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เทียนหรูอวี้

เว้ิงนภาอึมครึม วายุประดุจคมดาบ กรวดทรายปลิวว่อนอยู่เหนือ

ผืนดินท่ีแตกระแหง ตีต้นไม้ใบหญ้าท่ีเหี่ยวเฉากับภูเขาหินให้บังเกิด 

เสียงดังแซกซ่า พิภพมนุษย์อันไพศาลบัดนี้มีเพียงความเปลี่ยวร้าง

เซวียนชิงก�าลังว่ิงตะบึงอยู่ในพิภพมนุษย์ อาภรณ์สีขาวบนร่าง

เปรอะคราบโลหิตเป็นด่างดวง ครั้นสองเท้าของเขาย�่าผ่านผิวดินซึ่งสลับ

ด้วยร่องลึก ก็จะหอบเอากองฝุ่นฟุ้งขึ้นที่เบื้องหลัง

"หยดุนะ! มารดามนัเถอะ เจา้ฆา่ลกูชายข้าแล้วยงัจะกล้าหนอีีกร!ึ" 

บุรุษวัยกลางคนสวมชุดสีม่วงผู้หนึ่งพลันโฉบลงมาจากฟ้า กุมกระบี่ 

ขวางอยู่เบื้องหน้าเขา

เซวียนชิงใช้กระบี่ค�้ายันพ้ืน ลมหายใจหอบฮัก "ท่านเทพจื่ออิน  

ข้าเคารพท่านเป็นผู้อาวุโส แต่ท่านกลับไม่แยกแยะถูกผิดล่าสังหารข้า 

ไม่เลิกรา การตายของบุตรชายท่าน ข้าก็ได้ชี้แจงไปหลายหนแล้ว  
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เป็นบุตรชายท่านท่ีลงมือจะเอาชีวิตข้าก่อน สุดท้ายก็พลาดพลั้งจนตาย

ภายใต้คมกระบี่ของตนเอง ท่านจะพูดกันด้วยเหตุผลไม่ได้หรือ"

"เหตุผล? ตอนนี้ในสามพิภพ* กระทั่งไก่ที่ออกไข่ได้สักตัวก็ยังไม่มี 

ข้ามีบุตรชายโทนผู้นี้เพียงคนเดียว พอเขาตายไป ข้าก็สิ้นทายาทแล้ว  

ยังจะมเีหตผุลอะไรให้ต้องพูดกันอกี!" ในมอืของจือ่อนิเสกกระบีท่ี่ใบมดีบาง

และมขีนาดยาวราวสามฉือ่** ขึน้มาเล่มหนึง่ จากนัน้ก็แทงปราดมาทันที

เซวียนชิงสกัดเขาออกไปด้วยหน่ึงกระบี่ ก่อนจะถอยหลังติดกัน

หลายก้าว "ข้ายังนึกว่าท่านท�าเพ่ือช�าระแค้นให้บตุรชายเสยีอกี ท่ีแท้สิง่ที่

ใส่ใจก็มิใช่บุตรชาย แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการสืบสายโลหิตเท่านั้นเอง"

"พูดพล่ามไร้สาระ! มารดามันเถอะ มีใครหน้าไหนบ้างที่ไม่ใส่ใจ!" 

คมกระบี่ของจื่ออินตวัดไปรอบด้านปราดหนึ่ง "เจ ้าลองมองดูสิ  

พิภพมนุษย์มีสภาพรกร้างเพียงใด! ทั่วท้ังสามพิภพไม่อาจให้ก�าเนิด

ทายาทรุน่หลงัมาตัง้พันปีแล้ว เดมิทีข้ายังดใีจท่ีได้ทิง้สายโลหติของตนไว้

แต่เนิน่ๆ พลงัเทพในร่างน้ีจะได้สบืทอดต่อไป แต่นกึไม่ถึงว่าต้องมาพินาศ

ด้วยน�า้มอืเจ้า แล้วจะให้ข้ายอมรบัได้อย่างไรกัน! สรุปคอืวันนีไ้ม่เจ้าตาย 

ก็คือข้าสิ้น!"

เซวียนชิงเห็นอีกฝ่ายคล้ายถูกจิตมารครอบง�าแล้ว เขาก็ไม่กล้า

บุ่มบ่ามเข้าปะทะ ได้แต่ฝืนเร่งลมปราณแล้วกลับหลังหันออกว่ิงโดยไม่

รั้งรอ

จือ่อนิมองว่านีเ่ป็นการกระท�าอนัสญูเปล่า เขาจงึหวัเราะหยามหยัน

* สามพิภพ ในที่นี้หมายถึงพิภพสวรรค์ พิภพมนุษย์ และพิภพวิญญาณ
** ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ก่อนจะหลับตาท่องคาถา พอลืมตาข้ึนอีกครา เขาก็ปรากฏตัวข้ึนท่ี 

เบ้ืองหน้าของเซวียนชิงแล้ว "ตอนนี้เจ้ามีสภาพสะบักสะบอมเป็นดั่ง

ตะพาบในไห* ยังจะมีปัญญาหนีไปที่ใดได้อีก"

สีหน้าของเซวียนชิงซีดเผือด เขาหันหลังหนีไม่ทันแล้ว เพียงเห็น 

จื่ออินยกสองแขนขึ้น แสงสีขาวสี่สายก็ถูกยิงออกจากแขนเสื้อมาถึง 

เบื้องหน้าของเซวียนชิง แล้วทะลวงเข้าสู่ข้อมือกับข้อเท้าพอดิบพอดี 

อาการปวดระบมระลอกหนึ่งแล่นมาพร้อมไอเย็นเฉียบเสียดแทงกระดูก 

กระแสพลงัมหาศาลนัน้ผลกัให้เซวียนชงิกระเดน็ไปทางด้านหลงั จวบจน

กระแทกเข้ากับหน้าผาจึงหยุดเคลื่อนที่ ร่างของเขาถูกแสงสีขาวสี่สายนี้

ตอกตรึงไว้บนหน้าผาอย่างแน่นหนาแล้ว

เซวียนชิงกระอักโลหิตออกมาค�าหน่ึง ลอบตระหนกอยู่ในใจ น่ีคือ

ตะปูตรึงวิญญาณ เป็นวิชาบ่อนท�าลายดวงจิตท่ีก่อความเสียหายต่อ 

ทั้งสองฝ่าย ถือเป็นวิชาต้องห้ามของพิภพสวรรค์มานานแล้ว ยามนี ้

เพื่อจะจัดการเขา จื่ออินถึงขั้นไม่สนใจดวงจิตตนเอง

"สมน�้าหน้านักที่เจ้าหนีมาพิภพมนุษย์ ตอนนี้ที่นี่นอกจากสัตว์อสูร

ทีด่รุ้ายแล้วก็ไร้สิง่มชีวิีตอ่ืนอีก ไม่มใีครมาช่วยเจ้าได้แล้ว ข้าจะกักตวัเจ้า 

ไว้ท่ีน่ี ทรมานให้สาแก่ใจก่อนค่อยฆ่าท้ิง จะได้ไม่ปล่อยให้เจ้าสบาย 

เกินไป" จื่ออินเหินร่างมาถึงเบื้องหน้าเซวียนชิง ก่อนจะใช้คมกระบี่สะกิด

สายคาดเอวของอีกฝ่ายพลางย้ิมหยันและเอ่ยอย่างโหดเหี้ยม "ข้าจะให้

เจ้าได้ลิ้มลองความรู้สึกของการสิ้นทายาทดูเสียบ้าง สะบ้ันกล่องดวงใจ

ของเจ้าทิ้งก่อน อย่างอื่นค่อยว่ากัน"

* ตะพาบในไห หมายถึงตกอยู่ในเงื้อมมือของอีกฝ่ายอย่างไม่อาจหนีได้ คล้ายส�านวนไทยว่าลูกไก่ในก�ามือ 
หรือหมูในอวย
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เซวียนชิงเงยหน้าขึ้นทันใด "ช้าก่อน! ขอเพียงท่านยอมปล่อยข้าไป 

ข้าจะช่วยท่านตามหามหาเทพบรรพกาลจ่งเสิน* นางควบคุมดูแล 

การก�าเนิดและการขยายพงศ์พันธุ์ของสรรพชีวิต มีนางอยู่ ท่านจะต้อง 

มีทายาทได้อีกแน่!"

จือ่อนิพ่นลมขึน้จมกูอย่างดแูคลน "จ่งเสนิก็เป็นแค่ต�านานเล่าขาน

เท่านั้น เจ้าเห็นข้าเป็นเด็กสามขวบหรือไร!"

"ที่ข้าพูดมานี้ไม่ใช่ค�าลวงแน่นอน! ข้าได้ยินว่าสรรพชีวิตทุกฝ่าย 

ในสามพิภพต่างก็แอบตามหานางมานานแล้ว!"

"ถุย! ต่อให้จ่งเสนิปรากฏตัวข้ึนจรงิ ดจูากความวุน่วายของสามพิภพ

ในเวลานี้ ขอเพียงเป็นบุรุษเพศก็ต้องโผล่หัวออกมายื้อแย่งนางกันทั้งนั้น 

ข้าจะไปมีโอกาสชนะสักเท่าไรเชียว นี่เจ้าก�าลังสร้างศัตรูนับพันนับหมื่น

ให้ข้าอยู่ชัดๆ ช่างคิดค�านวณได้เก่งนักนะ!"

"..."

จื่ออินยกกระบี่ตั้งข้ึนตรงหว่างคิ้ว เริ่มท่องคาถา ฉับพลันก็ชี้กระบี่

ไปเบื้องหน้า พาให้ชั้นเมฆม้วนตลบดุจเกลียวคลื่น สีท้องฟ้าขมุกขมัว

ทันใด หมอกสีด�าพุ่งมาจากรอบด้าน นัยน์ตาสีแดงเลือดทั้งคู่ของเขา

ปรากฏให้เห็นร�าไรท่ามกลางหมอกสีด�านั้น

"ไม่ว่าจ่งเสินจะปรากฏตัวขึ้นมาหรือไม่ ถึงอย่างไรเจ้าก็ไม่มีทาง 

ยื้อเวลาออกไปได้อีกแล้ว ข้าจะตอนเจ้าทิ้งประเดี๋ยวนี้"

เซวียนชิงถูกหมอกสีด�าห่อหุ ้มไว้จนไม่อาจขยับเขย้ือน ได้แต่ 

เบิกตามองกระบ่ีท่ีมีไอมารเข้มข้นเล่มน้ันเข่ียสายคาดเอวของเขาออก 

* จ่งเสิน หมายถึงเทพแห่งพงศ์พันธุ์
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ตามติดด้วยหนึ่งกระบี่ที่ทั้งฉับไวและดุดัน กับโลหิตสดๆ ที่อาบท่วม 

เขาร้องโหยหวนหนึ่งหน ขณะที่แขนขาท้ังสี่ข้างยังถูกพันธนาการ

อยู่ ร่างกายโน้มมาข้างหน้า อาภรณ์สีขาวค่อยๆ ถูกเลือดสดย้อมจน 

แดงฉาน

"ฮ่าๆๆ" จื่ออินจรดกระบี่ยาวลงกับพ้ืน เปล่งเสียงหัวเราะร่วน  

ชุดยาวแขนกว้างสีม่วงที่อยู่บนร่างกระพือลมบังเกิดเสียงดังพึ่บพั่บ

เซวยีนชงิก้มหน้าหอบหนักไม่หยุด เนิน่นานถึงข่มกลัน้ความเจบ็ปวด

ลงไปได้ เขาช้อนตาขึ้นถลึงจ้องอีกฝ่ายเขม็ง "เจ้าอ�ามหิตถึงเพียงนี้ เสียที

ที่เป็นถึงเทพระดับสูง!"

"สามพิภพสิ้นระเบียบ พลังชีวิตโรยรา ข้าแม้เป็นเทพโดยก�าเนิด  

แต่สดุท้ายก็ต้องดับสญูไปอยู่ดี เทพเย่ียงนีไ้ม่เป็นก็ช่างปะไร!" เพียงจือ่อนิ

โบกมอื ตะปูตรงึวิญญาณก็เสยีบลกึเข้าไปอกี รอยย้ิมของเขาก็ย่ิงเบกิบาน

ส�าราญใจขึ้นตามไปด้วย

เซวียนชิงเป็นตะคริวไปท้ังร่าง หลุดเสียงร้องครวญครางออกมา 

อีกหน ขณะที่เหงื่อกาฬไหลอาบลงมาโซมกาย ดวงตาก็ถลึงจ้องอีกฝ่าย 

"ข้าถูกเหยียดหยามให้ต้องอัปยศถึงเพียงนี้ ต่อให้ตายอยู่ที่นี่ก็จะไม่ยอม

ถูกเจ้าทรมานต่อไปเด็ดขาด!" ร่างกายของเขาโน้มไปเบื้องหน้ามากขึ้น

พลางออกแรงดึงแขนขา ส่งผลให้ตะปูตรึงวิญญาณสี่ตัวนั้นจมมิดเข้าไป

ในเนื้อหนัง และท�าให้แผ่นหลังของเขาค่อยๆ ผละห่างออกมาจาก 

หน้าผาได้

"อย่าโทษว่าข้าไม่ได้เตือนเจ้าก็แล้วกัน หากยังฝืนให้หลุดจากตะปู

ตรึงวิญญาณเช่นนี้ เจ้าจะต้องแตกดับท้ังสังขารและดวงจิตเชียวนะ"  
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จื่ออินมองเซวียนชิงเฉกเช่นก�าลังดูมดปลวกตัวหนึ่งกระเสือกกระสน 

เฮือกสุดท้าย

เซวียนชงิไม่ได้ผ่อนแรงเลย ราวกับได้ลมืเลอืนความเจบ็ปวดไปสิน้

แล้ว ในที่สุดเขาก็หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง ร่วงลงบนพื้นพร้อมกับ

ผงฝุ่นที่ลอยฟุ้ง

โลหิตสดๆ ซึมแทรกเข้าสู่ผืนดินที่แตกระแหง ในสายลมคละคลุ้ง

ไปด้วยกลิ่นคาวเลือด เสียงแผดร้องของสัตว์ร้ายเริ่มดังมาจากบริเวณที่

ห่างไกล เขาฟุบอยู่บนพ้ืนดจุว่าวทีข่าดว่ิน แม้แต่เสยีงครวญครางก็แผ่วโผย

จนแทบจะไม่ได้ยิน

จื่ออินก้าวยาวๆ เข้ามาใกล้ ก่อนใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนหน้า

ของเซวียนชงิ แผ่นหลงัของเขาโก่งขึน้หมายจะตะกายลกุข้ึนมา แต่ก็ต้อง

ทรุดลงไปเช่นเดิม สองมือท�าได้เพียงจิกนิ้วลงในดินอย่างดุดันเท่านั้น

"จุ๊ๆ เห็นทีคงต้องปล่อยให้เดรัจฉานพวกน้ันได้อิ่มหน�าเสียแล้ว  

วันน้ีพวกมนัจะได้กินเทพผูห้น่ึงเชยีวนะ" หลงัจากใช้หนึง่เท้าเตะเซวยีนชงิ 

จือ่อินก็ทะยานร่างข้ึนไปในอากาศ เหยียบขึน้ก้อนเมฆด้วยฝีเท้าท่ีซวนเซ 

"สมใจนกั! สาสมใจเป็นทีส่ดุ! ข้าได้ล้างแค้นเอาคนืจนได้! ฮ่าๆๆๆ" จือ่อนิ

หัวเราะเสียงดังอย่างบ้าคลั่ง เขาถูกจิตมารครอบง�าโดยสมบูรณ์แล้ว  

ไม่เหลือท่าทางของผู้เป็นเทพอีกแม้แต่น้อย

จวบจนเขาอนัตรธานไปท่ามกลางหมูเ่มฆ ถึงไม่ได้ยินเสยีงหัวเราะ

อีก

กาลเวลาเคลื่อนคล้อยไปช้าๆ ขณะที่สายลมย่ิงพัดย่ิงกระโชกแรง 

สีของอาทิตย์อัสดงก็โอบล้อมรอบด้าน ฟ้าดินมีเพียงความสงบเงียบ 

Page_��������������������������! 1.indd   12 8/10/2562 BE   09:58



13

เทียนหรูอวี้

ประหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดอะไรขึ้น

ท่ามกลางความเงียบงันน้ี เซวียนชงิทีน่อนจมกองเลือดอยู่พลนัขยับ

เปลือกตา ก่อนจะหลับตาลงรวบรวมสมาธิ ค่อยๆ ถอดดวงจิตของตน 

ออกไปเบื้องนอกทีละนิด

กายเน้ือน้ีก�าลังจะตายแล้ว เขาต้องรีบถอดดวงจิตกลับคืนสู่ร่าง 

ต้นก�าเนิดให้ได้ ก่อนที่ดวงจิตนี้จะดับสูญไปพร้อมกับกายเนื้อ

เซวียนชิงรวดร้าวไปท้ังตัว...โดยเฉพาะช่วงล่าง เจ้าเฒ่าสารเลว 

จื่ออินนั่นถึงกับลงมือหนักเพียงน้ี! ยังดีท่ีกายเนื้อนี้เป็นแค่ร่างแบ่งภาค

ร่างหนึ่งของข้า มิเช่นนั้นข้าไม่ต้องสิ้นลูกสิ้นหลานไปจริงๆ หรือไร

แม้สภาพการณ์ของสามพิภพในตอนน้ีจะไม่ต่างอะไรกับส้ินลูก 

สิ้นหลานแล้วก็ตามที...

พูดตามตรงเขาชอบฐานะเซวียนชิงนี้มากทีเดียว เร่ืองบางเร่ือง 

หากใช้ร่างแบ่งภาคน้ีมาจดัการ ยังง่ายดายกว่าตวัเขาออกหน้าเองมากนัก

เพียงแต่นึกไม่ถงึว่าจะไปพบเจอจือ่อนิตวัเคราะห์ภัยนีเ่สียได้ พ่อลูก 

คู่นี้เหมือนกันไม่ผิดเพ้ียน เนื้อหนังเป็นเทพทว่าหัวใจเป็นสัตว์ คนพ่อน่ี 

ย่ิงรบัมอืยากย่ิงกว่าคนลกูเสยีอกี ตลอดมาเขากลวัความยุ่งยากเป็นท่ีสดุ 

บัดนี้ถูกไล่ล่าจนร�าคาญเหลือทนแล้วจึงจ�าใจละทิ้งฐานะนี้ไป

ดวงจิตซึ่งเบาไร้รูปค่อยๆ ผละหลุดจากกายเน้ือ แปรสภาพเป็น

อากาศธาตุอนัเลอืนรางพุ่งตรงสูช่ัน้ฟ้า ขณะเดยีวกนัสองตาของเซวียนชงิ

ก็ค่อยๆ ขาดประกายชีวิต ทว่าก่อนที่สติรับรู้สุดท้ายจะสูญสิ้นไปน้ัน  

ในสายตาพลันปรากฏภาพบางอย่างขึ้นมาเสียนี่

นั่นคือเท้าคู่หนึ่ง...ซึ่งก�าลังวิ่งตรงมาหาเขา 
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เซวียนชิงพยายามยกเปลือกตาขึ้น จนกระทั่งเห็นว่าเจ้าของเท้าที่

ว่ิงมา ถึงกับเป็นสาวน้อยคนหนึ่ง นางแต่งกายพิลึกคนย่ิง เรือนผมยาว 

แผ่สยาย มีเพียงบริเวณหน้าอก ท้อง และร่างกายท่อนล่างที่พันด้วย 

หนงัสตัว์ แผ่นหลงักับสองเท้าเปิดเปลอืยเผยผวิพรรณนุ่มเนียนสขีาวหิมะ

ออกมา ดูคล้ายกับเป็นคนป่าอย่างไรอย่างนั้น

สาวน้อยผู้นั้นว่ิงมาถึงเบื้องหน้าแล้วเดินวนรอบๆ ตัวเขา "ถึงกับ 

เป็นคนจริงๆ ด้วย! นานเพียงนี้แล้ว ในที่สุดก็ได้พบเจอคนเป็นๆ เสียที!" 

นางพลันโน้มกายลงมาสูดดม จากน้ันดวงตากลมโตซ่ึงมีนัยน์ตาสีขาวสี

ด�าตัดกันชัดเจนคู่นั้นก็เบิกโตยิ่งกว่าเดิม "โอ๊ะ! ที่แท้ยังเป็นเทพเสียด้วย!"

เซวียนชิงรู้สึกอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านางเสียอีก เขายุติการถอดดวงจิต

ลงชั่วคราว พลางรีบเพ่งฌานส�ารวจนางอย่างละเอียด สาวน้อยผู้น้ีแม ้

บนร่างจะมปีราณวิเศษอยู่บ้าง ทว่าในแก่นกระดกูกลบัไม่มอีะไรผดิแผก...

เป็นมนุษย์ธรรมดาโดยแท้

มนุษย์?!

กายเน้ือของเซวียนชิงถึงขีดจ�ากัดแล้ว ปากจึงไม่อาจกล่าววาจา 

ร่างก็ไม่อาจเคลื่อนไหว วิธีที่จะแสดงออกซึ่งความตกตะลึงพรึงเพริดได้

จึงมีเพียงใช้นิ้วมือครูดกับผงดินหนหนึ่งเท่านั้น

เป็นไปไม่ได้หรอก ท่ัวท้ังสามพิภพไม่อาจให้ก�าเนิดทายาทรุ่นหลัง

มาตั้งหนึ่งพันปีแล้ว เทพเซียน มาร ปีศาจ และสัตว์อสูรล้วนแต่มีอายุขัย

ยืนยาว จึงยังด�ารงอยู่มาได้อย่างมั่นคงปลอดภัย แต่มนุษย์ทั้งหลาย 

ได้สาบสูญไปจากพิภพมนุษย์นานแล้วนี่ สาวน้อยท่ีดูเหมือนเพ่ิงจะ 

อายุสิบสี่สิบห้านางนี้จะใช่มนุษย์ได้อย่างไรกัน
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"ไม่ง่ายเลยกว่าจะพบใครสกัคนทีพู่ดคุยด้วยได้ จะปล่อยให้เจ้าตาย

ไม่ได้เชยีว" สาวน้อยพึมพ�าพลางย่อกายลง จากนัน้ก็กัดนิว้มอืของตนเอง

จนได้แผล แล้วยัดเข้ามาในปากของเขา

เซวียนชิงสัมผัสกับเลือดของนางโดยไม่ทันต้ังตัว ที่น่าแปลกก็คือ

ร่างกายของเขารู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันเด่นชัดในทันที มิใช่แค่ 

ลมหายใจท่ีปลอดโปร่ง กระท่ังเน้ือตัวก็มเีรีย่วแรงขึน้มา สตริบัรูย่ิ้งแจ่มใส

ขึ้นมาก แม้แต่ปากแผลก็ไม่หลั่งเลือดออกมาแล้ว

อาการบาดเจ็บที่เกิดจากตะปูตรึงวิญญาณนั้น แม้แต่เทพเซียน 

ยังต้องจนปัญญา ไม่นึกเลยว่าเลือดของมนุษย์ธรรมดาเช่นนางกลับมี

สรรพคุณถึงเพียงนี้ แต่น่าเสียดายท่ีเขาไม่ได้ซาบซึ้งใจแต่อย่างใด ร่าง

แบ่งภาคย่ิงอ่อนแอสิถึงจะย่ิงส่งผลดีต่อการถอดดวงจิต การที่นาง 

ช่วยเขาเท่ากับมีเจตนาดีแต่ท�าให้เป็นเรื่องร้ายโดยแท้!

สาวน้อยนางน้ียังกวาดตาผ่านช่วงล่างของเขาไปแวบหนึง่ ดเูหมือน

นางจะรู้สึกเสียดายย่ิง "เจ้าช่างน่าอนาถเสียจริง จนใจที่ข้าเทียบกับ 

เมื่อก่อนไม่ได้แล้ว ได้แต่กล้อมแกล้มช่วยต่อชีวิตให้เจ้าเท่าน้ัน" นาง 

ชักนิ้วมือกลับมาปาดเช็ดให้เลือดแห้ง ก่อนจะจัดอาภรณ์ให้เขาจนเข้าที่

เข้าทาง ทั้งรัดสายคาดเอวให้เป็นอย่างดี "นี่ เจ้าหนู ดีขึ้นบ้างหรือยังล่ะ"

มีชีวิตอยู่มาก็หลายพันปีแล้ว น่ีนับเป็นครั้งแรกที่เซวียนชิงถูก 

เรียกขานว่า 'เจ้าหนู' มิหน�าซ�้าอีกฝ่ายยังเป็นเพียงสาวน้อยเช่นนี้ด้วย  

เขานึกขันอยู่ในใจ ทว่าติดขัดที่ตนเองบาดเจ็บสาหัสและตอบสนองใดๆ 

ไม่ได้ทั้งสิ้น

สาวน้อยไม่ได้รับค�าตอบจึงเบะปาก นางนั่งลงกับพ้ืนแล้วเท้าคาง
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มองเขา "ข้าต้องคิดดูสักหน่อยว่าควรจะจัดที่ทางให้เจ้าอย่างไรดี"

แม้เซวียนชิงจะสนใจใคร่รู ้ในตัวสาวน้อยนางน้ีอย่างเต็มเปี่ยม  

ทว่าฤทธ์ิของตะปตูรงึวิญญาณยังคงอยู่ เรือ่งเร่งด่วนท่ีสุดในตอนนีจ้งึต้อง

กลับคืนสู่ร่างต้นก�าเนิดโดยไว อีกอย่างเขาก็ยังมีหน้าที่บนสวรรค์ติดตัว

อยู่ด้วย

เซวยีนชงิเพ่ิงจะรวบรวมสมาธิร่ายอาคม เสยีงสตัว์ค�ารามก็พลนัดงั

มาแต่ไกล สาวน้อยกระโดดพรวดขึน้ทันควัน เหลยีวมองไปสีท่ศิรอบหนึง่

อย่างตื่นตัว จากนั้นจึงโน้มกายลงมาหิ้วร่างเขาลุกขึ้นในคราวเดียว

"สัตว์อสูรก�าลังจะมาที่นี่แล้ว ไปกันเร็ว!"

เซวียนชิงไม่ได้อยากจะไปด้วยเลยสักนิด แต่นึกไม่ถึงว่าสาวน้อย

รูปร่างผอมบางดูอ่อนแอผู้น้ีกลับมีพละก�าลังใช้ได้ นางถึงกับก่ึงพยุง 

ก่ึงลากเขาไปเช่นน้ี พาว่ิงหนีเข้าไปในทิวเขาท่ีอยู่ด้านหลัง ระหว่างทาง 

เซวียนชิงยังคงลองถอดดวงจิตตนเองต่อ แต่จนใจที่พื้นขรุขระตลอดทาง 

ท�าให้ยากจะมีสมาธิจดจ่อได้จริงๆ เขาได้แต่จ�าใจเลิกล้มไปชั่วคราว

หลังตัดผ่านช่องเขาแคบช่องหนึ่ง จนกระทั่งอ้อมมาถึงด้านข้าง 

ของหน้าผา เซวียนชิงก็เห็นเถาวัลย์เส้นหน่ึงห้อยคาอยู่ตรงนั้น สาวน้อย

ผูกเขาเข้ากับเถาวัลย์ ส่วนนางก็ใช้ทั้งมือและเท้าปีนป่ายตามเถาวัลย์ 

เส้นนั้นขึ้นไปข้างบนก่อน จากนั้นจึงค่อยดึงเขาตามขึ้นไป ที่แท้ข้างบนนี้

ก็ยังมีถ�้าอยู่อีกแห่งหนึ่ง

ขณะถูกดึงตัวขึ้นมา ร่างของเซวียนชิงก็กระแทกครูดกับหินไป 

หลายหน ร่างกายที่เพิ่งจะดีขึ้นเล็กน้อยจึงเริ่มเจ็บปวดขึ้นมาอีก เขานอน

อยู่ที่หน้าปากถ�้าโดยไม่อาจเคลื่อนไหว ครั้นกลอกลูกตาไปมองสาวน้อย
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นางนั้น ก็เห็นนางนอนหมดเรี่ยวสิ้นแรงอยู่บนพ้ืน ก�าลังหอบหายใจ 

ไม่หยุด ที่แท้นางก็รู้จักเหนื่อยเป็นเช่นกัน

กระท่ังเสียงสัตว์ค�ารามที่เบื้องล่างดังประชิดเข้ามาทุกที สาวน้อย

ถึงค่อยลกุขึน้ไปท่ีหน้าปากถ�า้ เก็บเถาวัลย์เส้นน้ันกลบัมาอย่างคล่องแคล่ว

แล้วถือโอกาสมองส�ารวจไปเบื้องล่างปราดหนึ่ง

เซวียนชิงเอียงศีรษะมองไปเบื้องล่างบ้าง บริเวณเมื่อครู่ท่ีพวกเขา

อยู่น้ันยังเหลือคราบโลหิตกองโตซึ่งแห้งกรังเป็นสีน�้าตาลไปนานแล้ว  

สตัว์อสรูขนาดมหมึาหลายตัวก�าลงักลุม้รมุเลยีพ้ืนบรเิวณน้ันอยู่ ลกัษณะ

ของแต่ละตัวล้วนพิสดารยิ่ง

เซวียนชงิหลบัตาลงด้วยฤทธ์ิของตะปตูรงึวิญญาณก�าเรบิขึน้อกีครา 

เขาประคองร่างต่อไปไม่ไหวแล้ว

"เฮ้อ เป็นมนุษย์นี่ช่างน่าหงุดหงิดยิ่งนัก ในยามเช้าไม่อาจคาดเดา

ถึงความเป็นไปในยามค�่าจริงๆ" สาวน้อยบ่นเสียงค่อยหน่ึงประโยค  

ก่อนจะหันมาเห็นเซวียนชิงที่มีสีหน้าเขียวคล�้า นางจึงรีบขยับเข้ามาใกล้ 

ประคองใบหน้าของเขามาสังเกตอย่างละเอียด ก่อนจะออกแรงจิกเล็บ 

ไปทีป่ลายน้ิวหนึง่หน ครัน้จดุทีก่่อนหน้าน้ีถูกกัดเป็นแผลค่อยๆ มเีลอืดซมึ

ออกมาอีก นางก็ยกมอืข้างนัน้ขึน้วาดขีดหลายขีดไปบนหน้าผากเซวียนชงิ

อย่างว่องไว

รอยเลือดหลายขีดนั้นสลับซับซ้อน ประกอบขึ้นกลายเป็นรูป 

อันแปลกประหลาด ก่อนจะเร้นหายไปในหน้าผากอย่างรวดเร็ว

เซวียนชิงลืมตาขึ้นมองนางพร้อมหัวคิ้วที่กระตุก

สาวน้อยดดูปลายน้ิวหน่ึงหนแล้วย้ิมเลก็น้อย "เจ้าหนู อาการบาดเจ็บ

Page_��������������������������! 1.indd   17 8/10/2562 BE   09:58



18

ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 1

ของเจ้าช่างแปลกประหลาดจรงิๆ ข้าจงึต้องใช้วชิาหุน่เวทเพ่ือช่วยเหลอืเจ้า 

ข้าชื่อว่าเฟิงจง เจ้าจ�าไว้ให้ดีล่ะ นับแต่น้ีไปข้าจะช่วยต่อชีวิตให้เจ้า  

ถือเสียว่าเป็นการแลกเปลี่ยน ส่วนเจ้าก็มาเป็นหุ่นเวทของข้าแล้วกัน"

หืม? เซวียนชิงนึกว่าตนเองฟังผิดไป สาวน้อยท่ีเป็นมนุษย์เดินดิน

คนหนึ่งถึงกับประกาศว่าจะให้เทพสวรรค์เช่นข้ามาเป็นหุ่นเวทเชียวหรือ 

นี่เจ้านึกว่ามนุษย์สามารถบงการเทพได้จริงหรือไร

"ไม่ส่งเสียงก็ถือว่าเจ้าเห็นด้วยแล้วนะ"

เลิกก่อกวนได้แล้ว ตอนนี้ข้ายังพูดไม่ได้ต่างหาก

"อืม เช่นนั้นก็ตกลงตามนี้!"

"..."

มนุษย์ล้วนย�าเกรงเทพเซียนเสมอมา แต่เห็นได้ชัดว่าเฟิงจงผู้นี้ 

ไม่จัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่อย่างใด

ประเสรฐินกั! มนุษย์เอ๋ย เจ้าดึงดูดความสนใจของเทพเช่นข้าส�าเรจ็

แล้ว!

