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ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

เขาเคยเห็นประโยคหนึ่งในหนังสือสักเล่มของมนุษย์ว่า
‘คนที่รับบทเป็นแม่พระในความรักล้วนโง่เขลา’

ตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจความรัก กระนั้นในใจก็ยังเห็นด้วยกับประโยคนั้น
— เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง



เดินทางร่วมกับจวงชิงและฝูหลีมาถึงเล่มสุดท้ายแล้ว ทุกท่านสัมผัส 

ได้ถึงความรู้สึกที่หัวหน้ากรมจวงมีต่อปีศาจอาวุโสขนปุกปุยอย่างฝูหลีกันบ้าง 

หรือยังคะ หากยังสัมผัสไม่ได้หรือยังรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอละก็ ในเล่ม 3 นี้ 

รับรองว่ามีเสิร์ฟให้อย่างเต็มอิ่มเลยละค่ะ

ในเล่มจบนี้ เรื่องราวความวุ่นวายของเหล่าปีศาจที่ปรากฏตัวในโลก 

มนุษย์ยังคงไม่มีวี่แววจะจบสิ้น จวงชิงและฝูหลีจึงต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ 

กันไปอีกยาว ๆ เลย ฝั่งหนึ่งน่ะรู้ ใจตัวเองแล้ว แต่มีฝั่งหนึ่งที่ไม่รู้ทำไมไม่รู้ใจ 

ตัวเองสักที จนต่างก็ได้ประสบพบเจอและร่วมกันฝ่าฟันเหตุการณ์ที่เป็น 

จุดพลิกผันใหญ่ในชีวิต ที่ทำให้ทั้งสองได้รู้ว่าการมีกันและกันอยู่มันดีมาก 

เพียงใด มิหนำซ้ำยังมีเรื่องราวของปมหลังระหว่างทั้งสองที่คาดเดาไม่ได้ 

อีกด้วย รับรองว่าชวนลุ้นชวนให้ติดตามอย่างแน่นอน มีแค่สิ่งเดียวค่ะ 

ที่เรารับปากไม่ได้ว่าจะตรงใจของทุกท่านหรือไม่จนต้องให้ไปรออ่านเอง  

นั่นก็คือตอนจบของเรื่องนี้ สุดท้ายแล้วจุดสิ้นสุดในเรื่องราวของมังกรทองกับ 

กระตา่ยยกัษจ์ะเปน็อยา่งไร และมสีิง่ใดทีร่ออยูใ่นเลม่นีน้ัน้ พลกิหนา้กระดาษ 

แล้วเดินเข้าสู่กรมควบคุมไปพร้อมกันเลยค่ะ

คำนำสำนักพิมพ์



จากใจผู้เขียน

ขออวยพรให้ทุกท่าน

	 มีวัยวันรุ่งเรืองสดใส สี่ฤดูสวยงามตลอดไป

	 มีความสุขสบายใจทุกขวบปี ปรารถนาดีสมหวังทุกประการ
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ภาพจวงชิง  ประคับประคองกรมควบคุมอย่างลำบากยากเข็ญผุดขึ้นมา 

ในหัวฝูหลี เขาหยิบถุงเฉียนคุนออกมาเททองและอัญมณีต่าง ๆ  กองบนพื้น 

เป็นภูเขาลูกย่อม ๆ

“ของพวกนี้มีค่ามากในโลกมนุษย์ คุณเอาไปแลกเป็นเงินเสียสิ” ฝูหลี 

มองอัญมณีที่กองสูงเท่าตัวเอง “คุณจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน ใช้หมดแล้ว 

ทางผมยังมีอีก”

“รีบเก็บเข้าไปเร็วเข้า”  จวงชิงเคลื่อนตัวไปล็อกประตูห้องทำงาน 

ในพริบตาแล้วหันกลับมาบอกฝูหลี “บอกคุณกี่ครั้งแล้ว ทำไมคุณถึงไม่จำ 

สักทีว่าอย่าโชว์สมบัติมั่วซั่ว!”

“คุณขาดเงินไม่ใช่เหรอ” ฝูหลีเอาเท้าเขี่ย ๆ ภูเขาอัญมณีจนกลิ้งหลุน ๆ  

ลงมากองหนึ่ง ทำราวกับมันเป็นแค่ลูกแก้วราคาถูก “ของพวกนี้สำหรับผม 

ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เป็นของที่ผู้เฒ่าบนภูเขาโยนให้เล่นตอนเด็ก ๆ ทั้งนั้น”

ฝูหลีพูดตามความจริง สำหรับมนุษย์แล้วของเหล่านี้เป็นของมีค่า แต่ 

สำหรับปีศาจที่ร่างเดิมเป็นสัตว์ทั้งหลาย หินอัญมณีเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับหิน 

ตามริมแม่น้ำ

ปศีาจสว่นใหญท่ีอ่าลยัในโลกยิะหาใชเ่พราะโลกมนษุยม์เีงนิทองของมคีา่  

หากแต่เพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความรักความหลง สิ่งยั่วยวนต่าง ๆ นานา  
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ตัง้แตอ่ดตีจนปจัจบุนัมปีศีาจบำเพญ็ตนไมรู่เ้ทา่ไหรท่ีต่ดิหลม่ปญัหานี้ ทีน่า่ตลก 

ที่สุดคือ ทั้ง  ๆ  ที่มนุษย์หวาดกลัวภูตผีปีศาจ แต่กลับชอบใช้ผีปีศาจเป็น 

ตัวเอกในหนัง ละคร หรือวรรณกรรม เพื่อกระตุ้นความปรารถนาในการ 

เสาะแสวงหาสิ่งลี้ลับของพวกเขา

อย่างเช่นผลงานเรื่อง  โปเยโปโลเย นางพญางูขาว  และอื่น  ๆ  ที่ถูก 

มนุษย์รีเมกและถ่ายทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า เรียกได้ว่าไม่รู้เบื่อ อย่างไรก็ตาม เมื่อ 

มีผีหรือปีศาจโผล่ออกมาจริง ๆ ปฏิกิริยาแรกของมนุษย์กลับเป็นตกใจกลัว  

ไม่ใช่ตื่นเต้นดีใจ

เย่กงผู้ชื่นชอบมังกร1 ก็คงอารมณ์ประมาณนี้กระมัง

“พวกเราทำงานเพื่อประเทศ รัฐบาลจะละเลยพวกเราได้ยังไง คุณเก็บ 

ของพวกนี้ไปเถอะ” จวงชิงแย่งถุงเฉียนคุนจากมือฝูหลีก่อนจะพบว่าบนถุง 

ลงอาคมจำกัดเฉพาะสายเลือดไว้ นอกจากฝูหลีแล้ว คนอื่นไม่สามารถใช้ถุง 

ดูดของเข้าไปเองโดยอัตโนมัติได้ เมื่อไม่มีทางเลือก จวงชิงจึงได้แต่โกย 

อัญมณีเข้าถุงทีละกอบ ๆ

ทอง โมรา พลอยตาแมว  หยกต่าง  ๆ คริสตัลธรรมชาติ  เพชร  

ไข่มุก...

ขณะกวาดของพวกนี้เข้าถุงเฉียนคุนของฝูหลีอย่างกับขยะ จวงชิงต้อง 

ข่มจิตข่มใจแทบแย่ เขาพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมากมายถึงอิจฉาริษยา 

ลูกคนรวยขนาดนั้น หลังจากยัดใส่อยู่นานครึ่งค่อนวันภูเขาอัญมณีกลับ 

เพิ่งเข้าถุงไปได้แค่หนึ่งในสาม จวงชิงจึงโยนถุงเฉียนคุนให้ฝูหลี “รีบเก็บ 

กลับไปเร็ว”

“ไม่เอาจริง ๆ เหรอ”

“ไม่เอา!”

1 นทิานสภุาษติจีน เรือ่งมอียูว่า่ ในแควน้ฉูม่ผีูเ้ฒา่นาม เยก่งจือ่เกา เปน็ผูห้ลงใหลชืน่ชอบ 

ในมงักรมาก ไมว่า่เครือ่งแตง่กายหรอืในบา้นลว้นประดบัดว้ยมงักร แตเ่มือ่มงักรมาเยีย่มเยอืนจรงิ ๆ  

กลับตกใจกลัววิ่งหนีเตลิด
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“อย่างนั้นก็ได้” ฝูหลีเก็บอัญมณีกลับไปอย่างอ่อนใจ พร้อมกับเกิด 

ความเข้าใจใหม่  ๆ  เกี่ยวกับความหยิ่งในศักดิ์ศรีของปีศาจวัยรุ่น  “ไว้ภาย 

ภาคหน้าถ้าต้องการเมื่อไหร่ก็อย่าลืมบอกผมแล้วกัน”

ครั้นเห็นกองอัญมณีตรงหน้าหายไปแล้ว จวงชิงถึงค่อยพรูลมหายใจ 

ยาวอย่างโล่งอก รู้สึกเหมือนกับคนลดความอ้วนที่มองคนหยิบอาหารอร่อย 

แสนเย้ายวนของตัวเองออกไป อารมณ์ผิดหวังระคนโล่งใจตีกันยับเยิน 

ในจิตใจเขา

“มีพื้นที่ประสบภัยแล้งเหรอ” ฝูหลีย่อส่วนถุงเฉียนคุนแล้วผนึกไว้ในหู

“อืม” จวงชิงพยักหน้า “บริเวณทางใต้ของมณฑลฉงซานเดิมเป็นพื้นที่ 

ฝนตกชุก  แต่ตั้งแต่เดือนเจ็ดเป็นต้นมาตรงนั้นกลับไม่มีฝนตกสักหยด  

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเคยลองทำฝนเทียมแล้ว  แต่เนื่องจากปัจจัยทาง 

ธรรมชาติไม่ครบองค์ประกอบทำให้ทำฝนเทียมไม่สำเร็จ ตอนนี้ทางมณฑล 

ฉงซานเกิดข่าวลือไปทั่ว กลายเป็นเรื่องขบขันไม่น้อย”

“แล้วอย่างนี้แผนกเราควรส่งใครไปจัดการถึงจะเหมาะ”

“ให้ชิงซวีไป เขาเป็นหน่ึงในนักพรตท่ียอดเย่ียมท่ีสุดของสำนักเต๋าหลินอัน  

เชี่ยวชาญด้านขอฝน ตั้งแต่เข้ากรมควบคุมมาหลายเดือนไม่มีโอกาสได้ออกไป 

ทำงานเดี่ยว ครั้งนี้เหมาะที่จะส่งเขาไปพอดี”

ฝูหลีตระหนักได้โดยพลัน “คุณคิดได้ถี่ถ้วนมาก พนักงานใหม่ควร 

มีโอกาสได้ฝึกปรืออย่างที่ว่าจริง ๆ”

เมื่อได้รับคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ชิงซวีดีใจมาก เข้ากรม 

ควบคมุมาตัง้นานไมเ่คยมโีอกาสแสดงฝมีอืเลย ตอนนีใ้นทีส่ดุกม็งีานทีต่อ้งการ 

เขาเสียที เขารีบเก็บกระเป๋าทันทีแล้วจองตั๋วรถไฟเที่ยวดึกของวันเดียวกัน 

เร่งรุดไปยังมณฑลฉงซาน

เช้าวันรุ่งขึ้น รถไฟเดินทางมาถึงเขตเมืองซึ่งแห้งแล้งรุนแรงที่สุดใน 

มณฑลฉงซาน เมื่อลงจากรถไฟ ชิงซวีแทบผงะกับกระแสความร้อนด้านนอก 

ที่ปะทะตัว จนต้องรีบถอดเสื้อโค้ตกับสเวตเตอร์ขนแกะออก ก่อนจะติดต่อ 
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หาเจ้าหน้าที่ซึ่งรับหน้าที่มารับตน

ครั้นเจ้าหน้าที่ผู้มารับเห็นเสื้อผ้าที่ชิงซวีถืออยู่ในมือก็หัวเราะขื่นอย่าง 

ช่วยไม่ได้ “ขอบคุณที่ลำบากเดินทางมานะครับ พวกเราทางนี้อุณหภูมิไม่ลด 

ลงเลย วันนี้ยังนับว่าดีหน่อยแค่สามสิบหกองศา ไม่กี่วันก่อนอุณหภูมิสูงสุด 

ตั้งสี่สิบเอ็ดองศา จนต้องมีคำสั่งให้โรงงานกับโรงเรียนหลายแห่งหยุดทำการ”

“ทรมานน่าดูสินะครับ” ชิงซวีเหลือบมองดวงอาทิตย์ซึ่งแขวนกลางฟ้า  

นี่ขนาดยังไม่สิบโมงเช้า แดดยังแรงขนาดนี้

เจ้าหน้าที่ต้อนรับรู้แค่ว่าชิงซวีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เบื้องบนส่งมา แต่ไม่รู้ 

แน่ชัดว่าชิงซวีจะทำอะไร เขาเองก็ไม่อาจถามมาก หลังจากส่งชิงซวีที่โรงแรม 

แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามซึ่งอีกหน่วยงานจัดเตรียมไว้มารับไม้ต่อ

แน่นอน เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามรู้ตัวตนที่แท้จริงของชิงซวี นอกจากร่วม 

กนิอาหารกลางวนักบัชิงซวีอยา่งเกรงอกเกรงใจแลว้ กไ็มก่ลา้เรง่ใหเ้ขาไปสบืหา 

สาเหตุที่แท้จริงของภัยแล้ง จวบจนตัวชิงซวีรู้สึกเองว่าสถานการณ์ชักแปลก ๆ  

พอกินข้าวเสร็จ เขาจึงไปชำระร่างกายเพื่อเตรียมจุดธูปบูชาแล้วพาคณะ 

ที่กินข้าวด้วยกันไปหาภูเขาสูงฮวงจุ้ยยอดเยี่ยมสำหรับวางค่ายกลเซ่นไหว้ 

เทพยดา

ขณะวางค่ายกลไปได้ครึ่งหนึ่ง ชิงซวีได้ยินเสียงลมหายใจแปลก ๆ จาก 

ทางด้านตะวันออก ซึ่งลมปราณชนิดนี้ส่งผลต่อการโคจรของเบญจธาตุและ 

ขัดกับธาตุน้ำโดยเฉพาะ สีหน้าเขาพลันเคร่งขรึม รีบควักอาวุธโจมตีออกมา  

“ปีศาจตนใดสร้างปัญหา ณ ที่แห่งนี้”

ปีศาจ?!

