
~ LuaAimei ~

บทน�ำ

ยามเย็นของฤดูใบไม้ผลิ ท้องฟ้าที่ควรจะปลอดโปร่ง จู่ๆ 

กลับกลายเป็นมืดครึ้ม ฝนห่าใหญ่เทลงมาจากฟากฟ้า ชาวบ้านใน

เมืองพากันวิ่งวุ่นหาที่หลบฝน ได้แต่นึกบ่นในใจ... ฝนฟ้าวิปริต

แปรปรวนเช่นนี้ ไม่รู้ว่าเทพเซียนองค์ใดเกิดพิโรธขึ้นมา

ไกลออกไปทีช่ายป่า เมฆด�าบนท้องฟ้าคล้ายจะมารวมตวักัน

อยูต่รงจดุเดยีว สายฟ้าสองสามเส้นเต้นไปมาจนเกิดเป็นแสงแปลบ

ปลาบ

ด้านล่างมวลเมฆด�าทะมึนคอืร่างสูงโปร่งของสตรผีูห้นึง่ ใบหน้า

ที่เชิดขึ้นน้อยๆ เรียกได้ว่างามพิลาสล�้า ร่างนั้นยืนตระหง่านโดยไม่

ใส่ใจเสียงค�ารามของฝนฟ้า เส้นผมยาวเปียกลู่แนบข้างแก้ม ชาย

แขนเสื้อสีอ่อนสะบัดไปมาตามแรงลม

ที่ยืนประจันหน้ากับนางคือบุรุษในชุดผ้าไหมสีด�า

บุรุษผู้นั้นยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางสายฝน พู่ที่ห้อยหยกประดับที่

ข้างเอวถูกลมพัดจนพันกันยุ่งเหยิง หยกชิ้นนั้นเป็นเพียงงานฝีมือที่
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ถกูแกะสลักข้ึนอย่างหยาบๆ เม่ือมาประดบัอยูบ่นเสือ้ผ้าเน้ือดก็ีย่ิง

ขับเน้นให้เห็นความแตกต่าง

เขากับนางก็เป็นเช่นเดียวกับหยกประดับและเสื้อผ้าไหม...

แตกต่าง ไม่ควรที่จะอยู่ร่วมกัน

ภาพตรงหน้าพร่ามวั ไม่รูว่้าด้วยน�า้ตาหรอืน�า้ฝน นางกะพรบิ

ตาไล่หยาดน�้าออกไป มองหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้าย นี่เป็นใบหน้าที่

นางคุน้เคย แต่ยามนีส้หีน้าทีเ่คยอ่อนโยนกลบัไม่หลงเหลือร่องรอย

ของความอบอุ่น

คนผูน้ีท้ีย่นือยูเ่บือ้งหน้านางช่างดหู่างเหนิเย็นชา ยากจะเชือ่

ว่าเป็นคนเดียวกันกับหนุ่มน้อยที่เคยเอ่ยปากฝากรักนางอย่างเขิน

อายผู้นั้น

นางหลับตาลง หันหลังให้เขา...รักมากกว่าหรือแค้นมากกว่า 

จะแยกแยะได้ฉันใด?

“ไสหัวไป!” ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน�่า เสียงแผ่วเบาของ

นางกลับดังชัดเจน “แล้วภาวนาต่อฟ้าดินให้เจ้าโชคดี ไม่ต้องมาเจอ

ข้าอกี เพราะไม่ว่าจะผ่านไปกีช่าตภิพ หากข้าเหน็หน้าเจ้าอกีครัง้ ข้า

จะควักหัวใจของเจ้าออกมา”

สายฟ้าผ่าลงมาราวกบัจะตอกย�า้ค�าสาบาน ท่ีท่ีเคยมร่ีางของ

นางอยู่เหลือเพียงความว่างเปล่า ทิ้งไว้เพียงเงาร่างโดดเดี่ยวของ

บุรุษที่ยืนตากฝนจนเปียกปอน
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หนึ่ง

เมือ่กล่าวถงึแดนปีศาจ ในจนิตนาการของมนษุย์ย่อมต้อง

นึกถึงสถานที่อันมืดมิดน่าสะพรึงกลัว เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาด

หน้าตาดรุ้ายท่ีสูบเลือดกนิเนือ้ผูค้นเป็นอาหาร เศษซากกองกระดกู

ขาวโพลน กล่ินสาบสางเหม็นเน่าคละคลุ้ง ส�าหรับจินตนาการอัน

บรรเจดิเหล่านี ้เหล่าปีศาจได้แต่ร้องอทุธรณ์ว่าไม่เป็นธรรมอย่างย่ิง

ดอูย่างพวกเทพบนแดนสวรรค์นัน่ปะไร นอกจากจะได้รบัการ

ตัง้แท่นสกัการบชูาแล้ว วรีกรรมทีเ่ล่าขานในโลกมนุษย์ยังเป่ียมด้วย

รัศมีบารมีอันน่ายกย่องสรรเสริญ

ทีเ่ป็นเช่นนีก้เ็พราะโลกมนษุย์กบัแดนสวรรค์สามสบิหกชัน้ฟ้า

มีความเช่ือมโยงอันเบาบางระหว่างกันอยู่ น่ันก็คือ หากมนุษย์

บ�าเพ็ญเพียรฝึกปรืออย่างแน่วแน่จนถึงข้ันหนึ่งแล้วก็จะสามารถ

บรรลุเป็นเซียนได้ เซียนระดับล่างที่เคยเป็นมนุษย์เหล่าน้ีเรียกว่า 

เหรินเซียน หากต้ังใจบ�าเพ็ญจนสามารถผ่านด่านเคราะห์ ก็จะได้

เลื่อนข้ันเป็นตี้เซียนหรือเซียนที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ รับหน้าที่
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ดูแลขนุเขา ป่าไม้ สายน�า้ สถานทีใ่หญ่น้อยต่างๆ ไปตามก�าลงัความ

สามารถ1

ส่วนความเชื่อมโยงบางๆ ที่ว่านั้น พันปีหมื่นปีจะเกิดขึ้นสัก

คร้ัง ในบรรดาตีเ้ซยีน ถ้ามผีูท้ีต่บะโดดเด่นและมคีวามมุง่มัน่แรงกล้า 

ฟ้าดินก็อาจเมตตา มอบอาณัติสวรรค์ให้เลื่อนขั้นไปเป็นเสินเซียน 

สามารถเหยียบเมฆเหาะขึ้นสวรรค์ไปรับหน้าที่เป็นเทพอย่างเต็ม

ภาคภูมิได้

การล�าเอียงเข้าข้างพวกเดียวกันนับว่าเป็นปกติวิสัยของทุก

ภพภูม ิถงึแม้เทพเซยีนขึน้สวรรค์ไปแล้วจะไม่ได้มาข้องแวะใดๆ กบั

มนษุย์อกี แต่ท่านเหล่านัน้กถ็อืเป็นตวัแทนอนัน่าภาคภมูใิจจากโลก

มนุษย์ ดังนั้นเมื่อมนุษย์เล่าถึงเทพย่อมจะต้องมีความเคารพ

นบนอบให้มากสักหน่อย อะไรที่ดีๆ หากแต่งเติมเข้าไปช่วยสร้าง

อภินิหารให้พวกท่านได้ ก็ไม่มีการประหยัดถ้อยค�าแม้แต่น้อย

ส่วนชาวปีศาจนั้น ถึงพวกเขาจะจัดเป็นเซียนเช่นกัน แต่ไม่มี

ความเกีย่วข้องใดๆ กบัมนษุย์ทัง้สิน้ เหล่าผูอ้าศัยในแดนปีศาจล้วน

เป็นเซียนมาแต่ก�าเนิด ร่างเดิมของพวกเขาไม่เป็นสัตว์ก็เป็นต้นไม้

ใบหญ้า

ได้ชื่อว่าเซียน แน่นอนว่าย่อมยึดม่ันในการบ�าเพ็ญอย่าง 

ถกูต้องตามหลักการของฟ้าดนิ เรือ่งอย่างการเข่นฆ่าแย่งชงิพลงัของ

ผูอ้ืน่นัน้จัดเป็นวถิทีางมาร และแม้แต่ในแดนมาร การเข่นฆ่ามนุษย์

1 อ้างอิงมาจากคมัภีร์จงลหฺวี่ฉวนเต้าจี๋ (鐘呂傳道集) แต่ผูแ้ต่งได้น�ามาปรับแต่ง
อีกทีหนึ่ง ล�าดับชั้นเซียนในคัมภีร์จงลฺหวี่ฉวนเต้าจี๋นั้นมีถึง 5 ล�าดับขั้น ไม่ได้มี
เพียง 3 ขั้นอย่างในนิยายเรื่องนี้
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ทีไ่ร้ตบะพลงักย็งัเป็นสิง่ต้องห้าม พวกเขาเผ่ามารมศีกัด์ิศรมีากพอท่ี

จะไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า ถึงอย่างนั้น...ในโลกมนุษย์ก็ยังมีความ

หวาดกลัวมารปีศาจฝังรากลึกอย่างไม่อาจขจัดได้

ความเข้าใจผิดอันใหญ่โตที่มนุษย์มีต่อชาวปีศาจนี้ ถ้าจะสืบ

สาวราวเร่ืองกนัจรงิๆ ต้นเหตุน่าจะเป็นต้ีเซยีนผูห้นึง่ ตีเ้ซยีนผูน้ีต้บะ

อ่อนด้อย ความสามารถก็อ่อนด้อยไม่ต่างจากตบะที่มี เป็นเพียง

เซียนเจ้าทีข่องแม่น�า้เลก็ๆ สายหนึง่เท่านัน้ แต่ในสายตาของมนุษย์

ธรรมดาท่ัวไป ต้ีเซยีนตัวเลก็ๆ ผูน้ีก้ค็อืท่านเซยีนใหญ่ผูห้ย่ังรูด้นิฟ้า 

น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง

ตีเ้ซยีนเพิง่จะได้รบัการเล่ือนข้ันมาไม่นาน อนัดบัในหมูเ่ซยีน

นบัว่าต�า่เตีย้เรีย่ดิน เม่ือมีผูค้นมากราบไหว้ราวกับเป็นเทพก็ดใีจจน

ตวัลอย ป้ันสีหน้าสขุมุสง่างามเทศนาหลกัธรรมบรรยายภาพสวรรค์

ทั้งสามสิบหกชั้นฟ้าให้ผู้ที่มาซักถามฟังเป็นฉากๆ ว่าวิจิตรงดงาม

ปานใด ตัวเขาเป็นเซียนผู้หนึ่ง ต่อให้ไม่เคยไปเห็นแดนสวรรค์จริงๆ 

ก็ย่อมเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง ยังนับว่าเล่าได้ไม่ติดขัด แต่เมื่อมาถึง

เรื่องมารปีศาจ ปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้น

เทพและมารเดิมทีก็เป็นเหมือนขั้วตรงข้าม เมื่อหลายหมื่นปี

ก่อนยังเคยเกิดข้อขัดแย้งจนจอมมารประกาศตัดสัมพันธ์กับแดน

สวรรค์ กลายเป็นดั่งศัตรูคู่แค้นที่พบหน้าเป็นต้องห�้าหั่นกัน ความ

บาดหมางนี้ แม้แต่ตี้เซียนระดับล่างก็ไม่อาจไม่รับรู้ เขาจึงเล่าเรื่อง

เผ่ามารว่าเป็นพวกชื่นชอบการฆ่าฟัน ดุร้ายโหดเหี้ยม ทั้งยังชอบ

ดื่มกินเลือดสดๆ

ถงึพลังตบะจะต�า่ต้อย แต่ฝีมือการเล่าเรือ่งของตีเ้ซยีนผูน้ี้จดั

ว่าสูงส่ง เพียงไม่นานก็ท�าเอาผู้ฟังตัวส่ันขนหัวลุก ร้องไห้หาบิดา
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มารดา เขายิ่งเล่ายิ่งเพลิดเพลิน เมื่อวาดภาพความน่าสะพรึงกลัว

