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สือโถวน้อยถูกจับไปกําบังสายฟ้าจนบาดเจ็บหนัก 
คนธรรมดาไม่มีทางช่วยได้ แต่ไม่ใช่สําหรบัประมุข
ศักดิสิ์ทธิ ์
“ท่านพีเ่ส่ียวเจา ประมุขศักดิสิ์ทธิบ์อกวา่ต้องการให้

เจ้าชว่ย” เยีย่นเส่ียวซ่ือสาธยายเสียงท่ีดังขึ้นในหวัให้
ประมุขมารฟัง 
“ใหเ้ขาพูดเอง” ประมุขมารบอก 
เยีย่นเส่ียวซ่ือ “หา?” 
ประมุขมารมองประมุขศักดิสิ์ทธิน้์อยอยา่งเยอืกเยน็ 
ประมุขศักดิ์สิทธิเ์ป็นผู้มีใจเมตตากรุณา ย่อมไม่

ปฏิเสธวา่จะไม่รกัษาใหอ้ยา่งแน่นอน 
ประมุขศักดิสิ์ทธิกํ์าหมัดอวบอว้นแน่น เปล่งเสียงอนั

น่าเกรงขามของตนเองออกมาเป็นครัง้แรก “อุแว!้” 
ประมุขมารหวัรอ่จนแทบหวัทิม่หวัตํา 
ประมุขมารทําตามสิง่ท่ีประมุขศักดิสิ์ทธิตั์วน้อยบอก 

ใชพ้ลังปกป้องเส้นลมปราณของของสือโถวน้อย ประมุข
ศักดิสิ์ทธิน้์อยแนะนําใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือรดีสายฟ้าจากใน



รา่งของเขาออกทีละน้อย แล้วใส่เขา้ไปในรา่งของประมุข
มาร 

อยา่งไรเสียน่ีก็คือสายฟ้า ไม่อาจทําลายใหแ้หลก
สลายไปได้ มันสามารถแยกส่วน และอาจเป็นอนัตราย
ถึงชวีติ 

ทวา่ประมุขมารไม่จําเป็นต้องกังวลเรือ่งน้ี เพราะ
เดิมทีเขามีรากปราณสายฟ้า สําหรบัเขาแล้ว สายฟ้าจัด
วา่เป็นของบํารุงกําลังอยา่งหน่ึง 

หลังจากกําจัดสายฟ้าท่ีหลงเหลืออยูใ่นรา่งของสือโถ
วน้อยแล้ว ประมุขศักดิสิ์ทธิก็์ซ่อมจุดตันเถียนและเส้น
ลมปราณใหเ้ขา 

เม่ือเสรจ็แล้ว ประมุขศักดิสิ์ทธิก็์ไม่ได้คิดสิง่ใดใน
สมองอกี เขาเพยีงจับจ้องประมุขมารเขมง็ 

เขาเป็นประมุขมาร และเป็นรา่งของหลัวชา่โลหติ 
เลือดของเขาล้วนเป็นปราณหลอมเหลวของคนเผา่มาร 
“ดวงตาของเขา…” เยีย่นเส่ียวซ่ืออุม้สือโถวน้อยซ่ึง

กําลังหลับใหล พลางมองไปยงัประมุขศักดิสิ์ทธิน้์อยและ
ประมุขมาร ถึงแม้นางจะรูว้า่ตนไม่ควรละโมบ แต่นางก็
หวงัเหลือเกินวา่จะทําใหเ้ขามองเหน็ได้อยา่งชดัเจน 

ทัง้คนตัวใหญแ่ละตัวเล็กต่างส่ายหน้า 



น่ีคือสิง่ท่ีเขาเป็นมาแต่กําเนิด ไรซ่ึ้งหนทางรกัษา 
ทวา่หากเขาฝึกฝนจนมีระดับพลังสูงไรผู้้ใดเทียบ

เทียม เบกิทิพยจักษุแล้วอาจมองเหน็ก็เป็นได้ กระน้ัน
แล้วก็ไม่ใชก่ารมองเหน็เฉกเชน่คนทัว่ไป ภาพท่ีเหน็จะ
เป็นเพียงสีขาวดําและกลับด้านซ้ายขวาดังมอง
กระจกเงา 
“เบกิทิพยจักษุยากหรอืไม่?” เยีย่นเส่ียวซ่ือถาม 
“ยากประหน่ึงตะกายขึน้ฟ้า” ประมุขมารตอบ 
เยีย่นเส่ียวซ่ือพยกัหน้า บอกเรือ่งของสือโถวน้อยแก่

มารดาภูติผแีละผูบํ้าเพญ็มารไปตามความเป็นจรงิ 
ทัง้สองคนมิได้เศรา้โศกกับเรือ่งน้ีนานนัก อยา่งไร

เสียสือโถวน้อยก็ได้ชวีติกลับคืนมา พวกเขาซาบซ้ึงใน
บุญคุณเหลือคณานับ 

มารดาภูติผแีละผูบํ้าเพญ็มารคุกเขา่ลง โขกศีรษะให้
ผูมี้พระคุณสองคนซ่ึงอยูใ่นหอ้ง 

เยี่ยนเส่ียวซ่ือมองไปยังสือโถวน้อยในอ้อมแขน 
พรอ้มพูดกับมารดาภูติผแีละผูบํ้าเพญ็มารวา่ “สือโถ
วน้อยน้ันไรค้วามผดิ ส่วนพวกท่านไม่ใช”่ 
“พวกขา้เขา้ใจดี…” มารดาภูติผหีนัไปยิม้น้อยๆ ใหผู้้

บําเพญ็มาร “เม่ือครูห่วนหลางกับขา้ปรกึษากันแล้ว ไม่



วา่สุดท้ายแล้วสือโถวน้อยจะเป็นอยา่งไร พวกขา้ก็จะไม่
ออกไปดูดกินพลังหยางจากข้างนอกอีก หวนหลาง
เขา…เขาอยากเหน็สือโถวน้อยเป็นครัง้สุดท้าย ส่วน
ขา้…ขา้ก็จะกลับไปยงัยมโลกเพื่อรบัโทษ” 

เม่ือใดท่ีผูบํ้าเพญ็มารสูญสิน้พลังหยาง วญิญาณ
ของเขาก็จะแหลกสลายไป ทวา่จุดจบของมารดาภูติผก็ี
ไม่ได้ดีไปกวา่เขาเท่าไร 

เยีย่นเส่ียวซ่ือพูดด้วยน้ําเสียงเครง่ขรมึวา่ “ขา้ได้ยนิ
วา่…โทษทัณฑ์ของยมโลกน้ันหนักหนายิง่นัก โดยทัว่ไป
ภูติผีท่ีทําผิดจะไรซ่ึ้งโอกาสกลับตัว หากวญิญาณไม่
แหลกสลายไป ก็จะถูกกักขงัไวใ้นนรก ไม่มีวนัได้ไปผุดไป
เกิดชัว่นิรนัดร”์ 

มารดาภูติผยีิม้ น้ําตาไหลรนิพลางพยกัหน้า 
นางรู้แต่แรกแล้วว่าผลท่ีตามมาจะเป็นเช่นน้ี 

กระน้ันต่อใหมี้โอกาสยอ้นกลับไป นางก็จะทําเหมือนเดิม 
เพื่อคนรกัและลูกของนาง ไม่อาจกลับไปยงัสังสารวฏั
แล้วอยา่งไร? 
“พวกท่าน…อยากกอดเขาไหม?” เยีย่นเส่ียวซ่ือเอย่

ถามพลางมองไปยงัสือโถวน้อยท่ีกําลังหลับสบาย 
ผู้บําเพ็ญมารและมารดาภูติผีสบตากัน ความ



ปรารถนาในดวงตาเป็นประจักษ์ 
แต่มารดาภูติผก็ีไม่อาจสัมผสัเขาได้ 
เยีย่นเส่ียวซ่ือนัยน์ตาพลันเด็ดเด่ียวขึน้มา และพูด

วา่ “ท่านเขา้สิงรา่งขา้เถิด” 
“น่ัน…น่ันจะเป็นการทําลายพลังหยางของคุณชาย 

คุณชายจะออ่นแอ” 
“อ่อนแอเพียงไม่ก่ีวนัเท่าน้ัน ข้ากับ…” ประมุข

ศักดิ์สิทธิ์ตกลงกันแล้ว เยี่ยนเส่ียวซ่ือชะงักไปชั่ว
ประเดีย๋วหน่ึงก่อนจะเอย่ขึน้ด้วยน้ําเสียงจรงิจังวา่ “ท่าน
จะเขา้สิงขา้หรอืไม่? ไม่เขา้ขา้ไปละ” 
“เขา้! เขา้สิ!” มารดาภูติผรีบีถลาเขา้มาสิงรา่งของ

เยีย่นเส่ียวซ่ือ 
มารดาภูติฝึกฝนจนพลังแกรง่กล้า ผูบํ้าเพญ็เพยีร

ฝ่ายธรรมะทัว่ไปจะทนต่อพลังจากยมโลกของนางไม่ได้ 
พลังของนางสามารถครา่ชวีติอกีฝ่ายได้อยา่งงา่ยดาย 
อกีทัง้ยมโลกจะสนอกสนใจผูท่ี้ตายด้วยเหตุน้ีเป็นอยา่ง
มาก เม่ือเขา้มาตรวจสอบ ก็จะสาวไปถึงตัวนางได้ทันที 
เพราะฉะน้ันแล้วแม้วา่จะอยากค้อมกายลงโอบกอดลูก
นับครัง้ไม่ถ้วน นางก็จําต้องฉุดรัง้ตนเองไว ้

อันท่ีจริง ด้วยระดับพลังของประมุขศักดิ์สิทธิ ์



มารดาภูติผไีม่อาจเขา้สิงรา่งของเขาได้ แต่ในเม่ือเยีย่น
เส่ียวซ่ือยนิยอม นางจึงเขา้รา่งได้อยา่งราบรืน่ 

ออ้มอกของนางสามารถรบัสัมผสัได้จรงิๆ 
น่ีคือลูกของนางกับหวนหลาง คนท่ีนางรกัและ

หวงแหนท่ีสุดในชวีติ 
“ครัง้สุดท้ายท่ีขา้กอดเขา…คือเม่ือเขาอายุครบหน่ึง

เดือนเต็ม…หลังจากน้ันขา้ก็กลับยมโลก…” มารดาภูติ
ผกีอดลูกชายไวใ้นออ้มอก รา่งสัน่เทาด้วยความต่ืนเต้น 
ผูบํ้าเพญ็มารก็เดินเขา้ไป นางกอดลูก ผูบํ้าเพญ็มารก็
สวมกอดนาง 

แต่ไหนแต่ไรมานางไม่เคยคิดวา่จะมีวนัท่ีได้กอด
ลูกชายของตน จากทารกตัวเล็ก ตัวเล็กนิดเดียว เติบ
ใหญม่าถึงตอนน้ี นางกอดจนรูสึ้กเจ็บปวด 

กอดอยา่งไรก็รูสึ้กวา่ไม่เพยีงพอ 
น้ําตารอ้นกรุน่หยดลงบนขา้งแก้มของสือโถวน้อย 
สือโถวน้อยค่อยๆ ลืมตาต่ืนขึน้ ดวงตากลมใสหาก

แต่ไรแ้ววมองไปยงัเบื้องหน้า “ท่านแม่ เป็นท่านหรอื?” 
“อืม้…” มารดาภูติผพียกัหน้า น้ําตาเมด็โตไหลรนิ 

นางโอบกอดลูกชายไวแ้น่น ราวกับปรารถนาท่ีจะจดจํา
ชว่งเวลาน้ีไปตลอดกาล ชวีติหลังจากน้ี ไม่วา่จะก่ีภพก่ี



ชาติ นางก็จะถูกจองจําอยูใ่นขุมนรกไปชัว่กัปชัว่กัลป์ 
สือโถวน้อยรา่งกายออ่นแอ ไม่นานก็ผล็อยหลับไป 
มารดาภูติผรูีเ้วลาของตนเองดี 
นางออกจากรา่งของเยีย่นเส่ียวซ่ือ 
เยีย่นเส่ียวซ่ือพูดกับทัง้สองวา่ “พวกท่านวางใจเถิด 

ขา้จะฝากเขาไวกั้บครอบครวัท่ีเหมาะสม ใหเ้ขาได้เติบโต
อยา่งปลอดภัย” 

มารดาภูติผแีละผูบํ้าเพญ็มารคํานับใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือ
สามครัง้ 

พลังหยางของผูบํ้าเพญ็มารหมดลงแล้ว รา่งของเขา
ค่อยๆ มอดมลายกลายเป็นเถ้าถ่านไปในออ้มกอดของ
มารดาภูติผ ีพลังมารอนัแขง็แกรง่แผซ่่านออกมา กลืน
กินแดนมารทัง้หมด 
“ข้าก็ควรไปแล้วเช่นกัน…” มารดาภูติผีบอ

กกับเยีย่นเส่ียวซ่ือ “แต่วา่ ก่อนจะไป ขา้มีของบางอยา่ง
จะให…้” 

มารดาภูติผหีมายจะพูดวา่ประมุขมาร แต่คําพูดมา
หยุดได้เพยีงท่ีรมิฝีปาก นางก็ส่ายหน้า คุณชายอาภรณ์
สีขาวผูน้ี้ยงัไม่กระจ่างถึงตําแหน่งประมุขมาร นางจึงไม่
อยากหลุดปากออกไป เรือ่งบางเรือ่งเป็นเรือ่งของคน



สองคน คนอืน่ไม่ควรเขา้ไปสอดมือ 
มารดาภูติผกีล่าววา่ “ขา้ขอพบหน้าคุณชายท่านน้ัน

เป็นครัง้สุดท้ายได้หรอืไม่? ขา้อยากขอบคุณเขาต่อหน้า” 
“ออ้ ได้สิ” คําขอน้ีฟังดูสมเหตุสมผล เยีย่นเส่ียวซ่ือ

จึงตอบรบัอยา่งเต็มใจ! 
มารดาภูติผีเข้าไปพบประมุขมารและประมุข

ศักดิสิ์ทธิน้์อยซ่ึงน่ังอว้นกลมแป้นแล้นอยูใ่นเรอืน 
มารดาภูติผไีม่ได้ถามซักไซ้วา่ประมุขศักดิสิ์ทธิน้์อย

เป็นใคร นางเพยีงคุกเขา่ต่อหน้าประมุขมาร กล่าววา่ “ท่ี
ขา้มา ก็เพราะมีของบางอยา่งอยากมอบใหป้ระมุขมาร” 
“ของของเจ้า ขา้ไม่มีหรอือยา่งไร?” ประมุขมารเอย่

ถามด้วยน้ําเสียงราบเรยีบ 
มารดาภูติผยีิม้ พรอ้มกับกล่าววา่ “สําหรบัคนอื่น

แล้วไม่นับวา่เป็นของสําคัญอะไร แต่ประมุขมารจําเป็น
ต้องใชพ้อดี” 
“โอ?้” ประมุขมารเลิกคิว้ 
มารดาภูติผมีองไปยงัเด็กน้อยตัวอว้นจ้ําม่ํา กล่าววา่ 

“ในรา่งของเด็กคนน้ีคล้ายกับจะมีอาณาเขตปกป้องอยู ่
นางไม่ได้รบัอนัตรายจากกล่ินอายยมโลก เหน็ได้ชดัวา่
รา่งของนางน้ันแขง็แกรง่กวา่คนส่วนใหญ ่ ถึงกระน้ันก็



ยงัสรา้งอาณาเขตใหน้างอกี คงจะไม่ใชเ่พื่อปกป้องนาง
เพยีงอยา่งเดียว แต่เพราะ…พลังของนางแขง็แกรง่เกิน
ไป จําต้องกดไว ้ขา้พูดถูกต้องหรอืไม่เล่า?” 

ขา้จะไปรูไ้ด้อยา่งไร ขา้อายุสามขวบก็แยกกับนาง
แล้ว! 

แต่ทวา่ คํากล่าวของมารดาภูติผไีด้เตือนสติประมุข
มาร 

ไม่เพยีงกายหยาบท่ีถูกป้องกัน วญิญาณก็เชน่กัน ท่ี
ทําเป็นเชน่น้ีไม่ใชเ่พื่อคุ้มครองเยีย่นเส่ียวซ่ือ หากแต่
เพื่อหยุดยัง้นางไว ้ อกีทัง้หลังจากท่ีวญิญาณของเยีย่น
เส่ียวซ่ือออกจากรา่ง อาณาเขตในรา่งของนางก็หดกลับ
ไปมีรูปรา่งเท่าวยัแปดเดือนในฉับพลัน และน่ันเป็น
เพราะยามท่ีไรซ่ึ้งอาณาเขตคุ้มกันของวญิญาณ พลัง
ของนางไม่อาจถูกพันธนาการไวด้้วยอาณาเขตเพียง
ชนิดเดียว จําเป็นต้องบบีใหก้ลับไปอยูใ่นสภาวะทารกใน
คราเดียว 

มิฉะน้ัน เม่ือใดท่ีกล่ินอายของนางเล็ดลอดสู่
ภายนอก จะทําใหพ้ื้นท่ีวา่งเปล่าในดินแดนศักดิสิ์ทธิ์
ทัง้หมดแยกจากกัน เม่ือถึงขัน้น้ัน ทัง้ปราณวญิญาณ
และพลังมารก็จะล้วนแต่แตกกระสานซ่านเซน็ อากาศ
แหง้เหอืด ทุกสรรพสิง่ล้วนวอดวาย 



นางไม่ได้ป่วย 
แต่นางแขง็แกรง่เกินไป 
“ดินแดนศักดิสิ์ทธิน้ั์นออ่นแอเกินไป ไม่อาจแบกรบั

พลังของนางได้ แต่ยมโลกของพวกขา้ทําได้ ในบรรดา
พภิพทัง้หก มีเพยีงยมโลกท่ีเป็นอนันต์ พลังเขา้มามาก
เท่าใด ยมโลกก็รบัได้มากเท่าน้ัน” 

มารดาภูติผพูีดพลางค่อยๆ ขยอ้นไขมุ่กส่องประกาย
แสงสีดําออกมา “น่ีคือไขมุ่กวญิญาณ เปรยีบเสมือนตัน
ภายในของผู้บ ําเพ็ญเพียร ขอเพียงนางใส่ไข่มุก
วญิญาณน้ีไวใ้นรา่ง ไขมุ่กวญิญาณก็จะเบกิทางเชือ่มไป
ยงัยมโลก ส่งพลังท่ีเหลือของนางไปยงัไปยมโลกได้ทุก
เม่ือ” 
“ในยมโลกจะไม่เกิดปัญหาหรอื?” ประมุขมารเอย่

ถามอยา่งมีเงือ่นงาํ 
มารดาภูติผเีขา้ใจความหมายของเขา “คนในยมโลก

จะไม่รู ้ต่อใหรู้ก็้ไม่อาจสืบสาวได้วา่มาจากท่ีใด ยิง่ไม่ต้อง
กังวลวา่จะมีผู้ใดมาดูดซับพลังของนางและกลายเป็น
ศัตรูขึน้มา เรือ่งน้ีขา้รบัรองได้ สือโถวน้อยยงัต้องการ
พวกเจ้าคอยปกป้อง ขา้เป็นหว่งความปลอดภัยของพวก
เจ้าไม่น้อยกวา่ผูใ้ด” 



ประมุขมารมิได้เคลือบแคลงในความจรงิใจของนาง 
“เชน่น้ันพลังของนางจะไปอยูท่ี่ไหน” 

มารดาภูติผทีอดสายตามองไปยงัขอบฟ้าอนัไรท่ี้สิน้
สุด ใหค้วามรูสึ้กศักดิสิ์ทธิแ์ละเป่ียมความหวงั “พลัง
ของนางก็จะกลายเป็นดวงดาวในสายธารแห่งการ
หลงลืม ส่องสวา่งสายธารทัง้สาย” 
…… 
ประมุขมารรบัไขมุ่กมา 
เขาใช้เชือกผูกไข่มุกให้แน่นแล้วนําไปคล้องคอให้

ประมุขศักดิสิ์ทธิน้์อย ในเม่ือไขมุ่กน้ีใชไ้ด้กับเยีย่นเส่ียว
ซ่ือ เชน่น้ันก็ควรแขวนไวท่ี้รา่งจรงิของเยีย่นเส่ียวซ่ือก็
เหน็จะเหมาะสมแล้ว 

แต่วา่ประมุขมารรอแล้วรอเล่า รอจนแทบสัปหงก 
แต่เยี่ยนเส่ียวซ่ือกับประมุขศักดิ์สิทธิน้์อยก็ยังไม่สลับ
รา่งกลับคืนมา 

ในตอนน้ันเอง ประมุขมารก็ตระหนักเรือ่งหน่ึงขึน้มา
ทันใด มารดาภูติผบีอกเพยีงวา่ไขมุ่กเมด็น้ีสามารถชว่ย
ดูดซับพลังท่ีเหลือของเยีย่นเส่ียวซ่ือ ไม่ได้บอกวา่จะทํา
ใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือและประมุขศักดิสิ์ทธิก์ลับคืนรา่งเดิม! 

การท่ีวญิญาณของทัง้สองสลับกันน้ันเป็นผลมาจาก
สายฟ้าสวรรค์ ไม่แน่วา่อาจต้องใหส้ายฟ้าสวรรค์ผา่ลง



มาอกีจึงจะเหน็ผล 
“สายฟ้าธรรมดาได้ไหมนะ?” ประมุขมารเงยีบไป 

แล้วเรยีกเยีย่นเส่ียวซ่ือเขา้มา เยีย่นเส่ียวซ่ือยงัไม่ทันได้
เอย่ปากถามวา่มีเรือ่งอะไร ก็มีสายฟ้าสองสายฟาดลง
มา สายหน่ึงผา่ลงท่ีประมุขศักดิสิ์ทธิน้์อย อกีสายหน่ึง
ผา่ลงบนรา่งของเยีย่นเส่ียวซ่ือ 

ทัง้สองไหม้เกรยีมเป็นแท่งถ่านในทันใด 
“เยีย่นเส่ียวซ่ือ!” ประมุขมารมองไปยงัทัง้สองคน

พรอ้มกับรอ้งออกมา 
เยีย่นเส่ียวซ่ือสําลักควนัดําออกมาจากปาก “ปล่อย

สายฟ้าผา่ขา้ทําไม” 
ฉ่า! 
ทัง้ยงัเป็นรา่งของประมุขศักดิสิ์ทธิอ์กี! 
“หรอืวา่จะใชส้ายฟ้าไม่มากพอ?” เม่ือประมุขมารรู้

วา่เยีย่นเส่ียวซ่ือถูกฟ้าผา่แล้วไม่ตาย จึงปล่อยสายฟ้า
ลงมาได้อยา่งสบายใจ เปรีย้งๆๆ เปรีย้งๆๆๆ! เปรีย้งๆ
ๆๆๆๆ! 

อยา่งไรเสียพลังท่ีเหลือก็ถูกดูดเขา้ไปในยมโลก ไม่
จําเป็นต้องกังวลวา่จะทําเสียเรือ่ง 

แต่วา่…เยีย่นเส่ียวซ่ือและประมุขศักดิสิ์ทธิล้์วนแต่



ถูกฟ้าผา่จนไหม้ดําเป็นตอตะโก ก็ยงัไม่สลับรา่งกลับคืน
สักที 
“หรอืว่าต้องเป็นสายฟ้าสวรรค์จึงจะเห็นผล?” 

ประมุขมารขบกรามแน่น ถ่ายทอดพลังสายฟ้าทัง้หมด 
แล้วดึงใหผ้า่ลงมายงัยอดหลังคาอยา่งรุนแรง 

หลังคาสัน่ไหว เขาชกันําสายฟ้าสวรรค์ลงมาจรงิๆ 
ประมุขมารรุดเขา้ไปควา้ทัง้สองไว ้ จับศีรษะของพวก

เขาขึน้มา 
“ท่านพีเ่ส่ียวเจา อกัๆๆๆๆๆๆๆๆ” 
“อุแว ้แว้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ” 
ทัง้สองถูกฟ้าผา่จนล้ินพนั เน้ือตัวสัน่เทิม้ 
กระน้ันก็ยงัไม่เหน็ผลบา้บออะไรสักอยา่ง! 
เยีย่นเส่ียวซ่ือยงัคงเป็นประมุขศักดิสิ์ทธิ ์และประมุข

ศักดิสิ์ทธิก็์ยงัคงเป็นเยีย่นเส่ียวซ่ือตัวน้อย 
ประมุขมารเดินไปหาพวกเขาด้วยความปวดรา้วใจ 

มองไปยงัประมุขศักดิสิ์ทธิน้์อยตัวอว้นกลมขาวปลอด…
ไม่สิ…ยามน้ีควรเรยีกวา่ดํามิดหมีเสียมากกวา่ จากน้ันก็
มองเยีย่นเส่ียวซ่ือซ่ึงก็ไหม้เกรยีมเป็นถ่าน คุกเขา่ลงขา้ง
หน่ึง จับเยีย่นเส่ียวซ่ือเขา้มาในออ้มอกอยา่งออ่นโยน 
แล้วพูดแกมสัง่วา่ “เจ้าฟังขา้ใหดี้ ต่อใหช้ัว่ชวีติน้ีเจ้าจะ



ไม่อาจเปล่ียนรา่งคืนมาได้ ต่อใหตั้ง้แต่น้ีเป็นต้นไปเจ้า
จะเป็นบุรุษ เจ้า…ก็ยงัเป็นคนของขา้!” 

เพื่อท่ีจะแสดงความแน่วแน่ของตนใหเ้ป็นประจักษ์ 
เม่ือพูดจบ เขาก็หลับตาลง ค้อมกายลงจุมพติเจ้าคนตัว
ไหม้เกรยีมในออ้มกอด 

เขาพยายามสะกดจิตตนเองไวต้ลอดเวลา 
น่ีคือเยีย่นเส่ียวซ่ือ น่ีคือเยีย่นเส่ียวซ่ือ คือเยีย่นเส่ียว

ซ่ือ… 
“ท่านพีเ่ส่ียวเจา เจ้าทําอะไรน่ะ” 
เสียงอู้อี้งวัเงยีดังขึ้นจากด้านหลังของประมุขมาร 

เป็นเสียงออ่นหวานจับใจดุจเสียงสวรรค์ของเด็กสาว 
ประมุขมารรา่งแขง็ท่ือในทันใด 
ดวงตาของเขาลุกโพลง มองไปยงัประมุขศักดิสิ์ทธิท่ี์

ก็กําลังจ้องเขมง็มาเชน่กัน จากน้ันจึงหนัหลังกลับไป
มองเด็กสาวรูปรา่งอรชรงามพริง้เพราะท่ียนือยู ่ใบหน้าก็
พลันซีดเผอืดขึน้มา 

เขายนักายลุกพรวดขึ้นทันใด จนประมุขศักดิสิ์ทธิ์
หล่นลงกับพื้น 

ในตอนน้ันเอง ทัง้สองก็เบอืนหน้าหนัไปกดหน้าอก 
“อว้กกกกกกก” 
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เยีย่นเส่ียวซ่ือและประมุขศักดิสิ์ทธิส์ลับคืนรา่งเดิม
แล้ว ประมุขศักดิสิ์ทธิพ์าคนท่ีหายตัวไป ไม่วา่เป็นหรอื
ตายกลับไป ในสิบเจ็ดคน มีสามคนเป็นศิษยข์องนิกาย
ศักดิสิ์ทธิ ์ พวกเขาเขา้มาทีหลัง ทัง้หมดยงัมีพลังปราณ
อยู ่ยอดฝีมือขัน้ไท่ซวผูีน้ั้นก็ไม่เป็นอะไรรา้ยแรง ส่วนศพ
คนท่ีเหลือถูกส่งไปยงัหน่วยราชการท้องถ่ิน ใหค้รอบครวั
พวกเขานํากลับไป 

คนท่ียงัมีชวีติถูกมารดาภูติผลีบความทรงจําไปแล้ว 
พวกเขาจําได้เพยีง ตนเคยต่อสู้กับผูบํ้าเพญ็มารคนหน่ึง
ในเมือง นอกจากน้ันก็จําอะไรไม่ได้อกี ยมโลกเก่ียวขอ้ง
กับความลับของเยีย่นเส่ียวซ่ือ ประมุขศักดิสิ์ทธิไ์ม่ได้
ประกาศกระบวนการทัง้หมดสู่ภายนอก แน่นอน ปฏิเสธ
ด้วยวา่อยูใ่นอาณาเขตของนิกายเซียน 
“ไม่ได้เขา้ไปในม่านพลังของนิกายเซียน แต่บงัเอญิ

อยูน่อกม่านพลังของนิกายเซียน เป็นแดนลับท่ีหายไป
แหง่หน่ึง ยามน้ีแดนลับน้ันถูกขา้ปิดผนึกแล้ว” ประมุข
ศักดิ์สิทธิก์ล่าวกับประมุขหลินและผู้พิทักษ์อาวุโสทุก
ท่าน 



ศิษยนิ์กายศักดิสิ์ทธิท่ี์ต่อสู้กับผูบํ้าเพญ็มารในวนัน้ัน 
และพวกของศิษยพ์ีจิ่ง้ท่ีรบีไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุภาย
หลัง ล้วนคิดวา่เป็นม่านพลังนิกายเซียนท่ีกัน้พวกเขาไว้
ด้านนอก แต่ในเม่ือประมุขศักดิสิ์ทธิก์ล่าววา่เป็นม่าน
พลังของแดนลับ เชน่น้ันก็เป็นม่านพลังของแดนลับ 

ประมุขศักดิสิ์ทธิถู์กเสมอ นิกายศักดิสิ์ทธิไ์ม่มีทาง
โกหก อยา่งน้อยก็ไม่มีทางโกหกใหนิ้กายเซียน 

ทัว่ทัง้นิกายเซียน มีเพยีงสุ่ยเยวช่งิกับชายชราผม
ขาวท่ีเหน็ประมุขศักดิสิ์ทธิอ์ยูกั่บครอบครวัเยีย่นจิว่เฉา 
แต่หลังจากพวกเขากลับมาท่ีสํานักก็ไม่ได้พูดอะไรสักคํา 
จึงไม่มีใครรูว้า่พวกเขาเคยมีความสัมพนัธกั์น อกีอยา่ง
ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา ประมุขศักดิสิ์ทธิก็์ไม่ได้ติดต่อ
กับนิกายเซียน อยา่งน้อยพวกเขาก็คิดเหน็เชน่น้ัน ดัง
น้ันประมุขศักดิสิ์ทธิจึ์งไม่มีเหตุผลในการยกเวน้ใหนิ้กาย
เซียน 

เยีย่นเส่ียวซ่ือกลับมาท่ีเขาเซิง่เฟิงอกีครัง้ 
เม่ือพวกฟู่หรูเสวีย่เหน็นางปรากฏตัวในสวนดอกไม้

งามสะพรัง่ ดูโดดเด่นจนสวนท่ีเต็มไปด้วยสีสันแหง่ฤดู
ใบไม้ผลิดูชดืสนิท ก็สงสัยวา่ตนตาฝาดไป! 
“ขา้ตาฝาดไปหรอืไม่? นางมารน่ันกลับมาอกีแล้ว?” 