เจา้หนา้ทีต่ดิตามไดย้นิกพ็ากนัตงึเครยีดตาม ตา่งหยบิอาวธุสัง่ทำพเิศษ 

ตรงเอวออกมา

จากนัน้พวกเขากเ็หน็เงารา่งงยูกัษป์รากฏกลางภเูขาสงูชนั หางยาวเฟือ้ย 

ซึ่งพาดกลางภูเขาแลดูน่าสยดสยอง

“มีสองหาง นี่มันปีศาจงูสองหาง!” เจ้าหน้าที่ติดตามตกใจหน้าซีด  

แม้พวกเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการฝึกบำเพ็ญบ้าง แต่เนื่องจากขีดจำกัดด้าน 
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พรสวรรคจ์งึไมส่ามารถเขา้สูว่ถิฝีกึบำเพญ็ได้ ดงันัน้จงึไดแ้ตอ่าศยัชือ่หนว่ยงาน 

ความมั่นคงโดยมีฐานะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความสงบและปลอดภัย 

ประจำการตามมณฑลต่าง ๆ

“นักพรตชิงซว ี ตอนนี้พวกเราควรทำยังไงกันดีครับ”

“ทำยังไงน่ะเหรอ...” ชิงซวีกัดฟันกรอด กำอาวุธแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด  

เขาเก็บของบนแท่นบูชากลับมาทั้งหมดแล้วหันหลังเผ่นแน่บ

“จะทำอะไรได้ล่ะ ก็ต้องเรียกเจ้านายมาน่ะสิ อ๊ากกกก!”

เสียงร้องสะท้อนกับหุบเขาดังก้องไปไกลแสนไกล งูยักษ์ซึ่งเผยตัวแค่ 

สองหางรีบหดหางกลับไปอย่างรวดเร็วและอันตรธานหายไปจากภูเขา

โทรศัพท์มือถือดังขึ้นขณะจวงชิงกำลังประชุมกับพนักงานในแผนก  

เขาก้มดูชื่อผู้ติดต่อแล้วเงยหน้าบอกกับทุกคน “ชิงซวีโทร.มา”

ทุกคนแปลกใจเล็กน้อย ไม่ใช่ว่าชิงซวีออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

หรอกเหรอ ทำไมยังมีแก่ใจโทร.มาได้

ทันทีที่รับสาย เสียงโหยหวนของชิงซวีก็ดังลอดออกมา

“เจ้านายครับ ช่วยชีวิตผมด้วย!”

จวงชิงผุดลุกจากที่นั่งด้วยสีหน้าเคร่งเครียด “เกิดเรื่องอะไรขึ้น”

“มีปีศาจงูยาวอย่างน้อยหลายสิบเมตรได้ครับ ผมสงสัยว่าภัยแล้ง 

เกิดขึ้นเพราะเจ้านี่ พลังตบะผมไม่เอาอ่าว สู้ปีศาจงูสองหางตนนี้ไม่ไหว”  

ชิงซวีหอบหายใจ สองขายังโกยอ้าว “ผมต้องการกำลังเสริม”

“ใช้มือถือส่งโลเกชั่นมา เดี๋ยวฉันไปเอง” จวงชิงวางสาย “เลิกประชุม 

เท่านี้ก่อน พวกนายก็ไปทำงานตามที่สั่งไว้เมื่อกี้ต่อซะ”

“เดี๋ยว” ฝูหลีลุกขึ้นตาม “ผมไปกับคุณด้วย”

“ไม่ต้องหรอก แค่งูสองหาง ผมจัดการเองได้” จวงชิงดูออกนานแล้ว 

ว่าฝูหลีไม่ค่อยชอบสัตว์จำพวกงูเท่าไหร่จึงไม่คิดจะพาอีกฝ่ายไปด้วย

ฝูหลีตามออกมานอกห้องประชุมแล้วลดเสียงพูด “คุณอย่าฝืนตัวเอง 

เลย การกลัวงูไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อย ผมไปเป็นเพื่อนจะได้ช่วยเสริม 

ความกล้าให้”
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จวงชิงชะงักเท้า เขาหันมายิ้มให้ฝูหลี “ก็ได้”

ฝูหลีคิดในใจ กะแล้วว่ายังกลัวงูอยู่ พอได้ยินว่าจะไปเป็นเพื่อนถึงได้ 

ดีใจขนาดนี้ มังกรน้อยจวงอะไรก็ดีอยู่หรอก  เสียแต่ชอบเอาชนะ  เก็บ 

ทุกอย่างไว้ในใจ อะไรก็แบกรับไว้เอง ใช้ชีวิตแบบนี้เหนื่อยตายพอดี

เนือ่งจากเปน็สถานการณเ์รง่ดว่น ทัง้สองจงึไมจ่ำเปน็ตอ้งทำตามระเบยีบ 

ปกติ แต่ใช้วิชาย่นระยะพันลี้โดยตรง ไม่ทันไรก็มาถึงภูเขา เห็นชิงซวีพา 

คณะสามสี่คนวิ่งลงมาจากภูเขาลิบ  ๆ ด้วยความเร็วขนาดชนะแชมป์วิ่งระยะสั้น 

ได้เลย

ฝูหลีหายตัวมาโผล่ตรงหน้าชิงซวีแล้วคว้าตัวอีกฝ่ายเอาไว้ “ไม่ต้องวิ่ง 

แล้ว งูสองหางนั่นอยู่ไหน พาพวกเราไปหน่อย”

“พี่ฝู เจ้านาย มาแล้วเหรอครับ” ชิงซวีตาทอประกาย โล่งอกเลิกกลัว 

ในทันใด ยืดตัวตรงพูด “ผมพาไปเองครับ”

คณะที่ตามหลังชิงซวีมาหายใจหอบดังราวกับวัว ทิ้งตัวนั่งลงบนพื้น 

ทันที

จวงชิงเห็นพวกเขาดูเหน็ดเหนื่อยมากเลยบอก “พวกคุณพักอยู่ตรงนี้  

ไม่ต้องตามมาหรอก”

“ขอบคุณหัวหน้ากรมจวง ให้คุณเห็นเรื่องน่าขันเสียแล้ว” คณะ 

ผู้ติดตามกระดากใจพอสมควร แต่พวกเขารู้ดีแก่ใจว่าสถานการณ์แบบนี้ 

ต่อให้ตามไปด้วยก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้

จวงชิงดึงฝูหลีมาข้างตัว ส่วนอีกมือหิ้วตัวชิงซวี แล้วถีบตัวเหาะขึ้นไป 

บนยอดเขา

พริบตานั้นชิงซวีนึกถึงความน่าสะพรึงกลัวตอนถูกฉาวอวิ๋นหิ้วบินไป 

บินมา กับฉาวอวิ๋นเขายังกรีดร้องได้ แต่ต่อหน้าจวงชิงเขากล้าทำแค่อุดปากไว้

เมื่อมาถึงจุดที่ชิงซวีตั้งแท่นบูชาเมื่อครู่ จวงชิงก็ขมวดคิ้ว “บรรยากาศ 

ที่นี่ผิดปกติจริงอย่างว่า”

เบญจธาตุโคจรยุ่งเหยิง มิน่า น้ำถึงระเหยกลายเป็นฝนตามวัฏจักร 

ธรรมชาติไม่ได้
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จวงชงิถอดเสือ้นอกออกพลางเงยหนา้มองแสงอาทติยแ์รงกลา้บนทอ้งฟา้  

ทั้งที่เข้าฤดูนี้แล้ว ดวงอาทิตย์ยังแผดเผาขนาดนี้

แม้มีสายเลือดมังกรแค่ครึ่งเดียว กระนั้นความทระนงของเผ่ามังกร 

บางส่วนก็ยังคงฝังในกระดูก อย่างเช่นไม่มีทางกลัวสัตว์ประเภทงูใด ๆ นาที 

ถัดมาเกล็ดมังกรนับไม่ถ้วนพลันงอกขึ้นมาบนใบหน้าจวงชิง เขาส่งเสียงมังกร 

คำรามไปทางป่าบนภูเขา

นกและสัตว์ต่าง  ๆ  บินหนีแตกฮือในทันใด แม้แต่กิ่งก้านของต้นไม้ 

ซึ่งไร้ชีวิตชีวาเพราะขาดน้ำยังสั่นสะท้านไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่น่าแปลกคือ งูสองหางตัวนั้นกลับไม่โผล่ออกมา

“แปลกจัง หรือว่าผมดูผิด” ชิงซวีชักกังวล กลัวเจ้านายหาว่าเขาทำ 

เรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

“ไม่ นายดูไม่ผิดหรอก” จวงชิงยื่นมือคว้าอากาศก่อนจะฉีกกระชาก 

ม่านอาคม เบื้องหลังม่านอาคมปรากฏปีศาจงูหนึ่งหัวสองร่างกำลังพันตัว 

กับภูเขา ลำตัวขนาดมหึมาโอบกอดภูเขาเอาไว้ทั้งลูก

“นี่มันสัตว์ประหลาดอะไรน่ะ”  ขนแขนชิงซวีลุกซู่  งูตัวนี้หน้าตา 

ประหลาดเกินไปแล้ว

“นีค่อืเฝย...” จวงชงิพดูไมท่นัจบกม็กีอ้นขนกระโดดผลงุเขา้มา กอ้นขน 

นั้นกระแทกโดนใบหน้าเขาก่อนจะกลิ้งลงมาในอ้อมอก เป็นกระต่ายอ้วน 

ตัวหนึ่ง

“ฝูหลี?” จวงชิงรีบยื่นมือไปประคองกระต่ายด ีๆ ไม่ให้กลิ้งตกลงพื้น

กระต่ายอ้วนมุดหัวไปด้านหน้าสุดแรงเกิด พยายามเข้าไปซุกหัวซ่อน 

ตรงซอกแขนชายหนุ่ม หางซุกหว่างขา จากนั้นก็แน่นิ่ง ไม่ว่าจวงชิงจะเรียก 

อย่างไรก็ไม่ส่งเสียงซักแอะ

ชิงซวีตะลึงมองภาพตรงหน้า ถึงจะบอกว่างูเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของ 

กระต่าย แต่ตบะพี่ฝูสูงขนาดนั้นยังต้านทานสัญชาตญาณตามธรรมชาติแบบนี้ 

ไม่ได้อีกเหรอ

“ไม่ต้องกลัว แค่เฝยเว่ยเอง  พลังต่อสู้ไม่สูงเท่าไหร่ ผมจัดการ 
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คนเดียวได้” พอเห็นฝูหลีกลัว จวงชิงเลยปูเสื้อนอกตัวเองกับพื้น “นอนอยู่ 

ตรงนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมจัดการเฝยเว่ยเสร็จแล้วจะกลับมา”

เจา้กระตา่ยทีเ่อาแตแ่กลง้ตายไมพ่ดูไมจ่าสา่ยหวัดกิ ขาหนา้เกาะแขนเสือ้ 

ชายหนุ่มแน่น ท่าทางแบบ ‘ให้ตายก็ไม่ยอมอยู่คนเดียว’

ชิงซวีคิดว่าด้วยนิสัยเย็นชาของเจ้านาย พี่ฝูท่าทางขี้ตื่นแบบนี้น่าจะโดน 

เจ้านายจับโยนออกไป ทว่าเขาถูกความจริงตบหน้าเข้าให้อย่างแรง เพราะ 

ไม่เพียงเจ้านายจะไม่โยนพี่ฝูทิ้ง ยังวางพี่ฝูไว้บนหัวหลังจากคืนร่างเดิม ชิงซวี 

มองร่างมังกรทองอันน่าเกรงขามแล้วพานใจเต้นแรงขึ้นมา ก่อนจะก้าวไป 

ข้างหน้าสองสามก้าว “เจ้านาย ผม...”