ของเหล่ามารเสร็จแล้ว ก็มาถึงชาวปีศาจ จนใจที่เขาไม่รู้เรื่องชาว

ปีศาจแม้แต่น้อย จึงได้แต่บอกว่าพวกนี้เป็นสัตว์เดียรัจฉานที่แปลง

กายเป็นมนุษย์ได้ ส่วนนิสัยใจคอนั้น...ก็คงเหมือนกับพวกมาร

กระมัง

ด้วยฝีปากของต้ีเซียนเฝ้าแม่น�้า ทั้งชาวมารและชาวปีศาจที่

ไม่รู้เนื้อรู้ตัวต่างก็ต้องกลายเป็นต�านานสยองขวัญให้มนุษย์เอาไว้ขู่

ลูกหลานไปอย่างไม่ค่อยจะจ�ายอม ผู้ที่รอดจากการสังหารหมู่ทาง

ชื่อเสียงในครั้งนั้นมีเพียงพญามังกรผู้ปกครองมหาสมุทร เจ้านาย

โดยตรงของตี้เซียน และประมุขของเผ่าวิหคนามว่าเฟิ่งหวงจวินผู้มี

ความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับพญามังกรเท่านั้น

ว่ากันว่าเมื่อประมาณพันปีก่อน มีปีศาจจิ้งจอกที่อกหักจาก

คนรักชาวมนุษย์ได้ท�าการพลิกแผ่นดินตามหาตี้เซียนผู้นี้จนเจอ 

จดัการส่ังสอนเขาไปยกหนึง่ ต้ีเซยีนผูน้ัน้หวาดกลวัจนต้องไปขอร้อง

หนึ่งในท่านอ๋องของเผ่ามังกรให้ส่งเขาไปเฝ้าบ่อน�้าสักบ่อบนโลก

มนษุย์เพ่ือหลบซ่อนตวั การล้างแค้นครัง้นีเ้ป็นทีก่ล่าวขานไปทัว่แดน

ปีศาจ แม้แต่เหล่ามารก็ร่วมชื่นชมยกย่อง เสียดายท่ีไม่มีผู้ใดรู้ว่า

วีรบุรุษท่านนี้เป็นใคร จึงไม่อาจไปแสดงความชื่นชมต่อหน้าได้

แดนปีศาจของจรงิมีสภาพเป็นผนืป่ากว้างใหญ่สดุลกูหลูกูตา 

ทางทิศอดุรคอืยอดเขาซอืเทยีน ทีพ่�านกัของเผ่าวหิค ทศิบรูพาเป็น

เขตแดนทีใ่ช้ผ่านไปสูโ่ลกมนษุย์ ส่วนทศิทีเ่หลอืนัน้ตดิกับทะเลตงไห่ 

ด้านบนเป็นแดนสวรรค์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆ ภูมิทัศน์โดยรวม

สงบเงียบงดงามสมเป็นแดนเซียน

ระหว่างหมู่ไม้ที่ขึ้นเบียดเสียด มีร่างปราดเปรียวของจิ้งจอก
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ตัวหนึ่งว่ิงลัดเลาะไปตามช่องว่าง ขนสีเทาดูกลมกลืนไปกับรากไม้

และก้อนหนิ จิง้จอกน้อยวิง่ไปหยดุตรงต้นหลวิเก่าแก่ แหงนหน้าขึน้

ตะโกนเรยีก “ท่านปูต้่นหลวิ! ท่านงบีหลบัอกีแล้วหรอื เปิดทางให้ข้า

ก่อน!”

รากไม้สั่นไหวน้อยๆ ก่อนจะค่อยๆ ขยับออกจนกลายเป็น

โพรงแคบๆ ขนาดพอดีตัว จิ้งจอกขนสีเทามุดเข้าไปในนั้น หางทั้ง

สามที่ตรงบั้นท้ายส่ายไปมาก่อนจะผลุบหายเข้าไปในโพรง เมื่อ

จ้ิงจอกน้อยเข้าไปแล้ว รากไม้ก็ขยับเคลื่อนเข้าหากันจนปิดสนิทไร้

ร่องรอยตามเดิม

โพรงน้ันเป็นทางใต้ดินที่เชื่อมต่อกับทางออกอีกด้านหน่ึง 

เพยีงไม่นานจิง้จอกขนสเีทาสามหางกโ็ผล่ศรีษะออกมา ดวงตาสีด�า

กะพริบถี่ๆ เมื่อเจอแสงจ้า

เนินเขาเขียวขจีปกคลุมทั่วบริเวณ บนเนินเขานั้นเต็มไปด้วย

โพรงดิน จิ้งจอกหลายร้อยตัวนอนแกว่งหางอาบแดดอยู่ด้านนอก

โพรง สถานที่แห่งนี้ก็คือป่าจิ้งจอก ที่อยู่ของเผ่าปีศาจจิ้งจอก

ในบรรดาจิง้จอกทีอ่ยูบ่รเิวณนี ้ส่วนมากล้วนมเีพียงหางเดยีว 

มีบ้างที่จะมีสองหาง เมื่อเห็นจิ้งจอกเทา หนึ่งในลูกจิ้งจอกที่วิ่งเล่น

อยู่ตรงนั้นก็ตะโกนเรียก “พี่อวิ๋นฮุย!”

อวิน๋ฮยุยกขาหน้าขึน้โบกทกัทาย เขตด้านนอกนีเ้ป็นทีอ่ยูข่อง

พวกจิ้งจอกที่ยังแปลงร่างไม่ได้ ส่วนมากจะเป็นลูกจิ้งจอกที่อายุไม่

กี่ร้อยปี ถึงพวกเขาชาวจิ้งจอกจะก�าเนิดมาเป็นเซียน แต่ความ

สามารถในการแปลงร่างนั้นต้องอาศัยการฝึกปรือ โดยปกติปีศาจ

จ้ิงจอกจะใช้เวลาประมาณห้าร้อยปีในการสัง่สมตบะพลงัจนสามารถ

แปลงเป็นร่างเซยีนได้ เมือ่สามารถแปลงร่างได้จึงจะสามารถฝึกวชิา
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คาถาอาคม ดังนั้นลูกจิ้งจอกอายุน้อยเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากจิ้งจอก

ธรรมดาบนโลกมนุษย์เท่าไรนัก เพียงแต่มีอายุยืนยาวกว่าเท่านั้น

เพือ่ควบคมุดแูลไม่ให้ลกูจิง้จอกเหล่านีห้นอีอกไปซกุซน และ

เพื่อสั่งสอนให้พวกเขารู้วิธีการบ�าเพ็ญเพียรเพิ่มพูนตบะ ในยาม

กลางวัน เหล่าจ้ิงจอกน้อยถงึถกูจดัให้พกัรวมกนัอยูใ่นโพรงด้านนอก

นี้ โดยมีจิ้งจอกที่โตกว่าผลัดกันเป็นผู้ควบคุมดูแล

ผู้ดูแลเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นเพียงจิ้งจอกสองหาง ระดับขั้น

ของปีศาจจิ้งจอกวัดกันที่จ�านวนหาง เมื่อพวกเขาฝึกตบะจนมีพลัง

กล้าแข็ง สามารถเลื่อนขั้นได้ ก็จะมีหางใหม่งอกออกมา การสั่งสม

ตบะนี้ไม่ใชจ่ะท�ากนัง่ายๆ จิง้จอกทีม่รีะดบัขั้นสงูๆ จึงไม่มเีวลาว่าง

พอที่จะมานั่งรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

เมื่ออวิ๋นฮุยยังอายุไม่ถึงห้าร้อยปี ก็คุ้นเคยกับที่นี่ดี เขาเป็น

จิง้จอกก�าพร้า ดงันัน้จงึอาศยัหลับนอนอยูท่ีโ่พรงด้านนอกนีด้้วย ไม่

ได้กลับไปนอนในโพรงกับพ่อแม่เหมือนลูกจิ้งจอกตัวอื่นๆ

ยามนี้เขามีหางถึงสามหางแล้ว ย่อมไม่ได้พักนอนอยู่บริเวณ

นีอ้กีต่อไป แวะทกัทายพวกลกูจิง้จอกได้สักพกั อวิน๋ฮยุกอ็อกวิง่ต่อ 

พ้นบริเวณเนินดินด้านนอกเข้ามาก็เป็นเขตที่อยู ่ของจิ้งจอกที่

สามารถแปลงร่างได้แล้ว เสียงดนตรีดังแว่วมา เหล่าปีศาจจิ้งจอก

พากนัร้องร�าท�าเพลงเหมอืนเช่นทกุวนั พวกเขาทกุคนล้วนแต่หน้าตา

งดงาม คาถาทีช่าวจิง้จอกเชีย่วชาญทีส่ดุกค็อืคาถาประเภทสะกดใจ 

วิธีบ�าเพ็ญที่พวกเขาชื่นชอบที่สุดก็คือการบ�าเพ็ญคู่ ดังนั้นเพื่อให้

สะดวกต่อการบ�าเพญ็ แม้แต่ร่างเซยีนของจิง้จอกทีด่ธูรรมดาทีส่ดุก็

ยังนับว่าเป็นสุดยอดโฉมงามในโลกมนุษย์

อวิ๋นฮุยวิ่งเลยไปจนเห็นโพรงถ�้าขนาดใหญ่ท่ีปกคลุมไปด้วย
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ไอหมอกจากพลังเซียน ที่หน้าปากถ�้ามีสตรีสองคนนั่งอยู่ คนหนึ่ง

งดงามเยือกเย็น สวมชุดขาวราวหิมะ อีกคนหนึ่งสวมชุดสีแดง 

ใบหน้าคมคายดูคล้ายคนเจ้าอารมณ์ พวกนางคือไป๋ชุ่นกับเสี่ยวถง 

บริวารที่ท�าหน้าที่ติดตามรับใช้ท่านจ้าวปีศาจ

เมื่อเห็นจิ้งจอกสีเทา สตรีในชุดขาวก็ยกมือขึ้นมากวักเรียก  

อวิน๋ฮยุเปล่ียนร่างเป็นหนุม่น้อยหน้าตาน่าเอน็ด ูเดนิเข้าไปนัง่เบยีด

กระแซะอยู่ข้างกายไป๋ชุ่น

กระบวนท่าประจบประแจงของเดก็หนุม่อายหุนึง่พนัสองร้อย

ห้าสิบปี ไป๋ชุ่นมีหรือจะดูไม่ออก นางเพียงแค่รินชาส่งให้เขา ก่อน

จะเขยิบออกห่างอย่างแนบเนียน ผู้ที่ไม่คิดจะเก็บอาการน้ันคือ 

เสี่ยวถง นางขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจ “เจ้าหายไปไหนมา เมื่อวานนี้

นายท่านถามหาเจ้า”

ส�าหรับเสี่ยวถงผู้ทุ่มเทกายใจรับใช้จ้าวปีศาจแล้ว อวิ๋นฮุยที่

ชอบออกไปเที่ยวเล่นครั้งละหลายเดือนให้นายท่านต้องเอ่ยปาก

ถามถึงนั้นเป็นบริวารที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอย่างยิ่ง

“ข้าไปเยี่ยมสหายที่เผ่าหมาป่ามา ภรรยาของเขาเพิ่งคลอด

ลูก” อวิ๋นฮุยท�าตัวลีบ ก�าลังครุ่นคิดว่าหากบรรยายความน่ารักของ

ลูกหมาป่าให้พี่เส่ียวถงฟัง สตรีอาวุโสที่ไม่ได้บ�าเพ็ญคู่กับใครมา

หลายพันปีอย่างนางจะใจอ่อนด้วยสญัชาตญาณความเป็นแม่ หรอื

จะพาลโมโหยิ่งไปกว่าเดิม เสียงกระแอมของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นมา

ช่วยชีวิตเสียก่อน

ต้นเสียงนั้นก็คือรั่วเหมย ปีศาจสาวที่ได้ชื่อว่างามหยาดเยิ้ม

ท่ีสดุในป่าจ้ิงจอก คูป่รบัอนัดบัหนึง่ของเสีย่วถง นางยนืลบูหางสแีดง

ทั้งสี่ที่แปรงจนเงาวับ เอ่ยเสียงหวาน “ข้ามาพบท่านเก้าหาง”
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เมื่อเห็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยจริตยั่วยวน กับหน้าอกอวบอิ่ม

ในชุดที่ท�ามาจากผ้าบางๆ ของนาง คิ้วของเสี่ยวถงก็กระตุกทันที 

“นายท่านก�าลังนอนกลางวัน ไม่อาจให้ผู้ใดรบกวน”

รั่วเหมยเชิดหน้าอย่างท้าทาย “ข้าคิดระบ�าชุดใหม่ได้ อยาก

มาแสดงให้ท่านเก้าหางได้ชม เจ้าลองไปแจ้งเขาดูก่อน”

เสี่ยวถงเหยียดริมฝีปาก “ก็แค่ระบ�า ดูเมื่อไรก็ได้ ข้าไม่คิดจะ

รบกวนนายท่านด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้”

“นายท่านของเจ้าอาจจะต้องการรับชมตอนนี้ก็ได้นี่” จิ้งจอก

สาวคนงามยังคงไม่ยอมแพ้

คราวนี้เสี่ยวถงตบโต๊ะเสียงดังปัง ไป๋ชุ่นที่ไหวตัวทันยกปั้นชา

กับถ้วยของนางขึ้นมาได้พอดี ส่วนอวิ๋นฮุยที่ยังไม่ได้ตั้งตัวถูกน�้าชา

หกใส่จนเนื้อตัวเปียกปอน

เสีย่วถงไม่ได้สนใจพวกเขา นางถลงึตาใส่รัว่เหมย “อย่าคดิว่า

ข้าไม่รู้ทันเจ้า ยามปกติพยายามหาทางยั่วยวนนายท่าน ยังถูก

ปฏิเสธไปไม่มากพออีกหรือ ถึงได้แล่นมาเสนอตัวเต้นระบ�าเปลื้อง

ผ้าถึงที่!”

