
53
หนี้เลือด

ยัยน้องสาวตัวแสบมักชอบกล่าวหาว่าผมเป็นพวกหัวโบราณ นั่น

คงเพราะผมชอบอ่านอะไรทีม่นัโบร�า่โบราณ ชอบศกึษาต�านานเก่าๆ หรอื

ไม่ก็ประวัติศาสตร์ แต่เอาเถอะ นั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผม

มักจะเชื่อในค�ากล่าวของคนโบราณเสมอ แม้บางครั้งจะฟังดูไม่มีเหตุผล

แต่มันกลับซ่อนกุศโลบายเอาไว้ได้แยบยลอย่างไม่น่าเชื่อ

ตัวอย่างเช่นส�านวนไทยที่ว่า ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ชีวิตคนเราเกิดมา

ย่อมต้องมทีกุข์สขุปะปนกนัไป ไม่มีใครโชคร้ายตลอดเวลา และเช่นกนั…

คงไม่มีใครโชคดีเสมอไป

ครบั ผมกเ็ชือ่อย่างนัน้มาตลอด และคดิว่าจะยงัเชือ่อย่างนัน้ตลอด

ไปถ้าไม่เพราะ…

“หยางเจียน!” 

เสยีงเจ้าหลานชายตะโกนดงัอยูข้่างห ูเขาก�าลงัหยตีามองไปรอบๆ 

ส่วนมอืก�าแขนเสือ้ผมไว้แน่นเหมอืนกลวัหลดุหาย ซึง่กไ็ม่น่าแปลกใจ “เจ้า

พาข้ามาที่ไหน!?”

“ข้าว่าเรื่องนี้ควรถามกงล้อกาลจักรของท่านอาจารย์!” ผมตะเบ็ง
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เสียงตอบอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน

แม้ร่างกายอนัแฝงไปด้วยพลงัเทพจะทนทานต่อสิง่เร้าภายนอก แต่

ยังรู้สึกได้ถึงความร้อนของเปลวไฟแดงฉานที่ก�าลังลุกลามไปทั่ว ผู้คน

ชลุมนุสบัสนวุน่วาย ทัง้เสยีงไม้ลัน่ เสยีงปะทะของดาบ ทวน อาวธุสารพดั

ชนิดของเหล่าชายฉกรรจ์ในชุดเกราะทหารโบราณซึ่งเข้าโรมรันพันตู

ประหตัประหารกนัอยูร่อบๆ ตวั เล่นเอาผมท�าอะไรไม่ถกู โดยเฉพาะเมือ่

มนัไม่ได้เป็นความตัง้ใจของตวัเองแม้แต่น้อยกบัการโผล่มากลางสนามรบ

แบบนี้!

“เจ้าจะบอกว่าเป็นความผดิพลาดของกงล้ออะไรนัน่อกีแล้วเช่นนัน้

เรอะ!?” เฉินเซียงสะบัดหน้ามาค�ารามใส่หู ก่อนจะหันไปยกเท้าถีบชาย

ร่างยักษ์คนหนึ่งที่ถลาเข้ามาให้กระเด็นไป

“ใช่” ผมตอบพร้อมกบัก้มหลบดาบเล่มใหญ่ที่ไม่รูล้อยมาจากไหน

ได้แบบเฉียดฉิว “เพราะข้ายังไม่ได้เริ่มใช้พลัง เพียงแค่แตะเท่านั้น”

อย่างที่พูดนั่นละครับ ท่าทางเคร่ืองมือกงล้อสับปะรังเคของท่าน

อาจารย์จะท�าพิษอีกแล้ว ถามหน่อยเถอะ มีครั้งไหนบ้างไหมท่ีผมจะได้

พบกับความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติให้ชื่นใจ!?

“ให้มนัได้อย่างนีส้!ิ” เฉนิเซยีงสบถ เขาตหีน้าบึง้ ยกมอืขึน้รบัทวน

ทีฟ่าดเข้าใส่แล้วเหวีย่งทัง้คนและอาวธุไม่ดตูาม้าตาเรอืไปไกลหลายเมตร

“แล้วเราจะท�าเช่นไรต่อไปนายท่าน!?” ฉีหลงถามด้วยสุ้มเสียง

กังวล ตามมาด้วยจิ้งจอกเก้าหางซึ่งหดตัวเป็นจิ้งจอกนอ้ยนอนหลบอยู่ใน

ถุงผ้า น�้าเสียงของเขาฟังดูเย้ยหยันและสนุกสนาน

“น่าสนกุดนีี ่บางทพีวกมนษุย์กม็อีะไรน่าสนใจและน่ากลวักว่าพวก

ปิศาจอย่างข้าเสียอีก”

อันนี้ผมเห็นด้วย เพราะจากสิ่งที่เจอมันท�าให้ปิศาจอย่างเขาดูดี 

มีเมตตาขึ้นอีกโขทีเดียว

“มันใช่เวลาหรือเปล่าฮะ เจ้าจิ้งจอก!” เฉินเซียงตวาด เขาเหวี่ยง

หมัดเข้าใส่คนที่เซเข้ามาใกล้โดยไม่ได้ตั้งใจจนกระเด็นสลบเหมือด ไม ่
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หลงเหลือค�าว่าปรานี

น่าสงสารชะมัด

“เราต้องหาทางไปจากที่นี่ก่อน” ผมร้องบอก สายตามองเห็นแต่

เพียงเปลวไฟ กองเลือด และซากศพ กลิ่นเหม็นชวนคลื่นเหียนลอยมา

แตะจมกูท�าให้รูส้กึแย่อย่างบอกไม่ถกู แต่พอจะพดูได้ว่าสิง่ทีเ่หน็ในตอนนี้

มนัเลวร้ายทีส่ดุเท่าทีช่วีติของเนตรตรยัและเทพเอ้อร์หลางได้พบเจอมา… 

หมายถงึเทพเอ้อร์หลางในความทรงจ�าเท่าทีเ่นตรตรยัมอียูน่ะครบั

“แล้วจะไปอย่างไร ในเมื่อกงล้ออะไรน่ันมันหลุดมือเจ้าไปแล้ว

ไม่ใช่หรือ ท�าไมไม่รู้จักถือไว้ให้ดีๆ!?”

ถ้ารู้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันก็คงจะฝังมันลงไปเป็นไมโครชิป

ติดตามตวัแล้วละมัง้ ใครจะไปตรัสรู้ได้ว่ามนัจะพามาโผล่ในทีอ่ย่างนีแ้บบ

ไม่รอค�าสั่งล่ะเฮ้ย!

“ข้าจะพยายามมองหา” ผมรีบบอกก่อนที่เจ้าเฉินเซียงจะใช้ผู้คน

รอบตัวเป็นที่ระบายอารมณ์ แล้วสอดส่ายสายตา แต่ทว่าในสถานการณ์

วายป่วงของการฆ่าฟันไม่ดหูน้าอนิทร์หน้าพรหมแบบนีม้นัช่างยากซะจรงิๆ 

โดยเฉพาะเมื่อแขนข้างหนึ่งถูกเจ้าหลานชายยึดแน่นจริงจังเหมือนกลัว

หายขนาดหนัก ส่วนตวักต้็องคอยหลบลกูหลงคมอาวุธหรอืพวกหนา้มดืที่

ปรี่เข้ามาไปด้วย

ทีส่�าคัญยิง่กว่าคอืกลิน่เลอืดและเนือ้หนงัมนษุย์ทีถ่กูไฟโหมกระหน�า่

ท�าลายซากนี่สิ มันท�าลายสมาธิสุดๆ ไปเลย

ตกลงชีวิตไอ้ตรัยมันจะซวยทั้งสิบสี่หนไม่เหลือเร่ืองดีไว้ให้ชื่นใจ

จริงๆ ใช่ไหม!?

ไม่ ไม่ใช่สิ! ไม่ใช่ค�าถามนี้ ที่ถูกคือผมก�าลังหลงมาอยู่ไหน และ

จะได้กงล้อกาลจักรกลับคืนมาได้ยังไงต่างหาก

และแล้ว! ท่ามกลางสมรภูมิฆ่าฟัน สายตาผมก็เหลือบไปเห็น

ประกายบางอย่างที่เป็นค�าตอบของค�าถามในใจ 

กงล้อกาลจักรของส�าคัญ!
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“มันอยู่นั่น!” ผมว่า พลางชี้ไปยังคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก�าลังพยายาม 

ฝ่าวงล้อมของศตัรูออกไปจากสมรภมูนิี ้กงล้อกาลจักรเจ้าปัญหาอยูท่ี่ใคร

คนใดคนหน่ึงในกลุม่นัน้ทีผ่มยงัไม่แน่ใจว่าใคร เพราะความสบัสนอลหม่าน

ท่ามกลางความมืดมิดผิดปกติที่ก�าลังสะท้อนแสงสีแดงฉานของเปลวไฟ

และเลือด…

“เช่นนั้นก็ไป” เฉินเซียงบอกพลางดึงแขนผม ท�าท่าจะวาร์ปไปหา

คนกลุ่มนั้นทันทีถ้าไม่รีบยื้อไว้ซะก่อน ความใจร้อนวู่วามนับเป็นนิสัยที่แก้

ได้ยากจนลุงโคตรอ่อนใจ

“อย่าวู่วาม ขืนอยู่ดีๆ เจ้าไปปรากฏตัวเช่นนั้น เดี๋ยวได้เป็นเรื่อง”

ไม่ใช่แค่เป็นเรื่อง แต่มันจะเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆ เอาหัวไอ้คุณ

หลานเป็นประกัน!

“เป็นนิสยัทีแ่ก้ไม่หายสนิะ” ผมได้ยนิเสยีงพมึพ�าจากจิง้จอกเก้าหาง

ชัดเจน แต่คงเพราะเขามัวแต่ยุ่งอยู่กับสถานการณ์รอบตัว เฉินเซียงจึง

เหมือนจะไม่ได้ยิน ซึ่งนั่นท�าให้ผมนึกขอบใจเสียงอึกทึกครึกโครมชวน 

หูอื้อนี่ขึ้นมาทันควัน

“เช่นนัน้จะให้ท�าอย่างไร” เฉนิเซยีงถามห้วนๆ สหีน้าเหมอืนไม่ค่อย

เต็มใจจะพูดประโยคนี้สักเท่าไร

“ตามไปก่อน หาจังหวะเหมาะค่อยเข้าไปเอากลับคืนมาโดยไม่ให้

รู้ตัว เช่นนั้นจึงจะง่ายกว่า รวมถึงไร้ซึ่งปัญหาที่จะตามมาทีหลังด้วย” ผม

ชี้แจงแผนการ ปลายหางตาเหลือบสังเกตการณ์รอบตัวไปด้วย

ไม่ไกลนั้นคือล�าน�้ากว้างส่องประกายสะท้อนเปลวไฟซึ่งก�าลัง

ผลาญสิง่ทีล่อยล�าอยูเ่หนอืระลอกคลืน่แผ่วเบา ด้านหนึง่เป็นเกาะแก่งเขา

สงูตัง้ตระหง่านเป็นเงาทะมนึสลวักลางล�าน�า้เสมอืนปิศาจร้าย เป็นภาพที่

สวยงามและน่ากลัวไปพร้อมกัน

ระหว่างที่ภาพรอบตัวก�าลังจะเลือนรางไปจากสายตาเพราะวิชา

วาร์ปขัน้เทพของเจ้าหลานชาย รวมทัง้แสงดวงอาทติย์ทีถ่กูปลดปล่อยจาก

เงามืดของดวงจันทร์หรือเรียกอีกอย่างว่า ปรากฏการณ์สุริยคราส ผมก็
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พลันนึกขึ้นได้ว่าสถานที่แห่งนี้หากไม่มีเปลวไฟ  ไร้ซึ่งซากศพ และผู้คน 

ที่เข่นฆ่ามันช่างคุ้นตาอย่างประหลาด คุ้นเหมือนเป็นท่ีท่ีผมเคยผ่านเมื่อ

ไม่นานมานี้ หรือแท้จริงมันอาจจะนานมาก หรือก่อนหน้านั้น

ครั้งหนึ่ง ผมมาหาเฉิงนั่วที่เจียงตูก็เคยแอบแวบเถลไถลมาเท่ียว

ชมววิทวิทศัน์ของดนิแดนทางใต้อนัเป็นสถานทีส่�าคญัในประวตัศิาสตร์อยู่

เหมือนกัน และถ้าหากจ�าไม่ผิดที่นี่น่าจะเป็น…

แม่น�้าฉางเจียง1 ในเขตเจียงตง2

ถ้าอย่างนั้น หรือว่านี่คือ…!?

“หยางเจียน เราตามพวกนี้มานานแล้วนะ ลงมือได้หรือยัง” 

ผมได้ยินเสียงเดิมๆ ตั้งค�าถามซ�้าซากไม่ต่างจากเด็กน้อยวัยอยู ่

ไม่สุขดังแว่วข้างหู แต่เพราะสายตาก�าลังวนเวียนอยู่กับผู้คนซึ่งรวมกลุ่ม

ไม่ไกลจึงไม่ได้ตอบในทันที

“นี่ หยางเจียน เจ้าเป็นอะไร จ้องเอาๆ อยู่ได้ เจ้าพวกนั้นมันมี

อะไรแปลกพิสดารหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเซียนเซิงเซียวหรืออย่างไร”

“เปล่า” ผมตอบทั้งที่ไม่ได้ละสายตาจากกองทหารท่ีปล่อยม้าศึก

พักผ่อนให้กินน�้ากินหญ้าอยู่ริมล�าธารตื้นๆ ไม่ไกลจากต้นไม้ใหญ่ท่ีเรา

อาศัยกิ่งของมันเป็นที่นั่งพักสังเกตการณ์ หลังจากคอยตามพวกเขาซึ่ง

เดินทางไม่ยอมหยุดพักมาเป็นเวลาหลายวัน “ข้าไม่รู้สึกถึงเซียนเซิงเซียว

ที่นี่”

“อ้าว…แล้วอย่างไร” เฉินเซียงยกขาพาดกับกิ่งไม้แล้วหันมา “ข้า

เห็นเจ้าสนใจในตัวหัวหน้าพวกนั้นเหลือเกินเห็นชอบนั่งจ้อง จะท�าอะไรก็

ไม่ท�าเสียที”

“เจ้าก็เห็นอยู่ว่าพวกเขายังไม่หยุดพักจริงจัง จะให้ยื่นมือเข้าไปยุ่ง

1 แยงซีเกียง
2 กังตั๋ง
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ได้อย่างไร”

ก�าลังทหารที่มองกะประมาณไม่น่าจะเหลือถึงร้อยชีวิตนี้ได้ฝ่า

วงล้อมออกมาจากสมรภูมิดุเดือดเมื่อสองวันก่อน แน่นอนว่าหากต้อง 

หลบหนีการตามล่าพวกเขาย่อมไม่คิดหยุดพักง่ายๆ แต่ถ้าจะให้ลงมือใน

ขณะทีท่กุคนยงัตืน่ตวัเตม็ที ่ยงัไงมนักเ็หมอืนหาเร่ืองใส่ตวัโดยใช่เหตอุยูด่ี 

ผมยอมรับว่าถึงจะท�าให้ภารกิจล่าช้าไปบ้าง แต่การติดตามดูพฤติกรรม

ของพวกเขาก็เป็นเรื่องน่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะเขาคนนั้น…

“ถึงเจ้าจะทนใจเย็นอยู่ได้แต่ข้าไม่เหมือนเจ้าหรอกนะ ข้าอยาก 

เร่งท�าภารกจิให้เสรจ็สิน้และกลบัสวรรค์” เจ้าหลานชายเอนตวัพงิล�าต้นไม้ 

สูงชะลูดซึ่งผมไม่รู้ว่ามันต้นอะไรพลางปั้นหน้ายุ่ง

“เรื่องความอดทนที่แสนจะต�่าเตี้ยของเจ้า พวกข้ารู้กันดีอยู่แล้ว  

ไม่จ�าเป็นต้องบอกก็ได้กระมัง” ฉีหลงพึมพ�าแทรกการสนทนา ส่งผลให้

เฉินเซียงยืดตัวขึ้นจ้องมังกรกิเลนตัวจิ๋วที่ก�าลังบินวนไปมาเหมือนมอง 

ยุงร้าย หวังตะปบให้ตายคามือ

“ถ้าเจ้าไม่พดูกไ็ม่มีใครว่าเหมอืนกนั เจ้าตวัประหลาดหง�าเหงอืก!”

เริ่มอีกแล้วสินะ บอกเลยไอ้ตรัยโคตรเพลีย

“พวกเจ้ากอ็ย่าหาเร่ืองให้มนัมากนกัเลย เวลานี้ไม่มเีห่าฟ้าเป็นตวั

เพิ่มความสนุก…เอ่อ…คือ ข้าหมายถึงเป็นตัวช่วยห้ามปราม จะท�าอะไรก็

หัดคิดกันซะบ้าง อย่าให้เอ้อร์หลางต้องล�าบากใจ”

พูดจาได้หล่อโคตรๆ เลยครับคุณจิ้งจอก แต่ไม่รู้ท�าไมผมฟังแล้ว

มันทะแม่งๆ ชวนกระอักกระอ่วนพิกล

“กน่ี็อย่างไรเล่า อกีเหตหุนึง่ทีข้่าอยากรีบไปจากทีน่ี ่ต่อให้นายเจ้า

ไม่เป็นห่วงสัตว์เลี้ยงของตัวเอง แต่อย่างไรก็เป็นคนรู้จัก ส�าหรับข้าแล้ว

ให้นิ่งดูดายอยู่เฉยๆ คงท�าไม่ได้”

นี่ก็หล่อเหมือนกันครับ หล่อแบบไม่คิดชีวิตจริงๆ ตรูละหมั่นไส้!

