
Knight  Of  Darkness  ปีศาจอศัวนิ 

บทที ่1 

อศัวนิกห็ิวเงินเหมือนกนั 

 อาทิตยสี์แดงดงัเลือดสาดส่องเส้นทางยามพลบค ่าจนเป็นสีส้มอมแดงตลอดทั้งสาย  มอง

ไกลออกไปตลอดทางมีเพียงความวา่งเปล่า  ยิง่ชวนใหเ้กิดความรู้สึกวเิวกวงัเวง 

แต่เดิมพ่อคา้ท่ีเดินทางผา่นเส้นทางน้ีเพื่อท าการติดต่อคา้ขายกน็อ้ยอยูแ่ลว้  พอมีโจรมาตั้งตน

เป็นเจา้ถ่ินครอบครองพื้นท่ีคอยดกัปลน้ชิง  จ  านวนคนกย็ิง่นอ้ยลงจนสร้างสถิติใหม่  ถา้ไม่

จ าเป็นจริง ๆ ล่ะก ็ พวกพ่อคา้จะพยายามหลีกเล่ียงเส้นทางน้ี  ต่อใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนบา้ง

เลก็นอ้ยหรือยอมไดก้  าไรนอ้ยหน่อยกต็าม                                                                   

        และเพราะการตดัสินใจของพวกพ่อคา้  ท าใหพ้วกโจรไม่มีใครใหด้กัปลน้มาเกือบจะหกวนั

แลว้  ทุกคนต่างกห็งอยเหงาเซ่ืองซึม  กงัวลถึงวนัท่ีไม่มีอะไรจะใส่ปากทอ้งตอ้งกินลมต่างขา้วท่ี

ค่อย ๆ ใกลเ้ขา้มาทุกที  ดวงตาของลูกสมุนโจรท่ีคอยเฝ้ามองดูบนถนน รอคอยเหยือ่ผา่นทางมา

นั้นจะปิดแหล่มิปิดแหล่  เขาพดูพึมพ าเบา ๆ วา่ 

“เหยือ่หน่ึงคน  สองคน  สามคน...  ”  ดูท่าทางขืนยงันบัต่อไป  เขาคงหลบัไปเสียก่อน

แกะจะผา่นมาจริง ๆ แน่ 

ทนัใดนั้นลูกสมุนโจรกรู้็สึกเจบ็ท่ีกะโหลก  สติสตงัเร่ิมกลบัมาไดย้นิเสียงหวัหนา้ก่นด่า

มาจากทางขา้งหลงั  “ไอง้ัง่เอ๊ย! ตอ้งเป็นเพราะเจา้แลว้กพ็วกเจา้ทุกคนเอาแต่งีบหลบัในเวลา

เฝ้ายามเหง  พวกเราถึงไดว้า่งงานตั้งหลายวนั  เหยือ่ผา่นมาจนผา่นไปหมดแลว้  ยงัจะ..มีเหยือ่

มาแลว้!  ไปท างาน!”  เขากา้วยาว ๆ  ไปอยา่งรวดเร็วดว้ยฝีเทา้ท่ีแผว่เบา  เพียงไม่ก่ีกา้วกเ็ห็น

เพียงแผน่หลงัเลก็ ๆ  

สมุนโจรน่ิงอ้ึงไปสามวนิาทีกวา่จะเขา้ใจท่ีหวัหนา้พดู  รีบชะโงกหนา้ออกจากท่ีซ่อน

เพื่อมองดว้ยความต่ืนเตน้ดีใจ 



ขบวนสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีเหล่าสมุนโจรทั้งโขยงเฝ้าเพอ้ฝันถึงมาหลายวนัก าลงัค่อย ๆ 

เคล่ือนใกลเ้ขา้มาอยา่งชา้ ๆ ภายในรถทา้ท่ีหรูหราโอ่อ่าท่ีสุดในขบวนนั้น  ชายซ่ึงรวบผมเป็น

หางมา้ผูมี้ใบหนา้ท่าทางสง่างามและรอยยิม้ท่ีแสนจะสดใสก าลงัก าชบักบัชายผมสีเงินหนา้ตา

เฉยเมยไม่แสดงความรู้สึกใด ๆ  ซ่ึงนัง่ผงิผนงัและหลบัตาอยู ่

“ลูเธอร์ น่ีเป็นภารกิจแรกในการเขา้ร่วมในทพัอศัวินของเจา้  เป็นการพิสูจน์

ความสามารถของเจา้  จะพลาดไม่ไดแ้มแ้ต่นิดเดียว  ขา้จะทบทวนแผนอีกรอบนึงน่ะ...” 

 ท่ีแทข้บวนสินคา้สิบกวา่คนัรถน้ีกคื็อทพัอศัวนิท่ีรักษาการณ์อยูใ่นละแวกน้ีปลอมตวัมา

ปฏิบติัการแผนล่อเสือออกจากถ ้าโดยเฉพาะ  เพื่อท่ีจะไดก้วาดลา้งพวกโจรท่ีดกัปลน้ท าร้ายผูค้น

ท่ีผา่นทางใหเ้รียบร้อยใหห้มดในคราวเดียว 

  ชายท่ีหนา้ตาเฉยเมยไร้ความรู้สึกนั้นคือหวัหนา้กองพนัอศัวนิผูรั้บผดิชอบภารกิจคร้ังน้ี  

ส่วนอศัวนิอีกคนท่ีจูจ้ี้จุกจิกอยา่งกบัสาวใชก้คื็อสหายสนิทท่ีสุดของเขาเอง  น่าเสียดายท่ีดูท่า

แลว้พดูของสหายจะไม่ไดเ้ลด็ลอดเขา้ไปในหูของชยาผมสีเงิน  เป็นเพราะเขายงัอยูใ่นช่วงของ

