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51

สภาพตรงหน้าดูนองเลือดอย่างย่ิง บาดแผลน้อยใหญ่เต็มตัว 

ฉลามเงินเหล่าน้ันคล้ายกับว่าเกิดจากการกัดกินกันเอง ทะเลแถบริมฝั่ง

ถูกเลอืดท่ีไหลออกมาจากฉลามเงินนบัไม่ถ้วนย้อมจนแดงฉาน กลิน่คาว

เลือดฟุ้งตลบ

มน่ิาจจูถึูงได้รูส้กึว่าสขีองน�า้ทะเลผิดเพ้ียนไป ก่อนหน้านีท้ีน่ีจ่ะต้อง

ผ่านสงครามอันดุเดือดโกลาหลมาอย่างแน่นอน ถึงได้ท�าให้ทะเลเปรอะ

เปื้อนสกปรกได้ทั้งแถบ

อิน่จือ่จางเหาะกลบัลงมาทีเ่ดิม เก็บกระสวยดัน้เมฆแล้วแบกจจูข้ึูน

หลงัค่อยๆ มุง่หน้าเข้าไปใกล้เกาะอิน๋ซา บนเกาะไม่รู้เกิดอบุตัภัิยอะไรข้ึน 

พวกเขาไม่อาจแน่ใจได้เลยว่ายังมศีตัรรู้ายกาจซุม่มองอยู่บรเิวณใกล้เคยีง

หรือไม่ จูจูจึงไม่กล้าผลีผลามรวมร่างกับลูกหมู

"บนเกาะกับในทะเลบริเวณใกล้เคียงไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้ว...เป็น 
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นักปรุงพิษ ที่นี่มีแต่พิษ พวกเราเข้าไปไม่ได้" จูจูนึกถึงคนผู้หนึ่งขึ้นได้  

ในเสียงจึงเจือด้วยแววครั่นคร้ามเข้มข้นอย่างห้ามตัวเองไม่ได้

นักปรุงพิษ? อิ่นจื่อจางเย็นวาบในใจ เพ่งสมาธิมองดูเกาะอิ๋นซา

อย่างละเอยีด บนเกาะมหีมอกเทาบางๆ ลอยฟุ้งอยู่จรงิๆ ถ้ามใิช่ระยะหลงั

ตบะของเขาก้าวหน้าขึ้น เกรงว่าคงมองไม่ออกโดยสิ้นเชิง

เขาไม่พูดพร�่าท�าเพลง แบกจูจูเหาะออกห่างจากเกาะอิ๋นซาทันที

"ทางนัน้มคีน! ดเูหมอืนจะได้รบับาดเจบ็" จจูชูีไ้ปทางตะวันตกเฉยีง

ใต้ ในใจมีความหวังเล็กๆ ถูกจุดขึ้นมา จะใช่คนของสกุลตันหรือไม่

อิ่นจื่อจางแบกจูจูเหาะไปตามทิศทางท่ีนางชี้ เห็นเพียงบนน�้าแข็ง

ขนาดใหญ่ยักษ์ก้อนหนึ่งมีคนผมขาวในชุดตัวยาวสีเงินอยู่สองคน  

หนึง่นอนหน่ึงน่ัง ทว่าเสือ้ผ้าบนตวัพวกเขาก็ถูกเลอืดสดๆ ย้อมจนเป็นสแีดง

ไปกว่าค่อนเช่นกัน เรือนผมสีขาวสยายยุ่งเหยิง ลมหายใจไม่สม�่าเสมอ  

โดยเฉพาะคนทีน่อนอยู่บนน�า้แขง็ย่ิงเหน็ได้ชดัว่าบาดเจบ็สาหสัอย่างท่ีสดุ

อิ่นจื่อจางกับจูจูมองออกตั้งแต่แวบแรกว่าสองคนนี้ไม่ใช่คน  

แต่เป็นผู้ฝึกตนที่กลายร่างมาจากสัตว์ปีศาจ

ผู้ฝึกตนปีศาจมีก�าลังความสามารถอย่างน้อยเทียบเคียงได้กับ 

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ แม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่พอจูจูกับอิ่นจื่อจาง

เข้าไปใกล้ คนทีน่ั่งอยู่ก็รูส้กึตัว เงยหน้าขึน้มองมายังพวกนางสองคนอย่าง

เย็นเยียบ โดยเฉพาะจูจู

"คนของสกุลตัน?" คนผมขาวถามออกมาทีละค�า

จูจูลังเลอยู่ชั่วประเดี๋ยวก็พยักหน้า

"พวกท่านเป็นฉลามเงิน?" อิน่จือ่จางถาม ผูฝึ้กตนปีศาจมใิช่สามารถ
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พบเห็นได้ทั่วไป เมื่อรวมกับรูปลักษณ์ภายนอกของทั้งสองก็น่าจะเป็น

ราชาฉลามเงินขั้นเจ็ดที่ครองน่านน�้าในบริเวณนี้แน่นอนแล้ว

"มผิดิ สาวน้อย เจ้าเป็นคนของสกุลตนั แล้วไฉนจงึไม่มตีบะเลยเล่า" 

คนผมขาวเอียงศีรษะประเมนิมองจจู ูดูคล้ายจะผดิหวังท้ังยังสงสยัอยู่บ้าง

จูจูเองก็มองหน้าตาของเขาชัดแล้ว ราชาฉลามเงินผู้น้ีมีดวงตา

งดงามสีน�้าเงินเข้มเกือบด�าราวกับสีน�้าทะเลลึก เรียวคิ้วยาวสีเงินยวง  

สนัจมกูโด่งตรง ผวิขาวจนแทบโปร่งใส แม้จะไม่ได้หล่อเหลาเท่าอิน่จือ่จาง 

กับจโียวกู่ แต่ก็ดแูปลกตาไปอกีแบบ ท�าให้คนเห็นคร้ังเดียวก็ยากจะลมืเลือน

"ข้ารกัษาพวกท่านได้ แต่พวกท่านบอกข้าได้หรอืไม่ว่าเกิดเรือ่งอะไร

ขึ้นบนเกาะ คนบนเกาะตอนน้ีเป็นอย่างไรบ้าง และไปที่ไหนแล้ว" จูจู 

ไม่ตอบค�าถามเขา แต่เสนอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนออกมาแทน

ถ้ามใิช่เมือ่ครูรู่ส้กึได้ว่าบนเกาะไม่มคีนและก็ไม่มศีพ จจูคูงได้เสีย่ง

อันตรายลงไปดูแล้ว

ราชาฉลามเงินดูคล้ายจะจนใจอยู่บ้าง "พวกข้าเป็นเช่นน้ีแล้ว  

เจ้าว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเถอะ"

พวกเขาบาดเจบ็หนกัเกินไป อิน่จือ่จางคนเดยีวก็จดัการพวกเขาได้

นับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ดังนั้นเขาถึงได้พูดด้วยง่ายเพียงนี้ นอกจากนี้ยังเป็น

เพราะรู้สึกว่าสองคนตรงหน้าไม่มีความจ�าเป็นต้องหลอกพวกเขาอีก

จูจูเองก็คิดไม่ต่างกันน้ีถึงได้ให้อิ่นจื่อจางหยิบยาลูกกลอนรักษา

แผลที่ดีที่สุดมาให้พวกเขาอย่างใจกว้าง

ราชาฉลามเงินคนที่นั่งอยู่เรียกตัวเองว่าซาไหวตัน ส่วนคนที่นอน

อยู่คอืซาไหวเหรนิน้องชายฝาแฝดของเขา เขาได้ยาลกูกลอนไปก็ป้อนให้
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น้องชายกินก่อน จากนั้นตนเองค่อยกิน

จูจูกับอิ่นจื่อจางรออยู่ข้างๆ ราวหน่ึงชั่วยามกว่า ซาไหวตันที่ค่อย

ยังชั่วขึ้นก็ลืมตาขึ้นพูดว่า "แม่นางน้อย ยาลูกกลอนของเจ้าไม่เลวเลย  

ไม่ได้ด้อยไปกว่าทีบ่รรดาตาเฒ่าบนเกาะให้กับพวกข้าแม้แต่น้อย เจ้าเป็น

ศิษย์ของพวกเขาหรือ"

"ใช่แล้ว ท่านรีบบอกมาว่าบนเกาะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่" จูจ ู

พยักหน้ากล่าว นางได้ผู้อาวุโสท้ังหมดในสภาผู้อาวุโสสกุลตันร่วมกัน 

สั่งสอนชี้แนะมาตั้งแต่เล็ก ซาไหวตันพูดเช่นนี้ก็นับว่าไม่ผิด

"ไม่ก่ีวันก่อนฉลามเงินไม่ก่ีตัวใต้อาณัติพวกข้าออกว่ายไปน่านน�้า

บรเิวณใกล้เคียงแล้วได้เจอกับบคุคลท่ีร้ายกาจย่ิงจ�านวนหนึง่ก�าลังค้นหา

ของบางอย่างอยู่ ครัน้พวกเขาพบเหน็ลกูหลานของพวกข้าก็ถงึกับฆ่าเสยี

เรียบโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง! เหล่าฉลามเงินรุ่นเด็กตัวอื่นเดือดดาลยิ่งจึง

ไปเอาเรื่องพวกเขาโดยไม่รอให้ข้ากับอาเหรินออกด่านกักตัว

คนพวกน้ันโหดเหี้ยมอ�ามหิตย่ิงนัก พวกเขาวางยาพิษประหลาด

ชนิดหนึ่งลงบนตัวพวกเด็กๆ มันถึงกับท�าให้พวกเด็กๆ เสียสติ กัดทึ้งเข่น

ฆ่ากันเองจนบาดเจ็บล้มตายไปนับไม่ถ้วน ฉลามเงินไม่ก่ีตัวท่ีอยู่ห่าง 

ออกมาพอจะรักษาสติรุดกลับมารายงานข่าวต่อพวกข้าได้ แต่ตัวบัดซบ

กลุ่มนั้นก็ไล่ตามพวกเขามาด้วย

พวกข้าไหนเลยจะรังแกกันได้ง่ายๆ แม้พิษของคนพวกนั้นจะ

ร้ายกาจ แต่ก็ท�าอะไรพวกข้าสองพี่น้องไม่ได้ ตัวสารเลวเหล่านั้นถูกพวก

ข้าสองพีน้่องฆา่ตายคาที ่ทว่ามีคนหนึง่สบจังหวะขณะวุน่วายหนรีอดไป

ได้ วันเดยีวกนันัน้ฟ้ายงัไม่ทนัมดืก็พาตวัสารเลวเฒ่าทีร้่ายกาจย่ิงกว่ามา
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อีกจ�านวนหนึง่ หนนีพิ้ษของพวกเขาอ�ามหติกว่าของพวกก่อนหน้านัน้ไม่รู้

ตัง้ก่ีเท่า ข้ากับอาเหรนิต้านทานไม่ไหว บรรดาผูเ้ฒ่าสกุลตนัท่ีอยู่บนเกาะ

จึงอดไม่ไหวยื่นมือเข้าช่วยพวกข้า

พวกข้าได้ยินบทสนทนาของพวกเขาถึงได้รู ้ว่าพวกคนที่มาคือ 

นกัปรงุพิษของราชวงศ์แคว้นตัน พอพวกนัน้พบว่าผูเ้ฒ่ากลุม่หนึง่ของสกุล

ตันอยู่ที่น่ีก็คาดไม่ถึงอย่างย่ิงเช่นกัน เดิมทีพวกแคว้นตันสู้พวกข้าไม่ได้ 

แต่ต่อมาก็มีคนที่น่ากลัวยิ่งโผล่มาอีกคน..." 

ซาไหวตันพูดถึงตรงนี้ก็ตัวสั่นขึ้นมาอย่างกลั้นไม่อยู่ ในเสียงมีแวว

หวาดกลัวลอดออกมา

"คนผู้นั้นพามังกรด�าที่น่าสยองขวัญตัวหนึ่งมาด้วย มันพ่นเปลวไฟ

สดี�ากับสแีดงออกมาได้ เปลวไฟเหล่านัน้มอีานภุาพร้ายแรงเกินไป ไม่มทีาง 

ต้านทานได้โดยสิ้นเชิง! บรรดาผู้เฒ่าสกุลตันพอเห็นเขาก็บอกให้พวกข้า

พาเด็กๆ หนีไปจากเกาะอิ๋นซาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ยิ่งไกลก็ยิ่งดี ข้า

กับอาเหรินไม่เต็มใจ เดิมทีเป็นปัญหาที่เด็กๆ ของพวกข้าก่อขึ้น พอเกิด

เรื่องกลับท้ิงพวกผู้เฒ่าหนีเอาตัวรอดไป พวกข้าจะนับเป็นตัวอะไรกัน! 

หากแต่พวกผู้เฒ่ายืนกรานอย่างหนัก อีกท้ังยังไหว้วานเรื่องหนึ่งให ้

พวกข้าท�า บอกว่าเรื่องนั้นส�าคัญยิ่งกว่าชีวิตของพวกเขา ข้ากับอาเหริน

หมดหนทาง ได้แต่รับปากแล้วพยายามหนีมาสุดชีวิต

พวกข้าคุ้มกันเด็กๆ ทีเ่หลอืหนีออกมา และสู้กับลูกสมนุของมารร้าย

ที่น่ากลัวนั่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ข้ากับอาเหรินได้รับบาดเจ็บ แต่อาศัยว่า 

คุ้นเคยกับลักษณะพ้ืนที่ใต้ทะเลแถบนี้จึงพอจะหลบพ้นมาได้ อาเหริน

บาดเจ็บหนักเกินไป อาการบาดเจ็บของข้าเองก็ไม่เบา ขณะสู้กันยังท�า
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ยาลูกกลอนที่ผู้เฒ่าสกุลตันให้พวกข้าไว้หายไปอีก ผลลัพธ์...ก็อย่างที่ 

พวกเจ้าเห็นนี่ล่ะ" 

ซาไหวตันมสีหีน้าอดิหนาระอาใจ เหน็ได้ชดัว่ารู้สึกเคอืงตัวเองอย่าง

ยิ่งยวดที่ท�ายาลูกกลอนหายไป

"ผูอ้าวุโสสกุลตนัเหล่านัน้ต่อมาเป็นเช่นไร" จจูเูสยีงตบีตัน นางกลวั

ย่ิงนักว่าจะได้ยินค�าตอบว่าบรรดาท่านผูเ้ฒ่าได้ถูกเย่ียนซือ่เทียนฆ่าตาย

ไม่เหลือแม้แต่โครงกระดูกแล้ว

ซาไหวตันตอบอย่างคับแค้น "มารร้ายนั่นท�าร้ายพวกผู้เฒ่าจน 

บาดเจ็บแล้วจับตัวไป ข้าเคยถามพวกเด็กๆ ดูเหมือนว่าเดิมทีพวกเขาจะ

หมายตาเกาะอินหยาง ต่อให้ไม่อยู่บนเกาะนั้นก็น่าจะอยู่ไม่ไกลนัก!"

ได้ยินว่าเหล่าผูอ้าวุโสสกุลตันยังมชีวิีตอยู่จจูกัูบอิน่จือ่จางก็นกึยินดี 

แต่ครัน้แล้วก็ให้ตกใจ พวกตีฉ่านซัง่ยามนีก้�าลงัมุง่หน้าไปเกาะอนิหยาง!

เรื่องนี้เกี่ยวพนัถึงชีวิตของพวกตี่ฉานซั่งรวมถึงศิษย์จากสามส�านัก

ใหญ่ อิน่จือ่จางส่งกระบีบ่นิไปส่งสารแจ้งให้พวกตีฉ่านซัง่วกกลบัโดยเรว็

ทันที พร้อมกันนั้นก็บอกให้หลินเจิ้นจินท่ีอยู่บนเรือรบวิเศษทราบด้วยว่า

เย่ียนซือ่เทียนรชัทายาทแห่งแคว้นตันเตรยีมจะท�าอะไรบางอย่างกับเกาะ

อินหยาง

"พวกข้าต้องไปช่วยเหล่าผู้อาวุโส พวกท่านจะไปตามหาฉลามเงิน

ตวัอืน่กลบัมาหรอืจะไปกับพวกข้า" จจูถูามด้วยความร้อนใจด่ังถูกไฟเผา

ที่เย่ียนซื่อเทียนไม่สังหารพวกผู้อาวุโสก็เพราะเห็นแก่ฝีมือหลอม 

ยาลูกกลอนของพวกเขาเท่านั้น ทว่าเหล่าผู้อาวุโสคงยอมตายแต่ไม่ยอม

ให้ความร่วมมอืกับเขาแน่นอน มารร้ายผูนี้คุ้้มดคีุม้ร้าย ไม่รูว่้าจะใช้วิธีการ
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น่ากลวัอะไรกับพวกเขา นางจ�าต้องช่วยพวกเขาออกมาให้ได้โดยเร็วทีส่ดุ

ในเมือ่เย่ียนซือ่เทยีนต้องการจะเล่นงานเกาะอนิหยางกค็งไม่มทีาง 

แบ่งความสนใจมาเฝ้าพวกผู้อาวุโส ถ้านางรีบรุดไปตอนนี้ก็ยังมีโอกาส

ช่วยพวกเขาออกมาได้

"พวกข้าจะไปกับเจ้า! พวกผูเ้ฒ่าถูกจับตัวไปก็เพราะพวกข้า พวกข้า 

จะต้องช่วยพวกเขากลับมาให้ได้! แม้พวกเด็กๆ จะถูกพวกสารเลวน่ัน

วางยาพิษจนตายไปกว่าค่อน แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่หนีไปได้ มีพวกเขาอยู่ 

ข่าวทุกอย่างในทะเลล้วนไม่หลุดรอดสายตาของพวกข้าไปได้"

ซาไหวตนัได้กินยาลกูกลอนของจจูแูล้วจงึเริม่เชือ่ใจนางข้ึนมาบ้าง 

เผ่าฉลามเงนิมฆีานประสาทเฉยีบไวท่ีสดุ เขาได้กล่ินสมนุไพรวิเศษอบอวล

จากตวัจจูต้ัูงแต่ต้นแล้ว ดังน้ันถึงได้มัน่ใจว่านางเป็นคนของสกุลตนั

บนตัวพวกนักปรงุพิษของราชวงศ์แคว้นตนัเหล่าน้ันรวมถึงยอดฝีมือ

ที่ตามมาภายหลังก็มีกลิ่นสมุนไพรวิเศษเช่นกัน แต่นอกจากนี้ยังมีกล่ิน

เหม็นของสิ่งมีพิษและกลิ่นคาวเลือดฉุนก้ึกปนอยู่ด้วย ไม่ได้ 'สะอาด' 

เหมือนจูจู

ราชาฉลามเงินทั้งสองได้รับบาดเจ็บหนัก อิ่นจื่อจางจึงน�ากระสวย

ดั้นเมฆออกมาให้พวกเขากับจูจูใช้ ส่วนตนเองก็บังคับกระบี่บินน�าคน

ทั้งหมดรุดไปยังจุดจอดเรือรบวิเศษ

ซาไหวตันมองเงาหลงัของอ่ินจือ่จางพลางเอ่ยถามจจูอูย่างแปลกใจ 

อยูบ้่าง "เขาปล่อยเจ้าให้อยู่กับพวกข้าเพียงคนเดยีว ไม่กลวัพวกข้าจะท�า

อันตรายเจ้าหรือไร"

แม้ว่าตอนน้ีเขาจะได้รับบาดเจ็บหนัก แต่ก็รู้สึกว่าตนเองยังมีแรง
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เล่นงานจูจูผู้ไร้ซึ่งตบะได้เหลือเฟือ

"พวกท่านจะท�าหรือ" จูจูย้อนถาม ลูกหมูซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋าใส่

สัตว์วิเศษ ปากกระเป๋าก็เปิดอยู่ มันสามารถกระโดดออกมาเผาราชา

ฉลามเงนิสองคนน้ีจนกลายเป็นปลาเผาหรอืแม้แต่เป็นจณุได้ทุกเมือ่ ทว่า

เรื่องนี้ไม่มีความจ�าเป็นจะต้องบอกพวกเขา

ซาไหวตันยักไหล่ "พวกเจ้าเอาชนะมารร้ายนั่นไม่ได้หรอก ต่อให้

เป็นตวัสารเลวเฒ่าไม่ก่ีคนในอาณัตเิขา พวกเจ้ากส็ูไ้ม่ได้เหมอืนกัน ตบะ

ของสหายเจ้าน้ันไม่เลว แต่ด้อยกว่าพวกเขาไกลลิบ เจ้าพวกนัน้ไม่ว่าคนไหน 

ก็มีตบะขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสิ้น ซ�้ายังเชี่ยวชาญการใช้พิษด้วย ถ้ามิใช่เหล่า

ผู้เฒ่าสกุลตันแสดงฝีมือ พวกข้าสองพี่น้องก็คงถูกพิษตายไปแล้ว"

"คนผู้นั้นใช่ซูตั้นหงหรือไม่" จูจูเอ่ยถามเสียงเบา

"ข้าได้ยินตัวสารเลวไม่ก่ีคนนัน้เรยีกเขาว่าท่านอาจารย์ซ"ู ซาไหวตนั

นึกก่อนตอบ

"เช่นนั้นก็ใช่แล้ว เขาคือนักปรุงพิษขั้นแปดชั้นยอดที่ร้ายกาจท่ีสุด

ของราชวงศ์แคว้นตัน" ในดวงตาจูจูฉายแววอึมครึมซึมเศร้าออกมา  

นางนกึขึน้ได้ว่าหนึง่ในก�าลงัหลกัท่ีบกุโจมตสีกลุตนัในวันนัน้ก็คอืซตูัน้หง

ผู้นี้ ไม่รู้ว่ามีคนในตระกูลมากน้อยเพียงใดท่ีตายอนาถอยู่ใต้น�้ามือเขา  

พิษเขาแพร่ไปที่ใด สรรพชีวิตก็ล้วนล้มตาย พื้นที่ตรงนั้นต่อให้ผ่านไปอีก

ร้อยปีพันปีก็ยังยากที่จะฟื้นฟูกลับเป็นเช่นเดิม

คนผู้น้ีเป็นแม่ทัพใหญ่ของราชวงศ์แคว้นตัน และก็เป็นบุคคลที่

ร้ายกาจที่สุดรองจากจักรพรรดิขั้นมหายานท้ังสองและเย่ียนซื่อเทียน  

แม้ซตูัน้หงจะมตีบะเพียงขัน้ก�าเนิดใหม่ช่วงปลาย แต่ก�าลังความสามารถ
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ของเขาต่อให้เป็นผู้ฝึกตนขั้นมหายานก็ยังไม่กล้ามองข้าม

เขากับเย่ียนซื่อเทียนปรากฏตัวท่ีทะเลเหนือพร้อมกัน เกรงว่าเร่ือง

ที่วางแผนคงไม่ใช่เรื่องที่กระท�าได้โดยง่ายเป็นแน่

จจูสูดูหายใจลกึก่อนว่า "ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องช่วยผูอ้าวโุสออกมา

ให้ได้ พวกท่านบอกข้าได้หรือไม่ว่าเรื่องท่ีพวกผู้อาวุโสไหว้วานให้ท�าคือ

เรื่องอะไร"

เรื่องที่ส�าคัญกว่าชีวิตของพวกผู้อาวุโสจะต้องไม่ใช่เร่ืองเล็กอย่าง

แน่นอน

ตนัหนแีจ้งข่าวทีน่างจะมาเกาะอนิหยางให้พวกเขาทราบแล้ว เรือ่ง

ที่พวกเขาไหว้วานไม่แน่ว่าอาจจะเก่ียวข้องกับนาง เป็นไปได้มากว่าจะ

เป็นข่าวเกี่ยวกับไฟพิสุทธิ์น�้าพุสุขาวดี

ซาไหวตันระแวดระวังขึ้นมาทันที ประเมินมองจูจูข้ึนๆ ลงๆ อยู ่

ครูห่น่ึงก็ขมวดค้ิวกล่าวว่า "เว้นแต่ว่าเจ้าจะเป็นคนท่ีบรรดาผู้เฒ่าเหล่านัน้ 

รออยู่ มเิช่นนัน้ต่อให้ฆ่าพวกข้า พวกข้าก็ไม่มวัีนบอก" พูดพลางโคลงศรีษะ 

"เจ้าเป็นสตรี อายุก็น้อยยิ่ง ทว่าอย่างอื่นล้วนไม่ตรงกัน..."

จูจูคิดเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจรดปลายด้วยความรวดเร็ว ราชา 

ฉลามเงินทั้งสองตรงหน้านี้น่าจะเชื่อถือได้ ตันหนีเองก็เคยพูดถึงว่า 

พวกผู้อาวุโสมีบุญคุณต่อราชาฉลามเงิน บริเวณทะเลเหนือเป็นโลกของ

ราชาฉลามเงิน มีฉลามเงินจ�านวนนับไม่ถ้วนจับตามองความเคลื่อนไหว

ของผูฝึ้กตนท่ีผ่านไปมาให้พวกเขา เหล่าผูอ้าวุโสถึงได้เลอืกมาเร้นกายยัง

เกาะอิ๋นซา

เหตกุารณ์ฉกุเฉนิเร่งด่วน นางท�าได้เพียงเลอืกทีจ่ะเชือ่ราชาฉลามเงนิ 
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สองคนนี้แล้ว จึงกัดฟันพูดว่า "ถ้าคนที่พวกเขาให้พวกท่านรอคือตันหวง

สตรีศักดิ์สิทธิ์ของสกุลตัน ข้าก็คือคนผู้นั้น!"

"เจ้า?" ซาไหวตันจ้องนางด้วยสีหน้าพิกลพลางพูดตรงเผงอย่าง 

ไม่ไว้หน้า "ข้าเคยได้ยินพวกผู้เฒ่าบอกว่าสตรีศักดิ์สิทธ์ิของพวกเขาม ี

รูปโฉมประหนึ่งเทพธิดา ข้าว่าดวงตาของพวกเขาไม่น่าจะมีปัญหา"

จูจูยกมือปลดศิลามายาก้อนนั้นลงจากคอ หลังจากน้ันก็เห็นปาก

ของซาไหวตนัอ้าหวอ ดวงตาสนี�า้เงินเข้มเกอืบด�าท้ังสองข้างหวิดจะถลน

ออกจากเบ้าตา

"เจ้า...เจ้า...เจ้างามถึงเพียงนี้ ท�าไม...ท�าไมต้องเปลี่ยนตัวเองให้มี

สารรูปอัปลักษณ์เช่นเมื่อครู่ด้วย!" ซาไหวตันเพิ่งเคยได้เห็นสตรีที่งดงาม

เพียงน้ีเป็นครัง้แรกจงึตืน่เต้นจนลิน้พันกัน แม้แต่จะพูดจายังตะกุกตะกัก

เขาเองก็เคยเห็นบรรดาศิษย์หญิงของวังไท่ซวีแห่งเกาะอินหยาง 

เมื่อก่อนรู้สึกว่าพวกนางคนหนึ่งย่ิงงามกว่าอีกคน ทว่าเมื่อเทียบกับ 

สาวน้อยตรงหน้าแล้ว อย่างมากพวกนางก็นบัได้ว่าจิม้ล้ิมพร้ิมเพราเท่านัน้ 

เทียบไม่ติดแม้แต่ปลายเล็บของจูจู!

จจููเห็นใบหน้าเขาเข้ามาใกล้ข้ึนเรือ่ยๆ ก็ให้รู้สกึอดึอดัในใจ เขาต้อง

ท�าท่าทางเกินจริงขนาดนี้เชียวหรือ ด้วยเหตุนี้นางจึงสวมศิลามายากลับ

ไปใหม่ ยอดหญิงงามแห่งยุคกลายเป็นเด็กสาวบ้านนอกที่ท้ังท่ึมทั้งเชย

ในพริบตา

"โธ่! ไฉนเจ้าถึงเปลี่ยนกลับไปอีกแล้ว!" ซาไหวตันท�าหน้าผิดหวัง 

ยื่นมือคิดจะปลดศิลามายาลงมาอีกครั้ง

จูจูใช้มือหนึ่งปัดมือเขาออกไปก่อนว่า "พอได้แล้ว ตอนน้ีท่านเชื่อ

Page ������������������ 6 .indd   16 19/9/2561 BE   11:05



17

เอ ๋อ เหมย

แล้วกระมัง"

ซาไหวตันมองหน้าจูจูอย่างผิดหวัง ให้นึกด่ืมด�่ากับยอดคนงามท่ี

ปรากฏตัวเพียงชัว่แวบเดียวเมือ่ครูน้ี่ จากใบหน้าท่ีธรรมดาสามญัจนออก

จะขี้ริ้วอยู่เล็กน้อยในยามนี้ ด้วยความสามารถคิดเชื่อมโยงของเขาก็ยัง

ท�าได้ยากยิ่ง จึงอดจะถอนหายใจออกมาไม่ได้

ในใจเขาเชือ่ไปกว่าค่อนแล้ว สตรศีกัดิส์ทิธ์ิสกุลตนัควรเป็นคนงาม

เช่นนี้จึงจะถูกต้อง!

ทว่าเขารับไหว้วานจากผู้อื่นมาแล้วก็ต้องกระท�าตามอย่างซื่อสัตย์ 

แม้ความงามจะชวนหลงใหล แต่เขาไม่มีทางเชื่อน�้าค�าง่ายๆ เพราะหลง

ความงามแน่ เขายังต้องการข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดกว่านี้

"ผู้เฒ่าสกุลตันบอกว่าเจ้าควบคุมไฟสวรรค์ได้สองชนิด ชนิดหนึ่งมี

สีแดงม่วง อีกชนิดมีสีเขียว อานุภาพของไฟสวรรค์ทัดเทียมกับเปลวไฟที่

มารร้ายที่น่าสยองนั่นปล่อยออกมา"

ในเมื่อเปิดเผยตัวตนไปแล้ว จูจูก็ไม่มีอะไรให้ต้องปิดบังต่อไปอีก 

นางจึงหยิบเตาหลอมต้มวิญญาณผลาญใจออกมา แล้วเรียกให้ลูกหมู

พ่นไฟใส่เตาหลอมเสียเลย

ลกูหมพู่นลกูไฟเลก็ๆ สองลกูลงไปในเตาหลอม ลกูหนึง่เป็นไฟรวม

แสงตะวันรุง่ อกีลกูเป็นไฟเซยีนอายุวฒันะ ลกูไฟแม้จะเลก็ แต่ซาไหวตัน

ก็รู้สึกได้ชัดเจนถึงฤทธานุภาพมหาศาลที่อยู่ภายในมัน

"เจ้าคือตันหวงจรงิๆ ช่างดีโดยแท้!" ซาไหวตันมัน่ใจสิน้สงสยัในทีส่ดุ 

ท่าทีที่มีต่อจูจูก็เปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือ

"พวกผู้เฒ่าต้องการให้พวกข้าบอกข่าวสองสามอย่างกับเจ้า หน่ึง
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คือเยี่ยนซื่อเทียนรัชทายาทแคว้นตันมาแล้ว ก�าลังความสามารถของเจ้า

มีไม่พอจะต่อกรกับเขา ให้หลบไปก่อน รอเขาจากไปแล้วค่อยไปตามหา

ไฟพิสุทธิ์น�้าพุสุขาวดี พวกเขาจะตามเยี่ยนซื่อเทียนกลับไปแคว้นตันเพื่อ

หาโอกาสจัดการเขาให้ตายตกไปพร้อมกัน เจ้าไม่ต้องเสี่ยงอันตรายไป

ช่วยพวกเขา"

จูจูตาเรื่อแดง ถึงเวลานี้แล้วพวกผู้อาวุโสก็ยังคงคิดจะปกป้องนาง 

กลัวว่านางจะเป็นอะไรไปอีก

"ข่าวท่ีสองเก่ียวข้องกับไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดี เปลวไฟน้ันน่าจะอยู่

ลกึลงไปใต้เกาะอนิหยาง" ซาไหวตันเผยเรือ่งหลังม่านอนัน่าตกใจออกมา

"ท่านแน่ใจ? ท่านเคยเห็นกับตาตัวเอง?" จูจูคิดไม่ถึงว่าไฟพิสุทธ์ิ

น�้าพุสุขาวดีจะอยู่ใกล้กับบริเวณที่สะดุดตาถึงเพียงนั้น

"ข้าไหนเลยจะกล้าไปที่เกาะอินหยาง ข้าไปถึงที่นั่นก็จะถูกลด 

พลงัฤทธ์ิแล้วเผยร่างจรงิออกมาทนัท ีถ้าเกิดพลาดท่าเสยีทถูีกผูฝึ้กตนขัน้

หลอมรวมเล็กๆ ท�าร้ายจนบาดเจ็บเข้า ข้าจะไม่ขายหน้าคนตายหรือไร!" 

ซาไหวตันพูดด้วยท่าทางไม่พอใจ

"ทว่าข้ายืนยันได้ว่านั่นเป็นไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีจริงๆ! เด็กๆ ของ

พวกข้าได้เห็นเองกับตา อีกท้ังยังมตีายไปสองสามตวัเพราะเหตุนีด้้วย เจ้า

พวกรนหาที่ตายเหล่านั้นห่วงสนุกจนไม่ระวังชีวิตของตัวเอง"

ซาไหวตันพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ยังคงเสียใจเหลือประมาณ เหล่า

ฉลามเงินน้อยที่โชคดีรอดมาได้พอย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในเวลานั้นก็ยัง

ตกใจจนตัวสั่นระริกไม่หยุด เหล่าผู้อาวุโสสกุลตันซักถามอย่างละเอียด

อยู่สองสามรอบก็แน่ใจว่าเป็นไฟพิสุทธิ์น�้าพุสุขาวดีอย่างไม่ต้องสงสัย
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"คนของราชวงศ์แคว้นตนัหมายตาจะเล่นงานเกาะอนิหยางเพ่ือไฟ

พิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีอย่างนั้นหรือ" จูจูพลันรู้สึกว่าหนทางเบื้องหน้าช่าง

มืดมน

ดูดซับผสานรวมไฟสวรรค์ก็ยากพอแล้ว ยังจะถูกคนของแคว้นตัน

ได้ข่าวและชิงตัดหน้าก่อนก้าวหนึ่ง แค่จะแย่งชิงด้วยยังท�าไม่ได้ แต่นี่ยัง

มตีวัประกันอยู่ในมอืพวกเขาอกี นางคดิไม่ออกเลยว่าควรท�าอย่างไรดถึีง

จะท้ังได้ไฟสวรรค์มา ท้ังช่วยเหล่าผู้อาวุโสออกมาได้ และรักษาชีวิตคน

ทั้งหลายของฝ่ายตนเองเอาไว้ได้ด้วย

ซาไหวตันส่ายหน้า กล่าวปลอบจูจูว่า "เจ้าสารเลวจากราชวงศ์

แคว้นตันเหล่านัน้น่าจะไม่รูเ้รือ่งไฟพิสทุธ์ิน�า้พุสุขาวด ีพวกเดก็ๆ บอกว่าส่ิง

ทีพ่วกเขาหมายตาอยู่อันท่ีจรงิคือ 'ต้นเหอฮวน* หม่ืนปี' บนเกาะอนิหยาง"

ต้นเหอฮวนหมื่นปีจูจูเองก็เคยได้ยินชื่อมาก่อน สาเหตุท่ีเกาะ 

อินหยางมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์สามารถจ�ากัดตบะของผู้ฝึกตนจาก

ภายนอกได้ก็เป็นเพราะต้นไม้โบราณน้ี กล่าวกันว่าอายุจรงิของมนัปาไป

แสนกว่าปีแล้ว เนื่องจากมีมันอยู่ เกาะอินหยางถึงได้ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นมา 

วิญญาณต้นไม้ได้กลายเป็นเทพนานแล้ว จึงเสมือนเป็นวัตถุเทพตาม

ธรรมชาติที่มีชีวิตชนิดหนึ่ง

ในตอนโน้นมีผู้ฝึกตนผู้ทรงฤทธานุภาพท่านหนึ่งมาท่ีทะเลเหนือ

แล้วได้ค้นพบสวรรค์กลางน�้าแห่งนี้ อีกท้ังมีโชควาสนาความบังเอิญ 

สื่อใจกับต้นเหอฮวนหมื่นปีต้นน้ีได้และได้รับการยอมรับจากมัน จึงได้ 

ก่อตั้งวังไท่ซวีขึ้นในที่นั้น

* ต้นเหอฮวน หมายถึงต้นพู่ชมพู
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ตบะและกลิน่อายของสิง่มชีวิีตทัง้หมดบนเกาะล้วนถูกต้นเหอฮวน

หมืน่ปีจ�ากัดไว้ มเีพียงผูท่ี้สือ่ใจได้และได้รบัการยอมรบัจากต้นไม้เทพต้นนี้ 

จึงจะสามารถส�าแดงก�าลังความสามารถของตนออกมาได้อย่างไร้

อุปสรรคขัดขวาง และถึงขนาดได้รับฤทธานุภาพของต้นไม้เทพช่วยเสริม 

กลายเป็นผู้ไร้เทียมทานบนเกาะเลยทีเดียว

ผู้ฝึกตนของวงัไท่ซวีที่มีโชคส�าเร็จขั้นก�าเนิดใหม่กลายเป็นผู้อาวุโส

สงูเหล่าน้ัน แต่ละคนล้วนฝึกฝนบ�าเพ็ญตนอยู่บนเกาะมาตัง้แต่เล็ก ดดูซบั 

กลิ่นอายของต้นไม้เทพรวมกับได้รับการยอมรับจากมันถึงได้เล่ือนข้ึน 

ขั้นก�าเนิดใหม่ได้ส�าเร็จ เมื่อพวกเขาส�าเร็จขั้นก�าเนิดใหม่แล้วก็จะม ี

ความสามารถสื่อใจกับต้นไม้เทพ ยามอยู่บนเกาะพวกเขาจึงยังคงรักษา

ก�าลังความสามารถที่แท้จริงของตนเองไว้ได้

วังไท่ซวีอาศัยต้นเหอฮวนหมื่นปีที่มหัศจรรย์นี้ ไม่ว่าดินแดน 

จิ้นเฉียนเกิดอุบัติภัยใดๆ ขึ้น และไม่ว่ามีศัตรูแข็งแกร่งกลุ่มใดมารุกราน 

ก็ล้วนยังคงยืนตระหง่านอยู่ได้เช่นเดิม ถ้ามิใช่ผู้ฝึกตนบนเกาะส�าเร็จขั้น

ก�าเนดิใหม่ได้ยากย่ิง เกรงว่าพวกเขาคงได้ครอบครองใต้หล้าไปนานแล้ว

ต้นไม้เทพที่ร ้ายกาจถึงเพียงนี้เย่ียนซื่อเทียนยังกล้าหมายตา  

ขวัญไม่ได้กล้าแค่ระดับธรรมดาเลยจริงๆ

มิน่าเขาถึงได้พาบุคคลร้ายกาจอย่างซูต้ันหงมาด้วยกัน ถ้าไม่มี 

ผูช่้วยท่ีแขง็แกร่ง ล�าพังเขาท่ีเป็นผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนิดใหม่ช่วงปลายคนเดยีว 

ต่อให้มไีฟสวรรค์สามชนิดคอยช่วยก็ไม่แน่ว่าจะเอาอะไรจากบนเกาะมา

ได้แม้แต่เศษหญ้าเศษไม้

จูจูหาได้มีสีหน้าดีขึ้นเพราะค�าปลอบของซาไหวตันไม่ ไม่ว่าสิ่งที่
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เย่ียนซื่อเทียนสนใจจะเป็นต้นเหอฮวนหมื่นปีหรือไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดี 

ตราบใดท่ีเขายังไม่บรรลจุดุประสงค์ก็ไม่มทีางไปจากบรเิวณเกาะอนิหยาง

การจะน�าต้นเหอฮวนหมื่นปีไปน้ันท�าได้ยากยิ่ง ความเป็นไปได้ 

มากที่สุดคือเขาคิดหาทางจะควบคุมเกาะน้ี ท�าให้มันเข้ามาอยู่ในเขต

อิทธิพลของตนเสยีเลย ดังนัน้ถ้านางคดิจะดดูซบัผสานรวมไฟพิสทุธ์ิน�า้พุ

สุขาวดีภายใต้หนังตาเยี่ยนซื่อเทียนก็เป็นการรนหาที่ตายของแท้

ไม่ว่าอย่างไรเรื่องที่เร่งด่วนท่ีสุดในตอนนี้คือการช่วยพวกผู้อาวุโส

สกุลตันออกมา

จูจูวางเรื่องไฟพิสุทธิ์น�้าพุสุขาวดีลงชั่วคราว กล่าวกับซาไหวตันว่า 

"ท่านให้พวกฉลามเงินลองหาดไูด้หรอืไม่ว่าพวกผูอ้าวุโสถูกพาตวัไปท่ีใด"

ซาไหวตันตบอกดังก้อง "แน่นอนว่าไม่มปัีญหา ฉลามเงนิอย่างพวก

ข้ามีวิธีส่งสารพิเศษเฉพาะตัว อีกเดี๋ยวข้าจะให้พวกเด็กๆ ออกหาในแถบ

ทะเลเหนอืให้หมด ขอเพียงคนยังอยูใ่นเขตทะเลเหนือจะต้องหาท่ีอยู่ของ

พวกเขาพบอย่างแน่นอน"

"อ้ืม เริ่มหาจากแถบเกาะอินหยางแล้วกัน ในเมื่อเย่ียนซื่อเทียน

หมายตาเกาะอินหยางอยู่ พวกเขาน่าจะต้องอยู่ไม่ไกลจากเกาะ  

ท่านให้พวกเด็กๆ ระวังตัวหน่อย อย่าให้คนสารเลวพวกน้ันพบเห็นเข้า  

จะต้องระวังความปลอดภัยให้มาก" จูจูก�าชับ ภาพนองเลือดศพกองเป็น

ภูเขาในบริเวณเกาะอิ๋นซาติดตานางอยู่ นางไม่อยากให้เกิดเหตุการณ ์

โหดร้ายทารุณเช่นนั้นอีกจริงๆ

ซาไหวตันพยักหน้าหงึกหงัก "ข้ารู้แล้ว คุณหนูตันหวงช่างจิตใจดี

โดยแท้"
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จจูหูนังหน้าไม่หนาพอ ได้ยินค�าชมเกินจริงเช่นน้ีก็อดหน้าแดงไม่ได้ 

"ท่านเรียกข้าว่าจูจูจะดีกว่า ข้าค่อนข้างจะชินกับชื่อนี้"

"จูจู? ชื่อนี้ก็น่ารักมากเช่นกัน! เจ้าเรียกเขาว่าศิษย์พี่ ข้าเองก็นับได้

ว่าเป็นศิษย์ในนามของพวกผู้อาวุโส เจ้าเรียกข้าว่าศิษย์พ่ีด้วยแล้วกัน!" 

ราชาฉลามเงนิตสีนิทด้วยสองตาทีเ่ป็นประกาย เขาลมืรูปโฉมงดงามเป็น

หนึง่ในหล้าท่ีปรากฏให้เหน็เพียงชัว่แวบเดียวเมือ่ครูน้ี่ไม่ลง อยากจะสนทิ

สนมกับคนงามนางนี้ให้มากขึ้นใจแทบขาด

"อ้อ ได้! ศิษย์พ่ีซา!" จจูไูม่สงสยัเป็นอืน่ ถึงอย่างไรนางก็มีศษิย์พ่ีชาย 

ศิษย์น้องชายในส�านักเซิ่งจื้ออยู่มากมาย

"ข้ากับน้องชายแซ่ซาเหมอืนกัน ข้าจะรูไ้ด้อย่างไรว่าเจ้าก�าลังเรียกข้า 

หรอืเรยีกเขา มสิูเ้จ้าเรยีกข้าว่าศษิย์พ่ีไหวตัน แล้วเรียกเขาว่าศิษย์พ่ีไหวเหริน 

จะดีกว่า" ซาไหวตันชี้น้องชายที่ยังสลบไสลอยู่ทางด้านข้างพลางกล่าว

น้องชายท่านก�าลงัสลบอยู่ คนโง่กยั็งรูว่้าข้าไม่มทีางเรยีกเขาไปได้! 

