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ตี่ฉานซั่งพาศิษย์น้องทั้งหลายไปยังเมืองเฝินอันเป็นจุดหมายแรก

ของพวกเขา

ต�าแหน่งเมอืงเฝินอยู่ตรงรอยเชือ่มต่อระหว่างแคว้นฟ่ันท่ีเขาเซิง่จือ้

ตั้งอยู่และแคว้นชางซึ่งเป็นแคว้นเพ่ือนบ้าน เป็นเมืองผู้บ�าเพ็ญเซียนท่ี

มีชื่อเสียงในแถบตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อหน่ึงปีก่อนจูจูกับอิ่นจื่อจางก็เคย

มาเยือน การค้นพบความลับอันชวนกระอักกระอ่วนของอาจารย์ รวมถึง

การพบหน้าต่ีฉานซัง่ครัง้แรกล้วนแต่เกิดขึน้ทีน่ี่ เพียงแต่เจ้าตวัทัง้สองมไิด้

รู้ความเท่านั้นเอง

ครานี้ได้มาเยือนสถานที่เก่าอีกครั้ง จูจูมองเห็นเหล่าพ่อค้าแม่ขาย

สัญจรไปมาบนถนนใหญ่ อารมณ์หดหู่เซื่องซึมก็ดีขึ้นมากในทันที

ต่ีฉานซั่งมาท่ีน่ีหลายครั้งแล้วจึงพาคนทั้งหลายไปซื้อหาวัตถุดิบ

สิ่งของต่างๆ ที่ต้องการในย่านการค้าอย่างคุ้นลู่เคยทาง
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นอกจากอิน่จือ่จางแล้วอีกสีค่นท่ีเหลอืต่างก็มทัีกษะความเชีย่วชาญ 

กันไปคนละด้าน บ้างยันต์ บ้างข่ายอาคม บ้างหลอมโอสถ บ้างหลอม 

ของวิเศษ จึงถือโอกาสนี้จดรายการมายาวเหยียด แล้วแยกย้ายกันไป

เสาะหารวบรวม

โหยวเชียนเริ่นใจกว้างกับศิษย์ของตนมาแต่ไหนแต่ไร อีกทั้งครั้งนี้

พวกเขาก็ออกมา 'ปฏิบัติงานหลวง' จึงให้ศิลาวิเศษกับพวกเขามาคนละ

ไม่น้อย แม้แต่จจูก็ูยังได้ส่วนแบ่งในจ�านวนเท่ากัน ทว่าต่อให้มศีลิาวิเศษ

มากเพียงไร เมื่ออยู่ต่อหน้าวัตถุดิบและสมุนไพรวิเศษที่ราคาแพงลิบล่ิว

ก็ล้วนไม่พอ พวกเขาเดินได้สองย่านการค้า ศิลาวิเศษก็หายไปกว่าค่อนแล้ว 

จึงไม่กล้าใช้จ่ายส่งเดชอีก

ตกเย็นทกุคนเข้าพกักันในโรงเตีย๊ม มารวมตวักันในห้องของตีฉ่านซัง่ 

เพ่ือแลกเปลีย่นข่าวสาร วนันีพ้วกเขาสบืข่าวจากผูค้นมาไม่น้อย ล้วนเป็น

เบาะแสที่ไม่มีประโยชน์เท่าไรนักทั้งสิ้น แต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติ

เรือ่งทีค่่อนข้างน่าสนใจหนึง่เดยีวคอืส�านกัจิน้เป่าแห่งดินแดนจิน้เฉียน 

ที่มีชื่อเสียงจากกิจการประมูลขายสมบัติล�้าค่าหายากต่างๆ มีแผนจะ 

เปิดสาขาที่เมืองเฝิน คาดว่าอีกสามวันจะเปิดกิจการ ถึงเวลานั้นก็จะมี

ข้าวของล�้าค่าจ�านวนมากส่งมาประเดิมประมูลขายที่นี่

ส�านกัจิน้เป่าเป็นส�านักชัน้หนึง่ในดินแดนจิน้เฉยีน ถูกขนานนามว่า

เป็นสามส�านกัใหญ่ร่วมกับส�านกัเจาไช่และส�านกัจีล้ี ่ก�าลงัความสามารถ

เข้มแข็งเกรียงไกรเกินกว่าส�านักทั้งสี่แห่งแถบตะวันตกเฉียงใต้จะเทียบ

ได้ ส�านักใหญ่ท้ังสามนีไ้ม่ว่าส�านักใดก็ล้วนมมีหาปรมาจารย์ขัน้มหายาน

นัง่บญัชาการอยู่อย่างน้อยหนึง่ท่าน ปรมาจารย์ขัน้ก�าเนดิใหม่ก็นับออกมา 

Page ������������������ 3.indd   8 7/4/2561 BE   13:57



9

เอ ๋อ เหมย

ได้เป็นสบิ ก�าลงัคนเช่นนีส้�าหรบัส�านักท้องถิน่เลก็ๆ เช่นส�านกัเซิง่จือ้แล้ว

เป็นสิ่งที่ไม่อาจจินตนาการได้เลยทีเดียว

ร้านประมูลที่ด�าเนินการโดยส�านักจ้ินเป่าแพร่ขยายไปทั่วทุกเมือง

ผูบ้�าเพ็ญเซยีนขนาดใหญ่ในดนิแดนจิน้เฉยีน ปัจจบุนัดคูล้ายว่ามแีผนจะ

ขยายไปตามเมืองผู้บ�าเพ็ญเซียนขนาดเล็กจ�านวนหนึ่ง เมืองเฝินก็อยู่ใน

ขอบข่ายนั้นพอดี

"ถ้าท�าให้ร้านประมลูของส�านกัจิน้เป่าช่วยสืบข่าวทีอ่ยู่ของของล�า้ค่า 

ทัง้สามชิน้ได้ก็จะลดเรือ่งยุ่งยากไปได้มาก" พวกคล่ังฝึกตนอย่างอิน่จือ่จาง 

ทนเสยีเวลาไปกับเรือ่งจ�าพวกสบืข่าวไม่ได้ จงึคดิวธีิหนงีานออกมาอย่าง

ฉับไวในทันที

ตี่ฉานซั่งเหลือกตาพลางว่า "เจ้าก็พูดง่ายน่ี คนเขามีเหตุผลอะไร

ต้องมาแยแสพวกเรา"

เร่ืองท่ีจีโยวกู่คิดกลับเป็นเรื่องอ่ืน "นี่แสดงว่าส�านักจิ้นเป่าก�าลัง

ขยายขอบเขตอิทธิพล...ท่ีคนของส�านักหลักเร่งร้อนอยากควบคุมส�านัก

ของเราดูเหมือนว่าจะมีความคิดเดียวกันน้ี ไม่รู้ว่าระหว่างส�านักใหญ ่

เหล่านี้เกิดเรื่องอะไรขึ้น"

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ช่างปะไร ส�าคัญคือพวกเราต้องหาของล�้าค่า 

ทัง้สามชิน้น้ันให้พบโดยเรว็ท่ีสดุ จากนัน้...เฮะๆๆ! เข้าไปในสถานทีน่ัน้ได้

พวกเราก็ได้ก�าไรมหาศาลแล้ว!" ตี่ฉานซั่งคิดถึงขุมสมบัติของราชาเทพ 

ไฟน�า้แขง็ก็ร้อนเร่าไปท้ังร่าง นัน่กล่าวขานกันว่าเป็นผูท้รงฤทธานุภาพใน

สมัยโบราณท่ีมีโอกาสได้ข้ึนสวรรค์ไปเป็นเทพเซียนเชียวนะ! ขุมสมบัติ 

ที่เขาท้ิงเอาไว้ แค่หาพวกเคล็ดวิชาออกมาได้สักเล็กน้อย พวกเขาก็ย้ิม
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แก้มปริแล้ว

ไฟเซยีนอายุวัฒนะกับเคลด็วิชาแก่นน�า้แข็งน้ันเขาไม่หวงัจะได้ แต่

ของอย่างอื่นต้องมีที่เหมาะให้เขาใช้ได้บ้างกระมัง

จีโยวกู่มองสีท้องฟ้าที่นอกหน้าต่างก่อนพูดด้วยสีหน้าสมเพช  

"ฟ้ายังสว่างอยู่เลย ท่านกลับเริ่มฝันเสียแล้ว? ประโยชน์ใช้สอยของของ

ล�้าค่าทั้งสามชิ้นน้ันใช่ว่ามีเพียงพวกเราท่ีรู้ ถ้าท�าให้เร่ืองใหญ่แล้วดึงดูด

คนอื่นที่รู้เรื่องมา ถึงเวลานั้นพวกเราไม่เพียงหมดหวังจะชิงสมบัติ แต่ยัง

น�าภัยมาใส่ตัวด้วย"

ตี่ฉานซั่งมีน�้าโหแล้ว "พวกเราสืบข่าวอย่างแอบๆ ซ่อนๆ เลียบไป

เคยีงมาเช่นนีต้้องใช้เวลาก่ีปีถงึจะโชคดีได้เจอสกัชิน้! อาจารย์กับเจ้าส�านกั 

กเ็หลอืเกนิ ไมม่เีบาะแสเค้าโครงอะไรสกัอย่างกห็ลอกให้พวกเราออกมา

แล้ว!"

"เอาล่ะ ไม่ต้องบ่นแล้ว อีกสามวันร้านประมูลของส�านักจิ้นเป่าถึง

จะเปิดกิจการ ข้าถามมาแล้วว่าถ้าจะเข้าร่วมการประมูลระดับสูงทุกคน

จะต้องวางศิลาวิเศษหน่ึงหมืน่ก้อนไว้เป็นมดัจ�า ท่านนับดวู่าในตวัท่านยัง

มีศิลาวิเศษอยู่อีกเท่าไร ถึงเวลานั้นแต่กลับเหยียบเข้าประตูไม่ได้ข้ึนมา 

มีของดีอะไรท่านก็พลาดแล้ว" จีโยวกู่พูดอย่างเรื่อยเฉื่อยสบายอารมณ์

"อะไรนะ! แค่เข้าไปดูๆ ยังต้องวางมดัจ�าถึงหนึง่หมืน่ก้อนศลิาวิเศษ

เชยีว!? พวกเขาไม่ออกปล้นเสยีเลยล่ะ!" ต่ีฉานซัง่โวยวายคร�า่ครวญดงัล่ัน

"ไม่อย่างนั้นภายในสามวันน้ีถ้าท่านส�าเร็จข้ันหลอมรวมก็เข้างาน

ได้เลยโดยไม่ต้องวางมัดจ�า" จีโยวกูเ่องกร็ูส้กึสนใจงานประมลูรอบแรกนี้

อยู่พอสมควร ตัง้ก�าแพงไว้สงูเช่นน้ีก็คดิได้ว่าคงต้องมขีองดไีม่น้อย ถึงจะ

Page ������������������ 3.indd   10 7/4/2561 BE   13:57



11

เอ ๋อ เหมย

ยังหาข่าวของของล�า้ค่าทัง้สามชิน้นัน้ไม่ได้ แต่กไ็ด้เปิดหูเปิดตาครัง้ใหญ่

ขณะท่ีพวกเขาคุยกัน สืออิ้งลว่ีก็ขมวดค้ิวค�านวณ 'ทรัพย์สิน'  

ของตนกับจีโยวกู่ ยามนี้ได้ข้อสรุปแล้วจึงเงยหน้าขึ้นมาโอดว่า "ถ้ารู้ก่อน 

วันน้ีก็ไม่ซื้อของมากมายขนาดนั้นแล้ว ตอนนี้ข้ากับศิษย์พ่ีรองรวมกัน

เหลือศิลาวิเศษเพียงสามหมื่นก้อน เห็นของถูกใจอะไรในงานประมูลจะ

ต้องซื้อไม่ได้แน่..."

อ่ินจือ่จางเหลอืบมองจจูแูวบหนึง่ จูจก็ูเข้าใจในทนัที จงึพูดข้ึนอย่าง

ละอายใจ "พวกเราเดิมทมีศิีลาวิเศษหกหมืน่ก้อน แต่ว่า...วันน้ีซือ้สมนุไพร

วิเศษไปมากย่ิง ตอนน้ีจึงเหลือเพียงสองหมื่นก้อน" นอกจากศิลาวิเศษ 

ที่โหยวเชียนเริ่นให้มาก็ยังมีท่ีได้จากการขายยาลูกกลอนรวมถึงซาก 

ของสัตว์ปีศาจขั้นสี่ท่ีเก็บกลับมาจากหุบเขาต้วนเซียนเมื่อก่อนหน้าน้ีอีก 

รวมกันแล้วจงึมากถึงหกหมืน่ก้อนศิลา แต่...นางจะใช้จ่ายเก่งเกินไปแล้ว!

อ่ินจือ่จางชอบแต่การฝึกฝนบ�าเพ็ญตน ปกติยาลูกกลอนก็มจีจููคอย

จัดหาให้ ไม่มีโอกาสให้ใช้ศิลาวิเศษ โดยหลักจึงล้วนเป็นจูจูที่ใช้ ตอนนี้ดู

ไปแล้วนางใช้ได้บ้าระห�่ากว่าพวกจีโยวกู่ทั้งสองคนรวมกันเสียอีก!

ตี่ฉานซั่งค้นถุงเก็บของที่ตนใส่ศิลาวิเศษไว้ออกมาดู สีหน้าเขียว 

ไปครึ่งหน่ึงทันควัน ขบเขี้ยวเค้ียวฟันพูดว่า "ทั้งเน้ือท้ังตัวบิดาก็เหลือ 

ศิลาวิเศษเพียงหน่ึงหมื่นหนึ่งพันก้อน...อีกแค่สามวัน พวกเราต้องคิดวิธี

หาเงินโดยด่วน!"

เหล่าศิษย์พ่ีศิษย์น้องมองหน้ากันไปมา ยามลงเขามารูส้กึว่าตนเอง

มั่งคั่งเสียย่ิงกว่าอะไร แต่ไฉนเพ่ิงจะวันเดียวก็รู้สึกว่ากลายเป็นยาจก 

เสียแล้วเล่า
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"ข้ารู้วิธีท่ีจะหาเงินได้ไว ท้ังยังฝึกฝนทักษะการต่อสู้และพัฒนา

เพิ่มพูนตบะได้ด้วย" อิ่นจื่อจางพลันเอ่ยขึ้น

ตี่ฉานซั่งถูจมูกพูดอย่างตื่นเต้น "เจ้าหมายถึงออกปล้น? เป็นวิธีที่ดี

จรงิๆ น่ันล่ะ วันพรุง่พวกเราไปหาแพะอ้วนสกัสองสามตวัมาลงมอืกันเลย 

วะฮะฮ่า! บิดาอยากเป็นโจรมานานแล้ว!"

พูดจบเขาก็เห็นว่าศิษย์น้องท้ังสี่ล ้วนแต่มองเขาด้วยสีหน้า 

เหยียดหยาม

"บิดาพูดผิดไปหรือไร" ตี่ฉานซั่งรู้สึกน้อยอกน้อยใจยิ่ง

"การปล้นทรัพย์ผู้อื่นโดยไม่มีสาเหตุเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง!" จูจูพูดขึ้น

เบาๆ ท่าทีขึงขังเปี่ยมเหตุผล

"บดิาก็แค่พูดไปอย่างนัน้เอง ไม่ได้จะปล้นจริงๆ เสียหน่อย! อย่างน้ัน 

เจ้าสีเ่จ้าว่ามาซว่ิาวธีิอะไรทีห่าเงินได้ไวซ�า้ยังได้ลงมอืต่อสูด้้วย" ตีฉ่านซัง่

แค่นเสียงพูด

"ไปร่วมการประลองท่ีโรงประลองยุทธ์ วันน้ีข้าได้ยินคนในย่าน 

การค้าพูดถึงผู้ฝึกตนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ชนะในแต่ละรอบอย่างน้อย

จะได้รับศิลาวิเศษห้าพันก้อน ถ้าได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าตนเอง 

รางวัลยังจะเพ่ิมขึ้นอีกเท่าตัวด้วย" ครั้นได้ยินว่าสามารถวิวาทต่อสู้ได้  

ต่อให้ไม่มีเรื่องวิกฤตทางการเงินนี้ อิ่นจื่อจางก็อยากไปลองดูอยู่ดี

ตีฉ่านซัง่ตบโต๊ะหวัเราะร่าพลางว่า "ดี! ไฉนบดิาจึงนกึไม่ถึงเร่ืองน้ีนะ 

บดิาอยากไปซดัคนทีโ่รงประลองยุทธ์มานานแล้ว! พวกเราไปกันคนืน้ีเลย!"

คนท้ังห้าปรกึษาหารอืกันเรยีบร้อยก็ตัดสินใจว่าคนืน้ีจะไปดลูาดเลา
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ที่โรงประลองยุทธ์กันก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงสนามแข่งขันอย่าง

เป็นทางการกันเมื่อไร

เจ้าของที่อยู่หลังฉากโรงประลองยุทธ์คือส�านักจี้ลี่ซึ่งเป็นหน่ึง 

ในสามส�านักใหญ่เช่นเดียวกัน อันท่ีจริงโรงประลองยุทธ์คือบ่อนพนัน

ขนาดใหญ่ สาเหตุที่ผู้ฝึกตนที่ลงสนามร่วมการประลองสามารถได้เงิน

รางวัลจ�านวนมาก เป็นเพราะในแต่ละรอบประลองโรงประลองยุทธ์จะ

เป็นเจ้ามอืรบัพนนัให้คนวางเดมิพัน รายได้มหาศาลจนชวนให้คนอ้าปากค้าง 

แบ่งเงนิจ�านวนหนึง่มาให้ผูเ้ข้าแข่งขันย่อมจะชอบด้วยเหตผุลน�า้ใจ และ

ยังช่วยดึงดูดผู้ฝึกตนที่เก่งกาจเย่ียมยอดย่ิงกว่าเดิมให้มาเข้าร่วม ท�าให้

การประลองน่าดูยิ่งขึ้น

โรงประลองยุทธ์ของเมืองเฝินเพิ่งจะเปิดได้สองเดือนกว่า ตี่ฉานซั่ง

เพียงเคยได้ยินชื่อเสียงของมันจากปากศิษย์ร่วมส�านักที่กลับมาจาก 

ข้างนอกเขา คนทั้งห้าไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเกินไปจึงต่างพกของ

วิเศษท่ีช่วยอ�าพรางตบะไว้แล้วปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดา สืออิ้งลว่ี

เองก็สวมผ้าคลุมหน้าถึงค่อยออกประตูมา

โรงประลองยุทธ์เมืองเฝินต้ังอยู่ภายในท่ีดินซึ่งกินอาณาบริเวณ

กว้างใหญ่ไพศาลทางด้านตะวันออกของเมือง เปิดด�าเนินกิจการท้ังวัน 

ฝูงชนหลั่งไหลกันมาแน่นขนัด ไม่เพียงผู้บ�าเพ็ญตนจะชอบมาเปิดหู 

เปิดตา ชาวบ้านธรรมดาในเมืองเฝินก็ชอบมาชมความครึกครื้นเช่นกัน 

ทว่าตั๋วผ่านประตูท่ีนี่ออกจะแพงอยู่สักหน่อยส�าหรับชาวบ้านธรรมดา 

หากจะชมการประลองของผู ้ฝึกตนขั้นฝึกปราณต้องจ่ายศิลาวิเศษ 

หนึง่ก้อนต่อคนต่อรอบ และถ้าจะชมการประลองของผูฝึ้กตนข้ันสร้างฐาน
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ก็ต้องจ่ายศิลาวิเศษสามก้อน ผู้ฝึกตนมือใหม่ท่ีอัตคัดอยู่สักหน่อยล้วน 

แต่เจ็บเข้าเนื้อทั้งสิ้น

หน้าประตูใหญ่โรงประลองยุทธ์มีผีซิว* ที่หลอมจากทองแดง 

เปล่งประกายวับวาวขนาดมหึมาตั้งตระหง่านอยู่คู่หน่ึง ป้ายสีด�าขลับที่

เขียนอักษรปิดทองตัวใหญ่น่าครั่นคร้ามว่า 'โรงประลองยุทธ์' แขวนอยู่ 

สูงบนประตู ยามทั้งสี่คนที่เฝ้าประตูอยู่ถึงกับเป็นผู้ฝึกตนขั้นฝึกปราณ

ระดบัแปดทัง้สิน้ เท่าน้ีกร็ูไ้ด้ว่าเบือ้งหลงัของโรงประลองยุทธ์น้ันกล้าแขง็

เพียงไร

ทว่าความหรหูราฟุ่มเฟือยเช่นน้ีไม่เพียงพอจะข่มขวัญพวกตีฉ่านซัง่

ได้ ตีฉ่านซัง่เดนิส่ายวางมาดอยู่หน้าสดุ ขณะก�าลงัจะก้าวขึน้บนัไดศิลาเขียว 

เข้าประตไูป ยามเฝ้าประตสูองคนกพ็ลนัก้าวมาขวางพวกเขา ก่อนพูดข้ึน

ด้วยใบหน้าไร้อารมณ์แต่ยังนับว่าเกรงใจ "แขกทุกท่านโปรดรัง้ฝีเท้าก่อน 

โรงประลองยุทธ์ของพวกเรามีกฎระเบียบ เด็กรวมถึงสัตว์เลี้ยงประเภท

หมาแมวนกไม่อาจเข้าไปได้ ทุกท่านโปรดอภัยด้วย"

พอพวกเขามาขวางไว้ แขกที่อยู่บริเวณประตูใหญ่ก็พากันหันหน้า

มาซุบซิบนินทา

"เดก็อายุแค่นีก้พ็ามาดูเรือ่งพวกนีแ้ล้ว พวกผูใ้หญ่ท่ีบ้านไม่กลวัเขา

จะตกใจเสียขวัญหรือไร"

"ทีส่าวใช้น้อยนางนัน้อุม้อยู่ในมอืคอืหมาหรอื อ้วนย่ิงนัก! ถ้าเข้าไป

แล้วเห่าขึ้นมาจนรบกวนคนอื่นก็แย่ยิ่ง! อา...ไม่ใช่สิ เป็นหมูหรือ"

จจูเูองก็อดึอดัคบัข้องนกั...ไฉนนางจงึกลายเป็นสาวใช้ไปเสยีแล้ว! 

* ผีซิว เป็นสัตว์เทพในต�านานของจีน มีหัวเป็นมังกร ตัวเป็นม้า ขาเหมือนกิเลน ลักษณะคล้ายสิงโต มีขน 

สีเทาอ่อน และบินได้
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นางหน้าตาเหมือนสาวใช้ตรงไหนกัน!

ตีฉ่านซัง่ก้าวขึน้ไปสองก้าว สองมอืเท้าเอวก่อนแผดเสยีงด่าลัน่ว่า  

"ตาข้างไหนของเจ้าที่มองเห็นว่าท่ีน่ีมีเด็กกับหมาแมวอยู่! มารดามันสิ!  

ทัง้บ้านเจ้าสเิป็นเด็ก! เบิง่ตาของเจ้าดูให้ชดั น่ันคอืหมู! ไม่ใช่หมาแมวนก!"

พลังกดดันของผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานแผ่ก�าจายออกมา ยามทั้งสอง

ที่ขวางทางอยู่หน้าซีด ถอยกรูดไปสองก้าว เกาะผีซิวทองแดงไว้ถึงค่อย

ฝืนยืนอยู่ได้ จากนัน้ก็ขอโทษขอโพยไม่ขาดปาก "ผูน้้อยมตีาหามแีวว เชญิ

ทุกท่านเข้าข้างในเถิด"

ต่ีฉานซั่งแค่นเสียงเย็น เชิดหน้ากระโดดข้ามธรณีประตูสูงแล้ว 

สบืเท้าก้าวอาดๆ เข้าไปข้างใน คนอืน่จงึตามหลงัเขาไป ขณะจจูเูดนิผ่าน

ยามสองคนนัน้ก็พบว่าสายตาของพวกเขาจดจ้องอยูท่ี่ลกูหม ูแม้จะไม่ได้

พูดอะไร แต่สีหน้าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งยวด

"ลูกหมูไม่ใช่สัตว์เลี้ยง! มันเป็นสัตว์วิเศษ!" จูจูค้านขึ้นอย่าง 

คบัข้องใจ ลกูหมก็ูอ้าปากพ่นมงักรไฟตวัหน่ึงออกมา ก่อนเชดิจมกูข้ึนฟ้า 

ร้องอื้อๆ แสดงท่าทางองอาจน่าเกรงขาม

ยามทั้งสองเช็ดเหง่ือเย็นบนหน้าผาก หัวเราะแห้งๆ สองทีก่อน 

ผงกศีรษะค้อมตัวท�าท่าเชื้อเชิญ

พอพวกเขาเดนิไปไกลแล้ว ยามคนแรกก็พูดข้ึนอย่างอดึอดัคบัข้อง 

"เด็กอายุแค่ไม่ก่ีขวบก็ส�าเร็จข้ันสร้างฐานได้แล้ว? ชาวบ้านชาวช่องจะ 

มีชีวิตอยู่ได้อย่างไร!"

ยามคนที่สองยิ่งจนใจ "กระทั่งหมูตัวหนึ่งยังพ่นไฟได้..."

ยามคนที่สามและสี่มองพวกเขาปราดหนึ่งอย่างดูแคลน มือใหม่ก็
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คือมือใหม่ สายตายังอ่อนหัดเกินไป บนโลกนี้คนแปลกเรื่องประหลาดมี

อยู่ถมไป

หลังจากเกิดเหตุวุ่นวายเล็กๆ ขณะเข้าประตู ตี่ฉานซั่งก็ไม่ยอม

ปิดบังตบะก�าลังความสามารถของตนอีก พูดอย่างฮึดฮัดกราดเกรี้ยว 

"บิดาไม่แสดงบารมีก็เห็นบิดาเป็นแมวป่วยไปจริงๆ!"

ในใจจจูก็ูรูส้กึอย่างเดยีวกัน "พวกเขารูจ้กัแต่ตดัสนิคนด้วยรปูลกัษณ์ 

ภายนอก น่าชังเกินไปแล้วจริงๆ!"

"รอบิดาซัดพวกมันจนฟันร่วงหมดปากก่อนเถอะ ดูซิว่าพวกมัน 

จะยังกล้าเอาตาสุนัขไปมองดูถูกคนอีกหรือไม่!" ตี่ฉานซั่งแยกเขี้ยว 

แสยะปาก ยังคงโมโหโกรธเคือง

จโียวกู่กับสอือ้ิงลว่ีแอบข�า แม้แต่อ่ินจือ่จางยังโค้งมมุปากข้ึน ย่ืนมอื 

ไปขยี้ศีรษะจูจูอย่างอดไม่ได้

ภายในที่ดินกว้างขวางมีกระโจมหลังคากลมขนาดมหึมาตั้งอยู ่

ทัง้ซ้ายขวาข้างละห้าหลงั กระโจมสเีขยีวครามทางด้านซ้ายจดัการประลอง 

ของผู้ฝึกตนขั้นฝึกปราณ ส่วนกระโจมสีขาวทางด้านขวาก็เป็นสถานท่ี

ประลองของผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐาน ภายในกระโจมทัง้สองด้านมเีสียงโห่ร้อง 

เสียงโวยวาย เสียงโห่ไล่ สารพัดเสียงล้วนดังออกมาโดยตลอด ครึกครื้น

ไม่ธรรมดา นอกกระโจมมีคนท�าหน้าที่เก็บค่าเข้าชมการประลอง รวมถึง

มคีนท�าหน้าทีร่บัเดมิพันอยู่เช่นกัน ข้างโต๊ะไม้ยาวรบัพนันมป้ีายไม้ขนาดใหญ่ 

ตั้งสูง ด้านบนแจกแจงชัดถึงระดับก�าลังความสามารถรวมถึงฉายานาม

ของทัง้สองฝ่ายในการประลองรอบต่อไป มไีม่น้อยทีถึ่งขนาดเขียนผลการ
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ประลองที่ผ่านมาไว้เพื่อให้ผู้พนันพิจารณาด้วย

พวกเขาสุม่เลอืกกระโจมสขีาวหลงัหน่ึงทางด้านขวา จ่ายศลิาวิเศษ

สบิห้าก้อนแล้วจงึเดนิเข้าไป พ้ืนท่ีภายในกระโจมเป็นเหมือนกระทะก้นแบน 

รอบด้านเป็นวงทีน่ั่งลกัษณะเหมอืนขัน้บนัไดหลายวงทอดลงไปเบือ้งล่าง 

จุดต�่าสุดตรงกลางเป็นที่ว่างรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางราวสามจั้ง  

มีเส้นสีแดงวาดเป็นวงใหญ่ การประลองจะด�าเนินข้ึนภายในวง ท่ีนั่ง 

ผู้ตัดสินอยู่ด้านข้างท่ีว่างรูปวงกลมน่ัน ใต้ท่ีนั่งมีป้ายศิลาอยู่แผ่นหนึ่ง 

เขียนอักษรสีแดงฉานตัวใหญ่ไว้ว่า 'ยามประลองยากควบคุมหนักเบา 

เป็นตายตามแต่ฟ้าลิขิต!'

จูจูเห็นแล้วอดขมวดคิ้วไม่ได้ ชี้ป้ายศิลาน้ันพลางว่า "นี่เป็นเพียง

การประลองของผู้ฝึกตนแน่หรือ พูดได้น่ากลัวยิ่งนัก!"

อิ่นจื่อจางกล่าวเรียบๆ "ก็แค่พูดเรื่องจริงออกมาเท่านั้นเอง"

สิ่งที่เขาต้องการก็คือการประลองอันแท้จริงที่ไม่ต้องย้ังมือเช่นนี้  

จริงอยู่ท่ีพวกตี่ฉานซั่งเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจ แต่ต่างก็เป็นศิษย์ร่วมส�านัก

เดียวกัน ให้มีปากเสียงกันหนักเพียงไรก็จะไม่ลงไม้ลงมือถึงข้ันจะฆ่า 

จะแกงอีกฝ่าย ปกติยามประลองจึงมักยากจะสนุกได้เต็มท่ี มีเพียงได้

เผชิญหน้ากับการต่อสู้โดยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันอย่างแท้จริงจึงจะสามารถ

ปลุกศักยภาพแฝงของตนเองออกมา พัฒนาตบะให้เพิ่มพูนขึ้นอีกได้

ก็เหมอืนคราวท่ีเขาสูกั้บซาเฉยีนเต้าในงานประลองใหญ่ของส�านัก

คราวน้ัน เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งและยังคิดจะเล่นงานเขาถึงตาย 

ศักยภาพของเขาถึงได้ระเบิดออกมาอย่างแท้จริง จนส�าเร็จขั้นสร้างฐาน

ได้ในที่นั้นเลยทีเดียว
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จูจูมองเขาแวบหนึ่งอย่างเป็นกังวล ก่อนก้มหน้าลงไม่พูดอะไร

ผูช้มการประลองในรอบนีม้ไีม่น้อย พรบิตาเดยีวทีน่ั่งข้างในกระโจม

ก็ถูกน่ังเตม็ ซ�า้ยังมคีนไม่น้อยยืนอยู่บนทางเดนิเพราะหาทีน่ัง่ไม่ได้อกีด้วย

ผู ้ท่ีลงสนามเป็นผู ้ฝึกตนขั้นสร้างฐานสองคน หนึ่งเตี้ยหนึ่งสูง  

ผู้ฝึกตนท่ีสูงกว่าสวมหน้ากากไว้ ขณะผู้ตัดสินประกาศชื่อของสองฝ่าย 

กระทั่งชื่อของผู้ฝึกตนร่างสูงก็ยังเป็นแค่ฉายานามเท่านั้น

ครั้นการประลองเริ่มต้นขึ้น คนท้ังสองก็ต่างแสดงฝีมือออกมา  

การต่อสู้ดุเดือดอย่างย่ิง เหล่าผู้ชมบนท่ีนั่งต่างเปล่งเสียงตะโกนโห่ร้อง

ช่วยกระตุ้นฝ่ายที่ตนลงเดิมพันไว้ เอะอะอึกทึกยิ่ง

การต่อสู้อันดุเดือดรอบน้ีด�าเนินมาได้เกือบชั่วหนึ่งมื้ออาหารเต็มๆ 

ท้ายท่ีสดุก็จบลงด้วยการทีผู่ฝึ้กตนร่างสงูซดัผูฝึ้กตนร่างเตีย้ลอยออกจาก

วงเส้นแดง ตี่ฉานซั่งดูแล้วให้ตื่นเต้นคึกคักอย่างมาก หลังเสร็จสิ้นการ

ประลองจงึลากศิษย์น้องท้ังหลายมาปรกึษา...เลือกวันมสู้ิสบวนั ลงสนาม

ไปซ้อมมือกันวันนี้เลย

คนท้ังกลุ่มแทบจะมีมติเป็นเอกฉันท์ เดินไปลงชื่อสมัครยังห้อง 

ผู้ดูแลของโรงประลองยุทธ์ด้วยกัน สถานที่รับสมัครแยกเป็นของผู้ฝึกตน

ขั้นฝึกปราณและผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานเช่นเดียวกัน จ�านวนคนมีมากกว่า

ที่คิดไว้มาก

ตี่ฉานซั่งและจีโยวกู่กวาดตามองผู ้ฝึกตนข้ันสร้างฐานบริเวณ 

ใกล้เคียงอย่างผ่านๆ รอบหนึ่ง ถึงกับพบคนรู้จักอย่างไม่คาดคิด คนผู้นั้น

เองก็มองเหน็ต่ีฉานซัง่แล้วเช่นกัน จงึน�าพรรคพวกไม่ก่ีคนท่ีมาด้วยกันเดนิ

มาหาด้วยสีหน้าไม่ประสงค์ดี
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"ข้าก็นึกว่าใคร ท่ีแท้เป็นเจ้าเป๊ียกแห่งส�านักเซิง่จือ้น่ีเอง!" ผูท่ี้เดนิมา 

ดมูอีายุราวสามสบิ บนใบหน้ายาวมดีวงตาทีห่างตาชีข้ึ้นคู่หน่ึง ดลัูกษณะ

ใจด�าอ�ามหติ เขากล้าย่ัวยุตีฉ่านซัง่ซึง่หน้าก็ด้วยเพราะตบะของเขาบรรลุ

ถึงช่วงปลายของขั้นสร้างฐานแล้วนั่นเอง

ตี่ฉานซั่งเกลียดการท่ีผู ้อื่นหยิบเรื่องส่วนสูงรูปลักษณ์ที่เหมือน 

เด็กอมมือของเขามาล้อเป็นที่สุด จึงย้อนกลับไปทันที "บิดาตัวเล็กแต่ก็

เล็กแต่ตัว ไหนเลยจะเหมือนเจ้าที่โตมาแต่ตัว ท�าไม ฝ่าทะลวงข้ึนข้ัน

หลอมรวมสองครั้งยังไม่ส�าเร็จ อีกทั้งยังไม่ตายๆ ไปซะ เลยรีบแล่นมาให้

บิดาสงเคราะห์ให้?"

