมินไว้ 

เสียอีก

77
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ออกมาเถอะ พวกเรามาสู้กันอย่างยุติธรรม หากเจ้าชนะ ก็น�าศพ

พวกพ้องของเจ้ารวมท้ังศพของข้าจากไปได้เลย แต่หากเจ้าแพ้ ก็จง 

รับทัณฑ์หมื่นพิษกร่อนหัวใจจากข้า ชดใช้ชีวิตให้เผ่าอสูรทะเลท่ีต้อง 

ตายอนาถด้วยน�้ามือของเจ้าเสีย" น�้าเสียงของกุ่ยหมั่งเรียบสงบแต่ก็ชวน

ขนหัวลุก 

ซูเพียนจื่อยังคงไม่ไยดี นางมิใช่วีรชนผู้กล้าอะไร ยามเผชิญหน้า 

คู่ต่อสู้ที่มีพลังฝีมือกล้าแข็งกว่าตนเอง นางยินดีที่จะคิดหาอุบายสกปรก

เอาชีวิตอีกฝ่ายเสียมากกว่า มิใช่เสียสติออกไปรนหาที่ตายด้วยการต่อสู้

อย่างยุติธรรมอะไรนั่น

หากยุติธรรมจริง เหตุใดไม่หาอสูรทะเลข้ันห้าสักตัวมาดวลตัดสิน

กับนางเล่า!

"ไม่ออกมา? ฮึ! พวกเจ้าเหล่ามนุษย์พร�่าพูดถึงคุณธรรมติดปาก 

อยู่เสมอ แต่พอเก่ียวพันถึงชวีติน้อยๆ ของตนเองกลบัไม่แยแสสนใจอะไร

อีก โดยเฉพาะมนุษย์สตรียิ่งไร้ยางอาย เก่งแต่หลบหลังพวกพ้อง ผลักไส

พวกพ้องให้ไปตาย! ข้านึกว่าเจ้าจะแตกต่างหน่อย คิดไม่ถึงว่าก็เป็น 

หญิงต�่าช้าที่ไม่ไยดีพวกพ้องเช่นกัน!" กุ่ยหมั่งยิ่งพูดยิ่งแหลมคมแสบสัน

ซเูพียนจือ่แทบอยากจะเหลอืกตาใส่ หากพวกพ้องของนางยังมชีวิีต

อยู่ นางย่อมไม่มีทางไม่ใส่ใจไยดี ทว่าตอนนี้คนก็ตายไปแล้ว จะให้นาง

เอาตัวไปตกอยู่ในอันตรายเพ่ือศพของคนผู้เดียว? นางดูคล้ายคนโง่ 

เช่นนั้นหรือไร

ว่าแต่สตรทีีกุ่่ยหมัง่บอกว่า 'เก่งแต่หลบหลงัพวกพ้อง ผลกัไสพวกพ้อง 

ให้ไปตาย' คงไม่ได้หมายถึงอวิ๋นชิงอิ่งกระมัง
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ความเป็นไปได้นี้สูงไม่ธรรมดาทีเดียว

กุ่ยหมั่งพูดอยู่พักใหญ่ จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นใครตอบกลับ จึง 

อดไม่ได้ที่จะหน้าขรึมลงแล้วแค่นเสียงกล่าว "ไม่มีคนอยู่จริงๆ น่ะหรือ  

ช่างเถอะ ศพนี่เก็บไว้ก็เป็นภาระ ทิ้งไปก็สิ้นเปลืองเปล่า ข้าจะจัดการให้

สิ้นซากเสียตรงนี้เลยก็แล้วกัน"

มันพูดพลางใช้มือข้างหน่ึงฉีกเน้ือบนไหล่ศพ จากนั้นก็ยัดเข้าปาก

เคี้ยวหงุบหงับโดยไม่แม้แต่จะมองดู

ซูเพียนจื่อเดือดดาลสุดทนแล้ว...

"เปิดค่ายกลมายา ข้าจะดูซิว่าท่ีแท้เดรัจฉานตัวน้ีถือดีอะไรกล้า 

เป็นฝ่ายวิ่งมาหาที่ตายเอง" ซูเพียนจื่อเอ่ยกับมารฝันเสียงเหี้ยม

"ไม่มีปัญหา!" มารฝันดึงเอาลมปราณสองส่วนของนางไปร่ายเวท

เปิดค่ายกลมายาในทันที

เปลวไฟแห่งวิญญาณสนี�า้เงนิของมารฝันทีอ่ยู่ในก�าไลแขนเจด็ดารา 

พลันแตกตัวเป็นสะเก็ดไฟเล็กๆ หลายสิบแต้ม ปลิวว่อนไปทั่วสารทิศ 

รอบตัวซูเพียนจื่อ

สะเก็ดไฟเล็กๆ สีน�้าเงินเหล่านั้นพอออกจากก�าไลแขนก็กลายเป็น

ไร้รปูไร้ส ีต่อให้กุ่ยหมัง่ใช้จติสมัผสัความเคลือ่นไหวโดยรอบอย่างระมดัระวงั 

อยู่ตลอด ก็ไม่เคยค้นพบการคงอยู่ของสะเก็ดไฟ

เนื้อเน่าในปากของกุ่ยหมั่งยังไม่ทันได้กลืนลงคอ มันก็พลันได้ยิน

ใครเอ่ยหยามที่ข้างหู 

"เดรัจฉานก็เป็นได้แค่เดรัจฉานจริงเสียด้วย ต่อให้แปลงกายแสร้ง

ท�าตวัเหมอืนคนสกัเพียงใด ก็เป็นแค่เดรจัฉานน่าสะอดิสะเอยีนทีอ่อกมา
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เชิดหน้าชูตาไม่ได้"

กุ่ยหมั่งหันขวับมองไปยังทิศทางต้นเสียง สาวน้อยโฉมงามล�้าเลิศ

ในชุดกระโปรงสม่ีวงผูม้เีส้นผมยาวจรดเอวนางหนึง่ก�าลังยืนมองมนัอย่าง

เย็นชาอยู่ทางขวามอืห่างออกไปสบิกว่าจัง้ แววรงัเกียจดแูคลนในสายตานาง 

มิได้ปิดบังอ�าพรางแม้แต่น้อย

กุ่ยหมั่งรู้สึกฉงนงุนงงย่ิงนัก ลักษณะจ�าเพาะทุกด้านของสาวน้อย

ที่อยู่เบื้องหน้าสายตานี้เพียงพอจะบ่งชัดว่านางก็คือหลิ่วเชียนหวง มันมี

ประสาทรบัรูท้ีเ่ฉยีบไวย่ิงยวดมาแต่ก�าเนดิ ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลง

ของกระแสอากาศที่ละเอียดอ่อนสักเพียงใดก็ล้วนสัมผัสได้ ทว่าบริเวณ

ที่สาวน้อยชุดม่วงผู้นี้ปรากฏตัว ก่อนหน้านี้มันสัมผัสอะไรไม่ได้เลยชัดๆ

หากนางเป็นมนุษย์ทีม่ชีวิีต ถึงอย่างไรก็ควรมลีมหายใจบ้างกระมงั 

ต่อให้นางกลัน้หายใจด้วยวิชาลมปราณเต่า การเคลือ่นไหวของนางก็ต้อง

ก่อให้เกิดเสียงลมบ้างสิ เป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีอะไรเลย 

ทว่าเฉียนหลงกับอสูรทะเลตัวอื่นล ้วนเคยสาบานยืนยันว่า 

หลิ่วเชียนหวงสามารถล่องหน หากนางจะมีวิธีอื่นท่ีกลบลบร่องรอย 

การเคลื่อนไหวได้ก็มิใช่เรื่องแปลกนัก

นางสามารถท�าได้ถึงขั้นน้ี ย่อมเป็นศัตรูที่กล้าแข็งอย่างแน่นอน 

กุ่ยหมั่งรู้สึกว่าประสาทรับรู้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบท่ีท�าให้มันรบไร้พ่ายมา

ตลอดนั้น เมื่ออยู่ต่อหน้ามนุษย์สาวผู้นี้กลับไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง ในใจ

มันจึงหวั่นเกรงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

"ไม่ต้องมาหาก�าไรจากลมปาก ประมือให้เห็นฝีมือที่แท้จริงเลย 

ดกีว่า!" กุ่ยหมัง่โยนศพในมอืท้ิงไป ขณะเดียวกันแส้ยาวสีเขียวขจสีองเส้น
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ก็ตวัดไปหาร่างของซูเพียนจื่อทันที

แส้ยาวกระหวัดเป้าหมายไว้ได้อย่างง่ายดาย กุ่ยหม่ังยังไม่ทันจะ

ประหลาดใจก็พบว่าสิ่งที่แส้กระหวัดไว้เป็นเพียงเงาเท่านั้น ซูเพียนจื่อได้

หายวับไปไม่เห็นร่องรอยแล้ว

"ฝีมือมีแค่นี้ ยังกล้าเรียกข้าออกมาสู้กันอย่างยุติธรรม เจ้าก็คู่ควร

ด้วยหรือ!" สุ้มเสียงอันเย็นชากังวานใสดังมาอีกครั้ง คราวนี้ซูเพียนจื่อ 

ปรากฏตัวห่างออกไปไม่กี่จั้ง

ความเรว็ของนางสงูถึงเพียงนีไ้ด้อย่างไรกัน กุ่ยหมัง่สะบดัข้อมอืวบู 

แส้ยาวเจ็ดจั้งหนึ่งคู่ที่อยู่ในมือก็แปรสภาพเป็นเงาแส้เกลื่อนฟ้า โหมบุก

ไปหาซูเพียนจื่ออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

แส้ยาวโจมตีถูกเป้าหมายอย่างง่ายดายครั้งแล้วครั้งเล่า ทว่า 

เงาร่างเหล่านั้นล้วนอันตรธานไปในชั่วขณะท่ีถูกหวดใส่ โดยไม่มียกเว้น

สักครั้งเดียว

เมือ่เหตกุารณ์เช่นเดยีวกันน้ีเกิดขึน้ซ�า้ๆ หลายครัง้เข้า ในใจกุ่ยหมัง่

ก็เริ่มเกิดสมมติฐานที่ชวนสะพรึง...หรือว่าบรรดาสาวน้อยเหล่าน้ันล้วน

เป็นภาพลวงตา ทั้งหมดเป็นตัวปลอมทั้งสิ้น!

ทว่าพวกนางดูสมจริงถึงเพียงนั้น ซ�้าเอ่ยปากพูดจาได้อีกด้วย ฝีมือ

เย่ียงนี้มีเพียงเซียนหรือมารฟ้าในต�านานเท่าน้ันถึงจะท�าได้ มนุษย์สาว

เช่นนางจะเป็นไปได้อย่างไรกัน

กุ่ยหมั่งขอยอมเชื่อว่าหลิ่วเชียนหวงคือผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธา 

ทีเ่ก็บง�าพลงัฝีมอืไว้ยังดเีสยีกว่า ดงันัน้ท่าร่างของนางจงึว่องไวเสยีจนมนั

โจมตีถูกแค่เสี้ยวเงาที่ตกค้างระหว่างนางเคลื่อนไหว
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ทว่าหากหลิว่เชยีนหวงคือผูแ้ขง็แกร่งขัน้ทรงฤทธาจริงๆ นางจะกล้า

เข้ามาในพ้ืนทีส่นามรบเก่าน้ีได้อย่างไร แล้วเหตใุดนางจงึไม่ลงมอืสงัหาร

มันทิ้งทันทีเลยเล่า

ไม่ถกูส!ิ เหล่านีน่้าจะเก่ียวข้องกับวิชาล่องหนของนางเสยีมากกว่า...

จดุประสงค์ท่ีกุ่ยหมัง่ตวัดควงแส้ยาวได้เปลีย่นจากการโจมตีมาเป็น

ป้องกันตัวแล้ว มันเพียรพยายามท�าให้จิตใจตนเองสงบลง ก่อนจะนึกถึง

สิ่งที่เฉียนหลงเคยบอกมัน...ดูเหมือนหลิ่วเชียนหวงจะกริ่งเกรง 'หยดน�้า

ไม่เล็ดลอด' กระบวนท่าไม้ตายนี้เป็นอย่างยิ่ง 

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ มันก็จะใช้กระบวนท่านี้เล่นงานนางแล้วกัน!

กุ่ยหมัง่เลง็หาโอกาส ประชดิเข้าใกล้ซเูพียนจือ่ไปทลีะน้อย จากนัน้

ก็พลันส�าแดงกระบวนท่าพิฆาต 'หยดน�้าไม่เล็ดลอด' ออกไปเต็มก�าลัง 

ท�าให้พ้ืนท่ีรอบตวัมนัในรศัมห้ีาจัง้กว่าตกอยู่ท่ามกลางม่านพลังลมปราณ

ของมันทั้งหมด

ทว่าก็ยังคงไม่มี! ไม่มีสิ่งใดอยู่ท้ังสิ้น! กุ่ยหมั่งจ�าได้เฉียนหลง 

เคยบอกว่าพบหลิ่วเชียนหวงที่ล่องหนอยู่ในเขตม่านพลัง แต่น่าเสียดาย

ยังไม่ทันโจมตี นางก็ฝ่าม่านพลังออกไปเสียก่อน

พลงัฝีมอืของมนัด้อยกว่าเฉยีนหลงเพียงนดิเดยีว ม่านพลงัท่ีก่อตวั

จากลมปราณจึงมขีอบเขตแคบกว่าเฉยีนหลงเลก็น้อย หรือว่านางปีศาจนัน่ 

จะอยู่นอกเขตม่านพลังของมัน?

กุ่ยหมั่งจ�าได้เมื่อครู่มันอยู่ห่างกับนางไม่ถึงสามจั้งแล้วชัดๆ ด้วย

ความเร็วของมันไม่มีทางช้ากว่าหลิ่วเชียนหวงไปได้

กุ่ยหมั่งมองรอบทิศอย่างงุนงง ในที่สุดก็หวาดกลัวขึ้นมาแล้ว



13

เอ ๋อเหมย

เหตท่ีุมนักล้าบกุเด่ียวมาจดัการหลิว่เชยีนหวงเพราะอาศยัว่าตนเอง

มีประสาทรับรู้อันเฉียบไว พิษที่พิสดาร กับของวิเศษอีกชิ้นที่จะท�าให้มัน

เด็ดชีพนางได้ในชั่วพริบตา

ของวิเศษชิ้นนี้คือวัตถุเซียนท่ีราชาแห่งอสูรทะเลให้มันยืมมา

เป็นการชั่วคราว เนื่องจากยังไม่ได้รับมันเป็นเจ้าของ ทุกคร้ังที่ใช้งาน 

จึงต้องสูญเสียลมปราณมหาศาล หากไม่ถึงเวลาจ�าเป็นมันก็ไม่อยากใช้

ประสาทรับรู้อันเฉียบไวของมันไม่อาจสัมผัสลมหายใจและการ 

เคลื่อนไหวของนางโดยสิ้นเชิง ตอนนี้กระทั่งชายเสื้อของนางมันก็ยัง 

แตะไม่ถกูด้วยซ�้า พิษที่พิสดารจึงไม่รู้จะใช้อย่างไร ขืนยืดเยื้อต่อไปเช่นนี้ 

เกิดปล่อยให้นางสบช่องโต้กลับกะทันหัน มันก็เดือดร้อนแล้ว

ซูเพียนจื่อซ่อนตัวลอบชมการแสดงเดี่ยวของมันอยู่ในที่ลับตา  

ขาดก็แต่ไม่มีเมล็ดแตงกับของว่างมาเพิ่มความเพลิดเพลิน

ในรัศมีสิบหลี่น้ีล้วนจัดวางค่ายกลมายาไว้ ในเขตค่ายกลนี้ไม่ว่า

ความเคลือ่นไหวใดๆ กระท่ังลมพัดหญ้าไหว มารฝันก็ล้วนสมัผสัได้อย่าง

ง่ายดาย ยามน้ีเขาจึงทวงความดีความชอบกับซูเพียนจื่ออย่างกระหย่ิม

ยิ้มย่อง "มันใช้กระบวนท่านั้นอีกแล้ว หึๆ วิชาที่ต้องปลดปล่อยลมปราณ

ทั่วร่างเพ่ือจะควบคุมพ้ืนที่หลายจั้งในคราวเดียวนี้เปลืองแรงย่ิงนัก ไม่รู้

มันจะประคองตัวได้สักกี่น�้า"

ซูเพียนจื่อเอ่ยชมมารฝันอย่างหาได้ยาก "ค่ายกลมายาของเจ้า 

ไม่เลวทีเดียว เจ้านั่นไม่รู้ตัวจริงเสียด้วยว่าข้าชมเรื่องสนุกอยู่ตรงนี้ ทว่า

เหตุใดมันจึงหลงกลง่ายดายเพียงนี้เล่า เงาลวงตาไม่กี่ร่างก็หลอกมันจน

หัวหมุนได้แล้ว สติปัญญาช่างต�่าเตี้ยเรี่ยดินนัก"
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มารฝันเชดิหน้าตอบอย่างภาคภูมใิจว่า "ไม่ใช่มนัสตปัิญญาต�า่เตีย้

หรอก ค่ายกลมายาที่ข้ามารฝันจัดวางขึ้นนี้ ต่อให้ระดับเซียนหรือมารฟ้า

มาเองก็ไม่แน่ว่าจะมองทะลปุรโุปร่ง นับประสาอะไรกับอสรูทะเลตวัเดยีว

ทีม่พีลงัฝีมอืห่างไกลจากเซยีนและมารนับหนึง่แสนแปดพันหลี!่ หากมนั

มองทะลุค่ายกลมายาของข้าน่ะสิถึงเรียกว่าวิปริตผิดปกติของจริง!"

"เอาล่ะๆ! เจ้าเก่งกาจย่ิง! ออกแรงย่ัวมนัเพ่ิมอกีหน่อยสิ ฮ่าๆ! ละครลิง 

นี่สนุกจริงเชียว!" ซูเพียนจื่อสั่งการอย่างใจร้าย

มารฝันกระแอมแห้งๆ สองหนก่อนจะเอ่ย "ลมปราณสองส่วน 

ของเจ้าใช้ไปหมดแล้ว หากจะคงอานุภาพของค่ายกลมายาไว้ เจ้าก็ต้อง

ให้ข้าใช้ลมปราณเพิ่มอีกหน่อย"

ซูเพียนจื่อพลันหายใจติดขัดหวิดจะหน้ามืด มารฝันนี่ชมเชยไม่ได้

เลยจริงๆ เพิ่งจะชมเขาไปหมาดๆ ก็สร้างปัญหาให้นางทันตาเห็น

นับจากเปิดค่ายกลมายาจนบัดน้ีเพ่ิงจะผ่านไปนานเท่าไรกัน 

ลมปราณท่ีนางให้ไปสองส่วนถึงกับใช้หมดแล้ว? ขืนมัวเล่นอยู่เช่นน้ี  

กุ่ยหมั่งยังไม่ตาย ลมปราณของนางเป็นได้ใช้หมดเกลี้ยงก่อนน่ะสิ!

ทว่าสถานการณ์ในตอนน้ีก็ยังไม่อาจละท้ิงค่ายกลมายาที่แสนจะ

เปลืองพลังน้ีไป ซูเพียนจื่ออับจนหนทางจึงได้แต่ให้มารฝันดึงลมปราณ

ในร่างนางไปอีกสองส่วน

"ใช้ประหยัดๆ หน่อย จุดประสงค์ของพวกเราคือให้มันเหนื่อยตาย 

ไม่ใช่ให้ข้าเหนื่อยตาย!" ซูเพียนจื่อเอ่ยอย่างหงุดหงิด

วิชาหลอกคนมาเพ่ิมพูนพลงัวัตรแม้มข้ีอดสีารพัด ทว่าก็มจีดุบกพร่อง 

ถึงชวิีตอยู่ข้อหนึง่ น่ันคือนางไม่อาจเติมเต็มลมปราณอย่างรวดเร็วด้วยวิธี 
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ดูดซับปราณวิเศษเช่นผู้ฝึกวิชายุทธ์คนอื่นๆ

ยามประสบเหตกุารณ์เช่นนีย่้อมร้ายแรงย่ิง ต่อให้นางร้อนใจแทบตาย 

ก็ท�าได้เพียงรอคอยเท่านั้น

ฝ่ายกุ่ยหมั่งแน่ใจแล้วว่าซูเพียนจื่อไม่อยู่ในเขตม่านพลังของตน  

จึงรีบออกแรงดูดซับลมปราณกลับคืน ทว่าปล่อยออกแล้วเก็บคืนเช่นนี้ 

ก็ท�าให้ลมปราณของมันสูญหายไปเกือบสามส่วนอยู่ดี

มนัควงแส้คูพ่ลางเดนิสงัเกตรอบด้านอย่างถ่ีถ้วนย่ิงข้ึน โดยหารูไ้ม่

ว่าตนเองถูกอิทธิพลของค่ายกลมายา ท�าให้เดินวกไปวนมาอยู่ในพ้ืนที่

เล็กๆ มาโดยตลอด

นับแต่มันย่างเท้าเข้ามาในบริเวณนี้ ประสาทรับรู ้ของมันก็ถูก

ก่อกวนอย่างหนักโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เนื่องจากมันเชื่อมั่นในประสาทรับรู ้

อันแข็งแกร่งของตนเองเกินไป ประกอบกับมารฝันจัดวางค่ายกลมายา

ขั้นสูงอย่างเหลือเชื่อ จึงเป็นเหตุให้มันเดินวนอยู่ท่ีน่ีเป็นนานก็ยังไม่รู้ตัว

ว่าหลงกลพวกซูเพียนจื่อเข้าให้แล้ว

เนื่องจากลมปราณมีอยู่จ�ากัด ความถ่ีที่เงาลวงของซูเพียนจื่อ 

ปรากฏตัวจึงลดลงเรื่อยๆ ทว่ากุ่ยหมั่งกลับไม่กล้าผ่อนคลายแต่อย่างใด 

โดยเฉพาะมีเงาลวงของซูเพียนจื่อปรากฏตัวห่างจากมันไม่ถึงคร่ึงจั้ง 

ตั้งสองหน ยิ่งท�าให้มันผวาจนหลั่งเหงื่อเย็นโซมศีรษะเลยทีเดียว

นานปีที่ผ่านมากุ่ยหมั่งผจญศึกหนักมานับไม่ถ้วน ทว่าไม่เคยม ี

สักครั้งท่ีอัดอั้นตันใจเช่นในตอนน้ี มันถึงขั้นย่ิงมาย่ิงแยกแยะไม่ออกว่า 

ซูเพียนจื่อที่ปรากฏตัวเป็นพักๆ นั้นเป็นคนจริงหรือเงาลวงกันแน่

ต่อให้มนัน�า้นิง่ไหลลกึเจ้าแผนการสกัเพียงใด สขุมุเยือกเย็นสกัแค่ไหน  
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หลงัจากยืนหยัดอยู่เช่นนีเ้กือบครึง่ชัว่ยามก็อดไม่ได้ทีจ่ะเริม่กระวนกระวาย 

หัวเสีย ทางหนึ่งตวัดควงแส้คู่ ไล่จับลมคว้าเงา อีกทางหนึ่งก็โหวกเหวก

โวยวาย ด่ากราดสาดเสียเทเสีย

ส�าหรบัวาจาโสมมหยาบคายทีพ่รัง่พรเูต็มปากของมนัน้ัน ซูเพียนจือ่ 

เพียงแต่คลี่ย้ิมด้วยท่าทีอันเรียบเฉยพลางเอ่ยว่า "ในที่สุดเดรัจฉานตัวน้ี 

ก็เริ่มคลั่งเสียที จุๆ มันอุตส่าห์ประคองตัวมาได้นานเพียงนี้ค่อยเริ่ม 

เห่าหอนน่ีก็นบัว่าไม่ง่ายดายแล้ว พวกเราต้องรบีจดัการมนัเสยี ก่อนทีม่นั

จะพบความผิดปกติแล้วเผ่นหนีไป"

"หากไม่อาจฝ่าท�าลายค่ายกลมายาน้ี ต่อให้มันบินขึ้นฟ้าก็ได้แต่ 

วนสะเปะสะปะอยู่ข้างบนน่ัน บนิออกไปไม่ได้หรอก ค่ายกลมายาของข้า

จะท�าลายได้ง่ายๆ เช่นนั้นหรือไร" มารฝันมั่นอกมั่นใจเต็มเปี่ยม

"ถึงอย่างน้ันก็ต้องรีบจัดการมันก่อนท่ีข้าจะประคองตัวไม่ไหว"  

ซูเพียนจื่อขมวดคิ้วกล่าว

กุ่ยหมัง่ทีอ่ยู่ในค่ายกลถูกป่ันหวัจนสตริบัรูส้บัสนยุง่เหยงิ ถึงขัน้เหน็

ต้นไม้ใบหญ้าเป็นศัตรูไปแล้ว ฝ่ายซูเพียนจื่อท่ีสูญเสียลมปราณรออยู ่

ตรงนี้ก็คอยจนหงุดหงิดแล้วเช่นกัน จริงอยู่กุ่ยหมั่งบินขึ้นฟ้าก็หนีไม่พ้น 

แต่นางเองก็ไม่มีปัญญาจะบินขึ้นฟ้าไปฆ่ามันโดยไร้สุ้มเสียง

เอ่ยถึงลมปราณของผูใ้ดจะยืนหยัดได้ยาวนานกว่ากันน้ัน ของกุ่ยหมัง่ 

ย่อมยืนยาวกว่านางเป็นร้อยเท่าพันเท่า ขนืลากยาวต่อไป ฝ่ายทีจ่ะไม่ไหว

ก่อนก็คือตัวนางเอง

อาศยัค่ายกลมายาอนัเกรยีงไกรของมารฝัน นางจะหมนุตวัจากไปเลย 

ก็ย่อมได้ ด้วยสภาพของกุ่ยหมั่งในตอนน้ีย่ิงไม่มีทางค้นพบนางเด็ดขาด 
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ทว่านางไม่อยากจะปล่อยปละละเว้นมันไปแต่เพียงเท่านี้

นบัแต่ชัว่ขณะทีรู่ว่้ามนัสงัหารศิษย์ร่วมส�านกัของนาง ซ�า้ลบหลูศ่พ

ของเขาต่อหน้านางอีก นางก็ตั้งมั่นแล้วว่าไม่ตายจะไม่รามือกับมัน 

เด็ดขาด

แม้นางไม่รู้ด้วยซ�้าว่าศิษย์ผู้นั้นมีนามว่าอะไร ทว่าเมื่อมองดูศพ 

บนพ้ืนซึง่เน่าเป่ือยแหว่งวิน่พลางนกึถึงภาพยามท่ีทุกคนเดนิเข้าสู่พ้ืนท่ีลบั

อันวิปริตแห่งนี้มาด้วยกันอย่างฮึกเหิม ในใจนางก็ซัดโหมด้วยเพลิงโทสะ

อย่างห้ามไม่อยู่

ดังนั้นตอนนี้นี่ล่ะ...นางจะฆ่าอสูรทะเลที่น่าขยะแขยงตัวนี้ให้ได้!

ซูเพียนจื่อมองไกลๆ ไปยังศพที่มีสภาพอนาถเกินกว่าจะทนดูของ

ศษิย์ท่ีนางไม่รูจ้กัชือ่ผูน้ั้น แล้วสดูหายใจเข้าลกึๆ ก่อนกล่าว "เจ้าคอยดนูะ  

ข้าจะช่วยล้างแค้นให้เจ้าเอง ข้าจะป่นกระดกูของอสรูทะเลทีส่มควรตาย 

ตวันีใ้ห้แหลกเป็นผยุผง ซดัมนัให้แตกดบัท้ังสงัขารและวิญญาณ เจ้าไม่ต้อง 

กลัวเลยว่าจะไปเจอมันอีกที่โลกเบื้องล่าง

มารฝัน เจ้าจงเตรยีมทุกสิง่ในดอกซวีหมท่ีีจะใช้เป็นเคร่ืองป้องกันได้ 

เอาไว้ให้พร้อม เกิดมันใช้ม่านพลังพิสดารนั่นอีก เจ้าก็โยนออกมาให้ข้า

ทัง้หมดรวดเดยีวเลย ข้าจะไปเด๋ียวนีล่้ะ!" ซเูพียนจือ่สัง่การอย่างเยอืกเย็น

"ได้" มารฝันรู้ว่านางมิใช่ผู้ที่เขาจะโน้มน้าวไหว ดังน้ันจึงได้แต ่

ตอบรับอย่างจนใจ

ซูเพียนจื่อใช้พลังพิเศษของผีเสื้อซ่อนฟ้า กระโจนพรวดออกจาก 

ที่ซ่อนตัวแล้ววิ่งตะบึงไปทางกุ่ยหมั่งทันที...
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ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของพ้ืนท่ีสนามรบเก่า ฉินเฝ่ย เจิ้งเฮ่าอี้ 

กับปูเ่ฉนิอว่ีก็ตกอยู่ท่ามกลางศกึหนักกับอสรูทะเลเช่นกัน ทว่าคนทัง้สาม

ไม่หว่ันเกรงแม้แต่น้อย ตรงข้ามยังอยากให้อสูรทะเลมาล้อมโจมตี 

พวกเขายิ่งมากยิ่งดี

หากสามารถย้ือก�าลงัหลกัของอสรูทะเลให้อยู่ตรงนีไ้ด้ พวกมนัย่อม

ไม่อาจแบ่งก�าลังพลไปหาเรื่องสมาชิกคนอ่ืนๆ ของพวกเขา ขอเพียง 

พวกเขาประสานงานกันได้เหมาะเจาะลงตัว ไม่เพียงจะเอาตัวรอดได้

อย่างเหลือเฟือ ยังจะบั่นทอนขุมก�าลังของอสูรทะเลลงตามล�าดับ ท�าให้

พวกมันส่วนใหญ่ต้องทิ้งร่างอยู่ที่นี่ไปตลอดกาล

หัวหน้ากลุ่มที่ซุ่มโจมตีพวกเขาก็คือเฉียนหลง เมื่อเผชิญหน้ากับ 

คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจนน่าอัศจรรย์ใจอย่างฉินเฝ่ยกับเจิ้งเฮ่าอี้ ในที่สุดมันก็

เข้าใจว่าเหตใุดเหลยจงิจงึไปแล้วไปลบั กุ่ยหมัง่ก็บาดเจบ็ด้วยน�า้มอืของ

พวกเขา 

"ถอย! ล่าถอย!" เฉียนหลงสั่งการอย่างแสนเฉียบขาดให้พวกพ้อง

แยกย้ายกันหลบหนี ส่วนตนเองรั้งอยู่ที่เดิมช่วยระวังท้ายให้

เฉียนหลงสมแล้วที่เป็นผู้แข็งแกร่งอันดับหน่ึงในกองทัพอสูรทะเล 

พลังฝีมือของอสูรทะเลขั้นหกระดับสูงสุดแม้ขึ้นบกแล้วลดทอนลงมาก 

กระนั้นมันใช้หนึ่งต้านสามก็ยังคงยืนหยัดไหว

รอจนเฉยีนหลงเหน็พวกพ้องล่าถอยไปจนสิน้ คาดว่ามนษุย์สามคนนี้ 

ไม่อาจไล่ตามทนัอกี มนัก็พลนัตวัดหนึง่ดาบคุกคามคนท้ังสามให้ถอยห่าง  

จากนั้นแหงนหน้าหัวเราะร่วน

พวกฉินเฝ่ยสามคนไม่รอให้มันหัวเราะจนหน�าใจก็พากันบุกเข้าไป
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อีกครั้ง

เฉียนหลงสู้พลางถอยพลาง ปากก็แค่นเสียงกล่าว "พวกเจ้าจะ 

ไม่ถามหรือว่าข้าหัวเราะเรื่องอะไร"

ปู่เฉินอวี่ตอบหยาม "พวกด้อยปัญญาก็ชอบหัวเราะเหลอหลากัน

ทัง้นัน้ มอีะไรน่าถามเล่า" อตุส่าห์กล้างัดวธีิเชยๆ เย่ียงนีม้าใช้ต่อหน้าเขา 

ลกูไม้เก่าทีห่มายล่อให้ผูอ้ืน่ซกัถามพรรค์นี ้เขาเล่นจนเบือ่ต้ังแต่สามขวบแล้ว

เฉยีนหลงถูกตอกกลบัจนหน้าหงาย ขบกรามถอยห่างไปหลายก้าว

ก่อนเอ่ยต่อ "พวกเจ้าไม่สงัเกตหรอืไร เมือ่ครูต่รงน้ีมีข้าน�ากลุ่มอยู่คนเดยีว!"

"เจ้าไม่ใช่คนสักหน่อย! เจ้าคือเดรัจฉานที่ปลอมเป็นคนก็เท่าน้ัน" 

ฉินเฝ่ยย�้าเตือนอย่างดูแคลน ขณะเดียวกันมือก็ไม่ได้ช้าลงแม้แต่น้อย 

ขวานยักษ์สทีองได้โหมบกุไปถึงด้วยอานุภาพปานจะผลกัภูผาคว�า่สมทุร

แล้ว

เฉยีนหลงแม้รูส้กึว่าสนทนากับตวับดัซบสองคนนีต่่อตนเองจะต้อง

โมโหตายเป็นแน่ แต่เนื่องจากคิดว่าอุบายท่ีมันใช้อยู่น้ีแสนจะฉลาด 

เฉียบแหลม ทั้งเกี่ยวพันกับแผนขั้นต่อไปของมัน มันจึงมิอาจไม่พูดต่อ

"หากมิใช่พวกเราจงใจท้ิงร่องรอยไว้ พวกเจ้านึกว่าจะไล่ตามทัน 

ได้เร็วเพียงน้ีหรือ ท่ีพวกเราสิ้นเปลืองความคิดมากมายหน่วงเหนี่ยว 

พวกเจ้าไว้ ก็เพียงเพ่ือให้กุ่ยหมั่งมีเวลามากพอไปจัดการศิษย์น้องหญิง

คนดีของพวกเจ้า หากพวกเจ้ากลับไปตอนน้ีก็น่าจะทันเก็บศพให้นาง...

เอ๊ะ ไม่ถูกส ิ กุ่ยหมัง่ชืน่ชอบกินมนุษย์สาวผวิเนียนเน้ือนุม่เป็นทีสุ่ด ตอนน้ี 

นางน่าจะอยู่ในท้องของกุ่ยหมัง่แล้วมากกว่า ฮ่าๆๆ" เฉยีนหลงหวัเราะลัน่

อย่างก�าเริบเสิบสาน พลางรอชมผู้แข็งแกร่งหนุ่มสามคนท่ีอยู่ตรงหน้านี้
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ตื่นตระหนกหน้าเผือดสี

ทว่าผลสุดท้ายมันกลับต้องผิดหวังอีกครั้ง

ฉินเฝ่ยเอ่ยแย้งด้วยเสียงเยาะหยัน "อุตส่าห์นึกว่าเจ้ามีแผนการ

ใหญ่โตอะไร ที่แท้ก็ส่งสวะตัวหน่ึงไปหาศิษย์น้องหญิงของข้าเพ่ือ 

รนหาที่ตาย"

เขาพูดพลางรวบขวานคู่ไปไว้ท่ีมือซ้าย จากน้ันมือขวาก็สะบัดข้ึน

ด้านบนโยนกงล้อช่วงชิงฟ้าสู่อากาศ

ปากเขาแม้พูดจาหนักแน่น ทว่าในใจกย็งัคงเป็นห่วงอยู่บ้าง อกีฝ่าย

ถึงกับกล้าเอาสตรีที่เขารักที่สุดมาข่มขู่เขาเชียวหรือ หาที่ตายชัดๆ!