“นายยืนรอตรงนี้ เฝ้าเสื้อผ้าให้ฉันด้วย” ว่าแล้วมังกรทองก็เหาะไป 

ทางภูเขาที่เฝยเว่ยอยู่โดยไม่หันกลับมามอง

ชิงซว ี “…”

อ้อ มีการเลือกปฏิบัติแบบนี้ด้วยสินะ

ชิงซวีนั่งขัดสมาธิบนพื้นแล้วหยิบมือถือออกมาเปิดเว็บบอร์ดสนทนา 

ของเสิร์ชเอนจิน

[สอบถาม ทำยังไงถึงจะเป็นที่โปรดปรานของเจ้านาย ออนไลน์รอ 

คำตอบอยู่ ด่วนมาก]

ฝูหลีซึ่งนอนอยู่บนหัวมังกรดึงขนข้าง ๆ มาคลุมหัวตัวเองเพราะไม่อยาก 

จะเห็นเฝยเว่ยเป็นครั้งที่สองแม้แต่นิดเดียว บนโลกนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไร 

น่าขยะแขยงเท่าเฝยเว่ยอีกแล้ว ชาตินี้อย่างไรเขาก็ลืมความอดสูตอนอายุ 

ห้าร้อยปีที่โดนเฝยเว่ยทำให้ตกใจกลัวจนฉี่ราดไม่ลง

พอได้นั่งอยู่บนหัวมังกรพร้อมขนแผงคอนุ่ม  ๆ  บังตัวเองไว้ ในที่สุด 

ฝูหลีก็รู้สึกปลอดภัย ขณะขาทั้งสี่เกาะแผงคอมังกร ฝูหลีรู้สึกได้ว่าจวงชิง 

บินร่อนกลางอากาศอยู่หลายรอบก่อนจะตามด้วยแรงกระแทกรุนแรงส่งผ่าน 

มาจากใต้ร่าง

เริ่มต่อสู้แล้วหรือ

ครั้นได้ยินเสียงมังกรคำรามกับเสียงร้องแปลกแปร่งจากเฝยเว่ยลอย 
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เข้าหู ฝูหลีถีบเท้าอย่างรู้สึกผิดนิดหน่อย ในฐานะผู้ใหญ่ตบะสี่พันกว่าป ี การ 

หลบอยู่หลังเด็กอายุอ่อนกว่าแบบนี้ขี้ขลาดไปหน่อยหรือเปล่า หลังจากขัดแย้ง 

ในใจอย่างดุเดือด ฝูหลีรู้สึกว่าตัวเองควรปลุกความกล้าสักหน่อย

เขาค่อย  ๆ  ยื่นหัวด้วยความเร็วเฉลี่ยห้ามิลลิเมตรต่อนาทีออกไปนอก 

แผงคอ จงัหวะทีห่วัเกอืบจะพน้แผงคอออกไป จู ่  ๆจวงชงิกพ็ดูขึน้วา่ “ซอ่นด ีๆ  

ผมกำลังจะพ่นน้ำ จะหนาวหน่อย”

ด้วยความเป็นกระต่าย เขา...เขากลัวความหนาว ฝูหลีหดหัวกลับไป 

อย่างมีเหตุผลเต็มที่

จวงชงิกห็าไดโ้กหก เพราะฝหูลไีดย้นิเสยีงนำ้ไหลเชีย่วแรงและตามดว้ย 

...เสียงน้ำกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว เขาเกือบลืมไปว่าจวงชิงเป็นมังกร 

ซึ่งมีพลังเรียกฝนสั่งฟ้าแช่แข็งติดตัวแต่กำเนิด

สายลมเจือไอหนาวพัดผ่านตัว ฝูหลีสูดหายใจลึก  ๆ  หนึ่งทีแล้วแอบ 

ยื่นหัวออกนอกแผงคอมังกร จากนั้นก็เห็นเพียงก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ตั้งอยู่ 

บนยอดเขาภายใต้แสงอาทิตย์สดใส เฝยเว่ยถูกแช่แข็งอยู่ด้านใน เห็นเพียง 

เงาร่างราง ๆ แสงแดดกระทบผิวน้ำแข็งสะท้อนสีรุ้งดูงดงามเกินบรรยาย

“เอาละ” จวงชิงเปลี่ยนกลับร่างมนุษย์ อุ้มฝูหลีในร่างกระต่ายพลาง 

ลูบขนบนหลัง “เฝยเว่ยถูกผมแช่แข็งแล้ว คุณไม่ต้องกลัวแล้วนะ”

ขณะนอนอยู่ในอ้อมกอดอบอุ่นของจวงชิง ความทรงจำยามถูกเฝยเว่ย 

กวดไล่จนร้องไห้จ้าก็เลือนรางลง

“ขอบคุณ” เขากระดากใจหน่อย  ๆ หลังจากวันนี้ดูท่าคงไม่มีหน้า 

วางมาดผูใ้หญก่บัจวงชงิแลว้ ทวา่เรือ่งนัน้ไมส่ำคญั สำคญัคอืจวงชงิไดช้ว่ยเขา 

ระบายแค้น ตอนนี้เขาเลยอารมณ์ดีมาก 

จวงชิงลูบขนกระต่ายด้วยใบหน้าเรียบเฉย “เฝยเว่ยก่อกวนการโคจร 

ของเบญจธาตุ ตามกฎของกรมควบคุมแล้วควรถูกผนึกในสถานที่หนาวเหน็บ  

คุณว่าอย่างไร”

“ผนึกเลย  ๆ  ๆ” ฝูหลีพยักหน้ารัว  ๆ “ไม่อย่างนั้นมันไปที่ไหนก็แล้ง 

ที่นั่น สัตว์และพืชพรรณต่าง ๆ ได้ตายด้วยน้ำมือมันหมดพอดี”



10

อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ  เล่ม  3

“ได้” จวงชิงยกมือดึงตัวเฝยเว่ยมาเก็บในของวิเศษแล้วร่อนลงพื้น  

“ชิงซวี”

ชิงซวีรีบเก็บมือถือ ลุกขึ้นยืนแล้วพูด “มีอะไรจะสั่งการครับเจ้านาย”

“ทำพิธีขอฝนต่อได้แล้ว”

“อ้อ” ชิงซวีเหลือบมองฝูหลีที่ยังนอนอยู่ในอ้อมกอดหัวหน้า “เจ้านาย 

ครับ พี่ฝูไม่เป็นไรใช่ไหม”

จวงชิงลูบขนบนตัวฝูหลี “ไม่เป็นอะไรหรอก พอดีเขาเพิ่งบรรลุขั้น  

ไม่สามารถใช้อิทธิฤทธิ์มาก ฉันเลยให้เขาคืนร่างเดิมเพื่อพักผ่อนก่อน”

หืออออ? ไม่ใช่ว่าตกใจกลัวงูจนคืนร่างเดิมหรอกเหรอ

“ยงัมขีอ้สงสยัอกีไหม” จวงชงิเลกิคิว้เลก็นอ้ย ดวงตาดำขลบัมองชงิซวี

ชิงซวีผวา รีบส่ายหัวพัลวัน “ไม่มีแล้วครับ”

“ไม่มีก็ดี ฉันกับฝูหลีกลับก่อนละ” จวงชิงใช้วิชาย่นระยะพันลี้อีกครั้ง  

หายตัวไปต่อหน้าชิงซวี

“อูย...เทพซานชิงช่วยลูกด้วย ตกใจแทบตาย” ชิงซวีนั่งลงกับพื้น 

อีกครั้ง ล้วงมือถือออกมาดูคำตอบซึ่งได้เรื่องไม่กี่อัน ด้วยเหตุนี้เขาจึงถามต่อ

[ผมมีเพื่อนร่วมงานความสามารถสูงมากอยู่คนหนึ่ง แต่วันนี้ผมพบว่า 

เขาดันกลัวแมลงสาบมากถึงขั้นตกใจกระโดดเกาะตัวเจ้านาย เจ้านายก็ไม่ว่า 

เขา  นอกจากช่วยตีแมลงสาบตาย  ยังช่วยปกปิดจุดอ่อนเล็กน้อยนี่อีก  

นี่แสดงว่าเจ้านายเขาให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานผมคนนี้เป็นพิเศษ 

หรือเปล่า]

ชาวเน็ตเอ : [อยู่แล้วสิ มีเจ้านายที่ไหนไม่ให้ความสำคัญกับพนักงาน 

เก่ง ๆ บ้างล่ะ]

ชาวเน็ตบี : [ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เพื่อนร่วมงานคนนั้นกระโดดเกาะตัว 

เจ้านายหรอกเหรอ จขกท. หลังจากเพื่อนร่วมงานกระโดดเกาะเจ้านายแล้ว  

เจ้านายมีปฏิกิริยาอะไรบ้าง]

เทพนักพรต : [ก็ไม่ได้อะไร แค่อุ้มเขาขึ้นมา]

ชาวเน็ตซี : […]
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ชาวเน็ตดี : […]

ชาวเน็ตอี : [จขกท. ฉันบอกอะไรให้นะ นี่น่ะคือความรัก]

ชาวเน็ตเอฟ : [เจ้านายผู้แข็งแกร่งกับลูกน้องมากความสามารถแต่กลัว 

แมลงสาบ คู่นี้โมเอะแฮะ]

ชาวเน็ตจี : [หรือว่ามีฉันคนเดียวที่สังเกตเห็นว่า จขกท.ใช้คำว่า ‘เขา’  

แทนตัวเจ้านายกับเพื่อนร่วมงาน]

ชิงซวีอ่านความเห็นด้านล่างที่จู่  ๆ  ก็เปลี่ยนประเด็นไปเป็นหัวข้อ  

‘ประธานเผดจ็การกบัพนกังานคนสวย’ แทนแลว้กเ็กบ็มอืถอืลงอยา่งกลนืไมเ่ขา้- 

คายไม่ออก ก่อนจะลุกขึ้นเริ่มทำงาน

เจ้านายกับพี่ฝูเป็นแฟนกัน? จะเป็นไปได้ยังไง

อย่าว่าแต่เขาไม่เชื่อเลย แม้แต่เทพซานชิงก็ไม่เชื่อ
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ลมหนาวพัดมาเป็นระลอก ฝูหลีกระโดดลงจากตัวจวงชิงกลับร่าง 

มนุษย์อย่างเกรงใจ “เมื่อครู่ขอบคุณมากนะ”

“เรื่องเล็กน้อย” จวงชิงมองฝูหลีทีหนึ่ง “ไม่ต้องขอบอกขอบใจอะไร 

ผมหรอก”

ฝูหลีเห็นสีหน้าแววตาจวงชิงยังคงเดิม  ไร้ซึ่งแววดูถูกที่เขากลัวงู   

จึงค่อยสบายใจขึ้น เอ่ยปากอย่างอารมณ์ดีว่า “ผมเลี้ยงข้าวเย็นคุณแล้วกัน  

ไปเถอะ”

จวงชิงจำไม่ได้แล้วว่าเคยอ่านเจอที่ไหนว่าอาหารอร่อยทำให้คนลืม 

ความกลัวและความทุกข์ได ้ ดังนั้นแม้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเลิกงาน แต่สุขภาพ 

จิตของพนักงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เขาสองจิตสองใจไม่ถึงสามวินาทีก็ตอบ 

ตกลง

ทั้งสองไปร้านนกฮูกเหมือนเดิม ลูกค้าในร้านอาหารไม่เยอะนัก แต่ 

ฝูหลีพบว่าในร้านมีผู้ช่วยเพิ่มมาคนหนึ่ง ซึ่งก็คือปีศาจนกเค้าแมวที่ก่อนหน้า 

เคยขโมยของกินและถูกปล่อยตัวไปตนนั้น

นกเค้าแมวเห็นพวกเขาก็เกร็งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วพูดโดยไม่ต้องคิด  

“ผมมาทำงานที่นี่เป็นผู้ช่วยพ่อครัว”

“ไม่ต้องเกร็ง พวกเรามากินข้าวเฉย ๆ” เมื่อฝูหลีกับจวงชิงนั่งลง เห็น 
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เถ้าแก่ส่งยิ้มมาให้ ฝูหลีก็ยิ้มตอบ

พอรู้ว่าฝูหลีกับจวงชิงไม่ได้มาจับตนจริง ๆ นกเค้าแมวก็เบาใจ เขาหยิบ 

เมนูอาหารวางตรงหน้าคนทั้งสองและหยิบสมุดจดเล่มเล็กพร้อมปากกามา 

เตรียมจดรายการอาหาร

“ช่วงนี้หอยลายกับกุ้งแดงอันไหนตัวใหญ่ ๆ บ้าง” ฝูหลีถาม

“หอยลายตัวใหญ่สด  รับประกันรสชาติได้ครับ  กุ้งแดงช่วงนี้ตัว 

ค่อนข้างเล็กหน่อยก็จริง แต่รับรองว่าทุกตัวยังเป็น  ๆ” นกเค้าแมวชี้ไปที่อ่าง 

ใส่กุ้งแดงตรงมุม “ฆ่าเสร็จผัดทันที ถ้าพวกคุณสั่งทุกจาน ผมจะแถมให้... 