"เพ้ย! น�้าหน้าอย่างเจ้าน่ะหรือ! ถ้ามิใช่พวกเจ้าต�่าช้าหน้าไม่อาย 

ศิษย์น้องฟู่กับศิษย์น้องจางของข้ามีหรือจะตายอย่างน่าอนาถอยู่ใน 

หุบเขาต้วนเซียน พวกเจ้าส�านักเซิ่งจื้ออ�ามหิตนัก!" เจ้าคนตาชี้ถูกจี้ใจด�า

ก็โมโหคลุ้มคลั่งขึ้นมาทันที

ในที่สุดจูจูก็ฟังเข้าใจ ที่แท้เป็นคนของส�านักถ่งจั้งนี่เอง สองส�านัก

เดิมทีก็ดีกันแต่ต่อหน้าอยู่แล้ว พอมารวมกับเร่ืองในหุบเขาต้วนเซียนก็ 

ไม่แปลกที่ตอนนี้อีกฝ่ายจะมาหาเรื่อง

จีโยวกู่พดูขึ้นเนบิๆ "ศิษย์พีส่ือไป่โปรดระวงัค�าพดูด้วย ทีต่�่าช้าหนา้

ไม่อายวางแผนเล่นงานศิษย์น้องฟู่กับศิษย์น้องจางคือคนของส�านัก 

พ่ัวฉาน พวกข้าน�าหลักฐานและค�าสั่งเสียของศิษย์น้องหญิงของท่าน 

ออกมาได้ตามค�าไหว้วาน พิจารณาตนเองแล้วก็ไม่มส่ิีงใดให้ละอายแก่ใจ 

ถ้าพวกท่านอยากจะระบายความโกรธแค้นลงกับผู้อืน่ พวกข้าคงต้องขอตวั"

สือไป่หัวเราะเสียงเย็น "พวกเจ้าไม่ต้องท�ามาพูดดี ในเมื่อวันน้ี 
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เจอกันท่ีนี ่มสิูอ้าศัยสถานท่ีของโรงประลองยุทธ์สะสางบญุคณุความแค้น

กันไปเลย ไม่รู้ว่าพวกเจ้าจะกล้าหรือไม่!"

เขาเป็นศิษย์เอกล�าดับที่สามของปรมาจารย์ข้ันก�าเนิดใหม่แห่ง 

ส�านักถ่งจั้ง เคยพยายามทะลวงขึ้นขั้นหลอมรวมสองครั้ง แม้จะล้มเหลว 

แต่พิจารณาดูแล้วภายในขั้นสร้างฐานก็แทบไม่มีใครที่ตบะสูงไปกว่า 

เขาอีก เมื่อครั้งงานชุมนุมหุบเขาต้วนเซียน เน่ืองจากเขาอายุเกินจึง 

ไม่สามารถเข้าร่วมได้ แต่ก็ได้ยินว่าศิษย์น้องร่วมอาจารย์ของตนรวมถึง

ศิษย์น้องหญิงท่ีตนแอบชื่นชมหลงรักมีอันเป็นไปอย่างไม่คาดฝัน ส่วน

บรรดาศิษย์ของโหยวเชียนเริ่นแห่งส�านักเซิ่งจื้อกลับเห็นคนจะตาย 

ไม่ลงมอืช่วย ซ�า้ยังโกยผลประโยชน์ไปได้กองใหญ่ พวกเขาศษิย์อาจารย์

ล้วนเจบ็แค้นเสยีใจจนแทบอยากจะบกุไปสูกั้บส�านกัเซิง่จือ้ให้รูแ้ล้วรูร้อด 

ทว่าเมื่อคิดถึงว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของส�านักถ่งจั้งยังไม่เหมาะจะ 

ฉีกหน้าส�านักเซิ่งจื้ออย่างเปิดเผยก็ได้แต่ฝืนอดทนอดกลั้นเอาไว้

วันน้ีได้มาเจอกันที่น่ี ในสายตาเขาเห็นเป็นโอกาสดีที่ฟ้าประทาน

มาเลยทีเดียว!

ตีฉ่านซัง่พักฟ้ืนร่างกายมาหน่ึงเดอืนเตม็ ก�าลงัคนัไม้คนัมอือยู่พอดี 

คู่ต่อสู้เอาตัวมาเสนอเองถึงท่ีมีหรือจะไม่ตอบตกลง คนทั้งสองจึงเดินไป

แจ้งช่ือและตบะท่ีจุดรับสมัครในทันที เมื่อลงชื่อในสัญญาไม่เอาความ

หากเกิดการเสียชีวิตแล้วก็รอลงสนามตัดสินให้รู้แพ้รู้ชนะ

จีโยวกู่ สืออิ้งลวี่ และอิ่นจื่อจางเองก็แจ้งชื่อสมัครพร้อมกัน จีโยวกู่

เงยหน้าขึ้นมามองศิษย์ส�านักถ่งจั้งไม่ก่ีคนท่ีมาพร้อมกับสือไป่ ก่อนย้ิม

อย่างไม่มีพิษมีภัย "ทุกท่านไม่ลองลงสนามดูหน่อยหรือ"
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ศิษย์ไม่ก่ีคนนัน้แสร้งท�าเป็นไม่ได้ยิน หน่ึงในน้ันพูดข้ึนว่า "ศษิย์พ่ีสือ  

ของพวกข้าแค่คนเดียวก็เพียงพอจะจัดการพวกเจ้าแล้ว"

คนส�านักเซิ่งจื้อไม่ก่ีคนนี้กระท่ังสัตว์ปีศาจขั้นห้ายังกล้าไปท้าทาย 

พวกเขาคงต้องเสียสติถึงจะไปสู้กับคนพวกน้ี พวกเขาไม่ได้มีตบะอย่าง

สือไป่เสียหน่อย

สือไป่เห็นพรรคพวกตนขี้ขลาดตาขาวไม่ได้ความเช่นน้ี ในใจก็ให้

โมโหกลัดกลุ้ม ยิ่งตัดสินใจแน่วแน่ว่าอีกประเดี๋ยวต้องสั่งสอนศิษย์คนโต

ของโหยวเชียนเริ่นให้น่วม ให้วันหน้าพวกเขาไม่กล้าจองหองพองขนใส่

ศิษย์ส�านักถ่งจั้งเช่นนี้อีก!

จูจูเอ่ยถามต่ีฉานซั่งเบาๆ "ศิษย์พ่ีใหญ่ ท่านมั่นใจหรือไม่ว่าจะ 

ชนะเขา"

ต่ีฉานซัง่เชดิหน้าต้ังพลางตอบอย่างหย่ิงผยอง "เจ้าคดิว่าบดิาได้ชือ่

ว่าไร้ผูเ้ทยีมทานในระดับเดียวกันมาเฉยๆ หรอืไร น�า้หน้าอย่างเขาน่ะหรอื 

คิดอยากจะชนะบิดาก็ไปเกิดใหม่อีกแปดชาติสิบชาติก่อนเถอะ!"

อ่ินจื่อจางแค่นเสียงเบาๆ เห็นได้ชัดว่าไม่เห็นด้วยอย่างมากกับ  

'ไร้ผูเ้ทยีมทานในระดบัเดยีวกัน' ท่ีเขากล่าวอ้าง ตีฉ่านซัง่แค่นเสยีงตอบกลบั 

อย่างร้อนตัวอยู่บ้าง จากนั้นก็ไม่คุยโวต่ออีก

จูจูเอ่ยขึ้นว่า "ถ้าอย่างน้ันศิษย์พ่ีใหญ่ท่านเอาศิลาวิเศษมาให้ข้า  

ข้าจะไปลงเดิมพันแทนท่าน เมื่อครู่ข้าเห็นว่าราคาเดิมพันของการท้าสู้

ข้ามระดับสูงยิ่งนัก พวกเรายังสามารถหาเงินได้อีกก้อน"

ต่ีฉานซัง่ก�าลงัจะตบมอืร้องว่าดี จโียวกู่กลับแทรกข้ึนว่า "ยังคงระวัง

ไว้หน่อยจะดีกว่า มิเช่นน้ันเกิดเขากลายเป็นยาจกข้ึนมา จะนึกเสียใจก็
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สายไปแล้ว"

"เพ้ย! เจ้ามันพวกจอมปลอมท่ีเอาแต่ยกยอผู้อื่นแต่กดหัวพวก

เดียวกัน! บิดาน่ะหรือจะพ่ายแก่ตัวไร้ประโยชน์นั่น! ตลกแล้ว! ศิษย์ 

น้องหญิง เจ้าเอาศิลาวิเศษของข้าไปเดิมพันข้างข้าให้หมดเลย! เจ้ารอง 

คอยดูบิดาได้ก�าไรก้อนใหญ่เถอะ!"

พวกเขาโต้ตอบกันไปมาเพียงไม่นาน คนของโรงประลองยุทธ์ก็มา

แจ้งให้พวกเขาไปประลองทีก่ระโจมหมายเลขสาม ตีฉ่านซัง่ยัดศิลาวิเศษ

ของตนให้จูจูทั้งหมดก่อนขบเขี้ยวเค้ียวฟันสาบานต่อฟ้าว่า "เพ่ือทรัพย์

น้อยๆ นีข้องบดิา บดิาต้องตบสอืไป่เจ้าสารเลวนัน่ให้ลอยกระเดน็ให้ได้!"

คนท้ังคณะเดินมาถึงนอกกระโจมใหญ่หลังท่ีสามก็เห็นว่าบน 

ป้ายไม้ขนาดใหญ่เขียนชื่อของตี่ฉานซั่งและสือไป่เอาไว้แล้ว คนหนึ่งอยู่

ขัน้สร้างฐานช่วงกลาง คนหนึง่อยู่ขัน้สร้างฐานช่วงปลาย ราคาเดมิพันถึง

กับพุ่งไปหนึ่งต่อเจ็ด หรือก็หมายความว่าถ้าลงเดิมพันข้างตี่ฉานซั่งแล้ว

เขาได้รับชัยชนะ ทุกศิลาวิเศษหน่ึงก้อนท่ีเดิมพันไปจะได้รับกลับมาถึง 

เจ็ดก้อน!

ตี่ฉานซั่งมองเห็นราคาเดิมพันนี้แล้วก็โมโหจนเต้นผาง จุปาก 

ส่งเสียงร้องไม่พอใจ ส่วนสือไป่ย่ิงได้ใจใหญ่ ประหนึ่งว่าได้รับชัยชนะ 

ในท้ายที่สุดแล้วก็มิปาน!

เหล่านักพนนัมองเหน็เครือ่งหมายผูเ้ข้าร่วมประลองทีผ่กูอยู่บนแขน

ของพวกเขาจากไกลๆ ก็มองดูลักษณะภายนอกท่ีแตกต่างกันมากของ 

ทั้งสอง หลายคนท่ีเดิมคิดจะลองเดิมพันข้างต่ีฉานซ่ังดูสักต้ังต่างพากัน

เปลี่ยนไปเดิมพันข้างสือไป่หมดสิ้น
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จจูทีูห่อบศลิาวิเศษถุงใหญ่ของตีฉ่านซัง่มาหยุดยืนอยูข้่างโต๊ะไม้ยาว 

ส�าหรับรับพนันก็เกิดเรรวนข้ึนมาเช่นกัน นางเป็นคนเสนอให้ต่ีฉานซั่ง 

เดิมพันข้างตัวเอง และก็เป็นตัวเขาเองที่ยืนกรานจะลงเดิมพันอย่างหนัก 

แต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมา...ความเสียหายก็ออกจะหนักหนาเกินไปหน่อย!

สืออิ้งลว่ีเดินตามมาก่อนหยิบถุงเก็บของของตนยื่นส่งให้คนของ 

โรงประลองยุทธ์อย่างสบายๆ ไม่อ้อมค้อม "ในนี้มีศิลาวิเศษสามหมื่น 

หกพันก้อน เดิมพันข้างตี่ฉานซั่ง!"

จูจูกะพริบตาปริบๆ มองศิษย์พ่ีสามด้วยความตกใจ นางควัก 

ศลิาวิเศษทัง้หมดของนางกับศษิย์พ่ีรองมาเดมิพันข้างตีฉ่านซัง่ก็แสดงว่า

ไม่ใช่ความคิดเห็นของนางแต่คนเดียวแน่นอน!

อิน่จือ่จางเดนิตามมาก่อนว่า "ของพวกเราก็เดมิพันข้างศษิย์พ่ีใหญ่

ทั้งหมดด้วยแล้วกัน"

หา!? จูจูมองอิ่นจื่อจางอย่างไม่เข้าใจ เมื่อครู่เขากับศิษย์พี่รองมิใช่

มีท่าทางไม่เชื่อมั่นต่อศิษย์พี่ใหญ่อยู่หรือไร

"หมโูง่เง่า สอืไป่ผูน้ัน้เอาชนะศิษย์พ่ีใหญ่ไม่ได้หรอก!" อิน่จือ่จางเขก

ศีรษะนางไปทีหนึ่ง

"ศิษย์พี่รองก็พูดแบบนี้เหมือนกัน!" สืออิ้งลวี่ยิ้มตาหยี

คนทัง้สองทีท่ะเลาะกับศษิย์พ่ีใหญ่ทกุวันล้วนพูดเช่นน้ี เช่นนัน้นาง

ก็ไม่มีเหตุผลจะไม่เชื่อ!

"ในน้ีมีศิลาวิเศษหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก้อน และยังมีในน้ีอีกสองหมื่น

สามพันก้อน เดมิพันข้างตีฉ่านซัง่เช่นเดยีวกัน!" จจูวูางถุงเก็บของทีบ่รรจุ

ศลิาวิเศษไว้ลงบนโต๊ะไม้ยาวด้วยท่าทางห้าวหาญอย่างหาได้ยาก คดิเลก็น้อย 
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ก่อนเสริมขึ้นอีกว่า "ในตัวข้ามีศิลาวิเศษไม่พอ น�ายาลูกกลอนมาตีราคา

ลงเดิมพันได้หรือไม่!"

ศิษย์ผู ้รับพนันของโรงประลองยุทธ์ถูกการเดิมพันหมดหน้าตัก 

ของพวกนางท�าเอาตกอกตกใจ จึงคิดอย่างถ่ีถ้วนก่อนว่า "ได้นั้นได้อยู่ 

ทว่าหากจะประเมินราคายาลูกกลอนตอนน้ีอาจจะไม่ทัน อีกทั้งจ�านวน

เดมิพันของพวกท่านยังสงูเกินไป ราคาเดมิพันจะต้องเปลีย่นแปลงเลก็น้อย"

"หา!?" จูจูคับข้องใจขึ้นมาแล้ว

ไม่เพียงน�ายาลูกกลอนมาลงเดิมพันไม่ส�าเร็จ ราคาเดิมพันยัง

เปลี่ยนเป็นห้าต่อหนึ่งอีกด้วย

สอือิง้ลวีโ่อบไหล่นางพลางปลอบว่า "ไม่เป็นไร! ขอเพียงศิษย์พ่ีใหญ่

ชนะ พวกเราก็ยังคงได้ก�าไรก้อนใหญ่!"

จูจูกัดฟันพูดว่า "เพื่อทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเรา ศิษย์พี่ใหญ่

ท่านต้องชนะให้ได้!"

ตี่ฉานซั่งกับสือไป่เข้าสนามไปเตรียมตัวก่อนเวลา ตี่ฉานซั่งจึง 

ไม่ได้ยินค�าภาวนาจากใจจริงของจูจู และไม่รู้เช่นกันว่าบรรดาศิษย์น้อง

ควักศิลาวิเศษทั้งหมดมาสนับสนุนเขา หากรู้เข้าคงได้เท้าเอวหัวเราะร่า 

คุยโวยกหางตัวเองอย่างได้ใจไปสามวัน

การท่ียอดฝีมือขั้นสร้างฐานช่วงปลายจะลงต่อสู้พบได้ไม่บ่อยใน 

โรงประลองยุทธ์แห่งเมืองเฝิน ดังนั้นจ�านวนผู้ชมจึงมากกว่ารอบที่พวก 

จีโยวกู่เข้าดูเมื่อครู่ก่อน ที่นั่งผู้ชมทั้งหมดแน่นขนัดไปด้วยผู้คน

เมือ่ตีฉ่านซัง่กับสอืไป่ลงสนามมา หมูผู้่ชมทีไ่ม่รู้ความจริงจ�านวนมาก 
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ก็พากันส่งเสียงโหวกเหวกโวยวายลั่น...นี่มิใช่การหลอกเอาเงินกันอย่าง

หน้าด้านๆ หรือไร เด็กคนหน่ึงจะเป็นผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานช่วงกลางได้

อย่างไรกัน

ทว่าเสียงด่าทอร้องจะเอาเงินคืนท้ังหมดกลับเปล่ียนเป็นเสียง 

สูดลมหายใจหมดสิ้นเมื่อต่ีฉานซั่งส�าแดงพลังความสามารถท่ีแท้จริง 

ออกมา ผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานทีม่สีายตาแหลมคมจ�านวนหน่ึงย่ิงมองออก

ว่าอายุของต่ีฉานซัง่ไม่ได้น้อยอย่างทีเ่หน็จากภายนอกอย่างเดด็ขาด และ

เมือ่คดิถึงว่าเขาเป็นศิษย์ของส�านกัเซิง่จือ้ ผูท่ี้การข่าวฉบัไวต่างก็นึกฐานะ

ของเขาออกในทันที

ส�านักเซิ่งจื้อท�าตัวไม่โดดเด่นตลอดมา แต่ผู้ฝึกตนอัจฉริยะอย่าง 

ตี่ฉานซั่งและจีโยวกู่นั้นถูกโจษจันไประหว่างส�านักนานแล้ว อีกทั้งเหต ุ

ไม่คาดฝันในงานชมุนมุหบุเขาต้วนเซยีนเมือ่หนึง่เดอืนก่อน แม้ท้ังสีส่�านกั

จะไม่อยากพูดอะไรมาก แต่ก็ยังมีข่าวเล็ดลอดออกมา เร่ืองที่ศิษย์ข้ัน 

สร้างฐานของปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่แห่งส�านักเซิ่งจื้อร่วมมือกันท้าสู้

กับสัตว์ปีศาจขั้นห้านั้น คนจ�านวนมากล้วนพอจะได้ยินมาแว่วๆ

บางคนที่รู้มากหน่อยย่ิงเริ่มนึกเสียใจว่าท่ีตนวางเดิมพันข้างสือไป่

ไปท้ังหมดออกจะเสี่ยงเกินไป ขั้นสร้างฐานช่วงกลางกับช่วงปลายหาได้

ต่างชัน้กันมากไม่ ถ้าฝ่ายแรกผ่านประสบการณ์ต่อสูจ้รงิมามากแล้วใช้ยันต์ 

หรือของวิเศษชั้นดีเข้าช่วย การจะเอาชนะก็ใช่จะเป็นไปไม่ได้

ตี่ฉานซั่งกับสือไป่ย่ิงเห็นกันก็ย่ิงชังน�้าหน้า พอผู้ตัดสินประกาศให้

เริ่มได้ก็ไม่พูดพล่ามให้เสียเวลา ลงมือสู้ในทันที

สือไป่มีพลังธาตุคู่ดินไม้ อยู่ขั้นสร้างฐานมานานปี ตบะสูงส่ง ทั้งยงั
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มีประสบการณ์ต่อสู้จริงมาพอตัว และย่ิงมี 'แส้เกลียวหินพระแม่ธรณี' 

วัตถุวิเศษระดับสงูทีบ่งัเอญิได้มาอย่างไม่คาดคดิด้วยชิน้หน่ึง เมือ่หวดลง

ตรงๆ โดยไมบ่อกไมก่ลา่ว คนรอบนอกสนามกไ็ด้ยนิเพยีงเสยีงดงัราวกบั

ฟ้าลัน่ ลมท่ีมกี�าลงัแรงไร้ใดเทยีมหอบหน่ึงพัดมาจนเจบ็แก้ม ตีฉ่านซัง่ท่ีอยู่ 

ในสนามดุจประสบกับเขาถล่มแผ่นดินแยก แทบจะทรงตัวยืนอยู่ไม่ได้

แส้ยาวสทีองประหน่ึงว่าจะฉกีทึง้ทีว่่างเลก็ๆ น้ีไปพร้อมกับเขาด้วย

กระนั้น รวดเร็วรุนแรงจนไม่อาจต้านทานได้เลย

ตีฉ่านซัง่ประกบฝ่ามอืเข้าด้วยกันก่อนท�า 'มทุราสมทุรค�ารามกวาด

ขนุเขา' แล้วมวลน�า้ขนาดมหึมาทีม่พีลงัมหาศาลดัง่ว่าสามารถทลายภูเขา

พลิกคว�่าทะเลก็ปะทะกับพลังฉีกกระชากของอีกฝ่ายตรงๆ ไม่มีท่าทีจะ

หลบเลี่ยงแม้แต่กระผีกเดียว

สอืไป่ลอบนึกยินดีในใจ เพียงคดิว่าเจ้าเดก็หน้าเหมน็นีอ่วดเก่งเกินไป 

ตบะของตนเดิมก็สูงกว่าอีกฝ่ายอยู่แล้ว ยิ่งมีวัตถุวิเศษระดับสูงคอยช่วย 

สู้กันด้วยพลัง ไหนเลยจะไม่ชนะ

แต่เขายังไม่ทันได้ดีใจเสร็จก็พลันพบความผิดปกติบางอย่าง  

การปะทะกันซึ่งหน้าของพลังฤทธิ์ของทั้งสองฝ่ายหาได้รุนแรงอย่างที่เขา

คิดไว้ไม่ ดูเหมือนมวลน�้าที่บ้าคลั่งจะรวมตัวกันเป็นน�้าวนขนาดยักษ์ 

ขึ้นมาในฉับพลัน ฉุดรั้งพันเกี่ยวพลังฤทธิ์และแส้ยาวของเขาเอาไว้อย่าง

เอาเป็นเอาตาย

สือไป่เย็นวาบในใจ ตวัดแส้ยาวพยายามสลัดให้หลุดพ้นจากพลัง

น�้าวน หมายใจจะตัดพลังฤทธิ์ที่ตี่ฉานซั่งปล่อยออกมาให้ขาดสะบั้น

ทีเดยีวก็ส�าเรจ็อย่างง่ายดายเกินคาด น�า้วนทีเ่มือ่ครู่ดูย่ิงใหญ่เกรียงไกร 
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อย่างย่ิงถึงกบัถูกเขาหวดแตกได้ในแส้เดยีว หยดน�า้นับไม่ถ้วนแตกกระเซน็ 

ไปทั่วทิศ ท�าให้ในสนามเหมือนเพิ่งถูกฝนเทลงมาเป็นบริเวณกว้าง

แต่สือไป่ไม่รู้สึกดีใจสักนิด เขามีลางสังหรณ์แรงกล้าว่าอีกฝ่ายดู

คล้ายจะมแีผนร้ายบางอย่างรอเขาอยู่ พลงัฤทธ์ิของตีฉ่านซัง่ถึงกับสามารถ 

อัดรวมเป็นน�า้จรงิๆ ออกมาได้ ไม่ใช่เป็นเพียงภาพลวงตาท่ีเกิดจากพลงัฤทธ์ิ 

เรื่องนี้ยิ่งท�าให้เขาตื่นตระหนกเหลือประมาณ

ทว่าเพียงไม่นานเขาก็พบว่าถูกตี่ฉานซั่งหลอกเข้าให้แล้ว อีกฝ่าย

เพียงใช้อาคมสาดน�้าเหล่านั้นออกมาจากถุงน�้าที่พกติดตัวมาล่วงหน้า

"ท�าเป็นเล่นลวดลาย! ข้าจะให้เจ้าได้เหน็ 'วิชาแส้หมืน่วิถีพันเปล่ียน' 

ของข้า!" สือไป่ตวาดพลางโบกสะบัดแส้ยาว ในชั่วขณะนั้นที่กลางสนาม

ก็ปกคลุมไปด้วยเงาแส้จนแน่นขนัด จู่ๆ แส้ยาวท่ีเดิมทีเกล้ียงเกลาก็มี

หนามแหลมเรียวยาวงอกออกมาจ�านวนมาก การโจมตีที่บ้างแทงตรง 

บ้างหวดตี บ้างก็ม้วนรัดสารพัดรูปแบบโอบล้อมตี่ฉานซั่งเอาไว้หลายชั้น 

ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม ท�าให้คนหมดหนทางจะต้านรับ

ต่ีฉานซัง่ไม่กล้าดูดาย ควักยนัต์พับใหญ่จากในอกเสือ้ออกมาโปรย

ออกไป ยันต์แต่ละแผ่นต่างกลายเป็นฝ่ามอืเลก็ๆ ปะทะสูกั้บเงาแส้ ฝ่ามอื

เกือบท้ังหมดพอสัมผัสถูกเงาแส้ เงาแส้นั้นก็หายวับไป มีเงาแส้เพียง 

สายเดียวท่ีหวดฝ่ามือเล็กข้างหนึ่งแตกเป็นเสี่ยง...นั่นคือการโจมตีที ่

แท้จริงที่แอบซ่อนอยู่ท่ามกลางภาพลวงตา

ตีฉ่านซัง่หัวเราะร่าก่อนชกัแส้ยาวเส้นหนึง่ออกมาสะบดัออกไป แส้

ยาวเส้นนี้ของเขาชัดเจนว่าเป็นวัตถุธรรมธรรมดาอันเป็นผลงานล้มเหลว

ของสืออิ้งลว่ี เดิมทีต้ังใจจะให้ชื่อว่า 'เกาะเก่ียว' ด้วยเพราะบนแส้ม ี
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ความเหนียวอย่างท่ีสดุ ถนดัในการดูดตดิกับของวเิศษของศตัรู แต่เพราะ

ไม่สามารถท�าให้มนัมคีวามสามารถอืน่ส�าเรจ็ แม้แต่จะนบัเป็นวตัถุธรรม

ชั้นเลวก็ยังนับได้ไม่เต็มปาก เรียกว่าล้มเหลวนั่นล่ะตรงที่สุด

เมื่อแส้ทั้งสองสัมผัสถูกกัน แส้ของตี่ฉานซั่งก็ถูกสะบั้นกลายเป็น

ท่อนในทนัที ทว่าส่วนใหญ่กลบัตดิหนบึกับแส้เกลยีวหินพระแม่ธรณขีอง

อกีฝ่ายแล้ว บนชิน้ส่วนแส้ของเขาล้วนมบีางสิง่ติดเอาไว้ เมือ่เหน็ว่าอบุาย

ของตนส�าเร็จก็รู้สึกกระหยิ่มใจขึ้นมาอย่างอดไม่ได้

เขายังไม่ทันได้ร่ายอาคม ทีส่ะบกัไหล่กลับพลันรู้สึกเจ็บอย่างรุนแรง 

ครั้นเขาก้มหน้าลงมองก็เห็นว่าปลายแส้สีน�้าตาลด�าท่อนหน่ึงถึงกับแทง

ทะลุไหล่เขา เลือดสายหนึ่งก�าลังพุ่งทะลักออกมา!

ไม่เพียงแค่เขา พวกจโียวกู่ท่ีนัง่ชมการประลองของคนท้ังสองอยู่บน

ที่นั่งผู้ชมเองก็ถูกท�าเอาตกใจจนสะดุ้ง ผุดลุกขึ้นยืนอย่างทนไม่ไหว

สือไป่หัวเราะฮ่าๆ ดังลั่นก่อนว่า "เด็กหน้าเหม็น เจ้าไม่รู้สินะว่า 

แส้เกลียวหินพระแม่ธรณีของข้าเป็นแส้คู่!"

ตี่ฉานซั่งโมโหแทบบ้า มิน่าเขาถึงสกัดการโจมตีของแส้ได้ง่ายดาย

ปานนัน้ ท่ีแท้นัน่ก็เป็นฉากบงัหน้า ความจรงิยังมแีส้อกีเส้นรออยู่ข้างหลงั!

เมือ่สอืไป่เก็บแส้กลบัไป หนามบนนัน้ก็เก่ียวเลอืดเน้ือของต่ีฉานซัง่ 

ออกมาด้วย จากนั้นก็จะตวัดกวาดเขาออกนอกสนามอย่างไม่ยอมรามือ

จจูปูระหม่ากังวลจนฝ่ามอืชุม่เหง่ือ นางรูว่้าการประลองอนัตรายย่ิง 

หากแต่คิดไม่ถึงว่าศิษย์พ่ีใหญ่ท่ีเก่งกาจตลอดมาจะถึงกับหลงกลฝ่าย 

ตรงข้าม หวังแต่ว่าศิษย์พี่ใหญ่อย่าได้เป็นอะไรไปเลย!

ตีฉ่านซัง่ทีใ่นสนามกระโดดหลบไม่ทนัแล้ว ในชัว่ขณะคบัขนัเขาจงึ
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ย่อตัวน่ังลงโดยไม่สนใจว่าภาพจะน่าดูหรือไม่ สือไป่แสยะย้ิมพลาง

เปลี่ยนทางแส้เป็นหวดลงบนศีรษะเขา

ผูช้มจ�านวนมากต่างร้องอทุานขึน้มา ขณะคนท้ังหมดคดิว่าคราวนี้

ตี่ฉานซั่งต้องถูกหวดจนเจ็บหนักหรือถึงข้ันตายคาที่แน่แล้วน้ันเอง เร่ือง

ประหลาดก็บังเกิดขึ้น...

ในสนามพลันมีสายฟ้าแลบแปลบปลาบ สือไป่ที่เดิมทีมีสีหน้า

กระหย่ิมย้ิมย่องพลนัถูกสายฟ้ากลุม่ใหญ่โอบล้อมไว้ ทัง้ตวัคนชกักระตกุ

อย่างรนุแรง บนร่างส่งเสยีงเปรีย๊ะๆ ออกมาไม่ขาดสาย เส้นผมขนคิว้ต้ังชนั 

ร้องโหยหวนขึ้นเสียงหนึ่งก่อนล้มลงกับสนาม

น�้าแอ่งใหญ่บนสนามย่ิงช่วยเพ่ิมพลานุภาพของไฟฟ้า สือไป่ร้อง

โหยหวนไม่ขาดปากพลางกลิง้ทุรนทรุายไปมาบนสนาม สองมอืและล�าคอ

ทีโ่ผล่พ้นเสือ้ผ้าล้วนด�าเกรยีม แทบจะไม่อาจจ�าแนกเค้าหน้าเดมิออกได้

ตี่ฉานซั่งกุมบาดแผลพลางเซถอยหลังไปสองก้าว ก่อนแค่นเสียง

พูดขึน้ว่า "อย่างเจ้าน่ะหรอืจะลอบกัดบดิาได้! เพ้ย! บดิาจะท�าให้เจ้าไหม้

เป็นตอตะโก!"

บรรดาคนบนท่ีนั่งผู้ชมยังไม่ทันได้ท�าความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็

เห็นสถานการณ์พลิกผันในชั่วพริบตาเดียวแล้ว แต่พวกจีโยวกู่กลับรู้ว่า

บนแส้เส้นนัน้ของศิษย์พ่ีใหญ่เก้าในสบิส่วนต้องเสรมิยันต์ทีผ่นกึพลงัฤทธ์ิ

สายฟ้าอันกล้าแข็งเกรียงไกรประเภทยันต์อสนีม่วงเอาไว้แน่นอน

สือไป่กลิ้งไปมาได้ไม่ก่ีทีก็ชักกระตุกสลบเหมือดไปในที่สุด ศิษย ์

ร่วมส�านกัไม่ก่ีคนของเขาตระหนกัขึน้ได้ก็รบีขอยอมแพ้กับผูต้ดัสนิแทนเขา 

บรรดาผู้ชมที่ทุ่มเดิมพันข้างสือไป่ต่างร้องไห้กันระงมขึ้นมาทันที
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ตี่ฉานซั่งกลืนยาลูกกลอนลงไปรวดเดียวทั้งขวดเพ่ือช่วยเสริม 

พลังชีวิต หลังยืนยันกับผู้ตัดสินว่าได้รับชัยชนะเสร็จก็เดินวางมาดมาถึง

เบ้ืองหน้าศษิย์ร่วมส�านกัอย่างพวกจโียวกู่ แต่ฉบัพลนัน้ันก็ล้มหัวทิม่ดังโครม 

จจููรบีย่ืนมอืไปพยุงเขา เหน็เขาขมบุขมบิปากไม่รู้ว่าอยากพูดอะไร เมือ่ขยบั 

ไปฟังใกล้ๆ ก็ได้ยินเพียงเจ็ดพยางค์ 

"ศิลาวิเศษของบิดา..."

ถ้ามใิช่เป็นห่วงความปลอดภัยของเขา จจูคูงได้หัวเราะออกมาแล้ว

อิน่จือ่จางย่ืนมอืมารบัตัวต่ีฉานซัง่ไปวางลงบนม้านัง่ด้านข้าง ฉีกเสือ้

ตรงไหล่เขาออกด ูเลอืดทีไ่หลเป็นสแีดงสดแต่กลบัมกีลิน่หอมประหลาดปน

อยู่ด้วย

จูจูเงยหน้าข้ึนมาเห็นคนของส�านักถ่งจั้งหามสือไป่จะจากไปพอดี 

ก็รบีดงึแขนเสือ้ของอิน่จือ่จางพลางว่า "ขวางพวกเขาไว้ บนแส้เกลยีวหิน

พระแม่ธรณีมีพิษเกลียวหินติดอยู่"

อิน่จือ่จางเลกิคิว้ ไม่เห็นเขาจะเคลือ่นไหวอะไรก็ขวางทางไปของคน 

พวกนัน้ไว้ได้แล้ว จากน้ันก็พูดอย่างเย็นเยียบ "เอายาถอนพิษมา มิเช่นน้ัน 

พวกเจ้าก็ไม่ต้องไป"

แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยากท�าตาม แต่เมื่อคิดถึงว่าตอนนี้สือไป ่

บาดเจ็บสาหัสจ�าเป็นต้องได้รับการรักษา ถ้าเกดิเขาเป็นอะไรไป พวกตน

ไม่กี่คนจะต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย ถึงฝ่ายตนจะดูเหมือนได้เปรียบที่

จ�านวนคนหากจะมีเรื่องกับพวกอิ่นจื่อจาง ทว่าความเป็นไปได้ท่ีจะชนะ

หรอืฝ่าวงล้อมออกไปได้กลบัมไีม่สงู หลงัแลกเปลีย่นสายตากันรอบหนึง่

ก็หายาถอนพิษจากในตัวสือไป่มายื่นส่งให้ด้วยความเจ็บใจในที่สุด
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จูจูตรวจดูว่ายาถอนพิษไม่มีปัญหาเสร็จถึงค่อยให้ตี่ฉานซั่งกิน 

ลงไป หลังจากนั้นอีกราวหนึ่งก้านธูปเขาก็ฟื้นขึ้นมา

ไหล่ซ้ายของเขาถูกแส้ของสือไป่แทงทะลุ แขนขยับไม่ได้ซ�้ายังเจ็บ

อย่างย่ิง ท�าเอาเขาโมโหจนฝากค�าทกัทายไปถึงญาตโิกโหตกิาฝ่ายแม่ท้ัง

ตระกูลของสอืไป่อย่างร้อนแรงรอบหน่ึง สดุท้ายจงึค่อยพูดอย่างแค้นเคอืง

ว่า "ไป! พวกเราไปเอาเงนิจากคนของโรงประลองยุทธ์กัน เปลอืงยันต์ของ

บิดาไปตั้งมากขนาดนั้น ซ�้ายังท�าบิดาเลือดตกยางออกได้รับบาดเจ็บอีก 

ถ้าไม่ไปเอาก�าไรกลับมาสักก้อนก็พลาดท่าอย่างหนักแล้ว!"

