
บทน�ำ
ชำติภพที่หนึ่ง เทพธิดำผู้เกียจคร้ำน

“อาซวง...”

เสยีงเลก็ที่ร้องเรยีกมาพร้อมกบัแรงสะกดิบนไหล่บาง ปลกุให้ผูท้ี่ก�าลงั

จมอยู่ในห้วงนิทราอันแสนสุขกดหัวคิ้วเข้าหากันน้อยๆ ริมฝีปากอวบอิ่ม 

สเีปลอืกลี่จอื1 ขยบัพลางครางออกมาอย่างขดัใจ “อื้อ...”

“ท่านอาซวง ท่านอาซวง”

ครานี้มิใช่แค่การสะกิด ทว่ายังพ่วงมาด้วยการเขย่าไหล่พลางส่งเสียง

ร้อนรนเป็นพเิศษ

หลวิฟางซวงซึ่งยงัเหลอืเค้าความงวัเงยีสะบดัมอืออกหนหนึ่ง เดก็ชาย

ร่างเล็กวัยเจ็ดขวบที่มาปลุกก็ถูกคลื่นพลังไร้รูปผลักจนหล่นตุ้บลงไปกองบน

พื้นหญ้า

“อย่ามากวนใจข้า ข้าขอนอนหลบัอกีสกังบี” นางกล่าวจบกพ็ลกิตวันอน

ตะแคง หนัหนไีปอกีทางอย่างไม่ใส่ใจ

เตยีงไม้ขนาดใหญ่ปรูองด้วยขนแกะนุ่มสบายคลา้ยก้อนเมฆาบนสรวง

1 ลี่จอื (荔枝) คอื ลิ้นจี่
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สวรรค์เสยีสี่ส่วน แสงแดดร�าไรสาดผ่านร่มไม้อุ่นนวลก�าลงัพอด ีสายลมยาม

ชุนเทยีน2 เยน็สบายพดัพาเอากลิ่นมวลบปุผาที่ก�าลงัเบ่งบาน ส่งความฟุง้หอม

ละมุนละไมเกลี่ยผ่านหมู่แมลงที่โอบล้อม

อา... หากนอนจ�าศลีสกัประเดี๋ยวกค็งครบห้าร้อยปี

ร่างอรชรคิดพลางซุกใบหน้าลงกับหมอนนิ่มมากขึ้น แต่พอเคลิ้มใกล้

ผลอ็ยหลบั กถ็ูกเสยีงเดมิกวนใจขึ้นมาอกีหน

“ท่านอาซวง! อาจูกบัอาหลงทะเลาะกนัอกีแล้ว!”

หลิวฟางซวงมิน�าพาต่อน�้าเสียงร้อนรนของเด็กชายที่แว่วอยู่ข้างหู 

ดวงตายงัคงปิดสนทิขณะที่โบกมอืไปมาในอากาศอย่างเกยีจคร้าน “เขาอยาก

จะตกีนักป็ล่อยให้เขาตกีนัไป”

ว่าแล้วกเ็ตรยีมนอนต่อ...

“ท่านอาซวง! อาจูกลายร่างเปลี่ยนเป็นงูแล้วขอรบั!”

“กป็ล่อยให้เปลี่ยนไป”

“อะ...อาหลงปะ...แปลงเป็นมงักรแล้ว!”

“กด็แีล้วนี่” เทพธดิาสาวพมึพ�าเสยีงเนอืย

“เขาจะพ่นไฟแล้ว จะพ่นไฟแล้ว!” คนพูดพยายามตะเกยีกตะกายปีน

ขึ้นเตียงมาปลุกนางอีกครั้งด้วยความตื่นตระหนก ทว่าผู้ถูกปลุกกลับอ้าปาก

หาวพร้อมกบัร่ายเวทมนตร์เพิ่มความสูงของเตยีงให้มากขึ้นอกีครึ่งผงิ3

ความสูงที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ร่างเล็กๆ หล่นตุบลงบนพื้นซ�้า

รอยเดมิ ความเจบ็ที่ระบมมากกว่าเดมิท�าเอาน�้าตาไหลอาบแก้มอย่างน่าสงสาร

มูห่รงอูล่กุขึ้นยนืก่อนจะลบูก้นที่เจบ็ป้อยๆ ครั้นแหงนหน้ามองขาเตยีง

ที่พุง่สงูขึ้นไปอย่างน่าอศัจรรย์กอ้็าปากค้าง ในสดุแดนพงไพรแห่งนี้มเีพยีงเดก็

นอ้ยสามคนกบัทา่นอาหญงิซึ่งได้รบัหน้าที่จากท่านผูเ้ฒา่ให้มาดแูลพวกเขาต่อ 

2 ชนุเทยีน (春天) คอื ฤดใูบไม้ผลิ
3 1 ผงิ มค่ีาเท่ากบั 3.3 เมตร
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ดงันั้นหลงัจากนี้พวกเขาจงึมที่านอาหญงิเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งเพยีงหนึ่งเดยีว

ตวัเขาหรอืกเ็ป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ถ้าหากท่านอาหญงิไม่ยอม

ไปห้ามปรามหงหยางจูกบัอี้เฟิงหลงแล้วไซร้ มหีวงัผนืป่าแห่งนี้...

เดก็ชายจนิตนาการภาพในหวัแล้วลอบกลนืน�้าลาย ทนัใดนั้นเองเสยีง

แหวกผ่านอากาศกด็งักกึก้องขึ้น มูห่รงอูห่นัขวบัไปมองยงัทศิทางดงักล่าวก่อน

จะกรดีร้องเสยีงหลง

“ว้ากๆๆ!”

โครม!