“ข้าชื่นชมเจ้าจากใจ” ผมหันไปบอกยิ้มๆ “แล้วเจ้ามีแผนการ

ส�าหรับเรื่องนี้อย่างไรเล่า”
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จะเป็นคนดีมีคุณธรรมน�้ามิตรยังไงมันก็ต้องมาพร้อมสติและ

ปัญญาด้วยนะครับคุณหลาน ไม่งั้นได้ตายก่อนแก่แน่

“แผนการก็ง่ายมาก” เฉินเซียงยืดตัวไหวไหล่ “รอเห่าฟ้าปรากฏ

ตัว จากนั้นก็ไปลากคอมันมาถามเหตุผล ตบกะโหลกสั่งสอนอีกนิดเป็น

อันจบ”

ผมมองสีหน้าสุดจะชิลของเจ้าหลานชายอย่างท่ึงจัด อยากจะ 

ปรบมือดังๆ ให้กับแผนอันสุดจะเลิศในสามภพนั่นเหลือเกิน ถ้าไม่เพราะ

แผนการนี้ยังติดปัญหาอีกอย่าง

“ก็แล้วถ้าเขาไม่ปรากฏตัว…”

“ไม่มีทาง” เฉินเซียงค้านทันที ท่าทางมั่นอกมั่นใจเหลือแสน “ข้า

เชื่อว่างานนี้ต้องมีเจ้านกมารเทียนอวี่อยู่เบื้องหลัง มันท�าแบบนี้เพ่ือใช ้

เห่าฟ้าเล่นงานเจ้า ไม่ว่าในรูปแบบไหน แต่เจ้าหมาบ้านั่นต้องปรากฏตัว

แน่”

“อืม” ผมพยักหน้าช้าๆ นี่นับเป็นการคิดวิเคราะห์ที่มีเหตุผลที่สุด

เท่าที่ได้ยินจากปากเจ้าหลานชาย “ก็แล้วถ้าเป็นเช่นนั้น หากไปช้าหรือ

เร็วกว่านี้จะมีผลต่างกันอย่างไรเล่า”

ไม่ว่ายังไงเห่าฟ้าคงไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมง่ายๆ อยู่แล้ว โลกนี้

กค็งยงัไม่ได้พงัทลายภายในสามวนัเจ็ดวนัอย่างทีเ่คยกลวั ในเมือ่รูแ้น่แล้ว

ว่าน่ันไม่ใช่จดุประสงค์ทีแ่ท้จริงของเทยีนอวี ่หรอืต่อให้มอีะไรในประวตั-ิ

ศาสตร์ถูกบิดเบือนแต่ผมก็รู้แล้วว่าแท้จริงประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงด้าน

หนึง่ทีผู่ค้นมองเหน็เท่านัน้ ส่วนเบือ้งหลงัยงัมอีะไรแอบแฝงอยูอ่กีมากมาย 

ดังน้ันต่อให้รีบร้อนไปก็ไม่ได้ท�าอะไรแตกต่างอยู่ดี ไม่แน่บางทีการท่ีผม

บังเอิญโผล่มาอยู่ที่นี่อาจจะมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้

แต่ว่า…มันคืออะไรกันล่ะ

“เร็วก็คือเร็ว ช้าก็คือช้า เท่านี้ยังมีความแตกต่างไม่พออีกหรือ

อย่างไร”

เอ่อ…กน็ะ…ต่างกต่็าง ผมว่าผมไม่ควรจะถกเถยีงกบัเจ้านี่ให้เปลอืง
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พลังงานชีวิตจะดีกว่า

“แต่อย่างไรเราคงไปปรากฏตัวตอนนี้ไม่ได้”

ผมไม่รูว่้าเพราะอะไร กงล้อกาลจักรจึงหลดุเข้าไปอยู่ในเกราะของ

ผู้ชายคนนั้นได้ แต่เอาเถอะ คนเราต่อให้อึดแค่ไหนหรือก�าลังหนีตาย 

ยังไงมันก็ต้องมีช่วงหยุดพักกันบ้าง และผมจะรอจังหวะนั้นละ!

ใช่ จังหวะแบบนี้...

ผมนั่งอยู่ตรงหน้าชายวัยเกือบกลางคน ใบหน้าเปรอะเปื้อนจาก

การกร�าศึก ดวงตาที่เคยเป็นประกายกร้าวน่าเกรงขามของเขาปิดสนิท 

บ่งบอกว่าก�าลังเข้าสู่ห้วงนิทรา แต่เพื่อความมั่นใจผมจึงต้องใช้เล่ห์กล

มนตร์คาถากันเล็กน้อยเพื่อให้หลับสนิทชั่วคราวอีกท้ังกันคนนอกรอบตัว

เขาเข้ามายุ่มย่ามด้วย

เมื่อจัดการเสร็จสรรพจนมั่นใจ ผมจึงเอื้อมมือไปอังเหนือเกราะ

นักรบของเขา เพียงพริบตาอุปกรณ์เจ้าปัญหากงล้อกาลจักรก็หลุดลอย

เข้ามาอยู่ในมือ ทว่า…กลับมีเร่ืองที่แม้แต่ผมก็ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นั่นคือ

ประกายของคมดาบทีส่ะบดัพาดกบัล�าคอด้วยฝีมอืของคนทีผ่มคดิว่าก�าลงั

หลับสนิทด้วยอ�านาจมนตราแห่งเทพ!

“เจ้าเป็นใคร!?”

ท�าไมกัน!? ท�าไมพลังเทพถึงใช้กับเขาไม่ได้!

ผมนิ่งมองสบประกายตาน่ากลัวของเขาเพราะไม่ทันได้ตั้งตัว แต่

เพียงเสี้ยววินาทีแววมาดร้ายในดวงตาคู่นั้นกลับเปลี่ยนไป มันเบิกกว้าง

คล้ายตกตะลึงถึงขีดสุด

“เจ้า…” พร้อมเสียงอุทานแทบไม่พ้นล�าคอ “หยางเจียน!?”

แน่นอน คิ้วของผมผูกเป็นโบสวยงามทันทีเมื่อได้ยินประโยคนั้น

“เรารู้จักกันหรือ” อย่างที่ทุกคนก็รู้ๆ กันอยู่ว่าผมเพิ่งเจอเขาแบบ

จะจะก็วันนี้ แล้วจะไปรู้จักมักจี่กันได้ตอนไหน

คุณอาคนนัน้กะพริบตาสองสามคร้ังเหมอืนก�าลงัพยายามจะตัง้สติ 
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เขาเหลอืบมองรอบตวัซึง่ยงัมทีหารเฝ้ารกัษาการณ์อยูไ่ม่ห่าง แต่กลบัไม่มี

ปฏิกิริยาใดๆ ต่อเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเจ้านายตน จากนั้นจึงหัน

มาคว้าคอเสื้อของผมก�าเอาไว้แน่น

“หยางเจยีน ครานีข้้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหลดุมอื เจ้าจะต้องชดใช้!”

เอ่อ…เดี๋ยวนะ ท�าไมเหมือนมีเครื่องหมายค�าถามลอยเหนือหัว 

เต็มไปหมดอย่างนี้ล่ะ

“เรารูจ้กักนัหรือ” ผมถามย�า้เสยีงเยน็ เพราะเริม่จะไม่โอเคกบัท่าที

แบบนีข้ึน้มา ส�าคญักค็อืการทีเ่ขาพดูอย่างนีแ้สดงว่าเรา ผมกบัเขาคงเคย

มีอะไรเกี่ยวข้องกันและถูกอุปกรณ์แห่งกาลเวลาเล่นตลกเหมือนคร้ัง

ก่อนๆ อีกงั้นเหรอ!?

ให้ตายเถอะ ผมไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับคนคนนี้เลยถ้าเป็นไป

ได้ หากไม่ตดิกงล้อกาลจกัร ไอ้ตรยัคงไม่คดิเฉยีดใกล้ แค่ได้มองอยูห่่างๆ 

ให้เป็นบุญลูกตาก็นับว่าเหลือแหล่แล้ว

“หยดุตหีน้าซือ่เสยีท ีไม่ว่าเจ้าจะเป็นปิศาจหรอืตวัอะไรกต็าม วนันี้

ข้าจะสังหารเจ้าให้ได้!”

อ้าว ซวยแล้ว! มันเรื่องหอยแห้วอะไรกันอีกล่ะ อยู่ดีๆ จะมาฆ่า

แกงกันง่ายๆ อย่างนี้ได้ไงล่ะคร้าบ!?

ผมยังไม่ทันได้อ้าปากทักท้วง เจ้าของดาบคมกริบกลับพลิกของ 

มีคมในมือท�าท่าเหมือนจะปาดคอผมจริงจัง

เฮ้ย! เอาจริงเหรอเนี่ย!?

“เจ้า!” เขาส่งเสียงค�าราม ดันตัวขึ้นแล้วลงแรงดาบมาเต็มก�าลัง 

ในขณะที่ผมตวัดมือเปล่าจับยึดคมของมันเอาไว้!

อะแฮ่ม อย่าลืมสิครับว่าผมเป็นเทพ ต่อให้ซวยแค่ไหน เทพก็คือ

เทพวันยังค�่า แค่นี้นับว่าชิลมาก

“เจ้าต้องการอะไรจากข้ากันแน่หยางเจียน!?” ผู้ร้ายหมายชีวิต

ออกแรงจนหน้าด�าหน้าแดง ดงันัน้ค�าถามจึงถกูส่งมาพร้อมกบัอาการหอบ

เหนื่อย
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“ข้าเพียงต้องการของของข้าคืน” ผมตอบอย่างสงบ พยายามไม่

สนใจสีหน้าโกรธเคืองของเขา “และตอนนี้ข้าก็ได้มันมาแล้ว ไม่มีเหตุผล

ที่จะต้องมีเรื่องกับท่าน”

“แต่ข้ามีเรื่องที่ต้องสะสางกับเจ้า!”

นี่ตัวผมไปท�าอะไรไว้กับอดีตของเขาอีกล่ะเนี่ย ถามจริง ถ้าจะ

อลวนวุน่วายขนาดนีก้ใ็ห้มนัพงัไปเถอะ ประวตัศิาสตร์อะไรนัน่น่ะ ไอ้ตรยั

เส้นเลือดในสมองจะแตกตาย

“ข้าว่าในฐานะนายทพัพ่ายศกึเช่นนี ้ท่านไม่ควรหาเรือ่งใส่ตวั” ผม

พยายามคงน�้าเสียงนิ่งสงบเอาไว้

“ข้าหาได้เป็นฝ่ายพ่าย!” ชายผูน้ัน้โต้ “นัน่เป็นเพราะสวรรค์ไม่เข้า

ข้างข้า ข้าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในครัง้นี ้บางทคีรานีก้อ็าจจะเป็นเพราะ

เจ้า!”

อ้าว เกี่ยวอะไรกับผมล่ะครับ ปั๊ดโธ่ถังกะละมังหม้อ!?

“ใช่หรอืไม่” ผูก้ล่าวหาเค้นเสยีงแล้วโถมเข้าใส่ผมเตม็ก�าลงัอกีครัง้ 

“คงเป็นเพราะเจ้า เจ้าท�าให้สายลมเปลีย่นทศิส่งผลร้ายต่อข้า เจ้าบนัดาล

โรคระบาด ท�าให้ทหารนับแสนของข้าล้มตายมากมายเป็นใบไม้ร่วง 

เพราะอะไร เพราะอะไรบอกมา!?”

ต่อให้ฟันตัวไอ้ตรัยจนขาดสองท่อนหรือบีบคอจนตาย ผมก็ตอบ

ท่านไม่ได้หรอกครับว่าเพราะอะไร ก่อนอืน่น่าจะถามตวัเองก่อนดกีว่ามัง้

“ข้าไม่มีอะไรจะบอกท่าน” ผมพูดช้าๆ พลางจ้องลึกเข้าไปใน

ดวงตาแข็งกร้าวร้อนแรงด้วยไฟโทสะ หวังใช้พลังท�าให้เขาหลับใหลและ

ลืมเลือนสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ แต่ดูเหมือนพลังของผมจะใช้ไม่ได้ผลอีก

เช่นเคย

เพราะอะไร ค�าถามนี้ควรเป็นผมมากกว่าที่ต้องพูดออกมา

“ถ้าเจ้าคิดจะท�าอะไรกับข้าจงรู้เอาไว้ว่ามันไม่ได้ผล พลังของเจ้า

ไม่มีผลกับข้าเหมือนเช่นกับคนอื่นๆ หยางเจียน”

ดงีามมากครบั แต่ไม่ได้ท�าให้ผมรู้สกึกระจ่างเท่าไรนะ แล้วจะเอา
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ไงต่อล่ะเนี่ย!?

“นายท่าน”

“เอ้อร์หลาง”

“หยางเจียน”

เออ แล้วท�าไมเจ้าพวกนีม้นัต้องมาประสานเสยีงสามคัคกีนัตอนนี้

ด้วย คนก�าลังยุ่ง!

“หยางเจียน มีกองทหารจ�านวนไม่น้อยก�าลังมุ่งหน้ามาที่นี่ มัวเล่น

อะไรอยู่ ถ้าไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เร็วเข้า!”

ใครเล่นกันฟะ เจ้าหลาน!?

“นี่ท่าน…” ผมสบตากับผู้หวังประทุษร้ายตรงๆ “ท่านก�าลังตกอยู่

ในอันตราย ศัตรูก�าลังตามติดท่านมาแล้ว รีบไปจากที่นี่ซะ”

ค�าพูดของผมเรียกสายตางงงันออกมาได้ชั่วขณะก่อนจะเปลี่ยน

เป็นฮึกเหิม

“ข้าจะไม่หนีเช่นสุนัขจนตรอกอีกแล้ว ข้าจะสู้ ต่อให้ตายก็ขอตาย

อย่างราชสีห์!”

ตรรกะเท่ๆ แบบนี้ถ้าอยู่ในหนังมันก็คงเท่อยู่หรอก พอมาเจอใน

ชีวิตจริง ส�าหรับผมมันฟังดูงี่เง่าเป็นบ้า

“เห็นทีว่าการตายเช่นราชสีห์ของท่านจะไม่มีประโยชน์อันใด” ใน

ที่สุดก็อดไม่ได้ ว่าจะไม่พูดมากอีกแล้วเชียว “ทั้งที่ยังมีสิ่งค้างคากลับคิด

จะหันหลงัยอมแพ้ง่ายๆ หากใช้สตไิตร่ตรอง คงรูว่้าเหตคุรานี้ใช่ไร้ทางออก

ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ การหนีเมื่อควรหนี ถอยเมื่อควรถอย รุกเมื่อควรรุก 

นั่นต่างหากจึงเป็นหนทางของผู้มีปัญญาแท้จริง เรื่องเช่นนี้ท่านน่าจะรู้ดี

ที่สุด เหตุใดจึงลืมมันไปเสียเล่า”

“หยางเจียน…”

“หากไม่เชือ่ข้ากแ็ล้วแต่ใจท่านเถดิ แต่ข้าหมดธรุะกบัทีน่ีแ่ล้ว” ผม

รีบตัดบทเพราะเห็นเรื่องชักจะเลยเถิดหากมัวแต่พล่าม อาศัยช่วงเวลาที่

คนฟังก�าลังสับสนกับค�าพูดของผมดันกระบี่ออกจากตัวพร้อมกับดึงพลัง
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ในกายออกมาใช้ 

“ลาก่อน”

ถ้าท�าอะไรไม่ได้กช่็างมนัแล้วกนั ต่อให้เขาจ�าผมได้แล้วยงัไง ล�าพงั

แค่แวบไปจากที่นี่ ของกล้วยๆ

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” ผมได้ยินเสียงของเขาแว่วๆ เมื่อภาพตรงหน้า

คล้ายก�าลังเลือนรางไปจากสายตาอย่างรวดเร็ว “ทหารหยุดเขาไว้!”

ตกลงเขากบัผมมคีวามบาดหมางอะไรกนัแน่นะ สรปุว่าจนแล้วจน

รอดก็ไม่มีโอกาสได้ถามไถ่…

“เจ้าท�าอะไรอยูน่านสองนาน เหตใุดจงึไม่ใช้พลงัเทพสะกดเขาเอา

ไว้” แค่โผล่มาเจอหน้ายงัไม่ทนัได้กะพริบตาเจ้าหลานชายกพ็ุง่ค�าถามเข้า

ใส่แทบจะทันที ไม่รอให้ได้สูดหายใจเข้าปอดสักฟอดด้วยซ�้า

“ข้าท�าแล้วแต่ไม่ได้ผล”

“ชายผู้นั้นเป็นใครกัน เหตุใดจึงสามารถต้านทานพลังเทพของเจ้า

ได้”

เรือ่งน้ีลงุกอ็ยากรู้ว่ะครบัคณุหลาน แต่มนัคงไม่ใช่เวลามาขดุค้นหา

ต้นตอเรื่องพวกนี้หรอก

“ทหาร!” ผมหันตามเสียงตวาดพร้อมกับเจ้าหลานชาย เห็นร่าง

เจ้าของชุดเกราะสง่างามที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงและคราบเลือดถลาออกมา

จากที่ของตนเอง

“เฉิงเซี่ยง3 ไม่ทราบว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือขอรับ”

ค�าถามของทหารใต้บญัชาส่งผลให้เจ้าของต�าแหน่งอนัสงูส่งนิง่งนั

ไปเล็กน้อย ก่อนจะบอกห้วนๆ

“ไม่! ไม่ม…ี” ถงึจะอยูห่่างไกลพอประมาณผมกย็งัเหน็สายตาของ

เขาเหลอืบมองไปรอบตวัก่อนจะหนักลบัมาก�าชบัเอากบัทหารทีก้่มหน้ารอ

อยู่ “พวกเจ้าเตรียมตัวออกเดินทางกันได้แล้ว”

3 ต�าแหน่งขุนนาง ในที่นี้คือสมุหนายกหรือเทียบเท่ากับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี



ถังถัง   19

พวกเราเฝ้ามองความวุ่นวายขนาดย่อมๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับ

ประกาศิตจากนายเหนือชีวิต สักครู่ผมจึงค่อยผ่อนลมหายใจหันกลับมา

ทางหลานชาย

“มีผลย่อมต้องมีเหตุ แต่นี่คงไม่ใช่เวลาจะมาหาเหตุอะไร รีบกลับ

ได้แล้ว”

เฉนิเซยีงไม่ได้โต้แย้งเขายืน่มอืมาสมัผสัแขนเสือ้ของผมขณะทีส่่ง

พลังเพื่อขับเคลื่อนกงล้อแห่งกาลเวลาแต่โดยดี

สมรภมูชิือ่ป้ี4 ไม่นกึเลยว่าจะมโีอกาสได้มาเหน็กบัตา สงครามมนั

ช่างเลวร้ายเหลือเกิน เลวร้ายกว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะกับใคร ทั้งมิตรหรือศัตรู

แต่อย่างน้อยการหลงทางโผล่มาที่นี่คราวนี้ก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ซะ

ทีเดียวเพราะมันท�าให้ผมรู้แล้วว่า หนทางข้างหน้าในอนาคตของตัวเอง

ต้องรับมือกับอะไร หรือใคร…

จุดมุ่งหมายข้างหน้าคงเป็นอดีตอันไกลโพ้นของเขาผู้นั้น 

เฉาเชา5

…ท�าไมจึงรู้สึกได้ถึงเค้าลางของความยุ่งยากได้ชัดเจนขนาดนี้ 

กันนะ

ท�าไม…

ท�ำไม…

“เอ้อร์หลาง”

อดีตวิหคสวรรค์ขยับปากเรียกขาน สายตาจับจ้องใบหน้านิ่งขรึม 

ดวงตาหลุบต�่า เรียวคิ้วขมวดน้อยๆ ตกอยู่ในอาการดั่งเหม่อลอยไม่รับรู้

สิ่งใดรอบตัวทั้งๆ ที่อาการเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเจ้าของนามนี้มาก่อน

“เทพเอ้อร์หลาง! เจ้าได้ยินหรือไม่!?” น�้าเสียงแข็งเข้มเพิ่มระดับ

4 ศึกผาแดง หรือตามส�าเนียงฮกเกี้ยนรู้จักกันในชื่อสมรภูมิเซ็กเพ็ก
5 เฉาเชา ตามส�าเนียงจีนกลาง โจโฉ ตามส�าเนียงฮกเกี้ยน
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ความดงัขึน้อกีขัน้ มอืคว้าหมากทีว่างอยู่ใกล้ตวัปาใส่ เจ้าของร่างนิง่สนทิ

ตรงหน้าจึงเริ่มขยับตัว กะพริบตาสองสามคร้ังแล้วเหลือบขึ้นสบ ก่อน

แย้มยิ้มราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

“อ้อ เทียนอวี่ เจ้าเอง…”

เทียนอวี่ยืดตัวขึ้นเลิกคิ้วเบิกตามองคล้ายทึ่งจัด

“เจ้าเล่นหมากกับข้า ไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใคร” มารร้ายเทียนอวี่

เขม้นมองใบหน้าที่เผลอหันหลบสายตา ก่อนเบือนหน้าไปอีกทางแล้ว 

ส่งเสียงพึมพ�า “ใจเจ้าไม่อยู่กับเนื้อกับตัว กังวลเรื่องน้องสาวละสิ”

เทพเอ้อร์หลางเงยหน้าขึ้น “เจ้ารู้?”