ต่อให้ตอนน้ีรุดกลับไปช่วยศิษย์น้องหญิงก็คงสายไปแล้ว ฉะนั้น 

ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องจัดการเดรัจฉานที่อยู่ตรงหน้าตัวนี้ให้อยู่หมัด  

พวกเขาถึงจะมีสิทธิ์เป็นฝ่ายรุกมากยิ่งขึ้น

ปู่เฉินอว่ีเพียงเบี่ยงร่างวูบก็อ้อมไปอยู่ด้านหลังของเฉียนหลง ยืน

คนละมุมกับฉินเฝ่ยและเจิ้งเฮ่าอี้ ล้อมกักเฉียนหลงไว้ตรงกลาง

พอเขายืนคมุต�าแหน่งเรยีบร้อยก็ยกมอืลบูอกเอ่ยเสแสร้ง "ข้าตกใจ

แทบตายเลยเชียว นึกว่าพวกเจ้าส่งกุ่ยหมั่งเดรัจฉานตัวน้ันไปจัดการ 

พวกพ้องคนอื่นๆ ของข้าเสียอีก ข้าล่ะอยากรู้นัก หัวสมองของพวกเจ้า 

ท�าจากอะไรกันแน่ ถึงได้ชอบรนหาที่ตายเพียงนี้! เชียนหวงของข้าใช่ผู้ที่

พวกเจ้ามีปัญญาจะต่อกรไหวหรือ"

ปูเ่ฉนิอวีรู่เ้พียงว่าซเูพียนจือ่เจตนาเก็บง�าพลงัฝีมอืมาตลอด แต่เขา

ก็ไม่ได้รูจ้กัความสามารถของนางเท่าฉนิเฝ่ยและเจิง้เฮ่าอี ้กระน้ันเมือ่เห็น

ศัตรูหัวใจตัวฉกาจอย่างฉินเฝ่ยไม่เป็นกังวล ก็ชัดเจนว่าศิษย์น้องหญิง 
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มีความสามารถพอจะรับมือ ดังนั้นเขาจึงวางใจได้เกินครึ่งแล้ว

เจิ้งเฮ่าอี้พอหงายสองฝ่ามือขึ้น มงกุฎเที่ยงธรรมสีทองก็ปรากฏอยู่

บนนั้น เขาช้อนตามองเฉียนหลงอย่างเยียบเย็นพลางเอ่ยข้ึนว่า "เจ้าพูด

จบแล้วสินะ หากยังไม่ฆ่าเจ้าทิ้ง พวกเราจะไม่กลับไปหรอก น่าเสียดาย

ทัง้เจ้าและกุ่ยหมัง่ล้วนหาพวกพ้องมาช่วยเกบ็ศพของพวกเจ้าไม่ได้แล้ว"

กล้าบังอาจวางแผนปองร้ายเชียนหวงของเขา เช่นนั้นก็จงท้ิงชีวิต

ไว้ที่นี่เสียเถอะ!

มีอันตราย!

กุ่ยหมัง่ตกอยู่ในค่ายกลมายา แม้ไม่อาจสมัผัสร่องรอยการเคล่ือนไหว 

ใดๆ ของซูเพียนจื่อ แต่มันก็รู้สึกได้ว่ามีอันตราย...อันตรายที่จะคร่าชีวิต!

มันจะใช้กระบวนท่า 'หยดน�้าไม่เล็ดลอด' ซ�้าดีหรือไม่ ครั้งก่อนมัน

สิ้นเปลืองลมปราณสามส่วนไปเปล่าๆ เกิดคราวนี้เป็นความรู้สึกลวง 

อีกเล่า

ในใจกุ่ยหมั่งลังเลอยู่ชั่วพริบตาหน่ึง ก่อนจะตวัดควงแส้พิษคู่น้ัน 

ให้ถี่เร็วยิ่งขึ้น ชนิดสาดน�้าก็ไม่อาจกระเซ็นผ่าน

เหล่าอสูรทะเลแม้รู้ว่าซูเพียนจื่อสามารถล่องหน แต่ไม่มีสักตัว 

ทีเ่ข้าใจหลกัการล่องหนของนาง ดงัน้ันพวกมนัย่อมไม่รู้ว่าเหตุใดกระบวนท่า  

'หยดน�า้ไม่เลด็ลอด' จงึคุกคามนางได้ และย่ิงไม่รูว่้าการป้องกันตวัแบบอืน่ 

ใช้กับนางไม่ได้ผล

น่ีคอืครัง้แรกท่ีกุ่ยหมัง่ประมอืกับซเูพียนจือ่ เมือ่ไม่เคยประสบกับตัว  

มนัย่อมไม่รูเ้ช่นกันว่ายามทีน่างล่องหนน้ันกระบวนท่าโจมตแีละป้องกันตวั 
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เกือบทั้งหมดของมันล้วนไร้ตัวตนส�าหรับนาง

กลบักันตลอดครึง่ค่อนชัว่ยามมาน้ีซเูพียนจือ่ใช้ค่ายกลมายาป่ันหวั

กุ่ยหมั่ง ท�าให้มันรู้สึกว่าคู่ต่อสู้เพียงแสร้งวางโตข่มขวัญมันด้วยลูกไม้

พิสดาร จนกระทัง่จติใต้ส�านึกของมนัหลงเชือ่ว่านางมพีลังฝีมอืไม่เพียงพอ 

จึงไม่กล้าบุกประชิดตัวมัน

การเตรียมตัวทั้งหมดท้ังมวลของนางในช่วงสองวันท่ีผ่านมาก็เพ่ือ

จะแลกมาซึ่งความลังเลใจชั่วครู่ของกุ่ยหมั่งนี่เอง เพราะความลังเลใจ

เพียงครู่เดียวนี้มากพอที่จะปลิดชีพมันแล้ว

ชั่วพริบตาซูเพียนจื่อก็บุกมาถึงข้างกายกุ่ยหมั่ง ย่ืนมือวางลง 

เหนอืศรีษะมนัทนัใด ท่วงท่าของนางแสนจะแผ่วเบานุม่นวล ราวกับเพียง

หมายจะลูบไล้ศีรษะอันล้านเลี่ยนนั้นหนึ่งที

ทว่าชัว่ขณะทีฝ่่ามอืนางสมัผสัถกูหนงัศีรษะของมนั บรรพตห้าอเวจี

สีทองอร่ามก็พลันเผยโฉม...

ฝ่ามือของสาวน้อยเพียงสัน่ไหวนดิๆ อุง้มอืหมขีนปยุสทีองข้างหน่ึง

ก็พลันปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าแล้วตะปบลงไปอย่างหนักหน่วง 

หนึ่งฉาด!

นัน่ก็คอืเจ้าทองใหญ่ทีร่วบรวมพลงัไว้นานแล้ว เผ่าหมมีพีละก�าลงั

ชวนตระหนกมาแต่ไหนแต่ไร แม้เจ้าทองใหญ่เป็นเพียงสตัว์อสรูข้ันสี ่ทว่า

เอ่ยถึงเรีย่วแรงกลบัพอฟัดพอเหวีย่งกับสตัว์อสรูข้ันห้าท่ัวๆ ไปเลยทเีดียว

พลังมากกว่าสิบแรงมังกรถูกถ่ายเทลงบนบรรพตห้าอเวจีใน 

พริบตา ประกอบกับบรรพตห้าอเวจเีองมแีรงถ่วงอนัชวนสะพรึง จงึกดทับ

กะโหลกของกุ่ยหมัง่จนทะลใุนคราวเดียว และยังคงจมด่ิงลงไปไม่หยุดย้ัง
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"อ๊าก!" กุ่ยหมั่งรู้สึกว่าศีรษะของตนคล้ายพลันถูกจามแยกด้วย

ขวานผ่าฟ้า รสชาติแห่งความทุกข์ทรมานระคนส้ินหวังน้ันไม่มีผู้ใดจะ

พรรณนาได้

มันคล้ายปลาน้อยตัวหน่ึงท่ีถูกมีดปังตอสับตรึงอยู่บนเขียง ต่อให้

อยากจะดิ้นหลบคมมีดสักเพียงใด เรี่ยวแรงของตนก็ยังคงน้อยนิด 

เหลือเกิน

ไม่! มันไม่อยากตาย!

ท่ามกลางความหวาดกลัวและสิ้นหวังสุดขีดน้ัน กุ่ยหมั่งพลันทุ่ม 

สุดแรงออกกระบวนท่าสุดท้าย...นั่นก็คือ 'หยดน�้าไม่เล็ดลอด'

หลิ่วเชียนหวงต้องอยู่ข้างๆ มันเป็นแน่ ขอเพียงมันใช้ลมปราณ 

บีบอัดนางจนถึงแก่ความตาย มันก็จะมีทางรอด!

เหตุการณ์ท้ังหมดราวเกิดข้ึนในชั่วพริบตาเดียว ซูเพียนจื่อได ้

เตรียมพร้อมที่จะรับการโจมตีอันหนักหน่วงนั้นแล้ว

นางรูส้กึว่าไม่มเีหตผุลทีต่นจะตายก่อนเดรัจฉานน่าขยะแขยงตวันี้ 

ขอเพียงนางประคองผ่านการโจมตีครัง้น้ีไปได้ ต่อให้นางบาดเจบ็หนกัหนา 

สักเพียงใด มีน�้าพุชีพอยู่ก็ล้วนรักษาหาย

อีกอย่างมารฝันย่อมจะส่งของออกมาช่วยนางต้านรับด้วยอกีแรง...

โครม! 

ความปวดร้าวจากแรงบบีอดัอนับ้าระห�า่ทีซู่เพียนจือ่คาดไว้ไม่เกิดข้ึน 

แต่อย่างใด ทว่านางกลับถูกร่างกายขนาดใหญ่ที่ปรากฏตัวกะทันหัน 

ชนล้มกับพื้น

ร่างน้ันทับอยู่บนตัวนาง ช่วยต้านขวางการโจมตีจากกุ่ยหมั่งที่
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ระเบิดลมปราณออกมาเต็มแรงในวาระสุดท้าย

เกล็ดที่เล็กละเอียดและเย็นนิดๆ ของร่างขนาดใหญ่นั้นแนบสนิท

กับตวันางจนให้รูส้กึท่ิมเน้ืออยูบ้่าง ร่างน้ันก�าลงัสัน่กระตุกเป็นพักๆ พร้อม

เปล่งเสียงครวญครางอันทุ้มต�่าอย่างทุกข์ทรมานอยู่เหนือศีรษะนาง  

เห็นชัดว่าโล่เนื้อท่ีโผมากะทันหันน้ีได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส ทว่าก็ยังคง

ก�าบังนางไว้ใต้ร่างอย่างมิดชิดแน่นหนา

ทั้งที่นางใช้พลังล่องหนของผีเสื้อซ่อนฟ้าอยู่ เหตุใดนางจึงถูกผลัก

ล้มลงได้เล่า

สาวน้อยงงงันอยู่ชั่วครู่ ค่อยพบว่าพลังล่องหนไม่รู้สลายไปต้ังแต่

เมื่อไร และตอนนี้นางก็ตระหนักได้แล้วว่าโล่เนื้อท่ีทับอยู่บนตัวนางคือ 

ผู้ใด

ก็คือตัวเกราะเหล็ก...เจ้าเหล็กนั่นเอง!

ร่างของเจ้าเหล็กถูกยกขึ้นอย่างระมัดระวัง ก่อนที่เสียงของเจ้าโม่

จะดังขึ้นข้างหูนาง "เจ้านาย! ท่านไม่เป็นไรกระมัง"

ซูเพียนจื่อนึกถึงอาการของเจ้าเหล็ก จึงรีบพลิกตัวคลานออกจาก

ใต้ร่างมันแล้วหันขวับไปดูอาการมันทันที

เมื่อครู่ผู้ท่ียกร่างเจ้าเหล็กขึ้นก็คือเจ้าทองเล็ก เหล่าสัตว์อสูรใน 

ดอกซวีหมีล้วนโผล่ออกมากันหมด แต่ละตัวรายล้อมนางกับเจ้าเหล็ก

อย่างกระสับกระส่าย พอเห็นนางแคล้วคลาดปลอดภัย ทุกตัวก็อดไม่ได้ 

ที่จะโห่ร้องยินดีออกมาหนึ่งค�า

ทว่าซเูพียนจือ่กลบัไม่ดอีกดใีจท่ีตนเองรอดตายฉวิเฉยีด เพียงมองเห็น 

สภาพอนัอเนจอนาถของเจ้าเหลก็ นางก็แทบจะหลัง่น�า้ตาออกมาเดีย๋วน้ัน
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ร่างของเจ้าเหลก็กล่าวได้ว่าบอบช�า้ไปท้ังตวัอย่างแท้จรงิ แผ่นเกล็ด

อันแข็งแกร่งท่ีเป็นเกราะปกคลมุร่างล้วนแตกร้าวทกุแผ่น หนังปรเิลอืดอาบ  

แม้แต่กระดกูกยั็งโผล่ออกมาให้เหน็ มนัหมอบฟุบอยู่กับพ้ืนพลางชกัเกรง็

ไปท้ังร่าง ปากพ่นฟองน�้าลายปนเลือดออกมาไม่หยุด ไม่อาจกระทั่งจะ

พูดจาอีก

ซเูพียนจือ่ลบูสมัผสัเจ้าเหลก็อย่างระมดัระวัง พบว่ากระดกูอย่างน้อย 

เจ็ดส่วนล้วนเสยีหายในระดบัท่ีต่างกันไป อาการบาดเจบ็ของอวยัวะภายใน 

แม้ไม่อาจมองเห็น ทว่าดูจากที่มันกระอักเลือดไม่หยุด อาการต้องสาหัส

มากแน่นอน

นางไม่มัวพะวงเรื่องสูญเสียลมปราณ รีบเรียกน�้าพุชีพมาเยียวยา

อาการให้เจ้าเหล็กทันที หลังจากใช้น�้าพุชีพปริมาณมากแช่ร่างกาย

ภายนอกและดืม่รกัษาภายใน ไม่ช้าอาการบาดเจบ็ของเจ้าเหลก็ก็ฟ้ืนตวั 

สะบัดร่างลุกขึ้นจากพื้นอย่างหายเป็นปลิดทิ้ง

มันเอ่ยอย่างวางหน้าไม่สนิทอยู่บ้าง "ขอบคุณขอรับเจ้านาย"

ซเูพียนจือ่ลบูศรีษะมนัก่อนกล่าว "เรือ่งนีอ้กีเดีย๋วค่อยคุยกัน เก็บกวาด 

ที่นี่กันก่อนเถอะ"

ด้วยเป็นห่วงอาการเจ้าเหลก็ ดังน้ันเมือ่แน่ใจว่ากุ่ยหม่ังทีอ่ยู่ด้านข้าง 

สิ้นลมไปแล้ว นางก็ไม่ได้มองกุ่ยหมั่งซ�้าอีก

ยังดีมันส้ินลมทันท่วงที ม่านพลังของมันเพียงโจมตีหน่ึงระลอก 

ก็สลายตัวไปท่ามกลางฟ้าดินพร้อมกับความตายของมัน เจ้าเหล็กจึง 

พ้นเคราะห์ไปได้ หาไม่หากกุ่ยหมัง่ขาดใจช้ากว่านีค้รูเ่ดยีว เจ้าเหลก็กต้็อง

ลาโลกไปเป็นเพื่อนมันเสียแล้ว
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ซูเพียนจื่อให้เหล่าสัตว์อสูรขจัดร ่องรอยของกุ ่ยหมั่งรวมทั้ง 

ค่ายกลมายาในแถบน้ีท้ังหมด ค่อยเก็บศพกุ่ยหมั่งกับศิษย์ร่วมส�านัก 

คนน้ันตลอดจนเหล่าสัตว์อสูรของนางเข้าดอกซวีหมี แล้วให้เจ้าโม ่

แบกนางจากไปอย่างรวดเร็ว

แรกสุดนางถ่ายเทลมปราณให้มารฝันใช้ควบคุมค่ายกลมายา 

รับมือกุ่ยหมั่ง จากนั้นนางก็ล่องหนด้วยพลังพิเศษของผีเสื้อซ่อนฟ้า 

สุดท้ายยังเรียกน�้าพุชีพปริมาณมากออกมารักษาเจ้าเหล็ก ตอนน้ีจึง 

สูญเสียลมปราณในร่างไปเกินครึ่งแล้ว

สมรภูมิน้ีนางไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงรู้ ดังน้ันวิธีที่ดีที่สุดก็คือเปล่ียน

สถานที่แล้วเสแสร้งว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้น

ความเรว็ในการว่ิงตะบงึของเจ้าโม่สงูไม่ธรรมดา หน่ึงชัว่ยามให้หลงั

มนัก็ว่ิงไปถึงบนเนินเลก็ๆ ลกูหน่ึงซึง่อยู่ห่างจากจดุเกิดเหตุกว่าหนึง่พันหล่ี 

แล้ว 

ซูเพียนจื่อปล่อยเหล่าสัตว์อสูรออกไปลาดตระเวนโดยรอบ ท้ังให้

มารฝันใช้จิตตรวจสอบอีกเที่ยวหนึ่ง จวบจนแน่ใจว่าแถวนี้ไม่มีอันตราย

ใดๆ นางถึงค่อยหยุดพักผ่อน

ซเูพียนจ่ือให้เจ้าทองใหญ่เจ้าทองเลก็กับอนิทรปีีกมายาสามพ่ีน้อง

รั้งอยู่เฝ้าแถวเนินดินต่อ จากนั้นนางก็ปล่อยศิษย์ร่วมส�านักทั้งหมด 

ออกมา บอกพวกเขาเพียงว่าร่องรอยของอสูรทะเลผู้แข็งแกร่งตัวนั้น 

ถูกค้นพบทนัท่วงที นางจงึย้ายพวกเขามายังสถานทีป่ลอดภัยอกีแห่งแล้ว 

ตอนน้ีสามารถรอคอยช่วงเวลาท่ีทางเชื่อมสู่โลกภายนอกจะเปิดออก 

ได้อย่างสบายใจ
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ส�าหรับสมาชิกหลายสิบคนนี้ พวกเขาเพียงหลับไปหนึ่งตื่น พอ

ลมืตาอกีครัง้ก็เปลีย่นมาอยู่อกีทีแ่ล้ว เนือ่งจากมตีิง่ห้าธาตผุลาญมารอยู่

เช่นเดิม ประกอบกับตรงน้ีก็มีปราณวิเศษเข้มข้น พวกเขายังคงสามารถ

ฝึกวิชาต่อได้ ดังน้ันจึงไม่รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรนัก หลังจากกล่าว

ขอบคุณซูเพียนจื่อแล้ว พวกเขาต่างก็ไปนั่งกรรมฐานฝึกวิชากันต่อ

ซูเพียนจื่อเองก็นั่งลงท�าทีว่าฝึกวิชาเช่นกัน จากน้ันก็เพ่งจิตเข้าสู่

ดอกซวหีมไีปเรยีกตวัมารฝันกับสตัว์อสรูท่ีเหลอืมาถามเสยีงหนกั "เมือ่ครู่

มันเรื่องอะไรกันแน่ เหตุใดเจ้าเหล็กพลันโผล่ออกมาได้"

เจ้าเหลก็ก้มหน้างดุพลางตอบเสยีงอูอ้ี ้"ข้า...ข้าไม่อยากให้เจ้านาย

บาดเจ็บ..."

ซูเพียนจื่อขึงตาใส่มันก่อนจะมองไปทางมารฝัน "เจ้าว่ามา"

การท่ีพลังพิเศษของผีเสื้อซ่อนฟ้าหยุดไปโดยไม่รู้สาเหตุ รวมถึง 

การปรากฏตัวกะทันหันของเจ้าเหล็ก ล้วนมิใช่สิ่งท่ีสัตว์อสูรในนี้จะ

สามารถกระท�าได้ ความเป็นไปได้เพียงหน่ึงเดียวก็คือมารฝันบงการอยู่

เบื้องหลัง

มารฝันรู้สึกว่าตนเองได้กระท�าเรื่องที่ชาญฉลาดย่ิง สัตว์อสูรที่

ยอมรับเจ้านายแล้วเยี่ยงนี้มิใช่มีไว้ขายชีวิตให้เจ้านายหรอกหรือ หากใช้

ชีวิตของเจ้าเหล็กปกป้องซูเพียนจื่อไว้ได้ เช่นน้ันก็คุ้มค่ามากนี่นา! ทว่า

สีหน้านางไฉนดูเหมือนไม่ยินดีเล่า

"สิง่ของในมอืเจ้าท่ีใช้เป็นเครือ่งป้องกันได้มน้ีอยเหลือเกิน คราวก่อน 

โล่ที่ใช้ต้านการโจมตีของอสูรทะเลขั้นหกอีกตัวมีรอยร้าวแล้ว ย่อมขวาง

การตอบโต้เฮือกสุดท้ายของกุ่ยหมั่งไม่อยู่แน่ เจ้าเหล็กจึงขันอาสาว่าจะ
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ต้านรับพลังโจมตีนั้นแทนเจ้าเอง มันคือตัวเกราะเหล็ก มีพลังป้องกัน 

โดยก�าเนิดแข็งแกร่งกว่าใคร สัตว์อสูรในนี้ไม่มีสักตัวเทียบเปรียบมันได้ 

ข้าเห็นมันยืนกรานหนักแน่นยิ่ง จึงตอบรับแล้วไปหารือกับผีเสื้อซ่อนฟ้า" 

มารฝันเอ่ยปัดเรื่องออกจากตัวเสียหมดจด

สายตาของซูเพียนจื่อกวาดมองเจ้าเหล็ก จากน้ันก็เบนไปหา 

สัตว์อสูรตัวอื่นๆ จนสุดท้ายจรดนิ่งอยู่บนร่างของเจ้าโม่ "เป็นเจ้ายุยง 

ให้เจ้าเหล็กออกไปใช่หรือไม่"

เจ้าเหล็กหัวไวกว่าเจ้าทองใหญ่เจ้าทองเล็กเพียงนิดเดียวเท่านั้น 

คาดว่าเรื่องนี้มันไม่มีทางคิดออกเองเด็ดขาด

เจ้าโม่หัวเราะแห้งๆ พลางหมอบราบกับพ้ืนด้วยท่าทางร้อนตัว 

"ข้า...ข้าเองก็ห่วงใยเจ้านายเช่นกัน"

ทว่าเจ้าเหล็กพลันเงยหน้าทักท้วงข้ึนว่า "ไม่เก่ียวกับเจ้าโม่หรอก

ขอรับ ข้าเต็มใจเอง ในนี้ข้าไม่เอาไหนที่สุด...หากช่วยเหลือเจ้านายได้  

ไม่ว่าท�าอะไรข้าก็ล้วนยินยอมพร้อมใจ"

มันมิเพียงขาดวาทศิลป์ หัวก็ไม่ค่อยไว ไม่เหมือนเจ้าโม่ เจ้าสอง  

กับเจ้าครามน้อยที่ปากหวานถึงเพียงน้ัน ทั้งไม่เหมือนเจ้าทองใหญ ่

เจ้าทองเล็กที่ติดตามอยู่ข้างกายเจ้านายมาต้ังแต่ต้น ย่ิงไม่อาจเทียบ 

เจ้าหิมะกับเจ้าเจิดจ้าที่มีความผูกพันกับเจ้านายอยู่ก่อน มันคือตัวที ่

ไม่สะดุดตาท่ีสุดในบรรดาสัตว์อสูรท้ังกลุ่ม ดังนั้นพอเจ้าโม่เอ่ยว่ามัน

สามารถต้านรับการโจมตีแทนเจ้านายได้ มันจึงตอบรับในทันที 

แม้มันบาดเจ็บหนักหนาสาหัสยิ่ง ทว่ามันไม่เสียใจภายหลังสักนิด 

เจ้านายของมันแสนเก่งกาจ ขอเพียงมันสามารถประคองลมหายใจไว ้
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แม้เพียงเฮือกเดียว เจ้านายก็ต้องช่วยมันรอดชีวิตได้อย่างแน่นอน ทั้งท�า

เช่นน้ียังสามารถพิสูจน์ด้วยว่ามันเองก็มีประโยชน์มากเช่นกัน วันหน้า 

จะได้ไม่ถึงกับถูกเจ้านายทอดทิ้ง

ซเูพียนจือ่ฟังค�าพูดของเจ้าเหลก็จบก็ถอนหายใจพลางลบูศรีษะมนั 

"ขอบใจเจ้ามากนะ แต่คราวหน้าหากมีเรื่องเช่นนี้อีก อย่างน้อยเจ้าต้อง 

หารือกับข้าสักหน่อยก่อน ต่อให้สุดวิสัยต้องให้เจ้าช่วยก�าบัง ข้าก็จะได้

ช่วยคดิหาวิธีให้เจ้าไม่ต้องเจบ็หนกัถึงเพียงนัน้ ครัง้นีเ้ป็นเพราะข้ากับเจ้า

ล้วนดวงดี เกิดคราวหน้าดวงไม่ดีขึ้นมา ชีวิตน้อยๆ ของเจ้าก็ต้องจบสิ้น

แล้ว"

ในใจเจ้าเหล็กซาบซึ้งย่ิงนัก แม้ยามปกติมันเอาใจเจ้านายไม่เป็น 

ทว่าเจ้านายก็ยังคงหวงแหนชีวิตมันถึงเพียงนี้ เน่ืองจากมันพูดวาจา 

น่าฟังไม่เป็นอกีเช่นเคย มนัจงึอกึอกัอยู่พักใหญ่ กว่าจะฉุกคิดถึงประโยคหนึง่ 

ที่พวกเจ้าโม่เอ่ยกับผู้อื่นเป็นประจ�า

"เซียนใจประเสริฐจะคุ้มครองพวกเราขอรับ"

ซูเพียนจื่อมองมันอย่างอ่อนใจ น่ีนับว่านางล้างสมองประสบผล 

เกินไป หรอืเป็นเพราะสายตาในการรบัลกูสมนุย�า่แย่เกินไปกันแน่ สตัว์อสรู 

ทีห่วัทือ่เย่ียงนีก็้ยังถูกนางพบเจอเข้าได้ เจ้าหนน่ีูช่างเป็นเดก็ทึม่โดยก�าเนิด  

ชนิดถูกผู้อื่นจับไปขายก็ยังช่วยผู้นั้นนับเงินค่าตัวงกๆ

ขืนรอเซียนใจประเสริฐที่ถูกกุขึ้นทั้งเพนั่นมาคุ้มครอง นางก็ตายไป

นานแล้ว

เจ้าโม่กลัวว่าซูเพียนจื่อจะเอาผิดเรื่องท่ีมันพูดยุยงให้เจ้าเหล็ก 

ไปเป็นโล่เนื้อโดยพลการ มันจึงรีบคว้าโอกาสเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันใด 
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"เจ้านายขอรับ ศพอสูรทะเลตัวนั้นจะจัดการอย่างไรดี"

อันท่ีจริงเอ่ยถึงเรื่องน้ีเจ้าโม่ก็หงุดหงิดย่ิงนัก เดิมทีพวกมันมุ่งหวัง

เตม็อก เฝ้ารอท่ีจะลิม้ลองอสรูทะเลขัน้หกว่ามรีสชาตเิช่นไร ทว่าผลสดุท้าย 

อสูรทะเลท่ีถูกเจ้านายก�าจัดอย่างยากเย็นตัวน้ีกลับเป็นอาหารมีพิษ ซึ่ง

แฝงภัยร้ายแรงต่อสวัสดิภาพของพวกมัน 

ซูเพียนจื่อจึงเอ่ยกับเจ้าครามน้อยขึ้นว่า "เจ้าระมัดระวังหน่อย  

ไปค้นตัวมันดูทีว่ามีของดีอะไรแล้วหยิบออกมาให้หมด"

"ขอรับๆ" เจ้าครามน้อยรับค�าพลางเลื้อยตรงไปอย่างกระตือรือร้น

ย่ิง มันมีสายเลือดของมังกรวารีมารหมื่นพิษ จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญการ

จ�าแนกพิษโดยก�าเนิด บนร่างกุ่ยหมัง่มพิีษตรงทีใ่ดบ้างและต้องหลีกเล่ียง

อย่างไร ย่อมไม่มสีตัว์อสรูตัวใดในท่ีนีจ้ะรูก้ระจ่างย่ิงไปกว่าเจ้าครามน้อย

แล้ว

สภาพการตายของกุ่ยหมั่งอเนจอนาถย่ิง หลังจากบรรพตห้าอเวจี

ถูกเจ้าทองใหญ่ฟาดจมกะโหลกของกุ่ยหมั่ง วัตถุมารชิ้นนี้ก็ยังคงจมดิ่ง

ลงไปด้วยแรงถ่วงมหาศาลของตัวเอง ในศีรษะมีวัตถุท่ีหนักอึ้งสุดจะ 

แบกรับไหว กุ่ยหมั่งจึงเสียหลักเซล้มลงพื้นตามแรงถ่วง ส่งผลให้บรรพต

ห้าอเวจีทะลวงหลุดออกมาระหว่างท้ายทอยกับล�าคอ ซึ่งน่ันเท่ากับ 

เจาะศีรษะมันเป็นโพรงหนึ่งสายที่ทะลุถึงกันทั้งสองด้าน

ยังดีมารฝันเตอืนให้ซเูพียนจือ่เก็บบรรพตห้าอเวจกีลับเข้าดอกซวีหม ี

ก่อนที่นางจะรักษาเจ้าเหล็ก หาไม่รอจนนางเยียวยาอาการให้เจ้าเหล็ก

เสร็จสิ้น ก็ไม่รู้ว่าบรรพตห้าอเวจีจะจมลงใต้ดินไปลึกเพียงใดแล้ว

เจ้าครามน้อยเสยีเวลาหลายชัว่ยามกว่าจะค้นตวักุ่ยหมัง่จากศรีษะ
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จรดปลายเท้ารอบหนึ่ง ของวิเศษเก็บทรัพย์ รวมทั้งอาวุธ กับข้าวของที่ 

พกติดตัวกุ่ยหมั่งล้วนถูกเจ้าครามน้อยน�าออกมาส่งมอบถึงตรงหน้า 

ซูเพียนจื่ออย่างระมัดระวัง

"บนสิง่ของเหล่าน้ีล้วนมพิีษเป้ือนอยู่ ทางท่ีดีเจ้านายควรใช้น�า้พุชพี

ช�าระล้างพวกมันแล้วค่อยๆ ชมดู" เจ้าครามน้อยเอ่ยเตือนอย่างรอบคอบ

"ได้" ซูเพียนจื่อท�าตามที่มันว่า

หลักๆ สิ่งของบนตัวกุ่ยหมั่งคือพิษชนิดต่างๆ ส่วนอาวุธคือแส้ยาว

หน่ึงคูกั่บมดีสัน้ท่ีแสนจะคมกรบิหน่ึงเล่ม นอกจากนียั้งมรีางวลัแห่งชยัชนะ 

จ�านวนมากที่มันได้มาจากสนามรบเก่าแห่งนี้

มเีจ้าครามน้อยอยู่ท้ังท ีนางเก็บยาพิษไว้อาจได้ใช้ประโยชน์ในห้วง

ส�าคญัภายหน้า แต่ส�าหรบัอาวธุอ่ืนๆ กับสิง่ของทีกุ่่ยหมัง่เก็บรวบรวมจาก

สนามรบเก่าล้วนไม่ค่อยเข้าตานางสักเท่าไร

สิ่งเดียวที่ดูค่อนข้างพิเศษก็คือมุกแก้วผลึกท่ีวาวใสกลมเกลี้ยง

ขนาดเพียงเท่าลูกปิงปองบนดาวโลกหนึ่งลูก ในมุกมีรอยแตกสีน�้าเงิน

เกาะเก่ียวกระจายตัวอยู่ทั่ว ดูคล้ายประกอบกันเป็นยันต์อาคมอันลี้ลับ

พิสดาร ทว่ามองปราดแรกก็ดูคล้ายลกูปัดแก้วทีง่านวจิติรประณีตลกูหนึง่ 

ตามท่ีเจ้าครามน้อยเล่า สิง่นีค้้นพบในอุง้มอืขวาของกุย่หม่ัง ก่อนตาย 

มันก�าสิ่งนี้ไว้แน่น ต้องเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งยวดแน่นอน

"มารฝัน เจ้ามาดูที น่ีคืออะไร" ซูเพียนจื่อรู้สึกว่ามุกกลมลูกนี้ต้อง 

ไม่ธรรมดา จึงเรียกมารฝันที่หลบกลับไปกอดลูกกลอนปราณของฉยงฉี

ฝึกวิชาอยู่ในดาวเทียนเฉวียน 

สิง่ของบนตัวอสรูทะเลพรรค์นีม้ารฝันไม่เหน็เข้าตาสกันดิ แม้กระทัง่
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จะเหลือบแลก็ยังติว่าสิ้นเปลืองเวลา เขายอมหักโหมฝึกวิชาเกินเวลา 

เพื่อเร่งฟื้นฟูพลังวัตรให้ตนเองยังดีเสียกว่า

ความไม่ยินยอมพร้อมใจอัดแน่นเต็มท้องของมารฝัน กระนั้นเขา

ก็ได้แต่วางลูกกลอนปราณว่ิงมาที่ดอกซวีหมี รอจนเพ่งตามองมุกกลม 

ในมือซูเพียนจื่อลูกนั้นถนัดชัดเจน เขาก็พลันร้องอุทาน "เอ๋?! นี่...นี่คือ...

มุกปราณคลื่นสมุทร?!"

