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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



ในที่สุด ‘ผู้เป็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข้าผู้เดียว’ ก็เดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายแล้ว 

ติดตามกันมาจนถึงขณะน้ีคงไม่ต้องพรรณนาถึงความสนุกสนานและน่าติดตามของ

เร่ืองน้ีอีกแล้ว คงจะมีก็แต่ความผูกพันในฐานะนักอ่านที่มีต่อตัวละคร ท�าให้เรา 

ทัง้อยากรู้ว่าเร่ืองราวจะเป็นอย่างไรในตอนท้าย แต่กย็งัไม่อยากให้จบลงเสยีทเีช่นกนั

ใช่หรือไม่คะ

ในเล่มน้ีซูเพียนจื่อที่เพิ่งเป็นประมุขของตระกูลได้ไม่นานก็ต้องพบเจอกับ

เคราะห์ร้ายมากมาย ในร่างของนางกลับมีทารกมารอาศัยอยู่ จิตใจของนางก�าลัง 

ถูกความช่ัวร้ายเข้าครอบง�า แต่ทั้งหมดน้ีเหล่าบริวารของนางจะยอมให้เป็นเช่นนั้น

โดยง่ายหรือ โดยเฉพาะมารฝัน เจิง้เฮ่าอี ้และฝอูว๋ิน ย่อมพร้อมจะเสีย่งช่วยนางอย่าง

เต็มที่เป็นแน่ โดยเฉพาะเรื่องราวของฝูอวิ๋นนั้น นักอ่านทุกท่านก็คงสงสัยอยู่ลึกๆ ว่า

เจ้าอาชาเทพตัวนี้มีความลับใดซ่อนอยู่ใช่หรือไม่ เช่นนั้นแล้วเรามาร่วมลุ้นไปกับการ 

กอบกู้หายนะวันสิ้นพิภพ จุดจบของเร่ืองราว และความรักที่แสนดีเลิศในดินแดน 

แห่งนี้ไปด้วยกันเถอะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ



เจิ้งเฮ่าอี้ยื่นสองมือมาดึงนางเข้าสู่อ้อมอกของตน เขาเคลื่อนไหวไม่เร็วนัก ซูเพียนจื่อมีเวลา

เพียงพอท่ีจะปฏเิสธเขา ทว่าชัว่ขณะท่ีนางช้อนตาขึน้มองเขา อาการตกตะลงึระคนกระดากใจท้ังปวง

ก็ล้วนหลอมละลายไปท่ามกลางนยัน์ตาปานดวงดาวท่ีเป่ียมล้นด้วยความแน่วแน่จรงิใจอนัแรงกล้า

ของเขา

จวบจนร่างของท้ังสองอิงแอบแนบชิดกัน สามารถสัมผัสได้ถึงไออุ่น จังหวะหัวใจ และ 

ลมหายใจของกันและกันอย่างแจ่มชัด ซูเพียนจื่อก็ยังคงไม่มีวี่แววจะต่อต้านขัดขืนแม้สักนิด

นางรูส้กึว่าตนเองถูกมอมเมาเสยีแล้ว...ทุกสิง่ทุกอย่างรอบด้านราวอ�าลาจากนางไปแสนไกล 

และถูกตดัขาดให้อยู่ภายนอกกลิน่อายของเขา ฟ้าดนิน้ีพลนัคงเหลอืแต่ดวงตาอนัสกุสกาวน่าหลงใหล

คู่นั้น



✱ ซูเพียนจื่อ  เป็นสตรีหน่ึงเดยีวทีเ่จิง้เฮ่าอีม้ใีจให้ สามารถล่องหนได้

โดยอาศัยความพิเศษของผีเสื้อซ่อนฟ้า ทั้งยังม ี

ของวิเศษเก็บทรัพย์ที่ร้ายกาจกว่าผู้อื่น

✱ เจิ้งเฮ่าอี้  อัจฉริยะหนุ่มตระกูลนักปกครอง เป็นผู้ครอบครอง 

รถศึกจกัรพรรด ิส่วนลกึในจติใจมคีวามเจ้าเล่ห์มใิช่เบา

✱ อูสิง  พลังฝีมือถึงข้ันทรงฤทธาแล้ว รอดพ้นจากความตาย

มาหนึ่งครา ทว่ายังคงไม่หยุดท�าเรื่องเลวร้าย

✱ ปู่เฉินอวี่  รูปโฉมราวกับเทพเซียนในต�านาน เชี่ยวชาญเรื่องการ

ท�าให้ผูอ้ืน่เช่ือถอืตนเอง เคยศกึษา ‘ค�าสอนใจประเสริฐ’  

ที่ซูเพียนจื่อเขียนขึ้นอย่างจริงจัง

✱ อวิ๋นชิงอิ่ง  เคยครอบครองศิลาร้อยสมนุไพร เป็นสตรีทีท่งัเซิง่หยาง

รักยิ่ง ทว่าท�าตัวไม่สมกับความรักของผู้ใด

✱ ทังเซิ่งหยาง  รูปกายสูงสง่าก�าย�า เพียงเขายืนสบายๆ ก็ท�าให้ผู้อื่น

เกดิความรู้สกึย�าเกรง ราวเผชิญหน้าขุนเขาอันตระหง่านง�า้

✱ เตียวเสวี่ยเยี่ยน  รักและหวงัดต่ีอทงัเซิง่หยางด้วยใจจริง ยอมใช้พลงัและ

ศักดิ์ศรีของตนเองรักษาเขา จริงใจกับทุกคน

แนะน�ำตัวละคร



✱ เจ้าทองใหญ่ เจ้าทองเล็ก  หมียักษ์ขนทอง แรกเริ่มเดิมทีเป็นหมีสีน�้าตาลขนทอง 

สัตว์กินเนื้อดุร้ายในป่าร้อยสัตว์

✱ เจ้าเจิดจ้า  ไหมอสูรร้อยขา ปกติเป็นสีเงินยวง แต่เจ้าเจิดจ้าถูก

ฤทธิ์ของหญ้าเสวียนอู่ จึงดูคล้ายตะขาบยักษ์สีด�า

✱ เจ้าหิมะ  เตียวหิมะเนตรทิพย์ สายตาดีและเฉลียวฉลาด ดูแล

การแต่งตัวให้ซูเพียนจื่อ

✱ เจ้าโม่  หมาป่ามารหิมะ นิสัยขี้ประจบ หัวไวและเอาตัวรอด

ได้ดี

✱ เจ้าเหล็ก  ตัวเกราะเหล็ก นิสัยซื่อตรง ท�าให้โดนหลอกได้ง่าย 

ซื่อสัตย์ต่อซูเพียนจื่อมาก

✱ เจ้าโต เจ้าสอง เจ้าสาม  อินทรีปีกมายาสามพี่น้องที่ถนัดโจมตีทางอากาศ  

เจ้าสองนิสัยข้ีประจบเหมือนเจ้าโม่ หัวไวและคารมดี

โดดเด่นกว่าพี่น้อง

✱ เจ้าครามน้อย  งูน�้านภาคราม อยู่ได้ทั้งบนบกและในน�้า บรรพชนคือ

มังกรวารีมารหมื่นพิษ จึงไม่กลัวพิษและจ�าแนกพิษ 

ได้ดี

สัตว์อสูรใต้อาณัติของซูเพียนจื่อ
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ซเูพียนจือ่ฟ้ืนขึน้มาอกีครัง้ก็เป็นเวลาสามวันให้หลงัแล้ว เน่ืองจาก

นางเพ่ิงสืบทอดต�าแหน่งได้ไม่นาน ผู้อาวุโสใหญ่หานเกรงว่าข่าวที่นาง

หมดสติกะทันหันจะสร้างความแตกตื่น ดังน้ันหลังจากหารือกับพวก 

ซูเทียนหวา จึงเพียงประกาศต่อคนวงนอกว่านางพลันตระหนักรู ้ใน 

หลักการบางอย่าง ต้องการกักตนฝึกวิชาระยะเวลาหนึ่ง

สิ่งแรกที่ซูเพียนจื่อท�าหลังจากฟื้นต่ืนก็คือเรียกตัวมารฝันออกมา 

ซกัถามว่าเกิดเรือ่งอะไรขึน้กันแน่ ยันต์อาคมสแีดงทีพุ่่งตรงเข้าสู่หว่างคิว้นาง 

ที่แท้คือสิ่งใด และจะส่งผลกระทบเช่นไรบ้าง

มารฝันขมวดคิ้วตอบ "ความเร็วของสิ่งนั้นสูงเสียจนข้าเองก็มอง 

ไม่ชดัเจน บนนัน้มปีราณมารแผ่ซ่านออกมารางๆ ทว่าดูไม่คล้ายโจมตีเจ้า..."

"ชั่วดีอย่างไรเจ้าก็เป็นมารฟ้าเชียวนะ ไฉนพลังสายตาถึงได้ย�่าแย่

เพียงนี้" ซูเพียนจื่อบ่นอย่างหงุดหงิด นางถูกยันต์ประหลาดที่เจือด้วย

92
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ปราณมารบกุรกุเข้าร่างจะต้องไม่ใช่เรือ่งดีอะไรแน่ ตอนนีน้างยังไม่รูส้กึถึง 

ความผดิปกต ิเป็นไปได้สงูว่าเพราะของสิง่นัน้ซ่อนตวัอยู่ ไม่รูจ้ะออกฤทธ์ิ

ออกเดชเมื่อไร

มารฝันแย้งอย่างไม่อาจยอมรบัได้ "ผเีสือ้ซ่อนฟ้าก็ตอบสนองไม่ทัน

ด้วยซ�า้ เหตใุดเจ้าเอาแต่ต่อว่าข้าเล่า เจ้าผเีสือ้นัน่ไม่ได้บาดเจบ็สกัหน่อย 

สังขารกับวิญญาณก็มีครบถ้วนสมบูรณ์"

เหตุที่ซูเพียนจื่อกล้าเปิดกล่องหยกเก็บทรัพย์ใบน้ันตรงๆ ก็เพราะ

นางสั่งให้ผีเสื้อซ่อนฟ้าคอยระวังป้องกันอยู่ตลอด หากมีอันตราย 

จงล่องหนแทนนางทันที กระบวนท่านี้ทดสอบหมื่นครั้งก็เห็นผล 

เกือบทุกครา นึกไม่ถึงว่าครั้งนี้กลับผิดพลาดเสียอย่างนั้น

ผี เสื้อซ ่อนฟ้ารวมร ่างกับนางได ้  ตามหลักแล ้วมันน ่าจะรู ้ 

สภาพร่างกายนางกระจ่างดีย่ิง นางจึงให้มันลองใช้ความรู้สึกตรวจสอบ

แทนนางรอบหนึง่ ปรากฏว่าค�าตอบทีม่นัมอบให้นางคอืยนัต์อาคมสแีดง

ซึ่งไม่รู้ที่มานั้นได้ผสานเข้ากับสายเลือดนางต้ังแต่เข้าสู่ร่างแล้ว ขณะนี ้

ยังไม่อาจตรวจพบปัญหาใด

ซูเพียนจื่อได้รับค�าตอบเช่นนี้ก็ยิ่งรู้สึกขนลุกขนพอง

ทว่านางได้ใช้สิน้ทุกวิถีทางแล้ว ก็ยังคงตรวจจบัไม่ออกว่ายนัต์อาคม 

นั้นจะส่งผลกระทบเช่นไรกันแน่ ด้วยความจนใจนางจึงได้แต่วางพัก 

เรื่องน้ีก่อนชั่วคราว เพียงสั่งให้มารฝันพยายามตรองดูว่าในหมู่มารฟ้า 

มีลูกไม้พิสดารท�านองนี้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มุ่งคิดไปในทิศทาง

ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลไสยเวท

เพียงพริบตาวันเวลาก็ล่วงผ่านไปอีกหน่ึงเดือนแล้ว งานส่วนใหญ่
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ในถ�า้พันจิง้จอกล้วนจดัการเสรจ็เกือบทัง้หมด ซเูพียนจือ่จงึฝากฝังงานไว้

กับเหล่าผูอ้าวุโส แล้วน�าพาสตัว์อสรูทัง้หลาย รวมท้ังซปู๋ออว๋ินกับซเูทยีนหวา 

สองคน เดินทางกลับไปวังศาสตร์ด้วยกัน

ทุกสิ่งบนเกาะเดือนเพ็ญยังคงเดิม ซูเพียนจื่อแปลงโฉมเป็น 

หนุ่มน้อยผู้นั่งเรือไปเที่ยวชมเกาะเดือนเพ็ญเพราะเล่ือมใสในช่ือเสียง  

พอไปถึงเกาะนางก็เสาะหามุมที่ปลอดคน แล้วล่องหนว่ิงกลับเรือนพัก

ศษิย์ตระกูลแพทย์ เข้าไปในห้องกรรมฐานทีน่างใช้อ้างว่ากักตนเลือ่นขัน้ 

รอจนเตรียมตัวพร้อมสรรพ นางก็ออกจากการกักตนมาอย่างผ่าเผย

นางใช้เวลาเพียงสามเดือนกว่าก็เลื่อนไปขั้นเหนือสามัญได้แล้ว  

นี่ท�าให้บุตรหลานตระกูลแพทย์อย่างพวกหลิ่วมู่ตื่นเต้นยินดีกันสุดขีด  

ส่วนเตยีวเสวีย่เย่ียนพอเลกิเรยีนกลบัมา เหน็ชดัว่าหล่ิวเชยีนหวงผมยาวข้ึน 

คืบใหญ่ ในใจก็ให้เปรี้ยวฝาดจนหวิดจะกระอักน�้าส้มออกมาหลายค�า

นางลองหย่ังเชงิเตียวเสว่ียเย่ียนสองสามประโยค พบว่าเตยีวเฟิงกับ

ทังเซิ่งหยางวางตัวดีย่ิง ไม่ได้แพร่งพรายความลับเร่ืองฐานะของนางให้

เตียวเสวี่ยเยี่ยนล่วงรู้

ผู้อื่นนางไม่ค่อยกังวลหรอก มีก็แต่อันธพาลน้อยหัวขบถปากไว 

เขี้ยวลากดินคนนี้ แม้ค�าพูดของเตียวเสวี่ยเยี่ยนไม่เป็นที่เชื่อถือของผู้คน

ส่วนใหญ่ ทว่าเกิดอกีฝ่ายตืน่เต้นเสยีจนเทีย่วป่าวร้องไปท่ัวว่าหลิว่เชยีนหวง 

ก็คือซูเพียนจื่อ เช่นนั้นนางก็จะยุ่งยากยิ่ง

นางไม่อยากท�าตัวโดดเด่นเกินไป หลงัออกจากการกักตนจงึเพียงให้ 

หญงิรบัใชอ้าวโุสของเรอืนพกัศษิย์ตระกลูแพทย์ช่วยจัดเตรยีมอาหารค�า่

ที่อุดมสมบูรณ์สักมื้อ เพื่อจะฉลองเล็กๆ ร่วมกับคนในเรือนพัก



10

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 7

เจิ้งเฮ่าอี้คือคนแรกที่รู้ว่านาง 'ออกจากการกักตน' ดังนั้นพอนาง

ออกจากห้องกรรมฐานทางนี้ เขาทางนั้นก็ได้ข่าวแล้วรุดมา 'แสดง 

ความยินดี' แทบจะในทันที

การมาของเขาท�าให้ซเูพียนจือ่ต้องเผชญิกับสหีน้าแฝงนยัคลุมเครือ

ของผูค้นทัง้โถง นางจงึมอิาจไม่เชญิเขาไปเดินเล่นทีริ่มทะเลสาบดาวเดือน

กับนางเพื่อสนทนากัน

พอดีนางเองก็มีธุระจะขอให้เขาช่วยเหลือ หากเขาไม่มาหานาง  

นางก็จะไปหาเขาถึงที่พักอยู่แล้ว

"เหตุใดท่านรู้ว่าข้าออกจากการกักตนได้เร็วถึงเพียงนี้"/"เรื่องของ

ตระกูลเจ้าจัดการเรียบร้อยแล้วหรือ"

ทั้งสองเอ่ยปากไถ่ถามแทบจะพร้อมกัน เจิ้งเฮ่าอี้คลี่ย้ิมก่อนจะ 

เป่าปากไปทางเรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์หนึ่งหน นกน้อยสีเหลืองอ่อน

ตัวหนึ่งก็สยายปีกบินมาเกาะบนปลายนิ้วของเขาอย่างแผ่วเบาแล้ว 

อ้าปากพูดภาษามนุษย์ 

"คารวะคุณหนูเชียนหวง!"

เสียงน้ันกังวานใสระรื่นหูดุจนกขมิ้นขับขาน รูปร่างหน้าตาของ 

นกน้อยก็แสนจะกระจุ๋มกระจิ๋มชวนให้เอ็นดู

"นีค่อื 'วหิคจ�านรรจา' ทีท่่านแม่ข้าเลีย้งไว้ ชือ่ว่าเจ้าเสียงทอง ข้าให้มนั 

มาเคลื่อนไหวอยู่ละแวกเรือนพักศิษย์ตระกูลแพทย์ของเจ้าเป็นประจ�า 

หากเห็นว่าเจ้าออกจากการกักตนเมื่อไรก็ให้มันรีบมาบอกข้า" เจิ้งเฮ่าอ้ี

เอ่ยพลางย่ืนน้ิวมอืไปลบูสางขนให้เจ้าเสยีงทองอย่างอ่อนโยน มนัก็หรีต่าลง 

ด้วยอาการเคลิบเคลิ้ม
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ซูเพียนจื่อชมดูอย่างเพลิดเพลินพลางย้ิมตอบมันว่า "สวัสดี 

เจ้าเสียงทอง"

วิหคจ�านรรจาเหมือนกับเตียวหิมะเนตรทิพย์ตรงท่ีเกิดมาไร้ซึ่ง 

พลังโจมตีใดๆ และมีกลิ่นอายของสัตว์อสูรแสนบางเบาจึงสันทัดใน 

การซ่อนตวั สิง่ทีต่่างกันคอืวิหคจ�านรรจาไม่ได้มพีลงัสายตาอนัยอดเย่ียม

เช่นเตยีวหิมะเนตรทิพย์ จดุแข็งเพียงหน่ึงเดียวของมนัคอืช่างเจรจา มเีสยีง 

ขับร้องอันเพราะพริ้ง และสามารถลอกเลียนเสียงต่างๆ ได้ก็เท่านั้น

เมื่อเจิ้งเฮ่าอี้เอ่ยถึงนายของเจ้าเสียงทอง ซูเพียนจื่อก็นึกข้ึนได้ว่า

มารดาของเขาเป็นบุตรหลานสายรองของตระกูลเทวพยากรณ์ มิน่าเล่า

เขากับผู้วิเศษก�ามะลอปากอีกานั่นถึงสนิทกันเพียงนี้

นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเสียงทองเห็นผู้แข็งแกร่งขั้นเหนือสามัญอย่าง 

ซูเพียนจื่อทักทายมันตอบด้วยไมตรี มันรู้สึกได้ถึงเจตนาดีของนาง จึง

กระเถิบตัวไปคลอเคลียกับปลายนิ้วที่นางยื่นมาหา

ซเูพียนจือ่หยิบเมลด็แตงจ�านวนหน่ึงทีก่ะเทาะเปลอืกออกแล้ววาง

ลงบนน้ิวมือของเจิง้เฮ่าอีท่ี้ช้อนรองเจ้าเสยีงทองอยู่ เจ้าเสยีงทองก็รบีคาบ

เมล็ดแตงขึ้นมากินอย่างตื่นเต้นยินดีไม่คลาย ในใจรู้สึกว่าคนงามท่ีอยู่

ตรงหน้านี้ก็คือเทพธิดาผู้ใจดีน่าเข้าใกล้เป็นที่สุด นางเอาใจใส่มันยิ่งกว่า

บุตรชายของเจ้านายมาก

"เรื่องของตระกูลข้าโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรแล้ว ข้ามีเรื่องหน่ึง

อยากขอให้ท่านกบัศิษย์พ่ีใหญ่ช่วยอยู่พอดี" ซเูพียนจือ่ไม่มวัพูดอ้อมค้อม

"หมื? เรือ่งอะไรหรอื" เจิง้เฮ่าอ้ีรูส้กึได้ว่านบัแต่เขาล่วงรู้ฐานะของนาง  

ท่าทีที่นางมีต่อเขาก็ลดทอนอาการต่อต้านห่างเหิน เมื่อก่อนนางแทบ 
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ไม่เคยเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยซ�้า

แน่นอนว่า...หากผู้ที่นางขอความช่วยเหลือในครั้งน้ีมีเพียงเขา 

คนเดียว นั่นก็จะวิเศษยิ่งขึ้นไปอีก

"ท่านยังจ�าได้หรือไม่ วันนั้นที่พวกท่านได้ติ่งห้าธาตุผลาญมาร ข้า

หยิบก้อนทองก้อนหนึ่งที่อยู่ข้างใต้มันมาด้วย"

เจ้ิงเฮ่าอ้ีผงกศีรษะรับ เขาเองก็เดาออกว่าของชิ้นน้ันต้องมีความ

พิสดารบางอย่าง สายตาและความรอบรู้ของศิษย์น้องหญิงผู้นี้ล้วน 

ยอดเยี่ยมยิ่ง สิ่งที่ไร้ประโยชน์นางย่อมไม่ลงมือก้มเก็บ

"ในก้อนทองน้ันผนึกวัตถุมารอยู่ชิ้นหนึ่ง ข้าอยากหลอมขจัด 

ทองเหล็กกล้าด้านนอกออกแล้วเก็บวัตถุมารไว้ใช้งาน" ซูเพียนจื่อเอ่ย 

ตามตรง

"วัตถุมาร? เจ้ามีความมั่นใจว่าจะไม่ถูกพลังของมันสะท้อนมา 

เล่นงานหรอื" เจ้ิงเฮ่าอีรู้ว่้านางขวัญกล้า แต่นึกไม่ถึงว่าก�าลงัขวัญของนาง

จะกล้าถึงขั้นนี้ กระทั่งวัตถุมารก็ไม่ปล่อยผ่าน

ซเูพียนจือ่ย้ิมตอบ "ไร้นามของตระกูลข้าสยบมนัได้ ท่านวางใจเถอะ 

เพียงแต่ทองเหล็กกล้าที่หุ้มอยู่นอกวัตถุมารชิ้นน้ี ข้าอับจนหนทางแล้ว  

จึงได้แต่ขอให้ศิษย์พี่ทั้งสองเห็นแก่ไมตรีให้การช่วยเหลือ"

ปิดผนึกบรรพตห้าอเวจีเข้าก�าไลแขนเจ็ดดาราเมื่อไร พลังฝีมือ 

ของนางก็จะเพ่ิมพูนไปอีกขั้น อีกอย่างฝูอวิ๋นก็ให้ค�ามั่นไว้ว่าถึงตอนน้ัน 

จะบอกความลับทั้งหมดที่มันรู้แก่นาง

หมู่น้ีนางมักสังหรณ์ใจแปลกๆ ซึ่งไม่เป็นมงคลเอาเสียเลย คล้าย

ก�าลังจะเกิดเรื่องไม่ดีอะไรสักอย่าง ลางสังหรณ์นี้ราวเสี้ยนหนามต�าหลัง 
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คอยทิ่มแทงให้นางใจฝ่อ

โดยเฉพาะระหว่างนั้นเคยเกิดเหตุไม่ชอบมาพากลท่ีนางถูก 

ยันต์ประหลาดสีแดงเลือดพุ่งเข้าร่าง ก็ย่ิงท�าให้หัวใจนางราวถูกกดทับ

ด้วยพยับเมฆอันหนาทึบกระนั้น

"ศิษย์น้องหญิงมีบัญชา ข้าไหนเลยจะกล้าไม่ปฏิบัติตาม เพียงแต่

หมูน่ีศ้ษิย์พ่ีใหญ่กักตนอยู่ เกรงว่าศิษย์น้องหญิงยังต้องรอคอยอกีสักระยะ"  

เจิ้งเฮ่าอี้ส่ายหน้าตอบปนย้ิมเฝื่อน เพราะพลันนึกถึงค�าท�านายจาก 

ปากอีกาซึ่งเป็นตราประจ�าตัวปู่เฉินอวี่

หลงัจากนางผนึกวตัถุมารให้อยู่ใต้อาณัติ พลงัฝีมอืของนางอาจข่ม

เหนือเขาจรงิๆ กเ็ป็นได้ มนีางในดวงใจท่ีห้าวหาญและพากเพียรถึงเพียงนี้  

ท�าให้เขามีแรงกดดันไม่น้อยทีเดียว

ตอนท่ีซูเพียนจื่อเพ่ิงออกจากห้องกรรมฐานก็เคยสืบข่าวของ 

ฉินเฝ่ยจากพวกหลิ่วมู่แล้ว เนื่องจากเรื่องนี้อยู่ในความคาดหมายนางจึง 

ไม่รู้สึกผิดหวัง อย่างไรเสียฉินเฝ่ยก็เริ่มกักตนตั้งแต่วันรุ่งขึ้นที่นางไปจาก 

เกาะเดือนเพ็ญ ตอนนี้ผ่านมาสามเดือนกว่าแล้ว เขาก็น่าจะออกจาก 

การกักตนได้ในไม่ช้านี้

ยังดช่ีวงทีผ่่านมาเขากักตนมาตลอด หาไม่ก็ยากรบัรองได้ว่าฉินเหล่ย 

ประมุขตระกูลจอมโจรจะไม่แจ้งเรื่องของนางต่อฉินเฝ่ย หากตอนน้ัน 

คนผู้นี้วิ่งโร่ไปถึงถ�้าพันจิ้งจอก เรื่องก็จะวุ่นวายยิ่งกว่าเดิมมาก

"หลายเดือนมานี้เกิดเหตุใหญ่โตอะไรขึ้นอีกหรือไม่" ซูเพียนจื่อ

เปลี่ยนหัวข้อสนทนา

นางอยู่ในถ�า้พันจิง้จอกไม่ได้ตดิตามข่าวสารภายนอกมากนกั ทว่า
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เจิ้งเฮ่าอี้ไม่เหมือนกัน ด้วยภูมิหลังชาติตระกูลของเขา ประกอบกับเดิมที

วังศาสตร์ก็เป็นแหล่งรวมของข่าวสารต่างๆ อยู่แล้ว หากอยากจะรู้

เหตุการณ์ส�าคัญบนดินแดนพันเมฆา สอบถามเขารับรองไม่ผิดแน่

เมื่อเอ่ยถึงหัวข้อนี้ สีหน้าอันผ่อนคลายของเจิ้งเฮ่าอี้ก็เปลี่ยนเป็น

หนักอึ้งอยู่บ้าง

"ระยะนี้ตระกูลไสยเวทลอบจู่โจมตระกูลโบราณไปถึงแปดตระกูล

แล้ว วธีิการเหมอืนกับทีใ่ช้เล่นงานตระกูลกระบีเ่ทวะแทบไม่ผดิเพ้ียน ทว่า

ตระกูลกระบ่ีเทวะยังมศิีษย์บางส่วนหนีรอดเพราะได้อาจารย์ของพวกเรา

ไปช่วยในจงัหวะสดุท้าย ผดิกับแปดตระกูลนีท่ี้ล้วนถูกฆ่าล้างในช่ัวข้ามคนื  

คลังเก็บสิ่งของก็ถูกกวาดปล้นจนว่างเปล่า"

ไอหนาวเหน็บพลุง่ขึน้ในใจซเูพียนจือ่ไม่หยุดย้ัง...แปดตระกูลเชยีวนะ  

ต่อให้ล้วนเป็นตระกูลเลก็แถวสองแถวสาม ผูใ้หญ่ผูน้้อยทัง้ตระกูลก็มกัีน

หลายร้อยคนขึ้นไป ตระกูลไสยเวทนี่เสียสติจนไม่เหลือจิตส�านึกแล้ว!

"ตระกูลเหล่านี้มีจุดร่วมที่คล้ายคลึงกันบ้างหรือไม่" ซูเพียนจื่อรู้สึก

ว่าตระกูลไสยเวทจะไม่กระท�าสิง่ทีไ่ร้ความหมาย นางสมัผสัได้รางๆ ว่านี่

เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

พวกนางจะต้องรีบสืบหาเงื่อนง�าในปฏิบัติการของตระกูลไสยเวท

ให้พบ แล้วยับยั้งไม่ให้พวกเขาเข่นฆ่าผู้ฝึกวิชาในตระกูลต่างๆ ได้อีก

เจิ้งเฮ่าอี้รวมถึงเหล่าผู้กุมอ�านาจในตระกูลใหญ่ที่ได้รับข่าวแล้ว 

ต่างก็เคยขบคิดประเด็นน้ีแล้ว เขาจึงเอ่ยตอบนางว่า "ลักษณะจ�าเพาะ 

ที่เด่นชัดที่สุดก็คือตระกูลเหล่าน้ีล้วนเคยเป็นตระกูลใหญ่ที่เรืองอ�านาจ 

เซียนบรรพชนของพวกเขาล้วนมีพลังฝีมือจัดอยู่อันดับต้นๆ ในหมู ่
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เซียนบรรพกาล"

น่ีคือจุดท่ีสกุลเจิ้งเป็นผู้วิเคราะห์ค้นพบ อันดับพลังฝีมือของหมู ่

เซียนบรรพกาลเหลือผู้รับรู้อยู่น้อยแสนน้อย ยุคสมัยนั้นห่างไกลจาก

ปัจจบุนัมากเสยีจนมตีวัตนอยู่แต่ในต�านานเทพปกรณมัไปนานแล้ว มีเพียง 

ตระกูลแถวหน้าซึ่งรุ่งเรืองมาต้ังแต่ยุคบรรพกาลตราบจนปัจจุบันอย่าง

สกุลเจิ้งถึงจะยังมีบันทึกจ�าพวกนี้ตกทอดสืบมา

"ตามค�ากล่าวของผู้รอดชีวิตขั้นเปลี่ยนเส้นลมปราณคนเดียวของ

ตระกูลกระบ่ีเทวะ ตราผนึกวิเศษของตระกูลเขาท่ีส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น 

ได้สูญหายไปแล้ว" เรื่องน้ีเป็นความลับสุดยอด แม้แต่ในตระกูล 

ฝ่ายธรรมะด้วยกันก็มีเพียงบุคคลระดับสูงไม่กี่คนที่ล่วงรู้ หากมิใช่เพราะ

เจิง้เฮ่าอีม้ฐีานะพิเศษและมพีลงัวัตรสงูพอ เดิมทด้ีวยวยัและล�าดบัอาวุโส

ของเขาจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลนี้

ตอนนี้ซูเพียนจื่อขึ้นเป็นประมุขสกุลซูแล้ว นางย่อมรู้กระจ่างดีว่า

ตราผนึกวิเศษเป็นเช่นไร

กล่าวอย่างง่ายๆ ตราผนึกวิเศษก็คือสายเลือดอันเข้มข้นที่สุดท่ี 

เซียนบรรพชนของแต่ละตระกูลตกทอดไว้ให้ เนื่องจากมันถูกกลั่นสกัด

และปิดผนกึโดยเซยีนบรรพชนของตระกูลนัน้ๆ ดงันัน้เมือ่ตกทอดจากรุน่

สู่รุ่นจึงไม่สึกหรอเสียหายแต่อย่างใด

ผดิกับสายเลอืดในตัวชนรุน่หลงัทัว่ไปของตระกูลโบราณทุกตระกูล 

หลงัจากสบืสายเลอืดจนนบัรุน่ไม่ถ้วนความเข้มข้นย่อมจะเจอืจางลงมาก 

บางคนถึงขั้นแทบสูญหายไปแล้วด้วยซ�้า

ก็เพราะระดับความเข้มข้นของการสบืสายเลือดโดยก�าเนิดน้ีห่างช้ัน
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ลิบลับกับระดับความเข้มข้นของสายเลือดในตราผนึกวิเศษ ดังนั้น 

ตราผนึกวิเศษของแต่ละตระกูลถึงมีพลังตามธรรมชาติท่ีสามารถสะกด 

ผู้สืบสายเลือดเดียวกันได้ทั้งหมด

ตราบใดทีต่ราผนกึวเิศษยังด�ารงอยู่ ก็ไม่ต้องกังวลว่าสายเลอืดของ

คนตระกูลโบราณตระกูลน้ันจะสญูสิน้ ทว่าเมือ่ใดท่ีตราผนกึวิเศษสญูหายไป  

ตระกูลน้ันก็เท่ากับจบสิ้นแล้ว ต่อให้คนในตระกูลยังคงอยู่ สายเลือดที่

เป็นของเซยีนบรรพชนก็จะจางหายไปจากตัวชนรุน่หลงัของพวกเขาอย่าง

รวดเร็ว จวบจนสูญสลายไปในที่สุด

"ท่านก�าลงัจะบอกว่า...จดุประสงค์แท้จรงิทีต่ระกลูไสยเวทเล่นงาน

ตระกูลอ่ืนๆ ก็เพ่ือจะช่วงชิงตราผนึกวิเศษของพวกเขาอย่างนั้นหรือ"  

ซูเพียนจื่อหวาดหวั่น

ตราผนึกวเิศษมใิช่อยากช่วงชงิก็จะช่วงชงิไปได้ มนัจะถูกถ่ายทอด

จากรุ่นสู่รุ่นโดยประมุขของแต่ละตระกูลเท่าน้ัน หากประมุขรุ่นปัจจุบัน

เสียชีวิตอย่างไม่คาดฝัน ยังไม่ทันได้ส่งมอบตราผนึกวิเศษแก่ผู้สืบทอด 

ตราผนึกวิเศษก็จะไปสถิตอยู่กับวัตถุศักด์ิสทิธ์ิประจ�าตระกูล แล้วคดัเลือก

ตัวผู้สืบทอดจากชนรุ่นหลังของตระกูลนั้นด้วยตัวมันเอง

ดังนั้นหากหมายช่วงชิงตราผนึกวิเศษของตระกูลหนึ่ง อย่างน้อยๆ 

ก็ต้องมีความสามารถพอจะบังคับให้วัตถุศักดิ์สิทธ์ิประจ�าตระกูลน้ัน

ยอมรบัเป็นเจ้าของ หรอืไม่ก็ต้องมฝีีมอืพอจะแยกตราผนกึวิเศษออกจาก

วัตถุศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นหลอมรวมกลืนกินตราผนึกวิเศษ

แต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีแรกหรือวิธีหลัง มนุษย์ผู ้ฝึกวิชาก็ไม่มีก�าลัง 

เพียงพออยู่ดี นี่คือสิ่งที่เซียนหรือมารฟ้าเท่านั้นถึงจะท�าได้
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เหตุที่ซูเพียนจื่อสามารถช่วงชิงศิลาร้อยสมุนไพรและบังคับให้มัน

ยอมรับเป็นเจ้าของได้นั้น ก็เพราะนางมีสายเลือดของเซียนแพทย์ อีกทั้ง

เซียนแพทย์ก็คือเจ้าของคนแรกของศิลาร้อยสมุนไพร

ผิดกับตระกูลไสยเวทท่ีไม่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติใดๆ กับ 

ทุกตระกูลที่ถูกพวกเขาฆ่าล้าง

เจิ้งเฮ่าอี้ผงกศีรษะรับพลางกล่าว "มิผิด เหล่าผู้อาวุโสในตระกูลข้า

สืบค้นข้อมูลจากต�าราไม่น้อย ต่างก็สงสัยกันว่าบรรพชนของตระกูล

ไสยเวทคือมารฟ้า"

ซเูพียนจือ่กล่าวอย่างเยือกเย็นหน้าไม่เปลีย่นส ี"ท่านปูข้่าก็คาดคะเน 

ในท�านองเดียวกัน อีกอย่างเป็นไปได้สูงว่าการหายสาบสูญไปของ 

ท่านพ่อท่านแม่ข้าก็เกี่ยวพันกับตระกูลไสยเวทไม่น้อย"

นางบอกเล่าข้อสันนิษฐานท้ังหมดของฝูอวิ๋นโดยอ้างนามท่านปู่

อย่างไม่เกรงอกเกรงใจ ซูถิงหยวนท่านปู่ของนางไม่เพียงเป็นประมุข

ตระกูลสบิแปดมงกุฎ ยังเป็นจิง้จอกเฒ่าผูม้นีามกระเดือ่งดนิแดนพันเมฆา 

เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่กันว่ามคีวามรอบรูก้ว้างขวาง หากเป็นข้อสนันิษฐาน

ของเขา แม้แต่เหล่าคนใหญ่คนโตในตระกูลฝ่ายธรรมะก็ต้องพิจารณา

อย่างจริงจัง

จริงดังคาด เจิ้งเฮ่าอี้สอบถามด้วยสีหน้าพึงพอใจ "ท่านปู่เจ้ายังพูด

อะไรอีก" 

ซูเพียนจื่อส่ายหน้าตอบ "ท่านปู่กริ่งเกรงตระกูลไสยเวทอย่างย่ิง  

จึงไม่ได้พูดอะไรมากนัก เขาเพียงเอ่ยถึงคร่าวๆ ว่าตระกูลไสยเวทน่าจะ

เป็นเพียงส่วนหน่ึงของขุมก�าลังอันแข็งแกร่งที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่าน ซึ่ง 
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ขมุก�าลงัหลงัม่านน้ี...อาจจะเป็นมารฟ้า บนดินแดนพันเมฆาอาจยังมปีลา

