
บทที2่91 นักหลอมยา 

อีเ้ฉินเฟยครุน่คิดค าพดูของกูช้หูน่วนอยา่งละเอียด 

สกัพกัใหญ่เขาก็อารมณด์ี ยิม้อยา่งอ่อนโยน “สภุาพบรุุษไม่พรากความงามของผูอ้ื่นไป ในเม่ือแขกชัน้

ลา่งชอบแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้าขนาดนี ้งัน้ขา้ก็ไม่แย่งแลว้ละ่” 

กูช้หูน่วนลบูคาง ค าพดูนีท้  าไมถึงฟังดคูุน้ๆนะ? 

แต่อีเ้ฉินเฟยฉลาดไดส้กัที 

สามพนัลา้น…… 

จิ๊ๆ ๆ 

ทรพัยส์นิทัง้หมดของเยจ่ิ่งหานหายไปหมดแลว้หรอืเปลา่ 

“สามพนัลา้นครัง้ที่หนึง่ สามพนัลา้นครัง้ที่สอง สามพนัลา้นครัง้ที่สาม ยินดีกบัแขกหมายเลขยี่สิบแปด

ดว้ย ไดร้บัแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้า” 

ทกุคนตา่งก็มองเย่จิ่งหานอยา่งอิจฉา 

หนึ่งในนัน้อยากจะแย่งมามาก แต่อีกฝ่ายเป็นถึงเทพสงครามแห่งแควน้เย่ จะใหพ้วกเขาแยง่มาได้

ยงัไง? 

คนรบัใชข้องอีเ้ฉินเฟยก็รูส้กึเสียดายมาก 

สามพนัลา้นเยอะเกินไป……เสียดายที่ทา่นอีเ้ตรยีมตวัมาตัง้นาน สดุทา้ยกลบัไม่ไดไ้ป 

อ๋องเจ๋อในใจขมขื่น เดนิออกจากงานประมลูอย่างเหงาหงอย 

หางตาของซา่งกวนฉู่ประกายแสงเยอืกเย็นออกมา มมุปากระตกุยิม้ออกมาอย่างเจา้เลห่ ์

คนของเผ่าเทยีนเฟ่ินบน่พมึพ า “ท าตามแผนการที่วางไว ้จะตอ้งแยง่แผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้ามาใหไ้ด”้ 



“ขอรบั” 

ภายในงานการประมลู เพราะงานประมลูครัง้นีจ้บไดอ้ย่างราบรื่น ใบหนา้ของเสีย่วลูก่็มีรอยยิม้ตลอด 

“ขอบคณุทกุทา่นมารว่มงานประมลูเฟิงเซียง และยนิดกีบัแขกผูม้ีเกียรติทกุท่านที่ไดร้บัของประมลูที่

ตอ้งการไป แน่นอนว่า แขกผูม้ีเกียรติที่ไม่ไดข้องประมลูกลบัไปก็อยา่เศรา้ใจไป เพราะเจ็ดวนัหลงัจากนี ้

ที่จดังานประมลูเฟิงเซยีงจะจดัการประมลูครัง้ใหญ่ขึน้ ของที่ประมลูนัน้กด็ีกวา่ครัง้นีม้าก” 

อะไรนะ…… 

หลงัจากนีเ้จ็ดวนัจะจดังานประมลูอีกเหรอ? 

และของยงัดกีว่าครัง้นีด้ว้ย? 

คณุพระ ของประมลูครัง้นีน้บัไดว้่าเป็นสมบตัลิ  า้ค่าแลว้นะ ถา้ดีกว่านี ้คงไดล้  า้ค่าในล า้ค่าแน่ 

หรอืว่า พวกเขาจะเอาไข่มกุมงักรออกมาประมลู 

“ไข่มกุมงักรคืออะไร จะเอาออกมาประมลูไดย้งัไง อีกอย่าง คนที่ประมลูไข่มกุมงักรไปได ้ถึงจะมีงาน

ประมลูเฟิงเซียงปกปอ้ง จะมีชีวิตรอดไดเ้หรอ?” 

“ขา้ว่าไม่มีไข่มกุมงักรหรอก อย่างมากก็เหมือนกบัครัง้นี ้สามารถหาเบาะแสจากไข่มกุมงักรก็เทา่นัน้” 

“นั่นก็เป็นสมบตัิล  า้ค่าเหมือนกนั” 

“สมบตัิล  า้ค่าแลว้ยงัไง พวกเราไม่มีเงินประมลูมาสกัหน่อย สามพนัลา้นเชียวนะ จิ๊ๆ ๆ……” 

“งานประมลูครัง้นี ้ขอจบลงเพียงเท่านัน้ ขอบพระคณุทกุท่านเป็นอย่างมาก” เสี่ยวลูโ่คง้ค านบัแขกผูม้ี

เกียรตทิกุคน 

กูช้หูน่วนบิดขีเ้กียจ หมนุคอ “ในที่สดุกจ็บลงสกัที ถึงเวลากลบับา้นกินมือ้เยน็พอด”ี 

เย่จิ่งหานสง่สญัญาณใหช้ิงเฟิง ชิงเฟิงรบัทราบแลว้พดูว่า “ขอรบั ขา้นอ้ยจะไปเตรยีมการเดี๋ยวนี ้

รบัรองว่าไม่มีใครแย่งของนายท่านไปไดแ้น่นอน” 



กูช้หูน่วนลบูคาง ก็รูส้กึไดว้่า สงครามครัง้ใหญ่ก าลงัจะเกิดขึน้แลว้ 

คนไม่นอ้ยต่างกท็ยอยออกจากงานประมลู กูช้หูน่วนกบัเย่จิ่งหานกก็ าลงัจะออกไป เสี่ยวลูก่ลบับิดเอว

เดินมาตรงหนา้พวกเขาดว้ยท่าททีี่เซ็กซี่ ยิม้อย่างพริม้เพราชวนใหค้นหลงเสน่ห ์

“สองทา่นโปรดรอก่อน ไม่ทราบว่าทัง้สองท่านสนใจมารว่มงานการประมลูเฟิงเซียงที่จะจดัการเจ็ดวนั

หลงัจากนีไ้หม” 

กูช้หูน่วนมองดรููปรา่งที่มีสดัสว่นไดรู้ป รวมไปถึงใบหนา้ที่งดงามดจุดั่งดอกบวั จงึพดูดว้ยรอยยิม้ว่า 

“ของในงานประมลูเฟิงเซียงขา้ไม่สนใจ แต่พี่เสี่ยวลูส่วยขนาดนี ้ขา้สนใจเจา้มากกว่านะ” 

เสี่ยวลูพ่ดูอย่างเขินอายว่า “ฮหูยนิ ท่านน่ีรา้ยจรงิๆ สามีของท่านยงัยืนอยู่ตรงนี ้ถา้หงึแลว้ชกัดาบฟัน

ขา้ขึน้มาจะท ายงัไง?” 

“เขาน่ะเหรอ……เหอะ ก็เป็นราชานกัหงึจรงินั่นแหละ” 

เย่จิ่งหานหรี่ตาลง มองอย่างตกัเตอืน 

เสี่ยวลูห่ยิบบตัรเชญิออกมาสองใบ แลว้เปลีย่นประเดน็อย่างรูเ้วลา “น่ีเป็นบตัรเชิญส าหรบัแขกพิเศษ 

หวงัว่าสองท่านจะมาเยือนที่จดังานประมลูเฟิงเซียงในสิน้เดือนนี”้ 

กูช้หูน่วนรบับตัรเชญิมา เชยคางของนางขึน้อย่างหยอกเลน่ “สาวสวยเชิญขนาดนี ้พวกเราจะไม่มาได้

ยงัไง วางใจได ้สิน้เดือนนีพ้วกเราจะมารว่มงานประมลูเฟิงเซยีงแนน่อน” 

“งัน้เสีย่วลูจ่ะรอสองทา่นอยูท่ี่ที่จดังานประมลูเฟิงเซยีงนะเจา้คะ” 

ออกมาจากงานประมลูเฟิงเซียง เยจ่ิ่งหานก็ท าหนา้บึง้ตงึตลอด 

ตลอดทางที่กลบัไป พวกเขานั่งอยู่ในรถมา้ของเย่จิ่งหาน กูช้หูน่วนก็ไม่รูว้่ารถมา้ใชว้สัดอุะไรท าขึน้มา 

มองจากดา้นนอกแลว้ รถมา้ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ พืน้ที่ดา้นในกลบักวา้งใหญ่มาก ทัง้ดื่มชาเลน่



หมากรุก แถมยงันอนพกัผ่อนได ้อีกทัง้ธนอูาบพิษมีดดาบก็แทงไม่เขา้ดว้ย พอกระทบโดนรถมา้ก็จะมี

เสียงเหลก็กระทบกนัดงัออกมา 

ตลอดทางที่ผ่านมา มีเสียงฆ่าหั่นกนัดงัขึน้ ไม่เคยขาดสายเลย ตามดว้ยเสยีงรอ้งครวญคราง 

พืน้สั่นสะเทือนขึน้เป็นระยะ ไม่รูว้่าดา้นนอกตอ่สูก้นัดเุดือดแค่ไหน 

กูช้หูน่วนรูว้า่ คนพวกนีส้ว่นใหญ่มาเพื่อแย่งแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้าจากเย่จิ่งหาน 

แลว้มองไปยงัเย่จิ่งหานอีกที เขาก าลงันั่งอยู่ขา้งหนา้ต่างของรถมา้แลว้ดื่มชาอ่านหนงัสืออย่างสง่างาม 

เหมือนไม่ไดย้นิเสยีงฆ่าหั่นกนัดา้นนอก 

กูช้หูน่วนเปิดม่านรถมา้ออกไปด ูดา้นนอกเตม็ไปดว้ยคาวเลือด นกัฆ่าชดุด ามากมายพุ่งเขา้มารอบๆ 

ต่อสูก้นัอย่างดเุดือด ศพลม้ระเนระนาดลง 

ในป่ามีศพกองเป็นภเูขา เลือดไหลเป็นล าธาร ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีเศษซากของแขนและขาที่

ขาดออกจากกนั 

ภาพบรรยากาศภายนอกและภายในรถมา้เป็นสองเหตกุารณเ์ลยละ่ 

กูช้หูน่วนมองดรูอบๆไม่เห็นอีเ้ฉินเฟย นางก็ถงึโลง่อก 

 กูช้หูน่วนก็ขยบัเขา้ไปใกลเ้ย่จิ่งหาน เทน า้ชารอ้นๆใหเ้ขากบัมือ แลว้พดูเสยีงหวานว่า “สามเีจา้คะ 

แผนที่มว้นหนงัแกะโบราณลกึลบันัน้ 

“ไม่ให”้ 

“งัน้ยืมขา้ดหูน่อย ไดห้รอืไม่?” 

“ไม่ได”้ 

“งัน้เจา้จะประมลูแผนที่นัน้มาท าไมกนั?” 

“เอามาเป็นหมอน” 



“……” 

“เจรจากนัไม่ไดเ้ลยเหรอ?” 

เย่จิ่งหานเงยหนา้ขึน้ แลว้พดูว่า “บอกขา้มา เจา้กบัอีเ้ฉินเฟยเป็นอะไรกนั ถา้เป็นค าตอบที่ขา้ตอ้งการ 

ขา้จะพิจารณาใหเ้จา้ดแูผนที่ได”้ 

“จะเป็นอะไรกนัไดอ้ีก ก็ตอ้งเป็นพี่นอ้งกนันะ่สิ” 

“พี่นอ้ง?” 

“ขา้นบัถือเขาเป็นพี่ชายแท้ๆ  เขาก็มองวา่ขา้เป็นนอ้งสาวแท้ๆ เชน่กนั ไม่ใช่พี่นอ้งแลว้จะเรยีกว่าอะไรได้

อีก” 

“เจา้รูจ้กัเขาครัง้แรกเมื่อไหร?่” 

“งานชมุนมุแข่งขนับุน๋” 

เย่จิ่งหานไม่พดู แตส่ีหนา้บนใบหนา้ เขียนเตม็ไวว้่าไม่เช่ือ 

กูช้หูน่วนขอแผนที่จากเขาอกีครัง้ เย่จิ่งหานกลบัไม่สนใจค าพดูของนาง และไม่สนใจนางอกีเลย 

กูช้หูน่วนรูส้กึหมดอารมณ ์จงึหยิบสารานกุรมหลอมยาออกมา เปิดอ่านเนือ้หาดา้นในอย่างละเอยีด 

เหตผุลที่บอกว่าสารานกุรมหลอมยาไม่สมบรูณ ์นั่นเป็นเพราะมีบางหนา้ที่ถกูฉีกออก จงึท าให้

สารานกุรมหลอมยาเหลือแค่ครึง่เดียว 

แลว้อ่านดตูวัหนงัสอืดา้นใน กลบัเป็นอกัษรเสี่ยวจว้นของสมยัโบราณ 

ใหต้ายส ิ

นางรูส้กึเหมือนโดนหลอกเลย 

คนในยคุสมยันี ้ไม่เขา้ใจตวัอกัษรก่อนราชวงศฉิ์นและฮั่นเลย 



สารานกุรมหลอมยาเลม่นีถ้ึงจะถกูคนอื่นประมลูไป ก็เป็นไดแ้ค่ของมีค่าที่จะโยนทิง้กน็่าเสยีดาย และ

ไม่สามารถเรยีนอะไรจากในนีไ้ดเ้ลย 

ยงัดีที่ก่อนหนา้นีน้างเรยีนมาก่อน รูจ้กัอกัษรโบราณนิดๆหน่อยๆ 

ยาแข็งตวัของเลือด หญา้จ่ือเยยีน โตนงาชา้ง น า้คา้ง ตน้ดาวอินคาอย่างละสามอนั น าใสไ่วใ้นเตา

หลอม……เอ๊ะ…… 

วิธีการหลอมยานีเ้หมือนกบัที่นางเคยท าเมื่อชาติก่อนเลย? 

