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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
'ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว' ที่ท่านนักอ่านถืออยู่ในมือขณะนี้ เป็น
นิยายเรื่องหนึ่งในแนวมากกว่ารักที่ทางกองบรรณาธิการภูมิใจน�ำเสนอเป็นอย่างยิ่ง
เพราะนอกเหนือไปจากการที่นักเขียนผู้เก่งกาจเช่น 'ท่านเอ๋อเหมย' เป็นเจ้าของ
ผลงานเรือ่ งนีแ้ ล้ว พล็อตเรือ่ งและการเล่าเรือ่ งยังสนุกสนาน ชวนให้ตดิ ตามจนวางไม่ลง
และคาดเดาตอนต่อไปไม่ได้เลยอีกด้วยค่ะ ซึง่ 'ผเู้ ป็นหนึง่ ในใต้หล้า... คือข้าผูเ้ ดียว'
มีทั้งสิ้นเจ็ดเล่มจบ โดยเราจะออกวางจ�ำหน่ายต่อเนื่องกัน และไม่ท�ำให้ท่านนักอ่าน
ต้องรอคอยอย่างยาวนานแน่นอน
เรื่ อ งราวเริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ ซู เ พี ย นจื่ อ ได้ เ ดิ น ทางมายั ง ดิ น แดนพั น เมฆาด้ ว ย
ความบังเอิญ และได้พบกับเจิ้งเฮ่าอี้ผู้เป็น 'เนื้อคู่ตามดวงชะตา' ของนาง ก่อน
จะได้รบั รูจ้ ากฝูอวิน๋ อาชาเทพจอมกวนว่านางเป็นคนของสกุลซู ตระกูลสิบแปดมงกุฎ
เลื่องชื่อของที่นี่ แม้ซูเพียนจื่อจะไม่ค่อยชอบ 'ชาติก�ำเนิด' ที่เพิ่งค้นพบนี้มากนัก
แต่กย็ งั รูส้ กึ ดีกว่าตนเองเป็นเด็กก�ำพร้าเช่นเดิม เพราะอย่างน้อยก็มี 'ครอบครัว' ทว่า
ใครจะคิดว่าคนส่วนใหญ่ในตระกูลจะมองนางเป็นเพียงขยะไร้ค่าเพราะนางไม่อาจ
ฝึกวิชาได้ ยังดีนะคะที่นางเอกของเราเป็นนางเอกที่น่าเอาใจช่วยอย่างมาก ทั้งยัง
มีความมุมานะบากบั่น พยายามและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโดยสิ้นเชิง จนท�ำให้
นางพิชิตทุกสิ่งที่นางควรได้รับมาด้วยตนเอง
นอกจากนี้สิ่งที่น่าเอาใจช่วยนางยังมีทั้งเรื่องที่นางต้องการตามหาพ่อแม่
ทีห่ ายสาบสูญไป การทีน่ างต้องท�ำภารกิจเพือ่ ตนเองรวมถึงคนสกุลซู และยังเรือ่ งที่
นางเป็นเนือ้ คูก่ บั เจิง้ เฮ่าอีบ้ รุ ษุ ตระกูลฝ่ายธรรมะ ชายทีเ่ คยคิดว่าสภาพของนางไม่คล้าย
คนทีจ่ ะกอบกูห้ ายนะวันสิน้ พิภพกับเขาได้แต่อย่างใดด้วย เห็นหรือไม่คะว่าแค่เปิดเล่ม 1
ก็มสี งิ่ ทีน่ า่ สนใจมากมายแล้ว เช่นนัน้ อย่าได้รอช้า ขึน้ หลังท่านอาชาเทพและเหินบิน
เข้าสู่ดินแดนพันเมฆาแห่งนี้ไปพร้อมกัน
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

"เจ้ามาจากที่ไหน"
จู่ๆ เสียงบุรุษที่น่าฟังอย่างยิ่งก็ดังมาจากด้านหลัง
ซูเพียนจือ่ ตกใจหมุนตัวไปก็เห็นหนุม่ น้อยรูปงามสวมชุดสีดำ� ผูห้ นึง่ ยืนพิงอยูท่ ขี่ า้ งต้นไม้เก่าแก่
ในระยะห่างราวห้าเมตร
'เรียวคิว้ ดุจกระบี่ นัยน์ตาปานดวงดาว'...ซูเพียนจือ่ เพิง่ จะสัมผัสได้อย่างถ่องแท้เป็นครัง้ แรกว่า
ส�ำนวนนีเ้ ปรียบเปรยได้สมจริงเพียงใด สองคิว้ ของเขาทัง้ เพรียวพลิว้ ทัง้ คมเข้มเปีย่ มพลัง นัยน์ตาที่
สุกสกาวดัง่ ดวงดาวคูน่ นั้ ก็ลมุ่ ลึกหาใดเทียม ราวกับหากมองเขานานขึน้ อีกเพียงนิด ก็จะถล�ำจมลงไป
ในนัน้ โดยไม่อาจห้ามใจได้อกี เลย
ล�ำพังคิว้ ตาทีช่ วนหวัน่ ไหวคูน่ กี้ เ็ พียงพอจะท�ำให้บรรดาหนุม่ หน้าหวาน หนุม่ หล่อมาดแมน และ
หนุม่ เท่สายแฟชัน่ ทีซ่ เู พียนจือ่ เคยเห็นในหนังหรือบนอินเตอร์เน็ตถูกดีดกระเด็นไปสุดขอบฟ้าแล้ว
หนุม่ น้อยชุดด�ำดูอายุมากกว่าเธอเพียงไม่เท่าไร ทว่าสีหน้าอันสุขมุ หนักแน่นนัน้ มีทง้ั ความสง่า
เป็นผูใ้ หญ่กบั ความเข้มแข็งเด็ดเดีย่ วทีค่ นในวัยเดียวกันไม่มี ซูเพียนจื่อตะลึงอยูช่ วั่ ครูค่ อ่ ยฉุกคิดถึง
สารรูปทีน่ า่ อนาถของตนในเวลานี้ จึงรูส้ กึ อายอยูบ่ า้ งอย่างช่วยไม่ได้
หนุ่มน้อยชุดด�ำผู้นี้ก็คือเจิ้งเฮ่าอี้นั่นเอง เมื่อเห็นซูเพียนจื่อไม่พูดสักค�ำ เอาแต่จับจ้องเขา
อย่างเหม่อลอย เจิง้ เฮ่าอีก้ อ็ ดไม่ได้ทจี่ ะรูส้ กึ ผิดหวังยิง่ กว่าเดิม...นีน่ ะ่ หรือเนือ้ คูต่ ามดวงชะตาของเขา
นี่น่ะหรือคนที่ป่เู ฉินอวี่พูดเป็นนัยว่าจะมากอบกู้หายนะวันสิ้นพิภพร่วมกับเขา
เห็นกันอยู่ว่านางเป็นแค่เด็กสาวที่แสนจะธรรมดา ซ�้ำมีแนวโน้มเป็นคนคลั่งบุรุษเสียด้วย

แนะน�ำตัวละคร
ปู่เฉินอวี่
		

หนุม่ น้อยรูปโฉมดุจเซียนวิเศษ สวมชุดม่วง นัยน์ตาหงส์
กับจมูกที่ชวนมองดุจหยกสลัก

เจิ้งเฮ่าอี้
		

บุตรหลานสกุลเจิง้ ซึง่ เป็นตระกูลนักปกครอง สวมชุดด�ำ
สองคิ้วของเขาทั้งเพรียวพลิ้วทั้งคมเข้มเปี่ยมพลัง

ซูเพียนจื่อ
		

เด็กสาวจากสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้า คุณหนูเจ็ดของ
สกุลซู หน้าตาสวยหมดจด

ฝูอวิ๋น
		
		

ท่ า นอาชาเทพของสกุ ล ซู ม้ า ที่ แ รกเห็ น มี ข นสี ตุ ่ น
บนเนื้อตัวสีเหลืองขี้โคลนของมันถูกแซมไปด้วยขน
สีน�้ำตาลอมด�ำกระจายตัวเป็นด่างดวง

ซูหู่หลี่
		
		

บุตรชายคนเล็กของประมุขสกุลซู เขาคืออัจฉริยะ
ในหมู่อัจฉริยะ ผู้เป็นทั้งความหวังและความรุ่งโรจน์
ของสกุลซูเมื่อสิบกว่าปีก่อน

ซูม่านม่าน
		
		

ญาติผู้พี่ของซูเพียนจื่อและมีระดับรุ่นเป็นอาจารย์อา
สีหน้าเย่อหยิง่ เป็นหญิงงามแห่งถ�ำ้ พันจิง้ จอกผูข้ นึ้ ชือ่ ว่า
เย็นชาดุจภูเขาน�้ำแข็ง

ซูป๋ออวิ๋น
		
		
		

ศิษย์คนโตของผูอ้ าวุโสใหญ่หาน เป็นอัจฉริยะเชิงยุทธ์
ในหมู่คนรุ่นหนุ่มสาวของสกุลซู รูปโฉมองอาจคมสัน
ทั่วร่างแผ่ซ่านกลิ่นอายอันเย็นชาเฉียบขาดออกมา
อย่างเข้มข้น

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

พลังวัตรเจ็ดขั้น
ขั้นถอดรูป : พลังวัตรตั้งแต่ 1-10 แรงช้างสาร
ขั้นเปลี่ยนกระดูก : พลังวัตรมากกว่า 10-100 แรงช้างสาร
ขั้นช�ำระไขกระดูก : 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
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ค�ำ่ คืนนีไ้ ร้จนั ทร์ ทว่ามีหมูด่ าวพราวพร่าง ธารดาราทีแ่ ขวนตัวสูงลิว่
อยูท่ า่ มกลางผืนฟ้าสีนำ�้ เงินเข้มนัน้ ก�ำลังทอรัศมีวบู ไหว
กล่าวกันว่าบนท้องฟ้าที่ลึกล�้ำไร้ขอบเขตและดารดาษไปด้วย
ดวงดาวนีม้ คี วามลีล้ บั ซุกซ่อนอยูไ่ ม่สนิ้ สุด ไม่เพียงแต่โชคชะตาของทุกผูค้ น
ทีล่ ว้ นสอดคล้องกับดวงดาวเหนือผืนฟ้าอันไกลโพ้น กระทัง่ ความรุง่ เรือง
เสื่อมโทรมของใต้หล้าก็ยังเกี่ยวพันแน่นแฟ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์บนฟ้าและการโคจรของดวงดาวเหล่านี้
นับแต่โบราณมา บน 'ดินแดนพันเมฆา' ก็มปี ราชญ์ผหู้ ยัง่ รูน้ บั ไม่ถว้ น
ที่อาศัยปรากฏการณ์ของดวงดาวมาลอบสืบอนาคตท�ำนายลิขิตฟ้า
โดย 'ต�ำหนักลิขติ ฟ้า' ทีต่ งั้ อยูบ่ นยอดเขาชือ่ เดียวกันทางทิศตะวันตกของ
ดินแดนนีก้ ค็ อื สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิอ์ นั เป็นสัญลักษณ์สงู สุดแห่งการพยากรณ์
ในสายตาของผูค้ นทัว่ หล้า ผูท้ จี่ ะเข้าสูต่ ำ� หนักลิขติ ฟ้าได้ลว้ นแต่เป็น
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ผู ้ เ ป็ น หนึ่ ง ในใต้ ห ล้ า ... คื อ ข้ า ผู ้ เ ดี ย ว 1

