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"หมูโง่เง่า หมาบ้าพวกนั้นก็เห่าไปเรื่อย เจ้าจะร้องไห้ท�ำไม" อิ่นจื่อจางเดินมาเหมือนคนไม่มี
อะไรท�ำ ยื่นมือมาเขกศีรษะนางไปทีหนึ่ง
จูจูสะอื้นฮักพลางว่า "ขะ...ข้าไร้ประโยชน์มากใช่หรือไม่"
อิ่นจื่อจางถอนหายใจ "ใช่แล้ว!"
อย่าพูดตรงเพียงนีไ้ ด้หรือไม่เล่า! ปลอบข้าสักสองสามค�ำเนือ้ จะถูกเฉือนหายไปหรืออย่างไร!
จูจูเบิกสองตาแดงก�่ำกว้าง เอ่ยแย้งเสียงเบา "ข้าหลอมโอสถเป็น ท�ำกับข้าวเป็น ท�ำงานบ้าน
เป็น..."
อิน่ จือ่ จางเขกศีรษะนางอีกทีหนึง่ ก่อนพูดอย่างอ่อนอกอ่อนใจ "เจ้ามีประโยชน์หรือไม่มกี ล็ ว้ น
เป็นหมูโง่เง่าของข้า"
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เงาเพลิงสะท้านปฐพีเล่มแรกตัดจบได้ลงแดงนัก แต่เราก็ไม่ใจร้ายปล่อยให้
นักอ่านต้องทรมานนาน เล่มสองจึงไล่ตามเล่มแรกมาติดๆ ค่ะ
ในเล่มนี้พบกับการประลองของศิษย์ชั้นนอกในรอบรองชนะเลิศ โดยคู่เอกคือ
การพบกันระหว่างจูจูกับอิ่นจื่อจาง ผลจะออกมาอย่างไรนะ อยากรู้จริงๆ เลย
นอกจากการประลองแล้วทุกคนยังจะได้ร่วมรับรู้อดีตและตัวตนแท้จริงของจูจู
มากขึ้นอีกนิดค่ะ ยังมีตัวละครใหม่ๆ อย่างศิษย์พี่รองและศิษย์พี่สาม แอบกระซิบว่า
'แรง'! ไม่แพ้ศิษย์พี่ใหญ่จอมหื่นกามเลยล่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
จูจู
		
		
		

เด็กสาวบ้านนอกธรรมดาๆ คนหนึ่ง ถูกอิ่นจื่อจาง
หว่านล้อมแกมข่มขู่ให้ไปส�ำนักเซิ่งจื้อด้วยกัน มีชีพจร
ศิลาแข็งโดยก�ำเนิดท�ำให้ฝกึ บ�ำเพ็ญไม่ได้ ทว่านางกลับ
มีพรสวรรค์ด้านการหลอมโอสถอย่างเป็นปริศนา

อิ่นจื่อจาง
		
		
		

เด็กหนุ่มรูปงามแต่นิสัยใจคอออกจะมีปัญหา เพราะ
รับปากท่านยายของจูจวู า่ จะดูแลนาง จึงยึดถือนางเป็น
กรรมสิทธิ์ส่วนตน เป็นอัจฉริยะด้านการบ�ำเพ็ญเซียน
มีพลังธาตุเดี่ยวสายน�้ำแข็ง

ตี่ฉานซั่ง
		
		
		
		

ศิษย์พี่ใหญ่ เชี่ยวชาญวิชายันต์ ตอนเด็กพลาดกิน
สมุนไพรวิเศษทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลักปรุงลูกกลอนชะลอวัย
ท�ำให้รปู ร่างหน้าตาไม่เปลีย่ นแปลงไปอีกเลย อันทีจ่ ริง
อายุเกือบสี่สิบแล้ว แต่ภายนอกเหมือนเด็กสิบขวบ
ชอบเรียกแทนตัวเองว่า ‘บิดา’ นิสยั หืน่ กามอย่างเปิดเผย

จีโยวกู่
		
		
		

