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"รอบแรกของกลุ่มเจ็ด อิ่นจื่อจางจากยอดเขาอ้ิงปั้งพบกับจูจูจาก

ยอดเขาอิ้งปั้ง!"

จูจูยืนอยู่บนเวที มองอ่ินจื่อจางที่ยืนอยู่ตรงข้ามอย่างหน้าม่อย

คอตก ไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรกลุ้มใจดี

หากขอยอมแพ้ อิ่นจื่อจางย่อมจะไม่ท�าให้นางล�าบากใจแน่นอน 

เดิมตั้งใจจะลองสู้ดูสักต้ังเพราะนางเอาของวิเศษสองชิ้นจากอาจารย์ 

รวมถึงยันต์สบิแผ่นจากศิษย์พ่ีใหญ่มาแล้ว ผลคอืรอบแรกขึน้เวทมีาก็ต้อง

ขอยอมแพ้เสียนี่ นางละอายต่อคนทั้งสองนัก

ไฉนผู้ตัดสินดันมาจับได้ชื่อพวกนางเล่า ต้องมีแผนร้ายอยู่แน่!

จูจูคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อย รอเพียงผู้ตัดสินข้ึนเวทีประกาศเร่ิมการ

ประลองนางก็จะขอยอมแพ้ลงจากเวทีทันที

เหล่าศิษย์ท่ีมุงดูอยู่ล่างเวทีรู้สึกว่าการประลองรอบน้ีไม่น่าสนใจ 
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เอาเสียเลย ผู้ที่แข็งแกร่งท่ีสุดพบกับผู้ท่ีอ่อนด้อยที่สุดจะยังมีอะไรให้สู้  

คนไม่น้อยจึงเลื่อนสายตาไปยังเวทีประลองสองแห่งที่อยู่ใกล้ๆ

ผูต้ดัสนิกระแอมไอแห้งๆ ทหีน่ึง ก่อนมองจูจพูลางถามด้วยเจตนาดี 

"พวกเจ้า...มีใครจะขอยอมแพ้หรือไม่" 

จูจูก�าลังจะเปิดปากพูด พลันได้ยินคนพูดข้ึนจากฝั่งตรงข้าม "มี!  

ข้าขอยอมแพ้!"

น�้าเสียงเย็นชาฟังดูคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก

จูจูเงยหน้าขึ้นด้วยความงุนงง เห็นอิ่นจื่อจางโค้งค�านับต�่าตาม

ธรรมเนียมการถอนตัวท่ีมีบนเวทีประลองด้วยสีหน้าราบเรียบ จากน้ันก็

ยืดตัวตรงเดินลงจากเวทีไป

จจูยืูนเซ่ออยู่บนเวที รูส้กึว่าภูเขาไท่ซานถล่มลงต่อหน้าคงเป็นเช่นนี ้

นี่เอง

ยอมแพ้!?

อิ่นจื่อจางขอยอมแพ้!?

อิ่นจื่อจางถึงกับโค้งตัวขอยอมแพ้กับนางต่อหน้าผู้คน!?

ครั้นผู้ชมด้านล่างเวทีรู้สึกตัวก็พากันส่งเสียงเซ็งแซ่! ผู้ที่มีปฏิกิริยา

ตอบสนองฉบัไวเข้าใจอย่างรวดเรว็ เมือ่วานซจูงิได้บอกว่าถ้าจจูแูพ้ตดิต่อ

กันทั้งรอบคัดเลือก รอบรองชนะเลิศ ก็จะใช้เรื่องนี้เป็นเหตุผลในการไล่ 

จูจูออกจากส�านัก ด่านรอบคัดเลือกแม้จะชนะได้ไม่สวยงามแต่ก็นับว่า

ผ่านมาได้ รอบรองชนะเลิศวันนี้อิ่นจื่อจางเป็นฝ่ายขอยอมแพ้ เท่ากับว่า

จูจูชนะโดยไม่ต้องประลองไปหนึ่งครั้ง เหตุผลว่า 'แพ้ติดต่อกัน' น้ีจึงใช ้

ไม่ได้แล้ว
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เหล่าคนบนแท่นเวทีตรงกลางที่จับตามองสถานการณ์ทางด้านน้ี

มาตลอดเห็นตอนจบที่เหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวงนี้แล้วก็มี

สีหน้าแตกต่างกันไป โหยวเชียนเริ่นท่ีมีฐานะเป็นอาจารย์ของผู้แพ้ชี้ไป 

ยังทิศทางของอิ่นจื่อจางก่อนพูดขึ้นอย่างแค้นใจเหล็กมิอาจหลอมเป็น

เหล็กกล้า "จะ...เจ้า...เจ้าเด็กนี่...เฮ้อ!"

ใจเขาอยากให้อิ่นจื่อจางชนะรวด ได้รับต�าแหน่งอันดับหน่ึงของ 

งานประลองใหญ่ให้เป็นที่ลือลั่น เป็นหน้าเป็นตาให้กับตน ไม่คิดเลยว่า

อีกฝ่ายจะแพ้ตั้งแต่รอบแรก แถมยังแพ้ได้ชวนงงนัก

แม้ว่าเมือ่คิดให้ลกึลงไป การกระท�านีข้องอิน่จือ่จางอาจจะสามารถ

พลกิสถานการณ์ ท�าให้เจิง้เฉวยีนศษิย์อาจารย์อยู่ในส�านักต่อไปได้อย่าง

ถูกต้องชอบธรรม เป็นเรื่องดีใหญ่หลวงต่อส�านักเซิ่งจื้อ หากแต่พอเขา

คิดถึงว่าก่อนหน้าน้ีศิษย์ไม่ก่ีคนของตนไม่มีใครท่ีไม่ได้รับต�าแหน่ง 

อันดับหนึ่งในงานประลองใหญ่ของศิษย์ช้ันนอกโดยการคว้าชัยชนะรวด

เลย แต่ศษิย์ทีภ่มูใิจทีส่ดุและเป็นความหวังใหญ่ท่ีสดุในชวิีตดนัมาท�าพัง

เสียอย่างนี้ ก็รู้สึกยากจะท�าใจ

อาจารย์ฝ่ายผูช้นะมองอ่ินจือ่จาง แต่กลับมสีีหน้าใจลอยดจุเดยีวกัน 

เขาคล้ายว่ามองเห็นตัวเองในสมยัก่อนจากตวัอิน่จือ่จาง เกิดมายากจนต�า่ต้อย 

แต่มสีตปัิญญาล�า้เลศิ ทัง้ยังหย่ิงยโสไม่ยอมใคร อิน่จือ่จางสามารถละทิง้

เกียรตยิศและวางศกัด์ิศรลีง ก้มหวัขอยอมแพ้ต่อหน้าผูค้นเพ่ือจจูไูด้ แล้ว

ตนเล่า

มิน่า 'นาง' ถึงได้ฝากฝังจูจูไว้กับเขา...

ครัน้ฝอูวีแ้ละพวกจงิลีกั่บเจงิฟากู้กระจ่างในต้นสายปลายเหตก็ุพา
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กันย้ิมออกมา ส่วนซูจิงกล่าวแนะน�ากับซือเปี้ยนไท่ด้วยท่าทีชอบกล  

"ผู้ที่ขอยอมแพ้เมื่อครู่น้ีก็คือศิษย์เอกท่ีปรมาจารย์โหยวรับไว้เมื่อปีกลาย 

ก่อนการประลองปรมาจารย์โหยวยังประกาศลั่นว่าศิษย์ผู้นี้ก็จะชนะรวด

คว้าต�าแหน่งอันดับหนึ่งด้วยเช่นกัน คิดไม่ถึงว่าจะยอมแพ้ทั้งท่ียังไม่สู้ 

หึๆ! ช่างน่าสนุกเสียนี่กระไร"

โหยวเชียนเริ่นถลึงตาจ้องเขาด้วยความโกรธ ซูจิงนึกถึงว่าคราวนี้

ล่วงเกินทัง้ฝอูว้ี เจิง้เฉวียน รวมถึงโหยวเชยีนเร่ินถึงท่ีสุดแล้วจึงย่อมไม่ยอม

ถอยให้อกี เขาย้ิมเย็นในใจ...คิดว่าท�าเช่นนีจ้ะสามารถปกป้องเดก็สาวหน้า

เหมน็น่ันและท�าให้เจิง้เฉวียนอยู่ท่ีนีต่่อไปได้หรือไร อกีเดีย๋วพอเดก็สาวนัน่

ตายอยู่ล่างเวทีประลอง ดูซว่ิาพวกเจ้าจะยังย้ิมออกมาได้อย่างไรอกี!