ไม่นานผืนฟ้าก็มืดสนิท เบื้องนอกลมแรงโหมกระโชก สัตว์อสูร

ประสานเสียงแผดร้อง สภาพอากาศของพิภพมนุษย์ในปัจจุบันนี้นึกจะ

เปลี่ยนก็เปลี่ยน กระทั่งฤดูกาลทั้งสี่ก็ไม่อาจแยกแยะได้แล้ว

เฟิงจงย้ายเถาวัลย์หลายเส้นมาขวางบงัปากถ�า้ไว้ก่อนจะก่อกองไฟ 

จากนั้นเพ่ือแสดงการต้อนรับอันเป็นการให้เกียรติ เพราะเขาจะมาเป็น

แขนซ้ายขวาให้กับนางในวันข้างหน้า นางจึงรองหนังสัตว์หนึ่งผืนเพิ่มไว้

ใต้ร่างของเขาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งป้อนเลือดให้เขาด้วยอีกค�าหนึ่ง
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ทกุครัง้ท่ีเซวียนชงิได้รบัเลอืดของนาง ร่างกายเขาก็จะมอีาการดีขึน้

เสมอ ทว่าจนใจทีอ่กีไม่นานดวงจติของเขาก็จะต้องถูกตะปตูรงึวิญญาณ

ท�าลายล้างจนแตกดับไปอยู่ดี ดังนั้นหากไม่อาจกลับคืนสู่ร่างต้นก�าเนิด

โดยเร็ว ร่างแบ่งภาคนี้ก็จะกลายเป็นเปลือกที่ไร้จิตวิญญาณร่างหน่ึง  

ขณะเดียวกันดวงจิตในร่างต้นก�าเนิดของเขาก็จะไม่มีวันครบสมบูรณ์ไป

ตลอดกาล

ทว่าเฟิงจงกลับไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้สักนิด นางยังคง

เอ่ยด้วยน�้าเสียงที่ใส่ใจย่ิง "วางใจได้ ติดตามข้าแล้ว เจ้าก็ต้องอยู่รอด 

ต่อไปได้แน่นอน"

เซวียนชิงไม่อาจเอ่ยปาก หรือต่อให้เขาเอ่ยปากได้ก็ไม่อาจบอก

ความจริงเรื่องนี้กับนางอยู่ดี เขาจึงท�าเพียงหลับตามุ่งมั่นกับการถอด 

ดวงจิตต่อไป

แปลกจริงๆ เดิมทีก็ยังถอดดวงจิตได้อยู่เลย เหตุใดตอนน้ีลองมา 

ตั้งหลายครั้งแล้วกลับไม่ส�าเร็จเสียทีเล่า ดวงจิตคล้ายกับถูกอะไร 

บางอย่างพันธนาการไว้อย่างแน่นหนา ไม่ว่าท�าอย่างไรเซวียนชงิก็ไม่อาจ

ถอดดวงจิตออกจากร่างนี้ได้ มิหน�าซ�้าเขายังรู้สึกเจ็บแปลบแสบร้อน 

ตรงหน้าผากทุกครั้งที่พยายามจะถอดดวงจิตด้วย

เขาลืมตาขึ้นทันใด จับจ้องเฟิงจงเขม็ง...หรือเมื่อครู่ท่ีนางใช้เลือด

วาดก็คือยันต์หุ่นเวท?

เฟิงจงย่อมไม่อาจล่วงรู้ถึงส่วนลึกในใจเซวียนชิงท่ีก�าลังปั่นป่วน

อย่างหนัก นางล้มตวัลงนอนข้างๆ กองไฟเรยีบร้อยแล้ว อาหารท่ีก่อนหน้าน้ี

นางออกไปเสาะหามาล้วนสูญหายไปขณะหลบหลีกสัตว์อสูร ยามน้ี 
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ในท้องของนางจึงว่างโหวง ได้แต่ใช้การนอนมากลบเกลื่อนความรู้สึก

หิวโหยไป ทุกคราที่ถึงเวลาเช่นนี้ นางเป็นต้องสะท้อนใจให้กับความ 

แตกต่างระหว่างการเป็นเทพและมนุษย์อยู่เสมอ

ไม่นานมานี้เอง เมื่อนางตื่นข้ึนมาจากนิทราตลอดหลายพันป ี

อย่างงนุงง มหาเทพบรรพกาลผูเ้ป็นท่ีเคารพนับถือของสามพิภพเช่นนาง

ก็กลายเป็นมนุษย์อ่อนแอไร้เรี่ยวแรงแม้แต่จะมัดไก่เสียแล้ว ซ�้าร้าย

ร่างกายยังกลับมาสู่วัยแรกรุ่น เหลือเพียงพลังวิเศษอันน้อยนิดท่ีตกค้าง

อยู่ในสายเลือดเท่านั้น

และที่น่าสังเวชใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ...พิภพมนุษย์ซึ่งแต่เดิมควร

รุ่งเรืองเฟื่องฟูถึงกับเปลี่ยวร้างไปแล้ว กระทั่งมนุษย์เป็นๆ สักคนยังไม่มี 

มีแต่สัตว์อสูรดุร้ายที่มาอยู่ในพิภพมนุษย์

วันนี้สามารถเก็บเทพน้อยผู้นี้ได้ก็ถือเป็นวาสนา เฟิงจงไม่รู้สาเหตุ

ทีเ่ขาบาดเจบ็ รูเ้พียงว่าเขาบาดเจบ็สาหัสย่ิงนัก ทัง้ยังตวัคนเดยีวไม่มใีคร

ไยดี หากนางไม่ยื่นมือช่วย เขาจะต้องแตกดับท้ังสังขารและดวงจิต 

เป็นแน่ ยันต์หุน่เวททีน่างวาดไว้บนหน้าผากเขาก็คอืกุญแจส�าคญัในการ

ต่อชีวิต วิชาหุ่นเวทท่ีมีมาแต่บรรพกาลน้ีสามารถท�าให้เลือดของนาย 

ผู้เลี้ยงหุ่นเวทกับดวงจิตของหุ่นเวทค่อยๆ หลอมรวมเข้าด้วยกัน มีแต ่

ท�าเช่นนี้ถึงจะรักษาชีวิตเขาไว้ได้

บัดนี้นางเป็นเพียงมนุษย์ อันที่จริงไม่สมควรสิ้นเปลืองโลหิตทิพย์

ของตนมากเกินไป ทว่าเมื่อตรองดูแล้ว หากมีเทพน้อยผู้นี้คอยช่วยเหลือ

อยู่ด้านข้าง นางย่อมมีหวังท่ีจะฟื้นฟูพลังเทพได้ในเร็ววัน ถึงตอนน้ัน 

นางก็จะมกี�าลงัแก้ไขสถานการณ์ของพิภพมนษุย์ให้ดข้ึีนได้ การได้พบเจอ
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เทพน้อยผู้นี้คงจะเป็นลิขิตของมหาเทพหนี่ว์วา* กระมัง

เฟิงจงเพ่งมองหุ่นเวทผู้น้ีผ่านกองไฟที่คั่นอยู่ตรงกลาง ก่อนจะ

หลับตาลงอย่างพึงพอใจ

ลมแรงพัดค�ารามตลอดราตร ีจวบจนยามฟ้าสางพอเหน็แสงตะวนั

หลังเมฆครึ้มได้แล้วถึงค่อยสงบ

เฟิงจงตื่นเช้าย่ิง ทว่าพอลืมตากลับเห็นหุ่นเวทขัดสมาธิเข้าฌาน 

อยู่ข้างกองไฟท่ีดับมอดแล้ว เขาดูจดจ่อกระท่ังหัวค้ิวยังขมวดแน่น ไม่รู้

เช่นกันว่าเป็นเพราะเหตุใด

นางขย้ีใบหน้าหนหนึง่ แล้วกมุท้องทีร้่องโครกครากพลางลกุข้ึนยืน 

"จากท่าทางของเจ้าคงจะใช้พลังเทพได้แล้วสินะ ข้าหิวแล้ว เจ้าไปหา

ของกินมาสักหน่อยน่าจะพอได้กระมัง"

เซวียนชิงลืมตาขึ้นมองนาง ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินไปทางปากถ�้า  

แม้การเคลื่อนไหวยังเชื่องช้าอยู่บ้าง แต่เทียบกับเมื่อวานแล้วกลับดีกว่า

ไม่รู้ตั้งเท่าไร

เฟิงจงช่วยย้ายเถาวัลย์ท่ีขวางบังปากถ�้าออกให้เขา ยามท่ีมอง 

ส่งเขาเหาะเหนิออกไป หัวใจนางก็ท่วมท้นด้วยความปลาบปลืม้...เขาเป็น

ผู้ช่วยให้ข้าได้จริงๆ ด้วย!

ทว่าเซวียนชิงใจดีจนออกไปหาของกินให้นางเสียเมื่อไรเล่า

ตลอดทัง้คนืเขาไม่ได้นอนเลยสกันดิ ท้ังท่ีพยายามฝ่าทลายพันธนาการ

* หนี่ว์วา ตามต�านานคือเทพธิดาผู้มีร่างกายครึ่งบนเป็นมนุษย์ครึ่งล่างเป็นงู ไม่เพียงเป็นผู้สร้างมนุษย์และ
สรรพส่ิงในโลก ยังเป็นผู้ใช้ศิลาห้าสีอุดฟ้าเมื่อครั้งท่ีเกิดฟ้ารั่ว จึงได้รับการยกย่องเป็น 'เทพมารดร' และ  
'เทพผู้สร้างโลก' ที่เก่าแก่ที่สุดของจีน

Page_��������������������������! 1.indd   21 8/10/2562 BE   09:58



22

ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 1

อยู่ครึ่งค่อนคืน แต่จนแล้วจนรอดก็ยังถอดดวงจิตไม่ส�าเร็จ แม้เขา

สามารถเรียกให้ร่างต้นก�าเนิดมาดึงดวงจิตถึงที่น่ีเลยก็ได้ แต่หาก 

พลังกักกันตรงหน้าผากน้ียังไม่ถูกขจัด เกรงว่าคงจะมาเสียเท่ียวอยู่ดี 

สุดท้ายเนื่องจากอับจนหนทางแล้วจริงๆ เขาจึงตัดสินใจออกไปทรมาน

สงัขาร รนหาทีต่ายดูสกัครัง้เสยีเลย รอให้ลมหายใจรวยรินเป็นค�ารบสอง 

ดวงจิตก็น่าจะหลุดออกจากร่างได้กระมัง!

เฟิงจงรอคอยอยู่ในถ�้าภูเขานานแล้วก็ยังไม่เห็นเขากลับมา นาง 

ท้องว่างจนรูส้กึหวิกระสบักระส่าย กระทัง่ทนไม่ไหวอกีแล้วจงึได้ตดัสนิใจ

ออกไปตามหาเขา

เวลาน้ีเบื้องนอกฟ้าครึ้มจนแทบไม่เห็นดวงตะวันเผยโฉม นาง 

จรดน้ิวท�ามทุรา* แล้วเดนิมุง่หน้าไปตามทิศทางทีส่มัผสักับจติของหุ่นเวทได้ 

กระนั้นเฟิงจงก็รู้สึกได้ว่านางก�าลังอยู่ห่างไกลจากเขามากขึ้นทุกที

เจ้าหนูนี่เป็นเทพไม่ใช่หรือไร เทพก็หลงทางกันด้วยหรือนี่

รอจนออกจากทิวเขาอันเป็นสถานที่ซ่อนกายแห่งนั้นแล้ว ทิวทัศน์

เบ้ืองหน้าก็เปิดโล่งข้ึนเรือ่ยๆ ภาพทีเ่ห็นล้วนเป็นทุง่ร้างกว้างจนสดุสายตา 

เพ่ือป้องกันภัยท่ีอาจจู่โจมเข้ามากะทันหัน เฟิงจงจึงเดินระมัดระวังย่ิง 

นอกจากเสียงจ๊อกๆ ท่ีดังมาจากท้องของนางเป็นระยะแล้วก็แทบ

ปราศจากเสียงอื่นใด

หลังเวลาผ่านไปราวหนึ่งเค่อ** เมื่อเบื้องหน้าสายตาปรากฏ 

แอ่งลาดต�่าแห่งหนึ่ง เฟิงจงถึงได้หยุดฝีเท้า

* มุทรา หรือมุทระ (Mudrâs) คือการท�ามือเป็นท่าสัญลักษณ์ต่างๆ ทางจิตวิญญาณ มาจากความเชื่อ 
ทางศาสนาในอินเดียทั้งฮินดูและพุทธ มักท�าขณะฝึกจิต
** เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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มองดูก็รู้ว่าแต่เดิมแอ่งลาดต�่าแห่งนี้คือทะเลสาบท่ีลึกจนไม่เห็น 

ก้นบึ้ง ทว่ายามน้ีกลับแห้งขอดจนเห็นได้ถึงก้นทะเลสาบ แอ่งทรงกลม

ขนาดใหญ่ปานนี้กลับเหลือน�้าอยู่เพียงน้อยนิดตรงใจกลาง รอบๆ แอ่งก็

มต้ีนไม้ขึน้หรอ็มแหรม็อยู่แค่ไม่กีต้่น ทัง้สภาพยังร่อแร่ดสูเีหลอืงๆ เขยีวๆ 

ใช้เพียงมือคู่เดียวก็นับผลที่ติดอยู่บนต้นไม้เหล่านั้นได้ครบแล้ว

ยามนี้เจ้าหนูนั่นก็ก�าลังยืนเหม่อมองฟ้าอยู่บนยอดไม้ต้นที่สูงที่สุด

นั้นเอง

เฟิงจงหิวโหยมากแล้ว นางรีบเขย่งเท้าเด็ดผลไม้ที่มีอยู่ไม่ก่ีลูก 

จากบนต้นแล้วว่ิงไปที่ริมน�้า ล้างผลไม้เพียงลวกๆ ก็จับยัดเข้าปากไป

ทั้งหมด

หลงักินเสรจ็จงึนับว่าค่อยยังชัว่ขึน้หน่อย นางเดนิกลบัไปท่ีใต้ต้นไม้ 

แหงนหน้ามองเซวียนชิง "น่ี เจ้าหนู ไหนตกลงกันว่าจะมาหาของกิน 

มิใช่หรือ แล้วเจ้ามายืนตัวเปื้อนคราบเลือดอยู่บนยอดไม้นี่เพื่ออะไร"

เซวียนชิงไม่ได้แยแสนาง ยังคงมองฟ้าโดยไม่ส่งเสียง

เฟิงจงต้องทนหิวมานานเช่นน้ี นางย่อมเข้าใจว่าเขามีเจตนา 

กลั่นแกล้งจึงไม่แคล้วมีโทสะ "ยังไม่ลงมาอีก!" เสียงพูดเพ่ิงจะขาดค�า  

บนใบหน้าของสาวน้อยก็พลันรู ้สึกเย็นวูบ นางยกมือลูบสัมผัสเย็น 

บนใบหน้าทันใดและพบว่านั่นถึงกับเป็นเลือด ครั้นมองข้ึนไปด้านบน  

จงึเหน็ว่าบนมอืของเขาเหมอืนจะเป็นแผล ยามนีชุ้ม่โชกไปด้วยโลหติสดๆ 

ก�าลังไหลเป็นหยดๆ ลงมาเบื้องล่าง

"รีบลงมาให้ไว! สัตว์อสูรโปรดปรานคาวเลือดเป็นท่ีสุด ขืนเจ้ายัง 

ยืนเฉยเช่นนี้ต่อไป แล้วชักน�าให้พวกมันแห่กันมาจะท�าอย่างไรเล่า!"
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ร่างแบ่งภาคจะมีลักษณะท่าทางท่ีเป็นเฉพาะตัว แม้ยังคงไว้ซึ่ง

ความคิดจิตใจของร่างต้นก�าเนิด ทว่ากิริยาวาจาที่แสดงออกมานั้น 

กลับแตกต่างกันมากทีเดียว เซวียนชิงเป็นหนุ่มน้อยผู้มีความอ่อนโยน  

ต่อให้ยามน้ีในใจกลัดกลุ้มรุ่มร้อนเพียงใด เขาก็ท�าแค่มองนางเงียบๆ  

ด้วยใบหน้าที่ไร้สีเลือดแล้วเท่านั้น

สาเหตุท่ีเขายืนอยู่สูงลิบลิ่วเช่นนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้นางย่ืนมือ 

มาช่วยได้อีก คนโง่งมน่ะสิถึงจะลงไป!

เฟิงจงถูกสายตาของเขาจ้องมองเสียจนจับต้นชนปลายไม่ถูก  

ขณะจะเอ่ยปากอกีครัง้นางก็สมัผสัได้ถึงความผดิปกต ิดเูหมอืนรอบด้าน

จะเงียบงันผิดปกติอยู่บ้าง

สาวน้อยหันหน้ากวาดมองไปทัว่อย่างช้าๆ กระท่ังพบว่าห่างออกไป

สามจั้ง* เศษมีเถาอู้** ขนาดใหญ่มากตัวหน่ึงหมอบอยู่หลังต้นไม้ มันมี

ขนยาว กรงเลบ็ดจุพยัคฆ์ นยัน์ตาสแีดง ปากสโีลหติ เขีย้วอนัน่าพรัน่พรงึ

ยาวโง้งออกมาเบื้องนอก ดูท่าคงลอบประชิดเข้ามานานแล้ว และ 

พร้อมกระโจนออกมาได้ทุกเวลา

เถาอูเ้ป็นสตัว์ร้ายบรรพกาล ไม่ได้เคลือ่นไหวในพิภพมนษุย์มานาน

มากแล้ว บัดน้ีพิภพมนุษย์ปราศจากผู้คน มันจึงออกมาอวดเบ่งอีกครา 

หากเป็นเมื่อก่อนเจ้าตัวปลายแถวนี่กระท่ังจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของนาง 

ก็ยังไม่เข้าตาเลยด้วยซ�้า ทว่ายามนี้นางเป็นแค่มนุษย์เดินดิน กลายเป็น

ต้องร้องขอชีวิตอยู่ใต้กรงเล็บอันคมกริบของมันเสียแล้ว

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
** เถาอู้ คือหนึ่งในสี่สัตว์ร้ายบรรพกาล เท้าและรูปร่างคล้ายพยัคฆ์ ทว่ามีขนยาวราวสุนัข ใบหน้าคล้ายคน 
ปากมีเข้ียวเหมือนหมูป่า หางยาวหน่ึงจ้ังแปดฉื่อ ต่อมาถูกใช้เปรียบเปรยถึงคนชั่วหัวแข็งท่ีไม่ยอมกลับตัว
กลับใจ
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เฟิงจงถอยหลังไปอย่างระมัดระวัง มือซ้ายไพล่หลังเพ่ือท�ามุทรา 

ปากก็ท่องคาถาเรียกตัวหุ่นเวท

ในท่ีสดุเซวียนชงิก็กระโดดพลิว้ลงมาอยู่เบือ้งหน้านาง ทว่ากลบัท�า

เพียงมองนางเรียบๆ ปราดหนึ่งแล้วนั่งลงขัดสมาธิ

นี่เขาก�าลังบอกนางอยู่ว่า...เขาไม่ได้ตกอยู่ในการควบคุมของนาง

สักนิด นางควรตื่นจากฝันเรื่องหุ ่นเวทนั่นเสียแต่เนิ่นๆ เถิด รีบหน ี

เอาชีวิตรอดไว้ก่อนส�าคัญกว่า ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ไม่คิดจะต่อกรกับเถาอู้

เลยด้วย เดิมทีดวงจิตในร่างแบ่งภาคนี้ก็เป็นเพียงเสี้ยวดวงจิตในร่าง 

ต้นก�าเนดิ อกีทัง้ก่อนหน้าน้ีเขาก็ได้ถอดดวงจติส่วนใหญ่ของร่างเซวยีนชงิ

กลบัไปรวมกับร่างต้นก�าเนิดแล้ว ตอนนีด้วงจิตในร่างนีเ้หลืออยู่ไม่มากนกั 

คิดจะต่อกรกับสัตว์ร้ายบรรพกาลระดับนี้มีโอกาสชนะแน่เสียเมื่อไร

สรุปคือเขามุ ่งหวังเพียงได้ตายอย่างสงบ ฉะนั้นจงอย่าได้มา 

ขัดขวางเขาเชียว

ทว่าจนใจท่ีเถาอูส้ตัว์ร้ายบรรพกาลตวันีก้ลบัเลอืกจูโ่จม แม้บนร่าง

เฟิงจงจะมีเน้ืออยู่ไม่ถึงสองต�าลึง* แต่กล่ินหอมหวนซึ่งแผ่ซ่านมาจาก 

พลงัวิเศษบนร่างของนางก็ยังน่าเย้ายวนเกินต้านทาน ความสนใจทัง้หมด

ของมันจึงไปรวมอยู่ที่ร่างของมนุษย์ผู้นี้ และมองเมินเทพอย่างเซวียนชิง

โดยสิ้นเชิง

เฟิงจงเครยีดเกรง็ไปท้ังร่าง นางจรดน้ิวท�ามทุราจนจวนจะห้อเลอืด

อยู่แล้ว ปากก็ท่องคาถาไปหลายต่อหลายรอบ ทว่าหุ่นเวทกลับยังคง 

นัง่น่ิงไม่สะทกสะท้าน ไม่มกีารตอบสนองใดเลยสกันดิ มหิน�าซ�า้ยังย่ืนมอื 

* ต�าลึง เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เทียบน�้าหนักประมาณ 31.25 กรัม ในที่นี้เปรียบเปรย
ถึงน�้าหนักที่เบามาก
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ทีบ่าดเจบ็ไปกวักเรยีกเถาอูใ้ห้เข้ามาเสยีอกี ท่าทางราวกับอยากจะให้มนั

รีบปรี่เข้ามาขย�้าเขาอย่างไรอย่างนั้น

สาวน้อยกัดฟันถอยหลังติดกันไปหลายก้าว พอเถาอู้เห็นนางขยับ 

มนัก็กระโจนเข้ามาใกล้แล้วแผดเสยีงค�ารามล่ันหนหนึง่ เสยีงน้ันประหนึง่

วายุคลั่งโหมเข้าใส่ สะท้านสะเทือนจนแก้วหูแทบดับ

เฟิงจงฝืนอดทนเอาไว้ นางถึงได้ยังไม่หนีเตลิด เพราะต่อให้นาง 

ว่ิงจนสุดฝีเท้าก็หนีไม่พ้นอยู่ดี ขณะที่ดวงตาของนางมองดูเดรัจฉาน 

ตัวนั้นขยับใกล้เข้ามาทุกขณะ หัวใจก็รัวกระหน�่าดั่งย�่ากลอง

หรือว่าวันนี้ข้าจะต้องฝังร่างอยู่ที่นี่เสียแล้ว?

ครั้งนั้นมหาเทพหนี่ว์วาท�าให้นางถือก�าเนิดขึ้นด้วยการชโลมวิสุทธิ์

โลหิตไปยังเมล็ดพันธุ์ จากนั้นยังประทานชื่อและพลังเทพแก่นาง เพื่อให้

นางท�าหน้าทีป่กปักรกัษาความอดุมสมบรูณ์ของพลงัชวิีตในพิภพมนษุย์ 

'นับแต่นี้เมื่อมีเจ้าอยู่ก็จะมีพลังชีวิต ใต้หล้าก็จะมีความหวัง'  

จวบจนบัดนี้นางก็ยังจดจ�าถ้อยค�าที่มหาเทพหน่ีว์วาเคยกล่าวกับนาง 

ไม่ต�่ากว่าหนึ่งหนนี้ได้

ทว่ายามน้ีนางกลบัต้องมาอยู่ในสภาพตกอบัเช่นน้ีเสยีแล้ว พลงัชวิีต

ในพิภพมนษุย์อยูท่ีใ่ด ความหวังเล่าอยู่แห่งหนใด กระท่ังหุน่เวทนางก็ยัง

ไม่มีปัญญาจะควบคุมเลยด้วยซ�้า!

"ข้าไม่เชื่อหรอกว่ามหาเทพบรรพกาลจ่งเสินผู้เกรียงไกรเช่นข้า 

จะต้องสิน้ชือ่ถูกกลนืเข้าปากของเจ้าเดรจัฉานตวันี!้" นางกดัน้ิวอย่างแรง

ราวกับไม่ค�านึงถึงสิ่งใดอีกแล้ว จากนั้นก็ชี้นิ้วไปเบื้องหน้าทันที "ลุกขึ้น!"

เมื่อโลหิตสดๆ จากปลายนิ้วหยดสู ่ผืนดิน ต้นกล้าต้นหนึ่งซึ่ง 
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ถูกกระตุ้นให้งอกออกมาก็ลู่ไหวไปมากลางสายลม พร้อมกันนั้นเงาร่าง 

สขีาวท่ีอยู่เบ้ืองหน้าสายตาของเฟิงจงก็ขยับวูบ เซวียนชงิพลันลุกพรวดข้ึน 

ในมือของเขาเสกกระบี่ยาวแล้วผ่าใส่เถาอู้โดยไม่รั้งรอ

เสยีงแผดร้องสะท้านฟ้าพลนัดังติดตามมา เถาอูไ้ม่ได้เห็นเซวียนชงิ

เป็นเป้าหมายแม้แต่น้อย ดังนั้นกระบี่นี้จึงไม่พบเจออุปสรรคใด สามารถ

ผ่าตรงจากหน้าอกจรดท้องของมันได้ในทีเดียว กรีดเปิดเป็นแผลยาว 

ราวสามฉือ่เศษ โลหติสดๆ ทะลกัออกมา กระเซน็เปรอะทัว่ร่างของทัง้สอง

เถาอู้ค�ารามก้องด้วยความเจ็บปวดพลางตวัดอุ้งเท้ามาหนึ่งข้าง  

เซวียนชิงถูกตะปบจนล้มกระแทกพื้น หอบเอาฝุ่นฟุ้งขึ้นมาระลอกหนึ่ง

หลังจากรีบใช้หน่ึงกระบี่คุกคามเถาอู้ให้ถอยห่างไป เซวียนชิง 

ก็ดีดตัวขึ้นจากพ้ืนอย่างรวดเร็วแล้วยกมือลูบหน้าผากในทันที เมื่อครู่ 

ตรงนี้เร่ิมเจ็บแปลบแสบร้อนขึ้นมาอีกแล้ว ถัดจากนั้นการเคลื่อนไหว 

ของเขาก็ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของตนเองอีก ยามน้ีเมื่อเทียบกับ 

ความเจ็บแล้ว เขากลับรู้สึกตกตะลึงพรึงเพริดยิ่งกว่า

เมื่อครู่นางพูดว่าอะไรนะ...จ่งเสิน?

เฟิงจงกลบัหลงัหันออกว่ิงไปไกลนานแล้ว ครูก่่อนตอนท่ีเดนิมานาง

สังเกตเห็นว่าบริเวณไกลออกไปมีซากหอซึ่งพังถล่มลงมา ตรงนั้นมีหิน

กองเกลือ่นกลาดอยู่เป็นจ�านวนมาก บางทีอาจพอให้ใช้ประโยชน์อะไรได้

เถาอู้จดจ�าบัญชีแค้นนี้ในใจ แล้วไล่กวดไปทางนางโดยไม่รอช้า

สาวน้อยรีบท�ามุทราท่องคาถา เซวียนชิงจึงต้องรุดตามหลังเถาอู ้

มาติดๆ ก่อนจะเหาะร่อนลงบนแผ่นหลังของมันแล้วแทงหนึ่งกระบี่เข้าที่

กลางหลัง
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ในใจเฟิงจงพลันยินดีปรีดา เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้เซวียนชิง 

นางจึงวิ่งหลอกล่อเถาอู้อยู่ด้านหน้าต่อไป 

เถาอูเ้ดือดดาลอย่างมาก เสยีงค�ารามเริม่แปรเปลีย่นเป็นเสยีงหอบ

กระชัน้ดงัโฮกฮาก ฟังแล้วชวนสะพรงึย่ิงกว่าเดมิ เพียงแค่มนัสะบดัศรีษะ

แรงๆ ก็สลัดเซวียนชิงที่อยู่บนแผ่นหลังให้กระเด็นออกไปได้แล้ว ท้ังยัง 

ส่งเขาให้ร่วงมาตกอยู่ด้านหน้าของเฟิงจงอีกด้วย

เซวียนชิงครางแผ่วในล�าคอ เขาเพ่ิงจะใช้กระบี่หยัดกายยืนข้ึน 

อาการบาดเจ็บเดิมก็ก�าเริบซ�้าเติม บีบให้เขาต้องกระอักเลือดออกมา 

ค�าหนึ่ง รอจนเขาเงยหน้าขึ้นมาก็รีบมองไปทางเฟิงจงทันที

เฟิงจงตระหนักได้แล้วว่าครู่ก่อนเขาหมายจะฆ่าตัวตาย ในใจนาง

จึงเปี่ยมด้วยโทสะ มองเมินเขาแล้ววิ่งต่อไปข้างหน้าเสียเลย

กลางหลงัของเถาอูไ้ด้รบับาดเจบ็จงึส่งผลให้การเคล่ือนไหวเชือ่งช้า

ลงไม่น้อย ร่างก็ส่ายโคลงเคลงราวกับจะล้มลงได้ทุกเมื่อ กระนั้นมันก็ยัง

ไล่ล่าเฟิงจงไม่เลิกรา ดวงตาสีแดงฉานทั้งคู่ดูคล้ายหมายมั่นจะถลกหนัง

กลืนกินนางทั้งเป็นให้จงได้

ในที่สุดเฟิงจงก็ว่ิงเข้ามาถึงใจกลางกองหินท่ีหมายตาไว้ ประต ู

ทรงโค้งที่ตั้งตระหง่านอยู่หน่ึงเดียวในบริเวณนั้นยังคงอยู่ นางจงใจ 

ผ่อนความเร็วลงเล็กน้อย รอจนตอนท่ีเถาอู้จวนจะไล่ตามนางมาทัน 

ก็รีบท่องคาถา เซวียนชิงที่ถูกเรียกตัวก็มาถึงตรงหน้านางในทันที แล้ว 

โอบพานางลอดผ่านประตูทรงโค้งนั้นไปอย่างรวดเร็ว

เถาอู้ย่อมพุ่งตามหลังมาติดๆ ทว่ารูปร่างของมันไม่อาจน�ามา 

เปรียบกับสองคนของฝ่ายนางได้ ทันทีที่มันฝ่าเข้าประตูทรงโค้ง ร่างก็ 
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ติดอยู่ตรงนั้น ไม่ว่าจะรุกขึ้นหน้าหรือถอยหลังล้วนไม่เป็นผล มีแต่ท�าให้

ปากแผลบนกลางหลงัถูกกดจนเลอืดสดๆ ไหลพราก มนัดิน้เร่าค�ารามลัน่

ด้วยความโกรธเกรี้ยว หวิดจะท�าให้ประตูทรงโค้งนี้แตกเป็นเส่ียงๆ อยู่

รอมร่อ

เฟิงจงเอ่ยเร่ง "เร็วเข้า! หากปล่อยให้มันค�ารามต่อไปจนเรียกเถาอู้

ตัวอื่นมาที่นี่ด้วยก็แย่กันพอดี!"