ศิษย์พี่รอง ผู้เป็นเหมือนไม้เบื่อไม้เมากับศิษย์พี่ใหญ่
หล่อเหลาอ่อนโยน มีมาดคุณชาย แต่อนั ทีจ่ ริงก็หมกมุน่
เรื่องใต้สะดือเหมือนกัน เพียงแต่จะท�ำแค่กับศิษย์
น้องสามของตัวเองเท่านั้น เชี่ยวชาญเรื่องข่ายอาคม
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สืออิ้งลวี่
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ศิษย์พี่สาม งดงามเย้ายวน มีเสน่ห์ดึงดูดใจชาย
ทว่านิสัยกลับบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเสียยิ่งกว่าจูจู จึงได้
ตกเป็นคนในอาณัติของศิษย์พี่รองไปอย่างงงๆ มี
พละก�ำลังมหาศาล และมีพรสวรรค์ในการหลอมวัตถุ
วิเศษ
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11
"รอบแรกของกลุ่มเจ็ด อิ่นจื่อจางจากยอดเขาอิ้งปั้งพบกับจูจูจาก
ยอดเขาอิ้งปั้ง!"
จูจูยืนอยู่บนเวที มองอิ่นจื่อจางที่ยืนอยู่ตรงข้ามอย่างหน้าม่อย
คอตก ไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรกลุ้มใจดี
หากขอยอมแพ้ อิ่นจื่อจางย่อมจะไม่ท�ำให้นางล�ำบากใจแน่นอน
เดิมตั้งใจจะลองสู้ดูสักตั้งเพราะนางเอาของวิเศษสองชิ้นจากอาจารย์
รวมถึงยันต์สบิ แผ่นจากศิษย์พใี่ หญ่มาแล้ว ผลคือรอบแรกขึน้ เวทีมาก็ตอ้ ง
ขอยอมแพ้เสียนี่ นางละอายต่อคนทั้งสองนัก
ไฉนผู้ตัดสินดันมาจับได้ชื่อพวกนางเล่า ต้องมีแผนร้ายอยู่แน่!
จูจูคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อย รอเพียงผู้ตัดสินขึ้นเวทีประกาศเริ่มการ
ประลองนางก็จะขอยอมแพ้ลงจากเวทีทันที
เหล่าศิษย์ที่มุงดูอยู่ล่างเวทีรู้สึกว่าการประลองรอบนี้ไม่น่าสนใจ
7
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เอาเสียเลย ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดพบกับผู้ที่อ่อนด้อยที่สุดจะยังมีอะไรให้สู้
คนไม่น้อยจึงเลื่อนสายตาไปยังเวทีประลองสองแห่งที่อยู่ใกล้ๆ
ผูต้ ดั สินกระแอมไอแห้งๆ ทีหนึง่ ก่อนมองจูจพู ลางถามด้วยเจตนาดี
"พวกเจ้า...มีใครจะขอยอมแพ้หรือไม่"
จูจูก�ำลังจะเปิดปากพูด พลันได้ยินคนพูดขึ้นจากฝั่งตรงข้าม "มี!
ข้าขอยอมแพ้!"
น�้ำเสียงเย็นชาฟังดูคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก
จูจูเงยหน้าขึ้นด้วยความงุนงง เห็นอิ่นจื่อจางโค้งค�ำนับต�่ำตาม
ธรรมเนียมการถอนตัวที่มีบนเวทีประลองด้วยสีหน้าราบเรียบ จากนั้นก็
ยืดตัวตรงเดินลงจากเวทีไป
จูจยู นื เซ่ออยูบ่ นเวที รูส้ กึ ว่าภูเขาไท่ซานถล่มลงต่อหน้าคงเป็นเช่นนี้
นี่เอง
ยอมแพ้!?
อิ่นจื่อจางขอยอมแพ้!?
อิ่นจื่อจางถึงกับโค้งตัวขอยอมแพ้กับนางต่อหน้าผู้คน!?
ครั้นผู้ชมด้านล่างเวทีรู้สึกตัวก็พากันส่งเสียงเซ็งแซ่! ผู้ที่มีปฏิกิริยา
ตอบสนองฉับไวเข้าใจอย่างรวดเร็ว เมือ่ วานซูจงิ ได้บอกว่าถ้าจูจแู พ้ตดิ ต่อ
กันทั้งรอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ ก็จะใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลในการไล่
จูจูออกจากส�ำนัก ด่านรอบคัดเลือกแม้จะชนะได้ไม่สวยงามแต่ก็นับว่า
ผ่านมาได้ รอบรองชนะเลิศวันนี้อิ่นจื่อจางเป็นฝ่ายขอยอมแพ้ เท่ากับว่า
จูจูชนะโดยไม่ต้องประลองไปหนึ่งครั้ง เหตุผลว่า 'แพ้ติดต่อกัน' นี้จึงใช้
ไม่ได้แล้ว
8
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เหล่าคนบนแท่นเวทีตรงกลางที่จับตามองสถานการณ์ทางด้านนี้
มาตลอดเห็นตอนจบที่เหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวงนี้แล้วก็มี
สีหน้าแตกต่างกันไป โหยวเชียนเริ่นที่มีฐานะเป็นอาจารย์ของผู้แพ้ชี้ไป
ยังทิศทางของอิ่นจื่อจางก่อนพูดขึ้นอย่างแค้นใจเหล็กมิอาจหลอมเป็น
เหล็กกล้า "จะ...เจ้า...เจ้าเด็กนี่...เฮ้อ!"
ใจเขาอยากให้อิ่นจื่อจางชนะรวด ได้รับต�ำแหน่งอันดับหนึ่งของ
งานประลองใหญ่ให้เป็นที่ลือลั่น เป็นหน้าเป็นตาให้กับตน ไม่คิดเลยว่า
อีกฝ่ายจะแพ้ตั้งแต่รอบแรก แถมยังแพ้ได้ชวนงงนัก
แม้วา่ เมือ่ คิดให้ลกึ ลงไป การกระท�ำนีข้ องอิน่ จือ่ จางอาจจะสามารถ
พลิกสถานการณ์ ท�ำให้เจิง้ เฉวียนศิษย์อาจารย์อยูใ่ นส�ำนักต่อไปได้อย่าง
ถูกต้องชอบธรรม เป็นเรื่องดีใหญ่หลวงต่อส�ำนักเซิ่งจื้อ หากแต่พอเขา
คิดถึงว่าก่อนหน้านี้ศิษย์ไม่กี่คนของตนไม่มีใครที่ไม่ได้รับต�ำแหน่ง
อันดับหนึ่งในงานประลองใหญ่ของศิษย์ชั้นนอกโดยการคว้าชัยชนะรวด
เลย แต่ศษิ ย์ทภี่ มู ใิ จทีส่ ดุ และเป็นความหวังใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ดันมาท�ำพัง
เสียอย่างนี้ ก็รู้สึกยากจะท�ำใจ
อาจารย์ฝา่ ยผูช้ นะมองอิน่ จือ่ จาง แต่กลับมีสหี น้าใจลอยดุจเดียวกัน
เขาคล้ายว่ามองเห็นตัวเองในสมัยก่อนจากตัวอิน่ จือ่ จาง เกิดมายากจนต�ำ่ ต้อย
แต่มสี ติปญ
ั ญาล�ำ้ เลิศ ทัง้ ยังหยิง่ ยโสไม่ยอมใคร อิน่ จือ่ จางสามารถละทิง้
เกียรติยศและวางศักดิศ์ รีลง ก้มหัวขอยอมแพ้ตอ่ หน้าผูค้ นเพือ่ จูจไู ด้ แล้ว
ตนเล่า
มิน่า 'นาง' ถึงได้ฝากฝังจูจูไว้กับเขา...
ครัน้ ฝูอวีแ้ ละพวกจิงลีก่ บั เจิงฟากูก้ ระจ่างในต้นสายปลายเหตุกพ็ า
9
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กันยิ้มออกมา ส่วนซูจิงกล่าวแนะน�ำกับซือเปี้ยนไท่ด้วยท่าทีชอบกล
"ผู้ที่ขอยอมแพ้เมื่อครู่นี้ก็คือศิษย์เอกที่ปรมาจารย์โหยวรับไว้เมื่อปีกลาย
ก่อนการประลองปรมาจารย์โหยวยังประกาศลั่นว่าศิษย์ผู้นี้ก็จะชนะรวด
คว้าต�ำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยเช่นกัน คิดไม่ถึงว่าจะยอมแพ้ทั้งที่ยังไม่สู้
หึๆ! ช่างน่าสนุกเสียนี่กระไร"
โหยวเชียนเริ่นถลึงตาจ้องเขาด้วยความโกรธ ซูจิงนึกถึงว่าคราวนี้
ล่วงเกินทัง้ ฝูอวี้ เจิง้ เฉวียน รวมถึงโหยวเชียนเริน่ ถึงทีส่ ดุ แล้วจึงย่อมไม่ยอม
ถอยให้อกี เขายิม้ เย็นในใจ...คิดว่าท�ำเช่นนีจ้ ะสามารถปกป้องเด็กสาวหน้า
