
หนึ่ง
แม่ทัพฮวาผิงซีผู้เกรียงไกร

ลกูไฟที่พุ่งทะยานตดัท้องฟ้าและก้อนเมฆตรงลงมา ท�าให้ทหารเทพ

ที่ก�ำลงัฝึกซ้อมอำวุธ ณ ลำนฝึกซ้อมต่ำงหยุดมอื เงยหน้ำขึ้นมองลูกไฟที่ใกล้

เข้ำมำเรื่อยๆ จงึเหน็ว่ำแท้จรงิแล้วลูกไฟดวงนั้นกค็อืเซยีนเหยี่ยวอคัคสีวรรค์ 

ซึ่งเป็นหัวหน้ำเซียนสื่อสำรที่องค์เง็กเซียนฮ่องเต้มักเรียกใช้ทุกครั้งเมื่อมี 

เรื่องด่วน เพรำะขยบัปีกหนึ่งครั้งบนิไกลได้นบัพนัลี้

ลูกไฟดวงนั้นไม่สนใจทหำรเทพร่ำงสูงใหญ่ที่อยู่เต็มลำนฝึกซ้อม มัน

พุง่ตรงมำหำสตรร่ีำงสงูโปร่งเพยีงหนึ่งเดยีวซึ่งสวมชดุเกรำะสดี�ำ เสื้อตวัในเป็น

สแีดง ยนือยู่บนป้อมสั่งกำรอย่ำงโดดเด่น

เพรำะเดินทำงมำไกลจนเหนื่อยล้ำ อวี้อินจึงกะแรงลงพื้นได้ไม่ดีนัก  

ตอนลงแตะพื้นจึงกลำยเป็นตกกระแทกพื้นเต็มแรง ก่อเกิดลมและฝุ่นคลุ้ง 

ขึ้นมำ ผมด�ำยำวที่รดัรวบง่ำยๆ ของแม่ทพัสำวปลวิตำมแรงลม แต่นำงกย็งั 

คงยืนนิ่ง ทอดสำยตำมองเหยี่ยวอัคคีสวรรค์ที่เปลี่ยนร่ำงกลับมำเป็นเซียน 

เดก็อำยุไม่ถงึสบิขวบ ใบหน้ำกลมแป้นแดงก�่ำด้วยควำมอบัอำย ยิ่งส่งผลให้

เซยีนสื่อสำรผู้มปีำกนดิจมูกหน่อย และมวยผมเป็นก้อนกลมไว้สองข้ำงขมบั

ยิ่งดนู่ำรกั จนท�ำให้สตรหีนึ่งเดยีวในลำนฝึกซ้อมอำวธุขยบัรมิฝีปำกยิ้ม ดวงตำ
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ค่อนข้ำงกลมมองเซยีนอำยุนบัพนัปีแต่ยงัอยู่ในร่ำงเดก็น้อยด้วยควำมเอน็ดู

“เรียนท่ำนแม่ทัพมังกรสวรรค์...” เซียนอวี้อินประสำนมือค้อมค�ำนับ

สตรีตรงหน้ำ แม้ใบหน้ำจะแดงก�่ำ แต่ภำยนอกยังคงวำงท่ำเคร่งขรึมเหมือน 

ผู้อำวุโส สตรทีี่ถูกเรยีกว่ำ ‘ท่ำนแม่ทพัมงักรสวรรค์’ อดใจไม่ไหว เอื้อมมอืไป

หยกิแก้มป่องใสอย่ำงมนัเขี้ยว จนท�ำให้กำรรำยงำนหยุดชะงกั

“มอีะไรหรอื พดูต่อไปส”ิ เสยีงสดใสเอ่ยถำมด้วยควำมร่ำเรงิ มอืกข็ยบั

บบีก้อนแป้งนุ่มๆ ตรงหน้ำอย่ำงมคีวำมสุข

แม้อวี้อินจะเป็นหัวหน้ำเซียนสื่อสำรขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ แต่เมื่อ 

ผู้ที่หยอกเขำเล่นเป็นท่ำนแม่ทพัมงักรสวรรค์ผู้เก่งกำจ เขำจงึท�ำได้เพยีงอุทศิ

แก้มของตนให้แม่ทพัฮวำผงิซบีบีเล่นเหมอืนทุกททีี่เจอกนั

“ตอนนี้กิเลนด�ำแห่งทะเลทักษิณถูกจิตชั่วร้ำยเข้ำครอบง�ำจนกลำยร่ำง

เป็นปีศำจไปเสยีแล้ว ดงันั้นจงึมสีำรด่วนขอควำมช่วยเหลอืมำจำกขุนพลเทพ

ประจ�ำแดนทกัษณิ องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้มพีระบญัชำให้ท่ำนแม่ทพัรบีน�ำทหำร

ไปช่วยขุนพลเทพจำงซวิปรำบปีศำจกเิลนด�ำโดยด่วนขอรบั”

“กเิลนด�ำแห่งทะเลทกัษณิกลำยเป็นปีศำจไปแล้ว”

เซยีนอวี้อนิแทบถอนหำยใจออกมำดงัๆ เมื่อมอืที่บบีแก้มนิ่มๆ ของตน

ชะงกัไป ดวงตำด�ำสนทิงดงำมชวนหลงใหลเบกิกว้ำงขึ้น ท่ำทำงเหมอืนเสยีใจ

แทนสัตว์เทพบรรพกำลที่มีอำยุยำวนำนนับหมื่นปีตนนั้น น�้ำเสียงของท่ำน

แม่ทพัจงึตะกุกตะกกัอย่ำงข่มกลั้นอำรมณ์ไม่ได้เช่นนี้

“องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ให้ข้ำน�ำก�ำลงัไปปรำบปีศำจกเิลนด�ำอย่ำงนั้นหรอื”

“ใช่ขอรับ องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ตรัสว่ำ เนื่องจำกกิเลนด�ำเป็นสัตว์เทพ

ชั้นสูง มีพลังฤทธิ์มำกมำย เมื่อกลำยร่ำงเป็นปีศำจเช่นนี้จึงเป็นปีศำจชั้นสูง 

นอกจำกท่ำนแม่ทัพฮวำผิงซีแล้ว เห็นทีแม่ทัพและขุนพลเทพตนไหนๆ ก็คง

ไม่สำมำรถปรำบลงได้”

“เรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว ท่ำนแม่ทัพมังกรสวรรค์ผู้ไร้พ่ำยของพวก

เรำชำวมังกรย่อมสำมำรถปรำบมันได้แน่ๆ ไม่ว่ำจะเป็นปีศำจชั้นสูงเพียงใดก็
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ไม่คณนำมอืท่ำนแม่ทพัไปได้แน่!”

ทหำรเทพที่ยืนเงียบฟังมำตั้งแต่ต้นตะโกนโห่ร้องเห็นด้วยพร้อมกับ

กระแทกหอก ดำบ กระบี่ และสำรพัดอำวุธในมือกับพื้นด้วยควำมฮึกเหิม  

ภำคภูมิใจ... เป็นเวลำนำนนับพันปีแล้วที่พวกตนไม่ได้เห็นท่ำนแม่ทัพออก 

ศกึสงครำม

ทหำรเทพที่มีอำยุยืนยำวมำกกว่ำพันปีอำจเคยเห็นกำรต่อสู้ดุเดือด 

เลอืดพล่ำนของท่ำนแม่ทพักบัปีศำจชั้นสงู แต่กย็งัมทีหำรเทพที่มอีำยุน้อยกว่ำ

พนัปีจ�ำนวนหนึ่งที่ได้ยนิเพยีงค�ำเล่ำขำน ไม่เคยเหน็ท่ำนแม่ทพัผู้สูงส่งของตน

ต่อสู้กบัเหล่ำปีศำจร้ำย

แดงฉำนแห่งสเีลอืด...

งดงำมดุจบุปผำเบ่งบำน...

ในควำมโหดเหี้ยมเดด็ขำดนั้นมคีวำมอ่อนโยนและควำมเมตตำ...

เป็นฉำกกำรต่อสู้ที่งดงำมอย่ำงยิ่ง เห็นเพียงครั้งเดียวก็ถูกสลักลึกใน

ควำมทรงจ�ำ จงึไม่น่ำแปลกใจว่ำแม้เวลำจะผ่ำนมำเนิ่นนำนถงึเพยีงนี้ เรื่องรำว

นั้นกย็งัถูกเล่ำขำนไม่รูจ้บ ดงันั้นเมื่อหวัหน้ำเซยีนสื่อสำรพดูถงึรำชโองกำรของ 

องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ ทหำรทพัมงักรสวรรค์ทุกนำยจงึพำกนัตื่นเต้น เลอืดลม

พลุ่งพล่ำนขึ้นมำทนัที

“เจ้ำปีศำจกเิลนด�ำไม่เจยีมตวั มนัต้องตำยสถำนเดยีวเท่ำนั้น!” ยิ่งคดิ

ทหำรเทพนบัพนันำยเบื้องล่ำงกย็ิ่งตะโกนก้องออกมำด้วยควำมมั่นใจ

ควำมฮึกเหิมของทหำรเทพรอบตัวท�ำให้เซียนอวี้อินพลอยเลือดลม 

พลุง่พล่ำนตำมไปด้วย เขำเพิ่งบ�ำเพญ็เพยีรจนกลำยเป็นเซยีนมำได้ไม่ถงึพนัปี 

ดังนั้นตั้งแต่ขึ้นมำบนสวรรค์ก็พบว่ำท่ำนแม่ทัพได้รับบำดเจ็บจำกกำรต่อสู้ใน

สงครำมครั้งใหญ่ จนต้องพกัรกัษำตวัอยู่ในศลิำเหมนัต์เป็นเวลำนำนนบัพนัปี 

และตลอดเวลำสำมร้อยปีที่ผ่ำนมำนับตั้งแต่ที่ท่ำนแม่ทัพลืมตำขึ้นมำอีกครั้ง 

สวรรค์ก็แสนสงบสุข ไร้เรื่องรำวนองเลือดใดๆ ดังนั้นเขำจึงได้ยินเพียงเรื่อง

เล่ำขำน แต่ไม่เคยเห็นควำมงดงำมยำมออกศึกของผู้ได้รับสมญำนำม ‘เทพ
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บุปผำสงครำมโลหติ’ เลยสกัครั้ง

ครั้งนี้เขำต้องไม่พลำดแน่นอน!

ยิ่งคดิเซยีนเหยี่ยวอคัคสีวรรค์กย็ิ่งตื่นเต้น พลอยส่งเสยีงตะโกนโห่ร้อง

ออกมำพร้อมๆ กบัทหำรเทพนำยอื่นๆ

เสยีงนั้นไม่เบำลงเลย แม้สตรใีบหน้ำเรยีวรปูไข่ ผวิกำยสนี�้ำผึ้งทว่ำเป็น

ประกำยเรอืงรองตำมศกัดิ์ฐำนะของมงักรด�ำศกัดิ์สทิธิ์เพยีงตนเดยีวในเผ่ำพนัธุ์

เทพมงักรยงัคงยนืนิ่งเงยีบ ท่ำทำงเคร่งขรมึจรงิจงั รอยยิ้มที่เหน็ในตอนแรก

จำงหำยไปนำนแล้ว

ท่ำทนีั้นท�ำให้ทหำรมงักรทกุนำยรูส้กึถงึควำมจรงิจงัและเก่งกำจของท่ำน

แม่ทพั ผู้น�ำแห่งกองทพัเทพมงักร และทนัใดนั้นโดยไม่ต้องมใีครให้สญัญำณ

เริ่ม ทหำรมงักรทุกนำยกข็ยบัปำกร้องเพลงออกมำเสยีงดงัอย่ำงพร้อมเพรยีง

กนั

“แม่ทพัมงักรสวรรค์ผู้เกรยีงไกร

ปราบปีศาจร้ายใต้คมดาบกล้า

สยบความชั่วร้ายทั่วหล้า

คนืความสงบสุขแก่สามพภิพตลอดกาล

ท่านแม่ทพัฮวาผงิซขีองพวกเรา!”

บทเพลงสรรเสริญที่ไม่มีเทพและเซียนตนใดไม่เคยได้ยินถูกขับร้อง

ออกมำอย่ำงพร้อมเพรียงกันเป็นรอบที่สำม มุมปำกของท่ำนแม่ทัพกระตุก 

น้อยๆ คล้ำยเป็นรอยยิ้มที่อ่อนจำงจนแทบสังเกตไม่เห็น ขณะที่ยกดำบ

พระจนัทร์เสี้ยวในมอืขึ้นช้ำๆ

‘สโรชา’ หรือที่ใครๆ ในตอนนี้เรียกว่าแม่ทัพมังกรสวรรค์ฮวาผิงซ ี

ลอบกลนืน�้ำลำยอย่ำงฝืดคอ เมื่อมองลงไปจำกก้อนเมฆเหน็เจ้ำสตัว์ประหลำด
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ตัวด�ำมะเมื่อมก�ำลังอำละวำดพ่นไฟพิษสีด�ำใส่ก�ำแพงเวทที่ทหำรเทพนับร้อย

ยนืปักหลกัสร้ำงขึ้นมำ

เกดิเสยีงดงัฉ่ำๆ ขึ้นทกุครั้งที่ไฟพษิถกูพ่นใส่ก�ำแพงเวท แล้วทหำรเทพ

จ�ำนวนหนึ่งก็ล้มลงกระอักเลือดและถูกหำมออกไป ก่อนจะมีทหำรกลุ่มใหม่

เข้ำไปยืนร่ำยเวทแทนที่ทหำรที่ล้มลงไป เพื่อซ่อมแซมก�ำแพงเวทกักขังให ้

กลบัมำสมบูรณ์ดงัเดมิ

ทหำรเทพเหล่ำนี้คงฝืนต้ำนอยูน่ำนแล้ว แม้จะมกีลุม่ใหม่เข้ำมำทดแทน 

แต่พลงักล็ดน้อยลงจนไม่สำมำรถซ่อมแซมก�ำแพงเวทให้มพีลงักกัขงัได้เหมอืน

เดิม พษิจำกไฟของปีศำจกิเลนด�ำจึงท�ำให้ต้นไม้ป่ำเขำและท้องทะเลทักษิณที่

ควรสวยสดงดงำมตำมค�ำเล่ำลือกลำยเป็นเพียงพื้นทะเลทรำยสีด�ำ บริเวณที่

ควรเป็นท้องทะเลกลบัเหอืดแห้ง พชืสมุนไพรล�้ำค่ำถูกเผำผลำญ สตัว์ป่ำและ

สตัว์น�้ำน้อยใหญ่ล้วนตำยสิ้น กลิ่นควำมตำยลอยตลบทั้งผนืดนิและท้องฟ้ำ

เจ้ำสตัว์ที่เคยมหีวัเป็นมงักร ตวัและเขำเป็นกวำง ตอนนี้รูปร่ำงเปลี่ยน

ไปจนแทบจ�ำไม่ได้ เมื่อเห็นว่ำมีทหำรเทพชุดใหม่มำยืนแทนชุดเดิม มันก็ยิ่ง

โมโห เปลี่ยนใจจำกใช้ไฟพษิเผำผลำญเป็นวิ่งพุ่งชนก�ำแพงเวทแทน เสยีงชน

ดังสนั่นหวั่นไหว ก่อนจะเกิดเสียงร้ำวแหลมเล็กดังก้อง ทหำรที่เข้ำไปแทนที่

ชุดใหม่ล้มลงกระอักเลือดและหมดสติไปทันที รอยแตกร้ำวเล็กๆ ที่โยงใย

คล้ำยใยแมงมุมท�ำให้ควันพิษจ�ำนวนมำกเล็ดลอดออกมำตำมรอยร้ำวนั้น 

อย่ำงรวดเร็ว ยำมควันพิษพัดผ่ำนก้อนหินและเศษซำกต้นไม้ที่ยังหลงเหลือ 

อยู่บ้ำงกถ็ูกกดักร่อนจนกลำยเป็นเมด็ทรำยสดี�ำ

ถ้ำมีทำงอื่นให้เลือกอีก สโรชำคงรีบทิ้งหน้ำที่ปรำบปีศำจอันยิ่งใหญ่นี้

ให้แก่แม่ทัพเทพนำยอื่นแทน แต่ทหำรมังกรที่ติดตำมมำด้ำนหลังกลับท�ำให้

เธอไม่สำมำรถท�ำอย่ำงที่คดิได้ เพรำะตอนนี้เธอคอืฮวำผงิซ.ี.. เป็นแม่ทพัมงักร

สวรรค์ซึ่งเปรยีบเสมอืนสิ่งยดึเหนี่ยวทำงใจของเหล่ำทหำรมงักร ถ้ำเธอหนหีรอื

แสดงควำมหวำดกลวัออกมำ กลบัไปคงต้องทนฟังกงหน่วนบ่นสำมปีไม่เลกิรำ

แน่นอน โทษฐำนที่ท�ำลำยขวัญและก�ำลังใจของทหำรมังกรทุกนำย และ... 
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ขนำดควันพิษลอดออกมำจำกก�ำแพงเวทแค่ไม่มำกยังสำมำรถท�ำลำยพื้นดิน

และท้องทะเลได้ขนำดนี้ ถ้ำตวัเป็นๆ ของมนัหลุดออกไปยงัแดนสวรรค์หรอื

โลกมนุษย์ได้ คงก่อเกดิหำยนะร้ำยแรงแน่นอน

แม้จะผ่ำนมำสำมร้อยปีแล้วนับตั้งแต่ที่เธอฟื้นขึ้นมำในร่ำงของแม่ทัพ

มงักรสวรรค์นำม ‘ฮวำผงิซ’ี ร่ำงนี้ แต่จนถงึวนันี้สโรชำกย็งัรู้สกึเหมอืนตวัเอง

อยูใ่นควำมฝัน และอกีไม่นำนเธอกจ็ะลมืตำตื่นขึ้นในฐำนะของสโรชำ สำวเนร์ิด 

ที่วนัๆ ไม่ชอบขยบัตวัท�ำอะไร นอกจำกอ่ำนหนงัสอืและแต่งตวัออกไปท�ำงำน

ที่ตวัเองรกั นั่นกค็อืกำรเป็นช่ำงภำพแฟชั่น...

