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ความคิดเช่นน้ีเพ่ิงจะผุดขึ้นในใจ น้ิวมือขวาของนางก็พลันยกขึ้นมาแตะบนสาบเสื้อแล้ว  

เพียงพลังเทพแตะผ่าน อาภรณ์สวรรค์ทั้งชุดก็กลับมาเหมือนใหม่

เมื่อมือขวาขยับต่อขึ้นมาลูบไล้พวงแก้ม คราบโลหิตบนดวงหน้านางก็เลือนหายไป  

ครัน้ลบูต่อไปยงัเรอืนผมและล�าคอ ความรูส้กึเดมิทีค่ล้ายมขีองหนักถ่วงอยู่บนศรีษะกับมเีปลอืกหนา

เคลือบอยู่บนร่างก็สลายหายไปตามล�าดับ เฟิงจงให้รู้สึกเบาสบายไปท่ัวร่าง จึงพริ้มตาระบาย 

ลมหายใจราวกับได้ปลดเปลื้องภาระหนักอึ้ง

มอืขวายังคงไล้เรือ่ยลงมาตามล�าคออย่างแช่มช้านุ่มนวล ผ่านข้างกระดกูไหปลาร้าจนกระท่ัง

สอดลึกเข้ามาในสาบเสื้อ ทันทีท่ีเคลื่อนต่อลงมาป้องบนส่วนท่ีนูนเด่นและน่ิมนุ่มน้ันไว้ ใจกลาง 

ฝ่ามือขวาก็พลันร้อนผะผ่าว ดวงตาของสาวน้อยลืมขึ้นทันใด พร้อมกับใช้มือซ้ายกดทับมือขวา 

ไว้อย่างรวดเร็ว "นี่เจ้าลูบตรงไหนฮึ!"

ซีกวงกระแอมแห้งๆ อยู่ในก้นบ้ึงหัวใจนาง 'พลั้งมือน่ะพลั้งมือ เป็นเพราะข้าก�าลังขจัด 

คราบโลหิตให้เจ้าอยู่หรอกนะ'

"ไม่ต้องแล้ว" เฟิงจงตบใส่มือขวาไปหน่ึงฉาด ครั้นตบเสร็จรู้สึกเจ็บจึงค่อยตระหนักได้ว่า 

มือนั้นก็เป็นมือของนางเอง มุมปากจึงเบ้นิดๆ อย่างช่วยไม่ได้
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เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับการผจญภัยของเฟิงจงในเล่มแรก ทั้งสามพิภพน้ี

วุ่นวายอลหม่านกันจริงๆ เหล่าเทพเซียนก็ช่างเอาแต่ใจกันเหลือเกิน และคาดว่า 

ทุกท่านคงสัมผัสได้ถึงความปุกปุยน่ารักน่าหยิก และเสียงร้องเล็กๆ ของบรรดา 

ตัวละครภายในเรื่องกันด้วยใช่ไหมคะ 

มาถึง 'ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 2' แล้ว คร้ังน้ีเฟิงจงต้องยืมวิสุทธ์ิโลหิต 

เพื่อฟื้นฟูความเป็นเทพ เพราะนางก�าเนิดมาจากวิสุทธ์ิโลหิตของมหาเทพหน่ีว์วา 

ซึ่งเป็นมหาเทพบรรพกาลที่ในยุคน้ีไม่มีผู้ใดมีพลังเทียบกับท่านได้เลย ฉะน้ันนางจึง

มุ่งหวังที่จะยืมวิสุทธ์ิโลหิตจากบรรดาเทพเซียนหลายๆ คน และการยืมน้ีก็จะให้

ก�าเนิดทายาทออกมาด้วย บรรดาเทพเซียนทั่วทั้งสวรรค์ต่างก็พร้อมจะเสนอตัว 

มอบวิสุทธ์ิโลหิตให้ แต่กลับมีเทพบางคนที่เจ้าเล่ห์เพทุบาย ท�าให้แผนการยืม 

วิสุทธิ์โลหิตของเฟิงจงครั้งนี้ต้องปั่นป่วน!

สดุท้ายเฟิงจงจะฟ้ืนคนืความเป็นเทพมาได้หรือไม่ และจะมอุีปสรรคใดมาท�าให้

การฟื้นฟูพิภพมนุษย์ของเฟิงจงต้องชะงักลงไปอีก ทุกท่านคงอยากอ่านต่อกันแล้ว 

เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ เฟิงจง มหาเทพบรรพกาล ถอืก�าเนิดจากเมลด็พนัธุท์ีห่ล่อเลีย้ง 

  ด้วยวิสทุธ์ิโลหติของมหาเทพหน่ีว์วา มตี�าแหน่งจ่งเสนิ  

  เป็นผูค้วบคุมและดแูลการก�าเนิดเตบิโตของสรรพชีวติ

✱ ซีกวง ทายาทมหาเทพบรรพกาล มีธาตุไฟ ต�าแหน่งตงจวิน  

  เป็นผู้ควบคุมอาทิตย์ข้ึนอาทิตย์ตก ชายหนุ่มรูปงาม 

  ชุดด�าผมด�า ความสามารถพิเศษคือมีร่างพหุภาค

✱ อวี้ถ ู มหาเทพบรรพกาล ต�าแหน่งหมงิเสนิ คมุต�าหนักยมโลก  

  เคยฝึกตนกบัมหาเทพหน่ีว์วา ชอบพอเฟิงจงตัง้แต่เดก็

✱ ปรมาจารย์ปู้เหอ เซยีนทีบ่�าเพญ็มาจากมาร อาศยัอยูท่ีด่่านปูเ้หอในทงักู่  

  อาวุธประจ�ากายคือพิณ

✱ เอ๋าสอืซาน มังกรวารีแห่งทะเลบรูพา เก่งกาจเร่ืองต่อสู ้มนิีสยัลามก  

  หากสัมผัสโหนกเขาบนหน้าผากจะท�าให้พูดติดอ่าง

✱ เทพธิดากานยวน มารดาของซีกวง ผู้ดูแลทิวเขากานยวน มีไอมาร 

  พัวพันกายมานับพันปี

✱ ถูซานจิ่วหลิง หัวหน้าเผ่าจิ้งจอกเก้าหางแห่งชิงชิว สหายของเฟิงจง  

  มีนิสัยเป็นมิตร
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✱ ถูซานซิ่วซิ่ว เซียนจิ้งจอกเก้าหาง หลานสาวของถูซานจิ่วหลิง  

  นิสัยซุกซนเหมือนเด็ก

✱ ชิงเสวียน เทพวิหคครามที่เกิดพร้อมกับชิงหลี เก่งเร่ืองโอสถ 

  ลูกกลอน รักชิงหลี พ�านักที่เกาะเผิงไหล
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ทงักู่มอีาณาบรเิวณใหญ่โตย่ิง แม้เหล่าเทพเซยีนจะมากันมใิช่น้อย 

ทว่าการจะหาตวัชงิหลใีห้พบกม็ใิช่เรือ่งง่ายเลย ผดิกับฉอีวิน๋ทีจ่ะอย่างไร

ก่อนหน้านีก็้ร่วมมอืกับชงิหลมีาเป็นเวลานาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกอกีฝ่าย

สลัดท้ิง เขาจึงเคยใช้สารพัดหนทางกระทั่งมีวิธีการเฉพาะตัวในการต้อง

ตามรอยชิงหลี

เมื่อดวงตะวันคล้อยสู่ทางตะวันตก ทังกู่ท่ีอยู่สุดเขตบูรพาก็ตกอยู่

ท่ามกลางแสงอัสดงก่อนที่อื่นๆ

ฉีอว๋ินแตะปลายเท้าลงบนยอดก่ิงไม้พลางสังเกตดูเงาร่างสีคราม

สองสายทีอ่ยู่ตรงช่องเขาเบือ้งหน้า ชงิเสวียนก�าลงัเยียวยาอาการให้ชงิหลี  

ดจูากสภาพของชงิหลแีล้วดีกว่าทีเ่ขาจนิตนาการไว้พอสมควร อย่างน้อย

ท่าทางก็ไม่คล้ายก�าลังจะขาดใจตาย ท้ังสองเหมือนเพ่ิงจะโผล่ออกมา 

ราวกับพริบตาเดียวก็มาปรากฏกายอยู่ตรงนั้นแล้ว

21 
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ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 2

ก่อนหน้านี้ชิงเสวียนบอกว่าจ่งเสินสามารถยืนยันความบริสุทธ์ิ 

ให้ชิงหลีได้ เขาจึงเดาว่าชิงหลีน่าจะพบกับจ่งเสินแล้ว ทว่าเมื่อลอบตาม

มาถึงที่นี่ ไฉนกลับไม่พบเห็นจ่งเสินเลยเล่า

หากรั้งอยู่นานจะต้องถูกชิงหลีพบเห็นเข้าแน่ ฉีอวิ๋นจึงทะยานร่าง

เหยียบขึน้ไปบนเมฆ จากน้ันก็ลอบขีเ่มฆมองหาไปรอบบรเิวณนีเ้ทีย่วหนึง่ 

ทว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นเงาร่างของจ่งเสนิเสยีที หรอืเขาจะคดิมากไป 

แท้ที่จริงนางไม่ได้อยู่กับพวกชิงหลีเลยสักนิด

"ท่านเซียนฉีอวิ๋น!" มีเสียงดังกังวานร้องเรียกเขาแต่ไกล

ฉอีวิน๋หนัหน้ามองไปก็พบว่าตรงขอบฟ้ามเีทพเซยีนกลุม่ใหญ่ลอยพลิว้ 

มาทางนี้

เมื่อมาถึงตรงหน้าแล้วผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มก็ถือกระบี่สอบถามเขา 

"พบเห็นชิงหลีแล้วหรือไม่"

ฉีอว๋ินกวาดตามองพวกเขาเหล่าน้ีปราดหน่ึง อีกฝ่ายท่าทางดุดัน

ประหน่ึงน�า้หลากถาโถมเย่ียงนี ้หากพบตัวชงิหลีแล้วเกรงว่าจะต้องได้เห็น 

เลือดเป็นแน่ เขาจึงส่ายหน้าปฏิเสธ

อีกฝ่ายเอ่ยอย่างขบเข้ียวเคี้ยวฟัน "ช่างน่าแค้นใจนัก ท้ังที่ได้ยิน

เสียงเขาแล้วแท้ๆ แต่พอรุดไปถึงกลับไม่เห็นร่องรอยเสียได้ จนป่านน้ี 

ก็ยังหาเขาไม่พบเลย!"