จูจูเห็นค้านในใจ อีกอย่าง ศิษย์พี่ 'คนเลว' กับศิษย์พี่ 'คนชั่ว'* เนี่ยนะ!? 

สมองจจูขูึน้ภาพด�า กล่าวเสนออย่างอ้อมค้อม "เช่นน้ันข้าเรยีกท่าน

ว่าศิษย์พี่ตัน แล้วก็เรียกเขาว่าศิษย์พี่เหรินแล้วกัน"

ซาไหวตันรู้สึกว่าเรียกเช่นนี้ดูสนิทย่ิงกว่าเดิมจึงรีบพยักหน้าตอบ

ตกลง

อิ่นจ่ือจางน�าทางอยู่ข้างหน้า แต่แบ่งความสนใจมาระวังความ

เคลื่อนไหวทางด้านหลังอยู่ตลอด ได้ยินจูจูกับซาไหวตันเพ่ิงจะคุยกันได้

ไม่เท่าไรก็เริม่เรยีกขานกันเป็น 'ศษิย์พ่ีศษิย์น้อง' อย่างสนทิสนมแล้วก็อด

* ไหวตันและไหวเหรินออกเสียงคล้ายกับค�าว่าคนเลว (ไฮว่ตั้น) และคนชั่ว (ไฮว่เหริน)
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จะไม่พอใจอยู่บ้างไม่ได้ จึงหันหน้ากลับมาถลึงตาใส่จูจูอย่างเข่นเขี้ยว

ผู้อื่นเอาเปรียบเจ้าอยู่ เจ้ายังจะเซ่อเล่นไปกับเขาอีก! เจ้าหมูโง่!

ซาไหวตันหันหลังให้เขาจึงไม่เห็นสายตาตักเตือนของเขา แต่จูจู

กลับมองเห็นชัดถนัดตา จึงตัดสินใจไม่พูดเรื่องนับญาติต่ออีกทันที

ซาไหวตันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับนางเข้าใกล้กันเป็น

ก้าวใหญ่ หลงัจากดใีจก็พลนันกึถึงเรือ่งเป็นงานเป็นการได้ "อา! ยังมข่ีาว

ที่สามอยู่อีก ศิษย์น้องจูจูอยากฟังหรือไม่"

ข่าวที่สามน้ีกลับเก่ียวข้องกับ 'บัวสมุทรอวลกลิ่นน�้าแข็ง' ที่ราชินี

เทพหยกพิสุทธิ์ในต�านานผู้มีนามจริงว่าเอ๋าเจียวท่านนั้นได้ปลูกเอาไว้

"หลายวันก่อนพวกเด็กๆ เจอคลืน่ใต้น�า้พัดไปถึงชายขอบทะเลนอก 

จึงได้เห็นแสงเรืองรองจากบัวสมุทรอวลกลิ่นน�้าแข็งขณะบานสะพรั่งเข้า 

ทว่าดูเหมือนบริเวณนั้นจะมีปีศาจทะเลที่ร้ายกาจย่ิงยวดปรากฏตัวอยู่

ผลุบโผล่ พวกเด็กๆ ทานรับพลังกดดันขนาดนั้นไม่ไหวจึงรีบแล่นกลับมา

โดยไม่กล้าอยู่ดูนาน พวกข้าพ่ีน้องกับพวกผูเ้ฒ่าสกุลตนัเคยหารอืกนัแล้ว

ว่าแม้บัวสมุทรอวลกลิ่นน�้าแข็งน้ันจะเคลื่อนที่ไปไม่เป็นหลักแหล่ง แต่

ตามการค�านวณกระแสน�้าในทะเลของพวกข้าน่าจะยังรู้ต�าแหน่งคร่าวๆ 

ของมันได้เป็นเวลาสามเดือน หลังจากสามเดือนผ่านไป มันก็จะหายไป

จากทะเล หากต้องการหามันอีกครั้งไม่รู้ต้องรอนานเพียงใด" ซาไหวตัน

พูดพลางถอนอกถอนใจ

อันที่จริงผู ้อาวุโสสกุลตันไม่ได้สั่งให้บอกข่าวเรื่องนี้ เวลานั้น 

เยีย่นซือ่เทยีนบกุมาถึงตรงหน้าแล้ว นอกจากเรือ่งทีเ่ก่ียวกับความอยู่รอด

ปลอดภัยของจูจูและสกุลตันแล้ว พวกเขาไหนเลยจะยังมีแก่ใจพูดถึง 
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เรื่องอื่นอีก ทว่าซาไหวตันคิดอยากเอาใจศิษย์น้องหญิงโฉมงามนางนี้ถึง

ได้หยิบเรื่องนี้ออกมาบอก

บัวสมทุรอวลกลิน่น�า้แขง็เป็นสมนุไพรวิเศษข้ันเก้า จจูยู่อมจะรู้ดว่ีา

มีมูลค่าสูงเพียงไร หากแต่ยามน้ีไม่มีเรื่องใดส�าคัญไปกว่าการช่วยเหล่า

ผู้อาวุโสออกมาให้ได้โดยปลอดภัย ดังนั้นจูจูจึงเพียงแต่แตกตื่นดีใจอยู ่

ชั่วครู่ จากนั้นก็วางเรื่องนี้ไว้ด้านหลังชั่วคราว

เนือ่งจากมซีาไหวตันท่ีคุ้นเคยกับทะเลเหนอืน�าทาง ขากลบัพวกเขา

จงึใช้เวลาสัน้กว่าขาไปมาก เพียงสามสีช่ัว่ยามก็กลบัมาถึงจดุจอดเรอืรบ

วิเศษแล้ว

หลินเจิ้นจินได้รับสารจากกระบี่บินของอิ่นจื่อจางแล้วก็บอกข่าวที่

เย่ียนซื่อเทียนจะเล่นงานเกาะอินหยางต่อปรมาจารย์ข้ันก�าเนิดใหม่สาม

ท่านที่รั้งอยู่บนเรือรบวิเศษ

ไม่ก่ีเดือนก่อนเย่ียนซื่อเทียนเพ่ิงจะสร้างความวุ่นวายใหญ่หลวงท่ี

เมอืงฉงอู ่แม้แต่เจดย์ีอูเ่สนิก็ยังหวิดจะถูกเขาท�าลาย ฤทธ์ิเดชของไฟสวรรค์ 

สามชนิดน้ันหลนิเจิน้จนิท่ีอยู่ภายในเจดีย์ไม่ได้สมัผัสรับรู ้ส่วนปรมาจารย์ 

จย่าห่ัวก็ปิดด่านกักตัว ไม่ได้เผชญิกับมนัเช่นกัน หากแต่ปรมาจารย์จ่ินซัน่

และปรมาจารย์จี้เสียงกลับเคยได้เห็นอยู่ไกลๆ พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็ยังคง

นึกเสียวสันหลังวาบ พอได้รับข่าวจึงรีบเรียกศิษย์ที่ออกไปข้างนอกกลับ

เรือมาทั้งหมดทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ไปเกาะอินหยางกลุ่มนั้น

เคราะห์ดีทีพ่วกต่ีฉานซัง่พาศิษย์ขัน้สร้างฐานร่วมทางไปด้วยไม่น้อย 

จงึถูกพวกเขาถ่วงให้เดินทางช้าลง ยังไม่ทนัไปถึงเกาะอนิหยางก็ได้รับข่าว

และวกกลับมาแล้ว
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ระหว่างน้ันพวกปรมาจารย์จิน่ซัน่กับปรมาจารย์จีเ้สยีงก็ได้หารอืกัน 

ตดัสนิใจส่งคนไปแจ้งข่าวให้คนของวังไท่ซวแีห่งเกาะอนิหยางเตรยีมการ

ป้องกันแต่เนิ่นๆ

แม้ว่าบนเกาะจะมต้ีนเหอฮวนหมืน่ปีคอยคุม้ครอง แต่เย่ียนซือ่เทียน

ที่มีไฟสวรรค์สามชนิดรวมพลังกับซูตั้นหงท่ีช�านาญวิชาพิษก็มิอาจดูเบา

ได้เด็ดขาด

ซาไหวตันเห็นอาการบาดเจ็บของน้องชายทรงตัวแล้ว อีกท้ังมีจูจู

คอยดูแล จึงออกไปยังบริเวณเกาะอินหยางเพื่อส่งข่าวด้วยวิธีการพิเศษ

เฉพาะเผ่าฉลามเงิน ให้ฉลามเงินในน่านน�้าบริเวณนี้ไปสืบหาท่ีอยู่ของ 

ผู้อาวุโสสกุลตันรวมถึงความเคลื่อนไหวของผู้ฝึกตนแคว้นตันกลุ่มนั้น

จูจูทางหนึ่งรอคอยด้วยความร้อนใจ อีกทางหนึ่งก็ลังเลว่าจะ 

เปิดเผยตัวตนเพ่ือขอความช่วยเหลือจากปรมาจารย์ข้ันก�าเนิดใหม่แห่ง

สามส�านักใหญ่ที่อยู่บนเรือดีหรือไม่

อาการบาดเจ็บของราชาฉลามเงินท้ังสองต้องใช้เวลาอย่างน้อย 

สบิวันกว่าจะฟ้ืนตัวสมบรูณ์ อาศัยแค่ตนเองกับอิน่จ่ือจาง การจะช่วยพวก

ผู้อาวุโสออกมาจากเง้ือมมือผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่หลายคนถึงมีศิลา

มายาช่วยอยู่ก็มคีวามหวงัเลอืนรางนัก ถ้าเกิดถูกฝ่ายตรงข้ามพบเข้าแล้ว

ตอบโต้กลับมา นางก็ไม่กล้าจะจินตนาการถึงผลที่จะตามมาเลย

ทว่าถ้าร่วมมอืกับสามส�านักใหญ่ก็ดเูหมอืนเป็นการละเมดิค�าปฏญิญา 

สาบานของบรรพบุรุษอีก...จูจูลังเลชั่วครู่ สุดท้ายก็ตัดสินใจจะท�าด้วย 

ตัวเอง นางมีไฟสวรรค์คุ้มกาย ตบะก็สูงกว่าคนทั้งหมดบนเรือ ขอเพียง

เตรียมการให้ดีก็น่าจะไม่ต้องกลัววิชาพิษของซูตั้นหง พาคนไปมากกลับ
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จะเป็นการยุ่งยากแทน

ส่วนเยี่ยนซื่อเทียนนั้น ในเมื่อเขาต้องการจะเล่นงานเกาะอินหยาง

กเ็ป็นไปไม่ได้ที่จะน�าตัวพวกผู้อาวโุสสกลุตันติดไปข้างกายด้วย ขอเพยีง

นางสืบข่าวจนรู้ชัดแล้วก็จะสามารถหลบเขาไปช่วยคนได้

จะดีท่ีสุดหากซูตั้นหงกับเย่ียนซื่อเทียนมุ่งหน้าไปเล่นงานเกาะ 

อินหยางด้วยกัน ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ที่เหลือน้ันนางจัดการได้ง่าย 

กว่ามาก

จูจูยืนอยู่บนกราบเรือเพียงล�าพัง มองดูน�้าแข็งขาวสะอาดสุกใส

แวววาวใต้ท้องฟ้ายามราตรพีลางขบคิดใคร่ครวญถึงสถานการณ์ท่ีดทีีส่ดุ

และเลวร้ายที่สุด รอเพียงข่าวจากฉลามเงินในอาณัติของซาไหวตัน

จูจูค่อยๆ เก็บสายตากลับมาและพบว่าเบื้องหน้าไม่ไกลมีเงาร่าง

คุ้นตาก�าลังพิงกราบเรือมองที่ไหนสักที่บนทะเลใหญ่ด้วยท่าทางใจลอย

เหมือนกับตนเองอยู่เช่นกัน

คนผูน้ัน้มร่ีางผึง่ผายสะโอดสะอง แขนเสือ้กว้างพลิว้สะบดัท่ามกลาง 

ลมทะเล ดูเลือนรางล่องลอยราวกับเป็นเซียนใต้แสงจันทร์ คล้ายว่าแค่

เสี้ยวเวลาถัดไปก็จะลอยหายไปกับสายลม เขาก็คือศิษย์พ่ีรองของนาง  

จีโยวกู่

ปรมาจารย์ข้ันก�าเนิดใหม่ไม่ก่ีท่านบนเรือเรียกให้ผู ้อาวุโสข้ัน 

หลอมรวมส่วนใหญ่ไปร่วมหารือเรื่องท่ีเย่ียนซื่อเทียนปรากฏตัวขึ้น

กะทันหัน ถ้าเป็นอย่างที่ผ่านมา เวลาเช่นนี้จีโยวกู่จะต้องอยู่ที่นั่นด้วย  

หากแต่วันน้ีเขากลับวางตัวอยู่วงนอก แล่นมารับลมบนดาดฟ้าเรือเพียง

คนเดียว ผิดปกติเกินไปแล้วจริงๆ
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จูจูนกึถงึท่าทีพกิลในระยะนีข้องเขา อกีทัง้ดูเหมือนว่าทศิทางทีเ่ขา

มองไปยามน้ีจะเป็นทิศทางของเกาะอินหยางพอดี นางจึงถามออกมา

ตรงๆ อย่างอดไม่อยู่ "ศิษย์พี่รอง ท่านเคยไปเกาะอินหยางหรือ"

จีโยวกู่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ไม่สังเกตเห็นโดยสิ้นเชิงว่าจูจูก็อยู่ 

ไม่ไกลจากเขา ครั้นได้ยินค�าถามนี้กะทันหันก็ตอบออกไปโดยไม่ทันคิด 

"ท่านแม่ข้าเคยเป็นผู้อาวุโสของวังไท่ซวี"

"อ้อ?" อนัทีจ่รงิพวกจจูเูดาได้นานแล้วว่าจีโยวกู่อาจจะมคีวามสัมพันธ์ 

บางอย่างกับเกาะอินหยาง เพียงไม่ได้เอ่ยปากถามก็เท่านั้น ก็เหมือนกับ

เรื่องความเป็นมาของนางกับอิ่นจื่อจางท่ีอันที่จริงนอกจากสืออิ้งลว่ีท่ี

สมองช้าเป็นพิเศษแล้ว ในใจตีฉ่านซัง่กับจโียวกู่ต่างก็สนันิษฐานคาดเดา

ได้ เพียงแต่ไม่เคยเป็นฝ่ายซักไซ้ไต่ถาม

ครั้นหลุดตอบออกไปแล้วจีโยวกู่ถึงได้สติกลับมา พบว่าข้างกาย

ตนเองคือจูจูก็ย้ิมน้อยๆ ก่อนว่า "ดึกขนาดนี้แล้วไฉนศิษย์น้องเล็กจึงยัง

ไม่ไปพักผ่อนอีก กังวลเรื่องเยี่ยนซื่อเทียนหรือ"

จูจูพยักหน้าไม่พูดอะไร

จีโยวกู่ชั่งใจอยูช่ั่วครูก่พ็ลันลดเสียงเอย่ถาม "ศษิย์น้องเล็ก แถวนี้มี

คนหรือไม่"

จูจูงันไปเล็กน้อย ปล่อยจิตออกสัมผัสดูอยู่ชั่วครู่ก็ส่ายหน้าตอบว่า 

"ไม่มี"

จโียวกู่จงึพูดด้วยสหีน้าจรงิจงั "ศษิย์น้องเลก็มาเพ่ือหาไฟสวรรค์ใช่

หรือไม่"

จจูมูองเขาด้วยความตกใจ นางเคยบอกเร่ืองท่ีนางต้องการมาตาม 
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หาไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีที่ทะเลเหนือแก่อิ่นจื่อจางเพียงคนเดียว แม้แต่

กับหลินเจิ้นจินก็ไม่เคยเอ่ยถึง แล้วศิษย์พี่รองรู้ได้อย่างไรกัน!

"เช่นน้ันข้าก็เดาถูกแล้ว ข้าเองก็ได้รู้มาโดยบังเอิญว่าลึกลงไปใต้

เกาะอินหยางมีเปลวไฟร้ายกาจอยู่ชนิดหนึ่ง เมื่อก่อนไม่รู้ว่าคืออะไร  

แต่หลังจากได้เห็นพลานุภาพและกลิ่นอายของไฟเซียนอายุวัฒนะแล้ว 

นึกย้อนกลับไปก็พอจะรู้ว่าน่าจะเป็นไฟสวรรค์ชนิดหนึ่งเช่นกัน" จีโยวกู่

อธิบาย

จูจูผ่อนลมหายใจน้อยๆ ด้วยความโล่งใจก็ได้ยินจีโยวกู่พูดอีกว่า 

"เมื่อใดที่เจอเรื่องล�าบากก็อย่าลืมว่ายังมีศิษย์พ่ีอย่างพวกข้าอยู่ แม้ว่า

ก�าลังความสามารถของพวกข้าในยามนี้จะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนัก แต่ก็

ยังช่วยออกความคิดหาวิธีให้เจ้าได้ เอาชนะศตัรดู้วยก�าลงัไม่ได้ก็ต้องพิชติ

ด้วยปัญญา ต่อให้เป็นคู่ต่อสูร้ะดับเยีย่นซือ่เทียนก็ใช่ว่าจะไม่อาจเอาชนะ

ได้เลย"

"ขอบคุณศิษย์พี่รอง" จูจูแสบจมูก จีโยวกู่คาดเดาเรื่องราวได้เยอะ

มากแล้วแท้ๆ แต่กลับเลือกจะยืนอยู่ข้างนางโดยปราศจากความลังเล

เหมอืนกันกับอิน่จือ่จาง ต่อให้ต้องเผชญิหน้ากับศัตรูแข็งแกร่งทีน่่าหวาดผวา 

อย่างรัชทายาทแคว้นตันก็ไม่ระย่อ

"ทะ...ท่านเองก็เหมอืนกัน ถึงมบีางเรือ่งท่านไม่สะดวกใจจะพูดกับ

พวกข้าก็สามารถพูดกับศิษย์พี่สามได้!" จูจูว่า

รอยย้ิมบนหน้าจีโยวกู่ชะงักค้าง จูจูพูดแทงใจของเขาโดยไม่ต้ังใจ 

บางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้ว่าควรพูดกับสืออิ้งลวี่อย่างไร...
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รออย่างร้อนรุม่กระวนกระวายมาทัง้คนื เช้าตรูวั่นต่อมาก็มข่ีาวจาก

ฉลามเงินในท่ีสุด ยืนยันว่าเหล่าผู้อาวุโสสกุลตันน่าจะอยู่บนเกาะเล็ก 

ไร้ชื่อเกาะหนึ่งท่ีอยู่ห่างจากเกาะอินหยางไปห้าร้อยลี้ พร้อมกันนั้นพวก

ฉลามเงินก็ส่งข่าวดีมาด้วยว่าดูเหมือนเย่ียนซื่อเทียนกับซูตั้นหงจะไม่อยู่

บนเกาะ

พวกเขาคงจะไปเล่นงานเกาะอินหยางแล้ว เรื่องนี้ถือเป็นข่าว 

น่ายินดทีีส่ดุส�าหรบัจจู ูนางทางหนึง่ขอให้ซาไหวตนัสัง่ให้ฉลามเงนิจบัตา

มองความเคลื่อนไหวทางด้านนั้นต่อไป อีกทางก็เริ่มเตรียมแผนการของ

ตนเอง พร้อมกันนั้นก็ให้เขาปิดข่าวนี้ต่ออิ่นจื่อจาง

นางคิดจะแอบออกเดินทางไปช่วยคนที่เกาะเล็กไร้ชื่อในคืนนี้

คนจากสามส�านักใหญ่บนเรือก็ตัดสินใจแล้วเช่นกันว่าจะหยุดทัพ

รอดสูถานการณ์กันก่อน ปรมาจารย์จย่าห่ัวกับปรมาจารย์จิน่ซัน่ไปดูเกาะ

อินหยางด้วยตัวเอง ยามกลับมาก็มีสีหน้าเคร่งเครียด

ได้รู้ว่าจู่ๆ เยี่ยนซื่อเทียนก็มาปรากฏตัว หนทางที่ปลอดภัยที่สุดคือ

กลับล�าเรือไปจากสถานที่ที่มีปัญหานี่เสียเดี๋ยวนี้ ปรมาจารย์ขั้นก�าเนิด

ใหม่ทั้งสี่คนบนเรือรวมพลังกันยังไม่แน่ว่าจะต้านทานอานุภาพของไฟ

สวรรค์สามชนดิได้ นับประสาอะไรกับยังมนีกัปรงุพิษข้ันแปดชัน้ยอดอย่าง

ซูตั้นหงอยู่อีกคน เกิดพลั้งพลาดไม่ระวัง การที่คนทั้งหมดจะฝังร่างอยู่ที่

ทะเลเหนือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลย

ทว่าแค่ได้ยินข่าวไม่กีข่่าวจากราชาฉลามเงนิ สามส�านกัใหญ่ก็เผ่น

หนีเสียแล้ว ถ้าเกิดข่าวไม่เป็นความจริง เช่นนั้นก็มิใช่ขายหน้าในระดับ

ธรรมดาเลย หากลือกันออกไป กลุ่มพันธมิตรแคว้นอู่จะยังมีบารมีความ
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น่าเชื่อถืออะไรให้พูดได้อีก ดังน้ันรอดูสถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนค่อยว่า

กันจะดีกว่า

เย่ียนซือ่เทยีนต้องการเล่นงานเกาะอนิหยาง บนเกาะมต้ีนเหอฮวน

หมื่นปีอยู่ ใช่ว่าเขาจะลงมือส�าเร็จได้ง่ายๆ คราวก่อนเขาบุกโจมตีเจดีย์ 

อู่เสิน สุดท้ายถูกผู้อาวุโสใหญ่แห่งสามส�านักใหญ่รวมพลังกันโจมตีจน

บาดเจ็บ ต่อให้มียาลูกกลอนดีเพียงไรก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งปีกว่า

จะฟื้นตัวโดยสมบูรณ์ นี่เขายังไม่หายดีก็วางแผนจะข้ึนเกาะอินหยาง

ถือว่าเสี่ยงอันตรายนัก

ดีไม่ดีเกิดเขาได้รับบาดเจ็บหนักอีกครั้งจากแผนการเล่นงานเกาะ

อินหยาง ถึงเวลานัน้สามส�านักใหญ่อาจจะได้ประโยชน์จากการทีอ่กีสอง

ฝ่ายสู้กัน ฉวยโอกาสนี้ก�าจัดหอกข้างแคร่เล่มใหญ่นี้ทิ้งก็เป็นได้!