บุคคลระดับต�ำนานผูไ้ ม่หยุดแสวงหาความรู้ เปีย่ มด้วยวิชาความสามารถ
และลุ่มลึกจนสุดหยั่ง
ทว่าตอนนีใ้ นต�ำหนักลิขติ ฟ้ากลับว่างเปล่าไร้ผคู้ น ด้านนอกมีเพียง
หนุ่มน้อยในชุดผ้าดิ้นแขนกว้างสีม่วงผู้หนึ่ง ก�ำลังยืนแหงนมองผืนฟ้า
ประดับดาวอยู่ที่ใต้ชายคากระเบื้องเคลือบปลายงอน เส้นผมสีด�ำสนิท
ดุจย้อมด้วยน�้ำหมึกของเขาทิ้งตัวเหยียดยาวจนถึงใต้หัวเข่า เส้นผมกับ
แขนเสือ้ ล้วนปลิวไสวล้อสายลมราตรี ดูคล้ายก�ำลังจะขีส่ ายลมเหินคืนสู่
แดนสวรรค์ในพริบตาถัดไป
แม้ไม่อาจยลโฉมของหนุ่มน้อยชุดม่วง ทว่าในค�่ำคืนอันงดงาม
ดั่งภาพฝันเช่นนี้ แค่เงาหลังอันชวนหวั่นไหวของเขาก็เพียงพอจะท�ำให้
ผู้พบเห็นเคลิบเคลิ้มไปทั้งจิตและวิญญาณแล้ว
เด็กสาวหน้าแฉล้มในชุดแพรบางสองคนต่างเดินอย่างระมัดระวัง
มาจนถึงด้านหลังของหนุ่มน้อยชุดม่วง ก่อนจะโค้งค�ำนับเขาอย่างลึกซึ้ง
จริงใจพลางเอ่ยขึ้นว่า "คุณชายเจิ้งมาถึงแล้วเจ้าค่ะ"
หนุ่มน้อยชุดม่วงถอนหายใจเบาๆ ก่อนตอบ "ผู้ที่พึงมาจะอย่างไร
ก็ต้องมา เชิญเขาเข้ามาเถอะ"
"เจ้าค่ะ" เด็กสาวชุดแพรขานรับโดยพร้อมเพรียงแล้วถอยจากไป ไม่ชา้
คุณชายเจิง้ ผูน้ นั้ ก็มาปรากฏตัวทีใ่ ต้ชายคากระเบือ้ งเคลือบปลายงอนแห่งนี้
คุณชายเจิง้ สวมชุดยาวสีดำ� ทัง้ ร่าง ฝีกา้ วทีม่ นั่ คงและเงียบเชียบนัน้
ยิง่ ท�ำให้เขาเหมือนหลอมรวมเป็นหนึง่ เดียวกับรัตติกาล ต่อเมือ่ เดินเนิบช้า
มาถึงด้านหลังของหนุม่ น้อยชุดม่วงในระยะราวสามฉือ่ * แล้ว คุณชายเจิง้
* ฉือ่ เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิว้ หรือหนึง่ ส่วนสามเมตร ปัจจุบนั
ยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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จึงได้เอ่ยปากท�ำลายความเงียบลงในทีส่ ดุ "ทีเ่ จ้ารีบร้อนเรียกข้ามา ก็เพือ่
จะให้ขา้ มองดูเงาหลังของเจ้าเช่นนีน้ ะ่ หรือ"
"ดาวเกลือ่ นฟ้าช่างงดงามยิง่ ข้าย่อมต้องเชิญสหายผูร้ ใู้ จมาร่วมชม
ด้วยกันสิ บางทีพวกเราอาจเหลือโอกาสที่จะร่วมดื่มด�ำ่ กับค�่ำคืนที่ดีงาม
เช่นนีอ้ กี ไม่มากนัก...เพราะวันทีห่ มูด่ าวจะร่วงหล่น ฟ้าดินจะโกลาหลนัน้
อยู่ไม่ไกลแล้ว" สุ้มเสียงของหนุ่มน้อยชุดม่วงแผ่วรางล่องลอย คล้าย
ถ่ายทอดมาจากชั้นฟ้าอันแสนไกล
"เจ้าแน่ใจเพียงนี้เชียวว่าวันสิ้นพิภพที่พูดกันก�ำลังจะมาถึงแล้ว"
น�้ำเสียงของคุณชายเจิ้งเจือความแปลกใจอย่างช่วยไม่ได้
"ข้าก็หวังว่าจะไม่เป็นเช่นนัน้ แต่วา่ ...หลายพันปีทผี่ า่ นมาวิชาท�ำนาย
ของตระกูลเทวพยากรณ์ไม่เคยผิดพลาดมาก่อน" น�้ำเสียงของหนุ่มน้อย
ชุดม่วงเผยอารมณ์กลัดกลุม้ ปนสลดใจอย่างเข้มข้น
หนุ ่ ม น้ อ ยชุ ด ม่ ว งผู ้ นี้ แ ซ่ ปู่ มี น ามว่ า เฉิ น อวี่ เขาก็ คื อ ทายาท
รุ่นที่สามสิบหกของตระกูลเทวพยากรณ์ ความสามารถในการท�ำนาย
ลิ ขิ ต ฟ้ า ของตระกู ล เทวพยากรณ์ ส กุ ล ปู่นั้ น เลื่ อ งลื อ ทั่ ว หล้ า มานาน
หลายพันปีแล้ว พวกเขาในสายตาของผู้คนทั้งแผ่นดินจึงไม่ต่างจาก
เทพเซียนผู้หยั่งรู้ทั้งอดีตและอนาคต
คุณชายเจิ้งแหงนหน้ามองฟ้าเลียนอย่างท่าทางของปูเ่ ฉินอวี่ ทว่า
มองอยู่พักใหญ่ก็ยังคงไม่เห็นสิ่งใดจากดวงดาว
ปูเ่ ฉินอวี่หัวเราะเบาๆ ก่อนหันหน้ากลับมาช้าๆ "สกุลเจิ้งของเจ้า
เป็นตระกูลนักปกครอง ทักษะวิชาทีเ่ ราสองร�ำ่ เรียนมาเป็นคนละแขนงกัน
อาอี้ ต่อให้เจ้ามองดูอกี หนึง่ ปีกม็ องเค้าเงือ่ นไม่ออกหรอก แล้วเจ้าจะฝืนไป
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เพื่ออะไร"
แสงโคมวับแวมที่ลอดออกมาจากในตัวต�ำหนักสาดฉายลงบน
ดวงหน้ า ของปู่เ ฉิ น อวี่ เผยให้ เ ห็ น นั ย น์ ต าหงส์ * กั บ จมู ก ที่ ช วนมอง
ดุจหยกสลัก ทัง้ ผิวพรรณภายใต้แสงดาวก็ผอ่ งกระจ่างราวหยกขาวมันแพะ**
ทีเ่ นียนใส แม้จะดูงามประณีต ทว่าเขากลับไม่มกี ลิน่ อายเช่นสตรีเจือปนอยู่
แม้แต่นอ้ ย รูปโฉมราศีปานเซียนบนโลกมนุษย์เช่นนีช้ า่ งชวนให้ผอู้ นื่ ริษยา
ทว่าเจิ้งเฮ่าอี้ยังคงเอ่ยแย้ง โดยที่รูปโฉมดุจเซียนวิเศษของอีกฝ่าย
ไม่ได้มผี ลใดๆ ต่อเขาสักนิด "ในเมือ่ เจ้าแน่ใจว่าวันสิน้ พิภพก�ำลังจะมาถึง
ก็จงรีบๆ ไปท�ำความปรารถนาที่ยังไม่ลุล่วงให้ส�ำเร็จเสีย เจ้าจะลากข้า
มาที่ต�ำหนักลิขิตฟ้าเพื่อพูดพล่ามให้ได้อะไร" ความนัยของค�ำพูดนี้คือ
เขาไม่ได้เห็นถ้อยค�ำของปูเ่ ฉินอวี่เป็นเรื่องสลักส�ำคัญเลย
ปู่เ ฉิ น อวี่ ส ่ า ยหน้ า ถอนใจเบาๆ ท่ า ทางคล้ า ยล่ ว งรู ้ อ ยู ่ ก ่ อ นว่ า
เจิ้งเฮ่าอี้จะมีท่าทีตอบสนองเช่นนี้ "วันสิ้นพิภพก็ใช่ว่าจะไม่มีจุดพลิกผัน
เสียทีเดียว หากยามเทีย่ งของวันพรุง่ เจ้าออกเดินทางจากต�ำหนักลิขติ ฟ้า
ไปทางตะวันตกหนึ่งพันสามร้อยหลี่*** เนื้อคู่ตามดวงชะตาของเจ้าก็จะ
ปรากฏตัว นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะ..."
ยังไม่ทนั พูดจบประโยค ปู่เฉินอวีก่ ส็ ะท้านไปทัง้ ร่าง สีหน้ายิง่ ซีดขาว
ริมฝีปากทีส่ นิ้ สีเลือดค่อยๆ ผุดโลหิตสดๆ สายหนึง่ เอ่อท้นออกมา
"เจ้าเป็นอะไรไป" ในที่สุดสีหน้าของเจิ้งเฮ่าอี้ก็อ่อนลง
ปูเ่ ฉินอวี่ฝืนยิ้มเฝื่อน "ลอบดูลิขิตฟ้าย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทน ข้า
* นัยน์ตาหงส์ หมายถึงดวงตาเรียวงามที่มีหางตาเชิดขึ้น
** หยกขาวมันแพะ คือชือ่ ของหยกชัน้ ดีชนิดหนึง่ มีสขี าวขุน่ เหมือนไขมันของแพะ เนือ้ ละเอียดไร้รอยต�ำหนิ
เกลี้ยงเกลาและวาวแสง
*** หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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สูญเสียอายุขัยไปร้อยปีก็ยังเห็นเบาะแสมาแค่นี้เท่านั้น เรื่องต่อจากนี้
ก็ได้แต่ฝากเจ้าแล้ว ยามเที่ยงของวันพรุ่งเจ้าต้องออกเดินทางจาก
ต�ำหนักลิขิตฟ้าไปทางตะวันตกหนึ่งพันสามร้อยหลี่ จงจ�ำไว้ให้ดีเล่า
จ�ำไว้ให้ดี!"
ค�ำพูดหลายประโยคนี้คล้ายได้สูบเอาเรี่ยวแรงทั่วร่างของปูเ่ ฉินอวี่
ไปจนสิ้น เขายกมือยึดจับเสาต�ำหนักไว้ก่อนที่ร่างจะโงนเงนทรุดนั่งลง
กับพืน้ หางตาของเขาถึงกับเริม่ มีเลือดซึมออกมาแล้ว ทัง้ ร่างแผ่ซา่ นไปด้วย
กลิ่นอายแห่งความทรุดโทรมอันเข้มข้น ดุจกล้วยไม้ล�้ำค่าที่บานสะพรั่ง
จนถึงขีดสุดแล้วเหีย่ วเฉาโรยรากระนัน้
เจิ้งเฮ่าอี้เพ่งมองสหายอยู่ชั่วครู่ แต่ไม่ได้ย่ืนมือไปช่วยพยุง เพียง
เอ่ยเสียงหนักว่า "ก็ได้ ข้าจ�ำเอาไว้แล้ว"
เขาพูดจบก็หมุนตัวเตรียมจะย่างเท้าจากไป ทว่าดูเหมือนนึกอะไร
ขึน้ ได้ จึงหันกลับไปพูดกับปูเ่ ฉินอวี่ "ทีจ่ ริงหากอยากให้ข้าท�ำตามค�ำเจ้า
แค่พูดมาตรงๆ ก็พอแล้ว จ�ำเป็นต้องสิ้นเปลืองเลือดไก่มากมายเช่นนี้
ด้วยหรือ"
เลือดไก่?!
ปู่เฉินอวีท่ นี่ งั่ ลมหายใจรวยรินอยูพ่ ลันเงยหน้าขวับ ก่อนจะโพล่งถาม
อย่างไม่กล้าเชือ่ หูตนเอง "เจ้ารูไ้ ด้อย่างไรว่าข้าใช้เลือดไก่!"
นัยน์ตาหงส์คู่งามของเขาเบิกโตจนแทบจะกลายเป็นดวงตาโค
สีหน้าตื่นตระหนกนั้นยังเหลืออาการร่อแร่ปางตายที่ไหนกัน
เจิ้ ง เฮ่ า อี้ น วดขมั บ ก่ อ นตอบ "เมื่ อ ครั้ ง แรกเจ้ า ใช้ น�้ ำ ผลไม้ แต่
สีสนั อ่อนเกินไป ครัง้ ทีส่ องเจ้าเปลีย่ นมาใช้นำ�้ ละลายผงชาด แต่ความข้น
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ก็ไม่เหมือน ครัง้ ก่อนเจ้าจึงเลือกใช้นำ�้ เชือ่ ม แต่กลิน่ หวานของมันก็รนุ แรง
ไปอีก ครัง้ นีข้ า้ เห็นเจ้าเตรียมการอยูน่ าน คงต้องใช้เลือดของจริงแล้วแน่ๆ
เวลาส่วนใหญ่ที่ต�ำหนักลิขิตฟ้าล้วนต้องกินเจ บางช่วงเวลาที่ออกเจ
ก็หา้ มฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ พร�ำ่ เพรือ่ เด็ดขาด บังเอิญระหว่างทีเ่ ดินมาข้าได้ยนิ ว่า
คนของโรงครัวเพิ่งจะส่งน�้ำแกงไก่ที่ตุ๋นเสร็จหยกๆ มาให้เจ้า ดังนั้นสิ่งที่
เจ้าจะเลือกใช้คราวนีน้ อกจากเลือดไก่ยงั จะเป็นเลือดอะไรไปได้อกี หรือว่า
หน้าอย่างเจ้าจะตัดใจยอมเสียเลือดตัวเองได้?"
ปูเ่ ฉินอวีถ่ กู กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรง จึงตัดพ้อด้วยความ
เจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจยิง่ "เจ้าจะท�ำเป็นถูกข้าหลอกส�ำเร็จไม่ได้เลยเชียวหรือ"
"เจ้าปลอมชัดเกินไปเอง! ตอนนี้พลังวัตรของเจ้ายังไม่ถึงขั้นช�ำระ
ไขกระดูกเปลีย่ นเส้นลมปราณเลยด้วยซ�ำ้ นับเต็มทีอ่ ย่างมากเจ้าก็มอี ายุขยั
เหลืออยู่แปดสิบปี แล้วจะเอาร้อยปีจากไหนมาให้ถลุงใช้ ขืนยอมให้
ค�ำโกหกชั้นเลวเช่นนี้หลอกเอาได้ก็ลบหลู่สติปัญญาของข้ามากไปแล้ว"
เจิ้งเฮ่าอี้ส่ายหน้าประท้วง
พลังวัตรของผู้ฝึกวิชายุทธ์บนดินแดนพันเมฆาแห่งนี้แบ่งออกเป็น
เจ็ดขัน้ ไล่เรียงจากต�ำ่ ไปหาสูงคือขัน้ ถอดรูป ขัน้ เปลีย่ นกระดูก ขัน้ ช�ำระ
ไขกระดูก ขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณ ขั้นเหนือสามัญ ขั้นพ้นโลกิยะ และ
ขัน้ ทรงฤทธา ก่อนทีจ่ ะทะลวงสูข่ นั้ เหนือสามัญได้สำ� เร็จ อายุขยั จะยังคง
ไม่ตา่ งจากคนทัว่ ไป กล่าวคืออย่างมากก็แค่เพียงร้อยปีโดยประมาณ
อายุขัยของผู้ฝึกวิชาขั้นเหนือสามัญคือราวสองร้อยปี เมื่อเลื่อนถึง
ขัน้ พ้นโลกิยะก็คอื ห้าร้อยปี หากถึงขัน้ ทรงฤทธาอายุขยั ก็จะยิง่ ยืนยาวไปถึง
พันปีเลยทีเดียว! เรียกว่าเป็นเซียนในร่างมนุษย์กไ็ ม่เกินเลย
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"ยังมีผมปลอมของเจ้าอีก" เจิ้งเฮ่าอี้เหมือนจะยังทิ่มแทงใจสหาย
ไม่สาแก่ใจพอ เขาจึงชีม้ อื ไปยังเส้นผมทีย่ าวจนชวนตะลึงและสยายปรก
อยูบ่ นพืน้ ของปู่เฉินอวีพ่ ลางเอ่ยต่อ "ก่อนหน้านีเ้ ดือนเศษเส้นผมของเจ้า
เพิ่งจะยาวถึงบ่า อาศัยพลังวัตรผนวกกับพรสวรรค์ของเจ้า หากตอนนี้
เส้นผมยาวถึงหลังก็เรียกว่าฝืนกฎธรรมชาติแล้ว"
ความยาวของเส้นผมคือเครือ่ งบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของขัน้ พลังวัตร
และพรสวรรค์ของผูฝ้ กึ วิชารุน่ หนุม่ สาวบนดินแดนพันเมฆา ก่อนอายุยสี่ บิ ปี
หากมีพลังวัตรยิ่งสูงหรือพรสวรรค์ยิ่งดี เส้นผมก็จะยิ่งยาวตามไปด้วย
ผู้ที่มีเส้นผมยาวเลยเอวตั้งแต่วัยหนุ่มสาวล้วนกลายมาเป็นสุดยอดฝีมือ
นามกระเดือ่ งบนดินแดนนีท้ งั้ สิน้
หากผมปลอมทีย่ าวเลยหัวเข่าของปูเ่ ฉินอวีน่ นั้ เป็นของจริง อย่างน้อย
เขาก็ตอ้ งเป็นสุดยอดฝีมอื ขัน้ พ้นโลกิยะแล้ว
เจิ้งเฮ่าอี้ต่อว่ายกใหญ่จนปูเ่ ฉินอวี่ที่นั่งอยู่กับพื้นเสียหน้าและพาน
หัวเสีย ดังนัน้ ปูเ่ ฉินอวีจ่ งึ กระโจนร่างขึน้ ดุจพยัคฆ์รา้ ยไปขยุม้ สาบเสือ้ ของ
เจิง้ เฮ่าอี้ แล้วตวาดเสียงดุดนั โดยไม่มวั เสแสร้งเป็นเทพเซียนในหมูม่ นุษย์
อะไรอีก "ตกลงจะไปหรือไม่ไป ว่ามาค�ำเดียว!"
เจิง้ เฮ่าอีค้ ลีย่ มิ้ น้อยๆ "ไปสิ! เจ้าสูอ้ ุตส่าห์เล่นละครฉากใหญ่เช่นนี้
ก็เพื่อจะหลอกให้ข้าไปพบเนื้อคู่ตามดวงชะตาอะไรนั่น หากข้าไม่ไป
ก็ไม่ไว้หน้าเจ้าเกินไปแล้ว"
"นับว่าเจ้ายังรูค้ วาม" ปูเ่ ฉินอวีป่ าดเลือดไก่ทรี่ มิ ฝีปากกับหางตาออก
ด้วยท่าทีฮึดฮัด คิดๆ แล้วก็ท�ำใจยอมรับไม่ได้อยู่บ้าง "ข้าพูดจริงๆ นะ
หากเจ้าไปตามทีข่ า้ บอก วันพรุง่ เจ้าจะได้พบเนือ้ คูต่ ามดวงชะตาของเจ้า
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อย่างแน่นอน เรื่องวันสิ้นพิภพก็ไม่ใช่ผลการท�ำนายของข้าคนเดียว
ผู้อาวุโสหลายคนในตระกูลข้าล้วนมีลางสังหรณ์ในท�ำนองเดียวกัน"
เจิ้งเฮ่าอี้กล่าว "ข้ารู้หรอกน่ะ เจ้าคือทายาทรุ่นที่สามสิบหกของ
ตระกูลเทวพยากรณ์เชียวนะ ค�ำท�ำนายทีอ่ อกจากปากล้วนเป็นวาจาสิทธิ์
ไม่เคยหลอกลวงแม้แต่เด็กเล็กหรือผูช้ รา" สีหน้าของเขาจริงจังยิง่ เพียงแต่
ถูกรอยยิ้มในดวงตาหักหลังโดยสิ้นเชิง
ปูเ่ ฉินอวี่โกรธจนลมหายใจติดขัด "เจิ้งเฮ่าอี้ สักวันข้าจะท�ำให้เจ้า
ยอมรับว่าข้าคืออัจฉริยะนักพยากรณ์ที่แท้จริง!"
"หวั งว่ า วั น นั้นจะมาถึง ก่อ นวันสิ้นพิภ พก็แล้วกันนะ" เจิ้งเฮ่า อี้
หัวเราะร่วนพลางทะยานร่างจากไป เพียงพริบตาเขาก็หายลับไปภายใต้
ผืนฟ้ากว้างที่เรืองรองด้วยหมู่ดาว
ตอนนี้ เ องดาวดวงหนึ่ ง ที่ ไ ม่ รู ้ จั ก ชื่ อ พลั น เปล่ ง รั ศ มี เ จิ ด จรั ส ขึ้ น
ท่ามกลางผืนฟ้าราตรี ทว่าแสงอันจับตานัน้ เพียงจ้าขึน้ วูบเดียวก็วบั หาย
ปูเ่ ฉินอวี่ที่มัวแต่กระทืบเท้าด่ากราดอย่างฉุนเฉียวจึงไม่ทันสังเกตเห็น
เจิ้งเฮ่าอี้ที่จากไปไกลลิบแล้วก็เช่นกัน
ค�่ำคืนเดียวกันนั้นในอีกห้วงมิติเวลาหนึ่ง...
ซูเพียนจื่อปีนข้ามรั้วก�ำแพงของอารามเต๋าที่ก�ำลังซ่อมแซมอยู่
มาอย่างเบามือเบาเท้ายิ่ง หลังจากประเมินเหตุการณ์ตรงหน้าอยู่สักครู่
สาวน้อยก็งดั อิฐออกมาหนึง่ ก้อน แล้วอาศัยความทรงจ�ำเมือ่ ตอนกลางวัน
คล�ำหาเส้นทางไปจนถึงข้างสระขอพร เธอซ่อนตัวอย่างรอบคอบอยูใ่ นเงาไม้
พักหนึ่ง แม้ไม่เห็นใครเดินผ่านมาทั้งสิ้น แต่เธอก็ยังไม่ค่อยวางใจอยู่ดี
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จึงเงื้อก้อนอิฐขว้างเต็มแรงไปทางสระนั้นดูเสียเลย!
ก้อนอิฐที่ตกลงไปท�ำให้น้�ำสาดกระจายเป็นวงกว้างพร้อมด้วย
เสียงตูมทีด่ งั ชัดเป็นพิเศษ เกิดความเคลือ่ นไหวทีใ่ หญ่โตเช่นนีแ้ ล้ว หาก
ละแวกใกล้เคียงมีใครอยู่ก็จะต้องวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอน
ซูเพียนจือ่ รอคอยอยูพ่ กั ใหญ่กย็ งั ไม่เห็นว่ามีใครมา เธอจึงวางใจลงได้
เสียที เห็นชัดว่านักพรตในอารามแห่งนีล้ ว้ นเป็นพวกทีช่ อบกินแต่ขเี้ กียจท�ำ
กลางคืนไม่มนี กั ท่องเทีย่ วก็ยงิ่ ไม่มเี งินทีจ่ ะเก็บเกีย่ วได้ แล้วมีหรือทีพ่ วกเขา
จะยอมวิง่ ออกมาเป็นอาหารยุง
สาวน้อยวิง่ ฉิวไปถึงริมสระในไม่กกี่ า้ วแล้วเปิดสวิตช์กระบอกไฟฉาย
ส่องไปที่ก้นสระ เมื่อกลางวันตรงนี้ก็คือที่ที่สร้อยคอของเธอบังเอิญขาด
จนตัวจีพ้ ลอยร่วงลงสระไปด้วย แต่นกั พรตผูม้ หี น้าทีเ่ ฝ้าสระขอพรคนนัน้
เป็นตายก็ไม่ยอมให้เธอลงน�ำ้ ไปควานหา สุดท้ายเรือ่ งจึงไปถึงครูประจ�ำชัน้
ทีพ่ าพวกเธอออกมาทัศนศึกษาจนได้
ซูเพียนจื่อรู้ว่าที่ผ่านมาครูประจ�ำชั้นก็ไม่ได้รู้สึกดีกับลูกศิษย์ที่
สถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้าส่งมาเข้าเรียนอย่างเธออยูแ่ ล้ว หากเรือ่ งบานปลาย
ใหญ่โตก็รงั แต่จะแย่ยงิ่ กว่าเดิม เธอจึงจ�ำใจกัดฟันยอมจากไปก่อน
จี้ไม้แกะสลักที่ร้อยอยู่กับสร้อยคอนั้นคล้องติดตัวเธอมานับแต่
จ�ำความได้ ถึงแม้จะไม่รู้ที่มา แต่เธอก็ดึงดันจะเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับ
ชาติก�ำเนิดของตนอย่างแน่นอน ของส�ำคัญเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้อง
หาคืนมาให้ได้
แสงไฟจากกระบอกไฟฉายนัน้ อ่อนมาก ซ�ำ้ น�ำ้ ขุน่ ในสระนีก้ ไ็ ม่รวู้ า่
ขาดการเปลีย่ นถ่ายมานานเท่าไรแล้ว ซูเพียนจือ่ พับขากางเกงขึน้ จากนัน้ ก็
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ปีนข้ า มราวกั้ น แล้ ว กระโดดย�่ ำ ลงสระไปค้ น หาอยู ่ พั ก ใหญ่ ในที่ สุ ด
สาวน้อยก็พบจี้สร้อยคอของตนโผล่มุมเล็กๆ ให้เห็นอยู่ข้างใต้เหรียญเงิน
หลายเหรียญ เธอจึงไม่มัวค�ำนึงถึงสิ่งใดอีก รีบถลกแขนเสื้อค้อมเอว
ยื่นมือไป หมายจะควาน เก็บจี้นั้นขึ้นมาท่าเดียว
ทว่าในตอนที่ปลายนิ้วของเธอเพิ่งจะแตะถูกจี้ไม้แกะสลักนั้นเอง
จู่ๆ เสียงตวาดลั่นก็พลันดังมาจากด้านหลัง
"ใครอยู่ตรงนั้นน่ะ!"
เวรกรรม! ช้าไม่มาเร็วไม่มา ท�ำไมดันมาเอาตอนนี้นะ
ซูเพียนจือ่ ตืน่ ตกใจเป็นการใหญ่ มือข้างหนึง่ พอคว้าจีไ้ ม้แกะสลักได้
ก็รบี คิดหาทีซ่ อ่ นตัว
ทว่าขณะที่เธอก�ำลังจะชักมือกลับมา จี้ไม้แกะสลักที่อยู่ในอุ้งมือ
กลับพลันเปลี่ยนเป็นร้อนลวกราวถ่านติดไฟ จากนั้นรัศมีสีม่วงวงหนึ่ง
ก็พรั่งพรูออกจากจี้ไม้มาห่อหุ้มทั่วร่างของเธอในพริบตา ความรู้สึกเดียว
ในขณะนัน้ คือคล้ายตกอยูใ่ นวังน�ำ้ วน มีพลังมหาศาลขุมหนึง่ ก�ำลังฉุดดึงเธอ
ลงไป
สาวน้อยยังไม่ทนั ได้รอ้ งตกใจก็สลบไปก่อนแล้ว ร่างกายทีจ่ มลงสระไป
อย่างเงียบเชียบพลันอันตรธานไปท่ามกลางรัศมีสมี ว่ งวงนัน้ ...
ในหัวสมองของซูเพียนจือ่ มีความคิดหนึง่ ผุดวาบขึน้ ก่อนทีจ่ ะหมดสติ...
'นักเรียนหญิง ม.ต้น ย่องเข้าอารามเต๋ายามวิกาล หมายขโมย
เหรียญในสระขอพรแต่ไม่สำ� เร็จ สุดท้ายจมสระดับอนาถเพราะความลุกลน'
ไม่รวู้ า่ พรุง่ นีข้ า่ วสังคมบนหน้าหนังสือพิมพ์ในตัวต�ำบลจะลงข่าวนี้
เพิ่มมาหรือไม่
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น่าขายหน้าชะมัดเลย!
ท่ามกลางสติทรี่ างเลือน ซูเพียนจือ่ รูส้ กึ ว่ามีมอื คูห่ นึง่ บรรจงโอบเธอ
เข้าสูอ่ อ้ มกอดอันอบอุน่ แล้วลูบแผ่นหลังให้อย่างอ่อนโยน ขณะเดียวกัน
ก็คล้ายมีใครสักคนก�ำลังร้องเพลงทีน่ มุ่ นวลชวนฟัง ราวกับมีเพลงกล่อมเด็ก
แว่วคลออยูท่ ขี่ า้ งหูของเธอ
"แม่จ๋า..." ซูเพียนจื่อเรียกหาโดยจิตใต้ส�ำนึก
สองค�ำนีเ้ ป็นเช่นคาถาบทหนึง่ ทีท่ ำ� ให้สรรพสิง่ เลือนหายไปในพริบตา
ทัง้ เสียงเพลง...ทัง้ อ้อมกอด...รวมทัง้ มือทีอ่ อ่ นโยนคูน่ นั้ ...ต่างสูญสลายไป
จนสิน้ ...
ซูเพียนจือ่ ลืมตาขึน้ ทันใด ทว่าภูเขาเขียวน�ำ้ ใสกับฟ้าครามเมฆขาว
ที่อยู่ตรงหน้านี้ล้วนเป็นทัศนียภาพที่ไม่คุ้นตา
สาวน้อยตัง้ สติลกุ ขึน้ นัง่ แล้วพยายามหวนทบทวนเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ...
ก่อนหน้านีเ้ ธออยูใ่ นสระขอพรของอารามเต๋าชัดๆ จากความทรงจ�ำสุดท้าย
นีค่ วรเป็นตอนกลางคืนสิ แต่เพราะอะไรพอลืมตาขึน้ อารามเต๋ากลับหายไป
เสียได้ หน�ำซ�ำ้ ฟ้าก็สว่างจ้าแล้ว
อีกอย่างตรงนี้คือที่ไหนกันแน่ ละแวกต�ำบลเล็กๆ ที่เธออาศัยอยู่
ไม่มที วิ ทัศน์ทสี่ วยงามเช่นนีส้ กั หน่อย
ซู เ พี ย นจื่ อ พลั น นึ ก ถึ ง จี้ ส ร้ อ ยคอของตน พอก้ ม มองดู เ ธอก็ พ รู
ลมหายใจเฮือกใหญ่อย่างห้ามไม่อยู.่ ..ค่อยยังชัว่ หน่อย! จีไ้ ม้ยงั อยูใ่ นมือ
เธอจึงเอาเชือกสร้อยที่ขาดมาผูกปมใหม่ก่อนจะคล้องใส่คอดังเดิม
พอเชือกคล้องที่ร้อยอยู่กับจี้ไม้เลื่อนผ่านเส้นผมลงไปถึงต�ำแหน่ง
ล�ำคอ ซูเพียนจือ่ ก็พลันรูส้ กึ ได้วา่ ตรงหลังคอมีบางสิง่ ทีล่ นื่ ๆ เย็นๆ เพิม่ มา
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อีกอย่าง
มีงู?!
สาวน้อยขวัญกระเจิงจนเหงื่อเย็นโซมตัวในทันที รอจนเธอกลั้นใจ
ยืน่ มือลูบไปทางด้านหลัง สิง่ ทีม่ อื สัมผัสถูกกลับเป็นเส้นผมทีท่ งั้ เหยียดยาว
และเรียบลื่น...
เอ๊ะ! ผมยาว?!
ซูเพียนจือ่ ตะลึงงันไปอีกครัง้ โรงเรียนมัธยมทีเ่ ธอศึกษาอยูก่ ำ� หนดให้
นักเรียนตัดผมสั้นทั้งชายและหญิงมาตลอด ผมของนักเรียนหญิงต่อให้
ไว้ยาวสักแค่ไหนก็หา้ มเลยบ่า แต่วา่ เส้นผมทีเ่ ธอคล�ำอยูใ่ นขณะนีไ้ ม่มที าง
ยาวแค่นนั้ เด็ดขาด!
สาวน้อยขยุม้ เส้นผมทีอ่ ยูห่ ลังศีรษะปอยหนึง่ มาดูดว้ ยความตืน่ ตะลึง
ก่อนจะลูบลงไปจนสุดปลาย ทีแ่ ท้ผมยาวจรดเอวเชียวหรือนี่ ซ�ำ้ หนังศีรษะ
ยังเจ็บแปลบๆ ตอนที่ลองดึงผมดูด้วย เห็นชัดว่านี่เป็นเส้นผมที่งอกขึ้น
บนศีรษะของเธอจริงๆ นีม่ นั เกิดเรือ่ งอะไรขึน้ กันแน่ เพราะอะไรจูๆ่ เส้นผมจึง
กลายเป็นยาวเท่านีไ้ ปได้
ขณะทีซ่ เู พียนจือ่ ยังงุนงงอยูน่ นั้ เสียงกระพือปีกพึบ่ พับ่ ก็พลันดังมาจาก
บนฟ้า พอม้าบินที่มีปีกขนาดใหญ่และมีสีขาวหิมะตลอดร่างสิบกว่าตัว
เหาะมาถึง พวกมันก็บนิ วนสองรอบแล้วร่อนลงข้างหน้าเธอ
ซูเพียนจื่อขยี้ตาอย่างไม่ค่อยกล้าเชื่อในสิ่งที่เห็น...
ม้ามีปีกบินได้? คงไม่ได้ดูผิดไปหรอกนะ!
เหล่าชายหญิงในชุดโบราณทีน่ งั่ อยูบ่ นหลังม้าเหล่านัน้ มีทงั้ ผูส้ งู วัย
และคนหนุ่มสาว แต่ละคนล้วนมีสีหน้าตื่นเต้นยินดีขณะมองพิจารณา
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ซูเพียนจือ่ ทีน่ งั่ ทึม่ ทือ่ อยูก่ บั พืน้ จากนัน้ พวกเขาก็ยนื่ หน้ากระซิบกระซาบกัน
"เจ้าดูเส้นผมของนางสิ ถึงกับยาวจรดเอวแล้ว ข้ายังไม่เคยได้ยิน
มาก่อนเลยว่าใครมีพรสวรรค์สูงได้ถึงเพียงนี้ นางจะต้องเป็นชาวสวรรค์
ที่ยากพบพานในรอบร้อยปีจุติลงมาเป็นแน่!"
"ประมุขตระกูลข้าตรวจดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเมือ่ คืนก็รแู้ ล้วว่า
วันนี้จะได้พบผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศ เพียงแต่ไม่รู้ว่าตระกูลใดจะโชคดี
ได้ไปครอง"
"สวรรค์เมตตาแท้ๆ อย่างน้อยก็หลายสิบปีแล้วทีข่ า้ ไม่ได้ยนิ อีกเลยว่า
มีชาวสวรรค์จตุ ลิ งมา นึกไม่ถงึ ว่าวันนีจ้ ะมีโอกาสให้ขา้ ได้พบเจอ"
"ตระกูลใดได้ชาวสวรรค์ไปเข้าร่วม ขุมก�ำลังก็จะเพิ่มพูนมหาศาล
แน่นอน..."
ซูเพียนจือ่ มองคนนัน้ ทีคนนีท้ ี หลังจากลังเลอยูค่ รูห่ นึง่ จึงได้สอบถาม
ออกมาว่า "พวกคุณ...ไม่สิ เอ่อ...พวก...ท่านพูดถึงฉัน...ข้ากันอยูเ่ หรอ"
ผูค้ นบนม้าบินพากันพลิกตัวลงจากหลังม้า แล้วเดินมาจนถึงตรงหน้า
ของซูเพียนจือ่ ในจ�ำนวนนีม้ สี าวน้อยโฉมงามสวมชุดกระโปรงสีเขียวมรกต
ผูห้ นึง่ ยิม้ ตาหยีเอ่ยตอบ "ผูท้ พี่ วกเราพูดถึงย่อมจะเป็นเจ้า แม่นางไม่ใช่คนทีน่ ี่
กระมัง"
ซูเพียนจื่อสั่นศีรษะก่อนถามต่อ "แล้วที่นี่คือที่ไหน"
"ที่นี่คือดินแดนพันเมฆา พวกเราล้วนเป็นคนในตระกูลฝ่ายธรรมะ
ของดินแดนนี้ แม่นางเล่ามาจากที่ใด" ผู้เฒ่าสวมชุดยาวสีน�้ำเงินอีกคน
เป็นผู้ต่อบทสนทนา
"เอ่อ...ข้ามาจากดาวโลก อาศัยอยูท่ ตี่ ำ� บล ส. ในมณฑล จ." ซูเพียนจือ่
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ตอบอย่างเซ่อซ่า
ดินแดนพันเมฆาอะไรกัน แม้แต่ชื่อก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน แค่
ดูจากบรรดาม้าบินตัวเป็นๆ ที่อยู่ตรงหน้า ซูเพียนจื่อก็มั่นใจเต็มร้อยว่า
ที่นี่ไม่ใช่ดาวโลกอย่างแน่นอน!
"ดาวโลก?" ผูค้ นตรงหน้าล้วนสบตากันไปมา เห็นชัดว่าไม่เคยได้ยนิ
เช่นกัน
สาวน้อยชุดเขียวผู้น้ันก้าวมายืนเคียงข้างซูเพียนจื่อแล้วเอ่ยอย่าง
นุม่ นวล "เจ้ามาจากทีใ่ ดล้วนไม่สำ� คัญหรอก ในเมือ่ สวรรค์สง่ เจ้ามาทีน่ แี่ ล้ว
ก็ยอ่ มต้องมีเหตุผล ชาวสวรรค์เช่นเจ้ามีความสามารถในเชิงยุทธ์สงู ส่งกว่า
คนทัว่ ไปโดยก�ำเนิด อยูท่ นี่ เี่ จ้าจะมีชวี ติ ทีด่ ยี ง่ิ กว่าเดิมได้"
"อะไรคือชาวสวรรค์หรือ" ซูเพียนจือ่ รูส้ กึ ว่าตัวเองมาถึงต่างดาวแล้ว
ก็จริง แต่ดเู หมือนไม่นบั ว่าเลวร้ายสักเท่าไร ผูค้ นทีน่ เี่ ป็นมิตรกับเธอมาก
สายตาทีม่ องมาก็เต็มไปด้วยความชืน่ ชม การปฏิบตั ทิ ดี่ เี ช่นนีเ้ ธอยังไม่เคย
ได้รับมาก่อนเลย
เมือ่ ก่อนแม้กระทัง่ ตอนทีเ่ ธอสอบได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆ สายตา
มองประเมินของคนส่วนใหญ่หากไม่ใช่เห็นอกเห็นใจก็คอื ริษยาหรือดูแคลน
อยูว่ นั ยังค�ำ่ ...เพราะไม่วา่ อย่างไรเธอก็คอื เด็กก�ำพร้าทีม่ ดี วงพิฆาตบุพการี
ผิดกับชายหญิงสิบกว่าคนนี้ที่รายล้อมเธออยู่ในตอนนี้ พวกเขา
ต่างพากันส่งยิ้มมาให้เธอ
สาวน้อยชุดเขียวตอบค�ำถามเธออย่างยิ้มแย้ม "ชาวสวรรค์ก็คือ
ผู้ที่ได้รับโครงสร้างร่างกายที่มีคุณสมบัติดีเลิศจากสวรรค์ คนเหล่านี้จึง
ไม่เพียงเกิดมาพร้อมพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมในการฝึกวิชายุทธ์ หากยังมี
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สติปญ
ั ญาในการเรียนรูท้ สี่ งู ส่งกว่าคนทัว่ ไปเป็นร้อยเท่า เกือบพันปีมานี้
ชาวสวรรค์ทปี่ รากฏตัวบนดินแดนพันเมฆามีไม่ถงึ สิบคนด้วยซ�ำ้ ! ตระกูล
ฝ่ายธรรมะทัง้ หมดจึงต่างคาดหวังว่าสวรรค์จะเมตตา ประทานชาวสวรรค์
มาช่วยพวกเราสืบสานเกียรติภูมิของวงศ์ตระกูล"
ซูเพียนจือ่ ยิง่ ฟังก็ยงิ่ รูส้ กึ ว่าเหมือนฝัน สถานการณ์ของเธอในตอนนี้
ไม่ตา่ งจากคนหมดตัวทีเ่ ก็บลอตเตอรีง่ วดปัจจุบนั ติดมือมาได้สองใบ แล้ว
ได้รบั แจ้งว่าลอตเตอรีท่ งั้ สองใบนัน้ ถูกรางวัลทีห่ นึง่ !
เธอไม่เพียงพลัดมาอยูใ่ นสถานทีร่ าวแดนเซียนแห่งนีไ้ ด้อย่างอัศจรรย์
ยังมีคนบอกอีกว่าเธอก็คอื อัจฉริยะในหมูอ่ จั ฉริยะ จัดอยูใ่ นจ�ำพวกทีเ่ ลอค่า
หายากและเป็นทีต่ อ้ งการในวงกว้าง...โชคดวงระดับนีถ้ งึ กับหล่นทับลงมา
บนตัวเด็กก�ำพร้าทีแ่ สนจะอาภัพอับโชคอย่างเธอจริงๆ น่ะหรือ!
"แล้วพวกท่านรูไ้ ด้อย่างไรว่าข้าก็คอื ชาวสวรรค์" ซูเพียนจือ่ สอบถาม
อย่างทัง้ คาดหวังทัง้ หวาดหวัน่ ว่าจะเจ็บปวดเพราะค�ำตอบนี้
"เมื่อครู่พวกข้าเห็นแต่ไกลว่าทางนี้มีไอสีม่วงสายหนึ่งพวยพุ่งขึ้นสู่
ชั้นฟ้า รอบบริเวณนั้นกระหวัดวนไปด้วยเมฆห้าสีอันเรืองรอง นี่ก็คือ
ปรากฏการณ์พเิ ศษเมือ่ มีชาวสวรรค์จตุ ลิ งมา พวกเราจึงรุดมาจากทุกสารทิศ
ระหว่างทางทีม่ าก็พบเห็นแม่นางแต่ผเู้ ดียว เช่นนีแ้ ล้วชาวสวรรค์ยอ่ มต้อง
เป็นเจ้า อีกอย่างเจ้ายังอายุไม่ถึงยี่สิบปีกระมัง" สาวน้อยชุดเขียวชี้แจง
อย่างกระตือรือร้น
ซูเพียนจือ่ ผงกศีรษะรับ เธอเพิง่ จะอายุสบิ ห้า เรียนอยูแ่ ค่ชนั้ มัธยม
ปีทสี่ ามเท่านัน้
"ชายหญิงทุกคนที่นี่เว้นแต่จะฝึกวิชาจนมีความก้าวหน้า ก่อน
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อายุยี่สิบความยาวของเส้นผมก็จะไม่เกินหนึ่งชุ่น* หากพลังวัตรหรือ
พรสวรรค์ยงิ่ สูง เส้นผมจึงจะยิง่ ยาวตาม เส้นผมของแม่นางยังยาวยิง่ กว่า
ของอาจารย์ข้าเสียอีก เจ้ามีพรสวรรค์โดยก�ำเนิดที่สูงส่งถึงเพียงนี้แล้ว
หากไม่ใช่ชาวสวรรค์ยงั จะเป็นอะไรได้เล่า" สาวน้อยชุดเขียวยิง่ พูดยิง่ คึกคัก
มากขึ้น
ซูเพียนจื่อประหลาดใจอยู่บ้าง ที่แท้เส้นผมของเธอพลันยาวขึ้น
ก็เป็นเพราะสาเหตุนี้เองหรือนี่
เมื่อนึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์ใจนี้ ซูเพียนจื่อก็ชักจะ
เชือ่ มัน่ ขึน้ อีกนิดแล้วว่าตัวเองอาจเป็น 'ชาวสวรรค์' อย่างทีพ่ วกเขาเรียกจริงๆ
ก็เป็นได้
ตอนนี้เองสตรีวัยกลางคนในชุดกระโปรงสีเทาก็เดินมาพูดด้วย
สีหน้าทีเ่ ย็นชานิดๆ "เอาล่ะ ปีห้ ลัวเซียนจือ่ เจ้าก็เลิกพูดไม่หยุดปากเสียที
แม่นางผูน้ .ี้ ..เชิญเจ้าดึงแขนเสือ้ ขึน้ ให้พวกข้าชมดูสญ
ั ลักษณ์บนแขนซ้าย
สักหน่อยว่าที่แท้เจ้าเหมาะจะฝึกปรือยอดวิชาแขนงใดในห้าธาตุ**"
เมือ่ สตรีชดุ เทากล่าวค�ำพูดในใจทุกคนออกมา แต่ละคนก็กลัน้ หายใจ
เพ่งมองไปที่แขนซ้ายของซูเพียนจื่อเป็นตาเดียว จนท�ำให้ผู้ถูกมอง
เกิดอาการหนังศีรษะชาหนึบ ในทีส่ ดุ เธอก็จำ� ต้องม้วนแขนเสือ้ สูงขึน้ อีกนิด
อย่างไม่อาจขัดศรัทธาของผูอ้ นื่ ได้
บนเรียวแขนของสาวน้อยเกลี้ยงเกลาไม่มีสิ่งใดทั้งสิ้น จวบจนถึง
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
** ห้าธาตุ คือธาตุพื้นฐานอันเป็นต้นก�ำเนิดของสรรพสิ่ง ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และน�้ำ ธาตุทั้งห้านอกจาก
จะเกื้อกูลและข่มขัดกันไปตามวัฏจักรแห่งธรรมชาติแล้ว ยังมีสัตว์เทพกับสีประจ�ำธาตุดังนี้ 1. ธาตุไม้ - มังกร
เขียว - สีเขียว 2. ธาตุไฟ - หงส์ชาด - สีแดง 3. ธาตุดิน - กิเลน - สีเหลือง 4. ธาตุทอง - พยัคฆ์ขาว - สีขาว
5. ธาตุน�้ำ - เต่าด�ำ (เต่าเสวียนอู่) - สีด�ำหรือสีน�้ำเงิน
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บริเวณใกล้หัวไหล่จึงได้ปรากฏแผลรูปเมฆมงคลอยู่รอยหนึ่ง...
แผลเป็นรอยนี้มีสีที่อ่อนกว่าผิวพรรณโดยรอบเล็กน้อย นอกจาก
รูปทรงที่ค่อนข้างพิเศษแล้วก็มองไม่ออกว่ามีสิ่งผิดแปลกอื่นใด
ซูเพียนจือ่ จ�ำได้วา่ ต�ำแหน่งนัน้ ควรจะเป็นรอยแผลจากการฉีดวัคซีน
ในวัยเด็ก เดิมทีไม่ได้มีรูปทรงแบบนี้เป็นแน่!
พอปี้หลัวเซียนจื่อกับสตรีชุดเทาที่ยืนอยู่ข้างๆ ได้เห็นรอยแผลนี้
สีหน้าของทั้งสองก็เปลี่ยนเป็นแปลกพิกลอย่างยิ่ง คล้ายทั้งตกตะลึง
ทัง้ ไม่อยากเชือ่ และทัง้ ผิดหวัง ปีห้ ลัวเซียนจือ่ ถึงกับร้อง 'หา' ออกมาเบาๆ
และเอ่ยว่า "เป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกัน เหตุใดสัญลักษณ์นี้จึงไม่มีสีเล่า"
คนที่เหลือซึ่งยืนห่างไปอีกหน่อยพอได้ยินดังนั้นก็พากันล้อมวง
เข้ามาดู ไม่ช้าสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นผิดหวังเช่นเดียวกัน
จากนั้นผู้เฒ่าชุดด�ำผมขาวหนวดขาวที่ดูสูงวัยกว่าใครก็เอ่ยกับ
ผู้เฒ่าชุดน�้ำเงินที่เคยสนทนากับซูเพียนจื่อก่อนหน้านี้ "นี่ดูคล้ายร่างของ
ชาวสวรรค์ที่ถูกริบคุณสมบัติไปแล้ว น้องถาน ท่านเล่าคิดเห็นเช่นไร"
ผู้เฒ่าชุดน�้ำเงินพิเคราะห์แขนซ้ายของซูเพียนจื่ออย่างละเอียด
อีกครั้ง ก่อนจะส่ายหน้าทอดถอนใจ "พี่โจวกล่าวถูกต้องแล้ว นี่...นี่คือ
ร่างของชาวสวรรค์ทถี่ กู ริบคุณสมบัตไิ ปแล้วจริงๆ น่าเสียดาย ช่างน่าเสียดาย
ยิ่งนัก"
ซู เ พี ย นจื่ อ ฟั ง แล้ ว รู ้ สึ ก ว่ า ท่ า จะไม่ ดี จึ ง หั น หน้ า มองไปทาง
ปี้หลัวเซียนจื่อผู้ยิ้มแย้มเป็นมิตรกับเธอมาตลอดแล้วสอบถามอีกฝ่ายว่า
"ที่ผู้เฒ่าสองท่านนั้นพูด มันหมายความว่าอย่างไรหรือ"
ใบหน้ารูปไข่ที่ชวนมองของปีห้ ลัวเซียนจื่อตอนนี้ไม่เหลือรอยยิ้ม
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แม้แต่นอ้ ย ในดวงตาของนางอัดแน่นไปด้วยแววดูแคลนและเอือมระอา
ราวกับพลันเปลีย่ นเป็นคนละคน "ความหมายของพวกเขาก็คอื ...เจ้ามัน
เป็นแค่ขยะน่ะสิ! ขยะทีห่ าประโยชน์อะไรไม่ได้เลย ฮึ! เสียเวลาข้าจริงๆ
อุตส่าห์มีปรากฏการณ์เสียใหญ่โต ที่แท้กลับเป็นแค่ขยะ!"
จบค�ำนางก็สะบัดหน้าเดินฉับๆ กลับไปถึงข้างม้าพาหนะแล้ว
เหินร่างขึน้ ไปนัง่ เพียงดึงเชือกบังเหียนขึน้ ม้าวิเศษตัวนัน้ ก็กระพือสองปีก
ทะยานสูเ่ วหามุง่ หน้าไปทางตะวันออกในทันที ท่าทางราวกับหากเหลียวมอง
ซูเพียนจื่ออีกเพียงแวบเดียว นางก็จะพลอยติดเสนียดไปด้วยอย่างไร
อย่างนั้น
การแสดงออกของคนทีเ่ หลือก็ไม่ได้ดไี ปกว่าปีห้ ลัวเซียนจือ่ สักเท่าไร
แต่ละคนบ้างก็ส่ายหน้าทอดถอนใจ บ้างก็มีสีหน้ายินดีในความโชคร้าย
ของผู้อื่น
จากนั้นเพียงพริบตาเดียวทุกคนก็จากไปหมดสิ้น
ซูเพียนจื่อยืนนิ่งอยู่กับที่ บนร่างเปรอะไปด้วยฝุน่ ทรายที่ฟุ้งตลบ
ตอนเหล่าม้าวิเศษเหาะขึ้นจากพื้น เธอจึงมีสภาพอเนจอนาถราวมนุษย์
คลุกขี้ดิน แม้กระทั่งในปากก็มีแต่รสชาติของกรวดทรายเจือปน
บ้าบอชะมัด! ก็ว่าแล้วท�ำไมจู่ๆ ถึงได้โชคดีอะไรขนาดนี้ ที่แท้ก็
โกหกกันทั้งเพ!
ซูเพียนจื่อสะบัดฝุน่ ทรายบนร่างออกอย่างท้อใจ เธอเหลียวมอง
ซ้ายขวา หมายจะหาน�ำ้ มาล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก่อน ค่อยคิดดูวา่
ถัดไปควรจะท�ำอย่างไรดี
"เจ้ามาจากที่ไหน"
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จู่ๆ เสียงบุรุษที่น่าฟังอย่างยิ่งก็ดังมาจากด้านหลัง
ซูเพียนจือ่ ตกใจหมุนตัวไปก็เห็นหนุม่ น้อยรูปงามสวมชุดสีดำ� ผูห้ นึง่
ยืนพิงอยู่ที่ข้างต้นไม้เก่าแก่ในระยะห่างราวห้าเมตร
'เรียวคิ้วดุจกระบี่ นัยน์ตาปานดวงดาว'...ซูเพียนจื่อเพิ่งจะสัมผัส
ได้อย่างถ่องแท้เป็นครั้งแรกว่าส�ำนวนนี้เปรียบเปรยได้สมจริงเพียงใด
สองคิ้วของเขาทั้งเพรียวพลิ้ว ทั้งคมเข้มเปีย่ มพลัง นัยน์ตาที่สุกสกาว
ดัง่ ดวงดาวคูน่ นั้ ก็ลมุ่ ลึกหาใดเทียม ราวกับหากมองเขานานขึน้ อีกเพียงนิด
ก็จะถล�ำจมลงไปในนั้นโดยไม่อาจห้ามใจได้อีกเลย
ล�ำพังคิว้ ตาทีช่ วนหวัน่ ไหวคูน่ กี้ เ็ พียงพอจะท�ำให้บรรดาหนุม่ หน้าหวาน
หนุม่ หล่อมาดแมน และหนุม่ เท่สายแฟชัน่ ทีซ่ เู พียนจือ่ เคยเห็นในหนังหรือ
บนอินเตอร์เน็ตถูกดีดกระเด็นไปสุดขอบฟ้าแล้ว
หนุม่ น้อยชุดด�ำดูอายุมากกว่าเธอเพียงไม่เท่าไร ทว่าสีหน้าอันสุขมุ
หนักแน่นนั้นมีท้ังความสง่าเป็นผู้ใหญ่กับความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวที่คน
ในวัยเดียวกันไม่มี ซูเพียนจือ่ ตะลึงอยูช่ วั่ ครูค่ อ่ ยฉุกคิดถึงสารรูปทีน่ า่ อนาถ
ของตนในเวลานี้ จึงรู้สึกอายอยู่บ้างอย่างช่วยไม่ได้
หนุม่ น้อยชุดด�ำผูน้ กี้ ค็ อื เจิง้ เฮ่าอีน้ นั่ เอง เมือ่ เห็นซูเพียนจือ่ ไม่พดู สักค�ำ
เอาแต่จับจ้องเขาอย่างเหม่อลอย เจิ้งเฮ่าอี้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวัง
ยิง่ กว่าเดิม...นีน่ ะ่ หรือเนือ้ คูต่ ามดวงชะตาของเขา นีน่ ะ่ หรือคนทีป่ เ่ ู ฉินอวี่
พูดเป็นนัยว่าจะมากอบกูห้ ายนะวันสิน้ พิภพร่วมกับเขา
เห็นกันอยู่ว่านางเป็นแค่เด็กสาวที่แสนจะธรรมดา ซ�้ำมีแนวโน้ม
เป็นคนคลั่งบุรุษเสียด้วย
เขาไม่ควรใจอ่อนชั่ววูบจนหลงกลปู่เฉินอวี่เลยจริงๆ เจ้านั่นมัน
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ผู้วิเศษก�ำมะลอข้อเท้าเคล็ด* ชัดๆ
แต่ในเมือ่ อุตส่าห์ถอ่ มาถึงทีน่ แี่ ล้ว หากจากไปทันทีโดยไม่ถามให้แน่ชดั
ก็เหมือนจะไม่คอ่ ยดี เจิง้ เฮ่าอีจ้ งึ ขมวดหัวคิว้ ก่อนถามย�ำ้ อีกครัง้
"ตกลงว่าเจ้าเป็นใครมาจากที่ไหน"
ทันทีทสี่ งั เกตเห็นแววไม่ยอมรับและความผิดหวังทีผ่ ดุ ขึน้ จากก้นบึง้
ดวงตาของเขา ไฟก็ลุกพึ่บขึ้นในใจซูเพียนจื่อ แววตาเช่นนี้เธอคุ้นเคย
มากเหลือเกิน เพราะมันแทบจะไม่ตา่ งอะไรกับการเหยียดหยามดูแคลน
เธอพลัดมาอยู่ในสถานที่บ้าบอแห่งนี้อย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่ แค่ที่ถูกคน
ตั้งข้อรังเกียจยกใหญ่ก็น่าหงุดหงิดมากพออยู่แล้ว อีตานี่ถือสิทธิ์อะไร
มาดูถกู คนอืน่ หน�ำซ�ำ้ ยังใช้นำ�้ เสียงเหมือนก�ำลังสอบสวนนักโทษอีก เขา
นึกว่าตัวเองเป็นใครกัน!
ต่อให้รูปหล่อสักแค่ไหนก็ให้อภัยไม่ได้!
"ข้าคือชาวโลก มาจากดาวโลก แล้วก็ไม่ตอ้ งถามข้าด้วยว่าดาวโลก
คือที่ไหน เพราะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองพลัดมาสถานที่บ้าบอนี่
ได้อย่างไร" ซูเพียนจื่อตอบอย่างฉุนเฉียว
อารมณ์รา้ ยเสียจริง! เจิง้ เฮ่าอีม้ องอีกฝ่ายพลางเอ่ยเรียบๆ "ให้ขา้ ดู
แขนขวาของเจ้าหน่อย"
เมือ่ ครูเ่ ขาซ่อนตัวอยูใ่ นทีล่ บั มองดูการสนทนาระหว่างซูเพียนจือ่ กับ
พวกปีห้ ลัวเซียนจือ่ เขาจึงรูเ้ ช่นกันว่าสัญลักษณ์บนแขนซ้ายของสาวน้อยผูน้ ี้
ไม่มีสีสัน ทว่าดูจากเส้นผมที่ยาวผิดจากคนทั่วไปนั้นแล้ว ประกอบกับ
พักนี้ปเู่ ฉินอวี่ก็พร�่ำพูดอย่างมีลับลมคมในเกี่ยวกับเนื้อคู่ตามดวงชะตา
* ข้อเท้าเคล็ด ในที่นี้เป็นส�ำนวน หมายถึงด้อยคุณภาพหรือฝีมือไม่เข้าขั้น
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และหายนะวันสิ้นพิภพอะไรนั่น เขาจึงชักไม่แน่ใจขึ้นมา
เขานึ ก ได้ ว ่ า เคยเห็ น บั น ทึ ก ในต� ำ ราโบราณเล่ ม หนึ่ ง ระบุ ว ่ า
ราวหมืน่ ปีกอ่ นเคยมีสญ
ั ลักษณ์พรสวรรค์ของผูฝ้ กึ วิชาทีเ่ ก่งกาจท่านหนึง่
ปรากฏอยูบ่ นแขนขวาไม่ใช่แขนซ้าย ดังนัน้ เขาจึงยังไม่ถอดใจ หมายจะ
ยืนยันให้แน่ชัดอีกสักครั้ง
"ไม่ให้ดู!" ซูเพียนจื่อโกรธจัดจึงปฏิเสธโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด
เจิ้งเฮ่าอี้เลิกคิ้ว เพียงยื่นมือก็ยึดจับข้อศอกขวาของอีกฝ่ายไว้ได้
จากนั้นเขาก็เลิกแขนเสื้อของสาวน้อยโดยไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง
ทัง้ ทีซ่ เู พียนจือ่ เห็นอยูว่ า่ เดิมทีเขายืนห่างไปอย่างน้อยตัง้ ห้าหกเมตร
นึกไม่ถงึ เลยว่าการเคลือ่ นไหวของเขาจะรวดเร็วได้ถงึ ขัน้ นี้ เธอยังไม่ทนั ได้
ตอบสนองก็ถูกเขายึดจับไว้เสียแล้ว
"นีเ่ จ้าจะท�ำอะไร!" ซูเพียนจือ่ ร้องลัน่ อย่างทัง้ โมโหทัง้ แตกตืน่ พลาง
ดิน้ รนหมายจะชักแขนของตนกลับมาให้ได้ แต่จนใจทีท่ งั้ ตัวคล้ายถูกผูอ้ นื่
ใช้คาถาสะกดร่างไว้ จึงไม่อาจขยับเขยือ้ นได้สกั นิด
เนื้อตัวที่แข็งทื่อท�ำให้ซูเพียนจื่อไม่อาจเบือนหน้าไปมอง เธอจึง
ไม่เห็นว่าที่แท้แล้วบนแขนขวาของตนมีอะไรกันแน่ เพียงรู้สึกได้อย่าง
ชัดเจนว่านิว้ มือทัง้ ห้าของเจิง้ เฮ่าอีท้ กี่ มุ ข้อศอกของเธออยูพ่ ลันรวบกระชับ
ราวกับเขาได้เห็นบางสิ่งที่ท�ำให้ต้องประหลาดใจ
อากาศรอบตัวคล้ายพลันหยุดไหลเวียน ภาพทีเ่ ห็นในระยะสายตา
ของซูเพียนจื่อคือเจิ้งเฮ่าอี้ที่ขมวดหัวคิ้วแน่น อารมณ์ที่เผยออกมาอย่าง
เข้มข้นจากในดวงตาที่สุกสกาวและลุ่มลึกคู่นั้น...ก็คือความเยียบเย็น!
ดวงหน้าอันหล่อเหลาทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าสายตาพลันเปลีย่ นเป็นเย็นเยือก
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จนน่าสะพรึง ประหนึ่งอสูรร้ายที่มาจากนรกภูมิ กระตุ้นให้เหงื่อกาฬ
หยดแล้วหยดเล่าของซูเพียนจือ่ ผุดซึมแล้วไหลร่วงมาตามจอนผม ชัว่ ขณะนี้
เธอหวาดกลัวยิ่งนัก
กาลเวลาแปรเปลีย่ นเป็นแสนยาวนาน จนซูเพียนจือ่ หวาดระแวงว่า