“อย่าคิดว่าข้าอยู่แต่ในแดนมารแล้วจะหูหนวกตาบอด อีกอย่าง

เรื่องซานเซิ่งหมู่ท�าผิดกฎสวรรค์ แอบรักกับมนุษย์จนให้ก�าเนิดทายาท 

แล้วถูกเจ้าจับขังไว้ใต้เขาหัวซานเป็นที่โจษจันไปท่ัวสามภพ หากไม่รู้  

เห็นทีข้าคงต้องย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในกะลา”

“เจ้าคงคิดว่าข้าโหดร้าย” เทพเอ้อร์หลางเอ่ยเรียบๆ กึ่งร�าพึงกึ่ง

ถาม มือหนึ่งยื่นไปหยิบเม็ดหมากขึ้นจากโถ สายตาพินิจเกมบนกระดาน

“ห ึแปลกนะทีเ่จ้ามาถามค�าถามเช่นนีก้บัมารร้ายอย่างข้า” เทยีน-

อวี่แค่นหัวเราะ ในขณะที่อีกฝ่ายเผยรอยยิ้มมุมปากน้อยๆ ยังคงจ้องมอง

กระดานหมากล้อมแล้วเอ่ยสืบไป

“ก็ถ้ามารร้ายอย่างเจ้าไม่มีสมอง ไม่มีหัวคิดหรือไร้ซึ่งจิตใจ มันก็

คงแปลกอย่างเจ้าว่า”

เทียนอวี่หันกลับมาจ้องเจ้าของค�าพูดตรงๆ พลางเอ่ยเสียงห้วน

“ท�าไมข้ารู้สึกว่าค�าพูดเจ้ามันฟังไม่ค่อยเข้าหูชอบกล”

“นั่นก็ต้องแล้วแต่เจ้าจะตีความ” เทพเอ้อร์หลางใช้นิ้วพลิกเม็ด

หมากที่ถือไว้ไปมา สายตาไม่ได้ละไปจากจุดเดิม

“เช่นนั้นข้าจะถือว่าเป็นค�าชมเพื่อไม่ให้เสียอารมณ์ก็แล้วกัน”  

เทยีนอวีต่ดัสนิใจสรปุง่ายๆ “ส่วนเร่ืองน้องสาวเจ้าข้าไม่มคีวามเหน็เพราะ

มนัไม่เกีย่วกบัข้า และคดิว่าเจ้าคงไม่ท�าอะไรลงไปโดยไม่มเีหตผุลเพยีงพอ”
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“นี่เจ้ารู้จักข้าดีมากมายเพียงนั้นตั้งแต่เมื่อใด” เทพเอ้อร์หลาง 

เลิกคิ้วริมฝีปากแย้มยิ้มกว้างกว่าที่เคย “ขอบใจที่เข้าใจข้า”

“ข้าเพยีงพดูไปตามทีเ่หน็ ไม่ได้เข้าอกเข้าใจอะไร” เทยีนอวีป่ฏเิสธ

เสียงแข็ง เผลอตัวเบือนหน้าหนีเพราะไม่ได้อยากรับค�าพูดนั้นเสียเท่าไร 

เนื่องจากเท่าที่เป็นอยู่ก็นับว่าผิดวิสัยของตนไปมากพอ

ไม่รู ้ตั้งแต่เมื่อใดที่การประลองหมากล้อมกับเทพเอ้อร์หลาง 

กลายเป็นกจิวตัรทีเ่ขาท�าจนเคยชนิ ทัง้ทีส่ิง่ทีค่วรท�าคอืการหาทางท�าลาย

เทพองค์นี้เสีย แต่จนแล้วจนรอดก็หาข้ออ้างผัดวันประกันพรุ่งให้ตนได้

ตลอดมา คล้ายว่าชีวิตของเทพเอ้อร์หลางหาใช่สิ่งที่เขาต้องการอีกต่อไป

“ข้ามองเจ้าไม่ผิดจริงๆ”

“เจ้าพูดอะไร” เพราะจิตใจก�าลังเหม่อลอย เทียนอวี่จึงไม่อาจจับ

ค�าพูดแผ่วเบาที่ลอยแว่วมาได้ถี่ถ้วน

“ช่างเถอะ ไม่มีอะไร” เทพเอ้อร์หลางปฏิเสธ พลางวางหมากลง

แล้วเงยหน้าผายมือ “ตาเจ้าแล้ว”

เทยีนอวีส่่ายหน้าช้าๆ ค่อนข้างเออืมระอากบันสิยัแปลกประหลาด

ของเทพองค์นี้ ได้เพียงแต่นึกปลงแล้วตัดสินใจวางหมากต่อ

“เทพธิดาเถาจื่อเป็นอย่างไรบ้าง” เทพเอ้อร์หลางเปิดประเด็น

ท�าลายความเงียบงันซึ่งเข้าครอบง�าชั่วครู่ เทียนอวี่เหลือบมองเล็กน้อย

ก่อนตอบห้วนๆ เช่นเดิม

“สบายดีตามอัตภาพ”

“แล้วเจ้าเห็นว่านางเป็นอย่างไร”

“ท�าไมต้องเห็นว่าเป็นอย่างไรด้วย”

“ข้าเพียงชวนคุยไปเรื่อยๆ ถ้าจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไร”

เทียนอวี่ชะงักมือที่ก�าลังจะวางหมาก จ้องใบหน้านิ่งสนิทไร้ซึ่ง

ความรู้สึกใดให้คาดเดาจุดประสงค์ ก่อนจะทอดถอนใจเฮือกใหญ่วาง

หมากลงตรงจุดหนึ่งบนกระดานแล้วตอบเรียบๆ

“น่ารักดีตามประสาอิสตรี”
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เทพเอ้อร์หลางยกเม็ดหมากในมือขึ้นแล้วเหลือบมองเขม็ง

“แค่นั้น…?”

“จ�าเป็นต้องมีอะไรมากกว่านี้ด้วยหรือ” เทียนอวี่ยืดตัวสบตา เริ่ม

ขึ้นเสียงแข็ง “หรือเจ้าอยากให้ข้าข่มเหงนาง จัดการฆ่าทิ้ง ลากศพกลับ

ไปส่งให้สวรรค์ แล้วบอกว่าเจ้าช่วยนางแหกคุก อีกทั้งยังคบหาเสวนากับ

มารร้ายนักโทษสวรรค์เช่นข้า”

“เป็นความคดิทีด่”ี เทพเอ้อร์หลางว่ายิม้ๆ “แล้วเหตใุดเจ้าจงึไม่ท�า”

เทียนอวี่ชะงัก ยกมือเท้าคางแล้วมองไปทางอื่น

“ไม่มีอารมณ์…”

“ข้าก็เพิ่งรู้ว่าพวกมารอย่างเจ้าท�าอะไรต้องรออารมณ์ด้วย”

“เจ้า! จะหาเรื่องข้าหรือ!?” เทียนอวี่ขมวดคิ้วมองเจ้าของเสียง 

หัวเราะเบาๆ ราวกับเห็นค�าตอบเขาเป็นเร่ืองขบขันหนักหนาด้วยแววตา 

ไม่สบอารมณ์ แต่กลับเห็นเพียงสีหน้าจริงจังเช่นเคย

“แม้เจ้าจะถูกขับไล่มายังแดนมาร ถูกผู้อื่นเรียกว่ามาร ใช้ชีวิตฆ่า

ฟันแก่งแย่งในแดนมารเช่นมารร้ายจนขึน้มาถงึยงัจดุนี ้แต่เนือ้แท้ของเจ้า

ก็ยังเป็นเทพ เจ้าถือก�าเนิดจากพลังอันวิสุทธิ์ยังสรวงสวรรค์ นั่นไม่มีทาง

เปลี่ยน”

“อดีตก็คืออดีต รื้อฟื้นขึ้นมาก็ไม่ท�าให้อะไรเปลี่ยนแปลง”

“แค่พูดไปเรื่อยๆ ไม่มีความหมายอะไร อย่าใส่ใจเลย”

“ถ้าข้าเชื่อเจ้าคงได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นมดปลวกสมองเล็กจ้อย”

เทียนอวี่โต้ไม่ยอมแพ้ มองอีกฝ่ายวางเม็ดหมากของตนลง

“ไม่จ�าเป็นต้องเชือ่ ข้าเพยีงอยากพดูให้ฟัง” ดวงตาทรงอ�านาจแฝง

ด้วยความงามของทายาทนางฟ้าผูส้งูศกัดิเ์หลอืบขึน้สบกบัมารร้ายเทยีน-

อวี่อีกครั้ง “และอยากถามเจ้าสักอย่าง”

“ถามอะไร”

“เจ้ามีสิ่งส�าคัญที่ไม่ว่าอย่างไรก็อยากจะปกป้องเอาไว้ให้ได้ 

หรือไม่”



ถังถัง   23

“ของอย่างนัน้จะไปมีได้อย่างไร” เทยีนอวีต่อบอย่างขอไปท ีเลือ่น

สายตามองเกมบนกระดาน “ข้าเกิดมาอย่างโดดเด่ียว ไม่มีพ่อแม่ญาติ 

พีน้่องหรอืผูท้ีเ่รยีกได้ว่าเป็นมติรสหาย วนัๆ รูจ้กัแต่เพยีงค�าว่าหน้าที ่เมือ่

มาอยู่แดนมารก็รู้จักเพียงค�าว่าต้องแข็งแกร่งขึ้นและเอาตัวให้รอด หาก

มีสิ่งใดส�าคัญที่สุดคงเป็นชีวิตข้าเอง”

“วันนี้ไม่มีแต่วันหน้าไม่แน่”

“ข้าจะหาของแบบนั้นมาเป็นภาระท�าไม” เทียนอวี่นิ่วหน้าเหมือน

มองเหน็เป็นเรือ่งไร้สาระเหลอืแสนกบัการถกประเดน็นี ้แต่เทพเอ้อร์หลาง 

ยังคงสนทนาต่ออย่างใจเย็น

“เพื่อเป็นค�าตอบของความหมายในการมีชีวิตอยู่อย่างไรล่ะ”

“ค�าพูดฟังยากอย่างนี้พอสักทีเถอะ ข้าฟังแล้วปวดหัว”

“ต่อให้เจ้าแก้แค้นท�าลายสวรรค์ ได้ครองสามภพแล้วอย่างไร ใน

เมื่อไม่มีผู้ใดร่วมชื่นชมยินดี พูดอย่างนี้คงง่ายขึ้นแล้วนะ”

“ท�าไมต้องหาคนอื่น ปิศาจมารร้ายทั่วสามภพคงร่วมยินดีแน่”

“แต่นัน่หรอืจะเทยีบเท่าผูรู้้ใจ ผูอ้ืน่ร่วมชืน่ชมในอ�านาจของเจ้า แต่

เบื้องหลังก็พร้อมจะฉุดเจ้าลงมาทุกเมื่อ ทว่าหากเจ้ามีผู้รู้ใจอยู่เคียงข้าง

คนผูน้ั้นจะชืน่ชมในตวัเจ้าไม่ว่าเจ้าอยู่ในฐานะใด ในขณะเดยีวกนัชวีติเจ้า

จะรู้สึกมีค่าหากได้ท�าอะไรเพื่อคนผู้นั้น นี่ต่างหากคือความต่าง”

“ไม่จ�าเป็น” เทียนอวี่ตอบกลับอย่างไร้เยื่อใย เมื่อเริ่มมองเห็น 

จุดประสงค์ของอีกฝ่าย “คิดว่าเจ้าคงไม่ฝากเถาจื่อไว้ที่นี่ตลอดไปหวังให้

เป็นผู้รู้ใจข้าหรอกกระมัง แดนมารไม่เหมาะกับเทพธิดาอย่างนางหรอก”

เทพเอ้อร์หลางกะพริบตา มองใบหน้าและน�้าเสียงจริงจังนั่นก่อน

เอ่ยต่อด้วยน�้าเสียงไม่ต่างจากเดิม

“ข้ายอมรับว่าเคยหวัง แต่ถึงตอนนี้คงต้องหาทางอื่น”

“เจ้าคิดจะใช้เถาจื่อผูกมัดข้าจริงหรือนี่ คนอย่างเจ้านี่มัน!” ข้อ

สันนิษฐานที่เขาพูดไปส่งๆ ไม่นึกเลยว่าอีกฝ่ายจะยอมรับง่ายดาย สร้าง

ความขุน่เคืองให้ไม่น้อย เมือ่เขารู้ว่าตนก�าลงัถกูมองเป็นหมากบนกระดาน
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“เจ้าเองก็คิดจะใช้หูเตี๋ยดึงตัวข้าไว้เช่นกันไม่ใช่หรือ”

เทยีนอวีน่ิ่งอึง้ดัง่คล้ายถกูเกาทณัฑ์ปักแทงกลางใจ เขามองใบหน้า

ทีก่ลบัไปไร้ซึง่อารมณ์ ก่อนผ่อนลมหายใจแล้วคว้าหมากตวัต่อไปขึน้มาถอื

“ข้าว่าเจ้าควรเปลี่ยนสถานะแล้วมาอยู่แดนมารนี่เสียเลยน่าจะ

เหมาะกว่า หยางเอ้อร์หลางคงเป็นมารร้ายผู้ยิ่งใหญ่จนแม้แต่ข้าคงเทียบ

ไม่ติด”

“อนัทีจ่รงิถ้าไม่ใช่เจ้า ข้ากค็งไม่กล้าฝากนางเอาไว้” เทพเอ้อร์หลาง 

พึมพ�าก่อนเอ่ยเสียงดังขึ้นเล็กน้อย “แต่เอาเถอะ ในเมื่อมันไม่ได้ผลก็

แล้วไป แต่ว่าระหว่างนี้คงต้องรบกวนเจ้าต่อ อีกอย่าง ต่อไปข้าคงไม่อาจ

มาร่วมประลองหมากกับเจ้าได้บ่อยครั้งเช่นเดิม ดังนั้น…”

“ข้ารู้แล้ว…เจ้ายุ่งมาก ก็ดี ข้าจะได้มีเวลาวางแผนถล่มสวรรค์”

“หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นจะเมตตาหลงเหลือต�าหนักซื่อจี้ให้ข้าได้ 

ซุกหัวนอนบ้าง” เทพเอ้อร์หลางยกยิ้มน้อยๆ

“ต�าหนักซื่อจี้ของเจ้าจะเป็นที่แรกที่ข้าจะถล่มให้ราบ” เทียนอวี่โต้

พลางเผยรอยยิ้มเป็นต่อ เมื่อเขาวางหมากบนกระดาน ส่งผลให้หมาก 

ตานี้มองเห็นแววมีชัยอยู่ร�าไร

“เช่นน้ันข้าต้องเนรเทศตวัเองลงมาเป็นมาร ขออาศยัอยูท่ีแ่ดนมาร

จริงๆ เสียแล้ว”

“ถงึตอนนัน้ข้าจะจบัเจ้าขงัลมืไม่ให้ผดุให้เกดิ ข้อหาเป็นภยัคกุคาม

ต่อแดนมาร”

เทยีนอวีย่ิม้เมือ่หมากตวัสดุท้ายน�าชยัชนะครัง้แรกมาสูเ่ขา ในขณะ

ที่เทพเอ้อร์หลางดันตัวลุกขึ้น

“เห็นทีข้าคงต้องรีบหนี เผื่อเจ้าเกิดเปลี่ยนใจท�าเช่นนั้นตอนนี้ ข้า

คงสู้เจ้าไม่ได้” ว่าพลางเขาก็ก้าวเท้าหมุนตัว แต่กลับถูกเสียงเรียกขาน

เหนี่ยวรั้ง

“เดี๋ยวก่อน”

“หือ?”
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“นี่” เทียนอวี่ขยับยืนขยุกขยิกอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนยื่นของสิ่งหนึ่งให้ 

“กระจกวารพีสิทุธิ…์ให้เจ้าไว้ เมือ่ใดทีเ่จ้าถกูพวกเบือ้งบนเล่นงานใกล้ตาย

ก็ส่งข่าวบอกข้าก่อนด้วย ข้าจะได้ไม่ต้องเตรียมกระดานหมากไว้รอ”

เทพเอ้อร์หลางมองกระจกแปดเหลี่ยมหน้าตาคล้ายอุปกรณ์ของ

เหล่านักพรต สัมผัสถึงพลังอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาด้วยความแปลกใจ 

ก�าลังจะอ้าปากถามถึงที่มาที่ไป แต่กลับมองเห็นบางสิ่งสะท้อนอยู่ใน

กระจกบานใส เขาหันขวับไปทางทิศที่เป็นพุ่มไม้หนาห่างออกไปพร้อม 

ส่งเสียงตวาด

“นั่นใคร!? โผล่หัวออกมา!”

