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บทน�ำ

เผ่ามารถูกปราบแล้ว
ประมุขสวรรค์ยินดียิ่งนัก เผ่ามารคือเผ่าที่เป็นอริกับทวยเทพ 

พวกเขาท�าสงครามกันมาช้านาน หลายพันปีมานี ้เผ่ามารสร้างปัญหา
และความเสียหายให้เหล่าเทพเซียนบนสวรรค์และมนุษย์ไม่รู้จักหยุด
จักหย่อน

ดังนั้นเมื่อพวกมันหายไป โลกมนุษย์ย่อมมีแต่ความสงบสุข 
พระองค์เลยสั่งให้เปิดคลังสุรา น�าสุราที่บ่มมานานพันปีอย่างดีออก
มาแจกจ่าย เทพเซียนทุกองค์ตั้งแต่ระดับสูงสุดจนถึงระดับล่างสุดจะ
ต้องได้ลิ้มรสสุรานี้ อีกทั้งยังจัดงานเลี้ยงถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน 

แต่ประมขุสวรรค์กย็งัไม่ลมืส่งเทพสวรรค์บางองค์ลงไปคอยเฝ้า
ระวัง ไม่ให้เหล่ามารที่หลงเหลือเหิมเกริมได้ 

และหลังจากงานเลี้ยงที่ยาวนานจบลง ประมุขสวรรค์ก็คิดจะ
เข้าบรรทมด้วยความปรีดา สุขอุราที่จากนี้ไปจะไม่มีเรื่องปวดหัวอีก

ผายลม!
ทันทีที่ม่านเตียงของประมุขสวรรค์ถูกเปิด ประมุขสวรรค์ก็พบ 

พระมารดาของตนเองและชายหนุ่มผู้หนึ่ง นอนกอดก่ายกันในสภาพ
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กึง่เปลอืยบนเตียงของพระองค์ ประมขุสวรรค์ถงึกบัสร่างเมา แหกปาก
โวยวายจนเหล่าเทพทั้งหลายกรูกันเข้ามาอย่างตกใจ

ภาพแรกที่เหล่าเทพเซียนเห็นคือประมุขสวรรค์ของพวกเขา 
เข่าอ่อนจนลงไปกองอยู่ที่พื้น

ภาพที่สองคือร่างกึ่งเปลือยที่ไม่น่าดูนักของหญิงชราที่เป็นที่
เคารพนับถือ

ภาพทีส่ามคอืร่างกึง่เปลอืยของเทพหนุม่ผูเ้ป็นทีจ่บัตามองของ
สรวงสวรรค์

“นั่นมู่หรงเหยียนมิใช่หรือ!?”
เสียงหนึ่งร้องขึ้นมา ชายหนุ่มรูปงามที่ปล่อยเส้นผมสีด�าขลับ

รุ่ยร่าย อันเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์กันของเหล่าเทพเซียนนั้นมีเพียง
ผู้เดียว

“เจ้า...!” ประมุขสวรรค์ชี้นิ้วอันสั่นระริกไปที่มู่หรงเหยียน เขา
โกรธจนหนวดกระดกิ “แต่ไหนแต่ไรมาข้าตามใจเจ้ามากเกนิไปกระมงั 
จึงได้กล้ากระท�าบัดสีเช่นนี้กับมารดาของข้า!”

คราแรกมู่หรงเหยียนก�าลังสะลึมสะลือ แต่พอได้ยินประโยคที่
ว่า ‘กล้ากระท�าบดัสเีช่นนีก้บัมารดาของข้า’ กค็ล้ายจะถกูสาดหน้าด้วย
น�้าเย็นจัด พอหันมาเห็นหญิงชราที่โอดครวญเบาๆ ว่า ‘เอวข้า’ ข้าง
กาย เขาก็แหกปากร้องเสยีงดงัพร้อมกระชากผ้าห่มมาคลมุกาย ท�าให้
มารดาสวรรค์ถึงกับร่วงตกเตียง

นี่หาใช่ครั้งแรกที่มู่หรงเหยียนถูกจับได้คาเตียงกับสตรี
แต่นีเ่ป็นครัง้แรกทีค่นเคยีงหมอนของเขาคอืหญงิชรา ผูท้ีไ่ด้รบั

การสักการะจากเทพเซียนทั้งสวรรค์
ดั่งค�ากล่าวว่าบุตรได้ดี บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์ ประมุข

สวรรค์ขึน้สวรรค์ เขาก็รบัมารดาของตนมาดูแล เหล่าเทพเซยีนทัง้หลาย
ยอมรับในความกตัญญู เฝ้าเคารพนบนอบนางเสมอมา และนางก็
วางตัวดี เป็นแบบอย่างที่ดีของเหล่าสตรีบนสวรรค์
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ทว่าบัดนี้ เทพเสเพลแห่งสวรรค์กลับสาดหมึกด�าใส่ผู้ที่พวกเขา
เคารพจนนางต้องแปดเป้ือน เหล่าเทพเซยีนกระเห้ียนกระหือรอือยาก
จะฉีกเนื้อมู่หรงเหยียนกิน

มู่หรงเหยียนเห็นสายตาทั้งหลายที่มองมา ก็เร่งโบกไม้โบกมือ
แล้วร้องขึ้น

“ฝะ...ฝ่าบาทพระทัยเย็นก่อน! กระหม่อมอาจจะชอบใกล้ชิด
สตรี แต่มิเคยกินของแสลง! ปกติมารดาของพระองค์ทั้งเข้มงวด ดุดัน
ชวนให้ถอยห่างนับพันลี้ ทั้งยังเหี่ยวหนังยานขนาดนี้! ข้าย่อมไม่
กล้า...!!!”

พูดไม่ทันจบก็ต้องกระโดดหลบคมดาบสวรรค์ที่มารดาสวรรค์
คว้ามาจากข้างเอวของประมุขสวรรค์ผู้ซึ่งก�าลังพยักหน้าหงึกๆ เห็น
ด้วยกับมู่หรงเหยียน มารดาสวรรค์แผดเสียงร้อง

“มู่หรงเหยียน! แต่ไหนแต่ไรมาเจ้าดีแต่สร้างเรื่อง ก่อความ
วุ่นวายมากมาย! แต่ไม่มีครั้งใดที่ข้าจะทนไม่ได้จนถึงตอนนี้...!! เจ้าถึง
กบัย�า่ยข้ีา!!” นางขึงตาแดงก�า่ ถลงึมองมูห่รงเหยยีนทีค่รวญครางในใจ
ว่าอนิจจา

เขาต่างหากทีท่นไม่ได้ เทพหนุม่ผู้เป็นขวญัใจของเหล่านางเซยีน
ทั้งสวรรค์จะต้องมาแปดเปื้อนเพราะ...

มู่หรงเหยียนอยากจะร�่าไห้ แต่เดิมก็ได้ฉายาว่ากินไม่เลือก 
อยู่แล้ว แต่ครานี้กลับเป็นหลุมด�าฝังใจ ตลอดชั่วกัลปาวสานอย่าง
แน่นอน!

“อาเหยียน...” เหล่าเทพเซียนหญิงที่เคยอิงแอบแนบชิดตา 
แดงก�่า ลอบร้องไห้กระซิกกันอย่างอดไม่อยู่ อยากจะเข้าไปช่วย 
มู่หรงเหยยีนใจแทบขาด แต่พอสามีและคนรักของพวกนางเหลือบตา 
มองมา แต่ละคนก็หันหน้าหนี ลอบเช็ดน�้าตาเงียบๆ

“ใครก็ได้! ไปตามเซียนเฟยหมิงมาบัดเดี๋ยวนี้!” ประมุขสวรรค์
ร้องหาคนเพียงผู้เดียวที่สามารถก�าราบเจ้าตัวแสบได้
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“แม่ทัพเซียนลงไปประจ�าการที่โลกมนุษย์ อีกนานกว่าจะกลับ
สวรรค์พ่ะย่ะค่ะ” เทพผู้หนึ่งบอก

เซียนเฟยหมิงถูกส่งไปเกิด คอยดูแล เฝ้าระวัง และก�าราบมาร
ร้ายในอนาคต ประมุขสวรรค์ทอดถอนใจ ขณะที่มู่หรงเหยียนทรุดตัว
ลงกอบเสื้อผ้าสีขาวของตนเอง ก�าลังจะย่องหนี

“เจ้าหยุดบัดเดี๋ยวนี้!” ประมุขสวรรค์ร้องสั่ง “เจ้าท�ามารดาของ
ข้าเสียเกียรติแล้วคิดว่าจะรอดไปโดยง่ายเหมือนคราก่อนๆ หรือ!? 
ตอบข้ามาว่าจะยอมตาย หรือแต่งงานกับมารดาของข้า!!!”

“กระหม่อมยอมตายพ่ะย่ะค่ะ!” มูห่รงเหยยีนตอบอย่างไม่ลงัเล 
พลางรีบสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว

“เจ้า...!” มารดาสวรรค์ร้องหนึ่งค�า ก่อนจะหน้ามืด ล้มหงายไป
ด้านหลัง

เทพสงครามองค์หนึ่งคว้าคอเสื้อแล้วโยนมู่หรงเหยียนมาตรง
กลางวงไม่ให้หนีจากการพิพากษา เหล่าเทพธิดาเฝ้าปรนนิบัติพัดวี
มารดาสวรรค์ ขณะที่ประมุขสวรรค์อ้าปาก อยากเปล่งวาจาแต่มิอาจ
พ่นค�าใดออกไปได้ พระองค์จะลงโทษดับวิญญาณมู่หรงเหยียนได้
อย่างไร

มู่หรงเหยียนมีดีอะไรหรือ
เขาขึน้สวรรค์มานาน คราแรกก็ประพฤติตวัอยูใ่นกรอบทีเ่หมาะ

สมกับการเป็นเทพเซียนบนสวรรค์ ทว่าเมื่ออยู่นานไป ชายหนุ่มก็เริ่ม
ออกลาย มีเทพองค์ไหนบนสวรรค์บ้างที่มักพูดคุยหยอกเย้ากับเทพ
เซียนสตรีโดยไม่เลือกว่าอีกฝ่ายเป็นภรรยาของผู้ใด ขลุกอยู่กับเหล่า
สุรานารี และมีของแทนใจของเขาห้อยติดเอวสตรีแทบทุกคนบนแดน
สวรรค์ หนักเข้าก็ถึงกับมีคนพบมู่หรงเหยียนขึ้นไปนอนเบียดกับ 
คู่สมรสของผู้อื่น เอาเป็นว่าใครที่ได้ฟังวีรกรรมของเทพผู้นี้ล้วนตั้ง
ค�าถาม ‘มู่หรงเหยียนสามารถบ�าเพ็ญจนกลายเป็นเทพขึ้นสู่สวรรค์ได้
อย่างไร’
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ปริศนานั้นจวบจนวันนี้ยังไม่มีผู้ใดตอบได้
แต่ที่แน่ๆ หากท่านจับเทพเซียนบนสวรรค์ เอาแต่เพศชาย

ทัง้หมดมารวมกนัแล้วถามว่าพวกเขาชงัใครมากทีส่ดุ หากมูห่รงเหยยีน
ได้อันดับสอง ย่อมไม่มีผู้ใดได้อันดับหนึ่ง กลับกัน หากถามเทพเซียน
หญิงทั้งหลายว่าใครคือคนที่พวกนางเทใจให้ โปรดปรานชายใดมาก
ที่สุด อันดับสองนั้นต้องเป็นชื่อของมู่หรงเหยียน

ด้วยวิสัยชอบข้องแวะกับภรรยาของชาวบ้าน ก็นับว่าเขาเป็น 
ผูน่้าชงัแห่งสวรรค์โดยแท้ แต่กระน้ันประมขุสวรรค์กลับมิอาจมอบโทษ
ตายให้มู่หรงเหยียนได้

มิใช่ว่าเพราะอาจารย์ของมู่หรงเหยียน โม่ฟั่นนั้นเป็นหนึ่งใน 
ผู้ยิ่งใหญ่ของสวรรค์ และสละชีพเพื่อเทพเซียนทั้งหลาย

มใิช่ว่าเพราะมูห่รงเหยยีนคอืชายหนุม่รปูงามจนประมขุสวรรค์
ตัดใจมิลง บนสวรรค์แห่งนี้ยังมีเทพเซียนที่รูปงามกว่าเขา

มิใช่ว่ามู่หรงเหยียนมีฝีมือการรบยอดเยี่ยม และการรบกับเผ่า
มารจ�าต้องอาศัยเขา บนสวรรค์แห่งนี้ยังมีผู้มีฝีมือการรบมากกว่าเขา
อยู่ถมเถ

มิใช่ว่าเพราะวีรเวรวีรกรรมของมู่หรงเหยียนนั้นเป็นที่ยอมรับ
ได้ ความจริงเขาควรตายเป็นพันครั้งหมื่นครั้ง ตั้งแต่ตอนที่จับได้ว่า 
เขานอนอยู่บนเตียงของเทพสงครามกับภรรยาของเทพองค์นั้นแล้ว

แต่เพราะมูห่รงเหยยีนนัน้คอื ‘เทพรงัสรรค์’ เทพเซยีนเพียงองค์
เดียวที่สามารถสร้างของวิเศษอันทรงคุณค่า ของวิเศษแต่ละชิ้นที่เขา
สร้างมีคุณูปการสะท้านสะเทือนไปสามภพ แม้ว่าประมุขสวรรค์จะรอ
แล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอ 

ทว่านักประดิษฐ์ที่ย่ิงใหญ่ที่จะมาแทนมู่หรงเหยียนนั้นก็ไม่มา
เหยียบบนสวรรค์เสียที อีกทั้งมู่หรงเหยียนก็ดูจะรู้ทางหนีทีไล่ ไม่
ยอมรับศิษย์สืบทอดวิชางานของตนเสียอีก

อนจิจา สวรรค์ไม่เคยขาดคนรปูงาม ไม่เคยขาดปราชญ์ และยิง่
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ไม่เคยขาดเหล่าเทพสงคราม แต่บัดนี้ ผู้ที่สามารถประดิษฐ์ของวิเศษ
ได้กลับมีเพียงมู่หรงเหยียนผู้เดียวเท่านั้น 

ดังนั้นประมุขสวรรค์เลยเตะไอ้ตัวน่าชังนี่ลงจากสวรรค์ไม่ได ้
สักที จ�าต้องหลับตาข้าง ลืมตาข้างเรื่อยมา

มู่หรงเหยียนก็คล้ายจะรู้ตัวว่าด้วยต�าแหน่งหน้าที่การงานของ
ตนนัน้ไม่อาจมผีูใ้ดมาแทนทีไ่ด้ เลยลอยชายไปมา สร้างเวรสร้างกรรม
ให้คนมองปวดหัวทุกวัน หากมิมีใครบอกว่าผู้นี้คือเทพ ทุกคนก็คงจะ
นึกว่าเป็นเผ่ามารที่แฝงตัวเข้ามาอยู่บนสวรรค์ หากไม่มีบัญชาจาก
ประมุขสวรรค์ว่ามู่หรงเหยียนผู้นี้ห้ามตบห้ามตี รับรองว่าเทพเซียน 
คู ่กรณีทั้งหลายของเขาจะต้องมารุมกระทืบเขาจนจมธรณีอย่าง
แน่นอน

มาบัดนี้ มู่หรงเหยียนผู้มีหนึ่งเดียวบนสวรรค์ก�าลังคุกเข่ายิ้ม
ประจบประมุขสวรรค์ พร้อมส่งเสียงหัวเราะแหะๆ ประมุขสวรรค์จับ
ข้อมือตนเองไว้แน่น กลอกตาไปมา แค้นแต่ก็ไม่อาจจะฟาดไอ้เด็ก 
ไร้ศีลธรรมคนนี้จนแดดิ้นได้ เพราะหากท�าเช่นนั้นสวรรค์จะมีภัย ไร ้
ของวิเศษใหม่ๆ เอาไว้ต่อกรกับเหล่ามารไปอีกแสนนาน

ในขณะทีป่ระมขุสวรรค์ก�าลงัปรบัลมหายใจ คดิว่าจะเอาอย่างไร
กับไอ้ตัวแสบดี ก็มีเซียนน้อยวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามา

“ฝ่าบาท! แย่แล้วพ่ะย่ะค่ะ! เนตรส่องภพของพวกเรา ถูกมู่หรง- 
เหยียนที่เมาจนทุบท�าลายไปแล้ว!”

รอยยิ้มของมู่หรงเหยียนหายไปในทันที
‘เนตรส่องภพ’ นั้นคืออะไร
คือเคร่ืองมือที่สามารถสอดส่อง มองดูเหล่ามารในโลกมนุษย์ 

ถือเป็นของวิเศษที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดส�าหรับเทพเซียน 
ทัง้หลาย หากเหล่ามารเริม่จดัตัง้กองทพั คดิบ่อนท�าลายสถานทีแ่ห่งใด 
เหล่าเทพสามารถเห็นได้จากเนตรส่องภพ และหยุดยั้งได้ จึงสามารถ
เอ่ยได้เต็มปากเต็มค�าว่าเนตรส่องภพนั้นคือของวิเศษไว้ใช้ส�าหรับ
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ปราบมาร
อาจารย์ของมู่หรงเหยียนคือผู้สร้างมันขึ้นมา มันคือผลงาน 

ที่ดีที่สุด และเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขา และเทพเซียนทั้งหลาย 
ก็มุ่งหวังให้มู่หรงเหยียนสามารถสร้างมันได้เช่นเดียวกัน

ทว่าความเป็นจริงนั้น ก่อนหน้าที่อาจารย์จะสิ้นอายุขัยเพราะ
เผ่ามาร โม่ฟั่นยังไม่ได้บอกมู่หรงเหยียนว่าเนตรส่องภพนี้มีวิธีท�า 
เช่นไร มูห่รงเหยียนอาจจะเป็นอัจฉรยิะ แต่ของทีม่กีลไกซบัซ้อนอย่าง
เนตรส่องภพน้ัน แค่มองมู่หรงเหยียนมิอาจท�าได้ และยังไม่เข้าใจ
ปริศนาและเงื่อนไขในการสร้างมันขึ้นมา

“หากเจ้าท�าไม่ได้ เจ้าตาย!!!”
ครานีป้ระมขุสวรรค์โกรธเขาเป็นอย่างยิง่ ประกาศออกมาเสยีง

ดงัก้องกมัปนาท เขาจบัมูห่รงเหยยีนขงัไว้ในห้อง อยูร่่วมกบัเนตรส่อง
ภพที่แหลกละเอียด 

มูห่รงเหยยีนเกลยีดตนเองทีพ่อเมาแล้วมกัไม่รูต้วัว่าท�าอะไรลง
ไป หากเป็นเขาในเวลาปกติจะนอนเตียงเดียวกับยายแก่หนังเห่ียว 
ขี้โมโหนั่นหรือ อีกทั้งเขายังกลายเป็นผู้ท�าลายส่ิงประดิษฐ์ที่อาจารย ์
ใช้เวลาเป็นร้อยปีเพื่อสร้างสรรค์มันขึ้นมาอีก มู่หรงเหยียนยอมรับว่า
ตอนเมาเขาอาจจะเผลอไปนอนกอดใคร แต่เรือ่งการท�าลายของดตู่าง
หน้าของอาจารย์อย่างเนตรส่องภพ เขาคิดไม่ออกเลยว่าตนท�าลงไป
ได้อย่างไร

แม้ว่ามู่หรงเหยียนจะมีฐานะเป็นนักโทษ ทว่าพลังเทพของเขา
ก็ไม่ถูกก�าจัด เพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์เนตรส่องภพขึ้นมาอีกหนึ่ง
อัน ทว่าแม้มีพลังเทพเต็มเปี่ยม แต่มู่หรงเหยียนก็ยังไม่รู้ว่าจะสร้าง
เนตรส่องภพขึ้นมาอีกหน่ึงอันได้อย่างไร มันต้องใช้แร่อะไรจึงมีพลัง
ชีวิตมากขนาดนี้

มู่หรงเหยียนพยายามรื้อฟื้นความทรงจ�า คิดถึงหลักการสร้าง
ของวิเศษที่ตนร�่าเรียนมา โดยเฉพาะพวกที่เขามักใช้สร้างของไว้ส่องดู
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บรรดาฮหูยนิหน้าแฉล้มของเทพองค์อืน่หรอืสนมชายาของฮ่องเต้แห่ง
โลกมนุษย์ หลักการสร้างของไว้ส่องภพมารก็น่าจะเป็นเช่นนั้น แต่น่า
เสียดายที่ภพมารน้ันลึกล�้ากว่าโลกมนุษย์มากนัก พลังหยินหนาแน่น 
น่ากลวัว่าเขาจะต้องสละบางสิง่เพือ่อญัเชญิวตัถดุบิในการสร้างมนัขึน้
มา จะต้อง...จะต้อง...