เหม็นนัน่ และท�ำให้เจิง้ เฉวียนอยูท่ นี่ ตี่ อ่ ไปได้หรือไร อีกเดีย๋ วพอเด็กสาวนัน่
ตายอยูล่ า่ งเวทีประลอง ดูซวิ า่ พวกเจ้าจะยังยิม้ ออกมาได้อย่างไรอีก!
จูจูเดินลงจากเวทีอย่างสับสนงงงวย ตี่ฉานซั่งที่มาชมการประลอง
คว้าตัวนางไว้ก่อนหัวเราะร่าพลางว่า "เก่งนี่! ศิษย์น้องเล็ก เจ้าสามารถ
ท�ำให้เจ้าเด็กนัน่ ขอยอมแพ้ตอ่ หน้าผูค้ นได้ บิดาจะยอมรับศิษย์นอ้ งหญิง
อย่างเจ้า ต่อไปหากใครในส�ำนักเซิง่ จือ้ กล้าหาเรือ่ งกลัน่ แกล้งเจ้าก็เท่ากับ
หาเรื่องบิดา!"
"อัจฉริยะอันดับหนึ่งของส�ำนักเซิ่งจื้อนับแต่ก่อตั้งมาอะไรกัน ที่แท้
ก็เป็นแค่พวกแพ้ตงั้ แต่ยงั ไม่ได้สู้ ไร้ประโยชน์ยงิ่ กว่าตัวไร้ประโยชน์เสียอีก!
ฮ่าๆ! ยังมีหน้ามาพูดว่าจะชนะรวดคว้าต�ำแหน่งอันดับหนึง่ ของงานประลอง
ใหญ่อีก น่าขันสิ้นดี!" เสียงหัวเราะของซูหลิงเสียดแหลมจนราวกับเหล็ก
หมาดเจาะแทงเข้าหูจูจูก็มิปาน
ตี่ฉานซั่งขมวดคิ้วก่อนพูดด้วยโทสะ "แม่ไก่ที่ไหนแหกปากร้องได้
ระคายหูโดยแท้!"
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ซูหลิงถูกเขาท�ำเอาโมโหจนใบหน้างามแดงเถือก หากแต่ตี่ฉานซั่ง
ที่เบื้องหน้ามีตบะขั้นสร้างฐานของแท้ มีศักดิ์เป็นอาจารย์อาของนาง
แค่สะบัดมือทีเดียวก็ซัดนางจนหมอบได้เป็นแปดหนสิบหนแล้ว ท่าน
ปู่ทวดซูจิงไม่ได้อยู่ข้างกายนาง นางไหนเลยจะกล้าก�ำเริบเสิบสาน
ตี่ฉานซั่งหันหน้ากลับไปมองนางปราดหนึ่งก่อนแค่นเสียงพูดว่า
"หน้าตาก็ใช้ได้ แต่ไฉนอายุยังน้อยก็ท�ำตัวเหมือนแม่ม่ายแก่เสียแล้ว"
ซูหลิงถูกวาจาบาดลึกของเขาท�ำเอาโมโหจนลมแทบจับ หานเฮิง
ที่อยู่ด้านข้างก็ไม่กล้าล่วงเกินตี่ฉานซั่งเช่นเดียวกัน ได้แต่ยิ้มเย็นพลาง
พูดกับจูจวู า่ "เจ้าอธิษฐานขอพรเสียก็แล้วกันว่าอย่าจับได้ขา้ เป็นคูป่ ระลอง!
ฮึๆ อิ่นจื่อจางถึงกับขอยอมแพ้ให้เจ้าก็เท่ากับยอมรับว่าเทียบกับตัว
ไร้ประโยชน์ทตี่ บะต�ำ่ เตีย้ ทีส่ ดุ ไม่ได้ ดูซวิ า่ วันหน้าเขาจะสูห้ น้าผูร้ ว่ มส�ำนัก
ได้อย่างไร!"
ตีฉ่ านซัง่ เห็นอิน่ จือ่ จางขัดลูกตาเป็นการส่วนตัว แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าจะยอมให้คนนอกมาหยามศิษย์น้องของตนได้ เขาเหลือกตาทั้งสอง
เท้าสะเอวพลางว่า "เจ้าเด็กหน้าเหม็น แน่จริงก็ไปสูก้ บั อิน่ จือ่ จางเองเลยสิ
ถ้าเจ้าประคองตัวรอดมาได้ บิดาก็จะโค้งค�ำนับขอยอมแพ้ให้เจ้าเช่นกัน
อย่างเจ้าจะเป็นตัวอะไรได้! ถุย!"
หานเฮิงถูกเขาตะคอกใส่ก็ไม่กล้าพูดมากอีก ดึงตัวซูหลิงไปคุยกับ
บรรดาศิษย์จากยอดเขาโอ่วหยวน วิพากษ์วิจารณ์จูจูอยู่ห่างๆ
"นีๆ่ เจ้าร้องไห้ทำ� ไม เจ้าขีร้ ว้ิ พอแล้ว ยังมาร้องไห้อกี อยากท�ำให้ขา้
คลื่นเหียนตายเลยหรือไร" ตี่ฉานซั่งเห็นจูจูจู่ๆ น�้ำตาไหลพรากก็ตกใจจน
สะดุ้ง
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"หมูโง่เง่า หมาบ้าพวกนัน้ ก็เห่าไปเรือ่ ย เจ้าจะร้องไห้ทำ� ไม" อิน่ จือ่ จาง
เดินมาเหมือนคนไม่มีอะไรท�ำ ยื่นมือมาเขกศีรษะนางไปทีหนึ่ง
จูจูสะอื้นฮักพลางว่า "ขะ...ข้าไร้ประโยชน์มากใช่หรือไม่"
อิ่นจื่อจางถอนหายใจ "ใช่แล้ว!"
อย่าพูดตรงเพียงนีไ้ ด้หรือไม่เล่า! ปลอบข้าสักสองสามค�ำเนือ้ จะถูก
เฉือนหายไปหรืออย่างไร!
จูจูเบิกสองตาแดงก�่ำกว้าง เอ่ยแย้งเสียงเบา "ข้าหลอมโอสถเป็น
ท�ำกับข้าวเป็น ท�ำงานบ้านเป็น..."
อิ่นจื่อจางเขกศีรษะนางอีกทีหนึ่งก่อนพูดอย่างอ่อนอกอ่อนใจ
"เจ้ามีประโยชน์หรือไม่มีก็ล้วนเป็นหมูโง่เง่าของข้า"
จูจนู วดคลึงจุดทีเ่ ขาเขก เบะปากกลัน้ น�ำ้ ตา แอบตัดสินใจครัง้ ใหญ่
ว่า...ไม่ว่าการประลองถัดไปจะล�ำบากยากเข็ญมากเพียงไร นางจะ
ต้องยืนหยัดต่อไป นางไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นจุดอ่อนให้ผู้อื่นโจมตี
เยาะหยันอิ่นจื่อจาง
บนเวทีเปลี่ยนเป็นการประลองของผู้อื่น คราวนี้จูจูดูอย่างตั้งอก
ตัง้ ใจ ทุกคนทีข่ นึ้ เวทีในตอนนีอ้ กี ประเดีย๋ วอาจจะกลายเป็นคูต่ อ่ สูข้ องนาง
ในมือนางมีเพียงวัตถุวเิ ศษระดับล่างซึง่ สามารถท�ำการโจมตีได้เองสองชิน้
ทีอ่ าจารย์ให้มา และยันต์อกี สิบแผ่นทีไ่ ด้จากศิษย์พใี่ หญ่ การจะประคอง
ตัวให้รอดถึงสี่รอบมิใช่เรื่องง่ายเพียงนั้น
ต้องโทษที่นางไม่เคยเอาใจใส่ ไม่เคยน�ำเรื่องงานประลองใหญ่
ของศิษย์ชนั้ นอกมาใส่ใจ มิเช่นนัน้ ถ้านางเตรียมตัวมาบ้างก็คงไม่ถงึ ขนาด
สองมือว่างเปล่า ท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จสักอย่างดังเช่นยามนี้
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ขณะทีจ่ จู นู กึ หงุดหงิดเสียใจสุดแสนอยูน่ เี้ อง การประลองรอบทีส่ อง
ของนางก็มาถึง...
ผู้ตัดสินจับได้ชื่อของจูจูอีกครั้ง "รอบที่แปดของกลุ่มที่เจ็ด จูจูจาก
ยอดเขาอิ้งปั้งพบกับเจี่ยงโหย่วตังจากยอดเขากังปี่!"
เจี่ยงโหย่วตังดูเป็นคนหนุ่มอายุราวยี่สิบผู้หนึ่ง เขาหน้าม่อยและมี
คิว้ ทรงไม้กวาดโดยธรรมชาติ จูจจู ำ� คิว้ ของเขาได้แม่น ตบะของเขาอยูข่ นั้
ฝึกปราณระดับเจ็ดพอดี นับว่าเป็นผูท้ รี่ บั มือได้คอ่ นข้างง่ายในกลุม่ นีแ้ ล้ว
ถ้าเป็นตามแผนเดิมของจูจู แค่ขนึ้ เวทีไปโค้งค�ำนับขอยอมแพ้กพ็ อ
เจีย่ งโหย่วตังผูน้ เี้ คยได้ยาลูกกลอนจากนางไปไม่นอ้ ย สมควรจะไม่ทำ� ให้
นางล�ำบาก หากแต่ตอนนี้...นางไม่อยากยอมแพ้แล้ว!
ไม่ใช่เพือ่ การได้อยูใ่ นส�ำนักเซิง่ จือ้ และไม่ใช่เพราะกลัวท�ำอาจารย์
ขายหน้าอีกเช่นกัน แต่เป็นเพราะว่าอิ่นจื่อจางยอมแพ้ให้นางแล้ว
หากนางแพ้ให้ผู้อื่นส่งเดชนั่นก็เท่ากับว่าเอาหน้าของอิ่นจื่อจางมา
เหยียบย�่ำบนพื้น นางไม่แยแสว่าผู้อื่นจะเหยียดหยามดูถูกนางอย่างไร
แต่นางไม่อยากเห็นอิ่นจื่อจางถูกคนหัวเราะเยาะลับหลังเพราะนาง
