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ค�ำน�ำ

'ผู้เป็นหน่ึงในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว' ที่ท่านนักอ่านถืออยู่ในมือขณะน้ี เป็น

นิยายเรื่องหน่ึงในแนวมากกว่ารักที่ทางกองบรรณาธิการภูมิใจน�าเสนอเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะนอกเหนือไปจากการที่นักเขียนผู้เก่งกาจเช่น 'ท่านเอ๋อเหมย' เป็นเจ้าของ 

ผลงานเร่ืองน้ีแล้ว พลอ็ตเร่ืองและการเล่าเร่ืองยงัสนุกสนาน ชวนให้ตดิตามจนวางไม่ลง 

และคาดเดาตอนต่อไปไม่ได้เลยอกีด้วยค่ะ ซึง่ 'ผูเ้ป็นหน่ึงในใต้หล้า... คือข้าผูเ้ดยีว'  

มีทั้งสิ้นเจ็ดเล่มจบ โดยเราจะออกวางจ�าหน่ายต่อเนื่องกัน และไม่ท�าให้ท่านนักอ่าน

ต้องรอคอยอย่างยาวนานแน่นอน

เร่ืองราวเร่ิมต้นข้ึนเมื่อซูเพียนจื่อได้เดินทางมายังดินแดนพันเมฆาด้วย 

ความบังเอิญ และได้พบกับเจิ้งเฮ่าอี้ผู้เป็น 'เน้ือคู่ตามดวงชะตา' ของนาง ก่อน 

จะได้รับรู้จากฝอูวิน๋อาชาเทพจอมกวนว่านางเป็นคนของสกุลซู ตระกูลสบิแปดมงกุฎ

เลื่องชื่อของที่น่ี แม้ซูเพียนจื่อจะไม่ค่อยชอบ 'ชาติก�าเนิด' ที่เพิ่งค้นพบน้ีมากนัก  

แต่กย็งัรู้สกึดกีว่าตนเองเป็นเดก็ก�าพร้าเช่นเดมิ เพราะอย่างน้อยก็ม ี 'ครอบครัว' ทว่า 

ใครจะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในตระกูลจะมองนางเป็นเพียงขยะไร้ค่าเพราะนางไม่อาจ 

ฝึกวิชาได้ ยังดีนะคะที่นางเอกของเราเป็นนางเอกที่น่าเอาใจช่วยอย่างมาก ทั้งยัง 

มีความมุมานะบากบั่น พยายามและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโดยสิ้นเชิง จนท�าให ้

นางพิชิตทุกสิ่งที่นางควรได้รับมาด้วยตนเอง

นอกจากน้ีสิ่งที่น่าเอาใจช่วยนางยังมีทั้งเร่ืองที่นางต้องการตามหาพ่อแม่ 

ทีห่ายสาบสญูไป การทีน่างต้องท�าภารกจิเพือ่ตนเองรวมถึงคนสกลุซ ู และยงัเร่ืองที่ 

นางเป็นเนือ้คูก่บัเจ้ิงเฮ่าอีบ้รุุษตระกลูฝ่ายธรรมะ ชายทีเ่คยคดิว่าสภาพของนางไม่คล้าย 

คนทีจ่ะกอบกูห้ายนะวนัสิน้พภิพกับเขาได้แต่อย่างใดด้วย เหน็หรือไม่คะว่าแค่เปิดเล่ม 1  

ก็มสีิง่ทีน่่าสนใจมากมายแล้ว เช่นน้ันอย่าได้รอช้า ข้ึนหลงัท่านอาชาเทพและเหนิบนิ 

เข้าสู่ดินแดนพันเมฆาแห่งนี้ไปพร้อมกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"เจ้ามาจากที่ไหน"

จู่ๆ เสียงบุรุษที่น่าฟังอย่างยิ่งก็ดังมาจากด้านหลัง

ซเูพียนจือ่ตกใจหมนุตวัไปก็เหน็หนุ่มน้อยรปูงามสวมชดุสดี�าผูห้นึง่ยืนพิงอยู่ทีข้่างต้นไม้เก่าแก่

ในระยะห่างราวห้าเมตร

'เรยีวคิว้ดจุกระบี ่ นัยน์ตาปานดวงดาว'...ซเูพียนจือ่เพ่ิงจะสมัผสัได้อย่างถ่องแท้เป็นครัง้แรกว่า

ส�านวนนีเ้ปรยีบเปรยได้สมจรงิเพียงใด สองคิว้ของเขาทัง้เพรยีวพลิว้ ทัง้คมเข้มเป่ียมพลงั นัยน์ตาที ่

สกุสกาวดัง่ดวงดาวคูน้ั่นก็ลุม่ลกึหาใดเทียม ราวกับหากมองเขานานขึน้อกีเพียงนิด ก็จะถล�าจมลงไป 

ในนัน้โดยไม่อาจห้ามใจได้อกีเลย

ล�าพังคิว้ตาทีช่วนหว่ันไหวคูน้ี่ก็เพียงพอจะท�าให้บรรดาหนุม่หน้าหวาน หนุ่มหล่อมาดแมน และ 

หนุ่มเท่สายแฟชัน่ท่ีซเูพียนจือ่เคยเห็นในหนงัหรอืบนอนิเตอร์เน็ตถูกดดีกระเดน็ไปสดุขอบฟ้าแล้ว

หนุม่น้อยชดุด�าดอูายุมากกว่าเธอเพียงไม่เท่าไร ทว่าสหีน้าอนัสขุมุหนักแน่นน้ันมีท้ังความสง่า 

เปน็ผูใ้หญ่กบัความเข้มแขง็เดด็เดีย่วทีค่นในวยัเดยีวกันไมม่ ี ซูเพยีนจื่อตะลึงอยูช่ัว่ครูค่่อยฉกุคดิถึง 

สารรปูท่ีน่าอนาถของตนในเวลาน้ี จงึรูส้กึอายอยู่บ้างอย่างช่วยไม่ได้

หนุ่มน้อยชุดด�าผู้น้ีก็คือเจิ้งเฮ่าอี้น่ันเอง เมื่อเห็นซูเพียนจื่อไม่พูดสักค�า เอาแต่จับจ้องเขา 

อย่างเหม่อลอย เจิง้เฮ่าอีก็้อดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึผดิหวังย่ิงกว่าเดมิ...นีน่่ะหรอืเนือ้คูต่ามดวงชะตาของเขา  

นี่น่ะหรือคนที่ปู่เฉินอวี่พูดเป็นนัยว่าจะมากอบกู้หายนะวันสิ้นพิภพร่วมกับเขา

เห็นกันอยู่ว่านางเป็นแค่เด็กสาวที่แสนจะธรรมดา ซ�้ามีแนวโน้มเป็นคนคลั่งบุรุษเสียด้วย



✱ ปู่เฉินอวี ่ หนุ่มน้อยรูปโฉมดจุเซยีนวเิศษ สวมชุดม่วง นัยน์ตาหงส์ 

  กับจมูกที่ชวนมองดุจหยกสลัก

✱ เจิ้งเฮ่าอี้ บตุรหลานสกลุเจิง้ซึง่เป็นตระกลูนักปกครอง สวมชุดด�า  

  สองคิ้วของเขาทั้งเพรียวพลิ้วทั้งคมเข้มเปี่ยมพลัง

✱ ซูเพียนจื่อ เด็กสาวจากสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า คุณหนูเจ็ดของ 

  สกุลซู หน้าตาสวยหมดจด

✱ ฝูอวิ๋น ท่านอาชาเทพของสกุลซู ม้าที่แรกเห็นมีขนสีตุ ่น  

  บนเน้ือตัวสีเหลืองข้ีโคลนของมันถูกแซมไปด้วยขน 

  สีน�้าตาลอมด�ากระจายตัวเป็นด่างดวง

✱ ซูหู่หลี ่ บุตรชายคนเล็กของประมุขสกุลซู เขาคืออัจฉริยะ 

  ในหมู่อัจฉริยะ ผู้เป็นทั้งความหวังและความรุ่งโรจน์ 

  ของสกุลซูเมื่อสิบกว่าปีก่อน

✱ ซูม่านม่าน ญาติผู้พี่ของซูเพียนจื่อและมีระดับรุ่นเป็นอาจารย์อา  

  สหีน้าเย่อหยิง่ เป็นหญงิงามแห่งถ�า้พนัจิง้จอกผูข้ึน้ช่ือว่า 

  เย็นชาดุจภูเขาน�้าแข็ง

✱ ซูป๋ออวิ๋น ศิษย์คนโตของผูอ้าวุโสใหญ่หาน เป็นอจัฉริยะเชิงยทุธ์ 

  ในหมู่คนรุ่นหนุ่มสาวของสกุลซู รูปโฉมองอาจคมสัน  

  ทั่วร่างแผ่ซ่านกลิ่นอายอันเย็นชาเฉียบขาดออกมา 

  อย่างเข้มข้น

แนะน�ำตัวละคร



ขั้นถอดรูป : พลังวัตรตั้งแต่ 1-10 แรงช้างสาร

ขั้นเปลี่ยนกระดูก : พลังวัตรมากกว่า 10-100 แรงช้างสาร

ขั้นช�าระไขกระดูก : พลังวัตรมากกว่า 100-1,000 แรงช้างสาร

ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ : พลังวัตรตั้งแต่ 1-10 แรงมังกร

ขั้นเหนือสามัญ : พลังวัตรมากกว่า 10-100 แรงมังกร

ขั้นพ้นโลกิยะ : พลังวัตรมากกว่า 100-1,000 แรงมังกร

ขั้นทรงฤทธา : พลังวัตรมากกว่า 1,000 แรงมังกรขึ้นไป

พลังวัตรเจ็ดข้ัน
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ค�า่คนืนีไ้ร้จนัทร์ ทว่ามหีมูด่าวพราวพร่าง ธารดาราทีแ่ขวนตวัสงูลิว่

อยู่ท่ามกลางผนืฟ้าสนี�า้เงินเข้มน้ันก�าลงัทอรศัมวูีบไหว

กล่าวกันว่าบนท้องฟ้าท่ีลึกล�้าไร้ขอบเขตและดารดาษไปด้วย 

ดวงดาวนีม้คีวามล้ีลับซกุซ่อนอยู่ไม่สิน้สุด ไม่เพียงแต่โชคชะตาของทุกผูค้น

ทีล้่วนสอดคล้องกับดวงดาวเหนือผนืฟ้าอนัไกลโพ้น กระท่ังความรุง่เรอืง

เสื่อมโทรมของใต้หล้าก็ยังเก่ียวพันแน่นแฟ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ

ปรากฏการณ์บนฟ้าและการโคจรของดวงดาวเหล่านี้

นบัแต่โบราณมา บน 'ดนิแดนพันเมฆา' ก็มปีราชญ์ผูห้ย่ังรู้นบัไม่ถ้วน 

ที่อาศัยปรากฏการณ์ของดวงดาวมาลอบสืบอนาคตท�านายลิขิตฟ้า  

โดย 'ต�าหนกัลิขติฟ้า' ทีต้ั่งอยู่บนยอดเขาชือ่เดียวกันทางทิศตะวันตกของ 

ดนิแดนนีก็้คอืสถานทีศั่กด์ิสทิธ์ิอันเป็นสญัลกัษณ์สูงสุดแห่งการพยากรณ์

ในสายตาของผูค้นท่ัวหล้า ผูท่ี้จะเข้าสูต่�าหนกัลิขิตฟ้าได้ล้วนแต่เป็น

1
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ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

บคุคลระดบัต�านานผูไ้ม่หยดุแสวงหาความรู ้ เป่ียมด้วยวิชาความสามารถ 

และลุ่มลึกจนสุดหยั่ง

ทว่าตอนนีใ้นต�าหนกัลขิติฟ้ากลบัว่างเปล่าไร้ผูค้น ด้านนอกมเีพียง

หนุ่มน้อยในชุดผ้าดิ้นแขนกว้างสีม่วงผู้หนึ่ง ก�าลังยืนแหงนมองผืนฟ้า

ประดับดาวอยู่ท่ีใต้ชายคากระเบื้องเคลือบปลายงอน เส้นผมสีด�าสนิท 

ดุจย้อมด้วยน�้าหมึกของเขาท้ิงตัวเหยียดยาวจนถึงใต้หัวเข่า เส้นผมกับ

แขนเสือ้ล้วนปลวิไสวล้อสายลมราตร ีดคูล้ายก�าลงัจะขีส่ายลมเหนิคนืสู่

แดนสวรรค์ในพริบตาถัดไป

แม้ไม่อาจยลโฉมของหนุ่มน้อยชุดม่วง ทว่าในค�่าคืนอันงดงาม 

ดั่งภาพฝันเช่นนี้ แค่เงาหลังอันชวนหวั่นไหวของเขาก็เพียงพอจะท�าให ้

ผู้พบเห็นเคลิบเคลิ้มไปทั้งจิตและวิญญาณแล้ว

เด็กสาวหน้าแฉล้มในชุดแพรบางสองคนต่างเดินอย่างระมัดระวัง

มาจนถึงด้านหลังของหนุ่มน้อยชุดม่วง ก่อนจะโค้งค�านับเขาอย่างลึกซึ้ง

จริงใจพลางเอ่ยขึ้นว่า "คุณชายเจิ้งมาถึงแล้วเจ้าค่ะ"

หนุ่มน้อยชุดม่วงถอนหายใจเบาๆ ก่อนตอบ "ผู้ท่ีพึงมาจะอย่างไร 

ก็ต้องมา เชิญเขาเข้ามาเถอะ"

"เจ้าค่ะ" เดก็สาวชดุแพรขานรบัโดยพร้อมเพรยีงแล้วถอยจากไป ไม่ช้า

คณุชายเจิง้ผูน้ั้นก็มาปรากฏตวัทีใ่ต้ชายคากระเบือ้งเคลือบปลายงอนแห่งน้ี

คณุชายเจิง้สวมชดุยาวสดี�าทัง้ร่าง ฝีก้าวทีม่ัน่คงและเงียบเชยีบนัน้

ย่ิงท�าให้เขาเหมอืนหลอมรวมเป็นหนึง่เดยีวกบัรตัตกิาล ต่อเมือ่เดนิเนิบช้า 

มาถึงด้านหลงัของหนุม่น้อยชดุม่วงในระยะราวสามฉือ่* แล้ว คุณชายเจิง้
* ฉือ่ เป็นหน่วยวัดความยาวของจนีสมยัโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 น้ิว หรอืหนึง่ส่วนสามเมตร ปัจจบุนั 
ยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'



9

เอ ๋อเหมย

จงึได้เอ่ยปากท�าลายความเงียบลงในท่ีสดุ "ทีเ่จ้ารบีร้อนเรยีกข้ามา ก็เพ่ือ

จะให้ข้ามองดเูงาหลงัของเจ้าเช่นน้ีน่ะหรอื"

"ดาวเกลือ่นฟ้าช่างงดงามย่ิง ข้าย่อมต้องเชญิสหายผูรู้ใ้จมาร่วมชม

ด้วยกันสิ บางทีพวกเราอาจเหลือโอกาสที่จะร่วมด่ืมด�่ากับค�่าคืนที่ดีงาม 

เช่นน้ีอกีไม่มากนกั...เพราะวนัทีห่มูด่าวจะร่วงหล่น ฟ้าดนิจะโกลาหลนัน้ 

อยู่ไม่ไกลแล้ว" สุ้มเสียงของหนุ่มน้อยชุดม่วงแผ่วรางล่องลอย คล้าย

ถ่ายทอดมาจากชั้นฟ้าอันแสนไกล

"เจ้าแน่ใจเพียงน้ีเชียวว่าวันสิ้นพิภพท่ีพูดกันก�าลังจะมาถึงแล้ว"  

น�้าเสียงของคุณชายเจิ้งเจือความแปลกใจอย่างช่วยไม่ได้

"ข้าก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นน้ัน แต่ว่า...หลายพันปีท่ีผ่านมาวชิาท�านาย

ของตระกูลเทวพยากรณ์ไม่เคยผิดพลาดมาก่อน" น�้าเสียงของหนุ่มน้อย 

ชดุม่วงเผยอารมณ์กลดักลุม้ปนสลดใจอย่างเข้มข้น

หนุ ่มน้อยชุดม่วงผู ้นี้แซ ่ปู ่ มีนามว่าเฉินอว่ี เขาก็คือทายาท 

รุ่นที่สามสิบหกของตระกูลเทวพยากรณ์ ความสามารถในการท�านาย 

ลิขิตฟ้าของตระกูลเทวพยากรณ์สกุลปู่น้ันเลื่องลือท่ัวหล้ามานาน 

หลายพันปีแล้ว พวกเขาในสายตาของผู้คนท้ังแผ่นดินจึงไม่ต่างจาก 

เทพเซียนผู้หยั่งรู้ทั้งอดีตและอนาคต

คุณชายเจิ้งแหงนหน้ามองฟ้าเลียนอย่างท่าทางของปูเ่ฉินอว่ี ทว่า 

มองอยู่พักใหญ่ก็ยังคงไม่เห็นสิ่งใดจากดวงดาว

ปู่เฉินอว่ีหัวเราะเบาๆ ก่อนหันหน้ากลับมาช้าๆ "สกุลเจิ้งของเจ้า 

เป็นตระกูลนักปกครอง ทกัษะวชิาท่ีเราสองร�า่เรยีนมาเป็นคนละแขนงกัน 

อาอี ้ ต่อให้เจ้ามองดอูกีหน่ึงปีก็มองเค้าเงือ่นไม่ออกหรอก แล้วเจ้าจะฝืนไป 
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เพื่ออะไร"

แสงโคมวับแวมท่ีลอดออกมาจากในตัวต�าหนักสาดฉายลงบน 

ดวงหน้าของปู่เฉินอว่ี เผยให้เห็นนัยน์ตาหงส์* กับจมูกท่ีชวนมอง 

ดจุหยกสลกั ท้ังผวิพรรณภายใต้แสงดาวก็ผ่องกระจ่างราวหยกขาวมนัแพะ** 

ท่ีเนียนใส แม้จะดงูามประณตี ทว่าเขากลบัไม่มกีลิน่อายเช่นสตรีเจอืปนอยู่

แม้แต่น้อย รปูโฉมราศปีานเซยีนบนโลกมนษุย์เช่นนีช่้างชวนให้ผูอ้ืน่รษิยา

ทว่าเจิ้งเฮ่าอี้ยังคงเอ่ยแย้ง โดยที่รูปโฉมดุจเซียนวิเศษของอีกฝ่าย

ไม่ได้มผีลใดๆ ต่อเขาสกันดิ "ในเมือ่เจ้าแน่ใจว่าวันสิน้พิภพก�าลงัจะมาถึง 

ก็จงรีบๆ ไปท�าความปรารถนาที่ยังไม่ลุล่วงให้ส�าเร็จเสีย เจ้าจะลากข้า 

มาท่ีต�าหนักลิขิตฟ้าเพ่ือพูดพล่ามให้ได้อะไร" ความนัยของค�าพูดนี้คือ 

เขาไม่ได้เห็นถ้อยค�าของปูเ่ฉินอวี่เป็นเรื่องสลักส�าคัญเลย

ปู่เฉินอว่ีส่ายหน้าถอนใจเบาๆ ท่าทางคล้ายล่วงรู ้อยู่ก่อนว่า 

เจิ้งเฮ่าอี้จะมีท่าทีตอบสนองเช่นน้ี "วันสิ้นพิภพก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดพลิกผัน

เสยีทเีดียว หากยามเทีย่งของวันพรุง่เจ้าออกเดินทางจากต�าหนักลขิิตฟ้า 

ไปทางตะวันตกหน่ึงพันสามร้อยหลี่*** เน้ือคู่ตามดวงชะตาของเจ้าก็จะ

ปรากฏตัว นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะ..."

ยังไม่ทันพูดจบประโยค ปู่เฉนิอว่ีก็สะท้านไปท้ังร่าง สหีน้าย่ิงซดีขาว  

รมิฝีปากท่ีสิน้สเีลอืดค่อยๆ ผดุโลหติสดๆ สายหนึง่เอ่อท้นออกมา

"เจ้าเป็นอะไรไป" ในที่สุดสีหน้าของเจิ้งเฮ่าอี้ก็อ่อนลง

ปูเ่ฉินอว่ีฝืนยิ้มเฝื่อน "ลอบดูลิขิตฟ้าย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทน ข้า 

* นัยน์ตาหงส์ หมายถึงดวงตาเรียวงามที่มีหางตาเชิดขึ้น
** หยกขาวมนัแพะ คอืชือ่ของหยกชัน้ดชีนดิหนึง่ มสีขีาวขุ่นเหมอืนไขมนัของแพะ เนือ้ละเอยีดไร้รอยต�าหนิ  
เกลี้ยงเกลาและวาวแสง
*** หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร



11

เอ ๋อเหมย

สูญเสียอายุขัยไปร้อยปีก็ยังเห็นเบาะแสมาแค่น้ีเท่าน้ัน เรื่องต่อจากนี้ 

ก็ได้แต่ฝากเจ้าแล้ว ยามเที่ยงของวันพรุ ่งเจ้าต้องออกเดินทางจาก 

ต�าหนักลิขิตฟ้าไปทางตะวันตกหนึ่งพันสามร้อยหลี่ จงจ�าไว้ให้ดีเล่า  

จ�าไว้ให้ดี!"

ค�าพูดหลายประโยคนี้คล้ายได้สูบเอาเรี่ยวแรงทั่วร่างของปูเ่ฉินอว่ี

ไปจนสิ้น เขายกมือยึดจับเสาต�าหนักไว้ก่อนท่ีร่างจะโงนเงนทรุดนั่งลง 

กับพ้ืน หางตาของเขาถึงกับเริม่มเีลอืดซมึออกมาแล้ว ทัง้ร่างแผ่ซ่านไปด้วย

กลิ่นอายแห่งความทรุดโทรมอันเข้มข้น ดุจกล้วยไม้ล�้าค่าที่บานสะพร่ัง 

จนถึงขดีสดุแล้วเหีย่วเฉาโรยรากระนัน้

เจิ้งเฮ่าอี้เพ่งมองสหายอยู่ชั่วครู่ แต่ไม่ได้ย่ืนมือไปช่วยพยุง เพียง 

เอ่ยเสียงหนักว่า "ก็ได้ ข้าจ�าเอาไว้แล้ว"

เขาพูดจบก็หมนุตวัเตรยีมจะย่างเท้าจากไป ทว่าดเูหมอืนนกึอะไร 

ขึน้ได ้ จึงหนักลับไปพดูกับปูเ่ฉินอวี ่ "ทีจ่ริงหากอยากให้ข้าท�าตามค�าเจ้า  

แค่พูดมาตรงๆ ก็พอแล้ว จ�าเป็นต้องสิ้นเปลืองเลือดไก่มากมายเช่นน้ี 

ด้วยหรือ"

เลือดไก่?!

ปู่เฉนิอว่ีท่ีน่ังลมหายใจรวยรนิอยู่พลนัเงยหน้าขวบั ก่อนจะโพล่งถาม

อย่างไม่กล้าเชือ่หูตนเอง "เจ้ารูไ้ด้อย่างไรว่าข้าใช้เลือดไก่!"

นัยน์ตาหงส์คู่งามของเขาเบิกโตจนแทบจะกลายเป็นดวงตาโค 

สีหน้าตื่นตระหนกนั้นยังเหลืออาการร่อแร่ปางตายที่ไหนกัน

เจิ้งเฮ่าอี้นวดขมับก่อนตอบ "เมื่อครั้งแรกเจ้าใช้น�้าผลไม้ แต ่

สสีนัอ่อนเกินไป ครัง้ท่ีสองเจ้าเปลีย่นมาใช้น�า้ละลายผงชาด แต่ความข้น 
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ก็ไม่เหมอืน ครัง้ก่อนเจ้าจงึเลอืกใช้น�า้เชือ่ม แต่กลิน่หวานของมนักร็นุแรง 

ไปอกี ครัง้นีข้้าเห็นเจ้าเตรยีมการอยูน่าน คงต้องใช้เลอืดของจริงแล้วแน่ๆ 

เวลาส่วนใหญ่ที่ต�าหนักลิขิตฟ้าล้วนต้องกินเจ บางช่วงเวลาที่ออกเจ 

ก็ห้ามฆ่าสตัว์ตดัชวีติพร�า่เพรือ่เด็ดขาด บงัเอญิระหว่างทีเ่ดนิมาข้าได้ยินว่า 

คนของโรงครัวเพ่ิงจะส่งน�้าแกงไก่ท่ีตุ๋นเสร็จหยกๆ มาให้เจ้า ดังนั้นส่ิงท่ี 

เจ้าจะเลอืกใช้คราวน้ีนอกจากเลอืดไก่ยังจะเป็นเลือดอะไรไปได้อกี หรือว่า 

หน้าอย่างเจ้าจะตดัใจยอมเสยีเลอืดตัวเองได้?"

ปู่เฉนิอว่ีถูกกระทบกระเทือนจติใจอย่างรนุแรง จงึตดัพ้อด้วยความ

เจบ็ช�า้น�า้ใจย่ิง "เจ้าจะท�าเป็นถูกข้าหลอกส�าเรจ็ไม่ได้เลยเชยีวหรอื"

"เจ้าปลอมชัดเกินไปเอง! ตอนน้ีพลังวัตรของเจ้ายังไม่ถึงขั้นช�าระ

ไขกระดกูเปลีย่นเส้นลมปราณเลยด้วยซ�า้ นับเตม็ท่ีอย่างมากเจ้าก็มอีายุขยั

เหลืออยู่แปดสิบปี แล้วจะเอาร้อยปีจากไหนมาให้ถลุงใช้ ขืนยอมให ้

ค�าโกหกชั้นเลวเช่นน้ีหลอกเอาได้ก็ลบหลู่สติปัญญาของข้ามากไปแล้ว" 

เจิ้งเฮ่าอี้ส่ายหน้าประท้วง

พลังวัตรของผู้ฝึกวิชายุทธ์บนดินแดนพันเมฆาแห่งน้ีแบ่งออกเป็น 

เจด็ขัน้ ไล่เรยีงจากต�า่ไปหาสงูคอืข้ันถอดรปู ขัน้เปลีย่นกระดกู ข้ันช�าระ

ไขกระดูก ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ ขั้นเหนือสามัญ ข้ันพ้นโลกิยะ และ 

ขัน้ทรงฤทธา ก่อนทีจ่ะทะลวงสูข่ัน้เหนอืสามญัได้ส�าเรจ็ อายุขัยจะยังคง 

ไม่ต่างจากคนท่ัวไป กล่าวคืออย่างมากก็แค่เพียงร้อยปีโดยประมาณ

อายุขัยของผู้ฝึกวิชาขั้นเหนือสามัญคือราวสองร้อยปี เมื่อเลื่อนถึง 

ขัน้พ้นโลกิยะก็คอืห้าร้อยปี หากถึงขัน้ทรงฤทธาอายุขยัก็จะย่ิงยืนยาวไปถึง

พันปีเลยทีเดยีว! เรยีกว่าเป็นเซยีนในร่างมนษุย์ก็ไม่เกินเลย
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"ยังมีผมปลอมของเจ้าอีก" เจิ้งเฮ่าอี้เหมือนจะยังทิ่มแทงใจสหาย 

ไม่สาแก่ใจพอ เขาจงึชีม้อืไปยังเส้นผมท่ียาวจนชวนตะลงึและสยายปรก 

อยูบ่นพืน้ของปู่เฉินอวีพ่ลางเอย่ตอ่ "ก่อนหน้านีเ้ดอืนเศษเสน้ผมของเจ้า 

เพ่ิงจะยาวถึงบ่า อาศัยพลังวัตรผนวกกับพรสวรรค์ของเจ้า หากตอนนี้

เส้นผมยาวถึงหลังก็เรียกว่าฝืนกฎธรรมชาติแล้ว"

ความยาวของเส้นผมคอืเครือ่งบ่งชีท่ี้ส�าคัญอย่างหนึง่ของขัน้พลงัวตัร

และพรสวรรค์ของผูฝึ้กวิชารุน่หนุม่สาวบนดนิแดนพันเมฆา ก่อนอายุย่ีสบิปี

หากมีพลังวัตรย่ิงสูงหรือพรสวรรค์ย่ิงดี เส้นผมก็จะย่ิงยาวตามไปด้วย  

ผู้ที่มีเส้นผมยาวเลยเอวตั้งแต่วัยหนุ่มสาวล้วนกลายมาเป็นสุดยอดฝีมือ 

นามกระเดือ่งบนดินแดนนีท้ั้งสิน้

หากผมปลอมท่ียาวเลยหัวเข่าของปูเ่ฉนิอว่ีนัน้เป็นของจรงิ อย่างน้อย

เขาก็ต้องเป็นสดุยอดฝีมอืขัน้พ้นโลกิยะแล้ว

เจิ้งเฮ่าอี้ต่อว่ายกใหญ่จนปูเ่ฉินอว่ีที่นั่งอยู่กับพ้ืนเสียหน้าและพาน

หวัเสยี ดงันัน้ปูเ่ฉนิอว่ีจงึกระโจนร่างขึน้ดุจพยัคฆ์ร้ายไปขยุ้มสาบเส้ือของ 

เจิง้เฮ่าอี ้ แล้วตวาดเสยีงดุดันโดยไม่มวัเสแสร้งเป็นเทพเซยีนในหมูม่นุษย์

อะไรอกี "ตกลงจะไปหรอืไม่ไป ว่ามาค�าเดียว!"

เจิง้เฮา่อีค้ลีย่ิม้น้อยๆ "ไปสิ! เจา้สูอุ้ตสา่ห์เลน่ละครฉากใหญ่เชน่นี้  

ก็เพ่ือจะหลอกให้ข้าไปพบเน้ือคู่ตามดวงชะตาอะไรน่ัน หากข้าไม่ไป 

ก็ไม่ไว้หน้าเจ้าเกินไปแล้ว"

"นับว่าเจ้ายังรูค้วาม" ปู่เฉนิอว่ีปาดเลอืดไก่ท่ีริมฝีปากกับหางตาออก

ด้วยท่าทีฮึดฮัด คิดๆ แล้วก็ท�าใจยอมรับไม่ได้อยู่บ้าง "ข้าพูดจริงๆ นะ  

หากเจ้าไปตามท่ีข้าบอก วันพรุง่เจ้าจะได้พบเนือ้คูต่ามดวงชะตาของเจ้า
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อย่างแน่นอน เรื่องวันสิ้นพิภพก็ไม่ใช่ผลการท�านายของข้าคนเดียว  

ผู้อาวุโสหลายคนในตระกูลข้าล้วนมีลางสังหรณ์ในท�านองเดียวกัน"

เจิ้งเฮ่าอี้กล่าว "ข้ารู้หรอกน่ะ เจ้าคือทายาทรุ่นท่ีสามสิบหกของ

ตระกูลเทวพยากรณ์เชยีวนะ ค�าท�านายทีอ่อกจากปากล้วนเป็นวาจาสทิธ์ิ 

ไม่เคยหลอกลวงแม้แต่เดก็เลก็หรอืผูช้รา" สหีน้าของเขาจริงจงัย่ิง เพียงแต่ 

ถูกรอยยิ้มในดวงตาหักหลังโดยสิ้นเชิง

ปูเ่ฉินอวี่โกรธจนลมหายใจติดขัด "เจิ้งเฮ่าอี้ สักวันข้าจะท�าให้เจ้า

ยอมรับว่าข้าคืออัจฉริยะนักพยากรณ์ที่แท้จริง!"

"หวังว่าวันน้ันจะมาถึงก่อนวันสิ้นพิภพก็แล้วกันนะ" เจิ้งเฮ่าอ้ี 

หัวเราะร่วนพลางทะยานร่างจากไป เพียงพรบิตาเขาก็หายลบัไปภายใต้ 

ผืนฟ้ากว้างที่เรืองรองด้วยหมู่ดาว

ตอนน้ีเองดาวดวงหนึ่งท่ีไม่รู ้จักชื่อพลันเปล่งรัศมีเจิดจรัสข้ึน

ท่ามกลางผนืฟ้าราตร ีทว่าแสงอนัจับตานัน้เพยีงจ้าขึน้วบูเดยีวกว็บัหาย  

ปูเ่ฉินอว่ีที่มัวแต่กระทืบเท้าด่ากราดอย่างฉุนเฉียวจึงไม่ทันสังเกตเห็น  

เจิ้งเฮ่าอี้ที่จากไปไกลลิบแล้วก็เช่นกัน

ค�่าคืนเดียวกันนั้นในอีกห้วงมิติเวลาหนึ่ง...

ซูเพียนจื่อปีนข้ามรั้วก�าแพงของอารามเต๋าท่ีก�าลังซ่อมแซมอยู่ 

มาอย่างเบามือเบาเท้าย่ิง หลังจากประเมินเหตุการณ์ตรงหน้าอยู่สักครู่  

สาวน้อยก็งัดอฐิออกมาหน่ึงก้อน แล้วอาศยัความทรงจ�าเมือ่ตอนกลางวนั 

คล�าหาเส้นทางไปจนถึงข้างสระขอพร เธอซ่อนตวัอย่างรอบคอบอยู่ในเงาไม้ 

พักหน่ึง แม้ไม่เห็นใครเดินผ่านมาทั้งสิ้น แต่เธอก็ยังไม่ค่อยวางใจอยู่ดี  
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จึงเงื้อก้อนอิฐขว้างเต็มแรงไปทางสระนั้นดูเสียเลย!

ก้อนอิฐท่ีตกลงไปท�าให้น�้าสาดกระจายเป็นวงกว้างพร้อมด้วย 

เสยีงตมูท่ีดังชดัเป็นพิเศษ เกิดความเคลือ่นไหวทีใ่หญ่โตเช่นน้ีแล้ว หาก

ละแวกใกล้เคียงมีใครอยู่ก็จะต้องวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอน

ซเูพียนจือ่รอคอยอยู่พักใหญ่ก็ยังไม่เห็นว่ามใีครมา เธอจงึวางใจลงได้

เสยีท ี เหน็ชดัว่านกัพรตในอารามแห่งน้ีล้วนเป็นพวกท่ีชอบกินแต่ข้ีเกียจท�า 

กลางคนืไม่มนีกัท่องเท่ียวก็ย่ิงไม่มเีงินท่ีจะเก็บเก่ียวได้ แล้วมหีรือท่ีพวกเขา

จะยอมว่ิงออกมาเป็นอาหารยุง

สาวน้อยว่ิงฉวิไปถึงรมิสระในไม่ก่ีก้าวแล้วเปิดสวติช์กระบอกไฟฉาย

ส่องไปท่ีก้นสระ เมื่อกลางวันตรงนี้ก็คือที่ที่สร้อยคอของเธอบังเอิญขาด 

จนตวัจีพ้ลอยร่วงลงสระไปด้วย แต่นกัพรตผูม้หีน้าท่ีเฝ้าสระขอพรคนน้ัน 

เป็นตายก็ไม่ยอมให้เธอลงน�า้ไปควานหา สดุท้ายเรือ่งจงึไปถึงครปูระจ�าชัน้ 

ทีพ่าพวกเธอออกมาทศันศึกษาจนได้

ซูเพียนจื่อรู ้ว่าที่ผ่านมาครูประจ�าชั้นก็ไม่ได้รู ้สึกดีกับลูกศิษย์ที ่

สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าส่งมาเข้าเรยีนอย่างเธออยู่แล้ว หากเร่ืองบานปลาย

ใหญ่โตก็รงัแต่จะแย่ย่ิงกว่าเดิม เธอจงึจ�าใจกัดฟันยอมจากไปก่อน

จี้ไม้แกะสลักที่ร้อยอยู่กับสร้อยคอน้ันคล้องติดตัวเธอมานับแต่ 

จ�าความได้ ถึงแม้จะไม่รู้ที่มา แต่เธอก็ดึงดันจะเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับ 

ชาติก�าเนิดของตนอย่างแน่นอน ของส�าคัญเช่นน้ีไม่ว่าอย่างไรก็ต้อง 

หาคืนมาให้ได้

แสงไฟจากกระบอกไฟฉายนัน้อ่อนมาก ซ�า้น�า้ขุน่ในสระนีก็้ไม่รูว่้า

ขาดการเปลีย่นถ่ายมานานเท่าไรแล้ว ซเูพียนจือ่พับขากางเกงขึน้ จากน้ันก็ 
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ปีนข้ามราวก้ันแล้วกระโดดย�่าลงสระไปค้นหาอยู่พักใหญ่ ในที่สุด 

สาวน้อยก็พบจี้สร้อยคอของตนโผล่มุมเล็กๆ ให้เห็นอยู่ข้างใต้เหรียญเงิน

หลายเหรียญ เธอจึงไม่มัวค�านึงถึงสิ่งใดอีก รีบถลกแขนเสื้อค้อมเอว 

ยื่นมือไป หมายจะควาน เก็บจี้นั้นขึ้นมาท่าเดียว

ทว่าในตอนท่ีปลายน้ิวของเธอเพ่ิงจะแตะถูกจ้ีไม้แกะสลักน้ันเอง 

จู่ๆ เสียงตวาดลั่นก็พลันดังมาจากด้านหลัง

"ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ!"

เวรกรรม! ช้าไม่มาเร็วไม่มา ท�าไมดันมาเอาตอนนี้นะ

ซเูพียนจือ่ตืน่ตกใจเป็นการใหญ่ มอืข้างหนึง่พอคว้าจีไ้ม้แกะสลกัได้ 

ก็รบีคดิหาท่ีซ่อนตวั

ทว่าขณะที่เธอก�าลังจะชักมือกลับมา จี้ไม้แกะสลักที่อยู่ในอุ้งมือ

กลับพลันเปลี่ยนเป็นร้อนลวกราวถ่านติดไฟ จากนั้นรัศมีสีม่วงวงหนึ่ง 

ก็พรั่งพรูออกจากจี้ไม้มาห่อหุ้มทั่วร่างของเธอในพริบตา ความรู้สึกเดียว 

ในขณะน้ันคอืคล้ายตกอยู่ในวังน�า้วน มพีลงัมหาศาลขมุหนึง่ก�าลงัฉดุดึงเธอ 

ลงไป

สาวน้อยยังไม่ทันได้ร้องตกใจก็สลบไปก่อนแล้ว ร่างกายทีจ่มลงสระไป

อย่างเงยีบเชยีบพลนัอันตรธานไปท่ามกลางรศัมสีม่ีวงวงน้ัน...

ในหวัสมองของซเูพียนจือ่มคีวามคดิหน่ึงผุดวาบขึน้ก่อนทีจ่ะหมดสติ...

'นักเรียนหญิง ม.ต้น ย่องเข้าอารามเต๋ายามวิกาล หมายขโมย 

เหรยีญในสระขอพรแต่ไม่ส�าเรจ็ สดุท้ายจมสระดบัอนาถเพราะความลกุลน'

ไมรู่ว่้าพรุง่นีข่้าวสงัคมบนหน้าหนงัสอืพมิพ์ในตวัต�าบลจะลงข่าวนี้

เพิ่มมาหรือไม่
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น่าขายหน้าชะมัดเลย!

ท่ามกลางสติท่ีรางเลอืน ซเูพียนจือ่รูส้กึว่ามมีอืคูห่น่ึงบรรจงโอบเธอ

เข้าสูอ้่อมกอดอนัอบอุน่ แล้วลบูแผ่นหลงัให้อย่างอ่อนโยน ขณะเดยีวกัน 

ก็คล้ายมใีครสกัคนก�าลังร้องเพลงท่ีนุ่มนวลชวนฟัง ราวกับมเีพลงกล่อมเดก็

แว่วคลออยู่ท่ีข้างหขูองเธอ

"แม่จ๋า..." ซูเพียนจื่อเรียกหาโดยจิตใต้ส�านึก

สองค�าน้ีเป็นเช่นคาถาบทหนึง่ทีท่�าให้สรรพสิง่เลือนหายไปในพริบตา 

ทัง้เสยีงเพลง...ท้ังอ้อมกอด...รวมทัง้มอืทีอ่่อนโยนคูน้ั่น...ต่างสูญสลายไป

จนสิน้...