“นางไม่กลัวอสันีบาตหรอื?” 
“นาง นาง นาง…นางกลับมาพรอ้มกับประมุข

ศักดิสิ์ทธิ!์” 
“ยงัมีสหายของประมุขศักดิสิ์ทธิด้์วย! ทัง้สาม…ทัง้

สามคนขึน้ไปบนภูเขาด้วยกัน! ไม่สิ! พวกเขาเขา้ไปใน
หอ้ง!” 

หากไม่มีคําสั่งประมุขศักดิ์สิทธิ ์ พวกนางไม่กล้า
แม้แต่จะยา่งกรายเขา้หอ้ง ต้มชาเทน้ํา สตรผูีน้ั้นกลับ
เขา้ไปอยา่งหน้าเชดิคอตัง้?! 

น่าโมโหจรงิ! 
เยีย่นเส่ียวซ่ือมาหาประมุขศักดิสิ์ทธิเ์พื่อใหเ้ขาคลาย

สะกด 
“ข้าได้ยินหมดแล้ว! มารดาภูติผีให้ไข่มุกเจ้าเม็ด

หน่ึง! ไม่สิ ใหไ้ขมุ่กขา้เมด็หน่ึง! หากมีไขมุ่กน้ัน ขา้ก็ไม่
จําเป็นต้องใชก้ารสะกดของเจ้า!” 

ความจรงิ เยีย่นเส่ียวซ่ืองว่นอยูกั่บการเกล้ียกล่อ
มสือโถวน้อยท่ีครึง่หลับครึง่ต่ืน ไม่ได้ฟังการสนทนา
ระหวา่งประมุขมารกับมารดาภูติผอียา่งละเอยีด ทวา่
ยามสลับรา่งกับประมุขศักดิสิ์ทธิ ์นางได้รบัรูถึ้งประโยชน์
ของไขมุ่กท่ีมีต่อนาง จากความคิดท่ียงัหลงเหลืออยูใ่น



หวัตน 
กล่าวเชน่น้ีอาจดูเป็นนามธรรมสักหน่อย แต่ขณะ

น้ันมีเสียงสะท้อนในใจของประมุขศักดิสิ์ทธิดั์งอยูใ่นหวั
นาง ‘หากมีไขมุ่กน้ี ก็จะสามารถคลายสะกดใหน้างได้’ 
“ไขมุ่กน้ีสามารถรกัษาไอมารในรา่งกายของขา้ได้ใช่

หรอืไม่? เชน่น้ันเจ้ายงัไม่รบีคลายสะกดใหข้า้ละ?” เยีย่น
เส่ียวซ่ือคุกเขา่ลงขา้งโต๊ะเล็ก แล้วโน้มตัวกับโต๊ะ มอง
ประมุขศักดิสิ์ทธิด้์วยสายตาทัง้ขุน่เคืองทัง้ออ้นวอน 
“ไม่ได้” 
“ไม่ได้” 
ประมุขศักดิสิ์ทธิกั์บประมุขมารเอย่ขึน้พรอ้ยกันโดย

ไม่นัดหมาย 
เยีย่นเส่ียวซ่ือมองพวกเขาด้วยความประหลาดใจ 
พวกเจ้าหายใจด้วยรูจมูกขา้งเดียวกันหรอื? ชดัเจน

เชน่น้ี 
อวดความรกัก็มิใชเ่ชน่น้ี! 
เหตุผลท่ีทัง้สองไม่เหน็ด้วย เพราะการสะกดภายใน

ของเยีย่นเส่ียวซ่ือคลายไปแล้ว เพยีงแต่นางไม่รูเ้ท่าน้ัน 
แต่นางไม่รูก็้ไม่ใชเ่รือ่งเลวรา้ย อยา่งน้อยก็ไม่ใชสํ่าหรบั
ทัง้สอง 



“ขา้จะไม่ยอมแพ!้ หากเจ้าไม่คลายสะกดใหข้า้ ขา้ก็
จะไม่ออกไปจากวงัของเจ้า! ขา้จะบอกเจ้าไว ้ขา้ ขา้ ขา้…
ขา้จรงิจังนะ! ขา้กินจุมาก! ขา้กินเยอะมากๆ! เจ้า…สัตว์
วญิญาณหลังเขาเจ้าจะถูกขา้กินเกล้ียง!” 

หลังจากเยีย่นเส่ียวซ่ือพูดคําพูดโหดรา้ยดุดันจบ ก็
หยบิธนอูอกไป 

เพื่อพสูิจน์วา่ตนสามารถกินเขาของประมุขศักดิสิ์ทธิ์
ได้จรงิ นางจะพยายามอยา่งหนัก 

ประมุขศักดิสิ์ทธิย์กยิม้มุมปากเล็กน้อย ตัวเขาเอง
อาจไม่สังเกต ทวา่ไม่ได้หลบสายตาของประมุขมาร 

ประมุขมารหรีต่าลงอยา่งครุน่คิด 
เยีย่นเส่ียวซ่ือไปล่าสัตว ์ครัง้หน่ึงก็หายไปทัง้วนั 
ประมุขศักดิ์สิทธิน่ั์งคุกเข่าอ่านหนังสืออยู่บนเส่ือ 

แสงอาทิตยอ์สัดงสีส้มแดง ส่องกระทบหนังสือโบราณท่ี
มีกล่ินหอมของหมึก ประมุขมารนอนบนเปลอย่าง
สบายๆ มือขา้งหน่ึงหนนุศีรษะ อกีขา้งเล่นขลุ่ยทอง 

ประมุขศักดิ์สิทธิพ์ลิกหน้าหนังสือแล้วเอ่ยกับเขา
โดยไม่มอง “นานเชน่น้ี นางยงัไม่กลับ เจ้าไม่กังวล? ไม่
ออกตามหานางหรอื?” 
“ยามน้ีท่ีควรกังวลคงมิใชน่าง ทวา่เป็นสัตวว์ญิญาณ



หลังเขาเจ้ากระมัง?” ประมุขมารมองขึ้นไปบนเพดาน
หอ้งอยา่งสงบท่ามกลางความวุน่วาย “หากขา้เดาไม่ผดิ 
วงัของเจ้าไม่ใชอ่าวธุศักดิสิ์ทธิ ์ แต่เป็นอาวธุเซียน สัตว์
วญิญาณด้านในก็ไม่ใชสั่ตวว์ญิญาณ แต่เป็นสัตวเ์ซียน
กระมัง กลายเป็นอาหารยยัเด็กน่ันกับนกใหญเ่ชน่น้ี เจ้า
ไม่เจ็บใจหรอื?” 

อาวธุท่ีทรงพลังท่ีสุดของดินแดนศักดิสิ์ทธิ ์ คืออาวธุ
ศักดิสิ์ทธิ ์ ทวา่อาวธุเซียนชัน้สูงยิง่กวา่อาวธุศักดิสิ์ทธิ ์
มากกวา่การพบได้ขอไม่ได้ ทัว่ทัง้ดินแดนศักดิสิ์ทธิก็์
เหลืออาวธุเซียนอยูเ่พยีงสองอยา่งเท่าน้ัน 
“หรอืเจ้าเองก็ไม่เจ็บใจ? มอบขลุ่ยมารเซียนท่ีพระ

โพธสัิตวทํ์าพธิใีหเ้ด็กผูน้ั้น ไม่กลัวนางจะขุดสมบติับา้น
เจ้าไปหมดร”ึ 

ใช ่ ขลุ่ยท่ีมอบใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือในยมโลกน้ันเป็นขลุ่ย
มารเซียนจรงิๆ ยามน้ีสิ่งท่ีเขาเล่นอยูใ่นมือเป็นเพียง
ขลุ่ยธรรมดาเท่าน้ัน 

วงัมารสวรรค์ของเขาอยูด้่านใน 
อยา่งน้อยวงัของประมุขศักดิสิ์ทธิก็์ยงัอยูใ่นมือของ

เขา เยีย่นเส่ียวซ่ือทําลายสิง่ล้ําค่าใดบา้งเขาก็รู ้ทวา่ไม่ใช่
กับประมุขมาร บา้นทัง้หลังล้วนถูกส่งไปอยูใ่นมือของ
นาง 



ประมุขมารฮดึฮดัเยน็ชา “เจ้าเหน็เส่ียวซ่ือเป็นเชน่ไร 
นางไม่ใชเ่ด็กล้างผลาญ!” จะขุดสมบติัในบา้นเขาหมดได้
อยา่งไร? 

ประมุขศักดิสิ์ทธิย์ิม้จางๆ “ขา้หมายถึง สตรผูีน้ั้นไม่รู ้
วา่พลังของตนถูกคลายสะกดแล้ว ทําสิง่ใดไม่ออมมือ 
เจ้าไม่กลัวนางจะระเบดิวงัมารสวรรค์ของเจ้าร?ึ” 

ประมุขมารเยาะเยย้ “จะเป็นไปได้อยา่งไร?” 
ทันทีท่ีสิ้นเสียง เสียงดังสน่ันก็ดังมาจากหุบเขา

เซิง่เฟิง 
ในหวัของประมุขมารมีบางสิง่บางอยา่งระเบดิ เขา

รบีผุดลุกขึ้นยนืจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างอยา่งวา่ง
เปล่า 

วนิาทีต่อมา นกหลวนศักดิสิ์ทธิท่ี์ไหม้เกรยีมบนิกลับ
มาพรอ้มกับเยีย่นเส่ียวซ่ือ 

เยีย่นเส่ียวซ่ือมือขา้งหน่ึงถือขลุ่ย มืออกีขา้งปิดปาก
ปิดจมูก กลุ่มควนัหนาแน่นทําใหน้ํ้าตาไหลออกมา “พี่
เส่ียวเจา ขลุ่ยของเจ้าเป่าไม่ออก ขา้เลยเขยา่สองสามที 
จู่ๆ บา้นเล็กหลังหน่ึงก็หล่นลงมา ขา้บบีนิดเดียว ก็เผลอ
ทํามันระเบดิ…” 

ประมุขมารดวงตาดํามืด “…” 



ขลุ่ยมารเซียนเป็นอาวธุเซียนอยา่งท่ีสองในดินแดน
ศักดิสิ์ทธิ ์ เพราะเสรมิด้วยพลังแหง่เผา่มาร ในแงร่ะดับ
จึงสูงกวา่วงัของประมุขศักดิ์สิทธิ ์ พื้นท่ีภายในมีเขา
เซิง่เฟิงได้ถึงสามลูก วงัมารสวรรค์บนยอดยิง่เหลือง
อรา่มแวววาว เต็มไปด้วยสมบติัล้ําค่ามากมายท่ีจะหาได้ 
ยิง่ไม่ต้องกล่าวถึง 
“แน่ใจรวึา่เขยา่สองสามที?” 
เจ้าต้องใช้กําลังมากเพียงใดถึงเขย่าวงัท่ีสรา้งขึ้น

อยา่งมัน่คงบนภูเขามารเซียนออกมาได้? 
จู่ๆ ไม่ทันระวงัก็กลายเป็นบุรุษไรบ้า้น ประมุขมาร

รูสึ้กหวัใจตนไม่สู้ดี… 
“พีเ่ส่ียวเจา บา้นของเล่นเล็กๆ น่ันสําคัญกับเจ้ามาก

หรอื?” เยีย่นเส่ียวซ่ือเอย่อยา่งโศกเศรา้ “ขา้จะใหท่้าน
พอ่กับพีต้่าเป่าสรา้งหลังใหม่ใหเ้จ้า พวกเขาทําของเล่น
เก่งมาก บบีทีเดียวไม่มีทางระเบดิแน่” 

วงัมารสวรรค์ : บบีทีเดียวระเบดิ เป็นความผดิของ
ขา้ร?ึ! 
“ไม่ต้องหรอก แค่ของเล่นชิน้เล็กๆ ถึงพงัก็ไม่เป็นไร” 

ประมุขมารเอย่ด้วยรอยยิม้ท่ียํา่แยก่วา่รํา่ไห ้
“ขา้งในเป็นของเล่นหมดเลยหรอื?” 



เอย่เชน่น้ี…เจ้าหมายความวา่อยา่งไร? 
เยีย่นเส่ียวซ่ือเกาหวั “มีของหล่นลงมาจากขลุ่ย ดูน่า

สนกุดี ขา้ก็เลย…เขยา่อกีหน่อย” 
ประมุขมารระงบัเลือดท่ีอยากกระอักออกมาและ

ถามอยา่งใจเยน็ “ออ้ เจ้าเขยา่สิง่ใดออกมาบา้งละ?” 
“ก็ไม่มีอะไร แค่งูดําเล็กๆ หน่ึงตัว” 
มังกรมารของเขา!!! 
“ไก่เล็กๆ หน่ึงตัว” 
หงส์มารของเขา!!! 
“แล้วก็มีอกีตัว…อะไรน้า…” เยีย่นเส่ียวซ่ือทําท่า

ครุน่คิด “ปลาใหญบ่นิได้” 
คุน…คุนเผงิ[1]… 

[1] คุนเผิง คือปลาที่กลายเป็นนกในปรัชญาของจวงจื่อ มี
อีกความหมายคือ สามัญชนย่อมไม่ เข้าใจความคิดของผู้ยิ่ ง
ใหญ่ 
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คุนเผิงโบราณได้สูญพันธุไ์ปนานแล้ว มันคือรา่ง
วญิญาณของคุนเผงิโบราณ แต่หากเล้ียงไวร้ะยะหน่ึง 
อาจสามารถใชค้าถาสรา้งรา่งท่ีแท้จรงิ กลายเป็นคุนเผงิ
โบราณตัวน้อยๆ ได้ 
“เจ้าทําอะไรกับพวกมัน?” ประมุขมารถามด้วยน้ํา

เสียงสัน่เครอื 
เยี่ยนเส่ียวซ่ือก้มหน้าด้วยความรูสึ้กผิด เลียรมิ

ฝีปากตน “อมื…ขา้กินไปแล้ว” 
ในท่ีสุดประมุขมารก็ทนไม่ไหว กระอกัเลือดล้มลงกับ

พื้น 
“แต่…” เยีย่นเส่ียวซ่ือยงัไม่ทันพูด พวกมันออกไข ่

นางเก็บไขพ่วกมันไว ้ทัง้หมดสามฟอง ไม่ขาดสักฟอง! 
… 
ในขณะน้ัน ประมุขศักดิ์สิทธิ์กับประมุขมารก็

ตระหนักถึงปัญหาบางอยา่งได้พรอ้มกัน หลังจากพลัง
ของเยีย่นเส่ียวซ่ือถูกปลุกใหต่ื้น นางจําเป็นต้องกินสิง่ท่ี
มีพลังมาก ไม่เชน่น้ันจะไม่พอต่อความต้องการของนาง 
นางไม่ได้ตัง้ใจกินมังกรมาร หงส์มาร หรอืคุนเผงิรา่ง



วญิญาณ ทวา่ถูกสัญชาตญาณของนางควบคุม 
ประมุขมารมองเยีย่นเส่ียวซ่ือด้วยน้ําตาคลอเบา้ “ไก่ 

เป็ด ปลาของเขาเซิง่เฟิงไม่อรอ่ยใชห่รอืไม่?” 
มังกรมาร หงส์มาร หรอืคุนเผงิน่ารกัเชน่น้ัน กินลง

ได้อยา่งไร? 
เยีย่นเส่ียวซ่ือกล่าว “อรอ่ย แต่ไม่มีงูน้อย ไก่น้อย 

และปลาบนิได้ท่ีอรอ่ย!” 
ประมุขมารยดืเอวขึน้ทันที “น่ันสินะ!” 
สัตวม์ารของเขาระดับสูงกวา่สัตวว์ญิญาณเหล่าน้ี

อยูแ่ล้วละ! 
จะวา่ไปแล้ว ผูบํ้าเพญ็สายตรงไม่อาจกินสิง่ท่ีมีไอ

มารได้ เบาหน่อยก็ไม่ยอ่ย หนักหน่อยก็ถูกไอมารกัด
เซาะจนเสียหาย แต่เยีย่นเส่ียวซ่ือไม่มีปัญหาเชน่น้ัน
แม้แต่น้อย แม้แต่รา่งวญิญาณนางก็กินได้ 

ทว่าด้วยความเรว็ท่ีเยี่ยนเส่ียวซ่ือกิน สัตว์มาร 
(วญิญาณ) และพชืมาร (วญิญาณ) ในเขามารเซียนกับ
เขาเซิ่งเฟิงอาจถูกกวาดจนเกล้ียงในไม่ช้า และสัตว์
ประหลาดพืชประหลาดภายนอก อาจไม่พอต่อความ
ต้องการของเยีย่นเส่ียวซ่ือ 

เพื่อแก้ไขสถานการณ์ท่ีมีอุปสรรคมากมายเชน่น้ี วธิี



ท่ีดีท่ีสุดคือการเล่ือนขัน้เป็นเซียน เปิดเส้นทางท่ีสูงขึน้
ไป 

อนัท่ีจรงิความแขง็แกรง่ของทัง้สองในยามน้ี หา่ง
กับการเล่ือนขัน้เป็นเซียนเพยีงชว่งเดียวเท่าน้ัน 

ทวา่การเล่ือนขัน้เป็นเซียนก็มีความเส่ียงเช่นกัน 
เหล่าผูบํ้าเพญ็ระดับทัว่ไปอาจพบอสันีบาต ขัน้ไท่ซวอีสันี
บาตสามครัง้ ขัน้เส่ียวเฉิงอสันีบาตหกครัง้ ขัน้ต้าเฉิงอสั
นีบาตเก้าครัง้ แต่ละครัง้จะรุนแรงขึน้เรือ่ยๆ มีเพยีงไม่ก่ี
คนเท่าน้ันท่ีจะอยูร่อด และการเล่ือนขัน้เป็นเซียนต้อง
เผชญิอนัตรายยิง่กวา่น้ัน สิง่ท่ีผูเ้ล่ือนขัน้เป็นเซียนต้อง
พบเจอไม่เรยีกวา่อสันีบาตหรอืสายฟ้าสวรรค์ ทวา่เป็น
มหนัตภัยอสันี ซ่ึงเป็นสนามรบแหง่อสันีมากมายนับไม่
ถ้วน คนผูน้ั้นจะถูกฉีกเป็นชิน้ๆ 

เหตุผลเพราะผูเ้ล่ือนขัน้เป็นเซียนแขง็แกรง่เกินไป 
เกินขอบเขตท่ีท่ีแหง่น้ีจะสามารถรบัได้ กฎแหง่สวรรค์
จึงส่งทัณฑ์อสันี สังหารผูเ้ล่ือนขัน้เป็นเซียน รกัษาความ
มัน่คงของโลกฝั่ งน้ี 

และเม่ือทัณฑ์อสันีไม่สามารถทําลายผูเ้ล่ือนขัน้เป็น
เซียนได้ กฎแหง่สวรรค์ก็จะเปิดทางผา่นแก่ผูเ้ล่ือนขัน้
เป็นเซียน ใหพ้วกเขาบนิไปยงัท่ีท่ีสามารถรองรบัพลัง
ของพวกเขาได้ 



“ประมุขมาร ท่านจะเล่ือนขัน้เป็นเซียนจรงิๆ หรอื? 
ท่านไม่ต้องการเราแล้วหรอื?” ภายในสวน ผูบํ้าเพญ็มาร
สะอกึสะอืน้ถามประมุขมาร 

ประมุขมารสีหน้ารังเกียจ “พวกเจ้ามีสิ่งใดให้
ต้องการ? หน้าตาดี หรอืวา่รูปรา่งดีละ?” 

ผูบํ้าเพญ็มารท่ีสําลักตาย “…” 
ประมุขมารก็ไม่ได้ละทิง้เผา่มารไปเสียทีเดียว ไม่มี

ใครกําหนดวา่ผูเ้ล่ือนขัน้เป็นเซียนไม่สามารถกลับมาได้ 
เพยีงแค่กดขอบเขตพลังเท่าน้ัน 

สิง่ท่ีเขาไม่แน่ใจคือโจวจิน่จะสามารถเล่ือนขัน้เป็น
เซียนไปกับเขาได้หรอืไม่? 

ในมุมมองของเขา แน่นอนวา่ไม่อยากพบเจอบุรุษผู้
น้ันอกี 

แต่หากบุรุษผูน้ั้นยุม่ยา่มกับเส่ียวซ่ืออยา่งไรย้างอาย 
ตนคงไม่สามารถฆ่าเขาได้จรงิๆ 
“ประมุขมารท่านคิดสิง่ใดอยู?่” ผูบํ้าเพญ็มารถาม

ด้วยความสงสัย เม่ือเหน็ท่าทางอบัจนหนทางของเจ้า
นาย 
“ขา้สงสัยวา่บุรุษผูน้ั้นจะเล่ือนขัน้เป็นเซียนด้วยหรอื

ไม่?” ประมุขมารกล่าว 



“ประมุขศักดิสิ์ทธิห์รอื?” ผูบํ้าเพญ็มารขมวดคิว้และ
กล่าววา่ “ความแขง็แกรง่ของเขา น่าจะสามารถเล่ือน
ขัน้เป็นเซียนนานแล้ว เหตุผลท่ีไม่เกิดทัณฑ์อสันี คงเป็น
เพราะเขาเป็นเจ้าแหง่โลกน้ี เขาอยูกั่บดินแดนศักดิสิ์ทธิ์
มาชา้นาน เขาหลอมรวมกับกฎแหง่สวรรค์เป็นอนัหน่ึง
อนัเดียว เขาแขง็แกรง่ ดินแดนศักดิสิ์ทธิก็์แขง็แกรง่ จึง
ไม่งา่ยท่ีกฎแหง่สวรรค์จะขจัดเขาออกไป” 

ประมุขมารฮดึฮดั “เชน่น้ันขา้ละ? กฎแหง่สวรรค์ก็
ไม่ขจัดขา้ด้วยร?ึ หรอืเพราะขา้ไม่แขง็แกรง่พอท่ีจะปลุก
ทัณฑ์อสันีจากกฎแหง่สวรรค์?” 

ผู้บําเพ็ญมารรบีเอ่ย “ท่านเป็นเจ้าแห่งแดนมาร 
ความแขง็แกรง่ของท่าน…ส่วนมากก็ทําเพื่อแดนมาร 
จึงไม่งา่ยท่ีจะนําพาการลงทัณ์จากกฎแหง่สวรรค์ ไม่เชน่
น้ันท่านทัง้สองลองทําเรือ่งท่ีมนษุยส์วรรค์พโิรธดีหรอื
ไม่?” 

ประมุขมารกลอกตาใส่เขา 
ผูบํ้าเพญ็มารคล่ียิม้ “ขา้ก็แค่พูดไปอยา่งน้ัน ล้อเล่น 

ล้อเล่น” 
ประมุขมารเอ่ยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ “เจ้าอยู่

สอดแนมขา่วของราชาหลัวชา่ท่ีนิกายศักดิสิ์ทธิต่์อไป ขา้
จะไปพบกับโจวจิน่” 



“ขอรบั” ผูบํ้าเพญ็มารตอบ 
ประมุขศักดิสิ์ทธิถ์อดเส้ือคลุมตัวนอกท่ีซับซ้อน สวม

เพียงชุดด้านในบางเบา หมายจะไปแช่ตัวท่ีบ่อน้ําพุ
ศักดิสิ์ทธิสั์กหน่อย 

เม่ือใดท่ีเขามีเรื่องในใจก็มักไปแช่ตัวท่ีบ่อน้ําพุ
ศักดิสิ์ทธิเ์สมอ 

ไม่คาดคิดวา่ยงัไม่ทันลงสระ ก็มีเสียงฝีเท้าท่ีไม่สนผู้
ใดตามหลังมา 

โตเพยีงน้ี ยงัเดินเหมือนกับต้าเป่าตอนเด็กๆ 
ประมุขศักดิสิ์ทธิห์างตาขยบั เก็บของในมือแล้วเอย่

อยา่งเฉยเมย “เจ้ามาทําอะไร?” 
“แชน้ํ่า ทําไม? ไม่ใหร้?ึ” ขณะท่ีปากยงัถามวา่ใหห้รอื

ไม่ให ้มือกลับเริม่ปลดเปลืองเส้ือผา้ของตน 
ประมุขศักดิสิ์ทธิไ์ม่สนใจ เดินตรงไปท่ีบอ่น้ําพุ 
เส้ือท่อนบนของประมุขมารถูกถอดออก เผยใหเ้หน็

มัดกล้ามเน้ืออวบแน่นและรอ่งบนกระดูกเชงิกรานทรง
พลัง รมิฝีปากสีแดงยกขึน้เอย่วา่ “เจ้าคิดจะเล่ือนขัน้
เป็นเซียนด้วยหรือไม่? อย่าหาว่าข้าไม่เตือนเจ้า 
มหนัตภัยอสันีไม่มีตา” 
“คําพูดเหล่าน้ี ขา้ก็อยากบอกกับเจ้าเชน่กัน” ประมุข



ศักดิสิ์ทธิเ์อย่อยา่งเฉยเมย 
“ขา้ไม่กลัวอสันีอยูแ่ล้ว” ประมุขมารกางมือออก เขา

ควบคุมสายฟ้าได้ มหนัตภัยอัสนีสําหรบัเขาไม่นับวา่
เส่ียงมากนัก อยา่งน้อยมหนัตภัยอสันีของเขาก็เป็นเชน่
น้ี แน่นอน หากเป็นมหนัตภัยอสันีของโจวจิน่ ก็เป็นอกี
สถานการณ์หน่ึง 

ทวา่เขาก็ไม่ได้คิดจะเล่ือนขัน้เป็นเซียนพรอ้มกับโจว
จิน่อยูแ่ล้ว 
“ในมือเจ้าถือสิง่ใดอยู?่ คงมิใชข่องแทนใจท่ีจะให้

เยี่ยนเส่ียวซ่ือกระมัง? จะว่าไป มิใช่ว่าเจ้าตัดสิ้น
ปรารถนาทั้งหกอารมณ์ทั้งเจ็ดไปนานแล้วหรอกร?ึ” 
ประมุขมารยิ้มเอ่ยพลางยื่นมือแย่งของจากมือของ
ประมุขศักดิสิ์ทธิ ์

ของสิง่น้ันมีสีขาว สัมผสัเนียนล่ืน ราวกับไขมันแพะ
ชัน้ดี เขาเพิง่แยง่มาได้ ก็ล่ืนไถลหลุดมือ ป๊ิว~ 

ประมุขศักดิสิ์ทธิด์วงตาวบูไหว รบีก้มลงหยบิมันขึน้
มา 

เม่ือเหน็เขารอ้นรนเชน่น้ี ประมุขมารจึงมัน่ใจวา่น่ัน
ต้องเป็นสิง่ท่ีน่าละอายเป็นแน่ เขารบีก้มลงไปควา้ แต่ไม่
คาดคิด ฝ่าเท้าเขากลับล่ืนไถลพุง่ไปขา้งหน้า ชนเขา้กับ



ประมุขศักดิสิ์ทธิท่ี์กําลังก้มหยบิพอดี ประมุขศักดิสิ์ทธิ์
ถูกชนจนควา้จับเสาตรงหน้า 

ท่าน้ีดูไม่ถูกต้องเท่าไร! 
ประมุขมารรบีรอ้นใชส้องมือยนัเอวประมุขศักดิสิ์ทธิ ์

หมายจะยมืแรงใหต้นถอยออกไป 
ประจวบเหมาะเวลาน้ีเยีย่นเส่ียวซ่ือเดินเขา้มาพอดี 
คนท่ีมาพรอ้มกับนางยงัมีประมุขหลินผูง้ดงามหล่อ

เหลาราวต้นหยก 
ประมุขหลินคิดว่าตนจะเป็นบ้า เขาเห็นอะไร? 

ประมุขศักดิสิ์ทธิก้์มตัวพยุงเสา โดยมีประมุขมารยนือยู่
ขา้งหลัง บดเบยีดกายกับเขาแน่น พรอ้มสองมือพยุงเอว
ประมุขศักดิสิ์ทธิ—์— 

ประมุขศักดิสิ์ทธิย์งัหน้าแดงผดิปกติ! 
…เพราะความรอ้น 
ดวงตาพรา่พราย! 
…เพราะไอน้ํา 
“พวกเจ้าทําอะไรกัน?” เยีย่นเส่ียวซ่ือดวงตาถลึงโต 
ในท่ีสุดประมุขศักดิสิ์ทธิก็์มองเหน็สบู่ท่ีตนหยบิขึ้น

มา เอย่อยา่งอํา้อึง้ “หยบิ…สบู?่” 



ทันทีท่ีสิน้เสียง เพดานด้านบนก็เกิดเสียงดังสน่ัน จู่ๆ 
เมฆฝนฟ้าคะนองก็ก่อตัวทัว่ท้องฟ้า แสงอสันีสวา่งวาบ
ราวกับไฟ 

ผูบํ้าเพญ็มารท่ีกําลังสอดแนมขา่วในนิกายศักดิสิ์ทธิ ์
รูสึ้กถึงพลังทําลายฟ้าถล่มดินทลายเหนือศีรษะ เขาเงย
หน้าขึน้มอง “ฉิบหาย! มหนัตภัยอสันี!” 

ทัง้ยังเป็นมหันตภัยอัสนีของคนสองคน ดินแดน
ศักดิ์สิทธิแ์ละแดนมารถูกปกคลุมด้วยพลังแห่งอัสนี
บาตท่ีโหมกระหน่ํา โลกถูกความมืดมนและต่ืนตระหนก
กลืนกิน เหลือเพียงมหันตภัยอัสนีรุนแรง คล้ายจะ
ทําลายทุกสิง่ 

มหนัตภัยอสันีท่ีน่าสะพรงึกลัวเชน่น้ี แทบจะทําใหผู้้
บําเพญ็มารตกใจจนคางหล่น เหตุใดเขารูสึ้กวา่…กฎ
แหง่สวรรค์ไม่ได้กําลังขจัดผูเ้ล่ือนขัน้เป็นเซียนทัง้สอง 
แต่กําลังบดขยีสั้ตวร์า้ยทัง้สอง? 
“ท่านทั้งสองทําเรื่องใดให้มนุษย์สวรรค์พิโรธกัน

แน่!!!” 
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ตัง้แต่สมัยโบราณ ประมุขแหง่ฟ้าดินท่ีเล่ือนขัน้เป็น
เซียนเพราะหยบิสบู ่ เกรงวา่จะมีเป็นคนแรก ไม่สิ สอง
คนแรก 

กฎแหง่สวรรค์พโิรธจัด เหตุใดมันปกป้องฟ้าดินมา
เน่ินนานปีเชน่น้ี ไม่เคยได้ยนิวา่มีบุรุษใหญ่สองคนใด
กล้าหยบิสบูก่ลางวนัแสกๆ เชน่น้ีมาก่อน?! 

