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‘เทพมารอหังการ’ เป็นนิยาย YY แนวฮาเร็มเรื่องหนึง่
1

พูดอย่างเป็ นรู ปธรรมหน่อย ‘เทพมารอหังการ’ เป็ นนิยายขายฟิ น
แนวผู้ฝึกวิชาเซียนปราบภูตผีปีศาจที่ยาวสุดๆ พระเอกมีดชั นีทองค�ำ2เก่งจน
ผิดมนุษย์มนา มีสาวในฮาเร็ มจ�ำนวนหลักร้ อย ตัวละครสาวๆ ทังเรื
้ ่ องพากัน
หลงรักตัวเอกชนิดหัวปั กหัวป� ำ
ไม่มีนิยายแนวฮาเร็มเรื่ องไหนในปี นี ้จะร้ อนแรงเท่าเรื่ องนี ้อีกแล้ ว!
ลัว่ ปิ งเหอซึ่งเป็ นตัวเอกในนิยายมิได้ มาแนวหลงอ้ าวเทียน3 หรื อ
แนวเศษฟื นแต่อย่างใด แต่กระนันก็
้ ยงั ฮิตในหมูน่ กั อ่านบนเน็ตชนิดยอดวิว
เป็ นล้ านๆ จนก่อให้ เกิดกระแสการเขียนนิยายแนว YY เลียนแบบนับไม่ถ้วน
แต่ลวั่ ปิ งเหอมาสายดาร์ ก
ก่อนลงเอยด้ วยการเป็ นพระเอกสายดาร์ ก ชีวิตลัว่ ปิ งเหอประสบ
ชะตากรรมอันรันทดมาก่อน
ข้ างล่างนี ก็้ ให้ เสิน่ หยวนนักอ่านผู้ร้ ูลกึ รู้จริงของนิยายเรื่องนี ้ตัดเนื ้อหา
ส่วนที่เป็ นฉากแฟนเซอร์ วิสออก แล้ วสรุ ปเนื ้อเรื่ องที่ยาวเป็ นล้ านตัวอักษร
ออกมาเป็ นเรื่ องย่อสันๆ
้ ดังนี ้
‘ลัว่ ปิ งเหอพอถือก�ำเนิ ดก็ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ ง เขาถูกห่อด้วยผ้าขาว วาง
ในถังไม้แล้วปล่อยให้ลอยไปตามน�้ำ
1

นิยาย YY ย่อมาจากค�ำว่า 意淫 (Yiyin) หมายถึงนิยายที่เต็มไปด้ วยฉากเซ็กซ์โลดโผน
ดัชนีทองค�ำ หมายถึง ตัวช่วยสารพัดเช่น อาจารย์เก่งกาจที่คอยช่วยเหลือ ทักษะพิเศษ สกิลเป็ นอมตะ
และอาวุธวิเศษของพระเอก
3
หลงอ้ าวเทียน ใช้ เสียดสีนิยายที่ตวั เอกเก่งกาจ เอาชนะอุปสรรคได้ งา่ ยๆ มีที่มาจากนิยายจีนเรื่ อง ราชันย์
อหังการ 帝霸 ส่วนแนวเศษฟื น คือตัวเอกไม่ฉลาด ปราศจากพรสวรรค์ ไม่มีความถนัดด้ านใดเป็ นพิเศษ
แต่กลับเคราะห์ดีประสบเหตุเกื ้อหนุนหรื อพบเจอของวิเศษ ชะตาชีวิตจึงพลิกผันประสบความส�ำเร็ จ
2

วันที เ่ หน็บหนาวที ส่ ดุ ของฤดูเหมันต์ ชาวประมงคนหนึ่งเก็บเขาขึ้น
มาได้จากแม่น�้ำ เขาจึ งไม่แข็ งตายก่อนวัยอันควร ด้วยเหตุที่เขาลอยมา
ตามแม่น�้ำลัว่ อีกทัง้ เป็ นช่วงทีน่ �้ำในแม่น�้ำลัว่ จับตัวเป็ นฝ้าน�้ำแข็ง4บางๆ เขา
จึงได้ชือ่ นีม้ า
วัยเด็กเขาเร่ ร่อนอยู่ขา้ งถนน กิ นไม่อิ่ม สวมใส่ไม่อ่นุ มี วยั เด็กทีแ่ สน
จะรันทด ต่อมาหญิ งซักผ้าของตระกูลเศรษฐี เห็นว่าเด็กคนนีน้ ่าสงสาร ทัง้
ตัวนางเองก็ไม่มีลูก จึ งเก็บเขาไปเลี ย้ งราวกับลูกแท้ๆ ของตัวเอง สองแม่
ลูกยากจนข้นแค้น ต้องอาศัยบ้านเศรษฐี คมุ้ กะลาหัวและถูกกลัน่ แกล้งรังแก
สารพัด
สภาพวัยเด็ กที ่ต้องอยู่ อย่ างกระเสื อกกระสนเป็ นปมส� ำคัญที ่ส่ง
ผลให้ลวั่ ปิ งเหอเมื อ่ เปลี ย่ นเข้าสู่ดา้ นมื ดจึ งมี นิสยั บิ ดเบี ย้ ว ชอบฟื ้ นฝอยหา
ตะเข็บ นิ ดหน่อยเป็ นต้องเอาคื น ปากสนทนายิ้ มแย้ม แต่ในใจคิ ดสังหาร
ไปแล้วพันตลบ
เพือ่ โจ๊กเนือ้ เย็นชืดหนึ่งถ้วย เขายอมทนรับการทุบตีของเหล่าคุณชาย
น้อยในบ้าน แต่สดุ ท้ายก็ ยงั สายไปก้าวหนึ่งอยู่ดี ไม่ทนั เอาโจ๊ กไปให้แม่
บุญธรรมได้ชิมสักค�ำก่อนทีจ่ ะลาโลกไป
ต่อมาด้วยโชคชะตาฟ้าลิ ขิต ลัว่ ปิ งเหอจับพลัดจับผลูได้รับเลื อกให้
เข้าส�ำนักชางฉยงซาน อันเป็ นหนึ่งในสี ส่ � ำนักผูฝ้ ึ กวิ ชาเซี ยนที ย่ ิ่ งใหญ่ทีส่ ดุ
ในยุทธภพ และเข้าเป็ นศิ ษย์ ในสังกัดเสิ่ นชิ งชิ วเจ้าของฉายากระบี ่ซิวหย่า
(ธ� ำรงไว้ซึ่งความสง่างาม)
ลัว่ ปิ งเหอยังหลงเข้าใจว่าจากนี ไ้ ปชี วิตของเขาจะเข้ารู ปเข้ารอยได้
เสียที แต่นึกไม่ถึงว่าเสิ่ นชิ งชิ วกลับเป็ นพวกหน้าไหว้หลังหลอก ต�่ำช้าอย่าง
ถึงทีส่ ดุ เสิ่ นชิ งชิ วอิ จฉาพรสวรรค์อนั ไร้เทียมทานของลัว่ ปิ งเหอ ในใจนึกกริ่ ง
เกรงลูกศิ ษย์ ทีน่ บั วันวิ ชาฝี มื อมี แต่จะก้าวหน้ารวดเร็ วปานก้าวกระโดด จึ ง
คอยหาโอกาสเหยี ยบย�่ ำทุกที เ่ ย้ยหยันทุกทาง กระทัง่ ศิ ษย์ ร่วมส� ำนักก็พา
4

ปิ ง แปลว่า น�้ำแข็ง เหอ แปลว่า แม่น�้ำ
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กันดูถูกเขา
ฝึ กวิ ชาอยู่หลายปี กล�้ำกลืนความอัปยศถึงทีส่ ดุ นับเป็ นชะตาชี วิตที ่
แสนจะโศกเศร้าเคล้าน�้ำตาอีกเรื ่องหนึ่ง
ลัว่ ปิ งเหอฝ่ าฟันหนทางทีเ่ ต็มไปด้วยขวากหนามอย่างยากล�ำบากจน
กระทัง่ ถึงวัยสิ บเจ็ด ในทีส่ ดุ ก็มาถึงงานชุมนุมครัง้ ยิ่ งใหญ่ในโลกของผูฝ้ ึ กวิ ถี
พรตวิ ชาเซี ยนทีจ่ ดั ขึ้นทุกสีป่ ี ระหว่างงานชุมนุมนีเ่ องทีล่ วั่ ปิ งเหอถูกเสิ่นชิ งชิ ว
ลอบท�ำร้าย จนตกลงไปในรอยต่อระหว่างภพมารกับภพมนุษย์ - ห้วงอเวจี
และนีค่ ือจุดเริ่ มต้นอย่างแท้จริ งของเรื ่อง
ลัว่ ปิ งเหอไม่เพียงไม่ตาย กลับได้พบสุดยอดกระบีว่ ิเศษ ‘ซิ นหมัว’ (จิ ต
มาร) ของตนในห้วงอเวจี และได้รบั รู้ชาติ ก�ำเนิ ดของตัวเอง
ว่าทีแ่ ท้ลวั่ ปิ งเหอเป็ นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของราชาภพมารกับหญิ งมนุษย์
สายโลหิ ตของมนุษย์ และสายโลหิ ตอันเก่าแก่ของมารบรรพกาลที ่ตกจาก
สวรรค์จึงไหลเวียนอยู่ในกายของเขา ‘เทียนหลางจวิ น’ พ่อแท้ๆ ของเขาถูก
สะกดไว้ใต้ภูเขาสูง ไม่อาจหลุดออกมาได้ชวั่ ชี วิต ส่วนแม่แท้ๆ นัน้ เป็ นศิ ษย์
ของส�ำนักผูฝ้ ึ กวิ ชาเซี ยนระดับแถวหน้า เนือ่ งจากนางลักลอบมีความสัมพันธ์
กับเผ่ามารจึงถูกขับออกจากส�ำนัก หลังคลอดลัว่ ปิ งเหอก็เสียชี วิตเพราะตก
เลือด ก่อนสิ้ นใจนางปล่อยบุตรชายแรกเกิ ดของตนเองลงจากเรื อน้อย นีเ่ อง
จึงท�ำให้ลวั่ ปิ งเหอมี โอกาสรอดชี วิตมาได้
ลัว่ ปิ งเหอใช้กระบี ซ่ ิ นหมัวปลดผนึกโลหิ ตมารบนร่ างของตน ทุ่มเท
ฝึ กฝนอยู่ในห้วงอันมืดมิ ดจนบรรลุวิชาชัน้ สูงอย่างยากพบพาน ก่อนหวนคืน
สู่ส�ำนักชางฉยงซานอีกครัง้
จากตรงนีเ้ อง ทีจ่ ิ ตใจของลัว่ ปิ งเหอค่อยๆ เปลี ย่ นเข้าสู่ดา้ นมื ดโดย
ไม่เหลียวหลังนับแต่นนั้
ศัตรู ในวันวานไม่มีแม้สกั รายที ่ไม่จบชี วิตด้วยน�้ ำมื อเขาอย่างสยด
สยอง ต้องรับทัณฑ์ ทรมานอย่างแสนสาหัส ลัว่ ปิ งเหอใช้กลอุบายและวิ ธี

ตบตาสารพัดรู ปแบบทีน่ บั วันก็ยิ่งช�ำนาญ ไม่ว่าจะตีสองหน้า ตลบตะแลง
ลอบแทงข้างหลัง ค่อยๆ หลอกผูค้ นให้ตายใจ จากนัน้ ก็ยึดอ�ำนาจแล้วก้าว
ขึ้นเป็ นผูน้ �ำ ก่อมรสุมโลหิ ตจนกลายเป็ นคลืน่ ยักษ์ ทีถ่ าโถมขึ้นฟ้า เรื ่องราว
ด� ำเนิ นไปโดยที ด่ า้ นมื ดของลัว่ ปิ งเหอรุนแรงขึ้ นเรื ่อยๆ เขากลับไปสื บทอด
ต�ำแหน่งราชาแห่งภพมาร แค่นนั้ ยังไม่หน�ำใจ เขาเริ่ มเข่นฆ่าสังหารผูค้ นของ
ส�ำนักผูฝ้ ึ กวิ ถีพรตวิ ชาเซี ยนใหญ่ๆ ทัง้ หลายในภพมนุษย์ ใครก็ตามทีต่ อ่ ต้าน
เขา เป็ นต้องถูกก�ำจัดชนิ ดถอนรากถอนโคน
สุดท้ายลัว่ ปิ งเหอเทพมารแห่งยุคในต�ำนาน ผูร้ วบรวมอาณาจักรสาม
ภพให้เป็ นหนึ่ง ก็ได้ครอบครองฮาเร็ มทีม่ ี สาวๆ เป็ นร้อย ให้ก�ำเนิ ดลูกหลาน
ไม่มีทีส่ ิ้ นสุด’
“นักเขียนเฮงซวย! นิยายเฮงซวย!”
นี่คือประโยคสุดท้ ายก่อนจะสิ ้นลมของเสิน่ หยวน
นึกภาพชายหนุม่ ดีๆ คนหนึง่ ที่ยอมเสียเงินค่าสมาชิกวีไอพีเพื่ออ่าน
นิยายบนเว็บอย่างถูกต้ องตามกฎหมายเช่นเขา พอพบว่านิยายที่มงุ่ มัน่ จะ
อ่านให้ จบก่อนตาย กลับเป็ นนิยายแนวฮาเร็ มที่หลอกเอาเงินผู้อ่านชนิด
อ่านจบแล้ วโกรธจนถึงกับขนชี ้ชันแทบหายใจไม่ออก แล้ วจะไม่ให้ เขาด่า
ได้ อย่างไร
ผู้เขียน ‘เทพมารอหังการ’ คือ เซีย่ งเทียนต่าเฟยจี5 (ชักว่าวขึ ้นสวรรค์)
แค่เห็นชื่อไอดีนี ้ ก็เหมือนมีรังสีแห่งความลามกกระแทกใส่หน้ าแล้ ว
วิธีการเขียนอย่างกับนักเรียนประถม พล็อตป่ วยๆ เต็มไปหมด เสิน่ หยวนรู้สกึ
ละอายด้ วยซ� ้ำที่จดั ให้ นิยายซึง่ เขียนมัว่ ซัว่ โครงเรื่ องขี ้หมูขี ้หมาของนักเขียน
พรรค์นี ้ให้ อยูใ่ นนิยายแนวผู้ฝึกวิชาเซียน
คุณเคยเห็นผู้ฝึกวิชาเซียนทีข่ ี่ม้านัง่ รถมันทังวั
้ นไหม เคยเห็นผู้ฝึกวิชา
เซียนที่ฝึกถึงขันปี
้ ก้ ่6ู แล้ วยังต้ องกินต้ องนอนอีกไหม คุณเคยเห็นนักเขียนคน
ไหนบ้ างทีบ่ างครัง้ แม้ แต่จ้ จู ีกบั หยวนอิงซึง่ เป็ นระดับฌานก็ยงั เอามาสลับกัน
5
6

เซี่ยงเทียนต่าเฟยจี เป็ นค�ำสแลงหมายถึง “ช่วยตัวเอง” ของผู้ชาย
ปี ก้ ่คู ือสภาวะที่ไม่ต้องกินอาหาร ร่างกายก็อยูไ่ ด้ คล้ ายๆ กับอิ่มทิพย์
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มัว่ ไปหมด
เวลาอยูต่ อ่ หน้ าตัวเอก ไอคิวของตัวละครทุกตัวในเรื่องราวกับถูกรัศมี
ของไอ้ เวรตะไลนี่เขมือบหายไปหมด โดยเฉพาะเจ้ าอาจารย์ของลัว่ ปิ งเหอ
‘เสิน่ ชิงชิว’ ผู้นนั ้ เรี ยกได้ วา่ ปั ญญาอ่อนขันหนั
้ ก เป็ นหลีเ่ ทียนอี7ในหมูเ่ ดนคน
ความหมายในการคงอยูข่ องตัวละครตัวนี ้ก็เพื่อรนหาที่ตายโดยแท้ เพียงแต่
รนหาที่ตายเองไม่ส�ำเร็จ กลับถูกพระเอกจับฆ่าทิ ้งเสียก่อน
แล้ วท�ำไมเสิน่ หยวนจะต้ องอ่านนิยายแบบนี ้ แถมยังอ่านจนจบด้ วย
ล่ะนี่
อย่าเข้ าใจผิดนะ เสิน่ หยวนไม่ใช่พวกชอบหาทุกข์ใส่ตวั และนี่ก็เป็ น
สาเหตุที่ท�ำให้ เขาแสนจะเจ็บไข่เป็ นที่สดุ
นิยายเรื่ องนี ้ผูกเงื่อนปมไว้ นบั ไม่ถ้วน ขุดหลุมทิ ้งๆ ขว้ างๆ มันทัว่ ทัง้
เรื่ อง ทุกอย่างล้ วนเป็ นปริ ศนายุง่ เหยิงอีรุงตุงนังไปหมด แต่สดุ ท้ ายก็หาอะไร
มาคลี่คลายไม่ได้ สกั อย่าง!
ล่อเสียคนอ่านกระอักเลือดสาดกระจายเต็มท้ องฟ้าเลย
ท�ำไมพวกหญ้ ามหัศจรรย์หายาก โอสถวิเศษ และสาวงามถึงหาได้
เกลื่อนกลาดจนดูไม่มีคา่ ท�ำไมท่าทางและบทพูดของพวกตัวโกง ไม่วา่ จะ
ตอนรนหาทีต่ ายเองหรือตอนถูกก�ำจัดจนถึงแก่ความตายถึงได้ เป็ นสูตรส�ำเร็จ
ตายตัวเหมือนๆ กันหมด
น้ องๆ หนูๆ คนสวยที่บอกว่าจะรับเข้ าฮาเร็มตกลงแล้ วไปอยูไ่ หนกัน
เอ่อ ข้ ามตรงนี ้ไปก่อนก็ได้ แล้ วไอ้ มือสังหารที่ก่อคดีสยองไปหลายคดีนนั่
ตกลงแล้ วเป็ นใครกันแน่! ไหนจะตัวละครที่มีชื่อเสียง บอกว่าเก่งกาจเหลือ
เกินเหล่านันสุ
้ ดท้ ายแล้ วเอ่ยถึงท�ำไมไม่ทราบ เพราะอะไรจวบจนท้ ายเรื่ อง
แล้ วก็ไม่เห็นโผล่ออกมาสักคน
พี่เซี่ยงเทียน พี่เฟยจี พี่ๆ เรามาคุยกันหน่อยได้ ไหม กลบ! หลุม!
หน่อย! เถอะ!
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หลี่เทียนอีเป็ นลูกชายนักร้ องดัง หนึง่ ในคนร้ ายก่อคดีรุมโทรมหญิงปี 2013

หูเขา

เสิน่ หยวนรู้สกึ โกรธเสียจนฟื น้ คืนชีพขึ ้นมาเลยทีเดียว
ในความมืดอันไร้ ที่สิ ้นสุด เสียงคอมพิวเตอร์ สงั เคราะห์ดงั ขึ ้นที่ข้าง