ฉีอว๋ินกล่าว "ใครๆ ก็รู้ว่าบ้านเกิดของชิงหลีอยู่ที่เผิงไหล เขาต้อง

คาดเดาได้ว่าพวกเราจะตามมาทางตะวันออก บางทเีขาอาจจงใจท�าทว่ีา

เหมือนมาที่นี่แต่ที่จริงหลบเลี่ยงพวกเราไปทางอื่นก็เป็นได้ ถึงอย่างไร 

เขาก็สูญเสียสิทธ์ิในการประลองไปแล้ว ทุกท่านไยต้องตามล้างตามฆ่า

Page ��������������������������! 2.indd   8 7/10/2562 BE   15:04



9

เทียนหรูอวี้

เช่นนี้ด้วยเล่า"

เทพเซียนเหล่านี้ส่วนมากก็เพียงแต่บันดาลโทสะแค่ชั่ววูบ จึงถูก

ปลุกระดมให้มาล่าสังหารชิงหลี บัดน้ีเมื่อค้นหาเป้าหมายไม่พบหนแล้ว

หนเล่าก็ล้วนหมดความอดทน ครั้นได้ฟังฉีอวิ๋นกล่าวเช่นน้ีอีก พริบตา 

ก็มีเทพเซียนเกินครึ่งคิดจะถอนตัวจากไปแล้ว ทว่าก็ยังมีบางส่วนที ่

กังวลว่าชิงหลีจะรุกกลับมาได้ใหม่ จึงพากันมองฉีอวิ๋นด้วยความลังเล

"เช่นน้ันที่ท่านเซียนฉีอว๋ินมาถึงที่นี่ มิใช่เพ่ือจะเอาชีวิตชิงหลีหรือ

อย่างไร"

ฉีอว๋ินเอ่ยกลั้วหัวเราะ "การประลองบนพิภพสวรรค์จะเร่ิมต้นข้ึน 

อยู่แล้ว ข้ามาเพ่ือจะเร่งทุกท่านให้รุดกลับไปต่างหาก อย่าได้ผิดเวลา

เชียว"

เขาพูดพลางข่ีเมฆน�าหน้าไปทางพิภพสวรรค์ก่อนใคร เช่นน้ีเอง

เหล่าเทพเซียนถึงได้พากันติดตามมา

เห็นทีคงจะไม่มีโอกาสค้นหาจ่งเสินอย่างละเอียดแล้ว ฉีอวิ๋น 

ลอบทอดถอนใจ เดิมทียังวาดหวังจะอาศัยการเข้าประลองของชิงหลี 

เพ่ือปูทางให้ตนเองเสียหน่อย นึกไม่ถึงสักนิดว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนี้ 

ขึน้มาได้ ในเมือ่เป็นเช่นน้ีแล้ว อย่างนัน้ก็ให้ชงิหลแีบกหม้อด�าหมดโอกาส

ที่จะช่วงชิงจ่งเสินไปแล้วกัน แต่ไม่เห็นจ�าเป็นต้องท�าร้ายเขาถึงชีวิต 

เพียงเพ่ือโอกาสท่ีจะได้สืบทอดทายาทเลย เทพเซียนพวกนี้ก็ช่างกระไร 

ถูกจิตมารครอบง�ากันไปหมดแล้วหรือ

ทางด้านของด่านปู้เหอ เสียงโครมสนั่นหว่ันไหวน้ันไม่ได้เกิดขึ้น
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ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 2

เพียงแค่ครั้งเดียว เฟิงจงที่อยู่ในถ�้าจึงถูกรบกวนจนฟื้นต่ืนมาจนได้  

พอสองตาลืมขึ้นก็เห็นแต่ฉยงฉีอยู่เบื้องหน้าสายตา ทันทีที่เห็นนาง 

ตื่นแล้ว มันก็รีบร้อง "พูพูชือชือ..." พูดอะไรสักอย่างไม่หยุด

เฟิงจงเหลียวมองรอบหนึ่งแล้วก็ยังไม่พบถูซานสือฟาง ด้วยกังวล

ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขา นางจึงรีบลุกขึ้นมองออกไปเบื้องนอก

ภายใต้แสงอสัดงทีเ่หลอือยู่เพียงริว้เดียว ฝเูหลยีนก�าลงัสะบดัหางง ู

ของมันฟาดใส่พ้ืนหุบเขาครั้งแล้วครั้งเล่า เสียงดังสน่ันนี้ก็มีต้นตอ 

มาจากมันนี่เอง แม้มันจะดูอ่อนล้าอย่างมาก หางที่ฟาดลงพื้นแต่ละครั้ง

ก็เชื่องช้าลงไปเรื่อยๆ แต่น่าแปลกที่ท่าทางของมันกลับไม่ทุกข์ทรมาน 

เช่นตอนแรกแล้ว ไอมารที่อยู่รอบกายก็ถูกสะกดลงไปแล้วเช่นกัน

เฟิงจงรู้สึกว่าบนร่างของฝูเหลียนคล้ายเปี่ยมล้นด้วยปราณวิเศษที่

ไม่ธรรมดาอย่างหนึ่ง และปราณวิเศษนี้เองที่ก�าลังชักน�าไอมารออกจาก

ร่างของมันผ่านการสะบัดฟาดหาง เฟิงจงจึงรีบย่ืนคทาหม่อนมังกรไป

ตรวจสอบทางน้ันจากระยะไกล และสิง่ท่ีค้นพบก็ท�าให้นางชะงกัไปอย่าง

ช่วยไม่ได้ ปราณวิเศษบนร่างของมันถึงกับมาจากองค์เทพหมื่นบรรพต

ไม่แปลกท่ีงฟูู่เสอตัวน้ีจะมโีชคถึงข้ันน้ีได้ คาดว่ามนัยึดครองสถานท่ี 

นทิราขององค์เทพหมืน่บรรพตมาเป็นเวลานานแล้ว จงึอาศยัปราณวเิศษ

ของเขามาบ�าเพ็ญตนจนก้าวหน้าได้เช่นนี้

เดิมทีเฟิงจงวาดหวังให้มันใช้เรี่ยวแรงจนหมดส้ินก่อนแล้วค่อยไป

จัดการมัน ตอนน้ีไหนเลยจะปล่อยให้มันหลุดพ้นจากไอมารได้ คทา 

หม่อนมังกรในมือนางพลันชี้ลงไป ปราณชีวิตก็ซัดตรงไปทางนั้นทันใด  

ฝูเหลียนถูกคุกคามจนต้องถอยร่น ปราณวิเศษบนร่างของมันก็ขาดตอน
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ลงไปด้วย ไอมารจึงพุ่งกลับออกมาในทันที

ฝเูหลยีนเดอืดดาลเป็นการใหญ่ "นางเดก็เมือ่วานซนื เจ้าหนูจิง้จอก

นัน่ฉวยตอนท่ีข้าไม่สบายทอดทิง้เจ้าหนเีอาตวัรอดไปแล้ว เจ้าตวัคนเดยีว

ยังจะกล้ารนหาที่ตายอีก!"

เฟิงจงฟังแล้วกลับรู้สึกโล่งใจ วาจานี้ชี้ชัดว่าไม่ได้เกิดเร่ืองกับ 

ถูซานสือฟาง

ฝูเหลียนอ้าปากพ่นน�้าพิษมาระลอกหน่ึง เฟิงจงรีบหลบเลี่ยง  

ก่อนจะพบว่าน�้าพิษเพียงหยดอยู่ที่ปากถ�้า ราวกับถูกอะไรบางอย่าง 

สกัดไว้ กระนั้นกลิ่นของน�้าพิษก็ยังไม่อาจสกัดกั้นไว้ได้ ยิ่งเมื่อผสมเคล้า

กับกลิ่นเหม็นสาบภายในถ�้าก็ย่ิงท�าให้ผู้อื่นแทบจะอาเจียนออกมา นาง

ใช้มือข้างหนึ่งป้องปากและจมูกไว้พลางยืนขวางอยู่เบื้องหน้าฉยงฉี  

แม้นางจะใช้ปราณชีวิตท�าความสะอาดถ�้าไปรอบด้านแล้ว แต่ก็ยังรู้สึก

ไม่สบายอยู่นั่นเอง

ทนัใดนัน้เสยีงพิณอนักังวานเป่ียมด้วยพลงัก็ดงัเข้ามากระทบจติใจ 

ประหนึ่งได้น�้าพุใสช่วยชะล้าง ท�าให้จิตใจของนางพลันสงบมั่นคง

ผิดกับฝูเหลียนที่แผดเสียงร้องโหยหวนหนึ่งหน ก่อนจะตวาดกร้าว

ด้วยโทสะ "ปรมาจารย์ปู้เหอ! เจ้าเฒ่าหนังเหนียว ถึงกับกล้าลอบกัดข้า

เชียวหรือ!"