"มุกปราณคลื่นสมุทร? ที่แท้เป็นของอะไรกัน" ซูเพียนจื่อเอ่ย 

ด้วยความสงสัยใคร่รู้

"สิ่งนี้เจ้าได้มาจากที่ใด" มารฝันจับจ้องมุกลูกนั้นพลางเอ่ยถาม

ซูเพียนจื่อตอบตามจริง "จากมือกุ่ยหมั่ง เจ้าครามน้อยบอกว่า 

มือมันก�ามุกลูกนี้ไว้แน่น ข้าคิดว่าต้องเป็นของที่ยอดเยี่ยมมากแน่ๆ"

มารฝันอ้าปากสูดลมเย็นเข้าปอดเฮือกใหญ่ หากเขายังมีร่างมาร

อยู่ ตอนนี้ต้องผวาจนหลั่งเหงื่อเย็นโซมตัวแน่นอน

"ยังดีนะยังด!ี เคราะห์ดีเหลอืเกินท่ีมนัตายเรว็ จงึไม่ทันได้ใช้ของส่ิงนี ้ 

อืม...ของน่ียังไม่ได้ยอมรับมันเป็นเจ้าของแน่ๆ ไม่เช่นน้ันก็ไม่มีทางใช้

ไม่ทันหรอก...เกือบจบเห่ไปแล้ว คราวนี้นับว่าเซียนใจประเสริฐคุ้มครอง

จริงๆ!" มารฝันกล่าวพึมพ�า

"เจ้าพูดมาให้ชัดๆ หน่อย เลิกงึมง�าอย่างมีลับลมคมในเสียที"  

ซูเพียนจื่อแค่นเสียงกล่าว

"มุกปราณคลื่นสมุทรคือวัตถุเซียนชิ้นหนึ่ง หลอมสร้างขึ้นโดย 

ผู้แข็งแกร่งระดับอสูรเซียนของเผ่างูทะเล ส�าหรับให้ชนรุ่นหลังที่ฝึกวิชา

สายธาตุน�้าและยังไม่ส�าเร็จเป็นเซียนใช้โดยเฉพาะ วัตถุเซียนชิ้นนี้ระดับ
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ไม่สูงนัก ในหมู่วัตถุเซียนด้วยกันไม่นับว่ามีอานุภาพร้ายกาจสักเท่าไร 

ทว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ ขอเพียงกุ่ยหมั่งใช้งานมันส�าเร็จ ต่อให้เจ้าเหล็ก 

สิบตัวยอมแลกชีวิตก็ช่วยเจ้าไว้ไม่ได้" 

แรกเริ่มมารฝันประหลาดใจว่าเหตุใดซูเพียนจื่อจึงได้วัตถุเซียน 

มาอีกชิ้นแล้ว แต่หลังจากนึกถึงประวัติของวัตถุเซียนชิ้นนี้ เขาก็ดีอกดีใจ

ในความโชคดีของพวกตน

หากซูเพียนจื่อเกิดเป็นอะไรไป ท้ังเขาและส่ิงมีชีวิตท้ังหมดท่ีผนึก

อยู่ในก�าไลแขนเจ็ดดาราก็จะต้องถูกปิดผนึกไปชั่วกาล จวบจนกว่า

เจ้าของคนต่อไปของไร้นามจะปรากฏตัว ฟ้าเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาจะต้อง

รอคอยไปอีกนานสักเพียงใด

"มุกปราณคลื่นสมุทรสามารถท�าให้ลมปราณท่ีผู้ใช้ปลดปล่อย 

ออกมาน้ันระเบิดอานุภาพอย่างน้อยสิบเท่าในพริบตา" มารฝันพูดเพียง

ประโยคเดยีวนี ้ซเูพียนจือ่ก็เข้าใจกระจ่างถึงความน่ากลัวของมกุลูกนีแ้ล้ว

หากเมื่อครู ่กุ ่ยหมั่งใช้งานมุกลูกนี้ทันท่วงที ท�าให้ม่านพลังอัน 

น่าพรั่นพรึงนั้นมีอานุภาพเพ่ิมพูนขึ้นสิบเท่า เช่นนั้นเจ้าเหล็กย่อมถูก 

บบีอดัจนแหลกกระจยุคาท่ี กลายเป็นละอองเลอืดเกลือ่นฟ้า ส่วนตวันาง

ซึ่งขาดการปกป้องของผีเสื้อซ่อนฟ้ากับเจ้าเหล็กก็จะต้องเดินตามรอย 

เจ้าเหล็กไปติดๆ

นัน่คอืพลงัทีร่ะเบดิออกมากกว่าสบิเท่าเชยีวนะ น่าพรัน่พรงึเหลอืเกิน 

จรงิๆ! ด้วยพลงัฝีมอืของกุ่ยหมัง่ เท่ากับว่าอานุภาพของกระบวนท่าสดุท้าย 

นั้นจะเพิ่มสูงจนเทียบชั้นกับการโจมตีเต็มก�าลังของสัตว์อสูรขั้นเจ็ด หรือ

ก็คือผู้แข็งแกร่งที่ใกล้เคียงระดับอสูรเซียน 
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มารฝันพรูลมหายใจยาวเหยียด ก่อนจะชี้แจงต่อ "มุกปราณ 

คลื่นสมุทรน้ีเพียงมีประโยชน์อยู่บ้างกับเผ่ามนุษย์ผู้สืบเชื้อสายเซียน  

เชื้อสายมาร และเผ่าอสูรที่ยังไม่ส�าเร็จเป็นเซียนหรือมาร หากอยู่ในมือ

ของเซียน มารฟ้า และอสูรเซียน มุกน้ีก็จะไม่ต่างกับขยะ ดังนั้นในหมู่ 

วัตถุเซียนด้วยกันมันจึงไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไรนัก อันดับก็ถูกจัดอยู่ท้าย 

มากๆ"

"เช่นน้ีนี่เอง ข้าอุตส่าห์คิดว่าวันหน้าจะปิดผนึกมันไว้ในก�าไลแขน

เจด็ดารา ในเมือ่มันธรรมดาถึงเพียงน้ี ท้ังให้มนษุย์ปถุชุนกับพวกสตัว์อสรู

ใช้โดยเฉพาะ เช่นนั้นก็แล้วกันไปเถอะ จะได้ไม่มาลดชั้นวัตถุศักดิ์สิทธ์ิ

ตระกูลข้า" ซูเพียนจื่อเก็บมุกปราณคลื่นสมุทรไปอย่างเสียอารมณ์ 

คุณสมบัติพรสวรรค์ของนางคือสายธาตุไม้ ไม่มีทางท�าให้วัตถุเซียน 

สายธาตนุ�า้ชิน้นีย้อมรบันางเป็นเจ้าของโดยตรง มนัจงึไม่ต่างอะไรกับขยะ

ส�าหรับนาง

ระหว่างท่ีนางกับมารฝันสนทนากัน เจ้าครามน้อยอยู่ข้างศพกุ่ยหมัง่ 

โดยตลอด มันสองจิตสองใจอยู่เป็นนาน ในที่สุดก็กัดฟันเลื้อยมาพูดตรง

หน้าซูเพียนจื่อว่า "เจ้านายขอรับ ท่านมอบศพของมันให้ข้าได้หรือไม่"

"เจ้าอยากท�าอะไรหรือ" เดิมทีซูเพียนจื่อก็ตั้งใจจะให้เจ้าครามน้อย

จดัการศพกุ่ยหมัง่อยู่แล้ว ดูซว่ิาสดุท้ายจะสกัดพิษอะไรได้บ้างหรอืไม่ ทว่า

ฟังจากน�้าเสียงของเจ้าครามน้อย ดูเหมือนมันจะมีความคิดอื่น

"ข้า...ข้าอยากจะกลืนกินมัน...เพ่ือใช้มันปลุกสายเลือดของมังกร

วารมีารหมืน่พิษทียั่งสบืทอดอยู่ในตัวข้า กระบวนการนีอ้าจต้องเฉยีดตาย 

ทว่า...ทว่านี่คือโอกาสงามที่ข้าจะได้กลายร่างเป็นมังกรวารี ข้าอยาก 
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เสี่ยงดูสักตั้ง ขอเจ้านายโปรดช่วยให้ข้าสมหวังด้วยขอรับ" เจ้าครามน้อย

กัดฟันเอ่ยวิงวอน

หากมันติดตามซูเพียนจื่อ ก็จะได้เลื่อนขั้นอย่างปลอดภัย ทว่าการ

ปลุกสายเลือดของบรรพชนเพ่ือคืนร่างเป็นมังกรวารีอีกครั้งก็เป็น 

ความปรารถนาที่ฝังลึกอยู่ในก้นบึ้งหัวใจมันมาช้านานแล้วเช่นกัน

หลังจากเห็นซูเพียนจื่อใช้น�้าพุชีพย้ือชีวิตมนุษย์และสัตว์อสูรได ้

ครั้งแล้วครั้งเล่าราวปาฏิหาริย์ เจ้าครามน้อยก็เชื่อมั่นว่าขอเพียงนาง 

ยอมช่วยมัน มันจะท�าส�าเร็จได้แน่นอน

ตอนนีม้นัเป็นสตัว์อสรูข้ันสี ่โอกาสทีจ่ะกลายร่างเป็นมงักรวารยีงัมี

มากหน่อย แต่หากเลื่อนขั้นสูงขึ้น ความยากก็จะยิ่งสูงตาม ดังนั้นมันจึง

ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะมาขอร้องซูเพียนจื่อ

ดูจากท่าทีที่นางปฏิบัติกับเจ้าเหล็ก เจ้าครามน้อยรู้สึกว่านางเป็น

มนุษย์ที่มีจิตใจดีไม่เลวเลย อย่างน้อยๆ นางก็ไม่เหมือนคนอื่นที่เมินเฉย

ต่อชีวิตของสัตว์อสูรข้างกายโดยสิ้นเชิง

"ก็ได้" ซูเพียนจื่อไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของสัตว์อสูรนัก ทว่าเห็น 

เจ้าครามน้อยมีท่าทีแสนจะจริงจังและตัดสินใจแน่วแน่แล้ว นางจึงได้

รับปาก

สัตว์อสูรในทะเลสาบดาวเดือนส่วนใหญ่มีสายเลือดของสัตว์เทพ 

สัตว์มาร หรือสัตว์อสูรท่ีแข็งแกร่งในยุคบรรพกาล เพียงแต่ผู้ที่จะปลุก 

สายเลือดซึ่งมีอยู่น้อยนิดนี้ขึ้นมาได้นั้นมีไม่ถึงหนึ่งในหมื่น

หากเจ้าครามน้อยกลายร่างเป็นมังกรวารีได้ ภายหน้ามันก็จะม ี

พลังฝีมือและความส�าเร็จเหนือกว่าสัตว์อสูรขั้นสูงทั่วๆ ไป
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เจ้าครามน้อยขอบคุณซูเพียนจื่ออย่างยินดีปรีดา ก่อนจะเลื้อย 

กลับไปถึงข้างศพกุ่ยหมั่งแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆ พอมันตวัดล�าตัวงูอัน 

ยาวเฟื้อยของตนเองหน่ึงหน ร่างก็เริ่มเบ่งพองข้ึนทีละนิด จนกลายเป็น 

งูสีครามยาวสิบจั้งขนาดตัวล�่าเท่าโอ่งน�้าในไม่ช้า

มารฝันรบีเอ่ยเตอืนข้ึนว่า "เจ้าไปเคีย่วกร�าตวัเองในต�าหนกัไท่อีเ่ป่ยโต่ว 

จะเป็นการดท่ีีสดุ หาไม่ตอนทีเ่จ้ากินงทูะเลนีล่งไปแล้วพิษก�าเรบิ พวกเรา

ไม่มีใครคุมเจ้าอยู่หรอกนะ"

เจ้าครามน้อยคดิแล้วก็เห็นจรงิตามนัน้ จงึขอยืมใยไหมของเจ้าเจดิจ้า 

มามัดศพกุ่ยหมั่งแล้วลากเข้าไปเขมือบกลืนในต�าหนักไท่อี่เป่ยโต่ว

ซเูพียนจือ่รูส้กึว่าภาพฉากน้ีคงน่าสะอดิสะเอยีนไม่เบา จึงส่ังให้เจ้าโม่ 

เป็นผู้จับตาดูเหตุการณ์ หากเห็นท่าไม่ดีก็ให้เรียกนางได้ทุกเมื่อ จากนั้น

นางก็ถอนจิตออกจากดอกซวีหมี

78
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ผ่านไปไม่นานนัก เสียงมังกรค�ารามก็ดังมาจากผืนฟ้า เจิ้งเฮ่าอี้

บังคับรถศึกจักรพรรดิปรากฏกายมาพร้อมกับฉินเฝ่ยและปู่เฉินอวี่

พอพวกเขาเห็นซูเพียนจื่อกับคนอื่นๆ ล้วนปลอดภัยไร้เร่ืองราว  

ก็ต่างพรูลมหายใจอย่างโล่งอก

"เหตุใดทุกคนย้ายมาอยู่ที่นี่เล่า"/"เหตุใดพวกท่านกลับมากันแล้ว"

สองฝ่ายพอพบหน้าก็เปล่งเสียงถามพร้อมกันอย่างห้ามไม่อยู่

"พวกเราล่าสังหารอสูรทะเล ไปเจอเฉียนหลงหนึ่งในผู้แข็งแกร่ง 

ขั้นหกของฝ่ายนั้น ระหว่างปะทะอาคมกัน มันอ้างว่ากุ่ยหมั่งผู้แข็งแกร่ง

ขั้นหกอีกตัวจะมาหาเรื่องพวกเจ้า พวกเจ้าไม่เจอมันหรือ" เจิ้งเฮ่าอี้ชี้แจง

อย่างกระชับเรียบง่าย

สายตาของคนทั้งหมดล้วนสาดไปหาซูเพียนจื่อเป็นตาเดียว

แต่ไรมาซเูพียนจือ่หลอกคนโดยไม่เคยหน้าแดง พอได้ยินเช่นน้ันจงึ

เอ่ยอย่างเยือกเย็นว่า "เจ้าสองพบร่องรอยของกุ่ยหมัง่ก่อน ข้าไม่อยากให้

ทุกคนเสี่ยงภัย จึงพาทุกคนย้ายมาอยู่ที่น่ีโดยไม่ได้ปะทะกับมัน ต่อมา 

เจ้าโตบอกว่าละแวกท่ีพบเหน็กุ่ยหมัง่มศีพศษิย์ร่วมส�านกัของพวกเราอยู่

ศพหนึ่ง..."

พูดมาถึงตรงนี้ สีหน้าของนางก็หม่นหมองลง

"อะไรนะ! มีคนถูกฆ่า? เหตุใดเมื่อครู ่เจ้าถึงไม่บอก" ติงซย่า 

หน้าเปลี่ยนสีทันที

ซูเพียนจื่อตอบเสียงฝืดเฝื่อน "ข้าไม่อยากให้ทุกคนเสียใจและวิตก

เกินไป..."

ไม่ยากเลยท่ีอาการกระอึกกระอักของนางจะท�าให้ผู้อื่นเข้าใจว่า 
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เป็นเจตนาดี เห็นแก่ส่วนรวม ไม่อยากให้พวกพ้องเสียขวัญ

พวกตงิซย่าล้วนไม่อาจหักใจพูดอะไรมากอกี นึกถึงนางตัวคนเดยีว

ต้องปกป้องทุกคนหลบหนีการล่าสังหารของกุ่ยหมั่ง ระหว่างทางก็ยัง 

ไม่ลืมไปเก็บศพพวกพ้อง ไม่ให้ศพคนผู้นั้นต้องถูกทิ้งกลางป่า เท่านี้ก็มี

น�้าใจอันสูงส่งหาได้ยากยิ่งแล้ว

ซเูพียนจือ่มองไปทางพวกฉนิเฝ่ย "ศิษย์พ่ีท้ังสามคงจดัการเฉยีนหลง 

ตัวนั้นไปแล้วกระมัง กุ่ยหมั่งท่ีเหลืออีกตัว พวกเราก็ไม่อาจปล่อยปละ

ละเว้น!"

สายตาของเจิ้งเฮ่าอี้ขรึมลงทันใด "มิผิด!"

ฉินเฝ่ยแค่นเสียงกล่าวว่า "กุ่ยหมั่งกับอสูรทะเลอีกย่ีสิบกว่าตัว 

ที่เหลือล้วนไม่อาจปล่อยไปสักตัวเดียว!"

ปูเ่ฉินอว่ีไม่ได้พูดอะไร เพียงกวาดสายตาอันลุ่มลึกสุดหย่ังมองไป

รอบด้าน จวบจนเจิ้งเฮ่าอี้เรียกเขาออกเดินทาง เขาค่อยเก็บสายตาน้ัน

แล้วขึ้นรถศึกเตรียมจากไปอีกครั้ง

เจ้าหิมะกระโดดมาซุกไซ้ล�าคอของซูเพียนจื่อ ก่อนจะติดตามบุรุษ

ทั้งสามขึ้นรถศึกเหาะจากไปอย่างอาลัยอาวรณ์

รอจนรถศกึจกัรพรรดทิะยานขึน้กลางอากาศ ปูเ่ฉินอว่ีก็ถ่ายทอดเสียง 

ผ่านลมปราณไปถึงเจิ้งเฮ่าอี้ "มีเรื่องหนึ่งแปลกยิ่ง"

เจิ้งเฮ่าอี้ถามเสียงเคร่งขรึม "เรื่องอะไร" ปู่เฉินอว่ีสนทนากับเขา 

ด้วยวิธีนี้ เพราะต้องการจะปิดบังฉินเฝ่ย...หรือเจ้าหิมะกันแน่

ปู่เฉนิอว่ีไม่แสดงสหีน้าอาการพลางถ่ายทอดเสยีงเข้าหเูจิง้เฮ่าอีต่้อ 

"เมื่อครู่ข้าอยู่ข้างล่างสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของอสูรทะเลข้ันสูง เป็นไปได้
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มากว่าเป็นของกุ่ยหมั่ง"

"อะไรนะ! ไฉนเจ้าไม่รีบบอก!" มือของเจิ้งเฮ่าอี้ที่กุมเชือกบังเหียน

อยู่เกร็งแน่นทันใด

กุ่ยหมั่งกล้าบุกเดี่ยวมาเล่นงานเชียนหวง ต้องมีลูกไม้พิเศษอะไร

เป็นแน่ มนัถึงกับสะกดรอยพวกเชยีนหวงมาจนถึงท่ีนี ่เหตใุดไม่ฉวยจงัหวะ 

ลงมือตอนที่พวกเขาสามคนยังมาไม่ถึงเล่า

หรือว่ามันเองก็เพ่ิงจะหาเชียนหวงพบ จึงคิดจะรอให้พวกเขา 

สามคนจากไปก่อนค่อยลงมือ?

ปูเ่ฉนิอว่ีลงัเลครูห่น่ึง ค่อยเอ่ยเน้นทีละค�า "บนตวัเชยีนหวง คนอืน่ๆ 

ทั้งหมด รวมถึงสัตว์อสูรทุกตัวที่นางส่งไปตรวจตรารอบด้าน ล้วนเปื้อน

กลิน่อายของอสรูทะเลขัน้สงูตวัน้ี อย่างน้อยๆ พวกนางน่าจะเคยประจนัหน้า 

กับกุ่ยหมั่งถึงจะถูก"

แต่เมื่อครู่เชียนหวงพูดเองกับปาก พวกนางย้ายสถานที่ตั้งแต่ก่อน 

กุ่ยหมั่งจะรุดมาถึง ไม่ได้เจอหน้ากันแต่อย่างใด...

ต่อให้นางขบคิดจนหัวแตก ก็นึกไม่ถึงว่าปู่เฉินอว่ีมีฝีมือในด้านน้ี 

นางทิ้งช่องโหว่อันใหญ่โตไว้โดยไม่ได้ตั้งใจเสียแล้ว!

หลังจากศพของกุ่ยหมั่งถูกเก็บเข้าดอกซวีหมี นางก็รีบรุดออกจาก

จุดเกิดเหตุ โดยไม่ได้ก้ันแบ่งพ้ืนที่ในดอกซวีหมีอย่างพิถีพิถันนัก ดังน้ัน

ศพน้ีจึงอยู่ร่วมกับสัตว์อสูรของนาง และศิษย์ร่วมส�านักอีกหลายสิบคน 

ทีต่อนน้ันถูกเก็บอยู่ในดอกซวีหมเีป็นเวลานานถึงชัว่ยามเศษ บนร่างพวกเขา 

ย่อมเปื้อนกลิ่นอายเฉพาะตัวของกุ่ยหมั่งอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ปูเ่ฉนิอว่ีว้าวุ่นใจยิง่ "เชยีนหวงอาจฆ่ากุ่ยหมัง่ท้ิงไปแล้ว ทว่าเหตใุด
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นางไม่บอกพวกเราเล่า"

แม้เขาไม่เหน็เหตุการณ์ช่วงทีน่างก�าจดักุ่ยหมัง่ ทว่าเขากับเจิง้เฮ่าอี้ 

ล้วนรูว่้านางมขีองวิเศษเก็บทรพัย์ซึง่มพ้ืีนทีแ่สนกว้างใหญ่ เพียงคดิดคูร่าวๆ  

ก็คาดคะเนสาเหตุที่คนทั้งหมดล้วนเปื้อนกลิ่นอายของกุ่ยหมั่งออกแล้ว

เจ้ิงเฮ่าอีเ้งยีบงนัครูห่น่ึงก่อนจะเอ่ยเสยีงแข็งกระด้าง "เร่ืองนีอ้ย่าได้

พูดถึงอีก เชียนหวงจะไม่ท�าเรื่องท่ีเป็นอันตรายต่อพวกพ้องคนอ่ืนๆ แน่ 

พวกเราไปฆ่าอสูรทะเลที่เหลือก่อนค่อยว่ากันเถอะ" 

ปู่เฉินอวี่ตอบรับ "รู้แล้ว..."

จากสิ่งที่พวกเขาได้เห็น แต่ไรมาหลิ่วเชียนหวงไม่เคยกระท�าเรื่อง

มุ่งร้ายผู้อ่ืนโดยไร้สาเหตุ หลังจากเข้าสู่พ้ืนที่สนามรบเก่าระหว่างเซียน 

กับมาร นางย่ิงทุ่มเทใจกายคุ้มกันเยียวยาสมาชิกจ�านวนมาก ไม่ว่าจะ 

ยืนมองจากแง่มุมใด พวกเขาสองคนก็ไม่ควรสงสัยอะไรในตัวนาง

แต่ว่า...เหตใุดพวกเขาถึงรูส้กึอยู่ตลอดว่าบนตวัเชยีนหวงมคีวามลบั 

มากมาย ทั้งดูเหมือนนางเจตนาจะรักษาระยะห่างกับพวกเขาอยู่ร�่าไป

หวัหน้าสามตวัท่ีร้ายกาจทีส่ดุของกองก�าลงัอสรูทะเลล้วนถูกก�าจดั

แล้ว ชีวิตของอสูรทะเลตัวที่เหลือก็ไม่ได้อยู่ดีมีสุข ช่วงไม่ก่ีวันสุดท้ายนี้

พวกมันต้องหลบหนีการล่าสังหารของเหล่ามนุษย์อย่างแทบไม่คิดชีวิต

โดยไม่รู้เน้ือรู้ตัว วันท่ีทางเชื่อมสู่โลกภายนอกจะเปิดออกอีกคร้ัง 

ก็มาถึงจนได้...

สมาชิกฝ่ายมนุษย์มารวมพลกันใหม่แถวปากทางเชื่อม หลังจาก

ตรวจนบัจ�านวนก็พบว่าสมาชกิผูร้อดชวีติในท้ายท่ีสดุมทีัง้สิน้แปดสบิสามคน  

หากไม่นับพวกศิษย์พี่หานสี่คนที่ถูกอสูรทะเลฆ่าตายไปตั้งแต่ต้น กับอีก
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หน่ึงคนท่ีต่อมายืนยันได้ว่าตายด้วยน�า้มอืของกุ่ยหมัง่ ก็จะมสีบิสองคนที่

ประสบเหตรุ้ายระหว่างการผจญภัยในช่วงสดุท้าย โดยในจ�านวนน้ีมแีปดคน 

ซึ่งแม้กระทั่งศพก็ไม่อาจเสาะหาคืนมา

ในกลุม่ท่ีไม่เหลอืกระท่ังซากศพน้ีน่าจะมหีกคนตายด้วยน�า้มอืของ 

กุ่ยหมั่งเช่นกัน ทว่าตัวกุ่ยหมั่งเองนั้นกลับคล้ายระเหยหายไปจาก

สนามรบเก่าแห่งน้ีแล้ว ไม่ว่าจะค้นหาอย่างไรก็ไม่พบร่องรอยของมัน 

อีกเลย

นอกจากซเูพียนจือ่ ไม่มใีครรูว่้ากุ่ยหมัง่ไปอยู่ท่ีใด...อสรูทะเลผูเ้คย

แข็งแกร่งดุดันเป็นท่ีเลื่องลือตัวนี้ได้นิทราอยู่ในท้องของเจ้าครามน้อย 

กลายเป็นเครื่องบ�ารุงและเครื่องเซ่นสรวงส�าหรับการปลุกสายเลือด 

บรรพชนของเจ้าครามน้อยไปเสียแล้ว

ตามค�าบอกเล่าของเจ้าโม่ผูร้บัหน้าท่ีจบัตาสังเกตอาการเจ้าครามน้อย  

กล่าวได้ว่าครั้งนี้เจ้าครามน้อยเอาชีวิตเข้าแลกอย่างแท้จริง

เดิมทีเจ้าโม่ยังอิจฉาริษยาท่ีอีกฝ่ายมีโอกาสดีเพียงน้ี ทั้งได้อ่ิมเอม

กับอสูรทะเลขั้นหกอย่างเต็มคราบตามล�าพัง ทั้งยังได้ก�าไรมหาศาลจาก

การเพ่ิมพูนพลังทางสายเลือด ทว่าเมื่อมันได้เห็นกระบวนการอันแสน

อเนจอนาถนั้นกับตาตนเอง มันก็กวาดล้างอารมณ์เหล่านี้ออกไปจนสิ้น

ช่างน่าสะพรึงเหลือเกินจริงๆ!

นบัแต่ชัว่อดึใจทีเ่จ้าครามน้อยกลนืกินกุ่ยหมัง่ลงไป ก็ถูกพิษสารพัด

ชนิดในตวัอกีฝ่ายกัดกร่อนช่องปากกับทางเดินอาหาร ทกุแห่งท่ีร่างอกีฝ่าย 

เคลือ่นผ่านล้วนฝากน�า้พิษหลากชนดิท้ังสดี�าเขยีวน�า้เงนิเอาไว้ เจ้าครามน้อย 

ทุกข์ทรมานจนเกลือกกลิ้งกระเสือกกระสนอยู่ในต�าหนักไท่อี่เป่ยโต่ว 
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ไม่หยุดยั้ง ปากก็กระอักพ่นเลือดสีด�าจวบจนลมหายใจรวยริน

ยังดีมีน�้าพุชีพที่ซูเพียนจื่อทิ้งไว้ให้ ทุกครั้งเมื่อเจ้าโม่เห็นมันจวนจะ

ไม่ไหวแล้ว ก็จะจับมันกรอกน�้าพุไปหลายค�า หาไม่อย่าว่าแต่ปลุกพลัง

ของสายเลือดเลย น่ากลัวว่าชีวิตน้อยๆ ของมันคงต้องจบเห่โดยสิ้นเชิง

เห็นเจ้าครามน้อยถูกน�้าพิษกัดกร่อนจนแทบเหลือแต่ร่างกลวง  

เจ้าโม่ก็รูส้กึขนลกุขนพอง อดไม่ได้ทีจ่ะเลือ่มใสงูน�า้นภาครามใจเดด็ตวันี้

ขึ้นมา

เมื่อผ่านพ้นการเคี่ยวกร�าอันชวนสะพรึงชนิดขออยู่ก็ไม่ได้ขอตาย 

ก็ไม่สมหวังเป็นเวลาหลายวัน ในทีส่ดุเจ้าครามน้อยก็ตกอยู่ในภาวะหลบัลกึ  

แม้กระทัง่มารฝันก็มองไม่ออกว่าภายหลงัตืน่จากการหลบัลกึหนนีม้นัจะ

ได้รบัผลตอบแทนเช่นใด จะได้กลายร่างเป็นมงักรวารสีมความปรารถนา

ของมันหรือไม่ แต่อย่างไรเสียก็น่าจะได้รับผลดีอยู่บ้างถึงจะถูก

ตอนนี้ซูเพียนจื่อเห็นกลางผืนฟ้าสีเทาสลัวเริ่มปรากฏยันต์อาคม

ขนาดยักษ์ท่ีฉายรัศมีสีขาวสลับน�้าเงินแล้ว ในใจก็พลันรู้สึกแสนสะทก 

สะท้อน

ในที่สุดนางก็จะได้ไปจากสถานที่บัดซบน่ีเสียที หน่ึงเดือนมานี ้

ไม่ได้ใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ปกติเลย นอกจากเพียงไม่กี่วันอันแสนสั้น นางก็

แทบจะอกสั่นขวัญแขวนอยู่ตลอด ยังดีผลตอบแทนของการลุ้นระทึก 

เกินควรหนนี้เป็นกอบเป็นก�าเหนือกว่าที่คิดเอาไว้ 

ซูเพียนจื่อตัดสินใจแล้ว ภายหลังออกไปจากสถานที่บัดซบนี่ 

นอกจากพากเพียรเล่าเรียนกับขยันหลอกคน ไม่ว่าเรื่องอื่นใดนางก็จะ 

ไม่สนไม่ท�าทั้งสิ้น นางจะพักให้เต็มท่ี จากนั้นเลื่อนไปข้ันเหนือสามัญ 
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ให้เร็วที่สุด

พอยันต์อาคมทีอ่ยู่กลางอากาศระเบดิออกท่ามกลางสายตาเฝ้ารอ

ของฝูงชน แสงล�าหน่ึงก็ฉายจากต�าแหน่งของยันต์อาคม ทอดมาก่อตัว

เป็นช่องทางทรงกลมอยู่เบือ้งหน้าพวกเขาไม่ไกลนัก ตรงปากทางออกน้ัน

ปกคลมุด้วยหมอกควัน ไม่อาจเห็นภาพเบือ้งนอกชดัถนัดตา ทว่าสามารถ

ได้ยินเสียงคนเคล้าเสียงคลื่นทะเลแว่วมาจากอีกฟากของทางเชื่อม

บนใบหน้าแต่ละดวงของสมาชิกทุกคนล้วนเผยความยินดีอย่าง

ห้ามไม่อยู่ พวกเขาทั้งแปดสิบกว่าคนต่างก็เร่งสาวเท้าเดินมุ่งไปยังปาก

ทางเชื่อมโดยมีฉินเฝ่ยน�าหน้าและเจิ้งเฮ่าอี้ปิดท้าย...ในท่ีสุดก็จะได ้

กลับบ้านกันแล้ว!

ในกลุม่นีอ้ว๋ินชงิอิง่เอาแต่ก้มหน้างดุ สหีน้าประเดีย๋วสขุประเดีย๋วทกุข์  

ย่ิงเข้าใกล้ปากทางออก แววกระสับกระส่ายในดวงตานางก็ยิ่งทวีความ

เข้มข้น

ซมู่านม่านมองทะลคุวามคดิอกีฝ่ายได้ในปราดเดยีว อว๋ินชงิอิง่ต้องกลวั 

ว่าออกไปแล้วจะชี้แจงกับผู้ใหญ่ผู้น้อยในตระกูลขุนพลสวรรค์เร่ืองที ่

ทังเซิ่งหยางเจ็บหนักอย่างไรดี

ซูม่านม่านจึงลอบบีบมืออีกฝ่ายแล้วพูดปลอบโยนเสียงเบาข้ึนว่า 

"ท่านไม่ต้องกังวลไปหรอก ข้าเตอืนฮว่าเทยีนแล้ว เขาจะไม่พูดจาส่งเดชแน่"

อว๋ินชิงอิ่งสะดุ้งจนตัวโยน เงยหน้าขวับมองปราดไปหาซูม่านม่าน

ในทันที

ซูม่านม่านเอ่ยปนย้ิมน้อยๆ "ใครๆ ก็รู้ว่าในพ้ืนที่สนามรบเก่าน่ี 

เตม็ไปด้วยภยันตราย พวกอสรูทะเลก็ทัง้เจ้าเล่ห์ท้ังมพีลงัวัตรไม่อ่อนด้อย 
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หากพวกเราเผลอไผลเพียงนิดย่อมไม่แคล้วบาดเจ็บล้มตาย ศิษย์พ่ีทัง

ถือดีว่ามีพลังฝีมือเหนือผู้อื่น อวดเก่งไปซุ่มโจมตีอสูรทะเลถึงได้บาดเจ็บ 

ผู้ใดก็ไม่อาจต�าหนิมาถึงท่าน ตระกูลขุนพลสวรรค์แม้ร้ายกาจ ทว่าท่าน

ก็เป็นถึงคุณหนูแห่งตระกูลเทวโอสถ อยู่ดีๆ พวกเขาไม่กล้าหาเร่ืองท่าน

โดยไร้เหตุผลหรอก"

พอฟังอีกฝ่ายพูดจบ สีหน้าของอวิ๋นชิงอิ่งก็ค่อยๆ เยือกเย็นขึ้น นาง

ผงกศีรษะเอ่ยเห็นพ้อง "เจ้าพูดไม่ผิด เสี่ยวม่าน โชคดีคร้ังนี้มีเจ้าคอย 

เป็นเพ่ือนช่วยเหลอืข้า หากเจ้ามาทีวั่งศาสตร์เรว็กว่าน้ี พวกเราได้รู้จกักัน

เร็วขึ้นจะดีสักเพียงใด"

อันท่ีจริงบุตรหลานตระกูลเทวโอสถท่ีเข้าร่วมศึกชี้เป็นชี้ตายกับ 

อสูรทะเลในครั้งน้ียังมีอีกสองคน บุตรหลานตระกูลอื่นที่มีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับตระกูลเทวโอสถก็มีมากถึงหกเจ็ดคน เพียงแต่นางรู้สึกว่า 

พวกเขารวมกันยังมีประโยชน์เทียบเสี่ยวม่านท่ีมีพลังฝีมืออ่อนด้อย 

หนึ่งคนไม่ได้เลย

อย่างน้อยๆ ยามที่ผู้อื่นต�าหนินาง มองนางด้วยสายตาที่แปลกไป 

คนเหล่านี้กลับไม่มีสักคนเดียวท่ีเป็นฝ่ายก้าวออกมาพูดจาแทนนาง

เหมือนอย่างเสี่ยวม่าน ซ�้ามีสามคนท่ีมองนางด้วยสายตาเหยียดหยาม

เคลือบแคลงเช่นเดียวกับผู้อื่นด้วย

คนเหล่าน้ีไม่ได้มนี�า้หน่ึงใจเดยีวกับนางสกันดิ! ยังดนีางมเีสีย่วม่าน

อยู่ด้วย ยังดีท่ีนางเชื่อค�าพูดของเสี่ยวม่าน ให้ฮว่าเทียนมาอยู่กลุ่มเดียว

กับนางและทังเซิ่งหยาง 

เรื่องท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่สนามรบเก่า ขอเพียงนางกับฮว่าเทียนพูด 
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ตรงกัน ต่อให้ทังเซิ่งหยางที่เจ็บหนักฟื้นขึ้นมาพูดอะไรก็ไร้ประโยชน์แล้ว 

ในเมื่อผู้ท่ีล่วงรู้ความจริงมีแค่นาง ฮว่าเทียน กับทังเซิ่งหยางสามคน  

ทังเซิ่งหยางปากเดียวจะพูดสู้นางกับฮว่าเทียนสองปากได้อย่างไรเล่า

อว๋ินชิงอิ่งย่ิงคิดก็ย่ิงวางใจ สีหน้ากระสับกระส่ายไม่สบายใจล้วน

หายวับไม่มีเหลือ ชั่วขณะท่ีเดินออกจากปากทาง นางก็เปลี่ยนเป็น 

เบิกบานภาคภูมิใจเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ยืดอกรับเสียงโห่ร้องชื่นชมจาก

ผู้คนซึ่งมาต้อนรับที่ด้านนอกด้วยกิริยาอันผ่าเผย

พอปลอบขวญัอว๋ินชงิอ่ิงเสรจ็ ซมู่านม่านก็ผ่อนฝีเท้าช้าลงหลายก้าว 

อย่างแนบเนียน ขยับเข้าไปเอ่ยเสียงขรึมกับซูเทียนหวาซึ่งอยู่ห่างจาก 

พวกนางไปช่วงใหญ่ว่า "เทียนหวา เรื่องที่ข้าเคยพูดกับเจ้า เจ้าต้องจ�าไว้

ให้ดี ออกไปแล้วจ้าววังกับคนของตระกูลขุนพลสวรรค์ต้องมาถามเจ้า 

เรื่องทังเซิ่งหยางแน่นอน เจ้าอย่าได้พูดส่งเดชเชียว"

ซเูทยีนหวาน่ิงเงยีบไม่ตอบค�า ด้วยการอบรมทีไ่ด้รบัในถ�า้พันจิง้จอก 

ตั้งแต่เล็ก การหลอกคนส�าหรับเขาไม่อาจนับเป็นเรื่องล�าบากใจเด็ดขาด 

ทว่าหากเขาโป้ปดตามท่ีซมู่านม่านร้องขอ ผูเ้สยีหายก็จะเป็นทังเซิง่หยาง

จวบจนบัดนี้เขาก็ยังจ�าภาพเหตุการณ์ท่ีทังเซิ่งหยางเสี่ยงตาย 

ใช้ป้ายค�าสั่งเคลื่อนย้ายพันหลี่ได้ติดตา หากไม่ช่วยชีวิตเขาสักคน  

ทังเซ่ิงหยางก็จะไม่เจ็บหนักถึงเพียงน้ัน เขาไม่ใช่อวิ๋นชิงอิ่ง ซ�้าไม่ได ้

คบหาอะไรกับทังเซิ่งหยาง ทว่าในห้วงคับขันทังเซิ่งหยางกลับแลกชีวิต 

ช่วยเขา

จะให้เขาพูดปด ผลักความรับผิดชอบท้ังหมดไปที่ตัวทังเซิ่งหยาง 

เขาท�าไม่ได้หรอก
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เมื่อเห็นเขาไม่พูดจารับค�าใด ซูม่านม่านก็อดไม่ได้ที่จะร้อนใจ 