คนทั้งห้าเดินมาถึงจุดรับพนันนอกกระโจม รับศิลาวิเศษทั้งหมด

สามแสนหกหมื่นก้อนอันเป็นรางวัลเดิมพัน บวกกับรางวัลการประลอง

มาจากมอืของศษิย์โรงประลองยุทธ์ทีส่หีน้าคล�า้เขยีวแล้วก็แบ่งสนักนัใน

ที่นั้นทันที

แต่ละคนล้วนมสีหีน้าแช่มชืน่ ต่ีฉานซัง่แสดงความแค้นเคอืงต่อเรือ่ง

ทีโ่รงประลองยุทธ์เปลีย่นราคาเดิมพันกะทันหัน ท้ังยังอวดอ้างสรรพคณุต่อ

บรรดาศิษย์น้องว่าได้ก�าไรมาเพราะตนเองอกียาวเหยียด แต่ทุกคนก็ไม่ได้

ขดัคอเขาอย่างหาได้ยากนกั!

หลังตื่นเต้นดีใจกันเสร็จจูจูก็เสนอให้ส่งตี่ฉานซั่งกลับโรงเตี๊ยม 

ไปพักรักษาตัวก่อน รอเขาอาการดีขึ้นค่อยมาร่วมการประลองใหม่ในวัน

พรุ่งนี้

ต่ีฉานซัง่กลบัไม่พอใจขึน้มา "ล้วนเป็นบดิาเสยีเลอืดเสยีเหงือ่หาเงนิ

มาให้พวกเจ้า วันนีไ้ม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้บดิาได้กอบโกยอกีสักหลายก้อน! 

ถึงอย่างไรบิดาก็ไม่ได้ลงสนามแล้ว บาดแผลเท่าข้ีผงน้ีนบัเป็นอะไรได้"
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จีโยวกู่ส่ายหน้าพลางกล่าวย้ิมๆ "ยกเว้นเป็นอิ้งลว่ี เจ้าส่ี หรือไม่ก็

ข้าลงสนามเอง ข้าไม่กล้าลงเดิมพันข้างผู้อื่น"

จจูถูอนหายใจ "ข้าคิดว่าการปล้นชงิทรัพย์นัน้อนัตราย แต่เหน็ศษิย์

พี่ใหญ่เป็นเช่นนี้ ข้ารู้สึกว่าการหาเงินที่โรงประลองยุทธ์เองก็อันตรายยิ่ง

เช่นกัน"

ผู้พูดไม่คิดอะไร ผู้ฟังกลับคิดไปไกล ศักดิ์ศรีอันสูงส่งของตี่ฉานซั่ง

ถูกท�าลายในบัดนั้นทันที เขาสีหน้าคล�้าลง ตะคอกใส่จูจูด้วยท่าทีและ 

น�า้เสยีงดรุ้าย "บดิาเป็นอนัตรายตรงไหนกนั! ตอนน้ีบดิามใิช่คกึคกัแขง็แรง ดี 

หรือไร ที่เป็นอันตรายน่ะสือไป่อะไรน่ันชัดๆ! เขาถูกคนหามออกไปแล้ว

โน่น!"

จูจูหลบเข้าด้านหลังอิ่นจื่อจางด้วยความตกใจ

อิน่จือ่จางกวาดสายตามองต่ีฉานซัง่ปราดหน่ึงอย่างเยน็เยียบ "ท่าน

เองก็หวดิจะถูกคนหามออกมาแล้วเช่นกัน" เจ้าหมอนีม่สีทิธ์ิมาแผดเสยีง

ใส่หมูโง่เง่าของเขาตั้งแต่เมื่อไรกัน!

"บิดาแค่ไม่ระวัง!"

"การต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน ท่านจะมีโอกาสสักกี่ครั้งให้ไม่ระวัง"

ตี่ฉานซั่งจนค�าพูด ถ้อยค�าของอิ่นจื่อจางเจ็บแสบยิ่ง แต่ก็มีเหตุผล

นัก ถ้ามิใช่วันนี้มีศิษย์น้องทั้งหลายคอยหนุนอยู่นอกสนาม ป่านนี้สภาพ

ของเขาคงมีแต่จะแย่กว่าสือไป่ เขาย่ามใจเกินไป ถือดีเกินไปจริงๆ

เขาทนเสียหน้าก้มหัวให้เหล่าศิษย์น้องไม่ลง จึงแค่นเสียงออกมา

ก่อนสะบัดหน้าหนีไม่พูดอะไรอีก

จูจูรู ้ว่าศิษย์พ่ีใหญ่ผู ้น้ีเพียงแต่ขาดไหวพริบปฏิภาณ ค่อนข้าง
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เหมอืนเดก็แก่แดดทีห่ืน่กามหยาบคาย แต่นิสยัยังคงไม่เลว ปกตก็ิให้การ

ดูแลนางอย่างมาก นางไม่อยากให้เขาหาทางลงไม่ได้ จึงขยับเข้าไปหา

ก่อนว่า "ถึงอย่างไรก็ลงชื่อสมัครกันแล้ว พวกเราลองถามดูก่อนว่าคืนนี้

ยงัมีการประลองอีกหรือไม่ ถ้ามีก็อยู่ต่อ ถ้าไม่มีพวกเราก็กลับไปพกัผ่อน

กันดีหรือไม่"

ต่ีฉานซั่งพยักหน้าคอแข็ง สืออิ้งลว่ีแอบดึงตัวจูจูมาเอ่ยถาม  

"เจ้ารู้สึกหรือไม่ว่าอันที่จริงศิษย์พี่ใหญ่เหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งจริงๆ"

จูจูออกแรงพยักหน้า บางทีอาจเป็นเพราะเขามีสภาพภายนอก

เหมือนเด็ก ท�าให้รูปแบบท่าทีที่ทุกคนปฏิบัติต่อเขาออกจะมีปัญหาอยู ่

สกัหน่อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงโหยวเชยีนเริน่ผูเ้ป็นอาจารย์ ส่งเสรมิให้ท้าย

ศิษย์คนโตผู้น้ีทุกอย่างราวกับเป็นบิดาบังเกิดเกล้า ผลคือศิษย์พ่ีใหญ่

กลายเป็นว่ามอีปุนสิยัไร้เดียงสาตรงไปตรงมาท่ีสดุในบรรดาศษิย์ทัง้หมด

รองจากสอือิง้ลว่ีทีท่ึม่โดยธรรมชาต ิแค่แหย่นิดเดยีวก็ระเบดิขึน้มาประหน่ึง 

ว่าเป็นประทัด

พวกเขาไปสอบถามที่ห้องผู ้ดูแลของโรงประลองยุทธ์มาแล้ว  

ศิษย์ผู้มีหน้าที่จัดตารางการแข่งขันพลิกดูรายชื่อผู้ฝึกตนที่ลงชื่อสมัครไว้

แล้วก�าลงัคดิจะบอกให้พวกเขามาใหม่วันพรุ่งน้ี ศษิย์คนหนึง่ทีน่อกประตู

ก็พลันส่งสายตามาให้เขาสุดชีวิต เขาลุกขึ้นขอตัวเดินออกไป หลังจาก

กลับมาก็มีท่าทีกระตือรือร้นขึ้นไม่น้อย บอกว่าคืนนี้ได้จัดการประลองไว้

ให้พวกเขาแล้วพอดี พร้อมกับแจ้งท่ีตั้งสนามประลองของพวกเขาอย่าง

ฉับไว

ไม่รูว่้าเป็นความบงัเอญิหรอืว่าโรงประลองยุทธ์เคยชนิเช่นน้ี จโียวกู่ 
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สืออิ้งลว่ี และอิ่นจื่อจางท้ังสามคนจึงถูกจัดให้ประลองในกระโจมหลัง 

ที่สามที่เมื่อครู่ตี่ฉานซั่งเพิ่งลงประลองมา ทั้งยังได้รอบติดต่อกันด้วย!

จีโยวกู่คิดใคร่ครวญดู ท่ามกลางฝูงชนจ�านวนมากหากคิดจะ 

ท�าอะไรพวกเขาคงยากยิ่ง แม้โรงประลองยุทธ์จะมีอิทธิพลบารมี แต่ก็มี

สัจธรรมท่ีว่ามังกรแกร่งไม่อาจสยบงูเจ้าถิ่น ส�านักเซิ่งจื้อเป็นส�านัก 

ที่มีก�าลังความสามารถที่สุดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ พวกเขาไม่มี 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องสร้างความแค้นกับส�านักเซิง่จือ้ตัง้แต่เพ่ิงมาถงึ ฉะนัน้ 

เขาจึงไม่ได้พูดอะไร

ตี่ฉานซั่งตื่นเต้นดีใจถึงขีดสุด แล่นปราดไปถึงหน้ากระโจมหลังท่ี

สามเพ่ือจะทุ่มเดิมพันข้างจีโยวกู่ในรอบถัดไป แต่ผลคือศิษย์ผู้มีหน้าที่ 

รบัพนันกลบัชีอ้กัษรแถวหนึง่ทีเ่พิม่มาบนป้ายไม้ขนาดใหญ่ทีข้่างตวัพลาง

ว่า "กฎใหม่ที่ประกาศไว้ด้านบน ทุกคนเดิมพันได้ครั้งเดียวในแต่ละรอบ 

จ�านวนสูงสุดไม่เกินสามพันก้อนศิลาวิเศษ"

ตีฉ่านซัง่โมโหจนร�า่ร�า่จะนัง่ถกหาเหตผุลกับอกีฝ่ายข้ึนมาเสยีในท่ีนัน้ 

จีโยวกู่รั้งเขาเอาไว้พลางว่า "ช่างเถอะ อีกฝ่ายมุ่งเป้ามาที่พวกเราอย่าง

ชดัเจน เข้าเมอืงตาหลิว่ต้องหลิว่ตาตาม ผูอ่ื้นไม่อยากรบัเดมิพันก้อนใหญ่

ก็ท�าอะไรไม่ได้"

ตี่ฉานซั่งทางหนึ่งควักศิลาวิเศษสามพันก้อนออกมาวางเดิมพัน

อย่างอึดอัดคับข้องใจ ทางหนึ่งก็พูดว่า "เจ้ารอง เจ้าอย่าเห็นว่าเงินน้อยก็

สูไ้ปส่งๆ เชียว ศิลาวิเศษสามพันก้อนน้ีบิดาหามาอย่างล�าบากยากเข็ญย่ิง 

มีหยาดเหงื่อแรงกายของบิดาผสมอยู่ด้วยทั้งนั้น!"

จโียวกู่ย้ิมได้อบอุน่นุม่นวลนัก "วางใจเถอะ ข้าไม่ยอมให้ใครแทงทะลุ 
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เป็นรูได้เด็ดขาด"

"เจ้า! เด็กหน้าเหม็น รอแผลข้าหายดีแล้วข้าจะซัดเจ้าให้ฟันร่วง 

หมดปาก!"

พวกเขาเดนิหวัเราะเฮฮาเข้ามาในสนาม คูต่่อสูข้องจโียวกู่ในรอบนี้

เป็นผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานช่วงกลางที่มีตบะสูงกว่าจีโยวกู่เพียงหน่ึงระดับ 

เมื่อมีตัวอย่างชัยชนะในการประลองข้ามระดับเมื่อครู่ก่อนให้เห็นแล้ว 

คราวนีผู้ช้มทีเ่ลอืกเดิมพันข้างจโียวกู่ซึง่เป็นศษิย์ส�านกัเซิง่จือ้เช่นเดยีวกัน

จึงเพิ่มขึ้นมาก ราคาเดิมพันเองก็ตกลงไปเป็นสามต่อหนึ่ง

ด้านข้างท่ีนั่งผู ้ตัดสินมีชายชรานั่งอยู่คนหนึ่ง เขาก�าลังพินิจดู 

พวกตี่ฉานซั่งท่ีมองซ้ายแลขวาอยู่บนที่น่ังผู้ชมซ่ึงอยู่เย้ืองไปด้วยสีหน้า 

สนอกสนใจ ลบูเคราสดีอกเลาก่อนย้ิมพลางพูดกับผูต้ดัสนิ "เดก็หนุม่เดก็สาว 

พวกน้ีดไูม่ธรรมดาเลย ถือโอกาสนีด้กู�าลงัความสามารถท่ีแท้จริงของส�านกั 

เซิ่งจื้อได้พอดีว่าคุ้มค่าจะให้พวกเราทุ่มเทความคิดความอ่านหรือไม่..."

คนืนัน้คนท้ังสีจ่ากส�านกัเซิง่จือ้ชนะรวดสีร่อบ ได้รบัผลส�าเรจ็อย่าง

งดงาม เรื่องที่น่าเสียดายเพียงอย่างเดียวคือเงินเดิมพันในการประลอง

สามรอบหลงัถูกจ�ากัด อกีทัง้ราคาเดมิพันก็ย่ิงต�า่ลงเรือ่ยๆ พอถึงตาอิน่จือ่จาง 

ลงสนาม แม้คู่ต่อสู้จะเป็นผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานช่วงปลาย แต่ก็ได้ราคา 

เดิมพันไม่ถึงหนึ่งเท่า

ต่ีฉานซัง่เยาะเย้ยอ่ินจือ่จางไปรอบหน่ึงว่าไม่มค่ีา ทว่าอนัท่ีจริงในใจ 

ทุกคนล้วนภาคภูมิใจยิ่ง ด้วยเหตุเพราะพวกเขาทั้งสี่คน ชื่อส�านักเซิ่งจื้อ

จงึกลายเป็นสรรพนามเรยีกแทนผูไ้ร้เทยีมทานในข้ันสร้างฐาน โดยค�าเรยีก 
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นี้ถูกใช้ในโรงประลองยุทธ์เมืองเฝินไปชั่วระยะหนึ่ง

ทั้งสี่เห็นว่าผ่านไปครึ่งค่อนคืนแล้ว ตี่ฉานซั่งยังบาดเจ็บ ไม่สมควร

รัง้อยู่นาน จงึไปแจ้งห้องผูดู้แลของโรงประลองยุทธ์ว่าจะมาใหม่ในวนัพรุง่ 

จากนั้นก็กลับโรงเตี๊ยมไปอย่างเบิกบานใจ

ภายในกระโจมใหญ่หลังที่สาม ชายชราท่ีให้ความสนใจพวกเขา 

มาโดยตลอดกล็กุขึน้น�าผูตั้ดสนิจากไปเช่นกัน คนท้ังสองหนึง่หน้าหน่ึงหลัง 

เดนิเข้าไปในห้องสมาธิทีด้่านหลงัห้องผูด้แูล ข้างในยังมผีูฝึ้กตนวัยกลางคน 

อกีสองคนก�าลงัสนทนากันอยู่ ครัน้มองเหน็ชายชราก็รีบลุกข้ึนมาท�าความเคารพ 

พร้อมกับกล่าวทัก "อาจารย์อา"

ทัง้สีค่นนีค้อืศษิย์ทีส่�านักจีล้ีส่่งมาประจ�ายังโรงประลองยุทธ์เมอืงเฝิน 

ชายชราคอืฉจีือ้ผูอ้าวุโสขัน้หลอมรวม ส่วนผู้ตดัสินรวมถึงชายวยักลางคน

อกีสองคนในห้องสมาธิล้วนเป็นศิษย์ขัน้สร้างฐาน ทัง้สามมาจากสกุลหลิว่

ตระกูลผู้บ�าเพ็ญเซียนของส�านักจี้ลี่ เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ถูกเรียกรวมกัน

ว่าสามผูก้ล้าสกุลหลิว่ คนในส�านกัต่างเรยีกขานพวกเขาว่าแซ่หลิว่คนโต 

แซ่หลิ่วคนรอง และแซ่หลิ่วคนท่ีสามอย่างติดปาก แต่ช่ือจริงๆ ว่าอะไร

กลับมีคนจ�าได้น้อยนัก

แซ่หลิ่วคนโตก็คือคนท่ีท�าหน้าที่เป็นผู้ตัดสินให้บรรดาศิษย์ของ 

ส�านักเซิ่งจื้อ

ฉีจื้อพยักหน้าให้แซ่หลิ่วคนรองกับแซ่หลิ่วคนท่ีสาม แล้วนั่งลง 

ขัดสมาธิก่อนว่า "แซ่หลิ่วคนโต เจ้าเห็นว่าศิษย์ส�านักเซิ่งจ้ือพวกน้ันเป็น

อย่างไรบ้าง"

แซ่หลิว่คนโตกล่าวตอบ "โดดเด่นมากจรงิๆ ขอรบั ทว่าพวกเขาเป็น
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ศษิย์แถวหน้าสดุของส�านกัเซิง่จือ้ เก่งกาจกว่าผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานทัว่ไป

อยู่บ้างก็เป็นเรือ่งปกต"ิ ตวัเขามฐีานะเป็นถงึผูฝึ้กตนแห่งส�านกัชัน้หน่ึงใน

ดินแดนจิ้นเฉียน ในน�้าเสียงจึงติดจะเย่อหยิ่งทะนงตนอย่างเลี่ยงไม่ได้

ฉจีือ้เข้าใจความคดิของเขา จงึหวัเราะหึๆ  ก่อนว่า "เจ้ารูส้กึว่าพวกเขา 

เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้อาวุโสกู่เฉวียนและผู้อาวุโสเซียวโส่ว"

กู่เฉวียนและเซียวโส่วคืออัจฉริยะแถวหน้าสุดของส�านักจ้ีลี่ อายุ 

ไม่ถึงร้อยปีก็ส�าเรจ็ขัน้หลอมรวมแล้ว ความสงูส่งของพรสวรรค์และสตปัิญญา 

ในการวิเคราะห์เข้าใจเป็นท่ียอมรับกันทั่วในหมู่สามส�านักใหญ่ แซ่หลิ่ว

คนโตจงึตอบอย่างอึง้ๆ "พวกเขาจะเทียบกับอาจารย์กู่เฉวียนและอาจารย์

อาเซียวโส่วได้อย่างไรกันขอรับ!"

ฉจีือ้ลบูเคราพลางพูดย้ิมๆ "ท�าไมจะไม่ได้ ตีฉ่านซัง่ท่ีเหน็วันน้ีมพีลัง

ธาตเุดีย่วสายน�า้ ส�าเรจ็ขัน้สร้างฐานเมือ่อายุย่ีสบิสอง ยังไม่ถึงสีส่บิก็เป็น

ผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานช่วงกลางแล้ว จโียวกูกั่บสอือิง้ลว่ีคนหน่ึงมพีลังธาตคุู่ 

คนหนึ่งมีสามพลังธาตุ อายุขณะส�าเร็จขั้นสร้างฐานก็ไล่เลี่ยกับตี่ฉานซั่ง 

ส่วนอิน่จือ่จางน้ันมพีลงัธาตุเด่ียวสายน�า้แขง็ ขณะส�าเรจ็ขัน้สร้างฐานอายุ

เพ่ิงจะย่ีสบิ ได้ข่าวว่าในงานประลองใหญ่ของศษิย์ชัน้นอกของส�านกัเซิง่จือ้ 

เขาสู้ข้ามขั้นกับศิษย์ขั้นสร้างฐานแล้วได้รับชัยชนะรวด จากนั้นก็ทะลวง

ขึ้นขั้นสร้างฐานในที่นั้นเลยโดยที่ไม่ได้กินยาลูกกลอนสร้างฐาน วันเดียว

ก็ส�าเร็จ...พวกเขาไหนเลยจะด้อยกว่าศิษย์พี่กู่กับศิษย์พี่เซียว เกรงแต่ว่า

คุณสมบัติของอิ่นจื่อจางผู้นี้เมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วมีแต่จะเหนือกว่า

เสียด้วยซ�้า"

ครั้นฉีจื้อพูดมาเช่นนี้ สามพี่น้องสกุลหลิ่วก็ต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก 
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อดจะตกใจอย่างหนักไม่ได้

ศิษย์เช่นนี้ต่อให้อยู่ในส�านักของพวกเขาก็โดดเด่นหาตัวจับยาก  

ส�านกัเซิง่จือ้ท่ีตัง้อยู่ชายขอบแถบตะวันตกเฉยีงใต้ถึงกับได้ศษิย์ท่ีเด่นล�า้

เกินใครเช่นนี้มาได้ โชคจะดีเกินเหตุไปหน่อยแล้ว

"ทว่าผู้ที่โดดเด่นที่สุดอาจจะเป็นแม่นางน้อยท่ีไม่ได้สมัครร่วมการ

ประลองนางน้ัน" ฉีจื้อขมวดคิ้ว หลังจากเขาได้เห็นจูจูด้วยตาตัวเองยัง 

อดจะสงสัยไม่ได้ว่าข่าวท่ีได้รับก่อนหน้าน้ีเป็นเร่ืองจริงหรือเท็จ จูจูกับ 

สัตว์วิเศษตัวนั้นของนางไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ธรรมดาเกินไป

"แม่นางน้อยนางนั้น? ที่อุ้มหมูไว้น่ันน่ะหรือขอรับ นางมิได้เป็น 

สาวใช้ของสอือิง้ลวีห่รอกหรอื" แซ่หลิว่คนโตปากอ้าตาค้าง เขาไม่รูส้กึถงึ

พลังฤทธ์ิจากตัวจูจูแม้แต่กระผีกเดียว ของวิเศษบางอย่างสามารถ

อ�าพรางตบะและก�าลงัความสามารถของผูฝึ้กตนได้ แต่ก็ยงัมองออกจาก

แววตาท่าทางถึงความแตกต่างระหว่างผู้ฝึกตนกับคนธรรมดา เด็กสาว

นางนั้นเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่เคยฝึกฝนบ�าเพ็ญตนชัดๆ!

ฉีจื้อถอนหายใจพลางว่า "ข้าเองก็รู ้สึกว่ายากจะเชื่อลงเช่นกัน  

ทว่าข่าวทีส่บืได้มาเป็นเช่นน้ีจรงิๆ เห็นบอกว่าสตัว์วิเศษในมอืนางร้ายกาจ

ย่ิงยวด ในงานชุมนุมหุบเขาต้วนเซียนเมื่อหน่ึงเดือนก่อนได้ฆ่าล้างสัตว์

ปีศาจขัน้สีไ่ปเป็นเบอื ศษิย์ของอกีสามส�านักท่ีเหลอืมจี�านวนไม่น้อยทีไ่ด้

เห็นเองกับตาต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียว หลังจากน้ันพอสู้กับสิงโตเพลิง

สามตาสัตว์ปีศาจขั้นหกของไช่เปี้ยนศิษย์ส�านักฝานเจี้ยน ก็ถึงกับกลืน 

ลกูกลอนปีศาจของอีกฝ่ายลงไปด้วย ตัวไช่เป้ียนย่ิงบาดเจบ็สาหสั ไช่เป้ียน 

ผูน้ีเ้ป็นศษิย์ของฉอืชวัเย่านักหลอมโอสถขัน้เจด็แห่งแคว้นตนั ส่วนตวัเขา
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เองเป็นนักหลอมโอสถขั้นสี่..."

พ่ีน้องสกุลหลิ่วย่ิงตกตะลึงกว่าเดิม ชื่อเสียงของไช่เปี้ยนพวกเขา

ล้วนเคยได้ยินได้ฟังมา ไม่ก่ีปีมาน้ีส�านักฝานเจี้ยนหันไปประจบสอพลอ

รัชทายาทแคว้นตัน ขยายอิทธิพลไม่หยุดหย่อน หมายจะก้าวขึ้นมาร่วม

เป็นส�านักชั้นหน่ึง ศิษย์โดดเด่นจ�านวนไม่น้อยในส�านักล้วนมีช่ือเสียง 

โด่งดัง ไช่เปี้ยนผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เลื่องชื่อลือนามที่สุด

ตบะของเขาเป็นอย่างไรยังไม่ต้องพูดถงึ อาศยัเพียงความสามารถ

ที่อายุยังไม่ถึงร้อยก็กลายเป็นนักหลอมโอสถข้ันส่ีแล้วน้ี น�ามาวางไว้ใน

ส�านกัชัน้หน่ึงยังถือเป็นบคุคลล�า้ค่า แต่ตอนนีถึ้งกับถูกศษิย์หญิงนางหนึง่

จากส�านักย่อยเล็กๆ ของส�านักฝานเจี้ยนเอาชนะได้สบาย มิหน�าซ�้าพลัง

ชวิีตยังเสยีหายอย่างหนัก หากเรือ่งนีแ้พร่ออกไปไม่รูจ้ะก่อความสัน่สะเทอืน 

รุนแรงเพียงไร

"ข่าวเชื่อถือได้แน่หรือขอรับ" แซ่หลิ่วคนรองถามขึ้นเสียงแหบแห้ง

"ข้าให้คนไปหาหลักฐานมาจากหลายที่ น่าจะมั่นใจได้แน่นอน  

แม่นางน้อยผูนั้น้มพีรสวรรค์ในการหลอมโอสถสงูอย่างทีส่ดุ เข้าส�านกัได้

ไม่ถึงปีก็หลอมยาลูกกลอนขั้นสามชั้นดีออกมาได้แล้ว เห็นว่าแม้แต ่

ยาลูกกลอนขั้นสี่ก็หลอมได้อย่างไม่มีปัญหาด้วย" ฉีจื้อย่ิงพูดย่ิงรู้สึกว่า 

ส�านักเซิ่งจื้อโชคดีเกินไปแล้วจริงๆ

"เช่นนัน้...พวกเราจะดงึส�านักเซิง่จือ้มาเป็นพวกหรอืขอรับ" แซ่หลิว่

คนที่สามถามขึ้น

ฉจีือ้พยักหน้า "ส�านักเซิง่จือ้แม้จะเป็นส�านกัย่อยของส�านักฝานเจีย้น 

แต่ดจูากสภาพการณ์ในยามนีแ้ล้ว เกรงว่าพวกเขาจะไม่ยอมถูกส�านกัหลัก 
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ควบคมุอีก อกีสามวันร้านประมลูของส�านกัจิน้เป่าก็จะเปิดกจิการ เจตนา

ของพวกเขาชดัเจนย่ิง ช้าเรว็ส�านักเจาไช่ก็คงจะลงมอืเช่นกัน การจะท�าให้

ส�านักเซิ่งจื้อมาอยู่ใต้สังกัดน้ันยากยิ่ง แต่ถ้าเป็นการร่วมมือกับพวกเขา 

พวกเขาน่าจะยินดี"

เผชิญหน้ากับการเคลื่อนพลมาตั้งฐานของสามส�านักใหญ่ชั้นหนึ่ง

แห่งดนิแดนจิน้เฉยีน บวกกับมสี�านักฝานเจีย้นทีก่ระเหีย้นกระหือรอือยาก

กลายเป็นส�านกัชัน้หน่ึงคอยจ้องจะตะครบุอยู่ ถึงส�านกัเซิง่จือ้จะคดิอยาก

มอีสิระไม่ขึน้กับใครดังเช่นท่ีผ่านมาก็เป็นไปไม่ได้แล้ว หากต้องการรกัษา

ส�านักไว้ วิธีที่ดีที่สุดย่อมเป็นการหาพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

แม้ส�านกัฝานเจีย้นจะมสีมัพันธ์ค่อนข้างเหนยีวแน่นกับส�านกัเซิง่จือ้ 

หากแต่ฝ่ายแรกทะเยอทะยานมากเกินไป เห็นชัดว่าอยากจะกลืนรวบ 

ส�านักเซิ่งจื้อ ผู้ที่ส�านักเซิ่งจื้อไม่มีทางยอมร่วมมือด้วยท่ีสุดกลับเป็นคน

ของส�านักฝานเจี้ยนเสียด้วยซ�้าไป

พอฉีจื้อมาถึงเมืองเฝินก็เริ่มส่งคนกลุ่มใหญ่ไปรวบรวมข้อมูลเก่ียว

กับก�าลงัความสามารถของส�านกัในท้องถ่ินมาด้วยคดิจะชงิก้าวน�าไปก่อน

แซ่หลิว่คนรองขมวดค้ิวถามว่า "เช่นนัน้วันพรุง่เมือ่ศษิย์ส�านกัเซิง่จือ้

ไม่กี่คนนั้นมาถึง พวกเราจะนัดพบพวกเขาตามล�าพังใช่หรือไม่ขอรับ"

แซ่หลิ่วคนโตไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง "ก็แค่ส�านักเล็กๆ ส�านักหนึ่งใน 

แถบชายขอบตะวันตกเฉียงใต้..."

ฉีจ้ือปรับสีหน้าก่อนว่า "อย่ามีความคิดดูถูกใครตามอ�าเภอใจ  

ส�านกัจีล้ีข่องพวกเราเป็นส�านกัชัน้หนึง่ก็จรงิอยู่ แต่ก็ยังห่างไกลจากระดบั

ย่ิงใหญ่คับฟ้านัก ส�านักเซิ่งจื้อสามารถมีศิษย์เช่นนี้ได้ก็พอจะพิสูจน์ได้
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แล้วว่าพวกเขามีปณิธานไม่เล็กเลย มีสหายเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึง ไม่แน่ใน

อนาคตอาจจะมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงอยู่ก็เป็นได้"

คนของส�านักจี้ลี่ป ิดประตูหารือกันเรื่องสถานการณ์ในแถบ 

ตะวันตกเฉียงใต้ ด้านพวกตี่ฉานซั่งก็ก�าลังหารือถึงแผนการใหม่ส�าหรับ

หาเงินอยู่ในโรงเตี๊ยมเช่นกัน...
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งานประมลูแรกประเดมิเปิดกิจการร้านประมลูของส�านกัจิน้เป่าจะ

จดัข้ึนในอกีสามวัน แม้ศลิาวเิศษในมอืพวกจจูจูะเพ่ิมข้ึนหลายเท่าตวั แต่

ก็ยังคงไม่พอ จ�าต้องคิดวิธีหาทรัพย์นอกเหนือจากล่าเงินรางวัลจากการ

ประลองและการชนะเดิมพัน

คิดไปคิดมาวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ 'สมาชิกส่วนเกิน' หรือก็คือจูจูเปิด

เตาหลอมโอสถหาเงิน จจูยู่อมจะไม่มปัีญหา ทว่าจะหลอมโอสถอะไรกลับ

ต้องหารือกันให้ดี

"หากหลอมพวกลูกกลอนช�าระโลกีย์ ลูกกลอนเสริมธาตุ ลูกกลอน

เสริมพลัง ขายออกไปจะยุ่งยากย่ิง อีกทั้งเกิดท�าให้พวกเจ้าส�านักทราบ

เรือ่งเข้าจะไม่ค่อยด ีทางทีด่ทีีส่ดุคอืเน้นหลอมยาลกูกลอนข้ันส่ีข้ึนไปเป็นหลัก 

คณุภาพธรรมดาก็ไม่เป็นไร ยาลกูกลอนเช่นนีห้นึง่เมด็ราคาเท่ายาลกูกลอน 

ขั้นหนึ่งถึงพันเม็ด" จีโยวกู่บอกความเห็นของตนออกมา

22
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อิน่จือ่จางกับจจูสูบตากัน เย็นวาบในใจข้ึนมาพร้อมกัน ก่อนหน้านี้

ทีพ่วกเขามาเทขายยาลกูกลอนชดุใหญ่ท่ีเมอืงเฝินล้วนไม่เคยคดิถึงปัญหา 

นีเ้ลย ยาลกูกลอนเหล่าน้ีเมือ่ไปตกอยู่ในมอืส�านักอืน่จะช่วยพัฒนาก�าลงั

ความสามารถของผู้ฝึกตนของพวกเขาได้ต้ังเท่าไร แม้ไม่แน่ว่าเพียงพอ

จะส่งผลกระทบต่อส�านักเซิ่งจื้อ แต่ถ้าฝูอวี้ที่มีฐานะเป็นเจ้าส�านักรู้เข้า  

ในใจจะต้องเกิดความคิดบางอย่างแน่นอน

เคราะห์ดีท่ีเรื่องนี้มีเพียงเจิ้งเฉวียนท่ีทราบเร่ือง อีกท้ังไม่สามารถ

ตรวจหาเบาะแสเงือ่นง�าใดๆ ออกมาจากในบญัชโีรงโอสถได้เช่นกัน...ด้วย

ยาลูกกลอนเหล่าน้ันเป็นลูกหมูกินกากยาเข้าไปแล้วหลอมสกัดออกมา

อีกครั้ง วัตถุดิบถูกระบุเป็นของโละทิ้งอยู่ก่อนแล้ว

จูจูมองจีโยวกู่แวบหน่ึงอย่างล�าบากใจก่อนว่า "ข้าหลอมโอสถ

คุณภาพธรรมดาออกมาไม่ได้ แย่ที่สุดก็หลอมได้คุณภาพชั้นกลางขึ้นไป 

จะเป็นอะไรหรือไม่"

สืออิ้งลวี่กับจีโยวกู่ต่างก็งันไป ตี่ฉานซั่งใช้มือข้างที่ไม่บาดเจ็บ 

ตบโต๊ะหัวเราะลั่นขึ้นมา กล่าวอย่างรู้สึกมีเกียรติไปด้วยว่า "ไม่เสียแรงที่

เป็นศิษย์น้องเล็กของข้า! ช่างมั่นใจในตัวเองนัก!"

สิง่ท่ีจจูพููดเป็นความจรงิ ทว่าค�าพูดนีเ้มือ่ฟังจากหูผูอ้ืน่ก็ชวนให้คน

เหลอืกตาใส่จรงิๆ นกัหลอมโอสถคนอืน่ต้องกังวลว่าจะหลอมส�าเรจ็เท่าใด 

ส่วนว่าจะได้ยาลกูกลอนคุณภาพเช่นไรออกมาน้ันไม่กล้ารับรองโดยสิน้เชิง 

แต่จูจูดันหลอมพวกคุณภาพธรรมดาออกมาไม่ได้เสียอย่างนั้น!