พริบตาต่อไปหนุม่ น้อยชุดด�ำผูน้ จี้ ะพลันลงมือปลิดชีวติ เธอ
ไม่รวู้ า่ เวลาผ่านไปนานเท่าไร ในทีส่ ดุ เจิง้ เฮ่าอีจ้ งึ ค่อยๆ คลายมือออก
ซูเพียนจื่อรีบถอยปราดไปด้านหลังทันที ดุจกระต่ายน้อยที่ได้รับความ
ตืน่ ตระหนก
"เจ้าระวังตัวให้ดีก็แล้วกัน หากวันหน้าข้ารู้ว่าเจ้ากระท�ำผิดคิดชั่ว
ข้าจะไม่ละเว้นเจ้าอีก" เจิง้ เฮ่าอีส้ ดู หายใจเข้าลึกๆ ก่อนเอ่ยปาก พอพูดจบ
เขาก็หมุนตัวจากไปโดยไม่รอให้ซูเพียนจื่อมีท่าทีตอบสนองใดๆ
เนิ่นนานให้หลังซูเพียนจื่อจึงค่อยได้สติจากความตื่นกลัว เพียง
หวนนึกถึงถ้อยค�ำทีเ่ จิง้ เฮ่าอีพ้ ดู ทิง้ ท้าย สาวน้อยก็โมโหจนแทบจะกระอักเลือด
ออกมา
คนสารเลวนี่เป็นใครมาจากไหนกัน เหมือนแน่ใจเหลือเกินว่า
วันหน้าเธอจะต้องท�ำเรื่องชั่วช้า ถือสิทธิ์อะไรมาตัดสินคนอื่น! จริงอยู่
ทีเ่ ธอเป็นเด็กก�ำพร้า แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเสียคนสักหน่อย
เพราะอะไรใครๆ ถึงได้เอาแต่ตราหน้าว่าเธอจะต้องโตมาเป็นคนไม่ดี
ด้วยนะ
พอนึกถึงสายตาแปลกๆ ที่ตัวเองต้องแบกรับมาตลอดตั้งแต่เด็ก
ซูเพียนจื่อก็โกรธจนขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน
เมื่อก่อนอยู่บนดาวโลกถูกใครต่อใครมองเหยียดยังไม่พอ ตอนนี้
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อุตส่าห์ขา้ มมิตมิ าต่างดาวแล้วก็ยงั ถูกใครต่อใครดูถกู อีก นีม่ นั อะไรกัน!
"ดวงของเจ้าไม่เลวทีเดียวนะ!"
จูๆ่ ก็มเี สียงบุรษุ พูดขึน้ ทีด่ า้ นหลังของเธอ นัน่ คือโทนเสียงระดับกลาง
ทีม่ เี สน่หท์ ดั เทียมกับผูป้ ระกาศข่าวชัน้ เยีย่ มระดับเหรียญทอง
เฮอะ ยังอุตส่าห์มีพวกไร้ศีลธรรมโผล่มาพูดประชดกันอีก?!
ซูเพียนจื่อฉุนขาดหันขวับไปด่ากราดทันใด "ถ้าใช่แล้วจะท�ำไม
เจ้าผีหัวโต...ว้าย!"
เสียงแผดด่าหลุดออกไปได้ครึ่งทางก็กลายเป็นเสียงกรีดร้องไป
เสียแล้ว เพราะซูเพียนจือ่ พบว่าผูท้ พี่ ดู กับเธอไม่ใช่คน แต่กลับเป็นม้าบิน
ตัวหนึ่ง!
ทว่าสิ่งที่ต่างไปจากม้าบินหลายตัวเมื่อครู่ก่อนก็คือ...ม้าตัวที่อยู่
ตรงหน้านี้มีขนสีตุ่น บนเนื้อตัวสีเหลืองขี้โคลนของมันถูกแซมไปด้วย
ขนสีน�้ำตาลอมด�ำกระจายตัวเป็นด่างดวง รูปร่างก็ผอมกะหร่องจนเห็น
ซี่โครง ดูขี้เหร่เป็นอย่างยิ่ง ขนปีกที่อยู่บนหลังก็ยุ่งกระเซิง ขนแผงคอ
ยิง่ พันกันเป็นขยุม้ ๆ ในปากใหญ่ทกี่ ำ� ลังเผยอกว้างอยูไ่ ม่เพียงเผยฟันหน้าซีโ่ ต
สีเหลืองอ๋อยหลายซี.่ ..แต่ยงั ส่งกลิน่ ปากออกมาอีกด้วย!
ทัง้ ทีเ่ ป็นม้าบินเช่นเดียวกัน ทว่าม้าหลายตัวเมือ่ ครูน่ นั้ มองปราดเดียว
ก็เห็นได้วา่ ทุกตัวล้วนเปีย่ มราศีสมเป็นม้าวิเศษ ท่วงท่าก็สง่างามไม่ธรรมดา
ผิดกับตัวทีอ่ ยูต่ รงหน้านี.้ ..สภาพขีร้ วิ้ มอมแมมเหมือนสุนขั จรจัดทีพ่ บเห็น
ได้บอ่ ยตามตรอกหลังร้านอาหารไม่มผี ดิ
สิ่งเดียวที่ดูได้...ก็คือดวงตาคู่นั้นซึ่งด�ำขลับกระจ่างใส เผยทั้งแวว
เอ้อระเหยแกมยั่วเย้า ดูเปี่ยมชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่ง
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"ร้องวีด้ ว้ายอะไรของเจ้า ไม่เคยเห็นท่านอาชาเทพทีง่ ามสง่าพ่วงพี
เช่นข้าสิทา่ ตืน่ ตูมไม่เข้าเรือ่ ง พวกโลกแคบก็คอื พวกโลกแคบอยูว่ นั ยังค�ำ่ !"
ม้าบินทีเ่ รียกตนเองว่า 'อาชาเทพ' ตัวนัน้ เอียงศีรษะกวาดมองซูเพียนจือ่ ด้วย
หางตาข้างเดียว วางท่าเย่อหยิง่ เสียเต็มประดา
ซู เ พี ย นจื่ อ ยั ง คงขวั ญ ผวาไม่ ห าย จึ ง ปลอบโยนตั ว เองในใจ...
ในเมือ่ ม้าทีน่ มี่ ปี กี บินขึน้ ฟ้าได้ ถ้าจะพูดได้ดว้ ยก็ไม่เห็นน่าแปลกเลยสักนิด
ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัว ตัวเราเองอนาถขนาดนี้แล้ว ยังจะมีอะไร
ที่ต้องกลัวกันอีกล่ะ
เมื่ อ ปลุ ก ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ ฮึ ก เหิ ม ขึ้ น แล้ ว ซู เ พี ย นจื่ อ ก็ เ งยหน้ า
ถากถางกลับในทันที
"สารรูปอย่างเจ้านีน่ ะทีเ่ รียกว่างามสง่าพ่วงพี ถ้าอย่างนัน้ บนโลกนี้
ยังจะมีม้าชั้นเลวอยู่อีกหรือ นี่สินะที่เรียกว่า 'ม้าไม่รู้ตัวว่าหน้ายาว ลิง
ไม่รู้ตัวว่าก้นแดง'*!"
"หน้าของข้ายาวที่ตรงไหนกัน เห็นชัดว่าหน้าของเจ้าต่างหาก
ที่ สั้ น เกิ น ไป! ยายหนู ข้ า ก็ คื อ ผู ้ ที่ จ ะมาพาเจ้ า กลั บ บ้ า น หึ ๆ ฉะนั้ น
หากล่วงเกินข้า เจ้าก็ตอ้ งร่อนเร่พเนจรอยูท่ นี่ ี่ ซ�ำ้ จะมีภยั ถึงชีวติ ได้ทกุ เมือ่ !"
ท่านอาชาเทพแกว่งหางที่สกปรกเลอะเทอะพวงนั้นอย่างกระหยิ่มได้ใจ
ปากก็เอ่ยขู่ขวัญแบบวายร้าย
"พากลับบ้าน? เจ้ารู้หรือว่าบ้านข้าอยู่ที่ไหน อีกอย่างข้าจะมีภัย
ถึงชีวิตทุกเมื่อได้อย่างไร เจ้าอย่ามาขู่ขวัญกันซะให้ยาก!" ซูเพียนจื่อ
ไม่อยากให้ตวั เองทีเ่ ป็นคนแท้ๆ กลับกลายเป็นถูกม้าตัวหนึง่ หลอกพาไปขาย
* 'ม้าไม่รู้ตัวว่าหน้ายาว ลิงไม่รู้ตัวว่าก้นแดง' ใช้เปรียบเปรยถึงผู้ที่ไม่รู้จักข้อบกพร่องของตนเอง แม้แต่
ข้อบกพร่องที่เด่นชัดก็ยังปฏิเสธไม่ใส่ใจ
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ขืนเรื่องพรรค์นี้แพร่ออกไป ทุกคนที่ได้ฟังเป็นต้องหัวเราะจนฟันร่วง
กันหมดแน่
"รู ้ ห รื อ ไม่ เ หตุ ใ ดเมื่ อ ครู ่ ข ้ า จึ ง พู ด ว่ า ดวงของเจ้ า ไม่ เ ลวที เ ดี ย ว"
ท่านอาชาเทพหัวเราะหึๆ อย่างคนโฉด
"เจ้ า คงไม่ คิ ด ที่ จ ะบอกว่ า เพราะข้ า ได้ ม าเจอกั บ เจ้ า หรอกนะ"
ซูเพียนจื่อหัวเราะเยาะหยัน
"แน่นอนว่านี่คือประเด็นที่สำ� คัญมากข้อหนึ่ง แต่ยังมีอีกข้อก็คือ...
โชคดีว่าเมื่อครู่คนที่ได้เห็นแขนขวาของเจ้ามีเพียงเจ้าหนูชุดด�ำนั่น หาก
คนอืน่ ๆ ก่อนหน้านีล้ ว้ นได้เห็นกันหมดล่ะก็ หึๆๆ เกรงว่าตอนนีต้ อ่ ให้เจ้า
ไม่ตาย ก็ต้องถูกพวกเขาจับตัวไปคุมขังแล้ว!"
"บนแขนขวาของข้าก็มสี ญ
ั ลักษณ์ดว้ ย?" ซูเพียนจือ่ ลูบแขนของตน
ทีอ่ ยูข่ า้ งใต้แขนเสือ้ เพราะไม่ยกั จ�ำได้วา่ บนแขนขวามีรอยสัญลักษณ์ใดๆ
เธอก็ไม่ใช่คนในแก๊งมาเฟียทีจ่ ะมีรอยสักมังกรเขียวทางซ้ายกับพยัคฆ์ขาว
ทางขวาสักหน่อย!
แต่วา่ แผลเป็นจากการฉีดวัคซีนบนแขนซ้ายยังกลายเป็นรูปเมฆมงคล
ไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เลย แม้แต่เส้นผมก็ยังยาวขึ้นกะทันหันด้วย ถ้า
บนแขนขวาจะมีอะไรเพิม่ เติมมาบ้างก็ไม่แปลกหรอก
โดยเฉพาะเมื่ อ ครู ่ ก็ เ ห็ น ชั ด ว่ า หนุ ่ ม น้ อ ยชุ ด ด� ำ คนนั้ น ต้ อ งเห็ น
อะไรบางอย่างบนแขนขวาของเธอ จู่ๆ เขาจึงเปลี่ยนเป็นน่ากลัวได้
ถึงขั้นนั้น
"ถูกต้อง บนแขนขวาของเจ้าควรทีจ่ ะมีสญ
ั ลักษณ์รปู จันทร์เสีย้ วสีมว่ ง
อยู่รอยหนึ่ง ผู้ที่มีสัญลักษณ์นี้ล้วนเป็นบุตรหลานของพวกเราสกุลซู
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แห่งถ�ำ้ พันจิง้ จอกอันศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละยิง่ ใหญ่" ท่านอาชาเทพเชิดหน้ายืดอก
ขณะกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงทีจ่ ริงจัง
ซู เ พี ย นจื่ อ ม้ ว นแขนเสื้ อ ขึ้ น ดู แล้ ว ก็ พ บว่ า บนแขนขวาบริ เ วณ
ใกล้หัวไหล่มีสัญลักษณ์รูปจันทร์เสี้ยวสีม่วงเพิ่มเติมมาจริงๆ สีม่วง
ของรูปสัญลักษณ์นี้ไม่เพียงวาววับสวยสด ด้านบนยังทอรัศมีจับตา
ราวเคลือบด้วยแก้วผลึก ไม่คล้ายสิง่ ทีจ่ ะผุดขึน้ บนร่างคนได้เป็นอันขาด
ซูเพียนจือ่ ออกแรงถูขยีอ้ ยูพ่ กั ใหญ่จนท�ำให้ผวิ เนือ้ โดยรอบแดงซ่าน
แต่สัญลักษณ์รูปจันทร์เสี้ยวนั้นก็ยังคงไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ
ไม่เหมือนรูปที่ถูกติดหรือวาดเพิ่มขึ้นมาเลย
"สัญลักษณ์นหี้ มายความว่าอย่างไร พวกเรา? เจ้าเองก็เป็นคนสกุลซู
แห่งถ�้ำพันจิ้งจอกอะไรนั่นด้วยหรือ...ไม่สิ ต้องบอกว่าเจ้าเป็นม้าสกุลซู
แล้วสกุลซูนี่มีความแค้นกับกลุ่มคนเมื่อครู่อย่างนั้นหรือ เพราะอะไร
พวกเขาจะต้องจับกุมหรือฆ่าข้าด้วยล่ะ" ซูเพียนจื่อยิงค�ำถามติดกัน
เป็นพรวน
ท่านอาชาเทพเปลี่ยนมาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "ที่นี่ไม่เหมาะ
จะรั้งอยู่นาน หากมีคนตระกูลฝ่ายธรรมะอื่นรุดมาผสมโรงอีก ก็ไม่แน่ว่า
ดวงของเจ้ายังดีพอจะท�ำให้พวกเขาไม่คน้ พบฐานะได้ เจ้าตามข้ามาก่อน
จะดีกว่า"
ซูเพียนจือ่ ลังเลเล็กน้อย เธอไม่ได้เชือ่ ใจม้าบินทีเ่ รียกว่า 'อาชาเทพ'
ตัวนีแ้ ต่อย่างใด ทว่าในเมือ่ ทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัวเธอไม่ได้มที รัพย์สนิ อายุกย็ งั น้อย
หากม้าตัวนีล้ อ่ ลวงเธอไปก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลย ประเด็นส�ำคัญ
อีกอย่างคือเธอจ�ำได้ว่าม้าเป็นสัตว์กินพืช มันคงไม่ถึงขั้นหลอกพาเธอ
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ไปกินเป็นอาหารกลางวันหรอก
มิหน�ำซ�้ำท่าทีของกลุ่มคนเมื่อครู่ก็ท�ำให้เธอขัดเคืองใจมากจริงๆ
โดยเฉพาะการแสดงออกของหนุ่มน้อยชุดด�ำในตอนท้ายยิ่งท�ำให้เธอ
หวาดหวัน่ อยูใ่ นใจ ขืนยังมีโผล่มาอีกโขยงล่ะก็...เธอไม่อยากจะถูกใครต่อใคร
มองเหยียดหรือมาขูข่ วัญกันอีกแล้ว
ท่านอาชาเทพเป็นฝ่ายออกปากเชือ้ เชิญให้ซเู พียนจือ่ ขึน้ ขีห่ ลังของมัน
แต่สาวน้อยกลับลังเลไม่กล้าจะขึน้ ไปสักเท่าไร แน่นอนว่าการได้นงั่ เหาะไป
บนม้าบินจะต้องน่าสนุกมาก เพียงแต่...
"เจ้าคงไม่บนิ ไปถึงกลางทางแล้วสลัดข้าตกลงมาหรอกนะ" ซูเพียนจือ่
ถาม
แววตาของท่านอาชาเทพฉายประกายดุร้ายขณะกระทืบกีบเท้า
พลางตอบเสียงเหีย้ ม "เช่นนัน้ ตอนนีไ้ ม่สขู้ า้ เตะเจ้าให้ตาย แล้วเหยียบขยี้
จนเป็นเนื้อบดไม่ง่ายกว่าหรือ!"
ดุชะมัดเลย!
หลังจากมองดูขาม้าสี่ข้างที่ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกของ
ท่านอาชาเทพแล้ว ซูเพียนจือ่ ก็รบี พูดปนยิม้ ประจบ "เป็นข้าเองทีท่ ำ� ไม่ถกู
ไม่ควรเลยที่จะสงสัยในคุณธรรมของม้าผู้สูงส่งอย่างเจ้า"
"ฮึ!"
พอท่านอาชาเทพกล้อมแกล้มรับการขอโทษจากเธอ ซูเพียนจื่อ
ก็หาหินก้อนหนึ่งมารองแล้วเหยียบปีนขึ้นไปบนหลังม้าจนได้
"นัง่ ให้ดลี ะ่ !" จากนัน้ ท่านอาชาเทพเพียงกระพือปีกขนาดใหญ่ทงั้ คู่
แล้วเหยียดกีบเท้าทัง้ สี่ ร่างก็เหินทะยานขึน้ ในทันที ซูเพียนจือ่ โอบคอของมันไว้
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แนบแน่น กระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่จนแน่ใจว่าไม่มีอะไรให้หวาดหวั่นแล้ว
จิตใจจึงได้ผอ่ นคลายขึน้ และเปลีย่ นมาขยุม้ ขนแผงคอม้าเอาไว้แทน
ระหว่างทีป่ ยุ เมฆสีขาวหิมะพลิว้ ผ่านข้างตัวไป ด้านล่างก็คอื เนินเขา
กับป่าไม้อันเขียวขจีผืนแล้วผืนเล่า รวมไปถึงทะเลสาบหนองบึงที่คล้าย
กระจกสีมรกตเลีย่ มฝังอยูท่ า่ มกลางทุง่ หญ้ากับป่าเขา แสงแดดอันอบอุน่
ฉายอาบอยูบ่ นร่าง สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ อยูข่ า้ งหูคอื เสียงลมโกรกดังหวีดหวิว
ซูเพียนจื่อสูดหายใจเข้าลึกๆ เมื่อรู้สึกเหมือนก�ำลังอยู่ในห้วงฝัน
แม้เห็นว่าตัวเองเคลื่อนไกลจากจุดเดิมออกไปทุกที แต่น่าแปลก
ทีใ่ นใจสาวน้อยไม่มคี วามพรัน่ พรึง ตรงข้ามกลับเปีย่ มล้นด้วยความรูส้ กึ
ทัง้ ตืน่ เต้นเร้าใจทัง้ แปลกใหม่ หากว่านีค่ อื ห้วงฝัน เช่นนัน้ ก็ให้มนั ด�ำเนิน
ต่อไปเถอะ เธอไม่เคยรู้สึกผ่อนคลายและมีอิสรเสรีเช่นนี้มาก่อนเลย!
ท่านอาชาเทพเหาะไปด้วยความเร็วสูง เพียงพริบตาก็เหินข้าม
ขุนเขาล�ำน�ำ้ ไปนับไม่ถว้ น ก่อนจะร่อนลงทีข่ า้ งทะเลสาบเล็กๆ ตรงก้นหุบเขา
แห่งหนึ่งในที่สุด
ซูเพียนจื่อกระโดดลงจากหลังม้าอย่างเบิกบานใจ แล้ววิ่งฉิวไป
ล้างหน้าล้างตาที่ริมทะเลสาบ ส่วนท่านอาชาเทพก็เดินเนิบนาบตามมา
เช่นกัน
น�้ำในทะเลสาบใสกระจ่างมีรสหวาน ซูเพียนจื่อจึงอดใจไม่ไหว
ดืม่ ติดกันไปหลายอึก ทว่ารอจนเงยหน้ามาพบว่าท่านอาชาเทพก็กม้ หน้า
ดืม่ น�ำ้ อยูข่ า้ งๆ ไม่ไกลนัก สาวน้อยก็พลันรูส้ กึ ไม่สบายไปทัง้ ตัว...เธอก�ำลัง
นั่งสุมหัวดื่มน�้ำจากแหล่งเดียวกับม้าตัวหนึ่งอยู่หรือนี่...แหวะ!
ซูเพียนจือ่ อยากจะอาเจียนเอาน�ำ้ ทีด่ มื่ ลงไปออกมาเหลือเกิน ในนัน้
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จะต้องมีน�้ำลายของมันปนอยู่ด้วยอย่างแน่นอน!
ท่านอาชาเทพดื่มน�้ำจนอิ่มแล้วยังคงรู้สึกไม่หน�ำใจ จึงเดินตรง
ลงทะเลสาบไปอาบน�้ำด้วยเสียเลย ซูเพียนจื่อมองสารรูปขะมุกขะมอม
ของมัน ก่อนจะเบนสายตาไปดูนำ�้ ทะเลสาบทีถ่ กู มันท�ำจนขุน่ คลัก่ ในทีส่ ดุ
เธอก็ทนไม่ไหวต้องวิ่งพรวดไปอาเจียนโอ้กอ้ากยกใหญ่ที่หลังก้อนหิน
ดูจากท่าทางช�ำนาญการของท่านอาชาเทพแล้ว ไม่รวู้ า่ มันเคยมาทีน่ ี่
กีร่ อบต่อกีร่ อบ และแวะอาบน�ำ้ ด้วยกีค่ รัง้ กีห่ น เมือ่ ครูเ่ ธอไม่เพียงดืม่ น�ำ้
แหล่งเดียวกับม้า หน�ำซ�้ำน�้ำที่ดื่มลงไปยังเป็นน�้ำอาบของม้าซกมกตัวนี้
อีกด้วย!
หลั ง จากที่ ท ่ า นอาชาเทพอาบน�้ ำ เสร็ จ เดิ น ขึ้ น มาสลั ด น�้ ำ บนตั ว
จนแห้งแล้ว มันก็มองเห็นซูเพียนจื่อที่หน้าซีดอมเขียวก�ำลังนั่งซึมอยู่
ตรงข้างหินก้อนใหญ่ ก่อนจะเดินทอดน่องอย่างสบายอารมณ์มาชวนคุย
"เป็นอย่างไร สถานที่นี้ของข้าไม่เลวกระมัง"
"ก็ไม่เลว!" ซูเพียนจือ่ เห็นมันแล้วความขุน่ เคืองก็อดั แน่นเต็มท้อง...
แต่ถ้าไม่มีเจ้าก่อมลพิษก็จะดียิ่งกว่านี้
"เจ้าบอกข้าได้หรือไม่วา่ ตกลงเกิดเรือ่ งอะไรขึน้ ทัง้ ทีต่ อนแรกข้าอยูใ่ น
สระขอพรของอารามเต๋าแห่งหนึ่ง แต่ต่อมากลับสลบไปโดยไม่รู้สาเหตุ
พอฟืน้ ขึน้ มาอีกที ข้าก็อยูท่ ดี่ นิ แดนนีแ้ ล้ว นีม่ นั เรือ่ งอะไรกันแน่" สาวน้อย
ถามเสียงอ่อนล้า
ท่านอาชาเทพพลันยื่นหน้าเข้ามาสูดดมตัวซูเพียนจื่อซ้ายทีขวาที
อยูพ่ กั หนึง่ ก่อนจะเอ่ยปาก "บนตัวเจ้าพกพาของวิเศษของพวกเราสกุลซู
อยู่ สิง่ นัน้ คืออะไรเล่า"
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ซูเพียนจื่อขบคิดชั่วครู่ก็ดึงจี้ไม้เล็กๆ ที่คล้องอยู่บนคอออกมา
"คือสิ่งนี้หรือ บนตัวข้านอกจากสิ่งนี้ก็ไม่มีของวิเศษอะไรอีกแล้ว"
พอท่านอาชาเทพเห็นจี้ไม้เล็กๆ ชิ้นนั้น ดวงตาก็พลันสว่างวาบ
ปากก็โพล่งขึ้นด้วยความตื่นเต้นยินดี "มิผิดๆ ในเมื่อเจ้ามีจี้ไม้ชิ้นนี้
เช่นนั้นก็ไม่ผิดพลาดแน่นอน เจ้าก็คือคุณหนูเจ็ดที่พลัดพรากไปนานปี
ของพวกเราสกุลซู!"
หลังจากถูกกลุม่ คนเมือ่ ครูท่ ำ� ร้ายจิตใจมาแล้ว ซูเพียนจือ่ ก็ไม่กล้า
บุม่ บ่ามเชือ่ ถือค�ำตัดสินอันเลินเล่อเหล่านีอ้ กี เพียงตัง้ ใจว่าจะลองฟังดูกอ่ น
แล้วค่อยว่ากัน
ตามค�ำแนะน�ำดินแดนพันเมฆาของท่านอาชาเทพ ทีน่ ไี่ ด้ชอื่ มาจาก
บรรพตเซียนนามว่า 'พันเมฆา' ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางของดินแดน โดยที่นี่
มีแว่นแคว้นอยู่เพียงสามแคว้นก็คือเยี่ยนเยวี่ย หวงเกอ และยวนซิน
แคว้นทัง้ สามล้วนฟังบัญชาจากสวรรค์ และด�ำรงคงอยูม่ านับแต่โบราณ
จวบจนบัดนีก้ ไ็ ม่รวู้ า่ นานนับกีป่ แี ล้ว ฮ่องเต้ของแคว้นทัง้ สามล้วนถูกคัดเลือก
และแต่งตั้งโดยสวรรค์ เมื่อใดที่ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก�ำลังจะสิ้นอายุขัย
โองการเทพก็จะถูกส่งลงมายังบรรพตเซียนพันเมฆาซึ่งเป็นจุดบรรจบ
ของแคว้นทัง้ สามเพือ่ แต่งตัง้ ฮ่องเต้องค์ตอ่ ไป
ระหว่างสามแคว้นแม้จะเกิดเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างในบางครั้ง
ทว่าไม่เคยเกิดศึกสงครามกันมาก่อน เพราะสวรรค์ไม่อนุญาตให้รบพุง่ กัน
ระหว่างแคว้น
ขณะเดียวกันบนดินแดนพันเมฆาก็มตี ระกูลโบราณอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ด้วย นอกจากตระกูลฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมแล้ว ยังมีตระกูลอีกฝ่ายหนึง่
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ซึง่ มีจำ� นวนมากยิง่ กว่า ก็คอื ตระกูลฝ่ายเป็นกลางทีไ่ ม่จดั อยูใ่ นสองฝักฝ่ายนี้
โดยทุกตระกูลล้วนแต่เป็นตัวแทนของขุมก�ำลังชัน้ ยอดในแวดวงต่างๆ
อาทิ สกุลเจิ้งในกลุ่มตระกูลฝ่ายธรรมะนั้นรับราชการเป็นขุนนาง
กันมาหลายชั่วคน ทั้งเคยมีขุนนางฝ่ายตุลาการเป็นจ�ำนวนมาก ขุนนาง
ระดั บ สู ง ในราชส� ำ นั ก ของแคว้ น ทั้ ง สามก็ มี จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยที่ ม าจาก
วงศ์ตระกูลนี้ ในขณะทีส่ กุลเจิง้ คือตระกูลแถวหน้าในแวดวงตุลาการ สกุลซู
แห่งถ�้ำพันจิ้งจอกกลับเป็นหนึ่งในตระกูลฝ่ายอธรรมที่มีนามกระฉ่อน
ซูเพียนจื่อในตอนนี้ไม่รู้แต่อย่างใดว่าเจิ้งเฮ่าอี้ที่ครู่ก่อนท�ำให้เธอ
ขวัญผวาไม่เบานัน้ ก็มาจากสกุลเจิง้ ซึง่ มีกติ ติศพั ท์ขจรไกลนัน่ เอง กระนัน้
แค่ฟังจากค�ำบรรยายของท่านอาชาเทพ สังหรณ์ไม่ดีก็พลันผุดขึ้นในใจ
อย่างเข้มข้นแล้ว
ตระกูลฝ่ายธรรมะเป็นขุนนางตุลาการ เช่นนั้นตระกูลฝ่ายอธรรม
ไม่ต้องให้บอกก็ต้องเป็นโจรน่ะสิ!
"เจ้าบอกข้าได้หรือไม่...สกุลซูเป็นผู้น�ำในแวดวงอะไร" ซูเพียนจื่อ
ถามอย่างไม่ได้กอดความหวังไว้สักเท่าไร
ใบหน้าของท่านอาชาเทพแผ่ซ่านไปด้วยรัศมีแห่งความภาคภูมิ
และบริสุทธิ์สูงส่ง
"พวกเราสกุลซูแห่งถ�ำ้ พันจิง้ จอกสืบทอดวงศ์ตระกูลมานับหมืน่ ปีแล้ว
บนดินแดนพันเมฆาแห่งนีพ้ วกเราก็คอื ตระกูลโบราณทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานทีส่ ดุ
และศักดิส์ ทิ ธิย์ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในแวดวงของ...สิบ-แปด-มง-กุฎ!"
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2
"พวกเราสกุ ล ซู แ ห่ ง ถ�้ ำ พั น จิ้ ง จอกก็ คื อ ตระกู ล ใหญ่ อั น ดั บ หนึ่ ง
ในแวดวงสิบแปดมงกุฎ พวกเราเห็นความก้าวหน้าของวิชากลลวงและ
การพั ฒ นาคุ ณ สมบั ติ ข องสิ บ แปดมงกุ ฎ ทั้ ง หลายเป็นภารกิ จ ของตน
ตั้งเป้าที่จะเสริมสร้างความสามารถในการใช้เล่ห์กล และสร้างสรรค์
เครื่องมือกับแผนลวงในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้การหลอกลวงร้อยครั้ง
ประสบผลส�ำเร็จทั้งร้อยครา ตลอดหมื่นปีมานี้พวกเรามุ่งมั่นผลักดัน
ความก้าวหน้าของวงการสิบแปดมงกุฎ และส่งเสริมให้นกั ต้มตุน๋ ทีเ่ ก่งฉกาจ
ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์กนั เป็นผูอ้ ทุ ศิ ก�ำลังสูงสุดเพือ่ ความเกรียงไกร
ของวิชากลลวง และเจ้าก็คือสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลอันยิ่งใหญ่นี้!
เจ้าไม่รู้สึกว่าเป็นเกียรติ ไม่รู้สึกว่าเป็นความโชคดีหรือไร!"
หลังจากรับฟังท่านอาชาเทพสาธยายด้วยอารมณ์อนั ฮึกเหิมจนจบ
ในทีส่ ดุ ซูเพียนจือ่ ก็สรุปความรูส้ กึ ของตนออกมาได้หา้ ค�ำว่า "เจ้าป่วยหนัก
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ชัดๆ!"
นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันแน่!
แรกสุดนางพลัดมาอยู่ในดินแดนพิสดารนี่อย่างไม่รู้อีโหน่อีเหน่
ต่อมาก็มีกลุ่มคนประหลาดโขยงหนึ่งโผล่มาบอกว่านางคือชาวสวรรค์
ก่อนจะพูดใหม่วา่ นางคือขยะต่างหาก ถัดจากนัน้ ก็มหี นุม่ น้อยชุดด�ำพิลกึ คน
ออกมาข่มขูค่ าดโทษนาง ตอนนีม้ า้ บินวิปริตทีเ่ รียกตนเองว่าอาชาเทพตัวนี้
ยังมาประกาศเสียงดังฟังชัดว่านางคือคนตระกูลสิบแปดมงกุฎอะไรนัน่ อีก!
สวรรค์รู้สึกว่าการปั่นหัวนางเป็นความสะใจมากใช่หรือไม่!
ท่านอาชาเทพไม่พอใจอย่างยิ่งกับท่าทีของซูเพียนจื่อ จึงออกแรง
กระทืบกีบเท้าทั้งสี่แล้วโต้กลับไปว่า "ข้าป่วยที่ตรงไหนกัน เจ้าเคยเห็น
ม้าป่วยที่งามสง่าแข็งแรงและคึกคักกระชุ่มกระชวยเช่นนี้ด้วยหรือ"
"ข้าเชือ่ แล้วว่าเจ้าคืออาชาเทพ...ก็คอื ม้าบินทีป่ ว่ ยเป็นโรคจิตขัน้ เทพ
น่ะสิไม่ว่า เจ้าป่วยหนักชัดๆ! สมองป่วยอยู่เห็นๆ!" ซูเพียนจื่อสุดทนแล้ว
จึงยืนพรวดขึ้นชี้หน้าด่าทอท่านอาชาเทพทันใด
ท่ า นอาชาเทพบั น ดาลโทสะ ออกแรงสะบั ด ปีกเพี ย งวู บ เดี ย ว
ซูเพียนจื่อก็รู้สึกได้ว่าทางนั้นมีพลังมหาศาลขุมหนึ่งพรั่งพรูมาหานาง
จนท�ำให้ยืนไม่อยู่ต้องล้มนั่งก้นจ�้ำเบ้ากับพื้น
ชั่ ว ขณะนี้ ส าวน้ อ ยจึ ง ค่ อ ยฉุ ก คิ ด ได้ ว ่ า ตนเองไม่ ใ ช่ คู ่ ต ่ อ สู ้ ข อง
'ม้าบินโรคจิต' ตัวนี้ การยั่วโมโหมันเพียงเพราะอารมณ์โกรธชั่ววูบนั้น
ไม่ฉลาดเลยจริงๆ ทีน่ คี่ อื ป่าดงเปลีย่ วร้าง เพียงมันยืน่ หนึง่ เท้าถีบส่งนาง
ลงทะเลสาบไป จวบจนนางจมน�้ำตายก็คงไม่มีใครมาช่วยเหลือ
พอคิดได้ดงั นัน้ ซูเพียนจือ่ ก็พลันเปลีย่ นท่าที รีบพูดกับท่านอาชาเทพ
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ด้วยสีหน้าประจบเอาใจ "เจ้าอย่าได้โกรธไปเลยนะ ข้าเพียงแค่ตนื่ เต้นชัว่ วูบ
เท่านั้น จึงไม่อาจยอมรับความจริงที่ชวนตกใจแต่ก็น่ายินดีน้ีได้ มีอะไร
ค่อยพูดค่อยจากันดีกว่า! อย่างไรเสียพวกเราก็เป็นคนครอบครัวเดียวกัน...
ไม่ถกู สิ! เอ่อ...อย่างไรเสียเจ้าก็เป็นอาชาเทพในครอบครัวของข้า ไม่ควรเลย
ทีจ่ ะใช้ความรุนแรงต่อกันส่งเดช ถูกต้องหรือไม่"
ท่านอาชาเทพแค่นเสียงฮึก่อนจะพับปีกลงช้าๆ
ซูเพียนจื่อรีบรุกคืบชวนคุยไปตามที่มันเปิดประเด็นไว้ "เมื่อครู่
เจ้าบอกว่าข้าคือคุณหนูเจ็ดสกุลซูที่พลัดพรากไปนานปีไม่ใช่หรือ แล้ว
เจ้าจ�ำข้าได้อย่างไรล่ะ"
ท่านอาชาเทพเหลือบมองจี้ไม้ตรงหน้าอกของสาวน้อยแวบหนึ่ง
ก่อนตอบหน้าบูดบึ้ง "จี้ไม้นี้ฮูหยินน้อยเป็นผู้คล้องคอให้เจ้าเองกับมือ
ในตอนทีเ่ จ้าเพิง่ เกิด อักษร 'ซู' ตัวหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นลวดลายด้านหลังของจีไ้ ม้
ก็คอื สัญลักษณ์ลบั ของสกุลซูทคี่ ณ
ุ ชายเป็นผูส้ ลักเองกับมือ สัญลักษณ์ลบั นี้
มีเพียงบุตรหลานสกุลซูสายหลักเท่านั้นจึงจะรู้จัก ผู้อื่นล้วนไม่ล่วงรู้
เมื่อครู่โชคดีที่คนกลุ่มนั้นเห็นแต่ด้านหน้าของจี้ไม้ไม่ใช่ด้านหลัง เพราะ
ต่อให้ไม่รวู้ า่ ลวดลายอักษร 'ซู' นัน้ หมายถึงคุณหนูเจ็ด พวกเขาก็ตอ้ งรูว้ า่
เจ้าคือคนสกุลซู หากเป็นเช่นนั้นล่ะก็...หึๆ"
"คุณชายกับฮูหยินน้อย...หมายถึงท่านพ่อท่านแม่ของข้าอย่างนั้น
หรือ" หัวใจของซูเพียนจื่อเต้นระรัวเร็วขึ้นทันใด นางโตมาจนป่านนี้แล้ว
นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีไ่ ด้ยนิ ผูอ้ นื่ เอ่ยถึงข่าวคราวของบิดามารดาผูใ้ ห้กำ� เนิดนาง!
คุณป้าทีส่ ถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้าเคยบอกว่า...ซูเพียนจือ่ ถูกคนเก็บได้
จากข้างทางที่ถนนสายเล็กๆ ตรงจุดชมวิวแห่งหนึ่ง แล้วน�ำมาส่งที่
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สถานเลี้ ย งเด็ ก ก� ำ พร้ า ตอนนั้ น ซู เ พี ย นจื่ อ เพิ่ ง จะอายุ ไ ด้ ร าวหนึ่ ง ถึ ง
สองเดื อ น บนตั ว นอกจากจี้ ไ ม้ แ กะสลั ก ชิ้ น นี้ ก็ ไ ม่ มี สิ่ ง ยื น ยั น ตั ว ตน
อย่างอื่นอีก จึงไม่สามารถรู้ได้ว่าบิดามารดาเป็นใคร และยิ่งไม่รู้ด้วยว่า
ใครเป็นคนน�ำมาทิ้งไว้ตรงนั้น เพราะบนจี้ไม้มีอักษรซูอยู่ตัวหนึ่ง คนที่
สถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้าจึงใช้มันเป็นแซ่ของซูเพียนจื่อ
ไม่ต่างจากเด็กก�ำพร้าคนอื่นๆ ซูเพียนจื่อเองก็เฝ้าหวังมาตลอดว่า
สักวันหนึง่ บิดามารดาจะกลับมาปรากฏตัวต่อหน้าตน และจีไ้ ม้แกะสลัก
ชิ้นนี้ก็จ ะเป็นสิ่งยืนยันให้สองฝ่ายได้รู้จักกัน ด้วยเหตุนี้ซูเพียนจื่อจึง
หวงแหนมันดั่งชีวิตมาตั้งแต่เล็ก
นึ ก ไม่ ถึ ง เลยว่ า วั น นี้ ค วามฝันจะกลายเป็ น จริ ง แล้ ว ชั่ ว ขณะนี้
ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าต่อให้ตนเองถือก�ำเนิดในตระกูลสิบแปดมงกุฎจริงๆ
ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ขอเพียงมันท�ำให้นางได้รจู้ กั กับพ่อแม่แท้ๆ ไม่วา่ อะไร
นางก็ไม่ตดิ ใจทัง้ สิน้
ท่านอาชาเทพผงกศีรษะรับโดยไม่ท�ำให้ซูเพียนจื่อต้องผิดหวัง
"ถูกแล้ว บิดาของเจ้าก็คอื บุตรชายคนเล็กของประมุขสกุลซู นามว่าซูหหู่ ลี่
ส่วนมารดาของเจ้าเคยเป็นทายาททีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของตระกูลแพทย์สกุลหลิว่
นามว่าหลิ่วฉิงซิน"
"แล้วพวกท่านอยูท่ ไี่ หน เจ้ารีบพาข้าไปพบพวกท่านทีส!ิ " ซูเพียนจือ่
กระโดดกอดคอของท่านอาชาเทพพลางพูดอย่างตืน่ เต้นยินดียงิ่
สาวน้อยดีอกดีใจเหลือเกิน จนท�ำให้ไม่ทนั สังเกตเห็นแววเศร้าสลด
จางๆ ทีว่ บู ขึน้ แล้ววับหายไปจากดวงตาของท่านอาชาเทพ
"เจ้าตามข้ากลับถ�ำ้ พันจิง้ จอกก็จะได้พบพวกเขาเอง" ท่านอาชาเทพ
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พูดด้วยน�้ำเสียงราบเรียบ
ใช่วา่ ซูเพียนจือ่ ไม่เคยระแวงสงสัยว่าการไปครัง้ นีน้ างอาจจะถูกหลอก
ก็เป็นได้ อย่างไรเสียม้าที่อยู่ตรงหน้าตัวนี้ก็มาจากตระกูลสิบแปดมงกุฎ
เชียวนะ ทว่าความรู้สึกกระหายที่จะได้กลับไปพบหน้าบิดามารดานั้น
เอาชนะทุกสิ่ง อีกทั้งนางก็ไม่พบช่องโหว่ที่เด่นชัดในค�ำพูดเมื่อครู่ของ
ท่านอาชาเทพแต่อย่างใด
หากม้ า บิ น ตั ว นี้ จ ะท� ำ ร้ า ยนาง มั น ก็ ส ามารถลงมื อ ได้ เ ดี๋ ย วนี้
ไม่จำ� เป็นต้องหลอกพานางไปทีถ่ ำ�้ พันจิง้ จอกอะไรนัน่ เป็นพิเศษสักหน่อย
หากตามมันไปสักเทีย่ ว อย่างมากนางก็แค่ดใี จเก้อ ไม่ได้มอี ะไรเสียหายนี่
ซูเพียนจื่อยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าสามารถไปได้ ดังนั้นนางจึงอยากจะ
รีบออกเดินทางให้ได้ในทันที
ทว่าท่านอาชาเทพกลับสะบัดหัวแล้วเอ่ยอย่างเกียจคร้าน "รีบร้อน
อะไรเล่า ให้ข้ากินอิ่มก่อนค่อยไปก็ไม่สาย"
"เจ้าจะกินหญ้าหรือ หญ้าทางนัน้ ดูงอกงามไม่เลวทีเดียวนะ!" สองตา
ของซูเพียนจื่อทอประกายแวววาว ขณะชี้มือไปยังทุ่งหญ้าผืนย่อมที่อยู่
ด้านหน้าไม่ไกลนัก
"หญ้าป่าชั้ น เลวที่ น ่ า สะอิ ด สะเอี ย นเหล่ า นั้ น ใช่ สิ่ ง ที่ อ าชาเทพ
ผู้งามสง่าสูงส่งเช่นข้าจะกินได้หรือ!" ท่านอาชาเทพถลึงตาใส่ ก่อนจะ
เดินส่ายอาดๆ มุ่งไปทางป่าผืนเล็กที่อยู่ทางซ้ายมือ
วางท่าอะไรกัน ก็เป็นแค่มา้ บินโรคจิตตัวหนึง่ อยูด่ ไี ม่ใช่หรือ ซูเพียนจือ่
ลอบเหลือกตาก่อนจะเดินตามมันไป
หลังจากเดินไปได้สักพัก ในที่สุดสาวน้อยก็ได้รู้ว่าเพราะอะไร
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ท่านอาชาเทพจึงไม่เห็นหญ้าป่าเหล่านัน้ อยูใ่ นสายตา...ทีแ่ ท้อาหารโปรด
ของมันคือดอกไม้! อีกทั้งยิ่งดอกใหญ่ยิ่งสวยสด มันก็ยิ่งโปรดปราน
ตลอดรายทางที่เดินไป ขอเพียงเห็นว่าในพุ่มไม้มีดอกไหนที่สวย
น่ามอง มันก็จะปรี่เข้าไปด้วยความเร็วระดับฟ้าร้องยังไม่ทันได้ป้องหู
จากนัน้ ก็เขมือบดอกไม้ทงั้ ดอกเข้าปากในค�ำเดียว ท่าทางเขมือบบุปผาด้วย
ฝีมืออ�ำมหิตนี้ดูแสนจะช�่ำชอง พริบตาดอกไม้นานาพรรณในป่าผืนเล็ก
ที่ถูกมันเข้ากวาดล้างก็ร่วงโรยไปจนหมดสิ้น คงเหลือไว้เพียงกิ่งดอก
ที่เหี้ยนเตียนเท่านั้น
"ดอกไม้ที่นี่มีรสชาติสดอร่อยเป็นพิเศษ เจ้าจะลองดูสักหน่อย
หรือไม่เล่า" ท่านอาชาเทพกินอิ่มหน�ำแล้วจึงค่อยเอียงหน้ามาพูดอย่าง
'เกรงใจ' กับซูเพียนจื่อ
"ขอบคุณนะ แต่ข้ายังไม่หิวหรอก..." สาวน้อยกวาดตาไปรอบๆ
นอกจากสีเขียวก็มแี ต่สเี ขียว ยังมีเงาของดอกไม้หลงเหลืออยูท่ ไี่ หนกันเล่า
"เจ้ากินอิ่มแล้วใช่หรือไม่ พวกเราออกเดินทางกันได้แล้วสินะ"
ซูเพียนจื่อเอ่ยเร่ง
"ยังมีอีกเรื่องที่ส�ำคัญยิ่ง" สีหน้าของท่านอาชาเทพเคร่งขรึมขึ้นมา
อีกครั้ง
"เรื่องอะไรหรือ"
"เจ้ายื่นมือขวามาสิ"
ซูเพียนจื่อยื่นมือขวาออกไปอย่างงุนงง "โอ๊ย! เจ้าท�ำอะไรของเจ้า!"
ท่านอาชาเทพถึงกับพลัน 'สัญชาตญาณดิบก�ำเริบ' มันกัดมือ
ซูเพียนจื่อจนปลายนิ้วได้แผล และมีเลือดซึมออกมาเป็นหยดๆ
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สาวน้อยตื่นตระหนกจนหน้าถอดสี รีบหันขวับออกวิ่งหลายก้าว
ไปซ่อนตัวอยู่หลังไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง แล้วตั้งท่าพร้อมจะหนีเอาชีวิตรอด
อยู่ตลอดเวลา
ทว่าท่านอาชาเทพไม่ได้ไล่ตามมาแต่อย่างใด มันเพียงแหงนหน้า
ขึน้ ฟ้า ปากก็ทอ่ งคาถาแปลกๆ ยาวเป็นพรวน
ไม่รเู้ พราะเหตุใดสัญชาตญาณของซูเพียนจือ่ จึงบอกว่านัน่ ไม่ใช่คาถา
ทีจ่ ะท�ำร้ายตนเอง สีหน้าอันจริงจังของท่านอาชาเทพดูคล้ายก�ำลังท�ำพิธี
อันศักดิส์ ทิ ธิส์ กั อย่างอยูม่ ากกว่า
แสงตะวันสาดลอดยอดไม้และกิง่ ใบลงมาอาบร่างของท่านอาชาเทพ
ขนขี้ริ้วซึ่งเดิมทีเป็นสีเหลืองโคลนและแซมแต้มด้วยสีน�้ำตาลอมด�ำ
เป็นหย่อมๆ นัน้ ราวกับถูกฉาบด้วยรัศมีสที อง ส่งผลให้ผพู้ บเห็นไม่รสู้ กึ ว่า
มันอัปลักษณ์อีกต่อไป ทั้งยังเปลี่ยนเป็นเหมือนรูปสลักอันวิจิตรประณีต
ทีด่ ลู ลี้ บั และเปีย่ มด้วยจิตวิญญาณ
รอจนรัศมีนนั้ ค่อยๆ เลือนหายไป ท่านอาชาเทพจึงก้มหน้าลงพูดกับ
ซูเพียนจือ่ ทีซ่ อ่ นตัวอยูห่ ลังต้นไม้ "โปรดตัง้ ชือ่ ให้ขา้ ด้วย นายข้า!"
"ชื่อ? นาย?" ซูเพียนจื่อย้อนถามอย่างกังขายิ่ง
ท่านอาชาเทพย�่ำสองเท้าหน้าอย่างหงุดหงิดก่อนตอบ "เมื่อครู่
ข้าได้ใช้เลือดของท่านตั้งสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว นับแต่นี้ไปท่านก็คือ
เจ้านายของข้า ท่านก็รีบๆ ตั้งชื่อให้ข้าเถอะ"
"เอ่ อ ...อย่ า งนั้ น เจ้ า ก็ ชื่ อ ฝู อ วิ๋ น ที่ แ ปลว่ า เมฆลอย...ดี ห รื อ ไม่ "
ซูเพียนจื่อพลันนึกถึงชื่อนี้เมื่อมีประกายความคิดวาบขึ้นในหัวสมอง
เพียงแต่นางยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเพราะเหตุใดตนจึงกลายมาเป็นเจ้านาย
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ของอาชาเทพตัวนี้ไปได้
ท่ า นอาชาเทพรู ้ สึ ก ผิ ด คาดอยู ่ บ ้ า ง "ชื่ อ นี้ ไ ม่ เ ลวที เ ดี ย ว พอจะ
กล้อมแกล้มขับเน้นบุคลิกอันงามสง่าเหนือสามัญของข้าได้อยู่ ว่าแต่
ท่านคิดออกมาได้อย่างไรกัน"
ซูเพียนจือ่ กลัน้ ยิม้ ก่อนตอบ "ก็โลกทีข่ า้ จากมามีคำ� คมทีว่ า่ 'อาชาเทพ
ล้วนเป็นเช่นเมฆลอย'* น่ะสิ"
หลังจากฝูอวิน๋ ได้ชอื่ ทีพ่ งึ พอใจแล้ว มันก็ไม่ประวิงเวลาอีก รีบแบก
ซูเพียนจื่อเหาะมุ่งไปยังทิศทางของถ�้ำพันจิ้งจอกทันที
อีกด้านหนึ่ง เมื่อเจิ้งเฮ่าอี้กลับถึงยอดเขาเฮ่าหรานซึ่งเป็นสถานที่
ฝึกวิชาของเขาแล้ว ปู่เฉินอวี่ที่อดใจรอไม่ไหวก็ถ่อมาคอยท่าอยู่ที่นั่น
ตัง้ แต่แรก และถลึงตาถามทันทีทเี่ ห็นเจิง้ เฮ่าอีก้ ลับมาตามล�ำพัง
"เหตุใดมีเจ้าเพียงคนเดียว แล้วเนือ้ คูต่ ามดวงชะตาของเจ้าเล่า เจ้า
ไม่ได้ไปสถานทีท่ ขี่ า้ บอกใช่หรือไม่ ผูท้ ไี่ ม่เก็บค�ำท�ำนายของยอดอัจฉริยะ
แห่งตระกูลเทวพยากรณ์ไปใส่ใจ ผู้นั้นก็จะไร้ทางออก เจ้าต้องให้ข้าพูด
อีกกี่ครั้งถึงยอมเชื่อได้เสียที!"
ปูเ่ ฉินอวีย่ งิ ค�ำถามออกไปเป็นพรวนโดยไม่จำ� เป็นต้องมีเวลาหยุดพัก
หายใจ
เจิ้งเฮ่าอี้แค่นเสียงฮึอย่างเย็นชา "ขืนเชื่อเจ้าน่ะสิข้าได้ไร้ทางออก
จริงๆ แน่ เนือ้ คูต่ ามดวงชะตาอะไรกัน เหลวไหลทัง้ เพ!"
* 'อาชาเทพล้วนเป็นเช่นเมฆลอย' ในทีน่ ี้ 'เสินหม่า' (อาชาเทพ) เป็นค�ำฮิตในโลกออนไลน์ทเี่ ล่นเสียงมาจาก
ค�ำว่า 'เสินเมอ' (อะไร) ท�ำนองเดียวกับค�ำไทยที่ถูกเปลี่ยนวิธีเขียน เช่น อะไร-อาราย รู้แล้ว-รู้แว้ว เป็นต้น
ประโยคนี้ฉบับดั้งเดิมจึงต้องเขียนว่า 'อะไรๆ ก็ล้วนเป็นเช่นเมฆลอย' สื่อความหมายว่าทุกสิ่งไม่จีรังยั่งยืน
หรือเล็กน้อยบางเบาจนไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึง
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"เกิดอะไรขึน้ เจ้าไปแล้วไม่เจอใคร หรือไปแล้วเจอบุรษุ เข้า น่าสงสาร
แท้ๆ แต่เจ้าก็ตอ้ งเผชิญหน้ากับความจริงนะ ถึงอย่างไรข้าก็ไม่ทอดทิง้ สหาย
เพียงเพราะเจ้าไปหลงรักบุรษุ เข้าหรอก พวกเราคบหากันมานานถึงป่านนี้
แล้ว เจ้ายังไม่ไว้ใจข้าหรือไร" ปูเ่ ฉินอวีเ่ อ่ยด้วยน�ำ้ ใสใจจริง
เจิ้งเฮ่าอี้รู้สึกคันก�ำปั้นขึ้นมาทันที เหตุใดตนจึงมีสหายที่ไม่เข้าท่า
พึง่ พาไม่ได้เช่นนีน้ ะ ทีแ่ ย่ไปกว่านัน้ คือตอนแรกดวงตาของตนเกิดปัญหา
อะไรขึน้ มากันแน่ หรือว่าถูกน�ำ้ มันหมูพอกใจ* ถึงได้เผลอไผลชัว่ วูบไปเห็น
คนพรรค์นเี้ ป็นสหายผูร้ ใู้ จไปเสียได้
"อย่าบังคับให้ข้าต้องลงมือนะ ตอนนี้ข้าอยากจะอัดเจ้ามากๆ
เริ่มจากที่หน้าก่อนเลย!" เจิ้งเฮ่าอี้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันกล่าว
ปู่เฉินอวี่ถูกสีหน้าอันดุร้ายของสหายท�ำเอาสะดุ้งโหยง ในที่สุด
เขาก็ เ ลิ ก ใช้ ก ารนึ ก คิ ด อั น แสนบรรเจิ ด ของตนเองไปคาดเดาส่งเดช
รีบถอยปราดไปหลายก้าวจนถึงระยะปลอดภัยแล้วค่อยถามใหม่ "ที่แท้
เกิดเรื่องอะไรขึ้น เจ้าไปเจอใครเข้ากันแน่"
เจิ้งเฮ่าอี้ส่ายหน้าพลางเล่าเรื่องที่ตนได้พบซูเพียนจื่อและล่วงรู้
ฐานะของนางให้ปเู่ ฉินอวี่ฟังรอบหนึ่ง
ปู่เฉินอวี่หัวเราะแห้งๆ สองทีก่อนกล่าว "ต่อให้เด็กสาวผู้นั้นเป็น
คนตระกู ล สิ บ แปดมงกุ ฎ และดู เ หมื อ นจะมี ร ่ า งของชาวสวรรค์ ท ว่ า
ถูกริบคุณสมบัตไิ ปแล้ว แต่กไ็ ม่แน่วา่ วันข้างหน้านางจะไม่อาจฝึกวิชาได้
หรือจ�ำเป็นต้องเกลือกกลัว้ เป็นพวกเดียวกับคนสกุลซูเหล่านัน้ เสมอไปนี.่ .."
เจิ้งเฮ่าอี้เหลือบมองอีกฝ่ายแล้วถามกลับ "เจ้ายังเชื่ออยู่อีกหรือว่า
* น�้ำมันหมูพอกใจ หมายถึงใจถูกครอบง�ำจนมืดบอด ไร้มโนธรรม
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สตรีเช่นนีค้ อื เนือ้ คูต่ ามดวงชะตาของข้า และนางจะสามารถกอบกูห้ ายนะ
วันสิ้นพิภพได้อย่างที่เจ้าคุยโวไว้"
ปูเ่ ฉินอวีข่ ยีป้ ลายจมูกโดยไม่สง่ เสียงอีก...เขาชักไม่แน่ใจแล้วจริงๆ
ปูเ่ ฉินอวี่เชื่อว่าการพยากรณ์ของตนไม่น่าจะผิดพลาด แต่เหตุใด
ผูท้ ปี่ รากฏตัวจึงเป็นสตรีเยีย่ งนีไ้ ปได้เล่า จะต้องมีความผิดปกติแน่ๆ! ทว่า
กระทั่งตัวเขาเองก็ยังไม่อาจคิดภาพตามได้เลย
สกุลเจิง้ ซึง่ เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ตระกูลฝ่ายธรรมะน่ะหรือจะไปข้องเกีย่ ว
จนถึงขั้นดองญาติกับสกุลซูซึ่งเป็นตระกูลฝ่ายอธรรมที่มีชื่อเสียงฉาวโฉ่
ไปได้ เขายิง่ ไม่อาจคิดภาพว่าผูท้ มี่ รี า่ งของชาวสวรรค์ทว่าถูกริบคุณสมบัติ
ไปแล้วยังมีความสามารถพอจะพลิกวิกฤตครัง้ ใหญ่นน้ั ได้อย่างไร
"สกุลซูคือตระกูลสิบแปดมงกุฎไม่ใช่หรือ ร่างชาวสวรรค์ของนาง
ถูกริบคุณสมบัติไป นั่นอาจเป็นแค่เรื่องลวงโลกก็ได้นะ" ปูเ่ ฉินอวี่โต้แย้ง
อย่างไม่อาจท�ำใจยอมรับได้
เจิง้ เฮ่าอีถ้ อนหายใจ ก่อนจะตอบอีกฝ่ายสัน้ ๆ เพียงไม่กคี่ ำ� "พลังสะกด
ทางสายโลหิต"
ทุกคนในตระกูลโบราณล้วนตกอยูภ่ ายใต้พลังสะกดทางสายโลหิต
มาแต่กำ� เนิด กล่าวอย่างง่ายๆ ก็คอื คนในตระกูลโบราณต่างๆ ไม่วา่ ในใจ
จะยินยอมหรือไม่ ก็ลว้ นต้องฟังบัญชาจากประมุขของตนโดยไม่อาจต่อต้าน
หรือควบคุมตนเองได้
นีก่ ค็ อื พลังสะกดทีม่ าพร้อมกับสายเลือดและพรสวรรค์ ฉะนัน้ ต่อให้
สตรีทเี่ ขาได้พบในวันนีม้ จี ติ ใจใฝ่ดี แต่ขอเพียงประมุขสกุลซูมบี ญ
ั ชาลงมา
ค�ำเดียว นางก็ยงั ต้องท�ำตามค�ำสัง่ อยูว่ นั ยังค�ำ่
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ตระกูลฝ่ายอธรรมไร้ซึ่งคนดี นี่คือสิ่งที่ตระกูลฝ่ายธรรมะทั้งหมด
รวมถึงชาวบ้านทั่วหล้าต่างยอมรับกันโดยทั่วไป
ปูเ่ ฉินอวี่ขมวดหัวคิ้ว ในที่สุดก็ไม่โต้เถียงอีก
นี่ข้าท�ำนายพลาดไปจริงๆ หรือ
"พูดถึงพลังสะกดทางสายโลหิต เจ้าตัง้ ใจจะเชือ่ ฟังพ่อเจ้า ไปดองญาติ
กับหญิงจอมเสแสร้งแห่งตระกูลเทวโอสถนัน่ จริงๆ น่ะหรือ" ปูเ่ ฉินอวีเ่ อ่ยถาม
กาไหนไม่ได้ตม้ รินกานัน้ * เจิง้ เฮ่าอีค้ ร้านจะพูดให้เปลืองน�ำ้ ลายอีก
จึงตะบันหนึง่ หมัดใส่ใบหน้าอันหล่อเหลาดุจเซียนบนโลกมนุษย์ของอีกฝ่าย
ทันที
"โอ๊ย! เจ้าสหายบัดซบนี!่ เคยตกลงกันแล้วมิใช่หรือว่าห้ามต่อยหน้า!"
ปูเ่ ฉินอวีก่ มุ ใบหน้าทีถ่ กู ชกจนเขียวปูดพลางเต้นผาง เขาไม่มวั รักษามาดใดๆ
อีก โต้กลับไปโดยไม่มที า่ ทีออ่ นแอให้เห็นแม้แต่นอ้ ย
และแล้วการใช้ความรุนแรงชกต่อยกันระหว่าง 'อัจฉริยะชั้นยอด'
ของตระกูลฝ่ายธรรมะสองคนก็เปิดฉากขึ้น
ข้ารับใช้ของสกุลเจิง้ เห็นแล้วเพียงแค่ตา่ งคนต่างง่วนกับงานของตนต่อ
เห็นได้ชดั ว่าเรือ่ งท�ำนองนีไ้ ม่ใช่เพิง่ เคยเกิดขึน้ เป็นครัง้ แรก
ระหว่างทางมุ่งหน้าสู่สกุลซูแห่งถ�้ำพันจิ้งจอก ฝูอวิ๋นก็ชี้แจงเรื่อง
ก่อนหน้านี้คร่าวๆ รอบหนึ่ง
สาเหตุที่มันกัดมือซูเพียนจื่อจนได้แผล เพราะจะต้องใช้โลหิตของ
ผู้เป็นนายในการตั้งสัตย์ปฏิญาณเลือดต่อฟ้าว่านับจากนี้ตราบจนชีวิต
* กาไหนไม่ได้ต้มรินกานั้น หมายถึงพูดหรือท�ำในสิ่งที่ไม่สมควร