เทยีนอวีม่องตามอย่างงนุงง เพยีงชัว่ครูพ่ลนัปรากฏกลุม่ควนัสขีาว

ก่อตัวเป็นรปูร่างชดัเจน เจ้าของร่างนัน้ขยบัก้าวมาข้างหน้าช้าๆ และหยดุ

ไม่ห่างจากชายหนุ่มทั้งสอง

“ไป๋หู่” เทพเอ้อร์หลางหรี่ตามองร่างสูงสง่าซึ่งย่างก้าวเชื่องช้า

ราวกับพยัคฆ์ก้าวเข้าหาเหยื่อพลางเปรยเสียงเรียบ

“เทพอสูรพยัคฆ์ขาวหรือ” เทียนอวี่ยืดตัวขึ้นขมวดคิ้วมองอย่าง 

ไม่พอใจ “มีธุระอะไรถึงมาท�าลับๆ ล่อๆ ถึงแดนมารโดยไม่ได้รับเชิญ”

เพราะมีฐานะเป็นเทพอสูร สี่จตุรเทพแห่งแดนสวรรค์จึงสามารถ

ไปที่ใดในสามภพแม้กระทัง่แดนมารได้ดงัใจนกึ แต่เพราะอะไรจงึสามารถ

ตบตาเทพเอ้อร์หลางและเล็ดลอดจากเหล่ามารร้ายรวมทั้งตัวเขาเองมา

ได้ เทียนอวี่ก็ยังแปลกใจ

“น่าเสียดายที่ข้าคงไม่ได้รับเกียรติเช่นเทพเอ้อร์หลาง” ไป๋หู่กล่าว

ช้าๆ สายตาจับจ้องเทพคุมกฎ “ไม่นึกเลยว่าท่านจะหลอกลวงเบื้องสูง 

เบ้ืองบนมอบหมายให้ท่านมาก�าจัดมารร้ายตนนี ้แต่ท่านกลบัมาเดนิหมาก

สนทนากบัมนัอย่างสบายใจราวกบัเป็นสหายมานานปี หรอืแท้จรงิแล้ว…”

“ท่านตามข้ามาหรือ” แม่ทัพสวรรค์ถามแทรก น�้าเสียงแข็งขึ้น 

เล็กน้อย

“ท่านคงไม่รู้ตัวว่าจนบัดนี้ฝ่าบาททั้งสองก็หาได้ไว้ใจท่านไปเสีย
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ทัง้หมด พระองค์จงึมอบหมายให้ข้าสอดส่องตรวจสอบความประพฤตท่ิาน

มาโดยตลอด”

“อ้อ ความรู้สึกคล้ายมีแมลงน่าร�าคาญตามติดตลอดเวลามาจาก

สาเหตนุีน้ีเ่อง” หลานชายจกัรพรรดสิวรรค์กระตกุยิม้พยกัหน้ากบัตนเอง 

ไม่มีทีท่าหวั่นเกรงแม้แต่น้อย

“พูดดีไปเถิดเทพเอ้อร์หลาง ไม่ว่าอย่างไร ท่านต้องตามข้าไปเข้า

เฝ้ารับผิดต่อหน้าฝ่าบาทเดี๋ยวนี้!”

“ข้าท�าสิ่งใดผิด”

“ข้าสงสยัในพฤตกิรรมของท่านมานานแต่ไม่อาจหาหลกัฐาน วนันี้

ได้เห็นกับตาว่าท่านสมคบกับมารร้ายหลอกลวงเบื้องสูงเช่นนี้แล้วยัง 

ไม่ผิดอีกหรือ!?”

“ข้าสมคบมารร้ายอย่างไร หลอกลวงอย่างไร” เทพเอ้อร์หลางถาม

เสียงห้วน ส่งสายตาท้าทาย

“เดมิทสีวรรค์คดิส่งกองทพัมาจดัการมารร้ายเทยีนอวีแ่ต่ท่านกลบั

ทัดทานและออกตัวอาสาว่าจะจัดการเรื่องนี้เองแต่เพียงผู้เดียว ท่ีแท้ก็

เพราะท่านมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง สมคบคิดการใหญ่กับมันนี่เอง” ไป๋หู่

สาธยายอย่างใจเย็นไม่เห็นผู้อื่นอยู่ในสายตา นอกจากเทพคุมกฎผู้ที่เขา

เข้าใจว่าก�าลังท�าเรื่องแหกกฎเสียเอง

“จินตนาการของท่านช่างสูงส่งจนข้าต้องนับถือ” เทพเอ้อร์หลาง 

เผยยิ้มเยาะแต่ไป๋หู่กลับไม่ได้ใส่ใจ

“มาแดนมารเพียงผู้เดียวโดยไร้อาวุธ ซ�้ายังเดินหมากท่าทาง

ส�าราญ อีกทั้งจากบทสนทนาของพวกเจ้า ไยจ�าเป็นต้องคิดเป็นอ่ืนไกล 

ตามข้าไปรับผิดเสียดีๆ อย่าให้ต้องลงมือ โทษหนักจะได้กลายเป็นเบา!”

“ข้าคือเทพคุมกฎ สวรรค์มีกฎกี่ข้อ บทลงโทษกี่ขั้น ข้าย่อมรู้ดี  

ไม่จ�าเป็นต้องให้ผู้อื่นบอก”

“พูดเช่นนี้แสดงว่าท่านจะขัดขืน”

“แน่นอน!”
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“เทพเอ้อร์หลาง!”

เทพทั้งสองจ้องสบสายตาฟาดฟัน ไม่มีผู้ใดยอมลดราวาศอกจน

เจ้าของสถานที่ซึ่งนิ่งฟังมานานสุดจะทานทนกับการถูกเมินโดยสิ้นเชิง 

เช่นนั้น

“นี่ไป๋หู่ ดูเหมือนเจ้าจะลืมไปบางสิ่ง”

“เทยีนอวี”่ ไป๋หูห่นัขวบัมาตามค�าเรยีกพลางชีง้้าวพยคัฆ์ขาวในมอื

เข้าใส่ “อย่าได้เข้ามายุ่ง เพราะคนต่อไปที่สวรรค์จะพิพากษาคือเจ้า!”

“ช่างพดูมาได้ไม่ดสูถานการณ์เสยีเลยนะ ทีน่ีค่อืแดนมารทีข่องข้า 

คิดว่าเจ้าเพียงผู้เดียวจะท�าอะไรได้!?”

สิ้นค�า พลันปรากฏสมุนปิศาจเข้ารายล้อมรอบตัวพยัคฆ์ขาวไป๋หู่

เอาไว้อย่างแน่นหนา หากเป็นคนธรรมดาคงไม่อาจหนีรอด

“พี่ใหญ่” หเูตีย๋ เซีย่จือ่ปรากฏตวัขึน้ข้างกายนายเหนอืชวีติ พร้อม

กับเขม้นมองไปยังศัตรูแปลกหน้า

“จัดการมัน!” 

ฉับพลันปิศาจใต้บัญชาล้วนกรูเข้าใส่ร่างของเทพอสูรพยัคฆ์ขาว

พร้อมกัน เทียนอวี่รู ้ดีว่าด้วยก�าลังของปิศาจชั้นต�่าคงไม่อาจเอาชนะ 

เทพอสูรได้ แต่สิ่งที่เขาต้องการคือการถ่วงเวลาเท่านั้น

“เทพเอ้อร์หลางเจ้าคดิจะท�าอะไรกนัแน่” ถ่วงเวลาเพือ่ถามค�าถาม

กับคนผู้นี้

“แค่คิดว่าเจ้าไม่ใช่มารร้ายทีส่มควรตายด้วยทณัฑ์สวรรค์” ศตัรใูน

การประลองหมากตอบเรยีบๆ สายตาทอดไปด้านหน้า “เช่นนัน้ไม่ได้หรอื”

“นี่มันเป็นความเมตตาของเทพคุมกฎเช่นเดียวกับที่เจ้าให้เถาจื่อ 

ใช่หรือไม่!?” เทียนอวี่เอ่ยเสียงเยาะหยัน แต่อีกฝ่ายไม่ได้ตอบ ใบหน้า

ราบเรียบไม่อาจเดาความคิดนั่นท�าเอาเขาหงุดหงิดจนเผลอตัวตวาด “ข้า

ไม่ต้องการ!”

“เทพเอ้อร์หลาง!” พร้อมกันนั้นไป๋หู่ฝ่าด่านสมุนปิศาจ พุ่งเข้าใส่

เทพเอ้อร์หลางผู้ไร้อาวุธ ง้าวในมือฟาดลงกลางศีรษะหมายชีวิตไม่คิด
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ปรานี!

ทว่าคมของมันกลับชะงักงันอยู่ห่างจากเป้าหมายเพียงคืบ แสง

สว่างสาดจ้าจากกลางหน้าผาก พลังจากดวงตาที่สามแผ่กระจายคล้าย

เป็นเกราะป้องกันได้ทันท่วงที

ไป๋หู่จ้องสบสายตานิ่งสงบ กดปลายง้าวลงสุดก�าลัง แต่ความรู้สึก

อันตรายพุ่งเข้าใกล้ท�าให้เขาพลิกตัวหลบ ล�าแสงด�าทะมึนนับสิบท่ีพุ่ง

เข้าหาหวังปลิดชีพ ส่งผลให้จ�าต้องถอยห่างจากเป้าหมายอย่างเสียไม่ได้

“เจ้าอย่าลมืข้าอกีคนสไิป๋หู ่ดเูหมอืนจะดถูกูกนัเกนิไปแล้ว” เทยีน-

อวี่วางมือลง สีหน้าของเขาราวกับมีเมฆหมอกทะมึนของโทสะเริ่มก่อตัว 

แม้ไป๋หู่จะสังเกตเห็นแต่เขากลับไม่อนาทรร้อนใจแม้แต่น้อย คมง้าวตวัด

ชี้หน้าพร้อมกับท้าทาย “จะเข้ามาพร้อมกันทั้งสองคนก็ย่อมได้”

“เอ้อร์หลาง เจ้าห้ามเข้ามายุ่ง!” เทียนอวี่เน้นเสียงสั่งโดยไม่มอง

ว่าอีกฝ่ายจะท�าตามหรือไม่ เขาวาดมือขึ้น รอบตัวไป๋หู่พลันถูกล้อมด้วย

กระจกนบัสบิซึง่โผล่มาจากธาตอุากาศ หมนุวนสะท้อนเงาของตนชวนให้

มึนงงอย่างบอกไม่ถูก

“จงมองเข้าไปในกระจกนัน่แล้วจดจ�าตวัเจ้าเวลานีเ้อาไว้ให้ด ีก่อน

จะไม่หลงเหลือสิ่งใดให้จดจ�า!”

“ของเล่นเพียงนี้อย่าหวังว่าจะท�าอะไรข้าได้!”

ไป๋หู่ยกอาวุธในมือขึ้นฟาดเข้าใส่ด้วยแรงก�าลัง

เพล้งๆๆๆ!!!

กระจกรอบด้านพลนัระเบดิแตกละเอยีด เหลอืเพยีงเศษซากสมใจ

นึก ทว่า…มันหาได้สิ้นฤทธิ์

เศษกระจกสุดแหลมคมหมุนวนด้วยพายุแรงกล้าอันเกิดจากฝีมือ

ของเทยีนอวีเ่ข้ากรดีเฉอืน ไป๋หูไ่ด้แต่ปัดป้อง ก่อนจะตัง้สตซิดัพลงัสะท้อน

สิ่งเหล่านั้นกลับคืน แต่เทียนอวี่กลับเกร็งพลังต่อต้านเอาไว้ได้ทัน กลุ่ม

ก้อนอาวุธร้ายสั่นระริกกลางอากาศระหว่างพลังสองขั้วที่ก�าลังห�้าหั่นกัน

เทพเอ้อร์หลางยืนนิ่งท้าสายลม จ้องมองความวุ่นวายขนาดย่อมๆ 
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โดยไม่แสดงกิริยาอื่นใด จนกระทั่งเศษเสี้ยวแหลมคมหลุดจากการปะทะ

พุ่งตรงมา ดวงตาหรี่ลงชั่วขณะ แต่เขายังไม่ทันได้ขยับตัว อาวุธชิ้นนั้น

พลันสูญสลายด้วยพลังไม่รู้ที่มา!

“หูเตี๋ย” เทพคุมกฎเอ่ยช้าๆ สายตาจดจ้องกลุ่มแสงระยิบระยับ

หลอมรวมขึ้นเป็นรูปร่างไม่ห่างกาย “ท�าแบบนี้ท�าไม”

ผีเสื้อราตรียืนนิ่งตรงหน้าพลางแย้มยิ้มหวานหยดย้อยส่งประกาย

ตาเสน่หาไม่คิดปิดบัง ริมฝีปากสีสดขยับตอบช้าๆ ราวต้องการให้ค�าพูด

นั้นแทรกซึมไปถึงจิตใจผู้ฟัง

“เพียงอยากให้ท่านรู้ว่าในสายตาข้ามีท่านอยู่ตลอดเวลา”

“แต่ในสายตาข้าไม่มีเจ้า อย่าเสียเวลาดีกว่า” เทพเอ้อร์หลางโต้

ทันควัน ไม่แม้แต่จะหยุดคิด

“ไม่เห็นเป็นไร” หูเตี๋ยก้าวเข้ามาใกล้พลางยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้า

ของเทพหนุ่มรูปงามผู้ก�าลังจ้องมองการกระท�าของนางอย่างแผ่วเบา 

“เพยีงท�าให้ใบหน้าทีแ่สนเยน็ชาของท่านแสดงอารมณ์ออกมาได้เพยีงนดิ 

ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้ม หรือมีโทสะเช่นนี้ก็นับว่าคุ้มค่า”

“เจ้า!” 

ร่างของหูเตี๋ยหายวับไปจากสายตาพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆ

ชั่วขณะนั้น เงาทะมึนของนกยักษ์ตัวใหญ่สยายปีกอยู่ด้านหลัง

พยคัฆ์ขาวไป๋หูก่เ็รียกความสนใจของเทพเอ้อร์หลางไปจากนางได้เสยีก่อน 

เพราะก�าลังทุ่มพลังอยู่กับการต่อสู้ตรงหน้า จึงดูเหมือนว่าไป๋หู่จะ

ไม่รู้สึกถึงอันตรายจากเบื้องหลัง

ฉบัพลนั! เงาด�าสะบดัปีกแปรเปลีย่นขนนกบางเบาเป็นเหลก็แหลม

พุ่งเข้าเล่นงานศัตรูไม่รอรี!

“ไป๋หู่ ระวังข้างหลัง!”

พยคัฆ์ขาวได้ยนิเสยีงร้องเตอืน เขาละมอืพลกิตวัหลบหลกี แต่กลบั

ไม่อาจหลบหลกีการโจมตีได้ทัง้หมด หนึง่ในอาวธุนบัสบิพุง่เข้าปักหวัไหล่

ด้านหลงั ถ่ายทอดพษิร้ายเข้าสูก่ายจนสร้างความเจบ็ปวด ดงึก�าลงัทกุส่วน
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ให้หดหายจนต้องทรุดเข่าลงหอบหายใจกับพื้น

“หึ ถึงเวลาที่สวรรค์ต้องหาเทพอสูรตนใหม่แล้ว”

เทียนอวี่เหลือบตามองเผยรอยยิ้มเย้ยหยันอย่างสมใจ บังคับเศษ

แหลมคมสะท้อนเงาวาววับพุ่งเข้าหาหมายเอาชีวิตหนึ่งในเทพอสูรแห่ง

สรวงสวรรค์

ทว่าอาวุธเหล่านั้นกลับถูกสกัดกั้นและท�าลายลงด้วยอ�านาจ 

บางอย่าง!

“เอ้อร์หลาง!” 

เทียนอวี่สะบัดหน้าไปทางบุคคลผู้เป็นต้นเหตุทันที “เจ้าจะเอา

อย่างไรกันแน่!?”

“ปล่อยเขาไปซะ”

“มันคิดจะจับเจ้าไปลงโทษ…” เทียนอวี่เผลอขึ้นเสียง ก่อนต้ังสติ

เอ่ยเป็นปกติ “เหตุใดข้าต้องฟังเจ้า”

“เขาอยู่มีประโยชน์มากกว่าตาย” เทพเอ้อร์หลางเดินช้าๆ ทรุดนั่ง

ตรงหน้าไป๋หู่ซึ่งจ้องเขม็งไม่ยอมอ่อนข้อ “ไป๋หู่ ข้านับถือในความตรงไป

ตรงมาของเจ้า แต่ความตรงไปตรงมาโดยไม่คิดใช้สมองตรึกตรองมันก็

น�ามาซึ่งจุดจบเช่นนี้เอง”

“อย่าพูดมาก จะฆ่าก็ฆ่า!”

“อยากให้ข้าฆ่าเจ้าเช่นนัน้หรอื” เทพเอ้อร์หลางพดูช้าๆ พลางแย้ม

ยิม้สบสายตาต่ืนตะลงึของไป๋หู ่เพยีงชัว่ครูร่่างของเทพอสรูพยคัฆ์ขาวพลนั

หงายหลังล้มตึงลงไปไม่กระดิก

“เจ้าท�าอะไร” เทยีนอวีข่มวดคิว้มองอย่างไม่เข้าใจ มหีเูตีย๋ยนืแย้ม

ยิม้ไม่อาจคาดเดาความหมายอยู่ใกล้ๆ ส่วนเซีย่จือ่ก้าวผ่านเศษซากปิศาจ

ที่ไป๋หู่จัดการ หันกลับมาจ้องมองเทพเจ้าผู้อยู่ผิดที่ผิดทางอย่างไม่ชอบใจ

“ลบความทรงจ�าที่ไม่จ�าเป็นในหวัเขาทิง้ไป” เทพเอ้อร์หลางดนัตวั

ลุกขึ้น เอ่ยเรียบๆ “ปล่อยให้ไป๋หู่กลับไปพร้อมกับความทรงจ�าขาดหาย”

“แล้วเบื้องบนจะไม่สงสัยหรือ”
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“พวกเขาสงสัยข้าอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ไม่มีหลักฐานจึงไม่อาจ

ท�าอะไรได้ ครานี้ข้าจะปล่อยให้พวกเขาสงสัยหวาดระแวงกันให้พอ”  

เอ้อร์หลางหมุนตัวกลับมาสบตากับเทียนอวี่ “เทพคุมกฎสวรรค์ท่ียอม

รกัษากฎจนถงึขัน้กกัขงัน้องสาวตนเองไว้ใครกป็ระจกัษ์ หากพวกเขากล้า

ลงมือเล่นงานข้า อ้างเหตุผลทรยศต่อสวรรค์โดยไม่มีหลักฐานแน่ชัด ถึง

ตอนนั้นข้าจะลุกขึ้นต่อต้านในฐานะผู้ถูกกระท�า การช่วยน้องสามและ

หลานข้าคงง่ายขึ้น อีกทั้งกฎสวรรค์อาจถูกตั้งข้อกังขา ข้าจะถือโอกาส

เผากฎสวรรค์ฉบับเดิมให้มันมอดไหม้ไปซะ คิดว่า…หากเป็นเช่นนั้นคงม ี

ผู้เห็นด้วยกับข้ามากมาย”

“แล้วถ้าพวกเขาไม่ท�าอะไร”

“อยูเ่ฉยๆ และรอเวลาทีเ่หมาะสม ข้าท�าไม่ได้แต่ต้องมคีนทีท่�าได้”

“เอ้อร์หลาง ข้าขอถาม” เทยีนอวีจ้่องสบสายตาสงบนิง่ตลอดเวลา

นั้น จู่ๆ พลันรู้สึกเกรงกลัวบุคคลผู้นี้ขึ้นมาอย่างประหลาด “เจ้ารู้มาก่อน

หรือไม่ว่าไป๋หู่ตามเจ้าอยู่”

“ข้ารูเ้พยีงว่ามคีนตดิตามสอดแนม แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามนัเป็น

ใครและท�าอย่างไร พวกเขามีวิธีหลบหลีกตาที่สามของข้า”

“แล้วเรื่องที่เจ้าพูด?” 