มีเพียงอิ่นจื่อจางที่รู้ว่าสิ่งที่จูจูพูดเป็นเรื่องจริง

จีโยวกู่หัวเราะข้ึนมาอย่างอดไม่ไหว "ไม่เป็นไร คุณภาพย่ิงสูงก็ 
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ยิ่งดี ศิษย์น้องเล็กหลอมยาลูกกลอนได้สูงสุดขั้นใดหรือ"

ปกติจูจูล้วนหลอมยาลูกกลอนอยู่ภายในห้องหลอมโอสถส่วนตัว

ของนางในโรงโอสถยอดเขาอ้ิงป้ัง ห้ามไม่ให้ใครด ูทัง้ส�านกัเซิง่จ้ือนอกจาก 

เจิง้เฉวียนกับอิน่จือ่จางแล้ว คาดว่าคงไม่มใีครอืน่อกีทีรู่ว่้านางหลอมโอสถ

อย่างไรกันแน่

พวกตี่ฉานซั่งและจีโยวกู่รู้เพียงว่านางหลอมยาลูกกลอนขั้นสาม 

ชั้นดีได้อย่างไม่มีปัญหา ตามหลักแล้วสมควรจะหลอมยาลูกกลอนขั้นสี่

ได้เช่นกัน หากแต่ขดีจ�ากัดของจจูอูยู่ขัน้ใดกันแน่น้ันพวกเขาเองก็ไม่แน่ใจ 

ในใจมิใช่ไม่อยากรู้ ทว่าโหยวเชียนเริ่นผู้เป็นอาจารย์เคยเตือนพวกเขา

เป็นการลบัว่าพยายามอย่าไปสบืเรือ่งของจจูใูห้มาก จะได้ไม่ไปท�าให้เจิง้เฉวียน 

ไม่พอใจ

วันนี้ค�าถามนี้กลับเกี่ยวเนื่องถึงแผนการหาเงินของพวกเขา ดังนั้น

จึงไม่อาจไม่ถามให้ชัดเจน

จจูตูอบอย่างคลมุเครอื "ข้าเองก็ไม่แน่ใจ...ข้ันห้าน่าจะได้อยู่กระมงั..." 

อันที่จริงนางหลอมยาลูกกลอนได้สูงสุดถึงขั้นเจ็ด ทว่าเจิ้งเฉวียนกล่าว

เตอืนนางอย่างเดด็ขาดว่าห้ามแพร่งพรายให้ใครรู ้และไม่ให้นางลองหลอม 

ยาลกูกลอนทีร่ะดับขัน้สงูกว่านัน้อกี ดังน้ันนางจงึได้แต่บอกอย่างต�า่ทีส่ดุ

ไปว่าขั้นห้า

แต่แม้จะเป็นเช่นน้ีก็ยังเพียงพอจะท�าให้พวกจีโยวกู่ตกใจได้แล้ว! 

ผูท่ี้สามารถหลอมยาลกูกลอนขัน้ห้าได้อย่างน้อยต้องเป็นนกัหลอมโอสถ

ขัน้สีช่ัน้ยอด จจูเูป็นเพียงแม่นางน้อยท่ีไม่มแีม้แต่ตบะ น่ีจะสุดยอดเกินไป 

แล้วกระมัง! ถ้ามิใช่ได้เห็นเองกับตาว่านางหลอมยาลูกกลอนชั้นดีชนิด
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ต่างๆ ออกมาจ�านวนมาก ในจ�านวนนัน้มยีาลกูกลอนข้ันสามอยู่มากมาย 

พวกเขาก็ไม่มีทางเชื่อได้ลงจริงๆ

ข้อสงสยัทีอ่ยู่ก้นบ้ึงหวัใจจโียวกู่มาเนิน่นานยิง่รนุแรงขึน้ ทว่าจจูเูป็น

ศษิย์น้องหญิงของพวกเขา นางเก่งกล้าสามารถย่อมเป็นเรือ่งดอีย่างมาก

ต่อพวกเขา ในเมื่อนางไม่สะดวกจะเปิดเผยมากเกินไป เช่นนั้นก็ตามใจ

นางแล้วกัน

"พวกเราไม่สะดวกจะขายยาลูกกลอนที่มีฤทธ์ิช่วยในการฝึกตน  

แต่สามารถพิจารณาหลอมยาลูกกลอนข้ันส่ีข้ันห้าชนิดอ่ืนๆ ออกขายได้ 

ถ้าเป็นยาลกูกลอนขัน้ห้า หน่ึงเมด็มรีาคาเป็นหมืน่ๆ ก้อนศลิาวิเศษ ไม่แน่ 

ว่าอาจจะได้เงนิมากกว่าทีพ่วกเราหามาจากการประลองในโรงประลองยุทธ์ 

เสียอีก" จีโยวกู่เสนอความเห็นต่อ

ตี่ฉานซั่งชิงพูดว่า "เช่นนั้นเช้าวันพรุ่งพวกเราก็ไปสืบดูสักหน่อยว่า

ยาลูกกลอนขั้นสี่ขั้นห้าชนิดใดราคาดีที่สุด!"

"ต้องเป็นชนิดที่จูจูจ�าต�ารับยาได้และมีโอกาสหลอมส�าเร็จสูงด้วย" 

สืออิ้งลวี่แทรกขึ้น

จจูมูองพวกเขาสองคนก่อนพูดขึน้เสยีงเบาหววิ "วันนีต้อนกลางวนั

ข้าไปสบืมาแล้วว่ามยีาลกูกลอนขัน้ห้าชนดิหน่ึงทีร่าคาดย่ิีง...อกีทัง้ต�ารบัยา 

กับตัวยาส�าคัญก็มีพร้อม..."

ต่ีฉานซัง่กระโดดผลงุขึน้มา ถามด้วยความตืน่เต้น "เป็นยาลกูกลอน

ชนิดใด"

จจูขูยับเก้าอีเ้ข้าหาอิน่จือ่จางอย่างไม่สบายใจ ตอบอย่างระมดัระวัง

ยิ่ง "ละ...ลูกกลอนชะลอวัย..."
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ครั้นค�าค�านี้ถูกพูดออกมา จีโยวกู่ สืออิ้งลวี่ และอิ่นจื่อจางก็มองไป

ทีต่ีฉ่านซ่ังเป็นสายตาเดยีวกัน สหีน้าของฝ่ายหลงัเดีย๋วด�าเดีย๋วแดง ถลึงตา 

ใส่จูจู ท่าทางดุร้ายพร้อมจะลุกขึ้นมาซัดคนได้ทุกเมื่อ

"เจ้าล้อเลียนบิดา!?"

จจูตูกใจจนกระโดดผลงุไปหลบหลงัอิน่จือ่จางก่อนแก้ตัวว่า "ข้าเปล่า! 

ลูกกลอนชะลอวัยเม็ดเดียวก็ขายได้ตั้งแสนก้อนศิลาวิเศษ อีกทั้งข้ายัง

ได้ยินเถ้าแก่ร้านยาคุยกับลูกค้าว่าราคาต้ังเท่านี้ยังหาซ้ือไม่ได้ด้วยซ�้า 

เพราะว่าตัวยาหลักหายากยิ่งและยังต้องใช้สมุนไพรวิเศษอีกหลายชนิด 

การหลอมยุ่งยากซับซ้อน ถ้ามียาลูกกลอนชนิดนี้จริงๆ น�าไปขายท่ีร้าน

ประมูลของส�านักจิ้นเป่าอาจจะได้ราคาดีกว่านี้อีกก็เป็นได้"

หญ้าแพงพวยน�้าค้างหยกพันปีซึ่งเป็นตัวยาหลักของลูกกลอน 

ชะลอวัยหาได้ยากเสียยิ่งกว่ายาก แต่ตอนยังเด็กตี่ฉานซั่งกลับวิ่งไปเห็น

ต้นหน่ึงในสวนสมนุไพรของยอดเขาอิง้ป้ังโดยไม่ตัง้ใจ ด้วยความเป็นเดก็

ไม่รูเ้รือ่งรูร้าว ได้กลิน่เข้าก็รูส้กึว่าหอมหวานย่ิง เลยกินลงไปทัง้ต้น ฤทธ์ิยา 

รุนแรงเกินไปจนหวิดจะเอาชีวิตเขาไปแล้ว เคราะห์ยังดีที่โหยวเชียนเริ่น

ผู้เป็นอาจารย์มาพบเข้าทันกาล เสียเรี่ยวแรงไปมากนักกว่าจะช่วยชีวิต

เขากลับมาได้ ทว่าด้วยเหตุนี้เขาก็ได้กลายมามีสภาพเช่นในตอนนี้ อายุ

ปาไปจะสี่สิบแล้วยังมีลักษณะเหมือนเด็กไร้เดียงสา

เรื่องน้ีคือจุดอ่อนและความเสียใจที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของ 

ตี่ฉานซั่ง ผู้อื่นไม่กล้าเอ่ยขึ้นมาต่อหน้าเขาง่ายๆ

จโียวกู่กลบัฟังออกถึงโอกาสการค้าครัง้มโหฬารจากในค�าพูดของจจูู 

จึงไม่สนใจว่าตี่ฉานซั่งจะฟาดงวงฟาดงาอย่างไร เอ่ยถามขึ้นด้วยสีหน้า
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อ่อนโยน "ความหมายของเจ้าคือตัวของศิษย์พี่ใหญ่สามารถให้ส่วนผสม

ที่มีฤทธิ์ของหญ้าแพงพวยน�้าค้างหยกพันปี?"

จูจูออกแรงพยักหน้าตอบว่า "ถูกต้อง ข้าถามอาจารย์มาแล้ว เขา

บอกว่าศิษย์พ่ีใหญ่กินมันเข้าไปทั้งต้นยังสามารถรักษาชีวิตไว้ได้ นับแต่

นั้นเลือดในกายก็มีหญ้าแพงพวยน�้าค้างหยกพันปีเป็นส่วนประกอบอยู่ 

แค่น�าออกมานิดเดียวก็สามารถใช้หลอมท�าลูกกลอนชะลอวัยได้...เอ่อ 

ขอเลือดแค่ครึ่งถ้วยชา รวมกับตัวยาอื่นๆ ก็หลอมได้หนึ่งเตาแล้ว"

"หลอมหนึ่งเตาต้องใช้เวลาเท่าไร แล้วจะได้ยาลูกกลอนออกมา

ประมาณกี่เม็ด" จีโยวกู่ถามต่อ

จูจูงอน้ิวนับดูก่อนตอบว่า "ยาลูกกลอนชนิดน้ีออกจะยุ่งยากอยู่ 

สักหน่อย อาจต้องใช้เวลาสองสามวันกว่าจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์...ถ้า 

ออกมาดอีาจได้ประมาณย่ีสบิเมด็ แต่แย่ทีส่ดุน่าจะได้ราวสบิหรอืแปดเมด็"

นั่นก็หมายถึงอย่างน้อยจะได้ศิลาวิเศษถึงแปดแสนก้อน!

จีโยวกู่สองตาสว่างวาบ ใช้น้ิวเคาะโต๊ะเบาๆ ก่อนว่า "ถึงเวลาน้ัน

พวกเราก็สามารถน�าลกูกลอนชะลอวัยไปฝากให้ร้านประมลูส�านักจิน้เป่า

ประมูลขายแล้วแลกเปลี่ยนเป็นศิลาวิเศษหรือไม่ก็เป็นสินค้าประมูลท่ี

พวกเราถูกใจได้ เช่นนี้ก็ดีเลย"

ตี่ฉานซั่งได้ยินค�าของจูจูแล้วคิดถึงราคาของลูกกลอนชะลอวัย 

เพลงิโทสะหายวับไปทนัที จากนัน้ก็วางมาดพูดว่า "นี!่ จะดีจะชัว่เจ้าก็ถาม

บิดาก่อนสิว่าจะยอมเสียเลือดหรือไม่!"

จีโยวกู่เลื่อนสายตาไปบนไหล่ที่ได้รับบาดเจ็บของเขาก่อนพูดย้ิมๆ 

"ท่านมิใช่ก�าลังเลือดออกอยู่หรือไร ยังต้องถามอีก"
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วันต่อมา จจูไูด้เลอืดของตีฉ่านซัง่มาถ้วยหน่ึงแล้วจงึออกจากเมอืง

ไปหาถ�้าที่ลับตาคนเพื่อปิดด่านหลอมโอสถกับอิ่นจื่อจาง ส่วนตี่ฉานซั่งก็

ไปเข้าประลองหาเงินที่โรงประลองยุทธ์ต่อพร้อมกับจีโยวกู่และสืออิ้งลวี่

อาการบาดเจบ็ทีไ่หล่ของต่ีฉานซัง่ยังไม่หายด ีไม่อาจลงสนาม ท�าได้ 

เพียงชมดูความครึกครื้น หากแต่เขาก็รู้สึกว่าเช่นนี้ยังดีกว่าไปเฝ้าถ�้ารอ 

จูจูหลอมโอสถมากนัก

อิ่นจื่อจางย่อมสนใจทางด้านโรงประลองยุทธ์มากกว่า แต่ก็วางใจ

ในตัวจูจูไม่ลง จึงได้แต่ตัดใจ ในเมืองเฝินแห่งน้ีมีผู้ฝึกตนร้อยพ่อพันแม่

ไม่รู้พ้ืนเพที่มาอยู่มากเกินไป จูจูไปหลอมโอสถอยู่ในป่าเขาเปล่าเปลี่ยว

คนเดียว เกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นก็ได้ทั้งนั้น เรื่องนี้จะเสี่ยงไม่ได้

อีกประการหนึ่ง เขาเป็นเพียงคนเดียวในหมู่ศิษย์ร่วมส�านักท่ีรู ้

ความลับเรื่องการหลอมโอสถของจูจู เขาไปด้วยก็สะดวกกว่าเป็นคนอ่ืน

จริงๆ

เพียงไม่นานพวกเขาก็หาถ�้าท่ีเหมาะสมถ�้าหน่ึงพบกลางหมู่เขา 

ห่างจากเมอืงออกมาทางใต้ห้าสบิลี ้อิน่จือ่จางใช้อาคมย้ายทุกสิง่ไม่ว่ามี

หรือไม่มีชีวิตออกไปจากถ�้าทั้งหมด ก่อนน�าธงอาคมที่จีโยวกู่ให้มาปักลง

นอกถ�้า จากนั้นก็โปรยตะปูจิตผนึกวิญญาณน�้าแข็งออกไปสร้างข่าย

อาคมขึน้อีกข่าย แล้วตนเองก็นัง่ลงบ�าเพ็ญตนทีก่ลางข่ายอาคมพร้อมกับ

พิทักษ์คุ้มครองจูจู

จจูเูดนิเข้ามาภายในถ�า้ น�าสมนุไพรวิเศษทัง้หมดสามร้อยกว่าชนดิ

ท่ีเตรียมมาวางลงรอบตัวเป็นวงใหญ่ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ

สมนุไพรวิเศษทุกชนิดอย่างละเอยีดถ่ีถ้วน จากน้ันก็ป้อนเลอืดของตีฉ่านซัง่ 
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ถ้วยนั้นให้ลูกหมูดื่มลงไปก่อน

เตาหลอมต้มวิญญาณผลาญใจใบท่ีอาจารย์ให้นางมาน้ันแม้จะถูก

ลกูหมูพ่นไฟเผาอย่างน้อยหนึง่ชัว่ยามแทบทกุวัน แต่หน่ึงปีมานีก้ลบัไม่มี

ปฏิกิริยาตอบสนองแม้แต่น้อยนิด ถ้ามิใช่ความสนใจที่ลูกหมูมีต่อมันไม่

ลดน้อยลง จูจูคงได้สงสัยแล้วว่าตนเองใช่เลือกของผิดมาหรือไม่

พวกศิษย์พ่ีคาดหวังกับลูกกลอนชะลอวัยอย่างย่ิงยวด ส�าหรับจูจู

แล้วการหลอมยาลูกกลอนชนิดนี้มีแต่ต้องส�าเร็จมิอาจล้มเหลว เพราะ

ฉะนั้นแน่นอนว่าใช้เตาหลอมมีชีวิตอย่างลูกหมูย่อมจะเสี่ยงน้อยกว่า

ขัน้ตอนแรกคอืสกัดสรรพคณุของสมนุไพรวเิศษแต่ละชนดิออกมา 

สาเหตุท่ีลูกกลอนชะลอวัยยากจะหลอมข้ึนได้นั้นเป็นเพราะวัตถุดิบมี 

มากเกินไป โดยท่ัวไปหากจะหลอมยาลูกกลอนชนิดน้ี ล�าพังเพียงสกัด

สรรพคุณของสมุนไพรวิเศษให้บริสุทธ์ิก็ต้องใช้นักหลอมโอสถหลายคน

ลงมือพร้อมกันแล้ว ขอเพียงหนึ่งในนั้นสกดัได้ไม่ถึงขั้นก็จะส่งผลกระทบ

ต่อโอกาสส�าเร็จและคุณภาพของยาลูกกลอน

หลายคนร่วมมือกันย่อมยากย่ิงท่ีจะท�าให้คุณภาพออกมาระดับ

เดยีวกันได้ ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้การหลอมลกูกลอนชะลอวัยส่วนใหญ่ล้วน

จบลงด้วยความล้มเหลว

จุดท่ียุ ่งยากอย่างท่ีสองของการหลอมลูกกลอนชะลอวัยก็คือ 

ขั้นตอนการน�าสารสกัดจากสมุนไพรวิเศษชนิดต่างๆ มาผสมรวมกัน 

สมนุไพรวิเศษสามร้อยกว่าชนดิผสมเข้าด้วยกัน เพียงปริมาณและก�าลังไฟ 

ผิดพลาดแค่นิดเดียว งานทั้งหมดที่ทุ่มท�ามาก่อนหน้านี้ก็สูญเปล่า

สาเหตุท่ีจจูกูล้าเสนอว่าจะหลอมยาลกูกลอนชนดินีน้อกจากเพราะ
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ตัวยาหลักท่ีเป็นของหายากส�าหรับผู้อื่น แต่กลับเป็นของที่พวกนางแค่

เอื้อมมือคว้าก็ได้แล้ว ยังเป็นเพราะว่านางมีผู้ช่วยที่ไร้เทียมทานอย่าง 

ลูกหมูอยู่ด้วย หมูตัวหน่ึงมีความสามารถเท่ากับนักหลอมโอสถธรรมดา

ทัว่ไปหลายคน การสกัดสมนุไพรวิเศษทัง้เรว็ท้ังดเีย่ียม คณุภาพรับรองได้

ว่าเทียบเท่ากับใช้นักหลอมโอสถพวกน้ันไม่มีผิดเพ้ียน ส่วนเร่ืองควบคุม

ก�าลังไฟนั้นถึงกับเหนือกว่าหลายขุม

หลังลูกหมูกลืนเลือดของตี่ฉานซั่งลงไปแล้วก็ฟุบเงียบๆ อยู่ใน 

อ้อมแขนจจู ูหรีต่าลงอยู่น่ิงๆ ผ่านไปราวครึง่ชัว่ยามกว่าถึงอ้าปากออกอย่าง

เอือ่ยเฉือ่ยสบายอารมณ์ คายลกูไฟขนาดเท่าจอกสุราออกมาลูกหน่ึง

ลูกไฟนี้พิเศษย่ิงยวด ส่วนนอกถูกห่อหุ้มด้วยเปลวไฟสีแดงม่วง 

ชั้นบางๆ ตรงกลางมีของเหลวสีเขียวสดหลายหยดไหลเวียนอยู่...นี่ก็คือ

สารสกัดหญ้าแพงพวยน�า้ค้างหยกพันปีท่ีได้ออกมาจากเลอืดของตีฉ่านซัง่

ลกูไฟลอยนิง่ค้างอยู่กลางอากาศ จจูจูงึเร่ิมป้อนสมนุไพรวิเศษชนิด

อื่นให้ลูกหมูกิน ทุกครั้งที่กินเข้าไปชนิดหนึ่ง ขอแค่ผ่านไปชั่วระยะหนึ่ง 

ลกูหมก็ูจะคายลกูไฟทีค่ล้ายคลงึกับลกูก่อนหน้าแทบทุกประการออกมา

หน่ึงวันผ่านไปอย่างไร้สุ้มเสียง สมุนไพรวิเศษบนพ้ืนน้อยลงไป 

ครึ่งหนึ่งแล้ว ภายในถ�้ามีลูกไฟสีแดงม่วงร้อยกว่าลูกเพิ่มมาแทน

จจูจูดจ่อสมาธิอยู่กับการชีน้�าลกูหมใูห้สกัดสมนุไพรวิเศษโดยตลอด 

จึงไม่รู้สึกถึงเวลาที่ล่วงเลยไปโดยสิ้นเชิง

อิ่นจื่อจางนั่งสมาธิอยู่ด้านนอกมาท้ังวัน เห็นภายในถ�้าปราศจาก

สัญญาณการเคลื่อนไหวจึงลุกขึ้นเดินเข้าถ�้าไปดู ผลคือได้เห็นภาพที่ 

วิจติรงดงามน่าอศัจรรย์...ลกูไฟสแีดงม่วงลกูเล็กลูกใหญ่ร้อยกว่าลกูลอยล่อง 
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อยู่กลางอากาศ จูจูกอดลูกหมูนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลาง สีหน้าสงบจดจ่อ 

แสงไฟสีแดงม่วงส่องกระทบบนร่างพวกนางอย่างนุ่มนวล ใบหน้าเล็กท่ี

เดิมทีธรรมดาจนออกจะขี้ริ้วอยู่บ้างของจูจูกลายเป็นดูเคร่งขรึมสง่า 

น่าเกรงขาม และถึงขนาดมเีสน่ห์พิเศษจ�าเพาะท่ีผสมระหว่างความศักด์ิสทิธ์ิ 

และความงามหยาดเย้ิมลอดออกมาด้วย สลวัเลือนและเลือ่นลอยประหนึง่ 

เป็นความฝันท่ีห่างไกลย่ิง รางเลอืนย่ิง ไม่ทันได้มองเหน็อะไรชดัเจนก็สลาย 

หายไปกับสายลม

ผิวสีชมพูระเรื่อกับเส้นขนสั้นๆ สีขาวหิมะของลูกหมูคล้ายชุบด้วย

รัศมีงามเรื่อเรืองหาใดเทียมท่ามกลางแสงไฟ มีชั่วขณะจิตหน่ึงท่ี 

อ่ินจือ่จางคลบัคล้ายว่ามองเห็นนกท่ีมขีนล�าตวังามตระการและมขีนหาง

งามวิจิตรแผ่ยาวอิงแอบอยู่ในอ้อมแขนจูจูแทนลูกหมู แต่เมื่อเขามองดู

ดีๆ อีกครั้ง ลูกหมูก็ยังคงเป็นลูกหมู ไหนเลยจะมีนกสวยงามอะไร

อิน่จือ่จางลงัเลไม่แน่ใจอยู่บ้าง เขารูส้กึว่าเมือ่ครูเ่ขาไม่น่าจะตาฝาด 

ทว่าหมตูวัหนึง่กับนกท่ีงามจนเหมอืนเป็นพญาหงส์ตวัหนึง่...ออกจะแตกต่าง 

กันเกินไปหน่อย

จูจูไม่สังเกตเห็นโดยสิ้นเชิงว่าในถ�้ามีคนเพิ่มมา สมาธิทั้งหมดของ

นางล้วนอยู่ที่ตัวลูกหมู ผ่านไปอีกครู่หนึ่งลูกหมูกค็ายลูกไฟเล็กๆ ออกมา

อีกลกู นางถึงเปิดตาขึน้คิดจะหยบิสมนุไพรวิเศษอกีชนิดมาป้อนให้ลูกหมู 

แต่กลับเห็นอิ่นจื่อจางก�าลังมองนางแน่วน่ิง สายตาจดจ่ออย่างที่ไม่เคย

มีมาก่อน

จจูตูกใจจนสะดุง้ มอืย่ืนออกไปได้คร่ึงเดียวก็ชะงักค้างอยู่กลางอากาศ 

"เอ่อ ท่านบ�าเพ็ญตนเสรจ็แล้วหรอื" จจูถููกอิน่จือ่จางมองจนใจเต้นรัว หาเร่ือง 
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มาพูดอย่างเซ่อซ่า

อิน่จือ่จางรัง้สายตากลบัมาก่อนถามว่า "เจ้าอยากพักสกัหน่อยหรอืไม่"

ลกูหมใูนอ้อมแขนออกแรงดนุนางทหีนึง่ จจูถึูงได้พบว่าตนเองค้าง

อยูใ่นท่าอุม้มนัมานานเกินไป มอืไม้ชาไปหมดแล้ว นางวางลกูหมลูงแล้ว

นวดแขนพลางว่า "ดีเหมือนกัน! ตอนนี้เป็นเวลาอะไรแล้ว ไฉนข้าถึงรู้สึก

หิวเพียงนี้"

"ตอนน้ียามจื่อ เจ้าเข้ามาหนึ่งวันแล้ว ถ้าข้าไม่มาถามเจ้า เจ้าใช่

มใิช่จะนัง่บือ้ท�าต่อไป ข้าว่าเจ้าน่ะต่อให้ไม่โง่ตายก็ต้องได้หวิตายเข้าสักวนั" 

อ่ินจื่อจางเดินมาพยุงนางยืนข้ึนช้าๆ อากัปกิริยานับว่านุ่มนวลแผ่วเบา 

แต่ปากกลับเหมือนมีดอาบยาพิษ

จูจูเกาะแขนเขาพลางค่อยๆ เคลื่อนไหวสองเท้าของตน ทางหนึ่งก็

บ่นกระปอดกระแปดเบาๆ "หากข้าหวิจดัก็ย่อมจะรูส้กึตวัอยู่แล้ว ท่านรูจ้กั

แต่ด่าข้าหรือไร"

"โง่เง่าจนเป็นเช่นนี้ยังไม่ยอมให้คนด่าอีก?" อิ่นจื่อจางพยุงนาง 

ออกมาเดนินอกถ�า้รอบหน่ึงอย่างไม่สบอารมณ์ ในทีส่ดุจจูถึูงค่อยรู้สกึว่า

มือเท้ากลับมาเป็นของตนเองอีกครั้ง

"เลือดถ้วยนั้นของศิษย์พ่ีใหญ่อาจจะหลอมลูกกลอนชะลอวัยออก

มาได้สี่สิบเม็ดเชียวนะ! ถึงเวลานั้นก็ให้ศิษย์พี่สามกินไปเม็ดหนึ่ง นางดู

ดีถึงเพียงนั้น ถ้าอนาคตต้องชราลงก็น่าเสียดายเกินไป!" จูจูปลื้มอกปลื้ม

ใจย่ิง เดมิทีนางคิดจะขอเลอืดต่ีฉานซัง่มาหลอมลกูกลอนชะลอวัยแค่ครึง่

ถ้วยก็พอ แต่ผลคือต่ีฉานซัง่พูดว่าลกูกลอนชะลอวัยเป็นของชอบของผูฝึ้ก

ตนหญิง จะให้นางหลอมเพ่ิมข้ึนเพ่ือไว้ให้เขาใช้ตามเก้ียวพาผูฝึ้กตนคนงาม 
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แล้วก็ให้เลอืดนางมาหน่ึงถ้วยเต็มๆ นางค�านวณดูวัตถุดิบในมอืตน รวมถึง 

สภาพสมุนไพรวิเศษที่หลอมสกัดออกมาในวันนี้ รู้สึกว่าน่าจะได้ผลผลิต

ชุดใหญ่ ถึงเวลานั้นนางเก็บไว้สองสามเม็ด เวลาศิลาวิเศษขาดมือก็น�า

ออกมาขาย ช่างดีเสียนี่กระไร!

อิ่นจื่อจางได้ยินนางเอ่ยถึงลูกกลอนชะลอวัยก็พลันสะกิดใจข้ึนมา 

หนัไปมองใบหน้าจจูอูย่างต้ังอกต้ังใจครูห่น่ึงก่อนจะขมวดคิว้พลางว่า "ข้า

รูจ้กัเจ้ามาสองปีกว่าจะสามปีแล้ว แต่รปูร่างหน้าตาเจ้าไฉนถึงไม่เปลีย่น

ไปเลย"

จูจูงันไปชั่วขณะ ลูบคล�าใบหน้าของตน ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น

จรงิๆ...ตามหลกัแล้วยามเดก็ผูห้ญิงอายุได้ราวสบิขวบสมควรจะเป็นช่วง

เวลาทีร่ปูโฉมมกีารเปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ หนึง่ปีเหมอืนเปลีย่นเป็นคนละคน 

ก็ไม่ใช่เรือ่งแปลก มใิช่มคี�ากล่าวว่า 'สตรเีตบิใหญ่เปลีย่นแปลงไปสบิแปด

อย่าง' หรือไร

นางยืนตัวตรง พบว่าศรีษะตนเองสงูถึงแค่อกอิน่จือ่จางก็ย่ิงกลุม้ใจ

หนกัขึน้ นางจ�าได้ว่าขณะเพ่ิงรูจ้กัเขา ตนเองยังสูงเท่าไหล่เขาอยู่เลย นีม่ใิช่ 

ตนเองเตี้ยลง แต่เป็นอิ่นจื่อจางสูงขึ้น ส่วนความสูงของนางกลับหยุดอยู่

กับที่

ท�าร้ายจิตใจคนเกินไปแล้ว! นางยังวาดฝันว่าต้องมีสักวันที่นางจะ

กลายเป็นสาวงาม เมือ่เป็นเช่นน้ีแสดงว่าชัว่ชวิีตนีน้างต้องถูกคนหัวเราะเยาะ 

ว่าเป็นเด็กสาวบ้านนอกเด็กสาวอัปลักษณ์ไปตลอดใช่หรือไม่!

สาวงามเช่นศิษย์พ่ีสามอ่อนเยาว์ไปตลอดกาลได้น้ันถือเป็นโชคดี 

แต่นางท่ีต้องมสีารรปูเดก็สาวท่ีทัง้บ้านนอกทัง้เซอะซะเช่นนีไ้ปชัว่ชวีติจะ
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เป็นโศกนาฏกรรมที่น่าชอกช�้าสังเวชใจเพียงไร! นางพลันเข้าใจถึงความ

เศร้าสลดของศิษย์พี่ใหญ่แล้ว

อนัท่ีจรงินางน่าเศร้ากว่าเขาเสยีอีก จะดจีะชัว่ศษิย์พ่ีใหญ่ยังหน้าตา

หล่อเหลาน่ารัก ขอเพียงไม่เปิดปากก็เป็นเซียนเด็กน้อยๆ ท่ีใครเห็นใคร 

ก็รกั ส่วนนางเล่า...เป็นเพียงเด็กสาวบ้านนอกท่ีใครเห็นใครก็ขบขันผู้หน่ึง!

อ่ินจือ่จางมองดจูจูปูากอ้าตาค้าง สหีน้าแปรเปลีย่นสารพัด ทัง้ตระหนก 

ตกใจ โศกเศร้า ขุ่นแค้น แล้วก็ต้องแอบทอดถอนใจ ตบศีรษะนางเบาๆ 

พลางกล่าวว่า "ช่างมันเถอะ เจ้าเป็นเช่นนี้ไปตลอดอย่างน้อยข้าก็ไม่ต้อง

เป็นห่วงว่าเจ้าจะรอข้าส�าเรจ็ข้ันมหายานไม่ไหว ชงิกลายเป็นยายแก่ไปก่อน"

นี่นับเป็นการปลอบใจด้วยหรือ จูจูโมโหจนหวิดจะร้องไห้ออกมา 

ทว่าเมือ่คดิดูอกีทีก็อดถามขึน้ด้วยความแปลกใจไม่ได้ "ท�าไมต้องรอท่าน

ส�าเร็จขั้นมหายานด้วยเล่า"

อ่ินจือ่จางถลงึตาใส่นาง ตอบอย่างดูแคลน "สมองหมอูย่างเจ้าบอก

ไปก็ไม่เข้าใจหรอก พอกินเสร็จแล้วถ้าไม่ต้องรีบก็พักผ่อนสักครู่ค่อยไป

หลอมโอสถต่อ"

จจูเูบะปาก หยิบเสบียงกรงักับเน้ือตากแห้งและผลไม้ท่ีตนเตรียมไว้ 

ออกมา เปลี่ยนความโศกเศร้าขุ่นแค้นเป็นปริมาณการกิน กินลงไปอย่าง

หนักหน่วง จากนั้นก็กลับเข้าถ�้าไปท�างานต่อ

วันท่ีสองยังคงเป็นเช่นเดิม ถึงยามอาทิตย์ตกดิน ลูกหมูก็สกัด

สมุนไพรวิเศษทั้งสามร้อยกว่าชนิดเสร็จเรียบร้อยในท่ีสุด ในถ�้ามีลูกไฟ

เล็กๆ ลอยอยู่สามร้อยกว่าลูก เป็นภาพอันสุดแสนวิเศษอัศจรรย์
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นางลุกออกจากถ�้ามาเดินรอบหนึ่ง จากนั้นก็กินอาหารแล้วงีบพัก

ครู่หนึ่ง เตรียมตัวหลอมลูกกลอนชะลอวัยให้เสร็จในคืนนี้

อิน่จือ่จางยังคงนัง่สมาธิบ�าเพ็ญตนอย่างเงยีบๆ อยู่กลางข่ายอาคม

ตะปจูติผนึกวิญญาณน�า้แขง็ทีน่อกถ�า้ จจูเูดนิวนรอบเขารอบหน่ึงแล้วเห็น

เขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ก็ถอนหายใจเดินกลับเข้าถ�้าไป

นางรูส้กึว่านบัแต่รูจ้กัอิน่จือ่จางมา การบ�าเพ็ญตนยึดครองเวลาใน

ชีวิตเขาไปเกินแปดส่วนแล้ว ไม่รู้จริงๆ ว่ามีอะไรน่าสนุกนักหนา

ภายในถ�้า ลูกหมูพักผ่อนได้ครู่หนึ่งก็กลับมามีท่าทางคึกคักร่าเริง 

มันมองลูกไฟใหญ่ๆ เล็กๆ สามร้อยกว่าลูกที่ลอยอยู่กลางอากาศอย่าง

กระเหี้ยนกระหือรือ

จูจูน่ังขัดสมาธิลงกลางถ�้า อุ ้มลูกหมูขึ้นมา ลูบมันพลางพูดว่า  

"เอาล่ะ พวกเราเริ่มกันเถอะ!"

ลูกหมูแหงนหน้าก่อนอ้าปากกว้าง ลูกไฟสามร้อยกว่าลูกที่กลาง

อากาศก็ลอยต่อกันเป็นเส้นสายตรงเข้าในปากมันอย่างรวดเร็ว พริบตา

เดียวก็ถูกมันกลืนลงท้องไปหมดสิ้น

จูจูหลับตาลงท�าจิตให้ว่าง ค่อยๆ รู้สึกว่าลูกไฟสามร้อยกว่าลูก 

ข้างในท้องลกูหมแูตกออกพร้อมกันเสมอืนหนึง่เป็นฟองอากาศ สมนุไพร

วิเศษท่ีผ่านการสกัดแล้วทัง้หมดผสมรวมกัน ล�าเพลงิสายหน่ึงภายในตวั

ลูกหมูท�าหน้าที่ดุจกระบองตรงแน่วกวนผสมพวกมันจนเป็นเนื้อเดียว

ล�าเพลงิสลายไป เปลวเพลงิโชติโชนสีแดงม่วงกลุ่มหนึง่ห่อหุ้มน�า้ยา

ที่ผสมรวมกันแล้วเอาไว้ บีบคั้นนวดคลึงไม่หยุด

ผ่านไปนานเท่าไรก็สดุรู ้ก้อนน�า้ยาท่ีเดมิทรีูส้กึว่ามขีนาดราวศรีษะ
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คนก็กลายเป็นเหลือขนาดเท่าก�าปั้นสองก�าปั้น กลิ่นหอมเข้มข้นของยา

ลอดซึมออกมาอย่างช้าๆ เสียงเปรี๊ยะปร๊ะแผ่วเบาดังข้ึนไม่ขาดสาย  

ก้อนยาเล็กๆ แตกตัวเป็นหลายสิบชิ้น หมุนกลิ้งอย่างรวดเร็วอยู่กลาง 

เปลวไฟโชติโชนที่ห่อหุ้ม

พร้อมกับทีเ่ปลวไฟค่อยๆ สลายไป ยาลกูกลอนสเีงนิยวงท่ีกลมเกลีย้ง 

ราวกับไข่มุกอันงามสมบูรณ์แบบจ�านวนมากมายหลายเม็ดก็เผยโฉม 

ออกมา จูจูนับดู ถึงกับมีมากถึงสี่สิบเก้าเม็ด เกินครึ่งหนึ่งยังเป็นคุณภาพ

ชัน้ดีอกีด้วย! ค�านวณดจูากปรมิาณยาทีใ่ช้ไป พบว่าเพียงเสียไปราวสองเมด็ 

เท่านัน้ มโีอกาสหลอมส�าเรจ็สงูกว่าท่ีประเมนิไว้เสยีอกี ปรมิาณทีส่ญูเสยี

ไปเพียงเท่านี้ถือว่าน้อยอย่างที่สุดแล้ว

จูจูลืมตาข้ึน พบว่าลูกหมูแสดงท่าทางอ่อนเพลียเล็กน้อยออกมา

อย่างหาได้ยาก นางจึงอุ้มมันข้ึนมาหอมหนักๆ ฟอดหน่ึงก่อนเอ่ยชมว่า 

"เจ้าร้ายกาจเกินไปแล้วจริงๆ!"