ร่ัวเหมยโกรธจนขนหางชีช้นั “หยาบคาย! ข้าจงใจยัว่ยวนท่าน

เก้าหางแล้วอย่างไร ในป่าจิ้งจอกนี้มีผู้ใดไม่หวังจะได้บ�าเพ็ญคู่กับ

ท่านผู้นั้นสักครั้งบ้าง อย่างน้อยข้าก็ยังท�าอะไรเปิดเผย ไม่เหมือน

เจ้า แสร้งท�าตัวเป็นบริวารผู้ภักดี คิดว่าข้าไม่รู้หรืออย่างไร ว่าเจ้าก็

หวังไม่ต่างกัน!”

ค�าพูดประโยคนี้ของนางจี้ใจด�าเสี่ยวถงเข้าพอดี สตรีในชุด

แดงแยกเขี้ยว งอกหางออกมาบ้าง ถึงจะเป็นจิ้งจอกแดงเหมือนกัน 

แต่ระดับขั้นของเสี่ยวถงสูงกว่ารั่วเหมย ยามที่หางทั้งหกของนาง
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ปรากฏออกมาจึงดูราวกับจะข่มขวัญ “อย่าเอาข้าไปเทียบกับพวก

เจ้า”

“อ้อ ใช่สิ เจ้าแตกต่าง เจ้าไม่ได้หวังพลังตบะ เจ้าหวังจะได้

ครองรักกับท่านเก้าหาง” รั่วเหมยท�าตาปะหลับปะเหลือก “วางท่า

ว่าสูงส่งนักหนา เจ้ามีหกหางแล้วอย่างไร งามสู้ข้าได้ไหมเล่า นิสัย

แขง็กระด้างเป็นท่อนไม้อย่างเจ้า อยูเ่ฝ้าไปอกีสกัแสนปี ก็เป็นได้แค่

บริวารรับใช้อยู่ดีนั่นแหละ”

พดูจบรัว่เหมยกส็ะบดัหางหนไีป ถงึแม้จะกล้าพูดจาเยาะเย้ย

อีกฝ่าย แต่นางก็รู้ตัวว่าไม่ใช่คู่มือของเสี่ยวถง แม้แต่ในหมู่จิ้งจอก

หกหางด้วยกัน เสี่ยวถงก็ถือว่ามีตบะแก่กล้าที่สุด

เมื่อเห็นคู่ปรับยอมล่าถอย เสี่ยวถงจึงเก็บหางทั้งหกกลับมา 

คว้าถ้วยชาปาไล่หลังรั่วเหมยไป ไป๋ชุ่นเสกถ้วยชาขึ้นมาใหม่ รินน�้า

ชาแล้วส่งให้จิ้งจอกแดงดื่มเพื่อดับโมโห

อวิ๋นฮุยที่เสกคาถาให้เสื้อผ้ากลับมาแห้งดังเดิมแล้วถอน

หายใจ “ไม่ได้เจอหน้ามาสามเดอืน พีร่ัว่เหมยดเูหมอืนจะงดงามขึน้”

ไป๋ชุ่นพยักหน้า “นางสู้อุตส่าห์ไปเสาะหาไข่มุกวิเศษจากก้น

ทะเลตงไห่มาบ�ารุงผิวพรรณ ย่อมต้องงดงามขึ้นเป็นธรรมดา”

ส�าหรับความมุ่งมั่นในการพัฒนารูปโฉมของรั่วเหมย นาง

ยอมรับนับถือจากใจจริง

“งามแล้วอย่างไร” ต้องมานัง่ฟังสหายชมเชยศตัรหูวัใจ เส่ียว-

ถงยิ่งฟังก็ยิ่งหงุดหงิด “นายท่านไม่ใช่ผู้ที่ใส่ใจเรื่องรูปโฉม”

“อืม...” ไป๋ชุ ่นพยักหน้าอีกครั้ง ยกถ้วยน�้าชาข้ึนมาจิบ 

“แน่นอนว่าย่อมเป็นเช่นนั้น”

อวิ๋นฮุยหันไปมองนาง ตาเป็นประกาย “พี่รู้ได้อย่างไร”
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ไป๋ชุน่ตดิตามรบัใช้นายท่านมาตัง้แต่สมยัเพ่ิงรบัต�าแหน่งเป็น

จ้าวปีศาจใหม่ๆ ในบรรดาพวกเขาทั้งสามคน นางอยู่ข้างกายนาย

ท่านมานานทีส่ดุ ย่อมต้องรูเ้รือ่งราวเกีย่วกบันายท่านมากท่ีสุดด้วย

เช่นกัน

เหน็ท่าทางอยากรูอ้ยากเหน็ของเขา ไป๋ชุน่วางถ้วยชาลงอย่าง

แช่มช้า ตอบว่า “ยามที่นายท่านแปลงเป็นร่างสตรี น�านางจิ้งจอก

ท้ังเผ่านี้มามัดรวมกันยังไม่อาจเทียบได้ หากเขาใส่ใจเรื่องรูปโฉม  

ก็คงต้องแต่งงานกับตนเองในกระจกแล้ว”

“...” อวิ๋นฮุยรู้สึกพูดไม่ออกอยู่บ้าง

เขาเคยได้ยนิมาว่าเนือ่งจากนายท่านมกี�าเนดิทีไ่ม่ธรรมดา ดงั

นั้นร่างจิ้งจอกจึงไม่มีเพศ ส่วนร่างเซียนนั้นมีถึงสองร่าง ทว่าตั้งแต่

ถูกเก็บมาเมื่อราวๆ พันปีก่อน อวิ๋นฮุยยังไม่เคยได้เห็นร่างสตรีที่ว่า

นี้ของนายท่านสักครั้ง พี่เสี่ยวถงบอกเขาว่านายท่านตัดสินใจเลือก

ร่างเซียนได้แล้ว จึงไม่เปลี่ยนร่างไปมาอีก

จิ้งจอกเทารู้สึกว่านี่ออกจะไม่ยุติธรรมอยู่บ้าง นายท่านตอน

เป็นบุรุษก็รูปงามอย่างที่ลู่ชิง จิ้งจอกหนุ่มผู้อาศัยแค่เพียงหน้าตา

ล่อลวงเหล่าเซียนที่มีตบะแก่กล้ามาบ�าเพ็ญคู่จนสามารถเลื่อนขั้น

เป็นจิ้งจอกห้าหางได้ไม่อาจทาบติด แล้วนายท่านตอนเป็นสตรีจะ

งามสะท้านฟ้าสะเทือนดินถึงเพียงใด “...ข้าก็อยากเห็นเหมือนกัน

นี่”

“เจ้าอยากเห็นอะไร”

เสียงท่ีคุน้เคยดงัออกมาจากทางปากถ�า้ จิง้จอกบรวิารทัง้สาม

หันไปมองโดยพร้อมเพรียงกัน พลันก็เห็นไอหมอกหนาทึบท่ีลอย

อ้อยอิง่ก�าลังแหวกออก ท่ามกลางสายหมอกมร่ีางสงูโปร่งของบรุษุ
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ในชุดสีฟ้าอ่อนยืนอยู่

ชดุสฟ้ีาอ่อนนีถ้กูสวมได้ไม่เรยีบร้อยอย่างย่ิง คอเส้ือข้างหน่ึง

ไหลลงมากองอยู่ที่ต้นแขน เนื้อผ้าค่อนข้างยับย่น เส้นผมถูกรวบไว้

เพียงครึ่งหัว ปักตรึงด้วยปิ่นหยกขาว เขายกมือขึ้นสางปลายผมด�า

ขลับที่ถูกนอนทับจนพันกันยุ่งเหยิง ท่าทางเกียจคร้านอย่างคนเพิ่ง

ตืน่นอนกลบัแฝงไว้ด้วยเสน่ห์เย้ายวนตามธรรมชาต ิดวงตาสอี�าพัน

ใต้แพขนตาดกด�าเล่ือนมองผูท้ีม่าส่งเสียงดงัอยูห่น้าปากถ�า้ เมือ่เหน็

อวิ๋นฮุย ริมฝีปากแดงก็หยักขึ้นเป็นรอยยิ้ม ส่งเสียงทักขึ้น “กลับมา

แล้วนี่”

คนผู้นี้ก็คือนายท่านของพวกเขา จิ้งจอกเก้าหางเพียงหนึ่ง

เดียวที่ถือก�าเนิดขึ้นมาจากฟ้าดิน ท่านจ้าวปีศาจจิ่วเยว่นั่นเอง
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สอง

อันที่จริง สิ่งที่รบกวนจนท�าให้จิ่วเยว่ตื่นขึ้นมานั้นไม่ใช่

เสียงทะเลาะกันของเสี่ยวถงกับรั่วเหมย และย่อมไม่ใช่เสียงซุบซิบ

นนิทาของเหล่าจิง้จอกบรวิาร ยามเขานอนกลางวนัอยู่ด้านในโพรง

ถ�้า ไม่เคยลืมที่จะร่ายคาถาปิดกั้นโสตประสาทใส่ตนเอง มิเช่นนั้น

ด้วยหูทั้งสองข้างนี้ของเขา เกรงว่าแม้แต่เสียงกระซิบจากอีกด้าน

หนึ่งของป่าจิ้งจอกก็ยังไม่สามารถเล็ดลอดผ่านไปได้

สิ่งที่ปลุกให้จิ้งจอกเก้าหางตื่นจากนิทราก็คือแรงสั่นสะเทือน

จากเขตอาคมทีค่รอบป่าจิง้จอกแห่งนีไ้ว้ ปราการป้องกันน้ีเขาเป็นผู้

ร่ายเองกับมือ ผู้มีจิตชั่วร้ายหากคิดย่างเท้าเข้ามาแม้เพียงครึ่งก้าว 

ต้องโดนพลังดีดสะท้อนออกไป ยามนี้เขตอาคมสั่นไหว ไม่ได้เป็น

เพราะมอีรศิตัรมูารกุราน แต่เป็นเพราะผูมี้พลังตบะสงูส่งล่วงล�้าผ่าน

เขตอาคมเข้ามา

ตวัตนของยอดฝีมอืทีก่ล้าเข้าออกเขตแดนของเขาตามชอบใจ 

จิ่วเยว่นึกออกได้อยู่เพียงผู้เดียว
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เขาลุกขึน้จากต่ังนอน เดนิบิดขีเ้กยีจออกมาหน้าปากถ�า้ เมือ่

เห็นบริวารอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็เอ่ยปากทักอวิ๋นฮุยออกไป 

“กลับมาแล้วนี่”

เด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่ นางจิ้งจอกที่เป็นมารดาของเขาโชคร้าย

ไปเจอกบัผูท้ีม่วีชิาอาคมสงูกว่า วญิญาณแตกสลายไปตัง้แต่อวิน๋ฮุย

เป็นลกูจิง้จอกน้อยอายไุด้ไม่ถงึห้าสบิปี ส่วนบิดาของเขาเป็นใครน้ัน

ไม่อาจรู้ได้ ปีศาจจิ้งจอกนิยมการบ�าเพ็ญคู่ หากยังไม่เจอคู่ชีวิตที่

ต้องใจ พวกเขากจ็ะเปลีย่นคูบ่�าเพญ็ไปได้เรือ่ยๆ มารดาของอวิน๋ฮยุ

ไม่มคีู ่แต่นางกบัไป๋ชุน่เป็นสหายทีเ่คยคบค้าสมาคมกนัมา เมือ่นาง

สิ้นไป ไป๋ชุ่นที่เห็นแก่มิตรภาพเก่าก่อนจึงคอยเป็นธุระช่วยดูแลลูก

จิ้งจอกก�าพร้า

ช่วงพันกว่าปีก่อนนัน้ อารมณ์ของจิว่เยว่ออกจะหดหูเ่คว้งคว้าง

อยู่บ้าง ได้เห็นลูกจิ้งจอกขนสีเทา ถึงหน้าตาท่าทางจะค่อนข้าง 

เซ่อซ่า แต่ก็น่ารักน่าเอ็นดู จึงตัดสินใจหิ้วคอลูกจิ้งจอกตัวนี้มาเล่น

อยู่ข้างกาย อวิ๋นฮุยจัดว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการบ�าเพ็ญเพียร 