แค่ทํายงัพอวา่ ยงักล้าเอย่? 
คิดวา่มันหูหนวกหรอือยา่งไร? 
ทวา่กฎแหง่สวรรค์ หยบิสบูใ่นท่ีน้ี…มีความหมายวา่

หยบิสบูจ่รงิๆ… 
ประมุขมารทุกขร์ะทมขมขื่นใจ หากรูว้า่เป็นเพยีงสบู่

ก้อนหน่ึงแต่แรก ตนคงไม่แยง่มา 
หยบิสบูจ่นเกิดมหนัตภัยอสันี ชา่งน่าหดหูนั่ก 
หลายวนัมาน้ีประมุขมารเอาแต่ครุน่คิดถึงชว่งเวลา

แห่งมหันตภัยอัสนีของตน เขายังสงสัยว่าตนต้อง
กวาดล้างเมืองทัง้เมือง ใชซ้ากศพนับล้าน จึงจะสามารถ
ดึงดูดมหนัตภัยอสันีหรอืไม่ ไม่คิดวา่ หยบิสบูก้่อนเดียวก็



ทําได้แล้ว…. 
แต่เขาไม่เคยคิดสักนิด วา่จะได้รบัทัณฑ์อสันีพรอ้ม

กับโจวจิน่ 
เขามีพลังควบคุมสายฟ้า มหันตภัยอัสนีของเขา 

แตกต่างจากมหนัตภัยอสันีของผูเ้ล่ือนขัน้เป็นเซียนคน
อื่น ตราบใดท่ีเขาควบคุมถูกต้อง พลังอสันีเหล่าน้ันก็
เป็นสิง่ท่ีใหเ้ขาใชไ้ด้ ไม่ใชเ่รือ่งเกินจรงิหากจะบอกวา่
ด่านอสันีของเขาไม่มีสิง่ใดยากเยน็ 

ทวา่…… 
หากมหันตภัยอัสนีของเขา ซ้อนทับกับมหันตภัย

อสันีของผูอ้ืน่ก็เป็นอกีเรือ่งหน่ึง 
เหน็ได้ชดัวา่มหนัตภัยอสันีของโจวจิน่ ไม่ยอมใหผู้้

เล่ือนขัน้เป็นเซียนของตนแกล้งยอมแพ ้ ท่ีฟาดลงบนตัว
เจ็บแสบเกินบรรยาย โดยเฉพาะมหนัตภัยอสันีไม่มีตา 
แต่ทุกท่ีซ่ึงอยูใ่นขอบเขตฟาดลงมาจนโกลาหลอลหม่าน 

โดยทัว่ไป ก่อนจะเล่ือนขัน้เป็นเซียน ผูบํ้าเพญ็จะดู
แตกต่างออกไป พวกเขาจะรูตั้ววา่ถึงเวลาเล่ือนขัน้เป็น
เซียนแล้ว และเตือนใหผู้ค้นรอบๆ อพยพหนีทันที เพื่อ
ไม่ใหไ้ด้รบัผลกระทบ 

มหนัตภัยอสันีวนัน้ีดุเดือดรุนแรง อยา่วา่แต่ทัง้สอง



ยังไม่ทันแยกจากกัน แม้แต่นิกายศักดิ์สิทธิเ์องก็ไร้
หนทางจะหลบหนีรวดเรว็เชน่น้ี 

ในใจประมุขหลินกรดีรอ้งท่าไม่ดี นิกายศักดิ์สิทธิ์
กําลังจะถูกสับเป็นเศษซาก 

ทวา่สิง่ท่ีน่าประหลาดใจคือ อสันีบนท้องฟ้าราวกับมี
ตา ฟาดใส่เพยีงพวกเขา ละเวน้ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง 

หากบอกวา่เมตตาสรรพชีวติ ไม่ทํารา้ยผู้บรสุิทธิ ์
ประมุขหลินไม่คิดวา่เป็นเชน่น้ัน แต่ราวกับมหนัตภัย
อสันีหวงแหนสายฟ้า สายฟ้าทุกเส้นต้องฟาดสัตวร์า้ย
สองตัวน้ีใหต้าย 

ประมุขมารถูกสายฟ้าฟาดอนาถ! 
ประมุขศักดิ์สิทธิก็์ไม่ได้ดีไปกวา่เขามากนัก เขา

ดิน้รนรบัมือกับอสันีของตน บวกกับอสันีของเผา่มาร… 
มหนัตภัยอสันีของเผา่มาร รุนแรงกวา่มหนัตภัยอสันี
ของผู้บําเพ็ญสายตรง สิ่งน้ีเก่ียวข้องกับระดับของผู้
บําเพญ็มารท่ีสูงกวา่ผูบํ้าเพญ็สายตรง พลังสะท้อนกลับ
และมหนัตภัยอสันีท่ีพวกเขาเผชญิก็ยอ่มรุนแรงกวา่ 

ประมุขศักดิสิ์ทธิถู์กสายฟ้าฟาดจนกรอบนอกนุ่มใน 
ควนัดําลอยออกจากหวั 

คนทัง้นิกายศักดิ์สิทธิท่ี์ได้ยินมหันตภัยอัสนีครัง้น้ี



หยบิอาวธุศักดิสิ์ทธิท่ี์สามารถใชไ้ด้มา เตรยีมต่อสู้ครัง้
รุนแรง แต่…กางเกงก็ถอดแล้ว จะใหพ้วกเขาดูภาพน้ี
อยา่งน้ันหรอื? 

ทุกคนต่ืนตะลึงตาค้างมองดูมหันตภัยอัสนีหลีก
เล่ียงพวกเขาอยา่งระมัดระวงั และฟาดใส่คนทัง้สอง
อยา่งโหดเหีย้มอํามหติ… 

ทัง้สองถูกมหนัตภัยอสันีฟาดจนขาดก็แต่เต้นเพลง
ไหเ่ฉาอูเ่ท่าน้ัน 
“เกิดอะไรขึน้กับพวกเขา? เหตุใดถึงถูกฟ้าผา่เละเทะ

เชน่น้ัน?” เยีย่นเส่ียวซ่ือยงัรูสึ้กไม่อยากทนดูต่อ 
ประมุขหลินก็สับสนมากเชน่กัน ผเีท่าน้ันท่ีรูว้า่พวก

เขาทําอะไรมา เหตุใดถูกอัสนีฟาดจนเป็นเช่นน้ี? 
มหนัตภัยอสันีน่ากลัวเพยีงน้ี เอย่ตามตรง แม้แต่ตํารา
โบราณยงัไม่กล้าเขยีนไว!้ 

แม้ยังสงสัย ประมุขหลินก็ยังอดทนสอนเรื่อง
มหนัตภัยอสันีและการเล่ือนขัน้เป็นเซียนใหเ้ยีย่นเส่ียว
ซ่ือฟัง 

เยีย่นเส่ียวซ่ือเอย่อยา่งครุน่คิด “เจ้าหมายความวา่
พวกเขากําลังขา้มด่านอสันี? หลังจากผา่นด่านอสันี ก็
จะเล่ือนเป็นขัน้เซียน?” 



“ถูกต้อง” แต่จะผา่นได้หรอืไม่ยากจะบอก มหนัตภัย
อสันีน้ีต้องการฆ่าพวกเขาชดัๆ 

ไม่รูว้า่มหนัตภัยอสันีน้ีกินเวลานานเพยีงใดแล้ว ทุก
คนชะเงอ้จนปวดคอ 

ในท่ีสุดเยีย่นเส่ียวซ่ือก็ทนดูต่อไปไม่ไหว นางกําลังจะ
นอน แต่มหนัตภัยอสันียิง่ใหญเ่ชน่น้ี หนวกหูจนนอนไม่
หลับ! 

ทันใดน้ันโทสะก็ปะทุขึน้ในท้องของนาง 
จากน้ันไม่รูว้า่พลังมาจากท่ีใด นางเหาะขึ้นไปควา้

สายฟ้าท่ีกําลังจะฟาดใส่ประมุขมาร สายฟ้าคดเค้ียวน่า
กลัวราวกับมังกรเส้นน้ัน ทันทีท่ีถูกเยีย่นเส่ียวซ่ือจับก็
กลายเป็นงูแสงน้อยในพรบิตา 

งูแสงน้อยดิน้เล็กน้อย 
เอะ๊? 
ดิน้ไม่หลุด? 
เม่ือเหน็วา่ตนจับสายฟ้าได้อยา่งงา่ยดาย เยีย่นเส่ียว

ซ่ือก็ทําตาโตด้วยความประหลาดใจ นางไม่คิดสิง่ใดมาก 
ในเม่ือจับเส้นหน่ึงได้ เชน่น้ันก็ยอ่มจับเส้นท่ีสองได้ 

ต่อจากน้ี ทุกคนได้เหน็สิง่ท่ีน่าเหลือเชือ่ ยิง่กวา่บุรุษ
สองคนหยบิสบูจ่นถูกฟ้าผา่ เยีย่นเส่ียวซ่ือ ขยะอนัดับ



หน่ึงแหง่ดินแดนศักดิสิ์ทธิ ์ แสดงการจับสายฟ้าด้วยมือ
เปล่า 

เหล่าอัสนีเริม่ต้นยังหยิ่งผยองยิ่งนัก เม่ือเห็นวา่
สหายตนถูกสตรโีงเ่ขลาจับไว ้ ก็รบีพุง่ไปหานางอยา่ง
หยิง่ผยอง ผลก็คือ มาหน่ึงเส้น เยีย่นเส่ียวซ่ือก็ควา้ไว้
หน่ึงเส้น มาสองเส้น เยีย่นเส่ียวซ่ือก็ควา้ไวทั้ง้คู่ 

จับไวก้ระทัง่เส้นสุดท้าย เยีย่นเส่ียวซ่ือมีสายฟ้าใน
มือสองมัดใหญ่ๆ  นางโยนสายฟ้าเหล่าน้ีขึน้ไปด้านบน! 

เสียงดังสน่ันกึกก้องสะเทือนปฐพ ีเมฆดําทัง้หมดถูก
พดัหายไป ฟ้าท่ีเดิมทีสวา่งวบูวาบ พลันเปล่ียนเป็นไร้
เสียง ทัว่ทัง้ใต้หล้าเงยีบสงดัลงทันใด หากไม่ใชเ่พราะ
ควนัดําบนหวัไหม้เกรยีมของคนทัง้สองยงัล่องลอยอยูใ่น
อากาศ เกรงทุกคนคงคิดวา่มหนัตภัยอสันีเม่ือครูเ่ป็น
เพยีงภาพลวงตาของพวกเขาเท่าน้ัน 

ประมุขหลินมองไปรอบๆ อยา่งตกอกตกใจ ไม่รูคิ้ดไป
เองหรอืไม่ เขารูสึ้กวา่กฎแหง่สวรรค์…หวาดกลัว… 

หวาดกลัวหางจุกก้น แม้แต่สัตวร์า้ยท่ีหยบิสบู่ทัง้
สองก็ยอมละเวน้… 
“มหนัตภัยอสันีจบแล้วหรอื?” เยีย่นเส่ียวซ่ือเท้าเอว

มองด้านบน “หลังผา่นมหนัตภัยอสันีแล้ว ก็จะเปิดสู่เส้น



ทางเซียนมิใชร่?ึ ไม่เหน็มีเส้นทางเลย?” 
ไม่ใชคํ่าพูดไรส้าระหรอื? ผา่นมหนัตภัยอสันีแล้วจึง

จะสามารถมีเส้นทาง น่ีก็จบแล้วมิใชห่รอื? 
มหนัตภัยอสันีฟาดลงมาครึง่หน่ึง ไม่กล้าฟาดลงมา

ต่อ เป็นเหตุการณ์ท่ีหาได้ยากยิง่ 
เยีย่นเส่ียวซ่ือรูดแขนเส้ือ 
ประมุขหลินรูสึ้กฟ้าดินสัน่ระรกิ ราวกับหากตกใจอกี

ครัง้ เส้นทางของสวรรค์จะเปิดทันที 
ประมุขหลิน “…” 
ไม่ขนาดน้ันกระมัง ดรุณีผูน้ั้นเพยีงรูดแขนเส้ือขึ้น 

ต้องกลัวโดนทุบตีเพยีงน้ีเชยีวร…ึ 
แต่จะวา่ไปแล้ว ดรุณีผูน้ั้นมิใชเ่ด็กไม่เอาไหนพนัปี

หรอกหรอื? 
นางเปล่ียนไป หรอืเขาตาฝาดกันแน่? 
ต่อใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือจะโงเ่พยีงใด นางก็เขา้ใจดีวา่การ

เล่ือนขัน้เป็นเซียนไม่ใชเ่รือ่งเลวรา้ย การไปยงัจุดท่ีสูงขึน้
ไป ก็หมายความวา่สามารถไปเหน็โลกท่ีกวา้งขึน้ แม้วา่
ขา้จะไม่รูว้า่โอกาสเล่ือนขัน้เป็นเซียนของทัง้สองมาได้
อยา่งไร วีแ่ววสักนิดก็ไม่มี แต่นางก็ดีใจแทนทัง้สองคน 
“เหตุใดพวกเขายงัไม่ขยบั? หากยงัไม่ขึน้ไป เส้นทาง



จะถูกปิด!” ประมุขหลินกล่าวอยา่งกังวล 
เส้นทางเซียนไม่ได้เปิดถาวร มันมีการจํากัดเวลา 

และจะหายไปเม่ือหมดเวลา 
บดัน้ี เพราะเส้นทางเปิดออก ไอวญิญาณด้านบน

ไหลทะลักเขา้มาไม่ขาดสาย ไอวญิญาณน้ีบรสุิทธิก์วา่
ท่ีดินแดนศักดิสิ์ทธิม์าก ผูบํ้าเพญ็ทุกคนต่างรบัรูถึ้งการ
เล่ือนขัน้ของระดับพลัง 

คนเดียวท่ีไม่รูสึ้กก็คือเยีย่นเส่ียวซ่ือ 
นางมองทางผ่านท่ีมีขนาดราวๆ ประตูหน่ึงบาน 

กะพรบิตาด้วยความประหลาดใจ “เล็กเพยีงน้ัน ยดัเขา้
ไปได้ร?ึ” 

ทันทีท่ีสิน้เสียง เส้นทางก็ขยายออกกวา้งราวสวน
ดอกไม้! 

ประมุขหลินซวนเซ แทบเสียสติ! 
เยี่ยนเส่ียวซ่ือไม่มีเวลาสนใจ นางรูว้่าเหตุผลท่ี

ประมุขศักดิสิ์ทธิกั์บท่านพีเ่ส่ียวเจาไม่ขึน้ไป ไม่ใชเ่พราะ
พวกเขาไม่อยากไป ทวา่พวกเขาถูกมหนัตภัยอสันีฟาด
จนเละ ไม่อาจเคล่ือนไหว 

นางจึงเหาะไปควา้มือพวกเขาคนละหน่ึง มุ่งสู่เส้น
ทางผา่น 



ประมุขหลินสีหน้าเปล่ียน ตะโกนเสียงดัง “ระวงั—” 
เส้นทางผ่านมีพลังบีดอัด มีเพียงผู้เล่ือนขัน้เป็น

เซียนท่ีผา่นมหนัตภัยอสันีแล้วเท่าน้ัน จะสามารถทนต่อ
แรงบบีอดัน้ันได้ ทันทีท่ีผูบํ้าเพญ็คนอืน่เขา้ไปใกล้ จะถูก
พลังบบีอดัด้านในทําลาย 

ไม่ได้เจตนาพูดใหต้กใจ ทวา่มีคนเคยลองมาก่อน ไม่
เชน่น้ัน หากผูใ้ดก็สามารถผา่นเขา้ไปได้ เชน่น้ันมิใช่
เพยีงผูเ้ล่ือนขัน้เป็นเซียนเปิดมันได้ ผูบํ้าเพญ็ทุกสํานัก
ทัว่ทัง้ดินแดนศักดิสิ์ทธิก็์สามารถเล่ือนขัน้เป็นเซียนกัน
หมดแล้วหรอื? 

ประมุขหลินรอเก็บศพเยี่ยนเส่ียวซ่ือ เขาเตรยีม
พรอ้มใชเ้ส้ือผา้รองรบัชิน้ส่วนรา่งกายของเยีย่นเส่ียวซ่ือ
แล้ว 

ผลสุดท้ายเหน็ทัง้สามบนิเขา้ไปในทางผา่นโดยไรซ่ึ้ง
อุปสรรคใดๆ 

ประมุขหลิน “…” 
หลังจากทัง้สามบนิผา่นไป เส้นทางผา่นก็ปิดลง 
ทางผา่นปิดลงแล้ว ไอวญิญาณจากด้านบนก็หายไป 

ทวา่แม้เป็นเชน่น้ี ในชว่งเวลาสัน้ๆ เม่ือครู ่ไอวญิญาณท่ี
เหล่าศิษยนิ์กายศักดิสิ์ทธิไ์ด้ดูดซับ ก็มากกวา่ท่ีพวกเขา



ได้รวมกันในชว่งหลายชัว่อายุคน 
แต่สิง่ท่ีไม่มีใครสังเกตเหน็คือ ไม่นานหลังจากเส้น

ทางผา่นน้ันปิดลง ด้านหลังเมฆดําขนาดเล็กท่ีหา่งออก
ไปไม่ไกล เส้นทางเล็กๆ จิว๋ๆ ใชเ้มฆดําสรา้งเป็นสีหน้าตก
ตะลึง จากน้ันก็ปิดตนเองลงเงยีบๆ 

เส้นทางเป็นเซียนของผูบํ้าเพญ็สายตรง กับเส้นทาง
เป็นเซียนของเผา่มาร แน่นอนวา่ไม่เหมือนกัน! 

ถูกทัง้สามผ่านรา่งเข้ามาพรอ้มกัน แค่คิดก็เป็น
ความเจ็บปวดเหลือทนแล้ว 

ใหญเ่กินไป รบัเขา้มาไม่ไหว 
มันยงัเป็นเส้นทางผา่นเผา่มารมือใหม่ท่ีไม่เคยถูกผู้

เล่ือนขัน้เป็นเซียนคนใดผา่นมาก่อน 
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หลังจากทัง้สามเล่ือนขัน้เป็นเซียน ก็มาถึงพื้นท่ีราบ
วา่งเปล่า ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้าน ด้านหน้ามีแอง่น้ํา
ขนาดใหญ ่ อาจเพื่อใหเ้หมาะสมกับขัน้ต่อไปท่ีไม่เหมือน
ใคร รอบด้านจึงเต็มไปด้วยไอเซียนท่ีล่องลอยหน่ึงฉ่ือถึง
สองฉ่ือ หรอือาจเรยีกได้วา่หมอกกลางภูเขา 

ทัง้สามยนือยูบ่นพื้นท่ีโล่ง มองไปรอบๆ อยา่งต่ืน
ตะลึง 
“ท่ีน่ี…ก็คือดินแดนด้านบนหรอื?” เยีย่นเส่ียวซ่ือ

ถามด้วยสีหน้างุนงง ไม่เห็นมีสิ่งใดต่างจากดินแดน
ศักดิสิ์ทธิเ์ลย! แน่นอนวา่ต่างจากบา้นเกิดของนางหรอื
ไม่ นางไม่รู ้ อยา่งไรเติบโตมาถึงบดัน้ี นางก็ยงัไม่เคยไป
จากดินแดนศักดิสิ์ทธิไ์ด้สําเรจ็ 

ประมุขมารและประมุขศักดิสิ์ทธิก็์มีสีหน้าตกตะลึง
เชน่กัน นอกจากไอวญิญาณท่ีหนาแน่นกวา่เล็กน้อย ก็ดู
เหมือนวา่ท่ีน่ีไม่แตกต่างจากดินแดนด้านล่างมากนัก 

แล้วก็ยงัรกรา้งมากกวา่สักหน่อย 
ในระยะรอ้ยหล่ี ทัง้สองไม่รบัรูถึ้งสิง่มีชวีติใดๆ 
สิ่งมีชีวิตในท่ีน้ีไม่จ ํากัดเพียงมนุษย์หรือสัตว์



เดรจัฉาน 
“หรอืจะมาผดิท่ี? ดินแดนด้านบน…กระจอกเชน่น้ี

ร?ึ” ประมุขมารจะเอย่คําวา่กระเจ๊ียว แต่เม่ือคําพูดมา
ถึงรมิฝีปาก ก็นึกได้วา่เยีย่นเส่ียวซ่ืออยูข่า้งๆ ไม่อยาก
พูดจาหยาบโลน จึงเปล่ียนเป็นคําวา่กระจอก 

ประมุขศักดิ์สิทธิข์มวดคิ้ว เขามีชีวติอยู่มาหลาย
หม่ืนปี ย่อมรูม้ากกว่าประมุขมารหนุ่มท่ีเพิ่งมารบั
ตําแหน่งอยา่งเส่ียวเจา ทวา่จากความรูข้องเขา เขาเอง
ก็ไม่คิดวา่ดินแดนด้านบนจะเป็นเชน่น้ี 
“ขึ้นมาจากเส้นทางผ่านเล่ือนขัน้เซียน ไม่น่าผิด 

หรอืวา่เรายงัอยูท่ี่ขอบของดินแดนด้านบน?” เขาพมึพํา 
“อะ๊!” จู่ๆ เยีย่นเส่ียวซ่ือท่ีก้มลงมองมือสองขา้งของ

ตนก็ตะโกนออกมา “ขา้พบเรือ่งหน่ึง! จู่ๆ ขา้ก็มีพลัง
เก่งกาจขึน้มา! สะกดของขา้ถูกคลายแล้วใชร่ไึม่?” 

หวัใจทัง้สองสะดุ้งตึกตัก 
แยแ่ล้ว แยย่ิง่กวา่รูว้า่ดินแดนด้านบนรกรา้งวงัเวง

เชน่น้ีเสียอกี! 
หากสตรผูีน้ี้รูว้า่ตนทําอะไรก็ได้ตามต้องการ เกรงวา่

พวกเขาต้องตกระกําลําบากเป็นแน่! 
ประมุขมารกล่าววา่ “ยังไม่ได้คลาย! เจ้าแค่ถูก



มหนัตภัยอสันีฟาดจนเปิดรอยรา้วในสะกดพลังเท่าน้ัน!” 
ประมุขศักดิสิ์ทธิก์ล่าววา่ “ใช ่เจ้าอยา่ใชพ้ลังสุ่มส่ีสุ่ม

หา้เชยีว สะกดจําเป็นต้องคลายอยา่งชา้ๆ หากรบีรอ้น
อาจส่งผลต่อรา่งกายเจ้า” 

สองคนท่ีไม่ถูกกันเชน่น้ํากับไฟ สามัคคีเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกันแก้ไขปัญหาน้ี! 
“…โอ”้ เยีย่นเส่ียวซ่ือพยกัหน้าอยา่งเชือ่ฟัง เม่ือเหน็

พวกเขาทัง้สองเครง่ขรมึเชน่น้ี 
“แต่หากสะกดคลายแล้ว ขา้จะสามารถออกจากดิน

แดนศักดิสิ์ทธิไ์ปดูน้าเถ่ียตัน้แต่งงานได้…” เยีย่นเส่ียว
ซ่ือกล่าวเสียงแผว่ 
“เจ้ายงัไม่ได้คลาย!” ทัง้สองเอย่พรอ้มกัน! 
เยีย่นเส่ียวซ่ือผงะกับท่าทีทัง้สอง รูว้า่เจ้าสองคนมี

ความสัมพนัธท่ี์ดี แต่ต้องพรอ้มใจกันเอย่ แสดงจิตใจท่ี
ตรงกันเชน่น้ีเลยร ึ

ประมุขศักดิสิ์ทธิก็์เอย่ขึน้กะทันหนั “เชน่น้ันเดินต่อ
ไปก่อนเถอะ ดูวา่จะพบสิง่ใดใหม่หรอืไม่” 

ดินแดนด้านบนกวา้งใหญ่เชน่น้ี เป็นไปไม่ได้ท่ีจะ
ไม่มีผูบํ้าเพญ็อยูสั่กคน 

ผูเ้ป็นเซียนมากมายเหล่าน้ัน คงไม่ใชว่า่มาถึงท่ีน่ี



แล้วทยอยหายตัวไป 
“อืม้” ประมุขมารเหน็ด้วย 
จุดประสงค์หลักท่ีพวกเขามาท่ีน่ี เพื่อหาอาหารให้

เยีย่นเส่ียวซ่ือ ดังน้ันจะพบผูบํ้าเพญ็หรอืไม่ เขาไม่ได้
สนใจ ขอเพยีงมีสัตวว์ญิญาณท่ีทรงพลังเพยีงพอก็พอ 
“จะไปทางใด?” เยีย่นเส่ียวซ่ือขยีต้างว่งนอน 
เวลาท่ีน่ีกับดินแดนศักดิสิ์ทธิต์รงกัน เยีย่นเส่ียวซ่ือ

นอนแต่หวัค่ํา ยามบา่ยก็ต้องงบีหลับ ทวา่วนัน้ีด่านอสันี
กินเวลาทัง้บา่ย ฟ้ายงัไม่ทันมืดนางก็เริม่งว่งเสียแล้ว 

ประมุขมารก้มตัวลงเอย่ “ขึน้หลังขา้ นอนเถอะ” 
เยี่ยนเส่ียวซ่ือหาว นอนลงบนหลังเขา ไม่นานก็

ผล็อยหลับไป 
เม่ือเห็นเยี่ยนเส่ียวซ่ือนอนบนหลังบุรุษอย่าง

งา่ยดาย ประมุขศักดิสิ์ทธิก็์ขมวดคิว้จางๆ ท่ีไม่อาจมอง
เหน็ 

เยีย่นเส่ียวซ่ือไม่ใชค่นท่ีจะเขา้หาผูอ้ืน่ได้งา่ยๆ ยิง่ไม่
ต้องพูดถึงวา่อกีฝ่ายยงัเป็นบุรุษ ความจรงิแล้ว แม้แต่
เยีย่นเส่ียวซ่ือเองก็ไม่สามารถบอกได้ วา่เหตุใดตนไม่
ปฏิเสธความใกล้ชดิของประมุขมารแม้แต่น้อย 

ตอนแรกยงักังวลวา่เขาจะฆ่าตนอยูแ่ท้ๆ แต่ยิง่อยู่



ด้วยกัน ก้นบึง้หวัใจนางก็ยิง่รูสึ้กวา่คนผูน้ี้ไวใ้จได้ 
เยี่ยนเส่ียวซ่ือนอนอยู่บนแผ่นหลังกวา้งใหญ่ของ

ประมุขมาร หวัเล็กเอยีงลงมาบนไหล่ของเขา 
“ท่านพีเ่ส่ียวเจา” นางเอย่อยา่งสะลึมสะลือ “ขา้หลับ

ละนะ” 
“อมื นอนเถอะ” ประมุขมารตอบนางเบาๆ น้ําเสียง

ของเขานุ่มนวลทุ้มกังวล 
เยีย่นเส่ียวซ่ือหลับไปในไม่ชา้ 
ประมุขศักดิ์สิทธิ์เบือนหน้าหนีอย่างไม่ให้เป็นท่ี

สังเกต หนัตัวเดินไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
เดินไปทางใด ประมุขมารไม่มีปัญหา เด็กหญงิตัว

เล็กๆ อยูบ่นหลังของเขา เชน่น้ีก็ดีมากแล้ว 
แม้เขาจะรูว้า่นางไม่มีทางหนาว แต่ก็ยงัหยบิเส้ือ

คลุมจากแหวนเฉียนคุนอออกมาคลุมตัวนาง 
ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์ดินไปขา้งหน้าด้วยสีหน้าไรอ้ารมณ์ 

ฝ่าเท้าก้าวเรว็ขึน้เล็กน้อย 
ประมุขมารเหน็ปฏิกิรยิาของเขา มุมปากพลันยกขึน้

เบาๆ เดินตามไปแล้วเอย่วา่ “ทําไม? ไม่สบายใจร?ึ” 
ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์หลือบมองปราดหน่ึง ไม่สนใจเขา 



ประมุขมารเอ่ยวา่ “อย่าลืมวา่เจ้าอายุเท่าใดแล้ว 
อยา่คิดจะเป็นววัแก่กินหญา้ออ่น” 

ประมุขศักดิ์สิทธิข์มวดคิ้วมองเขา หากไม่มีเยี่ยน
เส่ียวซ่ืออยูบ่นหลังของเขา เกรงวา่ประมุขศักดิสิ์ทธิค์งสู้
กับเขาไปแล้ว “หากยงัพูดเหลวไหล ระวงัขา้จะฆ่าเจ้า!” 
“ฆ่าได้หรอื?” ประมุขมารเอย่อยา่งเยอ่หยิง่ 
ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์อย่ด้วยน้ําเสียงเยน็ชา “ท่ีน่ีไม่ใช่

แดนมาร แม้เจ้าจะใชไ้อวญิญาณบําเพญ็ได้ แต่เจ้าก็ยงั
คุ้นเคยวชิาของเผา่มารอยูดี่ เจ้าคิดวา่ผูใ้ดมีโอกาสชนะ
มากกวา่กันละ?” 