ท่ีหลุดรอดร่างแหจากศึกใหญ่ระหว่างเซียนกับมารในครั้งน้ัน มารฟ้า 

ยังไม่ได้ดับสูญไปทั้งหมด"

เจิ้งเฮ่าอี้เงียบงัน ทว่าดูจากสีหน้าของเขาไม่มีแววประหลาดใจ  

เห็นทีสิ่งท่ีฝูอว๋ินแย้มพรายออกมาคงสอดคล้องกับส่ิงท่ีเหล่าผู้อาวุโส 

สกุลเจิ้งคาดคะเนเป็นอย่างยิ่ง

"ดจูากทีพ่วกเขาช่วงชงิตราผนกึวิเศษ เหล่าผูอ้าวุโสคาดว่ามารบรรพชน 

ของตระกูลไสยเวทน่าจะเป็นมารไสยภพโลหิต กาลก่อนพลังฝีมือของ 

มารฟ้าตนนี้จัดอยู่อันดับต้นๆ ในหมู่มารฟ้า ฝีมือที่ช�านาญที่สุดก็คือการ

ดูดกลืนพลังในสายเลือดของเซียนและมารอื่นมาเพ่ิมพูนพละก�าลัง 

ของตน" เจิ้งเฮ่าอ้ีลังเลเล็กน้อย ก่อนจะบอกเล่าข้อสันนิษฐานซึ่งเป็น 

ความลับสุดยอดของสกุลเจิ้งแก่นาง

"มารไสยภพโลหิต?" ซูเพียนจื่อตัดสินใจว่าอีกเดี๋ยวจะไปสืบข้อมูล

ของมารไสยภพโลหิตตนน้ีจากมารฝันอย่างละเอียด ในเมื่อเป็นมารฟ้า 

ที่มีพลังฝีมืออยู่อันดับต้นๆ มารฝันก็ต้องรู้จักเกียรติประวัติของอีกฝ่าย 

ไม่น้อยแน่นอน

"นี่เป็นเพียงการคาดคะเนของเหล่าผู้อาวุโส พวกเขายังไม่อยาก 

ประกาศต่อภายนอก เพราะเกรงจะสร้างความตืน่กลวั หากมารไสยภพโลหติ 

ยังมีชีวิตอยู่บนดินแดนพันเมฆา เช่นน้ันต้นเหตุแห่งหายนะวันสิ้นพิภพ 

ท่ีเอ่ยถึงกันน้ันก็กระจ่างชัดแล้ว สิ่งที่เขาบงการให้ตระกูลไสยเวทท�าอยู่

ในตอนนีน่้าจะท�าเพ่ือฟ้ืนฟูพลงัฝีมอืของตน จนบดัน้ีศกึใหญ่ระหว่างเซยีน

กับมารล่วงผ่านไปนับพันหมืน่ปีแล้ว ทว่าจนแล้วจนรอดมารไสยภพโลหิต 
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ก็ยังคงกบดานไม่เผยตัว คาดว่าเป็นเพราะบาดเจ็บสาหัสหรือมีข้อจ�ากัด

บางอย่าง หากปล่อยให้เขาช่วงชิงตราผนึกวิเศษอย่างก�าเริบเสิบสาน 

เช่นน้ีต่อไป ไม่ช้าเขาอาจฟื้นฟูพลังฝีมือดังเดิม ถึงตอนนั้นจะไม่มีใคร 

สกัดขัดขวางเขาได้อีก หายนะของดินแดนพันเมฆาก็จะไม่มทีางหลกีเลีย่ง

จริงๆ แล้ว" เจิ้งเฮ่าอี้เอ่ยเสียงเคร่งขรึม

หวัข้อสนทนาน้ีชกัจะหนักอึง้เกินไปแล้ว ซเูพียนจือ่เรียบเรียงความคิด 

ก่อนเอ่ยถามเขาว่า "ตอนนี้สกุลเจิ้งของท่านน่าจะจัดท�ารายชื่อตระกูล 

บนดินแดนพันเมฆาที่อาจมีภัยออกมาแล้วกระมัง"

เจิ้งเฮ่าอี้ชื่นชมในความเฉียบแหลมของนางเป็นอย่างยิ่ง "มิผิด"

"หวังว่าตอนท่ีพวกเขาลงมืออีกในคราวหน้า พวกท่านจะประสบ 

ผลส�าเร็จ" ซูเพียนจื่อขยิบตาคลี่ยิ้มกล่าว

"ขอให้เป็นเช่นน้ัน" เจิ้งเฮ่าอี้ยกมือเป็นความหมายให้เจ้าเสียงทอง

บินจากไปก่อน เขาค่อยเอ่ยกับนางต่อ "ตอนน้ีตระกูลเทวโอสถยืนกราน

ว่าสกุลซูของเจ้าสมคบกับตระกูลไสยเวท คาดว่าพวกเขาคงจะสืบเรื่อง 

ซูป๋ออวิ๋นกับซูเทียนหวาต่อ เจ้าเตือนสองคนนั้นให้ระวังตัวด้วย"

ซูเพียนจื่อย่นหัวคิ้ว ก่อนจะพลันคลี่ยิ้มเจ้าเล่ห์ "ข้าเข้าใจแล้ว ท่าน

แอบมาบอกความลับกับข้า ไม่กลัวบ้างหรือว่าคนตระกูลเทวโอสถจะ 

จับได้แล้วหาเรื่องท่าน"

เจิง้เฮ่าอีแ้สร้งเผยสหีน้าตระหนกระคนคลางแคลง "เจ้าคงไม่ถึงกับ

ขายข้าหรอกกระมัง"

ซเูพียนจือ่ตอบอย่างล�าพองใจ "หากขายได้ราคาด ีข้าย่อมพิจารณา

เต็มที่"
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"เจ้าคิดจะขายราคาสักเท่าไรเล่า" เจิ้งเฮ่าอี้ท�าเป็นถามอย่างขึงขัง

"ก็ต้องให้มีมูลค่าสูงกว่ามงกุฎเท่ียงธรรมบนตัวท่านสิ ข้าถึงจะ 

ไม่นับว่าขาดทุน"

"น่ีข้าควรจะวางใจท่ีตนเองมมีลูค่าสงูหรอืว่าเสยีใจทีจ่ะต้องโดนขายดี  

แต่อย่างไรข้าก็รูส้กึว่าตนเองน่าจะมมีลูค่าสงูกว่าวัตถุศักด์ิสทิธ์ิสกัเลก็น้อย 

จริงๆ" เจิ้งเฮ่าอี้เอ่ยปนยิ้มเจื่อน

ความรู้สึกท่ีได้พูดเล่นกับนางอย่างผ่อนคลายเช่นนี้ช่างดีย่ิงนัก  

เขาไม่ต้องรักษาท่าทีสุขุมนุ่มนวล หนักแน่นเยือกเย็นตลอดเวลาเพ่ือ 

ภาพลักษณ์ของวงศ์ตระกูล ทั้งยังได้เห็นตัวตนจริงของสาวน้อยผู้ร่าเริง

แสนกลภายใต้รูปโฉมภายนอกอันงามพิสุทธิ์เลิศล�้า

เขาคิดว่าตนเองควรขอบคุณสวรรค์ท่ีประทานเนื้อคู่เช่นน้ีมาให้  

ทัง้ส่งสตรผีูท้�าให้หวัใจเขาสัน่ไหวมคิลายนีม้าพบกับเขาในช่วงจงัหวะเวลา 

อันเหมาะสม เขากับนางถึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะพัฒนาความสัมพันธ ์

ต่อไปไม่สิ้นสุด

หากเปลี่ยนเป็นช่วงก่อนที่จะมีค�าท�านายเรื่องหายนะวันส้ินพิภพ 

ภายใต้สภาพแวดล้อมซึ่งธรรมะกับอธรรมเป็นอริกัน ต่อให้เขากับนาง 

มีความรู้สึกท่ีดีต่อกันสักเพียงใด ก็คงถูกเรื่องบาดหมางและความแค้น

ต่างๆ กัดกร่อนบ่ันทอนจนหมดสิ้น ต้องกลายเป็นความเสียดายไปจน 

ชั่วชีวิต

ซเูพียนจือ่ชายตามองประเมนิเจิง้เฮ่าอีพ้ลางเผยแววตาของ 'แม่ค้า

หน้าเลือด' ท่ีก�าลังค�านวณราคาสินค้า "ท่านมีมูลค่านักหรือ ไม่ยักจะ 

มองออกเลย"
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เจิ้งเฮ่าอี้ชมดูสีหน้าอันมีชีวิตชีวาของนาง หัวใจก็ให้พลันหว่ันไหว 

อดไม่ได้ต้องยื่นมือไปบีบปลายจมูกขาวราวหิมะของนางเบาๆ

ซูเพียนจื่อตะลึงงัน อากัปกิริยานี้ออกจะสนิทสนมกันเกินไปแล้ว 

ดวงหน้างามของนางผุดสีแดงระเรื่อขึ้นมาช้าๆ นางไม่อยากให้ตนเอง 

แลดูตื่นตูมเช่นแม่นางน้อยท่ีขลาดเขิน ทว่าก็ไม่อาจปั้นหน้าบึ้งต�าหนิ

พฤติกรรมล่วงเกินของเขา นางจึงได้แต่เบือนหน้าหนี แสร้งท�าเหมือน 

ไม่เคยเกิดอะไรขึ้น และพยายามดึงหัวข้อสนทนากลับเข้าร่องเข้ารอย

"คนตระกูลเทวโอสถจะหาเรื่องสกุลซูของข้าเพ่ือศิลาร้อยสมุนไพร

ก็เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่พวกเขาไม่รู้สึกจริงๆ หรือว่าในตระกูลตัวเอง 

มีปัญหา มัวแต่จดจ่อจะไล่กัดสกุลซูไม่ปล่อย นอกจากไม่แน่ว่าจะชิง 

ศิลาร้อยสมุนไพรคืนไปได้ ยังจะเปิดโอกาสให้เกิดศึกภายในสกุลอว๋ิน 

เอาง่ายๆ เสียมากกว่า จริงสิ! วันน้ันโอกาสงามย่ิง ทว่าตระกูลไสยเวท

กลับไม่ลงมือกับหุบเขาฉางชุน ใช่เป็นเพราะในมือสกุลอว๋ินไม่มีศิลา 

ร้อยสมุนไพรหรือไม่" ซูเพียนจื่อน�าข้อมูลก่อนและหลังมาเชื่อมโยงกัน 

ก็พลันเข้าใจกระจ่าง

ต่อให้เกิดเรื่องขึ้นกับประมุขตระกูลเทวโอสถรวมถึงรากฐานของ

สกุลอวิ๋นที่หุบเขาฉางชุน ตราผนึกวิเศษก็ยังสามารถไปสถิตกับศิลา 

ร้อยสมุนไพรด้วยตัวของมันเอง ในเมื่อศิลาร้อยสมุนไพรไม่อยู่ในมือ 

คนตระกูลเทวโอสถแล้ว คนตระกูลไสยเวทก็ไม่อาจได้ในสิง่ท่ีต้องการท่ีสุด 

ดังนั้นย่อมไม่ยินดีจะเสี่ยงภัยไปสู้ตายกับคนตระกูลเทวโอสถ

และทีส่�าคญัทีส่ดุคอืหากพวกอว๋ินสอือูล่อบสมคบกับตระกูลไสยเวท 

จริงๆ ตระกูลไสยเวทก็มีวิธีการถมเถที่จะครอบครองตระกูลเทวโอสถ 
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โดยอาวุธไม่ต้องเปื้อนเลือด เช่นนั้นไยพวกเขาต้องท�าเอิกเกริกไปกระตุ้น

ความตื่นตัวของสกุลเจิ้ง สกุลทัง รวมถึงตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะอื่นๆ ให้

ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะจับมือกันเล่นงานพวกเขาด้วยเล่า

หากเป็นเช่นน้ี ซเูพียนจือ่ก็รูส้กึว่าอาจจ�าเป็นต้องป่าวประกาศเร่ืองที ่

ตาน�้าพุชีพอยู่ในร่างของนาง เพื่อตัดความคิดที่ตระกูลไสยเวทจะช่วงชิง

ตราผนึกวิเศษของตระกูลแพทย์ทิ้งเสีย

ขอเพียงตัวนางเองไม่เป็นไร ต่อให้ตระกูลไสยเวทสังหารทุกคน 

บนภูเขาซิง่หลนิจนสิน้ก็ไม่มทีางได้ตราผนกึวิเศษของสกุลหลิว่ เรือ่งนีน้าง

ต้องหาทางเจรจากับท่านตาน้อยหลิ่วถัวสักหน่อย

ส่วนเรือ่งท่ีตระกูลเทวโอสถจะจบัตาดูซปู๋ออว๋ินกับซเูทยีนหวาต่อไปน้ัน  

ซเูพียนจือ่ไม่เป็นกังวลแต่อย่างใด ขอเพียงสกลุอวิน๋ไม่กล้าใช้ไม้แข็งล่วงเกิน 

วังศาสตร์อย่างโจ่งแจ้ง เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรน่าหวาดกลัว พวกเขาสองคน

ไม่ได้กระท�าเรื่องชั่วร้าย นอกจากฐานะที่เป็นคนถ�้าพันจิ้งจอกก็ไม่ม ี

จุดอ่อนอื่นให้จับได้

เจิง้เฮ่าอีไ้ม่ได้อยากจะสนทนาถึงตระกูลเทวโอสถต่อหรอก เพียงแต่

เขาก็เข้าใจว่ากิริยารุ่มร่ามเมื่อครู่ท�าให้นางถือสาอยู่บ้าง ใช่ว่าเขารู้สึก

เสียใจภายหลัง ตรงกันข้ามเขายังแอบยินดีที่นางเก็บไปใส่ใจด้วยซ�้า

นับแต่ทั้งสองรู้จักกันจวบจนบัดนี้ ความสัมพันธ์เรียบเรื่อยมานาน

พอแล้ว ฉวยจังหวะที่ฉินเฝ่ยศัตรูตัวฉกาจยังกักตนอยู่ เขาเจิ้งเฮ่าอี้ 

ต้องพยายาม 'บุกเมืองช่วงชิงดินแดน' ให้ได้ถึงจะถูก

ขณะทีเ่ขาจะเอ่ยปากพูดอะไรต่อพลนัเหน็ปูซุ่น่ว่ิงลงมาจากเส้นทาง

บนเขาอย่างรบีร้อน พอเห็นแต่ไกลว่าเจิง้เฮ่าอีกั้บซเูพียนจือ่ยืนอยู่ด้วยกัน 
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ปู่ซุ่นก็ไม่มัวค�านึงถึงภาพลักษณ์อีก กระโจนมาถึงตรงหน้าทั้งสองแล้ว 

เอ่ยเสียงรัวเร็วอย่างยินดีเป็นล้นพ้นว่า "ศิษย์น้องเชียนหวง ศิษย์พ่ีเจิ้ง!  

ผูอ้าวุโสสกุลปูส่่งสารด่วนมาจากตระกูลเทวโอสถ บอกว่าคณุชายเกิดเรือ่ง

แล้ว!" 

ปู่เฉินอวี่เกิดเรื่อง?!

ฝีมอืต่อยตีของคนผูน้ีแ้ม้ซเูพียนจือ่ไม่เคยประจกัษ์อย่างแท้จรงิ ทว่า

เกราะฮุน่ตุน้เต่านิลวตัถุศักด์ิสทิธ์ิของสกุลปูท่ี่ติดตวัเขาน้ันข้ึนชือ่เรือ่งพลงั

ป้องกัน เขาจะไปเกิดเรื่องอะไรได้เล่า

หรือว่าเขาก่อเรื่องเข้าแล้ว? 

ไม่ถูกส ิคนผูน้ีแ้ม้ไม่อาจพ่ึงพา แต่ความจรงิก็เป็นคนทีรู่ก้ระจ่างว่า

อะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้

ในใจซูเพียนจื่อมีความคิดนับไม่ถ้วนวาบผ่าน จากน้ันรอยย้ิมอัน

อ่อนโยนของนางก็หวนคืนมาประดับใบหน้าแล้วเอ่ยอย่างเยือกเย็นว่า 

"ศิษย์พี่ปู่ซุ่น ท่านกล่าวให้ชัดเจนหน่อย ที่แท้ศิษย์พี่เฉินอวี่เกิดเรื่องอะไร

กันแน่"

หลังจากย่ืนสารฉบับหนึ่งซึ่งเปิดออกแล้วถึงมือซูเพียนจื่อ ปู่ซุ่นก็

ตอบเสียงสั่น "คุณชายกับผู้อาวุโสสกุลปู่หลายท่านถูกเชิญไปท่ีตระกูล 

เทวโอสถเพ่ือช่วยท�านายร่องรอยท่ีแท้จรงิของศิลาร้อยสมนุไพร ปรากฏว่า 

พวกเขายังไปไม่ถึงหบุเขาฉางชนุก็ถูกพวกอสูงิซุม่โจมตเีสยีก่อน คณุชาย

หมายจะปกป้องเหล่าผู้อาวุโสจึงถูกวิชาพิษกู่มนตร์ด�าของอูสิงท�าร้าย 

จนสลบไสลไม่ฟื้นตั้งแต่นั้น เคราะห์ดีผู้อาวุโสสูงหลายท่านของตระกูล

เทวโอสถได้ข่าวรุดมาช่วยอีกแรง ถึงท�าให้พวกอูสิงตกใจล่าถอยไป 
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ตระกูลเทวโอสถบอกว่าไม่มีศิลาร้อยสมุนไพร พวกเขาท�าได้เพียงชะลอ

อาการของคุณชาย...ศิษย์น้องเชียนหวง เจ้าโปรดรีบไปช่วยคุณชาย 

ของพวกเราโดยเร็วเถอะ..."

ขณะที่เขาเอ่ยชี้แจง ซูเพียนจื่อกับเจิ้งเฮ่าอี้ก็อ่านสารตั้งแต่ต้น 

จนจบแล้ว ใจความหลักบรรยายอาการบาดเจ็บของปู่เฉินอวี่ ตอนนี้เขา

รกัษาชวิีตได้ชัว่คราวโดยอาศัยหญ้าเซยีนฉางชนุหน่ึงในสดุยอดของวิเศษ

ของตระกูลเทวโอสถ ทว่าหากออกจากหุบเขาฉางชนุไป หญ้าเซียนฉางชนุ 

ก็จะเหีย่วเฉา ดงันัน้จงึจ�าต้องส่งสารด่วนมาทีเ่กาะเดอืนเพ็ญเพ่ือเชญิตวั

หลิ่วเชียนหวงเจ้าของน�้าพุชีพ

ปู่ซุ่นรู้ว่าระยะนี้หลิ่วเชียนหวงก�าลังกักตนเลื่อนขั้น เดิมทีเขารีบรุด

มาก็คิดอยู่ว่าอาจต้องรออีกพักใหญ่ ไม่นึกเลยกลับได้เห็นนางออกจาก

การกักตนแล้ว ทั้งอยู่กับเจิ้งเฮ่าอี้สหายสนิทที่สุดของคุณชายด้วย

ปู่ซุ่นพลันรู้สึกพบทางรอดในช่วงวิกฤต คุณชายของตนเป็นผู้ที่  

'เซยีนลขิติชะตา' ให้การดแูลจรงิเสยีด้วย หาไม่จะโชคดเีพียงนีไ้ด้อย่างไร

ซเูพียนจือ่กับเจิง้เฮ่าอ้ีสบตากัน ต่างก็รูส้กึว่าเรือ่งคราวนีท้ั้งกะทนัหัน 

ทั้งมีเลศนัย

เพ่ือจะค้นหาศิลาร้อยสมุนไพรที่ถูกหลอกชิงไป ตระกูลเทวโอสถ 

สืบเสาะไปทั่วทุกแห่งราวเสียสติ แต่ก็ยังคงหาไม่พบ ตอนที่ล้อมโจมตี 

ถ�้าพันจิ้งจอก ซูเพียนจื่อยืนกรานว่าข้อมูลของพวกเขาผิดพลาด หน�าซ�้า

ความจรงิอวิน๋ชิงอิง่ก็ไม่ใช่เจ้าของศลิาร้อยสมนุไพรแล้ว จงึไม่อาจรบัรูถึ้ง

ต�าแหน่งทีอ่ยู่ของมนัแม้แต่น้อย ในสถานการณ์เช่นน้ี พวกเขาคดิจะเชญิ

ตระกูลเทวพยากรณ์ไปช่วยท�านายก็ไม่แปลก
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ปู่เฉินอว่ีทายาทของตระกูลเทวพยากรณ์รุ ่นนี้แม้เช่ือถือไม่ได ้

เอาเสยีเลย ทว่าคนอืน่ๆ ในตระกูลน้ันมคีวามรูค้วามสามารถทีแ่ท้จรงิอยู่

พอตัว ของวิเศษและวิชาลับที่ตกทอดมาก็มีอยู่ไม่น้อย

เพียงแต่ตระกูลไสยเวทดักซุ่มอยู่นอกหุบเขาฉางชุนอย่างประจวบ 

เหมาะถึงเพียงนี้ ย่อมไม่ค่อยชอบมาพากลแล้ว

เจิ้งเฮ่าอี้กับซูเพียนจื่อมองไม่ออกเลยว่าอีกฝ่ายท�าเช่นนี้จะได้

ประโยชน์อะไร

ก่อนหน้านีต้อนท่ีขมุก�าลงัในหบุเขาฉางชนุแทบจะว่างเปล่า อกีฝ่าย

ไม่ได้ลงมือ ทว่าตอนน้ีกลับเล่นงานคนตระกูลเทวพยากรณ์ซ่ึงแต่ไรมา 

ไม่เคยขัดแย้งกับผู้ใด ตราผนึกวิเศษของสกุลปู่ก็ยังไม่ได้ส่งมอบแก ่

ปูเ่ฉนิอวีส่กัหน่อย การทีอ่กีฝ่ายซุม่โจมตอียู่นอกหบุเขาฉางชนุ คนตระกูล

เทวโอสถจะออกมาช่วยเหลือก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรเลย ซ�้าผลของ 

ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็มีปู่เฉินอวี่เพียงผู้เดียวที่บาดเจ็บ

เปรียบกันแล้วตระกูลไสยเวทส่งผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธามาถึง 

สองคน แต่กลับได้ผลลัพธ์เพียงเท่านี้...ช่างฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลย

กระน้ันเรื่องมาถึงขั้นน้ีแล้ว ไม่ว่าอย่างไรซูเพียนจื่อก็ต้องไปเยือน

ตระกูลเทวโอสถสักครา

"ข้าจะไปกับเจ้าด้วย" เจิ้งเฮ่าอี้ยื่นสารคืนให้ปู่ซุ่น ก่อนจะหันไปเอ่ย

กับซูเพียนจื่อ

เขาพอจะสูดได้กลิ่นของแผนการร้ายเช่นกัน อีกอย่างแต่ไรมา 

ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลแพทย์กับตระกูลเทวโอสถก็ไม่ลงรอย  

ซูเพียนจื่อเดินทางไปเพียงล�าพังเขาไม่ค่อยวางใจ
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ปู่ซุ่นเองก็นึกถึงเรื่องบาดหมางระหว่างตระกูลแพทย์กับตระกูล 

เทวโอสถ หากมีเจิ้งเฮ่าอี้ทายาทของตระกูลอันดับหนึ่งฝ่ายธรรมะผู้น้ี 

ไปด้วย ย่อมช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยได้ ดังนั้นปู่ซุ่นจึงตอบรับพลาง 

พยักหน้าระรัว "วิเศษไปเลย ขอบคุณศิษย์พี่เจิ้งยิ่งนัก"

ซูเพียนจื่อขบคิดเล็กน้อยก่อนเอ่ย "ข้าจะไปบอกกล่าวหลิ่วมู่กับ

เหล่าท่านครูสักหน่อย พรุ่งนี้เช้าพวกเราจะออกเดินทางกันเลย"

จากนั้นทั้งสามก็แยกย้ายกลับไปเตรียมตัวโดยไม่รอช้า 

เหล่าท่านครูกับผู้อาวุโสของวังศาสตร์เพ่ิงได้ข่าวว่ามีศิษย์เล่ือน 

ถึงขัน้เหนือสามญัอกีคนแล้ว ทว่ายังไม่ทนัได้ไถ่ถามรายละเอยีด ก็ได้ยิน

ว่านางจะไปช่วยรกัษาปูเ่ฉนิอว่ีทีต่ระกลูเทวโอสถ แม้ปูเ่ฉนิอว่ีเป็นแบบฉบบั 

ของตวัป่วนในสายตาท่านครกัูบผูอ้าวโุส ทว่าเขาก็เป็นความหวังของสกุลปู ่

ทัง้หมด จะให้เกดิอะไรขึน้กับเขาไม่ได้เด็ดขาด ดังน้ันนางจงึได้รบัอนญุาต

ให้หยุดเรียนอีกระยะหนึ่งเพื่อไปคลี่คลายเรื่องนี้ในทันที

คนสกุลปู่ท่ีด�ารงต�าแหน่งระดับสูงในวังศาสตร์ย่อมรู้สึกขอบคุณ 

ซูเพียนจื่อเป็นล้นพ้น ทว่าเหล่าท่านครูประจ�าวิชาท่ีซูเพียนจื่อเรียนเป็น

วิชาหลักกลับคับอกคับใจยิ่ง

ศษิย์ดีเด่นท่ีสุดนบัแต่ก่อต้ังวังศาสตร์ผูน้ี ้เพ่ิงจะตกมาถึงมือพวกเขา 

ไม่กี่วันก็มักหายหน้าไปไม่เห็นเงา ต่อให้มีเหตุผลอันชอบธรรมเต็มเปี่ยม 

ก็ยังคงท�าให้พวกเขาแสนจะอึดอัดขัดใจ

ซูเพียนจื่อรู้ความยิ่ง นางไปหาท่านครูแต่ละท่านถึงที่พัก ทั้งชี้แจง

เหตุการณ์และขอลาหยุดอย่างเป็นทางการด้วยตนเอง ถึงค่อยท�าให้ 

ความขุ่นเคืองของเหล่าท่านครูบรรเทาลงไปบ้าง
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เช้าตรูวั่นรุง่ขึน้ ซเูพียนจือ่อ�าลาคนสกุลหลิว่แล้วออกไปทีท่่าเรือของ

เกาะเดอืนเพ็ญ นางกับเจิง้เฮ่าอีน้ัง่เรอืเรว็ท่ีตระกูลเทวพยากรณ์จดัเตรยีมไว้  

เดินทางร่วมกับคนสกุลปู่มุ่งหน้าสู่ตระกูลเทวโอสถด้วยความเร็วสูงสุด

ปู่ซุ่นเปลือกนอกเป็นคนพูดมาก ชอบซอกแซกเรื่องชาวบ้าน ทว่า

เน้ือแท้เป็นคนท่ีคิดอ่านรอบคอบรัดกุม เขาได้ยินปู่เฉินอวี่บอกนานแล้ว

ว่าเจิง้เฮ่าอีม้ใีจให้หลิว่เชยีนหวง เมือ่วานเขาก็ได้เห็นเองกับตา หลิว่เชยีนหวง 

เพ่ิงออกจากการกักตนกอ็ยู่กับเจิง้เฮ่าอี ้ภาพทีท้ั่งสองอยูร่่วมกันแม้ไม่นับ

ว่าแฝงนยัอนัคลมุเครอื แต่ก็ไม่ได้เรยีบง่ายเพียงแค่เป็นศษิย์ร่วมอาจารย์

เดียวกันเด็ดขาด

ดังนั้นวันนี้พอขึ้นเรือเขาจึงเป็นฝ่ายลากคนอื่นๆ ไปชมทิวทัศน์ ทิ้ง

หนุ่มสาวทั้งสองให้อยู่ที่หัวเรือด้วยกันตามล�าพัง

ก่อนปู่เฉินอว่ีจะออกเดินทางไปที่หุบเขาฉางชุนก็สารภาพแล้วว่า

ตนเองอกหัก ศิษย์น้องเชียนหวงถูกเจิ้งเฮ่าอี้เจ้าคนเหลี่ยมจัดคว้าไป 

เสยีแล้ว ดงันัน้ปูซุ่น่จงึไม่รูส้กึว่าท�าเช่นน้ีเป็นการท�าลายเรือ่งดขีองปูเ่ฉนิอวี่ 

แต่อย่างใด ตรงข้ามกลับคึกคักลิงโลดไม่หายที่ตนเองขุดได้ข่าวเด็ดของ

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลในวังศาสตร์สองคนนี้

ซูเพียนจื่อไม่อาจเข้าใจถึงเจตนาดีของปู่ซุ ่น ทว่าเขาท�าเช่นน้ีก็ 

เอื้อให้นางหารือเรื่องบางอย่างกับเจิ้งเฮ่าอี้ได้สะดวก

"อีกเดี๋ยวพอถึงท่าเรือริมฝั่งทะเลสาบแล้ว ท่านช่วยก�าบังหน่อย  

ข้าจะให้ซูป๋ออวิ๋นกับซูเทียนหวารั้งอยู่ที่นี่" ซูเพียนจื่อกล่าว

"พวกเขาอยู่ข้างกายเจ้า? พวกเขาคิดจะกลับไปเรียนที่วังศาสตร ์

ต่ออีกหรือ" รสชาติอันเปรี้ยวฝาดผุดวาบขึ้นในใจเจิ้งเฮ่าอี้ แม้เขาสัมผัส
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ไม่ออกว่าระหว่างซูเพียนจื่อกับบุรุษแซ่ซูสองคนนี้มีความรักฉันหนุ่มสาว 

แต่พอเห็นนางนึกถึงพวกเขาอยู่เสมอ เขาก็อดไม่ได้ที่จะถือสาอยู่บ้าง

แต่ไรมาเขาอ�าพรางอารมณ์ของตนได้ดียิ่ง ซูเพียนจื่อฟังไม่ออกว่า

มีอะไรผิดแปลก จึงเพียงคลี่ย้ิมตอบว่า "ข้ายังอยากจะให้พวกเขาช่วย

ท�าความดีแทนข้าต่อ พวกเขาย่อมต้องรั้งอยู่ที่เกาะเดือนเพ็ญสิ อีกอย่าง

การได้ร�่าเรียนฝึกวิชาอยู่ในวังศาสตร์ก็เป็นเรื่องที่ไม่เลวเลย"

"เจ้าชอบท�าความดีถึงเพียงนี ้ใช่เพราะมสีาเหตอุืน่หรือไม่ เป็นเพราะ 

เซียนใจประเสริฐจริงๆ น่ะหรือ" ข้อสงสัยนี้เก็บอยู่ในใจเจิ้งเฮ่าอี้มานาน

เหลอืเกินแล้ว ถึงแม้ซเูพียนจือ่ได้ส�าแดง 'อภินหิารเซยีน' ออกมาครัง้แล้ว

ครัง้เล่า แต่เขาก็ยังคงรูส้กึว่าเซยีนใจประเสรฐิตลอดจนเร่ืองราวมากมาย

ที่นางกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเซียนผู้นี้ล้วนชอบกลอยู่บ้าง

เรื่องของเซียนใจประเสริฐเก่ียวพันถึงความลับสุดยอดอย่างหนึ่ง

ของซูเพียนจื่อ แม้นางไว้ใจเจิ้งเฮ่าอี้มากทีเดียว แต่ก็ยังไม่ถึงข้ันจะบอก

ที่มาที่ไปของเรื่องนี้ตามตรง ดังนั้นนางจึงเพียงตอบอย่างก�ากวม "ท่ีจริง

พลังวัตรของข้าไม่ได้อาศัยตนเองฝึกฝนหรอก ย่ิงมีคนได้รับพรจาก 

เซียนใจประเสริฐมากเท่าไร พลังวัตรของข้าก็จะย่ิงสูงขึ้นเท่านั้น ท่าน 

ไม่ลองคิดดูบ้าง ปกติท่านเคยเห็นข้ากักตนฝึกวิชาจริงๆ แบบพวกท่าน

ด้วยหรือไร ข้ามีแต่ออกไปท�าความดี ส�าหรับข้าการท�าความดีก็เท่ากับ 

ได้ฝึกวิชาแล้ว"

ซเูพียนจือ่พูดมาถึงตรงนีก็้ขงึตาใส่เจิง้เฮ่าอีด้้วยความอจิฉาอยู่บ้าง 

นางอตุส่าห์มวิีธีฝึกวชิาท่ีใกล้เคยีงกับการเล่นโกง ทัง้ดวงดไีด้เก็บเอาวตัถุเซยีน  

สตัว์เทพ กับสตัว์อสรูอกีโขยงใหญ่ รวมถึงมารฟ้ามาเป็นผูช่้วย ทว่าพลงัวัตร 
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ของนางถึงกับยังไม่อาจแซงหน้าเจิ้งเฮ่าอี้ได้ 

คนผู้นี้ฝึกวิชาอย่างไรกันแน่ วิปริตผิดมนุษย์มนาเกินไปแล้ว!