48

เอ๋ อ เหมย

จะหาไม่ มันจะเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ภักดีที่สุดของซูเพียนจื่อ ส่วน
ซูเพียนจื่อก็จะเป็นนายหนึ่งเดียวของมัน ซึ่ง 'ตามหลักการ' แล้ว มัน
จะปฏิบัติตามบัญชาของผู้เป็นนายทุกประการ
ฝู อ วิ๋ น เน้ น ย�้ ำ ค� ำ ว่ า 'ตามหลั ก การ' เป็นอย่ า งมาก โดยมั น
ให้ค�ำอธิบายว่าเมื่อใดที่ผู้เป็นนายออกค�ำสั่งส่งเดช ขัดต่อความยินยอม
พร้อมใจของมัน มันก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเพิกเฉย
อย่างไรเสียมันก็เสนอตัวมาเอง ซูเพียนจื่อจึงไม่ถือสาในเรื่องนี้
เพียงแต่รู้สึกประหลาดใจเท่านั้น
"เพราะอะไรอยู่ดีๆ เจ้าต้องมารับข้าเป็นนายด้วยล่ะ"
"ก็เพราะข้าเห็นแววของท่าน รู้สึกว่าท่านมีอนาคตไกลน่ะสิ! ท่าน
รู้สึกเป็นเกียรติมากใช่หรือไม่เล่า จ�ำไว้ว่าท่านจะต้องหวงแหนอาชาเทพ
ผู้โดดเด่นเป็นเลิศเช่นข้าไว้ให้ดีๆ เชียว" ขณะพูดฝูอวิ๋นมีอาการ 'ปาก
ไม่ตรงกับใจ' แสดงอยู่บนหน้าอย่างเห็นได้ชัด
หลังจากทีซ่ เู พียนจือ่ ทัง้ ล่อใจด้วยผลประโยชน์ทงั้ ขูเ่ ข็ญอยูห่ ลายหน
ฝูอวิน๋ จึงเผยความจริงออกมาจนได้...หากอาชาเทพไม่ผกู สัมพันธ์นายบ่าว
กับผูท้ มี่ พี รสวรรค์เชิงยุทธ์ อายุขยั ของมันก็จะไม่เกินสามสิบปีเท่านัน้
ผูค้ นส่วนใหญ่บนดินแดนพันเมฆาล้วนเป็นชาวบ้านทัว่ ไป ในชาวบ้าน
หนึ่งหมื่นคนจะมีผู้ที่สามารถฝึกวิชายุทธ์อย่างแท้จริงได้ไม่ถึงหนึ่งคน
ด้วยซ�้ำ ต่อให้เป็นบุตรหลานสายหลักของตระกูลโบราณต่างๆ ก็ยังมี
จ�ำนวนมากกว่าครึ่งที่ไร้พรสวรรค์เชิงยุทธ์
เพือ่ รักษาสถานะผูน้ ำ� ในแวดวงนัน้ ๆ ตระกูลโบราณเหล่านีน้ อกจาก
จะทุม่ เทแรงใจบ่มเพาะบุตรหลานของตนแล้ว ขณะเดียวกันก็ยงั เสาะหา
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และเปิดรับชาวบ้านทัว่ ไปทีส่ ามารถฝึกวิชาได้เพือ่ บ่มเพาะในฐานะลูกศิษย์
ส่วนชาวสวรรค์ ที่ เ รี ย กกั น นั้ น ความจริ ง ก็ คื อ ค� ำ เรี ย กโดยรวม
ของผู้ที่มาจากต่างมิติและมีพรสวรรค์เชิงยุทธ์เหนือล�้ำกว่าคนทั่วไป
บนดิ น แดนพั น เมฆามี ผู ้ ที่ ม าจากต่ า งมิ ติ น ้ อ ยแสนน้ อ ย พวกเขา
หากไม่เก็บตัวเงียบเชียบ ก็ต้องลือลั่นด้วยพรสวรรค์อันน่าตื่นตะลึง กับ
ความเร็วในการฝึกวิชายุทธ์ที่สูงกว่าผู้อื่นเป็นร้อยเท่าพันทวี เพียงแต่
จ�ำนวนของชาวสวรรค์นั้นมีน้อยนิดเหลือเกิน
ดังเช่นค�ำพูดของปีห้ ลัวเซียนจือ่ ทีไ่ ด้พบในตอนแรก...เกือบพันปีมานี้
ชาวสวรรค์ทปี่ รากฏตัวบนดินแดนพันเมฆามีไม่ถงึ สิบคนด้วยซ�ำ้ !
หากเปรียบกับคนทีฝ่ กึ วิชายุทธ์ได้ อาชาเทพก็มจี ำ� นวนเยอะกว่ามาก
อีกทั้งคนผู้หนึ่งไม่ว่าจะมีพลังวัตรร้ายกาจสักเพียงใด ชั่วชีวิต
ก็สามารถรับอาชาเทพไว้ได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ภายใต้สภาพการณ์
ทีพ่ ระมากโจ๊กน้อย* ย่อมคิดภาพตามได้ไม่ยากว่าเหตุใดฝูอวิน๋ จึงเสนอตัว
มาเองอย่างกระตือรือร้นเช่นนี้
ฝูอวิ๋นคืออาชาเทพรุ่นลูกที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างอาชาเทพ
ของผูฝ้ กึ วิชาสองท่านในสกุลซู อาชาเทพเช่นนีใ้ นสกุลซูมอี ยูด่ าษดืน่ เมือ่
ไม่อาจแก้ปัญหาเรื่องการหาเจ้านายในถ�้ำพันจิ้งจอกได้ ฝูอวิ๋นจึงได้แต่
ออกมาเสี่ยงโชคดู ผลสุดท้ายมันก็โชคดีได้พบกับซูเพียนจื่อ
เรือ่ งเหล่านีเ้ ดิมทีฝอู วิน๋ ไม่อยากจะเล่า ทว่าคิดดูแล้วเมือ่ ซูเพียนจือ่
กลับถึงถ�้ำพันจิ้งจอกก็ต้องรับรู้ข้อเท็จจริงนี้อยู่ดี หากถึงตอนนั้นต้องถูก
ผูเ้ ป็นนายเหยียดหยามเยาะเย้ย ไม่สบู้ อกไปตามตรงเสียตัง้ แต่ตอนนีเ้ ลย
* พระมากโจ๊กน้อย ใช้เปรียบเปรยว่ามีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน เมื่อพระมีมากกว่าโจ๊กที่จัดเตรียมไว้ให้ฉัน
โจ๊กก็ย่อมไม่พอแบ่ง
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จะดีกว่า
ซูเพียนจือ่ ฟังจบก็มคี วามรูส้ กึ อยูเ่ พียงอย่างเดียว...สมแล้วทีม่ นั เป็น
อาชาเทพจากตระกูลสิบแปดมงกุฎ ช่างเจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อนนัก! แค่นี้ก็
หลอกนางขึ้นเรือโจรได้แล้ว!
นึกถึงอาชาเทพสีขาวหิมะทีช่ วนมองของผูอ้ นื่ แต่อาชาเทพของนาง
กลั บ เหมื อ นสุ นั ข คลุ ก ขี้ ดิ น หน� ำ ซ�้ ำ ยั ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ อ อกจากร้ า นแล้ ว
เสียใจด้วย ไม่รับเปลี่ยนคืนและยิ่งไม่อนุญาตให้ซื้อใหม่! หากบอกว่า
ไม่ขัดเคืองใจนางก็โกหกแล้ว
หลังจากหงุดหงิดอยูพ่ กั หนึง่ ทีถ่ กู หลอกให้หลงกล ซูเพียนจือ่ ก็พลัน
ฉุกคิดได้สองค�ำถาม
"เพราะอะไรเจ้าจึงรู้ว่าข้าคือคนสกุลซูตั้งแต่แรกเห็น อีกอย่าง
กลุม่ คนเมือ่ ครูก่ บ็ อกว่าข้ามีรา่ งของชาวสวรรค์แต่ถกู ริบคุณสมบัตไิ ปแล้ว
เป็นแค่ขยะเท่านั้นไม่ใช่หรือ เจ้ารับข้าเป็นนาย...หรือว่าที่จริงแล้วข้ายัง
สามารถฝึกวิชาได้?"
อาการไม่เป็นธรรมชาติผุดวาบขึ้นในดวงตาของฝูอวิ๋น ทว่าไม่ช้า
มันก็หัวเราะหึๆ อย่างคนโฉด
"ก็เพราะว่าบนร่างของท่านมีกลิ่นอายคนสกุลซูน่ะสิ ข้าสูดดม
อยูไ่ กลๆ ก็ได้กลิน่ แล้ว ส่วนร่างชาวสวรรค์ของท่านความจริงไม่ได้ถกู ริบ
คุณสมบัติไปหรอก เพียงแต่ถูกคุณชายปิดผนึกไว้ชั่วคราวเพื่อลี้ภัย
ในตอนนัน้ เมือ่ ไปถึงถ�ำ้ พันจิง้ จอกและเสาะพบของวิเศษทีค่ ณ
ุ ชายทิง้ ไว้
ก็จะคลายผนึกได้เอง หากท่านเป็นขยะชิน้ หนึง่ จริง ท่านอาชาเทพเช่นข้า
มีหรือจะเหลือบแล!"
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จ�ำต้องพูดว่าในประเด็นนี้ปเู่ ฉินอวี่นักพยากรณ์ข้อเท้าเคล็ดผู้นั้น
เดาส่งเดชได้ถูกต้องจริงๆ
ซูเพียนจือ่ ตืน่ เต้นยินดีไม่สนิ้ สุด ยืน่ มือไปเขกศีรษะของฝูอวิน๋ หนึง่ ที
แล้วด่าว่าอย่างยิม้ แย้ม "เจ้าม้าเหลีย่ มจัด!"
แม้ไม่รู้ว่าการฝึกวิชาจะน�ำพาสิ่งใดมาให้ แต่หากท�ำให้ตนเอง
แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น ได้ ก็ จ ะไม่มี ใ ครมารั ง แกมาดู แ คลนกั น อี ก อย่ า งไรเสี ย
เป็นอัจฉริยะก็ย่อมจะดีกว่าเป็นขยะมากนัก
"ขอบคุณเจ้านายทีช่ มเชย! ท่านได้ครอบครองอาชาเทพทีเ่ พียบพร้อม
ทัง้ รูปโฉมและสติปญ
ั ญาเช่นข้า นับเป็นโชควาสนาทีไ่ ม่ธรรมดาเลยจริงๆ"
ฝูอวิน๋ เอ่ยอย่างกระหยิม่ ยิม้ ย่อง
ซูเพียนจือ่ พูดแย้งอยูใ่ นใจ...รูปงามน่ะฝูอวิน๋ ไม่มแี น่ๆ ส่วนสติปญ
ั ญา
หลักๆ แล้วก็แสดงออกแต่ในด้านของเล่ห์เหลี่ยมหลอกคน แต่ว่าเรื่องที่
มันรู้ก็มีอยู่ไม่น้อยเลย ส�ำหรับตัวข้าที่เพิ่งจะมาเยือนต่างถิ่นจึงนับว่า
มันมีประโยชน์มากทีเดียว
ฟังจากทีฝ่ อู วิน๋ เล่า ซูเพียนจือ่ จึงได้รเู้ รือ่ งมากขึน้ เกีย่ วกับสัญลักษณ์
สองลายที่ต่างกันบนแขนทั้งสองข้างของตน
บนดินแดนพันเมฆาหากต้องการจะรูว้ า่ คนผูห้ นึง่ มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์
หรือไม่นั้นง่ายดายยิ่ง เพียงมองที่แขนซ้ายก็จะกระจ่างในปราดเดียว
ผู้ใดที่มีสัญลักษณ์เมฆมงคลก็คือผู้ท่ีมีพรสวรรค์เชิงยุทธ์ ส่วนสีสันของ
สัญลักษณ์จะบ่งชี้ว่าพรสวรรค์นั้นจัดอยู่สายใดในห้าธาตุ โดยสีขาว
หมายถึงสายธาตุทอง สีเขียวหมายถึงสายธาตุไม้ สีนำ�้ เงินหรือด�ำหมายถึง
สายธาตุนำ�้ สีแดงหมายถึงสายธาตุไฟ และสีเหลืองหมายถึงสายธาตุดนิ
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ผู้ฝกึ วิชายุทธ์จะต้องฝึกปรือวิชาที่สอดคล้องกับธาตุตามสีของ
สัญลักษณ์เมฆมงคล
โดยสุดยอดวิชาของแต่ละตระกูลล้วนฝึกปรือได้เฉพาะผูม้ สี ายธาตุ
ที่ก�ำหนด ดังนั้นตอนที่พวกเขาคัดเลือกศิษย์จึงมีความโน้มเอียงไปทาง
ธาตุหนึง่ ธาตุใด ก่อนหน้านีท้ พี่ วกปีห้ ลัวเซียนจือ่ ต้องการจะดูแขนซ้ายของ
ซูเพียนจือ่ ก็เป็นเพราะเหตุนี้
ส่วนสัญลักษณ์บนแขนขวาจะปรากฏชัดเฉพาะบุตรหลานสายหลัก
ของตระกูลโบราณเท่านัน้ สัญลักษณ์นไี้ ม่เกีย่ วข้องกับพรสวรรค์ เป็นเพียง
เครื่องบ่งชี้ถึงสายเลือดและยืนยันถึงต้นก�ำเนิดของเชื้อสาย
ว่ากันว่าตระกูลโบราณต่างๆ ล้วนสืบเชือ้ สายมาจากเซียนบรรพกาล
ซึง่ สัญลักษณ์นเี้ หล่าเซียนก็เป็นผูฝ้ ากไว้ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ตี่ ระกูลโบราณเหล่านี้
เคารพบูชาก็คือเซียนบรรพชนของพวกเขานั่นเอง อย่างเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่สกุลซูแห่งถ�้ำพันจิ้งจอกเคารพบูชาก็คือเซียนไร้จริง ผู้มีสมญานามว่า
เทพเจ้าแห่งกลลวง
หนึ่งคนหนึ่งม้าเหาะเหินไปสนทนากันไป จวบจนอาทิตย์คล้อยสู่
ทิศตะวันตกโดยไม่รู้ตัว ด้านหน้าจึงแลเห็นตัวอ�ำเภอเล็กๆ แห่งหนึ่ง
ในที่สุด
ฝูอวิ๋นไม่ได้ร่อนลงไปตรงๆ แต่กลับบินฉวัดเฉวียนอยู่เหนือผืนฟ้า
ของตัวอ�ำเภอหลายรอบ ดึงดูดให้ชาวบ้านในตัวอ�ำเภอทยอยวิ่งออก
นอกเรือนมาแหงนหน้าชมดู ปากก็เปล่งเสียงอุทานชื่นชมดังต่อเนื่อง
เป็นระลอก
"อีกเดีย๋ วท่านแสดงสีหน้าอันแสนเฉยเมยและหยิง่ ทะนงอย่างเดียว
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ก็พอ ไม่วา่ เกิดเหตุการณ์อะไรขึน้ ก็อย่าได้พดู จา จะได้ไม่เผยพิรธุ พวกเรา
จะลงไปหลอกกินของอร่อยกันสักมื้อ จากนั้นก็หลอกเอาที่พักสบายๆ
มาค้างแรมกันหนึ่งคืน!" ฝูอวิ๋นพูดกับซูเพียนจื่ออย่างเป็นธรรมชาติยิ่ง
"เพราะอะไรต้ อ งหลอกด้ ว ยล่ ะ " ซู เ พี ย นจื่ อ แม้ ไ ม่ นั บ เป็ น คนดี
มีศลี ธรรมสูงส่งนักหนา แต่กใ็ ช่วา่ จะเทีย่ วหลอกใครต่อใครส่งเดชได้อย่าง
หน้าตาเฉย
ในมุมมองของซูเพียนจื่อ นั่นคือเรื่องที่ผิดกฎหมาย!
ฝูอวิ๋นย้อนถามอย่างหงุดหงิด "แล้วในตัวท่านมีเงินหรือ"
ซูเพียนจื่อควักธนบัตรย่อยไม่กี่ใบออกจากกระเป๋ากางเกง คิดดู
ก็รไู้ ด้วา่ ทีน่ ไี่ ม่รบั เงินประเภทนี้ สาวน้อยจึงได้แต่ถอนหายใจอย่างจนปัญญา
"ไม่มีหรอก..."
"ท้องท่านไม่หิว? ไม่อยากหาที่พักนอนหลับให้สบายแล้วพรุ่งนี้
ค่อยเร่งเดินทางต่อ?"
"อยากสิ..."
"เช่นนั้นท่านก็ฟังค�ำข้า!"
"...ก็ได้" เมื่ออยู่ต่อหน้าปัญหาเรื่องปากท้องและที่ซุกหัวนอน
ซูเพียนจื่อก็มิอาจไม่ก้มหัว
โชคยังดีที่ฝูอวิ๋นบอกว่าไม่ต้องท�ำอะไรทั้งสิ้น แค่วางท่าเย็นชา
สง่าสูงส่งเข้าไว้ก็ใช้ได้แล้ว...ซูเพียนจื่อลอบปลอบใจตนเอง
พอฝูอวิ๋นโน้มน้าวซูเพียนจื่อได้ก็กดสองปีก ร่อนลงสูล่ านกว้าง
ตรงใจกลางของตัวอ�ำเภออย่างมั่นคง
นายอ�ำเภอได้ยินข่าวตั้งแต่เมื่อครู่แล้วว่ามีม้าบินมาเยือน จึงรีบ
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ทิ้งงานทั้งหมดวิ่งโขยกมาทันใด พอเห็นว่าบนม้าบินยังมีสาวน้อยนั่งอยู่
ผู้หนึ่ง เขาก็พลันตื่นเต้นจนเนื้อพลุ้ยทั่วร่างสั่นกระเพื่อม
พอวิ่งแบบรวบสามก้าวเป็นสองก้าวอย่างเร่งร้อนมาถึงข้างหน้า
ฝูอวิน๋ กับซูเพียนจือ่ นายอ�ำเภอก็คกุ เข่าดังตุบ้ แล้วเอ่ยเสียงก้อง "ข้าน้อย
โจวซิงวัง่ คารวะองค์ทา่ นขอรับ องค์ทา่ นให้เกียรติมาเยือนสถานทีอ่ นั ซอมซ่อ
แห่งนี้ ช่างเป็น...ช่างเป็นโชควาสนาไปอีกสามชาติเลยขอรับ!"
ชาวบ้านคนอื่นๆ ต่างพากันคุกเข่าตาม มีคนจ�ำนวนไม่น้อยถึงขั้น
โขกศีรษะกันสุดชีวิต
ซูเพียนจื่อตกใจจนตัวโยน เพราะไม่เคยเห็นเหตุการณ์ท�ำนองนี้
มาก่อน ทว่าไม่ชา้ สาวน้อยก็นกึ ถึงสิง่ ทีฝ่ อู วิน๋ ก�ำชับไว้ จึงรีบปัน้ หน้าวางท่า
ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ
ศีรษะของฝูอวิ๋นเชิดสูงขณะพูดแบบบัณฑิตกับผู้คนที่หมอบอยู่
แทบเท้า "วันนีน้ ายข้าผ่านมาทางนี้ พบว่าทีน่ มี่ ปี ราณวิเศษพวยพุง่ ขึน้ ฟ้า
จึงเดินทางมาดูสักหน่อย นายอ�ำเภอ"
โจวซิงวั่งคลานเข่าขึ้นหน้ามาสองสามก้าวโดยพลัน ก่อนจะตอบ
อย่างนอบน้อม "ขอรับ ไม่ทราบว่าองค์ท่านมีสิ่งใดจะบัญชา"
"เจ้าจงไปตระเตรียมสุราอาหารและทีพ่ กั ให้เรียบร้อย ยามนีฟ้ า้ ใกล้มดื
แล้ว นายข้าจะค้างแรมทีน่ หี่ นึง่ คืน วันพรุง่ พวกเราจะออกตรวจดูละแวกนี้
เพื่อเสาะหาต้นตอของปราณวิเศษ" น�้ำเสียงของฝูอวิ๋นเย่อหยิ่งราวกับ
ก�ำลังใช้สอยบ่าวไพร่ในเรือนของตน
น่ า แปลกที่ ค นเหล่ า นี้ ดู จ ะแพ้ ท างไม้ นี้ กั น หมด โจวซิ ง วั่ ง ผู ้ นั้ น
ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง เรียกบ่าวรับใช้สองคนให้รุดไปจัดเตรียมงานเลี้ยงที่
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หอสุราทีด่ ที สี่ ดุ ของอ�ำเภอทันที ขณะเดียวกันบุรษุ สวมชุดผ้าต่วนท่าทาง
คล้ายคหบดีหลายคนก็กรูเข้าไปรุมล้อมโจวซิงวั่ง พยายามร้องขอให้ส่ง
องค์ท่านไปพ�ำนักที่เรือนของพวกตน ส่วนชาวบ้านที่เหลือล้วนไม่กล้า
บุ่มบ่ามเดินขึ้นหน้ามา ทั้งหมดเพียงยืนอยู่ไกลๆ พลางมองพิจารณา
ซูเพียนจื่อกับฝูอวิ๋นด้วยสีหน้าท่าทางที่เทิดทูนย�ำเกรงอย่างมาก
ฝูอวิ๋นเยือกเย็นยิ่งนัก มันเชิดหน้ายืดอก วางท่าทางที่มันคิดว่า
จะดูสง่าน่าเกรงขามได้มากทีส่ ดุ ผิดกับซูเพียนจือ่ ทีน่ งั่ อยูบ่ นหลังของมัน
โดยรู้สึกอยู่เพียงอย่างเดียวก็คือ 'ร้อนตัว'
ที่แท้คนเป็นสิบแปดมงกุฎจะต้องมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งอย่างยิ่ง
ตอนนี้ซูเพียนจื่อรู้สึกกดดันเหลือเกิน!
เสียงถกความเห็นกันเบาๆ ของเหล่าชาวบ้านแว่วมาแต่ไกล...
"โอ้โห! เส้นผมขององค์ท่านยาวยิ่งนัก ดูแล้วอย่างมากองค์ท่าน
ก็น่าจะอายุแค่สิบสี่สิบห้าปีได้กระมัง เส้นผมยาวถึงเพียงนี้ พลังวัตร
จะต้องสูงส่งมากๆ แน่นอน!"
"ข้าเพิ่งจะเคยเห็นม้าบินครั้งแรกเลยนะนี่! ใครๆ ก็ว่ากันว่ามีแต่
องค์ท่านผู้มีพลังวัตรสูงส่งเท่านั้นถึงจะได้นั่งบนม้าบิน ถ้าข้ามีโอกาส
ได้ขี่ม้าบินเหาะขึ้นฟ้าไปบ้างก็ดีน่ะสิ ต้องน่าเกรงขามมากแน่ๆ"
"เสื้อผ้าบนร่างขององค์ท่านดูแปลกตาจริงเชียว ไม่เหมือนกับ
พวกเราคนธรรมดาเลย! เพียงแต่...เหตุใดจึงดูสกปรกอยู่บ้าง..."
ซูเพียนจื่อรับฟังความเห็นเหล่านี้ไปพลาง ลอบสังเกตชาวบ้าน
ที่อยู่โดยรอบไปพลาง จริงเสียด้วย...คนที่อายุน้อยล้วนแต่ผมสั้นมากๆ
ไม่วา่ ชายหรือหญิงทีอ่ ายุตำ�่ กว่ายีส่ บิ ล้วนมีความยาวของเส้นผมอย่างมาก
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แค่เพียงหนึ่งชุ่น
ซูเพียนจื่อพยายามไม่ไปใส่ใจเสื้อกับกางเกงสกปรกที่อยู่บนร่าง
ของตน ในใจก็ก่นด่าบรรดาม้าบินที่โบกฝุน่ มาอย่างไม่สนใจสุขอนามัย
จนท�ำให้ผู้อื่นมอมแมมไปทั้งตัว ขอสาปแช่งให้พวกมันขนร่วงโกร๋น
แต่ละตัวเปลี่ยนเป็นขี้เหร่ยิ่งกว่าฝูอวิ๋น!
ไม่ช้างานเลี้ยงกับที่พักก็จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อย จากนั้นฝูอวิ๋น
ประกาศอย่างไม่เกรงอกเกรงใจว่ามนุษย์สามัญไม่มีคุณสมบัติร่วมโต๊ะ
กับเจ้านายของมัน เพียงเท่านีก้ ข็ บั ไล่คนทัง้ หมดไปได้ไกลลิบแล้ว ภายใน
โถงใหญ่ อั น โอ่ อ ่ า จึ ง เหลื อ แต่ ซู เ พี ย นจื่ อ กั บ ฝู อ วิ๋ น แล้ ว ก็ สุ ร าอาหาร
ที่อุดมสมบูรณ์อีกหนึ่งโต๊ะใหญ่
ซูเพียนจื่อไม่ได้กินอะไรมาครึ่งค่อนวันแล้ว ซ�้ำร้ายก่อนหน้านี้
ยังไปดืม่ 'น�ำ้ สกปรก' เข้า จึงอาเจียนเอาทุกสิง่ ทีส่ ามารถอาเจียนได้ออกไป
จากท้องจนหมดเกลีย้ ง สาวน้อยหิวจนหน้าอกยุบติดกับแผ่นหลังตัง้ นาน
แล้ว พอเห็นว่าซ้ายขวาปลอดคน ไม่ต้องพะวงเรื่องกิริยาท่าทางอีกจึง
ยกตะเกียบสวาปามโดยไม่รอช้า
ฝูอวิ๋นไม่ได้ให้ความสนใจกับอาหารมากมายที่อยู่บนโต๊ะ พอ
เดินไปถึงหน้าโถง มันก็งบั หมับไปทีด่ อกโบตัน๋ ขนาดใหญ่เท่าชามน�ำ้ แกง
ดอกหนึ่งซึ่งเจ้าของปลูกไว้อย่างเอาใจใส่ จากนั้นก็กลืนเอื๊อกลงไปใน
ค�ำเดียว ฝูอวิน๋ ยังไม่จใุ จจึงกวาดล้างดอกไม้สดทีเ่ หลืออยูไ่ ปหนึง่ ยก แล้ว
ค่อยเดินทอดน่องกลับมาที่ข้างกายผู้เป็นนายอย่างพึงพอใจ
ซูเพียนจือ่ เองก็กนิ อิม่ ได้เจ็ดแปดส่วนแล้ว จึงเงยหน้าจากอาหารขึน้ มา
สอบถามฝูอวิน๋
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"เพราะอะไรพวกเขาจึ ง เรี ย กข้ า ว่ า 'องค์ ท่าน' ล่ ะ ในใจของ
ชาวบ้านทั่วไปเห็นผู้ฝึกวิชายุทธ์มีฐานะสูงส่งมากเลยหรือ"
ฝูอวิ๋นเรอออกมาหนึ่งทีก่อนจะตอบอย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง "ข้อนั้น
แน่นอนอยูแ่ ล้ว บนดินแดนพันเมฆานอกจากมนุษย์กย็ งั มีสตั ว์อสูรทีด่ รุ า้ ย
กระหายเลือดอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก มีแต่ผเู้ ยีย่ มยุทธ์เท่านัน้ ทีส่ ามารถจัดการ
พวกมัน แต่วา่ ผูท้ ฝี่ กึ วิชาได้กลับมีนอ้ ยยิง่ ดังนัน้ ชาวบ้านทัว่ ไปจึงเทิดทูน
ผู้ฝึกวิชายุทธ์ดุจดังเทพเจ้า"
"สัตว์อสูร? น่ากลัวมากใช่หรือไม่" ซูเพียนจือ่ นึกถึงหนังสยองขวัญ
ทีเ่ คยดูตอนอยูบ่ นโลกใบเดิม ในนัน้ มีสตั ว์ประหลาดรูปร่างพิสดารชนิดต่างๆ
ในใจจึงอดไม่ได้ทจี่ ะหวาดกลัวอยูบ่ า้ ง
"แน่นอนสิ สัตว์อสูรบางชนิดหิวขึน้ มาก็กนิ คนด้วยนะ ตามพืน้ ทีเ่ ปลีย่ ว
จึงมักเกิดเหตุทคี่ นทัง้ หมูบ่ า้ นถูกสัตว์อสูรตัวเดียวฆ่าล้างไม่มเี หลือ" ฝูอวิน๋
เอ่ยด้วยเสียงอันน่าสะพรึง
ซูเพียนจือ่ สะท้านไปทัง้ ร่าง เห็นทีวา่ ดินแดนนีจ้ ะไม่ได้สงบสุขดีงาม
อย่างที่เห็นเสียแล้ว
หลังเสร็จมื้อค�่ำ โจวซิงวั่งก็ตระเตรียมห้องพักชั้นเลิศพร้อมด้วย
น�้ำร้อนกับเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้ให้แล้ว
ซูเพียนจื่อได้อาบน�้ำจนสมใจอยาก จากนั้นก็ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า
ใหม่ เ อี่ ย ม ก่ อ นจะออกมาล้ม ตัวลงบนเตียงแล้ว พรูลมหายใจอย่า ง
รูส้ กึ สบาย
ทว่ า ขณะจะเข้ า นอน เสี ย งร้ อ งโหยหวนอั น แหลมสู ง ก็ ดั ง จาก
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ระยะไกลมาให้ได้ยนิ สาวน้อยตกใจจนสะดุง้ เฮือก รีบลุกพรวดขึน้ นัง่ แล้ว
เปล่งเสียงถาม "เกิดเรื่องอะไรขึ้น!"
ฝูอวิ๋นที่พักผ่อนอยู่นอกห้องเบิกตากลมมองไปยังทิศทางที่เกิด
เสียงร้องโหยหวนนั้นอย่างตื่นตัว
สิน้ เสียงอึกทึกทีด่ งั ขึน้ นอกประตูลาน นายอ�ำเภอโจวซิงวัง่ ก็กลิง้ ตัว
เข้ามาดุจลูกชิ้นเนื้อ ใบหน้าเกลื่อนไปด้วยความตระหนกลนลาน ปากก็
ร้องเสียงดังลั่น "องค์ท่านช่วยด้วยขอรับ! องค์ท่านช่วยด้วย!"
ฝูอวิน๋ ลอบส่งสายตาให้ซเู พียนจือ่ ทีเ่ พิง่ ก้าวออกมา เป็นความหมาย
ให้เยือกเย็นเข้าไว้ จากนั้นมันก็กระทืบเท้าตวาดใส่โจวซิงวั่งเสียงดัง
"มีเรือ่ งอะไรถึงตืน่ ตูมเพียงนี้ รบกวนความสงบของนายข้า เจ้าแบกรับไหว
หรือ!"
โจวซิงวั่งหลั่งเหงื่อโซมหน้า เนื้อพลุ้ยทั้งตัวไหวระริกขณะตอบ
เสียงสัน่ "มิกล้าขอรับมิกล้า! องค์ทา่ นได้โปรดช่วยชีวติ ด้วย นอกตัวอ�ำเภอ
มีสัตว์อสูรที่ร้ายกาจอย่างยิ่งก�ำลังจะบุกฝ่าคูป้องกันที่พวกเราขุดไว้
นอกตัวอ�ำเภอแล้ว! ชายฉกรรจ์สิบกว่าคนที่ลาดตระเวนอยู่ด้านนอก
ล้วนถูกฆ่าตายไม่มีเหลือ วิงวอนองค์ท่านได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วย
ขอรับ!"
เขาหมอบลงกับพื้นแล้วโขกศีรษะไม่หยุดยั้ง น�้ำตาเคล้ากับน�้ำมูก
จนจับตัวเป็นก้อน เปรอะเลอะอยู่บนใบหน้า ท่าทางหวาดหวั่นพรั่นพรึง
สุดขีด
ความจริงแล้วอาการของซูเพียนจือ่ ก็ไม่ได้ดไี ปกว่าเขาเท่าไรนักหรอก
สั ต ว์ อ สู ร เชี ย วนะนั่ น ! หน� ำ ซ�้ ำ ยั ง เป็ น สั ต ว์ อ สู ร ที่ พ อปรากฏตั ว
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ก็ฆ่าชายฉกรรจ์ไปถึงสิบกว่าชีวิต ซูเพียนจื่อในตอนนี้นอกจากเส้นผม
ทีย่ าวสักหน่อยแล้วก็เป็นแค่แม่นางน้อยทีธ่ รรมดายิง่ กว่าชาวบ้านธรรมดา
ที่นี่เสียอีก พูดถึงเรี่ยวแรงในการต่อสู้ก็อาจยังทาบนายอ�ำเภออ้วนผู้นี้
ไม่ติดด้วยซ�้ำไป จู่ๆ มาถูกเรียกให้ไปต่อกรกับสัตว์อสูรที่ยังไม่รู้เลยว่า
มีอยู่หนึ่งตัวหรือหนึ่งฝูง นี่มันล้อกันเล่นชัดๆ!
สิ่งที่ซูเพียนจื่ออยากท�ำที่สุดในตอนนี้...ก็คือรีบขี่ฝูอวิ๋นแล้วเผ่นหนี
ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ต่างหาก!
สาวน้อยส่งสายตาสื่อสารกับฝูอวิ๋น เห็นได้ชัดว่าฝูอวิ๋นเองก็ตั้งใจ
จะท�ำแบบเดียวกัน ไม่ใช่ว่าพวกตนเลือดเย็นแล้งน�้ำใจหรอกนะ แต่ว่า
มันเกินก�ำลังความสามารถจริงๆ
สมแล้วที่ฝูอวิ๋นมาจากตระกูลสิบแปดมงกุฎ กระทั่งเวลานี้ก็ยังดู
แสนจะเยือกเย็นเช่นเดิม
"ยามปกติพวกเจ้าน่าจะมีเตรียมสถานที่ส�ำหรับหลบซ่อนสัตว์อสูร
ไว้กระมัง จงเข้าไปซ่อนตัวกันให้หมด ตอนทีข่ า้ กับนายข้าออกไปจัดการ
สัตว์อสูรที่ด้านนอก หากพลั้งท�ำร้ายถูกผู้บริสุทธิ์เข้าคงไม่ดีแน่"
พอได้ยินว่าอีกฝ่ายยินดีจะไปจัดการกับสัตว์อสูรให้ โจวซิงวั่งก็
ยินดีปรีดา พูดพลางพยักหน้าระรัว "มีขอรับๆ เมื่อครู่ข้าน้อยได้เคาะ
ระฆังเตือนภัย แจ้งให้ทุกคนไปซ่อนตัวที่ห้องลับใต้ดินของตนโดยเร็วที่สุด
แล้วขอรับ"
"เช่นนั้นเจ้าเองก็รีบไปเถอะ" ฝูอวิ๋นพ่นลมขึ้นจมูกแล้วเอ่ยไล่คน
รอจนเจ้าอ้วนผู้นี้ไปซ่อนตัวเรียบร้อย พวกตนก็จะได้เผ่นหนีเช่นกัน
โครม!
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เสียงกัมปนาทพลันดังมาจากด้านนอก ประสานกับเสียงแผดค�ำราม
ของเหล่าสัตว์ที่บ้างก็แหลมสูงบ้างก็ทุ้มต�่ำ ฟังดูแล้วอยู่ใกล้ขึ้นกว่า
เสียงร้องโหยหวนเมื่อครู่นี้มากทีเดียว
โจวซิงวัง่ ผวาจนใบหน้าสิน้ สีเลือด รีบวิง่ ฉิวออกไปทันใดโดยไม่ตอ้ งให้
ฝูอวิน๋ เร่งรัดเลย พริบตาเดียวก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาแล้ว
ในที่สุดซูเพียนจื่อก็ข่มทนไม่ไหวอีกต่อไป รีบจ�้ำแบบรวบสามก้าว
เป็นสองก้าวมาจนถึงข้างกายฝูอวิ๋น จากนั้นก็รีบลากม้านั่งตัวหนึ่งมา
เหยียบปีนขึ้นไปบนหลังของมันแล้วพูดเร่งยิกๆ "เร็วๆ รีบไปเร็วเข้า!
เดี๋ยวสัตว์อสูรแห่มากันพอดี"
ฝู อ วิ๋ น สยายสองปีกแล้วออกแรงโบกกระพือ น�ำพาซูเ พียนจื่อ
ทะยานขึ้นฟ้าไปโบยบินอยู่กลางอากาศ
ภายใต้แสงจันทร์กระจ่าง ตัวอ�ำเภอเล็กๆ ซึง่ ก่อนหน้านีย้ งั นับได้วา่
เจริญรุ่งเรืองกลับกลายเป็นพังพินาศ เงาด�ำขนาดมหึมาหลายสิบสาย
ก�ำลังเดินขวักไขว่แผดค�ำรามอยู่ในตัวอ�ำเภอ
พวกมันบ้างก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนเสือทว่าบนศีรษะมีเขาวัว
เหยียดยาวอยู่หนึ่งคู่ บ้างก็ดูคล้ายหมีด�ำทว่าบนหลังมีปมุ่ กระดูกรูปทรง
ประหลาดงอกเรียงอยูห่ นึง่ แถว ร่างกายก็ใหญ่โตกว่าหมีดำ� ทัว่ ไปไม่ตำ�่ กว่า
สิบเท่า
ไม่เพียงเสียงค�ำรามอันชวนสะพรึงถูกเปล่งออกจากปาก ดวงตา
สี เ ขี ย วอ่ อ นแต่ ล ะคู ่ ก็ ท อประกายดุ ร ้ า ยกระหายเลื อ ด พวกมั น ก� ำ ลั ง
ออกเสาะหาเหยื่ออันโอชะสุดโปรดของตัวเองไปทั่ว
ยังดีที่ชาวบ้านในตัวอ�ำเภอล้วนหนีไปหลบซ่อนกันตั้งแต่แรกแล้ว
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หากไม่นับบ้านเรือนจ�ำนวนไม่น้อยที่ถูกสัตว์อสูรทุบท�ำลาย ที่นี่ก็ยัง
ไม่มีความเสียหายอื่นใด
ผิดกับภาพบริเวณริมคูปอ้ งกันด้านนอกอ�ำเภอทีค่ ลุง้ ไปด้วยคาวเลือด
และน่าสยดสยองกว่ามาก พอซูเพียนจื่อกวาดสายตาผ่านไปทางนั้นจึง
ขวัญผวาจนเกือบจะพลัดตกจากหลังของฝูอวิน๋
ตรงนัน้ มีสตั ว์อสูรรูปโฉมอัปลักษณ์อยูส่ บิ กว่าตัว พวกมันก�ำลังฉีกทึง้
ศพมนุษย์ทโี่ ชกเลือดแต่ละศพจนแขนขาและเลือดเนือ้ กระจายเกลือ่ นพืน้
กลิ่นคาวเลือดฉุนแรงจนชวนให้คลื่นเหียน
สภาพน่าสะพรึงยิ่งกว่าสิ่งที่ได้เห็นในหนังสยองขวัญมาก...ดูหนัง
ยังรูว้ า่ นัน่ เป็นของปลอม แต่ภาพทีอ่ ยูใ่ นสายตาเหล่านีล้ ว้ นเป็นของจริง!
ซูเพียนจื่อหน้าซีดเผือด มือขยุ้มขนแผงคอของฝูอวิ๋นไว้แน่น ใจ
อยากจะให้ตนเองไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้น
"ฮือๆๆ ช่วยด้วย...ช่วยข้าด้วย!" เสียงร้องไห้ทเี่ ยาว์วยั พลันดังมาจาก
ใต้ต้นไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของตัวอ�ำเภอ
ทางนั้นถึงกับยังมีคนที่หนีไปซ่อนตัวไม่ทัน ซ�้ำฟังจากเสียงแล้ว
เป็นเด็กหญิงอายุแค่ไม่กี่ขวบเท่านั้น!
ฝู อ วิ๋ น ลอยตั ว อยู ่ ก ลางอากาศ ซู เ พี ย นจื่ อ จึ ง เห็ น ภาพโดยรวม
ได้ชัดเจน ในบรรดาสัตว์อสูรที่มาบุกอ�ำเภอแห่งนี้ไม่มีสักตัวที่สามารถ
บินได้ ฉะนั้นขอเพียงพวกตนอยู่บนฟ้าไม่ลงไปก็จะไม่มีอันตรายถึงชีวิต
อย่างแน่นอน แต่วา่ เด็กหญิงทีอ่ ยูด่ า้ นล่างคนนัน้ จะช่วยหรือไม่ชว่ ยดีเล่า
ซูเพียนจือ่ สองจิตสองใจขึน้ มา ชัว่ พริบตาทีล่ งั เลนีเ้ อง สัตว์อสูรตัวอืน่ ๆ
ที่อยู่ในตัวอ�ำเภอก็ได้ยินเสียงร้องไห้และพากันวิ่งปราดมาทางนี้แล้ว
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"ระวัง! จับข้าไว้ให้แน่นๆ!" เสียงร้องอย่างรุ่มร้อนใจของเด็กชาย
ดังมาจากบนไม้ใหญ่ต้นนั้น นั่นคือเด็กชายร่างผอมบางที่สวมเสื้อผ้า
ขาดรุ่งริ่งคนหนึ่ง เขาไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเอง โน้มตัวลงจาก
คาคบหมายจะฉุ ด ดึ ง เด็ ก หญิ ง ที่ ลื่ น ไถลลงไปถึ ง กลางล� ำ ต้ น ไม้ แ ล้ ว
ให้กลับขึ้นมาด้านบน
น่าเสียดายเขาตัวเล็กแรงน้อย ไม่เพียงฉุดดึงเด็กหญิงไว้ไม่อยู่
แม้กระทั่งตนเองก็พลอยเสียหลักจนร่างโคลงเคลงจวนจะร่วงตกจาก
คาคบไปอยู่แล้ว
เห็นดังนั้นสัตว์อสูรตัวหนึ่งที่อยู่ใต้ต้นไม้ก็กระโจนขึ้น ใช้กรงเล็บ
เกี่ยวชายเสื้อของเด็กหญิงไว้ จากนั้นมันก็กระชากนางลงมาเรื่อยๆ
เด็กหญิงขวัญกระเจิงร้องไห้ลั่น ในขณะที่เด็กชายยังคงยืนหยัด
ไม่ยอมปล่อยมือ ทว่าในทีส่ ดุ เด็กทัง้ สองก็ถกู กระชากตกลงพืน้ ไปด้วยกัน
สัตว์อสูรสิบกว่าตัวพากันโห่ร้อง ก�ำลังจะพุ่งปรี่เข้าไปกินกันให้
เต็มคราบ ทว่าสัตว์อสูรร่างพยัคฆ์ตัวหนึ่งพลันค�ำรามก้องแล้วเอ่ยขัด
เสียก่อน "เด็กน้อยสองคนนี้ดูเนื้อนุ่มยิ่งนัก ต้องเก็บไว้ให้พี่ใหญ่อย่างข้า
ลิ้มลองสิ พวกเจ้าจงหลีกไปข้างๆ ให้หมด!"
สัตว์อสูรตัวนี้พูดได้?!
ซู เ พี ย นจื่ อ กั ด ฟั น พู ด กั บ ฝู อ วิ๋ น เสี ย งเบา "พวกเราจะลงไปช่ ว ย
เด็กสองคนนี้ได้หรือไม่"
สาวน้ อ ยเสี ย ใจยิ่ ง นั ก ที่ ค วามหวาดกลั ว ของตนท� ำ ให้ เ มื่ อ ครู ่
พลาดโอกาสดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะช่วยชีวติ เด็กทัง้ สอง เด็กคูน่ เี้ สือ้ ผ้าเก่าขาด เนือ้ ตัว
ดูมอมแมม ซ�้ำถูกทิ้งไว้ด้านนอกตามล�ำพัง น่าจะเป็นเด็กก�ำพร้ากัน
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ทัง้ สองคน เพียงหวนนึกถึงภาพในอดีตทีต่ นเองอยูใ่ นสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้า
และถูกผู้อื่นรังแกโดยไม่มีใครช่วยเหลือ ดวงตาของซูเพียนจื่อก็พลัน
แสบร้อนขึ้นมา
หากว่าท�ำได้ ซูเพียนจื่อก็อยากจะช่วยพวกเขา
ฝูอวิ๋นพ่นลมขึ้นจมูกแล้วพลันเอ่ยว่า "สัตว์อสูรเหล่านี้มีสติปัญญา
ถึงขัน้ พูดได้แล้ว ข้าสูพ้ วกมันไม่ไหวหรอก แต่วา่ ถ้าท่านให้ความร่วมมือ
ไม่แน่ก็อาจขู่ขวัญให้พวกมันหนีเตลิดไปได้"
"ร่วมมืออย่างไรล่ะ"
"แสร้งท�ำเป็นยอดฝีมอื น่ะสิ! ท่านจ�ำได้กระมังว่าตอนเข้าตัวอ�ำเภอ
ข้าสอนท่านไว้วา่ อย่างไร" ฝูอวิน๋ โคลงศีรษะกล่าว
"ได้!" ซูเพียนจื่อขบคิดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยเสริมอีกประโยค "แต่
หากหลอกพวกมันไม่ส�ำเร็จ เจ้าก็รีบเหาะขึ้นฟ้าเร็วๆ เลยนะ"
ซูเพียนจื่ออยากช่วยคนมากก็จริง แต่ก็ยังไม่ได้ไข้ขึ้นสมองถึงขั้น
ไม่ห่วงความปลอดภัยของตนเอง
"ไม่มีปัญหา! พร้อมแล้วใช่หรือไม่"
"พร้อมแล้ว!" ซูเพียนจื่อสูดหายใจเข้าลึกๆ
ก็แค่สตั ว์เดรัจฉานฝูงหนึง่ เท่านัน้ ฝูอวิน๋ บินเร็วออก พวกมันท�ำร้าย
ฝ่ายเราไม่ได้แน่ แล้วจะกลัวอะไรล่ะ!
พอฝูอวิน๋ เหยียดสยายสองปีก บนร่างก็พลันมีพลังอันสูงส่งทีไ่ ม่อาจ
อธิบายได้ชนิดหนึ่งแผ่ซ่านออกไปเป็นวงกว้าง จากนั้นมันก็โฉบจาก
กลางอากาศลงไปใกล้ๆ
"บังอาจนัก! เจ้าพวกสัตว์อสูรถึงกับกล้าท�ำร้ายคนเชียวหรือ รีบๆ