“หือ?” 
มู่หรงเหยียนได้ยินบางสิ่ง จึงหันไปมองอุปกรณ์ที่ตนสร้าง ซึ่ง

น�ามาจากต�าหนักของตนเอง ของวิเศษชิ้นใหม่นี้เขาท�าขึ้นมาเพื่อส่ง
สารหาบรรดาภรรยาชาวบ้านในที่ลับ ซึ่งมันยังไม่สมบูรณ์ดี มู่หรง- 
เหยียนถือว่ามันเป็นผลงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น แต่ผลงานที่ยังไม่เสร็จสิ้น
นี้ กลับมีคนส่งสารมาถึงมันได้ ช่างน่าแปลกใจยิ่งนัก

มูห่รงเหยยีนมองจดหมายขนาดเลก็ เขยีนด้วยกระดาษลวดลาย
ไม่คุ้นเคย เขามองซ้ายขวา เห็นว่าทหารอารักขา (คุมความประพฤติ) 
ไม่ได้มองมาทางนี้ จึงได้เปิดอ่าน

ถึง คุณมู่หรงเหยียน หรือตัวละครที่ก�ำลังจะตำยในบทต่อไป

มู่หรงเหยียนคิ้วกระตุก ส�านวนที่ใช้นี้พิสดารยิ่งนัก ยิ่งกว่านั้น
คือเขาเป็นเทพ มิใช่ตัวละคร แล้วใครก�าลังจะตายกัน เทพอย่าง 
มู่หรงเหยียนไม่มีทางตายได้โดยง่าย มู่หรงเหยียนอ่านมันอย่างสงสัย

ถึง คุณมู่หรงเหยียน หรือตัวละครที่ก�ำลังจะตำยในบทต่อไป
ผมคือผู้เขียนนิยำยเรื่อง ‘สงครำมเทพมำรประจัญบำน’ หรือ

หำกกล่ำวให้ชดักค็อื คณุคอืตวัละครทีผ่มสร้ำงขึน้ และก�ำหนดให้ตำย
ตั้งแต่ต้นเรื่อง อย่ำงไรก็ดี ผมเปลี่ยนใจแล้ว อยำกให้คุณช่วยแก้ไข
เนื้อหำในนิยำยเรื่องที่ผมแต่งขึ้น
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มู่หรงเหยียนอ่านจดหมายฉบับนี้ ยิ่งอ่านยิ่งงงยิ่งสงสัย และ 
เขาคงจะขย�ามันทิ้งไปแล้วหากว่าวรรคต่อไปนั้นไม่ปรากฏข้อความที่
น่ากลัว

คุณก�ำลังสงสัยใช่หรือไม่ว่ำตัวเองเมำแล้วไปป้ำบๆ กับมำรดำ
สวรรค์ได้อย่ำงไร ขอแสดงควำมยินดีด้วย คุณไม่ได้เสียควำมบริสุทธิ์
ไปหรอก แต่สวรรค์ทีพ่วกคณุก�ำลงัอยูน่ัน้มหีนอนบ่อนไส้ และคนผูน้ัน้ 
เขำก็เกลียดคุณมำกพอจะถอดเสื้อผ้ำและโยนคุณขึ้นไปบนเตียงกับ
หญิงชรำคนนั้น และที่ผมบอกคุณว่ำเขำเป็นหนอนบ่อนไส้ ก็เพรำะ 
ว่ำเขำเป็นเผ่ำมำรที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มเทพเซียนมำนำนแล้ว หลังจำก
เผ่ำมำรกระจัดกระจำย พวกเขำก็ด�ำเนินแผนกำรใหม่ และเขำคนนั้น
ก็คือผู้ท�ำลำยเนตรส่องภพแล้วป้ำยควำมผิดให้คุณ เพื่อที่จะได้กักตัว
คุณไว้และหำทำงสังหำรคุณ ดังนั้น อย่ำงที่ผมได้กล่ำวไป บทต่อไป 
คุณจะถูกสังหำร

“...” มู่หรงเหยียน

ทั้งหมดก็เพรำะว่ำพวกเขำไม่รู้ว่ำคุณไร้น�้ำยำ ไม่สำมำรถสร้ำง
เนตรส่องภพขึ้นมำได้ และพวกมำรก็ตัดสินไปนำนแล้วว่ำกำรมีตัวตน
ของคุณคือเรื่องอันตรำยกับเผ่ำของพวกเขำ ฝีมือกำรประดิษฐ์ของ
วิเศษของคุณนั้นร้ำยกำจมำกเกินไป

และหำกว่ำมีเนตรส่องภพ พวกเทพเซียนก็จะรู้ใช่ไหมว่ำเหล่ำ
มำรคิดจะฟื้นฟูเผ่ำของตนอย่ำงไร เอำเถิด เนื้อหำต่อจำกนั้น ผมจะ
บอกคุณทีหลัง แต่ตอนนี้ คุณต้องฟังผม อีกสักครู่จะมีสำวน้อยหน้ำ
แฉล้มมำช่วยเหลือคุณ พอคุณตำมเธอออกไป คุณจะต้องถูกฆ่ำใน
สวนหนิของอทุยำนสวรรค์ ก่อนหน้ำนัน้เธอจะเอำชดุมำให้คณุเปล่ียน 
และบอกคุณว่ำไม่ต้องเอำเครื่องมือวิเศษท้ังหลำยของคุณไป เพรำะ
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มันจะท�ำให้คนอื่นจับได้ แต่แท้ที่จริง เธอคือมำรปลอมตัวมำ ผมบอก
คุณแค่นี้แหละ

เอำเถดิ คณุอำจจะไม่เช่ือผม แต่คุณไม่สงสัยหรอืว่ำในงำนเล้ียง
นั้น ท�ำไมเทพแทบทุกคนถึงได้เมำหัวรำน�้ำ ตัวคุณชอบส�ำมะเลเทเมำ 
ปล่อยตัวปล่อยใจตลอดเวลำน่ะช่ำงเถิด แต่เทพองค์อื่นที่เขำมี
คุณธรรมสูงส่ง ประพฤติตัวอยู่ในกรอบแห่งควำมดีงำมมำตลอดเวลำ 
จะเมำจนสลบคำงำนเลี้ยงเช่นนั้น มันไม่แปลกไปหน่อยหรือ ก็เพรำะ
ว่ำพวกเขำถกูยำเมำของเผ่ำมำรมอมเข้ำน่ะส ิแต่เทพอย่ำงไรกค็อืเทพ 
มันท�ำให้นอนหลับไปได้เพียงชั่วขณะเท่ำน้ัน แต่มำกพอจะเปล้ืองผ้ำ
คณุ โยนขึน้ไปบนเตียง พอทกุคนหนัไปวีด้ว้ำยว่ำคณุได้พรำกผูช้รำ เขำ
ก็เข้ำไปท�ำลำยเนตรส่องภพ และป้ำยสีคุณ

ป.ล. อย่ำให้ตำยนะ ผมขี้เกียจติดต่อตัวละครตัวอื่นแทนคุณ
ป.ล. 2 จดหมำยฉบับนี้ ถึงคุณเอำไปให้คนอื่น เขำก็อ่ำนไม่ออก และ
ไม่มีทำงเชื่อคุณหรอก ดังนั้นสู้ๆ นะครับ

เนื้อหาในจดหมายจบเพียงเท่านี้ 
มู่หรงเหยียนมีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ที่เชื่อก็คือ เขามั่นใจใน

รสนิยมของตนเองเต็มเปี่ยมว่า ตัวเขาน้ันต่อให้เมามากแค่ไหนก็ไม่มี
ทางคิดปีนขึ้นเตียงหญิงที่อยู่ในวัยเกินสี่สิบปีอย่างแน่นอน ส่วนที ่
ไม่เชื่อนั้นคือการที่คนในจดหมายบอกว่าเผ่ามารแฝงตัวอยู่กับเทพ
เซียนตลอดเวลา ซึ่งนั่นหมายความว่ามารอยู่บนสวรรค์มานานแล้ว 
จะเป็นไปได้อย่างไร

มู่หรงเหยียนพยายามมองหาความลับทางกลไกของเครื่องมือ
ทีต่นสร้าง ขณะทีเ่ขาคดิจะแยกชิน้ส่วนมนัอยูน่ัน้เอง เสยีงกด็งัมาจาก
ด้านนอก มู่หรงเหยียนหันไปมอง เห็นเหล่าทหารเทพล้มพับลง ใน
ตอนนั้นมีสตรีนางหนึ่งพุ่งตัวเข้ามาหาเขา
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“อาเหยียน!”
สตรีนางนีง้ดงามทีส่ดุ คล้ายจะเป็นเทพธดิาน้อย คูค่รองวัยสาว

ของราชครูแห่งสวรรค์ บงัเอญิว่าเขาเกรงบารมรีาชครสูวรรค์ทีจ้่องเขา
ตาเป็นมนัทกุครัง้ทีเ่ขาเดินผ่าน จงึจบความสมัพนัธ์กบันางมาพกัใหญ่
แล้ว มู่หรงเหยียนจึงจ�าชื่อนางไม่ได้

หลังจากหญิงสาวกอดมู่หรงเหยียนพลางฟูมฟายอยู่ครู่หนึ่ง 
นางก็เช็ดน�้าตาแล้วกล่าว “อาเหยียน หนีไปกับข้าเถิด ราชครูคิดจะ
สงัหารเจ้า เขาย่อมไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้ ข้าเตรยีมทางหนใีห้เจ้าแล้ว หนี
ไปโลกมนุษย์เถิด”

“...” มู่หรงเหยียน

...อกีสกัครูจ่ะมสีำวน้อยหน้ำแฉล้มมำช่วยเหลอืคณุ พอคณุตำม
เธอออกไป คุณจะต้องถูกฆ่ำในสวนหินของอุทยำนสวรรค์ ก่อนหน้ำ
นัน้เธอจะเอำชดุมำให้คุณเปลีย่น และบอกคณุว่ำไม่ต้องเอำเครือ่งมอื
วิเศษทั้งหลำยของคุณไป เพรำะมันจะท�ำให้คนอื่นจับได้ แต่แท้ที่จริง 
เธอคือมำรปลอมตัวมำ ผมบอกคุณแค่นี้แหละ...

เนือ้ความในจดหมายนัน้ผดุขึน้มาในหวัมูห่รงเหยยีน หญงิสาว
หยิบถุงผ้าออกมา ในนั้นมีชุดใหม่ส�าหรับเขา เป็นชุดทหารสวรรค์

“ไม่มีเวลาแล้ว เจ้ารีบทิ้งทุกอย่างแล้วไปกับข้าเถิด” นางเช็ด 
น�า้ตา สะอืน้อย่างน่าสงสาร “ถ้าสามรีูว่้าข้ายงัไม่ยอมตดัใจจากเจ้า เขา
จะต้องไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้แน่ ตอนน้ีข้าได้เตรียมทางหนทีีอ่ทุยานหลวง
ตรงสวนหินเอาไว้แล้ว เจ้ารีบเปลี่ยนชุดเถอะ”

นี่มันเหมือนมากเกินไปแล้ว! เหมือนมากเกินไปแล้ว! เหมือน
สิ่งที่ระบุในจดหมายมากเกินไปแล้ว!

มูห่รงเหยยีนตระหนกัดว่ีาเขาควรจะกอดเสาสวรรค์ในห้องนีเ้อา 
ไว้ไม่ยอมปล่อย ทว่าหญงิสาวคนนัน้ช้อนตาขึน้มอง ดวงตาอาบน�า้ตา
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แสนหวาน ริมฝีปากอิ่มสีชมพูกล่าว
“อาเหยียน เจ้าไม่เชื่อข้าหรือ...”
นางดึงเอาท่อนแขนของเขาไปบดเบียดกับทรวงอกอิ่มของตน

อย่างแนบชิด 
“...” มู่หรงเหยียน

‘ไอ้ควายยย! คนอตุส่าห์ส่งจดหมายมาบอกว่าเขาจะฆ่าแก! 
แกกย็งัอตุส่ำห์ตำมเขำไปต้อยๆ! เสยีดำยทีฉ่นัเลือกแกจรงิๆ เลย! เป็น
เทพแท้ๆ แต่เลอืดชัว่ชกัจะเยอะไปแล้ว! สมควรตำย! สมควรตำยตัง้แต่
ต้นเรื่อง!!!...’

มูห่รงเหยยีนอ่านจดหมายฉบบัล่าสดุทีส่่งมาอย่างรวดเรว็ทนัที
ท่ีเขาก้าวออกจากห้อง มันขึ้นต้นด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่แสลง
ตา และจบลงตรงประโยคที่ว่า ‘มักมากในกามเช่นนี้ ขอให้สูญพันธุ์!!!’

เฮอะ ค�าสาปแช่งเช่นนี ้เขาได้ยนิเป็นพนัครัง้มาหลายร้อยปีแล้ว 
แต่มู่หรงเหยียนก็ยังเจ๊าะแจ๊ะกับสาวๆ ได้ตลอด และเขาก็ไม่ใช่คน
มักมากในกามเสียหน่อย เพียงชอบพูดคุยกับหญิงงาม หากพวกนาง
ไม่ปรารถนา เขากไ็ม่กล้าล่วงเกนิ ดงันัน้ไม่มทีางทีเ่ขาจะเสือ่มสมรรถภาพ 
อย่างแน่นอน

ว่าแต่… ไอ้รูปวาดที่ชูนิ้วกลางอยู่นี่หมายความว่ายังไง
มู่หรงเหยียนครุ่นคิดขณะที่เดินตามหญิงสาวรูปร่างอวบอิ่มไป

จนถงึสวนหนิในอุทยานหลวงทีดู่จะมดืหม่นกว่าทกุท ีหญงิสาวเห็นเขา
ยืนกรานจะถือกล่องใบหนึ่งมาด้วย ก็มีแววตาไม่พอใจ แต่พอเห็นว่า
เป็นเพยีงกล่องเปล่า และสิง่ทีมู่ห่รงเหยยีนควกัออกมายลนัน้คอืภาพ
วังวสันต์อันบัดสีลูกตาก็ไม่สะดวกจะกล่าวอะไร 

แต่อย่างไรก็ตาม มู่หรงเหยียนคือเทพแห่งการประดิษฐ์ กล่อง
เปล่าของเขาอาจจะเปน็อาวุธรา้ยกไ็ด้ พอคดิเช่นนี้ ดวงหน้าของหญิง
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สาวก็ฉาบแววเย็นชา นางหยุดเท้าตรงสวนหิน
ในสวนหินแห่งนี้มีถ�้าขนาดใหญ่ อันเป็นสถานที่ลี้ลับ มีทางเข้า

ออกมากมาย แต่ไม่มอัีนตราย ไว้ส�าหรบัให้เหล่าเทพเซยีนได้เล่นวิง่ไล่
จับกัน มู่หรงเหยียนก็เคยปิดตาแล้วเล่นวิ่งไล่จับสาวงามอยู่หลายครั้ง 
และครัง้สดุท้าย การละเล่นนีจ้บอย่างไม่งดงามเท่าไร มูห่รงเหยยีนจงึ
ล้มเลิกการเล่นนี้ไป

“ตรงถ�า้นีแ้หละ ข้าลอบเอาของวเิศษในต�าหนกัของสามขีองข้า
มาดัดแปลงให้มันเชื่อมต่อกับโลกมนุษย์แล้ว เม่ือเจ้าลอดผ่านช่องนี้
ไป ย่อมเดินทางไปถึงเมืองมนุษย์โดยปลอดภัย” หญิงสาวเอ่ย ก่อน
จะยกผ้าเชด็หน้าขึน้ซบัหวัตา “ขอให้เจ้าโชคด ีข้าคงท�าเพือ่เจ้าได้เพยีง
เท่านี้”

มู่หรงเหยียนครุ่นคิดว่าหลังจากเดินผ่านถ�้านี้ไป คงจะมีอะไร
เกิดข้ึนกับเขาอย่างแน่นอน จงึเร่งโอบประคองอกีฝ่ายมาแนบอก เอ่ย
เสียงอ่อนโยนราวกับจะขาดใจ 

“ความดขีองเจ้า ข้าจะจดจ�าเอาไว้ในใจตลอดไป ชัว่ชวีตินีข้้าจะ
ไม่ลืมเจ้าเลย เจ้า...” ครั้นเอ่ยถึงตรงนี้ เขาก็ยังจ�าไม่ได้อยู่ดีว่าอีกฝ่าย
ชือ่อะไร จงึเอ่ย “น้องหญงิ ก่อนจากกนัในครานี ้พ่ีขอจมุพิตเจ้าสักครา
ได้หรือไม่” 