เจิง้เฮ่าอีเ้พียงเหน็แววตาเจอืความคับแค้นคู่น้ันก็เดาความคดิในใจ

นางออก เขาจงึเอ่ยอย่างขบขนัว่า "เจ้าน่ะเก่งกาจมากแล้ว เจ้าไม่ลองคดิ

ดูบ้าง ข้าเริ่มฝึกหนักทุกวันทุกคืนมาตั้งแต่เล็ก ฝึกมามากกว่าเจ้าตั้งก่ีปี 

เจ้าเพ่ิงจะเริม่ฝึกนานเท่าไรเอง สองปีกว่าได้กระมงั คนทีค่วรจะรูส้กึอจิฉา

ริษยาคือข้าต่างหาก"

"เอาเถอะ เช่นน้ันพวกเราก็ไม่ต้องอิจฉาริษยากันแล้ว มาพูดเรื่อง

คราวนี้ดีกว่า ข้ารู้สึกว่าพิกลย่ิง คล้ายมีหลุมพรางบางอย่างท่ีอันตราย 

รออยู่ข้างหน้า" สงัหรณ์ไม่ดใีนใจซเูพียนจือ่ทวีความรนุแรงอย่างทีไ่ม่เคยเป็น 

มาก่อน หากมใิช่ชวิีตของปูเ่ฉนิอว่ีแขวนอยู่บนเส้นด้าย จ�าเป็นต้องให้นาง

ไปช่วยเหลอื นางก็อยากจะด้ือแพ่งอยู่ทีเ่กาะเดือนเพ็ญเพ่ือความปลอดภัย 

ของตนเอง

"จริงของเจ้า นอกจากบางคนในตระกูลเทวโอสถที่เช่ือถือได้อย่าง

แน่นอน คนอื่นๆ ทางที่ดีเจ้าต้องระวังหน่อย" จากนั้นเจิ้งเฮ่าอี้ก็พูดชื่อ 

ออกมาติดกันเจ็ดแปดคน ท้ังแจกแจงฐานะกับภูมิหลังของพวกเขา 

ในตระกูลเทวโอสถให้นางฟังคร่าวๆ รอบหนึ่ง ชื่อแรกก็คืออว๋ินผิงไห่ 

ประมุขสกุลอวิ๋น

การมี 'สาย' ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตระกูลฝ่ายธรรมะก็สะดวกเช่นน้ี

นี่เอง แม้ซูเพียนจื่อเคยท�าการบ้านเก่ียวกับตระกูลเทวโอสถมาไม่น้อย  

แต่ถึงอย่างไรความเข้าใจก็ยังห่างชั้นลิบลับกับเจิ้งเฮ่าอี้ท่ีคลุกคลีอยู่ใน

แวดวงฝ่ายธรรมะมาตั้งแต่เล็ก
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ซูเพียนจื่อจดจ�าแต่ละชื่อที่เขาบอก อวิ๋นจิ้งจือซึ่งคราวก่อนคิดจะ 

ลงไม้ลงมอืถึงขัน้แตกหกักับนางทีน่อกถ�า้พันจิง้จอกก็อยู่ในรายชือ่นีด้้วย 

นางจึงเอ่ยถามขึ้นอย่างแปลกใจอยู่บ้าง "อวิ๋นจิ้งจือก็น่าเชื่อถือหรือ"

"น่าเชื่อถือสิ แม้เขายืนอยู่ฝ่ายอวิ๋นสืออู่ แต่ก็เพียงแค่มีความเห็น 

ไม่ลงรอยกับประมุขอว๋ิน เขาภักดีกับตระกูลเทวโอสถจริงแท้แน่นอน  

ทั้งไม่มีความคิดเห็นแก่ตัวใดๆ ไม่เหมือนอย่างอวิ๋นสืออู่หรอก" เจิ้งเฮ่าอี้

พูดมาถึงตรงนี้ก็ไม่พูดต่ออีก

อวิน๋สอือูค่อืบคุคลทีซ่เูพียนจือ่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทว่าส�าหรับเจิง้เฮ่าอี้  

ต่อให้อว๋ินสืออู่มีความผิดมากสักเพียงใด ก่อนที่จะยืนยันได้ว่าคนผู้น้ี 

ทรยศสกุลอว๋ินไปสมคบกับตระกูลไสยเวทจริง อีกฝ่ายก็ยังคงเป็น 

ผูม้อีาวโุสคนหนึง่ของเขา อกีอย่างเขาเองก็ไม่อยากจะวิจารณ์ข้อบกพร่อง

ของผู้อื่นลับหลังตามอ�าเภอใจ 

"หวังว่าศษิย์พ่ีเฉนิอว่ีจะไม่เป็นไร คราวนีเ้ขาช่างเคราะห์ร้ายนกั ไม่รู้

เขาท�านายออกว่าตนเองจะมีเคราะห์นี้หรือไม่" ซูเพียนจื่อทอดตามอง

ทะเลสาบดาวเดือนอันไพศาล นึกถึงคราวก่อนที่นั่งเรือร่วมกับปู่เฉินอว่ี 

เขาเพียงชี้นิ้วส่งเดชก็ชี้ตัวมือสังหารสองคนที่หน่วยยอดพิฆาตส่งมา 

เล่นงานนางได้แล้ว ฝีมือช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆ

"เวลาเขาท�านายเรื่องผู ้ อ่ืนก็แค่แม่นย�าเป็นบางครั้ง ท�านาย 

เร่ืองตนเองย่ิงแทบไม่เคยแม่นย�าเลย" การจะไม่วิจารณ์ผู้อื่นลับหลัง 

ตามอ�าเภอใจก็ต้องดูด้วยว่าผู้อื่นที่มีข้อบกพร่องนั้นเป็นใคร 

ส�าหรับปู่เฉินอวี่ เจิ้งเฮ่าอี้ย่อมจะไม่เกรงอกเกรงใจนัก

"ศิษย์พี่เฉินอวี่ประสบเคราะห์หนนี้ ไม่แน่อาจได้กลายเป็นเจ้าของ
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กายทิพย์เหมือนอย่างศิษย์พ่ีทัง เช่นน้ันเขาจะต้องร้องไห้ออกมาแน่"  

ซูเพียนจื่อเอ่ยอย่างยินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่น

หลังจากทังเซิ่งหยางเจ็บหนักหายดีกลายมาเป็นเจ้าของกายทิพย์

เพลงิแท้ บคุคลระดบัสงูในวังศาสตร์กับตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะหลายตระกูล 

ต่างก็มีความเห็นใหม่เก่ียวกับกายทิพย์น�้าพิสุทธ์ิที่จ้าววังเสาะหาจนท่ัว

ทว่าไม่พบ

ในเมื่อกายทิพย์เพลิงแท้ของทังเซิ่งหยางเกิดขึ้นจากการเสริม 

เติมเต็มในภายหลัง เช่นนั้นปู่เฉินอวี่ผู้ฝึกวิชาสายธาตุน�้าที่มีพรสวรรค์สูง

ย่ิงกว่าทังเซิ่งหยางก่อนบาดเจ็บน้ันก็อาจ 'วิวัฒนาการ' ด้วยวิธีการ 

บางอย่างจนกลายเป็นเจ้าของกายทิพย์น�้าพิสุทธิ์ได้ใช่หรือไม่

สถานการณ์เย่ียงน้ีหากเปลี่ยนเป็นผู้ฝึกวิชาคนอื่นจะต้องต่ืนเต้น

ยินดีไม่สิ้นสุด ท้ังกระตือรือร้นเป็นฝ่ายมาหาซูเพียนจื่อเอง เพ่ือจะหารือ

วิธีการอันแน่ชัดและความเป็นไปได้ที่จะ 'วิวัฒนาการ' เป็นแน่

มอียู่หนหนึง่ ตอนนัน้ปูเ่ฉนิอวีว่ิ่งโร่มาหาซเูพียนจือ่ทนัทีจริงเสียด้วย 

ทว่าสิ่งท่ีเขาร้องขอคือให้นางช่วยออกหน้าบอกบรรดาผู้ใหญ่ท่ีคาดหวัง

กับเขาอย่างแรงกล้าข้ึนทุกทีว่าเขาไม่มีโอกาสจะกลายเป็นเจ้าของ 

กายทิพย์น�้าพิสุทธิ์ได้หรอก 

ถ้อยค�าเดมิของปูเ่ฉนิอว่ีกล่าวไว้เช่นนี.้..'เมือ่ก่อนแค่ข้ามคุีณสมบตัิ

ดกีว่าอาหยางนิดหน่อยก็ท�าให้ถูกพวกผูใ้หญ่จบัไปเปรยีบเทยีบกันอยู่เรือ่ย  

จากนั้นพวกผู้ใหญ่ยังชอบถลึงตาใส่ข้าอย่างแสนเจ็บแค้น ต่อว่าข้า

มมุานะไม่มากพอ หาไม่พลงัวัตรจะต้องดีกว่าอาหยางมาก ค�าพูดท�านองน้ี 

ข้าฟังจนหูด้านหมดแล้ว
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ไม่ง่ายเลยกว่าท่ีตอนน้ีอาหยางจะกลายเป็นเจ้าของกายทพิย์เพลงิแท้ 

จนได้ คุณสมบัติของเขาท้ิงห่างข้าเป็นช่วงตัว ข้าไม่ต้องกังวลว่าพวก

ผู้ใหญ่จะเอาความคบืหน้าในการฝึกวชิาของข้าไปเปรยีบเทยีบกับเขาอกี 

ต่อให้ข้าหย่อนยานสักหน่อย อันดับรั้งท้ายสักนิดก็ไม่เป็นไรแล้ว แต่หาก

ตอนนี้ข้ากลายเป็นเจ้าของกายทิพย์น�้าพิสุทธ์ิ ข้าไม่ต้องเป็นเหมือน 

เมื่อก่อน ถูกคนกลุ่มใหญ่จับผิดติเตียนต่อไปหรอกหรือ

เชียนหวงเจ้าคิดดูนะ เมื่อก่อนแค่อาหยางคนเดียวก็น่าร�าคาญ 

แทบตายแล้ว ขืนข้ามีกายทิพย์น�้าพิสุทธ์ิขึ้นมา ชะตากรรมที่ต้องผจญ 

ก็คือถูกผู้อื่นเอาไปเปรียบเทียบกับตัววิปริตอีกสามคนตลอดเวลา แม้นั่น

จะท�าให้ข้าถูกกล่าวขวัญร่วมกับเจ้าในฐานะห้ายอดกายทพิย์อยู่เสมอ แต่แค่ 

นึกถึงตัววิปริตอีกสามคนนั่น ข้าก็รู้สึกว่าชีวิตช่างเต็มไปด้วยวิบากกรรม  

หมดอาลัยตายอยากแล้ว!' 

ตอนนั้นทุกคนยังไม่รู้ว่าซูเพียนจื่อก็คือหลิ่วเชียนหวง คนส่วนใหญ่

ล้วนเชื่อว่ากายทิพย์น�้าพิสุทธ์ิที่เหลือจะต้องเป็นซูเพียนจื่อ ดังนั้นเรื่อง 

หาทางท�าให้คุณสมบัติพรสวรรค์ของปู่เฉินอว่ีเลื่อนข้ันจึงคึกคักอยู่เพียง

ไม่นานก็ไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงอีก

มเีพียงซเูพียนจือ่ท่ีรูแ้ก่ใจดี ความเป็นไปได้ทีปู่เ่ฉนิอว่ีจะพัฒนาเป็น

เจ้าของกายทิพย์น�า้พิสทุธ์ินัน้มไีม่น้อยเลย ดงัน้ันนางจงึไม่ได้ไป 'ลบล้าง

ข้อสงสัย' ของผู้ใหญ่สกุลปู่ตามที่เขาร้องขอ

ขณะที่เจิ้งเฮ่าอี้กับซูเพียนจื่อสองคนพูดคุยกัน เรือก็เทียบท่าริมฝั่ง

ทะเลสาบดาวเดือนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ผู้ที่รอรับอยู่ตรงน้ันมีทั้งคนตระกูล 

เทวพยากรณ์และตระกูลเทวโอสถ แน่นอนว่ามีเจิ้งเฮ่าอ้ีกับพวกปู่ซุ่นไป
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สนทนารับหน้าคนเหล่านั้นแทนนาง

ซูเพียนจื่ออ้างว่าจะไปซื้อของใช้ประจ�าวันที่ตลาดข้างท่าเรือ พอ

เสาะพบมุมที่ปลอดคน นางก็ปล่อยซูป๋ออว๋ินกับซูเทียนหวาออกมาจาก 

ดอกซวีหมี สั่งให้พวกเขาติดต่อกับคนตระกูลสิบแปดมงกุฎท่ีอยู่ใน 

วังศาสตร์และละแวกข้างเคียงเพื่อรวมก�าลังกันช่วยนางเผยแผ่ลัทธิ

พวกเขาสองคนล้วนรู้ว่าเรื่องนี้ส�าคัญย่ิงยวดต่อการเพ่ิมพูนพลัง

ฝีมือของซูเพียนจื่อ ดังนั้นจึงตอบรับโดยไม่มีความคิดเห็นแย้งใดๆ

มซูีเทยีนหวาอจัฉรยิะด้านวชิากลลวงแห่งตระกูลสบิแปดมงกุฎผูน้ี้

ช่วยวางแผนด้วยความจริงใจ ซูเพียนจื่อย่อมวางใจได้อย่างเต็มที่ เร่ือง

เพ่ิมสาวกของเซยีนใจประเสรฐิจะต้องมอีนาคตท่ีสดใสไร้ขีดจ�ากัดแน่นอน 

หลงัจากมอบลกูกลอนช�าระกายกับลกูกลอนหลอมกระดกูทีพ่กตดิตวัมา

ส่วนใหญ่ไว้เป็นทุนรอนส�าหรับงานเพ่ิมสาวก นางก็กลับไปสมทบกับ 

พวกเจิ้งเฮ่าอี้อย่างสบายใจ

ผู้อ่ืนเพียงนึกว่าซูเพียนจื่อไม่อยากเสวนากับคนตระกูลเทวโอสถ 

ไม่มีใครเคยสงสัยในจุดประสงค์ที่นางปลีกตัวไปตามล�าพัง

พอคนตระกูลเทวโอสถเห็นซูเพียนจื่อ ในใจพวกเขาก็ไม่ค่อย 

ปลอดโปร่งนัก อว๋ินชงิอิง่ยอดหญิงของตระกูลตนเพ่ิงจะเลือ่นสูข้ั่นเปลีย่น

เส้นลมปราณไม่ทนัไรก็ถูกหลอกชงิวัตถุศักด์ิสทิธ์ิไปเสยีแล้ว จวบจนบดันี้

ร่องรอยของวัตถุศักดิ์สิทธ์ิก็ยังคงไม่มีเบาะแส หากไม่อาจตามหาคืนมา 

การเสื่อมถอยของตระกูลเทวโอสถก็แทบจะมองเห็นล่วงหน้าได้เลย

ทว่าในเวลานี้ตระกูลแพทย์ที่ตกต�่ามานานปีกลับมีหลิ่วเชียนหวง

โผล่มาเสียอย่างนั้น ซ�้าในช่วงเวลาสั้นๆ เพียงหนึ่งถึงสองปีชื่อเสียงอัน 
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ดงีามของนางก็ขจรขจายไปทัว่ดินแดนพันเมฆาแล้ว บดันีน้างย่ิงเลือ่นไป

ถึงขัน้เหนือสามญั ยืนเคยีงข้างเจิง้เฮ่าอีผู้ส้บืทอดของสกุลเจิง้ราวก่ิงทอง 

ใบหยก ต่อให้เป็นคนสมองทึบก็ยังรู ้สึกได้ว่าเจิ้งเฮ่าอี้ปฏิบัติกับนาง 

เป็นพิเศษไม่เหมือนใคร

มีตัวเปรียบเทียบท่ีต่างกันรุนแรงเยี่ยงน้ี ในใจคนตระกูลเทวโอสถ

จะไม่เปรี้ยวฝาดได้อย่างไรกัน

ทว่าย่ิงในเวลาเช่นนี้ตระกูลเทวโอสถก็ย่ิงไม่ยอมให้ตระกูลของตน

น้อยหน้า อีกอย่างครั้งนี้ที่ปู่เฉินอวี่เจ็บหนัก ตระกูลเทวโอสถก็มีส่วนต้อง

รับผิดชอบ ดังน้ันพวกเขาจึงทุ่มทุนมหาศาลส่งอาชาเทพขั้นห้าที่แสน 

หายากหลายตัวมารับส่งเจิ้งเฮ่าอี้ ซูเพียนจื่อ และพวกปู่ซุ่น

ตอนที่ซูเพียนจื่อพาฝูอวิ๋นกับเจ้าหิมะกลับมาถึงท่าเรือ ก็พอดีเห็น

อาชาเทพขั้นห้ายืนเรียงรายอยู่หน่ึงแถว บนท่าเรือมีผู้คนไม่น้อยล้อมชม

อยู่ไกลๆ เสียงอุทานตื่นตะลึงดังมาไม่ขาดสาย

อาชาเทพขั้นห้าบนดินแดนพันเมฆาหาได้ยากกว่าผู้แข็งแกร่งข้ัน

พ้นโลกิยะเสียอีก ตระกูลเทวโอสถถึงกับสามารถหามารวดเดียวห้าตัว 

ช่างสมเป็นตระกูลแถวหน้าของดินแดนพันเมฆาจริงๆ

พอฝูอว๋ินเห็นอาชาเทพหลายตัวนั้นมีรูปโฉมไม่แพ้ตนเองเลย  

จมูกมันก็แค่นเสียงฮึหนักๆ ออกมาหนึ่งหน แสดงความไม่พอใจเกินร้อย

ที่ถูกอาชาเทพตัวอื่นแย่งความโดดเด่นกับมัน

เดิมทีมันนึกว่าการเผยโฉมอันหล่อเหลาในโอกาสท่ีเป็นทางการ 

ครั้งแรกหลังเลื่อนขั้นต้องท�าให้ผู้คนนับไม่ถ้วนสยบแทบขาม้าของมัน

อย่างแน่นอน นึกไม่ถึงเลยดันมีพวกพ้องที่ขัดตาตั้งหลายตัวโผล่มา 
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เสียอย่างนั้น

อันท่ีจริงนอกจากเจิ้งเฮ่าอี้ท่ีก่อนหน้าน้ีเคยเห็นฝูอว๋ินหลังเลื่อนข้ัน

แล้ว คนตระกูลเทวโอสถกับตระกูลเทวพยากรณ์พอเห็นฝูอว๋ินต่างก็ 

ตกตะลึงยิ่งกว่าตอนที่มันเห็นอาชาเทพตัวอื่นเสียอีก

ฝอูว๋ินม้าพาหนะของหลิว่เชยีนหวงเป็น 'สตัว์ดาวเด่น' ทีม่กัตะลอน

ไปท่ัวเกาะและมชีือ่เสยีงเลือ่งลอืวังศาสตร์ ทุกคนล้วนรู้ว่ามนัคอืสตัว์อสรู

ที่นางให้ความส�าคัญที่สุด ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่ามันเลื่อนขั้นตามนางจาก

ขัน้สามมาเป็นขัน้สีก็่น่าตระหนกตกใจมากแล้ว ตอนน้ีนางเลือ่นขัน้ไม่ทันไร  

มันก็กลายเป็นขั้นห้าเช่นกัน ท�าเอาผู้อื่นหมดค�าพูดไปทีเดียว

สัตว์อสูรสามารถเลื่อนขั้นตามมนุษย์อย่างง่ายดายเช่นนี้ได้ต้ังแต่

เมื่อไรกันนี่!

เดิมทีคนตระกูลเทวโอสถหมายอาศัยอาชาเทพข้ันห้าหลายตัวน้ี

อวดขุมก�าลัง ท�าให้หลิ่วเชียนหวงกระอักกระอ่วนเสียบ้าง นึกไม่ถึงว่า 

ผลจะออกมาเป็นเยี่ยงนี้

คนตระกูลเทวโอสถพูดถ้อยค�าตามมารยาทเพียงสองสามประโยค

อย่างแขง็กระด้าง จากน้ันก็ให้ทกุคนแยกย้ายกันข้ึนข่ีอาชาเทพ รดุเดนิทาง 

สู่หุบเขาฉางชุนของตระกูลเทวโอสถกันด้วยความเร็วเต็มก�าลัง

รอจนฝอูว๋ินเหาะขึน้ฟ้าแล้ว ซเูพียนจือ่ถึงลบูคอมนัพลางเอ่ยปลอบใจ 

ว่า "ขัน้ห้าก็คอืจดุสงูสดุในชวิีตของพวกมนัแล้ว ผดิกับเจ้าทีวั่นหน้ายังจะ

ได้กลายเป็นอาชาเทพขั้นหกและขั้นเจ็ด ถึงตอนนั้นจะไม่มีม้าตัวใด 

เทียบกับเจ้าได้แน่นอน"

"ก็น่ันน่ะสิ! วันหน้าพวกเรายังจะเป็นอสูรเซียนกันด้วย!" เจ้าหิมะ
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เอ่ยด้วยพลังเต็มเปี่ยมอย่างหาได้ยากยิ่ง

ไม่มีทางเลยทีม่นัจะไม่มัน่ใจ ก็เมือ่สองปีก่อนมนัยังเป็นแค่สัตว์อสรู

ขั้นสองที่แสนอ่อนแอตัวหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกวิชาหรือสัตว์อสูรใดๆ ก็

รงัแกมนัได้อย่างง่ายดายแทบทัง้นัน้ ทว่าตอนนีม้นัเป็นถึงสตัว์อสรูข้ันห้า

เชียวนะ! การเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงน้ี เมื่อก่อนกระทั่งในฝันมันก็ 

ยังไม่กล้าฝันด้วยซ�้า

มนัจึงมเีหตผุลเตม็ทีใ่ห้เชือ่ว่าวันหน้าตนเองจะกลายเป็นเตยีวหมิะ

เนตรทิพย์ตัวแรกในประวัติศาสตร์ของดินแดนพันเมฆาที่ได้เลื่อนเป็น 

อสูรเซียน

ฝูอว๋ินส่งเสียงฮี้สองที นับว่ายอมรับค�าปลอบโยนของพวกนาง 

หน่ึงคนหนึ่งเตียวแล้ว ทว่าซูเพียนจื่อกลับยังรู้สึกอยู่ตลอดว่าอารมณ์ 

ของมันไม่ค่อยปกตินัก

ฝอูว๋ินกลบเกลือ่นความเงยีบขรมึของตนด้วยการเร่งเหาะเตม็ก�าลงั 

มันรู้แก่ใจดี มันคงไม่มีโอกาสได้เดินเป็นเพื่อนซูเพียนจื่อจนถึงปลายทาง

เสียแล้ว... 

หุบเขาฉางชุนของตระกูลเทวโอสถต้ังอยู่ในเขตแคว้นเย่ียนเยว่ีย 

ออกเดินทางจากทะเลสาบดาวเดือนด้วยอาชาเทพข้ันห้า เพียงสามวัน 

ก็มาถึงนอกหุบเขาแล้ว

ซูเพียนจื่อมาเยือนครั้งแรกจึงไม่มีความรู้สึกอะไร ผิดกับเจิ้งเฮ่าอี้

และปู่ซุ ่นที่เคยมาไม่ต�่ากว่าหนึ่งหน ทั้งสองจึงรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่า 

การป้องกันทั่วหุบเขาฉางชุนเข้มงวดกว่าในอดีตมาก
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สกุลปู่กับสกุลอว๋ินต่างก็ส่งผู้อาวุโสหนึ่งท่านมาคอยท่ีปากทางเข้า

หุบเขาตั้งแต่แรก พอเห็นว่าเจิ้งเฮ่าอี้มาเป็นแขกเพิ่มอีกคน ผู้อาวุโส 

ทั้งสองก็ประหลาดใจอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะพาแขกตรงไปพบปู่เฉินอวี่ทันที

ตอนนี้ปู่เฉินอว่ีพักอยู่ท่ีสวนหญ้าเซียนฉางชุนภายในเขตหวงห้าม 

เมื่อผู้อาวุโสท้ังสองเดินเป็นเพ่ือนซูเพียนจื่อกับเจิ้งเฮ่าอี้ไปจนถึงนอก 

เขตหวงห้ามน้ัน ก็เห็นอว๋ินผงิไห่ออกมาจากด้านในพอด ีเขาเหน็เส้นผมยาว 

ที่แสดงถึงพลังฝีมือข้ันใหม่ของซูเพียนจื่อแล้วก็อดไม่ได้ต้องชะงักไป 

เล็กน้อย สิ้นเสียงถอนหายใจอันแผ่วเบาชนิดยากจะจับสังเกต เขาก็เอ่ย

ด้วยถ้อยค�าอนันุม่นวล "ยินดกัีบแม่นางหลิว่ทีก้่าวหน้าไปอกีขัน้ เรือ่งคราวนี ้

เดิมเป็นเพราะตระกูลเทวโอสถของข้าเตรียมการไม่รอบคอบ จึงต้อง

ล�าบากแม่นางหลิ่วรุดมาเที่ยวนี้โดยเฉพาะ"

ซูเพียนจื่อฮุบศิลาร้อยสมุนไพรของสกุลอว๋ินไป ถึงอย่างไรก็

ตะขดิตะขวงใจอยู่บ้าง ท้ังแต่ไรมาอว๋ินผงิไห่ก็ไม่เคยกระท�าเร่ืองไม่ดใีดๆ 

ต่อนางหรือตระกูลแพทย์เลย ดังนั้นนางจึงไม่อาจตีหน้ายักษ์ชักสีหน้า 

ให้อีกฝ่ายดู หลังจากค�านับอวิ๋นผิงไห่อย่างนอบน้อมด้วยพิธีการของ 

ผู้เยาว์ นางก็เอ่ยว่า "ศิษย์พี่เฉินอวี่ให้การดูแลข้าดียิ่ง ในเมื่อเขาเกิดเรื่อง 

ข้าช่วยเหลือสุดก�าลังก็เป็นสิ่งที่สมควร ประมุขอวิ๋นเกรงใจเกินไปแล้ว"

พอเหน็ผู้อาวุโสสกุลปูท่ี่อยู่ด้านหลงัของนางมสีหีน้ากระสบักระส่าย

นิดๆ อว๋ินผิงไห่ก็รู้ว่าตอนนี้คนสกุลปู่อยากให้หล่ิวเชียนหวงรีบไปตรวจ

รักษาอาการของปู่เฉินอวี่โดยเร็วที่สุด ดังนั้นเขาจึงไม่พูดมาก เพียง 

หันหน้าไปเอ่ยกับเจิ้งเฮ่าอี้ว่า "เฮ่าอี้ไม่ได้มาหุบเขาฉางชุนนานแล้ว ป้า

ของเจ้าคิดถึงเจ้ามาก แม่นางหลิ่วไปดูอาการบาดเจ็บของหลานเฉินอวี่ 
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เจ้าก็ไปเยี่ยมป้าของเจ้าเถอะ"

ด้านในก็คือเขตหวงห้ามของตระกูลเทวโอสถ หลิ่วเชียนหวง 

ต้องเข้าไปถึงจะเยียวยาอาการให้ปู่เฉินอว่ีได้ น่ันไม่มีหนทางอื่น ทว่า  

'ผู้ไม่เกี่ยวข้อง' อย่างเจิ้งเฮ่าอี้ย่อมไม่เหมาะที่จะให้เข้าไปด้านใน

เจิ้งเฮ่าอี้เข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ดี ก่อนมาเขาก็นึกถึงรายละเอียด 

ข้อนี้เช่นกัน จึงรีบตอบปนยิ้มน้อยๆ "ขอรับ"

บิดาของเจิ้งเฮ่าอี้มีลูกพ่ีลูกน้องห่างๆ อยู่คนหนึ่ง นางแต่งให้ 

บุตรหลานสายรองของตระกูลเทวโอสถจริงๆ แต่เจิ้งเฮ่าอี้ไม่ได้สนิทสนม

กับท่านป้าผู้นี้เท่าไรนัก เรื่องไปเย่ียมนางจึงเป็นเพียงค�ากล่าวอย่าง

อ้อมค้อมให้เขาปลีกตัวไปเท่านั้น

อว๋ินผงิไห่มาปรากฏตัวท่ีน่ีก็หมายจะตัดความยุ่งยากให้เจ้ิงเฮ่าอีกั้บ

หลิ่วเชียนหวง ทั้งสองจะได้ไม่ต้องมากพิธีรีตอง แวะไปคารวะเขาผู้เป็น

เจ้าบ้านโดยเฉพาะอีก ตอนน้ีตระกูลเทวโอสถกล่าวได้ว่าอยู่ในช่วงหวัเลีย้ว

หัวต่อแห่งการอยู่รอดหรือล่มสลาย เขาไม่มีแก่ใจและไม่มีเวลามากนัก 

ที่จะต้อนรับขับสู้แขก ดังนั้นจึงเพียงเผยโฉมแล้วจากไป

หลังจากมองส่งซูเพียนจื่อติดตามผู้อาวุโสสกุลอว๋ินเข้าไปในเขต 

หวงห้ามแล้ว เจิ้งเฮ่าอี้ไม่ได้ไปเย่ียมท่านป้าผู้น้ันแต่อย่างใด เขาดึงตัว 

ปู่ซุ ่นที่กลัดกลุ้มรุ ่มร้อนใจกับผู้อาวุโสสกุลปู่คนที่มารอรับพวกเขาถึง 

นอกหุบเขา ไปดื่มน�้าชาพักผ่อนท่ีโถงด้านข้างพลางซักถามรายละเอียด

ของเหตุไม่คาดฝันในครั้งนี้กับอาการบาดเจ็บของปู่เฉินอวี่

ผู้อาวุโสสกุลปู่ท่านน้ีมีนามว่าปู่เสวียน เป็นญาติผู้น้องท่านปู่ของ 

ปู่เฉินอว่ี และเป็นหน่ึงในผู้ใหญ่ไม่ก่ีคนท่ีมีความสัมพันธ์กับปู่เฉินอว่ี 
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ค่อนข้างดี

ปู่เสวียนแทบไม่อาจอ�าพรางแวววิตกกังวลบนใบหน้า เอ่ยปาก

โพล่งออกมาทนัทว่ีา "อนัทีจ่รงิอาอว่ีเกิดเรือ่งคราวนีล้้วนเป็นเพราะข้าเอง"

เจ้ิงเฮ่าอี้เอ่ยปลอบโยน "ต่อให้เปลี่ยนเป็นคนอื่นในสกุลปู่ อาอว่ี 

ก็จะเสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเช่นกัน ผู้อาวุโสปู่อย่าได้เก็บไว้ในใจอีกเลย"

ปูเ่สวยีนส่ายหน้าตอบเสยีงฝืดเฝ่ือนว่า "ไม่ใช่อย่างน้ัน อาอว่ีสมัผสั

ได้ว่าข้าจะเกิดเรื่อง เขาถึงได้รีบร้อนเดินทางมา หมายจะโน้มน้าวให้ข้า

กลับไป แต่ข้าไม่ได้ใส่ใจค�าพูดของเขาเลย เขาถึงได้ดึงดันจะอยู่สกัด

เคราะห์นี้แทนข้า..."

เจิ้งเฮ่าอี้ตรองเหตุการณ์ก่อนหลังก็พอจะเข้าใจเรื่องราวแล้ว เดิมที

ตระกูลเทวโอสถไม่ได้เชิญปู่เฉินอว่ีมาด้วย ต้ืนลึกหนาบางของคนผู้น้ี

บคุคลระดบัสงูในตระกูลเทวโอสถก็พอจะรูอ้ยู่บ้าง จงึไม่เชือ่สกันิดว่าเขา

จะท�านายได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์

เท่าที่เจิ้งเฮ่าอี้รู้มา ปู่เฉินอว่ีได้ยินผู้อาวุโสสกุลปู่ที่ด�ารงต�าแหน่ง 

อยู่ในวงัศาสตร์เอ่ยถึงเรือ่งน้ี ถึงได้พลนัตัดสนิใจจะมาชมเรือ่งสนกุ ตอนน้ัน 

เจิง้เฮ่าอีย้งันกึว่าเขาต้ังใจอยากมาชมเรือ่งสนกุของพวกอว๋ินสอือู ่นึกไม่ถึง 

ว่าที่แท้เขาไม่วางใจในความปลอดภัยของพวกปู่เสวียน ถึงได้หนีเรียน

ตามออกมา

ค�าพูดของปู่เฉนิอว่ีบ้างก็แม่นย�าบ้างก็คลาดเคล่ือน ซ�า้ประกอบด้วย

วาจาไร้สาระเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่แปลกเลยท่ีพวกปู่เสวียนจะไม่เชื่อถือ 

ทว่าผลคราวนี้...ปากอีกาของปู่เฉินอวี่ดันแม่นย�าอีกครั้งแล้ว

แม้ปกติเขาจะดื้อด้านเสียจนผู้ใหญ่ผู ้น้อยในสกุลปู่แทบอยาก 
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ลบชื่อเขาออกจากวงศ์ตระกูล แต่กับผู้ใหญ่หลายท่านท่ีมีน�้าใสใจจริง 

ต่อเขา อนัทีจ่รงิเขาก็ให้การเคารพและใส่ใจเป็นอย่างย่ิง ดงัน้ันเขาถึงยอม

ไปต้านเคราะห์นี้เองยังดีเสียกว่า

ถึงอย่างไรปู่เสวียนก็มิใช่คนทั่วไปที่รู้จักแต่ตีโพยตีพาย ไม่ช้าเขาก็

ปลุกปลอบก�าลังใจตนเอง บอกเล่าเหตุไม่คาดฝันครั้งนี้ออกมารอบหนึ่ง

เหตุการณ์โดยรวมใกล้เคียงกับท่ีก่อนหน้าน้ีปู่ซุ่นน�าความมาบอก 

เพียงแต่บรรยายรายละเอียดมากกว่า เจิ้งเฮ่าอี้ไม่พบข้อสงสัยใหม่ 

เพิ่มเติมสักเท่าไร ทว่าความกระวนกระวายในใจกลับยิ่งทวีความรุนแรง

เขาขบคดิเลก็น้อยก่อนสอบถาม "ผูอ้าวุโสปู่ ข้าจ�าได้ว่าวิชาพยากรณ์ 

ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้ผลกับคนใกล้ชิด ใช่มีค�ากล่าวเช่นนี้หรือไม่"

"มิผิด สิ่งส�าคัญอันดับแรกของวิชาพยากรณ์คือต้องสะท้อน

เจตนารมณ์ของสวรรค์ ความรักความปรารถนาส่วนตนล้วนมีอิทธิพล 

ต่อผลการท�านาย อกีอย่างโดยทัว่ไปเรือ่งของคนใกล้ชดิไม่แคล้วเก่ียวพัน

กับชะตาของผู้พยากรณ์ แม้แต่นักท�านายฝีมือฉกาจ สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ

การอ่านดวงชะตาของตนเองให้กระจ่าง" ปู่เสวยีนรูว่้าเจิง้เฮ่าอีเ้อ่ยถึงเรือ่งน้ี 

ในเวลานี้จะต้องมีเหตุผลของเขาเป็นแน่ ดังนั้นจึงชี้แจงอย่างชัดแจ้ง 

เจิง้เฮ่าอีค้รุน่คิดก่อนเอ่ย "ผูอ้าวุโสปูจ่ะท�านายให้เชยีนหวงสกัหน่อย

ได้หรือไม่"
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ในเม่ือซูเพียนจื่อจะต้องอยู่ร่วมกับปู่เฉินอว่ีไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง  

หากนางปลอดภัยดี ปูเ่ฉนิอวีก็่น่าจะไม่เป็นไรเช่นกัน เจิง้เฮ่าอีไ้ม่เคยสงสัย

อยู่แล้วว่าซูเพียนจื่อผู้ถือครองทั้งศิลาร้อยสมุนไพรและน�้าพุชีพจะมี 

ความสามารถเยียวยาปู่เฉินอวี่หรือไม่

การคาดคะเนดวงชะตาของอีกผู้หน่ึงจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องเช่นนี ้

ก็เป็นวิธีพยากรณ์ที่พบได้บ่อยย่ิง แม้ปู่เสวียนไม่มีความสามารถในการ

หย่ังรู้มาแต่ก�าเนิดเช่นปู่เฉินอวี่ ทว่าโดยท่ัวไปคนสกุลปู่ต่างก็มีสัมผัส 

ทีค่่อนข้างเฉยีบไวในเรือ่งภยันตราย ประกอบกับท่าทีของเจิง้เฮ่าอีก็้ท�าให้

ในใจปู่เสวียนกระสับกระส่ายอยู่บ้าง เขาจึงผงกศีรษะตอบรับ ไปนั่ง 

ขัดสมาธิที่ด้านข้าง แล้วสงบใจงอนิ้วค�านวณในทันที

ย่ิงค�านวณสหีน้าของปูเ่สวียนก็ย่ิงหนกัอ้ึง ผ่านไปครู่หนึง่เขาก็ค่อยๆ 

ลืมตา เอ่ยด้วยสีหน้าอันซีดขาวว่า "เคราะห์หนัก"

93
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"อะไรนะขอรับ!" ปู่ซุ่นกระโดดโหยงก่อนใคร หากหลิ่วเชียนหวง 

มีเคราะห์หนัก เช่นนั้นปู่เฉินอวี่ไม่ยิ่งอันตรายหรอกหรือ!

เจิง้เฮ่าอีแ้ละปูซุ่น่ล้วนเข้าใจดี หากไม่มคีวามมัน่ใจมากพอ ปูเ่สวียน

จะไม่ผลีผลามบอกผลลัพธ์ออกจากปากอย่างชัดเจนเช่นนี้แน่

เจิ้งเฮ่าอี้พลันหันขวับมองไปยังทิศทางของเขตหวงห้าม มือค่อยๆ 

ก�าเป็นหมัดแน่น...

กลางหุบเขาฉางชุน ภายในห้องกรรมฐานอันซอมซ่อห้องหน่ึง  

อวิ๋นชิงอิ่งนั่งขัดสมาธิหันหน้าเข้าหาผนังอยู่ตามล�าพัง

ทีน่ี่เทยีบกับห้องส่วนตัวของนางก็ไม่ต่างจากเอาเพิงหญ้าไปเปรียบ

กับวังหลวง ทว่านางกลับต้องมาอยู่ที่นี่หลายวันแล้ว นับตั้งแต่กลับจาก

ทะเลสาบเงาฟ้านางก็อยู่ที่นี่มาตลอด นอกจากคนสนิทหนึ่งคนที่คอย 

ส่งอาหารและช่วยส่งข่าวจากอว๋ินสืออู่ให้นาง นางก็ไม่ได้พบเจอผู้ใด 

อีกเลย

เมือ่ก่อนไม่ว่านางจะเดินไปทีใ่ดในหบุเขาฉางชนุกล้็วนมคีนเสนอตวั 

มาพูดประจบเอาใจ ทว่าบัดนี้นางกลับถูกทุกคนมองประหนึ่งผู ้เป็น 

โรคระบาด กระทั่งบ่าวชราที่มาส่งอาหารให้นางทุกวันก็ยังแสดงสีหน้า 

อันน่าคับแค้น ราวพูดกับนางมากไปครึ่งประโยคก็จะพลอยติดเสนียด 

ไปด้วยกระนั้น

ในเวลาสั้นๆ เพียงไม่ก่ีเดือน อว๋ินชิงอิ่งรู้ซึ้งแล้วว่าอะไรคือตกจาก

สวรรค์ลงสู่ขุมนรก จวบจนบัดนี้นางถึงตระหนักได้กระจ่างแจ้ง ที่แท้สิ่งที่

เคยนึกว่าตนพึงมีพึงได้นั้น เพียงพริบตาก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ไม่มี
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ความเกี่ยวข้องใดๆ กับตนเลย

คนในตระกูลรู ้แล้วว่าศิลาร้อยสมุนไพรถูกผู ้อื่นช่วงชิงไปโดย

สมบูรณ์ หาไม่พวกเขาคงไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฝ่ายท่านอาสิบห้า 

ไปเชิญคนตระกูลเทวพยากรณ์มาช่วยสืบหาร่องรอยของมันหรอก

บัดน้ีนางกลายเป็นคนบาปหนาท่ีสุดในตระกูลไปแล้ว หากมิใช่

เพราะบิดานางคือประมุขสกุลอว๋ิน ท้ังคนในตระกูลก็ไม่อยากให้เรื่องที่

ศิลาร้อยสมุนไพรเปลี่ยนเจ้าของรั่วไหลออกไป นางอาจจะถูกส�าเร็จโทษ

อย่างลับๆ ไปแล้วก็เป็นได้

เมื่อก่อนนางรู้สึกว่าความตายน่าพรั่นพรึงย่ิง ทว่าตอนน้ีนางกลับ

รู้สึกว่ารสชาติของการถูกกักขังอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นแสงตะวันไปชั่วกาลน้ัน 

น่าพรั่นพรึงยิ่งกว่า

แต่เมือ่นกึถึงข่าวทีอ่ว๋ินสอือูใ่ห้คนส่งมา อวิน๋ชงิอิง่ก็พลนัหวัเราะออก  

ในเสียงหัวเราะนั้นแฝงด้วยความอ�ามหิตเหี้ยมเกรียมที่ชวนให้ขนลุก 

ขนพอง

ผ่านวันน้ีไป ปู่เฉินอว่ีก็จะสิ้นชื่อ หลิ่วเชียนหวงก็เช่นกัน ส่วนข้า 

อวิ๋นชิงอิ่งจะได้ขึ้นแทนที่บิดาผู้อ่อนแอและแล้งน�้าใจ กลายเป็นประมุข

คนใหม่ของตระกูลเทวโอสถ!

