
บทนำ�

เสยีงลมหวดีหววิเข้ามาวบูหนึ่ง ท�าให้กระดิ่งลมที่ห้อยบนขอบหน้าต่าง

เหวี่ยงไหวไปมาพร้อมส่งเสยีงกรุ๊งกริ๊งเบาๆ หญงิสาวรปูร่างเลก็ในชดุเสื้อเชิ้ต

สขีาว กระโปรงสฟ้ีาอ่อนยาวถงึหน้าแข้ง ลกุขึ้นก้าวออกไปยื่นหน้ามองทวิทศัน์

ด้านนอกพรอ้มกบัสดูลมหายใจเข้าออก ผมสดี�ายาวปล่อยสยายเตม็แผ่นหลงั

ปลดิปลวิไปตามแรงลม ใบหน้าอ่อนหวาน ดวงตาเปล่งประกายสดใสยามทอด

มองสิ่งรอบกาย รมิฝีปากสชีมพูหวานขยบัยิ้มกบัสายลมอย่างคุ้นชนิ

ภาพภายนอกหน้าต่างกระจกบานนั้นมีตึกใหญ่โตมากมายแข่งกัน 

เบยีดเสยีด ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตดิตั้งไว้บนดาดฟ้าขนาดไม่สงูมาก บนถนน

ไม่มรีถราให้เหน็เพราะยงัเป็นเวลาเช้าตรู่

หญงิสาวเลื่อนบานหน้าต่างกระจกปิดไว้ หนักลบัมามองกระเป๋าเสื้อผ้า

ที่กองอยูบ่นพื้นห้อง แล้วถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะเดนิไปนั่งข้างกระเป๋าใบเขื่อง

นั้นแล้วเปิดออกเพื่อจัดเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้ ทว่า...หยกสีเขียวเข้มสลักรูปผีเสื้อ

ขนาดเท่านิ้วมอืคล้ายปิ่นปักผมวางอยู่บนสุดของเสื้อผ้า เครื่องประดบัที่แสน

เรยีบง่ายแต่กลบัท�าให้แววตาของหญงิสาวหม่นหมองลงไปในทนัที

เสียงเคาะประตูเพียงสองครั้งก่อนจะเปิดออกพร้อมกับร่างท้วมของ 

แม่บ้านของคอนโดมเินยีมก้าวเข้ามาเอ่ยถาม “คุณอยากได้อะไรอกีไหมคะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ ขอนอนพกัสกัหน่อยดกีว่า ยงัเหนื่อยกบัการเดนิทางอยู่
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เลยค่ะ” หญงิสาวตอบ แม้รู้ดวี่าเป็นการโป้ปดเสยีมากกว่า

“ค่ะ ถ้ามอีะไรเรยีกป้าได้เลยนะคะ หรอืโทรศพัท์ลงไปบอกเจ้าหน้าที่

ข้างล่างกไ็ด้ค่ะ อ้อ...ถดัไปไม่กี่ตกึมรี้านอาหารอร่อยมาก ถ้าคุณหวิลองไปดู

นะคะ เห็นพนักงานของบริษัทที่อยู่ไม่ห่างจากที่นี่ชอบไปกินกันเยอะทีเดียว 

เลยค่ะ” แม่บ้านบอกเล่าด้วยสหีน้าเป็นมติร

หญงิสาวยิ้มให้พลางกล่าวขอบคุณ กระทั่งประตูห้องเปิดออกไป แล้ว

จงึหนัไปมองบานหน้าต่างอกีครั้ง เพราะรู้สกึเหมอืนมใีครยนือยู่ตรงนั้น

ผู้เข้ามาในห้องโดยไม่ได้เชื้อเชิญคือบุรุษรูปร่างสูงเพรียวในชุดฮั่นฝ ู

สฟ้ีาอ่อน ผมยาวถูกรวบไว้เพยีงครึ่งเดยีวแล้วปล่อยที่เหลอืสยายเตม็แผ่นหลงั 

เขายืนกอดอกหลวมๆ ดวงตาคมเหลียวมองไปรอบๆ ห้องอย่างสงสัยใคร่รู้ 

ในมอืถอืพดัสขีาว ระหว่างก้าวเดนิกเ็คาะกบัฝ่ามอืไปด้วย

“ห้องนี้ช่างดูปลอดโปร่งยิ่งนัก สว่างและสดใสราวกับสาวแรกรุ่น”  

ค�าเปรยีบเทยีบนั้นฟังดูประชดอยู่ในท ีหญงิสาวได้ยนิดงันั้นพลนัถอนหายใจ

แผ่วเบาดุจก�าลงัระอดิระอาแขกผู้มาเยอืนเหลอืเกนิ

เมื่อสองพันปีก่อนเหยาซือเสียนรู้จักเขาด้วยความบังเอิญ แต่ส�าหรับ

เฟิงหู่คงไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ นบัเป็นความจงใจโดยแท้

“ข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าให้มาแบบปกตเิหมอืนมนุษย์ทั่วไป ท�าเช่นนี้หาก

ข้าตกใจตายจะท�าเช่นไร” หญงิสาวต่อว่าชายหนุ่มในทนัที

คิ้วกระบี่เลกิขึ้นเลก็น้อยก่อนจะเดนิเรื่อยเอื่อยพร้อมกบัคลี่พดัสขีาวใน

มอืออกโบกไปมา

“เหยาซือเสียน...เจ้าไม่ตาย...ตกใจอย่างไรก็ไม่ตายหรอก อยู่มาเนิ่น

นานขนาดนี้แล้ว” เขากล่าวขณะเดินไปนั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง หาได้

ใส่ใจว่าเจ้าของห้องจะยนิดหีรอืไม่

“โลกสามภพเปลี่ยนไปแล้ว เจ้าจะต้องท�าตวัให้คุ้นเคยนะเฟิงหู่” กล่าว

ด้วยความหวงัด ีทว่าอกีฝ่ายกลบัยกัไหล่ท�าราวกบัคนยุคใหม่

“ข้าท�าอยู่ เพยีงแต่บางเรื่องกค็ร้านจะสนใจ แล้วเจ้าพบเบาะแสใดหรอื
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ไม่ ไยยงัไม่ยอมออกตามหาอกี”

“ไม่ต้องเร่งรบีถงึเพยีงนั้น ข้าจะต้องหาเขาพบอย่างแน่นอน” เหยาซอื- 

เสียนกล่าวด้วยน�้าเสียงมั่นอกมั่นใจ ทว่าเฟิงหู่กลับส่ายหน้าไม่เห็นด้วยกับ 

ความคดิของนางนกั

แม้จะกล่าวอย่างนั้น แต่เหยาซอืเสยีนกลบักมุหยกสเีขยีวในมอืแน่นขึ้น 

เวลาที่ผ่านมาเนิ่นนาน นางต้องทนทุกข์ทรมานกบัความเงยีบเหงาเปล่าเปลี่ยว 

รับรู้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดของผู้คนอันเป็นที่รักมามากมาย การมีอาย ุ

ยนืยาวหาใช่เรื่องที่น่ายนิด ีกลบัเจบ็ปวดเสยีจนเกอืบชาชนิ ทว่านางไม่เคยท�าใจ

ให้คุน้เคยกบัเรื่องราวอนัน่าสงัเวชนี้ได้เลยสกัครั้ง ทว่าการอยู่เพยีงล�าพงัท�าให้

ได้คดิทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา...เรื่องหนกัหนาที่ตนได้กระท�าลงไปกบั 

‘เขาคนนั้น’ ยงัตราตรงึอยูท่กุอณคูวามทรงจ�า ไม่อาจลบเลอืนได้ด้วยกาลเวลา

เพราะบญุคุณความแค้นที่ไม่อาจแยกออกจากกนัได้ท�าให้เกดิเรื่องราว

ต่างๆ มากมาย จนนางต้องกลายเป็นมนุษย์กไ็ม่ใช่ มารกไ็ม่เชงิ...ใช้ชวีติอย่าง 

โดดเดี่ยวมานานเป็นพนัปี

มีเพียงผู้เดียวที่ท�าให้นางต้องกลายเป็นเช่นนี้ บุรุษมารที่ไร้ซึ่งความ

เมตตาปราน ีไม่แยแสต่อผู้ใด...องค์รชัทายาทจอมมารหยางเซงิ

“ข้าจะจองจ�าเจ้าไว้ด้วยเสน่หา...ท�าให้เจ้ารกัข้าทุกชาตไิป” 



หนึ่ง
แดนส�มภพ

ในอดตีกาลเนิ่นนานมาแล้ว จกัรวาลทั้งมวลเป็นเพยีงห้วงกาลที่เวิ้งว้าง

ว่างเปล่า ก่อนจะเกดิการแตกระเบดิอย่างรุนแรง ก่อก�าเนดิแดนดนินบัหมื่น

นบัแสนที่ซ้อนทบักนั เมื่อเทพบดิรจตุจิงึสามารถแบ่งออกเป็นแดนสวรรค์ แดน

มาร และแดนมนุษย์

ทั้งสามบรรจบกันในดินแดนสามภพ เชื่อมต่อให้ต่างฝ่ายต่างเดินทาง

ข้ามไปมาหาสู่กันได้ จึงมีเหล่ามารและเทพเข้ามาสร้างความปั่นป่วน ท�าให้

มนษุย์ตื่นตระหนกอยูบ่่อยครั้ง ด้วยเหตนุี้เองจงึท�าให้ต่างฝ่ายต่างหวาดระแวง 

ไม่อาจอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนทิใจนกั

ขณะเดียวกัน แดนมนุษย์เองก็มีการแบ่งแยกเป็นแว่นแคว้นต่างๆ 

มากมาย ทั้งมีหลายฝักฝ่ายหมายแย่งชิงอ�านาจกันและกัน แว่นแคว้นใดมี

อ�านาจทางการทหารกจ็ะออกรบรากดขี่แคว้นใกล้เคยีงให้เป็นเมอืงขึ้นของตน

เพื่อขยายอ�านาจให้เพิ่มพนู นบัว่าเป็นยคุที่แผ่นดนิหาความสงบสขุได้ยาก ความ

จรงิแล้วทุกภพแดนย่อมมปีัญหาเรื่องนี้แทบทั้งสิ้น

แดนมารในอดีตเกิดการแย่งชิงอ�านาจไม่ต่างจากแดนมนุษย์ แต่ผู้

ครอบครองต�าแหน่งองค์ราชาจอมมารจะต้องเป็นสายเลือดแห่งราชาเท่านั้น

ดนิแดนจงึจะสงบลงได้ เมื่อหลายหมื่นปีก่อนเกดิสงครามระหว่างเผ่าพนัธุเ์พื่อ

แย่งชงิอ�านาจ เหล่ามารบาดเจบ็ล้มตายเพื่อสงัเวยแก่ความละโมบของผู้น�า จน
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กระทั่งมารอนิทรจ้ีานเซิ่งเอาชนะเผ่าต่างๆ จงึได้ขึ้นเป็นองค์ราชาจอมมาร แดน

มารจงึค่อยสงบสุขลงได้

ทว่า...นั่นเป็นเรื่องราวเมื่อหลายหมื่นปีแล้ว ยามนี้บลัลงัก์แห่งจอมมาร

เปลี่ยนมอื กลายเป็นหงเซนิหยานองค์ชายใหญ่ขึ้นครองแดนมารแทน

แต่แล้วองค์ราชาจอมมารหงเซินหยานกลับสร้างความประหลาดใจให้

แก่เหล่ามารด้วยการแต่งตั้งองค์ชายรองหยางเซงิขึ้นเป็นองค์รชัทายาท แทนที่

พระองค์จะอภิเษกกับสตรีมารแล้วเร่งมีทายาทเพื่อแต่งตั้งเป็นไท่จื่อหรือ 

องค์รชัทายาท แต่กลบัเลอืกองค์ชายรองที่ผู้คนต่างหวาดผวาขึ้นมาแทน

ดงันั้นผูค้นจงึครหานนิทาลบัหลงั บ้างกว่็าเป็นการเอาศตัรมูาไว้ใกล้ตวั 

บ้างกก็ล่าวหาว่าเป็นการกระท�าแสนโง่เขลายิ่งนกั ไม่มผีูใ้ดล่วงรูเ้หตผุลแท้จรงิ

นอกจากองค์ราชาจอมมารเพยีงผู้เดยีวเท่านั้น

ในดินแดนมาร ณ หุบเขากักขัง เบื้องหน้าเต็มไปด้วยหินขนาดใหญ่

ปกปิดถ�้าลึกล�้าภายในได้เป็นอย่างดี กระทั่งแมกไม้สีเขียวด้านนอกยังเต็ม 

ไปด้วยความมืดมิดและอาคมปิดกั้นอย่างแน่นหนา ฝ่ายมารต่างเรียกขาน 

สถานที่แห่งนี้ว่า ‘ถ�้าปีศาจ’

เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเหน็คราบโลหติยงัคงชดัเจนตามร่องหนิสนี�้าตาล

เข้ม ทุกตัวอักษรล้วนเขียนด้วยโลหิตสีด�าเป็นทางยาวตั้งแต่เหนือปากถ�้ายาว

เยียดมาจนถึงพื้นดินจดฝ่าเท้าของบุรุษร่างสูงสง่าในชุดสีด�า ดวงตาสีเขียว

มรกตทอดมองไปยงัหนิใหญ่น้อยหน้าปากถ�้าด้วยแววตาอนัเยอืกเยน็

เขาค่อยๆ ก้าวเข้าไปใกล้ปากถ�้า ผมสเีงนิยาวสยายเตม็กลางหลงัปลวิ

ไปตามแรงเยื้องย่างนั้นราวกับภาพวาดอันงดงาม ริมฝีปากสีแดงเรื่อท�าท่า

คล้ายจะเอื้อนเอ่ยถ้อยค�าใดออกมาแต่กลบัไม่ยอมกระท�า เขาเปลี่ยนใจยื่นมอื

เข้าไปใกล้หินสีน�้าตาลเข้มเพราะเห็นรอยปริร้าวเล็กน้อยบนปากถ�้า นิ้วเรียว

ยาวงดงามนั้นค่อยๆ สมัผสัความหยาบกระด้างของหนิอนัโสโครกเบื้องหน้า

“ทูลองค์รัชทายาท เมื่อหลายวันก่อนเกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักท�าให้

ถ�้าแตกร้าวขอรบั” ไป๋ทู่ มารร่างสูงเพรยีวอยู่ในชุดสนี�้าเงนิเข้มจดั ใบหน้าซดี
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เผอืดลงเลก็น้อยเมื่อเหน็ท่าทขีององค์ชายแห่งแดนมาร

ไป๋ทู่คอืมารเผ่ากระต่าย ได้รบัค�าสั่งจากองค์ราชาจอมมารให้มารบัใช้

องค์รัชทายาทหยางเซิงเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน ทว่าแม้จะดูแลรับใช้อย่างใกล้ชิด 

ก็ไม่เคยล่วงรู้ความคิดขององค์รัชทายาทจอมมารเลยแม้แต่น้อย มีเพียง 

สิ่งหนึ่งที่ไป๋ทู่รู้คือองค์รัชทายาทหยางเซิงมักจะคาดเดาเรื่องราวต่างๆ ได้ 

อย่างแม่นย�านกั ยิ่งในเวลาที่ไป๋ทู่จะกระท�าสิ่งใด องค์รชัทายาทจอมมารกม็กั

จะรู้เรื่องราวล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

องค์รชัทายาทจอมมารพลนัหยดุมอืลง แล้วขยบักายออกห่างจากรอย

ปริร้าวเพียงเล็กน้อยก่อนจะเรียกอาวุธ เพียงพริบตากระบี่สีเงินก็ปรากฏบน

ฝ่ามือ หยางเซิงใช้นิ้วมือข้างซ้ายลูบไปตามคมกระบี่จนโลหิตสีด�าไหลออกมา 

เขาจึงส่งโลหิตหยดนั้นพุ่งเข้าไปหารอยปริแตกของถ�้า เกิดแสงสีเงินส่อง

ประกายวาบหนึ่ง รอยปริแตกนั้นเริ่มผสานกันด้วยอาคมกับพลังแห่งโลหิต 

ไม่เหลอืร่องรอยอนัน่าหวาดหวั่นให้เหน็อกี

เขาสะบัดข้อมือเพียงเล็กน้อยพลังสีเงินก็พลันหายไป ดวงตาสีเขียว

มรกตกวาดมองหินก้อนหนาหน้าถ�้าซึ่งใช้กักขังปีศาจตนหนึ่งไว้ด้วยแววตา

เยอืกเยน็อกีครั้ง ทว่ามคีวามอ่อนล้าเจอือยูด้่วยหลายส่วน ความจรงิแล้วหน้าที่

ผสานรอยแตกร้าวของถ�้าปีศาจเป็นหน้าที่ขององค์ราชาจอมมาร แต่ครั้งนี้

หยางเซงิเหน็ก่อนจงึใช้โลหติของตนปิดกั้นไว้เบื้องต้นเท่านั้น

ไป๋ทู่เฝ้ามองท่าทีของบุรุษชุดด�าอย่างเงียบเชียบ พร้อมกับขยับกาย 

เข้าใกล้ เหน็สหีน้าดูอ่อนแรงลงไปเลก็น้อยจงึเอ่ยถาม

“องค์รชัทายาทจะกลบัไปพกัผ่อนบนเขาไป๋เสวี่ยเลยหรอืไม่ขอรบั”

“ไม่จ�าเป็น” หยางเซงิกล่าวตอบ 

ไป๋ทูร่อรบัค�าสั่ง คอยเดนิตามองค์รชัทายาทจอมมารห่างเพยีงหนึ่งก้าว 

ในใจนั้นกค็ดิถงึเรื่องราวที่ร�่าลอืกนัมานาน ในยามที่อดตีองค์ราชาจอมมารสิ้น 

ทั้งแดนมารต่างอยู่ในความหวาดระแวง แม้ตามกฎองค์ชายใหญ่หงเซนิหยาน

จะต้องขึ้นครองราชย์แทน แต่กลบัมหีลายฝ่ายยุแยงให้องค์ชายรองหยางเซงิ
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ลุกขึ้นแย่งชงิราชบลัลงัก์แห่งมาร ด้วยเหน็พ้องว่าเขาเป็นสายเลอืดแท้แห่งเผ่า

นกอนิทร ีเพราะองค์ราชาจอมมารกบัพระชายาซี่จวนิ มารดาของเขาต่างกม็า

จากเผ่าเดยีวกนั ทว่าเขาหาได้สนใจจะท�าตามค�ายุแยงเหล่านั้น แล้วยงัสงัหาร

ผู้ที่คดิคดอย่างไม่ลงัเลแม้สกันดิเดยีว นั่นยิ่งสร้างความหวาดกลวัให้แก่ผู้คน

ที่ได้ยนิเรื่องเล่าขานมากขึ้นไปอกี

ภายในแดนมนุษย์ยามนี้มคีวามวุ่นวายไม่แพ้แดนมาร มีการแย่งชิง

อาณาเขตแว่นแคว้นด้วยความอยากเป็นใหญ่ ซึ่งหากจะกล่าวถึงอาณาจักรที่

ยิ่งใหญ่ในเวลานี้คงมเีพยีงแคว้นชงิ ที่แม้จะเพิ่งผลดัเปลี่ยนผูค้รองบลัลงัก์ แต่

หลายปมีานี้กลบัสามารถน�าพาทหารออกรบราล่าเมอืงขึ้นจนสร้างความหวาด

กลวัแก่แคว้นอื่นไม่น้อย รองลงมากค็อืแคว้นเป่ยหยวน และทั้งสองแคว้นนี้

ต่างกม็อีาณาเขตตดิกบัดนิแดนสามภพ

แคว้นเป่ยหยวนนั้นมีเมืองเหยาเป็นเมืองหน้าด่านติดกับแคว้นชิง ผู้

ปกครองคอื อ๋องเว่ยเหรนิ อนชุาของฮ่องเต้แห่งเป่ยหยวน คอยดแูลความสงบ

เรยีบร้อยมาตั้งแต่เกดิการผลดัเปลี่ยนบลัลงัก์

เสียงกระดิ่งลมดังแว่วมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งภายในโรงเตี๊ยมหมู่บ้าน

ซูหนี่ว์ หญงิสาวในชดุผ้าฝ้ายสทีมึ ผมสดี�าสลวยรวบขึ้นเป็นมวยบนศรีษะ ปัก

ด้วยปิ่นหยกสเีขยีวเข้มรูปผเีสื้อ ดวงตาเรยีวเลก็เหลอืบมองต้นเสยีงเลก็น้อย

ก่อนจะก้มลงยกถ้วยน�้าชาขึ้นจบิ

บนโต๊ะของนางมกีระบี่สเีงนิวางไว้เป็นที่สะดุดตา ภายในโรงเตี๊ยมซึ่งมี

ผู้คนพลุกพล่านอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นทางผ่านส�าหรบัผู้คนที่อยากจะเดนิทาง

ไปยงัดนิแดนสามภพนั่นเอง

เหยาซอืเสยีนก้มลงมองส�ารวจการแต่งกายของตน ก่อนจะเงยหน้ามอง

ผู้คนซึ่งลอบจบัจ้องนางอยู ่หากจะกล่าวว่ามผู้ีใดบ้าง คงมตีั้งแต่หญงิชาย ลกูเลก็

เด็กแดง กระทั่งเสี่ยวเอ้อร์หรือเถ้าแก่โรงเตี๊ยม คอยมองนางในทุกท่วงท่า 

ไม่ว่าจะขยบักายท�าสิ่งใดกต็ามที
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เกดิสิ่งใดขึ้น...นางกไ็ม่ได้แต่งกายประหลาดเท่าไร ชาวบ้านที่เป็นสตรี

ต่างกแ็ต่งกายเรยีบง่ายเช่นนี้ไม่ใช่หรอื

เหยาซอืเสยีนได้แต่พร�่าถามตนเองในใจพร้อมกบัยกมอืขึ้นแตะรอยสกั

รูปผเีสื้อบนต้นคอเบาๆ ด้วยความเคยชนิ

ในอดีตเหยาซือเสียนเป็นเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้หน้าประตูต�าหนักอ๋อง 

เว่ยเหรนิ บ่าวไพร่พบนางเข้าจงึน�าไปเลี้ยงดภูายในเรอืนบ่าว ด้วยเกรงว่าท่านอ๋อง 

เว่ยเหรนิจะพบเหน็เข้าแล้วเกดิความร�าคาญใจ

กระทั่งเว่ยจนิชางบุตรชายคนโตของอ๋องเว่ยเหรนิมอีายุได้หกขวบ เขา

ถกูรบกวนจากเหล่าภตูผจีนป่วยหนกัเกอืบจะสิ้นลม เช้าวนัหนึ่งนางวิ่งเล่นและ

พลดัหลงเข้าไปในเรอืนใหญ่ ราวกบัโชคชะตาที่ท�าให้นางได้พบเว่ยจนิชางเป็น

ครั้งแรก

เขานอนทุรนทุรายด้วยพิษไข้อยู่บนเตียง เมื่อนางเข้าใกล้ อาการอัน

หนกัหนาของเขาพลนัดขีึ้นอย่างประหลาด ท่านอ๋องเว่ยเหรนิได้เหน็ความพเิศษ

นี้จงึรบันางเข้าไปอยู่ในต�าหนกัหน้า ตั้งแต่นั้นมานางกถ็ูกเลี้ยงดูจากพระชายา 

พร้อมกบัตั้งชื่อให้ว่า เหยาซอืเสยีน ซึ่งแซ่เหยากม็าจากชื่อของเมอืงนั่นเอง

เมื่อเตบิใหญ่จงึมอบหมายให้นางเป็นองครกัษ์ประจ�าตวัของเวย่จนิชาง 

ซึ่งเป็นเพยีงต�าแหน่งที่ท่านอ๋องเว่ยเหรนิตั้งไว้ ให้นางมหีน้าที่ตดิตามเว่ยจนิชาง

ไปทุกหนทุกแห่ง แท้จรงิแล้วนางกเ็ป็นเพยีงคนไล่ผเีท่านั้น

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้นางจ�าต้องเดินทางมาไกลสุดหล้า หวังจะหาที่ 

หลบซ่อนเร้นกายภายในดนิแดนสามภพกค็อื การที่ท่านอ๋องเว่ยเหรนิมคี�าสั่ง

ส่งนางไปถวายตวัเป็นเครื่องบรรณาการให้แก่ฮ่องเต้แคว้นชงินั่นเอง

การเติบโตในหมู่ภูตผีและมนุษย์ผู ้ชายเสียส่วนใหญ่อาจท�าให้นาง 

คิดเห็นแปลกประหลาดไม่เหมือนผู้คนทั่วไป นางจึงคาดไม่ถึงว่าตนจะกลาย

เป็นเครื่องบรรณาการแก่แคว้นชิงได้ สตรีโฉมงามมีมากมายภายในต�าหนัก

อ๋องเหตใุดถงึเป็นนาง แม้จะพยายามครุ่นคดิหาเหตผุลเท่าไร นางกค็ดิไม่ออก

เหยาซอืเสยีนนกึย้อนเรื่องราวถงึตรงนี้แล้วถอนหายใจออกมาแผ่วเบา 
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ดวงตาคู่เลก็อ่อนหวานทอประกายแห่งความเหนด็เหนื่อยใจอยู่หลายส่วน แต่

แล้วนางกลบัรู้สกึแปลกประหลาด มอีาการหายใจตดิขดั แข้งขาอ่อนแรงลง

อย่างกะทนัหนั

เกดิสิ่งใดขึ้น! เหตุใดนางจงึไร้เรี่ยวแรงถงึเพยีงนี้ แม้จะยกถ้วยน�้าชา

ยงักระท�าไม่ได้

เพียงไม่นานเหยาซือเสียนพลันล้มตัวลงฟุบบนโต๊ะ ภาพภายนอกดู 

เลอะเลอืนจนมองไม่ชดัเจน ทว่า...นางยงัพอเดาได้ว่าเวลานี้มผีู้คนก�าลงัเข้ามา

รุมล้อมรอบกายของนางมากมาย...คนพวกนั้นต่างพูดคุยซุบซิบ บ้างหัวเราะ 

แสดงสหีน้ายนิดเีป็นหนกัหนา

เจ้าพวกนี้เหตุใดจึงยินดีกับการได้เห็นข้าหมดสติ อย่าให้ข้าฟื้นเสียล่ะ 

ไม่เช่นนั้นข้าจะสั่งสอนพวกเจ้าให้รู้ส�านกึ!