『รหัสเปิ ดการใช้ งาน ‘นักเขียนเฮงซวยนิยายเฮงซวย’ ได้ กระตุ้นให้
ระบบท�ำงานโดยอัตโนมัติ』
“ท่านคือผูใ้ ด”8 วิธีการออกเสียงเหมือนเว็บแปลภาษาของกูเกิลเลย
เสิน่ หยวนมองไปรอบๆ รู้สกึ เหมือนตัวเองก�ำลังล่องลอยอยูใ่ นที่วา่ ง
คล้ ายโฮโลแกรม มืดสนิทชนิดมองไม่เห็นนิ ้วทังห้
้ า ส่วนเสียงนันดั
้ งมาจาก
ทุกทิศทาง
『ขอต้ อนรับเข้ าสูร่ ะบบ ระบบนี ้พัฒนาขึ ้นมาจากแนวคิดทีว่ า่ youcan-you-up , no can- no- BB9 เราหวังว่าจะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สดุ ให้
แก่ทา่ น และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าระหว่างการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ท่านจะ
ได้ รับผลส�ำเร็จตามที่ต้องการ สามารถปรับปรุงแก้ ไขนิยายเฮงซวยให้ เป็ นไป
ตามทีท่ า่ นปรารถนา จนกลายเป็ นวรรณกรรมชันสู
้ ง คลาสสิกมีระดับ หวังว่า
ท่านจะได้ รับความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่』
ท่ามกลางความวิงเวียน เสียงของผู้ชายคนหนึง่ ดังขึ ้นข้ างหู “...ศิษย์
น้ อง? ศิษย์น้องได้ ยินที่ข้าพูดหรื อไม่”
เสิ่นหยวนพลันรู้ สึกตัว ตัง้ สติและพยายามฝื นเปิ ดเปลือกตาอัน
หนักอึ ้งอย่างยากล�ำบาก ภาพที่อยู่เบื ้องหน้ าเหมือนดอกไม้ ใบไม้ นบั หมื่น
ปลิวคว้ าง ผ่านไปสักพักจึงค่อยๆ ซ้ อนทับรวมเป็ นหนึง่ ปรากฏเป็ นภาพที่
ชัดเจนขึ ้น
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ประโยค “ท่านคือผู้ใด” เป็ นส�ำนวนภาษาแบบโบราณ ที่เสิน่ หยวนพูดออกไปแบบนี ้ เพราะเป็ นปฏิกิริยา
หลังจากเจอเสียงสังเคราะห์ของระบบ ด้ วยประโยคนี ้เป็ นประโยคสนทนาทีม่ กั ปรากฎในเกมจีน เพือ่ เป็ นการ
แสดงบุคลิกของเสิน่ หยวนว่าเป็ นคอเกม
9
you-can-you-up，no can- no- BB เป็ นภาษาอังกฤษสไตล์จีน หมายถึง คุณท�ำได้ คณ
ุ ลงมือ ถ้ าท�ำ
ไม่ได้ ก็ไม่ต้องพูดมาก
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เขานอนอยูบ่ นเตียงหลังหนึง่
มองขึ ้นไป เห็นม่านผ้ าโปร่งสีขาวยาว เพดานเตียงทังสี
้ ่มมุ นันแขวน
้
ถุงหอมงามประณีต
มองลงไป เห็นตัวเองสวมชุดขาวแบบโบราณ พัดกระดาษเล่มหนึง่
วางพิงอยูข่ ้ างหมอน
มองทางซ้ าย ชายหนุม่ ในชุดด�ำแบบเสวียนตวน10ผู้หนึง่ หน้ าตาหล่อ
เหลาอย่างยิ่งนัง่ อยูข่ ้ างเตียง ก�ำลังมองมาด้ วยสีหน้ ากังวล
้ วคลี่
เสิ่นหยวนหลับตา ยื่นมือพรวดไปหยิบพัดด้ ามจิ ้ว11เล่มนันแล้
ออกโบกเบาๆ เพื่อไล่เหงื่อเย็นชื ้นบนศีรษะออกไป
ในดวงตาของชายหนุม่ มีแววปี ตยิ นิ ดีวาบขึ ้น ก่อนถามเสียงนุม่ “ศิษย์
น้ องนับว่าฟื น้ เสียที บนร่างมีตรงไหนไม่สบายหรื อไม่”
เสิน่ หยวนตอบอย่างระมัดระวัง “ไม่มีปัญหา”
ค�ำพูดนี ้มีปริมาณข้ อมูลแฝงอยูค่ อ่ นข้ างมาก เขาพยายามลุกขึ ้นนัง่ ทัง้
ที่ยงั มึนงง อีกฝ่ ายเห็นดังนันก็
้ ยื่นมือมาช่วยพยุงหลังให้ เขานัง่ พิงกับหัวเตียง
นิ ย ายแนวเกิ ด ใหม่ ท ะลุมิ ติ ข องเว็ บ จงเตี่ ย น 12นี่ เ ขาอ่ า นมามาก
เสิ่นหยวนเคยคิดเอาไว้ นานแล้ วว่าหากวันหนึ่งเขาตื่นขึ ้นมาแล้ วพบตนเอง
นอนอยูใ่ นสถานทีผ่ ดิ ไปจากปกติ ก่อนทีจ่ ะท�ำความเข้ าใจกับสถานการณ์ได้
อย่างแจ่มชัด จะได้ ไม่ต้องยิ ้มบื ้ออย่างดีใจ แล้ วพูดจาเหมือนคนปั ญญาอ่อน
ที่แสวงหาความรู้สกึ ปลอดภัยอย่าง ‘ก�ำลังถ่ายละครทีวีกนั อยูห่ รื อครับ ฉาก
สมจริ งมากเลย ทีมงานของพวกคุณเจ๋งมาก!’
เขาเพียงแสร้ งท�ำหน้ าตามึนๆ แบบคนเพิ่งฟื น้ “ข้ า...ที่นี่คือที่ไหน”
ชายหนุม่ ตกตะลึง ถามว่า “เจ้ านอนจนเลอะเลือนไปแล้ วหรื อไร ที่นี่
10

ชุดเสวียนตวน เป็ นชุดแบบโบราณใช้ ในงานพิธีการส�ำหรับบุรุษ ประกอบด้ วยเสื ้อคลุมตัวนอกสีด�ำยาว
ถึงเข่า ผ้ าคาดเอวมีแถบผ้ าสองแถบห้ อยอยูด่ ้ านหน้ า และกระโปรงสีตามล�ำดับชนชัน้ ปั จจุบนั ยังมีการน�ำ
มาใช้ ในโอกาสต่างๆ รวมถึงงานแต่งงาน
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พัดด้ ามจิ ้ว คือ พัดจีบที่คลี่และหุบได้
เว็บจงเตี่ยน (จุดสิ ้นสุด) เป็ นการตังชื
้ ่อล้ อเลียนเว็บนิยายจีนชื่อดังที่ชื่อฉีเตี่ยน (จุดเริ่ มต้ น)

ก็คือยอดเขาชิงจิ ้งเฟิ ง (สงบบริ สทุ ธิ์) ของเจ้ าอย่างไรเล่า”
เสิน่ หยวนแอบตื่นตระหนก อยากเป็ นลมต่อ “ข้ า...เหตุใดข้ าถึงสลบ
ไปนานขนาดนี ้”
ชายหนุ่มกล่าวว่า “ข้ ายังไม่ได้ ถามเจ้ าเลย อยูด่ ีๆ ไฉนจึงมีไข้ สงู ได้
ข้ ารู้งานชุมนุมเซียนครัง้ ใหญ่ใกล้ เข้ ามาแล้ ว เจ้ าสอนลูกศิษย์ด้วยความร้ อน
ใจ อยากให้ ประสบความส�ำเร็ จ แต่ด้วยรากฐานและชื่อเสียงของส�ำนักชาง
ฉยงซานเรายามนี ต่้ อให้ ครัง้ นี ้มิได้ สง่ คนเข้ าร่วม ก็ไม่นา่ มีผ้ ใู ดกล้ าซักไซ้ หรอก
ไยต้ องสนใจชื่อเสียงจอมปลอมเหล่านันด้
้ วย”
เสิน่ หยวนยิ่งฟั งก็ยิ่งรู้สกึ ผิดปกติ
ค�ำพูดพวกนีท้ �ำไมฟังคุน้ ๆ วะ ไม่สิ พล็อตนีท้ �ำไมถึงฟังคุน้ ๆ จังวะ
ต่อมาชายหนุ่มผู้นัน้ ได้ กล่าวประโยคหนึ่งด้ วยท่าทางจริ งจังและ
จริงใจซึง่ คลายข้ อสงสัยของเขาในทีส่ ดุ “ศิษย์น้องชิงชิว เจ้ าก�ำลังฟังศิษย์พพี่ ดู
อยูห่ รื อไม่”
เวลานีเ้ องก็มีเสียง ‘ติ๊ ง’ ดังขึน้ เสียงคอมพิวเตอร์ สงั เคราะห์ ที่ไร้
อารมณ์ประหนึง่ เสียงของเว็บแปลกูเกิลก็ดงั ขึ ้นอีกครัง้ เหมือนเมื่อตอนที่เขา
คิดว่าตกอยูใ่ นห้ วงฝัน
『ระบบเปิ ดใช้ งานส�ำเร็ จ!』
『บทตัวละครทีล่ งทะเบียนผูกติด：เสิน่ ชิงชิว อาจารย์ของลัว่ ปิ งเหอ
เจ้ ายอดเขาชิงจิ ้งเฟิ งแห่งส�ำนักชางฉยงซาน』
『อาวุธ： กระบี่ซวิ หย่า』
้ น：100』
『ค่า B13 ตังต้
“เฮ้ยๆๆ คุณเป็ นตัวอะไรเนีย่ ท�ำไมเหมื อนพูดในหัวผมโดยตรงเลย
ขโมยพล็อต ‘เทพมารอหังการ’ แบบนี ้ เซี ่ยงเทียนต่าเฟยจี เขารู้รึเปล่านี”่
แน่นอนว่าเสิน่ หยวนไม่ได้ พดู ออกไปจริงๆ แต่เสียงนันตอบกลั
้
บอย่าง
รวดเร็ วว่า
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B ในที่นี ้มาจากค�ำว่า bige (逼格 ออกเสียง ปี เก๋อ)หมายถึง ระดับความสามารถในการท�ำเนียน หรื อ
เต๊ ะท่า
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『ท่านได้ กระตุ้นให้ ระบบด�ำเนินงานตามค�ำสัง่ ระบบได้ ผกู ท่านไว้
กับแอกเคานต์ ‘เสิ่ นชิ งชิ ว’ แล้ ว』
『เมือ่ เรื่องราวด�ำเนินไป จะมีการเปิ ดค่าคะแนนเพิม่ ขึ ้นเรื่อยๆ โปรด
ดูให้ แน่ใจว่าทุกๆ ค่าคะแนนจะต้ องมีไม่ต�่ำกว่า 0 ไม่เช่นนันจะมี
้ การลงโทษ
จากระบบโดยอัตโนมัติ』
หยุดเลย พอได้ ละ เสิน่ หยวนแน่ใจแล้ วว่า เขาถูกหวยโป๊ ะเช๊ ะ ได้ มา
เกิดใหม่แล้ ว!
มาเกิ ดใหม่ในนิยายฮาเร็ มสายดาร์ กที่เขาเพิ่งอ่านจบและสุดจะ
เกลียด แถมยังมีระบบบ้ าๆ นี่ติดมาด้ วย ในฐานะนักอ่านวีไอพีเก่าแก่ของ
เว็บจงเตี่ยนจากศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ตะลุยอ่านนิยาย YY แบบทะลุมิติไป
เกิดใหม่และแบบยืมร่างคืนชีพในรูปแบบต่างๆ มาก็มาก เดิมทีเสิน่ หยวนก็
น่าจะยอมรับข้ อเท็จจริ งนี ้ได้ อย่างรวดเร็ วและยินดี แต่แย่ตรงที่คราบซึง่ เขา
ยืมมานี ้ดันเป็ นเสิ่นชิงชิว ผู้ร้ายเศษสวะที่เป็ นอาจารย์ของพระเอก นี่มนั ...
เอ่อ สถานการณ์ออกจะซับซ้ อนไปหน่อยแล้ ว
พี่ชายที่นงั่ อยู่ข้างๆ ท่าทางจะคุยด้ วยง่ายคนนี ้ก็คือเยวี่ยชิงหยวน
เจ้ าส�ำนักชางฉยงซานคนปั จจุบนั ศิษย์พี่ของเสิน่ ชิงชิว ฉายากระบี่เสวียนซู่
(สารทฤดูอนั เหน็บหนาว)
เวรละ!
ทีเ่ สิน่ หยวน ร้ อง ‘เวรละ’ ใส่เยวีย่ ชิงหยวนโดยเฉพาะ ก็เพราะมีสาเหตุ
หลักๆ คือ ในนิยายต้ นฉบับ เยวีย่ ชิงหยวนจะถึงแก่ความตายก็เพราะเสิน่ ชิงชิว
ศิษย์น้องตัวดีของเขาน่ะสิ
ตายชนิดอเนจอนาถเสียด้ วย
หมื่นศรเสียบทะลุร่างแม้ กระทัง่ ศพก็ไม่เหลือ
แต่ในเวลานี ้ผู้เป็ นเหยื่อก�ำลังนัง่ ประจันหน้ ากับ ‘ผูป้ ระทุษร้าย’ อย่าง
เขาคนนี ้ แถมยังนัง่ ถามไถ่อย่างเป็ นห่วง ช่างกดดันสุดๆ

แต่ตอนนี ้ดูทา่ ว่าเนื ้อเรื่ องยังคงไม่คืบหน้ าไปถึงขันนั
้ น้ เยวี่ยชิงหยวน
ยังอยูด่ ี เป็ นทีแ่ น่ชดั ว่าเวลานี ้เปลือกแห่งความเป็ นสุภาพบุรษจอมปลอมของ
เสิน่ ชิงชิวยังไม่ถกู ปอกออก ชื่อเสียงยังไม่เหม็นโฉ่
เยวี่ยชิงหยวนนันเป็
้ นคนจิตใจดีคนหนึง่ ไม่มีอะไรน่ากลัว ถึงจะน่า
อึดอัดไปหน่อย ตอนเสิ่นหยวนอ่านนิยายเรื่ องนี ้ก็ชอบตัวละครนี ้ไม่น้อยที
เดียว ขณะที่เขาก�ำลังนึกวางใจขึ ้นมาเล็กน้ อย ข้ อความแถวหนึง่ ก็เรี ยงราย
กันผุดขึ ้นมาในหัวอย่างแปลกประหลาด
『ในห้ องมืดสลัว โซ่เหล็กเส้ นหนึง่ ห้ อยลงมาจากขื่อ ปลายโซ่มีหว่ ง
กลมอันหนึง่ ห้ อยอยู่ ห่วงนี ้รัดเอวคนผู้หนึง่ ไว้ หากนัน่ ยังพอจะนับได้ วา่ เป็ น
‘คน’ อยู่ คนผู้นี ้ผมเผ้ ายุง่ เหยิง หน้ าตาสกปรกมอมแมมเหมือนคนเสียสติ ที่
น่ากลัวที่สดุ คือแขนขาทังสี
้ ข่ องเขาถูกตัดขาดออกจากตัวจนหมด หัวไหล่กบั
ต้ นขามีเพียงท่อนเนื ้อด้ วนๆ สี่ทอ่ น พอแตะถูกผู้นนก็
ั ้ จะร้ อง อา...อา...ด้ วย
เสียงแหบแห้ ง ลิ ้นของเขาถูกตัดออกไปด้ วย ดังนันเขาจึ
้
งพูดเป็ นค�ำไม่ได้ 』
คัดจากบท จุดจบของเสิน่ ชิงชิว ใน ‘เทพมารอหังการ’
เสิน่ หยวน ไม่สิ เสิน่ ชิงชิวก้ มหน้ า เอามือกุมหน้ าผาก
เขามีคณ
ุ สมบัตไิ ปปลงอนิจจังกับการตายอย่างอนาถของคนอื่นเสีย
ที่ไหนกัน ในเมื่อคนที่ตายอย่างอนาถที่สดุ น่ะ มันเขาต่างหาก
ห้ ามท�ำพลาดเด็ดขาด!
ต้ องรี บตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนจะเกิดข้ อผิดพลาด √
จากนี ้ไปต้ องเกาะแข้ งเกาะขาพระเอกให้ แน่นสุดๆ √
จะต้ องท�ำตัวเป็ นครู ที่ดีและมิตรแท้ ที่คอยสัง่ สอนด้ วยความห่วงใย
จริ งใจ อบอุน่ อ่อนโยน ดูแลเอาใจใส่ทกุ เรื่ องราว √
เพิ่งจะเกิดความคิดเท่านัน้ ในสมองของเสิ่นหยวนก็พลันมีเสียง
สัญญาณเตือนภัยดังสนัน่ หวัน่ ไหวราวกับมีรถต�ำรวจสักร้ อยคันก�ำลังขนสัตว์
เป็ นร้ อยๆ ที่ร้องกันระงมวิ่งหวือผ่านไป เสียงนี ้ดังแสบแก้ วหูจนเขาสัน่ ไปทัง้
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ตัว ต้ องเอามือกุมศีรษะด้ วยความเจ็บปวด
เยวี่ยชิงหยวนถามด้ วยความเป็ นห่วง “ศิษย์น้อง เจ้ ายังปวดศีรษะ
อยูห่ รื อ”
เสิน่ ชิงชิวกัดฟั นกรอด ไม่อาจพูดตอบ ระบบร้ องเตือนเสียงโหยหวน
『ขอเตือน แผนการของท่านเมื่ อครู่ อันตรายมาก ถื อเป็ นการ
กระท�ำที่ละเมิดกฎ โปรดอย่าได้ คดิ ลอง หาไม่แล้ วระบบจะลงโทษท่านโดย
อัตโนมัติ』
“ละเมิ ดกฎตรงไหน”
『ตอนนี ้ท่านอยูใ่ นขันเริ
้ ่มต้ น ฟั งก์ชนั OOC ถูกล็อก หลังจากกระท�ำ
ภารกิจเริ่ มต้ นส�ำเร็จจึงจะสามารถปลดล็อกได้ ก่อนจะปลดล็อก พฤติกรรม
ใดๆ ที่ละเมิดความเป็ น ‘เสิ่ นชิ งชิ ว’ ฉบับดังเดิ
้ มตามที่เขียนไว้ ในนิยาย จะ
ต้ องถูกหักค่า B ไปจ�ำนวนหนึง่ 』
ในฐานะที่เป็ นกึง่ ๆ โอตาคุ เมื่อก่อนเสิน่ ชิงชิวย่อมเคยอ่านพวกโดจิน
หรื อแฟนฟิ คมาบ้ าง ก็นะ เขารู้หรอกน่าว่า OOC หมายถึงอะไร
OOC ย่อมาจาก out of character ความหมายก็ตรงตามตัวอักษร
คือ การฉีกคาแรคเตอร์ ของตัวละครที่ไม่เป็ นไปตามบทประพันธ์ดงเดิ
ั้ ม
“หมายความว่า ก่อนจะปลดล็อกฟังก์ ชนั อะไรนัน่ ได้ การกระท� ำ
ทัง้ หมดของผมจะไม่สามารถออกนอกกรอบที ่ ‘เสิ่ นชิ งชิ ว’ จะท�ำใช่ไหม”
『ท่านเข้ าใจถูกต้ อง』
อุตส่าห์สง่ เขามาเกิดใหม่ในคราบของเสิน่ ชิงชิวแล้ ว ยังต้ องสนเรื่ อง
หยุมหยิมอย่าง OOC อีกหรื อเนี่ย
เสิน่ ชิงชิวถามต่อ “เมื อ่ กี ค้ ณ
ุ บอกว่า ค่าคะแนน...อะไรนัน่ ต้องไม่ต�่ำ
กว่าศูนย์ หากต�่ำกว่าศูนย์จะเกิ ดอะไรขึ้น”
『ท่านจะถูกส่งกลับไปยังโลกเดิมของท่านโดยอัตโนมัติ』
โลกเดิมหรื อ...แต่วา่ ที่โลกเดิมตอนนี ้ร่างของเสิน่ หยวนตายแล้ วนี่นา

ตาย...