อกีด้านหนึง่ซเูพียนจือ่เดนิตามผูอ้าวุโสสกุลอว๋ินเข้าไปในเขตหวงห้าม  

เปลอืกนอกนางสงบเยือกเย็น แท้จรงิได้ลอบเตือนมารฝันกับผเีสือ้ซ่อนฟ้า 

ให้ระวังป้องกันอยู่ทุกเมื่อ สัตว์อสูรใหญ่น้อยในดอกซวีหมีต่างก็พร้อม 

รอบัญชาอยู่
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เจ้าหมิะมรีปูร่างเลก็ทัง้สนัทดัด้านการเก็บง�ากลิน่อาย มนัจงึรบัหน้าที ่

ยืนอยู่บนบ่าซเูพียนจือ่ ท�าทเีป็นมองไปรอบทิศด้วยความอยากรู้อยากเห็น

พลางจดจ�าสภาพแวดล้อมรอบด้านกับสิ่งที่น่าสงสัยทั้งหมดเอาไว้

หลังจากพวกนางเดินตัดผ่านหมอกทึบกับป่าเล็กๆ อีกผืน พ้ืนท่ี 

เบื้องหน้าสายตาก็พลันเปิดโล่ง ระยะการมองก็เปลี่ยนเป็นแสนแจ่มชัด

นั่นคือผืนหญ้าทรงกลมซึ่งกว้างอย่างน้อยหน่ึงร้อยจั้ง น่าแปลกที่

หญ้าตรงน้ันมิใช่สีเขียว ทว่าเป็นสีด�ากับสีขาว หากมองจากมุมสูงจะ 

พบว่าต�าแหน่งที่หญ้าสีด�ากับสีขาวเหล่านี้เจริญเติบโตนั้นแบ่งแยกกัน

ชัดเจน และประกอบกันเป็นรูปสัญลักษณ์มัจฉาอินหยางไท่จี๋*

ส่วนปู่เฉินอว่ีนอนอยู่ตรงใจกลางของผืนหญ้าทรงกลมนี้พอดี  

หญ้าข้างกายด้านหนึ่งจึงเป็นสีด�า อีกด้านหนึ่งเป็นสีขาว

หญ้าเหล่านี้น่าจะเป็นหญ้าเซียนฉางชุนที่เล่าขานกันนั่นเอง

หุบเขาฉางชุนท้ังหมดก็ได้ชื่อมาจากหญ้าเซียนอันอัศจรรย์เหล่านี้ 

พวกมันไม่เพียงเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิต ยังเป็นสิ่งที่เซียนโอสถตกทอด

ไว้ให้ชนรุ่นหลัง

ซเูพียนจือ่เพ่ิงจะเข้าไปใกล้ผนืหญ้า หญ้าเซยีนฉางชนุทุกต้นก็คล้าย

ได้พบเจ้าของ พากันโบกพลิ้วอย่างคึกคักท้ังที่ไร้ลม เสียดสีกันดังซ่าๆ  

ไม่ขาดหู

ในใจซเูพียนจือ่ลอบร�า่ร้องว่าแย่แล้ว เหน็ชดัว่าพวกมนัสมัผสัได้ถึง

ศิลาร้อยสมุนไพรที่อยู่บนตัวนาง!
* ไท่จี๋ คือสภาวะดั้งเดิมในขณะที่ฟ้าดินยังรวมกลุ่มกัน ไม่แบ่งแยกเป็นสองขั้วอินหยาง (หยินหยาง)  
รูปสัญลักษณ์จึงเป็นวงกลมที่แบ่งครึ่งด้วยเส้นโค้ง ครึ่งหนึ่งเป็นสีขาว อีกครึ่งเป็นสีด�า ในครึ่งสีขาวจะมีจุดด�า
ปนอยู่หนึ่งจุด และในคร่ึงสีด�าก็มีจุดขาวปนอยู่หนึ่งจุดเช่นกัน จึงดูคล้ายรูปปลาสีขาวที่มีแต้มดวงตาสีด�า  
กับปลาสีด�าที่มีแต้มดวงตาสีขาว เรียกว่ารูปสัญลักษณ์มัจฉาอินหยางไท่จี๋
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หลังจากนางกลายเป็นเจ้าของศิลาร้อยสมุนไพร ย่อมสามารถ 

สกัดกั้นการรับรู้ของผู้อื่นที่มีต่อวัตถุเซียนชิ้นนี้ ทว่าไม่อาจสกัดกั้นสัมผัส

รับรู้ของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีที่มาเดียวกันกับมันได้

สถานการณ์ในตอนนีก็้เหมอืนวันทีน่างลอบล่องหนกลบัถ�า้พันจิง้จอก  

แม้แต่ผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาที่ข้ึนเขาไปพร้อมกันก็ไม่อาจค้นพบการ 

คงอยู่ของนาง ทว่าซูถิงหยวนผู้ถือคทาเทพลวงอันเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมี

ที่มาเดียวกับไร้นามกลับค้นพบนางแล้ว

ซูเพียนจื่อรู้สึกว่าตนเองเลินเล่อเกินไปจริงๆ นางลืมเรื่องท่ีน่าตาย

เยี่ยงนี้ไปได้อย่างไรกัน

สาวน้อยแสร้งท�าเป็นสงสัยใคร่รู้ สอบถามผู้อาวุโสนามอว๋ินหนิง 

ที่น�าทางให้นางว่า "น่ีก็คือหญ้าเซียนฉางชุนกระมัง พวกมันสัมผัสได้ว่า 

มีคนเข้าใกล้จึงเกิดการตอบสนองหรือเจ้าคะ"

อว๋ินหนงิเองก็เพ่ิงจะเคยเหน็หญ้าเซยีนฉางชนุมีการเคล่ือนไหวพิกล

เช่นน้ีเป็นครั้งแรก ทว่าตระกูลเทวโอสถมีปมในใจเก่ียวกับตระกูลแพทย์

มากมายเหลอืเกิน โดยเฉพาะตอนนีคื้อช่วงหวัเลีย้วหัวต่อทีศิ่ลาร้อยสมุนไพร 

เพ่ิงจะสญูหาย ดังน้ันเขาย่ิงไม่อาจเสยีหน้ายอมรับว่าตนเองก็ไม่รู้ว่าน่ีเป็น

เรื่องราวใด จึงท�าเพียงขานดังอืมอย่างคลุมเครือ แล้วเอ่ยพลางชี้มือ 

ไปทางปู่เฉินอวี่ "คนอยู่ตรงนั้น ไปดูอาการของเขากันก่อนเถอะ"

ซูเพียนจื่อไม่รู้หรอกว่าเมื่อก่อนอวิ๋นชิงอิ่งพกพาศิลาร้อยสมุนไพร

มาที่น่ีล้วนไม่เคยเกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเพียงนี้ ทว่าพอนางจงใจ 

เอ่ยถามขึ้นเองกลับท�าให้อว๋ินหนิงย่ิงคลางแคลง คิดว่าจะเป็นเพราะ 

กลิน่อายของน�า้พุชพีบนตัวนาง ถึงกระตุ้นให้หญ้าเซยีนฉางชนุตอบสนอง
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เช่นน้ีหรือไม่ ผลสุดท้ายฝ่ายที่มองข้ามเรื่องนี้ไปเองจึงกลับกลายเป็น 

อวิ๋นหนิง 

ซูเพียนจื่อลอบพรูลมหายใจอย่างโล่งอก กระบวนท่าชิงส่งเสียง 

ข่มผู้อื่นก่อน โดยจงใจหยิบยกข้อสงสัยที่ไม่เป็นผลดีกับตนออกมาเช่นนี้ 

เป็นวิธีอันแยบยลในการล้างข้อสงสัยจริงเสียด้วย

ในทางตรงกันข้าม หากย่ิงพยายามมองเมนิหรอืกลบเกล่ือน กลบัจะ 

ยิ่งสะกิดความระแวงแคลงใจของผู้อื่นเอาง่ายๆ

ซูเพียนจื่อให้มารฝันตรวจสัมผัสดู เมื่อแน่ใจว่าบนผืนหญ้ามีเพียง

ปูเ่ฉนิอวี ่ไม่มกีารดกัซุม่หรอืหลมุพรางใดๆ นางก็เดนิตามอว๋ินหนิงเข้าไป

ทันที

สีหน้าของปู่เฉินอว่ีดูเป็นปกติ มองเผินๆ ดูไม่ออกเลยว่ามีอะไร 

ผดิแปลก คล้ายเพียงแค่เหน่ือยล้าเกินไปจงึนอนหลบับนผนืหญ้าประหลาด 

ผืนนี้ก็เท่านั้น

พอซูเพียนจื่อมองไปทางอวิ๋นหนิง อีกฝ่ายก็ชี้แจงว่า "ที่ตอนน้ีเขา 

ยังคงมีสีหน้าเช่นน้ีได้ล้วนเป็นเพราะหญ้าเซียนฉางชุน ตอนท่ีเขาเพ่ิง 

ได้รับบาดเจ็บ เนื้อตัวท้ังร่างล้วนซีดขาว ก�าลังวังชาและลมปราณ 

สลายออกสู่เบื้องนอกไปไม่หยุดย้ัง ลมหายใจก็แผ่วฮวบ พวกเราใช้สิ้น 

ทุกวิถีทางแล้วก็ยังคงไร้หนทางจะยับยั้งไม่ให้อาการของเขาทรุดลง จึง 

ได้แต่ย้ายเขามาไว้ที่นี่"

คุณสมบัติของหญ้าเซียนฉางชุนซูเพียนจื่อก็เคยได้ยินมา มัน

สามารถท�าให้ร่างกายของคนเจ็บฟื้นคืนสภาพท่ีดีที่สุดอย่างรวดเร็ว  

ขอเพียงคนผู้น้ันยังไม่ตาย เมื่ออยู่บนผืนหญ้าน้ีก็จะไม่ต่างกับคนท่ี 



47

เอ ๋อเหมย

แข็งแรงเป็นปกติดี

เพียงแต่มนัไม่เหมอืนน�า้พุชพี มนัไม่ได้เยียวยาคนเจบ็อย่างแท้จรงิ 

หากคนเจบ็ไปจากผนืหญ้าน้ี โรคภัยหรอือาการบาดเจบ็ทีเ่ป็นอยู่ก่อนหน้า

ก็จะคืนกลับมาดังเดิมทั้งหมดในทันที

นี่ก็คือสาเหตุท่ีตระกูลเทวโอสถกับตระกูลเทวพยากรณ์มิอาจ 

ไม่เชิญซูเพียนจื่อมา

"ท่านทราบหรอืไม่ว่าอสูงิเล่นงานเขาด้วยวิชาใด" เรือ่งนีเ้ก่ียวพันถึง

ชีวิตของปู่เฉินอว่ี ซูเพียนจื่อต้องซักถามให้กระจ่างทั้งหมดถึงจะกล้าคิด

วิธีรักษา หาไม่ระหว่างทางเกิดสะเพร่าแม้เพียงนิด ก็อาจทิ้งภัยแฝง 

อันร้ายแรงแก่ปู่เฉินอวี่ได้

"วิชาของตระกูลไสยเวทพวกเรารูไ้ม่ครบถ้วนหรอก โดยเฉพาะวธีิที่

อูสิงงัดมาใช้เล่นงานเขาในครั้งนี้ไม่เคยปรากฏบนดินแดนพันเมฆามา

อย่างน้อยเกือบพันปีแล้ว พวกเราสืบค้นต�าราโบราณจ�านวนมาก พบว่า

วิชาพิษกู่มนตร์ด�าท่ีก่อผลลพัธ์คล้ายคลงึกันนีม้ไีม่ต�า่กว่าเจด็ชนิด ซ�า้ล้วน

ขาดการสบืทอดมานานปีแล้ว พวกเราวินิจฉยัเบือ้งต้นว่าความเป็นไปได้

สูงสุดน่าจะเป็นวิชาเลื่องชื่อในสมัยบรรพกาล นามว่า 'วิชาตรึงวิญญาณ

สลายปราณ' " อว๋ินหนิงเองก็ไม่อยากให้ปู่เฉินอว่ีเกิดเรื่อง หาไม่ย่อม

เป็นการซ�้าเติมภาวะอับจนของตระกูลเทวโอสถในยามนี้อย่างไม่ต้อง

สงสัย 

เขาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดท่ีหลายวันนี้ตระกูลเทวโอสถหาได้เก่ียวกับ 

'วิชาตรงึวิญญาณสลายปราณ' กล่าวง่ายๆ วิชาพิษกู่มนตร์ด�าชนิดนีก้ค็อื

วิธีการอันทารุณท่ีเหล่ามารฟ้ายุคบรรพกาลใช้ท�าให้มนุษย์ผู ้ฝึกวิชา 
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กลายมาเป็นบ่าวมาร

พวกเขาจะใช้มนตร์ด�าตรึงวิญญาณ ใช้พิษกู่เร่งให้ลมปราณกับ

ก�าลังวังชาของมนุษย์ผู้นั้นสลายตัว จากนั้นใช้วิธีอื่นกรอกบรรจุวิชามาร

เข้าไป ท�าให้ร่างกายกับสายเลือดถูกเปลี่ยนจากมนุษย์มาเป็นเผ่ามาร 

สุดท้ายค่อยใช้วิธีพิเศษควบคุมวิญญาณของคนผู้นั้น

ผูถู้กท�าร้ายด้วยวิชาตรงึวิญญาณสลายปราณจะกลายเป็นบ่าวรับใช้ 

ของพวกเขาตลอดไป นี่คือวิธีที่คิดค้นขึ้นโดยมารฟ้าตนหนึ่ง จุดประสงค์

เพื่อจะลบหลู่และเอาคืนมนุษย์ที่ตั้งตนเป็นอริกับพวกเขา

ภายหลงัสิน้ศกึใหญ่ระหว่างเซยีนกับมาร มารฟ้าบนดนิแดนพันเมฆา 

รวมถึงผูส้บืเชือ้สายของพวกเขาถูกกวาดล้างจนสิน้ วิชาพิษกู่มนตร์ด�าอนั

ชั่วร้ายชนิดนี้จึงขาดการสืบทอดไป

"นัน่ก็หมายความว่า หากจะช่วยชวีติศษิย์พ่ีเฉนิอว่ี ไม่เพียงต้องขจดั

พิษกู่ในร่างเขา ท�าให้ลมปราณกับก�าลังวังชาของเขาไม่สูญสลายไปอีก 

ข้ายังต้องคดิหาวิธีคลายมนตร์ด�าท่ีตรงึวิญญาณของเขาด้วย?" ซเูพียนจือ่

เอ่ย

อวิ๋นหนิงผงกศีรษะรับ "เป็นเช่นนั้น"

ส�าหรับมนตร์ด�า...ซูเพียนจื่อมีความรู้จ�ากัด ทว่ามารฝันอุตส่าห ์

ตัง้ตนเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านการโจมตีจติวิญญาณ เขาก็น่าจะมวีธีิบางอย่าง

คลี่คลายสิ่งที่ตรึงวิญญาณของปู่เฉินอวี่ได้ ส่วนพิษกู่...น�้าพุชีพก็น่าจะ

ช่วยเขาชะล้างได้หมดจด

ในใจซูเพียนจื่อพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว จึงนั่งยองลงไปจับ

ชีพจรให้ปู่เฉินอวี่เพื่อตรวจยืนยันอาการด้วยตนเองอีกรอบ
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ทว่ามอืนางเพ่ิงจะแตะลงบนข้อมอืของเขา เขาก็พลนัพลกิฝ่ามอืมา

คว้าจับมือของนางไว้ สองตาท่ีเดิมทีปิดสนิทก็ลืมขึ้นทันใด ในดวงตา 

ทั้งคู่มองไม่เห็นทั้งตาด�าและตาขาวโดยสิ้นเชิง คงเหลือแต่สีแดงเลือด

เท่านั้น

แย่แล้ว!

แสงสแีดงสองสายฉายออกจากสองตาของปูเ่ฉนิอว่ีดจุสายฟ้าแลบ 

ซูเพียนจื่อเพียงรู้สึกว่าเบื้องหน้าสายตาพลันแปรสภาพเป็นทะเลโลหิต 

อันไร้ขอบเขต คนท้ังคนราวถูกคาถาสะกดร่าง ไม่อาจขยับเขย้ือน 

แม้แต่น้อย

ซูเพียนจ่ือเคยคิดถึงเหตุไม่คาดฝันทุกรูปแบบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนท่ี

ตระกูลเทวโอสถ แต่กลับนึกไม่ถึงสักนิดว่าปู่เฉินอว่ีที่เจ็บหนักจะพลัน 

ฟื้นขึ้นมา ซ�้ายังโจมตีนางด้วยวิธีเยี่ยงนี้

สิ่งที่นางย่ิงนึกไม่ถึงก็คือ...ในชั่วเวลาน้ีมารฝันถึงกับไม่มีการ 

ตอบสนองใดๆ ทั้งสิ้น...

ความพรั่นพรึงกลบกลืนซูเพียนจื่ออย่างไร้ปรานีดุจกระแสน�้าอัน

เย็นเฉยีบ นางมองเห็นจากหางตาว่าอว๋ินหนิงทียื่นอยู่ข้างกายของนางไม่รู้

ถูกอะไรโจมตีเข้า เขาล้มลงกับพื้นดังตุ้บแล้วลุกไม่ขึ้นอีกเลย

ขณะเดียวกันปู่เฉินอว่ีก็ลุกขึ้นนั่งแล้วหัวเราะเยาะหึๆ ซูเพียนจื่อ 

ไม่เคยเห็นสีหน้าเหี้ยมเกรียมชวนสะพรึงเช่นนี้บนใบหน้าของเขามาก่อน

เขาถูกผู้อื่นชิงร่างไปเสียแล้ว หรือว่าเพียงแค่ถูกควบคุมชั่วคราว  

คนตระกูลไสยเวทคิดอาศัยเขามาเล่นงานนางอย่างนั้นหรือ

นี่น่าจะเป็นการโจมตีจิตวิญญาณรูปแบบหน่ึง ทว่าเหตุใดมารฝัน
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จึงไม่ออกมาต่อต้านเล่า

หากตอนนี้นางปล่อยสัตว์อสูรในดอกซวีหมีออกมา พวกมันจะ 

พานางหนีรอดออกจากที่นี่ได้หรือไม่

ซเูพียนจ่ือพยายามท�าให้ตนเองเยือกเย็นลงเพ่ือจะหาวิธีเอาตวัรอด 

ทว่าความรูส้กึไร้ก�าลงัวังชานัน้กลบัหนกัอึง้รนุแรงข้ึนทุกท ีนางรู้สกึคล้าย

จิตวิญญาณถูกพันธนาการ กระทั่งคิดจะเรียกเหล่าสัตว์อสูร สัตว์เทพ  

กับมารฝันในก�าไลแขนเจ็ดดาราออกมาช่วยเหลือก็ไม่อาจท�าได้

ท่ามกลางสตอินัรางเลอืน นางได้ยินเสยีงปูเ่ฉนิอว่ีดงัข้ึนว่า "โลหติมาร  

จงทลายผนึก!"

สุ้มเสียงนั้นเย็นเยียบดุจกระบี่ นางรู้สึกว่าส่วนลึกในร่างกายคล้าย

มีบางสิ่งถูกคมกระบี่อันเย็นเฉียบเล่มนี้ผ่าออกอย่างไร้ปรานี ในหัวสมอง

พลนัถูกถาโถมด้วยภาพความชัว่ร้ายอนัโชกเลอืดนับไม่ถ้วน พร้อมกันนัน้

ดวงตาทัง้คูข่องนางก็ค่อยๆ กลายเป็นสแีดงฉาน หว่างคิว้ปรากฏยันต์โลหิต 

ที่แปลกประหลาด กระท่ังสัญลักษณ์สายโลหิตรูปจันทร์เสี้ยวสีม่วงของ 

ถ�า้พันจิง้จอกสกุลซบูนแขนขวาใต้แขนเสือ้นางก็คล้ายถูกอะไรบางอย่าง 

บีบอัดจนรูปทรงเริ่มบิดเบี้ยวไปทีละนิด

พอเห็นซูเพียนจื่อท่ีบุคลิกแปรเปลี่ยนเป็นทรงเสน่ห์ยวนเย้าดุจ 

นางมาร ปู่เฉินอวี่ก็หัวเราะลั่นอย่างบ้าคลั่งพลางกล่าวเสียงดังก้อง  

"ยอดเย่ียม! ยอดเย่ียมย่ิง ช่างสมเป็นศิษย์มารที่ข้าคัดเลือกด้วยตนเอง! 

กายเนื้อนี้วิเศษกว่าที่ข้าคิดภาพไว้เสียอีก"

เขาคลายมอืท่ียดึกุมซเูพียนจือ่ออก จากน้ันใช้สองมอืท�ามทุราอย่าง

รวดเรว็ ส่งผลให้มเีน้ืองอกสแีดงเลอืดก้อนหนึง่ค่อยๆ ผุดข้ึนกลางหว่างคิว้ 
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ของเขา ซ�้าก้อนเนื้องอกยังขยุกขยิกพองโตออกมาเบื้องนอกไม่หยุดย้ัง 

สภาพนั้นสะอิดสะเอียนจนชวนให้ขนพองสยองเกล้า

ผิวช้ันนอกของก้อนเนื้องอกแสนจะบางเฉียบ ด้านในจึงพอจะ 

มองเห็นครรภ์มารสีแดงเลือดที่ก�าลังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างคล้ายทารก 

ตัวจ้อย

โพละ!

เมือ่ก้อนเนือ้งอกเติบโตจนมขีนาดเท่าครึง่ศรีษะของปูเ่ฉินอว่ี ในท่ีสุด 

มันก็ปริแตก ทารกมารสีแดงเลือดพลันกระโจนออกมา พุ่งตัวไปหา 

ซูเพียนจื่อปานสายฟ้าอันฉับไว

พร้อมกันนั้นยันต์โลหิตที่หว่างคิ้วของนางก็ลอยตัวข้ึน ราวเปิดอ้า

ประตูใหญ่บานหนึ่งตรงหว่างคิ้วนาง เพ่ือเตรียมต้อนรับทารกมารเข้าสู่

ด้านใน

อีกด้านหนึ่งสองตาสีแดงฉานของปู่เฉินอวี่ก็ปิดลง คนทั้งร่าง 

หมดสติล้มแน่นิ่งกับพื้นไปอีกครั้ง

"ลงมอื!" ทันใดน้ันเสยีงตวาดก้องก็ดังมา บางสิง่ทีข่าวสกุใสชิน้หน่ึง

ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าซูเพียนจื่อในฉับพลัน ทารกมารหลบหลีกไม่ทัน 

จึงตัดสินใจพุ่งชนสิ่งนั้นไปตรงๆ

เดมิททีารกมารนกึว่าสิง่ของเย่ียงนีต้นสามารถทะลวงผ่านได้สบาย 

รอจนชนเข้าใส่ค่อยพบว่าตนตกหลุมพรางเข้าเสียแล้ว ซ�้าเป็นหลุมพราง

อันน่าพรั่นพรึงชนิดที่ตนคาดไม่ถึงโดยสิ้นเชิง!

"อ๊าก!" ทารกมารเปล่งเสียงร้องโหยหวนแหลมสูง ร่างกระจิริด 

สีโลหิตนั้นราวกับเนื้อท่ีถูกโยนลงกระทะเหล็กเผาไฟแดง มิเพียงไม่อาจ
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ทะลวงผ่านวัตถุสีขาวสุกใสชิ้นนั้น ซ�้าร้ายยังติดหนึบอยู่บนนั้นอีกด้วย

ร่างกายท่ีเริ่มหลอมละลายกับความรู้สึกรวดร้าวดุจถูกแทงทะลุ

หัวใจล้วนส่งผลให้ทารกมารเปล่งเสียงกรีดร้องอย่างสุดจะควบคุม "ใคร! 

เป็นใครกันที่กล้าลอบท�าร้ายข้า!"

"หึๆ ๆ นกึไม่ถึงว่าจะมวีนัทีข้่าได้กลัน่หลอมและดดูซบัทารกมารของ

มารไสยภพโลหิต ช่างสะใจเสียน่ีกระไร!" เสียงของมารฝันดังมาจาก 

ด้านหลังของวัตถุสีขาวนั้นทันที

ทารกมารก็คอืร่างแยกร่างหนึง่ของมารไสยภพโลหติ ในน้ันรวมตวัข้ึน 

ด้วยพลังวัตรกับวิญญาณมารของเขาอย่างน้อยหน่ึงในสิบส่วน ส�าหรับ

มารฝันแล้ว หากจับกุมทารกมารมากลั่นหลอมและดูดซับพลังได้ ย่อม 

มีผลดีกว่าการกลั่นหลอมปราณมารท่ีสั่งสมอยู่ในลูกกลอนปราณของ 

ฉยงฉีลูกนั้นมากนัก

อีกอย่างในหมู่มารฟ้าด้วยกัน มารฝันก็เป็นชนชั้นปลายแถวท่ี 

ถูกดแูคลนเสมอมา ชาตนิีไ้ม่เคยนกึฝันว่าวนัหนึง่จะท�าให้มารไสยภพโลหติ 

ที่มีพลังฝีมือเป็นอันดับต้นๆ ของเหล่ามารฟ้าพลาดท่าเสียทีได้

ตอนนี้จะไม่ให้มารฝันนึกกระหยิ่มยิ้มย่องก็คงยาก!

ถึงอย่างไรทารกมารของมารไสยภพโลหติก็มใิช่พวกกเฬวรากทีไ่ม่รูจ้กั 

โลกกว้าง ไม่ช้าเขาก็เยือกเย็นลง เอ่ยเสียงชวนหนาวสั่น "ที่แท้ก็เป็นเจ้า! 

นึกไม่ถึงว่ามารฟ้าอีกตนท่ียังหลงเหลืออยู่บนดินแดนพันเมฆาก็คือเจ้า

นีเ่อง! แค่มารฝันกระจอกงอกง่อยตนเดียวยังกล้าลอบท�าร้ายข้าเชยีวหรอื 

เจ้าริอ่านทรยศเผ่ามารไปช่วยมนุษย์คนหนึ่ง ไม่กลัววันหน้าข้าจะจับเจ้า

เราะกระดูกหลอมวิญญาณทั้งเป็นหรือไร!"
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มารฝันนกึถึงวธีิการของมารไสยภพโลหติก็นึกกลัวอยู่บ้าง เสยีงหัวเราะ 

กึกก้องอย่างได้ใจจงึพลนัเปลีย่นเป็นเสยีงหัวเราะแห้งๆ จากนัน้ก็เงียบเสียง 

ไปโดยสิ้นเชิง

ทารกมารเพียรหาทางดิน้ให้หลดุจากวัตถุสขีาวสกุใสชิน้นัน้ ตอนนี้

เขารูแ้ล้วว่านัน่คือสิง่ใด...มนัคือกระดูกชิน้หน่ึงของสตัว์มารฉยงฉี ด้านบน 

ถูกมารฝันสลักยันต์หลอมวิญญาณไว้จนทั่ว มิน่าเล่าเขาถึงถูกเล่นงาน  

น่ีมิใช่สิ่งท่ีมนุษย์จะท�าได้เด็ดขาด เห็นชัดว่าเป็นสิ่งท่ีมารฝันเตรียมไว ้

นานแล้ว เพื่อจะใช้จัดการกับร่างที่สถิตวิญญาณมารอื่นๆ โดยเฉพาะ

"หากตอนนี้เจ้าปล่อยข้าไป ข้าจะเว้นทางรอดให้เจ้าสักสาย มนุษย์

คนนีค้อืศษิย์มารทีข้่าคดัเลอืกด้วยตนเองตัง้แต่เมือ่สิบกว่าปีก่อน ในร่างนาง 

มโีลหติมารของข้าอยู่ ทัง้โลหติมารน้ันก็ฟ้ืนต่ืนแล้ว เจ้าช่วยนางเล่นงานข้า  

ไม่รู ้สึกว่าน่าขันไปหน่อยหรือไร" ทารกมารรู้ว่าตนเองไม่อาจดิ้นหลุด  

จึงเปลี่ยนมาล่อใจด้วยผลประโยชน์แทน

ในชั่วเวลาเพียงเท่าน้ี พลังวัตรกับวิญญาณมารในร่างทารกมาร 

ก็ถูกกลั่นหลอมไปถึงหน่ึงในสี่ส่วนแล้ว แม้ร่างแยกน้ีมีพลังวัตรกับ

วิญญาณมารของมารไสยภพโลหิตเพียงหนึง่ในสบิส่วน ทว่าเพ่ือฟ้ืนฟูพลงั

ฝีมอืของตนเอง มารไสยภพโลหติต้องกบดานอยู่ทีก้่นสระโลหิตมานบัแต่

สิ้นสุดศึกใหญ่ระหว่างเซียนกับมาร ไม่ง่ายเลยกว่าจะค่อยๆ มีผลส�าเร็จ

เช่นทุกวันนี้ พลังวัตรกับวิญญาณมารทุกเสี้ยวจึงล�้าค่าย่ิงยวดส�าหรับ 

มารไสยภพโลหิต

มารฝันฟังอีกฝ่ายพูดจบก็ดูจะหวั่นไหวอย่างห้ามไม่อยู่ 

อีกฝ่ายนึกว่ามารฝันท�าเพ่ือจดุประสงค์บางอย่าง ถึงได้ช่วยซเูพียนจือ่ 
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ยับย้ังการเพาะทารกมารลงในร่างของนาง แต่มารฝันน้ันรูแ้ก่ใจดีว่าตนเอง 

คือบ่าวมารของนางแล้ว หากนางถูกเลือกเป็นศิษย์มารมาตั้งแต่ต้น  

จะอย่างไรก็ต้องถูกมารไสยภพโลหิตควบคุมให้ท�างานตามบัญชา  

เช่นนั้นเขามารฝันยังจะหนีพ้นไปได้อย่างไร

"ล�าพังโลหิตมารเพียงน้อยนิดของเจ้าก็คิดจะควบคมุอาจือ่แล้วหรือ! 

เพ้อฝันชัดๆ! มารฝัน เจ้าย่อมรู้กระจ่างดีว่าหากทารกมารเข้าสู่ร่างนาง 

จะเกิดผลร้ายอย่างไร เขาควบคุมอาจื่อได้เมื่อไร ย่ิงไม่มีทางละเว้นเจ้า 

เจ้าหมายจะกลั่นหลอมและดูดซับพลังจากทารกมารของเขามาฟื้นฟู 

พลังฝีมือตนเอง เขามีหรือจะยอมปล่อยเจ้าไป" เสียงของฝูอวิ๋นประหนึ่ง

ระฆังยามเช้ากลองยามสนธยา เคาะตีความคิดขลาดกลัวที่ก้นบึ้งหัวใจ

ของมารฝันจนกระเจิงหายไปทันใด 

ทารกมารจ�าเสียงนี้ได้ เมื่อครู่ผู้ที่ตะโกนค�าว่า 'ลงมือ' ก็คือเสียงนี้!

"เจ้าเป็นใคร!" ต่อให้เขาขบคิดจนหัวแตกก็นึกไม่ออกว่าจะมีใคร

สามารถมองทะลแุผนการของเขา และมาปกป้องซเูพียนจือ่ในห้วงส�าคัญ

นี้ได้

เรื่องที่ซูเพียนจื่อเป็นศิษย์มาร ก่อนหน้าท่ีเขาจะบอกความลับนี ้

ต่ออินกุ่ยกับหยางเหริน บนดินแดนพันเมฆาไม่มีมนุษย์หรือส่ิงมีชีวิต 

อื่นใดล่วงรู้เป็นอันขาด มนุษย์สองคนที่รู้เรื่องก็ตายไปตั้งสิบกว่าปีแล้ว

เงาร่างของฝูอว๋ินพลันปรากฏขึ้นท่ีข้างกายซูเพียนจื่อ มันมองนาง

อย่างเปี่ยมด้วยรักและเมตตา ก่อนจะหันหน้ามองไปทางทารกมาร ซึ่ง 

ติดหนบึอยูบ่นกระดกูฉยงฉใีนสภาพลมหายใจรวยรนิตวัแห้งลีบลงกว่าคร่ึง  

มันเอ่ยเน้นทีละค�าว่า "เจ้านึกว่าพวกเราสองสามีภรรยาจะทอดทิ้ง 
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เลือดเน้ือเชื้อไขของตนเอง ยอมให้เจ้าเปลี่ยนนางเป็นข้าทาสเข้ียวเล็บ 

ของเจ้า ให้นางมาท�าร้ายพวกพ้องของตนเองจริงๆ น่ะหรือ!"

"เป็นเจ้า?! น่าตายนกั! เจ้าสบิแปดมงกุฎท่ีสมควรตาย! บตุรสาวเจ้า 

หนไีม่พ้นหรอก! โลหิตมารของข้ามใิช่สิง่ท่ีสายเลอืดอนัต�า่ต้อยของมนษุย์

จะพิชิตได้ เจ้าคอยดูเถอะ! น�้าหน้าอย่างพวกเจ้าคิดท�าลายเรื่องดีของข้า 

ไม่มีวันเสียล่ะ! จะไม่มีวันน้ันไปตลอดกาล! ต่อให้วันนี้ข้าไม่อาจเพาะ

ทารกมารลงในร่างนาง ไม่ช้านางก็จะมารบัใช้ทีข้่างกายข้าอยูด่ ีถึงตอนนัน้ 

เรือ่งแรกท่ีข้าจะให้นางท�าก็คอืฆ่าล้างสบิแปดมงกุฎท้ังถ�า้พันจิง้จอก! ข้า

จะให้คนสกุลซูท่ีต�่าต้อยของเจ้าตายด้วยน�้ามือบุตรสาวเจ้าท้ังหมด!  

เจ้าคอยด.ู.." ในท่ีสดุร่างเสีย้วสดุท้ายของทารกมารก็ถูกวัตถุมารท่ีมารฝัน

สร้างข้ึนชั่วคราวด้วยชิ้นกระดูกของฉยงฉีนั้นกลั่นหลอมจนสิ้นซาก ทว่า

เสยีงสาปแช่งอนัเยียบเย็นของทารกมารยังคงดังสะท้อนก้องเขตหวงห้าม

ไม่ขาดตอน

จู่ๆ  ซเูพียนจือ่ทีม่สีหีน้าแขง็ค้างยืนนิง่ไม่ไหวตงิมาโดยตลอดก็คล้าย

ถูกบางสิง่ปลกุเรยีก นางยกมอืขึน้ช้าๆ ไม่รูต้ั้งแต่เมือ่ใดทีเ่ลบ็สชีมพูอิม่น�า้

กลายเป็นสแีดงเข้มดจุเลอืดสด ซ�า้งอกยาวเฟ้ือยแหลมคมย่ิง สายตาของนาง 

เบนไปหาอวิน๋หนงิกับปูเ่ฉนิอวีท่ีล้่มหมดสตอิยู่ด้านข้าง แววอ�ามหติพลนั

ฉายวาบข้ึนในดวงตานาง มือทั้งคู่ก็เหยียดไปหาหน้าอกของพวกเขา 

หมายจะแหวกอกผ่าท้อง ปลิดชีพทั้งสองคนคาที่

"หยุดมือ! อาจื่อหยุดมือ!" เสียงตวาดก้องของฝูอว๋ินพลันดังข้ึน 

ในห้วงความคิด

ซูเพียนจื่อสะท้านไปท้ังร่าง มือชะงักกึกทันใด นางมองสองคน 
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บนพื้นอย่างงุนงง ในหัวสมองมีแต่ความยุ่งเหยิง ประเดี๋ยวเกิดความคิด

อันบ้าระห�่าโหดร้ายกระหายเลือด ประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเรียกมากมาย 

ที่คล้ายแปลกหูคล้ายคุ้นเคย นางจึงไม่รู้ว่าควรจะฟังใครดี

ไม่ช้าเสยีงเหล่านัน้ก็แปรสภาพเป็นอาวธุสารพัดชนดิ ต่อสูกั้นอย่าง

ดุเดือดอยู่ในหัวสมองของนาง ซูเพียนจื่อรู ้สึกปวดหัวเจียนจะระเบิด  

ได้แต่กอดศีรษะทรุดนั่งกับพื้นพลางร้องครางเสียงแผ่วเบา

ทนัใดนัน้เองท้ายทอยนางก็พลนัถูกผูอ้ืน่ฟาดหน่ึงหนอย่างหนักหน่วง  

ร่างนางส่ายโคลงวูบเดียวก็หมดสติอยู่บนหญ้าเซียนฉางชุนเช่นเดียวกับ

ปู่เฉินอวี่และอวิ๋นหนิง

เงาร่างของเจ้าทองใหญ่ปรากฏข้ึนที่ด้านหลังของซูเพียนจื่อ มันมี

สีหน้าไม่สบายใจขณะเอ่ยกับเจ้าทองเล็กและสัตว์อสูรตัวอื่นๆ ที่ออกมา

พร้อมกัน "ข้า...ข้าตีเจ้านายสลบไป นางจะโกรธข้าหรือไม่"

"ไม่หรอก ขอบใจมากเจ้าทองใหญ่" ฝูอวิ๋นตอบอย่างอ่อนโยน ท่าที

ขีเ้ล่นไม่จรงิจังในยามปกติหายไปจนสิน้ ราวกับพลนัเปลีย่นเป็นม้าอกีตวั

กระนั้น

มนัก้มศรีษะแตะจมุพิตอนันุ่มนวลหาใดเปรยีบลงบนจีไ้ม้แกะสลกั

ที่หล่นออกจากคอเสื้อของซูเพียนจื่อ "ฉิงซิน พวกเรามาปกป้องบุตรสาว

ของพวกเราด้วยกันเถอะ" 

แสงสขีาวดวงหน่ึงพลนัผดุออกมาจากตัวจี ้รวมผสานเป็นหน่ึงเดยีว

กับแสงสขีาวบรสิทุธ์ิทีล่่องลอยออกมาจากร่างของฝอูว๋ิน ก่อนจะแปรสภาพ 

เป็นมีดสั้นสีขาวสุกใสหนึ่งเล่ม และแทงเข้าใส่กลางยันต์โลหิตที่หว่างคิ้ว

ของซูเพียนจื่อ
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"มารฝัน จ�าสิ่งที่ข้าเคยบอกเจ้าไว้ให้ดี" สิ้นเสียงพูดอันแผ่วเบาของ

ฝูอวิ๋น ร่างมันก็เอียงวูบ ก่อนจะล้มลงบนผืนหญ้า...