ผ่านไปเกอืบหนึ่งชั่วยามเหยาซอืเสยีนจงึลมืตาตื่นขึ้นภายในห้องนอน

ของโรงเตี๊ยม นางสูดลมหายใจเข้าออกเบาๆ รู้สกึสดชื่นมากกว่าเดมิหลายเท่า

นัก หลังจากการหลบหนีมานานหลายวันนางก็ไม่อาจหลับได้สนิท ยามตื่นก็

ต้องระมดัระวงักาย หวาดระแวงว่าจะถูกคนของต�าหนกัอ๋องมาจบัตวักลบัไป 

นบัว่าการถูกวางยานอนหลบัคราวนี้ยงัพอมคีวามดอียู่บ้าง

นางขยับกายลุกขึ้นนั่ง ทว่ามือที่ถูกมัดไว้ท�าให้การเคลื่อนไหวยาก

ล�าบาก เหยาซอืเสยีนสงัเกตว่าเชอืกที่มดัไม่ได้แน่นหนามากนกั แสดงว่าคนที่

กระท�าการเช่นนี้ไม่ได้หวงัร้ายต่อนาง ยงัเจอืความห่วงใยอยู่บ้างเลก็น้อย

พลันมีเสียงกุกกักหน้าห้องเพียงชั่วครู่ก่อนที่ประตูจะเปิดอ้าออกอย่าง

รวดเร็ว นางจึงหันไปมอง ในใจคาดเดาว่าคงเป็นโจรร้ายที่แอบซ่อนตัวอยู่

ภายในโรงเตี๊ยมแห่งนี้เป็นแน่ ทว่าภาพที่นางเหน็กลบัเป็นหญงิชรา เดก็ และ

ชายหนุ่มชาวบ้านอกีสี่คน ทั้งหมดแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าขาด ดูลกัษณะแล้ว

น่าจะเป็นเพยีงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้น

“แม่นางตื่นแล้วหรอื” หญงิชราเอ่ยถามแววตาห่วงใยพร้อมกบัวางถาด
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ในมอืลงบนโต๊ะ

“พวกเจ้าท�าสิ่งใดกนั เหตุใดจงึมดัข้าไว้ หลอกให้ข้าดื่มยานอนหลบั... 

มแีผนการอะไร” นางกล่าวพร้อมกบัลุกขึ้นยนื

“แม่นางน้อย พวกเราจนปัญญาแล้วจรงิๆ จงึต้องจบัตวัแม่นางไว้ ถอื

เสยีว่าช่วยชวีติพวกเราชาวซูหนี่ว์เถดิแม่นาง” หญงิชราคนเดมิกล่าวเพื่อให้นาง

เหน็ใจ แล้วอย่างไรเล่า...สหายที่ดย่ีอมต้องมคีวามจรงิใจ กระท�าการเยี่ยงโจร

เช่นนี้แล้วเรยีกหาความเหน็ใจหรอื!

“เหตุใดข้าต้องช่วยพวกเจ้าด้วย”

หนึ่งในสองคนหันมองสบตากันอย่างล�าบากใจ ท�าท่าคล้ายจะอธิบาย

เพิ่ม แต่มคีนผู้หนึ่งเอ่ยแย้งขึ้นมา “ไม่ต้องพูดให้มากความ อย่างไรเสยีนางก็

ต้องตาย”

ได้ยนิเรื่องตายเหยาซอืเสยีนถงึกบัท�าหน้าเคร่ง ก�าหมดัแน่น ก่อนจะ

ใช้พลงัลมปราณสะบดัจนเชอืกขาดสะบั้นออกจากกนั ชาวบ้านทั้งหลายถงึกบั

ถอยหลงัผงะห่างออกไปด้วยความตื่นตระหนก

“ผู้ใดกัน ผู้ใดอยากเสี่ยงชีวิตฆ่าข้า เข้ามาเสียสิ...แล้วเจ้าจะได้รู้ว่า 

ผู้ใดกนัแน่จะได้ไปเที่ยวปรโลก” น�้าเสยีงอนัห้าวหาญขององครกัษ์หญงิท�าเอา

ผู้คนแตกตื่น กระนั้นกย็งัมผีู้กล้าออกมาต่อสู้กบันาง ซดัหมดัเข้าหาด้วยมวย

พื้นฐานไร้ซึ่งทิศทาง จึงเป็นเรื่องง่ายที่นางจะจัดการคู่ต่อสู้จนล้มลงกับพื้น 

ด้วยกระบวนท่าเดยีว

เหยาซอืเสยีนหนัไปจ้องเหล่าชาวบ้านที่หลอกจบันางอย่างเอาเรื่อง และ

ก่อนนางจะลงมอืจดัการคนที่เหลอื กม็เีดก็ผูช้ายตวัเลก็วิ่งเข้ามาขวางไว้ ดวงตา

เลก็คูน่ั้นจบัจ้องนางด้วยความหวาดกลวั แล้วจงึทรดุกายลงคุกเข่า มอืประสาน

เข้าหากนัโค้งกายค�านบัอย่างรวดเรว็

“ท่านจอมยุทธ์ได้โปรดไว้ชวีติพวกเราด้วย พวกเราไม่มทีางเลอืกแล้ว

ขอรบั” เสยีงเดก็ชายฟังสั่นเครอื แต่กลบัท�าให้ชาวบ้านคนอื่นกระท�าตามอย่าง

รวดเรว็ กลายเป็นว่าทุกคนโค้งกายค�านบันางเพื่อขอชวีติ
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เหยาซอืเสยีนได้แต่ถอนหายใจ...นี่กลายเป็นว่านางผดิหรอื

“พวกเจ้าต่างหากที่หลอกล่อท�าร้ายข้า แล้วไยมาหาว่าข้าเป็นคนท�าร้าย

พวกเจ้า”

“ท่านจอมยุทธ์ ที่พวกเราท�ากเ็พื่อรกัษาชวีติของผู้คนในหมู่บ้านไว้ ทุก

เดือนพวกเราต้องน�าหญิงพรหมจรรย์ไปเซ่นไหว้จอมมาร ไม่เช่นนั้นหมู่บ้าน

เราจะถูกฆ่าจนหมดสิ้น”

“เดอืนละคนเชยีวหรอื”

“ถูกต้องแล้ว ตอนนี้พวกเราไม่หลงเหลือหญิงพรหมจรรย์เลยสักคน 

พอเตบิโตเป็นสาวกร็บีแต่งงานเพื่อไม่ให้ตวัเองถกูสงัเวยแก่จอมมาร แล้วพวก

ที่เหลอืกย็งัเลก็นกั” น�้าเสยีงของหญงิชราคนหนึ่งกล่าวเสรมิขึ้น

เหยาซือเสียนเหลือบมองชาวบ้านที่เหลือด้วยแววตาใคร่ครวญอย่าง

หนกั พลนันกึถงึสิ่งของส�าคญั นางเหลยีวมองไปรอบกายกไ็ม่เหน็กระบี่คู่ใจ

“กระบี่ข้าเล่า...อยู่ที่ใด”

“อยู่นี่ขอรบั” เถ้าแก่โรงเตี๊ยมรบีปรี่เข้ามาพร้อมกบัอาวุธสเีงนิของนาง 

เหยาซอืเสยีนรบัมาถอืไว้พลางส�ารวจให้ชดัแจ้งว่าใช่กระบี่ของตนแน่แท้

“ท่านจอมยุทธ์ได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเถิด เราไม่เหลือที่พึ่งใดแล้ว 

หญงิพรหมจรรย์ในเมอืงไม่หลงเหลอือกีแล้ว หากไม่น�าไปเซ่นไหว้ เมอืงของ

เราต้องถูกท�าลายจนสิ้นเป็นแน่ขอรับ” สิ้นเสียงกล่าวขอร้องนั้นก็กลายเป็น

เสยีงร้องไห้ระงมจนเหยาซอืเสยีนตกตะลงึ ไม่คาดคดิว่าจะพบเหตุการณ์อนั

น่าสงัเวชเช่นนี้

ชาวบ้านไร้วรยทุธ์แต่กลบักล้าหลอกลวงเพื่อเอาตวัรอด กระท�าการอนั

ไร้คุณธรรมถงึเพยีงนี้ คงหมดสิ้นหนทางแล้วจรงิๆ เหยาซอืเสยีนเหลยีวมอง

ชาวบ้านทั้งชายหญิงและเด็กน้อยซึ่งเต็มไปด้วยหยาดน�้าตา สีหน้าหวาดกลัว 

ตวัสั่นเทา ในชวีติของนางมเีพยีงไม่กี่เรื่องที่นางไม่อาจอดทนยอมรบัได้ หนึ่ง

คอืเหน็คนถูกรงัแกแล้วไม่ช่วย สองคอืการทรยศต่อสหายหรอืผู้มพีระคุณ

เหยาซอืเสยีนผ่อนลมหายใจแผ่วเบาราวกบัว่าได้ตดัสนิใจบางเรื่องอย่าง
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เดด็ขาดแล้ว

“เช่นนั้น...ข้าจะช่วยพวกเจ้าจับจอมมารตนนั้นเอง” นางกล่าวสีหน้า

จรงิจงั มองกระบี่ในมอือย่างหมายมาด

โลกสามภพบรรจบกนัได้เช่นนี้เอง จงึเป็นเหตใุห้เกดิเรื่องราวร้ายๆ อยู่

บ่อยครั้ง นางเคยได้ยินว่าพวกมารนั้นมักหลอกสูบเอาไอชีวิตของมนุษย์เพื่อ

เสรมิพลงั ไม่คดิว่าครานี้จะเป็นถงึองค์ราชาจอมมาร

หลงัจากที่ชาวบ้านออกไปเตรยีมพธิกีารถวายเครื่องสงัเวยจงึปล่อยให้

เหยาซือเสียนอยู่ในห้องตามล�าพัง นางได้นั่งครุ่นคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา 

ระหว่างนั้นป่ินผเีสื้อพลนัเปล่งประกายแสงวาบหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนรปูร่างกลาย

เป็นผีเสื้อสีเขียวเข้มโบยบินออกมาจากผมของนาง ท�าให้ผมสีด�าขลับปล่อย

สยายเตม็หลงั ผเีสื้อตวัน้อยเรงิร่อนไปมารอบกายนาง ท่าทางคล้ายก�าลงัเต้น

ระบ�าหยอกเย้านาง

“เจ้าตั้งใจน�าทางให้ข้ามาที่นี่ใช่หรอืไม่” นางเอ่ยถามผเีสื้อตวัสเีขยีว ก่อน

ที่มนัจะบนิวนหนึ่งรอบแล้วค่อยบนิลงมาจบัถ้วยน�้าชา ดื่มน�้าในนั้นอย่างมคีวาม

สขุ เจ้าผเีสื้อไม่อาจเอ่ยปากคยุกบันางได้ แต่มนัสามารถบนิน�าทางนางไปเรื่อยๆ 

ดงัเช่นที่น�าทางมาสู่เมอืงซูหนี่ว์แห่งนี้

ความจริงเหยาซือเสียนรู้ว่ามีบางอย่างในตัวนางที่ผิดแผกไปจากผู้อื่น 

ตั้งแต่เกดินางกม็รีอยสกัรูปผเีสื้อบนต้นคอ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เดก็ทารกจะ

มสีิ่งนี้ กระทั่งนางอายไุด้หกขวบกพ็บว่ามผีเีสื้อหลุดออกมาจากรอยสกันั้น มนั

ไม่เหมอืนผเีสื้อทั่วไปเพราะมปีระกายเปล่งสว่างให้เหน็อยูต่ลอด ทั้งยงัคอยบนิ

วนไปมารอบกายนาง ท�าเหมอืนว่านางเป็นเจ้าของมนัเพยีงผู้เดยีว ไม่ยนิยอม

ให้ผู้ใดได้เหน็มนั

ผเีสื้อตวันี้เมื่อมผีู้อื่นที่ไม่ใช่นางเข้ามาพบ เพยีงพรบิตากก็ลายร่างเป็น

ปิ่นหยกในทันทีทันใด เหยาซือเสียนเชื่อว่าผีเสื้อตัวนี้คือสิ่งที่คอยปกป้องนาง

จากเหล่าภตูผปีีศาจ นางจงึได้ตอบแทนตระกลูเว่ยด้วยการช่วยเหลอืท่านอ๋อง

เว่ยจนิชางนั่นเอง
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สาเหตุที่นางสามารถมองเห็นเหล่ามารหรือปีศาจได้ตั้งแต่ลืมตาดูโลก 

แท้จริงแล้วเกิดจากพลังของรอยสักผีเสื้อนี้ต่างหาก นางได้แต่คิดว่าคงเป็น

สวรรค์ที่สร้างให้นางเกดิมาพร้อมความสามารถพเิศษนี้ นบัว่าตอบแทนบญุคุณ

ที่ท่านอ๋องเว่ยเหรนิเลี้ยงดูมาได้อย่างพอเหมาะกนัแล้ว

ในวนัที่นางหนอีอกมาจากต�าหนกัอ๋องนั้นผเีสื้อตวัเขยีวบนิน�าทางให้นาง

มายังเมืองซูหนี่ว์ ราวกับต้องการจะให้นางมาพบเรื่องราวเหล่านี้ ผีเสื้ออาจ

ต้องการให้นางได้ช่วยเหลือผู้คนดังเช่นที่นางเคยตั้งปณิธานไว้ในใจเมื่อครั้ง

เยาว์วยั

เหยาซือเสียนเอื้อมมือไปแตะกระบี่เงินวาวแผ่วเบา เมื่อหกปีก่อน 

ท่านอ๋องเว่ยเหรินได้สั่งท�ากระบี่พิเศษให้แก่นาง กระบี่เล่มนี้ท�าด้วยเหล็ก 

หลอมจากแสงสุริยัน มีพลังท�าลายล้างอ�านาจมืดมนตร์ด�าได้ พวกวิญญาณ

ร้ายกระทั่งปีศาจจงึไม่กล้าเข้าใกล้เว่ยจนิชางอกีต่อไป ดงันั้นการปราบผหีรอื

เหล่ามารจึงเป็นเรื่องเล็กน้อย...องครักษ์ขั้นหนึ่งเช่นนางมีหรือจะไม่กล้าท�า...

นางจะสงัหารเจ้ามารกนิวญิญาณสาวพรหมจรรย์เอง!



สอง
จุมพิตแรก

เส้นเขตดินแดนสามภพผนึกด้วยพลังอาคมแก่กล้า ผู้ข้ามเขตไปมา

ได้ย่อมต้องมีวรยุทธ์และอาคมระดับหนึ่ง เพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่อาจ 

ล่วงล�้าไปยงัดนิแดนอกีฝ่าย แม้กระทั่งมารกไ็ม่สามารถขึ้นไปยงัแดนสวรรค์

หากไม่มีเทียบเชิญจากเทพชั้นสูง ฝ่ายแดนมารนั้นแม้จะเข้าออกไปมาได้

ง่ายดายกว่า แต่ผู้ใดเล่าจะอยากเดนิทางไปสู่ดนิแดนอนัไม่น่าอภริมย์

หยางเซงิก้าวผ่านเขตแดนออกมาถงึแดนมนษุย์อย่างง่ายดาย เบื้องหลงั

มไีป๋ทู่กบัทหารมารอกีหนึ่งนายคอยอารกัขาความปลอดภยัให้ ความจรงิแล้ว

เขาหาได้ต้องการสกันดิ พลงัเวทของทหารมารกบัไป๋ทูย่งัมแีค่หนึ่งในห้าที่เขามี

“องค์รชัทายาทจะไปที่ใดหรอืขอรบั”

“เจ้าก�าลังจะออกติดตามปีศาจไม่ใช่หรือ ข้าเองก็อยากดูสักหน่อยว่า

เป็นอย่างไร”

“แต่มนัเป็นเพยีงปีศาจปลายแถว ไม่ต้องถงึมอืขององค์รชัทายาทหรอก

ขอรบั” ไป๋ทู่กล่าวพลางคดิถงึเหตุการณ์ที่ตนจะต้องออกไปก�าจดัปีศาจปลาย

แถวซึ่งแอบอ้างชื่อองค์ราชาจอมมารเพื่อกระท�าการชั่วช้าในแดนมนุษย์

“มปีลายย่อมมต้ีนเหต.ุ..หากไม่ดใูห้แน่ใจกไ็ม่อาจล่วงรูว่้าปีศาจพวกนั้น

เกดิจากสิ่งใด” เขากล่าวด้วยน�้าเสยีงเรยีบนิ่ง

ไป๋ทู่พยักหน้าแสดงถึงความเข้าใจของตน หน้าที่ขององค์รัชทายาท 
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จอมมารส่วนใหญ่แล้วดูแลความสงบของแดนมารที่ใกล้กับดินแดนสามภพ 

ตั้งแต่หุบเขากกัขงัไป๋เสวี่ย เลยมาจนถงึเขตกั้นระหว่างดนิแดนสามภพ อกีทั้ง

ยงัออกจดัการเหล่าปีศาจที่อาละวาดท�าร้ายท�าลายทั้งมารและมนุษย์ด้วย

ส่วนมากนั้นปีศาจเกดิขึ้นได้กบัทั้งมนุษย์ มาร หรอืเทพ หากไม่รกัษา

พลงัจติภายในให้มั่นคง ถกูครอบครองด้วยจติมดืด�าจนไม่อาจควบคมุตนเอง

ได้ในที่สุดกก็ลายเป็นปีศาจ ถงึกระนั้นเหล่าปีศาจกย็งัมชีั้นแห่งพลงั โดยมาก

แล้วไป๋ทู่จะพบเพียงปีศาจปลายแถวที่พยายามรวบรวมพลังด้วยการสูบเอา 

ไอชวีติจากมนุษย์เท่านั้น

“จะมเีหตใุห้เกดิปีศาจคล้ายจอมปีศาจเจิ้งเอยีวอกีหรอืขอรบั” เมื่อกล่าว

ไปแล้วไป๋ทู่ก็นึกอยากตบปากตนเองที่พลั้งเผลอกล่าวถึงชื่อที่ไม่ควรพูดนั้น

เหลอืเกนิ

หยางเซิงเหลียวมองมารกระต่ายขาวด้วยแววตาขุ่นเคือง “ใต้หล้านี้มี

สิ่งใดแน่นอนบ้าง ปีศาจปลายแถวอาจเลื่อนชั้นกลายเป็นจอมปีศาจกไ็ด้ ดงัที่

เจ้าว่ามา...เทพยงักลายเป็นปีศาจได้ ไม่ถอืว่าแปลกนกั”

เขากล่าวด้วยน�้าเสียงเย็นจนทหารรับใช้ต้องโค้งกายลงก้มหน้าไม่กล้า

สบตา หยางเซิงพลันลอบถอนหายใจ เหลียวมองแดนมนุษย์ที่ดูรกร้างแห้ง

แล้งด้วยแววตาเศร้าสร้อย พลนัมแีสงวาบหนึ่งพร้อมกบัผเีสื้อสนี�้าเงนิตวัเลก็

โบยบินเข้ามาใกล้ เขาจึงยื่นมือออกไป ผีเสื้อแปรเปลี่ยนกลายเป็นกระบอก 

สเีงนิขนาดเท่าฝ่ามอื เขาดงึจุกออกเผยให้เหน็แผ่นผ้าซึ่งมตีวัอกัษรเขยีนไว้

‘มคี�ำท�ำนำยเกี่ยวเนื่องกบัองค์รชัทำยำทที่ยำกจะตคีวำมหมำยให้ชดัแจ้ง 

แต่มสีิ่งหนึ่งที่ท่ำนคงอยำกรู้...ผเีสื้อสเีขยีวก�ำลงัจะปรำกฏ จงึแปลควำมได้ว่ำ 

ถงึครำวเครำะห์ของท่ำนอกีแล้ว’