ปรมาจารย์จย่าห่ัวกับปรมาจารย์ไม่ก่ีท่านท่ีเหลือต่างส่งกระบี่บิน

กลับไปขอก�าลังเสริมจากส�านักตนทันที จากนั้นก็สงบใจรอให้เรื่องราว

ด�าเนินไป

คืนนี้ไร้จันทร์ ภายใต้แสงดาวอ่อนจาง ผิวทะเลดูสงบนิ่งผิดปกติ

อย่างเห็นได้ชัด

เม่ือจูจูแน่ใจว่าพวกศิษย์พ่ีปิดด่านบ�าเพ็ญตนอยู่ภายในห้องแล้ว 

นางก็ใช้ศลิามายาอ�าพรางกลิน่อายไว้แล้วพาลกูหมไูปหาซาไหวตนัเพียง

ล�าพัง ทัง้สองแอบลงทะเลจากด้านหนึง่ของเรือรบวิเศษ ฉลามเงนิตวัใหญ่

ตัวหนึ่งได้รออยู่แล้ว

แม้ว่าอาการบาดเจ็บของซาไหวตันจะยังหนักอยู่ แต่ก็ดีข้ึนกว่า 

เมื่อวานมากแล้ว เขาพาจูจูข้ึนนั่งบนหลังฉลามเงิน เตรียมตัวจะออก 
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เดินทางไปเกาะเล็กไร้ชื่อแห่งนั้น

ฉบัพลนันัน้ตรงหน้าก็มเีงาคนวาบผ่าน อิน่จือ่จางยืนหน้าด�าคร�า่เคร่ง 

อยู่บนน�้าแข็งขนาดยักษ์ ขวางอยู่ด้านหน้าพวกเขา

จูจูถูกท�าให้ตกใจจนเกือบจะลื่นตกจากหลังฉลามเงินลงทะเล แต่

ทว่าเรื่องน่าประหลาดใจไม่ได้มีเพียงเท่านี้

"ศิษย์น้องเลก็ ดึกด่ืนเทีย่งคืนแล่นออกไปหาของกินคนเดยีวจะไม่มี

น�้าใจเกินไปแล้วกระมัง" เสียงฮึดฮัดของตี่ฉานซั่งดังมา

"ข้าหลงคิดว่าศิษย์น้องเล็กเป็นคนรักษาค�าพูดเสียอีก" ในรอยย้ิม

ของจโียวกู่มแีววไม่พอใจฉายออกมาอย่างชดัเจน ความหมายย่อมจะสือ่

ถึงเรื่องที่เมื่อคืนก่อนจูจูเพ่ิงจะรับปากว่ามีเรื่องอะไรก็จะมาขอให้พวก 

ศิษย์พี่ช่วยเหลือ วันนี้กลับแอบลอบออกไปคนเดียว

สอือิง้ลว่ีเองกตั็ดพ้อว่า "จจู ูเจ้ามคีวามลบัแล้วไม่ยอมบอกข้า!" นาง

หลงคิดว่าพวกนางแม้มิใช่พี่น้องแท้ๆ แต่ก็ดีกว่าพี่น้องแท้ๆ เสียอีก!

อ่ินจื่อจางเหินกายมายกมือเขกศีรษะนางทีหน่ึง จูจูยังไม่ทันได ้

ร้องเจ็บ ซาไหวตันก็ประท้วงขึ้นมาอย่างเหลืออดเสียก่อน "นี่ๆๆ ศิษย์ 

น้องหญิงของข้าเป็นเด็กสาวที่งดงามถึงเพียงน้ี เจ้ายกมือเขกนางได้

อย่างไร เจ้าเข้าใจหรือไม่ว่าอะไรคือรักหยกถนอมบุปผา!?"

ต่ีฉานซัง่ได้ยินแล้วก็อดจะเหลอืกตาใส่เขาไม่ได้ ท่ีแท้ราชาฉลามเงิน 

ผู้นี้ก็เป็นพวกมีปัญหาเรื่องมุมมองความงามเช่นกัน จริงสิ! คราวก่อน

จิง้จอกมายาก็เคยบอกว่าจจูเูป็นคนงาม ดทู่าผูฝึ้กตนปีศาจคงจะมสีายตา

ไม่เหมอืนมนษุย์ ศษิย์น้องเลก็ถึงได้เป็นสาวงามผูเ้ป็นหนึง่ในใต้หล้าและ

เนื้อหอมอย่างมากในสายตาของผู้ฝึกตนปีศาจ!
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คงมิใช่ว่าอันท่ีจริงศิษย์น้องสี่ก็เป็นผู้ฝึกตนปีศาจเหมือนกันกระมัง 

ตี่ฉานซั่งให้นึกสงสัยขึ้นมาอย่างหนัก

จจููย่ืนมอืไปจบัแขนเสือ้อิน่จือ่จางพลางว่า "ข้าไม่ได้คดิจะฝืนก�าลงั

ท�าอะไร ข้าเพียงแต่อยากไปดูสถานการณ์ ถ้าไม่ไหวข้าก็จะหนีออกมา" 

นางมีไฟสวรรค์อยู่ในมอื เมือ่รวมร่างกับลกูหมก็ูมตีบะขัน้ก�าเนดิใหม่ช่วงปลาย 

หากต้องการหนี ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั่วไปย่อมขวางนางไม่อยู่

จโียวกู่ไม่เสยีเวลาพูดอะไรไร้สาระอกี หันไปกล่าวกับราชาฉลามเงิน 

"รบกวนท่านน�าทางด้วย" พวกเขาแอบหนีออกมาภายใต้หนังตาของ 

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ ถ้าไม่อยากถูกคนพบตัวแล้วโดนบ่นว่าก็ต้องไป

จากบริเวณเรือรบวิเศษเดี๋ยวนี้

ซาไหวตันเองกเ็ป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา เดมิทีเขารูส้กึว่าจจูเูป็น

เพยีงแม่นางน้อยไร้ตบะ ถึงจะมหีมพู่นไฟได้คอยช่วย แต่ความเป็นไปได้ที่

จะช่วยคนส�าเร็จก็น้อยนัก มีผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมไปเพิ่มสักสามสี่คนก็ดี

กว่าไม่มีเลย

ด้วยเหตุนี้จึงท�าสัญญาณมือง่ายๆ ฉลามเงินหลายตัวก็โผล่ข้ึนมา

จากทะเลอย่างไร้สุ้มเสียง คนหนึ่งนั่งหนึ่งตัว มุ่งหน้าไปสู่เกาะไร้ชื่อ

ตั้งแต่ต้นจนจบพวกเขาไม่ได้ปล่อยกลิ่นอายหรือใช้พลังฤทธ์ิ 

ใดๆ แม้แต่นิดเดียว คนทั้งหลายบนเรือจึงไม่รู้เลยว่าพวกเขาแอบออกไป 

มเีพียงจูสุ๋ย่โหรวท่ีกลางดกึไม่มอีารมณ์จะบ�าเพญ็ตนทัง้ยังนอนไม่หลบัท่ี

เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ในสายตาจากริมกราบเรือ

สองฝ่ายอยู่ห่างกันมาก นางไม่ได้ยินว่าพวกเขาพูดอะไรกัน หาก

แต่พวกเขาปิดบังคนทั้งหมดออกเดินทางตามฉลามเงินไปอย่างเป็น 
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ความลบัจะต้องไม่ใช่เรือ่งเลก็แน่นอน นางชัง่ใจอยู่ชัว่ครูก็่ตดัสนิใจว่าถ้า

ฟ้าสางแล้วยังไม่มข่ีาวคราวของพวกเขาก็จะไปบอกให้หลนิเจิน้จนิทราบ

คนอืน่น้ันช่างเถอะ แต่นางไม่อยากให้อิน่จือ่จางเป็นอะไรไปเพราะ

จูจู

ทะเลเหนือเป็นบ้านของฉลามเงิน พวกมนัหลบัตาก็ยังแหวกว่ายได้

อย่างอิสระ เมื่อม่านราตรีเคลื่อนคล้อยลงเข้าสู่วันใหม่ พวกจูจูก็มาถึง

บริเวณเกาะเล็กไร้ชื่อแห่งนั้น

ตลอดทางจีโยวกู่ได้ท�าความเข้าใจกับสถานการณ์จนกระจ่างแล้ว 

จึงได้เตรียมแผนการช่วยคนหลบหนีเอาไว้หลายแผน

ผู้อาวุโสสกุลตันที่ถูกจับมามีทั้งหมดสี่คน ตามข่าวท่ีฉลามเงิน 

สืบมา บนเกาะมีผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่รับหน้าท่ีเฝ้าค่ายท่ีพักอยู่สองคน 

และมีผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานอยู่อกีแปดคน ดทู่าทางพวกเขาน่าจะเป็นพวก

ที่คอยสืบหาข่าวและคอยจัดการงานจิปาถะให้ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่

เย่ียนซื่อเทียนต้องการเล่นงานเกาะอินหยาง แค่เขากับซูตั้นหง

ลงมือเพียงสองคนก็พอแล้ว มีคนมากกว่านี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนัก

ตามค�าบอกของซาไหวตัน ผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ท่ีราชวงศ์แคว้น

ตันส่งมาเดิมทีมีสี่คน แต่สองคนถูกพวกเขาพ่ีน้องกับผู้อาวุโสสกุลตัน 

ร่วมมอืกันฆ่าตายทีเ่กาะอิน๋ซาแล้ว ท่ีพวกเขาสองฝ่ายได้เจอกันเป็นเรือ่ง

เหนอืความคาดหมายจรงิๆ ก่อนหน้านีเ้ย่ียนซ่ือเทียนไม่ได้รูเ้ลยว่าผูอ้าวุโส

สกุลตันถึงกับหลบซ่อนตัวอยู่ในทะเลเหนืออันเวิ้งว้างนี้

จโียวกู่สนันิษฐานว่าผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนิดใหม่ทัง้สีค่นน้ีมาเตรยีมหนนุ
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ช่วยเย่ียนซื่อเทียนกับซูตั้นหงหลังจากเกิดเร่ืองเจดีย์อู่เสินเม่ือคราวก่อน 

สุดท้ายถ้ามิใช่เยี่ยนซื่อเทียนจัดเตรียมคนไว้คอยหนุนช่วย เกรงว่าคงได้

ตายอยู่ในแคว้นอู่แล้ว ปฏิบัติการครั้งน้ีเสี่ยงอันตรายไม่แพ้ครั้งก่อน  

ดังนั้นเขาไม่มีทางทุ่มออกไปหมด

ทีน่ี่อยูห่่างจากเกาะอนิหยางเพียงห้าร้อยลี ้ต�าแหน่งก็เหมาะสมแก่

การให้ทหารลับกลุ่มนี้ซุ่มซ่อนตัว

เกาะเล็กไร้ชื่อมีขนาดเล็กจริงๆ กวาดมองทีเดียวก็มองเห็นได้แทบ

ทั่วทั้งเกาะ อันที่จริงมันก็เป็นแค่โขดหินที่เรียงรายติดต่อกันเท่านั้น เวลา

นีท้ีก่ลางกลุม่โขดหินมเีตาหลอมโอสถขนาดใหญ่ยกัษ์อยู่ใบหน่ึง ตามข่าว

ที่ฉลามเงินสืบมา พวกผู้อาวุโสน่าจะถูกขังอยู่ภายในเตาหลอมนี้

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองของราชวงศ์แคว้นตันน่ังขัดสมาธิอยู่

นอกเตาหลอม ด้านล่างเตาหลอมมีข่ายอาคมชุมนุมเพลิงอยู่ ดูแค่นี้ก็รู้

แล้วว่าเย่ียนซื่อเทียนเองก็ระแวงว่าจะมีใครกลับมาช่วยผู้อาวุโสสกุลตัน

ทั้งสี่ไป ดังน้ันทันทีที่พบความผิดปกติ ผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ท้ังสองท่ี 

รับหน้าที่เฝ้าพวกเขาก็จะเปิดการท�างานของข่ายอาคม เผาผู้อาวุโสทั้งสี่

ให้ตายทั้งเป็นอยู่ในเตาหลอม!

ใจของมารร้ายตนนี้โหดเหี้ยมอ�ามหิตไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆ

ตามแผนเดิมของจูจู นางจะให้ฉลามเงินสร้างความเคล่ือนไหวให้

เหมอืนมาช่วยคนล้างแค้นเพ่ือเบีย่งเบนความสนใจของผูฝึ้กตนข้ันก�าเนิด

ใหม่ท้ังสอง จากน้ันนางก็จะปล่อยลกูหมเูข้าไปดสูถานการณ์ภายในเตาหลอม 

ให้แน่ชัดก่อนค่อยหาโอกาสลงมือ

ตอนนี้มีพวกศิษย์พี่ช่วยเหลือ แผนการถูกปรับเปลี่ยน ลูกหมูยังคง
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ท�าหน้าท่ีเดมิ แต่จโียวกู่จะอาศยัจงัหวะขณะวุน่วายแอบลอบเข้าไปท�าลาย 

ข่ายอาคมชุมนุมเพลิงที่ด้านล่างเตาหลอมด้วย

ส่วนสืออิ้งลว่ีจะอาศัยพลังจากศิลามายา ใช้วิชาลวงตาประสาน

งานกับฉลามเงินรวมถึงอิ่นจื่อจางและตี่ฉานซั่ง พยายามสร้างความ

วุ่นวายพร้อมกับหาโอกาสฆ่าผู้ฝึกตนขั้นสร้างฐานทั้งแปดคนบนเกาะทิ้ง 

เพื่อไม่ให้มีคนมาขัดแข้งขัดขาเวลาพวกเขาช่วยคน

รอลกูหมตูรวจสอบยืนยันสภาพของเหล่าผูอ้าวุโสแล้ว พวกเขาค่อย

ตัดสินใจว่าจะช่วยพวกผู้อาวุโสออกมาอย่างไร

ราชาฉลามเงนิขมวดคิว้มองฟ้าอยู่พักใหญ่ก็พลนัพูดข้ึนว่า "ไม่ต้อง

ใช้วิชามายาให้ยุ่งยากแล้ว อกีครึง่ชัว่ยามแถบนีน่้าจะมพีายุใหญ่ ถึงเวลา

นัน้พวกเจ้าก็หาจงัหวะกระท�าการได้ ทว่าพวกเจ้าต้องเตรียมใจให้ด ีพายุ

บนทะเลมิใช่เรื่องเล่นๆ!"

เมื่อพายุก่อตัวขึ้น สภาพบริเวณนี้จะโกลาหลอลหม่าน พวกเขาจะ

ท�าอะไรก็สะดวกดาย

ระหว่างทีร่อคอยด้วยความร้อนใจ ลมทะเลก็ค่อยๆ พัดแรงขึน้ เพียง

ชั่วครู่เมฆด�านับไม่ถ้วนก็กรูกันมาจากขอบฟ้า ไม่นานก็บดบังดาวเดือน

ไว้สิ้น ฟ้าดินเหลือเพียงความมืดมิดจนยกมือมองไม่เห็นนิ้ว

เสียงลมค่อยๆ หยุดลง กลางท้องฟ้ามีแสงเงินสายหนึ่งปรากฏวาบ 

เสยีงฟ้าร้องครนืครัน่พลนัดังขึน้ เมด็ฝนใหญ่เท่าเมลด็ถ่ัวเหลอืงโปรยปราย

ลงมาจากท้องฟ้า ท้องทะเลพลันมีคลื่นโหมซัดสาดปั่นป่วนเหมือนน�้าท่ี

เดือดพล่านในพริบตา

เสียงฟ้าร้อง เสียงฝน เสียงคลื่นท่ีสาดกระทบอย่างบ้าคล่ัง และ 
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เสียงลมหวีดหวิวดังรวมกัน อานุภาพบ้าคล่ังของฟ้าดินน้ีแม้แต่ผู้ฝึกตน

ขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองท่ีนั่งอยู่หน้าเตาหลอมโอสถก็ยังอดจะครั่นคร้าม 

ขึ้นมาร�าไรไม่ได้

ผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานท่ีเฝ้าอยู่มมุตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคนหนึง่

มองเห็นกับตาว่าน�า้แขง็ใหญ่ยักษ์สองก้อนบนทะเลห่างไปไม่ไกลถูกคล่ืน

พัดกระแทกกันอย่างแรงจนเกิดคลื่นยักษ์สูงสิบกว่าจั้งก็ตกใจจนปาก 

อ้าตาค้าง

ท่ามกลางแสงสายฟ้าทีแ่ลบแปลบปลาบ ใบหน้างามเย้ายวนพลนั

ปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างไร้สุ้มเสียง ผู้ฝึกตนคนนั้นอึ้งไป นึกถึงปีศาจสาว

ในทะเลในต�านานขึน้มาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้ น่าจะงดงามชวนหว่ันไหว

เช่นนี้กระมัง...

ความฉงนสงสัยในชั่วพริบตาของเขายังไม่ทันหายไปก็รู้สึกเย็น 

บนคอ หายใจยังไม่ทันเต็มปอดก็หงายหลังล้มลง หอกทองแหลมคมท่ี

เกิดจากพลังฤทธ์ิเล่มหนึ่งแทงทะลุคอหอยเขา เขาถึงขนาดส่งเสียง 

ครวญครางออกมาไม่ได้แม้แต่ครึ่งเสียงก็ตายคาที่แล้ว

หอกทองหายวับไปกลางพายุฝน สืออิ้งลว่ีหลบเข้าม่านฝนอย่าง

รวดเร็วราวกับภูตพราย มุ่งไปหาเป้าหมายถัดไป

ทศิทางทีเ่หลอืก็เกิดเรือ่งลอบสงัหารในท�านองเดยีวกัน เพียงไม่นาน

ผูฝึ้กตนขัน้สร้างฐานท้ังแปดคนก็ถูกฆ่าตายอยู่กลางพายุฝนกระหน�า่อย่าง

ไร้สุ้มเสียงโดยผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองท่ีนั่งอยู่ตรงกลางเกาะหาได้

สังเกตเห็นความผิดปกติไม่

จากน้ันก็ถึงตาราชาฉลามเงินซาไหวตันออกโรงแสดง เขาขี ่
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ปีศาจฉลามเงินขั้นห้าปรากฏตัวอยู่กลางคลื่นลม ตะโกนอย่างดุร้ายว่า 

"โจรสนุขัแคว้นตันโผล่หัวมาเด๋ียวนี!้ พวกเจ้าฆ่าพ่ีน้องของข้ากับเดก็ๆ ของ

ข้าไปนับหมื่น วันนี้ข้าจะขอสู้ตายกับพวกเจ้า!"

ผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่ทัง้สองขมวดค้ิว ไม่เต้นตามค�าด่าของซาไหวตัน 

แม้แต่น้อย

ซาไหวตันด่าจนน�้าลายแห้งแล้ว ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่หนึ่งในนั้น

ถึงได้พูดขึ้นอย่างเย็นเยียบ "ไม่ต้องพล่ามอะไรไร้สาระ จะสู้ก็มาสู้ตรงน้ี 

คดิจะล่อพวกข้าออกไปเพ่ือช่วยตาเฒ่าพวกน้ี? เจ้าเห็นว่าทกุคนโง่เง่าเต่าตุ่น 

เหมือนสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกเจ้าหรือไร!"

ซาไหวตันเดือดจัดจนกลับกลายเป็นหัวเราะออกมา "ดี! ในเมื่อ 

พวกเจ้าจะเป็นเต่าหดหัว ข้าก็จะเอาบรรดาศิษย์ของพวกเจ้ามาระบาย

แค้นแทน!"

เขาย่ืนมือไปคว้าหนึ่งในศพผู้ฝึกตนข้ันสร้างฐานท่ีถูกพวกสืออ้ิงลว่ี

ฆ่าตายขึ้นมาจากฉลามเงินที่น�ามาส่ง ก่อนโยนไปทางผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิด

ใหม่ทั้งสอง

ตัวเขาได้รบับาดเจบ็หนกั ยากจะใช้พลงัฤทธ์ิ ทว่าพละก�าลงัร่างกาย

ของสัตว์ปีศาจเดิมทีก็น่าตกใจย่ิงยวด ศพศพน้ันพุ่งแหวกม่านฝน  

หอบเสียงลมหวีดแหลมตรงไปหาเตาหลอมยักษ์ด้านหลังคนทั้งสอง  

หากชนเข้าจริงๆ เตาหลอมยักษ์คงไม่ถึงขนาดเสียหาย แต่เกรงว่าศพคง

ต้องแหลกละเอียดเป็นละอองเลือด

ผู้ฝึกตนท้ังสองหน้าเครียดขึ้นมา หน่ึงในนั้นสองมือประกบร่าย

อาคม ตวาดลั่นไปทางศพที่ลอยมาใกล้ "นิ่ง!"