มารฝันเก็บชิน้กระดูกฉยงฉขีึน้ ก่อนจะหนัไปพูดพึมพ�ากับซเูพียนจือ่ 

ที่นอนอยู่บนพื้น "พวกเจ้าต้องท�าให้ส�าเร็จนะ ไม่เช่นนั้นข้าได้ตายอนาถ

มากๆ แน่..."

หากเมื่อครู่เขาปล่อยทารกมารให้เข้าไปในร่างซูเพียนจื่อ เช่นน้ัน

นางก็จะกลายเป็นร่างแยกของมารไสยภพโลหิตไปโดยสมบูรณ์ และเขา

มารฝันก็จะต้องเคราะห์ร้ายเป็นรายแรก

ในเมือ่เขาท�าตามการจดัการของฝอูวิน๋ ช่วยนางสกัดทารกมารและ

กลั่นหลอมทารกมารจนสิ้นซากไปแล้ว ขอเพียงท้ายที่สุดนางช�าระล้าง

โลหติมารในร่างท้ิงได้ เช่นนัน้เขาก็ยังมโีอกาสรอดชวิีตอยู่เส้ียวหนึง่ แม้ว่า

เสี้ยวนี้จะเป็นหนึ่งเสี้ยวในหมื่นส่วนก็ตามที

เพียงคิดถึงวิธีเอาคืนที่มารไสยภพโลหิตอาจใช้กับตน มารฝันก็

หวาดหว่ันจนฟันกระทบกันดังกึกกัก ความหวังเพียงหน่ึงเดียวของเขาล้วน

อยู่ที่ตัวซูเพียนจื่อแล้ว

มารฝันกัดฟันปล่อยสัตว์อสูรท่ีเหลือในดอกซวีหมีออกมาท้ังหมด

แล้วสั่งการเสียงดัง "ก่อนที่เจ้านายจะฟื้นขึ้นมา ไม่ว่าใครหน้าไหนกล้า 

ท�าสิ่งที่ไม่เป็นผลดีต่อนาง พวกเจ้าล้วนไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ! นี่คือด่าน

ชีเ้ป็นช้ีตายของพวกเรา จงให้สตัย์สาบานจะคุม้ครองเจ้านายจนกว่าชวิีต

จะหาไม่!"

เหล่าสัตว์อสูรไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดเรื่องอะไรข้ึน ทว่าพอเห็นเจ้านาย

ที่นอนอยู่บนพ้ืนมีรูปโฉมดุจเดิมทว่ากลิ่นอายผิดแผกไปโดยส้ินเชิง  
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พวกมนักร็ูว่้าสถานการณ์ไม่สูด้แีล้ว ดงัน้ันต้ังแต่เจ้าทองใหญ่เจ้าทองเลก็

ไปจนถึงเจ้าหิมะที่อ่อนแอที่สุดจึงพากันประสานเสียงขานรับ แล้ว

ห้อมล้อมซูเพียนจื่อไว้ตรงกลางอย่างแน่นหนายิ่ง 

อกีด้านหนึง่ในหบุเขาฉางชนุ อว๋ินผงิไห่นัง่อยู่ในห้องหนังสือ ขณะที ่

ก�าลังหารือกับเหล่าผู้อาวุโสว่าจะจับมือกับกองทัพของแคว้นเย่ียนเยว่ีย

ส่งคนไปเพ่ิมแถวสวนโอสถท่ีส�าคัญหลายแห่งเพ่ือตอบโต้การโจมตทีีถ่ี่ขึน้

ทุกวันของฝ่ายทิวเขาขวงโซ่วอย่างไรอยู่นั้น เขาก็รู้สึกใจสั่นเป็นพักๆ โดย

ไม่รู้สาเหตุ คล้ายจะมีเรื่องไม่ดีสักอย่างเกิดขึ้น

ทนัใดนัน้เสยีงเคาะประตหูลายทก็ีดงัมาจากนอกห้องหนงัสอื จากนัน้ 

ข้ารบัใช้คนหน่ึงก็กล่าวรายงานเสยีงดังว่า "เรยีนท่านประมขุ ดูเหมอืนทาง

เขตหวงห้ามจะเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติบางอย่าง คุณชายเจิ้งกับ 

ผู้อาวุโสปู่ไม่วางใจ จึงอยากขอให้ท่านส่งคนไปดูสักหน่อยขอรับ"

อวิ๋นผิงไห่ขบคิดชั่วครู่ก่อนตอบรับ "ได้ ข้าจะไปดูเอง"

ผู้อาวุโสคนอื่นๆ ต่างก็ขมวดค้ิวทักท้วง "เช่นนั้นเรื่องของทิวเขา 

ขวงโซ่ว..."

สัตว์อสูรเหล่านั้นท�าลายสวนโอสถของพวกเขาท่ีอยู่ละแวกทิวเขา

ขวงโซ่วไปติดกันสิบกว่าแห่งแล้ว ทุกครั้งพวกมันล้วนหาตัวจับได้ยาก  

ต่อให้กองทัพของแคว้นเยี่ยนเยวี่ยกับพวกเขาคนตระกูลเทวโอสถต้ังใจ

ระวังป้องกันก็ไม่รู ้จะเริ่มจัดการจากที่ใด ขืนพวกมันอาละวาดต่อไป 

เช่นนี้ สวนโอสถนับร้อยแถบทิวเขาขวงโซ่วคงต้องเสียหายทั้งหมด

คราวน้ีแคว้นเย่ียนเยว่ียอุตส่าห์ได้ข่าวบางอย่างมาล่วงหน้า  
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หมายจะจับมือกับพวกเขาสกุลอวิ๋นจู่โจมสัตว์อสูรท่ีสมควรตายเหล่าน้ัน

ให้หนัก หากพลาดโอกาสครัง้น้ีไป พวกมนัจะต้องก�าเรบิเสบิสานย่ิงกว่าเดมิ 

แน่

อว๋ินผิงไห่นวดคลึงหว่างคิ้วก่อนตอบ "หากเฉินอวี่กับแม่นางหล่ิว

เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นในเขตหวงห้ามของสกุลอวิ๋น ปัญหาที่พวกเราต้อง

เผชญิจะใหญ่โตย่ิงกว่าน้ี เรือ่งจบัมอืกันโจมตีสตัว์อสูร พวกท่านหารือเสร็จ 

ก็ส่งคนไปจัดการได้เลย ข้ากลับมาแล้วแจ้งผลการหารือก็พอ"

จบค�าเขาก็ลกุขึน้เดนิออกไปเบือ้งนอก ทว่าเพ่ิงจะออกจากห้องหนังสอื 

ไปไม่ไกลนัก บ่าวเก่าแก่ผู้หนึ่งก็วิ่งรี่ตรงมา

พอเหน็อกีฝ่ายมสีหีน้าลนลานท�าอะไรไม่ถูกอว๋ินผิงไห่กต็ระหนกวูบ 

บ่าวเก่าแก่ผูน้ี้ชือ่ว่าลงุอนั คือหน่ึงในสองคนซึง่เขาส่งไปเฝ้าห้องกรรมฐาน

ทีอ่ว๋ินชงิอิง่ถูกลงโทษให้ส�านกึผดิ หรอืว่าทางบตุรสาวของเขาจะเกิดเรือ่ง

อะไรขึ้น? 

"เรยีนท่านประมขุ เมือ่ครูข้่าไปรบัอาหารของคณุหนชูงิอิง่ทีห้่องครวั 

พอกลับมาก็พบว่าอะ...อาผิงถูกฆ่าตายแล้ว ส่วนคุณหนูก็หายไปขอรับ" 

เสียงของลุงอันสั่นกึกกัก เห็นชัดว่าตกใจมิใช่เบา

"ว่าอะไรนะ!" อว๋ินผิงไห่ราวถูกสายฟ้าฟาด ไม่อาจมัวพะวงถึง 

เขตหวงห้ามอะไรอีก เขาหันปลายเท้ารุดตามลุงอันไปทางห้องกรรมฐาน

ทันที

ห้องกรรมฐานทีอ่ว๋ินชงิอิง่ถูกลงโทษให้ส�านึกผิดน้ันอยู่ทางทิศเหนือ

ของหบุเขาฉางชนุ ผูถู้กคมุขงัอยู่ท่ีนีล้่วนเป็นคนบาปของสกุลอว๋ิน สภาพย่อม 

จะไม่ดี ปกติก็มีคนน้อยแสนน้อยจะยินดีถ่อมาถึงที่นี่
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อว๋ินผิงไห่หัวใจยุ่งเหยิงดุจใยปอ เมื่อวิ่งจ�้าตลอดทางมาจนถึง 

หน้าห้องกรรมฐาน เขาก็เหน็แต่ไกลว่าลงุผงินอนหงายอยูก่ลางกองเลอืด 

บนหน้าอกมีมีดสั้นเล่มหนึ่งปักคาอยู่ ประตูใหญ่ของห้องกรรมฐานเปิด 

อ้ากว้าง ด้านในไม่มีเงาใครแม้แต่ครึ่งคน

อวิ๋นผิงไห่เดินไปถึงข้างกายลุงผิง ย่ืนมือไปตรวจลมหายใจท่ีจมูก

ของอกีฝ่ายอย่างไม่กล้าเชือ่ ปลายนิว้ของเขาสมัผสัได้แต่ความเย็นเฉยีบ

ดุจน�้าแข็ง ลุงผิงได้สิ้นลมไปนานแล้ว

บุตรสาวตนเป็นคนฆ่าลุงผิงแล้วหลบหนีไป หรือว่ามีใครบุกมา 

จับตัวบุตรสาวตนไปกันแน่...อวิ๋นผิงไห่พลันรู้สึกฟ้าดินหมุนคว้าง

ในใจเขารู้กระจ่างดี อย่างแรกมีความเป็นไปได้สูงกว่าอย่างหลัง

มาก

บุตรสาวตนท�าให้วัตถุศักดิ์สิทธ์ิสูญหาย กลายเป็นคนบาปของ

ตระกูลไปแล้ว ขนืนางยังก่อเรือ่งเข่นฆ่าคนในตระกูลอกี เขาจะปกป้องนาง 

อย่างไรดีเล่า

ขณะท่ีความคิดจิตใจของอว๋ินผิงไห่ปั ่นป่วนอย่างหนักจนแทบ 

ไม่อาจควบคุมตนเองได้นั้น ความเจ็บปวดสาหัสระลอกหนึ่งก็พลัน

ถ่ายทอดมาจากแผ่นหลัง แม้เขาได้สติรีบหลบหลีก ทว่ายังคงสาย 

เกินการณ์ เขาค�ารามลั่นออกมาได้เพียงหนเดียว ร่างก็คะม�าลงกับพ้ืน 

อย่างไม่อาจยับยั้ง

ท่ามกลางสตอินัรางเลอืน เขาได้ยินเสยีงร้อนใจของอว๋ินสอือูด่งัมา

จากด้านหลงั "แย่แล้ว เขาเปล่งเสยีงร้องเช่นน้ี ไม่ช้าพวกตาเฒ่าในตระกูล

ก็ต้องรุดมา อาคมกักกันของหุบเขาฉางชุนก็จะต้องถูกเปิดใช้ในทันท ี 
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พวกเราจะท�าอย่างไรกันดีเล่า"

บุรุษอีกผู้หน่ึงหัวเราะเยาะสองหนก่อนกล่าว "พวกเจ้าวางใจเถอะ 

เขาถูกพิษกู่ของข้าใกล้ตายสนิทเตม็ทแีล้ว พวกเราไปซ่อนตัวในเขตหวงห้าม 

กันก่อน เพียงรอจนตราผนึกวิเศษออกจากร่างของเขาไปสถิตบนศิลา 

ร้อยสมุนไพรเมื่อไร ต่อให้เป็นตาเฒ่าเหล่าน้ันก็ต้องถูกพวกเจ้าสะกด 

แทบเท้า ยังจะมีอะไรน่ากลัวอีก"

"ดี! ชิงอิ่ง พวกเรารีบไปกันเถอะ!" เพียงฟังจากเสียงของอว๋ินสืออู ่

ก็คิดภาพอาการดีใจออกนอกหน้าของเขาได้

เงาสเีหลอืงสายหนึง่ส่ายไหวทีเ่บือ้งหน้าสายตาของอว๋ินผงิไห่ ดูคล้าย 

ลังเลชั่วครู่ก่อนจะตัดใจเดินจากไปในที่สุด

อว๋ินผงิไห่จ�าได้ นัน่คอืรองเท้าคูโ่ปรดท่ีสดุของบตุรสาว ผ้าต่วนเหลอืง 

ปักลายหงส์สีเงิน เขาเคยบังเอิญได้ยินบุตรสาวพูดกับสาวใช้ว่า 'ข้านี่ล่ะ

จะเหยียบหงส์* ไว้ใต้ฝ่าเท้า'

น�้าตารื้นออกมาทีละหยดจากสองตาที่ไร้เรี่ยวแรงของอว๋ินผิงไห่ 

ก่อนจะค่อยๆ ปิดลง

หากว่าท�าได้ เขาขอให้ตนเองไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นอะไรเลย 

ยังดีเสียกว่า...

นอกประตูใหญ่ของเขตหวงห้าม เจิ้งเฮ่าอี้ ปู่ซุ่น กับปู่เสวียนก�าลัง

รอคอยการมาถึงของอวิ๋นผิงไห่อย่างกระสับกระส่าย

ท่ีบอกว่ามีความเคลื่อนไหวผิดปกติในเขตหวงห้ามนั้น อันที่จริง 

* อักษร 'หวง' ในชื่อของหลิ่วเชียนหวงแปลว่า 'หงส์'
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เป็นเพียงลกูไม้ทีเ่จิง้เฮ่าอีล้อบเล่นตุกติกด้วยความจ�าเป็น พวกเขาไม่มทีาง 

จะฝืนบกุรกุเขตหวงห้ามของตระกูลเทวโอสถโดยอาศยัเพียงค�าท�านายว่า 

'เคราะห์หนัก' สองค�าของปู่เสวียน ดังนั้นจึงได้แต่ใช้วิธีนี้ชักน�าอวิ๋นผิงไห่

มาที่นี่ จากนั้นค่อยพลิกแพลงตามสถานการณ์

หลังจากรอคอยอยู่พักใหญ่ พวกเขายังคงไม่เห็นอวิ๋นผิงไห่ ทว่า 

กลับเห็นคนสกุลอวิ๋นสามคนเดินมาทางนี้ด้วยฝีเท้าอันเร่งร้อน

สองฝ่ายประจนัหน้ากันเข้าอย่างจงั ต่างฝ่ายต่างก็ชะงกัไปเลก็น้อย 

ฝ่ายสกุลอว๋ินคนหนึ่งรีบส่งสายตาให้พวกพ้องอีกสองคนที่อยู ่

ข้างกาย ก่อนจะเดินหน้าตายต่อไปทางประตูใหญ่ของเขตหวงห้าม แล้ว

หยิบป้ายค�าสั่งออกมา เตรียมจะเดินผ่านอาคมกักกันเข้าไปข้างใน

"ท่านทัง้สามโปรดรัง้ฝีเท้าก่อน!" เจิง้เฮ่าอีข้ยับร่างวบูเดยีวก็มาขวาง

อยู่เบื้องหน้าคนทั้งสามแล้ว

หากเป็นยามปกติเจิ้งเฮ่าอี้ไม่แน่ว่าจะใส่ใจสามคนน้ี ทว่ายามนี ้

เป็นช่วงเวลาพิเศษ หากยังไม่รู้ฐานะของอีกฝ่ายแน่ชัด เขาจะไม่ปล่อย 

คนเหล่านี้เข้าเขตหวงห้ามไปง่ายๆ เด็ดขาด

"คุณชายเจิ้ง นี่หมายความว่าอย่างไร" คนสกุลอว๋ินที่อยู่ตรงกลาง

ยืดอกเอ่ยด้วยน�้าเสียงไม่เป็นมิตรอย่างยิ่ง

"ท่านรู้จักข้า? ข้ายังไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนามของท่านท้ังสามเลย 

ดูเหมือนปกติไม่เคยเห็นท่านทั้งสามออกมาเคลื่อนไหว" รอยย้ิมของ 

เจิ้งเฮ่าอี้เข้าทีมีมารยาท ทว่าตัวคนยังคงยืนอยู่ตรงนั้น ขวางทางไปของ

พวกเขาไว้อย่างแน่นหนา

"เบี้ยตัวเล็กๆ ท่ีไร้ชื่อเสียง ไม่คู่ควรแก่การเอ่ยถึงหรอก พวกเรา 
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รับบัญชาจากท่านประมุขให้เข้าไปในเขตหวงห้าม คุณชายเจิ้งโปรด 

หลีกทางเถอะ" คนสกุลอวิ๋นผู้นั้นมีท่าทีอันแข็งกร้าวอย่างมาก

เจิ้งเฮ่าอี้ยิ้มเอ่ยอย่างไม่สะทกสะท้าน "กฎสกุลอว๋ินเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่เมื่อไรกัน กระท่ังเบี้ยตัวเล็กๆ ที่ไร้ชื่อเสียงก็สามารถเข้าออกเขต 

หวงห้ามโดยง่ายหรือ ข้าว่าท่านทั้งสามมิสู้คอยอยู่ตรงนี้สักครู่ อีกไม่ช้า

ประมขุอว๋ินก็จะมาถึงแล้ว ในเมือ่ท่านท้ังสามไม่ยินดแีจ้งนาม ประมขุอว๋ิน 

มาถึงก็จะได้ขอให้เขาช่วยแนะน�าให้พวกเราได้รู้จักกันสักหน่อย"

คนสกุลอว๋ินผู้น้ันหน้าเปลี่ยนสีนิดๆ ขณะที่เขาจะเอ่ยตอบก็พลัน

ได้ยินเสียงตวาดกร้าวดังมาแต่ไกล 

"คนโฉดจากที่ใดกล้าบังอาจท�าร้ายคนในหุบเขาฉางชุนของข้า!"

ทนัทีท่ีได้ยินเช่นน้ัน คนทางซ้ายมอืในกลุม่สามคนก็ยกฝ่ามอืซดัใส่

จุดส�าคัญกลางล�าตัวเจิ้งเฮ่าอี้พลางตะโกนบอกพวกพ้อง "เข้าไปก่อน 

ค่อยว่ากัน!"

พลังฝ่ามือน้ีท้ังรุนแรงและรวดเร็วจนน่าตกใจ พริบตาก็โจมตีถูก 

เจิ้งเฮ่าอี้แล้ว

ปู่ซุ่นกับปู่เสวียนสองคนเพียงยืนอยู่ข้างกายเขา ก็ยังถูกคลื่นพลัง

อันมหาศาลท่ีหอบมากับฝ่ามือน้ีซัดปลิวไปกระแทกผนังผาสองฟาก 

จนป่นละเอียด

โครม! 

สิน้เสยีงอนัดงัสนัน่ ประตใูหญ่เบือ้งหน้าเขตหวงห้ามก็ถูกอานุภาพ

ของพลังฝ่ามือนี้ทลายเป็นผุยผงไปต่อหน้าต่อตา จากนั้นคนสกุลอว๋ิน 

ที่ใช้ก�าลังอุกอาจท้ังสามรวมถึงเจิ้งเฮ่าอี้ก็ทะลุผ่านอาคมกักกันเข้าสู่ 
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เขตหวงห้ามไปพร้อมกัน 

ผูล้งมอืโจมตเีจิง้เฮ่าอ้ีย่อมเป็นอูสงิทีส่วมรอยเป็นคนสกุลอว๋ิน เดมิที

เขาก็ไม่ได้เก็บเจิง้เฮ่าอีม้าใส่ใจเท่าไรอยู่แล้ว แค่ผูแ้ขง็แกร่งขัน้เหนือสามญั 

คนเดียว ต่อให้เก่งกาจชนิดฝืนกฎธรรมชาติสักเพียงใด ก็ไม่มีทางจะ

เปรียบกับเขาที่อยู่ขั้นทรงฤทธาได้หรอก

ดังนั้นแม้รู้ท้ังรู้ว่าเมื่อครู่ตอนท่ีอว๋ินสืออู่ใช้ป้ายค�าส่ังพาพวกตน 

ทะลุผ่านอาคมกักกันจะท�าให้เจิ้งเฮ่าอี้ที่ถูกพลังฝ่ามือของตนพลอย 

หลุดเข้ามาด้วย อูสิงก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรหนักหนา

ผู้ที่อูสิงเป็นกังวลย่ิงกว่าคือผู ้อาวุโสสูงข้ันทรงฤทธาสามคนใน

หุบเขาฉางชนุนีต่้างหาก เมือ่ไรทีส่ามคนน้ันรดุมาถึง สองหมดัของเขาย่อม

ยากจะต้านหกฝ่ามือ ต่อให้สละอว๋ินสืออู่กับอวิ๋นชิงอิ่งสองคน เขาก ็

ยากจะหนีรอดออกจากหุบเขาฉางชุนได้

"รบีเปลีย่นแก้อาคมกักกันเสยีใหม่ อย่าปล่อยให้ตาเฒ่าหนังเหนียว

พวกนัน้ตามเข้ามาได้ ขอเพียงถ่วงเวลาได้สกัพัก พวกเราก็ไม่เป็นไรแล้ว!" 

อูสิงตะโกนสั่ง

นอกจากท�าตามค�าสั่งของอีกฝ่าย อว๋ินสืออู่กับอว๋ินชิงอิ่งท่ีมือเท้า

ลนลานอยู่บ้างก็ไม่มีทางเลือกอื่น

พวกเขาเพ่ิงจะเปลี่ยนแก้อาคมกักกันการเข้าออกเขตหวงห้าม 

เสร็จสิ้น เสียงสนั่นหวั่นไหวก็ดังมาจากเบื้องนอก ตามด้วยเสียงพูดของ 

อวิ๋นจิ้งจือที่หมายจะทะลวงผ่านอาคมกักกันเข้ามา "อวิ๋นสืออู่ อวิ๋นชิงอิ่ง 

พวกเจ้าเดรัจฉานสองตัวถึงขั้นร่วมมือกับตระกูลไสยเวทมาท�าร้าย 

ท่านประมขุ! มารร้ายแซ่อ ูเจ้านึกว่าหลบเข้าเขตหวงห้ามก็จะหนีรอดหรอื! 
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จงออกมารับความตายเสียเถอะ!"

อว๋ินสืออู ่กับอว๋ินชิงอิ่งตื่นตระหนกเป็นการใหญ่ เมื่อครู่ตอนที่ 

พวกเขาเล่นงานอวิน๋ผงิไห่ รอบข้างไม่มผีูใ้ดเห็นสกัหน่อย จากนัน้พวกเขา

ก็ใช้อาคมแปลงโฉมหนมีาทีน่ี่ทนัที เหตุใดพวกอว๋ินจิง้จอืถึงรูเ้รือ่งนีไ้ด้เล่า

หรือว่าอวิ๋นผิงไห่ยังไม่ตาย

เป็นไปไม่ได้หรอก หนึ่งมีดที่แทงใส่อว๋ินผิงไห่นั้นอูสิงลงมือ 

ด้วยตนเอง ทั้งบนมีดก็ฉาบด้วยพิษชั้นยอดท่ีมารไสยภพโลหิตเป็นผู้ 

มอบให้ ต่อให้เพียงถากถูกผิวชั้นนอกของอวิ๋นผิงไห่ เขาก็มีแต่ตายอย่าง

ไม่ต้องสงสัย

"อว๋ินสืออู่ อว๋ินชิงอิ่ง พวกเจ้าหลบอยู่ในน้ีก็เปล่าประโยชน์ อาคม

กักกันของเขตหวงห้ามจะถูกขจัดในไม่ช้า พวกเจ้าไม่มีทางหนีออกจาก

หุบเขาฉางชุนไปได้ ออกไปมอบตัวเสียเถอะ" คราวนี้ผู้พูดคือเจิ้งเฮ่าอี้

เมือ่ครูเ่ขารบัหนึง่ฝ่ามอืท่ีอูสงิพลนัโจมตีมาเตม็แรง แม้ระวังป้องกัน

อยู่ก่อนก็ยังคงบาดเจ็บ เลือดสดๆ หน่ึงสายเอ่อท้นออกจากมุมปาก 

ของเขา สีหน้าซีดขาวราวกระดาษ ทว่าดวงตาท้ังคู่แวววาวหนักแน่น 

ไม่เปลี่ยน กระทั่งอวิ๋นสืออู่เห็นแล้วก็ยังใจฝ่อร้อนตัวอย่างห้ามไม่อยู่

อว๋ินชงิอิง่พลนัคดิถึงภาพเมือ่ครูท่ี่บดิาเป้ือนเลอืดสดี�าทัว่ร่างล้มลง

กับพื้น ยิ่งคิดนางก็ยิ่งหวาดกลัว

ท่ีจริงนางไม่ได้อยากจะท�าเลย นางไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเหตุใดตนเอง 

จึงตอบรับเข้าร่วมแผนการนี้ของท่านอาสิบห้า ทว่าตอนนี้นางไม่เหลือ 

ทางถอยอื่นใดอีกแล้ว 

"ศิลาร้อยสมุนไพรอยู่กับเจ้าแน่นะ" นางอดไม่ได้ต้องถามอูสิงซ�้า 
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อีกหน

ขอเพียงมีศิลาร้อยสมุนไพรอยู่ หลังจากอว๋ินผิงไห่บิดานางสิ้นลม 

ตราผนึกวิเศษบนร่างเขาก็จะถูกศิลาร้อยสมนุไพรดดูซบัไว้ เมือ่อสูงิส่งคนื

ศิลาร้อยสมุนไพรมาให้นางเป็นเจ้าของดังเดิม นางก็จะได้ครอง 

ตราผนึกวิเศษในศิลาร้อยสมุนไพร กลายเป็นประมุขคนใหม่ของ 

ตระกูลเทวโอสถ ถึงตอนนั้นบุตรหลานสกุลอว๋ินสายหลักส่วนใหญ่ก็จะ 

ตกอยู่ภายใต้พลังสะกดทางสายโลหิต ได้แต่ก้มศีรษะเป็นข้ารับใช้ 

ของนาง แม้แต่ผูอ้าวุโสสงูขัน้ทรงฤทธาอย่างพวกอวิน๋จิง้จอืก็ไม่มปัีญญา

จะท�าอะไรนางอีก

ท้ังนางยังมีอูสิงช่วยเหลือ พวกศิษย์ต่างแซ่ในตระกูลเทวโอสถที่ 

ไม่ตกอยู่ภายใต้พลังสะกดทางสายโลหิตก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด

อูสิงมองนางอย่างเย็นชา ก่อนจะเบนสายตาไปมองเจิ้งเฮ่าอ้ีแล้ว

คลี่ยิ้มอันแสนพิกล "ศิลาร้อยสมุนไพรไม่ได้อยู่กับข้าหรอก"

"อะไรนะ!" อวิน๋ชงิอิง่กับอว๋ินสอือูส่องคนร้องอทุานโดยพร้อมเพรยีง

อูสิงเอ่ยกลั้วหัวเราะ "ศิลาร้อยสมุนไพรอยู่กับหล่ิวเชียนหวง และ

ตอนน้ีหลิ่วเชียนหวงก็อยู่ในเขตหวงห้ามนี่เอง! เจ้าหนูแซ่เจิ้ง ฐานะที่ 

แท้จริงของศิษย์น้องหญิงคนดีผู้นั้นเจ้ารู้บ้างหรือไม่"

พอเขารูข่้าวว่าเจิง้เฮ่าอีร่้วมทางมากับซเูพียนจือ่ ในใจก็เดาออกแล้ว

ว่ามงกุฎเที่ยงธรรมกับเกอพันทัพไร้พ่ายท่ีนางแสดงในถ�้าพันจิ้งจอก 

วันนั้นน่าจะเป็นของปลอมเสียมากกว่า หาไม่เจิ้งเฮ่าอี้ไม่มีทางปฏิบัติ 

ต่อนางดุจเดิมโดยไม่แสลงใจสักนิดเป็นอันขาด

อสูงินึกถึงซเูพียนจือ่ท่ีโกหกค�าโตต่อหน้าฝงูชนอย่างมัน่ใจเตม็เป่ียม 
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จนหลอกได้บัลลังก์ประมุขสกุลซูไปอยู่ในมือ สุดท้ายกลับกลายเป็น 

ซมู่านม่านผูท้�าภารกิจลลุ่วงอย่างแท้จรงิถูกบบีคัน้จนต้องทรยศออกจาก

สกลุซ ูเปลีย่นสายโลหติมาสวามภัิกด์ิตระกูลไสยเวทของเขาแทน คิดแล้ว

เขาก็อดไม่ได้ที่จะลอบเลื่อมใสอยู่ในใจ

นางช่างสมเป็นศิษย์มารท่ีท่านมารบรรพชนคัดเลือกด้วยตนเอง

จริงๆ ฝีมือระดับนี้คนรุ่นหนุ่มสาวบนดินแดนพันเมฆายังจะมีใครเทียบ

เปรียบได้!

เหตุที่ตลอดมาพวกเขาตระกูลไสยเวทไม่เปิดโปงความลับเรื่อง 

ซเูพียนจ่ือกับหลิว่เชยีนหวงคือคนคนเดียวกันก็เพราะคาดหวงัว่าหลังจาก

ปลุกโลหิตมารในร่างจนท�าให้นางกลายเป็นศิษย์มารแล้ว บางทีอาจ 

ใช้ประโยชน์จากฐานะทับซ้อนนี้ ท�าให้เกิดผลลัพธ์วิเศษที่คาดไม่ถึงขึ้น

อสูงิสนใจอยากจะรูย่ิ้งนัก เมือ่เจิง้เฮ่าอีรู้ว่้าศษิย์น้องหญิงของตนเอง

ถึงกับเป็นศิษย์มารของพวกเขาตระกูลไสยเวท เจ้าหนูแซ่เจิ้งจะมีสีหน้า

เช่นไร

อจัฉรยิะมือดีท่ีสดุของตระกูลอันดับหนึง่ฝ่ายธรรมะอะไรกัน สุดท้าย

ก็ถูกศิษย์มารของพวกเขาปั่นหัวเป็นตัวโง่งมอยู่ดีมิใช่หรือ

เพียงแต่อีกเด๋ียวเจิ้งเฮ่าอ้ีรู้ความลับนี้แล้ว อูสิงย่อมไม่ปล่อยให ้

อีกฝ่ายมีชีวิตจากไป

เจิ้งเฮ่าอ้ียังคงมีสีหน้าเรียบเฉยไม่พูดจา ผิดกับอว๋ินชิงอิ่งท่ีพลัน

ได้ยินชื่อหลิ่วเชียนหวงแล้วตะลึงงงกังขาอยู่พักใหญ่

เงื่อนไขแรกท่ีท�าให้พวกนางสองอาหลานร่วมมือกับอูสิงก็คือ 

ค�ากล่าวท่ีว่าศลิาร้อยสมนุไพรอยู่ในมอืฝ่ายเขา ทว่าเรือ่งน้ีเกีย่วข้องอะไร
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กับหลิ่วเชียนหวงด้วยเล่า

กระทั่งอวิ๋นสืออู่ก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเช่นกัน

อูสิงไม่อยากเสียเวลาพูดร�่าไรอีก เขาต้องไปดูสถานการณ์ของ 

ซูเพียนจื่อก่อน ปฏิบัติการหนน้ีของเขาจะส�าเร็จหรือล้มเหลว กุญแจ

ส�าคัญที่สุดอยู่ที่ตัวนาง

ก่อนหน้านีอ้สูงิรบับญัชาน�าทารกมารไปสถิตกับร่างปูเ่ฉนิอว่ี ตอนน้ี 

ทารกมารน่าจะออกจากครรภ์ไปปลุกโลหิตมารในร่างซูเพียนจื่อและ

ควบคุมนางได้โดยสมบูรณ์แล้ว

ขอเพียงเขาสัง่ให้ซเูพียนจือ่ส่งมอบศลิาร้อยสมนุไพรออกมา ทกุสิง่

ก็จะราบรื่นลุล่วง

อูสิงใช้มือข้างหนึ่งห้ิวตัวอว๋ินชิงอิ่งแล้วมุ ่งหน้าไปยังบริเวณที ่

หญ้าเซยีนฉางชนุเตบิโต ส่วนอว๋ินสอือูท่ี่ไม่ค่อยเหลอืคณุค่าให้ใช้สอยแล้วน้ี  

กระทั่งจะชายตาแลซ�้า อูสิงก็ยังติว่าเกินจ�าเป็น

เจิ้งเฮ่าอ้ีไม่รู้เรื่องที่ซูเพียนจื่อเป็นศิษย์มาร เขาเพียงคาดคะเนว่า 

อูสิงจะใช้ประโยชน์จากปู่เฉินอว่ีปองร้ายซูเพียนจื่อ รวมถึงช่วงชิงศิลา 

ร้อยสมุนไพรในมือนาง เขาจะไม่ปล่อยให้อูสิงมีโอกาสท�าร้ายนางได ้

เป็นอันขาด!

เขาฝืนสะกดเลือดลมที่พลุ่งพล่านอยู่ในช่องอก แล้วยกเท้าไล่ตาม

อูสิงไปทันที

ไม่ช้าผืนหญ้าทรงกลมขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าเซียนฉางชุน

ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าคนทั้งหมด

ปูเ่ฉนิอว่ีท่ีคราบเลอืดเปรอะเตม็ใบหน้ากบัอวิน๋หนิงล้วนนอนนิง่อยู่
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บนผนืหญ้า ส่วนสตัว์อสรูใหญ่น้อยของซเูพียนจือ่แต่ละตวัยืนเป็นวงกลม

ตั้งรับอย่างรัดกุม พวกอูสิงกับเจิ้งเฮ่าอี้จึงไม่อาจมองเห็นเงาร่างของนาง

อูสิงกวาดตามองไปทางปู่เฉินอว่ี ดูจากสภาพของเจ้าหนูนั่นแล้ว 

ทารกมารน่าจะออกจากครรภ์ไปเข้าร่างซูเพียนจื่อเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้

นางเป็นอย่างไรบ้างกันแน่

ตามหลักนางควรจะถูกทารกมารควบคุมเบ็ดเสร็จ รอประสานงาน

กับเขาอยู่ตรงนี้มิใช่หรือ

เหตใุดนางหลบอยู่ท่ามกลางสตัว์อสรูหนึง่ฝงู โดยไม่ตอบสนองใดๆ 

เลยเล่า

ทารกมารที่แยกมาจากร่างของมารไสยภพโลหิตแม้รวบรวม 

พลังวัตรกับวิญญาณมารไว้เพียงหน่ึงในสิบส่วนของร่างจริง ทว่าก็มิใช่ 

คู่ต่อสู้ที่มนุษย์ผู้ฝึกยุทธ์จะต่อกรไหว

อูสิงจึงไม่เคยคิดถึงความเป็นไปได้ที่ทารกมารจะลงมือล้มเหลว 

หรือถึงขั้นเป็นฝ่ายถูกกลั่นหลอมดูดซับพลังเสียเอง

คนทัว่ไปไม่ว่าใครก็คิดไม่ถึงว่าข้างกายซเูพียนจือ่นอกจากสตัว์อสรู

แล้วยังมีมารฟ้าอยู่อีกตน ซ�้ามารฟ้าตนน้ันยังเป็นมารฝันที่ช�่าชองการ

โจมตีจิตวิญญาณเป็นพิเศษอีกด้วย

นีห่รอืว่าทารกมารจะมแีผนการอืน่? แต่อย่างน้อยก็น่าจะส่งสญัญาณ 

บอกข้าบ้างส.ิ..อสูงิสะบดัมอืโยนอวิน๋ชงิอิง่ท้ิงไป หวัค้ิวเขาขมวดมุน่ ไม่แน่ใจ 

ว่าจะสัง่ให้สตัว์อสรูเหล่าน้ันหลกีไปเพ่ือจะมองสถานการณ์ของซเูพียนจือ่

ให้แน่ชัดดีหรือไม่

เขาไม่พูดจา สัตว์อสูรฝูงใหญ่นั้นก็จับจ้องเขาโดยไม่พูดจาเช่นกัน 
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สองฝ่ายจึงตกอยู่ในภาวะชะงักงันอันแปลกประหลาด

เจิ้งเฮ่าอี้เองก็ไม่รู้สถานการณ์ของซูเพียนจื่อในตอนนี้ ทว่าเขาเห็น

เจ้าหิมะมีท่าทีผิดปกติ กระทั่งเห็นเขาแล้วก็ยังไม่เปล่งเสียง เขาจึงข่มใจ

ไม่ซักถาม เพียงเฝ้าระวังอูสิงไม่ให้มีโอกาสประชิดเข้าไปท�าร้าย 

ซูเพียนจื่อได้

พลังวัตรของอวิ๋นสืออู่ด้อยกว่าเจิ้งเฮ่าอี้ และยิ่งไม่อาจเทียบชั้นกับ

อูสิง เขาจึงรุดมาถึงช้ากว่าใคร พอเห็นรูปการณ์เบื้องหน้าสายตา เขาก็

ร้อนใจขึ้นมาทันที "ประมุขอู พวกตาเฒ่าสกุลอว๋ินรู้จักอาคมกักกันใน 

เขตหวงห้ามนีก้ระจ่างดุจนิว้บนฝ่ามอื ต่อให้ข้าเปลีย่นแก้อย่างไร อกีไม่ช้า 

พวกเขาก็ต้องทะลวงฝ่าเข้ามาได้ หากไม่รีบชิงศิลาร้อยสมุนไพรกับ 

ตราผนึกวิเศษมาอยู่ในมือโดยด่วน พวกเราต้องล�าบากแน่!"