ต้นไม้ที่หกัโค่นล้มระเนระนาดปลกุให้หญงิสาวขี้เซาเปิดเปลอืกตาขึ้นมา

ครึ่งหนึ่ง เหน็หางแหลมยาวที่เตม็ไปด้วยเกลด็ขาวโบกสะบดัแหวกผ่านอากาศ

กย็กมอืปิดปากหาว

หลวิฟางซวงหยดักายจากท่านอนขึ้นมานั่ง เตรยีมร่ายมนตร์ให้เตยีงหด

เล็กลงเหมือนเดิม ทว่ากลับหยุดมือเมื่ออุณหภูมิรอบกายร้อนระอุขึ้นอย่าง

กะทนัหนั

“นี่มนั...”

ฟู่!

ฉับพลันเปลวเพลิงจากมังกรด�าร่างใหญ่ที่พ่นออกมาจากปากก็เผา 

ผนืป่าพงัพนิาศไปแถบหนึ่ง ตามมาด้วยเสยีงร้องโหยหวนของมู่หรงอู่ที่วิ่งหนี

วถิขีองไฟที่แผดเผาได้ทนัอย่างหวุดหวดิ

“อ๊ากๆๆ! ท่านอาซวงช่วยข้าด้วย!”

เทพธิดาสาวยกมือเสยเรือนผมด�าขลับดั่งเส้นไหมล�้าค่าให้พ้นจาก

ใบหน้าเรยีวรูปไข่ทรงมน ดวงตาที่ลมืขึ้นอย่างเตม็ที่เผยให้เหน็นยัน์ตาสอี�าพนั

แวววาว งดงามประดุจหยาดน�้าค้างทองค�าสะท้อนแสงตะวนั

หญิงงามผู้มีอายุยืนยาวกว่าหมื่นปีเพ่งสมาธิไปที่ปลายนิ้วมือขวาทั้งห้า 

ยามที่สะบัดออกไปก็เกิดเป็นสายลมวูบใหญ่ พัดเอาเปลวไฟที่ลุกไหม้ให้ดับ

มอดลงทั้งหมดในคราวเดยีว
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นางมองภาพเบื้องหน้าอย่างพงึพอใจ ก่อนจะยกมอืขึ้นมาปิดปากที่หาว

หวอดอกีครั้ง

หลบัอกีสกัหน่อย... ประเดี๋ยวค่อยตื่นมาเกบ็กวาด



หนึ่ง
ท่ำนอำเป็นสตรีผู้เกียจคร้ำน

การนอนหลับอย่างเต็มอิ่มส่งผลให้ผู้ตื่นนอนมีสีหน้าสดชื่นแจ่มใส 

ท้องฟ้ายามเย็นแต่งแต้มด้วยฝูงวิหคโผบินกลับรังเสมือนภาพวาด หวนให้

นกึถงึความสุขสงบของบ้านที่จากมา

หลิวฟางซวงยืดแขนบิดขี้เกียจเพื่อขับไล่ความเมื่อยล้า ดวงหน้างาม

พริ้มดั่งหญงิสาววยัสบิแปดอาบแสงนวลสแีสดดูเปล่งปลั่งดั่งผลองิเถา4 เรอืน

ผมยาวสลวยจนถึงข้อเท้าส่งกลิ่นอ่อนๆ ของเหลียนฮวา5 อันเป็นกลิ่นหอม

ประจ�าตวั

นางถือก�าเนิดมาจากน�้าค้างบนกลีบเหลียนฮวา ตรงสระทิพย์หน้า

พระราชวงัตะวนัตกบนสรวงสวรรค์ พระนางซหิวงัหมู6่ เป็นผูป้ระทานชื่อ ‘ฟาง- 

ซวง’ อนัหมายถงึน�้าค้างซึ่งมกีลิ่นหอมให้แก่นาง

อา... ว่าไปแล้วกเ็ริ่มนกึถงึเตยีงใบบวัที่บ้านขึ้นมาแล้วสิ

เจ้าตวัคดิพลางถอนหายใจน้อยๆ สะบดัข้อมอืเพื่อเกบ็เตยีงส�าหรบันอน

4 องิเถา (樱桃) คอื ผลเชอร์รี
5 เหลยีนฮวา (莲花) คอื ดอกบวั
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งีบหลับให้กลับไปอยู่ในถ�้าตามเดิม กวาดตามองส�ารวจผืนป่าในบริเวณนี้ซึ่ง

มชีื่อเรยีกในหมู่เทพเซยีนว่า ‘สุดแดนพงไพร’

บดันี้ผนืป่าต้องห้ามมสีภาพไหม้เกรยีมกลายเป็นสดี�าไปแถบหนึ่ง ส่วน

ต้นไม้กห็กัโค่นเรยีงรายไปเสยีอกีแถบหนึ่ง

ทว่าสภาพดังกล่าวกลับมิเป็นที่ติดใจของผู้ที่มองผ่าน ร่างอรชรในชุด 

สฟี้าครามทิ้งตวัลงบนผนืหญ้าเขยีวขจอีย่างงดงามอ่อนช้อย ทว่าจงัหวะต่อมา

กถ็งึกบัย่อตวัลงนั่งเมื่อเหน็ร่างบางอย่างขดตวัเป็นก้อนกลมอยู่กบัพื้น

คนมองเลกิคิ้วขณะที่พยายามทบทวนความทรงจ�า เพิ่งนกึขึ้นมาได้ว่า

ตนรบัปากผูเ้ฒ่าจางกั๋วเหล่า7 เรื่องดูแลเดก็ทั้งสามเป็นเวลาห้าสบิปีเพื่อลดโทษ

ที่นางต้องอยู่บนโลกมนุษย์ไปอกีหนึ่งร้อยปี

ว่าแต่นี่มนัผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะ?