ยาแข็งตวัของเลือด? 

ยาระดบัสอง? 

โลกใบนี ้ยาระดบัสองเหมือนจะมคี่ามาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่92 ยาของปัจจุบัน ทีน่ี่ไม่มีเยอะมาก 

กูช้หูน่วนเปิดอ่านสารานกุรมหลอมยาที่ไม่สมบรูณด์ว้ยนิว้มือที่เรยีวเล็ก อ่านไปอ่านมาก็เพลิน ขนาด

กลบัมาถึงจวนอ๋องหานแลว้ก็ยงัไม่รูต้วัอีก 

“เย่จิ่งหานละ่?” กูช้หูน่วนเงยหนา้ถามกะทนัหนั 

ชิงเฟิงเบะปาก สงครามดเุดือดขนาดนัน้ พระยาชาไม่รูจ้รงิๆ หรอืแกลง้ไม่รูก้นันะ? 

“คณุชายเผ่าเทียนเฟ่ินจะมาแย่งแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้า นายท่านก าลงัต่อสูก้บัเขา ตอนนีอ้ยู่ในป่าไผ่

ขอรบั นายท่านใหข้า้นอ้ยมาสง่พระชายากลบัจวนก่อน” 

“เหรอ กจ็รงิ นั่นมนัเงนิสามพนัลา้นเชียวนะ ดงึดดูโจรไดด้ีเลยละ่ ตอ้งปกปอ้งแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้าให้

ดี นั่นอาจจะเป็นเงนิทัง้หมดของจวนออ๋งหานเลยก็ไดน้ะ” คณุชายเผา่เทียนเฟ่ินบาดเจ็บอยูน่ี่? เยจ่ิ่ง

หานน่าจะจดัการไดน้ะ 

เห็นกูช้หูน่วนพดูอย่างจรงิจงั ชิงเฟิงอดไม่ไดข้มวดคิว้เป็นปม 

นางน่าจะเป็นห่วงนายท่านมากกว่านะ? 

“ขา้จะกลบัหอ้งไปวิจยัสารานกุรมหลอมยาตอ่ สั่งทกุคนไปว่า ไม่มีค าสั่งของขา้ หา้มใครเขา้มารบกวน

เด็ดขาด” 

“ขอรบั” 

ภายในหอ้ง กูช้หูน่วนถือพู่กนั เขยีนสตูรยาลงบนกระดาษอย่างรวดเรว็แลว้ยื่นใหช้ิวเอ๋อร ์“ไปรา้นยา 

ซือ้ยามาตามที่ขา้เขียนไวใ้นนี”้ 

ชิวเอ๋อรก์วาดตาด ูแลว้ถามอย่างสงสยัว่า “คณุหน ูน่ีเป็นช่ือของยาเหรอเจา้คะ? ท าไมไม่เคยไดย้นิมา

ก่อนเลย?” 

“อนัไหนไม่เคยไดย้ินบา้ง?” 



“เช่นซ าเลง้ ซูเหอเซยีง การบรู ขา้นอ้ยไม่เคยไดย้ินเลย และไม่เคยเหน็เลยดว้ยเจา้ค่ะ” 

“ยาสามชนิดนีเ้ห็นไดต้ามทั่วไป ไม่ใช่ยาที่มีค่าอะไร” 

“อาจจะเป็นเพราะขา้นอ้ยเองที่ไม่เคยไดย้นิมาก่อน ขา้นอ้ยจะไปซือ้มาเดี๋ยวนีเ้ลยเจา้ค่ะ” 

“ก่อนไปซือ้ยา ใหค้นเอากระถางหลอมยาเขา้มาก่อน” 

“คณุหนจูะหลอมยาเหรอเจา้คะ?” 

“ไม่ไดเ้หรอ?” 

ชิวเอ๋อรปิ์ดปาก แลว้พดูอย่างไม่น่าเช่ือว่า “คณุหน ูมีเพียงนกัหลอมยาที่จะหลอมยาออกมาได ้คน

ทั่วไปจะหลอมไดอ้ย่างไร สว่นผสมของยาทกุตวัตอ้งไม่ใหข้าดหรอืเกิน และการท ายาเมด็ใหเ้ป็นรูปนัน้

ยากมากดว้ย” 

“เจา้ท าตามที่ขา้บอกกพ็อ” 

“เจา้ค่ะ” 

ชิวเอ๋อรไ์ปแลว้ กูช้หูน่วนก็เปิดสารานกุรมหลอมยาอีกครัง้ 

ท าตามในบนัทกึสารานกุรมหลอมยา การหลอมยาก็ไม่ไดย้ากเลยน่ี 

และในนีส้ว่นใหญ่ยงัเป็นวิชาการหลอมยาที่นางเคยเรยีนมากอ่นดว้ย 

หลอมยากบัท ายา ถึงแมจ้ะต่างกนัแคค่ าเดียว แต่ความหมายภายในนัน้แตกต่างกนัมาก 

นางไม่เขา้ใจจรงิๆ ท าไมยาเม็ดในโลกนีถ้ึงไดข้ายดกีนัมาก 

ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง ชิวเอ๋อรก์ก็ลบัมา นางท าปากจู๋พดูว่า “คณุหน ูสตูรยานีเ้อามาจากไหนเจา้

คะ? ขา้ตามหารอบเมอืงแลว้ นอกจากสมนุไพรสองสามชนดิแลว้ พวกเถา้แก่ในรา้นยาก็ไม่เคยไดย้ิน

สมนุไพรพวกนีเ้ลย” 



“ไม่เคยไดย้นิ เป็นไปไดย้งัไงกนั?” 

กูช้หูน่วนตรวจดสูตูรยาอย่างละเอยีดอกีที เป็นยาที่นางเขียนไวไ้ม่ผิดน่ี 

สตูรยาธรรมดาขนาดนี ้รา้นยาจะไม่เคยไดย้นิไดย้งัไง? 

หรอืว่าเย่จิ่งหานไปลว่งเกินใครไว ้รา้นยาเลยไม่กลา้ขายใหน้าง? 

ไม่น่าใช่นะ เย่จิ่งหานเป็นถึงเทพสงคราม มือเดียวปิดฟ้าได ้พลกิฝ่ามือควบคมุเมฆ หมนุฝ่ามือบงัคบั

ฝน คนทั่วไปไม่กลา้ลว่งเกินเย่จิ่งหานง่ายๆหรอก 

กูช้หูน่วนพบัสตูรยาไว ้เปิดประตอูอกไป เดินตรงออกไปดา้นนอก “ช่างเถอะ ขา้ไปที่รา้นยาเองดีกว่า” 

“พระชายา นายท่านรบัสั่งไวว้่า ไม่มีค าสั่งของเขา ท่านจะออกจากจวนไม่ได”้ ชิงเฟิงขวางทางนาง

เอาไว ้

กูช้หูน่วนหวัเราะ “ท าไม น่ีเจา้คดิจะขงัขา้เหรอ?” 

“ขา้นอ้ยมิบงัอาจขอรบั ช่วงนีด้า้นนอกวุ่นวายเกินไป นายท่านเป็นห่วงว่าพระชายาออกไปคนเดยีว จะ

อนัตรายมาก” 

“พวกเจา้ไรค้วามสามารถรไึง?” 

“อะ……อะไรนะขอรบั……” 

“ถา้ไม่ใช่ แลว้แค่ขา้คนเดยีวปกปอ้งไม่ไดห้รอืไง? จดัก าลงัคนไปปกปอ้งเยอะๆก็ไดน่ี้” 

“พระชายาอย่าใหข้า้นอ้ยล าบากใจเลยขอรบั ขา้นอ้ยแค่ท าตามค าสั่งเฉยๆ” 

เห็นว่ากูช้หูนว่นดงึดนัจะออกไป ชิงเฟิงจงึพดูอย่างตื่นตนกว่า “พระชายาจะไปซือ้ยาเหรอขอรบั? เอา

สตูรยาใหข้า้นอ้ยไหมขอรบั ขา้นอ้ยสั่งคนใหอ้อกไปซือ้” 

“ก็ได ้ยิ่งเรว็ยิ่งดี” 



“ขอรบั” 

พวกชิงเฟิงไปกลบัเรว็มาก แต่พอกลบัมาแลว้ พวกเขาก็ตอบเหมือนกบัชิงเอ๋อรไ์ม่มีผิดเลย 

“พระชายา ขา้นอ้ยไปถามหมอทกุคนในสถาบนัแพทยห์ลวงแลว้ พวกเขาก็ไม่เคยไดย้ินสมนุไพรที่ท่าน

เขียนไวเ้ลย จงึไม่สามารถน ายากลบัมาใหท้า่นได”้ 

คงกลวักูช้หูน่วนโกรธ ชิงเฟิงเงียบสกัพกัก็พดูว่า “ขา้นอ้ยไปตามหมอในสถาบนัแพทยห์ลวงมา รวมไป

ถึงหมอที่มีช่ือเสยีงในพระนครมาใหห้มด ใหพ้ระชายาไดถ้ามเอง” 

กวกัมือ ก็มีหมอกรูกนัเขา้มา แลว้ท าความเคารพนาง “ขอพระชายาทรงพระเจรญิพนัปีพนัปีพนัพนัปี” 

“เอาละ่ ขา้ขอถามพวกเจา้หนอ่ย พวกเจา้ไม่เคยไดย้ินซ าเลง้ ซูเหอเซียง การบรูเลยเหรอ?” 

“ตอบพระชายา ขา้นอ้ยศกึษาวชิาแพทยม์ากว่าสิบปี บรรพบรุุษหลายสมยัต่างก็เป็นหมอกนัหมด ไม่

เคยไดย้ินสตูรยานีจ้รงิๆ ไม่ทราบว่าพระชายาจ าผิดหรอืเปลา่……” 

กูช้หูน่วนขมวดคิว้ 

นางไม่ไดเ้รยีนแพทยม์าวนัเดียวสกัหน่อย จะจ าสมนุไพรผิดไดย้งัไง? 

และอกีทัง้สารานกุรมหลอมยายงัเขียนสมนุไพรพวกนีไ้วด้ว้ย 

หรอืว่าชื่อเรยีกไม่เหมือนกนั? 

 ทัง้ตน้มีกลิน่หอมฉนุ มีรากแตกออกเยอะ เปลือกมีสเีหลืองขาว กา้นตัง้ตรง สงูหา้สิบถึงหกสิบหา้เซน 

“พระชายา ขา้นอ้ยไม่เคยไดย้นิจรงิๆ ถา้หากมี ขา้นอ้ยจะกลา้ปิดบงัไดอ้ย่างไร” 

“เอาละ่ พวกเจา้ออกไปเถอะ” 

กูช้หูน่วนหวัใจว่างเปลา่ไปหมด 

ที่แทม้ีสมนุไพรมากมายที่ที่น่ีไม่มี หรอืพวกเขาอาจจะไม่รูจ้กัสมนุไพรพวกนีก้็ได ้



ไม่แปลกใจเลย 

ไม่แปลกใจเลยที่วิชาการหลอมยาถึงยากและซบัซอ้นขนาดนี ้

หากไม่มีวสัดแุลว้จะท าไดย้งัไง นางอยากหลอมยา แต่ไม่มีสว่นผสมของยา แลว้จะหลอมยงัไง? 

ชิวเอ๋อรพ์ดูอย่างระมดัระวงัว่า “คณุหน ูขา้นอ้ยเดนิเลน่ในจวนกบัคณุหนดูีไหมเจา้คะ” 

กูช้หูน่วนมองบน 

คิดว่านางกินอิ่มแลว้ไม่มีอะไรท าไปแลว้เดนิเลน่หรอืไง 

“ตามพวกหมอที่เก่งๆกลบัมา” 

เหอะ…… 

ในเมื่อโลกนีไ้ม่มีสมนุไพรพวกนัน้ งัน้นางก็จะหาสมนุไพรที่คลา้ยกบัพวกมนัมาแกข้ดักอ่น ดวู่ายาที่

หลอมออกมาจะเป็นเมด็ไดไ้หม จะมีผลหรอืเปลา่ 

ตลอดทัง้คืน กูช้หูนว่นเปรยีบเทียบสมนุไพรกบัพวกหมอ จนกระทั่งฟ้าสว่าง ถึงมองดสูว่นผสมยาอย่าง

พงึพอใจ แลว้เตรยีมตวัหลอมยา 

ชิงเฟิงนวดขมบัอย่างเมื่อยลา้ 

เขายอมติดตามรบัใชน้ายท่าน และฆ่าหั่นกบัพวกที่คดิจะมาขโมยแผนที่ไข่มกุมงักรสีฟ้า กไ็ม่อยาก

ดแูลรบัใชพ้ระชายาอีกแลว้ 

ตลอดทัง้คืน เขาถกูใชง้านตลอดไม่เคยไดพ้กัเลย 

“ตูม้……” 

ดา้นในมีเสียงระเบิดดงัออกมาอีกแลว้ 

ไม่รูว้่าระเบิดเป็นครัง้ที่เท่าไหรแ่ลว้ 



สมนุไพรที่สง่เขา้ไปหลายรอบ เขาก็จ  าไม่ไดแ้ลว้ว่าก่ีรอบแลว้ พระชายาเอาไปท าใหเ้สียเปลา่หมด 

หลอมยา…… 

คนทั่วไปอยากจะเป็นนกัหลอมยา หากไม่มีประสบการณแ์ปดถึงสิบปี จะท าส าเรจ็ไดย้งัไง 

และน่ีก็เพิ่งผา่นนกัหลอมยาระดบัหนึ่งเทา่นัน้ 

“ตูม้……” 

เสียงระเบิดดงัขึน้อีกแลว้ ทัง้หอ้งถกูไฟไหมท้ัง้หมด 

ชิงเฟิงตกใจรบีใหค้นไปดบัไฟทนัที 

น่ีเป็นเรอืนหอของนายท่านกบัพระชายาเลยนะ ชิงเฟิงไม่อยากจะคดิเลย รอนายทา่นกลบัมาเขาจะ

รายงานกบันายทา่นยงัไง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่93 เปิดชีพจรยุทธ ์

 

คนใชใ้นจวนก าลงัช่วยกนัดบัไฟ ผมของกูช้หูน่วนถกูระเบิดจนยุ่งเหยิงไปหมด อย่างกบัรงันก ชิงเฟิงสง่

นางไปอีกหอ้งหนึ่ง 

ภายในหอ้ง กูช้หูน่วนมองดยูาชะไขกระดกูในกลอ่ง ทัง้กงัวลทัง้โลง่ใจ 

กงัวลคอื ยาชะไขกระดกูยงัห่างไกลจากผลลพัธท์ี่นางตอ้งการ 

โลง่ใจคอื หลอมยาส าเรจ็สกัที 

“ชิวเออ๋ร ์ไปเฝา้ที่หนา้ประต ูหา้มใครเขา้มา รวมถึงท่านออ๋งดว้ย” 

“คณุหนจูะท าอะไรอีกเจา้คะ?” 