เพรำะไฟสปอตไลต์ดวงใหญ่ที่หล่นลงมำใส่ศรีษะดวงนั้นทเีดยีว ท�ำให้

ควำมสงบสุขแสนเรียบง่ำยของเธอจบสิ้นลง จนถึงวันนี้สโรชำก็ยังจ�ำเสียง 

หวดีร้องของทมีงำน และควำมเจบ็ชั่ววบูที่ไฟสปอตไลต์ดวงใหญ่ตกใส่ได้อย่ำง

แม่นย�ำ

คงต้องโทษที่เธอไม่ชอบออกก�ำลังกำยหรือขยับตัวเท่ำไร ปฏิกิริยำ 

ตอบสนองตอ่สปอตไลต์ที่ตกใส่จงึช้ำเกนิไป ทั้งๆ ที่เพยีงแค่ขยบัหลบไปข้ำงๆ  

สักก้ำวสองก้ำว เธอก็คงไม่ต้องมำยืนก้มหน้ำมองปีศำจกิเลนด�ำแสนน่ำกลัว

ตนนั้นอย่ำงในตอนนี้

ยิ่งมองเจ้ำด�ำด้ำนล่ำง สโรชำกย็ิ่งนกึอยำกเงยหน้ำด่ำสวรรค์ที่กลั่นแกล้ง

กันมำกเกินไปแล้ว ในนิยำยย้อนยุคยอดฮิตเรื่องอื่นๆ เขำก็มีแต่พอนำงเอก

ตำยวญิญำณกจ็ะไปเข้ำร่ำงของคณุหนูหรอืองค์หญงิที่อ่อนแอ ไม่สูค้น ถกูผูค้น

รุมรังแกไม่ใช่หรือไงกัน ท�ำไมวิญญำณของเธอต้องมำเข้ำร่ำงแม่ทัพมังกรที่

เก่งกำจขนำดนี้ด้วย!

ทั้งที่ฮวำผิงซีอำยุแค่ห้ำหกพันปีเท่ำนั้น แต่นำงกลับเก่งกำจเกินไป 

ตลอดเวลำสำมสี่พันปีที่รับหน้ำที่เป็นแม่ทัพมังกรสวรรค์ ฮวำผิงซีก็สร้ำง

เกียรติประวัติในกำรต่อสู้สังหำรเหล่ำปีศำจและเทพมำรชั่วร้ำยมำนับครั้ง 

ไม่ถ้วน น�ำทหำรมงักรเข้ำสู่สนำมรบโดยไม่เคยพ่ำยแพ้ให้แก่ผู้ใด จนในหวัใจ

ของทหำรมังกรทุกนำยตอนนี้... ถ้ำเทพมังกรจินหลงคือเทพเจ้ำที่ไม่มีผู้ใด 
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แตะต้องได้ ฮวำผิงซีก็เปรียบเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของทหำรมังกรและ

ทหำรเทพทั้งหลำยบนสวรรค์

เพรำะฮวำผิงซีมีฐำนะพิเศษอย่ำงนี้นี่เอง ตลอดเวลำสำมร้อยปีที่ได้ใช้

ร่ำงนี้ เธอจงึต้องพยำยำมฝึกฝนตวัเองอย่ำงเอำเป็นเอำตำยเพื่อจะได้เก่งเหมอืน

เจ้ำของร่ำงเดมิ และเพื่อปกปิดไม่ให้ใครรูว่้ำร่ำงของแม่ทพัฮวำผงิซถูีกวญิญำณ

ที่ไหนกไ็ม่รู้มำแย่งชงิร่ำงไปเสยีแล้ว!

แค่คดิว่ำถ้ำมคีนรู้ควำมจรงิแล้วเกดิมคีวำมคดิบ้ำๆ อยำกแย่งร่ำงของ

แม่ทพัฮวำผงิซกีลบัคนืไปให้แก่ท่ำนแม่ทพัในดวงใจ เลยบกุเข้ำมำฆ่ำเธอถงึบน

เตยีงนอน กท็�ำให้คนที่ชอบนอนเกดิแรงฮดึ จบัดำบขึ้นมำฝึกซ้อมอย่ำงขนัแขง็ 

ทั้งขยนัอ่ำนต�ำรำมำกมำย และเรยีนร่ำยเวทใช้พลงัอย่ำงเอำเป็นเอำตำย แต่ถงึ

จะพยำยำมจนแทบไม่ได้หลับได้นอนขนำดนั้นแล้ว ‘รองแม่ทัพกงหน่วน...’  

ลูกน้องคนสนทิของฮวำผงิซ ี และเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้เรื่องวญิญำณสลบัขั้ว

ในครั้งนี้ ยำมที่เขำมองเหน็เธอฝึกซ้อมอำวุธกย็งัเอำแต่ส่ำยหน้ำ ถอนหำยใจ

เฮอืกๆ ตสีหีน้ำอมทุกข์ จนหญงิสำวนกึร�ำคำญเจ้ำเซยีนปลำทองตวัใหญ่ขี้บ่น

นั่นเหลอืเกนิ

“เจ้าไม่ได้ก�าลงัฝันไปหรอกฮวาผงิซ”ี

พอคดิถงึกงหน่วน สโรชำกค็ดิถงึค�ำพูดของพระโพธสิตัว์ผู่เสยีน ผู้ที่

กงหน่วนพำเธอไปหำหลังจำกเทพเสิ่นหลงพยำยำมรักษำอำกำร ‘จ�ำเรื่องรำว

ใดๆ ไม่ได้เลยของท่ำนแม่ทพัฮวำผงิซ’ี มำนำนนบัสบิปี แต่กช็่วยฟื้นควำมจ�ำ

กลับมำไม่ได้แม้แต่เสี้ยวเดียว ซ�้ำกำรรักษำนั้นแม้จะผ่ำนมำหลำยร้อยปีแล้ว 

เธอก็ยังจ�ำทุกเรื่องรำวตอนที่ใช้ชีวิตในฐำนะสโรชำได้อย่ำงชัดเจนเหมือนเพิ่ง

เกดิขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน

“แท้ที่จริงแล้วฮวาผิงซีกับสโรชาก็คือดวงจิตดวงเดียวกัน ดังนั้นเจ้าก็

คอืนาง นางกค็อืเจ้า” พระโพธสิตัว์ยงัคงพูดต่อไปด้วยน�้ำเสยีงทุ้มนุ่มสงบเยน็ 

ให้ควำมรู้สกึถงึเรื่องรำวทุกสิ่งในโลกเป็นเพียงลมพัดใบไม้ไหว ผ่ำนมำแล้วก็
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ผ่ำนไป

“แล้วเมื่อไรท่านแม่ทพัจะจ�าตวัเองได้เสยีทเีล่าท่านอาจารย์” ควำมจรงิ

สโรชำไม่ควรโมโหที่กงหน่วนถำมอย่ำงนั้น เพรำะเป็นสิ่งที่เธอกอ็ยำกรู้เช่นกนั 

แต่กลบัเริ่มโมโหขึ้นมำหน่อยๆ กบัสำยตำของเขำซึ่งเหมอืนก�ำลงัฟ้องว่ำ 

‘ตอนนี้ข้ำเหนื่อยทั้งกำยเหนื่อยทั้งใจเหลือเกินแล้วท่ำนอำจำรย์ ท่ำน 

รบีๆ ช่วยข้ำทเีถอะ’

“จ�าได้แล้วอย่างไร จ�าไม่ได้แล้วอย่างไร”

เธอกบักงหน่วนแทบจะยกมอืขึ้นเกำศรีษะพร้อมๆ กนักบัค�ำถำมย้อน

กลบัของพระโพธสิตัว์ผู่เสยีน ทั้งสองนิ่งอึ้งกบัค�ำถำมที่ไม่มใีครตอบได้

ส�ำหรับกงหน่วน กำรที่แม่ทัพที่ตนเคำรพรักกลำยเป็นคนไม่เอำไหน

อย่ำงนี้ เปน็ใครกค็งรบัไม่ได้ แต่ส�ำหรบัสโรชำแล้ว กำรที่จ�ำไม่ได้วำ่ตวัเองเป็น

ฮวำผิงซีไม่ได้ท�ำให้รู้สึกเดือดร้อนเลย ถ้ำไม่ถูกผู้ที่รู้ควำมลับนี้ซึ่งก็มีอยู่ไม ่

กี่คนกดดัน และพูดโน้มน้ำวให้เธอพยำยำมแสดงบทบำทอย่ำงฮวำผิงซีให้

เหมอืนให้ได้ ซึ่งเธอกพ็ยำยำมฝึกฝนตวัเองเตม็ที่แล้ว แค่ผลออกมำไม่ค่อยดี

เท่ำไร... ออื... เท่ำนั้นเอง

แตเ่รื่องนี้เปน็ควำมผดิของเธอที่ไหนกนัเล่ำ เธอกล็งมอืลงแรงท�ำเตม็ที่

แล้ว คนที่คำดหวังให้เธอเก่งเหมือนกับฮวำผิงซีในอดีตต่ำงหำกที่ผิด เพรำะ

คำดหวังในเรื่องที่แสนเหลวไหลและแสนเพ้อเจ้อ โดยไม่อิงกับควำมเป็นจริง

ในปัจจุบนั

หญิงสำวรู้ตัวเองดีว่ำ อีกสำเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เธอไม่ค่อยดิ้นรนจะจ�ำ 

เรื่องรำวในอดตีของฮวำผงิซ ีเพรำะใจหนึ่งกก็ลวัว่ำเมื่อควำมทรงจ�ำของเจ้ำของ

ร่ำงกลบัคนืมำ แล้วเธอที่เป็นสโรชำเล่ำจะไปอยู่ที่ไหน

“เมื่อถงึเวลานั้น เจ้ากจ็ะรู้เอง...” พระโพธสิตัว์พูดออกมำพอดกีบัที่เธอ

ถำมตวัเองในใจ

พูดจบพระโพธิสัตว์ผู่เสียนก็หลับตำลงอีกครั้ง ดอกบัวที่เป็นฐำนรอง

นั่งเปล่งรศัมสีชีมพอูอกมำห่อหุม้ควำมสว่ำงไสวด้ำนใน บ่งบอกวำ่ผูอ้ยูด้่ำนใน
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ก�ำลังเข้ำสู่ฌำนสมำบัติ ซึ่งถ้ำไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก�ำหนดจิตถอนตัวออกจำก

สมำธิเอง ต่อให้ฟ้ำถล่มดินทลำยลงมำก็คงไม่สำมำรถท�ำให้ท่ำนหวั่นไหว 

ได้อกี

เมื่อรู้ว่ำคงไม่ได้ค�ำตอบใดๆ อกีแล้ว เธอกบักงหน่วนจงึตดัสนิใจถอย

ออกจำกต�ำหนกัของพระโพธสิตัว์ผู่เสยีน

สโรชำต้องใช้เวลำอีกนับสิบปีกว่ำจะท�ำใจยอมรับได้ว่ำเธอกับฮวำผิงซี

เป็นดวงจติดวงเดยีวกนั... เธอคอืดวงจติที่หลุดออกจำกร่ำงฮวำผงิซ ี ตอนที่

นำงต่อสู้กับปีศำจชั้นสูงซึ่งเคยเป็นสหำยเทพสงครำมกลุ่มเดียวกัน เล่ำลือ 

กันว่ำควำมเห็นใจในเสี้ยวอึดใจเดียวนั้นเกือบน�ำควำมตำยมำให้นำง โชคดีที่ 

ตอนนั้นจอมมำรหงเซนิหยำนตอบรบัค�ำขอร้องขององค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ ใช้พลงั

ของตนและศลิำเหมนัต์ของสวรรค์ช่วยรกัษำ ถงึต้องใช้เวลำนำนนบัพนัปี แต่

วิธีของจอมมำรหงเซินหยำนก็สำมำรถประสำนดวงจิตของนำงที่แตกออกเป็น

นบัพนันบัหมื่นให้กลบัคนืมำจนครบถ้วน และกลบัสู่ร่ำงเดมิของตน

ควำมผิดพลำดมีเพียงประกำรเดียวเท่ำนั้นคือ... เมื่อดวงจิตกลับคืน

ร่ำงแล้ว ดนัจ�ำตวัเองตอนเป็นฮวำผงิซไีม่ได้แม้แต่น้อย...

“ท่ำนแม่ทพัขอรบั ดูเหมอืนขุนพลเทพแดนทกัษณิจะต้ำนไม่ไหวแล้ว” 

เสียงร้องอย่ำงหวำดเสียวของทหำรเทพที่อยู่ด้ำนหลังท�ำให้สโรชำได้สติมอง 

ลงไปด้ำนล่ำง รอยร้ำวบนก�ำแพงเวทยิ่งขยำยกว้ำงมำกขึ้น ทหำรที่ยงัยนือยูไ่ด้

กลบัเหลอืไม่ถงึร้อยนำยแล้ว

“ทกุคนไม่ต้องกลวั ท่ำนแม่ทพัฮวำผงิซมีำถงึแล้ว พวกเจ้ำรอดตำยแล้ว” 

ทหำรเทพนำยเดมิร้องตะโกนให้ก�ำลงัใจผู้ที่ต่อสู้อยู่เบื้องล่ำง

ถ้ำไม่ตดิขดัที่ภำพลกัษณ์ของฮวำผงิซ ีสโรชำคงหนักลบัไปเตะสั่งสอน

เจ้ำทหำรเทพปำกเปรำะด้ำนหลังสักป๊ำบสองป๊ำบ เพรำะเสียงตะโกนนี้ท�ำให้

ปีศำจกิเลนด�ำเงยหน้ำขึ้นมำมองเธอทันที พร้อมกับอ้ำปำกที่เต็มไปด้วยฟัน

แหลมคมค�ำรำมใส่ จนคนถูกหมำยหัวสะดุ้งเฮือก เผลอก้ำวถอยหลังอย่ำง
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ลมืตวั ทว่ำยงัไม่ทนัได้วำงเท้ำเตม็เท้ำ ร่ำงกลบัเสยีหลกัตกจำกก้อนเมฆมงคล 

เพรำะถูกใครบำงคนผลกัเตม็แรง

เสียงโห่ร้องยินดีดังขึ้นทันทีเมื่อเห็นแม่ทัพมังกรสวรรค์กระโดดลงไป

จัดกำรเจ้ำปีศำจสัตว์บรรพกำล แต่คนที่ตกลงมำโดยไม่ได้ตั้งใจอ้ำปำกเกือบ

ส่งเสยีงร้องออกมำ โชคดทีี่ตั้งสตไิด้ทนัจงึรบีหบุปำก และเป็นโชคดอีกีอย่ำงที่

แม้เธอจะไม่มคีวำมทรงจ�ำใดๆ ของฮวำผงิซ ีแต่ร่ำงกำยนี้กย็งัมคีวำมเคยชนิ

ของแม่ทัพมังกรสวรรค์อยู่เต็มเปี่ยม ในเวลำที่สโรชำตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูก 

ร่ำงกำยนี้ก็จัดระเบียบแขนขำตัวเอง ตอนเธอตกลงมำจำกก้อนเมฆมงคลจน

กระทั่งยืนอยู่ภำยในก�ำแพงเวทกักขัง ท่ำทำงจึงดูสง่ำงำมและผ่ำเผยอย่ำงยิ่ง 

ซ�้ำมือยังเคลื่อนไหวเอง ดึงดำบโค้งจันทร์เสี้ยวสองคมออกมำถือไว้ในท่ำ 

เตรยีมพร้อมต่อสู้

บนท้องฟ้ำมทีหำรเทพมำกมำยรบีกระโดดตดิตำมลงมำ...

เสยีงโห่ร้องดงัขึ้น ปีศำจกเิลนด�ำยิ่งคลุ้มคลั่ง มนัหนัมำใช้ดวงตำกลม

โตแดงก�่ำจ้องมองเธออย่ำงกระหำยเลือด ก่อนจะค�ำรำมออกมำเสียงดัง จน

สโรชำรู้สกึแก้วหูลั่นเปรี๊ยะๆ พื้นดนิสั่นสะเทอืน เมื่อมนัตบเท้ำที่ยงัพอเหน็ว่ำ

เป็นกีบม้ำแต่กลับมีกรงเล็บแหลมคมโผล่ออกมำกับพื้นเต็มแรง จนเกิดฝุ่น

ทรำยสดี�ำฟุ้งกระจำย

ยังไม่ทันที่สโรชำจะตั้งตัว ร่ำงด�ำมะเมื่อมที่ใหญ่เกือบเท่ำตึกห้ำชั้นก็

กระโจนพุ่งตรงเข้ำใส่ศตัรูทนัที

แม้จะรู้ว่ำต้องขยับหลบ แต่เพียงช้ำแค่เสี้ยวพริบตำเดียว พอจะขยับ

หลบไปด้ำนข้ำง กพ็บว่ำกบีเท้ำของมนัลอยอยู่เหนอืศรีษะของเธอแล้ว

เป็นครั้งแรกนบัตั้งแต่ลมืตำขึ้นมำในร่ำงของฮวำผงิซทีี่สโรชำตวัเยน็วำบ

ตั้งแต่ศีรษะจดปลำยเท้ำ หัวใจเหมือนจะหยุดเต้น คิดถึงควำมรู้สึกยำมเงย

หน้ำขึ้นเห็นสปอตไลต์ดวงใหญ่หล่นลงมำใส่ศีรษะ แม้หญิงสำวจะรู้ว่ำควำม

ตำยก็เป็นแค่ควำมรู้สึกเจ็บเพียงชั่วครู่หนึ่ง ก่อนจะเกิดควำมรู้สึกพร่ำเลือน

แล้วทุกอย่ำงก็จะผ่ำนพ้นไป แต่จะให้ตำยอีกครั้งเธอก็ยังไม่สำมำรถท�ำใจให้
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คุ้นชนิได้

แล้วครำวนี้ถ้ำเธอตำย เธอจะตื่นขึ้นมำในร่ำงใครอกีเล่ำ...

เสี้ยววนิำททีี่กรงเลบ็แหลมคมของปีศำจกเิลนด�ำอยู่ห่ำงจำกศรีษะไม่ถงึ

เชยีะ1 สโรชำรูส้กึใจหววิๆ แม้จะรู้ดว่ีำเวลำเป็นตำยอย่ำงนี้ไม่ควรเป็นลม และ

ห้ำมเป็นลมเดด็ขำด

แต่รู้ส่วนรู้ ร่ำงกำยกลับไม่ยอมท�ำตำมที่สมองสั่งกำร เพรำะตอนนี้... 

เธอก�ำลงัจะเป็นลมแล้ว!

1 เชยีะ เป็นหน่วยวดัควำมยำวของจนีโบรำณ โดยที่ 1 เชยีะ เท่ำกบั 33.33 เซนตเิมตร 



สอง
ชีวิตเช่นนี้ช่างล�าเค็ญยิ่งนัก

“แม่ทพัมงักรสวรรค์ผู้เกรยีงไกร

ปราบปีศาจร้ายใต้คมดาบกล้า

สยบความชั่วร้ายทั่วหล้า

คนืความสงบสุขแก่สามพภิพตลอดกาล

ท่านแม่ทพัฮวาผงิซขีองพวกเรา!”