เฟิงจงช้อนตามองออกไป นางเห็นฝูเหลียนก�าลังกระหน�่าโจมตีใส่

ยอดเขาฝั่งตรงข้ามอยู่ บนยอดเขามีบุรุษชุดสีเทาผู้หนึ่งนั่งเป็นสง่าอยู่ 

ตรงน้ัน ใบหน้าของเขาหนัเข้าหาดวงตะวันท่ีก�าลงัตก มอืบรรเลงพิณยาว

ทีว่างอยู่บนตกั มองดแูต่ไกลเห็นเขามเีรอืนผมหงอกขาว ผวิพรรณเหีย่วย่น  
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ทว่าน�้าเสียงกลับใสเย็นระรื่นหู "ข้าผู้เฒ่าหมายจะเอาชีวิตเจ้านานแล้ว 

เจ้าใช่เพิ่งจะรับรู้เป็นครั้งแรก"

ฝูเหลียนระเบิดโทสะ ดีดร่างขึ้นฉกใส่เขา

เพียงปรมาจารย์ปู้เหอสะบัดมือ เสียงพิณก็พลันฮึกเหิมเร้าอารมณ์ 

ฝูเหลียนไม่ทันพุ่งไปถึงเบื้องหน้าเขาก็ถูกเสียงนั้นกระแทกปลิวละลิ่วร่วง

ตกลงไปในหุบเขาแล้ว บนล�าตัวงูปรากฏบาดแผลข้ึนแผลแล้วแผลเล่า 

มันบิดร่างเร่าๆ ไม่หยุด ทว่าอ่อนระโหยโรยแรงแต่แรกแล้วจึงไร้ก�าลัง 

จะต่อต้านการจู่โจมนี้

ย่ิงเสียงพิณข้ึนสูง บาดแผลก็ย่ิงสาหัสตาม ฝูเหลียนค่อยๆ นิ่งไป 

จนไม่ขยับเขยื้อนอีก ท่าทางจวนจะไม่ไหวแล้ว

ฉยงฉีพลันกระโดดมาหาเฟิงจงอย่างตื่นเต้นอยู่บ้าง มันกลายร่าง

เป็นตัวเต็มวัยแล้วมองนางด้วยอาการอยากจะพุ่งปรี่ออกไปประเดี๋ยวนี้

"งูตัวใหญ่ยักษ์ปานน้ีเจ้าก็ยังอยากจะกิน?" เฟิงจงส่ายหน้าอย่าง

เอือมระอา "ไปเถอะ กินน้อยๆ หน่อยก็แล้วกัน"

ฉยงฉีโห่ร้องอย่างร่าเริงแล้วพุ่งพรวดออกจากถ�้าไป ไม่ช้าก็ได้ยิน

เสยีงร้องครวญครางของฝเูหลยีนดังข้ึนหนึง่หน จากน้ันก็ไม่มเีสยีงใดๆ อกี  

คาดว่ามันน่าจะถูกฉยงฉีกัดคอขาดไปแล้ว

ทว่าไม่ทนัไรฉยงฉก็ีบนิกลบัขึน้มาในอาการคอตกห่อเห่ียวอย่างท่ีสดุ

เฟิงจงอดประหลาดใจไม่ได้ จึงก้มศีรษะมองลงไปในหุบเขา บัดนี้

ร่างอันใหญ่ยักษ์ของฝูเหลียนได้สลายกลายเป็นโคลนเลนกองหนึ่งแล้ว 

พ้ืนหุบเขาท้ังหมดก็ล้วนหลอมรวมกลายเป็นบ่อโคลน สาวน้อยตะลึงงัน

ก่อนที่ความยินดีปรีดาจะผุดขึ้นในใจ นางรีบพลิกกายขึ้นนั่งบนหลังของ
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ฉยงฉี จากนั้นก็ตบหลังให้มันร่อนลงไปที่ข้างบ่อโคลน

บ่อโคลนนีก้ค็อืของวิเศษเฉพาะตวัขององค์เทพหมืน่บรรพตนัน่เอง 

กาลก่อนละแวกทีพ่�านกัของเขาจะต้องมบ่ีอโคลนเช่นนีเ้สมอ โคลนวิเศษ

ในบ่อน้ีสามารถขจัดปราณอันชั่วร้ายในกายได้ เพราะเหตุน้ีนางจึงได้ 

คิดจะพาชิงหลีมาหาเขาท่ีทังกู่ นึกไม่ถึงว่าหลังจากฝูเหลียนตายแล้ว 

มันจะสลายกลายเป็นบ่อโคลนนี้

เห็นทีว่าก่อนหน้านี้นางจะคาดเดาไม่ผิด เป็นเพราะฝูเหลียนอาศัย

ปราณวิเศษขององค์เทพหมืน่บรรพตจงึบ�าเพ็ญตนจนก้าวหน้าถึงข้ันนีไ้ด้ 

บางทีมันอาจจะถือก�าเนิดในบ่อโคลนนี้ด้วยซ�้า

บนร่างชงิหลมีปีราณอนิบางส่วนทียั่งขจดัไปไม่หมด บนร่างเทพธิดา 

กานยวนก็มีไอมารที่แม้ไม่อาจก�าจัดให้สิ้นซาก ทว่าดูจากการกระท�า 

ของฝูเหลียนแล้วก็น่าจะสะกดไอมารนั้นลงได้ ดังนั้นโคลนวิเศษนี้จึงเป็น

ของท่ีดยีิง่ เฟิงจงหยิบถุงฟ้าดนิออกมาจากอกเสือ้ เตรียมจะเก็บโคลนวิเศษ 

ขึ้นมาจ�านวนหนึ่ง ทว่าเสียงพิณพลันดังมากระทบโสตเสียก่อน เสียงนั้น

ถึงกับผลักนางออกไปหลายก้าวต่อหน้าต่อตา

"บ่อโคลนนี้เป็นของข้าผู้เฒ่า คนนอกอย่าได้คิดฝันจะแตะต้อง!"

ปรมาจารย์ปู้เหอที่อยู่บนยอดเขาฝั่งตรงข้ามเก็บพิณไปสะพายไว้

บนแผ่นหลังแล้วเหินร่างตามลงมา เขาหยิบกล่องเล็กใบหน่ึงออกจาก 

แขนเส้ือโดยไม่แม้แต่จะชายตาแลนาง ทันทีที่เปิดฝาหันกล่องไปทาง 

บ่อโคลน โคลนในบ่อก็ถูกดูดเข้าไปไม่ขาดสาย ไม่ว่าบรรจุเท่าไรก็ 

ไม่เต็มกล่องอีกด้วย

เฟิงจงหน้าขรมึลงทนัใด "ปรมาจารย์ผู้น้ีวางอ�านาจเกินไปแล้วหรือไม่  
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ฟังจากที่ปีศาจงูสนทนากับท่านก่อนหน้าน้ี เห็นชัดว่าท่านเคยประมือ 

กับมันมาหลายครั้งแล้ว เหตุท่ีครั้งน้ีมันถูกท่านสังหารได้อย่างง่ายดาย 

ก็เพราะมีความชอบของข้ารวมอยู่ด้วย เช่นนี้แล้วโคลนนี่ไม่สมควรจะ 

แบ่งให้ข้าสักหน่อยหรือ"

ปรมาจารย์ปู้เหอเหลือบมองนางปราดหนึ่ง ทว่าไม่หยุดมือแต ่

อย่างใด "ฝูเหลียนบ�าเพ็ญตนส�าเร็จโดยอาศัยปราณวิเศษขององค์เทพ

หมื่นบรรพต ด้วยพลังตบะหลายพันปีของมัน เจ้าเป็นเพียงมนุษย์อาศัย

สิ่งใดมาขอรับความดีความชอบ"

"อดีตข้าคือจ่งเสินศิษย์ของมหาเทพหนี่ว์วา"

"หืม?" ปรมาจารย์ปูเ้หอกวาดสายตาไปยงัคทาหม่อนมงักรในมอืนาง  

ก่อนจะคลีย้ิ่มจนใบหน้ายับย่น "ข้าผูเ้ฒ่าได้ยนิมาว่าจ่งเสินสามารถสืบทอด 

ทายาทได้ หากเจ้ายอมสบืทอดทายาทให้ข้า ข้าก็จะพิจารณาดสูกัหน่อย"

"บังอาจนัก!" นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเฟิงจงมาเยือนทังกู่ ทว่านี่กลับเป็น

ครั้งแรกที่นางรู้ว่ามีปรมาจารย์ปู้เหออยู่ท่ีด่านปู้เหอแห่งนี้ ซ�้ายังเป็น 

พวกท่ีก�าเริบเสิบสานไร้มารยาทย่ิง พอนางจรดนิ้วท�ามุทรา ฉยงฉีก็

กระโจนใส่เขาทันที

ปรมาจารย์ปูเ้หอสะบดัแขนเสือ้โบกผงธุลีระลอกหนึง่เพ่ือสกัดฉยงฉี 

ออกไป พร้อมกันนั้นยังหอบเอาร่างเฟิงจงมาถึงเบื้องหน้าของเขาแล้ว

หัวเราะแผ่วเบา "หรือว่าจ่งเสินรังเกียจที่ข้าผู้เฒ่าสูงวัย?"