ลูกหมูส่งเสียงอื้อๆ บิดตัวไปมาอย่างมีความสุข อ้าปากคายยา 

ลูกกลอนทั้งสี่สิบเก้าเม็ดลงในขวดหยกที่จูจูเตรียมมา

ฉบัพลนัน้ันก็มเีสยีงหวัเราะเปิดเผยเบกิบานดงัมาจากทางด้านนอก 

จากน้ันก็มีเสียงของชายหนุ่มผู้หนึ่งพูดข้ึน "หอมย่ิงนักๆ ผู้วิเศษท่านใด

ก�าลงัหลอมโอสถอยู่ในถ�า้หรอื กลิน่นีห้อมขจรขจายไปเป็นสิบล้ี อย่างน้อย 

ก็ต้องเป็นยาลูกกลอนขั้นห้า!"

เสียงเย็นยะเยือกของอิ่นจื่อจางดังมา "ในเมื่อรู้แล้วว่ามีคนก�าลัง

หลอมโอสถอยู่ เหตุใดจึงเอ่ยปากรบกวน"

"เป็นผูน้้อยทะเล่อทะล่ามาล่วงเกินจรงิๆ ด้วยคดิไม่ถึงว่าแถบชายแดน 
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ตะวันตกเฉยีงใต้จะมยีอดฝีมอืหลอมโอสถเช่นน้ีอยู่จึงบุม่บ่ามรุดมาขอพบ 

น้องชายท่านนี้ช่วยไปแจ้งแทนพวกข้าสักหน่อยได้หรือไม่" น�้าเสียงของ

ชายหนุ่มจริงใจยิ่งยวด

"ท่านเป็นผูใ้ด" ท่าทีของอิน่จือ่จางยังคงเย็นชา แสดงชดัว่าไม่อยาก

สนใจเจ้าหมอนี่

"ผู้น้อยฉิวเป่าหยางแห่งส�านักจิ้นเป่า ผู้น้ีคือเซียวส่าเกอศิษย์น้อง

ของผูน้้อย ไม่ทราบว่าน้องชายมนีามว่ากระไรหรือ" ชายหนุ่มท่ีเรยีกตวัเอง 

ว่าฉิวเป่าหยางผู้นี้พูดจานอบน้อมมีมารยาทอย่างยิ่ง

จจูมูองไม่เห็นเหตุการณ์ด้านนอกถ�า้ ทว่าได้ยินค�าพูดนีแ้ล้วผูม้าน่า

จะมสีองคน เพยีงแต่หนึง่ในนัน้ไม่ได้เอ่ยปากพดูมาโดยตลอดเท่านัน้เอง

นอกถ�้า อิ่นจื่อจางเองก็คิดไม่ถึงว่าจะมีคนของส�านักจิ้นเป่ามา 

พบเข้าก่อนเวลา เดมิทพีวกเขาก็ต้ังใจจะไปร่วมงานประมลูเปิดกิจการใน

เมืองเฝินของส�านักจิ้นเป่าในเช้าวันพรุ่งอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็จะตีสนิท

กับคนของร้านประมลูส�านกัจิน้เป่าด้วยเพ่ือจะได้สืบหาทีอ่ยู่ของของล�า้ค่า

สามชิ้นนั้น

เขานึกข้ึนได้ว่าเจิง้เฉวียนเคยบอกเขาให้ลองค่อยๆ แพร่ชือ่เสยีงของ

จจูอูอกไป ย่ิงโด่งดังย่ิงสะดดุตากลบัจะย่ิงถูกศตัรูคูแ่ค้นของนางมองข้าม

ไปได้ง่าย...อ่ินจือ่จางลงัเลอยู่เพียงชัว่ขณะก็เงยหน้าข้ึนพูดกับสองคนจาก

ส�านักจิ้นเป่าว่า "ผู้น้อยอิ่นจื่อจางแห่งส�านักเซิ่งจื้อ ผู้ที่หลอมโอสถอยู่ 

ข้างในถ�้าหาใช่ผู้อาวุโสอะไรไม่ แต่เป็นศิษย์น้องหญิงของผู้น้อยเอง"

ศษิย์น้องหญิง!? ศษิย์น้องหญิงท่ีสามารถหลอมยาลกูกลอนข้ันห้า

ได้!?
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ฉวิเป่าหยางและเซยีวส่าเกอล้วนเป็นศษิย์ของส�านกัจิน้เป่าทีถู่กส่ง

มาประจ�ายังท่ีแห่งนี ้มหีน้าทีช่่วยอาจารย์อาของพวกเขาดแูลจดัการร้าน

ประมลูทีม่าเปิดใหม่ในเมอืงเฝิน เมือ่วานท้ังสองออกไปเย่ียมเยียนตระกลูใหญ่ 

รวมถึงส�านักต่างๆ ในแถบตะวันตกเฉยีงใต้พร้อมกับส่งเทียบเชญิ คดิไม่ถึง 

ว่าระหว่างทางขากลบัจะบงัเอญิมาเจออิน่จือ่จางกับจจูหูลอมโอสถอยู่ใกล้ๆ

พวกเขาล้วนเป็นพวกประเมินของเป็น ล�าพังแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่า

ยาลูกกลอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลย จึงอดไม่ไหวต้องมาดูให้รู้แจ้ง

ทัง้สองเป็นผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานช่วงปลาย จงึมองออกในแวบเดยีว

ว่าอิ่นจื่อจางอายุน้อยยิ่งแต่กลับมีตบะใกล้ขั้นสร้างฐานช่วงกลาง เรื่องนี้

ท�าเอาพวกเขาประหลาดใจพอแล้ว แต่เมือ่ได้ยินเขาบอกว่าผูห้ลอมโอสถ

ถึงกับเป็นศิษย์น้องหญิงของเขาก็ยิ่งรู้สึกเหลือเชื่อ

อิ่นจื่อจางรู้ว่าอีกฝ่ายไม่เชื่อ จึงย่ืนมือไปเก็บธงอาคมและตะปูจิต

ผนึกวิญญาณน�้าแข็งบนพื้นขึ้นมาแล้วเดินน�าเข้าไปในถ�้า

จูจูอุ้มลูกหมูลุกขึ้นยืนก็เห็นผู้ฝึกตนท่ีดูค่อนข้างหนุ่มแน่นสองคน

เดินตามอิ่นจื่อจางเข้ามา

คนท้ังสองพอมองเห็นจูจูก็ตะลึงงันไป เป็นเด็กสาวบ้านนอกจาก

ที่ไหนกัน แล้วในมือนั่นยังอุ้มหมูตัวหนึ่งอยู่ด้วย!

ความแตกต่างนี้จะมากเกินไปแล้วกระมัง! คนหนุ่มหล่อเหลาที ่

งามสง่าและเย็นชาราวกับหิมะ กับเด็กสาวท่ีไร้ว่ีแววตบะพลังทั้งยังม ี

กลิ่นอายบ้านนอกเปี่ยมล้นนางหนึ่ง ถึงกับเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกัน!

ฉิวเป่าหยางและเซียวส่าเกอล้วนแต่ดูเหมือนเป็นคนหนุ่มอายุราว

ย่ีสบิท่ีมรีปูโฉมเด่นล�า้ หากแต่จจูรููว่้าอายุของผูฝึ้กตนไม่อาจดเูพียงรปูโฉม
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ภายนอกได้

คนทัง้สองในตอนนีล้้วนมท่ีาทางอ้ึงงนั สหีน้าผดิหวังของเซยีวส่าเกอ 

ย่ิงชัดเจนเกินค�าบรรยาย แรกเห็นอิ่นจื่อจางที่หล่อเหลาราวกับกล้วยไม้

ต้นไม้หยก แล้วมาได้ยินอีกฝ่ายบอกว่าคนข้างในถ�้าเป็นศิษย์น้องหญิง 

ในสมองเซยีวส่าเกอก็วาดภาพหญงิงามแห่งยุคทีง่ามสง่าเหนอืมวลมนุษย์

เป็นหนึง่ในใต้หล้าออกมาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ คดิไม่ถึงเลยว่าจะได้เหน็

เดก็สาวบ้านนอกทีบ้่านนอกจนบ้านนอกไปกว่าน้ีไม่ได้แล้วนางหน่ึง

พวกเขาไม่อยากจะเชื่อ หากแต่กลิ่นหอมของยาลูกกลอนยัง 

ตลบฟุ้งอยู่ภายในถ�้า และยังเห็นชัดว่าในถ�้ามีเด็กสาวบ้านนอกผู้นี้อยู่

เพียงผูเ้ดียว เคราะห์ยังดีทีพ่วกเขานับว่ามปีระสบการณ์ความรูก้ว้างขวาง 

เพียงไม่นานก็ปรับอารมณ์ได้ จากนั้นก็ทักทายจูจู

เซียวส่าเกอเดิมทีก็ไม่ชอบพูดอยู่แล้ว ตอนนี้ยิ่งหมดอารมณ์จะพูด

จะจาโดยสิ้นเชิง ฉิวเป่าหยางยังคงติดใจในกลิ่นหอมหวนชวนให้จิตใจ

เคลบิเคลิม้ของยาลกูกลอนไม่คลาย อกีทัง้ผูท้ีส่ามารถหลอมยาลกูกลอน

คณุภาพดีเช่นนีอ้อกมาได้ ในสายตาเขาเห็นเป็นดัง่บ่อเงนิบ่อทองก็มปิาน 

หน้าตาจะเป็นเช่นไรก็เป็นเรื่องรองแล้ว

"เรียนถามแม่นางจู ที่หลอมเมื่อครู่นี้เป็นยาลูกกลอนชนิดใดหรือ" 

ฉิวเป่าหยางเอ่ยถาม

จูจูมองไปทางอิ่นจื่อจาง เห็นเขาพยักหน้าน้อยๆ จึงค่อยตอบว่า 

"เป็นลูกกลอนชะลอวัย"

ฉิวเป่าหยางได้ยินก็แทบจะมีแสงพุ่งออกมาจากตาเดี๋ยวนั้น ล�าตัว

เอนไปข้างหน้าโดยไม่รูตั้วพลางเอ่ยถามอย่างเร่งร้อน "ให้ผูน้้อยดสูกัหน่อย
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ได้หรือไม่"

อ่ินจื่อจางมองสบตาจูจูเป็นความหมายให้นางน�าขวดหยกใส่ยา 

ลกูกลอนมาให้เขา จากน้ันก็เทลงกลางฝ่ามอืเมด็หนึง่แล้วย่ืนไปเบือ้งหน้า

ฉิวเป่าหยาง

ครั้นฉิวเป่าหยางเห็นยาลูกกลอนสีเงินยวงที่มีเหลือบลายจางๆ นี้

แล้วก็สูดหายใจเย็นเยือกอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ แม้แต่เซียวส่าเกอท่ี 

ด้านข้างก็ยังอดไม่ไหวต้องขยับมาดูใกล้ๆ

ฉิวเป่าหยางกล่าวขออภัยก่อนหยิบลูกกลอนชะลอวัยเม็ดน้ันมาดู

อย่างละเอียดรอบหนึ่ง ตามด้วยจับมาจ่อปลายจมูกแล้วออกแรงสูดดม

สองสามที จากน้ันก็พึมพ�าว่า "เป็นลูกกลอนชะลอวัยจริงๆ ทั้งยังเป็น

คุณภาพชั้นดีด้วย...หายากยิ่ง! หายากยิ่ง!"

เขามองออกแล้วว่ายาลูกกลอนน้ีเพิ่งจะถูกหลอมออกมาจริงๆ  

ผวิด้านบนยังมกีลิน่ของไฟอยู่ เขาคืนยาลกูกลอนให้อิน่จือ่จางอย่างอาลยั

อาวรณ์แล้วจึงมองจูจู แววตาเปลี่ยนเป็นร้อนแรงไร้ใดเทียม ราวกับเป็น

หมาป่าท่ีหิวโซมาสามเดือนเกิดมองเห็นหมตูวัอ้วน ขาดก็แต่ไม่ได้ย่ืนหน้า

มาหอนด้วยเท่านั้น

จจููถูกเขามองจนขนลกุ กอดลกูหมแูน่นพลางหลบเข้าหาอิน่จือ่จาง

"ไม่ทราบว่าแม่นางมีลูกกลอนชะลอวัยนี้อยู่เท่าไร มอบให้ส�านัก 

จิ้นเป่าของพวกเราจ�าหน่ายแทนได้หรือไม่ รับรองว่าสามารถให้ราคาท่ี

แม่นางพอใจได้แน่นอน!" ฉวิเป่าหยางคล้ายว่ามองเหน็ภาพอนาคตอนังดงาม 

ที่มีศิลาวิเศษจ�านวนนับไม่ถ้วนลอยมาหาเขาแล้ว ท่าทีจึงกระตือรือร้น 

ไร้ใดเทียม
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อิ่นจื่อจางคิดเล็กน้อยก่อนตอบแทนจูจู "เรื่องฝากขายยาลูกกลอน

นัน้ไม่มปัีญหา เพียงแต่พวกข้ายังมธุีระบางอย่างต้องท�า ค่อยนัดเวลาคยุ

รายละเอียดกันหลงัจากน้ีสกัพักได้หรอืไม่" เขาคดิจะกลับโรงเตีย๊มไปหารอื 

กับคนอื่นก่อนค่อยไปคุยเงื่อนไขกับอีกฝ่าย

ฉวิเป่าหยางพยักหน้าทันท ี"ส�านกัจิน้เป่ามาตัง้ร้านประมลูแห่งใหม่

อยู่ท่ีเมอืงเฝิน วันพรุง่ก็จะเปิดกิจการแล้ว หากสองท่านมเีวลา คนืน้ีสามารถ 

ไปหาผูน้้อยทีร้่านประมลูได้เลย งานประมลูประเดมิเปิดกิจการในวันพรุง่

ได้เชญิแขกในแถบตะวันตกเฉยีงใต้มาจ�านวนมาก ถ้าลกูกลอนชะลอวัย

มาได้ทันประมูลขายวันพรุ่งนี้จะต้องได้ราคาดีอย่างแน่นอน!"

หลงัอิน่จือ่จางตกปากรบัค�าและส่งคนท้ังสองจากไปแล้วจงึน�ากระสวย 

ดั้นเมฆออกมา พาจูจูกลับไปเมืองเฝินด้วยกัน

พวกเขาจากไปได้ไม่นาน ฉวิเป่าหยางกับเซยีวส่าเกอก็มาปรากฏตวั 

ที่หน้าถ�้าอีกครั้ง ทั้งคู่ยังคงไม่ใคร่เชื่อนักว่าจูจูจะเป็นคนหลอมลูกกลอน

ชะลอวัยออกมา เมือ่ครูก่่อนไม่สะดวกจะดภูายในถ�า้อย่างละเอยีด ตอนนี้ 

สองคนจากส�านกัเซิง่จือ้ไปแล้ว พวกเขาจงึลอบกลับมาดวู่าจะพบเง่ือนง�า

ร่องรอยอะไรหรือไม่

ในใจฉวิเป่าหยางหวงัว่าจะสามารถดงึนกัหลอมโอสถทีฝี่มอืเก่งกาจ

สกัคนมาร่วมงานกับร้านประมลูในระยะยาว ดงัน้ันจงึต้องตรวจสอบนิสยั

ใจคอและความสามารถของผูท่ี้เข้าตาอย่างรอบคอบระมดัระวังเป็นพิเศษ

"แปลก...ในถ�้านี้มีกลิ่นหอมของยาลูกกลอนตลบอบอวล แต่กล่ิน

ของไฟกลบับางเบาย่ิง" เซยีวส่าเกอเดนิวนรอบถ�า้รอบหน่ึงก็ไม่พบสิง่ผดิปกติ 
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ใดๆ ข้าวของที่เหลืออยู่มีไม่มาก เห็นได้ชัดว่าอิ่นจื่อจางกับจูจูเพียงแต ่

หยุกพักที่นี่ชั่วคราว

ฉิวเป่าหยางน่ังยองลงตรงมุมถ�้า ชี้วัตถุสีเหลืองตุ่นไหม้เกรียมไม่ก่ี

ก้อนพลางว่า "ศิษย์น้องเจ้ามาดูนี่สิ"

คนทั้งสองพลิก 'วัตถุ' ก้อนนั้นอย่างระมัดระวัง ทั้งยังหยิบบางส่วน

มาแบะออกดูบนฝ่ามือ ถึงขนาดหยิบขึ้นมาจ่อจมูกดมอยู่ครู่ใหญ่ด้วย

"เป็นกากยา! กากที่เหลือจากการสกัดสมุนไพรวิเศษ!" เซียวส่าเกอ 

มีสีหน้าประหลาดใจอย่างมาก

"ดูจากกากยาเหล่านี้แล้ว ฝีมือสกัดสมุนไพรวิเศษของพวกเขาสูง

จนน่าตกใจเลยทีเดียว! ในถ�้านี้มีกลิ่นไฟเบาบางเป็นที่สุด คิดว่าต้องเป็น

เพราะวิชาควบคมุไฟของอกีฝ่ายถึงขัน้สมบรูณ์แล้ว มเิช่นนัน้เตาหลอมที่

ใช้ต้องเป็นของที่ล�้าค่าหายากอย่างท่ีสุดถึงจะรับรองได้ว่าไฟจะเล็ดลอด

ออกมาน้อยที่สุด" ฉิวเป่าหยางทั้งชื่นชมทั้งตื่นเต้น

เขาห่อกากยาไม่ก่ีก้อนบนพ้ืนด้วยความระมัดระวังย่ิง ตั้งใจจะน�า

กลับไปให้อาจารย์อาวินิจฉัยดูด้วยตัวเอง

เคราะห์ดีท่ีจจูซูึง่ใกล้กลบัถึงเมอืงเฝินแล้วไม่ได้เหน็ภาพน้ี มเิช่นน้ัน

จะต้องคลื่นไส้กินข้าวไม่ลงเป็นแน่ และถ้าเซียวส่าเกอกับฉิวเป่าหยางรู้

ที่มาของ 'วัตถุ' ไม่กี่ก้อนนี้คงแทบอยากจะตัดมือทิ้ง

พวกมันไม่ใช่กากยาธรรมดา แต่ล้วนเป็นมูลของลูกหมู...

ในโรงเตี๊ยม ตี่ฉานซั่ง จีโยวกู่ และสืออิ้งลว่ีก�าลังน่ังสมาธิพักผ่อน

อยู่ คนแรกรบีร้อนอยากให้บาดแผลท่ีไหล่หายด ีสองคนหลงัก็เข้าร่วมการ
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ประลองหลายรอบมาสองวันติด จ�าเป็นต้องฟื้นฟูสภาพร่างกาย

สองวนันีเ้ก็บเก่ียวได้มาไม่น้อย หาศลิาวิเศษมาได้หลายหมืน่ก็จริง 

แต่ที่ส�าคัญกว่าคือได้รับประสบการณ์การต่อสู้อย่างมาก แม้จะเลี่ยง

บาดแผลเล็กน้อยไม่ได้ แต่ก็ล้วนมีผลดีหลายอย่างต่อตบะพลังฤทธิ์หรือ

แม้แต่การใช้วิชาอาคม

เวลาไม่ถึงสามวัน เรื่องที่ศิษย์ไม่ก่ีคนจากส�านักเซิ่งจื้อท�าผลงาน

ชนะรวดได้ในโรงประลองยุทธ์ก็ลือกันไปท่ัวเมืองเฝินแล้ว ชื่อเสียงของ 

ส�านักเซิ่งจื้อในแถบตะวันตกเฉียงใต้ยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกขั้น

ตีฉ่านซัง่และจโียวกู่มชีือ่เสยีงค่อนข้างเรว็ แต่ก็เป็นทีก่ล่าวขวัญถึง

แค่ในหมู่สี่ส�านักแห่งแถบตะวันตกเฉียงใต้ สืออิ้งลว่ียิ่งเพ่ิงปรากฏตัว 

ต่อหน้าผู้อื่นจริงๆ ที่ในงานชุมนุมหุบเขาต้วนเซียน ตอนนี้ทั้งสามคนกลับ

ล้วนกลายเป็นบุคคลอันเป็นที่โจษจันอย่างเผ็ดร้อนไปทั่วทุกหัวถนนท้าย

ตรอกของเมืองเฝินแล้ว

อิ่นจื่อจางและจูจูกลับมาถึงโรงเตี๊ยม ศิษย์พ่ีศิษย์น้องท้ังห้าคนก็

ต่างน�าผลงานที่เก็บเก่ียวได้ในสองวันน้ีมาแสดง ขณะจูจูน�าลูกกลอน

ชะลอวัยหนึง่ขวดสีส่บิกว่าเมด็ออกมา แม้แต่จโียวกู่ทีส่ขุมุเยือกเย็นตลอด

มายังอดแสดงสีหน้าตื่นเต้นไม่ได้

ลูกกลอนชะลอวัยสี่สิบเม็ด! น่ันหมายถึงศิลาวิเศษอย่างน้อย 

สีล้่านก้อนเชยีวนะ! สองสามวนัมาน้ีเขาเองก็หาเวลาไปสืบข่าวท่ีย่านการค้า 

มาเช่นกัน เป็นอย่างที่จูจูบอก ลูกกลอนชะลอวัยหาซื้อได้ยากอย่างที่สุด 

ครั้งล่าสุดท่ีมียาลูกกลอนชนิดน้ีปรากฏในเมืองเฝินเป็นเรื่องเมื่อสามสิบ

กว่าปีก่อน พอปรากฏออกมาก็ถูกเจ้าส�านกัถ่งจัง้ซ้ือไปให้อนสุุดสวาทของเขา 
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จวบจนบัดนี้ยังคงเป็นเกร็ดประวัติที่ลือกันอยู่ในท้องตลาด

ยาลูกกลอนที่หาได้ยากถึงเพียงนี้ ตอนนี้พวกเขากลับได้มามากถงึ

สี่สบิกว่าเม็ดในคราวเดยีว! แคค่ดิก็รูส้กึว่าเปน็เรื่องเกนิจะจินตนาการได้

แล้ว

"จะไม่เว้นช่องให้ชาวบ้านได้มีชีวิตอยู่เลยหรือไร! พวกเราสู้เป็น 

สูต้ายกนัมาสามวันยังสูย้าลกูกลอนเตาเดียวทีศ่ษิย์น้องเลก็หลอมออกมา

ไม่ได้เลย!" ตี่ฉานซั่งทั้งตื่นเต้นทั้งอิจฉา ทั้งปวดร้าวเศร้าใจ

"ถ้าไม่มีเลือดของศิษย์พ่ีใหญ่...ข้าก็หลอมยาลูกกลอนเหล่านี้ 

ออกมาไม่ได้เช่นกัน..." จูจูเอ่ยปลอบ

"ก็ใช่น่ะส!ิ เลอืดของบดิามค่ีาถึงเพียงนี ้วนัหลงัถ้าไม่มศีลิาวิเศษใช้

ก็เอาเลือดสักถ้วยไปขาย ไม่ต้องแพงมาก สักสองหมื่นก้อนศิลาวิเศษต่อ

ถ้วยก็พอ! วะฮะฮ่า!" ตี่ฉานซั่งอวดโอ่ขึ้นมาทันที

อิ่นจื่อจางพูดเรื่องที่บังเอิญพบฉิวเป่าหยางกับเซียวส่าเกอขึ้นมา

จโียวกู่จงึกล่าวย้ิมๆ "ส�านักจิน้เป่าอยากร่วมงานกับเรานบัว่าดทีีส่ดุ 

เดิมทีข้ายังเป็นห่วงว่าปล่อยลูกกลอนชะลอวัยจ�านวนมากออกไปใน 

ครั้งเดียวจะส่งผลกระทบต่อราคา ร้านประมูลของส�านักจิ้นเป่ามีสาขา

กระจายอยู่ท่ัวดินแดนจิ้นเฉียน ขายเพียงปริมาณน้อยๆ ในแต่ละแห่งสิ

ถึงจะเรียกราคาได้มาก"

สืออิ้งลวี่ถามขึ้นอย่างแปลกใจ "ส�านักจิ้นเป่ามิใช่ได้ชื่อเป็นหนึ่งใน

สามส�านักชั้นหนึ่งแห่งดินแดนจิ้นเฉียนหรอกหรือ ในส�านักพวกเขาไม่มี

นักหลอมโอสถที่เข้าท่ากันเลยหรือ"

ตี่ฉานซั่งกับจีโยวกู่อดหัวเราะขึ้นมาไม่ได้ ก่อนจีโยวกู่จะตอบว่า  
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"ผู้ท่ีสามารถหลอมยาลูกกลอนขั้นห้าท่ีมีคุณภาพระดับน้ีอีกทั้งข้ึนชื่อว่า

หลอมยากมีไม่มากจริงๆ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าหญ้าแพงพวยน�้าค้างหยก

พันปีน้ันหาได้ยากมากเพียงไร ถ้ามใิช่เพราะปฐมาจารย์ผูก่้อต้ังส�านักเรา

บังเอญิได้พบสถานท่ีศักดิส์ทิธ์ิบนยอดเขาอิง้ป้ังเข้า เลยได้แปลงสมนุไพร

ที่ผู้ฝึกตนสมัยโบราณเหลือทิ้งไว้มา พวกเราก็ไม่มีทางมีตัวยาส�าคัญนี้ 

เช่นกัน"

"เฮอะ!" ตี่ฉานซั่งอยากจะคุยโวยกหางตัวเองว่าเป็นเพราะใน 

ตอนนัน้ตนจบัพลดัจบัผลกิูนหญ้าแพงพวยน�า้ค้างหยกพันปีลงไป พวกเขา 

ถึงสามารถมีสมุนไพรวิเศษที่ล�้าค่าหายากนี้ให้ใช้

นีก่เ็ปน็ความจรงิเชน่กนั ถ้ามิใชใ่นตอนนัน้เขายงัเด็กไมรู่ค้วามเลย

ท�าเรื่องโง่เง่าเช่นน้ีลงไป ให้พวกเขาศิษย์พ่ีศิษย์น้องเป็นท่ีโปรดปรานใน

ส�านักอย่างไรก็ไม่มทีางเอาสมนุไพรวเิศษทีล่�า้ค่าเช่นน้ีมาใช้ตามสบายได้ 

แต่พอคิดถึงผลลัพธ์ที่ท�าให้เขาอยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตานั้นแล้ว เขาก็

หัวเราะไม่ออก พลอยหมดอารมณ์จะคุยโวโอ้อวดไปด้วย

จะว่าไปแล้วพวกสืออิ้งลว่ีเป็นประเภทที่อยู่ท่ามกลางความสุข 

กลบัไม่รูส้กึถึงความสขุ เน่ืองจากหลายปีมานีส้�านกัเซิง่จือ้มเีจิง้เฉวยีนมา

เข้าร่วมด้วย จงึได้ยาลกูกลอนมาอย่างง่ายดาย พวกเขาเหน็นักหลอมโอสถ 

ขัน้หกชัน้ยอดอย่างเจิง้เฉวียนจนชนิแล้ว ย่อมไม่รู้สึกว่านกัหลอมโอสถนัน้

มีน้อยหายากมากเพียงไร

หลงัจากจจูปูรากฏตวัขึน้ย่ิงท�าให้พวกเขาเกิดความเข้าใจผดิอย่าง

ร้ายแรงว่า...การหลอมโอสถเป็นเรือ่งง่ายดายแทบไม่ต่างกับการท�าอาหาร 

ดังน้ันพวกเขาจึงไม่อาจรับรู้ได้โดยสิ้นเชิงถึงความกระหายอยากท่ีส�านัก
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อื่นมีต่อนักหลอมโอสถ

สามส�านักแห่งแถบตะวันตกเฉียงใต้อิจฉาริษยาชิงชังส�านักเซิ่งจื้อ

ทีม่นีกัหลอมโอสถขัน้หกชัน้ยอดอย่างเจิง้เฉวยีนไปไม่รูก่ี้รอบต่อก่ีรอบแล้ว 

ในดินแดนจิ้นเฉียนอย่าว่าแต่นักหลอมโอสถข้ันหกชั้นยอดเลย ต่อให ้

แค่นักหลอมโอสถข้ันสี่ก็ยังเป็นขนมหวานที่แต่ละส�านักแย่งชิงกันให้วุ่น 

นกัหลอมโอสถขัน้สงูทีม่คีวามสามารถล�า้เลศิอย่างแท้จรงิล้วนรวมกันอยู่

ในแคว้นตนัภายใต้การควบคมุดแูลของราชวงศ์แห่งแคว้นตนั ยากจะได้

พบเห็นในสถานที่อื่น ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้แคว้นตันมีฐานะสูงส่งเหนือใคร

สาเหตุที่ซือเปี ้ยนไท่กับโจวสือพอจะท�าตัวปกติตามสบายกับ 

เจิ้งเฉวียนได้ล้วนเป็นเพราะพวกเขาไปประจบรัชทายาทแคว้นตันจนได้

นักหลอมโอสถขั้นเจ็ดอย่างฉือชัวเย่าคอยสนับสนุน ฉะนั้นถึงสามารถ 

เชิดหน้าชูคอ

จูจูนึกถึงค�าพูดของฉิวเป่าหยางขึ้นได้จึงว่า "พวกเขาบอกว่าวัน 

พรุง่นีไ้ด้เชญิแขกจ�านวนมากในแถบตะวันตกเฉยีงใต้มาร่วมงานประมลู

แรกของพวกเขา ไม่รู้ว่าพวกท่านเจ้าส�านักจะมาด้วยหรือไม่"

จีโยวกู่จึงว่า "ดูจากฐานะในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของส�านักเรา 

เทียบเชญิจะต้องถูกส่งไปท่ีเขาเซิง่จือ้อย่างแน่นอน ข้าเดาว่าเจ้าส�านักจะ

ต้องมาด้วยตัวเอง จะอย่างไรส�านักจิ้นเป่าก็เป็นส�านักชั้นหนึ่ง ในเมื่อมา

ถึงแถบนี้แล้วย่อมเลี่ยงจะคบค้าสมาคมด้วยไม่ได้ ยามโรงประลองยุทธ์

เปิดกิจการเมือ่ไม่ก่ีเดอืนก่อนก็ได้เชญิเจ้าส�านกัไปเป็นแขกเช่นกัน ส�านกั

จิน้เป่ากบัส�านักจีล้ีแ่ล่นมายังแถบนีต้ดิๆ กัน เกรงว่าจะมแีผนการไม่เล็กเลย"

"ไม่ว่าพวกเขาจะมีแผนอะไร ขอเพียงไม่มาหาเรื่องส�านักของเรา 
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ก็พอ เฮอะ! ส�านกัจีล้ีกั่บส�านกัจิน้เป่าปฏบิตัต่ิอพวกเราอย่างเกรงอกเกรงใจ 

กลบัเป็นส�านกัหลกับ้าบออะไรนัน่ท่ีคอยมาสร้างความล�าบากใจให้พวกเรา 

หลายต่อหลายครั้ง หลายร้อยปีก่อนไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ไหน ตอนนี้โผล่ 

ออกมาก็คิดจะท�าตวัเป็นพ่ีใหญ่ ฝันไปเถอะ!" ตีฉ่านซัง่พูดอย่างแค้นเคือง

"ฟังจากถ้อยค�าน�้าเสียงของบรรดาคนของโรงประลองยุทธ์ส�านัก 

จีล้ี ่ดเูหมอืนว่าส�านักฝานเจีย้นจะอยากเลือ่นข้ึนเป็นส�านักชัน้หนึง่เตม็แก่ 

จึงเลี่ยงไม่ได้ที่คิดจะเท่ียวหาผลประโยชน์ไปท่ัวเพ่ือเสริมสร้างก�าลัง 

ความสามารถของตนเอง" จีโยวกู่นึกเรื่องที่ได้พบสามผู้กล้าสกุลหลิ่วท่ี 

โรงประลองยุทธ์ในสองวันนีข้ึ้นได้ พวกเขามเีจตนาอยากผูกมิตรชดัเจนย่ิง 

มิหน�าซ�้ายังหยั่งเชิงความคิดที่พวกเขามีต่อส�านักฝานเจี้ยนอยู่หลายครั้ง 

คดิว่าคงไม่ค่อยอยากให้พวกเขายอมเข้าอยู่ใต้อ�านาจของส�านกัฝานเจ้ียน 

อีกครั้ง

"เรือ่งพวกนีพ้วกเราไปยุ่งเก่ียวจดัการไม่ได้ ถ้ารูก่้อนว่าจะเป็นเช่นน้ี 

ไยพวกเราต้องเสียเวลาขบคิดหาวิธีคบค้ากับส�านักจิ้นเป่าด้วย อีกท้ังให้

เจ้าส�านักขอร้องไหว้วานพวกเขาไปหาของวิเศษสามชิน้นัน้ตรงๆ เลยไม่ง่าย 

กว่าหรอื" ความคิดเถรตรงท่ึมทือ่ของสอือิง้ลว่ีไม่สามารถเข้าใจสิง่ลดเลีย้ว

ในใจคนใหญ่คนโตเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิง

ครัง้นีแ้ม้แต่ตีฉ่านซัง่ยังอดไม่ไหวต้องเอ่ยสัง่สอนข้ึนว่า "ถ้าพวกเจ้า

ส�านักสะดวกออกหน้าเอง แล้วจะให้พวกเราออกมาเตร่ไปทัว่ท�าไม! หาก

ข่าวทีส่�านักเซิง่จือ้ต้องการหาของล�า้ค่าสามชิน้น้ันแพร่ออกไปก็มริูเ้ลยว่า

จะเกิดคลื่นลมมากน้อยเพียงใด"

จีโยวกู่ถอนหายใจ "พอเจ้าส�านักมาแล้ว เร่ืองลูกกลอนชะลอวัยน้ี
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เกรงว่าคงต้องชี้แจงรายละเอียดให้เขาทราบ"

