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ปีศาจสาวน้อยร่างบอบบางขนาดนี้ เทาเท่ียกลับเห็นเป็นราชาปีศาจมารม่วงไปเสียได้  

ท�าให้เขานึกวาดหวังว่าจะได้เห็นนักรบลึกลับที่ท�าให้เผ่ามังกรทะเลบูรพาต้องหนีหัวซุกหัวซุน

ร่างผอมบางชนิดที่ลมพัดก็แทบจะปลิวเช่นนี้ เขาซัดเปรี้ยงเดียวก็หมดท่าแล้วกระมัง

ตี้เจียงจงใจแผ่กลิ่นอายและแรงกดดันของอสูรร้ายบรรพกาลออกไปอย่างเต็มท่ี เฝ้ารอให้ 

'ราชาปีศาจมารม่วง' ที่ท�าให้เขาผิดหวังตนนี้ร้องไห้โฮอ้อนวอนขอชีวิตขึ้นมา

ปีศาจสาวน้อยขมวดคิ้วอย่างทรมานตามที่คาด แต่มิใช่เพราะว่าตกใจกลัวหรือเจ็บปวด 

จากพลังกดดัน หากแต่เป็น...

"เหม็นจัง!"

รอยย้ิมล�าพองใจและโหดเห้ียมของตีเ้จยีงค้างอยู่บนใบหน้า อึง้ตะลงึงนักับถ้อยค�าสองพยางค์นัน้

ของนาง
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คำ�นำ�

มากกว่ารักคร้ังน้ีกลับมาพร้อมผลงานจากนักเขียนที่นักอ่านน่าจะคุ้นเคย 

กนัด ีน่ันกค็อื 'ท่านเอ๋อเหมย' ผูฝ้ากผลงานแฟนตาซสีดุล�า้อย่าง 'เงาเพลงิสะท้านปฐพ'ี 

ทั้งแปดเล่มไว้เมื่อไม่นานมาน้ี คร้ังน้ีมากกว่ารักจึงพา 'ต�านานรักอสูรร้าย' มาด้วย

บรรยากาศที่ตัวเอกในเร่ืองไม่มีใครเป็นคนปกติเลยสักคนเดียวค่ะ ซึ่งแตกต่างจาก

เร่ืองเงาเพลิงสะท้านปฐพี โดยพระเอกในเร่ืองจะเป็นอสูรร้ายในต�านานของคนจีน 

เรื่องนี้มีความยาว 2 เล่มจบ ภายในสองเล่มนี้ประกอบไปด้วยสามเรื่องย่อย ได้แก่

1. บุปผาพิษโฉมสะคราญ

2. ปีศาจสาวยอดดวงใจ

3. กิ่งหลิวสยบมาร

ในเล่ม 1 น้ีจะมีเร่ือง 'บุปผาพิษโฉมสะคราญ' และส่วนหน่ึงของเร่ือง  

'ปีศาจสาวยอดดวงใจ' 

ส�าหรับเร่ืองแรกน้ันเป็นเร่ืองของราชาอสรูเถาอู ้ผูท้ีฟ้ื่นตัวข้ึนมาหลงัสงครามคร้ังใหญ่

เพือ่พบกบัดอกมัน่ถัวหลวัแห้งเหีย่วดอกหน่ึง นางจะเจริญเตบิโตได้กต่็อเมือ่ได้กนิหนิมูห่ยวน

ที่อยู่ในถ�้าของเขา เขาจึงคิดที่จะเลี้ยงนางไว้แก้เหงา ทว่ารูปลักษณ์อ่อนแอของนาง 

จะไร้ซึง่พษิภัยจริงหรือ

ส�าหรับเร่ืองทีีส่องเป็นเร่ืองของ 'ปีศาจสาวมารม่วง' ทีไ่ปพกัฟ้ืนอยู่ในถ�า้ราชาฮุ่นตุ้น

จอมซกมก ทัง้ยงัเป็นจอมข้ีเกียจ ปราณฮุ่นตุ้นของเขาสามารถรักษาอาการบาดเจบ็ 

ของนางกับอสรูในปกครองนางได้ ทว่าสภาพถ�า้และตวัซกมกของเขาขัดกบัโรครักสะอาด

ของนางอย่างยิง่

ใครทีคิ่ดถงึเงาเพลงิสะท้านปฐพ ีและอยากอ่านฉากรักหวานๆ ทีม่พีระเอกเกรียนๆ 

นางเอกกวนๆ นิยายต่อสูป้ล่อยพลงัทีอ่่านง่าย หนังสอืทีอ่ยูใ่นมอืท่านน้ีมคีรบทกุสิง่อย่าง

ตามน้ัน หากท่านผูอ่้านพร้อมแล้วเชิญพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱	ซินซิน	 ร่างจริงเป็นดอกมั่นถัวหลัวฝันร้าย	 ร่างกายมนุษย ์

	 	 เป็นโฉมสะคราญ	นิสัยเหมือนเด็ก	ช่างพูดช่างเจรจา

✱  เจี๋ยผาน	 ราชาอสรูเถาอู	้หน่ึงในสีอ่สรูร้ายบรรพกาล	อาศยัอยูใ่น 

	 	 ทุง่ร้างประจมิ	นิสยัอารมณ์ร้าย	ปีศาจตนอืน่ไม่หวาดกลวั 

	 	 ก็เกลียดชังเขา

✱ ตี้เจียง	 ราชาฮุ่นตุ้น	 หนึ่งในสี่อสูรร้ายบรรพกาล	 อาศัยอยู่ใน 

	 	 หุบเขาทังกู่	มีนิสัยขี้เกียจ	ซกมกไม่ชอบดูแลตนเอง

✱ เป้ยเชี่ยนเช่ียน	 ราชาปีศาจมารม่วง	 ร่างจริงคือหอยมุกม่วง	 เป็น 

	 	 โฉมสะคราญ	 มีนิสัยรักสะอาด	 ท�าอาหารอร่อย	 

	 	 ชอบช่วยเหลืออสูรอ่อนแอตนอื่น

✱ เยี่ยนเสวียน	 อสูรเทาเที่ย	 หน่ึงในสี่อสูรร้ายบรรพกาล	 เป็นบุตร 

	 	 หนึ่งในเก้าเทพมังกรบรรพกาล	สามีของอี้โหรวโหรว

✱ อี้โหรวโหรว	 ปีศาจกระต่าย	ภรรยาของเยี่ยนเสวียน

แนะนำ�ตัวละคร
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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1
บุปผาพิษโฉมสะคราญ
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พลังเข้มข้นเหลือเกิน!

ซนิซนิฟ้ืนข้ึนมาจากนิทราอนัยาวนาน นางพยายามเปิดประสาทสมัผสั 

'มองหา' บรเิวณโดยรอบในขณะสตยัิงพร่าเลอืน ไม่นานก็พบทีม่าของพลงัน้ัน...

มนัเป็นหนิผลกึสเีขยีวใสก้อนหนึง่ พลงัวิเศษอันเข้มข้นบริสทุธ์ิส่งออกมาจาก

หินงามวิจิตรก้อนนั้นนั่นเอง

ยามนี้หินก้อนนั้นถูกบีบแน่นอยู่ในก�ามือของคนผู้หนึ่ง

แม้จะดูผิวเผินว่าเป็นมนุษย์ แต่ซินซินมองปราดเดียวก็รู ้ว ่า 

ความจริงแล้ว 'คน' ผู้นั้นเป็นปีศาจ ท้ังยังเป็นปีศาจที่ร้ายกาจมากๆ  

อีกด้วย

น่าเสยีดายท่ีนางไม่ค่อยรูอ้ะไรเก่ียวกบัแดนอสรูมากนกั จงึไม่แน่ใจว่า

ปีศาจตนน้ีอยู่ในจ�าพวกไหน แต่มสีิง่หนึง่ท่ีนางแน่ใจก็คือพละก�าลงัของเขา 

ไม่ด้อยไปกว่าท่านพญายมที่นางเคยเจอในยมโลกเลย

1
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แต่ถึงเขาจะร้ายกาจเพียงใดนางก็ไม่กลัวหรอก!

ยังไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนีเ้ขาได้รบับาดเจบ็สาหสัและนอนสลบไสล

ไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่ข้างๆ นางด้วย

ซินซินตัดสินใจได้ทันทีว่าต้องชิงลงมือตอนท่ีอีกฝ่ายก�าลังอ่อนแอ 

แต่ทว่านางเป็นดอกไม้ที่สุดแสนจะใจดี จะยอมช่วยชีวิตเขาสักคราก็ได้

หินก้อนหน่ึงแลกกับชีวิตน้อยๆ ของเขา นี่เขาได้ก�าไรมากเลยนะ! 

ถ้าตื่นขึ้นมาเมื่อไรเขาต้องซาบซึ้งจนน�้าหูน�้าตาไหลเป็นแน่

ซินซินออกแรงดูดพลังเข้ามาสองที แล้วรวบรวมก�าลังยืดก้านใบ

ออกไปแงะหินก้อนนั้นออกจากมือเขาและลากมาบนพื้นใกล้ๆ ตน

ภายในเวลาสั้นๆ พลังที่แทรกอยู่ในหินผลึกสีเขียวใสก็ถูกนาง 

ดูดเข้าไปจนหมดสิ้น รัศมีงดงามของก้อนหินอันตรธานไป ก่อนที่หินจะ

แหลกสลายกลายเป็นผงสีเทา

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง กลิ่นหอมที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งชีวิต 

ก็ก�าจายออกมาจากตัวซินซิน แล้วล่องลอยอ้อยอิ่งหายเข้าไปในจมูก 

ของปีศาจ

สามวันหลังจากนั้นมือของปีศาจข้างที่เคยก�าหินเอาไว้ก็เริ่มขยับ 

จากนั้นดวงตาก็เปิดปรือ

หินมู่หยวนของข้าล่ะ

เจี๋ยผานขมวดคิ้วมองมือขวาท่ีว่างเปล่า แล้วก็ต้องประหลาดใจ 

เมื่อพบว่าบาดแผลบนตัวหายดีเกือบหมดแล้ว

"น่ี ไม่ต้องมองแล้ว ข้าช่วยเจ้าไว้เองล่ะ รบีซาบซึง้บญุคณุของข้าซะส"ิ 
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เสียงเจื้อยแจ้วดังมาจากที่ไม่ไกลนัก เจี๋ยผานสะดุ้งเล็กน้อย ก่อนจะ 

เงยหน้ามองไปทางต้นเสียงทันที

ไม่เห็นมอีะไรนอกจากดอกไม้ป่าดอกหน่ึงทีไ่ม่ได้ดไีปกว่าดอกหญ้า

เท่าไรนัก

ดอกไม้นี่เป็นคนพูดหรือ!