สรุปก็คือหากค่า B อะไรนัน่ ถูกหักไม่เหลือ สิง่ ที่รอเขาอยูก่ ็คือความ

ถ้ าอย่างนันหากเขาไม่
้
ดดู �ำดูดีพระเอก ไม่ท�ำอะไรเลยก็ได้ ใช่ไหม
เขาเงยหน้ าขึ ้น กวาดตามองไปรอบๆ ในบรรดาศิษย์ทยี่ นื รอปรนนิบตั ิ
รับใช้ อยู่ด้านข้ างไม่มีใครมีลกั ษณะเหมือนลัว่ ปิ งเหอตามที่บรรยายไว้ ใน
นิยายเลย เขาแกล้ งท�ำเป็ นถามลอยๆ ว่า “ลัว่ ปิ งเหออยูท่ ี่ใดหรื อ”
เยวี่ยชิงหยวนชะงัก มองเขาอย่างแปลกใจ
เสิ่นชิงชิวท�ำหน้ านิ่ง แต่แอบดีใจไม่หยุด หรื อว่าเวลาไม่ถูกต้ อง
พระเอกยังไม่ได้ เข้ ามาเป็ นศิษย์ส�ำนักชางฉยงซาน?
เยวี่ยชิงหยวนตอบว่า “ศิษย์น้อง เจ้ าอย่าโมโหไปเลย”
เสิน่ ชิงชิวสังหรณ์ใจไม่ดีขึ ้นมาทันที
เยวีย่ ชิงหยวนถอนใจ “ข้ ารู้วา่ เจ้ าไม่ชอบเขา แต่เด็กคนนันก็
้ พยายาม
เต็มที่แล้ ว ทังยั
้ งไม่ได้ ก่อความผิดพลาดใหญ่หลวงอะไร เจ้ าก็อย่าลงโทษ
เขาอีกเลย”
เสิ่นชิงชิวได้ ฟังแล้ วปากคอแห้ ง เขาเลียริ มฝี ปาก “ท่านบอกมาเลย
เถอะ เขาอยูท่ ี่ใด”
เยวี่ยชิงหยวนเงียบไปครู่หนึง่ ตอบว่า “หลังจากเจ้ าจับเขาแขวนโบย
ปกติแล้ วมิใช่สง่ เขาไปห้ องเก็บฟื นหรอกหรื อ”
เสิน่ ชิงชิวหน้ ามืด
。。。。。。
ชาติที่แล้ วเสิ่นหยวนเกิดในครอบครัวผู้มีอนั จะกิน จะมากจะน้ อยก็
นับเป็ นเศรษฐี รุ่นสอง14คนหนึง่ เขามีพี่ชายสองคนที่วนั หน้ าจะต้ องสืบทอด
กิจการของครอบครัว และน้ องสาวอีกหนึ่งคนที่เขาแสนจะรักเอ็นดู คนใน
14

เศรษฐี รุ่นสอง หมายถึง เด็กทีเ่ กิดจากพ่อแม่ทฐี่ านะร�่ำรวยขึ ้นมาหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจของเติ ้งเสีย่ วผิง
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ครอบครัวรักผูกพันกันแน่นแฟ้น
เสิ่นหยวนทราบดีมานานแล้ วว่า ต่อให้ นั่งกินนอนกินไปทัง้ ชีวิตก็
ไม่มีทางอดตาย บางทีคงเป็ นเพราะแต่เล็กจนโตเขาอยู่ในสภาพแวดล้ อม
ที่สขุ สบาย ไม่มีความกดดันที่ต้องแข่งขันกับผู้อื่น จึงคิดมาแต่ไหนแต่ไรว่า
หากมีการแข่งขันกันเกินสิบคนขึ ้นไป แล้ วติดเพียงหนึง่ ในสิบก็ถือว่าประสบ
ความส�ำเร็ จแล้ ว
ด้ วยเหตุนี ้เขาเลยไม่เคยเข้ าใจว่าท�ำไมเสิ่นชิงชิวผู้ร้ายเศษสวะของ
เรื่ องถึงต้ องรนหาที่ตายขนาดนี ้ด้ วย
เสิ่นชิงชิวในนิยายนัน้ พลังฝึ กปรื อก็มี ความสามารถและประสบการณ์ก็พรั่งพร้ อม ความภูมิฐานสง่างามอันเกิดจากการเก๊ กจนติดเป็ นนิสยั
ก็ไม่ขาด ฐานะชื่อเสียงไม่บกพร่อง มีผ้ หู นุนหลังเป็ นส�ำนักอันดับหนึง่ ในใต้
หล้ า เงินทองไม่เคยขาดมือ แต่ท�ำไมกลิน่ อายแห่งความเป็ นผู้บ�ำเพ็ญพรต
บ�ำเพ็ญเซียนถึงไม่เข้ ากระดูกสักนิด ท�ำตัวเยี่ยงพวกอนุขี ้หึงสมัยก่อนทีอ่ ยูใ่ น
บ้ านว่างๆ ไม่มีอะไรท�ำก็หาเรื่ องทะเลาะกันอย่างไรอย่างนัน้ เสิน่ ชิงชิวคนนี ้
วันทังวั
้ นดีแต่หาเรื่ องรังแกพระเอกที่เป็ นชนชันล่
้ าง ในหัวมีแต่แผนการร้ าย
ต่อพระเอก ทังยั
้ งคอยสัง่ ให้ คนทุบตีพระเอกอยูเ่ นืองๆ
ต่อให้ ลวั่ ปิ งเหอเป็ นผู้มีพรสวรรค์เหนือใคร สติปัญญาล� ้ำเลิศ เป็ นผู้มี
ดัชนีทองค�ำคนหนึง่ …ก็ไม่ต้องอิจฉาริ ษยาเขาถึงขนาดนันก็
้ ได้ มงั ้
แต่จะโทษเสิน่ ชิงชิวก็ไม่ได้ หรอก ต้ องโทษคนแต่งต่างหาก ในนิยาย
พวกตัวโกงเลวๆ พรรค์นี ้มีให้ เกลื่อนเหมือนฝูงปลาตะเพียนแหวกว่ายในน� ้ำ
เพียงแต่เสิน่ ชิงชิวแค่ถกู เขียนมาให้ ต�่ำช้ าเป็ นพิเศษเท่านัน้
แล้ วจะท�ำอย่างไรดีละ่ บอสตัวใหญ่สดุ ในนิยายเรื่องนี ้ดันเป็ นพระเอก
เสียด้ วย แสงหิ่งห้ อยจะบังอาจไปแข่งกับแสงเดือนแสงตะวันได้ อย่างไรกัน
ผู้คนในโลกของผู้ฝึกวิถีพรตวิชาเซียนเรี ยกเขาอย่างยกย่องว่า ‘กระบี ่
ซิ วหย่า’ บุคลิกหน้ าตาของเขาจึงนับว่าไม่เลวนัก

อย่างเช่นตอนนี ้ เสิ่นชิงชิวเหลียวซ้ ายแลขวาอยู่หน้ ากระจกทอง
เหลืองซึง่ ขุน่ มัวยังกับโจ๊ ก ทว่าหน้ าตาเขาก็ยงั นับว่าน่าพอใจอยู่
คนผู้นี ้หน้ าตาคมสัน คิ ้วคมเข้ ม ดวงตาด�ำขลับ ริ มฝี ปากบางเฉียบ
จมูกโด่ง บุคลิกท่าทางแบบบัณฑิต รูปร่างยังสูงโปร่ง แข้ งขายาว จะอย่างไร
ก็นบั ได้ วา่ เป็ นหนุม่ หล่อคนหนึง่ แม้ อายุทแี่ ท้ จริงจะไม่ร้ ูชดั แต่นคี่ อื นิยายแนว
ผู้ฝึกวิชาเซียน เสิ่นชิงชิวมีพลังฝึ กปรื อระดับจินตันขันกลาง
้
จึงสามารถคง
หน้ าตาให้ ออ่ นเยาว์ได้ เป็ นอย่างดี หล่อกว่าที่เขานึกภาพไว้ ตอนอ่านนิยาย
ไม่ร้ ูกี่เท่า
แม้ จะเทียบกับลัว่ ปิ งเหอไม่ได้ เลยก็ตาม
พอนึกถึงลัว่ ปิ งเหอ เสิน่ ชิงชิวก็ปวดกะโหลกอย่างแรงขึ ้นมาทันที เขา
อยากไปดูลวั่ ปิ งเหอที่ตอนนี ้ถูกขังในห้ องเก็บฟื น แต่พอเดินได้ เพียงหนึง่ ก้ าว
สมองก็มีเสียงปี๊ ดแสบแก้ วหูร้องเตือนว่า
『โปรดระวัง โปรดระวัง OOC! ‘เสิ่นชิ งชิ ว’ ไม่มที างเป็ นฝ่ ายไปเยีย่ ม
ลัว่ ปิ งเหอเด็ดขาด』
เสิ่นชิงชิวกล่าวอย่างผิดหวังระคนโกรธ ‘ก็ได้ ถ้าอย่างนัน้ ผมส่งคน
ไปเรี ยกเขามาแทนละกัน’
เขาคิดแล้ วก็ตะโกนขึ ้นว่า “หมิงฟาน!”
เด็กหนุ่มรูปร่ างสูงผอม อายุประมาณสิบห้ าสิบหกเดินเข้ าประตูมา
ทันที ก่อนกล่าวว่า “ศิษย์อยูน่ ี่แล้ ว อาจารย์มีค�ำสัง่ ใดขอรับ”
เสิ่นชิงชิวอดมองอีกฝ่ ายให้ เต็มตาอีกทีไม่ได้ หน้ าตาถือว่าใช้ ได้ ที
เดียว เพียงแต่ออกจะปากแหลมแก้ มตอบไปหน่อย ชวนให้ เขาจุปากในใจ
ด้ วยความเสียดาย หน้ าตาสมกับเป็ นลิว่ ล้ อพลีชีพจริ งๆ
ในนิยายนี่ก็คือศิษย์คนโตของเสิ่นชิงชิว เป็ นศิษย์พี่ของลัว่ ปิ งเหอ
นามว่าหมิงฟาน
นี่คือลิว่ ล้ อพลีชีพในต�ำนานที่ต�่ำตมที่สดุ
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ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่ องที่ปล่อยให้ ลวั่ ปิ งเหอถูกขังอยูข่ ้ างนอกบ่อยๆ ใน
ยามวิกาล จงใจให้ ต�ำราฝึ กบ�ำเพ็ญฌานเบื ้องต้ นแก่เขาผิดเล่ม เรื่ องพวกนี ้
หมิงฟานล้ วนมีสว่ นร่วมและออกอุบายไม่ใช่น้อย ไม่วา่ ยามใดหากเสิน่ ชิงชิว
นึกอยากทรมานลัว่ ปิ งเหอขึ ้นมา ผู้ชว่ ยทีแ่ ข็งขันและพร้ อมจะตอบสนองทีส่ ดุ
ก็คือคนผู้นี ้นี่เอง
พอนึกถึงว่าจุดจบของคนคนนีใ้ นนิยายดังเดิ
้ มก็ไม่ได้ ดีไปกว่าเขา
เท่าไร ในฐานะคนหัวอกเดียวกัน เสิน่ ชิงชิวจึงอดไม่ได้ ทจี่ ะมองเด็กคนนี ้อย่าง
สงสาร “ไปเอาตัวปิ งเหอมา”
หมิงฟานนึกประหลาดใจ เมื อ่ ก่อนเวลาอาจารย์เรี ยกลัว่ ปิ งเหอ จะ
เรี ยกว่าเจ้าเดรัจฉานน้อยบ้างล่ะ มารผจญบ้างล่ะ เจ้านัน่ บ้างล่ะ เด็กเหลือ
ขอบ้างล่ะ จะเรี ยกชื อ่ เต็มๆ เพียงไม่กีค่ รัง้ เท่านัน้ แล้วไฉนจู่ๆ ถึงเรี ยกเสีย
สนิ ทสนมเช่นนีเ้ ล่า
แต่ค�ำสัง่ ของอาจารย์ หมิงฟานย่อมไม่กล้ าถามมาก รี บจ� ้ำไปยังห้ อง
เก็บฟื นแล้ วถีบประตูทนั ที
“ออกมา! ซือจุน15เรี ยกเจ้ า!”
เสิ่นชิงชิวเดินกลับไปกลับมาในห้ อง สมองก็ท�ำการศึกษาระบบ
เป็ นการใหญ่
『ค่า B คือค่าความสามารถในการวางท่าตีเนียน ค่า B ยิง่ สูง หมาย
ถึงยิ่งมีระดับ มีรสนิยมสูงส่ง』
ถ้าอย่างนัน้ ควรอัปค่า B อย่างไรล่ะ
『1. เปลี่ยนแปลงเนื ้อเรื่ องที่เขียนอย่างปั ญญาอ่อน อัปเกรดไอคิว
ของตัวโกงและพวกตัวประกอบ 』
『2. หลีกเลี่ยงพล็อตห่วยๆ บทป่ วยๆ 』
『3. คอยรักษาค่าความฟิ นของพระเอกเอาไว้ 』
『4. แก้ ไขปริ ศนาและพล็อตเรื่ องที่ยงั ไม่คลี่คลาย』
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ซือจุน แปลว่า อาจารย์ที่เคารพ

เสิน่ ชิงชิววิเคราะห์อย่างละเอียด
สรุ ปแล้ วเขาไม่เพียงต้ องช่วยกอบกู้สถานการณ์ให้ เจ้ าเสิ่นชิงชิวตัว
ออริ จินอลที่เที่ยวไปก่อศัตรูหนี ้แค้ นไว้ เป็ นกระบุงโกย ซ� ้ำยังต้ องคอยระวังไม่
ให้ ตวั ละครอื่นๆ ท�ำเสียเรื่ องด้ วย
เพียงเอาตัวเองให้ รอดจะได้ หรื อเปล่ายังไม่ร้ ู เลย ยังต้ องคอยดูแล
ให้ ดชั นีทองค�ำ ภาพลักษณ์ รวมทังจ�
้ ำนวนสาวๆ ของพระเอกไม่ให้ ลดน้ อย
ลงไปอีก
หลุมสวรรค์ที่เป็ นปริ ศนาคาใจทังหลายเหล่
้
านัน้ นักเขียนยังไม่ได้
กลบให้ เรี ยบร้ อยเลย เขากลับต้ องเป็ นคนแบกพลัว่ มากลบต่อให้ เรี ยบอีก
เฮ้ อ
ไอ้ คณ
ุ เซีย่ งเทียนต่าเฟยจีเคยกล่าวไว้ เป้าหมายของนิยายเรื่ อง ‘เทพ
มารอหังการ’ ชัดเจนมาก ทุกๆ ตัวอักษรที่เขียนก็เพื่อเป้าหมายนี ้ นัน่ ก็คือ
‘ความฟิ น’
โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังจากพระเอกเริ่มเข้ าสูด่ ้ านมืดและมาพร้ อมกับ
ดัชนีทองค�ำสารพัด แล้ วแสร้ งท�ำตัวใสซื่อเป็ นหมูเพื่อเกินเสือ ยิ่งตอนที่กลับ
มาทรมานพวกสารเลวทังหลายยิ
้
่งฟิ นสุดๆ ดังนันมั
้ นเลยฮิตมาก ยิ่งเขียนยิ่ง
ยาว ยาวกว่าผ้ าพันเท้ าเสียอีก
เสิน่ ชิงชิวคิด แค่ภารกิ จต้องจ� ำพล็อตเรื ่องหลักๆ ให้ได้ แรงกดดันนีก้ ็
ใหญ่หลวงแล้ว พล็อตอุบาทว์ๆ ไร้รสนิ ยมก็มีอยู่เกลือ่ นเรื ่อง แล้วจะแน่ใจได้
อย่างไรว่ามี ปัญญาหลบหลีกได้หมด!
เสิ่นชิงชิวถามระบบ “แล้วพล็อตแบบไหนถึงจะเรี ยกว่าไม่ปัญญา
อ่อน”
『ไม่มีมาตรฐานที่ตายตัว อยู่ที่ความรู้สกึ ของผู้อ่านแต่ละคนเป็ น
หลักว่าชอบไม่ชอบ 』
“งัน้ ตกลงต้องสะสมแต้มให้ถึงเท่าไหร่ ถึงจะเริ่ มท�ำภารกิ จขัน้ ต้นได้”
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『ขึน้ อยู่กับสถานการณ์ เมื่อถึงเวลาที่ก�ำหนดจะมีการแจ้ งจาก
ระบบเอง』
ตรรกะที่วา่ ปั ญหาซึง่ ต่างกัน ย่อมมีหลักการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน
นี ้ ใช้ ได้ ครอบจักรวาลเหมือนยาหม่องตราเสือจริ งๆ เสิ่นชิงชิวหัวเราะฝื ด
ครัน้ ได้ ยินเสียงเคาะประตู เขาก็หนั หน้ ามาเห็นเด็กหนุ่มคนหนึง่ ค่อยๆ เดิน
เข้ ามาในห้ อง
แม้ เดินกระย่องกระแย่ง แต่เขายังคงพยายามยืนตัวตรง ส่งเสียงเรียก
อย่างนอบน้ อมว่า “ซือจุน”
ปากของเสิน่ ชิงชิวที่ก�ำลังยิ ้มค้ างอยูส่ ามส่วนพลันแข็งทื่อทันที
ตูตายแน่!
ทุบตี ท�ำร้ ายโฉมหน้าพระเอกผู้ได้ชื่อว่าเป็ นแมรี ่ ซู16เพศชาย ที ่ใน
อนาคตจะเป็ นที ค่ ลัง่ ไคล้ของยายแก่อายุแปดสิ บยันทารกแบเบาะเสียจนมี
สภาพเช่นนี ้ ตูตายสถานเดียวแน่นอน! แต่ตอ่ ให้ ใบหน้ าถูกทารุณมาอย่าง
เต็มที่จนฟกช� ้ำด�ำเขียวไปหมด พระเอกก็ยงั สมกับเป็ นพระเอก!
ดวงตาคูน่ นของลั
ั้
ว่ ปิ งเหอยังคงสุกใสราวกับดวงดารา เป็ นหนุม่ น้ อย
วัยละอ่อนผิวใสเนียนที่มีเค้ าว่าจะหล่อมากคนหนึง่
สีหน้ าเด็ดเดี่ยวทว่านอบน้ อม ให้ ความรู้ สกึ ถึงความสูงส่ง บริ สทุ ธิ์
และไม่ยอ่ ท้ อต่ออะไรทังสิ
้ ้น
รู ปร่ างและล�ำตัวเหยียดตรงแสดงถึงความทระนงองอาจซึง่ ไม่อาจ
คลอนแคลน
สารพัดค�ำเปรี ยบเปรย อุปมา อุปลักษณ์ และพรรณาโวหารพรั่งพรู
ในใจเสิน่ ชิงชิวจนเจียนหลุดปากออกมา
ยังดีที่ยงม้
ั ้ าไว้ ที่หน้ าผาได้ ทนั เขากู่ร้องในใจว่า เกื อบไปแล้วไหมล่ะ
รัศมี ของพระเอกช่างทรงพลังจริ งๆ เกื อบไปแล้ว...
พอเห็นลัว่ ปิ งเหอเดินกะโผลกกะเผลกเข้ ามา ทังยั
้ งพยายามจะคุกเข่า
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แมรี่ ซู (Mary Sue) ใช้ เปรี ยบตัวละครที่มีลกั ษณะสมบูรณ์แบบและเพอร์ เฟกในทุกๆ ด้ านจนรู้สกึ เหลือ
เชื่อและไร้ เหตุผล อนึง่ แมรี่ ซู นันเดิ
้ มเป็ นตัวละครจากแฟนฟิ คชัน่ เรื่ อง Star Trek