ต่อให้นางเป็นมารร้ายปลอมตวัมา แต่กน่็าจะเป็นมารทีส่ริโิฉม 
ท่วงท่าแต่ละอย่างช่างเย้ายวน เช่นน้ีมู่หรงเหยียนจะหักห้ามใจได้
อย่างไร

ในตอนนั้น กล่องที่ตนถืออยู่สั่นเบาๆ ซึ่งมู่หรงเหยียนมั่นใจว่า
จะต้องมีค�าด่าอีกหนึ่งชุดส่งตรงมาหาเขาอย่างแน่นอน

เทพธิดาที่มู่หรงเหยียนไม่ทราบช่ือซบอกเขาในทันที พร้อม 
เงยหน้าขึ้นมาหลับตาพริ้มรอการจุมพิต ขณะที่มู่หรงเหยียนก้มหน้า
ลงคลอเคลยีกบันางอยูน่ัน้เอง มอืของเขากต็วดัรวบข้อมอืของเทพธดิา
องค์นั้นเอาไว้ ในมืองามที่ลูบไล้เขาอยู่เมื่อครู่ กลับมีอาวุธลับอยู่  
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มูห่รงเหยียนผละออกมาแล้วพึมพ�า
“เข็มสะกดพลังเทพ...”
เป็นเข็มที่เขาคิดค้นขึ้นมาเอง เพื่อใช้สะกดพลังของผู้ฝึกเซียน

นสิยัเสยีทีม่พีลงัมากแล้วท�าเหมิเกรมิในโลกมนษุย์ อย่างไรกด็ ีเมือ่น�า
มาใช้กับเทพ พลังนี้จะถูกสะกดเอาไว้เพียงสามวัน จากนั้นพลังเทพ 
ก็จะกลับคืนมา

มู่หรงเหยียนยิ้มหวานใส่ดวงหน้างดงามที่กระตุกเล็กน้อยของ
อีกฝ่าย เขายังคงเอ่ยด้วยท่าทางเจ้าชู้ เจตนายั่วยุ

“...แม่นางมารแสนงาม หากว่าเจ้าต้องการ ข้าพร้อมเอาเข็มนี้
ปักตรงหัวใจของข้า ขอเพยีงหนึง่ราตรใีนคืนนี ้เจ้ายอมองิแอบแนบชดิ
กับข้าก็พอ”

มือที่เขาวางอยู่ตรงบั้นเอวงามอดที่จะแสร้งปลดเปลื้องผ้าคาด
เอวของอีกฝ่ายไม่ได้ ฝ่ามือของหญิงงามตวัดจับมือเขา พร้อมตวาด
ออกมาเสียงดัง

“ใครอยากจะอิงแอบแนบชิดกับเจ้ากัน!?”
เสียงครานี้ดุดัน ดังก้อง และองอาจห้าวหาญ ทั้งยังแหบพร่า

เฉกเช่นบุรษุชราพงึม ีมูห่รงเหยยีนถงึกบัยิม้ค้าง อกีฝ่ายคว้าเขม็สะกด
พลังเทพมาปาใส่เขา 

มูห่รงเหยยีนดดีตวัออกห่างพร้อมหยบิกล่องมารบัเขม็พวกนัน้
เอาไว้อย่างงดงาม พลางร้องเสียงหลง

“เจ้าเป็นบุรุษหรือ!?”
หญงิงามถ่มน�า้ลายลงพ้ืน ล้วงมอืเข้าไปในซอกหนิ แล้วชกัดาบ

ออกมา เอ่ยด้วยเสียงของชายชราดุจเดิม “ข้าเหลืออดกับเจ้าเต็มทน
แล้ว!!!” 

มูห่รงเหยยีนกระโดดหลบคมดาบนัน้อย่างรวดเรว็ แม้ว่าตวัเขา
จะเป็นเพียงเทพรังสรรค์ ทว่าอยู่มานานถึงเพียงนี้ ผ่านสงครามมาถึง
สองครา แอบย่องเข้าต�าหนักอื่นเพื่อไปเจ๊าะแจ๊ะกับภรรยาของเทพ
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องค์อืน่มามากมาย ย่อมมฝีีมอืในการหลบหลกีตดิตวัอยูบ้่าง ไม่เช่นนัน้
คงถูกอาวุธเทพปักอก ร่างสูญวิญญาณสลายไปนานแล้ว

หลงัจากประมอืกันหลายกระบวนท่า เทพเซยีนทัง้หลายกมี็การ
เคลื่อนไหว ผู้ที่น�ามานั้นคือชายชราร่างผอมในชุดคลุมตัวกลางอย่าง
ชุดนอน พุ่งตรงมาทางเสียงการต่อสู้ ชายชราผู้นั้นคือราชครูสวรรค์ 
มารตนนัน้เห็นเขาก็เร่งกระชากเสือ้ของตนเองให้หลุดลุ่ย กรดีร้องเสียง
ดัง

“ท่านพี่! ช่วยข้าด้วยเจ้าค่ะ! มู่หรงเหยียนจะล่วงเกินข้า!!!”
“น้อยๆ หน่อย!” มู่หรงเหยียนมุมปากกระตุก โยกตัวหลบ 

อาวุธลับที่พุ่งมาหาเขา “ข้าแค่แสร้งปลดผ้าคาดเอวเจ้า มิได้ท�าอย่าง
อื่น! มิได้ท�า!”

น่าเสียดายที่ชื่อเสียงของมู่หรงเหยียนบนสวรรค์ฉาวโฉ่เกินไป 
แม้จะพูดจนปากเปียกปากแฉะก็คงไม่มีผู้ใดเชื่อ

มู่หรงเหยียนจ�าต้องเร่งตะปบร่างนั้นทันที พยายามอุดปาก 
นางอย่างยิง่ยวด เหตใุดเขาจะไม่รูว่้ามารเฒ่าผูน้ีค้ดิเล่นมารยาสาไถย
อะไร เขาต้องการหยุดนาง และสิ่งที่ต้องการมากกว่านั้นอยู่ในตัวนาง
ด้วย

“เจ้า...! มู่หรงเหยียน!” ชายชราเห็นเมียรักน�้าตาคลอเบ้าอยู่ใน
อ้อมแขนของชายอื่นที่ก�าลังต้องคดีอยู่ในยามนี้ ก็โกรธจนหน้าด�า 
“ปล่อยซวงเอ๋อร์บัดเดี๋ยวนี้!”

“อ้อ ชื่อซวงเอ๋อร์เองเหรอ” มู่หรงเหยียนพยักหน้า คล�าไปทั่ว
กายของอกีฝ่ายหมายหาของส�าคญั แต่มอืเจ้ากรรมยังคงตะปบทีป่ทมุ
ถันนุ่มนิ่ม เขาขมวดคิ้ว แล้วกระซิบถามเบาๆ อย่างใคร่รู้ “ข้าขอถาม
เจ้าสักค�า สิ่งนี้ท�ามาจากอะไร ของจริงหรือของปลอม บอกข้าได้หรือ
ไม่”

ถามไม่พอ ยงัออกแรงบบีอกีเลก็น้อยเพือ่สือ่ว่าตนถามถงึอะไร 
มารเฒ่าถึงกับอยากกระอักเลือด ท�าได้เพียงกระทืบเท้าเจ้าตัวแสบ
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อย่างแค้นใจ
“ได้แล้ว!” มูห่รงเหยยีนคว้าป้ายหยกได้ส�าเรจ็กผ็ละจากอกีฝ่าย
มารเฒ่าท�าทีเป็นทรุดฮวบลงกับพื้น มู่หรงเหยียนกระโดดออก

จากทีต่รงนัน้อย่างรวดเรว็ ราชครสูวรรค์ผวามาประคองนาง ซวงเอ๋อร์
ตัวปลอมแสร้งร�่าไห้เสียงดัง

“ท่านพี่ เกียรติของข้าไม่เหลือแล้วเจ้าค่ะ”
ราชครูสวรรค์เห็นเมียรักเป็นเช่นนี้ก็โกรธจัด ตวาดออกมา 

เสียงดัง
“ฆ่ามัน! ฆ่ามันให้ได้! เกิดอะไรขึ้น ข้ารับผิดชอบเอง!!!”
มู่หรงเหยียนได้ยินค�าสั่งน้ันแว่วๆ ก็รีบพุ่งตัวออกจากอุทยาน

สวรรค์ ลัดเลาะไปอย่างรวดเร็ว เหล่าเทพเซียนบนสวรรค์เห็นเขาก็ท�า
หน้าพิลึก แต่มู่หรงเหยียนฉวยโอกาสที่ตนมีความว่องไวกว่าผู้อื่น 
เล็กน้อยมุ่งหน้าไปยังประตูสวรรค์

“หยุดเขา!” ทหารตะโกนก้อง
ทหารที่อารักขาประตูสวรรค์ขยับตัวตามเสียงนั้น แต่มู่หรง- 

เหยียนหยิบเข็มที่ปักคากล่องของตนเองซัดใส่พวกเขา แล้วพุ่งไปวาง
ป้ายหยกที่กลอนประตู เกร็งพลังที่ฝ่ามือ ก่อนจะซัดกวาดเหล่าทหาร
ให้กระเด็นไปจนหมด พอประตูเปิดออกก็พุ่งตัวออกไป เขาแหกปาก
อยู่กลางอากาศ วูบเดียวก็ตกลงสู่โลกมนุษย์

คราเมือ่เทพลงจากสวรรค์นัน้ พวกเขาสามารถเรยีกสายลม
มารับให้เหาะลงสู่เบื้องล่างอย่างงดงาม แต่เนื่องจาก หนึ่ง มู่หรง- 
เหยียนไม่ต้องการให้เทพองค์อ่ืนตามตัวเขาพบจากสายลม และสอง 
มูห่รงเหยยีนไม่ทนัตัง้ตวั เพราะครัง้สดุท้ายทีเ่ขาลงจากสวรรค์ คอืเมือ่
ประมาณ... ลืมไปแล้ว

เทพทุกองค์มีร่างกายที่ทนทานกว่ามนุษย์ มู่หรงเหยียนนอน
พังพาบอยู่ในบ่อโคลนสักพักก็เงยหน้าขึ้น หากมิใช่ว่าก่อนถึงพ้ืนเขา
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รวบรวมพลังปกป้องตนเองเอาไว้ คงต้องรออีกสามวันถึงจะสามารถ
ลุกขึ้นมาได้เป็นแน่

มูห่รงเหยียนต้องรบีลกุขึน้มา และรบีหนก่ีอนทีใ่ครจะมาเจอเขา 
เทพหนุม่เงยหน้าเหน็หมตูวัอวบสามตวัก�าลงันอนอาบโคลนอยู่

ไม่ไกล เขาถ่มสิ่งที่อยู่ในปากออก ก่อนจะรีบควานหากล่องที่ตนกอด
มาโดยตลอด พอหยิบได้ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ด้านใน

มู่หรงเหยียนถอนใจ ในตอนนี้เป็นเวลากลางคืน เขาเห็นที่
ส�าหรบัให้ม้าพักกินน�า้ จงึเร่งเดินไปเอาน�า้มาลูบหน้า ท�าให้คราบโคลน
ทั้งหลายหายไป ภายใต้แสงจันทร์ มู่หรงเหยียนมองเงาตนเอง ก่อน
จะยิ้มออกมา

“ค่อยยังชั่ว ข้ายังหล่อเหมือนเดิม”
เทพหนุ่มกวาดตามองโดยรอบ ในตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกบ้าน 

ดับไฟนอน แต่พระจันทร์ยังงามเด่น ท�าให้เขาเห็นชุดของชาวบ้านที่
ตากเอาไว้ มู่หรงเหยียนมองชุดของตนเองที่เปื้อนไปด้วยโคลน  และ
มองไปที่ชุดชาวบ้านที่ตากเอาไว้ มู่หรงเหยียนส่ายหน้า ตัดสินใจไม่
เปลี่ยนชุด ไม่ใช่ว่าศักดิ์ศรีความเป็นเทพของเขามันค�้าคอ แต่เพราะ 
มู่หรงเหยียนคิดว่าคนที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเช่นเขานั้นไม่เหมาะ
กบัชดุชาวบ้านธรรมดา เขาแค่ต้องเอาชดุทีส่วมอยูไ่ปซกั และทนหนาว
อีกเล็กน้อย เดี๋ยวก็ใช้ได้แล้ว

มู่หรงเหยียน ‘ขอยืม’ ม้าของชาวบ้านมาตัวหนึ่ง เพื่อให้มันพา
เขาไปยงัชายป่าทีใ่กล้ทีส่ดุ พอพบแหล่งน�า้กผ็กูม้าเอาไว้กบัต้นไม้ใหญ่
ช�าระร่างกายของตนเอง เสื้อผ้า และเครื่องประดับ ขณะที่ตากทุกสิ่ง
เอาไว้ใกล้กองไฟที่ตนสร้างขึ้น เขาก็หยิบจดหมายในกล่องขึ้นมา 
อ่าน

ยินดีด้วยที่รอดตำย ผมคิดเอำไว้แล้วว่ำคุณจะต้องไม่ได้มีดีแค่
บ้ำกำมไปวันๆ และสำมำรถเอำตัวรอดมำจำกสถำนกำรณ์ที่เลวร้ำย
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นั้นได้ \(^w^)/
“...” มู่หรงเหยียน

เอำละ ผมขอเข้ำเรื่องเลย สถำนกำรณ์ในปัจจุบันของคุณค่อน
ข้ำงน่ำเป็นห่วงทีเดียว เนื่องจำกรำชครูสวรรค์คิดว่ำคุณไปล่วงเกิน
ภรรยำของเขำเข้ำ ตอนนี้จึงโกรธจนหนวดกระดิก เร่งล่ำรำยชื่อ
ถอดถอนคุณจำกต�ำแหน่งเทพ และหำวิธีจับคุณไปตัดตอนส�ำเร็จโทษ
เบือ้งบน อกีไม่นำนกค็งจะส่งทหำรมำตำมล่ำคณุในโลกมนษุย์แล้วละ 
ผมพูดถึงเพียงน้ี คุณคงพอจะรู้แล้วกระมังว่ำหำกตนเองถูกจับขึ้น
สวรรค์ จะต้องโดนโทษสถำนใด

มู่หรงเหยียนเข้าใจได้ทันที ทั้งโทษการท�าลายของวิเศษสวรรค์ 
ท�าลายเกียรติของมารดาสวรรค์ ทหารทีถ่กูมารร้ายตนนัน้ท�าร้าย ย่อม
กล่าวว่าเขาเป็นผู้ลงมอื ส่วนมารร้ายกใ็ส่ร้ายว่าเขาลวนลามนาง ราชครู
ย่อมเห็นเขาเป็นคู่แค้น ยังมีโจทก์เก่าทั้งหลายบนสวรรค์ที่พร้อมจะ 
เหยียบย�่าซ�้าเติมมู่หรงเหยียนตัวน้อยๆ อีก

เขากลับขึ้นสวรรค์ไม่ได้ จนกว่าจะสามารถหาทางพิสูจน์ได้ว่า
ตนไม่ผิด ไม่เช่นนั้นก็ต้องหนีไปเรื่อยๆ 

การพิสูจน์ว่าตนไม่ผิดน้ันง่ายนิดเดียว เขาจะต้องหาทางสร้าง
ของวิเศษส�าหรับระบุว่ามารน้ันคือใคร หาพันธมิตรดีๆ สักคนที่จะ
สามารถยนืกรานต่อหน้าประมขุสวรรค์เรือ่งของวเิศษของเขา ช่วยพดู
ให้เขาสามารถใช้เครือ่งมอืทีต่นคดิค้นขึน้มาได้ทดสอบเหล่าเทพเซยีน  
บ่งบอกว่าในหมู่เทพเซียนนั้นมีมารแฝงกายอยู่

พดูเหมอืนง่าย แต่ยามท�านัน้แสนยาก หนึง่คอืเขาไม่มเีครือ่งมอื
ในการสร้างของวิเศษที่สามารถระบุตัวตนของมารร้ายได้ สองคือ 
เครื่องมือที่เขาว่าน้ันยังไม่มีการคิดค้นข้ึน สามคือเขาจะหาผู้ที่ยอม 
ยืนกราน ช่วยเหลือเขาแสดงความบริสุทธิ์ได้จากที่ไหน เทพทุกองค์
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บนสวรรค์ นอกจากเหล่าเทพเซียนสตรีทั้งหลายแล้ว แต่ละองค์ล้วน
อยากจะเชือดมู่หรงเหยียนตัวน้อยๆ ที่อาศัยอยู่ตรงหว่างขาของเขา
เหลือเกิน

หนทางยังอีกยาวไกล มู่หรงเหยียนถอนใจ อ่านจดหมายต่อ

ผมจะเล่ำเรือ่ง ‘สงครำมเทพมำรประจญับำน’ อย่ำงคร่ำวๆ ให้
คณุฟังนะ พร้อมทัง้บอกถงึสำเหตทุีผ่มตดิต่อคณุมำด้วย ทีจ่รงิผมก็คดิ
อยำกจะให้ตวัเองหรอืคนอ่ำนของผมทะลมุติเิข้ำไปอยูใ่นนยิำยเรือ่งนี้
เหมือนกัน แต่ผมก็คิดขึ้นมำได้ว่ำ ‘เรื่องอะไรที่ฉันจะต้องล�ำบำกไป
นอนกลำงดินกินกลำงทรำย เอำชีวิตตนเองไปเส่ียงเล่ำ ฉันยังอยำก
ใช้ชวีติอย่ำงสขุสบำยในโลกของฉนัอยู่นะ’ และ ‘ฉนัยงัอยำกได้รบักำร
สนบัสนนุจำกคนอ่ำนอยูน่ะ เรือ่งอะไรจะต้องส่งเขำเข้ำไปอยูใ่นนยิำย
ของฉัน แล้วเสียแรงสนับสนุนไปด้วย’ ทั้งหมดก็ประมำณนี้แหละ ผม
จึงได้เลือกคุณ ตัวละครที่ควรจะตำยตั้งแต่ต้นเรื่อง ให้มำท�ำงำนแทน
พวกเรำ