“นี่ เจ้าหนนู้อย” นิ้วเรยีวจิ้มไปที่หวัไหล่ภายใต้อาภรณ์สทีมึเพราะยงัจ�า

ชื่ออกีฝ่ายไม่ได้ แต่ผลตอบรบักลบัเป็นความนิ่งเสมอืนก�าลงัคุยอยู่กบัรูปปั้น

ไร้ชวีติ

หลวิฟางซวงทาบมอืลงบนแผ่นหลงัเลก็ สมัผสัได้ถงึหวัใจที่ยงัคงเต้น

6 พระนางซหิวงัหมู่ (西王母) แปลตรงตวัว่า พระพนัปีตะวนัตก เป็นพระมเหสขีององค ์

เงก็เซยีนฮ่องเต้ เป็นเทวราชนิผีูค้วบคมุกาลเวลาและมติ ิรวมทั้งความตาย เจ้าแม่มทีี่ประทบั

ที่เขาคุนหลุน ทั้งยงัมสีวนท้อทพิย์ที่ใช้จดัเลี้ยงบรรดาเซยีนทุกๆ 3,000 ปี ดงันั้นรูปของ 

เจ้าแม่จงึมกัถอืท้อทพิย์เป็นสญัลกัษณ์ เจ้าแม่ซหิวงัหมูย่งัเป็นเทพแีห่งการร่วมสงัวาสอกีด้วย
7 จางกั๋วเหล่า (張果老) คอืหนึ่งในแปดเซยีน (โป๊ยเซยีน) ตามต�านานหนึ่งเล่าว่า เป็น

คนในสมัยถัง เป็นนักพรตจ�าศีลภาวนาที่จงเถียวซัน ไปไหนมาไหนมักจะขี่ลาเผือกกลับ

หวัโดยหนัหน้าไปทางหางลาเป็นปรศินาธรรม ลานี้เป็นลาวเิศษ เวลาไม่ใช้สามารถเกบ็พบั

ใส่ในกระเป๋าดั่งกระดาษ เวลาจะขี่เอาน�้าพ่นใส่กก็ลายเป็นลาดงัเดมิ อกีต�านานหนึ่งกว่็า ใน

สมัยดึกด�าบรรพ์มีพญาค้างคาวเผือกตัวหนึ่งได้จ�าศีลบ�าเพ็ญเพียรอยู่ในถ�้าจนส�าเร็จเป็น

เซยีน ได้กลายร่างเป็นชายชราผวิพรรณผ่องใสแขง็แรง



กัญฉัตร
13

อยู่ในอก และร่างกายของเดก็คนนี้กย็งัอุ่นดอียู่ “เจ้าหนูน้อย ไม่สบายหรอื”

เสยีงที่ดงัขึ้นเป็นครั้งที่สองปลุกมู่หรงอู่ให้สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยสหีน้าหวาด

ผวา ยามเหน็ร่างงดงามของหลวิฟางซวงกพ็ุ่งเข้ามากอดขา ท่าทที�าเหมอืนลูก

ลงิเกาะมารดาไม่มผีดิ!

“ฮอืๆ ท่านอาซวง... ในที่สุดท่านกต็ื่นเสยีท”ี เดก็ชายวยัเจด็ขวบร่างสั่น

สะท้านอย่างเสยีขวญั ดวงตากลมโตแว่วหวานราวกบัดวงตาของอสิตรคีลอไป

ด้วยน�้าตาช้อนมองนางอย่างน่าสงสาร

นางมนีามว่าหลวิฟางซวง ทว่าเดก็เหล่านี้กลบัไม่กล่าวขานเรยีกนางด้วย

แซ่ แต่เป็นชื่อที่ผู้สนิทชิดเชื้อเท่านั้นจึงจะเรียก เรื่องนี้คงเป็นเพราะผู้เฒ่า 

จางกั๋วเหล่าเรยีกขานนางเช่นนั้น เดก็น้อยจงึเรยีกนางตามไปด้วย

“ปล่อยข้าก่อน ข้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้า” หญิงสาวพยายามจะแงะร่างเล็ก

ออกเมื่ออกีฝ่ายเริ่มเชด็น�้ามูกและน�้าตากบักางเกงตวัโปรด

หากจ�าไม่ผดิ เดก็ผูน้ี้คอืมนษุย์ซึ่งกนิของวเิศษแปลกพสิดารเข้าไป ทกุ

อย่างที่เขาท�าจงึไม่สามารถรกัษาหรอืลบล้างด้วยคาถาและการเสกมนตราได้

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเขาข่วนนางเป็นแผล ก็มีแต่การรักษาแบบมนุษย์

เท่านั้นจงึจะได้ผล ซึ่งมนักร็วมไปถงึความชื้นแฉะที่อาบย้อมกางเกงของนางใน

เวลานี้ด้วย!

“ไม่ปล่อยๆ ท่านต้องรบัปากก่อนว่าจะไม่ปล่อยให้ข้าทนดอูาจกูบัอาหลง

ทะเลาะกนัตามล�าพงัอกี!”