อยู่บ้าง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางพูดเรื่องน้ีกับซูเทียนหวา แต่เห็นชัดว่าเขา 

ไม่ค่อยยินดีจะให้ความร่วมมือ นางคุยโวต่อหน้าอวิ๋นชิงอิ่งไปแล้วว่าจะ

ให้ซูเทียนหวาช่วยปกปิด หากซูเทียนหวาไม่ร่วมมือ อว๋ินชิงอิ่งย่อม 

พาลโกรธนางไปด้วย นางคิดจะเข้าใกล้อว๋ินชิงอิ่งเพ่ือหลอกเอาศิลา 

ร้อยสมุนไพรมาก็ยากแล้ว

"เจ้ามาอยู่วงัศาสตร์ได้พักเดยีว ก็ลมืชาตกิ�าเนิดกับวงศ์ตระกูลของ

ตนเองไปแล้วหรือไร น่ีคือเรื่องของพวกเขาตระกูลฝ่ายธรรมะ พวกเรา

เพียงท�างานที่เป็นประโยชน์กับตนเองก็พอ เทียนหวา แต่ไรมาเจ้าก็ 

ช่วยข้าย่ิงกว่าใคร ถือว่าพ่ีม่านม่านขอร้องเจ้านะ เจ้าลืมไปแล้วหรือ เพราะ

พ่อของซูเพียนจื่อเด็กชั้นต�่านั่น แม่เจ้ากับอาจารย์ข้าต้องทนรับความ 

อยุติธรรมมามากเท่าไร หากปล่อยให้เด็กนั่นได้เป็นประมุข เจ้าจะให้

ผู้ใหญ่สองท่านของพวกเราสบายใจได้อย่างไรกัน!" ซูม่านม่านเอ่ยอย่าง

รุ่มร้อนใจยิ่ง 

วาจาท�านองน้ีซูม่านม่านเคยพูดย�้าซ�้าๆ ต่อหน้าซูเทียนหวามา 

หลายต่อหลายครั้งแล้ว ในที่สุดซูเทียนหวาก็ถอนหายใจตอบ "ข้าจะพูด

ว่าพวกเราถูกอสูรทะเลดักซุ่มระหว่างทาง ศิษย์พี่ทังบาดเจ็บเพื่อปกป้อง

พวกเรา น่ีคอืขดีจ�ากัดของข้าแล้ว ท่านให้อวิน๋ชงิอิง่ระวังตวัให้ดก็ีแล้วกัน"

ค�าช้ีแจงนี้จากเขานางก็สามารถยอมรับได้แล้ว ซูม่านม่านรู้นิสัย 

ซเูทียนหวาดี ขนืนางได้คืบจะเอาศอก เขาอาจไม่พูดอะไรทัง้สิน้ ไม่ช่วยเลย 

ทั้งสองฝ่าย ถึงตอนนั้นก็จะยุ่งยากยิ่งกว่าเดิม

นางจึงผงกศีรษะรับพลางเอ่ย "เช่นนั้นก็ได้ เอาตามที่เจ้าว่า" จบค�า
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นางก็วิ่งหลายก้าว ไล่ตามไปถึงข้างกายอวิ๋นชิงอิ่ง

อาศยัลิน้ท่ีช่างเจรจาของซมู่านม่าน ไม่ช้าอวิน๋ชงิอิง่ก็วางใจยอมรบั

ค�าชี้แจงนี้ อันที่จริงอวิ๋นชิงอิ่งเองก็ใช่ว่าจะต้องผลักความรับผิดชอบไปที่

ทงัเซิง่หยางให้ได้ เดมิทีในใจนางกลวัตงดิๆ ว่าประมุขสกุลอวิน๋บดิาผูค้ร�า่คร ึ

ของนางจะเรียกร้องให้นางแต่งงานกับทังเซิ่งหยางเพื่อตอบแทนบุญคุณ

ทีช่่วยชวิีต ดงันัน้นางจงึอยากให้ทกุคนเชือ่มากกว่าว่าทงัเซิง่หยางอวดเก่ง

จะเอาหน้า จนรับกรรมจากการกระท�าของตัวเขาเอง ไม่ได้เก่ียวข้องกับ 

ผู้อื่นแต่อย่างใด

ทว่าฟังทีซ่มู่านม่านชีแ้จงแล้ว อวิน๋ชงิอ่ิงก็เข้าใจว่าท�าเช่นน้ีจะส่งผล 

ให้ตระกูลขุนพลสวรรค์ไม่พอใจอย่างรุนแรง และอาจย่ิงต้องการจะ 

สืบสาวให้ถึงที่สุดเพื่อล้างมลทินแก่ทังเซิ่งหยางให้ได้ ดังนั้นนางจึงได้แต่ 

'ฝืนใจ' ยอมให้เปิดเผยความจรงิทีท่งัเซิง่หยางช่วยชวีตินางต่อสาธารณชน

ลมทะเลที่โชยมานั้นเจือกลิ่นเค็มคาวจางๆ กับไอน�้าอันเข้มข้น  

แสงตะวันเบื้องนอกทางออกสว่างสดใส แม้ปราณวิเศษเบาบางกว่า 

ในพ้ืนที่สนามรบเก่ามาก ทว่าเหล่าสมาชิกที่เห็นแต่ผืนฟ้าครึ้มสลัวกับ

ทะเลทรายอันรกร้างมาตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆ ล้วนปรารถนาจะอยู่ใน 

โลกภายนอกเช่นนี้มากกว่า

อย่างน้อยๆ ที่นี่ก็คึกคักเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา มีแสงตะวันกับแมกไม้

เขียวขจี และมีทั้งครูบาอาจารย์กับญาติมิตรของพวกตน

พอเห็นฉินเฝ่ยน�ากองก�าลังใหญ่เดินออกจากทางเชื่อม จ้าววังกับ

มนุษย์ผู ้แข็งแกร่งอีกหลายคนที่ร่วมทางมาด้วยกันต่างก็เผยสีหน้า
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ปลาบปลื้มใจอย่างห้ามไม่อยู่

ทว่ารอจนกองก�าลังเดินออกจากทางเชื่อมมาทั้งหมดแล้ว พวก 

ทังเซินมองกลับไปกลับมาหลายหนก็ยังไม่เห็นเงาร่างของทังเซ่ิงหยาง 

อยู่ในกลุ่มนั้น สีหน้าจึงเปลี่ยนเป็นแสนไม่ชวนมอง

แต่ต่อให้ไม่ชวนมองสกัเพียงใด ก็ยังไม่อาจเทียบกับราชาแห่งอสรูทะเล 

ที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งเดิมทีรอคอยอย่างย่ามใจ หมายจะชมดูฝ่ายมนุษย์

เจ็บปวดหน้าถอดสี

ปากทางออกของฝ่ายอสูรทะเลที่อยู่ห่างไปหนึ่งร้อยจั้งนั้นเปิดออก

พักใหญ่แล้ว ทว่าเพ่ิงจะมอีสรูทะเลสหีน้าซดีเผอืดห้าตวัทยอยเดินออกมา 

จากพื้นที่สนามรบเก่าในสภาพทุลักทุเล

"นีม่นัเรือ่งอะไรกัน! พวกเฉยีนหลง กุ่ยหมัง่ กับเหลยจงิเล่า!" จ้าวสมทุร 

ผู้เป็นราชาแห่งอสูรทะเลพยายามไม่ให้เสียงของมันส่ันสะท้านเพราะ

ความเดือดดาลและตื่นตระหนก ทว่ากลิ่นอายอันชวนสะพรึงท่ีแผ่ซ่าน

ออกมาจากตัวมันยังคงท�าให้ 'นักรบพ่ายศึก' ห้าตัวที่อุตส่าห์รอดชีวิต 

มานี้แทบจะสิ้นหวังทันใด

"จ้าวสมทุร ผลแพ้ชนะของศึกนีน่้าจะเหน็กันชดัแจ้งแล้ว โปรดรักษา

ข้อตกลง ในหนึ่งร้อยปีนี้ห้ามเผ่าอสูรทะเลรุกรานเมืองชายฝั่งบนดินแดน

พันเมฆาอีก" จ้าววังเอ่ยเสียงกังวานก้อง

เสยีงของเขาแม้ไม่ดงันัก ทว่าถ่ายทอดออกไปอย่างแจ่มชดัทุกถ้อยค�า  

ไม่ว่าจะเป็นทัพใหญ่ของอสูรทะเลท่ีลอยตัวอยู่บนผิวน�้านับไม่ถ้วนหรือ

นักรบฝ่ายมนุษย์ก็ล้วนได้ยินถนัดชัดเจน

ขณะทีฝ่่ายมนษุย์เปล่งเสยีงโห่ร้องยินดีดังสน่ันหว่ันไหว บรรยากาศ
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ของฝ่ายอสูรทะเลทางนี้กลับอึมครึมดุจปกคลุมด้วยพยับเมฆอันหนาทึบ

ราชาแห่งอสูรทะเลขึงตาจับจ้องจ้าววังด้วยความเคียดแค้นสุมอก 

พักใหญ่กว่าจะเอ่ยตอบเสียงเยียบเย็น "จ้าววังศาสตร์ตัวดี ศิษย์ดีเด่น 

ที่สอนออกมา...ก็มีลูกไม้เป็นเลิศ! ช่างเถอะ กล้าพนันย่อมกล้าแพ้ อีก 

หนึ่งร้อยปีให้หลังเผ่าอสูรทะเลของข้าจะให้พวกเจ้าชดใช้! หน้ีเลือดน้ี 

ต้องล้างด้วยเลือด! หวังว่าเจ้ากับศิษย์ของเจ้าจะยังมีปัญญารักษาชีวิต

รอจนถึงวันนั้น!"

มันไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้แข็งแกร่งรุ่นหนุ่มสาวของเผ่าอสูรทะเลจึง

ปราชยัยับเยินเช่นนี ้ทัง้ท่ีฝ่ายมนุษย์ส่วนใหญ่เดมิทคีวรเจบ็ตายสาหสั แต่กลบั 

แคล้วคลาดคว้าชัยออกมาเสียอย่างน้ัน มันต้องกลับไปถามจนกระจ่าง

ให้จงได้!

ใช่ว่ามันไม่อยากฉีกข้อตกลงแล้วล้างแค้นทันที เพียงแต่มนุษย ์

ผูแ้ข็งแกร่งท่ีมาช่วยเสรมิทพัครัง้น้ีมจี�านวนไม่น้อย ขืนเข้าปะทะก็รังแต่จะ 

เสียหายทั้งสองฝ่าย

อีกอย่างผู้แข็งแกร่งรุ่นหนุ่มสาวท่ีโดดเด่นท่ีสุดของเผ่าอสูรทะเลก็

ถูกฆ่าล้างเกือบหมดสิ้นแล้ว หน่ึงร้อยปีถัดจากน้ีขุมก�าลังชั้นยอดของ 

เผ่าอสรูทะเลย่อมตกอยู่ในภาวะขาดแคลน 'คลืน่ลกูใหม่' ขืนมเีรือ่งท�าให้

พวกมนัเหล่าผูเ้ฒ่าเจบ็ตายสาหัสอกี ระยะเวลาทีเ่ผ่าอสรูทะเลเสือ่มถอย

ก็จะมิใช่แค่หนึ่งร้อยปีสั้นๆ เช่นนั้นแล้ว

เมือ่เหน็ทางเชือ่มสูพ้ื่นทีส่นามรบเก่าระหว่างเซยีนกบัมารปิดลงอกีคร้ัง  

และเห็นราชาแห่งอสรูทะเลน�าพาทัพใหญ่เรอืนล้านค่อยๆ อนัตรธานไปสู่ 

ส่วนลึกของท้องทะเล ในที่สุดทังเซินก็ทนไม่ไหวบุกไปถามเสียงหนัก 



50

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 6

ตรงหน้าฉินเฝ่ยผู้น�ากลุ่ม "อาหยางล่ะ!" 

แม้ฉินเฝ่ยไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับประมุขของหนึ่งในสามตระกูลใหญ่

ฝ่ายธรรมะ แต่เมื่อนึกถึงอาการของทังเซิ่งหยางท่ีได้ฟังจากซูเพียนจื่อ  

ฉินเฝ่ยก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเห็นใจอยู่บ้าง

เจิง้เฮ่าอีก้ลวัว่าฉนิเฝ่ยจะกล่าววาจาระคายหอูะไรไปท่ิมแทงจติใจ

ทังเซิน จึงรีบชิงขึ้นหน้ามาเอ่ยตอบ "อาหยางเจ็บหนักขอรับ เชียนหวง 

จึงให้เขาพักอยู่ในของวิเศษเก็บทรัพย์และคอยให้การดูแล ไม่มีอันตราย

ถึงชีวิตแต่อย่างใด"

ทังเซินเอ่ยถามอย่างรุ่มร้อนใจต่อ "รีบให้ข้าดูหน่อยว่าอาการเขา

เป็นอย่างไรกันแน่" เขาพูดพลางเดินไปหาซูเพียนจื่อ

ซูเพียนจื่อตอบอย่างล�าบากใจอยู่บ้าง "ประมุขทัง อาการของ 

ศิษย์พ่ีทังหนักหนาย่ิง หากย้ายเขาออกมาโดยไม่มีการเตรียมการที่ 

เพียงพอ เกรงว่าจะกระทบต่ออาการของเขาได้...ถ้าอย่างไรกลับเมือง

เทียนปอไปเตรียมการให้พร้อมก่อนจะได้หรือไม่เจ้าคะ"

แม้ทงัเซนิไม่เคยตดิต่ออะไรกบันางโดยตรง แต่ก็มคีวามประทบัใจ

ในตัวนางดีเย่ียม ท้ังนางก็มาจากตระกูลแพทย์และเป็นเจ้าของน�้าพุชีพ 

ไม่ว่าอย่างไรย่อมเชื่อถือได้มากกว่าหมอทั่วไป

ดังน้ันต่อให้เขาร้อนอกร้อนใจสักเพียงใด ก็ยังฝืนข่มไว้แล้ว 

ผงกศีรษะตอบรับ

เมือ่เห็นการศกึครัง้นีนั้บได้ว่ามบีทสรปุอนัสมบรูณ์แบบแล้ว ท้ังพ้ืนที ่

สนามรบเก่าก็จะไม่เปิดออกอีกในเร็ววันนี้ จ้าววังกับผู้แข็งแกร่งคนอ่ืนๆ 

ที่เดินทางมาช่วยสนับสนุนจึงไม่อยากจะรั้งอยู่ท่ีน่ีต่อ ต่างพากันข้ึนข่ี 
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อาชาเทพพาหนะของตนเองจากไป

ซูเพียนจื่อปล่อยฝูอว๋ินที่นอนหมดสติหนึ่งเดือนเต็มออกมาจาก 

ดอกซวีหม ีนางสงบใจรอคอยจนมนัได้สติ ค่อยขีม่นัเหาะตามคนกลุม่ใหญ่ 

มุ่งสู่เมืองเทียนปอซึ่งเป็นเมืองชายฝั่ง

ระหว่างทางนางเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฝูอวิ๋นฟังคร่าวๆ รอบหนึ่ง 

ฝูอวิ๋นฟังจบก็พยักหน้าหงึกๆ ก่อนกล่าว "ไม่เลวๆ ผลตอบแทนของท่าน

ครัง้นีเ้กินท่ีคาดคิดไว้มากทีเดียว ได้วัตถุเซยีนกับวัตถุมารอย่างละหน่ึงชิน้

ไม่พอ ยังมีต�าหนกัไท่อีเ่ป่ยโต่ว โครงกระดูกพ่วงลกูกลอนปราณของฉยงฉี 

กับของวิเศษฝ่ายมารท่ีมากพอจะฟื้นฟูพลังฝีมือส่วนใหญ่ของมารฝันได้ 

ฮ่าๆ ก�าไรมหาศาลเลยนะนี่! หากเจ้าครามน้อยนั่นมีวาสนาได้กลายร่าง

เป็นมังกรวารีจริงๆ เช่นนั้นต่อไปกองทัพสัตว์อสูรในมือท่านก็สามารถ 

เดินกร่างเกือบครึ่งดินแดนพันเมฆาแล้ว"

ซูเพียนจื่อเอ่ยกลั้วหัวเราะอย่างล�าพอง "ข้านึกว่าอย่างน้อยจะ 

เดินกร่างได้เกินครึ่งดินแดนพันเมฆาเสียอีก!"

หนึง่คนกับหนึง่ม้าหัวเราะอย่างชัว่ร้ายอยู่พักหนึง่ ซเูพียนจือ่กพ็ลนั

เงียบไป ครู่ใหญ่ถึงได้เอ่ยปาก "ฝูอวิ๋น พลังฝีมือของข้าในตอนนี้แม้ยัง 

ไม่พอจะต่อกรกับคนทีท่�าร้ายท่านพ่อท่านแม่ข้า แต่ก็สามารถเอาตวัรอด

ได้แล้ว เจ้าจะบอกเรือ่งเก่ียวกับท่านพ่อท่านแม่ข้าและศตัรขูองพวกท่าน

มากขึ้นอีกหน่อยได้หรือไม่"

ฝูอว๋ินพ่นลมขึ้นจมูกก่อนจะโคลงศีรษะตอบ "รอไว้ท่านเลื่อนไป 

ขัน้เหนอืสามญั และปิดผนกึบรรพตห้าอเวจเีข้าสูก่�าไลแขนเจด็ดาราแล้ว 

ข้าจะบอกท่านทุกสิ่งที่ข้ารู้"
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"ตกลง! ถึงตอนนั้นห้ามเจ้าบิดพลิ้วเชียว" นางกอดคอมันพลาง

คลอเคลีย

ฉนิเฝ่ย เจิง้เฮ่าอี ้กับปูเ่ฉนิอว่ีสามคนคอยจบัตาดซูเูพียนจือ่อยู่ไกลๆ 

โดยตลอด พอเหน็นางสนทิสนมกับฝอูว๋ินถึงเพียงนี ้รสชาติอนัเปร้ียวฝาด

ก็ผุดขึ้นในใจบุรุษทั้งสามแทบจะพร้อมกัน การปฏิบัติที่อาชาเทพตัวนี้ 

ได้รับช่างท�าให้พวกเขาอิจฉาริษยาและชังน�้าหน้ามันเหลือเกิน

จากทีพ่วกเขาได้เหน็ ยามอยูต่่อหน้าฝอูวิน๋นางแทบไม่เคยระวงัตวั

หรือปิดบังอ�าพรางใดๆ บางครั้งท่ีเห็นนางเผยท่าทีไร้เดียงสาชวนเอ็นดู

ของสาวน้อย ฝ่ายตรงข้ามก็ล้วนแต่เป็นฝูอวิ๋น! 

ผดิกับยามทีอ่ยู่ต่อหน้าพวกเขา ศิษย์น้องหญิงผูน้ีค้ล้ายถูกคัน่กลาง

ด้วยหมอกควันซึ่งไม่อาจปัดให้สลายหายไปได้ ต่อให้พวกเขาคิดส้ิน 

ทุกวิถีทาง ก็ยังคงไม่อาจมองนางได้ชัดเจนอย่างแท้จริง

น่าสงสารผูแ้ข็งแกร่งหนุม่แถวหน้าทีล่อืเลือ่งดนิแดนพันเมฆาอย่าง

พวกเขาสามคน ทัง้ท่ีต้องการความสามารถพวกเขาก็ม ีต้องการชาตติระกูล 

พวกเขาก็ม ีทว่ายามอยู่ต่อหน้านางในดวงใจ การปฏิบตัทิีพ่วกเขาได้รับนัน้ 

กลับด้อยกว่าอาชาเทพตัวหนึ่งลิบลับ

เมือ่ใดทีน่างเผยท่าทใีกล้ชดิสนทิสนมกับข้าโดยไม่อ�าพรางทุกอารมณ์ 

ความรู้สึกของนางเช่นน้ีบ้าง ถึงจะนับได้ว่าข้าเดินเข้าไปอยู่ในหัวใจนาง

กระมัง... 

ชายหนุ่มทั้งสามต่างก็ทอดถอนใจเงียบๆ

อกีด้านหนึง่บนเกาะเลก็ท่ีอยู่ไกลออกไป หลงัจากอินกุ่ยกับหยางเหรนิ 
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ได้เห็นภาพที่นักรบอสูรทะเลหนึ่งร้อยตัวถูกบดขย้ีเกือบท้ังกองทัพ ทว่า 

ผู้แข็งแกร่งรุ่นหนุ่มสาวของฝ่ายมนุษย์กลับรอดปลอดภัยออกมาได้เป็น

ส่วนใหญ่ สองสามีภรรยาท่ีต้ังใจรุดมาชมเรื่องสนุกก็แทบจะไม่กล้าเชื่อ

สายตาตนเอง

"เป็นไปได้อย่างไรกัน! เหตุใดพวกเขาถึงไม่เป็นอะไร! อสูรทะเล

เหล่าน้ันช่างไร้สามารถนัก! ข้าโมโหจะตายอยู่แล้ว!" อินกุ่ยกระทืบเท้า

อย่างเดือดดาล

หยางเหรนิเองก็แสนจะโกรธเกรีย้ว เอ่ยอย่างขุน่แค้นย่ิงว่า "พวกเรา

ออกมาเทีย่วนี ้ทกุเรือ่งล้วนไม่ราบรืน่ ไม่รูเ้จออาถรรพ์อะไรเข้า! ศษิย์มาร

หาไม่เจอ มารฟ้าท่ีสมควรตายนั่นก็ไม่รู ้หนีหายไปท่ีใด กระทั่งคิดจะ 

ยืมมืออสูรทะเลเอาชีวิตพวกเด็กเมื่อวานซืนของวังศาสตร์ก็ยังยากเย็น 

ถึงเพียงน้ี! ไม่รู้ตาเฒ่าเหวินเจินหรานดวงดีอะไรนักหนา! ท่ีน่าตายที่สุด 

ก็คือเจ้าอูสิงนั่น ไม่เพียงพ้นภัยรอดตาย ยังฉวยจังหวะกลับไปพบ 

ท่านมารบรรพชนตอนที่พวกเราออกมาท�างาน ขืนคราวนี้พวกเรา 

คว้าน�้าเหลวกลับไป..." 

พูดมาถึงตรงน้ีหยางเหรินก็หนาวสั่นอย่างห้ามไม่อยู่ นางเคยเห็น

ฝีมือของมารบรรพชนต้นตระกูลตนเองมาหลายครั้งแล้ว ย่ิงตอนน้ี 

เป็นช่วงที่ต้องใช้คน มารบรรพชนน่าจะไม่ถึงขั้นลงมืออ�ามหิตฆ่านางกับ

อินกุ่ย ทว่าเรื่องเค่ียวกร�าทารุณคงหนีไม่พ้นแน่ บรรดาวิธีการอันชวน 

สะพรึงของมารบรรพชนนั้นแค่คิดนางก็รู้สึกผวาแล้ว

อินกุ่ยก็กระสับกระส่ายไม่แพ้กัน เขาคิดหน้าคิดหลังก่อนกล่าว 

"พวกเราไปหาราชาแห่งอสรูทะเลน่ันกันเถอะ ไปถามดใูห้กระจ่างว่าท่ีแท้
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พวกมันเล่นลวดลายอะไรกันแน่ หรือว่าเหวินเจินหรานกับศิษย์สายตรง

สามคนนั้นมีลูกไม้ร้ายกาจอะไรที่พวกเราไม่รู้"

"ถามกระจ่างแล้วมปีระโยชน์อะไรเล่า!" หยางเหรินเอ่ยอย่างหัวเสยี

"หากพอจะสบืได้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ อาจช่วยลดโทษให้พวกเรา

ได้บ้าง" อินกุ่ยตอบอย่างจนใจ

หยางเหรินขมวดหัวคิ้ว ก่อนจะคลี่ย้ิมกล่าวทันใด "พูดถึงลดโทษ  

ข้าก็พลันนึกเรื่องหนึ่งขึ้นได้ บางทีพวกเราอาจแลกส่ิงล�้าค่าชิ้นหนึ่งของ

ราชาแห่งอสูรทะเลกลับไปได้ ท่านมารบรรพชนเห็นแล้วครั้งน้ีก็น่าจะ

ละเว้นพวกเรา"

"เจ้าหมายถึงพลงัปราณมหรรณพ?!" อินกุ่ยสองตาลุกวาว ทว่าไม่ช้า 

ก็ส่ายหน้ากล่าว "น่ีคือสมบตัลิ�า้ค่าทีส่ดุของเผ่าอสรูทะเลเชยีวนะ พวกมนั

มีหรือจะมอบให้พวกเราง่ายๆ โดยเฉพาะครั้งน้ีพวกมันเสียหายสาหัส  

อาจต�าหนิเรื่องท้ังหมดมาบนศีรษะของคนนอกอย่างพวกเราสองคนก็ 

เป็นได้"

ราชาแห่งอสูรทะเลแม้เป็นผู้แข็งแกร่งในเผ่า ทว่าสมาชิกในเผ่า 

มีมากมายมหาศาล เอ่ยถึงจ�านวนแล้วไม่แพ้มนุษย์สักนิด พวกมันม ี

ผู ้แข็งแกร่งขั้นเจ็ดอยู่นับไม่ถ้วน ราชาแห่งอสูรทะเลเพียงได้รับการ

สนบัสนนุจากเหล่าผูแ้ขง็แกร่งมากกว่าผูอ้ืน่ จงึได้กุมอ�านาจเผ่าในฐานะ

ตัวแทนของเหล่าผู้แข็งแกร่ง

ครัง้น้ีอัจฉรยิะรุน่หนุ่มสาวของเผ่าถูกฆ่าล้างเกือบสิน้ในคราวเดยีว 

ย่อมมีผู้แข็งแกร่งท่ีหมายตาบัลลังก์ราชาจ�านวนไม่น้อยมาเอาเรื่องกับ

ราชาแห่งอสูรทะเล
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พวกเขาสองคนท่ีเป็น 'คนนอก' ย่อมไม่แคล้วต้องกลายเป็น 

แพะรับบาป

ขืนตอนนี้พวกเขาว่ิงโร่ไปขอพบราชาแห่งอสูรทะเลถึงที่รังของ 

พวกมนั อย่าว่าแต่จะเรยีกร้องสมบติัล�า้ค่าทีส่ดุของพวกมนัจากราชาแห่ง

อสูรทะเลเลย แค่ไม่ลงไม้ลงมือกันก็นับว่าไม่เลวแล้ว

หยางเหรินแค่นเสียงกล่าว "เรื่องมาถึงข้ันน้ี ไม่ว่าอย่างไรพวกเรา 

ก็ต้องทดลองด ูต่อให้พวกมนักล้าลงมอืกับพวกเราจรงิ พวกเราต้านไม่ไหว 

ก็เอาตวัรอดปลอดภยัได้อยู่แล้ว อกีอย่างข้าไม่เชือ่หรอกว่าราชาแห่งอสูรทะเล 

จะยินยอมพ่ายแพ้แก่เหวินเจินหราน ทนเสียเปรียบใหญ่หลวงเย่ียงนี้  

เรื่องบางอย่างพวกเราสามารถเจรจากับมันเป็นการส่วนตัวได้แน่นอน"

"ดี เช่นนั้นตกลงตามนี้!" อินกุ่ยผงกศีรษะตอบรับ ก่อนจะเหาะมุ่งสู่

ส่วนลึกของท้องทะเลไปพร้อมกับหยางเหริน

เมื่อจ้าววังน�าพาคนท้ังหมดกลับไปถึงเมืองเทียนปออย่างย่ิงใหญ่

เกรียงไกร เขาก็ประกาศต่อเจ้าเมือง ทหารรักษาเมือง และชาวบ้าน 

ทั่วเมืองถึงผลการศึกกับเผ่าอสูรทะเลในครั้งน้ี รวมถึงเร่ืองที่ราชาแห่ง 

อสูรทะเลให้ค�ามั่นว่าในหน่ึงร้อยปีน้ีจะควบคุมบริวารมิให้รุกราน 

เมืองชายฝั่งอีก ท้ังเมืองจึงกึกก้องไปด้วยเสียงโห่ร้องยินดี เปรียบกับ 

ยามฉลองเทศกาลใหญ่ยังครึกครื้นรื่นเริงกว่าหลายเท่า

ส�าหรบัเหล่านกัรบหนุม่สาวทีล่มืเลอืนความเป็นความตาย เสยีสละ

ไปศึกกวาดล้างอสูรทะเลเกือบท้ังกองทัพเพ่ือชาวเมือง ย่ิงได้รับการ

ต้อนรับและความซาบซึ้งจากพวกเขาด้วยใจจริง
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หลังจากเจ้าเมืองเพียรรั้งสุดความสามารถ จ้าววังจึงรับปากจะ

พ�านักท่ีเมืองเทียนปออีกหลายวัน ค่อยพาเหล่าศิษย์กลับวังศาสตร ์

ในทะเลสาบดาวเดือน

มีคนเบิกบาน ก็มีคนทุกข์ตรม ครั้งนี้ตระกูลท่ีมีบุตรหลานพลีชีพ 

ในสนามรบเก่าล้วนสลดห่อเห่ียวย่ิง แม้ตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะและ 

ฝ่ายเป็นกลางหลายตระกูลแสดงออกว่ายินดีจะมอบความช่วยเหลือ

มากมายปลอบขวัญพวกเขา ก็ยังคงไม่อาจลบล้างความเจ็บปวดท่ี 

พวกเขาต้องสูญเสียญาติและเสาหลักในอนาคตได้

ทว่าความอันตรายของเรื่องนี้จ้าววังได้แจ้งชัดแต่แรกแล้ว ทั้งตอน

ที่อยู่ในสนามรบเก่า หลิ่วเชียนหวงศิษย์คนท่ีสามของจ้าววังก็ยินดีทุ่ม 

สุดก�าลงัให้การคุม้ครองศษิย์ทกุคนทีไ่ม่ปรารถนาจะเสีย่งภยัในสนามรบ

ต่อ เป็นพวกเขาเองทีเ่ลอืกจะไปผจญภยั ไม่ว่าเกิดผลลพัธ์ใดย่อมไม่อาจ

โทษผู้อื่นได้

ในสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะ ไม่ต้องสงสยัเลยว่าอารมณ์ของผู้คน

ตระกูลขุนพลสวรรค์ก็แสนจะหนักอึ้งเช่นกัน ตั้งแต่พวกเขาเพ่ิงกลับถึง

เมืองเทียนปอ ซูเพียนจื่อก็เป็นฝ่ายมาชี้แจงอาการของทังเซ่ิงหยางกับ 

พวกเขาอย่างละเอียดแล้ว

โจวซู่เว่ินท่านครูวิชาแพทย์ซึ่งรุดจากวังศาสตร์มาคอยท่าอยู่ท่ีนี่  

กับอว๋ินผงิไห่ประมขุตระกูลเทวโอสถทีร่่วมเดนิทางมาเสรมิทพั ต่างก็ช่วย

ตระเตรยีมอปุกรณ์รกัษาแผลกับโอสถลกูกลอนส�าหรับเหตฉุกุเฉินท้ังหมด

ตามค�าบอกเล่าของซเูพียนจือ่ จากน้ันนางถึงได้ย้ายทงัเซิง่หยางออกจาก 

ดอกซวีหมีมาอย่างระมัดระวัง
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บาดแผลภายนอกของเขานางได้ช่วยเยียวยาจนหายดแีต่แรกแล้ว 

ตรงนี้มีทั้งโจวซู่เว่ินและอว๋ินผิงไห่ เขาจึงได้รับการรักษาท่ีดีที่สุดแทบจะ

ทันทีที่ออกมาจากดอกซวีหมี

เพียงแต่จุดที่บอบช�้าหนักหนาท่ีสุดคือฐานรากพลังวัตรเชียวนะ  

จุดนี้พวกทังเซิน โจวซู่เวิ่น และอวิ๋นผิงไห่ขบคิดจนเส้นผมหงอกขาวก็ยัง

ไม่อาจคิดหาวิธีที่มั่นใจได้ว่าเขาจะฟื้นฟูดังเดิม

วิธีรกัษาท่ีซเูพียนจือ่เคยเอ่ยกับพวกเถ่ียฉางคงน้ันโจวซูเ่ว่ินก็มีเอ่ยถึง  

ทว่าปัญหาคอืจะไปหาผูฝึ้กวิชาสายธาตไุฟท่ีมพีลงัวัตรไล่เลีย่กับทังเซิง่หยาง 

และมีคุณสมบัติพรสวรรค์ไม่ด้อยไปกว่าเขาได้จากที่ใดกันเล่า

จ้าววังเอ่ยปลอบใจตอนท่ีมาเย่ียมอาการ "เล่าขานกันว่าผู ้มี 

ห้ายอดกายทิพย์จะปรากฏตัว ตอนน้ีเจ้าของกายทิพย์เพลิงแท้ยังหา 

ไม่พบ ไม่แน่เขาอาจเป็นผู้ที่จะช่วยเซิ่งหยางได้"

หากไม่ได้จริงๆ ก็ยังมีเตียวเสวี่ยเยี่ยนเป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่ง

เพียงแต่ตระกูลขุนพลสวรรค์กับตระกูลนักฆ่ามีความสัมพันธ ์

ค่อนข้างเลวร้ายมาแต่ไหนแต่ไร สองฝ่ายพบหน้าไม่ขู่จะฆ่าแกงกันก็ 

ดเีท่าไรแล้ว เรือ่งจะให้เตยีวเสวีย่เยีย่นไปช่วยรกัษาทงัเซิง่หยางน้ีล�าบาก

อยู่บ้างจริงๆ

อีกอย่างผู้ท่ีจะช่วยรักษาทังเซิ่งหยางหากมีคุณสมบัติยิ่งดี ก็จะย่ิง

เป็นประโยชน์ต่อการฟ้ืนตวัของเขาในภายหน้า แม้จ้าววังไม่ได้รบัทงัเซิง่หยาง 

เป็นศษิย์สายตรง ทว่าก็ชืน่ชอบหนุม่น้อยผูน้ี้เป็นอย่างย่ิง ดงันัน้จ้าววังจงึ

หวังว่าเขาจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเช่นกัน

ภายใต้การร่วมแรงกันของยอดฝีมือด้านต่างๆ ในที่สุดอาการของ
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ทังเซิ่งหยางก็คงท่ี เพียงแต่ก่อนที่จะเสาะพบเจ้าของกายทิพย์เพลิงแท้ 

อย่างมากทังเซิ่งหยางก็เป็นได้แค่คนธรรมดาเท่านั้น

ซูเพียนจ่ือเห็นว่าไม่มีอะไรที่นางพอจะช่วยได้แล้วจึงลุกข้ึนขอตัว

จากมา

ตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากชี้แจงว่าทังเซิ่งหยางเคยกินลูกกลอน 

รักษาแผลที่อวิ๋นชิงอิ่งมอบให้ ซูเพียนจื่อก็ไม่ได้เอ่ยถ้อยค�าใดๆ พาดพิง

ถึงอวิ๋นชิงอิ่งอีกเลย กระทั่งซูเทียนหวานางก็ไม่ได้เอ่ยถึงสักค�า

แน่นอนว่านางไม่ได้ใจดีถึงข้ันจะช่วยอวิน๋ชงิอิง่กลบเกล่ือน เพียงแต่ 

รูส้กึว่าเรือ่งนีพู้ดออกจากปากของเจิง้เฮ่าอีกั้บปูเ่ฉนิอว่ีประจกัษ์พยานอกี

สองคนจะมีพลังท�าลายล้างยิ่งกว่า

นอกจากสมาชิกสิบกว่าคนที่เคราะห์ร้ายพลีชีพ ทังเซิ่งหยางคือผู้ที่

บาดเจ็บสาหัสกว่าใคร ทังเซินมีบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนนี้เพียงคนเดียว 

ทัง้ความหวังส่วนใหญ่กับอนาคตของตระกูลขนุพลสวรรค์ก็ล้วนฝากอยู่ที่

ตวับตุรชายคนนี ้ในฐานะบดิาและประมขุตระกูล ทงัเซนิไม่มทีางยอมให้

บุตรชายบาดเจ็บโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรอก เรื่องน้ีไม่จบเท่านี้แน่  

ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าตนเองแค่รอชมเรื่องสนุกก็พอแล้ว

เพียงหวังว่าซูเทียนหวาอย่าได้เลอะเลือนไปช่วยซูม่านม่านกับ 

อวิ๋นชิงอิ่งก็แล้วกัน

เจ้าเมืองจัดให้หนุ่มสาวทุกคนท่ีออกศึกในครั้งน้ีพ�านักอยู่ใน 

จวนเจ้าเมือง ให้การต้อนรับขับสู้อย่างสมเกียรติที่สุด 

ซูเพียนจื่อเป็นถึงหน่ึงในสามศิษย์สายตรงของจ้าววัง ทั้งศึกนี้นาง

ยังคุ้มกันศิษย์จ�านวนมาก เป็นผู้มีความดีความชอบสูงสุด นางจึงยิ่ง 
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ได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างดีไม่มีที่ติ

เจ้าเมืองจัดห้องของบุตรสาวสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขามาให้ 

ซูเพียนจื่อพ�านักชั่วคราว ทั้งส่งสาวใช้สองคนมาปรนนิบัตินางด้วย

ซูเพียนจื่อมาถึงห้องค่อยรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งใจกาย หลังจากอาบน�้า

เปลี่ยนเสื้อผ้าและกินอาหารเย็นเสร็จ นางก็ล้มตัวเข้านอน หลับสนิท 

ไร้ฝันตลอดคืนจวบจนฟ้าสาง

นางได้ใช้ชีวิตแบบกินอิ่มแล้วนอน นอนอิ่มแล้วกินเช่นนี้ก็ให้ 

ความรู้สึกไม่เลวทีเดียว ระหว่างนั้นหากไม่นับเตียวเสว่ียเย่ียนท่ีเคยมา

เซ้าซี้เพ่ือซักถามอาการของทังเซิ่งหยาง ทุกสิ่งก็แสนจะเงียบสงบ... 