สองตัว!”

“งั้นเอาหอยลายกับกุ้งแดงอย่างละจาน” จากนั้นฝูหลีก็สั่งอาหารทะเล 

เพิ่มอีกหลายอย่าง

ตอนนกเค้าแมวถือรายการอาหารไปหาเถ้าแก ่ เขากังวลอยู่บ้างว่าจะทำ 

อย่างไรให้เถ้าแก่รู้สึกว่าที่สองคนสั่งอาหารเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก

เถ้าแก่เห็นนกเค้าแมวทำหน้าพิกลก็กระซิบ “คนเราบางคนก็กินจุ 

โดยธรรมชาติ อาชีพทำอาหารอย่างพวกเราจะแสดงความรู้สึกเพราะคนอื่น 

กินเยอะไม่ได้หรอกนะ แบบนี้เสียมารยาท”

นกเค้าแมว “…”

ดูท่าเขาคงกังวลมากไปเองเสียแล้ว

“ถ้าลูกค้าทุกคนเหมือนพวกเขา ผมคงรวยไปนานแล้ว”

เมื่อกินข้าวเสร็จ ตอนจ่ายเงินเถ้าแก่ยังลดราคาให้สิบหยวน บอกว่า 

เป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ ด้วยความดีใจฝูหลีเลยควักอีกร้อยหยวน 

สั่งหอยลายกลับบ้านสองที่ใหญ่ เอาไปให้คุนเผิงกับกงฟู่ชิมด้วย

จวงชิงขับรถมาส่งฝูหลีที่นอกประตูกรมควบคุมแล้วพูดกับอีกฝ่าย  

“รีบกลับไปนอน พรุ่งนี้เช้าเข้างานตรงเวลาล่ะ”

“รับทราบ” ฝูหลีหาวพลางหิ้วกล่องอาหารหายตัวเข้าไปยังตึกหอพัก 

หลังสำนักงานกรมควบคุมอย่างรวดเร็ว จากนั้นไปเคาะประตูห้องคุนเผิง 

ซึ่งกงฟู่ก็อยู่ข้างในด้วยอย่างที่คิด
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ในสมัยโบราณ คุนเผิงกับกงฟู่มีจุดยืนแตกต่างกัน ทว่าด้วยปัจจุบันที่ 

จอมปีศาจค่อย ๆ ล้มหายตายจากไป พวกเขาจึงเลิกยึดติดกับแนวคิดโบราณ 

อย่างสัตว์มงคลเอย อสูรร้ายเอย และเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสันติ

อาจเพราะสำหรับพวกเขาแล้ว นอกจากพวกเขากันเองที่ยังระลึก 

ความหลังต่าง  ๆ  ในยุคสมัยนั้นได้ ก็ไม่มีใครอื่นรู้ว่ายุคสมัยของจอมปีศาจ 

บรรพกาลเป็นอย่างไรอีก

ครั้นเห็นหอยลายที่ฝูหลีเอามาฝาก คุนเผิงกับกงฟู่ก็ฉีกตะเกียบกัน 

อย่างพร้อมเพรียง อีกทั้งยังหยิบเบียร์เย็นเฉียบจากตู้เย็นมาสองสามกระป๋อง  

ทั้งดื่มทั้งกินกันอย่างเอร็ดอร่อย

“ค่อย  ๆ  กินไปนะขอรับ ข้าน้อยกลับไปนอนแล้ว” ฝูหลีอ้าปากหาว  

หันหลังเตรียมจะออกไป

“เดี๋ยวก่อน” กงฟู่เรียกฝูหลี เช็ดคราบมันบนปากเสร็จก็พูด “ช่วงนี้ 

เจ้าง่วงนอนประจำใช่หรือไม่”

ฝูหลีพยักหน้าก่อนจะลงนั่งขัดสมาธิเบื้องหน้ากงฟู่ “ใต้เท้ากงฟู่รู้ 

หรือขอรับว่าเกิดอะไรขึ้น”

“พอรู้บ้างนิดหน่อย” กงฟู่วางตะเกียบลง “ตบะเจ้ารุดหน้าขนานใหญ่  

ร่างกายย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย แต่เพราะพลังวิญญาณในโลกมนุษย์ 

เบาบาง ทำให้ร่างกายที่เพิ่งบรรลุขั้นได้รับพลังวิญญาณไม่พอถึงได้เป็นเช่นนี้”

“แล้วข้าน้อยควรทำอย่างไรดี”

“แรก  ๆ  ก็เป็นเช่นนี้แหละ แต่ง่วงบ่อย  ๆ  ก็ชินเอง” กงฟู่คีบหอยลาย 

ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วดูดน้ำซอสบนเปลือก จนเขากินเสร็จยังเห็นดวงตากลมโต 

ดำขลับของฝูหลียังจับจ้องที่ตนก็พลันใจอ่อน ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้  

“ถือว่าข้ากลัวเจ้าแล้ว สองหมื่นปีก่อนข้าเคยเรียนวิชาหลอมยาตำรับหนึ่ง เดิม 

ข้าเรียนเพื่อฆ่าเวลายามเบื่อ คิดไม่ถึงว่าตอนนี้จะได้ใช้ เพียงแต่แม้ข้ามีเตา 

หลอมยาและรู้วิธีหลอม ทว่ากลับขาดยาวิเศษสามตัว”

“ขาดอะไรล่ะ ทางข้าพอมีเครื่องปรุงยาที่เมื่อก่อนติดมือใส่มา เดี๋ยวข้า 

ค้นก่อน ไม่แน่อาจจะมีครบก็ได้”
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“ไทซุ่ย่อายหุา้พนัป ี ซานเซงิซวี1 อายไุมถ่งึเจด็วนั และเยวห่ลวิซา2” กงฟู ่

ถอนหายใจ “ถ้าเป็นเมื่อก่อนของสามอย่างนี้ไม่นับว่าหายาก แต่ปัจจุบัน...”

“ขา้มเียวห่ลวิซาอยู”่ คนุเผงิหยบินำ้เตา้หยกจากถงุเฉยีนคนุแลว้วางปา้บ 

ลงบนโต๊ะ “เจ้าเอาไปใช้ตามสบาย”

“เอาออกมาเยอะขนาดนี้ทำอะไร จะอวดรวยหรือให้ข้าเอาไปทากำแพง 

เล่น” กงฟู่เอาเยว่หลิวซาจากน้ำเต้าหยกมานิดหน่อย จากนั้นคืนน้ำเต้าหยก 

ให้คุนเผิง “เอากลับไป ๆ ข้าขี้เกียจช่วยเจ้าดูแลของสับปะรังเคของเจ้า”

“เชอะ” คุนเผิงเก็บน้ำเต้าหยกกลับเข้าถุงเฉียนคุน “ทำเป็นรังเกียจว่า 

ของข้าสับปะรังเค แล้วเจ้ามีหรือ”

ฝูหลีเห็นทั้งสองเริ่มจะตีฝีปากกันอีกแล้วก็รีบห้ามทัพ “เดี๋ยวขอรับ  

ข้าน้อยขอถามหน่อย ซานเซิงซวีคืออะไรหรือขอรับ”

“ก็คือผมไฟของคนสามหัวที่อายุไม่ถึงเจ็ดวัน เผ่าคนสามหัวเกิดพร้อม 

ต้นไม้ ตายพร้อมต้นไม้ ก่อนต้นไม้ประจำตัวจะเหี่ยวตาย พวกเขามีสามชีวิต  

ดงันัน้จงึเรยีกพวกเขาวา่ซานเซงิซวี คนสามหวัทีเ่พิง่เกดิยงัไมแ่ปดเปือ้นธลุแีดง  

ทั้งร่างเต็มไปด้วยพลังชีวิต” กงฟู่ถอนหายใจอีกครั้ง “ของนี่ดูเหมือนหาง่าย  

แต่ก็ได้มายากที่สุด เพราะต้องเป็นผมที่คนสามหัวยินยอมถอนเองเท่านั้น 

ถึงจะแฝงพลังวิญญาณ หากบังคับถอน ซานเซิงซวีก็จะแปรเปลี่ยนเป็น 

พลังอาฆาต หากกินเข้าไปสถานเบาก็วิกลจริต สถานหนักคือถึงแก่ชีวิต”

“ก็แค่ผมไม่กี่เส้น ละเอียดอ่อนขนาดนั้นเชียว?” คุนเผิงเดาะลิ้น ก่อน 

จะพลันนึกถึงคนสามหัวสองสามตนในกรมควบคุมที่วัน  ๆ ปีนต้นหลางกันเพื่อ 

จับแมลงหรือรดน้ำต้นไม้ขึ้นมาได้ “เจ้ากระต่ายน้อย ในสวนกรมควบคุม 

มีคนสามหัวไม่ใช่หรือ เจ้าไปขอผมสักสองสามเส้นกับพวกนั้นก็ได้แล้ว”

“ไม่ได้” กงฟู่ส่ายหัวกล่าว “คนสามหัวพวกนั้นดูไม่เหมือนเพิ่งเกิด 

พร้อมกับต้นฝูฉาง ต่อให้พวกนั้นยอมให้ก็หลอมยาไม่ได้ผล”

1 ซานเซิง แปลว่า สามชาติหรือสามชีวิต ซว ี แปลว่า หนวดหรือเครา
2 เยว่ แปลว่า พระจันทร ์ หลิวซา แปลว่า ทรายไหลหรือทรายดูด
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“เชน่นัน้ตอนนีจ้ะทำอยา่งไร” คนุเผงิโยนตะเกยีบพลางพดูอยา่งกงัวลใจ  

“โลกมนุษย์ตอนนี้พลังวิญญาณเบาบางจะตาย ต้นฝูฉางนับวันก็ยิ่งน้อยลง 

อยู่แล้ว ต้นฝูฉางที่ตั้งครรภ์คนสามหัวยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ ทั่วประเทศนี้ 

พวกเราจะไปหาคนสามหัวเพิ่งคลอดไม่ถึงเจ็ดวันได้จากไหน”

ฝูหลีเห็นกงฟู่กับคุนเผิงกลัดกลุ้มเพราะตัวเขาแล้วกลับปล่อยวางได้  

เขาหยิบไท่ซุ่ยออกมาจากถุงเฉียนคุน “ผมมีไท่ซุ่ยอยู่”

กงฟู่ฝืนยิ้ม หยิบไท่ซุ่ยขึ้นมา

คนุเผงิยงัไมย่อมจำนน “เจา้กระตา่ยนอ้ย ตอนพวกคนสามหวัเพิง่เกดิ  

เจ้าเป็นคนพาพวกนั้นกลับมา ตอนนั้นพวกมันไม่ได้ให้ของตอบแทนอะไรเจ้า 

เลยหรือ”

“ของตอบแทน?” ฝหูลฉีกุคดิขึน้ได ้ ดเูหมอืนตอนนัน้ฉางเหมาใหผ้มเขา 

มากำหนึ่ง เขาไม่รู้ว่าผมพวกนั้นใช้ทำอะไรได้เลยโยนเข้าถุงเฉียนคุนส่ง ๆ

“ฉางเหมาให้ผมข้าน้อยมา” ฝูหลีเปิดถุงเฉียนคุน หยิบเส้นผมที่ 

ฉางเหมาให้ออกมา เมื่อเส้นผมอยู่บนมือกงฟู่ก็เปลี่ยนเป็นเส้นไหมสีเขียวอ่อน  

พลังชีวิตเอ่อท้นจนต้นไม้ใบเหี่ยวเหลืองนอกหน้าต่างผลิยอดอ่อนสีเขียว  

ดอกไม้นานาพรรณแบ่งบานในแปลงดอกไม้ เป็นภาพที่สวยงามหาใดเปรียบ

“ของดี เจา้ถงึกบัไดร้บัพรจากผูน้ำเผา่เสยีดว้ย” กงฟูห่ยบิออกมาเพยีง 

สองเส้น “สองเส้นก็เพียงพอแล้ว”

ฝูหล ี “…”

ผู้นำเผ่า…?