“เจ้าของจดหมายนี้จะต้องสติไม่ดีอย่างแน่นอน” มู่หรงเหยียน 
ร�าพึงร�าพันเบาๆ

ผมจะเล่ำเรื่องรำวต่อจำกนี้ให้คุณฟัง ถึงสำเหตุที่เหล่ำมำรหำ
ทำงท�ำลำยเนตรส่องภพและป้ำยสีคุณ นั่นก็เพรำะว่ำพวกเขำก�ำลัง 
จะเลือกประมุขมำรตนต่อไปมำแทนประมุขมำรตนเก่ำที่ถูกมนุษย ์
ฆ่ำตำย เหล่ำมำรนั้นมีวิธีสืบทอดพลังของตนเองอยู่ รำยละเอียดใน
ส่วนนั้น ผมจะบอกคุณในภำยหลัง ก่อนหน้ำนั้นผมจะเล่ำก่อนว่ำ 
ประมุขมำรตนต่อไปเป็นผู้ใด เขำคือทำยำทตระกูลเซียน ตระกูล 
ผู้บ�ำเพ็ญเพียรที่สังหำรประมุขมำรตนเก่ำ

ผมทรำบว่ำหำกเอ่ยเช่นนี้ คุณคงจะไม่เชื่อ เพรำะผู้ที่สังหำร
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ประมุขมำรตนน้ันก็คือร่ำงจุติของแม่ทัพอุดรแห่งสวรรค์ซุนฉิงเล่อ 
เป็นกำรตดัสนิใจของชำวสวรรค์รวมทัง้ตวัคุณ ทีจ่ะส่งเทพจตุมิำในร่ำง
มนุษย์ และมอบควำมช่วยเหลือในฐำนะผู้น�ำเหล่ำมนุษย์ออกก�ำรำบ
มำร แต่ถึงจะเป็นเทพจุติ แต่กำยเนื้อก็ยังเป็นมนุษย์ จึงต้องขอบอก
ตรงนี้ว่ำ ท่ำนแม่ทัพซุนฉิงเล่อในร่ำงเซียนฟำงหรง ก�ำลังจะถูกว่ำที่
ประมุขมำรตนต่อไปสังหำร และเป็นกำรสังหำรที่ไม่เหลือวิญญำณ 
ด้วย

หำกคณุอยำกถำมผมว่ำ ท�ำไมจงึมมีำรอยูใ่นตระกลูเซยีน กต้็อง
บอกว่ำเพรำะระหว่ำงสงครำมของผู้บ�ำเพ็ญเซียนกับเหล่ำมำร น้อง
ชำยของเซียนฟำงหรงดันไปจ�้ำจี้กับมำรจิ้งจอกสำวตนหนึ่งที่มีสำย
เลอืดสงูส่งพอควรเข้ำ พอมลีกูกไ็ม่กล้ำบอกใคร กลบเกลือ่นไปว่ำเป็น
ลูกของตนกับภรรยำที่จำกไปในกำรต่อสู้กับเหล่ำมำร ก่อนจะอุ้มเขำ
กลบัมำเลีย้งดทูีต่ระกลูเซยีน พร้อมด้วยเดก็ในตระกลูคนอืน่ๆ พอเขำ
อำยคุรบสบิสำมปี พลงัมำรของเขำก็จะต่ืนข้ึน และสังหำรผูอ้ืน่ไม่เลือก
หน้ำ หนึ่งในเหยื่อของเขำคืออดีตแม่ทัพอุดรแห่งสวรรค์ด้วย จำกนั้น
คนอื่นๆ ในตระกูลเซียนก็จะจองจ�ำมำรน้อยตนนั้น ทรมำนจนมำร
น้อยบังเกิดควำมแค้น เมื่อถึงเวลำพลังมำรตื่นขึ้นเต็มที่ เขำก็ไม่ทน 
อีกต่อไป เผำตระกูลเซียนวอด หลบหนีไปหำพวกมำร สืบทอดพลัง
ของมำรรุ่นเก่ำ และกลำยเป็นประมุขมำรที่น่ำกลัวที่สุด

ประเด็นมนัอยูท่ีต่รงนี ้หลงัจำกประมขุมำรได้ครองต�ำแหน่งของ
ตนอย่ำงมั่นคง เหล่ำมำรก็ถูกส่งเข้ำไปป่วนเมืองมนุษย์ ทั้งเหล่ำเทพ
และเหล่ำผู้บ�ำเพ็ญตนทั้งหลำยไม่อำจจะต่อกรได้ จนกระทั่งมีมนุษย์
หญิงคนหนึ่งทะลุมิติเข้ำมำ เลือดของเธอคือสิ่งที่เหล่ำมำรหวำดกลัว
เป็นที่สุด เธอก็คือนำงเอกของเรื่องนี้ มีนำมว่ำ ‘เจินเชี่ยนเชี่ยน’ เธอ
จะตกหลุมรัก ‘เซียนเฟยหมิง’ แต่ขณะเดียวกัน ประมุขมำร ‘เซียน- 
เฟยซำ’ ก็ตกหลุมรักเธอเช่นเดียวกัน แล้วนำงเอกก็ดันมีใจให้ผู้ชำย
สองคนพร้อมๆ กัน 
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อนัก่อให้เกดิกระทูด้รำมำตำมมำ คนอ่ำนของผม ครึง่หนึง่บอก
ว่ำนำงเอกควรจะคู่กับเซียนเฟยหมิง อีกครึ่งหนึ่งก็บอกว่ำเชี่ยนเอ๋อร์
ควรจะคูกั่บเซยีนเฟยซำมำกกว่ำ โอย ปวดหวั ดงันัน้ผมจงึขอยกหน้ำที่
นี้ให้แก่คุณ จะเข้ำไปป่วนเนื้อหำในนิยำยยังไงก็ได้ แต่ขอให้แม่คุณ
เลือกสักทีเถอะว่ำอยำกคู่กับใคร 

ประเดน็ทีส่อง อนัเป็นประเดน็ส�ำคญัทีผ่มจ�ำเป็นต้องขอควำม
ช่วยเหลอืจำกคุณ คือเผ่ำมำรเกดิได้นักประดษิฐ์ผูห้นึง่ คดิค้นของวเิศษ
ทีไ่ม่มอีำวธุวเิศษใดบนสวรรค์สำมำรถต่อกรกับมันได้ เรือ่งนีเ้ป็นควำม
ผดิของผมเอง ตอนทีผ่มวำงพลอ็ตนิยำยเรือ่งนี ้ผมวำงมันด้วยอำรมณ์
ล้วนๆ ไม่นึกว่ำผลงำนนี้จะเด่นดัง ผมสำมำรถเขียนนิยำยได้ แต่ต้อง
อยูบ่นควำมสมเหตสุมผล และเหตขุองมนักค็อืผมดนัเขยีนว่ำไม่มอีำวธุ
วเิศษใดเทยีบเท่ำกบัอำวธุชิน้นัน้ ส่วนพวกเทพกไ็ม่มใีครเป็นอจัฉรยิะ
มำกพอจะสร้ำงของวิเศษที่พอจะต่อกรกับมันได้ ดังนั้น หำกจะจบ 
ให้สมเหตุสมผลที่สุดก็คือเผ่ำมำรครองทั้งสำมภพ และผมก็จะโดน 
กระหน�่ำด่ำแบบไม่มีชิ้นดี

มันท�ำให้ผมคิดถึงคุณ คนที่สำมำรถสร้ำงส่ิงที่ต่อกรกับของ 
ชิ้นนั้นได้ ในควำมคิดของผม และในเนื้อหำของนิยำย ก็มีเพียงคุณ 
คนเดียวเท่ำนั้น ตัวคุณเองก็คงไม่อยำกเห็นมำรครองสำมภพใช่หรือ
ไม่ ดังนั้น ช่วยผมหน่อยเถอะนะ ผมเองก็จะคอยช่วยคุณอยู่ห่ำงๆ 
เช่นกัน

มู่หรงเหยียนอ่านจดหมายฉบับนี้จบก็เผาทิ้งอย่างรวดเร็ว  
ค�ารามเบาๆ “ช่างเป็นผู้ที่ไร้ความรับผิดชอบโดยแท้จริง!” 

ตัวเองสร้างปัญหาขึ้นมาเอง แล้วดันจบเนื้อหาในนิยายไม่ได้ 
เลยโยนหน้าที่นี้มาให้ผู้อื่นอย่างเขา ห่วยแตกสิ้นดี!

ครั้นท�าลายจดหมายเพื่อระบายอารมณ์เสร็จ มู่หรงเหยียนก็
ถอนใจเฮือกใหญ่ เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้า เขาคิดถึงเนื้อความใน
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จดหมาย ก่อนจะร�าพึงร�าพันออกมาเบาๆ
“คนทีส่ามารถท�าให้เจ้าเซยีนเฟยหมงิถงึกบัตกหลมุรกัได้ จะงาม

ล่มเมืองขนาดไหนหนอ”



~ minikikaboo ~

1

มู่หรงเหยียนน�าของทั้งหมดที่เขามีมาวางกองรวมกัน และ
เริ่มคิดอย่างจริงจังว่าเขาจะหาทางล้างมลทินให้ตนเองอย่างไร

เนื่องจากจดหมายที่เขาได้จาก ‘คนเขียน’ นั้นมีแต่ต้องให้ทาง
นั้นส่งมาหาเขา เขาไม่สามารถส่งจดหมายไปหาคนผู้นั้นได้ มู่หรง- 
เหยียนจึงมีข้อมูลน้อยมากในการตัดสินใจเรื่องราวต่อไป แต่เขาก็ยัง
ไม่คดิว่าชวีติของตนจะเป็นเพยีงนยิาย ดงันัน้ เขาย่อมดิน้รนสร้างเรือ่ง
ราวของตนเองให้มตีอนจบทีส่วยงาม และตอนจบของเขากค็อืการขึน้
ไปเสวยสุขบนสวรรค์อีกครั้ง

ในตอนนีมู้ห่รงเหยยีนต้องการเทพทีเ่ชือ่ใจได้ แต่เทพบนสวรรค์
นัน้มเีหล่ามารแฝงกายอยู่ มูห่รงเหยียนคบหาสตรเีป็นจ�านวนมาก แต่
คบหาบุรุษน้อยมาก ดังนั้นเขาจึงก�าลังมืดแปดด้าน ครุ่นคิดว่าจะหา 
ผู้ใดมาช่วยหนุนหลังดี

ยังดีที่เจ้าคนเขียนปริศนาคนน้ันส่งจดหมายมาบอกเขาว่าผู้น�า
ตระกูลเซยีนจะถกูสงัหารเมือ่ไร ดงันัน้มูห่รงเหยยีนจงึเกดิความคดิดีๆ  
ขึ้นมา

“ข้าจะต้องไปหาซุนฉิงเล่อ ช่วยชีวิตเขา และเล่าเรื่องทุกอย่าง
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ให้เขาฟัง เหน็แก่ทีข้่าช่วยชวีติเขาเอาไว้ ซนุฉงิเล่อจะต้องรบัฟังข้า และ
ช่วยล้างมลทินให้ข้าอย่างแน่นอน”

มู่หรงเหยียนตัดสินใจ เทพอย่างเขาไม่จ�าเป็นต้องกินอาหาร  
แต่เขาก็ยังจ�าเป็นต้องพักผ่อน พอรุ่งเช้ามาถึง มู่หรงเหยียนใช้คาถา
เรียกเงิน เรียกเงินจ�านวนหนึ่งออกมา เขาจูงม้าที่ยืมมากลับไปคืน
เจ้าของ และขอซื้อม้าจากชาวบ้าน พาตัวเองไปยังตระกูลเซียน

มู่หรงเหยียนอารมณ์ดีขึ้นมากเมื่อหาทางออกให้ตนเองได้ 
และลงมือด�าเนินการตามแผน ทว่าเมื่อตระหนักได้ว่าในยามนี้ นอก
จากซุนฉิงเล่อผู้เป็นแม่ทัพอุดรบนสวรรค์ลงมาจุติแล้ว ยังมีเซียน- 
เฟยหมิง ศัตรูคู่อาฆาตตลอดกาลของเขาจุติลงมาด้วย รอยยิ้มของ 
มู่หรงเหยียนก็ไม่เป็นธรรมชาตินัก

มู่หรงเหยียนเร่งเดินทางไปยังตระกูลเซียนให้ทันเวลา โดยไม่
หลงมัวเมาเหล่าบุปผาริมทางไปเสียก่อน ทว่าพอเข้าสู่เขตของตระกูล
เซียนที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา กลิ่นอายมารก็ปะทะกับจมูกของมู่หรง- 
เหยียนเข้าอย่างจัง

ความจริงที่ว่า แม้ตนจะเร่งเดินทาง แต่เขาก็ยังมาไม่ทัน ท�าให้
มู่หรงเหยียนไม่สบอารมณ์ เขาคว้าหน้ากากไม้ที่ซื้อมาจากสาวน้อย 
หน้าหวานริมทางมาสวม ซุม่อยูต่รงพุม่ไม้ พอเหน็ศษิย์ในส�านกัฝึกตน
แห่งนี้ก�าลังวุ่นวาย เขาก็คว้าเอาคนผู้หนึ่งที่วิ่งช้าที่สุดมาท�าให้สลบ 
หยิบเสื้อคลุมและกระบี่ของอีกฝ่าย พุ่งตรงไปยังจุดที่น่าจะเกิดเรื่อง

เหล่าศิษย์ของส�านักพรตก�าลังวิ่งกันให้อลหม่าน คล้ายกับว่า 
ทุกคนไม่รู้ว่าควรจะไปทิศทางใด เพราะที่พักทั้งหลายล้วนถูกเผา
ท�าลาย แต่จุดที่จิตมารแรงกล้ามากที่สุดน้ันอยู่ที่จุดเดียว มู่หรง- 
เหยียนวิ่งเข้าไป พอตวัดกระบี่ที่ขอยืมมาท�าลายหน้าต่าง ภาพที่เห็น
ท�าเอามู่หรงเหยียนถึงกับเบิกตากว้าง

เขามาช้าไป
อาวุธเทพที่สวรรค์ส่งลงมาพร้อมด้วยซุนฉิงเล่อนั้นก�าลังปักคา
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อยูท่ีห่น้าอกของเซยีนฟางหรง หรอืว่าร่างจตุขิองซนุฉงิเล่อ อาวธุเทพ
นั้นมีไว้ส�าหรับสังหารมารโดยเฉพาะ ย่อมหมายความว่าเป็นอาวุธที่
ท�าลายได้แม้กระทัง่วญิญาณ ผู้ทีล่งมอืคือเดก็ชายวยัสบิสามปี ดวงตา
ของเขาแดงก�่าอย่างเผ่ามาร และก�าลังหลั่งน�้าตาออกมา

มู่หรงเหยียนพุ่งตรงไปผลักเด็กคนนั้น พร้อมเร่งกระชากกระบี่
ออกจากร่างของซนุฉงิเล่ออย่างรวดเรว็ ทว่าช้าไปเสียแล้ว ด้วยสายตา
ของเทพ มูห่รงเหยียนแทบจะเหน็ไอละอองวิญญาณทีก่�าลังแตกสลาย
ลอยออกจากร่างของซุนฉิงเล่อ

มาตรว่ามิได้สนิทสนมกัน แต่ก็คุ้นเคยกันมาแสนนาน มู่หรง- 
เหยียนมือสั่นเทา ก�าลังจะก้าวเข้าไปประคองร่างนั้น พลันรู้สึกได้ถึง
จิตสังหารจากด้านหลัง มู่หรงเหยียนขยับกายหลบหลีก ทว่าอีกฝ่าย
กลับมีวิถีกระบี่ที่แข็งแกร่งกว่า ตามมาแทงที่หน้าท้องของเขาได้อย่าง
รวดเร็ว

มูห่รงเหยยีนเบกิตากว้าง มองเซยีนเฟยหมงิทีใ่ช้กระบีแ่ทงหน้า
ท้องของเขา เทพนั้นมีร่างอมตะ อาจจะไม่ตาย แต่ก็มิใช่ว่าเขาจะไม่
เจ็บ โชคดีที่กระบี่ในมือเซียนเฟยหมิงไม่ใช่อาวุธเทพ ย่อมมีอานุภาพ
น้อยกว่ากระบี่ที่มู่หรงเหยียนถืออยู่ ทว่าพลังวิญญาณยังคงเป็นของ
เทพสงคราม แผลที่ท้องนี้จึงท�าให้มู่หรงเหยียนเจ็บจริงๆ แต่ทั้งที่เจ็บ
ถงึเพยีงนี ้มูห่รงเหยยีนกย็งับงัคบักระบีใ่นมอืให้ตวัดข้ึนไปด้านบน ฟัน
เพดาน ท�าให้ผู้ที่ซ่อนตัวอยู่บนหลังคาร่วงลงมา มู่หรงเหยียนคว้าร่าง
ของเซียนเฟยหมิงโยนไปไว้ด้านข้าง พร้อมดึงกระบี่ออกจากท้องของ
ตนเอง แล้วเอ่ย

“ปกป้องเซียนเฟยซาเอาไว้!”
หวัของเขาคดิได้อย่างว่องไว แม้เซยีนเฟยซาจะคลุม้คลัง่เพราะ

เลือดมารเดือดพล่านในวันเกิดอายุครบสิบสามปี แต่เด็กบ้าคลั่งคน
หนึ่งจะสามารถจุดไฟเผาเรือนทุกหลังให้ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ิงวุ่นไปทั่ว
ได้อย่างไร และเมือ่มูห่รงเหยยีนมองไปยงัมอืของเซยีนเฟยซา มอืของ
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เด็กชายมีรอยถูกไฟลวก เซียนเฟยซาย่อมไม่เอามือไปจับไฟเล่นแน่ 
แต่เขาใช้มือกุมกระบี่อันเป็นอาวุธเทพ ซึ่งเป็นอริกับเผ่ามารอย่าง
ยิง่ยวด ปกตคินจบัของร้อนย่อมต้องปล่อยมอื แต่เซยีนเฟยซากลบัใช้
กระบี่นั้นสังหารผู้อื่น จะต้องมีผู้ชักใยเขาอยู่!