หลังจากอ่านจบคิ้วพลันขมวดเข้าหากันด้วยความไม่เข้าใจ...คราว

เคราะห์หรอื ค�าท�านายไร้เหตุผลสิ้นด!ี

หยางเซงิใช้พลงัเผาไหม้กระบอกและผนืผ้านั้นจนกลายเป็นจณุ ไม่หลง

เหลอืแม้กระทั่งเถ้าถ่าน
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ความจริงแล้วนอกเหนือจากเรื่องการปราบปีศาจ เขายังต้องตามหา 

บางสิ่งใหพ้บ...ผา่นกาลเวลามาเนิ่นนาน เขาเพิ่งเข้าใจสิ่งที่มารดากลา่วเมื่อครั้ง

ยงัเยาว์วยั

“เมื่อเตบิโตเจ้ำจะเข้ำใจสิ่งที่แม่กระท�ำลงไป”

มารดาของเขาคอืซี่จวนิ ธดิาแห่งเผ่าอนิทร ีในช่วงที่เกดิสงครามฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์เพื่อแย่งชิงการเป็นหนึ่งแห่งแดนมาร นางจึงถูกน�าไปซ่อนไว้ในถ�้า

หุบเขาไป๋เสวี่ย กระทั่งสงครามสงบบดิาของเขาไปพบและเกดิต้องใจจงึแต่งตั้ง

ให้เป็นพระสนม ไม่คาดคดิว่าต�านานรกับทนี้จะมแีต่ความโศกเศร้า

รกัมกัท�าให้ทุกข์ยากใจ อ�านาจมกัท�าให้ทุกข์ยากกาย...เขาต้องพบพาน

ทั้งสองเรื่องโดยไม่อาจหลกีเลี่ยง

สองรอ้ยปแีล้วที่นางจากไป...หยางเซงิถอนหายใจแผ่วเบาอกีครั้ง แลว้

หนักลบัไปจดัการเรื่องตรงหน้า ส่วนเรื่องที่ไม่อาจจดัการกป็ล่อยให้โชคชะตา

น�าพาเถดิ

ใบไมป้ลวิไหวไปตามแรงลมแม้ในยามดกึสงดั ท้องฟ้ามดืสนทิราวกบั

ถกูขงึด้วยผ้าสนีลิผนืใหญ่ ลมพดัผ่านไปวูบแล้ววูบเล่า สร้างความเหนบ็หนาว

ให้แก่สรรพสัตว์ยามค�่าคืนอยู่ไม่ใช่น้อย กลางลานกว้างของชายป่าลึกแห่งนี้

กลบัมสีตรนีางหนึ่งในชดุผ้าฝ้ายสขีาวเหน็ได้ชดัเจน ด้วยแสงจากโคมไฟซึ่งผกู

ตดิไว้กบัไม้ไผ่ล�าใหญ่ฝังดนิไว้ขนาบสองข้างของนาง

เปลือกตาของนางขยับเพียงเล็กน้อยก่อนจะเปิดออก นางเหลือบมอง

ใบไม้รอบกายท่ามกลางความมืดมิด พยายามที่จะปรับให้เห็นทุกสิ่งอย่าง 

ชดัแจ้งขึ้น สหีน้าของเหยาซอืเสยีนคอยระแวดระวงัแม้ว่าร่างจะถูกมดัตรงึไว้

กบัไม้ไผ่ล�าใหญ่เพื่อรอคอยใครบางคน

เพยีงครูเ่ดยีวบรรยากาศโดยรอบพลนัเหนบ็หนาวราวกบัก�าลงัจะเข้าสู่

ฤดูเหมนัต์ ลมพดัหวดีหววิฟังดูโหยหวนน่าขนลุกขนพองยิ่งนกั

เหยาซอืเสยีนเงยหนา้ขึ้นจบัจ้องแผน่ฟ้าสนีลินั้นอย่างสงัเกต เหน็ความ
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ผดิแผกแม้จะอบัแสง มบีางสิ่งปลวิไหวขจายราวกบัว่าดวงดาวก�าลงัโปรยปราย

ลงสู่พื้น ก่อนแปรเปลี่ยนกลายเป็นกระจกใสล้อมรอบบางสิ่ง มนัค่อยๆ ลอย

เลื่อนลงมาสู่พื้นดนิอย่างช้าๆ

ภายในกระจกมรี่างสูงเพรยีวของบุรุษผู้หนึ่ง ชายเสื้อสดี�าปลวิไสวแม้

กายจะหยัดยืนอยู่บนพื้นดินแล้วก็ตาม นางเหลือบมองใบหน้าของผู้มาเยือน

อย่างตื่นตะลึง สิ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือผมสีเงินยาวจนถึงกลางหลังรวบไว้เพียง

ครึ่ง ปล่อยที่เหลอืปลวิสยายตามแรงที่เขาเคลื่อนกาย

ที่แท้...กค็อืจอมมารแก่ชราตนหนึ่ง

เหยาซอืเสยีนคดิในใจพลางเลื่อนสายตาไปมองใบหน้าของมารแก่ดงัที่

นางคาดเดาเอาเอง ทว่าดวงตาสเีขยีวมรกตพลนัตรงึความรูส้กึนกึคดิของนาง

ไว้ในทนัท ีใบหน้าคมคาย ผวิเนื้อเนยีนดงัหยกขาว รมิฝีปากสแีดงเรื่อ ดวงตา

งามคูน่ั้นสบตานางเช่นกนั ยามที่เขาปรายตามองมาคล้ายมมีนตร์สะกดจนแทบ

ลมืหายใจ เขาเองกม็องนางโดยไม่กะพรบิตาแม้แต่ครั้งเดยีว

‘อะไรกนั!...จอมมาร เหตใุดจงึงดงามถงึเพยีงนี้’ นางเอ่ยในใจ แต่กลบั

ได้เหน็รอยยิ้มจากจอมมาร อย่างกบัว่าเขาได้ยนิสิ่งที่นางพดูอย่างนั้นละ เพยีง

แวบเดยีวใบหน้าของจอมมารกแ็ปรเปลี่ยนไปเยน็ชาดงัเดมิ

เหยาซือเสียนแม้แรกนั้นถูกหลอก แต่พอได้ฟังเรื่องราวที่แท้จริงจาก

ชาวบ้านกลบัท�าให้นางตดัใจทิ้งปัญหานี้ไปไม่ได้ จงึวางแผนเอาตวัเข้าแลก มาร

ตนนี้ที่สง่างามได้อาจเป็นเพราะสูบเอาไอชวีติของสาวพรหมจรรย์เป็นแน่

“เจ้ามารชั่ว!” นางตะโกนออกมาพร้อมกบัลกุขึ้นจากหลกัไม้จองจ�าอย่าง

รวดเรว็ อกีฝ่ายจงึเหน็แล้วว่านางไม่ได้ถกูมดัไว้ เป็นเพยีงแผนหลอกล่อตบตา

เท่านั้นเอง

“เจ้าบังอาจก่อกรรม ฆ่าสาวบริสุทธิ์ในหมู่บ้านจนหมด ข้าในฐานะ

องครกัษ์ขั้นหนึ่ง จะสงัหารเจ้าแก้แค้นให้ชาวบ้านเอง” นางยงัคงกล่าวต่อพร้อม

กบัเลื่อนสายตามองดูสมุนของมารผมสเีงนิอกีสองตน

“ข้าดคูล้ายปีศาจชั้นต�่าอย่างนั้นหรอื” เสยีงของมารตนนั้นฟังทุม้นุ่มเสยี
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จนน่าประหลาดใจ

“แล้วมารหรอืปีศาจที่ไหนกนัไม่ชั้นต�่า เจ้าคดิว่าตนสูงส่งหรอืไร” นาง

กล่าวพร้อมกบัยิ้มเยาะ

เกดิมานางกเ็พิ่งได้ยนิผู้คนยกยอตนถงึเพยีงนี้...จรงิส ินี่ไม่ใช่คน แต่

เป็นมาร แถมยงัสถาปนาตนเป็นจอมมารอกีด้วย

“ข้าไม่ได้สถาปนาตนเป็นจอมมาร และข้ากไ็ม่ใช่จอมมารดงัที่เจ้าเข้าใจ

ไปเอง” เขากล่าวตอบ แต่กลบัท�าให้นางตื่นตะลงึ

“เจ้ารู้ความคดิของข้า!”

เขาไม่ตอบนางแต่กลบัหนัไปด้านหลงัของตน เหยาซอืเสยีนได้ยนิเสยีง

สวบสาบเหมอืนว่าก�าลงัมสีิ่งใดเดนิทางมา มนัวิ่งเรว็ราวกบัเสอืจนถงึลานกว้าง

พลนัหยุดลง เงาด�ามดืกลายเป็นรปูเป็นร่างขึ้น แต่สิ่งที่เหยาซอืเสยีนเหน็กค็อื...

สตัว์ประหลาด!

สิ่งที่นางเห็นยามนี้ก็คือบางอย่างที่หัวมีเขาคล้ายกระทิง มีผมและ

ใบหน้าคล้ายมนุษย์ รูปร่างสูงใหญ่ สวมชุดสีน�้าเงินเข้ม บนบ่าทั้งสองมีเขา

คล้ายกบับนหวั ช่างน่าเกลยีดยิ่ง

“พวกเจ้ายกโขยงกันมาก็ดี ข้าจะได้จัดการเสียทีเดียวให้หมดสิ้น”  

เหยาซอืเสยีนเอ่ยท้าทายพร้อมกบัชกักระบี่ออกมาจากที่ซ่อน ตระเตรยีมความ

พร้อมตอ่สูด้้วยทา่ทอีงอาจ มารกระทงิยิ้มเหยยีดอย่างขบขนักบัท่าทขีองสตรี

มนุษย์ผู้โง่เขลาตรงหน้า

“เจ้ามนุษย์น้อยช่างปากดี ข้ามีเพียงคนเดียวจะให้ยกโขยงได้อย่างไร 

เจ้าตวัเลก็เพยีงเท่านี้ ข้ากนิคนเดยีวไม่รู้ว่าจะอิ่มหรอืไม่ด้วยซ�้า” มารกระทงิ

กล่าว

เหยาซอืเสยีนขมวดคิ้วเข้าหากนัด้วยความประหลาดใจ เหตใุดจงึกล่าว

ว่ามีเพียงตนเดียว นางเหลียวมองมารผมสีเงินและสมุนของเขาพลางสังเกต 

แท้จรงิแล้วมารมเีขาตนนั้นไม่เหน็มารผมสเีงนิหรอกหรอื

“ใช่แล้ว เจ้าฉลาดไม่น้อย” เขากล่าวตอบพร้อมกบัสะบดัชายเสื้อเพยีง
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เล็กน้อย รังสีที่ดูคล้ายกระจกแต่แรกที่นางคิดว่าเป็นดวงดาวก็แผ่ขจายหาย

วบัไปในทนัที

เมื่อร่างของเขาเปิดเผยให้เหน็ ท�าให้มารกระทงิถงึกบัผงะถอยหลงัไป

หลายก้าว รา่งใหญ่โตพลนัสั่นสะท้าน ดวงตาเตม็ไปด้วยความหวาดกลวัอย่าง

เหน็ได้ชดั ก่อนจะคุกเข่าลงกบัพื้น

“องค์รชัทายาท!”

ค�ากล่าวขานนั้นท�าให้เหยาซือเสียนยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีก อะไรกัน...

เหตุใดเจ้ามารเขาเยอะตนนี้ถึงได้เรียกมารผมสีเงินว่าองค์รัชทายาท องค์

รชัทายาทอะไร

“พลงัแห่งจติมดืยงัไม่กดักนิตวัเจ้าไปจนหมดสนิะ ถงึได้จดจ�าข้าได้...” 

หยางเซงิหยุดไปอดึใจก่อนจะเอ่ยต่อ “ปีศาจชั้นต�่าเช่นเจ้าบงัอาจนกั กล้าแอบ

อ้างชื่อองค์ราชาจอมมารไปกระท�าการชั่วช้า” เขาเอ่ยน�้าเสยีงดงัสะท้อนไปทั่ว

ทั้งบรเิวณ ยิ่งท�าให้ปีศาจกระทงิหวาดกลวัขึ้นไปอกีหลายเท่านกั

“ข้าผดิไปแล้วๆ องค์รชัทายาทปล่อยข้าไปเถดิ” ปีศาจกระทงิค�านบัขอ

ชวีติ

“ก่อนนี้เจ้าเป็นเพียงมารกระทิงธรรมดาตนหนึ่งเท่านั้น แต่เพราะเจ้า 

ถูกจิตมืดเข้าครอบง�าถึงได้คิดการณ์ชั่วช้า แอบอ้างชื่อองค์ราชาจอมมารเพื่อ

หลอกกนิวญิญาณมนุษย์เพิ่มอทิธฤิทธิ์ของตน...เจ้าผดิจรงิ และจงยอมรบัโทษ

ที่เจ้าเป็นผู้เลือกเองเถิด ผู้ใดเลือกสิ่งใดก็ต้องได้รับผลของการเลือกสิ่งนั้น!” 

หยางเซิงกล่าวออกมา ก่อนจะรวบรวมพลังของตนหมายจะสั่งสอนปีศาจชั้น

ปลายแถวเบื้องหน้าของตน

เหยาซือเสียนมองเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนก พลางไขปริศนา

ต่างๆ ในใจ ทว่าไม่ทนัจะวเิคราะห์สิ่งใดมากไปกว่านั้น มารมเีขาพลนัผุดลุก

ขึ้นดดีตวัทะยานสู่ท้องฟ้าอนัมดืด�าอย่างรวดเรว็ มารอกีสองตนที่อยู่ด้านหลงั

ของจอมมารท�าท่าจะตามไป แต่เขายกมอืขึ้นเลก็น้อยเป็นเชงิห้ามปราม ก่อน

จะหนัฝ่ามอืไปทางมารกระทงิ กระแสพลงัดดูดงึให้มารกระทงิกลบัลงมาสูพ่ื้น
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แล้วเลื่อนกายเข้ามาใกล้ฝ่ามือนั้น แม้อีกฝ่ายจะพยายามดึงรั้นไม่ให้ตนถูก 

พลังมหาศาลดูดเข้าสู่ฝ่ามือแต่ก็ท�าไม่ได้ สุดท้ายคอของมารกระทิงก็ถูกมือ

ของจอมมารจบัไว้ได้อย่างพอเหมาะพอดี

“ไว้ชวีติข้า...น้อ...”

โผละ!

ไม่ทันที่เจ้ามารกระทิงจะกล่าวจบเสียด้วยซ�้า ร่างพลันแหลกสลายไป

กับมือของจอมมารผมสีเงิน ดังร่างนั้นถูกระเบิดแตกละเอียดเนื้อเปื่อยยุ่ย  

เป็นเศษซากไม่ต่างกบัถกูสบัละเอยีด กระทั่งเลอืดสดี�ายงัแตกกระซ่านกระเซน็ 

มาถงึเท้าของเหยาซอืเสยีน

ภาพอันน่าสยดสยองยิ่งท�าให้นางก้าวไม่ออก การสู้รบในกองทหาร 

เป็นสิบเป็นร้อยไม่อาจเทียบกับภาพร่างที่แหลกเหลวคามือของบุรุษจอมมาร

ตรงหน้าได้เลย

ช่างโหดเหี้ยมยิ่งนกั!

นางจงึค่อยๆ ถอยหลงัออกไปอย่างระแวดระวงักาย หากไม่มวีรยุทธ์

สูงส่งมากที่สุดแล้วคงไม่อาจฆ่าผู้คนได้เพียงฝ่ามือเดียวเป็นแน่! กระทั่งเขา 

หนักลบัมามองนางด้วยสายตาเยยีบเยน็จนจบัขั้วหวัใจ ดวงตาสเีขยีวมรกตดู

ไม่น่ามองอกีแล้ว...ช่างน่าสยดสยองเสยีมากกว่า!

“ข้ายงัมสีิ่งที่เจ้าต้องกลวัอกีมาก แต่สิ่งที่ข้าสงสยัในเวลานี้กค็อื...เหตใุด

เจ้าจงึมองเหน็ข้า ในขณะที่ปีศาจกระทงิตนนั้นไม่เหน็ข้า!”

เหยาซือเสียนตื่นตะลึงถอยหลังกรูดทันทีที่เขาก้าวเข้ามาใกล้ เมื่อก้าว

เข้าหาหนึ่งก้าว นางก็ถอยหลังสองก้าว เป็นเช่นนี้กระทั่งเท้าของนางสะดุด 

ขอนไม้ด้านหลังจนเกือบล้มลง เขายื่นแขนเข้ามาคว้าร่างนางไว้ได้ทันท่วงท ี

ดวงตาสีมรกตพลันแปรเปลี่ยนไปเมื่อเขาก้มลงมองนางอย่างใกล้ชิด...เพียง

แวบเดียวที่ได้สบตากัน เหยาซือเสียนคิดว่านางเห็นแววแห่งความโศกเศร้า 

เจอือยู่ในประกายตาคู่นั้น

“ในเมื่อเจ้าถูกสงัเวยแก่จอมมาร ข้าคอืองค์รชัทายาทจอมมารหยางเซงิ
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จะรบัตวัเจ้าไว้แทนกแ็ล้วกนั”

แทนที่เหยาซือเสียนจะตื่นตระหนกดังเช่นครั้งแรกที่พบเขา นางกลับ

ยิ้มเยาะ ก่อนจะชักกระบี่ข้างกายออกมาจ้วงแทงเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างรวดเร็ว 

หยางเซงิไม่ทนัตั้งตวัจงึพลาดถูกเฉอืนเข้าที่ต้นแขน 

“เจ้าผิดแล้ว...หากข้าไม่ยินยอมก็ไม่มีผู้ใดน�าข้าไปได้” เหยาซือเสียน 

กล่าวอย่างที่คดิว่าตนเหนอืกว่าคู่ต่อสู้

หยางเซงิก้มลงมองต้นแขนของตนเลก็น้อย ก่อนจะจบัจอ้งใบหน้านวล

เด่นของเหยาซอืเสยีนด้วยสายตาเยน็เยยีบราวกบัน�้าแขง็ก้อนใหญ่ เขายกมอื

ขึ้นผายออกมาทางทิศที่นางยืนอยู่ คราวนี้เหยาซือเสียนรู้สึกถึงพลังมหาศาล

ที่พยายามดึงดูดร่างนางเข้าไปหาเขา แม้จะต้านทานสุดแรงเพียงใดก็ไม่อาจ

ท�าได้ นางจงึหมายตั้งกระบี่ไว้แนบกายจนปล่อยให้ตนถูกพลงัขุมนั้นดูดไปถงึ

ร่างสูงของหยางเซงิได้ส�าเรจ็

ทว่า...คมกระบี่ในมอืของนางกเ็สยีบเข้าร่างเขาทนัทเีช่นกนั!

“เจ้าผดิแล้วใช่หรอืไม่...เจ้ามารชั่วช้า เจ้าควรส�านกึได้ว่าไม่ควรท�าร้าย

มนุษย์! โลกสามภพแม้จะบรรจบกนักจ็รงิ แต่กม็กีฎบงัคบัไม่ให้ระรานซึ่งกนั

และกนั” เหยาซอืเสยีนกล่าว

นางปล่อยมอืจากกระบี่ซึ่งบดันี้เสยีบคาอยูบ่นตวัของบรุษุฝ่ายมาร เขา

ยงัคงยนืนิ่ง ใบหน้าหาได้แสดงออกว่าเจบ็ปวดใดๆ แม้ว่าโลหติสดี�าจะหลั่งไหล

ออกมา เขาจบักระบี่นั้นแล้วบดิเพยีงเลก็น้อย แท่งเงนิคมกรบินั้นพลนัหกัออก

เป็นสองท่อน ปลายที่เสยีบอยู่ในร่างเขากห็ลุดออกมาเช่นกนั โลหติพลนัหยุด

ลง แล้วหดกลบัเข้าสู่ร่างเขาราวกบัว่าไม่มสีิ่งใดเกดิขึ้น

เหยาซอืเสยีนเริ่มตระหนกัว่าการต่อสู้ครานี้นางคาดการณ์ผดิพลาดไป

มากโข คิดว่าจอมมารจะจัดการได้ง่ายดายดังเช่นที่เคยท�าตอนปกป้องอ๋อง 

เว่ยจนิชาง นางค่อยๆ ถอยหลงักลบัไป หวงัจะใช้วชิาตวัเบาหลบหน ี แต่ถูก

พลงัมหาศาลดงึดูดกลบัเข้าไปหาเขาอกีครั้ง ล�าคอของนางเข้าได้พอเหมาะกบั

ฝ่ามือเรียวงามขององค์รัชทายาทจอมมาร ผมสีเงินวาวสยายไปมาตามแรง
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เคลื่อนกาย ดวงตาคมกล้าจบัจ้องนางอย่างใกล้ชดิ

นางไม่อาจกระดิกกายได้ แม้แต่อ้าปากพูดต่อรองขอชีวิตนางก็ยังท�า 

ไม่ได้เช่นกนั

เหยาซือเสียน...เจ้าหนีการเป็นเครื่องบรรณาการของแคว้นชิงมาเพื่อ

ตายเช่นนั้นหรอื

“ทุกอย่างเจ้าเลอืกเองไม่ใช่หรอื เจ้าจะร�าพงึร�าพนัไปไย”

ข้าหาได้ร�าพงึร�าพนั ข้าเพยีงแต่พูดกบัตวัเอง เจ้าปิดหูทพิย์เจ้าเสยี เจ้า

มารบดัซบ! เจ้าสมควรตายมากกว่าข้า ข้าผดิเองที่คดิว่ากระบี่วเิศษนี่จะท�าลาย

เจ้าได้

“กระบี่นั่น...ฆ่ามารหรือปีศาจตนอื่นได้แต่ไม่ใช่ข้า” เขากล่าวออกมา

ด้วยน�้าเสียงพอให้นางได้ยินเพียงผู้เดียว ดวงตาคู่นั้นเหลือบมองต้นคอของ

นางก่อนจะหยุดแล้วเหลอืบมองใบหน้าด้วยแววประหลาดใจ

ทนัททีี่นางสบตา เหยาซอืเสยีนพลนัรบัรู้ถงึไอเยน็ยะเยอืก หนาวเหนบ็

ไปจนถงึกระดูก

“เป็นเจ้าสินะ...เจ้ากลับมาแล้ว” เขาเอ่ยน�้าเสียงเยียบเย็น ทว่าดวงตา

หม่นหมองลงเลก็น้อย ก่อนจะเหยยีดยิ้มมุมปากสแีดงเรื่อ

นางหาได้เข้าใจค�าพูดเขาเท่าใด ดวงหน้าแปรเปลี่ยนเป็นหวาดหวั่นอยู่

เบื้องลกึ ป่ินหยกผเีสื้อสเีขยีวเข้มบนมวยผมของนางพลนัเปล่งประกายวบูหนึ่ง

หยางเซงิเหลอืบมองก่อนจะเลื่อนมอืไปที่ท้ายทอยแล้วดงึให้ร่างของนาง

เข้ามาหา ก้มหน้าลงแนบชิดติดพวงแก้มเนียนซีด เหยาซือเสียนไม่มีเวลาแม้

กระทั่งจะตกตะลึง เมื่อริมฝีปากสีแดงเรื่อนั้นพลันประทับลงมาบนปากของ

นางโดยไม่ทนัตั้งตวั!