ขณะที่คทาหม่อนมังกรในมือเฟิงจงจ่ออยู่บนหัวไหล่ของเขา นาง 

ก็เห็นสองตาที่ไม่ขุ่นมัวเลยสักนิดคู่น้ันแฝงไว้ซึ่งกล่ินอายชั่วร้ายเล็กน้อย 

ผิดกับบนร่างท่ีมีปราณเซียนบริสุทธ์ิ ความรู้สึกนี้กลับตรงกันข้ามกับ 
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ความรู ้สึกแรกที่นางมีต่อฟางจวินเย่ียโดยสิ้นเชิง นางจึงคาดเดาว่า  

"หรือท่านเป็นเซียนที่บ�าเพ็ญตนมาจากมาร?"

"ช่างสมกับเป็นจ่งเสนิ กระท่ังความเป็นมาของข้าผูเ้ฒ่าก็ยังมองออก  

ข้ายิ่งชมชอบเจ้ามากขึ้นแล้วสิ"

โทสะของเฟิงจงปะทุขึน้อกีครา เถาวัลย์จากคทาหม่อนมงักรรัดพัน

หัวไหล่ของเขาเอาไว้ หมายเหวี่ยงร่างเขาออกไป แต่ไม่นึกว่าปรมาจารย์

ปู้เหอผู้น้ีจะมีดวงจิตที่กล้าแข็งย่ิง ถึงกับยืมแรงมารุกกลับ จนท�าให้นาง

ถูกแรงสะท้อนจนร่างร่วงลงกลางบ่อโคลนนั้นพอดิบพอดี

โคลนแทรกซึมทั่วกายนางในพริบตา ฉยงฉีบินมาช่วยดึงนางขึ้น 

ทว่ามันถูกเสียงพิณของปรมาจารย์ปู้เหอกระแทกจนต้องถอยออกไป

เขานั่งขัดสมาธิท่ีข้างบ่อโคลน วางพิณลงบนตักแล้วดีดบรรเลง

อย่างเนิบช้า "ข้าผู้เฒ่าก็มิใช่พวกไม่รู้จักห้วงอารมณ์หวานซึ้ง วันนี้ข้าจะ

ขอบรรเลงล�าน�า 'เฟ่ิงเกีย้วหวง'* ของพิภพมนุษย์มอบแก่จ่งเสนิเป็นอย่างไร"

โคลนวิเศษนีม้แีต่จะเป็นคณุแก่ผูแ้ช่ เฟิงจงจงึไม่รบีร้อนจะออกไปนกั  

เพียงแต่รูส้กึว่าตาเฒ่าผูนี้ก้�าลงัป่ันหัวนางเสยีมากกว่า ยามนีน้างทัง้ต้อง

เปรอะโคลนไปท้ังร่าง ท้ังต้องฟังเสียงพิณน้ันของเขาอีก อารมณ์ย่อม 

ไม่มีทางจะดีไปได้

ไม่นกึเลยว่าเมือ่เสยีงพิณนัน้ด�าเนินไป บนร่างเฟิงจงคล้ายมบีางสิง่

ถูกขจัดออกมา พลันให้รู้สึกสบายตัวในทันที

ปรมาจารย์ปูเ้หอกล่าว "ข้าผูเ้ฒ่าน้ันรกัหยกถนอมบปุผา ดเูหมอืนว่า 

* 'เฟิ่ง' และ 'หวง' หมายถึงหงส์ตัวผู้และตัวเมีย โดย 'เฟิ่งเก้ียวหวง' น้ีคือชื่อเพลงพิณของซือหม่าเซี่ยงหรู  
(นักวรรณคดีเลื่องชื่อสมัยฮ่ันตะวันตก) ท่ีบรรเลงได้ประทับใจจั๋วเหวินจวิน (หน่ึงในสี่ยอดปราชญ์หญิงของ 
จีนโบราณ) จนนางยอมหนีตามเขาไปครองรักกัน
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ระยะนี้บนร่างจ่งเสินเองก็แปดเปื้อนปราณอินกับไอมารอยู่บ้างเช่นกัน 

ยามนี้รู้สึกดีขึ้นมากแล้วใช่หรือไม่"

เฟิงจงขยับแขนขาไปมา พบว่าสบายตัวข้ึนมากแล้วจริงๆ ทั้ง 

ไม่อ่อนเปลีย้เพลยีแรงเช่นก่อนหน้านีแ้ล้ว แม้นางจะมโีลหติทิพย์คุม้กาย 

ทว่าระยะนี้ก็ยังสัมผัสกับไอมารไปบ่อยครั้ง คงได้รับผลกระทบมาบ้าง

จริงๆ กระทั่งตัวนางเองยังไม่ทันสังเกตเลย

ทว่าเช่นน้ีก็ย่ิงท�าให้นางรู้สึกว่าปรมาจารย์ปู้เหอผู้นี้ช่างพิกลนัก  

ทั้งท่ีไร้มารยาทและเป็นคนโอหังก�าเริบเสิบสาน แต่ขณะเดียวกันก็ 

ไม่ได้มุ่งร้าย

ปรมาจารย์ปู้เหอลุกขึ้นถือกล่องเล็กใบน้ันดูดเก็บโคลนวิเศษต่อ 

โคลนทัว่กายเฟิงจงก็ถูกดูดเก็บไปด้วย อาภรณ์สวรรค์ของนางค่อยๆ คนืสู่ 

สภาพเดิม ไม่เปรอะเปื้อนแม้แต่ละอองธุลี

ขณะทีน่างเตรยีมจะย่างเท้าก้าวออกจากบ่อโคลนน้ัน โคลนสายหนึง่ 

ก็พลันไหลตรงเข้ามาในอกเสื้อ นางรีบย่ืนมือกดเอาไว้ ใจกลางฝ่ามือ 

พลันสัมผัสกับถุงฟ้าดินที่อยู่ในอกเสื้อเข้า

ปรมาจารย์ปู ้เหอมองมา "มีเพียงพญามารเท่าน้ันถึงจะดูดให ้

โคลนวิเศษน้ีเป็นฝ่ายไปสะกดด้วยตัวเองได้ ในอกเสื้อของเจ้ามีสิ่งที่ 

เกี่ยวกับพญามารอยู่หรือ"

เฟิงจงตะลงึงัน ในถุงฟ้าดินบรรจแุจกันหยกสีน�า้เงนิ แล้วก็เสีย่วเฮย

กับฟางจวนิเย่ียท่ีอยู่ในผนึกเถาวัลย์ หากบอกว่าเป็นมารร้ายก็คงจะมแีต่

ฟางจวินเย่ียทีเ่ข้าทีกระมงั แต่เขาก็เป็นแค่เซยีนต้องโทษผูห้นึง่ ยังไม่ถึงขัน้ 

เป็นพญามารได้นี่
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ราวกับปรมาจารย์ปูเ้หอผูน้ี้จะมคีวามเข้าใจต่อพญามารอยู่พอสมควร  

นางจึงเดินออกจากบ่อโคลนมาสอบถาม "ท่านแน่ใจได้อย่างไร"

ตอนนี้เองเสียงร้องอันกังวานใสก็พลันแว่วมาแต่ไกล นั่นเป็นเสียง

ของวิหคคราม น่าจะเป็นชิงเสวียนก�าลังตามหานางอยู่

ปรมาจารย์ปูเ้หอดูดเก็บโคลนวเิศษท้ังหมดจนเกลีย้งแล้วเกบ็กล่อง

ใบนั้นเข้ามาในแขนเสื้อ เขาทะยานร่างข้ึนสู ่ยอดเขาของด่านปู้เหอ  

พลางฝากสายลมส่งวาจาหนึ่งประโยคมาแต่ไกล "กลางดึกของวันมะรืน 

ข้าผูเ้ฒ่าจะมาพบจ่งเสนิอกีครัง้" จบค�าเขาก็หายไปจากยอดเขาในพริบตา

เฟิงจงขมวดคิ้วก้มหน้ามองบ่อโคลนที่แห้งเหือดไปแล้วอย่างแสน

เสียดาย ตัวเขาเองก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสักหน่อย เอาโคลนวิเศษไป

ทั้งหมดเช่นนี้จะให้ใครใช้กันแน่ จะแบ่งให้นางสักนิดไม่ได้เลยเชียวหรือ

"โอ๊ะ เจ้าหายนะ เหตุใดเจ้าออกจากถ�้ามาเสียเล่า"

พอเฟิงจงเงยหน้าขึ้นก็เห็นถูซานสือฟางร่อนลงมาตรงหน้าแล้ว 

สีหน้าของเขาดูอิดโรยอยู ่บ้าง นางจึงอดถามด้วยความสงสัยไม่ได้  

"นี่เจ้าไปท�าอะไรมา"