การปรับตวัเพื่อรับการเปล่ียนแปลงจากเผา่พนัธุ์ปีศาจมาเป็นอศัวนิผูสู้งส่ง  และยงัคงครุ่นคิดถึง

ชีวติในวนัขา้งหนา้วา่ต่อไปจะเป็นอยา่งไร 

  เขายอมท่ีจะใชชี้วติท่ีเหลือในวนัขา้งหนา้ของเขาในฐานะอศัวนิแลว้  แต่จะสามารถ

หลบหนีการตามล่าจากแดนปีศาจไดต้ลอดหรือเปล่า 

 หึ ๆๆ!  ยงัไง ๆ  ตวัเขากไ็ม่ชาปีศาจอีกต่อไปแลว้  และกไ็ม่คิดจะกลบัไปอยูแ่ลว้ดว้ย  

ไหน ๆ  กไ็ม่เหลือทางเลือกแลว้  งั้นกรั็บบทเป็นคนอ่ืนใหถึ้งท่ีสุดไปเลยแลว้กนั 

 “...ถือซะวา่ลูเธอร์คนเก่าไดต้ายไปแลว้” 

 เม่ือตดัสินใจไดแ้ลว้เขากลื็มตาข้ึน  นยันต์าสีเงินเฉยชาไร้ความรู้สึกใด ๆ เพิม่แววหยอก

ลอ้ซุกซน  ออกจะอนัธพาลหน่อย ๆ ดว้ยซ ้ า  การเปล่ียนแปลงน้ีคลา้ยกบัการหลอมละลายของ

ภูเขาน ้าแขง็  ใบหนา้รูปไข่คมเขม้ดูอ่อนโยนข้ึนทนัตา  พร้อมกบัแววซึมเศร้าท่ีปรากฏชดั 



 เสียงจากภายนอกดงัผา่นเขา้มาในโสตประสาทอีกคร้ังอยา่งชดัเจนทั้งเสียงอาวธุกระทบ

กนั  คนและมา้ร้องกนัเซ็งแซ่  พลพรรคกองโจรไดเ้ร่ิมตน้เปิดฉากมาไดพ้กัใหญ่แลว้ 

 ไม่ตอ้งใหถึ้งกบัมือแม่ทพัใหญ่หรอก  เขากส็ามารถตดัสินเร่ืองน้ีเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

“ลู...ลูเธอร์?”  อศัวนิผูร้วบผมเป็นหางมา้เห็นสีหนา้ของลูเธอร์เปล่ียนไปกรู้็สึกยากท่ีจะรับความ

เปล่ียนแปลงน้ีไดท้นั  คนคนหน่ึงเยน็ชาไม่สนใจผูใ้ด  ภายในชัว่พริบตากลบักลายไปเป็นเหมอื

นพวกอนัธพาลชอบหาเร่ืองไปได ้ เหมือนเทวดาท่ีอยู ่ๆ กต็กลงมาจากสวรรคจ์ริง ๆ 

 “ไม่มีอะไรหรอก  ขา้แค่คิดตกแลว้น่ะ”  มุมปากของเขาโยกโคง้ข้ึนรอยยิม้ชัว่ร้ายดู่อน

คลาย  “ขอบใจเจา้มากท่ีช่วยดูแลคนซึมเศร้ามาตั้งนานอยากจะพนนักบัขา้สักเกมไหม” 

 “พนนั?”  อศัวนิท่ีรวบผมตีหนา้ขึงขงัทนัที  “ไมได่หรอห  ลูเธอร์  เจา้ลืมแลว้หรือไงวา่

กฎของอศัวนิคือหา้มพนนัขนัต่อน่ะ”  เขายกเหตุผลสนบัสนุนค าพดูตวัเอง 

 “โอ๊ะ  มีกฎขอ้น้ีดว้ยหรือเน่ีย”  ทั้งท่ีรู้อยูเ่ตม็อก  แต่คนบางคนกย็งัท าเป็นไม่สะทก

สะทา้น  ไม่สนใจ  “น่าเสียดาย  อุตส่าห์เจอช่องทางท าก าไรท่ีง่ายและรวดเร็วท่ีสุดแลว้เชียว...เอา

เถอะ  ขา้ปฏิบติัตามกฎของอศัวนิกไ็ด”้  เขาผลกัประตูรถมา้ใหเ้ปิดออก  ยืน่ตวัออกไปดา้นนอก

อยา่งเกียจคร้าน  แลว้เปล่งเสียง  “ทุก...คน...จง...หยดุ!” 

 เสยงดงักึกกอ้งสนัน่หวัน่ไหวกระทัง่ทุกฝ่ายหูอ้ือตาลายไปหมด  จนตอ้งพกัการสู้รบไว้

แลว้มองไปยงัหวัหนา้อศัวนิท่าทางยโสโอหงัซ่ึงไม่รู้วา่ไดข้ึ้นไปอยูบ่นหลงัคารถตั้งแต่เม่ือไหร่

กนั 

“พวกโจรถ่อยทั้งหลายจงฟังใหดี้!”  ลูเธอร์สองมือเทา้สะเอว  กม้มองจากขา้งบน  “ผูช้าย

ยนืทางซา้ย  ผูห้ญิงยนืทางขวา  พวกคร่ึง ๆ กลาง ๆ ยนืตรงกลาง  แลว้โยนของมีค่าทั้งหมดไวท่ี้

พื้น! ไม่ตอ้งสงสัย  พวกเจา้ฟังไม่ผดิหรอก  ขา้...จะ...ปลน้” 

 พอพวกอศัวนิและพวกโจรไดย้นิเช่นนั้น  พวกท่ีอยูด่า้นหนา้กแ็ทบหวัท่ิมไปตาม 

ๆ กนั  ส่วนพวกท่ีอยูด่า้นหลงักอ็า้ปาดคา้ง  งงเป็นไก่ตาแตก  น่ีหรืออศัวนิ  โอ ้ สุดยอดจริง ๆ !  