ติดตามเขาได้ไม่นาน ฟังการชี้แนะสองสามประโยค กลับสามารถ

บ�าเพ็ญตบะได้ถึงขั้นงอกหางที่สามตั้งแต่อายุได้พันสองร้อยปี

เดก็อายยุงัน้อยชอบเทีย่วเล่นกเ็ป็นเรือ่งธรรมดา อวิน๋ฮยุหาย

ออกไปเยี่ยมเยียนสหายที่มีอยู่ทั่วแดนปีศาจครั้งละหลายๆ เดือน 

นายท่านอย่างเขาไม่คิดจะถือสาหาความอะไร เดิมทีที่ได้ชื่อว่า

บริวารของจ้าวปีศาจนี้ ก็เป็นแค่ต�าแหน่งลอยๆ ไม่ได้มีหน้าที่การ

งานอันใดเป็นชิ้นเป็นอัน

เมือ่ครัง้ทีจ่ิว่เยว่รบับัญชาจากเทพมารดา ลงมาจดัการปราบ

ปรามเหล่าปีศาจที่ชอบหาเรื่องวิวาทกันให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
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เรียบร้อย แล้วข้ึนเป็นผูป้กครองแดนปีศาจนัน้ เหล่าปีศาจทีร้่อยวนั

พันปีไม่เคยมีผู้น�าอย่างเป็นทางการรู้สึกต่ืนตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง 

ตอนนั้นป่าจ้ิงจอกแทบจะถูกผู้ที่มาขอฝากตัวเป็นบริวารรับใช้ของ

เขาย�่าจนราบเป็นหน้ากลอง ถึงแม้ตอนหลังเขาจะประกาศชัดเจน

แล้วว่าไม่คิดจะด�าเนินรอยตามเง็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์ แต่งตั้ง

ขุนนางปีศาจ แม่ทัพนายกองปีศาจ นางก�านัลปีศาจใดๆ ทั้งสิ้น ให้

ทกุคนจงกลบัไปใช้ชวีติทีเ่ผ่าของตวัเองอย่างทีเ่คยเป็นมา กย็งัมพีวก

ทีด่ือ้ด้านเพียรพยายามมากล่อมให้เขารบัสมคัรขนุนางรบัใช้ให้จงได้ 

สุดท้ายจิ่วเยว่จึงมอบหมายให้ไป๋ชุ่น จิ้งจอกขาวที่ดูรู้ความที่สุดใน

เผ่าคอยท�าหน้าที่จัดการคนพวกนี้ ไป๋ชุ่นนิสัยสุขุมเยือกเย็น ลงมือ

เฉียบขาด ไม่นานก็จัดการเชิญแขกเหล่านั้นให้เผ่นกลับบ้านไปได ้

จนหมด

หลังจากมีไป๋ชุ ่นเป็นบริวารคนแรกแล้ว ปีศาจผู้รักความ

ก้าวหน้าเหล่านั้นก็ไม่โผล่มากวนใจเขาอีก นางยังช่วยจัดการเรื่อง

ใหญ่น้อยต่างๆ ในแดนปีศาจให้เขาอีกด้วย ความสงบในชีวิตกลับ

คนืมา จิว่เยว่ไม่คดิจะหาบรวิารคนทีส่องมาเพิม่ แต่สามพนัปีให้หลงั 

ต�าแหน่งนี้กลับถูกเสี่ยวถงจิ้งจอกแดงหัวแข็งใช้ชีวิตเข้าแลกมา

ในป่าจิ้งจอกไม่เคยขาดคนที่ต้องการบ�าเพ็ญคู่กับเขา ตบะ

พลังของจ้ิงจอกเก้าหาง หากได้รับมาสักเล็กน้อยย่อมสามารถ

เพิ่มพูนพลังของคู่บ�าเพ็ญให้รุดหน้าอย่างก้าวกระโดด แต่เสี่ยวถง 

ผู้นี้ ถึงจะมีความปรารถนาในตัวเขา กลับเอาแต่คุกเข่าขอร้องให้รับ

นางเป็นบริวาร คอยติดตามรับใช้ใกล้ชิดเพียงอย่างเดียว ในเผ่า

จิ้งจอกที่เปิดเผยจริงใจเรื่องความต้องการเสมอมา วิธีการของนาง

นับว่าแปลกไม่เหมือนใคร
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แดนปีศาจเพิ่งถูกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไม่นาน ยังมี

เรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆ ในฐานะผู้ปกครองแดนปีศาจ 

จิ่วเยว่ย่อมต้องเป็นคนคล่ีคลายปัญหาเหล่านี้ วันหนึ่งที่เกิดการ

วิวาทกันระหว่างปีศาจเสือปลากับปีศาจหมาไน เสี่ยวถงมาคุกเข่า

อยู่หน้าถ�้าของเขาเหมือนเช่นทุกวัน จิ่วเยว่จึงถือโอกาสส่งนางไป

จัดการเร่ืองนีเ้สยีเลย เสีย่วถงหายไปสามชัว่ยาม ตอนกลบัมาสภาพ

สะบักสะบอมเล็กน้อย รายงานว่าภารกิจส�าเร็จลุล่วง หลังจากนั้น

เขาจึงส่งนางไปสู้อยู่เรื่อยๆ เผื่อว่านางทนไม่ไหวเมื่อไรก็คงเลิกล้ม

ความตั้งใจไปเอง

วันหนึ่งอสุรกายเหนียน2 ปีนขึ้นจากทะเลตงไห่มาอาละวาด

อยู่ที่สุดเขตแดนปีศาจ เหนียนเป็นสัตว์ร้ายที่อยู่มาตั้งแต่บรรพกาล 

แม้แต่ท่านอ๋องแห่งทะเลตงไห่ยังท�าได้แค่กักขังมันเอาไว้ที่ก้นทะเล

ลึก จิ่วเยว่สั่งให้เส่ียวถงไปปราบเหนียน ไยมิใช่สั่งให้นางไปตาย 

เดิมทีคิดว่าคราวนี้เสี่ยวถงน่าจะโกรธจนไม่อยากเห็นหน้าเขาอีก 

จิ้งจอกแดงผู ้อารมณ์ร้อนเสมอมากลับอดทนมุ ่งหน้าไปยังสุด

เขตแดนปีศาจ ต่อสู้แลกชีวิตกับเหนียนจริงๆ ตอนที่เขารีบรุดไปถึง 

นางก็มีสภาพร่อแร่จวนจะหมดลมอยู่แล้ว

หลังจากจัดการไล่เหนียนกลับลงทะเลไป จ่ิวเยว่ก็ยอมให้

เส่ียวถงคอยติดตามอยู่ข้างกาย อย่างไรเขาก็ใช้งานนางจนเคยชิน

2 เหนียน (年) เป็นสัตว์ประหลาดตามเทพปกรณัมของจีน หัวมีขนรุงรัง ดุร้าย
มาก อาศัยในทะเลลึกเป็นเวลายาวนาน ทุกปีพอถึงวันสิ้นปีก็จะปีนขึ้นฝั่งมา
ท�าร้ายผูค้นและสัตว์เล้ียง ตามต�านานเช่ือว่าเหนียนกลวัสแีดง ดงันัน้ในคนืวันสิน้
ปี ทุกบ้านก็จะแปะค�าโคลงคู่สีแดง จุดประทัดเสียงดัง และจุดไฟสว่างไสว
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แล้ว อีกทั้งหากเขายังใจแข็งไล่นางไป ไม่รู้ว่าแม่สาวจอมดื้อด้านผู้นี้

จะคิดรนหาที่ตายเข้าจริงๆ หรือไม่

กว่าจะได้มายนือยูใ่นต�าแหน่งนี ้เสีย่วถงต้องยากล�าบากแสน

สาหัส ด้วยเหตุนี้นางจึงค่อนข้างเขม่นอวิ๋นฮุยผู้อาศัยเพียงจังหวะ

และโชคดวง จบัพลัดจบัผลูได้มาเป็นบรวิารอกีคนของเขาโดยไม่ต้อง

ออกแรงใดๆ

“นายท่าน” เมื่อเห็นจิ่วเยว่ เสี่ยวถงก็รีบผุดลุกขึ้น “ท่านเพิ่ง

นอนไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วยาม3 เหตุใดจึงออกมาแล้วเล่า”

โดยปกตินายท่านนอนกลางวันอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งชั่วยาม 

ตอนนี้กลับตื่นข้ึนมาเสียแล้ว ทั้งยังออกมาโดยที่เสื้อผ้าหลุดลุ่ย

ราวกับมีเรื่องเร่งด่วน หรือว่านายท่านจะได้ยินที่รั่วเหมยพูดเรื่อง

ระบ�า เช่นนั้นที่นายท่านรีบร้อนออกมา หรือว่า...

คิดมาถึงตรงนี้ ใบหน้าของเสี่ยวถงก็เปลี่ยนสี แม้แต่ท่ายืนยัง

ดูโงนเงนคล้ายจะล้มคว�่า

จ่ิวเยว่ก�าลงัใช้คาถาจดัเสือ้ผ้าบนร่างให้เรยีบร้อย ไม่ทนัได้หนั

ไปมองสีหน้าบริวาร ตอบสั้นๆ ว่า “ข้าออกมาต้อนรับคน”

“มีคนมา?” ไป๋ชุ่นเลิกคิ้ว ก่อนจะยิ้มน้อยๆ “หรือจะเป็นท่าน

ขุนพลสวรรค์”

จิ่วเยว่พยักหน้า “อือ เป็นเขา”

พูดเท่านั้นก็สะกิดปลายเท้า ร่างกายคล้ายเปลี่ยนเป็นหมอก

ควัน พุ่งทะยานหายลับไปในชั่วพริบตา

3 หน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ โดยที่ 1 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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เสีย่วถงถอนหายใจออกมาแล้วนัง่ลงทีเ่ดมิ “ทีแ่ท้กเ็ป็นเพราะ

ท่านเทพเสวี่ยเหลียง”

นางเผลอคิดไปว่านายท่านจะเกิดอยากดูระบ�าของรั่วเหมย 

ทีแ่ท้เขาออกมากเ็พือ่ไปพบสหาย ไม่ได้ใส่ใจรัว่เหมยสักนิด เป็นนาง

คิดมากไปเอง

ไป๋ชุน่ปรายตามองเสีย่วถงทีน่ัง่ยิม้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจ ยก

น�้าชาขึ้นมาจิบอึกหนึ่ง

ในเรื่องของความรู้สึก เสี่ยวถงออกจะสมองทื่อเหมือนท่อน

ไม้อยู่บ้างจริงๆ

ลกึเข้าไปในป่าจิง้จอก มทีะเลสาบอยูแ่ห่งหนึง่ชือ่ว่าทะเล

สาบหยวนฉือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเหล่าจ้ิงจอกท้ังหลายจะไม่

ก้าวล่วง

จ่ิวเยว่เหินร่างลงที่ริมฝั่ง ก่อนจะก้าวเหยียบน�้าไปยังเกาะที่

อยู่ใจกลางทะเลสาบหยวนฉือ เกาะกลางทะเลสาบนี้ เดิมทีเคยมี

ศิลาก้อนหนึ่งตั้งอยู่

ศิลาก้อนนั้นก็คือตัวเขานั่นเอง

นบัตัง้แต่เริม่แรก หลงัจากทีผ่านกูค่วงขวานเบิกฟ้า ก่อก�าเนิด

ผืนดินแผ่นฟ้าขึ้นมา ที่ใจกลางทะเลสาบหยวนฉือ บนแดนปีศาจ มี

ศิลาวิเศษอยู่ก้อนหนึ่ง ศิลาก้อนนี้รับพลังจากฟ้าดินมาหลายพัน

หลายหมื่นปี วันหนึ่งก็เริ่มปรากฏรอยแตกร้าว รอยร้าวนี้ลามไปทั่ว

ท้ังก้อน เมือ่ถงึกลางดกึ น�า้ในทะเลสาบพลนัป่ันป่วน แดนปีศาจเกดิ

แผ่นดินไหวสะเทือนไปถึงท้องทะเล จิ้งจอกเก้าหางตัวแรกและตัว

เดียวถือก�าเนิดขึ้นมาในคืนนั้นเอง
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ร่างจิ้งจอกของเขา ขนทั้งร่างเป็นสีขาวพระจันทร์4 ส่องสว่าง