“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรเล่า” ดวงตาของเทพเอ้อร์หลาง

เปล่งประกายบางอย่างที่ท�าให้ผู้มองรู้สึกหนาวเยือก “โลกนี้มีเหตุการณ์

ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าเจ้าจะมองเห็นและใช้ประโยชน์

จากมันหรือปล่อยให้ผ่านไปอย่างไร้ค่า”

“ไม่รู้เพราะอะไร” เทียนอวี่พูดขึ้นช้าๆ ทีเล่นทีจริง “เมื่ออยู่กับเจ้า 

ข้ารู้สึกว่าตนเองเป็นคนปกติธรรมดาขึ้นอีกโข”

“ดีใจทีเ่จ้ารู้สกึอย่างนัน้” เทพเอ้อร์หลางยกยิม้ก่อนกล่าวลาอกีครัง้ 

“ข้าต้องไปแล้ว”

เทียนอวี่ขยับเข้าไปหาพลางยื่นสิ่งที่ตั้งใจไว้แต่แรกให้อีกครั้ง แล้ว

ก�าชับทั้งที่ไม่รู้ว่าจะท�าเช่นนี้ไปเพื่ออะไร 
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มารกับเทพจะเป็นสหายกันได้จริงหรือ… 

เรื่องแบบนั้น…ช่างห่างไกลความจริงนัก

“กระจกวารี เก็บไว้ให้ดี มันไม่มีพลังมารแอบแฝง แม้อยู่แดน

สวรรค์กค็งไม่มีใครสงสยั ส่วนพลงัอ�านาจของมนัเจ้ากพ็อได้เหน็บ้างแล้ว 

สิ่งใดที่ตาที่สามของเจ้าไม่อาจมองเห็นมันคงช่วยได้”

“ขอบใจ”

เทพเอ้อร์หลางจ้องมองกระจก ปรากฏเงาสะท้อนของตน เงา

สะท้อนของสายตามุ่งมั่นไม่สั่นคลอน ก่อนที่ดวงตานั้นจะเลื่อนไปยังร่าง

ที่นอนสลบไสลไร้สติบนพื้นพิภพแดนมาร…

เทพอสูรพยัคฆ์ขาวไป๋หู่

“หยางเจียน!!”

โครม!! ซ่า!!!

อา เย็นสบายดีจัง…

ซะที่ไหนเล่าโว้ย!!

ใครมนับงัอาจเอาน�า้เยน็เจีย๊บมาสาดเทพเอ้อร์หลางตอนนัง่สมาธิ

ฝึกจิตกัน!? มันไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือไงวะครับ ไอ้…

“เจ้าจะนั่งหลับไปถึงเมื่อไหร่!? ตื่นมาท�างานเดี๋ยวนี้!”

เสยีงตวาดพร้อมกบัเสยีงของหนกัถกูเหวีย่งมาตรงหน้าแบบเฉยีด

กบาลไปเส้นยาแดงเดียวท�าให้ผมรีบเปิดเปลือกตา กระโดดตัวลอย 

เกาะผนังคอกม้าหลบลูกหลงอันหนักหน่วงซึ่งก็คือถังน�้าใบเขื่องได้อย่าง

หวุดหวิด รู้สึกได้ว่ามีหยดน�้าเกาะพราวตั้งแต่หัวจรดเท้า

“นายท่าน” ผมไล่สายตาไปที่ประตูเปิดกว้างมองเห็นเงาตะคุ่ม 

คุ้นตาบ่งบอกว่าใครเป็นตัวต้นเหตุ แม้อยากจะสวดให้หน�าใจแต่ผมกลับ

อุทานออกมาได้เพียงค�าเดียว

“เปลี่ยนเสื้อผ้าซะ” เจ้าของเงาตะคุ่มภายใต้แสงตะวันที่เพิ่งจับ 

ขอบฟ้าร้องสัง่โดยไม่หยดุหายใจ “แล้วไปเตรยีมน�า้ให้ข้าล้างหน้า อย่าลมื
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ข้าวเช้าด้วย เร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ วันนี้ข้ารีบมาก!”

ว่าพลางเจ้าของร่างก�าย�าสดุมัน่เพราะพีท่่านเดนิเปลอืยท่อนบนใน

ทีส่าธารณะเผยกล้ามเป็นมดั พลนัหมนุตวัออกไปด้วยท่าทางหวัเสยีสดุขดี

ไม่รอค�าตอบ

ซวย ค�านี้ยังอยู่คู่กับไอ้ตรัยไม่ยอมไปไหนจริงๆ!?

ผมถอนใจพลางก้าวลงจากเสาคอกม้าทีต่วัเองเผลอตวักระโดดขึน้

ไปเพราะตกใจจนเสียสถาบันเทพ หันไปลูบหัวม้าตัวหนึ่งท่ีเหลียวมอง

พฤติกรรมของผมอย่างแปลกใจ (มั้ง) แล้วยกมือขยี้หัวชุ่มน�้าของตัวเอง 

ก่อนจะเดินออกสู่แสงสว่างเรื่อเรืองของเช้าวันใหม่ เสียงหัวเราะเฮฮา 

ดังมาจากทางหนึ่งท�าให้ผมต้องเหลือบไปมอง พร้อมกับที่คนกลุ่มนั้น 

หันมาเห็นผมเข้าพอดี

ซวยฉิบ…เผ่นทันปะวะเนี่ย?

“อ้าว เสีย่วเจียน เมือ่ครูข้่าเหน็นายท่านแวบๆ สภาพเจ้าแบบนี ้คง

โดนอีกแล้วละสิ” พี่ชายสุดเซอร์ตัวเต็มไปด้วยหยาดเหง่ือถือดาบพาดไว้

กับไหล่เดินมาดักหน้าเอ่ยล้อๆ พลางหัวเราะลั่น

“เฉินเซียง” เฮียตัวถึกอีกคนหันไปวางมือแปะบนไหล่เจ้าของชื่อ

คุน้ๆ แล้วยิม้กว้างเหมอืนเหน็ชะตากรรมของผมเป็นเรือ่งขบขนัรบัวนัใหม่ 

“น้องเจ้าคนนี้ท่าทางจะดวงดีมาก ดูนายท่านโปรดปรานเขาจนถึงขั้นเดิน

ออกมาเรียกหาถึงที่ ซ�้ายังช่วยอาบน�้าให้ ฮ่าๆๆ”

“คงท�านองนั้น” เฉินเซียงพยักหน้าเออออ มองผมหัวจรดเท้าแล้ว

ยกยิ้มเยาะ “หน้าตาแบบนี้ใครเห็นใครก็รัก”

อดทนไว้ ทนไว้ไอ้ตรัย อย่าเพิ่งต่อยปากใครตอนนี้ ไม่งั้นอาจจะ

เสียงานเอา อดทนๆ

“ข้าจะไปเปลี่ยนเสื้อ พวกท่านก็อย่าลืมแปรงฟันล้างปากกันด้วย

ล่ะ ไม่เช่นนั้นมันจะส่งกลิ่นไปทั่ว อย่าหาว่าข้าไม่เตือน” ผมพูดแล้วก ็

ปลีกตัวเดินห่างออกมาไม่สนใจอะไร ได้ยินเสียงตะโกนโหวกเหวกอะไร

บางอย่างไล่หลัง แต่ไม่ได้หันไปมอง
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ด้วยความหงุดหงิดและเวลาอันจ�ากัด ผมจึงฉวยโอกาสปลอดคน

ลักไก่แอบหลบเข้าไปมุมหนึ่ง ใช้อ�านาจที่มีจัดการหาเสื้อผ้าชุดใหม่ให ้

ตวัเองเสรจ็สรรพแล้วเดนิเลยเข้าครวั ทกัทายป้าแม่ครวัสองสามค�า ก่อน

คว้าส�ารับอาหารที่มีคนจัดไว้ให้ พลางแวะตักน�้าใส่ถัง หอบไปยังห้องของ 

นายท่าน คนนั้นด้วยความเคยชิน

“ข้าเข้าไปแล้วนะขอรับนายท่าน” ผมร้องบอก มองประตทูีปิ่ดสนทิ

ไม่ยอมเขยื้อนซะที และเพราะมือไม่ว่างจึงจ�าต้องใช้มือเบื้องล่างเป็น 

ตัวช่วยถีบ…เอ่อ…เปิดเข้าไป

“นี่เจ้า ไม่มีใครอบรมมารยาทหรืออย่างไร”

ผมมองคนที่ก�าลังหันหลังก้มหน้าก้มตาสวมเสื้อตัวในสีขาวให้

ตนเอง แต่ไม่วายมองเห็นวิธีการเปิดประตูของผม แล้วอ้าปากเถียงด้วย

โทนเสียงเดิมๆ อย่างอดไม่อยู่

“ท่านก็เห็นว่ามือข้าไม่ว่าง อีกอย่างทุกอย่างนี่ท่านสั่งให้ข้าท�า 

คนเดียว”

ผมวางของในมือลงบนโต๊ะ ไม่สนใจสายตาถมึงทึงท่ีจ้องเขม็งมา

แต่อย่างใด อยากมองก็มองไปไม่สะดุ้งสะเทือนหรอกครับ ระดับนี้ชิน 

ซะแล้ว

“เชิญนายท่านล้างหน้า และนี่อาหารเช้า” ผมเดินไปเปิดตู้หยิบ 

ผ้าผนืเลก็ออกมาวางบรกิารไว้บนขอบถงั จากนัน้จงึถอยมายนืสงบนิง่อยู่

ริมผนัง เหล่มองสภาพเตียงยับย่นและเสื้อผ้ากระจัดกระจายแล้วลอบ 

ถอนใจอีกรอบ

“เจ้าไปนั่งหลับท�าอะไรในคอกม้า ซ�้ายังตื่นสายจนข้าต้องไปตาม 

อย่างนี้คิดว่าควรลงโทษอย่างไรดี” นายท่านที่เคารพเดินไปโน้มตัวเหนือ

อ่างอย่างเคย แต่ยังไม่วายหาเรื่อง

“ข้าไปขดัอานม้าตามค�าสัง่ท่าน” ผมเดนิเลีย่งไปรือ้ผ้าห่มจดัทีน่อน

อย่างที่เคยท�ามาร่วมเดือน ปากก็พล่ามไปเรื่อย “อีกอย่างเห็นว่าเมื่อคืน

ท่านเจ้าเมืองน�าของสวยงามมาก�านัลให้ท่านเชยชม ก็นึกว่า…”
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“ข้าไล่พวกนางกลบัไปตัง้แต่ยงัไม่รุง่สาง เจ้าอย่าปากสว่างไปบอก

ใครเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นข้าจะตัดลิ้นเจ้าซะ!” เสียงแข็งกร้าวพร้อมกับแรง

กระชากหลังคอเสื้อเล่นเอาหน้าหงาย บังคับให้จ้องสบสายตาดุๆ นั่น

กลายๆ ท�าให้ผมได้แต่พยักหน้าเท่าที่ท�าได้

“ท่านเห็นข้าเป็นพวกชอบพูดมากงั้นหรือ”

“อยู่กับข้าก็เห็นเจ้าพูดมาก เถียงค�าไม่ตกฟากทุกที” นายท่านว่า

พลางสลัดผมออกจากมือจนเกือบปลิว

เอ่อ…คนนะโว้ยครับ ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้ว คิดจะหยิบก็หยิบ โยนก็โยน  

ปัดโธ่!

ผมตัดสินใจไม่ต่อความ หันไปจัดเตียง หยิบผ้าท่ีระเกะระกะมา 

สลดัและโยนลงตะกร้ามมุห้องเงยีบๆ แต่อยู่ๆ  กลบัถกูอะไรบางอย่างหล่น

ตุบใส่หัว พอหันไปมองกพ็บว่าเป็นผลส้มเท่าก�าป้ันก�าลงักลิง้หลนุๆ เข้าไป

ใต้เตียง

ส่วนฝีมือใครนั้นไม่ต้องบอก ในเมื่ออยู่กันแค่สองคน ผมจึงหันไป

จ้องเขม็งโดยอัตโนมัติ

“ไม่เห็นหรืออย่างไรว่าข้าก�าลังกินข้าว เก็บให้มันดีๆ หน่อย ฝุ่น

มันปลิวมา”

ไม่เข้าใจว่าบอกดีๆ ไม่ได้? ต้องเขวี้ยงของใส่? ให้ตายเถอะ 

นายท่าน อย่าให้ผมอยากเขวี้ยงทวนใส่บ้างแล้วกัน ท่านจะหนาว…

“ไม่ต้องท�าหน้าเช่นนั้นใส่ข้า วันนี้เจ้าเดินไปไม่ต้องอาศัยม้า ถือ

เป็นการลงโทษที่ตื่นสาย อู้งาน และบังอาจท�าหน้าเบื่อใส่เจ้านาย!”

โห ท่าน โคตรอัจฉริยะ มองออกด้วยว่าผมท�าหน้าเบื่อ!

“วันพรุ่งนี้ก็คงจะถึงจวนแล้ว ได้ข่าวว่าเมืองจี้หนานเต็มไปด้วย

บ่อน�้าพุน่าชื่นชม บ้างก็รักษาโรคได้ ถึงตอนนั้นเจ้าก็ไปสอบถามชาวบ้าน

ให้ข้าด้วย รวมทั้งเรื่องนั้น…” นายท่านหันไปโซ้ยข้าวต่อปากก็สั่งงาน 

ไม่หยุด

“ข้าเป็นเพียงเด็กรับใช้ของท่าน หาใช่ทหารในบัญชา เหตุใดจึงใช้
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ข้า”

หน้าที่เด็กรับใช้คือช่วยงานจิปาถะ เตรียมเสื้อผ้า ที่นอน อาหาร 

ขัดเกราะ ขัดอานม้า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนายท่าน ไอ้ภารกิจนอกบ้าน

อย่างนั้นไม่น่าเกี่ยวไม่ใช่เรอะ เท่าที่ท�าอยู่ก็สากกะเบือยันเรือรบอยู่แล้ว

ยังอุตส่าห์หางานเพิ่ม

“ข้าพอใจ เจ้ามีอะไรหรือไม่” นายท่านเงยหน้า ส่งสายตาเป็นต่อ

แม่ม โคตรกวน ขอสักทีได้ไหม!?

“ไม่มีขอรับ” ผมกัดฟันตอบ

ฝากไว้ก่อนเถอะ เมื่อไรที่หาของเจอเมื่อนั้นมีคิดบัญชี 

ท่านอนาคตสมุหนายกผู้โด่งดัง เฉาเชา!

ผมก้าวขาไปเรื่อยๆ สายตาจ้องมองคนที่ขี่ม้าน�าเด่นเป็นสง่าอยู่

หน้าขบวนผู้คนและขบวนเกวียนบรรทุกสิ่งของขนาดย่อมๆ นี้

มองแล้ว มองอีก มองจนตาจะถลนก็ยังคงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร

เหมือนเดิม ผมจึงเผลอถอนใจออกมาเบาๆ อย่างอดไม่อยู่

“เอ้อร์หลาง ดวงตาของเจ้าไม่สามารถมองหาที่มาของเซียนเซิง-

เซียวจากตัวนายท่านเฉาอะไรนั่นของเจ้าได้จริงหรือ” หูหลีจิงถามขึ้นใน

หวัหลงัจากถอืโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการนอนหลบัสบาย

มานาน

“ไม่” ผมตอบอย่างอ่อนอกอ่อนใจ พลางเงยหน้ามองท้องฟ้าสีสัน

สดใส

หลังจากกลับสวรรค์และมอบเครื่องมือสุดไฮเทคให้ท่านอาจารย์

แก้ไข พร้อมทั้งยืนคุม…อะแฮ่ม เอ่อ…ช่วยตรวจสอบกวดขันกันจนเป็นที่

พอใจและแน่ใจว่ามนัจะไม่งอแงพาพวกผมไปโผล่มัว่ซัว่อกี ผลลพัธ์ทีอ่อก

มากนั็บว่าใช้ได้ หากวดัจากความรูส้กึถงึเซยีนเซงิเซยีวทีอ่ยูไ่ม่ใกล้ไม่ไกล

พอหาที่มาที่ไป สุดท้ายเซนส์ของผมก็พามาจ๊ะเอ๋กับนายท่านที่น่า

เคารพโคตรๆ นั่นเข้า ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้อง
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เจอ หากเขาในอนาคตรู้จักผม เราย่อมต้องเคยเจอกัน

ในอดีตของเขา…ที่นี่

เฉาเชา หรือที่เราๆ ท่านๆ รู้จักกันในนามของโจโฉผู้ยิ่งใหญ่และ

โด่งดัง แถมยังถูกยกให้เป็นตัวโกงในวรรณกรรมสามก๊ก อารมณ์เดียว

กับเทพเอ้อร์หลางถูกยัดเยียดความเป็นตัวร้ายในหนังเป๊ะ ที่จริงผมคงจะ

รูส้กึดแีละเข้าอกเข้าใจเขามาก ถ้าไม่เพราะจ�าเป็นต้องมาใช้ชวีติในฐานะ

เดก็รบัใช้ของนายท่านเฉา หรือหลายคนทีส่นทิชดิเชือ้มกัจะเรยีกเขาด้วย

ชื่อรองว่าเมิ่งเต๋อ

บอกเลยว่ามัน…นรกชัดๆ

เวลาน้ีนายท่านเฉาอายเุพิง่จะยีส่บิสีย่่างยีส่บิห้าเท่านัน้ แต่กส่็อแวว

ความดังจากผลงานที่ได้รับราชการประสบความส�าเร็จต้ังแต่อายุยังน้อย 

จนล่าสดุเมือ่หนึง่เดอืนก่อน…เราปรากฏตวัและรบัรูถ้งึพลงัเซยีนเซงิเซยีว

อบอวลอยู่รอบตัวเขา ประจวบเหมาะกับนายท่านเฉาก�าลังจะเดินทางมา

รบัต�าแหน่งเจ้าเมอืงจีห้นาน และประกาศรบัสมคัรเหล่าผูม้ฝีีมอืทัง้ด้านบู๊

และบุน๋มาร่วมงาน ผมกบัเจ้าหลานชายจงึได้ถอืโอกาสไปร่วมด้วยเพือ่หา

เบาะแส

แน่นอนเฉินเซียงผ่านฉลุยเพราะฝีมือบู๊ลุยดะเข้าตานายท่านซะ

เหลือเกิน ส่วนทางด้านผม ด้วยรูปลักษณ์ที่เจ้าเฉินเซียงปรามาสว่าไม่มี

มาดนักรบอะไรกบัใครเขา (แม่ทพัสวรรค์บ้านเอง็ไม่มมีาดนกัรบเรอะเจ้า

หลาน!?) และเพราะขีเ้กยีจเร่ืองมาก จงึต้องสมยอมรบับทบณัฑติฝ่ายบุน๋

ไปโดยปริยาย

แต่สุดท้ายชีวิตดันพลิกผันสุดโต่ง เพราะผมดันเผลอตัวสมัคร

ต�าแหน่งเด็กรับใช้ส่วนตัวอนาคตผู้ว่าการเมืองแทน ด้วยความคิดชั่ววูบที่

ว่าต�าแหน่งนี้น่าจะได้ใกล้ชิดนายท่านเฉาที่สุด จะท�าจะหาอะไรก็คงง่าย 

ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริง…

ผมได้อยู่ใกล้ชดินายท่านเฉา ใกล้มาก ใกล้จนถ้าจกิหวัพาไปล้างก้น

ในส้วมได้คงใช้ให้ไปด้วยแล้ว
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เกอืบเดอืนทีผ่่านมา วนัๆ ผมต้องจมปลกัอยูก่บันายท่านโคตรโหด 