อสูงิถูกอกีฝ่ายเตอืนสตก็ิไม่กล้าชกัช้าอกี รบีย่างเท้าไปทางซูเพียนจือ่ 

ทันใด

ทว่าเจิ้งเฮ่าอี้กลับสาวเท้าหนึ่งก้าวมาขวางอยู่เบื้องหน้าเขาอีกครั้ง

อูสิงนึกไมถ่งึว่าเจ้าหนุ่มขั้นเหนือสามัญเพยีงคนเดียวยงัจะกล้ามา

ขวางทางเขา เขาโกรธจัดจนหัวเราะออกมาก่อนจะเอ่ยขึ้น "เจ้านึกว่า 

คนที่ไต่ข้ึนอันดับหน่ึงของท�าเนียบผู้แข็งแกร่งโดยอาศัยวัตถุศักดิ์สิทธ์ิ

ประจ�าตระกูลจะไร้เทียมทานในใต้หล้าจริงๆ น่ะหรือ ได้! วันนี้ข้าจะ 

ฆ่าเจ้าทิ้งก่อนค่อยว่ากัน"

เจิ้งเฮ่าอี้ตอบปนยิ้มเรียบๆ "หากเจ้ามีฝีมือนั้นจริง จะลองดูก็ได้"

มงกุฎเทีย่งธรรมปรากฏข้ึนเหนือสองฝ่ามอืของเขาพร้อมรศัมสีทีอง

ท่ีสาดฉายไปท่ัวทิศ 'พลังแห่งความถูกต้อง' อันเปี่ยมล้นพวยพุ่งทะล ุ
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ชั้นเมฆ ส่งผลให้อูสิงหน้าถอดสีนิดๆ พลางผงะถอยไปหนึ่งก้าว

แม้อูสิงพยายามประเมินอานุภาพของมงกุฎเที่ยงธรรมไว้สูงแล้ว 

ทว่าดจูากตอนนี ้เขายังคงค�านวณพลาดไปจนได้ มงกุฎเทีย่งธรรมไม่เพียง

มีอานุภาพมหาศาล ซ�้าพลังแห่งความถูกต้องที่แผ่ซ่านออกมาก็เป็น 

ดาวพิฆาตของวิชามารในร่างเขาพอดี!

ความกลัดกลุ้มรุ่มร้อนไม่น้อยผุดขึ้นในใจอูสิง เขาเหลือบมองไป

ทางซูเพียนจื่ออย่างคลางแคลง รู้สึกเป็นไปได้มากว่าเรื่องราวเกิดเหต ุ

พลิกผันบางอย่างที่คาดไม่ถึงขึ้นแล้ว

...

อีกด้านหนึ่ง ซูเพียนจื่อลืมตาข้ึนพบว่าภาพเบื้องหน้าสายตาตน

เปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ ทกุสิง่ดูคล้ายแปลกตาห่างไกล ทว่าก็แสนจะคุน้เคย

อย่างน่าประหลาด

ถังขยะ...เสาไฟฟ้า...ไฟถนนที่เหลืองสลัว...แล้วก็ชายวัยกลางคน

ร่างก�าย�า เขาสวมเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้น คลุมลวกๆ ด้วยชุดนักพรต 

สเีหลอืงเน้ือหยาบ มอืข้างหน่ึงชกูระบอกไฟฉาย มอือกีข้างกุมไม้กระบอง 

ยืนอยู่ข้างหน้านางไม่ไกลนัก

ด้านข้างถัดจากชายผูน้ัน้ไปไม่ไกลมป้ีายไม้เลยีนอย่างของโบราณ

ตัง้อยู่แผ่นหนึง่ ด้านบนใช้สนี�า้มนัเขียนอกัษรขนาดใหญ่สแีดงสามตวัว่า 

'สระขอพร'

ใช่แล้ว! คืออารามเต๋าแห่งน้ันก่อนท่ีนางจะข้ามมิติไปยังดินแดน

พันเมฆา! 

เพียงสายลมหนาวโชยมาระลอกหนึ่ง ร่างกายของซูเพียนจื่อก็รู้สึก
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หนาวแทบตาย นางจึงก้มหน้ามองส�ารวจรอบตัวในทันที

สิง่ทีน่างเหน็คือน�า้ในสระอนัเย็นเฉยีบและสกปรก ใต้น�า้มเีหรยีญเงนิ 

ขนาดเลก็บ้างใหญ่บ้าง ผวิน�า้สะท้อนให้เหน็สภาพอนัอเนจอนาถของนาง... 

ท้ังเสือ้ผ้าท่ีเปียกโชก เส้นผมทีส่ัน้เพียงเลยติง่ห ูหน้าตาท่ีหมดจดธรรมดา 

คลับคล้ายกับซูเพียนจื่อเด็กก�าพร้าในความทรงจ�าผู้นั้น

ทีแ่ท้เกิดเรือ่งอะไรขึน้กันแน่ เหตใุดนางกลบัมาท่ีดาวโลกเสียแล้วเล่า

"เดก็หน้าเหมน็ กลางค�า่กลางคนืถึงกบักล้ามาขโมยเงนิท่ีน่ี?!" ชาย

วัยกลางคนทีอ่ยู่ตรงหน้าควงไม้กระบองพลางตะคอกเสียงดงั ในดวงตาเขา 

ทอประกายดุร้ายเกรี้ยวกราด ฟาดกระบองมาหาหัวไหล่ซูเพียนจื่อทันที

โดยไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจง

ซเูพียนจือ่ย่ืนมอืไปหมายจะปัดไม้กระบองออก จวบจนความปวดร้าว 

เสยีดกระดกูแล่นมาจากมอืข้างน้ัน นางค่อยพบว่าพลงัวัตรกับพละก�าลงั

ในร่างได้สูญสลายไปจนสิ้น!

นางหวนกลบัไปเป็นสาวน้อยธรรมดาก่อนท่ีจะข้ามมติผิูน้ั้นเสยีแล้ว

หรือว่าทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นบนดินแดนพันเมฆาล้วนมาจากจินตนาการ

อันเพ้อฝันของนางเท่านั้น? 

นี่มันเรื่องอะไรกันแน่!

เรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ก่อนนางหมดสติยังคงแจ่มชดัราวอยู่ตรงหน้า ทว่า

พอลมืตาอกีครัง้ เขตหวงห้ามของหุบเขาฉางชนุ หญ้าเซยีนฉางชนุ ฝอูว๋ิน 

ปู่เฉินอวี่ รวมถึงทารกมารอะไรนั่นกลับอันตรธานไปทั้งหมด...

ซเูพียนจือ่ตืน่ตระหนกย่ิงนกั ทว่าชายวัยกลางคนไม่ได้ให้เวลานาง

ท�าความกระจ่างกับสถานการณ์ ไม้กระบองที่สองก็ฟาดติดตามมาแล้ว 
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นางจึงได้แต่ฝืนหลบหลีก

ไม่ช้าเสียงตะโกนโวยวายของเขาก็สร้างความแตกต่ืนแก่คนอื่นๆ 

ในอารามเต๋า 

ชายฉกรรจ์ท่าทางเหมือนหน่วยรักษาความปลอดภัยหลายคน 

ว่ิงมาอย่างรวดเร็ว ระดมก�าลังกันฉุดกระชากตัวซูเพียนจื่อข้ึนมาบน 

ขอบสระแล้วกระหน�่าหมัดเท้าแสกหน้านางโดยไม่พูดพร�่าท�าเพลง โดย

ไม่มีความเกรงใจที่นางเป็นสาวน้อยเลยสักนิด 

ขณะท่ีซูเพียนจื่อท้ังคับแค้นท้ังต่ืนกลัวลนลานอยู่นั้น ในมือนาง 

ก็พลันมีมีดสั้นสีแดงเลือดเพิ่มมาหนึ่งเล่ม พร้อมกับสุ้มเสียงหนึ่งที่เร่งเร้า

อยู่ข้างหู 

"ฆ่าพวกเขาเลย ฆ่าพวกมนุษย์ต�่าต้อยที่กล้าบังอาจลบหลู่ข่มเหง

เจ้าทิ้งเสีย จงใช้เลือดของพวกเขาฟื้นฟูพลังของเจ้าสิ!"

ในเสยีงนัน้เป่ียมล้นด้วยพลงัล่อใจ ทัง้หนักแน่นหาใดเปรียบ ราวกับ

ยืนยันได้ว่าขอเพียงนางแทงมีดสั้นเข้าสู่หัวใจของคนเหล่าน้ี นางก็จะ

เปลีย่นกลบัไปเป็นประมขุสกุลซผููม้รีปูโฉมล�า้เลศิกับพลงัฝีมอือนักล้าแข็ง 

กลับไปเป็นคุณหนูอัจฉริยะตระกูลแพทย์ผู ้ได้รับการสนับสนุนและ 

ค�าชื่นชมผู้นั้นอีกครั้ง

ฆ่าเลย! ฆ่าพวกเขา! ฆ่าพวกเขาเลย!

คนที่รังแกนางอย่างเหิมเกริมโดยไม่แยกแยะถูกผิดเหล่าน้ีล้วน

สมควรตายอย่างนั้นหรือ เช่นนั้นนางฆ่าพวกเขาทิ้งแล้ว ตนเองก็จะไม่ใช่

เด็กก�าพร้าพ่อแม่ที่ถูกดูแคลนคนเดิมนั้นแล้วสินะ!

ในดวงตาซเูพียนจือ่ฉายประกายสแีดงกระหายเลอืดในทันท ีมอืกุม
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กระชับมีดสั้นแล้วแทงไปยังชายวัยกลางคนหน้าโหดเห้ียมที่เป็นหัวโจก

ใช้ไม้กระบองฟาดนางอยู่

พริบตานั้นประสาทสัมผัสทั้งปวงพลันลาจากนางไป ทั้งที่หมัดเท้า

และไม้กระบองกระหน�า่ลงมาบนร่างก็เหมอืนไม่มคีวามรู้สกึเจบ็ปวดใดๆ 

อีก ผู้คนท่ีลงไม้ลงมือกับนางราวชะงักค้างไปชั่วขณะหนึ่ง แม้แต่ชาย 

วัยกลางคนที่เห็นมีดสั้นแทงตรงมาหาหน้าอกของเขาก็ไม่รู้จักหลบหลีก 

เพียงมองมีดสั้นสีแดงเลือดประชิดเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าที ่

เผยอาการตื่นกลัวสุดขีด

เจ้าก็รู้จักกลัวด้วยหรือ เหตุใดตอนท่ียกพวกรุมซ้อมข้าเมื่อครู่น้ี 

ถึงไม่รู้จักกลัวบ้างเล่า

ฮ่าๆๆๆ! จงไปตายเสียเถอะ!

ซเูพียนจือ่เฝ้ารออย่างคกึคกัตืน่เต้นทีจ่ะได้ยินเสยีงยามคมมดีแทง

ทะลุเนื้อ และได้เห็นภาพยามเลือดสดๆ สาดพุ่ง...

ทันใดนั้นตรงหน้าอกนางก็บังเกิดความรู้สึกประหลาดที่ร้อนผ่าว

ทว่าอบอุน่ ส่งผลให้นางสะท้านเฮอืกสดุตัว ราวถูกใครสักคนเขย่าปลุกจาก 

ฝันร้ายในฉับพลัน

นี่ข้าก�าลังท�าอะไรอยู่!

ข้อมือของซูเพียนจื่อสั่นวูบ คมมีดก็เบนออกไปด้านข้าง แม้ฝาก 

รอยเลือดหน่ึงสายไว้บนหัวไหล่ของชายวัยกลางคน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้

ท�าร้ายเขาถึงชีวิต

พร้อมกับหยดเลือดที่ปลิวกระเซ็น ภาพเบื้องหน้าสายตาก็เป็น 

เช่นผ้าใบทีถู่กผูอ่ื้นใช้แรงฉกีกระชาก จนเผยรอยขาดริว้ใหญ่กับแสงสว่าง
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ที่สาดลอดเข้ามา จากนั้นภาพทั้งหมดก็แปรเปลี่ยนไปอีกครั้ง

เบือ้งหน้านางคือทางเดินอนักว้างขวางร่มคร้ึมสายหนึง่ สองข้างทาง 

งามสะพรั่งไปด้วยดอกไม้ที่ไม่รู้จักชื่อ

นี่คือวังศาสตร์ที่เกาะเดือนเพ็ญสินะ ซูเพียนจื่อย่ืนมือลูบไปท่ี

หน้าอก เมื่อครู่สิ่งที่พลันร้อนวาบข้ึนมาในชั่วขณะสุดท้ายก็คือจี้ไม้ที่ 

คล้องติดตัวนางมาตั้งแต่เล็กอย่างนั้นหรือ

เป็นมันที่น�าพาข้ากลับคืนสู ่ดินแดนพันเมฆามาอีกครั้งแล้วใช ่

หรือไม่...
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ขณะท่ีซูเพียนจื่อยังหวาดหว่ันระคนสงสัยไม่คลาย เสียงหัวเราะ

ปานกระพรวนเงินก็ดังมาจากด้านหน้า อว๋ินชิงอิ่งในชุดกระโปรงสีขาว

หิมะอันงามสง่าก�าลงัเดนิเย้ืองย่างมาทางนีท่้ามกลางหนุม่สาวกลุม่ใหญ่

ที่ล้อมหน้าล้อมหลัง

รอยย้ิมของอว๋ินชงิอิง่สดใสมัน่ใจในตนเอง ราวเกดิมาก็สมควรเป็น

องค์หญิงผู้สูงส่งเหนือใคร ส่วนผู้ท่ีจับมือถือแขนเดินเคียงคู่มากับนาง 

มิใช่เจิ้งเฮ่าอี้จะเป็นผู้ใดเล่า

นอกจากเจิง้เฮ่าอีแ้ล้ว ฉนิเฝ่ยกับศิษย์วงัศาสตร์ทีซ่เูพียนจือ่แสนจะ

คุ้นเคยอย่างทังเซิ่งหยาง ปู่เฉินอว่ี เป้ยหยวนหมิง และเตียวเสว่ียเย่ียน 

ก็ล้วนอยู่กันครบถ้วน พวกเขาแต่ละคนมีสีหน้าชื่นชมเอาใจ พากัน 

รายล้อมข้างกายอวิ๋นชิงอิ่งดุจดาวล้อมเดือน

พวกเขาทยอยสังเกตเห็นซูเพียนจื่อที่ยืนทึ่มทื่ออยู่กลางทางเดิน

94
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อวิ๋นชิงอิ่งป้องปากกล่าวขึ้นว่า "นี่ตัวอัปลักษณ์จากท่ีใดกัน ไฉน 

ในวังศาสตร์ถึงมีหญิงบ้านป่าหยาบคายเยี่ยงนี้ได้"

คนทั้งหมดต่างก็เอ่ยคล้อยตาม ถ้อยค�าเหยียดหยามไร้ไมตรี 

โถมทะลักมาราวกระแสน�้า

เตียวเสว่ียเย่ียนแค่นเสียงเอ่ยบ้าง "มองปราดเดียวก็รู ้ว่าเป็น 

เด็กจรจัดที่ไม่มีพ่อแม่! ขยะชั้นต�่าพรรค์นี้เหตุใดยังอุตส่าห์มีชีวิตอยู่ 

บนโลกอีก ไม่แน่พ่อแม่นางก็ถูกดวงนางพิฆาตนั่นเอง หรือไม่พวกเขาก็

เห็นนางน่าชังเกินทน เพิ่งคลอดไม่ทันไรก็เอานางไปทิ้งข้างถนนแล้ว"

"เจ้าพูดเหลวไหล! ท่านพ่อท่านแม่รักข้ามาก พวกเขาเพียงแต่ 

มีความจ�าเป็น..." ซูเพียนจื่อตอบโต้กลับเสียงดัง

"ความจ�าเป็น? มคีวามจ�าเป็นอะไรกันเล่า เดก็จรจดัก็คอืเดก็จรจดั...

เด็กจรจัดที่ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการ!" คนทั้งหมดพากันตะโกนล้อนาง 

สีหน้าฉาบไปด้วยแววเยาะหยันมุ่งร้ายอย่างยิ่ง

ซูเพียนจื่อโกรธจัด จิตสังหารซึ่งถาโถมสุมอกอยู่พลันกู่ร้องอีกครั้ง 

หมายจะเสาะหาช่องระบายออกให้สาแก่ใจ นางพอจะรู้สึกได้ว่าตนเอง

ผิดปกติ จู่ๆ ก็เปลี่ยนเป็นคนท่ีแสนจะใจร้อนเจ้าอารมณ์ ถึงข้ันวู่วาม

กระหายเลอืด คล้ายอดึใจถัดไปก็จะสญูเสยีความสามารถในการควบคมุ

ตนเองท่ีเหลืออยู่เพียงเสี้ยวสุดท้าย กลายเป็นนางมารคลุ้มคลั่งที่เห็น 

การเข่นฆ่าเป็นความสุข

นางกุมจีไ้ม้ทีค่ล้องอยู่บนคอไว้แน่น จนกระท่ังลายสลกัอันประณีตนัน้ 

ประทับลึกบนฝ่ามือนาง ถึงท�าให้นางได้สติคืนมาเล็กน้อย

"สิ่งที่ถืออยู่ในมือเจ้าคืออะไร" เสียงของเจิ้งเฮ่าอี้แสนจะเย็นชา  
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ไม่นุ่มนวลเช่นในความทรงจ�าแม้แต่น้อย อีกท้ังเรี่ยวแรงท่ีใช้แกะน้ิวมือ

ของนางออกยังแข็งกร้าวจนน่าตกใจ

เขาขมวดค้ิวมองลวดลายอันซับซ้อนบนตัวจี้ ก่อนจะพลิกไปดูท่ี 

ด้านหลัง ตรงนั้นมีอักษร 'ซู' แบบโบราณที่งามสง่าเด่นชัดอยู่ตัวหนึ่ง

เจิง้เฮ่าอีพ้ลนัเดอืดดาลหน้าเปลีย่นส ียกมอืข้างหนึง่ขยุ้มสาบเสือ้นาง 

แล้วตวาดอย่างดดุนั "เจ้าคอืคนตระกูลสบิแปดมงกุฎ?! โจรน้อยฝ่ายอธรรม 

ที่สมควรตาย!"

"รีบปฏิเสธเร็วเข้าสิ! โยนจี้ไม้นั่นทิ้งไปเสีย! หาไม่เขาจะฆ่าเจ้านะ!" 

เสยีงในหวัสมองดงัขึน้อกีครัง้ มนัชีท้างสว่างให้นางอย่างหนักแน่นมัน่ใจ

เช่นเคย

ซูเพียนจื่อพลันเงยศีรษะคลี่ย้ิมสดใสให้เจิ้งเฮ่าอ้ีที่อยู่ตรงหน้า  

"มารไสยภพโลหิต เจ้ามีฝีมืออยู่เพียงเท่านี้เองหรือ! ลูกไม้แค่นี้มารฝัน 

ของข้าเล่นเบื่อตั้งแต่แปดร้อยปีก่อนแล้ว! จงไสหัวไปซะ!"

สิ้นเสียงขับไล่ บรรดาผู้มีชาติตระกูลสูงส่งที่นางท้ังคุ้นเคยทว่าก็

แปลกหน้าเหล่านั้นล้วนหายวับไปสิ้น ทางเดินอันงดงามร่มคร้ึมก็ 

แปรสภาพเป็นความมืดมิดอันไร้ขอบเขต มีเพียงสระโลหิตขนาดมหึมา

หนึ่งสระที่ซัดระลอกคลื่นสีแดงสด พร้อมกับถ่ายทอดเสียงฮึอันเย็นชา 

มาจากก้นสระ 

"กิเลสอันน้อยนิดนี้เป็นแค่ของก�านัลแรกพบ ตราบใดที่โลหิตมาร

ของข้ายังอยู่ในร่างเจ้า ย่อมจะมีเวลาที่เจ้ายืนหยัดไม่ไหว แนวป้องกัน 

ในจิตใจพังทลาย!"

"เช่นน้ันก็คอยดูกันต่อไป!" ซูเพียนจื่อโต้กลับเสียงเย็น ทั้งท่ีรู้แก่ใจ
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ว่าค�าพูดของอีกฝ่ายมิใช่ไร้เหตุผล ขอเพียงเป็นมนุษย์ก็ต้องมียามท่ี 

ขลาดเขลาอ่อนแอ และเมื่อนั้นก็จะวู่วามผิดพลาด วันน้ีท่ีนางสามารถ 

ต่อต้านการล่อลวงของกิเลสเพียงเพราะอีกฝ่ายใจเร็วด่วนได้ ทั้งไม่ล่วงรู้

ความพรั่นพรึงในใจนางอย่างถ่องแท้ ประกอบกับความผิดปกติของจี้ไม้

เมื่อครู่นี้ก็ท�าให้นางพลันได้สติระวังป้องกัน

ไม่มใีครเป็นคนเลวมาแต่ก�าเนิดหรอก สดุท้ายทีห่ลายคนกลายเป็น

คนชั่วช้าสามานย์นั้นอาจเพียงเริ่มต้นมาจากความวู่วามชั่วแล่น เมื่อ 

เดินพลาดไปหนึ่งก้าวจึงผิดพลาดไปทุกก้าว ยากที่จะกลับหลังหันได้อีก

เช่นอว๋ินชงิอิง่กับซมู่านม่านศิษย์อาจารย์ หากมใิช่ถูกกิเลสมอมเมา

ชั่วขณะ ส่งผลให้ค่อยๆ ถล�าลึกจนไม่อาจถอนตัว พวกนางก็ไม่แน่ว่าจะ

กลายมาเป็นเช่นทุกวันนี้

ซูเพียนจื่อมองดูสระโลหิตในถ�้าอันด�ามืดที่อยู่เบื้องหน้าสายตา  

ในใจก็พอจะตระหนักได้ว่าน่ีคงเป็นห้วงมายาซึ่งเกิดขึ้นจากโลหิตมาร 

ทีไ่หลเวียนอยู่ในร่างของนางสือ่สมัผสักับกระแสจติของมารไสยภพโลหิต 

ในห้วงมายาน้ีต่อให้นางพยายามข่มอารมณ์สักเพียงใด ส่วนลึกในใจ 

ก็ยังคงเกิดสารพันความคิดที่ชั่วร้ายโหดเหี้ยมบ้าเลือดไม่หยุดยั้ง

หากไม่อาจขจัดโลหิตมารในร่าง นางก็จะถูกเค่ียวกร�าทรมาน 

เยี่ยงนี้ไปชั่วชีวิตใช่หรือไม่

นางหมายจะรวบรวมสติตรึกตรอง ทว่าน่าเสียดายหลังจากเพียร

พยายามหลายต่อหลายหนก็ยังคงพบว่าตนเองไม่อาจจะท�าได้สักนิด

มารไสยภพโลหิตที่ก้นสระสัมผัสได้ถึงความผิดปกติของนางแล้ว 

เขาจึงเอ่ยกลั้วหัวเราะอย่างเยียบเย็นว่า "เจ้าอยากขจัดโลหิตมารในร่าง
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ใช่หรือไม่ ข้าจะบอกวิธีให้ก็ได้ เพียงเจ้าสูบเลือดทั้งร่างออกมาช�าระล้าง

ก็ใช้ได้แล้ว แต่โลหิตมารของข้าผสานอยู่ในสายเลือดของเจ้าตั้งแต่ 

ตอนทีเ่จ้าถือก�าเนิด นานปีเย่ียงนีย่้อมหลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีวกับพรสวรรค์ 

และพลงัวัตรของเจ้าต้ังแต่แรก ดังนัน้หากเจ้าฝืนชะล้างโลหติมาร ผลลพัธ์

ก็คอืเจ้าต้องกลายเป็นขยะท่ีสญูสิน้พลงัวัตรไม่อาจฝึกวิชาใดๆ หรือถึงข้ัน

จบชีวิต! หากเจ้าไม่เชื่อจะลองดูก็ย่อมได้!"

ซูเพียนจื่อขบริมฝีปากไม่พูดไม่จา

"คิดดูเอาเถอะ หลังจากเจ้ากลายเป็นขยะไร้ค่าจะมีสภาพเย่ียงไร 

เจ้าจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้คนข้างกายท่ีเมื่อก่อนเคยเล่ือมใสเจ้า 

นับถือเจ้า ชมชอบเจ้า พวกเขาจะมองเจ้าเยีย่งรองเท้าเก่าทีโ่ยนท้ิงได้อย่าง

ไม่นึกเสยีดาย ไม่ว่าใครก็สามารถข่มเหงหรอืแม้แต่ฆ่าเจ้าท้ิงได้ตามใจชอบ  

เจ้าเต็มใจจะเปลี่ยนจากคนเหนือคนไปเป็นชนชั้นต�่าท่ีไม่เหลืออะไรเลย

จริงๆ น่ะหรือ!" มารไสยภพโลหิตหลอกล่อต่อไป หากว่าท�าได้ เขาจะ 

ไม่ยอมละทิ้งซูเพียนจื่อเด็ดขาด นางนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติหรือ 

สติปัญญาก็ล้วนเหนือกว่าบรรดาลูกสมุนเดิมของเขามากนัก มีนาง 

ช่วยงาน เขาย่อมบรรลุเป้าหมายที่จะหวนคืนแดนมารเป็นใหญ่ในสี่ทิศ 

ได้เร็วยิ่งขึ้น

หากมิใช่เพราะมารฝันที่สมควรตายน่ันสกัดทารกมารไว้ ยามน้ี 

ซูเพียนจื่อก็ตกอยู่ในการควบคุมของเขาโดยสมบูรณ์ไปแล้ว เขาก็ 

ไม่จ�าเป็นต้องมาพูดพล่ามอะไรกับนางเลย

ทว่าตอนนีท้ารกมารถกูกลัน่หลอมไปเสยีแล้ว พลงัฝีมอืท่ีเขาสูฝึ้กปรอื 

ขึ้นใหม่อย่างยากเย็นก็พลอยสูญเสียไปเปล่าๆ เขาจึงย่ิงต้องการผู้ช่วย
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มือดีมาวิ่งเต้นท�างานแทนเขา

ไม่ว่าจะเป็นคณุสมบตัหิรอืฐานะพิเศษของซเูพียนจือ่ในตอนนีล้้วน

มีผลดีใหญ่หลวงต่อแผนการของเขา

แต่หากก�าราบนางไม่ได้จริงๆ ก็ปล่อยให้นางขจัดโลหิตมาร 

กลายเป็นขยะไร้ค่าไปเสีย เช่นนั้นศัตรูในอนาคตของเขาก็จะมีขุมก�าลัง

ลดฮวบ ห้ายอดกายทิพย์ขาดไปหนึ่งคนก็จะไม่อาจเป็นภัยคุกคามเขา 

ได้อีก

"เจ้ามิสูต้รองดูให้ดี ยอมรบัโลหติมารของข้าแล้วกลายเป็นศษิย์มาร

เตม็ตวั เจ้าจะมพีลงัฝีมอืกล้าแขง็ขึน้เป็นร้อยเท่าพันทวี ถึงตอนนัน้แม้แต่

คิดจะช่วยรวบรวมวิญญาณของบิดามารดา ท�าให้พวกเขาคืนชีพมาอยู่

พร้อมหน้ากับเจ้าก็มใิช่เรือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้" มารไสยภพโลหิตโยนเหย่ือล่อ

ที่มีน�้าหนักที่สุดออกไป

อาศัยโลหิตมารเป็นสื่อน�า เขาพอจะสัมผัสได้ว่าซูเพียนจื่อม ี

ความยึดมั่นถือมั่นต่อบิดามารดาลึกซึ้งอย่างยิ่ง

"ท่านพ่อท่านแม่ข้า? พวกเขาตายไปแล้ว? เจ้ามีวิธีท�าให้พวกเขา

คืนชีพได้?" ในที่สุดสีหน้าเย็นชาระแวดระวังของซูเพียนจื่อก็เริ่มหย่อน

คลายลง บิดามารดาของนางตายแล้วอย่างน้ันหรือ เช่นน้ันเรื่องของ 

ฝูอวิ๋นมันอะไรกัน

"มิผิด พวกเขาตายไปต้ังแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้ว ส่ิงที่สถิตอยู่ใน

ร่างอาชาเทพตวัน้ันของเจ้าคอืเสีย้ววิญญาณเสีย้วหน่ึงของบดิาเจ้าเท่าน้ัน"  

ทว่ากลับเป็นเสี้ยววิญญาณเสี้ยวน้ีเองท่ีท�าลายแผนการอันแสนรัดกุม 

ของเขาไปต่อหน้าต่อตา
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ซเูพียนจือ่ยังคงเงียบงนัไม่พูดจา พักใหญ่ถึงได้เอ่ยปากข้ึน "เจ้าต้อง

บอกข้าให้ละเอียดว่าท�าอย่างไรพวกเขาถึงจะคืนชีพได้ หากเจ้าไม่บอก

ให้ข้ารู้แน่ว่าวิธีนั้นใช้ได้จริงหรือไม่ ข้าก็ไม่วางใจ"

ข้อเรียกร้องของนางสมเหตุสมผลย่ิง หากนางยอมรับโลหิตมาร 

ก็เท่ากับละทิ้งจุดยืนและชาติก�าเนิดในฐานะคนตระกูลแพทย์กับตระกูล

สิบแปดมงกุฎไปโดยสิ้นเชิง

นางไม่เหมือนกับพวกซูม่านม่าน นางเป็นถึงประมุขตระกูล 

สิบแปดมงกุฎแล้ว และแทบจะแน่ใจได้เลยว่าวันหน้าก็ต้องกลายเป็น

ประมุขตระกูลแพทย์ด้วยเช่นกัน

ในร่างนางคนเดยีว มารไสยภพโลหติจะได้ครองทัง้ตราผนกึวิเศษที่

ตกทอดมาจากเซียนแพทย์และเซียนไร้จริง ของเซียนแพทย์ยังพอท�าเนา 

ทว่าเซยีนไร้จรงิเป็นถึงผูท่ี้มพีลงัฝีมอืติดสามอนัดับแรกในหมูเ่ซยีนเชยีวนะ  

หากมิใช่ซูเพียนจื่อสมัครใจส่งมอบตราผนึกวิเศษออกมาเอง ต่อให้เขา 

ฆ่านางแล้วชิงเอาวัตถุศักดิ์สิทธ์ิไร้นามมาได้ ก็คงได้แต่จ้องมันตาปริบๆ 

เสียมากกว่า

ไร้นามหาใช่สิ่งที่เขาจะพิชิตได้โดยง่าย

มารไสยภพโลหติครุน่คิดอยู่เน่ินนาน ในท่ีสดุก็ส่งกระแสจติออกมา

จากสระโลหติ ก่อนจะเปล่งเสยีงเอ่ยว่า "น่ีก็คอืวิธีท่ีสามารถท�าให้คนตาย

คืนชีพ แม้มีข้อจ�ากัดสารพัด เงื่อนไขก็สาหัสสากรรจ์ ทว่าขอเพียงเจ้า

สวามิภักดิ์ด้วยใจจริง ข้าจะช่วยเจ้าคิดหาทางแก้ไขเอง"

ซูเพียนจื่อได้รับกระแสจิตนั้นแล้ว เพียงพิจารณาเนื้อความคร่าวๆ 

ก็มองออกว่าน่าจะไม่ผดิแน่ มารไสยภพโลหตินีก็่ซือ่ตรงไม่หยอก อตุส่าห์
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เก็บง�าอานุภาพของโลหติมารเป็นพิเศษ เพ่ือให้นางสามารถจดจ่อพิจารณา 

เนื้อความได้อย่างละเอียด

เมื่อได้ยินมารไสยภพโลหิตเสนอตัวจะช่วยเหลือ ซูเพียนจื่อก็ 

กลั้นยิ้มไว้ไม่อยู่ "ไม่ต้องหรอก ขอบคุณ"

มารไสยภพโลหิตตะลึงงันไปทันใด ก่อนจะได้ยินซูเพียนจื่อพูด 

ต่อไปว่า "ในเมื่อมีวิธี ข้าย่อมจะคิดหาทางเอง ไม่ต้องให้เจ้ามายุ่มย่าม"

"เจ้าหมายความว่าอย่างไร!" มารไสยภพโลหติเอ่ยเสียงเย็นยะเยือก

"เมื่อครู่ข้าหลอกเจ้าน่ะสิ หรือว่าจนป่านนี้เจ้ายังไม่รู้ตัวอีก? ซุกอยู่

ในรหูนมูานาน หวัสมองไม่ค่อยแล่นจรงิๆ เสยีด้วย" ซเูพียนจือ่จปุากกล่าว

"บังอาจ! เจ้าไม่ต้องการชีวิตแล้วใช่หรือไม่!" มารไสยภพโลหิต 

ตวาดอย่างเดือดดาล

"ชวิีตน่ะข้าย่อมต้องการอยู่แล้ว แต่ตอนน้ีต่อให้เจ้าโกรธสกัเพียงใด

แล้วอย่างไรเล่า นอกจากใช้โลหิตมารอันชั่วช้านั่นมาท�าให้ข้าทรมาน 

นิดหน่อย เจ้ายังมีปัญญาท�าอะไรข้าได้ สมองน่ิม! เจ้าถือดีอะไรคิดเอง

เออเองว่าข้าจะร่วมมอืกับศัตรทูีท่�าให้ท่านพ่อท่านแม่ข้าตาย หากข้าอาศยั

ความช่วยเหลอืของเจ้าคนืชพีให้พวกเขาจรงิๆ ข้ายังจะมหีน้าอะไรไปพบ

พวกเขาอีก บุตรสาวของพวกเขากลายเป็นมารไปแล้ว ข้ายังจะนับเป็น

บุตรสาวของพวกเขาอยู่หรือ เจ้าไม่ควรเอ่ยถึงท่านพ่อท่านแม่ข้า เอ่ยถึง

พวกเขามีแต่ท�าให้ข้ายิ่งคั่งแค้นเจ้า!" ซูเพียนจื่อเอ่ยด้วยน�้าเสียงชิงชังยิ่ง

"ด!ี ใจเด็ดดี ข้าจะดูซว่ิาเจ้ากลายเป็นขยะแล้วยังจะเหิมเกริมเพียงนี ้

ได้หรอืไม่!" ในความทรงจ�าของมารไสยภพโลหิตไม่เคยมผีูใ้ดกล้าหลอกลวง 

และถากถางเขาสารพัดเช่นน้ีมาก่อน เขาโกรธจนแทบอยากพุ่งตัวออกจาก 
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สระโลหิตไปหุบเขาฉางชุนแล้วเค้นคอซูเพยีนจื่อให้ตายคามือเสียเดี๋ยวนี้

ซูเพียนจื่อเอ่ยกลั้วหัวเราะหยาม "ต่อให้ข้าไม่มีพลังวัตร อย่างน้อย

ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ ข้ายังคงเป็นข้า สามารถตอบตนเองได้อย่างไร้ความละอาย  

เผชิญหน้ากับทุกคนได้อย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่เหมือนคนก็ไม่ใช่ผีก ็

ไม่เชงิอย่างเจ้า กล้าแต่ซกุหัวเล่นลกูไม้อยู่ในรหูนู เป็นมารปีศาจท่ีไม่อาจ

เชิดหน้าเผชิญแสงตะวัน!"