วัตถุวเิ ศษระดับล่างสองชิน้ ทีอ่ าจารย์ให้มาพอจะกล้อมแกล้มรับมือ
ผูฝ้ กึ ตนขัน้ ฝึกปราณระดับหกได้ หากจะเอาชนะผูฝ้ กึ ตนขัน้ ฝึกปราณระดับ
เจ็ดอาจจะหืดจับสักหน่อย แต่ถ้าโยนออกไปพร้อมกับยันต์สามแผ่นของ
ศิษย์พี่ใหญ่ก็น่าจะพอไหวกระมัง
จูจูลอบคิดค�ำนวณกับตัวเองในใจพลางเดินขึ้นเวทีประลองไป
ทีละก้าว
ซูหลิงกับพวกหานเฮิงยิ้มเย็นอยู่ล่างเวที รอดูจูจูถูกคนซัดกระเด็น
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ตกเวทีในกระบวนท่าเดียว
ครัน้ จูจแู ละเจีย่ งโหย่วตังต่างยืนนิง่ กันแล้ว ผูต้ ดั สินข้างเวทีกม็ องดู
คนทั้งสองพลางนึกในใจว่า
อิ่นจื่อจางกับเด็กสาวนางนี้เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกัน ความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ สนิทสนมมาแต่ไหนแต่ไร กอปรกับเจ้าส�ำนักและปรมาจารย์โหยว
ต่างก็ประสงค์จะรั้งเจิ้งเฉวียนศิษย์อาจารย์เอาไว้ เขายินยอมขอยอมแพ้
ต่อหน้าผูค้ นก็นบั ว่าสมเหตุสมผล ทว่าโชคเช่นนีม้ ไี ด้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
เคราะห์ดีที่วันนี้นางชนะไปรอบหนึ่ง จึงนับว่ามีค�ำชี้แจงแล้ว
หากเป็นคนอื่นได้พบกับเจี่ยงโหย่วตังที่ฝีมือค่อนข้างอ่อนคงจุดธูป
ขอบคุณสวรรค์ไปแล้ว ทว่าจูจู...นางกลับเป็นคนที่ไร้พลังที่สุด
ด้วยเหตุนี้ผู้ตัดสินจึงมองจูจูพลางเอ่ยถามด้วยเจตนาดีอีกครั้ง
"พวกเจ้า...มีใครจะขอยอมแพ้หรือไม่"
จูจูมือหนึ่งกุมวัตถุวิเศษสองชิ้นในแขนเสื้อ มือหนึ่งจับยันต์ไว้
สามแผ่น ก�ำลังเตรียมจะปฏิเสธเจตนาดีของผู้ตัดสินด้วยท่าทีเด็ดเดี่ยว
เจี่ยงโหย่วตังที่ฝั่งตรงข้ามกลับชิงพูดขึ้นแล้ว "มี! ข้าขอยอมแพ้!"
พูดพลางโค้งค�ำนับจูจูด้วยความเร็วดุจฟ้าร้องไม่ทันปิดหู ก่อน
หมุนตัวกลับเชิดหน้ายืดอกเดินลงจากเวทีไปราวกับเป็นวีรบุรุษก็มิปาน
ด้านล่างเวทีนอกจากศิษย์จากยอดเขาโอ่วหยวนที่มีสีหน้าเหลือเชื่อแล้ว
บรรดาศิษย์จากยอดเขาอืน่ กลับไชโยโห่รอ้ งขึน้ มาอย่างพร้อมเพรียงคล้าย
ว่ารู้กันอยู่ก่อนแล้ว
จูจูยืนเซ่ออยู่บนเวทีอีกครั้ง นี่ข้าก�ำลังฝันอยู่หรือ
ครัน้ นางเดินลงมาล่างเวทีอย่างงุนงงไม่เข้าใจ เผยกูก่ ม็ าต้อนรับนาง
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เขายิม้ พลางกล่าวว่า "ตอนเจ้าเด็กจิงจี๋เหรินนั่นบอกกับข้าเมื่อเช้านี้ข้ายัง
ไม่เชื่ออยู่บ้าง คิดไม่ถึงว่าเขาจะเกลี้ยกล่อมศิษย์คนอื่นได้จริงๆ..."
อิน่ จือ่ จางกับจูจสู บตากัน เพียงไม่นานก็พอจะเข้าใจแล้ว เป็นเมือ่ คืน
จิงจี๋เหรินแอบติดต่อกับศิษย์จากแต่ละยอดเขาที่เข้าร่วมการประลอง
นัดแนะกันว่าหากได้เจอจูจูให้เป็นฝ่ายขอยอมแพ้ พวกซูจิงจะได้ไม่มี
ข้ออ้างบีบให้พวกนางศิษย์อาจารย์จากไป
จูจูเดินไปขอบคุณเจี่ยงโหย่วตัง เขาจึงกล่า วยิ้มๆ "ด้ว ยก�ำลัง
ความสามารถของข้าเดิมทีกไ็ ม่อาจอยูใ่ นรายชือ่ สิบอันดับแรกได้อยูแ่ ล้ว
แพ้เพิ่มขึ้นหรือแพ้น้อยลงสักรอบจะต่างอะไรกัน ศิษย์พี่หญิงไม่ต้อง
เกรงใจเกินไป วันหน้าลดราคายาลูกกลอนให้ข้าสักหน่อยก็พอ..."
จูจูออกแรงพยักหน้า "ไม่มีปัญหา!"
ศิษย์คนอื่นที่อยู่ด้านข้างหัวเราะคิกคักพลางว่า "ศิษย์น้องเจี่ยง
โชคดีโดยแท้ ถ้ารอบต่อไปจับได้ชื่อข้ากับศิษย์พี่จูก็ดีสิ!"
มีคนพูดขึน้ อีกว่า "ศิษย์พจี่ วู างใจได้ ศิษย์ทอี่ ยูข่ นั้ ฝึกปราณระดับแปด
ลงมาเช่นพวกเรา นอกจากพวกยอดเขาโอ่วหยวนแล้วก็ไม่มใี ครท�ำให้ทา่ น
ล�ำบากใจแน่นอน!"
ยิง่ มีคนสัพยอกขึน้ ว่า "แม้แต่ศษิ ย์พอี่ นิ่ ยังพ่ายแพ้อยูใ่ ต้นำ�้ มือศิษย์
พี่จูเลย ถึงพวกเราจะแพ้ก็แพ้อย่างมีเกียรติ!"
จูจพู ลันรูส้ กึ อบอุน่ ไปทัง้ กาย บางทีพวกเขาอาจจะตัดสินใจท�ำเช่นนี้
เพราะฝีมอื การหลอมโอสถของนาง บางทีในอนาคตพวกเขาอาจจะเปลีย่ น
เป็นเย็นชา เห็นแก่ตัว และเลือกปฏิบัติเหมือนกับผู้ฝึกตนคนอื่น หากแต่
นางจะจดจ�ำเสี้ยวเวลานี้ไว้ให้ขึ้นใจ
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งานประลองใหญ่ของส�ำนักครั้งนี้นางจะต้องยืนหยัดให้ถึงที่สุด!
บนแท่นเวทีตรงกลาง พวกซูจิงเองก็เห็นการเคลื่อนไหวทางด้านนี้
แล้วเช่นกัน เขาตวัดตามองเจิงฟากูผ้ อู้ าวุโสคุมยอดเขากังปีอ่ ย่างแค้นเคือง
ก่อนพูดด้วยโทสะ "ศิษย์ของยอดเขากังปี่ร่วมมือกันโกงอย่างโจ่งแจ้ง
ผู้อาวุโสเจิงเป็นถึงผู้อาวุโสคุมยอดเขา อีกทั้งยังเป็นผู้คุมห้องลงทัณฑ์
ท่านไม่มีค�ำใดจะกล่าวเลยหรือ"
เจิงฟากู้พูดด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ "ในงานประลองใหญ่ของศิษย์
ชั้นนอกของส�ำนักเรามีข้อก�ำหนดไม่อนุญาตให้ศิษย์ขอยอมแพ้ด้วยหรือ
หรือว่าที่ส�ำนักหลักมีข้อก�ำหนดเช่นนี้"
ซูจงิ พูดไม่ออก ผ่านไปพักใหญ่ถงึ ได้ชเี้ ขากับพวกเจิง้ เฉวียนก่อนว่า
"นี่...นี่พวกท่านร่วมมือกันต่อต้านยอดเขาโอ่วหยวนเช่นนั้นหรือ"
ฝูอวี้เจ้าส�ำนักยิ้มน้อยๆ พลางว่า "ผู้อาวุโสซูกล่าวหนักไปแล้ว การ
ประลองของศิษย์จากยอดเขากังปี่และยอดเขาอิ้งปั้งเกี่ยวอะไรกับยอด
เขาโอ่วหยวนด้วย"
ซูจงิ ปรายตามองเจิง้ เฉวียนก่อนว่า "ศิษย์คนดีทผี่ อู้ าวุโสเจิง้ สัง่ สอน
ไร้ซงึ่ ความรูค้ วามสามารถ แต่กลับชนะโดยไม่ตอ้ งสู้ ช่างมากฝีมอื โดยแท้!"
เจิง้ เฉวียนพูดล�ำพองใจ "ศิษย์ของข้าไร้ความรูค้ วามสามารถ? ไม่ทราบ
ว่ายาลูกกลอนทีย่ อดเขาโอ่วหยวนได้รบั ทุกสามเดือนล้วนเป็นผูใ้ ดหลอม
ออกมา ส่วนเรื่องที่ชนะโดยไม่ต้องสู้นั้นก็เรียกได้ว่ามีฝีมือจริงๆ การศึก
ที่ชนะโดยไม่ต้องรบนับว่าเป็นเลิศกว่าการศึกทั้งปวง...กระทั่งตัวข้ายัง
ไร้ฝีมือจะท�ำให้ท่านยอมจ�ำนนโดยไม่สู้เลย แต่จูจูกลับท�ำให้ศิษย์ที่มี
ตบะสูงกว่านางเป็นฝ่ายขอยอมแพ้ได้ตดิ ต่อกันถึงสองคน สีครามเกิดจาก
16
Page ������������������ 2.indd 16