อยู่ๆ สโรชำก็สะดุ้งรู้สึกตัว สัญชำตญำณท�ำให้รีบกระโดดถอยหลัง 

หลบกบีเท้ำของปีศำจกเิลนด�ำพร้อมกบัเงยหน้ำขึ้นมอง

แต่สิ่งที่เห็นกลับท�ำให้ต้องกะพริบตำปริบๆ มองท้องฟ้ำสีครำมซึ่งม ี

ปุยเมฆสขีำวลอยเอื่อยๆ อย่ำงเกยีจคร้ำนผ่ำนไปเหนอืศรีษะ

ควำมสงบเงยีบแสนสบำยซึ่งแตกต่ำงจำกสิ่งที่จ�ำได้เมื่อครู่ สโรชำรู้สกึ

เหมอืนดูหนงัที่ตดัต่อผดิพลำด เนื้อเรื่องไม่ต่อเนื่องกนั จนคนดูไม่สำมำรถดู

ให้รู้เรื่องได้...

“แม่ทพัมงักรสวรรค์ผู้เกรยีงไกร
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ปราบปีศาจร้ายใต้คมดาบกล้า...”

เสยีงเพลงที่แสนคุ้นหแูละชวนให้ขนลกุหยดุชะงกัไปอดึใจหนึ่งก่อนจะ

ดงัขึ้นอกีครั้ง คนที่รู้สกึคล้ำยเพิ่งตื่นจำกฝันร้ำยหน้ำกระตุกแล้วกวำดตำมอง

ไปรอบๆ ตัว ภำพที่เห็นท�ำให้คนมองรู้สึกปวดศีรษะจี๊ดขึ้นมำเหมือนทุกครั้ง 

เมื่อเห็นทหำรเทพตัวสูงใหญ่ก�ำลังยกอำวุธในมือขึ้นลงเป็นจังหวะเดียวกัน 

พร้อมกบัเปล่งเสยีงร้องเพลงอย่ำงฮกึเหมิ ซ�้ำครั้งนี้ยิ่งร้องกย็ิ่งคกึคกั เสยีงร้อง

จงึยิ่งดงักกึก้องกว่ำทุกครั้งที่ผ่ำนมำ

ถ้ำไม่เป็นเพรำะรอบๆ ตวัเป็นทะเลทรำยสดี�ำที่แห้งแล้ง สโรชำกค็งคดิ

ว่ำเจ้ำปีศำจกเิลนด�ำเมื่อครู่เป็นเพยีงฝันร้ำยตื่นหนึ่งเท่ำนั้น

สำยลมสดชื่นที่มีกลิ่นอำยทะเลพัดผ่ำน ฝุ่นปลิวมำจำกกองขี้เถ้ำซึ่งมี

รูปร่ำงคล้ำยตัวกิเลน กองขี้เถ้ำที่ยังคงมีควันสีเทำลอยขึ้นมำ บ่งบอกว่ำไฟ 

เพิ่งดบัมอดลง

...อย่ำบอกนะว่ำ มนัเผำตวัเองตำย...

 

“คนืความสงบสุขแก่สามพภิพตลอดกาล

ท่านแม่ทพัฮวาผงิซขีองพวกเรา!”

เสยีงร้องเพลงปลุกใจของเหล่ำทหำรเทพท�ำให้ควำมคดิของสโรชำสะดดุ

กกึ และพอพวกเขำขยบัปำกจะเริ่มร้องในวรรคแรกใหม่อกีครั้ง เธอกร็บียกมอื

ขึ้นห้ำม ก่อนจะได้ฟังเพลงที่น่ำขนลุกนี้อกีรอบ

แต่แทนที่ทกุคนจะเงยีบเหมอืนทกุครั้ง พอเธอยกมอืขึ้นห้ำม ทหำรเทพ

ทุกนำยกลบัเปล่งเสยีงโห่ร้องดงัสนั่นอกีครั้ง

“ท่ำนแม่ทัพฮวำผิงซีของพวกเรำ!” ทหำรเทพและทหำรมังกรทุกนำย

กระแทกอำวุธในมือกับพื้นดินเป็นจังหวะ พร้อมเรียกชื่อเจ้ำของร่ำงที่สโรชำ 

มำอำศยัอยู่ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ จนเส้นประสำทข้ำงขมบัเธอเต้นตุบๆ จงึขยบัมอืจะ 
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นวดขมบั

“เฮ้ย!” คนที่ก�ำลงัจะนวดขมบัร้องดงัลั่น เมื่อเหน็สิ่งที่มำพร้อมมอืกค็อื

หวัปีศำจกเิลนด�ำที่หดเลก็ลงจนมขีนำดพอๆ กบัหวัสุนขัตวัใหญ่เท่ำนั้น ที่น่ำ

ขนลุกกค็อืมเีลอืดสดี�ำไหลออกมำ

สโรชำรบีสะบดัมอืโยนสิ่งที่ก�ำไว้ทิ้ง แต่แทนที่จะตกพื้นกลบัมกีล่องไม้

สีด�ำใบหนึ่งยื่นมำรองรับไว้ได้อย่ำงพอดิบพอดี พอลดกล่องลงจึงเห็นใบหน้ำ

กลมแป้นน่ำรักของเซียนเหยี่ยวอัคคีสวรรค์ ดวงตำกลมโตที่ช้อนขึ้นมองเธอ

เตม็เป่ียมไปด้วยควำมชื่นชมบชูำจนน่ำขนลกุ และในแววตำนั้นมกีำรตดัสนิใจ

บำงสิ่งอย่ำงแน่วแน่

“มะ...มองข้ำอย่ำงนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร” คนที่ยังจับต้นชนปลำย 

ไม่ถูกเผลอถำม

ทนัททีี่ถูกถำมอวี้อนิกค็ุกเข่ำลงกบัพื้น สองมอืประสำนกนั เงยหน้ำขึ้น

มองสตรตีรงหน้ำด้วยแววตำเตม็เปี่ยมไปด้วยควำมชื่นชมบูชำ

“ท่ำนแม่ทพั! ได้โปรดรบัข้ำเข้ำกองทพัด้วยเถอะขอรบั” พูดจบเจ้ำตวั 

ก็โขกศีรษะกับพื้นเสียงดังลั่น ก่อนเงยหน้ำขึ้นพูดต่อเมื่อคนตรงหน้ำไม่ยอม

ตอบรับ “ถึงตอนนี้ร่ำงข้ำยังเป็นเด็ก แต่ถ้ำข้ำฝึกฝนอย่ำงหนัก ไม่นำนคง

เก่งกำจจนสำมำรถฆ่ำปีศำจร้ำยกำจตำยได้ในดำบเดยีวเช่นท่ำนแน่นอน”

‘อะไรนะ! ฆ่ำปีศำจที่เก่งกำจตำยได้ในดำบเดยีวอย่ำงนั้นหรอื’

สโรชำอุทำนในใจ ขนลุกไปทั้งตัว เมื่อคิดได้ว่ำตอนที่เธอหมดสติไป 

เมื่อครู่ ร่ำงกำยกลบัสำมำรถขยบัฆ่ำปีศำจกเิลนด�ำได้เอง

หรอืว่ำ... แท้จรงิแล้วในร่ำงนี้มดีวงจติของฮวำผงิซตีวัจรงิหลบซ่อนอยู่ 

แต่อำจจะยงัอ่อนก�ำลงั ยำมปกตจิงึไม่สำมำรถบงัคบัร่ำงกำยได้ ต้องรอให้เธอ

ไม่ได้สตก่ิอน ฮวำผงิซจีงึจะสำมำรถออกมำควบคุมร่ำงกำยนี้ได้... ยิ่งคดิสโรชำ 

ก็ยิ่งขนลุกไปทั้งตัว เพรำะใช้ร่ำงนี้มำหลำยร้อยปี ยังไงๆ ก็ยังอดรู้สึกเป็น

เจ้ำของร่ำงนี้ขึ้นมำไม่ได้

“ข้ำจะรีบกลับไปรำยงำนองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ แล้วรีบกลับมำหำท่ำน
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แม่ทัพนะขอรับ” ยังไม่ทันที่สโรชำจะตั้งสติร้องห้ำม เซียนน้อยตรงหน้ำก ็

แปลงร่ำงกลำยเป็นเหยี่ยวสีแดงเพลิง โผบินขึ้นสู่ท้องฟ้ำ ขยับปีกเพียงครั้ง

เดยีวกห็ำยลบัไปจำกสำยตำทนัที

เสียงตะโกนชื่นชมของเหล่ำทหำรเทพบ้ำคลั่งยังดังอย่ำงต่อเนื่อง

ขดัจงัหวะควำมคดิของสโรชำอกีครั้ง ดเูหมอืนจะเป็นธรรมเนยีมไปเสยีแล้วว่ำ

ถ้ำเธอไม่สั่งหยุด พวกทหำรเหล่ำนี้ก็จะตะโกนซ�้ำไปซ�้ำมำอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ  

ยิ่งตะโกนก็ยิ่งคึกคัก เสียงจึงยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆ จนใครอยู่ใกล้ก็คงอดปวดห ู

เหมอืนเธอในตอนนี้ไม่ได้

สโรชำคดิขึ้นมำแวบหนึ่งว่ำน่ำจะปล่อยให้พวกทหำรเทพไร้สำระพวกนี้

ตะโกนไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะหมดแรงไปเอง ครั้งหน้ำจะได้ไม่เอะอะอะไรก็

ตะโกนร้องเพลงที่น่ำขนลุกเพลงนั้น นดิๆ หน่อยๆ กต็ะโกนเรยีกชื่อฮวำผงิซี

อย่ำงบ้ำคลั่งเช่นนี้ แต่ตอนนี้เธอปวดหวัมำก ถ้ำได้ยนิเสยีงตะโกนอย่ำงนี้อกี

คงได้คลั่งตำยไปเสยีก่อน โดยไม่ต้องรอให้ฮวำผงิซฟีื้นขึ้นมำยดึร่ำงคนื

เมื่อคดิได้สตรผีวิคล�้ำ ใบหน้ำคมเข้ม กส็ูดหำยใจเข้ำปอดลกึหนึ่งครั้ง 

เอำสองมือไพล่หลัง เหยียดหลังหยัดตรง ก่อนจะตะโกนออกมำเสียงดัง 

ลอกเลยีนแบบครูฝึก รด. ที่เคยฝึกตอนสมยัเป็นนกัเรยีน

“ทุกคนหยุดได้แล้ว!”

ควำมเงียบเกิดขึ้นชั่วพริบตำ ทหำรเทพร่ำงสูงใหญ่หน้ำตำเคร่งขรึม

จรงิจงัจนดนู่ำกลวัขยบัยนืตวัตรงอย่ำงเป็นระเบยีบ สำยตำนบัพนัๆ คู่พร้อมใจ

กนัมองไปยงัจุดจุดเดยีว

ทั้งๆ ที่เมื่อครู่ยังมีเสียงร้องตะโกนน่ำร�ำคำญ แต่พอเปลี่ยนเป็น

เงยีบกรบิกระทั่งได้ยนิเสยีงลมพดัผ่ำน เสยีงเมด็ทรำยเสยีดสกีนัอย่ำงนี้ สโรชำ 

กก็ลนืน�้ำลำยลงคอ อดรูส้กึขึ้นมำไม่ได้ว่ำ ฮวำผงิซตีวัจรงิช่ำงเก่งกำจเหลอืเกนิ

ที่ทนรับแรงกดดันจำกควำมรู้สึกชื่นชมบูชำแทบไร้ข้อกังขำใดๆ อย่ำงนี้มำได้

เป็นพนัๆ ปี ตวัเธอเจอมำแค่สำมร้อยปียงัอยำกบ้ำตำยเป็นร้อยๆ ครั้งแล้ว

เมื่อเธอไม่พดูย่อมไม่มใีครพดูเช่นเดยีวกนั ทกุสำยตำยงัคงมองมำด้วย
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ควำมคำดหวงัวำ่แม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่จะสั่งสอนสิ่งที่ต้องจดจ�ำไปปฏบิตัติำม ทหำร

เทพทุกนำยแม้แต่ตำยงัไม่ยอมกะพรบิ รำวกบักลวัว่ำจะพลำดเรื่องดีๆ  ไป

“เอ่อ...” เพยีงแค่เธอส่งเสยีงออกมำเท่ำนั้น เหล่ำทหำรเทพตรงหน้ำก็

ตบเท้ำยดืตวัยนืตรงโดยพร้อมเพรยีงกนั

“เอ่อ...” สโรชำกระแอมในล�ำคอหนึ่งท ีคดิว่ำควรพูดอะไรดเีพื่อจะได้

ดูดสีมฐำนะของฮวำผงิซี

ฮวำผงิซตีอบโต้กบักำรต้องกำรถกูอบรมสั่งสอนแบบนี้ได้อย่ำงไรสโรชำ 

ไม่รู้ รู้เพยีงว่ำเวลำสองสำมร้อยปีที่ผ่ำนมำ คลงัค�ำพูดดีๆ  วลปีลุกใจเดด็ๆ ที่

เคยผ่ำนหูผ่ำนตำในสมัยเป็นมนุษย์ของเธอถูกใช้จนหมดแล้ว แต่เพื่อให้ 

ทุกคนเลกิมองมำอย่ำงนี้ หญงิสำวจงึตดัสนิใจเลอืกค�ำพูดพื้นๆ โหลๆ ที่มกั 

ได้ยินจำกจอมยุทธ์ฝ่ำยคุณธรรมในภำพยนตร์จีนมำพูด ผสมกับค�ำพูดใน

โฆษณำที่เคยได้ยนิมำใช้ซ�้ำอกีครั้ง

“กำรก�ำจดัปีศำจร้ำยเป็นหน้ำที่ของพวกเรำทหำรเทพ เอ่อ... ถงึจะล�ำบำก

ยำกเย็นเพียงใด แต่เพื่อควำมสงบสุขของทั้งสำมภพ พวกเรำจึงต้องฝึกฝน 

ฝึกฝน และฝึกฝน เพื่อให้มีควำมพร้อมต่อสู้ศึกตลอดเวลำ” พอเธอพูดจบ 

ทหำรเทพทุกนำยตรงหน้ำกข็ำนรบัเสยีงดงัพร้อมเพรยีงกนั สำยตำยงัคงมอง

มำอย่ำงจดจ่อไม่ยอมเหลือบมองไปทำงอื่น เฝ้ำรออย่ำงกระหำยที่จะได้ยิน 

ค�ำสอนประโยคต่อไป

‘หำ! ยงัฟังไม่พออกีหรอื!’ สโรชำสบถในใจ

เป็นอีกครั้งที่เธออยำกด่ำสิ่งใดหรือใครก็ตำมที่ท�ำให้ต้องมำอยู่ในร่ำง

ของแม่ทพัมงักรสวรรค์ร่ำงนี้

“เนื่องจำกท่ำนแม่ทัพฮวำผิงซีสำมำรถปรำบปีศำจกิเลนด�ำลงได้ ช่วย

ยบัยั้งภยัพบิตัแิก่สำมภพ องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ทรงรบัทรำบควำมดคีวำมชอบ

นี้แล้ว จงึพระรำชทำนสุรำดอกท้อพนัปีมำให้หนึ่งจอก เพื่อตอบแทนคณุควำม

ดขีองท่ำนแม่ทพั” เสยีงประกำศนั้นดงัขึ้นพร้อมกำรปรำกฏตวัของเซยีนสูงวยั

ร่ำงอวบอ้วน ผมและเครำขำวโพลน ใบหน้ำค่อนข้ำงกลมแดงก�่ำ กลิ่นดอกท้อ
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อบอวลอยู่รอบกำย

กำรปรำกฏตัวขึ้นมำขัดจังหวะของเซียนท่ำนนี้ท�ำให้สโรชำแทบโห่ร้อง

ออกมำด้วยควำมดใีจ เธอรบีก้ำวเข้ำไปต้อนรบัผู้มำใหม่ น�้ำตำแทบไหลออก

มำเมื่อไม่ต้องคดิค�ำสอนให้พวกทหำรเทพบ้ำคลั่งชอบถูกสั่งสอนพวกนี้ฟังอกี

เพยีงได้ยนิค�ำว่ำสุรำดอกท้อพนัปีทหำรเทพกส็่งเสยีงฮอืฮำ เพรำะสุรำ

ชนดินี้เป็นสรุำที่ช่วยเพิ่มพลงัฤทธิ์ หนึ่งจอกเกอืบเทยีบเท่ำกบัเวลำบ�ำเพญ็เพยีร

ห้ำร้อยปี เป็นของดหีำยำกยิ่ง เพรำะหนึ่งพนัปีเทพดอกท้อจึงจะกลั่นออกมำ

ได้หนึ่งจอก

แม้เธอจะไม่ได้ตื่นเต้นไปกบัของพระรำชทำนล�้ำค่ำ แต่เพื่อเป็นกำรตดั

ปัญหำ สโรชำจงึค้อมกำยลงต�่ำ ประสำนมอืท�ำควำมเคำรพ ยื่นมอืไปรบัจอก

สุรำหนึ่งจอกเลก็ๆ มำแล้วกระดกดื่มทเีดยีวหมด

กลิ่นคำวเลอืดที่สมัผสัได้ในวบูแรกที่ดื่มสรุำลงไปท�ำให้สโรชำขมวดคิ้ว 

ทว่ำกลิ่นดอกท้อที่หอมอ่อนๆ ยังอบอวลอยู่ในปำก หญิงสำวไม่แน่ใจว่ำเมื่อ

ครู่ได้กลิ่นคำวเลอืดเพรำะเธอใช้มอืที่ถอืหวัปีศำจกเิลนด�ำจบัจอกสุรำ หรอืว่ำ

เพรำะสุรำมกีลิ่นคำวเลอืดจรงิๆ

“เพื่อให้สุรำช่วยเสริมพลังฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้น ทำงที่ดีท่ำนแม่ทัพควรหำ 