ไอส้วะสารเลว! 
ประมุขมารกัดฟัน ทําจมูกฮดึฮดั “ขา้ไม่เถียงกับ

เจ้า!” 
เอย่จบก็แบกเยีย่นเส่ียวซ่ือบนิผา่นประมุขศักดิสิ์ทธิ์

ไปขา้งหน้าอยา่งรวดเรว็ 
ประมุขศักดิสิ์ทธิม์องดูด้านหลังทัง้สองท่ีบนิออกไป 

หลับตาลงเล็กน้อยแล้วสูดหายใจลึก 
ทัง้สองบินไปทางตะวนัออกเฉียงใต้หลายรอ้ยหล่ี 

อยา่วา่แต่เงาคน แม้แต่แมลงสักตัวก็ไม่เหน็! 
“ท่ีน่ีมันอะไรกันเน่ีย?” ประมุขมารถามด้วยความ



แปลกใจ 
ท้องฟ้ามืดลงแล้ว ทัง้สองน่ังลงขา้งลําธารสายหน่ึง 
วงัมารของประมุขมารก็ถูกเยีย่นเส่ียวซ่ือเล่นจนพงั

ไปแล้ว ดังน้ันหากจะหาท่ีนอนพกัสักหน่อยก็เป็นไปไม่ได้
แล้ว ทวา่ท่ีน่ีมีหนิก้อนใหญสํ่าเรจ็รูป เขาก็ยงัพอนอนได้ 

เขาน่ังบนโขดหนิ อุม้เยีย่นเส่ียวซ่ือไวใ้นออ้มแขน 
เอย่กับประมุขศักดิสิ์ทธิท่ี์กําลังมองดูจันทรส์วา่งไสวบน
ท้องฟ้าอยา่งเหม่อลอย “น่ี ก่อไฟ” 
“เหตุใดต้องก่อไฟ?” ประมุขศักดิสิ์ทธิถ์าม 
จุดประสงค์ของการก่อไฟมีอยูส่องอยา่ง อยา่งแรก

คือใหค้วามอบอุน่ อยา่งท่ีสองคือขบัไล่สัตวป่์าและแมลง 
“เจ้าน่ี เป็นประมุขศักดิ์สิทธิม์านาน ลืมการเป็น

มนษุยไ์ปแล้วหรอื?” ประมุขมารยงัไม่ลืม เขาเป็นรา่ง
มารโลหติ นอกจากไม่ชอบกินอาหาร ก็ไม่ต่างจากมนษุย์
ทัว่ไป 

เขาเหลือบมองเยีย่นเส่ียวซ่ือในออ้มแขนและเอย่วา่ 
“หากนางต่ืน เหน็รอบตัวมืดเชน่น้ี คงคิดถึงบา้น” 

ประมุขศักดิสิ์ทธิต์กตะลึง 
ความกล้าหาญของเยีย่นเส่ียวซ่ือ เป็นไปไม่ได้ท่ีจะ

กลัวความมืด แต่หากคิดถึงครอบครวั…เกรงวา่ก็เป็นไป



ได้จรงิๆ 
ประมุขศักดิสิ์ทธิห์าฟืนมาแล้วใชพ้ลังวญิญาณจุดไฟ 
แสงสวา่งจากกองไฟตกกระทบใบหน้าคนทัง้สาม

เป็นแสงสีส้ม 
เยีย่นเส่ียวซ่ือหลับสนิทอยูใ่นออ้มแขนของประมุข

มาร ไม่รูว้า่ฝนัถึงสิง่ใด ปากเล็กน้ําลายหยดติง๋ๆ 
ประมุขมารก้มมองนางด้วยแววตานุ่มนวล 
น้ิวประมุขศักดิสิ์ทธิบ์บีเขา้หากัน ลุกขึ้นแล้วเอย่วา่ 

“ขา้จะไปดูทางน้ัน” 
เขาเดินไปตามลําธาร 
ทิง้กองไฟไวข้า้งหลัง 
ทวา่แม้ไม่หนัไป เขาก็สามารถใชสั้มผสัวญิญาณรบัรู้

การเคล่ือนไหวของคนทัง้สอง 
เส่ียวเจากอดนางไวแ้น่น 
มือของเขากําเขา้หากันทีละน้อย 
“หากชอบก็ไปแยง่ จะคิดมากไปไย?” 
เสียงขี้เล่นหน่ึงดังขึ้น ดวงตาประมุขศักดิ์สิทธิมี์

ประกายเยน็วาบ ต่ืนตัวขึน้ในทันใด 
“โอ ้ชา่งไรป้ระโยชน์เสียจรงิ” 



เสียงน้ันดังมาอกีครัง้ 
ประมุขศักดิสิ์ทธิม์าท่ีลําธาร มองผวิน้ําท่ีไม่รูว้า่หยุด

น่ิงลงเม่ือใด เหน็เงารา่งสีดําโผล่ขึน้จากน้ํา 
“เจ้าเป็นใคร?” เขาถามอยา่งเยน็ชา 
เงาดําบนผวิน้ํายิม้จางๆ “ขา้เป็นใครไม่สําคัญ สิง่

สําคัญคือขา้ชว่ยเจ้าได้” 
ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์อย่ด้วยน้ําเสียงเยน็เยยีบราวสระ

น้ําเยน็ “ขา้ไม่ต้องการความชว่ยเหลือจากใคร” 
เงาสีดําฉีกยิม้ ผวิน้ําหมุนเป็นวงกลม “หวัใจของเจ้า

สนใจสตรผูีน้ั้นมิใชห่รอื? เจ้าใชพ้ลังบําเพญ็มากกวา่ครึง่
เพื่อสะกดพลังนางถึงสองชัน้ ทําใหเ้จ้าสู้ไม่ได้กระทัง่
ประมุขมารหนุ่มสิบเจ็ดปี คนอืน่ไม่รู ้ แต่ขา้ยงัไม่รูดี้อกี
หรอื? ทุกวนัท่ีสิบหา้ของทุกเดือน เจ้าจะไปเยีย่มสตรผูี้
น้ันท่ีนิกายเซียน วนัท่ีสิบหา้วนัน้ัน เป็นวนัท่ีวชิาอายุ
วฒันะของเยีย่นจิว่เฉาตีพลังสะท้อนกลับ เขาไม่เหน็เจ้า
มีตัวตน หลายปีมาน้ี สตรท่ีีเจ้าปกป้องเติบโตขึน้ แต่ใน
ท่ีสุดนางก็กลายเป็นของคนอืน่ เจ้าไม่เจ็บใจหรอื? 

มาเถอะ ขา้ชว่ยเจ้าเอง 
อยา่งไรเจ้าเด็กน่ันก็มีชวีติอยูไ่ด้เพยีงชวีติเดียว ไม่

เหมือนกับเจ้า ขอเพยีงเจ้าต้องการ พวกเจ้าจะได้อยูด้่วย



กันไปตลอดกาล” 
ทันใดน้ัน ประมุขศักดิสิ์ทธิก็์สรา้งดาบไอวญิญาณ

แทงเงาดําบนทะเลสาบ 
หยดน้ํากระเซ็นไปทัว่ทุกทิศ เงาดํากลับสลายไป

อยา่งลึกลับ เหลือเพยีงเสียงหวัเราะลึกลับลอยมาในหู
ของประมุขศักดิสิ์ทธิ ์

ประมุขศักดิสิ์ทธิก์ลับไปยงัจุดพกั 
เยีย่นเส่ียวซ่ือต่ืนแล้ว นางกําลังน่ังกินเน้ือกระต่าย

ยา่งฝีมือประมุขมารอยูบ่นก้อนหนิ 
แหวนเฉียนคุนของประมุขมารเก็บสัตวว์ญิญาณไว้

มากมาย เดิมทีตัง้ใจจะมอบใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือไวเ้ล่น ทวา่
ยามน้ี เยีย่นเส่ียวซ่ือกลับกินมัน แม้วา่จะไม่เหมือนกับท่ี
คาดไว ้แต่ก็ถือวา่ได้มอบใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือไปแล้ว 
“อรอ่ยไหม?” ประมุขมารถาม 
“อืม้!” เยีย่นเส่ียวซ่ือได้แต่พยกัหน้า เพราะปากเค้ียว

ไม่หยุด นางจึงไม่สามารถพูดได้ 
กระต่ายตัวน้ีอว้นมาก เต็มไปด้วยไขมัน 
ประมุขมารหยบิผลไม้มารอกีผลหน่ึงปอกเปลือกให้

นาง 
เยีย่นเส่ียวซ่ือน้ําลายหยด กวาดผลไม้รสชาติหอม



หวานลงท้อง ลดความมันของเน้ือกระต่ายยา่งใหเ้บาลง
ทันที 
“พีเ่ส่ียวเจาดีหรอืไม่?” ประมุขมารถาม 
“อืม้!” เยีย่นเส่ียวซ่ือพยกัหน้า กัดเน้ือกระต่ายท่ีชุม่

ฉ่ําอกีคําหน่ึง 
“เชน่น้ันต่อจากน้ี ติดตามพีเ่ส่ียวเจาไปทุกวนัดีหรอื

ไม่?” 
“อื้ม!” เยีย่นเส่ียวซ่ือรูสึ้กคล้ายกับตนสัญญาบาง

อยา่งท่ีไม่ธรรมดาไป ทวา่เน้ือกระต่ายอรอ่ยยิง่นัก เน้ือ
ผลไม้ก็อรอ่ย จนนางไม่มีเวลาใหคิ้ด 
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ท่าทางท่ีประมุขมารดูแลเยีย่นเส่ียวซ่ือสุดหวัใจ และ
ท่าทางท่ีเยี่ยนเส่ียวซ่ือยอมรบัการดูแลจากเขาโดยไร้
ความหวาดระแวงสงสัย ทําให้คนนึกถึงคําสองคํา 
‘เหมาะสม’ 

ใช ่คนทัง้สองอยูด้่วยกัน ดูเหมาะสมอยา่งบอกไม่ถูก 
เยีย่นเส่ียวซ่ือกินอยา่งเอรด็อรอ่ย ราวกับกระรอก

อว้น ดวงตาสดใสเป็นประกาย แต่แววตาของประมุข
มารกลับจดจ้องและออ่นโยน 

ดวงตาประมุขศักดิสิ์ทธิสั์น่ไหว 
ผูบํ้าเพญ็มารรวมกับผูบํ้าเพญ็สายตรงก็ไม่ได้รบัพร

จากสวรรค์ แต่เยีย่นเส่ียวซ่ือ พูดใหช้ดัแล้วไม่นับวา่เป็น
ผู้บําเพ็ญสายกลาง นางเป็นอะไร อันท่ีจรงิประมุข
ศักดิสิ์ทธิก็์ตอบไม่ได้ แต่แน่นอนวา่นางไม่เหมือนผูใ้ดใน
โลก 

เติบโตจนมีอายุเพียงน้ี ชวีติของโจวจิน่เป็นเพียง
ระยะบําเพญ็ชว่งหน่ึงท่ีไม่ถึงสิบสองปีเต็ม ซ่ึงแทบจะ
เทียบไม่ได้กับอายุขยัของเขาเลยแม้แต่ส่วนเดียว 

ดังน้ัน น่ันเป็นความรูสึ้กท่ีไม่ควรมี 



เป็นความฝงัใจยดึติดในโลกียข์องเขา 
เป็นความล้มเหลวแหง่การบําเพญ็ 
แต่ผูท่ี้เยอ่หยิง่เชน่ประมุขศักดิสิ์ทธิ ์ ไม่มีวนัยอมให้

ตนเองล้มเหลว 
เขาเป็นประมุขศักดิสิ์ทธิ ์ไม่ใชโ่จวจิน่ 
ยามท่ีประมุขศักดิสิ์ทธิป์รากฏตัวต่อหน้าเยีย่นเส่ียว

ซ่ือและประมุขมารอกีครัง้ สีหน้าของเขาก็ได้กลับสู่ความ
เยน็ชาในอดีต 

เยี่ยนเส่ียวซ่ือยื่นน่องกระต่ายใหญ่ท่ีเหลือให้เขา 
“ประมุขศักดิสิ์ทธิ ์อยากกินหรอืไม่?” 
“ไม่” เขาเอย่ด้วยสีหน้าราบเรยีบ 
“โอ”้ จากน้ันเยีย่นเส่ียวซ่ือก็หนัไปมองประมุขมาร 

“ท่านพีเ่ส่ียวเจายงักินหรอืไม่?” 
“เจ้ากินเถอะ” ประมุขมารเอ่ยกับเยี่ยนเส่ียวซ่ือ 

พลางเหลือบมองประมุขศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ให้เป็นท่ี
สังเกต 

เยีย่นเส่ียวซ่ือกินกระต่ายท่ีเหลืออยา่งเชือ่ฟัง 
…นางยงัไม่อิม่ 
แน่นอน ประมุขมารรูว้า่นางยงัไม่อิม่ ยามน้ีพลังของ



นางฟ้ืนแล้ว พลังวญิญาณในรา่งกายของนางกําลังไหล
เวยีนอยา่งรวดเรว็ บรโิภคมหาศาล สัตวว์ญิญาณในดิน
แดนด้านล่างไม่เพยีงพอต่อความต้องการของนาง 

ต้องหาอาหารใหเ้รว็ท่ีสุด ไม่เชน่น้ันนางจะหวิจรงิๆ 
“ไปกันเถอะ” ประมุขมารกล่าว 
เยีย่นเส่ียวซ่ือไม่รูว้า่พวกเขากําลังหาอาหารใหต้น 

แต่ก็ไม่ได้คัดค้านการเดินทางตอนกลางคืน 
ทัง้สามคนเดินต่อไปทางตะวนัออกเฉียงใต้ 
หลังจากเดินทางหลายรอ้ยหล่ี คราวน้ีเรยีกวา่พวก

ตนค้นพบได้จรงิๆ เสียที เป็นโรงเต๊ียมแหง่หน่ึง 
แม้จะทรุดโทรมไปบา้ง ไม่เหมือนสิง่ปลูกสรา้งท่ีควร

มีในดินแดนด้านบน ทวา่เม่ือเทียบกับความรกรา้งไร้
ผูค้น เชน่น้ีก็นับวา่ไม่เลวทีเดียว 

ดินแดนด้านบนไม่ได้มีแต่ผู้เล่ือนขัน้เป็นเซียนท่ี
เก่งกาจ บางคนเล่ือนขัน้เป็นเซียนมาท่ีน่ี พบคู่ชะตา
บําเพญ็เพยีรท่ีรกัและมีบุตรด้วยกัน จึงมีลูกหลานสืบ
สกุลต่อมา 

ในบรรดาทายาทเหล่าน้ี บ้างก็เกิดมาพรอ้มกับ
คุณสมบัติ บ้างก็ไม่ต่างจากคนทั่วไป แม้แต่ผู้มี
คุณสมบติัยงัต้องผา่นการฝึกฝนอยา่งหนัก เพื่อบรรลุ



ระดับท่ีน่าพอใจ 
แน่นอน เพราะพลังวญิญาณหนาแน่น การบําเพญ็

ในดินแดนด้านบนจึงรวดเรว็กวา่ดินแดนด้านล่าง 
เส่ียวเออ้รใ์นโรงเต๊ียมแหง่น้ีเป็นผูบํ้าเพญ็ระดับไท่ซ

ว ี
ระดับไท่ซวใีนดินแดนศักดิสิ์ทธิเ์ป็นเชน่จัทราในหมู่

ดาว ทวา่สําหรบัท่ีน่ีกลับเป็นได้เพยีงเส่ียวเออ้ร ์
โรงเต๊ียมไม่ปิดรา้น 
แต่อยา่งไรก็เป็นกลางคืน โรงเต๊ียมจึงเงยีบสงดั 
เม่ือทัง้สามมาถึงหน้าประตู เส่ียวเออ้รกํ์าลังเหม่อ

ลอย 
ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมา เขาหันไปมองปราดหน่ึง 

เหน็ผูบํ้าเพญ็ท่ีเล่ือนขัน้เป็นเซียนหน้าใหม่สองคน จึง
เอย่อยา่งเฉยเมย ไม่กระตือรอืรน้ “ไม่มีอาหารใหกิ้น มี
แต่หอ้งพกั ศิลาวญิญาณหน่ึงก้อนต่อหน่ึงหอ้ง” 

ประมุขมารโยนศิลาวญิญาณส่ีก้อนใหเ้ขา เกินไป
ก้อนหน่ึง 

เส่ียวเออ้รม์องศิลาวญิญาณท่ีส่องประกายแวววาว
บนโต๊ะ ดวงตาพลันเบกิกวา้ง 

ศิลาวญิญาณแบง่ออกเป็นระดับต่างๆ ตัง้แต่ขัน้เจ็ด



ถึงขัน้หน่ึง ขัน้เจ็ดมีสิง่สกปรกเจือปนมากท่ีสุด ส่วนขัน้
หน่ึงบรสุิทธิท่ี์สุด ของส่วนใหญใ่นตลาดใชศิ้ลาวญิญาณ
ขัน้หกถึงขัน้ส่ี ศิลาวญิญาณขัน้หน่ึงหาได้ยากนัก 

ท่าทีเส่ียวเออ้รเ์ปล่ียนไปทันที เขาเก็บศิลาวญิญาณ
สามก้อนลงในล้ินชกั อกีก้อนใส่ลงในกระเป๋าเส้ือของตน 
และมองทัง้สามด้วยรอยยิม้เรงิรา่ 

จากน้ันเขาก็ตระหนักวา่การปรากฏตัวของทัง้สาม
แปลกประหลาดเกินไป 

สถานท่ีซ่ึงสนใจเพียงความแข็งแกรง่มิใช่หน้าตา
อยา่งท่ีน่ี ไม่มีผูใ้ดสนใจวา่ใครจะมีหน้าตาเชน่ไร แต่หาก
สนใจ เช่นน้ันก็หมายความวา่อกีฝ่ายดูดีระดับหน่ึงที
เดียว 
“มองพอหรอืยัง?” ประมุขมารถามด้วยน้ําเสียง

อนัตราย 
เส่ียวเออ้รไ์ด้สติทันที โดยปกติคนพื้นถ่ินไม่เหน็ผู้

เล่ือนขึ้นใหม่ในสายตา ทว่าจู่ๆ อีกฝ่ายก็ควักศิลา
วญิญาณขัน้หน่ึงออกมาส่ีก้อนในคราวเดียว เหน็ได้ชดั
วา่มัง่คัง่รํา่รวย ไม่แน่วา่อาจเป็นศิษยสํ์านักใหญท่ี่ใด 

เชน่หลังจากอาจารยปู่์แหง่สํานักฉางเตาเล่ือนขัน้
เป็นเซียนมาท่ีน่ี ก็ได้เปิดสํานักฉางเตาแหง่ใหม่ ต่อไป



หากสํานักมีผูเ้ล่ือนขัน้ใหม่ ก็จะรบัเขา้สํานักฉางเตาแหง่
ดินแดนด้านบนต่อไป 

แต่ไม่รูว้า่ทัง้สามเป็นศิษยสํ์านักใด? 
นิกายวัน่เจ้ียนหรอืวงัไป่ฮวา? 
ในแงค่วามแขง็แกรง่ นิกายวัน่เจ้ียนเป็นอนัดับหน่ึง 

แต่ในแงข่องรูปลักษณ์ ผูใ้ดจะงดงามไปกวา่วงัไป่ฮวา? 
หากเป็นคนจากสองสํานักน้ี… 
ดวงตาของเส่ียวเออ้รก์ล้ิงกลอกไปมา ถามด้วยรอย

ยิม้วา่ “พวกท่านก็จะไปล่าสมบติัใชห่รอืไม่? กล่าวอยา่ง
ไม่ปิดบัง ข้ามีหนทาง หากทั้งสามท่านต้องการคน
นําทาง ขา้สามารถแนะนําพวกเขาได้” 
“สมบติัอะไร?” เยีย่นเส่ียวซ่ืออยากรูอ้ยากเหน็มาก 

อดไม่ได้ท่ีจะรูสึ้กสนใจ 
“หญ้าหลินจืออย่างไรละ ท่านทัง้สามไม่ได้มารอ

หญา้หลินจือหรอกหรอื?” 
“หญ้าหลินจือมีสิ่งใดน่ารอ? หลังบ้านข้ามีตั้ง

มากมาย!” 
เส่ียวเออ้รไ์ด้ยนิเชน่น้ีก็รูว้า่พวกเขาไม่ได้มาหาสมบติั 

ทวา่เหน็แก่ศิลาวญิญาณขัน้หน่ึง จึงอธบิายใหทั้ง้สาม
ฟัง “น่ีไม่ใชห่ญา้หลินจือธรรมดา แต่เป็นสมบติัแหง่



แดนลับโบราณ” 
ในดินแดนศักดิสิ์ทธิก็์มีแดนลับไม่น้อย แต่สิง่ล้ําค่า

หายากแหง่ชายขอบโบราณ นอกจากโอกาสท่ีโชคดีของ
ไขน้่อยทัง้สาม ก็ยงัไม่มีผูใ้ดพบแดนลับโบราณอืน่อกี 

สมบติัในแดนลับโบราณไม่ใชส่มบติัธรรมดาเป็นแน่ 
ทว่าสิ่งท่ีคนทั้งสองสนใจไม่ใช่หญ้าหลินจือ แต่

สมบัติล้ําค่าเหล่าน้ันมักถูกปกป้องโดยสัตวว์ญิญาณ 
เม่ือเป็นสมบติัโบราณ เชน่น้ันสิง่ท่ีปกป้องมันก็ควรเป็น
สัตวว์ญิญาณโบราณเชน่กัน 

ทัง้สองมองไปท่ีเยีย่นเส่ียวซ่ือพรอ้มกันโดยไม่ได้นัด
หมาย และทําการตัดสินใจ 
“แดนลับอยูท่ี่ใด?” ประมุขศักดิสิ์ทธิถ์าม 
เส่ียวเออ้รถู์น้ิวหวัแม่มือกับน้ิวกลางและน้ิวชี ้
ประมุขศักดิสิ์ทธิสั์บสน 
ประมุขมารเขา้ใจได้ทันทีและมอบศิลาวญิญาณขัน้

หน่ึงใหเ้ขาอกีก้อน 
เส่ียวเออ้รย์ิม้จนตาหย ี เก็บศิลาวญิญาณแล้วเอย่วา่ 

“ไม่ไกลจากโรงเต๊ียมของเรา เดินไปทางทิศตะวนัออก ยี่
สิบหล่ีก็ถึง! ยามน้ีสมบติัยงัไม่ขยบั แขกทัง้สามท่านไม่
ต้องกังวล พกัท่ีโรงเต๊ียมก่อน คนของเราไปเฝ้าแดนลับ



ไวแ้ล้ว สมบติัปรากฏขึ้นเม่ือใด จะส่งขา่วใหโ้รงเต๊ียม
ทันที!” 

เยีย่นเส่ียวซ่ือไม่รูว้า่มีสัตวว์ญิญาณโบราณท่ีกินได้ 
นางไม่สนใจพชืสมุนไพร จึงก้มหน้าอา้ปากหาว 

เม่ือเหน็วา่นางงว่ง ประมุขมารจึงถามเส่ียวเอ้อร ์
“หอ้งพกัอยูท่ี่ใด?” 

เส่ียวเออ้รพ์าพวกเขาขึน้ไปชัน้สอง 
มีสองหอ้งอยูติ่ดกัน ส่วนอกีหอ้งถูกแยกออกไปสอง

สามหอ้ง 
“เจ้าไปอยู่ทางนู้น!” ประมุขมารเอ่ยกับประมุข

ศักดิสิ์ทธิอ์ยา่งไม่ลังเล 
ประมุขศักดิสิ์ทธิไ์ม่พูดอะไร เดินจากไปด้วยสีหน้า

ราบเรยีบ 
เยี่ยนเส่ียวซ่ือมองดูคู่รกัคู่แค้นอย่างประหลาดใจ 

และถามอยา่งออ่นแรงวา่ “พวกเจ้าทะเลาะกันหรอื?” 
ประมุขมาร “…” 
อยา่มองวา่เยีย่นเส่ียวซ่ือชอบสรา้งปัญหาในดินแดน

ศักดิสิ์ทธิ ์แต่เม่ืออยูข่า้งนอกจรงิๆ ก็ยงัรูสึ้กคิดถึงบา้น 
นางนอนไม่หลับ 



ประมุขมารแวบเขา้มาน่ังขา้งเตียงของนาง “นอนไม่
หลับหรอื?” 

เยีย่นเส่ียวซ่ือพยกัหน้า “อมื ขา้คิดถึงท่านพอ่ท่าน
แม่ แล้วก็พีต้่าเป่า พีเ่ออ้รเ์ป่า พีเ่ส่ียวเป่า” 

ประมุขมารมองนางด้วยความรกั “อยากฟังเพลง
หรอืไม่?” 

เยีย่นเส่ียวซ่ือคิดอยูค่รูห่น่ึง “อยาก” 
เยีย่นเส่ียวซ่ือคิดวา่เขาจะเอาขลุ่ยสีทองออกมาเป่า

เล่น ทวา่กลับหยบิซวนิ[1]ออกมา 
เขาจับซวนิด้วยปลายน้ิวเรยีวยาว นํามาประกบรมิ

ฝีปาก เป่าเพลงเรยีบงา่ยอยา่งแผว่เบา ปนความเศรา้
เล็กน้อย ราวกับจันทรข์า้งขึน้ขา้งแรมภูเขาหา่งไกล เล่า
ความในหวัใจออกมา 

เยีย่นเส่ียวซ่ือมองเขาน่ิงงนั 
วนิาทีน้ัน นางสัมผสัถึงความเหงาจากตัวเขา 
“ท่านพีเ่ส่ียวเจา เป็นคนท่ีใดกัน? พอ่แม่เจ้าเป็น

อยา่งไร? มีพีน้่องในครอบครวัหรอืไม่?” 
“ไม่มี” 
เขาเอย่ 



เขาเป่าซวนิในมือต่อ 
เขาเป็นเด็กท่ีไม่มีใครต้องการ เขาถูกมารดาโยนลง

ไปในบอ่เลือดตัง้แต่เกิด เขาเป็นสิง่ชัว่รา้ย เป็นมาร เป็น
ตัวตนท่ีโลกไม่ยอมรบั 

เยีย่นเส่ียวซ่ือหลับไปกับเสียงเพลงของเขา 
ประมุขมารหม่ผา้ใหน้าง เดินออกจากหอ้งเงยีบๆ 
เขาไม่ได้จากไปท่ีใด ทวา่ยงัคงเฝ้ารออยูน่อกประตู 
เขาวางมือบนราวกัน้ทางเดิน มองไปยงัทิศของหอ้ง

โถงชัน้ล่างอยา่งเงยีบงนั จู่ๆ หวัใจของเขาก็สัน่รวั เขากุม
หวัใจ ปลายน้ิวอกีขา้งดึงพลังวญิญาณ กดไปท่ีจุดตัน
เถียนของตน 

ทันใดน้ันลําแสงสีขาวหน่ึงก็พุ่งเข้ารวมกับพลัง
วญิญาณเขา้สู่จุดตันเถียนของเขา ระงบัอาการใจสัน่ลง 
“เกิดอะไรขึน้กับรา่งกายเจ้า?”  
ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์ดินเขา้มา 
“เจ้าไม่ต้องยุง่!”  
ประมุขมารไม่ได้คิดจะขอบคุณประมุขศักดิสิ์ทธิ ์
ประมุขศักดิสิ์ทธิห์ยุดยนืขา้งเขา มองเขาปราดหน่ึง 

และจ้องมองไปยงัหอ้งโถงมืด  



“พลังของประมุขมารคนเก่ามิได้ดูดซับงา่ยดายเชน่
น้ัน อกีอยา่ง ยามน้ันเขาต้องการทําลาย…เยีย่นเส่ียวซ่ือ 
ไขมุ่กมารของเขาเต็มไปด้วยความรุนแรง หากเจ้าไม่ดูด
ซับ รา่งกายของเจ้าจะต่อต้าน หากเจ้าดูดซับมันจนหมด 
เจ้าจะสูญเสียสติปัญญา เป็นบา้และอาจถึงตาย หากขา้
เป็นเจ้า ขา้จะไม่เลือกเล่ือนขัน้เป็นเซียน และแตะต้อง
พลังของตนงา่ยๆ” 
“ฮ”ึ ประมุขมารฮดึฮดัเบาๆ 
ประมุขศักดิสิ์ทธิก์ล่าว  
“อกีอยา่งขา้ไปคนเดียวก็เพยีงพอแล้ว” 
ประมุขมารเอย่อยา่งทระนงก้าวรา้ว  
“สตรขีองขา้ ขา้เล้ียงดูเอง!” 
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เชา้วนัถัดมา มีขา่วส่งมายงัโรงเต๊ียม ท้องฟ้าเหนือ
แดนลับเกิดปรากฏการณ์ประหลาด คาดวา่สิ่งล้ําค่า
กําลังจะโผล่ออกมา 

ประมุขมารและประมุขศักดิสิ์ทธิพ์าเยีย่นเส่ียวซ่ือไป
ยงัแดนลับ 

เม่ือพวกเขามาถึงแดนลับ ถึงรูว้า่เหตุใดหลังจาก
เล่ือนขัน้ขึ้นมาจึงไม่พบใครสักคนในระยะหลายรอ้ยหล่ี 
ท่ีแท้พวกเขาก็มาล่าขุมทรพัยอ์ยูท่ี่น่ีกันหมด 

มีทัง้ศิษยจ์ากสํานักและผู้บําเพญ็ตนไรสํ้านัก ฝั่ ง
แรกแขง็แกรง่ มีจํานวนมากเป็นส่วนใหญ ่

ผูบํ้าเพญ็ตนไรสํ้านักท่ีมาคนเดียวมีไม่มาก บา้งเป็น
พนัธมิตรกันก่อนมา บา้งก็มาถึงแดนลับแล้วจึงค่อยตัง้
กลุ่มชัว่คราว สิง่เหล่าน้ีไม่เก่ียวอะไรกับพวกเขาทัง้สาม 

ทัง้สามไม่ต้องการเขา้รว่มสํานักใดๆ และไม่ได้คิดจะ
เป็นพนัธมิตรกับผูบํ้าเพญ็ตนไรสํ้านักคนใด 

ทวา่การปรากฏตัวของทัง้สามโดดเด่นเกินไป เดินไป
ท่ีใดก็อดชวนใหค้นมองไม่ได้ 



“น่ี พวกเจ้าสามคนหยุดก่อน!” 
เด็กชายอายุสิบเจ็ดสิบแปดคนหน่ึงเดินเขา้มา แต่ง

ตัวคล้ายเป็นศิษยสํ์านักหน่ึง 
เขาเหลือบมองทัง้สามคนอยา่งเยอ่หยิง่และกล่าววา่ 

“ศิษยพ์ีส่าวสองท่านของสํานักขา้ต้องการพบ” 
ทัง้สามมองด้วยความประหลาดใจ 
เยีย่นเส่ียวซ่ือถามวา่ “ศิษยพ์ีเ่จ้าเป็นใคร?” 
ศิษยน้์อยเชดิจมูกขึ้นฟ้า “คุณหนรูองกับคุณหนส่ีู

แหง่นิกายวัน่เจ้ียน!” 
ชื่อเสียงของนิกายวัน่เจ้ียนในดินแดนด้านบนเป็นท่ี

รูจั้ก คุณหนใูหญกั่บคุณหนส่ีูของพวกเขาเป็นดัง่มุกใน
มือของเจ้าสํานัก เป็นดังองค์หญงิแหง่ดินแดนด้านบน 

น่าเสียดาย ทัง้สามมาท่ีน่ีเป็นครัง้แรก นิกายวัน่เจ้ีย
นบา้บออะไร? ไม่เคยได้ยนิ! 