เสิ่นชิงชิวก็มมุ ปากกระตุก คิดในใจว่า ข้าน้อยรับการคารวะของท่านไม่ได้
หรอกขอรับ วันนีท้ ่านคารวะข้าน้อย วันหน้ากระดูกสะบ้าข้าน้อยคงได้ถูก
ท่านควักออกมาแน่ จึงรี บห้ ามไว้ ทนั ควัน “ไม่ต้องแล้ ว”
เขาโบกมือ โยนขวดเล็กๆ ออกไปใบหนึ่ง “นี่ยา” สุดท้ ายยังใช้ น� ้ำ
เสียงกระแทกแดกดันกล่าวว่า “อย่าให้ ผ้ อู ื่นเห็นแล้ วคิดว่าชิงจิ ้งเฟิ งของข้ า
ทารุณศิษย์”
เสิน่ ชิงชิวเข้ าถึงบทบาทอย่างรวดเร็ว เขาท�ำขวัญกล้ ามอบยาให้ ด้วย
ท่ า ทางที่ ดูชั่ว ร้ ายหน่ อ ยๆ ซึ่ง ถื อ ว่า ยัง คงคาแรคเตอร์ เ ดิ ม ในนิ ย ายของ
เสิน่ ชิงชิว ทังยั
้ งคงความเป็ นสุภาพบุรุษจอมปลอมที่กล้ าท�ำชัว่ ทว่าก็หวาด
เกรงผู้อื่นจะล่วงรู้เช่นกัน
จริ งดังคาด ระบบไม่ได้ สง่ สัญญานเตือน OOC ออกมา เสิน่ ชิงชิวจึง
ระบายลมหายใจอย่างโล่งอก
ลัว่ ปิ งเหอเดิมทีเข้ าใจว่าที่ซือจุนเรี ยกตนมาเพราะหมายจะ ‘สัง่ สอน’
ต่อ ไม่นกึ จริ งๆ ว่ากลับเป็ นเพราะต้ องการมอบยาให้ จึงตกตะลึงไปชัว่ ขณะ
ไม่นานจากนันก็
้ ยื่นสองมือไปรับขวดยามาอย่างนอบน้ อม กล่าวส�ำนึกบุญ
คุณอย่างจริ งใจ “ศิษย์ขอบพระคุณซือจุนที่ประทานยาให้ ขอรับ”
ใบหน้ าของลัว่ ปิ งเหอในตอนนี ้ยังดูเด็กอยู่เลย รอยยิ ้มอบอุ่นจริ งใจ
เหมือนแสงตะวันยามเช้ า เสิน่ ชิงชิวจ้ องเขาอยูค่ รู่หนึง่ ก่อนจะเบือนหน้ าไป
ทางอื่น
นิสยั ใจคอของพระเอกคนนี ้ก่อนจะเข้ าสูด่ ้ านมืดนัน้ ถือเป็ นเด็กหนุม่
ทีด่ คี นหนึง่ ดีใจกับสิง่ เล็กๆ น้ อยๆ เป็ นคนประเภททีห่ ากท่านให้ อะไรเขาหนึง่
ส่วน เขาจะตอบแทนกลับมาสิบส่วน จะบอกว่าเป็ นลูกแกะน้ อยก็หาได้ เกิน
ความจริ งแต่อย่างใดไม่
ลัว่ ปิ งเหอกล่าวอย่างดีใจว่า “ต่อไปศิษย์จะทุม่ เทฝึ กฝนเป็ นสองเท่า
จะไม่ท�ำให้ ซือจุนต้ องผิดหวังแน่ขอรับ”
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เอ่อ ไม่ใช่ หากนายทุ่มเทฝึ กฝนเป็ นสองเท่าสิ อาจารย์ คนเก่าของ
นายคงต้องผิ ดหวังจริ งๆ...
หากเสิน่ ชิงชิวไม่เคยอ่านนิยาย ‘เทพมารอหังการ’ มาก่อน แล้ วมา
เห็นฉากนี ้เข้ าจะต้ องโศกเศร้ าด้ วยความสงสารลัว่ ปิ งเหอจนน� ้ำตาไหลพราก
แน่นอน
ทว่าด้ วยมุมมองของพระเจ้ าท�ำให้ เขารับรู้ ความเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดจิตใจของลัว่ ปิ งเหอมาตังแต่
้ ต้นจนกลายมาเป็ นพระเอกสายดาร์ ก
จากการสรุปของเขา ยิง่ ตอนนี ้ลัว่ ปิ งเหอน่าสงสารมากเท่าไร สักวันในอนาคต
ตอนที่เหยียบหัวทุกคนได้ แล้ ว ก็จะยิ่งหัวเราะด้ วยความสะใจมากขึ ้นเท่านัน้
ภายนอกใบหน้ ายิ ้มแย้ มราวกับสุภาพบุรุษผู้อ่อนโยน แต่แท้ จริ งแล้ วในใจ
คิดเพียงว่าจะท�ำเช่นไรถึงจะถลกหนัง กระชากเอ็น เฉือนกระดูก จับศัตรู
ตากแห้ งได้
『ลัว่ ปิ งเหอกล่าวยิ ้มๆ ความอัปยศทีศ่ ษิ ย์ได้ รับในวันวาน วันนี ้ตังใจ
้
มาตอบแทนเป็ นร้ อยเท่าโดยเฉพาะ คนที่ท�ำให้ แขนขาข้ าบาดเจ็บ ข้ าจะตัด
แขนขามัน แล้ วป่ นกระดูกให้ เป็ นผุยผง』
จากค�ำโปรยบทที่สองของ ‘เทพมารอหังการ’
แล้ วเขาก็จบั เสิน่ ชิงชิวหัน่ เป็ นดุ้นไปจริ งๆ
เสิ่นชิงชิวนัง่ ลงไปบนเก้ าอี ้ไม้ จนั ทน์แดง เลือกใช้ น� ้ำเสียงที่ฟังแล้ ว
ไม่เป็ นกันเองเกินไปเอ่ยขึ ้นว่า “ปิ งเหอ วิชาบ�ำเพ็ญฌานเบื ้องต้ นฝึ กถึงขัน้
ไหนแล้ ว”
เสียงที่เรี ยก ‘ปิ งเหอ’ นัน้ ฟั งสยองเสียจนตัวเองยังขนลุกซู่ ส่วนลัว่ ปิ ง
เหอก็เห็นได้ ชดั ว่าสัน่ ไปทังตั
้ ว แต่เขายังคงเผยรอยยิ ้มทีแ่ สดงให้ เห็นถึงความ
เก้ อกระดากอยูบ่ ้ าง “ศิษย์โง่เขลา ยังคงจับแก่นทีเ่ ป็ นหัวใจส�ำคัญไม่ได้ ขอรับ”
นัน่ ปะไร ผลของการเอาเคล็ดวิชาบ�ำเพ็ญฌานเบื ้องต้ นของปลอมให้
เขาฝึ กก็แบบนี ้แหละ ดีที่เขาเป็ นพระเอกหนังหนาทรหด ไม่ธาตุไฟเข้ าแทรก

ไปเสียก่อน หากจับแก่นที่เป็ นหัวใจส�ำคัญขึ ้นมาได้ จริ งๆ ก็มหัศจรรย์แล้ ว
เสิน่ ชิงชิวกล่าวในใจ ไอ้นอ้ ง นายมาอยู่กบั ฉัน ให้เหวยซื อ17สอนวิ ชาบ�ำเพ็ญ
ฌานเบื อ้ งต้นทีถ่ ูกต้องให้ละกัน
เสียงเตือนที่ราวกับภูตผีปีศาจดังรัวไม่หยุด เสิน่ ชิงชิวกล่าวกับระบบ
“ผมแค่คิดเอง รู้น่าว่านีเ่ ป็ นการละเมิ ดกฎ”
จากนันเขาก็
้
กล่าวพล่ามไปเรื่ อย “ครัง้ นี ้เหวยซือลงโทษเจ้ าเพราะ
เป็ นห่วง อย่างไรเสียเวลาก็ไม่คอยท่า นึกๆ ขึ ้นมาแล้ ว เจ้ าเข้ าสังกัดข้ ามาก็
พักใหญ่ ปี นี ้เจ้ าอายุเท่าไรแล้ ว”
ลัว่ ปิ งเหอตอบอย่างว่าง่าย “ศิษย์อายุสบิ สี่ขอรับ”
โอย สิบสี่เอง
นั่นหมายความว่าเวลานีศ้ ิษย์ อาจารย์ ลวั่ ปิ งเหอเสิ่นชิงชิวได้ ผ่าน
เหตุการณ์ลงโทษให้ คกุ เข่าหน้ าประตูทางขึ ้นเขา เหตุการณ์ที่โดนเหล่าศิษย์
สังกัดชิงจิ ้งเฟิ งรุมทุบตี เหตุการณ์ ‘กระด้างกระเดือ่ ง’ ต่ออาจารย์จนถูกแขวน
แล้ วโบย เหตุการณ์ท�ำอาวุธวิเศษพังจึงถูกลงโทษให้ ท�ำงานเยี่ยงทาส ฯลฯ
สารพัดผลงานอันยิ่งใหญ่ในอดีต 『โบกมือบ๊ ายบาย』
เสิน่ ชิงชิวเอามือกุมหน้ าผาก โบกมือไล่เขา “...ข้ าต้ องการความสงบ”
。。。。。。
เสิน่ ชิงชิวเป็ นคนที่ปรับตัวเก่งคนหนึง่
ในเมื่อย้ ายส�ำมะโนครัวเข้ ามาอยูใ่ น ‘เทพมารอหังการ’ อีกทังตั
้ วเขา
ที่โลกเดิมยังม่องเท่งไปแล้ ว ก็คิดเอาเสียว่าที่นี่เป็ นบ้ านไปเลยดีกว่า
ในเมื่อเข้ ามาอยู่ในโลกของผู้ฝึกวิถีพรตวิชาเซียนแล้ ว มิหน�ำซ� ้ำยัง
ได้ วิทยายุทธ์ กบั วิชากระบี่ท่ีนบั ว่าไม่เลวมาแบบฟรี ๆ ทังยั
้ งอยู่ในส�ำนักดัง
ฝ่ ายธรรมะ อยากเสนอหน้ าเมื่อไรก็ท�ำได้ เมื่อนัน้ อยากหดหัวก็อยูเ่ สียแต่ใน
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ชิงจิ ้งเฟิ งของส�ำนักชางฉยงซาน ไม่ต้องถามไถ่เรื่ องราวในใต้ หล้ าก็นบั ว่าไม่
เลวอยูห่ รอก
เพียงแต่อาจหาแฟนยากอยูส่ กั หน่อย
นิยาย YY สายฮาเร็ มพวกนี ้ หญิงสาวที่มีหน้ าตาไม่ถงึ กับขี ้ริ ว้ ขี ้เหร่
แน่นอนว่าเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็ นสมบัตใิ นคลังของพระเอกต่อไป เรื่ องนี ้ใครๆ
ก็ร้ ูทงนั
ั ้ น้
แต่ความต้ องการของเสิ่นชิงชิวไม่สงู นัก เมื่อมาอยู่ทางนี ้เขาขอแค่
กินๆ นอนๆ รอวันตาย ได้ พกั ผ่อนอย่างสุขสบายในบันปลายชี
้
วิตก็พอใจ
แล้ ว ถึงอย่างไรชีวติ ในชาตินี ้ก็คงไม่ตา่ งกับชีวติ ในชาติทแี่ ล้ วของเขานักหรอก
ทว่าตราบใดที่ยงั มีลวั่ ปิ งเหออยู่ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่ องเสนอหน้ าแล้ ว
ตราบเท่าที่เขายังรัง้ อยู่ในดินแดนที่ผ้ เู ขียนท่านนี ้สร้ างขึ ้น ต่อให้ ปลีกวิเวก
หนีไปยังเมืองลับแล พอลัว่ ปิ งเหอเรื องอ�ำนาจเมื่อไร ก็มีปัญญาจับตัวเขา
มาหัน่ เป็ นดุ้นอยูด่ ี
ไม่ใช่เขาไม่คดิ เรื่ องเกาะแข้ งเกาะขาพระเอก แต่ใครใช้ ให้ ไอ้ พระเอก
คนนี ้มันดาร์ กเยี่ยงนันล่
้ ะ แถมมาแนวมีแค้ นต้ องเอาคืนเป็ นพันเท่าด้ วยนี่สิ
หลังจากก่นด่าโคตรเหง้ าไอ้ เซีย่ งเทียนต่าเฟยจีตามกิจวัตรประจ�ำวัน
แล้ ว เสิน่ ชิงชิวก็กำ� หนดเป้าหมายอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ก่อนอืน่ ต้ องท�ำความ
คุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อมเอาไว้ เจรจาซักถามระบบให้ มาก ขยันอัปเกรดผล
งาน เพิม่ ค่า B ปลดล็อก OOC ให้ เร็วทีส่ ดุ หากเห็นท่าไม่ดกี ต็ ้ องรีบหาทางแก้
。。。。。。
บรรพตชางฉยงซานมีสิบสองยอดเขา มองดูเหมือนกระบี่ขนาด
ยักษ์ สบิ สองเล่มตังตระหง่
้
านชี ้ขึ ้นฟ้าประหนึง่ จะเสียดแทงทะลุเมฆา สูงชัน
อันตราย

ยอดเขาชิงจิ ้งเฟิ งซึง่ เป็ นฐานทีม่ นั่ ของเสิน่ ชิงชิวนันไม่
้ ใช่ยอดทีส่ งู ทีส่ ดุ
ทว่าเงียบสงบที่สดุ เขียวชอุม่ ลออตาด้ วยต้ นไผ่ กอปรกับศิษย์ของเสิน่ ชิงชิว
ทุกคนล้ วนต้ องศึกษาวิชาอย่างพวกศิลปะทังสี
้ ่18อะไรเทือกนัน้ จึงมักมีเสียง
อ่านต�ำราเจื ้อยแจ้ ว เสียงดีดฉินลอยแผ่วๆ มาให้ ได้ ยินเป็ นครัง้ คราว นับเป็ น
สถานทีช่ นยอดส�
ั้
ำหรับผู้เยาว์ทศี่ กึ ษาศาสตร์ ศลิ ป์ ของยุคโบราณอย่างแท้ จริง
ช่างเหมาะเจาะกับความต้ องการของตัวละครจอมสร้ างภาพอย่างเสิน่ ชิงชิว
ในนิยายฉบับดังเดิ
้ มเอามากๆ
ศิษย์สองสามรายที่เจอระหว่างทางทักทายเสิน่ ชิงชิวอย่างนอบน้ อม
เขาพยายามรักษามาดของตัวจริ งให้ เนียนที่สดุ สีหน้ าเย็นชา ผงกหัวน้ อยๆ
เอามือไพล่หลังเดินตรงไปข้ างหน้ า นับว่าพอถูไถเอาตัวรอดไปได้ เพียงนึก
ปวดหัวว่าหลังจากนี ้ไปจะจับคูช่ ื่อตัวละครในนิยายกับหน้ าคนที่โฉบผ่านไป
ผ่านมาเหล่านี ้อย่างไรดี
ทว่านี่ไม่ใช่ภาระเร่งด่วนที่สดุ ที่เสิน่ ชิงชิวต้ องจัดการ ส�ำคัญที่สดุ คือ
การปกป้องชีวิตตัวเอง ดังนันจึ
้ งจ�ำต้ องฟื น้ ฟูวิทยายุทธ์ กบั วิชากระบี่ที่เป็ น
ของตัวออริ จินอลให้ กลับคืนมาเสียก่อน
หากจ�ำไม่ผิด ก่อนที่บคุ ลิกและจิตใจของลัว่ ปิ งเหอจะเข้ าสูด่ ้ านมืด
ส�ำนักชางฉยงซานจะประสบกับเหตุการณ์ใหญ่อยูส่ องสามครัง้ เผ่ามารมา
ก่อกวนเอย งานชุมนุมเซียนครัง้ ใหญ่เอย ล้ วนเป็ นเรื่ องที่เขาต้ องเข้ าไปยุ่ง
เกี่ยวอย่างเลี่ยงไม่ได้ ตราบใดที่เขาสวมคราบร่างนี ้อยู่ หากไม่มีพลังฝึ กปรื อ
ติดกาย อย่าว่าแต่จะด�ำเนินเรื่ องเลย ไม่ต้องให้ ถงึ มือพระเอกหรอก แค่ปีศาจ
เล็กปี ศาจน้ อยใดก็สามารถเล่นงานเขาถึงตายได้ ทงนั
ั ้ น้
เสิ่นชิงชิวเดินลึกเข้ าไปในป่ าตามล�ำพัง พอแน่ใจว่าไม่มีคนจึงปลด
กระบี่ที่แขวนเอว มือซ้ ายถือฝักกระบี่ มือขวากุมด้ ามกระบี่ ค่อยๆ ชักกระบี่
ออกจากฝักช้ าๆ
กระบีซ่ วิ หย่าเป็ นกระบีค่ กู่ ายมาแต่ครัง้ เสิน่ ชิงชิวเริ่มสร้ างชื่อเมือ่ อายุ
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ยังน้ อย ถือได้ วา่ มีชื่อเสียงโดดเด่น รังสีกระบี่ขาวพร่ างพิสทุ ธิ์แต่ไม่บาดตา
เป็ นอาวุธชันหนึ
้ ่งโดยแท้ ยามที่ถ่ายทอดปราณทิพย์ของตัวเองเข้ าสู่กระบี่
ตัวกระบี่จะเรื องแสงจางๆ เสิ่นชิงชิวก�ำลังคิดว่าหากอยากถ่ายทอดปราณ
ทิพย์เข้ าสูก่ ระบี่ต้องท�ำเช่นไร ก็พลันเห็นกระบี่ในมือเรื องประกายวาบขึ ้น
ดูทา่ เขาจะได้ รับสืบทอดพลังฝึ กปรื อและวิทยายุทธ์จากเจ้ าของเดิม
ติดมาด้ วย ไม่ต้องทบทวนความจ�ำให้ ล�ำบากก็กระจ่างในทุกเรื่ องแล้ วอย่าง
ปรุโปร่ง เสิน่ ชิงชิวอยากทดสอบพลังดูวา่ เป็ นอย่างไร เลยวาดกระบี่ออกไป
ใครเล่าจะรู้วา่ วาดกระบีอ่ อกไปทีเดียวกลับท�ำเอาหัวใจแทบวาย รังสี
กระบี่เปล่งประกายสว่างวาบราวกับมีสายฟ้าพุง่ ออกจากมือ เจิดจ้ าเสียจน
เขาต้ องหลับตาเพื่อปกป้องดวงตาตัวเอง พอลืมตาขึ ้นอีกที ก็เห็นพื ้นดินตรง
หน้ าแยกออกเป็ นรอยกรี ดลึกสายหนึง่ เหมือนถูกฟ้าผ่า
“เชี่ย...!”
เสิน่ ชิงชิวท�ำหน้ านิ่ง ทว่าความฟิ นในใจทะลุปรอทไปแล้ ว
ทรงพลังอหังการที่สดุ ! สมแล้ วที่เป็ นปรมาจารย์ระดับเจ้ ายอดเขา มี
พลังฝึ กปรือติดกายแบบนี ้หากมุมานะฝึ กฝนอีกสักยีส่ บิ ปี ไม่แน่วา่ วันหนึง่ ถึง
คราวจวนตัว ต้ องเผชิญกับลัว่ ปิ งเหอที่มีดชั นีทองค�ำ ก็อาจหนีเอาตัวรอดได้
นัน่ สินะ ขอเพียงหนีเอาตัวรอดได้ ก็พอแล้ ว!
เขาคิดจะซ้ อมมือต่อ แต่ได้ ยินเสียงเหยียบใบไม้ เบาๆ ดังขึ ้นเสียก่อน
ความจริ งเสียงนี ้อยูไ่ กลมาก แต่ประสาทสัมผัสทังห้
้ าของเขาตอนนี ้
เฉียบคม จะไม่ให้ ร้ ูตวั เลยนันคงเป็
้
นเรื่ องยาก เสิน่ ชิงชิวมองดูรอยแยกลึกบน
พื ้นดิน แล้ วสอดกระบี่คืนลงฝัก ก่อนจะเร้ นกายเข้ าไปในป่ าที่รกทึบมากขึ ้น
เสียงฝี เท้ าดังใกล้ เข้ ามามากขึ ้นเรื่ อยๆ คนที่มาไม่ได้ มีแค่คนเดียว
จริ งดังคาด หลังผ่านไปครู่หนึง่ ที่ปรากฏขึ ้นก่อนคือใบหน้ าซึง่ เหมือนมีแสง
รัศมีอาบไล้ ของลัว่ ปิ งเหอ ส่วนเสียงที่ดงั มาก่อนตัวนันกลั
้ บเป็ นเสียงสดใส
นุม่ นวลของสาวน้ อยคนหนึง่