จูจูเดินลงจากเวทีอย่างสับสนงงงวย ตี่ฉานซั่งที่มาชมการประลอง

คว้าตัวนางไว้ก่อนหัวเราะร่าพลางว่า "เก่งน่ี! ศิษย์น้องเล็ก เจ้าสามารถ

ท�าให้เจ้าเดก็นัน่ขอยอมแพ้ต่อหน้าผูค้นได้ บดิาจะยอมรบัศษิย์น้องหญิง

อย่างเจ้า ต่อไปหากใครในส�านักเซิง่จือ้กล้าหาเรือ่งกล่ันแกล้งเจ้ากเ็ท่ากับ

หาเรื่องบิดา!"

"อัจฉริยะอันดับหนึ่งของส�านักเซิ่งจื้อนับแต่ก่อตั้งมาอะไรกัน ที่แท้

ก็เป็นแค่พวกแพ้ต้ังแต่ยังไม่ได้สู ้ไร้ประโยชน์ย่ิงกว่าตวัไร้ประโยชน์เสียอกี! 

ฮ่าๆ! ยังมหีน้ามาพูดว่าจะชนะรวดคว้าต�าแหน่งอนัดับหน่ึงของงานประลอง 

ใหญ่อีก น่าขันสิ้นดี!" เสียงหัวเราะของซูหลิงเสียดแหลมจนราวกับเหล็ก

หมาดเจาะแทงเข้าหูจูจูก็มิปาน

ตี่ฉานซั่งขมวดคิ้วก่อนพูดด้วยโทสะ "แม่ไก่ท่ีไหนแหกปากร้องได้

ระคายหูโดยแท้!"
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ซูหลิงถูกเขาท�าเอาโมโหจนใบหน้างามแดงเถือก หากแต่ตี่ฉานซั่ง

ที่เบื้องหน้ามีตบะขั้นสร้างฐานของแท้ มีศักดิ์เป็นอาจารย์อาของนาง  

แค่สะบัดมือทีเดียวก็ซัดนางจนหมอบได้เป็นแปดหนสิบหนแล้ว ท่าน

ปู่ทวดซูจิงไม่ได้อยู่ข้างกายนาง นางไหนเลยจะกล้าก�าเริบเสิบสาน

ต่ีฉานซั่งหันหน้ากลับไปมองนางปราดหนึ่งก่อนแค่นเสียงพูดว่า 

"หน้าตาก็ใช้ได้ แต่ไฉนอายุยังน้อยก็ท�าตัวเหมือนแม่ม่ายแก่เสียแล้ว"

ซูหลิงถูกวาจาบาดลึกของเขาท�าเอาโมโหจนลมแทบจับ หานเฮิง 

ที่อยู่ด้านข้างก็ไม่กล้าล่วงเกินตี่ฉานซั่งเช่นเดียวกัน ได้แต่ย้ิมเย็นพลาง 

พูดกับจจูวู่า "เจ้าอธิษฐานขอพรเสยีก็แล้วกันว่าอย่าจบัได้ข้าเป็นคูป่ระลอง! 

ฮึๆ อิ่นจื่อจางถึงกับขอยอมแพ้ให้เจ้าก็เท่ากับยอมรับว่าเทียบกับตัว 

ไร้ประโยชน์ทีต่บะต�า่เต้ียทีส่ดุไม่ได้ ดูซว่ิาวันหน้าเขาจะสูห้น้าผูร่้วมส�านกั

ได้อย่างไร!"

ตีฉ่านซัง่เหน็อิน่จือ่จางขดัลกูตาเป็นการส่วนตวั แต่ไม่ได้หมายความ 

ว่าจะยอมให้คนนอกมาหยามศิษย์น้องของตนได้ เขาเหลือกตาท้ังสอง 

เท้าสะเอวพลางว่า "เจ้าเด็กหน้าเหมน็ แน่จรงิก็ไปสูกั้บอิน่จือ่จางเองเลยสิ 

ถ้าเจ้าประคองตัวรอดมาได้ บิดาก็จะโค้งค�านับขอยอมแพ้ให้เจ้าเช่นกัน 

อย่างเจ้าจะเป็นตัวอะไรได้! ถุย!"

หานเฮิงถูกเขาตะคอกใส่ก็ไม่กล้าพูดมากอีก ดึงตัวซูหลิงไปคุยกับ

บรรดาศิษย์จากยอดเขาโอ่วหยวน วิพากษ์วิจารณ์จูจูอยู่ห่างๆ

"นี่ๆ  เจ้าร้องไห้ท�าไม เจ้าขีร้ิว้พอแล้ว ยังมาร้องไห้อกี อยากท�าให้ข้า

คลื่นเหียนตายเลยหรือไร" ตี่ฉานซั่งเห็นจูจูจู่ๆ น�้าตาไหลพรากก็ตกใจจน

สะดุ้ง
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"หมโูง่เง่า หมาบ้าพวกนัน้ก็เห่าไปเรือ่ย เจ้าจะร้องไห้ท�าไม" อิน่จือ่จาง 

เดินมาเหมือนคนไม่มีอะไรท�า ยื่นมือมาเขกศีรษะนางไปทีหนึ่ง

จูจูสะอื้นฮักพลางว่า "ขะ...ข้าไร้ประโยชน์มากใช่หรือไม่"

อิ่นจื่อจางถอนหายใจ "ใช่แล้ว!"

อย่าพูดตรงเพียงนีไ้ด้หรอืไม่เล่า! ปลอบข้าสกัสองสามค�าเน้ือจะถูก

เฉือนหายไปหรืออย่างไร!

จูจูเบิกสองตาแดงก�่ากว้าง เอ่ยแย้งเสียงเบา "ข้าหลอมโอสถเป็น 

ท�ากับข้าวเป็น ท�างานบ้านเป็น..."

อิ่นจื่อจางเขกศีรษะนางอีกทีหนึ่งก่อนพูดอย่างอ่อนอกอ่อนใจ  

"เจ้ามีประโยชน์หรือไม่มีก็ล้วนเป็นหมูโง่เง่าของข้า"

จจูนูวดคลงึจดุทีเ่ขาเขก เบะปากกลัน้น�า้ตา แอบตดัสนิใจครัง้ใหญ่

ว่า...ไม่ว่าการประลองถัดไปจะล�าบากยากเข็ญมากเพียงไร นางจะ 

ต้องยืนหยัดต่อไป นางไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นจุดอ่อนให้ผู้อื่นโจมตี

เยาะหยันอิ่นจื่อจาง

บนเวทีเปลี่ยนเป็นการประลองของผู้อื่น คราวนี้จูจูดูอย่างต้ังอก 

ตัง้ใจ ทกุคนทีข่ึน้เวทีในตอนนีอ้กีประเด๋ียวอาจจะกลายเป็นคูต่่อสูข้องนาง 

ในมอืนางมเีพียงวัตถุวิเศษระดับล่างซึง่สามารถท�าการโจมตไีด้เองสองชิน้ 

ทีอ่าจารย์ให้มา และยันต์อกีสบิแผ่นทีไ่ด้จากศษิย์พ่ีใหญ่ การจะประคอง

ตัวให้รอดถึงสี่รอบมิใช่เรื่องง่ายเพียงนั้น

ต้องโทษที่นางไม่เคยเอาใจใส่ ไม่เคยน�าเร่ืองงานประลองใหญ ่

ของศษิย์ชัน้นอกมาใส่ใจ มเิช่นน้ันถ้านางเตรยีมตวัมาบ้างก็คงไม่ถึงขนาด

สองมือว่างเปล่า ท�าอะไรไม่ส�าเร็จสักอย่างดังเช่นยามนี้

Page ������������������ 2.indd   12 6/8/2561 BE   09:10



13

เอ ๋อ เหมย

ขณะทีจ่จูนูกึหงดุหงดิเสยีใจสดุแสนอยู่นีเ้อง การประลองรอบทีส่อง

ของนางก็มาถึง...