เงียบสงบเช่นก่อนที่มรสุมจะมาเยือน

ส�าหรบัเรือ่งราวต่อจากกรณีทีทั่งเซิง่หยางได้รับบาดเจ็บนัน้ ซเูพียนจือ่ 

ไม่ได้ไปสืบข่าวแต่อย่างใด ให้คนที่ควรกลัดกลุ้มไปกลัดกลุ้มก็พอแล้ว

เนื่องจากนางพ�านักอยู่ในเขตเรือนสตรี ต่อให้พวกฉินเฝ่ยหมายจะ

มากวนใจ พอถูกสาวใช้ที่ด้านนอกขวางด้วยข้ออ้างว่านางก�าลังพักผ่อน 

พวกเขาก็ไม่สะดวกใจจะฝืนบุกรุกเข้ามาอีก

ชีวิตท่ีต้องอกสั่นขวัญแขวน หนีหัวซุกหัวซุนจากการไล่ล่าของ 

สัตว์อสูรในพ้ืนที่สนามรบเก่าถึงหน่ึงเดือนเต็มน้ัน ท�าให้จิตใจตึงเครียด

มากเหลือเกิน หากนางต้องการพักผ่อนสงบใจ ทุกคนก็เข้าใจได้

กระนั้นการที่นางสร้างคุณความชอบใหญ่หลวง แต่กลับเก็บเนื้อ

เก็บตัวแทบจะไม่ออกจากประตูเลยเช่นนี้ ก็ท�าให้ผู้คนไม่น้อยยิ่งเลื่อมใส

ในตัวนางมากขึ้น

พริบตาเดียวชีวิตอันเงียบสงบสบายใจก็ผ่านพ้นไปสามวันแล้ว 
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วันน้ีขณะหลับถึงกลางดึก ซูเพียนจื่อก็พลันถูกปลุกต่ืนด้วยเสียงท่ี

ดังสน่ันปานสายฟ้าฟาด พอลุกข้ึนคลุมเสื้อเดินไปถึงริมหน้าต่าง นางก็ 

สูดได้กลิ่นอันแสนพิกลทันที แรกดมคล้ายเป็นกลิ่นหอม ทว่าเมื่อดม

ละเอยีดข้ึนกลบัเปล่ียนเป็นเหมน็ฉนุราวกลิน่ทีค่ลุง้ออกจากศพเน่าเน้ือเละ

สาวน้อยสัน่สะท้านไปทัง้ร่าง ต่ืนเต็มตาในฉบัพลนั นางกลัน้หายใจ

เบิกตาโตมองไปเบื้องนอก ไม่รู ้ตั้งแต่เมื่อใดที่ด้านนอกถูกปกคลุม 

ด้วยควันด�าชัน้บางๆ ย้อมแสงจนัทร์อนัสกุสกาวจนดอูมึครมึขึน้หลายส่วน

นางรบีเรยีกมารฝันในก�าไลแขนเจด็ดารา ให้เขาดูทว่ีาน่ีคือสิง่ใดกันแน่

มารฝันแม้พลังฝีมือไม่เอาไหน ทว่าด้านความรอบรู้กลับเหนือกว่า

มนุษย์ยอดฝีมือผู้ทรงภูมิส่วนใหญ่

ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าควันด�าเหล่าน้ีน่าจะเป็นพิษชนิดหนึ่ง แต่ตอนนี ้

เจ้าครามน้อยยังหมดสติอยู่ ไม่อาจช่วยนางจ�าแนก จงึได้แต่ฝากความหวัง 

ไว้ที่มารฝันเท่านั้น

"คือพิษกู่โรคระบาด จุๆ แค่นี้ท�าร้ายเจ้าไม่ได้หรอก ไม่ว่าจะสุ่มชี้ 

ผู้ฝึกวิชาขั้นเปลี่ยนกระดูกคนใด ขอเพียงเขามีการป้องกันก็จะไม่เป็นไร

เช่นกัน ด้วยพลังวัตรของเจ้าในตอนนี้ ต่อให้ไม่ป้องกันเลยก็ไม่มีทาง 

เกิดเรื่อง" มารฝันตรวจสัมผัสอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วโพล่งค�าตอบ 

ฉบบัมาตรฐานออกมา จากน้ันเขาก็หดตัวกลบัไปกอดลูกกลอนปราณของ

ฉยงฉีฝึกวิชาต่อ

ขอเพียงซเูพียนจือ่ไม่เป็นไร เขาก็จะไม่เป็นไรเช่นกัน แล้วจะยุ่มย่าม

มากความไปเพื่ออะไร

ทว่าพอซูเพียนจื่อได้ยินค�าตอบของเขากลับหน้าเปลี่ยนสีอย่าง
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รุนแรง

ผู้ฝึกวิชาขั้นเปลี่ยนกระดูกต้านทานไหว? เช่นน้ันชาวบ้านธรรมดา

ที่ไม่เคยฝึกวิชายุทธ์เล่า!

นางนึกถึงค�าบรรยายเก่ียวกับพิษกู่โรคระบาดที่เคยอ่านจากต�ารา

ต่างๆ ของอสูงิ สิง่ทีน่่ากลวัท่ีสดุของพิษกู่ชนดินีค้อืแพร่ตดิต่อกนัได้อย่าง

แสนง่ายดายเช่นเดียวกับโรคระบาด ทว่ารกัษาหายยากย่ิงกว่า คนธรรมดา 

ขอเพียงสัมผัสถูกเล็กน้อย ต่อให้ยามปกติร่างกายแข็งแรงเพียงใดก็ 

ทนได้ไม่พ้นสามวัน!

ดังเช่นท่ีมารฝันบอก พิษกู่โรคระบาดน้ีมีพลังท�าลายล้างจ�ากัด

ส�าหรบัผูฝึ้กวิชายุทธ์ ดังนัน้แต่ไรมาผูฝึ้กวชิายุทธ์จงึให้ความส�าคัญกับมนั

น้อยยิ่ง

ตอนน้ีเองเสียงตวาดกึกก้องของจ้าววังก็ดังมาจากกลางผืนฟ้า  

"อินกุ่ย หยางเหริน พวกเจ้าชั่วช้าอ�ามหิตย่ิงนัก! ชาวบ้านท่ัวเมืองน้ีมี 

ความแค้นอะไรกับพวกเจ้า เหตุใดต้องใช้พิษกู่ท�าร้ายพวกเขาด้วย!"

อินกุ่ย? หยางเหริน? เรื่องดีฝีมือตระกูลไสยเวทอีกแล้วหรือนี่! 

ซเูพียนจือ่ขมวดหวัค้ิวมุน่ เอาชวิีตชาวเมอืงไม่มผีลดีใดๆ กับพวกเขา 

ตระกูลไสยเวทเสียหน่อย ไยพวกเขาต้องท�าเช่นนี้ด้วย

"หึๆ จะโทษก็ต้องโทษพวกเขาที่ดวงไม่ดี พวกเราอยากฆ่าก็จะฆ่า 

มีอะไรหรือไม่!" เสียงระคายหูของอินกุ่ยดังมา

"ไม่มีอะไร เพียงแต่คืนน้ีพวกเจ้าสองมารร้ายต้องท้ิงชีวิตไว้ที่นี่ก็

เท่านั้น!" เสียงตวาดตอบของบุรุษผู้หนึ่งดังกระหึ่มปานอสนีบาต

"ที่แท้ใครดวงไม่ดีก็ยังไม่แน่เลย" สุ ้มเสียงของบุรุษอีกผู ้หนึ่ง 
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ราบเรียบ ทว่าในน�้าค�าเปี่ยมล้นด้วยความอหังการเช่นผู้ที่นั่งต�าแหน่งสูง

มาช้านาน

"เจิ้งรั่ว ทังจื้อซาน พวกเจ้าปีศาจเฒ่าหนังเหนียวสองคนมาอยู่ที่น่ี

ได้อย่างไร!" เสียงแหบห้าวไม่ชวนฟังของหยางเหรินเจือความหวาดหวั่น 

เสยีงหัวเราะเยาะอย่างเย็นชาดงัมาจากกลางอากาศไม่ก่ีหน ก็ตามตดิ 

ด้วยเสยีงกัมปนาทดุจฟ้าค�ารามระลอกหน่ึง รงัสอีาคมชนดิต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน 

ขณะผู้แข็งแกร่งข้ันทรงฤทธาปะทะเดือดพลันสลับกันปรากฏข้ึนเหนือ 

ผืนฟ้าสูง แม้ซูเพียนจื่ออยู่ไกลจากพวกเขามาก ท้ังไม่อาจเห็นภาพ 

การต่อสู้ของพวกเขาชัดเจน แต่นางก็สัมผัสได้ว่ามีพลังอันแสนกล้าแข็ง

อย่างน้อยห้าสายสับเปลี่ยนต�าแหน่งกนัอย่างฉับไวอยู่กลางอากาศ ทั้งที่

นางยืนอยู่บนพื้นก็ยังรู้สึกกดดันยิ่งนัก

ในเมือ่จ้าววังอาจารย์นางเตรยีมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ท้ังมผีูแ้ข็งแกร่ง

ขั้นทรงฤทธาอย่างน้อยอีกสองคนช่วยเหลือ เช่นน้ันอินกุ่ยกับหยางเหริน

สองคนต้องเคราะห์ร้ายแน่นอน

เพียงแต่พลังวัตรของสามีภรรยาคู่น้ีคล้ายมิได้อยู่แค่ขั้นพ้นโลกิยะ

แล้ว พวกเขาก้าวกระโดดถึงระดับท่ีเกือบจะทัดเทียมกับอาจารย์นาง

ตั้งแต่เมื่อไรกันนี่

ขณะท่ีซูเพียนจื่อคิดหน้าคิดหลังอยู่นั้น การต่อสู้กลางผืนฟ้าของ

เหล่าผู้แข็งแกร่งก็เห็นผลแพ้ชนะแล้ว

อินกุ่ยกับหยางเหรินต่างแผดร้องโหยหวนกันคนละหน จากนั้น 

ซูเพียนจื่อก็รู้สึกได้ว่าบนผืนฟ้าสูงมีพลังสองสายพลันอ่อนโทรมลงแล้ว

เหาะหนีไปทางทิศตะวันตกอย่างรวดเร็ว
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"จะหนีไปที่ใด!" เสียงตวาดก้องดังขึ้นกลางอากาศ ก่อนที่จ้าววัง 

กับผู้แข็งแกร่งอีกสองคนนามเจิ้งรั่วและทังจื้อซานจะไล่หลังไปอย่าง

กระชั้นชิด

ตอนน้ีเองซูเพียนจื่อถึงพลันได้สตินึกถึงเร่ืองพิษกู่โรคระบาด นาง

รีบจัดเสื้อกับกระโปรงของตนเองให้เข้าท่ีแล้วพุ่งตัวจะไปหาพวกท่านครู 

โจวซู่เวิ่น

เรื่องนี้มิใช่เล็กน้อย หากไม่รีบสะสางโดยด่วน ต้องมีคนตายเท่าไร

ก็สุดจะรู้ได้

ทว่านางยังไม่ทนัเดนิไปถึงหน้าประตลูาน เงาร่างของเตยีวเสว่ียเย่ียน 

ก็โผล่พรวดออกมาจากหอเลก็อกีหลงัทีอ่ยู่ด้านข้าง ใช้มอืข้างหน่ึงยุดนาง

ไว้แล้วเอ่ยอย่างตื่นเต้น "เมื่อครู ่เจ้าได้เห็นจ้าววังกับผู้แข็งแกร่งข้ัน 

ทรงฤทธาที่เหลือต่อสู้กันอยู่ข้างบนนั่นหรือไม่!"

"เห็นแล้ว" ซเูพียนจือ่ไม่มอีารมณ์จะแบ่งปันข้อคดิเหน็ทีไ่ด้จากการ

ชมศึกเมื่อครู่กับจอมคลั่งยุทธ์นี่หรอก นางเพียงอยากจะรีบไปหาผู้ใหญ่

ทุกท่านเพื่อคลี่คลายพิษกู่โรคระบาดที่น่าตายนี้

"น่ีๆๆ เจ้าจะรีบไปไหนน่ะ" เตียวเสว่ียเย่ียนมีความกระตือรือร้น 

อัดแน่นอยู่เต็มท้อง คิดแต่จะหายอดฝีมือมาวิเคราะห์การศึก จึงตามติด

ซูเพียนจื่อราวกับหางน้อยๆ ที่ห้อยอยู่ข้างหลังไม่ยอมจากไปไหน

"เจ้าไม่สังเกตเห็นควันด�าเหล่านี้เลยหรือไร เหล่านี้คือหมอกควัน

จากพิษกู่โรคระบาด หากไม่รีบสะสางโดยด่วน ที่นี่จะมีคนตายเป็นเบือ! 

เจ้าจงไปแจ้งเจ้าเมอืงกับคนอืน่ๆ แม้แต่ศิษย์ขัน้ถอดรปูกับขัน้เปลีย่นกระดกู 

ก็ต้องเตอืนด้วยว่าหมอกควันน้ีเป็นอนัตรายต่อพวกเขาเช่นกัน!" ซูเพียนจ่ือ 
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เดินไปพลางพูดเสียงดังไปพลาง

นางไม่คาดหวังว่าเตียวเสว่ียเย่ียนจะเชื่อฟัง ทว่านางพูดเสียงดัง 

ถึงเพียงน้ี รอบข้างก็ต้องมีใครได้ยินบ้าง หากมีสักคนสองคนคิดได้และ

ไปบอกต่อ เท่านี้ก็นับว่าเพียงพอแล้ว
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เตยีวเสว่ียเย่ียนแค่นเสยีงกล่าว "ควันพิษนอกรีตแค่น้ีมอีะไรน่ากลวั 

หากพวกเขาถูกพิษตาย นั่นก็เป็นเพราะพวกเขาไม่ระวังเอง หรือไม่ก็

อ่อนแอเกินทน! เจ้าหวังดจีอมปลอมล่ะส ิทีน่ีต่ายก่ีคนมอีะไรเก่ียวกับเจ้า

เล่า"

ไฟโทสะซึ่งไม่รู้ที่มาลุกพ่ึบขึ้นทันใด ซูเพียนจ่ือโยนประโยคหนึ่ง 

ใส่อีกฝ่ายอย่างเย็นชา "เห็นทีระยะเวลาท่ีเจ้าใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาคง 

สั้นเกินไป เจ้าถึงได้มีความคิดที่ไร้ยางอายเยี่ยงนี้!"

"เจ้าหมายความว่าอย่างไร!" เตยีวเสว่ียเย่ียนท้ังตระหนกทัง้เดือดดาล... 

สตรีลวงโลกผู้นี้เตรียมจะไปใส่ไฟพวกจ้าววังให้ปิดผนึกพลังวัตรของข้า

อีกแล้วใช่หรือไม่!

ซเูพยีนจือ่ไม่ได้สนใจอีกฝ่าย ยิง่เดนิมุง่ออกไปเบือ้งนอก หวัใจนาง

ก็ย่ิงหล่นลงไปเรื่อยๆ ห้องพักของนางอยู่ที่ส่วนลึกของจวนเจ้าเมือง  

79
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ควันพิษซึ่งลอยไปถึงแถวน้ันเบาบางลงมากแล้ว ผิดกับสถานการณ ์

ด้านนอกที่ร้ายแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัด

พอนางเดนิไปถึงละแวกโถงใหญ่ของจวนเจ้าเมอืง ควันด�าก็เข้มข้น

จนมองสิ่งที่อยู่ห่างไปสามจั้งไม่ค่อยชัดแล้ว

ตอนท่ีซูเพียนจื่อว่ิงเข้าไปในโถงใหญ่ พวกโจวซู่เว่ินเองก็เพ่ิงจะ 

รุดมาถึง ใบหน้าแต่ละคนล้วนเปี่ยมด้วยความวิตกกังวล

ทันทีทีเ่ห็นนาง โจวซูเ่ว่ินก็กวักมอืเรยีกให้นางไปหา ข้างกายเขายังม ี

ศษิย์ฝีมอืดจีากฝ่ายวิชาแพทย์ของวังศาสตร์ยนือยู่อกีเจด็แปดคน หลิว่มู่

กับหลิ่วเวินก็อยู่ตรงนั้นด้วย ทว่าไม่เห็นเฉินหลิง

"ท่านครูโจว ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ" ซูเพียนจื่อ 

รีบสอบถาม

โจวซู่เว่ินสัน่ศีรษะพร้อมสหีน้าอนัหม่นหมอง "เจ้าเมอืงกับยอดฝีมอื

คนอื่นๆ ออกไปข้างนอกเพ่ือหาทางสลายควันพิษแล้ว แต่ข้าว่า...น่าจะ

สายเกินการณ์"

เสียงพูดของเขาเพ่ิงจะขาดค�า ซูเพียนจื่อก็รู้สึกได้ว่าข้างนอกเกิด 

ลมกระโชกแรง โจวซู่เวิ่นกล่าวต่อทันทีว่า "พวกเขาคงลงมือกันแล้ว  

อย่างมากสองถึงสามชัว่ยามควันพิษในเมอืงก็จะถูกพัดสลายไปจนหมด 

ทว่าในเมืองมีชาวบ้านจ�านวนมากสูดควันพิษเข้าไปแล้ว คนตระกูล

ไสยเวทช่างเสียสติไร้จิตส�านึกจริงๆ!"

หลิว่เวนิปลอบใจเสยีงเบา "ท่านคร ูพวกเราจะทุ่มเทสุดความสามารถ  

ช่วยชีวิตคนให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ขอรับ"

ระหว่างสนทนา เฉนิหลงิก็ว่ิงหน้าซดีเข้ามาจากด้านนอก ข้างหลงัเขา 
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ยังมีศิษย์ตระกูลเทวโอสถอีกไม่น้อยทยอยปรากฏตัว สีหน้าของทุกคน

ล้วนแสนจะไม่ชวนมอง

"เป็นอย่างไร!" โจวซูเ่วิน่ลกุพรวดเดนิปราดสองก้าวไปจบัจ้องเฉนิหลิง

"สมุนไพรในห้องเก็บยาของร้านยาท่ัวเมืองล้วนถูกรมด้วยควันพิษ 

ตวัยาท่ียังไม่ถูกแปรรปูส่วนใหญ่ล้วนใช้ไม่ได้แล้วขอรบั" เฉนิหลงิก้มหน้า

ตอบ

เมือ่ครูพ่อโจวซูเ่ว่ินพบความผดิปกติก็ไปหาอวิน๋ผิงไห่ประมขุตระกูล

เทวโอสถเป็นอันดับแรก เขาขอให้อีกฝ่ายเร่งส่งศิษย์ไปตรวจสอบตัวยา

ของร้านยาสกุลอว๋ินในเมอืงนีแ้ละพยายามป้องกันไม่ให้ตวัยาเป้ือนควันพิษ  

ขณะเดียวกันเขาก็ส่งเฉินหลิงไปตรวจสอบสถานการณ์ของห้องเก็บยา 

ในร้านยาขนาดเล็กแห่งอื่นๆ

ร้านยาขนาดเล็กมีเงินทุนจ�ากัด ตัวยาจ�านวนมากไม่ได้เก็บรักษา

มิดชิด พอถูกควันพิษรม สมุนไพรแปดเก้าส่วนในห้องเก็บยาจึงเสียหาย

ทั้งหมด

ศิษย์ตระกูลเทวโอสถกลุ่มนั้นก็รู้ว่าเรื่องนี้เก่ียวพันถึงส่วนรวม จึง 

ไม่กล้าประลองทิฐกัิบคนตระกูลแพทย์ในเวลาเช่นนี ้ศษิย์ท่ีเป็นหัวหน้ากลุม่ 

ชี้แจงอย่างจนใจว่า "โดยรวมโอสถลูกกลอนในร้านยาสกุลอว๋ินล้วน 

ไม่เสียหาย ทว่าตัวยาท่ียังไม่ได้แปรรูปมีถึงหกส่วนใช้การไม่ได้แล้ว  

ที่ย�่าแย่ที่สุดคือตัวยาที่เปื้อนควันพิษส่วนใหญ่ล้วนเป็นสมุนไพรสามัญ 

ที่ปกติใช้รักษาโรคระบาด"

ร้านยาสกุลอวิ๋นท�าการค้าชั้นสูง กลุ่มลูกค้าหลักก็คือผู้ฝึกวิชายุทธ์ 

แม้มีปรงุยารกัษาอาการเจบ็ไข้ได้ป่วยของคนธรรมดาเช่นกนั ทว่าไม่ค่อย
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ให้ความส�าคญันัก ประกอบกับโดยทัว่ไปสมนุไพรเหล่านัน้ก็มมีลูค่าไม่สงู 

การเก็บรักษาย่อมไม่ได้เอาใจใส่มาก

โจวซู่เว่ินยังคงกอดความหวังพลางถามต่อ "หากรวบรวมสมุนไพร

จากร้านยาในเมืองข้างเคียง ต้องใช้เวลาประมาณเท่าใด"

ศิษย์ตระกูลเทวโอสถผู้น้ันขบคิดชั่วครู่ก่อนตอบ "สองเมืองที่อยู่

ละแวกนี้มีขนาดเล็กเหลือเกิน คาดว่าต่อให้รวบรวมสมุนไพรมาก็ช่วยได้

แค่ไม่ก่ีคน หากไปถึงเมืองเทียนหลันอาจมีสมุนไพรมากหน่อย ทว่า 

ไปกลับต้องใช้เวลาอย่างน้อยถึงสามวัน" พวกเขาสามารถข่ีอาชาเทพ 

รุดไปได้ ทว่าการรวบรวมตัวยาทั้งหมดที่เหมาะสมจากร้านยาแต่ละแห่ง

ในเมืองน้ัน ล�าพังคัดเลือกและแยกบรรจุตัวยาก็ต้องเสียเวลามิใช่น้อย

แล้ว

ปัญหาเหล่าน้ีโจวซูเ่ว่ินล้วนเข้าใจได้ ทว่าไปกลบัตัง้สามวัน น่ากลวั

ว่าผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองนี้คงล้มตายด้วยพิษกู่โรคระบาดกันหมดแล้ว

กระมัง

"พวกเจ้าไปรายงานประมุขอว๋ินแล้วออกเดินทางโดยด่วนเถอะ  

ตอนนี้พวกเราก็ได้แต่พยายามเต็มท่ีแล้วฟังลิขิตฟ้าเท่าน้ัน" โจวซู่เว่ิน 

เอ่ยอย่างจนใจ

ศิษย์ตระกูลเทวโอสถกลุ่มนั้นผงกศีรษะรับก่อนเร่งจากไป พวกเขา

เปิดกิจการอยู่ในเมืองเทียนปอน้ีมานานปี ย่อมไม่ปรารถนาให้ท่ีนี ่

กลายเป็นเมืองร้างเช่นกัน

ช่วงครึ่งคืนหลัง จ้าววัง เจิ้งรั่ว และทังจื้อซานที่ไปไล่ล่าอินกุ่ยกับ
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หยางเหรินสองมารร้ายก็กลับมาถึงเมืองเทียนปอ มีพวกเขาสามคน

ออกโรง ไม่ช้าควันพิษท้ังหมดในเมืองก็ถูกพัดสลายจนสิ้น น่าเสียดาย 

ที่พบเห็นควันพิษช้าไป ชาวเมืองอย่างน้อยเจ็ดแปดส่วนจึงถูกพิษกู่ 

โรคระบาดและเริ่มมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวกันแล้ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้เฒ่า ผู้เยาว์ และสตรีที่อ่อนแอบางส่วนยิ่งมีอาการรุนแรง

อินกุ่ยกับหยางเหรินสองตัวการใหญ่มีพลังวัตรรุดหน้ารวดเร็ว 

เกินคาด แม้ถูกผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธารุ่นเก่าสามคนรุมไล่ล่า ท้ายที่สุด

ก็ยังคงเสี่ยงตายหนีรอดไปจนได้ ทว่าสามีภรรยาคู่นี้ต่างก็บาดเจ็บสาหัส 

หากไม่ได้พักฟื้นสักสองสามปีก็ยากจะฟื้นตัวดังเดิม ดังนั้นอย่างน้อย 

จงึไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะใช้วิธีน่ากลวัอย่างพิษกู่โรคระบาดมาฆ่าล้าง

ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์อีก

จ้าววังกับเจ้าเมอืงเทยีนปอเรยีกคนตระกูลแพทย์กับตระกูลเทวโอสถ 

ที่เก่ียวข้องมาหารือวิธีรับมือร่วมกัน คนทั้งหมดรวมถึงซูเพียนจื่อล้วน 

มาถึงแล้ว ขาดก็แต่อวิ๋นชิงอิ่ง

พอจ้าววังสอบถามดู ถึงรูว่้าอว๋ินชงิอ่ิงกับบตุรหลานตระกูลเทวโอสถ

กลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังสวนโอสถบนภูเขาเสียนอว๋ินท่ีอยู่ห่างไปพันหลี่

ตั้งแต่เม่ือสองวันก่อนแล้ว คาดว่านางน่าจะเดินทางจากที่น่ันตรงกลับ 

วังศาสตร์เลย ต่อให้ตอนนี้คิดจะเรียกตัวนางกลับมาก็สายเกินการณ์

เรื่องนี้บังเอิญจริงๆ ทุกคนต่างก็อับจนหนทาง

ทว่าทงัเซนิซึง่น่ังอยู่อกีด้านหนึง่กลบัแค่นเสียงฮึออกมาหนกัๆ แม้แต่ 

ทังจื้อซานผู้อาวุโสสูงของสกุลทังที่รุดมาเพ่ือทังเซ่ิงหยางโดยเฉพาะก็มี

สีหน้าไม่ค่อยชวนมอง
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ดวงตาของอวิ๋นผิงไห่ฉายความจนใจ ยิ้มเฝื่อนไม่พูดจา

เรื่องที่ทังเซิ่งหยางเจ็บหนักเพ่ือช่วยชีวิตอว๋ินชิงอิ่งกับฮว่าเทียนน้ัน

ผู้ใหญ่เหล่านี้ล้วนรับรู้แล้ว สองคนท่ีได้รับการช่วยชีวิตก็เคยมากล่าว

ขอบคุณต่อหน้าแล้วเช่นกัน เดิมทีคนสกุลทังไม่ได้ติดใจเร่ืองนี้สักเท่าไร 

ทว่าพริบตาเดียวอว๋ินชิงอิ่งกลับรีบร้อนจากไปเสียอย่างนั้น จะไม่ให ้

พวกเขาคิดมากก็คงยาก

อว๋ินผิงไห่รู ้แก่ใจดี เหตุใดอว๋ินชิงอิ่งไม่ยอมรั้งอยู่ที่ น่ีรอกลับ 

วังศาสตร์พร้อมคนส่วนใหญ่ นั่นก็เพราะนางกลัวว่าหากทังเซ่ิงหยางฟื้น

แล้วเรียกร้องให้นางอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าจะด้านเหตุผลหรือความสัมพันธ์

นางก็ไม่มหีนทางให้ปฏเิสธ งานมงคลระหว่างสองตระกูลอาจถูกก�าหนด

เดี๋ยวนั้นเลยก็เป็นได้

ตลอดมาบุตรสาวไม่อยากแต่งงานกับทังเซิ่งหยาง ย่ิงตอนนี ้

เขาแทบกลายเป็นคนไร้ค่าที่ไม่รู ้จะฟื้นตัวได้เมื่อไรและจะฟื้นตัวได ้

ถึงระดับใด นางย่อมไม่เต็มใจยิ่งกว่าเดิม

แม้อว๋ินผิงไห่รู ้สึกว่าบุตรสาวปฏิบัติกับผู ้ท่ีช่วยชีวิตนางเช่นน้ี 

ไร้คณุธรรมเกินไป แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่อยากบงัคบับตุรสาวในเร่ือง

ส�าคัญอย่างการแต่งงาน ดังนั้นจึงหลับตาข้างหนึ่งปล่อยไปตามใจนาง

ซูเพียนจื่อเห็นสีหน้าของคนเหล่าน้ี ในใจก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว 

อนัทีจ่รงิไม่ว่าทงัเซิง่หยางจะทุม่เทและงมงายในรกัสกัเพียงใด หากอว๋ินชงิอิง่ 

ไม่ชอบเขาจริงๆ ก็เป็นเรื่องท่ีช่วยไม่ได้ มิอาจกล่าวว่าอวิ๋นชิงอิ่งท�าผิด  

เรื่องของความรู้สึกต้องยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย

เพียงแต่สิ่งที่ท�าให้ซูเพียนจื่อเห็นอว๋ินชิงอิ่งขัดนัยน์ตาเป็นท่ีสุด 
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ก็คอื...ท้ังท่ีอว๋ินชงิอ่ิงรูอ้ยู่ว่าตนเองไม่ได้ชอบพอทงัเซิง่หยาง กลบัยังท�าตวั

คล้ายใกล้ชดิคล้ายห่างเหิน ยามทีรู่ส้กึว่าอีกฝ่ายมคีณุค่าให้ใช้สอยก็ท�าตวั

แสนจะสนิทสนม แต่พอมีทางเลือกท่ีดีกว่าก็รีบสลัดท้ิงดุจรองเท้าเก่า

กระนั้น

น่ีเรียกว่าอะไรกัน ต้องหลอกใช้คนที่จริงใจกับตนเองจนถึงแก่น 

เยี่ยงนี้ด้วยหรือ

ในเมื่อไม่ชอบเขา เหตุใดไม่รวบรัดตัดความให้ชัดแจ้งเล่า

บญุคณุช่วยชวิีตมวิีธีตอบแทนตัง้มากมาย ต่อให้ไม่เป็นภรรยาของ

ทงัเซิง่หยางก็ไม่เกิดเรือ่งใหญ่โตอะไรหรอก ซเูพียนจือ่เชือ่ว่าอปุนิสยัของ

ทังเซิ่งหยางจะไม่เอาบุญคุณมาบีบคั้นให้อว๋ินชิงอิ่งแต่งงานกับเขา 

เด็ดขาด ตรงข้ามเขาน่าจะเป็นฝ่ายตีตัวออกหากจากนาง เพราะตนเอง

บาดเจ็บเป็นคนไร้ค่าแล้วเสียมากกว่า

จากท่ีซูเพียนจื่อสังเกตดู คนที่หัวใจทระนงอย่างทังเซิ่งหยางม ี

ความเป็นไปได้ที่จะท�าเช่นนี้เกินเก้าในสิบส่วน

ทว่าอวิ๋นชิงอิ่งกลับหมุนตัววิ่งหนีโดยไม่ชี้แจงใดๆ

ว่ากันถึงที่สุดแล้วก็เป็นเพราะคุณหนูใหญ่ผู้น้ีถูกตามใจจนเสียคน 

จึงรู ้จักแต่เสพรับผลประโยชน์ที่ผู ้อื่นน�ามาให้ โดยไม่ยอมแบกรับ 

ความเสี่ยงและความรับผิดชอบสักนิดเดียว

ทว่าอว๋ินชิงอิ่งจะท�าตัวเช่นไรมิใช่ธุระกงการของซูเพียนจื่อ เรื่องที่

นางเป็นห่วงมากกว่าคือไม่รู้สตรีที่ไร้สมองผู้น้ีร่วมทางไปกับซูม่านม่าน 

ใช่หรอืไม่ หากว่าใช่ ขอเพียงระหว่างทางเกิดเหตอุะไรแม้เพียงเลก็น้อย...

ก็เป็นไปได้สูงที่ศิลาร้อยสมุนไพรจะถูกซูม่านม่านคว้าเอาไป
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ซูเพียนจื่อถอนหายใจ พูดไปพูดมาก็เป็นเพราะตัวนางเองที่ไม่อาจ

ท�าใจเหี้ยมได้อย่างแท้จริง

ตอนทีอ่ยู่ในสนามรบเก่าระหว่างเซยีนกับมาร ใช่ว่านางไม่มโีอกาส

จะลงมือกับซูม่านม่านและอว๋ินชิงอิ่งเลย แต่นางกลับท�าเพียงคิดไป 

อย่างนั้นเอง สุดท้ายก็ไม่ได้ท�าอะไรทั้งสิ้น

ส่วนลึกในใจนางยังคงไม่อยากจะเป็นผู้ลงมือฆ่าคนอื่นกระมัง

นางสามารถปลดิชพีสตัว์อสรูและอสรูทะเลได้อย่างเฉียบขาดฉับไว 

แต่เมื่อคิดว่าจะต้องฆ่าพวกพ้องที่เป็นมนุษย์ด้วยกันกับมือตนเอง ต่อให้

เป็นพวกพ้องสองคนท่ีมุ่งร้ายหมายชีวิตนางก็ตาม นางก็ยังคงอดไม่ได้ 

ที่จะใจอ่อนลังเล

นางใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของดาวโลกมาสิบกว่าปี เร่ืองบางอย่าง 

ได้หย่ังรากลึกอยู่ในหัวสมองนางแล้ว แม้แต่เผชิญหน้ากับหลัวซาที่มา 

ล่าสังหารนางในวันน้ัน นางก็ยังเลือกย่ัวยุสัตว์อสูรแห่งทิวเขาขวงโซ่ว 

ให้มาล้อมฆ่าเขา ไม่ได้เลือกสังหารเขาเองกับมือ

นี่มิใช่เพียงเพราะสองฝ่ายมีพลังฝีมือห่างชั้นกัน สาเหตุที่ลึกซึ้ง 

ยิ่งกว่านั้น...คือนางไม่อยากให้มือของตนต้องเปื้อนเลือดมนุษย์คนอื่น

"เชียนหวง!" 