ชิวเอ๋อรห์วาดกลวัมาก คณุหนเูกือบตายอยู่แลว้ นางยงัจะหลอมยาอกีเหรอ 

“เจา้จะรูอ้ะไร รบีออกไปซะ” 

“แต่ว่า……” 

ไม่รอชิวเอ๋อรพ์ดูจบ กูช้หูน่วนกผ็ลกันางออกไปแลว้ ตวัเองก็นั่งขดัสมาธิบนเตียง หยิบยาชะไขกระดกู

ในกลอ่งออกมา แลว้กินเขา้ไปหนึ่งเม็ด 

กระแสความรอ้นเพิ่มขึน้จากจดุตนัเถียน แต่ชีพจรยทุธก์ลบัไม่มีรอ่งรอยในการเปิดออกเลย 

กูช้หูน่วนกินอีกสองสามเม็ด กระแสความรอ้นตนัเถียนกห็นกัขึน้เรื่อยๆ และเสน้ลมปราณเจ็ดเสน้แปด

สายก็รูส้กึสบายมาก แต่ชีพจรยทุธย์งัไม่เปิด 

นางขมวดคิว้ “ใชส้มนุไพรที่คลา้ยกนัมาแทน ผลลพัธท์ี่ไดก้แ็ตกต่างกนัมาก ยาชะไขกระดกูนีจ้ะอ่อน

มากจรงิๆ” 

กูช้หูน่วนกดัฟัน กินยาชะไขกระดกูในกลอ่งทัง้หมด 



อยากอยู่ตอ่บนโลกนี ้ไม่เสียสละหน่อย จะส าเรจ็ไดย้งัไง 

รา่งกายรอ้นผ่าวเหมือนถกูไฟคลอก รอ้นผ่าวจนเหงื่อเม็ดใหญ่ไหลออกมา 

เจ็บ…… 

เจ็บมาก…… 

คนอื่นกินยาชะไขกระดกูเม็ดเดียวก็เปิดชีพจรยทุธไ์ดแ้ลว้ 

นางดื่มไปอย่างนอ้ยหา้สิบเม็ดขึน้ไป ถึงแมชี้พจรยทุธม์ีรอ่งรอยวา่จะเปิดออก แต่กลบัไม่เปิดทัง้หมดสกั

ท ี

กูช้หูน่วนก าลงัหมนุเวยีนเสีย่วโจวเทียน รวบรวมพลงัของตนัเถียนไวเ้ป็นหนึ่งเดียว พุ่งเขา้ใสชี่พจรยทุธ์

ไม่ขาดสาย กถ็ึงเปิดชอ่งโหว่ออกมาได ้

“ปัง……” 

กว่าจะเปิดช่องโหวข่องชีพจรยทุธไ์ด ้แต่มนักลบัปิดกะทนัหนั กูช้หูน่วนกระอกัเลอืดออกมา เจ็บและ

ทรมานไปทั่วรา่งกาย 

“คณุหนเูป็นอะไรไปเจา้คะ? เกิดเรือ่งอะไรขึน้หรอืเปลา่ คณุหนเูปิดประตเูจา้คะ่” 

“หบุปาก เสียงดงัเอะอะอะไร” 

กูช้หูน่วนเลยีเลอืดมมุปาก ถึงแมน้างอายยุงันอ้ย นยันต์ากลบัมีความเขม้แข็งยดึมั่นที่ไม่เหมาะสมกบั

อายขุองนาง ดวงตาสีขาวด านัน้เชิดขึน้เพยีงเลก็นอ้ย ก็รูส้กึไดถ้ึงความดดุนัที่เขา้ครอบง า 

ใหต้ายส ิ

ทัง้ที่เปิดช่องโหว่ไดแ้ลว้ ท าไมถึงปิดเรว็จงั? 

กูช้หูน่วนส ารวจรา่งกายของตวัเอง ไม่รูว้่าท าไม นางรูส้กึว่ารา่งกายของนางถกูผนกึไวด้ว้ยพลงัอย่าง

หนึ่ง พลงัที่นางไม่อาจเอาชนะมนัได ้



ถา้ไม่มีพลงันี ้ชีพจรยทุธข์องนางคงเปิดออกนานแลว้ 

เหลอือีกแคน่ิดเดียว แค่นิดเดยีวนางก็จะเปิดชีพจรยทุธไ์ดอ้ยู่แลว้เชียว กูช้หูน่วนไม่พอใจ 

นางปาดเหงื่อบนหนา้ เปิดประตอูอกไป “ชิงเฟิง ใหค้นสง่สมนุไพรมาอีก” 

นางไม่เช่ือว่าจะเปิดชีพจรยทุธไ์ม่ได ้

ชิงเฟิงขมวดคิว้ “พระชายา นายท่านมีรบัสั่งว่า พระชายาอยากไดส้มนุไพรใหจ้่ายเงินเอง ในจวนไม่มี

เงินมากพอใหพ้ระชายาใชอ้ย่างสิน้เปลอืงขอรบั” 

“……” 

สมนุไพรพวกนัน้เป็นแค่ยาทั่วไป จวนอ๋องหานจะจ่ายไม่ไหวไดย้งัไง? 

“เย่จิ่งหานกลบัมาแลว้เหรอ?” 

“ตอบพระชายาขอรบั นายท่านยงัไม่กลบัมา แต่นายทา่นก็ไม่มีอนัตรายถึงชีวติขอรบั” 

“พึ่บ……” 

กูช้หูน่วนโยนเงินออกไปกอ้นใหญ่ แลว้พดูดว้ยน า้เสียงเรยีบเฉยว่า “รบีไปซือ้ยามาเดี๋ยวนี ้ยิ่งเยอะยิ่งดี” 

“พระชายา ท่านอยากไดย้าเม็ดอะไรขอรบั? ขา้นอ้ยจะไปรายงานนายท่าน ใหน้ายท่าน……” 

“พดูจาไรส้าระ ใหเ้จา้ไปก็รบีไปสิ” 

“ขอรบั” 

มีประสบการณจ์ากครัง้แรก กูช้หูน่วนหลอมยาง่ายขึน้มาก และไม่มีการระเบิดเกิดขึน้อกี ปรมิาณของ

ยาเม็ดกเ็ยอะกว่ารอบแรกดว้ย 

ใชเ้งินไปกว่าหนึ่งหมื่นต าลงึ นางกห็ลอมยาชะไขกระดกูออกมาไดส้องรอ้ยเม็ด หนึ่งในนัน้ นางยงัใส่

หญา้จ่ือเยียนเขา้ไปดว้ย 



ครัง้นี ้นางหมนุเวียนลมปราณพุ่งเขา้ใสชี่พจรยทุธ ์ทกุครัง้ที่ใกลจ้ะเปิดช่องโหว่ชีพจรยทุธไ์ด ้ก็หยิบยา

ชะไขกระดกูมากินหนึ่งก า เพิ่มพลงัภายใน 

เป็นเหมือนกบัครัง้กอ่นเลย ทกุครัง้ที่จะเปิดช่องโหว่ไดอ้ยู่แลว้ ก็ปิดลงอตัโนมตัิตลอด กูช้หูน่วนไม่เช่ือ 

พุ่งชนหลายต่อหลายครัง้ 

ไม่รูว้่าใชเ้วลาไปมากเท่าไหร ่ถึงจะเปิดชีพจรยทุธอ์อกไดท้ัง้หมด 

“พุ่ง……” 

กระอกัเลือดอีกแลว้ คนอื่นเปิดชีพจรยทุธอ์อกก็สบายไปทัง้ตวั มีเรี่ยวแรงทั่วรา่งกาย นางกลบั

เหมือนกบัคนใกลต้าย เกือบท านางตายหลายครัง้แลว้ 

มมุปากของกูช้หูน่วนมเีลือดเป้ือนอยู่ แต่กลบัยิม้ออกมาอยา่งเยา้ยวน 

นางลองหมนุเวยีนเสี่ยวโจวเทียนอกีครัง้ ภายในตนัเถียนมีไฟกองเลก็ๆก าลงัขยายใหญ่ขึน้เรื่อยๆ 

รา่งกายเบาบางกว่าครัง้ก่อนมาก 

นางมีก าลงัภายในแลว้……ถึงแมจ้ะอ่อนมากก็เถอะ…… 

ชีพจรยทุธเ์ปิดออกแลว้ แสดงว่านางสามารถฝึกทกัษะการต่อสูไ้ดแ้ลว้ 

กูช้หูน่วนพน่ลมหายใจออกมายาวๆ แลว้เปิดสารานกุรมหลอมยาอกีครัง้ 

ยาเพิ่มก าลงัภายใน สามารถเพิ่มก าลงัภายในไดอ้ย่างรวดเรว็ ทะลยุาขัน้ที่หนึ่ง 

กูช้หูน่วนเกิดความสนใจขึน้มาอกีครัง้ 

“ชิงเฟิง” 

ชิงเฟิงท าหนา้ทอ้แท ้“พระชายา ยาที่ท่านตอ้งการทั่วพระนครไม่มีสกัอย่าง หากจะเอาจากที่อื่น เรว็สดุ

ก็ถึงพรุง่นีข้อรบั” 



“ขา้ใชใ้หเ้จา้ไปซือ้สมนุไพรพวกนัน้เหรอ? ไป ไปซือ้สมนุไพรตามสตูรยานีม้า หากไม่มีสมนุไพรบน

กระดาษนัน้ ก็เอาสมนุไพรอื่นที่คลา้ยคลงึกนัที่ท  าเครื่องหมายไวใ้ตส้ตูรยาแตล่ะตวัเอามาแทน” 

“พระชายาสมนุไพรในสตูรยานี ้แพงกว่าอนักอ่นหลายเท่าเลย ท่าน……” 

“น่ีคอืหนึ่งแสนต าลงึ” 

ชิงเฟิงถือหนึ่งแสนต าลงึไวแ้น่น มองดกููช้หูน่วนที่ปิดประตลูง เขาอยากจะบอกมากว่า 

นางอยากไดย้าเม็ดอะไรก็บอกมาตรงๆดกีว่า ไม่ตอ้งใชเ้งินมากมายไปซือ้สมนุไพรมา ไม่ว่าจะเป็นยา

เม็ดอะไร ใชเ้งินแค่ไม่ก่ีหมื่นก็ซือ้มาไดแ้ลว้ 

สว่นการหลอมยา เรยีนรูด้ว้ยตวัเองโดยไม่มีอาจารยชี์แ้นะไม่มีทางท าไดแ้น่นอน 

พระชายาหลอมตอ่ไปแบบนี ้เขากลวัว่าจวนจะถกูนางเผ่าเสียกอ่น 

ถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ย ชิงเฟิงก็ยงัไปซือ้สมนุไพรตามที่นางสั่ง 

เจ็ดวนั เจด็วนัเต็มๆ กูช้หูน่วนอยูแ่ต่ในหอ้งแลว้หลอมยาตลอด เสียงระเบิดภายในหอ้งดงัออกมาไม่รูก่ี้

ครัง้แลว้ ชิงเฟิงทนดตู่อไปไม่ไหว จงึพานางไปที่หอ้งหลอมยา 

ระหว่างนัน้ กูช้หูน่วนนอกจากที่เอาเงนิใหเ้ขาไปซือ้สมนุไพรแลว้ รวมไปถึงกินขา้วลวกๆแลว้ ก็ไม่ออก

จากหอ้งนัน้เลย ไม่มีใครรูว้่านางท าอะไรในนัน้บา้ง 

เย่จิ่งหานก็ไม่กลบัมาเลยเจด็วนัเต็ม แค่สั่งมาว่าใหด้แูลนางดีๆ 

เจ็ดวนัหลงัจากนัน้ ในที่สดุกูช้หูน่วนกเ็ปิดประตหูอ้งหลอมยาออกมาเสียที 

เสือ้นางกลายเป็นสีเหลืองอ่อน ไม่รูว้่าถกูระเบิด หรอืถกูรมควนัจากเตาหลอม กลายเป็นสนี า้ตาลไป

แลว้ 

ผมเผา้ของนางยุ่งเหยิง มีผมลายเสน้ที่ตัง้ขึน้มา แต่อารมณข์องนางกลบัดีมากอยา่งน่าแปลกใจ 

หรอือาจจะเรยีกไดว้่า สภาพจิตใจและรา่งกายของนางเปลี่ยนไป 



นางในตอนนี ้แต่ละกา้วแต่ละท่วงท่าที่เดนิมานัน้กก็ระแทกเขา้จติใจของคน แค่ยนือยูต่รงนัน้ ก็มีความ

เย็นชาหยิ่งผยองแผ่ซา่นออกมา 

นางสง่างามไม่มีผูใ้ดเทยีบได ้บคุลิกไม่ธรรมดา เมื่อมองไปขา้งหนา้ ก็มีความสง่างามเขา้ครอบง า 

ชิงเฟิงตะลงึ 

ทัง้ที่เป็นพระชายาในเมื่อก่อน แต่ท าไมเขาถึงรูส้กึว่ามีอะไรแปลกๆ 

ชิวเอ๋อรเ์ดนิเขา้ไปหาอย่างตื่นเตน้ ย่นจมกู แลว้พดูเสียงสะอืน้ว่า “คณุหนอูอกมาสกัทีนะเจา้คะ ขา้เป็น

ห่วงแทบแย่ คณุหนตู่อไปถึงจะหลอมยา ก็ใหข้า้นอ้ยไปอยู่เป็นเพื่อนดว้ยไดไ้หมเจา้คะ” 

“ยยัเด็กโง่ บอกแลว้ไงว่าไม่ตอ้งเรยีกตวัเองวา่ขา้นอ้ย?” 