ผู้ตัดสินจับได้ชื่อของจูจูอีกครั้ง "รอบท่ีแปดของกลุ่มที่เจ็ด จูจูจาก

ยอดเขาอิ้งปั้งพบกับเจี่ยงโหย่วตังจากยอดเขากังปี่!"

เจี่ยงโหย่วตังดูเป็นคนหนุ่มอายุราวยี่สิบผู้หนึ่ง เขาหน้าม่อยและมี

คิว้ทรงไม้กวาดโดยธรรมชาต ิจจูจู�าคิว้ของเขาได้แม่น ตบะของเขาอยู่ขัน้

ฝึกปราณระดบัเจด็พอดี นับว่าเป็นผูท่ี้รบัมอืได้ค่อนข้างง่ายในกลุม่นีแ้ล้ว

ถ้าเป็นตามแผนเดมิของจจู ูแค่ขึน้เวทไีปโค้งค�านับขอยอมแพ้ก็พอ 

เจีย่งโหย่วตงัผูน้ี้เคยได้ยาลกูกลอนจากนางไปไม่น้อย สมควรจะไม่ท�าให้

นางล�าบาก หากแต่ตอนนี้...นางไม่อยากยอมแพ้แล้ว!

ไม่ใช่เพ่ือการได้อยู่ในส�านกัเซิง่จือ้ และไม่ใช่เพราะกลวัท�าอาจารย์

ขายหน้าอีกเช่นกัน แต่เป็นเพราะว่าอิ่นจื่อจางยอมแพ้ให้นางแล้ว

หากนางแพ้ให้ผู้อื่นส่งเดชน่ันก็เท่ากับว่าเอาหน้าของอ่ินจื่อจางมา

เหยียบย�่าบนพ้ืน นางไม่แยแสว่าผู้อื่นจะเหยียดหยามดูถูกนางอย่างไร 

แต่นางไม่อยากเห็นอิ่นจื่อจางถูกคนหัวเราะเยาะลับหลังเพราะนาง

วัตถุวิเศษระดับล่างสองชิน้ทีอ่าจารย์ให้มาพอจะกล้อมแกล้มรับมอื

ผูฝึ้กตนขัน้ฝึกปราณระดับหกได้ หากจะเอาชนะผู้ฝึกตนข้ันฝึกปราณระดบั

เจ็ดอาจจะหืดจับสักหน่อย แต่ถ้าโยนออกไปพร้อมกับยันต์สามแผ่นของ

ศิษย์พี่ใหญ่ก็น่าจะพอไหวกระมัง

จูจูลอบคิดค�านวณกับตัวเองในใจพลางเดินข้ึนเวทีประลองไป 

ทีละก้าว

ซูหลิงกับพวกหานเฮิงย้ิมเย็นอยู่ล่างเวที รอดูจูจูถูกคนซัดกระเด็น
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ตกเวทีในกระบวนท่าเดียว

ครัน้จจูแูละเจีย่งโหย่วตงัต่างยืนน่ิงกันแล้ว ผูต้ดัสนิข้างเวทีก็มองดู

คนทั้งสองพลางนึกในใจว่า 

อิ่นจื่อจางกับเด็กสาวนางน้ีเป็นศิษย์พ่ีศิษย์น้องกัน ความสัมพันธ์

ใกล้ชดิสนิทสนมมาแต่ไหนแต่ไร กอปรกับเจ้าส�านักและปรมาจารย์โหยว 

ต่างก็ประสงค์จะรั้งเจิ้งเฉวียนศิษย์อาจารย์เอาไว้ เขายินยอมขอยอมแพ้

ต่อหน้าผูค้นก็นับว่าสมเหตุสมผล ทว่าโชคเช่นน้ีมไีด้เพียงครัง้เดียวเท่านัน้ 

เคราะห์ดีที่วันนี้นางชนะไปรอบหนึ่ง จึงนับว่ามีค�าชี้แจงแล้ว

หากเป็นคนอื่นได้พบกบัเจี่ยงโหย่วตังที่ฝีมือค่อนข้างอ่อนคงจุดธปู

ขอบคุณสวรรค์ไปแล้ว ทว่าจูจู...นางกลับเป็นคนที่ไร้พลังที่สุด

ด้วยเหตุนี้ผู ้ตัดสินจึงมองจูจูพลางเอ่ยถามด้วยเจตนาดีอีกครั้ง  

"พวกเจ้า...มีใครจะขอยอมแพ้หรือไม่"

จูจูมือหน่ึงกุมวัตถุวิเศษสองชิ้นในแขนเสื้อ มือหนึ่งจับยันต์ไว้ 

สามแผ่น ก�าลังเตรียมจะปฏิเสธเจตนาดีของผู้ตัดสินด้วยท่าทีเด็ดเด่ียว 

เจี่ยงโหย่วตังที่ฝั่งตรงข้ามกลับชิงพูดขึ้นแล้ว "มี! ข้าขอยอมแพ้!"

พูดพลางโค้งค�านับจูจูด้วยความเร็วดุจฟ้าร้องไม่ทันปิดหู ก่อน 

หมุนตัวกลับเชิดหน้ายืดอกเดินลงจากเวทีไปราวกับเป็นวีรบุรุษก็มิปาน 

ด้านล่างเวทีนอกจากศิษย์จากยอดเขาโอ่วหยวนที่มีสีหน้าเหลือเชื่อแล้ว 

บรรดาศษิย์จากยอดเขาอ่ืนกลบัไชโยโห่ร้องข้ึนมาอย่างพร้อมเพรยีงคล้าย

ว่ารู้กันอยู่ก่อนแล้ว

จูจูยืนเซ่ออยู่บนเวทีอีกครั้ง นี่ข้าก�าลังฝันอยู่หรือ

ครัน้นางเดินลงมาล่างเวทีอย่างงนุงงไม่เข้าใจ เผยกู่ก็มาต้อนรับนาง 
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เขายิม้พลางกล่าวว่า "ตอนเจ้าเด็กจิงจี๋เหรินนั่นบอกกบัข้าเมื่อเช้านี้ข้ายงั

ไม่เชื่ออยู่บ้าง คิดไม่ถึงว่าเขาจะเกลี้ยกล่อมศิษย์คนอื่นได้จริงๆ..."

อิน่จือ่จางกับจจูสูบตากัน เพียงไม่นานก็พอจะเข้าใจแล้ว เป็นเมือ่คนื 

จิงจี๋เหรินแอบติดต่อกับศิษย์จากแต่ละยอดเขาที่เข้าร่วมการประลอง 

นัดแนะกันว่าหากได้เจอจูจูให้เป็นฝ่ายขอยอมแพ้ พวกซูจิงจะได้ไม่ม ี

ข้ออ้างบีบให้พวกนางศิษย์อาจารย์จากไป

จูจูเดินไปขอบคุณเจี่ยงโหย่วตัง เขาจึงกล่าวย้ิมๆ "ด้วยก�าลัง 

ความสามารถของข้าเดมิทก็ีไม่อาจอยู่ในรายชือ่สบิอนัดบัแรกได้อยู่แล้ว 

แพ้เพ่ิมขึ้นหรือแพ้น้อยลงสักรอบจะต่างอะไรกัน ศิษย์พ่ีหญิงไม่ต้อง

เกรงใจเกินไป วันหน้าลดราคายาลูกกลอนให้ข้าสักหน่อยก็พอ..."

จูจูออกแรงพยักหน้า "ไม่มีปัญหา!"

ศิษย์คนอื่นที่อยู่ด้านข้างหัวเราะคิกคักพลางว่า "ศิษย์น้องเจี่ยง 

โชคดีโดยแท้ ถ้ารอบต่อไปจับได้ชื่อข้ากับศิษย์พี่จูก็ดีสิ!"