เซวียนชิงผละออกมาจากร่างเฟิงจง แล้วเหินร่างตรงไปแทงหน่ึง

กระบี่เข้ากลางกะโหลกศีรษะของเถาอู้

เสยีงแผดสงูอนัสะเทอืนเลือ่นลัน่ส่งผลให้ก้อนหินรอบด้านกระเดน็

ร่วงหล่นลงมา เฟิงจงป้องจมกูและปากพลางรบีหลบหลกีก้อนหนิ ยามนัน้

ศีรษะใหญ่ของเถาอู้ก็ตกลงมา ลมหายใจของมันค่อยๆ หยุดชะงักไป  

จนในที่สุดมันก็ไม่ขยับเขยื้อนอีก

เฟิงจงโล่งอก นางหันไปมองเซวียนชิงปราดหนึ่ง "เฉือนเนื้อมันมา

หนึ่งก้อน พกให้ดีแล้วตามข้ามา"

เซวียนชิงเอนร่างพิงกับร่างของเถาอู ้ เขาหอบฮักโดยไม่ยอม

เคลื่อนไหว จวบจนหน้าผากพลันเจ็บแปลบ ถึงค่อยเงื้อกระบี่ขึ้นมา 

เฉือนเนื้อขาหลังของเถาอู้มาหนึ่งก้อนแต่โดยดี

เมือ่ครูต่อนท่ีว่ิงหลอกล่อเถาอูเ้ท้าของเฟิงจงถูกข่วนเป็นแผล ยามที่

นางเดิน โลหิตสดๆ ที่หยดลงบนพ้ืนดินก็กระตุ้นให้ต้นกล้าและหญ้าสด

ผุดงอกไปตลอดทาง ทว่าทันทีท่ีหยดเลือดบนดินเหือดแห้ง พืชพรรณ 

เหล่านั้นก็จะเหี่ยวเฉาไป

เซวียนชิงเดินตามอยู่ด้านหลัง เขานึกตื่นเต้นอยู่ในใจ
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จู่ๆ เฟิงจงที่อยู่ด้านหน้าก็หันขวับมา "เจ้าหนู เป็นเพราะเจ้าไม่ไยดี

ในชีวิตของตนเอง หรือเป็นเพราะถูกมนุษย์ธรรมดาคนหน่ึงบงการแล้ว

รู้สึกยอมรับไม่ได้กันแน่"

เซวียนชงิรูส้กึว่าเขาสามารถพูดจาได้แล้ว แต่ตอนก�าลงัจะเอ่ยปาก

ก็ได้ยินนางเอ่ยขัดขึ้นมาอย่างฉุนเฉียวว่า "กลั้นเอาไว้ในใจนั่นล่ะ!"
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เมือ่กลบัถงึถ�า้ภูเขาก็เป็นเวลาบ่ายแล้ว เฟิงจงทีป่วดเมือ่ยไปท้ังร่าง

จงึล้มตวัลงนอนทนัที แม้หางตาจะเหลอืบไปเห็นมอืท่ีบาดเจบ็ของเซวียนชงิ

ยังคงมีเลือดซึมออกมา นางก็ท�าเป็นเพียงมองไม่เห็น

แต่เดิมนางคือเทพผู้ดูแลชีวิต ย่อมนึกชิงชังผู้ท่ีไม่หวงแหนชีวิต 

เป็นธรรมดา เสยีแรงนักท่ีนางใช้โลหติช่วยเจ้าหนูนีโ่ดยไม่เสยีดาย แต่เขา

กลับเจตนาที่จะปลิดชีพตนเอง แน่นอนว่านางย่อมต้องรู้สึกโมโห

นอนพักรอบนีเ้ฟิงจงหลบัลกึดีมาก ทว่าต่อมานางก็รูสึ้กไม่สบายตวั

จริงๆ จึงตื่นขึ้นมา ในอากาศที่สูดเข้าจมูกมีแต่กลิ่นเหม็นคาว นางลุกขึ้น

นัง่ส�ารวจเนือ้ตัว และพบว่าชดุหนงัสตัว์ทีม่อียู่เพียงชดุเดยีวนีเ้ปรอะเลอะ

ไปด้วยเลือดของเถาอู้ ตอนน้ีชุดแห้งติดหนึบไปกับร่างแล้ว มิน่าเล่า 

ข้าถึงได้รู้สึกอึดอัดเช่นนี้

เฟิงจงปรายตามองหุ่นเวทปราดหน่ึง เห็นเจ้าหนูน่ันนั่งพิงผนังถ�้า 

2
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ก�าลังจับจ้องนางตาไม่กะพริบ

ผืนฟ้านอกถ�้ามืดมิดแล้ว จันทราเสี้ยวหนึ่งลอยอยู่กลางเวหา  

รอบด้านสุกสว่างด้วยรัศมีสีขาว เฟิงจงลุกขึ้นยืน นางเพ่ิงจะท�ามุทรา 

ก็ได้ยินเขาถามขึ้นก่อน

"เจ้าคิดจะท�าอะไร" น�้าเสียงของเขายังคงแหบพร่านิดๆ

เฟิงจงหาได้แยแส ทันทีท่ีท่องคาถาในใจ เซวียนชิงก็ยืนขึ้นพรวด

ราวกับต้นหอมที่ถูกถอนจากดิน เขายกมือข้างหนึ่งมาโอบนางไว้แล้ว 

เหินร่างออกจากปากถ�้าไปโดยไม่รอช้า

ส่วนลกึในใจของเซวียนชงิก�าลงัปฏิเสธ ทว่าเขาไม่อาจต่อต้านพลงั

อันรุนแรงของวิชาหุ่นเวทน้ีได้ หัวใจของเขาในยามนี้พลันเย็นเฉียบ 

เสียยิ่งกว่าแสงจันทร์

เพียงไม่นานท้ังสองก็สัมผัสพ้ืน เบื้องหน้าสายตาคือยอดเขา 

แห่งหน่ึง เน่ืองจากพ้ืนที่ยุบตัวลงตามธรรมชาติ ด้านในจึงเก็บกักน�้าฝน

ไว้จนเต็ม แลคล้ายสระเล็กๆ หนึ่งสระ

"สัตว์อสูรล้วนมารวมตัวกันอยู่บริเวณต้นน�้า จะมีก็แต่สภาพพ้ืนท่ี

สูงเช่นที่นี่ พวกมันถึงไม่อาจมาได้ ปกติข้าจะมาตักน�้าจากท่ีนี่เสมอ  

เพียงแต่การปีนป่ายค่อนข้างยุ่งยาก" ในทีส่ดุเฟิงจงก็เอ่ยปาก ทว่าน�า้เสยีง

ไม่นุ่มนวลเช่นเมื่อก่อนแล้ว ที่นางพูดเช่นน้ีย่อมหมายความว่าต่อไป 

หน้าที่ตักน�้านี้ได้ถูกยกให้เขาแล้ว

เซวียนชิงมุ่นคิ้ว หากฐานะของนางไม่มีอะไรผิดพลาดล่ะก็ ท่าที 

ของนางที่แปรเปลี่ยนไปก็ต้องเป็นเพราะก�าลังขุ่นเคืองเรื่องท่ีเขาจงใจ 

ฆ่าตัวตายอยู่เป็นแน่
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เฟิงจงเดนิไปทีร่มิน�า้ ก้มลงไปวักน�า้ขึน้มาชะล้างบาดแผลบนเท้าก่อน 

ทันทีท่ีคราบเลือดละลายปะปนลงในแหล่งน�้า ระดับน�้าก็ถึงกับเพ่ิมสูง 

ขึ้นมาอีกชุ่น* เศษ ตอนนี้นางถึงค่อยก้าวเท้าลงน�้าไป จวบจนยามที่ 

เดนิไปถึงตรงใจกลาง ระดับน�า้ก็สงูขึน้มาถึงล�าคอแล้ว นางรวบเรอืนผมยาว

ไปรวมไว้บนบ่าข้างหนึง่ก่อนจะบรรจงล้างท�าความสะอาดเส้นผมรวมถงึ

ช�าระกาย นัยน์ตาท่ีหลุบลงนิดๆ นั้นฉายสะท้อนแสงจันทร์ ไม่เพียง 

งามเปี่ยมเสน่ห์ หากยังผสานไว้ซึ่งความสง่าภูมิฐานอีกหลายส่วน

ก่อนหน้าน้ีเซวียนชิงเสียเลือดไปมากจากการพยายามปลิดชีพ

ตนเอง ยามนี้จึงอ่อนระโหยโรยแรงอยู่บ้าง เขาหายใจเข้าเฮือกหน่ึง 

พลางจรดสายตาชมภาพเหตุการณ์นีอ้ย่างหน้าตาเฉย กระทัง่ชัว่ครูใ่ห้หลงั

ถึงค่อยได้สติ พบว่าตนถึงกับไม่ดูตาม้าตาเรือมองสตรีนางหน่ึงอาบน�้า

เสียได้ เขารีบหันหลังให้แทบไม่ทัน

ผ่านไปเนิ่นนานกว่าเฟิงจงจะช�าระร่างกายเสร็จและกลับข้ึนมา 

บนฝั่ง หนังสัตว์ท่ีใช้พันกายบัดน้ีเปียกโชกจนน�้าหยดติ๋งๆ แน่นอนว่า 

ไม่อาจใช้สวมใส่ได้อีกต่อไป ทว่าตอนน้ีไม่นับเป็นปัญหาอะไรแล้ว นาง

ปรายตามองเงาหลังของเซวียนชิงก่อนจะจรดนิ้วท�ามุทรา

หน้าผากของเซวียนชิงพลันร้อนวาบข้ึนทันใด เขาหมุนกายเดิน 

ขึ้นหน้ามาตามจิตใต้ส�านึก จากน้ันใช้นิ้วมือจุ่มน�้ามาแตะบนอาภรณ์ 

ของตนเองแล้วร่ายอาคม ไม่ทนัไรอาภรณ์ทัง้ชดุก็ขาวสะอาดเหมอืนใหม่ 

ปลิวไสวล้อลมดังพึ่บพั่บ

เฟิงจงคว้าสาบเสื้อของเขาไว้ก่อนจะออกแรงฉีกผ้ามาได้หน่ึงผืน 

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ 
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เพียงพริบตาหน้าอกของเขาก็ถูกเผยออกมากว่าครึ่ง พอจะมองเห็น 

รอยแผลทัง้เก่าและใหม่ได้รางๆ รวมถึงแผลบางแห่งทียั่งคงมเีลือดไหลอยู่ 

นางน�าผ้าผืนนั้นมาวางคลุมบนไหล่ของตนแล้วมองเซวียนชิง

ในใจเซวียนชิงหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก ทั้งที่ใบหน้าแดงเรื่อ 

ด้วยความกระดากอาย แต่หนุ่มน้อยกอ่็านเจตนาของเฟิงจงออกได้อย่าง

ชัดเจน เขาจึงแตะนิ้วมือลงบนผ้าผืนน้ัน เพียงชั่วอึดใจผ้าก็แปรสภาพ 

เป็นอาภรณ์ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่พาดอยู่บนร่างของนางหนึ่งชุด จากนั้น

พอเขาแตะนิว้มอืบนร่างตนเอง อาภรณ์ซึง่เดมิถูกฉกีเสยีหายก็คนืสูส่ภาพ

สมบูรณ์ไร้ต�าหนิ

การเป็นเทพเซียนนับว่ามีความสะดวกสบายอยู่หลายอย่าง เช่น

เรือ่งของเสือ้ผ้า...อาภรณ์สวรรค์นัน้ไร้ตะเขบ็ เพียงหยดน�า้ร่ายอาคมก็จะ

เปลี่ยนเป็นใหม่เอี่ยม อีกท้ังมีให้ใช้ไม่หมดสิ้น เห็นได้ชัดว่าเฟิงจงเข้าใจ

เรื่องเหล่านี้ละเอียดดียิ่ง

"เห็นทีเจ้าคงจะเป็นจ่งเสินจริงๆ"

"ยังจะเอ่ยถึงจ่งเสินอะไรอีก ตอนน้ีข้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา

เท่านั้น หาไม่เจ้าจะคับแค้นใจที่ถูกข้าบงการเช่นนี้ได้อย่างไรเล่า" เฟิงจง

แค่นเสียงฮึอย่างเย็นชา ก่อนประคองอาภรณ์ชุดน้ันเดินไปท่ีเบื้องหลัง 

หินภูเขา

เซวียนชิงลูบจมูกอย่างวางหน้าไม่สนิท

ว่ากันว่าเมื่อแรกมหาเทพหนี่ว์วาใช้วิสุทธ์ิโลหิตของตนเองชโลม

เมล็ดพันธุ์จนถือก�าเนิดข้ึนเป็นจ่งเสิน มหาเทพหนี่ว์วามีนามว่าเฟิงหล่ีชี 

ส่วนสาวน้อยนางนี้ก็มีชื่อว่าเฟิงจง เหตุใดเขาไม่ทันขบคิดให้ลึกซึ้งถึง 

Page_��������������������������! 1.indd   34 8/10/2562 BE   09:58



35

เทียนหรูอวี้

ข้อน้ีนะ สาเหตุที่เขาท�าลายผนึกหุ่นเวทที่หน้าผากไม่ได้ก็เป็นเพราะ 

ในผนึกนี้มีวิสุทธิ์โลหิตของมหาเทพหนี่ว์วาอยู่ด้วย

เพียงแต่ได้ยินค�าเล่าลือว่าจ่งเสินเป็นเทพธิดาผู้มีรูปโฉมพิลาส

หยาดเย้ิม ท่วงท่างดงามเป็นเลิศ ไฉนนางจึงกลายเป็นแม่นางน้อย 

แสนจะธรรมดาเช่นนี้ไปได้

ในสามพิภพมคี�าเล่าขานมาตลอดว่า...ผูใ้ดได้จ่งเสนิมาครอง ผูน้ัน้

ก็จะได้สืบทอดทายาท เกรงว่านางคงยังไม่รู้ตัวกระมังว่าตนเองถูกบุรุษ

มากมายเพียงใดจับจ้องอยู่

เพียงไม่นานเฟิงจงก็สวมอาภรณ์เสร็จ นางเดินออกมาแล้ว 

ออกค�าสั่งให้เซวียนชิงเสกรองเท้า ถุงเท้า กับผ้าผูกผมต่อ จวบจนนาง 

สวมใส่ทีละชิ้นจนเรียบร้อยดีแล้ว ดวงหน้าที่เย็นชาก็ยังคงขุ่นเคืองอยู่

เมื่อได้สวมอาภรณ์สวรรค์ ตัวนางก็ย่ิงเปล่งปล่ังด้วยปราณวิเศษ  

เซวียนชิงอดไม่ได้ต้องมองนางเพ่ิมอีกสองหน ก่อนจะเห็นนางก�าลังท�า

มุทราท่องคาถาอีกแล้ว จากนั้นร่างกายของเขาก็อยู่เหนือการควบคุม 

ของตนเอง ขยับไปโอบนางไว้แล้วเหินร่างพุ่งกลับไปยังปากถ�้า

หมดกัน เหตุใดข้าเริ่มจะเหมือนหุ่นตัวหนึ่งเข้าไปทุกทีแล้ว!

ความเป็นจรงิยังเลวร้ายย่ิงกว่าท่ีเซวียนชงิคดิไว้เสยีอกี เดิมทเีมือ่ก่อน

เฟิงจงปฏิบัติต่อเขาด้วยไมตรีจิตอันล้นเหลือ สีหน้าก็ย้ิมแย้มอ่อนโยน  

ทว่าตั้งแต่นั้นมานางก็ชักสีหน้าสั่งการเขาอย่างเดียว เหมือนจะเห็นเขา

เป็นหุ่นไปจริงๆ แล้วอย่างไรอย่างนั้น

ด้วยมีเนื้อก้อนน้ันของเถาอู้ เซวียนชิงจึงมีเวลาหลายวันที่ไม่ต้อง 

ถูกควบคุมให้ออกไปหาอาหาร กระนัน้ก็ไม่พ้นถูกส่ังให้ไปเป็นคนครัวแทน
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"จงห่ันเนื้อส่วนหน่ึงออกมาย่าง อย่าให้เหนียวไป และก็อย่าให ้

นุ่มเกิน" เฟิงจงเอนร่างอยู่บนหนังสัตว์ผืนท่ีเคยรองให้เขา มือข้างหน่ึง 

ของนางหนุนศีรษะ มืออีกข้างก็วางพาดอยู่บนหน้าท้อง "ไฟของพิภพ

มนุษย์มีกลิ่นไม่บริสุทธิ์ ข้าต้องการให้ย่างด้วยเพลิงกสิณ*"

เหตุใดเจ้าไม่ขึ้นไปย่างเนื้อบนสวรรค์เสียเลยเล่า

เซวียนชิงช่างมีอารมณ์เย็นนัก ถึงข้ันนี้แล้วก็ยังไม่ระเบิดโทสะ 

ออกมา ช่วยไม่ได้ท่ีแม้แต่ร่างต้นก�าเนิดก็ไม่อาจควบคุมการแสดง 

ความรู้สึกของร่างแบ่งภาคได้

กระนั้นเซวียนชิงก็ยังรู้สึกอึดอัดใจแทบแย่อยู่ดี!

ช่างเถอะ เรื่องนี้ข้าเองก็มีส่วนต้องรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้นนางคือ

จ่งเสนิเชียวนะ อดทนไปก่อนแล้วกัน เซวยีนชงิเกลีย้กล่อมตนเองก่อนจะ

จุดเพลิงกสิณขึ้นเงียบๆ

ทุกเช้าเซวียนชิงจะต้องเหาะไปบนยอดเขาเพ่ือตักน�้ามาให้เฟิงจง

ล้างหน้าบ้วนปาก เมือ่ใดทีน่างเปรยว่าหิวแล้ว เขาก็ต้องตระเตรยีมของกิน

ในทันที

เซวียนชิงมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะได้กลับคืนสู่ร่างต้นก�าเนิด ทว่า

ดูเหมือนวันเวลาเช่นนี้จะยังไม่มีที่สิ้นสุดเสียที

หลายวันมาน้ีเว้นแต่ออกจากถ�า้ไปปลดทุกข์แล้ว เวลาทีเ่หลือเฟิงจง

ก็ไม่เคยเคลือ่นไหวร่างไปท่ีใด นางกินจดุืม่เก่งเสยีจนทัง้เนือ้ท้ังตวัดอูวบอิม่

มีน�้ามีนวลขึ้นหลายส่วน

* เพลิงกสิณ คอืเพลงิแท้ท่ีน�า้ธรรมดาไม่อาจดบัได้ มทีีม่าจากหลกัปฏบิตัขิองศาสนาพุทธในเรือ่งการท�าสมาธิ 
และวธีิฝึกตนของลทัธิเต๋าเพ่ือให้ส�าเรจ็เป็นเซยีน กล่าวคอืมองร่างกายเป็นเสมอืนเตาหลอมยา วิญญาณเป็น
วัตถุดบิ ปราณคอืลม จติคอืไฟ เพ่งสมาธิหลอมรวมเป็นเทวโอสถทองจากภายใน ท�าให้กลายเป็นเซยีนผูม้อีายุ
วัฒนะได้
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ยามบ่ายในวันหนึ่ง หลังจากเฟิงจงตื่นนอน ในถ�้าก็อบอวลไปด้วย

กลิ่นหอมเกรียมของเนื้อย่าง

นางลุกขึ้นนั่ง เห็นกองไฟเหลือเพียงควันลอยวนอ้อยอิ่ง ชิ้นเนื้อ 

ที่วางพาดอยู่ด้านบนมีน�้ามันไหลเย้ิมน่ากิน เจ้าหนูน่ันนั่งพิงผนังถ�้าอยู่  

ดเูหมอืนจะหลบัไปแล้ว สหีน้าซดีขาวราวกระดาษ มอืซ่ึงวางอยู่บนหัวเข่า

เดิมทีมีแผลเก่าที่ยังไม่หายดี ยามน้ียังมีแผลใหม่สีแดงฉานเพ่ิมมาอีก 

คาดว่าคงเกิดจากถูกไฟลวกตอนย่างเนื้อในช่วงหลายวันมานี้

เฟิงจงหยิบชิน้เนือ้มากิน ขณะเคีย้วไปทีละค�า ดวงตาก็เหลอืบมอง

มือที่บาดเจ็บของเขาเป็นพักๆ

เนื้อเถาอู้ไม่นับว่าเอร็ดอร่อยนัก ทว่าสัตว์อสูรชนิดนี้เป็นถึงหนึ่งใน

สี่สัตว์ร้ายบรรพกาล* ที่มีระดับสติปัญญาไม่เบา การกินเนื้อของมัน 

ช่วยในการเพิ่มพูนปราณวิเศษได้ เมื่อกินมากเข้าก็ท�าให้นางรู้สึกหายใจ

คล่อง และมีก�าลังวังชาเต็มเปี่ยม

นางเช็ดๆ มือแล้วเดินไปหาเซวียนชิง จากนั้นก็คว้ามือท่ีบาดเจ็บ

ของเขามาเลียหนึ่งที

เซวียนชงิพลนัสะดุ้งตืน่ นางจงึสะบดัมอืของเขาท้ิงไปทนัใด "ข้าแค่

ทดสอบพลังวิเศษดูว่าเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ก็เท่านั้น"

เซวียนชิงก้มหน้าลงพลิกฝ่ามือดู เขาเห็นว่าบาดแผลเริ่มสมานตัว

แล้ว

"ดเูหมอืนจะได้ผลนะ" เฟิงจงช�าเลอืงไปเบือ้งนอกก่อนเอ่ยต่อ "วนันี้

* สี่สัตว์ร้ายบรรพกาล ได้แก่ ฮุ่นตุ้น ฉยงฉี เถาอู้ และเทาเที่ย สันนิษฐานกันว่าลักษณะและนิสัยของพวกมัน
มีที่มาจากสัตว์สัญลักษณ์และหัวหน้าเผ่าทั้งสี่ที่กระด้างกระเดื่องต่อการปกครองของซุ่นตี้ จนถูกปราบปราม
และเนรเทศไปสี่ทิศ
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นับว่าอากาศดี เจ้าก็ช่วยข้าออกไปหาของมาสักหน่อยแล้วกัน"

เห็นนางจะใช้วิชาหุ่นเวทอีกแล้ว เซวียนชิงจึงทอดถอนใจ รีบเอ่ย 

ขึ้นมาก่อน "ข้า...ข้าไปเองก็ได้"

สิง่ทีเ่ฟิงจงจะให้เขาไปหาก็คือเถาวัลย์ แม้ในถ�า้จะมอียู่จ�านวนหนึง่

แล้ว แต่ยังห่างไกลจากค�าว่าเพียงพอ เถาวลัย์ชนดิน้ีมพีลงัชวิีตอนักล้าแข็ง 

เติบโตอยู่ในสถานท่ีซึ่งมนุษย์น้อยคนจะไปถึง ยิ่งเถาวัลย์มีอายุเก่าแก ่

ก็จะย่ิงมีความเหนียวทนทานเพ่ิมมากข้ึน ทว่าสถานที่อันตรายเหล่านั้น

นางไม่อาจไปถึงเองได้ จึงมีแต่ต้องอาศัยพลังของเทพเซียนแล้ว

เซวียนชิงร่ายอาคมขนย้ายเถาวัลย์ชนิดนั้นมาได้กองโต ทว่าในถ�้า

ไม่พอวางจึงได้แต่สุมไว้ในหุบเขาเบื้องล่างแทน นับแต่น้ันมาทุกวัน

นอกจากกินดื่มกับนอนพักแล้ว เฟิงจงก็มีเรื่องให้ท�าเพ่ิมมาอีกอย่าง  

นั่นคือลงไปในหุบเขาเพื่อจัดการกับเถาวัลย์

พูดให้ตรงยิ่งขึ้นก็คือ...เซวียนชิงต่างหากที่เป็นคนจัดการ ส่วนนาง

เพียงแค่ออกค�าสั่ง

สุดท้ายเถาวัลย์เหล่านี้ก็ถูกพลังอาคมสานขึ้นเป็นกรงทรงกระบอก

ขนาดใหญ่ยาวใบแล้วใบเล่า กรงเหล่าน้ีด้านหน้ามีปากกว้าง ด้านหลัง

ปากแคบ ตรงปากขอบทั้งหน้าและหลังล้วนรวบปิดได้เช่นเดียวกับที ่

ดักปลา

"เจ้าจะจับปลาหรือ" เซวียนชิงรู้สึกว่ากรงเถาวัลย์ที่ใหญ่โตปานนี ้

เอาไปใช้จับคุน* ได้ด้วยซ�้า

* คุน เรียกอีกชื่อว่าคุนเผิง คือสัตว์เทพขนาดมหึมา มีร่างเป็นมัจฉายักษ์เรียกว่า 'คุน' อาศัยอยู่ในทะเลอุดร 
สามารถกลายร่างเป็นปักษาเรียกว่า 'เผิง' ซึ่งเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในต�านานเทพปกรณัมจีน สองปีก 
ของมันใหญ่ปานเมฆหมอกที่บดฟ้าบังตะวันได้
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"ข้าก็อยากใช้จับปลาอยู่หรอกนะ แต่ก็ต้องมีปลาให้ข้าจับด้วยสิ" 

พอเฟิงจงท�ามุทรา เซวียนชิงก็พานางทะยานร่างขึ้นไปทันที

คราวนี้ถึงกับเหาะไปยังจุดที่พบกับเถาอู้ในวันนั้นอีกครั้ง

ขณะตัดผ่านแอ่งลาดต�่าแห่งนั้น เฟิงจงก็พบว่าที่ก้นแอ่งยังคงมีน�้า

อยู่ นางจงึมุง่หน้าต่อไปทางด้านหลงัของต้นไม้ท่ีมสีภาพร่อแร่ไม่ก่ีต้นนัน้ 

ย่ิงนางเดนิลกึเข้าไปมากเท่าไร ก็ย่ิงเหน็ได้ว่าพ้ืนดนิใต้ฝ่าเท้ามคีวามชุม่ชืน้ 

บางจุดถึงกับมีผืนหญ้าขึ้นอยู่เล็กน้อย

คราก่อนท่ีเจ้าหนูหุน่เวทชกัน�าสัตว์อสรูมาท่ีนี ่ นางก็เดาว่าละแวกน้ี 

คือถ่ินของพวกมัน ซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้างหน้าจะต้องมีต้นน�้าอยู่

แน่นอน ขอเพียงฆ่าสตัว์อสรูท่ีน่ีไปให้หมด นางก็จะชงิเอาต้นน�า้กับไม้ผล

ในละแวกใกล้เคียงน้ีกลับคืนมาได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการฝึกพลังเทพ 

ของนางด้วย เรียกได้ว่ายิงธนูดอกเดียวได้นกสองตัว

เฟิงจงสัง่การให้เซวียนชงิน�ากรงไปวางเรยีงชดิกันในละแวกใกล้ๆ น้ี 

ส่วนนางก็วนเวียนอยู่แถวๆ กรงเหล่านั้น

เมื่อก่อนไม่ว่านางพ�านักอยู่ที่ใด เพียงไม่นานก็จะมีสัตว์อสูรมาหา

เสมอ นางนึกมาตลอดว่าเป็นแค่ความบังเอิญ จวบจนเห็นสายตาของ 

เถาอู้ตัวนั้นเอาแต่จับจ้องนาง ถึงค่อยตระหนักได้ว่าปราณวิเศษในเลือด

ของนางอาจดึงดูดเหล่าสัตว์อสูรให้เข้ามาก็เป็นได้ หากเป็นเช่นนี้จริง  

อีกไม่นานก็คงมีสัตว์อสูรถูกดึงดูดมาตรงนี้อีก

ในท่ีสุดเซวียนชิงก็มองเป้าหมายของนางออกกระจ่างแจ้ง "อยู่ดีๆ 

เจ้าจะดักสังหารสัตว์อสูรเหล่านี้ไปท�าอะไร" 

หรือว่าเสพติดเนื้อเถาอู้แล้ว?
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เฟิงจงเอ่ย "นี่เป็นขั้นแรกในการฟื้นฟูพลังเทพของข้า เจ้าแค่คอย 

ท�าตามก็พอ"

วิธีบ�าเพ็ญตนของมหาเทพบรรพกาลอาจค่อนข้างแปลกพิสดาร

กระมัง เซวียนชิงถอนหายใจ "เกรงว่าสัตว์อสูรละแวกน้ีคงจะมีไม่น้อย" 

ความนัยที่จะสื่อก็คือเขาคงต้องเหนื่อยแรงมากทีเดียว

"ไม่เป็นไรหรอก พวกเรามีกรงตั้งหลายกรง"

เซวียนชิงพูดไม่ออก

เป็นไปตามท่ีคาดไว้ ไม่นานก็มสีตัว์อสรูปรากฏตวัข้ึน...นัน่คอืโห่ว* 

ตัวหนึ่งซึ่งเดินอ้อมมาจากด้านข้างด้วยท่าทางเย็นชาเปี่ยมด้วยความ 

น่าสะพรึงกลัว ตัวของมันคล้ายอาชาทว่ามีเกล็ดสีขาวหิมะตลอดทั้งร่าง

นี่ก็เป็นสัตว์อสูรที่กินมนุษย์เช่นกัน เฟิงจงสูดหายใจเข้าลึกๆ พลาง

ขยับฝีเท้าอย่างระมัดระวัง จากนั้นก็พลันมุดพรวดเข้ากรงไป

พอเห็นนางขยับเท้า โห่วก็ไล่กวดมา พุ่งศีรษะเข้ากรงตามนางมา

ติดๆ

เซวียนชิงรีบร่ายอาคมสกัดทางด้านหน้าและหลังของมันไว้ โห่ว 

ทีต่ดิอยู่ในกรงไม่ว่าจะรกุหรอืถอยล้วนยากล�าบาก ขณะทีม่นัแผดค�าราม

อย่างโกรธเกรี้ยว เฟิงจงก็ฉวยจังหวะนี้มุดออกมาทางช่องเล็ก เซวียนชิง

จึงร่ายอาคมรวบปากทางทั้งสองด้านของกรงให้ปิดสนิททันที

เฟิงจงเพ่ิงจะโล่งอกก็พลันได้ยินเสียงคล้ายทารกร�่าไห้ดังขึ้น 

เหนือศีรษะ พอช้อนตาขึ้นมอง สาวน้อยก็เห็นกู่เตียว** ตัวหนึ่งก�าลังยื่น

* โห่ว บางต�านานกล่าวว่าเป็นสัตว์กินคน รูปร่างคล้ายสุนัข บางต�านานว่าคล้ายกระต่ายหูแหลมยาว  
บางต�านานว่าคล้ายกิเลน ดังเช่นลักษณะที่บรรยายในเรื่องนี้
** กู่เตียว คือสัตว์กินคน มีรูปร่างคล้ายอินทรีและเสือดาว บนหัวมีเขาเดียว มีเสียงเหมือนทารกร้องไห้
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กรงเล็บอันแหลมคมโฉบลงมาหานาง เกรงว่ามันคงจ้องรอจะซ�า้เติมอยู่

นานแล้ว

สัตว์อสูรเขาเดียวที่มีจะงอยปากยาวตัวนี้จะเป็นวิหคก็มิใช่ จะเป็น

เสอืดาวก็ไม่เชงิ ยามอยู่บนฟ้าเป็นสตัว์ปีกนักล่า ครัน้ร่อนลงพ้ืนก็กลายเป็น

สัตว์บกที่ดุร้าย

เฟิงจงเพียงขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยก็มุดเข้าไปในกรงอีกใบ กู่เตียว 

ถลาไล่มาอย่างรีบร้อน มันไม่ทันหุบสองปีกท�าให้ไม่อาจตามเข้าไปได้ 

ท�าได้แต่ย่ืนจะงอยปากอันคมกริบพยายามไล่จิกตาม แต่ก็ถูกเซวียนชิง

ทีร่ดุมาถึงใช้หน่ึงกระบีฟั่นปีกขาดไปครึง่ซกี ตามด้วยถีบอกีหนึง่เท้าส่งมนั

เข้ากรงไป เฟิงจงจึงรีบท�าตามวิธีเดิม มุดออกมาทางช่องเล็กแล้วสั่งให้ 

เซวียนชิงรวบปิดผนึกปากทางทั้งสองด้าน

ไม่ว่าเป็นสัตว์อสูรแบบใด ขอเพียงติดอยู่ในกรงแล้วก็รับมือ 

ได้ง่ายดายยิ่ง หากจะก�าจัดก็ยิ่งง่ายประดุจพลิกฝ่ามือ

เมื่อประเดิมศึกแรกด้วยชัยชนะ เฟิงจงกด็ีใจจนเกบ็อาการไว้ไม่อยู่ 

ระหว่างทางท่ีขี่หลังเซวียนชิงกลับ นางจึงเกาะเก่ียวล�าคอของเขาพลาง

คลี่ยิ้มหน้าบานอย่างหาได้ยาก "เจ้าดูสิ เจ้ากับข้าร่วมมือกันได้ดีแค่ไหน 

เจ้ายังจะเป็นจะตายให้ได้ไปท�าไมกัน"

เซวียนชิงจนปัญญาย่ิงนัก...แม้ในใจขมข่ืนเพียงใดก็ไม่อาจพูด 

ออกมาได้

วิธีการพวกนี้ท�าออกมาได้ง่ายไม่ซับซ้อนเลย โดยเฉพาะใช้รับมือ

กับสตัว์อสรูเหล่าน้ัน เรยีกได้ว่าจูโ่จมร้อยครัง้ก็เข้าเป้าร้อยครัง้ เพ่ือการนี ้

เฟิงจงถึงขัน้คิดค้นเครือ่งมอืขึน้มาอีกสารพัดอย่าง โดยพุ่งเป้าไปท่ีสตัว์ปีก
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กับสัตว์บก

จากนั้นมา ทุกวันของเซวียนชิงก็เปลี่ยนเป็นปรนนิบัติเฟิงจงกินดื่ม

นอนพัก...ท�ากรงเถาวัลย์...และล่าสัตว์อสูร

ส่วนเรือ่งท่ีเฟิงจงต้องท�ากลบัมเีพียงแค่อย่างเดยีว น่ันก็คอื...ส่ังการ

เซวียนชิง

จนกระทั่งต่อมาสัตว์อสูรที่ล่ามาได้นั้นมีจ�านวนมากจนไม่มีท่ี 

ให้เก็บแล้ว เฟิงจงก็ยังอตุส่าห์เสาะหาถ�า้ภูเขาเย็นๆ น�าพวกมนัไปเกบ็ตนุ

ไว้เป็นเสบียงส�ารองอีก

"ถ้าอย่างไรวันพรุง่น้ีลองผดัดบู้างดีหรอืไม่ เอาไปนึง่ก็เข้าทเีหมอืนกัน

นะ!" เย็นนี้นางถึงกับเริ่มสั่งอาหารล่วงหน้า ทั้งที่ในมือยังชูเนื้อที่เพิ่งย่าง

เสร็จอยู่แท้ๆ

"ข้าท�าไม่เป็นหรอก"

เฟิงจงถอนหายใจ "เรื่องแค่นี้บรรดาเทพเซียนน้อยอย่างพวกเจ้า 

ก็ท�ากันไม่เป็นแล้วหรือ"

เซวียนชิงถูกต่อว่าเสียจนผุดสีหน้ากระดากอาย ในใจย่ิงขมข่ืน 

เป็นเท่าทวี

ผ่านไปสิบกว่าวัน บริเวณน้ันก็ไม่พบเจอสัตว์อสูรให้ล่าอีก เฟิงจง

คาดเดาว่าพวกมันคงถูกก�าจัดหมดสิ้นแล้ว จึงเรียกเซวียนชิงไปส�ารวจ 

หาต้นน�้าด้วยกัน

เซวียนชิงโอบนางเหาะมองจากท่ีสูง ทุกส่ิงเบื้องล่างล้วนเห็นชัด 

ถนัดตา เลยจากแอ่งลาดต�่าแห่งน้ันไป รอยแตกระแหงของพ้ืนดินที่ 
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แห้งผากก็ค่อยๆ จางหาย เริ่มมีแต้มสีเขียวขจีกระจายอยู่บ้างประปราย 

ถัดจากนัน้ก็เห็นต้นไม้ทีละสองสามต้น ก่อนจะได้ยินเสยีงน�า้แว่วมาเข้าหู

ทั้งสองมุ ่งไปตามเสียงของน�้าแล้วร่อนลงในหุบเขาแห่งหนึ่ง  

รอบด้านมีต้นไม้ท่ีเรียกชื่อไม่ถูกขึ้นอยู่หลายต้น ใต้ฝ่าเท้ามีหญ้าสีเขียว 

ที่แผ่ขยายออกไปกอแล้วกอเล่า บนหน้าผาฝั่งตรงข้ามเป็นธารน�้าตก 

ที่ไหลลงมาประหนึ่งแถบผ้าไหมสีขาว แม้ไม่เชี่ยวกรากแต่ก็รินไหลลง 

สู่เบื้องล่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นบึงลึกแห่งหนึ่ง

เฟิงจงซอยเท้าว่ิงตรงไป แล้วย่อกายลงวักน�้าข้ึนดื่มจนหมดใน 

อึกเดยีว พาให้นางรูส้กึแสนจะชุม่ฉ�า่ชืน่ใจ "ทีน่ีด่ย่ิีงนัก พวกเราสร้างเรอืน

ลงหลักปักฐานกันที่นี่เลยดีกว่า!"