6/8/2561 BE 09:10

เอ๋ อ เหมย

ต้นคราม* โดยแท้!"
ซูจงิ ถูกพวกเขาผลัดกันพูดคนละทีสองที ท�ำเอาโมโหจนสัน่ ไปทัง้ ตัว
ซือเปี้ยนไท่จึงกล่าวขึ้นอย่างเย็นเยียบ "อาศัยผู้อื่นอ่อนข้อให้ถึง
สามารถกล้อมแกล้มผ่านด่านไปได้กน็ บั เป็นฝีมอื ด้วยหรือ ข้าจะดูซวิ า่ นาง
จะมีฝีมือท�ำให้คนทั้งหมดยอมนางได้หรือไม่!"
ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จูจูโชคดีเกินไปหรือซือเปี้ยนไท่ปากอัปมงคล
เกินไป สรุปคือการประลองรอบทีส่ ามของจูจกู ย็ งั คงจับได้ชอื่ ศิษย์ทอี่ ยูข่ นั้
ฝึกปราณระดับแปดจากยอดเขาเม่ยหย่วนซึ่งเป็นยอดเขาที่จิงจี๋เหรินอยู่
และก็เป็นยอดเขาที่ได้รับประโยชน์จากจูจูมากที่สุดนอกเหนือจากยอด
เขาอิ้งปั้งและยอดเขาฮุ่ยหลี่ว์พอดี ผลลัพธ์แค่คิดก็รู้แล้ว...
ศิษย์จากยอดเขาเม่ยหย่วนผู้นั้นเดินขึ้นเวทีอย่างองอาจผึ่งผาย
ถึงขนาดไม่รอให้ผู้ตัดสินเอ่ยปากก็เป็นฝ่ายพูดขึ้นเสียงดังแล้วว่า "ข้าขอ
ยอมแพ้!" จากนัน้ ก็โค้งค�ำนับแล้วลงจากเวทีไปรับการไชโยโห่รอ้ งสนับสนุน
เยี่ยงต้อนรับวีรบุรุษจากศิษย์ร่วมส�ำนักที่ล่างเวที
ศิษย์จากยอดเขาโอ่วหยวนที่ถูกผลักไสไปอยู่อีกด้านอย่างชัดเจน
บ้างก็อจิ ฉาริษยา บ้างก็หอ่ เหีย่ ว บ้างก็โกรธเคือง โดยเฉพาะพวกซูหลิงกับ
หานเฮิงยิ่งโมโหหนักจนต้องขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
ซูจิงรวมทั้งซือเปี้ยนไท่ที่ชมการประลองอยู่บนแท่นเวทีตรงกลาง
แทบจะกระอักเลือดออกมาในทีน่ นั้ สีหน้าบึง้ ตึงไม่พดู อะไรแม้แต่คำ� เดียว
ในระหว่างนัน้ อิน่ จือ่ จางก็สกู้ บั คนอืน่ ไปสองรอบแล้ว รอบหนึง่ สูก้ บั
ศิษย์ขนั้ ฝึกปราณระดับแปดจากยอดเขาฮุย่ หลีว่ ์ เขาเปลีย่ นท่าทีไปจากที่
* มาจากส�ำนวนเต็ม ‘อันสีครามเกิดจากต้นคราม แต่มีสีครามเข้มกว่าต้นคราม’ หมายถึงศิษย์ที่เก่งกว่าครู
หรือคนรุ่นหลังที่เก่งกว่าคนรุ่นก่อน
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โหดเหีย้ มแข็งกร้าว รีบสูร้ บี จบในยามปกติ เป็นรุกรับประมือกับศิษย์ผนู้ นั้
ไปสองสามกระบวนถึงค่อยลงมือส่งคนลงจากเวทีไปอย่างนุ่มนวล
อีกรอบหนึง่ สูก้ บั ศิษย์จากยอดเขาโอ่วหยวนซึง่ ตบะอยูใ่ นขัน้ ฝึกปราณ
ระดับเก้าเช่นเดียวกับเขา การประลองเพิ่งจะประกาศให้เริ่มต้นก็ถูกเขา
ปล่อยค้อนน�ำ้ แข็งดาวตกนพเคราะห์ออกมาซัดจนบาดเจ็บหนักลอยละลิว่
ตกเวที สภาพน่าเศร้าสังเวชเช่นนั้นดูท่าสิบวันครึ่งเดือนก็ยังฟื้นตัวไม่ได้
ครั้งนี้ไม่มีทางร่วมการประลองต่อได้แน่นอน
อิ่นจื่อจางกับคนผู้นี้ไม่ได้มีความแค้นฝังลึกใดๆ ต่อกัน หากแต่พอ
คิดถึงว่าจูจยู งั ต้องประลองอีกสองรอบ ถ้าเกิดคนเหล่านีย้ งั อยูแ่ ล้วถูกจับ
ชื่อได้พบกับจูจู เช่นนั้นผลที่ตามมาก็ไม่อยากจะคิดเลย หากท�ำได้เขา
อยากจะซัดคนจากยอดเขาโอ่วหยวนทัง้ หมดทีอ่ ยูก่ ลุม่ เดียวกันให้ไม่อาจ
ร่วมการประลองต่อไปได้เสียเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ�้ำ
จูจโู ชคดีครัง้ แล้วครัง้ เล่า แต่ในทีส่ ดุ โชคก็หมดลง การประลองรอบ
ที่สี่จับสลากได้ชื่อจูจูพบกับซูหลิงจากยอดเขาโอ่วหยวน
ซูหลิงได้ยินผู้ตัดสินขานชื่อผู้ประลองรอบต่อไปแล้วก็ดีใจเนื้อเต้น
จนแทบอยากแหงนหน้าหัวเราะร่าออกมาสามที นางประเมินดูจูจูอย่าง
เปีย่ มด้วยเจตนาร้าย ก่อนพูดขึน้ ด้วยเสียงทีค่ นทัง้ หมดทีล่ า่ งเวทีจะได้ยนิ
"ในที่สุดเจ้าก็มาตกอยู่ใต้เงื้อมมือข้าเสียที อีกเดี๋ยวเจ้าขึ้นเวทีไปคุกเข่า
โขกหัวค�ำนับข้าสิบที ข้าจะลองพิจารณาดูวา่ จะยอมให้เจ้าขอยอมแพ้ลง
จากเวทีหรือไม่! ถ้าไม่อย่างนั้น...ฮึๆ!"
จูจูเบือนหน้าไปมองนางปราดหนึ่งก่อนว่า "เจ้าแพ้ติดกันสามรอบ
แล้ว?"
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ซูหลิงได้ยินนางเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาก็อับอายจนกลายเป็นโกรธทันที
ถลึงตามองจูจูราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ
นางกับหานเฮิงเป็นผู้ท่ีก�ำลังความสามารถอ่อนที่สุดในกลุ่มนี้นอก
เหนือจากจูจู มิหน�ำซ�้ำยังค่อนข้างอับโชค ได้พบกับศิษย์จากยอดเขาอื่น
สามรอบติด ผลคือแพ้รวดทัง้ สามรอบ ยังดีทผี่ อู้ นื่ คร้ามเกรงในก�ำลังความ
สามารถของซูจิงผู้เป็นปู่ทวดของนาง ไม่กล้าลงมือกับนางหนักนัก นาง
ถึงกระโดดโลดเต้นมาได้ถึงตอนนี้
ครั้นนึกถึงผลงานการประลองอันน่าอัปยศของตนเปรียบเทียบกับ
จูจทู ไี่ ม่ตอ้ งท�ำอะไรสักอย่างก็ชนะมาสามรอบติด นางก็ให้แค้นจนขบฟัน
แน่น เลือดแทบออกมาแล้ว
ส�ำหรับความขัดแย้งที่ไม่มีหนทางประนีประนอมกันได้พรรค์นี้
จูจไู ม่เลือกทีจ่ ะสงบค�ำกล�ำ้ กลืน นางจงใจใช้สายตาแบบเดียวกับทีม่ องดู
ตัวปัญญานิ่มมามองซูหลิงพลางพูดอย่างดูแคลน "เจ้าอยากชนะจนบ้า
ไปแล้วกระมัง"
ในสายตาของตีฉ่ านซัง่ จูจมู ที า่ ทางนุม่ นิม่ ขีข้ ลาด รังแกได้งา่ ยเสมอมา
คิดไม่ถึงว่านางจะมีด้านปากคอเราะรายเพียงนี้ด้วย จึงแสยะยิ้มออกมา
ทันที
เขาชอบศิษย์น้องหญิงที่งดงามอ่อนหวาน ประเภทอย่างซูหลิง
ที่ดุร้ายไร้เหตุผล อีกทั้งยังมีปู่ทวดที่ชวนให้คนชังนี้ เขาคงต้องขอผ่าน
เห็นซูหลิงโมโหจนหน้าด�ำหน้าแดงก็ยงั อุตส่าห์กระทืบซ�ำ้ ไปอีกว่า "คนบางคน
ตัวเองไร้ฝีมือ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ย�่ำแย่ ไม่แปลกหรอก"
ซูหลิงถูกยกยอว่าเป็นอัจฉริยะมาตัง้ แต่เล็ก ไหนเลยจะทนถูกฉีกหน้า