Page ������������������ 6 .indd   37 19/9/2561 BE   11:05



38

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 6

ความเร็วของศพช้าลงทันที ลอยมาด้านหน้าไม่กี่จั้งก็หยุดนิ่งอยู่

กลางอากาศ จากน้ันก็เคลื่อนตกลงบนโขดหินด้านหน้าคนทั้งสองอย่าง

ช้าๆ

มาเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ได้ ถึงจะไม่ใช่บุคคลระดับยอดของ

ราชวงศ์แคว้นตันก็ต้องเป็นศิษย์คนส�าคัญท่ีพวกเขาเชือ่ใจได้เตม็ที ่แม้จะ

อยู่เพียงขั้นสร้างฐาน แต่ถูกฆ่าตายอนาถเช่นนี้ก็ท�าให้ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิด

ใหม่ทั้งสองต้องขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความแค้นใจ

ซาไหวตนัหวัเราะร่าด้วยท่าทางโอหังล�าพองใจย่ิงยวด "ยังมอีีกเจด็คน 

พวกเจ้ารับให้ดีล่ะ!" พูดพลางยกศพอีกหนึ่งขึ้นมาขว้างออกไปอย่างแรง

ฉลามเงนิตัวอืน่ได้รบัค�าสัง่ให้ซดัน�า้แขง็ยักษ์บนทะเลเข้าใส่ผูฝึ้กตน

ขัน้ก�าเนดิใหม่ทัง้สองบนเกาะไม่ให้หยดุ โดยมฉีลามเงินข้ันห้าและข้ันหก

เป็นผู้ร่ายอาคมและฉลามเงินตัวอื่นคอยสอดประสาน

ฉากเหตุการณ์สับสนวุ่นวายไปหมด พวกน�้าแข็งน้ันช่างเถอะ แต่ 

ผูฝึ้กตนท้ังสองไม่อยากให้ศิษย์ของตนตายแล้วยังถูกท�าลายศพเป็นผุยผง 

จงึไม่อาจไม่คอยรบัศพทีล่อยมาเป็นระยะด้วยความระมดัระวงั แต่ถึงจะ

ระมัดระวังอย่างไรก็ยังมิวายสมาธิหลุดไปเล็กน้อย

จีโยวกู่อาศัยศิลามายารวมกับละอองน�้าจากบึงน�้าหนาวสร้าง

ปราการตดัขาดจากโลกภายนอก พาลกูหมหูลบผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนิดใหม่ท้ัง

สองไปทีใ่ต้เตาหลอมใหญ่ด้านหลงัพวกเขาก่อนโยนลกูหมูเข้าไปภายใน

เตาหลอม

สอือิง้ลว่ีรบัผดิชอบใช้ละอองน�า้บงึน�า้หนาวสร้างปราการข้ึนบริเวณ

ใกล้ๆ จีโยวกู่เพ่ือสกัดก้ันจิตส�ารวจของผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสอง  
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จะได้ให้เขามุง่สมาธิไปท่ีการถอนท�าลายข่ายอาคมชมุนมุเพลงิทีใ่ต้เตาหลอม

เวลาที่ซาไหวตันจะสร้างความวุ่นวายได้มีจ�ากัด ถ้าผู้ฝึกตนขั้น

ก�าเนิดใหม่ทั้งสองตั้งสติได้ เพียงแค่สังเกตเห็นพิรุธแม้แต่นิดเดียวก็คง

เปิดการท�างานของข่ายอาคมชุมนุมเพลิงทันที ผู้อาวุโสสกุลตันท้ังสี ่

ข้างในเตาหลอมก็จะตายคาที่

ศิลาวิเศษก้อนยักษ์ทีว่างอยู่ตรงกลางข่ายอาคมชมุนมุเพลิงผนกึไฟ

บรรลัยกัลป์ท่ีเกิดจากการผสานรวมกันของไฟสวรรค์ทั้งสามชนิดของ 

เยีย่นซือ่เทยีนเอาไว้ พอข่ายอาคมชมุนุมเพลงิท�างานก็จะปลดผนกึมนัออก 

เปลวไฟท่ีระเบิดออกมานัน้ ถงึจะเป็นผูฝึ้กตนขัน้มหายาน แต่ถ้าปราศจาก

การป้องกันใดๆ ก็ยังต้องถูกเผาตายท้ังเป็น นับประสาอะไรกับบรรดา 

ผูอ้าวุโสสกุลตนัทีม่ตีบะเพียงข้ันก�าเนดิใหม่ อกีท้ังถูกคนใช้อาคมควบคมุ

ตัวไว้

เวลาเร่งด่วนจวนตัว จีโยวกู่กลับไม่ลนลานแม้แต่น้อย ขัดสมาธินั่ง

ตวัตรงอยู่ข้างข่ายอาคมชมุนมุเพลงิ สบินิว้ยืดงอคดิค�านวณหาจดุส�าคญั

ในการท�าลายข่ายอาคมอย่างรวดเรว็ โชคดทีีก่่อนหน้านีเ้ขาเคยได้ศกึษา

ค้นคว้าข่ายอาคมควบคุมไฟที่ราชาเทพไฟน�้าแข็งทิ้งเอาไว้ จึงนับว่ามี

ความรู้ต่อข่ายอาคมท�านองเดียวกันอยู่บ้าง

ตี่ฉานซั่งกับอิ่นจื่อจางหลบอยู่ในท่ีลับ เตรียมพุ่งออกไปต้านศัตรู

อย่างสุดก�าลังทุกเมื่อที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

เกาะโขดหินเล็กๆ ถูกพายุฝนกระหน�่าปกคลุมจนทั่ว ท่ามกลาง

ฟ้าแลบฟ้าร้อง ผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิดใหม่ท้ังสองก�าลังต่อสู้คุมเชิงอยู่กับ 

ฝูงฉลามเงินท่ีซาไหวตันน�าทัพมา ท่ามกลางความวุ่นวาย ภายในใจจูจู
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ว่างเปล่าล่องลอย ดวงจิตสื่อกับลูกหมู

ผ่านดวงตาของลูกหมู นาง 'มองเห็น' ผู้อาวุโสสกุลตันท้ังสี่ท่าน 

จับคู่นั่งหันหลังพิงกันอยู่ภายในเตาหลอม บนตัวพวกเขามีอาคมยับย้ัง

ควบคุมทีเ่ย่ียนซือ่เทียนร่ายไว้ด้วยตัวเอง ท�าให้พวกเขาพูดและขยับไม่ได้ 

ไม่อาจใช้พลังฤทธิ์ได้แม้แต่กระผีกเดียว

ภายในเตาหลอมมีพิษทาอยู่ทั่ว พอข่ายอาคมชุมนุมเพลิงท�างาน 

ต่อให้ไฟบรรลยักัลป์ยังไม่ทนัเผาผูอ้าวุโสเหล่านีต้าย พิษพวกนีไ้ด้รบัการ 

กระตุ้นจากไฟก็เพียงพอที่จะท�าให้ทั้งสี่ตายได้ในพริบตาอยู่ดี

จูจูมองดูจีโยวกู่ที่น่ังนิ่งเงียบราวกับก�าลังนั่งกรรมฐานพลางแอบ

ภาวนาในใจ 

ศิษย์พ่ีรอง ต้องอาศัยท่านแล้ว! ท่านต้องท�าลายข่ายอาคมชุมนุม

เพลิงให้ได้ก่อนที่ผู ้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองจะพบเข้า...มิเช่นนั้น 

ทุกอย่างก็จบกัน

แม้ว่าพวกอิน่จือ่จางล้วนมตีบะเพียงขัน้หลอมรวม แต่ก็มวัีตถุเซยีน

ระดบัล่างกนัครบทุกคน มัน่ใจว่าจดัการกับผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่สองคน

ได้ส�าเร็จแน่นอน หากแต่การฆ่าพวกเขาให้ได้ก่อนที่พวกเขาจะนึกคิด 

เปิดการท�างานข่ายอาคมชุมนุมเพลิงน้ันกลับเป็นภารกิจท่ีเป็นไปไม่ได้  

ถึงขนาดว่าถ้าพวกเขาจะหนีไปรายงานข่าวต่อเย่ียนซื่อเทียนกับซูตั้นหง 

พวกอิ่นจื่อจางก็ไม่มีปัญญาขวางได้เช่นกัน

ดังนั้นพวกเขาจ�าต้องปฏิบัติการให้เร็ว จ�าต้องรับประกันความ

ปลอดภัยของผู้อาวุโสทั้งสี่ให้ได้เสียก่อน

ซาไหวตันก�ากับควบคุมฉลามเงินกลุ่มใหญ่ให้ออกแรงก่อความ
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วุ่นวายอยู่ทางด้านหน้า แต่กลบัไม่อาจสร้างความเสียหายใดๆ ต่อผู้ฝึกตน 

ขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองได้เลย เพียงแต่ท�าให้คนหงุดหงิดร�าคาญใจเท่านั้น 

ระหว่างน้ันผู้ฝึกตนทั้งสองก็ใช้จิตส�ารวจตรวจสอบรอบด้าน แต่ไม่พบ

ความผิดปกติใดๆ ทว่าซาไหวตันเอาแต่ก่อกวนไม่หยุด กลับไม่ท�าอะไร

มากไปกว่านี้ คนทั้งสองจึงนึกระแวงขึ้นมาในที่สุด

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ท่ีผมเผ้าหนวดเคราล้วนเป็นสีขาวพูดกับ

สหายที่สวมชุดเกราะหนัง "ท่านจับตามองเดรัจฉานตัวนั้นไว้ ข้าจะไปดู

ตาเฒ่าพวกนั้น!"

ผู้ฝึกตนเกราะหนังพยักหน้า ผู้ฝึกตนผมขาวก็หันหลังกลับ เดินไป

ทางเตาหลอมยักษ์...

เวลาเดียวกันนี้เอง จีโยวกู่ผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ ด้วยสองตา

เป็นประกาย แล้วเสียงเร่งร้อนของสืออิ้งลวี่ก็ดังมาเข้าหู "มาแล้ว!"

ผูฝึ้กตนผมขาวทางหน่ึงปล่อยจติออกไปตรวจดูสถานการณ์บริเวณ

ใกล้ๆ ทางหนึง่ก็เดนิดรูอบๆ เตาหลอมยักษ์ด้วยความไม่วางใจ เดนิมาได้

ครึ่งวงเล็กก็พบเงาร่างของจีโยวกู่ในที่สุด!

ผูฝึ้กตนผมขาวตกใจอย่างหนัก เมือ่ครู่ตนเองได้ใช้จติตรวจดบูริเวณ

รอบๆ แล้ว แน่ใจว่าไม่มีคน แล้วคนเป็นๆ เช่นนี้โผล่ออกมาได้อย่างไร!?

ทว่าเพียงไม่นานเขาก็มองเห็นตบะของจีโยวกู่ชัด...ขั้นหลอมรวม

ช่วงกลางเท่านัน้ เขาจงึหวัเราะเสยีงเย็นก่อนว่า "สกุลตนัไม่มคีนแล้วหรือ

อย่างไร ถึงได้ส่งตัวเล็กๆ อย่างเจ้ามาช่วยคน!"

จโียวกูไ่ม่ตอบ อิน่จือ่จางท่ีหลบอยู่ในท่ีลบัประกบสองมอืร่ายอาคม 

มังกรน�้าแข็งตัวหนึ่งก็พลันพุ่งออกไป กรงเล็บมังกรตวัดกวาดเข้าใส่ผู้ฝึก
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ตนผมขาวด้วยอานุภาพดังฟ้าผ่า

"คู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้า!" อิ่นจื่อจางพูดเย็นเยียบ

จีโยวกู่จิตใจไม่ว่อกแว่ก มือยกแส้ปัดฉลามเงินขึ้น สีเงินนับพันนับ

หมื่นเส้นบนแส้ปัดสะบัดกวัดแกว่ง เส้นขนที่ดูราวกับมีชีวิตพาดลงบน

แผนภมูอิาคมอันสลบัซบัซ้อนแก่เก่าลกึซึง้ท่ีบนพ้ืนอย่างอ่อนช้อยแผ่วเบา

ไร้ใดเทียม

ด้วยตบะของเขา การจะแก้ข่ายอาคมท่ีวางโดยผู้ฝึกตนข้ันก�าเนิด

ใหม่ช่วงปลายน้ันมีความยากอย่างที่สุด ถ้ามิใช่มีแส้ปัดฉลามเงินท่ีเป็น

วัตถุเซียนระดับล่างอยู่ในมือ เขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเช่นนี้

ผู้ฝึกตนเกราะหนังท่ีตอบโต้รับมือซาไหวตันอยู่ทางด้านหน้าได้ยิน

เสียงทางด้านนี้ก็หันตัวปราดกลับมาช่วย ตี่ฉานซั่งคันไม้คันมือรออยู ่

ตรงน้ันนานแล้ว เงาร่างเล็กๆ จึงกระโดดออกมาจากเงามืดของโขดหิน 

คนยังไม่ทันถึง เสียงก็มาถึงก่อน "ถุย!"

แน่นอนว่าเสียงนี้ของเขาใช้วิชาไร้เสียงเปล่งออกมา มีหยกคร่ึงวง

เสยีงเสนาะช่วยขยาย พลงัเสยีงก็ย่ิงน่าตกใจ ผู้ฝึกตนเกราะหนังร่ายอาคม

สกัดไม่ทันจึงใช้ฝ่ามือทั้งสองผลักออกไปทางจุดก�าเนิดเสียงสุดก�าลัง

พลังฤทธ์ิที่โถมอัดออกไปปะทะกับคล่ืนเสียงอันทรงพลัง เม็ดฝน 

เต็มท้องฟ้าถูกท�าเอากลายเป็นควันขาวนับไม่ถ้วนระเหยลอยข้ึนโดย 

ไร้สุ้มเสียง ท่ีว่างบริเวณใกล้เคียงเกิดคลื่นกระเพ่ือมรุนแรงติดกันเป็น

ระลอกต่อเน่ืองอนัเน่ืองจากการปะทะกันอย่างแรงนี ้คนท้ังหมดในท่ีน้ีล้วน

รู้สึกใจสั่นรัวขึ้นมา ฉลามเงินธรรมดาๆ จ�านวนไม่น้อยท่ีแหวกว่ายอยู ่

ในทะเลบริเวณเกาะเล็กไร้ชื่อทานรับไม่ไหว ถูกท�าเอาสะเทือนจนสลบ 
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ลอยขึ้นมาบนผิวน�้าเป็นเบือ

จโียวกู่ก�าลงัท�าลายข่ายอาคมมาถึงช่วงส�าคญัแล้ว พลงัฤทธ์ิทัง้ร่าง

ใกล้จะใช้เกินขีดจ�ากัด ถูกแรงสะเทือนไม่แบ่งมิตรแบ่งศัตรูนี้เข้าย่ิงรู้สึก

หน้ามืดตาลายแทบจะประคองตัวต่อไปไม่ไหว

"อิ้งลวี่..." จีโยวกู่ร้องเรียกอย่างแทบไร้เสียงในชั่วเวลาวิกฤต

ฝ่ามอืทีคุ่น้เคยคูห่น่ึงทาบลงกลางหลงัเขา ไม่จ�าเป็นต้องเอ่ยปากบอก 

สอือิง้ลว่ีก็รูแ้ล้วว่ายามนีเ้ขาต้องการอะไร ทัง้สองโคจรพลงัฤทธ์ิทัง้ห้าธาตุ

ภายในร่างกายด้วยความเร็วท้ังหมด แส้ปัดฉลามเงินในมือจีโยวกู่ก็

ส�าแดงฤทธิ์ขึ้นมาอีกครั้ง

ครั้นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองของราชวงศ์แคว้นตันได้ประมือ

กับอิน่จือ่จางและต่ีฉานซัง่ก็รูส้กึถึงความไม่ชอบมาพากลทนัท ีแม้สองคน 

นี้จะเป็นผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวม แต่วัตถุเซียนในมือกลับร้ายกาจอย่างย่ิง 

ไม่อาจดูถูกได้เลย อีกทั้งการปรากฏตัวกะทันหันของสืออ้ิงลว่ีก็ย่ิงท�าให้

พวกเขาประหวั่นใจอยู่บ้าง...ใครจะไปรู้ว่าพวกเขายังมีคนอีกเท่าไร!

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองสบตากัน ก้นบ้ึงดวงตามีแววสังหาร

วาบผ่านพร้อมกัน

ผู ้ฝึกตนผมขาวย้ิมเย็นพลางว่า "คิดจะช่วยเจ้าเฒ่าเหล่านี้!?  

ฝันไปเถอะ! พวกเจ้ารอดูใจพวกมนัได้เลย!" พูดพลางกระโดดถอยหลงัไป

หลายจั้ง

ผูฝึ้กตนเกราะหนงัเองก็รบีถอยออกห่างจากเตาหลอมยักษ์ก่อนหัน

กลับไปตวาดลั่น "เปิดข่ายอาคม เผา!"

ข่ายอาคมชมุนุมเพลงิส่องแสงเจดิจ้าตอบรับเสียง ผูฝึ้กตนเกราะหนงั 
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กับผู้ฝึกตนผมขาวมองหน้ากันพลางหัวเราะลั่นขึ้นมา

เวลาเดียวกันนี้เอง จีโยวกู่ก็เปิดริมฝีปากพูดเบาๆ "แตก!"

เส้นขนสีเงินของแส้ปัดฉลามเงินที่พาดอยู่บนแผนภูมิอาคมมีแสง

ห้าสีปรากฏวาบ เสียงฟู่ดังขึ้น จุดท่ีเส้นขนสีเงินกับแผนภูมิอาคมสัมผัส

กันมีประกายไฟระเบิดพุ่งขึ้นมา บนข่ายอาคมชุมนุมเพลิงมีควันด�าลอย

วนเวียนขึ้นฟ้า เพียงชั่วครู่รัศมีแสงก็สลายไปสิ้น

เสยีงหัวเราะร้ายของผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนิดใหม่ท้ังสองยังไม่ทนัหยุดลง 

ข่ายอาคมชุมนุมเพลิงก็ถูกท�าลายพินาศแล้ว!

ผูฝึ้กตนท้ังสองหน้าเปลีย่นสอีย่างหนัก ฝ่ายตรงข้ามเป็นแค่ผูฝึ้กตน

ขั้นหลอมรวมเล็กๆ แต่ถึงกับท�าลายข่ายอาคมชุมนุมเพลิงของรัชทายาท

ของตนท่ีเป็นถึงผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลายได้ภายในเวลาแค่ชั่ว

สั้นๆ! นี่มันสัตว์ประหลาดอะไรกัน!

จโียวกู่กับสอือิง้ลว่ีต่างก็หมดแรงล้มลงกับพ้ืน ตีฉ่านซัง่กับอิน่จือ่จาง 

แน่นอนว่าไม่มทีางรอจนคูต่่อสูไ้ด้สตกิลบัมา ท้ังสองพุ่งกระโจนเข้าโจมตี

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ด้วยทักษะฝีมือทุกอย่างที่มี

นับต้ังแต่ผูฝึ้กตนสองคนนีข้องราชวงศ์แคว้นตนัส�าเร็จข้ันก�าเนดิใหม่ 

เป็นต้นมาก็เพ่ิงเคยได้เห็นผู้ฝึกตนขั้นหลอมรวมท่ีขวัญกล้าบ้าบ่ินเพียงนี้

เป็นครั้งแรก ผู้อ่ืนเห็นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ก็ให้หลบแทบไม่ทัน แต่ 

สองคนนี้กลับกล้าพุ่งเข้ามาเป็นฝ่ายโจมตีด้วยท่าทางดุร้าย ต้องการฆ่า

พวกเขาให้ตายตกอยู่ที่นี่

เห็นพวกเขาเป็นเสือกระดาษจริงๆ หรือไร!

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ทั้งสองเห็นว่าข่ายอาคมท่ีรัชทายาทวางไว้ 
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ถูกท�าลายก็แค้นใจเหลือประมาณแล้ว พอเห็นผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมอีก

สองคนยังกล้าอาศัยวัตถุเซียนมาท้าทายเขาอีกก็ยิ่งโทสะพุ่งสูงสามจั้ง

ผูฝึ้กตนเกราะหนงัอ้าปากคายกระบีเ่ลก็สแีดงเพลงิออกมาเล่มหนึง่ 

ก่อนฟันแสกลงยังศีรษะของตี่ฉานซั่ง ต่ีฉานซั่งสะบัดสองแขน หยกครึ่ง

วงเสียงเสนาะพุ่งขึ้นฟ้าสกัดกระบี่เล็กสีแดงเพลิงเอาไว้

ความแตกต่างของระดบัก�าลงัความสามารถแสดงออกมาหมดสิน้

ในการใช้แข็งปะทะแข็งน้ี ตี่ฉานซั่งพร้อมท้ังหยกครึ่งวงเสียงเสนาะถูก 

ซดัลอยกระเดน็ไปตกลงบนน�า้แข็งก้อนหนึง่ทีก่ลางทะเล ท�าเอาน�า้แขง็ที่

หนาสองสามจั้งนั้นทะลุเป็นโพรงใหญ่ทันที

ต่ีฉานซัง่กระอกัเลอืดเสยีออกมา แสยะปากยิงฟันกระโดดข้ึนมาคดิ

จะสู้ต่อ แต่กลับเห็นภาพที่ชวนระทึกอย่างยิ่ง

ศิษย์น้องเล็กที่ปกติอ่อนแอปวกเปียกไม่ว่าใครก็รังแกได้ไม่รู้ไป

ปรากฏตวัอยู่กลางอากาศด้านหลงัผูฝึ้กตนเกราะหนงัท่ีโจมตเีขาเมือ่ครูน้ี่

ตั้งแต่เมื่อไร จากนั้นนางก็พุ่งกระโจนมาถึงตัวผู้ฝึกตนเกราะหนังด้วย

ความเร็วที่ผู้อื่นไม่มีปัญญาจินตนาการได้

ตีฉ่านซัง่หวิดจะตกใจจนขวัญหนอีอกจากร่างแล้ว เขาไม่ทนัได้คิด

ให้ละเอียดว่าไฉนจู่ๆ ศิษย์น้องเล็กถึงเหาะข้ึนไปบนฟ้าได้และท�าไมการ

เคลื่อนไหวของนางถึงได้เร็วข้ึนถึงเพียงน้ัน เขาคิดได้เพียงอย่างเดียวว่า

ศิษย์น้องเล็กไม่ต้องการชีวิตแล้วชัดๆ! เขาโหวกเหวกโวยวายลั่นด้วย

อารามร้อนใจ ไม่รู้เช่นกันว่าตนเองร้องอะไรออกไป

ยามน้ีเองเรื่องท่ีท�าให้คนยากจะเชื่อลงก็เกิดข้ึน จูจูกลายร่างเป็น

มนุษย์เพลิงตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าในชั่วอึดใจ เปลวเพลิงสีแดงม่วง
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และเขียวมรกตห่อหุ้มตัวนางรวมถึงผู้ฝึกตนเกราะหนังผู้น้ันไว้ด้วยกัน  

ผูฝึ้กตนผูน้ั้นส่งเสยีงร้องโหยหวนชวนขนลกุออกมาได้แค่แอะสัน้ๆ ก็เงยีบ

ไปไม่มีเสียงอะไรอีก

กลางเปลวเพลิงโชติช่วงมองเห็นร่างดวงจิตที่มีรูปร่างเป็นทารกตัว

เล็กๆ ที่กลางท้องเขาดิ้นรนไม่กี่ทีก็สลายหายไปสิ้นได้รางๆ

ไฟโชติช่วงที่ลุกไหม้อยู่กลุ่มนั้นดับลงอย่างช้าๆ ผู้ฝึกตนเกราะหนัง

หายไปแล้ว เหลือเพียงจูจูยืนอยู่บนน�้าแข็งก้อนหน่ึงที่ด้านล่าง แขนเสื้อ

ปลิวไสว

ขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลาย! ตี่ฉานซั่งกับซาไหวตันที่ดูการต่อสู้อยู่บน

ทะเลหวิดจะตาถลนออกจากเบ้า
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ผู้ฝึกตนชุดขาวกลางอากาศท่ีมองเห็นฉากน้ีกับตาเช่นเดียวกัน 

ย่ิงตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ เขาสะบัดหน้าทิ้งอิ่นจื่อจางหนีไปทางเกาะ 

อินหยางด้วยปฏิกิริยาตอบสนองอันรวดเร็วอย่างที่สุด

มฐีานะเป็นเชือ้พระวงศ์แคว้นตัน เขาย่อมจะรูว่้าเปลวไฟอนัน่ากลวั

ที่ลุกขึ้นบนร่างของจูจูเมื่อครู่นี้คือเปลวไฟอะไร

ไฟสวรรค์สองชนิด! ต่อให้เป็นผู ้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ก็มีเพียง 

ต้องตายสถานเดียว บัดนี้เขาหวังแต่เพียงว่าตนเองจะหนีได้เร็วพอ!