เซยีนเฟยหมงิคล้ายจะไม่เข้าใจว่าเกดิอะไรขึน้ไปชัว่ขณะ แต่เมือ่
เห็นแมงมุมประหลาดที่ตกลงมาจากหลังคา ก็ทราบว่านี่คือเรื่อง
ประหลาด ตอนเซียนเฟยซาถูกผลัก มู่หรงเหยียนก็ฟาดฝ่ามือไม่เบา
นักท�าให้เขาหมดสติไป เซียนเฟยหมิงส�ารวจร่างของลูกพี่ลูกน้อง จึง
เห็นว่ามีใยแมงมุมที่มองแทบไม่เห็นพันอยู่ที่ร่างของเซียนเฟยซา

มูห่รงเหยยีนหาใช่เทพสงคราม แต่เขากเ็คยประจ�าทีก่องทพัเทพ 
จงึเรยีนรูก้ารต่อสูม้าบ้าง มารแมงมมุตนนัน้เหน็ว่าแผนของตนถกูท�าให้
ล้มเหลว กพ่็นใยใส่มูห่รงเหยียนอย่างกราดเกรีย้ว ใยนัน้อาจจะดอู่อน
นุ่มก็จริง แต่สามารถตัดได้แม้แต่เหล็กกล้า มู่หรงเหยียนใช้พลังเทพ
บังคับกระบ่ีสะบั้นใยแมงมุมนั้น หูของเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของ 
หญิงสาวผู้หนึ่ง

มู่หรงเหยียนเป็นคนที่มีปฏิกิริยากับสตรี พอหันมาเห็นหญิง 
วยักลางคนงดงามผู้หน่ึงก�าลงักอดเด็กชายตวัเลก็ทีร่�า่ไห้น�า้ตานองอยู่
กเ็ผลอสมาธหิลุดไปวบูหน่ึง เซยีนเฟยหมงิต้องตะโกนบอกให้เขาระวงั 
มู่หรงเหยียนถึงได้ขยับตัวไปด้านหลัง ใยแมงมุมตัดหน้ากากของเขา
ออกเป็นเสี่ยงๆ

มูห่รงเหยยีนหวงแหนหน้าตาทีส่ดุ รูส้กึแสบทีโ่หนกแก้มกโ็มโห
ขึ้นมาทันที บังคับกระบี่ของตนตวัดตัดขาของมันจนล้ม กระโดดหลบ
ใยทีม่นัพ่นออกมา แล้วฟาดฝ่ามอืลงทีส่่วนหวัของแมงมมุ จนร่างของ
แมงมุมตัวใหญ่ล้มตึง

มู่หรงเหยียนคว้ากระบี่มาแทงร่างของมันอีกครั้งหนึ่ง ร่างกาย
อวบใหญ่ของมารแมงมมุกลายเป็นเศษขีเ้ถ้า เขาหนัมามองเซยีนเฟย-
ซาที่ก�าลังปรือตาอยู่ในวงแขนของเซียนเฟยหมิง
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‘เด็กคนนี้เป็นสายเลือดมารเข้มข้น ต้องก�าจัด!’
มูห่รงเหยยีนคดิ แต่เขายงัไม่ได้ท�า พลนัหางตาเหน็หญงิวยักลาง

คนคว้ากระบี่ที่ตกพื้นเล่มหนึ่ง พุ่งตัวหมายจะแทงเซียนเฟยซาอย่าง
รวดเรว็ มูห่รงเหยยีนขยบัตวัก่อนจะได้สตเิสยีอกี เขาฟันกระบีข่องหญงิ
วัยกลางคนผู้นั้นแตกกระจาย ปลายคมของกระบี่นั้นห่างจากดวงตา
ของเซียนเฟยซาไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือ

หญิงวยักลางคนล้มลง เงยหน้ามองมูห่รงเหยยีนอย่างตกตะลงึ 
มูห่รงเหยยีนครุน่คดิถงึสายตาของนางทีเ่ขาเหน็เมือ่ครูน่ี ้เซยีนเฟยซา
ถูกเซียนเฟยหมิงกอดอยู่ แต่นางไม่ออมแรงเลยสักนิด ประกายตา
อาฆาตเมื่อครู่ เห็นชัดว่าต้องการก�าจัดคนทั้งสอง!

เหล่าลูกศิษย์ตามมาแล้ว มู่หรงเหยียนคว้าร่างของเซียนเฟย- 
หมิงและเซียนเฟยซา คนหนึ่งอุ้มพาดบ่า อีกคนเหน็บไว้ข้างเอว แล้ว
วิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว

“เจ้าท�าบ้าอะไร!?” เซียนเฟยหมิงมีสติดี ร้องถามเสียงดัง
“นางเป็นแม่เลีย้งของเจ้าใช่หรอืไม่!?” มู่หรงเหยียนร้องถาม “ไม่

เหน็หรอืว่าเมือ่ครูน่างคิดจะสงัหารเจ้าและเซยีนเฟยซาไปพร้อมๆ กนั! 
นางจะท�าไปท�าไมหากไม่ได้อยากให้ลูกชายของนางขึ้นเป็นใหญ่!”

มิน่า เมื่อครู่นางถึงเอาแต่กอดเด็กชายคนนั้นเอาไว้ เห็นเซียน-
เฟยหมิงถือกระบี่มาจิ้มเขา ยังไม่ร้องห้ามเลยสักแอะเดียว!

เซียนเฟยหมิงจนปัญญา แม้จะยังเด็ก แต่เขาก็คือว่าที่ผู้น�า
ตระกูลเซียนคนต่อไป อีกทั้งยังฉลาดเกินตัวเช่นนี้ เหตุใดจะไม่รู้ว่า 
เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้น

ตระกูลเซียนนี้เพิ่งจะผ่านสงครามระหว่างมารกับมนุษย์มา 
คนในตระกูลเหลืออยู่เพียงไม่กี่คน ในนิยายที่คนเขียนได้บอกแก่เขา 
เซียนเฟยซาจะสงัหารทัง้ลงุและพวกป้าสะใภ้ของตนเองในเวลาต่อมา 
เหลือแต่เซียนเฟยหมิงเท่าน้ัน แต่เพราะมู่หรงเหยียนเข้ามาป่วน  
เซยีนเฟยซาเลยไม่ถกูจองจ�า พอดตูามล�าดบัขัน้แล้ว เซยีนเฟยหมงินัน้ 
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ยงัเลก็เกนิไป คนทีจ่ะขึน้มาดแูลตระกลูเซยีนแห่งนีแ้ทนได้กค็อืแม่เล้ียง
ของเขา และแม่เลี้ยงก็ไม่ได้ชอบเขานัก ดังนั้นเขาอาจจะอยู่ไม่พ้นวัย
ผูใ้หญ่เลยด้วยซ�า้ นอกจากจะพาไปด้วยกนั มูห่รงเหยียนก็หาทางออก
อื่นไม่เจอ

มู่หรงเหยียนหาสถานที่ที่เหมาะสมในขุนเขานั่นเอง เขาหยิบ
เอาผงชาดออกมาวาดเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ ส�าหรับกลบพลังเซียน
และเริ่มต้นสะกดพลังมารของเซียนเฟยซา เซียนเฟยหมิงจับตามอง
เขาทุกฝีก้าว พอมั่นใจว่าจะไม่มีใครหาเขาเจอ มู่หรงเหยียนก็ทรุดตัว
ลง กุมบาดแผลที่หน้าท้อง

“เจ้าเป็นใคร ไม่ใช่คนของตระกูลเราใช่หรือไม่” เซียนเฟยหมิง
เอ่ยปากถาม สีหน้าระแวดระวัง

มู่หรงเหยียนชี้ที่แผลของตนเอง เอ่ยปากถามเสียงสั่น “เจ้าจะ
ไม่มีแก่ใจถามผู้มีพระคุณหน่อยหรือ ว่าแผลของเขาเป็นอย่างไรบ้าง”

เซียนเฟยหมิงมองแวบหนึ่ง “นิดเดียวเอง”
“ให้ข้าแทงเจ้ากลบัคนืดหีรอืไม่” หากเขาไม่ใช่เทพ และอาวุธนัน้

ไม่มีพลังพอ มู่หรงเหยียนอาจตายคากระบี่อีกฝ่ายไปแล้ว
เหน็เซยีนเฟยหมงิไม่มสีหีน้าส�านกึผดิเลยสักกระผกีริน้เดยีว ยัง

คงมุมานะมองใบหน้าเขาด้วยสายตาพิจารณา มู่หรงเหยียนถอนใจ 
หยิบกระบี่เทพขึ้นมา เดินไปยังเซียนเฟยซา

แม้ว่าเซียนเฟยซายังเด็ก เขาเพิ่งฟื้นจากการสลบ แต่พอจะมี
สตริูว่้าใครเป็นอนัตราย เหน็มูห่รงเหยยีนตรงมาหาตนเองพร้อมอาวุธ 
เด็กชายก็เร่งคลานไปหลบหลังเซียนเฟยหมิงทันที เซียนเฟยหมิงร้อง

“เจ้าคิดจะท�าอะไรน่ะ!?” เขายกมือขึ้นกั้นลูกพี่ลูกน้องของ
ตนเองอย่างปกป้อง

“เขาเป็นมาร” มู่หรงเหยียนเอ่ย “เป็นมารที่มีสายเลือดน่ากลัว 
ดงันัน้พวกมารจงึใช้เขาให้สงัหารผูอ้ืน่ ให้เขาทกุข์ทรมานจนเกลียดโลก
ใบนี้ และสักวันเขาจะสังหารทุกคน แม้แต่เจ้าเองก็เช่นเดียวกัน!”
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เซียนเฟยซาส่ายหน้า น�้าตานอง “ไม่ ข้าไม่...”
เซียนเฟยหมิงอาจจะเป็นเทพสงคราม แต่เขาจุติมา ยังไม่ฝึก

ปรือจนเก่งกาจเหมือนเก่า และมู่หรงเหยียนในยามนี้ก็ว่องไวกว่าเขา 
พรบิตาเดียวกระชากร่างของเซยีนเฟยหมงิออกห่าง เขาจบัเซยีนเฟย-
ซากดไว้แนบพื้น เตรียมเอากระบี่เทพแทงตรงหัวใจ

“อย่า...!” เซยีนเฟยหมงิผวามาจบัมูห่รงเหยยีน แต่ถกูผลกัออก
อย่างรวดเร็ว 

มูห่รงเหยียนก�ากระบีม่ัน่ เงือ้ข้ึนและก�าลงัจะแทงลงไป ทว่าพอ
เห็นดวงตาอาบน�า้ตาของเซยีนเฟยซาทีไ่ม่มแีม้แต่แรงต่อต้านเขา ภาพ
ของตนเองทีเ่คยถกูจบัขงึเช่นนีก้พ็านไหลเข้ามาในสมอง สองมอืพลนั
สั่นเทา ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไม่อาจหักใจเอากระบี่แทงร่าง 
เด็กชายผู้นี้ได้

เซียนเฟยหมิงท�าท่าจะเข้ามาขวางอีก แต่พอเห็นมู่หรงเหยียน
เงือ้กระบีแ่ล้วเอาลง ท�าเช่นน้ีถงึสามครัง้สามครา ก่อนจะวางอาวุธเทพ
ลงข้างกายโดยแรง มูห่รงเหยยีนถอนใจเฮอืกใหญ่ สีหน้าอับจนหนทาง 
ผละจากเซียนเฟยซา

เซียนเฟยซาคลานมาหาเซียนเฟยหมิง เซียนเฟยหมิงอายุ
เท่ากับเขา แต่กล้าหาญกว่าเซียนเฟยซามาก เขากอดอีกฝ่ายเอาไว้
พร้อมพึมพ�าปลอบเสียงเบา

“ไม่ต้องกลัว... ไม่ต้องกลัว...”
“ต้องกลัวสิ” มู่หรงเหยียนเอ่ย มองพวกเขา “จากนี้ไปพวกเรา

จะต้องถูกตามล่า ทั้งจากเหล่ามาร จากเหล่าเทพ และเหล่านักพรต” 
มู่หรงเหยียนเอ่ยจบก็ทิ้งตัวลงนอนอย่างหมดเรี่ยวแรง ยกมือขึ้นปิด
หน้า “ข้าต้องบ้าแน่ๆ ที่ท�าเช่นนี้”

เร่ืองทีเ่ซยีนเฟยซามสีายเลอืดของเผ่ามาร คงถกูประกาศไปทัว่
โลกแห่งผูฝึ้กตน และนกัพรตทกุคนจะต้องตามล่าเขา และแม่เล้ียงของ
เซียนเฟยหมิงก็อาจจะตามล่าเซียนเฟยหมิง เพื่ออ�านาจของตนด้วย
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มู่หรงเหยียนก็หลบหนีจากสวรรค์มา ยังไม่อาจหาหลักฐานมา
ล้างมลทินให้ตนเองด้วย เมื่อไม่คิดสังหารเซียนเฟยซา และซุนฉิงเล่อ
กร่็างสญูวญิญาณสลายไปแล้ว เขาก็ต้องหนีบเอาเดก็สองคนนีไ้ปด้วย 
เขาต้องปกป้องคนหนึง่ไม่ให้เทพ มาร และมนษุย์เจอตวั และต้องสร้าง
ทัศนคติดีๆ ต่อเซียนเฟยหมิง พออีกฝ่ายกลับสวรรค์ จะได้พูดถึงเขา
ในแง่ดี

มูห่รงเหยยีนกลิง้ตวัไปมาพลางถอนใจ “หากรูว่้าพยายามอย่างไร
ข้าก็มาไม่ทันเช่นนี้ ข้าน่าจะแวะไปพูดคุยกับอาเหมยเสียก่อน เขาว่า
นางทั้งร่ายร�า เล่นเพลงพิณ และช่างเจรจา...”

อาเหมยคือชื่อของนางคณิกาอันดับหนึ่งในหอโคมเขียวที่ 
มู่หรงเหยียนพบบนถนนเมื่อสองวันก่อน นางมีรูปโฉมงดงามหมดจด 
มองเขาแล้วชายตาหวาน ก่อนจากกันมายังมอบผ้าเช็ดหน้าปักลาย
บปุผามาให้ด้วย ขณะทีก่�าลงัร�าพงึร�าพนัถงึคนงามเพลนิๆ เซยีนเฟย-
หมงิทีไ่ม่รูว่้าโกรธอะไรถบีเข้าทีห่น้าท้อง ตรงบาดแผลของเขาดงัพลัก่!

“ข้ามนีามว่ามูห่รงเหยยีน เป็นเทพรงัสรรค์บนสวรรค์ หน้าที ่
ของข้าคอืการประดิษฐ์ของวเิศษ ไม่นานมาน้ีข้าถกูใส่ร้ายว่า... เมาแล้ว
ท�าลายเนตรส่องภพ ของวเิศษอนัดบัหนึง่แห่งแดนสวรรค์ ทีใ่ช้ส�าหรบั
สอดส่องมองดเูหล่ามาร ท�าให้ข้าต้องโทษ ถูกกักบรเิวณเพือ่สร้างเนตร
ส่องภพอันใหม่ขึ้นมา”

มู ่หรงเหยียนกล่าวข้ามเรื่องที่ทุกคนพบเขาอยู่บนเตียงกับ
มารดาสวรรค์ เขากระแอมเล็กน้อย ก่อนจะกล่าวกับเด็กทั้งสองต่อ

“ทีจ่รงิคอืเหล่ามารบกุขึน้ไปบนสวรรค์ ท�าลายเนตรส่องภพ และ
พวกมันคิดจะสังหารข้า จึงใส่ร้ายว่าข้าลวนลามภรรยาของราชครู
สวรรค์ เจ้าแก่นั่นส่งทหารไล่ตามข้า ข้าเลยหนีลงมา และเมื่อปะติด- 
ปะต่อเรื่องราวให้ดีแล้ว ข้าก็คิดได้ว่าพวกมารต้องการอะไร เลยมา 
ช่วยเหลือพวกเจ้า แต่เน่ืองจากว่าข้าไม่ได้ลงมาที่โลกมนุษย์นานแล้ว 
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และอาเหมยก็งาม... เลยไม่คุ้นชินกับเส้นทาง จึงมาช้าไปก้าวหนึ่ง”
มู่หรงเหยียนตัดเรื่องจดหมายลึกลับ มองเซียนเฟยหมิงและ

เซียนเฟยซา เขากล่าวอย่างตัดสินใจ
“เซียนเฟยซา” 
เซียนเฟยซาหดหัวกลับไปอยู่หลังเซียนเฟยหมิง มู่หรงเหยียน 

ชูตลับหยกสลักที่ด้านในมีลูกแก้วสีแดงอยู่ แล้วกล่าวต่อ 
“ข้าสาบานว่าจะไม่คิดสังหารเจ้าอีก แต่เจ้าจะต้องใส่นี่เอาไว้

ตลอดเวลา ไม่ว่ายามนั่ง ยามนอน ยามกิน ยามขับถ่าย หรือว่ายาม
หลับก็ห้ามถอดมันเด็ดขาด และห้ามไปไกลจากตัวข้า เข้าใจหรือไม่”

เซียนเฟยซาหันมองเซียนเฟยหมิง ก่อนจะพยักหน้ารับช้าๆ  
มู ่หรงเหยียนเดินมาผูกไว้ข้างเอวของอีกฝ่ายพลางเอ่ย “สิ่งนี้คือ 
เครื่องหอมที่สามารถกลบกลิ่นมารของเจ้าได้ สิ่งที่อยู่ด้านในคือเลือด
ของข้า เจ้าพกมันเอาไว้ ย่อมไม่มีใครจับได้ว่าเจ้าเป็นมาร และข้าก็ยัง
สลักอาคมข่มพลงัมารของเจ้าเอาไว้ด้วย ดังนัน้เจ้าต้องรกัษามันเอาไว้
ให้ด”ี

“เข้าใจแล้ว” เซียนเฟยซาผงกศีรษะ
มูห่รงเหยียนหนัมามองอีกคน พอเหน็ดวงหน้านัน้ในตอนกลาง

วันที่แสงแดดสาดส่องแล้วเขาก็รู้สึกปวดใจจนต้องเบือนหน้าหนี นี่คือ
คู่อริอันดับหนึ่งบนสรวงสวรรค์ของเขาเลย

“ท�าหน้าอะไรของเจ้า” เซียนเฟยหมิงยังคงเป็นดุจเดิม มอง 
มู่หรงเหยียนเหมือนเขาก�าลังมองภาพเขียนอันบูดเบี้ยวสักภาพหนึ่ง 
แม้ว่าเซยีนเฟยหมงิในความทรงจ�าของมูห่รงเหยยีนจะเตบิใหญ่กว่านี้
มาก ทว่าคู่อาฆาตก็ยังคงเป็นคู่อาฆาตอยู่วันยังค�่า 

มูห่รงเหยียนกระแอม ในหวัพลนัคิดแผนร้ายขึน้มาทนัควนั เขา
ยิ้มเล็กน้อยยามกล่าว “เจ้าต้องเรียกข้าว่าอาจารย์”

คิดภาพเซียนเฟยหมิงเรียกเขาว่าอาจารย์อย่างเคารพต่อหน้า
เหล่าเทพเซียนทุกองค์ มู่หรงเหยียนอดลอบหัวเราะชั่วร้ายในใจไม่ได้
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เซยีนเฟยหมงิกล่าว “เจ้าเนีย่นะ” เขากวาดตามองมูห่รงเหยยีน
ตัง้แต่หวัจดเท้า จนมูห่รงเหยียนอยากจะเอากล่องวเิศษทีพ่กตดิตวัมา
จากสวรรค์ฟาดเขาให้หัวแบะ

“เจ้าจะต้องฝึกการบ�าเพ็ญตน หากไม่ใช่ข้าที่ต้องสอนเจ้า แล้ว
จะเป็นใคร” มู่หรงเหยียนถลึงตาใส่ พอคิดว่าค�าพูดของตนหมดจดก็
เชิดหน้า ยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างผู้เหนือกว่า

เซียนเฟยหมิงเดินผ่านตัวเขาแล้วกล่าว “ที่นี่ยังอยู่ในเขตภูเขา
ของตระกลูเซยีน ข้าจะไปขโมยต�าราเรยีนมา แล้วเราค่อยออกเดนิทาง”

มู่หรงเหยียนเอื้อมมือมาบีบคอเขา พร้อมเอ่ยเสียงน่ากลัว “รู้
หรือไม่ว่าข้าอาจจะลังเลในการสังหารเซียนเฟยซา แต่ถ้าเป็นเจ้า ข้า
สาบานว่าจะไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อย!”