 ลูเธอร์  หวัหนา้คนใหม่ของกองพนัท่ีเจด็แห่งทพัอศัวนิราชองครักษอ์นัยิง่ใหญ่  

จากเหตุการณ์  ‘ทหารเล่นเป็นกองโจรเสียเอง’  ท่ีเกิดข้ึนในภารกิจแรกของเขา  ผูท่ี้เห็น

เหตุการณ์ทั้งหมดกพ็ร้อมใจกนัตั้งฉายาใหเ้ขาวา่ ‘อศัวนิอธรรม’ ข่าวน้ีแพร่กระจายไปทั้งเมือง  

จากนั้นเป็นตน้มา  ฉายาน้ีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่พร้อม ๆ กบัช่ือเสีย(ง)ของทพัอศัวินราชองครักษ ์

นบัจากโชวสุ์ดตระการตาของลูเธอร์ในวนันั้นกผ็า่นมาร่วมคร่ึงเดือนแลว้  เขายงัคงรับ

หนา้ท่ีต่อจากหวัหนา้กองพนัท่ีเจด็คนก่อนไดอ้ยา่งราบร่ืนรวมถึงรับช่วงต่อจากหอ้งอาบน ้าท่ี

หรูหราโอ่อ่าขนาดท่ีวา่ใครท่ีไม่รู้ตอ้งเขา้ใจวา่หอ้งน ้ าหอ้งน้ีสร้างจากเงินหลวงท่ียกัยอกเอาไป

เป็นแน่ 

ยามเสียงน ้าซู่ซ่าดงัลอดออกมาจากภายในหอ้งอาบน ้า  บอกใหรู้้วา่มีคนก าลงัใชยู้ ่ น ้าพุ

เยน็ช่ืนใจท่ีไหลมาจากท่อส่งน ้า  ผา่นแร่หินร้อนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ  พุ่งออกมาจากปากซ่ึงเตม็ไป

ดว้ยซ่ีฟันแหลมท่ีก าลงัอา้กวา้งของศีรษะสัตวป์ระหลาดดูดุร้ายน่ากลวัราวกลบัมีชีวติจริงบนผนงั  

ลงสู่อ่างอาบน ้าท่ีท าจากหินหยกสีขาว  ไอน ้าเลือนร่างค่อย ๆ ลอยตวัสูงข้ึน  ท าใหใ้นหอ้ง

เหมือนดัง่ดินแดนในความฝัน  ดวงลวงตาและไมมีอยูจ่ริง 

ท่ามกลางความมวัสลวั  ชายคนหน่ึงก าอบน ้าอยู ่

เขา้หลบัตา  ใบหนา้คมเขม้ผสมปนเปไปดว้ยแววเฉ่ือยชาและซึมเศร้าบนศีรษะของเจา

เตม็ไปดว้ยฟองจนมองไม่เห็นสีของเส้นผม  แต่กลบัสามารถมองเห็นร่างกายเปลือยเปล่าภายใต้

น ้านั้นไดอ้ยา่งชดัเจน 

เขาท้ิงมือซ่ึงเตม็ไปดว้ยฟองลงหยบิกระบวย  แลง้ตกัน ้าข้ึนมาราดตั้งแต่ศีรษะลงไป  

จากนั้นเขากม้ตวัลงหยบิสบู่มาถูไปตามเรือนร่าง  มองเห็นแผน่หลงัเปลือยเปล่าไดอ้ยา่งชดัเจน  

แต่ไม่วา่ใครทีไดเ้ห็นภาพน้ีต่างตอ้งตระหนกจนสูดลมหายใจเฮือก 

เพราะผวิกลายดา้นหนา้ท่ีเกล้ียงเกลาเทียบไม่ไดเ้ลยสักนิดกบัรอยแผลบนแผน่หลงั  

อาการบาดเจบ็ท่ีหลงัของเขาร้ายแรงน่าตกใจจริง ๆ   



แผลฉีกขาดเป็นทางยาวหกแห่ง  เรียงเป็นแนวยาวเคียงขา้งกนัซา้ยขวาขา้งละสามรอย  

บาดแผลเวา้นูนขรุขระไม่เรียบเสมอกนั  มองดูเพียงแวบเดียวกรู้็ไดว้า่เป็นแผลท่ีเกิดจากการท่ี

ส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีติดอยูก่บัร่างกายนั้นถูกกระชากอยา่งแรงจนกระทัง่หลุดออกไป 

ยิง่ไปกวา่นั้น  บาดแผลทั้งหกแห่งน้ีไม่มีทีท่าวา่จะหายสนิท  แมว้า่เลือดจะหยดุไหลแลว้  

แต่วา่เน้ืออ่อน ๆ  แดงสดท่ีบิดมว้นใหเ้ห็นอยูด่า้นนอกยงัคงขยบัสั่นไหวเลก็นอ้ยตามการเคล่ือน

ไหนของร่างกาย  ราวกบัจะบอกเป็นนยัถึงโศกนาฏกรรมท่ีผูเ้ป็นนายของพวกมนัไดเ้คยประสบ

มา 

หากมีคนมาถามวา่ ‘บาดแผลสาหสัขนาดน้ี  เจา้ไม่รู้สึกอะไรบา้งเลยหรือไง’ กค็งไดรั้บ

เพียงค าตอบแบบเนือย ๆ กลบัมาประโยคหน่ึงวา่ ‘ไม่น่ี’ อยา่งแน่นอน 

ไม่ใช่วา่ไม่เจบ็  แต่วา่เจบ็จนชาชิน  เม่ือชาชินแลว้กไ็ม่รู้สึกอะไรอีก 

ท่ีดา้นนอก  ชายหนุ่มหนา้ตาหล่อเหลาเป่ียมดว้ยชีวิตชีวาคอยอยูต่รงนั้นนานแลว้  เขา

สวมชุดอศัวนิสีขาวบริสุทธ์ิขลิบริมสีทอง  เส้ือคลุมสีขาวดุจหิมะยาวกรอมเทา้  ท่ีเอวคาดสายรัด