ทว่าเขาหมุนกายเหาะออกไปได้ยังไม่ถึงหน่ึงจั้งก็รู้สึกเย็นที่คอ  

จากน้ันก็ลอยไปด้านข้างอย่างควบคุมไม่ได้ เขาคิดจะมองให้ชัดว่าเกิด

เรื่องอะไรขึ้นด้วยความตื่นตระหนกไม่เข้าใจ แต่กลับเห็นภาพที่น่ากลัว

กว่าเดิม...ร่างกายของเขาก�าลังพุ่งไปข้างหน้าก็จริง แต่วิถีกลับโค้งต�่าลง

เป็นช่วงใหญ่ ตรงคอถูกคนฟันขาด ส่วนศีรษะหายไปไหนไม่รู้

52
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ผู้ฝึกตนผมขาวอ้าปาก ในท่ีสุดสมองก็ตระหนักได้ว่าเขาถึงกับถูก

คนตัดหัวแล้ว!

ดวงจติขัน้ก�าเนดิใหม่ตรงท้องของเขาพุ่งออกจากกายอย่างรวดเร็ว

ราวกับบิน หมายใจจะหนี แต่กลับพุ่งเข้าไปกลางเปลวเพลิงโชติช่วงของ

ไฟสวรรค์ทีร่ออยู่ตรงนัน้ก่อนแล้ว เสยีงกรดีร้องดงัข้ึนทีหนึง่ก็สลายหายไป

อิ่นจื่อจางท่ีอยู่อีกด้านก็ซัดวิญญาณของเขาจนแตกกระจายอย่าง

ไม่ไว้ไมตรเีช่นกัน ตัวและศีรษะของผูฝึ้กตนผมขาวตกลงจากกลางอากาศ 

ถกูฉลามเงินตัวหนึ่งทีก่ลางทะเลดันไปไว้บนน�้าแข็งก้อนหนึ่งทีอ่ยู่ไม่ไกล

ซาไหวตันที่ยืนอยู่บนหลังฉลามเงินพลันรู้สึกว่าคอเย็นเฉียบข้ึนมา

ทันที ถึงกับต้องมองอิ่นจื่อจางใหม่

ดาบยาวโปร่งใสไร้สเีล่มหน่ึงปรากฏอยู่กลางอากาศ ค่อยๆ เปลีย่น

ร่างเป็นคทาสมปรารถนาลอยกลับเข้ามืออิ่นจื่อจาง เหล่าคนที่เดิมทีรู้สึก

ตระหนกตกใจกับการท่ีผู้ฝึกตนผมขาวหนีไปได้ไม่เท่าไรหัวกับตัวก็พลัน

แยกจากกัน ต่างก็เข้าใจกันขึ้นมาแล้ว

ที่แท้เมื่อครู ่ขณะอิ่นจื่อจางสู้กับผู้ฝึกตนผมขาวได้เตรียมอาวุธ

ล่องหนไปซุ่มรอบนเส้นทางหนีของเขา รอให้เขาเอาตัวไปติดตาข่ายด้วย

ตัวเอง

ผลึกสวรรค์ลายสมปรารถนามีคุณสมบัติพิเศษสามารถล่องหน 

ด้วยความเย็น คราวก่อนอิ่นจื่อจางก็ใช้อุบายเดียวกันสังหารผู้ฝึกตนขั้น

ก�าเนิดใหม่ที่ซุ่มโจมตีเขาตายอยู่ในคฤหาสน์สกุลหลิน คราวนี้ใช้ไม้เดิม

อีกครั้งก็ยิ่งช�านาญคล่องแคล่วกว่าเดิม

ทะเลเหนือมีอากาศหนาวเย็น เขาไม่จ�าเป็นต้องท�าให้อุณหภูมิ
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บริเวณรอบๆ ลดลงก่อนก็ท�าให้ผลึกสวรรค์ลายสมปรารถนาล่องหนได้

อย่างราบรื่นแล้ว หากผลึกสวรรค์ลายสมปรารถนาไม่ขยับ ถึงจะเป็น 

ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ก็ไม่มีทางสังเกตเห็นการมีอยู่ของมัน

ไม่ว่าของวิเศษชนิดใด ระหว่างที่ท�าการโจมตีล้วนแต่มีกลิ่นอาย

เลด็ลอดออกมาท้ังน้ัน ด้วยความเรว็ของผูฝึ้กตนข้ันก�าเนดิใหม่ การท่ีใคร

จะใช้ของวิเศษลอบจู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัวนั้นมีโอกาสส�าเร็จต�่าเต้ียเร่ียดิน 

ดังนั้นอิ่นจื่อจางจึงให้ผลึกสวรรค์ลายสมปรารถนาดักซุ่มอยู่บนทางที ่

คู่ต่อสู้จะต้องผ่านแน่ๆ รอให้อีกฝ่ายเอาตัวเข้าไปหาเอง

ซาไหวตันคิดเรื่องนี้ได้ก็อดจะหนาวเหน็บในใจข้ึนมาไม่ได้ อุบาย

ฝีมอืของผูฝึ้กตนชาวมนุษย์เหล่านีช่้างน่ากลวัโดยแท้! โชคดท่ีีคนผูน้ีไ้ม่ใช่

ศัตรูของเขา มิเช่นน้ันเขาคงไม่รู ้แม้แต่ว่าตนเองตายได้อย่างไรจริงๆ  

วันหน้าไม่อาจประมาทเพราะตบะของฝ่ายตรงข้ามต�่ากว่าตนเด็ดขาด!

ซาไหวตันกับตี่ฉานซั่งยังไม่ทันหายตกใจ ทางจูจูก็ปราดไปถึงบน

เตาหลอมโอสถ ประคองผู้อาวุโสสกุลตันท้ังสี่ออกมานอกเตาหลอม 

ทีละคนแล้ว

จูจูปลดผนึกบนตัวพวกเขาอย่างระมัดระวัง ผู้อาวุโสทั้งสี่ลืมตาขึ้น

มองพวกนางแต่ละคนอย่างช้าๆ พบว่ารูจ้กัเพียงซาไหวตนั ผูอ้าวุโสชดุด�า

ท่านหนึง่จงึพูดขึน้ด้วยความไม่แน่ใจ "อาตนั คนเหล่าน้ีเป็นสหายของเจ้าหรอื 

ความหวังดีของพวกเจ้าพวกข้าขอรับน�้าใจไว้แล้ว แต่รีบไปจากที่นี่เถอะ 

อย่าสนพวกข้า! เกิดเยี่ยนซื่อเทียนกลับมาพบเข้าจะแย่เอา!"

ผู้อาวุโสชุดเขียวครามอีกท่านมองจูจูอยู่พักใหญ่ก่อนจะเอ่ยเสียง

สั่น "เจ้า...เจ้าคือหวงเอ๋อร์?"
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อนัทีจ่รงิพวกเขารูส้กึได้นานแล้วว่ากลิน่อายบนตวัจจูคูุน้เคยย่ิงยวด 

ทว่าคิดอย่างไรก็คิดไม่ออกว่าในตระกูลมียอดฝีมือรุ ่นเยาว์คนใดที่ม ี

รูปร่างหน้าตาตรงกับนาง

ความทรงจ�าของพวกเขาท่ีมต่ีอตันหวงหยุดอยู่ทีรู่ปลักษณ์สาวน้อย

ผูง้ดงามปานเทพเซยีนในตอนนัน้ ยากจะคดิได้จริงๆ ว่ายอดฝีมอืรุ่นเยาว์

ที่มีสารรูปเหมือนสาวบ้านนอกตรงหน้านี้จะเป็นนาง

เรือ่งทีจ่จูมูรีปูร่างหน้าตาเปลีย่นไป ทัง้สกุลตนัเหลอืเพียงตนัหนีกับ

เจิง้เฉวียนรวมถึงตัวนางเองทีรู่ ้ผูอ้าวุโสทีล่งมอืปิดผนึกให้นางในตอนแรก

นั้นใช้พลังฤทธ์ิไปหมดสิ้น หลังจากผนึกส�าเร็จก็ลาโลกน้ีไปแล้ว ส่วน 

ตันหนีเองพอคิดได้ว่าจูจูก�าลังจะไปเกาะอิ๋นซาถึงเพ่ิงได้พูดเร่ืองที่จูจูมี 

รูปลักษณ์เปลี่ยนไปกับผู้อาวุโสเหล่านี้ หากแต่รูปร่างหน้าตาเปล่ียนไป

เป็นอย่างไรนั้นกลับไม่เคยบอกเอาไว้

ดังน้ันเมื่อแรกเริ่มเหล่าผู้อาวุโสจึงล้วนคิดไม่ถึงว่าจูจูจะถึงกับเป็น

ตันหวง

ข้างกายล้วนเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ จูจูจึงยกมือปลดศิลามายาบนคอลง 

เผยใบหน้าอันงดงามเลศิหล้าแต่เดิมของตนออกมา ผูอ้าวุโสทัง้ส่ีให้ตืน่เต้น 

ขึ้นมาทันที

นีค่อืสตรศัีกด์ิสทิธ์ิของพวกเขาจรงิๆ! พวกเขานกึว่าจะไม่ได้เหน็นาง

อีกแล้ว!

ตี่ฉานซั่งเพ่ิงจะได้สติกลับมาจากความสะท้านสะเทือนต่อเร่ืองที่

ศิษย์น้องเล็กกลายเป็นผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ช่วงปลาย แต่จู่ๆ ก็ได้เห็น

ศษิย์น้องเลก็ทีเ่ดมิทมีสีารรปูเหมอืนสาวบ้านนอกกลายเป็นสาวงามหนึง่
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ในหล้า เขามองหญิงสาวผูง้ามเลศิล�า้ท่ีน่ังคกุเข่าอยู่เบือ้งหน้าเหล่าผูอ้าวุโส 

สกุลตันโดยเหลือเพียงเสื้อผ้าอาภรณ์ท่ียังคุ้นตาด้วยท่าทางตะลึงลาน  

ฉับพลันนั้นก็รู้สึกวิงเวียนหัวหมุนขึ้นมาทันที

เขามีชีวิตอยู่มาเป็นสี่สิบปียังไม่เคยจิตใจสะท้านสะเทือนเท่าวันนี้

เลย!

ระหว่างทางมาศษิย์น้องเลก็ไม่ทันได้ชีแ้จงอะไรละเอยีด เพียงบอก

แต่ว่านางเป็นคนของสกุลตัน ยามคับขันสามารถรวมร่างกับลูกหมูแล้ว

พอจะสู้กับผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่ได้

เขาเองก็ไม่ได้คิดมาก ถึงอย่างไรเขาก็มีศิษย์น้องชายท่ีพบว่าเกิด

ในสกุลหลนิทีเ่ป็นตระกูลผูบ้�าเพ็ญเพียรอนัดบัหนึง่ของแคว้นอูอ่ยู่คนหนึง่

แล้ว มศีษิย์น้องหญิงท่ีเกดิในสกุลตันเพ่ิมมาอกีคนก็ไม่เหน็เป็นไร อาจารย์

รองเจิ้งเฉวียนก็มิใช่คนสกุลตันเหมือนกันหรือไร

ศษิย์น้องเลก็มฝีีมอืหลอมยาลกูกลอนเก่งกาจเพียงนี ้เขาเองเดาได้

นานแล้วว่านางอาจจะเป็นคนสกุลตันเช่นกัน

หากแต่เขาคิดไม่ถึงเลยสักนิดว่าความจริงจะน่าแตกตื่นตกใจย่ิง

กว่าที่เขาจินตนาการไว้มากเพียงนี้!

ตี่ฉานซั่งมองจ้องจูจูด้วยสองตาลุกวาว...ศิษย์น้องเล็กงามย่ิงกว่า

ศิษย์น้องสามมากนัก!

ทางด้านผู้อาวุโสสกุลตันท้ังสี่ท่านหลังจากตื่นเต้นเป็นเวลาส้ันๆ  

ก็ยิ่งเครียดกว่าเดิม ผู้อาวุโสชุดเขียวครามรีบร้อนกล่าวว่า "หวงเอ๋อร์ เจ้า

รีบไปจากที่นี่โดยเร็ว เยี่ยนซื่อเทียนปลูก 'ตราเพลิง' ไว้ในร่างพวกข้า  

พวกข้าไปกับเจ้ามีแต่จะท�าให้เขาพบร่องรอยเจ้าอย่างรวดเร็ว"
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"พวกท่านถูกเขาควบคุมมาตลอดเลยอย่างนั้นหรือเจ้าคะ" จูจูย่อม

จะรูว่้า 'ตราเพลงิ' คอือะไร มนัคอืตราทีเ่กิดจากไฟสวรรค์ ผูท่ี้ถูกปลกูตรา

เพลิงไม่ว่าตัวอยู่แห่งหนใด เจ้าของตราเพลิงจะรับรู้ได้อย่างง่ายดาย

บนตัวนางก็มีตราเพลิงอยู่เช่นกัน ทว่าผู้อาวุโสท่านที่ผนึกพลังฤทธิ์

และรปูโฉมให้นางตอนนัน้ได้ท�าให้ตราเพลงิตดิอยู่ท่ีวิญญาณไม้ของนาง 

จากนั้นก็ผนึกมันเอาไว้ในก�าไลทองแดง ก�าไลทองแดงสามารถสกัดก้ัน

สือ่สนองทีเ่ย่ียนซือ่เทียนมต่ีอตราเพลงิได้ นางถึงได้มชีวิีตผ่านมาได้หลาย

ปีอย่างปลอดภัย

ผู้อาวุโสที่เชี่ยวชาญการปิดผนึกท่านน้ันจากโลกน้ีไปแล้ว จูจูไม่มี

ปัญญาท�าตามอย่างเขาได้โดยสิ้นเชิง

ผู้อาวุโสชุดด�าจึงว่า "มีวิธีหนึ่งที่ก�าจัดตราเพลิงได้ เด็กดี พวกข้าจะ

พยายามรกัษาชวิีตไว้รอเจ้า เจ้ารบีไปเถอะ ระวังตวัให้จงหนกั ความหมาย

แท้จรงิของไฟพิสทุธ์ิน�า้พุสขุาวดีคอืความสะอาด บนโลกน้ีไม่มใีครเหมาะ

กับไฟสวรรค์ชนิดนี้ได้เท่าเจ้าแล้ว"

จูจูกัดฟัน ลุกขึ้นยืนก่อนว่า "เข้าใจแล้ว เหล่าผู้อาวุโสรักษาตัวด้วย

เจ้าค่ะ"

เงาร่างของลกูหมปูรากฏขึน้เบือ้งหน้าจจูอูย่างเงยีบเชยีบ สาวน้อย

โฉมงามท่ีเมือ่ครูยั่งมตีบะข้ันก�าเนิดใหม่ช่วงปลายพลนักลายเป็นคนธรรมดา 

จจูสูวมศลิามายากลบับนคออย่างเงยีบๆ ก่อนว่า "ข้าจะไปเกาะอนิหยาง

สักเที่ยว ศิษย์พี่รองกับศิษย์พี่สาม พวกท่านเสียพลังมากเกินไป กลับไป

พักผ่อนที่เรือก่อนเถอะ"

จีโยวกู่กับสืออิ้งลว่ีกินยาลูกกลอนลงไปก็ไม่ได้อ่อนแรงเหมือน 
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ก่อนหน้านี้แล้ว จีโยวกู่รู้ว่าที่จูจูให้เขากลับเรือก็เพราะรู้ดีว่าเขาไม่อยาก

ไปเกาะอินหยาง

เขาหัวเราะจืดเจื่อน บางเรื่องนั้นไม่อาจหลบได้ ก็เหมือนจูจูกับ 

อิน่จ่ือจางทีส่ดุท้ายก็ต้องเผชญิหน้ากบัอดตีของตนเอง หรือเขาทีเ่ป็นศิษย์พ่ี 

จะสู้พวกศิษย์น้องไม่ได้

"ข้ากับอิ้งลว่ีจะไปกับพวกเจ้า ข้าคุ้นเคยกับที่นั่นมากกว่าพวกเจ้า 

เจ้าต้องการหาไฟสวรรค์ ข้าน�าทางให้พวกเจ้าได้" จีโยวกู่กล่าวนิ่งๆ

จูจูมองเขา ท�าท่าเหมือนอยากจะพูดอะไร หากแต่ค�าพูดประเภท

ขอบคุณมากนั้นพูดออกมาเวลานี้ก็เกินจ�าเป็นจริงๆ

ซาไหวตันสั่งฉลามเงินที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณใกล้ๆ ให้รีบไปจากที่นี่ 

ทิ้งตัวสองตัวที่ค่อนข้างเฉลียวฉลาดให้แอบซุ่มอยู่ไกลๆ ผู้อาวุโสสกุลตัน

ทั้งสี่ล้วนได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งบนตัวก็มีตราเพลิงอยู่ ไม่ว่าไปที่ใดก็ล้วนมี

ผลลพัธ์เดยีวกัน พวกเขาจงึต่างยืนกรานจะร้ังอยู่บนเกาะ เช่นนีก็้สามารถ

หลบเลี่ยงไม่ให้เยี่ยนซื่อเทียนพบความเปลี่ยนแปลงทางด้านนี้ได้ด้วย

แม้จะต้องรบีท�าเวลา แต่จโียวกู่ก็ยังคงเสนอแนะให้ทกุคนหาสถานที่ 

ปรึกษาวางแผนกันให้เรียบร้อยก่อนค่อยปฏิบัติการ ยิ่งเยี่ยนซื่อเทียนกับ

ซูตั้นหงอยู่บริเวณเกาะอินหยางด้วยแล้ว เกิดไปเจอพวกเขาเข้าโดยไม่มี

การเตรียมตัว ผลที่ตามมาก็ไม่กล้าจะคิดเลย

ซาไหวตันคุ้นเคยกับทะเลเหนือดี เพียงไม่นานก็หาเกาะไร้คนที่อยู่

อีกด้านของเกาะอินหยางมาให้พวกเขาหยุดพักชั่วคราวได้

ในท่ีสดุจจูก็ูอดไม่ไหว เอ่ยถามจโียวกู่ว่า "ศิษย์พ่ีรอง ก่อนหน้าน้ีท่าน

บอกว่าพวกเราเคลือ่นไหวท�าอะไรบนเกาะไร้ชือ่ก็ไม่เป็นไร เย่ียนซือ่เทียน  
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ไม่มีทางรู้ ท่านแน่ใจได้อย่างไร"

ถ้ามิใช่จีโยวกู่ได้บอกไว้เช่นน้ีก่อนออกเดินทาง จูจูก็ไม่กล้าใช ้

ไฟสวรรค์ก�าจดัผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนิดใหม่ผูน้ั้นอย่างวางใจถึงเพียงน้ีเดด็ขาด

ตลอดเวลาน้ันเย่ียนซือ่เทียนหาได้มาปรากฏตวัไม่ น่ันก็แสดงว่าการ

คาดเดาของเขาน่าจะถูกต้อง

จีโยวกู่จึงว่า "เพราะว่าถ้าเขาต้องการเล่นงานเกาะอินหยาง  

ฝืนโจมตีจากด้านนอกไปก็ไม่มีประโยชน์ ถึงเขาจะมีไฟสวรรค์สามชนิด

ทั้งยังมีซูตั้นหงคอยช่วย แต่ผลลัพธ์ก็ได้แต่ต้องคว้าน�้าเหลวกลับไป หาก

เขาอยากสยบเกาะอินหยางให้ส�าเร็จก็มีเพียงวิธีเดียวคือต้องข้ึนไปบน

เกาะด้วยตวัเองแล้วสงัหารผูฝึ้กตนขัน้ก�าเนดิใหม่ท้ังหมดบนเกาะให้ตาย 

เมื่อตัวเขาอยู่ภายในเกาะ ตบะจะถูกจ�ากัดเหลือเท่าขั้นหลอมรวม อีกทั้ง

ความสามารถในการสื่อสนองกับโลกภายนอกก็จะได้รับผลกระทบด้วย

เช่นกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะรับรู้ความเคลื่อนไหวทางด้านเกาะเล็กไร้ชื่อ"