แต่ไหนแต่ไรมา เขาชิงชัง (หมั่นไส้) หน้าตาที่เทพสวรรค์ชื่นชม
นกัหนามาแสนนาน วนันีไ้ด้โอกาสละ จะขอปูย้ีปู่ย้�าหน้าตาของเซยีน-
เฟยหมงิให้สาแก่ใจ พอคดิดงันัน้ มูห่รงเหยยีนกด็งึแก้มทัง้สองข้างของ
อีกฝ่ายแล้วเอ่ย

“เรียกข้าว่าอาจารย์”
เซยีนเฟยหมงิต่อยเข้าทีห่น้าท้องของเขาอย่างแรง มู่หรงเหยยีน

ยังไม่หายเจ็บดี ถึงขั้นทรุดฮวบลงกับพื้น เจ็บจนเอ่ยไม่ออก ได้แต่ชี้
เซียนเฟยหมิงที่เดินจากไป อดีตเทพสงครามบอก

“ข้าจะไปเก็บข้าวของ เจ้าและอาซารออยู่ที่นี่เถอะ”
มู่หรงเหยียนแทบกระอักเลือด
มัน... มัน... ไม่เปลี่ยนไปเลย!

มู่หรงเหยียนพบเซียนเฟยหมิงได้อย่างไรหรือ 
มันนานมากจนเขาจ�าไม่ได้แล้ว และพวกเขาก็ไม่ได้ชังน�้าหน้า

กันตั้งแต่แรกเจอ 
ความบาดหมางของพวกเขาเริม่ตัง้แต่ตอนไหนกนัหนอ อาจจะ
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เป็นตอนทีเ่ซยีนเฟยหมงิเข้ามาพบมูห่รงเหยยีนในสภาพน่าอาย ตอน 
ที่มู่หรงเหยียนแสร้งให้เขาเข้าไปในสถานที่อาบน�้าของเหล่าเทพธิดา 
ตอนที่เซียนเฟยหมิงจับมู่หรงเหยียนกดน�้าเป็นการล้างแค้น ตอนที่...
ตอนที่...

มูห่รงเหยยีนคลงึขมบัของตนเอง กล่าวตามตรง หลังจากเซยีน-
เฟยหมิงขึ้นสวรรค์มา มู่หรงเหยียนก็ไม่ได้สนใจเขานัก เพราะเทพ
สงครามบนสวรรค์นัน้มมีากมาย ไม่ว่าอย่างไร ความส�าคญัของเซยีน-
เฟยหมิงย่อมเทียบเทพประดิษฐ์ที่มีเพียงสององค์บนสวรรค์เช่นเขา
และอาจารย์ไม่ได้ พออาจารย์จากไป กเ็หลอืมูห่รงเหยยีนเพยีงผูเ้ดยีว

แค่ครานั้น เซียนเฟยหมิงได้ต�าแหน่งเทพผู้เป็นที่นิยมมากที่สุด
ในสวรรค์ แทนที่มู่หรงเหยียนเท่านั้นเอง มู่หรงเหยียนสาบาน เขา 
ไม่ได้แค้นเซียนเฟยหมิงจากเหตุการณ์นั้นเลยจริงๆ 

เพราะมู่หรงเหยียนเองก็ไม่แปลกใจนัก
เซยีนเฟยหมงิสมควรได้ต�าแหน่งนี ้กเ็พราะเซยีนเฟยหมงิรปูงาม

กว่าเขา...
เฮ้ย!
บุรุษจะเป็นที่นิยมมันต้องมองที่นิสัยมิใช่หรือ!? หากให้มู่หรง- 

เหยยีนสาธยาย เซยีนเฟยหมงิน่ะเป็นพวก ‘หน้าไหว้หลงัหลอก’ แท้ๆ! 
ต่อหน้าเทพองค์อื่นจะยิ้มแย้มเปิดเผย วาจาสุภาพนุ่มนวล ต่อหน้า
เหล่าเทพธดิา แววตาจะละมนุละไม แต่พออยูก่บัเขาสองต่อสองเม่ือไร 
อีกฝ่ายจะเผยธาตุแท้ออกมาเมื่อนั้น ไม่มีความเคารพในฐานะที่เขา
ข้ึนสวรรค์มาก่อนไม่พอ เซียนเฟยหมิงยังชอบกระท�าเหมือนเขาเป็น 
กระสอบทราย และน่ันท�าให้ทุกครั้งที่มู่หรงเหยียนเจอเซียนเฟยหมิง  
เขาอยากจะหนีไปให้ไกลสักพันลี้!

เซียนเฟยหมิงรู้ว่าเขาไม่ชอบให้ใครแตะต้องดวงหน้า พอพวก
เขาพบหน้ากันจะชกหน้าเขาเป็นการทักทายทันที แล้วกลบเกลื่อนว่า
ตบแมลงวัน 
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(มู่หรงเหยียน : บนสวรรค์มันมีด้วยหรือ) 
เซียนเฟยหมิงรู้ว่ามือทั้งสองเป็นของมีค่าส�าหรับมู่หรงเหยียน 

แต่เซียนเฟยหมิงหักมือของเขาถึงสองครั้ง ถือได้ว่าเป็นเทพองค์เดียว
ที่กล้าท�าร้ายมืออันเรียวงามของมู่หรงเหยียน

เซียนเฟยหมิงรู้ว่ามู่หรงเหยียนชอบสาวงาม และทุกครั้งที่เห็น
มู่หรงเหยียนท�าเจ้าชู้กับสาวๆ อีกฝ่ายจะพุ่งหมัดหรือฝ่าเท้ามาหา  
มิหน�าซ�้า หญิงสาวทุกคนที่มู่หรงเหยียนหมายตาจะบอกว่า ‘ข้าชอบ
แบบท่านแม่ทัพเซียนมากกว่าเจ้าค่ะ’ 

มูห่รงเหยยีนมัน่ใจว่าเซยีนเฟยหมงิจะต้องเกลยีดเขาอย่างมาก
อย่างแน่นอน!

พวกเขาเหมือนน�้ากับไฟ แทบจะทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอหน้า
กนั หากถามมูห่รงเหยยีน มูห่รงเหยยีนกจ็ะตอบว่าเป็นเซยีนเฟยหมงิ
ต่างหากที่ตามราวีเขา เขาจะจีบสาวคนไหน จะอู้งานอย่างไร ใช่เรื่อง
ที่อีกฝ่ายจะมาเขย่าคอแล้วบอกให้เขาส�ารวมด้วยหรือ 

ทุกครั้งที่พวกเขาทะเลาะกัน มู่หรงเหยียนมักพ่ายแพ้ พอเห็น
เซยีนเฟยหมงิ เขาล้วนอยากจะหนไีปให้ไกล จนเป็นทีล่อืชาไปทัว่แดน
สวรรค์ว่าหากอยากจัดการมู่หรงเหยียน ให้ไปตามเซียนเฟยหมิงมา 

มูห่รงเหยยีนเจบ็ใจ เขามไิด้แพ้เสยีหน่อย แต่เพราะเขามใิช่เทพ
สงคราม ดังนั้นเลยมีพลังท�าลายล้างไม่มากเท่าเซียนเฟยหมิง ท�าให้
เสียเปรียบอยู่บ่อยครั้ง ทว่าสุดท้ายแล้ว เขาก็สามารถเอาคืนได้ โดย
การแอบหยอดสุราหมื่นปีในถ้วยชาของอีกฝ่าย ท�าให้เซียนเฟยหมิง
หลับในหน้าที่ ถูกเนรเทศลงมาเกิดเช่นนี้อย่างไรเล่า อุวะ ฮ่าๆ

และเพราะก�าจดัคูอ่รไิปจากแดนสวรรค์ได้ชัว่คราว วนันัน้มูห่รง-
เหยยีนเลยปล่อยตวัปล่อยใจดืม่ด�า่รสสรุา แล้วลมืตาขึน้มาอยู่บนเตยีง
ของประมุขสวรรค์ ร่วมกับมารดาสวรรค์... เลวที่สุด

ยิ่งคิดถึงความหลัง และยิ่งคิดถึงปัจจุบันที่มู่หรงเหยียนจ�าเป็น
ต้องให้เซยีนเฟยหมงิช่วยยืนยันความบรสิทุธ์ิให้ตนเอง มุมปากของเขา
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ก็กระตุกหลายครั้งอย่างอดไม่อยู่ หากเซียนเฟยหมิงมีแววเป็นเด็กดี
น่ารักน่าเอ็นดูสักนิด มู่หรงเหยียนจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่านี้เลย

แต่กระนัน้ ในยามนีเ้ซยีนเฟยหมงิกย็งัเป็นเพยีงเดก็น้อยอยู ่เดก็
ทีจ่ะแอบเข้าไปขโมยของส�าคัญของตระกลูเซยีนหลงัเกดิเรือ่ง เสีย่งถกู
จบั และถกูแม่เลีย้งสงัหาร มูห่รงเหยียนกวกัมอืเรยีกอกีฝ่ายเข้ามา ยดั
สร้อยข้อมือที่เขาท�าระหว่างทางให้แล้วเอ่ย

“เจ้ามีเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วยามหลังจากสวมสร้อยข้อมือนี้ เจ้า
จะหายตวัได้ ไม่มกีลิน่ตวั ไม่มใีครสมัผสัถงึตวัตนและพลงัของเจ้า พอ
ครบหนึง่ชัว่ยาม สร้อยข้อมอืน้ีจะหลดุออก ดงันัน้ระวงัตวัแล้วรบีกลบั
มา”

เซียนเฟยหมิงได้ยินเช่นน้ันก็ถามขึ้น “เจ้าประดิษฐ์มันได้นาน
แล้วหรือ”

“คือที่จริงข้าเพิ่งสร้างมันเมื่อลงมาโลกมนุษย์ คิดจะใช้ไว้หลบ
หนีพวกเทพ...” มู่หรงเหยียนกล่าวคลุมเครือ เรื่องอะไรจะให้เซียน-
เฟยหมิงรู้ว่าเขาสามารถประดิษฐ์ของวิเศษเช่นนี้ได้นานแล้ว พอกลับ
สวรรค์ อีกฝ่ายจะได้เที่ยวโพนทะนา เห็นเซียนเฟยหมิงมองเขาด้วย
สหีน้าเหมอืนก�าลงัครุน่คดิบางอย่าง เขาจงึรบีดนัหลังของอีกฝ่าย “เจ้า
ไม่ต้องคิดอะไร รีบไปรีบกลับ ข้าจะดูแลลูกพี่ลูกน้องของเจ้าให้ เร็ว
เข้า!”

มูห่รงเหยียนไม่เสีย่งทิง้เซยีนเฟยซาไว้เพยีงล�าพงั และการขโมย
จะมโีอกาสส�าเรจ็สงูกว่าหากใช้คนทีจ่ดัเจนเส้นทางเพยีงผูเ้ดยีว เซยีน-
เฟยหมิงรู้สถานการณ์ของตนเอง ให้เขาไปนั้นเหมาะสมที่สุด

ที่มู่หรงเหยียนเจ็บใจนั้นคือ อย่างเซียนเฟยหมิงจะต้องเดาได้
อย่างแน่นอนว่ามู่หรงเหยียนประดิษฐ์สร้อยข้อมือนี้ขึ้นมาเพราะเขา
ชอบย่องเข้าออกต�าหนกัของผูอ้ืน่ ชอบไปสงัสรรค์กบัภรรยาของผูอ้ืน่ 
ก่อนจะเผ่นหนีไป

อย่างไรก็ดี เซียนเฟยหมิงกลับมาอย่างสมบูรณ์พร้อม ทั้งยัง 
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เอาถุงเงิน อาหาร และต�าราลับของส�านักกลับมาด้วย
มู่หรงเหยียนเหยียดริมฝีปากออก มองไปทางอื่นด้วยความ

แสลงตา

เมือ่เซยีนเฟยหมงิกลบัไปขโมยของจ�าเป็นส�าหรบัการด�ารง
ชวีติในวนัข้างหน้ากลบัมา เหล่าคนในส�านกัเซยีนย่อมรูต้วัว่าต�าราลบั
ของพวกเขาหายไป ดังนั้นจึงได้ออกระดมค้นหาในบริเวณภูเขา แต่
เพราะอาคมที่มู่หรงเหยียนลงทุนกรีดเลือดวาดเอาไว้ ท�าให้ไม่มีใคร
ตามพวกเขาเจอ 

แน่ละ อาคมนี้มู่หรงเหยียนคิดค้นและร�่าเรียนมาเพื่อที่จะหลบ
หนีบรรดาเหล่าเทพสงครามที่ตนเผลอไปเจ๊าะแจ๊ะกับภรรยาของพวก
เขามาโดยเฉพาะ ดงันัน้เหล่านกัพรตธรรมดาย่อมไม่อาจมองฝ่าอาคม
นี้ได้

มูห่รงเหยยีนมองของวเิศษของส�านกัเซยีนทีเ่ซยีนเฟยหมงิขโมย
มาในกลางดึกคืนน้ัน เขาก�าลังครุ่นคิดว่าจะน�าพวกมันมาดัดแปลง
อย่างไร เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและเด็กๆ

เสียงสะอื้นดังมาจากเซียนเฟยซาที่นอนขดตัวอยู่ข้างๆ เซียน-
เฟยหมิง มู่หรงเหยียนมองเด็กชายที่ดวงหน้าเปื้อนไปด้วยน�้าตา เขา
อยากจะบอกให้อกีฝ่ายหยดุร้อง แต่เขากพ็อจะเข้าใจ เซยีนเฟยซาอาจ
จะไม่เคยรู้ตัวว่าตนเป็นมาร จนกระทั่งเกิดเรื่อง และได้สังหารผู้ที่เขา
รกัไป ถงึนัน่จะเป็นการบงการของมารตนอ่ืน แต่ผูท้ีแ่ทงดาบใส่ลงุของ
เขากย็งัคงเป็นเซียนเฟยซาอยู่ดี หลงัจากน้ันความจรงิอนัน่ากลวัก�าลงั
ถาโถมใส่ตวัเดก็น้อย ว่าจากนีต้นจะต้องถกูตามล่า อาจไม่ได้พบความ
สงบสุขอีกเลยตลอดชีวิต

เด็กคนนี้เพิ่งจะสูญเสียคนในครอบครัวด้วยมือของตนเอง เขา
สงัหารคนรกัโดยทีเ่ขาไม่ต้องการ เมือ่เป็นเช่นนี ้แล้วใครจะมสีทิธิห้์าม
ไม่ให้เขาร้องไห้ได้
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ภาพของเซียนเฟยซาที่นอนขดตัวอย่างเจ็บปวดชวนให้เทพ
อย่างเขาใจอ่อน มู่หรงเหยียนเดินไปจับบ่าเขา เซียนเฟยซาสะดุ้ง  
มู่หรงเหยียนทรุดกายลงนอนเหยียดข้างเขา ดึงเขาเข้ามากอด พลาง
กระซิบปลอบ

“ไม่เป็นไร ข้าจะอยูด้่วย ไม่เป็นไร โลกใบนีม้นัไม่ได้แย่ขนาดนัน้
หรอกนะ”

เวลานี้ ทั้งเขาและเซียนเฟยซาต่างก็ถูกตามล่าไม่ต่างกันหรอก 
มู่หรงเหยียนจึงกอดผู้ร่วมชะตากรรมตัวเล็กเอาไว้อย่างเข้าใจ เซียน-
เฟยซาคล้ายเจอที่พึ่งใหม่นอกจากเซียนเฟยหมิง จึงซุกหน้าเข้ากับอก
ของเขา แล้วก�าเสื้อของเขาแน่น แต่ก็ยังไม่กล้าร้องไห้เสียงดัง

มูห่รงเหยียนตบหลงัเขาอย่างปลอบประโลม ก่อนจะรูสึ้กถงึการ
มาเยือนของบุคคลที่สาม เซียนเฟยหมิงตื่นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ และเริ่ม
ต้นแทรกตวัเข้ามาระหว่างเขาและเซยีนเฟยซา ดนัลกูพีล่กูน้องของตน
ออกจากวงแขนของเขา ส่วนตนเองเข้ามานอนแทนที่แล้วเอ่ย

“อาซา สกปรกนะ”
‘ปากเจ้าสิที่สกปรก! ปากของเจ้าน่ะสกปรกที่สุดในสามภพ!’
มูห่รงเหยยีนอยากจะเขกศรีษะของเซยีนเฟยหมงิเหลอืเกนิ แต่

พอคดิได้ว่าอกีฝ่ายอายเุท่าเซยีนเฟยซา และเพ่ิงจะเห็นว่าบดิาของตน
จากไปต่อหน้า อีกทั้งเซียนเฟยหมิงบนสวรรค์ก็สนิทสนมกับแม่ทัพ 
ซุนฉิงเล่อไม่น้อย ความเศร้าโศกของเขาควรจะมีมากพอๆ กับเซียน-
เฟยซาเลย

มูห่รงเหยยีนใจอ่อน เขาจะคดิว่าอาการปากหาเรือ่งของเซยีน-
เฟยหมิงเกิดขึ้นเพื่อกลบเกลื่อนความเจ็บปวดในใจของเจ้าตัว

พวกเขาลงจากเขา และแอบไปเอาม้าที่มู่หรงเหยียนซื้อมา
ซึง่น�ามนัไปผกูไว้ทีต่นีเขา เจ้าม้าตวันัน้มท่ีาทางกระหาย มูห่รงเหยยีน
เลยต้องเสยีเวลาป้อนอาหารและน�า้ให้มนั ตอนทีเ่ขาก�าลงัจะขึน้ขีห่ลงั
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ม้า เซียนเฟยหมิงก็ถามเบาๆ
“เจ้าจะขี่ม้าไป แล้วให้เด็กอย่างพวกเราเดินตามกระนั้นหรือ”
“...” มู่หรงเหยียน
มู่หรงเหยียนดันเซียนเฟยหมิงและเซียนเฟยซาขึ้นหลังม้า จาก