เยีย่นเส่ียวซ่ือถามวา่ “ออ้ พวกนางเชญิเราไปพบ
ด้วยเรือ่งใด?” 
“จะเรือ่งอะไร?” ลูกศิษยน้์อยกล่าววา่ “พวกเจ้าเพิง่

มาใหม่กระมัง? คุณหนทัูง้สองบอกวา่ อนญุาตใหพ้วก
เจ้าเขา้รว่มนิกายวัน่เจ้ียนได้” 

คําพูดเหล่าน้ีไม่น่าฟังเท่าไร พวกเขามาใหม่ก็จรงิ 



แต่ยงัไม่ทันถามความเหน็พวกเขา ก็บอกวา่จะรบัพวก
เขาเขา้สํานักด้วยน้ําเสียงเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่ ราวกับวา่พวก
เขาโชคดีนักหนา 
“เจ้ารูไ้ด้อยา่งไรวา่เราเพิง่มาใหม่?” เยีย่นเส่ียวซ่ือ

เป็นเด็กขีส้งสัย 
ศิษยน้์อยเลิกคิว้ขึน้เอย่วา่ “กายของพวกเจ้ายงัมีไอ

ปราณแห่งมหันตภัยอัสนี พวกเจ้าอาจไม่รูตั้ว ทวา่
คนนอกแยกแยะได้งา่ยดายนัก เอาละ หยุดเอย่ไรส้าระ
แล้วตามขา้มา!” 
“โอ”้ เยีย่นเส่ียวซ่ืออยากรูเ้ก่ียวกับนิกายวัน่เจ้ียนน้ี

นัก อยากไปดูสักหน่อย 
ไหนเลยจะรูว้า่ศิษยน้์อยกลับยนืกัน้นางไว ้ “ไม่มีเจ้า 

แค่พวกเขาสองคนเท่าน้ัน” 
เดิมทีประมุขมารกับประมุขศักดิสิ์ทธิไ์ม่ต้องการไปท่ี

นิกายวัน่เจ้ียนอะไรน่ันอยูแ่ล้ว ทวา่เหน็แก่เยีย่นเส่ียวซ่ือ
จึงยอมไปสักครา แต่พวกเขาไม่ต้องการเยีย่นเส่ียวซ่ือ 
เชน่น้ันก็ดีเลย 

ไม่ไปแล้ว 
ทัง้สองพาเยีย่นเส่ียวซ่ือจากไปโดยไม่หนักลับมามอง 
กลุ่มนิกายวัน่เจ้ียนอยูไ่ม่ไกล ยอ่มมองเหน็ฉากน้ี 



สีหน้าคุณหนทัูง้สองเปล่ียนเป็นยํา่แยย่ากจะมอง 
พวกนางเป็นดัง่มุกในมือแหง่นิกายวัน่เจ้ียน เรยีก

ลมเรยีกฝนจนคุ้นเคย พวกนางไม่เคยถูกผูใ้ดหกัหน้ามา
ก่อน ทัง้สองจึงตัดสินใจสัง่สอนบทเรยีนใหพ้วกเขาทันที 
“ศิษยพ์ี ่ โปรดระงบัโทสะ เรือ่งเชน่น้ีใหศิ้ษยน้์อง

จัดการ” ศิษยนิ์กายวัน่เจ้ียนอกีคนก้าวไปขา้งหน้า เขา
เป็นบุตรท่ีเกิดในนิกายวัน่เจ้ียน ทัง้บิดามารดาเป็นผู้
เล่ือนขัน้เป็นเซียนแหง่ดินแดนล่าง หลังจากเล่ือนขัน้ขึน้
มาก็ใชค้วามแขง็แกรง่อนัยอดเยีย่มเขา้รว่มกับนิกายวัน่
เจ้ียน 

นิกายวัน่เจ้ียนมีพลังวญิญาณอุดมสมบูรณ์ วชิา
หลากหลาย อาวธุศักดิสิ์ทธิอ์าวธุวญิญาณก็โผล่ออกมา
อยา่งไม่ขาดสาย เติบโตมาในสภาพแวดล้อมเชน่น้ี ไม่
อยากเก่งกาจสามารถคงไม่ได้ 

เม่ือครูเ่ขาสัมผสัได้ไอปราณของทัง้สาม บุรุษชุดดําดู
เหมือนจะเป็นผูบํ้าเพญ็มาร บุรุษชุดขาวเป็นผูบํ้าเพญ็
สายตรง ระดับของทัง้สองอยูต่ํ่ากวา่เขา ส่วนสตรผูี้
น้ัน…เขาไม่รูสึ้กถึงความผนัผวนใดๆ ในพลังวญิญาณ 
คาดวา่นางไม่ได้เล่ือนขัน้ขึน้มา ทวา่เป็นคนธรรมดาใน
ดินแดนด้านบน 

ด้วยความแขง็แกรง่ของเขาในยามน้ี การต่อสู้กับ



ศัตรูสองคนไม่ใชปั่ญหา 
เขาเดินไปหาเรือ่งทัง้สาม 
“รูห้รอืไม่วา่มีก่ีคนพยายามดิน้รนเพื่อจะเข้านิกาย

วัน่เจ้ียนของเรา? ศิษยพ์ีข่องขา้เหน็แววพวกเจ้าจะรบั
เขา้เป็นศิษย ์ ไม่เชน่น้ัน อยา่งพวกเจ้าสองคน การคัด
เลือกเขา้สํานักในรอบสิบปี ก็ยงัไม่มีปัญญาเขา้ไปได้” 

เขาเอย่อยา่งหยิง่ผยอง 
ทัง้สามไม่สนใจ ถือเสียวา่เขาพูดไรส้าระ 
เขาระเบดิโทสะทันใด ในเม่ือพูดไม่ได้ผล เชน่น้ันคง

ต้องใชกํ้าลัง เดิมทีก็คิดจะจัดการพวกเขาอยูแ่ล้ว 
เพยีงแต่สิง่ท่ีไม่มีใครคาดคิดคือ ผูซ่ึ้งเป็นถึงศิษย์

แหง่นิกายวัน่เจ้ียน กลับอยูไ่ม่เกินสามกระบวนท่าในกํา
มือของประมุขมาร 

เพื่อไม่ใหลํ้าบากเยีย่นเส่ียวซ่ือ เขาใชห้น่ึงกระบวน
ท่าล่อคนออกไป หลังจากสังหารก็ใชอ้กีกระบวนท่าขุด
หลุมฝงั รวมเป็นสามกระบวนท่า 

ทุกคนตกตะลึงตาค้าง 
หลังจากประมุขมารเก็บกวาดคนแล้ว ก็เชด็มือด้วย

ผา้เชด็หน้าสีขาว และจูงมือเยีย่นเส่ียวซ่ือออกจากพื้นท่ี
อยา่งระแวดระวงั 



“พีร่อง พวกมันจะมากเกินไปแล้ว!” คุณหนส่ีูแหง่นิ
กายวัน่เจ้ียนกระทืบเท้าด้วยความโกรธ 

ตอนแรกท่ีพวกนางเชญิประมุขศักดิสิ์ทธิกั์บประมุข
มาร อนัท่ีจรงิเพราะความงดงามของทัง้สอง ดินแดน
ด้านบนบุรุษหล่อสตรงีามมีมากมายดัง่เมฆ ทวา่ผูท่ี้หล่อ
เหลาคมคายและมีกล่ินอายเชน่น้ีเพิง่พบเป็นคนแรก 

นางชอบบุรุษชุดขาวมากกวา่ แต่ท่านพี่รองกลับ
สนใจบุรุษชุดดํา 

เดิมทีคิดวา่ใชส้ถานะของนิกายวัน่เจ้ียนจะสามารถ
มัน่ใจได้ ไม่นึกวา่พวกเขาจะไม่สนใจแม้แต่น้อย 

ดูเหมือนในสายตาของพวกเขาจะมีเพยีงสตรอีอ่น
ต่อโลกผู้น้ัน 

คุณหนส่ีูเอย่อยา่งดุดัน “ไม่รูว้า่เป็นเจ้ามารยาท่ีใด! 
หากขา้สืบรู ้ต้องดูหน้านางใหช้ดั!” 

พีร่องขมวดคิว้เอย่วา่ “ชา่งเถอะ อยา่ลืมจุดประสงค์
การมาคราน้ีของเรา” 

ถึงบุรุษจะดี แต่ก็ไม่สําคัญกวา่การไม่ได้สิง่ของล้ําค่า 
ยิง่กวา่น้ัน หากได้สิง่ของล้ําค่ามาใหบ้ดิา บดิาต้องดีใจ 
ไม่แน่อาจรบัปากชว่ยนางได้ครอบครองบุรุษก็เป็นได้ 

เม่ือใดบดิาออกหน้าก็มักสําเรจ็เสมอ 



ปรากฏการณ์ประหลาดของแดนล้ีลับมักปรากฏเป็น
สีรุง้บนท้องฟ้า หลังฝนตกจึงจะมีรุง้กินน้ํา แต่ไม่มีฝนใน
แดนลับ ซ่ึงแปดเก้าส่วนในสิบส่วนอาจเกิดจากการ
ผนัผวนของพลังงานจากหญา้หลินจือ 

ทุกคนรบีวิง่ไปทางรุง้กินน้ํา 
พวกเยีย่นเส่ียวซ่ือก็เดินตามฝูงชนไปด้วย 
“เม่ือครูคุ่ณหนูทัง้สองแห่งนิกายวัน่เจ้ียนชื่นชอบ

พวกเจ้าหรอื?” เยีย่นเส่ียวซ่ือเอย่ถาม 
“ไม่มีอะไร” ประมุขมารกล่าว 
เยีย่นเส่ียวซ่ือมุ่ยปาก “อยา่โกหกขา้ ขา้ไม่ใชเ่ด็กแล้ว 

หากไม่ชอบพวกเจ้า เหตุใดถึงไม่ต้องการขา้เล่า?” 
ประมุขมารลูบหัวของเยี่ยนเส่ียวซ่ืออย่างเอ็นดู 

“พวกเขาตาบอด” 
เม่ือคุณหนแูห่งนิกายวัน่เจ้ียนท่ีขี่ดาบอยู่เหนือหัว

หลายคนได้ยนิ ดาบก็แทบสะดุดล้ม 
ได้ยนิเชน่น้ีแทบไม่มีใครไม่เดินโซเซ! 
ไม่ยอมรบัเจตนาดีของพวกนางยงัพอวา่ แต่ยงัด่า

พวกนางวา่ตาบอด? 
สตรแีท้ๆ กับนางจิ้งจอกก็ยังแยกไม่ออก ผู้ใด

ตาบอดกันแน่? 



ผูบํ้าเพญ็จากทุกทิศทุกทางมารวมตัวกันใต้รุง้กินน้ํา 
แม้วา่ปรากฏการณ์ประหลาดจะเกิดขึน้แล้ว แต่สิง่ล้ําค่า
จะโผล่ออกมาจากท่ีใด หรอืบนิแหวกอากาศมา ก็ไม่มี
ใครบอกได้ 

ในยามน้ี สิง่ท่ีทําได้คือรอ หรอืหาท่ีใดสักท่ีเฝ้า ไม่แน่
วา่ท่ีท่ีเฝ้าอยู ่อาจมีสิง่ล้ําค่าปรากฏออกมาก็ได้ 
“พวกเราก็ต้องรอท่ีน่ีหรอื?” เยีย่นเส่ียวซ่ือมองทัง้

สอง 
ทัง้สองครุน่คิดครูห่น่ึงแล้วพยกัหน้าพรอ้มกัน 
อนัท่ีจรงิท่ีใดล้วนเป็นเชน่น้ี หากในแดนลับมีสมบติั

โบราณอยู่จรงิ ด้วยความสามารถคนเหล่าน้ีไม่อาจ
เอาชนะสัตวผู์้พิทักษ์ได้รวดเรว็เช่นน้ัน ดังน้ันไม่วา่
สมบติัจะอยูท่ี่น่ีหรอืท่ีอืน่ พวกเขาก็ล้วนไปทันแน่นอน 

เม่ือเป็นเชน่น้ีก็ไม่ต้องเปลืองแรงวิง่ไปท่ีใด เติมพลัง
อยูต่รงน้ีจะดีกวา่ 

ประมุขมารนํากระโจมงดงามมากออกจากแหวน
เฉียนคุน ใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือเขา้ไปอยู ่

จากน้ันก็เขยา่ขาแพะขนาดใหญ ่ พรอ้มกับโต๊ะท่ีเต็ม
ไปด้วยเครือ่งปรุงออกมายา่ง 

ผูค้นรอบขา้งต่างตกตะลึงตาค้าง 



เจ้าแน่ใจหรอืวา่มาหาสมบติั? ไม่รูค้งคิดวา่เจ้ามาพกั
รอ้น! 

ประมุขมารไม่ได้ยา่งเพยีงขาแพะ เขายงัยา่งไก่ฟ้า 
โรยด้วยผงยีห่รา่ งาขาว และกุ้ยชา่ย เน้ือไขมันอวบเด้ง 
สุดเยา้ยวนชวนใหน้ํ้าลายสอ 
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ส่วนใหญใ่นหมู่คนเหล่าน้ีไม่ได้ปฏิบติัป้ีกู่ ทวา่ไม่กิน
สิง่ใดสิบวนัครึง่เดือนก็ยงัไม่มีปัญหา แต่ไม่มีปัญหาเป็น
อกีเรือ่งหน่ึง ถูกคนยัว่ใหน้ํ้าลายไหลก็เป็นอกีเรือ่งหน่ึง 

ไม่นานโจวจิน่ก็ได้ยนิเสียงกลืนน้ําลายอกึใหญดั่งขึน้
รอบตัว 

เยีย่นเส่ียวซ่ือโผล่หวัเล็กออกมาจากกระโจม เม่ือ
เหน็ของกิน ดวงตาก็เป็นสีเขยีว 

นางเดินเขา้มา 
ประมุขมารเขยา่ม้าน่ังเล็กออกมาจากแหวนเฉียน

คุนใหน้างน่ัง และถือรม่กันแดดขนาดใหญไ่วข้า้งหลัง
นางไม่ใหถู้กแสงอาทิตย ์

ทุกคนต่างไม่มีคําพูด 
สหาย เจ้าคงยา้ยบา้นทัง้หลังมาเลยกระมัง 
ในสายตาประมุขมาร อุปกรณ์เชน่น้ีก็มีไวใ้หเ้ยีย่น

เส่ียวซ่ือได้พกัผอ่นตอนกลางวนั หากใชน้อนตอนกลาง
คืนจรงิๆ ก็ลําบากเยีย่นเส่ียวซ่ือเกินไป 

เยีย่นเส่ียวซ่ือน่ังลงขา้งประมุขมาร 



ประมุขมารยืน่ขาแพะยา่งใหน้าง 
นางกัดกินอยา่งด่ืมด่ํา 
รมิฝีปากแดงฟันขาวของนางกัดลงคําหน่ึง แก้มเล็ก

เค้ียวตุ่ย ไขมันเออ่ล้นออกจากมุมปาก ชวนใหทุ้กคน
รูสึ้กหวิขึน้มา 

ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์หลือบมองประมุขมารด้วยความ
สับสน 

อันท่ีจรงิเขาก็มีอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บของ ทวา่ภายใน
บรรจุด้วยอาวธุ อาวธุศักดิสิ์ทธิแ์ละยารกัษา ไม่ได้มี
ของใชใ้นโลกียม์ากมายเชน่น้ี 

ในสายตาของเขา สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีผู้บําเพญ็ไม่
ต้องการ แต่เยีย่นเส่ียวซ่ือชอบมันมาก 
“เจ้าก็มาน่ังสิ” เยีย่นเส่ียวซ่ือเหน็ประมุขศักดิสิ์ทธิ์

ยนือยู ่จึงเขยบิไปด้านขา้ง แบง่ม้าน่ังครึง่หน่ึงใหเ้ขา 
ประมุขมารเขยา่เก้าอีตั้วใหม่ออกมาในหน่ึงวนิาที! 
ทุกคนถูกเยีย่นเส่ียวซ่ือกินยัว่น้ําลาย หากเป็นเพยีง

กล่ินของอาหารก็ไม่ลําบากนัก แต่เยี่ยนเส่ียวซ่ือกิน
อย่างหอมหวนเกินไป ไม่เคยเห็นสิ่งท่ีกินได้เช่นน้ัน 
แม้แต่ผู้บําเพญ็บางคนท่ีเบื่ออาหารก็หายเป็นปลิดทิ้ง
ทันที 



เพยีงแต่พวกเขาไม่กล้าบากหน้าไปขอกิน หากเรือ่ง
แพรอ่อกไปพวกเขาจะกลายเป็นอะไร? ขอทานหรอืคน
พาลละ? เป็นคนพาลไม่เป็นไร แต่พาลเพราะเน้ือหน่ึง
ชิน้เหมาะสมหรอื? 

ยงัต้องการศักดิศ์รอียูห่รอืไม่? 
“สหายท่านน้ี ไม่เหน็หรอืวา่ทุกคนกําลังจดจ่อกับ

การล่าสมบติั? พวกเจ้าทําเชน่น้ีไม่เหมาะสมกระมัง?” ผู้
บําเพญ็เฒ่าคนหน่ึงกล่าว 

เขาถูกยัว่น้ําลายท่ีสุด เพราะเขาน่ังอยู่ใต้ลมของ
เยีย่นเส่ียวซ่ือ กล่ินจึงไหลเขา้จมูกเขาโดยตรง! 

ปากท่ีแทะเน้ือของเยีย่นเส่ียวซ่ือชะงกั 
“เจ้ากินเถอะ ไม่เป็นไร” ประมุขมารเอย่เบาๆ 
“โอ”้ เยีย่นเส่ียวซ่ือก้มลงกินต่อ 
ประมุขมารมองเยาะเยย้ผูบํ้าเพญ็เฒ่า “เราทําสิง่ใด

ไม่ค่อยเหมาะสม? ไม่ใหพ้วกเจ้าเอาสมบติั? หรอืไปฆ่า
คนวางเพลิงท่ีใด? เจ้าอยากกินก็พูดตรงๆ สิ ไยต้อง
ออ้มค้อมเชน่น้ี?” 

ยามได้ยนิประโยคหน้า ผูบํ้าเพญ็เฒ่าโกรธอยูบ่า้ง 
ทวา่ประโยคสุดท้ายถึงกับทําใหเ้ขาหูตัง้ “เจ้า เจ้าจะแบง่
ใหข้า้หรอื?” 



ประมุขมารหยบิไก่ฟ้ายา่งเดินไปหาเขา ยกมุมปาก
เอย่ “แน่นอน…ไม่!” 

เขายัว่เยา้ผูบํ้าเพญ็เฒ่าอยา่งไม่ปรานี และจากไป
โดยไม่หนักลับมามอง 

ผูบํ้าเพญ็เฒ่าแทบจะอกแตก! 
“เด็กปากไม่สิน้กล่ินน้ํานม! เจ้าอยากใหข้า้ขายหน้า! 

รงัแกคนเกินไปแล้ว! ระวงัเถอะ!” 
ผู้บําเพ็ญเฒ่าหยิบอาวุธศักดิ์สิทธิก์ระบองลูกตุ้ม

ออกมาโจมตีใส่ประมุขมาร 
ประมุขมารไม่แม้แต่ยกเปลือกตา สะบดัแขนเส้ือส่ง

ไอมารด้วยหลังมือตบผูบํ้าเพญ็เฒ่าจนกระเด็น 
ทุกคนผงะตะลึง 
แม้ผู้บําเพญ็เฒ่าจะเป็นผู้บําเพญ็ธรรมดาๆ แต่ก็

บรรลุถึงระดับสูงจนน่าท่ึง ไม่เชน่น้ันคงไม่กล้ามาเพยีง
ลําพงั ทัง้ๆ ท่ีระดับของเขาอยูเ่หนือบุรุษชุดดําผูน้ี้ แต่
กลับถูกอกีฝ่ายล้มลงอยา่งงา่ยดาย 

น่ี น่ีก็เกินไป… 
“เขาเป็นเผา่มาร!” 
มีเสียงคนตะโกนดังมาจากฝูงชน 



ทุกคนเริม่ตระหนักขึน้มาตามๆ กัน พลังเม่ือครูน้ี่ดู
ไม่คุ้นเลยจรงิๆ แต่ถ้าแยกแยะใหดี้ พลังน้ันมิใชไ่อมาร
หรอกหรอื? 
“มีคนเผา่มารบุกเขา้มา! ทุกคนรบีฆ่ามันเรว็!” 
ฝูงชนรบีรุดไปขา้งหน้าล้อมทัง้สามไว ้
เยีย่นเส่ียวซ่ือวางขาลูกแพะท่ีกินไปครึง่หน่ึง มอง

ประมุขมารอยา่งงุนงง “ท่านพีเ่ส่ียวเจา เจ้าเป็นคนเผา่
มารหรอื?” 

รา่งกายทรงพลังวางอํานาจของประมุขมารแขง็ท่ือ 
ยามท่ีกลุ่มคนรุมเขา้หาเขา เขาไม่หวาดกลัวแม้แต่

น้อย ไม่มีสิง่ใดมากไปกวา่การฆ่าฟัน หลายปีท่ีผา่นมา
เขายงัเผชญิการฆ่าฟันน้อยไปหรอื? 

ทวา่คําพูดเดียวของเยีย่นเส่ียวซ่ือทําใหห้วัใจของเขา
เต้นรุนแรง 

เม่ือครูป่ระมาทไปจรงิๆ ทําใหค้นมองเหน็ตัวตนมาร
ของเขา 

นาง…นางจะดูหมิน่เขาและเป็นศัตรูกับเขาหรอืไม่? 
ประมุขศักดิ์สิทธิม์องเยีย่นเส่ียวซ่ือด้วยดวงตาซับ

ซ้อน 
เขากับประมุขมารไม่ได้สนิทสนมกัน หากคนพวกน้ี



จะฆ่าเขา ก็คงไม่เขา้ไปชว่ยใหม้ากเรือ่งมากราว 
เวน้แต่—— 
สายตาของประมุขศักดิสิ์ทธิม์องเยีย่นเส่ียวซ่ือท่ีอยู่

ขา้งกาย 
เยีย่นเส่ียวซ่ือวางขาแพะกลับบนตะแกรง ลุกขึน้ยนื

เบาๆ 
ตุบ! 
หนิก้อนหน่ึงตกลงบนไหล่ของประมุขมาร เขาไม่ได้

หลบ แต่ประหม่ามองเยีย่นเส่ียวซ่ืออยูอ่ยา่งน้ัน 
เยีย่นเส่ียวซ่ือหลับตาลง 
ในมือประมุขมารยงัถือไก่ฟ้าท่ีเสียบไม้ไวเ้รยีบรอ้ย 
เขากําไม้ในมือแน่น 
เยีย่นเส่ียวซ่ือดึงกรชิออกจากเอวเงยีบๆ พุง่ไปยงั

ประมุขมาร 
ประมุขมารหลับตาลง ไม่คิดหลบแม้แต่น้อย 
ทวา่ความเจ็บปวดท่ีจินตนาการกลับไม่ได้เกิดขึ้น 

กรชิน้ันผ่านหูของเขาไป ฟาดฟันดาบยาวท่ีจะลอบ
ทํารา้ยประมุขมาร 

ดาบยาวถูกทําลาย กรชิแทงเข้าท่ีหน้าอกผู้ลอบ



โจมตี 
“อา๊——” ผู้ลอบโจมตีกรดีรอ้งเหาะหนีไป ล้มลงกับ

พื้นอยา่งแรง 
ประมุขมารเบกิตากวา้ง หนักลับไปมองผูบํ้าเพญ็ผู้

น้ัน และหนัมองเยีย่นเส่ียวซ่ืออยา่งไม่เชือ่สายตา 
เยีย่นเส่ียวซ่ือแยม้ยิม้ “เจ้าเป็นคนเผา่มาร แต่เจ้าก็

เป็นท่านพีเ่ส่ียวเจาของขา้เชน่กัน!” 
หวัใจของประมุขมารพลันซาบซ้ึงสุดหวัใจ “เจ้าทํา

เชน่น้ี…จะเป็นศัตรูกับทุกคนหรอื?” 
ธรรมะอธรรมไม่อาจอยูร่ว่มกัน น่ีคือความจรงิชัว่นิ

รนัดร ์ ไม่เชน่น้ันคงไม่มีเส้นทางผา่นสองทาง ท่ีน่ีไม่ใช่
สถานท่ีท่ีผูบํ้าเพญ็มารควรยา่งกราย 

เยีย่นเส่ียวซ่ือยกัไหล่เอย่วา่ “หากวนัน้ีคนท่ีพวกเขา
จะจัดการคือข้า ท่านพี่เส่ียวเจาจะทิ้งข้าไวข้้างหลัง
หรอื?” 
“ไม่มีทาง” เพื่อเจ้า ขา้พรอ้มเป็นศัตรูกับคนทัง้โลก 
เยีย่นเส่ียวซ่ือยิม้หวาน “เชน่น้ัน ขา้ก็ไม่มีทางทิง้ท่าน

พีเ่ส่ียวเจา!” 
ประมุขมารก้าวไปข้างหน้าลูบแก้มของนางเบาๆ 

“ตกลง” 



ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์บอืนหน้าหนีอยา่งเฉยเมย 
ทัง้สองฝ่ายเปิดศึกอยา่งเป็นทางการ 
“เจ้าไม่จําเป็นต้องเขา้มารว่ม” ประมุขมารเอย่กับ

ประมุขศักดิสิ์ทธิท่ี์กําลังเผชญิหน้ากับศัตรู “พวกเขา
ล้วนเป็นสหายสายเดียวกับเจ้า” 

ประมุขศักดิสิ์ทธิไ์ม่พูดอะไร เพยีงใชด้าบสังหารผู้
บําเพญ็ไรสํ้านักท่ีลอบโจมตีเยีย่นเส่ียวซ่ือ 

เม่ือเหน็เลือดท่ีไหลนองพื้น คิว้ประมุขมารก็ขมวด
เล็กน้อย 

ความโหดเหี้ยมของเจ้าน่ีรุนแรงถึงเพียงน้ีตัง้แต่
เม่ือไร? 

หรอืวา่เกิดอะไรขึน้ท่ีตนไม่รู?้ 
หา่งไกลออกไป ปรมาจารยเ์ซียนจิว่เฉาแหง่ต้าโจว

ไม่รูเ้ลยวา่บุตรสาวท่ีรกัของเขาถูกบุรุษตัวเหมน็สองคน
ลักพาตัวไป เถ่ียตัน้น้อยใกล้แต่งงานแล้ว ดังน้ันเขาจึง
พาอวีห๋วัน่กลับไปต้าโจว 

ยามน้ีทัง้สองอายุได้สามสิบแล้ว แต่อายุท่ีเพิม่ขึน้ไม่
ได้ท้ิงรอ่งรอยใหทั้ง้สองมากนัก กลับกัน พธิล้ีางบาปตาม
วยั ยิง่ทําใหค้นทัง้สองมีเสน่หท่ี์เป็นผูใ้หญม่ากขึน้ 

ปีน้ีเถ่ียตัน้น้อยก็อายุยีสิ่บเอด็แล้ว 



องค์ประมุขได้แต่งตัง้อวีเ๋ซ่าชงิเป็นกัว๋กง[1] บดัน้ี
เถ่ียตัน้น้อยก็เป็นกัว๋กงซ่ือจ่ือ 

ทวา่ตัวตนของเขาไม่ได้เป็นเพยีงกัว๋กงซ่ือจ่ือเท่าน้ัน 
เขายงัเป็นเหลนชายขององค์ประมุข องค์ประมุขแต่งตัง้
เขาเป็นองค์ชายน้อยแหง่หนานจ้าวตัง้แต่อายุสิบปี 

คนท่ีถูกแต่งตัง้เป็นองค์ชายน้อยเชน่เดียวกับเขายงั
มีน้องชายคนเล็ก โก่วตัน้ท่ีอายุน้อยกวา่เยีย่นเส่ียวซ่ือ
หน่ึงปี 

ใชแ่ล้ว ชื่อเล่นท่ีตัง้ใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือในยามน้ันไม่ได้
ใช ้ ต่อมามารดาก็คลอดบุตรอกีคน เถ่ียตัน้น้อยจึงยก 
(ยดั) ชือ่น้ีใหเ้ขา 

คู่หมัน้ของเถ่ียตัน้น้อยคือองค์หญงิจิว่แหง่ต้าโจว 
เขากับองค์หญงิจิว่ได้พบกันท่ีต้าโจว ยามน้ันเขายงั

เด็ก อาศัยอยูใ่นจวนคุณชายของพีส่าวและพีเ่ขย องค์
หญงิจิว่เป็นบุตรบุีญธรรมของฮองเฮา ฮองเฮาปฏิบติัต่อ
องค์หญงิจิว่ไม่ดี ท่านพีข่องเขาจึงรบันางมาอยูท่ี่จวน 

เขาไม่เคยเหน็เด็กหญงิตัวเล็กๆ ท่ีงดงามเชน่น้ีมา
ก่อน ราวกับดอกตูมบานสดใสขึน้ในหวัใจหนุ่มของเขา 

เม่ือต้นปี เขาขอองค์หญิงจิ่วแต่งงานอย่างเป็น
ทางการ 



องค์หญงิจิว่อายุเท่าเขา ตามความเหน็สองประเทศ 
นางเป็นสาวแก่แล้ว ยามแรกองค์ประมุขกับฮูหยนิผู้
เฒ่าจึงไม่เหน็ด้วย 

ไม่เพยีงเพราะองค์หญงิจิว่แก่ลง แต่ยงัเพราะองค์
หญงิจิว่เป็นหญงิม่ายด้วย 

สามีขององค์หญงิจิว่ถูกเขายงิตายกับมือ 
………………………………………… 

[1] กั๋วกง คือ ตําแหน่งบรรดาศักดิ์ส ําหรับเชื้อพระวงศ์ชาย 
ขั้น 1 ชั้นรอง เป็นตําแหน่งเร ิ่มต้นสําหรับพระโอรสในองค์
จักรพรรดิทุกพระองค์ 
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เถ่ียตัน้น้อยทําไปมิใชเ่พราะความโกรธแค้นส่วนตัว 
ยามน้ันเขาไม่รูว้า่อกีฝ่ายเป็นสามีขององค์หญงิจิว่ หลัง
จากสังหารถึงได้ทราบ แต่บอกไปเกรงวา่คงจะไม่มีใคร
เชือ่ 

โดยเฉพาะองค์หญงิจิว่ยิง่ไม่มีทางเชือ่ 
ฆ่าสามีตนแล้ว ยงัมาขอตนแต่งงาน เกรงวา่เป็นใคร

ก็คงไม่ตอบตกลง น่าเสียดาย น่ีเป็นพธิสีมรสระหวา่ง
สองประเทศ องค์หญงิจิว่ถูกกําหนดใหส้มรสกับองค์ชาย
น้อยแหง่หนานจ้าวซ่ือจ่ือแหง่จวนกัว๋กง นางไม่มีทางให้
ขดัขนื 

นางไม่ด่ืมไม่กินมาตลอดทาง อาศัยเพียงยาจาก
หมอหลวงท่ีติดตามมาด้วย ไม่เชน่น้ันนางคงตายก่อน
มาถึงจวนกัว๋กงแล้ว 

เถ่ียตัน้น้อยได้ยนิวา่นางไม่เต็มใจแต่งงานกับตน รถ
ม้าเดินทางไปได้ครึง่ทางจึงเขา้ไปขวางไว ้
“พวกเจ้าถอยไป!” 
เขาสัง่เสียงเยน็ชา 



คนท่ีส่งไปสู่ขอหรอืรบัตัวเจ้าสาวล้วนเป็นคนของเขา 
ไหนเลยจะมีใครกล้าขดั? ล้วนแต่รบีรอ้นถอยหา่งไปสาม
ฉ่ือ 

เถ่ียตัน้น้อยเปิดม่านเขา้ไปในรถม้า 
เขาน่ังลงท่ีม้าน่ังด้านข้าง องค์หญิงจิว่สวมมงกุฎ

หงส์เครือ่งยศสตรน่ัีงบนเก้าอีแ้ดงท่ีหนัหน้าเขา้ม่านรถ
ม้า 

องค์หญงิจิว่สวมผา้คลุมปิดหน้า เถ่ียตัน้น้อยไม่เหน็
สีหน้าของนาง แต่ดูรา่งกายท่ีแขง็เกรง็ของนางและมือท่ี
กําผา้คลุมไวแ้น่น ไม่ยากท่ีจะรูว้า่นางกําลังหวาดกลัวอยู ่

เม่ือคิดถึงตรงน้ี เถ่ียตัน้น้อยก็รูสึ้กโมโห 
เขาทําอะไรร?ึ 
สตรผูีน้ี้ถึงต้องหวาดกลัวเขา? 
เขาเป็นคนยิงบุรุษของนางตายไม่ใช่หรอื? เขาใช้

ตนเองแต่งงานกับนางแล้ว นางยงัต้องการอะไรอกี? 
เรือ่งราวของเถ่ียตัน้น้อยและองค์หญงิจิว่เป็นเรือ่ง