ริมฝีปากสีแดงเรื่อนั้นช่างหวานล�้าปานผลไม้เลิศรสที่ไม่เคยได้ลิ้มลอง 

ทว่ากลบัรูส้กึคุน้เคยอย่างแปลกประหลาด มอืเลก็ๆ ที่อ่อนแรงจบัอกเสื้อของ

เขาเอาไว้แน่น บรุษุมารกระชบัอ้อมแขนแน่นขึ้นด้วยความปรารถนาที่ล้นทะลกั

เหยาซือเสียนปวดหัวขึ้นมาฉับพลัน ความเจ็บปวดแทรกซึมเข้าไปทุก
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อณขูมุขน เหตใุดจงึเจบ็ปวด...เจบ็จนแทบหายใจไม่ออก ภาพทกุอย่างตรงหน้า

พลันเปลี่ยนแปรไปกลายเป็นความเลอะเลือน นางเห็นตัวเองอยู่ในชุดสีแดง

งดงามสง่าราวกบัเจ้าสาวผู้มคีวามสุขมากที่สุดในใต้หล้า…ไม่ นั่นไม่ใช่นาง!



ส�ม
อกม�รน่�กิน

นานชั่วกัปชั่วกัลป์...นานตราบเท่าลมหายใจของมนุษย์ผู้หนึ่งจะเกิด 

แก่ เจบ็ และตายไปตามวฏัสงสาร นางรบัรู้สิ่งเหล่านั้นผ่านรมิฝีปากของบุรุษ

ฝ่ายมาร ลมหายใจของนางตดิขดัเหมอืนก�าลงัจะหมดสิ้นไปแล้วในยามนี้เอง

เหยาซอืเสยีนรู้สกึได้ว่ารมิฝีปากสแีดงเรื่อรสชาตดิงัผลไม้สกุหอมหวาน 

ละมนุละไม คล้ายว่าตอนนี้ร่างของนางก�าลงัล่องลอยไปตามสายลมแห่งใดสกั

แห่งหนึ่ง เหตใุดจงึรูส้กึเช่นนั้นได้...หลงัภาพอนัเลอะเลอืนเหน็ตนในชดุเจ้าสาว

จงึหลบัตาลง หวงัว่าภาพเหล่านั้นจะหายไป

เมื่อนางลมืตาตื่นขึ้นมากเ็หน็ล�าธารเลก็ๆ ในป่ารกทบึ ก้มลงมองสายน�้า

เบื้องล่างจึงได้เห็นร่างใครบางคนนอนแน่นิ่งแช่น�้าอยู่ ผิวขาวเนียนละเอียด 

ท�าให้เหน็รมิฝีปากสแีดงเรื่อชดัเจน นางจงึทรุดกายลงมองอย่างใกล้ชดิ

หยางเซงิ! องค์รชัทายาทจอมมารตนนั้น...แต่...คนผู้นี้มผีมสดี�า จะใช่

เขาจรงิหรอื

เหยาซือเสียนเห็นร่างเขาขยับเพียงเล็กน้อย ผมยาวไหวบนแผ่นน�้า

ราวกบัก�าลงัเรงิระบ�า รมิฝีปากสแีดงเรื่อทั้งๆ ที่ใบหน้าซดีเซยีว ขนตายาวเริ่ม

กระตุกคล้ายก�าลงัจะเปิดออก

เสยีงฝีเทา้ของมนษุย์ท�าให้นางเหลยีวหลงัหนัไปมอง เหน็สตรผีูห้นึ่งใน

ชุดผ้าฝ้ายสเีขยีวเขม้มวยผมขึ้นไว้กลางศรีษะปักด้วยป่ินไม้สดี�าก�าลงัวิ่งเข้ามา 
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เหยาซือเสียนอ้าปากจะร้องบอกให้นางระวัง ทว่าใบหน้าของสตรีผู้นั้นกลับ

ท�าให้เอ่ยสิ่งใดไม่ออก นางวิ่งผ่านร่างของเหยาซอืเสยีนไป ราวกบัว่า...นางไม่มี

ตวัตน...แตท่ี่น่าตื่นตระหนกมากกว่านั้นกค็อื สตรผีูน้ั้นมใีบหน้าคลา้ยคลงึกบั

นางอย่างกบัเป็นคนคนเดยีวกนั!

หรอืว่านางตายแล้ว? แล้วหญงิสาวผู้นั้นเล่าคอืใคร

เหยาซอืเสยีนถามตวัเองก่อนจะหนัไปมองสตรผีู้นั้นอกีครั้ง นางก้มลง

มองหยางเซงิแล้วจบัชพีจร จากนั้นกล็ากร่างของเขาขึ้นมาจากน�้า แล้วก้มลง

แนบศรีษะกบัหน้าอก นางพยายามช่วยเขาด้วยการตบเบาๆ บนใบหน้า กระทั่ง

ได้สตลิมืตาตื่นขึ้น

“เจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่” นางกล่าวอย่างตื่นตระหนก ดวงหน้างาม

เปียกน�้าเพยีงเลก็น้อย

หยางเซิงจ้องนางนิ่ง ริมฝีปากคล้ายก�าลังจะพูดสิ่งใดแต่เหมือนไม่มี

เรี่ยวแรง นางจงึก้มหน้าลงไปใกล้อกีครั้ง ตรวจดตู้นแขนของเขา เหน็จดุสม่ีวง

ขึ้นตามผวิหนงัเตม็ไปหมด

“เจ้าถูกพษิ...ข้าชื่อจวิซา อยูใ่นส�านกัคณุธรรม ข้าจะพาเจ้ากลบัไปรกัษา

นะ” นางบอกพร้อมกับลุกขึ้นเหลียวมองหาต้นไม้ใกล้ๆ ชักกระบี่ออกมาตัด

กิ่งไม้ขนาดไม่ใหญ่มากนกัจ�านวนหนึ่ง นางใช้เถาวลัย์มดักบัไม้ท�าเป็นเปลขนาด

พอจะน�าร่างของชายที่บาดเจบ็ลงไปนอนได้

“จวิซา...” เขาเอ่ยชื่อนางออกมาแผ่วเบา ดวงตาสนีลิคู่นั้นพลนัมปีระกาย

สเีขยีวมรกต มอือนัเรยีวงามปานวาดไว้เอื้อมมาควา้แขนของจวิซาไว ้พลางอ้า

ปากเหมอืนว่าจะกล่าวสิ่งใด

ทว่า...ทุกสิ่งเลอืนหายไปในพรบิตา หลงเหลอืไว้เพยีงความมดืมดิ

ปวดศรีษะ...ปวดเหมอืนถูกบบีรดัเข้าหากนั!

เหยาซือเสียนยกมือขึ้นกุมศีรษะของตน เพียงครู่ความเจ็บปวดนั้นก็

จางหายไป ความเหนบ็หนาวเข้ามาแทนที่ ท�าให้นางเริ่มขดกายเบยีดเข้าหาความ

อบอุ่นที่อยู่ใกล้ที่สุด กลิ่นหอมประหลาดๆ นี่คอือะไรกนั...หอมดุจดงับุปผา
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ยามแรกแย้ม ทั้งอุ่นหวาน ความรู้สกึนั้นผสมผสานกนัไปหมด...บางช่วงนาง

ได้กลิ่นคล้ายอาหาร คล้ายกลิ่นของซาลาเปา หอมน่ากนิยิ่งนกั

เหยาซือเสียนกลืนน�้าลายอึกหนึ่งพร้อมกับเลื่อนมือควานหา ความ 

อุน่นุม่ของบางสิ่งท�าให้คิ้วโก่งสวยขมวดเข้าหากนัเพยีงเลก็น้อย ก่อนจะค่อยๆ 

ลมืตาขึ้นอย่างช้าๆ

ภาพที่นางเหน็บดันี้กค็อืสาบเสื้อแยกออกเผยให้เหน็หน้าอกกวา้งเนยีน

ลื่นราวกบัหยกขาว เหยาซอืเสยีนจงึเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของอกงามนี้ในทนัที

เจ้าของเรือนร่างขาวนั้นยกยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อย ราวกับว่าก�าลัง

ขบขันนางเสียเต็มประดา ด้วยใบหน้าที่ใกล้ชิดกันมากท�าให้นางผงะผลักเขา

ออกห่างกาย

“จะ...เจ้า...เจ้าจะท�าอะไรข้า” นางกล่าวหาพร้อมกบัมองหยางเซงิซึ่งนอน

นิ่งอยู่บนเตยีงด้วยท่าทเีป็นปกต ิ

“ข้าไม่ได้ท�า เจ้าต่างหากที่ท�า” เขากล่าวพร้อมกบัจ้องมองนางไม่วางตา

“ขะ...ข้า...ไปท�าสิ่งใด” เหยาซอืเสยีนแก้มแดง ใบหน้าร้อนผ่าว แม้เขา

จะเป็นมารแต่กเ็ป็นมารผู้ชายมใิช่หรอื

“เจ้าคิดจะกินข้าถึงขนาดเปลื้องเสื้อผ้าของข้า แล้วเจ้ายังกล่าวหาว่าข้า

จะท�าสิ่งใดเจ้าอกีหรอื”

เหยาซอืเสยีนถงึกบัอ้าปากค้าง พลางนกึถงึเหตกุารณ์ก่อนหน้านี้...ก่อน

จะมานอนอยู่บนเตียงหินกว้างใหญ่นี่นางถูกรวบกายเข้าหาแล้วหยางเซิงก็... 

ก้มลงจุมพตินาง!

นางยกมอืขึ้นปิดป้องรมิฝีปากของตน รู้สกึเหมอืนลมหายใจตดิขดัขึ้น

มาฉบัพลนั ใบหน้าซดีขาวแล้วค่อยแดงเรื่อ ก่อนจะกลบัไปซดีอกีครั้ง สลบัไป

มาอยู่อย่างนั้นจนน่าร�าคาญ

เจ้ามารตนนี้สูบเอาไอชวีติของข้าไปเป็นแน่ ไม่เช่นนั้นคงไม่รู้สกึหายใจ

ตดิขดั ตวัร้อนวูบวาบถงึเพยีงนี้

หยางเซงิพลนัหลุดข�าออกมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แล้วค่อยยิ้มก่อน
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จะขยบัก้าวลงจากเตยีงพร้อมกบักระชบัสาบเสื้อที่หลุดลุ่ยนั้นเข้าหากนั

“ข้าคงต้องออกไปแล้ว เพราะเจ้าใช้ข้าเป็นหมอนหนุนอยู่นาน ข้าจะท�า

สิ่งใดกเ็กรงว่าเจ้าจะตื่นขึ้นมา”

เหยาซือเสียนเลิกคิ้วขึ้นสูงพลางเหลือบมองรอบกาย ห้องนี้ค่อนข้าง

กวา้ง นอกจากมเีตยีงใหญ่อยูก่ลางห้อง มเีก้าอี้และโต๊ะไม้สนี�้าตาลตั้งไวช้ดิตดิ

ผนงั ประดบัด้วยบุปผาสสีดภายในแจกนัขนาดใหญ่

แล้วนางหลบัไปนานเท่าใดกนั...นางใช้เขาเป็นหมอนตั้งแต่เมื่อไร

“ตั้งแต่ข้าพาเจ้ากลบัมา เจ้าหลบัไปทนัททีี่ข้า...” เขาหยุดพูด ปล่อยให้

นางหวนระลกึเรื่องเอง

“หุบปาก! ข้าไม่ได้ถามเจ้า” นางรีบสวนขึ้นก่อนที่เขาจะกล่าวถึงการ 

กระท�าของตนออกมา

“เช่นนั้นเจ้ากค็ดิเอาเองต่อไปเถดิ” เขากล่าวเสรจ็จงึก้าวออกไปจากห้อง

เหยาซือเสียนยังคงนั่งอยู่บนเตียงด้วยความคิดอันหลากหลาย นาง

สบัสน คดิไม่ตกว่าชวีติจะเป็นเช่นไร ผู้ที่นางล่วงเกนิคอืจอมมารที่น่ากลวัตน

หนึ่ง...หากกล่าวถึงชื่อ ‘มาร’ ย่อมมีความลึกลับและน่าหวาดหวั่นอยู่แล้ว 

มนุษย์มีพลังน้อยกว่าจึงไม่กล้าต่อกรด้วย แต่นางเชื่อมั่นในตนเองเพราะ

จดัการภูตผมีามากมาย เพยีงแค่มารคงไม่คณนามอืเป็นแน่

ทว่า...ทั้งหมดนั้นนางคดิผดิ! มารตนนี้มพีลงัลกึล�้า น่ากลวั แถมยงัมี

รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาอย่างไม่น่าให้อภยั

อดตีองครกัษ์ขั้นหนึ่งท�าได้เพยีงถอนหายใจพรดืใหญ่ แล้วลุกขึ้นเดนิ

ส�ารวจห้องนั้นอย่างเงยีบๆ เมื่อนางก้าวมาถงึหน้าต่างบานใหญ่จงึเปิดอ้าออก

สายลมหนาวพดัวูบเข้ามาปะทะร่างจนสั่นสะท้าน เมื่อทอดสายตาออก

ไปด้านนอกนั้นนางเหน็แต่เพยีงสขีาวของหมิะปกคลุมไปทั่วบรเิวณ แทบมอง

ไม่เหน็สิ่งใดเลย...นางจ�าได้ว่าในแดนมนษุย์ที่จากมาเป็นฤดรู้อนไม่ใช่หรอื เมื่อ

หนักลบัมาภายในต�าหนกัอากาศกลบัอบอุ่น ไม่มหีมิะตกเลยสกันดิ

อากาศเช่นนี้ไม่ประหลาดไปหน่อยหรอื...ที่แห่งนี้คอืที่ใดกนัแน่!
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“ข้าน�าเสื้อผ้ามาให้ท่านผลดัเปลี่ยน” เสยีงเลก็หวานดงัขึ้นทางด้านหลงั

ของเหยาซอืเสยีน นางตกใจหนักลบัไปมอง

สตรใีนอาภรณ์สชีมพูหวาน ใบหน้างดงาม ดูอ่อนเยาว์ หากประมาณ

อายุนางคงอายุยงัน้อย ไม่น่าจะเกนิสบิห้าปี ผมสดี�ายาวถงึเกอืบกลางหลงั มวย

ไว้เพยีงครึ่งหนึ่งปักด้วยป่ินสทีองงดงาม ดวงหน้าอ่อนหวานของนางดตูราตรงึ

ใจผู้พบเหน็อยู่มาก

“ขา้ชื่อเยี่ยนอี๋ เป็นข้ารบัใช้ขององค์รชัทายาท ท่านให้ข้ามารบัใช้แม่นาง

เหยาเจ้าค่ะ”

ที่นี่ช่างแปลก...จะกนิอยู่แล้วยงัหาคนมารบัใช้อกี หรอืว่าจะขุนให้นาง

อ้วนพีแล้วค่อยกิน อาจอร่อยกว่ากระมัง เหยาซือเสียนคิดพลางท�าหน้าตา

หวาดหวั่น ดวงตาเลก็เบกิกว้างจนเยี่ยนอี๋เหน็แล้วอดสงสยัไม่ได้

“เหตุใดแม่นางเหยาท�าหน้าเช่นนั้น” เยี่ยนอี๋ถาม

“ปละ...เปล่า...ข้าถามได้หรอืไม่ ที่นี่คอืที่ใดกนั”

“ที่นี่คือเขาไป๋เสวี่ย เป็นอาณาเขตขององค์รัชทายาทจอมมารหยางเซิง

เจ้าค่ะ แม่นางต้องการสิ่งใดเรียกข้าได้ทุกเมื่อ ข้าจัดการน�าอาหารที่เพิ่งปรุง

สกุใหม่ๆ มาไว้ด้านนอก หากท่านหวิแล้วข้าจะน�าเข้ามาให้” เยี่ยนอี๋กล่าวพร้อม

กับก้าวย่างอย่างแผ่วเบาไปถึงหน้าต่างบานที่เปิดอ้าออก ก่อนจะเอื้อมมือปิด

อย่างเรยีบร้อย

เหยาซือเสียนสังเกตว่าข้ารับใช้ผู้นี้มีท่วงท่าการเดินอันงดงาม ดูแล้ว

เพลนิตายิ่งนกั

“ไม่ต้อง ข้าจะออกไปกนิข้างนอก” เมื่อกล่าวจบนางจงึเร่งฝีเท้าเดนิน�า

เยี่ยนอี๋ออกไปอย่างรวดเรว็

ความจริงเหยาซือเสียนคิดแผนการในใจ นางต้องการส�ารวจพื้นที่

ต�าหนกัแห่งนี้อย่างละเอยีด เพื่อหาทางหนทีไีล่เสยีให้ดี

เมื่อก้าวขาออกมาถงึด้านนอก สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของนางกค็อืสวน

บุปผาตระการตา ดอกไม้งามหลากสสีนัต่างอวดช่อชูดอกให้เหน็อย่างงดงาม 
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กลิ่นหอมหวานยั่วยวนฟุ้งขจายไปทั่วอาณาบรเิวณ

โต๊ะหินตั้งอยู่กลางสวนบุปผางามนั้นมีถาดส�ารับอาหารวางไว้อย่าง

เรยีบร้อย เหยาซอืเสยีนก้มลงมองกเ็หน็ว่ามถี้วยใส่ซาลาเปาอยู่ด้วย

ที่แท้นางกไ็ม่ได้ฝัน...

พรบิตาเดยีวมวยผมของนางพลนัหลุดออกจากกนั เส้นผมสดี�าสยาย

เหยียดยาวเต็มหลัง สาเหตุเพราะปิ่นหยกผีเสื้อเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นผีเสื้อ

สเีขยีวบนิว่อนไปทั่วเสยีแล้ว

“เจ้านี่นึกจะท�าอะไรก็ท�าใช่หรือไม่” นางหันไปต่อว่าผีเสื้อตัวนั้น ซึ่ง 

ยามนี้ดูมคีวามสุขกบัการร่ายร�ากลางสวนบุปผางามเหลอืเกนิ

นางหนักลบัไปมองเรอืนไม้สร้างยาวเป็นสี่เหลี่ยมลอ้มรอบสวนดอกไม้

แห่งนี้ไว้ ดูกว้างใหญ่ไม่แพ้จวนอ๋องเว่ยเหรินเลย เพียงแต่ว่าที่แห่งนี้มีความ

แปลกประหลาด อากาศภายในต�าหนักอบอุ่น ทว่าด้านนอกกลับเต็มไปด้วย

หมิะขาวโพลน หนาวเหนบ็จนแทบสั่นสะท้าน

ภายในห้องโถงใหญ่ของต�าหนกัหมิะเงนิ หยางเซงินั่งบนเก้าอี้ตวัใหญ่

มลีวดลายคล้ายพญาอนิทรกีางปีกอยู่ด้านหลงั เขาปรายตามองทหารภายใน

ห้องด้วยแววเยอืกเยน็ เหล่าทหารนบัสบินายโค้งกายลง ไม่มผีู้ใดกล้าเงยหน้า

ขึ้นสบตาองค์รชัทายาทจอมมารเลยแม้แต่ตนเดยีว

“พวกเจ้ารู้ใช่หรอืไม่ว่าตนมคีวามผดิใด”

“ข้าน้อยผดิไปแล้วองค์รชัทายาท”

หยางเซงิมองเหล่าทหารแล้วเหลอืบไปมองข้างกาย ไม่เหน็เงาของทหาร

คู่กายจงึหนักลบัมา “รู้ความผดิกจ็งรบัโทษไป ไม่มผีู้ใดท�าผดิแล้วไม่สมควร

รบัโทษ”

เหล่าทหารต่างค้อมกายยอมรบัโทษทณัฑ์ที่ตนกระท�าผดิ หยางเซงิจงึ

หันมองหัวหน้านายทหารซึ่งยืนเยื้องไปเพียงเล็กน้อยดังเป็นค�าสั่งลงโทษโดย

ไม่ต้องกล่าวสิ่งใดออกมา หัวหน้านายทหารจึงยกมือขึ้นหมุนวนเป็นวงกลม  



34
รัชทายาทจอมมาร

ไอสีด�าลอยวนรอบร่างพร้อมกับเสียงโอดครวญ เกิดรอยแผลชอกช�้าตาม 

ล�าตวัจนเลอืดไหลซบิ

นายทหารมารทุกตนเป็นอันรู้กันดีว่าองค์รัชทายาทหยางเซิงมีความ 

เข้มงวดเพยีงไร ไม่ว่าจะท�าผดิระเบยีบมากน้อยกต้็องถกูลงทณัฑ์ ไม่เว้นแม้แต่

ข้ารับใช้ใกล้ชิด ครานี้เหล่าทหารท�างานผิดพลาดจนเป็นเหตุให้ปีศาจกระทิง

น�าชื่อขององค์ราชาจอมมารไปแอบอ้างได้ ความผิดนั้นมีมากนัก หยางเซิง 

ผ่อนลมหายใจออกมาแผ่วเบาแล้วเหลอืบมองเหล่าทหารของตน

“มารผูเ้ฝ้าทะเลด�าส่งข่าวว่าก�าแพงแก้วของเกาะถูกท�าลายท�าให้มารขบถ

บางส่วนหลบหนอีอกมาจากที่คมุขงั จงึได้ท�าการลงอาคมปิดผนกึไว้แล้วขอรบั 

แต่...ไม่แน่ชัดว่าจะป้องกันไว้ได้นานเพียงใดขอรับ” ไป๋ทู่เอ่ยขึ้นพลางเหลือบ

มองท่าทขีององค์รชัทายาท

“แล้วข้าจะจดัการเรื่องนี้เอง ให้มารเฝ้าทะเลด�าส่งข่าวมาอกี ข้าอยาก

รอดูท่าทขีองเผ่างู” หยางเซงิสั่งการ ไป๋ทู่น้อมกายรบัก่อนจะกล่าวต่อ

“เรื่องมารกระทงิตนนั้นถกูจติมดืเข้าครอบง�าท�าให้กลายเป็นปีศาจ มาร

ผเีสื้อก�าลงัออกตดิตามสบืต้นเหตุของเรื่องอยู่ ไม่นานคงได้ทราบขอรบั”

หยางเซิงพยักหน้าเข้าใจแล้วจึงลุกขึ้นก้าวออกมายังกลางห้องโถงด้วย

ท่าทนีิ่งเฉย เป็นท่าทปีกตจินไป๋ทู่คุ้นเคย มคีวามหมายว่ารบัรู้แต่ไม่ออกความ

เหน็ใดๆ

“องค์รัชทายาทขอรับ ข้าน้อยคิดว่าเรื่องมารกระทิงอาจเป็นเพราะไอ

ปีศาจกระจายออกมาจากที่คุมขงั จงึท�าให้เกดิเรื่องวุ่นวายขึ้น”

หยางเซิงฟังค�าทักท้วงแล้วคิดตาม รอยปริแยกที่เขาไปจัดการผสาน

ใหม่แล้วนั้นหาได้มากมายอะไร แต่กน็่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อย ในอดตีจอมปีศาจ

เจิ้งเอยีวถกูกกัขงัไว้มานานหลายพนัปี นางปีศาจจิ้งจอกผูน้ี้อดตีกค็อืพระชายา

ของอดตีองค์ราชาจอมมาร นางถกูจติมดืด�าเข้าแทรกจนกลายเป็นปีศาจ เพราะ

อิทธิฤทธิ์ของนางมากมายมหาศาลไม่อาจสังหารด้วยอาวุธธรรมดาได้ องค์

ราชาจอมมารจึงกักขังนาง...แต่การกักขังนั้นจ�าต้องใช้เลือดของพระชายาอีก
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คนผนกึไว

สีหน้าของหยางเซิงเคร่งเครียดขึ้นมาในทันที ใบหน้าฉาบด้วยความ 

เยน็ชาและเจบ็ปวด เขาหาได้กล่าวตอบสิ่งใดกบัไป๋ทู่ ทว่ากลบัก้าวออกมาจาก

ห้องโถงผ่านสวนบุปผางามจงึหยุดเท้ามองดอกไม้เหล่านั้นเพยีงครู่

“องค์รชัทายาทขอรบั...แล้วนางมนษุย์ผู้นั้น...” ไป๋ทูย่งัคงก้าวตามพร้อม

กบัเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงไม่มั่นคงนกั “ท่านจะจดัการเช่นไรขอรบั”

“นางคอืเครื่องสงัเวย” เขากล่าวน�้าเสยีงเยน็เยยีบ

“ปกตทิ่านไม่กนิวญิญาณมนุษย์ไม่ใช่หรอืขอรบั”

“เจ้าคดิว่าข้าจะกนินางอย่างนั้นหรอื ไป๋ทู่”

“คะ...คอื...แค่เกดิค�าถามขึ้น ว่าเหตใุดองค์รชัทายาทถงึได้น�ามนษุย์นั่น

กลบัมาด้วยเท่านั้นเองขอรบั”

“เพราะนางคอืคนที่ข้าจะแต่งงานด้วย”

ค�าตอบขององค์รัชทายาทจอมมารท�าเอานายทหารทั้งหมดเกือบท�า

กระบี่หลุดร่วงจากมือ เบิกตากว้างสบกันไปมาด้วยความตระหนกตกใจ 

กระทั่งไป๋ทู่เองถงึกบัท�าพดัในมอืหลุดร่วงลงสู่พื้น 

ที่ผ่านมาองค์รัชทายาทจอมมารหาได้ข้องเกี่ยวกับสตรีมารนางใด... 