ในตอนน้ันตี่ฉานซั่งยังเด็ก ท้ังยังหวิดจะเสียชีวิตน้อยๆ ไป ต่อมา

ทางส�านักจึงไม่ได้สืบสาวเอาความท่ีเขาแอบบุกรุกเข้าสวนสมุนไพร  

ซ�า้ยังกินสมนุไพรวิเศษล�า้ค่าหายากไปทัง้ต้น แต่บดัน้ีพวกเขาอาศยัเรือ่ง

นีห้ลอมลกูกลอนชะลอวัยออกมาจงึไม่อาจไม่ชีแ้จงเรือ่งทัง้หมดต่อส�านกั 

ยังดีท่ีฝูอว้ีเจ้าส�านักหาใช่คนถือสาในเรื่องเล็กน้อย และการท่ีพวกเขา

หลอมยาลกูกลอนก็เพ่ือการค้นหาของล�า้ค่าทัง้สามชิน้ คดิว่าคงจะไม่ท�าให้ 

พวกเขาตกที่นั่งล�าบากเท่าไรนัก

ศิษย์พ่ีศิษย์น้องทั้งหลายหารือกันเรียบร้อยก็ตัดสินใจว่าคืนน้ีจะ 

ให้จีโยวกู่ไปเจรจาการค้ากับฉิวเป่าหยางท่ีร้านประมูลส�านักจิ้นเป่าเป็น

เพ่ือนอิน่จือ่จางกับจจู ูส่วนต่ีฉานซัง่กบัสอือิง้ลว่ีร้ังอยู่ท่ีโรงเตีย๊มเพ่ือรอฟัง

ข่าวจากศษิย์ส�านกัเซิง่จือ้คนอืน่ในเมอืงเฝิน หากพวกเจ้าส�านกัมาถึงแล้ว

จะได้ไปเข้าพบคารวะก่อน

เรื่องราวด�าเนินไปอย่างค่อนข้างราบรื่น คณะของจีโยวกู่ได้รับการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฉิวเป่าหยาง เขาตบอกรับรองอย่างดีว่าจะรับซื้อ

ลูกกลอนชะลอวัยทั้งย่ีสิบเม็ดในราคาสูง จูจูเองก็รับปากว่าถ้าหลอมยา

ลกูกลอนชนิดพิเศษออกมาอกีก็จะเชญิให้อกีฝ่ายเป็นตวัแทนประมลูขาย

ก่อนเจ้าอื่น และจะพาไปพบเจิ้งเฉวียนผู้เป็นอาจารย์ของตนอีกด้วย

ส่วนเรือ่งท่ีพวกเขาเอ่ยว่าต้องการหาแส้ปัดฉลามเงนิ เขม็ทศิดวงดาว

กระดูกมังกร และแผ่นป้ายลายเมฆาม่วงแปดทรัพย์น้ัน ฉิวเป่าหยาง  

ก็รับปากอย่างหนักแน่นว่าจะคอยสอดส่องให้

จีโยวกู่ย่ิงจงใจอธิบายว่า "พวกข้าคิดจะหาของวิเศษไม่กี่ชิ้นนี้เพ่ือ
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มอบเป็นของขวัญวันเกิดครบหกร้อยปีของอาจารย์ ของเหล่าน้ีพวกข้าเอง

ก็เคยเห็นแต่ในต�าราโบราณ ได้ข่าวว่าเป็นของวิเศษมงคลที่จะน�าโชคดี

มาสู่เจ้าของ จะหาพวกมันพบได้จริงหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ ดังนั้นจึงขอให้ 

ศิษย์พี่ฉิวช่วยปิดเป็นความลับด้วย โดยเฉพาะคนของส�านักพวกข้า อย่า

ให้ล่วงรู้เป็นอันขาด"

ฉิวเป่าหยางไม่สงสัยเป็นอื่น พูดชมไม่ขาดปากว่าพวกจีโยวกู่มีใจ

กตัญญู ตบอกรับรองว่าจะรักษาความลับไว้ให้

ครั้นจัดการทางส�านักจิ้นเป่าเรียบร้อย กลับมาถึงโรงเตี๊ยม ฝูอว้ี 

เจ้าส�านักและผูอ้าวุโสเจงิฟากู้ก็มาถึงเมอืงเฝินแล้วอย่างท่ีคิดไว้ ทัง้ยังมาพัก 

ในที่เดียวกันด้วย

เพ่ิงจะจากส�านกัมาไม่ก่ีวนัก็ได้มาพบกันอกีครัง้ ฝูอว้ีได้ฟังตีฉ่านซัง่

เล่าเรื่องท่ีเกิดข้ึนในไม่ก่ีวันน้ีแล้วก็กล่าวให้ก�าลังใจพวกเขารอบหน่ึง  

ครัน้เอ่ยถึงท่าทีทีส่�านกัจิน้เป่าและส�านกัจีล้ีม่ต่ีอพวกเขา ฝอูวีกั้บเจงิฟากู้

กลบัมองกันอย่างลงัเล สดุท้ายก็กล่าวว่า "เร่ืองน้ีรอข้ากับพวกเขาพูดคยุกัน 

แล้วค่อยว่ากันอีกทีเถอะ ถ้าสามารถมีพันธมิตรเพ่ิมมาอีกสองกลุ่มได้  

สละผลประโยชน์เล็กน้อยก็ถือว่าคุ้มค่า"

จีโยวกู่ไม่พูดอะไรมากความอีก มอบลูกกลอนชะลอวัยหน่ึงขวด 

สบิเมด็ออกไป ก่อนอธิบายทีม่าของมนัและท่ีไปของอกีย่ีสบิเมด็อย่างคร่าวๆ 

ฝูอว้ีหัวเราะร่วนก่อนว่า "ฝีมือหลอมโอสถของจูจูนับวันย่ิงยอดเย่ียม!  

จอมกะล่อนน้อยอย่างพวกเจ้ายังรูจ้กัเก็บไว้ให้ส�านักสิบเมด็ นับว่าพวกเจ้า 

มีใจกตัญญูแล้ว"

จโียวกู่เพียงย้ิมไม่เอ่ยค�า เจ้าส�านกัคงเดาได้แน่แล้วว่าพวกเขาก็แอบ 
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เก็บไว้เองส่วนหนึ่ง ในเมื่อเจ้าส�านักไม่ถือสา ผู้อื่นก็ไม่มีอะไรจะพูด

จูจูแอบแลบลิ้นอยู่ข้างๆ ถ้าพวกเขาท้ังหมดรู้ว่านางกับอิ่นจ่ือจาง

แอบงุบงิบไว้อีกเก้าเม็ด ไม่รู้ว่าจะรู้สึกนึกคิดอย่างไร

เดิมทีจูจูไม่ได้คิดจะแอบซ่อนไว้มากเพียงนี้ เป็นอิ่นจื่อจางครุ่นคิด

พิจารณาดูแล้วก็ให้นางเก็บยาลูกกลอนไว้

ลองคิดดูว่านักหลอมโอสถขัน้ห้าทัว่ไปมโีอกาสหลอมส�าเรจ็ห้าส่วน

ต่อหนึ่งเตาก็ต้องลอบหัวเราะแล้ว แต่จูจูกลับแทบเต็มสิบส่วน ซ�้ายังเป็น

ยาลกูกลอนท่ีมคุีณภาพชัน้กลางขึน้ไปอกีต่างหาก หากเร่ืองน้ีแพร่ออกไป

ก็ชวนให้ตกตะลึงสิ้นดี

เพราะฉะนั้นสู้หักมันออกเสียเลย ถ้ามิใช่ก่อนหน้านี้เคยหลุดปาก

ต่อหน้าศิษย์พ่ีทั้งหลายไปแล้ว อิ่นจื่อจางยังคิดว่าสมควรหักมันออกไป

ครึง่หนึง่เลยด้วยซ�า้ แต่พอจจูนูกึถึงสหีน้าท่าทาง 'ความสขุชัว่ชวิีตทีเ่หลอื

ของข้าต้องพ่ึงพาลกูกลอนชะลอวยัเหล่านีไ้ปแลกเปลีย่นเอามา' ของต่ีฉานซัง่ 

แล้ว นางก็ทนให้เขาผิดหวังไม่ได้อยู่บ้าง

เช้าวันรุ่งขึ้น ทั้งห้าคนติดตามพวกฝูอว้ีไปร่วมพิธีเปิดกิจการร้าน

ประมลูของส�านักจิน้เป่า ร้านใหม่ของส�านักจิน้เป่าเลอืกตัง้อยู่ข้างซุม้ประตู

ใจกลางย่านการค้า อาคารสูงห้าชั้นเด่นสะดุดตาย่ิงยวด เมื่อยืนอยู่ชั้น 

บนสดุสามารถทอดมองได้ทัง้ย่าน บารมขีองส�านักชัน้หน่ึงแสดงชัดทกุอณู

ด้านหน้าร้านประมลูมป้ีายศิลาขนาดมหึมาตัง้อยู่ป้ายหนึง่ ด้านบน

มอีกัษรสทีองตวัใหญ่เขียนไว้ว่า 'หอรวมทรพัย์' อกัษรแต่ละตวัล้วนสงูถึง

หน่ึงช่วงตวัคน ภายในตวัอกัษรสลกัอกัขระยันต์เลก็ๆ เอาไว้ ถึงจะอยูห่่าง
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ไปหลายลีก็้ยังสามารถมองเห็นแสงทองระยิบระยับ กล่ินอายความหรูหรา

กดดันผู้คน

ฝูอว้ีมีฐานะเป็นเจ้าส�านักแห่งส�านักที่มีก�าลังความสามารถท่ีสุด 

ในแถบตะวันตกเฉียงใต้ จึงย่อมได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างกระตือรือร้น

ทีส่ดุ พอมาถึงก็ถูกเชญิเข้าไปในโถงใหญ่ส�าหรบัรบัแขกโดยมชีาหญ้าวิเศษ 

มารับรอง

สืออิ้งลว่ียกชาขึ้นมาดื่มไปอึกหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจว่า "ชาหญ้า

วิเศษที่จูจูชงรสดีกว่า...ข้ากินของที่เจ้าท�าจนเคยปากแล้ว พอกินของที ่

คนอื่นท�าก็ไม่มีรสชาติ ท�าอย่างไรดีเล่า"

จูจูยิ้มตาหยีพลางว่า "ท่านอยากกินเมื่อไรก็มาหาข้าได้เลย!"

สืออิ้งลว่ีแอบเหลือบมองอิ่นจื่อจางก่อนพูดอย่างอึดอัดคับข้อง  

"ข้ากลัวจะมีคนไม่พอใจนี่สิ"

อิ่นจื่อจางเป็นคนเดียวที่เย็นชาไม่เหลือบแลต่อนางท่ีสุดในบรรดา

บุรุษท่ีนางเคยได้พบ ก่อนหน้านี้นางชื่นชมในจุดน้ีของเขาอย่างมากมา

โดยตลอด เพราะนางได้รบั 'สายตาวิบวบั' จากคนอืน่มาเกินพอแล้วจริงๆ

ทว่าต้ังแต่นางได้ใกล้ชดิกับจจูมูากข้ึน นางก็เร่ิมอดึอดัคับข้องข้ึนมา 

ศิษย์น้องชายผู้นี้ไม่ใช่แค่ไม่เห็นแก่หน้าผู้อื่นในระดับธรรมดาเลยจริงๆ 

นางไปอาศัยกินอาศัยด่ืมถึงท่ีพักของจจูไูม่ก่ีมือ้ เขาก็ชกัสหีน้าใส่นางแล้ว 

ท่าทางเย็นยะเยอืกนัน่นางเหน็แล้วหายใจหายคอแทบไม่ออก เวลาปกติ

จึงไม่กล้าไปหาจูจูอีก

หากจะไปเล่นกับจูจูก็ต้องเลือกเวลาที่ 'ผู้ปกครอง' ท่านน้ีไม่อยู่  

นางคดิว่าศิษย์พ่ีรองกะเกณฑ์ควบคุมนางเกินพอดมีากแล้ว แต่พอได้เห็น

Page ������������������ 3.indd   71 7/4/2561 BE   13:57



72

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 3

ภาพยามอิ่นจื่อจางกับจูจูอยู่ด้วยกันก็อดลอบดีใจกับตัวเองไม่ได้ ท่ีแท้

ศิษย์พ่ีรองนับว่าอ่อนโยนยิ่ง จูจูน่าสงสารโดยแท้ ศิษย์น้องส่ีเป็นผู้คุม

นักโทษควบต�าแหน่งนายทาสชัดๆ บีบจูจูเสียจนขยับไปทางไหนก็ไม่ได้!

พวกฝอูว้ีนัง่ลงได้ไม่นาน เจ้าส�านกัถ่งจัง้ เจ้าส�านกัพัว่ฉาน เจ้าส�านัก 

ซัง่ซือรวมถึงบรรดาประมขุตระกูลผูบ้�าเพ็ญเซยีนในแถบตะวันตกเฉยีงใต้

ก็พากันมาถึง

ส�านกัพ่ัวฉานหามมุหนึง่นัง่ลง วางมาดท่าทางสงูส่งบริสทุธ์ิออกมา 

ส�านกัถ่งจ้ังแค่นเสยีงเย็น ถลงึตาไปทางพวกเขาทีหนึง่อย่างสดุก�าลงัก่อน

หาจุดที่ไกลพวกเขาท่ีสุดไปน่ังลง สีหน้ายามประเมินมองบรรดาคนจาก

ส�านักเซิ่งจื้อก็ไม่ประสงค์ดีเช่นกัน

เรื่องท่ีไม่ก่ีวันก่อนสือไป่ถูกต่ีฉานซั่งท�าร้ายบาดเจ็บสาหัสในโรง

ประลองยุทธ์ล้วนรูกั้นทัว่ท้ังส�านักถ่งจัง้แล้ว ถ้ามใิช่ตดิท่ีต้องไว้หน้าส�านกั

จิ้นเป่า พวกเขาคงไม่มาอย่างเด็ดขาด

ส�านักซั่งซือมีความสัมพันธ์กับส�านักเซ่ิงจื้อไม่เลวมาแต่ไหนแต่ไร 

จงซ่ือโหย่วผู้เป็นเจ้าส�านักเดินย้ิมเผล่มาทักทายฝูอว้ี ท่าทีย่ิงสนิทสนม 

ขึน้กว่าก่อนหลายส่วน ชมเชยพวกตีฉ่านซัง่ไม่ขาดปาก เป็นต้นว่าเป็นคน

รุ่นหลังที่น่าย�าเกรง อาจารย์ปราดเปรื่องได้ลูกศิษย์เก่งกาจ

ทีด้่านข้างจงซือ่โหย่วมสีาวน้อยโฉมงามนางหนึง่ตามมาด้วย สดใส

น่ารักปานประหนึ่งน�้าค้างไข่มุก ดึงดูดผู้ฝึกตนหนุ่มจ�านวนไม่น้อยในโถง

ให้ชะแง้แลมอง จงซื่อโหย่วตั้งใจแนะน�าเป็นพิเศษ บอกว่านางเป็นศิษย์

คนใหม่ของตน นามว่าเซียวไป่ฮวา มีพลังธาตุคู่น�้าไม้ ปีนี้เพิ่งจะเต็มยี่สิบ

ก็มีตบะขั้นฝึกปราณระดับแปดแล้ว
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"เทยีบกับศษิย์หลานจแีละศษิย์หลานอิน่แล้ว นางย่อมจะเทยีบชัน้

ไม่ติด ยังต้องให้ศิษย์หลานทั้งสองช่วยดูแลชี้แนะให้มาก" จงซื่อโหย่ว 

กล่าวพร้อมหัวเราะชอบใจ มองจีโยวกู่กับอิ่นจื่อจางอย่างมีเลศนัย

เซียวไป่ฮวาก้าวขึ้นหน้ามาคารวะจีโยวกู่กับอิ่นจื่อจางด้วยสีหน้า

เอยีงอาย เสยีงเรยีกขาน "ศษิย์พ่ีจ ีศษิย์พ่ีอิน่" ใสกังวานเสนาะห ูหางเสยีง

ทอดยาว

ตีฉ่านซัง่ถลงึมองจโียวกู่กับอิน่จือ่จางอย่างทัง้อจิฉาท้ังรษิยา คนโง่

ก็ยังรูว่้าจงซือ่โหย่วตัง้ใจพาสาวน้อยนางนีม้าเพ่ืออะไร ชดัเจนว่าถูกใจใน

คนหนุ่มทั้งสองของส�านักเซิ่งจื้อเลยคิดจะเป็นพ่อสื่อ!

เจ้าส�านักจงท่านนีจ้ะสายตาแย่เกินไปแล้ว ไม่เห็นหรือไรว่าชายโสด

ที่ยินดีช่วยอุปการะจริงๆ ยืนหัวโด่อยู่ตรงนี้

เจ้าส�านักและผู้อาวุโสของทั้งสองส�านักก�าลังคุยกันอย่างออกรสก็

พลันได้ยินเสียงร้องเรียกอย่างทั้งตกใจและดีใจ "น้องอิ้งลวี่!?"

สอือิง้ลว่ีเงยหน้าขึน้มองก็เห็นชายหนุ่มท่ีแต่งตัวโอ้อวดย่ิงยวดผู้หน่ึง

ก้าวฉบัๆ มาหานาง ทีด้่านข้างยงัมผีูฝึ้กตนวัยกลางคนท่ีดอูายุราวสีส่บิอกี

ผู้หนึ่ง หน้าตาของทั้งสองแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นพ่อลูกกัน

"ท่านลงุเหมยสบายดีหรอืเจ้าคะ" สอือิง้ลว่ีจ�าผูฝึ้กตนวัยกลางคนได้ 

จึงลุกขึ้นคารวะทักทาย

ผู้ฝึกตนวัยกลางคนมีนามว่าเหมยควงจู้ เป็นประมุขสกุลเหมย 

ซึ่งเป็นตระกูลผู้บ�าเพ็ญเซียนที่ใหญ่ที่สุดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ ส่วน 

ชายหนุ่มคือเหมยฉูซีบุตรชายคนเล็กของเขา สกุลเหมยควบคุมดูแล

เหมืองศิลาวิเศษที่ใหญ่ที่สุดในแถบน้ี มั่งคั่งร�่ารวยเป็นอันดับหนึ่ง ใน 
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วงศ์ตระกูลมีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมถึงสามคน บวกกับเชิญผู้ฝึกตนฝีมือ

ร้ายกาจไม่น้อยมาประจ�าอยู่ ก�าลังความสามารถจึงอยู่อันดับแรกในหมู่

ตระกูลทั้งหมดในแถบนี้

สืออิ้งลวี่มาจากตระกูลผู้ฝึกตนชั้นกลาง สกุลสือกับสกุลเหมยมี

ความสัมพันธ์กันไม่เลวตลอดมา นางจึงได้รู้จักพ่อลูกสกุลเหมยตั้งแต่ยัง

เล็กมาก

เหมยควงจู้พยุงนางลุกขึ้นด้วยสีหน้าอ่อนโยนเป็นมิตรก่อนกล่าว

ยิ้มๆ "อิ้งลวี่โตขนาดนี้แล้ว ท�าตัวตามสบายเถอะ"

ตี่ฉานซั่งปรายตามองเหมยฉูซีปราดหน่ึงก่อนแค่นเสียงพูดว่า  

"น้องอิ้งลวี่? ช่างเรียกได้สนิทสนมอบอุ่นนัก เจ้ารอง เจ้าระวังเถอะ สหาย

สมัยเด็กของน้องสามมาแล้ว"

จีโยวกู่ยิ้มบางๆ ไม่ได้มีท่าทีอะไร

ทางด้านเหมยฉซูน้ัีนระงับอารมณ์ไม่ไหว เดนิมาถึงข้างสืออิง้ลว่ีแล้ว

ก่อนว่า "น้องอิ้งลวี่ ไม่ได้พบกันหลายปี ข้าคิดถึงจะตายอยู่แล้ว"

ท่าทีที่สืออิ้งลวี่มีต่อเขากลับเย็นชาอย่างมาก ถอยหลบไปสองก้าว

ก่อนว่า "พี่เหมยสบายดีหรือ"

เหมยฉูซีพูดด้วยสีหน้าน้อยอกน้อยใจ "น้องอิ้งลว่ียังโทษที่ท่านแม่

ข้าเจ้าก้ีเจ้าการถอนหมัน้อยู่หรอื ข้าเองก็คดิไม่ถึงเช่นกัน ตอนน้ีนางนกึเสียใจ 

อย่างมากแล้ว ถ้าเจ้าไม่พอใจ จะด่าข้าตีข้าก็ได้ทั้งนั้น ต้องท�าเช่นไรเจ้า

ถึงจะยอมยกโทษให้ข้า"

ถอนหมั้น!? 

คราวนี้จีโยวกู่ใจเย็นไม่ไหวแล้ว ก้าวมากุมมือของสืออิ้งลวี่ไว้โดย
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ไม่รู้ตัว

ครัน้เหมยฉซูเีหน็อากปักิรยิาใกล้ชดิสนิทสนมของคนทัง้สอง สหีน้า

ก็เปลี่ยนไป "น้องอิ้งลว่ี ผู้นี้คือ?" จีโยวกู่บุคลิกโดดเด่นมีสง่าเหนือผู้คน  

เหมยฉูซีรู้สึกถูกคุกคามอย่างหนัก

"ผู้น้ีคือจีโยวกู่ศิษย์พ่ีรองของข้า" สืออิ้งลว่ีคิดไม่ถึงว่าเหมยฉูซีจะ 

พูดเรื่องเก่าข้ึนมาต่อหน้าผู้คน หากแต่พอคิดถึงว่ามีจีโยวกู่อยู่ข้างกายก็

สงบใจลงได้ทันที

"ทีแ่ท้เป็นศิษย์พ่ีจนีีเ่อง น้องอ้ิงลว่ีได้ท่านคอยดแูลมาตลอดหลายปี 

ที่อยู่ในส�านักเซิ่งจื้อ ต้องขอบคุณอย่างมากจริงๆ ผู้น้อยเป็นคู่หม้ันของ

น้องอิ้งลวี่..." เหมยฉูซีคารวะอย่างเสแสร้ง

สืออ้ิงลว่ีตัดบทขึ้นอย่างสุดทน "พ่ีเหมยโปรดระวังวาจาด้วย  

การหมั้นหมายล้มเลิกไปตั้งแต่หลายปีก่อนแล้ว"

เหมยฉซูพูีดอย่างรกัใคร่ลกึซึง้ "ในใจข้า เจ้าคอืภรรยาของข้าตลอดไป 

ท่านแม่ข้าคดิตกแล้ว จะไม่ขดัขวางเรือ่งการแต่งงานของพวกเราอกีแน่นอน 

เจ้าอย่าโกรธข้าอีกเลยได้หรือไม่"

สืออิ้งลว่ีถูกการพูดเองเออเองของเขาท�าเอาโมโหจนไม่รู้ว่าควร 

พูดอะไรดี งันไปครู่ใหญ่ถึงค่อยว่า "ข้าคิดตกนานมากแล้วว่าข้าไม่เคยมี

ความคิดจะแต่งกับท่านเลย"

หลายปีก่อนสืออิ้งลว่ีกับเหมยฉูซีเคยหมั้นหมายกันจริงๆ ด้วยการ

จัดการของปู่ของพวกเขา ปู่ของสืออ้ิงลวี่ได้บังเอิญช่วยปู่ของเหมยฉูซ ี

เอาไว้ ท้ังสองจึงกลายเป็นสหายสนิทกัน เวลาน้ันเหมยฉูซีเกิดมาพอดี 

มารดาของสอือิง้ลวีเ่องก็ตัง้ครรภ์แล้ว สกุลเหมยจงึขอหมัน้หมายกับทาง
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สกุลสือตั้งแต่สืออิ้งลวี่ยังอยู่ในท้อง

ต่อมาเหมยควงจู้อาศัยความสามารถท่ีโดดเด่นจนได้กลายเป็น

ประมุขสกุลเหมย อ�านาจบารมีของสกุลเหมยกล้าแข็งขึ้นทุกวัน ในขณะ

ที่บิดามารดาของสืออิ้งลว่ีเป็นเพียงสายรองที่ไร้ความส�าคัญของสกุลสือ 

แม้ตัวเหมยควงจู้เองยังตั้งใจจะท�าตามการหมั้นหมาย แต่เหมยฮูหยิน

กลับไม่ยินดี จึงแอบจัดแจงเชิญคนไปขอถอนหมั้นถึงสกุลสือ

ถึงบิดามารดาของสืออิ้งลว่ีจะไม่ได้มีความสามารถเก่งกาจอะไร 

แต่ก็หย่ิงในศักด์ิศรอีย่างยิง่ ไม่ยินดีจะให้อนาคตบตุรสาวแต่งงานไปแล้ว

ถูกคนดถููก จงึตอบตกลงถอนหมัน้ ท้ังยังคนืของหมัน้กลบัไปหมดสิน้ทกุชิน้ 

ด้วย

หลงัเหมยควงจูรู้เ้รือ่งนี ้แม้จะไม่พอใจในการกระท�าของฮหูยิน ทว่า

ท้ายที่สุดก็ยังคงรักบุตรชายของตนสุดหัวใจ ในเมื่อเรื่องราวไม่อาจกู้คืน

ได้แล้ว หากในอนาคตบุตรชายตนสามารถแต่งบุตรสาวของตระกูลท่ี 

ดกีว่านีไ้ด้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสกุลเหมย และยังสามารถเป็น

แรงหนุนให้ตัวเขาเองได้อีกเช่นกัน

คิดไม่ถึงว่าหลังพวกเขาถอนหมั้นได้ไม่นานสืออิ้งลว่ีก็ถูกสกุลสือ

ส่งตวัไปส�านกัเซิง่จือ้ ต่อมาก็มข่ีาวออกมาว่านางถูกปรมาจารย์ข้ันก�าเนดิใหม่ 

รับเป็นศิษย์เอก

คนสกุลเหมยนึกเสียใจไม่หยุด สาเหตุที่พวกเขาดูแคลนสืออิ้งลวี่ก็

เพราะเหน็ว่าคุณสมบตัสิามพลงัธาตขุองนางธรรมดาเกินไป กลบัไม่รูเ้ลย

ว่าสามพลังธาตุนี้ที่แท้ก็มีทั้งดีและเลว

คุณภาพพลังธาตุท้ังสามของสืออิ้งลว่ีน้ันดีจนน่าอัศจรรย์ ทั้งยังมี
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เพียงสามไม่มากไม่น้อยกว่านั้นอย่างหาได้ยาก ไม่ว่าระดับหรือคุณภาพ

ก็สมดลุกันทกุประการ ตัวนางมคีวามคิดจติใจสะอาดบรสิทุธ์ิ ฝึกเคลด็วิชา 

พิเศษทีโ่หยวเชยีนเริน่บงัเอญิได้มาเมือ่หลายปีก่อนย่ิงช่วยเสรมิความสามารถ 

พลังธาตุทั้งสามให้สอดประสานกันและกันได้เด่นชัดขึ้น

สกุลเหมยเสยีใจก็สายไปแล้ว โดยเฉพาะเหมยฉซูทีีห่นหนึง่ขณะอยู่

สกุลสือได้บังเอิญเห็นสืออิ้งลวี่ท่ีกลับมาเย่ียมบ้านมีรูปโฉมงดงามขึ้นจน

ราวกับเป็นนางฟ้านางสวรรค์ เขาก็ย่ิงตีอกชกหวั กลบับ้านไปต่อว่ามารดา

เสียยกใหญ่

เหมยควงจู้รู้ตัวดีว่าเรื่องถอนหมั้นฝั่งตนเองท�าได้น่าอดสู ดังน้ัน

หลายปีมานี้จึงพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ของสองตระกูลมาตลอด  

ทั้งยังให้การดูแลช่วยเหลือบิดามารดาของสืออ้ิงลวี่อย่างมาก ไม่หวังจะ

สามารถเอ่ยเรือ่งการแต่งงานอกีครัง้ ขอแค่ไม่กลายเป็นศตัรูคูอ่าฆาตกัน

ก็พอ

เพราะอย่างนั้นสืออิ้งลว่ีจึงให้ความเคารพต่อเหมยควงจู ้อยู ่

หลายส่วน แต่ท่ีนางเบือ่หน่ายท่ีสดุคือการเกาะตดิกวนใจเหมอืนเป็นตงัเม

ของเหมยฉูซี อีกท้ังเขายังเอาแต่พูดเรื่องการหมั้นหมายที่จบไปแล้วนั่น

อยู่ตลอด เหมือนอยากจะป่าวประกาศให้คนทั้งโลกรู้ใจจะขาด

ทกุครั้งที่เหน็นางเปน็ตอ้งท�าท่าทางลุม่หลงยากลืมรักเก่า ประหนึง่

ว่าทัง้สองเคยมใีจให้กันจรงิๆ ท�าเอานางร�าคาญจนอยากจะเตะเขาให้ปลวิ 

เสียให้รู้แล้วรู้รอด

ก็เหมอืนกับตอนนี ้ดูใบหน้าน่าชงัของเขา ฟังถ้อยค�าพรรณนาอย่าง

โศกเศร้าร้าวรานของเขาน่ันส ิขาดก็แค่ไม่ได้ใส่ร้ายว่านางนอกใจต่อหน้า

Page ������������������ 3.indd   77 7/4/2561 BE   13:57



78

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 3

ผูค้นเท่านัน้ สอือ้ิงลวีรู่ส้กึว่ามอืเท้าคันยิบๆ อยากจะลงไม้ลงมอืเสยีย่ิงนัก!

ขณะนางก�าลังจะหมดความอดทนนั้นเอง เซียวส่าเกอก็ปรากฏตัว

ขึ้นที่หน้าประตูโถงรับแขก เชิญให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านไปชมพิธีเปิด  

เหมยฉซูจีงึถูกบดิาพาออกไปอย่างไม่เตม็ใจในทีสุ่ด ในใจยังต่อว่าเซยีวส่าเกอ 

ทีป่รากฏตวัไม่ถูกเวล�า่เวลา รบกวนการบอกความในใจต่อเทพธิดาของตน 

แต่กลับไม่รู้เลยว่าผู้อื่นบังเอิญช่วยชีวิตเขาไว้ได้พอดิบพอดี

จีโยวกู่ไม่ได้พูดอะไร จูงมือสืออิ้งลวี่เดินไปช้าๆ จงใจรั้งท้ายขบวน

ก่อนท�าเป็นถามขึ้นอย่างไม่ใส่ใจ "เจ้าลืมบอกเรื่องอะไรกับข้าไปหรือไม่"

สืออิ้งลวี่หน้าม่อยคอตก "ข้าไม่รู้ว่าเขาก็มาด้วย..."

"ถ้ารู้เล่า" จีโยวกู่ยิ้มได้อ่อนโยนยิ่ง

เขามีน�้าเสียงเช่นน้ีชัดเจนว่าโกรธแล้ว สืออ้ิงลว่ีหดคอ บอกอ�้าอ้ึง 

"ข้ากับเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันสักนิด!"

อันท่ีจริงต่อให้มีก็ไม่เก่ียวกับจีโยวกู่ เขาเป็นแค่ศิษย์พ่ีของนาง  

มีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องนางขนาดนี้

ทว่าความคิดพยศเช่นนี้เพียงได้แต่คิดอยู่ในใจ นางไม่มีความกล้า

จะพูดออกมา ศิษย์พ่ีรองร้ายกาจเกนิไป เป็นผูท้ีน่างไม่อาจผดิใจได้เดด็ขาด 

เป็นพวกหน้าเนื้อใจเสือที่ตรงตามต�าราอย่างแท้จริง

สอือิง้ลว่ีชีแ้จงเรือ่งเมือ่นานนมระหว่างสกุลเหมยกับสกุลสือออกมา 

รอบหน่ึงอย่างไม่สนศักด์ิศร ีจะขาดก็แค่ไม่ได้ประกาศก้องต่อฟ้าว่าตนเอง

กับเหมยฉูซีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกใดๆ ต่อกัน เมื่อก่อนไม่มี 

หลังจากนี้ก็จะไม่มีวันมี

จโียวกู่ฟังจบก็ย้ิมพลางคลงึมอืนาง "ข้าก็คดิว่าระหว่างพวกเจ้าไม่มี
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อะไรต่อกัน ให้เจ้าสายตาแย่เพียงไรก็คงไม่ถึงขัน้ทิง้ข้าไปหาเขาได้หรอก"

สืออิ้งลวี่หมดค�าพูดแล้ว ไฉนนางถึงเจอพวกพูดเองเออเองพรรค์นี้

อยู่ตลอด!