สีขาว  สวมรองเทา้บูตยาวสีขาวขอบสีทอง  ขา้งเอวเหน็บ ‘ดาบธารอคัคี’ สีขาว  ปลายดาบเป็นสี

ทอง  โกร่งดาบซ่ึงมีรูปร่างเหมือนกบัสายน ้าสีทองท่ีหลัง่ไหลหลอมรวมเป็นเน้ือเดียวกบัดา้ม

ดาบสีขาวบริสุทธ์ิ  และโกร่งดาบยงัมีเส้นสีทองละเอียดแผข่ยายต่อออกมาประดบัดา้มดาบ  ผม

ของเขามดัรวบสูงเป็นหางมา้  นยันต์าสีทองเป็นประกาย 

“กฎของอศัวนิคือตรงตอ้งต่อเวลา  ลูเธอร์  เจา้อาบน ้ านานเกินไปจนพวกเราเกือบจะสาย

แลว้”   

“ช่วยไม่ได ้ ไม่มีใครจ่ายเลินจา้งขา้ใหอ้าบน ้าเร็วข้ึนน่ี”  ลูเธอร์ยกัไหล่อยา่งไม่ใส่ใจ 

“ไม่งั้นคราวหนา้นะมอทยา่  เจา้กจ่็ายเงินมาใหข้า้  แลว้ขา้จะอาบน ้าใหเ้สร็จภายในสามนาที”  

พอไดฟั้งอยา่งน้ี  มอทยา่กแ็ทบจะลมใส่ 



 เม่ือลูเธอร์หนัหลงั  มอทยา่ถึงกบัสะดุง้  สายตาของเขาจบัจอ้งไปท่ีแผลฉกรรจข์องอีก

ฝ่าย แลว้เอ่ยออกมาวา่... “บาดแผลเจา้...ไม่มีทางท่ีจะรักษาใหห้ายไดเ้ลยจริง ๆ หรือ” 

 พอไดย้นิ  ร่างของลูเธอร์กส็ั่นไหว  เขาหยบิเส้ือตวัในสีด าออกมาสวมใส่ทนัที  จากนั้นก็

ใสชุดอศัวนิสีด าขลบัขลิบริมสีม่วงอ่อนมาคลุมอีกชั้นหน่ึง 

 เม่ือเห็นเขาตอบสนองเช่นน้ี  มอทยา่กเ็ขา้ใจไดท้นัทีวา่เขาไม่ตอ้งการเอยถึงเร่ืองน้ีจึงไม่

ถามต่อใหม้ากความอีกดว้ยความท่ีรู้สถานการณ์ดี 

“วธีิทัว่ไปใช่วา่จะรักษาแผลของขา้ใหห้ายได.้..จะรักษาใหห้ายขา้ตอ้งฟ้ืนฟูก าลงัท่ีแทจ้ริงใหไ้ด้

อยา่งนอ้ยสามส่วนของเท่ือก่อน  หรือไม่ก.็..ปรุงยาสมุนไพรนัน่ใหเ้สร็จสมบูรณ์” 

บทที ่ 2 

ล้างแค้นมาตุภูม ิ

 สายตาของลูเธอร์ตอนน่ีมีเพียงแต่ยนิูคอร์นสีด าเท่านั้น  ยนิูคอร์นสีด านั้นถือก าเนอดมา

จากการร่วมสมสู่กนัระหวา่งยนิูคอร์นกบัอินคิวบสั (อินคิวบสั หรือ ปีศาจเพศชายท่ีคอยเขา้ฝัน

เพื่อส าเร็จความใคร่ใหม้นุษย)์  แต่มีอตัราในการตกลูกท่ีต ่ามาก  เพียงหา้ในร้อยเท่านั้น  

นอกจากน้ียงัมีนอ้ยมากท่ียนิูคอร์นซ่ึเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสวา่งและบริสุทธ์ินั้นจะยนิยอมท่ี

จะร่วมสมสู่กบัอินคิวบสั  ตวัแทนแห่งความมืด  ส่วนใหญ่การร่วมสมสู่ท่ีเกิดข้ึนจึงมกัจะมาจาก

การบงัคบัขืนใจ  ยนิูคอร์นสีด าท่ียงัมลักัษณะเหมือนมา้ตวัเลก็ๆ อยูน่ั้นไม่เหมาะท่ีจะน ามาข้ึนข่ี

เป็นพาหนะ  แต่เม่ือเปล่ียนร่างกลายเป็นผูสื้บเช่ือสายของอินคิวบสัซ่ึงสูงใหญ่สง่างามแลว้กจ็ะ

เป็นพาหนะชั้นเลิศท่ีสุดอยา่งแน่นอน 

ตอนน้ี  ยนิูคอร์นและลูเธอร์  ตวัหน่ึงอยูห่นา้  คนหน่ึงอยูห่งั  ก  าลงัไล่ตามกนัไปติด ๆ ลึก

เขา้ไปในป่าทึบซ่ึงตน้ไมข้ึ้นหนาแน่น  ม่านพลงัธาตุลมซ่ึงช่วยเร่งการเคล่ือนไหวท าใหค้วามเร็ว