เว้นนางมารน้อยเยี่ยนอี๋ที่คอยรบัใช้ใกล้ชดิ กระทั่งคู่หมายอย่างคุณหนูชงิหรู 

บตุรอดตีแม่ทพัใหญ่แห่งเผ่างกูย็งัไม่เฉยีดเข้าใกล้ หน�าซ�้ายงัสง่นางไปอยูเ่กาะ

ทะเลด�ากกัขงัไว้เสยีด้วยซ�้า

แล้วมนุษย์นั่น...สิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและเปราะบางเช่นนั้นจะกลายเป็น

พระชายาแห่งองค์รชัทายาทจอมมารได้อย่างไรกนั

“เป็นไปได้อย่างไร นะ...นางเป็นมนุษย์นะขอรบั เรื่องนี้องค์ราชาจอม

มารคงไม่เหน็ด้วยเป็นแน่”

“เจ้าคดิว่าข้าควรสนใจเช่นนั้นหรอื”

ใบหน้าไป๋ทู่ซีดเผือด ดวงตาหลุกหลิกดังก�าลังครุ่นคิดอย่างวุ่นวายใจ 

กระทั่งลมืก้มลงเกบ็พดัที่ตนท�าร่วงหล่นไป
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หยางเซงิเป็นฝ่ายก้มลงเกบ็พดัสขีาวนั้นขึ้นมาแล้วยื่นคนืให้ไป๋ทู่ “หาก

เจ้าคิดจะท�าสิ่งใดก็จงหยุดไว้...ไม่เช่นนั้นเจ้าก็จะเหมือนพัดของเจ้า ข้าจะเป็น

คนไปบอกพี่ชายของข้าเอง”

พดัในมอืของหยางเซงิพลนัเกดิไฟลกุไหม้จนกลายเป็นเถ้าถ่าน จากนั้น

องค์รชัทายาทจอมมารจงึเดนิจากไป ปล่อยให้นายทหารมารถงึกบัตาเหลอืก 

มอืไม้สั่นเทาด้วยความหวาดกลวั ไม่ว่าจะท�าสิ่งใดองค์รชัทายาทเป็นต้องรู้เท่าทนั

ก่อนทุกครั้ง

เมื่อหยางเซิงก้าวไปตามทางเดินของต�าหนักหิมะเงินทอดยาวเป็น

สี่เหลี่ยมบรรจบกันทั้งสี่ด้าน เขาจึงหันมองดอกไม้สีสันงดงามก�าลังเบ่งบาน

อวดโฉมอยู่รมิทางเดนิ ก่อนจะเอื้อมมอืเข้าไปใกล้ ทว่าบปุผางามกลบัเหี่ยวเฉา

ลง จงึหดมอืกลบัมาอย่างรวดเรว็ ใบหน้าจากเรยีบเฉยกลายเป็นเยน็ชาขึ้นอกี

หลายส่วน

เหตุใดข้าจงึแตะต้องไม่ได้...หากข้าต้องการสิ่งนั้นกค็วรเป็นของข้า ไม่

ว่าสวรรค์จะยินยอมหรือไม่...ข้ารอมาถึงสองร้อยปีแล้ว...และจะไม่รออีก 

ต่อไป

เหยาซอืเสยีนดงึปิ่นหยกผเีสื้อออกมาวางไว้บนโต๊ะ ผมยาวสยายออก

เตม็หลงั ระหว่างนั้นเยี่ยนอี๋น�าผ้ามาให้แล้วค่อยถอยหลงัก้าวออกไปจากห้อง

อาบน�้า เหยาซอืเสยีนลอบมองผ่านคนัฉ่องขนาดเลก็บนโต๊ะ จนกระทั่งประตู

ห้องปิดลง จงึรบีมวยผมกลบัคนืแล้วเสยีบปิ่นหยกอย่างลวกๆ

“ผีเสื้อ...คราวนี้เจ้าไม่ยอมออกมาน�าทางให้ข้าบ้างหรือ” นางเอ่ยกับ 

ปิ่นหยกของตน ทว่าไม่มแีม้กระทั่งแสงวบิวบัตอบรบันางเช่นเคย

ไม่ได้...นางไม่มทีางอยูท่ี่นี่เพื่อรอความตายเป็นแน่ มนษุย์ถกูสบูไอชวีติ

ทุกวนักต็้องตาย หาได้มอีายุยนืยาวดงัฝ่ายมารหรอืเทพ สู้หนกีลบัไปยงัแดน

มนุษย์อาจมชีวีติรอดมากกว่า ถอืว่าโอกาสนี้เหมาะสมที่สุดแล้ว เยี่ยนอี๋ปล่อย

ให้นางได้อยู่ตามล�าพงัเสยีที
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หลงัจากฟื้นคนืสตนิางกถ็ูกเยี่ยนอี๋ตดิตามทุกย่างก้าว ไม่ว่าจะท�าสิ่งใด 

เดินไปแห่งหนไหน สาวใช้ผู้นี้ก็ตามไปไม่ห่าง แม้ไม่ปริปากพูดมากแต่การ 

กระท�าเช่นนี้ไม่ต่างจากการพร�่าบ่นให้นางร�าคาญใจ...ยิ่งเสื้อผ้าที่หามาให้สวม

นั้นกเ็ป็นชดุกระโปรงสวยงามราวกบัสตรผีูอ่้อนหวาน ผดิแผกไปจากการแต่ง

กายเดมิของนางอย่างสิ้นเชงิ

เหยาซือเสียนพลันถอนหายใจออกมาแผ่วเบาก่อนจะรีบท�าตามความ

ตั้งใจของตน นางส�ารวจห้องอาบน�้านั้นซึ่งดูปกปิดมดิชดิ ไม่มแีม้กระทั่งบาน

หน้าต่างสกับาน ทว่าด้านซ้ายมอืหลงัผ้าม่านกลบัมปีระตูซุกซ่อนอยู่

เมื่อคล�าเหน็บานประตเูหยาซอืเสยีนกน็กึดใีจ อย่างน้อยกต้็องมทีางออก

ไปที่ใดสักแห่งหนึ่ง นางจึงหาทางเปิดประตูไม้หนักนั้นให้อ้าออกจนมากพอที่

จะแทรกตวัเข้าไปได้

พอก้าวเข้ามาอกีห้องหนึ่งดวงตานางยงัปรบัให้เข้ากบัแสงอนัน้อยนดินั้น

ไม่ได้ ไอน�้ามากมายลอยวนบดบังการมองเห็นไปเสียหมด ระหว่างก้าวย่าง

ส�ารวจเหยาซอืเสยีนเหน็ผ้าม่านสขีาวผูกตดิไว้บนเพดานห้องกั้นเป็นชั้นๆ นาง

จงึปัดออกห่างตวัเพื่อไม่ให้เกะกะ จนกระทั่งหยดุเดนิเพราะรูส้กึถงึผนืน�้าอุ่นๆ 

ใต้ฝ่าเท้า

ที่แท้กห็้องอาบน�้าเหมอืนกนั!

หลงัจากไอน�้าเริ่มจางหายไป ท�าให้นางเหน็ภาพในห้องชดัเจนขึ้น ทว่า...

ภาพที่เหน็ตรงหน้าคอืบ่อน�้าขนาดใหญ่ มร่ีางของบรุษุมารแช่อยูค่รึ่งตวั ดวงตา

คมกล้าคู่นั้นจ้องนางด้วยแววเฉยชาดังเช่นทุกครั้ง แผ่นอกเปลือยเปล่าเนียน

ขาวโผล่อยู่เหนอืน�้าโดดเด่นยิ่ง ผมสเีงนิยาวปล่อยสยาย ปลายเส้นลอยระบ�า

ในน�้าอุ่นจนดูคล้ายมชีวีติ รมิฝีปากสแีดงเรื่อขยบัเพยีงเลก็น้อยคล้ายก�าลงัจะ

กล่าวสิ่งใดออกมา

เหยาซอืเสยีนรบัรูแ้ล้วว่า...นางคดิผดิมหนัต์ที่บงัอาจเปิดประตบูานนั้น

เข้ามา คงไม่มมีนุษย์ผู้ใดอบัโชคได้เท่านางอกีแล้ว

เหยาซอืเสยีน...องครกัษ์ผู้อบัโชค!
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สิ่งที่เกดิขึ้นตรงหน้าของเหยาซอืเสยีนดจุภาพฝันอนังดงาม ทั้งไอน�้า

ลอยวนราวกบัปุยเมฆล้อมรอบเรอืนร่างของบุรุษมาร ทว่านางไม่อาจคดิเหน็

เช่นนั้นได้ เพราะส�าหรบันาง นี่คอืความโชคร้ายยิ่งกว่าเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น

นางยืนนิ่งแข็งทื่ออยู่นานกว่าจะนึกขึ้นได้ว่าควรหาทางหนี หรืออย่าง

น้อยก็หันหลังกลับไปทางเดิม เหยาซือเสียนหมุนกายหันหลังให้ก่อนท�าท่าจะ

ก้าวออกไป ทว่าขาของนางกลบัก้าวไม่ออก

“หากเจ้าคดิจะหนมีทีางเดยีวคอืหาทางลงจากเขาไป๋เสวี่ย ไม่ใช่เข้าห้อง

อาบน�้าของข้า” เสยีงทุ้มนั้นฟังนุ่มลกึ แต่ส�าหรบันางช่างน่าขนลุกนกั

“มะ...ไม่ใช่...ข้า...แค่นกึว่าประตนูี้เปิดออกไปข้างนอกได้ ข้าอยากเรยีก

หาเยี่ยนอี๋เท่านั้นเอง” นางเอ่ยแก้ตวั อกีใจหนึ่งกค็รุ่นคดิหาทางหนอีอกไปให้

พ้นจากตรงนี้

หยางเซงิยกยิ้ม รมิฝีปากสแีดงเรื่อยิ่งเด่นชดัเมื่อพบกบัไอน�้าอุ่นที่ลอย

วนอยู่รอบกาย

“เจ้าโกหกผู้อื่นได้แต่ไม่ใช่ข้า...ลืมแล้วหรือ” หยางเซิงกล่าวพร้อมกับ 

ลุกขึ้นแล้วก้าวออกมาจากบ่อน�้าเข้าประชดิตวันาง

ด้านหลงัของนาง...เหยาซอืเสยีนรบัรู้ถงึไออุน่จากกายของบรุษุจอมมาร

แต่กลบัเขยื้อนหนไีม่ได้ เหยาซอืเสยีนจงึรบีปิดตาลงทนัทเีพราะเกรงวา่จะเหน็
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สิ่งที่ไม่สมควรเหน็

หยางเซิงพลันถอนหายใจออกมาแผ่วเบาราวกับเหนื่อยใจกับนางเหลือ

เกนิ “เจ้าหลบัตากลวัว่าจะเหน็ข้าเปลอืยอย่างนั้นหรอื”

“เจ้า...เอ่อ...ท่านเป็นถงึองค์รชัทายาทฝ่ายมารแต่กลบัท�าตวัไร้ศกัดิ์ศรี

ถงึเพยีงนี้ คดิจะฆ่ามนุษย์ตวัเลก็ๆ ที่ไร้ทางต่อสู้เช่นข้า ไม่เกรงว่าทั้งสามภพ

จะประณามท่านบ้างเลยหรอื” นางกล่าวทั้งหลบัหูหลบัตาแน่น จนรู้สกึว่าบ่า

ทั้งสองข้างถูกเขาจบัเอาไว้

หยางเซิงเลื่อนมือจากบ่าขึ้นไปแตะแก้มนุ่มนวลแผ่วเบา นางจึงค่อย

ลมืตาขึ้น จ้องใบหน้าของเขาด้วยแววตาไม่พอใจ จนไม่ได้สงัเกตว่าบดันี้ศตัรู

นั้นเปลอืยอกอยู่ตรงหน้า

หากนางโดนบงัคบัใจ...โดยที่ร่างกายยงัแขง็ปานหนิเช่นนี้ กน็บัว่าองค์

รัชทายาทจอมมารไร้ฝีมือ...หากท่านยึดถือเกียรติแห่งมารก็ควรปลดปล่อย

เวทมนตร์ด�านี้เสยี! เหยาซอืเสยีนคดิได้เพยีงไม่นานร่างกายกห็ลุดจากอาคม

สามารถเคลื่อนกายได้ตามปกติ

นางปัดมอืของหยางเซงิออกแล้วจงึดงึเอาป่ินหยกผเีสื้อบนมวยผมออก

มาหมายจะใช้เป็นอาวุธคุ้มกาย ทว่าหยางเซงิกลบัคว้าข้อมอืของนางเอาไว้

“หากเข้าใกล้ข้า ข้าจะใช้หยกผเีสื้อนี่สงัหารท่านเสยี ท่านคงไม่รู้ว่าหยก

นี่มอีทิธฤิทธิ์มากเพยีงไร ไม่ว่าภตูผปีีศาจตนใดที่เหน็หยกนี้ต่างกห็นเีอาตวัรอด

กนัหมด!”

“เจ้าคิดว่าข้าจะเหมือนพวกปีศาจหรือมารชั้นต�่าเช่นนั้นหรือ และที่

ส�าคญั หยกชิ้นนี้...เป็นของข้า จะท�าให้ข้าหวาดกลวัได้อย่างไร”

“อะไรกนั! ช่างน่าขนันกั ท่านจะเป็นเจ้าของหยกผเีสื้อได้อย่างไร เพราะ

หยกตดิกายข้ามาตั้งแต่เกดิแล้ว จะเป็นของท่านได้อย่างไรกนั”

หยางเซิงไม่กล่าวสิ่งใด ปล่อยมือออกจากนางแล้วยกขึ้นสะบัดไปมา

เพยีงเลก็น้อย หยกสลกัรูปผเีสื้อพลนัหลุดจากมอืนางลอยอยูก่ลางอากาศ ส่อง

ประกายวูบวาบแล้วกลายร่างเป็นผีเสื้อตัวเขียวบินว่อนไปมาก่อนจะโผเข้าไป
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เกาะบนบ่าของเขา เจ้าผเีสื้อตวันั้นพลนัท�าท่าคล้ายก�าลงัโค้งกายค�านบัแล้วจงึ

บนิออกมาเกาะบนฝ่ามอืหยางเซงิ กลายร่างเป็นหยกผเีสื้อเช่นเดมิ

เหยาซอืเสยีนตื่นตะลงึกบัภาพที่เหน็ “ท่านท�าสิ่งใด!”

“แสดงให้เจ้าเหน็ว่าหยกนี้เป็นของข้า รวมถงึตวัเจ้าด้วย เจ้าไม่ประหลาด

ใจหรอือย่างไร ว่าเหตุใดข้าจงึรบัตวัเจ้ามาอย่างง่ายดาย”

เป็นของเขา?

“ข้าไม่ใช่ของผู้ใด ข้ามอีสิระ ไม่ตกเป็นทาสผู้ใด ยิ่งจอมมารชั่วช้าเช่น

ท่านยิ่งไม่มวีนั!”

“มารเช่นขา้เป็นอย่างไรเล่า” หยางเซงิถามกลบัพร้อมกบัขยบัเข้าหานาง

จนร่างแนบชดิแทบจะไม่มทีี่ว่าง ใบหน้าโน้มลงมาสบตานางอย่างท้าทาย

“โง่เขลาด้วยตณัหา...แล้วยงัตะกละ!”

หยางเซิงถึงกับเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�ากล่าวหาจากปากจิ้มลิ้ม

ของนาง

“ตะกละอย่างนั้นหรอื! เพยีงสองร้อยกว่าปีเจ้าหยาบคายขึ้นมาก เกดิ

เป็นสตรคีวรอ่อนหวานมใิช่หรอื ชาตนิี้เจ้ามผีู้ใดเลี้ยงดูกนั”

“สามหาว บงัอาจกล่าวก้าวล่วงท่านอ๋องเว่ยเหรนิผูเ้ลี้ยงดขู้าเช่นนั้นหรอื 

มารบดัซบ!” นางยงัคงต่อว่าเขาด้วยความแค้นเคอืง

“หากคนผู้นั้นดีจริง คงไม่บังคับใจเจ้าให้แต่งงานหรอกเหยาซือเสียน 

ความจริงอาจมีสิ่งใดมากกว่าที่เจ้าเห็นภายนอกนัก เจ้ามองทุกอย่างผิวเผิน 

เกนิไป” เขากล่าวพลางจ้องใบหน้านาง

คงเพราะนางคิดตัดพ้อตอนที่เจอกันครั้งแรก เขาจึงรู้ว่านางถูกส่งไป

เป็นเครื่องบรรณาการ แต่อย่างไรกเ็ป็นเรื่องของนาง ไม่เกี่ยวกบัเขา!

“หุบปากท่านเสยี ท่าน...”

“หรอืเจ้าไม่เคยคดิ...” เขาทอดน�้าเสยีงอ่อนลง ดวงตาดูอ่อนโยน “เจ้า

อาจสงสยัในตวัข้า แต่ความจรงิแล้วข้าเป็นเพยีงผูเ้ดยีวที่จรงิใจกบัเจ้ามากที่สดุ 

ยามนี้เจ้าอาจยังจ�าสิ่งใดไม่ได้ แต่ข้าจะช่วยเจ้าน�าความจ�าเหล่านั้นกลับคืนมา
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เอง!” หยางเซงิกล่าวก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้นาง

เหยาซือเสียนถอยหลังเพียงก้าวเดียวพลันหยุดแล้วตัดสินใจปราด 

เข้าสูด้้วยมอืเปล่า ผมสดี�ายาวของนางสะบดัไปตามแรงเคลื่อนกายวบูไหวไปมา 

หยางเซิงเองก็เบี่ยงกายหนีฝ่ามือของเหยาซือเสียนก่อนจะตัดสินใจสู้กลับหวัง

ให้นางหยุด

เมื่อเหยาซือเสียนถูกฝ่ามือของเขาจึงเซถอยหลังไปหลายก้าวจนพลาด

ตกลงไปในบ่อน�้าอุ่น พอร่างจมดิ่งลงไป นางจงึรู้ว่าบ่อนั้นช่างลกึล�้า ราวกบั

ไม่มีก้นของบ่อให้ลงไปถึง นางพยายามใช้แขนทั้งสองว่ายเพื่อจะขึ้นสู่ผิวน�้า 

พลันได้เห็นอีกร่างหนึ่งก�าลังว่ายวนเข้ามาใกล้ นางจึงใช้เท้าทั้งเตะและถีบเขา

ออกไป หากมมีดีหรอืกระบี่แหลมคมนางคงฆ่าเขาไปแล้ว

หยางเซงิเข้ามาคว้าข้อมอืนางเอาไว้ บบีแน่นไม่ให้ขยบัเขยื้อนได้ แล้ว

ผลักจนร่างของนางปะทะเข้ากับผนังของบ่อน�้า การต่อสู้ครั้งนี้เหยาซือเสียน

คดิว่าตนคงพ่ายแพ้เป็นแน่ ทว่าสู้ตายกย็งัดกีว่าไม่กระท�าการใดปกป้องตนเอง

เลย การยอมจ�านนต่อคนชั่วช้าไร้ซึ่งเกยีรตแิละศกัดิ์ศร.ี..คนผู้นั้นไม่ใช่นาง!