ซเูพียนจือ่ลมืตาขึน้ทนัใด ทว่าภูเขาเขียวน�า้ใสกับฟ้าครามเมฆขาว 

ที่อยู่ตรงหน้านี้ล้วนเป็นทัศนียภาพที่ไม่คุ้นตา

สาวน้อยต้ังสตลุิกข้ึนน่ัง แล้วพยายามหวนทบทวนเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้...

ก่อนหน้านีเ้ธออยู่ในสระขอพรของอารามเต๋าชดัๆ จากความทรงจ�าสดุท้าย 

นีค่วรเป็นตอนกลางคนืส ิแต่เพราะอะไรพอลมืตาขึน้อารามเต๋ากลบัหายไป

เสยีได้ หน�าซ�า้ฟ้าก็สว่างจ้าแล้ว

อีกอย่างตรงน้ีคือท่ีไหนกันแน่ ละแวกต�าบลเล็กๆ ท่ีเธออาศัยอยู ่

ไม่มทิีวทัศน์ทีส่วยงามเช่นนีส้กัหน่อย

ซูเพียนจื่อพลันนึกถึงจี้สร้อยคอของตน พอก้มมองดูเธอก็พร ู

ลมหายใจเฮอืกใหญ่อย่างห้ามไม่อยู่...ค่อยยังชัว่หน่อย! จีไ้ม้ยังอยู่ในมอื 

เธอจึงเอาเชือกสร้อยที่ขาดมาผูกปมใหม่ก่อนจะคล้องใส่คอดังเดิม

พอเชือกคล้องท่ีร้อยอยู่กับจี้ไม้เลื่อนผ่านเส้นผมลงไปถึงต�าแหน่ง

ล�าคอ ซเูพียนจือ่ก็พลนัรูส้กึได้ว่าตรงหลงัคอมบีางสิง่ทีล่ืน่ๆ เย็นๆ เพ่ิมมา 
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อีกอย่าง

มีงู?!

สาวน้อยขวัญกระเจิงจนเหง่ือเย็นโซมตัวในทันที รอจนเธอกลั้นใจ 

ย่ืนมอืลบูไปทางด้านหลงั สิง่ทีม่อืสมัผสัถูกกลบัเป็นเส้นผมท่ีทัง้เหยียดยาว

และเรียบลื่น...

เอ๊ะ! ผมยาว?!

ซเูพียนจือ่ตะลงึงันไปอกีครัง้ โรงเรยีนมัธยมท่ีเธอศึกษาอยู่ก�าหนดให้

นักเรียนตัดผมสั้นทั้งชายและหญิงมาตลอด ผมของนักเรียนหญิงต่อให ้

ไว้ยาวสกัแค่ไหนกห้็ามเลยบ่า แต่ว่าเส้นผมท่ีเธอคล�าอยู่ในขณะน้ีไม่มทีาง

ยาวแค่นัน้เดด็ขาด!

สาวน้อยขยุ้มเส้นผมท่ีอยู่หลงัศรีษะปอยหนึง่มาดดู้วยความตืน่ตะลึง 

ก่อนจะลบูลงไปจนสดุปลาย ทีแ่ท้ผมยาวจรดเอวเชยีวหรือน่ี ซ�า้หนงัศรีษะ

ยังเจ็บแปลบๆ ตอนที่ลองดึงผมดูด้วย เห็นชัดว่าน่ีเป็นเส้นผมท่ีงอกขึ้น 

บนศรีษะของเธอจริงๆ น่ีมนัเกิดเรือ่งอะไรข้ึนกันแน่ เพราะอะไรจู่ๆ  เส้นผมจงึ

กลายเป็นยาวเท่านีไ้ปได้

ขณะท่ีซูเพียนจือ่ยงังนุงงอยูน้ั่น เสยีงกระพือปีกพ่ึบพ่ับก็พลนัดงัมาจาก

บนฟ้า พอม้าบินท่ีมีปีกขนาดใหญ่และมีสีขาวหิมะตลอดร่างสิบกว่าตัว 

เหาะมาถึง พวกมนัก็บนิวนสองรอบแล้วร่อนลงข้างหน้าเธอ

ซูเพียนจื่อขยี้ตาอย่างไม่ค่อยกล้าเชื่อในสิ่งที่เห็น...

ม้ามีปีกบินได้? คงไม่ได้ดูผิดไปหรอกนะ!

เหล่าชายหญิงในชดุโบราณทีน่ั่งอยู่บนหลงัม้าเหล่านัน้มทีัง้ผูส้งูวยั

และคนหนุ่มสาว แต่ละคนล้วนมีสีหน้าต่ืนเต้นยินดีขณะมองพิจารณา 
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ซเูพียนจือ่ท่ีนัง่ทึม่ท่ืออยู่กับพ้ืน จากน้ันพวกเขาก็ย่ืนหน้ากระซบิกระซาบกัน

"เจ้าดูเส้นผมของนางสิ ถึงกับยาวจรดเอวแล้ว ข้ายังไม่เคยได้ยิน 

มาก่อนเลยว่าใครมีพรสวรรค์สูงได้ถึงเพียงนี้ นางจะต้องเป็นชาวสวรรค์ 

ที่ยากพบพานในรอบร้อยปีจุติลงมาเป็นแน่!"

"ประมขุตระกูลข้าตรวจดปูรากฏการณ์บนท้องฟ้าเมือ่คนืก็รู้แล้วว่า

วันนี้จะได้พบผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศ เพียงแต่ไม่รู้ว่าตระกูลใดจะโชคด ี

ได้ไปครอง"

"สวรรค์เมตตาแท้ๆ อย่างน้อยก็หลายสิบปีแล้วทีข้่าไม่ได้ยินอกีเลยว่า

มชีาวสวรรค์จติุลงมา นึกไม่ถึงว่าวันนีจ้ะมโีอกาสให้ข้าได้พบเจอ"

"ตระกูลใดได้ชาวสวรรค์ไปเข้าร่วม ขุมก�าลังก็จะเพ่ิมพูนมหาศาล

แน่นอน..."

ซเูพียนจือ่มองคนน้ันทคีนน้ีท ีหลงัจากลงัเลอยู่ครูห่นึง่จงึได้สอบถาม

ออกมาว่า "พวกคุณ...ไม่ส ิเอ่อ...พวก...ท่านพูดถึงฉนั...ข้ากันอยู่เหรอ"

ผูค้นบนม้าบนิพากันพลกิตวัลงจากหลงัม้า แล้วเดินมาจนถึงตรงหน้า

ของซเูพยีนจือ่ ในจ�านวนน้ีมสีาวน้อยโฉมงามสวมชดุกระโปรงสเีขยีวมรกต 

ผูห้น่ึงย้ิมตาหยีเอ่ยตอบ "ผู้ท่ีพวกเราพูดถึงย่อมจะเป็นเจ้า แม่นางไม่ใช่คนท่ีนี่

กระมงั"

ซูเพียนจื่อสั่นศีรษะก่อนถามต่อ "แล้วที่นี่คือที่ไหน"

"ท่ีนี่คือดินแดนพันเมฆา พวกเราล้วนเป็นคนในตระกูลฝ่ายธรรมะ

ของดินแดนน้ี แม่นางเล่ามาจากท่ีใด" ผู้เฒ่าสวมชุดยาวสีน�้าเงินอีกคน 

เป็นผู้ต่อบทสนทนา

"เอ่อ...ข้ามาจากดาวโลก อาศยัอยูท่ี่ต�าบล ส. ในมณฑล จ." ซเูพียนจือ่
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ตอบอย่างเซ่อซ่า

ดินแดนพันเมฆาอะไรกัน แม้แต่ชื่อก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน แค่ 

ดูจากบรรดาม้าบินตัวเป็นๆ ที่อยู่ตรงหน้า ซูเพียนจื่อก็มั่นใจเต็มร้อยว่า 

ที่นี่ไม่ใช่ดาวโลกอย่างแน่นอน!

"ดาวโลก?" ผูค้นตรงหน้าล้วนสบตากันไปมา เห็นชัดว่าไม่เคยได้ยิน

เช่นกัน

สาวน้อยชุดเขียวผู้นั้นก้าวมายืนเคียงข้างซูเพียนจ่ือแล้วเอ่ยอย่าง 

นุม่นวล "เจ้ามาจากท่ีใดล้วนไม่ส�าคญัหรอก ในเมือ่สวรรค์ส่งเจ้ามาท่ีน่ีแล้ว  

ก็ย่อมต้องมเีหตผุล ชาวสวรรค์เช่นเจ้ามคีวามสามารถในเชงิยุทธ์สงูส่งกว่า 

คนทัว่ไปโดยก�าเนดิ อยู่ท่ีนีเ่จ้าจะมชีวิีตทีดี่ย่ิงกว่าเดิมได้"

"อะไรคือชาวสวรรค์หรอื" ซเูพียนจือ่รูส้กึว่าตัวเองมาถึงต่างดาวแล้ว 

ก็จรงิ แต่ดเูหมอืนไม่นับว่าเลวร้ายสกัเท่าไร ผูค้นทีน่ีเ่ป็นมติรกับเธอมาก 

สายตาทีม่องมาก็เต็มไปด้วยความชืน่ชม การปฏิบตัท่ีิดเีช่นน้ีเธอยังไม่เคย

ได้รับมาก่อนเลย

เมือ่ก่อนแม้กระทัง่ตอนท่ีเธอสอบได้คะแนนเป็นอนัดบัต้นๆ สายตา

มองประเมนิของคนส่วนใหญ่หากไม่ใช่เหน็อกเหน็ใจกค็อืรษิยาหรอืดแูคลน

อยู่วันยังค�า่...เพราะไม่ว่าอย่างไรเธอก็คือเด็กก�าพร้าทีมี่ดวงพิฆาตบพุการี

ผิดกับชายหญิงสิบกว่าคนน้ีที่รายล้อมเธออยู่ในตอนนี้ พวกเขา 

ต่างพากันส่งยิ้มมาให้เธอ

สาวน้อยชุดเขียวตอบค�าถามเธออย่างย้ิมแย้ม "ชาวสวรรค์ก็คือ 

ผู้ที่ได้รับโครงสร้างร่างกายท่ีมีคุณสมบัติดีเลิศจากสวรรค์ คนเหล่าน้ีจึง 

ไม่เพียงเกิดมาพร้อมพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมในการฝึกวิชายุทธ์ หากยงัมี 
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สตปัิญญาในการเรยีนรูท้ีส่งูส่งกว่าคนทัว่ไปเป็นร้อยเท่า เกือบพันปีมานี้ 

ชาวสวรรค์ทีป่รากฏตัวบนดินแดนพันเมฆามไีม่ถึงสบิคนด้วยซ�า้! ตระกลู

ฝ่ายธรรมะทัง้หมดจงึต่างคาดหวงัว่าสวรรค์จะเมตตา ประทานชาวสวรรค์

มาช่วยพวกเราสืบสานเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูล"

ซเูพียนจือ่ย่ิงฟังก็ย่ิงรูส้กึว่าเหมอืนฝัน สถานการณ์ของเธอในตอนนี ้

ไม่ต่างจากคนหมดตัวทีเ่ก็บลอตเตอรีง่วดปัจจบุนัตดิมอืมาได้สองใบ แล้ว 

ได้รบัแจ้งว่าลอตเตอรีทั่ง้สองใบนัน้ถูกรางวลัท่ีหน่ึง!

เธอไม่เพียงพลดัมาอยู่ในสถานท่ีราวแดนเซยีนแห่งน้ีได้อย่างอศัจรรย์ 

ยังมคีนบอกอกีว่าเธอก็คืออจัฉรยิะในหมูอ่จัฉรยิะ จดัอยู่ในจ�าพวกทีเ่ลอค่า

หายากและเป็นทีต้่องการในวงกว้าง...โชคดวงระดบัน้ีถึงกับหล่นทับลงมา

บนตวัเดก็ก�าพร้าท่ีแสนจะอาภัพอบัโชคอย่างเธอจรงิๆ น่ะหรอื!

"แล้วพวกท่านรูไ้ด้อย่างไรว่าข้าก็คือชาวสวรรค์" ซเูพียนจือ่สอบถาม

อย่างท้ังคาดหวงัท้ังหวาดหว่ันว่าจะเจบ็ปวดเพราะค�าตอบนี้

"เมื่อครู่พวกข้าเห็นแต่ไกลว่าทางน้ีมีไอสีม่วงสายหน่ึงพวยพุ่งขึ้นสู่ 

ชั้นฟ้า รอบบริเวณนั้นกระหวัดวนไปด้วยเมฆห้าสีอันเรืองรอง น่ีก็คือ

ปรากฏการณ์พิเศษเมือ่มชีาวสวรรค์จตุลิงมา พวกเราจงึรดุมาจากทกุสารทศิ 

ระหว่างทางท่ีมาก็พบเหน็แม่นางแต่ผูเ้ดียว เช่นน้ีแล้วชาวสวรรค์ย่อมต้อง

เป็นเจ้า อีกอย่างเจ้ายังอายุไม่ถึงย่ีสิบปีกระมัง" สาวน้อยชุดเขียวชี้แจง 

อย่างกระตอืรอืร้น

ซเูพียนจือ่ผงกศรีษะรบั เธอเพ่ิงจะอายุสบิห้า เรยีนอยูแ่ค่ชัน้มธัยม 

ปีทีส่ามเท่าน้ัน

"ชายหญิงทุกคนท่ีน่ีเว้นแต่จะฝึกวิชาจนมีความก้าวหน้า ก่อน 
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อายุย่ีสิบความยาวของเส้นผมก็จะไม่เกินหน่ึงชุ่น* หากพลังวัตรหรือ

พรสวรรค์ย่ิงสงู เส้นผมจงึจะย่ิงยาวตาม เส้นผมของแม่นางยังยาวย่ิงกว่า 

ของอาจารย์ข้าเสียอีก เจ้ามีพรสวรรค์โดยก�าเนิดที่สูงส่งถึงเพียงน้ีแล้ว  

หากไม่ใช่ชาวสวรรค์ยังจะเป็นอะไรได้เล่า" สาวน้อยชดุเขยีวย่ิงพูดย่ิงคกึคกั

มากขึ้น

ซูเพียนจื่อประหลาดใจอยู่บ้าง ที่แท้เส้นผมของเธอพลันยาวข้ึน 

ก็เป็นเพราะสาเหตุนี้เองหรือนี่

เมื่อนึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ใจน้ี ซูเพียนจื่อก็ชักจะ 

เชือ่มัน่ข้ึนอกีนิดแล้วว่าตวัเองอาจเป็น 'ชาวสวรรค์' อย่างท่ีพวกเขาเรียกจริงๆ 

ก็เป็นได้

ตอนนี้เองสตรีวัยกลางคนในชุดกระโปรงสีเทาก็เดินมาพูดด้วย

สหีน้าทีเ่ย็นชานดิๆ "เอาล่ะ ป้ีหลวัเซยีนจือ่ เจ้าก็เลกิพูดไม่หยุดปากเสียที 

แม่นางผูน้ี.้..เชญิเจ้าดึงแขนเสือ้ขึน้ให้พวกข้าชมดูสญัลกัษณ์บนแขนซ้าย

สักหน่อยว่าที่แท้เจ้าเหมาะจะฝึกปรือยอดวิชาแขนงใดในห้าธาตุ**"

เมือ่สตรชีดุเทากล่าวค�าพูดในใจทกุคนออกมา แต่ละคนก็กลัน้หายใจ

เพ่งมองไปท่ีแขนซ้ายของซูเพียนจื่อเป็นตาเดียว จนท�าให้ผู ้ถูกมอง 

เกิดอาการหนงัศรีษะชาหนึบ ในท่ีสดุเธอก็จ�าต้องม้วนแขนเสือ้สงูขึน้อกีนิด

อย่างไม่อาจขดัศรทัธาของผูอ่ื้นได้

บนเรียวแขนของสาวน้อยเกลี้ยงเกลาไม่มีสิ่งใดท้ังส้ิน จวบจนถึง

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
** ห้าธาตุ คือธาตุพื้นฐานอันเป็นต้นก�าเนิดของสรรพสิ่ง ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และน�้า ธาตุทั้งห้านอกจาก 
จะเกื้อกูลและข่มขัดกันไปตามวัฏจักรแห่งธรรมชาติแล้ว ยังมีสัตว์เทพกับสีประจ�าธาตุดังนี้ 1. ธาตุไม้ - มังกร
เขียว - สีเขียว 2. ธาตุไฟ - หงส์ชาด - สีแดง 3. ธาตุดิน - กิเลน - สีเหลือง 4. ธาตุทอง - พยัคฆ์ขาว - สีขาว  
5. ธาตุน�้า - เต่าด�า (เต่าเสวียนอู่) - สีด�าหรือสีน�้าเงิน
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บริเวณใกล้หัวไหล่จึงได้ปรากฏแผลรูปเมฆมงคลอยู่รอยหนึ่ง...

แผลเป็นรอยนี้มีสีที่อ่อนกว่าผิวพรรณโดยรอบเล็กน้อย นอกจาก 

รูปทรงที่ค่อนข้างพิเศษแล้วก็มองไม่ออกว่ามีสิ่งผิดแปลกอื่นใด

ซเูพียนจือ่จ�าได้ว่าต�าแหน่งน้ันควรจะเป็นรอยแผลจากการฉดีวัคซนี

ในวัยเด็ก เดิมทีไม่ได้มีรูปทรงแบบนี้เป็นแน่!

พอปี้หลัวเซียนจื่อกับสตรีชุดเทาที่ยืนอยู่ข้างๆ ได้เห็นรอยแผลน้ี 

สีหน้าของท้ังสองก็เปลี่ยนเป็นแปลกพิกลอย่างย่ิง คล้ายท้ังตกตะลึง  

ทัง้ไม่อยากเชือ่ และทัง้ผดิหวัง ป้ีหลวัเซยีนจือ่ถึงกับร้อง 'หา' ออกมาเบาๆ 

และเอ่ยว่า "เป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกัน เหตุใดสัญลักษณ์นี้จึงไม่มีสีเล่า"

คนท่ีเหลือซึ่งยืนห่างไปอีกหน่อยพอได้ยินดังนั้นก็พากันล้อมวง 

เข้ามาดู ไม่ช้าสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นผิดหวังเช่นเดียวกัน 

จากนั้นผู้เฒ่าชุดด�าผมขาวหนวดขาวที่ดูสูงวัยกว่าใครก็เอ่ยกับ 

ผู้เฒ่าชุดน�้าเงินท่ีเคยสนทนากับซูเพียนจื่อก่อนหน้าน้ี "น่ีดูคล้ายร่างของ

ชาวสวรรค์ที่ถูกริบคุณสมบัติไปแล้ว น้องถาน ท่านเล่าคิดเห็นเช่นไร"

ผู้เฒ่าชุดน�้าเงินพิเคราะห์แขนซ้ายของซูเพียนจื่ออย่างละเอียด 

อีกครั้ง ก่อนจะส่ายหน้าทอดถอนใจ "พ่ีโจวกล่าวถูกต้องแล้ว นี่...นี่คือ 

ร่างของชาวสวรรค์ทีถู่กรบิคณุสมบตัไิปแล้วจรงิๆ น่าเสยีดาย ช่างน่าเสยีดาย

ยิ่งนัก"

ซูเพียนจื่อฟังแล้วรู ้สึกว ่าท่าจะไม่ดี จึงหันหน้ามองไปทาง 

ปี้หลัวเซียนจื่อผู้ย้ิมแย้มเป็นมิตรกับเธอมาตลอดแล้วสอบถามอีกฝ่ายว่า 

"ที่ผู้เฒ่าสองท่านนั้นพูด มันหมายความว่าอย่างไรหรือ"

ใบหน้ารูปไข่ที่ชวนมองของป้ีหลัวเซียนจื่อตอนนี้ไม่เหลือรอยย้ิม
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แม้แต่น้อย ในดวงตาของนางอดัแน่นไปด้วยแววดแูคลนและเออืมระอา 

ราวกับพลนัเปลีย่นเป็นคนละคน "ความหมายของพวกเขาก็คอื...เจ้ามนั 

เปน็แคข่ยะน่ะสิ! ขยะทีห่าประโยชน์อะไรไมไ่ด้เลย ฮึ! เสียเวลาข้าจริงๆ 

อุตส่าห์มีปรากฏการณ์เสียใหญ่โต ที่แท้กลับเป็นแค่ขยะ!"

จบค�านางก็สะบัดหน้าเดินฉับๆ กลับไปถึงข้างม้าพาหนะแล้ว 

เหนิร่างขึน้ไปนัง่ เพียงดึงเชอืกบังเหียนข้ึน ม้าวิเศษตัวน้ันก็กระพือสองปีก

ทะยานสูเ่วหามุง่หน้าไปทางตะวันออกในทันที ท่าทางราวกับหากเหลยีวมอง 

ซูเพียนจื่ออีกเพียงแวบเดียว นางก็จะพลอยติดเสนียดไปด้วยอย่างไร

อย่างนั้น

การแสดงออกของคนท่ีเหลอืก็ไม่ได้ดีไปกว่าป้ีหลวัเซยีนจือ่สกัเท่าไร 

แต่ละคนบ้างก็ส่ายหน้าทอดถอนใจ บ้างก็มีสีหน้ายินดีในความโชคร้าย 

ของผู้อื่น

จากนั้นเพียงพริบตาเดียวทุกคนก็จากไปหมดสิ้น

ซูเพียนจื่อยืนนิ่งอยู่กับที่ บนร่างเปรอะไปด้วยฝุ่นทรายท่ีฟุ้งตลบ 

ตอนเหล่าม้าวิเศษเหาะขึ้นจากพ้ืน เธอจึงมีสภาพอเนจอนาถราวมนุษย์

คลุกขี้ดิน แม้กระทั่งในปากก็มีแต่รสชาติของกรวดทรายเจือปน

บ้าบอชะมัด! ก็ว่าแล้วท�าไมจู่ๆ ถึงได้โชคดีอะไรขนาดนี้ ที่แท้ก็ 

โกหกกันทั้งเพ!

ซูเพียนจื่อสะบัดฝุน่ทรายบนร่างออกอย่างท้อใจ เธอเหลียวมอง 

ซ้ายขวา หมายจะหาน�า้มาล้างหน้าล้างตาให้เรยีบร้อยก่อน ค่อยคดิดวู่า 

ถัดไปควรจะท�าอย่างไรดี

"เจ้ามาจากที่ไหน" 
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จู่ๆ เสียงบุรุษที่น่าฟังอย่างยิ่งก็ดังมาจากด้านหลัง

ซเูพียนจือ่ตกใจหมนุตัวไปกเ็ห็นหนุ่มน้อยรูปงามสวมชดุสดี�าผูห้น่ึง

ยืนพิงอยู่ที่ข้างต้นไม้เก่าแก่ในระยะห่างราวห้าเมตร

'เรียวคิ้วดุจกระบี่ นัยน์ตาปานดวงดาว'...ซูเพียนจื่อเพ่ิงจะสัมผัส 

ได้อย่างถ่องแท้เป็นครั้งแรกว่าส�านวนน้ีเปรียบเปรยได้สมจริงเพียงใด  

สองคิ้วของเขาท้ังเพรียวพลิ้ว ท้ังคมเข้มเป่ียมพลัง นัยน์ตาที่สุกสกาว 

ดัง่ดวงดาวคูน่ัน้ก็ลุม่ลกึหาใดเทยีม ราวกับหากมองเขานานขึน้อกีเพียงนดิ 

ก็จะถล�าจมลงไปในนั้นโดยไม่อาจห้ามใจได้อีกเลย

ล�าพังคิว้ตาทีช่วนหว่ันไหวคูน้ี่ก็เพียงพอจะท�าให้บรรดาหนุม่หน้าหวาน 

หนุ่มหล่อมาดแมน และหนุม่เท่สายแฟชัน่ท่ีซเูพียนจือ่เคยเหน็ในหนงัหรอื

บนอนิเตอร์เน็ตถูกดีดกระเด็นไปสดุขอบฟ้าแล้ว

หนุ่มน้อยชดุด�าดูอายุมากกว่าเธอเพียงไม่เท่าไร ทว่าสหีน้าอนัสขุุม

หนักแน่นน้ันมีทั้งความสง่าเป็นผู้ใหญ่กับความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวท่ีคน 

ในวยัเดยีวกันไม่ม ีซเูพียนจือ่ตะลึงอยู่ชัว่ครูค่่อยฉกุคิดถึงสารรูปท่ีน่าอนาถ

ของตนในเวลานี้ จึงรู้สึกอายอยู่บ้างอย่างช่วยไม่ได้

หนุม่น้อยชดุด�าผูน้ี้ก็คอืเจิง้เฮ่าอีน่ั้นเอง เมือ่เห็นซเูพียนจือ่ไม่พูดสกัค�า 

เอาแต่จับจ้องเขาอย่างเหม่อลอย เจิ้งเฮ่าอี้ก็อดไม่ได้ท่ีจะรู้สึกผิดหวัง 

ย่ิงกว่าเดมิ...นีน่่ะหรอืเน้ือคูต่ามดวงชะตาของเขา น่ีน่ะหรือคนทีปู่เ่ฉนิอวี ่

พูดเป็นนยัว่าจะมากอบกูห้ายนะวันสิน้พิภพร่วมกับเขา

เห็นกันอยู่ว่านางเป็นแค่เด็กสาวที่แสนจะธรรมดา ซ�้ามีแนวโน้ม 

เป็นคนคลั่งบุรุษเสียด้วย

เขาไม่ควรใจอ่อนชั่ววูบจนหลงกลปู่เฉินอว่ีเลยจริงๆ เจ้าน่ันมัน 
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ผู้วิเศษก�ามะลอข้อเท้าเคล็ด* ชัดๆ

แต่ในเมือ่อตุส่าห์ถ่อมาถึงท่ีนีแ่ล้ว หากจากไปทันทโีดยไม่ถามให้แน่ชดั

ก็เหมอืนจะไม่ค่อยดี เจิง้เฮ่าอ้ีจงึขมวดหวัค้ิวก่อนถามย�า้อกีคร้ัง

"ตกลงว่าเจ้าเป็นใครมาจากที่ไหน"

ทนัทีท่ีสงัเกตเหน็แววไม่ยอมรบัและความผดิหวงัทีผ่ดุขึน้จากก้นบึง้

ดวงตาของเขา ไฟก็ลุกพ่ึบข้ึนในใจซูเพียนจื่อ แววตาเช่นน้ีเธอคุ้นเคย 

มากเหลอืเกิน เพราะมนัแทบจะไม่ต่างอะไรกับการเหยียดหยามดูแคลน  

เธอพลัดมาอยู่ในสถานที่บ้าบอแห่งน้ีอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่ แค่ท่ีถูกคน 

ตั้งข้อรังเกียจยกใหญ่ก็น่าหงุดหงิดมากพออยู่แล้ว อีตาน่ีถือสิทธ์ิอะไร 

มาดูถูกคนอ่ืน หน�าซ�า้ยังใช้น�า้เสยีงเหมอืนก�าลงัสอบสวนนกัโทษอกี เขา 

นกึว่าตวัเองเป็นใครกัน!

ต่อให้รูปหล่อสักแค่ไหนก็ให้อภัยไม่ได้!

"ข้าคือชาวโลก มาจากดาวโลก แล้วก็ไม่ต้องถามข้าด้วยว่าดาวโลก

คือท่ีไหน เพราะข้าก็ไม่รู ้เหมือนกันว่าตัวเองพลัดมาสถานที่บ้าบอน่ี 

ได้อย่างไร" ซูเพียนจื่อตอบอย่างฉุนเฉียว

อารมณ์ร้ายเสยีจรงิ! เจิง้เฮ่าอีม้องอกีฝ่ายพลางเอ่ยเรียบๆ "ให้ข้าดู

แขนขวาของเจ้าหน่อย"

เมือ่ครูเ่ขาซ่อนตวัอยู่ในท่ีลับ มองดกูารสนทนาระหว่างซเูพียนจือ่กับ

พวกป้ีหลวัเซยีนจือ่ เขาจงึรูเ้ช่นกันว่าสญัลักษณ์บนแขนซ้ายของสาวน้อยผูน้ี้

ไม่มีสีสัน ทว่าดูจากเส้นผมที่ยาวผิดจากคนทั่วไปน้ันแล้ว ประกอบกับ 

พักนี้ปูเ่ฉินอวี่ก็พร�่าพูดอย่างมีลับลมคมในเก่ียวกับเนื้อคู่ตามดวงชะตา 

* ข้อเท้าเคล็ด ในที่นี้เป็นส�านวน หมายถึงด้อยคุณภาพหรือฝีมือไม่เข้าขั้น
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และหายนะวันสิ้นพิภพอะไรนั่น เขาจึงชักไม่แน่ใจขึ้นมา

เขานึกได้ว ่าเคยเห็นบันทึกในต�าราโบราณเล่มหน่ึง ระบุว ่า 

ราวหมืน่ปีก่อนเคยมสีญัลกัษณ์พรสวรรค์ของผูฝึ้กวชิาท่ีเก่งกาจท่านหนึง่

ปรากฏอยู่บนแขนขวาไม่ใช่แขนซ้าย ดงันัน้เขาจงึยังไม่ถอดใจ หมายจะ

ยืนยันให้แน่ชัดอีกสักครั้ง

"ไม่ให้ดู!" ซูเพียนจื่อโกรธจัดจึงปฏิเสธโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด

เจิ้งเฮ่าอี้เลิกค้ิว เพียงย่ืนมือก็ยึดจับข้อศอกขวาของอีกฝ่ายไว้ได ้ 

จากนั้นเขาก็เลิกแขนเสื้อของสาวน้อยโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง

ทัง้ทีซ่เูพียนจือ่เห็นอยู่ว่าเดิมทเีขายืนห่างไปอย่างน้อยตัง้ห้าหกเมตร 

นกึไม่ถึงเลยว่าการเคลือ่นไหวของเขาจะรวดเรว็ได้ถึงขัน้น้ี เธอยังไม่ทันได้ 

ตอบสนองก็ถูกเขายึดจับไว้เสียแล้ว

"น่ีเจ้าจะท�าอะไร!" ซเูพียนจือ่ร้องลัน่อย่างทัง้โมโหทัง้แตกตืน่ พลาง

ดิน้รนหมายจะชกัแขนของตนกลับมาให้ได้ แต่จนใจทีท่ัง้ตัวคล้ายถูกผูอ้ืน่ 

ใช้คาถาสะกดร่างไว้ จงึไม่อาจขยับเขย้ือนได้สกันดิ

เนื้อตัวท่ีแข็งท่ือท�าให้ซูเพียนจื่อไม่อาจเบือนหน้าไปมอง เธอจึง 

ไม่เห็นว่าท่ีแท้แล้วบนแขนขวาของตนมีอะไรกันแน่ เพียงรู้สึกได้อย่าง 

ชดัเจนว่านิว้มอืท้ังห้าของเจิง้เฮ่าอีท้ีกุ่มข้อศอกของเธออยู่พลนัรวบกระชบั 

ราวกับเขาได้เห็นบางสิ่งที่ท�าให้ต้องประหลาดใจ

อากาศรอบตัวคล้ายพลนัหยุดไหลเวียน ภาพทีเ่หน็ในระยะสายตา 

ของซูเพียนจื่อคือเจิ้งเฮ่าอี้ที่ขมวดหัวคิ้วแน่น อารมณ์ท่ีเผยออกมาอย่าง 

เข้มข้นจากในดวงตาที่สุกสกาวและลุ่มลึกคู่นั้น...ก็คือความเยียบเย็น!

ดวงหน้าอนัหล่อเหลาทีอ่ยู่เบือ้งหน้าสายตาพลนัเปลีย่นเป็นเย็นเยือก



28

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

จนน่าสะพรึง ประหนึ่งอสูรร้ายท่ีมาจากนรกภูมิ กระตุ้นให้เหง่ือกาฬ 

หยดแล้วหยดเล่าของซเูพียนจือ่ผดุซมึแล้วไหลร่วงมาตามจอนผม ชัว่ขณะน้ี

เธอหวาดกลัวยิ่งนัก

กาลเวลาแปรเปลีย่นเป็นแสนยาวนาน จนซเูพียนจือ่หวาดระแวงว่า

พรบิตาต่อไปหนุม่น้อยชดุด�าผูน้ี้จะพลนัลงมอืปลดิชวิีตเธอ

ไม่รูว่้าเวลาผ่านไปนานเท่าไร ในท่ีสดุเจิง้เฮ่าอีจ้งึค่อยๆ คลายมอืออก  

ซูเพียนจื่อรีบถอยปราดไปด้านหลังทันที ดุจกระต่ายน้อยท่ีได้รับความ 

ตืน่ตระหนก

"เจ้าระวังตัวให้ดีก็แล้วกัน หากวันหน้าข้ารู้ว่าเจ้ากระท�าผิดคิดชั่ว  

ข้าจะไม่ละเว้นเจ้าอกี" เจิง้เฮ่าอ้ีสดูหายใจเข้าลกึๆ ก่อนเอ่ยปาก พอพูดจบ 

เขาก็หมุนตัวจากไปโดยไม่รอให้ซูเพียนจื่อมีท่าทีตอบสนองใดๆ

เนิ่นนานให้หลังซูเพียนจื่อจึงค่อยได้สติจากความตื่นกลัว เพียง 

หวนนึกถึงถ้อยค�าท่ีเจิง้เฮ่าอีพู้ดทิง้ท้าย สาวน้อยก็โมโหจนแทบจะกระอกัเลอืด

ออกมา

คนสารเลวนี่เป็นใครมาจากไหนกัน เหมือนแน่ใจเหลือเกินว่า 

วันหน้าเธอจะต้องท�าเรื่องชั่วช้า ถือสิทธ์ิอะไรมาตัดสินคนอื่น! จริงอยู ่

ทีเ่ธอเป็นเดก็ก�าพร้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเสยีคนสักหน่อย 

เพราะอะไรใครๆ ถึงได้เอาแต่ตราหน้าว่าเธอจะต้องโตมาเป็นคนไม่ด ี

ด้วยนะ

พอนึกถึงสายตาแปลกๆ ท่ีตัวเองต้องแบกรับมาตลอดตั้งแต่เด็ก  

ซูเพียนจื่อก็โกรธจนขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

เมื่อก่อนอยู่บนดาวโลกถูกใครต่อใครมองเหยียดยังไม่พอ ตอนนี้
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อตุส่าห์ข้ามมติิมาต่างดาวแล้วก็ยังถูกใครต่อใครดถููกอกี น่ีมนัอะไรกัน!

"ดวงของเจ้าไม่เลวทีเดียวนะ!"

จู่ๆ  ก็มเีสยีงบรุษุพูดข้ึนท่ีด้านหลงัของเธอ นัน่คือโทนเสยีงระดับกลาง 

ทีม่เีสน่ห์ทดัเทยีมกับผูป้ระกาศข่าวชัน้เย่ียมระดับเหรียญทอง

เฮอะ ยังอุตส่าห์มีพวกไร้ศีลธรรมโผล่มาพูดประชดกันอีก?!

ซูเพียนจื่อฉุนขาดหันขวับไปด่ากราดทันใด "ถ้าใช่แล้วจะท�าไม 

เจ้าผีหัวโต...ว้าย!"

เสียงแผดด่าหลุดออกไปได้ครึ่งทางก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องไป 

เสยีแล้ว เพราะซเูพียนจือ่พบว่าผูท้ีพู่ดกับเธอไม่ใช่คน แต่กลบัเป็นม้าบนิ 

ตัวหนึ่ง!

ทว่าสิ่งที่ต่างไปจากม้าบินหลายตัวเมื่อครู่ก่อนก็คือ...ม้าตัวที่อยู ่

ตรงหน้านี้มีขนสีตุ่น บนเนื้อตัวสีเหลืองข้ีโคลนของมันถูกแซมไปด้วย 

ขนสีน�้าตาลอมด�ากระจายตัวเป็นด่างดวง รูปร่างก็ผอมกะหร่องจนเห็น

ซี่โครง ดูขี้เหร่เป็นอย่างย่ิง ขนปีกท่ีอยู่บนหลังก็ยุ่งกระเซิง ขนแผงคอ 

ย่ิงพันกันเป็นขยุ้มๆ ในปากใหญ่ท่ีก�าลังเผยอกว้างอยู่ไม่เพียงเผยฟันหน้าซีโ่ต 

สเีหลอืงอ๋อยหลายซี.่..แต่ยังส่งกลิน่ปากออกมาอกีด้วย!

ทัง้ท่ีเป็นม้าบนิเช่นเดยีวกัน ทว่าม้าหลายตวัเมือ่ครูน่ัน้มองปราดเดยีว 

ก็เหน็ได้ว่าทุกตวัล้วนเป่ียมราศสีมเป็นม้าวิเศษ ท่วงท่าก็สง่างามไม่ธรรมดา 

ผดิกับตวัทีอ่ยู่ตรงหน้าน้ี...สภาพขีร้ิว้มอมแมมเหมอืนสนุขัจรจดัทีพ่บเห็น 

ได้บ่อยตามตรอกหลงัร้านอาหารไม่มผีดิ

สิ่งเดียวท่ีดูได้...ก็คือดวงตาคู่นั้นซึ่งด�าขลับกระจ่างใส เผยท้ังแวว

เอ้อระเหยแกมยั่วเย้า ดูเปี่ยมชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่ง
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"ร้องว้ีดว้ายอะไรของเจ้า ไม่เคยเหน็ท่านอาชาเทพท่ีงามสง่าพ่วงพี 

เช่นข้าสท่ิา ตืน่ตมูไม่เข้าเรือ่ง พวกโลกแคบก็คอืพวกโลกแคบอยู่วันยังค�า่!"  

ม้าบนิท่ีเรยีกตนเองว่า 'อาชาเทพ' ตวันัน้เอยีงศรีษะกวาดมองซเูพียนจือ่ด้วย

หางตาข้างเดยีว วางท่าเย่อหย่ิงเสยีเต็มประดา

ซูเพียนจ่ือยังคงขวัญผวาไม่หาย จึงปลอบโยนตัวเองในใจ... 

ในเมือ่ม้าท่ีนีม่ปีีกบนิข้ึนฟ้าได้ ถ้าจะพูดได้ด้วยก็ไม่เหน็น่าแปลกเลยสกันิด  

ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัว ตัวเราเองอนาถขนาดน้ีแล้ว ยังจะมีอะไร 

ที่ต้องกลัวกันอีกล่ะ

เมื่อปลุกขวัญก�าลังใจให้ฮึกเหิมขึ้นแล้ว ซูเพียนจ่ือก็เงยหน้า 

ถากถางกลับในทันที

"สารรปูอย่างเจ้านีน่ะทีเ่รยีกว่างามสง่าพ่วงพี ถ้าอย่างน้ันบนโลกน้ี 

ยังจะมีม้าชั้นเลวอยู่อีกหรือ นี่สินะที่เรียกว่า 'ม้าไม่รู้ตัวว่าหน้ายาว ลิง 

ไม่รู้ตัวว่าก้นแดง'*!"

"หน้าของข้ายาวท่ีตรงไหนกัน เห็นชัดว่าหน้าของเจ้าต่างหาก 

ที่สั้นเกินไป! ยายหนู ข้าก็คือผู ้ท่ีจะมาพาเจ้ากลับบ้าน หึๆ ฉะน้ัน 

หากล่วงเกินข้า เจ้าก็ต้องร่อนเร่พเนจรอยู่ทีน่ี ่ ซ�า้จะมภียัถึงชวีติได้ทกุเมือ่!" 