จูจูพลันกระจ่างแล้ว "ดังนั้นเขาถึงได้ปลูกตราเพลิงไว้บนตัวพวก 

ผู้อาวุโส เพราะว่าตราเพลิงเชื่อมโยงโดยตรงกับไฟสวรรค์ภายในตัวเขา 

พอมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ เขาก็สามารถรับรู้ได้โดยตรง..." ดังนั้นพวก 

ผู้อาวุโสถึงได้บอกว่าจะไม่ไปจากเกาะเล็กแห่งนั้น

"ใช่แล้ว พวกเรามเีวลาไม่มาก จ�าต้องแยกคนเป็นสองทาง อย่างน้อย 

กต็อ้งถ่วงเวลาเยี่ยนซื่อเทยีนให้อยู่บนเกาะนานขึ้นสักหลายวนั เจ้าจะได้

ให้ลกูหมดูดูซบัไฟสวรรค์แล้วกลบัไปช่วยพวกผูอ้าวุโสจากสถานทีอ่นัตราย 

แห่งนั้นได้" จีโยวกู่ว่า

ความคิดความอ่านเขาละเอียดรอบคอบมาแต่ไหนแต่ไร ฟังท่ีจูจู
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กับผูอ้าวุโสทัง้สีคุ่ยกนัสัน้ๆ ไม่ก่ีค�า รวมกับดปูฏิกิรยิาของทัง้สองฝ่ายกพ็อ

จะสันนิษฐานได้คร่าวๆ แล้ว

ไฟสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ด้านล่างเกาะอินหยางคิดว่าต้องเป็น 'ไฟพิสุทธิ์

น�้าพุสุขาวดี' ที่ผู้อาวุโสสกุลตันกล่าวถึงแน่นอน และกุญแจส�าคัญที่จะ

ก�าจัดตราเพลิงบนตัวพวกผู้อาวุโสได้ก็น่าจะเป็นไฟสวรรค์ชนิดนี้เช่นกัน 

ดังนั้นจูจูถึงได้จะไปเกาะอินหยางขึ้นมาทันที

คราวก่อนลกูหมใูช้เวลาดดูซบัไฟเซยีนอายุวัฒนะไม่ก่ีวันก็ฟ้ืนกลบั

เป็นปกติ คราวนี้คิดว่าก็คงจะใช้เวลาไม่ต่างกันนัก ขอเพียงภายในไม่ก่ี

วันนีพ้วกเขาถ่วงเวลาให้เย่ียนซือ่เทยีนอยู่บนเกาะอนิหยางได้ เช่นนัน้พอ

ลูกหมูดูดซับไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีส�าเร็จก็สามารถก�าจัดตราเพลิงบนตัว

พวกผู้อาวุโสแล้วพาพวกเขาหนีไปได้

ขณะเดียวกัน หากดูดซบัไฟสวรรค์เพ่ิมข้ึนได้อกีชนดิ ถึงเวลาจ�าเป็น

ต้องเผชิญหน้ากับเยี่ยนซื่อเทียน จูจูก็มีก�าลังพอจะสู้ได้

"อกีเด๋ียวพวกข้าจะไปส่งเจ้าในท่ีทีไ่ฟพิสทุธ์ิน�า้พุสขุาวดอียู่ จากนัน้

พวกข้าก็จะไปพบเยี่ยนซื่อเทียนผู้นั้นสักหน่อย..." ในรอยยิ้มของจีโยวกู่มี

พลังท�าให้คนสงบใจ

"อื้อ!" จูจูพยักหน้าตอบ

ซาไหวตันได้ยินค�าของจโียวกูแ่ล้วก็อดจะตวัสัน่ไม่ได้ "เย่ียนซือ่เทยีน 

ผู้น้ันมีไฟสวรรค์สามชนิด น่ากลัวย่ิงนัก! พวกเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว

หรือไร"

จโียวกูจ่งึว่า "ขอเพียงเขาอยู่บนเกาะอนิหยางก็จะเป็นเพียงผู้ฝึกตน 

ขั้นหลอมรวม ไฟสวรรค์ให้ร้ายกาจเพียงไร ด้วยตบะของเขาก็แสดง
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อานุภาพออกมาได้จ�ากัด"

เยี่ยนซื่อเทียนคิดจะสยบเกาะอินหยางเพ่ือให้ได้ต้นเหอฮวน 

หมื่นปีก็มีเพียงต้องเอาตัวเข้าเสี่ยง ทุกคนล้วนเป็นผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวม

เหมือนกัน ถ้าไม่นับซาไหวตันที่บาดเจ็บหนักกับจูจูที่ต้องปิดด่านกักตัว

ดูดซับไฟสวรรค์ พวกเขาก็ยังมีกันถึงสี่คน ใช่ว่าจะไม่อาจสู้ได้เลย

อีกทั้งพวกเขาก็ยังสามารถเอาชนะด้วยปัญญา ถ้าฆ่ามารร้ายสอง

ตนนั้นให้ตายอยู่บนเกาะได้ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก!

สถานการณ์บนเกาะอินหยางนั้นพิเศษออกไป โอกาสเช่นน้ี 

หมื่นปีก็ยังยากจะได้มาโดยแท้

ซาไหวตันคิดดูก็รู้สึกว่ามีเหตุผล จึงตื่นเต้นคึกคักข้ึนมาทันที "ข้า 

ก็อยากไปด้วย! ย่ามันเถอะ! มารร้ายสองตนน้ีท�าให้พ่ีน้องของพวกข้า 

บาดเจบ็ ท้ังยังใช้พิษสงัหารพวกเดก็ๆ ไปนบัหมืน่ ไม่สบัพวกเขาเป็นชิน้ๆ 

ก็ไม่หายแค้นจริงๆ!"

จโียวกู่จงึว่า "สถานการณ์บนเกาะอินหยาง...ท่านไม่เหมาะจะข้ึนไป 

ท่านเตรยีมการป้องกันอยู่บรเิวณใกล้ๆ จะดีกว่า เผ่ือว่ามอีะไรเปลีย่นแปลง 

จะได้หนุนช่วยได้"

ซาไหวตนัถูกสาดน�า้เย็นใส่หน้าก็นกึขึน้ได้ว่าตนเองเป็นผูฝึ้กตนปีศาจ 

ขึ้นไปบนเกาะตบะก็จะถูกจ�ากัด ถูกบังคับให้เผยร่างจริงออกมาทันที  

อย่าว่าแต่เล่นงานเย่ียนซื่อเทียนเลย แม้แต่เคลื่อนไหวยังเป็นปัญหา 

ท่าทางจึงเหี่ยวเฉาเป็นมะเขือถูกน�้าค้างแข็งเกาะทันที

พวกเขาถกเถียงหารอืกันอยู่พักหนึง่ถึงได้พบว่ามบีางอย่างไม่ถูกต้อง 

ที่ผ่านมาในประเด็นท�านองเดียวกันนี้อิ่นจื่อจางกับสืออิ้งลว่ีจะไม่แสดง
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ความคิดเห็นอะไร แต่ตี่ฉานซั่งจะต้องเสนอความเห็นมาเป็นกอง ไฉนจู่ๆ 

วันนี้เขาถึงปิดปากเงียบเสียเล่า

จีโยวกู่หันหน้าไปก็เห็นตี่ฉานซั่งมองจูจูตาค้าง ท่าทางเช่นน้ันแค่

เห็นก็รู้ว่าใจลอยล่องไปนอกฟ้าแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นฝ่ายเอ่ยถามว่า 

"ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านมีความเห็นเช่นไร"

ต่ีฉานซัง่ยังคงมสีหีน้าท่าทางเหมอืนเมือ่ครู่ ไม่มกีารตอบสนองใดๆ

จจูถูกูเขามองจนในใจขนลกุซู ่เอ่ยเรยีกอย่างหวาดๆ "ศษิย์พ่ีใหญ่?"

"อ๊ะ! ศิษย์น้องเลก็ เจ้าเรยีกข้าหรอื ข้าอยู่นี!่" สหีน้าท่าทางเหม่อลอย

ของตี่ฉานซั่งหายไปแล้ว เปลี่ยนใช้สีหน้าประจบประแจงเอาใจขานรับ

พลางขยับมาถึงตรงหน้าจูจู ขาดก็แต่ไม่มีหางให้กระดิกเท่านั้น

"คือว่า...ศิษย์พ่ีรองถามว่าท่านมีความเห็นอะไรต่อแผนการของ

พวกเราหรอืไม่" จจูถููกความตืน่เต้นกระตือรอืร้นเขาท�าเอาตกใจจนสะดุง้ 

ขยับตัวเข้าหาอิ่นจื่อจางอย่างห้ามตัวเองไม่ได้

สีหน้าท่าทางของศิษย์พ่ีใหญ่เหมือนกับเป็นสุนัขล่าเน้ือตัวใหญ่ท่ี

มองเห็นกระดูก...น่ากลัวยิ่งนัก!

"แผนการอะไร ความเห็น? ความเห็นต้องมีแน่นอน! ศิษย์น้องเล็ก 

เจ้าปลดศิลามายาลงให้ศิษย์พี่ใหญ่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าชัดๆ ได้

หรือไม่" ตี่ฉานซั่งนึกถึงภาพใบหน้างามยิ่งกว่าเทพธิดาที่ได้เห็นก่อนหน้า

นี้แล้วก็ให้เลือดสูบฉีดอย่างหนัก ให้เขาได้มองนานข้ึนอีกหน่อย ต่อให้

แผนการคือให้เขาไปกระโดดทะเล เขาก็ไม่มีปัญหา

อิ่นจื่อจางดึงตัวจูจูไปไว้ข้างหลังตนเอง ถลึงตาใส่ตี่ฉานซั่งอย่าง 

เย็นเยียบ
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จีโยวกู่เองก็พูดอย่างอ่อนอกอ่อนใจอยู่บ้าง "ศิษย์พี่ใหญ่ หยุดเล่น

ได้แล้ว เรื่องเป็นงานเป็นการ ยามนี้เป็นช่วงเวลาส�าคัญ"

ตี่ฉานซั่งบ่นกระปอดกระแปดอย่างไม่พอใจ "ที่บิดาก�าลังท�าความ

รู้จักกับศิษย์น้องหญิงมิใช่เรื่องเป็นงานเป็นการหรือไร วันนี้บิดานับว่า

กระจ่างแล้วว่าที่แท้เจ้าสี่ก็เจ้าเล่ห์ยิ่งกว่าเจ้ารองเสียอีก เฮอะ!"

คนที่เหลือหมดค�าพูด ถ้ามิใช่เวลากระชั้นชิดก็อยากจะถีบเขาลง

ทะเลไปสงบใจโดยแท้ ให้เขาท�าความเข้าใจว่าอะไรเรยีกว่าหนักเบา อะไร

เรียกเร่งด่วนไม่เร่งด่วน

จโียวกู่จนใจ บอกแผนการของพวกเขาให้ตีฉ่านซัง่ฟังเร็วๆ รอบหนึง่ 

เมื่อมั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นก็ออกเดินทางไปเกาะอินหยางด้วยกัน

ในท่ีสุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณใกล้ๆ เกาะอินหยางในเวลาใกล ้

รุ่งสาง เกาะอินหยางในเวลาเช้าตรู่ถูกปกคลุมอยู่ท่ามกลางหมอกขาว 

ความเขียวขจีบนเกาะแตกต่างกับท้องทะเลโดยรอบที่มีแต่หิมะน�้าแข็ง

ราวกับเป็นคนละโลก แต่กลับปรากฏอยู่ตรงหน้าคนทั้งหลายในเวลา

เดียวกันอย่างน่าประหลาด

ไกลออกไปอีกหลายสิบลี้มองเห็นจุดท่ีสูงที่สุดบนเกาะได้รางๆ 

ต้นไม้ดึกด�าบรรพ์ขนาดใหญ่ยักษ์ต้นหนึ่งยืนต้นตระหง่านสูงเสียดฟ้า...

นั่นก็คือต้นเหอฮวนหมื่นปีที่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งเกาะอินหยาง

บริเวณรอบต้นเหอฮวนหมื่นปีมีเมฆหมอกสีเขียวจางลอยวนเวียน

บางๆ พลังชีวิตที่เข้มข้นนั้นถึงจะอยู่ไกลเพียงนี้ก็ยังรู้สึกได้ชัดเจน

จีโยวกู่มองต้นไม้ดึกด�าบรรพ์ต้นยักษ์ต้นนั้นด้วยสีหน้าซับซ้อน  
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สูดหายใจลึกก่อนพูดกับสืออิ้งลวี่ที่ข้างกายว่า "อิ้งลวี่ ขึ้นไปบนเกาะแล้ว

ไม่ว่าเห็นอะไร ได้ยินอะไร หรือเกิดเรื่องอะไรขึ้น เจ้าเชื่อใจข้าได้หรือไม่"

สอือิง้ลว่ีมองเขาอย่างไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่สดุท้ายก็ยังคงพยักหน้า

ตอบว่า "ได้สิ!"

"ไปกันเถอะ" จีโยวกู่ร้องเรียกคนอื่นแล้วสั่งการให้ฉลามเงินที่ขี่อยู่

ด�าลงใต้ทะเล มุ่งหน้าไปถ�้าใต้น�้าในความทรงจ�า

ก่อนหน้าน้ีฉลามเงินใต้อาณัติของซาไหวตันก็เคยพบร่องรอย 

ของไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีในบริเวณน้ีแล้ว ทว่าเพราะบนเกาะมีผู้ฝึกตน

ของวังไท่ซวีชมุนุมกันอยู่ไม่น้อย ปกติฉลามเงนิจงึมาแถบนีน้้อยครัง้ ท�าให้

ไม่คุ้นกับน่านน�้าบริเวณนี้ ฉะนั้นยังคงให้จีโยวกู่ที่ดูจะรู้จักพ้ืนที่เป็นผู้น�า

ทางจะดีกว่า

ย่ิงพวกเขาเข้าใกล้เกาะอนิหยางมากเท่าไร ท่าทีของซาไหวตันก็ย่ิง

แปลกไปเท่านั้น พลังกดดันของต้นเหอฮวนหมื่นปีไม่ได้ส่งผลกับพวก 

ตี่ฉานซั่งและอิ่นจื่อจางชัดเจนนัก แต่กลับส่งผลอย่างหนักต่อซาไหวตัน

ที่เป็นผู้ฝึกตนปีศาจขั้นเจ็ด ครั้นเห็นว่าถ้ายังมุ่งหน้าต่อไปเขาอาจจะทน

ไม่ไหวเผยร่างจรงิออกมา จงึได้แต่ล่าถอยออกไประยะหนึง่เพ่ือเตรียมการ

หนุนช่วยพวกเขา

จีโยวกู่ก�าชับไม่กี่ค�าก็พาพวกจูจูด�าน�้ามุ่งหน้าไปต่อ

ส่วนที่อยู่ใต้น�้าของเกาะอินหยางมีถ�้าศิลาตามธรรมชาติที่เกิด 

จากน�้าทะเลกัดเซาะอยู่จ�านวนมาก ดูค่อนข้างคล้ายกับเขาเต่ียนเฟิ่งอัน

เป็นที่อยู่ของจิ้งจอกปีศาจ น�้าทะเลใสจนเหมือนไม่มีอยู่ จีโยวกู่จ�าทางได้

ตลอดทาง เพียงไม่นานก็พาพวกเขามาหน้าถ�้าศิลาด�ามืดมิดแห่งหนึ่ง
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จโียวกูน่�าหน้าไป แหวกหญ้าทะเลทีข่ึน้พันอยูข้่างปากถ�า้ออกกเ็หน็

ศิลาขาวทรงกลมก้อนหนึ่งปรากฏอยู่ด้านล่าง ช่องว่างระหว่างศิลาขาว

กับผนงัศลิามป่ิีนหยกม่วงทีส่ลกัเสลาได้ละเอยีดประณีตเสยีบอยู่อนัหน่ึง

"เป็นท่ีน่ีแหละ" จีโยวกู่ย่ืนมือไปลูบศิลาทรงกลมสีขาวเบาๆ มอง 

ป่ินหยกม่วงอนันัน้ด้วยสหีน้าซบัซ้อนอยู่ชัว่ครูก็่จดัหญ้าทะเลให้กลบัเป็น

เหมือนเดิม จากนั้นก็ให้ฉลามเงินไม่ก่ีตัวท่ีมากับพวกเขากลับไปแล้ว

ตนเองก็น�าหน้าว่ายด�าเข้าไปในถ�้า

คนท้ังหลายน�าศิลาแสงอาทติย์มาด้วยจงึว่ายไปตามทางได้ไม่ยาก 

ทว่าด�าลงไปได้ไม่นานก็พบว่าทางข้างหน้าถูกหินก้อนยักษ์นับไม่ถ้วน

ปิดตายเสียแล้ว

จโียวกู่งนัไป ว่ายไปตรวจดูอย่างละเอยีดแล้วก็ใช้วชิาถ่ายทอดเสียง

บอกแต่ละคนอย่างจนใจ "ดูท่าพวกเราคงต้องกลับไปขอให้ฉลามเงิน

น�าทาง ทางตรงนี้ถูกคนปิดตายเสียแล้ว"

ปากถ�า้มสีญัลกัษณ์ท�าไว้ชดั พวกต่ีฉานซัง่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้ท่ีจโียวกู่

จะมาผิดทาง เช่นนั้นก็หมายความว่าหลังจากที่เขาไปจากเกาะอินหยาง

ได้มีคนลงมาท�าอะไรกับทางเส้นนี้

อีกฝ่ายใช่พบไฟพิสุทธิ์น�้าพุสุขาวดีที่อยู่ข้างในแล้วหรือไม่

ทุกคนสื่อสารกันใต้น�้าไม่สะดวก จูจูกับอิ่นจื่อจางนึกหวาดระแวง 

ได้แต่ถอยกลับออกไปทางเดิม

อีกด้านหน่ึง ซาไหวตนัท่ีเฝ้าอยู่บรเิวณเกาะอนิหยางกลบัได้รบัข่าว

จากฉลามเงินใต้อาณัติว่าปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่จากสามส�านักใหญ่ 
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ก�าลังตามหาตัวพวกอิ่นจื่อจางไปทั่วสารทิศ

เพราะว่ามีคนเห็นพวกอิ่นจื่อจางออกมากับเขา ดังนั้นซาไหวเหริน

น้องชายของเขาท่ีบาดเจ็บสาหัสเลยรั้งอยู่บนเรือรบวิเศษจึงกลายเป็น 

เป้าหมายโจมตจีากทุกคน ฉลามเงนิใต้อาณัตไิม่อาจไม่ส่งข่าวมาบอกให้

เขาตอบต�าแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันกลับไปโดยเร็วที่สุด

ซาไหวตันเกาศีรษะ ลังเลอยู่บ้าง พวกอิ่นจื่อจางแอบออกมา 

ตามล�าพังไม่ได้ท้ิงข้อความใดๆ บอกคนของสามส�านักใหญ่ก็แสดงว่า 

ไม่อยากน�าเรือ่งเสีย่งอนัตรายเช่นน้ีไปท�าให้พวกเขายุง่ยากล�าบากใจ แต่

ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าถูกจบัได้แล้วควรปิดบงัต่อไปหรือว่าควรบอกไปตรงๆ ดี

เขาเห็นตาเฒ่าบนเรือพวกนั้นดีต่อพวกอ่ินจื่อจางไม่เลว และเร่ือง

เล่นงานเย่ียนซื่อเทียนกับซูตั้นหงก็อันตรายเกินไป บอกให้พวกเขารู ้

สักหน่อย ถ้าได้ผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่มาช่วยอีกสักสองสามคนก็นับเป็น

เรือ่งดอีย่างทีส่ดุ แต่ถ้าพวกเขาไม่อยากย่ืนมอืช่วยก็เป็นเร่ืองของพวกเขา

ซาไหวตันตัดสินใจแล้วจึงส่งฉลามเงินใต้อาณัติกลับไปแจ้งเร่ือง

ทัง้หมดตามจริง เพยีงแต่ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องตัวตนและก�าลังความสามารถ

ที่แท้จริงของจูจู

ก่อนท่ีจูจูรวมถึงพวกอิ่นจื่อจางและจีโยวกู่จะออกมาได้เตรียมการ

ไว้เรียบร้อย ฝ่ายแรกประกาศว่าจะสงบใจหลอมยาลูกกลอน ฝ่ายหลังก็

บอกว่าอยากปิดด่านบ�าเพ็ญตนเงียบๆ เดมิทีไม่ออกจากห้องไม่ก่ีวันก็คง

ไม่มีใครรู้สึกเอะใจ

แต่จูสุ๋ย่โหรวทีดึ่กด่ืนไม่หลบัไม่นอนดนัมาเห็นพวกเขาเข้า รอทัง้คนื

และทั้งวันไม่เห็นพวกเขากลับมา ตกเย็นจึงอดรนทนไม่ไหวไปขอพบ 
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หลินเจิ้นจิน แจกแจงเรื่องที่ได้เห็นเมื่อคืนต่อเขาอย่างละเอียด

หลินเจิ้นจินย่ิงคิดย่ิงรู้สึกไม่ชอบมาพากล ถ้าพวกอิ่นจื่อจางอยาก

ออกไปหาประสบการณ์ในทะเลก็บอกตามตรงก็ได้ ไยต้องปิดบงัอ�าพราง

เช่นน้ี อีกท้ังมสีาเหตุอะไรทีต้่องพาแม่นางน้อยท่ีไม่มตีบะอย่างจจูอูอกไป

ด้วยกัน!