จะเรียกมันว่าดอกไม้ก็ดูจะยกย่องเกินไปหน่อยด้วยซ�้า ก้านดอก 

ของมันผอมแห้งจนน่าสงสาร ใบสเีหลอืงช�า้รองรบัดอกตมูสเีหลอืงอมเขยีว

ขนาดเท่าหัวแม่มือเอาไว้ ดสูภาพเหมือนขาดการบ�ารงุดแูลอย่างย่ิง คาดว่า

คงจะร่วงโรยเสยีก่อนจะถึงเวลาบาน

เจี๋ยผานก็เคยพบเจอปีศาจบุปผาหรือปีศาจหญ้ามาบ้าง แต ่

ไม่เคยเจอปีศาจทีน่่าอนาถเช่นน้ีมาก่อน เขานกึสงสัยข้ึนมาอย่างจริงจงัว่า 

คนที่พูดเมื่อครู่คือดอกไม้ดอกนี้จริงๆ น่ะหรือ

ซนิซนิอ่านความแคลงใจในสายตาของเจีย๋ผานออก นางพยายาม

ยืด 'ตวั' อย่างเตม็ท่ีแล้วกล่าว "ไม่ต้องมองไปไหน ข้าเองน่ีล่ะ! เจ้าโชคดีแค่ไหน

รูต้วัหรอืไม่ ถ้าไม่ได้เจอข้า เจ้าต้องแย่แน่ๆ"

ปกติแล้วนิสัยของเจี๋ยผานหากจะบรรยายด้วยค�าว่า 'โหดเหี้ยม 

ป่าเถ่ือน' ยังถือว่าน้อยไปด้วยซ�้า ถ้าไม่ใช่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าน้ี 

มนัแปลกประหลาดจนเกินไป เขาคงบดขย้ีดอกไม้ท่ีอ้างตัวว่าเป็นผูม้พีระคุณ

อย่างไม่อายปากดอกนี้ให้เละคามือไปแล้ว

ซนิซนิเห็นเจีย๋ผานจ้องตนเขมง็โดยไม่พูดอะไรก็รูส้กึไม่พอใจขึน้มา 

แค่นเสียงใส่ว่า "มองอะไร ไม่เคยเห็นเทพบุปผาหรือไรกัน"

"เจ้าเน่ียนะ?! สารรปูอย่างนีเ้น่ียนะเทพบปุผา?!" เจีย๋ผานหวัเราะลัน่
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อย่างย้ังไม่อยู่ หากเป็นปีศาจตนอืน่กล้ามาต่อปากต่อค�ากับเขาฉอดๆ เช่นนี้ 

เขาคงตบคว�่าไปนานแล้ว แต่ดอกไม้ตรงหน้านี้ช่างแสนอ่อนแอจนเขา

ไม่มอีารมณ์จะยกมอืขึน้มาด้วยซ�า้ ตรงกันข้ามกลบัรูส้กึว่าน่าสนใจไม่น้อย

"ข้ามีฉายาอันย่ิงใหญ่ว่าดอกมั่นถัวหลัว* ฝันร้าย เป็นเทพบุปผา  

เจ้าเป็นปีศาจที่มีตาหามีแววไม่!" ซินซินพูดอย่างโมโห

"ดอกมั่นถัวหลัวฝันร้าย? ไม่เห็นจะเคยได้ยิน คนท่ีไม่มีตาน่ะ 

เจ้าต่างหาก ใครบอกกันว่าข้าเป็นปีศาจ" เจี๋ยผานพูดอย่างดูถูก 

พลางสูดลมหายใจฟุดฟิดโดยไม่รู้ตัว

ดอกไม้ดอกนีห้น้าตาดูกระจอกงอกง่อยย่ิงนัก แต่กล่ินกลับหอมมาก 

ทเีดยีว เขาเพ่ิงเคยได้กลิน่ทีท่�าให้เขารูส้กึสบายเช่นนีเ้ป็นครัง้แรก ราวกับว่า

แค่เพียงได้สดูดม ท้ังร่างกายและจติใจก็สงบผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก

"เจ้าไม่ใช่ปีศาจแล้วเป็นอะไร" ซินซินถามอย่างแปลกใจ นางเอง 

รู้เรื่องราวเก่ียวกับปีศาจน้อยมากจริงๆ พอคิดๆ ดูแล้วก็ยอมให้อภัยกับ 

'ความไม่รู้' ของเจี๋ยผานเช่นกัน

นางไม่รู ้ตัวตนที่แท้จริงของเขา เช่นน้ันการที่เขาไม่รู ้จักนาง 

ผู้เป็น 'เทพบุปผา' ผู้โด่งดังในยมโลกก็ถือว่าเสมอกัน นางเป็นดอกไม ้

ที่รู้จักถ่อมตน ไม่รู้ก็แค่ถาม ดีกว่าแสร้งท�าเป็นรู้ทั้งๆ ที่ไม่รู้

"ข้าคอืเถาอู*้* หน่ึงในสีอ่สรูร้ายบรรพกาล" เจีย๋ผานตอบอย่างภาคภูมิ 

แล้วน่ิงรอเวลาให้ดอกไม้โง่ๆ ดอกนีต้กใจจนขวัญหนดีฝ่ีอ

"อสูรร ้ายบรรพกาล? เจ้าก็ดูอายุไม่เยอะขนาดนั้นน่ี แล้วก ็

* มั่นถัวหลัว หรือต้นล�าโพงม่วง เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae ทุกส่วนของพืชชนิดนี้มีพิษในระดับอันตราย
** เถาอู ้หนึง่ในสีอ่สรูร้าย รปูร่างเหมอืนพยัคฆ์และมขีนยาวแบบสนัุข หน้าตาคล้ายมนุษย์ เท้าเหมอืนพยัคฆ์ 
เข้ียวเหมอืนหมปู่า หางยาวหน่ึงจัง้แปดฉือ่ เป็นใหญ่ทางฝ่ังตะวันตก
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ไม่เห็นจะดุร้ายเลย..." ซินซินเอียงดอกตูมเล็กน้อย น�้าเสียงดูสงสัยใคร่รู้

อย่างยิ่ง ไร้ซึ่งปฏิกิริยาหวาดกลัวแบบที่เจี๋ยผานเฝ้ารอโดยสิ้นเชิง

เมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดน่าสะพรึงทั้งหลายท่ีนางเคยเห็น 

ในยมโลกแล้ว นางไม่รู้สึกเลยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหน้าจะดุร้ายตรงไหน

เจี๋ยผานย่ืนมือไปบีบก้านดอกอันอ่อนแอของซินซินแล้วพูด 

เสียงเย็นเยียบ "ข้าถอนรากถอนโคนเจ้าออกมาบดขย้ีเป็นผุยผงได้ 

โดยไม่ต้องออกแรงด้วยซ�้า วิญญาณเจ้าจะแหลกสลายจนไม่มีโอกาส 

ได้เกิดใหม่เลย"

"เจ้าสารเลว! ก็ลองดูสิ เจ้าไม่มีปัญญาบดขย้ีข้าให้ตายได้หรอก  

ถึงจะท�าได้ เจ้าก็ต้องตายไปพร้อมกับข้า!" ซินซินพูดอย่างไม่ยี่หระ

นางอุตส่าห์หวังดีช ่วยชีวิตเถาอู ้ตนน้ีไว ้ คิดไม่ถึงว ่าเขาจะ 

ไม่ส�านึกบุญคุณ อีกท้ังยังตอบแทนด้วยการขู่ว่าจะฆ่านาง ช่างชั่วช้า 

ได้ใจจริงๆ!

เจีย๋ผานเพ่ิงเคยพบเคยเห็นปีศาจบปุผาทีไ่ม่เกรงกลวัต่อความตายเช่นน้ี

เป็นครัง้แรก หรอืว่านางจะมอีะไรแปลกประหลาดพิสดารกว่าคนอืน่จริงๆ

เฮอะ! สารรูปแบบน้ี ขนาดจะฆ่าตัวตายยังท�าไม่ได้ด้วยซ�้า  

จะไปแปลกประหลาดอะไรได้!

เจี๋ยผานลบความสงสัยในหัวทิ้งไปในชั่วพริบตา

ซินซินมองออกถึงความสงสัยของเขาจึงกรีดเสียงหัวเราะเจ้าเล่ห ์

จนก้านดอกสั่นกระเพื่อม "เจ้าคิดว่าข้าหอมมากใช่หรือไม่เล่า"

ในเสียงหัวเราะอันอ ่อนหวานนั้นแฝงด ้วยความล�าพองใจ 

ที่แผนการชั่วร้ายบรรลุผล ไร้ซึ่งความกลัว และยังดูสนุกสนานพอควร
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เจีย๋ผานอยากหวัเราะขึน้มาชอบกล ดอกไม้ดอกหนึง่ทีบ่อบบางเหลอืทน

ก�าลงัคดิจะลองเชงิเขา น่ีโลกมนักลบัตาลปัตรไปแล้วจริงๆ หรือไร

"เลอะเทอะน่า น่ีเจ้าจะบอกว่ากลิ่นดอกไม้ของเจ้ามีพิษ ถ้าข้า 

ก�าจัดเจ้าแล้วไม่ได้กลิ่นอีกก็จะแพ้พิษจนตายหรือไรกัน" เขาไม่โกรธ 

แม้แต่น้อย เพียงแต่จู่ๆ  ก็รูส้กึสนุกท่ีได้เย้าแหย่ดอกไม้ดอกน้อยทีไ่ม่รู้จกั 

ที่ต�่าที่สูงขึ้นมา

ยกค�าข่มขู่ที่ไร้เดียงสาเช่นนั้นมาใช้ต่อหน้าเขา มันช่างน่าขันสิ้นดี

เขาไม่เคยเห็นดอกไม้ท่ีไม่รู้เรื่องรู้ราวและน่าสนใจเช่นน้ีมาก่อน  

ไม่รู ้ว่าตอนนางกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ 

ดูจากร่างจริงของนางที่อ่อนปวกเปียกแบบน้ีแล้ว ก็เป็นไปได้มากว่า 

นางอาจจะกลายร่างไม่ได้เลยด้วยซ�้า

ซินซินเห็นเขาไม่สะทกสะท้านกับค�าขู่ของตนก็พูดเสียงแข็งว่า  

"จะวางยาพิษไปท�าไม ข้าไม่ใช้วิธีการต�า่ช้าแบบนัน้หรอก ถ้าข้าจะสงัหารเจ้า 

ไม่จ�าเป็นต้องใช้พิษ!"

ปฏกิิรยิาท่ีตอบสนองต่อค�าพูดของนางคอืเสียงหวัเราะล่ันของเจีย๋ผาน 

ทว่าเขาก็หดมอืทีบ่บีร่างซนิซนิกลบัมา

ดอกไม ้ พิษดอกนี้น ่าสนใจทีเดียว ตั้ งแต ่ เขาจ�าความได ้  

พวกปีศาจตัวน้อยท้ังหลายหากไม่กลัวเขาหัวหดก็เกลียดชังเขาเข้าไส้  

ไม่เคยเจอใครเหมือนอย่างดอกไม้ดอกนี้เลย แม้จะรู้ตัวตนของเขาแล้ว 

ก็ยังกล้าอวดดีข่มขู่เขาอยู่เช่นนี้

กลิ่นของดอกไม้พิษน้อยช่างหอมเย้ายวน เสียงก็ไพเราะจับใจ  

ถึงหน้าตาจะน่าเกลียดไปสักหน่อยแต่ก็ดูซื่อๆ ดี เอามาเลี้ยงไว้ 
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เป็นเพ่ือนข้างกายก็ไม่เสยีหาย อย่างน้อยเวลาเบือ่ๆ ก็เอามาเล่นแก้เหงาได้

"เอาล่ะ ข้ากลัวเจ้าแล้ว ข้าจะพาเจ้ากลับไปที่ถ�้าของข้าแล้วกัน"  

เจีย๋ผานเข่ียใบของซนิซนิอย่างอ้อยอิง่โดยไม่ปิดบงัท่าทีดถููกดแูคลนของตนเอง

แม้แต่น้อย

ดอกไม้พิษน้อยนี่เติบโตอยู่ในป่าได้เหมือนดอกหญ้าท่ัวไป คงจะ

เลี้ยงไม่ยากเท่าไรหรอกกระมัง

ทว่าไม่นานเจี๋ยผานก็พบว่าความคิดของตนนั้นผิดมหันต์...

ดอกไม้พิษดอกนี้ไม่ใช่แค่เลี้ยงยาก แม้แต่ตัวมอดยักษ์ที่ดูแลยาก

ที่สุดในโลกก็ยังเทียบไม่ได้!