“เจา้ค่ะ ชิวเอ๋อรร์อ้นใจจนลืมไปเลย” 

“วางใจได ้ต่อไปหากขา้หลอมยา จะไม่หลอมนานขนาดนีแ้ลว้” 

ยิ่งไปกว่านัน้ เงนิในแหวนมิติของนางกห็มดแลว้ดว้ย จงึไม่มีเงินซือ้สมนุไพรอีก ตอ้งคิดวิธีหาเงินแลว้ 

“เย่จิ่งหานละ่ ท าไมไม่เห็นเขาเลย?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่94 เปิดงานชุมนุมสวินหลง 

“ตอบพระชายาขอรบั นายท่านพกัอยูท่ี่เรอืนพกัรอ้นชิวเฟิง อีกไม่ก่ีวนัก็คงจะกลบัมาแลว้” 

เรอืนพกัรอ้นชิวเฟิง? 

ไปที่นั่นท าไมกนั? 

“เขาบาดเจ็บเหรอ?” กูช้หูน่วนถามอย่างระมดัระวงั 

“ไม่ใช่ขอรบั นายท่านอาจจะไม่ไดไ้ปที่เรอืนพกัรอ้นชิวเฟิงนานแลว้ ดงันัน้เลยอยากพกัที่นั่นสองสาม

วนั ขา้นอ้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกนั ขา้นอ้ยแค่รบัผิดชอบปกปอ้งพระชายาขอรบั” 

กูช้หูน่วนเช่ือครึง่ไม่เช่ือครึง่ รูส้กึว่าความจรงิของเรื่องไม่ไดม้ีเท่านี ้

งานชมุนมุสวนิหลงที่ราชวิทยาลยัจะจดัขึน้นัน้ลา่ชา้จนมาถึงวนันีถ้ึงจะจดัขึน้ 

นางเงยหนา้ขึน้มองทอ้งฟ้า 

เจด็วนัก่อน นางสญัญากบัเสี่ยวลูข่องที่จดังานประมลูเฟิงเซียง วนันีจ้ะไปตามนดั แต่หากไปตาม

สญัญาของที่จดังานประมลูเฟิงเซียง งัน้ก็ไม่สามารถไปรว่มงานชมุนมุสวินหลงไดน้่ะสิ 

ตอนที่นางลงัเลว่าจะไปงานประมลูเฟิงเซียงดี หรอืไปงานชมุนมุสวนิหลงดี ทนัใดนัน้ก็มีคนใชข้ึน้มา

รายงาน 

“พระชายาขอรบั ที่จดังานประมลูเฟิงเซียงสง่ข่าวมาว่า ยกเลิกงานประมลูวนันี ้คอ่ยจดัอกีทสีิบวนั

หลงัจากนี ้งานประมลูเฟิงเซียงจะเชิญท่านอีกทีหลงัจากสิบวนัขอรบั” 

บงัเอิญขนาดนีเ้ชียว? 

หรอืว่าที่จดังานประมลูเฟิงเซียงรูว้่าวนันีน้างอยากไปรว่มงานชมุนมุสวินหลง? 

“รูแ้ลว้ เจา้ไปบอกงานประมลูเฟิงเซียง สิบวนัหลงัจากนีข้า้จะไปตามนดัแน่นอน” 



กูช้หูน่วนกระตกุมมุปาก ใหช้ิวเออ๋รแ์ต่งหนา้แต่งตวัใหต้วัเองเสรจ็แลว้ นางก็ยิม้แลว้พดูหยอกชิงเฟิงว่า 

“นายท่านของเจา้เมื่อกอ่นตกลงขา้ไวว้่า จะใหข้า้ไปรว่มงานชมุนมุสวนิหลง เจา้คงไม่ไดค้ิดจะขวางขา้

ไวน้ะ” 

ชิงเฟิงขมวดคิว้ “นายทา่นเคยบอกใหท้่านไปรว่มงานชมุนมุสวนิหลงได ้แต่นายทา่นยงับอกอกีว่า เขา

จะไปรว่มงานพรอ้มกบัท่านขอรบั” 

“ในเมื่อบอกใหข้า้ไปรว่มงานชมุนมุสวนิหลงได ้งัน้ตอนนีข้า้จะไปรายงานที่ราชวิทยาลยั สว่นนายท่าน

ของเจา้จะตามไปราชวทิยาลยัไหม หรอืจะตามไปงานชมุนมุสวินหลงไหม นั่นก็เรื่องของเขา” 

“คือ……” 

ชิงเฟิงยงัไม่ทนัไดเ้ขา้ใจเรื่องราว กูช้หูน่วนก็ออกจากจวนไปแลว้ และก าลงัเดินทางไปราชวทิยาลยั 

เขาพดูขึน้อย่างรอ้นรนว่า “รบีไปรายงานนายท่าน พระชายาไปรว่มงานชมุนมุสวนิหลงแลว้” 

“ขอรบั” 

หลงัจากไม่ไดม้าหลายวนั กูช้หูน่วนกลบัไปที่ราชวิทยาลยัอีกครัง้ บรรยากาศยงัคงเหมือนเดมิ แต่คน

กลบัเหมือนผ่านประสบการณไ์ปนานหลายศตวรรษ 

เพราะนางเป็นพระชายาหานแลว้ ดงันัน้นกัเรยีนในราชวทิยาลยัจงึเกรงกลวันางเลก็นอ้ย ไม่กลา้ดถูกู

เหยยีดหยามนางเหมือนก่อนหนา้นีแ้ลว้ 

หลิวเยว่อวี่ฮยุเหน็นางมา ก็รบีเขา้ไปลอ้มตวันาง แลว้พดูว่า “ลกูพี่มาไดส้กัทีนะ พวกเราคดิถึงแทบแย่

เลย ไดย้นิมาว่าเทพสงครามขงัเจา้ไวใ้นจวนออ๋งหาน เป็นเรื่องจรงิหรอืเปลา่?” 

“เจา้คิดว่าขา้เป็นคนที่จะใหค้นอื่นรงัแกไดง้่ายๆหรอืไง?” 

หลิวเยว่อวี่ฮยุสา่ยหวัอย่างกบักลองป๋องแป๋ง 

มีแต่ลกูพี่ที่รงัแกคนอื่นได ้ไม่มีใครรงัแกลกูพี่ไดห้รอก 



แต่ยงัไงเทพสงครามก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป พวกเขากลวัวา่ลกูพี่จะเสียเปรยีบ 

“เซียวอวี่เซวียนละ่? ยงัโดนพอ่ของเขาขงัอยู่ในบา้นเหรอ?” 

“ใช่ วนันีเ้พิ่งปลอ่ยออกมา แม่ทพัใหญ่เซียวใหพ้ี่ใหญ่มารว่มงานชมุนมุสวินหลง จะตอ้งหาสมบตัิล  า้

ค่าใหเ้จอหนึ่งอย่าง สง่ใหกู้ช้หูน่วนเป็นของขวญัก่อนแต่งงาน” หลิวเยว่ชีไ้ปยงัเซียวอวี่เซวียนที่หมด

อาลยัตายอยาก 

ไม่เจอกนันาน เขาดโูทรมไปมาก และผอมลงดว้ย ใบหนา้ไม่มีอารมณใ์ดๆ จติใจดหู่อเหี่ยว ดแูลว้ช่วงนี ้

เขาคงมีชีวติที่ไม่ค่อยดมีากนกั 

กูช้หูน่วนเดนิไป โอบไหลเ่ขาไว ้แลว้พดูหยอกวา่ “เสีย่วเซวียนเซวยีน ไม่เจอกนัตัง้นาน เจา้ดหูมดอาลยั

ตายอยากมากเลยนะ ลืมขา้ไปแลว้หรอืเปลา่?” 

“ยยัขีเ้หร ่เขาไม่ไดร้งัแกเจา้ใช่ไหม” 

พอเหน็กูช้หูน่วนมา เซยีวอวี่เซวียนก็กระปรีป้ระเปรา่ขึน้มามาก สายตาเปลง่ประกายขึน้เลก็นอ้ย 

เขาคดิว่ายยัขีเ้หรแ่ต่งงานไปแลว้ เทพสงครามคงไม่ใหน้างมารว่มงานชมุนมุสวนิหลงแน่ ไม่คิดว่ายยัขี ้

เหรจ่ะมาได ้

“เจา้คิดว่าไงละ่” 

เซียวอวี่เซวียนพน้ลมหายใจออกไปยาวๆอยา่งโลง่ใจ 

ตอนนัน้เทพสงครามโมโหหนกัมาก เขาคิดว่ายยัขีเ้หรจ่ะโดนลงโทษเสียอีก 

หลายวนัที่ผ่านมา เขาคิดหาทางหนีออกจากจวนแม่ทพัอยากไปเยี่ยมยยัขีเ้หรท่ี่จวนอ๋องหาน แต่เขา

กลบัถกูขงัในหอ้งอย่างแน่นหนา ไม่ว่าเขาจะท ายงัไงก็หนีออกมาไม่ได ้

“ไม่เป็นไรก็ดี ไม่เป็นไรก็ดี” 

เขาพดูแลว้ กม้หนา้เหลือบมองทอ้งของนาง 



น่ีก็ผา่นไปหลายวนัแลว้ ท าไมทอ้งของนางถึงยงัเรยีบแบนขนาดนัน้? หรอืว่าขาดสารอาหาร? 

แต่มองจากสีหนา้ของนางแลว้ เหมือนดดูกีวา่ครัง้ก่อนมาก ขนาดบคุลิกยงัเปลี่ยนไปเลย ท่าทางดไูม่

เหมือนมีชีวติอย่างยากล าบากเลย 

“งานแต่งเหลืออกีก่ีวนั?” 

“จดัหลงัจากงานชมุนมุสวินหลงจบแลว้ แต่เจา้วางใจได ้ขา้จะไม่แต่งงานกบันางแนน่อน” 

กูช้หูน่วนหวัเราะ “หา้มแต่งอยูแ่ลว้” 

คนที่ใจคอรา้ยกาจ ใจคด ปากคอเราะรายอยา่งกูช้หูยนุ จะแต่งงานดว้ยท าไม 

“ยยัขีเ้หร ่เจา้ไม่อยากใหข้า้แต่งงานกบันางใช่หรอืไม่?” 

เอ่อ…… 

เซียวอวี่เซวียนจะตื่นเตน้ขนาดนีท้  าไม? 

การเป็นเพื่อนกนั นางไม่อยากใหเ้ซียวอวี่เซวยีนแต่งงานกบัคนที่ไรค้ณุธรรมใจคอรา้ยกาจอยู่แลว้ 

นางยิม้อย่างอบอุน่เหมือนแดดยามเชา้ หลอมละลายหวัใจของทกุคนที่เหน็ “เจา้วางใจได ้รอจบงาน

ชมุนมุสวินหลงแลว้ ขา้จะช่วยเจา้หลดุพน้จากการแต่งงานนีเ้อง” 

เซียวอวี่เซวียนพดูอยา่งซึง้ใจว่า “อืม” 

ชิงเฟิงติดตามอยู่เคียงขา้งกูช้หูน่วนตลอด เหน็แบบนีแ้ลว้ก็อดไม่ไดไ้อคอกแคก อยากเตอืนนางว่า 

ตอนนีน้างแต่งงานมสีามีแลว้ จะเขา้ใกลก้บัผูช้ายแปลกหนา้ไม่ได ้

กูช้หูน่วนมองบนเขา “เป็นหวดัก็ไปรกัษาซะ อย่ามาแพรเ่ชือ้โรคใหค้นอื่น” 

พวกหลวิเยว่ไดย้ินแลว้ก็ปิดปากแอบหวัเราะ ชิงเฟิงหนา้แดงระเรือ่ รูส้กึไม่มีหนา้อยู่ตรงนีต้อ่ 



กูช้หูยนุมาแลว้ นางสวมชดุสีขาว ท่าทางสวยงามจนน่าตกตะลงึและโดดเดน่สะดดุตา ใบหนา้ที่งดงาม

นัน้ยิม้อย่างอ่อนโยนและเขนิอาย แต่รอยยิม้นัน้กลบัดไูม่จรงิใจ ท าใหค้นที่เห็นแลว้ไม่ค่อยสบายใจ

เท่าไหร ่

ดา้นหลงักูช้หูยนุ ยงัมีหนุ่มหลอ่จากตระกลูชนชัน้สงูสองคน แบง่เป็นมู่หยงเฉินกบัตงฟางเจอ๋ 

ตลอดทางที่เดินผ่านนัน้ ทกุคนในราชวิทยาลยัก็ต่างซุบซิบกนัอย่างตกตะลงึ 

“คณุพระ นั่นเป็นยอดฝีมือระดบัหนึ่งมู่หยงเฉินกบัตงฟางเจอ๋นี่? พวกเขามาที่น่ีไดย้งัไงกนั? หรอืว่า

พวกเขาจะมาเขา้รว่มงานชมุนมุสวนิหลงดว้ย?” 