นั้นก็จับจูงม้าให้เดินไปตามทางราวกับเป็นคนรับใช้ก็ไม่ปาน
“เราจะไปที่ไหนกันหรือขอรับ” เซียนเฟยซาเอ่ยถาม
“ไม่ว่าทีไ่หนกม็แีต่คนอยากจบัพวกเราทัง้นัน้” มูห่รงเหยยีนตอบ

อย่างไร้อารมณ์ “ตวัข้านัน้ไม่เท่าไร เวลาของสวรรค์หนึง่วนัเท่ากบัโลก
มนุษย์หนึ่งปี พวกเทพสวรรค์คงจะไม่ลงมาจับข้าในตอนนี้ แต่พวก
เจ้า...” มู่หรงเหยียนมองเด็กทั้งสอง ชี้ไปที่เซียนเฟยหมิง “เจ้าเป็น 
บตุรชายคนส�าคญัของตระกลูเซยีน พวกมนษุย์ย่อมรูจ้กัหน้าตาของเจ้า
เป็นอย่างดี”

เป็นทั้งบุตรชายคนส�าคัญของตระกูลเซียน และยังเป็นต้น
ตระกูลของตระกูลเซียนด้วย เซียนเฟยหมิงชี้มู่หรงเหยียนกลับ

“เจ้าเองก็โดดเด่นไม่น้อย วันน้ันที่เจ้าวาดลวดลายสู้กับมาร
แมงมุม ต่างหูอันนั้นจะต้องวิบวับเข้าตาแม่เลี้ยงของข้าอย่างแน่นอน 
ถอดมันออกเถอะ”

เซียนเฟยหมิงไม่กล่าวว่าหน้าตาของเขาหล่อเหลาหมดจดจน
ท�าให้สาวงามยากจะหลงลืม เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ท�าไมต้องมา
เจาะจงชี้ที่ต่างหูสุดรักสุดหวงของมู่หรงเหยียนด้วยก็ไม่รู้

หากกล่าวถึงความโดดเด่นอ่ืนของมู่หรงเหยียน นอกจากเรื่อง
ความเจ้าชู้ของเขาแล้ว มีอีกสามลักษณะอันเป็นจุดเด่นของเขาบน
สรวงสวรรค์

หนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดคือ รสนิยมการประดับต่างหู 
ควรรูว่้านีค่อืเรือ่งแปลก ในโลกน้ีมแีต่สตรเีท่าน้ันทีน่ยิมเจาะหูและสวม
ต่างห ูแต่มูห่รงเหยียนกลบัเป็นบรุษุทีเ่จาะห ูซ�า้ยงัสวมต่างหูห้อยระย้า
โดดเด่นอย่างไม่เกรงสายตาใคร 



45

~ minikikaboo ~

ต่างหทูีเ่ขารกัทีส่ดุและใส่ประจ�านัน้คอืต่างหลูายดอกมะลทิีท่�า
จากทอง ประดับด้วยหินปะการังสีแดงขนาดเท่าหัวแม่โป้ง ร้อยหยก
เลก็ๆ สามอนัเป็นพวงระย้าห้อยลงมา เส้นทองเส้นเลก็โดดเด่นตดักบั
เส้นผมสีด�าของเขา ยามเขาเดิน มันจะขยับไหว หรูหราโดดเด่นเป็น
สง่าไม่เหมือนใคร ต่างหูนี้เป็นต่างหูเพียงข้างเดียว ไม่มีคู่ของมัน
เหมือนต่างหูอื่น มู่หรงเหยียนจะสวมไว้ที่หูซ้ายของเขา ใครมองต่างก็
สงสัยว่าเป็นรสนิยมประเภทไหน แต่ไม่ว่าอย่างไร มู่หรงเหยียนเป็น
ชายรูปงาม เขาสวมอะไรก็งดงาม

ต่างหูอันนี้มีประวัติเล่าขานกันว่าเคยมีสตรีผู้หนึ่งที่เขาเข้าหา
และติดพันอยูช่่วงหนึง่ นางขอต่างหทูองค�าอนันีข้องมู่หรงเหยียน เม่ือ
เขาไม่ให้ เทพธิดาผู้นั้นจึงขโมยต่างหูทองค�าประดับปะการังแดงข้าง
นัน้ไปเมือ่มูห่รงเหยยีนก�าลงัหลบั ทกุคนทราบว่าเพราะนางมนีสิยัชอบ
กลั่นแกล้งผู้อื่น อยากจะหยอกล้อมู่หรงเหยียนเท่านั้น

ไม่คาดคิดว่ามู่หรงเหยียนกลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เข้าฟ้อง
ประมุขสวรรค์ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องการต่างหูข้างนั้นของตนคืน ไม่เช่น
นั้นเขาจะไม่สร้างของวิเศษให้แก่เทพผู้ขึ้นสวรรค์มาใหม่ เทพเซียนทั้ง
สวรรค์เห็นเขาเป็นเช่นน้ันก็อ้าปากค้าง มู่หรงเหยียนผู้นี้ไม่มีนิสัย
ใจร้อนวู่วาม ใครต�าหนิติเตียนหรือด่าทอเขา เขาก็มักจะหัวเราะแล้ว
ปล่อยผ่านไป ขนาดถูกผู้อื่นกระทืบโดยไร้ความผิดเขายังไม่โกรธเคือง 
ยิ่งกับสตรีด้วยแล้ว มู่หรงเหยียนจะสุภาพยิ้มแย้ม พูดจาเอาอกเอาใจ
พวกนางอยู่เสมอ มีแต่ต่างหูทองค�าข้างนี้เท่านั้นที่ท�าให้เขาสร้างเรื่อง
ใหญ่จนสะเทือนไปทั้งสวรรค์ ไม่มีใครทราบประวัติของมัน แต่ทุกคน
ก็ได้รู้ว่าเขารักต่างหูนี้มาก 

ภายหลังเซียนเฟยหมิงต้องการจับเขาส�าเร็จโทษ แค่คว้าต่างหู
ข้างนี้เอาไว้ มู่หรงเหยียนที่ไม่อยากให้หูขาด และยิ่งไม่อยากให้ต่างหู
สดุรกัขาดก็ไปไหนไม่รอด ร�า่ร้องว่ายอมทกุอย่าง ขอแค่เซยีนเฟยหมงิ 
อย่าท�าอะไรต่างหูของเขาก็พอ  
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สองคอื ทีม่าของฉายาของเขาในหมูเ่ทพเซยีนสตรคีอื ‘ทวยเทพ
แห่งดอกมะล’ิ ในต�าหนักเทพของมูห่รงเหยียนนัน้อดุมไปด้วยต้นมะลิ
ซึ่งออกดอกตลอดเวลา มู่หรงเหยียนชมชอบกลิ่นของดอกไม้ชนิดนี้ 
เขาอาบพรมตนเองด้วยกลิ่นของดอกมะลิเสมอ หากใครได้กล่ินดอก
มะลิ ก็หมายถึงได้กลิ่นของเขา เหล่าบุรุษจับได้ว่าสตรีของตนไปคลอ
เคลยีกับมูห่รงเหยยีน กเ็พราะได้กลิน่ดอกมะลติดิตวัพวกนางมานัน่เอง

สามคือ การเอาเส้นผมปรกหน้าผาก ควรทราบว่าเทพเซียน 
ทัง้หลาย เช่ือว่าสง่าราศขีองบรุษุจะอยูท่ีห่น้าผาก เทพทัง้หลายมักเปิด
หน้าผาก แต่มู่หรงเหยียนชอบปัดเส้นผมปรกหน้าผาก บางครั้งแทบ
จะปิดดวงตาของเขา เขาไม่เคยเปิดหน้าผากให้ผู้ใดได้มองเห็นดวงตา
ของเขาชัดๆ แต่กระนั้นมันกลับเป็นความด้อยที่เสริมความเด่น  
มู่หรงเหยียนอาจจะดูไม่เปิดเผยสง่างาม แต่เผยความลึกลับน่าค้นหา
แทน

คราแรก แทบไม่มีใครเคยเห็นดวงตาของมู่หรงเหยียนอย่าง
ชัดเจน จนกระทั่งเซียนเฟยหมิงตัดผมส่วนหน้าของเขาออกตอนที่ 
มูห่รงเหยยีนก�าลงัหลบั ทวยเทพจงึได้เหน็อย่างชดัเจนว่ามู่หรงเหยียน 
มีดวงตาและคิ้วที่งดงามละม้ายคล้ายสตรี แม้ผู ้อื่นจะเอ่ยชมเขา  
มู่หรงเหยียนก็ยังชอบไว้ผมปรกหน้าผากเช่นเดิม เพียงแค่สั้นกว่า 
แต่ก่อนเล็กน้อย

บัดนีห้นึง่ในเทพทีม่นีสิยัประหลาดทีส่ดุบนสวรรค์ก�าลงัโต้เถยีง
กับเด็กชายวัยสิบสามปี เซียนเฟยหมิงกล่าว

“หากเราอยากจะปลอมตวักท็ิง้ตวัตนของตนเองไปบางส่วน เชือ่
ข้าเถอะ เอาต่างหูอันนั้นไปขายเสีย แล้วก็ไว้ผมทรงใหม่ ท�าให้คนอื่น
จ�าหน้าท่านไม่ได้ จะดทีีส่ดุกค็อืตดัไอ้ผมทีป่รกหน้าผากออกเถดิ รงุรงั”

“เจ้ามาเกิดใหม่ทัง้ท ีเหตใุดจงึไม่เปลีย่นนสิยัไปด้วยเล่า! เลกิยุง่
กับต่างหูของข้า และผมของข้าได้แล้ว!” มู่หรงเหยียนอยากจะบีบคอ
ไอ้เด็กบ้านี่ให้ตาย แต่กลัวว่าหากท�าเช่นน้ัน พริบตาเดียวเซียนเฟย- 
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หมิงจะกรีธาทัพลงมาจากสวรรค์ และลากเขากลับไปส�าเร็จโทษอย่าง
แน่นอน มู่หรงเหยียนเปลี่ยนเรื่อง “ข้าเหลือสร้อยข้อมือล่องหนอีก
เพียงแค่สี่เส้น อยากจะใช้มันในตอนที่พวกเราออกจากเมืองมากกว่า 
ดีที่สุดคือยามนี้จะต้องหาทางออกจากเขตของตระกูลเซียนโดยไม่มี
ใครเห็น พวกเจ้าพอจะมีวิธีหรือไม่”

เซียนเฟยซาส่ายหน้า เอ่ยเบาๆ “ขอโทษ”
เซียนเฟยหมิงครุ่นคิดพลางบอก “ข้ารู้จักสถานที่แห่งหนึ่ง แต่

เราต้องอ้อมภเูขาลกูนีไ้ป แล้วจะเจอถ�า้แห่งหนึง่ เดนิทะลเุข้าไปจนสดุ 
จะสามารถออกจากตระกูลเซียนได้”

“คนอื่นๆ ในตระกูลรู้เส้นทางนี้หรือไม่” มู่หรงเหยียนหรี่ตา
เซียนเฟยหมิงนิ่งไปสักพักก็กล่าว “เม่ือก่อนเคยรู้ แต่ตอนนี้ 

มีแต่ข้าเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้”
“ดี!” มู่หรงเหยียนจูงม้า “เจ้าบอกทางมา”
เซียนเฟยหมิงสมแล้วที่เป็นว่าที่หัวหน้าตระกูลเซียนคนต่อไป 

เขาน�าทางทุกคนไปยังด้านหนึ่งของภูเขา ซึ่งอยู่ในมุมอับสายตาพอ
สมควร ทีน่ัน่มโีพรงขนาดไม่ใหญ่ไม่เลก็ พอจะให้ม้าเดนิเข้าไปได้ ทีถ่กู
ต้นไม้บดบงั คล้ายว่าจะถกูทิง้ร้างมานานปี และไม่ได้รบัการดแูล เซยีน-
เฟยหมิงและเซียนเฟยซาลงจากหลังม้า เซียนเฟยหมิงเดินน�าเข้าไป 
เขาหาอะไรมาจดุไฟเพือ่ส่องสว่าง ทางเดนินัน้ทัง้แคบและอบัชืน้ เป็น
ทางทอดยาวเข้าไปในหุบเขา บรรยากาศเย็นเยียบขึ้นเรื่อยๆ

ผูอ้ืน่อาจจะคดิว่านีค่อืทางลบัในหบุเขาธรรมดา แต่มูห่รงเหยยีน 
กลับรู้สึกว่าเขาได้กลิ่นอายของเทพเซียนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้จะไม่มาก
ขนาดรู้สึกได้ว่าต้องมีเทพสักองค์พ�านักอยู่ แต่ก็มากพอจะรู้ว่าจะต้อง
มีเทพสวรรค์มาเยือนที่นี่บ่อยครั้ง

“ที่นี่คือที่ไหน”
เซียนเฟยซาถาม สีหน้าของเขาบ่งบอกว่ามาที่นี่เป็นครั้งแรก 

เขามองเซียนเฟยหมิงอย่างสงสัย คล้ายจะมีประโยคค�าถามแปะที่
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หน้าผากว่า ‘เจ้ารู้จักที่นี่ได้อย่างไร’
“ที่นี่คือทางเข้าไปส่วนลึกของหุบเขา เป็นถ�้ากลางหุบเขาลูกนี้ 

และเป็นสถานที่ที่ผู้น�าตระกูลเซียนรุ่นแรกใช้ในการบ�าเพ็ญ” เซียน-
เฟยหมิงอธิบาย เขาจ่อไฟไปทีผ่นงัถ�า้ให้เหน็เส้นสายการขดีนบัวันและ
ร่องรอยของกระบี่ แล้วชี้ไปด้านบนเห็นโพรงขนาดใหญ่ที่ท�าให้แสง
อาทิตย์สาดส่องลงมาได้ น่าเสียดายที่แสงน้ันส่องเพียงจุดเดียว นั่น
คือจุดที่มีพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ “หุบเขานี้คือทางผ่านของเหล่าเทพ สมัย
ก่อน สบิปี... เทพจะปรากฏกายทีน่ีส่กัหนึง่หน ต้นตระกลูเซยีนได้คมัภร์ี
ในการฝึกและขึ้นสวรรค์เพราะเขาเฝ้ารอเทพอยู่ที่นี่”

เซียนเฟยหมิงเหลือบมองไปยังมู่หรงเหยียน มู่หรงเหยียน 
กล่าว

“มิน่า สถานที่แห่งนี้จึงกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายของเทพ...” มู่หรง-
เหยียนชี้ไปที่จุดที่แสงส่องถึง “รับพลังจากทั้งขุนเขาและแสงจันทร์ ที่
ตรงนั้นจะต้องมีพืชวิเศษข้ึนมาอย่างแน่นอน พวกเทพก็จะลงมาเก็บ
มนั” พอมูห่รงเหยียนเพ่งมองพืชทีอ่ยู่ตรงน้ันให้ด ีได้กล่ินทีแ่สนคุน้เคย 
เขาก็อุทานเบาๆ “ต้นมะลินี่”

เทพสวรรค์ทีช่ืน่ชอบต้นมะลเิป็นทีส่ดุ สาวเท้าตรงไปยังต้นมะลิ
ต้นนั้น เซียนเฟยหมิงขยับมือโดยไม่เปลี่ยนสีหน้า ท�าให้มู่หรงเหยียน
เห็นว่ามีต้นมะลิอยู่จ�านวนมาก ที่นี่อาจจะไม่มีแสงแดดส่องถึง ทว่า
กลิ่นอายของเทพน้ันมีอยู่คลุ้งไปหมด ต้นไม้ธรรมดาจึงเติบโตได้ดี  
มู่หรงเหยียนเห็นต้นมะลิขนาดย่อมก�าลังออกดอกงดงามก็ผลิยิ้ม  
เขาเดนิไปสดูกลิน่ของมนัด้วยความพอใจ และเอือ้มมอืไปเดด็ดอกมะล ิ
มาใส่ถุงผ้าของตนเอง

“ท�าไมเจ้าถึงชอบดอกมะลิ” เซียนเฟยหมิงเอ่ยถาม
มู่หรงเหยียนตอบพร้อมรอยยิ้ม “เพราะเขาว่ากันว่ากลิ่นของ

ดอกมะลิจะท�าให้คนหนุ่มคึกคัก”
เซียนเฟยหมิงแทบจะโยนกิ่งไม้ติดไฟในมือของตนเองไปเผา 
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ต้นมะลิทั้งหมดให้วอดวาย หากว่าเซียนเฟยซาไม่รีบคว้ามือของเขา
เอาไว้ พร้อมถาม

“ท่านพี่ ทางออกอยู่ตรงไหนหรือ”
“อ้อมสวนมะลิพวกนี้ไป ก็จะพบทางเล็กๆ ให้เดินผ่านไปถึง

เมืองอื่นได้” เซียนเฟยหมิงตอบ
“เก่งมาก” มู่หรงเหยียนเอ้ือมมือมาลูบหัวเซียนเฟยหมิง และ

ถูกอีกฝ่ายปัดมือออกอย่างรวดเร็ว “พวกเราออกไปกันเถอะ”
มู่หรงเหยียนยัดสายบังเหียนของม้าให้เซียนเฟยซาเป็นคนจูง 

ส่วนตัวเขาเลือกดอกมะลิตูมมาพันผมเล่น และปล่อยให้มันห้อยกับ
เส้นผมของตนเอง ในตอนนั้น กล่องของเขาก็ส่งเสียงดังขึ้น มู่หรง- 
เหยียนเลยบอกว่าให้เซียนเฟยหมิงช่วยส่องไฟให้สักหน่อย ตัวเขาจะ
เปิดจดหมายอ่าน

เซียนเฟยหมิงและเซียนเฟยซายื่นหน้ามามองอย่างใคร่รู้ ก่อน
จะเปลีย่นสหีน้าเมือ่เหน็ภาพลามกในมอืของมูห่รงเหยยีน อย่างไรกด็ี 
มู่หรงเหยียนดูภาพบัดสีนั้นด้วยท่าทางเคร่งเครียดเป็นอย่างยิ่ง

ถึง คุณมู่หรงเหยียน
ตอนน้ีคุณได้กลำยมำเป็นพ่ีเลี้ยงของพระเอกและตัวร้ำย

เรียบร้อย ผมค่อนข้ำงแปลกใจที่คุณตัดสินใจเช่นนี้นะ แต่ก็ถือว่ำ
เป็นกำรตดัสินใจทีช่ำญฉลำด และผมกก็�ำลงัเฝ้ำรอดผูลกำรกระท�ำของ
คุณ กรุณำอย่ำด�ำเนินเรื่องให้น่ำเบื่อเกินไปนะครับ