ซินซินรู้ดีว่าเจี๋ยผานดูถูกตน นางหัวเสียมาก แต่ก็ไม่อยากพิสูจน ์

พลงัท่ีแท้จรงิของตนเองตอนนี ้อกีอย่างนางอตุส่าห์เจอปีศาจท่ีมพีละก�าลงั

และพลังวิเศษมากพอมาส่งถึงที่ทั้งที ถึงจะไม่ใช่ปีศาจรักดอกไม้ 

ทีรู่จ้กัชืน่ชมนาง แต่หากท�าให้เขาตกใจหนีไปหรอืถึงข้ันหวัใจวาย กว่าจะ

เจอตัวใหม่อีกครั้งก็ไม่รู้เมื่อไร

แล้วตัวใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะดีเหมือนอย่างตัวน้ี... ซินซินถอนหายใจ 

ตัดสินใจยอมถูไถไปก่อนก็ได้

เจ้าปีศาจบ้าตนนี้มั่นใจในตนเองเหลือเกิน ถึงกล้าเมินข้าซะได้  

หึๆ! เขาต้องไม่รู้แน่ว่าตนเองติดกับข้าไปเรียบร้อยแล้ว

กลิ่นหอมของนางไม่มีพิษก็จริง แต่มีผลในการล่อลวงจิตใจ 

อย่างรุนแรง เจี๋ยผานฟื้นขึ้นมาได้ด้วยการสูดกล่ินดอกไม้ของนาง 

ท่ีผสมพลังชีวิตจ�านวนมาก จึงได้รับผลกระทบจากนางไปโดยปริยาย  

ไม่มีทางท่ีเขาจะมุ่งร้ายต่อนางได้จริงๆ และย่ิงกว่านั้นก็ยังเคลื่อนไหว 
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ตามที่นางต้องการโดยไม่รู้ตัวด้วย

พลังในการล่อลวงจิตใจที่ว่านี้ซุกซ่อนอย่างมิดชิดจนไม่ว่าเจี๋ยผาน

จะข้ีระแวงสักแค่ไหนก็สัมผัสไม่ได้ ทั้งยังคิดว่าทุกส่ิงทุกอย่างท่ีตนท�า 

ล้วนมาจากการตัดสินใจของตนเอง

ตวัอย่างทีเ่หน็ก็เช่นการทีเ่จีย๋ผานผูม้นิีสัยโหดเหีย้มป่าเถ่ือนมาตลอด

กลบัเหน็ซนิซนิน่าสนใจขึน้มา จนถึงขัน้มแีก่ใจหยอกล้อเล่นกับนาง และ

ตัง้ใจจะพานางกลบัไปเลีย้งทีถ่�า้ของตนอีกต่างหาก

ตั้งแต่ซินซินมาถึงแดนอสูรก็ไม่เคยได้ออกไปจากผืนป่าแห่งน้ีเลย 

ในเมื่อตัดสินใจว่าจะตามเจี๋ยผานไปท่องเที่ยวโลกแห่งนี้ดูเสียหน่อย  

ตอนน้ีก็ต้องโยนความโกรธท้ังปวงทิ้งไปก่อน นางท�าเสียงเล็กเสียงน้อย

พูดอ้อนว่า "เจ้าเก่งกาจขนาดนี้ ถ�้าของเจ้าคงจะสวยงามมากทีเดียว  

เจ้าได้สดูดมกลิน่ของข้าทุกวันก็มปีระโยชน์นะ ว่าแต่เจ้ายังมหิีนสเีขยีววิบวบั

แบบนั้นอีกหรือไม่ล่ะ"

เจี๋ยผานหรี่ตาลง ในที่สุดเขาก็สังเกตเห็นเศษผงสีเทากองหนึ่ง 

ที่แตกต่างกับสีดินโดยสิ้นเชิงอยู่ข้างตัวซินซิน

ซินซินกลัวว่าเขายังไม่เข้าใจจึงเอ่ยเตือนความจ�า "ก็หินก้อนนั้น 

ที่เจ้าเคยก�าอยู่ในมืออย่างไรเล่า"

"นั่นคือหินมู่หยวน เจ้าเอาหินมู่หยวนของข้าไปไว้ท่ีใด" เจี๋ยผาน 

ก็แปลกใจตนเองอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดเขาถึงซักถามที่ซ่อนสมบัติจาก 

'หัวขโมย' ที่เอาของของเขาไปได้อย่างใจเย็นเช่นน้ี ปกติแล้วนิสัยเขา 

ห่างไกลจากค�าว่า 'ใจดี' ไปโข

อสรูเถาอูข้ึ้นชือ่เรือ่งนิสยัฉนุเฉยีวมทุะลอุยู่แล้ว เจีย๋ผานเป็นคนดือ้รัน้
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และไม่เคยคิดจะควบคุมนิสัยของตนเอง ท่ีเขาได้รับบาดเจ็บคราวน้ี 

ก็เพราะไปท้าทายฮุน่ตุน้* กับฉยงฉ*ี* สองคู่ปรับทีเ่ป็นอสรูร้ายบรรพกาล 

ในคราวเดียวกัน ผลสุดท้ายก็ถูกเผ่าพยัคฆ์ขาวลอบท�าร้ายในตอนที ่

ก�าลังอ่อนแรงเข้าจนได้

หากเป็นปีศาจตนอ่ืน เมือ่เผชญิหน้ากับนกัรบทีฝี่มอืทดัเทียมกบัตน

สองคนพร้อมกันก็มกัจะท�าตวัส�ารวมเอาไว้ มใิช่แสดงนิสยัทีแ่ท้จรงิออกมา

โดยไม่ฟังอร้ีาค่าอีรมใดๆ ท้ังสิน้

แต่กับดอกไม้พิษน้อยดอกน้ี เจี๋ยผานพบว่าอารมณ์ร้อนผ่าว 

ที่สะกิดนิดเดียวก็ระเบิดของเขาดูเหมือนจะอันตรธานหายไปสิ้น

เขามิได้ระแคะระคายเลยสักนิดว่านี่เป็นลูกไม้ท่ีซินซินวางเอาไว้  

เขาคดิว่าอาจเป็นเพราะดอกไม้พิษน้อยดอกนีอ่้อนแอเกินไป จนแม้แต่เขา

ก็รูส้กึว่าการไปถือสาหาความกับนางหรอืลงมอืก�าจดันางเป็นเรือ่งน่าขายหน้า

อย่างหนึ่ง

การก�าจดัเซยีนหรอืปีศาจร้ายอืน่ๆ อาจแสดงถึงพละก�าลงัท่ีแขง็แกร่ง

ของเขา แต่การก�าจัดปีศาจบุปผาตัวกระจ้อยร่อยท่ีอ่อนปวกเปียก 

จนแทบหมดลมไปได้เองมันจะมีความหมายอันใดกัน

ซินซินไม่เกรงกลัวเจี๋ยผานอยู่แล้ว จึงไม่คิดจะปิดบังว่าหินมู่หยวน

อยู่ท่ีใด นางโบกก้านบอบบางชี้ไปท่ีเศษผงกองน้ันอย่างไม่ใส่ใจนัก  

"ข้าดูดพลังวิเศษของมันมาหมดแล้ว แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังชีวิตมารักษา

แผลของเจ้า ไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่าท�าไมแผลของเจ้าถึงหายเร็วแบบน้ัน 

ได้ล่ะ"
* ฮุ่นตุ้น หนึ่งในสี่อสูรร้าย ไม่มีหน้า รูปร่างคล้ายสุนัขตัวใหญ่ขนยาว มีขาหกขาและปีกสี่ปีก
** ฉยงฉี หนึ่งในสี่อสูรร้าย รูปร่างคล้ายพยัคฆ์ มีเขายาวเหมือนวัว บนหลังมีปีกขนาดยักษ์หนึ่งคู่
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เจี๋ยผานถลึงตามองซินซิน ไม่รู้ว่าจะโกรธหรือข�าดี

เอาเถอะ! อย่างไรซะหินมูห่ยวนก้อนนัน้เขาก็ตัง้ใจเอามารักษาแผล

อยู่แล้ว ดูดพลังวิเศษหมดแล้วก็ช่างมัน หินผลึกชั้นยอดแบบน้ัน 

ไม่ใช่ของหายากอะไรนักส�าหรับเขา

ทว่าดูไม่ออกเลยว่าดอกไม้พิษน้อยจะกินเก่งขนาดนี้ พลังชีวิต 

ในหนิมูห่ยวนเข้มข้นมาก รกัษาอาการบาดเจบ็เท่านีอ้ย่างน้อยๆ ก็ใช้ได้ 

สี่ถึงห้าครั้ง นี่นางดูดหมดในครั้งเดียวเชียวหรือ

เจี๋ยผานลอบรู้สึกทึ่งในใจ

พอซินซินนึกขึ้นได้ว ่าต่อไปต้องพ่ึงพาเจี๋ยผานให้ช ่วยเลี้ยง 

ก็เปลี่ยนท่าทีเป็นสนิทสนมขึ้น "เจ้าเก่งออกอย่างนี้ น่าจะมีหินแบบนั้น 

อีกมากมายเลยใช่หรือไม่ ให้ข้าสักก้อนสองก้อนได้หรือไม่เล่า ย่ิงข้า 

ดูดพลังมากเท่าไรก็ยิ่งหอมยิ่งงดงามนะจะบอกให้"

"สารรูปแบบน้ีจะงดงามขึ้นสักแค่ไหนกันเชียว" เจี๋ยผานไม่เชื่อ  

แต่ฟังน�้าเสียงออดอ้อนของดอกไม้พิษน้อยแล้วเขาก็ไม่มีความคิดจะ

ปฏิเสธ หน�าซ�้ายังหาข้ออ้างให้กับความใจกว้างลึกๆ ของตนเองด้วย 

ดอกไม้น่ีน่าเกลียดย่ิงนัก ข้าเอาไปท้ังแบบนี้ก็ขายหน้ากันพอดี ก็แค่ 

หินผลึกไม่กี่ก้อนเองน่า!

และแล้วเจีย๋ผานก็ล้วงหนิผลกึชัน้ยอดหลายก้อนออกมา โยนลงไป

บนพื้นตรงหน้าซินซินอย่างใจกว้าง

ซินซินกรีดร ้องอย่างดีใจ ขยับก้านกอดหินผลึกเหล่าน้ันไว ้

แล้วดูดพลังวิเศษเข้าไปทั้งหมด

ฉับพลันน้ันกลิ่นหอมเย้ายวนน่าพิศวงก็เข้มข้นขึ้นมา เจี๋ยผาน
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ประหลาดใจเมื่อเห็นว่าบาดแผลเล็กน้อยท่ีเหลืออยู่ของตนค่อยๆ  

สมานคืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วในทุกขณะที่หายใจ!

ในไม่ช้าหนิผลกึงดงามหลากสสีนัหลายก้อนก็ก้าวไปสูส่ภาพเดยีวกับ

หินมู่หยวน ประกายแวววาวหม่นหมองลงและแหลกสลายกลายเป็น 

เศษผงสีเทาในท่ีสุด ส่วนซินซินนั้นกลับดูสดชื่นรื่นเริงย่ิง ใบที่เคยเป็น 

สอีมเหลอืงกค่็อยๆ ปรากฏมนัวาวสเีขยีวสด ดอกตมูทีผ่อมแห้งก็อวบอิม่ขึน้

เล็กน้อย แม้ว่าดูๆ ไปยังเหมือนดอกไม้ที่ขาดการบ�ารุงรักษาอยู่ แต ่

เมื่อเทียบกับสภาพที่พร้อมจะร่วงแหล่มิร่วงแหล่เมื่อสักครู ่นี้ก็ถือว่า 

ดขีึน้มากทีเดียว

จู่ๆ  เจีย๋ผานก็บังเกิดความคาดหวังขึน้มา ถ้าหากให้ดอกไม้พิษน้อย

ดูดพลังวิเศษเข้าไปมากพอ ท้ายสุดแล้วนางจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร  

จะงดงามขึ้นอย่างที่บอกจริงๆ หรือไม่

ผลจากการล่อลวงของกลิน่หอมท�าให้เจีย๋ผานไม่ได้ตระหนกัเลยว่า

สภาพของซนิซนิในตอนนีเ้ป็นผลลพัธ์จากการดดูพลงัของหนิผลกึชัน้ยอด

หลายก้อน หินผลึกเหล่านี้หากน�าไปให้ปีศาจตนอื่นสกัดใช้ก็เพียงพอ 

ให้พวกเขาเพิ่มพลังการบ�าเพ็ญตบะไปได้หลายพันปี

แต่กับซินซินเพียงแค่ท�าให้นางกระปรี้กระเปร่าข้ึนมานิดหน่อย

เท่านั้นเอง...