ผู้นำของกลุ่มประชากรสามคนก็นับเป็นผู้นำเผ่าได้กระมัง

“เมื่อก่อนข้าคิดเสมอว่าจวงชิงเป็นลูกรักแท้  ๆ  ของสวรรค์ จนวันนี้ 

ขา้ถงึเพิง่พบวา่จวงชงิอาจเปน็แคล่กูเลีย้ง สว่นเจา้ตา่งหากคอืลกูแท้ ๆ” คนุเผงิ 

มองไปยังต้นไม้ที่งอกใบเขียวนอกหน้าต่าง “ถ้าไม่ใช่ลูกแท้ ๆ คงไม่มีวาสนาดี 

เช่นนี้”

กงฟู่ที่ชอบขัดแย้งกับคุนเผิงเสมอ ยามนี้ถึงกับใช้ความนิ่งเงียบแสดง 

อาการเห็นด้วย
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คุนเผิงอาจไม่รู้ แต่เขารู้แก่ใจดี คนสามหัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้งกที่สุด  

มีความรู้ติดตัวแต่กำเนิด หากมีอะไรไม่พอใจก็จะแหกปากร้องไห้จนกระทั่ง 

เหนื่อยตายเอง ร้องเจ็ดวัน ภูเขาสะเทือนต้นไม้สะท้าน ร้องสี่สิบเก้าวัน  

สิ่งมีชีวิตในระยะร้อยลี้ล้วนล้มตาย เมื่อร้องครบร้อยวัน ตัวตาย นำพาให้ 

มังกรดินพลิกตัว3

โดยรวมคือเป็นเผ่าพันธุ์พิสดารที่คนเดียวสามารถร้องไห้แล้วเกิด 

ผลกระทบเท่ากับร้อยคน แถมยังหยิ่งยโส ดูแคลนพวกมนุษย์หัวเดียว  

เรียกได้ว่าในสายตาพวกเขา นอกจากเฟิ่งหวงแล้ว สิ่งมีชีวิตที่เหลือล้วนเป็น 

แค่ขยะ

ดังนั้นการที่ฝูหลีได้รับของขวัญจากผู้นำคนสามหัวจึงมีความเป็นไปได้ 

น้อยกว่ามนุษย์ธรรมดาถูกรางวัลใหญ่สิบล้านในปัจจุบันเสียอีก

บางที...นี่คงเป็นโชคลาภกระมัง

“การหลอมยาต้องใช้เวลาเจ็ดวัน ระหว่างนี้ข้าจะให้คุนเผิงช่วยเฝ้า 

เตาหลอม ดังนั้นช่วงเจ็ดวันนี้เจ้าไม่ต้องหิ้วของกินมาให้พวกข้าหรอก” กงฟู่ 

กลัวหอยลายเย็นแล้วจะไม่อร่อยจึงรีบเลือกตัวใหญ่ ๆ สองตัวมากิน

“ทำไมต้องให้ข้าพัดเตาให้เจ้าด้วยล่ะ” คุนเผิงไม่ยอม ใต้เท้าคุนเผิง 

ผู้ยิ่งใหญ่อย่างตนเหมือนเป็นกุมารก่อไฟ4 พวกนั้นหรือ

“เจ้าไม่ห่วงใยร่างกายฝูหลีหรือ”

“ห่วง”

“เจ้าไม่เป็นห่วงพลังตบะของฝูหลีหรือ”

“ห่วงสิ”

“เชน่นัน้ยงัถามอะไรอกี” กงฟูแ่ยม้ยิม้อยา่งสงา่ “เจา้เองกห็าไดห้ลอมยา 

เป็นไม่ นอกจากเฝ้าเตาแล้วยังจะทำอะไรได้อีก”

คุนเผิง “ข้า...”

3 หมายถึง แผ่นดินไหว
4 กุมารที่คอยดูแลไฟในการหลอมยาของไท่ซ่างเหล่าจวิน
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ข้าถึงบอกว่าเจ้าพวกสัตว์มงคลดัดจริตพวกนี้น่ารังเกียจที่สุด ทำเป็น 

ผู้สูงส่ง มีคุณธรรมจอมปลอม

“เรื่องพรรค์นี้จะรบกวนใต้เท้าคุนเผิงได้อย่างไร ให้ข้า...”

“เจ้าไม่ต้องไปทำงานหรือ” กงฟู่โบกมือ “เจ้าไม่รู้อะไร คุนเผิงเป็น 

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากพ่นน้ำแล้วยังพ่นไฟได้ ช่วยลดธาตุไฟ 

บริสุทธิ์ในการให้ความร้อนเตา พวกเราจะได้ไม่สิ้นเปลือง ทุกวันนี้โลกเรา 

ยากลำบากนัก อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัด”

“แบบนี้นี่ เอง” ฝูหลีตระหนักได้โดยพลันจึงกล่าวขอบคุณคุนเผิง 

ทันใด “ใต้เท้าคุนเผิง รบกวนท่านแล้ว”

คุนเผิงเบือนหน้า “ช่างเถอะ ข้าเห็นแก่หน้าเจ้า”

“ขอบคุณใต้เท้า” ฝูหลีล้วงขนมจากถุงเฉียนคุนให้ทั้งสองอีกกองใหญ่  

ก่อนจะจากไปด้วยความซาบซึ้งใจ

“เสแสร้ง!” คุนเผิงพ่นคำอย่างรังเกียจใส่กงฟู่

กงฟู่หาได้สนใจอีกฝ่ายไม่ ทั้งยังเอาแต่คุ้ยหาขนมที่ตัวเองชอบในกอง  

มีของอร่อยอยู่ตรงหน้าทั้งที ใครจะไปสนว่าคุนเผิงจะพูดพล่ามอะไร

ณ เขตอาคมวญิญาณชัน้ใตด้นิกรมควบคมุอนัมดืสลวั จวงชงิกดเปดิสวติชไ์ฟ 

บนผนัง จากนั้นจับเฝยเว่ยไปขังในค่ายกลสะกดวิญญาณ ที่นี่มีเขตอาคม 

แข็งแกร่ง ไม่ว่าเฝยเว่ยจะมีพลังมากแค่ไหนก็ไม่ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศ 

ธรรมชาติของโลกภายนอก

เฝยเว่ยซึ่งถูกแช่แข็งมานาน พอถูกจับเข้าเขตอาคมก็ไร้เรี่ยวแรงขัดขืน  

มีเพียงหางสองหางขยับเล็กน้อย เผ่าพันธุ์เฝยเว่ยล้วนอาศัยอยู่บนภูเขาหุนซี 

หรือไม่ก็เขาไท่หัวสองที่นี้ตั้งแต่เกิด เผ่าพันธุ์เฝยเว่ยที่เขาไท่หัวจะมีปีกบินได้  

ส่วนเผ่าเฝยเว่ยที่เขาหุนซีร่างกายจะกำยำกว่าและมีสองลำตัวทว่าไม่มีปีก  

สองเผ่าพันธุ์ไม่ไปมาหาสู่กัน อีกทั้งต่างฝ่ายต่างแอบดูถูกกันอีกต่างหาก

ภายหลังเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย อากาศหนาวเย็นขึ้นเรื่อย  ๆ  

ทำให้เฝยเว่ยจำนวนไม่น้อยล้มหายตายจากไปเงียบ  ๆ  ท่ามกลางความ 
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หนาวเหน็บ หลังจากนั้นเฝยเว่ยบนเขาหุนซีก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของเฝยเว่ย 

บนเขาไท่หัวอีกเลย

สำหรับเฝยเว่ยแห่งเขาหุนซีตนสุดท้ายที่เหลืออยู่ซึ่งถูกจวงชิงจับมาตนนี้ 

นิสัยขี้ขลาดมาก ทุกวันไม่อาบแสงจันทร์ก็นอนหลับ เมื่อสองเดือนก่อนจู่ ๆ  

มันสลบไป พอรู้สึกตัวอีกทีก็มาโผล่ที่ใหม่แล้ว

สามพันกว่าปีก่อนมีผู้อาวุโสออกนอกภูเขาโดยพลการ ทว่าหลังจาก 

ข่าวเรื่องฝ่ายนั้นสลายเป็นเถ้าธุลีท่ามกลางแสงอาทิตย์แพร่กลับมาถึงเขาหุนซี  

บรรดาเฝยเว่ยบนเขาหุนซีก็ไม่กล้าออกไปไหนอีก และด้วยเหตุนี้เองทำให้ 

พวกมันหลบความโกลาหลต่าง  ๆ  ของโลกมนุษย์และโลกปีศาจใช้ชีวิตอย่าง 

สงบสขุมาไดส้องสามพนัป ี ทวา่เนือ่งจากไมก่ีร่อ้ยปกีอ่นอากาศเกดิหนาวเยน็ลง 

สุดขั้วอย่างฉับพลัน ทำให้ปีศาจมากมายบนเขาหุนซีหลบหนีภัยพิบัตินี้ไม่ทัน  

พากันล้มหายตายจากไป

ครั้นคิดถึงเหล่าผู้อาวุโสที่ตายจากไป  เฝยเว่ยก็ขดตัวกลมอย่าง 

หวาดกลัว แต่เพราะขนาดตัวมหึมา ซ้ำยังมีสองลำตัว เมื่อขดเป็นวงแล้ว 

สภาพจึงดูน่ารังเกียจยิ่งกว่าเดิม

ฉาวอวิ๋นผู้รักความสวยงามถึงกับปิดตาอย่างทนไม่ได้ ทำไมร่างเดิม 

ของบรรดาจอมปีศาจบรรพกาลถึงได้ดูตามใจฉันกันหมด ไม่คิดถึงสุนทรียะ 

ด้านความงามกันบ้างเลย

“ทำไมคณุถงึมาปรากฏตวัทีม่ณฑลฉงซาน” จวงชงิหาไดเ้ลกิการไตส่วน 

เพราะสภาพ ‘นา่สงสาร’ ของเฝยเวย่ เนือ่งจากการปรากฏตวัของเฝยเวย่ไมเ่พยีง 

สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ หนำซ้ำยังทำให้สัตว์หิวน้ำตายนับไม่ถ้วน  

เขาไม่สามารถทำเป็นไม่แยแสได้

เฝยเว่ยส่งเสียงแปลก  ๆ  ออกมาเป็นชุด พวกฉาวอวิ๋นพากันงุนงง  

นี่พูดอะไรน่ะ

จวงชิงเคยศึกษาภาษาปีศาจบรรพกาลจากตำราโบราณของเผ่าปีศาจ  

จึงพอฟังคำพูดของเฝยเว่ยออกคร่าว  ๆ เจ้าเฝยเว่ยตัวนี้ฟังภาษาพวกเขา 

ไม่เข้าใจ เอาแต่โวยวายจะกลับเขาหุนซี ด้วยเหตุนี้จวงชิงจึงใช้ภาษาปีศาจ 
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โบราณถามอีกรอบ

ครั้งนี้เฝยเว่ยฟังออก มันส่ายหัวพูด “ข้าหาได้ตั้งใจไม่ เป็นผู้อื่นพา 

ข้ามา”

เฝยเว่ยซึ่งถูกหางฟาดตัวปลิวบวกกับโดนแช่แข็งมาไม่กล้าหือกับจวงชิง  

มันตั้งใจตอบคำถาม “เผ่าพวกข้ามีคำสอนสืบกันมาว่า เบื้องนอกเขาหุนซี 

มีจอมปีศาจที่ทำให้พวกข้ากลายเป็นเถ้าธุลีได้ ดังนั้นพวกข้าเผ่าเฝยเว่ยจึง 

ไม่ออกจากภูเขา”

“กลายเป็นเถ้าธุลี?” จวงชิงจำได้ ดูเหมือนว่ามีจอมปีศาจสักตนเคย 

เล่าว่า มีเฝยเว่ยที่จู่  ๆ  ก็สลายเป็นเถ้าธุลี หรือว่าคำสอนของเผ่าเฝยเว่ยจะ 

มาจากเรื่องนี้

“ใช่แล้ว” เฝยเว่ยพยักหน้าซ้ำ ๆ “เผ่าพันธุ์พวกข้าระมัดระวังตัวมากมา 

โดยตลอด สามพันกว่าปีมานี้ไม่เคยออกจากเขาหุนซีสักครั้ง ทว่าไม่กี่ร้อยปี 

ก่อนบนภูเขาหนาวเย็นลงเรื่อย  ๆ  อย่างกะทันหัน เผ่าพันธุ์ข้ารวมถึงปีศาจ 

ตนอื่น  ๆ  ต่างบาดเจ็บล้มตายกันนับไม่ถ้วนภายในระยะเวลาไม่กี่วัน ปัจจุบัน 

ทั้งภูเขาเหลือข้าเฝยเว่ยอยู่เพียงตนเดียว”