ยามนี้เองแขนนางพลันถูกผู้อื่นตีเบาๆ หนึ่งที ท�าให้นางสะดุ้งตื่น

จากภวังค์ความคิดของตนเองทันใด พอเงยหน้าขึ้นนางก็เห็นโจวซู่เว่ิน 

มองมาพลางกล่าว "เจ้าก�าลังคิดอะไรอยู่จึงใจลอยเช่นน้ี อาจารย์เจ้า 

พูดด้วยก็ไม่ได้ยิน"

ซูเพียนจื่อรีบหันหน้าไปมองอาจารย์ตรงที่ น่ังแขกส�าคัญของ 
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โถงใหญ่

จ้าววังไม่มทีีท่าจะต�าหนินางแต่อย่างใด เพียงทวนค�าถามซ�า้อกีรอบ 

อย่างนุม่นวล "ด้วยพลงัวตัรของเจ้าในตอนนี ้สามารถเรยีกใช้น�า้พุชพีโดย

ไม่บอบช�้าถึงฐานรากพลังวัตรได้มากที่สุดเท่าไร แล้วแต่ละครั้งเจ้าต้อง

ใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะฟื้นตัว"

ซเูพียนจือ่รูแ้ต่แรกว่าสถานการณ์เช่นนีจ้ะต้องให้นางเรยีกน�า้พุชพี

ออกมาช่วยคน ก่อนหน้านี้นางจึงคิดแผนหนึ่งไว้คร่าวๆ แล้ว หากท�าได้ 

อาจสามารถช่วยชวิีตชาวเมอืงท้ังหมดในคราวเดยีว พร้อมทัง้วางรากฐาน

อันมั่นคงที่สุดส�าหรับการเพิ่มสาวกที่นี่ในวันหน้าด้วย

สาวน้อยขบคิดวิธีการอย่างจรงิจงัอกีรอบ ก่อนจะลุกข้ึนเดนิไปกล่าว

เบือ้งหน้าจ้าววัง "อาจารย์ ข้ามอียู่วิธีหนึง่ ไม่รูจ้ะใช้การได้หรือไม่ เชญิท่าน 

กับผู้มีอาวุโสทั้งหลายโปรดดูสิ่งนี้ก่อน"

นางพูดพลางย่ืนมกุปราณคลืน่สมทุรทีค้่นได้จากร่างกุ่ยหมัง่ออกไป

มอืของจ้าววังเพ่ิงจะแตะถูกมกุลกูน้ี สหีน้าก็เปลีย่นเป็นแสนต่ืนเต้น 

เจิง้รัว่กับทงัจือ้ซานซึง่นัง่อยู่ข้างกายเขาคล้ายรบัรูไ้ด้ จงึเบกิตาโตมองมา

ทันที

"นี่คือสิ่งที่ข้าหาพบในพ้ืนท่ีสนามรบเก่าเจ้าค่ะ ข้างกายข้ามีงูน�้า 

นภาครามอยู่หนึ่งตัว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากสัตว์มารบรรพกาลที่เป็น 

สัตว์น�้า ตามค�ากล่าวของมัน สิ่งน้ีมีนามว่ามุกปราณคลื่นสมุทร เป็น 

วัตถุเซยีนระดบัต�า่ชิน้หนึง่ สามารถท�าให้ลมปราณทีผู่ใ้ช้ปลดปล่อยออกมา 

นั้นระเบิดอานุภาพอย่างน้อยสิบเท่าในพริบตา" ซูเพียนจื่อช้ีแจงเสียง 

เจื้อยแจ้ว โดยอ้างชื่อเจ้าครามน้อยที่เปิดเผยตัวได้มากกว่ามาเป็นผู้รับ
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คุณความชอบแทนมารฝัน

แม้ทุกคนร้อนใจอยากช่วยชีวิตชาวเมือง ทว่าจู่ๆ ได้เห็นวัตถุเซียน

ชิ้นหนึ่งมาปรากฏตรงหน้า ท้ังมีคุณสมบัติอันน่าเหลือเชื่อเพียงนี้ ทุกคน 

ก็อดไม่ได้ที่จะช�าเลืองมอง

เพียงคิดว่าของวิเศษท่ีอยู่สายธาตุน�้าอย่างเห็นได้ชัดชิ้นน้ี หากอยู่

ในมือจ้าววังผู้มีพรสวรรค์สายธาตุน�้าเช่นกัน...อานุภาพที่ระเบิดออก 

อย่างน้อยสิบเท่ามิกล้อมแกล้มท้าสู้กับเซียนบรรพกาลได้เลยหรือ!

ซูเพียนจื่อเผยสีหน้าอันบริสุทธ์ิสูงส่งน่าเลื่อมใสตามแบบฉบับของ

ผู้วิเศษก�ามะลอ ก่อนจะเอ่ยเรียบๆ ต่อ "เดิมทีข้าไม่เข้าใจว่าเหตุใด 

เซียนใจประเสริฐจึงชักน�าให้ข้าค้นพบของวิเศษสายธาตุน�้าชิ้นนี้ น่ีมิใช ่

สิ่งที่ข้าจะสามารถใช้งานได้สักหน่อย จวบจนเกิดเหตุการณ์เมื่อกลางดึก 

ในท่ีสุดข้าถึงเข้าใจกระจ่าง...ต้องเป็นเพราะเซียนใจประเสริฐหย่ังรู้ว่า 

ชาวเมืองเทียนปอจะประสบภัยจากพิษกู่โรคระบาด ดังนั้นจึงให้ข้าน�า 

มุกวิเศษมายังเมืองเทียนปอเพื่อช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์เหล่านี้"

ผูค้นในโถงต่างก็มองหน้ากันไปมา จ้าววังกบัพวกโจวซูเ่ว่ินล้วนเคย

ได้ยินชือ่ของเซยีนใจประเสรฐิ แม้แต่ทงัเซนิก็เคยได้ยินมาบ้าง ทว่านอกจาก 

โจวซู่เวิ่นแล้ว คนอื่นๆ ล้วนท�าเพียงคลี่ยิ้มไม่ใส่ใจ

เจิ้งรั่วกับทังจื้อซานผู้อาวุโสสูงขั้นทรงฤทธาของสกุลเจิ้งกับสกุลทัง

ที่เพิ่งจะมาที่นี่ได้ไม่นานนั้นยิ่งจับต้นชนปลายไม่ถูก

ทว่านี่ไม่ส�าคัญหรอก สิ่งส�าคัญคือหลิ่วเชียนหวงบอกว่าของวิเศษ

ชิ้นนี้ช่วยรักษาผู้คนทั้งเมืองได้!

จ้าววังเอ่ยถามด้วยสีหน้าอันเคร่งขรึม "ความหมายของเจ้าคือ?"
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"ข้าจะเรียกน�้าพุชีพออกมาเต็มก�าลัง จากน้ันอาจารย์โปรดอาศัย

ของวิเศษชิ้นนี้กระตุ้นลมปราณ ท�าให้น�้าพุชีพกลายเป็นละอองฝอย

ครอบคลุมทั่วเมืองเจ้าค่ะ" ซูเพียนจื่อตอบ

ด้วยพลังวัตรสายธาตุน�้าขั้นทรงฤทธาของจ้าววัง ประกอบกับ 

มกุปราณคลืน่สมทุรลกูนี ้ย่อมสามารถเพ่ิมพูนพลงัชวีติในน�า้พุชพี ท�าให้

สรรพคุณในการเยียวยาดียิ่งขึ้นไปอีก

พลงัวัตรของซเูพียนจือ่ในตอนนีอ้ย่างมากก็เรยีกน�า้พุชพีออกมาได้

หนึง่ถงับ่มสรุาใบใหญ่ ซึง่ไม่พอจะแบ่งให้ชาวเมอืงหลายแสนคนเดด็ขาด 

อีกอย่างลมปราณของนางก็ไม่อาจฟื้นฟูด้วยการดูดซับปราณวิเศษ 

จากในศลิาวิเศษหรอืจากสือ่น�าอืน่ๆ นางต้องหลบัสนิทอย่างน้อยครึง่ค่อนวัน 

ถึงจะฟ้ืนฟูเอง เช่นนีภ้ายในสามวันย่อมเรยีกน�า้พุชพีได้ไม่เกินสองสามครัง้  

ซึ่งนั่นยังห่างไกลจากค�าว่า 'เพียงพอ' นัก

แต่เมื่อมีลมปราณของจ้าววังผนวกกับมุกปราณคล่ืนสมุทร ส่งผล

ให้น�้าพุชีพแปรเป็นละอองฝอยและมีสรรพคุณเพ่ิมพูน ต่อให้ไม่อาจ

เยียวยาผู้คนท้ังเมืองจนหายสนิท ก็ท�าให้อาการทุเลาได้เป็นส่วนใหญ่ 

อย่างน้อยก็ชะลออาการจวบจนตัวยาจากเมอืงอืน่ๆ ล�าเลยีงมาถึงได้อย่าง

ไม่มีปัญหา

อกีประเดน็หน่ึงท่ีส�าคัญย่ิงกว่าคือควนัพิษถูกเหล่ายอดฝีมอืในเมอืง

ร่วมแรงกันพัดสลายไปแล้วก็จริง แต่ก็ยังมีพิษไม่น้อยตกค้างอยู่บน 

ข้าวของเครื่องใช้บางส่วน ไม่เพียงพืชและสัตว์ได้รับผลกระทบ กระทั่ง

แหล่งน�้าก็อาจปนเปื้อน

ต่อให้ชาวเมืองผ่านด่านนี้ไปได้ เมืองน้ีก็ไม่อาจอยู่อาศัยได้อีก  



76

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 6

ชาวเมืองเพิ่งจะประสบเคราะห์คอขาดบาดตายก็ต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ 

ชีวิตจะต้องล�าบากยากแค้นอย่างยิ่ง

แต่เมือ่มนี�า้พุชพีทีแ่ปรเป็นละอองฝอย พิษทีต่กค้างท่ัวเมอืงก็จะถูก

ช�าระล้างไปพร้อมกัน นี่ย่อมเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมากที่สุด

ดังนั้นซูเพียนจื่อเพียงเอ่ยคร่าวๆ คนอื่นๆ ก็เข้าใจกระจ่างทันที

ตอนน้ีความกังวลเพียงหนึง่เดยีวของทุกคนคอื...ซเูพียนจือ่จะเรียก

น�้าพุชีพออกมาได้เท่าใดกันแน่ หนึ่งถังตักน�้า? หรือหน่ึงโอ่งน�้า? หาก

ปริมาณน้อยเกินไป ผลลัพธ์ก็จะลดทอนลงอย่างมาก

เรื่องน้ีไม่มีใครบอกได้แน่ชัด สุดท้ายเจ้าเมืองเทียนปอจึงตัดสินใจ

จะให้ชาวเมอืงมารวมตวักันทีล่านใหญ่กลางเมอืง แล้วให้จ้าววังกระจาย

ละอองฝอยครอบคลุมแถบนั้นเท่าที่จะท�าได้ อย่างน้อยขจัดพิษกู ่

โรคระบาดในตวัคนเป็นๆ ได้บางส่วนก่อน หากมกี�าลงัเหลอืค่อยกระจาย

ละอองฝอยไปยังจุดอื่น

ว่ากันถึงที่สุดแล้ว ทุกคนต่างรู ้สึกว่าต่อให้ซูเพียนจื่อทุ่มสุดตัว 

เพียงใด น�้าพุชีพก็มีจ�ากัดอยู่ดี ไม่มีทางจะเรียกออกมาปริมาณมาก 

ในคราวเดียว ส�าหรับวิธีที่นางเสนอ ทุกคนจึงเพียงแต่ยอมรับไว้ด้วย 

ความคิดจะรักษาม้าตายเยี่ยงม้าเป็น 

ในสายตาของพวกเขา เพียงชะลออาการของชาวเมืองได้เล็กน้อย

ก็นับเป็นโชคดีสุดแสนแล้ว

ในเมื่อตัดสินใจจะใช้วิธีของซูเพียนจื่อ เจ้าเมืองกับจ้าววังจึงรีบ 

ส่งคนแยกย้ายไปประกาศข่าวส�าคัญนี้ทั่วเมือง

ยามที่พวกเขาก�าหนดรายละเอียดเสร็จจะเร่ิมปฏิบัติการก็คือ 
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ยามเที่ยงถัดจากคืนที่พิษกู่แพร่ระบาด ในเมืองมีผู้เฒ่า ผู้เยาว์ และสตรี

ทีอ่่อนแอจ�านวนมากเริม่สะบดัร้อนสะบดัหนาว มอืเท้ากระตกุเกรง็ กระทัง่

คนหนุ่มสาวจ�านวนไม่น้อยที่ยังฝืนเดินไหวต่างก็ตัวสั่นไม่หยุด

ชาวเมืองมิใช่คนหูหนวก ย่อมได้ยินเสียงความเคล่ือนไหวเม่ือคืน

แล้ว อารมณ์หวาดหว่ันจงึลกุลามไปทัว่เมอืง ยามนีพ้อได้ยินว่ามทีางรอด 

แต่ละคนก็พลนัมขีวัญก�าลงัใจ พยุงกันและกันเดนิมุง่ไปยังลานกลางเมือง

พอซูเพียนจื่อเดินตามพวกจ้าววังกับโจวซู่เว่ินออกมาจากโถงใหญ่

ของจวนเจ้าเมือง เจิ้งเฮ่าอี้ ฉินเฝ่ย ปู่เฉินอวี่ รวมทั้งพวกพ้องที่ร่วมรบ 

เคยีงบ่าเคยีงไหล่กันในพ้ืนท่ีสนามรบเก่าเมือ่หลายวันก่อนต่างก็ห้อมล้อม

เข้ามา

จ้าววังชี้แจงแผนรักษาชาวเมืองคร่าวๆ รอบหนึ่ง ก่อนจะก�าชับ 

ให้พวกเขาเร่งออกตรวจตราทัว่เมอืง พยายามรบัส่งคนไร้ทีพ่ึ่งซึง่เจบ็หนัก

จนไม่อาจเดินไปรับการรักษาที่ลานกลางเมืองให้ได้มากที่สุด เหล่าศิษย์

พร้อมใจกันขานรับค�าสั่งเสียงกังวาน แล้วเริ่มแบ่งเขตรับผิดชอบของ

แต่ละคนทันที

ตอนน้ีผู้ฝึกวิชายุทธ์ที่ไม่เจ็บไข้จากพิษกู่โรคระบาดมีท้ังสิ้นเพียง 

สองร้อยกว่าคน เฉพาะผู้ที่ไปศึกตัดสินกับอสูรทะเลมีเกือบเจ็ดสิบคนท่ี 

ยังอยู่ในเมือง จึงนับได้ว่าพวกเขาคือก�าลังหลักในภารกิจนี้

ฉนิเฝ่ยว่ิงปราดมาเอ่ยตรงหน้าซเูพียนจือ่ด้วยสหีน้ารุม่ร้อนใจพลาง

เอ่ยถามนางขึ้นว่า "เจ้าเตรียมจะเรียกใช้น�้าพุชีพอีกแล้วใช่หรือไม่ ช่วย 

คนส�าคัญก็จริง แต่เจ้าอย่าได้ทุ่มสุดตัวจนไม่ห่วงใยตนเองเชียว!"

ซเูพียนจือ่คลีย้ิ่มตอบ "ท่านวางใจเถอะ เซยีนใจประเสรฐิจะคุ้มครองข้า  



78

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 6

ข้าไม่เป็นไรหรอก"

เจิ้งเฮ่าอี้กล่าว "ไม่ว่าจะท�าอะไร เจ้ารู้จักขอบเขตของตนเองเสมอ 

ข้าจึงได้แต่ขอร้อง ให้เจ้าถนอมตนเองให้ดีๆ"

ถ้อยค�าของเขาแฝงอารมณ์เศร้าหมองจนใจซึ่งยากจะสังเกตเห็น 

สาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าด้ือรั้นยึดมั่นในความคิดตนเองมาแต่ไหนแต่ไร 

ท�าให้เขาอยากจะช่วยนางแต่กลับไม่รู้ควรยื่นมือออกไปเช่นไรดี

ปู่เฉินอว่ีอ้าปากหมายจะพูดบ้าง ทว่าถูกซูเพียนจื่อชิงเอ่ยข้ึนก่อน 

"ศิษย์พี่ปู่ เหตุการณ์คับขัน เรื่องอื่นก็อย่าเพิ่งพูดเลย ท่านจะรั้งอยู่กับข้า

ได้หรือไม่ ข้ามีเรื่องจะขอให้ท่านช่วย"

นางเขด็ขยาดปากอกีาของปูเ่ฉนิอว่ีไม่น้อย โดยเฉพาะในเวลาเช่นนี ้

ขนืเขาพูดค�าท�านายอะไรทีไ่ม่ค่อยเป็นมงคลออกมากเ็ท่ากับเอาชวิีตผูอ้ืน่

ชัดๆ 

"ได้สิ" ภายใต้การจ้องเขม็งจากดวงตาหกข้างของคนสามคน  

ปู่เฉินอวี่ย่อมรู้กาลเทศะไม่กล้าพูดอะไรมากอีก

เจิ้งเฮ่าอี้เอ่ยพลางดึงตัวฉินเฝ่ยที่เห็นชัดว่าอยากจะรั้งอยู่เช่นกัน  

"ไปกันเถอะ พวกเราไม่อาจท�าให้ความพยายามของศิษย์น้องหญิง 

ต้องสูญเปล่า"

การท่ีปูเ่ฉนิอวีถู่กรัง้ตวัและ 'ได้รบัภารกิจส�าคญั' น้ัน ในใจเจิง้เฮ่าอ้ีเอง 

ก็รู ้สึกไม่ค่อยพอใจนัก แต่เขาเชื่อว่าเชียนหวงท�าเช่นน้ีต้องมีเหตุผล 

ของนางเป็นแน่

ตอนน้ีไม่ใช่เวลาไปเซ้าซี้ให้นางชี้แจง สิ่งที่พวกเขาสมควรท�าที่สุด 

ก็คือรับรองว่าทุกคนในเมืองจะได้ไปรวมตัวกันที่ลาน
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ฉินเฝ่ยตอบอย่างหัวเสีย "ใช่สิ เจ้ามันค�านึงถึงส่วนรวม! ไปก็ได้!"

รอจนมองส่งคนท้ังหมดจากไปแล้ว ซเูพียนจือ่ก็หนัหน้ามาย้ิมตาหยี

ให้ปู่เฉินอวี่ "ศิษย์พี่ปู่เชี่ยวชาญเรื่องท�าให้ผู้อื่นเชื่อถือท่านกระมัง"

นางอยากดงึตัวผูวิ้เศษก�ามะลอมอือาชพีคนนีเ้ข้ากลุม่ตัง้นานแล้ว! 

แม้ธรรมะกับอธรรมจะก�าหนดให้สองคนที่มีชาติก�าเนิดอยู่คนละฝ่าย 

ยากจะร่วมมือกันอย่างเปิดเผย ทว่าการยืมความช�านาญของคนผู้นี ้

มาช่วยนางหลอกสาวกเพิ่มเป็นครั้งคราวก็ไม่เลวเลยจริงๆ

"เรยีกศษิย์พ่ีเฉนิอว่ีส"ิ ปูเ่ฉนิอว่ีฉวยโอกาสแก้ไขค�าเรียกหาเสยีใหม่ 

ว่าแต่ไฉนรอยย้ิมของศิษย์น้องเชียนหวงที่รักแลดูร้ายลึกอย่างไรชอบกล 

เขาต้องตาฝาดไปเองแน่!

"ก็ได้ ศษิย์พ่ีเฉนิอว่ี หากข้าจะเรยีกน�า้พุชพีออกมามากข้ึน ก็ต้องได้

พลงัของเซยีนใจประเสรฐิเก้ือหนนุ เซยีนใจประเสริฐมอีทิธิฤทธ์ิไร้ขอบเขต 

ทว่าความสามารถของข้ามีอยู่จ�ากัด ท�าได้เพียงปลุกเร้าแรงศรัทธาที ่

ชาวบ้านมีต่อท่านเซียนเท่านั้น" ซูเพียนจื่อเริ่มงานชี้แจงโน้มน้าวอีกฝ่าย

ทันที

"แรงศรัทธา?" ค�ากล่าวนี้แปลกใหม่ยิ่ง ในฐานะผู้วิเศษก�ามะลอที่

โดดเด่นเป่ียมความสามารถแม้ปูเ่ฉนิอวีไ่ม่เชือ่สกันดิเร่ืองเซียนใจประเสริฐ 

อะไรนั่น ทว่าเขาก็ยังคงสนอกสนใจในค�ากล่าวของนางยิ่งนัก

เพ่ือให้ได้จับเข่าสนทนากับนางในดวงใจที่ตนหลงรักมาเนิ่นนาน 

เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะไม่สนใจ

"ใช่ กล่าวง่ายๆ ก็คือ...ยิ่งมีคนนับถือเซียนใจประเสริฐมากเท่าไร 

พลังที่ข้าจะใช้งานได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น" ซูเพียนจื่อกล่าว
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"เจ้าอยากให้ข้าช่วยคดิหาวิธี ท�าให้อกีสกัครูผู่ค้นในลานกลางเมอืง

เชื่อถือเซียนใจประเสริฐสินะ" ปู่เฉินอวี่ตระหนักได้ทันที

ชาวเมืองเทียนปออย่างน้อยๆ ก็มีหลายแสนคนแล้ว เป็นจ�านวนที่

มากใช้ได้ทีเดียว

สนทนากับคนฉลาดก็ประหยัดแรงเช่นนี้เอง! ซูเพียนจื่อพยักหน้า

แรงๆ

เพ่ือตามเก้ียวนาง ปู่เฉินอว่ีถึงกับเคยศึกษา 'ค�าสอนใจประเสริฐ'  

ที่นางแต่งข้ึนมั่วซั่วเล่มน้ันอย่างละเอียดลออ ทั้งเคยถกเนื้อหาในนั้นกับ

เจิ้งเฮ่าอี้ด้วย

แม้พวกเขาสองคนไม่เชื่อสิ่งที่เขียนในหนังสือเล่มนั้น แต่ก็รู้สึกว่า

คนท่ัวไปเชือ่ค�าสอนนีไ้ม่มโีทษใดๆ ทัง้จติใจอาจได้รบัการปลอบประโลม

และความสงบจริงๆ ก็เป็นได้

ในเมือ่มใิช่เรือ่งเลวร้าย ปู่เฉนิอว่ีจงึรบัปากช่วยนางท�างานน้ีโดยมไิด้

วุ่นวายใจนัก

หากเซียนใจประเสริฐเก่งกาจเช่นท่ีศิษย์น้องเชียนหวงบอกจริง  

ครั้งนี้ก็ขอให้เขาได้ประจักษ์สักหน่อย

ในท่ีสดุผูวิ้เศษก�ามะลอกับสบิแปดมงกุฎท่ียอดเย่ียมและอ่อนเยาว์

ทีส่ดุบนดินแดนพันเมฆาก็เริม่งานร่วมกันเป็นครัง้แรก เปิดหน้าศกัราชใหม่ 

อันรุ่งเรืองเฟื่องฟูให้กับลัทธิเซียนใจประเสริฐบนดินแดนพันเมฆา

ซึง่ต่อมาฉากเหตกุารณ์มหศัจรรย์ทีพ่วกเขาร่วมมอืกันแสดงออกมานี ้

ได้ถูกจารึกไว้ในคัมภีร์ลัทธิเซียนใจประเสริฐอย่างไม่มีตกหล่น เป็น

อภินิหารเซียนครั้งส�าคัญท่ีถูกกล่าวขวัญตราบชั่วลูกชั่วหลานถึงความ
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เมตตาของเซียนใจประเสริฐผู ้กอบกู้สรรพชีวิต เมืองเทียนปอเองก็ 

กลายเป็นหนึ่งใน 'เมืองศักดิ์สิทธิ์' ที่มีกิตติศัพท์เลื่องลือ

จารกึนัน้ระบชุดัเจนว่าในเหตกุารณ์ขจดัพิษกู่โรคระบาดมชีาวบ้าน

เกือบสิบล้านคนได้รับชีวิตใหม่

ทั้งที่จริงเมืองเทียนปอในขณะน้ันเป็นเมืองส�าคัญของแนวป้องกัน

ชายฝั่งทะเลทักษิณ ถูกอสูรทะเลรุกรานมาช้านาน นับเต็มที่ชาวเมืองกับ

ทหารประจ�าการก็มีอยู่ราวสองแสนคนเท่านั้นเอง

ทว่าอภินิหารเซียน...ก็มีไว้ตีไข่ใส่สีอยู่แล้วมิใช่หรือ

ในทีส่ดุก่อนยามอาทิตย์อสัดง ทกุคนในเมอืงเทยีนปอทียั่งขยับตวัไหว 

ก็ถูกเรียกมาชุมนุมกันในลานขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองกันพร้อมหน้า

ผู้คนเกือบหนึ่งในสามส่วนถูกพิษไข้เคี่ยวกร�าจนนอนซมกับพ้ืน 

แม้แต่สองในสามส่วนทีเ่หลอืก็มผีูท้ียั่งฝืนยืนได้น้อยย่ิง คนส่วนใหญ่ล้วน

นั่งพิงกันอยู่บนพื้น รอคอยการรักษาด้วยสีหน้าอันเคว้งคว้างเลื่อนลอย

พวกเขายังมทีางรอดจรงิๆ น่ะหรอื เหน็ญาตมิติรท่ีอยู่ข้างกายแต่ละ

คนลมหายใจรวยริน อารมณ์ทั้งหว่ันหวาดทั้งกระหายที่จะอยู่รอดก็ 

ขยายตัวถึงขีดสุด หากมิใช่เค้นเรี่ยวแรงไม่ไหวแล้วจริงๆ พวกเขาก็คงกรู

ไปถึงข้างแท่นสูงกลางลานแล้วตีโพยตีพายตั้งแต่แรก

เห็นสท้ีองฟ้ามดืสลวัลงทุกท ีฝงูชนทีย่ิง่หวัน่วิตกก็เริม่ส่งเสยีงเซง็แซ่ 

พวกเขาบางส่วนมารออยู่ที่ น่ีเกือบสองชั่วยามแล้ว ไฉนการรักษา 

ที่เจ้าเมืองบอกจึงไม่เห็นวี่แววเสียทีเล่า!

ขณะท่ีทุกคนจวนจะรอคอยต่อไปไม่ไหวแล้วนั้น เสียงค�ารามยาว

อันก้องกังวานหนหนึ่งก็ดังมาจากทิศทางของจวนเจ้าเมือง ไม่ช้าทุกคน 
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ก็เห็นอาชาเทพท่ีเปล่งประกายสทีองอ่อนๆ สองตัวปรากฏกายกลางผนืฟ้า  

ค่อยๆ เหาะมุ่งมาทางนี้อย่างสง่างาม

ไม่รูพ้ยับเมฆบนผนืฟ้าอนัอมึครมึกระจายตวัไปตัง้แต่เมือ่ใด จนัทร์แจ่ม 

สุกสกาวพอเผยโฉม ฟ้าดินก็คล้ายแปรเปลี่ยนเป็นใสกระจ่างข้ึนใน 

พริบตา

เนื่องจากเมืองเทียนปอมีผู ้ฝึกวิชายุทธ์มาช่วยน�าทัพรบพุ่งกับ 

อสูรทะเลบ่อยครั้ง อาชาเทพจึงไม่แปลกตาส�าหรับชาวเมืองแต่อย่างใด 

ทว่าอาชาเทพท่ีงามสง่าพ่วงพีถึงเพียงนีพ้วกเขาไม่เคยพบเหน็มาก่อนเลย

จริงๆ

เมื่อเปรียบกับสองตัวที่อยู่บนฟ้ายามนี้ อาชาเทพที่เคยเห็นในอดีต

ก็เหมือนนกกระจอกเทียบกับกระเรียนเซียน มิเพียงแต่รูปลักษณ์  

แม้กระทั่งราศีก็ห่างชั้นกันหนึ่งแสนแปดพันหลี่!

นีต่่างหากอาชาเทพขนานแท้! ความจรงิแล้วพวกท่ีเคยเห็นเมือ่ก่อนนี้ 

ต้องเรียกว่าม้าชั้นเลวที่บังเอิญมีปีกถึงจะถูก

ปู่เฉินอวี่มองดูอาชาเทพพาหนะของตนซึ่งมีรูปโฉมเข้าคู่กับฝูอวิ๋น

ไม่เบา ในใจก็ให้ปลื้มปริ่มเสียนี่กระไร!

มิเสียแรงที่เขาสู้อุตส่าห์เสาะหาอาชาเทพขั้นสี่ที่ดูภูมิฐานมีระดับ

ตัวนี้มา เพียงเขานั่งอยู่บนหลังของมันเหาะเคียงคู่กับศิษย์น้องเชียนหวง 

ก็เห็นชัดว่าเขากับนางคือคู่รักเทพเซียนที่สวรรค์บรรจงสรรค์สร้าง!

ฉินเฝ่ยยืนอยู่ข้างลาน ตรากตร�ามาหลายชั่วยามจนแม้แต่ดวงตา

ดอกท้อก็เริ่มผุดเส้นเลือดสีแดงแล้ว พอมาเห็นภาพฉากน้ีเขาจึงหวิดจะ

ระเบิดโทสะ แผดเสียงด่ากราดทันใด "สมควรตายนัก เจ้าดูหน้าตาลามก
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หื่นกามของมันสิ เชียนหวงไปอยู่กับมันได้อย่างไรกัน!"

ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกายฉินเฝ่ยก็คือเจิ้งเฮ่าอี้ในสภาพทุลักทุเลไม่แพ้กัน 

ไม่เหลือภาพลักษณ์อันพิถีพิถันของคุณชายผู้สูงศักดิ์แล้ว ในใจเจิ้งเฮ่าอี้

เห็นด้วยเงียบๆ เขาเองก็ไม่เคยรู้สึกว่าใบหน้าของปู่เฉินอวี่น่าหมั่นไส ้

ถึงเพียงนี้มาก่อน

รอจนอาชาเทพเหาะเข้ามาใกล้ ชาวบ้านในลานซ่ึงไม่มีพลังวัตร

ค่อยเห็นชดัถนดัตาว่าบนม้าคือหนึง่บรุษุกับหนึง่สตรใีนชดุแขนยาวสขีาว

หิมะพัดพลิ้วล้อลม

พวกเขาไม่รูส้กึสกันดิว่าใบหน้าของปูเ่ฉนิอวี ่'ลามกห่ืนกามน่าหม่ันไส้'  

ตรงที่ใด พวกเขาเพียงรู้สึกว่าตนเองก�าลังยลโฉมเทพเซียนในต�านานอยู่

เป็นแน่แท้!

หากมิใช่เทพเซียน ทั้งคู่จะดูหล่อเหลางดงาม บริสุทธ์ิสูงส่งเหนือ

โลกีย์เช่นน้ีได้อย่างไรกัน ต่อให้จิตรกรที่เก่งกาจที่สุดก็ไม่อาจวาดเซียน 

ที่ชวนมองเพียงนี้ออกมาได้

หรือว่าท่านเซียนทั้งสองนี้จะมาช่วยชีวิตพวกเขา?!

ชาวบ้านในลานเพียงเหน็ภาพการปรากฏตวัคูกั่นของซเูพียนจือ่กับ

ปู่เฉินอวี่ที่ดูงดงามดุจห้วงฝันมายา ในใจก็อดไม่ได้ที่จะบังเกิดความหวัง

ไม่สิ้นสุด...ท่านเซียนมาแล้ว พวกเขามีทางรอดแล้ว!

ฝอูวิน๋ไม่พอใจย่ิงนักทีข้่างกายมอีาชาเทพอกีตวัมาแย่งความโดดเด่น 

กับมนั ทว่ามนัไม่เต็มใจให้ปูเ่ฉนิอว่ีมาขีม่นัร่วมกับซเูพียนจือ่จงึได้แต่ต้อง

ข่มใจทน

ยากนักท่ีมารฝันในก�าไลแขนเจด็ดาราจะเจยีดเวลามาสนใจความ
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เคลือ่นไหวด้านนอก เขาดเูพียงครูเ่ดยีวก็อดไม่ได้ต้องจปุากอทุาน "เจ้าหนูน่ี 

ใช่ทายาทของเซียนลิขิตชะตาแน่หรือ ไม่เหมือนเลย! อายุเท่าน้ีก็รู้จัก 

บุกเบิกวิถีทางของตนเอง ใช้ลมปราณผนวกกับกระแสจิตสร้างผลลัพธ ์

ที่คล้ายคลึงกับอาคมมายาได้เช่นนี้ บอกว่าเป็นทายาทของพวกเรา 

เหล่ามารฝันผู้ยิ่งใหญ่ยังจะใกล้เคียงกว่า"

ซูเพียนจื่อฟังค�าประเมินของเขาจบก็ไม่รู้ว่าจะขบขันหรือโมโหดี  

แต่ที่แน่ๆ ความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าการเรียกปู่เฉินอว่ีมาช่วยงานครั้งนี้

นางเรียกมาได้ถูกต้องจริงๆ

คนผูน้ี้คอือจัฉรยิะท่ีหาตัวจบัยากของวงการผูว้เิศษก�ามะลอโดยแท้ 

ไม่เพียงเวลาที่นางกับเขาปรากฏตัวคือชั่วขณะท่ีดวงจันทร์เย่ียมหน้า 

โผล่พ้นเมฆพอดิบพอดี แม้แต่ต�าแหน่งมุมของแสงจันทร์กับสายลม 

ยามหัวค�่าที่โบกพัดอาภรณ์หนุนส่งให้อิริยาบถอันพลิ้วไหวดุจเซียน 

ของพวกนางย่ิงสมบูรณ์แบบ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการค�านวณอัน

พิถีพิถันของปู่เฉินอวี่

ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงรัศมีอันแสนชวนฝันท่ีรายล้อมรอบตัวพวกนางอยู่ 

ตลอดจนทักษะการใช้กระแสจิตปลุกเร้าอารมณ์ผู้อื่น ทักษะที่คล้ายคลึง

กับการโจมตีจิตวิญญาณระดับเบาน้ีแม้แต่มารฝันยังเอ่ยชมเชยอย่าง 

หาได้ยาก เหล่าชาวบ้านในลานเบื้องล่างท่ีจวนจะส้ินหวังแล้วย่อม 

หลงเชื่อสนิทใจอย่างง่ายดาย

นางไม่ต้องพูดอะไรท้ังสิ้น ชาวบ้านสามัญเหล่านี้ก็เผยสีหน้าท้ัง

เลื่อมใส ไว้ใจ และหลงเชื่อในตัวนางแล้ว

ซูเพียนจื่อพลันนึกถึงวันท่ีนางเพ่ิงมาถึงดินแดนพันเมฆา ฝูอว๋ินก็
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แบกนางเช่นนี้ มันเหาะพานางเข้าไปในอ�าเภอเล็กๆ ท่ีอยู่ห่างไกล พอ 

ชาวบ้านท่ีไม่เคยเห็นโลกกว้างเหล่าน้ันมองเห็นนางก็มีสีหน้าไม่ต่าง 

จากนี้

"นึกถึงเรื่องเมื่อก่อนหรือ" ฝูอวิ๋นส่งกระแสจิตมา

ซเูพียนจือ่คลีย้ิ่มน้อยๆ ลบูไล้ขนแผงคอสทีองอ่อนๆ ของมนั ก่อนตอบ 

โดยไร้เสียง "ใช่แล้ว"

นั่นคือครั้งแรกที่นางหลอกคนมากมายเพียงนั้น...