อารมณ์เหมือนไม่ชอบขี้หน้ากันมาแต่ชาติปางก่อน งานบางอย่างที่ไม่น่า

จะใช่งานของเด็กรับใช้ส่วนตัว พี่ก็ใช้ดะ แถมเจาะจงใช้ผมคนเดียวแทบ

ไม่ให้พัก 

ให้ตายเหอะครับ ถงึผมจะเคยชืน่ชมวรีกรรมของโจโฉในบางเรือ่ง 

แต่ตอนนีผ้มรูส้กึไม่ถกูโฉลกกบัเขาพอๆ กบัทีเ่ขาไม่ชอบหน้าผมนัน่แหละ

ถามว่าถ้าไม่ชอบหน้าแล้วยังทนให้ผมรับใช้ท�าเผือกอะไร

นั่นสิครับ ผมเองก็ตอบแทนเขาไม่ได้หรอก แต่คาดว่าเหตุผลคง

เพราะเรามีชะตาเกี่ยวพัน เกลียดหน้ากันมาแต่ชาติปางก่อนอย่างว่า

ใช่ครับ นี่ไม่ใช่การประชด เรา…เฉาเชากับผมมีชะตากรรม 

เกี่ยวพันกันมาก่อน ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเด่น่าจดจ�าอะไรหนักหนาด้วย

คงยงัจ�ากนัได้…พยคัฆ์ขาวไป๋หู ่เทพอสรูทีเ่ทพเอ้อร์หลางสงัหารไป 

และเป็นเทพที่รับหน้าที่ตามสอดส่องพฤติกรรมของผมเมื่อก่อน

นั่นละครับ เขาละ!

ผมขอเดาว่านี่คงเป็นมหกรรมการเอาคืน กรรมนั้นคืนสนองของ

เทพเอ้อร์หลาง

เพราะผมเคยฆ่าเขา วันนี้เลยต้องมารับกรรมเป็นข้าทาสให้เขา 

โขกสับผัดกะเพราสะเดาลวก

และเพราะเหตุนี้เขาถึงโปรดปรานการกลั่นแกล้งผมเป็นพิเศษ

ครบั ผมไม่ได้พดูเกนิไปหรอก พีท่่านโปรดปรานการแกล้งผมเป็น

ชีวิตจิตใจอย่างที่ไม่เคยท�ากับใครจริงๆ ผมรับรองได้ เพราะเวลาอยู่ต่อ

หน้าประชาชีท่านก็ดูดีมีคุณธรรมน่านับถือดี หรือกับคนรับใช้อื่นก็ดูโอเค 

มีแต่กับผมน่ีแหละที่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษสุดๆ จนคนอ่ืนๆ รอบตัว

เขาพากันสงสัยกันถ้วนหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็ชินแล้วที่เห็นผมโดนใช้

จนหัวหมุน วิ่งวนอยู่รอบๆ ตัวนายท่านเพียงคนเดียวทุกวัน

อา…ก็ผมเคยฆ่าเขานี่นะ สงสัยคงต้องยอมก้มหน้ารับกรรม…

ซะที่ไหนล่ะ!
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ห ึเรือ่งอะไรจะยอมก้มหน้ารบักรรมเฉยๆ แค่ฝากไว้ก่อนรอหาของ

เจอเมื่อไรเมื่อนั้นมีเอาคืนเบาะๆ น่ารักๆ (?) เป็นการฉลองที่ได้กลับมา

เจอกันอีกครั้ง หึๆ

ก็ท�านองเดียวกับที่เขาเห็นผมเป็นของเอาไว้แกล้งเล่น ผมเองก ็

ใช่ว่าจะชอบหน้านายท่านนักหรอก ถ้าไม่นับรวมเรื่องชาติก่อนที่ท�าตัว 

เป็นแมลงหวีแ่มลงวนัเกาะแกะ โผล่มาขดัขวางท�าให้งานของผมเสยีเรือ่ง

ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วละก็ ในชาตินี้นิสัยบางเรื่องของท่านก็โคตรจะเพลีย

ตัวอย่างเช่นเรื่องผู้หญิง…

สมแล้วที่ประวัติศาสตร์ว่าไว้ว่าคนคนนี้เคยเป็นหนุ่มเสเพลนักรัก 

ตลอดทางที่ผ่าน นายท่านเต๊าะหญิงเป็นว่าเล่น แน่นอนว่าไม่ได้เอิกเกริก

ออกหน้าออกตาอะไร และส่วนใหญ่ก็มีคนจัดหามาเอาใจ ผมก็รู้นะว่า

ผู้ชายสมัยนี้การมีเมียเยอะมันเป็นเรื่องปกติ

ส�าหรับผู้ชายทั่วไป ยุคสมัยนี้คงถือเป็นแดนสวรรค์ บุรุษอยู่เหนือ

สตรี จะมีสาวกี่คนก็ไม่มีใครว่า แต่กับผมที่รักแม่และ…เอ่อ…คุณน้องสาว

ทีเ่คารพยิง่ชพีกลบัไม่ค่อยชอบใจและเหน็ด้วยเท่าไร อย่างน้อยๆ หากคดิ

ว่าผูห้ญงิพวกนัน้เป็นน้องสาวผม ผมกอ็ยากให้ได้อยูก่บัผูช้ายทีร่กัเดยีวใจ

เดียวพร้อมจะดูแลได้เต็มที่ ไม่ต้องแบ่งสันปันส่วนกับใครมากกว่าอยู่ดี

ดูอย่างท่านเฉามีบ้านเล็กตรงนั้นทีตรงนี้ที ฟูเหรินเป็นตัวเป็นตนก็

ทิ้งไว้บ้านเกิดเพราะต้องโยกย้ายที่ท�างานบ่อยไม่สะดวกเดินทาง ซ�้ายังมี

ลกูเลก็ๆ อยูอ่กี พวกนางคงไม่คดิอะไรทีส่ามจีะมบ้ีานเลก็บ้านน้อยเพราะ

มันเป็นวัฒนธรรมและความเคยชิน แต่ส�าหรับในฐานะผู้ชาย การเท่ียว

ฟันผู้หญิงไปทั่วมันไม่ใช่แนวทางของผมแน่

พอบวกกบัเรือ่งทีช่อบหาเร่ืองเดก็รับใช้อย่างผมเข้าไป บอกได้เลย

ว่าเวลามีเรื่องกวนประสาทผมทีไร ปากผมก็มักจะหุบไม่อยู่ เผลอพูดจา

ตอบโต้ทุกที เรียกว่าความรู้สึกเหมือนเป็นปฏิปักษ์เห็นเป็นตัวน่าร�าคาญ

รกหูรกตามันติดมาแต่ชาติปางก่อนนั่นแหละครับ

ถ้าไม่ใช่เพราะภารกิจ ผมไม่มีวันกล�้ากลืนฝืนทนเด็ดขาด!
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“แล้วท่านจะท�าอย่างไรต่อไปขอรับนายท่าน” ฉีหลงผู้ถูกเนรเทศ

ไปร่วมแชร์ที่อยู่กับจิ้งจอกเก้าหางถามบ้าง 

พักหลังๆ เจ้าพวกนี้มันมีเวลาพักผ่อนเยอะจนน่าอิจฉา ในขณะที่

เจ้านายอย่างผมเวลาจะหายใจเป็นของตวัเองยงัน้อย ดหีน่อยทีช่่วงค�าสาป

ก�าเริบนายท่านที่เคารพไม่อุตริเรียกใช้ (แน่ละสิ ยุ่งกับงานอื่นอยู่นี่นา)  

ไม่งั้นได้โป๊ะแตกซวยบรรลัย โดยเฉพาะพลังของผมที่ใช้กับเขาไม่ได้ ซึ่ง

นี่คงจะเป็นผลพวงจากการที่ผมเป็นคนลงมือฆ่าเขาเช่นกัน

ดีงาม…ดีงามจริงๆ

“หาต่อไปเรื่อยๆ”

เนื่องจากยังไม่สามารถบอกได้ว่าเซียนเซิงเซียวอยู่ในรูปแบบไหน

ผมจงึต้องคอยสงัเกตคนใกล้ตวัและของใกล้ตวัทีน่่าสงสยัของท่านอนาคต

สมุหนายกเฉาไปเรื่อย และคงต้องท�าอย่างนี้ต่อไปจนกว่าจะหาทางอื่นได้

นั่นแหละครับ

แต่ผมเชือ่ว่าอกีไม่นานเจ้าเทยีนอวีม่นัคงเคลือ่นไหวหาอะไรสนกุๆ 

มาให้เล่นอกีแน่นอน ถงึตอนนัน้คงได้รู้กนัละว่าเซยีนเซงิเซยีวอยูท่ี่ไหนใน

รูปแบบใด และการที่เห่าฟ้าทรยศต่อผมนั้นมันเพราะอะไร 

ตอนนี้ที่ท�าได้ก็คง…

รอไปก่อนเท่านั้น

“หยางเจียน!”

แต่หวังว่ามันจะเร็วหน่อยละกัน เพราะผมไม่รับประกันว่าจะทน

ห้ามตัวเองไม่ให้งับหัวนายท่านเฉาไปได้อีกนานแค่ไหน

“ขอรบันายท่าน” ผมขานรับเรยีบๆ ยงัคงง่วนอยูก่บัการจดัของจดั

ห้องนายท่านภายในจวนเจ้าเมืองที่เพิ่งเหยียบย่างเข้ามาไม่ถึงชั่วโมง จึง

ไม่ได้ใส่ใจเงยหน้ามองเขา

คนใช้มีเป็นสิบไม่ใช้ เล่นโยนให้ผมท�าคนเดียวนี่หว่า ใครจะมันมี

เวลาเงยหน้า



ถังถัง   41

“ข้าจะอาบน�้า”

“ขอรับ” ก็อาบดิครับ บอกท�าไม ไม่เห็นหรือไงว่าก�าลังยุ่งมาก

ผมลอบกลอกตาระบายความอัดอั้น แล้วคว้าชุดในหีบท่ีก�าลังร้ือ

เดนิข้ามห้องไปวางไว้ตรงขอบฉากกัน้ ด้านในเป็นถงัน�า้อาบทีค่นรบัใช้อืน่

ได้เตรียมไว้เรียบร้อย จัดการเทเครื่องหอมทดสอบความอุ่นของน�้าตาม

หน้าทีเ่ป็นอนัเสรจ็สรรพจึงเดนิกลบัไปเตรยีมจัดของทีก่องเตม็ห้องตามเดมิ

เห็นเจ้าของห้องนั่งอยู่ริมเตียงก้มหน้าถอดเสื้อนอกของตัวเองอยู่ 

ผมจึงหันไปสนใจงานที่เหลือต่อ แต่ยังไม่ทันได้ย่ืนมือไปกลับถูกอะไร

หนักๆ ปะทะเข้าหลังหัวด้วยแรงที่ไม่ใช่น้อยจนเกือบหน้าคะม�าทิ่มลงไป

ในหีบ พอเหลียวมองก็พบว่าเป็นหมอนใบหนึ่งกลิ้งอยู่ข้างตัว

“ไม่ทราบนายท่านมอีะไรให้ข้ารบัใช้” ผมข่มอารมณ์แล้วหนัไปทาง

คนต้นเหตุซึ่งนั่งจ้องเขม็งอยู่ก่อนแล้ว

ถ้าจะสะกดิแรงขนาดนี้ไม่ลกุขึน้มากระโดดถบีให้รูแ้ล้วรูร้อดไปเลย

เล่าครับท่าน!

“เจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่า” นายท่านเฉาถามเสียงเย็น

“ข้าเหน็ท่านถอดเองได้ อกีอย่างยงัมข้ีาวของเตม็ห้องทีต้่องรบีจดั

ให้เสร็จก่อนค�่า จึงคิดว่า…”

“ข้าถอดเองได้ แต่มันเป็นหน้าที่เจ้า ไม่เช่นนั้นข้าจะมีเด็กรับใช้ไว้

ท�าอะไร!?”

ถอดกถ็อดเองได้ยงัต้องใช้คนอืน่ พวกชนชัน้สงูจะใช้ชวีติสขุสบาย

กันเกินไปหน่อยไหม!?

เอาละครับ ผมรู้ว่าหน้าทีเ่ดก็รบัใช้นีค่อืคนรองมอืรองเท้าดีๆ  นีเ่อง 

ต้องอ�านวยความสะดวกแม้กระทั่งช่วยถอดและเปลี่ยนเคร่ืองแต่งตัว  

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แม้กระทั่งรองเท้า

อันที่จริงหน้าที่พวกนี้มันควรจะเป็นของภรรยาปะวะครับท่าน 

บางทผีมกอ็ยากให้เขาหาผูห้ญงิมาเป็นตวัเป็นตนสกัทเีหมอืนกนั ผมจะได้

หลุดพ้นหน้าที่งี่เง่านี่เร็วๆ แต่เจ้าตัวดันไม่คิดจะคว้าใครมาจริงจัง ได้แต่
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เล่นๆ ไปวันๆ นี่สิ เวรของกรรมจริงๆ

สุดท้ายผมก็ต้องละทิ้งงานในมือไปช่วยนายท่านท่ีเคารพถอด

เสือ้ผ้ารองเท้าอยูด่ ีดหีน่อยที่ไม่ให้ถอดยนักางเกงชัน้ในไม่งัน้คงอจุาดตา

น่าดู

“ข้าสงสัยมานานแล้ว ไอ้หน้าตาไร้อารมณ์ของเจ้านี่มันเป็นมา

ตั้งแต่เกิดหรือเปล่า ข้าเห็นแล้วขัดลูกนัยน์ตา”

“ข้าก็เป็นของข้าเช่นนี้ หากท่านไม่พอใจก็ไล่ข้าออกหรือไม่ก็ย้าย

ไปท�าหน้าที่อื่นสิครับ”

ผมว่าพลางดงึเสือ้ออกจากตวันายท่านแล้วเอาไปวางกองไว้ตะกร้า

มุมห้องโดยไม่มองหน้าคนพูดให้เสียอารมณ์ ไม่อยากบอกว่าเป็นอะไรที่

โคตรกล�้ากลืนฝืนทนสุดๆ

“ถ้าเจ้าไม่อยากรับใช้ข้าถงึขนาดนัน้ท�าไมไม่บอกให้ข้าสัง่ตดัหวัเจ้า

ไปซะเลยเล่า”

“ท่านจะตัดหัวข้าข้อหาอะไร” ผมถามโดยไม่สะดุ้งสะเทือน เอา

จริงๆ ถ้าคิดจะตัดคงตัดไปนานแล้ว ไม่รอจนป่านนี้หรอก อย่าขู่ให้ยาก

“กล้าแข็งข้อกับเจ้านาย แค่นี้ก็เป็นเหตุผลให้ข้าฆ่าเจ้าทิ้งได้แล้ว” 

ผมก้มลงประคองเท้าของเขา ขยับดึงรองเท้าผ้าออกแล้วโยนไป

กองไว้ข้างตะกร้า ไม่เงยหน้าตามเคย

“แล้วเหตุใดท่านจึงไม่ท�าเล่า”

“หากให้พูดตรงๆ เจ้าเป็นเหมือนของแปลก ข้าไม่เคยเจอใครโดย

เฉพาะพวกเด็กรับใช้ที่เป็นเช่นอย่างเจ้ามาก่อน”

เรื่องความแปลก…ใครๆ ก็พูดแบบนี้แหละครับ แต่ท่ีว่า ‘แปลก

อย่างผม’ เนี่ย ในนิยามของท่านน่ะมันอย่างไหนครับ ถึงได้กล้าพูดว่า 

ไม่เหมือนคนอื่นน่ะ

“เจ้ามีอะไรแปลกๆ ที่ข้าก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไร เพราะฉะนั้นเก็บเอา

ไว้แกล้งทรมานเล่นๆ น่าสนุกกว่า”

ผมเงยหน้ามองเจ้าของเสียงหัวเราะในล�าคออย่างสบายอก
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สบายใจ แล้วลุกขึ้นหมุนตัวไปฉวยตะกร้าผ้ารอซักไปวางไว้ที่มุมหน้าห้อง 

ส่งเสียงงึมง�าตอบแบบขอไปที

“แล้วแต่ท่าน”

“แต่ว่า…” นายท่านเฉายกมือกอดอกแล้วมองตาม “มันจะไม่สนุก

และชวนโมโหกเ็พราะไอ้ความไม่รู้สกึไม่รูส้าเหมอืนพวกผดีบิของเจ้านีล่ะ”

ว่าแล้วเขาก็เยื้องย่างเต็มมาดมายืนพิงตู้เสื้อผ้า จ้องมองคนอื่น

ท�างานอย่างเดยีวไม่พอ ยงัมาขดัขวางเป็นอปุสรรคการท�างานโดยไม่รูต้วั

อีกด้วย

คนก�าลังจัดเสื้อผ้าแต่ดันมายืนขวางตู้มันใช่เรื่องไหมครับ!? ขอ 

ลุกขึ้นกระโดดถีบนายท่านให้หลบไปไกลๆ ทีได้ไหม ให้ตายเหอะ!