หลิวฟางซวงยกมือขึ้นกุมขมับ ขี้เกียจทะเลาะหรือต่อความจึงเปลี่ยน

เรื่องคุยเสยี “เจ้าชื่อว่าอะไรนะ”

“มู่หรงอู่” พอนางเปลี่ยนเรื่อง เขากค็ล้อยตามและหยุดร้องไห้ “ท่าน 

อาซวง ท่านอยู่กบัพวกเรามาตั้งสบิวนัแล้วยงัจ�าชื่อไม่ได้อกีหรอื”

ผูฟั้งพยกัหน้าช้าๆ ย�้ากบัตนเองให้จ�าว่าเดก็มนุษย์ดวงหน้าหวานราวกบั

อสิตรแีละมนีสิยัขี้อ้อนผู้นี้มนีามว่า ‘มู่หรงอู่’ “แล้วอกีสองคนไปไหน”

ค�าถามต่อมาส่งผลให้คนตวัเลก็กว่าคลายมอืออก ลอบกลนืน�้าลายลง
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ไปอกึใหญ่

“พะ...พวกเขา...” เสยีงของมูห่รงอูก่ลนืหายไปในล�าคอ เมื่อดวงตากวาง

เบนไปเหน็เงาร่างของอะไรบางอย่างเดนิจ�้าอ้าวออกมาจากผนืป่าทบึ ดวงอาทติย์

ที่ลับจากขอบฟ้าแทนที่ด้วยแสงจันทรากลมมนอาบร่างเปลือยเปล่าสองร่างที่

ขาวผ่องประหนึ่งหยกขาวมันแพะ8 จนดูราวกับสามารถเปล่งแสงได้ในความ

มดืมดิ

หลวิฟางซวงเหน็สภาพดงักล่าวกเ็ลกิคิ้วขึ้นมาข้างหนึ่ง…

ผู้ใดสั่งสอนให้เดนิแก้ผ้ามาเยี่ยงนี้!

มู่หรงอู่วิ่งไปหลบอยู่ด้านหลังร่างอรชรด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบ 

การต่อสู้อนัดุเดอืดยงัสร้างความขนลุกขนพองให้เขาไม่สร่างซา

การกระท�าของเด็กมนุษย์ผิดกับหลิวฟางซวงที่กะพริบตาปริบๆ มอง

ร่างที่ก�าลงัย�่าเดนิตรงมาหานางด้วยสหีน้าบดูบึ้ง สองมอืของพวกเขากมุปิดจดุ

กึ่งกลางระหว่างขาเอาไว้อย่างระมดัระวงั

อย่างน้อยกย็งัดทีี่พวกเขารู้จกัปกปิดส่วนสงวนของตนเองเอาไว้บ้าง...

ดวงตาสอี�าพนักวาดมองพวกเขาอย่างละเอยีดถี่ถ้วน เดก็ชายคนแรก

ดูแล้วน่าจะอายุไม่เกินหกขวบ ดวงตาสีน�้าเงินเรืองแสงพร้อมกับม่านตาเรียว

เลก็ ดูอย่างไรกม็ใิช่มนุษย์ เรอืนผมขาวยาวประบ่ายุ่งเหยงิมรีอยไหม้บางจุด 

บนผวิสขีาวซดีมเีกลด็ขาววาวขึ้นมาเป็นหย่อมๆ คล้ายง ูหลวิฟางซวงรูไ้ด้ทนัที

ว่าเขาเป็นเดก็ลูกครึ่งมนุษย์กบัปีศาจงูขาว ชื่อว่า... ชื่อว่า...

เทพธิดาสาวผู้ขี้เกียจใส่ใจในทีแรกแอบกระซิบถามมู่หรงอู่ซึ่งยืนหลบ

อยู่ด้านหลงั

“คะ...คนผมขาวชื่อหงหยางจู ส่วนคนผมด�าเหลือบเขียวชื่ออี้เฟิงหลง

ขอรบั” มู่หรงอู่กระซบิตอบ

นางพยักหน้าช้าๆ ก่อนจะหันไปถามเด็กชายทั้งสองที่ก�าลังวุ่นวายอยู่

8 ชื่อเรยีกของหยกขาวเนื้อนวล ซึ่งขึ้นชื่อว่าราคาแพงที่สุด
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กบัการมองเขม่นใส่กนัไม่เลกิรา “หงหยางจ ูอี้เฟิงหลง พวกเจ้าทะเลาะกนัด้วย

เรื่องอนัใด”

หงหยางจูดูเหมือนจะรอให้นางถาม เด็กชายยกยิ้มเล็กๆ ที่มุมปาก 

ม่านตาสปีระหลาดหดลบีลงขณะที่บุย้ปากไปยงัคนข้างๆ ด้วยสหีน้ายยีวนกวน

ประสาท “ลองถามเจ้านี่ดูส”ิ

ค�าพดูของลกูครึ่งปีศาจส่งผลให้หลวิฟางซวงเบนสายตาไปยงัอี้เฟิงหลง

บ้าง บนใบหน้าราบเรยีบไร้อารมณ์ของเดก็ชายวยัหกขวบมรีอยบาดแผลเหมอืน

ถกูของมคีมบาดอยูป่ระมาณสองแผล ดวงตาสมีรกตเฉยีงขึ้นเข้มลกึกวา่ปกติ

แสดงให้เหน็ถงึความดื้อรั้น หแูหลมยาวบ่งบอกถงึสายเลอืดที่ไม่ธรรมดา เดก็

ผู้นี้เป็นลูกครึ่งระหว่างมนุษย์กบัเทพมงักร จงึไม่แปลกที่จะตดินสิยัยโสโอหงั

มาด้วย

“อี้เฟิงหลง?”