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เช่นนี้ไหว นางจึงกระโดดขึ้นเวที ชี้จูจูพลางพูดเสียงแหลม "เจ้าขึ้นมา!
มาดูกนั ว่าสุดท้ายใครจะแพ้ใครจะชนะ! ข้าจะฆ่าตัวไร้ประโยชน์อย่างเจ้าซะ!"
ครัน้ มีเสียงระฆังดังมาจากบนยอดเขาฮุย่ หลีว่ ์ ผูต้ ดั สินข้างเวทีกพ็ ดู
กับซูหลิงที่ก�ำลังเต้นเร่าๆ ด้วยความโกรธว่า "สายไปแล้ว"
"อะไรนะ" ซูหลิงงันไปเล็กน้อย
"การประลองวันนีส้ นิ้ สุดแล้ว พรุง่ นีค้ อ่ ยมาใหม่แล้วกัน" ผูต้ ดั สินเก็บ
ของขึ้นมาก่อนหมุนตัวเดินจากไปอย่างไม่รีบไม่ร้อน
ครั้นคนทั้งหลายเงยหน้าขึ้นมองดูก็เห็นแสงสายัณห์ปกคลุมเต็ม
ท้องฟ้าแล้วจริงๆ ฝูอวี้เจ้าส�ำนักประกาศว่าการประลองวันนี้สิ้นสุดแล้ว
บรรดาศิษย์ตา่ งก็แยกย้ายกันกลับไปเป็นกลุม่ ๆ ซูหลิงยืนอยูบ่ นเวทีเพียง
คนเดียว มองดูจจู ทู ถี่ กู พวกอิน่ จือ่ จางล้อมไว้ตรงกลางเดินทอดน่องจากไป
แค้นใจจนเหมือนมีไฟเผาผลาญอยู่ในตัว
หานเฮิงเดินขึน้ เวทีไปกระซิบนางว่า "ศิษย์พหี่ ญิงอย่าหงุดหงิดไปเลย
นางหนีวนั นีพ้ น้ แต่พรุง่ นีย้ งั จะหนีพน้ ด้วยหรือ ผูอ้ าวุโสซูเตรียมการไว้แล้ว
ได้ประลองพรุ่งนี้ศิษย์พี่หญิงจะแก้แค้นได้สะใจยิ่งกว่า..."
ซูหลิงถูกเขาเอ่ยเตือนก็ยมิ้ ออกมาทันที ใช่แล้ว! พรุง่ นีจ้ ะเปลีย่ นตัว
ผู้ตัดสิน ถึงเวลานั้นนางต้องฆ่านางหญิงชั่วนั่นด้วยมือตัวเองให้ได้!
จูจกู ลับมาถึงยอดเขาอิง้ ปัง้ ก็ตรงไปปรึกษาอาจารย์วา่ พรุง่ นีจ้ ะรับมือ
อย่างไรพร้อมกับอิ่นจื่อจาง วันนี้นางตั้งใจดูวิชาต่อสู้ของคนอื่นในกลุ่ม
อยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจากยอดเขาโอ่วหยวน นอกจากคนหนึ่ง
ที่ถูกอิ่นจื่อจางซัดจนหมดสภาพไป ที่เหลือเจ็ดคนล้วนประมือกับผู้อื่น
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แล้วอย่างน้อยสองรอบ ในใจนางมีความคิดอยู่บ้างแล้ว แต่จ�ำเป็นต้อง
ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์
กระเพาะของตี่ฉานซั่งถูกจูจูปราบอยู่หมัดแล้ว จุดยืนจึงเปลี่ยนไป
จากหลังมือเป็นหน้ามือ กลับถึงยอดเขาอิ้งปั้งก็ไปรบเร้าโหยวเชียนเริ่น
ผู้เป็นอาจารย์ รื้อห้องเก็บของวิเศษในถ�้ำที่พ�ำนักเสียกระจุย รีดไถวัตถุ
วิเศษระดับล่างที่ไม่ต้องใช้พลังใดๆ ขับเคลื่อนมาได้สองชิ้น แม้อานุภาพ
ระดับขั้นพอๆ กับของที่เจิ้งเฉวียนให้จูจู แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลย
เช้าวันรุ่งขึ้น ตี่ฉานซั่งก็ถ่างสองตาที่อดนอนจนแดงก�่ำมาส่งวัตถุ
วิเศษสองชิ้นพร้อมทั้งยันต์ว่องไวอีกสิบแผ่น
ยันต์วอ่ งไวเป็นของทีเ่ มือ่ วานจูจรู อ้ งขอเป็นพิเศษกับเขา วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ ความเร็ว ท�ำให้อย่างน้อยนางก็มคี วามเร็วสูผ้ ฝู้ กึ ตนขัน้ ฝึกปราณ
ปกติ สามารถหลบการโจมตีได้
ในตัวจูจไู ม่มรี ากฐานพลังฤทธิใ์ ดๆ ยันต์ทใี่ ช้ได้มจี ำ� กัดยิง่ ยวด นีเ่ ป็น
ยันต์ที่ตี่ฉานซั่งคัดอยู่ครึ่งค่อนวันจนหาที่นับว่าใช้การได้ออกมา
ครั้นมาถึงเวทีประลอง ซูหลิงก็มารออยู่ล่างเวทีก่อนแล้ว ผู้ตัดสิน
เมื่อวานถูกเปลี่ยนไปเวทีอื่น วันนี้ผู้ที่นั่งอยู่ข้างเวทีมีสีหน้าบูดบึ้งอึมครึม
ประหนึ่งเป็นซากศพมีชีวิต
ซูหลิงยิ้มเย็นพลางพูดกับจูจู "คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะยังกล้ามาจริงๆ!"
จูจตู อกกลับยิม้ ๆ "ข้าไม่ได้แพ้สามรอบติดเสียหน่อย ท�ำไมจะไม่กล้า"
"เจ้า...!" ซูหลิงเดือดจัด กระโดดขึ้นเวทีประลองโดยไม่รอให้เสียง
ระฆังดัง ก่อนตวาดลั่น "รีบขึ้นมารับความตายเสียโดยไว!"
จูจูกลับเดินขึ้นเวทีอย่างเอื่อยเฉื่อย มาหยุดยืนยิ้มตาหยีก่อนว่า
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"รีบไปท�ำไม ใช่ว่าเจ้าไม่เคยแพ้เสียหน่อย"
จะอย่างไรซูหลิงก็ยงั อายุนอ้ ย อีกทัง้ ยังถูกพะเน้าพะนอตามใจมาตลอด
ความคับข้องใจทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ซึง่ นางได้รบั ในชีวติ ก็ลว้ นมาจากจูจแู ทบทัง้ นัน้
ศัตรูเจอหน้ากัน ความโกรธแค้นยิง่ เพิม่ พูน เพียงได้ยนิ ผูต้ ดั สินเอ่ยว่า "เริม่ ได้"
ก็นำ� กระบีก่ เิ ลนเขียวซึง่ เป็นวัตถุธรรมของตนออกมาจูโ่ จมเข้าใส่จจู อู ย่าง
อดรนทนไม่ไหว
กระบี่กิเลนเขียวลอยอยู่กลางอากาศก็พุ่งฉวัดเฉวียนราวกับว่า
เปลี่ยนร่างเป็นปลาก�ำลังแหวกว่าย ว่องไวจนป้องกันไม่ทัน! ก่อนหน้านี้
จูจเู คยเห็นนางใช้กระบวนท่านีม้ าแล้ว ยามนัน้ คูต่ อ่ สูข้ องนางเป็นผูฝ้ กึ ตน
ขั้นฝึกปราณระดับแปด เริ่มแรกก็ถูกกระบี่กิเลนเขียวที่ปัดป่ายไปมาบีบ
จนลนลานท�ำอะไรไม่ถูก
ทว่าจูจเู ตรียมตัวมาแล้ว นางแปะยันต์วอ่ งไวไว้บนตัว การเคลือ่ นไหว
รวดเร็วกว่าปกติไม่รกู้ เี่ ท่า นางสะบัดแส้กระดูกงูสามตาหนึง่ ในวัตถุวเิ ศษ
ระดับล่างทีอ่ าจารย์ให้นางออกมาสูก้ บั กระบีก่ เิ ลนเขียวของซูหลิง ส่วนตนเอง
ก็ผลุบตัวหลบหมัดเปลวเพลิงของซูหลิง ก่อนอาศัยความเร็ววิง่ หนีหลบหลีก
อยู่บนเวที
ซูหลิงไล่ตามหลังจูจู หมัดเปลวเพลิงเจ็ดแปดลูกที่ก่อขึ้นจากพลัง
บีก้ ระชัน้ เป็นเงาตามตัวจนจูจทู ลุ กั ทุเลเต็มที ท�ำให้ซหู ลิงครองความได้เปรียบ
ไว้คนเดียว ผูช้ มทีล่ า่ งเวทีรอ้ นใจจนไฟแทบลุก ตีฉ่ านซัง่ กระทืบเท้าพูดว่า
"ไฉนนางถึงใช้วัตถุวิเศษแค่อย่างเดียว เอายันต์หวดนางเลยสิ!"
อิ่นจื่อจางแม้จะตึงเครียดเช่นกัน แต่เขาก็รู้ว่าท่าทีลนลานท�ำอะไร
ไม่ถูกของจูจูนั้นเป็นการเสแสร้ง...
22
Page ������������������ 2.indd 22