“อาลัว่ อาลัว่ เจ้ าดูสิ ที่พื ้นตรงนี ้มีรอยแยกใหญ่เบ้ อเริ่ มเลย”
ได้ ยินวิธีการเรี ยกชื่อเช่นนี ้ พาให้ เสิน่ ชิงชิวที่ซอ่ นตัวอยูเ่ กือบเซวูบ
ระบบกล่าวแนะน�ำ ：
『ศิษย์หญิงคนเล็กสุดของเสิน่ ชิงชิว - หนิงอิงอิง』
เสิน่ ชิงชิว “ทีค่ ณ
ุ แนะน�ำนีม่ ี ประโยชน์รึ ใครบ้างไม่รู้ล่ะว่าคนทีเ่ รี ยก
ลัว่ ปิ งเหอแบบนีไ้ ด้ก็มีอยู่คนเดียวนีแ่ หละ!”
สาวน้ อยหน้ าตาสะสวยที่เดินตามหลังลัว่ ปิ งเหอในที่สดุ ก็ปรากฏ
กาย เธอดูเด็กกว่าลัว่ ปิ งเหออยูเ่ ล็กน้ อย ขาวผ่องเป็ นยองใย น่ารักน่าเอ็นดู
ผูกปลายผมเปี ยด้ วยแถบผ้ าสีส้ม เดินก้ าวหนึง่ สลับกับกระโดดก้ าวหนึง่ ใส
ซื่อบริ สทุ ธิ์ ภาพลักษณ์ต้องตามมาตรฐานของศิษย์น้องผู้น่ารักที่นิยายทุก
เรื่ องต้ องมี
และศิษย์น้องผู้นี ้ ท�ำให้ เสิน่ ชิงชิวเกิดความรู้สกึ ซับซ้ อนอยูน่ ิดหน่อย
เป็ นเพราะว่าเขาเกิดความคิดนอกลูน่ อกทางกับหนิงอิงอิง เฮ้ ย ไม่ใช่
ต้ องบอกว่า เสิน่ ชิงชิวตัวจริ งในนิยายต่างหากที่เกิดความคิดนอกลูน่ อกทาง
กับหนิงอิงอิง
เสิ่นชิงชิวนันถู
้ กเขียนมาให้ เป็ นสุภาพบุรุษจอมปลอมที่แฝงไว้ ด้วย
ความชัว่ ช้ า ภายนอกดูเป็ นคนจิตใจสะอาด ปราศจากกิเลส ครองตัวบริ สทุ ธิ์
ผุดผ่อง รักเกียรติรักศักดิ์ศรี ทว่าภายในกลับชัว่ ร้ าย หน้ าด้ าน มักมาก ไร้
ยางอาย ในฐานะอาจารย์ดนั เกิดความคิดไม่สมควรต่อลูกศิษย์น้อยทีห่ วั อ่อน
น่ารัก สดใส ตังท่
้ าจะลงมือก็หลายครัง้ เกือบส�ำเร็จเสียด้ วย
บังอาจแตะต้ องหญิงสาวของพระเอก ผลลัพธ์จะเป็ นอย่างไรไม่ต้อง
จินตนาการก็ร้ ูได้
ตอนที่อา่ นนิยายนัน้ เสิน่ ชิงชิวยังนึกประหลาดใจ ท�ำไมลัว่ ปิ งเหอถึง
ไม่จบั มันตอนไปเสียให้ ร้ ูแล้ วรู้รอด แบบนี ้ดูไม่สอดคล้ องกับสไตล์อำ� มหิตของ
้
งกับไปเข้ าฟอรัมทีม่ ผี ้ อู า่ นกลุม่ ใหญ่มาร่วม
ปิ งเกอ19เอาเสียเลย ตอนนันเขาถึ
19

เกอ แปลว่า พี่ชาย ปิ งเกอหมายถึง พี่ชายปิ ง เนื่องจากแฟนนิยายเทพมารอหังการจะเรี ยกลัว่ ปิ งเหอ
ว่าพี่ชายปิ ง
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กันตังกระทู
้
้ ในหัวข้ อ ‘ช่วยจับเสิ่ นชิ งชิ วตอนที ไม่งนั้ จะเลิ กอ่าน’ เวลานี ้นึกขึ ้น
มาแล้ วช่างน่ากลัวสุดๆ ถ้ าเสียงเรี ยกร้ องในครัง้ นันประสบความส�
้
ำเร็ จ เขา
คงตัดมือข้ างที่กดไลก์ไปตอนนันทิ
้ ้งเป็ นแน่
ลัว่ ปิ งเหอมองรอยแยกนันแวบหนึ
้
่ง เพียงยิ ้มอย่างไม่ค่อยสนใจนัก
หนิงอิงอิงกลับอยากตื๊อเขาต่อ เลยพยายามหาเรื่ องชวนคุย “อาลัว่ เจ้ าว่า
เป็ นศิษย์พี่คนไหนมาฝึ กกระบี่ที่นี่”
ลัว่ ปิ งเหอเอาขวานที่แบกมาเริ่ มฟั นต้ นไม้ พลางตอบว่า “บนยอด
ชิงจิ ้งเฟิ ง คนที่มีพลังฝึ กปรื อระดับนี ้ เกรงว่าจะมีแต่ซือจุนเท่านัน”
้
เขาพูดเพียงประโยคเดียวก็ไม่สนใจนางอีก ก้ มหน้ าก้ มตาเอาขวาน
ตัดฟื นต่อ
ต้ นไม้ เหล่านี ้ไม่ได้ เปราะบางเลย ทังขวานยั
้
งขึ ้นสนิมเกือบทังเล่
้ ม
ลัว่ ปิ งเหอยามนี ้ให้ อย่างไรก็อายุเพียงสิบสีเ่ ท่านัน้ การตัดฟื นจึงถือได้ วา่ เป็ น
งานหนัก ไม่นานนักเหงื่อก็ออกเต็มหน้ า หนิงอิงอิงนัง่ อยูบ่ นซากต้ นไม้ แห้ งที่
ล้ มขวาง เอามือเท้ าคางมองเขา สักพักก็เบื่อจึงกล่าวชักชวนเสียงออดอ้ อน
“อาลัว่ ๆ เจ้ าไปเล่นเป็ นเพื่อนข้ าเถอะ!”
ลัว่ ปิ งเหอกระทัง่ เหงื่อยังไม่สนใจจะเช็ด ก้ มหน้ าก้ มตาตัดฟื นต่อไป
กล่าวว่า “ไม่ได้ ศิษย์พสี่ งั่ ไว้ ตัดฟื นของวันนี ้เสร็จแล้ วยังต้ องไปตักน� ้ำต่อ หาก
ข้ าตัดฟื นเสร็ จเร็ ว จะได้ มีเวลานัง่ ฝึ กฌานนิดหน่อยก็ยงั ดี”
หนิงอิงอิงท�ำปากยื่น “พวกศิษย์พี่แย่จริ งๆ ชอบสัง่ เจ้ าท�ำนัน่ ท�ำนี่
ตลอดเลย ข้ าว่าพวกเขาต้ องจงใจแกล้ งเจ้ าแน่ๆ เฮอะ กลับไปข้ าจะฟ้อง
ซือจุน รับรองว่าพวกเขาไม่กล้ าท�ำเช่นนี ้อีกแน่”
เสิน่ ชิงชิวเดิมทีกะจะท�ำตัวเป็ นแค่คนที่บงั เอิญเดินผ่านกองถ่ายเทพ
มารอหังการ เลยแวะยืนชมคูห่ วานวัยใสเข้ าฉากกันเสียหน่อย แต่พอได้ ยิน
ค�ำพูดนี ้เข้ าก็หน้ าซีดทันควัน
ไม่นะไม่ ห้ามเลย ห้ามเอามาฟ้องฉันเด็ดขาด นีฉ่ นั จะท�ำยังไงดี OOC

ก็ไม่ได้ แล้วจะไปสัง่ สอนฝ่ ายไหนดีล่ะ!
ลัว่ ปิ งเหอน้ อยที่แม้ ต้องประสบกับความยากล�ำบากของโลกมนุษย์
อย่างหนักนัน้ กลับยังมีจิตใจสะอาดบริ สทุ ธิ์ดจุ ดอกบัวขาว เขาส่ายหน้ า
กล่าวห้ ามหนิงอิงอิง “ห้ ามเด็ดขาดเลยนะ ข้ าไม่อยากให้ ซอื จุนต้ องมาล�ำบาก
ใจกับเรื่ องหยุมหยิมพวกนี ้พวกศิษย์พี่เขาไม่ได้ คดิ ร้ ายอะไรเลย เพียงแต่เห็น
ข้ ายังเด็ก เลยอยากให้ ข้าได้ มีโอกาสเรี ยนรู้จากประสบการณ์ให้ มากหน่อย”
ชัว่ เวลานันเองเสิ
้
่นชิงชิวรู้ สกึ เหมือนได้ เห็นรัศมีแผ่ประกายเรื องรอง
ออกมาจากด้ านหลังลัว่ ปิ งเหอนับหมื่นเส้ น จนถอยหลังไปสามก้ าวอย่าง
อดไม่อยู่ ด้ วยไม่อาจมองดูพระเอกที่จิตใจสูงส่ง มีการตระหนักรู้ลกึ ซึ ้งระดับ
นี ้ไหว
ท่ามกลางเสียงคุยจ้ อของหนิงอิงอิง ในที่สดุ ลัว่ ปิ งเหอก็ตดั ฟื นได้
ปริมาณมากพอ เขาวางขวาน จากนันก็
้ หาพื ้นทีแ่ ห้ งสะอาดแล้ วนัง่ ลงหลับตา
ท�ำสมาธิ
เสิน่ ชิงชิวแอบถอนใจยาวเหยียด
ความจริ งแม้ ในช่วงชีวิตที่แสนรันทดนี ้ ดัชนีทองค�ำของพระเอกก็ได้
เริ่ มปรากฏเค้ าบ้ างแล้ ว วิชาบ�ำเพ็ญฌานเบื ้องต้ นที่หมิงฟานเอาให้ เขานัน้
เป็ นของปลอม หากเป็ นผู้อื่นฝึ กตามนัน้ เป็ นได้ เตลิดเปิ ดเปิ งไปกันใหญ่แน่
แต่อาศัยว่าลัว่ ปิ งเหอมีพรสวรรค์เลิศล� ้ำ ซ� ้ำสายเลือดทีแ่ ฝงเร้ นอยูใ่ นกายครึ่ง
หนึง่ เป็ นของเผ่ามาร จึงโชคดีหาหนทางให้ ตวั เองได้ โดยบังเอิญ...ไม่เป็ นเหตุ
เป็ นผลเลยจริ งๆ
ระหว่างที่ถอนใจ พลันมีเสียงฝี เท้ าสับสนดังขึ ้น
เสิน่ ชิงชิวได้ ยินเข้ าก็ร้ ูทนั ทีวา่ แย่แล้ ว เดี๋ยวต้ องเกิดเรื่ องไม่ดีแน่
หมิงฟานเดินน�ำศิษย์ชนต�
ั ้ ำ่ สองสามคนมา ครัน้ เห็นหนิงอิงอิงก็ปรี่ จะ
เข้ ามาฉุดมือด้ วยความดีใจ “ศิษย์น้องหญิง! เจอตัวเสียที ท�ำไมเจ้ าถึงได้ หนี
มาถึงนี่โดยไม่บอกไม่กล่าวเล่า หลังเขากว้ างใหญ่เช่นนี ้หากเจอสัตว์ร้ายเจอ
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งูพิษเข้ าจะท�ำเช่นไร มานี่ดีกว่า ศิษย์พี่มีของน่าสนใจจะให้ เจ้ าดู”
แน่นอนว่าหมิงฟานย่อมเห็นลัว่ ปิ งเหอที่นงั่ สมาธิอยูอ่ ย่างเงียบเชียบ
แต่ยงั ท�ำเหมือนอีกฝ่ ายเป็ นอากาศธาตุ ลัว่ ปิ งเหอเสียอีกกลับมีมารยาท
ลืมตาขึ ้นกล่าวทักทายศิษย์พี่
หนิงอิงอิงหัวเราะคิก “ข้ าไม่กลัวงูพิษหรื อว่าสัตว์ร้ายหรอก อีกอย่าง
มิใช่ยงั มีอาลัว่ อยูเ่ ป็ นเพื่อนข้ าหรอกหรื อ”
หมิงฟานปรายตามองลัว่ ปิ งเหอ แค่นเสียงทีหนึง่
ในหัวหมิงฟานคิดอะไร เสิ่นชิงชิวเข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ ง จะต้ องเป็ น
เพราะได้ ยินหนิงอิงอิงเรี ยกลัว่ ปิ งเหออย่างสนิทสนม หมิงฟานเลยยิ่งรู้ สกึ
ขัดหูขดั ตาศิษย์น้องผู้นา่ ชังคนนี ้ขึ ้นไปอีก
หนิงอิงอิงถึงอย่างไรก็มีนิสยั แบบเด็กผู้หญิง ไม่ร้ ู จกั ดูแววตา อ่าน
บรรยากาศ นางเอียงคอถาม “ศิษย์พี่มีของเล่นอะไรหรื อ รี บเอาออกมาให้
ข้ าดูเร็ วเข้ า”
หมิงฟานปั น้ สีหน้ ายิ ้มแย้ ม แกะป้ายหยกที่ห้อยอยูข่ ้ างเอวยื่นไปตรง
หน้ าเธอ “ศิษย์น้อง คนที่บ้านมาเยี่ยมข้ าคราวนี ้เอาข้ าวของดี น่าสนใจมาให้
ไม่น้อย ข้ าเห็นว่าชิ ้นนี ้สวยเป็ นพิเศษ จึงขอมอบให้ เจ้ า!”
หนิงอิงอิงรับมาแล้ วยกขึ ้นส่องกับแสงอาทิตย์ที่สาดส่องทะลุใบไม้
อย่างพิจารณา หมิงฟานถามอย่างกระตือรื อร้ น “เป็ นอย่างไร ชอบหรื อไม่”
แอบดูถงึ ตรงนี ้ ในที่สดุ เสิน่ ชิงชิวก็นกึ เนื ้อเรื่ องตอนนี ้ออก
แย่แล้ ว เขาไม่นา่ มาอยูท่ ี่นี่เลย อันตราย!
แต่จะโทษเขาที่จ�ำไม่ได้ ก็ไม่ถกู นัก หากลองให้ ใครสักคนอ่านนิยาย
งี่เง่าของนักเขียนงี่เง่าที่ใช้ เวลาเขียนสี่ปีดสู ิ ใครจะไปจ�ำเนื ้อหาช่วงแรกของ
นิยายที่ในท้ องเรื่ องกินเวลายาวนานสองร้ อยปี ได้ เขาอ่านอยูย่ ี่สบิ วันถึงจบ
บทรันทดช่วงเข้ าส�ำนักใหม่ๆ ที่มีเพื่อกดขี่พระเอกโดยเฉพาะก็ลืมหมดแล้ ว!
หนิงอิงอิงดูไม่ออกเลยว่านี่เป็ นของดีหรื อไม่อย่างไร เธอมองอยู่ครู่

หนึง่ แบบขอไปทีก่อนจะโยนคืนกลับไป หมิงฟานยิ ้มค้ าง หนิงอิงอิงย่นจมูก
กล่าวตามที่ใจคิดว่า “อะไรกัน สีนา่ เกลียดจะตาย ยังสู้ของชิ ้นนันของอาลั
้
ว่
ไม่ได้ เลย”
ครานีไ้ ม่เพียงหมิงฟานที่สีหน้ าไม่ส้ ดู ี กระทัง่ ลัว่ ปิ งเหอที่ส�ำนึกว่า
ตนเองไม่มีตวั ตนอยูต่ รงนันยั
้ งสัน่ เบาๆ ไปทังตั
้ ว รี บลืมตาขึ ้นทันที
หมิงฟานเค้ นค�ำพูดลอดไรฟั น “...ศิษย์น้องก็พกของเช่นนี ้หรื อ”
ลัว่ ปิ งเหอลังเลเล็กน้ อย ยังไม่ทนั ตอบค�ำ หนิงอิงอิงก็ชงิ กล่าวว่า “เขา
ย่อมต้ องมีอยู่แล้ ว ห้ อยติดคอตลอดเวลา ของรักของหวงของเขาเลยเชียว
ขนาดข้ าขอดูยงั ไม่ยอมให้ ดเู ลย”
ต่อให้ ลวั่ ปิ งเหอสงบเยือกเย็นแค่ไหน ครัง้ นี ้ยังหน้ าเปลี่ยนสี มือกุมจี ้
หยกรูปเจ้ าแม่กวนอิมที่ห้อยคออยูใ่ ต้ เสื ้อผ้ าแน่นโดยไม่ร้ ูตวั
ทัง้ ไอคิ วอีคิวไปไหนหมดล่ะเนีย่ สาวน้อย! พระเอกเลยซวยเลย
ยามหนิงอิงอิงกล่าววาจามิได้ นกึ ถึงผลทีต่ ามมาแม้ แต่น้อยว่าจะเป็ น
เยี่ยงไร เธอก็แค่เห็นว่าลัว่ ปิ งเหอห้ อยจี ้หยกรู ปเจ้ าแม่กวนอิมชิ ้นนันติ
้ ดตัว
ไว้ ตลอดไม่ยอมให้ หา่ งกาย สิง่ ของส�ำคัญของชายในดวงใจนัน้ เด็กสาวมัก
อยากได้ มาครอบครองเป็ นพิเศษ เพราะหากได้ มาก็เท่ากับว่าตนมี ‘ต�ำแหน่ง
พิ เศษในใจ’ ของเขานัน่ เอง พอลัว่ ปิ งเหอไม่ยอมให้ นางจึงไม่พอใจ ที่พดู ขึ ้น
มาตอนนี ้ ครึ่งหนึง่ คือการออดอ้ อน อีกครึ่งหนึง่ คือความเอาแต่ใจ
แน่นอนว่าเขาไม่ยอมยกให้ อยูแ่ ล้ ว นัน่ เป็ นของที่หญิงซักผ้ าผู้เป็ นแม่
บุญธรรมของลัว่ ปิ งเหอใช้ เงินที่เก็บรวบรวมมาค่อนชีวติ อย่างยากล�ำบากซื ้อ
เครื่ องรางปลุกเสกมาให้ บตุ รชายเชียวนะ เป็ นความอบอุน่ เล็กๆ เพียงหนึง่
เดียวที่อยู่เป็ นเพื่อนลัว่ ปิ งเหอตลอดชีวิตอันมืดมน ต่อไปภายหน้ าหลังจาก
เข้ าสูด่ ้ านมืดแล้ ว ในห้ วงเวลาร้ ายแรงก็ยงั ช่วยขืนดึงความเป็ นมนุษย์ที่หลง
เหลือเพียงเล็กน้ อยกลับคืนมาได้ บ้าง จะเอาให้ ผ้ อู นื่ ส่งเดชได้ อย่างไรกันเล่า!
หมิงฟานทังโกรธทั
้
งอิ
้ จฉา ก้ าวมาข้ างหน้ าหนึง่ ก้ าว กล่าวเสียงเหี ้ยม
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เกรี ยม “ศิษย์น้องลัว่ ช่างวางท่าดีแท้ ศิษย์น้องหนิงอิงอิงอยากดูหยกพก เจ้ า
กลับไม่ยอมให้ ดู ขืนเป็ นเช่นนี ้ต่อไป วันหน้ าหากเจอศัตรูที่แข็งแกร่งเข้ า คง
มิใช่วา่ กระทัง่ จะยื่นมือช่วยเหลือ ก็ยงั ไม่ยอมหรอกนะ!”
ไอ้หนุ่ม! ประโยคแรกกับประโยคหลังของนายมันเป็ นเหตุเป็ นผล
กันตรงไหนนี ่
หนิงอิงอิงไม่คาดว่าสถานการณ์จะกลับกลายเป็ นเช่นนี ้ก็กระทืบเท้ า
ด้ วยความร้ อนใจ “เขาไม่อยากก็ชา่ งเถอะ ศิษย์พี่ทา่ นห้ ามรังแกเขานะ!”
ลัว่ ปิ งเหอในยามนีจ้ ะมีปัญญาไปสู้หมิงฟานได้ อย่างไร ยังไม่นับ
บรรดาศิษย์สนุ ขั รับใช้ ที่หมิงฟานพามาด้ วยอีกหนึง่ โขยงเข้ ากลุ้มรุมเขาตาม
ค�ำสัง่ เพียงไม่นานหยกชิ ้นนันก็
้ เปลี่ยนมาอยูใ่ นมือหมิงฟาน พอฝ่ ายนันยก
้
ขึ ้นดูได้ ครู่เดียวก็หวั เราะลัน่
หนิงอิงอิงถามอย่างแปลกใจ “ทะ...ท่านหัวเราะอะไร”
หมิงฟานโยนหยกพกชิ ้นนันใส่
้ มอื หนิงอิงอิง กล่าวอย่างล�ำพองว่า “ข้ า
หลงนึกว่าเป็ นของมีคา่ หายากอะไร ถึงปกป้องหวงแหนเช่นนี ้ศิษย์น้องหญิง
เจ้ าเดาว่าเป็ นอะไรเล่า ก็แค่หอยตะวันตก20 (สินค้ าปลอม) น่ะสิ ฮ่าฮ่าฮ่า...”
หนิงอิงอิงถามด้ วยความงุนงง “หอยตะวันตกคืออะไรหรื อ”
มือของลัว่ ปิ งเหอค่อยๆ ก�ำแน่น กระบอกตามีน� ้ำเอ่อท้ น เขากล่าวที
ละค�ำ “คืนให้ ข้า”
นิ ้วของเสิน่ ชิงชิวงอเข้ าแล้ วคลายออกอยูส่ องสามรอบโดยไม่ร้ ูตวั
อันที่จริ งเขาเองก็ร้ ู วา่ จี ้กวนอิมนัน่ เป็ นหยกปลอม ทังยั
้ งเป็ นหนึง่ ใน
ประเด็นที่ลวั่ ปิ งเหอเจ็บแค้ นที่สดุ ในชีวิต
ในเวลานันหญิ
้ งซักผ้ าต้ องใช้ ชีวิตอย่างกระเบียดกระเสียร ทว่าด้ วย
รู้ ไม่เท่าทันเลยถูกหลอกให้ ซื ้อหยกปลอมมาในราคาสูง สร้ างความเจ็บช�ำ้
น� ้ำใจเป็ นที่สดุ นับจากนันมาสุ
้ ขภาพก็ย�่ำแย่ลงเรื่ อยๆ ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่
เป็ นความเจ็บปวดที่ลวั่ ปิ งเหอไม่อาจคลี่คลายได้ ตลอดชีวิต มีเพียงประเด็น
20