เขา้ใจผดิเล็กน้อย 
เถ่ียตัน้น้อยอาศัยอยู่ท่ีจวนคุณชายชัว่คราว องค์

หญิงจิ่วก็ย้ายไปอยู่ท่ีน่ันด้วย แต่ไม่นานหลังจากน้ัน 
กองทัพเผา่ศักดิสิ์ทธิเ์ขา้ยดึเมืองอวี ่ อวีเ๋ซ่าชงิพาเถ่ียตัน้



น้อยกลับไปเสรมิทัพท่ีหนานจ้าว 
เด็กน้อยสองคนท่ีกําลังอยูใ่นวยัน่ารกักลับถูกทําลาย

ลง 
หลังจากน้ัน เถ่ียตัน้น้อยก็ไม่ได้กลับไปท่ีต้าโจวอกี

เลย 
ไม่ใชว่า่เขาไม่ต้องการ แต่เขาเด็กเกินไป เด็กไม่มี

สิทธิใ์นตนเอง 
ผูใ้หญใ่หทํ้าเชน่ไรก็ทําเชน่น้ัน ฮูหยนิผูเ้ฒ่ารกัหลาน

มาก เก็บไวใ้นปากก็กลัวละลาย ถือไวใ้นมือก็กลัวหล่น 
หลานคนโตอยา่งเยีย่นจิว่เฉากับเหอ้เหลียนเซิง นางไม่
อาจเขา้ไปยุม่ยา่ม แต่หลานคนเล็กมีหรอืจะคุมไม่อยู?่ 

คุมคราหน่ึงก็สิบปี 
ยามท่ีเถ่ียตัน้น้อยออกจากจวนเหอ้เหลียนได้ ก็มี 

‘ข่าวรา้ย’ ท่ีน่าตกใจมาจากต้าโจวว่าองค์หญิงจิ่ว
แต่งงานแล้ว 

คู่สมรสเป็นลูกพีลู่กน้องของพระชายารชัทายาท 
หลังจากเยีย่นไหวจิง่ถูกปลดในปีน้ัน เฉิงออ๋ง องค์

ชายหา้ก็ถูกแต่งตัง้เป็นรชัทายาทองค์ใหม่ พระชายาของ
เขาคือองค์หญงิแหง่ซยงหน ู ซ่ึงต่อมาได้กลายเป็นพระ
ชายารชัทายาท 



ตอนน้ันองค์ชายหา้กําหนดใหแ้ต่งงานกับองค์หญงิ
แหง่ซยงหน ูทุกคนคิดวา่เขาสิน้หวงั หา่งไกลจากบลัลังก์
แล้ว แม้แต่ฮอ่งเต้เองก็คิดเชน่น้ัน อยา่งไรฮอ่งเต้ก็ไม่
ต้องการใหป้ระเทศของตนไปอยูใ่นมือองค์ชายท่ีมีสาย
เลือดซยงหนคูรึง่หน่ึง 

ซยงหนมีูความทะเยอทะยานไม่น้อย ทันทีท่ีรูว้า่องค์
หญงิแหง่ซยงหนใูหกํ้าเนิดทายาท ก็ตัง้ใจจะกําจัดขวาก
หนาม ช่วยสนับสนนุบุตรของนางใหข้ึ้นครองบัลลังก์ 
หลังจากครองบัลลังก์ค่อยส่งกําลังแทรกซึมเข้าไปยดึ
ครองต้าโจวเป็นของตน 

น่ีไม่ใชเ่รือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ 
หากไม่ใชท่างเลือกสุดท้าย ฮอ่งเต้จะปล่อยใหเ้ฉิงอ๋

องเป็นรชัทายาทได้อยา่งไร 
กระทัง่ฮอ่งเต้เคยขู่เฉิงออ๋ง ตําแหน่งรชัทายาทกับ

องค์หญงิแหง่ซยงหน ู เลือกได้เพยีงหน่ึงเดียว อนาคต
องค์หญงิแหง่ซยงหนอูาจเป็นนางสนมได้ แต่ไม่อาจเป็น
ฮองเฮา และไม่อาจใหกํ้าเนิดองค์ชาย 

เฉิงออ๋งกับองค์หญงิแหง่ซยงหนก็ูนับวา่ผูกสัมพนัธ์
ฉันสามีภรรยาในสงคราม 

หากเป็นสองสามปีก่อน เฉิงออ๋งอาจจะตอบตกลงไป



แล้ว ทวา่ยามน้ีทัง้สองพฒันาความสัมพนัธกั์นแล้ว เฉิ
งอ๋องไม่ปรารถนาจะละทิ้งภรรยาของตนไปแย่งชิง
ตําแหน่งรชัทายาท 

เฉิงออ๋งเป็นคนกตัญญูรูบุ้ญคุณ 
เหน็ได้จากความสัมพนัธร์ะหวา่งเขากับอวีห๋วัน่ 
ฮอ่งเต้แต่งตัง้เขา เพราะความซ่ือสัตยสุ์จรติและ

เมตตา หากเขาละทิง้ภรรยาจรงิ เชน่น้ันในสายตาฮอ่งเต้ 
เขาก็ไม่คู่ควรกับการเป็นประมุขประเทศ 

พระชายาเฉิงออ๋งเองก็ไม่ยอ่ท้อ เม่ือนางได้ยนิวา่เฉิ
งออ๋งปฏิเสธการเป็นรชัทายาทเพราะตน จึงตัง้ใจอยา่ง
เด็ดเด่ียว ตัดสัมพนัธกั์บซยงหน ู

ยามน้ีต้าโจวมีหนานจ้าวท่ีทรงอํานาจเป็นพนัธมิตร
แล้ว ซยงหนก็ูไม่มีอะไรน่ากังวล 

ทวา่อยา่งไรก็เป็นครอบครวัภรรยา ไหนเลยจะตัดสิน้
การไปมาหาสู่ได้จรงิๆ? 

หลังจากแน่ใจวา่ซยงหนสูงบลงแล้วจรงิๆ พระชายา
เฉิงออ๋งก็ค่อยๆ กลับไปติดต่อครอบครวัของนาง 

ครัง้หน่ึงลูกพีลู่กน้องมาเยีย่มนาง และได้พบกับองค์
หญงิจิว่ 

ลูกพีลู่กน้องผูน้ั้นมากความสามารถ ลักษณะนิสัยก็



ดีไม่น้อย การแต่งงานครัง้น้ีจึงถูกกําหนดขึน้ 
แต่ไม่มีผูใ้ดคาดคิดวา่ องค์หญงิจิว่เพิง่ไปถึงซยงหน ู

ตาของลูกพีลู่กน้องผูน้ั้นกลับสมรูร้ว่มคิดกับคนเซียนเป
ยก่อกบฏ 

เถ่ียตัน้น้อยนําทัพขึน้เหนือ ชว่ยต้าโจวปราบกบฏซ
ยงหนแูละคนเซียนเปย แต่องค์หญงิแหง่ซยงหนผููน้ั้นก็
หลงผดิ ไม่ได้เพยีงแต่ไม่ลงโทษญาติตนท่ีกระทําผดิ ยงั
ชว่ยตาของเขาหลบหนี 

ขณะไล่ล่ากบฏ เถ่ียตัน้น้อยคิดวา่เขาเป็นกบฏจึงยงิ
สังหารจนตาย 

เอย่อยา่งเครง่ครดัแล้ว เขาถือเป็นผูส้มรูร้ว่มคิด แม้
จะถูกหลอกใช ้ทวา่ในฐานะองค์ชาย หากแค่น้ียงัไม่อาจ
แยกแยะผดิชอบ ตายไปก็ไม่น่าเสียดาย 

ทวา่หลังจากน้ันได้ยนิมาวา่องค์ชายผูน้ั้นปฏิบติัต่อ
องค์หญงิจิว่เป็นอยา่งดี ระหวา่งหลบหนี ไม่เคยทําให้
องค์หญงิจิว่ลําบากหรอืได้รบัความไม่เป็นธรรมแม้แต่
น้อย แม้ตาของเขาบอกจะใหตั้ดน้ิวองค์หญงิจิว่เพื่อขม่ขู่
ต้าโจว เขาก็ไม่ทํา 

เถ่ียตัน้น้อยท่ีรูค้วามจรงิ ความรูสึ้กในใจเริม่สลับซับ
ซ้อน 



ไม่ใช่เพราะเถ่ียตัน้น้อยคิดวา่เขาไม่ควรตาย ก่อ
อาชญากรรมรา้ยแรงเชน่น้ี หากไม่ยงิเขาตาย ขา่นแหง่
ซยงหนก็ูต้องประหารเขา คําถามคือเขาตายแล้ว องค์
หญงิจิว่จะทําอยา่งไร? 

ในใจขององค์หญงิจิว่คิดเชน่ไรกับสามีผูน้ี้? 
วา่กันวา่เป็นสามีภรยิาหน่ึงวนัเสน่หาต่อกันลึกซ้ึง 

องค์หญงิจิว่มีเขาอยูใ่นใจแล้วใชห่รอืไม่? เขาตายแล้ว 
นางทุกขใ์จหรอืไม่? จะเกลียดตนเองหรอืไม่? 

จะคิดวา่ตนตัง้ใจยงิเขาใหต้ายหรอืไม่? 
เถ่ียตัน้น้อยเจ็บปวด! 
“หากขา้บอกเจ้าวา่ ขา้ไม่ได้ตัง้ใจฆ่าสามีเจ้า เจ้าจะ

เชือ่หรอืไม่?” 
ในท่ีสุด เถ่ียตัน้น้อยก็เอย่ปาก 
เขาไม่เอย่ถึงเรือ่งน้ีก็ยงัดี ทันทีท่ีเอย่ ทัง้รา่งขององค์

หญงิจิว่ก็สัน่สะท้านเบาๆ 
เถ่ียตัน้น้อยจุกอก กลืนไม่เขา้คายไม่ออก 
เป็นอะไร? 
อยูกั่บตนพูดไม่ได้แล้วกระมัง? 
เขาเอย่ปากทีก็หวาดกลัวเชน่น้ี? เขาเป็นภูติผปีีศาจ



หรอื? 
“บอกวา่ไม่ได้ตัง้ใจไง!” เถ่ียตัน้น้อยเพิม่น้ําเสียงขึน้ 
แหมะ! 
น้ําตาหยดลงบนหลังมือขาวขององค์หญงิจิว่ 
เถ่ียตัน้น้อยพลันต่ืนตระหนก 
เกิดอะไรขึน้? 
เหตุใดถึงรอ้งไหอ้อกมา? 
“ขา้…ขา้ไม่รูจ้รงิๆ วา่เขาเป็นสามีของเจ้า! ยามน้ัน

ขา้ได้รบัคําสัง่ไปสังหารศัตรู เขาเป็นผูส้มรูร้ว่มคิดและไม่
ยอมจํานน ขา้ไม่มีทางเลือก หากขา้ไม่ฆ่าพวกเขา คนท่ี
ต้องตายก็คือทหารของต้าโจว…ข้าพูดมากมายเช่นน้ี 
เจ้าเขา้ใจหรอืไม่? ในสนามรบ…ความลังเลเพยีงเล็ก
น้อยก็อาจทําใหเ้กิดการสูญเสียท่ีไม่จําเป็น ขา้จะปล่อย
ใหเ้หล่าทหารตายอยา่งไรป้ระโยชน์ไม่ได้…” 

เถ่ียตัน้น้อยไม่รูว้า่นางจะเข้าใจสิ่งท่ีตนเอย่หรอืไม่ 
เหน็เพยีงหยดน้ําตาบนหลังมือท่ีมากขึ้นเรือ่ยๆ หวัใจก็
ยิง่เจ็บปวด น้ําเสียงออ่นลงอยา่งไม่อาจควบคุม “ขา้ใช้
ตัวเองชดเชยใหเ้จ้าไม่พอหรอื? ขา้สัญญาวา่จะดูแลเจ้า
ใหดี้กวา่เขา” 

องค์หญงิจิว่ยงัคงรอ้งไห ้



เถ่ียตัน้น้อยคิดวา่ตนอธบิายมากมายเชน่น้ัน เหตุใด
นางไม่พูดอะไรเลย? 

ความคิดกล้าหาญหน่ึงแล่นเขา้มาในหวั ดวงตาของ
เถ่ียตัน้น้อยจ้องถมึงเบกิโพลง “เยีย่นพนิถิง! เจ้าคงไม่
ได้จําขา้ไม่ได้หรอกนะ?!” 

เสียงรอ้งขององค์หญงิจิว่หยุดชะงกั 
เถ่ียตัน้น้อยหายใจเฮอืก 
เหตุใดเขารูสึ้กวา่สตรผูีน้ี้ใจหาย?! 
เถ่ียตัน้น้อยกําหมัดแน่น เบยีดนางเขา้กับผนังรถ ดึง

ผา้คลุมหน้าของนางออก มองใบหน้ารํา่ไหแ้ละสายตา
เล็กท่ีไม่รูจ้ะวางลงท่ีใด เขากัดฟันเอย่ “เยีย่น พนิ ถิง!” 

รา่งเล็กขององค์หญงิจิว่สัน่สะท้าน! 
การคาดเดาในใจของเขาแน่ใจแล้วครึง่หน่ึง 
สตรสีมควรตายผูน้ี้ นางจําเขาไม่ได้จรงิๆ! 
ไม่แปลกท่ีนางจะตกใจมาก คงคิดวา่ตนเป็นพวก

วปิรติต่ําชา้กระมัง? 
ฆ่าสามีของนางแล้วก็มาแต่งงานกับนาง ค่อยๆ 

ทรมานนางจนตาย 
นางคงคิดเชน่น้ันกระมัง? 



น่าโมโหจรงิ! 
“เจ้าไวทุ้กขใ์หส้ามีเจ้าสามปี ขา้ก็ยอม รอจนบดัน้ีถึง

ขอเจ้าแต่งงาน ขา้ไม่มีสตรบํีาเรอ ไม่มีอนภุรรยา เจ้าคิด
วา่ขา้จะแต่งงานกับเจ้า เพื่อทรมานเจ้าจรงิๆ หรอื?” 

เถ่ียตั้นน้อยแทบจะอกแตก แต่ก็ยังดึงกลับเข้า
ประเด็น “เจ้าลืมขา้ไปตัง้แต่เม่ือไรกัน?” 

องค์หญงิจิว่กัดรมิฝีปาก ไม่เอย่ 
เถ่ียตัน้น้อยทุบกําป้ันกับผนังรถขา้งหูนาง มองนาง

ด้วยด้วยสายตาคุกรุน่ดุจเพลิงแผดเผา “ทางท่ีดีอยา่
ทําใหข้า้ต้องโมโห!” 

องค์หญงิจิว่ก้มหน้าหวาดหวัน่ 
เถ่ียตัน้น้อยจับคางของนางอยา่งไรค้วามปรานี คล่ี

ยิม้เยน็ชา “ดีมาก ในเม่ือเจ้าลืม เชน่น้ันขา้จะชว่ยใหเ้จ้า
จําได้อกีครัง้!” 

เขาฉีกเครือ่งยศสตรขีองนาง 
เสียงรอ้งไหสิ้น้หวงัของนางดังออกจากรถม้า 
สองเค่อต่อมา 
องค์หญงิจิว่ท่ีทําทรงผมจุก กับเถ่ียตัน้น้อยในเส้ือ

คลุมยาวปรากฏตัวขึน้ในบา้นหลังหน่ึง 



เครือ่งยศสตรถีอดยาก จนมือของเขาเต็มไปด้วย
รอยขดีขว่น! 

ทวา่ในท่ีสุด ก็เปล่ียนชุดองค์หญงิในยามน้ันใหน้าง
ได้สําเรจ็! 

เถ่ียตัน้น้อยชีไ้ปท่ีหน่ึงในสวนด้านหลังและเอย่วา่ “น่ี
คือชิงช้าท่ีเจ้าเคยน่ังในตอนน้ัน ข้าย้ายมันจากจวน
คุณชายมาท่ีหนานจ้าว! ขึน้ไปน่ัง! ขยบัตัวเอง!” 

องค์หญงิจิว่ท่ีไม่อยากขยบัเคล่ือนไหว “…” 
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องค์หญงิจิว่กําลังน่ังบนชงิชา้ด้วยสีหน้าหมดอาลัย 
ท่ีแท้ท่ีเขาบอกใหน้างขยบัตัวเอง ก็หมายถึงขยบัตัว

เองจรงิๆ แต่จะขยบัตัวอยา่งไรละ? 
“ขยบั…ขยบัไม่ได้” 
นางเอย่อยา่งออ่นแรง 
นางผอมเกินกวา่จะแกวง่บนชงิชา้ด้วยตัวเอง 
“คนโง!่” เถ่ียตัน้น้อยเอย่ในใจ แค่ลุกขึน้เดินไปสอง

สามก้าว แล้วก็น่ังลงออกแรงแกวง่ชงิชา้ทําไม่ได้หรอื? 
แม้ในหวัจะคิดไรส้าระเชน่น้ี ทวา่กลับเดินออ้มไปขา้ง

หลังองค์หญงิจิว่ แล้วยืน่มือออกมา “จับแน่นๆ นะ” 
“อืม้” องค์หญงิจิว่ควา้เชอืกชงิชา้ไวแ้น่น 
เถ่ียตัน้น้อยผลักเบาๆ นางถูกแกวง่ขึน้ไป 
นางโบยบนิบนท้องฟ้า สายลมปะทะหน้า รูสึ้กถึง

กล่ินอายท่ีคุ้นเคย ความทรงจําท่ีถูกลืมเลือน คล้ายกับ
น้ําเดือดท่ีผุดขึน้ในใจของนาง 
“ขา้…ขา้นึกถึงบางอยา่ง…” นางเอย่อยา่งประหม่า 
ลมหายใจเถ่ียตัน้น้อยหยุดชะงกั เขารบีหยุดชงิชา้ 



จ้องมองนาง “เจ้านึกอะไรได้ร?ึ” 
“ชิงช้า…ชิงช้าท่ีจวนคุณชาย” องค์หญิงจิ่วย้อน

นึกถึงอดีต 
เถ่ียตัน้น้อยดีใจมาก ครัง้แรกท่ีพวกเขาพบกันคือท่ี

จวนคุณชาย หากเอย่ใหถู้กต้องคือวงัหลวง ทวา่ยามน้ัน
พวกเขาต่างไม่ได้สนใจกันและกัน เถ่ียตัน้น้อยจึงคิดวา่
ขา้งชงิชา้จวนคุณชายเป็นครัง้แรกของทัง้สอง 
“นอกจากชงิชา้ มีอะไรอกี?” เถ่ียตัน้น้อยถามด้วย

ดวงตาเป็นประกาย 
องค์หญงิจิว่คิดอยา่งพนิิจ “ผูสํ้าเรจ็ราชการ พระ

ชายา แล้วก็เยีย่นออ๋ง” 
เถ่ียตัน้น้อยต่ืนเต้นไม่หยุด “อะไรอกี?” 
“แล้ว…แล้วก็…” องค์หญงิจิว่พยายามนึกยอ้นกลับ

ไป “อา้ แล้วก็…” 
เถ่ียตัน้น้อยรา่งสัน่สะท้านนาง! 
“หลานชายสามคนของเจ้า” องค์หญงิจิว่เอย่ด้วย

รอยยิม้ “ไขดํ่าน้อย ยามน้ีพวกเขายงัดําอยูห่รอืไม่?” 
บดัน้ีหลานชายยงัดําอยูห่รอืไม่ เขาไม่รู ้ แต่ใบหน้า

ของเขาเป็นสีดําแล้ว 
รอครึง่วนั นึกออกเพยีงคนอืน่ คนท่ีผลักชงิชา้ใหน้าง



คือตนแท้ๆ! 
เม่ือเหน็สีหน้าผดิหวงัของเขา องค์หญงิจิว่ก็ก้มหน้า

ด้วยความละอาย “ข้าขอโทษ…ข้า…ข้ายังจําเจ้าไม่
ได้…” 

อนัท่ีจรงินางโกหก นางนึกถึงใครสักคนได้ แต่ก็นาน
มากแล้วนางจึงไม่ค่อยแน่ใจ เชื่อวา่ซ่ือจ่ือก็คงไม่มีขอ้
บกพรอ่งอะไร แต่นางก็ไม่ได้โกหกไปเชน่น้ัน 

นางโกหกไม่เก่ง 
เถ่ียตัน้น้อยสูดหายใจเขา้ลึก “ไม่เป็นไร ขา้จะพาเจ้า

ไปท่ีอืน่!” 
องค์หญงิจิว่เดินตามไปอยา่งล่องลอย 
ไม่ไปก็ไม่ได้ นางไม่อาจเอาชนะเขา 
คราวน้ีเถ่ียตั้นน้อยพาองค์หญิงจิ่วไปยังจวนผู้ใต้

บงัคับบญัชา ภรรยาผูใ้ต้บงัคับบญัชาผูน้ั้นเพิง่ใหกํ้าเนิด
ทารก ยงัไม่ครบหน่ึงเดือน 

หลังจากสตรทัีง้สองทักทายกัน เถ่ียตัน้น้อยก็พา
องค์หญงิจิว่เขา้ไปในหอ้ง มาท่ีเปล และชีท้ารกท่ีนอน
หลับอยูใ่นหอ่ผา้ “เจ้าเขา้ไปท่ีจวนคุณชายไม่นาน พีส่าว
ของขา้ก็คลอดบุตร เจ้ายงัจําได้หรอืไม่?” 

ตอนแรกองค์หญงิจิว่ส่ายหน้า ต่อมาจึงพยกัหน้า



เล็กน้อย 
“ตกลงวา่จําได้หรอืไม่ได้กัน?” เถ่ียตัน้น้อยเกาศีรษะ

อยา่งรอ้นใจ 
หากเอ่ยถึงความทรงจําเรื่องพระชายาผู้สําเรจ็

ราชการใหกํ้าเนิดบุตร องค์หญงิจิว่ก็มีอยู ่ ทวา่ไม่ได้มา
จากความทรงจําของตนเอง แต่หลังจากกลับเข้าวงั 
คนในวงัก็เล่าใหน้างฟังซ้ําแล้วซ้ําเล่า 

ดังน้ันนางจึงรูว้า่ตนเคยพบแม่นางน้อยแหง่จวนผู้
สําเรจ็ราชการมาก่อน 

เถ่ียตัน้น้อยทอดถอนใจด้วยความผดิหวงั “เรือ่งน้ี
เจ้าก็จําไม่ได้หรอื?” 

องค์หญงิจิว่จ้องมองทารกในหอ่ผา้ ทันใดน้ันทารกก็
รอ้งไหอ้อกมา องค์หญิงจิ่วต่ืนตระหนก มีบางอย่าง
กระตุ้นสมองนาง 
“เกิดอะไรขึน้? นึกออกแล้วใชห่รอืไม่?” เถ่ียตัน้น้อย

มองดูท่าทางประหลาดของนาง อดไม่ได้ท่ีจะบอกนางวา่ 
ยามน้ันท่านพีค่ลอดบุตร คนทัง้จวนต่างมีความสุข องค์
หญงิจิว่อยากไปดูทารกมาก แต่นางไม่กล้า เขาจึงจูงมือ
นาง แล้วยงัใหน้างอุม้เยีย่นเส่ียวซ่ือด้วย 

เขายังจําท่าทางงุนงงปนประหม่าของนางยา



มอุม้เยีย่นเส่ียวซ่ือได้ ชา่งน่ารกัยิง่นัก 
“ดูเหมือนขา้ได้…อุม้นาง” องค์หญงิจิว่มองท่ีมือของ

ตน พลางเอย่อยา่งครุน่คิด 
“ใช ่ ใช่แล้ว!” เถ่ียตัน้น้อยพยกัหน้าราวกับโขลก

กระเทียม! 
“อะไรอกี?” เขาถาม “ผูใ้ดใหเ้จ้าอุม้?” 
องค์หญงิจิว่ส่ายหน้า 
จําไม่ได้ 
เถ่ียตัน้น้อยรูสึ้กท้อแท้หมดหวงั 
ทุกคนในจวนคุณชาย นางล้วนจําได้ แล้วเหตุใดถึง

จําเขาไม่ได้คนเดียว? 
เขารูสึ้กล้มเหลวมาก และปวดใจมากเชน่กัน 
ใบหน้าหล่อเหลาก้มลง สีหน้าน้อยเน้ือต่ําใจเล็กน้อย 
เม่ือองค์หญงิจิว่เหน็เขาเป็นเชน่น้ี จู่ๆ ก็รูสึ้กผดิท่ี

ทําใหอ้กีฝ่ายลําบาก นางลังเล ก่อนจะใชส้องน้ิวเรยีวยาว
ดึงแขนเส้ือเขาเบาๆ “ขา้ขอโทษ…” 

เถ่ียตัน้น้อยรา่เรงิขึ้นอกีครัง้และฉีกยิม้ราวกับไม่มี
อะไรเกิดขึน้ใหน้าง “ไม่เป็นไร! ยามน้ันเจ้ายงัเด็ก อายุยงั
ไม่ถึงเจ็ดขวบ จําไม่ได้ก็ไม่แปลก!” 



“แต่ขา้จําพวกเขาได้ มีเพยีงเจ้าท่ีจําไม่ได้…” องค์
หญงิจิว่ก้มหน้า นางไม่ได้สูญเสียความทรงจํา แต่นางโต
ขนาดน้ี จะจําเรือ่งในวยัหกเจ็ดขวบไม่ได้ก็ไม่ใช่เรือ่ง
แปลก ทวา่ไม่รูเ้หตุใด ในใจกลับทรมานอยา่งประหลาด 

อาจเพราะนางเคยชินกับความเฉยเมยของคนอื่น 
รูสึ้กวา่ตนควรเป็นฝ่ายท่ีถูกทอดทิง้และลืมเลือน ทวา่
บดัน้ีกลับตาลปัตร นางรูสึ้กวา่ตนไม่ได้เรือ่งเกินไป 

เอย่ตามตรง นางดูถูกตนเองมาก ไม่คิดวา่ตนคู่ควร
ท่ีจะถูกจดจํา 

เม่ือเถ่ียตัน้น้อยเห็นองค์หญิงจิ่วอารมณ์ดิ่งลงอีก
ครัง้ ก็คิดวา่นางหวาดกลัวตัวเอง รบีรอ้นเกาหวัเอย่ “ไอ้
หยา ขา้ไม่ได้คิดจะตําหนิเจ้า…เจ้าไม่ต้องกลัว…เจ้าหวิ
หรอืไม่? ขา้ขอเชญิเจ้าไปกินอาหาร เป็นการไถ่โทษ!” 

องค์หญงิจิว่ไม่ได้ตอบวา่หวิหรอืไม่ แต่เถ่ียตัน้น้อยก็
ยงัพานางไป 

ท่ีท่ีไปเป็นรา้นอาหารเจ้าเก่าอายุรอ้ยปี 
“ขา้จะบอกเจ้า ฝูหยวนจ่ือท่ีน่ีเป็นสูตรท่ีสืบต่อรุน่สู่

รุน่ อรอ่ยมากเลยนะ! องค์ประมุขเคยพาขา้ไปกินครัง้
หน่ึง หลังจากน้ันขา้ก็มาทุกเดือนเลย!” เถ่ียตัน้น้อยกับ
องค์หญิงจิ่วน่ังอยูใ่นมุมท่ีเงยีบสงบ ล่วงเลยเวลาม้ือ



อาหารมาแล้ว ผูค้นจึงไม่เยอะ เขาสัง่ฝูหยวนจ่ือสองชาม 
องค์หญงิจิว่ชมิคําหน่ึง “น่ีไม่ใชแ่ค่…ทังหยวนหรอก

หรอื?” 
“ก็ใช ่แต่รสชาติละเอยีดออ่นกวา่” 
“อื้ม” องค์หญงิจิว่ก็คิดเชน่น้ัน ทังหยวนในเมือง

หลวงรสชาติเขม้ขน้กวา่ เหนียวนุ่มกวา่หน่อย มีลักษณะ
เป็นเมด็บดเล็กๆ นางชอบมันมาก แต่ฝูหยวนจ่ือท่ีน่ี
ละเอยีดออ่นจนละลายในปาก และหวานเกินไป อนัท่ี
จรงินางไม่คุ้นเคยนัก 
“ไม่อรอ่ยหรอื?” เถ่ียตัน้น้อยถาม 
“หวานไป” องค์หญงิจิว่กล่าว 
“สตรีอย่างพวกเจ้าไม่ชอบกินหวานกันหรือ?” 

เถ่ียตัน้น้อยถามอยา่งงุนงง 
องค์หญงิจิว่ส่ายหวัเล็กน้อย “มามาไม่ใหท้านหวาน

เกินไป บอกวา่จะอว้นได้” 
“เชน่น้ันเจ้าลองชมิหมูทอดของพวกเขาสิ! ไม่เลวที

เดียว!” เถ่ียตัน้น้อยสัง่หมูทอดราดพรกิมาจากหน่ึง 
องค์หญงิจิว่ไม่ขยบัตะเกียบ 
“เจ้าไม่ชอบหมูทอดหรอื?” เถ่ียตัน้น้อยถาม 



องค์หญงิจิว่มองดูพรกิบนจาน แล้วจับแก้มของตน 
“รสเผด็ อาจทําใหเ้กิดสิว” 

ครัง้หน่ึงนางทานพรกิมาก มีสิวเล็กๆ สองเมด็ขึน้บน
หน้า นางถูกมามาตําหนิอยูน่าน 

มามาบอกวา่ เป็นองค์หญิง ต้องรกัษาใบหน้าให้
งดงาม 

เถ่ียตัน้น้อยกะพรบิตามองนาง “เจ้ากลัวเป็นสิว?” 
องค์หญงิจิว่หลุบตาลง “มันน่าเกลียด” 
เถ่ียตัน้น้อยหลุดหวัเราะออกมา “ถึงเจ้าน่าเกลียดขา้

ก็ไม่รงัเกียจ!” 
จากน้ันเขาก็คีบหมูทอดชิน้หน่ึงใหน้าง “กินเถอะ!” 
องค์หญงิจิว่กัดรมิฝีปาก ก่อนจะกินหมูทอดในชาม 

ภายใต้สายตาท่ีใหกํ้าลังใจจากเถ่ียตัน้น้อย 
เถ่ียตัน้น้อยเอย่วา่ “ยงัมีฝูหยวนจ่ืออกี เจ้าไม่ต้อง

กลัวอว้น! ขา้รกัสตรอีวบอว้น!” 
องค์หญงิจิว่ตกตะลึง 
เถ่ียตัน้น้อยมองรา่งผา่ยผอมของนางในยามน้ี กลืน

น้ําลายแล้วเอย่วา่ “เออ่…ขา้หมายถึง…หากเจ้าผอม ขา้
ก็ชอบคนผอม แต่หากเจ้าอว้น ขา้ก็ชอบคนอว้น!” 