วันนี้...นางจะต้องหลอกคนมากยิ่งกว่าเดิม! ทว่านางมิได้ประหม่า

ลนลาน ร้อนตัวกระสับกระส่ายเช่นวันนั้นอีกแล้ว

ฝอูว๋ินน�าพาซเูพียนจือ่ร่อนลงไปบนแท่นสงูท่ีอยูก่ลางลานพร้อมกับ

ปู่เฉินอวี่

นางสบมองดวงตาทีเ่อ่อล้นด้วยความหวงัแต่ละคูเ่บือ้งล่างแท่นสงู

พลางเอ่ยปากพูดอย่างจริงใจและเปี่ยมด้วยความสงสาร "ข้าคือทูตที่ 

เซียนใจประเสริฐส่งมายังโลกมนุษย์เพ่ือช่วยเหลือพวกท่าน ข้ารู้ว่า 

พวกท่านได้รบัความเดอืดร้อนโดยมไิด้เป็นผูก่้อ ในใจต้องรู้สกึไร้ท่ีพ่ึงและ

เป็นทกุข์อย่างย่ิง พวกท่านมต้ิองกลวัไป ในเมือ่เซยีนใจประเสรฐิชกัพาข้า

มาทีน่ี่ ข้าก็จะรกัษาพวกท่านสดุก�าลงัอย่างแน่นอน ทัง้จะท�าให้เมืองเทยีนปอ 

กลบัมามชีวิีตชวีาดังเดิม ท�าให้พวกท่านได้ใช้ชวิีตร่มเย็นเป็นสขุท่ีบ้านเกิด

ของตนเองต่อไป!"

สุ้มเสียงของนางนุ่มนวลหวานหู แต่ก็มีความหนักแน่นและมั่นใจ

ในตนเองอย่างเต็มเปี่ยม ภายใต้อาคมปลุกเร้าของปู่เฉินอว่ี เสียงน้ีก็ย่ิง

ถ่ายทอดเข้าสู่หูของชาวบ้านทุกคนในลานอย่างชัดถ้อยชัดค�า
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ชาวบ้านไม่น้อยตื้นตันจนหลั่งน�้าตานองหน้าในทันที เหล่าผู้เฒ่า  

ผู้เยาว์ และสตรทีีอ่่อนแอหลายคนเดมิทีท่ัวร่างไร้เรีย่วแรง นอนซมกับพ้ืน

อย่างสิ้นหวังไร้ท่ีพ่ึง ทว่าพอได้ยินวาจาน้ี ไม่รู้พวกเขาพลันเค้นเร่ียวแรง

มาจากท่ีใด ดิ้นรนคลานลุกขึ้นมา ปากก็พึมพ�าว่า "เซียนใจประเสริฐ? 

เซียนใจประเสริฐส่งทูตมาช่วยชีวิตพวกเราแล้ว"

ทั้งที่พวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อเซียนใจประเสริฐมาก่อน แต่กลับรู้สึก

มีความหวังที่จะอยู่รอดต่อไป

"อกีเดีย๋วข้าจะเริม่ร่ายอาคม ทุกท่านโปรดจ�าไว้ให้มัน่ ในใจต้องพร�า่

ท่องนามของเซยีนใจประเสรฐิ ท้ังเปิดใจเชือ่มัน่พ่ึงพาท่านเซยีน ท่านเซยีน

มีอิทธิฤทธ์ิไร้ขอบเขต ย่อมเห็นใจในความทุกข์ยากของพวกท่าน ช่วย 

พวกท่านขจัดเคราะห์ปัดเป่าโรคภัย ฟื ้นฟูใจกายให้แข็งแรงดังเดิม 

ตามล�าดับอย่างแน่นอน"

ระหว่างที่ซูเพียนจื่อพูดอยู่บนแท่น ชาวบ้านไม่น้อยท่ีอยู่เบ้ืองล่าง 

ก็เริ่มท่องนามของ 'เซียนใจประเสริฐ' กันไม่หยุดแล้ว นางรู้สึกได้อย่าง

ชดัเจนว่าลมปราณเริม่เพ่ิมพูนอย่างบ้าระห�า่สดุจะควบคมุ ก่อนพุ่งพรวด

ไปถึงเจ็ดแรงมังกรแทบจะในพริบตา

ผลลัพธ์ไม่ต้องรุนแรงเพียงนี้ก็ได้กระมัง! 

ในใจซเูพียนจือ่ลอบร้องทุกข์ ขณะทีใ่บหน้าเพียรรักษาความเยือกเย็น 

ไว้ รอจนนางพูดบทอีกไม่ก่ีประโยคที่เหลือจบก็ส่งสายตาให้ปู่เฉินอว่ี  

เป็นความหมายว่า 'เริ่มได้'

ปู่เฉินอวี่พยักหน้ารับอย่างรู้ใจ

ซเูพียนจือ่แหงนหน้ามองฟ้า สองฝ่ามอืหงายชดิกัน ก่อนจะเอ่ยเสยีง
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ก้องกังวานด้วยความเคารพบูชาหาใดเปรียบ "ขอเซียนใจประเสริฐ 

โปรดส�าแดงฤทธ์ิ ประทานพลังอาคมอันไม่สิ้นสุดแก่ข้า แปรน�้าพุชีพ 

เป็นละอองฝนทิพย์ ช่วยสรรพชีวิตให้พ้นจากโรคภัยและความทุกข์ยาก

ด้วยเทอญ!"

สิน้เสยีงนางก็เลกิสะกดข่มลมปราณทีก่�าลงัเพ่ิมพูนเป็นบ้าเป็นหลงั

ของตน เรียกน�้าพุชีพที่ผนึกอยู่ในดาวเทียนจีของก�าไลแขนเจ็ดดารา 

ออกมาสุดก�าลัง

แสงสีขาวสายหน่ึงฉายออกจากร่างนางพุ่งขึ้นสู่ฟ้า ร่างเงาอัน 

เลอืนรางของเซยีนแพทย์คมชดัขึน้กว่าเดิมไม่ต�า่กว่าหนึง่เท่า รศัมนีวลตา

สีขาวสุกใสนั้นถึงกับท�าให้แสงจันทร์สิ้นสีสัน

จากนัน้น�า้พุชพีทีเ่รอืงรองด้วยประกายสเีงนิยวงสายหนึง่ก็ไหลทะลกั 

ออกมาจากแจกันแก้วผลึกที่พลันปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของนาง

แม้แต่ปู่เฉินอว่ีก็คาดไม่ถึงว่าหนนี้การเรียกน�้าพุชีพของนางจะมี

พลงัอ�านาจผดิธรรมดาถึงเพียงนี ้ยังดเีขาตอบสนองว่องไวพอ รบีประกบ

สองมือท�ามุทรา ชักพาน�้าพุให้เหินขึ้นสู่กลางอากาศอันสูงลิ่ว

ท่ามกลางสายตาของผูค้นทัง้ลาน เพียงเหน็เสาน�า้สเีงินยวงล�าหน่ึง

ทะยานขึน้ฟ้าดจุมงักรวาร ีก่อนจะแปรสภาพเป็นเมฆหมอกสขีาวสะอาด

กลุม่แล้วกลุม่เล่าลอยกระจายตวัลงสูเ่บือ้งล่าง เมือ่มองดู 'ทตูของท่านเซยีน'  

ทีอ่ยู่บนแท่นสงูคู่นัน้อกีครัง้ก็เห็นพวกเขาร่ายอาคมด้วยท่วงท่าอนังามสง่า  

โดยเฉพาะเบือ้งหลงัของสาวน้อยผูง้ดงามน่าหลงใหลนางนัน้ถึงกับปรากฏ

รูปโฉมที่แท้จริงของท่านเซียนผู้หน่ึง ภาพเหตุการณ์น้ีช่างตื่นตาตื่นใจ

อย่างยิ่งจริงๆ
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แม้แต่ผู้ท่ีเดิมทียังแคลงใจอยู่ก็อดไม่ได้ที่จะเชื่อถือแล้ว พวกเขา

ต่างพากันท่องค�าว่า 'เซยีนใจประเสรฐิ' อยู่ในใจ คนไม่น้อยถึงกับเปล่งเสยีง 

ท่องออกมา 

การกระท�านี้แพร่ติดต่อกันด้วยความเร็วอันน่าตระหนกเสียยิ่งกว่า

พิษกู่โรคระบาด ไม่ช้าเสียงท่องค�าว่า 'เซียนใจประเสริฐ' ก็ดังเซ็งแซ่ไป 

ทั่วลาน จากเสียงอันแสนสับสนก็ค่อยๆ ประสานพร้อมเพรียงกันเป็น 

หน่ึงเดียว จากที่พร�่าท่องไปอย่างนั้นเองก็เปลี่ยนเป็นเปี ่ยมล้นด้วย 

ความนับถือและเทิดทูน

ซเูพียนจือ่ปลกุเร้าน�า้พุชพีสดุก�าลงั น�า้พุเองก็คล้ายไม่มวัีนหมดสิน้ 

นางไม่รู้เลยว่าที่แท้ตนเองปล่อยน�้าพุให้ไหลออกไปมากเท่าใดแล้ว และ

ไม่รูด้้วยว่าเหตใุดตนเองจงึคล้ายไม่รูส้กึอ่อนล้าแม้สกันดิ จวบจนมารฝัน

ใช้ก�าลังบุกเข้าไปในทะเลญาณของนาง นางถึงพลันได้สติหยุดยั้งน�้าพุ

ระหว่างทีน่างเรยีกใช้น�า้พุชพีอย่างบ้าระห�า่ไม่รูจ้กัเหนด็เหน่ือยนัน้ 

บนผืนฟ้าสูงจ้าววังท่ีเร่งกระจายและเสริมอานุภาพของละอองน�้าพุ 

ด้วยมุกปราณคลื่นสมุทรถึงขั้นถูกนางท�าให้เหนื่อยหนักเอาการ

คนทัง้หมดรวมทัง้ซเูพียนจือ่เองล้วนนึกไม่ถึงว่านางจะเรียกน�า้พุชพี

ออกมาได้มากเพียงน้ี แทบไม่ต่างกับมีฝนตกปรอยๆ ลงมาในลาน  

บนเสื้อผ้าและเส้นผมของคนส่วนใหญ่ล้วนเปียกชื้น ทั่วเมืองเทียนปอ 

ล้วนปกคลุมไปด้วยไอหมอกสีขาวบริสุทธิ์

จวบจนฝูอว๋ินกับอาชาเทพอีกตัวแบกซูเพียนจื่อกับปู่เฉินอวี่เหาะ

ออกจากแท่นสูงแล้วหายลับไปท่ามกลางหมอกขาวท่ีแผ่ไพศาล เหล่า

ยอดฝีมืออาวุโสกับคนใหญ่คนโตของตระกูลโบราณต่างๆ ที่ชมดูอยู่ 
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ด้านข้างถึงพลันได้สติคืนมา

อภินิหารเซียน! 

นี่คืออภินิหารเซียนอย่างแน่นอน!

สิ่งที่พวกเขามองเห็นจากแววตาของกันและกันน้ันอัดแน่นด้วย

ความตื่นตะลึงไม่อยากเชื่อ

หากมใิช่เห็นกับตาตนเอง ต่อให้วาดฝันพวกเขาก็นกึไม่ถึง น�า้พุชพี

ซึ่งล�้าค่าย่ิงกว่าสมุนไพรชั้นยอดและเล่าขานกันว่าเรียกออกมาได้เพียง

น้อยนดิอย่างยากเย็นแสนเข็ญน้ัน เมือ่อยู่ในมอืของหลิว่เชยีนหวง ถงึกับ

น�ามาสาดโปรยได้ดังใจนึกราวน�้าจากล�าธารธรรมดาอย่างไรอย่างนั้น

ด้วยพลงัฝีมอืของพวกเขา ไม่มทีางจะแยกไม่ออกว่านัน่คอืน�า้พุชพี

จริงหรือเท็จ น�้าทุกหยดนั้นล้วนเป็นน�้าพุชีพจริงแท้แน่นอน!

พวกเขาก็อยู่ใกล้ๆ ลานนี่เอง ยามที่ละอองน�้ากระเซ็นมาสัมผัสตัว 

ทัว่ร่างทัง้เบือ้งบนเบือ้งล่างพลนัปลอดโปร่งสดชืน่อย่างบอกไม่ถูก รอยแผล 

ทีเ่คยมอียูบ่นร่างล้วนถูกละอองน�า้ลบล้างไปทีละน้อย กระทัง่ร่องรอยของ

กาลเวลาที่ฝากริ้วเหี่ยวย่นไว้บนใบหน้าก็ยังเลือนจางไปอย่างเงียบเชียบ 

ยามท่ีพวกเขามองดูกันและกันต่างก็พบว่าอกีฝ่ายถึงกับดอู่อนวัยข้ึนมาก

ช่างอัศจรรย์เหลือเกิน!

พวกเขาต่างนึกไม่ถึงว ่าการมาเยือนเมืองเทียนปอจะได้รับ 

ผลตอบแทนเกินคาดเช่นนี้ ไม่เพียงได้เปิดหูเปิดตาครั้งใหญ่ แม้แต่

ร่างกายก็คล้ายได้ช�าระล้างจากภายในสู ่ภายนอกอย่างหมดจดไป 

รอบหนึ่ง

ตระกูลแพทย์ดวงดีอะไรกันนักกันหนา หลงัจากเส่ือมถอยเงยีบกริบ
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มานานปี ถึงกับให้ก�าเนิดอัจฉริยะแห่งยุคผู้หน่ึงซึ่งเพียงพอจะท�าให ้

ยอดฝีมือทั่วหล้าสิ้นรัศมี

เดิมทีพวกเขาแสนจะเคลือบแคลงและไม่พอใจกับการแสดงออก

บนแท่นสูงของซูเพียนจื่อกับปู่เฉินอว่ี รู้สึกว่าในเวลาเช่นนี้ทั้งสองยังจะ

ปลุกปั่นมอมเมาชาวเมือง มีเจตนาใดเคลือบแฝงกันแน่

ทว่าภายหลงัได้ประจกัษ์กับอภินหิารเซยีนเช่นน้ี หลายคนจงึอดไม่ได้ 

เริม่สงสยัว่าเซยีนใจประเสรฐิมตัีวตนอยูจ่รงิๆ ใช่หรอืไม่ สิง่ทีห่ล่ิวเชยีนหวง 

พูดมาเป็นความจริงทั้งหมดอย่างนั้นหรือ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านหลงัหลิว่เชยีนหวงปรากฏร่างเงาของชายชรา 

ผู้มบุีคลกิราศดีจุเซยีนในเครือ่งแต่งกายสมยับรรพกาล พวกเขาหลายคน

ลองใช้จิตหย่ังเชิงดูแล้ว นั่นมิใช่สิ่งที่ปลอมแปลงขึ้นด้วยลูกไม้ตื้นๆ 

จ�าพวกอาคมมายาเด็ดขาด

ตอนทีจ่ติของพวกเขาสมัผสัถูกร่างเงา ล้วนรูส้กึได้ถึงพลงัชนดิหน่ึง

ซึง่จะสมัผสัได้จากสดุยอดวัตถุศกัดิส์ทิธ์ิประจ�าตระกูลเท่านัน้ พลงัศักด์ิสิทธ์ิ 

หรืออาจเรียกได้ว่าปราณเซียนน้ีท�าให้พวกเขาอดไม่ได้ต้องก้มศีรษะ

ศิโรราบและละอายใจที่ด้อยกว่า

ร่างเงานั้นแลดูอ่อนโยนไร้พิษภัย ทว่าเมื่อจิตของพวกเขาสัมผัส 

ถูกเพียงเล็กน้อยกลับถูกดีดออกมาเบาๆ และไม่อาจเข้าใกล้อีกเลย

ในกลุ่มของพวกเขามีเจิ้งรั่วกับทังจื้อซานซึ่งเป็นถึงผู้แข็งแกร่ง 

ขั้นทรงฤทธารุ่นเก่าแก่ หลิ่วเชียนหวงที่อยู่ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณมีหรือ

จะสามารถตบตาพวกเขาสองคน ย่ิงไม่มีทางจะขับดันจิตของพวกเขา 

สองคนออกห่างได้อย่างง่ายดาย
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เรื่องนี้ช่างพิสดารเหลือเกิน

อว๋ินผิงไห่ประมุขตระกูลเทวโอสถมีสีหน้าหม่นหมอง มองไปทาง

จวนเจ้าเมืองพลางถอนใจยาวโดยไร้เสียง ตระกูลแพทย์มีหลิ่วเชียนหวง

ทายาทสายหลักท่ีเป็นเช่นน้ี วันที่จะก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ย่อมมองเห็นได้

ล่วงหน้าแล้ว หากตระกูลของเขายังไม่ปรบัเปลีย่นท่าทีและวิธีการท�างาน

เสียใหม่ รากฐานและเกียรติภูมิที่คนรุ ่นก่อนส่ังสมมาอย่างยากเย็น 

แสนเข็ญก็จะเริ่มเสื่อมถอยในรุ่นของเขาเป็นแน่แท้

พอเห็นบุตรหลานผู้อื่นสร้างชื่อแก่วงศ์ตระกูลเช่นนี้ อว๋ินผิงไห่ก็ 

นึกถึงอว๋ินชิงอิ่ง และย่ิงรู้สึกว่าหลายปีท่ีผ่านมาตนเองมัวแต่ดูแลงาน 

ในตระกูล จนบกพร่องละเลยการอบรมบุตรสาวมากเกินไปจริงๆ

หลังจากกลับไปหนนี้ บางทีเขาควรคิดให้ดีว่าจะขัดเกลาอุปนิสัย

ของนางอย่างไร หาไม่สักวันข้างหน้านางต้องเสียเปรียบผู้อื่นใหญ่หลวง 

ฝ่ายจ้าววังกลบัไปพักผ่อนท่ีจวนเจ้าเมอืงโดยมเีจิง้ร่ัวกบัทงัจือ้ซาน

เป็นเพื่อนร่วมทาง แม้ครั้งนี้เขาเป็นวีรบุรุษนิรนาม แต่ด้วยฐานะของเขา

ก็ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจสิ่งเหล่านี้นานแล้ว เมื่อนึกถึงการแสดงออกท่ี 

เกินคาดโดยสิน้เชงิของหลิว่เชยีนหวงศิษย์คนเลก็ เขาก็ตดัสนิใจว่าอกีเดีย๋ว 

ต้องเรียกนางมาสนทนาเรื่องเซียนใจประเสริฐอย่างละเอียดสักครั้ง

เมือ่ก่อนเขาไม่ค่อยได้เก็บเรือ่งนีม้าใส่ใจนัก ทว่าการแสดงออกของ

หลิ่วเชียนหวงท�าให้ผู้อ่ืนต่ืนตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่า หากนางถือก�าเนิด 

ในตระกูลแถวหน้าท่ีมีรากฐานย่ิงใหญ่เพียงพออย่างตระกูลนักปกครอง 

นางมีผลงานเช่นนี้ได้ก็ไม่นับว่าแปลกมากมาย

ทว่าตระกูลแพทย์ตกต�า่มานานปี หากเอ่ยถึงเฉพาะขมุก�าลงัโดยรวม 
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ก็ไม่ต่างอะไรกับตระกูลชัน้สองชัน้สามนานแล้ว สิง่เดยีวทีคู่ค่วรให้ทะนงตน 

ก็มีแต่น�้าพุชีพที่อยู่ในเขตหวงห้ามบนภูเขาซิ่งหลิน

ถึงกระน้ันหากส�ารวจบันทึกท้ังหมดเก่ียวกับผู้แข็งแกร่งแต่ละรุ่นท่ี

ผ่านมาของตระกูลแพทย์ ล้วนไม่เคยมีใครเรียกน�้าพุชีพออกมาได้มาก

เพียงนี้มาก่อน ต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาก็ตามที

ผิดกับหลิ่วเชียนหวงที่ตอนนี้เพ่ิงอายุราวสิบเจ็ดและมีพลังวัตร 

ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณเท่านั้น ผลงานของนางจึงกล่าวได้ว่าสะเทือน 

ใต้หล้าอย่างแน่นอน

ขณะนีช้าวบ้านในลานท่ีได้รบัการชะล้างด้วยละอองน�า้พุชพีมเิพียง

หายจากพิษกู่โรคระบาด ยังรู้สึกกระปรี้กระเปร่าย่ิงกว่าก่อนท่ีจะถูกพิษ

เสียอีก โดยเฉพาะผู้เฒ่าอ่อนแอหลายคนซึ่งเดิมทีมีสารพัดโรครุมเร้า  

ก็ถึงกับหายขาดจากโรคเรื้อรังในคราวเดียว

ทุกคนมองดูญาติมิตรข้างกายท่ีคล้ายเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เมื่อ 

ได้เห็นแววตกตะลึงยินดีปานคลุ้มคลั่งในดวงตาของอีกฝ่าย แต่ละคนก็ 

รู้ได้ว่าตนเองหายดีแล้วเช่นกัน ทั้งยังแข็งแรงยิ่งกว่าเมื่อก่อนด้วย

พวกเขาพากันแหงนมองไปยังแท่นสูงท่ีอยู่ก่ึงกลางลาน พบว่าทูต

ของท่านเซียนทีอ่ยู่ด้านบนทัง้สองคนล้วนจากไปไม่เห็นร่องรอยนานแล้ว 

ด้วยความตืน่เต้นระคนตืน้ตนัใจ พวกเขาจงึพากันคกุเข่ากับพ้ืนโขกศรีษะ

ขอบคุณต่อฟ้า ปากก็ตะโกนถ้อยค�ายกย่องสดุดีเซียนใจประเสริฐต่างๆ 

นานา

จวบจนยามฟ้าสาง ชาวบ้านผูต้ืน่เต้นยินดเีหล่าน้ันถึงค่อยๆ แยกย้าย 

กันกลับบ้านเรือนของตนเองไป
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อีกด้านหนึ่งฝูอวิ๋นแบกซูเพียนจื่อที่อยู่ในภาวะกึ่งสลบไสลเร่งเหาะ

กลับจวนเจ้าเมือง เท้าของมันเพิ่งจะสัมผัสพื้นก็วิ่งเหยาะต่อไปเบื้องหน้า

อีกหลายก้าว เพ่ือสลายแรงเฉื่อยไม่ให้สาวน้อยท่ีหมดสติอยู่บนหลัง 

ของมันเซล้มไปเบื้องหน้า

ตัง้แต่เมือ่ครูปู่เ่ฉนิอว่ีก็รูส้กึได้ว่าอาการของซเูพียนจือ่ไม่ค่อยถูกต้อง

นกั เขาจงึไม่รอจนอาชาเทพหยุดสนิทก็กระโดดปราดเดยีวไปถึงตรงหน้า

ฝูอวิ๋น แล้วรีบประคองอุ้มซูเพียนจื่อที่ไม่รู้สึกตัวลงมา

"รบีส่งนางกลบัห้องไปพักผ่อน" แม้ฝอูวิน๋แสนจะไม่เตม็ใจให้บรรดา

เจ้าหนท่ีู 'คดิไม่ซือ่' มาแตะต้องนาง ทว่าในสถานการณ์เช่นน้ีมนัก็ไม่อาจ

ค�านึงถึงเรื่องอื่นใดอีก

ด้วยในใจเป็นห่วงอาการของซูเพียนจื่อ ยากนักที่ปู่เฉินอวี่จะไม่มัว

พะวงอิริยาบถ รีบอุ้มนางวิ่งตะบึงสุดฝีเท้าไปที่ห้องของนาง

เนือ่งจากทุกคนในเมอืงไปรวมตัวกันทีล่านแล้ว แม้แต่ผูฝึ้กวชิายุทธ์

ที่ไม่ถูกพิษกู่โรคระบาดก็ไปรักษาความสงบแถวลานกลางเมืองกัน 

เป็นส่วนใหญ่เพ่ือป้องกันคนตระกูลไสยเวทมาก่อกวนซ�้า ดังนั้นใน 

จวนเจ้าเมืองทางนี้จึงเงียบเชียบ ตลอดทางแทบไม่เห็นใครสักเท่าไร

ปู่เฉินอว่ีเพ่ิงจะวางซูเพียนจื่อลงบนเตียง ก็ถูกฝูอวิ๋นงับคอเสื้อ

กระชากตัวออกไปแล้ว

"เอาล่ะ นางจ�าเป็นต้องพักผ่อนอย่างสงบ ท่านไปได้แล้ว" ท่าทีถีบ

หัวเรือส่งของฝูอวิ๋นไม่ได้ปิดบังอ�าพรางแม้แต่น้อย
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"เชียนหวงนางเป็นอะไรไป เจ้าให้ข้าดูนางหน่อยเถอะ"

ฝูอว๋ินคืออาชาเทพที่นางในดวงใจให้ความส�าคัญเป็นที่สุด แม้ 

ปู่เฉินอวี่ทั้งเป็นห่วงทั้งไม่พอใจ แต่ก็ไม่กล้าอาละวาดใส่มันส่งเดช

หาไม่ชายหนุ่มเปี่ยมความสามารถถึงขั้นติดท�าเนียบผู้แข็งแกร่ง 

ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณอย่างเขาไม่มีทางถูกฝูอว๋ิน 'คาบ' ออกมาอย่าง 

ไม่เกรงใจเช่นนี้หรอก

"นางสญูเสยีลมปราณเกินควร ท่านดูไปก็ไร้ประโยชน์ รอท่านครโูจว

มาถึงก่อนค่อยว่ากันเถอะ" ฝูอว๋ินเอาตัวขวางอยู่หน้าประตูห้องอย่าง

วางโต

ตอนนี้เจิ้งเฮ่าอี้กับฉินเฝ่ยก็รุดมาถึงแล้ว ปรากฏว่าพวกเขาล้วนถูก

ฝอูว๋ินขวางไว้เช่นกัน ชายหนุม่ทัง้สามจงึได้แต่มองดอูาชาเทพท่ี 'ป่าเถ่ือน

ไร้เหตุผล' และ 'ใจด�าผิดมนุษย์มนา' ตัวนี้โดยไม่มีหนทางอื่นสักนิดเดียว

80



95

เอ ๋อเหมย

โจวซูเ่วิน่มาถึงช้ากว่าพวกเขาเพียงครึง่ก้าว ฝอูวิน๋รบีเปิดทางให้โดย

ไม่พูดพล่ามอะไรทัง้สิน้ การปฏิบัติทีแ่ตกต่างอย่างเด่นชัดนีท้�าให้ชายหนุม่

ทั้งสามแสนจะอัดอั้นตันใจ ทว่าก็ได้แต่จ�าทน

ผลการตรวจวินิจฉัยท�าให้โจวซู่เวิ่นตกตะลึงสุดจะบรรยาย

เห็นกันอยู่ว่าอาการเมื่อครู่ของซูเพียนจื่อเหมือนคราวก่อนตอน 

ช่วยชีวิตซุนเจี้ยน...คือสูญเสียลมปราณจนหมดสิ้น ทว่ายามท่ีโจวซู่เว่ิน

ตรวจอาการให้นางกลับพบว่าลมปราณในร่างนางก�าลังฟื ้นฟูด้วย

ความเร็วสุดจะคาดคิด

ผูฝึ้กวิชายุทธ์ท่ัวๆ ไปหลงัจากสญูเสยีลมปราณจ�านวนมาก หากจะ

ฟ้ืนฟูโดยไวกม็แีต่พ่ึงพาการดดูซบัปราณวิเศษทีอ่ยู่ในศลิาวิเศษระดบัสงู 

หรือไม่ก็กินสมุนไพรวิเศษที่แฝงพลังอันกล้าแข็ง หาไม่ก็ต้องมีของวิเศษ

หรือวิชาพิเศษบางอย่างมาดึงดูดปราณวิเศษในฟ้าดินอย่างบ้าระห�่า

ทว่าซูเพียนจื่อหมดสติอย่างลึกล�้าไปนานแล้ว ไม่มีปัญญาจะไป 

ท�าอะไรได้อีก เช่นนั้นลมปราณที่เพ่ิมพรวดพราดอยู่ในร่างนางตอนนี ้

มาจากที่ใดกันเล่า

สิ่งที่เกินจริงย่ิงกว่าน้ันคือ...ท้ังที่นางสูญเสียลมปราณท้ังหมดเพ่ือ

เรยีกน�า้พุชพีปรมิาณมหาศาล ทว่าฐานรากพลงัวตัรกลับมเิพียงไม่บอบช�า้ 

ดูจากสภาพร่างกายแล้ว หลังจากนางฟื้นตัว พลังวัตรอาจเข้าสู่ข้ัน 

เปลีย่นเส้นลมปราณช่วงปลายในทนัท ีหรอืแม้แต่ทะลวงสู่ข้ันเหนอืสามญั

ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้

โจวซู่เวิ่นตรวจซ�้าหลายครั้งอย่างละเอียด จนแน่ใจว่าความรู้สึก 

ของตนไม่มีข้อผิดพลาด ในท่ีสุดก็วางข้อมือของซูเพียนจื่อกลับเข้าไป 
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ใต้ผ้าห่มดงัเดมิ แล้วอทุานออกมาอย่างจรงิจงั "เซยีนใจประเสรฐิมอีทิธิฤทธ์ิ 

ไร้ขอบเขตจริงเสียด้วย"

"เป็นอย่างไรบ้าง" ฝอูวิน๋ชะโงกศรีษะเข้ามาถามจากนอกประตหู้อง

"เชียนหวงนางไม่เป็นไร เพียงรอจนนางพักผ่อนเต็มอิ่มตื่นข้ึนมา 

ก็พอ" ใบหน้าทีเ่คร่งขรมึเสมอมาของโจวซูเ่ว่ินเผยรอยย้ิมอย่างหาได้ยาก

สิ่งที่ซูเพียนจื่อแสดงออกในลานโจวซู่เว่ินก็ได้เห็นมากับตาตนเอง 

เขาจงึเลกิคลางแคลงใดๆ ในอิทธิฤทธ์ิของเซยีนใจประเสริฐ และย่ิงไม่รูส้กึ 

ถือสากับค�ากล่าวเหล่านั้นของนางอีก ตรงข้ามกลับรู้สึกว่าบุตรหลานใน

ตระกูลยอดเยี่ยมถึงเพียงนี้ เขาเองก็ได้หน้ามีสง่าราศีขึ้นไม่น้อย

ถัดจากน้ันยังมซีปู๋ออว๋ิน ซเูทยีนหวา เป้ยหยวนหมงิ หานอว้ีจือ่ และ

ศษิย์ร่วมส�านกัอกีหลายคนทยอยมาเฝ้าอยู่นอกประตูห้องนาง พอพวกเขา 

ได้ยินว่านางไม่เป็นไรถึงค่อยวางศิลายักษ์ในใจลงได้

โดยไม่รูเ้น้ือรู้ตวั การกระท�าอนัดงีามต่างๆ ทีซ่เูพียนจือ่ 'สละตนเอง

เพ่ือส่งเสริมส่วนรวม' ก็ท�าให้นางได้รับการสนับสนุนและความนับถือ 

จากใจจริงของเหล่าศิษย์ท่ีโดดเด่นที่สุดในวังศาสตร์กลุ่มนี้ ความนิยม 

มีแนวโน้มจะแซงหน้าเจิ้งเฮ่าอี้อยู่แล้ว

ซเูพียนจือ่เป็นสตร ีดังน้ันจงึให้ศิษย์พ่ีหญิงแซ่มูผู่ห้นึง่ของวงัศาสตร์

รัง้อยู่ดแูลนาง ส่วนคนอ่ืนๆ ล้วนถูกไล่ไปจนหมด ฉนิเฝ่ย เจ้ิงเฮ่าอี ้ปูเ่ฉินอว่ี  

และพวกซูป๋ออวิ๋นแทบจะเดินหนึ่งก้าวเหลียวหลังหน่ึงหนขณะถูกฝูอวิ๋น

ผลักดันออกนอกบริเวณไปอย่าง 'เกรงใจ'

ฉนิเฝ่ย เจิง้เฮ่าอี ้และปูเ่ฉนิอว่ีสามคนยืนอยู่นอกลานเรือน เจ้ามองข้า  

ข้ามองเจ้า ก่อนที่ฉินเฝ่ยจะเป็นผู้เอ่ยปากขึ้นอย่างมีน�้าโห 



97

เอ ๋อเหมย

"แค่อาชาเทพตัวเดียวจุ้นจ้านมากเพียงนั้นเพื่ออะไร มันเห็นตัวเอง

เป็นบิดาของเชยีนหวงไปแล้วหรอืไรกัน ป้องกันพวกเราราวกับป้องกันโจร 

ต้องท�าถึงขั้นนี้ด้วยหรือ!"

"รบกวนเจ้าตัดค�าว่า 'พวก' ออกไป เห็นชัดว่าฝูอว๋ินป้องกันเจ้า

ราวกับป้องกันโจรต่างหาก ใครใช้ให้เจ้าหน้าตาท่าทางเหมือนโจร 

ปล้นสวาทเล่า" แม้ปู่เฉินอว่ีเห็นพ้องกับค�าพูดของฉินเฝ่ยเป็นอย่างย่ิง  

แต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะฉวยโอกาสโจมตีศัตรูหัวใจ

"ถุย! หรือน�้าหน้าอย่างเจ้าใช่สุภาพบุรุษ? เจ้าก็แค่หมอนปักลาย* 

ชัน้ต�า่ทีเ่ปลอืกนอกใสซือ่แต่ในใจคิดอกุศลไม่ใช่หรือไร! เชยีนหวงเห็นเจ้า

เข้าตาน่ะสิแปลก!" ฉินเฝ่ยถากถางกลับ

"เชยีนหวงต้องพักผ่อน พวกเจ้าก็อย่าเอะอะอยู่ท่ีนีอ่กีเลย รอจนนาง

หายดีแล้วค่อยมาเย่ียมใหม่ก็ไม่สาย" เจิ้งเฮ่าอี้สองมือฉุดดึงข้างละคน 

ก่อนจะกดเสียงพูดให้เบาลง "ขืนพวกเจ้าท�าหนวกหูจนฝูอวิ๋นโกรธขึ้นมา 

คราวนี้ก็ยิ่งไม่ได้พบเชียนหวงแล้ว"

พอฉนิเฝ่ยกับปูเ่ฉนิอวีถู่กเขาเตือนสต ินกึได้ถึงใบหน้าม้าทีย่าวแสนยาว 

ของฝูอวิ๋น กับแววตาแกมจับผิดยามที่มันมองประเมินพวกเขา ทั้งสองก็

พลันหุบปากอย่างรู้ความ เพียงแค่นเสียงฮึใส่กันหน่ึงหนก็แยกย้ายกัน 

เดินจากไป

รอจนพวกเขาสองคนเดินไปไกลแล้ว เจิ้งเฮ่าอี้ขบคิดเล็กน้อยก็ 

ไม่ได้กลบัห้องไปพักผ่อน ทว่าเข้าเมอืงไปเสาะหารวบรวมดอกไม้สดจาก

ที่ต่างๆ มาสามตะกร้าใหญ่ 

* หมอนปักลาย เป็นค�าเปรียบเปรยถึงผู้ที่มีดีแต่เปลือกทว่าปราศจากความรู้ความสามารถ
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จากน้ันก็ขอให้ศิษย์พ่ีมู ่ผู ้ท�าหน้าที่ดูแลซูเพียนจื่อชั่วคราวช่วย 

น�าดอกไม้เหล่านี้ไปไว้ในเรือนที่ซูเพียนจื่อพ�านัก

ศษิย์พีมู่ป่ระทับใจย่ิงนัก คิดในใจว่าปกติศิษย์น้องเจิง้ไม่ไว้หน้าใคร 

นกึไม่ถึงเลยยามท่ีหัวใจหว่ันไหวก็อ่อนโยนและมคีวามชืน่ชอบท่ีดีถงึเพียงน้ี  

น่าเสียดายศิษย์น้องหลิ่วยังหลับลึกไม่ฟื้น รอจนนางตื่นขึ้นมา ดอกไม้ที่

งดงามเหล่านี้ก็คงโรยราเสียแล้ว 

ไม่ช้าฝูอว๋ินก็พบว่าบนขอบหน้าต่างห้องซูเพียนจื่อมีดอกไม้สด 

ที่งามหยดย้อยเพ่ิมมาสามตะกร้าใหญ่ สองตาของมันลุกวาวทันใด  

รีบเสนอตัวเป็นผู้เก็บรักษาแทนศิษย์พ่ีมู่ด้วยไมตรีอันเร่าร้อน ศิษย์พ่ีมู ่

ไม่สงสัยเป็นอื่นจึงตกลงตามที่มันเสนอ

ฝูอว๋ินเสาะหาต�าแหน่งท่ีไม่มีใครสังเกตตรงมุมหน่ึงของลานเรือน 

หลังจากสวาปามอย่างเอร็ดอร่อยจนอิ่มหน�าไปหน่ึงมื้อ มันก็ยกเท้า 

ถีบตะกร้าที่เหลือแต่เศษใบไม้กับก่ิงหักๆ สามใบนั้นไปหมกไว้หลัง 

ภูเขาจ�าลอง จากนั้นก็หัวเราะหึๆ สองหนอย่างคนโฉด "เจ้าหนูสกุลเจิ้ง 

รู้กาลเทศะไม่เลวนี่! รู้จักมาติดสินบนข้าเสียด้วย แค่ส่งดอกไม้ติดมือมา

ไม่ก่ีตะกร้าก็คิดหมายจะกอดหญิงงามกลับไป มันไม่ง่ายดายเช่นน้ัน

หรอก..."