หอยตะวันตก เป็ นค�ำสแลงของค�ำว่า สินค้ าปลอม ภาษาจีนคือ 西贝货 ซีเป้ยฮัว่ มีที่มาจากการแยก
ส่วนประกอบของอักษร 贾 ที่ข้างบนเป็ น 西 ข้ างล่างเป็ น 贝 รวมกันคือ 贾 ซึง่ พ้ องเสียงกับค�ำว่า 假
ที่แปลว่าปลอม

นี ้เท่านันที
้ ่ลวั่ ปิ งเหอมักอดกลันไม่
้ อยู่
ในฐานะผู้สงั เกตการณ์ เสิน่ ชิงชิวอยากเข้ าไปอัดหมิงฟานสักตัง้ แล้ ว
ชิงหยกพกคืนให้ ลวั่ ปิ งเหอเสียจริ ง หากเป็ นเช่นนี ้ ไม่แน่วา่ หมิงฟาน คงไม่
หาทางไปล่วงเกินลัว่ ปิ งเหออย่างถึงที่สดุ วันหน้ าอาจยังสามารถรักษาชีวิต
น้ อยๆ ของเขาเอาไว้ ได้ อีกด้ วย
ระบบ 『OOC』
เสิน่ ชิงชิว “ขอบใจ หุบปากไปเลย”
หมิงฟานเอาหยกพกในมือหนิงอิงอิงมาหมุนเล่น กล่าวด้ วยท่าทาง
รังเกียจ “คืนให้ เจ้ าก็คืนให้ เจ้ าสิ ไม่ร้ ูวา่ เป็ นของกะหลัว่ ๆ ที่ซื ้อจากแผงข้ าง
ทางที่ใดมา เอามามอบให้ ศิษย์น้องหญิงยังเกรงว่าจะท�ำให้ มือของนางต้ อง
มัวหมองด้ วยซ� ้ำ” ปากกล่าวเช่นนี ้แต่กลับหาได้ มีความตังใจจะคื
้
นสักนิดไม่
ลัว่ ปิ งเหอสีหน้ ากระด้ าง ปล่อยหมัดคู่ออกไปทันที โจมตีศิษย์สอง
สามคนที่เข้ ามายื ้อยุดเขาไว้
ยามถูกยัว่ โมโหคนเรามักถีบต่อยเปะปะไร้ ทิศทาง เพียงอาศัยเพลิง
โทสะในใจต่อยตีออกไปอุตลุด ตอนแรกยังพอขูข่ วัญศิษย์ชนต�
ั ้ ำ่ สองสามคน
นัน่ ได้ อยู่ แต่แล้ วพวกเขาก็พบอย่างรวดเร็วว่าศิษย์น้องคนนี ้กระจอกกว่ามาก
นัก มีดีแค่ท่าทางที่ท�ำให้ ผ้ คู นตกใจกลัวเท่านัน้ ซ� ้ำหมิงฟานยังคอยสัง่ การ
อยูด่ ้ านข้ างอีก “ยังจะมัวเหม่อหาอะไร บังอาจลงมือกับศิษย์พี่อย่างนันหรื
้ อ
แบบนี ้ต้ องสัง่ สอนเสียบ้ าง จะได้ ร้ ูจกั ผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อย” ก�ำลังขวัญของเหล่าศิษย์
นันพลั
้ นกลับมาทันที จึงเข้ าไปกลุ้มรุมลัว่ ปิ งเหอกันพัลวัน
หนิงอิงอิงตะลึงลานไปแล้ ว ปริ มาณความจุสมองอันน่าสงสารของ
เธอไม่อาจสรุ ปได้ ว่าเป็ นเพราะอะไรสถานการณ์จึงพลิกผันเป็ นเช่นนี ้ไปได้
นางตะโกนลัน่ “ศิษย์พี่ ท่านท�ำเช่นนี ้ได้ อย่างไร! รี บสัง่ ให้ พวกเขาหยุดเดี๋ยว
นี ้นะ ไม่อย่างนัน...ไม่
้
อย่างนันข้
้ าจะไม่สนใจท่านอีกต่อไป!”
หมิงฟานลนลาน “ศิษย์น้องหญิง อย่าโกรธสิ เดี๋ยวข้ าสัง่ ให้ พวกเขา
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หยุดตีเจ้ าเด็กนี่ก็แล้ วกัน...” พูดยังไม่ทนั ขาดค�ำ เผลอหน่อยเดียวลัว่ ปิ งเหอ
ก็ดิ ้นหลุดจากมือและเท้ าที่กระหน�่ำเข้ ามา ก่อนพุง่ พรวดเข้ าไปต่อยจมูกของ
หมิงฟานทันที
“โอ๊ ย” หมิงฟานร้ องลัน่ เลือดก�ำเดาสองสายไหลออกมาทางจมูก
ของหมิงฟานทันใด
หนิงอิงอิงเดิมทีน�ำ้ ตาคลอเจี ยนจะทะลัก แต่พอเห็นภาพนี เ้ ข้ าก็
หัวเราะพรื ดอย่างกลันไม่
้ อยู่
เสิ่นชิงชิวนึกในใจ น้องสาว นี ต่ กลงเธอชอบลัว่ ปิ งเหอ หรื ออยาก
ท�ำร้ายเขากันแน่
ความจริ งหมิงฟานยังพอจะปล่อยลัว่ ปิ งเหอไปได้ แต่เมื่อเสียท่าต่อ
หน้ านางในดวงใจ ไม่วา่ อย่างไรก็ไม่อาจปล่อยผ่าน
ทังสองเข้
้
าตะลุมบอนกันจนแยกไม่ออกว่าใครเป็ นใคร ลัว่ ปิ งเหอถึง
จะมีพรสวรรค์ล� ้ำเลิศแค่ไหน ถึงอย่างไรก็เป็ นเด็ก ทังไม่
้ เคยฝึ กวิชาจากคัมภีร์
ของจริ ง ส่วนใหญ่จงึ เป็ นฝ่ ายถูกต่อยอยูข่ ้ างเดียว ทว่ายังกัดฟั นไม่สง่ เสียง
ร้ องสักแอะ เสิน่ ชิงชิวคิดลงมือช่วยโดยสัญชาตญาณ แต่ระบบกลับกระหน�ำ่
เสียงเตือนรัวๆ ชนิดเอาเป็ นเอาตาย
『OOC ขันรุ
้ นแรง! OOC ขันรุ
้ นแรง! OOC ขันรุ
้ นแรง! เรื่ องส�ำคัญ
ต้ องพูดสามรอบ! ‘เสิ่ นชิ งชิ ว’ ภายใต้ สถานการณ์นี ้ควรยืนยิ ้มเฉย นิ่งดูดาย
หรื อไม่ก็ร่วมวงด้ วยอีกคน!』
ให้ ยนื เก๊ กมองเด็กถูกทารุณก็ไร้ มนุษยธรรมเกินไปแล้ ว...แต่เสิน่ ชิงชิว
ก็ไม่อาจทะเล่อทะล่าเข้ าไปแบกรับความเสี่ยง ขณะก�ำลังนึกร้ อนใจ เขาก็
ฉุกคิดวิธีแบบพบกันครึ่งทางได้
ส�ำนักชางฉยงซานนันมี
้ วชิ าคาถาเล็กๆ คาถาหนึง่ ชื่อ ‘ปลิ ดใบไม้ปลิ ว
บุปผา’ ดูเหมือนเป็ นวิชาที่ไม่มีประโยชน์มากนัก เพียงแค่ดสู วยงามชวนมอง
เท่านัน้ ในนิยายดังเดิ
้ มได้ บรรยายไว้ วา่ ลัว่ ปิ งเหอได้ หวั ใจสาวคนที่ N มาอย่าง

ง่ายดายด้ วยการใช้ วิชานี ้นี่แหละ ช่วงนี ้เสิน่ ชิงชิวหาต�ำรับต�ำราคัมภีร์ตา่ งๆ
มาอ่านอย่างเต็มที่จงึ เคยเห็นคาถานี ้มาก่อน
เขาปลิดใบไม้ มาใบหนึง่ แล้ วถ่ายเทพลังทิพย์เข้ าไป รอบแรกถ่ายเท
พลังมากไปหน่อย เกินกว่าที่ใบไม้ จะรับไหว จึงแหลกเป็ นจุณในพริบตา รอบ
ต่อมาถึงส�ำเร็จผล เขาคีบใบไม้ ด้วยปลายนิ ้วแล้ วเป่ าเบาๆ พอคลายมือใบไม้
นันก็
้ พงุ่ หาหมิงฟานทันทีราวกับมีดบิน
ครัน้ ได้ ยินเสียงหมิงฟานร้ องโหยหวน เสิน่ ชิงชิวสะบัดมือ ปาดเหงื่อ
ที่ผดุ เป็ นเม็ดๆ บนหน้ าผาก
มินา่ เล่าถึงพูดกันว่าหากเป็ นยอดฝี มือแค่ใช้ ดอกไม้ ใบหญ้ าก็ทำ� ร้ าย
คนได้ ครัง้ นี ้เขาคงไม่ถงึ ขันท�
้ ำให้ หมิงฟานตายหรอกนะ...
ลัว่ ปิ งเหอโดนทังมื
้ อและเท้ าไปหลายที จู่ๆ ก็ร้ ู สึกว่าหมิงฟานผงะ
ถอยออกไป พอลัว่ ปิ งเหอเงยหน้ าขึ ้นก็พบว่าหน้ าผากตนมีเลือดไหลย้ อย
ลงมาเข้ าตา ยิ่งไม่นกึ เลยว่าพอหมิงฟานยื่นมือออกมา ที่มือของฝ่ ายนันก็
้ มี
เลือดเปรอะอยูด่ ้ วย
หมิงฟานไม่อยากเชื่อ “เจ้ ากล้ าใช้ มีดท�ำร้ ายข้ าหรื อ”
หนิงอิงอิงเมือ่ ครู่เห็นพวกเขาตะลุมบอนกันอย่างดุเดือดจึงไม่กล้ าเข้ า
ใกล้ ยามนี ้เลยรี บเข้ าไปแทรกระหว่างทังสองฝ่
้
าย “เปล่าเลยๆ เมื่อกี ้อาลัว่ ไม่
ได้ ใช้ มีดเลยนะ ไม่ใช่เขาที่ท�ำร้ ายท่านหรอก”
ลัว่ ปิ งเหอก็ไม่ร้ ูวา่ เกิดอะไรขึ ้น เขาเม้ มปากแน่น ปาดเลือดบนหน้ า
ผากตน ที่แผ่นหลังของหมิงฟานมีเลือดไหลซึมคล้ ายดัง่ ถูกปลายกระบี่กรี ด
หมิงฟานหันไปถามเหล่าลูกสมุน “เมื่อครู่พวกเจ้ าเห็นชัดเจนหรื อไม่ เขาถือ
มีดหรื อไม่”
พวกศิษย์น้องมองหน้ ากันเลิก่ ลัก่ บางคนส่ายหน้ า บางคนพยักหน้ า
ให้ มวั่ ซัว่ ไปหมด
หมิงฟานเป็ นคุณชายน้ อยที่ถกู เลี ้ยงดูอย่างตามอกตามใจมาตังแต่
้
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เล็ก ไม่เคยได้ รับบาดเจ็บจนเลือดตกยางออกมาก่อน พอเห็นมือตนเองเต็ม
ไปด้ วยเลือด ในใจก็เริ่มกระสับกระส่าย ที่นา่ ประหลาดคือ ไม่วา่ จะที่พื ้นหรื อ
บนร่ างผอมบางของลัว่ ปิ งเหอกลับมองไม่เห็นอาวุธเลย อย่างไรก็ไม่น่าจะ
อันตรธานไปอย่างไร้ ร่องรอยหรอกกระมัง
เสิน่ ชิงชิวกลันหายใจ
้
ภาพตรงหน้ าพลันกลายเป็ นสีแดงเถือก อักษร
ตัวใหญ่เป้งสีแดงสยดสยองแถวหนึง่ ผุดขึ ้นเบื ้องหน้ า
『ละเมิดกฎ： OOC หักค่า B 10 แต้ ม ค่า B ปั จจุบนั คงเหลือ
90』
เสิน่ ชิงชิวผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก ตอนแรกเขานึกว่าคงโดนหักสัก
50 หรือไม่กห็ กั เกลี ้ยงไม่เหลือ แต่หกั เพียง 10 แต้ มถือว่าดีกว่าทีเ่ ขาคิดไว้ มาก
หักไปวันนี ้ภายหลังยังมีโอกาสเอากลับคืนมาใหม่ได้ แต่โล่งอกได้ ไม่ทนั ไร
หมิงฟานก็ชี ้ไปที่ลวั่ ปิ งเหอแล้ วตวาดลัน่ “จัดการมัน!”
เสิน่ ชิงชิวแทบกระอักออกมาเป็ นเลือด
บรรดาศิษย์น้องผู้เชื่อฟั งโถมเข้ าใส่ลวั่ ปิ งเหอทันที เสิน่ ชิงชิวรูดใบไม้
ออกมาก�ำหนึ่งโดยพลันตามสัญชาตญาณ แล้ วซัดหวือออกไปทังหมดนั
้
น่
ในคราเดียว
ทว่าพอซัดออกไปแล้ วก็มานึกเสียใจภายหลัง
นีต่ ูหวังผลอะไรเนีย่ ลัว่ ปิ งเหอยังไงก็เป็ นพระเอกนะ ใช่ว่าเมื อ่ ก่อน
ไม่เคยโดนรุมซ้อมซะทีไ่ หน มี หรื อจะโดนซ้อมตายได้
ยังต้องให้นายเป็ นห่วงท�ำเบื อ๊ กอะไร
เมื่อกี ้ยังพอท�ำเนียนผ่านไปได้ แต่คราวนี ้วิเศษละ ไม่วา่ ใครก็สงั เกต
เห็นความไม่ชอบมาพากลนี ้แล้ ว
พวกศิษย์พี่แต่ละคนพอได้ แผลก็ไม่กล้ ารุมลัว่ ปิ งเหอต่อ พากันไปออ
รอบตัวหมิงฟานอย่างงงงวย “ศิษย์พี่ เกิดอะไรขึ ้น” “ศิษย์พี่ข้ารู้ สกึ เหมือน
โดนมีดบาดเช่นกัน”

หมิงฟานหน้ าเขียวแล้ วซีด ผ่านไปครู่ ใหญ่ถึงกล่าว “ไป!” แล้ วพา
ลูกสมุนที่กมุ ก้ นประคองแขนกันยกขบวนเดินจากไป ช่างมาเหมือนสายลม
ไปเหมือนสายลมเสียจริ ง หนิงอิงอิงถูกทิ ้งให้ ยืนเซ่ออยูพ่ กั หนึง่ ก่อนตะโกน
ถาม “อาลัว่ เมื่อครู่เจ้ าเป็ นผู้ที่จดั การจนพวกเขาหนีไปหรื อ”
ลัว่ ปิ งเหอส่ายศีรษะด้ วยสีหน้ าเคร่งขรึม
เขาฝื นยืนตรง แต่แล้ วสีหน้ ากลับส่อแววกังวล จากนันก้
้ มหน้ าก้ มตา
เหมือนหาอะไรบางอย่างบนพื ้น ใบไม้ ใบหญ้ าล้ วนถูกเขาพลิกเขี่ยเป็ นการ
ใหญ่
เสิน่ ชิงชิวรู้วา่ อีกฝ่ ายก�ำลังหาอะไร ต้ องเป็ นจี ้หยกทีห่ ายไปตอนชุลมุน
ชิ ้นนันแน่
้ นอน
เขาเห็นอย่างชัดเจน ก่อนที่หมิงฟานจะเริ่ มจูโ่ จมก็ฉวยโอกาสเหวี่ยง
มันทิ ้งไป ด้ ายสีแดงเกี่ยวค้ างอยูบ่ นยอดไม้ สงู เหนือศีรษะพวกเขานี่เอง แต่ไม่
อาจชี ้บอกได้ อีกทังหลั
้ งจากสะบัดใบไม้ ออกไปแล้ ว เสิน่ ชิงชิวก็ได้ ยินเสียงที่
ท�ำให้ ใจสลายดังขึ ้นจากระบบ
『ละเมิดกฎ： OOC หัก ค่า B 10×6 ค่า B ปั จจุบนั เป็ น 30 』
แป๊ บเดียวลดต�่ำพรวดลงมาเหลือ 30 หากเป็ นคะแนนสอบก็สอบ
ตกไปแล้ ว!
ใบไม้ หนึง่ ใบนับเป็ นสิบแต้ มเลยรึ อย่าบวกลบคูณหารโหดร้ ายแบบ
นี ้สิ
หนิงอิงอิงไม่กล้ ากล่าวอันใด เพราะอย่างไรนางก็คือต้ นเหตุที่ก่อ
ให้ เกิดเรื่ องเช่นนี ้ขึ ้น หากไม่ใช่เพราะความปากมากของนาง ลัว่ ปิ งเหอคง
ไม่ต้องสูญเสียจี ้หยกและโดนรุมอัดเสียเปล่าแบบนี ้ จีงรี บช่วยลัว่ ปิ งเหอหา
ด้ วยอีกแรง
แต่จนกระทัง่ ฟ้ามืดทังสองก็
้
ยงั หาไม่พบ
ลัว่ ปิ งเหอยืนซึมกะทืออยูก่ บั ที่ มองพื ้นซึง่ เละเทะไปหมด พื ้นดินส่วน
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ใหญ่ถกู คุ้ยจนทัว่
หนิงอิงอิงมองเขายืนเหม่อลอยไม่ร้ ู สกึ ตัว นึกหวัน่ ในใจ นางดึงมือ
เขา “อาลัว่ หาไม่เจอก็แล้ วไปเถอะ ขอโทษนะ ไว้ ข้าจะชดเชยให้ เจ้ าทีหลัง
ก็แล้ วกัน ดีหรื อไม่”
ลัว่ ปิ งเหอไม่สนใจนาง ชักมือกลับ ก้ มหน้ าเดินออกจากป่ า หนิงอิงอิง
รี บตามไปทันที
เสิ่นชิงชิวนับถือตัวเอง เด็กสองคนนี ้หาอยู่ตลอดทังบ่
้ าย เขาก็ดอู ยู่
ตลอดทังบ่
้ ายเช่นกัน นอกจากว่างจัดไม่มีอะไรท�ำแล้ ว ยังมีค�ำอธิบายอื่น
อีกไหมเนี่ย
รอจนพวกเขาเดินไปไกล เสิน่ ชิงชิวถึงออกมาจากที่พรางตัว เงยหน้ า
ขึ ้น เท้ าสะกิดพื ้นทีหนึ่งก็เหินไปเอาจี ้หยกที่แขวนอยู่บนยอดไม้ ลงมาอย่าง
ง่ายดาย ทีนี ้เขาเข้ าใจแล้ วว่า ‘ตัวเบาเหมื อนนางแอ่น’ มันเป็ นอย่างไร
ความจริงเสิน่ ชิงชิวคิดเอาจี ้หยกคืนให้ ลวั่ ปิ งเหออย่างลับๆ แต่เขาคุ้น
เคยกับลักษณะของระบบแล้ ว นี่ต้องนับเป็ นการละเมิดกฎอีกแน่ เขาไม่มีคา่
B เหลือพอให้ ผลาญเล่นอีกต่อไป
คิดดูแล้ ว เสิน่ ชิงชิวเลยตกลงใจเก็บไว้ กบั ตัวก่อน
บางทีวนั หน้ าจี ้หยกอาจมีประโยชน์ใหญ่หลวงก็ได้ อย่างเช่นในช่วง
เวลาคับขันอาจน�ำมาเป็ นเครื่ องต่อรองแลกกับชีวิตของเขา...จะได้ ไหมนะ
เสิน่ ชิงชิวครุ่นคิดถึงความเป็ นไปได้ นี ้อย่างจริ งจัง
คราวนี ้ตัวอักษรสามมิติสีเขียวตัวใหญ่เป้งแถวหนึง่ ปรากฏขึ ้นเบื ้อง
หน้ าสายตาเขาอย่างแจ่มชัด
『ยิ น ดี ด้ ว ย! ได้ รั บ ไอเทมชิ น้ ส� ำ คัญ จี ก้ วนอิ ม หยกปลอม×1
เปลี่ยนแปลงเนื ้อเรื่ อง ไอคิวของ ‘เสิ่ นชิ งชิ ว’ เพิ่มขึ ้น เพิ่มค่า B 100 แต้ ม ค่า
B ปั จจุบนั เป็ น 130 ขอให้ พยายามต่อไป』
แต้ มที่เมื่อกี ้เพิ่งโดนหัก ไม่เพียงได้ คืนมา แต่ยงั เพิ่มขึ ้นด้ วย