“ถา้พวกเขามารว่มงานชมุนมุสวนิหลง งัน้สมบตัิล  า้ค่าคงไดถ้กูพวกเขาแย่งไปหมดน่ะสิ? พวกเรายงั

จะหาอะไรไดอ้ีกละ่” 

“พวกเขาไม่ใช่นกัเรยีนของราชวิทยาลยัรุน่นีส้กัหนอ่ย พวกอาจารยไ์ม่ใหพ้วกเขาเขา้รว่มหรอก น่าจะ

บงัเอิญกลบัมาราชวิทยาลยั” 

“ไม่ใช่แลว้ เม่ือวานราชวิทยาลยัเพิ่งประกาศออกไป ขอแคเ่ป็นนกัเรยีนของราชวิทยาลยั ไม่ว่าจะเป็น

รุน่ไหน ก็สามารถเขา้รว่มงานชมุนมุสวนิหลงในครัง้นีไ้ด ้มีชายหญิงผูม้ีความสามารถจากรุน่ก่อนๆมา

เขา้รว่มดว้ยกนัเยอะแยะเลย” 

“เมื่อก่อนใหเ้ขา้รว่มแค่นกัเรยีนในรุน่ไม่ใช่เหรอ? ท าไมตอนนีถ้ึงเปลี่ยนกฎกะทนัหนัละ่?” 

“ขา้ก็ไม่รูเ้หมือนกนั รูแ้ค่ว่า หากขา้อยากหาอะไรในภเูขาสืบมงักรคงจะยากขึน้กว่าเดิม ขา้ยงัรูม้าอีก

ว่า มู่หยงเฉินกบัตงฟางเจ๋อเหมือนจะสนใจในตวักูช้หูยนุมาก” 

“สนใจแลว้ยงัไง กูช้หูยนุกบัเซยีวอวี่เซวียนก าลงัจะแต่งงานกนัอยูแ่ลว้ ไดข้่าวมาว่าพองานชมุนมุส

วินหลงจบลง พวกเขาก็จะจดังานแต่งทนัที ไม่ว่าใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได”้ 

กูช้หูน่วนรูส้กึว่า 



ตอนที่มู่หยงเฉินกบัตงฟางเจ๋อมองนาง ในสายตานัน้กลบัประกายไปดว้ยแรงอาฆาต 

เป็นแรงอาฆาตที่นางรบัรูแ้ละสมัผสัได ้

ไม่เพียงแต่มองนางดว้ยแรงอาฆาตเท่านัน้ ตอนที่มองเซียวอวี่เซวียนก็เป็นเชน่นีเ้หมือนกนั 

เหอะ…… 

หาสมบตัิล  า้ค่างัน้เหรอ? 

อยากฆ่านางกบัเซยีวอวี่เซวียนในงานชมุนมุสวินหลงคงเป็นเปา้หมายที่แทจ้รงิของพวกเขาน่ะสิไม่ว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่95 โรคปากหมา ต้องรักษา 

กูช้หูยนุเดินมาอย่างเช่ืองชา้ โคง้ค านบัเล็กนอ้ย ท าความเคารพอย่างมีมารยาท แลว้พดูดว้ยน า้เสียงที่

ไพเราะน่าฟัง “ชหูยนุขอคารวะพระชายาหาน คณุชายเซยีวเจา้ค่ะ” 

เซียวอวี่เซวียนบดิหนา้ไปทางอื่น ท าเสียงหอึยา่งเย็นชา ไม่มองกูช้หูยนุเลยดว้ยซ า้ 

กิรยิานีพ้สิจูนไ์ดว้่าเซียวอวี่เซวียนรงัเกียจกูช้หูยนุมากแค่ไหน ไม่อยากเป็นทองแผน่เดียวกนัดว้ยซ า้ 

ตงฟางเจ๋ออารมณร์อ้นง่าย ก็จงึด่าอย่างโมโหทนัที “คณุหนรูองกูส้ภุาพเรยีบรอ้ย ท าความเคารพพวก

เจา้อย่างมีมารยาท พวกเจา้กลบัหยิ่งผยองจองหอง ตัง้ใจกลั่นแกลง้ พวกเจา้คิดวา่ตวัเองมีต าแหน่ง

สงูสง่คดิจะรงัแกใครก็ไดง้ัน้เหรอ?” 

ตงฟางเจ๋อไม่ไดพ้ดูแค่เจา้ แต่พดูพวกเจา้ เหมารวมกูช้หูนว่นเขา้ไปดว้ย 

เซียวอวี่เซวียนก าลงัจะโตก้ลบั กูช้หูน่วนขวางเขาไวก้่อน ตวัเองเดนิไปขา้งหนา้หนึ่งกา้ว นางกอดอก 

ปากคาบหญา้ขา้วฟ่างไว ้ท่าทีทัง้หยิ่งทัง้จองหอง 

“นกัเรยีน หากเจา้มีต าแหน่งเหมือนพวกเรา เจา้ก็ท  าตวัหยิ่งจองหอง ดถูกูคนอื่นเหมือนพวกเราได”้ 

เฮือก…… 

ทกุคนสดูหายใจเขา้ลกึๆ 

ตงฟางเจ๋อเป็นยอดฝีมอืระดบัหนึ่งเชียวนะ ถึงแมต้ าแหน่งจะเทยีบกบัเทพสงครามไม่ได ้แตก่็มีหนา้มี

ตาในพระนคร และเป็นคนใหญ่คนโตที่มีอ านาจพอตวั 

ค าพดูของกูช้หูน่วนเหน็ไดช้ดัว่า นางยอมรบัว่านางใชต้  าแหน่งรงัแกกูช้หูยนุ 

นางพดูแบบนีร้นหาที่ตายชดัๆ เดี๋ยวเขา้ไปในภเูขาสืบมงักรแลว้ กูช้หูน่วนไม่กลวัว่าจะถกูพวกเขาฆ่าใน

ภเูขาสืบมงักรเหรอ? 

ค าพดูเดียว ท าเอากลิน่ดินปืนปะทหุนกัขึน้เรื่อยๆ 



กูช้หูยนุแสรง้ท าเป็นอ่อนแอ ท าท่าส าออยเหมือนจะรอ้งไห ้ในใจกลบัเกลยีดพวกเขาอย่างกบัอะไรดี 

นางพดูสะอืน้เสยีงเบาว่า “นอ้งสาม คณุชายตงฟางไม่ไดห้มายความแบบนัน้ เขา……” 

“เขาจะหมายความว่ายงัไงก็ไม่เก่ียวกบัขา้ ทางที่ดีพวกเจา้อย่ามาหาเรื่องขา้ดีกว่า ไม่งัน้ขา้จะฆ่าพวก

เจา้ใหเ้ป็นจงัหวะเลย” 

เฮือก…… 

ทกุคนตกตะลงึอีกครัง้ 

กูช้หูน่วนก าลงัรนหาที่ตายอยู่เหรอ? 

กูช้หูยนุพยายามอธิบาย แต่นางกลบัหาเรื่องตงฟางเจ๋อไม่หยดุ 

ตงฟางเจ๋อแสยะยิม้เยน็ชา “ดี ดีมาก ขา้จะดสูิว่า ใครจะตายกอ่น” 

เขาอาจจะกลวัเทพสงคราม ไม่ไดพ้ดูตรงๆ แต่ในค าพดูนัน้เต็มไปดว้ยค าเตือน ใครที่ฟังแลว้ก็รู ้

ความหมายกนัทัง้นัน้ 

ชิงเฟิงแรงอาฆาตปะทขุึน้ “คณุชายตงฟาง กอ่นที่ท่านจะพดูค านีอ้อกมา ทางที่ดคีิดไตรต่รอง

ความสามารถของตวัเองใหด้ี” 

ตงฟางเจ๋อโกรธแต่ก็พดูอะไรไม่ได ้

ภายในพระนคร ทกุคนต่างก็รูด้ีวา่ชิงเฟิงเจ่ียงเสวียเป็นมือซา้ยขวาของเทพสงคราม ลว่งเกินพวกเขาก็

เหมือนลว่งเกินเทพสงคราม 

มู่หยงเฉินเปิดพดัออกพรึบ่ หวัเราะแลว้พดูว่า “เป็นแค่เรื่องเขา้ใจผิดเท่านัน้ เขา้ใจผิด ไยตอ้งท าให้

บรรยากาศอดึอดัเชน่นีด้ว้ย พี่ตงฟางไม่ไดห้มายความอย่างนัน้ เขาแค่ปากเสีย ทกุครัง้ก็ปากรา้ยใจดี

ตลอด” 

กูช้หูน่วนแสยะยิม้เยน็ชา 



ปากรา้ยใจดีงัน้เหรอ? 

นางว่าแรงอาฆาตของเขาหนกัเกินไป ยงัอ่อนเยาวม์าก คงเก็บซอ่นไวไ้ม่อยู่หรอก 

เทียบกบัตงฟางเจ๋อแลว้ มู่หยงเฉินซอ่นดาบในรอยยิม้ เป็นคมในฝัก ยิ่งตอ้งระวงัมากกว่าเดิม 

กูช้หูน่วนพดูแฝงความหมายไปว่า “โรคปากหมา ตอ้งรกัษา” 

ตงฟางเจ๋อที่เพิ่งจะหายโกรธไป ก็โกรธอีกครัง้ 

“เจา้ว่าใครปากหมา?” 

“ขา้บอกเจา้เหรอ? ขา้พดูชื่อหรอืยงั?” 

“เจา้……” 

“แก๊งๆๆ……” 

เสียงระฆงัของราชวิทยาลยัดงัขึน้ 

ทกุคนไม่กลา้ประมาท ต่างก็รบีไปรวมตวักนั 

กูช้หูน่วนกวาดตามองพวกเขาดว้ยสายตาที่ดถูกู แลว้โอบไหลเ่ซียวอวี่เซวียนไปรวมตวั 

หลิวเยว่รบีตามไป แลว้พดูเสยีงเบาว่า “ลกูพี่ท  าแบบนีมู้่หยงเฉินกบัตงฟางเจ๋อจะมาแกแ้คน้ไหม? สอง

คนนัน้จะเขา้ไปในภเูขาสืบมงักรดว้ยนะ” 

“เจา้คิดว่าขา้จะปลอ่ยใหพ้วกเขารงัแก ก็จะไม่หาเรื่องพวกเขาเหรอ?” 

สองคนนีต้ัง้แตแ่รกกค็ดิที่จะจดัการนางแลว้ ไม่ว่านางจะท าอะไร สดุทา้ยกต็อ้งแตกหกักนัอยู่ดี จะกลวั

ไปท าไม 

 

 



บทที2่96 ภูเขาสืบมงักรคือลูกไหน 

ณ สนามฝึกซอ้มของราชวิทยาลยั พวกนกัเรยีนที่มาเขา้รว่มงานชมุนมุสวินหลงแบง่ออกเป็นหา้แถว

และยนือย่างเป็นระเบยีบ อาจารยส์ิบกวา่ท่านยืนอยู่บนแทน่สงู ก าลงัอธิบายกฎกติกาของงานชมุนมุส

วินหลงในครัง้นี ้

“นกัเรยีนที่สามารถมายืนอยู่ที่น่ีได ้ลว้นแตเ่ป็นคนที่ราชวทิยาลยัคัดเลือกมาแลว้ ปีก่อนมีแค่นกัเรยีน

ในรุน่เทา่นัน้ถึงจะเขา้รว่มงานชมุนมุสวนิหลงได ้แต่ฝ่าบาททรงพระกรุณา เพื่อคน้หาบคุคลมาก

ความสามารถ อนญุาตใหน้กัเรยีนยอดเยี่ยมจากปีก่อนๆเขา้รว่มงานนีไ้ด”้ 

“ภเูขาสืบมงักรเป็นภเูขาล า้ค่าของแควน้เย่ ทกุคนต่างก็รูก้นัดี ในยคุสมยัโบราณ ที่นั่นเคยมีสงคราม

ครัง้ใหญ่เกิดขึน้ ถือเป็นสมรภมูิรบโบราณที่เหลือทิง้ไว ้ที่นั่นไม่เพียงแต่มีสตัวร์า้ย สมนุไพรอาบพิษ

เท่านัน้ ยงัมีสมบตัิล  า้คา่มากมายที่นั่น ในนัน้สว่นใหญ่จะมสีมบตัิล  า้ค่าระดบัสองขึน้ไป หากโชคดี 

อาจจะหาสมบตัลิ  า้คา่ระดบัสี่ได”้ 

“ไม่ว่าพวกเจา้จะไดข้องอะไรจากภเูขาสืบมงักร ก็จะเป็นของพวกเจา้ทัง้หมด หากพวกเจา้โชครา้ย 

ไม่ไดอ้ะไรกลบัมาเลย งัน้ก็จะไม่ไดอ้ะไรเลย เวลาที่เขา้ไปภเูขาสืบมงักรคือสามวนั สามวนัหลงัจากนัน้ 

งานชมุนมุสวนิหลงครัง้นีจ้ะจบลง ทกุคนออกจากภเูขาสืบมงักร หากมีคนไม่ออกมา จะประหารทกุคน

ไม่เวน้หนา้” 

“ราชวิทยาลยัจะระฆงัใหพ้วกเจา้ทกุคน ถา้หากมีอนัตราย สั่นระฆงัแค่สามครัง้ ก็ดงึเสน้จากขา้งลา่ง

ระฆงัออกมา คนในราชวิทยาลยัจะไปรบัพวกเจา้ออกมาเอง แต่พวกเจา้ก็จะเสียสทิธ์ิในการเขา้

รว่มงานชมุนมุสวินหลง ไม่สามารถคน้หาสมบตัิล  า้ค่าต่อไปได”้ 

กูช้หูน่วนฟังที่พวกเขา้พดูก็อดไม่ไดห้าว 

ตาแก่พวกนีพ้ดูจบหรอืยงัเน่ีย! หากลลีาตอ่ไป เวลาหนึ่งวนัก็จะผ่านไปแลว้ ยงัจะเขา้รว่มอะไรอีก 



นยันต์าที่ใสเป็นประกายของนางกวาดตามองเล็กนอ้ย ภายในราชวิทยาลยัอนักวา้งใหญ่นี ้ไม่เห็นองค์

หญิงตงัตงัเลย ไม่รูว้่าเงินที่นางติดคา้งงานประมลูเฟิงเซียง องคห์ญิงตงัตงัจะจดัการยงัไง? 