ราวกับจะเปล่ียนราตรีให้เป็นทิวา หางที่เหล่าปีศาจจิ้งจอกเฝ้า

บ�าเพญ็ตบะเป็นร้อยเป็นพนัปีหวงัจะได้เพิม่มาน้ัน เขามตีดิตวัมาถึง

เก้าหาง เรื่องนี้นับว่าฟ้าดินช่างล�าเอียงโดยแท้

หลังจากเขาถือก�าเนิดขึ้นมา ก็ถูกเทพมารดารับไปเลี้ยงดูอยู่

ข้างกาย บนสวรรค์เล่าลอืกนัว่าเทพมารดาทรงเกรงว่าปีศาจทีไ่ร้บดิา

มารดา ทั้งยังเกิดมาพร้อมพลังตบะแก่กล้า หากปล่อยเอาไว้อาจ

กลายเป็นมหันตภัย สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่สามโลก ถึง

ได้น�าตวัไปอบรมสัง่สอนให้เข้าใจหลกัธรรมอนัดงีาม แต่ในความเหน็

ของจิ่วเยว่ เทพมารดาเพียงแค่ถูกใจร่างจิ้งจอกเก้าหางของเขา

เท่านัน้เอง หากเทพบนสวรรค์พวกนัน้มาเห็นเทพมารดาตอนแปรง

ขนให้เขาอย่างเพลิดเพลิน ไม่รู้ว่าจะท�าหน้าอย่างไร

เทพมารดาอยูม่าตัง้แต่สมยัก�าเนดิฟ้าดนิ เมือ่ครัง้ท่ีเสาค�า้ฟ้า

พังทลาย นางได้ท�าการซ่อมฟ้าค�้าจุนสวรรค์ สูญเสียพลังไปมาก 

สุดท้ายจึงต้องเข้าสู่การหลับลึกเพื่อฟื้นฟูพลัง การหลับลึกของเทพ

แห่งบรรพกาลใช่ว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่พันปี บางทีอาจต้องรอจน

สรรพส่ิงใกล้ถงึกาลดบัสญู นางจงึจะลมืตาตืน่ขึน้มาอกีครัง้ ก่อนนาง

จะหลับใหลยังเป็นห่วงว่าเขาจะโดดเดี่ยว ถึงได้มีบัญชาให้เขาหวน

คืนสู่ถิ่นก�าเนิด รับหน้าที่ปกครองดูแลปีศาจในดินแดนแห่งนี้ต่อไป

ยืนใจลอยอยู่ได้ไม่นาน จิ่วเยว่ก็สัมผัสได้ถึงพลังกล้าแข็งขุม

หนึ่งที่ใกล้เข้ามา เขาวาดมือเสกโต๊ะหินกับม้านั่งขึ้นสองตัว ก่อนจะ

4 สีขาวพระจันทร์ (月白色) ของจีน เป็นสีขาวที่มีสีฟ้าอ่อนเจือปน
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นั่งลงรอการมาถึงของเจ้าของพลังขุมนั้น

เพียงช่ัวอดึใจ ทีข่อบฟ้ากป็รากฏแสงสทีองเจดิจ้า เมือ่ใกล้เข้า

มาจึงเหน็ว่าเป็นร่างของบรุษุผูห้นึง่เหยยีบเมฆสทีองเหาะลงมา บรุษุ

ผู้นี้หน้าตาหล่อเหลาสง่างาม สวมชุดเกราะตลอดร่าง มือขวากุม

ทวนเงิน ปลายพู่ที่ติดอยู่กับทวนสะบัดพลิ้วไปตามแรงลม รัศมีเทพ

ทั่วร่างเปล่งประกายจนแทบย้อมทะเลสาบหยวนฉือให้กลายเป็นสี

ทอง

จ่ิวเยว่เงยหน้าขึน้มองเขา นยัน์ตาสอี�าพนัโค้งขึน้คล้ายจะย้ิม 

เอ่ยทักทายไปค�าหนึ่ง “เสวี่ยเหลียง”

ผู้ถูกเรียกก้าวลงจากเมฆมายืนอยู่บนพื้นดิน สะบัดมือเก็บ

ทวนเงิน ก่อนจะนั่งลงบนม้านั่งหิน

ในชีวิตอันยืนยาวของจิ่วเยว่ มีผู้ที่คบหากันฉันมิตรสหายอยู่

น้อยจนน่าสลดใจ เขาค่อนข้างมั่นใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่นิสัยใจคอ 

แต่อยู่ท่ีศักดิ์ฐานะ ตอนที่เขาก�าเนิดขึ้นมา ณ ทะเลสาบหยวนฉือ 

ไม่มทีัง้พ่อแม่และพีน้่อง นีฟั่งดแูล้วชวนให้ผู้คนรกัใคร่สงสาร ตดิอยู่

ท่ีว่าเขาดันก�าเนดิมาเป็นจิง้จอกเก้าหางซึง่มพีลงัมากพอจะถล่มแดน

ปีศาจให้จมไปอยูก้่นทะเลได้ ส�าหรบัเหล่าเซยีนปีศาจตวัเล็กตวัน้อย 

...นี่ฟังดูแล้วชวนให้รู้สึกหวาดผวา

ต่อมาเทพมารดารบัตัวเขาขึน้ไปอยูด้่วยในวมิานเทพของนาง 

ปวงเทพบนสวรรค์ล้วนเคารพนับถือเทพมารดาอย่างสุดจิตสุดใจ 

แม้แต่จะเหาะผ่านยังกลัวว่าจะรบกวนความสงบของท่านผู้อาวุโส 

ต้องเหาะอ้อมไปไกลๆ แล้วจะหาใครที่ไหนมาผูกมิตรเป็นสหาย 

กับเขา

เทพมารดาเข้าสู่การหลับใหล เขากลับลงมาทีแ่ดนปีศาจ แรก
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เริ่มเดิมทีก็ยังมีความกระตือรือร้นที่จะก่อร่างสร้างมิตรภาพอยู่บ้าง 

แต่เทพย่อมไม่อยากเป็นเพื่อนกับองค์เง็กเซียน มารย่อมไม่อยาก

เป็นเพ่ือนกบัจอมมาร ปีศาจกย่็อมไม่อยากเป็นเพือ่นกับจ้าวปีศาจ

เช่นกนั สุดท้ายหลายหมืน่ปีมานี ้ผูท้ีเ่ขาพอจะนบัได้ว่าเป็นสหายจึง

เหลือแค่เหล่าบริวาร กับท่านอ๋องเผ่ามังกรแห่งทะเลตงไห่ที่นานๆ 

ทีจะขึ้นจากทะเลมาร�่าสุราสนทนาพาทีเรื่องความเป็นไปของสาม

โลกกับเขาผู้นั้น

เรือ่งความเป็นไปของสามโลกทีต่งไห่อ๋องโปรดน�ามาสนทนา 

กค็อืเร่ืองจ�าพวก...น้องชายคนทีส่ามของเขาเวลานีก้�าลงัตดิพนัเซยีน

มัจฉาตนไหนในทะเลเป๋ยไห่ เซียนรับใช้บนสวรรค์คนใดลักลอบมี

ความสัมพนัธ์กบันางมาร เทพองค์ใดลงไปฝึกฝนจติใจด้วยการเผชญิ

เคราะห์บนโลกมนุษย์ เป็นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งทั้งสิ้น

ขนุพลสวรรค์ประจ�าทศิบรูพา ท่านเทพเสวีย่เหลยีง เป็นสหาย

คนล่าสุดท่ีจ่ิวเยว่บังเอิญได้พบพานเมื่อประมาณร้อยปีมานี่เอง 

เทยีบกบัตงไห่อ๋องผูเ้อาแน่เอานอนไม่ได้แล้ว เสวีย่เหลยีงนบัว่าเป็น

สหายทีด่อีย่างยิง่ ทัง้ทีต้่องรบัผดิชอบดแูลประตูสวรรค์ ก็ยังหาเวลา

มานั่งเล่นหมากล้อมกับเขาได้ทุกเดือน

นดัเล่นหมากล้อมครัง้ล่าสดุของพวกเขาเพิง่ผ่านมาได้สปัดาห์

หนึ่งเท่านั้น นับว่าเสวี่ยเหลียงมาเร็วกว่าปกติ จ่ิวเยว่ก�าลังจะ

ออกปากถามไถ่ อีกฝ่ายก็เสกไหกระเบื้องสองไหออกมาเสียก่อน

ไหกระเบื้องลอยมาอยู่ตรงหน้า กล่ินหอมเข้มข้นพลันฟุ้ง

กระจายไปในอากาศ จิ่วเยว่ตาลุกวาว รีบคว้ามาเปิดดูทันที “สุรา

ทิพย์หรือ”

สุราทิพย์ของแดนสวรรค์เป็นของดีที่สงวนไว้เฉพาะเมื่อเทพ
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ชัน้สงูจดังานเล้ียงสังสรรค์ หมักจากลูกท้อวิเศษของเจ้าแม่ซหีวงัหมู่ 

สามารถเพิ่มพูนตบะพลัง ยืดอายุขัยให้ยืนยาว

จิ่วเยว่ไม่ได้สนใจเรื่องอย่างตบะพลัง แต่ที่เขาสนใจก็คือสุรา

ทิพย์นี้รสชาติเยี่ยมยอด แม้รสจะค่อนไปทางหวานหอมอ่อนจาง 

ความร้อนแรงกลบัสสูกีบัสรุาเพลงิธารของวงัมาร ถอืเป็นหนึง่ในยอด

สุราของแดนเซียน

ของดีเช่นนี้ เสวี่ยเหลียงหิ้วมาฝากเขาถึงสองไห จิ่วเยว่มอง

ท่านเทพที่นั่งอยู่เบื้องหน้า พลันรู้สึกว่าฟ้าดินคงเห็นใจที่เขาเกิดมา

มีชะตาไร้ญาติขาดมิตร ถึงได้ส่งสหายที่ใจป�้าเช่นนี้มาให้

เห็นดวงตาสีอ�าพันที่เป็นประกายวาววับราวกับอัญมณี มุม

ปากของเสวีย่เหลียงกย็กข้ึนเป็นรอยยิม้ “ไม่นานมาน้ีเทพชะตาเพ่ิง

จัดงานเลี้ยง ข้าจ�าได้ว่าท่านชอบสุราทิพย์ของแดนสวรรค์ จึงขอมา

ฝากท่านด้วย”

จ่ิวเยว่ยกไหสุราขึ้นจิบ เพียงค�าเดียวรสชาติหวานหอมก็

กระจายไปทั่วทั้งปาก เมื่อไหลลงคอกลับรู้สึกร้อนผ่าว

“สรุาด”ี เขาเอ่ยชม ก่อนจะหรีต่ามองขุนพลสวรรค์ท่ีน่ังย้ิมอยู่

ตรงหน้า “คราวนี้ท่านมาเร็วกว่าปกติ ทั้งยังมีของก�านัลมาฝาก 

แน่นอนว่าข้าย่อมซาบซึ้งใจ แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ หรือว่ามีเรื่องอันใด

เกิดขึ้น”

เสวี่ยเหลียงหลบตา ท่าทางดูล�าบากใจ จิ่วเยว่เลิกคิ้ว หรือว่า

ท่านเทพผู้นี้จะมีเรื่องรบกวนเขาจริงๆ

“พวกเราคบหากันมา แม้ไม่อาจนับได้ว่าเนิ่นนาน แต่ไมตรี

ระหว่างสหายไหนเลยจะวัดได้ด้วยวันเวลา หากท่านมีเรื่องอะไร

ต้องการให้ข้าช่วยกบ็อกมาเถดิ หากว่าช่วยได้ ข้าย่อมช่วยท่านอย่าง
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สุดความสามารถ ไม่บ่ายเบี่ยงแน่นอน” เขาพูดประโยคน้ีออกมา 

รู้สึกว่าตนเองดูองอาจสง่างามไม่เลว แต่เสวี่ยเหลียงกลับส่ายหน้า

“ข้าไม่ได้มเีรือ่งใดจะไหว้วาน” เงยีบไปอดึใจหน่ึง เสวีย่เหลยีง

ถึงพูดออกมา “อันที่จริงข้ามาเพื่อแจ้งข่าวว่า หลังจากนี้คงจะไม่ได้

มาที่ป่าจิ้งจอกสักพัก”

จิ่วเยว่ขมวดคิ้ว สีหน้าของเสวี่ยเหลียงเปล่ียนเป็นเคร่งขรึม 

ท่าทางคล้ายมีเรื่องหนักใจ “โลกมนุษย์เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นอย่างผิด

วิสัย เบื้องบนสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของเจียงซือ”