จวงชิงเล่าสิ่งที่เฝยเว่ยพูดให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ฟังอีกรอบ

“ไม่กี่ร้อยปีก่อนอากาศหนาวกะทันหัน...”  ด้วยความเป็นปิ่นหงส์  

ฉาวอวิ๋นจึงไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับอุณหภูมิมากนัก ถึงขนาดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปีไหน 

หนาวที่สุด

“ที่มันพูดน่าจะหมายถึงยุคน้ำแข็งน้อย5” จวงชิงจำได้ว่าสมัยนั้นหนาว 

มากเป็นพิเศษ ทั่วโลกโกลาหล ผู้คนลำบากยากแค้น ชีวิตนับไม่ถ้วนต้อง 

แข็งตายไม่ก็อดตาย

ฉู่อวี๋เองก็จำได้ เขาพยักหน้าหงึก ๆ “ผมจำได้ว่าช่วงเวลานั้นหนาวมาก  

หนาวจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งหมด ถ้าไม่เพราะผมมีพลังตบะก็อาจจะแข็งตาย 

5 Little Ice Age ราวปี  ค.ศ.  1300 ถึงปี  ค.ศ.  1850 เหตุเกิดจากภูเขาไฟระเบิดและ 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในทะเล
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ในยุคนั้นแล้วก็ได้”

“แล้วผู้ใดพาเจ้าออกมา” จวงชิงมุ่นคิ้วพลางเอ่ยถามต่อ

เฝยเว่ยส่ายหัวตอบ “ข้าไม่รู้”
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ปีศาจบรรพกาล ปรากฏตัวตนแล้วตนเล่า กงฟู่เกือบกลายเป็นอสูรร้าย 

เพราะพลังอาฆาต เฝยเว่ยซึ่งรอดชีวิตมานับแสนปีกลับตายด้วยความหนาว 

ในยุคน้ำแข็งน้อย นี่มันฟังดูบ้าบอสิ้นดี

“นี่มันโกหกคำโตไปหรือเปล่า จริงอยู่ที่เฝยเว่ยดูไม่มีพลังสังหารมาก  

แต่ดีร้ายอย่างไรก็มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สมัยจอมปีศาจบรรพกาล จะมาตายด้วย 

ภัยธรรมชาติพรรค์นั้นได้ยังไง” ฉู่อวี๋รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล เหมือน 

ได้ยินว่าเพนกวินจากขั้วโลกใต้มาประเทศเขาแล้วสุดท้ายกลับหนาวตาย 

อย่างไรอย่างนั้น

ช่างไม่สมเหตุสมผลสักนิด

ทางจวงชิงกลับคิดว่าเฝยเว่ยไม่ได้โกหก เฝยเว่ยตัวนี้ดูกำยำก็จริง แต่ 

บนตัวมีรอยแผลหิมะกัดมากมาย พูดภาษาปีศาจปัจจุบันไม่ได้ ขนาดแค่ฉู่อวี๋ 

พูดไม่กี่คำมันก็ตกใจกลัวตัวสั่นงันงกแล้ว แสดงให้เห็นว่าเฝยเว่ยตัวนี้ขี้ขลาด 

ตาขาวมาก ถึงขั้นไม่เคยสัมผัสกับโลกภายนอกมาก่อน วิชาป้องกันตัวเพียง 

หนึ่งเดียวที่เรียนมาท่าทางคงเป็นการกางม่านอาคมเพื่อปิดบังอำพรางร่าง

โชคดีเหมือนกันที่มันกางม่านอาคมเป็น ไม่อย่างนั้นหากถูกมนุษย์ 

พบเห็น ใช้แค่กระสุนปืนใหญ่ลูกเดียวก็กำจัดมันได้แล้ว

“เช่นนั้นเจ้าคือผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวของเผ่าเฝยเว่ย?”
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“บนเขาหุนซีมีข้าเฝยเว่ยผู้เดียวจริง”  หางล้านเลี่ยนสองหางลู่ตก  

ไม่กล้าสู้หน้าพวกจวงชิง ท่าทางอ่อนแอเหมือนถูกรังแก

“เฝยเว่ยบนเขาไท่หัวสูญพันธุ์แล้ว บางสถานที่ถูกบุกเบิกเป็นจุดชมวิว 

สำหรับให้มนุษย์มาชมความงามทางธรรมชาติด้วยซ้ำ” จวงชิงพูด “ตามกฎ 

ของกรมควบคมุแลว้เดมิเจา้ตอ้งรบัโทษคมุขงั แตด่ว้ยความพเิศษของเผา่พนัธุ์ 

เจ้า ข้าจะหารือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนค่อยตัดสินอีกที”

เฝยเว่ยหาได้กลัวโทษคุมขัง เดิมทีมันก็ไม่ชอบเพ่นพ่านไปไหนอยู่แล้ว  

อยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน

จะว่าไปก็แปลก พวกมันเผ่าเฝยเว่ยเมื่ออยู่บนเขาไท่หัวหรือหุนซีจะ 

ไมส่ามารถนำพาภยัแลง้มาได ้ แตห่ากออกจากสองสถานทีน่ี ้ ไปทีไ่หนกแ็หง้แลง้ 

ที่นั่น หญ้าไม่งอกสักต้น

จวงชิงนำเรื่องเฝยเว่ยไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละ 

หน่วยงานมีความเห็นไม่เหมือนกัน มีบางคนคิดว่าการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต 

ทุกชนิดล้วนมีคุณค่า อีกทั้งบนโลกนี้เหลือแค่เฝยเว่ยตนนี้ตนเดียว ควรเลี้ยง 

มนัในฐานะสายพนัธุพ์เิศษ บางคนรูส้กึวา่พลงัตดิตวัของเฝยเวย่อนัตรายเกนิไป  

พวกเขาจะเอาชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมาเสี่ยงไม่ได้ อีกทั้งมีบางคนคิดว่า 

ควรขังมันเพื่อดูความประพฤติไปก่อน

หน่วยงานต่าง ๆ บนหน้าจอวิดีโอถกเถียงกันไม่หยุด จนกระทั่งจวงชิง 

ต้องตัดบท “ประเด็นสำคัญที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ควรจัดการเฝยเว่ยยังไง แต่ควร 

สืบหาว่าใครเป็นคนพามันออกจากเขาหุนซี”

“ไม่ก็...นำเฝยเว่ยกลับไปที่เขาหุนซี?”

“ไม่ได้ ผมเพิ่งไปดูที่เขาหุนซีมา ฮวงจุ้ยที่นั่นถูกคนทำลายหมดแล้ว  

สะกดพลังธรรมชาติของเฝยเว่ยไม่ไหว” จวงชิงหยิบรูปถ่ายเขาไท่หัวออกมา  

“เขาไท่หัวมียอดเขาหลายลูกที่ยังไม่ถูกบุกเบิก ผมว่าจับมันผนึกไว้ที่นี่จะ 

เหมาะกว่า”

“เขาไท่หัวมีนักท่องเที่ยวเยอะเกินไป เกรงว่าจะไม่ค่อยเหมาะนะ”  
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คนของหน่วยงานความมั่นคงลังเล

“แน่นอนว่าเราไม่ปล่อยมันอิสระอยู่แล้ว ผมจะผนึกมันบนยอดเขา 

ที่มนุษย์ไปไม่ถึง” จวงชิงวางรูปถ่ายลง “ทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร”

ทุกคนพยักหน้า จวงชิงเป็นคนลงมือพวกเขาก็ค่อยเบาใจ

จวบจนผ่านไปนานพวกเขาถึงเพิ่งฉุกคิดขึ้นได้ เมื่อครู่ที่หารือกันไม่ใช่ 

เรื่องจะเก็บหรือไม่เก็บเฝยเว่ยไว้หรอกเหรอ ทำไมถึงเปลี่ยนเป็นเก็บไว้ที่ไหน 

แทนแล้วล่ะ กระนั้นถึงค่อยเข้าใจแผนของจวงชิง แต่พวกเขาก็ไม่ถือสา แล้ว 

หันมาเริ่มขบคิดหาสิ่งมีชีวิตปริศนาที่พาเฝยเว่ยมายังโลกมนุษย์แทน

เรื่องการฝึกบำเพ็ญพวกเขาอาจไม่รู้เรื่องอะไร แต่ถ้าเป็นด้านการวาง 

กลยุทธ์ พวกเขาไม่เป็นสองรองใคร

หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงเอ่ยขึ้นว่า “ดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมา 

ของเผ่าปีศาจ นี่อาจจะเป็นการที่ปีศาจแก่งแย่งอาณาเขตกันก็ได้ ตอนนี้เพราะ 

มีท่านจ้าวมังกรอยู่ ปีศาจพวกนี้เลยไม่กล้าลงมือจัดการเอง จึงได้แต่จับ 

เฝยเว่ยไปไว้ที่มณฑลฉงซาน จากนั้นค่อยยืมมีดฆ่าคน มณฑลฉงซาน 

ไม่ถึงกับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหลัก ช่วงที่เฝยเว่ยปรากฏตัวประจวบกับเป็น 

ช่วงเก็บเกี่ยวพอดี ดังนั้นจึงควบคุมขอบเขตความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ 

ระดับหนึ่ง” 

หัวหน้าหน่วยงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมกล่าวต่อ “เรื่องนั้นก็ไม่แน่ เรื่อง 

ช่วงเวลาอาจเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้ ไม่ว่าอย่างไร สิ่งมีชีวิตลึกลับที่ทำเรื่อง 

แบบนี้ได้ย่อมไม่มีเจตนาดีแน่”

ต่อมาหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายการศึกษาพูดบ้าง “บางทีเขาอาจจะกำลัง 

เตือนพวกเรา หรือพูดอีกอย่างคือสารท้ารบ”

หัวหน้าหน่วยงานฝ่ายการศึกษาคนนี้เมื่อก่อนเคยเรียนจิตวิทยาโดย 

วิชาเลือกคือจิตวิทยาอาชญากร ในแวดวงจิตวิทยา ชื่อเสียงด้านความเก่งกาจ 

ของเขาเป็นที่รู้กันทั่วโลก ดังนั้นเมื่อเขาพูดเช่นนี้จึงเรียกความสนใจจากทุกคน 

ได้ทันที

“ข้ามเรื่องตัวตนของสิ่งมีชีวิตปริศนานี่ไปก่อน ลำพังดูจากพฤติกรรม  
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การกระทำของเขาคล้ายกับเด็กเรียกร้องความสนใจ” สีหน้ายอดหัวกะทิ 

เคร่งขรึม “บางทีเขาอาจไม่พอใจวิถีชีวิตแบบมีระบบระเบียบของผู้ฝึกตน 

ตอนนี้ และอยากให้กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน”

แผ่นดินที่พวกเขาอยู่ลึกลับนัก ไม่รู้ว่าให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ 

ขึ้นมามากน้อยแค่ไหน หากโลกผู้ฝึกตนเกิดวุ่นวายขึ้นมา สำหรับโลกมนุษย์ 

แล้วรับรองว่าไม่ใช่เรื่องดี

จวงชิงคิ้วขมวด เมื่อชินกับชีวิตสุขสบายแบบนี้แล้ว ใครจะอยากกลับ 

ไปใช้ชีวิตแบบรบราฆ่าฟันกันอีก 

“ไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็ควรป้องกันไว้ก่อน กันไว้ดีกว่าแก้” หัวหน้า 

หน่วยงานฝ่ายการศึกษาเอ่ยต่อ “เพื่อความสุขในชีวิตประชาชนแล้ว ต่อให้ 

ทำมากกว่านี้ก็ไม่มีคำว่ามากเกินไป”

ฟังถึงตรงนี้คนอื่น  ๆ  ก็เริ่มพูดภาษาวิชาการกัน จวงชิงพูด “ทุกท่าน 

ค่อย ๆ ปรึกษากันไปนะครับ ผมไปจัดการเฝยเว่ยก่อน”

“เฮ้อ...คนหนุ่มพลังงานเยอะกันแบบนี้แหละ ดึกป่านนี้แล้วยังทำงาน 

โต้รุ่งอีก” หัวหน้าหน่วยงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมอ้าปากหาว “อายุมากแล้ว  

สู้พวกเขาไม่ไหวจริง ๆ”

“เปรียบอะไรของนาย อายุนายถึงเศษอายุชาวบ้านเขาหรือเปล่าเถอะ”  

หวัหนา้หนว่ยงานความมัน่คงพดูจบกต็ดัการเชือ่มตอ่ไป ทิง้ใหห้วัหนา้หนว่ยงาน 

สิ่งแวดล้อมโมโหฟึดฟัดกับหน้าจอดำ ๆ

ใครเขาเทียบอายุจริง เขาดูกันที่สภาพร่างกายต่างหาก!