มารไสยภพโลหิตถูกวาจาอันแสบสันแหลมคมของนางย่ัวโทสะ 

จนคลัง่แล้ว ทว่าดงัเช่นทีซ่เูพียนจือ่บอก เขาท�าได้เพียงปลกุเร้าโลหติมาร

ในร่างนาง ท�าให้นางทรมานทุรนทุราย แต่กลับไม่อาจท�าร้ายนางถึงชีวิต

เพลิงโทสะอันท่วมท้นของมารไสยภพโลหิตส่งผลให้โลหิตมาร 

ในร่างนางถ่ังโถมเดือดพล่านดุจเดียวกับสระโลหิตในถ�้านั้น พลังแห่ง

ความชัว่ช้าอนัด�ามดืและป่าเถ่ือนอ�ามหิตซดัโจมตีจติส�านกึของซเูพียนจือ่ 

ระลอกแล้วระลอกเล่า ราวมีเข็มเหล็กกล้าที่เผาไฟจนแดงฉานกับเข็ม 

น�้าแข็งอันแสนเหน็บหนาวนับจ�านวนไม่ถ้วนสลับกันแทงทะลุร่างนาง 

โดยที่นางไร้เรี่ยวแรงจะต่อต้าน ได้แต่กัดฟันทนรับไว้ ความเจ็บปวด 

รวดร้าวสุดพรรณนาน้ันท�าให้นางแทบอยากฉีกกระชากร่างกายตนเอง

เป็นชิ้นๆ

เอ่ยหยามระบายแค้นก็ต้องจ่ายค่าตอบแทน เหตุที่ซูเพียนจื่อ 

หาทุกข์ใส่ตัวเช่นนี้เป็นเพราะนางสัมผัสได้รางๆ ว่าความสามารถของ 

มารไสยภพโลหติทีจ่ะควบคมุโลหติมารในร่างนางก�าลงัค่อยๆ อ่อนโทรม 

ลงตามเวลาที่ล่วงผ่านไป

การใช้สายเลือดครอบง�าคนผู้หน่ึงจากระยะไกลเช่นน้ีมิใช่เรื่องท่ี
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ง่ายดายเพียงนั้น ต่อให้เขาเป็นถึงมารฟ้าก็ตาม

อันท่ีจริงโลหิตมารท่ีเขาเพาะลงในร่างนางมีอิทธิพลไม่ต่างจากที่

ตราผนึกวิเศษมีต่อคนในตระกูล กล่าวคืออิทธิพลล้วนเบาบางลง 

ตามความห่างไกลของระยะทาง โดยเฉพาะอย่างย่ิงซูเพียนจื่อมิใช่ 

เผ่ามารโดยก�าเนิด โลหิตมารยังต้องปะทะกับสายเลือดด้ังเดิมของนาง

ด้วย

หากมิใช่มารไสยภพโลหิตไม่มั่นใจเต็มร้อยว่าจะสามารถควบคุม 

ซเูพยีนจือ่ด้วยโลหติมารเพยีงอย่างเดยีว เขาจะไม่กระท�าสิง่ทีเ่กนิจ�าเป็น 

แยกร่างทารกมารมาเสริมการควบคุมนางหรอก

ตามการคาดคะเนของซเูพียนจือ่ ครัง้นีท้ีเ่ขาใช้โลหิตมารเป็นสือ่น�า

หมายจะล่อลวงบีบคั้นให้นางยอมจ�านนน่าจะไม่ใช่เร่ืองที่ผ่อนคลายนัก 

และคงยากจะยืนหยัดได้ยาวนาน

ดังนั้นนางถึงได้กล้ายั่วโทสะเขาอย่างก�าเริบเสิบสานเช่นนี้

เจบ็นานมสิูเ้จบ็ชัว่สัน้ๆ มารร้ายตนนีป้ลกุเร้าโลหิตมารมาทรมานนาง 

อย่างบ้าคลั่ง เขาต้องยืนหยัดได้อีกไม่นานเท่าไรแน่

นางต้องหลดุพ้นจากอิทธิพลของโลหิตมารท่ีเป็นสือ่เชือ่มโยงกับเขา

โดยด่วน ถึงจะจดจ่อกับการช�าระล้างโลหิตมารให้สิ้นซากได้

ขณะที่นางใกล้จะประคองตัวไม่ไหวอยู่แล้วนั้น รัศมีสีทองอัน 

แพรวพรายก็พลันฉายวาบขึ้นท่ีเบื้องหน้าสายตา มารไสยภพโลหิต 

เปล่งเสยีงร้องโหยหวนหนึง่หน จากน้ันสระโลหิตกับถ�า้ภเูขาในห้วงมายา

ก็ล้วนอนัตรธานไปท่ามกลางรศัมสีทีอง โลหติมารทีซ่ดัโหมอยู่ในร่างนาง 

ก็คล้ายถูกรัศมีสีทองที่ปรากฏขึ้นกะทันหันนี้สะกดไว้ด้วย
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รศัมสีทีองรวมถึงพลงัแห่งความถูกต้องท่ีแผ่ซ่านออกมานีซ้เูพียนจือ่ 

คุน้เคยมากเหลอืเกิน มนัก็คอืรศัมจีากมงกุฎเทีย่งธรรมของเจิง้เฮ่าอีน้ัน่เอง...

เขาพบว่าในเขตหวงห้ามเกิดเรื่องแล้วสินะ 

ซูเพียนจื่อสูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนจะพลันลืมตาขึ้น...

สิ่งแรกที่สะท้อนเข้าสู่ม่านตาก็คือเงาหลังขนาดยักษ์ที่เต็มไปด้วย

ขนสีทอง...

เจ้าทองใหญ่?!

"เจ้าฟื้นแล้วหรือ ข้าตกใจแทบตาย!" เสียงของมารฝันดังมาจาก

ก�าไลแขนเจ็ดดารา

ซูเพียนจื่อไม่ได้แยแสเขา ท�าเพียงกวาดสายตาไปมา หมายจะ 

เสาะหาเงาร่างของฝูอวิ๋นให้พบโดยเร็วที่สุด

ตอนน้ีโลหิตมารในร่างนางเพียงถูกสะกดไว้ชั่วคราวเพราะการ

ปรากฏตัวกะทันหนัของมงกุฎเทีย่งธรรม อาการตกค้างจากทีม่นัปะทะกับ

สายเลือดด้ังเดิมของนางยังไม่บรรเทาลงทั้งหมด ดังนั้นกระทั่งจะขยับ 

นิ้วมือนางก็ไม่อาจท�าได้

มารฝันหวั่นเกรงทั้งมารไสยภพโลหิตและมงกุฎเที่ยงธรรม จึงหลบ

อยู่ในก�าไลแขนเจ็ดดาราโดยตลอด พอสัมผัสได้ถึงสายตานาง เขาก็

กระแอมกลบเกลื่อนอย่างร้อนตัว "ตอนนี้ฝูอว๋ินยังมีชีวิตอยู่ แต่หากเจ้า 

ยังไม่คิดให้ดีว่าพวกเราจะท�าอย่างไรต่อไป อีกเดี๋ยวพวกเราได้จบสิ้นกัน

ทั้งหมดแน่"

ซูเพียนจื่อได้ยินว่าฝูอว๋ินยังมีชีวิตอยู่ก็รู้สึกฮึกเหิมข้ึนมาทันตาเห็น 

นางพรูลมหายใจเบาๆ แล้วใช้กระแสจิตเอ่ยกับมารฝันว่า "ตอนนี้
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สถานการณ์เป็นอย่างไร"

นางได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวอันใหญ่โตกับเสียงกู่ร้องเป็นพักๆ 

ดังมาจากบริเวณที่ไม่ไกลนัก ดูจากภาพที่รัศมีสีทองเกลื่อนฟ้าพัวพันกับ

หมอกด�าหนาทึบ นางก็มองออกว่าเจิ้งเฮ่าอี้น่าจะปะทะเดือดอยู่กับ 

คนตระกูลไสยเวท

มารฝันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเกิดเรือ่งอะไรขึน้ จงึเพียงแค่เล่าเน้ือความ 

ทีไ่ด้ยินอว๋ินจิง้จอืตะโกนด่าทออยู่นอกเขตหวงห้ามเมือ่ครูน่ี ้เพ่ิงจะเล่าจบ 

มารฝันก็พลันรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จึงร้องเสียงดังบอก

อินทรีปีกมายาสามตัวที่บินวนอยู่ด้านบนทันที "รีบสกัดพวกเขาไว้!"

อนิทรปีีกมายาสามพ่ีน้องฟังจบต่างก็กระพือสองปีกโดยพร้อมเพรยีง  

หอบเอาพลังมหาศาลซัดไปขวางเบื้องหน้าปู่เฉินอวี่กับอวิ๋นหนิงไว้

โครม! 

เสียงสนั่นหว่ันไหวน้ันท�าให้อว๋ินสืออู ่กับอว๋ินชิงอ่ิงพร้อมใจกัน 

ร้องอุทานพลางถอยกรูดไปหลายก้าว

เมื่อครู่พวกเขาหมายจะจับปู่เฉินอวี่กับอวิ๋นหนิงที่นอนสลบไสลอยู่

มาเป็นตัวประกัน ผลสุดท้ายถูกมารฝันท่ีเฝ้าระวังอยู่ตั้งแต่แรกค้นพบ 

เสียก่อน

พลงัวตัรของพวกเขาเพียงอยู่ขัน้เปลีย่นเส้นลมปราณ แม้อว๋ินชงิอิง่ 

มีพลังฝีมือโดดเด่น ทว่าศัสตราวิเศษอันร้ายกาจท่ีพกติดตัวท้ังหมดล้วน

ถูกริบไประหว่างถูกลงโทษให้ส�านึกผิด เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสัตว์อสูร 

ขั้นห้าที่ขึ้นชื่อเรื่องพละก�าลัง นางมีหรือจะเป็นคู่ต่อสู้ได้

ซูเพียนจื่อคิดจะบัญชาให้เจ้าสองพาปู่เฉินอว่ีกับอว๋ินหนิงมาตรงน้ี 
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ทว่าถูกมารฝันยับย้ังทันที "อาการของพวกเขาไม่ค่อยถูกต้องนัก ในร่าง

อาจยังมีลูกไม้ตุกติกของมารไสยภพโลหิตอีก ยังคงให้พวกเขานอนอยู่ 

บนหญ้าเซียนฉางชุน ห่างจากพวกเราไกลหน่อยจะเหมาะสมกว่า"

เหตุผลข้อแรก...อาการบาดเจ็บของปูเ่ฉินอว่ีล้วนอาศัยหญ้าเซียน 

ฉางชุนประคับประคองอยู่ สรรพคุณในด้านนี้ของดอกซวีหมียังด้อยกว่า 

หญ้าเซียนฉางชุนลิบลับ ข้อสอง...เกิดมารไสยภพโลหิตบงการพวกเขา 

บุกเข้ามาอีก เว้นระยะปลอดภัยไว้สักช่วง พวกซูเพียนจื่อก็จะระวังรับมือ 

ได้ง่ายขึ้น 

ซูเพียนจื่อรู้ว่าสิ่งท่ีมารฝันพูดมามีเหตุผล จึงเพียงสั่งให้เจ้าสอง 

เฝ้าพวกเขาไว้ อย่าให้อว๋ินชิงอิ่งกับอวิ๋นสืออู่ประชิดเข้าไปก่อกวนได้  

อีกทางหน่ึงก็เรียกให้เจ้าโม่ช่วยเคลื่อนย้ายร่างนาง เพ่ือที่นางจะได้เห็น

การศึกอันดุเดือดระหว่างเจิ้งเฮ่าอี้กับอูสิง

พอเห็นสถานการณ์ไม่เป็นผลดีต่อเจิ้งเฮ่าอี้มากขึ้นทุกที ในใจ 

ซูเพียนจื่อก็คิดหาวิธีรับมืออูสิงอย่างรวดเร็ว

ต่อให้เจิง้เฮ่าอีม้พีรสวรรค์ล�า้เลศิสกัเพียงใด ตอนนีก็้อยู่ข้ันเหนือสามญั 

เท่านัน้ มงกุฎเทีย่งธรรมในมอืเขาส�าแดงอานภุาพได้จ�ากัด การปะทะกับ

อูสิงซึ่งหน้าจึงฝืนก�าลังเกินไปจริงๆ

ตอนนีน้างยังอ่อนแอมากเหลอืเกิน ต่อให้อยากจะผนกึก�าลงักับเขา

ก็ไม่มีเรี่ยวแรงนั้น ส่วนพวกอวิ๋นจิ้งจือที่อยู่ด้านนอกก็ไม่รู้จะคลายอาคม

กักกันบกุเข้ามาได้เมือ่ไร คดิอาศยัพวกเขามาช่วยชวิีตจงึไม่อาจพ่ึงพาได้

มารฝันเข้าใจความคิดของนางจึงแอบพูดว่า "มีอยู่วิธีหนึ่งสามารถ

รับมืออูสิง เพียงแต่จะเกิดผลพวงที่ยุ่งยากสักหน่อย"
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"อย่ามัวอ�้าๆ อึ้งๆ ช่วงคอขาดบาดตายเช่นนี้ยังจะอมพะน�าอะไร 

อยู่อีก" หากมิใช่ร่างกายไม่อาจขยับเขยื้อน ซูเพียนจื่อก็อยากจะกระโดด

ขึ้นมาซ้อมมารฝันสักยกด้วยซ�้า

"ข้าเคยได้ยินว่าเมือ่ก่อนเซยีนโอสถมไีม้ตายก�าราบศัตรอูยู่กระบวนท่า 

หนึ่ง คือการใช้ศิลาร้อยสมุนไพรปลุกเร้าหญ้าเซียนฉางชุนให้ถักทอขึ้น

เป็นแหฟ้าตาข่ายดินกักคู่ต่อสู้ไว้ได้ตามใจนึก กระทั่งมารฟ้าหลายตน 

ยังปวดศีรษะกับกระบวนท่าน้ี แม้เจ้าไม่อาจขยับร่าง ทว่าลมปราณกับ

การใช้งานของวิเศษล้วนไม่เป็นปัญหา ท่ีน่ีมหีญ้าเซยีนฉางชนุต้ังมากมาย 

เจ้าทดลองใช้กระบวนท่าน้ีดูได้ หากประสบผล ก็เท่ากับอสูงิถูกเจ้ากักตวั

ให้เจิ้งเฮ่าอี้เผด็จศึก ต่อให้ไม่ส�าเร็จ อย่างน้อยก็สามารถคุ้มครองเจ้ากับ

เจ้าหนูเจิ้งเฮ่าอี้น่ัน จนกว่ายอดฝีมือของตระกูลเทวโอสถจะเข้ามา 

ช่วยเหลือ เพียงแต่เมื่อใช้กระบวนท่านี้ ทุกคนก็จะรู ้กันหมดว่าศิลา 

ร้อยสมุนไพรอยู่ในมือเจ้าแล้ว..." มารฝันชี้แจงแผนท�าศึกของตนจนจบ

อย่างรวดเร็ว

ซูเพียนจื่อเงยศีรษะมองไปยังเงาหลังของชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้า

ไม่ไกลนัก ทั้งท่ีเขาตกเป็นรองก็ยังคงสกัดขวางทางไปของอูสิงอย่าง 

เด็ดเดี่ยว เห็นชัดว่าเขาก�าลังปกป้องนางอยู่ นางจึงถอนหายใจเบาๆ  

ก่อนเอ่ย "จะรู้ก็รู้ไปเถอะ ข้าต้องกลัวพวกเขาหรือไร"

โครม!

อูสิงสะบัดสองแขนท่ีถูกกระแทกจนชาวาบ เขาชักสงสัยว่าเจ้าหนู

ที่ต้านรับการโจมตีเต็มก�าลังของเขาไว้ได้นี้ใช่อยู่ข้ันเหนือสามัญแน่ 

หรือไม่ ไฉนจึงทนไม้ทนมือได้ถึงเพียงนี้!
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ทัง้ทีเ่ขาลงมอืไปเต็มแรง ทกุครัง้ก็ล้วนนกึว่าเจ้าหนนูีก่�าลังจะถูกเขา

ซัดล้มกับพื้นได้แล้ว ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้ล้มลง ซ�้ายังคงสกัดขวางทาง

ไปของเขาไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมถอยให้แม้แต่ครึ่งก้าว

แม้ส่วนหน่ึงจะเป็นเพราะสรรพคณุของหญ้าเซยีนฉางชนุ ทว่าเจ้าหน ู

นี่ไม่รู้สึกเจ็บบ้างเลยหรือไร ตัวเขาเองยังโจมตีจนมือไม้จะอ่อนอยู่แล้ว 

หากเปลี่ยนเป็นผู้ฝึกวิชาข้ันเหนือสามัญคนอื่น ต่อให้มีเก้าชีวิตก็ต้อง 

ตายสนิทเสียยิ่งกว่าสนิทไปตั้งแต่แรก

สาบเสือ้ตรงหน้าอกเจิง้เฮ่าอีชุ้ม่โชกไปด้วยเลอืดสดๆ กระท่ังมงกุฎ

เท่ียงธรรมในมือเขาก็มีคราบเลือดเป็นแต้มๆ เปรอะกระจายอยู่ท่ัว เขา 

จ�าไม่ได้ว่าตนกระอกัเลอืดไปก่ีครัง้ก่ีหนแล้ว น่ีน่าจะเป็นศกึทีอ่นัตรายท่ีสุด

นับแต่เขาเริ่มฝึกวิชามาจนถึงบัดนี้

เขาเองก็ไม่รู้หรอกว่าตนยืนหยัดมาได้อย่างไร ในใจเขามีความคิด

อยู่เพียงอย่างเดียว...อาจื่ออยู่ข้างหลังนี่เอง ไม่รู้สถานการณ์ของนาง 

เป็นเช่นไรบ้าง หากเขาล้มลงเสียแล้ว อูสิงก็จะไปเล่นงานนางทันที

เขากับพวกอูสิงเข้ามาในเขตผืนหญ้าเซียนฉางชุนตั้งนานปานนี้ 

ทว่านางกลับไม่มีความเคลื่อนไหวแม้สักนิด คิดดูก็รู ้ได้ นางจะต้อง 

เกิดอุบัติเหตุบางอย่างเป็นแน่ นางอาจขยับตัวไม่ได้ หรือถึงข้ันไม่อาจ 

เอ่ยปากพูดจา หากเขาสกัดขวางอูสิงไว้ไม่อยู่ เหล่าสัตว์อสูรที่คุ้มกันนาง

ก็ย้ือเวลาได้ไม่นานนกัหรอก ถึงตอนนัน้นางจะต้องมเีคราะห์มากกว่าโชค

เปรี้ยง!

เสียงกึกก้องดังมาจากนอกเขตหวงห้าม อวิ๋นสืออู่กล่าวหน้าถอดสี 

"ประมุขอู อย่างมากอาคมกักกันก็ค�้ายันได้อีกครึ่งเค่อเท่านั้น!"
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อูสิงหน้าเปลี่ยนสีในทันที อว๋ินชิงอิ่งย่ิงร้อนรนจนริมฝีปากซีดขาว 

นางเสียใจภายหลังแทบตายอยู่แล้ว นางไม่น่าฟังค�ายุยงของอว๋ินสืออู่ 

มาเสีย่งเช่นนีเ้ลย หากนางไม่ได้ร่วมมอืกับพวกเขา เพียงอาศยัทีบ่ดิานาง

เป็นประมุข สักวันนางก็ต้องได้ออกจากห้องกรรมฐานอันซอมซ่อนั่น

แม้ไม่มีทางได้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งประมุขอีก แต่อย่างน้อยนาง

ก็เป็นคนสกุลอว๋ินธรรมดาผู้หนึ่งได้ ด้วยพรสวรรค์กับพลังวัตรของนาง  

ต่อให้ฐานะไม่สูงส่งทรงเกียรติเช่นกาลก่อนก็คงไม่ถึงกับด้อยนัก

ทว่าตอนน้ีบดิานางตายด้วยน�า้มอืของอสูงิเสียแล้ว นางเองก็กลายเป็น 

ผูส้มรูร่้วมคดิ นางจ่ายค่าตอบแทนท่ีหนักหนาถึงเพียงนี ้แต่ศิลาร้อยสมนุไพร 

ทีอู่สงิให้ค�าม่ันไว้กลบัไม่เหน็กระทัง่เงา วันนีห้ากงานล้มเหลว ส่ิงท่ีรอคอย

นางอยู่ก็มีแต่ทางตายสถานเดียวเท่านั้น

อูสิงเห็นสถานการณ์คับขัน ในที่สุดก็กัดฟันจะใช้วิชาลับ เพ่ือ 

ฝืนทะลวงอาคมกักกันหนีออกจากหุบเขาฉางชุน

เขาหมดสิน้ความมัน่ใจท่ีจะพิชติเจิง้เฮ่าอีแ้ละทวงคนืศลิาร้อยสมนุไพร 

จากมือซูเพียนจื่อในเวลาอันสั้นแล้ว

ยังไม่ต้องเอ่ยถึงทางด้านซเูพียนจือ่ท่ีเงยีบเชยีบอย่างน่าแปลกเหลอืเกิน  

ล�าพังเจิง้เฮ่าอีพ้ยัคฆ์ขวางทางท่ีโผล่มากลางคันน้ีก็ท�าให้เขาอบัจนปัญญา 

ยิ่งนัก

ขณะทีเ่ขาเตรยีมจะร่ายวิชาอยู่นัน้ ก็พลนัได้ยินเสยีงของซเูพียนจือ่

ถ่ายทอดผ่านลมปราณมาเข้าหูของเขา "พลังฝีมือของท่านมารบรรพชน 

กล้าแข็งเกินไป จนป่านนี้ข้ายังไม่ฟื้นตัวเลย ศิลาร้อยสมุนไพรยอมรับข้า

เป็นเจ้าของแล้ว ท่านจงพยายามแบ่งแยกสมาธิของเจิ้งเฮ่าอี้ ข้าจะใช้
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หญ้าเซียนฉางชุนลอบท�าร้ายเขาจากทางด้านหลัง"

ส�าหรับอูสิงแล้วเสียงนี้ช่างวิเศษเหนือคาด เขาแทบไม่ได้ไตร่ตรอง

สักเท่าไรก็หลงเชื่อแล้ว ใช่ว่าเขาไว้ใจซูเพียนจื่อ แต่เขาเช่ือมั่นในฝีมือ 

มารบรรพชนของตนเหลือเกินต่างหาก

"เจ้าหนู เจ้าเสี่ยงชีวิตปกป้องเด็กสาวข้างหลังนั่น เจ้ามีใจให้นาง

หรือไร"

ในใจอูสิงแสนจะยินดี มือจึงผ่อนกระบวนท่าโจมตีให้ช้าลง ทั้งเริ่ม

พูดคุยสพัเพเหระกับเจิง้เฮ่าอ้ีด้วย...ไหนๆ ขอแค่ท�าให้เจ้าหนูน่ีว่อกแว่กได้ 

ก็พอแล้ว ข้ายังจะต้องเหนื่อยแรงมากเพียงนั้นไปเพื่ออะไร

ในเวลาเช่นนี้อีกฝ่ายยังอุตส่าห์ว่างมาชวนคุย เจิ้งเฮ่าอี้รู ้สึกว่า

ชอบกลย่ิงนกั ด้วยกลวัว่าอีกฝ่ายจะมแีผนร้ายอย่างอืน่ เขาจงึระวังป้องกัน

ยิ่งกว่าเดิม ไม่แม้แต่จะไยดีค�าถามของอีกฝ่าย

"เจ้ามีหัวใจรักอันงมงายต่อนาง แต่เจ้ารู้หรือไม่นางเป็นคนเช่นไร

กันแน่" อสูงิพูดต่อ เขารูส้กึได้ถึงการเคลือ่นไหวอนัเร่งร้อนของหญ้าเซยีน 

ฉางชุนแล้ว เพียงแต่เขานึกว่าผู้ที่จะเคราะห์ร้ายก็คือเจิ้งเฮ่าอี้ บนใบหน้า

จึงอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มเยาะในคราวเคราะห์ของผู้อื่น

ให้เจิ้งเฮ่าอี้ตายด้วยน�้ามือของสตรีท่ีตนเองแลกชีวิตปกป้อง ช่าง 

น่าสนุกเสียน่ีกระไร! อูสิงอดใจไม่ไหว อยากจะเห็นสีหน้าก่อนตายของ 

อีกฝ่ายเสียจริง คงจะทั้งสิ้นหวัง ตกตะลึง เจ็บแค้น และไร้ที่พึ่งเป็นแน่

อูสิงรอชมจุดจบอันอาภัพของเจิ้งเฮ่าอี้อย่างเย็นใจ ส่วนอว๋ินสืออู่

กับอว๋ินชิงอิ่งท่ีอยู่ด้านข้างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ จึงร้อนใจจนแทบจะ

กระอักเลือดอยู่แล้ว



93

เอ ๋อเหมย

"ประมุขอู พวกนั้นก�าลังจะบุกเข้ามาแล้วนะ!" หากมิใช่อวิ๋นสืออู ่

มพีลงัฝีมอืด้อยกว่ามาก เขาก็แทบอยากพุ่งตวัไปฆ่าเจิง้เฮ่าอีก้บัสตัว์อสรู

ฝูงนั้นแล้วชิงศิลาร้อยสมุนไพรคืนมาเสียเอง

"หุบปาก!" อารมณ์เพลิดเพลินของอูสิงถูกขัดจังหวะ เขาจึงตวาด

อย่างหัวเสีย

พลงัวัตรของเขาเหนือกว่าพวกเจิง้เฮ่าอีล้บิลบั ย่อมสมัผสัได้ก่อนใคร 

ว่าหญ้าเซียนฉางชุนที่ใต้ฝ่าเท้าเตรียมการพร้อมแล้ว สามารถลอบจู่โจม

ได้ทุกเมื่อ ดังนั้นเขาจึงเบนสายตาไปทางซูเพียนจื่อแล้วเอ่ยกลั้วหัวเราะ 

"ประมุขซู ให้ข้าได้เห็นฝีมือของท่านบ้างเถอะ!"

เสียงหัวเราะของซูเพียนจื่อลอยมาตามแรงลมทันที "ข้าไหนเลย 

จะกล้าท�าให้ประมุขอูผิดหวัง"

ทั่วบริเวณซึ่งขึ้นเต็มไปด้วยหญ้าเซียนฉางชุนผืนนั้นถูกรัศมีสีเขียว

มรกตปกคลุมในชั่วพริบตา หญ้าเซียนท่ีเดิมทีแบ่งเป็นสีขาวกับด�าอย่าง

ชัดเจนล้วนถูกฉาบฉายจนเป็นสีเขียวขจีไปทั้งผืน

อว๋ินสืออู่กับอว๋ินชิงอิ่งท่ีหวาดผวาจนเห็นต้นหญ้าเป็นศัตรูไปแล้ว

ต่างก็ร้องอทุานกันเสยีงหลง ส่วนอสูงิทียื่นอยู่เบือ้งหน้าพวกเขาไม่ไกลนัก

ยังหัวเราะไม่ทันจบก็พลันเปลี่ยนเป็นตวาดด้วยโทสะ "ซูเพียนจื่อ! นี่เจ้า

ก�าลังท�าอะไร!"

"คณุชายเจิง้รบีลงมอืเรว็เข้า!" เสยีงร้องเรยีกอนัแหลมสูงของเจ้าหิมะ 

พลนัดงัมา ซเูพียนจือ่ทุ่มสดุก�าลงัปลกุเร้าศลิาร้อยสมนุไพรจนไร้เรีย่วแรง

จะพูดจาแล้ว

ในท่ีแห่งน้ีนอกจากตัวซูเพียนจื่อเอง เจิ้งเฮ่าอี้ก็คืออีกคนที่รู ้ว่า 



94

ผู ้ เป ็นหนึ่งในใต้หล้า... คือข ้าผู ้ เดียว 7

ศิลาร้อยสมุนไพรยอมรับนางเป็นเจ้าของแล้ว ดังน้ันแทบไม่ต้องรอให ้

เจ้าหิมะตะโกนเรียก เขาก็ตอบสนองได้และชูมงกุฎเท่ียงธรรมทุ่มไปหา 

อูสิงในทันที

แสงเงาสทีองสายแล้วสายเล่าหอบเอาพลงัแห่งความถูกต้องซดัมา

อย่างมืดฟ้ามัวดินจนอูสิงเลือดลมตีกลับ

เพียงพริบตาเดียวบนร่างเขาก็ถูกรัดพันด้วยหญ้าเซียนฉางชุน 

นับไม่ถ้วน ส�าหรับอูสิงในตอนน้ีหญ้าเซียนนี่ยังน่าพร่ันพรึงย่ิงกว่า 

หญ้าพิษใดๆ เสียอีก

ตอนแรกท่ีหญ้าเซียนยังไม่ถูกปลุกเร้า เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าพวกมันมี

อะไรผิดปกติ เพียงแค่มีกลิ่นอายของพลังชีวิตที่รุนแรงเสียจนเขารู้สึก

เกลียดชังจากใจจริง ทว่าตอนน้ีหญ้าเซียนแต่ละเส้นที่รัดพันเขาอยู่กลับ

ไม่ต่างจากโซ่เหลก็ท่ีเผาไฟมาจนแดงก�า่ ซ�า้กลิน่อายของพลงัชีวิตทีท่วีคณู

จนชวนผวานั้นยังแทรกซึมผ่านผิวกายของเขาเข้าสู่กระดูกเส้นเอ็นและ

ชีพจร กัดกร่อนบั่นทอนลมปราณวิชามารในร่างเขาอย่างรวดเร็ว

ร่างกายเขาถูกหญ้าเซยีนพัวพันดจุน�า้ทะเลทีถ่าโถมมาไม่ขาดสาย 

หลังจากสะบั้นออกไปหนึ่งชั้นก็ยังมีอีกชั้นกระหวัดตามติดมาราวกับ 

จะไม่มีวันหมดวันสิ้น

พร้อมกับที่ถูกหญ้าเซียนเหล่านี้เล่นงานจนมือเท้าปั่นป่วน อูสิง 

ยังต้องรบัมอืกับการโจมตอีนัน่าสะพรงึของมงกุฎเทีย่งธรรมอกี เขาพยายาม 

จะต้านรับจึงกระอักเลือดสีด�าค�าโตออกมาทันที

ตามหลักด้วยพลังวัตรขั้นทรงฤทธาของเขา แม้ยืนเฉยให้เจิ้งเฮ่าอ้ี

เตะต่อยด้วยหมัดเท้าก็ไม่ระคายผิวเขาหรอก แต่ปัญหาคือสิ่งท่ีเจิ้งเฮ่าอี้
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ใช้มาโจมตีเขาคือมงกุฎเที่ยงธรรมนี่สิ!

ถึงแม้เจิ้งเฮ่าอี้มีพลังจ�ากัด ทว่ามงกุฎเที่ยงธรรมคือดาวพิฆาตของ

วิชามารทั้งปวง เพียงถูกมันกระแทกส่งๆ ก็บาดเจ็บมิใช่น้อยแล้ว

ภายใต้การกระหนาบโจมตขีองหญ้าเซยีนฉางชนุกับมงกุฎเทีย่งธรรม  

ในที่สุดอูสิงก็เริ่มหวาดกลัวแล้ว 

เปรี้ยง!

ในเขตหวงห้ามพลันปรากฏแสงแลบแปลบปลาบ อาคมกักกัน 

ถูกพวกอวิ๋นจิ้งจือทลายจากด้านนอกจนได้ พลังอันยิ่งใหญ่สามสายของ

ผู้แข็งแกร่งขั้นทรงฤทธาก�าลังจะมาถึงในพริบตาถัดไป

อสูงิไม่กล้าลงัเลใดๆ อกี ตวาดก้องพลางถอยปราดสุดก�าลัง สองมอื 

ก็คว้าตวัอว๋ินชงิอิง่กับอวิน๋สอือูไ่ว้ข้างละคน เร่งใช้วิชาลบัทะยานร่างขึน้สูฟ้่า

"กรี๊ด! อูสิงเจ้าท�าอะไร!" เสียงกรีดร้องของอว๋ินชิงอิ่งดังสนั่นไปท่ัว

เขตหวงห้าม

เสียงน้ันดึงดูดความสนใจของผู้คนส่วนใหญ่ในที่แห่งนี้ พอทุกคน

เงยหน้าขึ้นก็เห็นภาพอันแสนสยดสยองเข้าพอดี

อว๋ินชิงอิ่งกับอว๋ินสืออู่ที่ถูกอูสิงคว้าอยู่ในมือก�าลังแปรเปล่ียนเป็น

ซบูซดีและเห่ียวแห้งลงด้วยความเรว็อนัน่าตระหนก ราวถูกสบูน�า้แต่ละหยด 

ออกจากร่างทัง้เป็น เส้นผมด�ายาวจรดเอวหลดุร่วงเป็นกระจกุๆ ดวงหน้าที่

เคยงามสุภาพมีสง่าราศีกลับคล้ายหัวกะโหลกท่ีหุ้มด้วยหนังมนุษย์  

ไหนเลยจะยังเหลือเค้าของความงามสดใสอยู่อีก

ผดิกับอสูงิท่ีเหมอืนได้กินโอสถบ�ารงุเทยีบใหญ่ อาการอ่อนล้าทัง้ร่าง 

ถูกกวาดหายไปจนสิน้ ท่ัวใบหน้าแดงเปล่งปลัง่ มกี�าลงัวังชากระชุม่กระชวย 
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เต็มเปี่ยม

พรบิตาเสยีงกรดีร้องของอว๋ินชงิอิง่ก็เปลีย่นจากหวัน่หวาดโหยหวน

เป็นแหบพร่าไร้เสียง อูสิงหยุดอยู่ใต้อาคมกักกันเหนือเขตหวงห้าม 

เพียงชั่วอึดใจ ก็ทะลวงฝ่าอาคมออกไปได้ก่อนท่ีหญ้าเซียนฉางชุนซ่ึง 

เติบโตอย่างบ้าคลั่งผิดธรรมชาตินั้นจะไล่ตามมาถึง

"ตาม!" อวิ๋นจิ้งจือกับผู้อาวุโสสูงอีกสองคนชะงักฝีเท้าแล้วทะยาน

ขึ้นฟ้าไล่ล่าไปทันที

เหล่าผู้อาวุโสกับศิษย์ระดับสูงของตระกูลเทวโอสถที่รุดตามมา 

ภายหลงัต่างก็มองหน้ากันไปมา เหน็สภาพอนัผดิปกตขิองหญ้าเซยีนฉางชนุ 

ในเขตหวงห้ามแล้ว พวกเขาก็ตาค้างลิน้พันไปชัว่ขณะ ไม่รู้ควรจะพูดอะไรดี

หญ้าเซยีนแต่ละต้นซึง่เดิมทีสงูแค่ไม่เกินข้อเท้าบดัน้ีถึงกับสงูกว่าคน 

เสียอีก หน�าซ�้ายังขึ้นซ้อนกันเป็นชั้นๆ จนแน่นขนัดผิดธรรมดา ยามนี ้

ผืนหญ้าทรงกลมสีขาวด�าจึงดูไม่ต่างจากภูเขาหญ้ากองหนึ่ง...ทั้งเป็น

ภูเขาหญ้าขนาดใหญ่อันประกอบข้ึนด้วยหญ้าเซียนต้นแล้วต้นเล่าที ่

สูงชะลูดจนน่าตกใจ

ที่นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่

"นี่มัน...กลิ่นอายของศิลาร้อยสมุนไพร?!" ผู้อาวุโสคนหนึ่งเปรยขึ้น

อย่างตกตะลึงและคลางแคลงไม่หาย

เดิมทีความสะเทือนใจที่พวกเขาได้รับในวันน้ีหนักหนาเหลือเกิน 

เรือ่งทีอ่สูงิสมคบกับอว๋ินชงิอิง่และอว๋ินสอือูม่าลอบสงัหารประมขุอว๋ินผิงไห่ 

นั้นท�าให้พวกเขาแสนจะปวดร้าวและคั่งแค้น ทว่าตอนนี้ในเขตหวงห้าม

พลันค้นพบกลิ่นอายของศิลาร้อยสมุนไพรที่สูญหายไร้ร่องรอยน้ันแล้ว  
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ในใจคนไม่น้อยจึงเกิดความรู้สึกราวรอดตายฉิวเฉียด

หากพวกเขาเสาะหาศลิาร้อยสมนุไพรกลบัคนืมาได้ เช่นน้ันตระกูล

เทวโอสถก็คงไม่ถึงขั้นเดินไปสู่ความเสื่อมถอยง่ายๆ

"น่าจะใช่ศิลาร้อยสมนุไพรไม่ผดิแน่! นอกจากศลิาร้อยสมนุไพรแล้ว 

ใต้หล้านี้ยังจะมีสิ่งใดปลุกเร้าหญ้าเซียนฉางชุนให้เปลี่ยนเป็นสภาพ 

เช่นนี้ได้อีก" ผู้อาวุโสอีกคนตื้นตันจนสองตาแดงก�่า

ขณะเดียวกันในส่วนลึกของกองหญ้าเซียนฉางชุน เจิ้งเฮ่าอ้ีก�าลัง

แหวกใบหญ้าที่ถี่แน่นชนิดลมแทบมิอาจลอดผ่าน ไม่ง่ายเลยกว่าเขาจะ

เสาะพบท่ีอยู่ของซูเพียนจื่อ เพียงแต่นางสูญเสียเรี่ยวแรงมากเกินไปจึง

สลบไสลไปเสียแล้ว

เหล่าสัตว์อสูรที่รายล้อมนางอยู่ล้วนไม่ได้ขัดขวางเขา เจ้าหิมะรู้ว่า

นางจะไม่เป็นอะไรชั่วคราว สิ่งที่มันเป็นกังวลมากกว่าคืออีกเรื่องหนึ่ง

"คุณชายเจิ้ง สถานการณ์ตอนน้ี...คนตระกูลเทวโอสถต้องรู้แน่ว่า

ศลิาร้อยสมนุไพรอยูใ่นมอืเจ้านายข้าแล้ว พวกเราจะท�าอย่างไรกันดเีล่า" 