หัวไหล่ของเซวียนชิงลู่ตกลงทันใด...นี่ข้าต้องตัดไม้มาสร้างเรือน

ด้วย?!

เฟิงจงไม่ได้เห็นน�า้มากเช่นน้ีมานานแล้ว สาวน้อยจงึนัง่ยองเล่นน�า้

อยู่ที่ริมบึง ครึ่งวันก็ยังไม่อาจตัดใจย้ายร่างไปท่ีอื่นได้ กระทั่งชายเสื้อ 

ถูกน�้ากระเซ็นจนชุ่มแล้วก็ยังไม่ใส่ใจ นางยังเอ่ยกับเซวียนชิงว่า "เจ้า 

ขึ้นไปดูบนยอดเขาทีนะว่าปลอดภัยหรือไม่"

เมือ่ได้รบัค�าสัง่จากนาง ร่างกายของเซวยีนชงิก็ทะยานสวนทางกับ

น�้าตกข้ึนไปอย่างเชื่อฟัง ทว่าขณะจะร่อนลงบนยอดเขาแล้วนั้น จู ่ๆ  

พลงัเทพก็ใช้หมดไปเฉยๆ เขารบีถลาลงบนยอดเขาอย่างลนลาน หวดุหวิด

จะล้มคะม�า

เฟิงจงที่อยู่ด้านล่างไม่ทันเห็นความผิดปกติน้ีเลยสักนิด ขณะที ่

เซวียนชิงตื่นตระหนกจนเหงื่อกาฬโซมกาย เขาก็ต้องรีบเพ่งฌานส�ารวจ
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อาการของตนเองทันที 

การรุกท�าลายดวงจิตของตะปูตรึงวิญญาณไม่เคยหยุดย้ังสัก 

ชั่วขณะเดียว แม้จะอาศัยโลหิตของเฟิงจงต่อชีวิตไปได้เร่ือยๆ ทว่า 

นานวนัเข้าก็มแีต่จะเป็นภาระของกันและกันเสยีมากกว่า เขาเองก็ใกล้จะ

ประคองร่างนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว

ในสายลมอบอวลไปด้วยกลิ่นอันหอมหวาน เซวียนชิงเงยหน้า 

มองไปก็พบว่าบนยอดเขาแห่งนีม้หีญ้าสเีขียวกับพุ่มไม้เตีย้ๆ จ�านวนหนึง่ 

ใจกลางมสีายธารตดัผ่าน ทอดยาวต่อเน่ืองจนจรดขอบผาแล้วไหลลงไป

เป็นน�้าตก ต้นไม้ใหญ่เพียงหนึ่งเดียวบนยอดเขาน้ีก็เติบโตอยู่ริมธารน�้า

นี่เอง ลักษณะของมันแปลกอัศจรรย์ย่ิง ถึงกับเป็นสีแดงเพลิงทั้งต้น  

บนยอดกิ่งออกผลอยู่หลายพวง

รอจนเดินไปพิจารณาดูใกล้ๆ ก็พบว่าน�้าที่รินไหลอย่างสงบพลัน

ปรากฏฟองอากาศพ่นขึน้มาเป็นพรวนยาวสายหน่ึง ผวิน�า้ก็สัน่กระเพ่ือม 

นิดๆ คล้ายมีตัวอะไรบางอย่างก�าลังขู่ค�ารามอยู่ข้างใต้

เซวียนชิงถอยหลังไปสองก้าว ครั้นดูต้นไม้ต้นนั้นอย่างละเอียด 

อีกครั้งก็พลันตระหนักได้...นี่ถึงกับเป็นต้นฉยงซัง!

ในใจเขากระตุกวูบ ฉับพลันก็คิดวิธีที่จะกลับคืนสู่ร่างต้นก�าเนิด 

ได้แล้ว

ยามท่ีเซวียนชิงกระโดดลงมาในหุบเขา เฟิงจงก็ก�าลังเด็ดผักป่า 

อยู่ท่ีริมบึง เด็ดอยู่พักใหญ่แล้วกลับได้มาแค่หยิบมือเล็กๆ เท่าน้ัน ทว่า

หากเปรยีบกับพ้ืนท่ีรกร้างแห่งอืน่แล้ว ทีน่ีก็่เรยีกว่าแปลงผกัได้เลยทเีดยีว

พอเห็นเซวียนชิงกลับลงมา นางก็ย่ืนผักป่าขยุ้มน้ันส่งให้เขา  
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"กลับไปก่อนค่อยว่ากันเถอะ ข้าหิวแล้ว"

เซวียนชงิก�าลงัอารมณ์ดี เขาจงึโอบเฟิงจงทะยานฝ่าสายลมกลบัไป

โดยไม่ต้องให้นางสั่งด้วยวิชาหุ่นเวท

เฟิงจงประหลาดใจทีเ่ขาดวู่าง่ายถึงเพียงนี ้จงึจงใจเกาะแขนเขาไว้

แล้วค่อยๆ ไถตัวขึ้นไปบนหลังของเขา "รอก่อน ข้าจะเปลี่ยนท่าหน่อย"

เซวียนชิงก็ไม่ได้ปฏิเสธ ถึงกับยังช่วยหนุนส่งนางอีกแรง เรือนร่าง

ของสาวน้อยช่างน่ิมนุ่มย่ิงนัก แม้กางก้ันด้วยอาภรณ์สวรรค์อยู่หน่ึงชั้น 

ก็คล้ายกับยังสัมผัสได้ถึงความนวลเนียนของผิวกาย

เฟิงจงฟุบอยู่บนแผ่นหลังของเขาด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสย่ิง ช่วงน้ี 

เจ้าหนูน่ีไม่ได้คิดอยากตายอีก ยามน้ียังให้ความร่วมมืออย่างดีเช่นน้ี  

คาดว่าต่อไปจะต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียวเป็นแน่แท้

ยามเย็นหลังกินอาหารเสร็จ ขณะท่ีนางก�าลังเก็บข้าวของในถ�้า 

เพื่อเตรียมตัวย้ายบ้าน นางก็สอบถามเซวียนชิงถึงสภาพบนยอดเขา

เซวียนชิงนั่งขัดสมาธิบอกนางว่า "วันน้ีข้าเห็นต้นฉยงซังอยู่บน 

ยอดเขา ทั้งยังออกผลแล้วด้วย"

สองตาของเฟิงจงเบิกกว้างทันใด "จริงหรือ!"

เซวียนชิงผงกศีรษะ "ขอเพียงมนุษย์ได้กินผลของต้นฉยงซังก็จะ

มีอายุขัยเสมอฟ้า พลังเทพของเจ้ามิใช่จะฟื้นฟูส�าเร็จได้ในวันเดียว หาก

ปล่อยเวลาไปยาวนาน อายุขัยของมนุษย์ก็ยากท่ีจะรอคอยได้ เช่นน้ัน 

ไม่เท่ากับเจ้าพยายามมาอย่างสูญเปล่าหรอกหรือ"

เฟิงจงเริ่มรู้สึกหวั่นไหวจึงไม่มีแก่ใจมาเก็บข้าวของอีก นางถามย�้า

Page_��������������������������! 1.indd   45 8/10/2562 BE   09:58



46

ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 1

อย่างเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ "นัน่ใช่ต้นฉยงซงัแน่หรอื เจ้าไม่ได้ดผูดิไปกระมงั"

เซวียนชงิหยิบใบไม้ใบหน่ึงออกมาจากอกเสือ้ เพียงสะบดัมอืเบาๆ 

ใบไม้ก็ลอยละลิ่วมาถึงตรงหน้าเฟิงจง "หากเจ้าไม่เช่ือก็ลองดูใบไม้น้ีได้

ว่าใช่ใบของต้นฉยงซังหรือไม่"

เฟิงจงรับใบไม้มาพลิกกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบ...เป็นใบของ

ต้นฉยงซังจริงเสียด้วย!

เซวียนชิงโน้มกายมาเบื้องหน้าเล็กน้อย "วันพรุ่งนี้พวกเราไป 

เด็ดผลฉยงซังมาสักหน่อยดีหรือไม่"

เฟิงจงขมวดคิว้ส่ายหน้า "ไม่ดหีรอก สถานท่ีท่ีมต้ีนฉยงซงัเตบิโตอยู่

จะต้องมีฉยงฉี* เฝ้าพิทักษ์อยู่แน่นอน ฉยงฉีเป็นถึงหนึ่งในส่ีสัตว์ร้าย 

บรรพกาล แม้แต่พลังของเถาอู้ยังเทียบไม่ได้กับฉยงฉี และที่ยุ่งยากที่สุด

ก็คือมันชอบกินดวงจิตของเทพเซียน หากถูกมันโจมตี ดวงจิตจะหลุด 

ออกจากร่างได้ง่ายๆ ถึงตอนน้ันก็จะถูกมนัฉวยโอกาสเขมอืบกลนืลงท้องไป 

ต่อให้คิดช่วยก็ไม่ทันแล้ว ตอนน้ีข้าเป็นมนุษย์ที่มีแค่สามวิญญาณ 

เจด็จติ** ผดิกบัเจ้าทีม่ดีวงจติของเทพ มนัย่อมจะพุ่งเป้าโจมตเีจ้าเป็นหลกั 

เพิ่งจะเก็บชีวิตน้อยๆ ของเจ้ากลับมาได้ อย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่า"

เซวียนชิงเอ่ยอย่างอ่อนโยน "เจ้าเพิ่งตื่นจากนิทราได้ไม่นาน คงยัง

ไม่รูว่้าฉยงฉถูีกสงัหารไปนานแล้ว ฉยงฉใีนยามนีเ้ป็นเพียงดวงวิญญาณ 
* ฉยงฉี คือหน่ึงในสี่สัตว์ร้ายบรรพกาล บ้างว่ามีร่างกายคล้ายพยัคฆ์มีปีก บ้างว่ามีร่างกายคล้ายวัว มีขน
เหมือนเม่น ชอบกินมนุษย์โดยเฉพาะเริ่มกินจากศีรษะ และชอบสนับสนุนคนพาล นอกจากน้ียังมีต�านาน 
ที่ว่าฉยงฉีคือหนึ่งในสิบสองเทพผู้ขับไล่โรคระบาด มีหน้าที่กลืนกินสิ่งชั่วร้าย
** สามวิญญาณเจ็ดจิต ตามคติของลัทธิเต๋าเชื่อว่าในตัวมนุษย์ประกอบด้วยสามวิญญาณกับเจ็ดจิต โดย
วิญญาณทั้งสาม ได้แก่ วิญญาณฟ้า วิญญาณดิน วิญญาณชีวิต เมื่อตายวิญญาณทั้งสามจะแยกกลับสู่
สวรรค์ ด�าสู่นรกและวนเวียนในสุสาน จะมารวมกันใหม่เมื่อกลับมาเกิด ส่วนจิตทั้งเจ็ด หมายถึงอารมณ ์
ความรู้สึกเจ็ดจ�าพวก คือยินดี โกรธ เศร้า กลัว รัก เกลียด ใคร่ เมื่อร่างดับสูญจิตทั้งเจ็ดจึงมลายหายไป หรือ
อาจติดตามวิญญาณไปด้วย
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ทีไ่ด้แต่สงิสูอ่ยูใ่นน�า้ พลงัฤทธ์ิน้อยกว่ากาลก่อนมากนกั นีจ่งึเป็นโอกาสงาม

ที่หาได้ยากในรอบพันปี"

เฟิงจงหลบุค้ิวครุน่คิด นางยังลงัเลใจอยู่บ้าง ช้อนตาข้ึนเพ่งมองเขา 

"เหตุใดเจ้าคิดอ่านเพื่อข้าถึงเพียงนี้เล่า"

เซวียนชิงรู้อยู่แล้วว่าเฟิงจงจะไม่ถูกตบตาง่ายดายปานนั้น เขาจึง

นัง่ชีแ้จงอย่างสงบเสงีย่ม "แน่นอนว่าข้าเองก็มเีงือ่นไข หากข้าช่วยให้เจ้า 

ได้ผลฉยงซัง วันหน้าเมื่อเจ้าฟื้นฟูพลังเทพแล้วก็ต้องช่วยให้ข้าคืนสู่ 

สภาพเดิมด้วย" เขากวาดตาช�าเลืองใต้เอวของตนเองปราดหน่ึง ในใจ 

แสนจะกระอักกระอ่วนจนใบหน้าแดงเรื่อขึ้นมา

"เป็นเช่นนี้นี่เอง" หลังครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ เฟิงจงก็พลันขย�าใบไม้นั้น 

จนเป็นก้อนพลางเอ่ยข้ึนอย่างขุ ่นแค้น "เช่นนั้นวันพรุ่งนี้ก็ไปลองดู 

กันเถอะ!"

สถานที่ดีๆ ที่นางอุตส่าห์ลงแรงไปมากมาย ทว่าสุดท้ายกลับไปอยู่

อาศัยไม่ได้เช่นนี้ จะไม่ให้นางรู้สึกโมโหได้อย่างไรกัน

วันรุ่งขึ้นท้ังสองออกเดินทางแต่เช้ามืด ผืนฟ้ายังคงไร้แสงสว่าง  

นับแต่สัตว์อสูรลดน้อยลง รอบด้านก็สงบเงียบข้ึนมาก เหลือเพียง 

เสียงสายลมไล้ผ่านต้นไม้ดังซ่าๆ เท่านั้น

เมื่อเฟิงจงร่อนลงบนยอดเขาก็เห็นต้นฉยงซังสีแดงเพลิงต้นน้ัน 

ในปราดเดยีว กลิน่หอมของมนัก�าจายไปท่ัวทศิ แทบท�าให้หัวใจของนาง

เร่าร้อนดั่งอัคคีแล้ว

ถึงกับให้ข้ามาพบต้นฉยงซังซึ่งหมื่นปีจะออกผลสักครั้งเช่นนี้  
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นี่ต้องเป็นลิขิตของมหาเทพหน่ีว์วาเป็นแน่! ขอบคุณมหาเทพหน่ีว์วา!  

ขอสรรเสรญิมหาเทพหนีว์่วา! เฟิงจงเกือบจะหลดุเสยีงโห่ร้องยินดอีอกมา

อยู่แล้ว

เซวียนชิงออกน�าไปก่อน เขาบุกไปถึงใต้ต้นฉยงซังแล้ว ซึ่งขณะนี้

ยังคงไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ

เฟิงจงจึงวางใจเดินตามไปยืนอยู่ริมธารน�้าที่ไหลระเรื่อย บนผิวน�้า

ซึ่งกว้างไม่ถึงหนึ่งจั้งนี้มีฟองอากาศผุดขึ้นมาเป็นระยะ คล้ายมีบางส่ิง

เคลื่อนไหวเบาๆ อยู่ในน�้า จึงก่อเกิดเป็นวงกระเพ่ือมแผ่ออกไปวงแล้ว 

วงเล่า ชั่วครู่ให้หลังก็ปรากฏบัวสีแดงดอกหนึ่งลอยขึ้นจากน�้าช้าๆ ดูงาม

ละลานตายิ่งนัก

สาวน้อยประหลาดใจยิ่ง จึงโน้มร่างลงไปใกล้โดยไม่รู้ตัว ทันใดนั้น

แขนของนางก็ถูกกระตุกรั้งไว้อย่างแรง นางพลันสะดุ้งตื่นจากห้วงฝัน  

ครั้นมองไปที่ผิวน�้าอีกครา ยังจะมีบัวแดงอันใดอยู่อีก เห็นชัดว่านั่นคือ

ปากสีโลหิตที่ก�าลังอ้ากว้าง มิหน�าซ�้าขาดอีกเพียงไม่ก่ีชุ่นก็จะงับศีรษะ

ของนางอยู่แล้ว

ทันทีที่เซวียนชิงดึงเฟิงจงถอยปราดไปโดยเร็ว ส่ิงท่ีอยู่ในน�้าก็ 

โผล่พรวดออกมา มันมีสีด�าทะมึนราวกลุ่มหมอกกลางอากาศ จากนั้น 

ก็แปรสภาพเป็นสัตว์ร่างใหญ่ในพริบตา กางสองปีกบินฉวัดเฉวียนวน 

อยู่สองรอบ รูปกายที่แลคล้ายโคถึกน้ันปกคลุมด้วยขนที่มีลักษณะ 

ดั่งคมเข็ม ตลอดร่างเป็นสีแดงเพลิง สองตาเป็นประกายสีแดง เพียง 

สิ้นเสียงค�ารามแหลมหนึ่งหน มันก็โฉบพุ่งลงมาหาผู ้บุกรุกทั้งสอง  

นี่ต้องเป็นดวงวิญญาณของฉยงฉีอย่างไม่ต้องสงสัย
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เซวียนชิงรีบผลักเฟิงจงออกห่างแล้วเสกกระบ่ีออกไปต้านขวางไว้ 

แต่จู่ๆ พลังเทพพลันขาดหายไปอีกแล้ว ตัวกระบี่สลายวับไปทันตา เขา

พลาดเป้า หน้าอกจึงถูกหนึ่งกรงเล็บตะปบเข้าตรงๆ เนื้อพลันเหวอะหวะ 

เลอืดนองผสมเคล้ากัน ร่างปลวิกระเดน็ไปไกลลบิ ดวงจติแทบจะถูกฟาด

หลุดออกมา อึดใจใหญ่ทีเดียวกว่าเขาจะได้สติขึ้นมา ในหูได้ยินเฟิงจง

ร้องเรยีกเขาอยู่ข้างๆ เสยีงนัน้ค่อยๆ เปลีย่นจากแผ่วเบาเป็นดงัก้องชดัเจน 

ทว่าเขากลับไม่อาจขยับตัวได้เลย

ขณะที่ฉยงฉีพุ ่งเข้ามารอบสอง ร่างกายของเซวียนชิงก็พลัน

เคลือ่นไหวได้เอง เขากระโจนหลบไปด้านข้างแล้วเอามอืหยัดพ้ืนหอบฮกั 

รอดพ้นหนึ่งกรงเล็บนั้นไปได้อย่างฉิวเฉียด

เฟิงจงโล่งอก ยังดีที่นางใช้วิชาหุ่นเวทกระตุ้นได้ทันท่วงที หาก 

ดวงจิตของเขาถูกฟาดออกมา เป็นได้ถูกฉยงฉีเขมือบกลืนในค�าเดียวแน่ 

เช่นนั้นชีวิตเขาก็จบสิ้นแล้ว

"เจ้าเป็นอะไรไป หากไม่ไหว วันน้ีก็พอแค่น้ีเถอะ" นางได้เห็น

สถานการณ์เมื่อครู่นี้แล้ว จึงออกความเห็นพลางวิ่งห่างออกมา

"ข้าไม่เป็นไรหรอก" เซวียนชิงหยัดกายยืนข้ึนแล้วถอยหลังตามไป

ช้าๆ

พอเห็นเขามีท่าทีจะล่าถอยแล้ว ฉยงฉีจึงบินวนหนึ่งรอบก่อนจะ

ผลุบลงน�้าไปตามเดิม มีเพียงแค่ศีรษะโผล่อยู่เหนือน�้า ทั้งยังแผดเสียง

ค�ารามลั่น ขู่ขวัญไม่ให้คนแปลกหน้าย่างกรายเข้ามาใกล้

ต้นฉยงซังที่อยู่ด้านข้างถูกพลังค�ารามของมันสะเทือนจนส่ันไหว

อย่างรุนแรงหลายครั้ง ทว่าผลบนต้นกลับมั่นคงไม่ร่วงหล่นเลยสักนิด  
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เฟิงจงมองดูจนว้าวุ่นใจ ข้าต้องการแค่ผลเดียวเท่าน้ัน แค่ผลเดียวก็ 

เพียงพอแล้ว จ�าเป็นต้องหวงถึงเพียงนี้เชียวหรือ!

"น่ี!" นางเรียกความสนใจของเซวียนชิง พอส่งสายตาให้เขาเสร็จ 

ตนเองก็หลบเลี่ยงไปไกลๆ หมายจะตีวงอ้อมหลังฉยงฉีไปทางต้นฉยงซัง

ถึงอย่างไรฉยงฉีก็เป็นดวงวิญญาณ ไม่เหมือนกับเถาอู้ มันจึง 

หลบเลีย่งพลงัวิเศษท่ีเป่ียมล้นด้วยปราณชวิีตบนร่างของเฟิงจงอย่างเตม็ที่ 

และด้วยเหตน้ีุเองสายตาของมนัจงึจ้องเขมง็ไปยังเซวียนชงิทีอ่ยู่ตรงหน้า

ตลอดเวลา ฟันอันคมกริบถึงกับมีน�้าลายยืดย้อยกว่าสามฉื่อทีเดียว

พลังเทพของเซวียนชิงฟื ้นฟูขึ้นมาบ้างแล้ว ในมือจึงเสกกระบี ่

ออกมาอีกครา เขาเดินวนเวียนไปมาช้าๆ คุมเชิงกับมัน ขณะท่ีสายตา 

ก็เหลือบมองท้องฟ้าเป็นระยะ

เหตทุีฉ่ยงฉหีลบซ่อนอยู่ในน�า้เป็นเพราะหวาดกลวัแสงแดด อย่างช้า

อีกหนึ่งเค่อ ดวงตะวันก็จะเผยออกมา เขารู้เรื่องน้ีกระจ่างย่ิงกว่าผู้ใด  

เพียงแต่นกึไม่ถึงว่าเจ้านีเ่หลอืแค่ดวงวิญญาณแล้วก็ยังแข็งแกร่งถึงเพียงน้ี 

หรือในน�้าจะมีอะไรเสริมพลังมันอยู่?

ตอนนี้ทางด้านเฟิงจงได้เดินอ้อมวงใหญ่ไปอยู่ด้านหลังของฉยงฉี

แล้ว นางเดินเลียบไปตามเส้นทางน�้าไหลจนเข้าไปใกล้ต้นฉยงซัง 

อย่างช้าๆ ขณะท่ีเห็นว่าอยู่ใกล้เพียงแค่ไม่ก่ีก้าวแล้ว ฉยงฉีซ่ึงจับจ้อง 

เบือ้งหน้าอยู่ตลอดพลนัหนัขวบักลบัมา มนักระโจนขึน้จากผวิน�า้พุ่งปรีม่า

ทันทีด้วยอาการเดือดดาลอย่างยากระงับ

เฟิงจงรีบต้ังสติ นางกัดน้ิวมือให้เป็นแผลแล้วสะบัดไปข้างหน้า 

โดยไม่รั้งรอ พอหยดโลหิตร่วงหล่นอยู่เบื้องหน้าสายตา ปราณชีวิต 
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ก็แผ่ก�าจายออกไปรอบด้าน ฉยงฉีที่ถูกคุกคามต้องถอยออกไปเล็กน้อย 

มันเปล่งเสียงค�ารามต�่าพลางเดินวนไปเวียนมาไม่หยุดอย่างแสนจะ

หงุดหงิด

ขาดอีกแค่ไม่ก่ีก้าวเท่านั้น เฟิงจงยังไม่ยอมถอดใจ นางขยับเท้า

หมายจะฉวยช่องว่างน้ีประชิดไปท่ีข้างต้นไม้ให้ได้ ฉยงฉีเห็นเช่นน้ัน 

ก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ถึงกับพุ่งเข้ามาโดยไม่ค�านึงถึงส่ิงใดอีก ท่าทาง 

ของมันราวกับเสียสติคิดแลกชีวิตให้ตายตกกันไปข้างหนึ่ง

เฟิงจงไม่ได้ใช้วิชาหุ่นเวทแต่อย่างใด ทว่าเบื้องหน้าสายตากลับ 

เห็นเงาร่างสีขาวปรากฏวาบขึ้น หุ่นเวทได้มาขวางอยู่เบื้องหน้านางแล้ว 

และเขาก็ถูกโจมตีในทันที เสียงครางแผ่วในล�าคอเกิดข้ึนเพียงหนเดียว 

ก่อนที่ร่างของเขาจะกระเด็นออกไปอย่างแรง

ฉยงฉียังไม่คลายโทสะ แยกเข้ียวคมหมายจะขย�้าใส่เฟิงจงต่อ  

ทว่าทันใดนั้นเสียงครืนครั่นก็ดังขึ้นบนฟ้า คล้ายกับมีรถม้าห้อตะบึง 

ผ่านมา จากนั้นชั้นเมฆก็แหวกออก เปิดทางให้ดวงตะวันฉายรัศมีลงมา

ในทันที

พอฉยงฉีถูกแสงแดดสาดส่องก็แผดเสียงร้องต่อเน่ืองด้วยความ 

เจ็บปวด ร่างกายบิดงอเต้นเร่าๆ พลางลนลานหนีไปทางริมน�้า กระนั้น 

มันก็ยังไม่วายอ้าปากสีโลหิตขนาดมหึมาเขมือบกลืนต้นฉยงซังลงไป 

ทั้งต้น ก่อนที่จะกระโจนลงน�้าหายไปไม่เห็นตัวอีก

เฟิงจงรีบคลานลุกขึ้นแล้ววิ่งไปที่ข้างกายเซวียนชิง นางป้อนเลือด

ให้เขาก่อนหน่ึงค�า ครั้นเห็นเลือดบนร่างเขาค่อยๆ หยุดไหล ปากแผล 

เริ่มสมานตัวแล้ว นางถึงค่อยวางใจลงได้บ้าง ตบเบาๆ ไปที่ใบหน้า 
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ของเขาก่อนเอ่ยถาม "เจ้าไม่เป็นไรกระมัง"

ทว่านางไม่ได้รับค�าตอบแต่อย่างใด

เฟิงจงรู้สึกได้แล้วว่ามีความผิดปกติ สองตาของเขาแม้ยังเปิดอยู่ 

ทว่ากลับเลื่อนลอยไร้ชีวิตชีวา นางรีบยื่นมือโบกไปมาเบื้องหน้าดวงตา

ของเขา แต่ก็ไม่มกีารตอบสนองใดเลยสกันิด หัวใจของนางพลนัเย็นเฉยีบ

ไปแล้วครึ่งดวง นางยื่นนิ้วมือไปตรวจสอบบนกะโหลกศีรษะของเขา

เขา...ได้กลายเป็นสังขารที่กลวงเปล่าแล้วดังคาด

เรื่องที่นางเป็นกังวลยังคงเกิดขึ้นจนได้ ฉยงฉีฟาดดวงจิตของเขา

หลุดออกไปแล้วจริงๆ ทว่าดวงจิตของเทพเซียนหาใช่สิ่งที่มนุษย์จะ

สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นฉยงฉีกลืนกินดวงจิตเขาลงไปเมื่อไรนางก็ไม่รู้

แน่ชัด

ดวงจิตหาใช่สิ่งที่มนุษย์จะมองเห็นได้ เพราะขณะนี้เหนือศีรษะ 

ของนางก็ยังมีดวงจิตสายหนึ่งวนเวียนอยู่ ก่อนจะลอยข้ึนไปถึงชั้นฟ้า

อย่างรวดเร็ว ลักษณะที่บิดโค้งดุจร่ายร�านั้นบ่งบอกถึงอารมณ์อันตื่นเต้น

ยินดีมิใช่น้อย

ข้าท�าส�าเร็จแล้ว ทุกอย่างล้วนค�านวณได้แม่นย�ายิ่ง ในท่ีสุดก็ 

กลับคืนสู่ร่างต้นก�าเนิดได้เสียที!