ทว่ามือไม้ของนางถูกเขาจัดการไว้เสียหมดแล้ว...เหลือเพียงจมลงใต้

บ่อน�้านี้เท่านั้นเอง คนอย่างเหยาซอืเสยีนหาได้ยอมแพ้โดยง่าย นางโยกศรีษะ

เข้าหาเขาหมายจะโขกหน้าผากอีกฝ่าย ทว่าไม่ทันได้คิดว่ากระแสธาราอุ่นนี้ 

จะท�าให้การเคลื่อนกายของนางช้าไปหนึ่งส่วน เขาจงึหลบได้ทนัท่วงท ีจากนั้น

กย็ื่นหน้าเข้ามาใกล้แล้วประทบัรมิฝีปากลงบนปากของนาง

เหยาซอืเสยีนรวัก�าปั้นทุบบนบ่ากว้างแต่เขากลบัไม่แยแส บงัคบัให้จูบ

ไม่ให้นางหนีพ้นไปได้ ลิ้นร้อนรุ่มนั้นล่วงล�้าเข้ามาอย่างอุกอาจ ราวกับว่ามี

อ�านาจเหนือนาง จุมพิตดื่มด�่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกือบลืมเลือนไปเสียแล้วว่า

ก�าลงัแหวกว่ายอยู่ใต้น�้า

อกีครั้ง! นางถูกสูบเอาไอชวีติอกีแล้ว

กระทั่งร่างทั้งสองผุดขึ้นมาเหนอืผวิน�้า หยางเซงิจงึปล่อยรมิฝีปากออก 

ดวงตาสีเขียวมรกตนั้นดูพึงใจเป็นอย่างมาก เหยาซือเสียนท�าได้เพียงจ้อง 
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ริมฝีปากแดงเรื่อนั้นด้วยความรู้สึกร้อนรุ่ม ร่างทั้งร่างคล้ายถูกน�้าในบ่อต้ม

จวนจะสุกอยู่แล้ว

“การจุมพิตของข้าไม่ใช่การสูบเอาไอชีวิตจากเจ้า แต่เป็นการท�าให้เจ้า

ย้อนคืนความทรงจ�าต่างหากเล่า” เขาร่ายเหตุผล ทว่าสีหน้านางยามนี้หาได้

เข้าใจ เหยาซอืเสยีนตวดัฝ่ามอืไปบนใบหน้าขาวเนยีนของเขาในทนัท ีแรงฝ่ามอื

นั้นท�าให้หยางเซงิถงึกบัใบหน้าสั่นสะท้าน

“ข้าขอตายดกีว่าอยู่กบัท่าน!” นางตวาดกลบัด้วยความไม่ยนิดี

รอยยิ้มบนใบหน้าของหยางเซิงพลันเหือดหายไปในพริบตา เขาเม้ม 

รมิฝปีากเขา้หากนัราวกบัก�าลงัข่มความขุน่เคอืงใจไว้ภายใน แต่ไม่ทนัไรกค็วา้

คอของนางไว้ เลื่อนขึ้นบบีคางด้วยแววตาโกรธเกรี้ยว

“ข้าเลือกให้เจ้าอยู่กับข้า...ถึงอย่างไรก็ต้องอยู่!” หยางเซิงเปล่งเสียง 

ดังก้องไปทั่วทั้งห้อง ดวงตาสีเขียวมรกตพลันแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงดั่ง 

เปลวเพลงิ

ตวันางเยน็เฉยีบด้วยความหวาดกลวั สั่นสะท้านเลก็น้อย แต่กจ็้องตา

นั้นไม่กะพรบิ

เหยาซอืเสยีนนั้นเลอืกจะตายแล้ว...ตายเพราะถูกฆ่าหรอืปลดิลมหายใจ

ตนเองกค็งไม่ต่างกนั นางเหลอืบมองบรุษุมารตรงหน้าด้วยความเคยีดแค้น...

น�้าตาแห่งความน้อยใจแห่งโชคชะตาพลนัไหลออกมาอาบแก้มทั้งสอง

ชีวิตนี้...นางมีเรื่องที่ท�าผิดเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็คืออกตัญญูต่อผู้มี

พระคุณ หนกีารส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการแคว้นชงิ ด้วยใจหนึ่งเกรงว่าจะ

ท�าให้อ๋องเว่ยจนิชางต้องล�าบาก ทั้งท่านอ๋องเว่ยเหรนิและพระชายาคงวุ่นวาย 

เหนด็เหนื่อยใจกบันาง...บญุคณุที่เลี้ยงดไูม่อาจทดแทนในชาตนิี้ นางจะขอเกดิ

มาชดใช้ในชาตหิน้าแทนกแ็ล้วกนั

ทวา่ความคดิของนางในเวลานี้ถกูปิดกั้นไปด้วยความมดืสนทิ หมดสิ้น

สต ิเมื่อเขาปล่อยมอืออกร่างของนางจงึเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาทนัท!ี
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เสียงดนตรีล่องลอยมาจากที่ไกลแสนไกล เหยาซือเสียนคิดว่าตน

ได้ยนิ กระทั่งเหน็รอบกายมผีู้คนมากมาย แต่งกายด้วยชุดพื้นเมอืงเรยีบง่าย 

ทว่าสสีนัฉูดฉาดราวกบัว่าก�าลงัแสดงความยนิดใีห้แก่ผู้ใด นางเหลยีวมองอกี

ครั้งจนเหน็บุรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่มุมห้อง ดวงหน้าอนัคุ้นเคย แต่แววตาคู่นั้นช่าง

เศร้าโศก ในมอืถอืไหสุราขนาดเลก็ ยกขึ้นกรอกปากอย่างไม่มพีธิรีตีอง คน

ผู้นี้นางรู้จกัเขาเป็นอย่างดี

‘ท่านอ๋อง’ นางเอ่ยเรยีกเขาในใจพร้อมกบัก้าวเข้าไปใกล้

เว่ยจินชางในยามนี้กลับแต่งกายด้วยชุดสีทึมดูไม่หรูหราดังเช่นที่นาง

เคยเหน็ ใบหน้าซดีเซยีว มแีต่ความหม่นหมองเจอือยู่ในนั้น

“ยินดีด้วยๆ เจ้ำบ่ำว” เสียงเอ่ยแสดงความยินดีดังขึ้นจากด้านหลัง 

ของนาง เหยาซอืเสยีนจงึหนัไปมอง

นางเหน็หยางเซงิแต่งกายด้วยชุดเจ้าบ่าวสแีดงเด่นสง่า ผมยงัคงมสีดี�า 

ดวงตาก็ยังเป็นสีนิล ใบหน้าเนียนขาวนั้นดูสดใส รอยยิ้มมีเสน่ห์น่ามอง... 

ไม่คล้ายกบัมารหยางเซงิในปัจจุบนัเท่าไร

นี่นาง...ฝันอกีแล้วหรอื

“ข้ำน้อยหยำงเซงิขอบคณุทกุท่ำนที่มำร่วมงำนในครั้งนี้” หยางเซงิกล่าว

ด้วยความเบกิบาน อย่างที่เหยาซอืเสยีนไม่เคยเหน็มาก่อน

เพล้ง!

ไหสุราแตกกระจายอยู่บนพื้นห้องพร้อมกับร่างสูงเพรียวของลู่หลิน 

ลุกขึ้นยนื ดวงตาแดงก�่าจ้องไปยงัเจ้าบ่าว

“เจ้ำเป็นใครกนัแน่ หยำงเซงิ!”

“ลูห่ลนิ งำนมงคลของจวิซำ เจ้ำจะมำท�ำตนเช่นนี้ไม่ได้ หำกเจำ้เมำมำย

ก็รีบกลับไปพักผ่อนเสีย” เสียงของชายอาวุโสผู้หนึ่งตวาดลั่น ก่อนจะหันไป

มองคนที่ยนือยู่ใกล้ลู่หลนิแล้วสั่งการ “พวกเจ้ำพำลู่หลนิกลบัเข้ำห้องไป”

“ขอรบัอำจำรย์” เสยีงขานรบัพร้อมกบัก้าวเข้าไปจบัตวัลู่หลนิไว้

เหตุใดจงึเรยีกอ๋องเว่ยจนิชางว่าลู่หลนิ...เหยาซอืเสยีนได้แต่ครุ่นคดิ
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“ข้ำไม่ยินยอม! ท่ำนอำจำรย์ เหตุใดท่ำนจึงให้ศษิย์น้องแต่งกับชำยที่

ไม่รู้ที่มำผู้นี้! ข้ำไม่ให้นำงแต่ง!”

“ศิษย์พี่...ข้ำเองก็เคยเล่ำชีวิตของข้ำไปแล้ว ข้ำเป็นเพียงเด็กก�ำพร้ำ  

ถูกพวกอันธพำลท�ำร้ำยจนแม่นำงจิวซำไปพบข้ำที่ล�ำธำร เรำสองคนรักกัน  

แต่งงำนกนัตำมธรรมเนยีม มที่ำนอำจำรย์หย่งไท่เป็นผู้ใหญ่เมตตำจดังำนให้ 

มสีิ่งใดผดิ หำกท่ำนไม่ไว้ใจข้ำ ข้ำสำบำนว่ำจำกนี้ไป ข้ำจะรกันำง ดูแลนำงไป

ชั่วชวีติของข้ำ” หยางเซงิกล่าวต่อหน้าของลู่หลนิ

“ลู่หลินคงมึนเมำไม่มีสติแล้ว อย่ำถือสำเลย พำกลับไปห้องเถอะ” 

อาจารย์เป็นผู้ตดัปัญหาสั่งให้พาลู่หลนิออกไปจากงานมงคลนั้น “เจ้ำเองกเ็ข้ำ

ห้องหอเถอะหยำงเซงิ เลยฤกษ์ไปจะไม่ด”ี

“ขอรบัท่ำนอำจำรย์” หยางเซงิกล่าวจบกเ็ดนิออกไปตามทางเดนิ โดย 

มเีหล่าบุรุษอกีสี่ห้าคนเดนิตามไปด้วยท่าทกีระเซ้าเย้าแหย่

เหยาซอืเสยีนมองภาพเหล่านั้นด้วยความสงสยั เดนิตามหลงัหยางเซงิ

ไปจนถงึห้องหอ นางลงัเลใจก่อนจะก้าวตาม ทว่าเขากลบัปิดประตูใส่หน้านาง 

เหยาซอืเสยีนจงึเตะประตบูานนั้นอย่างนกึโมโห แต่เท้าของนางกลบัผ่านประตู

ไม้เข้าไปได้คล้ายว่านางไม่มตีวัตน

นางท�าตาโตด้วยความประหลาดใจ ก่อนจะก้าวผ่านประตเูข้าไปทั้งๆ ที่

ไม่ต้องเปิด

พอเข้ามาในห้องจงึเหน็สตรแีต่งกายด้วยชุดเจ้าสาว หยางเซงินั่งอยู่บน

เก้าอี้ข้างกายนาง แล้วเอื้อมมือไปเปิดผ้าคลุมออก ใบหน้างดงามของเจ้าสาว

ท�าเอาเหยาซอืเสยีนถงึกบัอ้าปากค้าง...

คอืนางเอง! เจ้าสาวคอืนาง!

สรุามงคลถกูยื่นจากมอืของหยางเซงิ เกี่ยวแขนนางเพื่อยกดื่มด้วยท่าที

ยนิดรีกัใคร่

ไม่!...ไม่ได้ๆ ห้ามดื่มนะ!

เหยาซอืเสยีนได้แต่ร้องห้าม กระทั่งถลากายเข้าไปปัดแก้วสรุาออกจาก
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มอืของตนในชุดเจ้าสาว

ไม่อาจท�าได้!

“เจ้าเหน็หรอืยงั” เสยีงทุ้มนั้นดงัชดิตดิใบหูของนาง ภาพทุกอย่างที่เหน็

พลนัหายไปกบัตา

บัดนี้นางอยู่ในห้องอาบน�้าเช่นเดิม โดยมีหยางเซิงยืนประชิดอยู่ด้าน

หลงั มอืของนางถกูรวบไว้ข้างหน้าด้วยมอืของเขา หลงัจากที่เขาบบีคอของนาง

แทบแตกสลายไป นางจงึตดัสนิใจกลั้นใจตายเสยีตรงนั้น

ทว่า...ไม่อาจท�าได้

กระทั่งเขาปล่อยมือออก นางยังพยายามที่จะเดินลมปราณเพื่อลงมือ

ปลดิลมหายใจตนเอง แต่แล้วพลงัทกุอย่างกลบัสลายไปในทนัท.ี..นางรูแ้ล้วว่า

ไม่อาจตายได้เพราะบุรุษมารผู้นี้ไม่ยนิยอมให้นางตาย!

“ที่ข้าเหน็...คอืสิ่งใดกนัแน่”

“นั่นคอืภาพอดตีของเจ้าเมื่อสองร้อยปีก่อน เจา้เป็นเดก็ก�าพร้าที่เตบิโต

ในส�านกัคุณธรรม ชื่อจวิซา และบงัเอญิได้ช่วยเหลอืข้าที่บาดเจบ็สาหสั พลดั

ตกลงไปในล�าธาร จงึพาไปรกัษาและอาศยัอยูท่ี่ศาลเจ้าภายในส�านกัคุณธรรม 

จนตกลงใจแต่งงานกนั” เขาเล่าพร้อมกบัเอื้อมมอืไปสมัผสัผมของนาง ปัดให้

ออกจากล�าคอเบาๆ

“ไม่จรงิ! ท่านสร้างภาพลวงตาให้ข้าเหน็”

“ข้าจะท�าเรื่องไร้ประโยชน์เช่นนั้นไปท�าไมกนั หากข้ารูว่้าชาตทิี่สามของ

เจ้าจะเป็นสตรีกวนโมโหเช่นนี้ ข้าคงขอข้ามไปชาติที่สี่แทนแล้ว” เขาท�าหน้า

คล้ายจะยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

“ชาตทิี่สาม!” นางถามกลบัด้วยความตกใจ อะไรกนั...นางเกดิมาสาม

ชาตแิล้วหรอื

“ถูกต้อง ชาตทิี่สองเจ้าชื่อ นั่วหลวิ...ข้ากย็งัพบเจ้า พร้อมกบั...ใช้หยก

ผเีสื้อให้น�าเจ้ากลบัมาหาข้าในชาตทิี่สามนี้อย่างไรเล่า”

“ไม่จรงิ!”
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“เจ้าจะพูดค�าเดมิเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ใช่หรอืไม่ เจ้าไม่อยากรู้เรื่องราวของ

เราหรอกหรือ” เขากระซิบข้างใบหูของนาง เหยาซือเสียนรู้สึกอึดอัดจนต้อง

เบี่ยงหนี

“หากเป็นอย่างที่ท่านพูด ข้าแก่ตายแล้วท่านกร็อข้า พบข้า แต่งงานกนั 

แล้วพอข้าตายท่านกต็ามหาอกีงั้นหรอื” นางถามด้วยความสงสยั

เขาพลนัถอนหายใจออกมาก่อนจะเล่าเรื่องต่อไป “ไม่ถูกต้อง ชาตทิี่เจ้า

เป็นจวิซา หลงัแต่งงานได้ไม่นาน ความลบัเรื่องที่ข้าเป็นมารกถ็กูเปิดเผย คนใน

ส�านกัคุณธรรมต่างหวาดกลวั จงึบอกให้เจ้าสงัหารข้า แต่เจ้าท�าไม่ได้ เจ้าจงึ

เข้าไปอธิบายกับอาจารย์ว่าข้าไม่ใช่มารชั่วช้า แต่ไม่มีผู้ใดเชื่อ จึงรวมตัวกัน 

จบัตวัข้าเพื่อสงัหารเสยี”

เหยาซอืเสยีนยงัไม่กระจ่างนกั เหตใุดนางจงึทุม่เทเพื่อมารร้ายถงึเพยีง

นั้นกนั

“เจ้าอยากรู้เรื่องต่อไปหรือไม่” เขาถามเสียงเบาแนบชิดกับพวงแก้ม 

ของนาง

เหยาซือเสียนเบี่ยงกายหลบใบหน้าของเขา พลันรู้สึกว่าร่างกายนาง

สะบดัร้อนสะบดัหนาวพกิล “ไม่...ข้าไม่อยากรู้”

อยากรู้นางก็โดนเขาจูบ...นางมีหรือจะยอม เพราะหากจะระลึกเรื่อง

ราวย้อนคนืความทรงจ�า เขาบอกเองว่าการจุมพติคอืวธิเีดยีว

หยางเซิงยกยิ้มด้วยแววขบขัน ผิดกับท่าทีก่อนหน้านี้ที่ดูเคร่งเครียด 

ดวงตาสมีรกตเปล่งประกายโกรธเกรี้ยวจนกลายเป็นสแีดงเพลงิ เมื่อเขาปล่อย

มอืออก เหยาซอืเสยีนจงึได้เหน็รอยยิ้มนั้นเตม็ตา

‘เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ช่างเป็นมารที่มีหลายอารมณ์’ เหยาซือเสียนต่อว่า 

ในใจแล้วพยายามว่ายน�้าหนีออกมา แต่เขากลับมุดน�้าหายไป ปล่อยให้นาง

สงสยัเพยีงครู่เดยีวกโ็ผล่ขึ้นมาตรงหน้า

“ข้าคิดว่า...ถึงเวลากลับห้องข้าแล้ว” นางกล่าวตัดบทแล้วเบี่ยงกาย 

หลบหนี
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“ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าเหตุใด...เจ้าต้องจากไป” เขาบอกพร้อมกับคว้าร่าง

ของนางเข้าไปแนบชดิ ประทบัจุมพติอนัอ่อนหวานอกีครั้ง

แม้ว่าเป็นวธิกีารฟ้ืนคนืความทรงจ�า ทว่าเหยาซอืเสยีนกลบัมคีวามรูส้กึ

ประหลาดแทรกซมึเข้ามาในใจอยู่ตลอด นางไม่อาจเข้าใจการสมัผสัของหญงิ

ชายที่ถูกต้อง เพราะอย่างไรนี่กค็อืการบงัคบัขนืใจ

ที่ยิ่งกว่านั้น...เขาคอืฝ่ายมาร! ยิ่งเป็นองค์รชัทายาทแห่งแดนมารที่ไม่

อาจคาดเดาความชั่วร้ายได้

ความคิดของนางหยุดลงเมื่อสัมผัสกับริมฝีปากที่รุนแรงขึ้น สลับกับ

ความอ่อนนุ่มคล้ายดอกไม้ก�าลงัผลบิาน สองมอืที่เคยต้านทานกลบักลายเป็น

โอนอ่อน ภาพในหวัที่ว่างเปล่าพลนัเปลี่ยนไป

ภาพในอดตีผุดขึ้นมาอกีครั้ง ครานี้เป็นหน้าผาสงูชนัแห่งหนึ่ง หยางเซงิ

ยนือยู่รมิหน้าผาพร้อมกบัเหล่าส�านกัคุณธรรมเกอืบยี่สบิคนล้อมไว้ ต่างฝ่าย

ต่างระวังเชิงซึ่งกันและกัน ภายในกลุ่มคนชุดขาวนั้นจิวซาถูกจับตัวไว้ นางมี

สีหน้าห่วงใยหยางเซิงเป็นอย่างมาก ทั้งกล่าวร้องขอให้ปล่อยสามีของนางไป 

ส่วนหยางเซงินั้นจากที่ดวงตาเคยเป็นสดี�ายามที่นางเหน็เขาในอดตี บดันี้กลาย

เป็นสเีขยีวมรกตไปแล้ว

“เจ้ำมำรชั่ว บังอำจหลอกลวงชำวบ้ำน เจ้ำแฝงตัวมำเพื่อหลอกกินไอ

ชวีติมนุษย์ใช่หรอืไม่” เจ้าส�านกัคุณธรรมเอ่ยขึ้นมาด้วยสหีน้าโกรธแค้น ทั้งที่

ผ่านมานั้นแสดงท่าทเีมตตาต่อหยางเซงิมาตลอด

เขายิ้มเยน็ เหลอืบมองเหล่าส�านกัคณุธรรมที่ถกูป่ันหวัอย่างหยนัเหยยีด 

“พวกเจ้ำช่ำงโง่เขลำ...ไม่ใช่เพรำะข้ำ แต่เป็นเพรำะถูกคนยั่วยุจนบ้ำคลั่งไม่ฟัง

เหตุผลต่ำงหำก”

“อย่ำเสียเวลำพูดพร�่ำกับมำรสกปรกอีกเลย พวกมำรสมควรตำยอยู่

แล้ว” ลูห่ลนิกล่าวแทรกขึ้นพร้อมกบัพุง่กายเข้าไปหา หมายจะสงัหารหยางเซงิ 

ด้วยกระบี่สีเงินวาวดูผิดตา หยางเซิงเบี่ยงกายหลบอย่างว่องไว ทว่าก็ยังถูก

คมกระบี่เฉอืนเข้าที่ต้นแขนจนโลหติซมึผ่านอาภรณ์
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“กระบี่เยว่จวน...” เขาเอ่ยพลางยกมอืขึ้นเพยีงเลก็น้อย เกดิกลุ่มพลงั

สเีงนิวาวซดัตรงเข้าหาลู่หลนิ อกีฝ่ายจงึใช้กระบี่ในมอืต้านพลงัไว้แล้วผลกัให้

กลบัคนืไป หยางเซงิหมุนกายหลบได้ทนัท่วงที

“ลู่หลนิ เจ้ำตั้งใจจะฆ่ำข้ำแต่แรกอยู่แล้ว ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ว่ำข้ำเป็นมำร

หรอืไม่”

“เจ้ำกล่ำวถูกต้อง เช่นนั้นกร็บัชะตำกรรมของตนเสยี” ลู่หลนิกล่าวจบ

กถ็ลาเข้าหาหยางเซงิหมายจะเอาชวีติ ทว่าปลายกระบี่อนัแหลมคมนั้นกลบัแทง

เข้าสู่ร่างของจวิซาแทน

นางพุ่งเข้ามารบักระบี่แทนหยางเซงิ โลหติสแีดงฉานไหลทะลกัออกมา

ตามแนวลวดลายอันงดงามของกระบี่เข้าสู่มือ ลู่หลินตื่นตระหนก ร่างสั่น

สะท้าน แข้งขาอ่อนแรงจนทรุดกายลงกับพื้นหิน เพราะคาดไม่ถึงว่านางจะ

ยอมแลกชวีติ

ลู่หลนิปล่อยมอืจากกระบี่ด้วยอาการตกใจ ทั้งเจบ็ร้าวกายเหมอืนตน

ถูกทิ่มแทงด้วยกระบี่นั้นเสยีเอง โดยไม่ทนัยั้งคดิว่าร่างของนางจะพลดัตกลง

ไปในหุบเหวลกึอย่างรวดเรว็

หยางเซิงคว้าได้เพียงปลายของชายเสื้อ แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บ

ปวด...จากสดี�ากลายเป็นสเีขยีวมรกต แล้วพลนัเปลี่ยนเป็นสแีดงวาวโรจน์! 

เมื่อเขาหนักลบัไปมองเหล่าศษิย์ส�านกัคุณธรรม ความโกรธแค้นเปล่ง

ประกายออกมาทางดวงตาคูน่ั้น เหยาซอืเสยีนสาบานได้ว่านางไม่เคยเหน็สิ่งใด

น่ากลัวเท่านี้มาก่อน ความอ�ามหิตแผ่กระจายดุจพลังอันมืดด�าอยู่รอบกาย 

ของหยางเซิง เขายกสองแขนขึ้น กระบี่ทุกเล่มที่อยู่ใกล้ถูกขุมพลังดึงดูดเข้า 

ไปหาหยางเซิง ก่อนจะหยุดนิ่งค้างกลางอากาศ เหยาซือเสียนเดาไม่ออกว่า 

เขาจะกระท�าสิ่งใด แต่คงไม่ใช่เรื่องดเีป็นแน่ พลงัแห่งความอาฆาตผสมผสาน

กับความด�ามืดภายในกายของมาร ช่างน่ากลัวมากเหลือเกิน...มากเสียจน 

เหยาซอืเสยีนตวัสั่นเทา...

เหยาซือเสียนตกใจตื่นขึ้นจากความฝันอันยาวนาน นางจึงรู้ว่าบัดนี้ 
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ตัวเองนอนอยู่บนเตียงภายในห้องของตนแล้ว...ภาพอดีตอันชวนให้ตื่นตะลึง

นั้นช่างน่าสลดนกั นางยงัจดจ�าความฝันย้อนอดตีได้ จวิซารกัหยางเซงิยิ่งกว่า

ชวีติของตนถงึขั้นแลกชวีติได้...แต่เหตุใด...คนที่ฆ่านางจงึเป็น...เว่ยจนิชาง!