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ปล่อยตัวเด็กสองคนนัน้ เดีย๋ วนี!้ " ฝูอวิน๋ ตวาดก้องด้วยท่าทางอันน่าเกรงขาม
สยบขวัญ
พอเหล่าสัตว์อสูรทีอ่ ยูด่ า้ นล่างพากันเงยหน้าขึน้ มอง พวกมันก็เห็น
อาชาเทพสีทองตัวหนึ่งพลันร่อนลงมาภายใต้แสงจันทร์ บนหลังของมัน
ยังมีสาวน้อยในชุดกระโปรงสีขาวอีกผู้หนึ่ง แขนเสื้อของนางปลิวสะบัด
ดุจเซียน
และสิง่ ทีท่ ำ� ให้พวกมันตืน่ ตระหนกเป็นทีส่ ดุ ก็คอื ...สาวน้อยซึง่ ดูแล้ว
อายุเพียงสิบกว่าปีผู้นี้ถึงกับมีเส้นผมที่ยาวจรดเอว!
เส้นผมดุจแพรไหมสีด�ำขลับนั้นโบกพลิ้วแผ่วเบาภายใต้แสงจันทร์
พลังบนร่างของหนึง่ คนหนึง่ ม้าทีป่ รากฏตัวขึน้ กะทันหันนีก้ ล้าแข็งจนท�ำให้
พวกมันพรั่นพรึงจับใจ
"พวกเจ้าเป็นใครกัน!" สัตว์อสูรร่างพยัคฆ์ทเี่ ป็นหัวหน้าตะโกนถาม
เสียงดัง เนื้อเสียงของมันสั่นพร่านิดๆ ออกอาการแข็งนอกอ่อนในอย่าง
เห็นได้ชัด
"น�้ำหน้าเยี่ยงเจ้ายังไม่คู่ควรที่จะรับรู้นามของนายข้า! จงไสหัวไป
โดยไว!"
ฝู อ วิ๋ น วางท่าเป็น นั ก เลงผิ ด จากที่ ผ ่ า นมา มาดอั น ใหญ่ โ ตนั้ น
เรียกได้ว่าใช้อ�ำนาจบาตรใหญ่ไปกดขี่คุกคาม
ซูเพียนจื่อเผชิญหน้าอยู่กับสัตว์ประหลาดน่าสะพรึงโขยงใหญ่
ที่มีเขี้ยวเล็บคมกริบและจ้องจับคนกินอยู่ทุกเวลาเช่นนี้ หากบอกว่า
ไม่ ก ลั ว ก็ คื อ ค� ำโกหก ทว่าน่าแปลกที่เมื่อ กลัว จนถึงขีดสุดแล้ว นาง
กลับกลายเป็นเยือกเย็นผิดธรรมดา สีหน้าก็ยงิ่ สงบเคร่งขรึม ท่าทีเฉยเมย
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สุดจะจับทางได้นนั้ เกินวัยของสาวน้อยโดยสิน้ เชิง
เห็นได้ชัดว่าท่าทีอันลุ่มลึกสุดหยั่งนี้สามารถเขย่าขวัญสัตว์อสูร
ที่มีสติปัญญาค่อนข้างสูงเหล่านั้นได้ เพราะจากที่พวกมันเคยรับรู้มา
การโจมตีของผู้ฝึกวิชาที่มีผมยาวประบ่าก็เพียงพอจะท�ำให้พวกมันต้อง
หนีกนั หัวซุกหัวซุนแล้ว นับประสาอะไรกับยอดฝีมอื ทีม่ ผี มยาวจรดเอวเล่า!
น่ากลัวว่าดัชนีเดียวก็สามารถบี้พวกมันให้ตายได้แล้วกระมัง
แม้กระทัง่ บรรดาลูกพีย่ งั หวาดหวัน่ สัตว์อสูรตัวอืน่ ทีม่ ฝี มี อื อ่อนด้อยกว่า
ก็ยงิ่ ไม่ตอ้ งเอ่ยถึง ดวงตาสีเขียวแต่ละคูล่ ว้ นหลุกหลิกเผยแววขลาดกลัว
พวกที่ใจเสาะหน่อยถึงขั้นทนไม่ไหวก้าวถอยหลังไปก่อนแล้ว
ช่างราบรื่นดีเหลือเกิน!
ขณะทีซ่ เู พียนจือ่ ลอบยินดีวา่ สัตว์อสูรสมองทึบ ถูกขูข่ วัญได้งา่ ยดาย
ถึงเพียงนี้ หมาป่ายักษ์สคี รามตัวหนึง่ ก็พงุ่ พรวดออกมาแผดเสียงประท้วง
"พวกเราบุกยึดอ�ำเภอแห่งนีก้ นั อย่างเหนือ่ ยยาก พีน่ อ้ งมากมายยังกินกัน
ไม่อมิ่ เลย แค่มา้ ตัวนีพ้ ดู ประโยคเดียวก็จะให้พวกเราไป? ไหนเลยมีเรือ่ ง
เอารัดเอาเปรียบกันเช่นนี!้ "
ได้ยนิ มันโวยวายดังนัน้ สัตว์อสูรตัวอืน่ ก็ชะงักฝีเท้าเริม่ ลังเลใจขึน้ มา
ซูเพียนจื่อแทบอยากสั่งฝูอวิ๋นให้ถีบส่งเจ้าหมาป่ายักษ์สีคราม
ที่สมควรตายตัวนี้กลับบ้านเก่าไปในเท้าเดียว
ฝูอวิน๋ แค่นเสียงฮึกอ่ นพูดข่มขู่ "นายข้าไม่อยากท�ำร้ายถูกคนบริสทุ ธิ์
ขืนพวกเจ้ายังไม่ไปก็อย่ามาโทษว่าพวกเราไม่เกรงใจ" มันพูดพลางเดิน
กลางอากาศไปข้างหน้าหลายก้าว พลังอันสูงส่งบนร่างยิง่ ทวีความเข้มข้น
เหล่าสัตว์อสูรจึงหวั่นใจขึ้นมาอีก ทว่าก็ยังไม่ล่าถอย
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สองฝ่ายจึงประจันหน้ากันอยู่เช่นนั้น ซูเพียนจื่อกระวนกระวาย
อยูใ่ นใจ ด้วยรูด้ วี า่ ยิง่ ยืดเยือ้ นานเท่าไร ความแคลงใจของเหล่าสัตว์อสูร
ก็จะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเท่านั้น และความเป็นไปได้ที่ฝา่ ยตนจะช่วยคนส�ำเร็จ
ก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย จะท�ำอย่างไรดี
เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน!
ซูเพียนจื่อลอบกัดฟันก่อนจะตบคอฝูอวิ๋นเบาๆ เป็นความหมาย
ให้มันเดินตรงไปที่ข้างกายของเด็กทั้งสอง
สาวน้อยค้นพบระหว่างทางว่านับแต่ทฝี่ อู วิน๋ ปฏิญาณยอมรับเจ้านาย
ทัง้ สองก็ดเู หมือนจะสือ่ ใจกันได้ดว้ ยสัมผัสพิเศษชนิดหนึง่ ท�ำให้ตา่ งรับรูถ้ งึ
เจตนาของกันและกันคร่าวๆ โดยไม่จำ� เป็นต้องพูดออกมา
ฝูอวิ๋นรับรู้ได้จริงเสียด้วย มันเดินเชิดหน้าสะบัดหาง ย่างเท้า
กลางอากาศไปอยูเ่ หนือวงล้อมของสัตว์อสูร จากนัน้ ก็ใช้ทว่ งท่าอันผ่อนคลาย
ร่อนลงไปทีข่ า้ งกายของเด็กน้อยทัง้ สองซึง่ ตกใจจนลืมร้องไห้ไปแล้ว
ซูเพียนจื่อรวบรวมความกล้าอย่างที่สุดเพื่อบังคับตนเองให้จ้อง
ตรงไปหาบรรดาสัตว์อสูรดุรา้ ยทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปไม่ถงึ สามฉือ่ ขณะเดียวกัน
ในใจก็พูดให้ก�ำลังใจตนเองว่า...แข็งใจไว้! ห้ามแสดงอาการขลาดกลัว
ออกไปแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้ควรเป็นพวกมันที่กลัวฝ่ายเราถึงจะถูก
คิดซะว่าพวกมันเป็นหมาแมวจรจัดหรือก้อนหินท่อนไม้ก็แล้วกัน!
เมื่อสายตาที่เย็นเยียบดุจน�้ำแข็งเพ่งตรงไปจับบนร่างของสัตว์อสูร
ทีละตัว ผนวกกับพลังอันสูงส่งและกล้าแข็งทีฝ่ อู วิน๋ แผ่พงุ่ ออกไป ก็ทำ� ให้
เหล่าสัตว์อสูรต้องถอยร่นไปอีกหลายก้าวอย่างห้ามไม่อยู่
ต้องอย่างนีส้ !ิ ยิง่ ฝ่ายเราวางโตเท่าไร พวกมันก็ยงิ่ ไม่กล้าเปิดฉาก
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บุกก่อน!
ซูเพียนจือ่ ข่มลมหายใจให้มนั่ คง ก่อนจะก้มหน้ามองไปยังเด็กน้อย
สองคนทีอ่ ยูบ่ นพืน้ มือของเด็กชายกอดเด็กหญิงทีร่ ว่ งตกพืน้ ไปก่อนเอาไว้
อย่างแนบแน่น ปากก็พร�ำ่ ปลอบอีกฝ่ายเสียงเบา "น้องสาวไม่ตอ้ งกลัวนะ
ไม่เป็นไรแล้วล่ะ ท่านแม่อยูบ่ นสวรรค์ไปเชิญพีส่ าวเทพธิดามาช่วยพวกเรา
แล้ว"
"อืม้ " เสียงของเด็กหญิงฟังคล้ายลูกแมว แววตากล้าๆ กลัวๆ ของนาง
มองพิจารณาซูเพียนจือ่ ทีข่ อี่ ยูบ่ นอาชาเทพตัวสูงใหญ่ ไม่ชา้ ความเชือ่ มัน่
และเลือ่ มใสศรัทธาก็ปรากฏขึน้ ในดวงตาของนางอย่างเข้มข้น
"บ้านของพวกเจ้าอยูท่ ไี่ หน ข้าจะส่งพวกเจ้ากลับไปเอง" ซูเพียนจือ่
สอบถามด้วยสีหน้าทีย่ งั คงนิง่ เย็น ในสายตาของเด็กทัง้ สองกับเหล่าสัตว์อสูร
ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบแล้ว นีเ่ ป็นภาพทีแ่ ลดูสงู ส่งศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นอย่างยิง่ ประหนึง่
เทพเจ้าผูอ้ ยูเ่ บือ้ งบนก�ำลังก้มมองสรรพชีวติ ด้วยสีหน้าอันเรียบเฉย
มีเพียงเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้...ว่าตนเองขวัญกระเจิงจนใบหน้าแข็งทื่อ
ไปแล้วต่างหาก
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3
เด็กชายกะพริบตาแรงๆ ก่อนตอบ "พวกเรา...พวกเราไม่มบี า้ นแล้ว
ขอรับ..."
เป็นเด็กก�ำพร้าคู่หนึ่งจริงเสียด้วย!
ซูเพียนจือ่ ตัง้ ใจแน่วแน่ยงิ่ กว่าเดิมว่าจะต้องช่วยชีวติ พวกเขาให้จงได้
สาวน้อยช้อนตากวาดมองสัตว์อสูรทีร่ ายล้อมอยูไ่ ม่ไกลไปทีละตัวอย่างช้าๆ
ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงทีเ่ ย็นยะเยือก "ต่อหน้าเด็กน้อยทัง้ สอง ข้าไม่อยากให้
เหตุการณ์โชกเลือดเกินไป จนมีเลือดของพวกเจ้ามาเปรอะเปือ้ นมือข้า"
ซู เ พี ย นจื่ อ เบนสายตาไปหยุ ด บนร่ า งของหมาป่ายั ก ษ์ สี ค ราม
ที่เอะอะโวยวายก่อนหน้านี้ แล้วค่อยพูดต่อเรียบๆ "แต่จะว่าไป หนัง
บนตัวเจ้าก็มีขนสวยใช้ได้อยู่เหมือนกัน"
หมาป่ายักษ์สคี รามตัวนัน้ ตืน่ กลัวจนผลุบไปหลบหลังสัตว์อสูรร่างพยัคฆ์
แล้วพูดเสียงสัน่ "จะ...เจ้าคิดจะท�ำอะไร"
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ซูเพียนจื่อกวาดมองสัตว์อสูรที่อยู่ใกล้ตัวรอบหนึ่งจึงค่อยถามกลับ
"เจ้ายังมีพนี่ อ้ งอีกหรือไม่ เจ้าตัวเดียวไม่พอท�ำเบาะหนังให้ครบชุดหรอก..."
หมาป่ายักษ์สคี รามถูกแววตาอันเยียบเย็นชวนสะพรึงของนางเขย่าขวัญ
จนหันหลังวิ่งเตลิดไปทันที ก่อนจะเบี่ยงตัววับหายไปด้านหลังเรือนที่อยู่
ตรงมุมถนน สัตว์อสูรทีเ่ หลือเห็นพวกพ้องซึง่ แต่ไรมาใจกล้ากว่าใครถึงกับ
เผ่นหนีน�ำหน้าไปก่อน แต่ละตัวจึงหนีกระเจิดกระเจิงตาม พริบตาเดียว
ก็วงิ่ หายไปจนเกลีย้ ง
เด็กชายพยุงน้องสาวยืนขึน้ อย่างยากล�ำบาก แล้วเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงที่
เคียดแค้น "พีส่ าวเทพธิดา เหตุใดท่านไม่ฆา่ พวกมันทิง้ ให้หมดเสียเลยเล่า
พวกมันกินคนทีอ่ ยูน่ อกตัวอ�ำเภอไปตัง้ เยอะนะขอรับ"
ก็เพราะพี่สาวไม่มีความสามารถนั้นน่ะสิ...
ซูเพียนจื่อเกือบจะพูดตรงๆ ออกไปตามที่คิดแล้ว ทว่าฝูอวิ๋นพลัน
ส่งค�ำเตือนทีไ่ ร้เสียงมาได้ทนั ท่วงที...สัตว์อสูรเหล่านัน้ ยังหนีไปไม่ไกล!
ซูเพียนจือ่ จึงรีบกดข่มค�ำพูดทีห่ ลุดมาถึงมุมปากแล้วเอาไว้ จากนัน้
เอ่ยตอบหน้าขรึม "มนุษย์ฆา่ สัตว์อสูรก็เพือ่ ความอยูร่ อด สัตว์อสูรกินมนุษย์
ไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดเหมือนกันหรอกหรือ การฆ่าสังหารที่พร�่ำเพรื่อ
จะกลายเป็นจิตมารบนเส้นทางของการฝึกวิชา...ช่างเถอะ พวกเจ้ายังเด็ก
ไม่เข้าใจหรอก ในเมือ่ พวกมันไม่มาตอแยข้า ก็เว้นทางรอดให้พวกมันสักสาย
แล้วกัน"
วาจาเสแสร้งที่พูดเฉไฉให้คลุมเครือเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ซูเพียนจื่อ
เคยอ่านจากในหนังสือเบ็ดเตล็ดจ�ำนวนหนึ่ง ไม่นึกว่าตนเองจะหยิบมา
ปรับใช้เฉพาะหน้าได้คล่องปากเป็นอย่างยิ่ง ทั้งขู่ทั้งปลอบจนเด็กน้อย
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ที่ไร้เดียงสาสองคนตะลึงงันไปเลยทีเดียว
พอเหล่าสัตว์อสูรที่หลบซ่อนอยู่ไกลๆ ได้ยินดังนั้น แต่ละตัวต่างก็
ดีอกดีใจทีว่ นั นีเ้ จอกับผูฝ้ กึ วิชาทีย่ ดึ ถือหลักปรัชญาเช่นนีเ้ ข้า ผูม้ พี ลังวัตร
ขัน้ สูงนีช่ า่ งแตกต่างจริงๆ ค�ำพูดค�ำจาล้วนไม่เหมือนกับผูฝ้ กึ วิชาคนอืน่ ๆ
ที่เอะอะก็จะฆ่าแกงพวกมัน
ในเมือ่ ผูอ้ นื่ เจตนาดีเว้นทางรอดให้พวกมันสายหนึง่ แล้ว ขืนพวกมัน
ยังก่อเรือ่ งต่อจนยัว่ โทสะนางขึน้ มา พวกมันได้จบชีวติ กันทุกตัวแน่!
สัตว์อสูรร่างพยัคฆ์ดอดไปถึงนอกตัวอ�ำเภอ แล้วค�ำรามเรียกระดม
สัตว์อสูรทีเ่ หลือให้ถอนก�ำลังกลับขึน้ เขาอย่างรวดเร็ว
จวบจนฝูอวิน๋ ลอบบอกซูเพียนจือ่ ว่าสัตว์อสูรทัง้ หมดล่าถอยไปแล้ว
นางจึงค่อยๆ พรูลมหายใจทีก่ ลัน้ อยูใ่ นช่องอกออกมา ในใจแทบไม่กล้าเชือ่
เลยว่าตนจะขูข่ วัญสัตว์อสูรทีโ่ หดเหีย้ มฝูงใหญ่นนั้ ให้หนีเตลิดไปได้จริงๆ
ซูเพียนจื่อนั่งอยู่บนร่างของฝูอวิ๋น นิ่งมองไปยังทิศทางที่สัตว์อสูร
ล่าถอยไป ส่วนเด็กน้อยสองคนทีร่ อดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนัน้ ต่างก�ำลัง
แหงนหน้ามองดูผมู้ พี ระคุณอยู่ ในใจรูส้ กึ เพียงว่าพีส่ าวเทพธิดาผูช้ ว่ ยชีวติ
พวกตนมีบุคลิกที่สูงส่งเกินเอื้อมยากจับต้องได้ หารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้ว
นางถูกเขย่าขวัญจนสติหลุดลอยไปยังไม่กลับคืนมาต่างหาก
เมือ่ ชาวบ้านในตัวอ�ำเภอซึง่ หลบซ่อนอยูใ่ นทีล่ บั เห็นว่าไม่ได้ยนิ เสียง
ของสัตว์อสูรพักใหญ่แล้ว สองสามคนที่ใจกล้าหน่อยจึงปีนออกมาดู
สถานการณ์กอ่ น แล้วก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์นเี้ ข้าพอดี...ท่ามกลางถนน
ในตัวอ�ำเภออันว่างเปล่า สาวน้อยผมยาวในอาภรณ์ขาวดุจหิมะก�ำลังนัง่ นิง่
อยูบ่ นอาชาเทพ สายตาของนางทอดมองไปยังทีห่ า่ งไกล แสงจันทร์สกาว
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ที่สาดฉายบนร่างคล้ายฉาบรัศมีอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ไว้ทั่วตัวนาง
พลังอันสูงส่งทีแ่ ผ่ซา่ นออกมานัน้ ต่อให้อยูห่ า่ งไกลก็ยงั สามารถสัมผัสได้
ชาวบ้านคนอื่นๆ พอได้ยินข่าวนี้ต่างก็อดไม่ได้ที่จะวิ่งออกจาก
ห้องลับใต้ดินของบ้านตน พากันไปรายล้อมอยู่ใกล้ๆ นางแล้วก้มหน้า
หมอบกราบ ปากก็พร�่ำพูดว่า "ขอบพระคุณองค์ท่านที่ช่วยชีวิตๆ"
ในที่สุดซูเพียนจื่อที่ถูกฝูอวิ๋นเรียกเตือนก็ได้สติกลับคืนมา และ
พบว่าเด็กชายทีต่ นเองเพิง่ ช่วยไว้คกุ เข่ากับพืน้ ดังตุบ้ พูดอ้อนวอนเสียงดัง
"พี่สาวเทพธิดา ท่านรับข้าเป็นศิษย์ได้หรือไม่ขอรับ ข้าจะขยันฝึกวิชา
ขอร้องท่านล่ะ!"
ซูเพียนจือ่ พลันว้าวุน่ ใจ ตนเองยังเป็นคนนอกแวดวงวิชาเชิงยุทธ์อยู่
ด้วยซ�ำ้ อีกทัง้ เพิง่ จะมาถึงต่างถิน่ ไม่ทนั ไร สถานทีห่ รือผูค้ นก็ลว้ นไม่คนุ้ เคย
ตนเองยังเอาตัวไม่รอด แล้วจะให้เด็กน้อยสองคนมาติดสอยห้อยตาม
ได้อย่างไรกันเล่า
ฝูอวิน๋ ตอบสนองว่องไวยิง่ มันก้มหน้าเอ่ยกับเด็กชายทันที "เจ้ามีวาสนา
กับนายข้าในภายภาคหน้า ไม่ใช่ในเวลานี้ นายข้ายังมีงานส�ำคัญยิง่ ทีต่ อ้ ง
ไปท�ำ ไม่อาจให้เจ้าอยูข่ า้ งกายได้"
ดวงตาที่สว่างสดใสของเด็กชายพลันเปลี่ยนเป็นหม่นหมอง
ซูเพียนจื่อเคยถูกผู้อื่นปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่เล็ก มีหรือ
จะไม่เข้าใจความรู้สึกนั้น ดูจากเสื้อผ้าขาดวิ่นบนร่างของพี่น้องคู่นี้แล้ว
ชีวิตเมื่อก่อนคงไม่ดีเท่าไรแน่ ยิ่งนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ที่คนทั้งอ�ำเภอ
ไปซ่อนตัวกันหมด แต่กลับทิ้งสองพี่น้องนี้ไว้ข้างนอกให้เผชิญหน้ากับ
สัตว์อสูรทีด่ รุ า้ ยโดยไม่มใี ครเหลียวแล ซูเพียนจือ่ ก็ยงิ่ รูส้ กึ ว่าในใจลุกโพลง
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ไปด้วยเพลิงโทสะ
สายตาเย็นชาของสาวน้อยกวาดมองเหล่าชาวบ้านที่หมอบกราบ
อยู่รอบด้าน พลางคิดในใจกลับไปกลับมา สุดท้ายก็ตัดสินใจเป็นคนดี
ให้ถงึ ทีส่ ดุ
"นายอ�ำเภออยู่ที่ใด" ซูเพียนจื่อเอ่ยถามเสียงดังกังวาน
ร่างกลมดุจลูกชิน้ ของโจวซิงวัง่ ฝ่าวงล้อมของฝูงชนออกมาอย่างรวดเร็ว
"อยูต่ รงนีข้ อรับอยูต่ รงนี!้ องค์ทา่ นมีสงิ่ ใดจะบัญชา"
ซูเพียนจื่อพยายามปั้นสีหน้าอันลุ่มลึกสุดหยั่งตามแบบฉบับของ
ผูว้ เิ ศษก�ำมะลอแล้วเอ่ยว่า "พีน่ อ้ งคูน่ มี้ วี าสนากับข้า จงดูแลพวกเขาให้ดๆี
ภายภาคหน้าพวกเขาจะน�ำพาความผาสุกไม่สิ้นสุดมาให้แก่พวกเจ้า"
เรื่องดูแลเด็กก�ำพร้าสองคนส�ำหรับโจวซิงวั่งแล้วล�ำบากแค่เพียง
ยกมือเท่านั้น เขาจึงพยักหน้าระรัวและค้อมเอวตอบรับในทันที
ฝูอวิน๋ แกว่งหางพลางก้มหน้าพูดกับเด็กชายเสียงเบา "สิง่ ทีน่ ายข้า
สามารถช่วยเจ้าได้ก็มีเพียงเท่านี้ วันหน้าพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ที่คนอื่น
เคารพให้เกียรติได้หรือไม่นนั้ ต้องพึง่ พาตัวของพวกเจ้าเองแล้ว"
เด็กน้อยสองคนกะพริบตาปริบๆ ก่อนจะออกแรงพยักหน้าขานรับ
ความจริงแล้วพวกเขาไม่ค่อยเข้าใจความหมายของฝูอวิ๋นนักหรอก
เพียงแต่พวกเขารู้สึกว่าค�ำพูดที่ม้าพาหนะของพี่สาวเทพธิดากล่าวมา
จะต้องมีเหตุผลอย่างแน่นอน
ซูเพียนจือ่ กับฝูอวิน๋ ต่างหารูไ้ ม่วา่ การบุม่ บ่ามท�ำความดีโดยบังเอิญ
ในครั้งนี้จะมอบผลตอบแทนที่คาดไม่ถึงให้แก่พวกตนในวันข้างหน้า
"ไปกันเถอะ" ซูเพียนจื่อพูดพลางลูบคอฝูอวิ๋น
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ฝูอวิน๋ ก็ไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลง สยายสองปีกทะยานร่างขึน้ กลางอากาศ
ลาจากอ�ำเภอเล็กๆ แห่งนี้ไปในพริบตา
จวบจนผูค้ นในตัวอ�ำเภอมองไม่เห็นเงาร่างของทัง้ สองอีก ซูเพียนจือ่
จึ ง ได้ ตั ว อ่ อ นปวกเปียกฟุ บ ไปกั บ ร่ า งของฝู อ วิ๋ น แล้ ว ถอนหายใจยาว
"ข้าตกใจแทบตายเลยเชียว"
ฝูอวิ๋นเอ่ยกลั้วหัวเราะ "เจ้านาย ท่านเก่งกาจมากเลย สมแล้ว
ทีเ่ ป็นคนสกุลซูแห่งถ�ำ้ พันจิง้ จอกของพวกเรา สัตว์อสูรเหล่านัน้ ถูกท่านหลอก
จนหัวหมุนทีเดียว หึๆ ตอนแรกข้ายังกลัวอยูว่ า่ ท่านจะเผยพิรธุ นึกไม่ถงึ ว่า
ท่านจะหลอกคนเก่งกว่าข้าเสียอีก โอ๊ะ! ไม่ถกู สิ หลอกสัตว์ตา่ งหาก"
"เป็นเพราะพวกเราดวงดีกระมัง หรือว่าเป็นเพราะสัตว์อสูรที่นี่
สมองทึบเช่นนีก้ นั หมด" ตอนนีซ้ เู พียนจือ่ มานึกย้อนดูแล้วก็ยงั รูส้ กึ เหลือเชือ่
อยู่บ้าง
เหตุ ท่ี น างจากมาทั น ที โ ดยไม่ ย อมรั้ ง อยู ่ ค ้ า งแรมในตั ว อ� ำ เภอ
ความจริงแล้วเป็นเพราะหวัน่ ใจว่าสัตว์อสูรเหล่านัน้ จะคิดได้แล้วบุกกลับมา
ฝูอวิ๋นย่อมเข้าใจความคิดของผู้เป็นนาย มันโคลงศีรษะเอ่ยว่า
"พวกที่เจอวันนี้ซื่อบื้อมากจริงๆ ซ�้ำยังใจเสาะอีกด้วย! คาดว่าเมื่อก่อน
น่าจะเคยถูกผู้ฝึกวิชาที่ร้ายกาจสั่งสอนเข้าให้ อีกอย่างผมยาวของท่าน
ก็ชวนให้คนตกใจจริงๆ...ไม่สิ! ต้องพูดว่าชวนให้สัตว์ตกใจ ฮ่าๆๆ"
"เจ้าบอกว่าทีจ่ ริงแล้วข้าเพียงแต่ถกู ปิดผนึกพรสวรรค์ หากคลายผนึก
แล้วก็จะสามารถฝึกวิชาได้ ผมข้ายาวเช่นนี้ หมายความว่าพรสวรรค์ของข้า
สูงส่งมากๆ เลยใช่หรือไม่" ซูเพียนจือ่ ถามอย่างตืน่ เต้นดีใจ
ฝูอวิ๋นผงกศีรษะรับ "ใช่แล้ว แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่า...ท่านต้องเสาะหา
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ของวิเศษที่คุณชายทิ้งไว้ให้พบเสียก่อน"
ประโยคนี้ ฝู อ วิ๋ น พู ด มาสองครั้ ง แล้ ว หั ว ใจของซู เ พี ย นจื่ อ พลั น
กระตุกวูบ มือขยุม้ ขนแผงคอของมันไว้แน่น "ทิง้ ไว้? ท่านพ่อข้าไม่ได้อยูท่ ี่
ถ�้ำพันจิ้งจอกของสกุลซูหรอกหรือ เจ้าบอกข้าว่าไปถึงถ�้ำพันจิ้งจอกก็จะ
ได้พบท่านพ่อท่านแม่ไม่ใช่หรือไร"
ฝูอวิน๋ เงียบงันอยูค่ รูห่ นึง่ ค่อยปริปากในทีส่ ดุ "คุณชายกับฮูหยินน้อย
หายสาบสูญไปหลายปีแล้ว หากท่านหาของวิเศษที่คุณชายทิ้งไว้จนพบ
บางทีอาจมีเบาะแสที่จะตามหาพวกเขาได้"
"เจ้าหลอกข้า" ซูเพียนจือ่ พูดด้วยเสียงอันฝืดเฝือ่ น นางสังหรณ์ใจไม่ดี
อยูร่ างๆ ตัง้ แต่แรกแล้ว
ความเงียบปกคลุมระหว่างหนึง่ คนกับหนึง่ ม้า ความสุขจากชัยชนะ
ด้วยกลโกงก่อนหน้านี้พลันสลายวับจนไร้ร่องรอย
อาจเพราะแต่เล็กจนโตประสบกับเรื่องที่วาดหวังแล้วผิดหวังมา
มากมายเหลือเกิน ซูเพียนจือ่ จึงฮึกเหิมขึน้ มาได้ในไม่ชา้ "ต้องท�ำอย่างไร
จึงจะหาของวิเศษทีท่ า่ นพ่อข้าทิง้ ไว้พบเล่า เจ้าคงจะไม่หลอกข้าอีกนะ"
ฝูอวิน๋ พ่นลมขึน้ จมูกก่อนตอบ "เทพเจ้าแห่งกลลวงโปรดเป็นพยาน
อาชาเทพจะไม่ประสงค์ร้ายหลอกลวงนายของมัน"
จะไม่ประสงค์รา้ ยหลอกลวง เช่นนัน้ ถ้าหลอกลวงด้วยความหวังดีเล่า
ซูเพียนจือ่ เชือ่ ครึง่ ไม่เชือ่ ครึง่ แต่เมือ่ นึกได้วา่ ชะตากรรมของอาชาเทพ
ตัวนีน้ า่ จะผูกติดอยูก่ บั ตน สาวน้อยก็ไม่ไปตัง้ ข้อสงสัยอะไรอีก เพราะลึกๆ แล้ว
ในใจนางก็หวังเช่นกันว่าสิง่ ทีฝ่ อู วิน๋ พูดมาล้วนเป็นความจริง
"คืนนีจ้ ะท�ำอย่างไร เทีย่ วหลอกชาวบ้านไม่มผี ลลงเอยทีด่ จี ริงเสียด้วย
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หน�ำซ�้ำยังถูกเขย่าขวัญไปยกหนึ่งโดยใช่เหตุอีก" ซูเพียนจื่อนึกถึงปัญหา
เรื่องที่พักก็ปวดหัวขึ้นมา
ฝูอวิ๋นหัวเราะหึๆ อย่างคนโฉดก่อนตอบ "เดิมทีพวกเราไม่มีเงิน
แต่ว่าตอนนี้มีแล้ว ย่อมสามารถไปค้างแรมที่อ�ำเภอใกล้เคียงได้"
"เอ๋? เจ้ามีเงินด้วยหรือ นี่มันเรื่องตั้งแต่เมื่อไรกัน" ก่อนหน้านี้
พวกตนไปหลอกคนทีอ่ ำ� เภอเล็กๆ แห่งนัน้ ฝูอวิน๋ บอกว่าไม่มเี งินไม่ใช่หรือ
"เจ้าคนอ้วนพีนั่นติดสินบนข้าน่ะสิ!" ฝูอวิ๋นกระหยิ่มยิ้มย่อง
ด้วยค�ำอธิบายของมัน ซูเพียนจื่อจึงเข้าใจกระจ่างจนได้ ที่แท้
เหล่ า ผู ้ แ ข็ ง แกร่ ง บนดิ น แดนพั น เมฆาล้ ว นหยิ่ ง ทะนงในฐานะ ปกติ
จะไม่ไปรีดไถชาวบ้านสามัญ ทว่าพวกเขาก็อนุญาตโดยนัยให้อาชาเทพ
หรือสัตว์วิเศษที่อยู่ข้างกายไปท�ำได้ ดังนั้นการติดสินบนอาชาเทพที่อยู่
ข้างกายของผูแ้ ข็งแกร่งจึงเป็นกฎลับทีร่ กู้ นั ส�ำหรับชาวบ้านสามัญในการ
ต้อนรับผู้แข็งแกร่ง
ฝูอวิ๋นเน้นย�้ำว่าเงินสินบนเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของมัน แม้ว่า
มันในฐานะอาชาเทพผู้ภักดีและมีจิตใจดีงามนั้นไม่ถือสาที่จะแบ่งปัน
ทรัพย์สนิ กับนายของตนเป็นครัง้ คราว แต่มนั ก็จะไม่ผอ่ นปรนให้กบั พฤติกรรม
ได้คบื จะเอาศอกใดๆ เป็นอันขาด
ซูเพียนจื่ออับจนถ้อยค�ำอยู่พักหนึ่งและก็ได้แต่ปล่อยไปตามใจมัน
เพียงไม่ถึงร้อยหลี่จากละแวกนั้นก็มีอ�ำเภอขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ปรากฏให้เห็นแล้ว ซูเพียนจือ่ พบว่านอกตัวอ�ำเภอมีปราการป้องกันทีพ่ อจะ
ทัดเทียมกับเมืองส�ำคัญทางการทหารได้ทีเดียว เมื่อนึกถึงการบุกจู่โจม
ของสัตว์อสูรทีเ่ พิง่ ประสบมาในครึง่ คืนแรก สาวน้อยก็ลอบทอดถอนใจ...
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ที่แท้สัตว์อสูรก็เลือกบีบลูกพลับนิ่ม* เช่นกัน
ล� ำ พั ง สั ต ว์ อ สู ร หลายสิ บ ตั ว นั้ น หากอยู ่ ต ่ อ หน้ า ปราการและ
เครื่ อ งป้ อ งกั น ที่ส มบูร ณ์พ ร้อ มเช่นนี้ก็มีแ ต่ต ้องปราชัยกลับไปอย่า ง
หมดสภาพดุจนกขนโกร๋น ดังนัน้ พวกมันจึงเลือกไปโจมตีอำ� เภอขนาดเล็ก
แทน
ขณะเดียวกันเมือ่ อ�ำเภอแห่งนีม้ ขี นาดใหญ่และมีผคู้ นเข้าออกมากกว่า
คนในท้องที่จึงเคยพบเห็นผู้ฝึกวิชามาจนชินตาแล้ว ทั้งยังมีผู้แข็งแกร่ง
บางคนตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยด้วยซ�้ำ ดังนั้นผู้คนที่นี่เมื่อพบเจอผู้ฝึกวิชา
จึงไม่ได้ประหลาดใจแต่อย่างใด แม้ยังให้ความเคารพเกรงใจอยู่ แต่ก็
ไม่ได้เทิดทูนดุจเทพเจ้าเช่นเดียวกับทีต่ วั อ�ำเภอขนาดเล็ก
หากคิดจะอาศัยฐานะของผูฝ้ กึ วิชามากินอยูโ่ ดยไม่จา่ ยเงิน โดยทัว่ ไป
แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้
ก่อนเข้าตัวอ�ำเภอแห่งนี้ ไม่รู้ฝูอวิ๋นคว้าหมวกปีกกว้างที่มีระบาย
ม่านแพรสีขาวไว้โดยรอบใบหนึง่ มาจากทีไ่ หน มันตัง้ ใจเอาให้ซเู พียนจือ่
สวมเพื่อซ่อนเส้นผมที่ยาวสะดุดตานั้นเป็นพิเศษ
เหตุผลของมันเรียบง่ายยิง่ ทีน่ มี่ คี นตาแหลมอยูไ่ ม่นอ้ ย เส้นผมยาว
ของซูเพียนจือ่ อาจสามารถหลอกคนชนบททีไ่ ม่คอ่ ยได้เห็นโลกกว้าง ทว่า
ไม่อาจตบตาคนเมืองทีร่ อบรูก้ ว้างขวางไปได้แน่ นายของตนไม่มฝี มี อื แท้จริง
ทีส่ อดคล้องกับความยาวของเส้นผม หากสะกิดความสนใจของผูอ้ นื่ เข้า
ก็รังแต่จะท�ำให้ฝา่ ยตนโชคร้าย ฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุยุ่งยาก ยังคง
ซ่อนเอาไว้จะเป็นการดีกว่า
* เลือกบีบลูกพลับนิ่ม ใช้เปรียบเปรยถึงการเลือกรังแกผู้ที่ข่มเหงได้ง่าย หรือเลือกท�ำในสิ่งที่จัดการได้ง่าย
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ซูเพียนจือ่ ไม่มคี วามเห็นต่าง หนึง่ คนหนึง่ ม้าเตรียมตัวพร้อมแล้วจึง
ค่อยเดินเข้าตัวอ�ำเภอไปด้วยกัน
ความเจริญของอ�ำเภอนีอ้ ยูใ่ นระดับทีอ่ ำ� เภอเล็กๆ แห่งนัน้ ไม่มที าง
จะเทียบเปรียบได้ กระทั่งยามดึกดื่นเช่นนี้แล้วบนถนนสายหลักก็ยังคง
มีแสงไฟสว่างไสวครึกครื้นไม่ธรรมดา
ซูเพียนจื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วจริงๆ จึงไม่ได้สนใจดูอะไรมากนัก
เพียงหาโรงเตี๊ยมที่ดูไม่เลวแห่งหนึ่งแล้วค้างแรมกับฝูอวิ๋นที่นั่น
ตลอดคืนไร้ค�ำสนทนา เมื่อตื่นมาในวันรุ่งขึ้นและกินอาหารเช้า
เสร็จแล้ว ซูเพียนจื่อก็เร่งฝูอวิ๋นให้รีบออกเดินทาง
หากเสาะพบของวิเศษทีบ่ ดิ าทิง้ ไว้เร็วขึน้ หนึง่ วัน นางก็จะได้รขู้ า่ วคราว
ของบิดามารดาเร็วขึ้นอีกหนึ่งวัน ทั้งจะได้เริ่มฝึกวิชาและไม่ต้องถูกผู้อ่ืน
ข่มเหงรังแกอีก
ระหว่างทางนางนึกถึงเรื่องเมื่อวานขึ้นมาจึงสอบถามฝูอวิ๋นดู
"บนตัวเจ้ามีของวิเศษบางอย่างใช่หรือไม่ ของวิเศษทีส่ ามารถแผ่...
เอิ่ม พลังที่ทั้งสูงส่งและพิเศษมากๆ นั่นน่ะ"
เมือ่ วานทีท่ งั้ สองสามารถตบตาสัตว์อสูรเหล่านัน้ ได้สำ� เร็จ พลังพิเศษ
ทีแ่ ผ่ซา่ นออกมาจากร่างของฝูอวิน๋ ก็มสี ว่ นช่วยอย่างมากทีเดียว ไม่เช่นนัน้
อาศัยแค่ปากของพวกตนสองปากย่อมไม่มที างสยบสถานการณ์ได้อยูห่ มัด
ฝูอวิ๋นตอบกลั้วหัวเราะ "ก็ต้องมีแน่อยู่แล้ว นี่คืออาวุธป้องกันตัว
ทีส่ ำ� คัญเวลาข้าออกมาข้างนอก หึๆ มีของชิน้ นีอ้ ยูก่ บั ตัว สัตว์อสูรทัว่ ๆ ไป
เห็นข้าแล้วไม่กล้าบุ่มบ่ามโจมตีกันหรอก"
อาวุธป้องกันตัวของฝูอวิ๋นก็คือมุกสีทองที่มีขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ
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เม็ดหนึ่งนามว่า 'มุกรัศมีเทวะ' ปกติจะถูกเก็บซ่อนอยู่ในรูหูของมัน
นอกจากสามารถลอกเลียนพลังอันสูงส่งกล้าแข็งที่ท�ำให้สัตว์อสูรนึกว่า
มันมีฝีมือร้ายกาจมากแล้วก็ไม่มีประโยชน์อื่นอีก
มุกวิเศษนีต้ ระกูลสิบแปดมงกุฎเป็นผูห้ ลอมสร้างขึน้ บุตรหลานสกุลซู
รวมถึงอาชาเทพเมือ่ จะออกไปข้างนอก ต่างก็พยายามหามุกวิเศษนีส้ กั เม็ด
มาไว้ปอ้ งกันตัว มุกทีอ่ ยูใ่ นมือฝูอวิน๋ เม็ดนีม้ คี ณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับกลางบน
เท่านัน้ พลังทีแ่ ผ่ซา่ นออกมาพอจะเทียบเคียงได้กบั ผูแ้ ข็งแกร่งขัน้ เปลีย่ น
เส้นลมปราณหรือสัตว์อสูรขัน้ สี่ เป็นมรดกประจ�ำตระกูลทีบ่ ดิ าของฝูอวิน๋
ทิง้ ไว้ให้มนั
ว่ากันว่าในมือประมุขสกุลซูยังมีมุกรัศมีเทวะที่สามารถลอกเลียน
พลังของผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาได้เลยทีเดียว ตอนที่ฝูอวิ๋นเอ่ยถึงสิ่งนี้
มันมีสหี น้าอิจฉาจนปิดไม่มดิ
ซูเพียนจื่อพูดอย่างไม่เห็นพ้อง "ก็แค่ของที่เอาไว้หลอกคนเท่านั้น
พบเจอยอดฝีมอื ทีแ่ ท้จริงเมือ่ ไร น่ากลัวว่าจะตายอนาถยิง่ กว่าเดิมสิไม่วา่ "
"ฮึ" ฝูอวิน๋ แค่นเสียงฮึแล้วไม่สง่ เสียงอีก ผ่านไปสักพักจึงค่อยเอ่ยปาก
"ท่านพูดถึงหลอกคน ข้าก็นกึ เรือ่ งหนึง่ ขึน้ มาได้"
"เรื่องอะไรหรือ"
"ก่อนไปถึงถ�ำ้ พันจิง้ จอก ท่านตัดผมให้สนั้ จะเป็นการดีทสี่ ดุ พอไปถึง
ทีน่ นั่ แล้วก็อย่าได้พดู ถึงเรือ่ งทีต่ นเองถูกปิดผนึกพรสวรรค์ดว้ ย" ฝูอวิน๋ เอ่ย
อย่างรอบคอบ
"เพราะอะไรล่ะ" ในเมือ่ ฝูอวิน๋ พูดมาตลอดว่านางคือคุณหนูเจ็ดสกุลซู
แห่งถ�ำ้ พันจิง้ จอก แล้วเหตุใดกลับไปถึงบ้านแล้วยังจะต้องหลอกคนอืน่ อีก
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ซูเพียนจื่องุนงง
ฝูอวิ๋นถอนหายใจกล่าว "คุณหนูคุณชายสกุลซูที่ถ�้ำพันจิ้งจอก
มีอยูม่ ากมาย ท่านประมุขสูงวัยมากแล้ว อีกไม่ชา้ ก็ตอ้ งคัดเลือกประมุข
คนใหม่ หากท่านดูสะดุดตาเกินไป เกรงว่ายังไม่ทันเสาะพบของวิเศษ
ที่คุณชายทิ้งไว้ ท่านก็อาจถูกผู้อื่นท�ำร้ายเสียก่อน"
บุญคุณความแค้นในตระกูลใหญ่สนิ ะ ซูเพียนจือ่ พลันเข้าใจกระจ่าง
แม้ตนเองไม่เคยมีญาติพนี่ อ้ ง แต่ในนิยายกับละครทีวกี ม็ แี สดงให้เห็นอยู่
เป็นประจ�ำ เพือ่ ช่วงชิงทรัพย์สนิ ของตระกูลแล้ว มีทงั้ กรณีพอ่ ลูกแตกคอ
พี่น้องงัดข้อ แม่ผัวราวีลูกสะใภ้ รวมไปถึงหมู่สะใภ้ชิงดีชิงเด่นกัน
"ข้าไม่ได้อยากจะเป็นประมุขอะไรนั่นสักหน่อย พวกเขาก็ต่อสู้กัน
ไปสิ เกีย่ วอะไรกับข้าด้วย" ซูเพียนจือ่ บ่นงึมง�ำ เป็นเด็กก�ำพร้าน่าสงสารมาก
ก็จริง แต่มวี งศาคณาญาติเยอะเกินไปก็ยงุ่ วุน่ วายเช่นกัน
ความรู้สึกจนใจอันเข้มข้นผุดวาบขึ้นในดวงตาของฝูอวิ๋น
ชิงหรือไม่ชิงต�ำแหน่งประมุข เรื่องนี้อยู่ที่ความเต็มใจของท่าน
เมื่อไรกันเล่า...
"ได้ ๆ เจ้ า พู ด ถู ก แล้ ว ต่ อ ให้ ข ้ า ไม่ ส นใจจะชิ ง ต� ำ แหน่ ง ประมุ ข
ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้อื่นจะไม่มาหาเรื่องข้า ไหนๆ ผมยาวนี่นอกจาก
ใช้หลอกคนแล้ว เก็บไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร ตัดทิ้งก็ตัดทิ้งสิ"
ซูเพียนจื่อเข้าใจในเจตนาดีของฝูอวิ๋น ผู้อื่นก�ำลังแย่งชิงต�ำแหน่ง
ประมุขกันอย่างดุเดือด จูๆ่ ญาติทวี่ า่ กันว่ามีพรสวรรค์สงู ถึงระดับชาวสวรรค์
ก็ดนั โผล่มาเสียนี่ ต่อให้นางประกาศชัดว่าจะไม่เข้าร่วมแข่งขัน ผูอ้ นื่ ย่อม