ฝูหลีฝันอีกครั้ง เขาฝันว่าตัวเองกำลังเล่นเกมทางแยก แสงดวงดาราถักทอ 

เป็นทางสายหลัก เดินไปไม่ไกลก็ปรากฏทางแยก ทางซ้ายมีสาวงามพิสุทธิ์ 

ยืนอยู่ ทางขวาเป็นถนนว่างเปล่า ฝูหลีเดินไปทางขวาโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิด

พี่สาวไก่ฟ้าเคยบอกว่า เวลาผู้หญิงใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น ในฐานะตัวผู้ 

ห้ามมองส่งเดชเด็ดขาด

ทางแยกทีส่อง ทางซา้ยมอีญัมณวีางกองเปน็ภเูขาเลากา กระทัง่ขา้งทาง 
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ยังเรียงรายด้วยอัญมณี ส่วนทางขวาเป็นถนนสายเล็กธรรมดา ข้างทางมี 

ดอกไม้ประปรายไม่กี่ดอก

พวกสมองมีปัญหาถึงจะเลือกทางซ้าย อัญมณีเหล่านั้นไม่เรียบสักเม็ด  

เดินไปทิ่มเท้าตาย

ทางแยกที่สาม ทางซ้ายวางกระบี่ล้ำค่าเปล่งรัศมีเรืองรอง ฝูหลีเดินไป 

ทางขวาต่อ อาวุธพวกนั้นเล่นไม่สนุกสักนิด สู้กระบี่รัศมีห้าสีในถุงเฉียนคุน 

ของเขาไม่ได้แม้แต่น้อย

ทางแยกที่สี่ ทางซ้ายเป็นวังหรูหรา บ่าวรับใช้นับไม่ถ้วนคุกเข่าบนพื้น

ยุคสมัยไหนแล้วยังมีระบบศักดินาล้าสมัยอยู่อีก เขาเป็นปีศาจที่มุ่งมั่น 

จะสอบข้าราชการนะ จะไปมีความคิดตกต่ำพรรค์นี้ได้อย่างไร

ทางแยกที่ห้า ทางแยกที่หก ทางแยกที่เจ็ด ฝูหลีล้วนเลือกทางว่าง  ๆ  

ไม่ว่าจะเคล็ดวิชาฝึกตนเอย โอสถวิเศษเอย มรดกโบราณเอย ล้วนไม่น่า 

สนใจสำหรับเขาทั้งสิ้น

เมื่อเดินมาถึงทางแยกที่แปด ทางด้านซ้ายเขาเห็นบรรดาปีศาจบน 

บรรพตเงาหมอก ฝูหลีย่นจมูก นี่มันฝันบ้าอะไรเนี่ย ไม่สมจริงเลยสักนิด  

นกกระจอกที่อยู่หน้าถ้ำถือตัวจะตาย เมื่อไหร่ที่กรงเล็บแตะพื้นก็ราวกับ 

ถูกสวรรค์กลั่นแกล้ง จะมากระโดดไปกระโดดมาจิกข้าวสารแบบนี้ได้อย่างไร  

นั่นมันสิ่งที่ลูกเจี๊ยบทำต่างหาก

ทางแยกที่เก้า ฝูหลีเห็นประตูสองบานใหญ่ บานซ้ายทำจากผลึกแก้ว  

ป้ายด้านบนตรงกึ่งกลางเขียนว่า  ‘ตำหนักเทพ’ อีกทั้งยังมีเสียงดนตรีจาก 

สรวงสวรรค์ดังลอดออกมา บานขวาทำจากไม้สีดำ ป้ายเขียนว่า ‘จวนยมโลก’  

ตรงมุมประตูยังมีป้ายหยกเขียนว่า  ‘หากข้าไม่เข้านรก ใครเล่าจะเข้านรก’  

ตั้งอยู่

ฝูหลีผลักประตูบานซ้ายโดยไม่ต้องคิด ยมโลกเขาไปมาแล้ว แต่ 

ตำหนักเทพเป็นอย่างไรเขายังไม่เคยเห็นนี่นา

อย่างไรก็ตาม หลังจากเขาเปิดประตูหรูหรางดงาม เบื้องหลังกลับเป็น 

ความว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใด เขาหันไปมองด้านหลังซึ่งเป็นความมืดมิดทอดยาว  
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ถนนหนทางกลืนหายไปในความมืดอย่างที่คิดไว้

“ตัวเป็นผู้ฝึกตน เดิมควรจะมีปณิธานน้อมรับความทุกข์ยากบนโลก  

เหตุใดเจ้าถึงละทิ้งจวนยมโลกและเข้ามายังที่แห่งนี้”

เสียงที่แยกไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิง เด็กหรือแก่ดังขึ้นข้างหูฝูหลี  

เขานั่งขัดสมาธิกับพื้นแล้วถามกลับ “สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกล้วนมุ่งไปทาง 

แสงสว่างอยู่แล้ว กระทั่งแมลงเม่ายังบินเข้ากองไฟ นับประสาอะไรกับข้า”

“ชีวิตแมลงเม่าสั้นยิ่งนัก ย่อมไม่รู้จักว่าอะไรคือความทุกข์ยาก เจ้า 

ฝึกบำเพ็ญมาหลายปีกลับมองไม่ทะลุหรอกหรือ” 

ฝูหลีรู้สึกว่าความฝันนี้แปลกประหลาดจนอธิบายไม่ถูก เขาใช้ชีวิต 

ปกติสุขอยู่ดี ๆ จำเป็นต้องมองอะไรทะลุกัน

“หลักสำคัญของสรรพสิ่งคือการทำตามใจปรารถนาไม่ใช่หรือ เดิมที 

ข้าอยากจะเปิดประตูบานนี้ กลับดึงดันให้ข้าเปิดอีกบาน นี่มันนับว่ามองทะลุ 

ได้อย่างไร” ฝูหลีถามกลับ “ทำตามใจปรารถนา คล้อยตามครรลองสวรรค์  

ไม่ใช่จิตวิญญาณแห่งเต๋า1 ที่ดีที่สุดหรอกหรือ”

เสียงนั้นเงียบไปสักพัก “แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่ยอมไปนรกภูมิ”

“นรกภูมิข้าเคยไปมาแล้ว ทว่าไม่เคยไปตำหนักเทพ อายุขัยปีศาจ 

ยาวนานนกั นาน ๆ ทมีคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ทีไ่มเ่ปน็ภยั ชวีติจะไดย้ิง่มสีสีนั”  

ฝูหลีถามกลับอีกครั้ง “เจ้าล่ะเป็นใคร เหตุใดถึงมาอยู่ในฝันของข้า”

“ข้าคือจิตวิญญาณแห่งเต๋าของเจ้า”

“อย่ามาหลอกปีศาจกันเลย จิตวิญญาณแห่งเต๋าของข้ามีหรือจะยุ่งยาก 

ขนาดนี้” ฝูหลีเลิกคิ้วเอ่ย “แม้ข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าเป็นตัวอะไร แต่ข้าสัมผัสไม่ถึง 

เจตนาร้ายจากเจ้า ฉะนั้นตอนนี้ข้าจะไม่ถือสาหาความ เจ้ารีบไปเสียเถิด”

ทั้ง  ๆ  ที่สามารถพัฒนาเป็นบทสนทนาที่ลึกซึ้งแฝงความหมายได้แท้ ๆ  

แต่กลับถูกฝูหลีล้มบทสนทนาหมด

เสียงที่อ้างตัวว่าเป็นจิตวิญญาณแห่งเต๋าของฝูหลีเงียบงันไปเนิ่นนาน  

1 เป้าประสงค์ในการบำเพ็ญเพียร
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นานจนกระทั่งฝูหลีนึกว่าอีกฝ่ายจากไปแล้ว เสียงกลับพลันดังขึ้นอีกครั้ง

“เก้าคือเลขมหามงคล บัดนี้เจ้าบรรลุหนทางแห่งเต๋าแล้ว ยังไม่รีบ 

ตื่นอีก!”

ฝูหลีสะดุ้งตืน่จากความฝัน ก่อนจะพบว่าของตกแต่งต่าง ๆ ภายในห้อง 

กลายเป็นเศษเล็กเศษน้อย กระจกหน้าต่างหายไปเรียบร้อย เหลือแค่ม่าน 

กะรุ่งกะริ่งโบกไสวตามสายลม

เขาก้มหน้า เห็นขนบนอุ้งเท้าหน้าตัวเองขาวบริสุทธิ์แวววาวดุจหิมะ

ขนของเขาขาวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

จวงชิงเพิ่งออกจากห้องประชุมทางไกลก็สัมผัสได้ถึงปราณปีศาจขุมใหญ่ 

แผ่กระจายรอบทิศจากหอพักพนักงาน จากนั้นทั้งตึกก็มีเสียงแตกร้าวต่าง ๆ  

เขาเบิกตาค้างมองบานกระจกหน้าต่างแตกเป็นชิ้น ๆ 

นี่มันกระจกนิรภัยสั่งทำพิเศษที่เพิ่งติดตั้งปีนี้!

กงฟู่ซึ่งนั่งเข้าฌานลืมตาพรึบ ก่อนจะเดินไปข้างหน้าต่างอย่างไม่อยาก 

เชือ่เมือ่สมัผสัถงึปราณปศีาจรนุแรงในอากาศ เนิน่นานทเีดยีว เกอืบแปดพนัป ี

แล้วที่เขาไม่ได้เจอปีศาจกายทิพย์ที่ผ่านการทดสอบด่านจิตใจเก้าประการ

เลขเก้ามหามงคลครอบคลุมถึงสิ่งน่าดึงดูดที่สุดสำหรับปีศาจผู้บำเพ็ญ- 

ตบะ ปีศาจซึ่งกำเนิดจากพลังวิญญาณแห่งฟ้าดินหรือการรวมตัวของสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง หากต้องการกลายเป็นจอมปีศาจที่แท้จริงจำเป็นต้องผ่านบททดสอบ 

ด่านจิตใจเก้าประการ

ในสมัยบรรพกาล  ปีศาจที่เกิดจากปราณฟ้าดินมีมากมาย  ทว่าที่ 

กลายเป็นจอมปีศาจที่แท้จริงมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย คุนเผิงเป็นหนึ่งในนั้น

ปีศาจทั้งหมดในตึกต่างตื่นตกใจ ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพียง 

คิดอย่างมึนงงว่าปีศาจตนไหนบรรลุขั้นกันกลางดึกกลางดื่น แถมไม่มี 

จิตสำนึกต่อสาธารณะ ไม่รู้จักไปทำเรื่องพรรค์นี้ตามภูเขาป่าลึก ยังมีกระจก 

หน้าต่างที่แตกกระจายนี่อีก ไม่รู้เหมือนกันว่าเบิกเงินได้ไหม

“ฝูหลี!” จวงชิงกระแทกเปิดประตูห้องฝูหล ี “คุณเป็นยังไงบ้าง”
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ทว่าวินาทีถัดมาชายหนุ่มก็ใบ้กิน

สิ่งมีชีวิตปุกปุยสีขาวแทบจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง ร่างกายใหญ่ขึ้นสองเท่า  

กลางหน้าผากมีลวดลายซับซ้อนสีแดง ดูคล้ายทั้งสุนัขทั้งกระต่าย

คือฝูหลี?