ท่านอาชาเทพแกว่งหางที่สกปรกเลอะเทอะพวงนั้นอย่างกระหย่ิมได้ใจ 

ปากก็เอ่ยขู่ขวัญแบบวายร้าย

"พากลับบ้าน? เจ้ารู้หรือว่าบ้านข้าอยู่ที่ไหน อีกอย่างข้าจะมีภัย 

ถึงชีวิตทุกเมื่อได้อย่างไร เจ้าอย่ามาขู่ขวัญกันซะให้ยาก!" ซูเพียนจื่อ 

ไม่อยากให้ตัวเองทีเ่ป็นคนแท้ๆ กลบักลายเป็นถูกม้าตวัหน่ึงหลอกพาไปขาย 
* 'ม้าไม่รู้ตัวว่าหน้ายาว ลิงไม่รู้ตัวว่าก้นแดง' ใช้เปรียบเปรยถึงผู้ที่ไม่รู้จักข้อบกพร่องของตนเอง แม้แต่ 
ข้อบกพร่องที่เด่นชัดก็ยังปฏิเสธไม่ใส่ใจ
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ขืนเรื่องพรรค์น้ีแพร่ออกไป ทุกคนที่ได้ฟังเป็นต้องหัวเราะจนฟันร่วง 

กันหมดแน่

"รู ้หรือไม่เหตุใดเมื่อครู ่ข้าจึงพูดว่าดวงของเจ้าไม่เลวทีเดียว"  

ท่านอาชาเทพหัวเราะหึๆ อย่างคนโฉด

"เจ้าคงไม่คิดท่ีจะบอกว่าเพราะข้าได้มาเจอกับเจ้าหรอกนะ"  

ซูเพียนจื่อหัวเราะเยาะหยัน

"แน่นอนว่าน่ีคือประเด็นที่ส�าคัญมากข้อหน่ึง แต่ยังมีอีกข้อก็คือ... 

โชคดีว่าเมื่อครู่คนที่ได้เห็นแขนขวาของเจ้ามีเพียงเจ้าหนูชุดด�าน่ัน หาก 

คนอืน่ๆ ก่อนหน้าน้ีล้วนได้เหน็กันหมดล่ะก็ หึๆ ๆ เกรงว่าตอนนีต่้อให้เจ้า 

ไม่ตาย ก็ต้องถูกพวกเขาจับตัวไปคุมขังแล้ว!"

"บนแขนขวาของข้าก็มสีญัลกัษณ์ด้วย?" ซเูพียนจือ่ลบูแขนของตน 

ทีอ่ยู่ข้างใต้แขนเสือ้ เพราะไม่ยักจ�าได้ว่าบนแขนขวามรีอยสญัลกัษณ์ใดๆ 

เธอก็ไม่ใช่คนในแก๊งมาเฟียทีจ่ะมรีอยสกัมงักรเขียวทางซ้ายกับพยัคฆ์ขาว

ทางขวาสักหน่อย!

แต่ว่าแผลเป็นจากการฉดีวัคซนีบนแขนซ้ายยังกลายเป็นรูปเมฆมงคล

ไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เลย แม้แต่เส้นผมก็ยังยาวขึ้นกะทันหันด้วย ถ้า 

บนแขนขวาจะมอีะไรเพ่ิมเติมมาบ้างก็ไม่แปลกหรอก

โดยเฉพาะเมื่อครู ่ก็เห็นชัดว่าหนุ่มน้อยชุดด�าคนน้ันต้องเห็น 

อะไรบางอย่างบนแขนขวาของเธอ จู ่ๆ เขาจึงเปลี่ยนเป็นน่ากลัวได ้

ถึงขั้นนั้น

"ถูกต้อง บนแขนขวาของเจ้าควรทีจ่ะมสีญัลกัษณ์รูปจนัทร์เสีย้วสม่ีวง 

อยู่รอยหนึ่ง ผู ้ที่มีสัญลักษณ์นี้ล้วนเป็นบุตรหลานของพวกเราสกุลซู 
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แห่งถ�า้พันจิง้จอกอนัศักด์ิสทิธ์ิและย่ิงใหญ่" ท่านอาชาเทพเชดิหน้ายืดอก

ขณะกล่าวด้วยน�า้เสยีงท่ีจรงิจงั

ซูเพียนจื่อม้วนแขนเสื้อขึ้นดู แล้วก็พบว่าบนแขนขวาบริเวณ 

ใกล้หัวไหล่มีสัญลักษณ์รูปจันทร์เสี้ยวสีม่วงเพ่ิมเติมมาจริงๆ สีม่วง 

ของรูปสัญลักษณ์นี้ไม่เพียงวาววับสวยสด ด้านบนยังทอรัศมีจับตา 

ราวเคลอืบด้วยแก้วผลกึ ไม่คล้ายสิง่ทีจ่ะผดุขึน้บนร่างคนได้เป็นอนัขาด

ซเูพียนจือ่ออกแรงถูขย้ีอยูพั่กใหญ่จนท�าให้ผวิเนือ้โดยรอบแดงซ่าน 

แต่สัญลักษณ์รูปจันทร์เสี้ยวนั้นก็ยังคงไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ  

ไม่เหมือนรูปที่ถูกติดหรือวาดเพิ่มขึ้นมาเลย

"สญัลกัษณ์น้ีหมายความว่าอย่างไร พวกเรา? เจ้าเองก็เป็นคนสกุลซ ู

แห่งถ�้าพันจิ้งจอกอะไรนั่นด้วยหรือ...ไม่สิ ต้องบอกว่าเจ้าเป็นม้าสกุลซู  

แล้วสกุลซูนี่มีความแค้นกับกลุ่มคนเมื่อครู่อย่างน้ันหรือ เพราะอะไร 

พวกเขาจะต้องจับกุมหรือฆ่าข้าด้วยล่ะ" ซูเพียนจื่อยิงค�าถามติดกัน 

เป็นพรวน

ท่านอาชาเทพเปลี่ยนมาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "ที่นี่ไม่เหมาะ 

จะรั้งอยู่นาน หากมีคนตระกูลฝ่ายธรรมะอื่นรุดมาผสมโรงอีก ก็ไม่แน่ว่า 

ดวงของเจ้ายังดพีอจะท�าให้พวกเขาไม่ค้นพบฐานะได้ เจ้าตามข้ามาก่อน

จะดีกว่า"

ซเูพียนจือ่ลงัเลเลก็น้อย เธอไม่ได้เชือ่ใจม้าบนิท่ีเรยีกว่า 'อาชาเทพ' 

ตวันีแ้ต่อย่างใด ทว่าในเมือ่ท้ังเนือ้ท้ังตัวเธอไม่ได้มทีรพัย์สนิ อายุก็ยังน้อย 

หากม้าตวันีล่้อลวงเธอไปก็ไม่เหน็จะได้ประโยชน์อะไรเลย ประเดน็ส�าคญั

อีกอย่างคือเธอจ�าได้ว่าม้าเป็นสัตว์กินพืช มันคงไม่ถึงข้ันหลอกพาเธอ 
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ไปกินเป็นอาหารกลางวันหรอก

มิหน�าซ�้าท่าทีของกลุ่มคนเมื่อครู่ก็ท�าให้เธอขัดเคืองใจมากจริงๆ  

โดยเฉพาะการแสดงออกของหนุ่มน้อยชุดด�าในตอนท้ายย่ิงท�าให้เธอ

หวาดหว่ันอยู่ในใจ ขืนยังมโีผล่มาอกีโขยงล่ะก็...เธอไม่อยากจะถูกใครต่อใคร

มองเหยียดหรอืมาขูข่วัญกันอกีแล้ว

ท่านอาชาเทพเป็นฝ่ายออกปากเชือ้เชญิให้ซเูพียนจือ่ข้ึนข่ีหลังของมนั 

แต่สาวน้อยกลบัลังเลไม่กล้าจะข้ึนไปสักเท่าไร แน่นอนว่าการได้นัง่เหาะไป 

บนม้าบนิจะต้องน่าสนกุมาก เพียงแต่...

"เจ้าคงไม่บนิไปถึงกลางทางแล้วสลดัข้าตกลงมาหรอกนะ" ซเูพียนจือ่

ถาม

แววตาของท่านอาชาเทพฉายประกายดุร้ายขณะกระทืบกีบเท้า

พลางตอบเสยีงเห้ียม "เช่นนัน้ตอนน้ีไม่สูข้้าเตะเจ้าให้ตาย แล้วเหยียบขย้ี

จนเป็นเนื้อบดไม่ง่ายกว่าหรือ!"

ดุชะมัดเลย!

หลังจากมองดูขาม้าสี่ข้างที่ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกของ 

ท่านอาชาเทพแล้ว ซเูพียนจือ่ก็รบีพูดปนย้ิมประจบ "เป็นข้าเองท่ีท�าไม่ถูก 

ไม่ควรเลยที่จะสงสัยในคุณธรรมของม้าผู้สูงส่งอย่างเจ้า"

"ฮึ!"

พอท่านอาชาเทพกล้อมแกล้มรับการขอโทษจากเธอ ซูเพียนจื่อ 

ก็หาหินก้อนหนึ่งมารองแล้วเหยียบปีนขึ้นไปบนหลังม้าจนได้

"นัง่ให้ดล่ีะ!" จากนัน้ท่านอาชาเทพเพียงกระพือปีกขนาดใหญ่ทัง้คู่

แล้วเหยียดกีบเท้าท้ังสี ่ ร่างก็เหินทะยานขึน้ในทนัท ีซเูพียนจือ่โอบคอของมนัไว้
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แนบแน่น กระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่จนแน่ใจว่าไม่มีอะไรให้หวาดหว่ันแล้ว 

จติใจจงึได้ผ่อนคลายขึน้และเปลีย่นมาขยุ้มขนแผงคอม้าเอาไว้แทน

ระหว่างท่ีปยุเมฆสขีาวหิมะพลิว้ผ่านข้างตัวไป ด้านล่างก็คอืเนนิเขา

กับป่าไม้อันเขียวขจีผืนแล้วผืนเล่า รวมไปถึงทะเลสาบหนองบึงท่ีคล้าย

กระจกสมีรกตเลีย่มฝังอยู่ท่ามกลางทุง่หญ้ากับป่าเขา แสงแดดอนัอบอุน่

ฉายอาบอยู่บนร่าง สิง่ทีไ่ด้ยินอยู่ข้างหูคือเสยีงลมโกรกดงัหวีดหวิว

ซูเพียนจื่อสูดหายใจเข้าลึกๆ เมื่อรู้สึกเหมือนก�าลังอยู่ในห้วงฝัน

แม้เห็นว่าตัวเองเคลื่อนไกลจากจุดเดิมออกไปทุกที แต่น่าแปลก 

ท่ีในใจสาวน้อยไม่มคีวามพรัน่พรงึ ตรงข้ามกลบัเป่ียมล้นด้วยความรูส้กึ 

ท้ังตืน่เต้นเร้าใจท้ังแปลกใหม่ หากว่าน่ีคอืห้วงฝัน เช่นนัน้กใ็ห้มนัด�าเนนิ 

ต่อไปเถอะ เธอไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายและมีอิสรเสรีเช่นนี้มาก่อนเลย!

ท่านอาชาเทพเหาะไปด้วยความเร็วสูง เพียงพริบตาก็เหินข้าม

ขนุเขาล�าน�า้ไปนับไม่ถ้วน ก่อนจะร่อนลงท่ีข้างทะเลสาบเลก็ๆ ตรงก้นหบุเขา

แห่งหนึ่งในที่สุด

ซูเพียนจื่อกระโดดลงจากหลังม้าอย่างเบิกบานใจ แล้วว่ิงฉิวไป 

ล้างหน้าล้างตาที่ริมทะเลสาบ ส่วนท่านอาชาเทพก็เดินเนิบนาบตามมา

เช่นกัน

น�้าในทะเลสาบใสกระจ่างมีรสหวาน ซูเพียนจื่อจึงอดใจไม่ไหว 

ดืม่ตดิกันไปหลายอกึ ทว่ารอจนเงยหน้ามาพบว่าท่านอาชาเทพก็ก้มหน้า

ดืม่น�า้อยู่ข้างๆ ไม่ไกลนกั สาวน้อยก็พลนัรูส้กึไม่สบายไปท้ังตวั...เธอก�าลัง

นั่งสุมหัวดื่มน�้าจากแหล่งเดียวกับม้าตัวหนึ่งอยู่หรือนี่...แหวะ!

ซเูพียนจือ่อยากจะอาเจยีนเอาน�า้ท่ีด่ืมลงไปออกมาเหลือเกิน ในน้ัน
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จะต้องมีน�้าลายของมันปนอยู่ด้วยอย่างแน่นอน!

ท่านอาชาเทพด่ืมน�้าจนอิ่มแล้วยังคงรู้สึกไม่หน�าใจ จึงเดินตรง 

ลงทะเลสาบไปอาบน�้าด้วยเสียเลย ซูเพียนจื่อมองสารรูปขะมุกขะมอม 

ของมนั ก่อนจะเบนสายตาไปดูน�า้ทะเลสาบท่ีถูกมนัท�าจนขุน่คลัก่ ในทีส่ดุ

เธอก็ทนไม่ไหวต้องวิ่งพรวดไปอาเจียนโอ้กอ้ากยกใหญ่ที่หลังก้อนหิน

ดจูากท่าทางช�านาญการของท่านอาชาเทพแล้ว ไม่รูว่้ามนัเคยมาทีน่ี่ 

ก่ีรอบต่อก่ีรอบ และแวะอาบน�า้ด้วยก่ีครัง้ก่ีหน เมือ่ครูเ่ธอไม่เพียงดืม่น�า้

แหล่งเดียวกับม้า หน�าซ�้าน�้าที่ดื่มลงไปยังเป็นน�้าอาบของม้าซกมกตัวนี้ 

อกีด้วย!

หลังจากที่ท่านอาชาเทพอาบน�้าเสร็จเดินขึ้นมาสลัดน�้าบนตัว 

จนแห้งแล้ว มันก็มองเห็นซูเพียนจื่อท่ีหน้าซีดอมเขียวก�าลังน่ังซึมอยู่ 

ตรงข้างหนิก้อนใหญ่ ก่อนจะเดินทอดน่องอย่างสบายอารมณ์มาชวนคยุ

"เป็นอย่างไร สถานที่นี้ของข้าไม่เลวกระมัง"

"ก็ไม่เลว!" ซเูพียนจือ่เหน็มนัแล้วความขุน่เคอืงก็อดัแน่นเตม็ท้อง...

แต่ถ้าไม่มีเจ้าก่อมลพิษก็จะดียิ่งกว่านี้

"เจ้าบอกข้าได้หรอืไม่ว่าตกลงเกิดเรือ่งอะไรขึน้ ทัง้ท่ีตอนแรกข้าอยู่ใน 

สระขอพรของอารามเต๋าแห่งหน่ึง แต่ต่อมากลับสลบไปโดยไม่รู้สาเหตุ  

พอฟ้ืนขึน้มาอกีท ี ข้าก็อยู่ทีดิ่นแดนน้ีแล้ว น่ีมนัเรือ่งอะไรกันแน่" สาวน้อย 

ถามเสยีงอ่อนล้า

ท่านอาชาเทพพลันย่ืนหน้าเข้ามาสูดดมตัวซูเพียนจื่อซ้ายทีขวาที 

อยู่พกัหนึง่ก่อนจะเอ่ยปาก "บนตวัเจ้าพกพาของวเิศษของพวกเราสกลุซู 

อยู่ สิง่นัน้คอือะไรเล่า"
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ซูเพียนจื่อขบคิดชั่วครู ่ก็ดึงจี้ไม้เล็กๆ ท่ีคล้องอยู่บนคอออกมา  

"คือสิ่งนี้หรือ บนตัวข้านอกจากสิ่งนี้ก็ไม่มีของวิเศษอะไรอีกแล้ว"

พอท่านอาชาเทพเห็นจี้ไม้เล็กๆ ชิ้นนั้น ดวงตาก็พลันสว่างวาบ  

ปากก็โพล่งขึ้นด้วยความตื่นเต้นยินดี "มิผิดๆ ในเมื่อเจ้ามีจี้ไม้ชิ้นน้ี  

เช่นนั้นก็ไม่ผิดพลาดแน่นอน เจ้าก็คือคุณหนูเจ็ดที่พลัดพรากไปนานปี 

ของพวกเราสกุลซู!"

หลงัจากถูกกลุม่คนเมือ่ครูท่�าร้ายจติใจมาแล้ว ซเูพียนจือ่ก็ไม่กล้า

บุม่บ่ามเชือ่ถอืค�าตัดสินอนัเลินเล่อเหล่านีอ้กี เพียงตัง้ใจว่าจะลองฟังดูก่อน

แล้วค่อยว่ากัน

ตามค�าแนะน�าดินแดนพันเมฆาของท่านอาชาเทพ ท่ีนีไ่ด้ชือ่มาจาก

บรรพตเซียนนามว่า 'พันเมฆา' ซึ่งต้ังอยู่ท่ีใจกลางของดินแดน โดยท่ีน่ี 

มีแว่นแคว้นอยู่เพียงสามแคว้นก็คือเย่ียนเยว่ีย หวงเกอ และยวนซิน  

แคว้นทัง้สามล้วนฟังบญัชาจากสวรรค์ และด�ารงคงอยู่มานบัแต่โบราณ 

จวบจนบดันีก็้ไม่รูว่้านานนับก่ีปีแล้ว ฮ่องเต้ของแคว้นทัง้สามล้วนถูกคดัเลอืก

และแต่งตั้งโดยสวรรค์ เมื่อใดที่ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก�าลังจะสิ้นอายุขัย 

โองการเทพก็จะถูกส่งลงมายังบรรพตเซียนพันเมฆาซึ่งเป็นจุดบรรจบ 

ของแคว้นท้ังสามเพ่ือแต่งต้ังฮ่องเต้องค์ต่อไป

ระหว่างสามแคว้นแม้จะเกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างในบางคร้ัง 

ทว่าไม่เคยเกิดศกึสงครามกันมาก่อน เพราะสวรรค์ไม่อนุญาตให้รบพุ่งกัน

ระหว่างแคว้น

ขณะเดยีวกันบนดนิแดนพันเมฆาก็มตีระกูลโบราณอยู่เป็นจ�านวนมาก

ด้วย นอกจากตระกูลฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมแล้ว ยังมตีระกูลอีกฝ่ายหน่ึง 
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ซึง่มจี�านวนมากย่ิงกว่า ก็คอืตระกูลฝ่ายเป็นกลางทีไ่ม่จดัอยู่ในสองฝักฝ่ายน้ี  

โดยทกุตระกูลล้วนแต่เป็นตัวแทนของขุมก�าลงัชัน้ยอดในแวดวงต่างๆ

อาทิ สกุลเจิ้งในกลุ่มตระกูลฝ่ายธรรมะน้ันรับราชการเป็นขุนนาง 

กันมาหลายชั่วคน ท้ังเคยมีขุนนางฝ่ายตุลาการเป็นจ�านวนมาก ขุนนาง

ระดับสูงในราชส�านักของแคว้นทั้งสามก็มีจ�านวนไม่น้อยท่ีมาจาก 

วงศ์ตระกูลนี ้ ในขณะท่ีสกุลเจิง้คอืตระกูลแถวหน้าในแวดวงตุลาการ สกุลซู

แห่งถ�้าพันจิ้งจอกกลับเป็นหนึ่งในตระกูลฝ่ายอธรรมที่มีนามกระฉ่อน

ซูเพียนจื่อในตอนนี้ไม่รู้แต่อย่างใดว่าเจิ้งเฮ่าอี้ที่ครู่ก่อนท�าให้เธอ

ขวัญผวาไม่เบานัน้กม็าจากสกุลเจิง้ซึง่มกิีตติศัพท์ขจรไกลนัน่เอง กระนัน้ 

แค่ฟังจากค�าบรรยายของท่านอาชาเทพ สังหรณ์ไม่ดีก็พลันผุดข้ึนในใจ

อย่างเข้มข้นแล้ว 

ตระกูลฝ่ายธรรมะเป็นขุนนางตุลาการ เช่นนั้นตระกูลฝ่ายอธรรม 

ไม่ต้องให้บอกก็ต้องเป็นโจรน่ะสิ!

"เจ้าบอกข้าได้หรือไม่...สกุลซูเป็นผู้น�าในแวดวงอะไร" ซูเพียนจื่อ

ถามอย่างไม่ได้กอดความหวังไว้สักเท่าไร

ใบหน้าของท่านอาชาเทพแผ่ซ่านไปด้วยรัศมีแห่งความภาคภูม ิ

และบริสุทธิ์สูงส่ง

"พวกเราสกุลซแูห่งถ�า้พันจิง้จอกสบืทอดวงศ์ตระกูลมานับหมืน่ปีแล้ว 

บนดนิแดนพนัเมฆาแห่งนีพ้วกเราก็คือตระกูลโบราณท่ีมปีระวตัยิาวนานทีส่ดุ

และศกัดิส์ทิธ์ิย่ิงใหญ่ท่ีสดุในแวดวงของ...สบิ-แปด-มง-กุฎ!"



38

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

2

"พวกเราสกุลซูแห่งถ�้าพันจิ้งจอกก็คือตระกูลใหญ่อันดับหน่ึง 

ในแวดวงสิบแปดมงกุฎ พวกเราเห็นความก้าวหน้าของวิชากลลวงและ 

การพัฒนาคุณสมบัติของสิบแปดมงกุฎท้ังหลายเป็นภารกิจของตน  

ตั้งเป้าท่ีจะเสริมสร้างความสามารถในการใช้เล่ห์กล และสร้างสรรค ์

เครื่องมือกับแผนลวงในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้การหลอกลวงร้อยคร้ัง

ประสบผลส�าเร็จทั้งร้อยครา ตลอดหมื่นปีมาน้ีพวกเรามุ่งมั่นผลักดัน 

ความก้าวหน้าของวงการสบิแปดมงกุฎ และส่งเสรมิให้นักต้มตุ๋นท่ีเก่งฉกาจ 

ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์กัน เป็นผูอุ้ทศิก�าลงัสงูสุดเพ่ือความเกรียงไกร

ของวิชากลลวง และเจ้าก็คือสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลอันย่ิงใหญ่นี้!  

เจ้าไม่รู้สึกว่าเป็นเกียรติ ไม่รู้สึกว่าเป็นความโชคดีหรือไร!"

หลงัจากรบัฟังท่านอาชาเทพสาธยายด้วยอารมณ์อนัฮกึเหมิจนจบ 

ในท่ีสดุซเูพียนจือ่ก็สรปุความรูส้กึของตนออกมาได้ห้าค�าว่า "เจ้าป่วยหนัก
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ชัดๆ!"

นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันแน่!

แรกสุดนางพลัดมาอยู่ในดินแดนพิสดารน่ีอย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่  

ต่อมาก็มีกลุ่มคนประหลาดโขยงหนึ่งโผล่มาบอกว่านางคือชาวสวรรค์ 

ก่อนจะพูดใหม่ว่านางคอืขยะต่างหาก ถัดจากน้ันก็มหีนุม่น้อยชดุด�าพิลกึคน

ออกมาข่มขู่คาดโทษนาง ตอนน้ีม้าบนิวิปรติท่ีเรยีกตนเองว่าอาชาเทพตัวนี้

ยังมาประกาศเสยีงดงัฟังชดัว่านางคอืคนตระกูลสบิแปดมงกุฎอะไรนัน่อกี!

สวรรค์รู้สึกว่าการปั่นหัวนางเป็นความสะใจมากใช่หรือไม่!

ท่านอาชาเทพไม่พอใจอย่างย่ิงกับท่าทีของซูเพียนจ่ือ จึงออกแรง

กระทืบกีบเท้าท้ังสี่แล้วโต้กลับไปว่า "ข้าป่วยที่ตรงไหนกัน เจ้าเคยเห็น 

ม้าป่วยที่งามสง่าแข็งแรงและคึกคักกระชุ่มกระชวยเช่นนี้ด้วยหรือ"

"ข้าเชือ่แล้วว่าเจ้าคอือาชาเทพ...ก็คอืม้าบนิทีป่่วยเป็นโรคจติขัน้เทพ 

น่ะสิไม่ว่า เจ้าป่วยหนักชัดๆ! สมองป่วยอยู่เห็นๆ!" ซูเพียนจื่อสุดทนแล้ว 

จึงยืนพรวดขึ้นชี้หน้าด่าทอท่านอาชาเทพทันใด

ท่านอาชาเทพบันดาลโทสะ ออกแรงสะบัดปีกเพียงวูบเดียว  

ซูเพียนจ่ือก็รู้สึกได้ว่าทางนั้นมีพลังมหาศาลขุมหนึ่งพร่ังพรูมาหานาง  

จนท�าให้ยืนไม่อยู่ต้องล้มนั่งก้นจ�้าเบ้ากับพื้น

ชั่วขณะนี้สาวน้อยจึงค่อยฉุกคิดได้ว่าตนเองไม่ใช่คู ่ต่อสู้ของ  

'ม้าบินโรคจิต' ตัวนี้ การยั่วโมโหมันเพียงเพราะอารมณ์โกรธชั่ววูบน้ัน 

ไม่ฉลาดเลยจรงิๆ ท่ีนีค่อืป่าดงเปลีย่วร้าง เพียงมนัย่ืนหน่ึงเท้าถบีส่งนาง 

ลงทะเลสาบไป จวบจนนางจมน�้าตายก็คงไม่มีใครมาช่วยเหลือ

พอคดิได้ดงัน้ันซเูพียนจือ่ก็พลันเปลีย่นท่าที รีบพูดกับท่านอาชาเทพ 
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ด้วยสหีน้าประจบเอาใจ "เจ้าอย่าได้โกรธไปเลยนะ ข้าเพียงแค่ตืน่เต้นชัว่วูบ

เท่านั้น จึงไม่อาจยอมรับความจริงที่ชวนตกใจแต่ก็น่ายินดีนี้ได้ มีอะไร 

ค่อยพูดค่อยจากันดีกว่า! อย่างไรเสียพวกเราก็เป็นคนครอบครัวเดียวกัน... 

ไม่ถูกส!ิ เอ่อ...อย่างไรเสยีเจ้าก็เป็นอาชาเทพในครอบครวัของข้า ไม่ควรเลย 

ทีจ่ะใช้ความรนุแรงต่อกันส่งเดช ถูกต้องหรอืไม่"

ท่านอาชาเทพแค่นเสียงฮึก่อนจะพับปีกลงช้าๆ

ซูเพียนจื่อรีบรุกคืบชวนคุยไปตามท่ีมันเปิดประเด็นไว้ "เมื่อครู ่

เจ้าบอกว่าข้าคือคุณหนูเจ็ดสกุลซูที่พลัดพรากไปนานปีไม่ใช่หรือ แล้ว 

เจ้าจ�าข้าได้อย่างไรล่ะ"

ท่านอาชาเทพเหลือบมองจี้ไม้ตรงหน้าอกของสาวน้อยแวบหน่ึง

ก่อนตอบหน้าบูดบึ้ง "จี้ไม้น้ีฮูหยินน้อยเป็นผู้คล้องคอให้เจ้าเองกับมือ 

ในตอนทีเ่จ้าเพ่ิงเกิด อกัษร 'ซ'ู ตวัหนึง่ท่ีอยู่ในลวดลายด้านหลงัของจีไ้ม้ 

ก็คอืสญัลกัษณ์ลบัของสกุลซทูีค่ณุชายเป็นผูส้ลกัเองกบัมอื สญัลกัษณ์ลบัน้ี 

มีเพียงบุตรหลานสกุลซูสายหลักเท่าน้ันจึงจะรู้จัก ผู้อื่นล้วนไม่ล่วงรู ้  

เมื่อครู่โชคดีที่คนกลุ่มน้ันเห็นแต่ด้านหน้าของจี้ไม้ไม่ใช่ด้านหลัง เพราะ 

ต่อให้ไม่รูว่้าลวดลายอักษร 'ซ'ู นัน้หมายถึงคุณหนเูจด็ พวกเขาก็ต้องรูว่้า

เจ้าคือคนสกุลซู หากเป็นเช่นนั้นล่ะก็...หึๆ"

"คุณชายกับฮูหยินน้อย...หมายถึงท่านพ่อท่านแม่ของข้าอย่างนั้น

หรือ" หัวใจของซูเพียนจื่อเต้นระรัวเร็วขึ้นทันใด นางโตมาจนป่านนี้แล้ว 

น่ีเป็นครัง้แรกทีไ่ด้ยินผูอ่ื้นเอ่ยถึงข่าวคราวของบดิามารดาผู้ให้ก�าเนดินาง!

คณุป้าทีส่ถานเลีย้งเด็กก�าพร้าเคยบอกว่า...ซเูพียนจือ่ถูกคนเก็บได้

จากข้างทางท่ีถนนสายเล็กๆ ตรงจุดชมวิวแห่งหน่ึง แล้วน�ามาส่งที ่
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สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้า ตอนน้ันซูเพียนจื่อเพ่ิงจะอายุได้ราวหน่ึงถึง 

สองเดือน บนตัวนอกจากจี้ไม้แกะสลักชิ้นนี้ก็ไม่มีสิ่งยืนยันตัวตน 

อย่างอื่นอีก จึงไม่สามารถรู้ได้ว่าบิดามารดาเป็นใคร และย่ิงไม่รู้ด้วยว่า 

ใครเป็นคนน�ามาท้ิงไว้ตรงนั้น เพราะบนจี้ไม้มีอักษรซูอยู่ตัวหนึ่ง คนท่ี 

สถานเลี้ยงเด็กก�าพร้าจึงใช้มันเป็นแซ่ของซูเพียนจื่อ

ไม่ต่างจากเด็กก�าพร้าคนอื่นๆ ซูเพียนจื่อเองก็เฝ้าหวังมาตลอดว่า 

สกัวันหนึง่บดิามารดาจะกลบัมาปรากฏตวัต่อหน้าตน และจีไ้ม้แกะสลกั 

ชิ้นนี้ก็จะเป็นสิ่งยืนยันให้สองฝ่ายได้รู ้จักกัน ด้วยเหตุนี้ซูเพียนจื่อจึง

หวงแหนมันดั่งชีวิตมาตั้งแต่เล็ก

นึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้ความฝันจะกลายเป็นจริงแล้ว ชั่วขณะนี ้

ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าต่อให้ตนเองถือก�าเนิดในตระกูลสิบแปดมงกุฎจริงๆ  

ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ขอเพียงมนัท�าให้นางได้รูจ้กักับพ่อแม่แท้ๆ ไม่ว่าอะไร 

นางก็ไม่ตดิใจทัง้สิน้

ท่านอาชาเทพผงกศีรษะรับโดยไม่ท�าให้ซูเพียนจื่อต้องผิดหวัง  

"ถูกแล้ว บดิาของเจ้าก็คือบตุรชายคนเลก็ของประมขุสกุลซ ูนามว่าซหูู่หลี่ 

ส่วนมารดาของเจ้าเคยเป็นทายาทท่ีโดดเด่นทีส่ดุของตระกูลแพทย์สกุลหลิว่ 

นามว่าหลิ่วฉิงซิน"

"แล้วพวกท่านอยู่ทีไ่หน เจ้ารบีพาข้าไปพบพวกท่านทีสิ!" ซเูพียนจือ่ 

กระโดดกอดคอของท่านอาชาเทพพลางพูดอย่างต่ืนเต้นยินดีย่ิง

สาวน้อยดีอกดีใจเหลอืเกิน จนท�าให้ไม่ทนัสงัเกตเห็นแววเศร้าสลด

จางๆ ท่ีวูบขึน้แล้ววับหายไปจากดวงตาของท่านอาชาเทพ

"เจ้าตามข้ากลบัถ�า้พันจิง้จอกก็จะได้พบพวกเขาเอง" ท่านอาชาเทพ
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พูดด้วยน�้าเสียงราบเรียบ

ใช่ว่าซเูพียนจือ่ไม่เคยระแวงสงสยัว่าการไปครัง้นีน้างอาจจะถูกหลอก

ก็เป็นได้ อย่างไรเสียม้าท่ีอยู่ตรงหน้าตัวนี้ก็มาจากตระกูลสิบแปดมงกุฎ 

เชียวนะ ทว่าความรู้สึกกระหายท่ีจะได้กลับไปพบหน้าบิดามารดาน้ัน

เอาชนะทุกสิ่ง อีกท้ังนางก็ไม่พบช่องโหว่ที่เด่นชัดในค�าพูดเมื่อครู่ของ 

ท่านอาชาเทพแต่อย่างใด

หากม้าบินตัวน้ีจะท�าร้ายนาง มันก็สามารถลงมือได้เดี๋ยวน้ี  

ไม่จ�าเป็นต้องหลอกพานางไปท่ีถ�า้พันจิง้จอกอะไรน่ันเป็นพิเศษสกัหน่อย 

หากตามมนัไปสกัเท่ียว อย่างมากนางก็แค่ดีใจเก้อ ไม่ได้มอีะไรเสียหายน่ี

ซูเพียนจื่อย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกว่าสามารถไปได้ ดังนั้นนางจึงอยากจะ 

รีบออกเดินทางให้ได้ในทันที

ทว่าท่านอาชาเทพกลบัสะบดัหวัแล้วเอ่ยอย่างเกียจคร้าน "รบีร้อน

อะไรเล่า ให้ข้ากินอิ่มก่อนค่อยไปก็ไม่สาย"

"เจ้าจะกินหญ้าหรอื หญ้าทางน้ันดงูอกงามไม่เลวทเีดยีวนะ!" สองตา

ของซูเพียนจื่อทอประกายแวววาว ขณะชี้มือไปยังทุ่งหญ้าผืนย่อมที่อยู่ 

ด้านหน้าไม่ไกลนกั

"หญ้าป่าชั้นเลวท่ีน่าสะอิดสะเอียนเหล่าน้ัน ใช่สิ่งที่อาชาเทพ 

ผู้งามสง่าสูงส่งเช่นข้าจะกินได้หรือ!" ท่านอาชาเทพถลึงตาใส่ ก่อนจะ 

เดินส่ายอาดๆ มุ่งไปทางป่าผืนเล็กที่อยู่ทางซ้ายมือ

วางท่าอะไรกัน ก็เป็นแค่ม้าบนิโรคจติตวัหนึง่อยู่ดไีม่ใช่หรอื ซเูพียนจือ่

ลอบเหลอืกตาก่อนจะเดินตามมนัไป

หลังจากเดินไปได้สักพัก ในที่สุดสาวน้อยก็ได้รู ้ว่าเพราะอะไร 
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ท่านอาชาเทพจงึไม่เหน็หญ้าป่าเหล่านัน้อยู่ในสายตา...ทีแ่ท้อาหารโปรด

ของมันคือดอกไม้! อีกทั้งยิ่งดอกใหญ่ยิ่งสวยสด มันก็ยิ่งโปรดปราน

ตลอดรายทางที่เดินไป ขอเพียงเห็นว่าในพุ่มไม้มีดอกไหนท่ีสวย 

น่ามอง มันก็จะปรี่เข้าไปด้วยความเร็วระดับฟ้าร้องยังไม่ทันได้ป้องหู  

จากนัน้ก็เขมอืบดอกไม้ท้ังดอกเข้าปากในค�าเดยีว ท่าทางเขมอืบบปุผาด้วย

ฝีมืออ�ามหิตนี้ดูแสนจะช�่าชอง พริบตาดอกไม้นานาพรรณในป่าผืนเล็ก 

ที่ถูกมันเข้ากวาดล้างก็ร่วงโรยไปจนหมดสิ้น คงเหลือไว้เพียงก่ิงดอก 

ที่เหี้ยนเตียนเท่านั้น

"ดอกไม้ที่นี่มีรสชาติสดอร่อยเป็นพิเศษ เจ้าจะลองดูสักหน่อย 

หรือไม่เล่า" ท่านอาชาเทพกินอิ่มหน�าแล้วจึงค่อยเอียงหน้ามาพูดอย่าง 

'เกรงใจ' กับซูเพียนจื่อ

"ขอบคุณนะ แต่ข้ายังไม่หิวหรอก..." สาวน้อยกวาดตาไปรอบๆ 

นอกจากสเีขียวกม็แีต่สเีขยีว ยังมเีงาของดอกไม้หลงเหลืออยู่ทีไ่หนกนัเล่า

"เจ้ากินอิ่มแล้วใช่หรือไม่ พวกเราออกเดินทางกันได้แล้วสินะ"  

ซูเพียนจื่อเอ่ยเร่ง

"ยังมีอีกเรื่องที่ส�าคัญย่ิง" สีหน้าของท่านอาชาเทพเคร่งขรึมข้ึนมา 

อีกครั้ง

"เรื่องอะไรหรือ"

"เจ้ายื่นมือขวามาสิ"

ซูเพียนจื่อยื่นมือขวาออกไปอย่างงุนงง "โอ๊ย! เจ้าท�าอะไรของเจ้า!"

ท่านอาชาเทพถึงกับพลัน 'สัญชาตญาณดิบก�าเริบ' มันกัดมือ 

ซูเพียนจื่อจนปลายนิ้วได้แผล และมีเลือดซึมออกมาเป็นหยดๆ
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สาวน้อยตื่นตระหนกจนหน้าถอดสี รีบหันขวับออกว่ิงหลายก้าว 

ไปซ่อนตัวอยู่หลังไม้ใหญ่ต้นหน่ึง แล้วต้ังท่าพร้อมจะหนีเอาชีวิตรอด 

อยู่ตลอดเวลา

ทว่าท่านอาชาเทพไม่ได้ไล่ตามมาแต่อย่างใด มันเพียงแหงนหน้า

ขึน้ฟ้า ปากก็ท่องคาถาแปลกๆ ยาวเป็นพรวน

ไม่รูเ้พราะเหตใุดสญัชาตญาณของซเูพียนจือ่จงึบอกว่าน่ันไม่ใช่คาถา

ท่ีจะท�าร้ายตนเอง สหีน้าอนัจรงิจงัของท่านอาชาเทพดคูล้ายก�าลงัท�าพิธี 

อนัศกัดิส์ทิธ์ิสกัอย่างอยู่มากกว่า

แสงตะวันสาดลอดยอดไม้และก่ิงใบลงมาอาบร่างของท่านอาชาเทพ 

ขนข้ีริ้วซึ่งเดิมทีเป็นสีเหลืองโคลนและแซมแต้มด้วยสีน�้าตาลอมด�า 

เป็นหย่อมๆ นัน้ราวกับถูกฉาบด้วยรศัมสีทีอง ส่งผลให้ผูพ้บเห็นไม่รูส้กึว่า 

มันอัปลักษณ์อีกต่อไป ทั้งยังเปลี่ยนเป็นเหมือนรูปสลักอันวิจิตรประณีต 

ทีด่ลูีล้บัและเป่ียมด้วยจติวิญญาณ

รอจนรศัมนีัน้ค่อยๆ เลอืนหายไป ท่านอาชาเทพจงึก้มหน้าลงพูดกับ 

ซเูพียนจือ่ท่ีซ่อนตวัอยู่หลงัต้นไม้ "โปรดต้ังชือ่ให้ข้าด้วย นายข้า!"