ทว่า...กับเหมยฉซูนีางยังคิดอยากเตะให้ปลิวตใีห้น่วม แต่กับจีโยวกู่ 

นางกลบัไม่กล้าแม้แต่จะแสดงความคิดต่อต้านออกมา ท�าได้เพียงก้มหน้า 

ไม่พูดไม่จา

ระหว่างท่ีทัง้สองพูดคุยกัน พิธีเปิดหอรวมทรพัย์ก็เสร็จสิน้ลงในเวลา

เพียงไม่นาน ส�านักจิ้นเป่าส่งปรมาจารย์ข้ันก�าเนิดใหม่ท่านหน่ึงมาเป็น

เจ้าภาพงาน หลงัพิธีสัน้ๆ แต่ไม่เสยีความย่ิงใหญ่อลังการผ่านไป พวกฝูอวี้ 

ก็ถูกเชือ้เชญิไปสนทนากันทีด้่านหลงั ส่วนคนอืน่ก็เข้าลานประมลูไปร่วมงาน 

ประมูลรอบแรกที่จัดขึ้นในหอรวมทรัพย์แห่งนี้
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เพ่ืองานประมูลรอบนี้ หอรวมทรัพย์ได้ขนเอาเคล็ดวิชาหายาก

จ�านวนไม่น้อยจากทัว่ทกุสาขา รวมถงึวัตถุดบิส�าหรับหลอมของวเิศษและ

ยาลูกกลอน อีกท้ังของวิเศษและของแปลกของล�้าค่านานาชนิดมาไว้ 

ท�าให้แขกผู้มีเกียรติในงานได้เปิดโลกทัศน์อย่างแท้จริง

เนือ่งจากเป็นงานประมลูรอบแรก ฉวิเป่าหยางจงึข้ึนเวทีไปแนะน�า

ลานประมูลและกฎระเบียบในการประมูลก่อน

ลานประมูลทุกสาขาของหอรวมทรัพย์ล้วนออกแบบไม่ต่างกันนัก 

จะต่างก็เพียงขนาดเล็กใหญ่ สาขาที่เมืองเฝินแห่งนี้นับว่ามีขนาดกลาง

ค่อนไปทางเลก็ ลานประมลูมทีีน่ัง่ธรรมดาหลายร้อยท่ีรวมถึงห้องส�าหรบั

แขกคนส�าคัญอีกสิบห้อง

เวทปีระมลูทางด้านหน้าตดิตัง้ข่ายอาคมป้องกนัไว้ถงึเก้าชัน้ ทัง้หอ

รวมทรพัย์เองก็มข่ีายอาคมหลายชัน้ป้องกันอยู่เช่นกัน ส�านกัจิน้เป่าลงทนุ

23
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ลงแรงกับเรือ่งนีไ้ปมาก ประกาศก้องว่าต่อให้เป็นปรมาจารย์ขัน้ก�าเนดิใหม่ 

มาโจมตีก็ยากจะส�าเรจ็ได้ง่ายๆ อกีท้ังภายในหอยังมคีนัฉ่องวารท่ีีสามารถ 

บันทึกภาพได้อยู่มากมาย หากท�าอะไรไม่ดีกับหอรวมทรัพย์ เช่นนั้นก็รอ

เผชิญหน้ากับการตามล่าของส�านักจิ้นเป่าได้เลย

หอรวมทรัพย์ยังมีที่ส�าหรับประเมินราคาสินค้าโดยเฉพาะอีกแห่ง 

แขกที่มาฝากของล�้าค่าให้หอรวมทรัพย์ประมูลขายให้ทั้งหมดจึงไม่ต้อง

ห่วงเลยว่าฐานะจะถูกเปิดเผย

ฉิวเป่าหยางกล่าวถ้อยค�าท่ีแฝงแววข่มขู่ตักเตือนออกไปอย่างมี

อารมณ์ขนัพอเหมาะพอควรรอบหนึง่ แม้บรรดาแขกด้านล่างเวทีจะรู้ดถึีง

ความคิดของเขา แต่ก็ไม่อาจมีโทสะได้

กล่าวก็คือผู้พูดหยิบยืมโอกาสน้ีสร้างบารมี เพ่ือไม่ให้วันหน้าม ี

โจรขโมยมายุ่มย่ามถึงถ่ิน ขณะเดียวกันก็เป็นการท�าให้ผู้ท่ีน�าส่ิงของมา

ให้พวกเขาประมูลขายวางใจ

หลงัแนะน�าเรือ่งเหล่านีเ้สรจ็ฉวิเป่าหยางก็โบกมอื พลนัม้วนกระดาษ 

ขนาดมหึมาม้วนหนึ่งก็กางออกหน้าเวที ด้านบนเขียนรายการของล�้าค่า

รวมถึงราคาเริ่มต้นของพวกมันไว้ทั้งหมดสิบชิ้น นี่ก็คือของที่จะประมูล

ขายในรอบปฐมฤกษ์วันน้ี ราคาของแต่ละชิน้เริม่ต้นท่ีห้าหมืน่ก้อนศลิาวิเศษ 

ขึ้นไปทั้งสิ้น

ลูกกลอนชะลอวัยท่ีจูจูหลอมอยู่ในล�าดับท่ีหก ราคาเริ่มต้นคือ 

แปดหมื่นก้อนศิลาวิเศษ อีกสักพักจะถูกน�าออกมาในช่วงกลางของงาน

ประมูล

พวกเขาสังเกตเห็นว่าเหล่าผู้ฝึกตนหญิงจ�านวนไม่มากที่อยู่ในงาน
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พอเห็นค�าว่า 'ลูกกลอนชะลอวัย' ดวงตาก็พร้อมใจกันสาดรัศมีร้อนแรง

ออกมาโดยมิได้นัดหมาย ยาลูกกลอนชนิดนี้แม้จะไม่ได้มีประโยชน ์

กับการบ�าเพ็ญตน แต่กลับเป็นของหายากซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากดัง

ที่คิดไว้

พวกจจูไูม่พบของท่ีอยากได้เป็นพิเศษในการประมลูคราวน้ี มเีพียง

ตี่ฉานซั่งท่ีต้องตาในยันต์แผ่นหนึ่งที่ผนึกวิญญาณสัตว์ปีศาจข้ันหกไว้ 

อยากซือ้กลบัไปศกึษาค้นคว้า สดุท้ายก็ได้มาในราคาแปดหมืน่ก้อนศลิาวิเศษ

แขกผู้มีเกียรติจ�านวนไม่น้อยเห็นเขาทุ่มศิลาวิเศษแปดหมื่นก้อน 

ซื้อยันต์ท่ีเข้าข่ายฟุ่มเฟือยสิ้นเปลืองมาหนึ่งแผ่นก็ต่างอ้าปากค้างอย่าง

เงียบๆ ส�านักเซิ่งจื้อร�่ารวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกัน แค่ศิษย์ขั้นสร้างฐาน

คนหนึ่งยังมือเติบได้ขนาดนี้!

คนจ�านวนมากต่างคาดเดาไปว่าถ้ามิใช่ตี่ฉานซั่งเกิดในตระกูล 

ใหญ่โตก็ต้องเป็นอาจารย์ของเขาโปรดปรานเขาอย่างท่ีสุดแน่นอน หรือไม่ 

เขาก็ต้องมีโชคหล่นทับได้ลาภลอยมา

ตี่ฉานซั่งเพลิดเพลินกับความรู้สึกเหมือนเป็นเศรษฐีถูกคนอิจฉา

อย่างยิ่ง ไม่มีใครคิดไปถึงหรอกว่าที่มาของเงินที่เขาเอามาผลาญเล่นได้

อย่างหน�าใจนัน้มาจากการ 'ขายเลอืด' ส�าหรบัเขาแล้วเป็นเรือ่งท่ีง่ายดาย

เหลือเกินจริงๆ

เพียงไม่นานก็ถึงตาลูกกลอนชะลอวัยของพวกจูจูข้ึนเผยโฉมบน 

เวที ฉิวเป่าหยางที่บนเวทีเพ่ิงจะพูดค�าว่า 'ลูกกลอนชะลอวัย' ออกมา  

ทีล่่างเวทก็ีมคีนไม่น้อยแย่งชงิกันยกมอืเสนอราคาแล้ว ส่วนใหญ่ล้วนเป็น

ผู้ท่ีพาผู้ฝึกตนหญิงมาด้วย และก็มีผู้ฝึกตนหญิงส่วนน้อยที่ยกมือเอง 
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เช่นกัน พริบตาเดียวราคาก็พุ่งไปถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นก้อนศิลาวิเศษ

ฉิวเป่าหยางหัวเราะชอบใจพลางช่วยเร่งไฟข้ึนอีกว่า "ทุกท่านใน 

ที่น้ีน่าจะทราบดีกว่าผู้น้อยถึงสรรพคุณของลูกกลอนชะลอวัยปกติทั่วไป 

หนึ่งเม็ดคงใบหน้างดงามไปได้เป็นร้อยปี! ทว่าลูกกลอนชะลอวัยเม็ดน้ี 

มีคุณภาพถึงชั้นกลาง! สรรพคุณจึงย่อมมิใช่ที่ลูกกลอนชะลอวัยธรรมดา

จะเทียบได้เด็ดขาด เมด็เดียวให้ผลลพัธ์นานอย่างน้อยสองร้อยปี เทียบเท่า 

กับลูกกลอนชะลอวัยธรรมดาถึงสองเม็ด นอกจากนั้นยังบ�ารุงผิวพรรณ

ให้เนียนละเอียดเกลี้ยงเกลา เปล่งปลั่งมีราศีย่ิงกว่าเดิม ลูกกลอนชะลอ

วัยธรรมดาว่ายากจะพบเห็นแล้ว นับประสาอะไรกับลูกกลอนชะลอวัย 

ทีม่คีณุภาพชัน้กลาง หากพลาดเมด็น้ีไป คดิอยากจะได้อกีเมด็อย่างน้อย

ต้องรออีกสิบปีร้อยปี ทุกท่านรอไหวหรือขอรับ!"

เขาพูดถึงขนาดนี ้คนทีเ่ดิมทียังลงัเลก็ต่างทนไม่ไหวต้องยกมอืเสนอ

ราคา จนราคาพุ่งเลยสองแสนก้อนศิลาวิเศษไปอย่างสบายๆ

จจูเูห็นแล้วให้จติใจเบกิบาน ฉบัพลนันัน้ก็ได้ยินคนขานข้ึนเสยีงดงั 

"สามแสนก้อนศิลาวิเศษ!"

ราคานีส้งูกว่าคนก่อนหน้าถึงหลายหมืน่ ท้ังลานประมลูเตม็ไปด้วย

เสียงเซ็งแซ่ คนทั้งหลายพากันหันหน้าไปมองว่าใครกันที่ใจป�้าปานนี้

เหมยฉูซียืนอยู่บนที่นั่งผู้ชม ก�าลังภูมิอกภูมิใจในการกระท�าอัน

ห้าวหาญของตนเอง เชดิหน้าชคูอราวกับเป็นนกยูง เมือ่พบว่าสอือิง้ลว่ีมอง

มาก็ย่ิงท้ิง 'สายตาหวานเย้ิม' ไปให้อย่างกรุ้มกร่ิมแพรวพราวไร้ใดเทยีม

จีโยวกู่มองตอบไปอย่างเย็นเยียบก่อนยกมือข้ึนพูดว่า "สามแสน

หนึ่งหมื่น"
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เหมยฉซูคิีดไม่ถึงว่าราคาสงูขนาดนียั้งจะมคีนออกมาแย่งกับเขาอกี 

มิหน�าซ�้ายังเป็นคนที่เขาถือสาที่สุดด้วย! ครั้นนึกถึงภาพสนิทสนมอบอุ่น

ระหว่าง 'ศิษย์พี่จี' กับ 'น้องอิ้งลวี่ของเขา' เมื่อครู่นี้แล้วก็เดือดขึ้นมาทันที 

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันตะโกนลั่นว่า "สามแสนห้าหมื่น!"

จโียวกู่จงใจแสดงสหีน้าหย่ิงยโสไม่คิดจะเหลอืบแลออกมาเล็กน้อย 

มองสืออิ้งลว่ีอย่างรักใคร่อาลัยสุดซึ้งแวบหนึ่ง ก่อนพูดอย่างไม่สนใจ  

"สามแสนหกหมื่น!"

การท้าทายอย่างเปิดเผยไม่ปิดบังเช่นนี้ย่ัวเหมยฉูซีจนอารมณ์

ระเบดิ เขาเหมอืนกลายเป็นไก่ชนทีเ่ลอืดเข้าตาตัวหน่ึง อ้าปากคดิจะเสนอ

ราคาต่อ แต่ผูเ้ป็นพ่อใช้มอืหนึง่กระชากเขากลบัมา ตวาดใส่เสยีงค่อยว่า 

"เจ้าบ้าไปแล้วหรือ!"

จรงิอยู่ว่าลกูกลอนชะลอวยัชัน้กลางพบเจอได้น้อยย่ิง แต่ก็ไม่คุม้ที่

จะทุ่มซื้อด้วยศิลาวิเศษมากมายเพียงนี้ แม้สกุลเหมยของพวกเขาจะมี

กิจการเหมืองศิลาวิเศษ แต่ก็ไม่อาจให้เอามาล้างผลาญเล่นเช่นนี้ได้

เหมยฉูซียังคงไม่ยอมแพ้ ช้อนตาข้ึนมาก็เห็นจีโยวกู่ย้ิมน้อยๆ  

มองมายังเขาพอดี แววเยาะเย้ยในดวงตาฉายชดัย่ิง ชวนโมโหอย่างท่ีสดุ!

เหมยฉูซีได้รับการโปรดปรานตามใจมาตั้งแต่เล็กจนโต อยากได้

อะไรก็ได้ เรือ่งเดยีวทีพ่ลาดไปคอืสอือิง้ลว่ี เขาต้องการลกูกลอนชะลอวัย

นี้มาเอาใจคนงาม อวดก�าลังทรัพย์อันมากมายมหาศาลของตน ไหนเลย

จะยอมให้ผู้อื่นมาท�าเสียเรื่อง

ใครหน้าไหนก็ห้ามเขาไม่ได้แล้ว! เขาสลัดมือของเหมยควงจู้ออก

อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ก่อนเด้งตัวขึ้นมาตะโกนก้องราวกับติดลวดขด  
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"ห้าแสนก้อนศิลาวิเศษ!"

ทั้งลานเงียบกริบ ทุกคนล้วนใช้สายตาเหมือนมองคนบ้ามองเขา...

ช่างเป็นลูกล้างลูกผลาญจริงๆ!

จีโยวกู่โคลงศีรษะด้วยสีหน้าเศร้าเสียดาย หันหน้ากลับไปพูดกับ 

จูจูยิ้มๆ "ยินดีกับศิษย์น้องเล็กด้วยที่ได้ก�าไรอย่างงดงามตั้งแต่เริ่มต้น!"

จจูถููกเงนิจ�านวนมหาศาลทีห่ล่นลงมาจากฟ้าอย่างเหนือจนิตนาการ 

ก้อนนี้กระแทกใส่จนมึนงง หัวเราะเจื่อนพลางว่า "ขอบคุณๆ!"

"เสียดายที่ผู้อาวุโสเหมยอยู่ด้วย มิเช่นน้ันหนึ่งล้านก็ไม่มีปัญหา"  

จีโยวกู่พูดอย่างยังสนุกไม่หาย ที่เขาไม่ได้แกล้งสู้ราคาต่อก็เพราะเห็นว่า

เหมยควงจู้อยู่ข้างๆ เหมยฉูซีไม่มีทางมีโอกาสได้บ้าต่ออีกแน่นอน

ตี่ฉานซั่งตบเข่าฉาด "ถ้าน้องสามมีคู่หมั้นเช่นน้ีอีกสักสองสามคน 

เห็นทีพวกเราไม่อยากรวยก็คงเป็นไปได้ยากแล้ว!"

จูจูคล้อยตาม "นั่นสิๆ!"

สืออ้ิงลว่ีครุ่นคิดอย่างหนักอยู่ครู่หน่ึงก่อนถอนหายใจด้วยความ

เสยีดายเหลอืจะกล่าว "เหน็จะมแีค่คนเดยีวนีแ้ล้ว ข้าถอนหมัน้กับเขาได้ 

ไม่นานก็เข้าส�านกัเซิง่จือ้ ท่านพ่อท่านแม่ล้วนไม่ทนัได้หมัน้หมายให้ข้าใหม่" 

นางกราบเข้าเป็นศิษย์ของปรมาจารย์ข้ันก�าเนิดใหม่ของส�านักเซิ่งจื้อ  

การแต่งงานจงึมใิช่เรือ่งทีบิ่ดามารดาของนางจะตดัสินใจได้ง่ายๆ แล้ว

จโียวกู่ย้ิมอย่างจรงิใจอีกท้ังสงสยัใคร่รู ้"เจ้ายังคดิจะมอีกีหลายคน?"

"เอ่อ...ไม่ ไม่เอาแล้ว..." สอือิง้ลว่ีปิดปากเงยีบทันทีด้วยความตกใจ 

รอยยิ้มนี้ของศิษย์พี่รองชวนให้นางเย็นวาบไปทั้งตัว

ทางด้านเหมยฉซู ี'ได้รบัชยัชนะครัง้ใหญ่' แม้จะถูกผู้เป็นพ่อถลึงมอง 
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ด้วยความโกรธก็ยังห้ามความปลาบปลื้มล�าพองในใจไว้ไม่อยู่ เสียอยู่

อย่างเดียวคือสืออิ้งลวี่กับจีโยวกู่ไม่มองเขาอีกเลยแม้แต่แวบเดียว

เฮอะ! เป็นศิษย์เอกของปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่ของส�านักเซิ่งจื้อ

แล้วอย่างไร หากพูดถึงเรื่องก�าลังทรัพย์ มีหรือจะเทียบนายน้อยของแท้

แห่งตระกูลเหมยอย่างข้าติด! เจ้าจีโยวกู่น่ันต้องยอมรับไม่ได้อย่างย่ิง

แน่นอน มหิน�าซ�า้ยังเสยีหน้าต่อหน้าคนงาม จงึรูสึ้กว่าไม่มหีน้าจะเผชญิหน้า 

ข้ากระมัง!

เหมยฉูซียิ่งคิดยิ่งได้ใจ โดยเฉพาะเมื่อคิดถึงว่าอีกประเดี๋ยวตนเอง

จะได้รบัความชืน่ชมจากยอดคนงามต่อหน้าคนจ�านวนมากด้วยลูกกลอน

ชะลอวัยราคาแพงหูฉี่ ก็ยิ่งยากจะระงับความตื่นเต้นไว้ได้ เทียบกันแล้ว

โทสะของผู้เป็นพ่อไม่นับเป็นอะไรเลย

ฉิวเป่าหยางที่บนเวทีเห็นฉากน้ีก็แอบข�าเงียบๆ ในเมื่อสองฝ่ายได้

ประโยชน์เช่นนี้เขาไม่มีทางเปิดโปงความจริงให้เสียเรื่องแน่นอน

เกิดเรื่องเร้าใจเล็กๆ น้ีขึ้นระหว่างงานประมูลรอบแรก อารมณ์

สนุกสนานของบรรดาแขกจงึถูกดึงขึน้มาแล้ว เพียงไม่นานของประมลูทัง้

สิบชิ้นก็ล้วนขายออกอย่างต่อเนื่องในราคาที่ไม่เลว

บรรดาผู ้ซื้อต่างมารับสินค้าท่ีห้องซึ่งแยกออกมาด้านหลังเวที  

เหมยควงจู้พ่อลูกเพิ่งจะเข้าประตูมาก็เห็นฉิวเป่าหยางเดินยิ้มมาต้อนรับ 

ทัง้สองปราศรยัทกัทายกนัเสรจ็ สดุท้ายฉวิเป่าหยางก็รับศลิาวิเศษไว้เพียง

สามแสนก้อนแล้วมอบลกูกลอนชะลอวัยให้ไป ลูกกลอนชะลอวัยคณุภาพ

ชั้นกลางราคาเท่านี้พอจะฝืนนับว่าสมน�้าสมเนื้อ เหมยควงจู้รับน�้าใจนี้ไว้ 

เพลิงโทสะในใจลดก�าลังลง แต่ยังคงไม่มีสีหน้าที่ดีให้กับเหมยฉูซี
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ฉวิเป่าหยางให้หอรวมทรพัย์ควักเนือ้สองแสนก้อนศลิาวิเศษเอาใจ

ทั้งสองฝ่าย ผลลัพธ์เช่นน้ีนับว่าล้วนยินดีกันถ้วนหน้า สกุลเหมยเป็น

ตระกูลใหญ่ในแถบตะวันตกเฉยีงใต้ แม้จะเทยีบส�านกัจิน้เป่าไม่ได้แม้แต่

ปลายเล็บ แต่ท�าการค้าต้องเน้นอัธยาศัยไมตรีจิตเป็นส�าคัญ ยิ่งพวกเขา

เพ่ิงมาถึงแถบนี้ด้วยแล้ว ย่ิงไม่ควรผูกแค้นกับสกุลเหมยด้วยศิลาวิเศษ

จ�านวนเท่าขี้ผง

เหมยฉูซีได้ลูกกลอนชะลอวัยมาก็ไปหาสืออิ้งลวี่ทันทีอย่างอดใจ 

รอไม่ไหว เหมยควงจูคิ้ดว่าเงนิก็เสยีไปแล้ว ถ้าท�าให้สืออิง้ลวีก่ลับมาได้จรงิ 

ก็นับว่าคุ้ม เสียดายที่ตัวเขาเองรู้สึกว่าความหวังช่างเลือนราง จีโยวกู่กับ

สืออิ้งลวี่มีท่าทางสนิทสนมกันมาก ต่อให้ยังไม่ถึงขั้นต่างมีใจให้กัน แต่มี

ศษิย์ร่วมส�านกัท่ีล�า้เลศิเช่นนีม้หีรอืจะมาถูกตาต้องใจลูกผู้ดมีเีงนิทีไ่ม่เป็น

โล้เป็นพายคนนี้ของตน

พวกของสืออิ้งลวี่เองก็มารับยันต์วิญญาณสัตว์เป็นเพ่ือนต่ีฉานซ่ัง

พอดี สองฝ่ายจึงพบกันบนระเบียงยาวนอกห้อง

เหมยฉูซีพุ่งปราดมาหา ประคองกล่องหยกใส่ลูกกลอนชะลอวัย 

ย่ืนมาตรงหน้าสอือิง้ลว่ีด้วยท่วงท่าสง่าผ่าเผย เอ่ยเสยีงนุ่มว่า "ยาลกูกลอน

ให้หามาได้ยากเพียงไรก็เทยีบไม่ได้กับความล�า้ค่าของดวงหน้างามของน้อง 

อิ้งลวี่ ลูกกลอนชะลอวัยนี้ข้าประมูลมาให้น้องอิ้งลวี่โดยเฉพาะ"

สืออิ้งลว่ีส่ายหน้าอย่างไม่ลังเล "นี่เป็นของที่ท่านลุงเหมยประมูล 

มาให้ท่านป้าเหมย พ่ีเหมยน�ามาล้อผู้น้องเล่นได้อย่างไรกัน อีกอย่าง

ครอบครัวพวกเราเพียงแต่มีมิตรภาพกันธรรมดา ข้าไม่มีเหตุผลต้อง 

รับของขวัญราคาแพงลิ่วของท่าน"
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ถ้อยค�าอ้อมค้อมเหมาะเจาะเช่นน้ีสืออิ้งลว่ีคิดไม่ได้อย่างแน่นอน 

เป็นจีโยวกู่สอนนางมาล่วงหน้า

พวกเขาหลอกเอาเงนิเหมยฉซูมีาแล้ว นีน่บัเป็นการไว้หน้าสกุลเหมย 

เพราะจะอย่างไรเหมยควงจู้ก็ปฏิบัติต่อครอบครัวสืออิ้งลวี่ไม่เลว

เหมยควงจูท้ีด้่านข้างได้ยินดงันีก็้รูว่้าบตุรชายหมดหวงัทุกทางแล้ว 

จึงรีบดึงเหมยฉูซีคิดจะจากไป

เหมยฉูซีไม่เข้าใจความหวังดีของผู้อื่นโดยสิ้นเชิง เขารู้เพียงว่า 

สืออิ้งลว่ีปฏิเสธเขาต่อหน้าธารก�านัล เขาโตจนป่านนี้ไม่เคยขายหน้า 

เช่นนีม้าก่อน มาดท่าทางอะไรล้วนถูกโยนทิง้ไปด้านข้าง มอืหนึง่ชีจ้โียวกู่

พลางพูดด้วยโทสะ "เป็นเพราะเขาใช่หรือไม่! เขามีตรงไหนดีกว่าข้า  

ลูกกลอนชะลอวัยแค่เม็ดเดียวยังซื้อให้เจ้าไม่ไหว! เป็นศิษย์เอกของ

ปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่มีอะไรวิเศษวิโส สกุลเหมยของข้ามีศิลาวิเศษ

เต็มบ้าน ข้าเองก็กราบเป็นศิษย์ปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่ได้เหมือนกัน!"

พูดกับคนแบบนี้ไปมีแต่จะเสีย สืออิ้งลว่ีมองเขาวาดลีลาอย่าง 

ตะลงึพรงึเพรดิ ในใจนกึซาบซึง้ต่อมารดาของเขาย่ิงนกั เคราะห์ดทีีม่สีตรี

ผู้ย่ิงใหญ่ท่านนั้นอยู่ มิเช่นนั้นเกิดนางแต่งงานกับเจ้าปัญญาอ่อนน่ีไป 

นางจะผ่านวันเวลาต่อแต่นั้นไปอย่างไร!

จโียวกู่รอดูละครตลกมาได้องก์หน่ึง ด้วยเห็นแก่หน้าของเหมยควงจู้ 

จึงพยายามท�าเป็นไม่ได้ยินอะไรก่อนหมุนตัวเดินจากไป

เหมยฉูซีดิ้นขัดขืนหลายทียังคงไม่หลุดจากฝ่ามือของเหมยควงจู้ก็

ค่อยๆ สงบลง

เหมยควงจูค่้อยโล่งใจ ปล่อยเขาก่อนว่า "แผ่นดนิไม่ไร้เท่าใบพุทรา 
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ในเมื่อเจ้ากับนางไม่มีวาสนาต่อกันก็ท�าตัวให้สมชายหน่อยเถอะ คอย

ตามตื๊อตามราวีอยู่ได้ ขายหน้าสกุลเหมยของข้าหมดสิ้นแล้ว ข้าว่า 

เซียวไป่ฮวาศิษย์ของเจ้าส�านักซั่งซือก็ไม่เลว..."

คุณค่าในสายตาของเหมยฉูซีต่างกับผู้เป็นพ่อ เขารู้สึกว่าการถูก

สตรีปฏิเสธต่อหน้าธารก�านัลถึงจะนับว่าขายหน้าสกุลเหมย เซียวไป่ฮวา

ย่อมจะไม่เลว เพียงแต่ตบะ ส�านัก รูปโฉม บุคลิกท่าทางล้วนแต่ด้อยกว่า

สืออิ้งลวี่ เขาไม่เอาของคุณภาพรองนั่นหรอก!

เหมยฉูซีจับจดมาแต่ไหนแต่ไร เหมยควงจู้คิดว่าเขาจะยอมเลิกรา

แล้วจงึให้ผูต้ดิตามสองคนดเูขาไว้ ส่วนตนเองก็ไปคยุกับบรรดาเจ้าส�านกั

และประมุขแต่ละตระกูล

เหมยฉูซีย่ิงคิดย่ิงไม่พอใจ ย่ิงรู้สึกว่าผู้คนรอบข้างล้วนก�าลังเห็น 

เขาเป็นตัวตลกก็อารมณ์ปั่นป่วน สะบัดหน้าสาวเท้ายาวเดินออกจากหอ

รวมทรัพย์

พวกของตี่ฉานซั่งเดินเล่นในหอรอบหน่ึง เห็นว่าเวลาผ่านมา 

พอสมควรแล้วจงึคดิจะไปรอพวกฝอูวีท้ีแ่ถวประตใูหญ่เพ่ือกลบัโรงเตีย๊ม

ด้วยกัน

อรสิองฝ่ายพบกนัอกีครัง้ ครัน้เหมยฉซูเีห็นพวกเขา เพลงิโทสะก็โหม

ปะทขุึน้มา พุ่งปราดเข้าไปหาเหมอืนเป็นวัวกระทงิ ผูต้ดิตามทัง้สองมตีบะ

สูงกว่าเขามากนัก แต่กลับไม่กล้าออกแรงดึงเขาไว้มากเกินไปด้วยกลัว

จะท�าเขาบาดเจ็บ ผลคือถูกเขาสะบัดหลุดแทน

"สืออิ้งลวี่เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้!" เหมยฉูซีร้องเรียกเสียงดัง ดึงดูดสายตา

คนจ�านวนมากให้ช�าเลืองมา
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ไฉนจงึมาอกีแล้ว! ความอดทนของสอือิง้ลวีม่จี�ากัดยิง่ นางหลบเลีย่ง

เขาแล้ว แต่เขายังตามก่อกวนครัง้แล้วครัง้เล่าไม่ยอมเลิกรานีห่มายความ

ว่าอย่างไร นางแค่เหน็แก่ไมตรคีรัง้เก่าจงึไม่อยากหกัหน้าเหมยควงจู ้ แต่ 

ไม่ได้กลัวสกุลเหมยจริงๆ เสียหน่อย เรื่องน้ันต้ังแต่ต้นจนจบล้วนเป็น 

พวกเขาผดิเอง!

"เขาดีกว่าข้าตรงไหน ท�าไมเจ้าถึงอยากอยู่กับเขานกั" เหมยฉซูรู้ีสกึ

ว่าศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจของตนถูกท�าร้ายอย่างหนัก

"ศษิย์พ่ีรองของข้าดีกว่าท่านทุกอย่างน่ันแหละ ข้าจะอยู่กับใครเก่ียว

อะไรกบัท่าน" สอือิง้ลว่ีตอบตามจรงิ จโียวกู่ทีถู่กชมย้ิมอย่างสขุสมใจทัง้ปาก 

ทั้งตา ถ้าคู่เปรียบเทียบระดับสูงกว่านี้สักหน่อย เขาจะยิ่งดีใจมากขึ้น

เหมยฉซูถูีกตอกหน้ามาจนเหลอืจะรบัไหว "ข้าซือ้ลูกกลอนชะลอวัย

ให้เจ้าไหว เขาซือ้ไหวหรอืไม่ สกุลเหมยของข้ามเีหมอืงศลิาวเิศษท้ังเหมอืง 

เขามีหรือไม่"

ตีฉ่านซัง่หัวเราะถากถาง "ลกูกลอนชะลอวัยมอีะไรน่าพิศวาสนกัหนา 

เมื่อวานศิษย์น้องหญิงของข้าก็กินไปแล้ว ส่วนของเจ้าก็เก็บไว้ให้แม่เจ้า

เถอะ!"

"เหมืองศิลาวิเศษเป็นของครอบครัวท่าน ไม่ใช่ของท่านสักหน่อย 

ท่านสามารถเอาท้ังเหมืองมามอบให้ศิษย์พ่ีสามของข้าได้เมื่อไรค่อย 

ออกมาเอด็ตะโรโวยวายก็ยังไม่สาย" จจูรููส้กึว่าแค่อกีฝ่ายมลีกูกลอนชะลอ

วัยเม็ดเดียวก็คิดจะล่อลวงศิษย์พ่ีหญิงของนางไปแล้ว เป็นเรื่องเพ้อเจ้อ 

สิ้นดี

"นางอปัลกัษณ์ เจ้าหุบปาก ทีน่ี่มทีีใ่ห้เจ้าพูดเสียทีไ่หน! กลิง้ไปให้พ้น!" 
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เหมยฉซูเีต้นผางด้วยความโกรธจดั ชีจ้จูทูีด่รัูงแกง่ายท่ีสุดแล้วด่าออกมา

อ่ินจือ่จางท่ีไม่ได้ปรปิากพูดมาตลอดมสีหีน้าเย็นเยียบลง เพียงมอง

เหมยฉูซีปราดหน่ึงโดยไม่เคลื่อนไหวร่ายอาคมอะไร เหมยฉูซีพลันรู้สึก

เหมอืนมภูีเขาน�า้แขง็ลกูหนึง่พุ่งกระแทกเข้าด้านหน้า เขาไม่มคีวามสามารถ 

จะต้านทานจึงถูกกระแทกล้มลงพื้น กลิ้งหลุนๆ ไปหลายรอบถึงค่อยฝืน

ตัวหยุดลงได้

เป็นการกลิ้งไปให้พ้นอย่างแท้จริง!

ร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ศักด์ิศรีเสียหายอย่างหนัก ผู้ติดตาม

ทัง้สองพุง่ตามมาทนักเ็พยีงพยงุเขาถอยออกไป พวกเขาล้วนมองออกว่า

ก�าลงัความสามารถของอิน่จือ่จางเหนือกว่าพวกเขา นายน้อยตนเป็นฝ่าย

หาเรื่องเอง ผู้อื่นไม่ได้ลงมือถึงขั้นเลือดตกยางออกนับว่าไม่เลวแล้ว  

ถ้ายังไม่ยอมเลิกอีกมีแต่จะเสียหายหนักขึ้น

ท่านประมุขให้พวกเขาดูนายน้อยไว้ แต่พวกเขากลับไม่คอยดูให้ดี 

ปล่อยให้มาปล่อยไก่ต่อหน้าผู้คน ฉะนั้นยังคงพาตัวนายน้อยไปโดยเร็ว

ทีส่ดุจะดีกว่า คนท้ังสองไม่แม้แต่จะกล่าวทกัทาย ประกบตวัเหมยฉซูเีดิน

จากไปทันที

พวกเขาจากไปได้ไม่นาน ฉิวเป่าหยางก็เดินมา ย้ิมตาหยีพูดว่า  

"หาพวกท่านเสียพักใหญ่ วันนี้มีแขกมากเกินไป หากให้การรับรองได ้

ไม่ท่ัวถึงก็โปรดอภัยด้วย เจ้าส�านกัของพวกท่านกับปรมาจารย์ของส�านกั

เราน่าจะยังคุยกันไม่เสร็จในเร็วๆ นี้ พวกท่านไปดื่มชาที่ห้องของข้าก่อน

เป็นอย่างไร ข้ามีข่าวดีจะแจ้งแก่พวกท่านด้วย"

ฉิวเป่าหยางเป็นพวกเกิดมาเพ่ือท�าการค้าอย่างแท้จริง ขอเพียง 
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เปิดปากพูดก็ท�าให้คนรู้สึกราวกับได้อาบลมวสันต์ เดินตามเส้นทาง 

ความคิดของเขาไปโดยไม่รู้ตัว

ศิษย์ไม่ก่ีคนกลุ่มน้ีของส�านักเซิ่งจื้อตามเขาไปพักผ่อนในโถงอัน

สงบเงียบแห่งหนึ่งอย่างไม่มีใครคิดเห็นเป็นอื่นนัก

"หนึง่ในของล�า้ค่าสามชิน้ทีพ่วกท่านให้ข้าสบืข่าวดมูเีบาะแสแล้ว!" 

ฉิวเป่าหยางเองก็ไม่ลีลา เล่าข่าวที่ตนได้ยินมาอย่างเจื้อยแจ้วทันที

เมื่อคืนหลงัจากจีโยวกู่ อิ่นจือ่จาง และจูจูจากไป เขาไดเ้อ่ยถงึเรือ่ง

ของล�า้ค่าสามชิน้นัน้ข้ึนมาขณะคุยกับผูอ้าวุโสข้ันหลอมรวมของส�านกัตน 

เวลาน้ันเองปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่ของส�านักก็มาถึงพอดี เขาบอกว่า

แผ่นป้ายลายเมฆาม่วงแปดทรัพย์อาจจะเป็นสมบัติคู่แคว้นของแคว้นซี

ที่เป็นหนึ่งในห้าแคว้นฝั่งตะวันตก

ห้าแคว้นฝั่งตะวันตกขนานนามจากโลหะทั้งห้า ได้แก่แคว้นจิน 

(ทอง) แคว้นอ๋ิน (เงนิ) แคว้นถง (ทองแดง) แคว้นเถ่ีย (เหล็ก) และแคว้นซี 

(ดีบุก) ท้ังห้าแคว้นเดิมเป็นแคว้นเดียวกัน ต่อมาภายหลังได้แยกแคว้น

ปกครอง ทว่ายังคงเป็นกลุ่มพันธมิตรกันอยู่

ห้าแคว้นฝ่ังตะวันตกมสีนิแร่อดุมสมบรูณ์ เป็นสวรรค์ของนกัหลอม

ของวิเศษ แต่กลับขาดแคลนนักหลอมโอสถย่ิงยวด เพ่ือส่งเสริมดึงดูด 

นักหลอมโอสถหนุ่มสาว ทุกสิบปีจึงจัดงานประชันฝีมือครั้งใหญ่ของ 

นักหลอมโอสถทั้งห้าแคว้นขึ้นครั้งหนึ่ง แล้วเชื้อเชิญนักหลอมโอสถ 

หนุ่มสาวที่อายุน้อยกว่าสองร้อยปีท้ังหมดมาเข้าร่วม ผู้ชนะจะได้รับการ

อุปถัมภ์เลี้ยงดูจากแคว้นท้ังห้า ส่วนสิ่งแลกเปลี่ยนก็เพียงหลอมโอสถที่

ก�าหนดมาให้ทั้งห้าแคว้นแคว้นละหนึ่งเตาในทุกปีเท่านั้น
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นักหลอมโอสถที่แคว้นซีส่งไปเข้าแข่งขันไม่ได้ที่หนึ่งในงานมาเป็น

ร้อยปีแล้ว ได้แต่เลีย้งดผููเ้ข้าแข่งขนัจากแคว้นอืน่ท่ีได้รบัชยัชนะมาตลอด

ย่อมจะไม่เต็มใจ ดังนัน้ครัง้นีจ้กัรพรรดิแคว้นซจีงึมปีระกาศออกมาว่าใคร

ก็ตามท่ีคว้าชัยชนะในงานประชันฝีมือครั้งใหญ่ครั้งน้ีมาให้แคว้นซีได้จะ

ได้แผ่นป้ายลายเมฆาม่วงอันเป็นสมบัติคู่แคว้นเป็นรางวัล

ปรมาจารย์ขัน้ก�าเนดิใหม่ของส�านกัจิน้เป่าทีม่ายังเมอืงเฝินคราวนี้

ก�าเนดิในแคว้นซ ีไม่ก่ีเดือนก่อนบงัเอญิได้ยินข่าวน้ีแต่ก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจ 

เขาไม่แน่ใจว่าแผ่นป้ายลายเมฆาม่วงของแคว้นซจีะใช่แผ่นป้ายลายเมฆา 

ม่วงแปดทรพัย์ท่ีพวกจโียวกูต้่องการหาหรอืไม่ ทว่าของวิเศษทีม่ลีกัษณะ

เป็นแผ่นป้ายนั้นพบเห็นได้น้อยยิ่งยวด จึงคิดว่าไม่น่าจะผิดไปได้

พวกตี่ฉานซั่งคิดไม่ถึงสักนิดว่าเพ่ิงจะออกจากส�านักได้ไม่ก่ีวัน  

ของล�้าค่าสามชิ้นนั้นก็มีเบาะแสแล้ว จึงต่างดีใจเหลือล้น

แต่ผลคือถูกค�าพูดถัดมาของฉิวเป่าหยางท�าลายความดีใจลง "แต่

เสียดายที่สายไปเสียแล้ว..."