"เอ้า!" ถูซานสือฟางโยนสิ่งที่อยู่ในมือมาเบื้องหน้านาง ถึงกับเป็น

สัตว์อสูรท่ีอ้วนพีตัวหน่ึง "ก็เพราะข้าไต้อ๋องจิตใจดีงามเกินไป แม้เจ้า 

จะดแูคลนวิสทุธ์ิโลหติของข้า แต่ข้าก็ยงัเป็นห่วงเป็นใยปากท้องของเจ้า"

ถึงอย่างไรท่ีน่ีก็คือทังกู่ ทั้งก่อนหน้านี้ยังเป็นถ่ินของฝูเหลียน  

จึงไม่ใช่สถานท่ีที่สัตว์อสูรจะมาผลุบโผล่ เขาต้องตระเวนไปไกลมากแน่

กว่าจะล่าเจ้าตัวนี้มาได้

ฉยงฉีที่แต่เดิมน่าจะระรื่นชื่นบานย่ิงกว่าใครกลับสะบัดหัวไปมา
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อย่างไม่ไว้หน้า ซ�้ายังปัดอุ้งเท้าใส่อย่างรังเกียจรังงอนอีก

เฟิงจงเอ่ยด้วยความฉงน "นี่เจ้าเป็นอะไรไป"

ถูซานสือฟางรีบชิงพูดขึ้นก่อน "มันเอาแต่คิดถึงนายพรานชุดด�า

อะไรนั่นอยู่ คงไม่อยากจะกินของข้านายพรานชุดขาวผู้นี้กระมัง"

ฉยงฉีกางสองปีกออกแล้วใช้เสียงค�ารามลั่นประณามเขาอย่าง 

ไร้ไมตรี

เฟิงจงทอดถอนใจ "จะว่าไปข้าเองก็คิดถึงซีกวงมากเช่นกัน ไม่รู้ 

ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้าง อาการบาดเจ็บจะหายดีแล้วหรือไม่"

ซีกวงผู้ได้รับความคิดถึงจากเฟิงจงในขณะนี้ก�าลังอยู่ที่ใจกลาง 

ภูเขาฝูเฟิง และเขาได้ผนึกร่างของตนเองด้วยน�้าแข็งวิญญาณ

บัดนี้การประลองบนพิภพสวรรค์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แม้เขาจะลงชื่อ

ไว้แต่การเข้าร่วมกไ็ม่ได้มคีวามหมายอะไร ในฐานะซกีวง เขาเคยให้เฟิงจง 

ยืมวิสทุธ์ิโลหิตไปแล้วครัง้หนึง่ ต่อให้ชนะการประลอง นางก็จะไม่ยอมให้

เขาเสียวิสุทธ์ิโลหิตไปอีก แต่โอกาสนี้ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจยกให้

คนนอกได้ ดังนั้นจึงมีแต่ใช้ฐานะของร่างแบ่งภาคไปร่วมการประลอง

เท่านั้น

ขณะนีเ้ขาใช้งานร่างแบ่งภาคอยู่แล้วสองร่าง เพ่ือจะใช้งานเพ่ิมอกี

ร่างหน่ึงเขาจงึต้องค�านวณเวลาในการประลองไว้โดยเฉพาะ คร่าวๆ แล้ว

น่าจะต้องใช้เวลาเท่ากับสองวันสองคืนในพิภพมนุษย์ และเพ่ือให้มั่นใจ

ได้ว่าพลังเทพจะเพียงพอ ภายในสองวันสองคืนน้ีเขาต้องเก็บดวงจิต 

ในร่างแบ่งภาคทั้งสองน้ันกลับคืนมาชั่วคราว แล้วย้ายไปใส่ในร่างที่
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เตรยีมตวัจะข้ึนประลอง รวมทัง้ดวงจติในร่างต้นก�าเนดินีก็้ต้องย้ายไปใส่

ในร่างนั้นด้วย แม้ว่าการท�าเช่นนี้ออกจะเสี่ยงอยู่บ้างก็ตามที

สถานท่ีจัดประลองคือเนินฉือชิวบนพิภพสวรรค์ ครึ่งซีกของฉือชิว

เป็นเนินเขา ส่วนที่เหลือนั้นเป็นท่ีราบอันกว้างใหญ่ซึ่งเหมาะแก่การ

ส�าแดงยุทธ์ อีกทั้งมีพลังวิเศษควบคุมอยู่ ไม่ว่าเทพเซียนที่มีตบะสูงส่ง

เพียงใดก็ล้วนไม่มีทางเล่นลูกไม้สกปรกที่นี่ได้ แน่นอนว่าการประลอง 

ย่อมจะบริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งขึ้น

บัลลังก์ของเทียนต้ีกับเทียนโฮ่วถูกจัดวางอยู่บนยอดเนิน โดยม ี

เซียนหญิงอาลักษณ์ถือหนังสือทองค�ายืนอยู่เบื้องซ้าย คอยขานเรียกชื่อ

ของผูเ้ข้าประลองตามล�าดบั และมเีทพผูค้มุกฎยืนอยู่เบือ้งขวา คอยดแูล

รักษาระเบียบในสถานที่จัดประลอง เซี่ยจื้อสัตว์เทพของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ 

เพราะยามนี้ก�าลังวุ่นอยู่กับการสืบหาคนที่ท�าร้ายเหล่าเทพเซียน

ผู ้ที่ถูกขานนามได้ลงไปประลองกันท่ีเชิงเนินแล้ว ส่วนผู ้ที่ยัง 

ไม่ถูกขานนามล้วนยืนรออยู่เบื้องหลังบัลลังก์ของเทียนตี้กับเทียนโฮ่ว  

บ้างก็ดูเบื่อหน่าย บ้างก็ออกอาการคันไม้คันมือ

รอบทิศนอกลานประลองมีชั้นเมฆลอยเกลื่อน บนนั้นเนืองแน่น 

ไปด้วยบรรดาเทพธิดาและเซยีนหญิงทีม่าล้อมดคูวามครกึครืน้ พวกนาง

ต่างก�าลังชี้มือลงไปเบื้องล่างพลางวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ เดิมทีชิงหล ี

มคีวามหวังสงูสดุทีจ่ะคว้าได้อนัดบัหน่ึง ทว่ายามนีเ้ขาไม่อยู่แล้ว บทสรปุ

จึงคาดเดาได้ยากยิ่ง

วันน้ีเทยีนตีส้วมอาภรณ์สวรรค์อนัภมูฐิาน แม้จะดนู่าเกรงขามย่ิงนัก  
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ทว่าความจริงแล้วใจกลับไม่ได้อยู่กับตัวสักเท่าไร ถึงขั้นงีบหลับไปตั้งแต่

การประลองเบื้องล่างเพ่ิงจะด�าเนินไปได้แค่คร่ึงทาง รอจนถูกเทียนโฮ่ว

ลอบหยิกต้นขา เทียนตี้จึงได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาพลางเหลียวซ้ายแลขวาแล้ว

ระบายลมหายใจอย่างโล่งอก...ค่อยยังชัว่ท่ีไม่ถูกเทพเซยีนอืน่พบเหน็เข้า

อนัทีจ่รงิในใจของเทียนต้ีผูเ้ฒ่ากร็ูก้ระจ่างดว่ีาเรือ่งยืมวสุิทธ์ิโลหิตน้ี 

ไม่จ�าเป็นต้องประลองอะไรกันเลย ทว่าจนใจท่ีจ่งเสินปรากฏกายข้ึนในช่วง 

ทีส่ามพิภพก�าลงัเสือ่มโทรม จงึส่งผลให้เหล่าเทพเซยีนบรุุษในพิภพสวรรค์

ต่างรอท่ีจะเคลื่อนไหว การใช้วิธีประลองเลือกตัวแทนออกมาน้ีจึงท�าไป

เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการต่อสู้ไปทั่วเท่านั้น

กระน้ันก็ใช่ว่าพวกเขาจะเลิกต่อสู้กันโดยสิ้นเชิง เทียนต้ีไม่เชื่อเลย

สกันดิ เพราะนบัแต่พิภพมนษุย์ไร้ซึง่ผูค้น เป็นเหตใุห้พิภพสวรรค์สญูเสยี

ผูเ้คารพเลือ่มใส บรรดาเทพเซยีนต่างก็เริม่มกิีเลสตณัหา จนบดันีเ้ทพเซยีน 

มีอันใดแตกต่างจากมนุษย์ปุถุชนกันเล่า

"เฮ้อ..." คิดมาถึงตรงนีเ้ทยีนต้ีก็ถอนหายใจยาว พอดกัีบการประลอง

เบือ้งล่างได้ผลแพ้ชนะ เทพเซยีนทัง้หลายจงึนึกว่าเทยีนตีเ้พียงนกึเสยีดาย

ผลที่ออกมา

"ท่านเซียนฉีอวิ๋นเป็นผู้ชนะ!" ยามประกาศผลเซียนหญิงอาลักษณ์

ก็ยังคงมีใบหน้าที่เฉยเมยดุจเดิม

เน่ืองจากมีเทพเซียนไม่น้อยถูกท�าร้ายอย่างสาหัสก่อนวันประลอง 

ผู้เข้าร่วมจริงจึงมีเหลืออยู่ไม่มากแล้ว ประกอบกับกฎที่ไม่ให้สู้จนเกิด 

การบาดเจ็บ การประลองแต่ละรอบจึงด�าเนินไปได้รวดเร็วย่ิง ฉีอว๋ิน 

ชนะตดิกันหลายรอบจนเป็นท่ีจบัตามใิช่น้อย กระทัง่เทียนโฮ่วยังรบัสัง่กับ
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เทียนตี้เสียงเบาว่าเขามีโอกาสเป็นผู้ชนะยิ่ง