"ชื่อ? นาย?" ซูเพียนจื่อย้อนถามอย่างกังขายิ่ง

ท่านอาชาเทพย�่าสองเท้าหน้าอย่างหงุดหงิดก่อนตอบ "เมื่อครู ่

ข้าได้ใช้เลือดของท่านตั้งสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว นับแต่นี้ไปท่านก็คือ 

เจ้านายของข้า ท่านก็รีบๆ ตั้งชื่อให้ข้าเถอะ"

"เอ่อ...อย่างนั้นเจ้าก็ชื่อฝูอว๋ินที่แปลว่าเมฆลอย...ดีหรือไม่"  

ซูเพียนจื่อพลันนึกถึงชื่อน้ีเมื่อมีประกายความคิดวาบขึ้นในหัวสมอง  

เพียงแต่นางยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเพราะเหตุใดตนจึงกลายมาเป็นเจ้านาย



45

เอ ๋อเหมย

ของอาชาเทพตัวนี้ไปได้

ท่านอาชาเทพรู ้สึกผิดคาดอยู่บ้าง "ชื่อน้ีไม่เลวทีเดียว พอจะ

กล้อมแกล้มขับเน้นบุคลิกอันงามสง่าเหนือสามัญของข้าได้อยู่ ว่าแต่ 

ท่านคิดออกมาได้อย่างไรกัน"

ซเูพียนจือ่กลัน้ย้ิมก่อนตอบ "ก็โลกทีข้่าจากมามคี�าคมท่ีว่า 'อาชาเทพ

ล้วนเป็นเช่นเมฆลอย'* น่ะส"ิ

หลงัจากฝอูว๋ินได้ชือ่ทีพึ่งพอใจแล้ว มนัก็ไม่ประวิงเวลาอกี รีบแบก 

ซูเพียนจื่อเหาะมุ่งไปยังทิศทางของถ�้าพันจิ้งจอกทันที

อีกด้านหนึ่ง เมื่อเจิ้งเฮ่าอี้กลับถึงยอดเขาเฮ่าหรานซึ่งเป็นสถานที ่

ฝึกวิชาของเขาแล้ว ปู่เฉินอว่ีที่อดใจรอไม่ไหวก็ถ่อมาคอยท่าอยู่ที่นั่น 

ตัง้แต่แรก และถลงึตาถามทนัทท่ีีเหน็เจิง้เฮ่าอีก้ลับมาตามล�าพัง

"เหตุใดมเีจ้าเพียงคนเดียว แล้วเนือ้คู่ตามดวงชะตาของเจ้าเล่า เจ้า

ไม่ได้ไปสถานท่ีท่ีข้าบอกใช่หรอืไม่ ผูท้ีไ่ม่เก็บค�าท�านายของยอดอจัฉรยิะ

แห่งตระกูลเทวพยากรณ์ไปใส่ใจ ผู้นั้นก็จะไร้ทางออก เจ้าต้องให้ข้าพูด 

อีกกี่ครั้งถึงยอมเชื่อได้เสียที!"

ปูเ่ฉนิอว่ียิงค�าถามออกไปเป็นพรวนโดยไม่จ�าเป็นต้องมเีวลาหยุดพัก

หายใจ

เจิ้งเฮ่าอี้แค่นเสียงฮึอย่างเย็นชา "ขืนเชื่อเจ้าน่ะสิข้าได้ไร้ทางออก 

จรงิๆ แน่ เนือ้คูต่ามดวงชะตาอะไรกัน เหลวไหลท้ังเพ!"

* 'อาชาเทพล้วนเป็นเช่นเมฆลอย' ในทีน้ี่ 'เสนิหม่า' (อาชาเทพ) เป็นค�าฮติในโลกออนไลน์ท่ีเล่นเสยีงมาจาก 
ค�าว่า 'เสินเมอ' (อะไร) ท�านองเดียวกับค�าไทยท่ีถูกเปลี่ยนวิธีเขียน เช่น อะไร-อาราย รู้แล้ว-รู้แว้ว เป็นต้น  
ประโยคนี้ฉบับดั้งเดิมจึงต้องเขียนว่า 'อะไรๆ ก็ล้วนเป็นเช่นเมฆลอย' สื่อความหมายว่าทุกสิ่งไม่จีรังย่ังยืน  
หรือเล็กน้อยบางเบาจนไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึง
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"เกิดอะไรข้ึน เจ้าไปแล้วไม่เจอใคร หรอืไปแล้วเจอบรุุษเข้า น่าสงสาร 

แท้ๆ แต่เจ้าก็ต้องเผชญิหน้ากับความจรงินะ ถึงอย่างไรข้าก็ไม่ทอดท้ิงสหาย

เพียงเพราะเจ้าไปหลงรกับรุษุเข้าหรอก พวกเราคบหากันมานานถึงป่านนี้

แล้ว เจ้ายังไม่ไว้ใจข้าหรอืไร" ปู่เฉนิอว่ีเอ่ยด้วยน�า้ใสใจจรงิ

เจิ้งเฮ่าอี้รู้สึกคันก�าปั้นขึ้นมาทันที เหตุใดตนจึงมีสหายที่ไม่เข้าท่า

พ่ึงพาไม่ได้เช่นนีน้ะ ท่ีแย่ไปกว่านัน้คือตอนแรกดวงตาของตนเกดิปัญหา

อะไรขึน้มากันแน่ หรอืว่าถูกน�า้มนัหมพูอกใจ* ถึงได้เผลอไผลชัว่วบูไปเห็น

คนพรรค์นีเ้ป็นสหายผูรู้ใ้จไปเสยีได้

"อย่าบังคับให้ข้าต้องลงมือนะ ตอนน้ีข้าอยากจะอัดเจ้ามากๆ  

เริ่มจากที่หน้าก่อนเลย!" เจิ้งเฮ่าอี้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันกล่าว

ปู่เฉินอว่ีถูกสีหน้าอันดุร้ายของสหายท�าเอาสะดุ้งโหยง ในท่ีสุด 

เขาก็เลิกใช้การนึกคิดอันแสนบรรเจิดของตนเองไปคาดเดาส่งเดช  

รีบถอยปราดไปหลายก้าวจนถึงระยะปลอดภัยแล้วค่อยถามใหม่ "ที่แท้ 

เกิดเรื่องอะไรขึ้น เจ้าไปเจอใครเข้ากันแน่"

เจิ้งเฮ่าอ้ีส่ายหน้าพลางเล่าเรื่องที่ตนได้พบซูเพียนจื่อและล่วงรู้

ฐานะของนางให้ปูเ่ฉินอวี่ฟังรอบหนึ่ง

ปู่เฉินอว่ีหัวเราะแห้งๆ สองทีก่อนกล่าว "ต่อให้เด็กสาวผู้น้ันเป็น 

คนตระกูลสิบแปดมงกุฎ และดูเหมือนจะมีร่างของชาวสวรรค์ทว่า 

ถูกรบิคณุสมบตัไิปแล้ว แต่ก็ไม่แน่ว่าวนัข้างหน้านางจะไม่อาจฝึกวชิาได้ 

หรอืจ�าเป็นต้องเกลือกกลัว้เป็นพวกเดียวกับคนสกุลซเูหล่านัน้เสมอไปน่ี..."

เจิ้งเฮ่าอี้เหลือบมองอีกฝ่ายแล้วถามกลับ "เจ้ายังเชื่ออยู่อีกหรือว่า 

* น�้ามันหมูพอกใจ หมายถึงใจถูกครอบง�าจนมืดบอด ไร้มโนธรรม
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สตรเีช่นน้ีคอืเนือ้คู่ตามดวงชะตาของข้า และนางจะสามารถกอบกู้หายนะ

วันสิ้นพิภพได้อย่างที่เจ้าคุยโวไว้"

ปูเ่ฉนิอวีข่ย้ีปลายจมกูโดยไม่ส่งเสยีงอกี...เขาชกัไม่แน่ใจแล้วจริงๆ

ปู่เฉินอวี่เชื่อว่าการพยากรณ์ของตนไม่น่าจะผิดพลาด แต่เหตุใด 

ผูท้ีป่รากฏตวัจงึเป็นสตรเีย่ียงน้ีไปได้เล่า จะต้องมคีวามผดิปกตแิน่ๆ! ทว่า

กระทั่งตัวเขาเองก็ยังไม่อาจคิดภาพตามได้เลย

สกุลเจิง้ซึง่เป็นหนึง่ในผูน้�าตระกูลฝ่ายธรรมะน่ะหรอืจะไปข้องเก่ียว

จนถึงข้ันดองญาติกับสกุลซูซึ่งเป็นตระกูลฝ่ายอธรรมท่ีมีชื่อเสียงฉาวโฉ ่

ไปได้ เขาย่ิงไม่อาจคิดภาพว่าผูที้ม่ร่ีางของชาวสวรรค์ทว่าถูกริบคณุสมบตั ิ

ไปแล้วยังมคีวามสามารถพอจะพลกิวิกฤตครัง้ใหญ่นัน้ได้อย่างไร

"สกุลซูคือตระกูลสิบแปดมงกุฎไม่ใช่หรือ ร่างชาวสวรรค์ของนาง 

ถูกริบคุณสมบัติไป น่ันอาจเป็นแค่เรื่องลวงโลกก็ได้นะ" ปูเ่ฉินอว่ีโต้แย้ง 

อย่างไม่อาจท�าใจยอมรับได้

เจิง้เฮ่าอ้ีถอนหายใจ ก่อนจะตอบอกีฝ่ายสัน้ๆ เพียงไม่ก่ีค�า "พลงัสะกด

ทางสายโลหิต"

ทกุคนในตระกลูโบราณล้วนตกอยูภ่ายใต้พลงัสะกดทางสายโลหิต

มาแต่ก�าเนิด กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คือคนในตระกูลโบราณต่างๆ ไม่ว่าในใจ 

จะยินยอมหรอืไม่ ก็ล้วนต้องฟังบญัชาจากประมขุของตนโดยไม่อาจต่อต้าน

หรอืควบคมุตนเองได้

นีก็่คอืพลังสะกดทีม่าพร้อมกับสายเลอืดและพรสวรรค์ ฉะนัน้ต่อให้

สตรท่ีีเขาได้พบในวันนีม้จีติใจใฝ่ดี แต่ขอเพียงประมขุสกุลซมูบีญัชาลงมา

ค�าเดยีว นางก็ยังต้องท�าตามค�าสัง่อยู่วนัยงัค�า่
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ตระกูลฝ่ายอธรรมไร้ซึ่งคนดี น่ีคือสิ่งที่ตระกูลฝ่ายธรรมะทั้งหมด 

รวมถึงชาวบ้านทั่วหล้าต่างยอมรับกันโดยทั่วไป

ปูเ่ฉินอวี่ขมวดหัวคิ้ว ในที่สุดก็ไม่โต้เถียงอีก

นี่ข้าท�านายพลาดไปจริงๆ หรือ

"พูดถึงพลงัสะกดทางสายโลหิต เจ้าตัง้ใจจะเชือ่ฟังพ่อเจ้า ไปดองญาติ

กับหญิงจอมเสแสร้งแห่งตระกูลเทวโอสถนัน่จรงิๆ น่ะหรือ" ปูเ่ฉนิอว่ีเอ่ยถาม

กาไหนไม่ได้ต้มรนิกาน้ัน* เจิง้เฮ่าอีค้ร้านจะพูดให้เปลอืงน�า้ลายอกี 

จงึตะบนัหน่ึงหมัดใส่ใบหน้าอนัหล่อเหลาดจุเซยีนบนโลกมนษุย์ของอกีฝ่าย

ทันที

"โอ๊ย! เจ้าสหายบดัซบนี!่ เคยตกลงกันแล้วมใิช่หรือว่าห้ามต่อยหน้า!"  

ปูเ่ฉนิอว่ีกมุใบหน้าทีถู่กชกจนเขียวปดูพลางเต้นผาง เขาไม่มวัรกัษามาดใดๆ 

อกี โต้กลบัไปโดยไม่มท่ีาทีอ่อนแอให้เหน็แม้แต่น้อย

และแล้วการใช้ความรุนแรงชกต่อยกันระหว่าง 'อัจฉริยะชั้นยอด' 

ของตระกูลฝ่ายธรรมะสองคนก็เปิดฉากขึ้น

ข้ารบัใช้ของสกุลเจิง้เหน็แล้วเพียงแค่ต่างคนต่างง่วนกบังานของตนต่อ 

เหน็ได้ชดัว่าเรือ่งท�านองน้ีไม่ใช่เพ่ิงเคยเกิดขึน้เป็นครัง้แรก

ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่สกุลซูแห่งถ�้าพันจิ้งจอก ฝูอว๋ินก็ชี้แจงเร่ือง

ก่อนหน้านี้คร่าวๆ รอบหนึ่ง

สาเหตุท่ีมันกัดมือซูเพียนจื่อจนได้แผล เพราะจะต้องใช้โลหิตของ 

ผู้เป็นนายในการตั้งสัตย์ปฏิญาณเลือดต่อฟ้าว่านับจากนี้ตราบจนชีวิต 

* กาไหนไม่ได้ต้มรินกานั้น หมายถึงพูดหรือท�าในสิ่งที่ไม่สมควร
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จะหาไม่ มันจะเป็นข้ารับใช้ผู ้ซื่อสัตย์ภักดีที่สุดของซูเพียนจื่อ ส่วน 

ซูเพียนจื่อก็จะเป็นนายหน่ึงเดียวของมัน ซึ่ง 'ตามหลักการ' แล้ว มัน 

จะปฏิบัติตามบัญชาของผู้เป็นนายทุกประการ

ฝูอว๋ินเน ้นย�้าค�าว ่า 'ตามหลักการ' เป็นอย่างมาก โดยมัน 

ให้ค�าอธิบายว่าเมื่อใดที่ผู้เป็นนายออกค�าสั่งส่งเดช ขัดต่อความยินยอม

พร้อมใจของมัน มันก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเพิกเฉย

อย่างไรเสียมันก็เสนอตัวมาเอง ซูเพียนจื่อจึงไม่ถือสาในเร่ืองนี้  

เพียงแต่รู้สึกประหลาดใจเท่านั้น

"เพราะอะไรอยู่ดีๆ เจ้าต้องมารับข้าเป็นนายด้วยล่ะ"

"ก็เพราะข้าเห็นแววของท่าน รู้สึกว่าท่านมีอนาคตไกลน่ะสิ! ท่าน 

รู้สึกเป็นเกียรติมากใช่หรือไม่เล่า จ�าไว้ว่าท่านจะต้องหวงแหนอาชาเทพ 

ผู้โดดเด่นเป็นเลิศเช่นข้าไว้ให้ดีๆ เชียว" ขณะพูดฝูอวิ๋นมีอาการ 'ปาก 

ไม่ตรงกับใจ' แสดงอยู่บนหน้าอย่างเห็นได้ชัด

หลงัจากท่ีซเูพียนจือ่ทัง้ล่อใจด้วยผลประโยชน์ทัง้ขูเ่ขญ็อยู่หลายหน 

ฝอูวิน๋จงึเผยความจรงิออกมาจนได้...หากอาชาเทพไม่ผกูสมัพันธ์นายบ่าว

กับผูท้ีม่พีรสวรรค์เชงิยุทธ์ อายุขยัของมนัก็จะไม่เกินสามสบิปีเท่าน้ัน

ผูค้นส่วนใหญ่บนดนิแดนพันเมฆาล้วนเป็นชาวบ้านทัว่ไป ในชาวบ้าน

หน่ึงหมื่นคนจะมีผู้ท่ีสามารถฝึกวิชายุทธ์อย่างแท้จริงได้ไม่ถึงหน่ึงคน 

ด้วยซ�้า ต่อให้เป็นบุตรหลานสายหลักของตระกูลโบราณต่างๆ ก็ยังมี

จ�านวนมากกว่าครึ่งที่ไร้พรสวรรค์เชิงยุทธ์

เพ่ือรกัษาสถานะผูน้�าในแวดวงนัน้ๆ ตระกูลโบราณเหล่าน้ีนอกจาก

จะทุม่เทแรงใจบ่มเพาะบตุรหลานของตนแล้ว ขณะเดยีวกันก็ยังเสาะหา
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และเปิดรบัชาวบ้านท่ัวไปทีส่ามารถฝึกวชิาได้เพ่ือบ่มเพาะในฐานะลกูศษิย์

ส่วนชาวสวรรค์ที่เรียกกันนั้น ความจริงก็คือค�าเรียกโดยรวม 

ของผู้ท่ีมาจากต่างมิติและมีพรสวรรค์เชิงยุทธ์เหนือล�้ากว่าคนทั่วไป  

บนดินแดนพันเมฆามีผู ้ที่มาจากต่างมิติน ้อยแสนน้อย พวกเขา 

หากไม่เก็บตัวเงียบเชียบ ก็ต้องลือลั่นด้วยพรสวรรค์อันน่าตื่นตะลึง กับ

ความเร็วในการฝึกวิชายุทธ์ที่สูงกว่าผู้อื่นเป็นร้อยเท่าพันทวี เพียงแต่

จ�านวนของชาวสวรรค์นั้นมีน้อยนิดเหลือเกิน

ดงัเช่นค�าพูดของป้ีหลวัเซยีนจือ่ท่ีได้พบในตอนแรก...เกือบพันปีมาน้ี

ชาวสวรรค์ท่ีปรากฏตัวบนดินแดนพันเมฆามไีม่ถึงสบิคนด้วยซ�า้!

หากเปรยีบกับคนท่ีฝึกวิชายุทธ์ได้ อาชาเทพก็มีจ�านวนเยอะกว่ามาก

อีกทั้งคนผู้หน่ึงไม่ว่าจะมีพลังวัตรร้ายกาจสักเพียงใด ช่ัวชีวิต 

ก็สามารถรับอาชาเทพไว้ได้เพียงหน่ึงตัวเท่าน้ัน ภายใต้สภาพการณ์ 

ทีพ่ระมากโจ๊กน้อย* ย่อมคิดภาพตามได้ไม่ยากว่าเหตใุดฝอูว๋ินจงึเสนอตัว

มาเองอย่างกระตือรือร้นเช่นนี้

ฝูอว๋ินคืออาชาเทพรุ่นลูกที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างอาชาเทพ

ของผูฝึ้กวิชาสองท่านในสกุลซ ูอาชาเทพเช่นนีใ้นสกลุซมูอียูด่าษดืน่ เมือ่ 

ไม่อาจแก้ปัญหาเรื่องการหาเจ้านายในถ�้าพันจิ้งจอกได้ ฝูอว๋ินจึงได้แต่ 

ออกมาเสี่ยงโชคดู ผลสุดท้ายมันก็โชคดีได้พบกับซูเพียนจื่อ

เรือ่งเหล่าน้ีเดมิทฝีอูว๋ินไม่อยากจะเล่า ทว่าคดิดแูล้วเมือ่ซเูพียนจือ่ 

กลับถึงถ�้าพันจิ้งจอกก็ต้องรับรู้ข้อเท็จจริงนี้อยู่ดี หากถึงตอนน้ันต้องถูก 

ผูเ้ป็นนายเหยียดหยามเยาะเย้ย ไม่สูบ้อกไปตามตรงเสียตัง้แต่ตอนนีเ้ลย 
* พระมากโจ๊กน้อย ใช้เปรียบเปรยว่ามีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน เมื่อพระมีมากกว่าโจ๊กที่จัดเตรียมไว้ให้ฉัน  
โจ๊กก็ย่อมไม่พอแบ่ง
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จะดีกว่า

ซเูพียนจือ่ฟังจบก็มคีวามรูส้กึอยู่เพียงอย่างเดยีว...สมแล้วท่ีมนัเป็น

อาชาเทพจากตระกูลสิบแปดมงกุฎ ช่างเจ้าเล่ห์ปล้ินปล้อนนัก! แค่นี้ก็

หลอกนางขึ้นเรือโจรได้แล้ว!

นกึถึงอาชาเทพสขีาวหมิะทีช่วนมองของผูอ้ืน่ แต่อาชาเทพของนาง

กลับเหมือนสุนัขคลุกขี้ดิน หน�าซ�้ายังเป็นสินค้าที่ออกจากร้านแล้ว  

เสียใจด้วย ไม่รับเปลี่ยนคืนและย่ิงไม่อนุญาตให้ซื้อใหม่! หากบอกว่า 

ไม่ขัดเคืองใจนางก็โกหกแล้ว

หลงัจากหงดุหงิดอยู่พักหนึง่ท่ีถูกหลอกให้หลงกล ซเูพียนจือ่ก็พลัน

ฉุกคิดได้สองค�าถาม

"เพราะอะไรเจ้าจึงรู ้ว่าข้าคือคนสกุลซูตั้งแต่แรกเห็น อีกอย่าง 

กลุม่คนเมือ่ครูก็่บอกว่าข้ามร่ีางของชาวสวรรค์แต่ถูกรบิคณุสมบตัไิปแล้ว 

เป็นแค่ขยะเท่านั้นไม่ใช่หรือ เจ้ารับข้าเป็นนาย...หรือว่าท่ีจริงแล้วข้ายัง

สามารถฝึกวิชาได้?"

อาการไม่เป็นธรรมชาติผุดวาบขึ้นในดวงตาของฝูอว๋ิน ทว่าไม่ช้า 

มันก็หัวเราะหึๆ อย่างคนโฉด

"ก็เพราะว่าบนร่างของท่านมีกลิ่นอายคนสกุลซูน่ะสิ ข้าสูดดม 

อยูไ่กลๆ ก็ได้กลิน่แล้ว ส่วนร่างชาวสวรรค์ของท่านความจรงิไม่ได้ถูกรบิ

คุณสมบัติไปหรอก เพียงแต่ถูกคุณชายปิดผนึกไว้ช่ัวคราวเพ่ือล้ีภัย 

ในตอนนัน้ เมือ่ไปถึงถ�า้พันจิง้จอกและเสาะพบของวเิศษทีค่ณุชายท้ิงไว้ 

ก็จะคลายผนกึได้เอง หากท่านเป็นขยะชิน้หนึง่จรงิ ท่านอาชาเทพเช่นข้า 

มีหรือจะเหลือบแล!"
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จ�าต้องพูดว่าในประเด็นนี้ปูเ่ฉินอว่ีนักพยากรณ์ข้อเท้าเคล็ดผู้นั้น 

เดาส่งเดชได้ถูกต้องจริงๆ

ซเูพียนจือ่ตืน่เต้นยินดีไม่สิน้สดุ ย่ืนมอืไปเขกศรีษะของฝอูว๋ินหน่ึงที

แล้วด่าว่าอย่างย้ิมแย้ม "เจ้าม้าเหลีย่มจดั!"

แม้ไม่รู ้ว่าการฝึกวิชาจะน�าพาสิ่งใดมาให้ แต่หากท�าให้ตนเอง

แข็งแกร่งขึ้นได้ก็จะไม่มีใครมารังแกมาดูแคลนกันอีก อย่างไรเสีย 

เป็นอัจฉริยะก็ย่อมจะดีกว่าเป็นขยะมากนัก

"ขอบคณุเจ้านายท่ีชมเชย! ท่านได้ครอบครองอาชาเทพท่ีเพียบพร้อม 

ท้ังรปูโฉมและสตปัิญญาเช่นข้า นบัเป็นโชควาสนาทีไ่ม่ธรรมดาเลยจริงๆ" 

ฝอูวิน๋เอ่ยอย่างกระหย่ิมย้ิมย่อง

ซเูพียนจือ่พูดแย้งอยู่ในใจ...รปูงามน่ะฝูอว๋ินไม่มแีน่ๆ ส่วนสตปัิญญา

หลักๆ แล้วก็แสดงออกแต่ในด้านของเล่ห์เหลี่ยมหลอกคน แต่ว่าเร่ืองที่ 

มันรู้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลย ส�าหรับตัวข้าท่ีเพ่ิงจะมาเยือนต่างถ่ินจึงนับว่า 

มนัมปีระโยชน์มากทีเดียว

ฟังจากทีฝ่อูวิน๋เล่า ซเูพียนจือ่จงึได้รูเ้รือ่งมากขึน้เก่ียวกับสญัลกัษณ์

สองลายที่ต่างกันบนแขนทั้งสองข้างของตน

บนดนิแดนพันเมฆาหากต้องการจะรูว่้าคนผูห้น่ึงมพีรสวรรค์เชงิยุทธ์

หรือไม่นั้นง่ายดายย่ิง เพียงมองท่ีแขนซ้ายก็จะกระจ่างในปราดเดียว  

ผู้ใดท่ีมีสัญลักษณ์เมฆมงคลก็คือผู้ที่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์ ส่วนสีสันของ

สัญลักษณ์จะบ่งชี้ว่าพรสวรรค์น้ันจัดอยู่สายใดในห้าธาตุ โดยสีขาว 

หมายถึงสายธาตทุอง สเีขยีวหมายถึงสายธาตไุม้ สนี�า้เงินหรอืด�าหมายถงึ 

สายธาตนุ�า้ สแีดงหมายถึงสายธาตุไฟ และสเีหลอืงหมายถึงสายธาตดุนิ
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ผู้ฝึกวิชายุทธ์จะต้องฝึกปรือวิชาที่สอดคล้องกับธาตุตามสีของ

สัญลักษณ์เมฆมงคล

โดยสดุยอดวิชาของแต่ละตระกูลล้วนฝึกปรอืได้เฉพาะผูม้สีายธาต ุ

ที่ก�าหนด ดังน้ันตอนที่พวกเขาคัดเลือกศิษย์จึงมีความโน้มเอียงไปทาง 

ธาตหุนึง่ธาตใุด ก่อนหน้านีท่ี้พวกป้ีหลวัเซยีนจือ่ต้องการจะดแูขนซ้ายของ

ซเูพียนจือ่ก็เป็นเพราะเหตุน้ี

ส่วนสญัลกัษณ์บนแขนขวาจะปรากฏชดัเฉพาะบตุรหลานสายหลัก

ของตระกูลโบราณเท่าน้ัน สัญลักษณ์น้ีไม่เก่ียวข้องกับพรสวรรค์ เป็นเพียง

เครื่องบ่งชี้ถึงสายเลือดและยืนยันถึงต้นก�าเนิดของเชื้อสาย

ว่ากันว่าตระกูลโบราณต่างๆ ล้วนสบืเชือ้สายมาจากเซยีนบรรพกาล  

ซึง่สญัลกัษณ์นีเ้หล่าเซยีนก็เป็นผูฝ้ากไว้ สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีตระกูลโบราณเหล่านี้

เคารพบูชาก็คือเซียนบรรพชนของพวกเขาน่ันเอง อย่างเช่นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 

ที่สกุลซูแห่งถ�้าพันจิ้งจอกเคารพบูชาก็คือเซียนไร้จริง ผู้มีสมญานามว่า

เทพเจ้าแห่งกลลวง

หน่ึงคนหนึ่งม้าเหาะเหินไปสนทนากันไป จวบจนอาทิตย์คล้อยสู่ 

ทิศตะวันตกโดยไม่รู ้ตัว ด้านหน้าจึงแลเห็นตัวอ�าเภอเล็กๆ แห่งหนึ่ง 

ในที่สุด

ฝูอวิ๋นไม่ได้ร่อนลงไปตรงๆ แต่กลับบินฉวัดเฉวียนอยู่เหนือผืนฟ้า 

ของตัวอ�าเภอหลายรอบ ดึงดูดให้ชาวบ้านในตัวอ�าเภอทยอยว่ิงออก 

นอกเรือนมาแหงนหน้าชมดู ปากก็เปล่งเสียงอุทานชื่นชมดังต่อเนื่อง 

เป็นระลอก

"อีกเดีย๋วท่านแสดงสหีน้าอนัแสนเฉยเมยและหย่ิงทะนงอย่างเดียว
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ก็พอ ไม่ว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรข้ึนก็อย่าได้พูดจา จะได้ไม่เผยพิรุธ พวกเรา 

จะลงไปหลอกกินของอร่อยกันสักมื้อ จากนั้นก็หลอกเอาที่พักสบายๆ  

มาค้างแรมกันหนึ่งคืน!" ฝูอวิ๋นพูดกับซูเพียนจื่ออย่างเป็นธรรมชาติยิ่ง

"เพราะอะไรต้องหลอกด้วยล่ะ" ซูเพียนจื่อแม้ไม่นับเป็นคนดี 

มศีลีธรรมสงูส่งนักหนา แต่ก็ใช่ว่าจะเทีย่วหลอกใครต่อใครส่งเดชได้อย่าง

หน้าตาเฉย

ในมุมมองของซูเพียนจื่อ นั่นคือเรื่องที่ผิดกฎหมาย!

ฝูอวิ๋นย้อนถามอย่างหงุดหงิด "แล้วในตัวท่านมีเงินหรือ"

ซูเพียนจื่อควักธนบัตรย่อยไม่ก่ีใบออกจากกระเป๋ากางเกง คิดด ู

ก็รูไ้ด้ว่าทีน่ีไ่ม่รบัเงนิประเภทน้ี สาวน้อยจงึได้แต่ถอนหายใจอย่างจนปัญญา 

"ไม่มีหรอก..."

"ท้องท่านไม่หิว? ไม่อยากหาที่พักนอนหลับให้สบายแล้วพรุ่งน้ี 

ค่อยเร่งเดินทางต่อ?"

"อยากสิ..."

"เช่นนั้นท่านก็ฟังค�าข้า!"

"...ก็ได้" เมื่ออยู่ต่อหน้าปัญหาเรื่องปากท้องและที่ซุกหัวนอน  

ซูเพียนจื่อก็มิอาจไม่ก้มหัว

โชคยังดีที่ฝูอวิ๋นบอกว่าไม่ต้องท�าอะไรท้ังสิ้น แค่วางท่าเย็นชา 

สง่าสูงส่งเข้าไว้ก็ใช้ได้แล้ว...ซูเพียนจื่อลอบปลอบใจตนเอง

พอฝูอว๋ินโน้มน้าวซูเพียนจื่อได้ก็กดสองปีก ร่อนลงสูล่านกว้าง 

ตรงใจกลางของตัวอ�าเภออย่างมั่นคง

นายอ�าเภอได้ยินข่าวตั้งแต่เมื่อครู่แล้วว่ามีม้าบินมาเยือน จึงรีบ 
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ทิ้งงานท้ังหมดวิ่งโขยกมาทันใด พอเห็นว่าบนม้าบินยังมีสาวน้อยนั่งอยู ่

ผู้หนึ่ง เขาก็พลันตื่นเต้นจนเนื้อพลุ้ยทั่วร่างสั่นกระเพื่อม

พอว่ิงแบบรวบสามก้าวเป็นสองก้าวอย่างเร่งร้อนมาถึงข้างหน้า 

ฝอูวิน๋กับซเูพียนจือ่ นายอ�าเภอก็คกุเข่าดงัตุบ้แล้วเอ่ยเสยีงก้อง "ข้าน้อย 

โจวซงิวัง่คารวะองค์ท่านขอรบั องค์ท่านให้เกียรตมิาเยือนสถานทีอั่นซอมซ่อ

แห่งนี ้ช่างเป็น...ช่างเป็นโชควาสนาไปอกีสามชาตเิลยขอรบั!"

ชาวบ้านคนอื่นๆ ต่างพากันคุกเข่าตาม มีคนจ�านวนไม่น้อยถึงขั้น

โขกศีรษะกันสุดชีวิต

ซูเพียนจื่อตกใจจนตัวโยน เพราะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ท�านองนี ้

มาก่อน ทว่าไม่ช้าสาวน้อยก็นึกถงึสิง่ทีฝ่อูว๋ินก�าชบัไว้ จงึรีบป้ันหน้าวางท่า 

ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ

ศีรษะของฝูอว๋ินเชิดสูงขณะพูดแบบบัณฑิตกับผู้คนท่ีหมอบอยู่ 

แทบเท้า "วันน้ีนายข้าผ่านมาทางน้ี พบว่าทีน่ี่มปีราณวิเศษพวยพุ่งข้ึนฟ้า 

จึงเดินทางมาดูสักหน่อย นายอ�าเภอ"

โจวซิงว่ังคลานเข่าขึ้นหน้ามาสองสามก้าวโดยพลัน ก่อนจะตอบ

อย่างนอบน้อม "ขอรับ ไม่ทราบว่าองค์ท่านมีสิ่งใดจะบัญชา"

"เจ้าจงไปตระเตรยีมสรุาอาหารและทีพั่กให้เรยีบร้อย ยามนีฟ้้าใกล้มดื

แล้ว นายข้าจะค้างแรมท่ีนีห่นึง่คืน วันพรุง่พวกเราจะออกตรวจดลูะแวกน้ี

เพ่ือเสาะหาต้นตอของปราณวิเศษ" น�้าเสียงของฝูอว๋ินเย่อหย่ิงราวกับ 

ก�าลังใช้สอยบ่าวไพร่ในเรือนของตน

น่าแปลกที่คนเหล่านี้ดูจะแพ้ทางไม้นี้กันหมด โจวซิงวั่งผู ้นั้น 

ไม่พูดพร�่าท�าเพลง เรียกบ่าวรับใช้สองคนให้รุดไปจัดเตรียมงานเล้ียงที่ 
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หอสรุาทีด่ท่ีีสดุของอ�าเภอทนัที ขณะเดยีวกันบรุษุสวมชดุผ้าต่วนท่าทาง

คล้ายคหบดีหลายคนก็กรูเข้าไปรุมล้อมโจวซิงว่ัง พยายามร้องขอให้ส่ง 

องค์ท่านไปพ�านักที่เรือนของพวกตน ส่วนชาวบ้านที่เหลือล้วนไม่กล้า

บุ่มบ่ามเดินข้ึนหน้ามา ทั้งหมดเพียงยืนอยู่ไกลๆ พลางมองพิจารณา 

ซูเพียนจื่อกับฝูอวิ๋นด้วยสีหน้าท่าทางที่เทิดทูนย�าเกรงอย่างมาก

ฝูอว๋ินเยือกเย็นย่ิงนัก มันเชิดหน้ายืดอก วางท่าทางที่มันคิดว่า 

จะดสูง่าน่าเกรงขามได้มากท่ีสดุ ผดิกับซเูพียนจือ่ทีน่ั่งอยู่บนหลงัของมนั

โดยรู้สึกอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือ 'ร้อนตัว'

ที่แท้คนเป็นสิบแปดมงกุฎจะต้องมีสภาพจิตใจท่ีเข้มแข็งอย่างย่ิง 

ตอนนี้ซูเพียนจื่อรู้สึกกดดันเหลือเกิน!

เสียงถกความเห็นกันเบาๆ ของเหล่าชาวบ้านแว่วมาแต่ไกล...

"โอ้โห! เส้นผมขององค์ท่านยาวย่ิงนัก ดูแล้วอย่างมากองค์ท่าน 

ก็น่าจะอายุแค่สิบสี่สิบห้าปีได้กระมัง เส้นผมยาวถึงเพียงนี้ พลังวัตร 

จะต้องสูงส่งมากๆ แน่นอน!"

"ข้าเพ่ิงจะเคยเห็นม้าบินครั้งแรกเลยนะน่ี! ใครๆ ก็ว่ากันว่ามีแต่ 

องค์ท่านผู้มีพลังวัตรสูงส่งเท่านั้นถึงจะได้น่ังบนม้าบิน ถ้าข้ามีโอกาส 

ได้ขี่ม้าบินเหาะขึ้นฟ้าไปบ้างก็ดีน่ะสิ ต้องน่าเกรงขามมากแน่ๆ"

"เสื้อผ้าบนร่างขององค์ท่านดูแปลกตาจริงเชียว ไม่เหมือนกับ 

พวกเราคนธรรมดาเลย! เพียงแต่...เหตุใดจึงดูสกปรกอยู่บ้าง..."

ซูเพียนจื่อรับฟังความเห็นเหล่านี้ไปพลาง ลอบสังเกตชาวบ้าน 

ที่อยู่โดยรอบไปพลาง จริงเสียด้วย...คนท่ีอายุน้อยล้วนแต่ผมสั้นมากๆ 

ไม่ว่าชายหรอืหญิงทีอ่ายุต�า่กว่าย่ีสบิล้วนมคีวามยาวของเส้นผมอย่างมาก
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แค่เพียงหนึ่งชุ่น

ซูเพียนจื่อพยายามไม่ไปใส่ใจเสื้อกับกางเกงสกปรกที่อยู่บนร่าง 

ของตน ในใจก็ก่นด่าบรรดาม้าบินท่ีโบกฝุน่มาอย่างไม่สนใจสุขอนามัย 

จนท�าให้ผู ้อื่นมอมแมมไปทั้งตัว ขอสาปแช่งให้พวกมันขนร่วงโกร๋น  

แต่ละตัวเปลี่ยนเป็นขี้เหร่ยิ่งกว่าฝูอวิ๋น!

ไม่ช้างานเลี้ยงกับที่พักก็จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อย จากนั้นฝูอว๋ิน

ประกาศอย่างไม่เกรงอกเกรงใจว่ามนุษย์สามัญไม่มีคุณสมบัติร่วมโต๊ะ 

กับเจ้านายของมนั เพียงเท่านีก็้ขบัไล่คนทัง้หมดไปได้ไกลลบิแล้ว ภายใน 

โถงใหญ่อันโอ่อ่าจึงเหลือแต่ซูเพียนจื่อกับฝูอว๋ิน แล้วก็สุราอาหาร 

ที่อุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งโต๊ะใหญ่

ซูเพียนจื่อไม่ได้กินอะไรมาครึ่งค่อนวันแล้ว ซ�้าร้ายก่อนหน้าน้ี 

ยังไปดืม่ 'น�า้สกปรก' เข้า จงึอาเจยีนเอาทกุสิง่ท่ีสามารถอาเจยีนได้ออกไป

จากท้องจนหมดเกลีย้ง สาวน้อยหิวจนหน้าอกยุบตดิกับแผ่นหลงัตัง้นาน 

แล้ว พอเห็นว่าซ้ายขวาปลอดคน ไม่ต้องพะวงเรื่องกิริยาท่าทางอีกจึง 

ยกตะเกียบสวาปามโดยไม่รอช้า

ฝูอว๋ินไม่ได้ให้ความสนใจกับอาหารมากมายที่อยู่บนโต๊ะ พอ 

เดนิไปถึงหน้าโถง มนัก็งบัหมบัไปท่ีดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่เท่าชามน�า้แกง

ดอกหน่ึงซึ่งเจ้าของปลูกไว้อย่างเอาใจใส่ จากนั้นก็กลืนเอื๊อกลงไปใน 

ค�าเดยีว ฝอูว๋ินยังไม่จใุจจงึกวาดล้างดอกไม้สดทีเ่หลืออยู่ไปหน่ึงยก แล้ว

ค่อยเดินทอดน่องกลับมาที่ข้างกายผู้เป็นนายอย่างพึงพอใจ

ซเูพียนจือ่เองก็กินอิม่ได้เจด็แปดส่วนแล้ว จงึเงยหน้าจากอาหารขึน้มา 

สอบถามฝอูวิน๋
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"เพราะอะไรพวกเขาจึงเรียกข้าว่า 'องค์ท่าน' ล่ะ ในใจของ 

ชาวบ้านทั่วไปเห็นผู้ฝึกวิชายุทธ์มีฐานะสูงส่งมากเลยหรือ"

ฝูอว๋ินเรอออกมาหนึ่งทีก่อนจะตอบอย่างกระหย่ิมย้ิมย่อง "ข้อน้ัน

แน่นอนอยู่แล้ว บนดินแดนพันเมฆานอกจากมนษุย์ก็ยังมสีตัว์อสรูทีด่รุ้าย

กระหายเลอืดอยู่เป็นจ�านวนมาก มแีต่ผูเ้ย่ียมยุทธ์เท่านัน้ท่ีสามารถจดัการ

พวกมนั แต่ว่าผูท่ี้ฝึกวชิาได้กลบัมน้ีอยย่ิง ดังนัน้ชาวบ้านทัว่ไปจงึเทิดทนู 

ผู้ฝึกวิชายุทธ์ดุจดังเทพเจ้า"

"สตัว์อสรู? น่ากลวัมากใช่หรอืไม่" ซเูพียนจือ่นกึถึงหนังสยองขวัญ 

ท่ีเคยดตูอนอยู่บนโลกใบเดมิ ในน้ันมีสัตว์ประหลาดรปูร่างพิสดารชนดิต่างๆ 

ในใจจงึอดไม่ได้ทีจ่ะหวาดกลวัอยู่บ้าง

"แน่นอนส ิสตัว์อสรูบางชนิดหวิขึน้มาก็กนิคนด้วยนะ ตามพ้ืนท่ีเปลีย่ว

จงึมกัเกดิเหตท่ีุคนทัง้หมูบ้่านถูกสตัว์อสรูตัวเดียวฆ่าล้างไม่มเีหลอื" ฝอูว๋ิน

เอ่ยด้วยเสยีงอนัน่าสะพรงึ

ซเูพียนจือ่สะท้านไปทัง้ร่าง เห็นทีว่าดินแดนน้ีจะไม่ได้สงบสขุดงีาม

อย่างที่เห็นเสียแล้ว

หลังเสร็จมื้อค�่า โจวซิงวั่งก็ตระเตรียมห้องพักชั้นเลิศพร้อมด้วย 

น�้าร้อนกับเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้ให้แล้ว

ซูเพียนจื่อได้อาบน�้าจนสมใจอยาก จากน้ันก็ผลัดเปล่ียนเส้ือผ้า 

ใหม่เอี่ยม ก่อนจะออกมาล้มตัวลงบนเตียงแล้วพรูลมหายใจอย่าง 

รูส้กึสบาย

ทว่าขณะจะเข้านอน เสียงร้องโหยหวนอันแหลมสูงก็ดังจาก 
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ระยะไกลมาให้ได้ยิน สาวน้อยตกใจจนสะดุ้งเฮอืก รีบลุกพรวดข้ึนนัง่แล้ว

เปล่งเสียงถาม "เกิดเรื่องอะไรขึ้น!"