ที่เรียกว่าเจียงซือนี้ เดิมก็คือมนุษย์ที่คิดอยากเป็นเซียน หวัง

ในชีวิตที่เป็นอมตะ แต่ไม่มีใจมุมานะพอที่จะบ�าเพ็ญเพียร จึงใช้วิธี

ต้องห้าม ปิดบงัหลอกลวงสวรรค์ ท�าพธิศีพให้ตนเอง บดิเบอืนข้อมลู

ในบันทึกของเทพชะตา ผู้ที่ท�าเช่นนี้ ถึงจะต่ออายุให้ตนเองได้ แต่ก็

ต้องคอยหลบหนีทัณฑ์สวรรค์ ใช้ชีวิตเหมือนผีดิบ ทั้งยังต้องคอย

ขโมยอายุขัยของผู้อื่น

“เช่นนัน้หรอื” จิว่เยว่วางไหสรุาลงบนโต๊ะหนิ พธิกีรรมในการ

เป็นเจียงซือถกูเงก็เซยีนฮ่องเต้องค์ก่อนสัง่ท�าลายไปกห็ลายพนัปีมา

แล้ว ไม่นึกว่าจะยังเล็ดลอดหลงเหลืออยู่บนโลกมนุษย์ “หากเป็น

เจียงซือจริงๆ ก็ยุ่งยากแล้ว”

วิชาฤทธิ์ของเจียงซือย่อมสู้เทพไม่ได้ แต่พวกนี้หลบซ่อนตัว

เก่งมาก จะควานหาตัวเจียงซือจากมนุษย์ธรรมดา คงต้องเปลือง

แรงไม่น้อย

เสวี่ยเหลียงพยักหน้า “ข้าได้รับค�าส่ังให้ลงไปสืบข่าวเรื่องน้ี 

หากเป็นเจียงซือก็ต้องก�าจัดให้สิ้นซาก ไม่ให้วิชานอกรีตหลงเหลือ

อยู่อีก วันนี้จึงตั้งใจมาบอกกล่าวท่านเอาไว้ล่วงหน้า”
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“นับว่าท่านใส่ใจแล้ว” จิ่วเยว่มองใบหน้าเคร่งเครียดของเขา 

แล้วเหลือบมองของก�านัลบนโต๊ะ รู้สึกซาบซึ้งขึ้นมาจริงๆ “ในเมื่อ

ท่านรับค�าสั่งให้ไปท�าหน้าที่ ย่อมต้องท�าให้ส�าเร็จลุล่วง ส่วนหมาก

ล้อมกระดานนี้ เล่นเมื่อไรย่อมได้ทั้งนั้น”

เห็นอีกฝ่ายยังดูเป็นกังวล เขาจึงยกไหสุราขึ้นพลางเอ่ย “ข้า

ขอด่ืมอวยพรให้ท่าน ขอให้ภารกจิครัง้นีส้�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด”ี พดูจบก็

ดื่มเข้าไปอึกใหญ่

คนผู้นี้แต่ไหนแต่ไรก็มีความรับผิดชอบอย่างยิ่ง ตั้งใจปฏิบัติ

หน้าท่ีสอดส่องดูแลทุกสรรพสิ่งในบูรพาทิศ ตอนที่เจอกันครั้งแรก 

เสว่ียเหลียงก็ตามมาปราบยักษ์สิงเทียนที่หลุดออกมาอาละวาด 

คาดว่าเบื้องบนคงเห็นความทุ่มเทของเขา จึงมอบหมายงานส�าคัญ

มาให้ อาจจะใกล้ได้เลื่อนขั้นแล้วกระมัง

ได้ยินค�าอวยพรของจิ่วเยว่ เสว่ียเหลียงก็เผยรอยย้ิมบางๆ 

“ขอบคุณท่าน”

เขาดูสดชื่นขึ้นมาบ้าง จิ่วเยว่ก็วางใจ โบกมือหน่ึงครั้งเสก

กระดานหมากล้อมขึ้นมาบนโต๊ะหิน

จะได้เล่นอีกเมื่อไรก็ไม่อาจรู้ได้ ตานี้งัดกลยุทธ์พิสดารที่เคย

เห็นในต�าราบนโลกมนุษย์มาลองใช้ดูหน่อยก็แล้วกัน
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ผืนผ้าหลากสีลอยพล้ิวอยู่กลางอากาศ ร่างอรชรงดงาม

ของเหล่านางร�าบดิเอวหมนุกายไปตามจงัหวะดนตร ีเมือ่ผนืผ้าเหล่า

นั้นค่อยๆ หล่นร่วงลงมา พวกนางก็พลิ้วร่างหลีกหนี เกิดเป็นภาพ

งดงามตระการตา ทกุท่วงท่าเย้ายวนชวนให้หลงใหล การร่ายร�าของ

ปีศาจจิ้งจอก หากผู้ที่ได้ชมมีตบะไม่กล้าแข็งพอ จะต้องถูกสะกดใจ

ตรึงวิญญาณ ได้แต่ยืนตะลึงจังงังอยู่กับที่ ก้าวขาไม่ออกแม้แต่ก้าว

เดียว

การร่ายร�าในครัง้นี ้เหล่านางร�าทุม่เทกายใจอย่างย่ิง แขนดดั

จนเป็นเส้นโค้ง เอวอ่อนจนไร้กระดูก เมื่อดนตรีเร่งจังหวะจนถึงจุด

ท่ีตื่นเต้นเร้าใจที่สุด ปีศาจสาวที่รีดเค้นวิชาแปลงกายจนงามหยาด

ฟ้ามาดนิกย็กฝ่ามือข้ึนเป่าเบาๆ เกดิเป็นฝนบุปผาโปรยปรายลงมา

ทัว่บริเวณ กลบีดอกไม้ลอยไปหยดุตรงหน้าชายหนุม่ในชดุสฟ้ีาอ่อน

ที่เอนตัวนั่งอยู่บนแท่นศิลา

ดวงตาสีอ�าพันจ้องมองมา นางจิ้งจอกผู้โปรยบุปผากลั้น
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หายใจ ชายผู้นั้นขยับตัวเล็กน้อย ริมฝีปากเผยอขึ้น

ท่ามกลางสายตาคาดหวังของจิ้งจอกทั้งเผ่า ท่านจ้าวปีศาจ

หาวออกมาหนึ่งครั้ง

อวิ๋นฮุยลอบกลืนน�้าลาย เม่ือหลายวันก่อนนายท่านเปรย

ออกมาว่าเบือ่ เหล่าจิง้จอกต่างพากนัเสนอตวัมาสร้างความบนัเทิง

ด้วยหวังว่าจะสามารถท�าให้นายท่านพอใจ แต่ยามนี้นอกจากนาย

ท่านจะยังดูเฉยชา จิ้งจอกทั้งป่าก็พากันหดหู่สิ้นหวังไปด้วยแล้ว

จ้ิงจอกเทาเอยีงตัวไปด้านซ้าย แอบกระซบิกับไป๋ชุน่ “เหตใุด

พักนี้นายท่านถึงดูอารมณ์ไม่สู้ดี”

ไป๋ชุน่ใช้แปรงสางขนหางมาตัง้แต่เช้า ในท่ีสดุก็มาถึงหางท่ีห้า 

นางเหลือบตามองอวิ๋นฮุย “ย่อมเป็นเพราะท่านเทพเสวี่ยเหลียง 

ไม่อยู่”

ขนุพลสวรรค์ผูน้ัน้ไม่ได้แวะมาทีป่่าจิง้จอกประมาณสามเดอืน

แล้ว ตอนแรกนายท่านไม่ได้มีท่าทีอะไร แต่พักนี้คงเริ่มเบื่อหน่าย

ขึ้นมาแล้วกระมัง

อวิน๋ฮยุโคลงศรีษะ “ทีแ่ท้กเ็ป็นเพราะเรือ่งนี ้สองคนนีช่้างเป็น

สหายที่ดีต่อกันจริงๆ”

ตัวเขาเองก็มีสหายมากมาย หากไม่ได้ไปมาหาสู่กันนานๆ ก็

คงคดิถงึอยูบ้่างเหมอืนกนั แต่นายท่านกบัท่านเทพเสวีย่เหลยีงเจอ

หน้ากนัอยูท่กุเดอืน ความสมัพนัธ์น่าจะแน่นแฟ้นยิง่กว่าเขากบัเหล่า

สหาย

ไป๋ชุ่นไม่ได้ตอบ แต่กลับย้อนนึกไปถึงเหตุการณ์หนึ่ง

เมื่อหน่ึงร้อยปีก่อน นายท่านไปจัดการเรื่องวุ่นวายในแดน

ปีศาจ ตอนกลบัมา รัว่เหมยอยากใช้แผนนารีงามขึน้เมือ่มสีรุา มอม
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เหล้านายท่านดูสักครั้ง จัดงานเลี้ยงต้อนรับขึ้นมาอย่างงงๆ ถึงจะ

จดัข้ึนอย่างงงๆ แต่เผ่าปีศาจจิง้จอกล้วนชืน่ชอบงานรืน่เรงิสงัสรรค์ 

แห่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นายท่านนั้นหลังด่ืมสุราหมักฝีมือ 

ร่ัวเหมยไปหลายไห ถงึจะไม่ได้เมาจนเหน็นางดนู่าพิศวาสขึน้มา แต่

ตอนเดินกลับถ�้า ฝีเท้าก็ยังซวนเซไปหลายจังหวะ

เสีย่วถงดวลเหล้ากบัรัว่เหมยจนคอพบัหลบัไปทัง้คู ่ส่วนอวิน๋- 

ฮุยก็ไม่รู้ไปสนุกสนานอยู่ตรงไหน ผู้ที่ตามไปรับใช้นายท่านจึงเหลือ

แค่นางเพียงผู้เดียวเท่านั้น ตอนนางยกน�้าแกงสร่างเมาเข้ามา นาย

ท่านก็เอ่ยขึ้นว่า

“วันนี้ข้าได้เจอคนผู้นั้นอีกแล้ว”

นางยังไม่ทันได้ถามว่าคนผู้นั้นคือผู้ใด นายท่านกลับเอ่ย

ประโยคถัดมาที่น่าตื่นตะลึงอย่างยิ่ง

“ข้าชวนเขาบ�าเพ็ญร่วมกัน เสียดาย เขามีคนในใจอยู่แล้ว  

ไป๋ชุ่น เจ้าว่าเทพธิดาที่ท�าให้มนุษย์คนหนึ่งยึดมั่นในตัวนางถึงขั้น

ยอมบ�าเพ็ญเพียรเพือ่ขึน้มาครองคูอ่ยูก่บันางบนสวรรค์ จะต้องเป็น

คนงามปานใดกันนะ”

ชามน�้าแกงในมือเอียงกระเท่เร่ ไป๋ชุ่นนึกสงสัยว่านางเผลอ

ดื่มสุรามากไปจนหูเพี้ยนใช่หรือไม่

มีคนท่ีสามารถปฏิเสธการเชิญชวนของจิ้งจอกเก้าหางได้ นี่

ย่อมน่าตืน่ตะลงึ แต่ทีน่่าตืน่ตะลงึทีส่ดุคอืนายท่านเป็นฝ่ายเชญิชวน

ผู้อื่นมาบ�าเพ็ญคู่

ทั่วทั้งแดนปีศาจ เป็นที่รับรู้กันว่าท่านจ้าวปีศาจของพวกเขา

นั้น แม้ร่างเดิมจะเป็นจิ้งจอกเก้าหาง แต่กลับไม่เคยบ�าเพ็ญคู่กับผู้

ใดทัง้สิน้ ตอนทีเ่ขายงัตดิตามอยูข้่างกายเทพมารดาน่ันก็แล้วไปเถิด 



~ LuaAimei ~

35

แต่เมื่อลงมาปกครองแดนปีศาจแล้ว ก็ยังคงไม่มีทีท่าจะสนใจผู้ใด 

ไม่ว่าเหล่าปีศาจน้อยใหญ่จะเพียรพยายามเสนอตัวเท่าไรก็ตาม 

นอกจากนี้ไป๋ชุ่นยังรู้ดีว่า เมื่อหนึ่งพันปีก่อนหน้านี้ นายท่านไปยัง

โลกมนุษย์ ได้พบเรื่องสะเทือนใจ หลังจากนั้นก็ย่ิงไม่มีแก่ใจจะ

เหลือบแลเรื่องรักๆ ใคร่ๆ อีก

แต่นายท่านกลบัพดูออกมาเองว่าได้ชวนคนผูห้นึง่มาบ�าเพญ็

ร่วมกัน

ไป๋ชุน่วางชามใส่น�า้แกงลง ขณะก�าลังชัง่ใจว่าจะถามต่อดหีรอื

ไม่ว่าคนผูน้ีเ้ป็นใคร นายท่านกพ็ดูต่อ น�า้เสยีงคล้ายร�าพึงกับตนเอง

“ข้าเพิง่รูว่้า แท้จรงิแล้วมนษุย์ทีม่ัน่คงในรกัก็มอียู่เช่นกัน เป็น

ตัวข้าโชคไม่ดีเอง ที่ว่าสรรพสิ่งล้วนมีวาสนาเป็นของตนเองคงเป็น

เช่นนี้กระมัง ผู้อื่นมีวาสนาร่วมกัน ฟ้าดินจึงเมตตา สร้างหนทางให้ 

แต่ข้ากับเว่ยอี้หลง ตั้งแต่แรกก็ไม่มีวาสนาต่อกัน...ค�าพูดนี้ ตอนที่

ได้ยินครั้งแรก ข้าโกรธเสียจนหน้ามืด ตอนนี้มาคิดดูแล้ว ค�าพูดนี้

ของเขา นับว่ากล่าวได้ถูกต้อง”