สถำนที่เงียบสงบบ�ำเพ็ญเพียร ท�ำจิตใจให้ปลอดโปร่งอย่ำงน้อยๆ ไม่ต�่ำกว่ำ

หนึ่งเดอืน โชคดยีิ่งที่สถำนที่แห่งนี้เตม็ไปด้วยไอหยำงบรสิุทธิ์เข้มข้น เหมำะ 

ที่ท่ำนแม่ทัพจะใช้เป็นสถำนที่ภำวนำพอดี” หัวหน้ำเซียนผู้ดูแลหอสุรำเอ่ย

แนะน�ำด้วยใบหน้ำยิ้มแย้ม

“ถ้ำเช่นนั้น... ท่ำนแม่ทพัขอรบั พวกข้ำขอตวักลบัก่อนนะขอรบั” เพยีง

ได้ยนิค�ำแนะน�ำของหวัหน้ำเซยีนผูด้แูลหอสรุำ ทหำรมงักรและทหำรเทพประจ�ำ

ทะเลทักษิณต่ำงรีบเอ่ยขอตัว ไม่กี่อึดใจต่อมำทุกคนก็แยกย้ำยกันจำกไป 

แม้แต่เซยีนผู้เฒ่ำยงัเอ่ยค�ำลำ

เมื่อรอบตวักลบัมำเงยีบสงบ ไม่มสีำยตำชื่นชมบูชำมองมำ ไม่ต้องรบั

แรงกดดนัจำกควำมคำดหวงัใดๆ อกี สโรชำกถ็อนหำยใจออกมำอย่ำงโล่งอก 
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รู้สึกจิตใจปลอดโปร่งเบำสบำยเมื่อโซ่ตรวนแห่งควำมคำดหวังถูกปลดลง

ชั่วครำว

และสมกบัที่ร่ำงนี้มชีื่อว่ำ ‘ฮวำผงิซ’ี เพยีงจติใจมคีวำมสุข ดอกไม้ที่อยู่

รอบกำยก็พำกันเบ่งบำน และครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน แม้ตรงที่เธอยืนอยู่จะถูก 

ไฟพิษของปีศำจกิเลนด�ำท�ำลำยจนเหลือเพียงทะเลทรำยสีด�ำที่แห้งแล้ง แต่

ทนัททีี่เธอยิ้มอย่ำงสบำยใจ กม็หีน่ออ่อนของต้นไม้แทงยอดขึ้นมำอย่ำงร่ำเรงิ 

ผนืทรำยสดี�ำถูกแทนที่ด้วยสเีขยีวของต้นไม้ค่อยๆ แผ่ไกลออกไปเรื่อยๆ ซ�้ำ

ต้นไม้ที่งอกใหม่เตบิโตได้อย่ำงรวดเรว็

ใช้เวลำเพยีงไม่นำนพชืคลุมดนิกข็ึ้นปกคลุมทรำยสดี�ำ ต้นไม้ใหญ่แทง

ยอดผลใิบอ่อนอย่ำงรวดเรว็

ไม่นำนทะเลทักษิณที่แห้งแล้งก็เปลี่ยนแปลงกลับคืนสู่ท้องทุ่งดอกไม้

สชีมพูกว้ำงไกลสดุลกูหลูกูตำ และยิ่งงดงำมมำกขึ้นเมื่อขอบฟ้ำด้ำนทศิตะวนั-

ตกค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีครำมเข้ม ประกำยแสงสีทองสำดส่องเป็นล�ำแสง 

แปดแฉก ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสตี่ำงๆ อกีไม่ต�่ำกว่ำสำมสี่สี

ควำมงดงำมของธรรมชำติรอบตัวท�ำให้คนที่มองอยู่ถึงกับอ้ำปำกค้ำง  

รูแ้ล้วว่ำท�ำไมที่นี่ถงึมคีนชมว่ำงดงำมไม่แพ้บนสวรรค์เก้ำชั้นฟ้ำ... สโรชำอ้ำแขน

ออกกว้ำง เงยหน้ำขึ้นมองท้องฟ้ำ สูดหำยใจหอบกลิ่นหอมของมวลดอกไม้

เข้ำไปเตม็ปอด ก่อนจะกระโดดไม่กี่ทกีข็ึ้นสูย่อดของต้นไม้ที่สงูที่สดุในบรเิวณ

นี้ เลือกกิ่งใหญ่ๆ แข็งแรง แล้วเอนกำยลงนอนไขว่ห้ำง กระดิกเท้ำอย่ำงมี

ควำมสุข

เพรำะใช้เวลำนำนถึงสำมร้อยปี ใช้ยำหลำยร้อยตัวในกำรฝึกฝนอย่ำง

ยำกล�ำบำก เธอกย็งัไม่สำมำรถบ�ำเพญ็เพยีรเพิ่มพลงัฤทธิ์ได้มำกมำย ดงันั้น

กำรหวงัให้สรุำดอกท้อพนัปีเพยีงแค่จอกเดยีวช่วยเพิ่มพลงัฤทธิ์ให้เธอแบบก้ำว

กระโดดจงึเป็นเรื่องที่มแีนวโน้มจะเสยีแรงเปล่ำ และคนอย่ำงสโรชำ ถ้ำให้เลอืก

ระหวำ่งนอนกบัท�ำเรื่องไร้สำระอย่ำงนั้น เธอกข็อนอนก่อนเป็นอย่ำงแรกดกีวำ่ 

เวลำแห่งอิสรภำพเยี่ยงนี้ยังเหลืออีกเป็นเดือน ดังนั้นเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นมำนั่ง
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บ�ำเพญ็เพยีรเสยีหน่อยกค็งไม่สำยเกนิไป

ควำมอุน่ร้อนแสนสบำยจำกสุรำดอกท้อพนัปียงัคงแผ่กระจำยไปทั่วร่ำง 

ขณะที่สโรชำรู้สกึว่ำเปลอืกตำหนกัอึ้งขึ้นทุกท ีและในที่สุดกป็ิดเข้ำหำกนั

เสียงงึมง�ำคล้ำยคนบ่น แต่ฟังอีกทีก็คล้ำยเสียงสวดมนต์ดังมำจำก 

ที่ไกลๆ คิ้วเรยีวขมวดเข้ำหำกนัอย่ำงนกึร�ำคำญ แต่ควำมง่วงมชียัเหนอืทุกสิ่ง 

เธอจงึนอนต่อไป แม้จะรู้สกึว่ำอำกำศรอบตวัร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนน่ำแปลกใจ

แสงสว่างจ้า ก่อนจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเส้นไหมสีเงินระยิบระยับ 

ห่อหุ้มรอบร่ำงที่นอนหลบัอยู่บนกิ่งไม้ เซยีนชรำที่น�ำสุรำดอกท้อพนัปีมำมอบ

ให้ซึ่งก�ำลังร่ำยเวทถึงกับหยุดชะงัก แหงนหน้ำมองรังไหมสีเงินที่เกิดขึ้นด้วย

ควำมตกใจ ก่อนเขำจะตดัสนิใจร่ำยเวทต่อ ขณะที่รงัไหมกใ็หญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล้ว 

ห่อหุ้มร่ำงแม่ทพัมงักรสวรรค์บนกิ่งไม้ไว้ด้ำนในจนมองไม่เหน็อกีต่อไป

ผ่ำนไปครูใ่หญ่ หวัหน้ำเซยีนผู้ดแูลหอสุรำกใ็ช้ไม้เท้ำยนัพื้น หอบหำยใจ

เหนื่อยหนัก ทว่ำริมฝีปำกยังคงขยับเปล่งเสียงร่ำยเวท และเมื่อเขำหยุดร่ำย

เวท รงัไหมสเีงนิกห็ยุดก่อตวัเช่นเดยีวกนั

เขำจ้องมองรงัไหมสเีงนิแวววำวระยบัสะท้อนกบัแสงอำทติย์สทีองด้วย

ควำมงุนงง รอยเหี่ยวย่นบนใบหน้ำค่อยๆ จำงหำยไป กลบักลำยเป็นใบหน้ำ

อ่อนเยำว์ของชำยหนุ่ม หลงัที่ค่อมงอเหยยีดตรง ผมและเครำขำวเปลี่ยนเป็น

สดี�ำ เพยีงไม่กี่อดึใจเซยีนดอกท้อชรำกก็ลำยเป็นเซยีนหนุ่ม

เซยีนหนุ่มยงัมองสิ่งที่เกดิขึ้นตรงหน้ำด้วยควำมไม่เข้ำใจ อยู่ๆ กเ็กดิ

เสียงเปรี๊ยะขึ้นเบำๆ พร้อมกับรังไหมสีเงินนั้นเริ่มเกิดรอยร้ำวเล็กๆ ตรง 

ส่วนหวั ก่อนรอยร้ำวจะค่อยๆ ลำมขยำยไปยงัส่วนอื่นๆ ทั่วทั้งรงัไหม

ในขณะที่เซยีนหนุ่มยงัจบัต้นชนปลำยไม่ถูก รงัไหมสเีงนิที่เตม็ไปด้วย

รอยร้ำวกแ็ตกระเบดิออก เปลอืกหุม้สเีงนิกลำยเป็นล�ำแสงนบัร้อยนบัพนัปลวิ

พุ่งไปรอบทศิ จนคนที่จ้องมองอยูต่ำพร่ำมวัมองไม่เหน็สิ่งใดไปครูห่นึ่ง แต่เมื่อ

กลับมำเห็นชัดอีกครั้งก็ต้องตื่นตะลึงยิ่งกว่ำ เขำพบว่ำบนกิ่งไม้นั้นไม่มีร่ำง 
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แม่ทพัฮวำผงิซ ีหรอืรงัไหมสเีงนิใดๆ อยู่แล้ว สิ่งที่อยู่แทนที่กลบัเป็น...

สิ่งมชีวีติที่มองผ่ำนๆ คล้ำยงูสดี�ำสนทิ ควำมยำวตั้งแต่หวัจดหำงไม่ถงึ

สำมเชยีะเท่ำนั้น แต่มนักด็ูแตกต่ำงจำกงูทั่วไปเลก็น้อยคอืมสีองมอืสองเท้ำ

‘บดัซบ! เวลำส�ำคญัเช่นนี้แม่ทพัมงักรกลบักลำยร่ำงเป็นงอูย่ำงนั้นหรอื 

เกดิควำมผดิพลำดตรงไหนกนัแน่’ เซยีนหนุ่มสบถในใจ สำยตำเจบ็แค้นกบั

แผนกำรที่ผดิพลำดจบัจ้องเจ้ำงูด�ำบนต้นไม้ซึ่งยงัคงนอนหลบัสนทิ

พงุป่องๆ ของมนัขยบัขึ้นลงตำมกำรหำยใจเข้ำออกอย่ำงมคีวำมสขุ แล้ว

หัวเล็กๆ ของมันก็ขยับหันมำ เซียนหนุ่มเห็นหัวที่มีลักษณะคล้ำยทั้งงูทั้ง 

ปลำหล2ี และเขำเล็กๆ อ่อนนุ่มที่เหมือนเพิ่งงอกออกมำบนหัวสองเขำ สิ่งที่

เหน็ท�ำให้เขำกะพรบิตำปรบิๆ เพรำะคดิไม่ถงึเลยว่ำแม่ทพัมงักรสวรรค์ที่มอีำยุ

หลำยพนัปี ยำมกลำยร่ำงสู่ร่ำงเดมิ กลบัเปลี่ยนมำอยู่ในร่ำงของมงักรเยำว์วยั

ที่เพิ่งอำยุไม่กี่ร้อยปีเช่นนี้ 

แล้วแผนกำรที่พวกเขำวำงไว้จะท�ำอย่ำงไรต่อไปดเีล่ำ?

หรอืเขำควรรบีน�ำแม่ทพัฮวำผงิซกีลบัไปถำมซือซอืว่ำเกดิอะไรขึ้น

ขณะที่เซียนหนุ่มยังตัดสินใจไม่ได้ อยู่ๆ เขำก็รู้สึกหนำวเยือกขึ้นมำ 

กลิ่นอำยมำรที่เข้มข้นรุนแรงเช่นนี้คงไม่สำมำรถตีควำมเป็นอื่นไปได้แน่นอน  

ผู้ก�ำลงัมุ่งตรงมำที่นี่มเีพยีงหนึ่งเดยีวเท่ำนั้น

‘ไม่มเีวลำแล้ว หำกไม่รบีหนตีอนนี้ ถ้ำถกูจอมมำรพบเข้ำ แผนกำรต่ำงๆ 

ที่วำงไว้อำจจะยิ่งสบัสนยุ่งเหยงิมำกกว่ำนี้’ เซยีนหนุ่มใต้ต้นไม้ไม่คดิสิ่งใดอกี 

เขำขว้ำงจอกสุรำที่เมื่อครู่ยงัเตม็เปี่ยมด้วยสุรำดอกท้อพนัปีไปยงัโคนต้นไม้

จอกสรุำหยกขำวแตกกระจำย สุรำไม่กี่หยดที่เหลอือยูเ่มื่อสมัผสักบัพื้น

ดินก็เปลี่ยนจำกสีชมพูกลำยเป็นสีด�ำสนิท กลิ่นหอมหวำนของสุรำดอกท้อ

2 ‘ปลำหล’ี หรอื ‘ปลำคำร์ป’ คนจนีมตี�ำนำนเล่ำถงึปลำคำร์ปที่มคีวำมพยำยำมกระโดด

ข้ำมประตูสวรรค์ได้จะกลำยเป็นมงักร (ลูกมงักรในช่วงที่ยงัเป็นตวัอ่อนจะมหีวัที่ดูคล้ำยงู

และปลำคำร์ป)
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เปลี่ยนเป็นกลิ่นคำวเลอืดฉุนแรง และกท็�ำใหผู้ม้ำใหม่เพิ่มควำมเรว็มำกยิ่งขึ้น

เซียนหนุ่มรีบร่ำยเวทที่เตรียมไว้หลบหนีกำรไล่ล่ำเพื่อจะได้ไม่ต้อง

เผชญิหน้ำกบั... จอมมำรหงเซนิหยำน



สาม
น้องสาวคนงาม

“บวั... เฮ้ย! ไอ้บวั! แกหลบัในหรอื ถงึมนัจะเป็นเวลาของแกแล้ว แต่

จะนอนกค็วรดูสถำนที่หน่อยไหม ยยับ้ำนอน” แรงเขย่ำและเสยีงตะโกนเรยีก

ข้ำงหทูี่ดงัแขง่กบัเสยีงดนตรรีอบตวัท�ำให้สโรชำสะดุ้งเฮอืก หนัมองเจำ้ของมอื

ที่เขย่ำเรยีกเธอไม่ยอมหยดุ ท่ำมกลำงร้ำนที่แสงไฟหลำกสสีว่ำงวบูวำบผ่ำนตำ 

เสียงเพลงสมัยใหม่จังหวะสนุกสนำนยังดังอย่ำงต่อเนื่อง คนที่เพิ่งสะดุ้งตื่น

กะพรบิตำหนึ่งครั้งเพื่อมองสิ่งตรงหน้ำให้ชดัๆ ก่อนจะเบกิตำกว้ำงเมื่อเหน็ว่ำ

คนที่เขย่ำเรียกเธออยู่นี้คือไอ้ปุยฝ้ำย หรือก็คือณัฐกมล เพื่อนสำวคนสนิท

ตั้งแต่สมยัเรยีนมธัยม

“เป็นอะไรแก ท�ำตำโตมองหน้ำฉนัอย่ำงนี้ มปีัญหำอะไรไม่ทรำบ อย่ำ

บอกนะว่ำจะขอตวัไปนอนรอทุกคนในรถ” ณฐักมลถำมเสยีงห้ำว ท่ำทำงตรง

ข้ำมกบัลุคคุณหนูสวยหวำนที่เหน็ภำยนอก

“ฉนัไม่...”

“บัวมันจะเป็นอย่ำงนั้นได้ยังไง ฉันว่ำมันก�ำลังตะลึงกับหนุ่มหล่อ

มำกกว่ำ” โบว์หรือนุชนำรถเอ่ยแทรกล้อเลียน ขณะที่หลิ่วตำส่งสัญญำณให้

เพื่อนๆ มองไปทำงหนุ่มหล่อขำวตี๋ ตวัสูง รูปร่ำงสมส่วนค่อนไปทำงบกึบนึที่
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เพิ่งผลกัประตูสำวเท้ำยำวๆ เข้ำมำในร้ำนเหล้ำกึ่งผบัแห่งนี้

พอเพื่อนๆ มองเห็นชำยหนุ่มที่เป็นเป้ำหมำยแล้ว นุชนำรถก็ยื่นหน้ำ 

เข้ำมำกลำงวง คนอื่นๆ รบีขยบัสุมหวัเข้ำหำกนัอย่ำงรู้ใจ

“พวกแกว่ำถ้ำฉนัไปชวนเขำมำเล่นละคร เขำจะสนใจไหม” นุชนำรถที่

เป็นลูกสำวผู้จัดละครชื่อดัง และตอนนี้ก�ำลังจะผันตัวเองมำเป็นผู้จัดละคร 

เสยีเองพูดพร้อมสะบดัผมที่ยำวเลยบ่ำ ท่ำทำงแบบตวัร้ำยในละครชอบใช้กนั 

เตรยีมพร้อมหว่ำนเสน่ห์เตม็ที่

“ฉนัว่ำถ้ำแกชวนเขำคงไม่สนใจ เพรำะมวัแต่กลวัแกกนิตบั” ณฐักมล

ตอบกลบัสหีน้ำยิ้มๆ “ท่ำทำงคุณชำยส�ำอำงขนำดนั้น เขำน่ำจะเลอืกกนินะแก 

อะไรๆ ที่ดูน่ำกลวัเกนิ เขำคงไม่กล้ำกนิหรอก”

“ไอ้บ้ำปุยฝ้ำย! ฉันดูน่ำกลัวตรงไหนยะ ฉันออกจะดูเรียบร้อย มำด 

คุณหนูเหมำะสมกบัมำดคุณชำยเยน็ชำของเขำจะตำยไป”

“แกหยิบกระจกมำดูตำแกสิ แพรวพรำวขนำดนี้ ใครจะไม่กลัวยะ”  

ณัฐกมลสวนกลับ พร้อมกับชี้นิ้วแทบจิ้มตำคู่สนทนำ จนอีกฝ่ำยต้องปัดมือ 

แยกเขี้ยวใส่ “แต่ถ้ำให้ไอ้บวัหรอืหนูณำไปลอง อำจจบีตดิกไ็ด้”