"เจ้าเป็นอสูรร้ายบรรพกาล อยู่มาตั้งหลายปีก็น่าจะมีของสะสม 

ไม่น้อยเลยสินะ มีของวิเศษที่สามารถท�าเป็นที่บรรจุสิ่งมีชีวิตและ 

หล่อเล้ียงวิญญาณได้หรือไม่ ข้าอยากตามเจ้าไปท่ีถ�้าจริงๆ แต่ถ้าไป 

ทั้งๆ แบบน้ีข้าคงทนไม่ไหวแน่ๆ" ซินซินยังคงพยายามต่อ เอ่ยขอร้อง 
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อย่างน่าสงสาร

ถ้อยค�าออดอ้อนออเซาะของนางไร้ซึ่งกลเม็ดร้อยเล่มเกวียนและ 

ไม่ได้ไพเราะเพราะพริง้ขนาดน้ัน แต่เจีย๋ผานก็ยังตอบตกลงโดยไม่ต้องคดิ 

พร้อมกับรูส้กึว่าถ้าค�าขอแค่นีเ้ขายังท�าไม่ได้ แล้วจะมหีน้าเรียกตนเองว่า

เป็นอสูรร้ายบรรพกาลผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดที่ท�าไม่ได้อยู่อีกหรือ

และในไม่ช้าซนิซนิก็มบ้ีานใหม่ชัว่คราว เจีย๋ผานเอาหยกเลีย้งวิญญาณ

ก้อนใหญ่มาเจาะให้เป็นทรงกระถางดอกไม้ จากนัน้ก็ปล่อยพลงัหล่อให้มนั

เป็นของวิเศษส�าหรบัเก็บรกัษา

เศษหยกที่เจาะออกมาซินซินก็ไม่ปล่อยให้เสียเปล่า นางขอให้ 

เจีย๋ผานบดพวกมนัเป็นผงแล้วผสมกับผงทีบ่ดจากหนิผลกึและหนิแร่ชัน้ดี

หลายก้อน เติมน�้าแร่จากน�้าพุวิเศษเข้าไปท�าเป็นดินเลี้ยงดอกไม้

จนกระทัง่เจีย๋ผานอุม้ซนิซนิถลาบนิออกจากป่ามุง่หน้าไปยังถ�า้ของตน

ได้ระยะทางหน่ึง แล้วมีลมจากภูเขากระโชกมาบาดผิวหน้า เขาจึง 

ค่อยรู ้สึกตัวว่าตนเสียของล�้าค่ามากมายมหาศาลไปกับดอกไม้พิษ

กระจอกงอกง่อยดอกนี้ไปแล้ว

อย่างกับถูกมนตร์สะกด!

แต่อสูรร้ายบรรพกาลอย่างเขาน่ะหรือจะถูกมนตร์สะกดได้?!

ไม่ว่าปีศาจมารร้ายตนใดได้เห็นหน้าเขาต่างก็ว่ิงหนีหัวซุกหัวซุน 

กันไปทั้งนั้น

เจี๋ยผานสะบัดหัวไล่ความคิด เหล่มองดอกไม้พิษน้อยท่ีตนรักษา 

อยู่ในอ้อมอก เขาคงจะว่างมากเกินไปแล้ว ถึงได้เกิดความคิดจะ 

เลี้ยงดอกไม้ขึ้นมา
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อสูรร้ายบรรพกาลผู้ย่ิงใหญ่อย่างเขาจะเลี้ยงดอกไม้ธรรมดาๆ  

ไปเพื่ออะไร

ดอกไม้ท่ีกินเก่งขนาดน้ี ทั่วทั้งแดนอสูรมีแต่เขาคนเดียวท่ีเลี้ยงได้  

จะว่าไปก็เหมอืนเครือ่งหมายแสดงฐานะอย่างหนึง่

ไม่ว่าความคิดนี้จะไร้สาระและไร้เดียงสาสักแค่ไหน แต่ยามนี ้

เจี๋ยผานกลับไม่รู้สึกต่อต้านแม้แต่น้อย ซ�้ายังไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกติ 

อีกด้วย

ถ�า้ของเจีย๋ผานอยู่ในหบุเขาแห่งหน่ึงในทุ่งร้างประจมิซึง่ล้อมรอบด้วย

ภูเขาหิมะสงูตระหง่าน ทว่าภายในหบุเขากลบัเขยีวขจด้ีวยผนืป่า ทัง้ยังมี

ล�าธารสายเลก็ทีใ่สกระจ่างงดงามย่ิง

แค่เพียงแรกเหน็ซนิซนิก็ชืน่ชอบสถานทีแ่ห่งน้ีทนัที นางรู้สกึล�าพองใจ

กับตวัเลอืกอันชาญฉลาดของตน...

ดจีรงิๆ ทีต่ามเจ้าสตัว์ประหลาดซือ่บือ้แต่มหีนิผลกึหลายก้อนตนนีม้า 

ต่อไปบ้านของเขาก็คือบ้านของข้าล่ะ!

นางไม่เคยเห็นหมิะท่ีขาวใสเปล่งประกายและล�าธารทีส่ะอาดบรสิทุธ์ิ

ถึงเพียงนี้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นนกน้อย ผีเสื้อ และฝูงผึ้งท่ีบินโฉบไปมา  

ปลาตวัน้อยทีแ่หวกว่ายในล�าธาร หรอืพืชน�า้หน้าตาประหลาดทีส่่ายไหว 

ล้วนท�าให้นางต่ืนตาต่ืนใจเป็นอย่างย่ิง

เจี๋ยผานมิได้รู ้สึกรู ้สาอะไรต่อส่ิงเหล่านี้เลย ที่แปลกตาก็คือ 

ดอกไม้โง่อ่อนต่อโลกดอกน้ีต่างหาก แต่ก็ไม่แปลก ใครใช้ให้นางไปข้ึน 

อยู่ในซอกหลืบแบบนั้นเล่า เป็นธรรมดาท่ีนางจะไม่เคยพบเคยเห็น 
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โลกภายนอกเหล่านี้กระมัง

เขาไม่รู ้ตัวว่าตนเองรู้สึกผ่อนคลายลงเพราะท่าทางตื่นเต้นดีใจ 

ของดอกไม้โง ่ดอกนี้จนถึงขั้นเก็บง�ากลิ่นอายอ�ามหิตในตัว ท�าให้

สิงสาราสัตว์ประหลาดกล้าออกมาเดินหากินบริเวณรอบๆ ถ�้าของเขา

เกิดมาเป็นดอกไม้ทีไ่ม่มขีาเดินท�าให้ซนิซนิเคลือ่นทีล่�าบากอย่างย่ิง 

แม้ว่าตอนนีน้างจะอยู่ในกระถาง สามารถใช้ก้านเก่ียวกับวัตถุบรเิวณใกล้ๆ 

แล้วลากกระถางเคลื่อนท่ีไปมาได้ แต่ก็เปลืองแรงและช้ามาก สู้ขอให ้

อสูรตนนี้ช่วยพานางไปง่ายกว่ามาก

เจีย๋ผานไม่รูต้วัเลยว่าตนเอง 'โดนพิษซมึลกึ' หลงใหลไปกับกลิน่หอม

ของซินซินมากขึ้นทุกวันๆ ด้วยการขอร้องออดอ้อนของนาง เขาก็มักจะ 

พานางไปตากแดด ตากฝน ชมหิมะในหุบเขา บางครั้งหากอารมณ์ดี 

ก็ยังสอนนางคัดอักษร อ่านหนังสือเป็นเพ่ือนนาง เล่าเร่ืองราวและ 

ต�านานในแดนอสูรหรือโลกมนุษย์ให้นางฟังด้วยความอดทนอันผิดวิสัย 

ของเขา

สิ่งใดที่เขาเห็นว่าช่างแสนจะธรรมดาและไม่เคยใส่ใจมาก่อน 

กลับท�าให้ซินซินตะลึงงันอย่างมาก เมื่อภายในถ�้ามีเสียงหัวเราะและ 

กลิ่นหอมของดอกไม้พิษน้อยเพ่ิมขึ้นมา ก็เหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่าง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

เจี๋ยผานไม่ได้เป็นคนละเอียดถึงขั้นมาน่ังวิเคราะห์ว่ามีอะไร

เปลี่ยนแปลงไปกันแน่ เขาเพียงแต่รู้สึกว่าซินซินท�าให้อารมณ์เขาดีมาก 

เขาจึงแทบไม่เคยปฏิเสธค�าขอของนางเลย

และแม้ว่าจะปฏิเสธ แต่เดี๋ยวเสียงหวานๆ ที่ไร ้เดียงสาและ 
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ใส่จริตเกินจริงนั้นก็ท�าให้เขาเปลี่ยนความคิดอยู่ดี

ส ่วนลึกในใจของเจี๋ยผานเฝ้ารอบางอย่างจากนางอยู่ตลอด  

ดอกไม้ที่มี 'พลังการกิน' มหาศาลจนน่าตกใจขนาดนี้คงไม่ใช่ธรรมดา  

เขาอยากเห็นเหลือเกินว่าตอนที่นางผลิบานจะเป็นอย่างไร

ถึงอย่างไรถ้าใช้หินผลึกหมด เดี๋ยวก็มีปีศาจอื่นๆ ในทุ่งร้างประจิม

ที่สวามิภักดิ์ต่อเขาเอามาให้อีก หากไม่พอจริงๆ จะไปแย่งชิงมาก็ยังได้ 

เรื่องนี้มิใช่ปัญหาส�าหรับเจี๋ยผาน

ส�าหรบัอสรูร้ายบรรพกาลทีม่อีายุยาวนานพอๆ กับโลก เวลาร้อยปี

ผ่านไปชั่วพริบตา ส�าหรับซินซินน้ันก็ไม่ต่าง เพียงแต่ช่วงเวลาดังกล่าว 

ก็เพียงพอให้นางเที่ยวชมหุบเขาของเจี๋ยผานได้นับคร้ังไม่ถ้วน คร้ันแล้ว 

นางจึงเริ่มเว้าวอนให้เจี๋ยผานพานางออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกบ้าง

"อยู่แต่ท่ีเดิมๆ ตลอด จะไปต่างอะไรกับไม้ผุๆ ในป่าเล่า ถ้า 

ไม่ออกไปข้างนอกอีกเดี๋ยวเห็ดจะขึ้นแล้วนะ!" ซินซินเร่งเสียงสูงเกินจริง

พลางขยับก้านวาดเป็นรูปร่างเห็ดขนาดใหญ่

เห็ดเป็น 'สิง่มชีวิีตพิเศษ' ท่ีนางสังเกตเหน็ตอนอยู่ในป่าเป็นเวลานาน  

ว่ากันว่าเหด็ทีส่สีนัสดใสล้วนมพิีษ ชอบขึน้ในพงหญ้าและตามต้นไม้ต่างๆ  

เป็นท่ีสุด

ตอนน้ีซินซินอยู่บนระเบียงหน้าต่าง พยายามก่อกวนเจี๋ยผาน 

ที่ก�าลังตั้งใจจะนั่งสมาธิซึ่งนานๆ ทีจะท�า

หลังจากดูดพลังวิเศษจากหินผลึกและของล�้าค่าชนิดต่างๆ  

อย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลาร้อยปี บดัน้ีซนิซนิไม่ได้มสีภาพอ่อนระโหยโรยแรง