“ข้าดูๆ เจ้า ท่าทางและผิวพรรณเหมือนพวกลูกผู้ดีตกยากมาจาก

ไหน แต่ไม่น่าเชื่อว่ากลับทนทายาดกว่าที่คิด ปกติโดนอย่างนี้คงได้ 

โอดครวญหรือท้อไปแล้ว”

ยังดีที่รู้ว่าการกระท�าแบบนี้จะท�าให้คนอื่นท้อ

“ข้าไม่ได้เป็นลูกผู้ดีมาจากไหน ท่านคงเข้าใจผิด” ผมตอบพลาง

เหล่มองปลายเท้าเปล่าที่กระดิกกวนประสาทอยู่ใกล้ๆ ไม่ขยับไปไหน

“ตอนแรกข้าคิดว่ามองไม่ผิด แต่ตอนนี้ข้าเชื่อเจ้า เพราะคงไม่มี

ลกูผูด้หีรอืบณัฑติที่ไหนจะท�างานหนกัทนถกูข้ากดหวัใช้ได้จนป่านนี”้ เขา

ว่าพลางหย่อนตัวนั่งลงตรงหน้า ผมเริ่มรู้สึกเอะใจถึงอะไรบางอย่างใน 

ค�าพูดเหล่านั้น จึงต้องหันไปจ้องหน้าเขาตรงๆ

“ท่านอย่าบอกนะว่าที่ท�าทุกอย่างก็เพื่อทดสอบข้า”

“ข้าเหน็หน้าตาท่าทางเจ้าแล้วเชือ่ไม่ลงว่าเป็นชาวบ้านยากจนเช่น

ที่บอก” นายท่านเฉาบอกยิ้มๆ แล้วไล่สายตามองส�ารวจขึ้นลงก่อนลุกขึ้น

ยนืเตม็ตวั “ใครจะรูเ้ล่าว่าคนทีเ่ข้าใกล้ข้ามจุีดประสงค์อะไรอยู่ในใจ โดย

เฉพาะหน้าที่เด็กรับใช้ใกล้ชิด จะสรรหาทั้งทีมันก็ต้องรอบคอบท่ีสุดจริง

หรอืไม่ อย่างน้อยตอนนีข้้ากร็ูว่้าเจ้าถกึทนกว่าทีต่าเหน็ อกีอย่างจากทีส่่ง

คนไปลองสบืประวตัเิจ้ากบัลกูพีล่กูน้องเฉนิเซยีงกด็ไูม่มอีะไรน่าสงสยั อนั
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ทีจ่รงิคอืดเูหมอืนพวกเจ้าคงเร่ร่อนมาไกลมาก เพราะในละแวกใกล้เคยีง

ไม่มีผู้ใดรู้จักหรือเคยเห็นพวกเจ้ามาก่อนเลย”

“ก็ไกลมาก ไกลลงไปทางใต้น่ะขอรับ” ผมตอบกว้างๆ

คงเพราะโดนแกล้งจนหัวปั่นท�าให้เกือบลืมไปซะสนิทว่านายท่าน

เฉาเป็นคนประเภททีป่ระมาทไม่ได้เหมอืนกนั และทีส่�าคญัเขาเองกไ็ม่เคย

ประมาทใคร…ดังนั้นระวังเอาไว้เป็นดี

“อมื เช่นนัน้ต่อไปหากข้าได้ท่องเทีย่วหรือลงไปท�างานทางใต้คงมี

เจ้าถิ่นช่วยแนะน�า”

“ข้าไม่ได้กว้างขวางหรือมีความรู้พอจะท�าแบบนั้นได้หรอกขอรับ” 

ผมเงยหน้า ขมวดคิ้วมองคนที่ยืนเปลือยท่อนบนไม่รู้สึกหนาวอยู่เป็นนาน

อย่างค่อนข้างทึง่พลางถามอย่างมคีวามหวงั “เมือ่แน่ใจเช่นนีแ้ล้วท่านคง

ไม่กลั่นแกล้งใช้งานข้า ให้ท�าทุกอย่างเพียงผู้เดียวอีกแล้วกระมัง”

“ไม่” ค�าตอบไร้เยื่อใยท�าเอาผมชะงัก “เจ้ายังต้องท�าคนเดียว

เหมือนเดิม”

“หะ?” ตกลงท่านจะเอายงัไงแน่ครบั ตอนแรกผมกน็บัถอืในความ

รอบคอบนะ ตอนนี้เพิ่งรู้ว่าตัวเองคิดผิดมาก

“ที่จริงข้าไม่ชอบให้มากคนมากความเป็นทุนเดิม แต่เพราะพวก

เด็กรับใช้ชุดก่อนมันไม่ได้เรื่อง เมื่อมาเจอคนอย่างเจ้าก็ดีแล้ว ทุกอย่าง

เจ้ารับผิดชอบคนเดียว เวลาเกิดอะไรไม่ชอบมาพากลขึ้นจะได้หาตัวคน

รับผิดชอบง่ายๆ”

อ้าว แบบนี้มิแปลว่าไอ้ตรัยซวยทั้งขึ้นทั้งล่องหรอกเรอะ!? ตอน

ท�างานท�าคนเดยีว พอมเีรือ่งเกดิขึน้ไม่ว่าจะจากใครหรอือะไรกต้็องรบัผดิ

ชอบคนเดียวอีก!

“เหตุใดข้าฟังแล้วมันดูเป็นความปราดเปร่ืองท่ีมักง่ายเหลือเกิน” 

ผมโต้เสียงเย็นอย่างอดไม่อยู่

“ข้าว่าจะปราดเปร่ืองกว่าถ้าตัดลิ้นเจ้าทิ้งท�าให้เป็นใบ้ไปซะ” ว่า

แล้วเขากย็ืน่มอืมาผลกัหวัผมซะจนหน้าคะม�าอกีรอบ “เอ้า ท�างานได้แล้ว”
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ผมมองตามหลังคนที่ก�าลังหมุนตัวจะก้าวไปท�าภารกิจท่ีค้างคา  

ฉบัพลนัหไูด้ยนิเสยีงวิง่ตกึตกัดงัมาแต่ไกลพร้อมกบัเสยีงตะโกนแว่วๆ จงึ

ได้หันไปมองทางประตูที่เปิดอ้า

“นายท่าน!” ข้ารับใช้คนหนึ่งยืนหอบแฮก หน้าตาต่ืนตระหนก

เหมือนเห็นผี ท�าเอาผมอดแปลกใจไม่ได้ว่ามันมีเร่ืองใหญ่อะไรจึงท�าให้

เขาเกิดอาการแบบนี้ได้

“อะไร” นายท่านเฉาชะงัก หันกลับมาถามทันควัน

“แย่แล้วครับ! มีคนบ้าอาละวาดอยู่หน้าจวน เจ้านั่นแรงเยอะมาก 

ท�าชาวบ้านบาดเจ็บไปหลายราย ตอนนี้คนของเราก�าลังจัดการ…อะ!  

นายท่าน!”

ผมกับข้ารับใช้คนนั้นพร้อมใจกันเบิกตากว้างอ้าปากค้าง เมื่อ

เจ้าของจวนคว้าดาบพุ่งตัวออกไปไวปานวอก

นายท่านที่เคารพลืมหรือเปล่าว่าท่านโป๊อยู่ วู่วามเลือดร้อนใช้ได้ 

ดทีีย่งัไม่ได้ถอดกางเกง ไม่งัน้คนบ้าทีว่่าคงต้องยอมแพ้เพราะความบ้าบิน่

และอุจาดตา

ว่าแต่คนบ้าอะไรท�าคนวุ่นวายไปทั้งจวนอย่างนี้ ตามไปเป็นจีนมุง

หน่อยดีกว่า…

ผมท�าตวัเป็นคนรับใช้ทีด่โีดยการทิง้งานวิง่ตามเจ้านายออกไปข้าง

นอก พอถึงหน้าประตูก็เห็นความวุ่นวายอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น นั่นคือ

ทหารรักษาจวนตัวโต มีอาวุธครบมือถูกเหวี่ยงกระจายต้องถอยไม่เป็น 

กระบวน บรรดาจีนมุงแทบไม่มีเหลืออยู่สักคนเพราะไม่กล้าเข้าใกล้  

ได้แต่สังเกตการณ์อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ

“เฉนิเซยีง” ผมวิง่เข้าไปหาเจ้าหลานชายทีย่นือยู่ในเหตกุารณ์ด้วย

แต่ยังไม่ได้ลงมือท�าอะไร เจ้านั่นหันขวับกลับมาพร้อมกับส่งค�าถามน่า 

ชื่นใจจนอยากถีบกระเด็นไปให้คนบ้าอัดเละ

“เจ้าออกมาวุ่นวายท�าไมเด็กรับใช้!?”

“อย่าพูดมาก” ผมลดเสียงเป็นกระซิบ พลางมองไปยังกลุ่มคนที่
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ก�าลังกลุ้มรุมอะไรบางอย่างที่มีแรงมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อ “นี่มันอะไร”

ผมกวาดตาประเมนิสภาพการณ์ก่อนเพ่งพนิจิไปทีช่ายหนุม่ผอมโซ

แต่เรี่ยวแรงราวกับช้างสาร คนบ้าที่เขาพูดถึง…

ดวงตาของเขาขุ่นขวาง จ้องกราดไปยังผู้คนรอบตัว พร้อมกับ

เหวี่ยงอาวุธในมือซึ่งเป็นไม้ท่อนใหญ่เข้าใส่ไม่ไว้หน้าด้วยเร่ียวแรงท่ีไม่รู้

ว่ามาจากไหน

“ข้ารู้สึกว่ามันแปลกๆ” เฉินเซียงพึมพ�า

“อืม” ผมพยักหน้าเห็นพ้อง แต่การสอดแนมของผมกลับถูก 

ขัดขวางโดยนายท่านที่เคารพซึ่งหันมาเห็นเข้าพอดี

“อ้าว นี่เจ้า!” คุณเจ้านายเดินอาดๆ โชว์กล้ามที่คงจะภาคภูมิใจ

มากเพราะเหน็โชว์บ่อยเหลอืเกนิเข้ามาใกล้ “ออกมาวุน่วายท�าไม นี่ไม่ใช่

ที่ของเจ้า กลับไปซะ!”

ผมอ้าปากจะตอบ แต่สายตากลับเหลือบไปเห็นตัวอันตรายที่ 

หลุดรอดจากด่านคนนับสิบเข้ามา จึงร้องเตือน

“นายท่าน!”

นายท่านเฉาหันกลับและยกดาบซึ่งยังไม่ได้ชักจากฝักในมือตั้งรับ

ได้ทนั เม่ือคนบ้าทีว่่าฝ่าวงล้อมพุง่เข้าจู่โจมฟาดอาวธุเข้าใส่อย่างไม่น่าเชือ่

“เจ้าถอยไปก่อน!”

เฉินเซียงดันตัวผมจนเซมาด้านหลังเกือบตั้งหลักไม่ทัน แล้วตาม

พุง่เข้าไปลอ็กคอชายผูค้ลุม้คลัง่จากทางด้านหลงั แน่นอนทีส่ดุว่าด้วยแรง

ก�าลังอันเหนือมนุษย์ของเจ้าหลานชาย ต่อให้คนคนนั้นมีก�าลังชนะคน 

นับสิบได้ก็ไม่คณนามือ!

นายท่านเฉารีบพลิกด้ามดาบกระทุ้งหนักๆ เข้าที่ท้องน้อยจนชาย

คนนั้นทรุดลง เจ้าเฉินเซียงยังตามกดตัวไว้ไม่ยอมปล่อยเพราะมีทีท่าว่า

มนุษย์ (ไม่) ธรรมดาในก�ามือจะไม่ยอมสิ้นฤทธิ์ง่ายๆ

ท่าทางดิ้นรนสุดฤทธิ์กับนัยน์ตาขุ่นขวางคลุ้มคลั่ง ไล่ท�าร้ายผู้คน

แบบนี้มันเหมือนคนเมายาบ้าเลยแฮะ แต่ว่านี่มันมีอะไรที่ยิ่งกว่า อะไร
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บางอย่างที่แตกต่าง…แต่ว่าอะไรล่ะ

“ใครเป็นญาติพี่น้องของคนคนนี้ แสดงตัวออกมา ข้าจะไม่ถือสา

และจะช่วยส่งไปรักษาให้ด้วย” ท่านเจ้าเมืองคนใหม่ตะโกนถามกลุ่ม 

ชาวบ้านซึ่งยืนอยู่แต่ไกล แต่ละคนมองหน้ากันไปมาแล้วได้แต่ส่ายหน้า

ไม่มีใครยอมรับ จนทหารรับใช้อีกคนต้องขยับเข้ามารายงาน

“นายท่าน ดเูหมอืนว่าชายผูน้ีจ้ะเป็นคนแปลกหน้าไม่มญีาตทิี่ไหน”

ระหว่างที่ทุกคนก�าลังปรึกษาหารือ ความรู้สึกบางอย่างพลัน

กระตุ้นเตือนผม ความรู้สึกที่คุ้นเคย…

“เห่าฟ้า!”

ใช่แล้ว ความรู้สึกแบบนี้…

ผมพยายามสือ่จติควานหาทัง้ทีรู่ว่้ามนัใช้ไม่ได้ผลนบัตัง้แต่เจ้าหมา

น้อยจากไป แต่ยังไงก็ยังค่อนข้างมั่นใจว่าเขาต้องอยู่ใกล้ๆ จึงใช้ดวงตา

มองหาไปรอบๆ ท่ามกลางหมู่คน

และแล้วผมก็เห็นเขา! ถนนฟากตรงข้าม ท่ามกลางกลุ่มชาวบ้าน 

ห่างไกลออกไป เห่าฟ้า เขาอยู่ตรงนั้นและก�าลังจ้องมองมา

ผมลืมตัว ขยับก้าวเท้าเพื่อจะวิ่งไปทางด้านนั้น แต่โดยไม่คาดคิด! 

เจ้าคนคลุ้มคลั่งซึ่งมั่นใจว่าถูกสยบแล้วกลับลุกขึ้นต่อต้าน ทั้งยังสามารถ

สลัดหลุดจากเงื้อมมือเฉินเซียงและพุ่งตรงเข้ามาหาผมโดยที่ไม่มีใคร

สามารถห้ามได้ทัน!

ดวงตาวาวโรจน์แดงฉานและสองมือที่เงื้อง่า…

ซวย (อีก) แล้วไอ้ตรัย! ท�าไงดีวะเนี่ย!?

ผมจ้องมองอันตรายที่ก�าลังจะเข้าถึงตัว มองเห็นเป็นภาพสโลว์- 

โมชันแบบในหนัง หัวประมวลผลข้อมูลยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เพ่ือหาทาง 

เอาตัวรอดอย่างละมนุละม่อมไม่ให้กระทบกบัสถานะเดก็รบัใช้ของตวัเอง

ตามปกติคนเราเมื่อมีอะไรที่น่าจะอันตรายมากๆ พุ่งเข้าใส่ ควร

จะท�ายังไงครับ

ไม่น่าถามเลยเนอะผม ง่ายจะตาย ก็หลบดิครับ จะยืนเป็นหัวตอ
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ท�าไม!

ผมรีบสวมบทบาทเด็กรับใช้จอมซุ่มซ่าม ก้าวขาสะดุด มุดหลบลง

ไปใต้วงแขนที่พยายามจะคว้าตัว แสดงท่าตะครุบกบอย่างสวยงาม แต่

ยังไม่ลืมวาดขาไปทักทายเจ้าคนบ้าแรงเยอะซึ่งสะดุดเสียหลักหน้าคะม�า

จิ้มดินตามคาด

บ้าฉิบ!!

ล้มลงไปทั้งตัวหัวกระแทกพื้นขนาดนั้นยังอุตส่าห์ย่ืนมือมาคว้า 

ข้อเท้าผมได้เร็วทันใจไวยิ่งกว่าลิง ไม่มีท่าทีเจ็บปวดอะไรเลย

ตกลงนี่คนบ้าหรือซอมบี้!?

ผมรีบพลิกตัวหงาย จ้องตาขวางที่เบิกโพลงแดงก�่าเห็นเส้นเลือด

ฝอยแตกเป็นแขนงนั่น ขณะที่เจ้าเฉินเซียงและคนอื่นๆ วิ่งมาคว้าตัว

อันตราย ทั้งกด ดึง ฉุดกระชากเพื่อหยุดการกระท�าอันคลุ้มคลั่งหวังจะ

หักคอ หักขา หักตัวเด็กรับใช้อย่างผม

ทว่าร่างทีด่ิน้รนด้วยเรีย่วแรงเกนิมนษุย์จู่ๆ กลบัฟบุหน้ากบัพืน้หมด

สตไิปก่อน สร้างความงนุงงให้แก่ผูอ้ยู่ในเหตกุารณ์จนชะงกัไปตามๆ กนั!

นายท่านเฉาก้าวเข้ามาใกล้ ใช้สายตาสั่งลูกน้องให้ลากร่าง 

อ่อนระทวยนั่นออกไป แล้วจึงหันมาแย้มยิ้มเกือบๆ จะเป็นสมเพชใส่ผม

ผูซ้ึง่เหลอืบไปเจอกบัสหีน้าอนัไม่โสภาขดัลกูนยัน์ตานัน่พอด ี“เป็นอย่างไร

บ้างล่ะ บอกแล้วว่าอย่ามายุ่งไม่เข้าเรื่อง”

“ข้าไม่เป็นไรขอรับ” ปากผมโต้ตอบทันควัน สายตาละจากชนวน

ความหงุดหงิดมายังข้อเท้าที่ขึ้นรอยแดงช�้า

“แล้วนี่ท�าไมอยู่ดีๆ มันถึงหมดสติไป”

“ตอนสะดดุล้มคงหวักระแทกกระมงั” จะบอกได้ยงัไงว่าเป็นเพราะ

ใช้พลังของเทพสะกดเอาไว้

คนคนนั้นไม่ใช่คนบ้าหรือมีอาการคลุ้มคลั่งธรรมดา แต่มีอะไร 

บางอย่างควบคุมเขาอยู่

อะไรบางอย่างที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถท�าได้…
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“มันเป็นอย่างไรบ้าง” นายท่านเฉาละสายตาไป ผมจึงรีบตะกาย

ลุกขึ้นก่อนจะเผลอตัวกลายเป็นคนบ้าหยิบมีดมาแทงนายท่านเสียเอง

ข้อหาไม่ชอบหน้ามาแต่ชาติปางก่อน

“แค่หมดสติไปเท่านั้น นายท่าน” พี่ชายสุดเซอร์ตัวล�่าบึ้กหนึ่งใน

สหายร่วมก๊วนของเจ้าเฉินเซียงเงยหน้าตอบ

“อมื” นายท่านเฉาสะบดัดาบในมอืขึน้พาดบนไหล่เปลอืยเปล่า แล้ว

ผงกหัว “เช่นนั้นพวกเจ้า…หยวนหราง เมี่ยวไฉ กับเฉินเซียงเอามันไปขัง

ไว้ มัดให้แน่นหนาแล้วตามหมอมาดู ให้คนเฝ้าไว้ให้ดีด้วย”

“ขอรับ” สามหนุ่มรับค�าอย่างพร้อมเพรียง

เจ้าหลานชายเหลือบมาสบตาผมแล้วเบนหนีไม่ไยดีซึ่งเป็นเร่ือง

ปกติ แต่ตอนนี้มีของแถมเป็นเฮียเมี่ยวไฉที่หันมาท�าหน้าทะเล้นล้อเลียน

ใส่เหมือนเห็นผมเป็นตัวอะไรสักอย่างเอาไว้คลายเครียด ส่วนเฮียหยวน-

หรางได้แต่ส่ายหัวไปมาแล้วยกยิ้ม จากนั้นจึงหันไปปฏิบัติตามค�าสั่งนาย

อย่างเคร่งครัด

เออ ให้มันได้อย่างนี้เถอะแต่ละคน มีใครเป็นห่วงน้องนุ่งกันมั่ง

ไหมเนี่ย เมื่อครู่ผมก�าลังจะถูกคนบ้าจับหักคอนะเว้ยครับ!?