สโรชำเลกิคิ้วขึ้นขณะฟังค�ำตอบโต้อย่ำงรูท้นักนัของเพื่อนสนทิ ยกแก้ว

เหล้ำขึ้นดื่มเพื่อปกปิดควำมดีใจของตัวเอง เมื่อได้ข้อสรุปแล้วว่ำ เรื่องที่

วิญญำณของเธอไปเข้ำร่ำงแม่ทัพมังกรฮวำผิงซีเป็นแค่ควำมฝันเพียงหนึ่งตื่น

เท่ำนั้น

ชวีติอย่ำงนี้สถิงึจะเป็นเรื่องจรงิ สงสยัเมื่อวำนเธอจะดูซรีสี์จนีเกี่ยวกบั

เทพเซยีนกบันุชนำรถมำกไป พอหลบัเลยเกบ็มำฝันเป็นตุเป็นตะอย่ำงนั้น

แต่คิดๆ ไปแล้วสโรชำก็ข�ำตัวเอง เพรำะแทนที่เธอจะฝันว่ำไปอยู ่

บนสวรรค์แบบไทยๆ ดันฝันถึงสวรรค์แบบจีนไปได้... คนคิดส่ำยหน้ำให ้

ตวัเอง

“ท�ำไมฉนัไปเกี้ยวแล้วเขำไม่สนใจ ต้องให้ไอ้บวักบัณำไปเขำถงึจะสนใจ” 

นุชนำรถถำมอย่ำงไม่ยอมแพ้ สำยตำยังจับจ้องเหยื่อตำเขม็ง “เอำจริงๆ นะ 
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ฉันว่ำเขำขึ้นกล้องดี น่ำไปลองแคสติงกับบทเจ้ำพ่อมำเฟียเรื่องที่ฉันก�ำลังหำ

ตวันกัแสดงอยู่พอด ีมำดแมน ดูส�ำอำง แต่กใ็ห้ควำมรู้สกึว่ำใครกอ็ย่ำเข้ำไป

แหยม็ถ้ำไม่อยำกตำย”

“เพรำะเขำไม่ได้มองแกไงโบว์ แต่มองมำที่ณำกบัไอ้บวั”

ค�ำพดูของณฐักมลซึ่งเป็นคนช่ำงสงัเกตมำกที่สดุในกลุม่ ท�ำให้สโรชำที่

ก�ำลังข�ำควำมฟุ้งซ่ำนของตัวเองปรำยตำมองชำยหนุ่มที่ตกเป็นหัวข้อสนทนำ 

แล้วกเ็หน็วำ่เขำมองมำทำงเธอจรงิๆ และเขำกด็นู่ำกลวัมำก หวงัวำ่เขำคงไม่ใช่

มำเฟียตวัจรงิเสยีงจรงินะ

ตอนแรกสโรชำคิดว่ำอีกฝ่ำยมองมำที่เธอ แต่พอเธอลองขยับตัวออก

ห่ำงจำกกิรณำ เพื่อนสำวที่นั่งก้มหน้ำก้มตำดื่มน�้ำผลไม้อยู่ข้ำงๆ สำยตำของ

คุณชำยมำเฟียคนนั้นกย็งัคงจ้องอยู่ที่กริณำเช่นเดมิ

สโรชำหรี่ตำมองผู้ชำยคนนั้น แล้วดึงสำยตำกลับมำมองเพื่อนสำวร่ำง

เลก็ตำโตที่ช่วงสองสำมปีมำนี้เงยีบขรมึลงกว่ำเดมิ

“ฉนัรู้สกึเหนื่อยแล้ว ฉนัว่ำพวกเรำน่ำจะกลบัได้แล้วนะ” สโรชำเอ่ยขึ้น 

แม้ผู้ชำยคนนั้นจะหน้ำตำด ี มำดด ี แต่รงัสทีี่แผ่ออกจำกตวักด็ูไม่น่ำไว้วำงใจ

เท่ำไร โดยเฉพำะกำรมองกริณำตำไม่กะพรบิอย่ำงนี้ เหมอืนคนโรคจติมองเลย

“บวัอยำกไปนอนพกัแล้วหรอื” คนที่เป็นเป้ำหมำยของไอ้โรคจติเงยหน้ำ

ขึ้นถำมด้วยควำมเป็นห่วง “ไปถ่ำยแบบที่แอฟรกิำใต้เหนื่อยมำกใช่ไหม”

ค�ำทกัท้วงของกริณำท�ำให้สโรชำหลดุหวัเรำะออกมำ ยกัคิ้วให้เพื่อนสำว

ที่ท�ำหน้ำงงกบักำรหวัเรำะของเธอ

“หนูณำพูดอย่ำงนี้ ใครมำได้ยนิต้องคดิว่ำฉนัไปเป็นนำงแบบแน่ๆ”

ยงัไม่ทนัที่กริณำจะตอบโต้ ณฐักมลกห็วัเรำะแทรกขึ้นมำ “แกเนี่ยนะ! 

ใครตำถั่วกล้ำจ้ำงแกไปเป็นนำงแบบหำ”

“บัวก็สวยนะ จริงๆ จะเป็นนำงแบบก็คงได้ หรือแกอยำกเป็นดำรำ 

เดี๋ยวฉนัให้ป๋ำป้ันแกเป็นนำงร้ำยเบอร์หนึ่งของประเทศเอำไหม” นชุนำรถรบัลกู

ตำม ถมูอืไปมำอย่ำงมคีวำมสขุ จนคนถกูชวนเข้ำวงกำรขนลกุซู ่ลกุขึ้นยนืแล้ว
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คว้ำกระเป๋ำมำคล้อง

“ฉนัเป็นตำกล้องอย่ำงนี้น่ะดแีล้ว เป็นดำรำล�ำบำกจะตำย เสยีเวลำนอน

ของฉนัหมด ดงันั้นไม่ต้องล�ำบำกป๋ำกบัแกมำดนัหรอก ณำไปกนัเถอะ ปล่อย

ให้สองสำวล่ำหนุ่มต่อไปแล้วกนั”

“ได้สิ ไม่มีปัญหำ” กิรณำที่ดื่มน�้ำผลไม้มำตลอดพยักหน้ำรับอย่ำง

เคยชนิ วำงแก้วในมอืแล้วลุกขึ้นยนื สโรชำเหน็ผู้ชำยคนนั้นขยบัตวัลุกขึ้นยนื

เช่นเดยีวกนั เธอจงึดงึเพื่อนสำวร่ำงเลก็ให้ไปยนือยูด้่ำนหลงั เป็นเวลำเดยีวกบั

ที่เขำเดนิเข้ำมำใกล้ และมำหยดุอยูต่รงหน้ำพอด ีเธอลอบก�ำหมดัเตรยีมพร้อม

ถ้ำดูท่ำไม่ดกีจ็ะได้จดักำรก่อนเสยีเลย

“ปูห้้ำวอี้ซื่อ...” คณุชำยมำดมำเฟียเอ่ยถำมเผยยิ้มนดิๆ พอเข้ำมำใกล้ๆ 

อย่ำงนี้สโรชำจึงเพิ่งเห็นว่ำเขำไม่ได้มองกิรณำในเชิงชู้สำวแม้แต่น้อย แต่มอง

แบบ...

ลูกชำยมองแม่ แถมเป็นลูกชำยเชื้อสำยจนีเสยีด้วย

ข้อสรุปที่ได้ท�ำให้คนคดิถงึกบักะพรบิตำ มองสหีน้ำท่ำทำงของชำยหนุ่ม

มำดดีตรงหน้ำอีกครั้ง ก่อนจะได้ข้อสรุปเหมือนเดิม... มันคือสำยตำที่มอง 

ผู้มพีระคุณจรงิๆ แฮะ

‘ข้อสรุปแบบนี้นี่มนั... พลิกึ!’

สโรชำส่ำยหน้ำกบัข้อสรุปในใจ ท่ำทำงคนืนี้เธอคงเมำแล้วจรงิๆ

“มอีะไรบวั” กริณำที่ถูกดนัให้ยนือยู่ด้ำนหลงัสะกดิถำม

“อือ... ไม่มีอะไร สงสัยฉันจะเมำแล้วจริงๆ” ค�ำพูดสุดท้ำยกลับไม่

สำมำรถเปล่งเสยีงออกมำได้ เมื่ออยู่ๆ เธอกถ็ูกบบีคอเสยีแน่นจนแทบหำยใจ

ไม่ออก สโรชำยกมือขึ้นพยำยำมแกะมือที่บีบคอออก แต่กลับไม่สำมำรถ 

ง้ำงมอืที่บบีคอเธอไว้แน่นออกได้

แรงบบีนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆ จนเธอแทบหำยใจไม่ออก หญงิสำวพยำยำม

ดิ้นหน ี พยำยำมเอี้ยวตวัมองเจ้ำของมอื แต่กลบัพบว่ำไม่มสีิ่งใดอยู่ตรงหน้ำ

แม้แต่อย่ำงเดยีว
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ไม่มทีั้งร้ำนเหล้ำกึ่งผบัที่นั่งดื่มอยู่เมื่อครู่...

ไม่มเีพื่อนสนทิทั้งสำมคน...

ภำพตรงหน้ำมแีต่ควำมว่ำงเปล่ำและด�ำมดื...

สโรชำส�ำลกัออกมำ ดิ้นแรงขึ้น แต่แรงบบีที่คอกไ็ม่ลดน้อยลง และเธอ

รู้สกึว่ำตวัเองก�ำลงัจะตำย!

หญงิสำวฝืนใจใช้แรงเฮอืกสดุท้ำยดิ้นสดุแรง พร้อมกบัพยำยำมเปิดตำ

ให้กว้ำง เผื่อถ้ำตำยจรงิๆ จะได้เป็นวญิญำณอำฆำตตดิตำมสำปแช่งได้ถูกคน

พอลืมตำขึ้น อยู่ๆ ก็เหมือนผ้ำด�ำที่ปิดตำอยู่ถูกกระชำกดึงออก เธอ 

เบกิตำกว้ำง มองใบหน้ำงดงำมอย่ำงยิ่งตรงหน้ำ มองจมูกโด่งเป็นสนั ดวงตำ

หงส์ที่ตำด�ำกบัตำขำวตดักนัชดัเจนตรงหน้ำ แวววำวเหมอืนลูกแก้วชั้นด ีชวน

มอง แต่กลับเย็นชำและแฝงควำมโหดเหี้ยมจนคนถูกมองขนลุกไปทั้งตัว  

ริมฝีปำกที่ยักได้รูปแดงระเรื่อดูชุ่มฉ�่ำยั่วยวนให้ผู้คนลองสัมผัสดูสักครั้งขยับ

ขึ้นลง

“...” 

ต้องตั้งสติเล็กน้อยกว่ำสมองที่ขำดออกซิเจนของเธอจะสำมำรถแปล

ข้อควำมนั้นได้

‘เจ้ำฆ่ำและดื่มเลอืดจิ้งจอกเก้ำหำงท�ำไม’

ฆ่ำและดื่มเลอืดจิ้งจอกเก้ำหำง

ฆ่ำ... และดื่มเลอืดจิ้งจอกเก้ำหำง... 

จิ้งจอกเก้ำหำงอย่ำงนั้นหรอื!

สโรชำเบิกตำกว้ำงกับค�ำพูดที่เหมือนมีเสียงสะท้อนไปมำในหัวของตน 

เพรำะในโลกปัจจบุนันอกจำกในหนงัสอืหรอืในละครแล้ว โลกมจีิ้งจอกเก้ำหำง

ที่ไหนกันเล่ำ... คงไม่มีคนปกติที่ไหนมำถำมหำจิ้งจอกเก้ำหำงด้วยน�้ำเสียง

จรงิจงั สหีน้ำเยน็ชำอย่ำงนี้แน่ๆ...

ถ้ำไม่ใช่แม่สำวแสนสวยคนนี้เป็นคนโรคจติ กเ็ป็นเพรำะว่ำ...

ควำมคิดล่ำสุดที่ผุดขึ้นมำในสมองท�ำให้สโรชำแทบลืมควำมเจ็บและ
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กำรหำยใจไม่ออกไปจนหมดสิ้น ยำมที่ลดสำยตำจำกใบหน้ำสำวงำมเย็นชำ 

ตรงหน้ำลงมองเสื้อคลุมสีม่วงเข้มที่สวมทับเสื้อผ้ำไหมตัวในสีขำว แขนเสื้อ 

ยำวปลำยกว้ำง เป็นเสื้อผ้ำในแบบที่เหน็บ่อยๆ ในภำพยนตร์จนีโบรำณ เส้นผม

ยำวที่เจ้ำตวัผกูรวบไว้หลวมๆ ที่ท้ำยทอยปลวิขึ้นเลก็น้อยเมื่อลมทะเลพดัผ่ำน 

ท�ำให้เหน็ผมด�ำขลบัเป็นประกำยเงำงำมที่ยำวเลยสะโพก ไม่ใช่ทรงผมยอดฮติ

ในยุคปัจจุบนัแน่นอน

‘ฉนัฝันอกีแล้วสนิะ ฝันถงึแต่สวรรค์บ้ำๆ แห่งนี้อกีแลว้’ สโรชำบอกตวั

เองในใจ หลบัตำลงอกีครั้ง พยำยำมกล่อมตวัเองให้หลบัให้ได้ แม้ตอนนี้จะมี

คนก�ำลงับบีคอเธอแน่นจนหำยใจแทบไม่ออกขนำดนี้

“ฉนัก�ำลงัฝัน... ฉนัก�ำลงัฝัน... ตื่นได้แล้ว” สโรชำหลบัตำ ขมุบขมบิ

ปำกพมึพ�ำอย่ำงไม่ยอมแพ้

แต่อกีฝ่ำยกไ็ม่ยอมแพ้เช่นกนั นอกจำกจะบบีคอแล้ว ยงัใช้อกีมอืถ่ำง

เปลอืกตำเธอให้ลมืขึ้น

“เจ้ำไม่ได้ก�ำลงัฝัน แต่ถ้ำยงัจะเล่นลกูไม้แกล้งท�ำเป็นโง่เพื่อตบตำข้ำอกี 

เจ้ำก็เตรียมตัวไปเกิดใหม่ได้” ฟังเสียงพูดของคนตรงหน้ำแล้วสโรชำก็อยำก

ถอนหำยใจออกมำ

เป็นสำวงำมแท้ๆ แต่เสียงดันทุ้มต�่ำเหมือนเสียงผู้ชำยไปได้ โหงวเฮ้ง

จนีบอกไว้ว่ำอะไรนะ สตรเีสยีงห้ำว ทุ้มต�่ำ ชะตำชวีติมกัอำภพั... คนคดิเผลอ

มองสบตำสำวงำมชะตำอำภพั ช่ำงเป็นดวงตำที่งดงำมเหลอืเกนิ ยิ่งมองสโรชำ

กย็ิ่งรู้สกึใจเต้นแรง ใบหน้ำร้อนผ่ำวอย่ำงไม่อำจห้ำมตวัเองได้

แม้อีกฝ่ำยจะเป็นผู้หญิงที่หน้ำตำสวยงำมจนเหมำะกับค�ำว่ำ ‘สำวงำม

ล่มบ้ำนล่มเมอืง’ กเ็ถอะ แต่ท�ำไมเธอต้องรู้สกึเขนิตอนที่มองตำด้วยล่ะ เธอ

ไม่ได้ชอบเพศเดยีวกนันี่นำ

หรือว่ำ... เธอจะอยู่กับทหำรมังกรพวกนั้นมำกเกินไป จึงพลอยมี 

ควำมคดิแบบผู้ชำย พอเหน็หญงิงำมกเ็ลยใจเต้นแรง

ยิ่งถกูอกีฝ่ำยมองกลบัมำ หวัใจกย็ิ่งเต้นแรง จนสโรชำอดไม่ไหวยกมอื
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ขึ้นลูบหน้ำอกที่หวัใจก�ำลงัเต้นเป็นจงัหวะแซมบ้ำ ก่อนจะรู้สกึแปลกๆ

“เจ้ำจะตอบหรอืไม่ตอบข้ำ เจ้ำมำรงู”

ครำวนี้แรงบีบที่คอ หรือแม้แต่ค�ำข่มขู่ใดๆ ก็ไม่สำมำรถดึงดูดควำม 

สนใจสโรชำได้อกีแล้ว เมื่อเธอก้มลงมองมอืที่เหมอืนกรงเลบ็นกเหยี่ยวของตน 

ซ�้ำนิ้วทั้งห้ำยงัมเีลบ็ยำวเงำงำมและแขง็แรงงอกออกมำเสยีด้วย

มอืของเธอกลำยเป็นกรงเลบ็นกอย่ำงนั้นหรอื!