ไม่ช้าเซียนหญิงก็พลิกรายชื่อมาถึงตอนท้าย นางขานเรียกชื่อของ

หมิงเสินอวี้ถู ทว่าเมื่อเหลียวมองรอบด้านกลับไม่พบเห็นเขาปรากฏตัว

"เห็นทีหมิงเสินคงสละสิทธิ์แล้ว" เทียนตี้โบกมือ "คนถัดไปเถอะ"

คนถัดไปก็คอืตงจวินผูม้าจดชือ่เป็นรายสดุท้ายน่ันเอง เมือ่เซยีนหญิง 

ขานชื่อออกมาก็ไม่เห็นเขาปรากฏตัวเช่นกัน

เทียนตี้โบกมืออีกครั้ง "ตงจวินเด็กคนน้ันอาจจะก�าลังหลับอยู่ท่ีใด

สักแห่งก็เป็นได้ ข้ามเถอะๆ"

ฉีอวิ๋นลอบยินดีอยู่ในใจ...ซีกวงมีฝีมือพ้ืนๆ ข้าไม่ได้เก็บมาใส่ใจ 

อยู่แล้ว เพียงแต่นกึไม่ถึงว่าหมงิเสนิทีน่่าเป็นกังวลท่ีสดุก็ไม่ได้ปรากฏตวั

ด้วย เห็นทีว่าครานี้แม้แต่ฟ้าก็มีเจตนาช่วยข้าเป็นแน่แท้

ขณะที่เซียนหญิงกระแอมให้โล่งคอเตรียมจะประกาศผลอยู่น้ัน  

นางก็พลันเห็นรถเทียมมังกรเขียวสองตัวของตงจวินแล่นมาแต่ไกล  

พริบตาก็ร่อนลงตรงกึ่งกลางของลานประลองเบื้องล่างพอดิบพอดี

คนทั้งหมดล้วนนึกว่าเป็นตงจวินที่รุดมาถึงทันเวลา แต่กลับได้ยิน

หลงต้าผู้ควบคุมรถเอ่ยพลางหมอบศีรษะมังกรลงถวายบังคมต่อเทียนตี้ 

"กระหม่อมรับค�าสั่งจากตงจวินให้น�าความมาทูลว่าเขาล้มป่วยไม่อาจ 

เดินทางมา จึงได้เชิญเทพอีกผู้หนึ่งมาประลองแทนพ่ะย่ะค่ะ"

จบค�าเสียงเซ็งแซ่ก็ดังขึ้นทั่วสารทิศ

"อะไรนะ!" เทียนตีหั้วเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "ตงจวนิเด็กหน้าเหมน็นี ่

เอาลูกไม้มากปานนี้มาจากที่ใดกัน!"

หลงเอ้อร์สืบเท้าไปเบื้องหน้าอีกก้าวก่อนถวายบังคม "ก่อนหน้านี้
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ฝ่าบาทมิได้รับสั่งชัดว่าห้ามเสาะหาผู้อ่ืนมาประลองแทน ตงจวินของ

กระหม่อมไม่ปรารถนาจะละทิ้งโอกาส ดังน้ันจึงต้องใช้วิธีการชั้นเลวนี้  

ขอฝ่าบาททรงโปรดเห็นชอบด้วย" 

เทียนตี้หันหน้ามองไปทางเทพผู้คุมกฎ

ชัว่เวลาอนัสัน้เทพผูคุ้มกฎก็หาเหตุผลมาโต้แย้งไม่ได้เช่นกนั ยามน้ี 

เทพเซยีนในพิภพสวรรค์ต่างแย่งชงิจ่งเสนิกันจนใกล้จะถูกจิตมารครอบง�า 

เสียด้วยซ�้า ยังไม่เคยพบเคยเห็นเลยจริงๆ ว่าจะมีใครประลองแทนผู้อ่ืน

โดยไม่ค�านึงถึงตนเอง

"เช่นน้ันก็ได้ ตงจวินอยากจะท�าเช่นนีก็้สดุแต่ใจเขาแล้วกัน" เทยีนตี ้

ข่มใจไม่หาวเอาไว้ ก่อนจะโบกมอืเป็นความหมายให้เริม่ประลองกันต่อไปได้

ยามน้ีภายในทังกู่ตกค�่าแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นเพราะเฟิงจงได้ยิน 

เสียงร้องของวิหคคราม ด้วยเกรงว่าพวกชิงเสวียนจะหานางไม่พบ นาง 

จึงรอคอยอยู่ที่ด่านปู้เหอมาตลอดโดยไม่ได้จากไปไหน

ในถ�้าก่อนหน้าน้ีมีกลิ่นเหม็นอันยากจะทนสูดดมได้ เฟิงจง 

ไม่ปรารถนาจะหวนกลับเข้าไปอีกจริงๆ กลุ่มของนางจึงพักแรมกัน 

ข้างๆ บ่อโคลนเก่า ถูซานสือฟางจัดการย่างสัตว์อสูรตัวนั้นเสร็จแล้ว  

กลิ่นหอมฟุ้งอบอวลไปท่ัว ท�าให้ท้ายที่สุดฉยงฉีก็ไม่อาจต้านทานได้ไหว 

จากที่แรกเริ่มเย่อหย่ิงน่าดูชม ตอนนี้ไม่เพียงคืนร่างมาเป็นเจ้าตัวจ้อย 

ดังเดิมแล้ว มันยังเขมือบเนื้อย่างไปเกือบครึ่งในอึดใจเดียวอีกด้วย

เฟิงจงได้รับประโยชน์จากโคลนวิเศษนั้น ร่างกายจึงแข็งแรงขึ้น 

มากทีเดียว ท้ังยังเจริญอาหารขึ้นไม่น้อย ตอนที่ใกล้จะกินอิ่มแล้ว  
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ถูซานสือฟางที่อยู่ด้านข้างก็ย่ืนกระบอกไม้ไผ่ท่ีบรรจุน�้าสะอาดอยู่เต็ม 

มาให้นางหน่ึงกระบอก นางรบัมาแหงนหน้าด่ืมจวบจนกระดกก้นกระบอก

ขึ้นชี้ฟ้า เมื่อรู้สึกสบายไปทั้งร่าง นางก็หันไปมองเขาปราดหนึ่ง

เขาดูไม่ค่อยปกตินัก นับตั้งแต่กลับมาสีหน้าก็ดูอิดโรย วาจาก็ 

ไม่มากอย่างเคย ซ�า้ตอนน้ียังต้องน่ังขดัสมาธิเดนิลมปราณโคจรพลงัด้วย

เฟิงจงกระเถิบเข้าไปจ้องมองใบหน้าของเขา "เจ้าเป็นอะไรไป"

ถซูานสอืฟางแง้มเปลอืกตาขึน้ ก่อนเอ่ยด้วยน�า้เสยีงทีแ่ฝงอารมณ์

แง่งอน "เพื่อไม่ให้เจ้าถูกปีศาจงูจับไปกินระหว่างที่ข้าไต้อ๋องไม่อยู่ ข้าจึง

วางข่ายอาคมตัวแทนไว้ที่ปากถ�้า หาไม่เจ้ามีหรือจะจัดการปีศาจงูนั่น

เพียงล�าพังได้ ทั้งหมดน้ีไม่ใช่เพราะข้าไต้อ๋องหรอกหรือท่ีใช้แผงอกน้ี

ปกป้องเจ้าไว้" เขาพูดพลางตบหน้าอกโอ้อวด ทว่ากลับเจ็บจนต้อง 

ขมวดคิ้ว เขานวดหน้าอกแล้วเดินลมปราณต่อ

'ข่ายอาคมตัวแทน' เป็นวิชาที่ใช้ร่างของตนเองเป็นฉากอาคม

ปกป้องผู ้ อ่ืน มันสังเกตเห็นได้ยากยิ่งกว่าและมีผลป้องกันย่ิงกว่า 

ข่ายอาคมทั่วไป เพียงแต่การโจมตีจะมาตกอยู่บนร่างของตนเอง 

ทั้งหมด ความเสียหายจึงรุนแรงย่ิงกว่าด้วย จนป่านน้ีเฟิงจงถึงได้เข้าใจ

กระจ่างว่าเหตุใดน�้าพิษของงูเฒ่าตัวนั้นล้วนไม่อาจพ่นเข้ามาในถ�้าได้ 

เกรงว่าจะเปื้อนอยู่บนตัวของเขาหมดแล้ว ตอนน้ีเขาต้องเดินลมปราณ

ขับพิษงูออกมาอยู่เป็นแน่

"นางปีศาจตนนี้ข้าไม่ได้จัดการด้วยตัวคนเดียวหรอก ท่ีนี่ยังมี 

ปรมาจารย์ปู้เหออยู่ผู้หนึ่ง สามารถแปรเสียงเป็นคมอาวุธได้ ดูเหมือน 

ก่อนหน้าน้ีจะเคยประมือกับฝูเหลียนมาหลายหนแล้ว เขาลงมือได ้
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แม่นย�ายิ่ง ในที่สุดก็ก�าจัดอสรพิษเฒ่านี้ลงจนได้" เฟิงจงทางหนึ่งชวนคุย