ฝูอว๋ินท่ีพักผ่อนอยู่นอกห้องเบิกตากลมมองไปยังทิศทางท่ีเกิด 

เสียงร้องโหยหวนนั้นอย่างตื่นตัว

สิน้เสยีงอกึทกึทีดั่งข้ึนนอกประตูลาน นายอ�าเภอโจวซงิว่ังก็กลิง้ตวั

เข้ามาดุจลูกชิ้นเน้ือ ใบหน้าเกลื่อนไปด้วยความตระหนกลนลาน ปากก็ 

ร้องเสียงดังลั่น "องค์ท่านช่วยด้วยขอรับ! องค์ท่านช่วยด้วย!"

ฝอูวิน๋ลอบส่งสายตาให้ซเูพียนจือ่ทีเ่พ่ิงก้าวออกมา เป็นความหมาย

ให้เยือกเย็นเข้าไว้ จากนั้นมันก็กระทืบเท้าตวาดใส่โจวซิงว่ังเสียงดัง  

"มเีรือ่งอะไรถึงตืน่ตมูเพียงนี ้ รบกวนความสงบของนายข้า เจ้าแบกรบัไหว 

หรือ!"

โจวซิงวั่งหลั่งเหงื่อโซมหน้า เน้ือพลุ้ยท้ังตัวไหวระริกขณะตอบ 

เสยีงสัน่ "มกิล้าขอรบัมกิล้า! องค์ท่านได้โปรดช่วยชีวิตด้วย นอกตวัอ�าเภอ

มีสัตว์อสูรที่ร้ายกาจอย่างย่ิงก�าลังจะบุกฝ่าคูป้องกันที่พวกเราขุดไว้ 

นอกตัวอ�าเภอแล้ว! ชายฉกรรจ์สิบกว่าคนท่ีลาดตระเวนอยู่ด้านนอก 

ล้วนถูกฆ่าตายไม่มีเหลือ วิงวอนองค์ท่านได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วย

ขอรับ!"

เขาหมอบลงกับพ้ืนแล้วโขกศีรษะไม่หยุดย้ัง น�้าตาเคล้ากับน�้ามูก 

จนจับตัวเป็นก้อน เปรอะเลอะอยู่บนใบหน้า ท่าทางหวาดหว่ันพรั่นพรึง

สุดขีด

ความจรงิแล้วอาการของซเูพียนจือ่ก็ไม่ได้ดไีปกว่าเขาเท่าไรนักหรอก

สัตว์อสูรเชียวนะน่ัน! หน�าซ�้ายังเป็นสัตว์อสูรที่พอปรากฏตัว 
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ก็ฆ่าชายฉกรรจ์ไปถึงสิบกว่าชีวิต ซูเพียนจื่อในตอนนี้นอกจากเส้นผม 

ทีย่าวสกัหน่อยแล้วก็เป็นแค่แม่นางน้อยท่ีธรรมดาย่ิงกว่าชาวบ้านธรรมดา

ที่น่ีเสียอีก พูดถึงเรี่ยวแรงในการต่อสู้ก็อาจยังทาบนายอ�าเภออ้วนผู้น้ี 

ไม่ติดด้วยซ�้าไป จู่ๆ มาถูกเรียกให้ไปต่อกรกับสัตว์อสูรที่ยังไม่รู้เลยว่า 

มีอยู่หนึ่งตัวหรือหนึ่งฝูง นี่มันล้อกันเล่นชัดๆ!

สิ่งที่ซูเพียนจื่ออยากท�าท่ีสุดในตอนน้ี...ก็คือรีบข่ีฝูอว๋ินแล้วเผ่นหนี

ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�าได้ต่างหาก!

สาวน้อยส่งสายตาสื่อสารกับฝูอวิ๋น เห็นได้ชัดว่าฝูอว๋ินเองก็ต้ังใจ 

จะท�าแบบเดียวกัน ไม่ใช่ว่าพวกตนเลือดเย็นแล้งน�้าใจหรอกนะ แต่ว่า 

มนัเกินก�าลงัความสามารถจรงิๆ

สมแล้วท่ีฝูอว๋ินมาจากตระกูลสิบแปดมงกุฎ กระทั่งเวลานี้ก็ยังด ู

แสนจะเยือกเย็นเช่นเดิม

"ยามปกติพวกเจ้าน่าจะมีเตรียมสถานท่ีส�าหรับหลบซ่อนสัตว์อสูร

ไว้กระมัง จงเข้าไปซ่อนตัวกันให้หมด ตอนท่ีข้ากับนายข้าออกไปจดัการ 

สัตว์อสูรที่ด้านนอก หากพลั้งท�าร้ายถูกผู้บริสุทธิ์เข้าคงไม่ดีแน่"

พอได้ยินว่าอีกฝ่ายยินดีจะไปจัดการกับสัตว์อสูรให้ โจวซิงว่ังก็ 

ยินดีปรีดา พูดพลางพยักหน้าระรัว "มีขอรับๆ เมื่อครู่ข้าน้อยได้เคาะ 

ระฆังเตือนภัย แจ้งให้ทุกคนไปซ่อนตัวที่ห้องลับใต้ดินของตนโดยเร็วที่สุด 

แล้วขอรับ"

"เช่นนั้นเจ้าเองก็รีบไปเถอะ" ฝูอว๋ินพ่นลมขึ้นจมูกแล้วเอ่ยไล่คน  

รอจนเจ้าอ้วนผู้นี้ไปซ่อนตัวเรียบร้อย พวกตนก็จะได้เผ่นหนีเช่นกัน

โครม!
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เสยีงกัมปนาทพลนัดงัมาจากด้านนอก ประสานกับเสยีงแผดค�าราม

ของเหล่าสัตว์ท่ีบ้างก็แหลมสูงบ้างก็ทุ ้มต�่า ฟังดูแล้วอยู่ใกล้ข้ึนกว่า 

เสียงร้องโหยหวนเมื่อครู่นี้มากทีเดียว

โจวซงิวัง่ผวาจนใบหน้าส้ินสเีลอืด รบีว่ิงฉวิออกไปทันใดโดยไม่ต้องให้

ฝอูวิน๋เร่งรดัเลย พรบิตาเดียวก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาแล้ว

ในท่ีสุดซูเพียนจื่อก็ข่มทนไม่ไหวอีกต่อไป รีบจ�้าแบบรวบสามก้าว 

เป็นสองก้าวมาจนถึงข้างกายฝูอว๋ิน จากนั้นก็รีบลากม้านั่งตัวหนึ่งมา 

เหยียบปีนข้ึนไปบนหลังของมันแล้วพูดเร่งยิกๆ "เร็วๆ รีบไปเร็วเข้า!  

เดี๋ยวสัตว์อสูรแห่มากันพอดี"

ฝูอว๋ินสยายสองปีกแล้วออกแรงโบกกระพือ น�าพาซูเพียนจื่อ

ทะยานขึ้นฟ้าไปโบยบินอยู่กลางอากาศ

ภายใต้แสงจนัทร์กระจ่าง ตัวอ�าเภอเลก็ๆ ซึง่ก่อนหน้านียั้งนบัได้ว่า

เจริญรุ่งเรืองกลับกลายเป็นพังพินาศ เงาด�าขนาดมหึมาหลายสิบสาย 

ก�าลังเดินขวักไขว่แผดค�ารามอยู่ในตัวอ�าเภอ

พวกมันบ้างก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเสือทว่าบนศีรษะมีเขาวัว

เหยียดยาวอยู่หน่ึงคู่ บ้างก็ดูคล้ายหมีด�าทว่าบนหลังมีปุม่กระดูกรูปทรง

ประหลาดงอกเรยีงอยู่หน่ึงแถว ร่างกายก็ใหญ่โตกว่าหมดี�าทัว่ไปไม่ต�า่กว่า

สิบเท่า

ไม่เพียงเสียงค�ารามอันชวนสะพรึงถูกเปล่งออกจากปาก ดวงตา 

สีเขียวอ่อนแต่ละคู ่ก็ทอประกายดุร้ายกระหายเลือด พวกมันก�าลัง 

ออกเสาะหาเหยื่ออันโอชะสุดโปรดของตัวเองไปทั่ว

ยังดีท่ีชาวบ้านในตัวอ�าเภอล้วนหนีไปหลบซ่อนกันต้ังแต่แรกแล้ว 
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หากไม่นับบ้านเรือนจ�านวนไม่น้อยท่ีถูกสัตว์อสูรทุบท�าลาย ท่ีนี่ก็ยัง 

ไม่มีความเสียหายอื่นใด

ผดิกับภาพบรเิวณรมิคปู้องกันด้านนอกอ�าเภอทีค่ลุง้ไปด้วยคาวเลอืด

และน่าสยดสยองกว่ามาก พอซูเพียนจื่อกวาดสายตาผ่านไปทางนั้นจึง 

ขวัญผวาจนเกือบจะพลดัตกจากหลงัของฝอูว๋ิน

ตรงนัน้มีสตัว์อสรูรปูโฉมอปัลกัษณ์อยู่สบิกว่าตวั พวกมนัก�าลงัฉกีทึง้

ศพมนษุย์ท่ีโชกเลอืดแต่ละศพจนแขนขาและเลอืดเนือ้กระจายเกลือ่นพ้ืน 

กลิ่นคาวเลือดฉุนแรงจนชวนให้คลื่นเหียน

สภาพน่าสะพรึงย่ิงกว่าสิ่งที่ได้เห็นในหนังสยองขวัญมาก...ดูหนัง 

ยังรูว่้านัน่เป็นของปลอม แต่ภาพทีอ่ยู่ในสายตาเหล่าน้ีล้วนเป็นของจรงิ!

ซูเพียนจื่อหน้าซีดเผือด มือขยุ้มขนแผงคอของฝูอว๋ินไว้แน่น ใจ

อยากจะให้ตนเองไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้น

"ฮอืๆๆ ช่วยด้วย...ช่วยข้าด้วย!" เสยีงร้องไห้ทีเ่ยาว์วัยพลนัดงัมาจาก

ใต้ต้นไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของตัวอ�าเภอ

ทางน้ันถึงกับยังมีคนท่ีหนีไปซ่อนตัวไม่ทัน ซ�้าฟังจากเสียงแล้ว 

เป็นเด็กหญิงอายุแค่ไม่กี่ขวบเท่านั้น!

ฝูอว๋ินลอยตัวอยู่กลางอากาศ ซูเพียนจื่อจึงเห็นภาพโดยรวม 

ได้ชัดเจน ในบรรดาสัตว์อสูรท่ีมาบุกอ�าเภอแห่งนี้ไม่มีสักตัวที่สามารถ 

บินได้ ฉะนั้นขอเพียงพวกตนอยู่บนฟ้าไม่ลงไปก็จะไม่มีอันตรายถึงชีวิต

อย่างแน่นอน แต่ว่าเด็กหญิงท่ีอยู่ด้านล่างคนนัน้จะช่วยหรือไม่ช่วยดเีล่า

ซเูพียนจือ่สองจิตสองใจข้ึนมา ชัว่พรบิตาท่ีลังเลน้ีเอง สตัว์อสรูตวัอืน่ๆ  

ที่อยู่ในตัวอ�าเภอก็ได้ยินเสียงร้องไห้และพากันวิ่งปราดมาทางนี้แล้ว
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"ระวัง! จับข้าไว้ให้แน่นๆ!" เสียงร้องอย่างรุ่มร้อนใจของเด็กชาย 

ดังมาจากบนไม้ใหญ่ต้นน้ัน นั่นคือเด็กชายร่างผอมบางที่สวมเส้ือผ้า 

ขาดรุ่งริ่งคนหนึ่ง เขาไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเอง โน้มตัวลงจาก 

คาคบหมายจะฉุดดึงเด็กหญิงท่ีลื่นไถลลงไปถึงกลางล�าต้นไม้แล้ว 

ให้กลับขึ้นมาด้านบน

น่าเสียดายเขาตัวเล็กแรงน้อย ไม่เพียงฉุดดึงเด็กหญิงไว้ไม่อยู่  

แม้กระทั่งตนเองก็พลอยเสียหลักจนร่างโคลงเคลงจวนจะร่วงตกจาก 

คาคบไปอยู่แล้ว

เห็นดังน้ันสัตว์อสูรตัวหน่ึงที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็กระโจนขึ้น ใช้กรงเล็บ 

เกี่ยวชายเสื้อของเด็กหญิงไว้ จากนั้นมันก็กระชากนางลงมาเรื่อยๆ

เด็กหญิงขวัญกระเจิงร้องไห้ลั่น ในขณะท่ีเด็กชายยังคงยืนหยัด 

ไม่ยอมปล่อยมอื ทว่าในท่ีสดุเด็กทัง้สองก็ถูกกระชากตกลงพ้ืนไปด้วยกัน

สัตว์อสูรสิบกว่าตัวพากันโห่ร้อง ก�าลังจะพุ่งปรี่เข้าไปกินกันให้ 

เต็มคราบ ทว่าสัตว์อสูรร่างพยัคฆ์ตัวหน่ึงพลันค�ารามก้องแล้วเอ่ยขัด 

เสียก่อน "เด็กน้อยสองคนนี้ดูเนื้อนุ่มยิ่งนัก ต้องเก็บไว้ให้พี่ใหญ่อย่างข้า 

ลิ้มลองสิ พวกเจ้าจงหลีกไปข้างๆ ให้หมด!"

สัตว์อสูรตัวนี้พูดได้?!

ซูเพียนจื่อกัดฟันพูดกับฝูอว๋ินเสียงเบา "พวกเราจะลงไปช่วย 

เด็กสองคนนี้ได้หรือไม่"

สาวน้อยเสียใจย่ิงนักท่ีความหวาดกลัวของตนท�าให้เมื่อครู  ่

พลาดโอกาสดท่ีีสดุทีจ่ะช่วยชวิีตเด็กทัง้สอง เด็กคูน่ีเ้ส้ือผ้าเก่าขาด เน้ือตวั

ดูมอมแมม ซ�้าถูกทิ้งไว้ด้านนอกตามล�าพัง น่าจะเป็นเด็กก�าพร้ากัน 



64

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

ทัง้สองคน เพียงหวนนึกถึงภาพในอดตีท่ีตนเองอยู่ในสถานเลีย้งเด็กก�าพร้า 

และถูกผู้อื่นรังแกโดยไม่มีใครช่วยเหลือ ดวงตาของซูเพียนจื่อก็พลัน 

แสบร้อนขึ้นมา

หากว่าท�าได้ ซูเพียนจื่อก็อยากจะช่วยพวกเขา

ฝูอวิ๋นพ่นลมขึ้นจมูกแล้วพลันเอ่ยว่า "สัตว์อสูรเหล่านี้มีสติปัญญา

ถึงขัน้พูดได้แล้ว ข้าสูพ้วกมนัไม่ไหวหรอก แต่ว่าถ้าท่านให้ความร่วมมอื 

ไม่แน่ก็อาจขู่ขวัญให้พวกมันหนีเตลิดไปได้"

"ร่วมมืออย่างไรล่ะ"

"แสร้งท�าเป็นยอดฝีมอืน่ะส!ิ ท่านจ�าได้กระมงัว่าตอนเข้าตวัอ�าเภอ 

ข้าสอนท่านไว้ว่าอย่างไร" ฝอูวิน๋โคลงศีรษะกล่าว

"ได้!" ซูเพียนจื่อขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสริมอีกประโยค "แต ่

หากหลอกพวกมันไม่ส�าเร็จ เจ้าก็รีบเหาะขึ้นฟ้าเร็วๆ เลยนะ"

ซูเพียนจื่ออยากช่วยคนมากก็จริง แต่ก็ยังไม่ได้ไข้ขึ้นสมองถึงขั้น 

ไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเอง

"ไม่มีปัญหา! พร้อมแล้วใช่หรือไม่"

"พร้อมแล้ว!" ซูเพียนจื่อสูดหายใจเข้าลึกๆ

ก็แค่สตัว์เดรจัฉานฝงูหน่ึงเท่านัน้ ฝอูวิน๋บนิเรว็ออก พวกมนัท�าร้าย 

ฝ่ายเราไม่ได้แน่ แล้วจะกลวัอะไรล่ะ!

พอฝอูว๋ินเหยียดสยายสองปีก บนร่างก็พลนัมพีลงัอนัสงูส่งทีไ่ม่อาจ

อธิบายได้ชนิดหนึ่งแผ่ซ่านออกไปเป็นวงกว้าง จากนั้นมันก็โฉบจาก 

กลางอากาศลงไปใกล้ๆ

"บังอาจนัก! เจ้าพวกสัตว์อสูรถึงกับกล้าท�าร้ายคนเชียวหรือ รีบๆ 
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ปล่อยตวัเดก็สองคนน้ันเดีย๋วน้ี!" ฝอูว๋ินตวาดก้องด้วยท่าทางอนัน่าเกรงขาม

สยบขวัญ

พอเหล่าสตัว์อสรูทีอ่ยู่ด้านล่างพากันเงยหน้าข้ึนมอง พวกมนัก็เห็น

อาชาเทพสีทองตัวหนึ่งพลันร่อนลงมาภายใต้แสงจันทร์ บนหลังของมัน 

ยังมีสาวน้อยในชุดกระโปรงสีขาวอีกผู้หนึ่ง แขนเสื้อของนางปลิวสะบัด 

ดุจเซียน

และสิง่ท่ีท�าให้พวกมนัต่ืนตระหนกเป็นทีส่ดุก็คอื...สาวน้อยซึง่ดแูล้ว

อายุเพียงสิบกว่าปีผู้นี้ถึงกับมีเส้นผมที่ยาวจรดเอว!

เส้นผมดุจแพรไหมสีด�าขลับนั้นโบกพลิ้วแผ่วเบาภายใต้แสงจันทร์ 

พลงับนร่างของหนึง่คนหนึง่ม้าท่ีปรากฏตัวขึน้กะทนัหนันีก้ล้าแขง็จนท�าให้

พวกมันพรั่นพรึงจับใจ

"พวกเจ้าเป็นใครกัน!" สตัว์อสรูร่างพยัคฆ์ท่ีเป็นหวัหน้าตะโกนถาม

เสียงดัง เน้ือเสียงของมันสั่นพร่านิดๆ ออกอาการแข็งนอกอ่อนในอย่าง 

เห็นได้ชัด

"น�้าหน้าเย่ียงเจ้ายังไม่คู่ควรท่ีจะรับรู้นามของนายข้า! จงไสหัวไป

โดยไว!"

ฝูอว๋ินวางท่าเป็นนักเลงผิดจากท่ีผ่านมา มาดอันใหญ่โตนั้น 

เรียกได้ว่าใช้อ�านาจบาตรใหญ่ไปกดขี่คุกคาม

ซูเพียนจื่อเผชิญหน้าอยู่กับสัตว์ประหลาดน่าสะพรึงโขยงใหญ ่

ที่มีเข้ียวเล็บคมกริบและจ้องจับคนกินอยู่ทุกเวลาเช่นนี้ หากบอกว่า 

ไม่กลัวก็คือค�าโกหก ทว่าน่าแปลกที่เมื่อกลัวจนถึงขีดสุดแล้ว นาง 

กลบักลายเป็นเยือกเย็นผดิธรรมดา สหีน้าก็ย่ิงสงบเคร่งขรมึ ท่าทีเฉยเมย 
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สดุจะจบัทางได้นัน้เกินวยัของสาวน้อยโดยสิน้เชงิ

เห็นได้ชัดว่าท่าทีอันลุ่มลึกสุดหย่ังน้ีสามารถเขย่าขวัญสัตว์อสูร 

ท่ีมีสติปัญญาค่อนข้างสูงเหล่านั้นได้ เพราะจากท่ีพวกมันเคยรับรู้มา  

การโจมตีของผู้ฝึกวิชาท่ีมีผมยาวประบ่าก็เพียงพอจะท�าให้พวกมันต้อง

หนกัีนหวัซกุหัวซุนแล้ว นบัประสาอะไรกับยอดฝีมอืท่ีมผีมยาวจรดเอวเล่า!

น่ากลัวว่าดัชนีเดียวก็สามารถบี้พวกมันให้ตายได้แล้วกระมัง

แม้กระทัง่บรรดาลูกพ่ียังหวาดหว่ัน สัตว์อสูรตวัอืน่ทีม่ฝีีมอือ่อนด้อยกว่า 

ก็ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึง ดวงตาสเีขียวแต่ละคูล้่วนหลกุหลกิเผยแววขลาดกลวั 

พวกที่ใจเสาะหน่อยถึงขั้นทนไม่ไหวก้าวถอยหลังไปก่อนแล้ว

ช่างราบรื่นดีเหลือเกิน!

ขณะทีซู่เพยีนจือ่ลอบยินดีว่าสตัว์อสรูสมองทบึ ถูกขูข่วญัได้ง่ายดาย

ถึงเพียงนี ้หมาป่ายักษ์สคีรามตัวหนึง่ก็พุ่งพรวดออกมาแผดเสยีงประท้วง 

"พวกเราบุกยดึอ�าเภอแห่งน้ีกันอย่างเหนือ่ยยาก พ่ีน้องมากมายยงักินกนั 

ไม่อ่ิมเลย แค่ม้าตวันีพู้ดประโยคเดยีวก็จะให้พวกเราไป? ไหนเลยมเีรือ่ง 

เอารดัเอาเปรยีบกันเช่นน้ี!"

ได้ยินมนัโวยวายดงัน้ัน สตัว์อสรูตวัอืน่ก็ชะงกัฝีเท้าเริม่ลงัเลใจขึน้มา

ซูเพียนจื่อแทบอยากสั่งฝูอว๋ินให้ถีบส่งเจ้าหมาป่ายักษ์สีคราม 

ที่สมควรตายตัวนี้กลับบ้านเก่าไปในเท้าเดียว

ฝอูวิน๋แค่นเสียงฮก่ึอนพูดข่มขู ่ "นายข้าไม่อยากท�าร้ายถูกคนบริสทุธ์ิ 

ขืนพวกเจ้ายังไม่ไปก็อย่ามาโทษว่าพวกเราไม่เกรงใจ" มันพูดพลางเดิน

กลางอากาศไปข้างหน้าหลายก้าว พลงัอนัสงูส่งบนร่างยิง่ทวีความเข้มข้น 

เหล่าสัตว์อสูรจึงหวั่นใจขึ้นมาอีก ทว่าก็ยังไม่ล่าถอย
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สองฝ่ายจึงประจันหน้ากันอยู่เช่นน้ัน ซูเพียนจื่อกระวนกระวาย 

อยู่ในใจ ด้วยรู้ดว่ีาย่ิงยืดเย้ือนานเท่าไร ความแคลงใจของเหล่าสตัว์อสรู 

ก็จะย่ิงเพ่ิมพูนขึ้นเท่าน้ัน และความเป็นไปได้ท่ีฝ่ายตนจะช่วยคนส�าเร็จ 

ก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย จะท�าอย่างไรดี

เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน!

ซูเพียนจื่อลอบกัดฟันก่อนจะตบคอฝูอวิ๋นเบาๆ เป็นความหมาย 

ให้มันเดินตรงไปที่ข้างกายของเด็กทั้งสอง

สาวน้อยค้นพบระหว่างทางว่านับแต่ทีฝ่อูวิน๋ปฏิญาณยอมรบัเจ้านาย 

ทัง้สองก็ดเูหมอืนจะสือ่ใจกันได้ด้วยสมัผสัพิเศษชนิดหนึง่ ท�าให้ต่างรบัรู้ถึง

เจตนาของกันและกันคร่าวๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมา

ฝูอวิ๋นรับรู ้ได้จริงเสียด้วย มันเดินเชิดหน้าสะบัดหาง ย่างเท้า 

กลางอากาศไปอยู่เหนือวงล้อมของสัตว์อสูร จากน้ันก็ใช้ท่วงท่าอนัผ่อนคลาย

ร่อนลงไปทีข้่างกายของเด็กน้อยท้ังสองซึง่ตกใจจนลืมร้องไห้ไปแล้ว

ซูเพียนจื่อรวบรวมความกล้าอย่างที่สุดเพ่ือบังคับตนเองให้จ้อง 

ตรงไปหาบรรดาสตัว์อสรูดุร้ายทีอ่ยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามฉือ่ ขณะเดยีวกัน 

ในใจก็พูดให้ก�าลังใจตนเองว่า...แข็งใจไว้! ห้ามแสดงอาการขลาดกลัว 

ออกไปแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้ควรเป็นพวกมันท่ีกลัวฝ่ายเราถึงจะถูก  

คิดซะว่าพวกมันเป็นหมาแมวจรจัดหรือก้อนหินท่อนไม้ก็แล้วกัน!

เมื่อสายตาที่เย็นเยียบดุจน�้าแข็งเพ่งตรงไปจับบนร่างของสัตว์อสูร

ทลีะตวั ผนวกกับพลงัอันสงูส่งและกล้าแขง็ท่ีฝอูว๋ินแผ่พุ่งออกไป ก็ท�าให้

เหล่าสัตว์อสูรต้องถอยร่นไปอีกหลายก้าวอย่างห้ามไม่อยู่

ต้องอย่างนีส้!ิ ย่ิงฝ่ายเราวางโตเท่าไร พวกมนัก็ย่ิงไม่กล้าเปิดฉาก 
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บุกก่อน!

ซเูพียนจือ่ข่มลมหายใจให้มัน่คง ก่อนจะก้มหน้ามองไปยังเดก็น้อย

สองคนทีอ่ยู่บนพ้ืน มอืของเดก็ชายกอดเดก็หญิงทีร่่วงตกพ้ืนไปก่อนเอาไว้

อย่างแนบแน่น ปากก็พร�า่ปลอบอีกฝ่ายเสยีงเบา "น้องสาวไม่ต้องกลัวนะ 

ไม่เป็นไรแล้วล่ะ ท่านแม่อยู่บนสวรรค์ไปเชญิพ่ีสาวเทพธิดามาช่วยพวกเรา

แล้ว"

"อ้ืม" เสยีงของเดก็หญิงฟังคล้ายลกูแมว แววตากล้าๆ กลวัๆ ของนาง

มองพิจารณาซูเพียนจือ่ทีข่ีอ่ยู่บนอาชาเทพตัวสงูใหญ่ ไม่ช้าความเชือ่มัน่

และเลือ่มใสศรทัธาก็ปรากฏข้ึนในดวงตาของนางอย่างเข้มข้น

"บ้านของพวกเจ้าอยู่ทีไ่หน ข้าจะส่งพวกเจ้ากลบัไปเอง" ซเูพียนจือ่

สอบถามด้วยสหีน้าทีย่งัคงนิง่เย็น ในสายตาของเดก็ทัง้สองกับเหล่าสตัว์อสรู 

ท่ีอยูโ่ดยรอบแล้ว น่ีเป็นภาพทีแ่ลดสูงูส่งศกัดิส์ทิธ์ิเป็นอย่างย่ิง ประหนึง่

เทพเจ้าผูอ้ยู่เบือ้งบนก�าลงัก้มมองสรรพชวิีตด้วยสหีน้าอนัเรยีบเฉย

มีเพียงเจ้าตัวเท่าน้ันท่ีรู้...ว่าตนเองขวัญกระเจิงจนใบหน้าแข็งท่ือ

ไปแล้วต่างหาก
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เดก็ชายกะพรบิตาแรงๆ ก่อนตอบ "พวกเรา...พวกเราไม่มบ้ีานแล้ว

ขอรับ..."

เป็นเด็กก�าพร้าคู่หนึ่งจริงเสียด้วย!

ซเูพียนจือ่ตัง้ใจแน่วแน่ย่ิงกว่าเดมิว่าจะต้องช่วยชวีติพวกเขาให้จงได้ 

สาวน้อยช้อนตากวาดมองสตัว์อสรูทีร่ายล้อมอยู่ไม่ไกลไปทลีะตวัอย่างช้าๆ 

ก่อนจะเอ่ยด้วยเสยีงท่ีเย็นยะเยือก "ต่อหน้าเด็กน้อยท้ังสอง ข้าไม่อยากให้

เหตุการณ์โชกเลอืดเกินไป จนมเีลอืดของพวกเจ้ามาเปรอะเป้ือนมอืข้า"

ซูเพียนจื่อเบนสายตาไปหยุดบนร่างของหมาป่ายักษ์สีคราม 

ท่ีเอะอะโวยวายก่อนหน้าน้ี แล้วค่อยพูดต่อเรียบๆ "แต่จะว่าไป หนัง 

บนตัวเจ้าก็มีขนสวยใช้ได้อยู่เหมือนกัน"

หมาป่ายักษ์สีครามตวัน้ันตืน่กลัวจนผลุบไปหลบหลงัสตัว์อสรูร่างพยัคฆ์

แล้วพูดเสยีงสัน่ "จะ...เจ้าคิดจะท�าอะไร"

3



70

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

ซูเพียนจื่อกวาดมองสัตว์อสูรที่อยู่ใกล้ตัวรอบหนึ่งจึงค่อยถามกลับ 

"เจ้ายังมพ่ีีน้องอกีหรอืไม่ เจ้าตัวเดียวไม่พอท�าเบาะหนงัให้ครบชุดหรอก..."

หมาป่ายักษ์สคีรามถูกแววตาอนัเยียบเย็นชวนสะพรงึของนางเขย่าขวัญ

จนหันหลังว่ิงเตลิดไปทันที ก่อนจะเบี่ยงตัววับหายไปด้านหลังเรือนท่ีอยู่

ตรงมมุถนน สตัว์อสรูท่ีเหลอืเหน็พวกพ้องซึง่แต่ไรมาใจกล้ากว่าใครถึงกับ

เผ่นหนีน�าหน้าไปก่อน แต่ละตัวจึงหนีกระเจิดกระเจิงตาม พริบตาเดียว 

ก็ว่ิงหายไปจนเกลีย้ง

เดก็ชายพยุงน้องสาวยืนขึน้อย่างยากล�าบาก แล้วเอ่ยด้วยน�า้เสียงที่

เคยีดแค้น "พ่ีสาวเทพธิดา เหตุใดท่านไม่ฆ่าพวกมนัท้ิงให้หมดเสียเลยเล่า 

พวกมนักินคนท่ีอยู่นอกตัวอ�าเภอไปต้ังเยอะนะขอรบั"

ก็เพราะพี่สาวไม่มีความสามารถนั้นน่ะสิ...

ซูเพียนจื่อเกือบจะพูดตรงๆ ออกไปตามท่ีคิดแล้ว ทว่าฝูอว๋ินพลัน 

ส่งค�าเตอืนท่ีไร้เสยีงมาได้ทนัท่วงที...สตัว์อสรูเหล่านัน้ยังหนไีปไม่ไกล!

ซเูพียนจ่ือจึงรบีกดข่มค�าพูดท่ีหลดุมาถึงมมุปากแล้วเอาไว้ จากนัน้

เอ่ยตอบหน้าขรมึ "มนษุย์ฆ่าสตัว์อสรูก็เพ่ือความอยู่รอด สตัว์อสรูกินมนุษย์

ไม่ใช่เพ่ือความอยู่รอดเหมือนกันหรอกหรือ การฆ่าสังหารที่พร�่าเพร่ือ 

จะกลายเป็นจติมารบนเส้นทางของการฝึกวิชา...ช่างเถอะ พวกเจ้ายังเดก็ 

ไม่เข้าใจหรอก ในเมือ่พวกมนัไม่มาตอแยข้า ก็เว้นทางรอดให้พวกมนัสกัสาย

แล้วกัน"

วาจาเสแสร้งที่พูดเฉไฉให้คลุมเครือเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงท่ีซูเพียนจื่อ

เคยอ่านจากในหนังสือเบ็ดเตล็ดจ�านวนหนึ่ง ไม่นึกว่าตนเองจะหยิบมา

ปรับใช้เฉพาะหน้าได้คล่องปากเป็นอย่างย่ิง ทั้งขู่ท้ังปลอบจนเด็กน้อย 
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ที่ไร้เดียงสาสองคนตะลึงงันไปเลยทีเดียว

พอเหล่าสัตว์อสูรที่หลบซ่อนอยู่ไกลๆ ได้ยินดังนั้น แต่ละตัวต่างก็ 

ดอีกดีใจท่ีวันน้ีเจอกับผูฝึ้กวิชาทียึ่ดถือหลกัปรชัญาเช่นนีเ้ข้า ผูม้พีลงัวัตร 

ขัน้สงูนีช่่างแตกต่างจรงิๆ ค�าพูดค�าจาล้วนไม่เหมอืนกับผูฝึ้กวชิาคนอืน่ๆ  

ที่เอะอะก็จะฆ่าแกงพวกมัน

ในเมือ่ผูอ้ืน่เจตนาดีเว้นทางรอดให้พวกมนัสายหนึง่แล้ว ขืนพวกมนั

ยังก่อเรือ่งต่อจนย่ัวโทสะนางขึน้มา พวกมนัได้จบชวิีตกันทุกตวัแน่!

สตัว์อสรูร่างพยัคฆ์ดอดไปถึงนอกตัวอ�าเภอ แล้วค�ารามเรยีกระดม

สตัว์อสรูทีเ่หลอืให้ถอนก�าลงักลบัขึน้เขาอย่างรวดเรว็

จวบจนฝอูว๋ินลอบบอกซเูพียนจือ่ว่าสตัว์อสรูทัง้หมดล่าถอยไปแล้ว 

นางจงึค่อยๆ พรลูมหายใจท่ีกล้ันอยู่ในช่องอกออกมา ในใจแทบไม่กล้าเชือ่

เลยว่าตนจะขู่ขวัญสตัว์อสรูท่ีโหดเห้ียมฝงูใหญ่น้ันให้หนเีตลดิไปได้จริงๆ

ซูเพียนจื่อนั่งอยู่บนร่างของฝูอว๋ิน น่ิงมองไปยังทิศทางที่สัตว์อสูร 

ล่าถอยไป ส่วนเดก็น้อยสองคนทีร่อดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนัน้ต่างก�าลงั

แหงนหน้ามองดูผูม้พีระคุณอยู่ ในใจรูส้กึเพียงว่าพ่ีสาวเทพธิดาผูช่้วยชวีติ

พวกตนมีบุคลิกที่สูงส่งเกินเอื้อมยากจับต้องได้ หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้ว 

นางถูกเขย่าขวัญจนสติหลดุลอยไปยังไม่กลบัคืนมาต่างหาก

เมือ่ชาวบ้านในตัวอ�าเภอซึง่หลบซ่อนอยู่ในทีล่บัเหน็ว่าไม่ได้ยินเสยีง

ของสัตว์อสูรพักใหญ่แล้ว สองสามคนท่ีใจกล้าหน่อยจึงปีนออกมาดู

สถานการณ์ก่อน แล้วก็ได้เหน็ภาพเหตุการณ์น้ีเข้าพอดี...ท่ามกลางถนน 

ในตวัอ�าเภออนัว่างเปล่า สาวน้อยผมยาวในอาภรณ์ขาวดจุหิมะก�าลงันัง่นิง่

อยู่บนอาชาเทพ สายตาของนางทอดมองไปยังท่ีห่างไกล แสงจันทร์สกาว 
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ท่ีสาดฉายบนร่างคล้ายฉาบรัศมีอันบริสุทธ์ิและศักดิ์สิทธ์ิไว้ทั่วตัวนาง  

พลังอนัสงูส่งทีแ่ผ่ซ่านออกมาน้ันต่อให้อยู่ห่างไกลก็ยังสามารถสมัผสัได้

ชาวบ้านคนอื่นๆ พอได้ยินข่าวนี้ต่างก็อดไม่ได้ที่จะวิ่งออกจาก 

ห้องลับใต้ดินของบ้านตน พากันไปรายล้อมอยู่ใกล้ๆ นางแล้วก้มหน้า 

หมอบกราบ ปากก็พร�่าพูดว่า "ขอบพระคุณองค์ท่านที่ช่วยชีวิตๆ"

ในท่ีสุดซูเพียนจื่อท่ีถูกฝูอว๋ินเรียกเตือนก็ได้สติกลับคืนมา และ 

พบว่าเดก็ชายท่ีตนเองเพ่ิงช่วยไว้คุกเข่ากับพ้ืนดังตุ้บ พูดอ้อนวอนเสียงดงั 

"พ่ีสาวเทพธิดา ท่านรับข้าเป็นศิษย์ได้หรือไม่ขอรับ ข้าจะขยันฝึกวิชา  

ขอร้องท่านล่ะ!"