“ไม่จริง... ไม่จริง ฉันก�ำลังฝันไป” สโรชำกัดฟันงึมง�ำปลอบตัวเอง 

อกีครั้ง พร้อมกบัหลบัตำแน่น

แค่ตำยแล้วมำติดอยู่ในร่ำงแม่ทัพมังกรอย่ำงที่เจอมำสำมร้อยกว่ำปี 

หญงิสำวกร็ูส้กึวำ่มนัช่ำงบ้ำบอเหลอืเกนิ แต่นี่... หลบัไปแป๊บเดยีว กลบัตื่นมำ

พบว่ำตัวเองสิงอยู่ในอีกร่ำงหนึ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์ อย่ำงนี้เกินจะรับไหวแล้ว

จรงิๆ

สวรรค์! ท่ำนกลั่นแกล้งกนัมำกเกนิไปแล้ว

“เจ้ำยงักล้ำหลบัตำแกล้งตำยอกีอย่ำงนั้นหรอื” ไม่ใช่เพรำะค�ำถำมของ

สำวงำม แต่เป็นแรงบบีตรงคอที่แน่นจนแทบหำยใจไม่ออกต่ำงหำกท�ำให้สโรชำ

ไม่กล้ำหลบัตำต่อ รบีเบกิตำกว้ำงมองเจ้ำของมอืและพยำยำมส่งยิ้มเป่ียมไมตรี

ให้ มองข้ำมหวัใจที่กลบัมำเต้นแรงอกีครั้งตอนเผลอสบตำด้วย

ลมหำยใจของสโรชำสะดุดอีกครั้ง เมื่อดวงตำประดุจลูกแก้วเงำงำม

เปี่ยมเสน่ห์คู่นั้นก�ำลังสะท้อนอะไรบำงอย่ำงสีด�ำๆ ซึ่งดูคล้ำยงูเป็นอย่ำงมำก 

และถ้ำสงัเกตดีๆ  จะเหน็ว่ำบนหวัที่คล้ำยกบัปลำมเีขำเลก็ๆ สองเขำงอกออก

มำอกี

ถึงเธอจะไม่มีควำมทรงจ�ำของฮวำผิงซีเหลืออยู่ในหัวแม้แต่น้อย แต่

ตลอดสำมร้อยปหีญงิสำวกอ่็ำนหนงัสอืมำไม่ใช่น้อย และอยูใ่นเผ่ำมงักรเกอืบ

ตลอดเวลำ จงึรูว่้ำนี่คอืร่ำงของมงักรวยัเยำว์อำยสุองสำมร้อยปีที่ยงัไม่สำมำรถ

แปลงร่ำงเป็นคนได้ เพรำะยงัเยำว์วยัจติใจจงึอ่อนแอ อำจถูกสิ่งต่ำงๆ กระตุ้น

จนถูกจติชั่วร้ำยครอบง�ำได้ง่ำย ดงันั้นมงักรเยำว์วยัจงึมกัถูกเลี้ยงดูปกป้องอยู่
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แต่ในเผ่ำ จนกว่ำจะบ�ำเพ็ญเพียรมำกพอที่จะแปลงร่ำงเป็นคนได้จึงจะได้รับ

อนุญำตให้ออกจำกเผ่ำไปยังสวรรค์เขตอื่นๆ ได้ เทพเซียนบำงส่วนอำจรู้จัก

เทพมังกรในรูปลักษณ์นี้ แต่มนุษย์และมำรส่วนมำกไม่มีใครเคยพบเจอร่ำง

มงักรเยำว์วยัเช่นนี้

“ท�ำไมถึงกลำยเป็นแบบนี้ไปได้” เพรำะยังไม่แน่ใจในสิ่งที่เห็น สโรชำ 

จงึลองขยบัหวัไปทำงซ้ำย หวัของเจ้ำงมูเีขำที่สะท้อนจำกดวงตำกข็ยบัตำม พอ

เธอขยับไปทำงขวำมันก็ยังขยับตำมไปอีก จึงลองยกมือที่กลำยเป็นกรงเล็บ 

ขึ้นมำเสมอบ่ำ เกรง็นิ้วทั้งสบิอยู่ในท่ำเดยีวกบัที่มกัเหน็มงักรตำมโอ่งมงักรท�ำ  

ภำพนั้นกข็ยบัตำมอกีครั้ง

กระจก... เฮ้ย! ดวงตำที่เธอก�ำลังมองอยู่หลับตำลง แล้วอึดใจหนึ่ง 

ก็ลืมขึ้นอีกครั้ง ยังคงเป็นดวงตำที่แสนงดงำมชวนมองเช่นเดิม เพิ่มเติมคือ 

ไอสงัหำรที่แผ่กระจำยออกมำ จนท�ำให้สโรชำขนลุกขึ้นมำอกีครั้ง ต้องใช้เวลำ

ครู่ใหญ่กว่ำเธอจะรวบรวมควำมกล้ำจนสำมำรถฝืนยิ้มกว้ำงให้อกีฝ่ำยได้

“ข้ำจะให้โอกำสเจ้ำตอบเป็นครั้งสุดท้ำย” น�้ำเสียงทุ้มต�่ำนั้นพูดขึ้นเป็น

ท่วงท�ำนองน่ำฟัง คงฟังเพลินถ้ำคนพูดจะไม่น่ำกลัวเหมือนฆำตกรเลือดเย็น

ขนำดนี้ “เจ้ำฆ่ำและดื่มเลอืดจิ้งจอกเก้ำหำงท�ำไม”

“นั่นส ิ ข้ำจะท�ำไปท�ำไมกนั” พอเธอพูดจบ แรงบบีที่มอืกก็ระชบัแน่น

ขึ้นอกี

“ข้ำก�ำลงัถำมเจ้ำ” น�้ำเสยีงถำมนั้นเยน็ยิ่งกว่ำน�้ำแขง็พนัปี แรงบบีคอรดั

แน่น แต่อยู่ๆ สโรชำกร็บัรู้ว่ำร่ำงมงักรร่ำงนี้ไม่จ�ำเป็นต้องหำยใจทำงจมูกกไ็ด้ 

เพรำะตั้งแต่ต้นจนถงึตอนนี้ เธอกย็งัไม่ขำดใจตำยเพรำะขำดอำกำศเสยีหน่อย

และดูเหมือนอีกฝ่ำยก็รู ้เช่นเดียวกับเธอ ดังนั้นคนงำมตรงหน้ำจึง

เปลี่ยนเป็นคบีคอเธอไว้ แล้วเหวี่ยงสะบดัตวัเธอไปทำงซ้ำยทขีวำที

“พอแล้วๆ ข้ำจะตั้งใจตอบแล้ว หยุดเสยีทเีถอะ” สโรชำร้องลั่น ปกติ

เธอไม่กลวัฟ้ำ ไม่กลวัดนิ แต่ทนเวยีนหวัไม่ได้มำกที่สุด

“ว่ำมำ”
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“เยำเม่ยเม่ย3...” สโรชำพยำยำมเรียกอีกฝ่ำยอย่ำงประจบ แต่ช่วงนี้ 

สำวงำมคงเลือดลมไม่ค่อยดี แม้จะถูกเรียกอย่ำงยกย่อง อีกฝ่ำยก็ยังหรี่ตำ 

ลงมองมำด้วยสำยตำเป็นประกำยคมปลำบ

ถ้ำสำยตำคอืกระบี่ ตอนนี้ร่ำงเธอคงพรุนไปหมดแล้ว

อยู่ๆ สโรชำกน็กึได้ว่ำ ร่ำงกำยของฮวำผงิซมีดีอีย่ำงหนึ่งคอื ถ้ำเธอหมด

สตไิปร่ำงจะขยบัเองได้ แต่ก่อนอื่นเธอต้องเปลี่ยนร่ำงกลบัเป็นคนก่อน

“เดี๋ยวๆ ขอเวลำคดิก่อน” พอพูดจบหญงิสำวกร็บีส�ำรวมใจ ตั้งสมำธิ

นึกถึงรูปร่ำงตอนเป็นมนุษย์ของฮวำผิงซี ตำมวิธีคืนร่ำงที่บันทึกไว้ในหนังสือ

ที่เคยอ่ำนผ่ำนตำ

น่ำแปลกอย่ำงมำก! พอเธอเริ่มใจสงบเป็นสมำธ ิยิ่งย้อนคดิถงึรูปร่ำง

หน้ำตำของฮวำผิงซีได้ชัดเจนเพียงใด ในท้องก็เหมือนมีก้อนน�้ำแข็งค่อยๆ  

ก่อตวัใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และพอเธอรูส้กึหนำวจนแทบทนไม่ไหว หวัใจกลบัเหมอืน

มลีูกไฟก่อเกดิขึ้น แล้วพุ่งตรงเข้ำไปพวัพนักบัควำมเยน็กลำยเป็นก้อนน�้ำแขง็

แผ่ออกมำ

ควำมร้อนควำมเย็นปะทะกันอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนลูกไฟจะชนะสำมำรถ

ท�ำลำยก้อนน�้ำแข็งได้จนไม่เหลือซำก ดวงจิตของสโรชำก็เริ่มด�ำดิ่งลงสู่สมำธิ

อกีครั้ง และพอคดิถงึรปูร่ำงของฮวำผงิซขีึ้นมำอกี กเ็กดิก้อนน�้ำแขง็ขึ้น ไม่นำน

ลูกไฟก็เกิดตำมมำอีกครั้งเช่นกัน ควำมเย็นและควำมร้อนต่อสู้กันอีกครั้ง  

แพ้ชนะกนัอกีครั้งและอกีครั้ง

กำรต่อสู้ของควำมร้อนควำมเย็นยังคงใช้ร่ำงกำยของเธอเป็นสนำม

ประลองท้ำรบ และทุกครั้งที่เกิดขึ้น คนคิดอยำกแปลงร่ำงกลับเป็นคนยิ่ง

ทรมำนและเจ็บปวดเพิ่มมำกขึ้นในทุกครั้ง จนร้องออกมำด้วยควำมทรมำน  

รู้ดวี่ำร่ำงกำยอำจจะระเบดิออกเป็นเสี่ยงๆ แน่ถ้ำยงัไม่ยอมหยุดแปลงร่ำง

แต่... ตอนนี้แม้เธอต้องกำรหยุด ก้อนน�้ำแขง็และลูกไฟในร่ำงกลบัไม่

3 เม่ยเม่ย แปลว่ำ น้องสำวผู้แสนงดงำม
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ยอมให้หยุดเสยีแล้ว พวกมนัเกดิขึ้นและพุง่เข้ำปะทะกนัอย่ำงไม่มใีครยอมใคร 

สโรชำรู้สึกรำวกับในร่ำงเกิดระเบิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่ำด้วยระดับควำมรุนแรง

ที่เพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะที่สโรชำคดิว่ำตวัเองคงจะทนไม่ไหวอกีต่อไป สำวงำมที่บบีคอ

เธออยู่กส็ะบดัมอื โยนร่ำงที่สั่นเทำจนตวัหดเกรง็ลงพื้นเตม็แรง ก่อนจะใช้เท้ำ

เหยยีบตรงลิ้นปี่ ต�ำแหน่งเดยีวกบัที่ก้อนน�้ำแขง็กบัลูกไฟพุ่งเข้ำปะทะกนัพอด ี

ควำมร้อนกบัควำมเยน็เหมอืนถกูผนงัหนำกั้นขวำงไว้ ก้อนน�้ำแขง็ในท้องยงัคง

อยู่ ลกูไฟที่หวัใจกย็งัคงลกุโชน แต่หญงิสำวกลบัไม่รูส้กึทรมำนเหมอืนเมื่อครู่

อกี และไม่นำนพวกมนักค็่อยๆ สลำยตวัไป

“เป็นแค่งตูวัหนึ่ง พลงับ�ำเพญ็เพยีรกย็งัไม่มำกพอ กลบัฝืนจะแปลงร่ำง 

เจ้ำอยำกตำยอย่ำงนั้นหรอื” คนที่สโรชำเรยีกว่ำเยำเม่ยเม่ยพดูเสยีงเรยีบ พร้อม

กบัชกัเท้ำกลบั

“ข้ำไม่ใช่งู...” สโรชำเอ่ยแย้งอย่ำงอ่อนแรง

แม้ปกติสโรชำจะไม่ค่อยสนใจกับควำมเป็นเทพมังกรของร่ำงนี้เท่ำไร

นัก แต่กำรใช้เวลำตลอดสำมร้อยปีอยู่ท่ำมกลำงเหล่ำทหำรเทพมังกรที่แสน

ภำคภูมิใจในควำมเป็นเทพมังกรของตน ก็ยังท�ำให้เธออดฉุนขึ้นมำไม่ได้เมื่อ

ถูกมองว่ำเป็นแค่งูตวัหนึ่งเช่นนี้

“หำกเจ้ำไม่รู้จกัประมำณตน อยำกตำยหรอืถกูจติมดืเข้ำแทรกจนกลำย

เป็นปีศำจก็ตำมใจเจ้ำเถอะ” เยำเม่ยเม่ยพูดขึ้นด้วยน�้ำเสียงเฉยชำ ไม่สนใจ

ควำมเป็นควำมตำยของผู้ใด แล้วหนักำยเริ่มออกเดนิ

“เดี๋ยวส.ิ.. เยำเม่ยเม่ย”

เสียงร้องเรียกนั้นท�ำให้คนที่ก�ำลังเดินชะงัก ทว่ำเพียงอึดใจเดียวก ็

ก้ำวเท้ำเดนิต่อไป

สโรชำรบีขยบัตวัลกุขึ้น วิ่งเข้ำไปหำหญงิงำมที่มสีหีน้ำเยน็ชำตลอดเวลำ 

ถ้ำไม่มีควำมเมตตำ เมื่อครู่ก็คงไม่ช่วยเธอให้รอดพ้นจำกกำรถูกธำตุไฟ 

เข้ำแทรก และคงไม่เอ่ยเตอืนอกีครั้งอย่ำงนี้แน่นอน



36
สามภพดั่งดวงใจ ภาคพานพบ

‘ในเมื่อเยำเม่ยเม่ยสำมำรถช่วยเธอจำกกำรถูกธำตุไฟเข้ำแทรกระหว่ำง

พยำยำมแปลงร่ำงเป็นคนได้ นำงก็น่ำจะมีวิธีช่วยให้กลับเป็นคนได้เช่นเดียว 

กนั’ 

เมื่อคดิดงันั้น สโรชำกต็ดัสนิใจได้ทนัทวี่ำ ไหนๆ ตอนนี้ถ้ำกลบัสวรรค์

ในร่ำงนี้ก็คงถูกกงหน่วนบ่นไปสำมปีสี่ปีไม่เลิกรำแน่นอน ฉะนั้นเธอก็ควร 

พกัหูตวัเองโดยกำรตำมหญงิงำมนำงนี้ไปก่อนดกีว่ำ

พอวิ่งจนทนักนั สโรชำกร็บีเงยหน้ำ ฉกียิ้มกว้ำงผูกมติร และเอ่ยถำม

ตรงประเดน็ทนัท ี“เยำเม่ยเม่ย เจ้ำรูใ้ช่หรอืไม่ว่ำท�ำอย่ำงไรข้ำถงึจะคนืร่ำงกลบั

เป็นคนได้ บอกวธิแีก่ข้ำหน่อยส”ิ

คนถูกถำมขยบัออกเดนิอกีครั้งเหมอืนไม่ได้ยนิค�ำถำมใดๆ ทั้งสิ้น แต่

กลบัทิ้งรอยเท้ำไว้บนพื้นเป็นหลุมตื้นๆ จำกน�้ำหนกัเท้ำที่กดลงแรงกว่ำปกติ

“เดี๋ยวส ิเจ้ำยงัไม่ตอบข้ำเลยนะ”

สำวงำมยงัคงเดนิต่อไป... รอยเท้ำบนพื้นลกึกว่ำเดมิ...

“เยำเม่ยเม่ย เจ้ำไม่อยำกรู้แล้วหรือว่ำใครฆ่ำจิ้งจอกเก้ำหำง” สโรชำ

พยำยำมหลอกล่อ เร่งฝีเท้ำเดนิเคยีงข้ำง ยกมอืขึ้นดงึแขนเสื้อคลมุสม่ีวง เพยีง

แค่แตะถูกชำยผ้ำเท่ำนั้น ร่ำงเธอกถ็ูกลมพำยุหอบหนึ่งอดัใส่เตม็แรง จนปลวิ

ไปกระแทกกบัต้นไม้ใหญ่ที่ขวำงทำง ล�ำต้นที่ใหญ่กว่ำสี่คนโอบสั่นไหว ดทีี่แรง

กระแทกแค่นี้ร่ำงมงักรเยำว์วยัยงัพอทนได้ ไม่กี่อดึใจร่ำงด�ำๆ กผ็งกหวัขึ้นมำ

ได้อกีครั้ง

“มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจำกันก็ได้ ไม่เห็นต้องสะบัดข้ำแรงขนำดนี้”  

ค�ำต่อว่ำค�ำต่อไปถูกกลืนลงคอทันที เมื่อเห็นในมือหญิงงำมมีกระบี่เรียวใส 

ดุจน�้ำแขง็ เพยีงแค่กระบี่ปรำกฏขึ้นมำกแ็ผ่รงัสสีงัหำรออกมำโดยรอบ

หญิงงำมยิ่งเยือกเย็น ชำยเสื้อคลุมและปลำยแขนเสื้อสะบัดไหวตำม

แรงลมเกดิเสยีงพึ่บพั่บ ทั้งๆ ที่นำงยงัยนือยู่ที่เดมิ แต่ควำมกดดนักลบัเพิ่ม

มำกขึ้น จนสโรชำเผลอขยบัตวัถอยหลงัออกห่ำง

“สรุปว่ำเจ้ำฆ่ำจิ้งจอกเก้ำหำงอย่ำงนั้นหรอื” แม้แต่ค�ำถำมนี้ เจ้ำตวักย็งั
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คงถำมออกมำด้วยน�้ำเสยีงรำบเรยีบ ทว่ำแรงกดดนัที่ส่งมำกลบัไม่ลดลงแม้แต่

น้อย

“เฮ้ย! ไม่ใช่ ข้ำไม่เคยฆ่ำจิ้งจอกเก้ำหำงตัวไหนทั้งนั้น” หญิงสำวรีบ 

ส่ำยหน้ำ โบกมอืปฏเิสธ “เจอข้ำยงัไม่เคยเจอเลย แล้วจะไปฆ่ำได้อย่ำงไร เจ้ำ

ต้องเชื่อข้ำนะเยำเม่ย... เฮ้ย!”

สโรชำร้องลั่น รบีกลิ้งตวัไปด้ำนข้ำงหลำยตลบเมื่อคู่สนทนำสะบดักระบี่

เข้ำใส่ แผ่นดนิที่เธอนั่งอยู่เมื่อครู่ปรำกฏรอยกรดีลกึ

หญิงสำวมองรอยลึกข้ำงตัวพลำงลอบปำดเหงื่อในใจด้วยควำม

หวำดเสียว ริมฝีปำกยังคงฉีกยิ้มกว้ำงประจบเอำใจสำวงำมตรงหน้ำ “ตะ...