ไม่ยอมเชื่อโดยง่าย
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หากฝีมื อ ที่ น างมี อ ยู ่ ส อดคล้ อ งกั บ ความยาวของเส้ น ผมจริ ง ๆ
ก็แล้วไปเถอะ ทว่านางในตอนนี้เป็นแค่ขยะที่ถูกปิดผนึกพรสวรรค์อยู่
เท่านัน้ ผูอ้ นื่ ย่อมคิดจะฉวยจังหวะทีภ่ ยั คุกคามชิน้ โตนีย้ งั อ่อนแอไร้กำ� ลัง
ชิงเค้นคอฆ่านางให้ตายคาเปลไปเสียก่อนเลย
มีเรื่องเพิ่มขึ้นก็ไม่สู้มีเรื่องน้อยลง อย่างไรเสียขอแค่เจอของวิเศษ
ของบิดาก็จะพบร่องรอยของบุพการี จากนั้นก็จะเพิ่มพูนความสามารถ
ของตนเองให้แข็งแกร่งได้ เพียงเท่านีซ้ เู พียนจือ่ ก็พงึ พอใจมากแล้ว
จะว่าไป...นางก็ไม่ได้พึงพอใจง่ายสักเท่าไร หึๆ
หลังจากรุดเดินทางเช้าจรดค�่ำเช่นนี้อยู่สามวัน ในที่สุดทั้งสอง
ก็มาถึงฐานทีม่ นั่ ของสกุลซู...ถ�ำ้ พันจิง้ จอกอันศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละยิง่ ใหญ่ทฝี่ อู วิน๋
เอ่ยถึง
ถ�ำ้ พันจิง้ จอกตัง้ อยูบ่ นเกาะนิรนามขนาดเล็กแห่งหนึง่ ในทะเลสาบ
เงาฟ้า ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดบนดินแดนพันเมฆา ประกอบกับ
หลายจุดของทะเลสาบทีก่ ว้างไกลสุดสายตาแห่งนีม้ เี มฆหมอกกระหวัดวน
ตลอดทั้งปี จึงท�ำให้การค้นหาเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในทะเลสาบเป็น
เรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ ซึ่งนี่ก็คือสาเหตุส�ำคัญที่สกุลซูในฐานะตระกูล
สิบแปดมงกุฎสามารถยืนตระหง่านไม่ล้มลงตลอดนานปีที่ผ่านมา
ถ�ำ้ พันจิง้ จอกของสกุลซูมนี ามกระเดือ่ งเลือ่ งลือยิง่ ทว่าคิดจะค้นหา
มันในทะเลสาบเงาฟ้ากลับยากยิ่งกว่าไต่ขึ้นสวรรค์ ตระกูลฝ่ายธรรมะ
หมายก�ำจัดคู่ปรับเก่านี้ไม่ใช่แค่เพียงหนึ่งหน ทว่าจนใจที่ตลอดมา
ไม่อาจค้นหาที่ตั้งอันแน่ชัดของถ�้ำพันจิ้งจอกได้เสียที
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ฝูอวิ๋นพาซูเพียนจื่อเหินข้ามผิวทะเลสาบ ลอดซ้ายป่ายขวาอยู่
ท่ามกลางเมฆหมอกอันหนาทึบ หลังจากอ้อมวนจนนับรอบไม่ถ้วน
ในทีส่ ดุ มันก็รอ่ นลงบนเกาะทีเ่ ล็กเสียจนมองเห็นทัว่ เกาะได้ในปราดเดียว
ทีพ่ ดู ว่านีค่ อื เกาะขนาดเล็ก แท้จริงแล้วเป็นเพียงหินใหญ่ซงึ่ โผล่พน้
ผิวทะเลสาบ จนนานวันเข้ามีตน้ ไม้ใบหญ้างอกเงยขึน้ มาประปรายก็เท่านัน้
ฝูอวิ๋นเดินไปยังที่ว่างผืนย่อมตรงใจกลางของเกาะเล็ก ก่อนจะ
เหยาะย�ำ่ กีบเท้าทัง้ สีด่ ว้ ยจังหวะแปลกประหลาดทีด่ ลู ลี้ บั
ผ่านไปชั่วครู่ ตรงที่ว่างผืนนั้นก็พลันยุบตัวและกลายเป็นวังน�้ำวน
สีด�ำสนิท ซูเพียนจื่อกอดคอฝูอวิ๋นพลางร้องอุทานเบาๆ จากนั้นสิ่งที่อยู่
เบื้องหน้าสายตาก็เปลี่ยนเป็นทัศนียภาพที่ต่างไปโดยสิ้นเชิง
มีภูเขาสูงตระหง่านเสียดเมฆลูกหนึ่งตั้งเด่นอยู่ตรงหน้า บนเขา
ท่ามกลางเงาไม้และเมฆสีอร่ามตานั้นพอจะเห็นไม้เชิงชายที่รองรับ
ชายคาปลายงอนได้รำ� ไร กระเบือ้ งเคลือบสีมว่ งแกมน�ำ้ เงินกับก�ำแพงสูง
สีขาวหิมะทีม่ ชี อ่ งหน้าต่างฉลุลายนัน้ เรืองรองจับตาภายใต้แสงเงินแสงทอง
ทัง้ หมดทัง้ มวลนีว้ จิ ติ รงดงามทว่าเลือนรางห่างไกลดุจแดนเซียน
ฝูอวิ๋นพ่นลมขึ้นจมูกก่อนเอ่ยปนยิ้ม "เทพเจ้าแห่งกลลวงคุ้มครอง
เจ้านายอันเป็นที่รัก ยินดีต้อนรับท่านกลับสู่บ้าน!"
บ้าน? ซูเพียนจื่อนิ่งงันอยู่ชั่วอึดใจ ที่นี่ก็คือบ้านของข้า?!
แสงสีทองสายหนึ่งพลันโฉบลงมาจากบนเขา เมื่อร่อนลงตรงหน้า
ซูเพียนจือ่ จึงพบว่านัน่ ถึงกับเป็นจิง้ จอกตัวหนึง่ ซึง่ มีความสูงเท่าครึง่ ตัวคน
จิ้งจอกทองมองพิจารณานางด้วยสายตาที่ระแวดระวังปนฉงนสงสัย
ดวงตาคู่นั้นเปี่ยมชีวิตชีวา สีหน้าแสดงอารมณ์ที่หลากหลาย ดูไม่คล้าย
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สิ่งที่สัตว์ปา่ จะมีได้เลย
"บนร่างเจ้ามีกลิ่นอายของคนสกุลซู เจ้าเป็นใครกัน" จิ้งจอกทอง
พลันเอ่ยปากพูดภาษามนุษย์
ฝูอวิ๋นหัวเราะร่วนก่อนจะพูดแนะน�ำกับซูเพียนจื่อ "นี่ก็คือเหล่าจิน
สัตว์เทพผูพ้ ทิ กั ษ์เขาถ�ำ้ พันจิง้ จอก*" จากนัน้ มันก็เอ่ยกับจิง้ จอกทองอย่าง
กระหยิม่ ยิม้ ย่อง "เหล่าจิน รบกวนแจ้งต่อท่านประมุขทีวา่ ข้าหาคุณหนูเจ็ด
ของพวกเราสกุลซูหรือก็คอื บุตรีของคุณชายสามพบแล้ว!"
เหล่าจินพลันเบิกตาโต มองซูเพียนจื่อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
อย่างละเอียดรอบหนึง่ จึงค่อยพยักหน้ารับ "ได้ พวกเจ้ารอสักครู"่ มันพูด
พลางแกว่งหางแล้วกลายสภาพเป็นแสงสีทองวับหายไปท่ามกลางแมกไม้
ไม่ชา้ ก็มเี สียงระฆังดังขึน้ บนเขา เหล่าจินปรากฏตัวตรงหน้าซูเพียนจือ่
กับฝูอวิน๋ อีกครัง้ แล้วเอ่ยว่า "ท่านประมุขต้องการพบพวกเจ้า จงตามข้ามา!"
พอนึกว่าก�ำลังจะได้พบหน้าคนในครอบครัวของตนแล้ว ซูเพียนจือ่
ก็อดไม่ได้ทจี่ ะตืน่ เต้นอยูบ่ า้ ง นางจึงขยุม้ ขนแผงคอของฝูอวิน๋ ไว้แน่น
กระแสจิตสายหนึง่ พลันถ่ายทอดมาจากฝูอวิน๋ ..."ท่านต้องจ�ำค�ำทีข่ า้
เคยพูดเอาไว้ให้มนั่ "
ซูเพียนจือ่ หัวใจสะท้านวูบ คล้ายจูๆ่ ก็ถกู คนเอาน�ำ้ เย็นเฉียบมาสาดตัว
ในวันทีอ่ ากาศร้อนจัด
ก่อนหน้านีฝ้ อู วิน๋ เคยเตือนสตินางว่าอย่าได้บอกผูอ้ นื่ เรือ่ งทีว่ นั หน้า
ตนมีโอกาสจะคลายผนึกและฝึกวิชาได้ ยิง่ ห้ามบอกผูอ้ นื่ ว่าตนมีพรสวรรค์สงู
ถึงระดับชาวสวรรค์ และอย่าได้เชื่อใจคนสกุลซูทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง
* ถ�้ำพันจิ้งจอก คือชื่อของภูเขาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของสกุลซู โดยตั้งชื่อว่า 'ถ�้ำ' เพื่อเปรียบเปรยถึงถิ่นของ
เหล่าจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ท�ำนองเดียวกับที่เปรียบเปรยสถานที่อันตรายว่าถ�้ำเสือ
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ไม่ว่าผู้ใดง่ายๆ
สกุลซูนี่น่ากลัวถึงขั้นนี้จริงๆ น่ะหรือ!
ขณะที่ซูเพียนจื่อยังแคลงใจ ฝูอวิ๋นก็เหาะไปถึงหน้าต�ำหนักใหญ่
ที่อยู่บนยอดเขาแล้ว มันแสดงท่าทีให้นางก้าวลงพื้นแล้วเดินเท้าเข้าไป
พร้อมกับมัน
เพิง่ จะย่างเท้าเข้าไปในต�ำหนัก สาวน้อยก็รสู้ กึ ได้วา่ มีสายตาทีแ่ ฝงนัย
แตกต่างกันหลายสิบคู่สาดพุ่งมาจับที่ร่างนางโดยพร้อมเพรียง เจ้าของ
สายตาเหล่านัน้ มีทกุ เพศทุกวัย แต่ละคนสวมเสือ้ ตัวสัน้ เข้ากับกระโปรงยาว
บุคลิกงามสง่า รูปโฉมล้วนจัดอยูใ่ นขัน้ หมดจดเป็นอย่างน้อย
ชายชราผูเ้ ป็นหัวหน้านัน้ นัง่ สูงอยูบ่ นเก้าอีไ้ ม้จนั ทน์มว่ งตรงกึง่ กลาง
ของโถงต�ำหนักใหญ่ดว้ ยสีหน้าอันเคร่งขรึม ดวงตาหรีล่ งกึง่ หนึง่ ราวก�ำลัง
เข้าฌานอยู่
ในโถงต� ำหนั ก ใหญ่ เ งี ย บกริ บ ชนิ ด ที่ เ ข็ ม ตกสั ก เล่ ม ก็ ต ้ อ งได้ ยิ น
แรงกดดันที่ไร้สภาพนั้นชวนให้หายใจหายคอได้ล�ำบาก
ทว่ า ยิ่ ง เป็นเช่ น นี้ ซู เ พี ย นจื่ อ กลั บ ยิ่ ง เข้ ม แข็ ง ไม่ ย อมแพ้ นาง
ยืดสันหลังตรงพลางเบิกตาโตสบประชันกับผู้คนกลุ่มใหญ่นี้โดยไม่ยอม
เผยความขลาดกลัวแม้สักนิด
คาดว่าชายชราผูน้ กี้ ค็ อื ประมุขสกุลซูทเี่ รียกกัน ตามทีฝ่ อู วิน๋ บอกมา...
เขาก็คอื ท่านปู่ของนาง มีนามว่าซูถงิ หยวน
ไม่ รู ้ ว ่ า เขาจะรั ก ถนอมหลานสาวคนนี้ เ หมื อ นเหล่ า คุ ณ ปู่ข อง
เพือ่ นนักเรียนในโลกใบเก่าหรือไม่ ซูเพียนจือ่ ผุดความคาดหวังเล็กๆ ขึน้
ในใจ
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ซูถงิ หยวนซึง่ นัง่ อยูต่ รงกึง่ กลางมองพิจารณาซูเพียนจือ่ เงียบๆ สักพัก
จึงค่อยเอ่ยปากในทีส่ ดุ "เจ้ามีชอื่ ว่าอะไร"
"ข้ามีชื่อว่าซูเพียนจื่อเจ้าค่ะ"
"เดินเข้ามาให้ขา้ ดูใกล้ๆ ซิ" เสียงของซูถงิ หยวนราบเรียบ ปราศจาก
อารมณ์ตนื่ เต้นทีป่ หู่ ลานได้พบหน้า น�ำ้ เสียงอันเป็นงานเป็นการนัน้ ท�ำให้
ซูเพียนจื่อผิดหวังอยู่ครู่หนึ่ง
ก็ถูกของเขา คนสองคนเพิ่งจะได้พบหน้ากันเป็นครั้งแรก ต่อให้
เกีย่ วพันกันทางสายเลือด แต่ในด้านของความรูส้ กึ แล้วก็เป็นแค่คนแปลกหน้า
เท่านั้น ฝูอวิ๋นเคยบอกว่าในสกุลซูมีคุณชายกับคุณหนูอยู่ดาษดื่น นาง
จะถือสิทธิ์อะไรให้ผู้อื่นโปรดปรานเอ็นดูนางเป็นพิเศษเล่า
ซูเพียนจือ่ เยาะหยันตนเองอยูใ่ นใจ ก่อนจะเดินก้าวยาวไปข้างหน้า
ผูเ้ ฒ่าอีกคนทีอ่ ยูข่ า้ งกายซูถงิ หยวนเป็นผูส้ บื เท้าขึน้ หน้ามาพูดกับนาง
"โปรดให้พวกเราดูสญ
ั ลักษณ์สายโลหิตของเจ้าสักหน่อย"
ซูเพียนจือ่ ม้วนแขนเสือ้ ข้างขวาขึน้ ตามค�ำขอ จนกระทัง่ เผยให้เห็น
สัญลักษณ์รปู จันทร์เสีย้ วสีมว่ งทีอ่ ยูบ่ นแขน เมือ่ ผูค้ นในโถงต�ำหนักใหญ่
ได้เห็นสัญลักษณ์อันคุ้นเคยนี้ พวกเขาก็ส่งสายตากันไปมาแล้วถก
ความเห็นกันเสียงเบา
ผูเ้ ฒ่าคนเดิมบรรจงประคองคันฉ่องแก้วผลึกสีมว่ งทีม่ รี ปู ทรงเดียวกับ
สัญลักษณ์นั้นมาบานหนึ่งแล้วเอ่ยเสียงจริงจัง "เชิญวางมือขวาของเจ้า
บนบานคันฉ่องนี"้
ซูเพียนจือ่ จึงท�ำตามนัน้ ทันที เมือ่ ฝ่ามือของนางสัมผัสถูกผิวคันฉ่อง
อันเรียบลืน่ และเย็นเฉียบ ตัวคันฉ่องก็พลันเปล่งรัศมีสมี ว่ งเจิดจ้าออกมา
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คลุมทั้งร่างของนางเอาไว้ภายใน
นับแต่มาถึงโลกใบใหม่นซี้ เู พียนจือ่ ก็เคยเห็นเรือ่ งอัศจรรย์ทำ� นองนี้
ไม่ต�่ำกว่าหนึ่งหนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอาการตื่นตูมใดๆ ในใจคาดเดาว่า
นีน่ า่ จะเป็นวิธจี ำ� แนกสายเลือดว่าแท้หรือเทียม นางจึงนิง่ คอยให้รศั มีสมี ว่ ง
สลายหายไปเอง
ซูถิงหยวนรวมถึงผู้เฒ่าอีกหลายคนที่อยู่ด้านข้างล้วนเบิกตาโต
จ้องเขม็งไปที่รัศมีสีม่วงรอบตัวซูเพียนจื่อ แต่ละคนท�ำราวกับต้องการ
จะมองหาดอกไม้สกั ดอกในนัน้ ผูเ้ ฒ่าทัง้ หลายยิง่ มองก็ยงิ่ มีสหี น้าชอบกล
รอจนรัศมีสมี ว่ งเลือนจางไป สีหน้าทีพ่ วกเขาใช้มองพิจารณานางก็เปลีย่ นเป็น
ซับซ้อนอยูบ่ า้ ง ทว่าก็กลับมาเป็นปกติในไม่ชา้
ขณะทีส่ าวน้อยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ ฝูอวิน๋ ทีอ่ ยูด่ า้ นหลังของนาง
ก็กะพริบดวงตาทีท่ งั้ โตทัง้ งดงามคูน่ นั้ แววเจ้าเล่หร์ วิ้ หนึง่ วาบผ่านก้นบึง้
ของดวงตาก่อนทีม่ นั จะพูดเสียงกังวาน "ท่านประมุข ข้าตามหาคุณหนูเจ็ด
บุตรีของคุณชายสามกลับคืนมาแล้ว สมควรจะมีรางวัลใช่หรือไม่ขอรับ"
ซูถงิ หยวนไม่ได้แยแสมัน เพียงสบตากับผูเ้ ฒ่าทีป่ ระคองคันฉ่องแล้ว
ถามซูเพียนจือ่ ว่า "บนแขนซ้ายของเจ้ามีสญ
ั ลักษณ์พรสวรรค์อยูห่ รือไม่"
เมื่ อ ค� ำ ถามนี้ เ ปล่ ง ออกมา ซู เ พี ย นจื่ อ ก็ รู ้ สึ ก ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
บรรยากาศในโถงต�ำหนักใหญ่แห่งนี้เปลี่ยนเป็นพิกลยิ่ง นางกัดฟัน
ม้วนแขนเสื้อข้างซ้ายขึ้นแล้วกล่าวตอบ "มีเจ้าค่ะ เพียงแต่ไม่มีสีสัน"
รอจนนางพูดจบและสัญลักษณ์เมฆมงคลที่ไร้สีนั้นได้เผยออกมา
ต่อหน้าคนทั้งหมดแล้ว เสียงสูดหายใจเฮือกก็ดังขึ้นต่อเนื่อง ฟังคล้าย
รู้สึกเสียดาย ทว่านางกลับสัมผัสได้อย่างแจ่มชัดว่าในความเสียดายนี้
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ยังเจือด้วยอารมณ์ยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่น
นางเงยหน้าขึน้ อย่างเข้มแข็งไม่ยอมคน สายตามองไปทางซูถงิ หยวน
ผูน้ งั่ อยูต่ รงกึง่ กลางและมีสหี น้าผิดหวังอย่างยากจะอ�ำพรางเช่นเดียวกับ
คนอืน่ ๆ...
ข้าไม่อาจฝึกวิชา ท่านก็จะไม่รับหลานสาวคนนี้แล้วใช่หรือไม่
หากพวกท่านตัดสินค่าของคนที่ผลประโยชน์เช่นนี้ ข้าก็จะไม่เห็น
พวกท่านเป็นญาติด้วยเช่นกัน!
ซูเพียนจื่อแค่นเสียงฮึอยู่ในใจ
ซูถงิ หยวนนิง่ เงียบอยู่ชวั่ ครูก่ โ็ บกมือกล่าว "เจ้าคือลูกของหูห่ ลี่ แต่
น่าเสียดายหู่หลี่หายตัวไปไม่รู้ร่องรอย เจ้ากลับมาก็ดีแล้ว ไปพักก่อน
ค่อยว่ากันเถอะ"
นี่เท่ากับเขายอมรับฐานะของนางแล้ว ทว่าก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อนาง
อย่างอบอุ่นเท่าไรนัก คนอื่นๆ ในโถงต�ำหนักใหญ่ล้วนมีสีหน้าแตกต่าง
กันไป ซูเพียนจือ่ ต้องทนรับสายตาของใครต่อใครมาตัง้ แต่เล็กแล้ว ดังนัน้
เพียงมองผาดๆ ก็รสู้ กึ ได้วา่ ในบรรดาคนเหล่านีม้ แี ค่ไม่กคี่ นเท่านัน้ ทีเ่ จตนาดี
กับนาง
อารมณ์ ป ลาบปลื้ ม ที่ ไ ด้ ก ลั บ มาบ้ า นพลั น ถู ก ความเย็ น ชาของ
'เหล่าวงศาคณาญาติ' จู่โจมเข้าใส่จนกระเจิงหายไปกว่าครึ่งค่อน หาก
ไม่ใช่เพราะยังอยากจะรูข้ า่ วคราวของบิดามารดา เกรงว่าตอนนีน้ างคงจะ
หมุนตัวจากไปอย่างไม่ลังเลสักนิดแล้ว
ผูเ้ ฒ่าซึง่ เมือ่ ครูป่ ระคองคันฉ่องแก้วผลึกรูปจันทร์เสีย้ วมาตรวจยืนยัน
สายเลือดให้ซเู พียนจือ่ ผูน้ นั้ ยังนับได้วา่ อ่อนโยนเป็นมิตร เมือ่ ผูเ้ ป็นประมุข
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แสดงท่าที เขาก็กา้ วออกมาแนะน�ำฐานะของแต่ละคนในโถงต�ำหนักใหญ่
ให้นางได้รู้จัก
ทีแ่ ท้ผเู้ ฒ่าท่านนีแ้ ซ่หาน เป็นผูอ้ าวุโสต่างแซ่ของสกุลซู ระหว่างทาง
ที่มาฝูอวิ๋นเคยแนะน�ำโครงสร้างตระกูลให้นางฟังคร่าวๆ แล้ว รองจาก
ประมุขซูถงิ หยวนลงไปก็คอื ต�ำแหน่งผูอ้ าวุโสทัง้ ห้า มีเพียงผูอ้ าวุโสรองเท่านัน้
ทีแ่ ซ่ซู ทีเ่ หลืออีกสีค่ นล้วนเป็นบุตรหลานต่างแซ่ ซึง่ ได้แก่ ผูอ้ าวุโสใหญ่หาน
ทีอ่ ยูต่ รงหน้าผูน้ ี้ ตามด้วยผูอ้ าวุโสสามโจว ผูอ้ าวุโสสีห่ ลี่ และผูอ้ าวุโสห้าเฉิน
นอกจากผู้อาวุโสใหญ่หานแล้ว ตอนนี้ผู้อาวุโสอีกสี่คนที่เหลือ
ล้วนไม่อยู่ในถ�้ำพันจิ้งจอก
ถัดจากต�ำแหน่งผูอ้ าวุโสลงไปก็คอื เหล่าศิษย์ ผูเ้ ฒ่าหลายคนทีย่ นื อยู่
ข้างกายซูถงิ หยวนล้วนใช่ทงั้ สิน้ ระดับรุน่ และฝีมอื ของพวกเขาล้วนจัดเป็น
บุคคลแถวหน้าของสกุลซู
เช่นเดียวกับตระกูลโบราณอืน่ ๆ ระดับรุน่ ในสกุลซูกม็ กี ารแบ่งชัน้ กัน
อย่างเคร่งครัดเข้มงวด ศิษย์ทั้งหมดไม่แบ่งแยกว่าแซ่ซูหรือว่าต่างแซ่
ล้วนแต่ถูกจัดล�ำดับตามทักษะฝีมือของวิชาต้นตระกูล พูดง่ายๆ ก็คือ
วิชากลลวงของผู้ใดร้ายกาจกว่า ผู้นั้นก็จะมีระดับรุ่นและฐานะที่สูงส่ง
ตามไปด้วย
แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคนสกุลซูไม่จ�ำเป็นต้องมีความสามารถ
ในเชิงยุทธ์ ตรงกันข้าม พรสวรรค์เชิงยุทธ์มีส่วนส�ำคัญยิ่งยวดต่อความ
ก้าวหน้าของวิชากลลวง ทักษะในการหลอกลวงมีอยูห่ ลายแขนงทีล่ ว้ นต้อง
อาศัยพลังวัตรเป็นพื้นฐาน อีกทั้งเมื่ออยู่นอกถ�้ำพันจิ้งจอก ผู้อื่นย่อมจะ
ไม่ยึดถือกฎที่ว่าใครมีวิชากลลวงสูงก็มีฐานะสูง ดังนั้นหากใครเล่นเล่ห์
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แล้วถูกจับได้กต็ อ้ งเตรียมตัวทีจ่ ะถูกไล่ฆา่ ล้างแค้น ใครทีม่ ฝี มี อื การต่อสู้
ต�่ำเตี้ยเรี่ยดิน แม้แต่ชีวิตน้อยๆ ก็อาจรักษาเอาไว้ไม่ได้
ในถ�้ำพันจิ้งจอก ศิษย์ที่มีวิชายุทธ์กล้าแข็งเป็นพิเศษจะถูกดึงตัว
ออกมาให้ท�ำหน้าที่เป็นองครักษ์ของตระกูล อยู่ภายใต้การควบคุม
ของเหล่าผูอ้ าวุโสโดยตรง เนือ่ งจากนีเ่ ป็นฐานะเฉพาะ พวกเขาจึงไม่ถกู จัด
ระดับรุน่ ตามความสามารถในวิชากลลวงอีก
ผู้คนในโถงส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนสกุลซู ศิษย์ต่างแซ่หากไม่ใช่
ถูกพาตัวมาทีถ่ ำ�้ พันจิง้ จอกตัง้ แต่เป็นทารก ก็ตอ้ งผ่านการทดสอบหลายด่าน
จนแน่ใจในความภักดีตอ่ สกุลซูแล้ว ไม่เช่นนัน้ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้ามา
ในถ�้ำพันจิ้งจอกเป็นอันขาด กระทั่งต�ำแหน่งที่ตั้งของถ�้ำพันจิ้งจอกก็จะ
ไม่มที างได้รบั รู้
ตามที่ผู้อาวุโสใหญ่หานแนะน�ำ ซูเพียนจื่อพบว่าการเรียกขานกัน
ตามความสามารถเช่นนี้ก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย เพราะสกุลซูแม้ยังไม่นับว่า
มีประชากรล้นหลาม แต่เฉพาะบุตรหลานที่ใช้แซ่ซูก็มีหลายพันคน
เป็นอย่างต�ำ่ ซ�ำ้ ความสัมพันธ์เครือญาติกส็ ลับซับซ้อน หากต้องเรียกขานกัน
ตามล�ำดับญาติ ล�ำพังญาติสายตรงของนางก็มที า่ นลุงสองคนกับอาหญิง
สามคนแล้ว ลูกพี่ลูกน้องในรุ่นเดียวกันยิ่งมีเยอะเสียจนนางนับไม่ถ้วน
ด้วยซ�้ำ
แต่ตอนนีข้ อเพียงนางดูตามเครือ่ งหมายระดับรุน่ บนเสือ้ ผ้าของพวกเขา
แล้วเรียกว่าอาจารย์ป่ ู อาจารย์ลงุ อาจารย์อา กับศิษย์พ*ี่ เพียงเท่านีก้ ใ็ ช้ได้แล้ว
* ระดับรุ่นของศิษย์ถ้�ำพันจิ้งจอกแบ่งเป็นศิษย์ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยเรียกคนในระดับ
รุ่นเดียวกันว่าศิษย์พี่ศิษย์น้อง เรียกคนที่สูงกว่าหนึ่งระดับรุ่นว่าอาจารย์ลุงอาจารย์อา เรียกคนที่สูงกว่า
สองระดับรุ่นว่าอาจารย์ป่ ู และเรียกคนที่ระดับต�่ำกว่าว่าศิษย์หลาน
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ดูจากประวัตอิ นั ว่างเปล่าของนางทีไ่ ม่เคยผ่านการสอบในวิชากลลวง
มาก่อน ซ�ำ้ ไม่มที างจะฝึกวิชายุทธ์ได้เลย นางจึงรัง้ ต�ำแหน่งศิษย์นอ้ งเล็กสุด
ในหมูค่ นทัง้ หมดอย่างสมศักดิศ์ รี
หลังจากแนะน�ำจบแล้ว ผูอ้ าวุโสใหญ่หานก็สงั่ ให้ซมู า่ นม่านทีเ่ ป็นทัง้
ญาติผพู้ ขี่ องซูเพียนจือ่ และมีระดับรุน่ เป็นอาจารย์อาของนางมารับผิดชอบ
จัดการเรือ่ งทีพ่ กั การใช้ชวี ติ รวมไปถึงสอนพืน้ ฐานวิชากลลวงอย่างง่ายๆ
ให้นาง จากนัน้ ผูอ้ าวุโสใหญ่หานก็สงั่ ให้ทกุ คนแยกย้ายไป
ก่อนจากผู้อาวุโสใหญ่หานพูดกับฝูอวิ๋นว่า "เจ้ามีผลงานที่ตามหา
สายเลือดของสกุลซูกลับคืนมาได้ เจ้าก็ไปที่คลังสิ่งของชั้นที่หนึ่งแล้ว
เลือกของสักชิ้นไปเป็นรางวัลเถอะ"
"คลังสิ่งของชั้นที่หนึ่ง? ชิ้นเดียวเท่านั้นเองหรือ!" ฝูอวิ๋นไม่พอใจ
เป็นอย่างยิ่ง
ผู้อาวุโสใหญ่หานตอบด้วยสีหน้าที่เย็นชา "เจ้าจะไม่เอาก็ได้นะ"
ฝูอวิ๋นสะบัดหัวแล้วบ่นงึมง�ำยกใหญ่ด้วยวาจาที่ไร้แก่นสาร เช่น
ขี้งกบ้างล่ะ ดูถูกม้าบ้างล่ะ จากนั้นมันก็ได้แต่ติดตามซูเพียนจื่อจากไป
พร้อมกับซูม่านม่าน
พริบตาในโถงต�ำหนักใหญ่กเ็ หลือแต่ซถู งิ หยวนกับผูอ้ าวุโสใหญ่หาน
เพียงสองคน
ผูอ้ าวุโสใหญ่หานเอ่ยขึน้ อย่างหดหู่ "เดิมทีนกึ ว่าบุตรีของคุณชายหูห่ ลี่
จะมีพรสวรรค์โดดเด่นเหมือนกับตัวเขาเสียอีก นึกไม่ถงึ เลยว่า..."
'คุณชายหูห่ ลี'่ ทีเ่ ขาเอ่ยถึงก็คอื ซูหหู่ ลีค่ ณ
ุ ชายสามสกุลซู ผูเ้ ป็นบิดา
ของซูเพียนจื่อ
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ซูถงิ หยวนถอนหายใจยาวก่อนกล่าว "หรือว่านับแต่นสี้ กุลซูของข้า
จะต้องตกต�ำ่ แล้วจริงๆ เดิมทีขา้ นึกว่าหูห่ ลีจ่ ะพลิกผันสถานการณ์ได้ แต่
นึกไม่ถงึ ว่าเขากลับหายไปไม่รรู้ อ่ งรอย สกุลซูของพวกเรามีภยั พิบตั คิ รัง้ ใหญ่
มารออยูข่ า้ งหน้าแล้ว แต่กลับไม่มศี ษิ ย์ทเี่ ยีย่ มยอดสักคนสามารถรับช่วง
สิง่ ทีบ่ รรพชนตกทอดเอาไว้"
ในโถงต�ำหนักใหญ่ไม่มผี อู้ นื่ แล้ว เขาจึงไม่ฝนื รักษาท่าทีอนั น่าเกรงขาม
ไว้อกี ร่างกายคล้ายพลันชราลงยีส่ บิ สามสิบปี ทัง้ ตัวแผ่ซา่ นไปด้วยกลิน่ อาย
แห่งความทรุดโทรม ดุจตะวันรอนทีใ่ กล้จะลาลับทิวเขาประจิม
ผูอ้ าวุโสใหญ่หานตืน่ ตระหนก รีบเดินขึน้ หน้าไปจับมือของอีกฝ่ายไว้
"ท่านประมุข อาการบาดเจ็บของท่าน..."
"ข้าประคับประคองได้อกี ไม่นานแล้ว...สัน้ หน่อยก็สามปี ยาวหน่อย
ก็ห้าปี" ซูถิงหยวนเอ่ยปนยิ้มเฝื่อน
"เหตุ ใ ดจึง เป็นเช่นนี้ไ ปได้ ถ้า...ถ้าเช่น นั้นจะท�ำอย่างไรกันดี"
ผู้อาวุโสใหญ่หานร้อนใจจนหน้าซีดเผือด
ซูถิงหยวนสั่นศีรษะ "รอให้ศิษย์น้องที่เหลืออีกสี่คนกลับมาก่อน
ข้าจะให้ศษิ ย์ทงั้ หมดออกไปรับการทดสอบทีน่ อกถ�ำ้ พันจิง้ จอก ถึงตอนนัน้
ก็ให้สวรรค์ตดั สินแล้วกัน หวังว่าเทพเจ้าแห่งกลลวงจะไม่ทอดทิง้ บุตรหลาน
อกตัญญูเหล่านีข้ องท่าน"
ศิษย์นอ้ งทีเ่ หลืออีกสีค่ นทีเ่ ขาพูดถึงก็คอื ผูอ้ าวุโสของสกุลซูอกี สีค่ น
ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่
ผูอ้ าวุโสใหญ่หานขยีจ้ อนผม "เช่นนัน้ ก็ได้แต่ปล่อยไปตามลิขติ ฟ้า
แล้ว"
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ทั้งสองต่างไร้ถ้อยค�ำอยู่ครู่หนึ่ง ผู้อาวุโสใหญ่หานจึงค่อยเอ่ยขึ้น
อย่างลังเล "แปลกแท้ เมื่อครู่ข้าถึงกับมองอนาคตบุตรีของคุณชายหู่หลี่
ไม่ออก"
ซูถงิ หยวนตะลึงงัน "เจ้าก็มองไม่ออกเช่นกันหรือนี"่ เดิมทีเขานึกว่า
เป็นเพราะตนเองบาดเจ็บสาหัสเสียอีก
ชายชราทั้งสองหันมามองหน้ากัน ก่อนจะพยายามหวนทบทวน
สิ่งที่ได้เห็นในรัศมีสีม่วงเมื่อครู่นี้ สุดท้ายทั้งสองก็อ้าปากสูดลมเย็น
เข้าปอดเฮือกใหญ่พร้อมกันโดยไม่ได้นัดแนะ "บนตัวยายหนูนั่นต้องมี
สิ่งผิดปกติ!"
ทว่าไม่ช้าซูถิงหยวนก็เยือกเย็นลง "แต่นางไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์"
ข้อนี้เห็นกันอย่างชัดแจ้ง บนดินแดนพันเมฆาไม่เคยมีปรากฏมาก่อนว่า
คนทีไ่ ร้พรสวรรค์เชิงยุทธ์สามารถสร้างความส�ำเร็จอันน่าตืน่ ตะลึงอะไรได้
ยากนั ก จะได้ เ ห็ น ความหวั ง แม้ ว ่ า มั น จะริ บ หรี่ ก็ ต ามที ดั ง นั้ น
ผู้อาวุโสใหญ่หานจึงไม่ยอมถอดใจ
"พวกเราล้วนได้เห็นอดีตจากความทรงจ�ำของนางแล้ว นีค่ วรจะเป็น
ครัง้ แรกทีน่ างได้สมั ผัสกับคันฉ่องมายาจันทร์มว่ ง กระทัง่ ท่านกับข้าก็ยงั
มองอนาคตของนางไม่ออก เช่นนั้นจะต้องมีใครเคยท�ำอะไรกับนาง
เพื่ อ อ� ำ พรางลิ ขิ ต ฟ้ า หรื อ ไม่ ก็ ต ้ อ งเป็นเพราะความส� ำ เร็ จ ของนาง
ในอนาคตนั้นเหนือกว่าเราสองลิบลับ ดังนั้นพวกเราจึงได้มองไม่ออก"
ซูถิงหยวนเองก็หวังเหลือเกินว่าทุกสิ่งจะเป็นดังที่อีกฝ่ายกล่าวมา
แต่เมือ่ นึกถึงสัญลักษณ์เมฆมงคลทีไ่ ร้สบี นแขนของซูเพียนจือ่ นัน้ แล้ว เขาก็
รูส้ กึ ท้อแท้ขน้ึ มาอีก สุดท้ายจึงเอ่ยเพียงว่า "เช่นนัน้ ก็ดไู ปก่อนแล้วกัน..."
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ด้านหน้าเรือนไม้ไผ่หนึ่งแถวที่ปลูกอยู่ตรงเชิงเขาถ�้ำพันจิ้งจอก
ซูม่านม่านผู้มีสีหน้าหยิ่งยโสก�ำลังชี้มือไปยังเรือนไม้ไผ่หลังที่อยู่ริมสุด
แล้วพูดกับซูเพียนจื่อ
"ก็คือตรงนี้ เจ้าเข้าพักแล้วก็ไปขอต�ำราวิชากลลวงเบื้องต้นจาก
ศิ ษ ย์ ค นอื่ น ที่ พ� ำ นั ก อยู ่ ข ้ า งเคี ย งมาอ่ า นดู ข้ า มี ง านรั ด ตั ว ยิ่ ง ไม่ ว ่ า ง
มาเสียเวลาไปกับเรือ่ งพวกนีข้ องเจ้าหรอก มีอะไรไม่เข้าใจก็ไปถามคนอืน่
เอาเอง ทีน่ จี่ ะมีการสอบย่อยทุกสิบวัน อีกสามวันข้างหน้าก็ถงึ ก�ำหนดสอบ
แล้ว ถึงตอนนั้นเจ้าจงไปหาข้าเพื่อเข้าสอบประเมินผล แต่ถ้าไม่ไหว
ก็ไม่ต้องไป อย่าได้เสียเวลาคนอื่นๆ"
ซูม่านม่านพูดจบก็จากไปโดยไม่แม้แต่จะเหลียวหลัง
พูดแค่นี้เนี่ยนะ?!
ซูเพียนจื่อรู้สึกฉุนอยู่บ้าง ขณะจะหันหน้าไปพูดกับฝูอวิ๋น ประตู
เรือนไม้ไผ่หลังหนึง่ ซึง่ อยูข่ า้ งทีพ่ กั ใหม่ของตนก็พลันถูกผลักเปิด จากนัน้
สาวน้อยหน้ากลมผู้หนึ่งก็เดินออกมา
"เจ้าเป็นศิษย์ที่เพิ่งมาใหม่หรือ ข้ามีชื่อว่าซูเจินเจินนะ เจ้าล่ะ
ชื่อว่าอะไร" สาวน้อยหน้ากลมแย้มยิ้มดุจบุปผา ดูหวานใสน่ารักยิ่ง
"ข้ า มี ชื่ อ ว่ า ซู เ พี ย นจื่ อ เจ้ า ก็ เ ป็ น ศิ ษ ย์ ร ะดั บ ต้ น เหมื อ นกั น หรื อ "
ซูเพียนจื่อกล่าว
"ใช่แล้ว" จบค�ำรอยยิม้ ของซูเจินเจินก็หม่นหมองลง "คนทีพ่ ดู กับเจ้า
เมือ่ ครูน่ คี้ อื อาจารย์อาม่านม่านกระมัง ทัง้ ทีน่ างโตกว่าข้าแค่สองปี แต่กลับ
ได้เป็นศิษย์ระดับกลางมาตัง้ สามปีแล้ว"
ก็แค่หลอกคนเก่งเท่านั้นไม่ใช่หรือ มีอะไรน่าเลื่อมใสกันเล่า!
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ซูเพียนจื่อคิดแย้งอยู่ในใจ
จากนัน้ ซูเจินเจินก็เอาต�ำราวิชากลลวงเบือ้ งต้นเล่มนัน้ ของตนมาให้
ซูเพียนจื่อยืมอย่างมีน�้ำใจยิ่ง ต�ำรานั้นมีความหนาสูสีกับหนังสือเรียน
วิชาภาษาจีนชั้นมัธยมเลยทีเดียว เพียงแต่ตัวอักษรใหญ่กว่าเล็กน้อย
เนื้อหาล้วนเกี่ยวกับประวัติของสกุลซู เทพเจ้าแห่งกลลวง รวมไปถึง
เกร็ดชีวิตของอัจฉริยบุคคลในสกุลซู
เมือ่ เห็นซูเพียนจือ่ อ่านอย่างเพลิดเพลิน ซูเจินเจินก็เกาศีรษะพูดด้วย
ความกลุม้ ใจ "ข้าท่องต�ำราเล่มนีม้ าสามเดือนแล้ว ระหว่างนัน้ ไปสอบย่อย
มาหกครัง้ แต่กไ็ ม่ผา่ นสักครัง้ เดียว อาจือ่ การสอบย่อยในอีกสามวันข้างหน้า
เจ้าก็อย่าไปเลยจะดีกว่า เจ้าเป็นศิษย์ใหม่ ต่อให้ไม่เข้าสอบสักสองสามครัง้
ก็ไม่มใี ครหัวเราะเยาะเจ้าหรอก"
ซูเพียนจือ่ กะพริบตาปริบๆ พลางเอ่ย "การสอบย่อยก็คอื ท่องต�ำรา
เท่านี้เองน่ะหรือ" ด้วยประสบการณ์ที่ตนเองรับมือกับการสอบมานานปี
หากจะอ่านต�ำราเล่มนีใ้ ห้ปรุโปร่งภายในสามวันก็ไม่ได้ยากอะไรเลย
"ก็ใช่น่ะสิ นี่คือการสอบขั้นพื้นฐานที่สุดแล้ว แต่ข้ามีคุณสมบัติไม่ดี
สามเดือนก่อนเพิ่งจะเริ่มมาเรียนที่นี่ หากดูจากความคืบหน้าที่ผ่านมา
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรข้าถึงจะกลายเป็นศิษย์ระดับกลางได้" ซูเจินเจินแสนจะ
ท้อแท้ใจ
นางเป็นบุตรหลานสกุลซูสายรองๆ สักสาย สกุลซูก็ไม่ต่างจาก
ตระกู ล โบราณอื่ น ๆ ที่ บุ ต รหลานจ� ำ นวนมากไม่ มี ก ระทั่ ง สั ญ ลั ก ษณ์
เมฆมงคลบนแขน หรือไม่เชือ้ สายก็เจือจางจนแม้แต่สญ
ั ลักษณ์สายโลหิต
ก็ยงั เลือนหายไป คนเช่นนีล้ ว้ นต้องถูกส่งตัวออกจากถ�ำ้ พันจิง้ จอก นับแต่นไี้ ป
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ใช้ชีวิตเช่นชาวบ้านสามัญ
สัญลักษณ์สายโลหิตบนแขนขวาของซูเจินเจินเลือนรางจนแทบจะ
มองไม่เห็นแล้ว หากไม่ใช่เพราะบนแขนซ้ายของนางมีสญ
ั ลักษณ์เมฆมงคล
สีเหลืองอ่อนที่แสดงถึงพรสวรรค์ในการฝึกวิชาสายธาตุดินอยู่ นางก็
ไม่มคี ณ
ุ สมบัตจิ ะเป็นสมาชิกคนหนึง่ ของสกุลซูดว้ ยซ�ำ้ ยิง่ ไม่ตอ้ งเอ่ยถึงว่า
จะได้เรียนรูว้ ชิ ากลลวงอันศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละยิง่ ใหญ่ของสกุลซู
หลังจากได้ฟงั สิง่ ทีอ่ กี ฝ่ายประสบพบเจอมา ซูเพียนจือ่ ก็ลอบถอนใจ
นีม่ นั แบบฉบับของลูกศิษย์หวั ช้าไม่ใช่หรือไร น่าสงสารจริงเชียว เห็นกันอยูว่ า่
อีกฝ่ายไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนหนังสือ แต่กลับถูกบังคับให้ท่องต�ำราเสียนี่
จะว่าไปต่อให้อกี ฝ่ายท่องประวัตติ ระกูลได้คล่องปร๋อแล้วมีประโยชน์อะไร
นางนึกภาพไม่ออกจริงๆ ว่าเด็กสาวอย่างซูเจินเจินจะไปหลอกผู้อื่น
ได้อย่างไรกัน
ซู เ จิ น เจิ น ลอบมองซู เ พี ย นจื่ อ อยู ่ ห ลายหน ก่ อ นจะพู ด อย่ า ง
กระอึกกระอักว่า "ทุกคนที่นี่ล้วนแต่ชอบหลอกกันไปหลอกกันมา เจ้า
รับปากว่าต่อไปจะไม่หลอกลวงข้าได้หรือไม่ ข้าเองก็ขอสาบานว่า
จะไม่มีวันหลอกลวงเจ้า"
ซูเพียนจือ่ พลันอับจนถ้อยค�ำ เห็นทีวา่ เมือ่ ก่อนซูเจินเจินต้องถูกผูอ้ นื่
หลอกเล่นเป็นประจ�ำแน่ ถึงได้พุ่งความสนใจมาที่ 'เด็กใหม่' อย่างนาง
หมายจะหาสหายแนวร่วมสักคนทีไ่ ว้วางใจได้
ซูเพียนจื่อรู้สึกได้ว่าซูเจินเจินอยากจะเป็นสหายสนิทของนางจริงๆ
เพราะหากอีกฝ่ายก�ำลังเล่นละครอยูล่ ะ่ ก็ อาศัยฝีมอื การแสดงและกลลวง
ที่ล�้ำเลิศถึงขั้นนี้ อีกฝ่ายก็คงจะไม่เป็นศิษย์ระดับต้นอยู่นี่หรอก
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แต่สำ� หรับค�ำว่า 'จะไม่มวี นั หลอกลวง' กันนัน้ ...ซูเพียนจือ่ ขอสงวนท่าที
ไว้กอ่ นก็แล้วกัน
"ข้ารับปากเจ้า ขอเพียงเจ้ายังเห็นข้าเป็นสหายด้วยใจจริง ข้าก็จะ
ไม่มีวันประสงค์ร้ายหลอกลวงเจ้า" ซูเพียนจื่อตัดสินใจที่จะเอาอย่าง
วิธีของฝูอวิ๋น
อุปนิสัยเช่นซูเจินเจินย่อมจะฟังเลศนัยในค�ำพูดนี้ไม่ออก นางจึง
แสนจะยินดีปรีดา รีบเปล่งค�ำสาบานอย่างจริงจัง "ขอสวรรค์เป็นพยาน
ข้าจะไม่มีวันหลอกลวงอาจื่อ!" นางไม่ได้สาบานต่อเทพเจ้าแห่งกลลวง
เพราะทุกคนในถ�ำ้ พันจิง้ จอกต่างรูก้ นั ดี การสาบานต่อเทพเจ้าแห่งกลลวงนัน้