อ๋องเจ๋อกบักูช้หูยนุก็มาเขา้รว่มงานชมุนมุสวนิหลง 

พอกวาดตามองไปรอบๆ สายตาของกูช้หูน่วนก็หยดุอยูท่ี่ซา่งกวนฉู่ที่อ่อนโยนเรยีบรอ้ยมีมารยาท 

ซา่งกวนฉู่ท  าตวัสบายๆ ต่างจากอาจารยค์นอื่นที่พดูไม่หยดุ เขาแคน่ั่งอยู่ตรงนัน้เงียบๆ ลบูกู่ฉินของเขา 

นกัเรยีนที่เขา้รว่มงานชมุนมุสวินหลง น่าจะมีประมาณสามรอ้ยกวา่คน กูช้หูน่วนสงัเกตเหน็ว่ามีสายตา

มุ่งรา้ยมองมาที่นางเป็นระยะ แรงอาฆาตที่ไม่ว่าจะเก็บซอ่นยงัไง ก็เก็บซอ่นเอาไวไ้ม่อยู่ 

นางพดูเสียงเบาว่า “เดี๋ยวพอเขา้ไปภเูขาสืบมงักรแลว้ พวกเจา้สามคนติดตามขา้ไวน้ะ” 

“ท าไมเหรอ?” เซยีวอวี่เซวียนถาม 

“ไม่มีอะไร สองหวัดีกวา่หวัเดียว” กูช้หูน่วนเอยีงหวัแลว้ยิม้ ไม่ไดต้อบตรงๆ 

อาจารยส์วีพดูวา่ “เอาละ่ สิ่งที่ควรพดูก็พดูหมดแลว้ ตอนนีพ้วกเราจะเปิดเสน้เขตของภเูขาสืบมงักร

แลว้ หากพวกเจา้ทนไม่ไหว อย่าลืมสั่นระฆงัแลว้ดงึเสน้จากใตร้ะฆงัละ่ อยา่ใหต้วัเองตอ้งเสียชีวิตไป

เปลา่ๆ” 

“ขอรบั/เจา้คะ่ อาจารย”์ 

พวกนกัเรยีนคกึคกัอยา่งมาก บรหิารรา่งกายกนัใหญ่ อยากจะพุ่งเขา้ไปในภเูขาสืบมงักรแทบแย่ 

พวกอาจารยส์องมือผนึกกนั สรา้งค่ายกลขึน้มา รวบรวมก าลงัภายในไวใ้นค่ายกล ฝืนเปิดเสน้เขตของ

ภเูขาสืบมงักร 

ไดย้ินเสียงเดียวว่า “เขา้ไปเถอะ” 

อีกดา้นของเสน้เขตเหมือนมีแรงดงึดดู ดดูพวกเขาเขา้ไปกนัหมด 

เฮือก…… 



กูช้หูน่วนกบัคนอื่นๆก็ถกูดดูเขา้ไปเหมือนกนั หากนางยงัไม่ไดเ้ปิดชีพจรยทุธ ์คงไดล้ม้ลงไปกองกบัพืน้

แลว้ละ่ 

เซียวอวี่เซวียนมีกงัฟ ูจงึฝืนยนืนิ่งได ้

หลิวเยว่อวี่ฮยุกลบัลม้ลงไป ยงัดีที่กูช้หูน่วนเขา้ไปประคองพวกเขาไวก้่อน 

“ขอบคณุลกูพี่ ลกูพี่เกง่ขนาดนีต้ัง้แต่เมื่อไหรก่นั” 

“หลายวนัก่อนน่ะ” 

“หลายวนัก่อน? หรอืว่า……เจา้เปิดชีพจรยทุธไ์ดแ้ลว้?” 

“ประมาณนัน้” 

“คณุพระ เวลาสัน้ๆแคนี่ ้เจา้เปิดชีพจรยทุธไ์ดย้งัไงกนั?” 

กูช้หูน่วนมองดบูรรยากาศรอบดา้นอย่างละเอียด 

ภเูขารา้งแห่งนี ้รอบดา้นเต็มไปดว้ยตน้ไมส้ีเขยีวขจีทบัซอ่นกนัหลายชัน้ มองออกไปไกลๆ ภเูขาลกูหนึ่ง

เช่ือมต่อกบัอีกลกูหนึ่ง ไม่รูว้่าเชื่อมต่อกนักี่ลกูกนัแน่ 

หลิวเยว่พดูขึน้อย่างตกตะลงึ “ภเูขาเยอะขนาดนี ้ลกูไหนเป็นภเูขาสบืมงักรละ่เนี่ย?” 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่97 คร่าชีวิต 

มองออกไปแลว้ นกัเรยีนของราชวทิยาลยัตกอยู่บนภเูขาแต่ละลกู 

ไม่ไกลจากพวกเขามาก ทนัใดนัน้ก็มีเสียงดงัขึน้อยา่งตกตะลงึ “คณุพระ หลี่เหิงไดใ้บอู๋หยาเซียนเลย

เหรอ ท าไมโชคดแีบบนีน้ะ เพิ่งเขา้มาในภเูขาสบืมงักรก็ไดส้มบตัิล  า้คา่แลว้ น่าอิจฉาจรงิๆ” 

“นั่นน่ะสิ ใบอู๋หยาเซยีนเป็นยาพิเศษของการหลอมยาเลยนะ ว่ากนัว่าขอแค่มีใบอู๋หยาเซียน ก็สามารถ

หลอมยาใหเ้ป็นยาขัน้เทพได ้มีคนมากมายที่ตอ้งการ เขาโชคดจีรงิๆ” 

“ไปกนัเถอะ พวกเรากร็บีหาเรว็เขา้ ดวู่ายงัมีสมบตัิล  า้คา่อะไรอีกไหม” 

อวี่ฮยุพดูอย่างอจิฉาว่า “หลี่เหิงท าไมถึงโชคดขีนาดนี ้มาถึงก็ไดส้มบตัิล  า้ค่าแลว้” 

หลิวเยว่อวี่ฮยุอยากไปคน้หาตรงสถานที่ที่หลีเ่หิงเจอสมบตัิอย่างละเอียด ดวูา่จะมีของตกคา้งอะไรหรอื

เปลา่ กูช้หูน่วนจบัตวัพวกเขาไว ้ลากพวกเขาไปซอ่นอยู่ใตเ้นนิเขา 

เพิ่งซอ่นตวัเสรจ็ ไม่ไกลมากก็มีฝ่ามือพิฆาตพุ่งตรงเขา้มา กระแทกเขา้ใสแ่ผ่นหลงัของหลี่เหิงที่ก าลงัได้

ใจอยู ่

“เอือก……” 

เขากระอกัเลือดออกมา มองดคูนรา้ยตงฟางเจ๋ออย่างไม่อยากจะเช่ือ 

“เจา้……เจา้จะท าอะไร?” 

ตงฟางเจ๋อกบัมู่หยงเฉินรว่มมือกนั ทัง้สองมองดหูลีเ่หิงเหมือนก าลงัมองคนตายอยู่ 

“ราษฎรเดิมไม่มีความผิด แตเ่พราะมีหยกกบัตวัจงึมีความผดิ เจา้คดิว่าพวกเราจะท าอะไรละ่” 

ความหมายของค านีช้ดัเจนมาก พวกเขาสองคนจะฆ่าคนแลว้ปลน้ของมา 

หลี่เหิงกวาดตามองรอบดา้น ภเูขารอบๆนีน้อกจากพวกเขาสามคนแลว้ ก็ไม่มีคนอื่นอีกเลย เมื่อกีพ้วก

นกัเรยีนที่อยู่กบัเขา แตล่ะคนก็รบีแยกยา้ยออกไปหาสมบตัิกนัแลว้ 



เขาใจสั่น “อาจารยบ์อกแลว้ หา้มปลน้และฆา่คน” 

“อาจารยพ์ดูจรงิ แตอ่าจารยอ์ยูห่ากออกไปไกลเป็นพนัเมตร หากเกง่จรงิ เจา้ก็เรยีกใหอ้าจารยม์าช่วย

เจา้ส”ิ 

ตงฟางเจ๋อแสยะยิม้เจา้เลห่ ์ไม่ใหโ้อกาสหลีเ่หงิไดร้อ้งของความช่วยเหลือ กลางหวักะโหลกของเขาก็

ถกูฝ่ามือพิฆาตบดละเอียด เขาหยิบผา้ออกมาเช็ดมือที่สกปรกอย่างรงัเกียจ ก็ถึงแย่งใบอู๋หยาเซยีนมา 

“เสียดาย มีใบอู๋หยาเซยีนแค่ตน้เดียว สมบตัิครัง้นีใ้หข้า้ ต่อไปเป็นของเจา้” 

มู่หยงเฉินแสยะยิม้เจา้เลห่ ์“ได ้แต่ปลน้สมบตัพิวกเรากต็อ้งท า ฆ่ากูช้หูน่วนพวกเรากต็อ้งลงมือ

เหมือนกนั” 

“แนน่อนอยู่แลว้ ขา้จะฆ่าผูห้ญิงคนนัน้เอง หากนางไม่ใช่พระชายา ขา้จะใหน้างมีชีวิตจนถงึตอนนี้

เหรอ” 

“ไม่ว่ายงัไง ฆ่านางอย่าทิง้หลกัฐานไวเ้ด็ดขาด เดี๋ยวจะเดือดรอ้นกนัหมด” 

ตงฟางเจ๋อกบัมู่หยงเฉินพดูแลว้เดินจากไป 

หลิวเยว่อวี่ฮยุปิดปากไวแ้นน่ หวัใจเตน้ตกึตกัจนแทบกระเดน็ออกมา 

สีหนา้ของเซียวอวี่เซวียนมืดมนลง จอ้งมองแผน่หลงัของพวกเขาสองคนไม่ละสายตา 

“ลกูพี่ พวกมนัจะฆ่าลกูพี่” 

“เหน็แลว้” คดิไวอ้ยูแ่ลว้ ไม่มีอะไรใหน้่าแปลกใจหรอก 

“ลกูพี่ พวกเขาฆ่าหลี่เหิงแลว้ ยงัไงหลี่เหิงก็เป็นลกูชายของขนุนางระดบัหนึ่ง ท าไมพวกเขาถึงจองหอง

ขนาดนี”้ 

“อาจารยบ์อกแลว้ไม่ใช่เหรอ ที่น่ีมีสตัวร์า้ยวนเวียนอยู่โดยรอบ ใครจะรูว้่าหลี่เหิงตายยงัไง ดสูิ แรง้บิน

มาแลว้ ขนาดศพของหลี่เหิงยงัไม่เหลือเศษซากไวเ้ลย” 



 มีแรง้บินวนอยู่บนนัน้ ปากยาวของมนัจิกกดัลงไปบนศพของหลี่เหิง กลิ่นเลือดอบอวลไปทั่ว ดงึดดู

สตัวร์า้ยเขา้มาเยอะขึน้ 

กูช้หูน่วนพดูเสียงเบาวา่ “รบีไปกนัเถอะ” 

“ยยัขีเ้หร ่ขา้ว่าที่น่ีอนัตรายเกินไป มู่หยงเฉินกบัตงฟางเจ๋อคิดจะฆ่าเจา้อกีดว้ย เจา้ดิ่งเสน้ใตร้ะฆงัไหม 

ออกไปจากที่น่ีกอ่น” 

“ไม่ดงึ” 

ลอ้เลน่อะไร 

กว่าจะมีโอกาสเขา้มารว่มงานชมุนมุสวนิหลงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย นางจะออกไปไดย้งัไง 

ชยัชนะจะตกอยู่ในมือใครยงัไม่รูเ้ลย 

ทนัใดนัน้เอง กระดิ่งทลายวิญญาณสั่นขึน้ มีแสงแปลกประหลาดประกายออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที2่98 เข้าใจผิดคิดว่ายาวิเศษเป็นวัชพชื 

นยันต์ากูช้หูน่วนประกายขึน้ จอ้งมองกระดิ่งทลายวิญญาณไม่ละสายตา 

ไม่รูว้่าท าไม นางรูส้กึว่ากระดิ่งทลายวิญญาณเหมือนจะรบัรูอ้ะไรได ้ชกัน าใหน้างเดินไปขา้งหนา้ 

ขา้งหนา้มีนกัเรยีนราชวิทยาลยัมากมายรวมตวัอยูท่ี่นั่น ในนัน้มีเสียงตกตะลงึที่หาสมบตัิไดเ้ป็นระยะ 

อวี่ฮยุพดูอย่างรอ้นใจวา่ “ลกูพี่ พวกเราไปตรงนัน้กนัไหม ดวู่าจะหาอะไรเจอบา้ง” 

“รบีท าไม พืน้ที่ตรงนีซ้บัซอ้น ดา้นซา้ยมีถ า้อยูท่ี่หนึ่งไม่ไกลมาก พวกเราไปที่ถ า้ก่อน” 

“หือ……ไปถ า้ท าไมเหรอ” 

เซียวอวี่เซวียนตบหวัพวกเขาไปคนละป๊าบ “ยยัขีเ้หรใ่หพ้วกเจา้ไป พวกเจา้ก็ไปสิ จะพดูใหม้ากความ

ท าไม” 

ทัง้สี่คน ชายสามหญิงหนึ่งเดินเขา้ไปในถ า้ ถ า้ไม่ใหญ่มาก รองรบัไดแ้ค่พวกเขาสีค่นเท่านัน้ รอบดา้น

ของที่น่ีเต็มไปดว้ยก าแพงดิน หลิวเยวอ่วี่ฮยุคน้หาตัง้นานก็ไม่เจออะไรเลย จิตใจก็รอ้นรนขึน้มาเรื่อยๆ 

กูช้หูน่วนหยิบยาเม็ดออกมาจากกระเป๋าสิบกว่าขวด โยนไปใหพ้วกเขา “แบง่กนัเองแลว้กนั ไม่ว่าจะ

เป็นเมื่อไหร ่ก็ตอ้งเพิ่มพละก าลงัของตวัเอง ขอแค่มีพละก าลงัที่แข็งแกรง่มาพอ ก็จะไม่ถกูคนอื่นรงัแก

ไดง้่ายๆ” 

เซียวอวี่เซวียนและคนอื่นเปิดขวดยาออกอยา่งสงสยั พอเปิดออกมาก็มีกลิ่นพลงัพุ่งออกมา พวกเขาตก

ตะลงึมาก 

“ยาชะไขกระดกู เป็นยาชะไขกระดกูเหรอ แถมยงัมีสิบกว่าขวดอีก คณุพระ ยยัขีเ้หร ่เจา้ไปเอายาชะไข

กระดกูมากมายขนาดนีจ้ากไหนกนั?” 