หลังจากนั้นนายท่านก็ดื่มน�้าแกงสร่างเมา หันหลังเดินเข้า

ห้องนอนไป นางเองก็ไม่กล้าเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลย

เพียงแต่ตอนที่นายท่านแนะน�าท่านเทพเสวี่ยเหลียงว่าเป็น

สหายที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นาน นางกลับหวนนึกถึงค�าบอกเล่าของ

นายท่านในคืนนั้น เทพบนสวรรค์ที่นายท่านเคยชวนเขาบ�าเพ็ญคู่

กัน จะใช่ท่านเทพผู้นี้หรือไม่

“ท่านเก้าหาง!” จิ้งจอกน้อยผู้หนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามา เสียง

ดนตรีหยุดลง เหล่านางร�าหันมามองผู้มาใหม่เป็นตาเดียว จิ้งจอก

น้อยรีบรายงานเสียงดัง “มีทหารจากแดนสวรรค์มาขอพบท่าน
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ขอรับ”

ได้ยินค�าว่า ‘ทหารจากแดนสวรรค์’ จิ่วเยว่ก็ดันตัวลุกขึ้นนั่ง 

ถ่ายทอดค�าสั่งออกไป “ให้เข้ามา”

รอไม่นาน นายทหารในชุดเกราะเงินอันเป็นเอกลักษณ์ของ

แดนสวรรค์ก็เดินเข้ามา เขาลอบมองเหล่าปีศาจจิ้งจอกที่นั่งล้อมวง

อยู่ด้วยกัน หลังคอเปลี่ยนเป็นสีแดงก�่า สมกับเป็นเผ่าจิ้งจอก ล้วน

แต่ดยูัว่ยวนชวนให้ลุม่หลงในโลกย์ี ไม่ผดิไปจากค�าเล่าลอืแม้แต่น้อย

เขาพยายามควบคุมจิตใจให้สงบนิ่ง ประสานมือก้มศีรษะ

คารวะไปทางแท่นที่ยกสูง ท�าความเคารพท่านจ้าวแห่งแดนปีศาจ

ด้วยท่าทางเป็นการเป็นงาน

“เจ้าบอกว่าต้องการพบข้า มีเรื่องอันใด” เสียงของจ้าวปีศาจ

ทุ้มต�่า แต่ฟังไพเราะไม่ต่างจากเสียงพิณที่บรรเลงในงานเลี้ยงบน

สวรรค์ ทหารผู้นั้นไล่สายตามองเจ้าของเสียงที่นั่งอยู่บนแท่นศิลา 

ชายเสื้อสีฟ้าอ่อน มือที่กุมจอกสุราเอาไว้เนียนขาวราวกับหยก 

มันแพะ มองไล่ไปจนถึงใบหน้า ค�าพูดที่เตรียมเอาไว้ก็พลันติดอยู่

ในล�าคอ

จิ่วเยว่ขมวดคิ้วน้อยๆ ทหารผู้นี้สีหน้าท่าทางประหลาดพิกล 

หรือว่าบนสวรรค์มีเรื่องร้ายแรง?

ไป๋ชุ่นกระแอม “ทหารสวรรค์ท่านนี้ ไม่ทราบว่ามีกิจธุระอัน

ใดกับท่านจ้าวปีศาจ”

ทหารจากแดนสวรรค์สะดุง้ รบีก้มหน้าลง ละล�า่ละลกัพดูออก

มา “ข้าน้อย...ข้าน้อยมีข้อความจากท่านขุนพลสวรรค์ประจ�าทิศ

บูรพา ฝากมาให้ท่านจ้าวปีศาจ”

หัวคิ้วของจิ่วเยว่คลายออกทันที “เสวี่ยเหลียงฝากข้อความ



~ LuaAimei ~

37

อะไรมาให้ข้าหรือ”

นายทหารผู้นั้นล้วงมือเข้าไปในชุดเกราะ หยิบม้วนกระดาษ

ม้วนหนึ่งยื่นออกไปตรงหน้า นิ้วมือสั่นเทาเล็กน้อย

จิ่วเยว่โบกมือหนึ่งครั้ง กระดาษม้วนนั้นก็ลอยมาอยู่ในมือ 

เมือ่คลีอ่อกอ่าน กลบัเป็นชือ่เมอืงหลวงของแคว้นหนึง่บนโลกมนษุย์ 

มลีายมอืของเสวีย่เหลยีงเขยีนก�ากบัไว้ด้านล่างว่า ‘คนทีต่ดิค้างท่าน

ผู้นั้น คือองค์ชายรัชทายาทของแคว้นผิงโจว’

สหีน้าของจิว่เยว่แขง็ค้างไปวบูหนึง่ เมือ่ตัง้สตไิด้ก็เอ่ยออกมา 

“นี่คือ...”

“ท่านขนุพลสวรรค์บอกข้าน้อยว่า เคยให้สญัญาต่อจ้าวปีศาจ

เอาไว้ หากมีโอกาส จะตามหาคนผู้หนึ่งให้ท่าน” ทหารผู้มาส่งข่าว

รีบประสานมืออธิบาย ยังคงก้มหน้ามองพื้น “ท่านขุนพลสวรรค์ลง

ไปสบืเรือ่งเจยีงซือบนโลกมนษุย์ บังเอญิสบโอกาสน้ันพอด ีตามหา

คนผู้นั้นจนพบ จึงรีบให้ข้าน้อยมาแจ้งข่าวแก่ท่าน”

“ทีแ่ท้เป็นเช่นนี”้ จิว่เยว่บังคบัสีหน้าให้ราบเรยีบ พยักหน้าให้

นายทหารผู้นั้น “รบกวนเจ้าแล้ว”

“มิได้ มิได้...” ทหารสวรรค์รีบตอบ “ได้เข้าเฝ้าจ้าวปีศาจ นับ

เป็นวาสนาของข้าน้อย...”

ไป๋ชุ่นกระแอมอีกครั้ง อวิ๋นฮุยรีบดีดกายลุกขึ้นมา เดินยิ้ม

ละไมไปค�านับทหารสวรรค์ที่สีหน้ายังดูค่อนข้างเหม่อลอย “ท่าน

อุตส่าห์เดินทางไกลมาแจ้งข่าวให้นายท่านของพวกเรา หากไม่

ต้อนรับท่านให้ดี คงต้องถือว่าเผ่าจิ้งจอกเราบกพร่องแล้ว อย่างไร

เชิญท่านตามข้ามาทางนี้”

อวิ๋นฮุยพูดย�้าอีกครั้งว่า “เชิญ” ก่อนจะกึ่งโอบกึ่งผลักพาตัว
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ทหารสวรรค์ผู้นั้นออกไป

ความเงียบเข้าปกคลุมลานกว้าง จิ่วเยว่ก้มหน้ามองม้วน

กระดาษแผ่นนั้น แววตาคล้ายมีแผ่นน�้าแข็งบางๆ ปกคลุมอยู่ชั้น

หนึ่ง

“นายท่าน...” เห็นเขาดูผิดปกติ เสี่ยวถงก็เอ่ยปากเรียกอย่าง

เป็นกังวล

“พวกเจ้าสังสรรค์กันต่อไปเถิด ข้าอยากงีบสักพัก ขอตัวกลับ

ก่อน” จิ่วเยว่ลุกขึ้นยืน ขยับเพียงนิดเดียว ทั้งร่างก็วูบหายไป

เมือ่กลบัมาถงึด้านในโพรงถ�า้ จิว่เยว่ทรดุตวัลงนัง่ คลีก่ระดาษ

ในมือออกอ่านอีกครั้ง

ข้อมลูนีไ้ด้มาอย่างไม่ทนัตัง้ตวัโดยแท้ เสวีย่เหลยีงบอกทหาร

สวรรค์ผู้นั้นว่าให้สัญญาแก่เขาเอาไว้ ทีแรกเขายังนึกไม่ออกว่ามี

สัญญาเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไร ตอนนี้มานั่งนึกดูแล้ว ในที่สุดก็จ�าได้

เป็นวันที่พวกเขาร่วมมือกันสยบปีศาจงูฟางซินนั่นเอง

ท่านเทพเสวี่ยเหลียงผู้งานยุ่งเป็นนิจปลีกตัวมานั่งเล่น

หมากล้อมเป็นเพือ่นเขาได้เพยีงเดอืนละครัง้ แต่ละครัง้จะนัง่เล่นอยู่

ด้วยกันจนฟ้าสาง วันนั้นเพิ่งเดินหมากไปได้สองชั่วยาม ทะเลสาบ

หยวนฉือที่มักจะเงียบสงบกลับมีผู้กล้าเข้ามารบกวน

คนผู้นั้นก็คือไป๋ชุ่น นางยืนอยู่ตรงริมฝั่ง ยอบตัวลงอย่าง

นอบน้อม

“เกิดเรื่องอันใดขึ้น” จิ่วเยว่เอ่ยถาม ท�ามือให้นางรีบลุกขึ้น

หากไม่มีเรื่องเร่งด่วน ไป๋ชุ่นย่อมไม่มาหาเขาถึงที่นี่

“เรียนนายท่าน ฟางซินที่จ�าศีลอยู่ในถ�้าฉุนอวี้ เกิดคลุ้มคลั่ง
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ขึ้นมา สังหารปีศาจหนูไปตนหนึ่งแล้ว” ไป๋ชุ่นรายงาน “เดิมทีเสี่ยว-

ถงจะไปจัดการด้วยตนเอง แต่ข้าเห็นว่านางกับฟางซินตบะพลังสูสี

กนั หากต่อสูก้นัขึน้มาจรงิๆ อาจต้องเจบ็หนกัท้ังสองฝ่าย จึงมาแจ้ง

นายท่านก่อนเจ้าค่ะ”

จิ่วเยว่พยักหน้า “เจ้าท�าถูกแล้ว”

ปีศาจงฟูางซนิเป็นหนึง่ในผูอ้าวโุสของเผ่าปีศาจง ูหลายพันปี

มานี้ นางขังตนเองอยู่ในส่วนลึกของถ�้าฉุนอวี้ ไม่เคยออกมาแม้แต่

ก้าวเดียว จู่ๆ ฟางซินกลับอาละวาดเข่นฆ่าปีศาจตนอื่น เรื่องนี้ 

น่าจะต้องมีสาเหตุ หากส่งคนมุทะลุอย่างเสี่ยวถงไป เรื่องราวอาจ

ยิ่งบานปลายใหญ่โต

เขาหันไปมองเสวี่ยเหลียง รู ้สึกเสียดายเล็กน้อย “หมาก

กระดานนี้ ข้าคงเล่นต่อไม่ได้แล้ว”

ขุนพลสวรรค์โบกมือ กระดานหมากพลันหายวับไป กล่าว

สั้นๆ ว่า “ข้าจะไปกับท่านด้วย”

จิ่วเยว่กะพริบตา นี่เป็นเรื่องภายในแดนปีศาจ ไม่ควรให้

คนนอกมารับรู้ แต่เสวี่ยเหลียงที่ยืนอยู่ตรงหน้ามองเขาด้วยสายตา

จริงจังอย่างยิ่ง ถึงกับเสกคาถาเรียกเมฆทองมาขี่แล้ว

“เช่นนัน้ท่านตามข้ามา” สดุท้ายจิว่เยว่ก็ห้ามเขาไม่ลง ในเมือ่

คนผู้นี้เป็นสหายของเขา ก็ไม่นับเป็นคนนอกกระมัง?