6/8/2561 BE 09:10

เอ๋ อ เหมย

จูจวู งิ่ หนีไปพลางมองดูของวิเศษสองชิน้ ทีส่ กู้ นั พัลวันอยูก่ ลางอากาศ
เป็นระยะ สีหน้าแสดงความหวาดหวั่นร้อนใจออกมาอย่างชัดเจน ซูหลิง
เห็นเช่นนั้นก็หัวเราะเสียงเย็นก่อนว่า "วัตถุวิเศษระดับล่างที่ไม่มีคน
ควบคุมชิ้นหนึ่งก็กล้าเอามาประชันกับกระบี่กิเลนเขียวของข้า!? ข้าจะ
จัดการของวิเศษของเจ้าก่อนแล้วค่อยจัดการเจ้า!"
ซูหลิงรูด้ วี า่ ต่อให้จจู หู นีอย่างไรก็ไม่อาจออกจากเขตเวทีประลองได้
และก็ไม่มีปัญญาจะเข้ามาโจมตีระยะใกล้ได้เช่นกัน ขอเพียงจัดการ
แส้กระดูกงูสามตาของนางแล้ว ถึงเวลานั้นก็สั่งให้กระบี่กิเลนเขียวโจมตี
กระหนาบสองด้าน นางยังจะหนีไปไหนได้อีก
ผูต้ ดั สินของเวทีนลี้ อบปิดข่ายอาคมป้องกันลงแล้ว ทุกผูล้ ว้ นคิดว่า
จู จู ขึ้ น เวที ป ระลองอย่ า งมากก็ แ ค่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ได้ รั บ ความอั บ อาย
มีข่ายอาคมปกป้องคงไม่ถึงกับอันตรายถึงชีวิต แต่กลับไม่รู้เลยว่าสอง
ทวดเหลนแซ่ซูมีความคิดสังหารคน พอจูจูตายเจิ้งเฉวียนต้องโกรธอย่าง
แน่นอน แต่มีปรมาจารย์ขั้นก�ำเนิดใหม่จากส�ำนักหลักอยู่ด้วยสองคน
หากพวกเขาปัดไปว่าข่ายอาคมเกิดเสื่อมโดยไม่คาดคิด เจิ้งเฉวียนจะยัง
ท�ำอะไรได้
ซูหลิงยิ่งคิดยิ่งอารมณ์ดี จึงปล่อยจูจูไปชั่วคราว เปลี่ยนไปควบคุม
กระบี่กิเลนเขียวเต็มก�ำลัง เพียงไม่นานก็ตอกแส้กระดูกงูสามตาไว้ได้
นางเก็บกระบี่กลับมาอย่างได้ใจ กระชากแส้กระดูกที่พันอยู่บนตัว
กระบี่ออก ขณะก�ำลังคิดจะลงมือเล่นงานจูจูอีกครั้งกลับเห็นจูจูมองนาง
อย่างเย็นเยียบ อากัปกิริยาสงบเยือกเย็นอย่างน่าอัศจรรย์
ซูหลิงงันไปประเดี๋ยวหนึ่งก็ตงิดใจ รู้สึกเพียงว่ามีแสงฟ้าแลบวาบ
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แปลบปลาบ ขณะก�ำลังมึนงงก็เห็นแขนและมือทีจ่ บั แส้กระดูกไว้ของตน
ระเบิดขาด เจ็บปวดรวดร้าวประหนึง่ อวัยวะภายในถูกไฟแผดเผาก็มปิ าน
จากนั้นก็สิ้นสติไม่สมประดีไป
เสียงดังสนัน่ บนเวทีประลองดึงดูดความสนใจของคนไม่นอ้ ย แน่นอน
ว่ารวมถึงไม่กคี่ นบนแท่นเวทีตรงกลางทีจ่ บั ตามองสถานการณ์ทางด้านนี้
อยูต่ ลอดด้วย ซูจงิ เดิมทีแย้มยิม้ รอคอยให้ซหู ลิงฆ่าจูจเู สียในทีน่ นั้ มาตลอด
คิดไม่ถงึ ว่าเพียงพริบตาเดียวสถานการณ์กลับเลวร้ายลงจากหน้ามือเป็น
หลังมือ เหลนของตนถึงกับถูกระเบิดนอนจมกองเลือดอยู่ล่างเวที!
เขาไม่มีเวลาให้สนใจอย่างอื่น ใช้ก�ำลังทั้งหมดเคลื่อนพลังภายใน
ก้าวเหินบนอากาศเพียงไม่กี่ก้าวไปถึงข้างกายซูหลิง
แขนขวาของซูหลิงถูกระเบิดขาด ตัง้ แต่เสือ้ ผ้าผมเผ้าจนถึงเนือ้ หนัง
ล้วนไหม้เกรียม แผลเหวอะหวะ บาดเจ็บสาหัสถึงที่สุด นางมีเพียงตบะ
ขัน้ ฝึกปราณระดับหก ความแข็งแกร่งของร่างกายและความสามารถฟืน้ ฟู
ตัวเองแม้จะมากกว่ามนุษย์ธรรมดา แต่กใ็ ช่จะรับความเสียหายหนักหน่วง
เพียงนีไ้ หว ถึงจะรักษาหาย ต่อแขนขวาขึน้ ใหม่ ก็เกรงว่าคงต้องกลายเป็น
คนพิการ ไม่อาจฝึกฝนบ�ำเพ็ญตนได้อีกแล้ว
จูจูที่บนเวทีก็ตกใจจนอึ้งไปเช่นกัน เมื่อวานนางเห็นอยู่ชัดๆ ว่าบน
เวทีมขี า่ ยอาคมป้องกัน ทุกครัง้ ทีม่ ศี ษิ ย์ผปู้ ระลองถูกการโจมตีหนักถึงชีวติ
แล้วไม่อาจหลบทันก็จะถูกข่ายอาคมดีดออกไปให้พ้นอันตรายจากวิชา
อาคมพลังฤทธิ์นั้นๆ แต่ท�ำไมซูหลิงถึงบาดเจ็บจนเป็นเช่นนี้
เจิง้ เฉวียนกลัวว่าซูจงิ จะเกิดคลัง่ แล้วท�ำร้ายจูจจู งึ รีบรุดตามมาด้วย
อย่างที่คิดไว้ พอซูจิงจัดการกับอาการบาดเจ็บของซูหลิงเรียบร้อยก็มอง
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จูจูอย่างเหี้ยมเกรียมพลางพูดด้วยเสียงเคียดแค้น "ดี! ดีมาก! วันนี้ข้าจะ
ให้เจ้าชดใช้ให้ซูหลิงด้วยชีวิต!"
เจิง้ เฉวียนยิม้ เย็นพลางว่า "เกิดเรือ่ งไม่คาดฝันเช่นนีข้ นึ้ สิง่ ทีผ่ อู้ าวุโส
ซูควรถามที่สุดมิใช่เรื่องว่าเหตุใดข่ายอาคมถึงเสื่อมหรอกหรือ"
ซูจงิ หน้าซีด พูดเสียงแข็งด้วยแววตาวาววาบ "เรือ่ งข่ายอาคมเสือ่ ม
ย่อมต้องถาม แต่ตัวการที่ลอบท�ำร้ายซูหลิงจนบาดเจ็บสาหัสยิ่งไม่อาจ
ปล่อยไป!"
เจิง้ เฉวียนจ้องเขาพลางว่า "การประลองบนเวทีภายใต้สายตาผูค้ น
จับจ้องจะเรียกว่าลอบท�ำร้ายได้อย่างไร ค�ำกล่าวนีข้ องผูอ้ าวุโสซูจะน่าขัน
เกินไปหน่อยหรือไม่ อีกประการ ดูเหมือนว่าผูอ้ าวุโสซูจะไม่แปลกใจเรือ่ ง
ที่ข่ายอาคมเสื่อมเลยสักนิด..."
เผยกู่และเป้าฝ่าหู่เดินไปถึงข้างผู้ตัดสินที่ล่างเวทีอย่างไม่กระโตก
กระตาก เห็นได้ชัดว่าผู้ตัดสินคนนั้นก็ถูกผลลัพธ์เหนือความคาดหมายนี้
ท�ำเอาตระหนกตกใจจนเซ่อซ่ามึนงงไปแล้วเช่นกัน เขามองซูจงิ ด้วยอาการ
ตัวสั่นเทา พูดไม่ออกแม้แต่ครึ่งค�ำ
ฝูอวีเ้ จ้าส�ำนักน�ำเจิงฟากูร้ ดุ มาไกล่เกลีย่ แต่ครัน้ ได้ยนิ ค�ำย้อนถาม
ของเจิ้งเฉวียน กอปรกับเห็นท่าทีของผู้ตัดสินที่ล่างเวทีผู้นั้น ในใจก็เกิด
ข้อกังขาขึน้ ทันที แต่ภายนอกยังคงปลอบซูจงิ ไปสองสามค�ำ อีกทัง้ ลัน่ วาจา
ว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อหาค�ำชี้แจงให้ซูหลิงให้ได้ ทว่ากลับ
ไม่เอ่ยปากจะลงโทษจูจูแต่อย่างใด