แต่... ถึงข้ำจะไม่ได้ฆ่ำจิ้งจอกเก้ำหำง ข้ำก็น่ำจะพอช่วยเจ้ำสืบหำฆำตกร 

ตวัจรงิได้นะ แล้วเจ้ำกช็่วยข้ำคนืร่ำงเป็นค่ำตอบแทนแล้วกนั”

“งูที่แม้แต่จะแปลงร่ำงยังท�ำไม่ได้อย่ำงเจ้ำน่ะหรือ คิดจะช่วยข้ำหำ 

ผู้ที่ฆ่ำจิ้งจอกเก้ำหำง” ในน�้ำเสียงที่รำบเรียบเหมือนไร้อำรมณ์นั้นกลับมีรอย 

เยำะหยนั

“เจ้ำอย่ำดูถูกข้ำนะ แต่ก่อนข้ำเป็นแฟนคลับโคนันกับคินดะอิจิ เรื่อง

ประเภทฆ่ำกนัในห้องปิดตำย หำตวัฆำตกรที่ซ่อนตวัอยู่ในควำมมดือย่ำงนี้ข้ำ

เชี่ยวชำญที่สดุแล้ว” เมื่อไม่ถกูขดัจงัหวะ หญงิสำวกย็ดืตวั ตบอกตวัเองพลำง

พูดต่อ “เจ้ำรบีพำข้ำไปตรงที่เกดิเหตุส”ิ

“บ�ำเพญ็เพยีรให้กลำยร่ำงเป็นเซยีนหรอืมำรให้ได้ก่อนเถอะ แล้วค่อย

มำเสนอหน้ำช่วยข้ำ” สำวงำมพูดจบกเ็ริ่มออกเดนิอกีครั้ง

“เดี๋ยวส ิเยำ... เฮ้ย!” สโรชำกลิ้งตวัหลบเมื่อหญงิงำมตวดักระบี่เข้ำใส่

อกีครั้ง

สำวงำมหมุนตัวแล้วเดินตรงเข้ำมำหำ ขณะที่ดวงตำงำมคู่นั้นจับจ้อง

มองเธอ แรงกดดันมหำศำลที่มองไม่เห็นก็กดทับลงมำที่ตัวสโรชำ ร่ำงมังกร

ด�ำเยำว์วยัท�ำได้เพยีงโงหวัขึ้นมองเท่ำนั้น

“ถ้ำเจ้ำยงักล้ำเรยีกข้ำเช่นนั้นอกี เจ้ำได้เริ่มบ�ำเพญ็เพยีรใหม่แน่”
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“ไม่ให้ข้ำเรยีกเจ้ำว่ำเยำ...” ดวงตำหงส์หรี่ลง แรงกดทบับนตวัเพิ่มขึ้น

เป็นสองเท่ำทนัท ีเพรำะไม่อยำกถกูกดจนแบนเป็นกล้วยทบั สโรชำเลยรบีหยดุ

ค�ำเรยีกที่อกีฝ่ำยไม่ชอบ ทั้งๆ ที่อดึอดัจนหำยใจแทบไม่ออก แต่หญงิสำวกย็งั

พยำยำมฝืนฉกียิ้มผูกมติร “ไม่ให้ข้ำเรยีกอย่ำงนั้น แล้วจะให้ข้ำเรยีกว่ำอะไร

ล่ะ ข้ำไม่รู้ชื่อเจ้ำนี่ จะให้ข้ำเรยีกว่ำนี่ๆ  หรอือย่ำงไรกนั”

ปกติสำวงำมคงไม่ค่อยมีคนย้อนถำมกลับอย่ำงนี้ พอสโรชำถำมจบ 

จึงอึ้งไปนำน ดวงตำเย็นชำเผยแววแปลกใจ แต่เพียงอึดใจเดียวก็กลับมำ 

รำบเรียบดังเดิม พร้อมกับแรงที่กดทับบนตัวเธอหำยไป แล้วหญิงงำมก ็

หมุนกำยสำวเท้ำออกเดนิอกีครั้ง

สโรชำรบีสูดหำยใจเข้ำปอด กระโดดลุกขึ้นยนื แล้วออกเดนิตำมหลงั

ไปห่ำงๆ ไม่กล้ำเข้ำใกล้อกี

แม้อีกฝ่ำยจะดูเป็นสำวงำมที่ขี้โมโหมำกไปหน่อยก็เถอะ แต่เรื่องช่วย

เธอไว้ไม่ให้ถูกธำตุไฟเข้ำแทรกก็เป็นเรื่องจริง ระหว่ำงที่ยังคิดไม่ออกว่ำจะ

แปลงร่ำงกลบัเป็นคนได้อย่ำงไร เธอกต็ำมไปเรื่อยๆ ก่อนแล้วกนั

ขณะคนที่ตดิตำมอยูด้่ำนหลงัก�ำลงัขบคดิ ควำมเรว็ของคนที่เดนิน�ำหน้ำ

ก็เพิ่มขึ้น สโรชำรีบสลัดควำมคิดทั้งหมดออกไปจำกสมอง แล้วทุ่มเทพลัง 

ออกมำใช้ตดิตำมสำวงำมไปไม่ให้คลำดสำยตำ



สี่
เข้าสู่แดนมาร

สโรชากัดฟันข่มความเหนื่อยล้ากลั้นหายใจรีดพลังที่เหลือเกือบขุม

สุดท้ำยในตวัเหำะไล่ตดิตำมคนด้ำนหน้ำไปอย่ำงไม่ยอมแพ้ เพรำะถ้ำเธอยอม

แพ้กเ็ท่ำกบัว่ำกำรไล่ตำมมำตลอดสองสำมชั่วยำมที่ผ่ำนมำเป็นสิ่งไร้ค่ำไปทนัที

อย่ำงไรเธอกต็้องตำมจนรู้ที่อยู่ของเยำเม่ยเม่ยให้ได้!

หญงิสำวก�ำหมดัสำบำนกบัตวัเอง มองสตรใีนชดุคลมุสม่ีวงซึ่งระยะห่ำง

ระหว่ำงกนัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่ำงไม่วำงตำ ไม่รบัรู้เลยว่ำด้ำนหลงั ณ ต�ำแหน่ง

ตน้ไม้ที่เธอเคยนอนหลบั มลีกูไฟสแีดงลูกหนึ่งพุง่กลบัมำ และบนิวนไปมำอยู่

เหนอืต้นไม้ด้วยควำมสงสยัอยู่พกัใหญ่ เมื่อหำคนที่ต้องกำรหำไม่เจอ เหยี่ยว

อัคคีสวรรค์สีแดงเพลิงก็เริ่มเปลี่ยนทิศทำงค่อยๆ บินตำมมำยังทิศทำงที่เธอ

ก�ำลงัมุ่งตรงไป

แม้ไม่ต้องหันไปมองหงเซินหยานก็รับรู้ถึงสิ่งที่ยังไล่ติดตามมาอย่าง

ไม่ลดละ และอดแปลกใจไม่ได้ เมื่อพบว่ำแม้เขำจะเพิ่มควำมเร็วมำกขึ้น 

เพยีงใดกต็ำม มำรงูกย็งัสำมำรถไล่ตำมมำได้ไม่ถูกทิ้งไว้ระหว่ำงทำง ทั้งๆ ที่

ปกติด้วยควำมเร็วระดับนี้ แม้แต่ทหำรองครักษ์มำรยังไล่ติดตำมมำไม่ทัน  
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มำรงูที่พลังบ�ำเพ็ญเพียรยังไม่มำกพอจะแปลงร่ำงได้กลับไล่ตำมมำอย่ำง 

ต่อเนื่อง และสำมำรถข้ำมเข้ำสู่แดนมำรโดยไม่ถูกพลังของดินแดนนี้ท�ำร้ำย 

หรือเรื่องที่มันเกือบถูกธำตุไฟเข้ำแทรกในระหว่ำงพยำยำมแปลงร่ำงจะเป็น

เพยีงละครที่เล่นตบตำเขำเท่ำนั้น

ยิ่งคิดใบหน้ำงดงำมของรำชำมำรยิ่งเผยรอยยิ้มเหี้ยม เมื่อคิดถึงกลิ่น

หอมยั่วยวนของเลอืดจิ้งจอกเก้ำหำงที่ฟุง้กระจำยออกจำกร่ำงของงดู�ำด้ำนหลงั 

มเีพยีงจิ้งจอกเก้ำหำงที่ถกูทรมำนทั้งกำยและใจจนตำยเท่ำนั้นจงึจะมกีลิ่นเลอืด

ยั่วยวนได้ถงึเพยีงนั้น กลิ่นของแก่นพลงัของจิ้งจอกเก้ำหำงซึ่งสำมำรถครอบง�ำ

วญิญำณและจติใจของมนุษย์ เทพ หรอืมำรชั้นล่ำงให้ตกเป็นทำสได้โดยง่ำย

ดูเหมือนด้วยควำมสำมำรถของมันจะไม่สำมำรถท�ำร้ำยจิ้งจอกเก้ำหำง

ได้ แต่ในเมื่อกลิ่นหอมดงักล่ำวโชยมำจำกร่ำงของมนั หงเซนิหยำนจงึยอมให้

มนัไล่ตำมมำจนถงึแดนมำร และส่งสญัญำณให้ทหำรองครกัษ์พทิกัษ์วงัปล่อย

มนัตำมเขำเข้ำสู่วงัมำร

ทหำรองครักษ์ที่ชักดำบออกมำแล้วจึงยอมปล่อยให้มำรงูด�ำรูปร่ำง 

อ้วนกลมตดิตำมท่ำนจอมมำรเข้ำไปสู่พระรำชวงัชั้นใน

“เฮ้ย! เยาเม่ยเม่ย หลบไป!” สโรชาร้องเตอืน เมื่ออยู่ๆ สาวงามด้าน

หน้ำที่เธอทุม่เทพลงัและสมำธไิล่ตำมมำสดุชวีติกห็ยดุยนือยู่กลำงลำนโดยไม่มี

กำรหนัมำบอกกล่ำวกนัล่วงหน้ำ เธอจงึหยดุตวัเองไม่ทนัและก�ำลงัจะพุง่เข้ำชน

กบัสำวงำมตรงหน้ำเตม็แรง

แต่แทนที่น้องสำวคนงำมจะขยบัหลบ นำงกลบัยกมอืขวำขึ้น สะบดัมอื

ไปด้ำนหลังโดยไม่หันกลับมำมอง คนที่ร้องเตือนในตอนแรกจึงต้องร้องลั่น

เมื่อรูส้กึเหมอืนถูกมอืขนำดใหญ่ที่มองไม่เหน็ตบเตม็แรง ร่ำงปลวิย้อนกลบัไป

ด้ำนหลังด้วยควำมเร็วกว่ำตอนมำ พุ่งกระแทกใส่หินก้อนใหญ่เต็มแรงจน 

แตกออกเปน็ชิ้นเลก็ชิ้นน้อย ก่อนร่ำงเลก็ๆ ของเธอจะตกลงกระแทกพื้นเสยีง

ดงัปึก แล้วถูกทบัต่อด้วยเศษหนิที่แตกเป็นเสี่ยงๆ พวกนั้น
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สโรชำเจบ็จนจุก ตำพร่ำไปวูบหนึ่งขณะนอนคว�่ำหน้ำ ปำกจิ้มดนิอย่ำง

สิ้นสภำพ ก่อนจะพยำยำมเรียกพลังตะเกียกตะกำยออกมำจำกกองเศษหิน 

ยนัตวัลุกขึ้นยนื มองหน้ำเยำเม่ยเม่ยด้วยควำมงุนงง ไม่แน่ใจว่ำเป็นน้องสำว

คนสวยจรงิๆ หรอืที่ใช้พลงัตบใส่เธอจนกระเดน็ออกมำไกลขนำดนี้

ไม่ส ิคนสวย... จติใจดอีย่ำงสำวน้อยคนนี้จะท�ำร้ำยเธอท�ำไมกนั

“เยำเม่ยเม่ย...” แค่เธอขยบัร้องเรยีกเพื่อเอ่ยถำม กต้็องรบีกลิ้งตวัหลบ

ไปทำงด้ำนข้ำง เมื่ออยู่ๆ คนถูกเรยีกชื่อกด็งึกระบี่ออกจำกฝักแล้วตวดัฟันใส่ 

รงัสสีงัหำรพุง่ตรงมำยงัต�ำแหน่งที่เธอเคยยนือยูพ่อดไีม่มพีลำด แผ่นอฐิขนำด

ใหญ่สดี�ำเกดิรอยลกึลงไปไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งเชยีะ

สโรชำตะลงึมองรอยลกึเกอืบหนึ่งเชยีะที่ข้ำงเท้ำด้วยควำมตื่นตระหนก 

ขณะที่อกีฝ่ำยกย็กกระบี่ในมอืขึ้นสูงอกีครั้ง และก่อนจะมกีระบี่ที่สองตดิตำม

มำ กม็รี่ำงสูงโปร่งในชุดสฟี้ำอ่อนพุ่งเข้ำมำยนืขวำงตรงหน้ำของเธอ

“พี่ใหญ่ ข้ำบอกท่ำนแล้วไม่ใช่หรอืว่ำห้ำมท่ำนฆ่ำสิ่งใดในวนันี้ ไม่เช่นนั้น

ท่ำนจะเสียใจ” เสียงเตือนทุ้มต�่ำดังมำจำกชำยหนุ่มที่ยืนขวำงหน้ำ ผมสีทอง 

สกุปลั่งเหมอืนทองค�ำของเขำท�ำให้ผูค้นสะดดุตำ ยิ่งเจ้ำตวัหนักลบัมำมอง คน

ที่ปกติชอบมองคนงำมอยู่แล้วก็ถึงกับอ้ำปำกค้ำงกับใบหน้ำเรียวรูปไข่ที่ดูน่ำ

ทะนถุนอมอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะดวงตำกลมโตสแีดงเป็นประกำยแวววบัยิ่งท�ำให้

ใบหน้ำนั้นชวนมอง ซ�้ำเจ้ำตวัยงัมผีวิพรรณที่ขำวนวลเนยีนจนเหมอืนสำมำรถ

คั้นน�้ำนมออกมำได้อกี

วันนี้ดูเหมือนจะเป็นวันดีของเธอจริงๆ จึงได้เจอแต่คนหน้ำตำดีๆ  

อย่ำงนี้

“เจ้ำไม่ให้ข้ำฆ่ำ แต่ไม่ได้ห้ำมข้ำท�ำร้ำยมนั” คนถกูห้ำมตอบกลบัมำด้วย

น�้ำเสยีงรำบเรยีบเหมอืนก�ำลังคุยถึงเรื่องดนิฟ้ำอำกำศทั่วไป ถ้ำไม่ใช่กองเศษ

หนิยงัอยู่ที่เดมิ สโรชำคงคดิว่ำที่เหน็อกีฝ่ำยยกกระบี่ขึ้นฟันมำทำงเธอ น่ำจะ

เป็นเรื่องที่เธอคดิเพ้อเจ้อไปเอง

“แต่ถ้ำพี่ใหญ่ฟันกระบี่ใส่นำง นำงต้องตำยแน่”
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สโรชำรบีพยกัหน้ำเหน็ด้วยกบัชำยหนุม่ผมทอง ขยบัเท้ำไปยนืหลบอยู่

ด้ำนหลังหนุ่มใจดีผู้มำใหม่ ในเมื่ออีกฝ่ำยมีเจตนำต้องกำรช่วยเหลือ เธอจะ 

ไม่พึ่งพำเขำกจ็ะเป็นกำรแล้งน�้ำใจเกนิไป

เมื่อถูกน้องชำยต่อว่ำคนงำมกไ็ม่พูดตอบโต้อกี นำงเงยีบจนสโรชำเกดิ

ควำมสงสยั จงึค่อยๆ ชะโงกหน้ำออกมำมอง ก่อนจะอ้ำปำกค้ำงเมื่อด้ำนใน

เรือนสีด�ำที่เยำเม่ยเม่ยก้ำวเข้ำไปเมื่อครู่มีผู้คนมำกมำยทั้งหนุ่มและแก่ตัวแข็ง

ค้ำงในท่ำนั่งคุกเข่ำ มือทั้งสองข้ำงประสำนกันด้ำนหน้ำท�ำควำมเคำรพ แต่

สำยตำกลบัมองตรงมำทำงสำวงำม แล้วเลื่อนสำยตำมองที่หนุ่มผมทอง ก่อน

จะหยุดนิ่งมองมำที่เธอ

สโรชำรีบขยับหลบทุกสำยตำกลับไปอยู่ด้ำนหลังหนุ่มผมทองอีกครั้ง

ทนัที

ควำมเงยีบรำวกบัไม่มใีครกล้ำหำยใจออกมำแรงๆ ท�ำให้คนที่หลบอยู่

เกดิควำมสงสยัขึ้นมำ จงึชะโงกหน้ำออกไปดอูกีครั้ง เหน็เยำเม่ยเม่ยผูไ้ม่สนใจ

สำยตำตื่นตะลึงของผู้คนหันกำยสำวเท้ำก้ำวเดินเข้ำเรือนใหญ่ด้ำนหลังต่อไป 

ผูค้นที่คกุเข่ำตวัแขง็ค้ำงรบีขยบัหลบเปิดเป็นทำงว่ำงโล่ง คนงำมเดนิในจงัหวะ

ไม่ช้ำไม่เร็วผ่ำนกลำงห้องโถงกว้ำง ก้ำวขึ้นบันไดสีทองเปล่งประกำยวิบวับ 

สะบดัชำยเสื้อคลุมนั่งลงบนบลัลงัก์ทองด้วยท่วงท่ำสง่ำงำม

ควำมเงียบด�ำเนินไปอึดใจใหญ่ ก่อนจะมีขุนทหำรนำยหนึ่งสะดุ้งรู้สึก

ตวัหุบปำกที่อ้ำค้ำงลง แล้วก้มหน้ำยกมอืประสำนกนัไว้ขึ้นสูง

“คำรวะรำชำมำร” ค�ำขำนนั้นท�ำให้คนอื่นๆ รู้สกึตวัรบีท�ำตำมทนัที

‘รำชำมำรอย่ำงนั้นหรอื’ สโรชำใช้เลบ็แหลมๆ แคะหูตวัเอง ตำกะพรบิ

ปริบๆ รีบทบทวนควำมทรงจ�ำตัวเองอย่ำงเร่งด่วนว่ำในสำมทะเลแปดทิศนี้ 

มดีนิแดนใดที่มรีำชำเป็นสตรบี้ำง

ทว่ำค�ำเรยีกขำนว่ำรำชำมำร... ไม่น่ำจะมใีครกล้ำเอำไปใช้อกี ดูเหมอืน

ตอนนี้แดนมำรจะถูกปกครองด้วยจอมมำรหงเซินหยำนที่เป็นลูกครึ่งมำร

เหยี่ยวกับมำรจิ้งจอกเก้ำหำงไม่ใช่หรือ แล้วเขำก็เป็นบุรุษด้วย ไม่ใช่สตรีที่
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งดงำมเช่นนี้ หรือว่ำแดนมำรจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นเสียแล้ว แต่สวรรค์

กลบัไม่รบัรู้...