ห้�
ถึงต�ยเจ้�ก็ยังเป็นของข้�

ภายในต�าหนักอ๋อง เจ้าครองเมืองเหยา เว่ยจินชางยืนคว้างอยู่กลาง

ห้องของอดีตองครักษ์ของตน เขาเฝ้ามองโต๊ะไม้กลางห้องนั้นด้วยสีหน้า 

เศร้าโศก คิ้วกระบี่ขมวดเข้าหากันเล็กน้อย ดวงตามีแววกังวลอยู่เบื้องลึก 

กระทั่งเสยีงประตูเปิดแง้มเข้ามาทลีะนดิ เว่ยจนิชางปรายตามอง บุรุษในชุด

นกัรบจงึค่อยเปิดเข้ามาอย่างผ่าเผย

“พี่ใหญ่ ได้เวลาออกเดนิทางแล้ว” เว่ยหลี่ซุ่นเอ่ยแทรกความเงยีบ

“ขอเวลาอกีสกันดิ” เว่ยจนิชางเอ่ยพร้อมกบัก้าวไปยงัโต๊ะไม้ขนาดเลก็

ซึ่งตั้งอยู่ชดิผนงั เอื้อมมอืไปเลื่อนต้นบอนไซกระถางเลก็นั้นออก จงึเหน็หยก

สขีาวสลกัรปูเสอืคาบดาบทรงแปดเหลี่ยมผกูด้วยเชอืกถกัเปียยาวหนึ่งคบืตรง

ปลายปล่อยเป็นพู่

นางจงใจทิ้งเครื่องรางนี้ไว้ให้เขา...นางรู้ว่าหลังจากไปแล้วเขาต้องกลับ

เข้ามาในห้องนี้...กระทั่งจากไปนางยงัทิ้งสิ่งที่จะช่วยคุ้มภยัไว้ให้เขา

“เสียนเอ๋อร์ เจ้ำต้องรีบหนีไปก่อนที่จะถูกส่งไปแคว้นชิง คืนนี้ทุกคน

ก�ำลงัวุน่วำยกบังำนเลี้ยงฉลอง เป็นโอกำสอนัดทีี่เจ้ำจะหนไีป” เขาบอกนางหลงั

จากนดัหมายพบกนัที่ชายป่าเพื่อไม่ให้ผู้ใดสงัเกตเหน็

หลงัจากค�าสั่งส่งตวัเหยาซอืเสยีนไปเป็นเครื่องบรรณาการแคว้นชงิ เขา

เฝ้าขอร้องแทนนาง ทว่าไม่ได้ผล บิดาไม่ยินยอม เฝ้าแต่พูดเรื่องความ
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ปลอดภยัของเขา...นั่นหาใช่เหตุผลที่แท้จรงิ

“หากท่านอ๋องไม่มีข้าแล้วท่านจะอยู่อย่างไร” นางถามกลับด้วยสีหน้า

เป็นห่วง

ตั้งแต่เลก็จนโตเขากบัเหยาซอืเสยีนเป็นเหมอืนดงัเงาตดิตามตวั ไม่ห่าง

แม้ยามหลับตา หากเพียงส่งเสียงเล็กน้อย นางจะต้องวิ่งเข้ามาในห้องเพื่อ

ป้องกนัภยัในทนัท ี ภยัส�าหรบัเว่ยจนิชางหาใช่จากมนุษย์ แต่เป็นเหล่าภูตผทีี่

คอยวนเวยีนใกล้ๆ รบกวนท�าให้ป่วยไข้นั่นเอง ไม่คดิว่าเมื่อต้นปีบดิาของเขา

จะจดัการแก้ปัญหานี้ได้ เขาจงึขอร้องไม่ให้บดิาเผยความจรงิเพราะกลวัว่านาง

จะสูญเสียความมั่นใจในตนเองที่ไม่อาจท�าตัวเป็นองครักษ์ปกป้องเขาได้อีก 

ต่อไป แต่แล้วสิ่งที่เขาสมควรกลวักลบัไม่ใช่เรื่องนั้นสกันดิ

“ข้ำไม่เป็นไร...ชีวิตของเจ้ำส�ำคัญกว่ำมำก” เขากล่าวน�้าเสียงอ่อนโยน 

“เจ้าไม่ต้องห่วง หลบหนไีปสกัพกัค่อยกลบัมา ท่านพ่อรกัเจ้าดงัลกู คงไม่ท�าโทษ

เจ้าหนกัหนาเป็นแน่” แม้กล่าวออกไปเช่นนั้นแต่เว่ยจนิชางกลบัไม่เหน็ด้วยกบั

ตนเองนกั

“นำงเป็นเพียงเด็กก�ำพร้ำในต�ำหนัก...หำกไม่ชุบเลี้ยงให้กลำยเป็น

องครกัษ์ดแูลเจ้ำ แท้จรงิกค็งเป็นเพยีงข้ำรบัใช้เท่ำนั้นเอง” ถ้อยค�าจากปากบดิา

ยงัระลกึถงึ เพราะท�าให้เหน็ใจจรงิของบดิา

“แต่ถ้ำข้ำไป...ท่ำนอำจต้องโทษ”

“เจ้ำอย่ำลมื...ข้ำคอือ๋องเว่ยจนิชำง บตุรที่อ๋องเว่ยเหรนิรกัมำกที่สดุ ไม่มี

ทำงที่ข้ำจะได้รบัโทษทณัฑ์หนกัหนำ” เพยีงเพื่อให้นางยนิยอมหนไีป เขารู้ดวี่า

ต้องโป้ปดไปมากมายเหลอืเกนิ

เมื่อนางจากไปแล้ว เขากแ็ทบท�าสิ่งใดไม่ได้ อาจเพราะเคยชนิกบัการมี

นางอยู่ด้วย...เว่ยจนิชางย�้ากบัตนเองด้วยความคดินี้ เพราะไม่ต้องการให้นาง

เจบ็ช�้าหากวนัหนึ่งโชคชะตาไม่เป็นดงัใจ

“พี่ใหญ่” ผู้เป็นน้องชายเอ่ยเรยีกอกีครั้งเมื่อเหน็ว่าอ๋องเว่ยจนิชางเงยีบ

เสยีงไป ทั้งยนืจ้องหยกนั้นไม่ยอมละสายตาเลยแม้แต่น้อย
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“เหตใุด...พี่ใหญ่จงึไม่รั้งนางไว้ หรอื...ท่านควรขอกบัท่านพ่อให้นางเป็น

พระชายาของท่านแทนการส่งตวันางไปแคว้นชงิ”

“ข้าไม่อยากบงัคบัใจนาง ที่ส�าคญั...ต�าแหน่งพระชายา ท่านพ่อจะต้อง

เป็นผู้ก�าหนดเท่านั้น”

“พี่ใหญ่...แต่...ท่านไม่รู้สกึเช่นไรเลยหรอื” น�้าเสยีงของน้องชายคนกลาง

เอ่ยอย่างมคีวามนยั เว่ยจนิชางขมวดคิ้วด้วยความสงสยัเช่นกนั

“เจ้าหมายความว่าอย่างไร”

“ท่านเตบิโตมาด้วยกนั สนทิชดิเชื้อ...ท่านไม่มใีจให้นางบ้างเลยหรอื”

เว่ยจนิชางอ้าปากราวกบัจะเอ่ยสิ่งใด แต่กลบัเปลี่ยนใจเบอืนหน้าไปยงั

ประตูห้อง “เจ้าควรระมดัระวงัค�าพูดเอาไว้บ้าง”

“ในห้องนี้มเีพยีงพี่ใหญ่กบัข้า ไม่มผีู้ใดอกี ไม่จ�าเป็นต้องระวงั พี่ใหญ่

ช่วยเหลอืนางทกุอย่างจนต้องรบัโทษออกไปเฝ้าชายแดนกเ็พราะเหยาซอืเสยีน

หนีไป กลายเป็นเรื่องบาดหมางระหว่างเมืองเหยากับแคว้นชิง ท่านก็รู้ดีว่า 

ระยะหลงัฮ่องเต้ทรงระแวงท่านพ่อ เกดิเหตกุารณ์เช่นนี้ยิ่งท�าให้ไม่พอพระทยั 

อีกอย่าง การที่ท่านออกหน้าท�าให้ผู้คนแอบคิดในเรื่องชู้สาว ข้าได้ยินพวก 

นางก�านลัพูดคุยกนัเรื่องนี้หนาหูนกั”

“เรื่องพวกนี้ไยต้องใส่ใจ เอาเวลาไปท�าหน้าที่ของตนให้ดีเถอะ” เว่ย- 

จนิชางเอ่ยตดับทแล้วก้าวออกไปจากห้องอย่างรวดเรว็

เว่ยหลี่ซุ่นได้แต่แสดงท่าทีไม่พอใจออกมา เขาดูออกว่าพี่ชายมีใจต่อ 

เหยาซือเสียนไม่น้อย ทว่าเพราะความสนิทชิดเชื้อจนเกินไปนี้เองท�าให้พี่ชาย

มองใจตนเองไม่ออก หรอืเพราะเข้าใจตนมากจนต้องส่งนางออกไป ยิ่งคดิเขา

กย็ิ่งโกรธเคอืงนาง

เว่ยจินชางก้าวออกมาจากต�าหนัก โดยมีเหล่าทหารยืนตั้งแถวรออยู่

ก่อนแล้ว อ๋องเวย่เหรนิและพระชายาก้าวออกมาส่งบตุรชายคนโตถงึด้านหน้า 

อ๋องเวย่เหรนินั้นเปน็บรุุษรูปร่างสูงใหญ่ ใบหน้าเคร่งขรมึ ดวงตาเลก็นิ่งลกึล�้า
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ดมูแีผนการ ผดิกบับตุรชายคนโตที่ดรูปูร่างเพรยีวกว่า ใบหน้าเลก็แต่คมคาย

และสง่างาม อ๋องเว่ยเหรินเป็นอนุชาของฮ่องเต้ผู้ครองแคว้นเป่ยหยวน เป็น

องค์ชายสิบสี่ในอดีตฮ่องเต้ หลังจากการเปลี่ยนแผ่นดินได้รับราชโองการให้

ออกมาเฝ้าเมอืงหน้าด่านจนกว่าจะมคี�าสั่งเรยีกกลบัเข้าเมอืงหลวง ซึ่งกไ็ม่ต่าง

จากการเนรเทศ ทว่าก็ยังถือเป็นเรื่องดี นับว่าฮ่องเต้แห่งแคว้นเป่ยหยวนยัง

รกัใคร่อนุชาผู้นี้ไม่น้อย

เว่ยจินชางถือเป็นบุตรคนโตของอ๋องเว่ยเหริน เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง

ต่อจากบดิา ส่วนบุตรคนรองคอืเว่ยหลี่ซุ่น มคีวามสนทิชดิเชื้อกบัเว่ยจนิชาง 

มากที่สุด จงึเสนอตวัออกเดนิทางไปกบัพี่ชายด้วย

“การศึกครั้งนี้เจ้าต้องรอบคอบให้มาก รอให้ฝ่ายแคว้นชิงเข้ารุกราน

เสียก่อนค่อยตอบโต้ ห้ามท�าสิ่งใดให้เกิดความเข้าใจผิดจนอาจก่อเกิดเหตุ 

ร้ายแรงได้” เว่ยเหรินสั่งบุตรชายน�้าเสียงนิ่งสงบ แม้เป็นเมืองหน้าด่านของ

แคว้นเป่ยหยวน แต่ทุกเรื่องล้วนต้องจดัการแก้ไขปัญหาเองเสยีก่อน ยิ่งเป็น

เรื่องนี้เว่ยเหรนิไม่อาจถวายรายงานได้

“ขอรบัท่านพ่อ” เว่ยจนิชางรบัค�า

“เป็นเพราะเหยาซอืเสยีนแท้ๆ หากนางไม่บดิพลิ้วหนไีป เรื่องครานี้ก็

คงไม่เกดิขึ้น” พระชายากล่าวทั้งน�้าเสยีงและสหีน้าไม่พอใจนกั

“ทา่นแม่...” เว่ยจนิชางเอ่ยออกมาอย่างอ่อนใจ “ข้าเป็นคนขอให้นางหนี

ไปเอง ท่านอย่ากล่าวโทษนางอกีเลย”

“เจ้าเป็นเช่นไรกันแน่จินชาง เข้าข้างนางจนสร้างเรื่องใหญ่โตขึ้น...แม ้

ข้ามเีมตตาชบุเลี้ยง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้นางท�าให้เจ้าไม่คดิหน้าคดิหลงั

เช่นนี้”

เว่ยจินชางได้ฟังดังนั้นก็ลอบถอนหายใจออกมา เขารู้ดีว่าเบื้องลึกมี

มากกว่าที่สบืรู้นกั

“ช่างเถอะ อย่างไรเสยีกอ็ย่าลมืสิ่งที่ข้าสั่งเจ้าไว้”

“ขอรบัท่านพ่อ” เว่ยจนิชางรบัค�าแล้วโค้งกายค�านบับดิามารดา ก่อนจะ
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หมุนกายไปยงัอาชาที่ทหารเตรยีมไว้ให้ เขาก้าวขึ้นนั่งอย่างสง่าผ่าเผย แล้วน�า

ขบวนเหล่าทหารออกไปตามเส้นทาง

อ๋องเว่ยเหรนิได้แต่ทอดถอนใจ ศกึนอกนั้นไม่หนกัใจเท่าศกึในของบตุร

ตน ตั้งแต่ฮ่องเต้เหยยีนเจี๋ยขึ้นครองราชย์ แคว้นชงิเป็นเอกราชไม่ขึ้นตรงต่อ

ผูใ้ดด้วยการมทีหารที่เข้มแขง็มาเนิ่นนาน ทว่ายงัได้ยนิค�าร�่าลอืเกี่ยวกบัฮ่องเต้

เหยียนเจี๋ยมากมายนัก หลงใหลสุรานารี ไม่ว่าราชการงานเมือง ปล่อยให้

ประชาชนอดอยากแต่ตนกลบัสุขส�าราญในวงั

กระนั้นแคว้นชงิกย็งัแขง็แกร่งด้วยทหารกล้า เป็นที่น่าประหลาดใจ ไม่

ว่าศึกใหญ่น้อยเข้ารุกรานแผ่นดินชิงหนักหนาเพียงไร แคว้นนี้ก็เอาชนะได้

ตลอดมา อ๋องเวย่เหรนิจงึมองการณ์ข้างหน้าอย่างมแีผนการ สง่เหยาซอืเสยีน

เข้าไปเปน็เครื่องบรรณาการ สานสมัพนัธ์ไว้ไม่เสยีหลาย ถอืวา่ยงิครั้งเดยีวได้

นกสองตวั ทั้งหมายปูพรมให้ตน แล้วยงัก�าจดัเดก็คนนั้นออกไปได้อกี

แต่แล้วเว่ยจนิชางกลบัพานางหนอีอกนอกต�าหนกั สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่แคว้นชิงเป็นอย่างมาก เวลานี้เป็นช่วงของการเจรจา สถานการณ์จึง 

เปราะบาง แม้เหยาซือเสียนจะเป็นเพียงเครื่องบรรณาการ แต่นั่นก็ถือว่า

เป็นการแสดงความจรงิใจต่อกนั

“ท่านอ๋อง มขี่าวแล้วขอรบั” เค่อกงั นายทหารคนสนทิกระซบิเสยีงเบา

ระหว่างที่ก้าวเข้ามาใกล้ เว่ยเหรนิจงึโบกมอืให้เดนิตามเขาไปยงัห้องอกัษรซึ่ง

อยู่ปีกซ้ายของต�าหนกั

เมื่ออยู่ตามล�าพังในห้องเค่อกังโค้งลงเล็กน้อยพลางเหลือบมองผู้เป็น

นาย รอค�าสั่งให้พูดออกมาอย่างช้าๆ เมื่ออ๋องเว่ยเหรินโบกมือเป็นสัญญาณ

พร้อมกบันั่งลงบนเก้าอี้ไม้สนี�้าตาลเข้มหลงัโต๊ะเขยีนหนงัสอื

“ว่าอย่างไร”

“ข้าพบร่องรอยของนางในเมืองซูหนี่ว์ติดกับชายแดนสามภพ นางถูก

ชาวบ้านจบัตวัไปเป็นเครื่องสงัเวยแก่จอมมารขอรบั”

“เจ้าว่าอย่างไรนะ นางถูกสังเวยหรือ!” น�้าเสียงเว่ยเหรินตื่นตระหนก
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ไม่น้อย ไม่คดิว่าเหยาซอืเสยีนจะสู้ชาวบ้านธรรมดาไม่ได้

“ข้าน้อยเกดิความสงสยัจงึได้สบืเรื่องนี้ต่ออกี แท้จรงินางเสนอตวัช่วย

ชาวบ้านเอง แต่ว่า...หลงัจากคนืสงัเวยนางกห็ายตวัไปอย่างไร้ร่องรอยขอรบั”

อ๋องเว่ยเหรนิถงึกบัยกมอืขึ้นแตะเคราสเีทาของตนเบาๆ คล้ายก�าลงัใช้

ความคดิไตร่ตรอง “เหยาซอืเสยีนปัดเป่าไล่ภูตผไีด้ นางคงไม่เป็นอนัตรายใด

แน่”

“แตไ่ม่หลงเหลอืร่องรอยของนางเลยนะขอรบั” เค่อกงัยงัคงกลา่วด้วย

น�้าเสยีงตื่นๆ ขึ้นชื่อว่ามาร อย่างไรกม็อีทิธฤิทธิ์ แล้วยงัเล่าลอืว่าเป็นจอมมาร 

จะต้องมพีลงัมากกว่าหลายเท่า

“เจ้าตดิตามสบืข่าวนางในดนิแดนสามภพ ถ้ายงัอยู่ให้พากลบัมา ตาย

กใ็ห้เหน็ศพ”

ค�าสั่งของท่านอ๋องท�าให้เค่อกังรู้สึกหนักหน่วงในอก เหยาซือเสียน

เตบิโตมาในต�าหนกัอ๋อง เค่อกงัเหน็นางตั้งแต่ยงัเลก็ แม้แต่วรยุทธ์ของนางส่วน

หนึ่งเค่อกังก็เป็นผู้สั่งสอน ย่อมมีความผูกพันและห่วงใยนางอยู่บ้าง หาก 

ไม่เป็นเครื่องบรรณาการ ท่านอ๋องจะยงัคงถามหาศพนางหรอื...เค่อกงัครุน่คดิ

ในใจ ก่อนจะโค้งกายให้เว่ยเหรนิ

“ขอรบั” เค่อกงัรบัค�าแล้วถอยหลงัหมนุกายออกไปจากห้องอกัษรทนัที

เว่ยเหรินขมวดคิ้วราวกับก�าลังครุ่นคิดสิ่งใดเพิ่มเติม ในอดีตเมื่อครั้ง

ที่รับเหยาซือเสียนเข้าต�าหนัก ซินแสได้ท�านายว่านางคือผู้ช่วยชีวิตเว่ยจินชาง

ซึ่งก�าลังอ่อนแอด้วยโรคร้ายรุมเร้า เขาจึงยอมรับเลี้ยงนาง ปล่อยให้อยู่กับ 

เว่ยจนิชางจนเหมอืนเงาตามตวั ไม่คดิว่าจะกลายเป็นดาบสองคม

ยามที่เขาพบกบัหมงิเซยีน เจ้าส�านกัเหลยีนช่าน ถอืเป็นผูม้บีญุคณุช่วย

สกัยนัต์ป้องกนัภูตผบีนร่างกายของบุตรชาย ทั้งยงัท�านายเรื่องราวในอดตีไว้

ว่า...เว่ยจินชางเคยมีความผูกพันกับเหยาซือเสียนในชาติก่อนจึงได้มาพบและ

ร่วมชาตกินัในครานี้

“แล้วนางคอืเนื้อคูข่องจนิชางหรอืไม่” เขาถามด้วยความกงัวล หากเป็น
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คู่กนัส่งเสรมิให้ยิ่งใหญ่เขาจะไม่ขดัขวางสิ่งใดเลย

สหีน้านกัพรตพลนัเคร่งขึ้นก่อนจะส่ายหน้าไปมา “นางไม่ใช่เนื้อคู่ของ

ผู้ใด นางถอืก�าเนดิมาเพื่อฆ่าบุรุษมารผู้หนึ่ง”

“หมายความเช่นไรท่านนกัพรต”

“สามชาติเกี่ยวเนื่อง ไม่อาจหลุดพ้นจากกรรมที่ก่อ...อ๋องเว่ยจินชางก็

เช่นกนั สามชวีตินั้นจ�าต้องกลบัมาพบกนัอกี สิ่งที่ท่านควรระวงัคอื...บรุษุมาร

ไม่มทีางยนิยอมให้บุตรท่านอ๋องอยู่กบันางเป็นแน่ หากท่านแยกทั้งคู่ออกจาก

กนัได้จะเป็นการดทีี่สดุ มารอย่างไรกค็อืมาร...ชวีติของอ๋องเว่ยจนิชางอาจเกดิ

อนัตรายหากยงัอยู่ใกล้นางต่อไป”

ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่อาจปล่อยให้บุตรชายที่รักอยู่ใกล้ชิดเหยาซือเสียน 

อีกต่อไป ทว่าแทนที่จะก�าจัดนางไปอย่างไร้ประโยชน์ก็ส่งไปเป็นบรรณาการ

เสยีไม่ดกีว่าหรอื

สายลมโชยอ่อนแผ่วเบา ดอกไม้โยกไหว เหยาซอืเสยีนมองตามกลบี

บุปผางามเคลื่อนไปมาอย่างเลื่อนลอย เป็นเวลาเกือบสองวันที่นางไม่อาจท�า 

สิ่งใดได้นอกจากนั่งทอดสายตามองเหล่ามวลบุปผาและผีเสื้องดงาม แม้แต่

หยางเซิงก็หายหน้าไป เขาไม่เข้ามารื้อฟื้นความทรงจ�ากับนางอีกแล้วตั้งแต ่

ครั้งที่นางหลุดเข้าไปในห้องอาบน�้าของเขา

“แม่นางเหยา ข้าน�าอาหารมาให้ท่าน” เยี่ยนอี๋เอ่ยเสยีงเบาพร้อมกบัวาง

ถาดอาหารลงบนโต๊ะหนิอ่อนตรงหน้าของนางนั่นเอง

“กินอีกแล้วหรือ ไม่กินก็นอน...ตัวข้าจะกลายเป็นหมูอยู่แล้ว หรือว่า 

การกินมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์กินสัตว์อื่น ต้องขุนให้อ้วนพีแล้วค่อยกินสินะ” 

เหยาซอืเสยีนบ่นร�าพงึกบัตนเองเบาๆ ทว่าเยี่ยนอี๋ได้ยนิชดัเตม็สองหู นางจงึ

หวัเราะออกมาในทนัที

“ท่านยงัไม่เหมอืนหมูหรอกเจ้าค่ะ ยงังดงามดงัมนุษย์สตรทีั่วไป หาก

ท่านอยากเดนิเที่ยวชมต�าหนกัหมิะเงนิ ข้าจะพาท่านออกเที่ยวเจ้าค่ะ”
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งดงามหรอื...เยี่ยนอี๋คงเป็นคนแรกที่เอ่ยชมนาง

“ต�าหนกันี้ชื่อหมิะเงนิหรอื แล้วกว้างใหญ่เพยีงไรกนั ข้าเคยเหน็ข้างนอก

นั่นมแีต่หมิะขาวโพลนไปหมด”

“มเีพยีงภายในต�าหนกัที่อบอุน่ ดอกไม้นานาพนัธ์ุผลบิานด้วยเวทมนตร์

แห่งองค์รัชทายาทเจ้าค่ะ ต�าหนักนี้มีทางออกเพียงสองทางคือด้านหน้าและ 

ด้านข้างตดิกบัห้องของข้าเจ้าค่ะ แต่การออกไปจากต�าหนกันี้นั้นเสี่ยงอนัตราย

เกนิไป อากาศบนเขาไป๋เสวี่ยแปรปรวน ไม่แน่นอน มนุษย์ไม่อาจทานทนได้ 

หากท่านอยากออกไปโปรดเรยีกหาข้าเท่านั้นนะเจ้าคะ” นางอธบิายเรยีบเรื่อย

เหยาซอืเสยีนขมวดคิ้ว จบัจ้องใบหน้างดงามของเยี่ยนอี๋อย่างพนิจิ แรก

นั้นนางเข้าใจว่าเยี่ยนอี๋เป็นมนุษย์ แต่พอได้ยนิเช่นนี้...นางกเ็ป็นพวกเดยีวกบั

หยางเซงิหรอกหรอื

“เจ้าพูดเช่นนี้เจ้าเองกเ็ป็นปีศาจหรอื”

เยี่ยนอี๋ส่ายหน้า “ท่านเข้าใจผดิแล้ว ปีศาจกบัมารไม่เหมอืนกนั ข้าเป็น

มารไม่ใช่ปีศาจ”

“ต่างกนัอย่างไร ข้าเหน็กน็่ากลวัเหมอืนกนัหมด”

“ปีศาจ...มนุษย์เองกเ็ป็นได้ มารกก็ลายเป็นปีศาจได้ กระทั่งเทพเอง...