ซึ่งอันที่จริงจูจูก็ไม่จ�ำเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียว
ซูจงิ ถูกเจิง้ เฉวียนโต้กลับมาจนพูดไม่ออกแม้แต่คำ� เดียว ซูหลิงเป็น
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ชนรุ่นหลังที่มีคุณสมบัติดีที่สุดในตระกูลของเขา คิดไม่ถึงว่ายังไม่ทัน
ประสบความส�ำเร็จก็กลายมามีสภาพเช่นนี้เสียแล้ว ถ้ามิใช่ก่อนหน้านี้
เขาให้คนลอบมาเล่นตุกติกกับข่ายอาคมป้องกัน ซูหลิงอย่างมากก็คงแค่
เสียศักดิ์ศรีและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย มิใช่เป็นถึงขนาดนี้เด็ดขาด
เรือ่ งนีห้ ากสืบสาวลึกลงไปก็ไม่เกิดผลดีกบั เขาเลยจริงๆ ซูจงิ เหมือน
เป็นคนใบ้กินหวงเหลียน* หน้าอกพองขึ้นยุบลง เจ็บแน่นเหลือประมาณ
สายตาที่มองจูจูดุจเป็นสายตาของงูพิษตัวหนึ่ง หัวเราะหึๆ สองทีก่อนให้
ศิษย์หามซูหลิงกลับไปรักษา จากนัน้ ก็หมุนตัวกลับไปบนแท่นเวทีตรงกลาง
โดยไม่พูดอะไรสักค�ำ
ผู้ตัดสินถูกกักตัวไว้แล้ว เปลี่ยนเป็นอีกคนมาตรวจดูและเปิดการ
ท�ำงานของข่ายอาคมป้องกันขึ้นใหม่ เมื่อทดสอบซ�้ำหลายครั้งแล้วไม่มี
ปัญหาก็เริ่มให้ประลองต่ออีกครั้ง
จูจยู นื อยูล่ า่ งเวทีดว้ ยสีหน้าซีดขาว นึกถึงภาพน่าสังเวชเมือ่ ครูน่ แี้ ล้ว
ก็ยงั ดึงสติกลับมาไม่ได้อยูบ่ า้ ง ตีฉ่ านซัง่ จุปากพลางว่า "เป็นอย่างไร คาถา
ฟ้าคะนองเก้าตลบของบิดาร้ายกาจใช่หรือไม่! ฮ่ะๆ ว่าแต่เจ้าคิดวิธี
ซ่อนยันต์ไว้ในของวิเศษเพื่อล่อให้นางไปแย่งออกได้อย่างไร เดิมทีบิดา
ยังนึกกลัวเจ้าจะปาไม่แม่นแล้วเปลืองยันต์อยู่เลย"
จูจูตอบเสียงเบา "ข้าไม่คิดเลยว่า...น่ากลัวยิ่งนัก..."
นางรู้ว่าต่อให้ตนเองมียันต์ว่องไวอยู่กับตัวก็ยากยิ่งที่จะท�ำอะไร
ซูหลิงในระยะใกล้ได้ เว้นแต่วา่ จะสาดยันต์ออกไปจ�ำนวนมาก เพิม่ อัตรา
การทีย่ นั ต์จโู่ จมเข้าเป้าให้สงู ขึน้ แต่ถา้ โจมตีไม่ถกู อีกฝ่ายมีทางป้องกันแล้ว
* หวงเหลียน เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของจีน รากมีรสขมมาก มักใช้อุปมาถึงจิตใจที่กลัดกลุ้มอมทุกข์
'คนใบ้กินหวงเหลียน' จึงเป็นค�ำเปรียบเปรยที่แสดงถึงมีความคับแค้นใจแต่ไม่อาจพูดออกมาได้
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การจะลงมือให้เกิดผลอีกครัง้ ก็ไม่งา่ ยดายแล้ว ยิง่ กว่านัน้ ยันต์ทศี่ ษิ ย์พใี่ หญ่
สามารถท�ำออกมาได้ภายในเวลาอันสั้นก็มีจ�ำกัด หลังจากนี้ไม่รู้ว่านาง
ยังต้องสู้อีกเท่าไร จึงต้องใช้อย่างประหยัด
ตั้งแต่เริ่มที่นางจงใจปล่อยวัตถุวิเศษแส้กระดูกงูสามตาออกมา
ชิ้นเดียวก็เพื่อเป็นเหยื่อล่อ แล้วด้วยอารามที่ซูหลิงซึ่งถูกนางยั่วโมโหจน
เดือดพล่านรีบร้อนอยากชนะ จึงงับเหยือ่ ล่อลงไปเต็มค�ำอย่างทีค่ ดิ เอาไว้
ทว่าผลลัพธ์ที่น่ากลัวนั้นกลับมิใช่สิ่งที่นางจินตนาการได้เลย นาง
คิดว่าซูหลิงอย่างมากก็ถูกข่ายอาคมดีดออกจากเวทีประลองแล้วแพ้
การต่อสูร้ อบนีเ้ ท่านัน้ นีถ่ า้ นางขึน้ เวทีไปโดยไม่ได้เตรียมตัวใดๆ ผูท้ ถี่ กู หาม
ลงมาด้วยอาการเป็นตายเท่ากันในตอนนี้คงเป็นนางไปแล้วกระมัง
อิ่นจื่อจางหยิกแขนนางพลางว่า "พวกเขาคิดจะฆ่าเจ้าก่อน ซูหลิง
ถูกท�ำร้ายจนเป็นเช่นนี้ก็เพราะรนหาที่เอง เจ้าไม่ต้องรู้สึกผิด"
จูจูส่ายหน้าก่อนว่า "ข้าไม่ได้รู้สึกผิด เพียงแต่กลัวเท่านั้น" ต่อให้
นางจิตใจดีเพียงไรก็คงไม่ถึงขั้นไปเห็นใจคนที่วางแผนจะฆ่านางหรอก
แต่นางก็เป็นเพียงเด็กสาวบ้านนอกธรรมดาๆ คนหนึ่ง เลือดที่เปื้อนมือ
อย่างเก่งก็แค่ฆา่ เป็ดฆ่าไก่กบั สัตว์วเิ ศษตัวเล็กๆ เท่านัน้ จะให้นางปรับตัว
รับเรื่องที่ตนพลั้งท�ำแม่นางน้อยที่ร่าเริงมีชีวิตชีวาคนหนึ่งถูกระเบิดจน
พิการบาดเจ็บสาหัสในเวลาเพียงประเดี๋ยวประด๋าวก็ออกจะยากยิ่งนัก
ตี่ฉานซั่งเหลือกตาก่อนว่า "มีอะไรน่ากลัวกัน เมื่อครู่มิใช่เจ้าที่ตาย
ก็เป็นนางที่สิ้น เจ้าควรต้องดีใจที่โชคดีเป็นเจ้าท�ำส�ำเร็จก่อน มิเช่นนั้น
ตอนนี้คนที่ตายก็เป็นเจ้าแล้ว"
จูจูรู้ว่าเขาอยากปลอบนาง จึงฝืนยิ้มก่อนว่า "ข้าแค่นึกแล้วกลัวก็
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ไม่ได้หรือ"
อิ่นจื่อจางพูดกับจูจูด้วยสีหน้าเข้มเคร่ง "ข่ายอาคมกลับเป็นปกติ
แล้ว เรื่องเช่นเมื่อครู่จะไม่เกิดขึ้นอีก ถ้ารอบที่ห้าเจ้ายังได้เจอกับคนจาก
ยอดเขาโอ่วหยวนอีกจะต้องระวังให้หนัก...จะต้องท�ำใจให้เหี้ยม!"
จูจูพยักหน้า "ข้าเข้าใจ..."
อันทีจ่ ริงนางไม่เข้าใจ การบ�ำเพ็ญเซียนมิใช่เพือ่ แสวงหาความเป็น
อมตะหรือไร แต่ดซู หู ลิงสิ ถ้ามิใช่เพราะกลายเป็นผูฝ้ กึ ตน มีพลังเหนือคน
ปกติ ชอบวิวาทระรานมีความคิดร้าย ไหนเลยจะถึงกับมาพิการตัง้ แต่อายุ
ยังน้อย ชีวติ จะรักษาไว้ได้หรือไม่กย็ งั เป็นปัญหา หากรูก้ อ่ นว่าจะเป็นเช่นนี้
สู้เป็นเพียงคนธรรมดาเสียยังดีกว่า อย่างน้อยที่สุดก็อยู่รอดปลอดภัยไป
ได้จนแก่เฒ่าภายใต้การปกป้องของคนในครอบครัว
เพียงแต่ตอนนี้ลูกธนูขึ้นสายแล้ว ท�ำได้แต่ต้องเดินหน้าต่อไป นาง
ไม่อยากต่อสู้กับผู้อื่น แต่ผู้อื่นไม่มีทางยอมปล่อยนางไป
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

http://store.jamsai.com/9786160622269.html