ของเขาเพิ่มข้ึนถึงระดบัสุดยอด  เขารักษาระยะห่างระหวา่งเขากบัยนิูคอร์นมาตลอด  ไม่ท้ิงห่าง

มากเกินไปแต่กไ็ม่รู้วา่เพราะสาเหตุอะไรถึงไม่ใกลเ้ขา้ไปเช่นกนั 



เม่ือมียนิูคอร์นน าหนา้อยูข่า้งหนา้  เหล่าส่ิงมีชีวติท่ีซุ่มซ่อนกายอยูภ่ายในป่าแห่งความฝัน

เพื่อเฝ้ารอคอยโอกาสท่ีจะไดท้ าร้ายและช่วงชิงเอาชีวติของส่ิงท่ีหลงเขา้มาต่างกค่็อย ๆ หลีกทาง

ให ้

ใครแตะตอ้งได ้ ใครมิอาจแตะตอ้งได ้ สรรพส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัอยูภ่ายในป่าแห่งความฝัน

น้ีต่างรู้ดี  

แมว้า่จะเป็นยนิูคอร์นสีด า  แต่กย็งัไดช่ื้อวา่เป็นยนิูคอร์น  เป็นราชาของพวกมนัตลอด

กาล ท าใหลู้เธอร์สะดวกข้ึนมาก เพราะเขาไม่ตอ้งระแวงวา่จะถูกดกัลอบท าร้าย 

ไล่ตามติดกนัอยูไ่ม่นานนกั  ทั้งสองฝ่ายกดู็คลา้ยกบัวา่สามารถส่ือความคิดถึงกนัได ้ ทั้ง

คู่หยดุฝีเทา้ลงตรงท่ีโล่งวา่งขา้งสระน ้าในป่าพร้อมกนัโดยไม่ตอ้งบอก 

“ปีศาจเอย  ขา้ยนิยอมท่ีจะท าพนัธศญัญาเป็นพาหนะของเจา้” เสียงไม่ไดอ้อกมาจากปาก

ของยนิูคอร์นสีด า  แต่ดงัข้ึนในหวัของลูเธอร์ 

มนัไม่ไดโ้ง่  สามารถรู้สึกถึงไอปีศาจ  แถมยงัไดเ้ห็นพฤติกรรมของลูเธอร์และความ

เปล่ียนแปลงในตอนน้ีอีก  หากมนัยงัเดาฐานะและเจตนาของลูเธอร์ไม่ออก  มนัคงตายอยูใ่นวง

ลอ้มของยนิูคอร์นเป็นหม่ืน ๆ คร้ังแลว้ 

“แลว้ยงัไงอีก”  ลูเธอร์ ใชว้ธีิส่ือสารเช่นเดียวกบัยนิูคอร์นสีด า 

“ขา้อยากแกแ้คน้” 

ลูเธอร์เลิกคิ้ว  ใบหนา้ปรากฏรอยยิม้หยนั “อยากแกแ้คน้กไ็ปสิ  มาบอกขา้ท าไมกนั” เขา

ถามทั้งท่ีรู้ 

“ช่วยขา้”  ค  าพดูของูนิคอร์นสีด ารวบรัดชดัเจนข้ึน  มนัส่ายหนา้ไปมา  จากนั้นกก็า้วเขา้

มาขา้งหนา้  แลว้กม้ศีรษะลงแทบเทา้ลูเธอร์ “ช่วยขา้พวกเราท าพนัธสัญญากนัก่อนกไ็ด”้ 



“ขา้ไม่ยกัรู้วา่ยนิูคอร์นกโ็กรธแคน้เป็นดว้ย” แมป้ากจะเอ่ยวาจาห่างเหิน  แลง้น ้าใจ  แต่

ลูบคล าเขาซ่ึงบิดเป็นเกลียวสีเงินเหลือบม่วงต่างจากยนิูคอร์นทัว่ไป 

“ยนิูคอร์นท าไม่ได ้ แต่อินคิวบสัท าได”้ มนัตอบเบา ๆ 

“ปฏิเสธเสียตอนน้ีขา้กจ็ะไม่ฝืนใจ” 

“แต่เจา้กจ็ะลงมือฆ่าขา้ซะ” ยนิูคอร์นพดูต่อทนัทีโดนไม่ตอ้งคิด  มนัไม่คิดวา่ปีศาจตน

หน่ึงท่ีตั้งใจจะปิดบงัฐานะท่ีแทจ้ริงของตวัเองจะยอมปล่อยส่ิงมีชีวติท่ีไดล่้วงความลบัของมนัไป

ง่าย ๆ 

ลูเธอร์ยิม้นอ้ย ๆไม่เอ่ยอะไรต่อ 

...พนัธสัญญาสมบูรณ์ 

“...เจา้นาย” ยนิูคอร์นสีด าพร้อมรับพนัธสัญญาเป็นสัตวใ์นอาณติัของลูเธอร์ 

ตอนน้ีมนัไดย้นิเสียงผูเ้ป็นนายเอ่ยถามอีกคร้ัง “ช่ือของเจา้ล่ะ” 

“ซอฟมีกาน่า” 

“เอาล่ะซอฟ เล่าเร่ืองของเจา้ใหข้า้ฟังซิ” ซอฟบอกเล่าความแคน้ของมนัจบ  ลูเธอร์ก

ตดัสินใจวา่ตอ้งไปยงัแหล่งท่ียนิูคอร์นอาศยัรวมกนัใหไ้ดส้ักคร้ังหน่ึง 

ใจของลูเธอร์ในตอนน้ีเตม็ไปดว้ยความคิดแค่เพียงวา่ตอ้งการยามาเยยีวยาบาดแผล  เพื่อ

ฟ้ืนฟูพลงัของตวัเองใหเ้ร็วท่ีสุดเท่านั้น  เขาจึงมองขา้มความรู้สึกของมอทยา่ไปอยา่งคาดไม่ถึง 