แต่ช่างมัน ที่ควรสนใจไม่ใช่เจ้าพวกนี้…

ผมรีบหันกลับไปยังจุดหมายแรกที่หมายตาก่อนถูกเล่นงาน แต่

เวลาน้ีกลบัพบแต่ความว่างเปล่า มเีพยีงชาวบ้านก�าลงัทยอยแยกย้ายสลาย

ตัว ไร้เงาของเจ้าหมาน้อย

เห่าฟ้า…เจ้านั่น…

“ยืนเหม่ออะไร กลับไปท�างาน!”

ความรู้สึกเหมือนมีอะไรฟาดเข้าที่ท้องด้วยน�้าหนักพอประมาณ

ท�าให้ผมหลุดสะดุ้งไม่เหลือมาด…ก็แน่ละ คุณเจ้านายเล่นเหวี่ยงดาบมา

สะกิด นี่ถ้าคมมันไม่ได้อยู่ในฝัก ตัวเด็กรับใช้คนนี้มิขาดสองท่อนไปแล้ว

เรอะ!?

นบัวนัความซวยของผมมนัยิง่พฒันาหนกัข้อไม่มลีดจนอดทึง่ไม่ได้ 
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(ทึ่งจริงนะครับไม่ได้ประชด)

แต่ท�าไงได้ ถึงอยากจะเอาคืนแค่ไหนช่วงนี้คงต้องฝากไว้ก่อน ถือ

ซะว่าไหนๆ ก็ไหนๆ หลังจากเป็นผู้ร้ายมานาน วันนี้ไอ้ตรัยขอรับบท

พระเอกหนังไทยยุคดึกด�าบรรพ์เป็นผู้ถูกกระท�าไปพลางๆ อย่าให้ถึงที

หมอผีสามตาคนนี้บ้าง ทั้งพี่ทั้งน้องตระกูลเซี่ยโหว ทั้งนายท่านเตรียม 

รับเละได้เลย!

ใช่ครับ หลังจากที่เรามาท�างานให้กับนายท่านเฉา และผมมัวแต่

วุ่นวายกับการถูกกลั่นแกล้ง เจ้าหลานชายก็สามารถหาพันธมิตรได้อย่าง

รวดเร็ว นั่นก็คือสองพี่น้องสกุลเซี่ยโหว

เซี่ยโหวตุน6 หรือเฮียหยวนหราง และน้องชายเซี่ยโหวยวน7 หรือ

เฮียเมี่ยวไฉ พวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งนายท่านเฉา 

รับมาท�างานด้วย

ทั้งสองคนต่างมีฝีมือเก่งกาจในเชิงบู๊และต�าราพิชัยสงคราม โดย

เฉพาะเฮียเมี่ยวไฉนั้น ถือเป็นมือธนูที่เก่งกาจน่าชื่นชม และนับเป็นเพื่อน

สนิทเข้าขากันดีกับเจ้าหลานชาย อีกทั้งยังเผื่อแผ่ความเอ็นดูมาถึงผมซึ่ง

ถือเป็นน้องชายของเจ้านั่นไปด้วย

เอาตรงๆ นะครับ ถ้าเป็นไปได้อย่าเอน็ดกูนัเลยจะเป็นพระคณุกบั

ผมมาก

ท�าไมน่ะเหรอครับ

น่าจะเห็นตัวอย่างแบบเบาะๆ ไปแล้วจากเมื่อวันก่อน

ท่านก็เอ็นดูแบบร่วมด้วยช่วยกันแกล้งหรือช่วยกันทับถมน่ะสิครับ 

โอเค ผมรู้ว่าเป็นแค่การล้อกันเล่นข�าๆ เอาฮา แต่บางทีช่วยดู

อารมณ์ผมบ้างน่าจะดีกว่า

ชีวิตไอ้ตรัยนี่มันเต็มไปด้วยสีสันน่าสนุกสนานเกินไปไหม ไปไหน

6 แฮหัวตุ้น ชื่อรองหยวนหราง 
7 แฮหัวเอี๋ยน ชื่อรองเมี่ยวไฉ
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ใครๆ ก็เอ็นดูอย่างล้นหลาม น่าทึ่งจริงๆ (อันนี้ประชดครับ)

“ขานั่นน่าจะเจ็บน่าดูนะ” ผมเหลียวมองขณะที่นายท่านเดินแซง

หน้าแทรกตัวเข้าไปในห้องแล้วพูดพึมพ�า “แต่เจ้าเดินเหมือนไม่เจ็บ”

ผมก้มลงมองข้อเท้าทีข่ึน้รอยช�า้เขยีว ลมืไปสนทิว่าต่อให้ไม่ใช้พลงั

เทพรักษาตัวเอง แต่ถึงยังไงมันก็ต้องมีแอกติงแกล้งเจ็บกันบ้าง

“ข้าไม่ได้รูส้กึเจบ็มากมายอะไร…” ผมหาทางแถให้ตวัเองอย่างเรว็ 

เดินมาตั้งไกล จะให้มาเจ็บตอนนี้คงไม่มีแมวที่ไหนเชื่อแน่ “อีกอย่าง อยู่

บ้านนอกมีเรื่องให้เจ็บตัวมากกว่านี้หลายเท่า เพียงเท่านี้ย่อมทนได้อยู่

แล้ว”

ผมจ้องมองเขม็งลุ้นตัวเกร็ง นายท่านยืนหันหลังนิ่งเงียบชั่วครู่ จึง

ส่งเสียงงึมง�า “งั้นหรือ”

“ขะ…อ๊ะ!”

ผมก�าลังอ้าปากตอบ กะจะหมุนตัวไปท�างานต่อ แต่ดวงตากลับ

มองเหน็อะไรบางอย่างวาดเข้าใส่ สญัชาตญาณจงึผลกัดนัให้เอนตวัหลบ

เพื่อเอาตัวรอด!

ปลายดาบที่ยังคงซ่อนอยู่ในฝักจ่อรออยู่ตรงปลายจมูก ผมไล่

สายตาไปจนถึงใบหน้าเคร่งขรึมที่ก�าลังยกยิ้มแปลกๆ ส่งมาให้

“ท่านท�าอะไร”

อยู่ๆ ก็หวดของแข็งแบบนี้ใส่ ถ้าเป็นคนธรรมดาคงมีหัวร้างข้าง

แตกได้เลือดไปแล้ว คิดจะเล่นอะไรอีก!?

“ประสาทสัมผัสไวใช้ได้” นายท่านเฉาว่ายิ้มๆ ส่วนผมก็เอ๋อ 

รับประทานไปตามระเบียบ

“ท่าน…” อย่าบอกนะว่าคิดจะทดสอบอะไรอีก

นายท่านพลกิข้อมอืเกบ็ดาบ หมนุตวัเดนิไปพาดอาวธุไว้บนหวัเตยีง

นอนแล้วทิ้งตัวนั่งลง “เจ้าไม่ใช่คนไร้ฝีมือ”

ช่างสงัเกตจงันะครับ ผมว่าผมโคตรจะระวงัตวัสดุๆ แล้วยงัไม่รอด

สายตา
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“ข้าไม่เคยบอกว่าตนเองไร้ฝีมือ” ผมตอบเร่ือยๆ พลางนั่งลงจัด

ของที่พื้นต่อไม่ได้สนใจมองอีก

“แต่เจ้าก็ไม่เคยแสดงมันออกมา”

“มนัไม่จ�าเป็น…อกีอย่างข้าหาได้เก่งกาจ เพยีงเคยฝึกดาบ ฝึกก�าลงั

เป็นเพื่อนเฉินเซียง ดังนั้นจึงพอเอาตัวรอดได้เท่านั้น”

“เท่านั้นจริงหรือ”

“หรือท่านอยากให้มีอะไรมากกว่านี้เล่า”

นายท่านเฉาเงียบเสียงไปเป็นครู่เมื่อเจอลูกโต้กลับแบบนิ่มๆ เข้า 

คุยกับเขาทีไรรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่วนใจแปลกๆ ทุกที คงเพราะผมจ�า

เรื่องราวในอดีตได้ พอเห็นคนที่ตัวเองเคยฆ่าจะให้เฉยชาก็คงยาก

“อมื กด็”ี เขาครางในล�าคอพลางขยบัมายนืค�า้หวัอยูท่างด้านหลงั 

“เวลาเจ้าติดตามข้าออกท�างาน จะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังว่าเด็ก 

รับใช้จะถูกฆ่าทิ้งง่ายๆ”

ผมหันขวับไปสบตาทันที “ข้าเป็นเด็กรับใช้ไยต้องติดตามท่าน 

ออกไปท�างานภายนอก”

ปกติขอบเขตงานเด็กรับใช้มันอยู่เฉพาะแต่ในบ้านเท่านั้น อย่าง

มากคือเตรียมม้า เตรียมของเวลานายจะออกข้างนอก แล้วเรื่องอะไรมา

เพิ่มงานให้ผมอีกแล้วล่ะ

“เจ้าอยู่กับข้าก็น่าจะรู้แล้วว่าข้าไม่ชอบอยู่กับที่นานๆ คราวนี้ก ็

เช่นกัน”

ไม่ชอบอยู่กับที่ก็ไม่ชอบไปสิครับ ทหารรับใช้มีเยอะแยะ อีกอย่าง

ผมกบัเจ้าเฉนิเซยีงกต็กลงกนัแล้วว่าในบ้านเป็นหน้าทีผ่มตามประกบ ส่วน

นอกบ้านคือหน้าทีเ่จ้านัน่ ล�าพงัใช้ให้ออกไปท�างานข้างนอกกว่็าเกนิหน้าที่ 

แต่นี่ถึงกับจะหิ้วไปด้วยทุกที่ ผมไม่ใช่ถุงลดโลกร้อนนะครับท่าน!

“ท่านจะออกไปสบืเรือ่งของอารามเทยีนฉวน ด้วยตนเองหรอื ไหน

ว่าจะให้ข้า…”

“ข้าเปลี่ยนใจแล้ว รอให้เจ้าไปดูลาดเลามันยืดยาดเสียเวลา ข้าไป
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เองเลยดีกว่า อีกอย่างตอนนี้ยังไม่มีใครที่นี่รู้จักข้า ท�าอะไรก็น่าจะง่าย  

ดีกว่านั่งเบื่ออยู่ในจวน”

เรื่องของอารามเทียนฉวน (น�้าพุสวรรค์) ถือเป็นหัวข้อเร่ืองและ

สถานที่ที่โด่งดังในเมืองจี้หนานแห่งนี้ และยังโจษจันไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง

ว่ากนัว่าอารามเทยีนฉวนมเีทพสถติอยู ่นามว่าเทพเทยีนฉวน เทพ

องค์นั้นบันดาลน�้าพุที่มีสรรพคุณแสนวิเศษ ช่วยรักษาโรคภัย เป็นเหมือน

ยาอายวุฒันะ แต่การจะได้มานัน้ไม่ใชง่่าย หลายคนยอมฝากตัวเปน็ศษิย์

ของอารามแห่งนั้น และบางคนไม่เคยกลับมา…

เทพเทียนฉวน? ไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อน…

“แล้วเรื่องคนบ้าคนนั้นเล่าขอรับ” ไม่รู้ท�าไม สมองคิดถึงเรื่องนั้น

แต่ปากดันกลับถามอีกเรื่องซะได้

“แค่คนบ้า ไม่มญีาตกิช่็วยรกัษากนัตามอาการ” นายท่านเฉาตอบ

เรียบๆ แล้วจ้องมาตาเขม็ง “หรือเจ้ามีอะไร”

“ข้าไม่มีขอรับ”

“ไม่มกีท็�างานต่อ ขานัน่กห็ายามานวดซะด้วย พรุง่นีม้เีรือ่งต้องท�า

อีกมาก ข้าจะไปอาบน�้า”

ว่าพลางนายท่านกเ็ดนิหายเข้าไปในห้องอกีด้านอย่างเรว็ สงสยัคง

กลัวว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางการอาบน�้าอีก

ส่วนไอ้ตรัย…ก็หมดอุปสรรคขัดขวางการท�างานไปหนึ่งอย่างน่ะสิ

ครับ

“เจ้าคนบ้านั่นมันต้องถูกอาคมไสยด�าควบคุมอยู่แน่”

ทันทีที่มีโอกาสอยู่ในที่ส่วนตัว เจ้าหลานชายก็พุ่งเข้ามาโพล่ง

ประโยคนี้ใส่ผมทันทีราวกับอัดอั้นมานาน

เสียงดังขนาดนี้ ไม่เกรงใจคนก็เกรงใจม้าในคอกนี่บ้างก็ดีนะ

“เจ้าคิดว่าเป็นฝีมอืเทยีนอวี?่” ผมเอนตวัพงิเสาคอกม้า วางอานม้า

ที่ก�าลังขัดไว้ข้างตัว
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เฉินเซียงขมวดคิ้ว ท�าหน้าเหมือนเหม็นเบื่อ “แล้วยังจะใครได้อีก”

“แล้วเขาจะท�าอย่างนี้เพื่ออะไร”

เอาจริงๆ คือผมยังมองไม่เห็นประโยชน์จากการให้คนบ้ามา

อาละวาดใส่เทพเอ้อร์หลาง ต่อให้เป็นคนบ้าที่ถูกมนตร์ด�าก็ท�าอะไรผม 

ไม่ได้อยู่ดี

“เล่นงานเจ้าอย่างไรเล่า เห็นอยู่ชัดๆ”

เห็นมันก็เห็นนะ

“แล้วเพื่ออะไร”

“เพื่อ…” เฉินเซียงชะงักกึก แล้วทิ้งตัวนั่งลงบนกองฟาง แรงซะจน

แสงเทียนสั่นไหวเกือบดับวูบ “ข้าก็ไม่รู้ แล้วเจ้า…”

“ไม่” ผมตอบอย่างตรงไปตรงมา สถานการณ์ของพวกเราตอนนี้

ก็มืดมนอึมครึมไม่ต่างจากบรรยากาศยามค�่าคืนรอบตัวนี่หรอก

เฉินเซียงนั่งเงียบไปพักใหญ่จึงเปิดปากอีกคร้ัง “เห็นว่าพรุ่งนี้ 

นายท่านเฉาจะออกไปข้างนอก ให้พวกข้าไปด้วย”

ผมยกมือกอดอกแล้วพยักหน้า “ข้าก็ต้องไปด้วย”

คิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกัน อารามเทียนฉวน ที่นั่นกลิ่นไม่ดีแปลกๆ

“แล้วนี่เจ้าหาเจอหรือยัง เบาะแสของเซียนเซิงเซียวน่ะ”

“ไม่” ผมส่ายหน้า “น่าแปลกมาก ทัง้ๆ ทีข้่ารูส้กึว่าอยู่ใกล้ แต่กลบั

ไม่อาจมองเห็น เหมือนมีอะไรมากั้นขวาง”

“จะอะไรได้ ฝีมอืสหายสดุทีร่กัของเจ้าอกีน่ะส”ิ เฉนิเซยีงสรปุด้วย

สีหน้าเอือมระอา แต่กลับถูกจิ้งจอกเก้าหางเอ่ยขัด

“ข้าไม่รู้สึกถึงพลังของพี่ใหญ่เลยนะ”

เห็นเงียบๆ นึกว่านอน ที่แท้ก็ฟังอยู่หรอกเรอะ

“บางทีพี่ใหญ่ของเจ้าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง แต่เขาต้อง

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สักทางแน่” ฉีหลงออกความเห็นบ้าง

“ก็จริงของเจ้า”

ถอืเป็นข้อสนันษิฐานที่ใช้ได้ ปกตเิจ้าเทยีนอวีม่นัมกัจะท�าลบัๆ ล่อๆ 
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หาเรื่องมาให้ผมปวดหัว จากนั้นก็โผล่มาเสนอเกมทางเลือกปัญญานิ่ม 

คราวนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าอะไรกันล่ะที่ผมจะต้องเลือก

หวังว่าคงไม่ใช่…

“ไม่แน่ว่าคนบ้าคนนั้นอาจจะท�าให้เรารู้อะไรดีๆ ก็ได้ ลองไป

เยี่ยมเยียนถามไถ่ดูหน่อยดีหรือไม่” เฉินเซียงเสนอพร้อมกับแย้มย้ิม

แปลกๆ คาดว่าวิธีการเยี่ยมเยียนของเขาคงเป็นอะไรที่พิเศษมากแน่ๆ

“ลองดูก็ได้ ไหนๆ พรุ่งนี้เราก็ต้องออกไปข้างนอกคงไม่มีเวลา” 

ผมพยักหน้าตอบรับพลางยันตัวลุกขึ้นยืน “หากเป็นไปได้ข้าจะลองรักษา

เขาดู รีบไปกันเถอะ”

“เจ้าจะรีบไปไหน คืนนี้มีเวลาทั้งคืน” เฉินเซียงดันตัวลุกตาม แต่

ยังไม่วายท�าตัวเป็นพวกขี้สงสัย

“เจ้าคงไม่คิดจะให้ข้าไปหาคนบ้าในสภาพ…”

“เอาละ ข้าเข้าใจ”

เฉนิเซยีงเอ่ยแทรกพลางหายวบั มุง่สูจุ่ดหมายล่วงหน้าไปก่อนอย่าง

รวดเร็วไม่ต้องย�้า

นอกจากไม่อยากไปหาคนบ้าสดุอนัตรายด้วยร่างผูห้ญงิ ผมกก็ลวั

ใจเจ้าหลานชายนี่ละ ถ้าขืนมัวแต่ผวากันเองมีหวังคงไม่ได้เรื่องอะไร

อืม ว่าแต่อารามเทียนฉวนจะมีน�้าพุที่รักษาโรคอิสตรีลิซึมของเจ้า

เฉินเซียงมันได้มั่งไหมหนอ