ผู้ถูกถามกลบัพ่นลมหายใจพลางเบอืนหน้าเมนิไปทางอื่น

ยอดเยี่ยม... แก้ผ้าเช่นนี้แล้วยงัจะท�าหยิ่งได้อยูอ่กี สายเลอืดมงักรช่าง

น่านบัถอืจนนางพูดไม่ออกเลยทเีดยีว

คนงามกลอกตาแล้วเลอืกที่จะหนัไปให้ความสนใจแก่หงหยางจูต่อ

“นี่เขาเป็นใบ้หรอกหรอื” ค�าถามจรงิจงัตดิจะใสซื่อส่งผลให้ผูฟั้งหวัเราะ

ลั่นอย่างสะใจ ผดิกบัสหีน้าของอี้เฟิงหลงที่ด�าคล�้าแข่งกบัผนืฟ้ายามรตัตกิาล

หลวิฟางซวงยนืนานหน่อยกช็กัเมื่อย นางหย่อนก้นนั่งลงกลางอากาศ

ด้วยท่าทผี่อนคลายโดยที่สายตายงัคงจบัจ้องอยู่ที่คนอายุน้อยกว่าทั้งสอง มู่- 

หรงอูม่องภาพที่เกดิขึ้นอย่างอศัจรรย์ใจ จนกระทั่งสบตาเข้ากบันยัน์ตาอมึครมึ

ของบุตรชายเทพมงักร จงึได้เกบ็สายตากลบัมามองปลายเท้าตนเอง

มูห่รงอูล่อบกลนืน�้าลายเอื๊อก การที่หญงิสาวนั่งส่งผลให้เกราะก�าบงัของ

เขาหายไป ด้วยเหตนุี้เดก็น้อยจงึวิ่งหนเีข้าถ�้าใหญ่ซึ่งอยูด้่านหลงัเป็นอนัดบัแรก 

ไม่ยอมเสี่ยงอยู่ต่อให้เดก็ชายอกีสองคนจ้องมองด้วยแววตาเชอืดเฉอืนนั่น

เทพธดิาสาวมองตามร่างที่จากไปรวดเรว็ปานสายลม รมิฝีปากอวบอิ่ม
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สีชมพูระเรื่อยกยิ้มข�าขันทีหนึ่ง จากนั้นเจ้าตัวก็ส่งสายตาไปยังร่างเปลือย 

ลูกครึ่งเทพ “ข้ารู้สึกว่านับตั้งแต่เจ้ามาอยู่กับข้า... เจ้าก็ไม่ได้พูดอันใดเลย 

สกัค�า”

“ข้ามไิด้เป็นใบ้” เสยีงเลก็อู้อี้ตอบเหมอืนก�าลงัค�ารามออกมาในล�าคอ

“ท่านอาซวงไม่รู้อนัใดเสยีแล้ว ที่เจ้าหลงไม่ยอมพดูกเ็พราะฟันหน้าของ

เขาหลอ!” บุตรชายปีศาจงูขาวพูดเสรจ็กห็วัเราะคกิคกั

ผู้ฟังนิ่งไปพักหนึ่ง มองใบหน้าของทั้งสองสลับกันไปมา เริ่มคาดเดา

อะไรได้บางส่วน “พวกเจ้าทะเลาะกนัด้วยเรื่องนี้?”

หงหยางจูยกัคิ้วพลางป้องปากคล้ายกระซบิกบัหญงิสาว “เจ้ามงักรหวง

ภาพลกัษณ์อย่างกบัอะไรด.ี..”

“แล้วเหตุใดจึงกลับกันมาในสภาพเช่นนี้ได้” นางหมายถึงการเดิน 

ตวัเปล่ากลบัมาที่นี่ทั้งที่เป็นช่วงชุนเทยีน อากาศที่นี่ค่อนข้างเยน็ในยามค�่าคนื 

ต่อให้พวกเขาจะเป็นครึ่งเทพกับครึ่งปีศาจ ทว่าร่างกายของเด็กน้อยก็ไม่ได้ 

แขง็แรงทนทานถงึเพยีงนั้น

ถามยังไม่ทันขาดค�า สายลมวูบใหญ่ก็พัดผ่านมาราวกับจะกลั่นแกล้ง 

อี้เฟิงหลงตัวสั่นเทาแต่ก็พยายามควบคุมท่าทางให้นิ่งเฉย ผิดกับเด็กชาย 

ลูกครึ่งปีศาจงูขาวที่ยกมอืขึ้นมาปิดปากและจมูกขณะที่จามออกมา

หลิวฟางซวงหันหลังให้พวกเขาแทบไม่ทันเมื่อหงหยางจูมิได้ใช้มือ

ปกปิดท่อนล่างไว้เหมือนเคย จังหวะต่อมาก็ได้ยินเสียงของเด็กชายผมขาว 

“พวกเราเปลี่ยนร่าง เสื้อผ้าเลยขาดหมดแล้ว”

หญิงสาวดีดนิ้วเพียงครั้งเดียวก็เสกผ้าคลุมสองผืนให้ปรากฏขึ้นบน

ความว่างเปล่าเหนอืร่างทั้งสอง เมื่อเรยีบร้อยแล้วกเ็ดนิน�าพวกเขากลบัเข้าถ�้า

“รบีตามมาเรว็เข้า”

เด็กครึ่งปีศาจครึ่งเทพสองคนตีกันเพราะเย้าแหย่เรื่องฟันหลอ ส่วน 

เดก็อกีคนหนึ่งกก็นิของพเิศษพสิดารดูผดิแผกแตกต่าง...

ถ้าหากผู้เฒ่าจางกั๋วเหล่าแวะมาหาเมื่อไร... นางจะต่อรองขอลดหย่อน
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โทษเพิ่มขึ้นอกีสกัร้อยปี!