“ลกู……ลกูพี่ ยาชะไขกระดกูแพงมากเลยนะ ลกูพี่ใชเ้งินซือ้ไปเท่าไหรก่นั?” 

ซือ้? 



ยาชะไขกระดกูชัน้ดีถกูนางกินไปหมดแลว้ 

พวกนีเ้ป็นแคข่องทั่วไปที่มีต าหนิ นางจะซือ้ของทั่วไปที่มีต าหนิไดย้งัไง 

พอนึกไดว้า่ของที่ตวัเองใหพ้วกเขาเป็นแค่ของที่มีต าหนิ กูช้หูน่วนก็ไอคอกแคกเสยีงเบา แลว้พดูอย่าง

เขินอายว่า “คณุภาพของยาชะไขกระดกูแย่กว่าเลก็นอ้ย ครัง้หนา้คอ่ยเอายาชัน้ดีใหพ้วกเจา้แลว้กนั” 

โครม…… 

เซียวอวี่เซวียนและคนอื่นแทบลม้หวัฟาดพืน้กนัหมด 

คณุภาพแย่กว่านิดหนอ่ย? 

คณุภาพแย่ตรงไหนกนั? 

น่ีเป็นยาชะไขกระดกูระดบัปานกลางเลยนะ? ทกุเม็ดมีราคาถึงหลกัพนัต าลงึเลยละ่ คนอื่นอยากไดก้็

ยงัไม่ไดเ้ลย นางกลบับอกว่าคณุภาพแย่ และยงัท าหนา้รงัเกียจอกี 

หลิวเยวล่ิน้พนักนั กลืนน า้ลายอกึๆ มองดยูาชะไขกระดกูอย่างโลภมาก “ลกู……ลกูพี่ ยาชะไขกระดกู

พวกนี ้ใหพ้วกเราหมดเลยเหรอ?” 

“ใช่ ใชโ้อกาสตอนที่เพิ่งเขา้มาในภเูขาสืบมงักร ทกุคนก าลงัวุน่กบัการหาสมบตัิ พวกเจา้ก็รบีกินเขา้ไป

ซะ ดสูิว่าเพิ่มพละก าลงัไดห้รอืเปลา่” 

“แต่ยาชะไขกระดกูแพงมากเลยนะ พวกเรา……” 

“พวกเรายงัตอ้งอยู่ในภเูขาสืบมงักรอีกสามวนั ถา้พวกเจา้ยงัพดูมากอีก งัน้ขา้จะไปแลว้นะ” 

เซียวอวี่เซวียนรบีเขา้มาคลีค่ลายสถานการณ ์กินเขา้ไปหนึ่งเม็ดอย่างไม่เกรงใจ เริ่มท าการหมนุเวยีน

ลมปราณ “ในเมื่อยยัขีเ้หรบ่อกว่าใหพ้วกเขา งัน้พวกเขาก็รบัไวแ้ลว้กนั ยงัไงก็เป็นพวกเดียวกนั” 

หลิวเยว่อวี่ฮยุเหน็แบบนีแ้ลว้ ก็มองกูช้หูน่วนอย่างซาบซึง้ใจ พวกเขาก็ไม่เกรงใจอีก รบีกินยาชะไข

กระดกูเขา้ไป เตรยีมตวัทะลชีุพจรยทุธ ์



เพิ่งมาถึงภเูขาสืบมงักร พวกเขาก็ไดร้บัยาชะไขกระดกูจากกูช้หูน่วนแลว้ น่ีเป็นโชคของพวกเขาเลยละ่ 

ภายในถ า้ที่เงียบงนั นอกจากเสยีงหายใจของพวกเขาแลว้ ก็ไม่มีเสยีงอื่นอีกเลย 

กูช้หูน่วนถือกระดิ่งทลายวิญญาณไว ้วิจยัแสงแปลกๆที่ประกายออกมาจากกระดิ่งทลายวญิญาณ 

และมองพวกเขาสามคนหมนุเวียนลมปราณไปดว้ย 

บนหวัของหลิวเยวก่บัอวี่ฮยุสองคนมหีมอกสขีาวลอยขึน้มา ใชย้าชะไขกระดกู ชีพจรยทุธข์องพวกเขาก็

ทะลไุปถึงขัน้ที่สามแลว้ 

เซียวอวี่เซวียนก็จากขัน้ที่สาม พุ่งไปขัน้ที่หกทนัที ชีพจรยทุธพ์ุ่งขึน้ไปทีเดียวสี่ชัน้รวด 

กูช้หูน่วนท าหนา้บึง้ตงึ 

หลิวเยว่อวี่ฮยุกินยาชะไขกระดกูไปคนละเม็ดก็ทะลไุดแ้ลว้ 

เซียวอวี่เซวียนก็กินไปแค่สามเมด็ ก็พุ่งขึน้ไปตัง้สี่ชัน้แลว้ 

แต่ท าไมนางกินเขา้ไปรอ้ยกว่าเม็ด แถมยงัเป็นยาชะไขกระดกูชัน้ดีดว้ย ฝืนเปิดไดแ้คช่ัน้เดียวเท่านัน้ 

หลิวเยว่อวี่ฮยุพดูอย่างตื่นเตน้ว่า “ลกูพี่ดีกบัพวกเราจรงิๆ ชีพจรยทุธข์องพวกเรายกระดบัขึน้ไปอีกหนึ่ง

ขัน้ แตน่่าเสียดาย พวกเรามีคณุสมบตัิที่ไม่ดีพอ กินยาชะไขกระดกูไปตัง้สองเม็ดทะลไุดแ้ค่ชัน้เดยีว” 

กูช้หูน่วนรูส้กึว่า ค าพดูของพวกเขาสองคนกระทบจิตใจของนางเขา้อย่างจงั 

ถา้พวกเขาคณุสมบตัทิี่ไม่ดีพอ? 

งัน้ถา้นางกินไปรอ้ยกวา่เม็ด ถึงฝืนเปิดชีพจรยทุธไ์ดแ้ค่ชัน้เดยีว พวกเขาคงไดต้กใจแยเ่ลย 

กูช้หูน่วนเปลี่ยนประเดน็ “ยงัมีอีกตัง้หลายเมด็ ท าไมไม่กินเยอะหนอ่ยละ่? ดสูวิ่าจะทะลไุดอ้ีกก่ีชัน้?” 

เซียวอวี่เซวียนมองบนนาง “เจา้คิดว่ายาชะไขกระดกูเป็นอาหารหรอืไงที่จะกินก่ีเม็ดก็ได ้พวกเรากินได้

สองสามเม็ดก็ถึงขดีจ ากดัแลว้ ถา้กินเขา้ไปอีก คงไดต้วัระเบิดจนตายแน่” 

เอ่อ…… 



งัน้นางกินยารอ้ยกว่าเม็ดตลอดเจ็ดวนัมานี ้ท าไมถึงไม่เป็นอะไรละ่? 

“ยยัขีเ้หร ่เจา้กินหนึ่งเม็ดดว้ยดีไหม ดสูิว่าจะเปิดชีพจรยทุธไ์ดห้รอืเปลา่ พวกเราสามคนจะใชก้ าลงั

ภายในช่วยเจา้เอง” 

หนึ่งเม็ด? 

เหอะ…… 

ไม่พอใหน้างกินดว้ยซ า้ 

กูช้หูน่วนโยนขวดยาใหพ้วกเขาอีกสองสามขวด “ลองด ูดสูวิ่าจะทะลไุดอ้ีกกี่ชัน้? เวลามีนอ้ย ขา้ให้

เวลาพวกเจา้ไดม้ากสดุแค่หนึ่งชั่วโมง” 

 แถมยงัเป็นยาชัน้ดดีว้ย ยยัขีเ้หร ่เจา้รูไ้หมว่ายาเผยหยวนแพงกว่ายาชะไขกระดกูก่ีเท่า? น่ีเป็นยาที่

ช่วยเพิ่มก าลงัภายในชัน้ดีเลยละ่ ถา้คนที่ชีพจรยทุธถ์ึงขดีจ ากดัแลว้ 

“นั่นสิ พวกชนชัน้สงูแย่งกนัอย่างบา้คลั่ง เพื่อที่จะไดย้าเผยหยวนมาหนึ่งเม็ดหลายวนัแย่งกนัจนเลอืด

ตกยางออก ลกูพี่กลบัมีถึงสามขวด หนึ่งขวดยงัมีสามสี่เม็ดอกี คณุพระ……จะรวยอะไรอย่างนี”้ 

กูช้หูน่วนลบูคาง ไม่ไดบ้อกพวกเขา แหวนมิตขิองนางยงัมีอีกหลายขวดเลยละ่ 

ยาเผยหยวนหลอมยากกว่ายาชะไขกระดกูมาก แต่ขอแค่มีของครบ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร 

ยาเผยหยวนพวกนีก้เ็หมือนกบัยาชะไขกระดกู ต่างก็เป็นของทั่วไปที่มีต าหนทิี่ไม่เขา้ตานาง 

เซียวอวี่เซวียนไม่เกรงใจ หยิบยาเผยหยวนมากินหนึ่งเม็ด รบีหมนุเวยีนลมปราณ และทะลชีุพจรยทุธ์

ต่อไป 

หลิวเยว่อวี่ฮยุเหน็แลว้ ก็รบีแย่งมากินคนละเมด็ พยายามทะลชีุพจรยทุธใ์นระยะเวลาที่สั่นที่สดุ 

กูช้หูน่วนนั่งอยูต่รงนัน้อย่างเบื่อหน่าย เดนิรอบนอกถ า้กลบัเห็นตน้หเูสือ หญา้ฉยุเผิน ใบสือหนาน ซูเห

อเซียงเป็นตน้ 



กูช้หูน่วนตาเป็นประกายแวววาว 

ไหนว่าโลกนีไ้ม่มีสมนุไพรพวกนีไ้ง? 

ท าไมมีอยู่ที่น่ีเต็มเลย? 

กูช้หูน่วนตื่นเตน้ นางรบีนั่งลงไปตรวจสอบดอูย่างละเอียด เป็นสมนุไพรที่นางก าลงัหาอยู่จรงิดว้ย 

ถา้มีสมนุไพรพวกนี ้นางอยากหลอมยาอะไรกไ็ม่ตอ้งกงัวลอีกแลว้น่ะสิ? 

กูช้หูน่วนกม้ลงไปเก็บ หยิบเอากระสอบใหญ่ออกมาจากแหวนมิติ เด็ดไปตลอดทาง 

ตอนที่เซยีวอวี่เซวยีนและคนอื่นๆออกมา ต่างก็สงสยักนัว่า “ยยัขีเ้หร ่เจา้จะเก็บหญา้พวกนัน้ไป

ท าไม?” 

“หญา้……หญา้งัน้เหรอ?” น่ีเป็นสมนุไพรตา่งหากละ่ 

“นั่นสิ อนันี ้ๆ  และหญา้อนันีด้า้นนอกมีเยอะแยะถมไป ไปภเูขาลกูไหนก็มีทัง้นัน้” 

“……” 

กูช้หูน่วนรมิฝีปากกระตกุ 

ไม่ใช่ว่าสมนุไพรพวกนีห้ายาก แตค่นบนโลกนีไ้ม่รูว้่าจะเอาสมนุไพรพวกนีม้าท าอะไร? 

นางเดด็หญา้วชัพืชดา้นนอก นกัเรยีนที่เดินผา่นพอเห็นแลว้ ตา่งก็หวัเราะเยาะกนัหมด 

“สี่คนนีม้าเลน่หรอืไงกนั? คนอื่นมาหาสมบตั ิพวกเขามาเก็บหญา้ ฮา่ๆๆ……” 

 

 

 

 



บทที2่99 ค้นหาสมบัติ 

เซียวอวี่เซวียนตอบโตก้ลบัไป “หวัเราะเขา้ไป มีอะไรใหห้วัเราะกนั พวกเราเก็บหญา้ หนกัหวัพวกเอง

หรอืไง? ไปๆๆ จะไปไหนก็ไป” 

หลิวเยว่อวี่ฮยุรบีไลค่นพวกนัน้ออกไป เพราะยงัไงน่ีก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดอีะไรเท่าไหรน่กั 

“ยยัขีเ้หร ่เจา้รูไ้หมว่า ชีพจรยทุธข์องขา้ทะลไุปอีกขัน้แลว้ ตอนนีถ้ึงขัน้ที่เจ็ดแลว้ รอขา้ทะลถุึงขัน้ที่เกา้ 

ก็สามารถเขา้สูร้ะดบัหนึ่งไดแ้ลว้ ถึงตอนนัน้กไ็ม่ตอ้งกลวัมู่หยงเฉินกบัตงฟางเจ๋อแลว้ดว้ย” 

“ลกูพี่ พวกเราสองคนก็ทะลไุดห้นึ่งขัน้แลว้ น่ีคือยาเผยหยวนที่เหลือ ลกูพี่รบีเก็บไวใ้หด้ี ยาพวกนีแ้พง

มากเลยนะ ถา้คนอื่นในราชวิทยาลยัรูเ้ขา้ คงไดเ้ขา้มาแย่งกนัแน่ๆ” 

กูช้หูน่วนนอกจากอิจฉาแลว้ก็ยงัอิจฉาอยู่ดี 

ยาเผยหยวนแค่เมด็เดยีวพวกเขากท็ะลขุัน้ไดแ้ลว้ ท าไมนางยงัติดอยู่ขัน้ที่สองนะ ไม่ว่านางจะกินยา

เขา้ไปมากเท่าไหร ่ก็ไม่มีรอ่งรอยว่าจะทะลไุดเ้ลย 

หลิวเยว่พดูว่า “ลกูพี่ พวกเรายงัตอ้งหาที่หลบมู่หยงเฉินกบัตงฟางเจอ๋อยู่ไหม?” 