มคีนพูดขึน้อกีว่า "ศษิย์พ่ีจวูางใจได้ ศษิย์ทีอ่ยู่ข้ันฝึกปราณระดบัแปด 

ลงมาเช่นพวกเรา นอกจากพวกยอดเขาโอ่วหยวนแล้วก็ไม่มใีครท�าให้ท่าน

ล�าบากใจแน่นอน!"

ย่ิงมคีนสพัยอกขึน้ว่า "แม้แต่ศษิย์พ่ีอิน่ยังพ่ายแพ้อยู่ใต้น�า้มอืศษิย์

พี่จูเลย ถึงพวกเราจะแพ้ก็แพ้อย่างมีเกียรติ!"

จจูพูลนัรูส้กึอบอุ่นไปท้ังกาย บางทีพวกเขาอาจจะตดัสินใจท�าเช่นนี้ 

เพราะฝีมอืการหลอมโอสถของนาง บางทใีนอนาคตพวกเขาอาจจะเปลีย่น 

เป็นเย็นชา เห็นแก่ตัว และเลือกปฏิบัติเหมือนกับผู้ฝึกตนคนอื่น หากแต่

นางจะจดจ�าเสี้ยวเวลานี้ไว้ให้ขึ้นใจ
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งานประลองใหญ่ของส�านักครั้งนี้นางจะต้องยืนหยัดให้ถึงที่สุด!

บนแท่นเวทีตรงกลาง พวกซูจิงเองก็เห็นการเคลื่อนไหวทางด้านนี้

แล้วเช่นกัน เขาตวัดตามองเจงิฟากูผู้อ้าวุโสคุมยอดเขากังป่ีอย่างแค้นเคอืง 

ก่อนพูดด้วยโทสะ "ศิษย์ของยอดเขากังปี่ร่วมมือกันโกงอย่างโจ่งแจ้ง  

ผู้อาวุโสเจิงเป็นถึงผู้อาวุโสคุมยอดเขา อีกท้ังยังเป็นผู้คุมห้องลงทัณฑ์  

ท่านไม่มีค�าใดจะกล่าวเลยหรือ"

เจิงฟากู้พูดด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ "ในงานประลองใหญ่ของศิษย ์

ชั้นนอกของส�านักเรามีข้อก�าหนดไม่อนุญาตให้ศิษย์ขอยอมแพ้ด้วยหรือ 

หรือว่าที่ส�านักหลักมีข้อก�าหนดเช่นนี้"

ซจูงิพูดไม่ออก ผ่านไปพักใหญ่ถึงได้ชีเ้ขากับพวกเจิง้เฉวียนก่อนว่า 

"นี่...นี่พวกท่านร่วมมือกันต่อต้านยอดเขาโอ่วหยวนเช่นนั้นหรือ"

ฝูอวี้เจ้าส�านักยิ้มน้อยๆ พลางว่า "ผู้อาวุโสซูกล่าวหนักไปแล้ว การ

ประลองของศิษย์จากยอดเขากังปี่และยอดเขาอิ้งปั้งเก่ียวอะไรกับยอด

เขาโอ่วหยวนด้วย"

ซจูงิปรายตามองเจิง้เฉวียนก่อนว่า "ศษิย์คนดท่ีีผูอ้าวุโสเจิง้สัง่สอน

ไร้ซึง่ความรูค้วามสามารถ แต่กลบัชนะโดยไม่ต้องสู้ ช่างมากฝีมือโดยแท้!"

เจิง้เฉวียนพูดล�าพองใจ "ศษิย์ของข้าไร้ความรูค้วามสามารถ? ไม่ทราบ 

ว่ายาลกูกลอนท่ียอดเขาโอ่วหยวนได้รบัทกุสามเดอืนล้วนเป็นผูใ้ดหลอม

ออกมา ส่วนเรื่องที่ชนะโดยไม่ต้องสู้นั้นก็เรียกได้ว่ามีฝีมือจริงๆ การศึก 

ที่ชนะโดยไม่ต้องรบนับว่าเป็นเลิศกว่าการศึกท้ังปวง...กระท่ังตัวข้ายัง 

ไร้ฝีมือจะท�าให้ท่านยอมจ�านนโดยไม่สู้เลย แต่จูจูกลับท�าให้ศิษย์ท่ีม ี

ตบะสงูกว่านางเป็นฝ่ายขอยอมแพ้ได้ติดต่อกันถึงสองคน สีครามเกิดจาก
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ต้นคราม* โดยแท้!"

ซจูงิถูกพวกเขาผลดักันพูดคนละทีสองท ีท�าเอาโมโหจนสัน่ไปท้ังตวั

ซือเปี้ยนไท่จึงกล่าวขึ้นอย่างเย็นเยียบ "อาศัยผู้อื่นอ่อนข้อให้ถึง

สามารถกล้อมแกล้มผ่านด่านไปได้ก็นบัเป็นฝีมอืด้วยหรือ ข้าจะดซูว่ิานาง

จะมีฝีมือท�าให้คนทั้งหมดยอมนางได้หรือไม่!"

ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จูจูโชคดีเกินไปหรือซือเปี้ยนไท่ปากอัปมงคล

เกินไป สรปุคือการประลองรอบทีส่ามของจจูก็ูยังคงจบัได้ชือ่ศษิย์ท่ีอยู่ขัน้

ฝึกปราณระดับแปดจากยอดเขาเม่ยหย่วนซึ่งเป็นยอดเขาที่จิงจี๋เหรินอยู่ 

และก็เป็นยอดเขาที่ได้รับประโยชน์จากจูจูมากท่ีสุดนอกเหนือจากยอด

เขาอิ้งปั้งและยอดเขาฮุ่ยหลี่ว์พอดี ผลลัพธ์แค่คิดก็รู้แล้ว...

ศิษย์จากยอดเขาเม่ยหย่วนผู้นั้นเดินข้ึนเวทีอย่างองอาจผึ่งผาย  

ถึงขนาดไม่รอให้ผู้ตัดสินเอ่ยปากก็เป็นฝ่ายพูดข้ึนเสียงดังแล้วว่า "ข้าขอ

ยอมแพ้!" จากน้ันก็โค้งค�านบัแล้วลงจากเวทไีปรับการไชโยโห่ร้องสนบัสนนุ 

เยี่ยงต้อนรับวีรบุรุษจากศิษย์ร่วมส�านักที่ล่างเวที

ศิษย์จากยอดเขาโอ่วหยวนที่ถูกผลักไสไปอยู่อีกด้านอย่างชัดเจน

บ้างก็อจิฉารษิยา บ้างก็ห่อเห่ียว บ้างก็โกรธเคือง โดยเฉพาะพวกซหูลิงกับ

หานเฮิงยิ่งโมโหหนักจนต้องขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

ซูจิงรวมทั้งซือเปี้ยนไท่ที่ชมการประลองอยู่บนแท่นเวทีตรงกลาง

แทบจะกระอกัเลอืดออกมาในทีน่ัน้ สหีน้าบึง้ตงึไม่พูดอะไรแม้แต่ค�าเดยีว

ในระหว่างนัน้อิน่จือ่จางก็สูกั้บคนอืน่ไปสองรอบแล้ว รอบหน่ึงสูกั้บ

ศษิย์ขัน้ฝึกปราณระดบัแปดจากยอดเขาฮุย่หลีว์่ เขาเปลีย่นท่าทไีปจากท่ี

* มาจากส�านวนเต็ม ‘อันสีครามเกิดจากต้นคราม แต่มีสีครามเข้มกว่าต้นคราม’ หมายถึงศิษย์ท่ีเก่งกว่าครู 

หรือคนรุ่นหลังที่เก่งกว่าคนรุ่นก่อน
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โหดเหีย้มแข็งกร้าว รบีสูร้บีจบในยามปกต ิเป็นรกุรบัประมอืกับศษิย์ผูน้ั้น