หลิวฟางซวงหัวเราะในล�าคอ เพียงเท่านี้ก็อยากจะลากลับไปนอนอีก 

สกัรอบ เหตุใดการเลี้ยงเดก็จงึได้สูบพลงังานของนางมากขนาดนี้กนันะ

ถ�้าแห่งนี้ถูกเนรมิตขึ้นมาด้วยพลังของจางกั๋วเหล่า แม้มองจาก

ภายนอกเสมือนเป็นถ�้าเล็กๆ ที่รกร้างว่างเปล่า ทว่าภายในกลับใหญ่โตโอ่อ่า 

เดก็ชายทั้งสามคนต่างมหี้องนอนเป็นของตนเอง ส่วนของนางแยกมาอกีห้อง

หนึ่ง โถงใหญ่ซึ่งเชื่อมไปยงัห้องนอนทั้งสี่มโีรงครวัเลก็ๆ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และตั่ง

ยาว กลางห้องโถงมสีระเหลยีนฮวาขนาดกลางทรงสี่เหลี่ยมผนืผ้าส่งกลิ่นหอม

นุ่มนวล

คล้ายคลงึกบัเรอืนของอาจารย์ ทว่ากลบัห่างไกลเหลอืคณานบั...

เจ้าของดวงตาสีอ�าพันถอนหายใจแผ่วเบา เก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้

อย่างมดิชดิ

ที่นี่มเีพยีบพร้อมทุกอย่าง เว้นเสยีแต่อาหารและน�้าที่ต้องไปหาบเอามา

จากแม่น�้าทางด้านนอก

ทั้งหงหยางจูกับอี้เฟิงหลงใช้พลังไปพอสมควรกับการเปลี่ยนร่างจึง 

พากนัสลบไสลตั้งแต่หวัถงึหมอน เหน็ได้ชดัว่าอาหารเยน็เป็นสิ่งไม่จ�าเป็น ส่วน

ผู้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็เตรียมจะกลับเข้าห้องของตนเองซึ่งถูกกั้นด้วยม่าน

ลูกปัดท�าจากไม้หอม

แต่มนัตดิตรงที่ว่ามร่ีางเลก็ๆ ร่างหนึ่งเดนิตามนางมาต้อยๆ ด้วยสหีน้า

ใสซื่อ

“เจ้าตามข้ามาท�าไม”

มูห่รงอูก้่มหน้าลงอย่างหงอยๆ พลางเอาเท้าเขี่ยพื้นไปมา “ข้า... ไม่ชอบ

นอนคนเดยีว”

“ข้ายงัไม่นอนหรอก”

ค�าพูดนี้ท�าเอาคนฟังเงยหน้าขึ้นมามองนางอย่างตะลึงงัน “ทะ...ท่าน 
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อาซวงจะไม่นอนหรอืขอรบั!”

เป็นไปได้อย่างไรกัน! ก่อนหน้านี้ท่านอาซวงเอะอะก็เอาแต่งีบเอาแต่

นอนมาโดยตลอด ไฉนเลยวนันี้จงึตดัใจไม่ยอมนอนได้เล่า

มู่หรงอู่พยายามขบคิดเท่าไรก็คิดไม่ออก ปล่อยให้หลิวฟางซวงเพิ่ม

ความกระจ่างด้วยน�้าเสยีงเนบิช้า

“เฉพาะเวลานี้เท่านั้น”

และเมื่อเทพธดิาคนงามท�าท่าจะเดนิเข้าห้องไปอกีครั้ง คนที่ก�าลงัยนือึ้ง

อยู่กร็บีส่งเสยีง “ถ้าเช่นนั้นข้า... ข้าขออยู่เป็นเพื่อนท่านได้ไหม”

ร่างอรชรขี้เกยีจต่อปากต่อค�าจงึเอ่ยปากอนุญาตอย่างว่าง่าย “เข้ามาส”ิ

ใบหน้าอ่อนละมุนคล้ายเด็กหญิงคลี่ยิ้มกว้างอย่างยินดีเหลือประมาณ 

หลวิฟางซวงมองแล้วอดคดิไม่ได้ว่ามนัช่างเป็นรอยยิ้มที่งามมากส�าหรบัมนษุย์ 

เดก็ชายผู้นี้ต้องเตบิใหญ่เป็นบุรุษผู้ที่มรีอยยิ้มสยบทั่วหล้าได้อย่างแน่นอน

คดิพลางสะบดัมอืเพื่อจดุเทยีนไขในห้องให้สว่าง ทรดุกายลงนั่งบนเก้าอี้

ไม้แล้วเรยีกของสองสามสิ่งขึ้นมากองบนโต๊ะหนิเบื้องหน้า

มู่หรงอู่ทรุดกายลงนั่งเคียงข้างพร้อมชะเง้อคอมอง “ท่านอาซวงจะท�า

อนัใด”

“เยบ็ผ้า”

ผู้ฟังกะพริบตาปริบๆ ปกติเขาเห็นท่านอาเสกโน่นเสกนี่มาโดยตลอด 

วนันี้ต้องมวีาระโอกาสพเิศษแน่

ท่านอาซวงเป็นเทพธดิาผูง้ดงาม ทว่าบางครั้งกดู็ห่างเหนิจนมู่หรงอู่แอบ

หวั่นใจ ดงันั้นเขาจงึคอยมองและสงัเกตนางอยูต่ลอด ด้วยเกรงวา่อกีฝ่ายอาจ

ทอดทิ้งจากพวกเขาไปได้ทุกเมื่อ

“เยบ็ผ้าท�าไมหรอืขอรบั”

“เยบ็ชุดให้เอ่อ...” หญงิสาวย่นคิ้วเลก็น้อยเมื่อพยายามนกึชื่อ “อี้เฟิง-

หลงกบัหงหยางจู ถ้าหากว่าต้องเสกชุดให้พวกเขาทุกครั้งที่เปลี่ยนร่าง มหีวงั

พลงัของข้าคงเสื่อมเรว็ขึ้นหลายสบิปี”
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คนผู้น้อยฟังค�าอธิบายของอีกฝ่ายอย่างไม่เข้าใจนัก อะไรคือพลัง