เพ่ือกระตุน้สติเขา อกีทางหนึง่ใช้คทาหม่อนมงักรแตะทีข้่างล�าคอของเขา

เพื่อตรวจอาการ...เขาถูกพิษงูจริงเสียด้วย

ถูซานสือฟางพลันเหลือบมองบนฟ้าแวบหน่ึงราวกับไม่ได้ฟังว่า 

นางพูดอะไรบ้าง "สนใจท�าไมกันว่าเขาเป็นใคร ข้าไต้อ๋องขอนอนก่อน 

สักครู่" เขาพูดจบก็ล้มตัวลงนอนทันที

เฟิงจงมองตามสายตาของเขาข้ึนไปบนฟ้า ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนีน่า  

ครัน้ก้มศรีษะมองดูเขาอกีครัง้ นางก็พบว่าเขาดเูหมอืนจะหลับลกึผิดปกติ 

จึงย่ืนน้ิวมือไปตรวจสอบเหนือศีรษะของเขา ในใจพลันตระหนกวูบ  

ไฉนรู้สึกว่าดวงจิตของเขาก�าลังหลุดลอยออกไปเล่า

พิษงูนี่คงจะไม่ร้ายกาจถึงเพียงน้ีกระมัง เฟิงจงรีบใช้พลังวิเศษ 

ช่วยเขาขบัพิษงูทีต่กค้างอยู่ในร่าง ทกุอย่างราบรืน่ดีย่ิง ทว่าเมือ่ตรวจสอบ

เหนอืศรีษะของเขาอีกครัง้ นางก็ยงัพบว่ามดีวงจติหลดุลอยออกไปเช่นเดมิ

นางรบีต้ังคทาหม่อนมงักรไว้ข้างกายถซูานสอืฟางหมายจะปกป้อง

ดวงจิตเขาไว้ ทว่าเมื่อปราณชีวิตแผ่พุ่งออกไป รอบกายเขาก็ปรากฏ

ระลอกแสงรางๆ กระเพ่ือมออกมาหนึ่งวง ตอนน้ีนางจึงเพ่ิงสังเกตว่า 

เขาได้วางข่ายอาคมไว้รอบด้านหนึ่งชั้นตั้งแต่แรกแล้ว นางอดไม่ได ้

ที่จะระบายลมหายใจอย่างโล่งอก

ที่แท้ก็มีการป้องกันต้ังแต่แรก เห็นทีว่าเขาจะจงใจถอดดวงจิต 

ออกจากร่าง เพียงแต่มันช่างแปลกพิกลนัก อยู่ดีๆ พอล้มตัวลงนอน 

ก็ถอดดวงจิตออกจากร่างเช่นนี้ เขาคิดจะท�าอะไรของเขานะ!

สาวน้อยลกุข้ึนเตะหนึง่เท้าใส่ปลน่ีองของถูซานสอืฟางอย่างขุน่เคอืง  
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หากกลับมาแล้วยังไม่ชี้แจงให้ชัดเจน นางจะไล่เขาไปทันที ขืนยังพาเขา

ไปด้วย นางต้องถูกท�าให้ตกใจตายไม่ช้าก็เร็ว

ช่วงที่สีแห่งรัตติกาลลึกล�้าทีสุ่ดได้ล่วงผ่านไปแล้ว ดวงตะวนัค่อยๆ 

ประชิดข้ึนสู่ยอดต้นฝูซัง ทังกู่ซึ่งอยู่สุดเขตบูรพาจึงเริ่มต้อนรับแสงสีขาว

พุงปลาบนฟากฟ้าก่อนดินแดนใด

เฟิงจงเข้าฌานอยู่ภายในข่ายอาคม ขณะรอคอยดวงจิตของ 

ถูซานสอืฟางกลบัคนืร่าง นางก็พลนัได้ยินเสยีงร้องอย่างตืน่เต้น "ในทีส่ดุ

ก็หาพวกเจ้าพบเสียที!"

นางเงยหน้ามองไปก็พบเมฆก้อนหนึง่ลอยมาจากขอบฟ้า ชงิเสวยีน

มือข้างหนึ่งพยุงชิงหลี มืออีกข้างก�าลังโบกให้นาง

ชิงหลีผละออกจากการพยุงของชิงเสวียน บัดน้ีสีหมองคล�้าบน

ใบหน้าเขาได้หายไปหมดสิ้นแล้ว อาภรณ์และเกี้ยวครอบมวยผมล้วน

เรียบร้อยเข้าที กลับมาเป็นชิงหลีผู้สูงส่งเย่อหยิ่งคนเดิมนั้นแล้ว

"ปีศาจเฒ่าตนนั้นเล่า" พอชิงเสวียนลงมาจากก้อนเมฆก็มองไป 

รอบด้านอย่างระมัดระวัง

เฟิงจงตอบ "ถูกผู้เฒ่านามว่าปรมาจารย์ปู้เหอสังหารไปแล้วล่ะ"

"ปรมาจารย์ปู้เหอ?" ชิงเสวียนหันไปมองยอดเขาที่ไม่ประสานกัน

สองลูกนั้น "ที่แท้ก็มีปรมาจารย์ปู้เหอผู้นี้อยู่จริงๆ"

เฟิงจงอดสงสัยไม่ได้ "เจ้ารู้จักเขาด้วยหรือ"

ชิงเสวียนผงกศีรษะรับ "ประมาณหนึ่งพันปีก่อนได้กระมัง ตอนนั้น

พิภพมนุษย์ไม่มีผู้คนแล้ว ช่วงที่ฝูเหลียนจู่โจมเผ่าวิหคครามของพวกเรา

อย่างก�าเริบเสิบสานน้ัน จู่ๆ ก็มีเซียนซึ่งมีท่ีมาไม่ชัดเจนผู้หนึ่งโผล่มา 
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ยึดครองด่านปู้เหอแห่งนี้ เขาเรียกตนเองว่าปรมาจารย์ปู้เหอ มุ่งมั่นจะ

สงัหารฝเูหลยีนมาตลอด แต่ได้ยินว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่อาจท�าส�าเรจ็ได้"

เฟิงจงเม้มปาก "เขาสังหารฝูเหลียนก็เพ่ือให้ได้โคลนวิเศษของ 

องค์เทพหมื่นบรรพต"

ชิงหลีหน้าเคร่งขรึมพลางแค่นเสียงฮึ "ท่ีแท้ปีศาจเฒ่าตนน้ีก็ม ี

ความเกี่ยวพันกับองค์เทพหมื่นบรรพต มิน่าเล่ามีพลังได้ถึงขั้นนี้"

ชิงเสวียนพลันชะโงกศีรษะมองไปเบื้องหลังเฟิงจงปราดหน่ึง  

ถูซานสือฟางนอนตะแคงอยู่ระหว่างผืนหญ้ากับก้อนหิน เรือนผมสีเงิน

พาดปรกหน้าอก ริมฝีปากสีแดงชาดแต้มประดับอยู ่บนดวงหน้าท่ี 

ขาวสะอาด กระทั่งยามที่ขนตายาวหลุบต�่าก็ยังเป็นภาพที่ดูมีชีวิตชีวา

นางไม่ชอบจิ้งจอก แต่ก็มิอาจไม่ยอมรับว่าเขามีรูปโฉมที่ล่อลวง 

ผู้อื่น กระทั่งชิงหลียังช�าเลืองมองเขาตั้งหลายครั้งหลายครา

"นี่เขาเป็นอะไรไป" ชิงเสวียนเอ่ยถาม

"อย่าให้เอ่ยถึงเลย ข้าเกือบจะถูกเจ้าหนูน่ีท�าให้ตกใจตายทีเดียว" 

เฟิงจงยังขุ่นเคืองไม่หาย

ชิงเสวียนคิดจะเดินเข้าไปสังเกตอาการใกล้ๆ ไม่นึกว่าจะถูกข่าย

อาคมสกัดขวาง นางบ่นพึมพ�าหนึ่งประโยคอย่างหงุดหงิด ก่อนจะไปนั่ง

อีกด้านโดยไม่แยแสถูซานสือฟางอีก

ชิงหลีอดไม่ได้ที่จะเกิดใจระแวงต่อถูซานสือฟาง ก่อนหน้านี้เขา

ร่างกายอ่อนแอ ไม่อาจตรวจสอบอกีฝ่ายให้ละเอยีด ยามนีเ้ห็นจิง้จอกตัวนี ้

ถึงกับวางข่ายอาคมที่รองรับเฟิงจงแค่ผู้เดียว เกรงว่าอีกฝ่ายคงวางแผน

จะให้นางยืมวิสุทธิ์โลหิตเช่นกัน
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เฟิงจงพลนักุมคทาหม่อนมงักรเดนิออกจากข่ายอาคมมาเอ่ยกับชงิหลี  

"ในร่างเจ้ายังมีปราณอินตกค้างอยู่จ�านวนหนึ่ง ข้าจะช่วยขับออกมาให้"