ฝูหลีคลานออกมาจากซากความเสียหายแล้วสะบัดเศษต่าง  ๆ  ที่เกาะ 

ตามตัว ยกขาหน้าขึ้น พึงพอใจกับร่างกายที่นับวันยิ่ง  ‘สูงใหญ่’  ของตัวเอง  

แม้จะไม่รู้ว่าทำไมร่างกายถึงใหญ่ขึ้น  แต่บัดนี้เส้นชีพจรทั้งหมดโล่งโปร่ง  

ทั้งร่างเปี่ยมด้วยพลังวิญญาณ ความง่วงงุนก่อนหน้านี้หายเป็นปลิดทิ้ง รู้สึกดี 

อย่างยิ่ง

“โอ้สวรรค์!” คุนเผิงที่เร่งตามมาเกือบจะอดขยี้ตาไม่ได้เมื่อเห็นร่างเดิม 

ของฝูหลี สีขนนี่สวยเกินไปแล้ว ทำไมทีมันผ่านด่านจิตใจเก้าประการถึงไม่มี 

พลังด้านความงามแกร่งกล้าแบบนี้บ้าง

“ฝูหลี...ทำไมกลายเป็นแบบนี้” จวงชิงรู้สึกว่าขนฝูหลีต้องนุ่มน่าสัมผัส 

มากแน่ แต่อีกใจเมื่อเห็นขนสีขาวบริสุทธิ์ไร้มลทินนั้นแล้วก็ลงมือไม่ลง

“ปีศาจซึ่งเกิดจากฟ้า เลี้ยงดูโดยดิน ยามยังไม่ถือกำเนิดจะดูดซับ 

พลังปราณฟ้าดิน หากโชคดีจะสามารถก่อเป็นร่างได้ หากโชคร้ายก็จะสลาย 

กลายเป็นพลังวิญญาณหวนคืนแผ่นดิน” คุนเผิงถูไม้ถูมือเตรียมจะลูบขน 

ฝูหลีสักทีสองที ที่ไหนได้ เจ้ามังกรข้าง ๆ กลับเร็วกว่ามัน พริบตาเดียวก็ช้อน 

ตัวฝูหลีเข้าสู่อ้อมอกแล้ว

“เมือ่ปศีาจประเภทนีม้รีา่งจรงิแลว้กเ็ทา่กบัผา่นอปุสรรคทีห่นึง่ อปุสรรค 

ที่สองคือกลายร่าง ในโลกปีศาจ ปีศาจที่กลายร่างไม่ได้ถือเป็นแค่ปีศาจ 

ระดับล่าง อุปสรรคที่สามก็คือด่านจิตใจเก้าประการ มีเพียงผ่านด่านจิตใจ 

เก้าประการเทา่นั้นถงึจะนบัว่ากลายเปน็ปศีาจทีแ่ทจ้รงิ” คุนเผงิกลา่ว “ในสมัย 

บรรพกาลมีปีศาจนับไม่ถ้วนก่อกำเนิดจากพลังวิญญาณ ซึ่งต่างตกต่ำลงเพราะ 

ไม่ผ่านด่านจิตใจเก้าประการ ฝูเสี่ยวหลี ยินดีกับเจ้าด้วยที่โตเป็นผู้ใหญ่อย่าง 

เต็มตัวแล้ว”

มือที่อุ้มฝูหลีอยู่กำแน่นอย่างห้ามไม่อยู่ เมื่อครู่ฝูหลีถึงกับเพิ่งผ่านเรื่อง 



30

อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ  เล่ม  3

เสี่ยงอันตรายขนาดนี้มา...หากอีกฝ่ายไม่ผ่านการทดสอบ...

เขาลิ้มรสความหวานในคอ จวงชิงลูบขนสีขาวบนตัวฝูหลีพลางกลืน 

เลือดในลำคอลงไป “ตัวหนักขึ้นแล้ว”

“ใต้เท้าคุนเผิงพูดเรื่องอะไรอยู่ขอรับ อะไรคือด่านจิตใจเก้าประการ”  

หัวฟู  ๆ  เกยอยู่กับไหล่จวงชิง มองคุนเผิงอย่างไม่เข้าใจ ความฝันเมื่อครู่คือ 

ด่านจิตใจเก้าประการหรือ เช่นนั้นก็ง่ายเกินไปแล้ว

“ปีศาจที่รับเลี้ยงเจ้าไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้กับเจ้าเลยหรือ” คุนเผิงรู้สึก 

แปลกใจ บางคราฝูหลีก็รู้เรื่องราวสมัยบรรพกาลราวกับฝ่ามือตัวเอง บางครา 

ก็เหมือนกับเด็กไม่รู้ประสา ปีศาจที่สั่งสอนอีกฝ่ายทำอะไรอยู่กันนะ ต่อให้ 

เน้นหนักแค่บางวิชาก็ไม่น่าจะหลงลืมวิชานี้ส ิ “เจ้าไม่รู้จักด่านจิตใจเก้าประการ 

แล้วผ่านด่านมาได้อย่างไร”

ไมน่านมานีฝ้หูลเีพิง่บรรลขุัน้กต็อ้งมาผา่นดา่นจติใจเกา้ประการกะทนัหนั  

หากไม่เพราะตอนนี้ฝูหลียังอยู่ดีมีสุข มันอาจสงสัยจริง  ๆ  ว่าสวรรค์อยากให้ 

ฝูหลีตาย

“ข้าน้อยก็แค่ฝัน ฝันเห็นพวกคนงามนุ่งน้อยห่มน้อยกับกระต่ายขน 

เงางาม อัญมณี อาวุธวิเศษ โอสถทิพย์ เคล็ดวิชาฝึกตน อะไรเทือกนี้ พวก 

อัญมณี อาวุธวิเศษ เคล็ดวิชาฝึกตนข้าน้อยไม่ขาดแคลนอยู่แล้ว คนสวย 

กระต่ายงามก็ไม่อาจเข้าใกล้มากได้ ไม่เช่นนั้นเสียมารยาทแย่” ฝูหลีขมวดคิ้ว  

“ทีแ่ยท่ีส่ดุคอืในฝนัยงัมคีนปลอมเปน็ญาตมิติรของขา้นอ้ย หนำซ้ำยงัปลอมได้ 

ไม่เหมือน ลักษณะกับรสนิยมของญาติมิตรข้าน้อยล้วนจดจำขึ้นใจ ครั้งก่อน 

เซิ่นเคยใช้วิธีนี้หลอกข้าน้อยครั้งหนึ่ง ตอนนี้ยังใช้วิธีแบบนี้อีก เช่นนี้ดูเชย 

เกินไปแล้ว”

คุนเผิงอึ้ง ของที่ปีศาจมากมายฝันอยากครอบครอง สำหรับฝูหลี 

แล้วไร้ซึ่งแรงดึงดูดใด ๆ ส่วนภาพมายาของญาติมิตร ฝูหลีซึ่งรู้จักคุ้นเคยกับ 

อุปนิสัยของญาติมิตรซ้ำยังเคยถูกหลอกมาแล้วหนหนึ่งย่อมไม่มีทางหลงกลอีก  

มันคิดผิดแล้ว สวรรค์ไม่ได้อยากให้ฝูหลีตาย แต่เปิดทางลัดให้ต่างหาก

“ด่านจิตใจด่านสุดท้ายล่ะ” นึกถึงตัวเองตอนนั้นที่ต้องเสียเวลาร้อยปี 
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กว่าจะผ่านด่านจิตใจเก้าประการได้ คุนเผิงก็อิจฉาจนเกือบจะกลายเป็นปลา 

ตาร้อนแล้ว

“ก็มีประตูสองบาน ข้าน้อยเลือกประตูบานสวย ๆ”

คุนเผิงเกือบจะสำลักอากาศ ประตูสวย  ๆ  นั่นเป็นกับดัก เบื้องหลัง 

ประตูเป็นภาพมายาของโลกอันสวยงามที่สุด ปีศาจบรรพกาลอย่างพวกมัน 

ส่วนใหญ่ติดกับดักด่านนี้

“ผลปรากฏว่าหลังประตูไม่มีอะไรเลย มีแต่ความว่างเปล่า ข้าน้อย 

ถกเถียงกับเสียงที่ปลอมเป็นจิตวิญญาณแห่งเต๋าของข้าน้อยสองสามประโยค 

เสรจ็กต็ืน่ขึน้มา” ฝหูลชีอูุง้เทา้ขาวจัว๊ะขึน้มา รูส้กึปลืม้ปริม่ยิง่ “จากนัน้กพ็บวา่ 

ร่างเดิมข้าน้อยองอาจผึ่งผายขึ้น”

ตัวเป็นก้อนขนปุกปุยแบบนี้ องอาจผึ่งผายบ้าน่ะสิ

คุนเผิงรู้สึกสับสนไม่น้อย นี่ดูเหมือนไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ ตอนมัน 

ถกปรัชญากับปีศาจที่ผ่านด่านสำเร็จเช่นกัน  ปีศาจทุกตนล้วนเปิดประตู 

ยมโลก ต้องประสบกับความรักและพรากจาก ความทุกข์ยากเป็นตาย ความ 

ยากจนเจ็บป่วยพิการทั้งปวงถึงจะถือว่าผ่านด่านเคราะห์ แล้วกรณีฝูหลีนี่คือ 

อะไร

“เพราะจิตใจของเขาไร้ซึ่งกิเลสตัณหา” เสียงกงฟู่ดังขึ้นในใจคุนเผิง  

คุนเผิงหันกลับไปมอง ไม่รู้กงฟู่โผล่มาอยู่ข้างหลังตอนไหน

“ของทีผู่อ้ืน่ฝนัอยากครอบครองเขาลว้นครอบครองหมดแลว้ สิง่ทีผู่อ้ืน่ 

ไม่มีเขาล้วนมี” กงฟู่ปรากฏตัวตรงประตูห้องฝูหลี สีหน้าซับซ้อนนิดหน่อย  

“ปีศาจที่ครอบครองของล้ำค่านับไม่ถ้วน ซ้ำยังพอใจกับอะไรง่าย  ๆ ว่าอีก 

นัยหนึ่งก็นับว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุด”

คุนเผิงขมวดคิ้ว “อยู่ใกล้กันแค่นี้ยังจะใช้วิชาส่งเสียงอีก ปีศาจที่ 

เลี้ยงดูฝูหลีต้องมีความสามารถขนาดไหนกันแน่ ถึงสามารถให้เขามีของล้ำค่า 

มากมายขนาดนั้นได้ มากขนาดของที่ปรากฏในด่านจิตใจเก้าประการยัง 

ไม่ชายตามอง” พอนึกถึงวิหคแดงที่เรียกตัวเองว่าญาติผู้ใหญ่ของฝูหลีซึ่ง 

จัดการเถาอู้ได้อย่างง่ายดายแล้ว คุนเผิงก็ใจหายวาบ
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โชคดีที่ตอนมันเพิ่งออกจากผนึกใต้ทะเลไม่ได้ทำฝูหลีบาดเจ็บเท่าไหร่  

ไม่เช่นนั้นตีเด็กแล้วเรียกผู้ใหญ่มา มันอาจจะถูกจับย่างครึ่งหนึ่ง ตุ๋นน้ำแกง 

ครึ่งหนึ่งก็เป็นได้

กงฟู่ไม่ได้ตอบคำถามนี้แต่กลับเอ่ย “ดังนั้นข้าถึงได้พูดว่า ลูกรักแท้ ๆ  

ของสวรรค์คือฝูหลีหาใช่จวงชิง คนหนึ่งเติบโตด้วยความรัก แวดล้อมด้วย 

สิ่งสวยงาม คนหนึ่งต้องประสบความลำบากยากเข็ญกว่าจะได้รับการยอมรับ 

เป็นชะตาเมือง เห็นได้ชัดว่าชะตาชีวิตคนแรกดีกว่ามาก”

บางทีปีศาจที่ เลี้ยงดูฝูหลีอาจจะคิดได้ว่าตอนฝูหลีผ่านด่านจิตใจ 

เก้าประการคงต้องเจอกับสิ่งยั่วยวนต่าง  ๆ ดังนั้นพวกเขาจึงมอบของล้ำค่า 

หายากนับไม่ถ้วนแก่ฝูหลี สอนฝูหลีว่าเป็นปีศาจควรประพฤติตัวอย่างไร  

และมอบความรักอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มีเพียงปีศาจที่ได้รับความรัก ได้รับการเอาใจ ครอบครองสิ่งสวยงาม 

ทั้งปวงเท่านั้น ที่ยามเปิดประตูแห่งตัณหาถึงจะพบกับความว่างเปล่า

“แต่ปกติในนิยายกำลงัภายในแฟนตาซ ี อย่างฝหูลีสุดท้ายมักถกูจวงชิง 

ฆ่าตายน่ะสิ”

“อย่าอ่านนิยายมั่วซั่วสิ!”

คุนเผิงรู้สึกว่านิยายที่ยืมจากปีศาจกระบี่ที่ชื่อหนิงเซวียนนั่นสนุกดีออก  

มนษุยช์า่งเปน็สิง่มชีวีติมหศัจรรยโ์ดยแท ้ ไมว่า่เรือ่งราวอยา่งไรกแ็ตง่ออกมาได้

ฝูหลีเห็นคุนเผิงกับกงฟู่จ้องตากันไปมาไม่พูดอะไร จู่  ๆ  ก็ตบบ่า พูด 

อย่างตื่นเต้น “เพราะฉะนั้นข้าน้อยไม่ใช่กระต่ายธรรมดาอย่างที่ว่า แต่เป็น 

จอมปีศาจที่ก่อกำเนิดจากปราณฟ้าดินใช่ไหมขอรับ”
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