โชคดีที่ซาไหวเหรินบาดเจ็บสาหัสเดินทางไปด้วยไม่สะดวกจึงยัง

คงพักฟ้ืนอยู่บนเรอืรบวิเศษ ทว่าหลนิเจิน้จนิไปไต่ถาม เขาเองก็งนุงงไม่รู้

เรื่อง จึงได้แต่เรียกให้ฉลามเงินออกสืบหาไปทั่วสารทิศ

หลนิเจิน้จนินัง่ไม่ติด ย้อนนกึถึงเรือ่งทีเ่กิดขึน้ในไม่ก่ีวันนี ้ซาไหวตนั

ปกปิดไม่พูดถึงเรือ่งผูอ้าวุโสสกุลตนั ดงัน้ันเขาจงึรูเ้พียงเรือ่งทีเ่ย่ียนซือ่เทยีน 

กับซูตั้นหงวางแผนจะเล่นงานเกาะอินหยาง คิดมาคิดไปก็คิดว่าที ่

บุตรชายปิดบังเขาเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะไปที่เกาะอินหยางนี้แล้ว

เขาจึงชิงรุดไปบริเวณเกาะอินหยางทันที ปรมาจารย์จย่าห่ัว 

กลัวจะเกิดเรื่องอะไรกับลูกศิษย์และลูกของลูกศิษย์จึงรุดตามไปเช่นกัน 

ผลคือกลางทางเจอพายุฝนเข้า ไม่อาจไม่หาเกาะร้างแห่งหนึ่งหลบพายุ

ชั่วคราว รอลมฝนผ่านไปก็เป็นรุ่งเช้าวันถัดมาแล้ว

พวกเขาไม่ได้มซีาไหวตันน�าทางเหมอืนพวกอิน่จือ่จาง เจออปุสรรค

หลายอย่าง กว่าจะมาถึงบรเิวณเกาะอนิหยางก็เป็นเวลาปลายยามอูแ่ล้ว 

ครั้นถูกฉลามเงินท่ีดูต้นทางอยู่บริเวณใกล้ๆ พบเข้าจึงถูกพาไปพบ 

ซาไหวตัน

เวลาเดียวกันนี้ เหล่าฉลามเงินได้รับอนุญาตจากซาไหวตันก็

รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นคร่าวๆ ต่อซาไหวเหรินที่อยู่บนเรือรบวิเศษ
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ปรมาจารย์จิ่นซั่นและปรมาจารย์จี้เสียงที่รั้งอยู่เฝ้าเรือมองหน้ากัน

เลิ่กลั่ก ยิ้มจืดเจื่อนหมดค�าพูด

ศิษย์ของส�านักเซิ่งจื้อไม่รู้ขวัญท�าด้วยอะไร มารร้ายตัวเป้งที่เล่ือง

ชื่อเรื่องความร้ายกาจอย่างเย่ียนซื่อเทียนกับซูตั้นหง ต่อให้เป็นผู้อาวุโส

ใหญ่แห่งสามส�านักใหญ่ประมือกับพวกเขาก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาชนะได้ 

เดก็หนุม่เด็กสาวกลุม่นีม้ีตบะเพยีงขัน้หลอมรวมกก็ลา้ไปทา้ทายแลว้ ไม่

รูจ้รงิๆ ว่าควรชมเชยพวกเขาว่ากล้าหาญน่าให้รางวัลหรือควรด่าพวกเขา

ว่ารนหาที่ตายดี

ฉลามเงินได้รับค�าสั่งจากซาไหวตันแล้วจึงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่จูจู

แสดงฝีมอืออกมากะทันหนั จิน่ซัน่และจีเ้สยีงได้ฟังว่าศษิย์ของพวกตนถึง

กับสังหารผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่สองคนใต้อาณัติของเย่ียนซ่ือเทียนได้ก็

ต่างตระหนกตกใจเหลือประมาณ

แม้ว่าผู้ฝึกตนขั้นก�าเนิดใหม่จ�านวนไม่น้อยของแคว้นตันจะล้วน

อาศัยยาลูกกลอนเข็นออกมา เรื่องก�าลังความสามารถแท้จริงน้ันสู้ผู้ฝึก

ตนขั้นก�าเนิดใหม่ที่มานะบากบั่นบ�าเพ็ญตนจนส�าเร็จของแคว้นอู่ไม่ได้ 

แต่ก็มิใช่อะไรที่จัดการได้ง่ายเช่นกัน

คิดไม่ถึงว่าจะถึงกับตายอยู่ใต้น�้ามือของผู้ฝึกตนข้ันหลอมรวมไม่ 

ก่ีคนเช่นนี้...ศิษย์กลุ่มนี้ของส�านักเซิ่งจื้อเป็นดาวพิฆาตโดยก�าเนิดเลย 

ทีเดียว!

ถ้าเย่ียนซื่อเทียนกับซูต้ันหงเสี่ยงเข้าไปในเกาะอินหยางอย่างท่ี 

จโียวกู่คาดไว้ เช่นน้ันพวกเขาอาจจะจดัการมารร้ายสองตนนัน้ได้จรงิๆ ก็

เป็นได้! ปรมาจารย์จิน่ซัน่กับปรมาจารย์จีเ้สยีงอดจะเกิดความหวังข้ึนมา

Page ������������������ 6 .indd   63 19/9/2561 BE   11:05



64

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 6

ไม่ได้ ทว่าพอคิดดูอีกทีก็รู้สึกว่าตนเองคิดเพ้อเจ้อ

เย่ียนซื่อเทียนมิใช่คนท่ีจะเอาตัวไปเสี่ยงโดยไม่เตรียมการอะไรไว้

เดด็ขาด คราวก่อนเขาบกุเด่ียวมาโจมตีเจดีย์อูเ่สนิ แม้จะถูกผูฝึ้กตนลกึลบั

ทีป่รากฏตวักะทนัหันท�าให้เสยีแผน แต่ผูอ้าวุโสใหญ่แห่งสามส�านกัใหญ่

แสดงฝีมือพร้อมกันก็ยังรั้งตัวเขาไว้ไม่ได้

แม้พวกอ่ินจือ่จางจะร้ายกาจ แต่อย่างไรก็ไม่ถึงข้ันเหนือไปกว่ามหา

ปรมาจารย์อายุเกินพันปีในส�านักของพวกเขากระมัง

ขณะหลินเจิ้นจินกับปรมาจารย์จย่าห่ัวได้พบหน้าซาไหวตัน พวก 

จีโยวกู่ก็ให้ฉลามเงินน�าทางเข้าถ�้าอีกแห่งหนึ่ง มุ่งหน้าลงไปส่วนลึกใต้

เกาะอินหยางแล้ว

ฉลามเงินที่น�าทางเป็นเพียงสัตว์ปีศาจขั้นสาม ภาพที่คราวก่อน

พรรคพวกตายอนาถอยู่ที่น่ีท�าให้มันจ�าฝังใจ ว่ายมาได้คร่ึงทาง ไม่ว่า

อย่างไรก็ไม่ยอมเข้าไปต่อ โชคดีที่ทางข้างหน้าดูเหมือนจะไม่มีทางแยก 

มันจะน�าทางหรือไม่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่

คนท้ังหลายว่ายไปก็รู้สึกว่าทางค่อยๆ ลาดขึ้นด้านบน ผ่านไปไม่

นานก็พ้นจากน�้าขึ้นมาที่ถ�้าศิลาโล่งกว้างชื้นแฉะแห่งหนึ่ง

จีโยวกู่มองสภาพรอบด้านแล้วก็กล่าวว่า "ดูจากลักษณะพ้ืนท่ี 

ตรงนี้ พอน�้าขึ้นถ�้าน้ีก็จะท่วมไปด้วยน�้าทะเล มิน่าฉลามเงินพวกน้ันถึง

ว่ายเข้ามาได้"

สอือิง้ลวีห่ลบัตาสือ่สมัผสัอยู่ชัว่ครูก็่เอ่ยข้ึนด้วยความแปลกใจ "แต่

ว่าข้าไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายของไฟสวรรค์ในบริเวณนี้เลยสักนิด"
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"น่าจะมสีาเหตุเก่ียวข้องกับต้นเหอฮวนหมืน่ปี ไฟพิสทุธ์ิน�า้พุสขุาวดี

ไม่เหมอืนไฟ...มนัแปลกและน่ากลวัย่ิงนกั!" จโียวกู่นึกถึงเปลวไฟประหลาด 

ที่ดูไร้พิษภัยแต่อันที่จริงกลับน่าสยดสยองอย่างที่สุดที่เขาเคยได้เห็นเมื่อ

หลายปีก่อนขึ้นมาก็ยังคงรู้สึกเสียวสันหลังวาบ ถ้ายามน้ันเขาไม่ถูกคน

เตือนทันเวลา เกรงว่าตอนนี้คงไม่มีเขาอยู่บนโลกแล้ว

"ความหมายแท้จริงของไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีคือความสะอาด  

ตามทีต่�าราโบราณบนัทกึไว้ ตวัของมนัโปร่งใสไร้ส ีอกีท้ังมลีกัษณะเหมอืนน�า้ 

มเีพียงยามถูกกระตุ้นหรอืปะทุขึน้ถึงจะปล่อยพลงักดดนัออกมาชัว่พรบิตา 

เมื่อตัวต้นเพลิงอยู่ในสภาวะค่อนข้างหยุดน่ิงจะรับรู้ถึงการด�ารงอยู่ของ

มันได้ยากอย่างที่สุด" จูจูให้ค�าตอบเป็นมาตรฐาน

ถ้ามิใช่เพราะไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีมีคุณสมบัติพิเศษอันแปลก

ประหลาดเช่นนี้คงอยู่ท่ีใต้เกาะอินหยางมานานเพียงนี้โดยไม่เคยถูกคน

ชงิไปไม่ได้ ถึงเป็นผูท้ีดู่ดซบัไฟสวรรค์มาแล้วสองชนดิอย่างจจูเูองก็ไม่อาจ

สัมผัสถึงการด�ารงอยู่ของมันได้เช่นกัน

แต่ก็โชคดีที่เป็นเช่นนี้ มิเช่นนั้นเยี่ยนซื่อเทียนที่มาถึงเกาะอินหยาง

ก่อนพวกนางจะต้องค้นพบมันแน่นอน และคงไม่อยู่ถึงคราวให้นางมา 

ดูดซับไฟสวรรค์ชนิดนี้แล้ว

"ไฟหยุดนิ่ง?" สืออิ้งลวี่รู้สึกว่ายากจะจินตนาการออก

จโียวกู่พาพวกเขาเดินทะลถุ�า้ศิลาเข้าไปลกึกว่าเดมิ เบือ้งหน้าค่อยๆ 

กว้างขึน้ เมือ่เดนิอ้อมผ่านทางคดเคีย้วช่วงหน่ึงมา ตรงหน้าก็ปรากฏภาพ

ประหลาดน่าพิศวง

บนเพดานถ�า้เต็มไปด้วยรากไม้ใหญ่ยักษ์ไขว้ขัดกันไปมา รากไม้แผ่
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หมอกสีเขียวจางอันมีกลิ่นหอมสดชื่นพิเศษจ�าเพาะออกมา เหมือนกับ

หมอกท่ีลอยวนเวียนรอบต้นเหอฮวนหมืน่ปีท่ีเม่ือครู่เห็นจากไกลๆ ไม่มผิีด

ด้านล่างของถ�า้เป็นบงึน�า้แห่งหน่ึง ดูคร่าวๆ น่าจะลกึอย่างน้อยสาม

ถึงห้าจั้ง หากแต่น�้าในบึงกลับใสจนเหมือนไม่มีอยู่ ถ้ามิใช่เพราะผิวน�้า

สะท้อนแสงไฟก็ยากจะสังเกตเห็นการมีอยู่ของน�้าได้โดยสิ้นเชิง

ตรงกลางบงึน�า้มกีลุม่หยดน�า้ขนาดราวก�าป้ันผดุพุ่งอยู่ ระลอกคลืน่

ทีเ่กิดกระเพ่ือมออกมาได้ไม่ก่ีฉือ่กส็ลายไปแล้ว ทัง้บงึน�า้จงึมเีพียงจดุนัน้

ที่มีการเคลื่อนไหว นอกเหนือจากนั้นล้วนแต่นิ่งสนิท

หมอกสเีขยีวจางลอยอยู่บนผวิน�า้ ดูคลบัคล้ายว่าก�าลงัรกัษาสมดลุ

บางอย่าง พวกจูจูรู้สึกได้ชัดเจนว่าถ้าไม่มีหมอกจากต้นเหอฮวนหมื่นปี

เหล่านี้อยู่ น�้านิ่งทั้งบึงน้ีอาจจะกลายเป็นไหลบ่าน่ากลัวกลืนฟ้ากลืนดิน 

ท�าลายถ�้าศิลานี้รวมไปถึงเกาะทั้งเกาะได้ทุกเมื่อ

มีค�าเตือนเมื่อก่อนหน้านี้ของซาไหวตัน อีกทั้งค�าอธิบายของจูจู  

ในท่ีน้ีจึงไม่มีใครเห็นบึงน�้าน้ีเป็นสถานที่ธรรมดา เพราะว่าส่ิงท่ีอยู่ในบึง

ไม่ใช่น�้า แต่เป็นไฟ! ไฟสวรรค์ที่มีฤทธานุภาพน่ากลัวไร้ใดเทียม!

ความน่ากลวัของไฟสวรรค์ชนดินีไ้ม่ได้อยู่แค่ทีฤ่ทธานภุาพของมนั 

แต่ย่ิงอยู่ที่ความไร้รูปไร้สีของมัน...จวบจนตอนน้ีพวกเขาก็ยังคงไม่รู้สึก

ถึงกลิน่อาย พลงักดดันและความร้อนท่ีไฟควรมจีากไฟพิสทุธ์ิน�า้พุสขุาวดี

แม้แต่กระผีกเดียว

มน่ิาฉลามเงินใต้อาณัติซาไหวตันถึงได้หวาดกลวัสถานทีน่ีเ้พียงนัน้ 

คิดว่าวันน้ันเหล่าฉลามเงินน้อยคงจะถือโอกาสขณะน�้าข้ึนว่ายมาถึงที่น่ี

แล้วได้พบกับบึงน�้าที่สัมผัสกับน�้าทะเลแล้วกลับไม่ผสานรวมกัน ด้วย
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อารามอยากรู้อยากเห็นจึงได้ลงไปในบึงเพื่อดูให้รู้ชัด ผลคือถูกไฟพิสุทธิ์

น�า้พุสขุาวดีเผาจนไม่เหลอืแม้แต่เถ้า ฉลามเงนิทีเ่หลือเหน็สหายตายอนาถ 

แล้วหายไปอย่างไร้สุม้เสยีงร่องรอยกบัตาตวัเอง ไม่ตกใจจนขวัญกระเจงิ

สิแปลก

เทียบกับไฟเซยีนอายุวัฒนะท่ีมพีลงัชวิีตพวยพุ่งดรุ้ายแล้ว ไฟพิสทุธ์ิ

น�้าพุสุขาวดีท่ีมองเห็นได้ปรุโปร่งดูเหมือนจะรับมือง่ายกว่ามาก หากแต่

พวกจีโยวกู่ย่ิงมองกลับย่ิงรู้สึกหนาวเหน็บในใจ ความรู้สึกเป็นอันตราย

อันไม่อาจรู้ล่วงหน้าชนิดหนึ่งแผ่ปกคลุมในใจ พวกเขาพากันมองไปทาง

จูจูอย่างห้ามตัวเองไม่ได้

อันท่ีจริงจูจูก็ไม่มีความมั่นใจโดยส้ินเชิง ทว่าเพ่ือให้พวกศิษย์พ่ี

วางใจและเพ่ือเรียกก�าลังใจให้ตัวเอง นางจึงยังคงแสร้งพูดด้วยท่าทาง 

ไม่อนัิงขงัขอบ "คดิไม่ถึงว่าไฟพิสทุธ์ิน�า้พุสขุาวดจีะหาเจอง่ายเพียงนี ้พวกท่าน 

ไปจัดการเรื่องของพวกท่านเถอะ ให้เวลาข้าสองสามวันก็พอแล้ว"

อิ่นจื่อจางดึงตัวนางมาพูดว่า "เจ้าอย่าอวดเก่ง! คราวก่อนเจ้าเจ็บ

จนสลบไปครึ่งวัน ลูกหมูเองก็สลบไปนานกว่านั้นกว่าจะตื่น...หรือให้ข้า

อยู่เป็นเพื่อนเจ้าดี"

"ไม่ต้องหรอก ท่ีน่ีไม่มีแม้แต่เงาผีสักตัว ข้าไม่เป็นอะไรหรอก  

หรอืต่อให้เป็นก็มใิช่สลบไปไม่ก่ีวันหรอืไร แล้วท่ีสลบก็เป็นลกูหมไูม่ใช่ข้า 

อกีทัง้คราวน้ีก็มปีระสบการณ์แล้ว อาจจะไม่ถึงสองสามวันด้วยซ�า้ พวกท่าน 

จะเล่นงานเยี่ยนซื่อเทียนกับซูตั้นหง มีคนเพิ่มขึ้นหนึ่งคนก็มีก�าลังเพิ่มขึ้น

หนึง่ส่วน คนทีต้่องระวังให้หนักคือพวกท่าน ไฟสวรรค์ร้ายกาจมากเพียงไร 

พวกท่านก็รู้ดี อย่าฝืนปะทะกับพวกเขาเด็ดขาด ยาลูกกลอนถอนพิษก็
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ต้องพกให้ดีด้วย..." จูจูย�้าก�าชับก�าชา

ที่นางพูดใช่จะไร้เหตุผล หากจะสู้กับเยี่ยนซื่อเทียนและซูตั้นหงบน

เกาะอินหยาง มีคนเพ่ิมขึ้นหน่ึงคนก็มีก�าลังเพ่ิมข้ึนหนึ่งส่วน อิ่นจื่อจาง

ชั่งใจอยู่ชั่วครู่ก็ว่า "ตกลง หากแต่เจ้าเองก็อย่าฝืน ความปลอดภัยส�าคัญ

ที่สุด"

เขาเองก็เหมอืนกับพวกตีฉ่านซัง่ ไม่รูว่้าขณะดดูซบัไฟเซยีนอายุวัฒนะ 

จูจูเกือบจะตายมาแล้ว ในสายตาของพวกเขา นอกจากความเจ็บปวด

ทรมานอย่างย่ิงในชั่วขณะที่เพ่ิงกลืนไฟเซียนอายุวัฒนะแล้ว ลูกหมูก็ดู

ปกติดี

ไม่ก่ีปีมานี้ไม่ว่าหลอมยาลูกกลอนหรือต่อสู้ด้วยกันกับพวกเขาจูจู

ล้วนไม่เคยท�าพลาด ทุกครั้งในเวลาคับขันก็ยังสร้างปาฏิหาริย์น่าตกใจ

ออกมา จึงท�าให้พวกเขาเกิดภาพจ�าผดิๆ อย่างเลีย่งไม่ได้ว่าการดดูซบัไฟ

สวรรค์น่าจะเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งส�าหรับนาง

ดงันัน้เมือ่จจูยืูนกราน คนทัง้หมดก็ไม่คดิอะไรมาก ให้จโียวกู่น�าทาง

จากไปเพื่อเตรียมท�าศึกครั้งใหม่

ครั้นเงาหลังพวกเขาหายลับไปแล้ว จูจูก็ผ่อนลมหายใจโล่งอก  

อุ้มลูกหมูทรุดนั่งลงกับพื้น มองกลุ่มหยดน�้าเล็กๆ ที่กลางบึงพลางแสดง

สีหน้าสยดสยองออกมาอย่างห้ามตัวเองไม่ได้

ยามมาทัง้ใจคิดแต่เพียงเรือ่งช่วยเหล่าผูอ้าวุโส แต่ครัน้ได้เผชญิหน้า 

กับไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดีจริงๆ นางแทบจะทนไม่ไหว อยากจะถอยหนี 

ออกไป ความทรมานแทบไม่หยุดย้ังอันแสนน่ากลัวขณะดูดซับไฟเซียน

อายุวัฒนะเมื่อคราวก่อนยังเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้า นึกขึ้นมาคราวใด
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ก็รูส้กึหนงัศีรษะชาทกุที ถ้าต้องเจอกับเหตกุารณ์น้ันอกีครัง้ นางก็ไม่มัน่ใจ 

จริงๆ ว่าตนเองจะทนรับไหวไม่ถูกความเจ็บปวดทรมานเช่นนั้นเคี่ยวกร�า

จนเสียสติ

ลูกหมูเองก็จ�าความเจ็บปวดทรมานเช่นนั้นได้ข้ึนใจ จึงขดตัวตัว 

สั่นเทาอยู่ในอ้อมแขนนาง

"ข้าไม่อยากท�าให้เหล่าผู้อาวุโสผิดหวัง และย่ิงไม่อยากท�าให้พวก

ศษิย์พ่ีผดิหวังเช่นกัน...เพ่ือข้าแล้ว พวกเขายังไม่กลวัแม้แต่เย่ียนซือ่เทยีน

กับซตูัน้หง ข้าเองกค็วรต้องมคีวามกล้าขึน้อกีหน่อย!" จจูอูุม้ลกูหมขูึน้มา

พูดด้วยเบาๆ

"เหล่าผู้อาวุโสบอกว่าข้าเป็นผู้ที่เหมาะกับไฟพิสุทธ์ิน�้าพุสุขาวดี

ที่สุด...เป็นเพราะว่ากายบริสุทธิ์ของข้าอย่างนั้นหรือ" บนหน้าจูจูค่อยๆ มี

แววเด็ดเดี่ยวหนักแน่นปรากฏออกมา ก้มหน้าลงค่อยๆ ปลดเข็มขัดเก็บ

ของบนตัวลงมาเก็บไว้ในช่องระหว่างรากไม้ทีบ่นเพดานถ�า้ ในนัน้มทีรพัย์

สมบัติทั้งหมดของนางอยู่ ไม่อาจปล่อยให้หายไปได้

หลังลังเลอยู่ชั่วครู่ก็ปลดจี้หยกบนคอที่อิ่นจื่อจางให้นางลงมาด้วย 

นอกจากก�าไลทองแดงที่ถอดไม่ออกวงนั้นแล้ว บนตัวนางก็ไม่เหลือของ

มีค่าใดๆ อีก

จากน้ันนางก็กัดฟันรวมร่างกับลูกหมู ปล่อยอารมณ์ความคิดให ้

ว่างเปล่าก่อนกระโดดลงไปใน 'บึงน�้า'...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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