ไปสองสามกระบวนถึงค่อยลงมือส่งคนลงจากเวทีไปอย่างนุ่มนวล

อกีรอบหนึง่สูกั้บศษิย์จากยอดเขาโอ่วหยวนซึง่ตบะอยู่ในขัน้ฝึกปราณ 

ระดับเก้าเช่นเดียวกับเขา การประลองเพ่ิงจะประกาศให้เริ่มต้นก็ถูกเขา

ปล่อยค้อนน�า้แขง็ดาวตกนพเคราะห์ออกมาซดัจนบาดเจบ็หนกัลอยละล่ิว 

ตกเวที สภาพน่าเศร้าสังเวชเช่นนั้นดูท่าสิบวันคร่ึงเดือนก็ยังฟื้นตัวไม่ได้ 

ครั้งนี้ไม่มีทางร่วมการประลองต่อได้แน่นอน

อิ่นจื่อจางกับคนผู้นี้ไม่ได้มีความแค้นฝังลึกใดๆ ต่อกัน หากแต่พอ

คดิถึงว่าจจูยัูงต้องประลองอกีสองรอบ ถ้าเกิดคนเหล่านียั้งอยู่แล้วถกูจบั

ชื่อได้พบกับจูจู เช่นนั้นผลที่ตามมาก็ไม่อยากจะคิดเลย หากท�าได้เขา

อยากจะซัดคนจากยอดเขาโอ่วหยวนทัง้หมดท่ีอยู่กลุม่เดยีวกันให้ไม่อาจ

ร่วมการประลองต่อไปได้เสียเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ�้า

จจูโูชคดคีรัง้แล้วครัง้เล่า แต่ในทีส่ดุโชคก็หมดลง การประลองรอบ

ที่สี่จับสลากได้ชื่อจูจูพบกับซูหลิงจากยอดเขาโอ่วหยวน

ซูหลิงได้ยินผู้ตัดสินขานชื่อผู้ประลองรอบต่อไปแล้วก็ดีใจเน้ือเต้น

จนแทบอยากแหงนหน้าหัวเราะร่าออกมาสามที นางประเมินดูจูจูอย่าง

เป่ียมด้วยเจตนาร้าย ก่อนพูดขึน้ด้วยเสยีงท่ีคนทัง้หมดท่ีล่างเวทจีะได้ยิน 

"ในท่ีสุดเจ้าก็มาตกอยู่ใต้เงื้อมมือข้าเสียที อีกเด๋ียวเจ้าข้ึนเวทีไปคุกเข่า

โขกหวัค�านบัข้าสบิท ีข้าจะลองพจิารณาดวู่าจะยอมให้เจา้ขอยอมแพ้ลง

จากเวทีหรือไม่! ถ้าไม่อย่างนั้น...ฮึๆ!"

จูจูเบือนหน้าไปมองนางปราดหน่ึงก่อนว่า "เจ้าแพ้ติดกันสามรอบ

แล้ว?"
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ซูหลิงได้ยินนางเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาก็อับอายจนกลายเป็นโกรธทันที 

ถลึงตามองจูจูราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ

นางกับหานเฮิงเป็นผู้ที่ก�าลังความสามารถอ่อนท่ีสุดในกลุ่มนี้นอก

เหนือจากจูจู มิหน�าซ�้ายังค่อนข้างอับโชค ได้พบกับศิษย์จากยอดเขาอื่น

สามรอบติด ผลคือแพ้รวดทัง้สามรอบ ยังดท่ีีผูอ้ืน่คร้ามเกรงในก�าลงัความ

สามารถของซูจิงผู้เป็นปู่ทวดของนาง ไม่กล้าลงมือกับนางหนักนัก นาง

ถึงกระโดดโลดเต้นมาได้ถึงตอนนี้

ครั้นนึกถึงผลงานการประลองอันน่าอัปยศของตนเปรียบเทียบกับ

จจูท่ีูไม่ต้องท�าอะไรสกัอย่างก็ชนะมาสามรอบตดิ นางก็ให้แค้นจนขบฟัน

แน่น เลือดแทบออกมาแล้ว

ส�าหรับความขัดแย้งที่ไม่มีหนทางประนีประนอมกันได้พรรค์น้ี  

จจูไูม่เลอืกทีจ่ะสงบค�ากล�า้กลนื นางจงใจใช้สายตาแบบเดยีวกับทีม่องดู

ตัวปัญญานิ่มมามองซูหลิงพลางพูดอย่างดูแคลน "เจ้าอยากชนะจนบ้า

ไปแล้วกระมัง"

ในสายตาของตีฉ่านซัง่ จจูมูท่ีาทางนุ่มนิม่ขีข้ลาด รงัแกได้ง่ายเสมอมา 

คิดไม่ถึงว่านางจะมีด้านปากคอเราะรายเพียงนี้ด้วย จึงแสยะยิ้มออกมา

ทันที

เขาชอบศิษย์น้องหญิงท่ีงดงามอ่อนหวาน ประเภทอย่างซูหลิง 

ที่ดุร้ายไร้เหตุผล อีกท้ังยังมีปู่ทวดท่ีชวนให้คนชังนี้ เขาคงต้องขอผ่าน  

เหน็ซหูลงิโมโหจนหน้าด�าหน้าแดงก็ยังอตุส่าห์กระทบืซ�า้ไปอกีว่า "คนบางคน 

ตัวเองไร้ฝีมือ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ย�่าแย่ ไม่แปลกหรอก"

ซหูลงิถูกยกยอว่าเป็นอจัฉรยิะมาตัง้แต่เลก็ ไหนเลยจะทนถูกฉกีหน้า 
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เช่นนี้ไหว นางจึงกระโดดข้ึนเวที ชี้จูจูพลางพูดเสียงแหลม "เจ้าขึ้นมา!  

มาดกัูนว่าสดุท้ายใครจะแพ้ใครจะชนะ! ข้าจะฆ่าตัวไร้ประโยชน์อย่างเจ้าซะ!"

ครัน้มเีสยีงระฆงัดังมาจากบนยอดเขาฮุย่หลีว์่ ผูต้ดัสนิข้างเวทก็ีพูด

กับซูหลิงที่ก�าลังเต้นเร่าๆ ด้วยความโกรธว่า "สายไปแล้ว"

"อะไรนะ" ซูหลิงงันไปเล็กน้อย

"การประลองวันนีส้ิน้สดุแล้ว พรุง่นีค่้อยมาใหม่แล้วกัน" ผู้ตดัสินเก็บ

ของขึ้นมาก่อนหมุนตัวเดินจากไปอย่างไม่รีบไม่ร้อน

ครั้นคนท้ังหลายเงยหน้าขึ้นมองดูก็เห็นแสงสายัณห์ปกคลุมเต็ม

ท้องฟ้าแล้วจริงๆ ฝูอว้ีเจ้าส�านักประกาศว่าการประลองวันนี้สิ้นสุดแล้ว 

บรรดาศษิย์ต่างก็แยกย้ายกันกลบัไปเป็นกลุม่ๆ ซหูลงิยืนอยู่บนเวทเีพียง

คนเดยีว มองดูจจูท่ีูถูกพวกอิน่จือ่จางล้อมไว้ตรงกลางเดนิทอดน่องจากไป 

แค้นใจจนเหมือนมีไฟเผาผลาญอยู่ในตัว

หานเฮงิเดนิขึน้เวทไีปกระซบินางว่า "ศษิย์พ่ีหญิงอย่าหงดุหงดิไปเลย 

นางหนวัีนน้ีพ้น แต่พรุง่นียั้งจะหนีพ้นด้วยหรือ ผู้อาวุโสซเูตรียมการไว้แล้ว 

ได้ประลองพรุ่งนี้ศิษย์พี่หญิงจะแก้แค้นได้สะใจยิ่งกว่า..."

ซหูลงิถูกเขาเอ่ยเตอืนก็ย้ิมออกมาทันที ใช่แล้ว! พรุง่นีจ้ะเปลีย่นตวั 

ผู้ตัดสิน ถึงเวลานั้นนางต้องฆ่านางหญิงชั่วนั่นด้วยมือตัวเองให้ได้!