ก็เป็นปีศาจได้ เหมือนจอมปีศาจเจิ้งเอียวที่ถูกจิตมืดเข้าแทรกจนกลายเป็น

ปีศาจ”

“จอมปีศาจเจิ้งเอยีว...เรื่องราวเป็นเช่นไร” เหยาซอืเสยีนถามด้วยความ

สนใจ

เยี่ยนอี๋ยิ้ม มองเหยาซอืเสยีนเหมอืนเดก็ชายที่อยากรู้อยากเหน็ ด้วย

อุปนสิยัคล้ายบรุษุอยูห่ลายส่วน ทั้งใจมุง่มั่นและกล้าหาญ ซึ่งอย่างหลงัเหน็ได้

ชดัจากการเข้าห้องอาบน�้าขององค์รชัทายาท

“เจ้าค่ะ อดีตเผ่าจิ้งจอกเป็นเผ่าเทพ แต่เพราะท�าผิดกฎสวรรค์จึงถูก

ลงโทษกลายเป็นเผ่ามาร เจิ้งเอยีวเป็นจิ้งจอกตวัสุดท้ายที่ยงัเป็นเทพ แต่แล้ว 

กลบักลายเป็นปีศาจ ดงันั้นนางจงึมอีทิธฤิทธิ์มาก”
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“เช่นนั้นไม่เป็นอนัตรายต่อผู้คนหรอกหรอื”

“นางถูกกักขังไว้อย่างดีแล้วเจ้าค่ะ” สีหน้าของเยี่ยนอี๋ดูหม่นเศร้าไป 

เลก็น้อย

“สหีน้าของเจ้าคล้ายยงัมสีิ่งใดอกี”

“เพราะนางไม่กล้ากล่าวถงึเรื่องการกกัขงัปีศาจ” เสยีงทุม้ดงัมาจากด้าน

หลงัของเหยาซอืเสยีน ทว่านางไม่จ�าเป็นต้องหนักลบัไปมองกพ็อจะคาดเดาได้

ว่าเป็นผู้ใด

“สถานที่กักขังต้องใช้เลือดของมารอินทรีเข้าปิดผนึก และมารตนนั้น

ต้องเป็นมารชั้นสูง องค์ราชาจอมมารจึงใช้เลือดของพระชายาตนปิดผนึกไม่

ให้นางปีศาจจิ้งจอกเจิ้งเอยีวหลดุออกมาสร้างความเดอืดร้อนให้แก่โลกสามภพ

อกีต่อไป”

กล่าวราวกับนิทาน...องค์ราชาจอมมารช่างไร้หัวใจ ฆ่าพระชายาของ

ตนเพื่อก�าจดัปีศาจเชยีวหรอื

“ไม่ใช่นทิานใดๆ ที่น่าเล่าลอืนกั เพราะเป็นเรื่องจรงิซึ่งผ่านมานานมาก

แล้ว” เขากล่าวพร้อมกบันั่งลงข้างกายนาง เยี่ยนอี๋หนัไปรนิน�้าชาให้หยางเซงิ

อย่างรู้งาน

“ช่างโหดร้ายยิ่งนัก บุรุษมารยอมละทิ้งภรรยาของตนเพื่อฆ่าปีศาจ 

ตนหนึ่ง” นางกล่าวด้วยสหีน้าตดัพ้อ

“แต่ถ้าปล่อยเจิ้งเอยีวไป ทั้งสามดนิแดนจะไม่มทีางสงบสุขได้เลย หลงั

จากนั้นไม่นานองค์ราชาจอมมารก็สิ้นใจเช่นกัน ส่วนพระชายาขององค์ราชา

จอมมารที่ยอมสละชวีติของตน...กค็อืท่านแม่ของข้าเอง” เขากล่าวต่อพลางยก

ถ้วยน�้าชาขึ้นดื่ม

เหยาซอืเสยีนถงึกบัปิดปากเสยีสนทิ กระทั่งความคดิใดๆ นางกไ็ม่กล้า

จะนกึออกมาให้เขาได้ยนิ

“เจ้าเก่งขึ้นมาก กล้าท�าไม่ให้ข้ารูค้วามคดิเช่นนั้นได้ด้วยหรอื” เขากล่าว

ออกมา ดวงตาเปล่งประกายสนใจ
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“ข้าย่อมต้องหาทางเอาตวัรอด ในเมื่อตายกไ็ม่ได้ อยู่กต็้องระมดัระวงั

ตวัไว้”

หยางเซิงพยักหน้ารับรู้พลางเหลือบมองเยี่ยนอี๋ นางมารน้อยจึงถอย

หลงัค่อยๆ ก้าวออกไปจากสวนอย่างรู้งาน

“แล้วองค์ราชาจอมมารสิ้นใจได้อย่างไร ขนาดท่านถูกข้าแทงด้วยกระบี่

ยงัไม่ตาย” เหยาซอืเสยีนอดไม่ได้ที่จะอยากรู้เรื่องราวต่อไป

“ท่านพ่อของข้า...” เขากล่าวเว้นช่วงเน้นให้นางเข้าใจ “อดีตองค์ราชา

จอมมารใช้พลงักกัขงัเจิ้งเอยีวจนสญูสิ้นปราณภายในทั้งหมด ในที่สดุร่างกาย

กส็ูญสลายไป บดันี้ราชาจอมมารองค์ใหม่กค็อืหงเซนิหยาน พี่ชายของข้าเอง”

เหยาซือเสียนเป็นฝ่ายพยักหน้าเข้าใจบ้าง นับว่าเป็นเรื่องราวน่าสนใจ

ของอีกภพโดยแท้ นางชอบฟังเรื่องเล่าเหล่านี้ ยามออกเตร็ดเตร่ไปกับเว่ย- 

จนิชาง นางกเ็ฝ้าถามไถ่ถงึประวตัคิวามเป็นมาของแต่ละสถานที่อยู่ตลอด เป็น

ทั้งความรู้ประดบักาย และยงัช่วยให้เรยีนรู้ผู้อื่นผ่านเรื่องราวของเขาอกีด้วย

“เจ้าอยากรู้สิ่งใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ข้าจะได้คืนความจ�าให้” ค�าถาม 

จากปากของบุรุษมารท�าให้นางถงึกบัตวัแขง็ทื่อ

เหยาซอืเสยีนตาเบกิกว้างขึ้นอย่างตระหนก แล้วรบีโบกมอืปฏเิสธ

“ขะ...ข้า...ไม่อยากรู้อะไรอกีแล้ว ขะ...ข้าหวิแล้ว” นางเอ่ยบอกแล้วรบี

เปลี่ยนเรื่องเพราะหวั่นเกรงว่าจะถูกคนืความทรงจ�าในอดตีชาตอิกีครั้ง

“เจ้ากลวัข้าเช่นนั้นหรอื” เขากล่าวพร้อมกบัเท้าแขนไปบนโต๊ะหนิอ่อน

“ข้าไม่ชอบกบัวธิกีารคนืความจ�า...นะ...นั่นไม่มวีธิอีื่นแล้วหรอืไร เหตุ

ใด...ต้อง...ต้อง...”

“หยกผีเสื้อนี้เดิมเป็นของมารผีเสื้อ เขาให้ข้าไว้ติดตามหาเจ้า ทั้งยัง 

บอกว่ามเีพยีงวธิเีดยีวเท่านั้นที่จะคนืความจ�าให้ได้กค็อื...การจุมพติ”

“หยกผีเสื้อใช้เรียกหำคนที่เจ้ำอยำกพบ หำกเจ้ำต้องกำรให้นำงกลับ 

มำหำเจ้ำกใ็ช้มนัตรงึร่ำงนำงไว้...จนกว่ำนำงจะเกดิใหม่ ถงึเวลำนำงจะกลบัมำหำ

เจ้ำเอง” เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนมารผเีสื้อกล่าวพร้อมกบัมอบหยกผเีสื้อสเีขยีวเข้ม
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ให้ 

หยางเซิงพลันนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีต “ยามนั้นข้ามีเรื่องราว

มากมายให้สะสาง แต่ถงึจะพยายามมากมายเพยีงไร เจ้ากต็ายจากไปอยู่ด.ี..

น่าแปลกที่ใต้ผาแห่งนั้นข้าไม่พบร่างของเจ้า แล้วผู้คนต่างเล่าลือกันว่ากระบี่

เยว่จวนกห็ายสาบสูญไปเช่นกนั”

เขากล่าวน�้าเสยีงนิ่งเยน็ แต่ในยามที่กล่าวถงึกระบี่เยวจ่วนกลบัเหลอืบ

มองใบหน้านาง เลื่อนขึ้นไปมองเรอืนผมสดี�าเงางามที่ปักปิ่นหยกผเีสื้อไปด้วย

“กระบี่เยว่จวน”

“หากเจ้าจ�าได้ ในฝันแห่งอดตีชาตเิจ้าจะเหน็กระบี่ที่ลูห่ลนิถอืไว้ ผดิแผก

จากกระบี่เล่มอื่น มคีวามคมวาวด้วยเงนิบรสิุทธิ์ อาบแสงจนัทร์นานถงึพนัปี 

กระบี่เล่มนั้นสามารถปลดิชพีมารชั้นสูงได้ ไม่เหมอืนกระบี่ปราบมารปลอมๆ 

ของเจ้านั่นหรอก แต่กระบี่เยว่จวนไม่ใช่แค่คนทั่วไปจะพบได้ง่าย ดังนั้นปม

ปริศนาเรื่องลู่หลินมีกระบี่เยว่จวน ข้าคิดว่าเขาคงไม่ได้หามาได้ด้วยตนเอง 

เป็นแน่” หยางเซงิกล่าวแววตามคีวามนยั

เหยาซือเสียนคิดตาม พลางนึกถึงกระบี่ในฝันดูงดงามผิดแปลกจาก

กระบี่ทั่วไปจรงิๆ “ท่านเล่าให้ข้าฟังเช่นนี้ ไม่กลวัว่าข้าจะไปตามหากระบี่เยว่จวน 

แล้วน�ามาฆ่าท่านหรอกหรอื”

“ข้าไม่กลวั เพราะกระบี่เยว่จวนได้หายสาบสูญไปสองร้อยปีพร้อมกบั

ร่างของเจ้าแล้ว...แล้ว...หากเจ้าคดิจะฆ่าข้าจรงิๆ ข้ากย็นิดตีายด้วยน�้ามอืของ

เจ้าเพยีงผูเ้ดยีว” หยางเซงิเอ่ยออกมาพร้อมกบัเอื้อมมอืเข้าใกล้ใบหน้าของนาง 

เหยาซอืเสยีนปัดมอืนั้นออกแล้วจงึขยบักายหนี

“แม้ในชาตก่ิอนข้าจะเคยแต่งงานกบัท่าน แต่นั่นกเ็ป็นเรื่องของชาตก่ิอน 

บดันี้ข้าเป็นคนใหม่ หาใช่ภรรยาของท่าน” นางเอ่ยขึ้นอย่างหงุดหงดิใจ

นางคอื...เหยาซอืเสยีน ไม่ใช่จวิซา!

“แล้วอย่างไร” เขาถามกลบัเมื่อเหน็ว่านางมสีหีน้ามุ่งมั่นในการอธบิาย

เรื่องนกั
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เหยาซอืเสยีนเม้มรมิฝีปากสชีมพอู่อนหวานของตนเข้าหากนั “ปล่อยข้า

ไปเถอะ ถึงท่านกักขังข้า ก็ไม่มีวันได้ใจข้าในชาตินี้อยู่ดี ท่านเป็นถึงองค์

รชัทายาทจอมมาร ย่อมมเีมตตา...ใช่หรอืไม่”

นางแสรง้อ้อนวอน ทว่าหยางเซงิกลบันิ่งเงยีบ ใบหน้าเยน็ชาไม่ต่างจาก

หมิะนอกต�าหนกันั่น

“เหตใุดเจ้าจงึมั่นใจว่าจะไม่มวีนัมใีจให้แก่ข้า” เขาถามราวกบัเสยีงเปลง่

ออกมาจากกายมากกว่าล�าคอ

“เพราะข้า...มคีนที่ชอบพออยูแ่ล้ว หากท�าเช่นนี้ท่านกจ็ะได้เพยีงร่างกาย

ของข้าเท่านั้น” นางปดออกไปโดยเรว็ สิ่งเดยีวที่จะเอาตวัรอดได้ในเวลานี้คอื

หาคนรกัให้ตนเอง

“นั่นกเ็รื่องของเจ้า...ถงึจะมแีค่ร่างกาย อย่างไรเจ้ากเ็ป็นของข้า”

ค�าตอบที่แสนเยน็ชา รวมถงึดวงตาสมีรกต ท�าให้เหยาซอืเสยีนเหนบ็

หนาวไปถงึขั้วหวัใจ น่ากลวัยิ่ง!...ถงึนางตายกย็งัเป็นของเขาอย่างนั้นหรอื

ถงึจะมแีค่ร่างกาย อย่างไรเจ้ากเ็ป็นของข้า...

ค�ากล่าวของหยางเซงิท�าให้เหยาซอืเสยีนหลบัตาแทบไม่ลง เขาไม่ยอม

ปล่อยนางไปเป็นแน่ อยู่กเ็หมอืนตาย แล้วยิ่งตายไม่ได้เสยีอกี แม้ว่ามารเช่น

เขาจะมีรูปร่างหน้าตาสง่างามปานเทพเซียน แต่อย่างไรเขาก็คือมาร ไม่อาจ 

มองข้ามเรื่องนี้ไปได้

ตั้งแต่เกดิมาลมืตาดูโลกนางกไ็ด้ยนิค�าเล่าลอืเกี่ยวกบัแดนมารอยู่มาก 

ต่างกล่าวถงึความชั่วช้าสกปรกโสมม ไม่มผู้ีใดยนิดอียากผ่านเข้ามาในแดนมาร 

ยิ่งเป็นมนษุย์รงัแต่จะถกูสบูกนิวญิญาณจนตายเท่านั้นเอง แล้วบรุษุมารที่นาง

ต้องเผชิญ...คือองค์รัชทายาทจอมมาร! นั่นยิ่งกว่าชั่วช้า เป็นรองเพียงองค์

ราชาจอมมารใช่หรอืไม่

แค่คดิเหยาซอืเสยีนพลนัขนลุกตั้งชนั หนาวสะท้านไปทั้งร่าง...

เขาพยายามติดตามหาคนรัก ทว่าเรื่องอดีตชาติก็คืออดีตไม่ใช่หรือ 
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อย่างไรมนุษย์กบัมารกอ็ยู่ร่วมกนัไม่ได้ ในยามที่เขาอารมณ์ดชีวีตินางกค็งด ี

แต่จากที่เห็นเขามีนิสัยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เอาแน่เอานอนไม่ได้ หากเกิดนางท�า

สิ่งใดผิดใจเข้าไม่กลายเป็นเศษเนื้อเหมือนปีศาจกระทิงหรอกหรือ...แล้วนาง

ควรท�าเช่นไรเล่า

ว่ากนัว่า...ในสามสบิหกกลยุทธ์ หนคีอืสุดยอดกลยุทธ์

ถูกต้องแล้ว อย่างน้อยหากถูกจับตัวกลับไป นางก็กลายเป็นเพียง 

เครื่องบรรณาการ ยงัได้ตอบแทนบุญคุณตระกูลเว่ยที่เคยเลี้ยงดูมา

เหยาซือเสียนผุดลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วแล้วก้าวลงจากเตียง เปลี่ยน

เสื้อผ้า จากนั้นกแ็ตะปลายเท้าย่องไปแง้มประตูห้องออกดู นางเหลยีวมองไป

รอบๆ ไม่เหน็ทหารเวรยามตนใดเลย นบัว่าเป็นต�าหนกัที่หละหลวมเรื่องการ

ดูแลยิ่งนกั แต่ในยามนี้กลบักลายเป็นเรื่องดสี�าหรบันาง

เหยาซอืเสยีนค่อยๆ ก้าวเท้าออกจากห้อง ย่องไปตามทางเดนิ จดุหมาย

คอืห้องของเยี่ยนอี๋ นางเคยบอกไว้ว่ามทีางออกอยู่ที่ประตูตดิกบัห้องของนาง 

ทางไม้ทอดยาวไปไกลจนนางนึกตัดพ้อ ตอนที่เดินเล่นเหตุใดนางจึงไม่คิดว่า

สวนดอกไม้จะกว้างใหญ่ถงึเพยีงนี้

เมื่อไปถงึประตไูม้บานใหญ่มไีม้ขนาดเท่าแขนคดัเอาไว้เพยีงสองอนั นาง

จึงค่อยๆ ดันให้ไม้เลื่อนออกจากกันอย่างเบามือ เหงื่อบนหน้าผากผุดพราย

ออกมาด้วยความตื่นเต้น นางท�าส�าเร็จได้ก็รีบเบี่ยงกายแทรกออกไปอย่าง

รวดเรว็

พอร่างเลด็ลอดออกมาได้ ลมหนาวพดัหวดีหววิผ่านร่างของนางจนสั่น

สะท้าน เหงื่อที่ผุดซมึออกมาเมื่อครู่พลนัแห้งหายไปในพรบิตา

อากาศแปรปรวนดังที่เยี่ยนอี๋กล่าวไว้ไม่มีผิดเพี้ยน แต่ถึงอย่างไร... 

นางกต็้องไป!

เหยาซือเสียนเร่งฝีเท้าก้าวออกไปด้วยความหวาดกลัว นางต้องเดิน

ทางออกไปให้ห่างไกลจากต�าหนกัหมิะเงนินี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เป็นตาย

อย่างไรกต็้องหนี
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องครักษ์ขั้นหนึ่งแห่งต�าหนักอ๋องเว่ยเหรินเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีด�า

นั้นอย่างหมายมาด พลางก้าวขาไปอย่างรวดเรว็ตามหลกัวชิาตวัเบาที่นางเคย

ร�่าเรยีนมา อย่างน้อยกค็งช่วยให้นางหนไีปได้ไกลมากแล้ว ก่อนที่หยางเซงิจะ

รู้เรื่องในรุ่งเช้า

ตราบจนแสงตะวนัสาดส่องตามแนวท้องฟ้า แสงสส้ีมเรอืงรองน่ามอง

ท�าให้เหยาซอืเสยีนรบัรูว่้าตนเดนิทางมาหลายชั่วยามแล้ว คดิว่าคงห่างไกลจาก

ต�าหนกัหมิะเงนิมาพอสมควร

ทว่า...พอนางก้าวไปอกีหนึ่งก้าว ป่าหมิะสขีาวหนาวเหนบ็กลบักลายเป็น

ป่าในฤดรู้อนแทน...ดอกไม้ออกดอกสสีนัอวดโฉมงดงาม กระทั่งใบไม้ยงัอวด

สเีขยีวแก่อ่อนหลากหลายเสยีจนน่าประหลาดใจ

นี่คอืสิ่งใด!

เหยาซือเสียนหมุนกายหันกลับไปมองด้านหลังของตนซึ่งมีหิมะขาว

โพลนเตม็ไปหมดอย่างตื่นตะลงึ

หุบเขาแห่งนี้มกีี่ฤดูกนั! เพราะเหตุนี้เองใช่หรอืไม่ หยางเซงิจงึไม่กลวั

ว่านางจะหลบหนไีปได้

“สวรรค์! ท่านเล่นตลกร้ายกาจกบัข้าหรอือย่างไร แต่เอาเถดิ ถงึท่าน

จะกลั่นแกล้งข้า ข้าก็จะหนีไปให้พ้นจากหุบเขาแห่งนี้ให้ได้!” นางเอ่ยออกมา

อย่างสดุจะทนได้อกีต่อไป แต่กลบัได้ยนิเสยีงหวัเราะดงัแวว่มาจากหลงัต้นไม้

ในเขตป่าร้อน

เหยาซือเสียนหันขวับไปมองอย่างตื่นตระหนกเพราะกลัวว่าจะเป็น 

หยางเซงิ ทว่าผูท้ี่หวัเราะเยาะนางกลบัเป็นบรุษุร่างสูงเพรยีวในอาภรณ์ผ้าฝ้าย

สีน�้าตาลเข้ม ก�าลังนั่งพักเหยียดขาอันยาวเหยียดของตนอยู่ใต้ร่มไม้ เขามี

ใบหน้าอ่อนเยาว์ มองเผินๆ คล้ายสตรี แต่รูปร่างหนากว่า ดวงตาคู่นั้นมี

ประกายชวนมอง ทว่ายามนี้กลบัดอู่อนล้า คิ้วหนาเชดิสงูดุจคมกระบี่ เขาท�าท่า

บดิกายไปมาเลก็น้อยแล้วหนัมาหานาง
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“เจ้าเป็นผูใ้ด มาอยูท่ี่นี่ได้อย่างไร” เหยาซอืเสยีนเอ่ยถามทนัทด้ีวยความ

ประหลาดใจ...ยงัมผีู้คนบนเขานี้อกีหรอื

“ข้าหรอื ข้าหลงทางอยู่ในป่านี้มาสามวนัแล้ว ดงันั้นข้าจงึนกึขนัในสิ่งที่

เจ้าพูดออกมา”

สามวนั! เขาหลงป่ามานานถงึเพยีงนี้เชยีว เหตุใดจงึหาทางออกไม่ได้...

แล้วนางเล่า จะหนอีอกไปได้หรอืไม่