อย่างตอนที่เจอครั้งแรกอีกแล้ว
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ก้านใบเขยีวสดอนัอ่อนช้อยเป่ียมพลงัวิเศษเข้มข้นตัง้แต่หัวจรดปลาย 

ดอกตมูทีเ่คยซบูผอมเท่าหวัแม่มอืก็ขยายใหญ่เท่าถ้วยกินข้าว กลบีดอก

บางใสและขาวเนียนห่อตวักันเป็นช้ันๆ แข็งแรง ทอประกายเจด็สพีร่างพราว

สะดดุตา

ซินซินในยามนี้มี คุณลักษณะของเทพบุปผาอย ่างแท ้จริง  

ไม่ว่าใครได้เห็นต่างก็ต้องชื่นชมในความงดงามอันล�้าเลิศ ทว่ายังคง 

ไม่มีวี่แววว่าจะบานเลยสักนิด

ค�าเปรยีบเปรยแสนฉอเลาะและมชีวิีตชวีาของซนิซนิย่ัวให้เจีย๋ผาน

หัวเราะออกมาจนได้ เขาเข่ียก้านดอกท่ีมาเกาะแกะบนแขนออกไป 

อย่างไม่ใส่ใจแล้วพูดว่า "ถ้าเห็ดจะขึ้นก็ขึ้นบนตัวเจ้า ไยข้าต้องกังวล"

"เจ้าไม่เข้าใจเหรอว่าข้าอยู่แต่ในถ�้ามันน่าเบื่อแค่ไหน! พาข้า 

ออกไปเท่ียวหน่อยเถิดนะ" ซินซินเข้ามาป้วนเป้ียนอีกคร้ังอย่างไม่ลดละ 

ดอกตูมสีขาวบริสุทธิ์ยื่นเข้ามาถูไถข้างแก้มเจี๋ยผานอย่างออดอ้อน

กลิน่หอมอ่อนๆ ทีล่อยเข้ามาในจมกู ตามด้วยเสยีงหวานๆ ของซนิซนิ 

กลายเป็นของหวานเลีย่นแสนเย้ายวนปานน�า้ผ้ึง เจีย๋ผานพยักหน้าตอบว่า 

"ได้" โดยไม่ทันรู้ตัว

กลิ่นหอมของซินซินจะเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายตามอารมณ์ 

ของนาง หลายปีทีผ่่านมาเจีย๋ผานใช่ว่าจะไม่เคยแคลงใจสงสยักับกลิน่นี้ 

แต่เขาไม่รูส้กึถึงเจตนาร้ายทีน่างมต่ีอเขาแต่อย่างใด และไม่เคยสงัเกตเห็นว่า

กลิ่นหอมนี้เป็นอันตรายกับตนตรงไหน จึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก

แต่นั่นก็มิได้หมายความว่าเขาจะไม่มีแรงต่อต้านซินซินเลย

พอเขาเอะใจได้สติขึ้นมาก็พูดว่า "แต่เจ้าต้องผลิบานให้ข้าดูก่อน 
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ไม่อย่างนั้นก็กลายร่างเป็นคนก่อนค่อยมาว่ากัน"

มบีปุผาเซยีนมากมายทีใ่ช้เวลาพันปีหรอืหมืน่ปีถึงจะบานสกัครัง้หน่ึง 

แต่เจี๋ยผานกลับมีสังหรณ์แปลกๆ ว่า...ซินซินน่าจะผลิบานได้ทุกเมื่อ 

ที่อยากท�า เพียงแต่นางไม่รู้จะท�าไปท�าไมเท่านั้น

"ข้าผลิบานไม่ได้..." ซินซินคอตกพลางเอ่ยพูดอย่างห่อเหี่ยว

ชัว่ขณะนัน้เจีย๋ผานก็นึกเหน็ภาพน่ารักน่าเอน็ดขูองหญิงสาวคนหนึง่

ยามเบ้ปากบ่นอุบอบิ

"ดอกสุ่ยเซียน* ไม่ผลิบานก็ยังพอท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้นะ แต่กับเจ้า

จะให้คิดอย่างไร เจ้าท�าไม่ได้จริงๆ หรือว่าไม่อยากท�ากันแน่" เจี๋ยผาน

ซักไซ้

หนิผลกึชัน้ดแีละของล�า้ค่าต่างๆ ท่ีเขาเสียไปกับซนิซินหากไม่ถึงหมืน่

ก็ต้องมีถึงแปดพันชิ้น ถ้าเอามาเร่งดอกพญาหงส์ห้าสีท่ีมีมูลค่าสูงที่สุด 

ในแดนอสรู ก็เพียงพอให้มนัผลบิานสกัห้าพันคร้ังแล้ว

แต่เจ้าดอกไม้พิษดอกน้ีกินทรัพย์สมบัติของเขาไปต้ังมากมาย 

ขนาดนั้น จะผลิดอกให้เขายลสักครั้งก็ไม่ได้

ซนิซนินิง่เงียบไปนาน ในทีส่ดุก็พูดเสยีงอ่อยว่า "ข้ากลายร่างเป็นคน

ได้อยู่หรอก แต่ข้างดงามขนาดนัน้ ถ้าเจ้าเกิดหลงรกัข้าขึน้มาจะท�าอย่างไร"

น�้าเสียงของนางจริงจังและเศร้าหมองจนเจี๋ยผานอยากหัวเราะ 

ก็หัวเราะไม่ออก

ไม่เคยเห็นใครหลงตนเองหนักขนาดนี้มาก่อนเลยให้ตาย!

มน่ิาเล่านางถึงไม่เคยผลบิานมาจนถึงตอนน้ี ก็หน้าหนาเสียขนาดน้ี 

* ดอกสุ่ยเซียน หมายถึงดอกแดฟโฟดิล
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ไม่แปลกเลยท่ีจะแหวกกลบีดอกออกมาไม่ได้!

เจีย๋ผานย่ืนมอืไปตดีอกตมูขาวอวบของนางอย่างหมัน่ไส้ระคนข�าขัน 

พูดประชดว่า "สภาพอย่างน้ียังกล้าคดิว่าข้าจะหลงรกั ทัง้โง่ทัง้ขีเ้หร่จะตาย  

ข้าถือว่าพูดแล้วนะ ท่ีเหลอืเจ้าคิดเอาเองแล้วกัน!"

"เจ้าอสูรบ้า!" ซินซินออกแรงดิ้นจากมือเขาพลางร้องด่า

ซินซินโมโหมากจนตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับเขาหนึ่งวันถ้วน

เจีย๋ผานนัง่สมาธิครึง่วัน ก่อนจะอ่านหนังสอือย่างไม่สนใจไยดนีาง 

สิ่งเดียวท่ีท�าให้เขาต้องขมวดค้ิวก็คือกลิ่นหอมหวนในห้องท่ีคลับคล้าย 

จะน�าพาความขมขื่นมาด้วย

ในท่ีสุดดวงตะวันก็ถูกม่านราตรีดันหล่นหายไปหลังภูผา ซินซิน 

จ้องมองดวงดารานอกหน้าต่าง แล้วเริม่พิจารณาว่าการตดัความสมัพันธ์ครัง้น้ี

จะด�าเนินต่อหรือไม่

นางสามารถใช้กลิ่นหอมควบคุมให้เจี๋ยผานหันมาก้มหัวให้นางได้ 

แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดนางถึงไม่อยากท�าเช่นนั้น

นางจ�าไม่ได้แล้วว่าต้ังแต่เมือ่ไรทีน่างเลิกใช้กลิน่หอมล่อลวงเจ๋ียผาน

ส่งเดช

เจ้าอสูรบ้า!

นางแค่อยากให้เขาพาออกไปเท่ียวข้างนอกเท่านั้นเอง ไม่ใช่ 

ค�าขอท่ียากเย็นอะไรเลยสักนิด เขามีสิทธ์ิอะไรมาขู่นางเยาะเย้ยนาง!  

ยิ่งคิดซินซินก็ยิ่งเศร้าใจ

"น่ีคือหินดารกาทรงกลด เจ้าชอบหรือไม่" เสียงของเจี๋ยผาน 

ลอยมาจากด้านหลัง จากนั้นซินซินก็รู้สึกถึงรัศมีวิเศษที่มีพลังเข้มข้น 
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จากจันทราและดาราลอยวนอยู่รอบตัว

ซนิซนิหนัดอกตมูไป 'ปรายตามอง' เล็กน้อย เจีย๋ผานถือหินผลกึสีด�า

มนัวาวมาโบกตรงหน้านาง รศัมเีข้มข้นท่ีว่าก็ส่งมาจากหินขนาดเท่าก�าป้ัน

ก้อนน้ีน่ีเอง

แม้ว่าหินจะเป็นสีด�ามะเมือ่ม แต่เม่ืออยู่ในความมดืกลบัส่งแสงเรอืงรอง

เย็นเยียบทีง่ดงามย่ิงกว่าแสงจนัทร์ แค่เหน็ก็รูว่้าต้องดดูซมึพลงัจากจนัทรา

และดารามาอย่างน้อยล้านปีแล้ว

ซินซินประทับใจอย่างย่ิง และรู้ว่านี่เป็นสัญญาณขอสงบศึกของ 

เจี๋ยผาน

นางเป็นบุปผาที่ใจกว้างราวแม่น�้าอยู่แล้ว ในเมื่ออสูรร้ายเป็นฝ่าย

มาขอคืนดีก่อน อีกทั้งของขวัญก็ยังล�้าค่าน่าประทับใจเสียขนาดน้ี  

นางจึงตัดสินใจไม่ถือสาหาความอีก

นางยืดก้านอย่างมาดมั่นแล้วพูดเสียงยานคาง "เอามาให้ข้าหรือ"

เจี๋ยผานวางหินดารกาทรงกลดในกระถางของนางอย่างใจดี

หินผลึกชั้นดีก้อนน้ีหากอยู่ข้างนอกอาจชักน�าให้อสูรนับไม่ถ้วน 

เข่นฆ่ากนัอย่างบ้าคลัง่ เอามาไว้ทีซ่นิซนิน่าจะพอให้นาง 'กิน' ได้สกัครึง่เดอืน

วันน้ีซนิซนิสงบปากสงบค�าผดิปกต ิเจ๋ียผานทีน่ั่งสมาธิปิดก้ันตนเอง

ไปครึ่งวันพลันรู ้สึกแปลกๆ ไปทั้งกาย จนต้องยอมฝืนกฎออกไปหา 

หินผลึกก้อนนี้มาง้อให้นางพูดด้วย

แต่ผลลัพธ์ก็ไม่เลว!