จจูกูลบัมาถึงยอดเขาอิง้ป้ังก็ตรงไปปรกึษาอาจารย์ว่าพรุ่งน้ีจะรับมอื 

อย่างไรพร้อมกับอิ่นจื่อจาง วันนี้นางตั้งใจดูวิชาต่อสู้ของคนอื่นในกลุ่ม 

อยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจากยอดเขาโอ่วหยวน นอกจากคนหนึ่ง

ที่ถูกอิ่นจื่อจางซัดจนหมดสภาพไป ที่เหลือเจ็ดคนล้วนประมือกับผู้อื่น 
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แล้วอย่างน้อยสองรอบ ในใจนางมีความคิดอยู่บ้างแล้ว แต่จ�าเป็นต้อง

ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์

กระเพาะของตี่ฉานซั่งถูกจูจูปราบอยู่หมัดแล้ว จุดยืนจึงเปลี่ยนไป

จากหลังมือเป็นหน้ามือ กลับถึงยอดเขาอิ้งปั้งก็ไปรบเร้าโหยวเชียนเริ่น 

ผู้เป็นอาจารย์ รื้อห้องเก็บของวิเศษในถ�้าที่พ�านักเสียกระจุย รีดไถวัตถุ

วิเศษระดับล่างที่ไม่ต้องใช้พลังใดๆ ขับเคลื่อนมาได้สองชิ้น แม้อานุภาพ

ระดับขั้นพอๆ กับของที่เจิ้งเฉวียนให้จูจู แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลย

เช้าวันรุ่งขึ้น ตี่ฉานซั่งก็ถ่างสองตาที่อดนอนจนแดงก�่ามาส่งวัตถุ

วิเศษสองชิ้นพร้อมทั้งยันต์ว่องไวอีกสิบแผ่น

ยันต์ว่องไวเป็นของทีเ่มือ่วานจจูรู้องขอเป็นพิเศษกับเขา วตัถุประสงค์ 

เพ่ือเพิม่ความเรว็ ท�าให้อย่างน้อยนางก็มคีวามเรว็สูผู้ฝึ้กตนข้ันฝึกปราณ

ปกติ สามารถหลบการโจมตีได้

ในตัวจจูไูม่มรีากฐานพลงัฤทธ์ิใดๆ ยันต์ท่ีใช้ได้มจี�ากัดย่ิงยวด น่ีเป็น

ยันต์ที่ตี่ฉานซั่งคัดอยู่ครึ่งค่อนวันจนหาที่นับว่าใช้การได้ออกมา

ครั้นมาถึงเวทีประลอง ซูหลิงก็มารออยู่ล่างเวทีก่อนแล้ว ผู้ตัดสิน

เมื่อวานถูกเปลี่ยนไปเวทีอื่น วันนี้ผู้ที่นั่งอยู่ข้างเวทีมีสีหน้าบูดบ้ึงอึมครึม

ประหนึ่งเป็นซากศพมีชีวิต

ซูหลิงยิ้มเย็นพลางพูดกับจูจู "คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะยังกล้ามาจริงๆ!"

จจูตูอกกลบัย้ิมๆ "ข้าไม่ได้แพ้สามรอบตดิเสยีหน่อย ท�าไมจะไม่กล้า"

"เจ้า...!" ซูหลิงเดือดจัด กระโดดขึ้นเวทีประลองโดยไม่รอให้เสียง

ระฆังดัง ก่อนตวาดลั่น "รีบขึ้นมารับความตายเสียโดยไว!"

จูจูกลับเดินขึ้นเวทีอย่างเอ่ือยเฉื่อย มาหยุดยืนย้ิมตาหยีก่อนว่า  
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"รีบไปท�าไม ใช่ว่าเจ้าไม่เคยแพ้เสียหน่อย"

จะอย่างไรซหูลงิก็ยังอายุน้อย อกีทัง้ยังถูกพะเน้าพะนอตามใจมาตลอด 

ความคับข้องใจท่ีใหญ่ท่ีสดุซึง่นางได้รบัในชวิีตก็ล้วนมาจากจูจูแทบท้ังน้ัน 

ศตัรเูจอหน้ากัน ความโกรธแค้นย่ิงเพ่ิมพูน เพียงได้ยนิผูตั้ดสินเอ่ยว่า "เร่ิมได้" 

ก็น�ากระบีกิ่เลนเขียวซึง่เป็นวัตถุธรรมของตนออกมาจูโ่จมเข้าใส่จจูอูย่าง

อดรนทนไม่ไหว

กระบี่กิเลนเขียวลอยอยู่กลางอากาศก็พุ่งฉวัดเฉวียนราวกับว่า

เปลี่ยนร่างเป็นปลาก�าลังแหวกว่าย ว่องไวจนป้องกันไม่ทัน! ก่อนหน้านี้

จจููเคยเห็นนางใช้กระบวนท่านีม้าแล้ว ยามน้ันคูต่่อสูข้องนางเป็นผูฝึ้กตน

ขั้นฝึกปราณระดับแปด เริ่มแรกก็ถูกกระบี่กิเลนเขียวที่ปัดป่ายไปมาบีบ

จนลนลานท�าอะไรไม่ถูก

ทว่าจจูเูตรยีมตวัมาแล้ว นางแปะยันต์ว่องไวไว้บนตวั การเคล่ือนไหว 

รวดเรว็กว่าปกตไิม่รูก่ี้เท่า นางสะบดัแส้กระดกูงสูามตาหน่ึงในวัตถุวิเศษ

ระดบัล่างทีอ่าจารย์ให้นางออกมาสูกั้บกระบีกิ่เลนเขยีวของซหูลงิ ส่วนตนเอง 

ก็ผลบุตวัหลบหมดัเปลวเพลงิของซหูลงิ ก่อนอาศยัความเร็วว่ิงหนหีลบหลีก 

อยู่บนเวที

ซูหลิงไล่ตามหลังจูจู หมัดเปลวเพลิงเจ็ดแปดลูกท่ีก่อข้ึนจากพลัง 

บีก้ระชัน้เป็นเงาตามตวัจนจจูทุูลกัทุเลเตม็ที ท�าให้ซูหลงิครองความได้เปรยีบ 

ไว้คนเดียว ผูช้มทีล่่างเวทร้ีอนใจจนไฟแทบลกุ ตีฉ่านซัง่กระทืบเท้าพูดว่า

"ไฉนนางถึงใช้วัตถุวิเศษแค่อย่างเดียว เอายันต์หวดนางเลยสิ!"

อิ่นจื่อจางแม้จะตึงเครียดเช่นกัน แต่เขาก็รู้ว่าท่าทีลนลานท�าอะไร

ไม่ถูกของจูจูนั้นเป็นการเสแสร้ง...
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จจูวูิง่หนไีปพลางมองดขูองวเิศษสองชิน้ทีสู่กั้นพัลวันอยู่กลางอากาศ 

เป็นระยะ สีหน้าแสดงความหวาดหวั่นร้อนใจออกมาอย่างชัดเจน ซูหลิง

เห็นเช่นน้ันก็หัวเราะเสียงเย็นก่อนว่า "วัตถุวิเศษระดับล่างท่ีไม่มีคน

ควบคุมชิ้นหน่ึงก็กล้าเอามาประชันกับกระบี่กิเลนเขียวของข้า!? ข้าจะ

จัดการของวิเศษของเจ้าก่อนแล้วค่อยจัดการเจ้า!"