ซเูพียนจือ่พลนัว้าวุ่นใจ ตนเองยังเป็นคนนอกแวดวงวิชาเชงิยุทธ์อยู่

ด้วยซ�า้ อกีท้ังเพ่ิงจะมาถึงต่างถ่ินไม่ทนัไร สถานท่ีหรอืผูค้นก็ล้วนไม่คุน้เคย 

ตนเองยังเอาตัวไม่รอด แล้วจะให้เด็กน้อยสองคนมาติดสอยห้อยตาม 

ได้อย่างไรกันเล่า

ฝอูว๋ินตอบสนองว่องไวย่ิง มนัก้มหน้าเอ่ยกับเดก็ชายทันที "เจ้ามวีาสนา

กับนายข้าในภายภาคหน้า ไม่ใช่ในเวลาน้ี นายข้ายังมงีานส�าคญัย่ิงทีต้่อง

ไปท�า ไม่อาจให้เจ้าอยู่ข้างกายได้"

ดวงตาที่สว่างสดใสของเด็กชายพลันเปลี่ยนเป็นหม่นหมอง

ซูเพียนจื่อเคยถูกผู้อ่ืนปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่เล็ก มีหรือ 

จะไม่เข้าใจความรู้สึกน้ัน ดูจากเสื้อผ้าขาดว่ินบนร่างของพ่ีน้องคู่นี้แล้ว 

ชีวิตเม่ือก่อนคงไม่ดีเท่าไรแน่ ย่ิงนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ที่คนทั้งอ�าเภอ 

ไปซ่อนตัวกันหมด แต่กลับทิ้งสองพ่ีน้องนี้ไว้ข้างนอกให้เผชิญหน้ากับ 

สตัว์อสรูทีด่รุ้ายโดยไม่มใีครเหลยีวแล ซเูพียนจือ่ก็ย่ิงรู้สึกว่าในใจลุกโพลง
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ไปด้วยเพลิงโทสะ

สายตาเย็นชาของสาวน้อยกวาดมองเหล่าชาวบ้านท่ีหมอบกราบ 

อยู่รอบด้าน พลางคิดในใจกลับไปกลับมา สุดท้ายก็ตัดสินใจเป็นคนด ี

ให้ถึงทีส่ดุ

"นายอ�าเภออยู่ที่ใด" ซูเพียนจื่อเอ่ยถามเสียงดังกังวาน

ร่างกลมดจุลกูชิน้ของโจวซงิวัง่ฝ่าวงล้อมของฝงูชนออกมาอย่างรวดเร็ว 

"อยู่ตรงน้ีขอรบัอยู่ตรงนี!้ องค์ท่านมสีิง่ใดจะบัญชา"

ซูเพียนจื่อพยายามปั้นสีหน้าอันลุ่มลึกสุดหย่ังตามแบบฉบับของ 

ผูวิ้เศษก�ามะลอแล้วเอ่ยว่า "พ่ีน้องคู่นีม้วีาสนากับข้า จงดแูลพวกเขาให้ดีๆ  

ภายภาคหน้าพวกเขาจะน�าพาความผาสุกไม่สิ้นสุดมาให้แก่พวกเจ้า"

เรื่องดูแลเด็กก�าพร้าสองคนส�าหรับโจวซิงว่ังแล้วล�าบากแค่เพียง

ยกมือเท่านั้น เขาจึงพยักหน้าระรัวและค้อมเอวตอบรับในทันที

ฝอูว๋ินแกว่งหางพลางก้มหน้าพูดกับเดก็ชายเสยีงเบา "สิง่ท่ีนายข้า

สามารถช่วยเจ้าได้ก็มีเพียงเท่านี้ วันหน้าพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่คนอื่น

เคารพให้เกียรติได้หรอืไม่น้ัน ต้องพ่ึงพาตัวของพวกเจ้าเองแล้ว"

เดก็น้อยสองคนกะพรบิตาปรบิๆ ก่อนจะออกแรงพยักหน้าขานรบั 

ความจริงแล้วพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจความหมายของฝูอว๋ินนักหรอก  

เพียงแต่พวกเขารู้สึกว่าค�าพูดที่ม้าพาหนะของพ่ีสาวเทพธิดากล่าวมา 

จะต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอน

ซเูพียนจือ่กับฝอูว๋ินต่างหารูไ้ม่ว่าการบุม่บ่ามท�าความดโีดยบงัเอญิ

ในครั้งนี้จะมอบผลตอบแทนที่คาดไม่ถึงให้แก่พวกตนในวันข้างหน้า

"ไปกันเถอะ" ซูเพียนจื่อพูดพลางลูบคอฝูอวิ๋น
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ฝอูว๋ินก็ไม่พูดพร�า่ท�าเพลง สยายสองปีกทะยานร่างขึน้กลางอากาศ 

ลาจากอ�าเภอเล็กๆ แห่งนี้ไปในพริบตา

จวบจนผูค้นในตวัอ�าเภอมองไม่เห็นเงาร่างของท้ังสองอกี ซเูพียนจือ่ 

จึงได้ตัวอ่อนปวกเปียกฟุบไปกับร่างของฝูอวิ๋นแล้วถอนหายใจยาว  

"ข้าตกใจแทบตายเลยเชียว"

ฝูอว๋ินเอ่ยกลั้วหัวเราะ "เจ้านาย ท่านเก่งกาจมากเลย สมแล้ว 

ทีเ่ป็นคนสกุลซแูห่งถ�า้พันจิง้จอกของพวกเรา สตัว์อสรูเหล่าน้ันถูกท่านหลอก

จนหัวหมนุทเีดยีว หึๆ ตอนแรกข้ายังกลวัอยู่ว่าท่านจะเผยพิรธุ นกึไม่ถึงว่า

ท่านจะหลอกคนเก่งกว่าข้าเสยีอกี โอ๊ะ! ไม่ถูกส ิหลอกสตัว์ต่างหาก"

"เป็นเพราะพวกเราดวงดีกระมัง หรือว่าเป็นเพราะสัตว์อสูรที่นี่ 

สมองทบึเช่นนีกั้นหมด" ตอนน้ีซเูพียนจือ่มานึกย้อนดแูล้วก็ยังรูส้กึเหลอืเชือ่ 

อยู่บ้าง

เหตุที่นางจากมาทันทีโดยไม่ยอมรั้งอยู ่ค้างแรมในตัวอ�าเภอ  

ความจรงิแล้วเป็นเพราะหวัน่ใจว่าสตัว์อสรูเหล่านัน้จะคดิได้แล้วบกุกลับมา

ฝูอว๋ินย่อมเข้าใจความคิดของผู้เป็นนาย มันโคลงศีรษะเอ่ยว่า  

"พวกท่ีเจอวันน้ีซื่อบื้อมากจริงๆ ซ�้ายังใจเสาะอีกด้วย! คาดว่าเมื่อก่อน 

น่าจะเคยถูกผู้ฝึกวิชาท่ีร้ายกาจสั่งสอนเข้าให้ อีกอย่างผมยาวของท่าน 

ก็ชวนให้คนตกใจจริงๆ...ไม่สิ! ต้องพูดว่าชวนให้สัตว์ตกใจ ฮ่าๆๆ"

"เจ้าบอกว่าท่ีจรงิแล้วข้าเพียงแต่ถูกปิดผนึกพรสวรรค์ หากคลายผนึก 

แล้วก็จะสามารถฝึกวิชาได้ ผมข้ายาวเช่นน้ี หมายความว่าพรสวรรค์ของข้า 

สงูส่งมากๆ เลยใช่หรอืไม่" ซเูพียนจือ่ถามอย่างต่ืนเต้นดใีจ

ฝูอวิ๋นผงกศีรษะรับ "ใช่แล้ว แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า...ท่านต้องเสาะหา 
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ของวิเศษที่คุณชายทิ้งไว้ให้พบเสียก่อน"

ประโยคน้ีฝูอว๋ินพูดมาสองครั้งแล้ว หัวใจของซูเพียนจื่อพลัน 

กระตกุวูบ มอืขยุ้มขนแผงคอของมนัไว้แน่น "ทิง้ไว้? ท่านพ่อข้าไม่ได้อยู่ท่ี 

ถ�้าพันจิ้งจอกของสกุลซูหรอกหรือ เจ้าบอกข้าว่าไปถึงถ�้าพันจิ้งจอกก็จะ 

ได้พบท่านพ่อท่านแม่ไม่ใช่หรือไร"

ฝอูวิน๋เงยีบงนัอยู่ครูห่น่ึงค่อยปรปิากในทีส่ดุ "คณุชายกับฮหูยินน้อย

หายสาบสูญไปหลายปีแล้ว หากท่านหาของวิเศษที่คุณชายทิ้งไว้จนพบ 

บางทีอาจมีเบาะแสที่จะตามหาพวกเขาได้"

"เจ้าหลอกข้า" ซเูพียนจือ่พูดด้วยเสยีงอนัฝืดเฝ่ือน นางสงัหรณ์ใจไม่ด ี

อยู่รางๆ ตัง้แต่แรกแล้ว

ความเงยีบปกคลมุระหว่างหน่ึงคนกับหนึง่ม้า ความสุขจากชยัชนะ

ด้วยกลโกงก่อนหน้านี้พลันสลายวับจนไร้ร่องรอย

อาจเพราะแต่เล็กจนโตประสบกับเรื่องท่ีวาดหวังแล้วผิดหวังมา

มากมายเหลอืเกิน ซเูพียนจือ่จงึฮกึเหิมขึน้มาได้ในไม่ช้า "ต้องท�าอย่างไร

จงึจะหาของวิเศษทีท่่านพ่อข้าทิง้ไว้พบเล่า เจ้าคงจะไม่หลอกข้าอกีนะ"

ฝอูว๋ินพ่นลมขึน้จมกูก่อนตอบ "เทพเจ้าแห่งกลลวงโปรดเป็นพยาน 

อาชาเทพจะไม่ประสงค์ร้ายหลอกลวงนายของมัน"

จะไม่ประสงค์ร้ายหลอกลวง เช่นน้ันถ้าหลอกลวงด้วยความหวังดีเล่า

ซเูพียนจือ่เชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ แต่เมือ่นึกได้ว่าชะตากรรมของอาชาเทพ 

ตวันีน่้าจะผกูติดอยู่กับตน สาวน้อยก็ไม่ไปตัง้ข้อสงสยัอะไรอีก เพราะลกึๆ แล้ว

ในใจนางก็หวังเช่นกันว่าสิง่ท่ีฝอูว๋ินพูดมาล้วนเป็นความจริง

"คืนนีจ้ะท�าอย่างไร เทีย่วหลอกชาวบ้านไม่มผีลลงเอยท่ีดีจริงเสยีด้วย 
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หน�าซ�้ายังถูกเขย่าขวัญไปยกหนึ่งโดยใช่เหตุอีก" ซูเพียนจื่อนึกถึงปัญหา 

เรื่องที่พักก็ปวดหัวขึ้นมา

ฝูอว๋ินหัวเราะหึๆ อย่างคนโฉดก่อนตอบ "เดิมทีพวกเราไม่มีเงิน  

แต่ว่าตอนนี้มีแล้ว ย่อมสามารถไปค้างแรมที่อ�าเภอใกล้เคียงได้"

"เอ๋? เจ้ามีเงินด้วยหรือ น่ีมันเรื่องตั้งแต่เมื่อไรกัน" ก่อนหน้าน้ี 

พวกตนไปหลอกคนท่ีอ�าเภอเลก็ๆ แห่งนัน้ ฝอูว๋ินบอกว่าไม่มเีงนิไม่ใช่หรือ

"เจ้าคนอ้วนพีนั่นติดสินบนข้าน่ะสิ!" ฝูอวิ๋นกระหยิ่มยิ้มย่อง

ด้วยค�าอธิบายของมัน ซูเพียนจื่อจึงเข้าใจกระจ่างจนได้ ที่แท ้

เหล่าผู ้แข็งแกร่งบนดินแดนพันเมฆาล้วนหย่ิงทะนงในฐานะ ปกต ิ

จะไม่ไปรดีไถชาวบ้านสามญั ทว่าพวกเขาก็อนุญาตโดยนัยให้อาชาเทพ 

หรือสัตว์วิเศษท่ีอยู่ข้างกายไปท�าได้ ดังนั้นการติดสินบนอาชาเทพที่อยู่ 

ข้างกายของผูแ้ข็งแกร่งจงึเป็นกฎลบัทีรู่กั้นส�าหรบัชาวบ้านสามญัในการ

ต้อนรับผู้แข็งแกร่ง

ฝูอวิ๋นเน้นย�้าว่าเงินสินบนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของมัน แม้ว่า 

มันในฐานะอาชาเทพผู้ภักดีและมีจิตใจดีงามน้ันไม่ถือสาท่ีจะแบ่งปัน

ทรพัย์สนิกับนายของตนเป็นครัง้คราว แต่มนัก็จะไม่ผ่อนปรนให้กับพฤติกรรม

ได้คบืจะเอาศอกใดๆ เป็นอนัขาด

ซูเพียนจื่ออับจนถ้อยค�าอยู่พักหนึ่งและก็ได้แต่ปล่อยไปตามใจมัน

เพียงไม่ถึงร้อยหลี่จากละแวกนั้นก็มีอ�าเภอขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ปรากฏให้เหน็แล้ว ซูเพียนจือ่พบว่านอกตัวอ�าเภอมีปราการป้องกนัท่ีพอจะ

ทัดเทียมกับเมืองส�าคัญทางการทหารได้ทีเดียว เมื่อนึกถึงการบุกจู่โจม

ของสตัว์อสรูท่ีเพ่ิงประสบมาในครึง่คนืแรก สาวน้อยก็ลอบทอดถอนใจ...
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ที่แท้สัตว์อสูรก็เลือกบีบลูกพลับนิ่ม* เช่นกัน

ล�าพังสัตว์อสูรหลายสิบตัวนั้น หากอยู่ต ่อหน้าปราการและ 

เครื่องป้องกันท่ีสมบูรณ์พร้อมเช่นนี้ก็มีแต่ต้องปราชัยกลับไปอย่าง 

หมดสภาพดจุนกขนโกร๋น ดังน้ันพวกมนัจงึเลอืกไปโจมตอี�าเภอขนาดเลก็

แทน

ขณะเดยีวกันเม่ืออ�าเภอแห่งน้ีมขีนาดใหญ่และมผีูค้นเข้าออกมากกว่า 

คนในท้องท่ีจึงเคยพบเห็นผู้ฝึกวิชามาจนชินตาแล้ว ท้ังยังมีผู้แข็งแกร่ง 

บางคนตั้งรกรากอยู่ท่ีนี่เลยด้วยซ�้า ดังนั้นผู้คนท่ีนี่เมื่อพบเจอผู้ฝึกวิชา 

จึงไม่ได้ประหลาดใจแต่อย่างใด แม้ยังให้ความเคารพเกรงใจอยู่ แต่ก็ 

ไม่ได้เทิดทนูดจุเทพเจ้าเช่นเดียวกับทีตั่วอ�าเภอขนาดเลก็

หากคดิจะอาศยัฐานะของผูฝึ้กวชิามากินอยู่โดยไม่จ่ายเงนิ โดยท่ัวไป

แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้

ก่อนเข้าตัวอ�าเภอแห่งนี้ ไม่รู้ฝูอวิ๋นคว้าหมวกปีกกว้างที่มีระบาย 

ม่านแพรสขีาวไว้โดยรอบใบหนึง่มาจากท่ีไหน มนัตัง้ใจเอาให้ซเูพียนจือ่ 

สวมเพื่อซ่อนเส้นผมที่ยาวสะดุดตานั้นเป็นพิเศษ

เหตผุลของมนัเรยีบง่ายยิง่ ท่ีน่ีมคีนตาแหลมอยู่ไม่น้อย เส้นผมยาว

ของซเูพียนจือ่อาจสามารถหลอกคนชนบทท่ีไม่ค่อยได้เห็นโลกกว้าง ทว่า 

ไม่อาจตบตาคนเมอืงทีร่อบรูก้ว้างขวางไปได้แน่ นายของตนไม่มฝีีมอืแท้จริง 

ทีส่อดคล้องกับความยาวของเส้นผม หากสะกิดความสนใจของผูอ้ืน่เข้า 

ก็รังแต่จะท�าให้ฝ่ายตนโชคร้าย ฉะนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุยุ่งยาก ยังคง 

ซ่อนเอาไว้จะเป็นการดีกว่า

* เลือกบีบลูกพลับนิ่ม ใช้เปรียบเปรยถึงการเลือกรังแกผู้ที่ข่มเหงได้ง่าย หรือเลือกท�าในสิ่งที่จัดการได้ง่าย



78

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

ซเูพียนจือ่ไม่มคีวามเหน็ต่าง หน่ึงคนหน่ึงม้าเตรียมตวัพร้อมแล้วจงึ

ค่อยเดินเข้าตัวอ�าเภอไปด้วยกัน

ความเจรญิของอ�าเภอนีอ้ยู่ในระดบัท่ีอ�าเภอเลก็ๆ แห่งนัน้ไม่มทีาง 

จะเทียบเปรียบได้ กระทั่งยามดึกด่ืนเช่นนี้แล้วบนถนนสายหลักก็ยังคง 

มีแสงไฟสว่างไสวครึกครื้นไม่ธรรมดา 

ซูเพียนจื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วจริงๆ จึงไม่ได้สนใจดูอะไรมากนัก  

เพียงหาโรงเตี๊ยมที่ดูไม่เลวแห่งหนึ่งแล้วค้างแรมกับฝูอวิ๋นที่นั่น

ตลอดคืนไร้ค�าสนทนา เมื่อต่ืนมาในวันรุ่งข้ึนและกินอาหารเช้า 

เสร็จแล้ว ซูเพียนจื่อก็เร่งฝูอวิ๋นให้รีบออกเดินทาง

หากเสาะพบของวเิศษทีบ่ดิาทิง้ไว้เรว็ข้ึนหนึง่วัน นางก็จะได้รูข่้าวคราว

ของบิดามารดาเร็วข้ึนอีกหนึ่งวัน ทั้งจะได้เริ่มฝึกวิชาและไม่ต้องถูกผู้อื่น

ข่มเหงรงัแกอกี

ระหว่างทางนางนึกถึงเรื่องเมื่อวานขึ้นมาจึงสอบถามฝูอวิ๋นดู

"บนตัวเจ้ามขีองวิเศษบางอย่างใช่หรอืไม่ ของวิเศษทีส่ามารถแผ่...

เอิ่ม พลังที่ทั้งสูงส่งและพิเศษมากๆ นั่นน่ะ"

เมือ่วานทีท่ัง้สองสามารถตบตาสตัว์อสรูเหล่าน้ันได้ส�าเรจ็ พลงัพิเศษ 

ทีแ่ผ่ซ่านออกมาจากร่างของฝอูว๋ินก็มส่ีวนช่วยอย่างมากทีเดยีว ไม่เช่นนัน้

อาศยัแค่ปากของพวกตนสองปากย่อมไม่มทีางสยบสถานการณ์ได้อยู่หมดั

ฝูอว๋ินตอบกลั้วหัวเราะ "ก็ต้องมีแน่อยู่แล้ว นี่คืออาวุธป้องกันตัว 

ทีส่�าคญัเวลาข้าออกมาข้างนอก หึๆ มขีองชิน้น้ีอยู่กับตวั สัตว์อสูรทัว่ๆ ไป

เห็นข้าแล้วไม่กล้าบุ่มบ่ามโจมตีกันหรอก"

อาวุธป้องกันตัวของฝูอว๋ินก็คือมุกสีทองท่ีมีขนาดเท่าน้ิวหัวแม่มือ
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เม็ดหน่ึงนามว่า 'มุกรัศมีเทวะ' ปกติจะถูกเก็บซ่อนอยู่ในรูหูของมัน 

นอกจากสามารถลอกเลียนพลังอันสูงส่งกล้าแข็งที่ท�าให้สัตว์อสูรนึกว่า

มันมีฝีมือร้ายกาจมากแล้วก็ไม่มีประโยชน์อื่นอีก

มกุวิเศษนีต้ระกูลสบิแปดมงกุฎเป็นผูห้ลอมสร้างขึน้ บุตรหลานสกุลซู

รวมถึงอาชาเทพเมือ่จะออกไปข้างนอก ต่างก็พยายามหามกุวิเศษนีส้กัเมด็ 

มาไว้ป้องกันตวั มกุทีอ่ยู่ในมอืฝอูวิน๋เมด็นีม้คุีณภาพอยู่ในระดบักลางบน

เท่าน้ัน พลงัท่ีแผ่ซ่านออกมาพอจะเทียบเคียงได้กับผู้แข็งแกร่งข้ันเปล่ียน

เส้นลมปราณหรอืสตัว์อสรูขัน้สี ่ เป็นมรดกประจ�าตระกูลท่ีบดิาของฝอูว๋ิน 

ทิง้ไว้ให้มนั

ว่ากันว่าในมือประมุขสกุลซูยังมีมุกรัศมีเทวะท่ีสามารถลอกเลียน 

พลังของผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาได้เลยทีเดียว ตอนท่ีฝูอว๋ินเอ่ยถึงสิ่งน้ี  

มนัมสีหีน้าอจิฉาจนปิดไม่มดิ

ซูเพียนจื่อพูดอย่างไม่เห็นพ้อง "ก็แค่ของที่เอาไว้หลอกคนเท่าน้ัน  

พบเจอยอดฝีมือท่ีแท้จรงิเมือ่ไร น่ากลวัว่าจะตายอนาถย่ิงกว่าเดมิสิไม่ว่า"

"ฮ"ึ ฝอูว๋ินแค่นเสยีงฮแึล้วไม่ส่งเสยีงอกี ผ่านไปสกัพักจงึค่อยเอ่ยปาก 

"ท่านพูดถึงหลอกคน ข้าก็นกึเรือ่งหน่ึงข้ึนมาได้"

"เรื่องอะไรหรือ"

"ก่อนไปถึงถ�า้พันจิง้จอก ท่านตดัผมให้สัน้จะเป็นการดท่ีีสดุ พอไปถึง 

ทีน่ั่นแล้วก็อย่าได้พูดถึงเรือ่งทีต่นเองถูกปิดผนึกพรสวรรค์ด้วย" ฝอูว๋ินเอ่ย

อย่างรอบคอบ

"เพราะอะไรล่ะ" ในเมือ่ฝูอว๋ินพูดมาตลอดว่านางคือคุณหนเูจด็สกุลซู 

แห่งถ�า้พันจิง้จอก แล้วเหตใุดกลับไปถึงบ้านแล้วยังจะต้องหลอกคนอืน่อกี  
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ซูเพียนจื่องุนงง

ฝูอว๋ินถอนหายใจกล่าว "คุณหนูคุณชายสกุลซูที่ถ�้าพันจิ้งจอก 

มอียู่มากมาย ท่านประมขุสงูวัยมากแล้ว อกีไม่ช้ากต้็องคดัเลอืกประมขุ 

คนใหม่ หากท่านดูสะดุดตาเกินไป เกรงว่ายังไม่ทันเสาะพบของวิเศษ 

ที่คุณชายทิ้งไว้ ท่านก็อาจถูกผู้อื่นท�าร้ายเสียก่อน"

บญุคุณความแค้นในตระกูลใหญ่สินะ ซเูพียนจือ่พลนัเข้าใจกระจ่าง  

แม้ตนเองไม่เคยมญีาติพ่ีน้อง แต่ในนยิายกับละครทวีีก็มแีสดงให้เห็นอยู่

เป็นประจ�า เพ่ือช่วงชงิทรพัย์สนิของตระกูลแล้ว มทีัง้กรณีพ่อลกูแตกคอ  

พี่น้องงัดข้อ แม่ผัวราวีลูกสะใภ้ รวมไปถึงหมู่สะใภ้ชิงดีชิงเด่นกัน

"ข้าไม่ได้อยากจะเป็นประมุขอะไรนั่นสักหน่อย พวกเขาก็ต่อสู้กัน 

ไปส ิ เกีย่วอะไรกับข้าด้วย" ซเูพียนจือ่บ่นงึมง�า เป็นเดก็ก�าพร้าน่าสงสารมาก 

ก็จรงิ แต่มวีงศาคณาญาติเยอะเกินไปก็ยุ่งวุ่นวายเช่นกัน

ความรู้สึกจนใจอันเข้มข้นผุดวาบขึ้นในดวงตาของฝูอวิ๋น

ชิงหรือไม่ชิงต�าแหน่งประมุข เรื่องน้ีอยู่ท่ีความเต็มใจของท่าน 

เมื่อไรกันเล่า...

"ได้ๆ เจ้าพูดถูกแล้ว ต่อให้ข้าไม่สนใจจะชิงต�าแหน่งประมุข  

ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นจะไม่มาหาเรื่องข้า ไหนๆ ผมยาวนี่นอกจาก 

ใช้หลอกคนแล้ว เก็บไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร ตัดทิ้งก็ตัดทิ้งสิ"

ซูเพียนจื่อเข้าใจในเจตนาดีของฝูอว๋ิน ผู้อื่นก�าลังแย่งชิงต�าแหน่ง

ประมขุกันอย่างดเุดอืด จู่ๆ  ญาตท่ีิว่ากันว่ามีพรสวรรค์สงูถึงระดบัชาวสวรรค์ 

ก็ดนัโผล่มาเสยีนี ่ ต่อให้นางประกาศชดัว่าจะไม่เข้าร่วมแข่งขัน ผู้อืน่ย่อม 

ไม่ยอมเชื่อโดยง่าย
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หากฝีมือที่นางมีอยู ่สอดคล้องกับความยาวของเส้นผมจริงๆ  

ก็แล้วไปเถอะ ทว่านางในตอนน้ีเป็นแค่ขยะที่ถูกปิดผนึกพรสวรรค์อยู ่

เท่านัน้ ผูอ้ืน่ย่อมคดิจะฉวยจงัหวะทีภั่ยคุกคามชิน้โตนียั้งอ่อนแอไร้ก�าลงั  

ชิงเค้นคอฆ่านางให้ตายคาเปลไปเสียก่อนเลย

มีเรื่องเพ่ิมขึ้นก็ไม่สู้มีเรื่องน้อยลง อย่างไรเสียขอแค่เจอของวิเศษ 

ของบิดาก็จะพบร่องรอยของบุพการี จากนั้นก็จะเพ่ิมพูนความสามารถ 

ของตนเองให้แขง็แกร่งได้ เพียงเท่าน้ีซเูพียนจือ่ก็พึงพอใจมากแล้ว

จะว่าไป...นางก็ไม่ได้พึงพอใจง่ายสักเท่าไร หึๆ

หลังจากรุดเดินทางเช้าจรดค�่าเช่นนี้อยู่สามวัน ในท่ีสุดทั้งสอง 

ก็มาถึงฐานท่ีมัน่ของสกุลซ.ู..ถ�า้พันจิง้จอกอนัศกัดิส์ทิธ์ิและย่ิงใหญ่ท่ีฝอูวิน๋

เอ่ยถึง

ถ�า้พันจิง้จอกตัง้อยู่บนเกาะนรินามขนาดเลก็แห่งหนึง่ในทะเลสาบ

เงาฟ้า ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนดินแดนพันเมฆา ประกอบกับ 

หลายจดุของทะเลสาบท่ีกว้างไกลสดุสายตาแห่งนีม้เีมฆหมอกกระหวัดวน

ตลอดท้ังปี จึงท�าให้การค้นหาเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในทะเลสาบเป็น 

เรื่องท่ียากเย็นแสนเข็ญ ซึ่งนี่ก็คือสาเหตุส�าคัญท่ีสกุลซูในฐานะตระกูล

สิบแปดมงกุฎสามารถยืนตระหง่านไม่ล้มลงตลอดนานปีที่ผ่านมา

ถ�า้พันจิง้จอกของสกุลซมูนีามกระเด่ืองเลือ่งลอืย่ิง ทว่าคดิจะค้นหา

มันในทะเลสาบเงาฟ้ากลับยากย่ิงกว่าไต่ขึ้นสวรรค์ ตระกูลฝ่ายธรรมะ 

หมายก�าจัดคู ่ปรับเก่านี้ไม่ใช่แค่เพียงหน่ึงหน ทว่าจนใจที่ตลอดมา 

ไม่อาจค้นหาที่ตั้งอันแน่ชัดของถ�้าพันจิ้งจอกได้เสียที
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ฝูอว๋ินพาซูเพียนจื่อเหินข้ามผิวทะเลสาบ ลอดซ้ายป่ายขวาอยู่

ท่ามกลางเมฆหมอกอันหนาทึบ หลังจากอ้อมวนจนนับรอบไม่ถ้วน  

ในท่ีสดุมนักร่็อนลงบนเกาะท่ีเลก็เสยีจนมองเหน็ท่ัวเกาะได้ในปราดเดยีว

ทีพู่ดว่านีค่อืเกาะขนาดเลก็ แท้จรงิแล้วเป็นเพียงหินใหญ่ซึง่โผล่พ้น 

ผวิทะเลสาบ จนนานวันเข้ามต้ีนไม้ใบหญ้างอกเงยข้ึนมาประปรายก็เท่านัน้

ฝูอว๋ินเดินไปยังท่ีว่างผืนย่อมตรงใจกลางของเกาะเล็ก ก่อนจะ 

เหยาะย�า่กีบเท้าทัง้สีด้่วยจงัหวะแปลกประหลาดท่ีดล้ีูลับ

ผ่านไปชั่วครู่ ตรงท่ีว่างผืนน้ันก็พลันยุบตัวและกลายเป็นวังน�้าวน 

สีด�าสนิท ซูเพียนจื่อกอดคอฝูอว๋ินพลางร้องอุทานเบาๆ จากนั้นสิ่งท่ีอยู่

เบื้องหน้าสายตาก็เปลี่ยนเป็นทัศนียภาพที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง

มีภูเขาสูงตระหง่านเสียดเมฆลูกหนึ่งต้ังเด่นอยู่ตรงหน้า บนเขา

ท่ามกลางเงาไม้และเมฆสีอร่ามตานั้นพอจะเห็นไม้เชิงชายที่รองรับ 

ชายคาปลายงอนได้ร�าไร กระเบือ้งเคลอืบสม่ีวงแกมน�า้เงนิกับก�าแพงสงู 

สขีาวหมิะทีมี่ช่องหน้าต่างฉลลุายนัน้เรอืงรองจบัตาภายใต้แสงเงินแสงทอง 

ทัง้หมดทัง้มวลน้ีวิจติรงดงามทว่าเลอืนรางห่างไกลดจุแดนเซยีน

ฝูอวิ๋นพ่นลมขึ้นจมูกก่อนเอ่ยปนย้ิม "เทพเจ้าแห่งกลลวงคุ้มครอง 

เจ้านายอันเป็นที่รัก ยินดีต้อนรับท่านกลับสู่บ้าน!"

บ้าน? ซูเพียนจื่อนิ่งงันอยู่ชั่วอึดใจ ที่นี่ก็คือบ้านของข้า?!

แสงสีทองสายหน่ึงพลันโฉบลงมาจากบนเขา เมื่อร่อนลงตรงหน้า

ซเูพียนจือ่จงึพบว่าน่ันถึงกับเป็นจิง้จอกตัวหนึง่ซึง่มคีวามสงูเท่าครึง่ตวัคน 

จิ้งจอกทองมองพิจารณานางด้วยสายตาท่ีระแวดระวังปนฉงนสงสัย 

ดวงตาคู่นั้นเปี่ยมชีวิตชีวา สีหน้าแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย ดูไม่คล้าย 
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สิ่งที่สัตว์ป่าจะมีได้เลย

"บนร่างเจ้ามีกลิ่นอายของคนสกุลซู เจ้าเป็นใครกัน" จ้ิงจอกทอง

พลันเอ่ยปากพูดภาษามนุษย์

ฝูอว๋ินหัวเราะร่วนก่อนจะพูดแนะน�ากับซูเพียนจื่อ "น่ีก็คือเหล่าจิน 

สตัว์เทพผูพิ้ทกัษ์เขาถ�า้พันจิง้จอก*" จากน้ันมนัก็เอ่ยกับจิง้จอกทองอย่าง

กระหย่ิมย้ิมย่อง "เหล่าจนิ รบกวนแจ้งต่อท่านประมขุทว่ีาข้าหาคณุหนเูจด็

ของพวกเราสกุลซหูรอืก็คือบตุรขีองคุณชายสามพบแล้ว!"

เหล่าจินพลันเบิกตาโต มองซูเพียนจื่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 

อย่างละเอียดรอบหนึง่จงึค่อยพยักหน้ารบั "ได้ พวกเจ้ารอสกัครู่" มนัพูด

พลางแกว่งหางแล้วกลายสภาพเป็นแสงสทีองวับหายไปท่ามกลางแมกไม้

ไม่ช้าก็มเีสยีงระฆงัดังขึน้บนเขา เหล่าจนิปรากฏตัวตรงหน้าซเูพียนจือ่ 

กับฝอูว๋ินอกีครัง้แล้วเอ่ยว่า "ท่านประมขุต้องการพบพวกเจ้า จงตามข้ามา!"

พอนกึว่าก�าลงัจะได้พบหน้าคนในครอบครัวของตนแล้ว ซเูพียนจือ่ 

ก็อดไม่ได้ทีจ่ะต่ืนเต้นอยู่บ้าง นางจงึขยุ้มขนแผงคอของฝูอว๋ินไว้แน่น

กระแสจติสายหนึง่พลนัถ่ายทอดมาจากฝอูว๋ิน..."ท่านต้องจ�าค�าทีข้่า 

เคยพูดเอาไว้ให้มัน่"

ซเูพียนจ่ือหวัใจสะท้านวูบ คล้ายจู่ๆ  ก็ถูกคนเอาน�า้เย็นเฉยีบมาสาดตวั

ในวันทีอ่ากาศร้อนจดั

ก่อนหน้านีฝ้อูว๋ินเคยเตือนสตนิางว่าอย่าได้บอกผูอ้ืน่เรือ่งทีวั่นหน้า

ตนมโีอกาสจะคลายผนึกและฝึกวิชาได้ ย่ิงห้ามบอกผูอ้ืน่ว่าตนมพีรสวรรค์สงู

ถึงระดับชาวสวรรค์ และอย่าได้เชื่อใจคนสกุลซูทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง 
* ถ�้าพันจิ้งจอก คือชื่อของภูเขาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของสกุลซู โดยตั้งชื่อว่า 'ถ�้า' เพ่ือเปรียบเปรยถึงถ่ินของ 
เหล่าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ท�านองเดียวกับที่เปรียบเปรยสถานที่อันตรายว่าถ�้าเสือ
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ไม่ว่าผู้ใดง่ายๆ

สกุลซูนี่น่ากลัวถึงขั้นนี้จริงๆ น่ะหรือ!

ขณะที่ซูเพียนจื่อยังแคลงใจ ฝูอวิ๋นก็เหาะไปถึงหน้าต�าหนักใหญ ่

ท่ีอยู่บนยอดเขาแล้ว มันแสดงท่าทีให้นางก้าวลงพ้ืนแล้วเดินเท้าเข้าไป

พร้อมกับมัน

เพ่ิงจะย่างเท้าเข้าไปในต�าหนัก สาวน้อยก็รูส้กึได้ว่ามสีายตาทีแ่ฝงนัย

แตกต่างกันหลายสิบคู่สาดพุ่งมาจับท่ีร่างนางโดยพร้อมเพรียง เจ้าของ

สายตาเหล่าน้ันมทีกุเพศทุกวัย แต่ละคนสวมเสือ้ตวัสัน้เข้ากับกระโปรงยาว 

บคุลกิงามสง่า รปูโฉมล้วนจดัอยู่ในข้ันหมดจดเป็นอย่างน้อย

ชายชราผูเ้ป็นหัวหน้าน้ันนัง่สงูอยู่บนเก้าอ้ีไม้จนัทน์ม่วงตรงก่ึงกลาง

ของโถงต�าหนกัใหญ่ด้วยสหีน้าอันเคร่งขรมึ ดวงตาหร่ีลงก่ึงหน่ึงราวก�าลัง

เข้าฌานอยู่

ในโถงต�าหนักใหญ่เงียบกริบชนิดท่ีเข็มตกสักเล่มก็ต้องได้ยิน  

แรงกดดันที่ไร้สภาพนั้นชวนให้หายใจหายคอได้ล�าบาก

ทว่าย่ิงเป็นเช่นนี้ซูเพียนจื่อกลับย่ิงเข ้มแข็งไม่ยอมแพ้ นาง 

ยืดสันหลังตรงพลางเบิกตาโตสบประชันกับผู้คนกลุ่มใหญ่นี้โดยไม่ยอม

เผยความขลาดกลัวแม้สักนิด

คาดว่าชายชราผู้น้ีก็คอืประมขุสกุลซท่ีูเรยีกกัน ตามท่ีฝอูว๋ินบอกมา...

เขาก็คอืท่านปู่ของนาง มนีามว่าซถิูงหยวน

ไม่รู ้ว ่าเขาจะรักถนอมหลานสาวคนนี้เหมือนเหล่าคุณปู่ของ 

เพ่ือนนักเรยีนในโลกใบเก่าหรอืไม่ ซเูพียนจือ่ผดุความคาดหวังเลก็ๆ ขึน้ 

ในใจ
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ซถิูงหยวนซึง่น่ังอยู่ตรงก่ึงกลางมองพิจารณาซเูพียนจือ่เงยีบๆ สกัพัก

จงึค่อยเอ่ยปากในทีส่ดุ "เจ้ามชีือ่ว่าอะไร"

"ข้ามีชื่อว่าซูเพียนจื่อเจ้าค่ะ"

"เดนิเข้ามาให้ข้าดูใกล้ๆ ซ"ิ เสยีงของซถิูงหยวนราบเรียบ ปราศจาก

อารมณ์ตืน่เต้นทีปู่ห่ลานได้พบหน้า น�า้เสยีงอนัเป็นงานเป็นการน้ันท�าให้ 

ซูเพียนจื่อผิดหวังอยู่ครู่หนึ่ง

ก็ถูกของเขา คนสองคนเพ่ิงจะได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรก ต่อให ้

เก่ียวพันกันทางสายเลอืด แต่ในด้านของความรูส้กึแล้วก็เป็นแค่คนแปลกหน้า

เท่านั้น ฝูอว๋ินเคยบอกว่าในสกุลซูมีคุณชายกับคุณหนูอยู่ดาษดื่น นาง 

จะถือสิทธิ์อะไรให้ผู้อื่นโปรดปรานเอ็นดูนางเป็นพิเศษเล่า

ซเูพียนจือ่เยาะหยันตนเองอยู่ในใจ ก่อนจะเดินก้าวยาวไปข้างหน้า

ผูเ้ฒ่าอกีคนท่ีอยู่ข้างกายซถิูงหยวนเป็นผูส้บืเท้าขึน้หน้ามาพูดกับนาง 

"โปรดให้พวกเราดูสญัลกัษณ์สายโลหิตของเจ้าสักหน่อย"

ซเูพียนจือ่ม้วนแขนเสือ้ข้างขวาขึน้ตามค�าขอ จนกระท่ังเผยให้เหน็

สญัลกัษณ์รปูจนัทร์เสีย้วสม่ีวงทีอ่ยูบ่นแขน เมือ่ผูค้นในโถงต�าหนกัใหญ่ 

ได้เห็นสัญลักษณ์อันคุ ้นเคยน้ี พวกเขาก็ส่งสายตากันไปมาแล้วถก 

ความเห็นกันเสียงเบา

ผูเ้ฒ่าคนเดมิบรรจงประคองคนัฉ่องแก้วผลึกสีม่วงทีม่รูีปทรงเดยีวกับ

สัญลักษณ์นั้นมาบานหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงจริงจัง "เชิญวางมือขวาของเจ้า

บนบานคนัฉ่องน้ี"

ซเูพียนจือ่จงึท�าตามน้ันทันท ี เมือ่ฝ่ามอืของนางสมัผสัถูกผวิคนัฉ่อง

อันเรยีบลืน่และเย็นเฉยีบ ตวัคนัฉ่องก็พลนัเปล่งรศัมสีม่ีวงเจดิจ้าออกมา
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คลุมทั้งร่างของนางเอาไว้ภายใน

นบัแต่มาถึงโลกใบใหม่นีซ้เูพียนจือ่ก็เคยเห็นเรือ่งอศัจรรย์ท�านองน้ี

ไม่ต�่ากว่าหน่ึงหนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอาการตื่นตูมใดๆ ในใจคาดเดาว่า 

นีน่่าจะเป็นวิธีจ�าแนกสายเลอืดว่าแท้หรอืเทยีม นางจงึนิง่คอยให้รศัมสีม่ีวง

สลายหายไปเอง

ซูถิงหยวนรวมถึงผู้เฒ่าอีกหลายคนที่อยู่ด้านข้างล้วนเบิกตาโต 

จ้องเขม็งไปที่รัศมีสีม่วงรอบตัวซูเพียนจื่อ แต่ละคนท�าราวกับต้องการ 

จะมองหาดอกไม้สักดอกในน้ัน ผูเ้ฒ่าทัง้หลายย่ิงมองก็ยิง่มสีหีน้าชอบกล 

รอจนรศัมสีม่ีวงเลอืนจางไป สหีน้าท่ีพวกเขาใช้มองพิจารณานางก็เปลีย่นเป็น

ซบัซ้อนอยู่บ้าง ทว่าก็กลบัมาเป็นปกติในไม่ช้า

ขณะทีส่าวน้อยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรข้ึน ฝอูว๋ินท่ีอยู่ด้านหลังของนาง

ก็กะพรบิดวงตาท่ีทัง้โตทัง้งดงามคูน่ัน้ แววเจ้าเล่ห์ริว้หนึง่วาบผ่านก้นบึง้ 

ของดวงตาก่อนทีม่นัจะพูดเสยีงกังวาน "ท่านประมขุ ข้าตามหาคณุหนเูจด็

บตุรขีองคณุชายสามกลบัคืนมาแล้ว สมควรจะมรีางวัลใช่หรือไม่ขอรับ"

ซถิูงหยวนไม่ได้แยแสมนั เพียงสบตากับผูเ้ฒ่าท่ีประคองคนัฉ่องแล้ว

ถามซเูพียนจือ่ว่า "บนแขนซ้ายของเจ้ามสีญัลกัษณ์พรสวรรค์อยู่หรอืไม่"

เมื่อค�าถามนี้เปล่งออกมา ซูเพียนจื่อก็รู ้สึกได้อย่างชัดเจนว่า

บรรยากาศในโถงต�าหนักใหญ่แห่งนี้เปลี่ยนเป็นพิกลย่ิง นางกัดฟัน 

ม้วนแขนเสื้อข้างซ้ายขึ้นแล้วกล่าวตอบ "มีเจ้าค่ะ เพียงแต่ไม่มีสีสัน"

รอจนนางพูดจบและสัญลักษณ์เมฆมงคลที่ไร้สีน้ันได้เผยออกมา

ต่อหน้าคนท้ังหมดแล้ว เสียงสูดหายใจเฮือกก็ดังขึ้นต่อเน่ือง ฟังคล้าย 

รู้สึกเสียดาย ทว่านางกลับสัมผัสได้อย่างแจ่มชัดว่าในความเสียดายนี้ 
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ยังเจือด้วยอารมณ์ยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่น

นางเงยหน้าข้ึนอย่างเข้มแข็งไม่ยอมคน สายตามองไปทางซถิูงหยวน 

ผูน่ั้งอยู่ตรงก่ึงกลางและมสีหีน้าผดิหวังอย่างยากจะอ�าพรางเช่นเดยีวกบั 

คนอืน่ๆ...