เสื่อม... เป็นเทพธดิามพีลงัเสื่อมด้วยหรอื

มู่หรงอู่ยกมือเกาคางก่อนจะย้ายไปเกาที่ศีรษะ ตัดสินใจเปลี่ยนเรื่อง

ขณะที่มองอกีฝ่ายสอดด้ายลอดห่วงเขม็ “ท่านคดิว่าอาจูกบัอาหลงเกลยีดกนั

หรอืไม่”

“พวกเขาแค่ชอบทะเลาะกัน ไม่ได้เกลียดกันหรอก” หลิวฟางซวง

วเิคราะห์ คนเกลยีดกนัจะเดนิกลบัมาด้วยกนัได้อย่างไร

“แล้วท่านอา... เกลยีดพวกเราไหม”

ผู้ถูกถามส่ายหน้ากับค�าถามอันแสนซื่อของอีกฝ่าย “ถ้าหากว่าเกลียด 

แล้วข้าจะรบัปากมาดูแลพวกเจ้าร”ึ

เด็กชายรู้สึกราวกับยกภูเขาเล็กๆ ที่มีขนาดเท่าตนออกจากอก “แล้ว

ท่านอารกัพวกเราไหม”

ค�าถามต่อมาท�าเอาหญิงสาวเผยสีหน้าคิดหนัก นางเป็นเทพธิดาจึงไม่

อาจพูดปด ครั้นดวงตาสีอ�าพันเบนไปยังเตียงที่ตั้งอยู่ไม่ไกล ก็กลั้นใจตอบ

ออกไปตามความเป็นจรงิ

“อาจจะรกัน้อยกว่าเตยีงและการหลบัใหลไปสกัหน่อย”

มู่หรงอู่ฟังแล้วย่นคิ้ว ครุ่นคดิด้วยสหีน้าจรงิจงัยิ่ง

“แล้วมนัดหีรอืไม่ดเีล่า ท่านอา”

“กต็้องดสี”ิ นางตอบด้วยความมั่นใจ

“อา...” เดก็น้อยยกมอืขึ้นมาเกาหวั ครุ่นคดิเงยีบๆ อยู่ในใจ

ท่านอาใช้เวลานอนอยู่บนเตียงยาวนานนัก ถ้าหากนางบอกว่ารักน้อย

กว่าสกัหน่อย... กห็มายความว่ายงัเยอะอยู่ดี

มู่หรงอู่คิดอย่างมาดมั่น ต่อไปเขาจะพยายามท�าให้ท่านอารักพวกเขา

มากกว่าเตยีงกบัการนอนหลบัให้จงได้!

เดก็ชายรู้สกึฮกึเหมิขึ้นมา ความปลอดภยัที่เพิ่มพนูส่งผลให้เจ้าตวัใจชื้น 

แสดงออกมาอย่างมีชีวิตชีวาตามประสาเด็กโดยการหัวเราะและอมยิ้มอยู ่



20
ข้าขอนอนสักงีบเถิด

คนเดยีว เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ก่อนจะยกมอืทั้งสองขึ้นมาเท้าคาง ดวงตาหวาน

ที่โดดเด่นตั้งแต่เดก็จบัจ้องผู้ที่ปักเขม็ลงไปบนผ้าอย่างสนอกสนใจ

“ท่านอาซวง ท่านใช้มนตราเยบ็ให้มไิด้หรอื”

“ไม่ได้ เวทมนตร์ทุกอย่างล้วนมขีดีจ�ากดั หากจะให้มนัซมึเข้าผวิหนงั

ในระหว่างที่แปลงกายอยู่ในร่างเทพหรือปีศาจ ข้าจะต้องใช้ด้ายและผ้าวิเศษ 

เยบ็พวกมนัด้วยมอืจงึจะได้ผล”

“ท่าน... จะเยบ็ให้แค่อาจกูบัอาหรง?” ร่างเลก็ถาม สหีน้าดคูาดหวงัอย่าง

เปิดเผย

“ใช่ ถ้าพวกเขาชอบเปลี่ยนร่างอยู่เรื่อยๆ อย่างน้อยเสื้อกจ็ะได้ไม่ขาด 

จนกว่าพวกเขาจะควบคุมการใช้ฤทธิ์ได้...” ผู้กล่าวชะงกัไปชั่วครู่ “หอื... แต่

ถ้าพวกเขาถอดเสื้อผ้ากค็งไม่ต้องกลวัเรื่องขาด”

เทพธดิาผูข้ี้เกยีจเริ่มหาทางออกที่ไม่ต้องลงแรงให้ตนเอง ผดิกบัเดก็ชาย 

ที่เผยสีหน้าผิดหวังออกมาวูบหนึ่ง ทว่าเพียงพริบตาต่อมาก็งงเป็นไก่ตาแตก

เมื่อผูท้ี่ก�าลงันั่งเยบ็ผ้ากลบัทิ้งของในมอืลงบนโต๊ะ ปิดปากหาวแลว้เดนิตรงไป

ทิ้งตวันอนลงบนเตยีงนุ่ม

“ทะ...ท่านอาซวงไม่เยบ็ชุดแล้วหรอืขอรบั”

“ข้าเบื่อแล้ว”

มู่หรงอู่เบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อหู เขาเห็นกับตาว่าหลิวฟางซวง 

ปักด้ายขึ้นลงไปเพยีงสามครั้งเท่านั้น!

“แต่...”