ซหูลงิรูด้ว่ีาต่อให้จจูหูนอีย่างไรก็ไม่อาจออกจากเขตเวทีประลองได้ 

และก็ไม่มีปัญญาจะเข้ามาโจมตีระยะใกล้ได้เช่นกัน ขอเพียงจัดการ 

แส้กระดูกงูสามตาของนางแล้ว ถึงเวลานั้นก็สั่งให้กระบี่กิเลนเขียวโจมตี

กระหนาบสองด้าน นางยังจะหนีไปไหนได้อีก

ผูต้ดัสนิของเวทนีีล้อบปิดข่ายอาคมป้องกันลงแล้ว ทุกผูล้้วนคดิว่า

จูจูขึ้นเวทีประลองอย่างมากก็แค่ได้รับบาดเจ็บได้รับความอับอาย  

มีข่ายอาคมปกป้องคงไม่ถึงกับอันตรายถึงชีวิต แต่กลับไม่รู้เลยว่าสอง

ทวดเหลนแซ่ซูมีความคิดสังหารคน พอจูจูตายเจิ้งเฉวียนต้องโกรธอย่าง

แน่นอน แต่มีปรมาจารย์ขั้นก�าเนิดใหม่จากส�านักหลักอยู่ด้วยสองคน  

หากพวกเขาปัดไปว่าข่ายอาคมเกิดเสื่อมโดยไม่คาดคิด เจิ้งเฉวียนจะยัง

ท�าอะไรได้

ซูหลิงยิ่งคิดยิ่งอารมณ์ดี จึงปล่อยจูจูไปชั่วคราว เปลี่ยนไปควบคุม

กระบี่กิเลนเขียวเต็มก�าลัง เพียงไม่นานก็ตอกแส้กระดูกงูสามตาไว้ได้

นางเก็บกระบี่กลับมาอย่างได้ใจ กระชากแส้กระดูกที่พันอยู่บนตัว

กระบี่ออก ขณะก�าลังคิดจะลงมือเล่นงานจูจูอีกครั้งกลับเห็นจูจูมองนาง

อย่างเย็นเยียบ อากัปกิริยาสงบเยือกเย็นอย่างน่าอัศจรรย์

ซูหลิงงันไปประเดี๋ยวหนึ่งก็ตงิดใจ รู้สึกเพียงว่ามีแสงฟ้าแลบวาบ
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แปลบปลาบ ขณะก�าลงัมนึงงก็เหน็แขนและมอืทีจ่บัแส้กระดกูไว้ของตน

ระเบดิขาด เจบ็ปวดรวดร้าวประหนึง่อวัยวะภายในถูกไฟแผดเผาก็มปิาน 

จากนั้นก็สิ้นสติไม่สมประดีไป

เสยีงดงัสนัน่บนเวทปีระลองดงึดดูความสนใจของคนไม่น้อย แน่นอน 

ว่ารวมถึงไม่ก่ีคนบนแท่นเวทีตรงกลางทีจ่บัตามองสถานการณ์ทางด้านน้ี 

อยู่ตลอดด้วย ซจูงิเดิมทีแย้มย้ิมรอคอยให้ซหูลงิฆ่าจจูเูสียในท่ีน้ันมาตลอด 

คดิไม่ถึงว่าเพียงพรบิตาเดียวสถานการณ์กลบัเลวร้ายลงจากหน้ามอืเป็น

หลังมือ เหลนของตนถึงกับถูกระเบิดนอนจมกองเลือดอยู่ล่างเวที!

เขาไม่มีเวลาให้สนใจอย่างอื่น ใช้ก�าลังทั้งหมดเคล่ือนพลังภายใน 

ก้าวเหินบนอากาศเพียงไม่กี่ก้าวไปถึงข้างกายซูหลิง

แขนขวาของซหูลงิถูกระเบดิขาด ต้ังแต่เสือ้ผ้าผมเผ้าจนถึงเนือ้หนัง

ล้วนไหม้เกรียม แผลเหวอะหวะ บาดเจ็บสาหัสถึงที่สุด นางมีเพียงตบะ

ขัน้ฝึกปราณระดับหก ความแขง็แกร่งของร่างกายและความสามารถฟ้ืนฟู

ตวัเองแม้จะมากกว่ามนุษย์ธรรมดา แต่ก็ใช่จะรับความเสียหายหนักหน่วง

เพียงนีไ้หว ถึงจะรกัษาหาย ต่อแขนขวาขึน้ใหม่ ก็เกรงว่าคงต้องกลายเป็น

คนพิการ ไม่อาจฝึกฝนบ�าเพ็ญตนได้อีกแล้ว

จูจูที่บนเวทีก็ตกใจจนอึ้งไปเช่นกัน เมื่อวานนางเห็นอยู่ชัดๆ ว่าบน

เวทีมข่ีายอาคมป้องกัน ทกุครัง้ท่ีมศิีษย์ผูป้ระลองถูกการโจมตหีนกัถึงชวิีต

แล้วไม่อาจหลบทันก็จะถูกข่ายอาคมดีดออกไปให้พ้นอันตรายจากวิชา

อาคมพลังฤทธิ์นั้นๆ แต่ท�าไมซูหลิงถึงบาดเจ็บจนเป็นเช่นนี้

เจิง้เฉวียนกลวัว่าซจูงิจะเกิดคลัง่แล้วท�าร้ายจจูจูงึรบีรดุตามมาด้วย 

อย่างท่ีคิดไว้ พอซูจิงจัดการกับอาการบาดเจ็บของซูหลิงเรียบร้อยก็มอง
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จูจูอย่างเหี้ยมเกรียมพลางพูดด้วยเสียงเคียดแค้น "ดี! ดีมาก! วันนี้ข้าจะ

ให้เจ้าชดใช้ให้ซูหลิงด้วยชีวิต!"

เจิง้เฉวียนย้ิมเย็นพลางว่า "เกิดเรือ่งไม่คาดฝันเช่นนีข้ึ้น ส่ิงทีผู่อ้าวุโส

ซูควรถามที่สุดมิใช่เรื่องว่าเหตุใดข่ายอาคมถึงเสื่อมหรอกหรือ"

ซจูงิหน้าซดี พูดเสยีงแขง็ด้วยแววตาวาววาบ "เรือ่งข่ายอาคมเสือ่ม

ย่อมต้องถาม แต่ตัวการท่ีลอบท�าร้ายซูหลิงจนบาดเจ็บสาหัสย่ิงไม่อาจ

ปล่อยไป!"

เจิง้เฉวียนจ้องเขาพลางว่า "การประลองบนเวทภีายใต้สายตาผูค้น

จบัจ้องจะเรยีกว่าลอบท�าร้ายได้อย่างไร ค�ากล่าวนีข้องผูอ้าวุโสซจูะน่าขนั

เกินไปหน่อยหรอืไม่ อกีประการ ดเูหมอืนว่าผูอ้าวุโสซจูะไม่แปลกใจเร่ือง

ที่ข่ายอาคมเสื่อมเลยสักนิด..."

เผยกู่และเป้าฝ่าหู่เดินไปถึงข้างผู้ตัดสินที่ล่างเวทีอย่างไม่กระโตก

กระตาก เห็นได้ชัดว่าผู้ตัดสินคนนั้นก็ถูกผลลัพธ์เหนือความคาดหมายนี้

ท�าเอาตระหนกตกใจจนเซ่อซ่ามนึงงไปแล้วเช่นกัน เขามองซจูงิด้วยอาการ 

ตัวสั่นเทา พูดไม่ออกแม้แต่ครึ่งค�า

ฝอูว้ีเจ้าส�านกัน�าเจงิฟากู้รดุมาไกล่เกลีย่ แต่ครัน้ได้ยินค�าย้อนถาม

ของเจิ้งเฉวียน กอปรกับเห็นท่าทีของผู้ตัดสินที่ล่างเวทีผู้น้ัน ในใจก็เกิด 

ข้อกังขาข้ึนทนัท ีแต่ภายนอกยังคงปลอบซจูงิไปสองสามค�า อกีทัง้ลัน่วาจา 

ว่าจะตรวจสอบเรื่องน้ีให้ถึงท่ีสุดเพ่ือหาค�าช้ีแจงให้ซูหลิงให้ได้ ทว่ากลับ

ไม่เอ่ยปากจะลงโทษจูจูแต่อย่างใด

ซึ่งอันที่จริงจูจูก็ไม่จ�าเป็นต้องรับผิดชอบเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียว

ซจูงิถูกเจิง้เฉวียนโต้กลบัมาจนพูดไม่ออกแม้แต่ค�าเดยีว ซหูลงิเป็น
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ชนรุ่นหลังที่มีคุณสมบัติดีท่ีสุดในตระกูลของเขา คิดไม่ถึงว่ายังไม่ทัน

ประสบความส�าเร็จก็กลายมามีสภาพเช่นนี้เสียแล้ว ถ้ามิใช่ก่อนหน้าน้ี

เขาให้คนลอบมาเล่นตกุตกิกับข่ายอาคมป้องกัน ซหูลงิอย่างมากก็คงแค่

เสียศักดิ์ศรีและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย มิใช่เป็นถึงขนาดนี้เด็ดขาด