ชิงหลีเก็บความเย่อหย่ิงแล้วนั่งลงอย่างว่าง่าย เขามองดูสีหน้า 

ของเฟิงจงพลางครุ่นคิดว่าจะเอ่ยเรื่องยืมวิสุทธิ์โลหิตอีกครั้งได้หรือไม่

ชิงเสวียนมีหรือจะสัมผัสถึงความเปล่ียนแปลงในใจเขาไม่ได้ นาง

นั่งยองอยู่อีกด้าน กระตุกดึงหญ้าคาบนพ้ืนอย่างกลัดกลุ้ม คร้ันหันหน้า

มองเข้าไปในข่ายอาคมก็เห็นฉยงฉีตัวจ้อยก�าลังแอบใช้ฟันกัดชายเสื้อ

ของถูซานสือฟางอยู่ ท่าทางจะอารมณ์ไม่ดีเช่นกัน

เพ่ือรอให้ดวงจติของถูซานสอืฟางกลับเข้าร่าง พวกเฟิงจงจงึไม่อาจ

จากไปที่ใดชั่วคราว

การรอคอยหนนี้ผ่านไปอีกหนึ่งวันเต็มๆ สัตว์อสูรที่ล่ามาตัวน้ันก็ 

ถูกกินหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ ยามนี้ตกดึกแล้ว แม้ชิงหลีร่างกายเพ่ิงจะ 

ฟื้นตัวเล็กน้อยก็ยังอาสาออกไปหาน�้ากับอาหารให้เฟิงจง

ดึกด่ืนค่อนคืนยังไม่วายประจบเอาใจ ชิงเสวียนไม่แคล้วอึดอัด

ขัดเคืองขึ้นมาอีก ทว่าก่อนหน้าน้ีนางพูดเองว่าไม่ถือสาที่เขาจะให้ยืม

วิสุทธิ์โลหิตแล้ว ดังนั้นนางจึงท�าได้เพียงข่มใจตนเองเท่านั้น

ขณะพิงต้นไม้งบีหลบัอยู่ เฟิงจงพลนัรู้สึกได้ว่าข่ายอาคมมกีารสะเทือน  

พอนางลืมตาขึ้นก็เห็นรอบด้านปรากฏระลอกแสงช้ันหน่ึงกระเพ่ือมไหว

แผ่วเบา นางรีบหันขวับไปมองถูซานสือฟาง เห็นค้ิวตาของเขาเร่ิมขยับ

นิดๆ มีท่าทีว่าจะฟื้นตื่นแล้ว

สาวน้อยถลกแขนเสื้อขึ้นทันใด ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอัดเขาแรงๆ  
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สักรอบหนึ่ง ทว่าพลันได้ยินเสียงพิณดังข้ึนเสียก่อน นางแหงนหน้า 

มองไปก็เห็นจนัทร์เพ็ญฉายส่องเงาร่างสายหนึง่ทีอ่ยู่บนยอดเขาหน้าด่าน

ปู้เหอ "ข้าผู้เฒ่ามาพบจ่งเสินแล้ว"

เฟิงจงลุกขึ้นเดินออกจากข่ายอาคมไปทันที

ชิงเสวียนติดตามมาด้วย "นั่นก็คือปรมาจารย์ปู้เหอหรือ"

"อืม"

ปรมาจารย์ปู้เหอร่อนลงที่นอกข่ายอาคมอย่างแผ่วเบา เขาคลี่ย้ิม

เอ่ยกับเฟิงจงโดยไม่ชายตาแลผู้อื่นสักแวบเดียว "ตอนนี้จ่งเสินยินด ี

จะสืบทอดทายาทให้ข้าผู้เฒ่าแล้วหรือไม่"

เฟิงจงมุ่นค้ิว "ข้าเพียงอยากจะสนทนากับท่านเรื่องโคลนวิเศษ 

และพญามารน่ันเท่านั้น แต่ไม่คิดเลยว่าพอท่านเอ่ยปากจะยังคงเป็น 

เรื่องนี้อีก"

ปรมาจารย์ปู้เหอกล่าว "หากจ่งเสินสืบทอดทายาทให้ ข้าผู้เฒ่า 

ค่อยพูดเรื่องนั้นต่อเจ้าโดยละเอียดก็ยังไม่สาย"

อกีฝ่ายอยู่ในอาภรณ์สเีทารุม่ร่าม เรอืนผมหงอกขาว ผวิหนงัเหีย่วย่น  

เห็นสภาพเช่นน้ีแล้วชิงเสวียนก็ขนลุกซู่จนผิวกายแทบจะเป็นหนังไก่  

และอดไม่ได้ที่จะชิงเอ่ยขึ้นก่อน "มีผู้เฒ่าหน้าไม่อายเยี่ยงท่านที่ไหนกัน 

อายุก็ปูนนี้แล้วยังอยากจะสืบทอดทายาทอีก!"

ปรมาจารย์ปูเ้หอหัวเราะหยัน "ปถุุชนสามญัจงึจะถือสาในรูปภายนอก 

เช่นนี้"

ชิงเสวียนโกรธจนลมหายใจติดขัด "ท่านหาว่าข้าเป็นปุถุชนสามัญ

เชียวหรือ!"
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"อ้อ ไม่ควรพูดเช่นน้ีสินะ เกรงว่าจะท�าให้ปุถุชนสามัญไม่พอใจ 

เอาได้"

"!!!"

เฟิงจงห้ามปรามชิงเสวียนที่จวนจะระเบิดโทสะออกมาอยู่แล้ว  

"การสืบทอดทายาทจะต้องให้ข้ายืมวิสุทธ์ิโลหิต ท่านบ�าเพ็ญจากมาร 

มาเป็นเซียน เกรงว่าคงไม่ค่อยเหมาะสม"

ปรมาจารย์ปู ้เหอเอามือไพล่หลังแล้วเดินทอดน่องมาหยุดอยู ่

เบื้องหน้าพวกนาง "ใจคนหากใฝ่ชั่ว จะต่างกับมารตรงที่ใด มารหากใฝ่ดี 

แล้วมีอันใดผิดแผกกับเทพเล่า ข้าผู้เฒ่าบ�าเพ็ญจากมารมาเป็นเซียน 

เปรยีบกับบ�าเพ็ญจากมนุษย์มาเป็นเซยีนแล้ว หรือว่ามใิช่หนทางแตกต่าง

แต่ปลายทางเดียวกัน?"

เฟิงจงตะลึงงันอย่างช่วยไม่ได้ "จริงของท่าน"

ชงิเสวียนถลงึตาโตพลางยุดแขนเสือ้เฟิงจงไว้ "หรอืเจ้าจะรบัปากเขา 

จรงิๆ! เจ้าดูเขาส ิอายุตัง้ปนูน้ีแล้ว หากสบืทอดทายาทจริงกค็งไม่มปัีญญา 

จะดูแลทายาทหรอก!"

"ดแูล?" ปรมาจารย์ปูเ้หอพ่นลมข้ึนจมกูอย่างดูแคลน "สบืทอดทายาท 

แล้วเหตุใดจะต้องดูแลด้วย"

ชิงเสวียนเอ่ยด้วยโทสะ "ไม่ดูแลแล้วท่านจะเลี้ยงเขาให้เติบใหญ่ 

ได้อย่างไร!"

"ก็เลี้ยงแบบปล่อยไปสิ สรรพสิ่งล้วนถือก�าเนิดข้ึนในสามพิภพ  

ย่อมควรได้เติบใหญ่อย่างอิสรเสรีในสามพิภพนี้ มีอันใดไม่ถูกต้องเล่า"

"ท่าน...ช่างไร้เหตุผลสิ้นดี!" ชิงเสวียนกระทืบเท้า
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ต่างกับเฟิงจงที่เปล่งเสียงหัวเราะออกมา "ข้าพลันรู้สึกว่าความคิด

ความอ่านของปรมาจารย์ผูเ้ฒ่าตรงจรติข้าย่ิงนกั หากวิสุทธ์ิโลหิตของท่าน

เหมาะสม ข้าก็ยินดีที่จะหยิบยืมยิ่งนัก"

ชิงเสวียนมองดูรูปโฉมของปรมาจารย์ปู้เหอน่ันอีกครั้ง ก่อนจะ 

เลื่อนสายตามามองเฟิงจง สองคนนี้เขย่าขวัญนางจนพูดจาไม่ออกแล้ว

ปรมาจารย์ปูเ้หอพลนัสะบดัแขนเสือ้หอบโคลนสายหน่ึงไปกระหวัด

เอวเฟิงจงไว้ จากน้ันก็ฉุดร่างนางมาอยู่เคียงข้างตน เขาปรายตาไปทาง

ชิงเสวียนปราดหนึ่งก่อนเอ่ย "แม่นางน้อยผู้นี้เอะอะมะเท่ิงเหลือเกิน 

รบกวนข้าผู้เฒ่าพูดคุยกับจ่งเสิน มิสู้ไปสนทนากันอย่างละเอียดที่อื่น 

ดีกว่า"

วาจายังไม่ทันขาดค�า ผงธุลีก็แผ่ฟุ้ง ชิงเสวียนรีบยกแขนเส้ือข้ึน 

บังกาย รอจนลดแขนเสื้อลงก็ไม่พบเห็นร่องรอยของพวกเขาแล้ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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