องค์หญงิจิว่กินอยา่งเงยีบๆ 
เถ่ียตั้นน้อยให้คนไปซ้ืออาหารคาวหวานดีๆ ใน

ละแวกน้ันมาอกีสองสามอยา่ง 
จานหลักของรา้นน้ีคือฝูหยวนจ่ือ กระทัง่หมูทอดก็

เพิง่เริม่วางขาย ในอาหารท่ีเถ่ียตัน้น้อยใหค้นไปซ้ือมีหมู
ตงปอ ปรมิาณเน้ือกับไขมันเท่าๆ กัน สัมผสันุ่มละมุนล้ิน 
รสชาติเค็มหวานปานกลาง องค์หญิงจิ่วกินอย่าง
เพลิดเพลิน 

เถ่ียตัน้น้อยไม่ได้กินอะไรมาก น่ีเรยีกกันวา่งดงาม
จนลืมหวิ เขาดูนางกินก็อิม่เอมมากแล้ว 
“เหตุใดเจ้า…เอาแต่มองข้า? ข้ากินมากเกินไป

หรอื?” เม่ือองค์หญงิจิว่เงยหน้าขึน้ ก็เหน็เถ่ียตัน้น้อย
จ้องมองตนไม่วางตา จนประหม่าเล็กน้อย 

เถ่ียตัน้น้อยรบีโบกมือ “ไม่ใช่ๆ  เจ้าอยา่เขา้ใจผดิ!” 
ซ่ือจ่ือผูเ้อาแต่ใจ หลังจากรูว้า่องค์หญงิจิว่มีความ

กล้าหาญเล็กน้อยเชน่น้ี ก็กลายเป็นบุรุษสดใสบอ้งแบว๊
ในพรบิตา 
“อะแฮม่” เถ่ียตัน้น้อยกระแอมในลําคอ “ขา้อยาก

ถามเจ้าวา่ เจ้าเกลียดขา้หรอืไม่?” 
องค์หญงิจิว่ไม่ตอบทันที แต่หยุดชะงกัและเอย่วา่ 



“อนัท่ีจรงิ หากเจ้าแต่งงานกับขา้ เพื่อชดเชยสามีใหข้า้ 
ไม่จําเป็นหรอก ขา้ไม่ได้ชอบเขา” 
“หอื?” คําพูดน้ันทําใหเ้ถ่ียตัน้น้อยต่ืนเต้น “อะ…

อะไรคือไม่ชอบเขา? เหตุใดเจ้าถึงไม่ชอบเขาละ?” 
องค์หญงิจิว่เหลือบมองเขาและกระซิบเบาๆ “เขาน่า

เกลียดเหมือนกับเจ้า” 
เถ่ียตัน้น้อย “…?!” 
น่ีขา้…ควรจะดีใจหรอืเสียใจดี? 
องค์หญงิจิว่หวัเราะดังลัน่ “หยอกเจ้าน่ะ” 
คราวน้ี เถ่ียตัน้น้อยรูสึ้กวา่หัวใจของตนตกใจจน

แทบหยุดเต้น 
องค์หญงิจิว่วางตะเกียบลง หวัเราะอยา่งขมขื่น มอง

เขา้ไปในดวงตาของเถ่ียตัน้น้อยอยา่งกล้าหาญ “ขา้ไม่
ชอบเขา แล้วก็ไม่ได้อยากแต่งไปอยูซ่ยงหน ู ในคืนแรก
ของวนัสมรส เขาก็เริม่พาขา้หนีแล้ว ตาของเขาวางแผน
จะตัดน้ิวขา้เพื่อขม่ขูท่หารต้าโจว แต่เขาไม่ทํา พวกเจ้า
ทุกคนคิดวา่ขา้ควรรูสึ้กขอบคุณเขา แต่ขา้ก็ยนิดีไม่ลง 
หากเขาต้องการใหข้า้ออกจากเรือ่งน้ีจรงิ ก็ไม่ควรพาขา้
ไปตัง้แต่แรก 

ขา้พยายามแสรง้ทําเป็นเชือ่ฟัง เหมือนเชน่ยามท่ีขา้



อยูใ่นวงัเม่ือหลายปีก่อน เชน่น้ีเขาจึงไม่อาจทนลงมือกับ
ขา้ได้ แต่มิใชเ่ขาทําไม่ลงจรงิๆ เพยีงแต่คิดวา่ยงัไม่ถึง
จุดท่ีไม่อาจหวนกลับ หากถึงเวลาน้ันแล้ว เขาก็คงตัดน้ิว
ขา้ได้โดยไม่ลังเล” 

เม่ือได้ยนิเชน่น้ี หวัใจของเถ่ียตัน้น้อยปวดรา้ว 
ไม่มีผูใ้ดรูว้า่นางผา่นอะไรมาบา้ง 
ไม่มีผูใ้ดรูถึ้งความหวาดกลัวของนาง ไม่มีผูใ้ดรบัรูถึ้ง

ความสิน้หวงัของนาง 
นางต้องไวทุ้กขใ์หเ้ขาด้วยความรูสึ้กเชน่ไร? 
ยามน้ีเถ่ียตัน้น้อยเกลียดตัวเองท่ียงิเรว็และแม่นยํา

เกินไป ไอส้ารเลวน่ันไม่ควรตายด้วยธนเูพยีงดอกเดียว 
ควรถูกฟันเป็นพันครัง้หม่ืนครัง้ บดขยี้กระดูกเป็น
ผุยผง! 

องค์หญงิจิว่กล่าววา่ “ขา้ขอบคุณเจ้ามากท่ีชว่ยฉุด
ขา้ขึน้จากหลุม เจ้าไม่ได้เป็นหน้ีอะไรขา้เลย ขา้ต่างหาก
เป็นหน้ีเจ้า…เจ้าไม่จําเป็นต้องเอาตนเองมาชดเชยให้
ขา้…” 
“เชน่น้ันเจ้าก็ชดเชยใหข้า้สิ” เถ่ียตัน้น้อยขดัจังหวะ

นาง 
“อะไรนะ?” องค์หญงิจิว่ผงะอกีครัง้ 



เถ่ียตัน้น้อยเอย่ด้วยสีหน้าจรงิจัง “เจ้าไม่ได้บอกหรอื
วา่เจ้าเป็นหน้ีขา้? เชน่น้ันเจ้าเตรยีมสิง่ใดมาตอบแทนขา้
ละ?” 
“ขา้…” 
เถ่ียตัน้น้อยฮดึฮดั “ไม่อาจตอบแทนใชห่รอืไม่? เชน่

น้ันมอบหวัใจใหข้า้ได้หรอืไม่?” 
องค์หญงิจิว่บบีผา้เชด็หน้า เบอืนหน้า แล้วเอย่วา่ 

“อยา่งเจ้า สามารถแต่งงานกับองค์หญงิท่ีดีกวา่น้ีได้” 
เถ่ียตั้นน้อยกุมมือนาง มองใบหน้าด้านข้างท่ีไม่

เต็มใจหนักลับมาอยา่งแน่วแน่ และเอย่คําเวน้คํา “ขา้ไม่
ได้ชอบองค์หญงิ เพยีงแต่คนท่ีขา้ชอบ บงัเอญิเป็นองค์
หญงิ” 

ฝ่ามือขององค์หญงิจิว่เปียกชืน้ไปด้วยเหงือ่ 
เถ่ียตัน้น้อยแววตามุ่งมัน่ “เจ้าแสรง้เชื่อฟังต่อหน้า

เขา คงแสรง้ขีข้ลาดต่อหน้าขา้ด้วยกระมัง? เจ้าไม่ได้กลัว
ขา้สักนิด เจ้าแค่ต้องการทดสอบขา้” 

องค์หญงิจิว่ราวกับถูกไฟเผาแก้ม “ก่อนหน้าน้ีขา้
ไม่รูว้า่เจ้ากับขา้เคยรูจั้กกันมาก่อน” 
“เชน่น้ียามน้ีเจ้ารูห้รอืยงั?”  
เถ่ียตัน้น้อยกุมมือนางแน่น องค์หญงิจิว่กัดรมิฝีปาก



ไม่เอย่อะไร 
“ขา้จะส่งเจ้ากลับ”  
เถ่ียตัน้น้อยลุกขึน้ยนื 
“กลับ…ท่ีใด?”  
องค์หญงิจิว่หนักลับมา เงยหน้ามองเขา 
เถ่ียตัน้น้อยเอย่วา่  
“รถม้าไง ขบวนรบัตัวเจ้าสาวใกล้ถึงหมิงตูแล้ว จะ

สายไม่ได้ ทําไมร?ึ เจ้าคิดวา่ขา้จะส่งเจ้ากลับไปท่ีต้าโจว
หรอื?” 

องค์หญงิจิว่กะพรบิตา ไม่เอย่อะไร 
เถ่ียตัน้น้อยส่งคนไปถึงท่ีตัง้ค่ายแล้ว  
“ไปกันเถอะ” 
องค์หญงิจิว่ดึงมือเล็กท่ีเขาจูงกลับมาแล้วเดินไปขึน้

รถม้า 
เถ่ียตัน้น้อยจ้องมองด้านหลังนางแน่น่ิง หวงัวา่นาง

จะหนัมามองเขาสักครัง้ ทวา่ก็ต้องผดิหวงั นางเดินไปถึง
หน้ารถม้าแล้ว 

เขาหลุบตาลง ใชเ้ท้าเตะก้อนหนิขา้งทาง 
ทันใดน้ันองค์หญงิจิว่ก็หนักลับมา ยกกระโปรงวิง่ไป



หาเขา ราวกับนกนางแอน่อรชรโผบนิ จุ๊บลงท่ีแก้มของ
เขาอยา่งรวดเรว็ ภายใต้สายตาตกตะลึงของเขา 

เถ่ียตัน้น้อยตกใจน่ิงอึง้! 
องค์หญงิจิว่หน้าแดงวิง่กลับไป วิง่ไปไม่ก่ีก้าวก็หนั

กลับมามองเขาด้วยดวงตาเป็นประกาย  
“ถึงแม้วา่ขา้จะจําเรือ่งราวในวยัเด็กไม่ได้ แต่สามปีท่ี

แล้วท่ีเจ้าปรากฏตัวบนม้าชัน้สูงตัวหน่ึงต่อหน้าขา้ ขา้ก็รู ้
วา่ วรีบุรุษของขา้มาแล้ว…” 
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เถ่ียตัน้น้อยมึนงง สงสัยวา่ตนกําลังฝนั เขาลองหยกิ
ตัวเองทีหน่ึง ก็หายใจเฮอืกด้วยความเจ็บปวด! 

ไม่ใชค่วามฝนั มันคือเรือ่งจรงิ! 
นางบอกวา่เขาเป็นวรีบุรุษของนาง! 
เถ่ียตัน้น้อยรูสึ้กเพยีงสองเท้าเหยยีบยํ่าบนปุยฝ้าย 

รา่งกายเบาหววิ 
องค์หญงิจิว่ขบขนักับท่าทางโงเ่ขลาของเขา รบีวิง่

เขา้รถม้าด้วยใบหน้าอมยิม้ 
นางปิดผา้คลุมศีรษะตน 
เถ่ียตัน้น้อยรบีวิง่ไปท่ีหน้าต่างรถ ยกม่านขึน้มาแล้ว

เอย่ด้วยน้ําเสียงตะกุกตะกัก “เจ้า เจ้า เจ้า เจ้า…เจ้า
อยากแต่งงานกับขา้มานานแล้วใชห่รอืไม่?” 

องค์หญงิจิว่เปิดท่ีคลุมหน้า มองเขาอยา่งราํคาญ 
“คนโง!่” 

เถ่ียตัน้น้อยนึกเสียใจ หากรูว้า่ความจรงิเป็นเชน่น้ี
แต่แรก เขาจะใหน้างไวทุ้กข์ใหไ้อส้ารเลวใจดําน่ันอกี
หรอื? ไวทุ้กขถึ์งสามปีเลย! 



ท่ีเฝ้าคะนึงหานางมาสามปีคืออะไร? กลับมาเสีย
เปล่าเชน่น้ี! 

เถ่ียตัน้น้อยรูสึ้กวา่ตนเสียเวลาไปมากแล้ว เวลาท่ี
เหลือในชวีติจะไม่ใหเ้สียเปล่าไปแม้แต่วนัเดียว 

องค์หญงิจิว่ก็คิดเชน่น้ี นางจึงดึงม่านรถออกจากมือ
ของเถ่ียตัน้น้อย และสัง่ใหส้ารถีกับทหารรกัษาการณ์ไม่
ต้องสนใจเขา เดินทางต่อไป 

สารถีกับทหารไม่กล้าขยบั เอาแต่จ้องมองเถ่ียตัน้
น้อย 

เถ่ียตัน้น้อยตบเพลารถม้า ตะโกนอยา่งขุน่เคือง “ไม่
ได้ยนิพระชายาซ่ือจ่ือบอกวา่ไม่ใหส้นใจขา้ร?ึ พวกเจ้าหู
หนวกแล้วกระมัง? เหตุใดยงัสนใจขา้?!” 

ทุกคนมุมปากกระตุกออกเดินทาง เหลือเพียง
เถ่ียตัน้น้อยท่ียิม้แหยอยูกั่บท่ี 

พิธมีหามงคลสมรสจัดขึ้นตามกําหนด จวนเห้อ
เหลียนจัดงานเฉลิมฉลอง 

องค์หญงิจิว่เคยแต่งงานแล้ว การแต่งงานครัง้น้ีไม่
นับวา่ถูกใจฮูหยนิผูเ้ฒ่านัก ทวา่ฮูหยนิผูเ้ฒ่าก็เขา้ใจดีวา่
หลายปีท่ีผ่านมาหลานชายตนปฏิเสธสตรมีากมาย 
แสรง้บอกวา่ในหวัใจตนมีสตรอีืน่แล้ว 



หากใหไ้ปแต่งงานกับคนอืน่จรงิ เกรงวา่เขาคงเสียใจ
ไปชัว่ชวีติ 

และนางก็เชื่อด้วยว่าคนเก่งเช่นหลานชายนาง 
สามารถเอาชนะใจองค์หญงิจิว่ได้อยา่งแน่นอน 

ขอเพยีงมีความรกั ชวีติน้ีก็จะมีความสุข 
กล่าวโดยทัว่ไปแล้ว ผูใ้หญใ่นจวนเหอ้เหลียนยงันับ

วา่เปิดกวา้ง ไม่เชน่น้ันพวกเขาคงไม่ยอมรบัการแต่งงาน
ครัง้น้ี แม้วา่ในใจจะไม่ชอบ บดัน้ีคนก็แต่งเขา้มาแล้ว 
พวกเขาย่อมหวงัใหคู่้หนุ่มสาวครองคู่กันด้วยดี ส่วน
เรือ่งไม่สบายใจขององค์หญงิจิว่ไม่มีอกีแล้ว 

เถ่ียตัน้น้อยกับองค์หญิงจิ่วได้เติมเต็มส่วนท่ีขาด
หาย อวีห๋วัน่กลับยงัมีเรือ่งไม่สบายใจ อยูท่ี่จวนเหอ้เหลีย
นกับเยีย่นจิว่เฉาสองสามวนั ก็เดินทางกลับต้าโจว และ
กลับนิกายเซียนจากทางเขา้สํานักบณัฑิต 

ทวา่สิง่ท่ีเหนือความคาดหมายและหลักเหตุผล คือ
เยีย่นเส่ียวซ่ือหนีออกจากบา้นอกีครัง้! 

น่ีไม่ใชค่รัง้แรก ทัง้สองคุ้นชนิแล้ว เดิมทีคิดวา่ตาม
กลับมาได้ในไม่ชา้ แต่เม่ือเหน็ท่าทางรูสึ้กผดิของนกหล
วนศักดิสิ์ทธิ ์ระฆังแจ้งเตือนในใจทัง้สองก็ดังขึน้ 

จากน้ัน ปรมาจารยเ์ซียนจิว่เฉาก็บุกไปสังหารนิกาย



ศักดิสิ์ทธิ ์ ยามท่ีรูว้า่บุตรอีนัเป็นท่ีรกัถูกบุรุษตัวเหมน็
สองคนลักพาตัวไปเล่ือนขัน้เป็นเซียน ก็โกรธเกรีย้วจน
แทบกวาดล้างนิกายศักดิสิ์ทธิร์าบเป็นหน้ากลอง! 

เวลาน้ี อารมณ์ของเยีย่นเส่ียวซ่ือก็ไม่ดีไปกวา่บดิา
ของนาง หญา้หลินจือถือกําเนิด หากพูดใหถู้กคือถูก
เยี่ยนเส่ียวซ่ือดึงขึ้นมา ทุกคนคิดวา่มีปรากฏการณ์
ประหลาดบนท้องฟ้า บรเิวณท่ีมีสายรุง้ก็คือท่ีซ่อนของ
สมบติั ผูใ้ดจะคาดคิดวา่สายรุง้น้ันเป็นเพยีงภูมิทัศน์ใน
แดนลับ ไม่เก่ียวข้องกับการปรากฏของสมบัติแม้แต่
น้อย! 

เยีย่นเส่ียวซ่ือรออยูใ่นกระโจมไม่ไหว จึงเดินออกไป
เดินเล่น 

เดินมาถึงแม่น้ําสายเล็ก ก็เหน็ผลไม้สีแดงน่าอรอ่ย
บนพื้นผลหน่ึง นางจึงหยบิขึน้มา หญา้หลินจือ ก็ควรจะ
เป็นหญา้ไม่ใชห่รอื? ผูใ้ดจะคิดวา่จะเป็นผลไม้ละ? 

น่ีย่อมเป็นรา่งจําแลงของหญ้าหลินจือ มันคิดวา่
แปลงรา่งเป็นเชน่น้ีจะไม่มีผูใ้ดจํามันได้ ความจรงิมีผู้
บําเพญ็ผา่นไปมามากมาย ทวา่ก็ไม่มีผูใ้ดสนใจผลไม้ป่า
รมิทาง 

มันอยูร่อดมาหลายครัง้หลายคราว แต่ในท่ีสุดเยีย่น
เส่ียวซ่ือก็จัดการมันอยา่งไรค้วามปรานี 



เยีย่นเส่ียวซ่ือไม่ใหโ้อกาสมันได้เปล่ียนกลับรูปรา่ง
เดิม กลืนลงไปในคําเดียว! 

หญา้หลินจือหมดหวงั 
หายนะลูกน้ีมาเรว็เกินไป แม้แต่สัตวเ์ทพท่ีคอย

ปกป้องมันก็ยงัไม่รูสึ้กตัว 
กวา่สัตวเ์ทพจะรูสึ้กตัว ก็กลายเป็นเยีย่นเส่ียวซ่ือท่ี

สิน้หวงั 
มันไม่ใช่สัตวเ์ทพคุ้มครองอะไร แต่เป็นวญิญาณ

มังกรโบราณตนหน่ึง 
น่ีไม่ใชสั่ตวท่ี์มังกรมารแหง่ดินแดนล่างจะเทียบได้ 

มังกรในดินแดนล่างส่วนใหญเ่ป็นมังกรเจียวหลง ยงั
หา่งจากมังกรท่ีแท้จรงิอยูม่าก นับประสาอะไรกับมังกร
ชางหลงโบราณตัวหน่ึง ดังน้ันต่อใหเ้หลือเพยีงเศษเส้ียว
วญิญาณ ก็เพยีงพอท่ีทุกคนจะด่ืมได้หม้อหน่ึงแล้ว 

วญิญาณมังกรโบราณปกป้องหญา้หลินจือ เพราะ
หญา้หลินจือชว่ยบํารุงเศษเส้ียวดวงวญิญาณ เม่ือเหน็
ว่าหญ้าหลินจือใกล้สุกงอม หากได้ใช้มันเม่ือใด 
วญิญาณมังกรโบราณก็จะสามารถฟ้ืนจากวญิญาณท่ี
เหลืออยู ่ สรา้งรา่งมังกรออกมาอยา่งชา้ๆ แต่เม่ือมาถึง
ประตูก็ถูกเยีย่นเส่ียวซ่ือกินไปแล้ว 



วญิญาณมังกรโบราณถึงกับคลุ้มคลัง่! 
วญิญาณมังกรโกรธจัด เป็นการสูญเสียใหญห่ลวง 

ไม่ใชเ่รือ่งตลก และไม่มีการกล่าวเกินจรงิแม้แต่น้อย ผู้
บําเพญ็ทุกคนท่ีมาล่าสมบัติถูกวญิญาณมังกรโบราณ
กดพลังไว ้

สํานักนิกายวัน่เจ้ียน วงัไป่ฮวาอะไรน่ัน ล้วนออ่นแอ
เม่ือยูต่่อหน้าจิตวญิญาณมังกรโบราณ 

ทัง้สามเหน็สถานการณ์ไม่ดีจะถอยหนี 
ไหนเลยวญิญาณมังกรโบราณจะปล่อยใหพ้วกเขา

หนีไปได้? มันไล่ตามด้วยพลังแหง่สายฟ้า 
เยีย่นเส่ียวซ่ือวิง่ไปพลางก็ตกใจพลาง “ขา้กินผลไม้

ของเจ้าไปผลเดียวเองมิใชห่รอื? แค่เรือ่งน้ี? อา้ อา้ อา้ 
อา้!” 

ในเม่ือเยี่ยนเส่ียวซ่ือกินหญ้าหลินจือไปแล้ว 
วญิญาณมังกรโบราณจึงคิดจะกินเยีย่นเส่ียวซ่ือ ซ่ึงนับ
วา่ได้ผลจากหญา้หลินจือทางออ้มเชน่กัน 

วญิญาณมังกรโบราณอา้ปากกัด เกือบถึงก้นของ
เยีย่นเส่ียวซ่ือ เยีย่นเส่ียวซ่ือต่ืนตกใจขนตัง้ 

เป็นเชน่น้ีต่อไปมิใชห่นทาง หากไม่กําจัดวญิญาณ
มังกรตนน้ี พวกเขาก็จะไม่สามารถไปจากท่ีน่ีได้ ประมุข



ศักดิสิ์ทธิกั์บประมุขมารจึงเลิกคิดหาทางหนี ทุ่มเททัง้
รา่งกาย รวมพลังกันสังหารมังกร 

ประมุขศักดิ์สิทธิกั์บประมุขมารต่างได้รบับาดเจ็บ
สาหสั 

ประมุขมารใชพ้ลังจากไขมุ่กมารมากเกินไป ทําใหทั้ง้
รา่งของตนถูกไขมุ่กมารหลอมรวม ไม่ชา้เขาจะสูญเสีย
สติสัมปชญัญะความนึกคิด กลายเป็นมารโดยสมบูรณ์ 

ทวา่วญิญาณมังกรโบราณก็สูญเสียไปไม่น้อย มันไม่
คิดวา่ผูบํ้าเพญ็ท่ีเพิง่เล่ือนขัน้มาใหม่ทัง้สองจะต่อสู้ได้ถึง
เพยีงน้ี กระทัง่มันเหลือเพยีงเงาวญิญาณ 

แม้เป็นเชน่น้ี วญิญาณมังกรโบราณก็ไม่คิดยอมแพ้
แม้แต่น้อย มันยอมเส่ียงพุง่เขา้หาคนทัง้สองอยา่งไม่คิด
ชวีติ 

พลังของเยีย่นเส่ียวซ่ือถูกนํามาใชย้อ่ยหญา้หลินจือ 
ยงัไม่อาจปล่อยพลังได้เต็มท่ี แต่นางก็ไม่อาจทนเหน็
ประมุขศักดิ์สิทธิกั์บท่านพี่เส่ียวเจาถูกวญิญาณมังกร
กินไปต่อหน้าต่อตา เม่ือทําแล้วต้องทําใหถึ้งท่ีสุด นางจึง
กินวญิญาณมังกร… 

วญิญาณมังกร “…” 
ประมุขศักดิสิ์ทธิ ์“…” 



ประมุขมาร “…” 
วญิญาณมังกรมิได้ยอ่ยงา่ยไปกวา่วญิญาณมารใน

ตอนน้ัน โชคดีท่ีเยีย่นเส่ียวซ่ือใชห้ญา้หลินจือโบราณไป
ก่อน มันคือยาครอบจักรวาลท่ีชว่ยส่งเสรมิทัง้ทางกาย
ภายและการบําเพญ็ ส่งเสรมิการยอ่ยอาหารของเยีย่น
เส่ียวซ่ือได้เป็นอยา่งดี…เออ่ ไม่สิ บําเพญ็ 

เยี่ยนเส่ียวซ่ือต้องการสถานท่ีเงยีบสงบไม่มีผู้ใด
รบกวน เพื่อย่อยวิญญาณมังกรอย่างช้าๆ ประมุข
ศักดิ์สิทธิกั์บประมุขมารก็ต้องรกัษาบาดแผลของตน
เชน่กัน ทัง้สามรบีออกจากแดนลับ หาพื้นท่ีในป่าท่ีมี
ผูค้นเบาบาง วางม่านพลังส่ีทิศ ทําสมาธอิยา่งสงบ 

ประมุขมารตั้งใจตอบโต้พลังของไข่มุกมารใน
รา่งกาย เขาไม่อยากถูกไขมุ่กมารกลืนกินจิตใจ เขาต้อง
จําใหไ้ด้วา่ตนเป็นใคร จดจําเยีย่นเส่ียวซ่ือใหไ้ด้ 

กระบวนการน้ีไม่ใชเ่รือ่งงา่ย หากพลาดเพยีงนิดก็
อาจถูกกลืนกิน เหงือ่เมด็ใหญท่ี่ไหลลงบนใบหน้าหล่อ
เหลาของเขา ถูกสายลมพดัปลิวหยดลงสู่พื้น เกิดเป็นรูสี
ดําเปลวควนัลอยออกมา 

เยีย่นเส่ียวซ่ือน่ังขา้งเขา จมลงสู่โลกของตน 
น่ีเป็นครัง้แรกท่ีนางเข้าใจพลังของตนเองอย่าง



ชัดเจน นางมองเหน็ทะเลดาวในจุดตันเถียนของตน 
ดาวแต่ละดวงมีไอวญิญาณทรงพลานภุาพ วญิญาณ
มังกรท่ีถูกนางกลืนกินเขา้สู่ทะเลดาวแหง่น้ี ต่อสู้ดิน้รน
ต่อความตายท่ามกลางหมู่ดาวนับไม่ถ้วน 
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สิ่งท่ีนางต้องทําคือใช้ไอวญิญาณในทะเลดาวยอ่ย
มัน 

หญ้าหลินจือกลายเป็นเมฆเหนือทะเลดาว คอย
ซ่อมแซมความเสียหายท่ีวญิญาณมังกรสรา้งแก่ทะเล
ดาวตลอดเวลา 

เยีย่นเส่ียวซ่ือกับประมุขมารต่างก็เขา้สู่สภาวะลืมตน 
กลับไม่รูเ้ลยวา่จู่ๆ ประมุขศักดิสิ์ทธิท่ี์อยูฝ่ั่ งตรงขา้มก็
ลืมตาขึน้ 

ดวงตาเปล่ียนเป็นสีแดงเลือด 
เงาดําท่ีปรากฏในลําธารทอดลงบนพื้นขา้งกายเขา 
เขาลุกขึน้ยนืชา้ๆ จ้องมองเส่ียวเจาและเยีย่นเส่ียว

ซ่ือท่ีอยูฝ่ั่ งตรงขา้มด้วยแววตาเชอืดเฉือนราวกับมีด 
เงาดําสะกดจิตเขา “อยากได้นางหรอืไม่? ต้องการ

นางหรอืไม่? สังหารบุรุษผูน้ั้น นางก็จะเป็นของเจ้า” 
ในมือของประมุขศักดิสิ์ทธิป์รากฏดาบวญิญาณเล่ม

ยาว 
เขาถือดาบเดินไปหาประมุขมารทีละก้าว 



เงาน้ันอยูข่า้งเท้าเขาตลอดเวลา 
“ยามน้ีเขาออ่นแอนัก หากจะฆ่าก็ต้องลงมือเดีย๋วน้ี 

รบีฆ่ามัน ฆ่ามัน! 
ฆ่ามันเลย ไม่มีผูใ้ดแยง่นางไปจากเจ้าได้ 
ยงัรออะไรอกี? ฆ่ามันซะ!” 
เงาดําไม่หยุดสะกดจิตประมุขศักดิ์สิทธิ ์ โลกของ

ประมุขศักดิสิ์ทธิเ์ริม่หมุนวน ทันใดน้ันเสียงของเงาดําก็
ดังขึน้ทัง้ไกลและใกล้ อยูใ่นหูของเขา พุง่ชนหวัใจของเขา 
“เรว็สิ 
ฆ่ามัน 
ใชด้าบในมือเจ้า” 
ดวงตาของประมุขศักดิสิ์ทธิค่์อยๆ พรา่มัว เขาเดิน

มาด้านหน้าประมุขมาร ยกดาบในมือขึน้ 
มือของเขาเริม่สัน่เทา 
“อยา่รรีออกีเลย มันคือประมุขมาร มีไขมุ่กมารท่ี

ประมุขมารคนก่อนบําเพญ็มาตลอดชวีติอยูภ่ายในกาย 
หากตอนน้ีเจ้าไม่ลงมือ อยา่งไรเสีย สุดท้ายเขาก็ต้อง
กลายเป็นมารอยา่งสมบูรณ์ ถึงยามน้ัน เขาจะจําไม่ได้วา่
ตนเองเป็นใคร เจ้าเป็นใคร เขาจะฆ่าเจ้า ฆ่าเยีย่นเส่ียว
ซ่ือ ฆ่าทุกคน 



รบีลงมือเลย รบีกําจัดหายนะน้ีซะ 
เจ้ายงัลังเลอะไรอยู?่ เจ้ากลัววา่เยีย่นเส่ียวซ่ือจะโศก

เศรา้หรอื? นางจะเศรา้ได้อยา่งไร? เจ้าทําเพื่อนาง เขาจะ
ไม่มีทางกลับชาติมาเกิด ไม่อาจดูแลนางไปตลอดชวีติ 
แต่เจ้าทําได้” 

ดาบของประมุขศักดิสิ์ทธิพุ์ง่ใส่ประมุขมาร 
จู่ๆ เยีย่นเส่ียวซ่ือก็เบกิตาโพลง “ท่านพีโ่จวจิน่!” 
เสียงเรยีกท่านพี่โจวจิ่นท่ีออกจากปาก แม้แต่

ตัวนางเองก็ยงัตกใจ 
รา่งของประมุขศักดิสิ์ทธิช์ะงกั ทวา่ก็สายเกินไปท่ีจะ

ยัง้ดาบกลับคืนมา 
เยี่ยนเส่ียวซ่ือหมุนตัวบังด้านหน้าประมุขมาร รบั

ดาบแทนเขา 
ทวา่ดาบไม่ทะลุรา่งกายนาง ทันทีท่ีนางวิง่เขา้โผกอด

ประมุขมาร ประมุขมารก็รูสึ้กตัวต่ืนขึน้ เขาโอบรอบเอว
ออ่นนุ่มของนาง หมุนตัวกลับ วางนางลงราบกับพื้น
หญา้ออ่นนุ่ม ดาบกลับแทงจากหลังทะลุหน้าอกของเขา 

เยีย่นเส่ียวซ่ือตะโกนลัน่ “ท่านพีเ่ส่ียวเจา——” 
เลือดกระเซ็นเป้ือนใบหน้าของประมุขศักดิ์สิทธิ ์

ประมุขศักดิสิ์ทธิก็์พลันได้สติกลับคืน มองเส่ียวเจาท่ีล้ม



อยูใ่นออ้มแขนของเยีย่นเส่ียวซ่ือ แล้วก็มองดาบในมือ
ตน สองตาดํามืดล้มลงกับพื้น 

ไอโลหิตของเยี่ยนเส่ียวซ่ือพลุ่งพล่าน วญิญาณ
มังกรได้โอกาสป่ันป่วนทะเลดาว ในท่ีสุดเยีย่นเส่ียวซ่ือก็
สลบไป 
…………….. 
เส้นทางเล่ือนขัน้แหง่เผา่มารท่ีเพิง่รบัตําแหน่ง ใน

ท่ีสุดก็ถูกคนเล่ือนขัน้เป็นเซียนขึน้ไป คนผูน้ั้นเบื่อหน่าย 
เล่ือนขัน้ขึ้นมาไม่นานก็อยากกลับไป และยงัพาคนทัง้
สามไปกับเขาด้วย 

ถูกคนเล่ือนขัน้ผา่นขึน้ไปวนัแรก จะแบกรบัคนทัง้ส่ี
ผา่นรา่งไปพรอ้มกันได้อยา่งไร? 