อีกทังกวนอิ
้
มหยกชิ ้นนี ้ อาศัยที่มนั มีความส�ำคัญต่อลัว่ ปิ งเหอ ถือ
เป็ นไอเทมที่มลู ค่าสูงมาก ใช้ ชว่ ยชีวิตได้ แน่
เป็ นเรื่ องน่ายินดีที่เหนือความคาดหมายจริ งๆ
เสิน่ ชิงชิวสบายเนื ้อสบายตัว ความหงุดหงิดอัดอันที
้ ต่ ้ องนัง่ หมอบอยู่
ในมุมมืดตลอดบ่ายหายเป็ นปลิดทิ ้ง กระทัง่ เสียงกวนประสาทของระบบที่
ตายด้ านเหมือนเว็บแปลภาษากูเกิลก็ยงั ฟั งสบายหู
ด้ านนอกป่ า ลัว่ ปิ งเหอที่ออกจากหลังเขาแล้ วค่อยๆ แบมือออก
ในมือเขามีใบไม้ เขียวสดอยู่สองสามใบ ขอบใบคมกริ บนันมี
้ คราบ
เลือดติดอยู่
。。。。。。
นับ จากเสิ่ น ชิ ง ชิ ว ฟื ้น ขึ น้ มาจากอาการไข้ สูง อัน แสนประหลาด
ระหว่างที่ ‘พักฟื ้ น’ เยวี่ยชิงหยวนได้ มาเยี่ยมเขาอยูห่ ลายครัง้
ในฐานะเจ้ าส�ำนักวิชาเซียนอันดับหนึง่ ในแผ่นดิน หรือพูดอีกอย่างว่า
เป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยส�ำหรับผู้ฝึกวิชาเซียน ภาระที่เขาต้ องแบกรับไม่
อาจพูดได้ วา่ ไม่หนัก กระนันก็
้ ยงั ปลีกเวลามาดูแลศิษย์น้องผู้นี ้ได้ ยามที่ยงั
รู้สกึ แปลกที่เช่นนี ้เสิน่ ชิงชิวประทับใจในตัวเขาจนแทบน� ้ำตาเล็ดเลยทีเดียว
ตัวออริ จินอลนัน้ แม้ กบั หัวหน้ าและเพื่อนร่ วมส�ำนักเหล่านี ้ยังตลบ
หลังไม่นบั ญาติได้ บทจะฆ่าก็ฆา่ เลย เห็นชัดว่าเขาเป็ นคนสารเลวเพียงใด
เยวี่ยชิงหยวนประคองถ้ วยชากระเบื ้องสีขาวเนื ้อละเอียดที่เรื อนไผ่
น�ำมารับรอง แววตาแฝงความห่วงใยอย่างจริ งใจ “ศิษย์น้องพักฟื น้ หลายวัน
แล้ ว ร่างกายดีขึ ้นบ้ างหรื อไม่”
เสิ่นชิงชิวโบกพัดด้ ามจิ ้วไปมา หลอมรวมไปกับบรรยากาศศิษย์พี่
ศิษย์น้องร่วมส�ำนักรักใคร่กลมเกลียว “ชิงชิวไม่เป็ นไรแล้ ว ท�ำให้ ศษิ ย์พี่ต้อง
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เป็ นห่วง ใช้ ไม่ได้ จริ งๆ”
เยวี่ยชิงหยวนกล่าวว่า “ลองนับดู ศิษย์น้องน่าจะได้ เวลาลงเขาแล้ ว
กระมัง ยังต้ องการอะไรหรื อไม่”
เสิน่ ชิงชิวโบกพัดด้ ามจิ ้วค้ าง “ลงเขา?”
เยีย่ ชิงหยวนกล่าวอย่างฉงน “ศิษย์น้องป่ วยไปพักหนึง่ เลยลืมไปแล้ ว
กระมัง เจ้ าเคยบอกข้ าไว้ วา่ เรื่ องทีเ่ กิดขึ ้นในเมืองซวงหูนนให้
ั ้ มอบเจ้ าจัดการ
จะได้ ถือโอกาสให้ บรรดาศิษย์ของเจ้ าได้ ไปสัง่ สมประสบการณ์?”
ที่แท้ เป็ นเรื่ องยุง่ ที่ตวั ออริ จินอลรับปากเอาไว้ นนั่ เอง แต่ตอนนี ้ตัวเขา
ยังไม่สามารถใช้ พลังทิพย์และวิทยายุทธ์ได้ อย่างคล่องตัวเลย จะมีปัญญา
พาลูกศิษย์ลงเขาไปสัง่ สมประสบการณ์ที่ไหนกัน ขณะคิดจะท�ำหน้ าหนา
กลืนน� ้ำลายตัวเองบอกไปว่าความจริ งแล้ วเขายังไม่หายดี เสียงตายด้ าน
ของระบบก็ดงั ขึ ้น
『แถลงภารกิจขันต้
้ น』
『 สถานที：
่ เมืองซวงหู ชือ่ ภารกิจ พาศิษย์ไปสัง่ สมประสบการณ์
โปรดกดตกลง』
ขณะเดียวกันเบื ้องหน้ าปรากฏข้ อมูลเบื ้องต้ นของภารกิจขึ ้น โดยที่
ข้ างใต้ มีปมุ่ ให้ เลือกสองปุ่ ม ทางซ้ ายคือ ‘ตกลง’ ทางขวาคือ ‘ปฏิ เสธ’
ที่แท้ นี่ก็คือเควสต์ขนต้
ั ้ น สายตาของเสิน่ ชิงชิวจับที่ค�ำว่า ‘ตกลง’ อยู่
ชัว่ ขณะ ตัวเลือก ‘ตกลง’ พลันเปลี่ยนเป็ นสีเขียว แล้ วมีเสียง ‘ติ๊ ง’
ระบบอธิบาย 『การตอบรับภารกิจส�ำเร็ จเรี ยบร้ อย โปรดศึกษา
ไฟล์ข้อมูลให้ ละเอียดเพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้ อม ขออวยพรให้ ท่านประสบ
ความส�ำเร็ จ 』
เสิน่ ชิงชิวได้ สติกลับคืนมา หันไปยิ ้มให้ เยวี่ยชิงหยวน “ข้ าย่อมจ�ำได้
อยูแ่ ล้ ว เพียงแต่หลายวันนี ้ร่างกายพักผ่อนจนเกียจคร้ าน แทบลืมเรื่ องนี ้ไป
อีกสองสามวันข้ าจะออกเดินทาง”

เยวี่ยชิงหยวนพยักหน้ ากล่าว “หากยังไม่สะดวกก็ไม่จ�ำเป็ นต้ อง
ฝื น การพาศิษย์ไปสัง่ สมประสบการณ์ไม่ใช่เรื่ องเร่งด่วน อันที่จริ งเรื่ องขจัด
เภทภัยให้ ปวงประชา เจ้ าไม่ต้องเป็ นธุระด้ วยตนเองก็ได้ ”
เสิน่ ชิงชิวอมยิ ้มตอบรับ แต่อดไม่ได้ ที่จะมองเยวี่ยชิงหยวนให้ เต็มตา
ศิษย์พี่เจ้ าส�ำนักบทบาทของท่านตอนนี ้เหมือน NPC21 ที่มีหน้ าที่
มอบเควสต์เลย
เรื่ องราวน้ อยใหญ่ของยอดเขาชิงจิ ้งเฟิ งล้ วนมีหมิงฟานซึ่งเป็ นคน
สนิทดูแลจัดการ เสิน่ ชิงชิวพบว่าเวลาทีเ่ ด็กคนนี ้ไม่ไปยุง่ กับพระเอกก็ทำ� งาน
ได้ มีประสิทธิภาพและมีไอคิวสูงใช้ ได้ อยู่ วันต่อมาพวกเขาก็สามารถออก
เดินทางได้ แล้ ว
ก่อนออกจากชิงจิ ้งเฟิ ง เสิน่ ชิงชิวส�ำรวจดูภาพลักษณ์ของตัวเอง ชุด
เขียว สายคาดเอว ห้ อยกระบี่ไว้ ที่เอวด้ านซ้ าย มือขวาถือพัดด้ ามจิ ้ว หล่อ
เหลาดูดีมีการศึกษา ดูนา่ ไว้ ใจ สุภาพสง่างาม ยอดคนแห่งยุคชัดๆ!
สรุปสันๆ
้ ไม่มีทาง OOC แน่นอน เพอร์ เฟกต์!
เมื่อลงบันไดหินที่ยาวแสนยาวนับร้ อยขัน้ ข้ างประตูทางขึ ้นเขามีรถ
ม้ าซึ่งเตรี ยมไว้ ส�ำหรับรอเสิ่นชิงชิวอยู่ และยังมีม้าอีกหลายตัวที่เตรี ยมไว้
ส�ำหรับศิษย์ผ้ ตู ดิ ตาม
เสิน่ ชิงชิวกล่าวกับระบบว่า “ล้อเล่นรึ เปล่า อย่างน้อยๆ ก็เป็ นนิยายว่า
ด้วยโลกของผูฝ้ ึ กวิถีพรตวิชาเซี ยน ตอนเดินทางท�ำไมไม่ทอ่ งกระบีเ่ หิ นฟ้าล่ะ”
ระบบตอบอย่างเย่อหยิ่งเย็นชา『ต่อให้ เป็ นโลกเวทมนตร์ ในแฮรี่
พอตเตอร์ ก็ใช่ว่าพวกพ่อมดจะเดินทางด้ วยการขี่ไม้ กวาดทุกคนนี่ มันจะ
เป็ นจุดสนใจเกินไป』
เสิ่นชิงชิวบ่นพึมพ�ำ “คุณรู้ดีเหมื อนกันนะเนีย่ เคยไปปฏิ บตั ิ การใน
แฮรี ่ พอตเตอร์ มาก่อนรึ ”
ระบบส่ง『…...』ลอยมาในอากาศตัวเบ้ อเริ่ ม
21
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นับแต่เริ่ มด�ำเนินการส่งคนมาหลายปี คนที่ยงั มีอารมณ์ พยายาม
จะตีซี ้พูดจาเลอะเทอะไร้ สาระกับระบบ คงมีเสิน่ ชิงชิวนี่แหละเป็ นคนแรก
เสิน่ ชิงชิวมาคิดๆ ดูอีกที ก็ถกู ของระบบมันนัน่ แหละ ลงเขาคราวนี ้
เพื่อสัง่ สมประสบการณ์ ศิษย์เหล่านี ้อายุยงั น้ อยประสบการณ์ไม่มาก ยัง
ไม่มีกระบี่ที่เหมาะกับตน ซึ่งตามธรรมเนียมที่ปฏิบตั ิกนั มาของส�ำนักชาง
ฉยงซานนัน้ เมื่อพลังฝึ กปรื อของศิษย์ในส�ำนักถึงระดับหนึง่ ถึงจะสามารถ
ไปยังยอดเขาวัน่ เจี ้ยนเฟิ ง (หมื่นกระบี่) อันเป็ นหนึง่ ในสิบสองยอด เพื่อคัด
เลือกกระบี่ที่เหมาะกับตนเองได้
บอกว่าคนเลือกกระบี่ ความจริ งแล้ วเป็ นกระบี่ต่างหากที่เลือกคน
หากว่าคนผู้หนึง่ ไม่มีพรสวรรค์อะไรเลย แต่ดื ้อรัน้ จะเอาสุดยอดกระบี่ที่รวม
ปราณทิพย์ของฟ้าดินไว้ เข้ มข้ น ก็ไม่ต่างอะไรกับสาวงามที่จบั คู่กับหนุ่ม
อัปลักษณ์ อย่างที่โบราณว่าเหมือนบุปผาปั กบนมูลควายอะไรเทือกนัน้ ลอง
คิดดูสิ กระบี่ก็คงไม่เต็มใจนักหรอก
ดัชนีทองค�ำของลัว่ ปิ งเหอก็เริ่ มเปิ ดใช้ งานตอนที่เขาหากระบี่วิเศษ
มหัศจรรย์ ‘ซิ นหมัว’ ของตนเองพบเช่นกัน
เสิน่ ชิงชิวขึ ้นรถม้ า รถคันนี ้ดูภายนอกไม่สวยงามอะไรนัก แต่ข้างใน
กลับกว้ างขวางนัง่ สบาย มีเตาก�ำยานเล็กๆ จุดไว้ ส่งกลิน่ หอมอ่อนๆ พอนัง่
ลงเรี ยบร้ อยเสิ่นชิงชิวก็ร้ ู สกึ เหมือนมีตรงไหนสักแห่งผิดปกติ เขาจึงเอาพัด
เลิกม่านรถขึ ้น ครัน้ มองออกไปก็ตาค้ างทันที
มินา่ เล่าถึงได้ ร้ ูสกึ ว่าร่างที่ผลุบๆ โผล่ๆ วุน่ วายอยูแ่ ถวรถม้ าช่างดูค้ นุ
ตานัก คนที่ถกู ทุกคนเรี ยกใช้ ให้ ไปทางโน้ นทีทางนี ้ที ให้ ท�ำโน่นท�ำนี่ไม่หยุดก็
คือท่านลัว่ ปิ งเหอ พระเอกของเรานี่เอง
ประจวบกับที่ลวั่ ปิ งเหอเอาของชิ ้นสุดท้ ายขึ ้นรถเสร็ จพอดี ซึง่ ก็คือ
กระดานหมากล้ อมท�ำจากหยกขาวอันเป็ นของที่เสิ่นชิงชิวน�ำติดตัวมาด้ วย
ทุกครัง้ เวลาเดินทาง (เอาไปอย่างนันเอง
้ ไม่เคยใช้ ) พอเงยหน้ าขึ ้น ก็เห็นเสิน่

ชิงชิวก�ำลังมองตนด้ วยสีหน้ าซับซ้ อน ลัว่ ปิ งเหออึ ้งไปเล็กน้ อย ก่อนจะกล่าว
ทักทายอย่างนอบน้ อม “ซือจุน”
บาดแผลที่ถกู เสิ่นชิงชิว ‘อบรมสัง่ สอน’ ก่อนหน้ านี ้เกือบหายดีแล้ ว
รอยฟกช� ้ำบนหน้ าไม่เหลือ ในที่สดุ ก็ได้ เห็นหน้ าตาเขาแบบชัดเจนเสียที ถึง
แม้ อายุยงั น้ อย หน้ าตายังดูอ่อนเยาว์อยู่มาก กลับไม่อาจปิ ดกันความงาม
้
โดดเด่นของใบหน้ านี ้ได้ เลย กอปรกับท่าทางเดินเหินของเขาที่สดใสร่ าเริ ง
ใครก็นกึ ไม่ถงึ เด็ดขาดว่านี่เป็ นดอกไม้ ตมู ที่เจอลมฝนกระหน�ำ่ ซัด ต้ องเผชิญ
กับความทุกข์ยากอยูบ่ นชิงจิ ้งเฟิ งมาแล้ วหลายปี
แม้ ท�ำงานแบกหามขนของจิปาถะ ลัว่ ปิ งเหอกลับไม่เสียกิริยาแม้ แต่
น้ อย ท่าทางขยันขันแข็งเอาการเอางานของเขาชวนให้ ผ้ พู บเห็นล้ วนประทับ
ใจกันทังนั
้ น้
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เสิ่น ชิ ง ชิ ว ที่ เ ดิ ม ที ก็ ร้ ู สึก ดี ต่อ พระเอกคนนี อ้ ยู่
หน่อยๆ
เวลาอ่านนิยายเขาชอบพระเอกที่เด็ดขาด แยกแยะบุญคุณความ
แค้ นชัดเจนแบบนี ้นี่แหละ เสิน่ ชิงชิวมองลัว่ ปิ งเหอนิ่งอยูค่ รู่หนึง่ ก็ท�ำเสียงอืม
เก็บพัดกลับ เอาม่านลง
ไม่อาจไม่กล่าว พระเอกอย่างไรก็เป็ นพระเอกวันยังค�่ำ มินา่ เจ้ าเด็ก
นี่ถงึ แม้ ตกต�่ำไม่มีหวั นอนปลายเท้ า ไม่มีอนาคต ไร้ พอ่ ขาดแม่ แต่ยงั มีสาวๆ
เบอร์ หนึง่ สองสามสีแ่ ละอีกนับไม่ถ้วนดาหน้ ากันกระโจนเข้ าสูอ่ ้ อมกอดของ
เขาไม่ขาดสาย หน้ าตาดีค�ำตอบสุดท้ ายจริ งๆ!
และนี่ก็สามารถอธิบายได้ อีกเช่นกันว่าท�ำไมพวกลิว่ ล้ อถึงได้ เห็นเขา
ขัดหูขดั ตานัก จ้ องจะจับเขาซ้ อมระบายอารมณ์จนกลายเป็ นหัวหมู
ครัน้ มาคิดดูอีกทีก็นึกเรื่ องหนึ่งขึ ้นมาได้ ไม่ถกู สิ ศิษย์ที่เดินทางมา
คราวนี ้นับลัว่ ปิ งเหอด้ วยก็รวมเป็ นสิบคน แต่มีม้าเพียงเก้ าตัว ยังขาดอีก
หนึง่ ตัว
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ใช้ หวั แม่เท้ าคิดก็ร้ ูวา่ เป็ นแผนชัว่ ของใคร
เป็ นดังคาด ท่ามกลางเสียงกลันหั
้ วเราะ เสียงกล่าวอย่างล�ำพองใจ
ของหมิงฟานดังลอดรถม้ าเข้ ามา “ม้ าไม่พอจริ งๆ ได้ แต่ล�ำบากศิษย์น้องสัก
ครัง้ แล้ ว จะว่าไปศิษย์น้องพื ้นฐานยังอ่อนด้ อย ถือเป็ นโอกาสให้ เจ้ าได้ ฝึกฝน
ร่างกายไปด้ วยก็แล้ วกัน”
ม้ าไม่พอบ้ านแกสิ! ส�ำนักชางฉยงซานในฐานะที่เป็ นส�ำนักผู้ฝึกวิชา
เซียนอันยิ่งใหญ่ มีผลงานอันดับหนึง่ ในช่วงหลายปี มานี ้ เรี ยกได้ วา่ รวยจน
เหลือกินเหลือใช้ ด้วยซ� ้ำ จะขาดม้ าแค่ตวั เดียว เป็ นไปไม่ได้
หมิงฟานผู้เลือกหนทางสายลิว่ ล้ อ ชอบรนหาที่ตาย ชะงักไปครู่หนึง่
ก่อนกล่าวว่า “มีปัญหาใดหรื อ เจ้ าท�ำหน้ าแบบนันไปไย
้
ไม่พอใจ?”
ลัว่ ปิ งเหอตอบเสียงเรี ยบ ไม่แหยไม่โอหัง “มิกล้ า”
จังหวะนี ้เองเสียงหัวเราะสดใสราวกับระฆังเงินของสาวน้ อยผู้หนึง่ ก็
ดังขึ ้น หนิงอิงอิงออกโรง “ศิษย์พี่ พวกท่านก�ำลังคุยอะไรกัน”
เสิน่ ชิงชิวกุมหน้ าผาก สาวน้ อย เธอมาได้ ถกู เวลาจริ งๆ
หนิงอิงอิงคือตัวกระตุ้นความบาดหมางระหว่างหมิงฟานกับลัว่ ปิ งเหอ
ทุกครัง้ ทีเ่ ธอออกโรง ลัว่ ปิ งเหอเป็ นได้ เดือดร้ อนเสียทุกครัง้ ส่วนหมิงฟานก็รน
หาที่ได้ ตลอดอีกเช่นกัน
เสิน่ ชิงชิวลงทุนเลิกม่านรถตีหน้ าขรึม ท�ำท่าจะพูดแต่ไม่ได้ พดู เห็น
หนิงอิงอิงโบกไม้ โบกมือดีอกดีใจ “อาลัว่ ม้ าไม่พอหรื อ มาขี่ตวั เดียวกับข้ าสิ”
ช่างเป็ นมือวางอันดับหนึง่ ทีช่ กั น�ำความเกลียดชังมาให้ ลวั่ ปิ งเหอเสีย
จริ ง
พึงทราบว่าพล็อตเรื่ องแนวพระเอกน่าสงสาร ได้ รับความเห็นใจจาก
สาวงามพรรค์นี ้ ถึงแม้ จะเป็ นแพทเทิร์นในการสร้ างความฟิ นที่มีอยูเ่ กร่อใน
นิยายของเว็บจงเตีย่ น แต่ก็ทำ� ให้ คนอิจฉาจนกดขี่ขม่ เหงพระเอกได้ งา่ ยมาก
ยามนี ้หากลัว่ ปิ งเหอรับข้ อเสนอของหนิงอิงอิง การเดินทางเที่ยวนี ้ก็อย่าคิด