บางทีระหวา่งมนุษยก์บัปีศาจ  คงยากจะเป็นมิตรแทใ้นยามยากไดจ้ริง ๆ 

ถึงตอนน้ีไม่มีเสียงพดูคุยกนัดงัข้ึนอีก  ทุกคนต่างเร่งเดินทาง  ไม่นานนกตน้ไม่ข้ึนซอ้น

กนัหนาแน่นกบ็างตาลง  สามารถมองออกไปไดไ้กลยิง่ข้ึน  ซอฟน าทางลูเธอร์และมอทยา่ไป  

รู้สึกราวกบัตวัเองไดก้า้วล่วงล ้าเขา้มาในเขตแดนท่ีไม่ควรขา้ม...แดนสวรรค ์



ส่ิงท่ีสะทอ้นในดวงตาไม่ใช่ภาพของตน้ไม่ท่ีข้ึนหนาแน่น  แต่ละตน้สูงเสียดฟ้าดูเตม็

เป่ียมไปดว้ยพลงัชีวติอนัไร้ขีดจ ากดัอีกต่อไป  แต่กลบัเป็นภาพของผนืหญา้ซ่ึงมีตน้ไมข้ึ้นอยูบ่าง

ตา  เบ้ืองหลงัเป็นปราการเขาสูงใหญ่ธารน ้าตกไหลซดัสาดลงมาใหเ้กิดละอองน ้ากระเซ็น

รวมกนัเป็นทะเลสาบ 

เสียดายท่ีไม่วา่จะเป็นทิวทศันอ์นังดงามเช่นน้ี  หรือวา่ส่ิงมีชีวติอนัแสนงามสง่าท่ีรวมตวั

กนัอยู ่ณ ท่ีน้ี  ต่างกแ็ผรั่งสีแห่งความไม่เป็นมิตรมาให ้

“ไม่เลว  สวยงามมาก  พวกเจา้เขา้ใจเลือกท่ีอยูดี่น่ะ” ลูเธอร์พดูราวกบัวา่ประสาทการ

รับรู้ตายดา้น 

ยนิูคอร์นสง่างามตวัหน่ึงกา้วออกมา ขนสีทองขาวบริสุทธ์ิเป็นมนัเงาสวย  เขาสีทอง

อร่ามเกบ็ซ่อนประกายเอาไว ้ ไม่เหลือบมองลูเธอร์และมอทยา่แมแ้ต่นอ้ย  แต่จอ้งตรงไปท่ีซอฟ 

“เจา้เกลียดขา้รึ” 

“ขา้เกลียดเจา้!” 

บทสนทนาสั้น ๆ ง่าย ๆ ระหวา่งแม่และลูกชายท าใหบ้รรยากาศตรึงเครียดเกิดปะทุข้ึนมา

ทนัที 

“บาดแผลจะสามารถหายไดห้รือไม่  ของส่ิงหน่ึงมนัอยูใ่นถ่ินอาศยัของยนิูคอร์นเป็น

กญุแจส าคญั” ลูเธอร์เอ่ย 

“...ของอะไร” มอทยา่ถามกลบัอยา่งกระตือรือร้น 

“ผลึกพรายม่วง” ลูเธอร์ตอบตรง ๆ”แต่วา่เป็นต ารับยาพื้นบา้น  ยงัไม่มีใครเคยทดลองมา

ก่อน” 

มอทยา่ยงัคงสองจิตสองใจ 



 “ขา้สามารถเลือกเกิดไดด้ว้ยหรือ  มนัเร่ืองอะไรท่ีขา้จะตอ้งสละตวัเองเพื่อเกียรติของยนิู

คอร์นดว้ยเล่า!” ซอฟค าราม 

ซอฟตอบแทนความน่ิงเงียบของแม่ดว้ยการบนัดาลโทสะ  หลงัจากท่ีพ่นด่าสาดเสียเท

เสียออไป  ซอฟกปิ็ดทา้ยดว้ย... 

“เจา้นาย!  เจา้นาย!  ท าลายท่ีน่ี!  ช่วยขา้ดว้ย  ขา้อยากจะท าลายท่ีน้ี!” 

จะฆ่ายนิูคอร์นใหเ้กล้ียงหรือไม่เขาไม่สนใจ  เพียงแต่วา่มีปัยหาใหญ่อยูข่อ้หน่ึงกคื็อ...

ก  าลงัของเขาในตอนน้ีฆ่ายนิูคอร์นไดไ้ม่หมดทั้งฝงู  แลว้ตั้งแต่แรกเขากไ็ม่ไดม้าท่ีน้ีเพื่อจะท า

การสังหารหมู่ดว้ย 

ความคิดของซอฟกบัเขาตรงกยัพอดี 

น่าเสียดายท่ียนิูคอร์นไม่ไดย้นิเจตนาของลูเธอร์  รวมถึงความลงัเลใจของมอทยา่ 

ยนิูคอร์นหลายสิบตวัตีวงลอ้มเขา้มา  เขาบิดเป็นเกลียวสีทองของทุกตวัส่องประการ

ระยบิระยบัราวกบัเหรียญทอง   

“เปล่ียนร่าง” 

ซอฟไม่คดัคา้น  ไฟโลกนัตร์สีด าปนแดงลุกโซนข้ึนมา  ร่างของมนัทะยานข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว  นยันต์าสองขา้งและกีบเทา้ทั้งส่ีปกคลุมไปดว้ยไฟร้อนแรงและสูงใหญ่กวา่เขาเสียอีก  

ดาบรัตติกาลถูกวกัออกจากฟัก  ลูเธอร์พลิกตวัปีนป่ายดว้ยความคล่องแคล่วข้ึนไปบนหลงัของ