ข้าไม่อาจฝึกวิชา ท่านก็จะไม่รับหลานสาวคนนี้แล้วใช่หรือไม่

หากพวกท่านตัดสินค่าของคนที่ผลประโยชน์เช่นนี้ ข้าก็จะไม่เห็น

พวกท่านเป็นญาติด้วยเช่นกัน!

ซูเพียนจื่อแค่นเสียงฮึอยู่ในใจ

ซูถงิหยวนนิง่เงยีบอยู่ชัว่ครูก่โ็บกมอืกลา่ว "เจา้คอืลกูของหูห่ลี ่ แต่ 

น่าเสียดายหู่หลี่หายตัวไปไม่รู้ร่องรอย เจ้ากลับมาก็ดีแล้ว ไปพักก่อน 

ค่อยว่ากันเถอะ"

น่ีเท่ากับเขายอมรับฐานะของนางแล้ว ทว่าก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อนาง 

อย่างอบอุ่นเท่าไรนัก คนอื่นๆ ในโถงต�าหนักใหญ่ล้วนมีสีหน้าแตกต่าง 

กันไป ซเูพียนจือ่ต้องทนรบัสายตาของใครต่อใครมาตัง้แต่เลก็แล้ว ดงันัน้

เพียงมองผาดๆ ก็รูสึ้กได้ว่าในบรรดาคนเหล่าน้ีมีแค่ไม่ก่ีคนเท่านัน้ทีเ่จตนาดี

กับนาง

อารมณ์ปลาบปลื้มท่ีได้กลับมาบ้านพลันถูกความเย็นชาของ  

'เหล่าวงศาคณาญาติ' จู่โจมเข้าใส่จนกระเจิงหายไปกว่าครึ่งค่อน หาก 

ไม่ใช่เพราะยังอยากจะรูข่้าวคราวของบดิามารดา เกรงว่าตอนน้ีนางคงจะ

หมุนตัวจากไปอย่างไม่ลังเลสักนิดแล้ว

ผูเ้ฒ่าซึง่เมือ่ครูป่ระคองคนัฉ่องแก้วผลกึรปูจนัทร์เสีย้วมาตรวจยืนยัน

สายเลอืดให้ซเูพียนจือ่ผูน้ัน้ยังนบัได้ว่าอ่อนโยนเป็นมติร เมือ่ผูเ้ป็นประมขุ
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แสดงท่าท ี เขาก็ก้าวออกมาแนะน�าฐานะของแต่ละคนในโถงต�าหนักใหญ่

ให้นางได้รู้จัก

ทีแ่ท้ผูเ้ฒ่าท่านน้ีแซ่หาน เป็นผู้อาวุโสต่างแซ่ของสกลุซ ู ระหว่างทาง 

ที่มาฝูอว๋ินเคยแนะน�าโครงสร้างตระกูลให้นางฟังคร่าวๆ แล้ว รองจาก 

ประมขุซถิูงหยวนลงไปก็คอืต�าแหน่งผูอ้าวุโสท้ังห้า มเีพียงผูอ้าวุโสรองเท่านัน้

ท่ีแซ่ซ ู ท่ีเหลอือกีสีค่นล้วนเป็นบตุรหลานต่างแซ่ ซึง่ได้แก่ ผูอ้าวุโสใหญ่หาน 

ทีอ่ยู่ตรงหน้าผูน้ี้ ตามด้วยผูอ้าวุโสสามโจว ผูอ้าวุโสสีห่ลี ่และผูอ้าวุโสห้าเฉนิ

นอกจากผู้อาวุโสใหญ่หานแล้ว ตอนนี้ผู ้อาวุโสอีกสี่คนที่เหลือ 

ล้วนไม่อยู่ในถ�้าพันจิ้งจอก

ถัดจากต�าแหน่งผูอ้าวุโสลงไปก็คอืเหล่าศษิย์ ผูเ้ฒ่าหลายคนทียื่นอยู่

ข้างกายซถิูงหยวนล้วนใช่ท้ังสิน้ ระดับรุน่และฝีมอืของพวกเขาล้วนจดัเป็น

บคุคลแถวหน้าของสกุลซู

เช่นเดยีวกับตระกูลโบราณอ่ืนๆ ระดับรุน่ในสกุลซก็ูมีการแบ่งชัน้กัน

อย่างเคร่งครัดเข้มงวด ศิษย์ทั้งหมดไม่แบ่งแยกว่าแซ่ซูหรือว่าต่างแซ่  

ล้วนแต่ถูกจัดล�าดับตามทักษะฝีมือของวิชาต้นตระกูล พูดง่ายๆ ก็คือ 

วิชากลลวงของผู้ใดร้ายกาจกว่า ผู้นั้นก็จะมีระดับรุ่นและฐานะท่ีสูงส่ง 

ตามไปด้วย

แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคนสกุลซูไม่จ�าเป็นต้องมีความสามารถ 

ในเชิงยุทธ์ ตรงกันข้าม พรสวรรค์เชิงยุทธ์มีส่วนส�าคัญย่ิงยวดต่อความ

ก้าวหน้าของวชิากลลวง ทักษะในการหลอกลวงมอียูห่ลายแขนงท่ีล้วนต้อง

อาศัยพลังวัตรเป็นพ้ืนฐาน อีกท้ังเมื่ออยู่นอกถ�้าพันจิ้งจอก ผู้อ่ืนย่อมจะ 

ไม่ยึดถือกฎท่ีว่าใครมีวิชากลลวงสูงก็มีฐานะสูง ดังนั้นหากใครเล่นเล่ห ์
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แล้วถูกจบัได้ก็ต้องเตรยีมตวัทีจ่ะถูกไล่ฆ่าล้างแค้น ใครท่ีมฝีีมอืการต่อสู ้

ต�่าเตี้ยเรี่ยดิน แม้แต่ชีวิตน้อยๆ ก็อาจรักษาเอาไว้ไม่ได้

ในถ�้าพันจิ้งจอก ศิษย์ที่มีวิชายุทธ์กล้าแข็งเป็นพิเศษจะถูกดึงตัว 

ออกมาให้ท�าหน้าที่เป็นองครักษ์ของตระกูล อยู่ภายใต้การควบคุม 

ของเหล่าผูอ้าวุโสโดยตรง เน่ืองจากน่ีเป็นฐานะเฉพาะ พวกเขาจงึไม่ถูกจดั

ระดบัรุน่ตามความสามารถในวิชากลลวงอีก

ผู้คนในโถงส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนสกุลซู ศิษย์ต่างแซ่หากไม่ใช ่

ถูกพาตวัมาท่ีถ�า้พันจิง้จอกตัง้แต่เป็นทารก ก็ต้องผ่านการทดสอบหลายด่าน

จนแน่ใจในความภักดต่ีอสกุลซแูล้ว ไม่เช่นนัน้จะไม่ได้รบัอนุญาตให้เข้ามา

ในถ�้าพันจิ้งจอกเป็นอันขาด กระท่ังต�าแหน่งท่ีตั้งของถ�้าพันจิ้งจอกก็จะ 

ไม่มทีางได้รบัรู้

ตามที่ผู้อาวุโสใหญ่หานแนะน�า ซูเพียนจื่อพบว่าการเรียกขานกัน

ตามความสามารถเช่นน้ีก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เพราะสกุลซูแม้ยังไม่นับว่า 

มีประชากรล้นหลาม แต่เฉพาะบุตรหลานท่ีใช้แซ่ซูก็มีหลายพันคน 

เป็นอย่างต�า่ ซ�า้ความสมัพันธ์เครอืญาตก็ิสลบัซบัซ้อน หากต้องเรียกขานกัน

ตามล�าดบัญาติ ล�าพังญาติสายตรงของนางก็มท่ีานลงุสองคนกับอาหญิง

สามคนแล้ว ลูกพ่ีลูกน้องในรุ่นเดียวกันย่ิงมีเยอะเสียจนนางนับไม่ถ้วน 

ด้วยซ�้า

แต่ตอนนีข้อเพียงนางดูตามเครือ่งหมายระดบัรุน่บนเสือ้ผ้าของพวกเขา 

แล้วเรยีกว่าอาจารย์ปู่ อาจารย์ลุงอาจารย์อา กับศษิย์พ่ี* เพียงเท่าน้ีก็ใช้ได้แล้ว

* ระดับรุ่นของศิษย์ถ�้าพันจิ้งจอกแบ่งเป็นศิษย์ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยเรียกคนในระดับ 
รุ่นเดียวกันว่าศิษย์พ่ีศิษย์น้อง เรียกคนที่สูงกว่าหนึ่งระดับรุ่นว่าอาจารย์ลุงอาจารย์อา เรียกคนที่สูงกว่า 
สองระดับรุ่นว่าอาจารย์ปู ่และเรียกคนที่ระดับต�่ากว่าว่าศิษย์หลาน
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ดจูากประวัตอินัว่างเปล่าของนางท่ีไม่เคยผ่านการสอบในวิชากลลวง

มาก่อน ซ�า้ไม่มทีางจะฝึกวิชายุทธ์ได้เลย นางจงึรัง้ต�าแหน่งศิษย์น้องเลก็สดุ 

ในหมูค่นทัง้หมดอย่างสมศักด์ิศรี

หลงัจากแนะน�าจบแล้ว ผูอ้าวุโสใหญ่หานก็สัง่ให้ซมู่านม่านทีเ่ป็นท้ัง

ญาตผิูพ่ี้ของซเูพียนจือ่และมรีะดับรุน่เป็นอาจารย์อาของนางมารับผิดชอบ

จดัการเรือ่งทีพั่ก การใช้ชวิีต รวมไปถึงสอนพ้ืนฐานวิชากลลวงอย่างง่ายๆ 

ให้นาง จากนัน้ผูอ้าวุโสใหญ่หานก็สัง่ให้ทกุคนแยกย้ายไป

ก่อนจากผู้อาวุโสใหญ่หานพูดกับฝูอวิ๋นว่า "เจ้ามีผลงานที่ตามหา

สายเลือดของสกุลซูกลับคืนมาได้ เจ้าก็ไปที่คลังสิ่งของชั้นท่ีหนึ่งแล้ว 

เลือกของสักชิ้นไปเป็นรางวัลเถอะ"

"คลังสิ่งของชั้นที่หนึ่ง? ชิ้นเดียวเท่านั้นเองหรือ!" ฝูอวิ๋นไม่พอใจ 

เป็นอย่างยิ่ง

ผู้อาวุโสใหญ่หานตอบด้วยสีหน้าที่เย็นชา "เจ้าจะไม่เอาก็ได้นะ"

ฝูอว๋ินสะบัดหัวแล้วบ่นงึมง�ายกใหญ่ด้วยวาจาที่ไร้แก่นสาร เช่น  

ขี้งกบ้างล่ะ ดูถูกม้าบ้างล่ะ จากนั้นมันก็ได้แต่ติดตามซูเพียนจื่อจากไป

พร้อมกับซูม่านม่าน

พรบิตาในโถงต�าหนักใหญ่ก็เหลอืแต่ซถิูงหยวนกับผูอ้าวุโสใหญ่หาน

เพียงสองคน

ผูอ้าวุโสใหญ่หานเอ่ยข้ึนอย่างหดหู ่ "เดมิทนึีกว่าบตุรขีองคณุชายหูห่ลี่ 

จะมพีรสวรรค์โดดเด่นเหมอืนกับตัวเขาเสยีอีก นึกไม่ถึงเลยว่า..."

'คณุชายหูห่ล่ี' ทีเ่ขาเอ่ยถึงก็คอืซหููห่ล่ีคณุชายสามสกุลซ ูผูเ้ป็นบดิา 

ของซูเพียนจื่อ
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ซถิูงหยวนถอนหายใจยาวก่อนกล่าว "หรอืว่านับแต่นีส้กุลซขูองข้า 

จะต้องตกต�า่แล้วจรงิๆ เดมิทข้ีานกึว่าหู่หลีจ่ะพลกิผนัสถานการณ์ได้ แต่ 

นกึไม่ถึงว่าเขากลบัหายไปไม่รูร่้องรอย สกุลซขูองพวกเรามภัียพิบตัคิรัง้ใหญ่

มารออยู่ข้างหน้าแล้ว แต่กลบัไม่มศิีษย์ทีเ่ย่ียมยอดสักคนสามารถรับช่วง

สิง่ท่ีบรรพชนตกทอดเอาไว้"

ในโถงต�าหนักใหญ่ไม่มีผู้อืน่แล้ว เขาจงึไม่ฝืนรักษาท่าทอีนัน่าเกรงขาม

ไว้อีก ร่างกายคล้ายพลนัชราลงย่ีสบิสามสบิปี ทัง้ตัวแผ่ซ่านไปด้วยกลิน่อาย

แห่งความทรดุโทรม ดุจตะวันรอนท่ีใกล้จะลาลบัทวิเขาประจมิ

ผูอ้าวโุสใหญ่หานตืน่ตระหนก รบีเดนิขึน้หน้าไปจบัมอืของอีกฝ่ายไว้ 

"ท่านประมขุ อาการบาดเจบ็ของท่าน..."

"ข้าประคบัประคองได้อีกไม่นานแล้ว...สัน้หน่อยก็สามปี ยาวหน่อย

ก็ห้าปี" ซูถิงหยวนเอ่ยปนยิ้มเฝื่อน

"เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ ถ้า...ถ้าเช่นนั้นจะท�าอย่างไรกันดี"  

ผู้อาวุโสใหญ่หานร้อนใจจนหน้าซีดเผือด

ซูถิงหยวนสั่นศีรษะ "รอให้ศิษย์น้องท่ีเหลืออีกสี่คนกลับมาก่อน  

ข้าจะให้ศษิย์ทัง้หมดออกไปรบัการทดสอบทีน่อกถ�า้พันจิง้จอก ถึงตอนน้ัน 

ก็ให้สวรรค์ตดัสนิแล้วกัน หวังว่าเทพเจ้าแห่งกลลวงจะไม่ทอดทิง้บตุรหลาน

อกตญัญูเหล่านีข้องท่าน"

ศษิย์น้องท่ีเหลอือกีสีค่นทีเ่ขาพูดถงึก็คอืผูอ้าวโุสของสกุลซอูกีสีค่น

ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่

ผูอ้าวุโสใหญ่หานขยีจ้อนผม "เช่นน้ันก็ได้แต่ปล่อยไปตามลขิติฟ้า

แล้ว"
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ทั้งสองต่างไร้ถ้อยค�าอยู่ครู่หนึ่ง ผู้อาวุโสใหญ่หานจึงค่อยเอ่ยข้ึน

อย่างลังเล "แปลกแท้ เมื่อครู่ข้าถึงกับมองอนาคตบุตรีของคุณชายหู่หล่ี

ไม่ออก"

ซถิูงหยวนตะลงึงัน "เจ้าก็มองไม่ออกเช่นกันหรอืนี"่ เดมิทีเขานกึว่า

เป็นเพราะตนเองบาดเจบ็สาหัสเสยีอกี

ชายชราทั้งสองหันมามองหน้ากัน ก่อนจะพยายามหวนทบทวน 

สิ่งที่ได้เห็นในรัศมีสีม่วงเมื่อครู ่นี้ สุดท้ายทั้งสองก็อ้าปากสูดลมเย็น 

เข้าปอดเฮือกใหญ่พร้อมกันโดยไม่ได้นัดแนะ "บนตัวยายหนูนั่นต้องมี 

สิ่งผิดปกติ!"

ทว่าไม่ช้าซูถิงหยวนก็เยือกเย็นลง "แต่นางไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์"  

ข้อน้ีเห็นกันอย่างชัดแจ้ง บนดินแดนพันเมฆาไม่เคยมีปรากฏมาก่อนว่า 

คนท่ีไร้พรสวรรค์เชงิยุทธ์สามารถสร้างความส�าเรจ็อนัน่าตืน่ตะลึงอะไรได้

ยากนักจะได้เห็นความหวังแม้ว่ามันจะริบหรี่ก็ตามที ดังนั้น 

ผู้อาวุโสใหญ่หานจึงไม่ยอมถอดใจ

"พวกเราล้วนได้เห็นอดีตจากความทรงจ�าของนางแล้ว นีค่วรจะเป็น

ครัง้แรกท่ีนางได้สมัผสักับคนัฉ่องมายาจนัทร์ม่วง กระท่ังท่านกับข้าก็ยัง

มองอนาคตของนางไม่ออก เช่นน้ันจะต้องมีใครเคยท�าอะไรกับนาง 

เพ่ืออ�าพรางลิขิตฟ้า หรือไม่ก็ต้องเป็นเพราะความส�าเร็จของนาง 

ในอนาคตนั้นเหนือกว่าเราสองลิบลับ ดังนั้นพวกเราจึงได้มองไม่ออก"

ซูถิงหยวนเองก็หวังเหลือเกินว่าทุกสิ่งจะเป็นดังที่อีกฝ่ายกล่าวมา 

แต่เมือ่นกึถึงสญัลกัษณ์เมฆมงคลท่ีไร้สีบนแขนของซเูพียนจือ่น้ันแล้ว เขาก็

รูส้กึท้อแท้ขึน้มาอกี สดุท้ายจงึเอ่ยเพียงว่า "เช่นน้ันก็ดไูปก่อนแล้วกัน..."
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ด้านหน้าเรือนไม้ไผ่หนึ่งแถวท่ีปลูกอยู่ตรงเชิงเขาถ�้าพันจิ้งจอก  

ซูม่านม่านผู้มีสีหน้าหยิ่งยโสก�าลังชี้มือไปยังเรือนไม้ไผ่หลังที่อยู่ริมสุด 

แล้วพูดกับซูเพียนจื่อ

"ก็คือตรงน้ี เจ้าเข้าพักแล้วก็ไปขอต�าราวิชากลลวงเบื้องต้นจาก 

ศิษย์คนอื่นท่ีพ�านักอยู่ข้างเคียงมาอ่านดู ข้ามีงานรัดตัวย่ิง ไม่ว่าง 

มาเสยีเวลาไปกับเรือ่งพวกนีข้องเจ้าหรอก มอีะไรไม่เข้าใจก็ไปถามคนอืน่

เอาเอง ทีน่ี่จะมกีารสอบย่อยทุกสิบวัน อกีสามวันข้างหน้าก็ถึงก�าหนดสอบ

แล้ว ถึงตอนนั้นเจ้าจงไปหาข้าเพ่ือเข้าสอบประเมินผล แต่ถ้าไม่ไหว 

ก็ไม่ต้องไป อย่าได้เสียเวลาคนอื่นๆ"

ซูม่านม่านพูดจบก็จากไปโดยไม่แม้แต่จะเหลียวหลัง

พูดแค่นี้เนี่ยนะ?!

ซูเพียนจื่อรู้สึกฉุนอยู่บ้าง ขณะจะหันหน้าไปพูดกับฝูอวิ๋น ประตู 

เรอืนไม้ไผ่หลงัหนึง่ซึง่อยู่ข้างทีพั่กใหม่ของตนก็พลนัถูกผลกัเปิด จากนัน้ 

สาวน้อยหน้ากลมผู้หนึ่งก็เดินออกมา

"เจ้าเป็นศิษย์ที่เพ่ิงมาใหม่หรือ ข้ามีชื่อว่าซูเจินเจินนะ เจ้าล่ะ 

ชื่อว่าอะไร" สาวน้อยหน้ากลมแย้มยิ้มดุจบุปผา ดูหวานใสน่ารักยิ่ง

"ข้ามีชื่อว่าซูเพียนจื่อ เจ้าก็เป็นศิษย์ระดับต้นเหมือนกันหรือ"  

ซูเพียนจื่อกล่าว

"ใช่แล้ว" จบค�ารอยย้ิมของซเูจนิเจนิก็หม่นหมองลง "คนท่ีพูดกับเจ้า

เมือ่ครูน่ีคื้ออาจารย์อาม่านม่านกระมงั ทัง้ท่ีนางโตกว่าข้าแค่สองปี แต่กลบั

ได้เป็นศษิย์ระดบักลางมาต้ังสามปีแล้ว"

ก็แค่หลอกคนเก่งเท่าน้ันไม่ใช่หรือ มีอะไรน่าเล่ือมใสกันเล่า!  
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ซูเพียนจื่อคิดแย้งอยู่ในใจ

จากน้ันซเูจนิเจนิก็เอาต�าราวชิากลลวงเบือ้งต้นเล่มน้ันของตนมาให้

ซูเพียนจื่อยืมอย่างมีน�้าใจย่ิง ต�ารานั้นมีความหนาสูสีกับหนังสือเรียน 

วิชาภาษาจีนชั้นมัธยมเลยทีเดียว เพียงแต่ตัวอักษรใหญ่กว่าเล็กน้อย 

เนื้อหาล้วนเก่ียวกับประวัติของสกุลซู เทพเจ้าแห่งกลลวง รวมไปถึง 

เกร็ดชีวิตของอัจฉริยบุคคลในสกุลซู

เมือ่เห็นซเูพียนจือ่อ่านอย่างเพลิดเพลิน ซเูจนิเจนิก็เกาศีรษะพูดด้วย

ความกลุม้ใจ "ข้าท่องต�าราเล่มน้ีมาสามเดือนแล้ว ระหว่างนัน้ไปสอบย่อย

มาหกครัง้แต่ก็ไม่ผ่านสักครัง้เดยีว อาจือ่ การสอบย่อยในอกีสามวันข้างหน้า

เจ้าก็อย่าไปเลยจะดกีว่า เจ้าเป็นศษิย์ใหม่ ต่อให้ไม่เข้าสอบสกัสองสามครัง้ 

ก็ไม่มใีครหัวเราะเยาะเจ้าหรอก"

ซเูพียนจือ่กะพรบิตาปรบิๆ พลางเอ่ย "การสอบย่อยก็คอืท่องต�ารา 

เท่าน้ีเองน่ะหรือ" ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองรับมือกับการสอบมานานปี  

หากจะอ่านต�าราเล่มนีใ้ห้ปรโุปร่งภายในสามวันก็ไม่ได้ยากอะไรเลย

"ก็ใช่น่ะสิ นี่คือการสอบขั้นพื้นฐานที่สุดแล้ว แต่ข้ามีคุณสมบัติไม่ดี  

สามเดือนก่อนเพ่ิงจะเริ่มมาเรียนท่ีนี่ หากดูจากความคืบหน้าท่ีผ่านมา  

ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรข้าถึงจะกลายเป็นศิษย์ระดับกลางได้" ซูเจินเจินแสนจะ 

ท้อแท้ใจ

นางเป็นบุตรหลานสกุลซูสายรองๆ สักสาย สกุลซูก็ไม่ต่างจาก

ตระกูลโบราณอื่นๆ ที่บุตรหลานจ�านวนมากไม่มีกระทั่งสัญลักษณ ์

เมฆมงคลบนแขน หรอืไม่เชือ้สายก็เจอืจางจนแม้แต่สญัลกัษณ์สายโลหติ 

ก็ยังเลอืนหายไป คนเช่นน้ีล้วนต้องถูกส่งตวัออกจากถ�า้พันจิง้จอก นบัแต่นีไ้ป
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ใช้ชีวิตเช่นชาวบ้านสามัญ

สญัลกัษณ์สายโลหติบนแขนขวาของซเูจนิเจนิเลอืนรางจนแทบจะ

มองไม่เห็นแล้ว หากไม่ใช่เพราะบนแขนซ้ายของนางมสีญัลกัษณ์เมฆมงคล 

สีเหลืองอ่อนท่ีแสดงถึงพรสวรรค์ในการฝึกวิชาสายธาตุดินอยู่ นางก็ 

ไม่มคุีณสมบตัจิะเป็นสมาชกิคนหนึง่ของสกุลซดู้วยซ�า้ ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่า

จะได้เรยีนรูวิ้ชากลลวงอนัศักด์ิสทิธ์ิและย่ิงใหญ่ของสกุลซู

หลงัจากได้ฟังสิง่ทีอ่กีฝ่ายประสบพบเจอมา ซเูพียนจือ่ก็ลอบถอนใจ  

นีม่นัแบบฉบบัของลูกศษิย์หัวช้าไม่ใช่หรอืไร น่าสงสารจริงเชยีว เหน็กันอยู่ว่า

อีกฝ่ายไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสือ แต่กลับถูกบังคับให้ท่องต�าราเสียนี่  

จะว่าไปต่อให้อกีฝ่ายท่องประวัติตระกูลได้คล่องปร๋อแล้วมปีระโยชน์อะไร 

นางนึกภาพไม่ออกจริงๆ ว่าเด็กสาวอย่างซูเจินเจินจะไปหลอกผู้อื่น 

ได้อย่างไรกัน

ซูเจินเจินลอบมองซูเพียนจื่ออยู ่หลายหน ก่อนจะพูดอย่าง 

กระอึกกระอักว่า "ทุกคนที่นี่ล้วนแต่ชอบหลอกกันไปหลอกกันมา เจ้า

รับปากว่าต่อไปจะไม่หลอกลวงข้าได้หรือไม่ ข้าเองก็ขอสาบานว่า 

จะไม่มีวันหลอกลวงเจ้า"

ซเูพียนจือ่พลนัอบัจนถ้อยค�า เห็นทว่ีาเมือ่ก่อนซูเจนิเจินต้องถูกผูอ้ืน่

หลอกเล่นเป็นประจ�าแน่ ถึงได้พุ่งความสนใจมาท่ี 'เด็กใหม่' อย่างนาง  

หมายจะหาสหายแนวร่วมสกัคนทีไ่ว้วางใจได้

ซูเพียนจื่อรู้สึกได้ว่าซูเจินเจินอยากจะเป็นสหายสนิทของนางจริงๆ 

เพราะหากอกีฝ่ายก�าลงัเล่นละครอยู่ล่ะก็ อาศัยฝีมอืการแสดงและกลลวง

ที่ล�้าเลิศถึงขั้นนี้ อีกฝ่ายก็คงจะไม่เป็นศิษย์ระดับต้นอยู่นี่หรอก
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แต่ส�าหรบัค�าว่า 'จะไม่มวีนัหลอกลวง' กันนัน้...ซเูพียนจือ่ขอสงวนท่าที

ไว้ก่อนก็แล้วกัน

"ข้ารับปากเจ้า ขอเพียงเจ้ายังเห็นข้าเป็นสหายด้วยใจจริง ข้าก็จะ

ไม่มีวันประสงค์ร้ายหลอกลวงเจ้า" ซูเพียนจื่อตัดสินใจที่จะเอาอย่าง 

วิธีของฝูอวิ๋น

อุปนิสัยเช่นซูเจินเจินย่อมจะฟังเลศนัยในค�าพูดนี้ไม่ออก นางจึง 

แสนจะยินดีปรีดา รีบเปล่งค�าสาบานอย่างจริงจัง "ขอสวรรค์เป็นพยาน  

ข้าจะไม่มีวันหลอกลวงอาจื่อ!" นางไม่ได้สาบานต่อเทพเจ้าแห่งกลลวง 

เพราะทกุคนในถ�า้พันจิง้จอกต่างรูก้นัด ีการสาบานต่อเทพเจ้าแห่งกลลวงน้ัน

เท่ากับก�าลงับอกอีกฝ่ายว่า...'ข้าจะไม่ท�าตามค�าสาบานแน่นอน'

เม่ือมีค�ามั่นสัญญาของซูเพียนจื่อแล้ว ซูเจินเจินที่หมดห่วงเสียที 

ก็แทบจะควักหัวใจกับไส้พุงออกมา แบ่งปันทุกสิ่งอย่างของตนกับ 

ซูเพียนจื่อ ท�าเอาซูเพียนจื่อชักรู้สึกละอายใจอยู่บ้างท่ีตนเองมีความคิด

เยี่ยงคนถ่อย

ซูเจินเจินสาละวนเข้าๆ ออกๆ ไม่ช้าก็ช่วยซูเพียนจื่อจัดเรือนใหม่

เสร็จเรียบร้อย เรือนไม้ไผ่เล็กๆ ท่ีเรียบสมถะน้ี เมื่อผ่านการตกแต่งของ

สาวน้อยทั้งสองก็ดูอบอุ่นน่าอยู่ขึ้นทันตา

พอนึกได้ว่าซเูพียนจือ่ยังต้องตัง้ใจอ่านต�ารา ซเูจนิเจนิผูช่้างเอาใจใส่ 

ก็ขอตวัออกไปท�าธุระของตนเอง

ในท่ีสดุซเูพียนจือ่ก็มโีอกาสได้หารอืเรือ่งทีเ่กิดขึน้ระหว่างการพบปะ

คนสกุลซูในวันนี้กับฝูอวิ๋น

"คนัฉ่องแก้วผลกึรปูจนัทร์เสีย้วสม่ีวงบานนัน้เป็นของวิเศษอะไรสกัอย่าง
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ของสกุลซใูช่หรือไม่ มนัแค่ใช้ตรวจพิสจูน์สายเลอืดเท่าน้ันเองหรอื"

เพียงนึกถึงสายตาท่ีผู้เฒ่าท้ังหลายรวมถึงท่านปู่ซถิูงหยวนใช้มองนาง 

ในตอนที่รัศมีสีม่วงปรากฏอยู่ นางก็รู้สึกไม่สบายใจข้ึนมา ราวกับทุกส่ิง 

ของตนได้ถูกผูอ้ืน่มองทะลจุนหมดสิน้แล้ว

ฝูอว๋ินย้ิมยิงฟันก่อนตอบ "คันฉ่องบานน้ันมีนามว่า 'คันฉ่องมายา

จนัทร์ม่วง' สามารถส่องเหน็ตัวตนท่ีแท้ เป็นหนึง่ในสามสุดยอดของวเิศษ

ประจ�าสกุลซขูองพวกเรา"

"ส่องเห็นตัวตนที่แท้? สามสุดยอดของวิเศษ?"

"ใช่แล้ว ส่องเหน็ตวัตนทีแ่ท้...พูดง่ายๆ ก็คอืสามารถอาศยัคนัฉ่อง

บานนีม้องเหน็ส่วนลึกในใจจรงิของคนผู้หน่ึง รวมไปถึงความทรงจ�าในอดีต

และโชคชะตาในอนาคต"

"โอ้โห! ร้ายกาจเพียงนีเ้ชยีว มองทะลอุดีตกับอนาคตได้ด้วยหรือน่ี!" 

ซูเพียนจื่อตื่นตะลึงยิ่ง

"ก็ไม่ร้ายกาจเท่าไรนักหรอก จะมองเห็นได้ก่ีมากน้อยข้ึนอยู่กับว่า 

ตวัผูใ้ช้และเป้าหมายทีต้่องการจะดูนัน้มคีวามสามารถห่างไกลกันแค่ไหน 

นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากที่ส่งผลกระทบ อีกอย่าง..."

"อีกอย่างอะไร"

แววตาของฝูอว๋ินล่องลอยอยู่บ้าง "มองอดีตกับอนาคตให้แจ่มชัด 

มหีรอืจะยากเขญ็เท่ามองตัวตนทีแ่ท้ให้ชดัแจ้ง การจะเข้าใจส่ิงท่ีคนผูห้น่ึง

ประสบมาน้ันง่าย ทว่าการจะเข้าใจส่วนลกึในใจของคนผูห้น่ึง โดยเฉพาะ

หัวใจของตนเองจึงจะเป็นเรื่องที่ยากล�าบากที่สุดในโลก"

มีปรัชญาไม่หยอกเลยนะนี่!
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ซูเพียนจื่อคล้ายเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมด นางพลันพบว่า 

ฝูอวิ๋นที่อยู่ตรงหน้าดูไม่คุ้นตาเอาเสียเลย ราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคน 

โดยสิ้นเชิง ไม่สิ! ต้องบอกว่าราวกับเปลี่ยนเป็นม้าอีกตัวไปแล้ว

"เอ๋? เช่นนัน้เรือ่งทีข้่าถูกปิดผนึกพรสวรรค์ พวกเขาก็รูห้มดแล้วน่ะส"ิ  

ซเูพียนจือ่พลนัฉกุคิดถึงปัญหานีข้ึ้นมา

"พวกเขามองไม่เห็นหรอก เพราะผนึกบนร่างของท่านเกิดข้ึนจาก

สุดยอดของวิเศษประจ�าสกุลซูอีกชิ้นที่ร้ายกาจย่ิงกว่า ดังน้ันทุกเรื่อง 

ที่เก่ียวข้องกับการปิดผนึกจึงถูกอานุภาพของมันซ่อนเร้นไปเอง" ฝูอวิ๋น

เผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นอีกครั้ง

"เวลาเจ้าจะบอกอะไร อย่ามาพูดทีละท่อนจะได้หรือไม่ บอกข้า 

มาตรงๆ เลยว่าสุดยอดของวิเศษประจ�าสกุลซูท้ังสามช้ินคืออะไร  

มีประโยชน์ใช้สอยอย่างไรบ้าง และเก่ียวข้องกับข้าอย่างไร อีกอย่าง 

ของวิเศษทีท่่านพ่อข้าท้ิงไว้ก็คือชิน้ท่ีปิดผนกึพรสวรรค์ของข้านัน่ใช่หรือไม่ 

แล้วต้องท�าอย่างไรจงึจะหามนัพบได้เล่า" ซเูพียนจือ่ระดมยิงค�าถามเป็นชดุ

ราวกับรัวกระสุน

"ท่านก็ไม่นบัว่าทึม่ทือ่นกั มผิดิ! ของวิเศษทีบ่ดิาท่านท้ิงไว้ก็คอืส่ิงท่ี 

ปิดผนกึพรสวรรค์ของท่านชิน้นัน้ และก็เป็นหนึง่ในสามสดุยอดของวิเศษ 

สกุลซูชิ้นท่ีมีอานุภาพสูงสุดและลึกลับท่ีสุดด้วย ทุกครั้งที่มันปรากฏตัว

ล้วนมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนเดิม ในอดีตเคยเป็นสร้อยคอ คทา มงกุฎ  

แจกันวิเศษ กระบี่ยาว และอื่นๆ...ซึ่งทุกครั้งที่มันปรากฏตัวก็ล้วนมา 

พร้อมกับการถือก�าเนิดของสิบแปดมงกุฎผู้ย่ิงใหญ่ท่านหน่ึงเสมอ ท่าน

อ่านต�าราวิชากลลวงเบื้องต้นเล่มน้ันให้ดีๆ ในนั้นมีเอ่ยถึงเกร็ดชีวิตของ 
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ผู้เป็นเจ้าของมันทุกรุ่นเลย"

"ท่านพ่อข้าก็เคยเป็นเจ้าของมันหรือ เช่นน้ันตอนมันอยู่ในมือของ 

ท่านพ่อข้ามรีปูลกัษณ์อย่างไรเล่า แล้วตกลงมนัมชีือ่เรยีกว่าอะไรกนัแน่"  

ซูเพียนจื่อถามพร้อมสองตาที่เป็นประกายระยิบระยับ

"มันไม่มีชื่อหรอก ต่อมาคนสกุลซูจึงเรียกมันว่า 'ไร้นาม' เสียเลย  

บิดาของท่านไม่อาจนับเป็นเจ้าของมัน เพียงแต่วาสนาชักพาให้รู้สึกถึง 

การคงอยู่ของมนั รวมทัง้ควบคุมใช้งานพลงัของมนัได้บางส่วน" ฝอูวิน๋ตอบ

เรียบๆ

"กระท่ังท่านพ่อข้าก็ยังไม่ได้ถือครองมนัอย่างแท้จริง ซ�า้ไม่รู้ด้วยว่า 

มนัจะปรากฏตัวอีกหรอืไม่ ปรากฏตัวแล้วจะเปลีย่นรปูลกัษณ์มาเป็นอะไร 

เช่นนีจ้ะให้ข้าหาอย่างไรกัน เจ้าแกล้งข้าชดัๆ!" ซเูพียนจ่ือขบคดิจนหัวโต

แต่ฝูอว๋ินกลับพูดตอบกลับมาอย่างสบายอารมณ์ "หากมีวาสนา 

ท่านกับมันย่อมจะได้พานพบกันแน่"



100

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

4

ซูเพียนจื่อพลันบังเกิดอารมณ์วู่วาม อยากจะเอาต�าราวิชากลลวง

เบือ้งต้นทีอ่ยู่ในมือทบุใส่ศีรษะของฝอูว๋ินแรงๆ เหลอืเกิน นางรูอ้ยู่แล้วว่า

เจ้าตัวนี้พึ่งไม่ได้แม้แต่นิดเดียว!

"การสอบย่อยในอีกสามวันข้างหน้าท่านจะเข้าร่วมหรือไม่" ฝูอวิ๋น 

เหน็นางมสีหีน้าไม่เป็นมติร จงึรบีเบีย่งเบนหวัข้อสนทนาอย่างชาญฉลาด

"เข้าร่วมสิ เหตุใดจะไม่เข้าร่วมเล่า ฮึ! การเรียนหนังสือคือจุดแข็ง 

ของข้าอยู่แล้ว" ซูเพียนจื่อมั่นอกมั่นใจเต็มที่

ตั้งแต่เล็กนางก็ไม่มีบิดามารดาและญาติพ่ีน้อง การเติบโตในที ่

เช่นสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้านัน้ หากตนเองไม่แข็งแกร่งมากพอก็จะต้องถูก 

เดก็คนอืน่รงัแก ส่วนทีน่ีแ่ม้จะได้ชือ่ว่าเป็น 'บ้าน' ของนาง แต่นางก็รูว่้า 

ไม่มใีครสกัคนท่ีเหน็นางเป็นญาติ ผูท้ีน่างจะพ่ึงพาได้ก็มีแต่ตนเองเช่นเดมิ

เริม่ต้นจากการสอบย่อยครัง้น้ีก็แล้วกัน นางจะท�าให้คนท่ีดแูคลนนาง
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เหล่านัน้ได้รูว่้านางเก่งกาจย่ิงกว่าพวกเขาเสยีอกี!