กูช้หูน่วน“……” 

นางมาภเูขาสืบมงักร เพื่อมาหลบเจา้สองคนนัน้เหรอ? 

“พวกเจา้ดดูีๆ  สมนุไพรในกระสอบนีข้องขา้ พวกเจา้ไม่เคยเห็นอนัไหนบา้ง” 

เซียวอวี่เซวียนและคนอื่นนั่งลง ควานหาของขา้งในนัน้ เอาสมนุไพรออกมาหลายอย่าง “พวกนีพ้วกเรา

ไม่เคยเหน็ น่ีคอืวชัพืชอะไรเหรอ?” 

ดอกไมว้ิญญาณน า้แขง็ ใบเซียนไรร้าก หญา้ใบเขียว 

พวกนีเ้ป็นสมนุไพรวิเศษที่ล  า้คา่มาก ถึงแมจ้ะอยู่ในโลกปัจจบุนัก็เป็นสมนุไพรที่หายากมากเช่นกนั 

“พวกเจา้สามคน หาสมนุไพรตามนี ้เด็ดมาเยอะหน่อย ยิ่งเยอะยิ่งดี” 



“อะไรนะ……จะเด็ดหญา้พวกนีไ้ปท าอะไร? ยยัขีเ้หร ่เจา้คงไม่ไดบ้า้ไปแลว้นะ?” 

“เจา้น่ะสิบา้ ขา้เหมือนคนที่ไรส้าระขนาดนัน้เหรอเหรอ? ใหพ้วกเจา้เด็ด กต็อ้งมีประโยชนต์่อขา้น่ะส”ิ 

“มีประโยชนอ์ะไรเหรอ” 

“ค่อยบอกทหีลงั เวลามีนอ้ย รบีเด็ดซะ” นางกลา้รบัรองไดเ้ลยว่า ออกจากภเูขาสวินหลงแลว้ อยากจะ

เด็ดสมนุไพรพวกนีจ้ากที่อื่นอีกคงยากมากแน่ๆ  

“งัน้ถา้บงัเอญิเจอพวกตงฟางเจ๋อละ่?” เซียวอวี่เซวยีนยงัไม่ลืมว่า สองคนนัน้ก าลงัตามหากูช้หูน่วน 

เตรยีมฆ่านางอยู ่

“ไปเด็ดที่ที่มีคนเยอะๆ คนยิ่งเยอะยิ่งดี” ขอแค่มีคนเยอะๆ พวกเขาก็ตอ้งคดิใหด้ีก่อนลงมอื 

“ได”้ 

ว่าแลว้ก็ลงมือทนัที กูช้หูน่วนและคนอื่นๆ ถือกระสอบใหญ่คนละใบ ไปเด็ดตรงที่มีคนเยอะๆ อยากจะ

เด็ดสมนุไพรพวกนัน้ใหห้มด 

คนในราชวิทยาลยัต่างก็หวัเราะเยาะอีกครัง้ 

“เจา้โง่สี่คน คดิว่าวชัพชืเป็นสมนุไพรวิเศษ เดด็ไปก็สามารถหาเงินไดเ้หรอ? หากสมนุไพรวิเศษเด็ด

ง่ายขนาดนัน้ ภเูขาสวนิหลงจะมีหญา้พวกนีเ้ต็มทัง้ภเูขาไดย้งัไง?” 

“ขา้คดิว่ากูช้หูน่วนฉลาดเสียอกี ไม่คิดว่าจะเป็นไก่อ่อนเหมือนเมื่อกอ่น เฮอ้ ดแูลว้ขา้คงประเมินนาง

สงูไป” 

 พวกเขาชอบเก็บหญา้ก็ใหเ้ก็บไปเถอะ พวกเรารบีคน้หาสมบตัิกนัดีกว่า อย่าไปทางตะวนัออกเฉียงใต้

เด็ดขาด ที่นั่นมสีตัวร์า้ยเยอะมาก 

“ว่าไงนะ……สตัวร์า้ยดดุนัขนาดนีเ้ลยเหรอ กินเนือ้คนดว้ย?” 



“ขา้ก็ไม่รูว้่าเป็นสตัวอ์ะไร หนา้ตาแตกต่างกนั ไม่เคยเหน็มาก่อน แต่วิ่งเรว็มาก เห็นคนกเ็ขา้มากดั

ทนัที” 

“งัน้ขา้ก็ไม่ไปทางตะวนัออกเฉียงใตแ้ลว้ พวกเราไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือกนัดกีว่า ไดย้นิว่าที่นั่นมี

สมบตัิล  า้คา่เยอะมาก” 

กูช้หูน่วนตาเป็นประกาย สมองก าลงัหมนุอยา่งรวดเรว็ 

ขอแคส่ถานที่ที่มีของวเิศษ ที่นั่นก็ตอ้งมีสตัวร์า้ยคอยปกปอ้ง 

และกระดิ่งทลายวญิญาณของนาง ชกัจงูใหน้างไปทางตะวนัออกเฉียงใตต้ลอด หรอืว่าที่นั่นมีสมบตัิ

ล  า้ค่าอะไรรออยู่จรงิๆ 

“เซียวอวี่เซวียน ไปกนั พวกเราไปทางตะวนัออกเฉียงใตก้นั” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที3่00 วางแผน 

“เมื่อกีพ้วกเขาเพิ่งบอกว่าทศิตะวนัออกเฉียงใตม้ีสตัวร์า้ยไม่ใช่เหรอ? และทางทศิตะวนัออกเฉียงใตก้็

มีคนนอ้ยดว้ย ถา้เกิดพวกตงฟางเจอ๋ไลต่ามมาจะท ายงัไง?” 

กูช้หูน่วนแสยะยิม้ นยันต์าเต็มไปดว้ยการครุน่คิดแผนการ 

เซียวอวี่เซวียนและคนอื่นรูส้กึเยน็วาบทั่วแผน่หลงั ยยัคนนีค้ดิจะท าอะไรอีกนะ 

“หลิวเยว่ อวี่ฮยุ พวกเจา้สองคนเก็บสมนุไพรต่อไป ไปเก็บที่ที่มีคนเยอะๆ เซยีวอวี่เซวยีน เจา้ไปกบัขา้” 

“อะไรนะ……พวกเราเก็บเยอะขนาดนีแ้ลว้ ยงัตอ้งเก็บอีกเหรอ?” 

“นั่นน่ะสิ พวกเรามาหาสมบตัิที่ภเูขาสวนิหลงนะ ถา้เด็ดต่อไปแบบนี ้พวกเราก็ไม่มีเวลาไปหาสมบตัิ

น่ะส”ิ 

“สมบตัิมีอยู่ทั่วทกุที่น่ี? พวกเจา้แค่ไม่รูจ้กัเทา่นัน้ ขา้เช่ือวา่พวกเจา้ตอ้งตาถึงแนน่อน รอขา้กลบัมานะ 

พวกเจา้อย่างนอ้ยเด็ดอีกคนละสองกระสอบใหญ่ ถา้เดด็ไม่ได ้ระวงัตวัไวใ้หด้ลีะ่” กูช้หูน่วนยิม้ แต่

รอยยิม้นัน้กลบัเต็มไปดว้ยการข่มขู่ 

ไม่รอหลิวเยวอ่วี่ฮยุตกลง กูช้หูน่วนก็ลากเซยีวอวี่เซวียนออกไปแลว้ 

กงัฟขูองเซยีวอวี่เซวียนถึงขัน้ที่เจด็แลว้ ขอแคถ่ึงขัน้ที่เกา้ กส็ามารถเขา้ระดบัหนึ่งได ้การฟังก็ตอ้งดี

มากอยู่แลว้ เขาเดนิไปดว้ย แลว้พดูเสียงเบาไปดว้ยว่า “ยยัขีเ้หร ่มีคนแอบเดินตามพวกเรามา และยงัมี

แรงอาฆาตดว้ย” 

“วางใจเถอะ มีเทพสงครามอยู่ พวกเศษเดนพวกนัน้ไม่กลา้ลงมือพร  ่าเพรื่อหรอก พวกเราแค่เดินไป

เรื่อยๆก็พอ” 

หบุเขาที่น่ีอนัตรายมาก สองขา้งเป็นแมน่ า้ เดนิยากมาก และรอบดา้นยงัมีหมอกพิษอยูเ่ต็มไปหมด 

กูช้หูน่วนกบัเซียวอวี่เซวียนกินยาตา้นพิษแลว้ก็ถึงเดนิในหุบเขาไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 



“ยยัขีเ้หร ่พวกเราเดนิวนอยู่ในหบุเขานี ้จะไปไหนกนัแน่?” 

นางรูไ้ดย้งัไงว่าจะไปไหน? 

นางแค่รูว้า่กระดิ่งทลายวิญญาณในกระเป๋าก าลงัชกัน าใหน้างไปขา้งหนา้ 

“ไม่ได ้เดินตอ่ไปก็จะถงึหบุเขาใหญ่แลว้ ในนัน้ตอ้งมีสตัวร์า้ยมากมายแน่ ดว้ยความสามารถของพวก

เรายากที่จะต่อกรได ้และดา้นหลงัยงัมีคนไลต่ามมาอีก” 

“พวกเราออกไปไม่ไดแ้ลว้ละ่” 

“ว่าไงนะ?” 

เซียวอวี่เซวียนยงัไม่ทนัตัง้สติ มู่หยงเฉินกบัตงฟางเจ๋อกเ็ดนิมาลอ้มตวัพวกเขาไวแ้ลว้ 

“พวกเจา้อยากท าอะไร? นางเป็นถึงพระชายาหานเชียวนะ” เซียวอวี่เซวียนยนืขา้งหนา้นางแลว้พดู

ดว้ยน า้เสียงเยน็ชา 

“รูว้่านางเป็นพระชายา ไม่งัน้พวกเราจะตามมานานขนาดนีท้  าไม? กูช้หูน่วน ในกระเป๋าของเจา้คอื

กระดิ่งวญิญาณใชห่รอืไม่?” 

“ใช่แลว้ยงัไง?” 

กูช้หูน่วนเอากระดิ่งทลายวิญญาณออกมา แลว้แกว่งไปมาตรงหนา้พวกเขา 

แสงจากกระดิ่งทลายวญิญาณประกายขึน้แรงกว่าเดิม เหมือนก าลงัชีท้าง 

มู่หยงเฉินกบัตงฟางเจอ๋เหน็แลว้กต็าคา้งทนัท ีดวงตาประกายไปดว้ยความโลภ อยากจะแย่งกระดิ่ง

ทลายวิญญาณมาครอบครองโดยเรว็ 

กูช้หูน่วนกระตกุยิม้มมุปาก “อยากไดเ้หรอ? งัน้ก็ตอ้งดวู่าพวกเจา้มคีวามสามารถมากพอจะมาแย่งไป

ไหม?” 



เซียวอวี่เซวียนกมุขมบั 

ผูห้ญิงคนนี ้นางอยากจะป่าวประกาศใหโ้ลกรูว้่า นางมีกระดิ่งทลายวิญญาณเหรอ? 

มู่หยงเฉินกบัตงฟางเจอ๋อยากจะฆ่ากูช้หูน่วนเต็มที ตอนนีเ้ห็นว่านางมีกระดิ่งทลายวญิญาณอีก แรง

อาฆาตของพวกเขาก็ปรากฏออกมา ยกมือขึน้ตบฝ่ามือไปยงักูช้หูน่วน 

พวกเขาลงมือหนกัมาก ไม่เบามือเลย แต่ละกระบวนท่ากท็  าใหค้นปางตายไดเ้ลย 

กูช้หูน่วนแสยะยิม้เยน็ชา โอบเอวของเซียวอวี่เซวียนแลว้กระโดดลงไปยงัหนา้ผา 

เซียวอวี่เซวียนตกใจ “ยยัขีเ้หร ่เจา้บา้ไปแลว้หรอืไง?” 

“จะตายกต็ายดว้ยกนั ตอนที่พวกเรารว่มสาบานก็เคยบอกไวแ้ลว้น่ี” กูช้หูน่วนหวัเราะ แลว้ผวิปากไป

ขา้งบน “พวกเจา้สองคนกลา้ก็กระโดดลงมาดว้ยกนัสิ กระดิ่งทลายวญิญาณอยู่ในมือขา้น่ีไง” 

พวกมู่หยงเฉินวิ่งไปขา้งหนา้ผา ชะโงกหวัออกไปด ูดา้นลา่งเป็นทะเลหมอกหนาๆ มองไม่เหน็

สถานการณข์า้งลา่งเลย ไม่รูว้่าลกึเท่าไหรด่ว้ย พวกเขาจะโดดลงไปไดย้งัไง 

ในตอนที่พวกเขาสงสยัว่าท าไมกูช้หูน่วนตอ้งโดดลงไปดว้ย ทนัใดนัน้ไม่ไกลมากก็มีเสียงตมูดงัขึน้ 

ขนาดพืน้ยงัสั่นสะเทือนไปดว้ยเลย 

มู่หยงเฉินกลบัหลงัหนัไปดว้ยเนือ้ตวัที่สั่นคลอน กลบัเหน็ขา้งหนา้มฝีงูเสือดาววิ่งมาดว้ยความเรว็แสง 

พวกมนัแตล่ะตวัอา้ปากแยกเขีย้วอย่างน่ากลวั สายตาดรุา้ย มองพวกเขาสองคนเหมือนเป็นอาหารใน

จานเด็ดของพวกมนั 

 