ภายใต้แสงตะวันแรงกล้า รอบด้านเงียบเหงาวังเวง น�้าตกยังคง 

ไหลรินลงไปดังซ่าๆ นอกจากไม่มีต้นฉยงซังแล้ว ทุกสิ่งบนยอดเขา 

ล้วนเป็นเช่นก่อนหน้านี้

เฟิงจงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิม จวบจนดวงตะวันคล้อยสู่ทางตะวันตกแล้วก็

ยังคงไม่ไหวตงิ จนถึงตอนนีน้างก็ยังไม่แยแสต้นฉยงซงัทีห่ายไปแต่อย่างใด
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หุ่นเวทนั่งอยู่ข้างกายนางนี่เอง ดูแล้วไม่มีความผิดปกติเลยสักนิด 

เพียงแต่สองตาไร้ประกาย ท้ังไม่อาจพูดจาและจะไม่คดิอ่านอกีต่อไปแล้ว

แม้น่ียังคงเป็นร่างของเทพ แต่เมือ่ปราศจากดวงจติก็ไร้ซึง่พลงัเทพ

แล้ว นับแต่นี้กระทั่งพูดคุยนางก็ไม่อาจท�าได้ พูดส้ันๆ ก็คือ...เขาไม่มี

ประโยชน์อะไรอีกแล้ว

ในท่ีสดุเฟิงจงก็ยืนขึน้ เดินมุง่หน้าลงเขาไปโดยไม่คดิจะเหลียวหลงั 

ทว่ายังไม่ทันจะถึงห้าก้าวนางก็ชะงักฝีเท้า

หุ่นเวทยังคงน่ังสงบอยู่ตรงนั้น เสียงค�ารามของฉยงฉีท่ีจนตรอก

เพราะแสงตะวันก็ยังดังมาจากในน�้าเป็นระยะ ขอเพียงนางจากไป  

ยามฟ้ามืดก็เป็นเวลาที่ร่างเขาต้องสูญสิ้นจริงๆ แล้ว

ทว่าเรือ่งแรกท่ีเฟิงจงจ�าได้นบัแต่วันทีน่างถือก�าเนดิก็คอืการน�าพา 

ชีวิตมาให้แก่สรรพสิ่งในพิภพมนุษย์ มิใช่ความตาย

สุดท้ายนางก็ท�ามุทรา หุ่นเวทลุกขึ้นเดินมาหานางทันที อาภรณ ์

พัดพลิ้วล้อลมประหนึ่งกับวันวาน

เฟิงจงจบัจงูเขาเดนิไปเบือ้งหน้า ดวงตานางหลุบลงพลางทอดถอนใจ

เบาๆ "กระทั่งเจ้าชื่ออะไรข้าก็ยังไม่รู้เลย"

แสงอสัดงโอบล้อมมารอบด้าน พิภพมนุษย์อนัไพศาลบดัน้ีเหลอืนาง

เดียวดายเพียงล�าพังอีกครั้ง
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พิภพสวรรค์ต่างจากพิภพมนษุย์ ทีน่ี่มเีมฆาสีม่วง* ปกคลุมตลอดปี 

สี่ฤดูกาลล้วนเป็นเช่นวสันต์ มีแต่ความรุ่งโรจน์มงคลอยู่เป็นนิจ

สดุเขตบรูพาของพิภพสวรรค์มบีรรพตเซยีนอยู่แห่งหน่ึง เล่าขานกัน

ว่าภายหลงัทีม่หาเทพหนีว์่วาอุดรรูัว่บนฟ้าในครัง้น้ันก็ได้ทุ่มเทพลงัใจกาย

ไปจนสิ้น นางจึงเลือกที่จะนิทรายังสถานท่ีแห่งนี้ แต่เพ่ือเป็นการปกปัก

รักษาความเจริญแห่งพิภพมนุษย์เอาไว้ ก่อนหน้านั้นนางจึงท�าให้จ่งเสิน

ถือก�าเนิดขึ้น

ท่ามกลางทิวเขาอันสูงชันสลับซับซ้อนน้ีเต็มไปด้วยเมฆหมอกท่ีมี

แสงสอีนัเรืองรอง ทันททีีวิ่หคครามตัวหนึง่ทะลวงผ่านม่านเมฆร่อนลงบน

ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด มันก็กลายร่างเป็นบุรุษท่ีอาภรณ์ช่วงบนเป็นสีคราม 

ช่วงล่างเป็นสขีาว บนมวยผมครอบเก้ียวสทีองอร่าม สายตากวาดมองไป

3

* เมฆาสีม่วง ชาวจนีโบราณเชือ่ว่าหมายถึงสริมิงคลหรอืแสงรศัมขีองสิง่วเิศษ มกัถูกใช้เป็นลางบอกเหตุว่าจะ
มีผู้เป็นใหญ่ ปราชญ์เมธี หรือผู้มีบุญญาธิการปรากฏตัว
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รอบด้านไม่หยุดนิ่ง

"โอ๊ะ นี่เทพชิงหลีมิใช่หรือ"

พอเทพชุดครามผู้นั้นหันขวับไป เซียนหนุ่มผู้หน่ึงก็ฝ่าเงาไม้ที่อยู่

ด้านหลังออกมามองเขาด้วยสีหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม เขาจึงกระแอม

แห้งๆ ก่อนย้อนถาม "ที่แท้ก็เซียนฉีอว๋ินนี่เอง ไม่รู้ลมอะไรพัดเจ้ามาถึง 

ทิวเขาสุดเขตบูรพานี่ได้"

"ยังจะเป็นเพราะเหตใุดได้เล่า" ฉอีว๋ินซึง่เป็นเซยีนระดบัสงูมคีิว้เข้ม

ตาโต ทว่าเมื่อย้ิมกลับมีใบหน้าเฉกเช่นโจรมากเล่ห์ เขาเดินตรงมาแล้ว

ชนไหล่กับชงิหลซีึง่เป็นเทพระดบัสงูหนึง่ท ี"เจ้ากม็าตามหาจ่งเสนิเช่นกนั

กระมัง"

ชิงหลีกลอกตาใส่อีกฝ่าย "ข้าไม่ท�าเร่ืองน่าเบ่ือเช่นน้ันหรอก ก็แค่

บังเอิญผ่านทางมาเท่านั้น"

"อ้อ..." เจ้าคิดว่าจะหลอกข้าได้หรอื สหีน้าของฉีอว๋ินเผยความรู้สึกนี้

ออกมาอย่างชัดเจน "ข้าค่อยวางใจได้เสียที ไม่เช่นน้ันหากพบจ่งเสิน 

เข้าจริงๆ ต้องมายื้อแย่งกับเจ้าอีกคงจะไม่ดีนัก"

ชงิหลแีค่นเสยีงฮอึย่างเย็นชา "เชญิเจ้าตามสบายเถอะ" ทว่าขณะท่ี

เขาทะยานร่างจากไปนั้น กลับเห็นฉีอว๋ินช้ีมือไปข้างหน้าพร้อมกับ 

ตะโกนก้องว่า "จ่งเสิน!" 

ชงิหลไีม่ทนัได้คิดมากก็เปลีย่นทศิทางของก้อนเมฆ พุ่งปราดไปทาง

ที่ฉีอวิ๋นชี้ทันที

"ฮ่าๆๆ" ฉีอวิ๋นกุมท้องหัวเราะร่วน "ยังจะพูดว่าเจ้าไม่ได้มาตามหา

จ่งเสินอีกหรือ เอาสิ เจ้าเสแสร้งต่อไปอีกสิ!"
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ชิงหลีรั้งเท้ากลับมา ใบหน้าสลับสีประเดี๋ยวซีดประเดี๋ยวเขียว  

"เรื่องนี้ไม่ต้องให้เจ้ามายุ่งหรอก!"

ฉีอว๋ินโบกมือเอ่ย "อะไรกันเล่า ตอนนี้ก็มีเรื่องจื่ออินให้เห็นแล้ว  

ผู้ตามหาจ่งเสินก็ย่อมจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ" 

ชิงหลีตะลึงงัน "จื่ออินเป็นอะไร"

"เอ๋? นี่เจ้าไม่รู้หรือ เขาถูกส่งไปแดนฮุ่นตุ้น* แล้ว"

"เพราะเหตุใด"

"ก็เพราะเคียดแค้นเรือ่งสญูเสยีทายาทจนตกสูว่ถีิมารน่ะส ิ ว่ากันว่า

เขายังสังหารเซวียนชิงด้วย"

ชิงหลีขมวดคิ้ว "เซวียนชิง? เซวียนชิงคนไหนกัน"

ฉีอว๋ินผายสองมือออก "จะว่าไปข้าเองก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นนักหรอก 

เจ้าหนูนี่มีท่ีมาพิกลย่ิง ราวกับโผล่ออกมาจากอากาศอย่างไรอย่างน้ัน  

แต่ก็เห็นเขามีท่าทางสุภาพเป็นมิตรกับทุกคนดี ถูกสังหารไปเช่นนี้ 

ช่างน่าเสียดายโดยแท้ เหตุใดไปตอแยจื่ออินจอมอารมณ์ร้ายนั่นเข้าได้

นะ"

ชิงหลีมีท่าทีครุ่นคิด "ไม่มีทางท่ีผู้ใดจะกลายเป็นเทพเซียนได้โดย 

ไร้ที่มา เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นร่างแบ่งภาคของเทพเซียนท่านใด"

ฉอีว๋ินหวัเราะ "น่ันจะเป็นไปได้อย่างไรเล่า มหาเทพผูม้ร่ีางพหุภาค** 

เท่านั้นถึงจะใช้ร่างแบ่งภาคได้ นับแต่โบราณมาข้าก็เคยได้ยินว่ามีแต ่

* ฮุ่นตุ้น คือภาวะที่อากาศ รูป และธาตุยังปะปนเกาะกลุ่มกัน เป็นสภาพดั้งเดิมของจักรวาลก่อนที่เทพผานกู่
จะใช้ขวานจามแยกเป็นฟ้าและดินตามต�านานการสร้างโลกของชาวจีน และยังใช้เปรียบเปรยถึงความคิด
อ่านที่เลอะเลือน จึงถูกใช้เป็นชื่อของสัตว์ร้ายด้วย
** ร่างพหุภาค คือร่างที่สามารถบ�าเพ็ญให้มีจ�านวนภาคเพิ่มขึ้น และสามารถสร้างกายเนื้อที่มีรูปโฉมต่างกัน
แยกออกมาเป็นร่างแบ่งภาคได้
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มหาเทพฝูซี* ท่ีมีร่างพหุภาค แต่นั่นก็เป็นเร่ืองตั้งหลายพันปีก่อนแล้ว  

พิภพสวรรค์ในตอนนี้ใครยังจะมีความสามารถพิเศษนี้กันเล่า"

ชิงหลีเม้มปาก "ก็จริงของเจ้า"

ฉีอวิ๋นโอบบ่าอีกฝ่ายไว้ "เจ้าลองคิดดูนะ เหตุที่จื่ออินต้องลงเอยใน

สภาพน้ีก็เพราะสญูสิน้ทายาท ตัวเจ้าเองก็คงไม่อยากกลายเป็นอย่างเขา

หรอกกระมัง ไม่สู้ร่วมทางกับข้าไปตามหาจ่งเสินด้วยกันเป็นอย่างไร"

ชิงหลีปัดมือของฉีอว๋ินออกอย่างเฉยเมย "ข้าจะไปหาของข้าเอง  

ไม่จ�าเป็นต้องร่วมมือกัน" จบค�าชิงหลีก็เหยียบขึ้นก้อนเมฆจากไปทันที

ฉีอว๋ินยังไม่ถอดใจ ขี่เมฆไล่ตามชิงหลีไปโดยไม่รอช้า จวบจน 

เข้าเขตภูเขาฝูเฟิงถึงได้ไล่ตามอีกฝ่ายทัน ก่อนจะเริ่มเอ่ยโน้มน้าวต่อ  

ฉีอวิ๋นพลันเหลือบไปเห็นรถเทียมมังกรคู่จอดอยู่บนยอดเขาฝูเฟิง บนรถ

คนันัน้มชีายหนุม่ผูห้นึง่ทีท่ัง้อาภรณ์และเรือนผมเป็นสดี�าก�าลงัเอนหลังนอน

สบายทีเดียว

ต�าหนักตงจวินตั้งอยู่บนภูเขาฝูเฟิงแห่งน้ี และน่ีก็คือรถเชิญตะวัน

ของตงจวิน**

ชิงหลีมองอย่างรังเกียจเดียดฉันท์ "เจ้าซีกวงนั่นเกียจคร้านเช่นนี้ 

อยู่เสมอ ทั้งที่เห็นกันอยู่ว่าความสามารถพื้นๆ ก็ยังได้นั่งต�าแหน่งตงจวิน 

แค่อาศัยว่าเป็นทายาทของมหาเทพบรรพกาลเท่านั้นเอง"

ฉีอวิ๋นรู้ว่าชิงหลีเห็นซีกวงขัดตามาแต่ไหนแต่ไร จึงพูดปลอบอย่าง

* ฝูซี ตามต�านานคือเทพผู้เป็นทั้งพ่ีชายและสามีของหนี่ว์วา คือหน่ึงในกษัตริย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของมนุษย์ตาม
บนัทึกในคมัภีร์โบราณของจนี เป็นผูค้ดิค้นหลกัแผนภูมแิปดทศิ (ปากว้า) และสอนมนษุย์ถักแหตาข่ายส�าหรบั
จับปลาล่าสัตว์
** ตงจวิน คือค�าเรียกสุริยเทพของจีน ตามต�านานดวงอาทิตย์จะโดยสารบนรถเทียมมังกรหกตัวท่ีเรียกว่า  
'รถเชิญตะวัน' (ในเรื่องนี้ดัดแปลงเป็นเทียมมังกรสองตัว) 
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นึกขัน "ตงจวินก็แค่มีหน้าท่ีดูแลดวงตะวันนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น ตอนนี้

พิภพมนุษย์ไม่มีผู้คนแล้ว ดวงตะวันจะขึ้นหรือไม่ก็ไม่เห็นเป็นไร งานที่มี

แค่ต�าแหน่งลอยๆ เช่นนี้ก็ต้องมอบหมายให้พวกที่มีฝีมือพื้นๆ ไปท�าเป็น

ธรรมดา"

ชิงหลีสบายใจขึ้นไม่น้อย "จริงของเจ้า ข้ากับเขาเป็นทายาทของ

มหาเทพบรรพกาลเหมือนๆ กัน แต่เขายังสู้ข้าไม่ได้สักนิด"

"นั่นสิ ต�าแหน่งตงจวินควรจะให้เจ้ามาเป็นมากกว่า"

ชิงหลีขึงตาใส่อีกฝ่าย "ข้าไม่เห็นอยากได้!"

ฉีอว๋ินกลั้นหัวเราะไว้ แล้วจงใจเหาะเหินไปทางยอดเขาฝูเฟิง  

"ในเมื่อเจ้าไม่อยากไปตามหาจ่งเสิน เช่นน้ันข้าไปเรียกท่านเทพซีกวง 

มาร่วมทางกับข้าก็แล้วกัน"

ชิงหลีมีสีหน้าอึมครึมทันตาเห็น "เรียกเขา? อาศัยเขาที่มีฝีมือเพียง

น้อยนิดแค่นั้น เจ้าไม่กลัวหรือว่าเขาจะท�าเรื่องดีของเจ้าเสียการ"

ฉีอวิ๋นขานอ้อเสียงหนึ่งก่อนจะพูด "ก็เพราะข้าเห็นว่าเขารูปงาม 

สง่าผ่าเผย บางทีอาจท�าให้จ่งเสินพึงพอใจก็เป็นได้ ถึงตอนนั้นจ่งเสิน 

อาจจะตามพวกเรากลับมาทันที!"

อารมณ์ดูแคลนเกลื่อนใบหน้าของชิงหลี "เขาก็มีแค่รูปโฉมเท่านั้น

ที่พอจะใช้งานได้" ชิงหลีพูดพลางสะบัดหน้าไป "เอาเถอะ เห็นเจ้าเป็น 

เช่นน้ีก็รู้สึกสงสารอยู่เหมือนกัน ข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงก็ได้ ทิวเขาสุดเขต

บูรพานี้น่าจะไม่เจออะไรแล้ว พวกเราไปดูที่อื่นเถอะ"

เหตุที่ฉีอวิ๋นเพียรชักจูงชิงหลีให้มาร่วมมือด้วยกันอย่างสุดชีวิตนั้น 

เป็นเพราะเขารู้ว่าวิหคครามสันทัดด้านการส�ารวจค้นหา เมื่อเห็นอีกฝ่าย
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ยอมเข้าร่วมด้วยแล้วเขาจึงแอบดีใจ รีบติดตามไปทันที "ไปดูที่ไหน 

กันดีเล่า"

ชิงหลีเอ่ยตอบ "ระยะนี้เหมือนปราณขุ่นมัวในพิภพมนุษย์จะถูก 

ขจัดไปไม่น้อย ไม่สู้พวกเราไปดูที่พิภพมนุษย์สักหน่อยแล้วกัน" เขาพูด

พลางเหาะมุ่งหน้าไปโดยไม่เหลียวหลัง ท้ังจงใจอ้อมเลี่ยงภูเขาฝูเฟิง 

ไปเป็นพิเศษ

รอจนบรุษุทัง้สองขีเ่มฆไปไกลแล้ว มงักรเขียวสองตวัท่ีขดหมอบอยู่

หน้ารถเชิญตะวันบนยอดเขาฝูเฟิงก็เคล่ือนตัวมากระหนาบซ้ายขวาที ่

ข้างตัวรถ พวกมันแหงนศีรษะข้ึนมองเจ้านายผู้ก�าลังนอนก่อน จากนั้น 

จึงวางกรงเล็บมังกรบนตัวรถแล้วพร้อมใจกันเขย่าอย่างแรง 

ซกีวงลมืตาขึน้ช้าๆ "เขย่าหาอะไรของพวกเจ้ากัน ข้าตืน่ตัง้นานแล้ว 

เสยีงสนทนาของพวกเขาดังออกปานน้ัน ต่อให้อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ

อยู่ดี"

มังกรทั้งสองคลายกรงเล็บจากตัวรถ พร้อมใจกันเหลือกตาใส่เขา 

แล้วสะบัดศีรษะเคลื่อนตัวกลับไปอยู่ด้านหน้าตัวรถตามเดิม

ซีกวงเหยียดแขนขายืดออกด้วยอิริยาบถอันเกียจคร้าน ความรู้สึก

ที่ดวงจิตได้กลับคืนสู่ร่างต้นก�าเนิดช่างยอดเยี่ยมเกินบรรยาย ไม่ต้องทน

ถูกพันธนาการจากฤทธิ์ของตะปูตรึงวิญญาณอีกต่อไปแล้ว

เขาเดนิลงจากตวัรถแล้วเหลอืบมองไปยังทางทีพ่วกชงิหลหีายลบัไป 

นิ่งคิดเพียงชั่วครู่ก็หันหน้าไปก�าชับมังกรท้ังสองหน่ึงประโยค "เฝ้าบ้าน 

ให้ดีๆ เล่า"

มังกรท้ังสองรีบเปล่งเสียงโอดครวญ เห็นแค่ผู้เป็นนายเหินร่าง
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กระโดดลงสู่พิภพเบื้องล่างแล้ว

เดิมทีซีกวงไม่ใช่พวกท่ีชอบยุ่งไม่เข้าเร่ือง ในขณะที่การเสาะหา 

จ่งเสินทั้งในที่ลับและท่ีแจ้งทั่วทั้งสามพิภพเป็นไปอย่างครึกโครม เขาก็ 

ไม่เคยมีความคิดท่ีจะเข้าร่วมมาก่อน ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากสืบทอด 

สายโลหิต แต่เป็นเพราะเขาร�าคาญความยุ่งยากทั้งหลายที่จะตามมา

หากไม่ใช่เพราะร�าคาญความยุ่งยาก มีหรือเขาจะหักใจปล่อยให ้

เซวียนชิงร่างแบ่งภาคท่ีดีเพียงน้ันถูกจื่ออินเฒ่าสารเลวนั่นหยามศักด์ิศรี

เอาได้

ทว่าตอนน้ีไม่เหมอืนกันแล้ว ในเมือ่จ่งเสนิถึงกับโผล่มาให้เขาพบเจอ

ด้วยตวัเอง มเีหตุผลใดกันท่ีเขาจะปล่อยให้ผู้อืน่ชงิตดัหน้าไปก่อนก้าวหนึง่ 

หาไม่ก็จะผิดต่อความเหนือ่ยยากทีเ่ขาสูเ้ป็นวัวเป็นม้าให้นางมาต้ังนานส!ิ

ขณะทะลุผ่านม่านเมฆลงไปชั้นแล้วชั้นเล่า สภาพอันรกร้าง 

ของพิภพมนุษย์เบื้องล่างก็เริ่มปรากฏให้เห็นได้ร�าไร ทว่าปราณขุ่นมัวที่

เคยเห็นเป็นชั้นหนาทึบปกคลุมอยู่กลางอากาศน้ัน บัดนี้ได้จางลงไป 

บ้างแล้ว คาดว่าน่ีอาจเป็นคุณงามความดีท่ีเขากับเฟิงจงปราบสังหาร 

สัตว์อสูรก็เป็นได้

หลังจากเลือกจุดลงพ้ืนอย่างลวกๆ ซีกวงก็เหลียวมองรอบด้าน 

เป็นอย่างแรก ครั้นไม่พบเห็นร่องรอยของชิงหลีกับฉีอว๋ิน เขาถึงค่อย 

เดินหน้าต่อ

ใช้เวลาเพียงชั่วครู่ เขาก็หยุดยืนอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นน�้า

นั้นแล้ว

วันน้ันเขาให้แสงตะวันฉายอยู่นานเป็นพิเศษ เพียงพอที่เฟิงจง 
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จะจากไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอน กระนัน้เขาก็ยังตดัสนิใจจะมาตรวจด ู

ที่นี่ก่อน

ซีกวงเหินร่างขึ้นไปบนยอดเขา พบว่าความเขียวชอุ่มเพ่ิมพูนมา 

ไม่น้อย หญ้าคาท่ีแต่เดิมมีอยู่หร็อมแหร็มยามน้ีกลับงอกเพ่ิมและต้นสูง

ขึ้นมาก ทั้งยังมีไม้พุ่มที่เติบโตขึ้นพุ่มแล้วพุ่มเล่า เพียงแต่บริเวณที่เคยมี

ต้นฉยงซงัเติบโตอยู่กลบัเหลอืแค่หลมุลกึท่ีเกิดจากการถูกขุดรากถอนโคน

เสยีงรนิไหลของสายน�า้ดงัมาไม่ขาดหู ซกีวงเดินเข้าไปใกล้ ลบูคาง

พลางเดนิเตร่อยู่รอบหลมุนัน้ ในใจยังคดิไม่ออกว่าเหตใุดฉยงฉทีีเ่หลอืเพียง

ดวงวิญญาณถึงด้ือดึงไม่ยอมปล่อยวางต้นฉยงซังเช่นน้ี...เจ้าก็แค่ให้ผลไม้

แม่นางน้อยไปสักผลจะเป็นไรเล่า

ใต้ฝ่าเท้าคล้ายมีบางสิ่งก�าลังสั่นสะเทือนเป็นระลอก ธารน�้าท่ีอยู่

ด้านข้างพลันปรากฏฟองอากาศพ่นออกมายาว ผิวน�้ากระเพ่ือมไหว  

เสียงแผดค�ารามอันเกรี้ยวกราดดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า

เห็นทีฉยงฉยัีงคงไม่ยอมง่ายๆ แม้ทีน่ีจ่ะไม่มต้ีนฉยงซงัแล้ว มนัก็ยัง

ไม่อยากให้คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้อยู่ดี

ซกีวงหัวเราะออกมา "ข้าคงไม่นบัว่าเป็นคนแปลกหน้าแล้วกระมงั"

ไม่ทันขาดค�า ริ้วคลื่นบนผิวน�้าก็กลายเป็นวังน�้าวนที่ลึกจนไม่เห็น

ก้นบึ้ง ฉยงฉีพุ่งขึ้นมาจากน�้าวนพร้อมกับปากสีโลหิตที่อ้ากว้าง

ซกีวงมองด้วยหางตาก่อนจะยกเท้าข้างหนึง่ลงบนผิวน�า้ เพียงเท่านี้

ฉยงฉีท่ีก�าลังจะโผล่พ้นน�้าก็กรีดร้องเสียงแหลมราวกับถูกสิ่งใดท�าให้ 

หวาดผวา มนัรบีร้อนหนัศรีษะมดุกลบัลงน�า้ไปโดยไม่มเีสยีงใดดังขึน้มาอกี

ซีกวงชักเท้าคืนมา ขณะปัดชายเสื้อเตรียมจะจากไปก็พลันรู้สึกได้
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ว่ารอบด้านมกีลิน่อายอนัคุ้นเคย พอเขาหนัขวับไปมอง ความตืน่เต้นยินดี

ก็ผุดขึ้นทันใด

เซวียนชงิยืนอยู่รมิหน้าผา ท่าทางเหมอืนเพ่ิงจะปีนขึน้เขามาหมาดๆ 

บนชายเสื้อยังเปรอะเศษดินกับหญ้าแห้งอยู่เลย ในมือของเขาก�า 

ท่อนกระดูกสีขาวเรียวยาวหน่ึงท่อน บนหลังสะพายหลัวที่สานจาก

เถาวัลย์หน่ึงใบ รูปโฉมยังคงหมดจดกระจ่างตาเช่นวันวาน เพียงแต่ 

สีหน้าดูว่างเปล่าเลื่อนลอย

ซีกวงรู้ว่าบัดนี้อีกฝ่ายคือร่างที่กลวงเปล่า แต่อย่างไรนี่ก็เป็นร่าง 

แบ่งภาคท่ีเขาสร้างข้ึนมากับมอื เฉกเช่นส่วนหน่ึงของตนเอง สนิทสนมกัน

ยิ่งยวด เขาจึงกวักมือเรียกอีกฝ่ายทันที "มานี่สิ"

จะอย่างไรก็เป็นเจ้าของร่างนี้มาก่อน เซวียนชิงเดินมาหาซีกวง 

อย่างเชื่อฟังดังคาด ทว่าเพ่ิงจะมาถึงตรงหน้า เซวียนชิงกลับเง้ือท่อน

กระดูกสีขาวในมือแทงใส่เขาเสียนี่

ซีกวงตระหนกตกใจย่ิง เบี่ยงกายหลบทันควันแล้วกระโดดไปอีก

ด้านหนึ่ง

ไม่ควรเป็นเช่นน้ีสิ จะอย่างไรนี่ก็เป็นร่างท่ีข้าสร้างขึ้น เซวียนชิง 

จะหันคมอาวุธเข้าหาข้าได้อย่างไรกัน

หัวใจพลันกระตุกวูบ สายตาของซีกวงสอดส่ายค้นหาทันทีที ่

ฉุกคิดได้...เฟิงจงจะต้องอยู่แถวนี้แน่นอน

"เป็นหัวขโมยจากท่ีใด กล้าบังอาจหมายตาหุ่นเวทของข้า!" เสียง

ของเฟิงจงดังขึ้นตามมา แต่กลับไม่เห็นเงาคน

ซกีวงนึกขนัอยู่บ้าง ขณะเดียวกันก็รูส้กึทึง่ในความสามารถของนาง
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ด้วย หนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับหนึ่งปีบนพิภพเบื้องล่าง เขาจากไปเพียง 

ไม่กี่ชั่วยามเท่านั้น พิภพมนุษย์อย่างมากก็ผ่านไปไม่กี่เดือน ในช่วงเวลา

เพียงไม่ก่ีเดือนน้ี กระทัง่ร่างกลวงทีไ่ร้จติวิญญาณ นางกส็ามารถควบคมุ 

ได้แล้ว ช่างสมเป็นจ่งเสินจริงๆ

ซีกวงย้อนถามเสียงกังวาน "ข้าก็อยากรู้เช่นกันว่าเป็นหัวขโมย 

จากที่ใด ถึงกับกล้าบังอาจใช้เทพเป็นหุ่นเวท"

เฟิงจงหัวเราะเบาๆ "เจ้าก็ทายดูสิ" 

น�้าเสียงกลั้วหัวเราะของสาวน้อยแฝงด้วยอารมณ์ขันซุกซนอยู ่

หลายส่วน

ซีกวงวางแผนในใจอย่างว่องไวก่อนเอ่ยปากตอบ "ข้าว่าน่าจะเป็น

จ่งเสินเฟิงจงกระมัง"

"เอ๋?" เสียงของเฟิงจงชะงักไปเล็กน้อย "เจ้ารู้จักข้าด้วยหรือ"

ซีกวงกล่าว "ในห้วงฝันคืนก่อนข้าได้รับบัญชาจากมหาเทพหนี่ว์วา 

ให้วันนี้ในยามนี้มาพบกับจ่งเสินที่นี่ ดังนั้นข้าจึงทายออกไปเช่นนี้"

"หืม เช่นนั้นไหนเจ้าลองว่ามา มหาเทพหนี่ว์วามีรูปโฉมเช่นไร"

ซีกวงปรายตามองเฟิงจง "ก็งดงามกว่าเจ้าน่ะสิ"

"โอ๊ะ เจ้าเคยพบนางจริงเสียด้วย!" เฟิงจงเทิดทูนมหาเทพหน่ีว์วา

เป็นอย่างยิ่ง นางจึงเห็นพ้องกับค�ากล่าวนี้ของเขาอย่างเต็มเปี่ยม "มิผิดๆ 

มหาเทพหนี่ว์วางดงามที่สุดแล้ว"

ซีกวงพลันรู้สึกว่าตนเองช่างเป็นอัจฉริยะโดยแท้!