ไม่นานดอกไม้พิษน้อยก็เริม่ส่งเสยีงเจือ้ยแจ้ว พยายามเกล้ียกล่อม

ให้เขาพาออกไปเท่ียวอีกครา
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หลังจากเจี๋ยผานถูกนางเกาะแกะอยู่ไม่ก่ีวันก็หลุดปากตอบตกลง

ในที่สุด

ซนิซนิขอแค่ได้ออกจากหบุเขาไปเทีย่วเล่นท่ีอืน่ๆ ในทุ่งร้างประจมิ

เท่านั้นพอ

ทุ่งร้างประจิมก็เหมือนกับที่อื่นๆ ในแดนอสูร มีเมืองที่เหล่าอสูร

จ�านวนมากอาศัยอยู่รวมกัน อสรูทีอ่าศัยอยู่ทีน่ี่ก็คอืประชากรของเจีย๋ผาน 

แม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะไม่เคยได้พบหน้าอสูรเถาอูผู้้ย่ิงใหญ่เลยก็ตาม

เจี๋ยผานเก็บง�ากลิ่นอายอ�ามหิตระหว่างประคองซินซินเดินบน 

ถนนใหญ่ ดูไม่ต่างอะไรกับอสูรทั่วไป ทว่ารูปลักษณ์อันน่าพิศวงและ 

กลิน่หอมเย้ายวนของซนิซนิเสยีเองทีเ่รยีกความสนใจจากอสรูจ�านวนมาก

โดยเฉพาะกระถางดอกไม้ทีแ่กะสลกัมาจากหยกเลีย้งวิญญาณใบน้ัน

ท�าให้อสรูท่ีตาถึงหลายตนน�า้ลายไหล

นี่เป็นของดีย่ิงนัก! ย่ิงไปกว่าน้ันถึงกับใช้หยกเลี้ยงวิญญาณ 

ก้อนใหญ่ขนาดนั้นมาท�าเป็นกระถางดอกไม้ ไม ่ต ้องบอกก็รู ้ว ่า 

ดอกไม้ในกระถางจะต้องเป็นบปุผาเซยีนหายากทีล่�า้ค่ากว่าร้อยเท่าพันเท่า

ใช ่ว ่าจะไม ่มีอสูรที่ คิดท�าร ้ายพวกเขา เพียงแต ่ทุกโลกา 

มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่บอกต่อกันมาอย่างไม่เป็นทางการว่าข้างกาย

บุปผาเซียนหรือหญ้าวิเศษล�้าค่ามักจะมีอสูรคอยคุ้มครองอยู่ และ 

โดยทั่วไปก�าลังของอสูรท่ีคุ้มครองน้ันก็แปรผันตามความล�้าค่าของส่ิงท่ี

คุ้มครองด้วย

พูดง่ายๆ ก็คือย่ิงบุปผาเซียนล�้าค่าหายากเท่าไร อสูรที่ถือมันอยู ่
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ก็ยิ่งร้ายกาจดุดันมากเท่านั้น

แม้เหล่าอสูรจะไม่รู ้ฐานะที่แท้จริงของเจี๋ยผาน แต่ดูจากที่เขา 

กล้าถือบุปผาเซียนกับกระถางอลังการเช่นนี้เดินอาดๆ เรียกความสนใจ

โดยไม่กลวัเกรงแล้ว ก็มคีวามเป็นไปได้แค่สองอย่าง...หากสมองของเขา

ไม่ได้ถูกประตูหนีบจนสติปัญญาต�่ากว่าระดับมาตรฐานอย่างหนัก  

เขาก็ต้องแข็งแกร่งมากพอที่จะไม่กลัวว่าใครจะมาหาเรื่อง

น่ีเป็นครัง้แรกท่ีซนิซนิได้เห็นอสรูตัวเป็นๆ จ�านวนมากเดนิผ่านไปมา

เช่นน้ี ถึงสายตาท่ีพวกเขามองมาจะ 'ร้อนผ่าว' มากไปหน่อย แต่นางก็คดิว่า

สาเหตมุาจากร่างจรงิของนางงดงามจนเกินห้ามใจ ครัน้แล้วนางจงึย่ิงยืด

ก้านชดูอกตูมใหญ่อันสวยงามพลาง 'ทอดสายตา' มองไปรอบๆ

"ดูนั่น! เป็นจิ้งจอกหรือแมวน่ะ เหตุใดจึงไม่เห็นหางเลย"

"หวา! นั่นหนูใช่หรือไม่ หนวดตลกยิ่งนัก"

"เหตุใดขาเขาสั้นจัง เจี๋ยผาน ร่างจริงเขาคืออะไรน่ะ เหมือนข้า 

ไม่เคยเห็นในหนังสือเลย..."

พวกอสรูล้วนมปีระสาทสมัผสัท่ีไวเป็นพิเศษ ส่วนซนิซนิก็ไม่มว่ีีแววว่า

จะลดเสยีงลงแม้แต่น้อย อสรูทีถ่กูเอ่ยถึงได้ยนิเสยีงเจือ้ยแจ้วเหมอืนเดก็

ของนางเข้าก็พากันหันมามองอย่างขุ่นเคอืง

เดมิทเีจีย๋ผานกร็ูส้กึว่าการท่ีซนิซนิเปิดเผยความอ่อนต่อโลกของนาง 

ในท่ีธารก�านัลเช่นน้ีมันช่างขายหน้าเขาผู ้เป็นเจ้าของอย่างย่ิง แต่ 

เมื่อเห็นอสูรบางตนจ้องมองนางก็รู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก

"แมวมารจดุม่วง หนูเจาะภูเขา เสือก้องจนัทร์" เจีย๋ผานพูดเสยีงเรยีบ

พลางยกมือชี้อสูรที่ซินซินพูดถึงทีละตน
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อสรูผูโ้ชคร้ายเหล่านัน้จู่ๆ  ก็รูส้กึว่าจดุส�าคญัในคอหอยถกูมอืใหญ่ 

ทีม่องไม่เหน็บบีรัง้ สหีน้าแปรเปลีย่นเป็นเขยีวคล�า้สลบัซดีขาว ถูกบงัคบั 

ให้แสดงร่างเดมิออกมาตรงนัน้ ล้มลงกับพ้ืนอย่างไร้แรงต่อต้าน ชกัเหมอืน

ปลาท่ีพ้นจากน�า้

แมวมารจุดม่วงกับหนูเจาะภูเขายังไม่เท่าไร เพราะเดิมทีพวกเขา 

ก็อ่อนแออยู่แล้ว แต่เสือก้องจันทร์เป็นหนึ่งในสามผู้ทรงพลังของเมือง 

ก�าลงัเป็นรองเจ้าเมอืงเพียงนดิเดียวเท่าน้ัน แต่กลับมสีภาพน่าอนาถเช่นนี้

เพียงเพราะถูกคนชี้ส่งเดช!

อสูรตนอื่นๆ บนถนนเห็นเข้าต่างก็ตกใจกรีดร้องยกใหญ่ พากัน 

วิ่งหนีแตกตื่นราวกับหลบโรคระบาด กลัวว่าจะโดนเคราะห์ร้ายไปด้วย

บนถนนท่ีเคยคึกคักพลันเหลือเพียงเจี๋ยผานและซินซิน รวมถึง 

อสูรสามตนบนพื้นที่พร้อมจะหมดลมหายใจได้ทุกเมื่อ

พอซินซินได้สติก็ร้องอย่างตกใจว่า "เจี๋ยผาน! ไม่เอานะ อย่าฆ่า 

พวกเขา!"

นางพูดพลางยกก้านเกาะตวัเจีย๋ผานไว้แน่น ดอกตูมสขีาวบรสิทุธ์ิ 

สอดเข้าไปในซอกคอของเขา กลิน่หอมอ่อนๆ ท่ีลอยข้ึนมาท�าให้จติสังหาร

ของเจีย๋ผานลดน้อยถอยลงอย่างน่าอศัจรรย์

เขาแค่นเสยีงพูดกับอสรูสามตนน้ันว่า "ควกัลูกตาของพวกเจ้าออกมา 

แล้วไสหัวไป!"

ดอกไม้พิษน้อยของเขาใช่ของท่ีพวกมนัจะจ้องมองได้อย่างน้ันหรอื!

แรงกดดันบนร่างอสูรทั้งสามหายไป ยังไม่ทันจะดีใจที่รอดพ้น 

ความตายมาได้ พวกเขาก็ได้ยินค�าพูดอนัน่าขนพองสยองเกล้า ต่างหวาดกลวั
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จนแข้งขาอ่อนแรงลุกไม่ขึ้นยิ่งกว่าเดิม

"เจี๋ยผาน ไม่เอา...ข้ากลัวเลือด อย่าให้พวกเขาควักลูกตาเลยนะ"  

ซินซินขอร้องเขาอย่างตื่นตระหนก

ดอกไม้พิษน้อยพิงร ่างเขาด้วยตัวส่ันเท้ิม แม้แต่กล่ินหอม 

ยังคลับคล้ายจะแสดงความหวาดกลัวออกมาด้วย เจี๋ยผานใจอ่อนยวบ 

ยื่นมือไปลูบกลีบดอกของนางแผ่วเบาแล้วก้าวยาวๆ เดินจากไป

อสูรท้ังสามท่ีอยู่บนพ้ืนเจอเคราะห์ร้ายอย่างไร้เหตุผล ถึงสุดท้าย 

จะเอาชีวิตรอดมาได้และไม่บาดเจ็บอะไรมาก แต่ก็เสียขวัญอย่างแรง 

จนต้องใช้เวลานานกว่าจะได้สติ

ที่ ผ ่ านมาเสือก ้องจันทร ์คิดว ่าตนเองเป็นใหญ ่ในเมืองนี้  

ผู้ท่ีร้ายกาจกว่าเขามีแค่เจ้าเมืองเท่าน้ัน มาวันนี้ถึงได้รู้ว่าอะไรที่เรียกว่า 

เหนือฟ้ายังมีฟ้า ยังมีอสูรที่โหดร้ายกว่าเขาอยู่

พวกเขาแค่จ้องมองปีศาจบุปผาท่ีพูดจาเร่ือยเปื่อยตนนั้น แต่กลับ

เกือบต้องแลกมาด้วยชีวิต

เหล่าอสูรที่หลบซ่อนอยู่ในมุมมืดเห็นเจี๋ยผานเดินห่างไปไกลแล้ว

จึงค่อยกล้าโผล่ออกมาซุบซิบวิพากษ์วิจารณ์กัน

"นั่นมันอสูรอะไรน่ะ เหตุใดถึงได้ร้ายกาจขนาดนั้น!"