"อะไรเรียกว่าสายไปแล้ว!" ตี่ฉานซั่งเป็นคนแรกท่ีอดรนทนไม่ไหว 

ร้องถามเสียงแหวอย่างพลุ่งพล่าน

ฉิวเป่าหยางย้ิมเจื่อนพลางว่า "ในฤดูกาลนี้ จากที่นี่ไปเมืองซีเฉิง 

อย่างน้อยต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนกว่า หากจะเข้าร่วมการแข่งขันยัง

จ�าเป็นต้องผ่านการทดสอบประเมินผลจากพวกเขาเสียก่อน ต้องเป็น 

นักหลอมโอสถข้ันสองขึ้นไป และยังต้องผ่านการแข่งขันคัดเลือกอีก 

หลายด่าน ต่อให้พวกท่านออกเดินทางวันนี้ กว่าจะไปถึงการแข่งขันก็

ด�าเนินไปครึ่งทางแล้ว แล้วจะไปทันได้อย่างไร"
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"ในเมื่อรู้ว่าของอยู่ที่นั่น อย่างไรก็ต้องลองดู" อิ่นจื่อจางพูดขึ้น

ของล�้าค่าทั้งสามชิ้นเก่ียวข้องกับการเปิดขุมสมบัติของราชาเทพ 

ไฟน�้าแข็ง ในขุมสมบัติมีเคล็ดวิชาแก่นน�้าแข็งที่เขาต้องการที่สุดอยู่ ไม่มี

ใครที่ใส่ใจเรื่องนี้มากไปกว่าอิ่นจื่อจางแล้ว

ถ้าสามารถไปทนัเข้าร่วมงานประชนัฝีมอืครัง้ใหญ่ของนักหลอมโอสถ 

ได้จะดีที่สุด มีจูจูอยู่ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะชนะอย่างน้อยเกินเก้าส่วน! 

พวกเขาก็จะเอาแผ่นป้ายลายเมฆาม่วงแปดทรพัย์มาได้ด้วยวิถีทางปกติ 

แต่ถ้าไม่ทันจริงๆ ค่อยคิดหาวิธีอื่นก็ยังไม่สาย

ฉวิเป่าหยางจงึว่า "ในเมือ่เป็นเช่นน้ี ข้าจะไปหาแผนทีข่องห้าแคว้นมา 

หอรวมทรัพย์มีสาขาอยู่ท่ีนั่นเช่นกัน พวกท่านสามารถใช้ของยืนยันท่ีข้า

ให้ไปเบิกศิลาวิเศษหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลืออย่างอื่นจากที่นั่นได้"

"ต้องขอบคณุศษิย์พ่ีฉวิอย่างมาก" พวกเขากล่าวขอบคณุฉิวเป่าหยาง 

อย่างพร้อมเพรียง แม้จะรู้ว่าพวกมากมารยาทมักเหลี่ยมจัด อีกฝ่ายไม่มี

ทางอุทิศทุ่มเทกับพวกเขาโดยไม่มีสาเหตุ ทว่านอกจากฝีมือหลอมโอสถ

ของจจูแูล้ว ในตวัพวกเขายามน้ีก็ไม่มขีองอะไรทีม่ค่ีาพอให้ส�านกัชัน้หน่ึง

อย่างส�านักจิ้นเป่าหมายตา

หากต้องตอบแทนน�า้ใจในวันหน้าก็ให้เป็นเรือ่งของวนัหน้าแล้วกัน

ของยืนยันที่ฉิวเป่าหยางให้พวกเขามาคือป้ายทองห้าป้ายท่ี 

ด้านหลังสลักตัวอักษรค�าว่าหอรวมทรัพย์เอาไว้ ส่วนด้านหน้าก็สลักข่าย

อาคมเล็กๆ ตามค�าบอกของฉิวเป่าหยาง ข่ายอาคมนี้จะยอมรับเจ้าของ

ด้วยการหยดเลอืดลงไปครัง้หนึง่ มป้ีายทองนีก็้เท่ากับเป็นแขกคนส�าคญั

ของหอรวมทรัพย์ สามารถเบิกถอนศิลาวิเศษได้จ�านวนต่างกันไปใน 
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แต่ละสาขา

ลูกกลอนชะลอวัยท้ังย่ีสิบเม็ดที่จูจูน�ามาฝากหอรวมทรัพย์ส่งไป

ประมูลขายในแต่ละสาขาต้องรออย่างน้อยหนึ่งถึงสองปีจึงจะขายหมด 

รอถึงตอนน้ันค่อยจ่ายศิลาวิเศษตามราคาขายก็ออกจะช้าเกินไปหน่อย 

ดังนั้นหอรวมทรัพย์จึงรับซื้อทีเดียว ส่วนศิลาวิเศษก็นับว่าอยู่ในป้ายทอง

เหล่านี้ทั้งหมด

ตี่ฉานซั่งรับป้ายหน่ึงมาอย่างไม่อ้อมค้อมเกรงใจก่อนถามว่า  

"เหตุใดท่านไม่ให้ศิลาวิเศษกับพวกข้ามาตรงๆ เลยเล่า พวกข้าจะได ้

ไม่ต้องเที่ยวว่ิงไปเบิกมาทีละเล็กละน้อย แม้ว่าศิลาวิเศษเป็นล้านก้อน

ต้องใส่ลงถุงเก็บของหลายใบ แต่ก็ไม่ได้หนักอะไรนี่นา"

ฉิวเป่าหยางตอบย้ิมๆ "เหตุผลข้อแรกคือสาขาเมืองเฝินน้ีเพ่ิง 

เปิดกิจการ ไม่สะดวกจะเบิกศิลาวิเศษจ�านวนมากออกมาในคร้ังเดยีว ส่วน

ข้อสอง...เกรงว่าน้องต่ีคงไม่เคยออกไปไกลจากส�านกัจริงๆ เลยกระมงั"

ตี่ฉานซั่งยักไหล่ ตอบตามตรง "ก่อนหน้านี้ข้าเพียงแต่เตร่อยู่แถบ

ตะวันตกเฉยีงใต้ราวสองสามปี" พวกเขามอีายุน้อยเหลอืเกินเมือ่เทียบกับ

ในหมู่ผู ้ฝึกตน เวลาหลักๆ ยังคงเป็นการปิดด่านกักตัวบ�าเพ็ญตบะ 

ก่อรากฐาน ถ้ามใิช่เพราะเขาส�าเรจ็ขัน้สร้างฐานมาหลายปีแต่กลบัเกียจคร้าน 

เฉื่อยชา จึงไม่มีความก้าวหน้าใดๆ อีก โหยวเชียนเริ่นผู้เป็นอาจารย์คง

ไม่มีทางปล่อยเขาลงเขาไปหาประสบการณ์เช่นกัน

โหยวเชยีนเริน่เห็นศิษย์คนโตผูน้ีเ้ป็นดัง่แก้วตาดวงใจ ไม่กล้าปล่อย

ลงเขานานเกินไป อีกทั้งกลัวเขาหุนหันอารมณ์ร้อนหาภัยมาใส่ตัว จึงสั่ง

เขาอย่างเด็ดขาดว่าให้อยู่แต่ในแถบตะวันตกเฉยีงใต้ นอกจากนีก็้ให้เวลา
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ไม่เกินสามปีเท่านั้น

ฉิวเป่าหยางพยักหน้าพูดว่า "น่ีก็นับว่าสมเหตุสมผล ในส�านัก 

จิ้นเป่าหากศิษย์ขั้นสร้างฐานอย่างข้าจะออกหาประสบการณ์ข้างนอก  

ถ้าไปไกลจากส�านักเกินพันลี้ล้วนจ�าเป็นต้องมีอาจารย์พาไปเพ่ือความ

ปลอดภัย"

จูจูถามขึ้นอย่างไม่สบายใจ "ข้างนอกอันตรายถึงเพียงนี้เชียวหรือ"

"อาจจะอันตรายกว่าที่พวกท่านคิดเสียอีก แถบตะวันตกเฉียงใต ้

เป็นถ่ินของส�านักทั้งสี่อย่างเช่นส�านักเซิ่งจื้อ ผู้ฝึกตนท่ัวไปกลัวจะน�าภัย 

ร้ายแรงมาใส่ตวัจงึไม่กล้าคดิท�าอะไรพวกท่าน แต่ถ้าออกจากแถบน้ีไปแล้ว 

ในสายตาของผู้ฝึกตนที่มีตบะสูงกว่า พวกท่านก็เป็นเพียงแพะอ้วน  

ถึงขนาดว่าผู้ฝึกตนท่ีมีตบะเทียบพวกท่านไม่ได้จ�านวนหนึ่งก็ยังกล้าวาง

กับดกัจดัการพวกท่านด้วยซ�า้ ระหว่างทางท่ีพวกข้าจากส�านกัมาถึงแถบ

นี้ก็ประสบเหตุไม่คาดฝันอยู่หลายครั้งหลายหนเช่นกัน" ฉิวเป่าหยางพูด

ด้วยรอยยิ้มจืดเจื่อน

"พวกโจรชั่วที่ข้างนอกร้ายกาจถึงเพียงนี้เชียว!?" ตี่ฉานซั่งตระหนก

ขึน้มาแล้ว มน่ิาก่อนหน้านีอ้าจารย์ถึงได้ก�าชบัเขาตลอดว่าลงเขาไปล�าพัง

ต้องคาดเข็มขัดที่มีตราสัญลักษณ์ส�านักเซิ่งจื้อเอาไว้ ตอนนี้มาได้ยินว่า

โจรเหล่าน้ันแม้แต่ศิษย์ของส�านักชั้นหน่ึงในดินแดนจิ้นเฉียนก็ยังกล้า 

แตะต้อง นั่นไม่ใช่ห้าวระห�่าธรรมดาแล้ว!

"ผู้บ�าเพ็ญเซียนส่วนมากยึดคติว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กกันอยู่แล้ว 

ขอเพียงกระท�าการอย่างใสสะอาด อย่าว่าแต่ส�านกัจิน้เป่าเลย ต่อให้เป็น

ราชวงศ์แคว้นตันก็ไม่มีอะไรปล้นชิงไม่ได้ เข่นฆ่าไม่ได้ พวกท่านพก 
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ป้ายทองเหล่านี้ติดตัว แม้จะไม่ระวังท�าหายไป ผู้อื่นก็ใช้มันไม่ได้อยู่ดี  

อีกทั้งยังสามารถมาให้ข้าท�าอันใหม่ให้พวกท่านได้ด้วย แค่ต้องเสียเวลา 

นิดหน่อย แต่ไม่มีอะไรเสียหายร้ายแรง"

ฉิวเป่าหยางพูดเสียอ้อมค้อม แต่ความหมายจริงๆ คือถ้าพวกเจ้า

โชคร้ายถูกปล้นเข้า ผูอ้ืน่ก็เอาศลิาวิเศษจ�านวนมหาศาลท่ีแทนด้วยป้ายทอง 

ของพวกเจ้าไปใช้ไม่ได้ พกศิลาวิเศษติดตัวให้น้อยหน่อย เกิดไปเจอโจร

เข้าจะได้เสียหายน้อยลง

แน่นอนว่าเง่ือนไขแรกของท้ังหมดท้ังปวงน้ีคอืระหว่างทางพวกเขา

ต้องไม่ถูกคนเชือดไปเสียก่อน

พวกตี่ฉานซั่งศิษย์พ่ีศิษย์น้องต่างมองหน้ากันเลิ่กลั่ก ก่อนหน้าน้ี

พวกเขาก็เคยได้ยนิเรือ่งท�านองเดยีวกนัมาบ้าง แต่คดิว่าอาจารย์แค่พูดขู่ 

ตอนนี้มาได้ยินฉิวเป่าหยางพูดอีก จึงต่างเก็บความดูแคลนไม่ให้ค่าลง

ทันที ต่างก็หยดเลือดให้ป้ายทองยอมรับเจ้าของแล้วเก็บไว้อย่างดี

"พวกเราต้องท�าเวลา นั่งของวิเศษเหาะเหินให้มากท่ีสุดเท่าที่จะ

ท�าได้ ยามหยุดพักก็ระวังสักหน่อยก็น่าจะพอแล้ว" จูจูพูดขึ้นอย่างอกสั่น

ขวัญแขวน

ฉิวเป่าหยางแบมือพลางว่า "เกรงว่าจะไม่พอ อันที่จริงห้าแคว้นฝั่ง

ตะวนัตกไม่นับว่าอยู่ไกลจากเมอืงเฝินนกั แต่สาเหตท่ีุต้องใช้เวลาเดนิทาง

ถึงหนึ่งเดือนกว่าเป็นเพราะว่าฤดูกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่พายุกระโชกแรง

และอินทรีมารกรงเล็บเหล็กบินลงใต้พอดี บนฟ้ามีพายุพัดแปรปรวนอยู่

จ�านวนมากยิ่ง เหาะเหินกลางอากาศหากไม่ระวังเพียงนิดเดียวก็จะหลง

ทิศทางเอาได้ ถึงขนาดอาจถูกพายุท�าให้บาดเจ็บด้วย ส่วนอินทรีมาร 
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กรงเล็บเหล็กมีนิสัยดุร้ายโดยธรรมชาติ ทั้งยังชอบอยู่เป็นฝูง ฝูงหนึ่งมี

จ�านวนเป็นพันตัว ทุกครั้งท่ีอพยพลงใต้ขอเพียงระหว่างทางพบเห็นส่ิงมี

ชวีติอ่ืนบินอยู่ในระยะสบิลีก็้จะเข้ารมุไล่จกิอย่างบ้าคลัง่ ไม่ตายไม่เลกิรา 

ต่อให้เป็นผูฝึ้กตนข้ันหลอมรวมก็ยังยากจะต้านไหว ดงัน้ันการจะไปยังห้า

แคว้นฝั่งตะวันตกในช่วงเวลานี้จึงท�าได้เพียงเดินทางทางบก"

จูจูหมดค�าพูดแล้ว ที่แท้การไปยังห้าแคว้นฝั่งตะวันตกยังต้อง 

เตรยีมพร้อมจะเข่นฆ่าฝ่าฟัน ป้องกันโจรขโมยไปตลอดทางด้วย นางพลนั

รูส้กึว่าเส้นทางข้างหน้ามดืมนไปหมด อาจารย์คนเลวท�าไมต้องบงัคบัให้

นางลงเขาด้วย ทนเห็นนางใช้ชีวิตดีมีความสุขไม่ได้ขนาดนี้เชียวหรือ

ทว่านอกเหนือจากนางแล้ว หลังสี่คนท่ีเหลือตระหนกตกใจเสร็จ  

ไม่นานก็กลบัมามท่ีาทางตืน่เต้นดใีจ พวกเขาเดิมก็ลงเขามาหาประสบการณ์ 

อยู่แล้ว ถ้าวันเวลาสุขสบายเกินไป เช่นนั้นจะได้ประสบการณ์อะไรเล่า 

ต่อสู้ในโรงประลองยุทธ์มาสองสามวันก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์ไม่น้อยแล้ว 

ถ้าต่อสูฟ้าดฟันไปตลอดการเดินทาง คิดว่าต้องส่งผลดต่ีอการเพ่ิมพูนตบะ

และการฝึกฝนจิตแห่งเต๋ายิ่งกว่าเดิมแน่นอน

ครั้นจัดการการค้ากับทางฉิวเป่าหยางเรียบร้อย ทางด้านฝูอว้ี  

เจิงฟากู้ และปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่ของส�านักจิ้นเป่า รวมถึงผู้อาวุโส

ขั้นหลอมรวมที่มาประจ�าท่ีนี่ก็ปิดห้องเจรจาความลับกันเสร็จส้ินแล้ว 

เช่นกัน สองฝ่ายคล้ายว่าต่างก็ค่อนข้างพอใจ ให้สัญญาว่าวันหน้าจะไป

มาหาสู่กันให้มากแล้วถึงค่อยกล่าวลากันไป

คณะคนจากส�านักเซิ่งจื้อกลับมาถึงโรงเตี๊ยม ฝูอว้ีก็เรียกพวก 
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ตีฉ่านซัง่มายังห้องของตนเองเพ่ือก�าชบัก�าชาอกีครัง้ เมือ่ได้ยินว่าพวกเขา

ได้ข่าวของแผ่นป้ายลายเมฆาม่วงแปดทรัพย์แล้วก็ยิ่งปลื้มใจอย่างมาก

พอฝูอว้ีชมเชยจบก็ถึงตาของเจิงฟากู้ "อีกหน่อยสถานท่ีที่พวกเจ้า

ต้องไปอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆ ขอเตือนพวกเจ้าตรงๆ เลยแล้วกัน!"

จูจูอึดอัดคับข้องยิ่ง นี่แสดงว่ายังมีข่าวร้ายจะประกาศอีกชัดๆ!

เจงิฟากู้กล่าวว่า "วนันีพ้วกข้าไปพบกับคนของส�านักจิน้เป่า พวกเขา 

เองก็พูดถึงสถานการณ์ของดินแดนจิ้นเฉียนในขณะนี้มาบ้างซึ่งก็แทบ 

ไม่ต่างกับข่าวที่พวกข้าส่งคนไปสืบ ตอนนี้สถานการณ์ไม่มั่นคง ระหว่าง

ทางพวกเจ้าต้องระมัดระวังให้มาก"

เจงิฟากู้พูดพลางยกมอืเลก็น้อย แผนทีข่นาดยักษ์ผืนหนึง่ก็กางออก

ต่อหน้าพวกเขาอย่างรวดเร็ว

สิง่ทีว่าดอยู่บนแผนทีค่อืลกัษณะพ้ืนท่ีท้ังหมดของดนิแดนจิน้เฉยีน 

ส�านักเซิ่งจื้อเป็นเพียงจุดเล็กๆ จุดหนึ่งที่มุมซ้ายล่างเท่านั้น อักษรตัวเล็ก

จิ๋วเท่าหัวแมลงวันสามตัว ถ้ามิใช่พวกเขามีตบะไม่อ่อนด้อยจนมีสายตา

ดีกว่าคนทั่วไปก็ไม่มีทางมองเห็นได้โดยสิ้นเชิง

เจิงฟากู้ชี้ภูเขาแม่น�้าและที่ราบผืนใหญ่ตรงกลางแผนท่ี พูดด้วย 

น�า้เสยีงทุม้หนกั "อทิธิพลของส�านักระดับบนสดุของดนิแดนจิน้เฉยีนล้วน

อยู่แถบภาคกลาง มีทั้งแคว้นตัน สามส�านักใหญ่ชั้นหน่ึงแห่งแคว้นอู่  

รวมถงึส�านกัระดบักลางและระดบัเลก็นบัไม่ถ้วน แมว่้าหลายปีมานีจ้ะมี

ข้อพิพาทกันไม่หยุดหย่อน แต่ก็ไม่นบัว่าร้ายแรงเกินไปนกั ไม่ก่ีสบิปีมาน้ี

ราชวงศ์แคว้นตันย่ิงฮึกเหิมทะเยอทะยานคิดจะขยายอิทธิพล พวกเขามี

นักหลอมโอสถจ�านวนมากจึงเริ่มพยายามชักจูงควบคุมนักหลอมโอสถ
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คนอืน่ทีอ่ยู่นอกแคว้นตัน แผ่อิทธิพลลงไปถึงส�านักระดบักลางจ�านวนหนึง่

อย่างบ้างแจ้งบ้างลับ รวมไปถึงส�านักฝานเจี้ยนที่มาหาเร่ืองส�านักเรา 

ก่อนหน้าน้ีด้วย เพ่ือผลประโยชน์ของตวัเองแล้ว ส�านักระดบัเลก็ระดับกลาง 

เหล่านี้มีไม่น้อยท่ีเอนเข้าหาแคว้นตัน กลายเป็นพันธมิตรของราชวงศ์

แคว้นตัน"

แคว้นตันครองพื้นที่ขนาดเพียงฝ่ามือบนแผนที่นี้ ลักษณะรูปร่างดู

คล้ายเตาหลอมโอสถอยู่เล็กน้อย ทว่าแว่นแคว้นเล็กๆ นี้กลับมีนักหลอม

โอสถอยู่ถึงเกือบแปดส่วนจากที่มีทั้งหมดในดินแดนจิ้นเฉียน นักหลอม

โอสถข้ันห้าข้ึนไปยิง่อยู่ในแคว้นตันแทบท้ังหมด มจี�านวนเพียงเท่าหยิบมอื 

อย่างเช่นเจิ้งเฉวียนที่อยู่แคว้นตันต่อไปไม่ได้ ถึงได้ออกเดินทางไกลมา

อยู่ข้างนอกเพียงล�าพัง

"ฐานของสามส�านักใหญ่ล้วนอยู่ในแคว้นอู่ ด้วยถูกแคว้นตันเดิน

หน้ากดดันหนักจึงแอบร่วมมือกันอย่างลับๆ หากแต่แคว้นตันมีรากฐาน

มั่นคงแข็งแรงมาตลอดหลายปี นักหลอมโอสถขั้นห้าขึ้นไปแทบทั้งหมด

ก็ล้วนฟังค�าสั่งจากราชวงศ์แคว้นตัน แม้แต่บุคคลชั้นยอดของสามส�านัก

ใหญ่เองยังท�าอะไรไม่ถนัด ท�าได้เพียงควบคุมการขยายอิทธิพลของ 

แคว้นตนัและบรรดาส�านกัพันธมติรจากรอบนอกก่อน ส�านกัจีล้ีกั่บส�านัก

จิน้เป่าแสดงเจตนาอยากร่วมมอืกับพวกเราอย่างชดัแจ้งแล้ว ส�านักเจาไช่

ยังไม่สอดมอืมายุ่งเรือ่งทางตะวันตกเฉยีงใต้ ทว่าช้าเร็วก็ต้องมาแน่นอน"

"เจ้าส�านักกับผู้อาวุโสคิดจะตอบรับร่วมมือกับพวกเขาใช่หรือไม่

ขอรับ" จีโยวกู่ถามขึ้น

ฝอูว้ีพยกัหน้า "มผิดิ อย่างน้อยก็ในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ พวกเขาไม่ถงึ
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กับคิดจะฮุบส�านักเรา เพียงแต่ต้องการร่วมมือเอื้อประโยชน์แก่กัน"  

แต่คนของส�านักฝานเจี้ยนกลับแสดงออกชัดเจนว่าคิดจะกินรวบส�านัก

เซิ่งจื้อทั้งส�านัก เทียบกันแล้วการร่วมมือกับส�านักจิ้นเป่าและส�านักจี้ลี่

ย่อมจะดีกว่า

"สามส�านักใหญ่กับแคว้นตันต่างแยกกันก่อตั้งพันธมิตรใหญ่ 

สองฝ่ายแล้ว บ่อยครั้งก็เกิดเหตุปะทะกัน ผู้ฝึกตนและส�านักท่ีเก่ียวข้อง

นับวันย่ิงมากขึ้น พวกเจ้าออกท่องข้างนอกในเวลานี้จะต้องระมัดระวัง 

ให้หนักขึ้น ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยได้ก็พยายามอย่าไปยุ่ง ของยืนยันที่คนของ

ส�านักจิ้นเป่าให้พวกเจ้ามาค่อยใช้ในเวลาที่สุดวิสัยจริงๆ" เจิงฟากู้เป็น

กังวลต่อคลืน่ใต้น�า้ทีโ่หมซดัในดินแดนจิน้เฉยีนเวลานีอ้ยู่บ้าง ทว่าถ้าพวก

ตี่ฉานซั่งไม่ได้รับการฝึกฝนขัดเกลาอย่างหนักก็ยากนักท่ีจะกลายเป็น

บคุคลผูม้คีวามสามารถอย่างแท้จรงิ อนาคตของส�านักเซิง่จือ้ยงัต้องหวงั

พึ่งพวกเขาอยู่

แม้ว่าส�านักเซิ่งจื้อในตอนน้ีจะร่วมมือกับสามส�านักใหญ่ แต่ก็หา

ได้อยากต้ังตัวเป็นปฏิปักษ์กับส�านกัฝานเจ้ียนท่ีเข้าเป็นพันธมติรกับแคว้น

ตนัเรว็ถึงเพียงน้ีไม่ ดงัน้ันจงึยังหวังจะรกัษาท่าทีเป็นกลางไว้ให้นานทีส่ดุ

เท่าที่จะท�าได้ ไม่ปฏิเสธไมตรีของสามส�านักใหญ่ แต่ก็ไม่รับง่ายๆ

พวกตี่ฉานซั่งมิใช่คนโง่ ย่อมจะเข้าใจโดยไม่ต้องให้บอก

จูจูนับว่าเข้าใจข้ึนมาแล้ว หนทางข้างหน้าไม่ได้มีเพียงโจรผู้ร้าย 

เดินกร่างอยู่เท่านั้น แต่ยังมีสองอิทธิพลใหญ่ก�าลังท�าศึกกัน ชาวบ้าน 

ผูบ้รสิทุธ์ิพร้อมจะถูกลกูหลงได้ทกุเมือ่ ผูฝึ้กตนข้ันสร้างฐานตวัเล็กๆ อย่าง

พวกเขารวมกบันางทีเ่ป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึง่ แล้วก็ลกูหมทูีพ่่นไฟได้
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อีกตัวหนึ่ง จะต้องขจัดอุปสรรคนานัปการและถือโอกาสฉกฉวยกอบโกย

ผลประโยชน์เพื่อท�าให้แผนการหาสมบัติบรรลุผลส�าเร็จ

ไม่มีใครแยแสความไม่เต็มใจและความวิตกกังวลของนาง เหล่า

ศิษย์พ่ีซื้อหาสิ่งของท่ีต้องใช้ระหว่างทางเสร็จก็พักผ่อนหนึ่งคืน เช้าวัน 

รุง่ข้ึนก็แยกกบัพวกฝอูวีท่ี้นอกเมอืงเฝิน ต่างออกเดนิทางตามจดุมุง่หมาย

ของตน

ผูท้ีอ่อกจากเมอืงเฝินในวันเดยีวกันนียั้งมปีรมาจารย์ข้ันก�าเนดิใหม่

ของส�านักจิ้นเป่าท่ีมาเป็นเจ้าภาพงานพิธีเปิดกิจการหอรวมทรัพย์ 

โดยเฉพาะท่านน้ันด้วย สองฝ่ายพบหน้ากันก็ปราศรัยทักทายอย่างเกรง

อกเกรงใจกันอกีครัง้อย่างเลีย่งไม่ได้ การสนทนาในขัน้นียั้งไม่ถึงคราวของ

คนรุ่นหลังอย่างพวกตี่ฉานซั่ง พวกเขาจึงกล่าวลาแล้วจากมาก่อน

ปรมาจารย์ข้ันก�าเนดิใหม่ท่านนัน้มองเงาหลังของอิน่จือ่จางแน่วน่ิง

แวบหนึ่ง แสดงสีหน้าข้องใจออกมาเล็กน้อย ศิษย์ส�านักเซิ่งจื้อคนนี้ไฉน

จึงดูคุ้นตาปานนี้ คล้ายว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน...

ข้างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาแยกกัน เด็กรับใช้

ชายในชุดเขียวคนหนึ่งเห็นทิศทางที่พวกตี่ฉานซั่งมุ่งหน้าไปชัดเจนแล้ว 

ก็ลกุขึน้ว่ิงเรว็รีก่ลบัเข้าไปในเมอืง หลงัเลีย้วไปเลีย้วมาหลายทก็ีมาเคาะประตู 

ข้างบานเล็กของคฤหาสน์หลังหนึ่ง จากน้ันก็เดินผ่านสวนดอกไม้เข้าไป

ภายในศาลาเล็กริมสระน�้าอย่างคุ้นเคยทาง คารวะสองคนข้างในศาลา

พลางว่า "คารวะผู้อาวุโสสวิน นายน้อยหก ข้าน้อยสืบมาแน่ชัดแล้ว  

คนของส�านักเซิ่งจื้อพวกน้ันจะไปยังห้าแคว้นฝั่งตะวันตก เพ่ิงจะออก 
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เดนิทาง วางแผนว่าจะเหาะไปเขาเสวยีนอูแ่ล้วค่อยเปลีย่นมาเดนิทางต่อ

ทางบก มีเพียงศิษย์ร่วมส�านักห้าคน ไม่มีอาจารย์ไปด้วยขอรับ"

'นายน้อยหก' ในศาลาก็คือเหมยฉูซี เขาอยู่ในล�าดับที่หกในรุ่น

เดียวกัน ส่วนผู้อาวุโสสวินก็คือผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมที่สกุลเหมยให้การ

อุปถัมภ์เลี้ยงดู และก็เป็นอาจารย์ของเหมยฉูซีด้วย ปกติได้ผลประโยชน์

จากเหมยฉูซีแม่ลูกจ�านวนมาก จึงท�าบางเรื่องที่ให้ใครรู้ไม่ได้ให้พวกเขา

อยู่บ่อยครั้ง

เหมยฉูซีฟังเด็กรับใช้ชายพูดจบ บนหน้าก็ผุดรอยย้ิมเหี้ยมเกรียม

ออกมา "ด!ี ดมีาก! สวรรค์เป็นใจให้ข้าจรงิๆ! อาจารย์ ท่านต้องระบายแค้นน้ี 

แทนศิษย์ให้ได้!"

ผู้อาวุโสสวินพูดย้ิมๆ "ก็แค่ผู้ฝึกตนข้ันสร้างฐานตัวเล็กๆ ไม่ก่ีคน 

ไหนเลยจะมีค่าพอให้พูดถึง เพียงแต่ว่าเจ้าอยากให้จัดการถึงข้ันใด แค่

สั่งสอนพวกเขาสักยก หรือว่า..." เขายกมือขวาขึ้นท�าท่าปาดคอ

เหมยฉูซีมีสีหน้าลังเลสับสน สุดท้ายก็กัดฟันตอบว่า "เหลือนาง

แพศยาสืออิ้งลวีน่ัน่เอาไว้ นอกนัน้ฆา่ให้หมดไปเลย! มิเช่นนัน้หากส�านกั

เซิ่งจื้อรู้เข้าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่!"

ผูอ้าวุโสสวนิหัวเราะหึๆ  อย่างเย็นเยียบ "ศษิย์เอ๋ย เจ้าจะรักหยกถนอม 

บปุผาเกินไปแล้ว ในเมือ่จะฆ่าท้ังทก็ีต้องถอนรากถอนโคนให้สะอาดหมดจด 

เหลือเด็กสาวนางนั้นไว้ก็จะกลายเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะ!"

"ศิษย์ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ฆ่านาง รอศษิย์เล่นจนเบือ่แล้วค่อยส่งนาง

กลบัแดนสขุาวดี อาจารย์ท่านไม่ทราบอะไร นางแพศยาน่ันหน้าตาชวนใจ 

ละลายอย่างทีส่ดุจรงิๆ" เรือ่งเช่นนีเ้หมยฉูซไีม่ได้ท�าเป็นคร้ังแรก ศษิย์หญิง
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ในตระกูลเหมยเขาก็เคยเอาเปรยีบมาแล้วหลายคน ด้วยกลวัผูเ้ป็นพ่อจะ

รูเ้รือ่ง หลงัเสรจ็กิจจงึล้วนขอให้อาจารย์ลงมอืจัดการให้สะอาดอย่างเงียบๆ

รปูโฉมของสอือิง้ลว่ีไม่มสีตรใีดทีเ่ขาเคยเหน็มาเทียบเทยีมได้ เดมิที

เขาอยากแต่งนางมาเป็นภรรยาเอกอย่างถูกต้อง แต่นางดันมองข้าม 

ความหวังดีของผู้อื่น เช่นนั้นก็อย่าหาว่าเขาใจร้ายใจด�าก็แล้วกัน!

ผู ้อาวุโสสวินผู้นี้ก่อนจะเข้าสกุลเหมยก็ท�าเรื่องประเภทฆ่าคน 

ปล้นทรัพย์มานักต่อนัก แม้แต่ศิษย์ของสามส�านักใหญ่เขาก็เคยปล้นฆ่า

มาแล้ว ถ้ามิใช่เพราะกลัวศัตรูคู่แค้นจะตามฆ่า เขาคงไม่ยอมมาเป็นเต่า

หดหัวอยู่ในที่รกร้างห่างไกลอย่างแถบตะวันตกเฉียงใต้นี้หรอก

แม้ศิษย์อย่างเหมยฉูซีผู้นี้จะมีคุณสมบัติไม่ได้ความ แต่ดีที่ในบ้าน

มศีลิาวิเศษและนสิยัใจคอเข้ากับเขาได้ ดังน้ันเขาจงึไม่เคยปฏเิสธในเรือ่ง

ที่อีกฝ่ายไหว้วาน

คนท้ังสองปรกึษากันเสรจ็เรยีบร้อยก็ส่ังให้คนไปเรียนเหมยควงจูว่้า

สองศิษย์อาจารย์จะออกไปเที่ยวข้างนอก

งานในตระกูลท่ีเหมยควงจูต้้องจดัการมมีากเกินไป เหน็ว่าบตุรชาย

ออกไปเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ ให้ได้รู้ว่าเหนือเขายังมีเขา เหนือคน

ยังมีคนก็เป็นเรื่องที่ดี จึงอนุญาตให้ไปโดยไม่คิดนาน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบบัเตม็)
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