ซอฟ  ซ่ึงชัว่พริบตาเดียวไดเ้ปล่ียนรูปร่างเป็นเทพอาชาอินคิบสัท่ีเขม้แขง็และทรงพลงั 

“อยา่งไรเสียเจา้กอ็ยา่ขดัขวางขา้เลยน่ะ”  ซอฟพดูวงิวอนกบัมอทยา่ 

“เจา้ช่วยหาผลึกพรายม่วงหน่อย  มนัดูเหมือนกบัคริสตลัสีม่วงแต่ขา้งในมีของเหลวไหล

อยู ่ โดยทัว่ไปจะเกิดข้ึนท่ีริมน ้าท่ีมีพลงัสวา่งอยู”่ 

ในท่ีสุดมอทยา่กพ็ยกัหนา้ “ได!้” 



กีบเทา้ทั้งส่ีของซอฟท่ีทีเปลวไฟลุกโซนทะยานอยา่งรวดเร็วเป้าหมายแรกท่ีเลือกเอาไว้

คือแม่ผูใ้หก้  าเนิดมนันัน่เอง   

ยนิูคอร์นไม่อาจยอมใหถ่ิ้นของมนัถูกท าลายได ้ แต่ลูเธอร์กบัซอฟตั้งใจจะท าลายถ่ินท่ี

เกิดของยนิูคอร์น  เม่ือความตั้งใจทั้งสองฝ่ายขดัแยง้กนั  บนผนืหญา้ท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยพลงัชีวติก็

เปิดฉากการห ้ าหัน่กนัข้ึน 

เพียงแต่วา่ฝ่ายหน่ึงตอ้งระวงัท่ีอยูอ่าศยัของตวัเอง  ในขณะท่ีอีกฝ่ายไม่ตอ้งกลวัเกรง

อะไรทั้งส้ิน  ท าร้านศตัรูและวางเพลิงมาตลอกทาง  แต่การท่ีพลงัเยยีวยาของยนิูคอร์นซ่ึงเป็น

พลงัสวา่งคอบคลุมไปทัว่ท าใหลู้เธอร์ซ่ึงโตล้มอยูท่นไม่ไดต้อ้งค่อย ๆ ลดระดบัยอ่ตวัลงมา 

ถึงตอนน้ีมอทยา่กฉ็วยโอกาสเขา้ไปใกลริ้มทะเลสาบ  หลงัจากคล าหาท่ีริมทะเลสาบอยู่

ครู่หน่ึงแลว้ไม่พบ  เขากก็ระโดลงไปในทะเลสาบ  สอดส่ายสายตาต่อไป   

“มารรัตติกาลดบัสูญ...ปฐพีส้ินแสง” 

ดาบรัตติกาลฟาดฟันยนิูคอร์นทางขวาใหล่้าถอย  ส่วนไฟโลกนัตร์อนัร้อนแรงกบี็บยนิู

คอร์นทางวา้ยใหเ้ปิดทาง  พลงัเวทยมื์ดของลูเธอร์เตรียมพร้อมไวจึ้งไดโ้อกาสเขา้จดัการยนิู

คอร์นนอ้ยเจด็แปดตวัซ่ึงท าอะไรไม่ถูก 

‘ปฐพีส้ินแสง’ คือโล่พิทกัษท่ี์ใชป้้องกนัตวัซ่ึงเป็นหน่ึงใน ‘มารรัตติกาลดบัสูญ’ ท่ีลุเธอร์

คิดคน้ข้ึนเองในยามคบัขนัมนัสามารถแปรเปล่ียนจากโล่พิทกัษเ์ป็นท่ีใชคุ้มขงัอีกฝ่ายได ้

“ไม่ไดใ้ชส้ามปีกวา่  ฝีมือยงัใชไ้ด”้  ดาบรัตติกาลถูกถือเฉียงจ่ออยูท่ี่โล่พิทกัษ ์“ใจเยน็ไว ้ 

ขา้เช่ือวา่อตัราการตกลูกของยนิูคอร์นคงไม่สูงนกัหรอก” 

“มนุษย ์ ขา้ไม่รู้วา่เจา้ไดเ้รียนรู้พลงัเวทยอ์นัชัว่ร้ายของปีศาจดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งไร  แต่วา่

...”  หวัหนา้เผา่ยนิูคอร์นกวาดสายตามองโล่พิทกัษ ์ แลว้พดูไปตามท่ีเห็นวา่... “พลงัปีศาจของ

เจา้ไม่เพียงพอท่ีจะท าลายท่ีน้ีไดง่้าย ๆ หรอก” 



“เจา้พดูถูก”  ลูเธอร์ไม่สะทกสะทา้น แลว้ช้ีไปทางยนิูคอร์นนอ้ย “แต่กบัพวกมนัน่ะได้

แน่  อีกอยา่งดาบของขา้ไม่ไดมี้ไวอ้วดเฉย ๆ  ถา้เจา้กลา้กล็องดู  ขา้เองกก็ลา้ท าใหเ้ลือดของพวก

มนัเป้ือนท่ีน่ีเหมือนกนั” 

การข่มขู่อยา่งโจ่งแจง้ไม่ใช่ส่ิงท่ีอศัวนิคนหน่ึงพึงกระท าอยา่งแน่นอน 

“มนุษยช์ัว่  เจา้ตอ้งการอะไร” 

“เจา้ไม่ไดย้นิท่ีซอฟพดูหรือไง  พวกเราแค่ตอ้งการท าลายท่ีน่ีเท่านั้น” 

“มนุษยช์ัว่  บอกขา้มาวา่เจา้ตอ้งการอะไรกนัแน่  สหานของเจา้เพิ่งจะลงไปในทะเลสาบ” 