"นั่นน่ะสิ! ไม่เห็นเขาใช้อาคมอะไรเลยด้วยซ�้า แค่ยกมือชี้ก็ท�าให้

พวกพี่เสือเกือบตาย เจ้าเมืองก็น่าจะสู้เขาไม่ได้กระมัง"

"เขาคงไม่ได้มาหาเรื่องเจ้าเมืองหรอกนะ"

"ไม่ใช่เรือ่งของเราสกัหน่อย ถงึจะเป็นเจ้าเมอืงก็ไม่ได้ย่ิงใหญ่อะไร 

นกัหรอก ท่ีน่ีเป็นถ่ินของอสรูร้ายบรรพกาลเถาอู ้ เขาคงไม่กล้าไปอาละวาด
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หรอกกระมงั"

อสรูทีเ่คยคดิจะท�าร้ายซนิซนินกึดใีจทีต่นเองไม่ได้บุม่บ่ามลงมอืไป 

ไม่อย่างนั้นจะจบชีวิตในสภาพไหนยังคาดเดาไม่ได้เลย

เจีย๋ผานอุม้ซนิซนิเดินไปสกัพักหนึง่ พอนางเริม่ใจเย็นลงกต็�าหนเิขา

อย่างโมโหว่า "เจ้าท�าร้ายอสรูส่งเดชได้อย่างไร พวกเขาไม่ได้ท�าอะไรเจ้า 

เลยนะ"

"ข้าอยากฆ่าก็จะฆ่า ไม่เหมอืนเจ้าหรอกทีข่ีข้ลาดขนาดเลอืดก็ยังกลวั" 

เจีย๋ผานพูดอย่างหงุดหงดิ นีเ่ขาช่วยระบายความโกรธแทนเจ้าดอกไม้โง่นี่

แท้ๆ

"เจ้าท�าแบบน้ีแล้วใครจะสนใจ ไม่มีเพ่ือนสักคนมันดีนักหรือไร  

แล้วเลอืดน่ะเป็นสิง่น่ากลวัอยู่แล้ว ท้ังเหมน็คาว ทัง้..." ซินซนิพูดถึงตรงน้ี 

ก็ไม่รู้นึกอะไรขึ้นมา จึงค่อยๆ หดตัวลงแล้วกลับมาตัวสั่นอีกครั้ง

"ใครอยากให้พวกมนัมาสนกันล่ะ" ถึงน�า้เสียงเจีย๋ผานจะกราดเกร้ียว 

แต่มอืทีล่บูกลบีดอกของซนิซนิกลบัอ่อนโยน

เขารู ้สึกอย่างล�้าลึกว่าการพาดอกไม้ที่ทั้งข้ีขลาดท้ังกลัวเลือด 

ออกมาข้างนอกมันช่างยุ่งยากเหลือเกิน แต่ยามที่ดอกไม้พิษน้อย 

เข้ามาเกาะเขาอย่างหวาดกลัว เขากลับรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูก เบียด 

ความอึดอัดคับข้องใจของเขาชิดตกขอบเหวไปเลย

นางเป็นดอกไม้โง ่ที่ ท้ังไร ้ประโยชน์และไม่รู ้จักแยกแยะดีชั่ว  

ถึงเขาจะโกรธนางไปก็เสียอารมณ์เปล่าๆ

"เจ้าท�าให้อสรูอ่ืนๆ ตกใจหนีไปหมดแล้ว แล้วเรายังจะเดนิตลาดต่อ
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ได้อย่างไรกัน" ซินซินบ่นอุบ

"ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าปากมากพูดนั่นพูดนี่แบบโง่ๆ ก็ไม่มีเร่ืองเช่นน้ี

เกิดขึ้น" เจี๋ยผานมองดูท้องถนนที่โล่งโจ้งแล้วก็หงุดหงิด สิ่งไร้สาระ 

อย่างการเดินตลาดไม่ใช่เรื่องที่เขาควรท�าเลยจริงๆ

โชคดทีีอ่สรูบนทางแยกอกีด้านไม่ได้สงัเกตเหน็เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้

ตรงนี้ เจี๋ยผานจึงเดินเลี้ยวเข้าไป

ถนนสายนี้คึกคักย่ิงกว่าเดิม ซินซินถูกความอยากรู ้อยากเห็น 

เข้าครอบง�าจนลืมไปว่าทะเลาะกับเจี๋ยผานอยู่ กลับมามองซ้ายแลขวา

อย่างกระปรี้กระเปร่าอีกครั้ง

คราวน้ีเมื่อนางเจอของท่ีน่าสนใจก็เปลี่ยนเป็นโน้มตัวเข้าไป 

กระซิบกระซาบข้างหูเจี๋ยผานแทน จนตอนหลังนางก็ใช้ก้านเกาะอยู ่

บนไหล่เจี๋ยผานเสียเลย แล้วยื่นดอกตูมใหญ่พูดใกล้ๆ กับใบหน้าเขา

เป ็นภาพที่ออกจะแปลกอยู ่สักหน่อย ทว ่าแดนอสูรก็มีแต ่

เรื่องประหลาดปรากฏไม่เว้นวันอยู่แล้ว ทุกคนแค่เหลือบมองนิดหน่อย

แล้วก็เห็นเป็นเรื่องปกติ

"น่ันเหลาสุราที่ในหนังสือพูดถึงใช่หรือไม่ เข้าไปดูกันเร็ว!" ซินซิน 

หันไปเห็นเข้าก็ต่ืนเต้นดีใจจนก้านดอกสั่นราวกับเจอแผ่นดินผืนใหม ่

อย่างไรอย่างนั้น

เหลาสุราเหรอเนี่ย!

เหตุการณ์มหัศจรรย์พันลกึหรอือกึทึกคกึคะนองมากมายในหนังสือ

ล้วนเกิดขึ้นในเหลาสุราทั้งนั้น!

สถานท่ีอันย่ิงใหญ่และลึกลับเช่นนี้ ถ้าเดินผ่านไปเฉยๆ คงต้อง
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เสียดายไปชั่วชีวิตแน่...

เจ๋ียผานเห็นหน้าร้านก็รูว่้าเหลาสรุาแห่งนีค้ณุภาพใช้ได้ น่าจะเป็น 

อันดับต้นๆ ของเมืองนี้ ข้าวของคงไม่เลวเท่าไร เขาจึงเดินเข้าไป 

โดยไม่คิดอะไรมากนัก

เสี่ยวเอ้อร์ของร้านที่เป็นปีศาจแมวเห็นการแต่งตัวของเจี๋ยผาน 

รวมถึงลักษณะของซินซินที่เขาอุ ้มอยู่ก็รู ้ทันทีว่าเป็นลูกค้าชั้นเย่ียม  

รีบกระโดดเข้ามาต้อนรับและน�าทาง

ซนิซินชงิสัง่อย่างช�านาญโดยไม่รอให้เขาพูด "เราต้องการห้องส่วนตวั 

ทีช่ัน้สอง!"

เสี่ยวเอ้อร์ชะงักไปนิดหนึ่งแล้วหัวเราะแห้งๆ "ชั้นสองของร้าน 

เป็นห้องพักขอรับ หากท่านทั้งสองต้องการห้องส่วนตัวเชิญทางนี้"  

พูดพลางผายมือไปทางฝั่งตะวันออกที่เป็นที่นั่งติดหน้าต่างเรียงเป็นแถว

โดยมีฉากกั้นไว้

ซินซินรู ้ สึกผิดหวังอย ่างแรงและขายหน ้า เล็กน ้อย นาง 

กระซิบบ่นข้างหูเจี๋ยผานว่า "ในหนังสือเขาพูดกันท้ังนั้นว่ามีห้องส่วนตัว 

ที่ชั้นสอง เหตุใดที่ น่ีอยู ่ชั้นหน่ึงล ่ะ น่ีผิดปกติหรือไม ่  คงมิใช ่ว ่า 

ไม่มีห้องใหญ่หมายเลขหนึ่งด้วยหรอกนะ"

เสี่ยวเอ้อร์เป็นปีศาจแมวซึ่งโสตประสาทดีเป็นพิเศษ พอได้ยิน 

ค�าพูดนัน้ก็หัวเราะกล้อมแกล้ม "ห้องใหญ่หมายเลขหน่ึงต้องมอียู่แล้วขอรบั 

ถ้านายท่านต้องการอยู่ค้างแรมล่ะก็ ข้าน้อยจะไปบอกหลงจู๊ให้"

"ดีๆ" ซินซินหันดอกตูมไป 'พยักหน้า' ให้เสี่ยวเอ้อร์อย่างตื่นเต้น

เจี๋ยผานทนไม่ได้ท่ีเห็นนางแสดงท่าทางกระตือรือร้นเกินเหตุกับ 
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อสูรตนอื่น จึงยกมือบิดดอกตูมของนางให้หันกลับมาทางตน แล้ว 

ชักสีหน้าดุว่า "พูดมาก!"

ซนิซนิถูกดุก็หน้าเจือ่น แต่พอคิดถึงว่าอกีไม่นานจะได้สัมผัสรสชาติ

ของการกินข้าวและค้างคืนในเหลาสรุาแล้วก็ข่มใจไม่โกรธเจีย๋ผาน

ถ้าจะโกรธก็รอไว้นางกินและนอนให้เสร็จก่อนค่อยว่ากันเถอะ

เสี่ยวเอ้อร์ปีศาจแมวพาพวกเขามานั่งในห้องส่วนตัว เจี๋ยผาน 

วางซินซินเอาไว้บนโต๊ะ ยังไม่ทันที่กระถางจะวางม่ันคงดี ซินซินก็ยืดอก

สั่งอย่างมั่นอกมั่นใจ "หั่นเนื้อสองชั่ง* มาแกล้มสุราซิ"

"..." เสีย่วเอ้อร์ลอบงนุงงว่านางเป็นปีศาจบปุผาจากทีไ่หนกัน เหตใุด 

ถึงได้ส่ังอาหารเหมือนพวกอสูรบ้านนอกท่ีไม่เคยออกมาเปิดหูเปิดตา

อย่างไรอย่างนั้น

เจี๋ยผานยกมือเขกดอกตูมของนางแล้วส่ังสอนว่า "ไปอ่านหนังสือ

ของโลกมนุษย์เล่มไหนมาอีก เนื้อแกล้มสุราหรือ ช่างกล้าพูด"

ซินซินพูดเสียงเศร้า "ไม่มีเนื้อแล้วก็ไม่มีสุราด้วยหรือ ถ้าเช่นน้ัน 

เอาทุกอย่างที่มีในร้านเจ้ามาอย่างละหนึ่งก็แล้วกัน"

ประโยคหลงัน่ีนางก็เอามาจากนิยายก�าลงัภายในของโลกมนุษย์เช่นกนั 

แต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นค�าสัง่ปกติแล้ว

เสีย่วเอ้อร์ช�าเลอืงมองเจีย๋ผานก็เห็นเขาพยักหน้ามา จงึหนักลบัไป

สัง่พ่อครวัด้านหลงัให้จดัเตรยีมอย่างกระตอืรอืร้น

ไม่นานอาหารนานาชนิดก็ถูกยกมาวางเต็มโต๊ะ

วิธีกินของซินซินไม่เหมือนอสูรตนอื่น นางแค่สูดดมกลิ่นหอมของ

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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อาหารเท่านั้น

วัตถุดิบทีน่�ามาท�าอาหารเหล่านีล้้วนมาจากแดนปีศาจท่ีมพีลังวิเศษ

ล้นเหลือ ท�าให้อาหารก็มีพลังวิเศษเจืออยู่ด้วย แต่ถือว่าน้อยนิดเกินไป 

จนไม่มค่ีาส�าหรบัจอมเขมอืบอย่างซนิซนิ ดงัน้ันนางจงึไม่ได้สนใจจะดูดซบั

เลยด้วยซ�า้ เพียงแค่ดมกลิน่ก็พอใจแล้ว

เจี๋ยผานอยู่กับนางมาร้อยปีย่อมรู ้นิสัยของนางดีอยู ่แล้ว จึง 

ไม่รูส้กึแปลกอะไรเมือ่เหน็นางย่ืนดอกตูมสขีาวไปจ่อดมอาหารจานน้ันจานน้ี

ไม่หยุด

ทว่าไม่นานความสนใจของซนิซนิกถู็กดงึดูดไปทีบ่ทสนทนาของแขก

ทีน่ัง่โต๊ะใกล้ๆ

อสูรหลายตนที่นั่งโต๊ะนั้นหน้าตาภายนอกดุดัน เสียงก็ดังสนั่น  

แขกทัง้เหลาสรุาต่างได้ยินสิง่ทีพ่วกเขาคยุกันหมดแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง

หัวข้อท่ีพวกเขาคุยคือเรื่องที่ก�าลังเป็นที่นิยมในช่วงน้ี ไม่เพียงแต่ซินซิน  

แขกหลายคนก็นั่งฟังอย่างเพลิดเพลินไปด้วย

เรือ่งท่ีพวกเขาคยุกันถอืว่าเก่ียวข้องกับเจีย๋ผานอยูบ้่าง เป็นข่าวลอื

เก่ียวกับอสูรร้ายบรรพกาลเหมอืนกัน แต่ตัวเอกของเร่ืองคอืเทาเทีย่*

เรื่องก็คือไม่ก่ีปีที่ผ่านมา จู ่ๆ เทาเท่ียท่ีเก็บตัวมานานก็ไม่รู ้ว่า 

เกิดคลั่งอะไรข้ึน อาละวาดไล่สังหารหัวหน้าเผ่าวานรจนทั้งเผ่าวานร 

ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปขอความช่วยเหลือจากสัตว์เทพกิเลน