เรือ่งนีห้ากสบืสาวลกึลงไปก็ไม่เกิดผลดกัีบเขาเลยจรงิๆ ซจูงิเหมอืน

เป็นคนใบ้กินหวงเหลียน* หน้าอกพองขึ้นยุบลง เจ็บแน่นเหลือประมาณ 

สายตาที่มองจูจูดุจเป็นสายตาของงูพิษตัวหนึ่ง หัวเราะหึๆ สองทีก่อนให้

ศษิย์หามซหูลงิกลบัไปรกัษา จากนัน้ก็หมนุตวักลบัไปบนแท่นเวทีตรงกลาง 

โดยไม่พูดอะไรสักค�า

ผู้ตัดสินถูกกักตัวไว้แล้ว เปลี่ยนเป็นอีกคนมาตรวจดูและเปิดการ

ท�างานของข่ายอาคมป้องกันขึ้นใหม่ เมื่อทดสอบซ�้าหลายคร้ังแล้วไม่มี

ปัญหาก็เริ่มให้ประลองต่ออีกครั้ง

จจูยืูนอยู่ล่างเวทด้ีวยสหีน้าซดีขาว นึกถงึภาพน่าสงัเวชเมือ่ครูน่ีแ้ล้ว

ก็ยังดงึสตกิลบัมาไม่ได้อยู่บ้าง ต่ีฉานซัง่จปุากพลางว่า "เป็นอย่างไร คาถา

ฟ้าคะนองเก้าตลบของบิดาร้ายกาจใช่หรือไม่! ฮ่ะๆ ว่าแต่เจ้าคิดวิธี 

ซ่อนยันต์ไว้ในของวิเศษเพ่ือล่อให้นางไปแย่งออกได้อย่างไร เดิมทีบิดา

ยังนึกกลัวเจ้าจะปาไม่แม่นแล้วเปลืองยันต์อยู่เลย"

จูจูตอบเสียงเบา "ข้าไม่คิดเลยว่า...น่ากลัวยิ่งนัก..."

นางรู้ว่าต่อให้ตนเองมียันต์ว่องไวอยู่กับตัวก็ยากยิ่งท่ีจะท�าอะไร 

ซหูลงิในระยะใกล้ได้ เว้นแต่ว่าจะสาดยันต์ออกไปจ�านวนมาก เพ่ิมอตัรา

การทียั่นต์จูโ่จมเข้าเป้าให้สงูขึน้ แต่ถ้าโจมตไีม่ถกู อกีฝ่ายมทีางป้องกันแล้ว 

* หวงเหลียน เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งของจีน รากมีรสขมมาก มักใช้อุปมาถึงจิตใจท่ีกลัดกลุ้มอมทุกข์  

'คนใบ้กินหวงเหลียน' จึงเป็นค�าเปรียบเปรยที่แสดงถึงมีความคับแค้นใจแต่ไม่อาจพูดออกมาได้
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การจะลงมอืให้เกิดผลอกีครัง้ก็ไม่ง่ายดายแล้ว ย่ิงกว่าน้ันยันต์ทีศ่ษิย์พ่ีใหญ่ 

สามารถท�าออกมาได้ภายในเวลาอันสั้นก็มีจ�ากัด หลังจากน้ีไม่รู้ว่านาง

ยังต้องสู้อีกเท่าไร จึงต้องใช้อย่างประหยัด

ต้ังแต่เริ่มที่นางจงใจปล่อยวัตถุวิเศษแส้กระดูกงูสามตาออกมา 

ชิ้นเดียวก็เพ่ือเป็นเหย่ือล่อ แล้วด้วยอารามท่ีซูหลิงซึ่งถูกนางย่ัวโมโหจน

เดอืดพล่านรบีร้อนอยากชนะ จงึงบัเหย่ือล่อลงไปเตม็ค�าอย่างทีค่ดิเอาไว้

ทว่าผลลัพธ์ท่ีน่ากลัวนั้นกลับมิใช่สิ่งที่นางจินตนาการได้เลย นาง

คิดว่าซูหลิงอย่างมากก็ถูกข่ายอาคมดีดออกจากเวทีประลองแล้วแพ ้

การต่อสูร้อบน้ีเท่านัน้ น่ีถ้านางขึน้เวทีไปโดยไม่ได้เตรียมตวัใดๆ ผู้ท่ีถูกหาม 

ลงมาด้วยอาการเป็นตายเท่ากันในตอนนี้คงเป็นนางไปแล้วกระมัง

อิ่นจื่อจางหยิกแขนนางพลางว่า "พวกเขาคิดจะฆ่าเจ้าก่อน ซูหลิง

ถูกท�าร้ายจนเป็นเช่นนี้ก็เพราะรนหาที่เอง เจ้าไม่ต้องรู้สึกผิด"

จูจูส่ายหน้าก่อนว่า "ข้าไม่ได้รู้สึกผิด เพียงแต่กลัวเท่านั้น" ต่อให ้

นางจิตใจดีเพียงไรก็คงไม่ถึงขั้นไปเห็นใจคนที่วางแผนจะฆ่านางหรอก 

แต่นางก็เป็นเพียงเด็กสาวบ้านนอกธรรมดาๆ คนหนึ่ง เลือดที่เปื้อนมือ

อย่างเก่งก็แค่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่กับสตัว์วิเศษตวัเล็กๆ เท่าน้ัน จะให้นางปรับตวั 

รับเรื่องที่ตนพลั้งท�าแม่นางน้อยที่ร่าเริงมีชีวิตชีวาคนหน่ึงถูกระเบิดจน

พิการบาดเจ็บสาหัสในเวลาเพียงประเดี๋ยวประด๋าวก็ออกจะยากยิ่งนัก

ตี่ฉานซั่งเหลือกตาก่อนว่า "มีอะไรน่ากลัวกัน เมื่อครู่มิใช่เจ้าที่ตาย

ก็เป็นนางท่ีสิ้น เจ้าควรต้องดีใจที่โชคดีเป็นเจ้าท�าส�าเร็จก่อน มิเช่นนั้น 

ตอนนี้คนที่ตายก็เป็นเจ้าแล้ว"

จูจูรู้ว่าเขาอยากปลอบนาง จึงฝืนย้ิมก่อนว่า "ข้าแค่นึกแล้วกลัวก็ 
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ไม่ได้หรือ"

อ่ินจื่อจางพูดกับจูจูด้วยสีหน้าเข้มเคร่ง "ข่ายอาคมกลับเป็นปกติ

แล้ว เรื่องเช่นเมื่อครู่จะไม่เกิดขึ้นอีก ถ้ารอบที่ห้าเจ้ายังได้เจอกับคนจาก

ยอดเขาโอ่วหยวนอีกจะต้องระวังให้หนัก...จะต้องท�าใจให้เหี้ยม!"

จูจูพยักหน้า "ข้าเข้าใจ..."

อันท่ีจรงินางไม่เข้าใจ การบ�าเพ็ญเซยีนมใิช่เพ่ือแสวงหาความเป็น

อมตะหรอืไร แต่ดูซหูลงิส ิถ้ามใิช่เพราะกลายเป็นผูฝึ้กตน มพีลงัเหนือคน

ปกต ิชอบววิาทระรานมคีวามคิดร้าย ไหนเลยจะถึงกับมาพิการต้ังแต่อายุ

ยังน้อย ชวีติจะรกัษาไว้ได้หรอืไม่ก็ยังเป็นปัญหา หากรู้ก่อนว่าจะเป็นเช่นน้ี 

สู้เป็นเพียงคนธรรมดาเสียยังดีกว่า อย่างน้อยที่สุดก็อยู่รอดปลอดภัยไป

ได้จนแก่เฒ่าภายใต้การปกป้องของคนในครอบครัว

เพียงแต่ตอนนี้ลูกธนูขึ้นสายแล้ว ท�าได้แต่ต้องเดินหน้าต่อไป นาง

ไม่อยากต่อสู้กับผู้อื่น แต่ผู้อื่นไม่มีทางยอมปล่อยนางไป

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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