เท่ากับก�ำลังบอกอีกฝ่ายว่า...'ข้าจะไม่ทำ� ตามค�ำสาบานแน่นอน'
เมื่อมีค�ำมั่นสัญญาของซูเพียนจื่อแล้ว ซูเจินเจินที่หมดห่วงเสียที
ก็ แ ทบจะควั ก หั ว ใจกั บ ไส้ พุ ง ออกมา แบ่ ง ปันทุ ก สิ่ ง อย่ า งของตนกั บ
ซูเพียนจื่อ ท�ำเอาซูเพียนจื่อชักรู้สึกละอายใจอยู่บ้างที่ตนเองมีความคิด
เยี่ยงคนถ่อย
ซูเจินเจินสาละวนเข้าๆ ออกๆ ไม่ช้าก็ช่วยซูเพียนจื่อจัดเรือนใหม่
เสร็จเรียบร้อย เรือนไม้ไผ่เล็กๆ ที่เรียบสมถะนี้ เมื่อผ่านการตกแต่งของ
สาวน้อยทั้งสองก็ดูอบอุ่นน่าอยู่ขึ้นทันตา
พอนึกได้วา่ ซูเพียนจือ่ ยังต้องตัง้ ใจอ่านต�ำรา ซูเจินเจินผูช้ า่ งเอาใจใส่
ก็ขอตัวออกไปท�ำธุระของตนเอง
ในทีส่ ดุ ซูเพียนจือ่ ก็มโี อกาสได้หารือเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการพบปะ
คนสกุลซูในวันนี้กับฝูอวิ๋น
"คันฉ่องแก้วผลึกรูปจันทร์เสีย้ วสีมว่ งบานนัน้ เป็นของวิเศษอะไรสักอย่าง
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ของสกุลซูใช่หรือไม่ มันแค่ใช้ตรวจพิสจู น์สายเลือดเท่านัน้ เองหรือ"
เพียงนึกถึงสายตาทีผ่ เู้ ฒ่าทัง้ หลายรวมถึงท่านปู่ซถู งิ หยวนใช้มองนาง
ในตอนที่รัศมีสีม่วงปรากฏอยู่ นางก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา ราวกับทุกสิ่ง
ของตนได้ถกู ผูอ้ นื่ มองทะลุจนหมดสิน้ แล้ว
ฝูอวิ๋นยิ้มยิงฟันก่อนตอบ "คันฉ่องบานนั้นมีนามว่า 'คันฉ่องมายา
จันทร์มว่ ง' สามารถส่องเห็นตัวตนทีแ่ ท้ เป็นหนึง่ ในสามสุดยอดของวิเศษ
ประจ�ำสกุลซูของพวกเรา"
"ส่องเห็นตัวตนที่แท้? สามสุดยอดของวิเศษ?"
"ใช่แล้ว ส่องเห็นตัวตนทีแ่ ท้...พูดง่ายๆ ก็คอื สามารถอาศัยคันฉ่อง
บานนีม้ องเห็นส่วนลึกในใจจริงของคนผูห้ นึง่ รวมไปถึงความทรงจ�ำในอดีต
และโชคชะตาในอนาคต"
"โอ้โห! ร้ายกาจเพียงนีเ้ ชียว มองทะลุอดีตกับอนาคตได้ดว้ ยหรือนี!่ "
ซูเพียนจื่อตื่นตะลึงยิ่ง
"ก็ไม่ร้ายกาจเท่าไรนักหรอก จะมองเห็นได้กี่มากน้อยขึ้นอยู่กับว่า
ตัวผูใ้ ช้และเป้าหมายทีต่ อ้ งการจะดูนนั้ มีความสามารถห่างไกลกันแค่ไหน
นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากที่ส่งผลกระทบ อีกอย่าง..."
"อีกอย่างอะไร"
แววตาของฝูอวิ๋นล่องลอยอยู่บ้าง "มองอดีตกับอนาคตให้แจ่มชัด
มีหรือจะยากเข็ญเท่ามองตัวตนทีแ่ ท้ให้ชดั แจ้ง การจะเข้าใจสิง่ ทีค่ นผูห้ นึง่
ประสบมานัน้ ง่าย ทว่าการจะเข้าใจส่วนลึกในใจของคนผูห้ นึง่ โดยเฉพาะ
หัวใจของตนเองจึงจะเป็นเรื่องที่ยากล�ำบากที่สุดในโลก"
มีปรัชญาไม่หยอกเลยนะนี่!
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ซูเพียนจื่อคล้ายเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมด นางพลันพบว่า
ฝูอวิ๋นที่อยู่ตรงหน้าดูไม่คุ้นตาเอาเสียเลย ราวกับเปลี่ยนเป็นคนละคน
โดยสิ้นเชิง ไม่สิ! ต้องบอกว่าราวกับเปลี่ยนเป็นม้าอีกตัวไปแล้ว
"เอ๋? เช่นนัน้ เรือ่ งทีข่ า้ ถูกปิดผนึกพรสวรรค์ พวกเขาก็รหู้ มดแล้วน่ะสิ"
ซูเพียนจือ่ พลันฉุกคิดถึงปัญหานีข้ นึ้ มา
"พวกเขามองไม่เห็นหรอก เพราะผนึกบนร่างของท่านเกิดขึ้นจาก
สุดยอดของวิเศษประจ�ำสกุลซูอีกชิ้นที่ร้ายกาจยิ่งกว่า ดังนั้นทุกเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการปิดผนึกจึงถูกอานุภาพของมันซ่อนเร้นไปเอง" ฝูอวิ๋น
เผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นอีกครั้ง
"เวลาเจ้าจะบอกอะไร อย่ามาพูดทีละท่อนจะได้หรือไม่ บอกข้า
มาตรงๆ เลยว่าสุ ด ยอดของวิ เ ศษประจ� ำ สกุ ล ซู ทั้ ง สามชิ้ น คื อ อะไร
มีประโยชน์ใช้สอยอย่างไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับข้าอย่างไร อีกอย่าง
ของวิเศษทีท่ า่ นพ่อข้าทิง้ ไว้กค็ อื ชิน้ ทีป่ ดิ ผนึกพรสวรรค์ของข้านัน่ ใช่หรือไม่
แล้วต้องท�ำอย่างไรจึงจะหามันพบได้เล่า" ซูเพียนจือ่ ระดมยิงค�ำถามเป็นชุด
ราวกับรัวกระสุน
"ท่านก็ไม่นบั ว่าทึม่ ทือ่ นัก มิผดิ ! ของวิเศษทีบ่ ดิ าท่านทิง้ ไว้กค็ อื สิง่ ที่
ปิดผนึกพรสวรรค์ของท่านชิน้ นัน้ และก็เป็นหนึง่ ในสามสุดยอดของวิเศษ
สกุลซูชิ้นที่มีอานุภาพสูงสุดและลึกลับที่สุดด้วย ทุกครั้งที่มันปรากฏตัว
ล้วนมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนเดิม ในอดีตเคยเป็นสร้อยคอ คทา มงกุฎ
แจกันวิเศษ กระบี่ยาว และอื่นๆ...ซึ่งทุกครั้งที่มันปรากฏตัวก็ล้วนมา
พร้อมกับการถือก�ำเนิดของสิบแปดมงกุฎผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งเสมอ ท่าน
อ่านต�ำราวิชากลลวงเบื้องต้นเล่มนั้นให้ดีๆ ในนั้นมีเอ่ยถึงเกร็ดชีวิตของ
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ผู้เป็นเจ้าของมันทุกรุ่นเลย"
"ท่านพ่อข้าก็เคยเป็นเจ้าของมันหรือ เช่นนั้นตอนมันอยู่ในมือของ
ท่านพ่อข้ามีรปู ลักษณ์อย่างไรเล่า แล้วตกลงมันมีชอื่ เรียกว่าอะไรกันแน่"
ซูเพียนจื่อถามพร้อมสองตาที่เป็นประกายระยิบระยับ
"มันไม่มีชื่อหรอก ต่อมาคนสกุลซูจึงเรียกมันว่า 'ไร้นาม' เสียเลย
บิดาของท่านไม่อาจนับเป็นเจ้าของมัน เพียงแต่วาสนาชักพาให้รู้สึกถึง
การคงอยูข่ องมัน รวมทัง้ ควบคุมใช้งานพลังของมันได้บางส่วน" ฝูอวิน๋ ตอบ
เรียบๆ
"กระทัง่ ท่านพ่อข้าก็ยงั ไม่ได้ถอื ครองมันอย่างแท้จริง ซ�ำ้ ไม่รดู้ ว้ ยว่า
มันจะปรากฏตัวอีกหรือไม่ ปรากฏตัวแล้วจะเปลีย่ นรูปลักษณ์มาเป็นอะไร
เช่นนีจ้ ะให้ขา้ หาอย่างไรกัน เจ้าแกล้งข้าชัดๆ!" ซูเพียนจือ่ ขบคิดจนหัวโต
แต่ฝูอวิ๋นกลับพูดตอบกลับมาอย่างสบายอารมณ์ "หากมีวาสนา
ท่านกับมันย่อมจะได้พานพบกันแน่"
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4
ซูเพียนจื่อพลันบังเกิดอารมณ์วู่วาม อยากจะเอาต�ำราวิชากลลวง
เบือ้ งต้นทีอ่ ยูใ่ นมือทุบใส่ศรี ษะของฝูอวิน๋ แรงๆ เหลือเกิน นางรูอ้ ยูแ่ ล้วว่า
เจ้าตัวนี้พึ่งไม่ได้แม้แต่นิดเดียว!
"การสอบย่อยในอีกสามวันข้างหน้าท่านจะเข้าร่วมหรือไม่" ฝูอวิ๋น
เห็นนางมีสหี น้าไม่เป็นมิตร จึงรีบเบีย่ งเบนหัวข้อสนทนาอย่างชาญฉลาด
"เข้าร่วมสิ เหตุใดจะไม่เข้าร่วมเล่า ฮึ! การเรียนหนังสือคือจุดแข็ง
ของข้าอยู่แล้ว" ซูเพียนจื่อมั่นอกมั่นใจเต็มที่
ตั้งแต่เล็กนางก็ไม่มีบิดามารดาและญาติพี่น้อง การเติบโตในที่
เช่นสถานเลีย้ งเด็กก�ำพร้านัน้ หากตนเองไม่แข็งแกร่งมากพอก็จะต้องถูก
เด็กคนอืน่ รังแก ส่วนทีน่ แี่ ม้จะได้ชอื่ ว่าเป็น 'บ้าน' ของนาง แต่นางก็รวู้ า่
ไม่มใี ครสักคนทีเ่ ห็นนางเป็นญาติ ผูท้ นี่ างจะพึง่ พาได้กม็ แี ต่ตนเองเช่นเดิม
เริม่ ต้นจากการสอบย่อยครัง้ นีก้ แ็ ล้วกัน นางจะท�ำให้คนทีด่ แู คลนนาง
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เหล่านัน้ ได้รวู้ า่ นางเก่งกาจยิง่ กว่าพวกเขาเสียอีก!
เวลาสามวันพริบตาก็ผ่านไป ในที่สุดก็มาถึงวันสอบย่อยแล้ว
เดิมทีซูเจินเจินไม่เต็มใจจะไปเท่าไรนัก แต่เมื่อคิดว่าการขาดสอบ
มากเกินไปจะท�ำให้วันหน้าเลื่อนเป็นศิษย์ระดับกลางได้ยากยิ่งกว่าเดิม
อีกทั้งซูเพียนจื่อที่เพิ่งมาได้แค่สามวันก็ยังสมัครใจไปสนามสอบ หาก
ตนเองทีเ่ ป็นทัง้ มือเก่าและ 'คูซ่ 'ี้ ไม่เป็นเพือ่ นไปดูแลสักหน่อยก็แย่เกินไป
แล้ว ดังนั้นซูเจินเจินจึงตัดสินใจที่จะไปด้วย
อาชาเทพของสกุลซูมเี ยอะจนเกินเหตุจริงๆ แม้กระทัง่ ศิษย์ระดับต้น
ชั้นล่างอย่างซูเจินเจินก็ยังมีอาชาเทพตัวหนึ่งรับเป็นนาย ยิ่งไปกว่านั้น
อาชาเทพตัวนี้ยังมีสีขาวหิมะตลอดทั้งร่าง น่ามองกว่าฝูอวิ๋นไม่ต�่ำกว่า
สิบเท่า
เพียงแต่ดวงของมันดีไม่เท่าฝูอวิ๋น เพราะตอนที่มันรับซูเจินเจิน
เป็นนาย สาวน้อยหน้ากลมคิดถึงซาลาเปาแป้งขาวฝีมอื ของมารดาขึน้ มา
พอดี ดังนัน้ อาชาเทพทีง่ ดงามตัวนีจ้ งึ ต้องมีนามอันน่าเศร้าว่า...เจ้าซาลาเปา
เมื่ อ ทั้ ง สองขี่ อ าชาเทพของตนเหาะไปจนถึ ง หน้ า ต� ำ หนั ก เล็ ก ๆ
หลังหนึ่งบนไหล่เขา พวกนางก็พบว่ามีเด็กสาวกับหนุ่มน้อยสิบกว่าคน
มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แล้ว เครื่องหมายบนสาบเสื้อของทุกคนล้วนบ่งชี้ว่า
เป็นศิษย์ระดับต้น
พวกเขาจับกลุ่มเล็กๆ กระซิบกระซาบกันด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด
อย่างยิ่ง
เมือ่ เสียงย�ำ่ ระฆังดังขึน้ หนุม่ สาวแรกรุน่ สิบกว่าคนนีก้ เ็ ดินเรียงแถว
เข้าไปในต�ำหนัก ซูเจินเจินหน้าซีดขาวขณะจูงมือซูเพียนจือ่ เดินตามเข้าไป
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อารมณ์ทเ่ี ขียนอยูบ่ นใบหน้าของซูเจินเจินนัน้ ฮึกเหิมปนเศร้าสลด ราวกับ
ก�ำลังเดินไปสู่ลานประหาร
ในโถงต�ำหนักนั้นโล่งว่าง มีเพียงโต๊ะเล็กยี่สิบตัวกับเบาะรองนั่ง
ที่เข้าชุดกัน แต่ละคนต่างเดินไปนั่งประจ�ำที่ ซูเจินเจินนั่งอยู่ทางซ้ายมือ
ของซูเพียนจือ่ นีเ่ อง มือของสาวน้อยหน้ากลมก�ำอยูต่ รงโพยกระดาษทีซ่ กุ มา
ในแขนเสื้อ อาการร้อนตัวนั้นมองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นพวกที่คิดจะ
โกงสอบ
ช่างเป็นคนซือ่ เสียจริง แค่โกงสอบก็ยงั เด่นชัดถึงเพียงนี้ แบบนีแ้ ล้ว
ยังคิดจะเป็นสิบแปดมงกุฎอีก ฝันเฟือ่ งอยูช่ ดั ๆ
"อีกเดี๋ยวเจ้าเจอข้อไหนที่ไม่รู้ก็มาดูของข้าแล้วกัน" ซูเพียนจื่อพูด
ให้ก�ำลังใจนางอีกครั้งเสียงเบา
ก่อนหน้านีซ้ เู พียนจือ่ เคยสอบถามรูปแบบโจทย์ขอ้ สอบจากซูเจินเจิน
มาแล้ว รูส้ กึ ว่าไม่มคี วามยากแต่อย่างใด ทัง้ ต�ำราวิชากลลวงเบือ้ งต้นเล่มนัน้
นางก็ทอ่ งได้ขนึ้ ใจแล้วด้วย ดังนัน้ ไม่วา่ จะสอบอย่างไรก็ลม้ นางไม่ได้แน่
ซูเจินเจินขานดัง "อ้อ" เพียงค�ำเดียว ความเห็นแย้งถูกเขียนอยู่
บนใบหน้าอย่างปิดไม่มิด...
เจ้าเพิ่งจะอ่านต�ำรามาแค่สามวัน ข้าดูของเจ้าจะไปมีประโยชน์
อะไรเล่า
ตอนนี้เองสาวน้อยในเครื่องแต่งกายของศิษย์ระดับกลางผู้หนึ่ง
ก็เดินเข้ามา คือซูม่านม่านนั่นเอง
เมือ่ เห็นซูเพียนจือ่ ถึงกับมาปรากฏตัวทีน่ ี่ ซูมา่ นม่านก็ชะงักไปเล็กน้อย
ด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่ง ทว่าไม่ช้านางก็กลับมามีสีหน้าหยิ่งยโส
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ตามเดิม ตีหน้าขรึมพลางแจกข้อสอบหนึง่ ปึกทีอ่ ยูใ่ นมือลงบนโต๊ะแต่ละตัว
ขณะเดิ น ผ่ า นด้ า นข้ า งของซู เ พี ย นจื่ อ กั บ ซู เ จิ น เจิ น ซู ม ่ า นม่ า น
ก็แค่นเสียงฮึเบาๆ อย่างเหยียดหยาม "ขยะ ต่อให้ไม่ถอดใจอย่างไร
ก็เป็นแค่ขยะอยู่วันยังค�่ำ"
หญิงคนนี้น่ารังเกียจชะมัด!
ซูเพียนจือ่ ไปขวางหูขวางตาอะไรอีกฝ่ายกันแน่ ตัง้ แต่แรกเจอก็มา
ชักสีหน้าใส่ เพียงเพราะอีกฝ่ายได้เห็นสัญลักษณ์พรสวรรค์ของนางแล้ว
คิดว่านางไม่อาจฝึกวิชายุทธ์ได้ใช่หรือไม่
เฮอะ การกระท�ำเช่นนี้ต้องเป็นคนประเภทไหนกัน!
ซู เ พี ย นจื่ อ โมโหอยู่ใ นใจ ทว่ า การสบประมาทดู ถู ก ท� ำ นองนี้
นางเห็นมานักต่อนักตั้งแต่เล็กแล้วจึงคร้านจะไปแยแส เพียงคลี่เปิด
ข้อสอบออก แล้วสงบใจเริ่มตอบโจทย์ไป
ภายในศาลารั บ ลมบนยอดเขาถ�้ ำ พั น จิ้ ง จอกอั น สู ง ชะลู ด
ผู้อาวุโสใหญ่หานก�ำลังชี้แนะวิชายุทธ์แก่ศิษย์คนโตของตนอยู่
ศิษย์คนโตผู้นี้มีนามว่าซูป๋ออวิ๋น เป็นอัจฉริยะเชิงยุทธ์ในหมู่คน
รุ่นหนุ่มสาวของสกุลซู รูปโฉมองอาจคมสัน ทั่วร่างแผ่ซ่านกลิ่นอาย
อันเย็นชาเฉียบขาดออกมาอย่างเข้มข้น อายุยงั ไม่ถงึ ยีส่ บิ ก็มเี ส้นผมทีย่ าว
เลยบ่า เอ่ยถึงพลังวัตรก็จวนจะทะลวงจากขั้นเปลี่ยนกระดูกไปขั้นช�ำระ
ไขกระดูกแล้ว
ผู ้ อ าวุ โ สใหญ่ ห านเพิ่ ง จะชี้ ข ้ อ บกพร่ อ งในกระบวนท่ า ของเขา
ศิ ษ ย์ ห นุ ่ ม ระดั บ ต้ น ผู ้ ห นึ่ ง ก็ วิ่ ง ตามเส้ น ทางบนเขามาค้ อ มตั ว คารวะ
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"ค�ำนับผูอ้ าวุโสใหญ่หาน เด็กสาวทีท่ า่ นให้ขา้ จับตาดูคนนัน้ วันนีน้ างไป
เข้าร่วมการสอบย่อยของศิษย์ระดับต้นแล้วขอรับ"
"หื ม ? มี ค วามเคลื่ อ นไหวเร็ ว เพี ย งนี้ เ ชี ย วหรื อ เจ้ า รี บ ไปดู ซิ ว ่ า
ผลเป็นอย่างไร" ผู้อาวุโสใหญ่หานพูดด้วยความปลาบปลื้ม
"ขอรับ" ศิษย์ผู้นั้นรับค�ำสั่งแล้วจากไปอย่างรวดเร็ว
น้อยครั้งนักที่ซูป๋ออวิ๋นจะเห็นอาจารย์ใส่ใจศิษย์ระดับต้นคนใด
ดังนั้นเขาจึงเปรยถามดู "เด็กสาวคนนั้นเป็นใครกันขอรับ หรือว่าเร็วๆ นี้
สกุลซูของพวกเรามีอัจฉริยะที่เก่งกาจคนใดปรากฏตัวขึ้นแล้ว"
"เป็นอัจฉริยะหรือไม่ยงั สุดจะรูไ้ ด้ เพียงแค่มหี วังเท่านัน้ นางเพิง่ จะ
มาถึงถ�ำ้ พันจิง้ จอกได้สามวันก็ไปเข้าสอบย่อยแล้ว ใจร้อนไม่เบาทีเดียว..."
ผู้อาวุโสใหญ่หานไม่ได้พูดต่อ เพียงโบกมือเป็นความหมายให้ซูป๋ออวิ๋น
ฝึกวิชาต่อไป
เป็นเช่นนีอ้ ยูห่ นึง่ ชัว่ ยาม* ศิษย์ระดับต้นคนเดิมก็วงิ่ กระหืดกระหอบ
ขึน้ มารายงาน "ผู.้ ..ผูอ้ าวุโสใหญ่หาน ผลสอบออกมาแล้วขอรับ เด็กสาว
คนนั้น นาง...นาง..."
ตั้งแต่ไหล่เขาถ�้ำพันจิ้งจอกขึ้นไป หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
อาชาเทพก็ไม่อาจล่วงล�ำ้ ขึน้ มาได้ ศิษย์ผนู้ รี้ บี วิง่ มารายงานข่าว ลมหายใจ
จึงเกือบจะขาดห้วงไปทีเดียว
ผูอ้ าวุโสใหญ่หานเอ่ยด้วยความแปลกใจ "เจ้าพูดช้าๆ ไม่ตอ้ งรีบร้อน"
หนุ่มน้อยหอบฮักๆ สองหนก่อนรายงานต่อ "เด็กสาวคนนั้นสอบได้
ที่หนึ่ง ข้อสอบทั้งหมดไม่มีตอบผิดหรือเว้นว่างแม้เพียงจุดเดียวขอรับ!"
* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ในหมู ่ ศิ ษ ย์ ร ะดั บ ต้ น ของถ�้ ำ พั น จิ้ ง จอก ผลคะแนนเช่ น นี้ ใ ช่ ว ่ า
ไม่เคยมีมาก่อน ทว่าหากเกิดขึ้นกับเด็กสาวที่เพิ่งจะมาถึงถ�้ำพันจิ้งจอก
ได้เพียงสามวันและเข้าร่วมการสอบย่อยเป็นครัง้ แรก เช่นนัน้ ก็นา่ ตืน่ ตะลึง
เกินไปแล้ว!
"จริงหรือ!" ผู้อาวุโสใหญ่หานยืนพรวดขึ้นมาทันที
เมื่ อ นึ ก ถึ ง ค� ำ พู ด ที่ อ าจารย์ เ อ่ ย กั บ ตนก่ อ นหน้ า นี้ ซู ป ๋ อ อวิ๋ น ก็
ประหลาดใจมากเช่นกัน
เด็กสาวทีอ่ าจารย์ให้ความใส่ใจคนนีม้ ฝี มี อื ไม่ธรรมดาจริงเสียด้วย
รอจนผู้อาวุโสใหญ่หานสั่งให้ศิษย์ที่มาแจ้งข่าวกลับไปสังเกต
ความเคลื่อนไหวของซูเพียนจื่อต่อแล้ว ซูป๋ออวิ๋นก็อดไม่ได้ที่จะถามซ�้ำ
อีกหน "เด็กสาวคนนัน้ เป็นผูเ้ ยาว์ของครอบครัวใดขอรับ"
ผู้อาวุโสใหญ่หานลูบเคราสีขาวหิมะก่อนตอบ "นางคือบุตรีของ
ซูหู่หลี่คุณชายสามของท่านประมุข วันที่นางกลับมา เจ้าก�ำลังกักตน
ฝึกวิชาอยู่จึงไม่ได้พบกัน ไม่เลว...สติปัญญาของนางไม่เลวเลยจริงๆ
แต่ว่า...เหตุใดกลับไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์เสียได้เล่า"
"คุณชายสามซูหหู่ ลี?่ !" ซูปอ๋ อวิน๋ รักษาความเยือกเย็นต่อไปไม่ไหว
แล้ว
ซูหู่หลี่ผู้นี้แม้ตนจะไม่เคยได้พบตัวจริงมาก่อน แต่ก็เคยได้ยิน
อาจารย์เอ่ยถึงเกียรติประวัติของเขานับครั้งไม่ถ้วน...เขาคืออัจฉริยะ
ในหมูอ่ จั ฉริยะ ผูเ้ ป็นทัง้ ความหวังและความรุง่ โรจน์ของสกุลซูเมือ่ สิบกว่าปี
ก่อน เขาเคยสะกดให้ศษิ ย์นบั ไม่ถว้ นในรุน่ เดียวกันต้องอับแสงไร้ประกาย
ถึงขั้นที่แม้แต่ประมุขและเหล่าผู้อาวุโสล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าเขาจะ
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กลายเป็นยอดฝีมอื อันดับหนึง่ ของสกุลซูได้กอ่ นอายุสามสิบปีอย่างแน่นอน
ทีเ่ ชิงบรรพตเซียนพันเมฆาซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางของดินแดนมีจารึกหยกขาว
อยูเ่ จ็ดแผ่น แต่ละแผ่นแยกกันจารึกนามของยอดฝีมอื หนึง่ ร้อยอันดับแรก
ในแต่ละขั้นพลังวัตร
บนเส้นทางการเลื่อนขั้นพลังวัตรของซูหู่หลี่นั้น เขาเคยกวาดรวด
ทัง้ อันดับหนึง่ ของขัน้ ถอดรูป อันดับหนึง่ ของขัน้ เปลีย่ นกระดูก อันดับหนึง่
ของขัน้ ช�ำระไขกระดูก และอันดับหนึง่ ของขัน้ เปลีย่ นเส้นลมปราณมาแล้ว...
ในขณะทีค่ นทัง้ หมดคิดว่าเขาจะคว้าอันดับหนึง่ เช่นนีเ้ รือ่ ยไป นามของเขา
กลับพลันสาบสูญไปจากจารึกหยกขาวอย่างลึกลับ และไม่มีใครล่วงรู้
ร่องรอยของเขาอีกเลย
ตอนนี้เมื่อได้ยินว่าอัจฉริยะในอดีตผู้นั้นถึงกับมีทายาทอยู่ หาก
ซูป๋ออวิ๋นยังสามารถเยือกเย็นอยู่ได้ก็แปลกแล้ว
แต่ว่าอาจารย์ของตนบอกว่านาง...ไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์? นี่จะ
เป็นไปได้อย่างไรกัน!
ผู้ที่ถูกการแสดงออกอันยอดเยี่ยมของซูเพียนจื่อท�ำให้ตกใจนั้น
ไม่ได้มแี ต่พวกเขา บรรดาศิษย์ระดับต้นทีส่ อบเสร็จและได้เห็นผลคะแนน
ที่ประกาศออกมาอย่างรวดเร็วต่างก็ตื่นตะลึงกันไม่สิ้นสุด
ซูม่านม่านเองก็นึกไม่ถึงว่ากระดาษค�ำตอบอันสมบูรณ์แบบที่นาง
เป็นผู้ตรวจถึงกับเขียนออกมาจากมือของเด็กขยะที่นางไม่เคยเห็นอยู่ใน
สายตาเลยคนนั้น
ทว่าเพียงไม่นานซูม่านม่านก็เยือกเย็นลง สอบย่อยได้คะแนนเต็ม
แค่น้ีนับเป็นอะไรได้ หากไม่มีพรสวรรค์เชิงยุทธ์ สุดท้ายก็เป็นได้แค่ขยะ
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ชิน้ หนึง่ อยูด่ ี นับแต่มสี กุลซูมายังไม่เคยมีศษิ ย์สกั คนทีไ่ ม่ฝกึ วิชายุทธ์แล้ว
เลือ่ นขึน้ เป็นศิษย์ระดับกลางได้ ยิง่ ไม่ตอ้ งเอ่ยถึงว่าจะสร้างความส�ำเร็จอืน่
ที่ใหญ่ไปกว่านี้
เด็กขยะนีย่ ง่ิ เฉลียวฉลาดเท่าไร วันหน้าก็มแี ต่จะขมขืน่ ยิง่ ขึน้ เท่านัน้
ก็เหมือนทีน่ างพูดไว้กอ่ นหน้านี.้ ..'ขยะ ต่อให้ไม่ถอดใจอย่างไรก็เป็นแค่ขยะ
อยู่วันยังค�่ำ'
แน่นอนว่ายังมีซูเจินเจินอีกคนที่ตกใจกับผลสอบของซูเพียนจื่อ
แววตาที่นางใช้มองพิจารณาสหายเหมือนก�ำลังมองสัตว์ประหลาดยักษ์
ก่อนยุคประวัติศาสตร์ตัวหนึ่งอยู่ ไม่มีใครรู้ชัดไปกว่านางว่าอาจื่อได้จับ
ต�ำราวิชากลลวงเบือ้ งต้นเล่มนัน้ แค่เพียงสามวัน อาจือ่ ท�ำได้อย่างไรกันนี!่
หากนางฟังค�ำของอาจื่อและลอบมองกระดาษค�ำตอบของอีกฝ่าย
ล่ะก็ ตอนนี้นางต้องสอบผ่านแล้วแน่ๆ ฮือๆๆ!
ความตื่นตะลึงที่ซูเพียนจื่อมอบให้แก่ทุกคนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่
เพียงเท่านี้
จากนั้นการสอบย่อยของศิษย์ระดับต้นสิบสี่สนามติดกันในช่วง
หลายเดือนต่อมา ซูเพียนจือ่ ล้วนไปทุกสนามสอบ และทุกครัง้ ก็ลว้ นเผยโฉม
อย่างสง่างามด้วยการคว้าคะแนนเต็มทัง้ สิน้
แม้กระทัง่ ซูเจินเจินทีส่ อบย่อยมาหลายหนแต่ไม่ผา่ นด่านเสียทีนนั้
ก็ยังฝ่าด่านฉลุยอย่างต่อเนื่องจนผ่านการสอบย่อยทั้งสิบสี่สนามด้วย
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษของซูเพียนจื่อ
ซูเพียนจื่อใช้ฝีไม้ลายมือในการสอบกับความจ�ำอันน่าทึ่งสร้าง
ความตกตะลึงแก่ศษิ ย์ทงั้ หมดในถ�ำ้ พันจิง้ จอกได้ภายในเวลาเพียงไม่นาน
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แม้แต่ศิษย์ระดับสูงบางส่วนก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของนางแล้ว
เหตุผลแรกเป็นเพราะคะแนนสอบของนางน่าอัศจรรย์ใจจริงๆ
เหตุผลทีส่ องเป็นเพราะชาติกำ� เนิดของนางกลายเป็นหัวเรือ่ งใหญ่ให้ผคู้ น
ได้ซุบซิบกันอย่างออกรสไปแล้ว
แววตาอันหลายหลากที่บ้างก็ชื่นชม บ้างก็เห็นใจ บ้างก็หัวเราะ
สมน�้ ำ หน้ า ล้ ว นจั บ รวมอยู ่ บ นตั ว นางที่ เ ดี ย ว...น่ า เสี ย ดายสาวน้ อ ย
ผูม้ มี นั สมองเป็นอัจฉริยะนีก้ ลับเป็นขยะในเชิงยุทธ์ ขอแค่นางมีพรสวรรค์
เชิงยุทธ์แม้เพียงนิดเดียว อาศัยหัวสมองทีป่ ราดเปรือ่ งเช่นนีก้ เ็ พียงพอทีจ่ ะ
เลื่อนขั้นอย่างเร็วไวไปเป็นศิษย์ระดับกลางภายในเวลาครึ่งปีเศษได้แน่
ซู เ พี ย นจื่ อ ไม่ใ ส่ใ จว่าผู้อื่นจะมองนางอย่างไร ทุกวันนอกจาก
อ่านต�ำราแล้วก็จะให้ฝูอวิ๋นพานางตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆ ของ
ถ�ำ้ พันจิง้ จอก ด้วยหวังว่าจะดวงดีพบเบาะแสของ 'ไร้นาม' บ้างสักนิด ทว่า
หลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังคว้าน�้ำเหลวเช่นเดิม
"ได้ยนิ ว่าตอนนัน้ บิดาของท่านรูส้ กึ ถึงไร้นามได้ทลี่ ะแวกคลังสมบัติ
สกุลซู ท่านหาทางเลือ่ นขัน้ เป็นศิษย์ระดับสูงได้เมือ่ ไรก็จะมีโอกาสเข้าใกล้
ละแวกคลังสมบัติ ไม่แน่อาจหามันพบก็เป็นได้" ฝูอวิ๋นกล่าว
"เจ้าพูดง่ายนี่ เลือ่ นขัน้ เป็นศิษย์ระดับกลางด่านนีข้ า้ ยังไม่มปี ญ
ั ญา
จะผ่านเลย ยังจะพูดถึงศิษย์ระดับสูงอีก" ซูเพียนจื่อเหลือกตาใส่อีกฝ่าย
ทันที
ศิษย์ระดับต้นต้องผ่านการสอบย่อยทัง้ สิน้ ยีส่ บิ สนาม สิบห้าสนามแรก
เพียงขยับพูก่ นั ก็ใช้ได้แล้ว ทว่าห้าสนามหลังเป็นการทดสอบทักษะวิชากลลวง
ผู้ที่ไร้พื้นฐานวิชายุทธ์ไม่มีทางแสดงท่วงท่าที่เน้นหนักด้านความเร็วและ
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การพลิกแพลงเช่นนัน้ ได้เป็นอันขาด
เมือ่ เห็นว่าอีกไม่กวี่ นั ซูเพียนจือ่ ก็จะสอบย่อยสนามทีส่ บิ ห้าเสร็จสิน้
และสถิตชิ นะรวดของนางก็จะต้องหยุดไว้แต่เพียงเท่านีแ้ ล้ว ในถ�ำ้ พันจิง้ จอก
ไม่รมู้ คี นทีท่ งั้ ริษยาทัง้ ชิงชังนางจ�ำนวนมากเท่าไรก�ำลังรอชมเรือ่ งสนุกกัน
อยู่
ต่อให้โชคช่วยจนนางกลายเป็นศิษย์ระดับกลางได้ แต่การสอบย่อย
ของศิษย์ระดับกลางถัดจากนั้นก็จะเน้นหนักไปที่การผนวกรวมพลังวัตร
เข้ากับทักษะความรู้ในวิชากลลวงมากขึ้นเรื่อยๆ นางซึ่งตอนนี้ตกอยู่ใน
สภาพทีไ่ ม่อาจฝึกวิชายุทธ์โดยสิน้ เชิงจึงไม่ตอ้ งคิดฝันว่าจะผ่านได้แม้แต่
การสอบย่อยสนามแรกของศิษย์ระดับกลาง
คลังสมบัติของถ�้ำพันจิ้งจอกตั้งอยู่บนยอดเขา มีแต่ศิษย์ระดับสูง
จึงจะขึ้นไปบริเวณที่อยู่เหนือไหล่เขาได้ตามใจปรารถนา กระนั้นหากจะ
เข้าใกล้บริเวณคลังสมบัติ ต่อให้เป็นศิษย์ระดับสูงก็ยงั ต้องได้รบั อนุญาต
เป็นการเฉพาะเท่านั้นจึงจะมีโอกาส
ในช่วงที่ผ่านมาซูเพียนจื่อกับฝูอวิ๋นจึงเคลื่อนไหวอยู่แต่บริเวณที่
ต�่ำกว่าไหล่เขา เหนือไหล่เขาขึ้นไปนั้นซูเพียนจื่อเคยไปในวันแรกที่มาถึง
ถ�้ำพันจิ้งจอกเท่านั้น
ซูเพียนจื่อถอนหายใจก่อนกล่าวเป็นเชิงให้ก�ำลังใจตนเองออกมา
"ค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกัน อย่างไรก็ต้องมีวิธีแน่"
พริบตาก็มาถึงวันสอบย่อยสนามที่สิบห้าแล้ว สนามสอบรอบนี้
อยู่ที่ต�ำหนักเล็กอีกหลังหนึ่งบนไหล่เขา ต�ำหนักยี่สิบแห่งที่ถูกใช้เป็น
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สนามสอบย่อยของศิษย์ระดับต้นล้วนมีลกั ษณะภายนอกกับการตกแต่ง
ภายในที่ไม่ต่างกันมากนัก เพียงแต่บรรยากาศนอกสนามสอบในครั้งนี้
ดูพิกลอยู่บ้าง
ศิษย์ระดับต้นที่มาเข้าสอบส่วนใหญ่ล้วนรายล้อมอยู่ที่ข้างกาย
หนุม่ น้อยชุดขาวรูปงามผูห้ นึง่ แม้แต่ซมู า่ นม่านทีว่ นั นีไ้ ม่ได้เป็นผูค้ มุ สอบ
ก็ยงั ยืนเคียงไหล่อยูก่ บั เขา ทัง้ สองพูดคุยยิม้ หัว ดูสนิทสนมกันเป็นอย่างยิง่
ซูเจินเจินกระตุกชายเสื้อของซูเพียนจื่อแล้วเอ่ยเสียงเบา "คนที่
สวมชุดขาวผูน้ นั้ มีชอื่ ว่าซูเทียนหวา สนิทกับอาจารย์อาม่านม่านมากทีเดียว
เขาเป็นหลานคนเล็กที่ผู้อาวุโสรองซูรักมากที่สุด และยังเป็นศิษย์ที่มี
ผลคะแนนดีเยี่ยมกว่าใครในหมู่ศิษย์ระดับต้น...ก่อนที่เจ้าจะปรากฏตัว"
"การสอบย่อยครัง้ ก่อนๆ ไม่เห็นเคยเจอเขาเลย" ซูเพียนจือ่ กล่าวด้วย
ความแปลกใจ
ยามนี้ ซู เ พี ยนจื่อ มาอยู่ที่ถ้�ำพันจิ้ง จอกได้เกือบครึ่งปีแล้ว ทว่า
ไม่เคยพบเจอซูเทียนหวาผู้นี้ในการสอบย่อยครั้งใดๆ สีหน้าอันเย่อหยิ่ง
ของหนุ่มน้อยชุดขาวเหมือนโขกออกมาจากพิมพ์เดียวกับซูม่านม่าน ซึ่ง
เป็นจ�ำพวกที่ซูเพียนจื่อไม่ชอบเป็นที่สุด
"เมื่ อ ครึ่ ง ปี ก ่ อ นเขาติ ด ตามผู ้ อ าวุ โ สรองซู อ อกไปท� ำ ภารกิ จ ที่
นอกถ�้ำพันจิ้งจอก ได้ยินว่าเพิ่งจะกลับมาสองวันนี้เอง เดิมทีอย่างน้อย
ต้องเป็นศิษย์ระดับกลางจึงจะออกไปฝึกฝีมือที่นอกถ�้ำพันจิ้งจอกได้..."
ซูเจินเจินอิจฉาไม่หาย
ฝ่ายซูมา่ นม่านพอมองเห็นเงาร่างของซูเพียนจือ่ กับซูเจินเจินตัง้ แต่ไกล
สีหน้าก็เย็นชาขึน้ นิดๆ แค่นเสียงฮึออกมาเบาๆ
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ซูเทียนหวาจึงเอียงหน้ามายิ้มถาม "มีอะไรหรือ"
ซูม่านม่านบุ้ยปากไปทางซูเพียนจื่อก่อนตอบ "นั่นก็คือขยะที่ข้า
เคยบอกเจ้า"
เมือ่ ซูเทียนหวามองไปตามทิศทางทีน่ างชีบ้ อก ในดวงตาของเขาก็
ทอประกายประหลาดขึน้ วูบหนึง่ ก่อนจะเอ่ยด้วยถ้อยค�ำทีแ่ ฝงนัยลุม่ ลึก
"นางเพิ่งจะมาอยู่ที่นี่ได้เกือบครึ่งปีก็ท�ำคะแนนเต็มในการสอบย่อยสิบสี่
สนามติดกัน เช่นนีแ้ ล้วจะเรียกว่าขยะได้อย่างไร เอ่ยถึงคะแนนสอบ ข้ายัง
สูน้ างไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ "
"ไร้พรสวรรค์เชิงยุทธ์เยี่ยงนั้นหากยังไม่ใช่ขยะแล้วจะเป็นตัวอะไร
ท่องต�ำราได้ ท�ำข้อสอบได้ แล้วใช้การอะไรได้เล่า นางจะเผยอมาเทียบกับเจ้า
ได้อย่างไร เจ้าเป็นถึงอัจฉริยะผู้ลือนามของถ�้ำพันจิ้งจอกเราเชียวนะ"
ซูมา่ นม่านยกย่องชืน่ ชมญาติผนู้ อ้ งห่างๆ คนนีเ้ ป็นอย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็น
ความรู้ในวิชากลลวงหรือพรสวรรค์เชิงยุทธ์เขาล้วนเป็นที่หนึ่งในหมู่ศิษย์
รุ่นหนุ่มสาวในปัจจุบัน
แม้ ต อนนี้ เ ขาจะยั ง เป็ น เพี ย งศิ ษ ย์ ร ะดั บ ต้ น แต่ ทุ ก คนก็ รู ้ ดี ว ่ า
การสอบย่อยไม่กสี่ นามทีเ่ หลือนัน้ เป็นเรือ่ งเล็กน้อยมากส�ำหรับเขา การที่
เขาจะกลายเป็นศิษย์ระดับกลางรวมถึงเลือ่ นเป็นศิษย์ระดับสูงในวันข้างหน้า
ล้วนเป็นเรื่องที่แน่เสียยิ่งกว่าแน่
ซูเทียนหวาเพียงยิ้มน้อยๆ ส�ำหรับค�ำชมของอีกฝ่าย จากนั้นก็
เดินก้าวยาวไปพูดตรงหน้าซูเพียนจื่อ "อาจารย์ปซู่ ูหู่หลี่เป็นผู้ที่ข้าเคารพ
เลือ่ มใสมาตลอด ในทีส่ ดุ วันนีข้ า้ ก็มโี อกาสได้รว่ มสนามสอบกับบุตรีของท่าน
แล้ว ช่างเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดียงิ่ นัก หวังว่าเจ้าจะไม่ทำ� ให้ขา้ ต้องผิดหวัง"
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นีไ่ ม่ใช่หนแรกทีซ่ เู พียนจือ่ ได้ยนิ ผูอ้ นื่ เอ่ยถึงบิดาของนางไม่วา่ จะต่อหน้า
หรือลับหลัง ส่วนค�ำพูดแฝงนัยท้าทายพรรค์นนี้ างก็ยงิ่ แสนจะเอือมระอา
"ข้าไม่ได้สนิทกับเจ้า เจ้าจะผิดหวังหรือไม่มนั เกีย่ วอะไรกับข้าด้วย"
ซูเทียนหวาแม้เป็นเพียงศิษย์ระดับต้น ทว่าเขามีทา่ นปู่ซงึ่ รัง้ ต�ำแหน่ง
ผูอ้ าวุโสของตระกูล อีกทัง้ มีพรสวรรค์และสติปญ
ั ญาทีท่ กุ คนล้วนเห็นแวว
ปกติศิษย์ระดับต้นอยู่ต่อหน้าเขาจึงต่างพินอบพิเทา ไม่เคยมีแม้ครึ่งคน
ทีก่ ล้าพูดจาไม่เกรงใจเขาซึง่ หน้าเช่นนี้
ซู เที ยนหวาชะงักไปเล็กน้อ ย ก่อ นจะแค่น หัว เราะหมุนตัวเดิน
เข้าต�ำหนักไป
ซูเจินเจินรีบกระตุกแขนเสือ้ ของซูเพียนจือ่ แล้วพูดโน้มน้าว "ศิษย์พี่
เทียนหวาเก่งกาจมากนะ เจ้าอย่าได้ลว่ งเกินเขา เดีย๋ วจะเสียเปรียบเอาได้"
"ก็เขาโผล่มารังควานข้าก่อน เหตุใดข้าต้องทนเขาด้วย ข้ายอมรับว่า
เรือ่ งต่อยตีเขาคงเก่งกาจกว่าข้า แต่ทถี่ ำ�้ พันจิง้ จอกห้ามใช้กำ� ลังตัดสินกันเอง
ไม่ใช่หรือ แล้วมีอะไรน่ากลัวกันเล่า" ซูเพียนจือ่ เอ่ยแย้ง
คนบางคนหากเจ้ายิ่งรอมชอม เขาก็จะยิ่งก�ำเริบเสิบสาน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา คนที่อิจฉาริษยาและชังน�้ำหน้านางมีเยอะแยะ
ไปหมด และก็มบี างคนทีห่ มายมัน่ จะให้นางได้เห็นดี ทว่านางเป็นใครกัน
ผู้ที่ไต่เต้าจนได้เป็นจอมอหังการน้อยแห่งสถานเลี้ยงเด็กก�ำพร้ามาแล้ว
มีลูกไม้อะไรบ้างที่ไม่เคยเห็น บรรดาแผนตบตาและหลุมพรางที่จะใช้
กลัน่ แกล้งนางเหล่านัน้ ในสายตาของนางแล้วก็เหมือนกับเด็กเล่นขายของ
ไม่มีผิด
และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื ถ�ำ้ พันจิง้ จอกมีกฎทีไ่ ม่เลวอยูข่ อ้ หนึง่ ...นัน่ คือ
112