เวลาสามวันพริบตาก็ผ่านไป ในที่สุดก็มาถึงวันสอบย่อยแล้ว

เดิมทีซูเจินเจินไม่เต็มใจจะไปเท่าไรนัก แต่เมื่อคิดว่าการขาดสอบ 

มากเกินไปจะท�าให้วันหน้าเลื่อนเป็นศิษย์ระดับกลางได้ยากย่ิงกว่าเดิม 

อีกทั้งซูเพียนจื่อที่เพ่ิงมาได้แค่สามวันก็ยังสมัครใจไปสนามสอบ หาก

ตนเองท่ีเป็นทัง้มอืเก่าและ 'คู่ซี'้ ไม่เป็นเพ่ือนไปดแูลสักหน่อยก็แย่เกินไป

แล้ว ดังนั้นซูเจินเจินจึงตัดสินใจที่จะไปด้วย

อาชาเทพของสกุลซมูเียอะจนเกินเหตุจรงิๆ แม้กระทัง่ศษิย์ระดบัต้น

ชั้นล่างอย่างซูเจินเจินก็ยังมีอาชาเทพตัวหน่ึงรับเป็นนาย ย่ิงไปกว่าน้ัน 

อาชาเทพตัวนี้ยังมีสีขาวหิมะตลอดทั้งร่าง น่ามองกว่าฝูอว๋ินไม่ต�่ากว่า 

สิบเท่า

เพียงแต่ดวงของมันดีไม่เท่าฝูอวิ๋น เพราะตอนที่มันรับซูเจินเจิน 

เป็นนาย สาวน้อยหน้ากลมคิดถึงซาลาเปาแป้งขาวฝีมอืของมารดาข้ึนมา

พอด ีดงัน้ันอาชาเทพทีง่ดงามตวัน้ีจงึต้องมนีามอนัน่าเศร้าว่า...เจ้าซาลาเปา

เมื่อท้ังสองขี่อาชาเทพของตนเหาะไปจนถึงหน้าต�าหนักเล็กๆ  

หลังหนึ่งบนไหล่เขา พวกนางก็พบว่ามีเด็กสาวกับหนุ่มน้อยสิบกว่าคน 

มารวมตัวกันอยู่ที่น่ีแล้ว เครื่องหมายบนสาบเสื้อของทุกคนล้วนบ่งช้ีว่า 

เป็นศิษย์ระดับต้น

พวกเขาจับกลุ่มเล็กๆ กระซิบกระซาบกันด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด 

อย่างยิ่ง

เมือ่เสยีงย�า่ระฆงัดังขึน้ หนุม่สาวแรกรุน่สบิกว่าคนนีก็้เดนิเรยีงแถว

เข้าไปในต�าหนัก ซเูจนิเจนิหน้าซดีขาวขณะจงูมอืซเูพียนจือ่เดินตามเข้าไป 
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อารมณ์ทีเ่ขียนอยู่บนใบหน้าของซเูจนิเจนินัน้ฮกึเหิมปนเศร้าสลด ราวกับ

ก�าลังเดินไปสู่ลานประหาร

ในโถงต�าหนักน้ันโล่งว่าง มีเพียงโต๊ะเล็กย่ีสิบตัวกับเบาะรองนั่ง 

ที่เข้าชุดกัน แต่ละคนต่างเดินไปน่ังประจ�าที่ ซูเจินเจินนั่งอยู่ทางซ้ายมือ 

ของซเูพียนจือ่นีเ่อง มอืของสาวน้อยหน้ากลมก�าอยู่ตรงโพยกระดาษทีซ่กุมา 

ในแขนเสื้อ อาการร้อนตัวน้ันมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นพวกท่ีคิดจะ 

โกงสอบ

ช่างเป็นคนซือ่เสยีจรงิ แค่โกงสอบก็ยังเด่นชดัถึงเพียงนี ้แบบนีแ้ล้ว 

ยังคดิจะเป็นสบิแปดมงกุฎอกี ฝันเฟ่ืองอยู่ชดัๆ

"อีกเดี๋ยวเจ้าเจอข้อไหนท่ีไม่รู้ก็มาดูของข้าแล้วกัน" ซูเพียนจื่อพูด 

ให้ก�าลังใจนางอีกครั้งเสียงเบา

ก่อนหน้าน้ีซูเพียนจือ่เคยสอบถามรปูแบบโจทย์ข้อสอบจากซเูจนิเจนิ 

มาแล้ว รูส้กึว่าไม่มคีวามยากแต่อย่างใด ท้ังต�าราวิชากลลวงเบือ้งต้นเล่มน้ัน

นางก็ท่องได้ขึน้ใจแล้วด้วย ดังนัน้ไม่ว่าจะสอบอย่างไรก็ล้มนางไม่ได้แน่

ซูเจินเจินขานดัง "อ้อ" เพียงค�าเดียว ความเห็นแย้งถูกเขียนอยู่ 

บนใบหน้าอย่างปิดไม่มิด...

เจ้าเพ่ิงจะอ่านต�ารามาแค่สามวัน ข้าดูของเจ้าจะไปมีประโยชน์

อะไรเล่า

ตอนนี้เองสาวน้อยในเครื่องแต่งกายของศิษย์ระดับกลางผู้หนึ่ง 

ก็เดินเข้ามา คือซูม่านม่านนั่นเอง

เมือ่เห็นซเูพียนจือ่ถึงกับมาปรากฏตัวท่ีน่ี ซูม่านม่านก็ชะงกัไปเลก็น้อย

ด้วยความประหลาดใจอย่างย่ิง ทว่าไม่ช้านางก็กลับมามีสีหน้าหย่ิงยโส 
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ตามเดมิ ตหีน้าขรมึพลางแจกข้อสอบหนึง่ปึกท่ีอยู่ในมอืลงบนโต๊ะแต่ละตัว

ขณะเดินผ่านด้านข้างของซูเพียนจื่อกับซูเจินเจิน ซูม่านม่าน 

ก็แค่นเสียงฮึเบาๆ อย่างเหยียดหยาม "ขยะ ต่อให้ไม่ถอดใจอย่างไร 

ก็เป็นแค่ขยะอยู่วันยังค�่า"

หญิงคนนี้น่ารังเกียจชะมัด!

ซูเพยีนจือ่ไปขวางหขูวางตาอะไรอกีฝ่ายกนัแน่ ตัง้แต่แรกเจอกม็า 

ชักสีหน้าใส่ เพียงเพราะอีกฝ่ายได้เห็นสัญลักษณ์พรสวรรค์ของนางแล้ว  

คิดว่านางไม่อาจฝึกวิชายุทธ์ได้ใช่หรือไม่

เฮอะ การกระท�าเช่นนี้ต้องเป็นคนประเภทไหนกัน!

ซูเพียนจื่อโมโหอยู่ในใจ ทว่าการสบประมาทดูถูกท�านองน้ี 

นางเห็นมานักต่อนักต้ังแต่เล็กแล้วจึงคร้านจะไปแยแส เพียงคลี่เปิด 

ข้อสอบออก แล้วสงบใจเริ่มตอบโจทย์ไป

ภายในศาลารับลมบนยอดเขาถ�้ า พันจิ้ งจอกอันสูงชะลูด  

ผู้อาวุโสใหญ่หานก�าลังชี้แนะวิชายุทธ์แก่ศิษย์คนโตของตนอยู่

ศิษย์คนโตผู้น้ีมีนามว่าซูป๋ออว๋ิน เป็นอัจฉริยะเชิงยุทธ์ในหมู่คน 

รุ ่นหนุ่มสาวของสกุลซู รูปโฉมองอาจคมสัน ทั่วร่างแผ่ซ่านกลิ่นอาย 

อนัเย็นชาเฉยีบขาดออกมาอย่างเข้มข้น อายุยังไม่ถึงย่ีสิบก็มเีส้นผมทีย่าว

เลยบ่า เอ่ยถึงพลังวัตรก็จวนจะทะลวงจากขั้นเปลี่ยนกระดูกไปขั้นช�าระ

ไขกระดูกแล้ว

ผู ้อาวุโสใหญ่หานเพ่ิงจะชี้ข ้อบกพร่องในกระบวนท่าของเขา  

ศิษย์หนุ่มระดับต้นผู ้หน่ึงก็ว่ิงตามเส้นทางบนเขามาค้อมตัวคารวะ  
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"ค�านบัผูอ้าวุโสใหญ่หาน เดก็สาวทีท่่านให้ข้าจบัตาดคูนนัน้ วันน้ีนางไป 

เข้าร่วมการสอบย่อยของศิษย์ระดับต้นแล้วขอรับ"

"หืม? มีความเคลื่อนไหวเร็วเพียงน้ีเชียวหรือ เจ้ารีบไปดูซิว่า 

ผลเป็นอย่างไร" ผู้อาวุโสใหญ่หานพูดด้วยความปลาบปลื้ม

"ขอรับ" ศิษย์ผู้นั้นรับค�าสั่งแล้วจากไปอย่างรวดเร็ว

น้อยครั้งนักที่ซูป๋ออวิ๋นจะเห็นอาจารย์ใส่ใจศิษย์ระดับต้นคนใด  

ดังนั้นเขาจึงเปรยถามดู "เด็กสาวคนนั้นเป็นใครกันขอรับ หรือว่าเร็วๆ นี้

สกุลซูของพวกเรามีอัจฉริยะที่เก่งกาจคนใดปรากฏตัวขึ้นแล้ว"

"เป็นอจัฉรยิะหรอืไม่ยังสดุจะรูไ้ด้ เพียงแค่มหีวังเท่าน้ัน นางเพ่ิงจะ 

มาถึงถ�า้พันจิง้จอกได้สามวันก็ไปเข้าสอบย่อยแล้ว ใจร้อนไม่เบาทีเดยีว..."  

ผู้อาวุโสใหญ่หานไม่ได้พูดต่อ เพียงโบกมือเป็นความหมายให้ซูป๋ออว๋ิน 

ฝึกวิชาต่อไป

เป็นเช่นนีอ้ยู่หนึง่ชัว่ยาม* ศิษย์ระดับต้นคนเดมิกว่ิ็งกระหดืกระหอบ

ขึน้มารายงาน "ผู.้..ผูอ้าวุโสใหญ่หาน ผลสอบออกมาแล้วขอรบั เดก็สาว 

คนนั้น นาง...นาง..."

ตั้งแต่ไหล่เขาถ�้าพันจิ้งจอกขึ้นไป หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ 

อาชาเทพก็ไม่อาจล่วงล�า้ข้ึนมาได้ ศษิย์ผู้น้ีรบีว่ิงมารายงานข่าว ลมหายใจ 

จึงเกือบจะขาดห้วงไปทีเดียว

ผูอ้าวุโสใหญ่หานเอ่ยด้วยความแปลกใจ "เจ้าพูดช้าๆ ไม่ต้องรีบร้อน"

หนุ่มน้อยหอบฮักๆ สองหนก่อนรายงานต่อ "เด็กสาวคนนั้นสอบได้ 

ที่หนึ่ง ข้อสอบทั้งหมดไม่มีตอบผิดหรือเว้นว่างแม้เพียงจุดเดียวขอรับ!"

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ในหมู ่ศิษย์ระดับต้นของถ�้าพันจิ้งจอก ผลคะแนนเช่นนี้ใช่ว่า 

ไม่เคยมีมาก่อน ทว่าหากเกิดขึ้นกับเด็กสาวที่เพ่ิงจะมาถึงถ�้าพันจิ้งจอก 

ได้เพียงสามวันและเข้าร่วมการสอบย่อยเป็นครัง้แรก เช่นน้ันก็น่าต่ืนตะลงึ

เกินไปแล้ว!

"จริงหรือ!" ผู้อาวุโสใหญ่หานยืนพรวดขึ้นมาทันที

เมื่อนึกถึงค�าพูดที่อาจารย์เอ่ยกับตนก่อนหน้านี้  ซูป๋ออว๋ินก็

ประหลาดใจมากเช่นกัน

เดก็สาวทีอ่าจารย์ให้ความใส่ใจคนนีม้ฝีีมอืไม่ธรรมดาจรงิเสยีด้วย

รอจนผู้อาวุโสใหญ่หานสั่งให้ศิษย์ที่มาแจ้งข่าวกลับไปสังเกต 

ความเคลื่อนไหวของซูเพียนจื่อต่อแล้ว ซูป๋ออว๋ินก็อดไม่ได้ที่จะถามซ�้า 

อีกหน "เดก็สาวคนนัน้เป็นผูเ้ยาว์ของครอบครวัใดขอรบั"

ผู้อาวุโสใหญ่หานลูบเคราสีขาวหิมะก่อนตอบ "นางคือบุตรีของ 

ซูหู่หลี่คุณชายสามของท่านประมุข วันที่นางกลับมา เจ้าก�าลังกักตน 

ฝึกวิชาอยู่จึงไม่ได้พบกัน ไม่เลว...สติปัญญาของนางไม่เลวเลยจริงๆ  

แต่ว่า...เหตุใดกลับไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์เสียได้เล่า"

"คณุชายสามซหููห่ลี?่!" ซปู๋ออว๋ินรกัษาความเยือกเย็นต่อไปไม่ไหว

แล้ว

ซูหู ่หลี่ผู ้นี้แม้ตนจะไม่เคยได้พบตัวจริงมาก่อน แต่ก็เคยได้ยิน

อาจารย์เอ่ยถึงเกียรติประวัติของเขานับครั้งไม่ถ้วน...เขาคืออัจฉริยะ 

ในหมูอ่จัฉรยิะ ผูเ้ป็นท้ังความหวังและความรุง่โรจน์ของสกุลซเูมือ่สบิกว่าปี

ก่อน เขาเคยสะกดให้ศิษย์นับไม่ถ้วนในรุน่เดียวกันต้องอบัแสงไร้ประกาย 

ถึงข้ันที่แม้แต่ประมุขและเหล่าผู้อาวุโสล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าเขาจะ



106

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 1

กลายเป็นยอดฝีมอือนัดบัหนึง่ของสกุลซไูด้ก่อนอายุสามสบิปีอย่างแน่นอน

ทีเ่ชงิบรรพตเซยีนพันเมฆาซึง่ตัง้อยู่ใจกลางของดินแดนมจีารึกหยกขาว

อยู่เจด็แผ่น แต่ละแผ่นแยกกันจารกึนามของยอดฝีมอืหน่ึงร้อยอนัดบัแรก

ในแต่ละขั้นพลังวัตร

บนเส้นทางการเลื่อนขั้นพลังวัตรของซูหู่หลี่นั้น เขาเคยกวาดรวด 

ท้ังอนัดบัหนึง่ของข้ันถอดรปู อันดับหนึง่ของขัน้เปลีย่นกระดกู อนัดบัหนึง่

ของข้ันช�าระไขกระดกู และอนัดบัหนึง่ของขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณมาแล้ว... 

ในขณะทีค่นทัง้หมดคดิว่าเขาจะคว้าอนัดับหนึง่เช่นนีเ้รือ่ยไป นามของเขา

กลับพลันสาบสูญไปจากจารึกหยกขาวอย่างลึกลับ และไม่มีใครล่วงรู้ 

ร่องรอยของเขาอกีเลย

ตอนน้ีเมื่อได้ยินว่าอัจฉริยะในอดีตผู้นั้นถึงกับมีทายาทอยู่ หาก 

ซูป๋ออวิ๋นยังสามารถเยือกเย็นอยู่ได้ก็แปลกแล้ว

แต่ว่าอาจารย์ของตนบอกว่านาง...ไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์? น่ีจะ 

เป็นไปได้อย่างไรกัน!

ผู้ที่ถูกการแสดงออกอันยอดเย่ียมของซูเพียนจื่อท�าให้ตกใจนั้น 

ไม่ได้มแีต่พวกเขา บรรดาศิษย์ระดับต้นท่ีสอบเสรจ็และได้เหน็ผลคะแนน 

ที่ประกาศออกมาอย่างรวดเร็วต่างก็ตื่นตะลึงกันไม่สิ้นสุด

ซูม่านม่านเองก็นึกไม่ถึงว่ากระดาษค�าตอบอันสมบูรณ์แบบที่นาง

เป็นผู้ตรวจถึงกับเขียนออกมาจากมือของเด็กขยะที่นางไม่เคยเห็นอยู่ใน

สายตาเลยคนนั้น

ทว่าเพียงไม่นานซูม่านม่านก็เยือกเย็นลง สอบย่อยได้คะแนนเต็ม 

แค่นี้นับเป็นอะไรได้ หากไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์ สุดท้ายก็เป็นได้แค่ขยะ 
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ชิน้หนึง่อยู่ด ี นับแต่มสีกลุซมูายังไม่เคยมศิีษย์สกัคนทีไ่ม่ฝึกวชิายุทธ์แล้ว

เลือ่นขึน้เป็นศษิย์ระดับกลางได้ ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่าจะสร้างความส�าเรจ็อืน่ 

ที่ใหญ่ไปกว่านี้

เดก็ขยะน่ีย่ิงเฉลยีวฉลาดเท่าไร วันหน้าก็มแีต่จะขมข่ืนย่ิงข้ึนเท่าน้ัน 

ก็เหมอืนท่ีนางพูดไว้ก่อนหน้านี.้..'ขยะ ต่อให้ไม่ถอดใจอย่างไรก็เป็นแค่ขยะ 

อยู่วันยังค�่า'

แน่นอนว่ายังมีซูเจินเจินอีกคนท่ีตกใจกับผลสอบของซูเพียนจื่อ  

แววตาท่ีนางใช้มองพิจารณาสหายเหมือนก�าลังมองสัตว์ประหลาดยักษ์

ก่อนยุคประวัติศาสตร์ตัวหนึ่งอยู่ ไม่มีใครรู้ชัดไปกว่านางว่าอาจื่อได้จับ 

ต�าราวชิากลลวงเบ้ืองต้นเล่มนัน้แค่เพียงสามวัน อาจือ่ท�าได้อย่างไรกันนี!่

หากนางฟังค�าของอาจื่อและลอบมองกระดาษค�าตอบของอีกฝ่าย

ล่ะก็ ตอนนี้นางต้องสอบผ่านแล้วแน่ๆ ฮือๆๆ!

ความตื่นตะลึงท่ีซูเพียนจื่อมอบให้แก่ทุกคนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ 

เพียงเท่านี้

จากนั้นการสอบย่อยของศิษย์ระดับต้นสิบสี่สนามติดกันในช่วง

หลายเดอืนต่อมา ซเูพียนจือ่ล้วนไปทุกสนามสอบ และทุกคร้ังก็ล้วนเผยโฉม

อย่างสง่างามด้วยการคว้าคะแนนเต็มทัง้สิน้

แม้กระท่ังซเูจนิเจนิทีส่อบย่อยมาหลายหนแต่ไม่ผ่านด่านเสยีทน้ัีน 

ก็ยังฝ่าด่านฉลุยอย่างต่อเนื่องจนผ่านการสอบย่อยท้ังสิบส่ีสนามด้วย

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษของซูเพียนจื่อ

ซูเพียนจื่อใช้ฝีไม้ลายมือในการสอบกับความจ�าอันน่าทึ่งสร้าง 

ความตกตะลงึแก่ศิษย์ทัง้หมดในถ�า้พันจิง้จอกได้ภายในเวลาเพียงไม่นาน 
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แม้แต่ศิษย์ระดับสูงบางส่วนก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของนางแล้ว

เหตุผลแรกเป็นเพราะคะแนนสอบของนางน่าอัศจรรย์ใจจริงๆ 

เหตผุลทีส่องเป็นเพราะชาติก�าเนดิของนางกลายเป็นหัวเรือ่งใหญ่ให้ผูค้น

ได้ซุบซิบกันอย่างออกรสไปแล้ว

แววตาอันหลายหลากท่ีบ้างก็ชื่นชม บ้างก็เห็นใจ บ้างก็หัวเราะ 

สมน�้าหน้า ล้วนจับรวมอยู่บนตัวนางท่ีเดียว...น่าเสียดายสาวน้อย 

ผูม้มีนัสมองเป็นอจัฉรยิะน้ีกลบัเป็นขยะในเชงิยุทธ์ ขอแค่นางมพีรสวรรค์ 

เชงิยุทธ์แม้เพียงนิดเดียว อาศัยหัวสมองท่ีปราดเปรือ่งเช่นน้ีก็เพียงพอท่ีจะ

เลื่อนขั้นอย่างเร็วไวไปเป็นศิษย์ระดับกลางภายในเวลาครึ่งปีเศษได้แน่

ซูเพียนจื่อไม่ใส่ใจว่าผู ้อื่นจะมองนางอย่างไร ทุกวันนอกจาก 

อ่านต�าราแล้วก็จะให้ฝูอวิ๋นพานางตระเวนไปตามสถานท่ีต่างๆ ของ 

ถ�า้พันจิง้จอก ด้วยหวังว่าจะดวงดีพบเบาะแสของ 'ไร้นาม' บ้างสกันิด ทว่า

หลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังคว้าน�้าเหลวเช่นเดิม

"ได้ยนิว่าตอนนัน้บดิาของท่านรูส้กึถึงไร้นามได้ทีล่ะแวกคลงัสมบตัิ

สกุลซ ูท่านหาทางเลือ่นขัน้เป็นศิษย์ระดับสงูได้เมือ่ไรก็จะมโีอกาสเข้าใกล้

ละแวกคลังสมบัติ ไม่แน่อาจหามันพบก็เป็นได้" ฝูอวิ๋นกล่าว

"เจ้าพูดง่ายน่ี เลือ่นขัน้เป็นศิษย์ระดับกลางด่านน้ีข้ายังไม่มปัีญญา

จะผ่านเลย ยังจะพูดถึงศิษย์ระดับสูงอีก" ซูเพียนจื่อเหลือกตาใส่อีกฝ่าย 

ทันที

ศษิย์ระดบัต้นต้องผ่านการสอบย่อยท้ังส้ินย่ีสบิสนาม สบิห้าสนามแรก

เพียงขยับพู่กันก็ใช้ได้แล้ว ทว่าห้าสนามหลงัเป็นการทดสอบทักษะวิชากลลวง  

ผู้ที่ไร้พื้นฐานวิชายุทธ์ไม่มีทางแสดงท่วงท่าที่เน้นหนักด้านความเร็วและ 



109

เอ ๋อเหมย

การพลกิแพลงเช่นน้ันได้เป็นอันขาด

เมือ่เหน็ว่าอกีไม่ก่ีวันซเูพียนจือ่ก็จะสอบย่อยสนามท่ีสบิห้าเสร็จสิน้ 

และสถิตชินะรวดของนางกจ็ะต้องหยุดไว้แต่เพียงเท่านีแ้ล้ว ในถ�า้พันจิง้จอก

ไม่รูม้คีนทีท้ั่งรษิยาทัง้ชงิชงันางจ�านวนมากเท่าไรก�าลงัรอชมเร่ืองสนุกกัน

อยู่

ต่อให้โชคช่วยจนนางกลายเป็นศิษย์ระดับกลางได้ แต่การสอบย่อย

ของศิษย์ระดับกลางถัดจากน้ันก็จะเน้นหนักไปที่การผนวกรวมพลังวัตร

เข้ากับทักษะความรู้ในวิชากลลวงมากขึ้นเรื่อยๆ นางซึ่งตอนนี้ตกอยู่ใน

สภาพทีไ่ม่อาจฝึกวชิายทุธ์โดยสิน้เชงิจงึไม่ต้องคดิฝันว่าจะผ่านได้แม้แต่

การสอบย่อยสนามแรกของศิษย์ระดับกลาง

คลังสมบัติของถ�้าพันจิ้งจอกตั้งอยู่บนยอดเขา มีแต่ศิษย์ระดับสูง 

จึงจะขึ้นไปบริเวณท่ีอยู่เหนือไหล่เขาได้ตามใจปรารถนา กระน้ันหากจะ 

เข้าใกล้บรเิวณคลงัสมบตั ิ ต่อให้เป็นศษิย์ระดบัสงูก็ยังต้องได้รบัอนญุาต

เป็นการเฉพาะเท่านั้นจึงจะมีโอกาส

ในช่วงที่ผ่านมาซูเพียนจื่อกับฝูอว๋ินจึงเคลื่อนไหวอยู่แต่บริเวณท่ี 

ต�่ากว่าไหล่เขา เหนือไหล่เขาขึ้นไปนั้นซูเพียนจื่อเคยไปในวันแรกที่มาถึง

ถ�้าพันจิ้งจอกเท่านั้น

ซูเพียนจื่อถอนหายใจก่อนกล่าวเป็นเชิงให้ก�าลังใจตนเองออกมา

"ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกัน อย่างไรก็ต้องมีวิธีแน่"

พริบตาก็มาถึงวันสอบย่อยสนามท่ีสิบห้าแล้ว สนามสอบรอบนี้ 

อยู่ท่ีต�าหนักเล็กอีกหลังหน่ึงบนไหล่เขา ต�าหนักยี่สิบแห่งท่ีถูกใช้เป็น 
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สนามสอบย่อยของศษิย์ระดบัต้นล้วนมลีกัษณะภายนอกกบัการตกแต่ง

ภายในท่ีไม่ต่างกันมากนัก เพียงแต่บรรยากาศนอกสนามสอบในคร้ังน้ี 

ดูพิกลอยู่บ้าง

ศิษย์ระดับต้นท่ีมาเข้าสอบส่วนใหญ่ล้วนรายล้อมอยู่ท่ีข้างกาย 

หนุม่น้อยชดุขาวรปูงามผูห้นึง่ แม้แต่ซมู่านม่านทีวั่นน้ีไม่ได้เป็นผูค้มุสอบ 

ก็ยังยืนเคยีงไหล่อยู่กับเขา ท้ังสองพูดคุยย้ิมหัว ดูสนิทสนมกันเป็นอย่างย่ิง

ซูเจินเจินกระตุกชายเสื้อของซูเพียนจื่อแล้วเอ่ยเสียงเบา "คนที ่

สวมชดุขาวผูน้ัน้มชีือ่ว่าซเูทียนหวา สนิทกบัอาจารย์อาม่านม่านมากทเีดยีว 

เขาเป็นหลานคนเล็กท่ีผู้อาวุโสรองซูรักมากที่สุด และยังเป็นศิษย์ท่ีมี 

ผลคะแนนดีเยี่ยมกว่าใครในหมู่ศิษย์ระดับต้น...ก่อนที่เจ้าจะปรากฏตัว"

"การสอบย่อยครัง้ก่อนๆ ไม่เหน็เคยเจอเขาเลย" ซเูพียนจือ่กล่าวด้วย

ความแปลกใจ 

ยามนี้ซูเพียนจื่อมาอยู่ท่ีถ�้าพันจิ้งจอกได้เกือบคร่ึงปีแล้ว ทว่า 

ไม่เคยพบเจอซูเทียนหวาผู้น้ีในการสอบย่อยครั้งใดๆ สีหน้าอันเย่อหย่ิง 

ของหนุ่มน้อยชุดขาวเหมือนโขกออกมาจากพิมพ์เดียวกับซูม่านม่าน ซึ่ง

เป็นจ�าพวกที่ซูเพียนจื่อไม่ชอบเป็นที่สุด

"เมื่อครึ่งปีก ่อนเขาติดตามผู ้อาวุโสรองซูออกไปท�าภารกิจที่ 

นอกถ�้าพันจิ้งจอก ได้ยินว่าเพ่ิงจะกลับมาสองวันน้ีเอง เดิมทีอย่างน้อย

ต้องเป็นศิษย์ระดับกลางจึงจะออกไปฝึกฝีมือท่ีนอกถ�้าพันจิ้งจอกได้..."  

ซูเจินเจินอิจฉาไม่หาย

ฝ่ายซมู่านม่านพอมองเห็นเงาร่างของซเูพียนจือ่กับซเูจนิเจนิตัง้แต่ไกล 

สหีน้าก็เย็นชาข้ึนนิดๆ แค่นเสยีงฮอึอกมาเบาๆ
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ซูเทียนหวาจึงเอียงหน้ามายิ้มถาม "มีอะไรหรือ"

ซูม่านม่านบุ้ยปากไปทางซูเพียนจื่อก่อนตอบ "นั่นก็คือขยะที่ข้า 

เคยบอกเจ้า"

เมือ่ซเูทยีนหวามองไปตามทศิทางท่ีนางชีบ้อก ในดวงตาของเขาก็ 

ทอประกายประหลาดขึน้วูบหน่ึง ก่อนจะเอ่ยด้วยถ้อยค�าท่ีแฝงนยัลุม่ลกึ 

"นางเพ่ิงจะมาอยู่ที่น่ีได้เกือบครึ่งปีก็ท�าคะแนนเต็มในการสอบย่อยสิบสี่

สนามตดิกัน เช่นนีแ้ล้วจะเรยีกว่าขยะได้อย่างไร เอ่ยถึงคะแนนสอบ ข้ายงั 

สูน้างไม่ได้ด้วยซ�า้"

"ไร้พรสวรรค์เชิงยุทธ์เยี่ยงน้ันหากยังไม่ใช่ขยะแล้วจะเป็นตัวอะไร  

ท่องต�าราได้ ท�าข้อสอบได้ แล้วใช้การอะไรได้เล่า นางจะเผยอมาเทียบกับเจ้า 

ได้อย่างไร เจ้าเป็นถึงอัจฉริยะผู้ลือนามของถ�้าพันจิ้งจอกเราเชียวนะ"  

ซมู่านม่านยกย่องชืน่ชมญาตผิูน้้องห่างๆ คนนีเ้ป็นอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็น

ความรู้ในวิชากลลวงหรือพรสวรรค์เชิงยุทธ์เขาล้วนเป็นที่หนึ่งในหมู่ศิษย์ 

รุ่นหนุ่มสาวในปัจจุบัน

แม้ตอนนี้เขาจะยังเป็นเพียงศิษย์ระดับต้น แต่ทุกคนก็รู ้ดีว ่า 

การสอบย่อยไม่ก่ีสนามทีเ่หลอืนัน้เป็นเรือ่งเลก็น้อยมากส�าหรบัเขา การท่ี

เขาจะกลายเป็นศิษย์ระดบักลางรวมถึงเลือ่นเป็นศิษย์ระดับสงูในวนัข้างหน้า

ล้วนเป็นเรื่องที่แน่เสียยิ่งกว่าแน่

ซูเทียนหวาเพียงย้ิมน้อยๆ ส�าหรับค�าชมของอีกฝ่าย จากนั้นก็ 

เดินก้าวยาวไปพูดตรงหน้าซูเพียนจื่อ "อาจารย์ปูซู่หู่หลี่เป็นผู้ที่ข้าเคารพ

เลือ่มใสมาตลอด ในทีส่ดุวันน้ีข้าก็มโีอกาสได้ร่วมสนามสอบกับบุตรีของท่าน

แล้ว ช่างเป็นเรือ่งทีน่่ายินดีย่ิงนัก หวังว่าเจ้าจะไม่ท�าให้ข้าต้องผดิหวัง"
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นีไ่ม่ใช่หนแรกท่ีซเูพียนจือ่ได้ยินผูอ้ืน่เอ่ยถึงบดิาของนางไม่ว่าจะต่อหน้า

หรอืลบัหลงั ส่วนค�าพูดแฝงนยัท้าทายพรรค์นีน้างก็ย่ิงแสนจะเออืมระอา 

"ข้าไม่ได้สนิทกับเจ้า เจ้าจะผดิหวังหรอืไม่มนัเก่ียวอะไรกับข้าด้วย"

ซเูทยีนหวาแม้เป็นเพียงศษิย์ระดบัต้น ทว่าเขามท่ีานปู่ซึง่ร้ังต�าแหน่ง 

ผู้อาวโุสของตระกูล อกีท้ังมพีรสวรรค์และสติปัญญาทีท่กุคนล้วนเห็นแวว 

ปกติศิษย์ระดับต้นอยู่ต่อหน้าเขาจึงต่างพินอบพิเทา ไม่เคยมีแม้ครึ่งคน 

ทีก่ล้าพูดจาไม่เกรงใจเขาซึง่หน้าเช่นนี้

ซูเทียนหวาชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะแค่นหัวเราะหมุนตัวเดิน 

เข้าต�าหนักไป

ซเูจนิเจินรบีกระตกุแขนเสือ้ของซเูพียนจือ่แล้วพูดโน้มน้าว "ศษิย์พ่ี

เทยีนหวาเก่งกาจมากนะ เจ้าอย่าได้ล่วงเกินเขา เด๋ียวจะเสยีเปรียบเอาได้"

"ก็เขาโผล่มารงัควานข้าก่อน เหตใุดข้าต้องทนเขาด้วย ข้ายอมรบัว่า 

เรือ่งต่อยตเีขาคงเก่งกาจกว่าข้า แต่ท่ีถ�า้พันจิง้จอกห้ามใช้ก�าลงัตดัสนิกันเอง

ไม่ใช่หรอื แล้วมอีะไรน่ากลวักันเล่า" ซเูพียนจือ่เอ่ยแย้ง

คนบางคนหากเจ้ายิ่งรอมชอม เขาก็จะยิ่งก�าเริบเสิบสาน 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา คนที่อิจฉาริษยาและชังน�้าหน้านางมีเยอะแยะ

ไปหมด และก็มบีางคนทีห่มายมัน่จะให้นางได้เหน็ด ีทว่านางเป็นใครกัน  

ผู้ที่ไต่เต้าจนได้เป็นจอมอหังการน้อยแห่งสถานเลี้ยงเด็กก�าพร้ามาแล้ว  

มีลูกไม้อะไรบ้างท่ีไม่เคยเห็น บรรดาแผนตบตาและหลุมพรางที่จะใช ้

กลัน่แกล้งนางเหล่าน้ัน ในสายตาของนางแล้วก็เหมอืนกับเดก็เล่นขายของ

ไม่มีผิด

และท่ีส�าคญัทีส่ดุก็คือถ�า้พันจิง้จอกมกีฎท่ีไม่เลวอยู่ข้อหน่ึง...น่ันคอื
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ระหว่างศิษย์ของถ�้าพันจิ้งจอกห้ามใช้ก�าลังตัดสินกันเอง เว้นเสียแต่ 

จะประลองกันอย่างเป็นทางการภายใต้การควบคมุของอาจารย์ ผูใ้ดฝ่าฝืน 

จะเอาความถึงที่สุดด้วยการลงโทษสถานหนักไม่มีงดเว้น

ในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งปีมาน้ี ซูเพียนจื่อพบว่ากฎข้อน้ีถูกบังคับใช้

อย่างเคร่งครัดจริงๆ ดังนั้นนางจึงยิ่งวางใจในสวัสดิภาพของตน

ขอเพียงไม่ใช่การประลองด้วยหมดัเท้า นางมอีะไรต้องกลัวด้วยเล่า

เมื่อเสียงย�่าระฆังดังขึ้น ผู้คุมสอบก็แจกข้อสอบให้ทุกคนเร่ิมท�า  

ไม่มใีครรูว่้าภายในเขตเรอืนพักของประมขุทีอ่ยู่บนยอดเขาถ�า้พันจิง้จอกนัน้

มผีูเ้ฒ่าสามคนท่ีก�าลังให้ความสนใจกับสนามสอบเลก็ๆ ของศษิย์ระดบัต้นนี้

อยู่เงยีบๆ

ประมขุซถิูงหยวนกับผูอ้าวุโสใหญ่หานหนัหน้าเข้าหากระดานหมาก

อย่างใจลอย ผูอ้าวุโสรองซทีูช่มศกึดวลหมากอยู่ด้านข้างจงึเอ่ยข้ึนอย่าง 

อดไม่ได้ "แค่การสอบเล็กๆ ของศิษย์ระดับต้นก็คู่ควรให้ใส่ใจถึงเพียงนี ้

ด้วยหรือ"

ซถิูงหยวนเงยหน้ามองไปทางขอบฟ้าแล้วพรลูมหายใจออกมาเบาๆ 

"นับรวมสนามน้ีด้วยก็เป็นการสอบย่อยสบิห้าสนามเตม็ๆ แล้ว แม้ในอดตี

หูห่ลีล่กูคนน้ันของข้าก็คว้าอันดับหนึง่ในการสอบย่อยทกุคร้ังเช่นกัน แต่ก็ 

ไม่อาจท�าคะแนนเต็มได้ในทุกสนามสอบ ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงการสอบติดกัน

สนามแล้วสนามเล่าโดยที่ระหว่างทางไม่เคยหยุดพักเลยเช่นนี้"

ผูอ้าวุโสใหญ่หานหวัเราะหึๆ พลางเอ่ยกับผูอ้าวโุสรองซ ู "เทยีนหวา

หลานชายคนน้ันของเจ้าก็ลงสนามสอบวันน้ีด้วยนี ่ต�าแหน่งท่ีหน่ึงของเขา

อันตรายเสยีแล้ว"
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"การสอบย่อยสนามเดียวใช้นับอะไรได้" ผูอ้าวโุสรองซเูอ่ยแย้ง เขา

กลบัมาถึงถ�า้พันจิง้จอกได้เพียงสองวัน ก็มคีนบอกเขาไม่ต�า่กว่าหน่ึงหน

เก่ียวกับสาวน้อยผูม้ปัีญญาเป็นเลศิทว่าพรสวรรค์เชงิยุทธ์กลบัไม่เอาไหน

ถึงขีดสุดผู้นี้

แท้จริงแล้วความคิดในใจของเขาก็ไม่ได้ต่างจากซูม่านม่านและ 

ซูเทียนหวาที่เป็นผู้เยาว์สักเท่าไร...หากไร้ซึ่งพรสวรรค์เชิงยุทธ์ ต่อให ้

สาวน้อยผู้น้ีเฉลียวฉลาดสักเพียงใด นางก็ไม่อาจเป็นที่นับหน้าถือตา 

ในแวดวงชั้นสูงได้อยู่ดี

แม้ว่าพวกเขาสกุลซคูอืตระกูลสบิแปดมงกุฎ แต่พวกเขาก็รูด้ ี เมือ่ 

อยู่ต่อหน้าผูท้ีม่พีลงัฝีมอืเหนอืกว่าโดยสิน้เชงิ วิชากลลวงและเหลีย่มเล่ห์ 

ทั้งปวงก็ล้วนเปล่าประโยชน์

ผูอ้าวโุสรองซผููเ้ป็นปู่ไม่เชือ่ว่าหลานชายท่ีตนภาคภูมใิจจะพ่ายแพ้แก่ 

ซเูพียนจือ่ในการสอบย่อยครัง้น้ี ทว่าต่อให้พ่ายแพ้ก็ไม่ได้มอีะไรหนกัหนา 

เพราะในการสอบย่อยอีกห้าสนามถดัไป ต่อให้ซเูพียนจือ่มคีวามสามารถ 

ในการท่องต�าราสงูส่งย่ิงกว่านีเ้ป็นร้อยเท่าก็ไร้ความหมาย

ผู้อาวุโสใหญ่หานเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายจึงเอ่ยอย่างจนใจ  

"ภัยพิบัติครั้งใหญ่ใกล้จะมาถึงแล้ว ต่อให้มีความหวังแม้เพียงน้อยนิด  

ข้าก็ไม่อยากจะยอมแพ้"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3iPOeWV

https://bit.ly/3iPOeWV