เจ้าหิมะมองไปทางเจิ้งเฮ่าอี้อย่างน่าสงสารยิ่ง

เจิง้เฮ่าอ้ีครุน่คดิครูห่นึง่ก่อนเอ่ยตอบ "เรือ่งน้ีข้าจะหาทางเอง พวกเจ้า 

ไม่ต้องเป็นกังวล"

เจ้าครามน้อยผู้รอบคอบขดล�าตัวเอ่ยเตือนเจิ้งเฮ่าอี้ว่า "คุณชายปู่

กับผู้อาวุโสอว๋ินถูกมารบรรพชนของตระกูลไสยเวทเล่นตุกติกบางอย่าง 

ก่อนหน้านี้เจ้านายข้าก็ถูกลอบท�าร้ายตอนที่ช่วยตรวจรักษาคุณชายปู่ 

คุณชายเจิ้งไปดูสถานการณ์ของพวกเขาสักหน่อยจะเป็นการดีที่สุด"

มนักลวัว่าระหว่างทีเ่จิง้เฮ่าอีอ้อกไปคลีค่ลายปัญหาศลิาร้อยสมนุไพร 
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แทนเจ้านาย ปู่เฉนิอวีห่รอือว๋ินหนงิอาจฟ้ืนขึน้มาปองร้ายซเูพียนจือ่ซ�า้อกี 

ครั้งแรกยังมีฝูอวิ๋นเตรียมการไว้ล่วงหน้า ตอนนี้เหลือมารฝันแค่ตนเดียว 

ไม่รู้จะพึ่งพาได้หรือไม่

หากเกิดเรื่องข้ึนจริงๆ ต่อให้พวกมันทุกตัวแลกด้วยชีวิตน้อยๆ ก็ 

ไม่อาจปกป้องเจ้านายได้

เจิ้งเฮ่าอี้ผงกศีรษะรับ ก่อนจะฝืนยืนข้ึนแล้วถือประคองมงกุฎ 

เที่ยงธรรมเดินไปหาปู่เฉินอวี่กับอวิ๋นหนิงสองคน 

แม้เจิ้งเฮ่าอี้เองก็บาดเจ็บสาหัส เรี่ยวแรงไม่ต่อเน่ือง ทว่ามงกุฎ 

เท่ียงธรรมสมแล้วทีเ่ป็นวัตถุเซยีนชัน้ยอด ดาวพิฆาตของวิชามารนอกรีต 

ต่อให้เจิง้เฮ่าอีไ้ม่มกี�าลงัจะปลกุเร้าอานุภาพของมงกุฎ ก็ยังสามารถอาศยั

พลังแห่งความถูกต้องท่ีแผ่ซ่านจากตัวมันขับปราณมารและวิชานอกรีต

ที่ตกค้างอยู่ในร่างทั้งสองได้

ยามนี้เหล่าผู้อาวุโสและศิษย์ระดับสูงของตระกูลเทวโอสถที่อยู ่

ด้านนอกล้วนสงบอารมณ์ตืน่ตะลงึระคนยินดสีดุขดีในใจลงได้แล้ว พวกเขา 

จึงอยากจะรู้สถานการณ์ของสี่คนที่เข้ามาในเขตหวงห้ามก่อนหน้านี้  

รวมถึงศิลาร้อยสมุนไพรว่าอยู่ที่ใดกันแน่

มข่ีาวของศลิาร้อยสมนุไพรเสยีท ีพวกเขาย่อมยินดเีป็นล้นพ้น ทว่า

ชีวิตของปู่เฉินอว่ี เจิ้งเฮ่าอี้ หลิ่วเชียนหวง กับอวิ๋นหนิงสี่คนก็ส�าคัญย่ิง  

อว๋ินหนิงเป็นถึงผู้อาวุโสของพวกเขาตระกูลเทวโอสถ ส่วนอีกสามคน 

ท่ีเหลือหากเกิดเรื่องในถ่ินของพวกเขา พวกเขาก็ชี้แจงกับคนภายนอก 

ได้ยากยิ่ง

แม้ส่วนตัวแล้วในใจพวกเขาหลายคนต่างคาดหวังให้สามคนนั้น
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เคราะห์ร้าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลิ่วเชียนหวง ทว่าตอนนี้ประมุขของ 

พวกเขาเพ่ิงจะถูกคนทรยศกับคนตระกูลไสยเวทลอบสังหาร พวกเขา 

ไม่เหลอืความสามารถพอจะรบัมอืเหตกุารณ์ทีต่ระกูลใหญ่อืน่ๆ รุมประณาม 

ได้จริงๆ

หลิว่เชยีนหวงนอกจากเป็นทายาทสายหลกัของตระกูลแพทย์ ยังเป็น 

ศิษย์สายตรงของจ้าววังศาสตร์ และศิษย์ดีเด่นท่ีเหล่าท่านครูชื่นชม 

เป็นเสียงเดียวกัน หากนางเกิดเรื่องในเขตหวงห้ามของหุบเขาฉางชุน  

ด้วยความสัมพันธ์อันเลวร้ายระหว่างตระกูลเทวโอสถกับตระกูลแพทย์ 

สกุลอวิ๋นจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง และปลุกความรู้สึกต่อต้าน

ไม่พอใจของหลายตระกูลเป็นแน่

ในศึกตัดสินกับเผ่าอสูรทะเลก่อนหน้านี้ หลิ่วเชียนหวงช่วยชีวิตคน

เกือบทัง้หมดท่ีเข้าไปในพ้ืนทีส่นามรบเก่าระหว่างเซยีนกับมาร คนเหล่านี้ 

ไม่ว่าสุ่มชี้คนใดก็ล้วนเป็นมือดีรุ่นหนุ่มสาวของดินแดนพันเมฆา หาก 

พวกเขาแต่ละคนเกิดความเกลียดชังต่อตระกูลเทวโอสถ วันหน้าเมื่อ 

พวกเขาขึน้เป็นบคุคลท่ีกุมอ�านาจในตระกูลต่างๆ ก็ไม่แน่ว่าจะลอบขัดขา

ตระกูลเทวโอสถอย่างไรบ้าง

หลังจากเหล่าคนตระกูลเทวโอสถหารือกัน จึงตัดสินใจว่าจะให้ 

ผู้อาวุโสฟางที่เป็นล�าดับสองในหมู่ผู้อาวุโสออกหน้าเจรจา

ผู้อาวุโสฟางทางหนึ่งแหวกหญ้าเซียนฉางชุนที่ขึ้นสูงทับซ้อนเป็น

ภูเขาออกอย่างระมัดระวัง อีกทางหนึ่งก็เอ่ยถามเสียงดังว่า "คุณชายเจิ้ง 

แม่นางหลิ่ว ผู้อาวุโสอว๋ิน ตอนน้ีสถานการณ์ของพวกท่านเป็นเช่นไร 

กันบ้าง"
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ส�าหรบัตระกูลเทวโอสถ หญ้าเซยีนฉางชนุมฐีานะสูงย่ิงยวด เป็นรอง 

เพียงศิลาร้อยสมุนไพร และเป็นหนึ่งในวัตถุศักดิ์สิทธิ์ประจ�าตระกูล หาก

มิใช่เพราะเหตุนี้ ผู้อาวุโสฟางย่อมซัดหนึ่งฝ่ามือออกไปตรงๆ โดยไม่มัว

เกรงใจแล้ว ต่อให้หญ้าเซียนฉางชุนมีมากสักเพียงใด เมื่อขาดการ 

ปลกุเร้าด้วยพลงัเซยีนจากศลิาร้อยสมนุไพร ก็ต้องถูกกวาดล้มไปอกีทาง

เจิ้งเฮ่าอี้เพ่ิงจะช่วยปู่เฉินอว่ีกับอว๋ินหนิงช�าระล้างปราณมารกับ 

วิชานอกรีตท่ีปนเปื ้อนอยู่ในร่างพวกเขาเสร็จ และอาศัยฤทธ์ิของ 

หญ้าเซยีนฉางชนุช่วยฟ้ืนฟูจนกลบัเป็นปกติชัว่คราว พอได้ยินเสยีงสอบถาม  

เจิ้งเฮ่าอี้จึงขานรับเสียงดัง "ทางน้ันคือผู้อาวุโสฟางใช่หรือไม่ โปรดคอย

สักครู่"

ผูอ้าวุโสฟางได้ยินเสยีงของเขาก็โล่งใจไปครึง่หนึง่ เจิง้เฮ่าอีป้ลอดภัย 

ก็ค่อยยังชั่ว หาไม่พวกเขาตระกูลเทวโอสถล่วงเกินตระกูลนักปกครอง 

ไหวเสียเมื่อไร

เจิ้งเฮ่าอี้จ�าแนกทิศทางแล้วอุ ้มพาอวิ๋นหนิงส่งไปถึงเบื้องหน้า 

พวกผู้อาวุโสฟางที่ริมผืนหญ้า

เขารู้ว่าตนเองบาดเจ็บมิใช่เบา ดังน้ันจึงไม่ได้ผลีผลามออกจาก 

ผืนหญ้าอันมหัศจรรย์น้ี เพียงเอ่ยกับผู ้อาวุโสฟางว่า "เมื่อครู ่ข้ากับ 

ศษิย์น้องเชยีนหวงประมอืกับอสูงิ พวกเราล้วนได้รบับาดเจบ็ จ�าเป็นต้อง

อาศยัหญ้าเซยีนฉางชนุประคองอาการไว้ชัว่คราว ขอผูอ้าวุโสและผูใ้หญ่

ทุกท่านโปรดผ่อนผัน"

ผู้อาวุโสฟางรับตัวอว๋ินหนิงไป เห็นอวิ๋นหนิงมีลมหายใจสม�่าเสมอ 

บนร่างก็ไม่มีรอยแผลอะไรเป็นพิเศษ ท้ังฟังจากค�าพูดของเจิ้งเฮ่าอี้  
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หลิ่วเชียนหวงก็น่าจะเพียงแค่บาดเจ็บ ไม่มีอันตรายถึงชีวิต ผู้อาวุโสฟาง

จึงโล่งใจได้เต็มที่เสียที

เจิ้งเฮ่าอี้มีสภาพทุลักทุเลอย่างน้อยครั้งจะได้เห็น เมื่อครู่เขาต้อง

ผ่านศึกอันดุเดือดมายกหนึ่งเป็นแน่ ดูจากเลือดสดๆ ท่ีชุ่มโชกสาบเส้ือ 

ของเขาก็คาดเดาได้ไม่ยากว่าเขาคงบาดเจ็บมิใช่เบา ส่วนหลิ่วเชียนหวง

ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เลย คงจะบาดเจ็บสาหัสยิ่งกว่า

หนุ่มสาวทั้งสองแม้บรรลุถึงขั้นเหนือสามัญแล้ว ทว่าหากจะสู้ศึก

กับอูสิงที่อยู่ขั้นทรงฤทธาก็ฝืนก�าลังเกินไปจริงๆ ท้ังสองเพียงบาดเจ็บ 

ไม่ถึงแก่ชีวิตก็นับว่าโชคดีสุดแสนแล้ว

ดังน้ันผู ้อาวุโสฟางจึงรีบตอบอย่างอ่อนโยนปนรู ้สึกละอายว่า  

"เป็นโชคร้ายของวงศ์ตระกูลที่ให้ก�าเนิดคนทรยศอว๋ินสืออู่กับอว๋ินชิงอิ่ง 

ซ�า้พลอยท�าให้สองท่านต้องบาดเจบ็ ท่านท้ังสองโปรดวางใจพักฟ้ืนอยู่ทีน่ี่ 

ได้อย่างเต็มที่ เพียงแต่เมื่อครู่พวกเรารู้สึกคล้ายมีกลิ่นอายของศิลา 

ร้อยสมุนไพร ไม่ทราบว่า..."

ผูอ้าวุโสฟางรูแ้ก่ใจว่าเจิง้เฮ่าอีต้้องอยากรบีไปพักรกัษาอาการ ทว่า

ศิลาร้อยสมุนไพรส�าคัญต่อตระกูลเทวโอสถมากเหลือเกิน ดังนั้นเขาจึง 

จ�าต้องไร้เหตุผลสักครั้ง

พอได้ยินเขาสอบถาม ผู้อาวุโสท่านอื่นๆ กับศิษย์ระดับสูงก็พากัน

เดินตรงมาอย่างตื่นเต้น

เจ้ิงเฮ่าอี้คาดการณ์แต่แรกว่าพวกเขาจะซักไซ้เรื่องน้ี จึงเอ่ยตอบ

อย่างเยือกเย็น "พวกอูสิงลอบท�าร้ายประมุขอว๋ินก็เพ่ือจะครอบครอง 

ตราผนึกวิเศษในร่างเขา จากน้ันรุกคืบเข้าควบคุมหุบเขาฉางชุนทั้งหมด 
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หากประมขุอว๋ินมอีนัเป็นไป ตราผนกึวิเศษก็น่าจะสถิตอยู่กับศลิาร้อยสมนุไพร  

ดงันัน้หลงัจากพวกอสูงิลงมอืกับประมขุอว๋ินส�าเรจ็จงึไม่ได้รีบร้อนจากไป 

ตรงกันข้ามยังพาอว๋ินชงิอิง่กบัอว๋ินสอือูเ่ข้ามาในเขตหวงห้าม จดุประสงค์

ก็เพ่ือจะให้ศลิาร้อยสมนุไพรยอมรบัอว๋ินชงิอิง่เป็นเจ้าของอกีครัง้ เพียงแต่ 

เกิดเหตุไม่คาดฝันบางอย่างขึ้นกลางคัน แผนร้ายของพวกเขาจึงไม่อาจ

ประสบผล"

"เช่นนั้นศิลาร้อยสมุนไพรเล่า!" คนสกุลอวิ๋นต่างก็อดใจไม่ไหวแล้ว 

นี่ต่างหากคือค�าถามที่พวกเขาใส่ใจที่สุด

เจิ้งเฮ่าอี้ลังเลเล็กน้อยก่อนตอบ "ในห้วงคับขัน ศิษย์น้องเชียนหวง

ควบคุมศิลาร้อยสมุนไพร ปลุกเร้าหญ้าเซียนฉางชุนไปมัดตัวพวกอูสิง 

ช่วยชีวิตพวกเราทุกคนไว้"

คนสกุลอว๋ินท้ังหมดล้วนตาค้างลิ้นพัน อะไรเรียกว่า 'ศิษย์น้อง 

เชียนหวงควบคุมศิลาร้อยสมุนไพร ปลุกเร้าหญ้าเซียนฉางชุน' ผู้ที่จะใช้

งานศิลาร้อยสมุนไพรได้ก็มีเพียงเจ้าของมันเท่านั้น!

ในที่สุดศิลาร้อยสมุนไพรก็ปรากฏตัวเสียที ทว่ามันกลับยอมรับ 

หลิ่วเชียนหวงเป็นเจ้าของแล้วอย่างนั้นหรือ!

พอความคิดนี้ผุดวาบขึ้นในหัวสมอง พวกผู้อาวุโสฟางก็หวิดจะ

กระอกัเลอืดออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ แทบจะเป็นลมตายเสยีให้สิน้เร่ืองไป

หากซูเพียนจื่อตื่นอยู่ และได้ยินค�าพูดนี้ของเจิ้งเฮ่าอี้ นางจะต้อง

มองเขาด้วยความอึ้งงันเป็นแน่

น่ีใช่ทายาทสายหลักของตระกูลนักปกครองเสียท่ีไหน เห็นชัดว่า

เป็นอัจฉริยะมือดีของตระกูลสิบแปดมงกุฎต่างหาก ฝีมือการหลอกคน
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ทัดเทียมกับนางทีเดียวเชียว

ทุกประโยคที่เจิ้งเฮ่าอี้กล่าวล้วนเป็นวาจาจริง ทว่าฟังรวมกันแล้ว 

กลับชี้น�าให้คนทั้งหมดคิดผิดไปอีกทาง ค�าลวงที่เป็นความจริงทุกค�านี้

เพียงแต่ลบกุญแจส�าคัญไปประโยคหน่ึง...น่ันคือหลิ่วเชียนหวงท�าให้ 

ศลิาร้อยสมนุไพรยอมรบัเป็นเจ้าของส�าเรจ็ต้ังแต่แรกแล้ว ภายใต้การชีน้�า

ของเจิ้งเฮ่าอี้ คนทั้งหมดจึงเข้าใจผิดว่าอูสิงเป็นผู้น�าศิลาร้อยสมุนไพร 

มาท่ีน่ี หมายจะให้มันยอมรับอว๋ินชิงอิ่งเป็นเจ้าของ ผลสุดท้ายบังเอิญ

วาสนาชักพา ศิลาร้อยสมุนไพรจึงถูกหลิ่วเชียนหวงน้อมรับไป

คราวน้ีหลิ่วเชียนหวงกลายเป็นเจ้าของศิลาร้อยสมุนไพรโดย 

ชอบธรรมแล้ว ทั้งนางเองก็ถูกสถานการณ์บีบคั้น อันท่ีจริงนับว่านาง 

ช่วยตระกูลเทวโอสถไว้ครั้งใหญ่ด้วยซ�้าไป

หากมใิช่นางตัดหน้าอว๋ินชงิอิง่ก่อนก้าวหนึง่ ตอนน้ีตระกูลเทวโอสถ

ทัง้หมดกค็งตกอยูใ่นการควบคมุของอวิน๋ชงิอิง่กบัตระกลูไสยเวทไปแล้ว

คนสกุลอว๋ินมเิพียงไม่มสีทิธ์ิไปโกรธเคืองหลิว่เชยีนหวง ตรงกันข้าม

ต้องซาบซึ้งใจท่ีศิลาร้อยสมุนไพรไม่ได้เลือกอว๋ินชิงอิ่ง หาไม่พวกเขา 

ซึ่งเป็นถึงหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ฝ่ายธรรมะก็ต้องตกอยู่ในเงื้อมมือ 

ฝ่ายอธรรม ไม่อาจพลิกฟื้นไปชั่วกาล

ผู้อาวุโสฟางเอ่ยเสียงสั่น "น่ีเป็นเรื่องใหญ่ท่ีเก่ียวพันถึงส่วนรวม  

พวกเราต้องรอผู้อาวุโสสงูทัง้สามกลบัมาหารอื พวกคณุชายเจิง้ก็โปรดพัก

รักษาตัวที่นี่ไปก่อน..."

จบค�าเขาก็พาคนตระกูลเทวโอสถที่เหลือเดินซวนเซจากไปด้วย

สีหน้าอันเขียวคล�้า
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สายตาของเจิ้งเฮ่าอี้แข็งค้างเล็กน้อย ก่อนจะหมุนตัวกลับไปอยู่ 

ข้างกายซูเพียนจื่อและเหล่าสัตว์อสูรของนาง

นอกจากเจ้าทองใหญ่เจ้าทองเลก็และเจ้าเหลก็ท่ีหวัท่ือมาแต่ก�าเนิด 

สัตว์อสูรตัวอื่นๆ ที่ได้ยินค�าชี้แจงของเจิ้งเฮ่าอี้เมื่อครู่ต่างก็ได้รู้จักเขา 

ในแง่มุมใหม่ทั้งหมด

แรกสุดซูเพียนจื่อถูกโลหิตมารโจมตี ต่อมาเพียงแต่สูญเสีย

ลมปราณมากเกินไปถึงเป็นเหตุให้นางหมดสติ นางคือเจ้าของศิลา 

ร้อยสมุนไพร ท้ังประจวบกับตอนน้ีอยู่บนหญ้าเซียนฉางชุน ความเร็ว 

ในการฟ้ืนตวัจงึสงูกว่าปกติไม่น้อย หลงัจากหลบัลกึไปครึง่ค่อนวัน นางก็ 

ค่อยๆ รู้สึกตัวตื่น

ตืน่มาคราวน้ี ภาพท่ีได้เหน็เป็นอันดับแรกเมือ่ลมืตาก็คอืเงาร่างของ

เจิง้เฮ่าอีท่ี้น่ังตวัตรงหลบัตาอยู่ กับฝอูว๋ินท่ีสลบไสลอยู่ข้างกายเขา ในใจนาง 

พลันรู้สึกสุขสงบผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูก

เมือ่ก่อนตอนนางฟ้ืนจากภาวะหมดสติเช่นนี ้ปกตผิูท่ี้เฝ้าอยู่ข้างกาย

จะมีแต่ฝูอวิ๋น หรือไม่ก็สัตว์อสูรตัวอื่นๆ...เพราะนางไม่กล้าเอาชีวิต 

ของตนไปฝากไว้บนมอืผูอ่ื้นส่งเดช และย่ิงเป็นกังวลว่าความลบัในตัวนาง

จะถูกผู้อื่นค้นพบ

คราวนีน้างตืน่มาเหน็เจิง้เฮ่าอีอ้ยู่ข้างกาย เป็นครัง้แรกท่ีนางรู้สกึถึง

ความสบายใจที่แท้จริง เขารู้ความลับจ�านวนมากของนาง เป็นคนที่นาง

ไว้เนือ้เชือ่ใจได้ ทัง้เขายังมคีวามแน่วแน่กับพลงัฝีมอืท่ีมากพอจะปกป้องนาง 

อีกด้วย

ใช่ว่านางเข้มแขง็จนถึงขัน้ไม่ต้องการความช่วยเหลอืและการปกป้อง 
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จากผู้อื่นจริงๆ หรอก เพียงแต่ด้วยสาเหตุต่างๆ นางจึงได้แต่เลือกท�าศึก

อย่างโดดเด่ียว แบกรับอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงด้วยก�าลังตน 

พยายามบอกตนเองไม่ให้ไยดีความรูส้กึอ้างว้างไร้ทีพ่ึ่งพิงและหวาดหวัน่

กระวนกระวายในส่วนลึกของหัวใจ ปั้นย้ิมวางท่าว่าแข็งแกร่งเชื่อมั่น 

ในตนเองเป็นที่สุด แล้วไปเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบ

ตั้งแต่เล็กก็มีแต่นางตัวคนเดียว แม้นางเคยชินแล้วท่ีต้องพ่ึงพา

ตนเองทุกอย่าง แต่ส่วนลึกในใจนางก็ยังคงอิจฉาเตียวเสว่ียเย่ียน หรือ 

แม้แต่อว๋ินชิงอิง่ซึง่ข้างกายมญีาตสินทิกับผูใ้หญ่ทีเ่ชือ่ถือพ่ึงพาได้ ผดิกับ

นางท่ีแบกฐานะหลิ่วเชียนหวงใช้ชีวิตอย่างแสนจะมีหน้ามีตา ท้ังท่ีจริง

กลับต้องแบกรับทุกสิ่งโดยล�าพัง สิ่งท่ีวงศ์ตระกูลเบื้องหลังน�าพามา 

ให้นางมิใช่เกียรติยศ หากแต่เป็นหน้าที่เสียมากกว่า

นางเองก็รู้จักหวาดกลัว เหนื่อยล้า และคิดจะถอยหนี ทว่าทุกครั้ง

นางได้แต่ย้ิมบอกตนเองว่า...'นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวสักหน่อย เหน่ือยนัก 

หาที่นอนพักสักงีบก็หายแล้ว ข้าต้องมุ่งหน้าอย่างกล้าหาญ ข้าอยากจะ

ท�าให้ดีที่สุด'

อนัท่ีจรงิน่ีเป็นเพราะนางรูว่้ากลวัไปก็ป่วยการ ต่อให้เหน่ือยต่อให้ล้า  

เรื่องที่ต้องให้นางเป็นผู้แบกรับก็จะยังคงกดทับลงมาอยู่ดี ขอเพียงนาง

ท้อถอยสักก้าว ด้านหลังอาจจะเป็นหุบเหวลึกไร้ที่สิ้นสุดก็ได้

นานวันเข้ากระท่ังตวันางยังลมืไปแล้วว่าบางครัง้ตนเองก็มอีารมณ์

เชิงลบ รู้จักกลัวและคิดจะหลีกหนีอยู่เช่นกัน

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ยามตื่นมาเห็นคนที่ท�าให้ตนเชื่อมั่นวางใจได้

เฝ้าอยู่เคียงข้าง ช่างเป็นเรื่องที่สุขใจยิ่งนัก
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ซูเพียนจื่อทดลองลุกขึ้นนั่งช้าๆ ทันทีที่นางขยับร่าง เจิ้งเฮ่าอี้ก็รู้ตัว

หันหน้ามาส่งยิ้มน้อยๆ ให้นาง 

"ฟื้นแล้วหรือ รู้สึกอย่างไรบ้าง"

ดวงตาของเขาสุกสกาวปานดวงดาว ดุจเดียวกับยามที่ทั้งสอง 

พบหน้ากันครั้งแรกในวันนั้น เพียงแต่ตอนนี้ในประกายตาของเขาอวล 

ด้วยความอบอุ่นห่วงใย ไม่เย็นชาห่างเหินเช่นยามแรกพบอีก

"ค่อยยังชัว่แล้วล่ะ ข้าอยากจะไปดฝูอูว๋ินก่อน" ซเูพียนจือ่หลบสายตา 

อย่างไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง ดวงหน้าระบายด้วยสีแดงระเรื่อ

รอยย้ิมของเจิง้เฮ่าอีแ้ปรเปลีย่นเป็นจดืเจือ่น ฝอูว๋ินช่างเป็นอาชาเทพ 

ที่ท�าให้มนุษย์อิจฉาริษยายิ่งนัก

ฝอูวิน๋หลบัลกึอยู่อกีด้านหนึง่ ลมหายใจของมนัสม�า่เสมอ ทว่าไม่มี

วี่แววจะฟื้นตื่นแม้แต่น้อย

"นี่ฝูอว๋ินเป็นอะไรไป แล้วเสี้ยววิญญาณของท่านพ่อข้าตอนนี ้

อยู่ทีไ่หน จีไ้ม้บนตวัข้ามคีวามลบัอะไรอยู่ใช่หรอืไม่" ซเูพียนจือ่ใช้กระแสจติ 

ซักถามมารฝันในก�าไลแขนเจ็ดดารา

ยามนี้โดยรวมไม่มีอันตรายใดๆ จากภายนอกแล้ว มารฝันจึงตอบ

ตามตรงโดยไม่ปิดบังอีก "ตอนนี้เสี้ยววิญญาณของบิดามารดาเจ้าล้วน

อยู่ในจี้ไม้อันนั้น เพียงแต่พวกเขาประคองตัวมาสิบกว่าปีแล้ว ซ�้าเมื่อครู่

ยังช่วยเจ้าต่อต้านพลังโจมตีจากโลหิตมารของมารไสยภพโลหิต น่ากลัว

ว่าตอนนี้คงยืนหยัดได้อีกไม่นานนัก"

อันท่ีจริงเรื่องเหล่านี้ซูเพียนจื่อสังหรณ์ใจอยู่ก่อนแล้ว กระนั้น 

เมื่อได้ยินมารฝันตอบเช่นนี้ นางก็ยังคงรู้สึกยากจะยอมรับได้
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"เจ้าเอาจี้ไม้ไปวางตรงกลางหน้าผากฝูอว๋ิน ก็จะได้เห็นหน้า 

พวกเขา...เป็นครั้งสุดท้าย" มารฝันเอ่ยอย่างระมัดระวัง กลัวแต่ว่าจะ

กระทบกระเทือนจิตใจนาง

"ไม่มีหนทางอื่นเลยหรือ"

"ไม่มีแล้ว พวกเขาเป็นมนุษย์ อาศัยเสี้ยววิญญาณเสี้ยวเดียว

ประคองตวัมาจนถึงตอนนีไ้ด้ก็เป็นปาฏิหารย์ิในหมูป่าฏิหาริย์แล้ว" ทีม่ารฝัน 

กลวัทีส่ดุคอืซเูพียนจือ่จะดึงดันให้เขาช่วย 'ต่อชวิีต' ของบดิามารดา แม้เขา 

คือมารฝันที่ขึ้นชื่อเรื่องจิตวิญญาณอันกล้าแข็ง แต่ก็มิใช่แก้วสารพัดนึก

ช่วยไม่ได้ท่ีซูเพียนจื่อเป็นเจ้านายของเขา เขาจึงมิอาจไม่ชี้แจง 

กับนางเสียงอ่อนด้วยค�าพูดที่รื่นหู 

ซูเพียนจื่อเงียบงันอยู่เนิ่นนาน ในที่สุดก็ปลดจี้ไม้บนล�าคอไปวาง

ตรงกลางหน้าผากของฝูอวิ๋นช้าๆ

เมื่อแสงสีขาวผ่องแผ่ซ่านออกจากจี้ไม้ ฝูอว๋ินก็โคลงศีรษะแล้ว 

ลืมดวงตาคู่งามขึ้น

"อาจื่อ ขอโทษจริงๆ ที่ข้าปิดบังฐานะกับเจ้ามาโดยตลอด" ฝูอว๋ิน

เอ่ยปากพูด เสียงอันน่าฟังนั้นทั้งอ่อนโยนทั้งเปี่ยมด้วยรักและเมตตา

"เพราะเหตุใดต้องหลอกข้าด้วย" ซูเพียนจื่อกอดคอมัน น�้าตา 

หยดแล้วหยดเล่าร่วงเผาะสุดจะหักห้าม

เมือ่เหน็ภาพเหตุการณ์ประหลาดนี ้เจิง้เฮ่าอีก้พ็อจะรูส้กึได้ว่าฐานะ

ของฝูอวิ๋นน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่ง

ตั้งแต่เมื่อก่อนเขาก็มองออกถึงความชอบกลบางอย่างยามได้เห็น

ภาพนางอยู่ร่วมกับฝูอว๋ิน น่ันมิใช่ความผูกพันท่ีจะมีระหว่างเจ้านายกับ
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อาชาเทพเด็ดขาด

ส�าหรับซูเพียนจื่อแล้ว ฝูอว๋ินคล้ายญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของนาง 

เสยีมากกว่า หรอือย่างน้อยๆ ก็เป็นสหายผูรู้ใ้จทีน่างเชือ่ถือได้หมดใจโดย

ไม่เก็บง�า มิใช่ม้าพาหนะที่มีพันธสัญญาเป็นบ่าวของนาง

"ข้าเองก็เป็นคนทะนงตวั ไม่อยากจะให้เจ้าเหน็ข้ากลายเป็นสภาพน้ี... 

ข้าไม่อาจยอมให้บตุรสาวสดุทีร่กัของตนเรยีกม้าตัวหน่ึงเป็นบดิาได้หรอก" 

ฝูอวิ๋นเอาจมูกคลอเคลียกับดวงหน้ารูปไข่ของนาง

ไม่เพียงแต่เจิ้งเฮ่าอี้ สัตว์อสูรท่ีเหลือซึ่งได้ยินเร่ืองนี้เป็นคร้ังแรก 

ต่างก็ตะลึงงันไปทันที...

ฝูอวิ๋นคือท่านพ่อของเจ้านาย?!

"ความจรงิ...ข้าเดาออกต้ังนานแล้ว" ซเูพียนจือ่แค่นเสยีงกล่าว ทว่า

น�้าตายังคงไม่หยุดไหล

"เจ้าเดาออกต้ังแต่เมือ่ไรกัน ข้ารูส้กึว่าการแสดงของข้าสมบรูณ์แบบ 

ย่ิง" ฝอูว๋ินแม้รูต้วัว่าก�าลงัจะต้องลาจากนางชัว่นิรนัดร์แล้ว แต่ก็ไม่ปรารถนา 

จะเห็นนางเศร้าเสียใจเช่นนี้

"ตั้งแต่ตอนท่ีข้าเลื่อนถึงข้ันเปลี่ยนกระดูก แล้วท่านเห็นรูปโฉม 

ท่ีเปลี่ยนไปของข้า" ซูเพียนจื่อตอบ ตอนนั้นแววตาที่ฝูอว๋ินใช้มองนาง 

ตื่นเต้นเกินธรรมดา ประกอบกับจุดที่น่าสงสัยต่างๆ ก่อนหน้านี้ จึงท�าให้

นางเดาค�าตอบหนึ่งไว้อย่างอาจหาญ เพียงแต่ท่ีผ่านมานางไม่เคยกล้า 

ที่จะพิสูจน์ยืนยัน

นางมกัมลีางสงัหรณ์อยู่อย่างหนึง่ว่าวันทีป่รศินาเฉลยออกมา ฝอูว๋ิน 

อาจต้องลาจากนางไปตลอดกาล ดงันัน้นางขอยอมกดข่มข้อสงสยันีไ้ว้ที่
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ก้นบึ้งของหัวใจ แต่จะไม่ยอมเอ่ยออกจากปากเป็นอันขาด ถึงแม้ต่อมา 

ฝูอวิ๋นเผยพิรุธหลายต่อหลายหน นางก็พยายามท�าเป็นมองไม่เห็น

"เจ้าเป็นเด็กทีเ่ฉลยีวฉลาด" ฝอูวิน๋ถอนหายใจเบาๆ ก่อนเอ่ยต่อ "เจ้า

น่าจะรู้ว่าข้ายืนหยัดได้อีกไม่นานแล้ว ข้าอยากจะบอกเจ้าว่า...ที่ผ่านมา

เสีย้ววิญญาณของแม่เจ้ารัง้อยู่ในจีไ้ม้เคยีงข้างเจ้าเตบิใหญ่มาโดยตลอด 

แม้นางท�าอะไรไม่ได้เลย แต่นางก็รักเจ้ามาก รักย่ิงนัก ข้าเองก็รักเจ้า 

เช่นกัน ได้มภีรรยาทีด่อีย่างแม่เจ้ากับบตุรสาวท่ีดเีช่นเจ้า คือความภาคภูมใิจ 

อันย่ิงใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าแล้ว" เสียงของฝูอว๋ินค่อยๆ อ่อนแรงและ

แผ่วต�่าลง ล�าคอก็พับลงซบในอ้อมอกของซูเพียนจื่ออย่างไร้เรี่ยวแรง

มนัพยายามเบอืนศีรษะไปมองเจิง้เฮ่าอ้ีพลางเอ่ยราวไม่ค่อยเตม็อก

เต็มใจนัก "เจ้า...ก็ดูแลนางให้ดีๆ แล้วกัน"

พูดจบประโยคน้ี สองตาของฝูอวิ๋นก็ปิดลง จมสู่ภาวะหลับลึกไป 

อีกครั้ง

จากน้ันเงาร่างสีขาวอันพร่ามัวสองสายของหนึ่งชายหนึ่งหญิงก็ 

ลอยละล่องออกมาปรากฏเบื้องหน้าซูเพียนจื่อ รูปโฉมของท้ังคู่ตรงตาม 

ภาพเหมือนของบิดามารดาที่นางเคยได้เห็น

เพียงแต่เงาร่างสองสายน้ีเลือนจางปานหมอกควัน ประหน่ึงเพียง

ลมหายใจอันแผ่วเบาก็จะพัดพาพวกเขาให้สลายหายไป

"ท่านพ่อ ท่านแม่..." ซูเพียนจื่อหลั่งน�้าตาดุจสายฝน สะอื้นไห้จน 

ไม่อาจเปล่งเสียงเอ่ยต่อ

หลิ่วฉิงซินล่องลอยเข้าไปใกล้บุตรสาว ดูเหมือนอยากจะกอด

ปลอบโยนนาง ทว่าตนเองเป็นเพียงเสีย้ววญิญาณเสีย้วหนึง่ กระทัง่อ้อมกอด 
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อันอบอุ่นสักครั้งกับถ้อยค�าปลอบใจสักประโยคก็ยังเป็นความฟุ้งเฟ้อ  

แววโศกเศร้าปวดใจจงึเกลือ่นใบหน้าของมารดาผูไ้ด้แต่มองบตุรสาวร�า่ไห้

อย่างไร้เสียง

ซเูพียนจือ่เหน็ใบหน้าระทมทุกข์ของมารดาก็ยกมือปาดน�า้ตาบนหน้า 

ของตนเองทิ้งไป พยายามคลี่ย้ิมอันสดใสแล้วเอ่ยว่า "ข้าหลอกถามได้ 

วิธีหนึ่งมาจากมารไสยภพโลหิต สามารถท�าให้พวกท่านคืนชีพได้ ข้าจะ

ต้องท�าส�าเร็จแน่ พวกท่านรอข้านะ"

ซูหู่หลี่จับจูงมือภรรยาแล้วอมย้ิมผงกศีรษะให้บุตรสาว คล้าย

ต้องการบอกนางว่า...'พวกเราล้วนเชื่อเจ้า เจ้าจะต้องท�าได้แน่นอน'
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