ขณะที่ก�าลังสนทนากันอยู่นั้น พลันได้ยินเสียงซ่าดังขึ้นบนผิวน�้า  

จู่ๆ ฉยงฉีซึ่งเดิมทีด�าดิ่งอยู่ข้างใต้ก็พุ่งขึ้นจากผิวน�้ามาอีกครา
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เมือ่ครูซ่กีวงถอยห่างจากรมิน�า้เพ่ือหลบหลกีการโจมตขีองเซวียนชงิ 

ทว่าเซวียนชิงยังคงยืนอยู่ตรงนั้น ฉยงฉีจึงแผดค�ารามลั่นพลางกระโจน

ตรงเข้าใส่เซวียนชิงทันที

เซวียนชงิซึง่แต่เดมิยืนน่ิงไม่เคลือ่นไหวพลนัตวดักระดกูสขีาวท่อนนัน้

ขึ้นต้านรับแล้วถอยปราดติดๆ กันหลายก้าว จวบจนถึงริมขอบผาจึงได้

หยุด เบื้องหลังของเซวียนชิงยามนี้คือเส้นทางขึ้นเขาอันแคบคดเคี้ยว  

แม้เขารบัมอืฉยงฉไีด้อย่างรวดเรว็ ทว่าชายเสือ้ของเขาก็ยังถูกฉกีขาดไป

ส่วนหนึ่ง

ฉยงฉีจู่โจมไม่ส�าเร็จในครั้งเดียว ทั้งติดขัดที่ซีกวงอยู่ใกล้ๆ มันจึง

ค�ารามเสียงต�่าพลางวนเวียนอยู่ริมน�้าโดยไม่ได้ตามโจมตีต่อ

เฟิงจงเบี่ยงกายเดินออกมาจากเบื้องหลังของเซวียนชิง นางมุ่นคิ้ว

จบัจ้องฉยงฉพีลางกวาดมองซกีวงด้วยแวบหนึง่ ซกีวงก็มองเหน็นางแล้ว

เช่นกัน

สาวน้อยผู้มีอาภรณ์สวรรค์พันกายแลดูอ่อนช้อยพลิ้วไหว บัดนี้ 

นางมีเรือนผมยาวจรดเอวแล้ว สองแก้มท่ีเคยอวบอิ่มตอบลงไปมาก  

แต่ก็ยังขบัเน้นให้ดวงตาซึง่มนียัน์ตาสดี�าชดัเจนคูน่ัน้ย่ิงโดดเด่นสะดดุตา 

หากมิใช่รู้จักนางมาก่อน จากรูปโฉมภายนอกเช่นน้ีไม่ว่าจะมองอย่างไร

ในสายตาของซีกวงก็ล้วนเป็นสาวน้อยผู้งามบริสุทธิ์ไร้เดียงสา

ซีกวงโบกมือเสกแส้ยาวเส้นหนึ่งขึ้นมาพลางหวดใส่ฉยงฉีประดุจงู

ปราดเปรยีว สิน้เสยีงขวับก็กวาดส่งมนัจากธารน�า้ฟากน้ีไปยังฝ่ังตรงข้าม

โน่นแล้ว

ฉยงฉีร้องครางด้วยความเจ็บปวด หมายจะผลุบกลับลงน�้าไป แต่
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ก็ถูกอีกหนึ่งแส้หวดจนร่างกระเด็นออกห่างจากริมน�้าเสียก่อน

เฟิงจงเหน็เช่นนัน้จงึรบีสัง่การเซวียนชงิให้ข้ึนหน้าไปร่วมโจมตีฉยงฉี 

อันท่ีจริงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนกัหรอก นางหวงัเพียงจะหน่วงเหน่ียว 

ฉยงฉีไม่ให้มันหนีลงน�้าไปก่อนเท่านั้น จะได้ให้ชายหนุ่มชุดสีด�าผู้น้ี 

ก�าจัดมันเสีย

ซกีวงหันไปมองนาง "ใต้น�า้นีต้้องมอีะไรบางอย่างผลกัดันดวงวิญญาณ

ของมันอยู่เป็นแน่ หากคิดจะก�าจัดมันก็ต้องกระชากสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้น 

ออกมาก่อน"

เฟิงจงคลี่ย้ิมอันอ่อนโยนดุจสายลมวสันต์ "ที่มหาเทพหน่ีว์วา 

ให้เจ้ามาพบข้า ก็เพื่อให้เจ้าช่วยข้าก�าราบสัตว์อสูรตัวนี้เป็นแน่แท้ เช่นนี้

ก็ต้องรบกวนเจ้าแล้ว"

ซีกวงเลิกคิ้ว...เจ้าก็ช่างไหลตามน�้าได้เก่งเสียจริง

แท้จริงแล้วช่วงที่ผ่านมาเฟิงจงใช้ชีวิตอย่างยากล�าบากทีเดียว  

หุ่นเวทท่ีปราศจากสติรับรู้น้ีอาจประสบเภทภัยได้ทุกเมื่อ นางจึงต้อง 

ให้เขาคอยอยู่ข้างกายแทบจะทุกที่ทุกเวลา

แรกเริ่มนางประคบประหงมหุ่นเวททุกอย่าง ถึงอย่างไรที่เขาต้อง

มาลงเอยในสภาพน้ีก็เพ่ือจะช่วยชีวิตนาง นางไม่อยากให้เขาต้อง 

เสี่ยงอันตรายอีกจึงไม่เคยสั่งงานเขาอีกเลย ทุกครั้งไม่ว่าไปท่ีใด หรือ 

ขณะทีน่างก�าลงัยุ่งอยู่กับงาน เขาก็เพียงแต่ยืนทึม่ท่ืออยูด้่านข้างเฉกเช่น

ท่อนไม้ท่อนหนึ่ง

ทว่าเช่นนีก้ลบัท�าให้ใจนางย่ิงทนรบัไม่ไหว ด้วยเหตนุีน้างจงึเริม่ให้
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เขาท�างานเล็กๆ น้อยๆ บ้างก็ให้ตามนางไปขุดหาผักป่าเก็บผลไม้ บ้างก็

พาเขาไปล่าสัตว์อสูรตัวย่อมๆ 

แม้บางครั้งจะอันตรายย่ิง แต่อย่างน้อยก็ท�าให้นางรู้สึกว่าหุ่นเวท

ยังคงไว้ซึ่งชีวิตชีวา เป็นคู่หูของนางเหมือนวันวาน หาใช่สังขารที่เดินได้

เท่านั้น

บางคราวเว้นไปสกัสามวนัห้าวนั นางก็จะพาหุน่เวทมาขดุหาผกัป่า 

ทีห่บุเขาแห่งน้ี เสรจ็เมือ่ไรก็จะขึน้มาดูสถานการณ์บนยอดเขาเป็นประจ�า

แม้ต้นฉยงซังหายไปแล้วก็จริง แต่หลังจากฉยงฉีกลืนต้นฉยงซัง 

ลงไป ดวงวิญญาณก็ย่อมผนวกเอาเมล็ดของผลฉยงซังเข้าไปด้วย  

หากก�าจัดมันแล้วชิงเมล็ดฉยงซังคืนมาได้ พอนางกินเมล็ดฉยงซังเข้าไป

แล้วก็จะมีอายุขัยเสมอฟ้าได้เช่นกัน ในใจนางยามน้ีทั้งขุ่นแค้นที่ฉยงฉี

ท�าร้ายหุ่นเวท ทั้งปรารถนาจะช่วงชิงเมล็ดฉยงซัง จึงเป็นธรรมดาที่จะ 

ไม่อยากให้ฉยงฉีถูกผู้อื่นพบเห็น

ทว่าวันนี้บนยอดเขากลับมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเพิ่มมาผู้หนึ่ง

แขกผู้นั้นยืนอยู่ริมธารน�้า อาภรณ์และเรือนผมสีด�า มองแต่ไกล

ประหน่ึงภูเขาทีม่หีมิะปกคลมุต้ังตระหง่านอย่างโดดเดีย่ว เป็นบรุุษรูปงาม

โดยแท้ ทว่าน่าเสียดายท่ีหน้าตาชวนมองก็ใช่ว่าจะเป็นคนดี เขาถึงกับ 

คิดจะหลอกพาหุ่นเวทของนางไปเชียวหรือนี่

ตอนน้ันเฟิงจงจงึถอยกลบัไปท่ีทางขึน้เขาอนัคดเคีย้วเพ่ือลอบจบัตา

ดเูขา ด้วยกลวัว่าเขาจะฉกชงิเมลด็ฉยงซงัไป นางจงึพูดข่มขวัญหมายจะ

ไล่เขาไปเสียให้พ้น ทว่าเจ้าหนูนี่ถึงกับประกาศว่ามหาเทพหน่ีว์วาเป็นผู้

ชีแ้นะให้เขามาทีน่ี ่ ซ�า้ฉยงฉก็ีครัน่คร้ามต่อเขาย่ิง ในเมือ่เป็นเช่นน้ีนางจงึ 
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ใช้แผนซ้อนแผนเสียเลย

ตอนนี้ฉยงฉีที่ถูกหวดไปสองแส้แล้วก�าลังครางเสียงแผ่วเดิน 

วนเวียนอยู่ฟากตรงข้าม พลางแลบลิ้นเลียบาดแผลเป็นระยะ เห็นชัดว่า

มันบาดเจ็บมิใช่เบา เฟิงจงจึงคาดเดาว่าชายหนุ่มชุดสีด�าผู้น้ีคงมีท่ีมา 

ไม่ธรรมดา

ฉวยโอกาสท่ีสองฝ่ายก�าลังคุมเชิงกันอยู่ สาวน้อยก็แอบย่องไปถึง

ข้างกายเขาแล้วประชิดเข้าไปดมเบาๆ บนหลังคอของเขา

ซีกวงพลันหันหน้ามาโดยไม่ให้ตั้งตัว จนใบหน้าเขาเฉียดถูก 

ดวงหน้านาง ก่อนจะย้ิมตาหยีเอ่ยถามอกีว่า "เป็นอย่างไร ดมออกหรือไม่

ว่าข้าเป็นเซียนหรือปีศาจ"

เฟิงจงคาดไม่ถึงว่าเขาจะล่วงรู ้ความคิดของนาง นางจึงได้แต ่

ยืดกายตรงก่อนตอบ "ไม่ใช่ท้ังเซียนและปีศาจ เจ้าเป็นเทพโดยก�าเนิด  

น่าจะเป็นทายาทของมหาเทพบรรพกาลด้วย"

"ช่างสมกับเป็นจ่งเสิน" ซีกวงย้ิมมองนางพลางขยับมือสะบัดแส้ 

ออกไปอีกครั้ง ฉยงฉีที่ท�าท่าลับๆ ล่อๆ เตรียมจะลงน�้าจึงถูกหวดจน 

หงายท้องขาชี้ฟ้าในทันที

คาดว่าฉยงฉคีงโกรธจดัจนเลอืดเข้าตาแล้ว ประกอบกับคงจ�าเฟิงจง

ได้ ทันทีที่มันตะกายลุกขึ้นจึงเปลี่ยนทิศทางโถมตรงเข้าใส่เฟิงจงแทน

สาวน้อยรีบถอยปราดพลางเรียกหุ่นเวทกลับมา

ซกีวงร้องช ิบ่นพึมพ�าหนึง่ประโยคว่า "ไร้มโนธรรม" ก่อนจะตรงข้ึนไป

รับมือฉยงฉีเพียงล�าพัง

หน้าท่ีของตงจวินคือควบคุมอาทิตย์ข้ึนอาทิตย์ตก นานวันเข้า 
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บนร่างเขาจึงแทรกซึมด้วยแสงตะวัน กระท่ังแส้ที่หวดออกไปก็ราวกับมี

เปลวสุริยะลุกไหม้อยู่ ดวงวิญญาณของฉยงฉีไหนเลยจะทนรับได้ไหว  

แม้ในใจแสนจะขยาดกลัว แต่ก็เดือดดาลจนยากระงับ มันจึงตะกุย 

กรงเล็บคมกับพื้น ขยายท้องและหน้าอกอย่างต่อเนื่อง ฉับพลันก็อ้าปาก

พ่นหมอกหนาทึบออกมา

เฟิงจงฉุดดึงหุ่นเวทถอยหนีไปไกลลิบทันใด ซีกวงเองก็ยกแขนเสื้อ

ขึ้นบังไว้ ชั่วพริบตาเดียวนี้ฉยงฉีจึงสบช่องมุดลงน�้าหายวับไปทันที

ผิวน�้าสั่นสะเทือนนิดๆ เสียงค�ารามด้วยโทสะดังมาจากข้างใต้ 

ไม่ขาดหู แต่ละเสียงล้วนร้อนรุ่มกราดเกรี้ยวขึ้นทุกขณะ ซึ่งมีเพียงยามที่

สัตว์อสูรต่อต้านการเข้าใกล้ของคนนอกอย่างย่ิงยวดจึงจะมีท่าทีเช่นนี้ 

อาการของมันช่างชวนให้ผู้อื่นรู้สึกว่าท่ีใต้น�้าคล้ายกับมีบางส่ิงที่มันเฝ้า

รักษาอยู่

เฟิงจงโบกมือกวาดไอหมอกท่ีหลงเหลืออยู่เบื้องหน้าสายตา 

ออกแล้วมองไปทางซีกวง "ต้องท�าอย่างไรจึงจะล่อสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้น 

ออกมาได้เล่า"

ซีกวงกุมด้ามแส้เคาะกับฝ่ามือพลางครุ่นคิดแผนรับมือ ทว่าจู่ๆ  

ใบหูของเขาพลันกระดิก มือเขาก็รีบเอื้อมไปคว้าร่างนางไว้พลางกล่าว 

"ลงน�้าไปดูกัน!" จบค�าซีกวงก็ตวัดแส้รัดเซวียนชิง ก่อนจะพากระโดด 

ลงน�้าไปด้วยกันทั้งหมด

ไม่นานนักเหนือยอดเขาก็ปรากฏเมฆลอยมา ชิงหลียืนอยู่บนเมฆ

ก้มศีรษะมองส�ารวจไปรอบด้าน...นอกจากธารน�้าท่ีไหลตัดผ่านยอดเขา
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กับต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ไม่มีอะไรอีก

ขณะเตรียมจะลงไปตรวจสอบที่ริมธารน�้าโดยละเอียด ดวงตะวัน 

ก็เผยออกมาจากชัน้เมฆ แสงทีส่าดฉายพลนัทวคีวามร้อนแรงจนแยงตา

ยากทานทน ชิงหลีสองตาปวดแปลบ เขารีบยกมือข้ึนป้องดวงตาจน 

เสียหลักหวิดจะพลัดตกจากก้อนเมฆเลยทีเดียว เคราะห์ดีที่ได้ฉีอว๋ิน 

รุดมาพยุงเขาไว้ทันท่วงที

"เจ้าซีกวงนั่นบกพร่องในหน้าที่อีกแล้ว แม้แต่ดวงตะวันก็ยังอยู่กับ

ร่องกับรอยไม่ได้เลย!"

ฉีอวิ๋นจับปลายแขนเสื้อจะมาเช็ดตาให้ "โอ๊ะ ดวงตาคงไม่บาดเจ็บ

กระมัง"

ชิงหลีตีมืออีกฝ่ายออกไป นวดคลึงสองตาเล็กน้อยก่อนจะมองไป

เบื้องล่างอีกครั้ง "เดิมทียังพอรู้สึกว่าที่นี่มีปราณชีวิตอยู่บ้าง ที่แท้ก็ไม่มี

อะไรเลย ช่างเถอะ ไปที่อื่นต่อแล้วกัน"

ฉีอวิ๋นกวาดตาไปเบื้องล่างอย่างไม่ถอดใจ กระท่ังพบว่าไม่มีอะไร

จริงๆ เขาจึงขี่เมฆตามชิงหลีจากไป ทว่ามุ่งหน้าไปได้ไม่นานเท่าไรนัก  

ฉีอว๋ินก็พูดพลางชี้มือไปยังทิวเขารกร้างแห่งหนึ่งท่ีอยู่ไกลออกไป "น่ีๆ  

ข้าได้ยินว่าเซวียนชิงถูกจื่ออินสังหารตรงนั้น"

ชิงหลีคร้านจะมอง "ตายไปแล้วก็ย่ิงดีมิใช่หรือ คนท่ีจะมาแย่งชิง 

จ่งเสินก็จะได้น้อยลงไปอีกราย"

ฉีอวิ๋นร้องลั่น "ให้ตายเถอะ ที่เจ้าพูดนี่ยังใช่ภาษาคนอยู่อีกหรือ"

สีหน้าของชิงหลีฉาบไปด้วยความเย็นชา "ข้าเป็นวิหค"
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อย่างไรเสยีก็เป็นหนึง่เทพกับหนึง่เซยีน จงึมเีพียงซกีวงทีส่มัผสัได้ถึง

ร่องรอยของชิงหลีกับฉีอว๋ิน ส่วนเฟิงจงท่ีขณะน้ีจมอยู่ในห้วงน�้ามีแต ่

ความฉงนสงสัยประดังขึ้นในใจ

กระแสน�้าใต้ฝ่าเท้าไหลแรงเชี่ยวกราก คล้ายจะลึกเสียจนไม่เห็น

ก้นบึ้ง ฉยงฉีพยายามโจมตีขึ้นมาข้างบน แต่ก็ถูกซีกวงถีบส่งกลับไป 

ในเท้าเดยีว ชัว่ครูใ่ห้หลงัฉยงฉทีีไ่ม่อาจท�าใจยอมรบัได้ก็กระโจนขึน้มาอกี 

และก็ลงเอยด้วยการถูกถีบลงไปเช่นเคย เป็นเช่นน้ีซ�้าแล้วซ�้าเล่าอยู่ 

หลายครา

เซวียนชิงมีร่างเป็นเทพ ย่อมอยู่ในน�้าได้ไม่เป็นปัญหา ทว่าเฟิงจง 

มร่ีางเป็นมนษุย์ ไหนเลยจะต้านทานการเคีย่วกร�าของการอยูใ่ต้น�า้เช่นน้ี 

ได้ไหว นางจวนจะกลัน้ลมหายใจไม่อยูแ่ล้ว จงึผลกัไสมอืท่ีรวบอยู่บนเอว

ของนางออก หมายจะแหวกว่ายขึ้นไปสู่เบื้องบน

หลังจากเตะส่งฉยงฉีลงไปอีกหน่ึงเท้า ซีกวงก็หันมาเห็นสีหน้า 

ของเฟิงจง เขาจึงพลิกกายมาถ่ายเทลมหายใจให้กับนาง

ช่วงที่ผ่านมานี้นางต้องสิ้นเปลืองโลหิตไปช่วยเซวียนชิงอีกเป็นแน่ 

รมิฝีปากทัง้คูถึ่งได้เย็นเฉยีบ แต่ก็ให้สมัผสัทีอ่่อนนุม่ย่ิงนกั ซกีวงผละจาก

ริมฝีปากคู่น้ันแล้วฟังเสียงอย่างตั้งใจ ทางด้านบนไม่มีความเคล่ือนไหว

แล้ว ตอนนี้เขาถึงได้ผลักส่งนางขึ้นไป และเพ่ือชักจูงให้ฉยงฉีเผยตัว 

ออกมา ดวงตะวันจึงถูกเขาซ่อนเร้นไว้อีกครั้ง

พอเฟิงจงปีนขึ้นฝั่งก็เช็ดริมฝีปากก่อนจะเอ่ยอย่างขุ่นเคือง "ข้าไม่รู้

หรอกนะว่าเจ้าลงน�า้ไปเพราะมแีผนการสงูส่งอะไร แต่ทางทีด่เีจ้าควรจะ

กระชาก 'ตวั' ทีอ่ยู่ในน้ันออกมาให้ได้ด้วย" นางพูดจบกท็�ามทุราท่องคาถา 
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เซวียนชิงพลันกระโดดขึ้นมาจากน�้า

เสียงหัวเราะของซีกวงดังมาจากใต้น�้า คละเคล้าด้วยเสียงแผด 

ค�ารามของฉยงฉี เสียงน้ันห่างไกลออกไปทุกที เกรงว่าคงมุ่งลงไปยัง 

ส่วนลึกแล้ว

เฟิงจงยืนขึ้นบิดชายเสื้อก่อนจะสังเกตดูผิวน�้า...มีแต่ความสงบ 

ราบเรยีบ กระทัง่เสยีงก็ไม่มแีล้ว นางขมวดคิว้มุน่ เทพหนุม่ผู้นีค้งไม่ได้ถูก 

ฉยงฉีตะปบแล้วกินดวงจิตไปเหมือนกันหรอกนะ

เน่ินนานผ่านไปผวิน�า้ถึงค่อยๆ ปรากฏร้ิวคล่ืนกระเพ่ือมออกวงแล้ว

วงเล่าจากเล็กไปใหญ่ ตามติดด้วยเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นที่ดังขึ้นทุกที  

จากนั้นบนผิวน�้าก็เกิดเสียงดังซ่า ซีกวงกระโดดออกมาจนได้ อาภรณ์ด�า

ที่สะบัดต้องลมเต็มไปด้วยหยดน�้า เขาลากแส้ยาวขึ้นมายืนหอบอยู ่

ริมธารน�้า เห็นทีคงเปลืองแรงไปไม่น้อยทีเดียว

"ให้เขามาเป็นเหย่ือล่อท่ีริมน�้าเถอะ สิ่งน้ันจวนจะออกมาแล้ว"  

ซีกวงชี้มือไปที่เซวียนชิง ส่วนเขาก็ถอยห่างไปหลายก้าว

เฟิงจงกลอกลูกตาเบาๆ ก่อนผงกศีรษะรับ ท�ามุทราเรียกเซวียนชิง

ไปยืนนิ่งชิดติดริมน�้าโดยไม่รอช้า

ใต้น�า้สัน่สะเทอืนในทนัใด ซกีวงเพ่งสมาธิทัง้หมดจบัจ้องไปทีผ่วิน�า้

ทว่าเฟิงจงกลับเพ่งสมาธิท้ังหมดจับจ้องไปที่ซีกวง มือนางซ่ึง 

ไพล่ไว้ด้านหลังท�ามุทราจรดน้ิวไม่ก่ีหน เซวียนชิงก็หันขวับกลับมากอด

ซีกวงไว้อย่างแน่นหนาแล้ว

ซกีวงตะลงึงัน พอเงยหน้าขึน้ก็เหน็เฟิงจงก�าลงัวิง่ตรงมาหาเขาแล้ว

เฟิงจงมีหรือจะโง่งมจนถึงขั้นเชื่อถือวาจาปากเปล่าไร้หลักฐาน 
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ของบุรุษแปลกหน้าผู้หนึ่ง เทพหนุ่มผู้นี้มีเจตนาไม่แน่ชัด พฤติกรรมก็ 

ไม่ชอบมาพากล นางจะไปวางใจได้อย่างไรกัน ท่ีกล่าวเออออไปตาม 

ค�าพูดของเขาก็เพื่อจะรับมือฉยงฉีเท่านั้นเอง

มิสู ้ใช้วิชาหุ ่นเวทพันธนาการเขาไว้ก่อน ถึงตอนนั้นต่อให้เขา 

มเีจตนาชัว่ร้ายก็ยากทีจ่ะประสบผลได้ หากไม่มจีติคดิชัว่ก็ดไีป เพียงแค่

เชญิเขากลบัพิภพสวรรค์ไปได้ตามสบาย หลงัจากนีต่้างฝ่ายต่างเป็นเช่น

น�้าบ่อไม่ยุ่งกับน�้าคลอง*

ขณะท่ีปลายน้ิวซึ่งมีโลหิตไหลออกมาก�าลังจะสัมผัสถูกหว่างคิ้ว 

ของซีกวงแล้วนั้น ในน�้าก็บังเกิดเสียงดังเลื่อนลั่น ฉยงฉีกระโจนออกมา 

ในยามน้ีพอดี พร้อมกับหอบเอาสายลมเย็นเยียบระลอกหน่ึงจู ่โจม 

ตรงเข้าใส่แผ่นหลังของเฟิงจง

นางกลิ้งไปกับพ้ืนหน่ึงตลบจนหลบพ้นไปได้อย่างฉิวเฉียด ก่อน 

รบีสะบดัโลหิตทีป่ลายนิว้ออกไป ส่งผลให้ฉยงฉต้ีองถอยร่นไปหลายก้าว 

ซีกวงที่สลัดหลุดจากเซวียนชิงได้แล้วก็ตวัดแส้รุกไล่ฉยงฉี ท�าเหมือน 

มองเจตนาของนางไม่ออกแต่อย่างใด

ใต้น�า้พลนัสัน่สะเทือนพร้อมกับเสยีงดังเลือ่นลัน่ขึน้อกีครา คล้ายเป็น

สัญญาณลับที่ท�าให้ฉยงฉีไร้ซึ่งความหวาดกลัว สองตาของมันพลัน 

ทอประกายสีแดงจนชวนหนาวยะเยือก เส้นขนท่ัวร่างชี้ชันด่ังเข็มแหลม 

เขี้ยวคมในปากงอกยาวขึ้นชุ่นเศษ จากนั้นมันก็โถมเข้ากัดซีกวงโดยไม่

ครั่นคร้ามแม้แต่น้อย

ซกีวงสะบดัแส้ออกไปทันท ีคราน้ีถึงกับถูกมนัแยกเข้ียวงบัเอาไว้ได้ 

* น�้าบ่อไม่ยุ่งกับน�้าคลอง เป็นส�านวน หมายถึงต่างฝ่ายต่างไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน
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เขาเองก็ถูกแรงกระชากจนล้มลงกบัพ้ืน ต้องรีบยกมอืกระตกุแส้ให้ขึงตรง 

ท�าให้พอจะต้านขวางกรงเล็บอันคมกริบที่มันตวัดลงมาได้

เฟิงจงรีบคลานลุกขึ้นแล้ววิ่งไปยังพ้ืนที่การต่อสู้ ทว่าในสายตา 

กลับจับจ้องแต่ซีกวง พอไปถึงใกล้ๆ สาวน้อยก็ย่ืนนิ้วมือไปวาดยันต ์

หุ่นเวทบนท่อนแขนที่เปิดเปลือยอยู่ของเขาอย่างว่องไว

รอจนรอยเลอืดซมึแทรกเข้าไปในร่างของเขาแล้ว นางถึงค่อยสะบดั

หยดเลือดใส่ฉยงฉี

ฉยงฉถีอยหลบอย่างลนลาน เฟิงจงจงึฉวยโอกาสนีท้�ามทุราสัง่การ

หุน่เวทคนใหม่ แต่กลบัเหน็ซกีวงอยู่นอกเหนือค�าสัง่ เขาดดีร่างขึน้จากพ้ืน

มาเอ่ยถาม "เอ๋? นี่เจ้าใช้วิชาอะไรหรือ ท�าให้เร่ียวแรงของข้าฟื้นฟูมา 

ไม่น้อยทีเดียว"

เฟิงจงตะลึงงันไปชั่วอึดใจ ก่อนจะรีบท�ามุทราท่องคาถาซ�้าอีกครา 

ทว่าเขากลบัยนืนิง่ได้เช่นเดมิ ไม่เหน็มทีีท่าว่าจะถูกสัง่การเลยแม้แต่น้อย

ซีกวงยืดเส้นยืดสาย รู้สึกสบายไปทั้งร่างจริงๆ

วิชาหุ่นเวททีม่มีาแต่บรรพกาลนีม้พีลานภุาพรนุแรงย่ิง ถึงขัน้กักกัน

ร่างกายกับดวงจิตของอีกฝ่ายให้อยู่ภายใต้ค�าสั่ง แต่กลับไม่อาจใช้ซ�้า 

กับเป้าหมายเดิมได้ เดิมทีดวงจิตของเซวียนชิงก็มาจากเขาอยู่แล้ว  

พวกเขานับว่าเป็นคนเดียวกัน ในเมือ่ถูกกักกันไปแล้วหนหน่ึง ไหนเลยจะ

ยังถูกกักกันซ�้าสองได้อีก

แม้หลังจากดวงจิตของเซวียนชิงกลับคืนสู่ร่างต้นก�าเนิดจะน�าพา

ฤทธ์ิกักกันมาด้วย ทว่าดวงจิตอันน้อยนิดน้ีก็อ่อนแรงเกินกว่าจะกดข่ม

ดวงจติอนักล้าแขง็ของร่างต้นก�าเนิดได้ ประกอบกับโลหติของนายผูเ้ลีย้ง
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หุ่นเวทกับดวงจิตของหุ่นเวทจะผสานเข้ากันมากย่ิงข้ึนตามการใช้วิชา  

เมื่อร่างต้นก�าเนิดรับดวงจิตของเซวียนชิงเข้ามาแล้ว ความเข้ากันได้กับ

โลหิตของนางจึงอยู่เหนือพลังกักกันในส่วนนั้นไป ดังนั้นซีกวงจึงไม่เพียง

ไม่ตกอยู่ภายใต้ฤทธ์ิกักกัน เลือดของเขายังผสานเข้ากับเลือดของนาง 

ได้เป็นอย่างดี อกีทัง้ปราณชวีติในเลอืดของนางกม็สีรรพคณุในการรกัษา

ด้วย

"มิน่าเล่ามหาเทพหนี่ว์วาถึงชี้แนะให้ข้ามาหาเจ้า ท่ีแท้เราสอง 

ต่างก็ส่งเสริมเกื้อหนุนกันนี่เอง" เขาคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม ก่อนจะตวัดแส้

ไปรับมือกับฉยงฉี

เฟิงจงมองเขาอย่างรูส้กึเหลอืเชือ่ หลายเดอืนมาน้ีพลงัวิเศษของนาง

เพิ่มพูนขึ้นมาก เหตุใดวิชาหุ่นเวทของนางจึงกลายเป็นเช่นนี้ไปได้เล่า

กลางน�้าพลันบังเกิดเสียงประหลาดดังข้ึน ความสนใจของนาง 

ถูกดงึดดูไปทนัที ก่อนจะเหน็กลางน�า้ปรากฏบวัสแีดงดอกหนึง่ลอยขึน้มา

ช้าๆ แรกเห็นยังนึกว่าเป็นภาพลวงตาเช่นคราก่อน ทว่ากะพริบตาซ�้า 

แล้วก็พบว่านัน่คือบวัสแีดงดอกหนึง่จรงิๆ ใจกลางกลบีบวัยังคล้ายห่อหุม้

อะไรเอาไว้ ท้ังส่งเสียงแปลกประหลาดมาเป็นระลอก นี่ก็คือเสียงท่ี 

ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ยินหลายหนแล้วนั่นเอง

นี่ต้องเป็นสิ่งที่คอยผลักดันดวงวิญญาณของฉยงฉีอยู่ในน�้านั้น 

เป็นแน่ เฟิงจงลุกขึ้นยืน สีหน้าของซีกวงก็เคร่งขรึมขึ้นมาเช่นกัน

ฉยงฉีซึ่งเดิมทีมีเพลิงโทสะท่วมฟ้าพลันสงบลง มันหอบแผ่ว 

พลางถอยไปที่ริมน�้า ขวางอยู่เบื้องหน้าบัวสีแดงอย่างระแวดระวัง จู่ๆ 

เสียงค�ารามก็ดังขึ้น บัวสีแดงแย้มออกแล้ว ฉยงฉีพลันแปรสภาพเป็น
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หมอกด�ากลุ่มหน่ึงมุดเข้าสู่ใจกลางกลีบบัว พอมันถูกเงาสีขาวอีกกลุ่ม 

ห่อหุ้มไว้เป็นชั้นๆ กลีบบัวก็หุบปิดอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงจมสู่ใต้น�้าไป

เฟิงจงไม่อยากให้เซวยีนชงิต้องเป็นเหยือ่ล่ออกี จงึบงัเขาไว้ด้านหลงั

ก่อนเอ่ยถามซีกวง "ถัดจากนี้เล่า"

ซกีวงสะบดัแส้ไล่ตามไปถงึรมิน�า้แล้วย้ิมตอบ "มหียดโลหติของเจ้า

มาช่วยข้าทั้งที ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องกระชากตัวมันออกมาให้จงได้"

ขณะทีเ่ฟิงจงลอบหงดุหงิดจนลมหายใจตดิขัดอยู่นัน้ นางก็เหน็เขา

สะบัดแส้ออกไปอีกหนแล้ว ครานี้ธารน�้าราวกับถูกผ่าแยกออก เสียง

โหยหวนแปลกหูท่ีดังออกมาเขย่าขวัญเสียย่ิงกว่าเสียงค�ารามของฉยงฉี 

กลบีบวัสแีดงทีแ่หลกเป็นชิน้ๆ พลนัลอยข้ึนกลางน�า้ ภายในน้ันมีเงาสขีาว

กลุ่มหนึ่งพุ่งออกมาด้วย

แส้ของซีกวงประหน่ึงลมสลาตันแหวกพุ่งออกไปกระหวัดรัดเงา 

สีขาวน้ันไว้อย่างแน่นหนา ทันทีที่รวบกลับมาถึงเบื้องหน้าสายตา เขาก็

ขมวดคิ้วมุ่น "นี่มันตัวอะไรกัน"

ผิดจากท่ีจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิง น่ีถึงกับเป็นลูกสัตว์ตัวหนึ่ง  

ก้อนกลมอ้วนท้วนสขีาวหมิะนัน้ยังมฟัีนข้ึนไม่ครบเลยด้วยซ�า้ ประกอบกับ

มันตาโตหูแหลม หางสั้น อุ้งเท้าเจ้าเน้ือ มองไม่ออกสักนิดว่ามีที่ใดให ้

พรั่นพรึง

เฟิงจงเองก็ตกตะลงึจนพูดไม่ออกไปชัว่ขณะ "ดเูหมอืนว่าน่ีจะเป็น...

ฉยงฉีในร่างที่ยังไม่โตเต็มวัย?"

ซีกวงพลันเข้าใจกระจ่างแจ้ง "มิน่าเล่าดวงวิญญาณของฉยงฉี 

ถึงมุดเข้าร่างนี้ ที่มันคอยป้องกันพวกเรามาตลอดก็เพ่ือจะรอจังหวะ 
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เข้าร่างมาเกิดใหม่นี่เอง"

ฉยงฉีตัวจ้อยส่งเสียงร้องดังพูชือพูชือพลางโบกควงอุ้งเท้าเจ้าเนื้อ 

บิดตัวขยับไปมาหมายจะด้ินให้หลุดจากแส้ ทว่าจนแล้วจนรอดก็ยัง 

ไร้ผล มันจึงชะงักไปแล้วหันมาถลึงตาใส่ซีกวงอย่างโมโหแทน อึดใจ 

ถัดมาก็ได้ยินเสียงดังปิ๊ดทีหนึ่ง มันถึงกับพ่นน�้าลายใส่หน้าของเขาแล้ว

ซีกวงหลับตาปี๋ เขาหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก รีบสะบัดมันไปยัง

เบื้องหน้าเฟิงจงทันที "จัดการตามใจเจ้าได้เลย"

เฟิงจงรบัมนัไว้ได้ในคราวเดียว นางเค้นเลอืดท่ีปลายน้ิวแล้ววาดยันต์

หุน่เวทบนหน้าผากมนัอย่างว่องไว รอจนรอยเลือดเร้นหายไปแล้ว ถึงค่อย

วางมันลงบนพื้น

"พูชือชือ!" ฉยงฉีตัวจ้อยส่งเสียงร้องหมายหลบหนี 

เพียงเฟิงจงจรดนิ้วท�ามุทรา มันก็นั่งนิ่งสงบเรียบร้อยทันตาเห็น

"หืม นี่คือวิชาอะไร ถึงกับร้ายกาจปานน้ี" ซีกวงแสร้งท�าเป็นมอง 

ไม่เข้าใจ

เฟิงจงคิ้วขมวดไม่ตอบค�า เห็นๆ กันอยู่ว่านางยังคงควบคุมสรรพ

ชีวิตได้ดังเดิม แต่เหตุใดวิชาหุ่นเวทถึงใช้การกับเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเล่า 

หรือเขาไม่ได้พูดโป้ปด...มหาเทพหนี่ว์วาเลือกเขาแล้วจริงๆ?
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ฟ้ามืดแล้ว ราตรีน้ีจันทร์ส่องสกาวมีดาวอยู่บางตา ท้ังยังปลอด 

พายุทราย เป็นคืนที่อากาศดีอย่างหาได้ยากยิ่ง

เฟิงจงไม่ได้กลับไปที่ถ�้าภูเขาอีก นางใช้ก่ิงไม้สร้างเพิงพักชั่วคราว

อย่างเรียบง่ายไว้ในหุบเขาแห่งน้ีเลย ในท่ีสุดตอนน้ีนางก็สามารถอาศัย

อยู่ในสถานท่ีซึ่งมุ่งหวังมาช้านานน้ีจนได้ เพียงแต่เสียดาย...ท่ีเจ้าหนู 

หุ่นเวทกลับไม่ได้เห็นภาพนี้แล้ว

ท่ามกลางเสยีงน�า้ตกดังซ่าๆ นางก่อไฟท่ีข้างบงึน�า้ หยิบยืมพลังเทพ

ของซีกวงมาแตะศิลาเสกเป็นหม้อ เสร็จแล้วก็เริ่มต้มน�้าแกงผักป่า

คั่นกลางด้วยกองไฟกองน้ัน ซีกวงกับเซวียนชิงนั่งแยกซ้ายขวา 

อยู่ตรงข้ามกับนาง ตรงกลางระหว่างพวกเขาคือฉยงฉีตัวจ้อยที่ขดร่าง 

เป็นก้อนกลม นับแต่มันถูกจับกุมก็อาละวาดไม่เลิกรา ในท่ีสุดตอนนี้ 

ก็เหนื่อยได้สักที กอดศีรษะหลับอุตุไปเรียบร้อยแล้ว

4
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ในมือเฟิงจงก�ามีดที่ท�าจากกระดูกสัตว์ ก�าลังบรรจงเหลาก่ิงไม้ 

ที่ลอกเปลือกออกแล้วพลางเอ่ยขึ้นโดยไม่ได้เงยหน้า "เมื่อครู่เจ้าบอกว่า

เจ้าคือตงจวินซีกวง?"