หลงัจากจบประโยคน้ี  ยนูอคอร์นสามตวัท่ีอยูใ่กลริ้มทะเลสาบกห็นัเขาพุ่งเป้าโจมตีผวิ

ทะเลสาบ 

“ชีวติยนิูคอร์นมีค่าหรือวา่ชีวติคนมีค่า  แปดตวัแลกหน่ึงคน  ดูเหมือนขา้จะไดเ้ปรียบ

อยูน่่ะ”  พอเห็นวา่บรรยากาศไม่ดีข้ึนลูเธอร์จึงเปล่ียนเร่ืองเป็นวา่... “ใช่วา่จะตกลงกนัไม่ไดซ้ะ

เม่ือไหร่เล่า  เจา้กป็ล่อยใหส้หายขา้ข้ึนมาอยา่งปลอดภยั  แลว้หลงัจากนั้น...ใหพ้วกขา้พาเจา้ตวั

เลก็นัน่ไปดว้ย” 

“มนุษยช์ัว่  เจา้อยา่หวงัวา่ไดคื้บแลว้จะเอาศอกอีก” 

“หรือบางทีเจา้อาจจะชอบท่ีจะใหล้งนรกไปพร้อม ๆ กนัหมด” ลูเธอร์ยกัไหล่ 

“...มนุษย ์ ขา้จะเช่ือเจา้ไดอ้ยา่งไรกนั”  หลงัจากเงียบอยูน่าน  หวัหนา้เผา่ยนิูคอร์นก็

โพล่งประโยคน้ีออกมา 

“ขา้ไม่ไดต้อ้งการใหเ้จา้เช่ือ  แค่ตอ้งการใหเ้จา้เลือก” ลูเธอร์พดูตรง ๆ แต่ดูเหมือนซอฟ

จะพดูอะไรกบัเขา  เขาจึงเปล่ียนเป็นพดูวา่ “...ลูกชายหวัแกว้หวัแหวนของเจา้ใจดีกวา่ขา้หน่อย  

มนับอกขอเพียงแต่เจา้ยอมประนีประนอม  มนักย็นิดีท่ีจะเลิกแกแ้คน้  อีกอยา่ง ขา้จะบอกใหเ้จา้



รู้ฐานะในอนาคตของเจา้ยนิูคอร์นนอ้ยตวัน้ีดว้ยกไ็ด ้ เพื่อนเล่นของเจา้หญิงท่ีสามแห่งจกัรวรรดิ

วลิเลนไงล่ะ”   

สัญชาตญาณของยนิูคอร์นดีมาก  ตวัมนัเองซ่ึงเป็นหวัหนา้รู้ดีวา่นิสัยใจคอท่ีแทจ้ริงของ

ชายคนน้ีไม่ไดเ้ร่ือยเฉ่ือยอยา่งท่ีเห็นในตอนแรก  ทวา่เขาเป็นตวัอนัตราย 

“ตกลง...” หวัหนา้เผา่ยนิูคอร์นทอดถอนใจ 

มอทยา่ซ่ึงไม่รู้เร่ืองราวโผล่ข้ึนมาจากน ้าโดยไม่ทนัไดเ้ตรียมใจไวก่้อน  เดิมทีเขาคิดวา่จะ

แอบข้ึนมา  แต่เม่ือเห็นวา่มีสายตามากมายหลายคู่จอ้งเขมง็มาท่ีเขา  เขากรู้็ไดท้นัทีวา่ทุตวัรู้เร่ือง

หมดแลว้  แลว้เขากเ็ห็นวา่ลูเธอร์ก าลงัยนืยิม้มองเขาอยู ่

“ข้ึนมาเซ่” ลูธอร์ส่งมือให ้

“ขา้ไม่รู้วา่เจา้ตอ้งหารมากนอ้ยเท่าไหร่” แต่ตากลับมองไปท่ีขา้งเทา้ลูเธอร์ 

พอเห็นมอทยา่มองอยา่งนั้น  ลุเธอร์กอ็ธิบายอยา่งผูรู้้วา่”...๓รกิจลุล่วงแลว้  ยนิูคอร์น

นอ้ยตวัน้ีหวัหนา้เผา่ยนิูคอร์นเห็นดว้ยท่ีจะใหเ้ราพามนักลบัไปมอบใหแ้ด่เจา้หญิง” 

“งั้นรึ”  มอทยา่มองไปทางหวัหนา้เผา่ยนิูคอร์น  แม่ซ่ึงนอกจากเหลือบตามองดูดว้ยแวว

ตาเสร้าแลว้กไ็ม่มีการตอบสนองอะไรอีกอยา่งน่าประหลาด 

“พวกเราเผา่ยนิูคอร์นพดูแลว้ไม่คืนค า”  ค  าพดูประโยคต่อมาของมนัจึงแสดงเจตนาวา่

ตอ้งการส่งแขก “ผูม้าจากแดนไกล  หลงัจากวนัน้ีไป  ป่าแห่งความฝันยงัตอ้งการการฟ้ืนฟูอีก  

เชิญ!” 

“ขา้วา่กลบัไปรายงานผลใหเ้ร็วท่ีสุดเถอะ” มอทยา่คิดนิดนึง  พดูวา่... “คนท่ีจอ้งอยากจะ

ไดย้นิูคอร์นมีมากเกินไป  พาไปไหนมาไหนดว้ยคงไม่ปลอดภยั” 

แค่คิดวา่จะไดอ้อกจากป่าแห่งความฝันท่ีเตม็ไปดว้ยศตัรูรอบดา้นเร็วข้ึนอีกหน่อย  ลูเธอร์

กส็บายอกสบายใจเสียจนไม่มีอะไรมาเทียบได ้“ได!้ ตามใจเจา้เลย” 
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