เอ๋ อ เหมย

ระหว่างศิษย์ของถ�้ำพันจิ้งจอกห้ามใช้ก�ำลังตัดสินกันเอง เว้นเสียแต่
จะประลองกันอย่างเป็นทางการภายใต้การควบคุมของอาจารย์ ผูใ้ ดฝ่าฝืน
จะเอาความถึงที่สุดด้วยการลงโทษสถานหนักไม่มีงดเว้น
ในช่วงเวลาไม่ถึงครึ่งปีมานี้ ซูเพียนจื่อพบว่ากฎข้อนี้ถูกบังคับใช้
อย่างเคร่งครัดจริงๆ ดังนั้นนางจึงยิ่งวางใจในสวัสดิภาพของตน
ขอเพียงไม่ใช่การประลองด้วยหมัดเท้า นางมีอะไรต้องกลัวด้วยเล่า
เมื่อเสียงย�่ำระฆังดังขึ้น ผู้คุมสอบก็แจกข้อสอบให้ทุกคนเริ่มท�ำ
ไม่มใี ครรูว้ า่ ภายในเขตเรือนพักของประมุขทีอ่ ยูบ่ นยอดเขาถ�ำ้ พันจิง้ จอกนัน้
มีผเู้ ฒ่าสามคนทีก่ ำ� ลังให้ความสนใจกับสนามสอบเล็กๆ ของศิษย์ระดับต้นนี้
อยูเ่ งียบๆ
ประมุขซูถงิ หยวนกับผูอ้ าวุโสใหญ่หานหันหน้าเข้าหากระดานหมาก
อย่างใจลอย ผูอ้ าวุโสรองซูทชี่ มศึกดวลหมากอยูด่ า้ นข้างจึงเอ่ยขึน้ อย่าง
อดไม่ได้ "แค่การสอบเล็กๆ ของศิษย์ระดับต้นก็คู่ควรให้ใส่ใจถึงเพียงนี้
ด้วยหรือ"
ซูถงิ หยวนเงยหน้ามองไปทางขอบฟ้าแล้วพรูลมหายใจออกมาเบาๆ
"นับรวมสนามนีด้ ว้ ยก็เป็นการสอบย่อยสิบห้าสนามเต็มๆ แล้ว แม้ในอดีต
หูห่ ลีล่ กู คนนัน้ ของข้าก็คว้าอันดับหนึง่ ในการสอบย่อยทุกครัง้ เช่นกัน แต่ก็
ไม่อาจท�ำคะแนนเต็มได้ในทุกสนามสอบ ยิง่ ไม่ตอ้ งเอ่ยถึงการสอบติดกัน
สนามแล้วสนามเล่าโดยที่ระหว่างทางไม่เคยหยุดพักเลยเช่นนี้"
ผูอ้ าวุโสใหญ่หานหัวเราะหึๆ พลางเอ่ยกับผูอ้ าวุโสรองซู "เทียนหวา
หลานชายคนนัน้ ของเจ้าก็ลงสนามสอบวันนีด้ ว้ ยนี่ ต�ำแหน่งทีห่ นึง่ ของเขา
อันตรายเสียแล้ว"
113

ผู ้ เ ป็ น หนึ่ ง ในใต้ ห ล้ า ... คื อ ข้ า ผู ้ เ ดี ย ว 1

"การสอบย่อยสนามเดียวใช้นบั อะไรได้" ผูอ้ าวุโสรองซูเอ่ยแย้ง เขา
กลับมาถึงถ�ำ้ พันจิง้ จอกได้เพียงสองวัน ก็มคี นบอกเขาไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ หน
เกีย่ วกับสาวน้อยผูม้ ปี ญ
ั ญาเป็นเลิศทว่าพรสวรรค์เชิงยุทธ์กลับไม่เอาไหน
ถึงขีดสุดผู้นี้
แท้จริงแล้วความคิดในใจของเขาก็ไม่ได้ต่างจากซูม่านม่านและ
ซูเทียนหวาที่เป็นผู้เยาว์สักเท่าไร...หากไร้ซึ่งพรสวรรค์เชิงยุทธ์ ต่อให้
สาวน้อยผู้นี้เฉลียวฉลาดสักเพียงใด นางก็ไม่อาจเป็นที่นับหน้าถือตา
ในแวดวงชั้นสูงได้อยู่ดี
แม้วา่ พวกเขาสกุลซูคอื ตระกูลสิบแปดมงกุฎ แต่พวกเขาก็รดู้ ี เมือ่
อยูต่ อ่ หน้าผูท้ มี่ พี ลังฝีมอื เหนือกว่าโดยสิน้ เชิง วิชากลลวงและเหลีย่ มเล่ห์
ทั้งปวงก็ล้วนเปล่าประโยชน์
ผูอ้ าวุโสรองซูผเู้ ป็นปู่ไม่เชือ่ ว่าหลานชายทีต่ นภาคภูมใิ จจะพ่ายแพ้แก่
ซูเพียนจือ่ ในการสอบย่อยครัง้ นี้ ทว่าต่อให้พา่ ยแพ้กไ็ ม่ได้มอี ะไรหนักหนา
เพราะในการสอบย่อยอีกห้าสนามถัดไป ต่อให้ซเู พียนจือ่ มีความสามารถ
ในการท่องต�ำราสูงส่งยิง่ กว่านีเ้ ป็นร้อยเท่าก็ไร้ความหมาย
ผู้อาวุโสใหญ่หานเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายจึงเอ่ยอย่างจนใจ
"ภัยพิบัติครั้งใหญ่ใกล้จะมาถึงแล้ว ต่อให้มีความหวังแม้เพียงน้อยนิด
ข้าก็ไม่อยากจะยอมแพ้"
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