ซีกวงผงกศีรษะรับ "ใช่แล้ว"

"พิภพสวรรค์มีเทพเซียนออกมากมาย เหตุใดมหาเทพหน่ีว์วา 

ต้องเจาะจงไปเข้าฝันเจ้าเล่า"

"บิดาข้าเคยบ�าเพ็ญตบะรับค�าชี้แนะจากมหาเทพฝูซี ข ้ากับ 

มหาเทพหน่ีว์วาจึงนับว่ามีความเก่ียวพันอยู่บ้าง" วาจานี้นับว่าเป็น 

ความจริง ที่จริงแล้วเขาเองก็ถือก�าเนิดในช่วงต้นบรรพกาล เพียงแต่ 

ยังช้ากว่าจ่งเสิน และที่ผ่านมาก็ไม่เคยพบเจอนางกับตาตนเองมาก่อน

เฟิงจงหยุดขบคิดเลก็น้อยก่อนเอ่ยต่อ "ข้าจ�าได้ว่าศษิย์ของมหาเทพ

ฝูซีล้วนแต่เป็นสัตว์วิเศษในช่วงต้นบรรพกาล เช่นน้ันเจ้ามิใช่ทายาท 

ของสัตว์วิเศษหรอกหรือ"

ซกีวงคลีย้ิ่มตอบ "เดิมทเีทพในช่วงต้นบรรพกาลโดยมากก็ถือก�าเนดิ

จากสรรพสิ่งในฟ้าดินอยู่แล้ว น่ีมิใช่เรื่องแปลกหายากสักหน่อย เจ้าเอง 

ก็ก�าเนิดออกมาจากเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่หรือ"

เฟิงจงพลันสะอึกไปเล็กน้อย ข้อนี้นางช่างเสียเปรียบผู ้อื่นนัก  

ใครๆ ก็ล่วงรู้ที่มาของนางกันท้ังน้ัน เมื่อก่อนตอนที่พลังเทพของนาง 

ยังคงอยู่ เพียงปราดเดียวนางก็มองทะลุร่างเดิมของอีกฝ่ายแล้ว บัดนี้ 

สูดกลิ่นในระยะใกล้ก็แค่กล้อมแกล้มจ�าแนกที่มาได้เท่านั้น นางไม่อาจ

ท�าใจยอมรบัได้จรงิๆ จงึถามเขาไปตรงๆ เสยีเลย "ร่างเดมิของเจ้าคอือะไร"

ซีกวงรีบยกแขนขึ้นมากอดอก "ซักถามถึงร่างเดิมของเทพก็เท่ากับ
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จะให้เทพเปลอืยกายต่อหน้าผูค้น ข้าจะยอมถูกเจ้าเปล้ืองผ้าได้อย่างไรกัน 

ผิดมารยาทนัก!"

หากเป็นเช่นนั้นเจ้าไม่ใช่ดูข้าจนถ้วนทั่วแล้วหรือไร! เฟิงจงหนังตา 

กระตกุ นางหกัก่ิงไม้ทีเ่หลาดแีล้วเป็นสองท่อน จากนัน้จงึใช้เป็นตะเกียบ

ส�าหรับคีบผักป่าในหม้อน�้าแกง "ที่มหาเทพหนี่ว์วาชี้แนะให้เจ้ามาพบข้า 

ก็เพราะต้องการให้เจ้าช่วยข้าฟื้นฟูพลังเทพกระมัง"

ซีกวงคิดใคร่ครวญอยู่ในใจก่อนว่าเรื่องนี้จะยุ่งยากหรือไม่ จากนั้น

จึงให้ค�าตอบแสนก�ากวมแก่นาง "มหาเทพหนี่ว์วาเพียงแต่เรียกให้ข้ามา

พบเจ้า จากนี้ไปทุกสิ่งก็ให้เป็นไปตามชะตาฟ้าลิขิต"

"ชะตาฟ้าลิขิต?" เฟิงจงฉงนงุนงงยิ่ง แนวปฏิบัติของพวกนางที่เป็น

มหาเทพบรรพกาลไม่นิยมอ้อมค้อมวกวน แต่ไรมาล้วนกล่าวตรงไปตรงมา

เสมอ เหตุใดมหาเทพหนี่ว์วากลับพูดจาลึกลับซับซ้อนเสียแล้วเล่า

จู่ๆ  เสยีงร้องพูชอืพูชอืกดั็งมาจากด้านข้าง ซกีวงเบอืนหน้าไปกเ็หน็ 

ฉยงฉีตัวจ้อยท่ีอ้วนกลมดุจก้อนกลมนั้นต่ืนแล้ว เห็นชัดว่าโทสะของมัน

ยังคงไม่คลาย มนัจงึปีนป่ายอยู่บนร่างของเซวยีนชงิ ก�าลงัตะกุยใบหน้าเขา

เพื่อระบายแค้น

เฟิงจงฉนุเฉยีวทันใด โยนตะเกียบแล้วลุกพรวดเดนิตรงไปห้ิวตัวมนั

ขึ้นมาในคราวเดียว "ตัวบัดซบ เป็นเจ้าท่ีท�าร้ายเขาจนอยู่ในสภาพนี้  

เจ้ายังกล้าบังอาจแตะต้องเขาอีก?"

"พูชือชือชือ!" ฉยงฉีโบกอุ้งเท้าหมายตะกุยใส่เฟิงจงด้วย ทว่าจนใจ

ที่อุ้งเท้าของมันสั้นเกินกว่าจะเอื้อมถึง

"อีกประเดี๋ยวค่อยมาจัดการเจ้า!" เฟิงจงโยนฉยงฉีใส่อ้อมอกของ 
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ซีกวง หลังจากทิ่มน้ิวมือของตนบนมีดกระดูกสัตว์ นางก็ใช้โลหิตนั้น 

สมานรอยข่วนบนใบหน้าของเซวียนชิง

ซีกวงหนีบเจ้าลูกกลมตุ้ยนุ้ยท่ีไม่ยอมสงบเสง่ียมนั้นเอาไว้ ขณะที่

ดวงตาเพ่งพิศการกระท�าของนาง เขากพ็ลนัยิม้ถาม "แม้จะเป็นเทพผูห้น่ึง 

แต่ก็เหลอืเพียงร่างอนักลวงเปล่าแล้ว ตอนนีเ้จ้าเป็นมนษุย์ทีแ่ม้แต่ตวัเอง

ยังเอาชีวิตแทบไม่รอด เหตุใดต้องดูแลภาระนี้ไว้ด้วยเล่า"

เฟิงจงบบีปลายน้ิวพลางมองมาอย่างเย็นชา "วาจานีเ้อ่ยเพียงครัง้นี้

ก็แล้วไปเถอะ หากครัง้หน้าให้ข้าได้ยนิอกี เจ้าก็ไม่ต้องมาปรากฏตวัแล้ว"

ซีกวงหุบปากอย่างว่าง่าย ในใจยังตกตะลึงไม่หาย อันที่จริงเมื่อ 

ดวงจิตกลับคืนมาครบถ้วน เขาก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเซวียนชิงจะต้อง 

ถูกทอดทิง้ อย่างไรก็เป็นเพียงร่างท่ีเหลอืแต่เปลอืก ทว่านางกลบัเก็บร่าง 

ที่เหลือแต่เปลือกนี้เอาไว้ ทั้งยังปฏิบัติด้วยเป็นอย่างดี

ไม่ว่าอย่างไรนีก็่เป็นแค่ร่างทีไ่ร้ดวงจติ ถึงทีส่ดุแล้วผูท่ี้นางปฏิบติัดี

ด้วยอย่างตั้งอกต้ังใจก็คือเซวียนชิงในตอนแรก...ซึ่งนั่นก็คือตัวเขาเอง 

มิใช่หรือ

น�า้แกงผกัป่าต้มได้ทีแ่ล้วส่งกลิน่หอมสดชืน่ออกมาบางเบา เฟิงจง

เดินไปจับตะเกียบ เพ่ิงจะช้อนผักป่าข้ึนมาไม่ทันไร นางก็เห็นฉยงฉ ี

ในอ้อมอกของซีกวงมองมาด้วยแววตาอันมุ่งหวัง ปากพะงาบดังแจ๊บๆ

นางหลุดหัวเราะเบาๆ "เป็นอย่างไร หิวแล้วสิท่า"

สัตว์อสูรระดับฉยงฉีนี้ย่อมฟังภาษามนุษย์รู ้เรื่อง พอมันได้ยิน 

เช่นนั้นก็หัวฟัดหัวเหวี่ยง "ชือพู! ชือพู! ชือชือชือ!"

ซีกวงรู้ว่าเฟิงจงที่เป็นมนุษย์ธรรมดาย่อมฟังฉยงฉีพูดไม่เข้าใจ  
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เขาจึงอธิบายพร้อมกับยิ้มตาหยี "มันบอกว่าบิดาจะกินเนื้อ"

"อย่างนั้นหรือ" เฟิงจงรื้อหาในหลัวสะพายหลังใบหนึ่งที่วางอยู ่

ข้างเท้า น่ันคือหลัวเถาวัลย์ท่ีตอนแรกสะพายอยู่บนหลังของเซวียนชิง  

นางจ�าได้ว่าข้างในใส่เนื้อแห้งมาด้วยหนึ่งก้อน

และแล้วก็หาเจอจรงิๆ นางจงใจถือเนือ้แห้งก้อนนัน้วนอยู่ตรงหน้า

เจ้าตัวเล็กนั่นหนึ่งรอบ จึงค่อยใช้มีดกระดูกสัตว์แล่เป็นช้ินๆ โยนลงใน 

น�้าแกง

"ชอืชอื!" น�า้ลายของฉยงฉจีวนจะหกลงมาอยู่รอมร่อ มนัแทบอยาก

โถมปรีไ่ปถึงหม้อให้ได้ประเดีย๋วน้ัน จนใจทีถู่กซกีวงยุดหางไว้แล้วกระตกุ 

มันกลับมา อุ้งเท้าจึงครูดกับพื้นทิ้งรอยลากไว้สองสาย

"อยากจะกินก็ได้นะ แต่เจ้าต้องคายเมล็ดฉยงซังออกมาก่อน แล้ว

ข้าจะให้เจ้าได้กินจนอิ่มหน�า" เฟิงจงใช้ตะเกียบคนในหม้อ คนกระท่ัง 

กลิ่นหอมของเนื้อฟุ้งตลบอบอวลไปทั่วทิศ

ฉยงฉีเพ่ิงจะเกิดใหม่ส�าเร็จ ร่างยังไม่เจริญวัยจึงเป็นช่วงเวลาท่ี

อ่อนแอท่ีสุด ย่อมต้องการกินอาหารอย่างเร่งด่วน ฉยงฉีอยากกินจน 

ทนไม่ไหวแล้ว อุ้งเท้าจึงตะกุยเปะปะ ปากก็ร้องพูชือพูชือไม่หยุด

ซีกวงช่วยอธิบายต่อ "มันบอกว่าเดิมทีขอเพียงพิทักษ์ผลฉยงซัง 

ของปีนี้เอาไว้ได้ มันก็จะสามารถเกิดใหม่ได้อย่างราบรื่น แต่เจ้ากลับมา

ท�าลายเรื่องดีของมันครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่เพียงเกือบท�าร้ายจนมันไม่อาจ

เกิดใหม่ ยังจับกุมมันมาอีก ซ�้าตอนนี้ยังไม่ให้มันกินอาหารด้วย มันจะมี

โทสะแล้วนะ!"

เฟิงจงคีบเน้ือหนึ่งชิ้นส่งเข้าปากตนเอง "สัตว์อสูรระดับน้ีตายแล้ว
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ไม่มีทางได้เกิดใหม่เป็นอันขาด เกรงว่าคงมีใครคิดการร้าย ทุ่มเททุกวิถี

ทางสร้างกายเนื้อขึ้นมาให้มัน หากมิใช่ถูกข้ากักกันเอาไว้ก่อน รอจนมัน

เติบใหญ่ย่อมจะกลายเป็นภัยต่อพิภพมนุษย์อีก ยังกล้าพูดว่าข้าท�าร้าย

มัน?"

ซีกวงรู้สึกว่ามีเหตุผล จึงกดทับหน้าผากยุ้ยๆ ของฉยงฉีไว้ "เลิก 

ต่อต้านได้แล้ว จงเชือ่ฟังแต่โดยดเีถิด ตดิตามคนผูน้ีเ้จ้าก็จะมเีน้ือกินเอง"

ฉยงฉีพลันเดือดดาลอย่างมาก ชูอุ้งเท้าขึ้นค�ารามลั่น "พูชือชือชือ!"

เฟิงจงขมวดคิ้ว "มันพูดว่าอะไรอีก"

ซกีวงตอบ "มนับอกว่าเมือ่ก่อนบดิาคือฉยงฉียอดสัตว์ร้ายบรรพกาล

เชียวนะ"

เฟิงจงเหลอืกตา เห็นมนัยกตนขึน้เป็นบดิาทกุค�า นางจงึเอ่ยข่มด้วย

การแทนตนเองว่ามารดาบ้าง "ชิ! เมื่อก่อนมารดาเป็นถึงจ่งเสินด้วยซ�้า"

ฉยงฉีร้องโหวกเหวกมาเป็นชุด "พูชือชือชือชือชือชือ!"

ซีกวงถอดความให้ "แรกสุดบิดาเป็นผู้งับศีรษะของซุ่นตี้* ได้ใน 

ค�าเดียว!"

เฟิงจงยัดเน้ือใส่ปากตนเองอีกชิ้น "แต่ถัดจากน้ันเจ้าก็ถูกซุ่นตี ้

เด็ดชีพ"

ฉยงฉีแผดเสียง "ชือ! ชือชือพูพูชือ!"

ซกีวงถอดความให้โดยไม่ตกหล่น "มารดาเจ้าสิ! บดิาขอแลกกับเจ้า

แล้ว!"

"มาเลย" เฟิงจงกระดกิน้ิวเรยีก ในปากยังอมเน้ือชิน้น้ันอยู่จงึส่งผลให้

* ซุ่นตี้ คือหนึ่งในห้าราชาธิราช (อู่ตี้) ผู้สร้างคุณูปการต่อมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตามต�านานคือผู้
ปราบสี่สัตว์ร้ายบรรพกาล อันได้แก่ ฮุ่นตุ้น ฉยงฉี เถาอู้ และเทาเที่ย
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แก้มกลมตุ่ย มองอย่างไรก็เป็นแม่นางน้อยที่ไร้พิษภัยต่อทั้งคนและสัตว์

ฉยงฉไีหนเลยจะเกรงกลวันาง มนัตวัดอุง้เท้าพลางกระโจนตวัข้ึนมา

ดังคาด ซีกวงจึงเอียงกายวูบหนึ่ง พาให้มันร่วงตกบนร่างของเซวียนชิง

โดยบังเอิญ พอตะกายลุกขึ้นได้ มันก็ระดมข่วนโดยไม่สนใจใคร

เฟิงจงหน้าบึ้งทันตาเห็น "ไหนล่ะที่เมื่อครู่ข้าสั่งเจ้าว่าห้ามแตะต้อง

เขา!"

ทันทีที่นางจรดนิ้วท�ามุทรา ฉยงฉีก็เงื้ออุ้งเท้าเจ้าเนื้อขึ้นมาตบแก้ม

ตนเองสองฉาดดังเพียะๆ มันถึงขั้นเห็นดาวล้มตึงแผ่หลาเลยทีเดียว  

ทว่าจากน้ันมนัก็ยังคลานลกุขึน้อย่างฉบัไว หนัหน้ามาจนตรงกับเซวียนชงิ 

แล้วยกสองขาหน้าขึน้อย่างพินอบพิเทา อยู่ในอริยิาบถคล้ายก�าลังคารวะ

แล้วแข็งค้างอยู่เช่นนั้น

"จงคุกเข่าขอขมาในท่านี้แต่โดยดี!" เฟิงจงปัดๆ มือ "อย่างช้าที่สุด

ถึงวันพรุ่งนี้ หากเจ้ายังไม่ยอมคายเมล็ดฉยงซังออกมา ข้าก็จะช�าแหละ

ท้องของเจ้าหยิบออกมาเอง!"

เป็นครัง้แรกทีเดยีวทีซ่กีวงได้เห็นสตัว์อสรูทีข่ึน้ชือ่ว่าร้ายกาจตกอบั

ได้ถึงเพียงน้ี มองอย่างไรก็แสนจะขบขัน แต่คิดๆ ดูแล้วเรื่องท่ีดวงจิต 

เซวียนชิงออกจากร่างก็ท�าให้มันต้องแบกหม้อด�า* เช่นกัน ต้องขออภัย

มันด้วยจริงๆ

ฉยงฉีสองตาเบิกค้าง หากเป็นเมื่อก่อนแม่นางน้อยเช่นนี้มันกิน 

รวดเดียวสิบคนได้ด้วยซ�้าไป บัดน้ีกระท่ังคนเดียวมันก็ไม่อาจสู้ได้แล้ว  

มนัพลนัรูส้กึห่อเหีย่ว ราวกับชวิีตสตัว์อสรูไร้ซึง่ความหวังแล้ว "ชอืชอืชอื..."

* แบกหม้อด�า เป็นส�านวนที่เปรียบถึงต้องรับผิดแทนผู้อื่น หรือตกเป็นแพะรับบาป
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ซีกวงถอดความ "ฮือๆๆ..."

เฟิงจงแค่นเสียงฮึอย่างเย็นชา "แสร้งท�าเป็นน่าสงสารไปก็ไม่มี

ประโยชน์หรอก"

ฉยงฉียกขาหน้าค้างเติ่ง ก่อนจะหงายหลังล้มลงไปตรงๆ แล้ว 

ไม่กระดุกกระดิกอีกเลย

ซกีวงมองไปทางเฟิงจง "หวิจนเป็นลมไปแล้วล่ะ เจ้าจะฆ่ามนัจรงิๆ 

หรือ มันกลายเป็นหุ่นเวทของเจ้าไปแล้ว ฆ่าทิ้งก็น่าเสียดายแย่"

เฟิงจงท�าปากย่ืน สดุท้ายยังคงคีบเน้ือหนึง่ชิน้แล้วเดนิไปยัดใส่ปาก

ของเจ้าก้อนกลมตุ้ยนุ้ย "ขู ่ขวัญมันเล็กน้อยเท่าน้ันเอง เมล็ดฉยงซัง 

เปราะบางและล�้าค่าย่ิง ขืนข้าใช้ก�าลังหยิบฉวยรังแต่จะก่อให้เกิดความ

เสียหาย ต้องให้สัตว์ผู้พิทักษ์ยินยอมคายออกมาเองถึงจะใช้การได้"

ซีกวงเอนกายนอนลงกับพื้น "เช่นนั้นเจ้าก็ต้องรีบหน่อยแล้ว เดิมที

ผลฉยงซังก็ไม่ควรเป็นของที่อยู่ในพิภพมนุษย์ หากพิภพสวรรค์ล่วงรู้เข้า

ล่ะก็ ย่อมจะมาริบคืนไป นี่คือกฎสวรรค์ ต่อให้เจ้าเป็นจ่งเสินก็ไม่มี

ประโยชน์"

เฟิงจงคิดในใจ...แล้วเจ้าไม่ใช่คนของพิภพสวรรค์หรือไรกัน

ราตรีดึกดื่นมากแล้ว เมื่อเจ้าก้อนกลมตุ้ยนุ้ยไม่อาละวาดอีก  

รอบด้านก็พลันเงียบสงบลง มีเพียงเสียงน�้าตกที่คงอยู่เช่นเดิม ครั้นฟัง

นานเข้าก็ถึงกับช่วยขับกล่อมให้ง่วงงุน

เฟิงจงเก็บกวาดอย่างลวกๆ แล้วเอนกายลงนอน ทว่าไม่ทันไร 

ก็ผุดลุกขึ้นนั่งอีก นางมองดูเจ้าหนูหุ่นเวทท่ีนั่งอยู่ ก่อนจะเบนสายตา 

ไปมองซีกวงที่นอนแล้ว
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เมือ่ก่อนตอนอยู่ในถ�า้ภูเขา ปกตนิางจะนอนอยู่ฝ่ังด้านในของกองไฟ 

ส่วนหุ่นเวทจะนัง่หรอืนอนอยู่ฝ่ังด้านนอก เหตใุดพอซกีวงมาถึงก็ยึดครอง

ต�าแหน่งของหุ่นเวทไปเสียแล้วเล่า

นางคับข้องใจอยู่พริบตาเดียวก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร 

สกัหน่อย ตงจวินผูน้ีไ้ม่ช้าก็จะบอกลาจากไปแล้ว ให้เขานอนไปกแ็ล้วกัน 

คิดเช่นนั้นนางก็ล้มตัวลงนอนดังเดิม

จวบจนถึงครึ่งคืนหลัง เฟิงจงพลันหนาวจนรู้สึกตัวต่ืน คร้ันลุกข้ึน 

นัง่มองก็พบว่ากองไฟดับมอดลงแล้ว หุ่นเวทยังนัง่น่ิงไม่ไหวตงิอยู่ด้านข้าง 

ทว่าซีกวงท่ีนอนอยู่ฝั่งตรงข้ามกลับหายตัวไป นางเบือนหน้าไปอีกทาง 

ก็พบว่าฉยงฉีตัวจ้อยหายไปด้วย

เฟิงจงตื่นเต็มตาในทันที ทางหนึ่งลุกขึ้นเตรียมจะออกไปตามหา 

ฉยงฉี อีกทางหนึ่งก็ออกค�าสั่งให้หุ่นเวทติดตามนางมา ยามย่างเท้า 

ก้าวออกไปนางก็นึกถึงวาจาที่ซีกวงเอ่ยก่อนนอน...หรือว่าเขาน�าตัว 

ฉยงฉีกลับพิภพสวรรค์ไปแล้ว?

เรื่องนี้ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ อย่างไรเขาก็เป็นถึงตงจวิน มีหรือจะ

ฝ่าฝืนกฎสวรรค์ ย่ิงไปกว่านัน้นอกจากเขาแล้ว ท่ีน่ีก็ไม่มีใครอืน่ทีส่ามารถ

พาตัวฉยงฉีไปได้อีก

สาวน้อยเดินมุง่หน้าไปตามทีส่มัผสักับจติของฉยงฉี อ้อมตามบงึน�า้

จนตัดผ่านแนวพุ่มไม้ไปก็เห็นหมอกทึบกลุ ่มหนึ่งอยู่เบื้องหน้าร�าไร  

นางไม่ได้ใส่ใจ ยังคงเดินหน้าฝ่าเข้าไปในกลุ่มหมอกน้ัน ทว่าหลังจาก 

ทะลุผ่านกลุ่มหมอกไปแล้ว นางก็พบว่าเบื้องหน้าสายตายงัคงเป็นบึงน�า้

แห่งเดิม ถัดไปข้างหน้าก็ยังคงเป็นพุ่มไม้เดิมที่ขึ้นอยู่ตรงนั้น
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เฟิงจงผงะถอยหลังไปเล็กน้อย กระทั่งแผ่นหลังชนกับหุ่นเวทแล้ว

ถึงค่อยยืนได้มั่นคง รอจนพิจารณารอบด้านอย่างละเอียด นางจึงรู้ว่า

ตนเองหลงกลเสียแล้ว

กระแสเสียงอันหนาวยะเยือกสายหนึ่งดังขึ้นมา "เฟิงจง?"

เฟิงจงเบือนหน้าไปตามเสียง เบื้องหลังของพุ่มไม้พลันสว่างไสว

ด้วยเพลงิภตูสฟ้ีาดวงแล้วดวงเล่าท่ีก�าลงัเต้นระรกิ บรุษุผูห้น่ึงเดนิเนบิช้า

ออกมาจากดวงไฟเหล่านั้น ร่างของเขาจากศีรษะจรดปลายเท้าล้วน 

ห่อหุ้มอยู่ภายใต้ชุดยาวสีขาว

"อว้ีถู? เหตุใดเจ้าไม่อยู่ในพิภพวิญญาณของเจ้าแต่โดยดี มายัง

พิภพมนุษย์นี่ท�าไม"

"ข้าอยากมาดูสักหน่อยว่าใครที่ชิงตัวฉยงฉีไป นึกไม่ถึงเลยว่าจะ

เป็นเจ้า เจ้าตื่นจากนิทราแล้วหรือนี่"

เฟิงจงแค่นเสียงฮึอย่างเย็นชา "ที่แท้ผู้ที่ให้ฉยงฉีมาเกิดใหม่ก็คือ 

เจ้าน่ีเอง คาดว่าเถาอู้กับสตัว์อสรูตัวอืน่ๆ ก็ล้วนเป็นฝีมอืเจ้าปล่อยออกมา

สินะ"

อว้ีถูหัวเราะเบาๆ "พิภพมนุษย์ยามนี้ปราศจากผู้คนแล้ว ผิดกับ

ต�าหนักยมโลกที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่ไม่อาจกลับชาติมาเกิดใหม่ 

ในเมื่อเป็นเช่นนี้ เหตุใดจึงไม่ยกพิภพอันไพศาลแห่งนี้แก่ข้าเสียเลยเล่า"

เฟิงจงไม่ชอบใจ "เจ้าท�าเยี่ยงนี้คู่ควรกับที่เป็นหมิงเสิน* แล้วหรือ" 

อวีถู้ไม่ตอบค�า เพียงก้าวเนบิช้าเข้ามาใกล้ ก่อนจะยกมอืถอดหมวก

ปีกกว้างที่มีระบายม่านแพรโดยรอบออก เรือนผมสีขาวท้ังศีรษะพลัน 

* หมิงเสิน หมายถึงเทพผู้เป็นใหญ่ในพิภพวิญญาณ ในที่นี้มีฐานะสูงกว่าพญายมของจีน
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แผ่สยายทิ้งตรงลงมาระพ้ืน ดวงหน้าที่เผยออกมาเมื่อเงยศีรษะขึ้นน้ัน 

ซีดขาวราวกระดาษ ดวงตาเปล่งประกายสีฟ้าซึ่งเจิดจ้ายิ่งกว่าเพลิงภูต

"เฟิงจง เจ้ากับข้าไม่ได้พบกันนานเท่าไรแล้ว เหตุใดเจ้าจึงมีสภาพ

เช่นนี้ได้ เมื่อก่อนกระทั่งจะเข้าใกล้เจ้า ข้าก็ไม่สบายตัวแล้ว ทว่าตอนน้ี

ข้าถึงกับสมัผสัพลงัเทพของเจ้าไม่ได้เลยสกันดิ เหน็ทว่ีาภาวะเสือ่มสลาย

ของสามพิภพคงถูกก�าหนดเป็นท่ีแน่นอนแล้ว ดูเอาเถอะ แม้แต่ดวงจิต

ของจ่งเสินยังถูกท�าลายเลย"

ครานี้เปลี่ยนเป็นเฟิงจงที่นิ่งเงียบไม่ตอบค�า

"แต่เป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกัน เจ้ากลายมาเป็นมนุษย์ ข้าก็สามารถ

แตะต้องเจ้าได้เสียที" อว้ีถูพลันยกมือขึ้นบีบล�าคอนาง "ในที่สุดวันท่ีข้า 

รอคอยก็มาถึงจนได้ เจ้าสามารถเข้าต�าหนักยมโลกไปอยู่เคียงข้าได ้

ตลอดไปแล้ว"

เฟิงจงพลันรู้สึกหายใจไม่ออกจึงรีบจรดนิ้วท�ามุทรา เซวียนชิงที่อยู่

ด้านข้างก็หมนุกายมาพร้อมกับแทงจูโ่จมอว้ีถูด้วยท่อนกระดกูสขีาวท่ีอยู่

ในมือ

อวี้ถูยกมืออีกข้างที่ว่างอยู่ขึ้นมา เพียงเขายื่นนิ้วออกไปก็หนีบสกัด

ท่อนกระดูกไว้ได้ทันควัน เขาเหลือบมองผู้จู่โจมปราดหนึ่ง "ถึงกับมีเทพ

เป็นหุ่นเวทให้เจ้าด้วย ท�าไมเล่า นี่เจ้าอยากฟื้นฟูพลังเทพมากนักหรือ"

เพียงอว้ีถูผลักเบาๆ เซวียนชิงก็ถอยหลังไป ท่อนกระดูกในมือก็ 

พลั้งบาดถูกพวงแก้มของเฟิงจงด้วย เลือดที่ซึมจากแก้มนางหยดลงบน

มือของอวี้ถูพอดี ส่งผลให้เขาต้องคลายมือผละถอยไปทันที "ที่แท้เจ้ายัง

มีพลังวิเศษอยู่"
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เฟิงจงกุมล�าคอไอโขลกอยู่พักหนึ่ง ขณะที่บาดแผลบนแก้มสมาน

ตัวอย่างรวดเร็ว สายตานางก็กวาดไปเห็นหลังมือของเขาถูกแผดเผา 

จนปรากฏควันลอยขึ้นมา นางจึงไอไปพลางเอ่ยเยาะหยันไปพลาง  

"ข้าควบคุมการเกิด เจ้าควบคุมการตาย เดิมทีก็ต่างเส้นทางกันอยู่แล้ว 

ข้อนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล"

อวี้ถูหดมือข้างท่ีได้รับบาดเจ็บเข้าไปในแขนเสื้อ "เช่นน้ันข้าก็ย่ิง 

ไม่อาจปล่อยให้เจ้าได้ฉยงฉีไป รอวันหน้าเมื่อเจ้าสิ้นอายุขัย ถึงตอนนั้น

เจ้าก็ต้องลงมาอยู่ร่วมกับข้าอยู่ดี"

ฉยงฉีตัวอ้วนกลมสีขาวหิมะพลันโผล่ออกมาอยู่ที่ข้างเท้าของอวี้ถู 

มันโบกอุ้งเท้าไปมาพลางแยกเขี้ยวยิงฟันใส่นาง

เฟิงจงตะลึงวูบ ฉยงฉีอยู่กับอวี้ถู แล้วซีกวงไปไหนเสียแล้วเล่า

อวี้ถูยื่นมืออีกข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บออกไป ฉยงฉีก็กระโดดขึ้นมา

อย่างปราดเปรยีว รอจนไถตัวปีนป่ายถึงบนบ่าของเขา มนัค่อยถลึงตาใส่

เฟิงจงด้วยท่าทีหย่ิงผยอง จากน้ันจึงย่ืนหน้าไปรายงานส่งเสียงพูชือ 

ไม่ขาดปากอยู่ที่ข้างหูของอวี้ถู "พูชือพูชือ..."