ฝันถึงความสุขสงบเลย
เสิน่ ชิงชิวทนดูตอ่ ไปไม่ไหว “อิงอิง เจ้ าอย่าได้ วนุ่ วาย ชายหญิงไม่ชิด
ใกล้ ทงการให้
ั้
และการรับ ต่อให้ สนิทสนมกับศิษย์น้องอย่างไรก็ต้องมีขอบเขต
หมิงฟาน ไฉนมัวโอ้ เอ้ อยูไ่ ด้ ยังไม่ออกเดินทางอีก”
หมิงฟานดีใจใหญ่ นึกในใจว่า ซื อจุนช่างใจเดียวกับข้าจริ งๆ รีบเร่งสัง่
การให้ ขบวนออกเดินทางทันใด หนิงอิงอิงท�ำปากยื่น ไม่เอ่ยวาจาอีก
เรื่ องวุน่ วายเล็กน้ อยจึงสงบลงชัว่ คราว เสิน่ ชิงชิวดึงความคิดกลับคืน
มา นัง่ อ่านข้ อมูลที่วางอยูบ่ นตัง่ ต่ออย่างเงียบเชียบ
เดินทางคราวนี ้ไม่เพียงเป็ นฉากการลงเขาครัง้ แรกที่ควรค่าแก่การ
จดจ�ำ ทังยั
้ งเกี่ยวพันถึงเควสต์ขนต้
ั ้ นว่าจะสามารถปลดล็อกฟั งก์ชนั OOC
ได้ หรื อไม่ เขาจึงต้ องตังใจให้
้
ดี
จากข้ อมูลที่ได้ รับมา สถานที่นนคื
ั ้ อเมืองเล็กๆ แห่งหนึง่ ที่อยูห่ า่ งจาก
ส�ำนักชางฉยงซานหลายสิบลี ้ ไม่นานมานี ้ในเมืองเกิดคดีร้ายแรงขึ ้นหลาย
ครัง้ มีผ้ เู สียชีวิตต่อเนื่องไปแล้ วเก้ าราย
ผู้ตายทุกรายมีจดุ ร่วมทีเ่ หมือนกันอย่างหนึง่ คือ ผิวหนังถูกลอกอย่าง
พิถีพิถนั ออกจากร่างจนหมดตังแต่
้ หวั จรดเท้ า ฝี มือละเอียดประณีตราวกับ
บนร่ างของผู้ตายไม่เคยมีผิวหนังปกคลุมมาก่อน เป็ นการกระท�ำที่อกุ อาจ
ด้ วยเหตุนี ้มือสังหารจึงถูกเรี ยกว่า ‘มารถลกหนัง’
ผู้ทมี่ ารถลกหนังเลือกลงมือล้ วนเป็ นสตรีอายุน้อย หน้ าตาสะสวย ดัง
นันในเมื
้
องซวงหูใครที่มีลกู สาวสุดหวง ภรรยาสาวสุดที่รัก หรื ออนุภรรยาคน
งาม พอตกค�่ำเป็ นต้ องปิ ดประตูห้องหับมิดชิด แต่ถงึ อย่างนันก็
้ ยงั สกัดมาร
ถลกหนังไว้ ไม่ได้ อยูด่ ี
คนตายต่อเนื่องอย่างสยดสยองถึงเก้ าคน ทางการกลับไม่มีหนทาง
รับมือเรื่องนี ้ได้ เลย ชาวบ้ านในเมืองต่างพากันหวาดผวา แถมมีคนปล่อยข่าว
ลือว่าเป็ นภูตผีปีศาจออกอาละวาด มิฉะนันจะไปมาโดยไร้
้
ร่องรอยได้ อย่างไร
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คหบดีสองสามตระกูลจึงรวมตัวกัน ตกลงใจเชิญยอดฝี มือผู้ฝึกวิชา
เซียนจากส�ำนักชางฉยงซานมาช่วยเหลือ
เสิน่ ชิงชิวอ่านข้ อมูลเหล่านี ้จบไปหลายรอบแล้ ว แต่ไม่วา่ จะอ่านเพิม่
อีกสักกี่จบ ก็ไม่เห็นอะไรที่จะมาเป็ นตัวช่วยได้ เลย
มารถลกหนังเป็ นตัวอะไรกันแน่ เขายังไม่เคยได้ ยนิ มาก่อน เป็ นพล็อต
ที่เพิ่มเข้ ามาโดยเฉพาะหรื อว่าเป็ นพล็อตที่แอบซ่อนไว้ อันตรายรึเปล่า พลัง
ยุทธ์สงู ไหม แล้ วเกอ22จะรับมือไหวหรื อ นี่ไม่เหมือนที่คยุ กันไว้ เลยนะ
ตอนที่เขาถามค�ำถามเหล่านี ้ ระบบตอบว่า
『มีตรงไหนไม่เหมือน สถานะของคุณก่อนหน้ านี ้คือผู้อ่านนิยาย
นิยายก็คอื ศิลปะสร้ างสรรค์ชนิดหนึง่ ศิลปะสร้ างสรรค์ต้องมีการเลือกสรรกัน
บ้ าง ส่วนไหนควรละไว้ กล็ ะ ตอนนี ้คุณกลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ของโลกนี ้แล้ ว จึง
สมควรเผชิญกับเหตุการณ์ทงหมดทั
ั้
งปวงในเนื
้
้อเรื่ องด้ วยตนเอง เนื ้อเรื่ องใน
พล็อตเดิมที่ถกู ละเอาไว้ คณ
ุ ก็ต้องด�ำเนินต่อให้ จบสมบูรณ์』
เสิ่นชิงชิวไม่มีทางเลือก จึงได้ แต่ฝึกวิชาอย่างขยันขันแข็งอยู่หลาย
วันเพื่อให้ ใช้ วิชาได้ อย่างคล่องตัวแต่เนิ่นๆ มิเช่นนันแทนที
้
่จะต้ องตายใต้
ฝ่ าเท้ าพระเอก อาจจะถูกฆ่าตายด้ วยมือของภูตผีปีศาจจากไหนก็ไม่ร้ ู เสีย
ก่อนที่งานจะส�ำเร็จ
ลัว่ ปิ งเหอยังอยูข่ ้ างนอก เสิน่ ชิงชิวไม่กล้ าคลายการระวังป้องกัน คอย
จับตาดูทกุ ความเคลือ่ นไหวมาตลอดทาง ขณะเดียวกันก็รือ้ ข้ าวของในรถม้ า
ให้ วนุ่ ไปหมด ในรถไม่วา่ อะไรก็มพี ร้ อมสรรพ ครัน้ เสิน่ ชิงชิวงัดชุดถ้ วยชาออก
มาได้ ห้าหกชุดก็ถงึ กับพูดไม่ออกไปพักหนึง่ ขี ้หมูขี ้หมาชาติที่แล้ วเขาก็ถือว่า
เป็ นพวกเศรษฐี รุ่นสองคนหนึง่ แต่ยงั ไม่เคยท�ำตัวพิถีพถิ นั เรื่ องมากเช่นนี ้เลย
เวลานี ้เองเสียงหัวเราะครื นดังมาจากนอกรถม้ า เขากวาดสายตา
มองออกไปข้ างนอก
ลัว่ ปิ งเหอถูกทิ ้งอยู่ท้ายขบวนคนเดียว เดินบ้ างวิ่งบ้ าง บางคราก็มี
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เกอในที่นี ้คือเสิน่ ชิงชิวเรี ยกตัวเองว่า พี่ชาย หรื ออารมณ์ประมาณว่า เฮีย

ม้ าป้วนเปี ย้ นรอบตัวเขา จงใจท�ำฝุ่ นฟุง้ ใส่ ท�ำเอาเขาเลอะเทอะเปรอะเปื อ้ น
ไปทังตั
้ ว
เสิน่ ชิงชิวก�ำพัดด้ ามจิ ้วแน่นอย่างอดรนทนไม่ไหว คันไม้ คนั มือยิบๆ
นี่ เ ป็ น แค่ นิ ย ายเรื่ อ งหนึ่ ง ตัว ละครทุ ก ตัว ล้ ว นถู ก สร้ างขึ น้ จาก
จินตนาการ ว่ากันตามเหตุผลแล้ ว เสิ่นชิงชิวเข้ าใจความจริ งข้ อนี ้อย่างชัด
แจ้ ง ทว่า...ต้ องมาเห็นตัวละครถูกกลัน่ แกล้ งต่อหน้ าต่อตาจะจะแบบนี ้ จะ
ไม่ให้ เขาไม่ร้ ูสกึ รู้สาอะไรเลยก็ไร้ เหตุผลเกินไปแล้ ว
หลังห้ ามปรามหลายครัง้ ไม่เป็ นผล ในที่สดุ หนิงอิงอิงค่อยรู้ตวั ว่าการ
เข้ าไปช่วยยุง่ ของเธอรังแต่จะได้ ผลตรงกันข้ าม จึงรีบกระตุ้นม้ ามาเทียบรถม้ า
ร้ องบอกอาจารย์วา่ “ซือจุน! ท่านดูพวกศิษย์พี่สเิ จ้ าคะ”
เสิน่ ชิงชิวได้ ความคิดอย่างหนึง่ ขึ ้น แต่ไม่แสดงอาการออกมา กล่าว
ด้ วยเสียงราบเรี ยบไร้ อารมณ์วา่ “พวกเขาท�ำอะไร”
น� ้ำเสียงของหนิงอิงอิงเจือความน้ อยอกน้ อยใจ กล่าวอย่างไม่ยนิ ยอม
ว่า “พวกเขารังแกคนเช่นนี ท่้ านก็ไม่วา่ กล่าวพวกเขา ขืนเป็ นเช่นนี ้ต่อไป ศิษย์
ที่ทา่ นสอนจะกลายเป็ นกระไรเล่า”
นี่ถือเป็ นการฟ้องกันซึง่ ๆ หน้ า แต่หมิงฟานกับพวกหาได้ ร้ ูสกึ กดดัน
ไม่ ความที่การกระท�ำเหล่านี ้เสิน่ ชิงชิวล้ วนแอบเห็นชอบโดยดุษณีมาตลอด
พวกเขาเลยคิดว่ายิ่งรังแกลัว่ ปิ งเหอหนักข้ อขึ ้นเท่าไร ซือจุนยิ่งชอบใจขึ ้น
เท่านัน้ ไหนเลยจะยอมเก็บอาการ
หมิงฟานกระหยิม่ ใจเป็ นที่สดุ วันนันบาดแผลที
้
่หลังเขาเป็ นฝี มือของ
ลัว่ ปิ งเหอแน่นอน บังอาจเอาวิชามารที่เรี ยนจากไหนไม่ร้ ูมาท�ำร้ ายคน แต่วนั
นี ้ซือจุนอยูท่ ี่นี่ด้วย มันต้ องถูกก�ำราบเป็ นแน่
เสิน่ ชิงชิวท�ำเสียง “อืม” จากนันกล่
้ าวว่า “ลัว่ ปิ งเหอ เจ้ ามานี่”
ลัว่ ปิ งเหอสีหน้ าราบเรี ยบอย่างชินชา เขาตอบว่า “ขอรับ” แล้ วเดิน
ขึ ้นหน้ า
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ตอนแรกทุกคนยังนึกยินดีในคราเคราะห์ของผู้อื่น เข้ าใจว่าที่ซือจุน
เรี ยกลัว่ ปิ งเหอไปใกล้ ก็เพื่อจะดึงหูอบรมเป็ นแน่ ที่ไหนได้ ครู่ ต่อมาแทบ
หงายหลังขาชี ้ฟ้าไปตามๆ กัน!
เสิน่ ชิงชิวใช้ พดั ด้ ามจิ ้วเลิกม่านรถขึ ้น ท�ำหน้ าเชิดใส่ลวั่ ปิ งเหออย่าง
ยโสโอหัง แล้ วบุ้ยสายตาเข้ ามาในรถม้ า แม้ ไม่พดู อะไร แต่ความหมายของ
การกระท�ำนี ้ก็ชดั เจนจนไม่อาจชัดไปกว่านี ้แล้ ว
หนิงอิงอิงร้ องอย่างดีใจ “อาลัว่ รี บขึ ้นรถเร็ว ซือจุนให้ เจ้ าโดยสารรถ
คันเดียวกับท่าน”
ฟ้า! ผ่า! กลาง! แดด! เปรี ย้ ง!
ถ้ าไม่ทราบว่าซือจุนได้ ฌานระดับจินตันมาหลายปี แล้ ว หมิงฟานกับ
พวกจะต้ องเข้ าใจว่าเสิน่ ชิงชิวถูกผีสงิ แน่!
ลัว่ ปิ งเหอเองก็ตกตะลึงไปเช่นกัน แต่เขาตังตั
้ วได้ เร็ ว ไม่ลงั เลให้ มาก
ความตอบไปว่า “ขอบพระคุณซือจุนขอรับ”
พอขึน้ รถม้ าได้ ก็นั่งตัวตรงแน่วสงบเสงี่ ยมอยู่ท่ี มุมรถ เมื่ อนั่งลง
เรี ยบร้ อยก็พยายามเก็บมือเท้ าให้ มากที่สดุ เหมือนกลัวว่าชุดผ้ าขี ้ริ ว้ ปุปะ
ของตัวเองจะท�ำให้ รถสกปรก
ระบบ『ขอเตือน...』
เสิน่ ชิงชิวกล่าวว่า “ขอปฏิ เสธการเตือน ผมไม่ได้ OOC เลยนะ”
ระบบ『‘เสิ่ นชิ งชิ ว’ ไม่มีทางกระท�ำการที่ช่วยลัว่ ปิ งเหอพ้ นจาก
ความล�ำบากเช่นนี ้ 』
『ค�ำตัดสิน：ระดับการ OOC =100%』
เสิ่นชิงชิวกล่าวว่า “คุณไม่เคยศึ กษาให้ดีเลยสิ นะว่าจิ ตใจของตัว
ละครนีซ้ บั ซ้อนแค่ไหน หากเพียงเพือ่ ช่วยลัว่ ปิ งเหอให้พน้ จากความล�ำบาก
แน่นอนว่าย่อมเป็ นไปไม่ได้ แต่ตอนนีเ้ ป้าหมายของผมคือเพือ่ ไม่ให้หนิงอิ งอิ ง
ผิ ดหวังในตัวซื อจุน หนิ งอิ งอิ งเป็ นศิ ษย์ทีผ่ มเอ็นดูทีส่ ดุ นะ เธอขอร้องผมทัง้ ที

ผมจะท�ำให้เธอเสียแรงเปล่าได้อย่างไร”
ระบบ『……』
เสิน่ ชิงชิว “การกระท�ำของผมจึงถือว่าสอดคล้องเป็ นเหตุเป็ นผลกับ
บท ‘เสิ่ นชิ งชิ ว’ อย่างสมบูรณ์ ค�ำเตือนถือเป็ นโมฆะ!”
หลังจากปฏิสมั พันธ์กบั ระบบในช่วงหลายวันมานี ้เขาค่อยๆ คล�ำเจอ
เคล็ดลับบ้ างแล้ ว ระบบแม้ มีกฎเกณฑ์ แต่ไม่ใช่กฎตายตัว ในเมื่อกฎเป็ นสิง่
ที่ดิ ้นได้ เช่นนันก็
้ ยงั มีชอ่ งทางให้ ตอ่ รอง
จริ งดังคาด ตอนนี ้ระบบคิดหาข้ ออ้ างมาหักแต้ มเขาไม่ได้ ศึกยกแรก
เสิน่ ชิงชิวเป็ นฝ่ ายชนะ เขาสะใจจนเผลอหัวเราะออกมา
คราแรกลัว่ ปิ งเหอเห็นเขานัง่ หลับตาท�ำสมาธิเงียบๆ อยูใ่ นรถราวกับ
เข้ าฌานไปแล้ ว จูๆ่ พลันได้ ยินเสียงเขาหัวเราะออกมา จึงลอบช�ำเลืองมอง
อย่างอดใจไม่อยู่
พูดกันตามจริ ง หากบอกว่าลัว่ ปิ งเหอไม่ประหลาดใจก็เท่ากับโกหก
ถึงเขาจะเคารพเสิ่นชิงชิวอย่างยิ่งยวด ทว่าซือจุนปฏิบตั ิตอ่ เขาเช่นไร มอง
เขาอย่างไร เขาย่อมกระจ่างแก่ใจ
ก่อนหน้ านี ้ลัว่ ปิ งเหอยังเข้ าใจว่าที่ซือจุนเรี ยกเขาขึ ้นรถ ต้ องมีอะไรที่
เลวร้ ายมากกว่ารออยูเ่ ป็ นแน่ จึงเตรี ยมใจเอาไว้ แล้ ว ใครจะรู้ ว่าซือจุนหาได้
สนใจเขาสักนิดไม่ กลับเอาแต่นงั่ ท�ำสมาธิเสียอย่างนัน้
ลัว่ ปิ งเหอคิดในใจ ดูเหมือนว่าตนจะไม่เคยมองเสิ่นชิงชิวอย่างใกล้
ชิดและพินิจพิเคราะห์เช่นนี ้มาก่อน
ในด้ านรู ปลักษณ์หน้ าตาของเสิ่นชิงชิวคงไม่ต้องพูดอะไรมาก อาจ
ไม่ถึงขันเป็
้ นชายรูปงามอันดับหนึง่ แต่ก็ถือว่าหน้ าตาดีชนิดที่ยิ่งดูยิ่งเจริ ญ
สายตา เสี ้ยวหน้ าด้ านข้ างราวกับถูกล�ำธารในหุบเขาเจียระไนออกมา หาก
มิได้ ท�ำหน้ าตาเย็นชา จะดูออ่ นโยนและสดใสยิ่งนัก
เสิ่นชิงชิวลืมตาขึ ้น เห็นลัว่ ปิ งเหอก�ำลังจ้ องมองตนอยู่ พระเอกใน
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อนาคตผู้เป็ นเจ้ าของค�ำบรรยาย ‘สองตาด�ำขลับเป็ นประกายดุจดารา ยิ้ ม
น้อยๆ เห็นไรฟัน ท่าทางสุภาพอ่อนโยน’ เวลานี ้พอมองเห็นเค้ าขึ ้นมาบ้ างแล้ ว
ลัว่ ปิ งเหอถูกเขาจับได้ วา่ ก�ำลังจ้ องมอง ขณะไม่ร้ ูวา่ ควรท�ำอย่างไรดี
เสิน่ ชิงชิวก็สง่ ยิ ้มมาให้
เป็ นการยิ ้มออกมาโดยไม่ร้ ูตวั ลัว่ ปิ งเหอราวกับถูกยิ ้มนี ้ทิม่ แทงเข้ าไป
ทีหนึง่ รี บเบือนสายตาหนีทนั ที กลับยิ่งกระอักกระอ่วนเข้ าไปใหญ่ บอกไม่
ถูกว่ารู้สกึ อย่างไรกันแน่
แต่เพียงไม่นานเสิน่ ชิงชิวก็ยิ ้มไม่ออก
ระบบประกาศ 『ละเมิดกฎ：OOC หัก ค่า B 5 แต้ ม ค่า B ปัจจุบนั
เป็ น 165』
เสิน่ ชิงชิว “แค่ยิ้มก็ตอ้ งหักแต้มด้วยเรอะ”
ระบบให้ เหตุผลว่า『OOC ก็คือ OOC』