ถ�้าฉุนอว้ีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของป่าจ้ิงจอก ท่ีถูกเรียกเช่นน้ี

เพราะส่วนลึกของถ�้าเป็นที่เก็บรักษาหยกวิเศษที่มีชื่อเดียวกัน หยก

ฉนุอวีก้้อนนีน้อกจากจะเป็นของวิเศษทีใ่ช้ในการคงสภาพแล้ว ยังมี

พลังวิญญาณเข้มข้น พลังที่แผ่ออกมาส่งผลให้บริเวณด้านหน้าของ

ถ�้ามหีญ้าสมนุไพรงอกอยูม่ากมาย พวกปีศาจน้อยทีพ่ลงัตบะไมส่งู
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ชอบมาเก็บหญ้าสมุนไพรเหล่านี้ เนื่องจากมันมีฤทธิ์ช่วยเพิ่มพูน

ตบะได้ แน่นอนว่าส�าหรบัปีศาจชัน้สูง ย่อมไม่เหน็พลงัตบะน้อยนิด

จากหญ้าสมนุไพรอยูใ่นสายตา แต่ส�าหรบัปีศาจตวัเล็กตวัน้อย พลัง

ตบะนี้มีค่ายิ่ง

ฟางซินพลังฝีมือสูงส่ง ย่อมไม่สนใจหญ้าสมุนไพรเหล่าน้ัน 

ตลอดมานางปล่อยให้เหล่าปีศาจน้อยเข้ามาเกบ็หญ้าสมนุไพรในถ�า้

ได้ตามต้องการ ถ�้าฉุนอวี้จึงไม่ใช่เขตหวงห้ามแต่อย่างใด

ปีศาจงูท่ีอยู่มานาน ทั้งยังมีอุปนิสัยเรียบง่าย เกิดลุกขึ้นมา

สงัหารผู้คนได้อย่างไร จิว่เยว่ยงัไม่ทนัได้ขบคดิให้กระจ่าง พวกเขาก็

มาถึงหน้าถ�้าฉุนอวี้เสียก่อน

หญงิสาวสองคนวิง่ล้มลกุคลกุคลานอยูห่น้าถ�า้ ผมเผ้ายุง่เหยงิ 

สภาพมอมแมมดูไม่ได้ ด้านข้างเป็นร่างของชายผู้หนึ่ง ใบหน้าเขียว

คล�้า น�้าลายยังฟูมปาก มีรูขนาดใหญ่สองรูอยู่บริเวณท้อง เห็นได้

ชัดว่าตายเพราะถูกพิษงู

ตามที่ไป๋ชุ่นรายงาน คนที่ถูกฟางซินสังหารคือปีศาจหนู เช่น

นั้นสองคนที่พยายามหนีตายอยู่นี่ก็คงเป็นปีศาจหนูเช่นกัน

ไม่ไกลกันนั้น งูขาวตัวมหึมาชูคอขู่ฟ่อ ร่างของมันใหญ่พอๆ 

กบัต้นไม้ทีส่งูทีส่ดุในบรเิวณนี ้นยัน์ตาแดงก�า่จ้องเขมง็ไปท่ีปีศาจหนู

ทั้งสองตน

ปากของงยูกัษ์อ้าออกจนเหน็คมเขีย้วขาวโพลน พุ่งเข้าใส่ร่าง

ที่พยายามหลบหนี

“ไม่นะ!” ปีศาจหนูกรีดร้องเสียงหลง แต่ก่อนที่เขี้ยวคมคู่นั้น

จะกดัขย�า้ลงมา ภาพสยองขวญัเบือ้งหน้ากลบัถกูบดบงัด้วยชายแขน

เสื้อสีฟ้าอ่อน
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ชายแขนเสื้อสะบัดเบาๆ งูขาวที่พุ่งเข้ามาถูกผลักจนกระเด็น

ถอยหลังไปสามจั้ง5

เมือ่เหน็ใบหน้าของผูม้าใหม่ ดวงตาของหญงิสาวท้ังสองก็ลุก

โชนไปด้วยแสงแห่งความหวัง “ท่านจ้าวปีศาจ!”

อาภรณ์สีขาวฟ้า รูปโฉมงดงามเหนือธรรมดา ทั้งยังสามารถ

สะท้อนการโจมตีของปีศาจชั้นสูงได้โดยอาศัยเพียงแค่การขยับมือ 

บรุุษท่ียนืขวางอยูต่รงหน้าพวกนางจะเป็นผูใ้ดไปได้อกีนอกจากนาย

เหนือหัวแห่งแดนปีศาจ

หากเป็นท่านผูน้ี ้ชวีติน้อยๆ ของพวกนางก็นับว่าเก็บกลับมา

ได้แล้ว สตรีในชุดสีเหลืองรีบคลานเข้าไปหา น�้ามูกน�้าตาไหลนอง 

“ท่านจ้าวปีศาจ ได้โปรดช่วยข้าน้อยด้วย”

จิว่เยว่ถอยหลบฝ่ามือของนาง เอ่ยถามออกไป “เกดิอะไรขึน้”

สตรีอีกคนหนึ่งปาดน�้าตา บนแขนของนางมีรอยแผล ดู

สะบักสะบอมอยู่ไม่น้อย “ปีศาจงูที่อยู่ในถ�้าผู้นั้น ไม่รู้ว่านางเกิด

คลุ้มคลั่งอะไรขึ้นมา ลงมือสังหารพี่ชายของข้าน้อยอย่างเหี้ยมโหด 

แล้วยังไล่ท�าร้ายข้าน้อยกับพี่สะใภ้ ท่านจ้าวปีศาจ โปรดคืนความ

เป็นธรรมให้พวกเราด้วย”

เสวีย่เหลียงก้าวลงจากเมฆมายนือยูบ่นพ้ืนดนิ ขมวดคิว้มอง

ปีศาจหนูที่นั่งคุกเข่าร้องห่มร้องไห้ “ปีศาจงูที่พลังตบะไม่อ่อนด้อย

ตนหนึ่ง จะคลุ้มคลั่งขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุได้อย่างไร”

เห็นเทพจากสวรรค์ในชุดเกราะเต็มยศ ปีศาจหนูตกใจจน

5  หน่วยวัดระยะทางของจีนในสมัยโบราณ โดยที่ 1 จั้ง ประมาณ 3.33 เมตร



~ พันธสัญญำจิ้งจอก เล่ม 1 ~

42

สะอึก รีบละล�่าละลักตอบออกมา “ขะ...ข้าน้อยไม่ทราบจริงๆ”

งูขาวที่ถูกผลักจนกระเด็นไปพลันส่งเสียงออกมา จิ่วเยว่หัน

ไปมอง ฟางซนิดจูะไม่ได้รบับาดเจ็บอะไรมากนัก เขาเหาะไปยนือยู่

ตรงหน้าปีศาจงู มองดวงตาที่แดงฉานด้วยแรงโทสะเอ่ยกับนางว่า 

“ฟางซิน เจ้าตั้งสติก่อน”

งูตัวใหญ่ท�าเสียงครืดคราดในล�าคอ ส่ายหัวไปมา จิ่วเยว่พูด

ด้วยเสยีงทีด่งัขึน้กว่าเดมิ “ฟางซิน เกดิเรือ่งอนัใดขึน้ เจ้าเปลีย่นร่าง

กลับเป็นร่างเซียนก่อนแล้วค่อยพูดจากัน”

จบประโยคนัน้ งขูาวกพ็ุง่ตัวเข้ามา จิว่เยว่ดดีตวัหนีได้ทัน คม

เขี้ยวคู่นั้นปักลงในดิน เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่

“นางเสยีสตไิปแล้ว” หวัคิว้กดลง จิว่เยว่ก้มมองปีศาจงท่ีูยังคง

อาละวาดอยู่ด้านล่าง

เสว่ียเหลียงสร้างปราการคุ้มกันปีศาจหนูทั้งสองตน เหยียบ

เมฆทะยานขึ้นมาอยู่เคียงข้างเขา “เช่นนั้นก็เหลือทางเดียว”

ทวนเงนิปรากฏขึน้มาในมอืขนุพลสวรรค์ ส่องประกายเจิดจ้า

ใต้แสงตะวัน

จิ่วเยว่ยื่นมือไปรั้งต้นแขนอีกฝ่ายเอาไว้ เอ่ยเสียงเบา “ยั้งมือ

ไว้บ้าง อย่าให้นางตาย”

สังหารปีศาจตนอื่นนับเป็นความผิด แต่เรื่องนี้ยังสืบสวนไม่

กระจ่าง เขาต้องการรู้สาเหตุจากปากของฟางซิน

เสว่ียเหลียงพยักหน้า เขาชี้ทวนเงินไปด้านหน้า ล�าแสงนับ

ร้อยสายพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน กลายเป็นโซ่เหล็กพุ่งตรงเข้าไปล่ามงู

ใหญ่เอาไว้ ฟางซินสะบัดร่างไปมา แต่โซ่เหล็กกลับยิ่งรัดแน่น

อาคมพันธนาการของเทพยากที่จะท�าลาย แต่ปีศาจงูขาว
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คลุ้มคลั่งเสียแล้ว ดิ้นรนอยู่นาน ในที่สุดก็หลุดออกมาจากโซ่เหล็ก

ได้ เกลด็สขีาวอาบย้อมไปด้วยเลือดสีแดง ปีศาจงท่ีูสญูสิน้สตพุ่ิงขึน้

มาบนฟ้า หมายจะกัดคนที่ท�าร้ายมันให้จมเขี้ยว

เสวี่ยเหลียงควงทวนในมือ ใช้ด้ามทวนฟาดเข้ากลางล�าตัว

ของงูยักษ์ แรงนั้นมากพอที่จะส่งร่างสีขาวร่วงลงไปกระแทกพื้น

ขุนพลสวรรค์เหาะตามลงมา ฝ่าเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนหลัง

ของปีศาจงู หวดด้ามทวนลงไปอีกครั้ง พื้นดินยุบจมกลายเป็นหลุม

ขนาดใหญ่ งูขาวกระอักเลือดออกมากองหนึ่ง

เสวีย่เหลียงไม่เปิดโอกาสให้นางได้ตอบโต้ กระหน�า่หวดด้าม

ทวนลงไปบนล�าตัวเหยียดยาว ในที่สุดปีศาจงูก็ทนไม่ไหว ต้อง

เปลี่ยนร่างกลับเป็นร่างเซียน

หญิงสาวชุดขาว ผมยาวสยาย นอนคุดคู้อยู่ที่ก้นหลุม นาง

ค่อยๆ พยุงร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลขึ้นมา ดวงตาที่มีสภาพ 

ไม่ต่างจากตาของอสรพิษยังจับจ้องไปที่ปีศาจหนูสองตนเบื้องหลัง

ปราการโปร่งแสง

จิ่วเยว่เหินร่างลงมา ยืนบังสายตาของนาง ก่อนจะถ่ายทอด

พลังขุมหนึ่งไปให้ หญิงสาวกระอักเลือดออกมาอีกครั้ง แต่คราวนี้

ใบหน้ากลับเริ่มมีเลือดฝาด

“ได้สติหรือยัง ฟางซิน”

ดวงตาอสรพิษเริ่มแปรเปลี่ยนกลับเป็นปกติ ฟางซินกะพริบ

ตา สหีน้าดูเล่ือนลอยคล้ายเพิง่ต่ืนจากความฝัน เมือ่เหน็จิว่เยว่ทีย่นื

อยู่ตรงหน้า แววตาก็ปรากฏร่องรอยระลึกได้ “...ท่านจ้าวปีศาจ?”

จิ่วเยว่มองส�ารวจนาง บาดแผลไม่ได้สาหัส นับว่าเสวี่ย- 

เหลียงเบามือแล้ว เขาผ่อนลมหายใจออกมาพลางเอ่ยถาม “เกิด
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อะไรขึ้น?”

ปีศาจงูขาวก�าหมดัแน่น ขอบตาทีย่งัคงแดงช�า้ยิง่ขบัเน้นความ

เจ็บแค้นในดวงตา “พวกมันขโมยหยกของข้าไป”

“หยกของเจ้า...” จิ่วเยว่ชะงักไป “เจ้าหมายถึงหยกฉุนอวี้?”

ฟางซินพยักหน้า นางยกมือขึ้น ชี้ไปที่ร่างไร้วิญญาณของ

ปีศาจหนู “มันอาศัยจังหวะที่ข้าก�าลังเข้าฌาน ลอบหยิบหยกฉุนอวี้

ไป ตอนที่ข้าลืมตาขึ้นมา ก็...ก็ไม่ทันเสียแล้ว”

พูดมาถึงตรงนี้ เสียงสะอื้นก็หลุดออกมาจากล�าคอของฟาง-

ซิน นางก้มลงมองมือตนเอง นอกจากความคับแค้นใจ ยังมีความ

เสียใจอย่างลึกซึ้ง

จ่ิวเยว่มองภาพนัน้ได้ไม่นานกต้็องเบนสายตาออกมา นยัน์ตา

สีอ�าพันพลันเข้มขึ้น

เรื่องราวในครั้งนี้พลิกผันเสียแล้ว