“ท่ำนก�ำลงัสงสยัอะไร” ชำยหนุ่มผมทองเอ่ยถำม สโรชำจงึเงยหน้ำขึ้น

มองใบหน้ำยิ้มๆ ของคนถำมซึ่งยงัยนือยู่ตรงหน้ำ

“นำงเป็นรำชำมำรอย่ำงนั้นหรอื”

“นำง?” ชำยหนุ่มผมทองหนัหน้ำมองตำมนิ้วที่เธอชี้ “นำงที่ท่ำนพูดถงึ 

หมำยถงึพี่ใหญ่อย่ำงนั้นหรอื”

“ใช่”

หนุ่มผมทองหันกลับไปมองคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์อีกครั้ง ก่อนจะหัน

กลบัมำก้มหน้ำมองเธอ มุมปำกกระตุกอยู่หลำยครั้ง แล้วหลุดค�ำถำมออกมำ

“เหมอืนเมื่อครูข้่ำจะได้ยนิท่ำนเรยีกเยำเม่ยเม่ย เยำเม่ยเม่ยที่ท่ำนเรยีก

คอืพี่ใหญ่อย่ำงนั้นหรอื”

“ใช่ๆ ” สโรชำพยกัหน้ำรบัค�ำ รูส้กึสงัหรณ์ใจแปลกๆ กบัท่ำทำงกลั้นยิ้ม

กลั้นหวัเรำะของพ่อหนุ่มผมทองตรงหน้ำ

“มอีะไรผดิปกตอิย่ำงนั้นหรอื”

“มน่ิำเล่ำ...” ยงัไม่ทนัที่ชำยหนุ่มข้ำงตวัจะพดูจบประโยค อยู่ๆ  ตรงหน้ำ

ของทั้งสองก็มีเด็กหญิงอำยุประมำณห้ำหกขวบสวมเสื้อสีแดงเดินมำหยุด 

อยู่ข้ำงๆ

ใบหน้ำกลมๆ ขำวผ่องนั้นดนู่ำรกัอย่ำงยิ่ง แต่ดวงตำกลมโตที่ควรสดใส

น่ำรักกลับดูเย็นชำจนน่ำกลัว สำยตำที่กวำดมองเธอตั้งแต่หัวจดเท้ำสองสำม

รอบ ท�ำให้สโรชำรู้สกึเหมอืนถูกสำดด้วยน�้ำเยน็จดั

“ตัวเมียอย่ำงนั้นหรือ” เด็กน้อยมองแล้วพึมพ�ำออกมำอย่ำงไม่พอใจ 

และยังไม่ทันที่สโรชำจะเข้ำใจว่ำอีกฝ่ำยพูดถึงเรื่องอะไร เด็กน้อยก็ขยับเดิน

เข้ำไปในโถงกว้ำง ตรงไปหำคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์โดยใช้เส้นทำงเดียวกับที่ 

จอมมำรใช้เมื่อครู่ โดยไม่สนใจคนที่แต่งกำยเหมือนขุนนำงและขุนทหำรที่ 

นั่งคุกเข่ำอยู่บนพื้น
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เมื่อเดก็น้อยเดนิเข้ำไปใกล้ คนที่นั่งอยูบ่นบลัลงัก์กก้็มตวัลงมำช้อนร่ำง

เลก็ๆ นั้นขึ้นนั่งบนเข่ำ

“มอีะไรหรอืจวื่อเป่ำ ท�ำไมเจ้ำท�ำหน้ำไม่พอใจเช่นนี้”

“หงเซนิหยำน นำงเป็นตวัเมยี” เดก็ที่ถกูเรยีกว่ำจวื่อเป่ำชี้นิ้วมำทำงสโรชำ

ควำมจรงิควำมหยิ่งในศกัดิ์ศรขีองควำมเป็นคน น่ำจะท�ำให้เธอโกรธที่

มคีนมำชี้หน้ำบอกว่ำเป็นตวัเมยีอย่ำงนี้ แต่ค�ำว่ำ ‘หงเซนิหยำน’ ที่เดก็น้อยเรยีก

คนบนบลัลงัก์กลบัท�ำให้เธอตื่นตะลงึมำกกว่ำ เพรำะ... ดูเหมอืนนั่นจะเป็นชื่อ

ของ...

“รำชำแห่งแดนมำร... จอมมำรหงเซนิหยำน!” สโรชำอุทำนออกมำอย่ำง

ตื่นตระหนก

แม้ตลอดสำมร้อยปีที่เธอฟื้นขึ้นมำบนสวรรค์จะไม่เคยเจอจอมมำร 

หงเซนิหยำนตวัเป็นๆ แต่กเ็คยได้ยนิเรื่องเล่ำขำนมำกมำยเกี่ยวกบัรำชำมำรผู้

มศีกัดิ์ฐำนะเกอืบเทยีบเท่ำกบัองค์เงก็เซยีนฮ่องเต้บนสวรรค์ผู้นี้ ทั้งเรื่องที่เขำ

รูปงำมน่ำหลงใหลเพรำะมีมำรดำเป็นถึงองค์หญิงใหญ่แห่งเผ่ำจิ้งจอกเก้ำหำง 

ทั้งควำมโหดเหี้ยมที่ไม่เคยปรำนเีทพ มำร หรอืปีศำจตนใด

แล้วจอมมำรที่โหดขนำดนั้นกลับถูกเธอเรียกอย่ำงเรียงพี่เรียงน้องว่ำ

เยำเม่ยเม่ย... น้องสำวคนงำมอกี... ยิ่งคดิสโรชำยิ่งเหงื่อแตกซกิ

“ใช่” ชำยหนุ่มผมทองที่ยนือยู่ใกล้พยกัหน้ำรบั ใบหน้ำน่ำรกัของเขำมี

รอยยิ้มน้อยๆ ยำมเอ่ยต่อ “เยำเม่ยเม่ยที่ท่ำนเรยีกกค็อืรำชำมำรหงเซนิหยำน 

พี่ใหญ่ของข้ำเองอย่ำงไรเล่ำ”

สโรชำกลนืน�้ำลำยลงคอหนึ่งครั้ง เผลอก้ำวถอยหลงัอย่ำงลมืตวั เมื่อ

เหน็สำยตำของจอมมำรปรำยตำมองมำตำมนิ้วของเดก็ที่นั่งบนตกัที่ชี้มำ ขณะ

ที่เดก็น้อยยงัคงพูดต่อด้วยเสยีงแหลมใสน่ำรกั

“ท่ำนจอมมำร พำนำงกลบัมำที่วงัด้วยท�ำไม”

“จวื่อเป่ำ เจ้ำพูดผดิแล้ว ข้ำไม่ได้พำมนักลบัมำ แต่เป็นมนัตำมข้ำกลบั

มำต่ำงหำก” จอมมำรก้มหน้ำลงพูดคุยกบัเดก็น้อยบนตกั พลำงยกมอืขึ้นลูบ



ญานภา
45

ศรีษะของจวื่อเป่ำอย่ำงอ่อนโยน

“ถ้ำเช่นนั้นกฆ็่ำนำงส”ิ ทั้งสองยงัคงปรกึษำกนัต่อด้วยน�้ำเสยีงที่ไม่เบำ

นกั เหมอืนคนที่ก�ำลงัจะตกเป็นเป้ำสงัหำรไม่ได้ยนืทนโท่อยู่ตรงนี้

“ข้ำกอ็ยำกฆ่ำ แต่ทู่จื่อหลำงห้ำมไว้ไม่ยอมให้ข้ำฆ่ำ”

“ท่ำนควรเชื่อข้ำมำกกว่ำทู่จื่อหลำงไม่ใช่หรือ” ค�ำตัดพ้อและเสียงถอน

หำยใจอย่ำงหงุดหงิดของเด็กน้อยท�ำให้จอมมำรคลี่ยิ้มบำงๆ ควำมเย็นชำ 

โหดเหี้ยมบนใบหน้ำงำมจำงหำยไป

“ข้ำสน่ิำเชื่อถอืมำกกว่ำเจ้ำ” องค์ชำยสำมทูจ่ื่อหลำงพดูแทรกขึ้น จอมมำร

จงึปรำยตำมำมอง แล้วกวำดตำมำทำงตวัเป้ำหมำยที่ยงัยนืชะโงกหน้ำออกมำ

ดูสถำนกำรณ์จำกด้ำนหลงัน้องชำยของเขำ

กำรกวำดตำมองมำและกำรสบตำกันระหว่ำงเธอกับรำชำมำร แม้จะ 

เป็นเพียงชั่วเวลำสั้นๆ แค่พริบตำเดียว แต่ทันทีที่เธอมองสบกับดวงตำหงส ์

ด�ำสนิทซึ่งยังมีประกำยควำมอ่อนโยนหลงเหลืออยู่คู่นั้น หญิงสำวกลับรู้สึก

เหมอืนถูกหมดัหนกัๆ ชกใส่กลำงอกเตม็แรง เรื่องรำวต่ำงๆ ในโลกนี้ล้วนไร้

ควำมส�ำคญัไปทนัท ีสิ่งที่เธอสนใจมำกที่สดุในตอนนี้มเีพยีงจอมมำรผูง้ำมสง่ำ

และสูงส่ง ผู้ซึ่งนั่งอยู่บนบลัลงัก์ตรงหน้ำเธอเท่ำนั้น

ทั้งๆ ที่เขำกไ็ม่ได้ขยบัเปลี่ยนท่ำทำง แสงสว่ำงยงัคงตกกระทบลงมำใน

องศำและทศิทำงเดมิ แต่หญงิสำวกลบัเหม่อมองใบหน้ำคมคำย ผวิขำวนวล

เนยีนจนน่ำเข้ำไปลูบ รมิฝีปำกแดงระเรื่อจนน่ำลองกดัดูสกัทสีองท ีและสิ่งที่

โดดเด่นชวนมองไม่รู ้เบื่อมำกที่สุดบนใบหน้ำนั้นก็คือดวงตำหงส์ที่ด�ำขลับ 

รบักบัคิ้วค่อนข้ำงหนำของเขำ

ยิ่งมองหัวใจคนมองยิ่งเต้นแรง รู้สึกเหมือนมีมือกวักเรียกให้เธอเดิน

เข้ำไปหำคนงำมตรงหน้ำ แต่เศษเสี้ยวของสติที่เหลืออยู่น้อยนิดกลับเตือนว่ำ 

อำกำรที่เป็นอยู่นี้แปลกประหลำดเกนิไป ต้องมอีะไรผดิปกตเิกดิขึ้นกบัตวัเธอ

แน่นอน

“ถ้ำท่ำนฆ่ำไม่ได้ อย่ำงนั้นให้ข้ำฆ่ำให้เองดีหรือไม่” กำรแนะน�ำด้วย 
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น�้ำเสยีงสดใสและเยำว์วยัของจวื่อเป่ำเหมอืนเป็นตวัฉดุกระชำกให้สโรชำสะดุ้ง

รู้สกึตวัจำกอำกำรที่คล้ำยๆ กบัถูกมนตร์สะกด เธอสะบดัหน้ำแรงๆ เพื่อเรยีก

สตใิห้กลบัคนืมำ พอตั้งสตไิด้กร็บีขยบัเท้ำจะถอยหลงัหน ีทว่ำกลบัถูกอุ้มขึ้น

มำเสยีก่อน

“ท่ำนเก่งนี่ หลุดพ้นจำกมนตร์จิ้งจอกได้ด้วยตวัเองเสยีด้วย อย่ำงนี้สิ

ค่อยน่ำสนใจหน่อย” หนุ่มผมทองที่อุ้มเธอขึ้นมำพูดกระซบิข้ำงหูด้วยน�้ำเสยีง

สนุกสนำนและเบำอย่ำงยิ่ง ทั้งๆ ที่ใบหน้ำยังคงบริสุทธิ์ใสซื่อยำมมองสบตำ

จอมมำรที่นั่งอยู่บนบลัลงัก์

“จวื่อเป่ำกห็้ำมฆ่ำนำง”

จวื่อเป่ำฟังจบยิ่งมสีหีน้ำเยน็ชำ ขยบัรมิฝีปำกจะพดูโต้ตอบ แต่องค์ชำย

สำมกลบัพูดต่อ ไม่ยอมให้ใครพูดแทรก “และใครๆ กห็้ำมฆ่ำนำง ถ้ำไม่อยำก

ให้สำมภพนี้วุ่นวำย”

“แค่กำรตำยของนำงจะท�ำให้สำมภพวุ่นวำยได้อย่ำงไรกนั เจ้ำก�ำลงัขูข้่ำ” 

จวื่อเป่ำเอ่ยแย้งอย่ำงอำรมณ์เสีย ในขณะที่ขุนนำงและขุนทหำรต่ำงมองกำร

ตอบโต้ของทั้งสองไปมำอย่ำงงุนงง เพรำะรู้สกึว่ำฝ่ำยไหนกไ็ม่น่ำเชื่อถอืทั้งนั้น

ทู่จื่อหลำงยักไหล่ด้วยท่ำทำงสบำยๆ “ข้ำจะไปรู้ได้อย่ำงไรว่ำท�ำไมพอ

นำงตำยแล้วพี่ใหญ่จะเสยีใจ และสำมภพนี้จะวุ่นวำย เพรำะคนบอกกบ็อกข้ำ

มำแค่นี้”

“นี่คือค�ำท�ำนำยจำกมำรผีเสื้อหรือขอรับองค์ชำยสำม” หนึ่งในขุนนำง

แดนมำรที่อยู่ในห้องโถงเอ่ยถำมอย่ำงอดใจไม่ไหว เพรำะนับตั้งแต่องค์หญิง

พยำกรณ์แห่งเผ่ำมำรกระต่ำยดบัสญู ทั้งสำมภพนี้กไ็ม่มนีกัพยำกรณ์ที่เก่งกำจ

มำกไปกว่ำมำรผเีสื้ออกีแล้ว

หำกเป็นค�ำท�ำนำยของมำรผีเสื้อ เช่นนั้นงูด�ำที่รูปร่ำงแปลกประหลำด

ตนนั้น พวกเขำหรอืใครๆ กห้็ำมฆ่ำมนัสนิะ... ควำมคดิของผูท้ี่ยงัคกุเข่ำอยูใ่น

ห้องโถงแทบจะออกมำเหมอืนกนั

องค์ชำยสำมไม่ตอบค�ำถำม เพยีงยกมุมปำกขึ้นสูง สำยตำมองตรงไป
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ยงัผู้ซึ่งมอี�ำนำจตดัสนิใจสูงสุดในที่แห่งนี้ และกำรไม่ตอบค�ำถำมบำงครั้งกค็อื

กำรตอบว่ำใช่นั่นเอง 

ค�ำพยำกรณ์ของมำรผเีสื้อไม่ใช่เรื่องที่ใครๆ จะเพกิเฉยได้ ดงันั้นขนุนำง

แห่งเผ่ำมำรทั้งหมดที่มำชมุนุมกนัที่ท้องพระโรงจงึพำกนัค้อมศรีษะลงต�่ำ และ

พูดขึ้นพร้อมเพรยีงกนัอย่ำงร้อนรน “ท่ำนจอมมำรอย่ำฆ่ำมนัเลยขอรบั”

จวื่อเป่ำส่งเสยีงฮใึนล�ำคอ หนัไปกอดคอจอมมำรด้วยท่ำทำงเหมอืนถูก

คนหมู่มำกรังแก คนถูกอ้อนก็ยกมือขึ้นลูบศีรษะเด็กน้อยอย่ำงปลอบใจ ใน

ขณะที่ทอดสำยตำมองไปยงัตวัต้นเหตุแห่งควำมขดัแย้งครั้งนี้อกีครั้ง

ไอสงัหำรจำงๆ ที่แผ่ออกมำในชั่วพรบิตำก่อนหำยไปของหงเซนิหยำน 

ท�ำให้สโรชำขนคอพร้อมใจกันลุกขึ้นมำ ลอบเกร็งก�ำลังเตรียมพร้อมรับกำร

จู่โจมที่อำจตำมมำทนัที

“ในเมื่อเจ้ำห้ำมไม่ให้ข้ำฆ่ำมนั อย่ำงนั้นกร็บัมนัไปดแูลแล้วกนั” ในที่สดุ

จอมมำรหงเซนิหยำนกพ็ูดขึ้นด้วยท่ำทำงไร้อำรมณ์เช่นเดมิ

“ให้ข้ำดูแลนำงจะได้อย่ำงไรกนั ถงึจะบอกว่ำนำงตำมพี่ใหญ่มำเอง แต่

ว่ำกนัตำมเหตุผลแล้ว ถ้ำพี่ใหญ่ไม่อนุญำตให้ตำมมำนำงจะมำถงึแดนมำรได้

อย่ำงไร ดงันั้นผู้ที่ควรรบัผดิชอบดูแลนำงสมควรเป็นพี่ใหญ่สถิงึจะถูก”

“ไม่ถูกต้องๆ ข้ำแค่ตำมมำเล่นๆ ดงันั้นเมื่อไม่มอีะไรแล้ว ข้ำกค็วรจะ

กลับเสียที แค่นี้ก็รบกวนทุกท่ำนมำกแล้ว” สโรชำรีบพูดแย้ง โบกมือไปมำ 

ขยับตัวบอกให้ทู่จื่อหลำงวำงเธอลง แต่เขำกลับกระชับแขนแน่นขึ้น ดึงดัน 

ไม่ยอมปล่อย

“เจ้ำคดิวำ่ข้ำควรดูแลมนัอย่ำงนั้นหรอื” เสยีงถำมเยน็ชำที่ดงัมำจำกคน

นั่งบนบัลลังก์นั้นท�ำให้สโรชำรีบส่ำยหน้ำด้วยควำมตื่นตระหนก ถ้ำรำชำมำร

พยกัหน้ำยนิยอม คำดว่ำพรุ่งนี้เธอคงได้ไปเกดิใหม่ทั้งๆ ที่ยงัอยู่ในร่ำงมงักร

เยำว์วยัน่ำเกลยีดอย่ำงนี้แน่

“ข้ำไม่ต้องกำรให้ใครดูแล ข้ำจะกลบัแล้ว”

“หำกพี่ใหญ่ยงัไม่อยำกดูแลนำงในตอนนี้...” ทูจ่ื่อหลำงพดูแทรกขึ้น ไม่
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สนใจค�ำพูดและกำรโบกมอืส่ำยหน้ำไปมำของผู้ที่อยู่ในอ้อมแขน “ถ้ำอย่ำงนั้น

ข้ำจะช่วยดูแลต้อนรบันำงให้ก่อนกไ็ด้”

“ข้ำจะกลบั...”

“ท�ำตำมที่เจ้ำเห็นสมควรแล้วกัน” เป็นอีกครั้งที่สโรชำยังพูดไม่ทันจบ

ประโยคกถู็กพูดแทรก พอขยบัจะพดูอกีครั้งกถ็กูคนที่อุ้มปิดปำกแน่นเสยีแล้ว

“ขอบคุณพี่ใหญ่” องค์ชำยสำมค้อมศีรษะลงต�่ำท�ำควำมเคำรพ แล้ว

หมนุกำยเดนิกอดสิ่งที่มองดคูล้ำยง ูแต่กลบัมแีขนขำรปูร่ำงประหลำด ซ�้ำยงัมี

เขำเล็กๆ บนหัวออกไปอย่ำงร่ำเริง ในขณะเดียวกันนั้นสโรชำก็เห็นจวื่อเป่ำ 

มองตำมมำด้วยสำยตำเยอืกเยน็จนน่ำขนลุก