แต่มันก็ต้องยอมรับว่าของก�านัลของเจิ้งเฮ่าอ้ีมอบมาได้ถูกต้องย่ิง 

อจัฉรยิะหนุม่ตระกูลนกัปกครองผูน้ีม้ไิด้เคร่งขรมึซือ่ตรงอย่างทีเ่ห็น ส่วนลึก 

ในใจก็เจ้าเล่ห์มิใช่เบา

ไม่รูเ้ขาค้นพบว่ามนัชอบกินดอกไม้ตัง้แต่เมือ่ไร เจ้าหนูนีล่ะเอยีดอ่อน 

มากทีเดียว
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เป็นเช่นน้ีอยู่หลายวัน ฉินเฝ่ยกับปู่เฉินอวี่ต่างก็มาป้วนเปี้ยนอยู ่

แถวเรือนทุกวันเพ่ือสืบข่าวจากศิษย์พ่ีมู่ที่ออกมาข้างนอกเป็นครั้งคราว 

ผิดกับเจิ้งเฮ่าอี้ที่ส่งบุปผาหลากสีเข้าไปสามตะกร้าใหญ่อย่างเงียบเชียบ

ทุกรุ่งอรุณ

แม้ฉินเฝ่ยกับปู่เฉินอว่ีล้วนรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าท่าทีท่ีฝูอว๋ินมีต่อ

เจิ้งเฮ่าอี้นั้นนุ่มนวลขึ้น ทว่าทั้งสองขบคิดร้อยตลบแล้วก็ยังคงไม่กระจ่าง

เสียที

ในที่สุดหลังจากซูเพียนจื่อหมดสติไปเจ็ดวันเต็มๆ นางก็ฟื้นจนได้ 

ทั้งมีพลังเกือบเก้าแรงมังกร เลื่อนไปขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณช่วงปลาย

แล้วจริงเสียด้วย

หากยึดตามความเรว็น้ี อกีไม่ช้านางก็เตรยีมเลือ่นสูข่ัน้เหนอืสามญั

ได้แล้ว

กล่าวโดยรวม ระดับการหลอกลวงชาวเมอืงเทยีนปอของซเูพียนจือ่

ในครัง้น้ียังไม่นบัว่าลกึซึง้นัก นางเพียงท�าให้พวกเขารวมถึงผูฝึ้กวชิายุทธ์

หลายคนเชื่อในการด�ารงอยู่ของเซียนใจประเสริฐ ทว่าตัวกลอุบายนี้มิได้

สร้างผลกระทบใหญ่หลวงอันใดต่อพวกเขา

ด้วยวิธีค�านวณของก�าไลแขนเจ็ดดาราที่นับทั้งจ�านวนผู้ถูกหลอก

กับระดับการหลอกลวง เช่นนี้การหลอกคนหกเจ็ดคนก็จะได้พลังวัตร 

เพิ่มมาพอๆ กับการเพิ่มสาวกผู้ภักดีหนึ่งคน

ครัง้นีท้ีพ่ลงัวัตรของนางรดุหน้าก้าวใหญ่ล้วนอาศัยจ�านวนคนแลกมา  

นางหลอกคนไปเกือบสองแสนเตม็ๆ ในคราวเดยีว พลงัวัตรจงึเพ่ิมพูนมา

ตั้งเกือบสามแรงมังกร 
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เมือ่มเีหตกุารณ์ช่วยชวิีตทหารและชาวเมอืงกว่าสองแสนคนพร้อมกัน 

ในครัง้นี ้หากซเูพียนจือ่คิดจะเพ่ิมจ�านวนสาวกผูภั้กดทีีน่ี ่ความเรว็ต้องสงู

อย่างน่าตื่นตะลึงเป็นแน่

ขอเพียงนางรั้งอยู่ที่เมืองเทียนปออีกสักหลายวัน เรียกฝูงชนมา 

รวมตวัรบัฟังค�าบรรยายอันซาบซึ้งตราตรึงใจไมก่ีร่อบ จากนัน้เน้นต้มตุ๋น

ก�าลังหลักไม่ก่ีคน ให้พวกเขาช่วยเผยแผ่ค�าสอนของเซียนใจประเสริฐ 

แทนนางต่อ ทหารและชาวเมืองทั้งสองแสนคนนี้ก็หนีไม่พ้นเงื้อมมือมาร

ของนางอย่างแน่นอน...เอ๊ะ! ไม่ถูกส ิควรบอกว่าส่วนลึกในใจพวกเขาจะต้อง 

สัมผัสได้ถึงรังสีแห่งความเมตตาการุณย์อันอบอุ่นของเซียนใจประเสริฐ

ถึงจะถูก

ซูเพียนจื่อตื่นมาก็ตรวจนับผลตอบแทนจากปฏิบัติการในคร้ังนี ้

รอบหนึ่ง ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าอนาคตช่างสว่างสดใสเสียจริง

ทว่ามารฝันกลับน�าข่าวที่ไม่ค่อยดีนักมาบอกนาง "คราวนี้เจ้าสูบ 

ใช้น�้าพุชีพไปปริมาณมหาศาล ในเวลาอันใกล้น้ีห้ามเรียกใช้น�้าพุชีพ

ส่งเดชอกีเชยีว หาไม่ตาน�า้พุอาจแห้งเหอืดโดยสมบรูณ์ก็เป็นได้ หากมใิช่

ตอนทีเ่จ้าร่ายอาคมพลนัมลีมปราณทะลกัพรัง่พรเูป็นบ้าเป็นหลังไม่ขาดสาย  

เจ้าเล่นใช้งานไม่บันยะบันยังเย่ียงน้ี อย่าว่าแต่น�้าพุชีพจะถูกเจ้าถลุงจน

สิ้นสภาพ แม้แต่ชีวิตของเจ้าเองก็จะพลอยจบเห่ไปด้วย"

ซูเพียนจื่อหวนนึกถึงเหตุการณ์ในตอนน้ัน ก่อนตอบมารฝันด้วย

ความจรงิใจ "ขอบคุณเจ้าย่ิงนักทีเ่ตือนข้าทนัท่วงท ีหาไม่ข้าคงแย่แน่แล้ว"

มารฝันแค่นเสียงกล่าว "เจ้าไม่ต้องเกรงใจเช่นนี้หรอก ข้าเพียงแต่

ไม่อยากเคราะห์ร้ายเป็นเพื่อนเจ้า หากหมดเรื่องแล้วก็รีบกลับทะเลสาบ
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ดาวเดือนโดยด่วนจะดีกว่า ที่นั่นก็เป็นสนามรบเก่าระหว่างเซียนกับมาร 

น�า้ทะเลสาบมปีราณวิเศษเจอืปนอยู่ค่อนข้างมาก เหมาะท่ีจะใช้บ�ารุงน�า้พุชพี"

"ได้" ซูเพียนจื่อคล้อยตามค�าเสนอแนะอันมีค่านี้ทันที

น�้าพุชีพมิเพียงเป็นของวิเศษคุ้มชีพนาง หากยังเป็นสุดยอดวัตถุ

ศกัดิส์ทิธ์ิของตระกลูแพทย์สกุลหลิว่ หากน�า้พุชพีเสยีหายในมอืนาง นาง

ยังจะมีหน้าอะไรไปพบมารดา ท่านตาน้อยหล่ิวถัว กับผู้ใหญ่และ

ญาติมิตรจ�านวนมากบนภูเขาซิ่งหลินที่แสนดีกับนางเล่า

เน่ืองจากนางสลบไสลไม่ฟื้น จึงส่งผลให้คนของวังศาสตร์ร้ังอยู่ที่

เมอืงเทยีนปออกีหลายวัน จ้าววังค�านงึถึงการเรยีนของพวกเขา ประกอบกับ 

แน่ใจแล้วว่าซูเพียนจื่อไม่เป็นไร ชาวเมืองเองก็ได้รับการขจัดพิษกู ่

โรคระบาดจนสิน้แล้ว จ้าววังจงึสัง่การให้ออกเดนิทางกลับเกาะเดือนเพ็ญกัน 

ในวันรุ่งขึ้น

ก่อนจากซูเพียนจื่อเรียกพบผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีมีฐานะบารมีในเมือง

หลายคน ตลอดจนครอบครวัของพวกเขาเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้การช่วยเหลอื 

จากอาคมมายาของมารฝัน นางสนทนากับพวกเขาตามล�าพังด้วยน�้าใส

ใจจริงไปรอบหนึ่ง

นอกจากท�าการล้างสมองพวกเขา และท้ิง 'ค�าสอนใจประเสริฐ'  

หนึง่เล่มไว้ให้พวกเขาอ่านประกอบ นางยังแต่งตัง้พวกเขาเป็น 'ทูตตรวจการ'  

ของเซียนใจประเสริฐประจ�าท้องที่นี้ด้วย

ผลส�าเรจ็จากอาคมมายาของมารฝันน้ันปูเ่ฉนิอว่ีทาบไม่ตดิโดยสิน้เชงิ  

เมือ่ด้านข้างไม่มผีูแ้ขง็แกร่งขัน้ทรงฤทธาอย่างจ้าววังคอยจบัจ้อง มารฝัน

เพียงร่ายอาคมอย่างเต็มที่ไปรอบเดียว หลายสิบคนน้ีก็กลายเป็นสาวก 
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ผู้ภักดีของเซียนใจประเสริฐเต็มตัวแล้ว

ซูเพียนจื่อไม่ได้ให้พวกเขาเริ่มเผยแผ่ลัทธิในทันที เพียงเตือนอย่าง

จรงิจงัให้พวกเขาระวังจบัตา อย่าได้ปล่อยให้คนโฉดฉวยโอกาสหลอกลวง

ชาวบ้านในนามของเซียนใจประเสริฐเป็นอันขาด

เรื่องของความเชื่อนี้...หากปรับใช้ได้เหมาะสมก็จะท�าให้ผู้คนมี

จิตใจที่สงบมั่นคง ทั้งมอบก�าลังใจและแรงสนับสนุนอันยิ่งใหญ่ท่ีสุด 

ให้แก่มนุษย์ได้ ทว่าหากถูกคนใจคดบางคนน�าไปแสวงหาประโยชน์ มัน

ก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งยวด และเปี่ยมด้วยพลังท�าลายล้าง

ถงอีห้มงิเคยเล่าว่า...ตอนท่ีเขาเผยแผ่ลทัธิอยู่ท่ีเชิงเขาซ่ิงหลิน ก็มคีน 

ใช้ประโยชน์จากนามของเซียนใจประเสริฐไปฉ้อโกงทรัพย์ท�าร้ายผู้อื่น  

ยังดีเขาพบเห็นทันเวลา หาไม่จะมีผู้เสียหายมากเท่าไรก็สุดจะรู้

ดังนั้นตอนนี้ซูเพียนจื่อจึงรอบคอบอย่างย่ิง หากมิใช่ผู้ที่เชื่อใจได้ 

นางจะไม่บุ่มบ่ามให้พวกเขาไปเผยแผ่ลัทธิเด็ดขาด

เพ่ือเร่งฟื้นฟูน�้าพุชีพ นางต้องรีบออกเดินทางกลับวังศาสตร์ นาง

มิได้คาดหวังว่าจะท�าให้ทหารและชาวบ้านทั้งเมืองกลายมาเป็นสาวก

ลัทธิในคราวเดียว ทว่าอย่างน้อยๆ ท้ิงเมล็ดพันธุ์ไว้ ขอเพียงวันหน้า 

มีโอกาสรดน�้าอย่างเหมาะสม มันก็จะงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ท่ีสูงเทียมฟ้า

จนได้

ทว่าก่อนจะถึงวันนั้น อันดับแรกต้องป้องกันแมลงร้ายท่ีจะมา 

บ่อนท�าลายเสียก่อน นี่ต ่างหากคือจุดประสงค์ส�าคัญที่สุดท่ีนาง 

เรียกประชุมคนเหล่านี้

หลังจากจัดการงานส่วนสุดท้ายนี้เสร็จสิ้น ซูเพียนจื่อก็ติดตาม 



103

เอ ๋อเหมย

คนกลุ่มใหญ่กลับเกาะเดือนเพ็ญไปอย่างสบายใจ

ตลอดทางไร้ค�าพูดใดเป็นพิเศษ ไม่ก่ีวันให้หลังทุกคนก็กลับถึง 

วังศาสตร์อย่างปลอดภัย

ซูเพียนจื่อไปพบจ้าววังเป็นการส่วนตัว นอกจากชี้แจงเร่ืองของ 

เซียนใจประเสริฐ นางยังออกปากก�านัลมุกปราณคลื่นสมุทรแก่จ้าววัง 

รวมทั้งมอบต�าหนักไท่อี่เป่ยโต่วเพ่ือให้จ้าววังจัดสรรแก่สมาชิกทุกคนท่ี

เข้าร่วมศึกชี้ขาดกับอสูรทะเล โดยเฉพาะเน้นบ�ารุงขวัญแก่ครอบครัว 

ของเหล่าผู้พลีชีพ

เก่ียวกับเรื่องของต�าหนักไท่อี่เป่ยโต่ว นางได้ขอความเห็นจาก 

ฉินเฝ่ยและเจิ้งเฮ่าอี้แล้ว เนื่องจากต�าหนักทองเหล็กกล้าที่มีค่าควรเมือง

หลงัน้ีเป็นสิง่ท่ีท้ังสามค้นพบร่วมกัน แม้อาศัยว่าดอกซวหีมขีองนางมพ้ืีนท่ี

ใหญ่โตโอฬารพอ ถึงสามารถเก็บทั้งต�าหนักจากมาด้วยได้ แต่ซูเพียนจื่อ 

รู้ตัวว่าฮุบบรรพตห้าอเวจีไว้คนเดียว จึงไม่อยากจะเอาก�าไรเกินควร

ในเมือ่ศษิย์น้องหญิงใจกว้างถึงเพียงนี ้ผูเ้ป็นศษิย์พ่ีทัง้สองย่อมจะ

ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ต่างก็ตอบตกลงในทันที

สมาชกิส่วนใหญ่ทีร่่วมศกึชีเ้ป็นชีต้ายกับเผ่าอสรูทะเลในครัง้นีล้้วน

ได้ผลตอบแทนแสนจ�ากัด ซ�้ามีบางคนต้องตายอนาถอยู่ในสนามรบนั้น 

แม้ตระกูลใหญ่หลายตระกูลยินดีออกเงินออกแรงตกรางวัลบ�ารุงขวัญ 

ทว่าเมือ่แบ่งส่วนเป็นรายคนกลบัไม่แคล้วน้อยนิดเกนิกว่าจะมอง แต่หาก

รวมต�าหนักไท่อี่เป่ยโต่วหลังนี้เข้าไปด้วยก็ย่อมไม่เหมือนกันแล้ว

เจ้าครามน้อยซึ่งเดิมทีหลับลึกกักตนอยู่ในต�าหนักมีอาการคงท่ี  

จึงถูกย้ายออกจากต�าหนักมาเป็นที่เรียบร้อย ซูเพียนจื่อก�าชับเหล่า 
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สัตว์อสูรให้ท�าความสะอาดท้ังในและนอกตัวต�าหนักอย่างละเอียด จน

แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยใดๆ หลงเหลอืถึงส่งมอบให้จ้าววงัอย่างเป็นทางการ

เม่ือเห็นศิษย์คนเล็กค�านึงถึงส่วนรวม ใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวเช่นน้ี 

จ้าววังย่อมซาบซึง้ใจไม่หาย ยิง่ได้เห็นว่าใน 'ค�าสอนใจประเสรฐิ' เล่มนัน้

ล้วนเป็นค�าพูดท่ีชักน�าให้ผู้อื่นใฝ่ดี สอนคนให้ใจคอกว้างขวาง เขาก็ย่ิง

วางใจขึ้นเรื่องที่นางตระเวนเผยแผ่ลัทธิ

ศษิย์ท่ีเป็นเช่นน้ี...หากบอกว่านางจะท�าเรือ่งใดท่ีเป็นภัยต่อดนิแดน

พันเมฆา เขาก็คือคนแรกที่ยากจะท�าใจเชื่อได้!

ทว่าส�าหรับมุกปราณคลื่นสมุทร...จ้าววังกลับไม่ยอมรับไว้

"พูดตามตรง ของวิเศษชิ้นนี้มีประโยชน์กับข้าอย่างย่ิงยวด ข้าเอง

ถูกใจมาก แต่ข้าไม่อาจท�าให้มนัยอมรบัเป็นเจ้าของ ย่อมส�าแดงอานุภาพ

สงูสดุของมนัออกมาไม่ได้ หากเก็บไว้ในมอืข้าก็น่าเสียดายอยู่บ้าง" จ้าววัง 

ถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะหยิบมุกปราณคลื่นสมุทรยื่นคืนแก่ซูเพียนจื่อ

นางไม่ยอมรับคืน "อาจารย์ยังต้องออกไปข้างนอกเสาะหาผู้มี 

กายทิพย์อีกสองคน ไม่รู ้เบื้องหลังคนตระกูลไสยเวทใช้วิธีการใดจึง 

เร่งสร้างผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาออกมาได้อย่างรวดเร็ว มุกลูกนี้อาจารย์

ยังคงพกติดตัวไว้ดีกว่า หากพบเจอศัตรู ท่านก็จะรับมือพวกเขาอย่าง

มั่นใจขึ้นอีกส่วน"

สาวน้อยสมัผสัได้ถึงความจรงิใจทีอ่าจารย์มต่ีอนาง ดงันัน้ของวิเศษ

เพียงเท่านี้นางย่อมไม่ตระหนี่ 

ในที่สุดจ้าววังก็ฟังค�าโน้มน้าวของนางรับมุกลูกนี้ไว้

ซเูพียนจือ่ได้พิสจูน์ความสามารถของตนเองครัง้แล้วคร้ังเล่า จ้าววัง 
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จึงวางใจบอกเรื่องที่เป็นความลับกับนาง

"คราวนี้ข้าจะไปถ�้าพันจิ้งจอกอีกสักเที่ยว" จ้าววังกล่าวขึ้น

ในใจซเูพียนจือ่พลนัหนาววูบ ทว่าเปลอืกนอกยังคงเอ่ยถามหน้าตาเฉย  

"เพราะเหตุใดเจ้าคะ ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็ไปมาแล้วมิใช่หรือไร"

"มีคนพบเบาะแสบางอย่าง ช่วงหนึ่งเดือนที่พวกเจ้าเข้าไปใน

สนามรบเก่าระหว่างเซียนกับมาร อินกุ่ยกับหยางเหรินเคยไปเยือน 

ถ�้าพันจิ้งจอก ดูเหมือนยังติดต่อกับบุคคลส�าคัญในนั้นด้วย"

อินกุ่ยกับหยางเหรินสองมารร้ายท่ีน่าตายนั่นอยู่ดีๆ วิ่งไปท�าอะไร 

ที่ตระกูลนาง ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าจะอย่างไรท่านปู่ซูถิงหยวนก็ไม่ถึงข้ัน 

คบค้าสมาคมกับตัววิปริตสองคนนั่นหรอก ซูหู ่ลู ่ลุงใหญ่ผู ้อ�ามหิต 

ช่างริษยานั่นดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่า

ทว่าฐานะของนางในตอนนี้ไม่อาจแก้ต่างแทนสกุลซูอย่างโจ่งแจ้ง

เกินไป นางจึงได้แต่สอบถามตรงๆ "อาจารย์สงสัยว่าตระกูลไสยเวท 

ร่วมมือกับสกุลซู ก่อนจะไปแพร่พิษที่เมืองเทียนปอหรือเจ้าคะ"

จ้าววังส่ายหน้าตอบ "ประมุขซูมิใช่คนเช่นนั้น อีกอย่างท�าเย่ียงนี้ 

ก็ไม่มีผลดีต่อเขาสักหน่อย ฝ่ายท่ีสมคบกับอินกุ่ยหยางเหรินน่าจะเป็น 

อสูรทะเลมากกว่า สองคนนี้น่าจะรับผลประโยชน์จากอสูรทะเล จึงไป 

ล้างแค้นระบายโทสะแทนพวกมันที่เมืองเทียนปอ ตระกูลไสยเวทหนอ

ตระกูลไสยเวท...หลายปีที่ผ่านมาเก็บง�าลึกล�้ายิ่งนัก"

ซูเพียนจื่อได้ยินว่าอาจารย์ไม่มีเจตนาร้ายต่อตระกูลของนางค่อย

วางใจลงได้ หากอาจารย์ตั้งใจจะไปเล่นงานถ�้าพันจิ้งจอก ส่วนนางกลับ

มอบอาวุธท่ีมพีลงัท�าลายล้างสงูให้เขาไป เช่นน้ันนางได้ส�านกึเสยีใจตาย
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เป็นแน่

"ถ้าเช่นนัน้อาจารย์จะไปถ�า้พันจิง้จอกด้วยเหตุใดเล่าเจ้าคะ ไปเตอืน 

พวกเขาให้ระวังตระกูลไสยเวทหรือ" ซูเพียนจื่อถามด้วยความอยากรู้

"นี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่ง นอกจากนี้ข้ายังจะถามอีกครั้งให้รู ้ชัดว่า 

ซูเพียนจ่ืออาจไปท่ีใด ข้ารู้สึกอยู่ตลอดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง...ผู้ที่มี

พรสวรรค์และพลังฝีมือโดดเด่นถึงเพียงน้ี จะไม่มีร่องรอยเผยออกมา 

สักนิดได้อย่างไรกัน" จ้าววังมีสีหน้าฉงนงุนงง ยังดีซูเพียนจ่ือระวังตัว 

จึงไม่ได้เผยสีหน้าร้อนตัวออกมา

ท้ังที่นางอยู่ต่อหน้าอาจารย์นี่เอง แต่กลับไม่ยอมส่งเสียง มองดู

อาจารย์รอนแรมไปท่ัวเพ่ือตามหานางเช่นนีไ้ม่ค่อยมคีณุธรรมเอาเสยีเลย 

ทว่าตอนน้ีนางยังคิดหาวิธีแก้ไขท่ีดีย่ิงกว่าไม่ออก จึงได้แต่น่ิงเงียบและ

ข่มทนความละอายใจไปก่อน

จ้าววังเหม่อลอยอยู่ชั่วครู่ค่อยพูดกับซูเพียนจื่อต่อ "ก่อนเดินทาง

อาจารย์ยังมีเรื่องหนึ่งจะฝากฝังเจ้า...คือเรื่องเกี่ยวกับเซิ่งหยาง"

คงไม่คิดจะให้ข้าไปดูแลเขากระมัง ข้าหน้าตาเหมือนพ่ีเลี้ยงหรือ 

ผู้ดูแลคนป่วยนักหรือไร...

ซูเพียนจื่อลอบโอดครวญอยู่ในใจ

เตียวเสว่ียเยี่ยนคนเดียวก็น่าร�าคาญใจมากแล้ว ขืนมีทังเซิ่งหยาง

พ่วงมาอีกคน ข้าปรนนิบัติไม่ไหวจริงๆ

ซเูพียนจือ่นัน้อยู่ว่างๆ ยังแกล้งเตยีวเสว่ียเย่ียนได้ เหน็อกีฝ่ายโกรธ

จนเต้นผางร้องโวยวายล้วนไม่เป็นไร ไหนๆ ไม่ว่าอีกฝ่ายฟ้องร้องอย่างไร

ก็ไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว ทว่ากับทังเซิ่งหยางนั้นไม่เหมือนกัน
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เพียงแค่ค่อยยังชั่วตรงที่เขาไม่ได้หน้าตาอึมครึม อารมณ์รุนแรง  

หัวแข็งยากก�าราบเท่าเตียวเสวี่ยเยี่ยนก็เท่านั้นเอง

ยังดทีีท่ัง้หมดน้ีนางเพียงคดิมากไปเอง จ้าววังยังไม่ถึงกับให้ศิษย์หญิง 

ของตนไปดแูลบรุษุรุน่ราวคราวเดยีวกันหรอก ท้ังสองหาใช่ญาติมติร เรือ่งน้ี 

ไม่ว่าจะมองจากแง่มุมใดก็ล้วนฟังไม่ขึ้น

อกีอย่างในใจเขาก็ล�าเอยีงไปทางเจิง้เฮ่าอีกั้บฉนิเฝ่ยมากกว่า สองคนน้ี 

ล้วนเป็นศิษย์สายตรงของเขาเอง หากว่าเป็นไปได้ หลิ่วเชียนหวงพัฒนา

ความสัมพันธ์กับพวกเขาคนหนึ่งคนใดย่อมดีที่สุด

และหากเอ่ยถึงเฉพาะศิษย์ชายสองคนน้ี จ้าววังก็เอนเอียงไปทาง

เจิ้งเฮ่าอี้ยิ่งกว่า

ใช่ว่าฉินเฝ่ยอุปนิสัยไม่ดี เพียงแต่อย่างไรเสียเขาก็ถือก�าเนิด 

ในตระกูลฝ่ายอธรรม ภายหน้าไม่แคล้วต้องดูแลงานของวงศ์ตระกูล  

ฝ่ายอธรรมไม่ลงรอยกับฝ่ายธรรมะ ตระกูลแพทย์คอืตระกูลฝ่ายเป็นกลาง 

หากเก่ียวดองกับฝ่ายธรรมะ ไม่ว่าส�าหรับอนาคตของสกุลหลิ่วหรือของ

หลิ่วเชียนหวงเองย่อมจะด�าเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งกว่า

ศษิย์หญงิเพียงหนึง่เดยีวคนนี ้ศษิย์ชายสองคนของเขาต่างก็คะนงึหา 

อยู่ จ้าววังมีหรือจะหักใจผลักดันนางไปหาทังเซิ่งหยางได้ลงคอ

"เจ้าบอกว่าครั้งน้ีใช้น�้าพุชีพมากเกินไป อาจต้องใช้เวลาค่อนข้าง

นานกว่าจะเรยีกใช้น�า้พุชพีได้อกีครัง้ ข้าเองกยั็งเสาะหาเจ้าของกายทิพย์

เพลิงแท้ไม่พบ ตอนนี้เซิ่งหยางท้ังไม่อาจใช้ลมปราณทั้งไม่อาจฝึกวิชา 

พวกเราเคยสอบถามความคิดของเขาแล้ว เขาอยากจะศึกษาอยู่ใน 

วังศาสตร์ต่อ ข้าเหน็ยายหนูเสว่ียเย่ียนดเูหมอืนจะพูดคยุกับเขาถูกคอทเีดยีว  
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หากเจ้ามีโอกาสก็บอกให้เสวี่ยเย่ียนช่วยแนะแนวเขามากๆ หน่อย"  

จ้าววังกล่าว

เตียวเสว่ียเย่ียนไม่อยู่ในโอวาทเป็นอย่างย่ิง แต่ทุกคนล้วนรู้สึกว่า

หลิ่วเชียนหวงมีวิธีปราบเด็กดื้อผู้นี้ให้อยู่หมัด ทั้งเตียวเสว่ียเย่ียนเองก็ดู

เหมือนกริ่งเกรงหลิ่วเชียนหวงอยู่นิดๆ ด้วย

ทุกคนคิดว่านี่เป็นเพราะเมื่อแรกนางลอบสังหารหลิ่วเชียนหวง 

ไม่ส�าเรจ็ซ�า้ถูกจบักมุเสยีเอง หาไม่สตรท่ีีดงีามอ่อนโยนใจกว้างและเอาใจใส่ 

ผู้อื่นเช่นหลิ่วเชียนหวงมีอะไรน่าหวาดกลัวกันเล่า!

ซูเพียนจื่อรู ้สึกว่าน่ีเป็นเรื่องเล็ก จึงผงกศีรษะตอบรับโดยไม่ได ้

คิดอะไรมาก ต่อมาเมือ่ย้อนนกึถึง ค่อยพบว่าอนัท่ีจรงิจ้าววงัก็เจ้าเล่ห์มใิช่เบา  

การจัดการเรื่องนี้มิได้เรียบง่ายเช่นที่ฟังผิวเผินแม้แต่น้อย

ไม่ว่าจะอย่างไรตอนน้ีก็ฟังดูสมเหตุสมผลดี เตียวเสวี่ยเย่ียนกับ 

ทังเซิ่งหยางมีความสัมพันธ์ท่ีไม่เลวทีเดียว ช่วงท่ีอยู่เมืองเทียนปอ  

เตียวเสว่ียเย่ียนก็เคยไถ่ถามอาการของทังเซิ่งหยางหลายหน เพียงแต ่

ในใจคนใหญ่คนโตเบือ้งบนล้วนรูฐ้านะของนางดี ดังนัน้จงึไม่เหมาะท่ีนาง

จะวิ่งไปดูอาการเขากับตา

สถานการณ์ของทงัเซิง่หยางในปัจจบุนัก็เหมอืนกับนางก่อนหน้านี้

มิใช่หรือ คนหัวอกเดียวกันน่าจะมีเรื่องให้สนทนากันมากกว่าผู ้อื่น 

เป็นแน่แท้

หลังจากจ้าววังมอบหมายงานตามสมควรเสร็จสิ้นแล้ว ก็อ�าลา 

เกาะเดอืนเพ็ญไปเสาะหาเจ้าของกายทิพย์เพลงิแท้และกายทพิย์น�า้พิสุทธ์ิ 
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ในค�าท�านายต่อ 

ส่วนซเูพียนจือ่ก็กลบัคนืสูว่ถีิชวีติทีเ่รยีบสงบทว่ามไิด้อยูว่่าง ทางหนึง่ 

เล่าเรียนไป อีกทางหนึ่งก็เผยแผ่ลัทธิหลอกคนไปเช่นเคย 

แน่นอนเหตุที่ช่วงนี้นางยังใช้ชีวิตอันเรียบสงบแบบเดิมได้ ก็เพราะ 

อว๋ินชิงอิ่งกลับมาถึงเกาะเดือนเพ็ญอย่างปลอดภัยแล้ว แม้ซูม่านม่าน 

ร่วมทางกับอว๋ินชิงอิ่งอยู่พักใหญ่ แต่ไม่รู้เป็นเพราะไม่มีโอกาสจะลงมือ 

หรือเป็นเพราะไม่มีก�าลังขวัญจะลงมือกันแน่ สรุปคือดูจากท่าทางของ 

อวิ๋นชิงอิ่ง ศิลาร้อยสมุนไพรในมือนางต้องยังอยู่ดีเป็นแน่

ส่วนซเูทยีนหวานัน้ตอนนีว้างตัวเป็นอสิระไม่ช่วยทัง้สองฝ่าย ความจริง 

ตอนอยู่ที่เมืองเทียนปอเขาไม่ได้จากไปพร้อมอว๋ินชิงอิ่งและซูม่านม่าน  

ซูเพียนจื่อก็รู้สึกว่าดีมากแล้ว

หากมใิช่เพราะขาดความช่วยเหลอืของเขาไป ก็มโีอกาสสงูท่ีตอนนี ้

ซูม่านม่านอาจลงมือส�าเร็จแล้ว

จะว่าไปชีวิตอันเรียบสงบก็ต้องการข่าวซุบซิบนินทามาหล่อเลี้ยง

เช่นกัน ทว่าหากข่าวซุบซิบนี้เกิดกับตนเอง ย่อมไม่รื่นรมย์เช่นนั้นแล้ว

พวกซูเพียนจือ่เพ่ิงกลบัมาวงัศาสตร์ยังไม่ถึงหน่ึงเดอืน เหตกุารณ์ท่ี

สนามรบเก่าและเมืองเทียนปอก็เป็นที่เล่าลือไปท่ัวแล้ว ซ�้าผู้คนท้ัง 

วังศาสตร์ยังถกกันเรือ่งระหว่างนางกับพวกฉนิเฝ่ย เจิง้เฮ่าอี ้ และปูเ่ฉนิอว่ี 

สามคนอีกด้วย

แม้ทกุคนไม่มปีระสงค์ร้ายใดๆ แต่ไม่ว่านางจะเดินไปทีใ่ดก็เป็นเช่น

ลงิทีถู่กผูช้มรายล้อมมงุด ูศษิย์หญิงบางคนทีข่วัญกล้าและนสิยัเถรตรงหน่อย 

ถึงขั้นวิ่งมาถามนางตรงๆ เลยว่า 'เจ้าชอบคนไหนหรือ' 
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ต่อให้ซูเพียนจื่อพยายามไม่ท�าตัวโดดเด่นก็เปล่าประโยชน์

เจ้าหนท้ัูงสามนีไ้ม่ว่าคนใดก็ล้วนมทุีนรอนท่ีจะดงึดดูสายตาของฝงูชน  

ไม่ต่างกับหลอดไฟแรงสงูพันวัตต์สามดวงท่ีฉายส่องจนนางไร้หนทางจะ

หลบซ่อน

หากเป็นช่วงเวลาอื่น น่ีจะเป็นเรื่องที่เติมเต็มหัวใจอันฟุ้งเฟ้อของ

สาวน้อยได้มากเพียงใด ทว่าตอนนี้ซูเพียนจื่อกลับกลัดกลุ้มยิ่งนัก

การปรากฏตวัของซมู่านม่านได้ย�า่ระฆงัเตือนซเูพียนจ่ือแล้ว ขืนนาง 

ยังไม่ลงมือหลอกเอาศิลาร้อยสมุนไพรมาอีกก็จะต้องเคราะห์ร้าย

ขณะท่ีคู่ต่อสู้กระตือรือร้นแสวงหาโอกาส นางกลับมัวห่วงหน้า 

พะวงหลังลังเลอยู่กับที่ ขืนปล่อยให้รูปการณ์ด�าเนินต่อไปเช่นนี้ นางต้อง

ปราชัยเป็นแน่
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