หลังจากน้ันคนผูน้ั้นก็ทิง้ไขแ่ดงไวใ้หมั้นสองฟอง 
…ไขท่ี่เป็นสีแดงสุดพเิศษ! 
ประมุขมารต่ืนขึน้ก็พบวา่ตนนอนอยูบ่นเตียงท่ีไม่คุ้น

เคย เยีย่นเส่ียวซ่ือนอนหลับอยูข่า้งๆ เขา วญิญาณมังกร
โบราณในรา่งกายของเยี่ยนเส่ียวซ่ือถูกระงบัด้วยไอ
ปราณของวชิาอายุวฒันะ เม่ือนางต่ืนขึน้มาก็จะสามารถ
ยอ่ยได้เองอยา่งชา้ๆ 

เหตุใดถึงมีวชิาอายุวฒันะ? 



ประมุขมารตกใจมาก จากน้ันก็พบวา่อาการบาดเจ็บ
ของเขาหายดีแล้ว 

เขาผุดลุกขึน้น่ังด้วยความประหลาดใจ ก็เหน็ประมุข
หลินกับลูกน้องผูบํ้าเพญ็มารเฝ้าอยูข่า้งเตียง 

ไม่ต้องเอย่ ตัวตนของผูบํ้าเพญ็มารถูกเปิดโปงแล้ว 
แต่คนของนิกายศักดิสิ์ทธิย์งัไม่ได้จัดการเขา 

เม่ือเหน็เขาต่ืนขึ้น ผูบํ้าเพญ็มารก็ทอดถอนใจด้วย
ความโล่งอก ก้าวไปขา้งหน้าและเอย่วา่ “ท่านประมุข
มาร! ในท่ีสุดท่านก็ต่ืน! ขา้น้อยตกใจแทบตาย!” 

ประมุขหลินก็ก้าวไปขา้งหน้า เขาอา้ปาก อยากเอย่
อะไรบางอยา่ง แต่ก็ดูเหมือนยากจะเอย่ 

ประมุขมารคลายมือท่ีจับเยีย่นเส่ียวซ่ือไวแ้น่น หม่
ผา้ใหเ้ยีย่นเส่ียวซ่ือ ก่อนจะถามผูบํ้าเพญ็มาร “เกิดอะไร
ขึน้? เหตุใดขา้ถึงกลับมา?” 

ท่ีน่ีเต็มไปด้วยไอปราณของนิกายศักดิสิ์ทธิ ์ ก็น่าจะ
เป็นนิกายศักดิสิ์ทธิ ์ แต่หากจําไม่ผดิ เขาสลบอยูท่ี่ดิน
แดนด้านบน ไม่เพยีงไม่ตาย แต่ยงักลับมาท่ีดินแดน
ศักดิสิ์ทธิด้์วย? 
“เรือ่งน้ีหากเล่าคงยาว ต้องขอบคุณปรมาจารย์

เซียนจิ่วเฉา…” ผู้บําเพ็ญมารเล่าเรื่องทั้งหมดท่ี



ปรมาจารยเ์ซียนจิว่เฉาขึ้นไปนําคนทัง้สามจากดินแดน
ด้านบนกลับมายงันิกายศักดิสิ์ทธิ ์ “ปรมาจารยเ์ซียนจิว่
เฉาโกรธมาก!” 

โกรธท่ีบุรุษตัวเหม็นสองคนลักพาตัวบุตรสาวอัน
เป็นท่ีรกัของเขาไป และโกรธประมุขมารท่ีจับมือบุตร
สาวแน่น จนดึงออกไปไม่ได้ หากไม่ได้ฮูหยินหา้มไว ้
ปรมาจารยเ์ซียนจิว่เฉาคงใชข้วานสับประมุขมารไปแล้ว 

ประมุขมารกระแอมในลําคออยา่งกระอกักระอว่น 
“แค่ก ขา้จะไปขอโทษเขาท่ีนิกายเซียนทีหลัง จรงิสิ แล้ว
ประมุขศักดิสิ์ทธิข์องพวกเจ้าละ? จิตมารของเขาเป็น
อยา่งไรบา้ง?” 

คนท่ีเขาถามคือประมุขหลิน 
ความจรงิตัง้แต่ตอนท่ีต่อสู้กับผูบํ้าเพญ็ในแดนลับ 

ประมุขมารก็รูสึ้กถึงความผดิปกติของประมุขศักดิสิ์ทธิ์
แล้ว แต่ในขณะน้ัน เขาไม่ได้นึกถึงจิตมาร จนกระทัง่
ประมุขศักดิสิ์ทธิใ์ชด้าบแทงตน เขาถึงสัมผสัพลังของ
จิตมารได้ 

ใครจะคิดวา่ประมุขศักดิสิ์ทธิผู์เ้ป็นดัง่พระพุทธเจ้า
จะก่อกําเนิดจิตมาร? 

เม่ือใดท่ีผูบํ้าเพญ็มีจิตมาร ขาขา้งหน่ึงก็ได้ก้าวเขา้สู่



เส้นทางมารแล้ว มีเพยีงการกําจัดจิตมารใหเ้รว็ท่ีสุด
เท่าน้ัน จึงจะสามารถกลับสู่วถีิธรรมของตน 

จิตมารไม่งา่ยท่ีจะกําจัด ทวา่ด้วยจิตใจของประมุข
ศักดิสิ์ทธิ ์ไม่น่าเป็นปัญหาใหญ ่

อยา่งน้อยประมุขมารก็คิดเชน่น้ัน 
ทวา่สีหน้าของประมุขหลินกลับหนักอึง้ 
ประมุขมารถามอยา่งประหลาดใจ “ทําไมร?ึ ประมุข

ศักดิสิ์ทธิข์องพวกเจ้าเก่งกาจเพยีงน้ัน แม้แต่จิตมารก็
ฆ่าไม่ตายหรอื?” 

ประมุขหลินกล่าวอยา่งเจ็บปวด “มิใชเ่ขาฆ่าไม่ตาย 
แต่เขาไม่ต้องการฆ่ามัน” 

จิตมารของประมุขศักดิสิ์ทธิ…์คือโจวจิน่ 
ยามท่ีทุกคนทราบถึงการกลับชาติมาเกิดของประมุข

ศักดิ์สิทธิ ์ พวกเขาล้วนไม่คิดวา่ชีวติชาติน้ีสําคัญแต่
อยา่งใด ประมุขศักดิสิ์ทธิอ์ยูม่าเป็นหม่ืนปี ไหนเลยระยะ
เวลาเพยีงสิบเอด็สิบสองจะเปล่ียนแปลงสิง่ใดได้? น่ีเป็น
เรือ่งเล็กน้อย และสามารถละทิง้ได้อยา่งสมบูรณ์ 

เกรงวา่ยามประมุขศักดิสิ์ทธิบํ์าเพญ็ก็คิดเชน่น้ัน 
เขาระงบัทัง้หมดท่ีเป็นของโจวจิ่น โดยคิดวา่เม่ือ

เวลาผา่นไป ตนก็จะค่อยๆ วางเรือ่งของโจวจิน่ลงได้ จน



กระทัง่…เขากลายเป็นจิตมารของตน 
น่ีคือบว่งอารมณ์ของประมุขศักดิสิ์ทธิ ์
หากฆ่าจิตมารได้ ก็จะสามารถตัดบว่งอารมณ์ 
แต่เขาไม่อยากทําเชน่น้ี 
ระหวา่งประมุขศักดิสิ์ทธิกั์บโจวจิน่ เขาเลือกอยา่ง

หลัง 
“เจ้าหมายความวา่…เขากลายเป็นจิตมารหรอื? เขา

จะตกไปในเส้นทางมารได้อยา่งไร? เขาไม่สนใจความ
เป็นตายของดินแดนศักดิสิ์ทธิแ์ล้วหรอื…” ประมุขมาร
เอย่ได้ครึง่หน่ึง ก็รูสึ้กได้ถึงพลังแปลกประหลาดและ
มหาศาลท่ีพวยพุง่ออกมา 

ครัง้แรกในชวีติ ท่ีเขาได้รูแ้จ้งการกลับชาติมาเกิด
หกครัง้ 

คนเผา่มารไม่อาจรบัรูถึ้งการกลับชาติมาเกิด พวก
เขาเป็นคนท่ีถูกกันจากการกลับชาติมาเกิด เวน้แต่…ใน
ตัวของเขามีพลังแหง่การกลับชาติมาเกิด แต่น่ีเป็นไปได้
อยา่งไร? 

เขาเบกิตาโพลงอยา่งไม่เชือ่สายตา “น่ีคือ…” 
ประมุขหลินพยกัหน้าด้วยดวงตาแดงก่ํา “พลังแหง่

ประมุขศักดิสิ์ทธิ”์ 



“ประมุขศักดิสิ์ทธิ ์ท่านต้องการทําเชน่น้ีจรงิๆ หรอื?” 
ประมุขหลินจําได้วา่ตนคุกเขา่ออ้นวอนเขา 

ประมุขศักดิสิ์ทธิก์ล่าววา่ “เขาเป็นรา่งรวมของเผา่
ศักดิสิ์ทธิแ์ละมาร สามารถแบกรบัพลังของวญิญาณ
มาร และสามารถรองรบัพลังของประมุขศักดิสิ์ทธิ ์บางที
ในโลกท่ีมองไม่เหน็อาจกําหนดไว ้ ไม่เช่นน้ัน เขาจะ
ปรากฏตัวอย่างเหมาะสมเช่นน้ีได้อย่างไร? เขาถูก
กําหนดใหเ้ป็นเจ้าแหง่ดินแดนศักดิสิ์ทธิท่ี์แท้จรงิ รวม
ดินแดนศักดิสิ์ทธิกั์บจิว่โยวแหง่แดนมาร ชว่ยขา้ใหพ้น้
จากทะเลแหง่ทุกข”์ 

ยามน้ันประมุขหลินรอ้งไหอ้อกมา “เหตุใดท่านกล่าว
วา่ตนอยูใ่นทะเลแหง่ทุกข?์ หรอืวา่ตลอดหลายปี…” 

ประมุขศักดิ์สิทธิม์องดูฟ้าไกลและยิ้มอย่างผ่อน
คลาย “ตลอดหลายปี มีเพยีงยามท่ีเป็นโจวจิน่ ขา้ถึงได้มี
ความสุขอยา่งแท้จรงิ” 

ดูเหมือนเขาไม่รูว้า่สิง่ท่ีตนยอมแพน้ั้นเป็นอยา่งไร 
ละทิง้ตัวตนของประมุขศักดิสิ์ทธิ ์ กลายเป็นจิตมาร 

เขาจะไม่มีชวีติชาติภพหน้าอกีต่อไป 
เขาใชช้วีติของเขาทําใหช้วีติของเส่ียวเจาสมบูรณ์ 
“ตัวเขาละ?” 



“ไปแล้ว” ประมุขหลินตอบ 
เส่ียวเจายกผา้หม่ลุกจากเตียง รบีเดินไปหน้าเตียง 

มองดูท้องฟ้าสีคราม 
คล้ายกับวา่เขามองเหน็โจวจิน่ 
โจวจิน่หนัมาและเอย่กับเขาด้วยรอยยิม้วา่  
“อยา่เอาแต่ดูแลนางไปตลอดชวีติล่ะ” 

( <<<¨ººÃÔºÙÃ³ì>>> )
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	บทที่ 304 อาหวั่น เขาคือท่านตาของเจ้า
	บทที่ 305 ตาหลานพานพบ
	บทที่ 306 องค์ประมุขมาเยือน  พ่อลูกพบหน้า
	บทที่ 307 ข้าเป็นพ่อของเจ้า
	บทที่ 308 ความจริง
	บทที่ 309 อำนาจแห่งเทพสงคราม
	บทที่ 310 สามีภรรยาพบหน้า
	บทที่ 311 พานพบ
	บทที่ 312 พี่จิ่วล้างแค้น
	บทที่ 313 ผู้อยู่เบื้องหลัง
	บทที่ 314 น้ำลดตอผุด
	บทที่ 315 ลูกลิงทั้งสาม
	บทที่ 316 ปัญหามาเยือน
	บทที่ 317 ซิวหลัวมาแล้ว
	บทที่ 318 ซิวหลัวยิ้มได้
	บทที่ 319 ผู้ช่วยชีวิต
	บทที่ 320 เด็กๆ กับซิวหลัว
	บทที่ 321 เปิดโปงหนานกงหลี
	บทที่ 322 ครอบครัวรวมใจ ซิวหลัวลุกขึ้นอีกครั้ง!
	บทที่ 323 เด็กๆ น้อยใจ นางเจียงมาแล้ว
	บทที่ 324 ทำให้เจ้ากระอักเลือด
	บทที่ 325 แม่ลูกพานพบ
	บทที่ 326 ครอบครัวพร้อมหน้า
	บทที่ 327 ฝีมือการแสดงขั้นสูง
	บทที่ 328 ความจริงเปิดเผย
	บทที่ 329 ไข่ดำเข้าวัง จัดการองค์ประมุข
	บทที่ 330 ไข่ดำกับอวิ๋นเฟย
	บทที่ 331.1 ไข่ดำหยามฮองเฮา (1)
	บทที่ 331.2 ไข่ดำหยามฮองเฮา (2)
	บทที่ 332 ต้าเป่าผู้ยิ่งใหญ่
	บทที่ 333 ความรักของเหลน ตบหน้าตัวเอง
	บทที่ 334 รัชทายาท
	บทที่ 335 ต้าเป่าถูกช่วยชีวิต
	บทที่ 336.1 ปทุมขาวถูกเปิดโปง (1)
	บทที่ 336.2 ปทุมขาวถูกเปิดโปง (2)
	บทที่ 337 ทำลายตนเอง
	บทที่ 338 พี่จิ่วออกโรง พยานในตอนนั้น
	บทที่ 339 นางถานเข้าวัง อวิ๋นเฟยผู้ยิ่งใหญ่
	บทที่ 340 เปิดเผยความจริง
	บทที่ 341.1 ความจริงเปิดเผย  ความกริ้วขององค์ประมุข (1)
	บทที่ 341.2 ความจริงเปิดเผย  ความกริ้วขององค์ประมุข (2)
	บทที่ 342 ต้าเป่าผู้ทระนง
	บทที่ 343.1 หลังจากนั้น (1)
	บทที่ 343.2 หลังจากนั้น (2)
	บทที่ 344 ต้าเป่ามาแล้ว
	บทที่ 345.1 ฝ่าบาทต้าเป่า สาส์นท้า (1)
	บทที่ 345.2 ฝ่าบาทต้าเป่า สาส์นท้า (2)
	บทที่ 346 ได้พบกัน
	บทที่ 347 พาต้าเป่ากลับบ้าน  การประลองเริ่มขึ้น (1)
	บทที่ 347.2 พาต้าเป่ากลับบ้าน  การประลองเริ่มขึ้น (2)
	บทที่ 348 พี่น้องพบหน้า  เจียงน้อยจอมเจ้าเล่ห์มาแล้ว
	บทที่ 349 ชักธงรบก็ชนะศึก
	บทที่ 350 ซิวหลัวมาแล้ว
	บทที่ 351.1 เจียงน้อยจอมเจ้าเล่ห์สู้ซิวหลัว! (1)
	บทที่ 351.2 เจียงน้อยจอมเจ้าเล่ห์สู้ซิวหลัว! (2)
	บทที่ 352.1 ตกม้า? ต้าเป่ากลับมา (1)
	บทที่ 352.2 ตกม้า? ต้าเป่ากลับมา (2)
	บทที่ 353 ความจริงของสาเหตุ
	บทที่ 354.1 อวิ๋นเฟยผู้ยิ่งใหญ่ (1)
	บทที่ 354.2 อวิ๋นเฟยผู้ยิ่งใหญ่ (2)
	บทที่ 355 การยอมรับ ปานของเผ่าปีศาจ
	บทที่ 356.1 ความจริงเกี่ยวกับปาน (1)
	บทที่ 356.2 ความจริงเกี่ยวกับปาน (2)
	บทที่ 357 ซิวหลัวดุนะ
	บทที่ 358 เขามาแล้ว
	บทที่ 359.1 ตั้งครรภ์ (1)
	บทที่ 359.2 ตั้งครรภ์ (2)
	บทที่ 360 ลงมือ
	บทที่ 361 สารภาพ
	บทที่ 362.1 ยอดฝีมือแห่งเผ่าปีศาจ (1)
	บทที่ 362.2 ยอดฝีมือแห่งเผ่าปีศาจ (2)
	บทที่ 363 พี่จิ่วออกโรง
	บทที่ 364.1 หมอเทวดาแดนปีศาจ (1)
	บทที่ 364.2 หมอเทวดาแดนปีศาจ (2)
	บทที่ 365 ถึงเผ่าปีศาจ
	บทที่ 366 ทายาทสตรีศักดิ์สิทธิ์
	บทที่ 367 อาโต้วผู้โหดเหี้ยม
	บทที่ 368 พี่จิ่วตื่นเต้น
	บทที่ 369 ความลับของเผ่าปีศาจ
	บทที่ 370 เด็กน้อยทั้งสาม
	บทที่ 371 เด็กๆ และอ๋องแห่งเผ่าปีศาจ
	บทที่ 372 พี่จิ่วมาแล้ว
	บทที่ 373.1 พี่จิ่วปะทะราชาเผ่าปีศาจ (1)
	บทที่ 373.2 พี่จิ่วปะทะราชาเผ่าปีศาจ (2)
	บทที่ 374 พี่จิ่วอหังการ ราชาองค์ใหม่
	บทที่ 375 งานแต่ง
	บทที่ 376 นางเจียงพิชิตสวรรค์
	บทที่ 377 คนคลั่งรัก
	บทที่ 378 สาวอวบชนะเลิศ
	บทที่ 379 พลังแห่งเด็กอ้วนจ้ำม่ำ
	บทที่ 380 แก้แค้น
	บทที่ 381 ความจริงของเผ่าปีศาจ
	บทที่ 382 สตรีศักดิ์สิทธิ์ทั้งสาม
	บทที่ 383 สกุลหลาน
	บทที่ 384 ยายหลานพานพบ
	บทที่ 385 ความจริงของสตรีศักดิ์สิทธิ์
	บทที่ 386 (1) แม่ลูกปลอดภัย
	บทที่ 386.2 (2) เลือดสตรีศักดิ์สิทธิ์
	บทที่ 387 ความจริงครานั้น
	บทที่ 388 พี่จิ่วดุดัน ผู้ชมทั้งหมด
	บทที่ 389 สัตว์พิษตัวน้อยน้ำลายไหล  หวั่นหวั่นผู้ดุดัน
	บทที่ 390 ราชันหมื่นสัตว์พิษ
	บทที่ 391 การขู่บังคับ สกุลซือคง
	บทที่ 392 พี่จิ่วออกตัว
	บทที่ 393.1 พี่จิ่วโหดร้าย (1)
	บทที่ 393.2 พี่จิ่วโหดร้าย (2)
	บทที่ 394 ขึ้นขั้นระดับพลังใหม่
	บทที่ 395 ข่มเหงหลานเจียว
	บทที่ 396.1 ข่มเหงสตรีศักดิ์สิทธิ์ (1)
	บทที่ 396.2 ข่มเหงสตรีศักดิ์สิทธิ์ (2)
	บทที่ 397.1 ออดอ้อนสัตว์พิษตัวน้อย  จับมัดห้อยและเฆี่ยนตีอวดอำนาจบารมี (1)
	บทที่ 397.2 ออดอ้อนสัตว์พิษตัวน้อย  จับมัดห้อยและเฆี่ยนตีอวดอำนาจบารมี (2)
	บทที่ 398.1 ราชันหมื่นสัตว์พิษน้ำลายสอ  เขามาแล้ว (1)
	บทที่ 398.2 ราชันหมื่นสัตว์พิษน้ำลายสอ  เขามาแล้ว (2)
	บทที่ 399.1 พี่จิ่วออกโรง สังหารรอบทิศ (1)
	บทที่ 399.2 พี่จิ่วออกโรง สังหารรอบทิศ (2)
	บทที่ 400.1 ชีวิตสุขสบายของหวั่นอ้วน (1)
	บทที่ 400.2 ชีวิตสุขสบายของหวั่นอ้วน (2)

	หมอหญิงกับลูกลิงทั้งสาม ภาค 2-5 ตอนที่ 401.1-500
	บทที่ 401.1 ไข่ดำทั้งสาม (1)
	บทที่ 401.2 ไข่ดำทั้งสาม (2)
	บทที่ 402 ครรภ์ดิ้น สัตว์พิษตัวน้อยหลักแหลม
	บทที่ 403 งานแต่ง
	บทที่ 404 หลงภรรยาบ้าคลั่ง ตบหน้าตัวเอง
	บทที่ 405 จุดจบ
	บทที่ 406 นกกางเขนยึดรังพิราบ
	บทที่ 407 สตรีศักดิ์สิทธิ์ตัวจริงและตัวปลอม
	บทที่ 408 เฉดหัวออกจากบ้าน ทดสอบตัวตน
	บทที่ 409 หวั่นอ้วนที่รัก ตรวจสอบสายเลือด
	บทที่ 410 เยี่ยนเสี่ยวซื่อผู้ยิ่งใหญ่
	บทที่ 411 เยี่ยนเสี่ยวซื่อนอนเฉยๆ ก็ชนะ
	บทที่ 412 หวั่นอ้วนละเลงเละ
	บทที่ 413 ไข่ดำน้อยและเยี่ยนเสี่ยวซื่อ
	บทที่ 414 เยี่ยนเสี่ยวซื่อผยอง
	บทที่ 415 ราชาศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุด
	บทที่ 416 ปรมาจารย์ซือคง  สัตว์พิษตัวน้อยน้ำลายสอ
	บทที่ 417 การรับญาติ
	บทที่ 418 หวั่นอ้วนกับปรมาจารย์  หลงเหลนบ้าคลั่ง
	บทที่ 419 อวี๋หวั่นคนตุ้ยนุ้ย จัดการสตรีศักดิ์สิทธิ์
	บทที่ 420 เยี่ยนเสี่ยวซื่อผู้แข็งแกร่ง
	บทที่ 421 ความลับของเผ่าพ่อมด
	บทที่ 422 รนหาที่ตาย
	บทที่ 423 พลังแห่งราชันหมื่นสัตว์พิษ
	บทที่ 424 ราชันสัตว์พิษผู้กล้าหาญ และซิวหลัวฟันน้ำนมผู้ไร้พ่าย
	บทที่ 425 พลังแห่งเด็กน้อย!
	บทที่ 426 ชะตากรรมของราชันหมื่นสัตว์พิษ
	บทที่ 427 สัตว์พิษตัวน้อยสำแดงพลัง
	บทที่ 428 ราชันสัตว์พิษสกุลซาง
	บทที่ 429 เยี่ยนเสี่ยวซื่อมาแล้ว!
	บทที่ 430 เยี่ยนเสี่ยวซื่อผู้ไร้พ่าย!
	บทที่ 431 หนอนพิษพลังหยิน
	บทที่ 432 เผาหนอนพิษ
	บทที่ 433 เสี่ยวเป่าและราชาศักดิ์สิทธิ์
	บทที่ 434 เยี่ยนเสี่ยวเป่าผู้ไร้พ่าย!
	บทที่ 435 ความทรงจำหวนคืน
	บทที่ 436.1 พี่จิ่วพลิกฟ้า (1)
	บทที่ 436.2 พี่จิ่วพลิกฟ้า (2)
	บทที่ 437 เขตหวงห้ามของสกุลซาง
	บทที่ 438 ความจริงของเขตหวงห้าม
	บทที่ 439 หลัวช่าโลหิต
	บทที่ 440 เด็กทั้งสามและหลัวช่า!
	บทที่ 441 สยบหลัวช่าน้อย
	บทที่ 442 ที่มาและความจริง
	บทที่ 443 หลัวช่าโลหิตสำแดงพลัง
	บทที่ 444 ความจริงของหลัวช่าโลหิต
	บทที่ 445 เสี่ยวเป่าและหลัวช่าน้อย
	บทที่ 446 หลัวช่าน้อยผู้เก่งกาจ!
	บทที่ 447 หายนะแห่งหมิงตู
	บทที่ 448 เยี่ยนเสี่ยวเป่าผู้ปราดเปรื่อง!
	บทที่ 449 คนโปรดคนใหม่
	บทที่ 450.1 หลัวช่าน้อยไร้เทียมทาน!  สยบสกุลซางให้สิ้น! (1)
	บทที่ 450.2 หลัวช่าน้อยไร้เทียมทาน!  สยบสกุลซางให้สิ้น! (2)
	บทที่ 451 หลัวช่าน้อยและราชาหลัวช่า!
	บทที่ 452 ราชาหลัวช่ามาแล้ว!  โค่นล้มสกุลซาง!
	บทที่ 453 พี่จิ่วมาแล้ว ปรมาจารย์ออกโรง!
	บทที่ 454 ปรมาจารย์ผู้หลักแหลม!  หลัวช่าน้อย!
	บทที่ 455 ทางเลือก ชีวิตของหลัวช่าน้อย
	บทที่ 456 ต่างฝ่ายต่างได้  ซาลาเปาน้อยผู้อ่อนโยน
	บทที่ 457 ไข่ดำน้อยเฉลียวฉลาด  หลัวช่าน้อยดุนะ
	บทที่ 458 กล้าหาญไร้เทียมทาน  ไข่ดำและหลัวช่า!
	บทที่ 459 หนีจากสกุลซาง หลัวช่าน้อยใหญ่!
	บทที่ 460 ปรมาจารย์มาแล้ว พี่จิ่วมาแล้ว
	บทที่ 461 ปรมาจารย์ที่แข็งแกร่งที่สุด
	บทที่ 462 หลัวช่าน้อยฟื้น ปาฏิหาริย์
	บทที่ 463 หลัวช่าน้อยที่แข็งแกร่งที่สุด
	บทที่ 464 ปรมาจารย์แย่งชิงความโปรดปราน
	บทที่ 465 การแก้แค้นของหลัวช่าน้อย!
	บทที่ 465 การแก้แค้นของหลัวช่าน้อย!
	บทที่ 466 หลัวช่าน้อยจอมโหด  กวาดล้างสกุลซาง!
	บทที่ 467 พี่จิ่วไร้เทียมทาน!
	บทที่ 468 เจียงน้อยจอมเจ้าเล่ห์มาแล้ว!
	บทที่ 469 เจียงป้าเทียนแข็งแกร่งที่สุด!
	บทที่ 470 เจียงป้าเทียนกับไข่น้อยทั้งสี่!
	บทที่ 471 ยายหลานพบหน้า เบาะแสเผ่าพ่อมด
	บทที่ 472 เยี่ยนเสี่ยวซื่อส่งอำลา
	บทที่ 473 ไข่ดำน้อยและไข่หลัวช่า!
	บทที่ 474.1 เจียงน้อยจอมเจ้าเล่ห์ขโมยไข่!  พ่อลูกพบหน้า! (1)
	บทที่ 474.2 เจียงน้อยจอมเจ้าเล่ห์ขโมยไข่!  พ่อลูกพบหน้า! (2)
	บทที่ 475 หลงบุตรสาวอย่างบ้าคลั่ง
	บทที่ 476 ไข่ดำลึกลับ
	บทที่ 477.1 ราชาหลัวช่าผู้ดุร้าย! (1)
	บทที่ 477.2 ราชาหลัวช่าผู้ดุร้าย! (2)
	บทที่ 478 เจียงป้าเทียนทรงพลัง!
	บทที่ 479.1 พี่จิ่วทำเพื่อภรรยา (1)
	บทที่ 479.2 พี่จิ่วทำเพื่อภรรยา (2)
	บทที่ 480 ชนะใสๆ
	บทที่ 481.1 พี่จิ่วออกโรง (1)
	บทที่ 481.2 พี่จิ่วออกโรง (2)
	บทที่ 482 ทายาทราชาพ่อมด
	บทที่ 483 ความลับ
	บทที่ 484 เพื่อนเก่า
	บทที่ 485 กลโกงของพี่จิ่ว
	บทที่ 486 เด็กน้อยผู้เลอโฉม
	บทที่ 487 ฟาดเจ้าให้แหลก!
	บทที่ 489 รักแรกแย้มของอิ่งลิ่ว
	บทที่ 490 ขี้หึงตัวพ่อ!
	บทที่ 491 ผู้อยู่เบื้องหลัง
	บทที่ 492 ความจริงของเผ่าพ่อมด
	บทที่ 493 เยือนเผ่าพ่อมด
	บทที่ 494.1 ตีบทแตกกระจาย! (1)
	บทที่ 494.2 ตีบทแตกกระจาย! (2)
	บทที่ 495.1 พี่จิ่วแสนประเสริฐ (1)
	บทที่ 495.2 พี่จิ่วแสนประเสริฐ (2)
	บทที่ 496.1 พบราชินีแม่มด (1)
	บทที่ 496.2 พบราชินีแม่มด (2)
	บทที่ 497 พ่อลูกพบหน้า
	บทที่ 498 ความจริงของราชาศักดิ์สิทธิ์!
	บทที่ 499 สัตว์พิษตัวน้อยผู้กล้าหาญ  โจวจิ่นน้อยผู้ แข็งแกร่ง!
	บทที่ 500 พลังราชินีแม่มด

	หมอหญิงกับลูกลิงทั้งสาม ภาค 2-6  ตอนที่ 501-547.2 (จบภาค 2)
	บทที่ 501 ศึกหนัก! พี่จิ่วออกโรง!
	บทที่ 502 เยี่ยนเสี่ยวซื่อตื่นแล้ว!
	บทที่ 503 เยี่ยนเสี่ยวซื่อผู้ไร้เทียมทาน!
	บทที่ 504 นางเจียงมาแล้ว!
	บทที่ 505 นางเจียงเปิดศึก!
	บทที่ 506 ข่มขู่
	บทที่ 507 จัดการราชินีแม่มด!
	บทที่ 508 ไข่ดำน้อยผู้กล้าหาญ!
	บทที่ 509 เจียงน้อยจอมเจ้าเล่ห์กับไข่ดำน้อย!
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