ยังมีเผ ่ามังกรทะเลประจิมท่ีตกอยู ่ในชะตากรรมคล้ายกัน  

ราชามงักรเฒ่าทะเลประจมิทีเ่ป็นหัวหน้าเผ่าก็ถกูเทาเท่ียสังหาร ยอดฝีมอื
* เทาเท่ีย หน่ึงในสีอ่สรูร้าย และเป็นหนึง่ในลกูมงักรท้ังเก้าตามต�านานเทพโบราณของจนี ล�าตัวคล้ายหมาป่า 
นสัิยตะกละตะกลามและดุร้าย
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บาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนจนแทบจะสิ้นเผ่าพันธุ์

นอกจากน้ียอดฝีมอืของเผ่าสตัว์อสรูอกีหลายสบิเผ่าเช่นเผ่าหมยัีกษ์ 

เผ่าเสอืเขีย้วดาบ เผ่าหมาป่าแดง ต่างก็ถูกเทาเทีย่กวาดล้างไปเป็นแถบ

ตอนนี้เหล่าอสูรพูดถึงเทาเที่ยขึ้นมาเมื่อไรต่างก็ขนพองสยองเกล้า

ไปตามๆ กัน

เจีย๋ผานฟังข่าวน้ีแล้วก็แปลกใจ "นึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าหน้าขาวเย่ียนเสวยีน

จะดุเอาเรื่องเหมือนกัน"

"เยี่ยนเสวียน? เจ้าหน้าขาว?" ซินซินทวนค�าอย่างสงสัย

"เยี่ยนเสวียนก็คือเทาเท่ียอย่างไรเล่า" อสูรร้ายบรรพกาลมักจะ 

ไม่ค่อยชอบขีห้น้ากันอยู่แล้ว พูดจาขดัคอทะเลาะวิวาทกันเป็นเรือ่งปกติ 

เย่ียนเสวียนเทาเท่ียถือเป็นพวกประหลาดในหมูอ่สูรร้ายบรรพกาล เพราะ

เขาไม่เคยใส่ใจกับค�าว่า 'ดุร้ายทีส่ดุ' มาก่อน และไม่นยิมการรบราฆ่าฟัน

ด้วย

เจี๋ยผานกับเย่ียนเสวียนไม่เคยมีความแค้นต่อกัน อย่างมากที่สุด 

ก็แค่รูส้กึเหยียดหยามอยู่หน่อยๆ เกิดเป็นอสรูร้ายท่ีไม่ดรุ้ายน่ีก็มากพอแล้ว  

ตอนกลายร่างเป็นมนุษย์ยังดเูหมอืนพวกบณัฑิตขีโ้รค ท่าทางอ่อนปวกเปียก

เหมอืนสตรอีกีด้วย

หากไม่ใช่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเย่ียนเสวียนมีพละก�าลังมหาศาลไม่ด้อย 

ไปกว่าเขาและอสูรผู้ย่ิงใหญ่อีกสองตนแล้วล่ะก็ เจี๋ยผานคงจะคิดว่า 

ตัวตนของอีกฝ่ายท�าให้อสูรร้ายอย่างพวกเขาขายหน้าไปด้วยแล้ว

"หน้าขาวหรือ เหมือนข้าหรือเปล่า" ซินซินซักถามอย่างอยากรู้

เจี๋ยผานเห็นดอกตูมขาวอวบท่ีย่ืนเข้ามาประชิดหน้าเขากะทันหัน 
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ก็อดหัวเราะแล้วดีดนิ้วใส่นางไม่ได้ "เจ้าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าขาวหรอก  

แต่เป็นเจ้าดอกขาวซื่อบื้อต่างหาก"

"เจี๋ยผานชั่วช้า!" ซินซินโมโห กระแทกดอกใส่จมูกเขาอย่างแรง 

แล้วหดตัวกลับไปไม่สนใจเขาอีก

เจี๋ยผานย่ืนนิ้วไปดีดกลีบดอกตูมของนางเบาๆ แล้วพูดย่ัว  

"พูดถึงเยีย่นเสวยีนแล้ว ทีบ้่านเขามหีนิผลกึอยู่มากทีเดยีว ถ้าเจ้าเป็นเดก็ดี 

ข้าจะพาเจ้าไปกินเลี้ยงมื้อใหญ่"

ในแดนอสูร หากจะใช้หินผลึกมาวัดความม่ังคั่งเพียงอย่างเดียว 

อสูรเทาเที่ยก็ย่อมเป็นเศรษฐีในหมู่เศรษฐีอย่างแน่นอน

เทาเท่ียมพีลงัในการกลนืกินมหาศาลมาตัง้แต่ก�าเนดิ ทกุสิง่ทกุอย่าง

ที่ เขากลืนกินจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังชี วิตอันบริสุทธ์ิ เมื่อผ ่านไป 

ช่วงระยะเวลาหนึง่ก็จะปลดปล่อยพลงัชวิีตเหล่านีอ้อกไปตามวิถีธรรมชาติ 

ให้พวกมันกลับคืนสู่ฟ้าดิน

สถานท่ีทีเ่ทาเทีย่ปลดปล่อยพลงัชวิีตอยู่บนภเูขาโกวอูท๋ีเ่ขาอาศยัอยู่ 

ในถ�า้ท่ีชือ่ว่า 'ฟ้าดินโกลาหล'

ในถ�้าปริศนาท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแห่งน้ีจะท�าให้พลังชีวิตท่ีเขา

ปลดปล่อยออกมาแตกเป็นส่วนเลก็ๆ นบัไม่ถ้วนและกระจายไปยังท่ีต่างๆ 

ในแดนอสูร ไม่ให้มันพรั่งพรูออกมารวมกันจนก่อเกิดภัยพิบัติได้

ระหว่างท่ีเทาเทีย่กระจายพลงั เศษส่วนพลงัชวิีตท่ีสะสมภายในถ�า้

เมือ่ผ่านวันคืนอนัยาวนานก็จะค่อยๆ เกาะตวัแปรสภาพเป็นหินผลึกชัน้ดี

นบัไม่ถ้วน

เรียกได้ว่าถ�้าฟ้าดินโกลาหลของเทาเท่ียก็คือเหมืองหินผลึกชั้นด ี
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ที่ไม่มีวันหลับใหลนั่นเอง

หากไม่ได้ชือ่ของเทาเท่ียซึง่เป็นทีรู่ก้นัว่ามพีละก�าลงัแขง็แกร่งแค่ไหน 

ก็ไม่รูว่้าป่านน้ีจะมอีสรูเท่าไรคิดจะไปถล่มถ�า้ของเขา

พาซินซินไปที่นั่นน่าจะท�าให้นางได้สวาปามอย่างเอร็ดอร่อยเต็มที่

แน่ๆ

ส่วนที่ว่าเทาเที่ยจะยอมต้อนรับดอกไม้พิษน้อยดอกน้ีให้ไปกิน

อาหารมื้อใหญ่หรือไม่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่เขาต้องคิด

ถ้าไม่ยอมก็สู้จนกว่าจะยอมซะ!

เจี๋ยผานรู้สึกว่าตนเองก็ไม่ได้ยืดเส้นยืดสายมานานแล้วเหมือนกัน

พอซินซินได้ยินว ่ามีหินผลึกมากมายให้กินก็ลืมความโกรธ 

ที่ถูกหัวเราะเยาะไปในทันที เอาก้านใบมาเกาะไหล่เจี๋ยผานอีกครั้ง 

แล้วใช้ดอกตูมคลอเคลียฝ่ามือเขาไปมา "เช่นน้ันเราพักท่ีห้องใหญ่

หมายเลขหนึ่งแล้วค่อยไปกินเลี้ยงมื้อใหญ่กัน"

ถึงเหล่าอสูรจะพูดกันว่าเทาเที่ยดุร ้ายน่ากลัวและโหดเหี้ยม 

กระหายเลือดแค่ไหน แต่ซินซินไม่กลัวเลยสักนิด

เจีย๋ผานก็เป็นอสรูร้ายเหมอืนกัน นางไม่เหน็ว่าเขาจะมอีะไรน่ากลัว

เลย

แล้วอีกอย่างนางเป็นใคร! นางคือดอกมัน่ถัวหลัวฝันร้าย เทพบปุผา

ผูล้อืชือ่แห่งยมโลกเชยีวนะ ไม่ว่าจะเป็นอสูรทัว่ไป อสรูร้าย สัตว์เทพ หรือ

แม้แต่เทพอสรูท้ังสีซ่ึง่ปกครองสีทิ่ศบนสวรรค์ ก็อย่าหวังจะท�าร้ายนางได้

แม้แต่ปลายใบ!

นัง่ฟังข่าวซบุซบิในเหลาสรุาอยู่สกัพัก เจีย๋ผานกโ็ยนหินผลกึธรรมดา
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ก�าหน่ึงช�าระบัญชี แล้วอุ้มซินซินที่ดูเหมือนยังไม่หน�าใจข้ึนชั้นบนไปดู  

'ห้องใหญ่หมายเลขหนึง่' ทีน่างเฝ้าฝันมานาน

เสี่ยวเอ้อร์เห็นเจี๋ยผานมือเติบอย่างที่คิดไว้ก็ก้าวยาวๆ ว่ิงตามไป

อย่างลงิโลด "เมือ่ครูแ่ม่นางผูน้ีบ้อกว่าอยากดืม่สุรา ข้าน้อยมกิล้าแนะน�า

สุราธรรมดาๆ ให้ แต่เย็นหน่อยจะมีสุราวานรหมื่นปีชั้นดีท่ีร้านสั่งไว้กับ 

เผ่าวานรทองมาส่ง ไม่ทราบว่านายท่านอยากจะล้ิมลองสักหน่อยหรือไม่"

"เอาๆ ข้าอยากดื่มสุราวานร เจี๋ยผาน..." ซินซินตอบอย่างต่ืนเต้น 

โดยไม่รอค�าตอบของเจี๋ยผานเช่นเคย อีกท้ังยังเอาดอกตูมไปถูข้างแก้ม

ของ 'เจ้ามือ' อย่างประจบเอาใจยิ่ง

เจีย๋ผานถลงึตาใส่นาง แล้วหยิบถุงหินผลกึออกมาส่งให้เสีย่วเอ้อร์ทัง้ถุง

เพราะข้ีเกียจนับ จากนั้นก็พาซินซินท่ีโบกก้านอย่างแช่มชื่นเข้าไปใน 

ห้องรบัรองภายใต้สายตาปีติยินดีของเสีย่วเอ้อร์

ห้องใหญ่หมายเลขหน่ึงก็คอืห้องรบัรองแขกท่ีหรูหราท่ีสดุของเหลาสุรา 

ห้องรบัรองแขกของแดนปีศาจย่อมแตกต่างจากท่ีเขยีนในนยิายของโลกมนษุย์

เหลาสรุาแห่งนีด้ภูายนอกเป็นแค่อาคารสงูสองชัน้ ทว่าความจริงแล้ว

เป็นมนตราแห่งพ้ืนท่ีท่ีราคาแพงลิว่ ห้องรบัรองแขกทุกห้องล้วนสร้างพ้ืนที่

ขึน้มาเอง

ภายในพ้ืนที่ของห้องใหญ่หมายเลขหนึ่งบรรจุทั้งศาลาหอเก๋ง  

สวนดอกไม้ และสระน�้า ท�าให้ซินซินผู ้ไม่ประสีประสาตื่นตาตื่นใจ 

อย่างยิ่งยวด

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623556.html
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