"หืม? ท่ีแท้ก็เป็นเช่นน้ี" อวี้ถูกวาดตามองเซวียนชิงปราดหนึ่ง  

ก่อนจะย้ิมแต่หน้าทว่าใจไม่ย้ิม "เฟิงจง ตอนนีเ้จ้าเป็นเพียงมนษุย์ธรรมดา 

ซ�้าหุ ่นเวทที่อยู ่ข้างกายเจ้าก็ไร้ดวงจิตไปแล้ว ไม่มีทางจะเอาชนะ 

ดวงวิญญาณของฉยงฉีได้โดยล�าพังแน่นอน หรือเจ้ายังมีผู้ช่วยอื่น?"

ภายหลังนวดคลึงล�าคออยู่เป็นนานสองนาน ในที่สุดเฟิงจงก็รู้สึก

ค่อยยังชั่วเสียที นางส่งย้ิมให้อว้ีถูก่อนเอ่ยตอบ "มีสิ ข้าจะให้เจ้าได้เห็น

ด้วยตาตัวเองเดี๋ยวนี้"
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นางท�ามทุราต่อเนือ่งอย่างฉบัไว พลางขยับปากท่องคาถาเสยีงเบา 

ทันใดนั้นฉยงฉีบนบ่าของอวี้ถูก็หันขวับกลับไปกอดรัดล�าคอของเขา 

แล้วงับใส่หนึ่งค�าดังง�่า

อว้ีถูเจ็บจนต้องครางออกมาเบาๆ คิ้วขมวดยุ่งขณะเหลือบตาไป

ถลึงใส่ฉยงฉี เจ้าก้อนกลมตุ้ยนุ้ยที่น่าสงสารได้แต่กะพริบตาปริบๆ ด้วย

สีหน้าเฉกเช่นผู ้บริสุทธ์ิ มันร้องพูชือพูชือด้วยเสียงเบาจากในล�าคอ 

คล้ายก�าลังพยายามชี้แจงอยู่

"น่ีก็คือผู้ช่วยของข้า ร้ายกาจหรือไม่เล่า" เฟิงจงเห็นเลือดซิบๆ  

ที่ข้างล�าคอของเขาก็เอ่ยอย่างประหลาดใจ "ท่ีแท้เจ้าก็มีเลือดกับเขา

เหมือนกันหรือนี่ เลือดต้องเย็นเป็นแน่"

อว้ีถูใช้ต้นแขนหนีบฉยงฉีเอาไว้ ทว่าปากของมันยังคงงับแน่น 

เป็นตายไม่ยอมคลายออก เขาย้ิมอย่างจนใจอยู่บ้าง "ทีแ่ท้ฉยงฉก็ีกลายเป็น

หุ่นเวทของเจ้าไปแล้ว ทว่าตอนน้ีเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ ควบคุมหุ่นเวท 

ธรรมดาๆ ไม่เป็นปัญหาก็จริง แต่การมีหุ่นเวทระดับนี้พร้อมกันหนึ่งคู่  

เกรงว่าคงถึงขีดจ�ากัดของเจ้าแล้ว มิสู้ให้ข้าช่วยเจ้าจัดการทิ้งไปสักหน่ึง 

ดีหรือไม่"

เฟิงจงรีบบังเซวียนชิงเอาไว้ด้านหลัง แต่กลับเห็นนิ้วมือของอว้ีถู 

ที่หนีบตัวฉยงฉีอยู่ปรากฏเพลิงภูตสีฟ้าลุกไหม้ข้ึน ฉยงฉีเจ็บปวดจน 

ร้องโหยหวนขึ้นมาทันที ตอนนี้เฟิงจงถึงค่อยเข้าใจกระจ่างแจ้ง ที่แท้ 

เขาต้องการท�าลายเมล็ดฉยงซัง นางจึงรีบออกค�าสั่งให้ฉยงฉีคลาย 

คมเขี้ยวแล้วกระโจนออกห่าง

อว้ีถูตาไวมือไวรวบตัวฉยงฉีที่ก�าลังจะหนีเอาไว้ได้ทันที จากน้ัน
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เพียงสะบัดมือเบาๆ หนเดียวก็ดับเพลิงภูตบนร่างของมันได้หมดสิ้น 

"พอได้แล้วกระมังเฟิงจง สงบใจเป็นมนุษย์ธรรมดาไปเสียเถอะ เมล็ด 

ฉยงซังหาใช่สิ่งที่มนุษย์พึงได้ครอบครองไม่"

เฟิงจงยังไม่ทันจะเอ่ยปาก ก็พลันได้ยินน�้าเสียงอันหนักแน่น 

มีพลังดังผ่านชั้นเมฆลงมา "ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์พึงจะได้ครอบครอง และยิ่ง

ไม่ใช่สิ่งที่พิภพวิญญาณพึงจะครอบครองไว้เช่นกัน!"

อว้ีถูตะลงึไปชัว่อดึใจ พอเงยหน้าขึน้ก็เหน็ขอบฟ้าระบายด้วยสขีาว

พุงปลา* สตัว์เขาเดียวตัวหน่ึงฝ่าชัน้เมฆควบตะบงึมาถึงเบือ้งหน้าสายตา 

มนัมร่ีางกายคล้ายกิเลน เส้นขนด�าขลบั ดวงตาท่ีเป่ียมด้วยโทสะเบกิกว้าง 

"บงัอาจนักหมงิเสนิ กล้ายักยอกเมลด็ฉยงซงัไว้เป็นสมบตัส่ิวนตวัเชยีวรึ!"

อวี้ถูหว่างคิ้วย่นเข้าหากัน เขาหลุบตาลงนิดๆ "มิกล้า"

เฟิงจงมองอย่างงุนงง สัตว์เทพนี้เป็นผู้ใดกัน

สัตว์เขาเดียวกล่าวต่อ "ในเมื่อมิกล้า เหตุใดในมือเจ้าจึงมีฉยงฉี 

ตวัหนึง่ได้เล่า สตัว์อสรูชนดินีถ้กูซุน่ตีส้ังหารไปตัง้แต่เมือ่หลายพนัปีก่อน

แล้ว เหตุใดจึงถือก�าเนิดใหม่ได้อีก ข้าตรวจพบแล้วว่าในร่างของมัน 

มีเมล็ดฉยงซังแฝงเร้นอยู่ด้วย เรื่องนี้เจ้าจะอธิบายว่าอย่างไร"

อวี้ถูไม่ตระหนกลนลานแต่อย่างใด "ข้าเองก็แปลกใจยิ่งนัก ก�าลัง

เตรียมจะน�าตัวฉยงฉีกลับสู่ต�าหนักยมโลก ส่งลงนรกภูมิสิบแปดขุม  

ไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดชั่วกัปกัลป์"

"ไม่ต้องแล้ว" สตัว์เขาเดยีวย่างเท้ามาเบือ้งหน้า "ในเมือ่ท้องของมนั

มีเมล็ดฉยงซังอยู่ ตามกฎสวรรค์แล้ว ข้าต้องน�าตัวมันกลับพิภพสวรรค์ 

* สีขาวพุงปลา ชาวจีนนิยมเปรียบเปรยสีของขอบฟ้าในเวลาใกล้รุ่งว่าสีขาวพุงปลา
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มอบมันออกมาเถอะ"

ฉยงฉีถูกขนานนามร่วมกับฮุ่นตุ้น เถาอู้ และเทาเที่ย* ว่าเป็น 

ส่ีสตัว์ร้ายบรรพกาล ความชมชอบของมนัคือการกัดศรีษะของผูเ้ทีย่งธรรม 

มอบของก�านัลล�้าค่าแก่คนโฉด มันไร้สัจจะคุณธรรม เกลียดชังผู้ซื่อสัตย์

ภกัด ีชอบวาจาอนัต�า่ทราม เป็นสตัว์อสรูทีช่ัว่ร้ายอย่างท่ีสดุ ทว่าสตัว์อสรู

ทีช่ัว่ร้ายย่ิงนีก้ลบัเป็นผูพิ้ทักษ์ผลฉยงซงัท่ีท�าให้มนุษย์มอีายุขัยเสมอฟ้าได้

มนุษย์ทีเ่ข้าใกล้ฉยงฉด้ีวยหมายจะครอบครองผลฉยงซงันัน้ย่อมมี

แต่คนชัว่ ผูท่ี้โหดเห้ียมอยู่เดิมก็มแีต่จะย่ิงกระท�าชัว่สารพัด ส่วนผูท่ี้เคยมี

จติใจดีงามก็จะถูกกิเลสครอบง�าจนละท้ิงมโนธรรมไปในท่ีสุด พิภพสวรรค์

เห็นว่าหากต้นฉยงซังคงอยู่ในพิภพมนุษย์ก็รังแต่จะชักน�าให้มนุษย ์

ละความดีไปฝักใฝ่ความชัว่ ดังน้ันจงึตรากฎสวรรค์ไว้แต่แรก...ว่าหากพบ

ต้นฉยงซังจะต้องริบคืนสู่พิภพสวรรค์โดยไม่มีข้อยกเว้น กระทั่งเทียนตี ้

ผู้ปกครองทั้งสามพิภพก็ไม่อาจฝ่าฝืน

อว้ีถูปรายตามองเฟิงจงปราดหน่ึง หลังลังเลใจชั่วครู่ ท้ายที่สุด 

ก็ส่งตัวฉยงฉีที่อยู่ในอ้อมอกออกไป

สัตว์เขาเดียวอ้าปากพ่นหมอกขาวออกมาห่อหุ้มฉยงฉีไว้แล้ว 

กลนืเข้าสูท้่องในค�าเดยีว จากนัน้จงึเอ่ยกับอว้ีถูว่า "ยามทวิาจวนจะมาถึง

แล้ว เชิญหมิงเสินรุดกลับต�าหนักยมโลกไปโดยเร็วจะดีกว่า" จบค�ามันก็

หมุนตัวจากไป เพียงไม่นานเรือนกายก็อันตรธานไปท่ามกลางท้องนภา 

สีเทาสลัว ตั้งแต่ต้นจนจบคล้ายไม่เคยสังเกตเลยว่าด้านข้างยังมีมนุษย์

* เทาเทีย่ คือหนึง่ในส่ียอดสตัว์ร้ายบรรพกาล มใีบหน้าเป็นคนร่างกายเป็นแพะ ดวงตาอยู่ใต้รกัแร้ เขีย้วพยัคฆ์
กรงเลบ็มนุษย์ ถูกใช้เป็นลวดลายท่ีพบได้บ่อยบนเครือ่งส�ารดิโดยเฉพาะกระถางสามขา เทาเท่ียข้ึนชือ่ว่าเป็น
จอมตะกละจึงถูกน�ามาเปรียบเปรยถึงคนที่ตะกละตะกลามหรือละโมบโลภมาก
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อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอีกหนึ่งคน

อว้ีถูช�าเลอืงมองเมฆสแีดงท่ีขอบฟ้ายามแรกอรุณ ก่อนจะคล่ีย้ิมให้

เฟิงจง "เอาเถอะ เห็นทเีจ้ากับข้าไม่ว่าใครก็ไม่อาจได้เมลด็ฉยงซงัมาครอง

แล้ว วันนี้ลาจากกันท่ีน่ี ข้าก็ได้แต่หวังว่าวันหน้ายามเม่ือพบกันใหม่  

เจ้าจะไม่ผมหงอกขาวผิวเหี่ยวย่นไปเสียก่อน ทว่าอีกใจหน่ึงข้าก็เฝ้ารอ 

จะได้เห็นเจ้าในสภาพเช่นนั้นยิ่งนัก"

เฟิงจงมองอว้ีถูอย่างแค้นเคือง เขาค่อยๆ เลอืนหายไปแล้ว เพลิงภูต

สฟ้ีาดบัมอดลงทีละดวงพร้อมกับเขาท่ีอนัตรธานไป หมอกทบึพลนัสลาย

ทนัตา แสงอรโุณทยัสว่างไสว ตอนน้ีนางถึงค่อยพบว่าตนเองไม่ได้เดินไป

ไกลเลย ตั้งแต่ต้นจนจบยังคงยืนอยู่ละแวกน�้าตกนี่เอง

ไม่ทันที่จะขบคิดให้มากความ นางรีบท�ามุทรากระตุ้นพาหุ่นเวท 

ให้ไล่ตามไปยังทิศทางที่สัตว์เขาเดียวหายลับตา แม้นางจะรู้ดีว่าทุกสิ่ง

อาจเป็นเพียงความพยายามที่สูญเปล่าก็ตามที

เมื่อผ่านเลยเพิงพักที่นางสร้างขึ้นเมื่อคืนไป สุดสายตาก็คือเชิงผา 

ระหว่างท่ีเดินไปน้ันก็พบว่าต้นหญ้าเริ่มบางตา มีต้นไม้ข้ึนอยู่แค่ไม่ก่ีต้น 

คาดว่าสาเหตุคงเก่ียวพันกับน�้า ดังนั้นพืชพรรณท่ีย่ิงอยู่ใกล้บึงน�้าตก 

จึงย่ิงมีชีวิตชีวา พวกที่อยู่ไกลหน่อยก็จะมีสภาพก่ึงเขียวสดก่ึงเหี่ยวเฉา 

ส่วนพวกที่อยู่ตรงเชิงผานั้นล้วนอยู่ในสภาพที่แห้งตายแล้ว

ทว่าตรงน้ีก็ยังมต้ีนไม้ทีเ่ป่ียมชวิีตชวีาท่ีสดุอยู่ต้นหนึง่ ซึง่แตกก่ิงใบ

แน่นขนดัทีเดยีว ยามนีส้ตัว์เขาเดยีวทีเ่ดมิทคีวรจะกลบัพิภพสวรรค์ไปแล้ว

ก็ยังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นน้ัน ดวงตะวันที่เพ่ิงลอยขึ้นฟ้าสาดแสงลอดกิ่งใบ

ลงมาบนร่างของมัน แสงซึ่งแต้มกระจายไปทั่วน้ันย่ิงท�าให้เส้นขนที่เป็น
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มันเงาแลดูวาววับประดุจเคลือบน�้า

เฟิงจงคาดไม่ถึงว่านางจะไล่ตามมันทันจริงๆ นางให้หุ่นเวทรั้งอยู ่

ที่เดิม ก่อนจะเดินเข้าใกล้ไปอย่างระมัดระวังตามล�าพัง

สตัว์เขาเดียวมปีระสาทสมัผสัเฉยีบไวย่ิง เพียงชัว่พรบิตาก็เหน็นาง

แล้ว ทว่ามันเพียงเบือนหน้ามามองปราดเดียวพร้อมพ่นลมข้ึนจมูก 

หนึ่งครั้งเท่านั้น

เฟิงจงตะลึงงันไปชั่วอึดใจ ก่อนจะตระหนักข้ึนได้...หรือนี่จะเป็น 

ซีกวงจ�าแลงกายมาหลอกลวงอวี้ถู?

ไม่ถูกส ิอว้ีถูเป็นมหาเทพบรรพกาลเชยีวนะ ไม่มทีางถูกร่างจ�าแลง

อันเรียบง่ายตบตาได้แน่ เว้นเสียแต่ว่าเดิมทีซีกวงก็มีลักษณะเช่นนี ้

อยู่แล้ว

สาวน้อยคิดได้เช่นนี้ก็รีบว่ิงปรี่ไป พอถึงแล้วก็เดินวนรอบตัวสัตว์ 

เขาเดียวไม่หยุด "จุ๊ๆ ท่ีแท้เจ้าก็เป็นกิเลนน้อยนี่เอง! มาๆ กิเลนน้อย  

รีบคายฉยงฉีออกมาให้ข้าเร็วเข้า" นางแบมือด้วยสีหน้าที่เฝ้ารอ

สัตว์เขาเดียวกลอกตาไปมาไม่แยแสนางสักนิด

เฟิงจงขมวดคิ้วมุ่น ในใจบังเกิดสังหรณ์ไม่ดีพาดผ่าน "เจ้าคงไม่น�า

ตัวฉยงฉีกลับพิภพสวรรค์จริงๆ กระมัง"

สัตว์เขาเดียวค�ารามด้วยเสียงมีพลังก่อนตอบอย่างหนักแน่น  

"น่ีเป็นสิ่งที่สวรรค์ตรากฎเอาไว้ ข้าไม่สมควรน�าตัวมันกลับพิภพสวรรค์

หรือไร"

เฟิงจงพลันขุ่นเคืองจนหายใจติดขัด "แน่นักนะซีกวง! พร�่าพูด

ติดปากว่ามหาเทพหน่ีว์วาชี้แนะเจ้าให้มาท่ีน่ี แต่เจ้ากลับเป็นปรปักษ ์
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ต่อข้าเช่นนี้ ข้าไม่ควรเชื่อถือเจ้าเลยจริงๆ!"

เหนือศีรษะพลันบังเกิดเสียงดังซ่า เมื่อเงยหน้าขึ้นตามจิตใต้ส�านึก 

เฟิงจงก็เห็นซีกวงในอาภรณ์สีด�าเรือนผมสีด�านั่งอยู่บนก่ิงไม้ใหญ่ มือ 

ข้างหนึง่แหวกก่ิงใบก�าลงัมองนางพร้อมกับย้ิมตาหยี "โอ๊ะ เมล็ดพันธ์ุน้อย 

เจ้าเรียกหาข้าหรือ"

เฟิงจงตะลึงงัน มองเขาแล้วหันไปมองสัตว์เขาเดียวอีกหน จากนั้น

ใบหน้าของนางก็เปลีย่นเป็นเหยเกไปทันท ี"เมือ่ครูเ่จ้าเรยีกข้าว่าอะไรนะ"

ซีกวงแกว่งเท้าไปมา "เจ้าเห็นผู้อื่นเป็นข้า ปากก็เรียกว่ากิเลนน้อย

ทุกค�า ตอนนี้ข้าเรียกเจ้าว่าเมล็ดพันธุ์น้อยจะเป็นไรไป"

เฟิงจงนึกไม่ถึงว่าตนเองจะทักคนผิด นางผงะถอยไปสองก้าว  

แววตาที่มองไปยังสัตว์เขาเดียวระแวดระวังขึ้นมาทันที

กว่าจะมาถึงขั้นน้ีได้มิใช่ง ่ายๆ นางจะปล่อยให้เมล็ดฉยงซัง 

ผลุบหายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้เด็ดขาด แต่ก็เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายคง 

ไม่ยอมเลิกราโดยง่ายแน่

ซีกวงกระโดดลงมาอย่างปราดเปรียวแล้วคล่ีย้ิมให้สัตว์เขาเดียว 

จากน้ันจึงจับจูงนางเดินไปทางด้านข้างหลายก้าวแล้วเอ่ยเสียงเบา  

"อย่ามัวแต่ตีสนิทกับสัตว์เทพทางนั้นอยู่เลย น่ันคือเซี่ยจ้ือ* นายของมัน

เป็นถึงเทพผู้คุมกฎสวรรค์เชียวนะ"

เฟิงจงพลนัเข้าใจกระจ่างแจ้ง ในพิภพสวรรค์ฐานะของเทพผูค้มุกฎ

แม้มิใช่สูงสุด แต่เมื่ออยู่ต่อหน้ากฎสวรรค์แล้ว เทพเซียนล้วนอยู่ภายใต้

การควบคมุของเทพผูคุ้มกฎทัง้สิน้ เซีย่จือ้สตัว์เทพบรรพกาลท่ีอยู่ข้างกาย

* เซี่ยจื้อ คือสัตว์เทพตามต�านานเทพปกรณัมจีน มีรูปร่างคล้ายกิเลนเขาเดียว เชื่อกันว่าสามารถแยกแยะถูก
ผิดได้โดยสัญชาตญาณ จึงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
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เขานียั้งรูภ้าษามนุษย์โดยก�าเนิด แยกแยะถูกผดิได้อย่างแม่นย�า สามารถ

ตัดสินได้โดยไม่ล�าเอียง มีฐานะเทียบเท่ากับผู้เป็นนาย เพียงแต่นาง 

ไม่เคยพบหน้าเซี่ยจื้อมาก่อน

เฟิงจงจับตามองเซี่ยจื้ออยู่ตลอด ด้วยกลัวว่ามันจะหนีไป นางจึง

เอียงศีรษะไปใกล้ๆ ซีกวง "เจ้าสนิทกับมันหรือไม่ ไปพูดวาจาน่าฟัง 

สักหน่อยเป็นอย่างไร"

ซีกวงเบ้ปาก "ไม่มีทางส�าเร็จแน่นอน เซี่ยจื้อน้ีแต่ไรมาเท่ียงธรรม 

ไม่เอนเอียงเอาใจฝ่ายใด ไม่ว่าใครหน้าไหนไปพูดก็ไร้ประโยชน์ ไม่นาน

มานี้มันยังจับเทพจื่ออินผู้เป็นน้าชายส่งเข้าแดนฮุ่นตุ้นเองกับมือเลย"

เฟิงจงร้อนใจแล้ว "เช่นนั้นท�าอย่างไรดีเล่า"

ประกายตาของซีกวงพลันเย็นเยียบ "มีแต่สังหารมันทิ้งแล้ว"

เฟิงจงตระหนกวูบ แส้ยาวได้ถูกเสกข้ึนในมือของเขาแล้ว ซีกวง

ทะยานตรงไปทนัใด ฟาดเซีย่จือ้แยกออกเป็นสองซกีในแส้เดยีว หมอกขาว

กลุ่มหนึ่งที่ผุดออกจากร่างของเซี่ยจื้อกลิ้งหลุนๆ มาจนถึงเบ้ืองหน้า 

สายตาของเฟิงจง เผยให้เห็นฉยงฉีท่ีก�าลังขดตัวเป็นก้อนกลมอยู่ด้านใน

หมอกขาว นางรีบย่อตัวลงไปอุ้มมันขึ้นมา เมื่อเงยหน้าข้ึนอีกคร้ังก็เห็น

เซี่ยจื้อที่ร ้องครวญครางได้แปรสภาพกลายเป็นควัน สลายไปจน 

ไร้ร่องรอยแล้ว

"เจ้าถึงกับสังหารมันจริงๆ หรือนี่!"

ซีกวงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น เพราะดวงจิตที่อยู่ในกายเน้ือของเซี่ยจื้อ 

ก�าลังกลับคืนสู่ร่างของเขา

แน่นอนว่านี่มิใช่สัตว์เทพของเทพผู้คุมกฎตัวจริง แต่เป็นเพียงร่าง
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แบ่งภาคที่เขาสร้างขึ้นชั่วคราวเท่านั้น

เขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ภายในหุบเขาซึ่ง 

แต่เดิมเป็นปกติดีพลันปกคลุมไปด้วยไอชื้นเย็น อีกทั้งไอชื้นเย็นนั้นยัง 

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อึดใจถัดมาฉยงฉีก็สะดุ้งตื่น เส้นขนของมันชี้ชันขณะเดิน

งุ่นง่านอยู่ข้างกองไฟเงียบๆ ท่าทางดูกระสับกระส่ายย่ิง จากน้ันมันก็ 

พลันไล่ตามไอชื้นเย็นนั้นจนวิ่งออกไปไกล

หากเป็นการหลบหนีธรรมดา ซีกวงย่อมไม่แยแสแม้แต่น้อย มีวิชา

หุน่เวทของเฟิงจงอยู่ ฉยงฉไีม่มทีางหนพ้ีนแน่ เกรงว่าเมือ่ถูกจบักลบัมาแล้ว

มันยังจะต้องคุกเข่าเพ่ิมอีกรอบเสียด้วยซ�้า ทว่าสถานการณ์ในตอนน้ัน

ชอบกลนัก ซีกวงจึงลุกขึ้นแล้วแอบติดตามไป ไม่นานก็พบภูตไพร 

กลุ่มหนึ่งที่มารับฉยงฉี นั่นคือสมุนของหมิงเสินอวี้ถู

ซีกวงร�าคาญความยุ่งยาก ท้ังไม่อยากประมือกับอว้ีถูโดยตรง  

จึงคิดอาศัยกฎสวรรค์ไปชิงตัวฉยงฉีกลับคืนมา เพียงแต่การสร้างร่าง 

แบ่งภาคลอกเลียนเป็นผู้อื่นนั้นไม่ง่ายเลย ทั้งยังง่ายที่จะเผยพิรุธออกมา 

และการเลียนแบบร่างมนุษย์นั้นก็ยิ่งยากแสนยาก เขาจึงได้แต่สร้างร่าง

สัตว์เทพของเทพผู้คุมกฎเพื่อมาแก้ไขเหตุคับขันนี้ก่อน

ร่างสัตว์ที่เร่งสร้างขึ้นอย่างฉุกละหุกนี้ไม่อาจด�ารงอยู่ได้นานนัก 

อย่าว่าแต่หวดมันหนึ่งแส้เลย คาดว่าหากเสียเวลากับอว้ีถูนานกว่านี้อีก

สักนิด ความก็คงแตกไปแล้ว

ถึงอย่างไรร่างพหุภาคของเขาก็ไม่อาจเทยีบกับมหาเทพฝูซีในอดตีได้ 

ว่ากันว่ามหาเทพฝซูสีามารถควบคมุร่างแบ่งภาคได้สงูสดุถึงสบิสองภาค

ในเวลาเดยีวกัน ท้ังสามารถหยิบฉวยทุกสรรพส่ิงมาสร้างเป็นร่างแบ่งภาค
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ได้ทุกที่ทุกเวลา ต่างจากเขาในยามนี้ที่ควบคุมได้เพียงห้าภาคเท่านั้น

กระท่ังดวงจิตกลับเข้าร่างโดยสมบูรณ์แล้ว ซีกวงเพ่ิงระบาย 

ลมหายใจก็ได้ยินเฟิงจงเอ่ยขึ้นท่ีด้านหลัง "เจ้าท�าเช่นนี้ไม่แคล้วบุ่มบ่าม

เกินไป คราวนี้ไม่เท่ากับละเมิดกฎสวรรค์เสียเองหรือ"

เขาหมุนกายมาถอนหายใจยาว "ข้าท�าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพ่ือช่วยให้

เจ้าได้เมล็ดฉยงซังมาหรือไร ข้าท�าเพ่ือเจ้า กระทั่งสัตว์เทพของเทพ 

ผู้คุมกฎยังสังหารได้ แต่เมื่อครู่เจ้ากลับคลางแคลงในตัวข้าเสียนี่"

เฟิงจงจึงกลัดกลุ้มอยู่ในใจ...เดิมทีอว้ีถูเป็นฝ่ายท่ีไร้เหตุผลก่อน 

ตอนนี้พวกนางก็กลายเป็นไร้เหตุผลไปด้วยแล้ว

แผนเฉพาะหน้าในยามน้ีจงึมแีต่ฟ้ืนฟูพลังเทพโดยเร็ว บางทอีาจยัง

คืนชีพให้เซี่ยจื้อได้ หน่ึงวันบนสวรรค์เท่ากับหน่ึงปีบนพิภพเบื้องล่าง  

เทพผู้คุมกฎน่าจะไม่พบเห็นเร็วปานนั้น นางยังพอมีเวลาอยู่

ขบคิดมาถึงตรงนีเ้ฟิงจงก็ไม่อาจทนรอได้ต่อไป จบัฉยงฉีท่ีอยู่ในมอื 

ชูขึ้นมาตรงหน้า บังเอิญเห็นมันก�าลังมองนางอยู่พอดี ทันทีที่สบกับ 

สายตานาง มันก็รีบหลับตาแสร้งท�าเป็นหลับต่อ

"ยังกล้าเสแสร้งอกีหรอื" เฟิงจงท่ีมไีฟสุมอกก�าลังไร้ทีร่ะบายอยู่พอดี 

มือข้างหน่ึงจึงหิ้วหลังคอของมันไว้ ส่วนมืออีกข้างก็ฉวยมีดกระดูกสัตว์

ออกมา "ทางถอยของเจ้าขาดสะบั้นแล้ว จงคายเมล็ดฉยงซังออกมาเสีย 

แล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้า เจ้าเลือกเอาเองก็แล้วกัน!"

"ชือ!" ฉยงฉีพยายามต่อต้านสุดก�าลังด้วยการตวัดอุ้งเท้าและ 

วาดขาสั้นๆ ของมันไปมา

เฟิงจงจงึประชนักับฉยงฉด้ีวยการทาบมดีกระดูกสตัว์ลงบนหนังท้อง
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ของมันอย่างแนบชิด ร่างมันสั่นเท้ิมขึ้นทันตาเห็น ในที่สุดก็คอตก 

เลิกดิ้นรนขัดขืน มันช�าเลืองตามองเฟิงจงก่อนจะสูดหายใจเข้าสองหน 

ดังฮึบๆ ช่วงท้องของมันพลันพองนูนสูงเด่น จากน้ันมุกวาวกลมเกลี้ยง 

สีแดงเพลิงเม็ดหนึ่งที่ถูกคายออกมาก็กลิ้งหลุนๆ ตกลงบนพื้น

ซีกวงเห็นแล้วก็รีบเก็บเมล็ดฉยงซังขึ้นมายัดใส่เข้าปากเฟิงจง 

ในทันที

สาวน้อยไม่ทันตั้งตัวจึงส�าลักอย่างหนัก นางโยนฉยงฉีทิ้งไปแล้ว 

ใช้สองมือกุมล�าคอไว้ หลังจากนางเซถอยติดกันไปหลายก้าว ถึงค่อย 

เงยหน้าถลึงตาจ้องเขาอย่างพูดไม่ออก

ซีกวงเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะเอ่ยปาก "รีบกินลงไปเถิด จะได้ไม่ถูก

คนนอกมาแย่งชิงไปอีก เป็นอย่างไรเมล็ดพันธุ์น้อย ข้าดีต่อเจ้ากระมัง"

"โอ้ก..." เฟิงจงอาเจียนออกมาแล้ว

"ยังดีท่ีไม่ได้อาเจียนเอาเมล็ดฉยงซังท่ีเพ่ิงกลืนลงไปออกมาด้วย" 

ซกีวงจปุากพลางใช้มอืข้างหนึง่หิว้ฉยงฉท่ีีซมึเซาอยู่ด้านข้างขึน้มา ส่วนมอื

อกีข้างก็ลบูหลงัให้เฟิงจง บนร่างของนางเป้ือนปราณอนิ* ของอว้ีถู เพียงถูก

ซีกวงลูบไม่กี่หน ปราณอินพวกนั้นก็สลายไปหมดสิ้น

เฟิงจงปัดมือของเขาออกห่าง เห็นแก่ที่เขาล่วงเกินเทพผู้คุมกฎ 

เพ่ือช่วยนาง ต่อให้นางมีโทสะก็ระเบิดไม่ออกแล้ว ทว่านางเพ่ิงจะ 

ยืดกายตรงเท่าน้ัน เมล็ดฉยงซังที่กลืนลงไปก็แผดเผาอยู่ในท้องดั่งอัคคี

กองหน่ึง นางกุมท้องน้อยไว้ ร้องครางได้เพียงค�าเดียวก็ล้มคะม�ากับพ้ืน

* ปราณอิน ในท่ีน้ีคือพลังจากพิภพวิญญาณ โดยมาจากแนวคิดเรื่องอินหยาง (หยินหยาง) ของลัทธิเต๋า  
ที่เชื่อว่าสรรพส่ิงล้วนมีคู่ตรงข้ามเพ่ือสร้างสมดุลให้กัน อินคือพลังเพศหญิงและพลังข้ัวลบ อาทิ ความตาย 
(ภูตผี) ความหนาวเย็น มืดทึบ อ่อนนุ่ม ชื้นแฉะ ลึกลับ เปลี่ยนแปลง ส่วนหยางคือพลังเพศชายและพลัง 
ขั้วบวก อาทิ ชีวิตชีวา (คนเป็น) ความอบอุ่น สว่างไสว แข็งแกร่ง มั่นคง
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หมดสติไป

ซีกวงก�าลังขย้ีศีรษะท่ีก้มต�่าของเฟิงจง พอเห็นเช่นนั้นก็สะดุ้งจน 

ตัวโยน โอ๊ะ! เมื่อครู่ข้าไม่ได้ลงมือหนักถึงเพียงนั้นนี่นา!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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