(มู่หรงเหยียน : หน้าที่เจ้ามิใช่หรือ) 

ผมได้บอกไปแล้วว่ำผมต้องกำรช่วยเหลอืคณุ ดงันัน้จดหมำยที่
ส่งมำครำวนี้ ผมจะเล่ำเนื้อหำในนิยำยที่ไม่มีคุณมำป่วนอย่ำงคร่ำวๆ 
และเขียนก�ำหนดมำด้วยว่ำของวเิศษทีคุ่ณน่ำจะเอำมำใช้ท�ำอำวธุเทพ
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ได้คืออะไร และเหล่ำมำรใช้วิธีกำรใดในกำรสร้ำงอำวุธมำรขึ้นมำ หวัง
ว่ำจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับ

ป.ล. อย่ำคิดแย่งจีบนำงเอกแข่งกับพระเอกล่ะ
ป.ล. 2 ก่อนหน้ำทีจ่ะกลำยเป็นมำรเต็มตัว ซำเอ๋อร์ค่อนข้ำงขีก้ลัว อย่ำ
รังแกเขำนักนะ
ป.ล. 3 ผมสำมำรถส่งจดหมำยถึงคุณได้เพียงแค่เจ็ดครั้งเท่ำนั้น และ
ใช้ไปแล้วสี่ครั้ง เหลืออีกสำมครั้ง จนกว่ำจะถึงจดหมำยฉบับหน้ำ ขอ
ให้คุณโชคดี

มู่หรงเหยียนอ่านจดหมายไร้ความรับผิดชอบนั้นแล้วเล่ือน
สายตามองไปยังข้อมูลต่างๆ ยิ่งมองนานเท่าไร สีหน้าของเขาก็ยิ่ง
ผดิแผกไปมากเท่าน้ัน คราแรกเซยีนเฟยหมงิก�าลังสอนไม่ให้เซยีนเฟย-
ซาเอาอย่างมู่หรงเหยียน แต่เมื่อเห็นสีหน้าของมู่หรงเหยียน เขาก็อด
ถามออกมาไม่ได้

“เกิดอะไรขึ้นเหรอ”
มู่หรงเหยียนหน้าถอดสีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนกล่าว “เห็น 

ทีว่าพวกเราจะต้องไปเมืองอู่สือ ขึ้นยอดเขาพิสดารเสียแล้ว”
เมืองอู่สือน้ันเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือ ในเขตเมืองนั้นมี

ภเูขาประหลาดอยูส่ามแห่ง แต่ละแห่งนัน้สงูเทยีมเมฆ เขาว่ากนัว่าทกุ
ยอดเขาล้วนมีเซียนประหลาดอาศัยอยู่ แต่แท้ที่จริงนั้นมีเซียน
ประหลาดอยู่เพียงผู้เดียวในยอดเขาเดียว และคนผู้นั้นก็คือโม่ฟั่น 
อาจารย์ของมู่หรงเหยียน

เมื่อเผ่ามารระรานโลกมนุษย์ เทพเซียนที่ประจ�าอยู่บนโลก 
ไม่อาจอยูบ่นโลกได้ พวกเขาล้วนหนขีึน้ไปบนสวรรค์ โม่ฟ่ันและมู่หรง-
เหยยีนก็เป็นสองคนในนัน้ หลงัจากสองศิษย์อาจารย์ขึน้สวรรค์ไปแล้ว 
พวกเขาก็กลับไปยังหุบเขาพิสดารของตนเองน้อยครั้งมาก
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ความจรงิมูห่รงเหยยีนไม่ควรกลบัไปดทูีบ้่านเดมิของตนเอง แต่
เรื่องนี้เป็นเรื่องส�าคัญ หากว่าข้อความในจดหมายนั้นเป็นความจริง
ทั้งหมด นั่นย่อมหมายความว่ามีคนใช้ ‘การแลกเปลี่ยนต้องห้าม’ ที่
ถูกกล่าวขานกันในหมู่เทพผู้รังสรรค์ ซึ่งก็คือเขา โม่ฟั่น และบรรดา
ปรมาจารย์เทพรงัสรรค์ทีล่่วงลบัไปแล้วทกุองค์ มู่หรงเหยียนจะต้องไป
ดูให้เห็นกับตา ว่าต�าราต้องห้ามที่อาจารย์ของตนได้ผนึกไปนานแล้ว
นั้นยังอยู่หรือไม่

มูห่รงเหยียน ลกูพีล่กูน้องตระกลูเซยีนทัง้สอง และม้าอีกหนึง่
ตวัเดนิทางมาถงึป่าทีเ่มอืงข้างเคยีง ทแีรกมูห่รงเหยยีนไม่คดิจะเข้าไป
ในตัวเมือง แล้วเสี่ยงให้เด็กทั้งสองและตัวเขาเจอนักพรต แต่พอเห็น
เซียนเฟยซามีท่าทางทรมานจากความหิวแล้ว เขาก็ตัดสินใจพาเด็ก 
ทั้งสองเดินทางไปซื้อของตามร้านค้าในตลาดเล็กน้อย พอได้ของมา 
ก็เช่าห้องในโรงเตี๊ยมส�าหรับการท�าพิธี

เซยีนเฟยหมงิและเซยีนเฟยซานัง่กนิหมัน่โถวอยูบ่นเตยีง พวก
เขามองมายังมู่หรงเหยียนที่ก�าลังนั่งใช้ชาดแดงวาดอะไรบางอย่างที่
พื้นห้อง เซียนเฟยหมิงถาม

“เจ้าก�าลังท�าอะไรน่ะ”
“ก�าลงัจะท�าหน้ากากหนงัมนษุย์ให้พวกเจ้า” มู่หรงเหยียนกล่าว
เซียนเฟยหมิงมองของที่มู่หรงเหยียนซื้อมาแล้วเอ่ย “เจ้าท�า 

ไม่ได้หรอก”
ของที่มู่หรงเหยียนซื้อมามีแต่ของธรรมดาเท่านั้น เซียนเฟย- 

หมิงเสริมอีก “หากเจ้าอยากจะท�าหน้ากากให้เหมือนจริง เจ้าต้อง
เข้าไปในร้านค้าของเหล่านักพรต”

บนโลกที่มีมารและปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกัน มีคนเป็นนักพรต
มากมาย บางพวกก็เรียนวิชาปราบมารเอาไว้ป้องกันตัว แต่หลายคน
ก็เรียนเอาไว้เพื่อประกอบอาชีพ ร้านค้าส�าหรับนักพรตนั้นมักมีของ
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วิเศษที่ได้มาจากเผ่ามารขายบ้าง พืชวิเศษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบ้าง 
และของวิเศษที่มนุษย์ซึ่งพอจะมีความสามารถท�าขึ้นมาบ้าง

มู่หรงเหยียนถอนใจ เอ่ยถามเซียนเฟยหมิงกลับ “ตอนที่ข้าไป
ช่วยพวกเจ้า แม่เลี้ยงของเจ้าเห็นข้าแล้ว นางจะคิดว่าข้าเป็นใคร”  
เขาหยุดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อโดยไม่ต้องการค�าตอบ “ข้าสามารถ
ปราบมารแมงมมุได้เช่นนัน้ นางกต้็องคดิว่าข้าเป็นนกัพรตสกัคน และ
ด้วยเส้นสายของตระกูลเจ้า ป่านนี้ร้านค้าส�าหรับนักพรตทั้งหลายก็
คงจะจับตามองลูกค้าที่ไม่คุ้นหน้า และคอยรายงานแม่เลี้ยงของเจ้า 
ไปแล้ว ตอนนี้แม้มีเงิน ข้าก็ไปซื้อของส�าหรับเหล่านักพรตไม่ได้”

มู่หรงเหยียนกัดปลายนิ้วของตนเอง เขียนใส่กระดาษเปล่าซึ่ง
ไม่ใช่แผ่นยันต์ ก่อนเอ่ย “พวกเจ้าโชคดีที่ได้เห็นการท�าพิธีแลกเปลี่ยน 
ของข้า”

คร้ันเขียนยันต์ที่ดูอย่างไรก็ประหลาดในสายตาของเซียนเฟย- 
หมิงออกมาได้ มู่หรงเหยียนก็น�าเอามันไปเผาบนเทียนสีแดง วางลง
กลางอักขระที่เขาได้วางของที่ตนซื้อมาลงไป สิ่งที่มู่หรงเหยียนซื้อมา
นั้นคือผิวหนังของสัตว์ในสภาพสมบูรณ์ พอยันต์ที่มู่หรงเหยียนเขียน
ลกุไหม้จนหมด กบ็งัเกดิแสงสว่างวิง่ตามอักขระเป็นเส้นสาย ตรงเข้าไป
ลุกไหม้หนังสัตว์นั้น มู่หรงเหยียนมองมันด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลง 
เขาใช้ยอดทับทิมพรมน�้าลงไป สิ่งที่ลุกไหม้โชติช่วงนั้นดับภายในพริบ
ตา เหลอืเพียงแผ่นหนงัทีเ่หมอืนหนงัมนษุย์ถกูพบัวางเอาไว้เป็นอย่าง
ดี มู่หรงเหยียนไม่สนใจสายตาของเด็กชายทั้งสอง เขาหยิบมันขึ้นมา 
หันมาจ้องหน้าเซียนเฟยซาและเซียนเฟยหมิง ค่อยๆ สัมผัสใบหน้า
ของพวกเขาคล้ายก�าลังจะวัดขนาด

พอพิจารณาดวงหน้าของเซียนเฟยหมิง มุมปากของมู่หรง- 
เหยียนก็ยกขึ้นเล็กน้อย เซียนเฟยหมิงเร่งดักคอ

“เจ้าห้ามให้ข้าแปลงเป็นเด็กผู้หญิงเชียวนะ”
รอยยิ้มของมู่หรงเหยียนหายไปทันที เซียนเฟยหมิงยังคงสม
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เป็นเซียนเฟยหมิง ศัตรูคู่อาฆาตผู้เท่าทันความคิดของเขาจริงๆ
“รู้หรอกน่า” มู่หรงเหยียนหยิบพู่กันมาวาดดวงหน้าของมนุษย์

สองคนลงไป
เซียนเฟยซาค่อนข้างสนใจในสิ่งที่มู่หรงเหยียนท�า เขาขยับเข้า

ใกล้อีกฝ่าย มองมู่หรงเหยียนที่วาดดวงหน้าใหม่ให้พวกเขาอย่าง 
ตัง้อกตัง้ใจ บางจงัหวะก�าลงัครุน่คดิจะหยบิดอกมะลทิีห้่อยกบัผมของ
ตนเองขึ้นมาดม ดูเหมือนว่ามู่หรงเหยียนจะมีนิสัยชอบดมดอกมะลิ
เวลาท�างาน

มู่หรงเหยียนวาดดวงหน้าเสร็จ ก็หันมาจะจับเด็กสักคนมา 
ทดลองสวมหน้ากาก พอเหน็เซยีนเฟยซามองมาตาใส เขากย็ิม้ กวกัมอื
ให้อีกฝ่ายเข้ามาใกล้ น�าแผ่นหน้าปลอมขึ้นมาวางทาบดวงหน้าของ 
อีกฝ่าย พร้อมกับเอ่ยเสียงเข้ม

“เจ้าต้องอยู่นิ่งๆ นะ”
เซียนเฟยซายนืตวัเกรง็ คล้ายไม่กล้าท�าผดิค�าสัง่เลยแม้แต่น้อย 

มูห่รงเหยยีนเลยีปาก หยบิมดีอนัเลก็มากรดีทีด่วงตาและรมิฝีปากของ
แผ่นหนัง จากน้ันก็หยิบน�้าจากสมุนไพรมานวดที่ดวงหน้าเล็กๆ นั่น
อย่างเบามือ พริบตาเดียวเซียนเฟยซาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่ง

เซียนเฟยหมิงจ้องมองมู่หรงเหยียนจับเซียนเฟยซาแปลงโฉม 
ภาพนั้นคล้ายซ้อนทับกับภาพบางอย่าง เขาหลุบตามองไปทางอ่ืน 
ขณะที่มู่หรงเหยียนเอาคันฉ่องมาให้เซียนเฟยซามองเงาตนเอง

“เป็นเช่นไรบ้าง ฝีมือของข้าดีเยี่ยมใช่หรือไม่”
มู่หรงเหยียนกล่าว เซียนเฟยซาพยักหน้ารับหลายครั้ง ตอนนี้

เขากลายเป็นเด็กที่มีหน้าตาธรรมดามากคนหนึ่ง
“ท่านเก่งจัง...”
“เมือ่ก่อนข้าสามารถแปลงโฉมเหล่าเทพเพือ่ลอบเข้าไปในแดน

ของเผ่ามาร เรื่องแค่นี้ถือว่าเล็กน้อย” มู่หรงเหยียนอดคุยโวไม่ได้ ใน
ตอนที่เทพกับมารท�าสงครามกันดุเดือด เขาเองก็มีส่วนร่วมไม่น้อย



54

~ จดหมำยลึกลับถึงมู่หรงเหยียน เล่ม 1 ~

ความจริงเทพกับมารนั้นเป็นอริกันมานานแล้ว ประมุขมารตน
เก่าเห็นว่าจ�านวนเทพบนสวรรค์มีน้อย ส่วนพวกมนุษย์นั้นก็อ่อนแอ
กว่าตน จึงคิดจะยึดครองสามภพ ส่งทัพมารของตนออกมาระราน 
ชาวบ้าน ท้าสูก้บัสวรรค์ ทัว่ทัง้สวรรค์ต้องประชุมกนัถงึเรือ่งการก�าราบ
มารอยู่หลายวัน ซึ่งเป็นหลายปีบนโลกมนุษย์

เทพอาจจะมีพลังมากกว่า ทว่าเผ่ามารมีเยอะเกินไป หลังจาก
สู้รบกันจนต่างฝ่ายต่างล้มตายไปเป็นจ�านวนมาก สุดท้าย ประมุข
สวรรค์ลงมติส่งแม่ทัพอุดรซุนฉิงเล่อจุติลงมาเป็นมนุษย์ มอบอาวุธ 
เทพให้เขา แล้วให้เขาเป็นผู้สอนและชี้น�าเหล่ามนุษย์ช่วยเทพปราบ
มาร ส่วนเหล่าเทพก็แบ่งก�าลังเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งปกป้องสวรรค์ 
อีกส่วนหนึ่งเข้าร่วมกับมนุษย์จัดการกับเผ่ามาร

คิดถึงครานั้น แม้จะจัดการกับเหล่ามารลงได้ แต่ทุกฝ่ายกลับ
สูญเสียไม่น้อย มู่หรงเหยียนก็สูญเสียครั้งใหญ่เพราะเผ่ามารเช่น
เดียวกัน ไม่นึกเลยว่าตอนนี้เขากลับต้องมาช่วยเหลือเซียนเฟยซาที่มี
สายเลือดของมาร

ก�าลงัลบูดวงหน้าของเซยีนเฟยซา และครุน่คดิเรือ่งเก่าเพลนิๆ 
เซียนเฟยหมิงก็ส่งเสียงกระแอม แล้วชี้มาที่ตัวเอง มู่หรงเหยียนหยิบ
เอาหน้ากากอีกอันหนึ่งขึ้นมา เซียนเฟยหมิงเห็นมันแล้วส่ายหน้าทัน
ควัน

“ไม่เอา”
“อย่าเร่ืองมากน่า ข้าพิถีพิถันให้เจ้าเป็นพิเศษ นี่ไง วาดไฝให้

ด้วยนะ” มู่หรงเหยียนกล่าว
“ยามที่เราจะต้องเดินทาง ควรจะท�าอะไรที่ไม่สะดุดตาเข้าไว้  

ไฝเม็ดนี้สะดุดตาเกินไป เอาออก!” เซียนเฟยหมิงออกค�าสั่ง
“คณุชายน้อย เจ้าอย่าได้เรือ่งมากไปเลย” มูห่รงเหยยีนตะล่อม

อย่างใจเยน็ “มเิช่นนัน้เจ้ากป็ลอมเป็นเดก็ผูห้ญงิเสียสิ...” มู่หรงเหยียน
คิดภาพอีกฝ่ายแต่งหญิงแล้วอดหลุดเสียงหัวเราะออกมาไม่ได้ เขา 
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เดินไปหยิกแก้มขาวอย่างเอ็นดู “เป็นความคิดที่ดีเลยนะ เพราะว่า 
ตอนนี้ชายหน่ึงคนกับเด็กชายสองคนก�าลังเป็นที่จับตามองของพวก
นักพรตอยู่”

เซียนเฟยหมิงถลึงตามองเขาอย่างดุดัน มู่หรงเหยียนจึงเอ่ย 
“หรือไม่เจ้าก็ลองวาดดวงหน้าด้วยตนเอง”
เซียนเฟยซาปล่อยเสียงหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินค�าพูดนั้น 

เพยีงเสยีงเดียวรบัประกันถึงฝีมอืเชิงวาดภาพของเซยีนเฟยหมิงได้เป็น
อย่างด ีทว่าเมือ่เซยีนเฟยหมงิเหน็สายตาดูแคลนของมู่หรงเหยยีน เขา
ก็รับค�าท้า 

“คิดว่าข้าท�าไม่ได้หรือ”
เซยีนเฟยหมงิคอืผูท้ีเ่รยีนรูไ้ด้ไวในฐานะของว่าทีผู่น้�าตระกลูคน

ต่อไป แต่พอจบัพู่กันแล้ว เขาก็วาดได้แต่หน้าเละๆ ออกมาจนผวิหนงั
เทียมเหลือแต่สิ่งที่มู่หรงเหยียนวาดไว้ ดวงหน้าของเด็กผู้ชายมีไฝอัน
โดดเด่น และดวงหน้าของเด็กผู้หญิง

เซียนเฟยซาตบบ่าเซียนเฟยหมิง ไม่มีค�าปลอบโยน แต่การ 
กระท�านั้นคือการปลอบใจ ฝีมือการวาดรูปของเซียนเฟยหมิงย�่าแย่ 
มาตั้งแต่ชาติที่แล้ว มู่หรงเหยียนขยับยิ้มเจ้าเล่ห์ ออกแรงที่มือ ท�าให้
ดวงหน้าของเด็กผู้ชายปลอมๆ ถูกพลังเทพท�าให้ขาดสะบั้น

“ขอโทษท ีข้ากลัน้ข�าจนเผลอท�าหน้ากากเดก็ผูช้ายของเจ้าขาด
เสียแล้ว” มู่หรงเหยียนเอ่ยพร้อมรอยยิ้มหวานละมุน

“...” เซียนเฟยหมิง