“งานเยบ็ปักมนัต้องใช้เวลา”

“แต่ว่า... ท่านผู้เฒ่า” ท่านผู้เฒ่าเคยสอนเขาว่าอย่าหนึ่งผดัซ�้าซาก9

แม้นอยากจะพูดแต่ก็พูดได้ไม่เต็มปาก ในเมื่อท่านอนของหญิงสาว 

มนัดูสบายเสยีจนเขาเกรงใจที่จะชกัจูงอกีฝ่ายให้ลุกขึ้นมาเยบ็ชุดต่อ

9 หนึ่งผดัซ�้าซาก (一拖再拖) ตรงกบัส�านวนไทยว่า ผดัวนัประกนัพรุ่ง
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“อ้อ... เจ้าพูดถึงท่านผู้เฒ่าขึ้นมาก็ดีแล้ว” เสียงหวานปานระฆังแก้ว 

ยดืยานกว่าปกตเิลก็น้อย แสดงให้เหน็ถงึความง่วงงุนที่เริ่มเข้ามาจบัจองพื้นที่

ในจติใต้ส�านกึ “ข้ายงัไม่รู้เลยว่าพวกเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”

“ท่านอาซวงอยากรู้หรอืขอรบั” มู่หรงอู่ถาม ดวงตาเปล่งประกายระยบิ

ระยบัราวกบัมดีวงดารานบัพนัดวงอยู่ในนั้น

นี่ถือเป็นครั้งแรกที่หลิวฟางซวงแสดงท่าทีสนใจพวกเขาทั้งสามนับ

ตั้งแต่รบัช่วงต่อจากท่านผู้เฒ่า

“ก็นิดหน่อย...” นางเอ่ยพลางยกมือขึ้นมาปิดปากหาว เตียงหลังนี้

ราวกบัถูกร่ายมนตร์ไว้อย่างไรอย่างนั้น... แรงดงึดูดของมนัมากมายมหาศาล

จนน่าตกใจ

ดวงตาสอี�าพนัเริ่มปรอืใกล้จะด�าดิ่งเข้าสู่ห้วงนทิราอนัแสนสขุอยูร่อมร่อ 

ผดิกบัเดก็ชายบนเก้าอี้หน้าโต๊ะใหญ่ที่กระดกิเท้าห้อยไปมาอย่างกระตอืรอืร้น

“ข้าถูกพามาที่นี่เป็นคนแรกขอรับ ต่อมาท่านผู้เฒ่าก็พาอาจูมา ครึ่งปี

หลังจากนั้นอาหลงก็ถูกพามาเป็นคนสุดท้าย” มู่หรงอู่เว้นจังหวะเพื่อเกาคาง 

ที่เริ่มคนั

อากาศที่เย็นลงท�าให้ผิวที่แห้งและบอบบางของเจ้าตัวเริ่มแตก ทว่า 

หลิวฟางซวงผู้ก�าเนิดเป็นเทพธิดาไม่เคยสังเกตอะไรเช่นนี้เพราะตนไม่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน ยามนี้คางของเดก็ชายจงึเริ่มแดงเสยีแล้ว

“ท่านอาซวง ท่านคดิว่าท่านผู้เฒ่าพาพวกเรามาอยู่ที่นี่ท�าไมหรอืขอรบั”

“...”

“ท่านอาซวง...”

พรบึ!

เทียนไขในห้องพากันดับอย่างพร้อมเพรียงราวกับจะกลั่นแกล้ง มู่- 

หรงอู่ตกใจสะดุ้งโหยงในความมืด ก่อนที่เขาจะรีบวิ่งออกจากห้องไปอย่าง 

ขลาดกลวั

จะว่าไปแล้วห้องของท่านอาซวงยามไร้แสงไฟนั้นน่ากลัวกว่าห้องนอน
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ของเขาเสยีอกี…

อณุหภมูภิายในถ�า้ลดต�่าลงเรื่อยๆ จนกระทั่งล่วงเข้าสู่ต้นยามจื่อ10

เจ้าของร่างผู้มีกลิ่นอายหอมกรุ่นนอนหลับตาพริ้มอยู่บนเตียงนุ่ม จู่ๆ 

ผ้านวมสีฟ้าน�้าทะเลซึ่งห่มร่างเทพธิดาอยู่นั้นกลับบังเกิดความเคลื่อนไหว 

ผดิปกติ

ความสากเย็นที่ลากผ่านขึ้นมาจากข้อเท้าส่งผลให้หลิวฟางซวงที่ก�าลัง

หลบัสนทิกระถดตวัหนอีย่างร�าคาญ ความแปลกปลอมดงักล่าวยงัคงตามตดิ

คนขี้เซาไม่เลกิรา เมื่อนางกระถดตวัไปทางซ้าย มนักต็ามมาถูไถทางซ้าย พอ

นางหนไีปทางขวา มนักต็ามมารงัควาน ก่อนจะกอดรดัเข้าที่เอวคอดกิ่วอย่าง

ดื้อรั้น

คราวนี้ดวงตาสีอ�าพันลืมขึ้นมาในความมืดมิด ก่อนที่มือเรียวขาวจะ

กระชากสิ่งเรยีวยาวลื่นมอืที่บงัอาจเข้ามารบกวนเวลานอนของนางขึ้นมาดอูย่าง

เตม็ตา

“หง...หยางจู?”

ภาพของงูขาวร่างเลก็ในสภาพห้อยหวัท�าเอานางกะพรบิตาปรบิๆ “เจ้า

นอนละเมอหรอื”

ก่อนหน้านี้มู่หรงอู่ก็บ่นว่าไม่อยากอยู่คนเดียว พอตกดึกก็เป็นทีของ 

หงหยางจูเสยีนี่

“เปล่า” อกีฝ่ายอ้าปากแลบลิ้นสองแฉกสีชมพูสด ดวงตาสีน�้าเงนิจ้อง

มองนางด้วยแววตาใสซื่อไร้เดยีงสา “ข้าขอนอนด้วยคนส”ิ

ผู้ที่จู่ๆ กถ็ูกขอนอนร่วมเตยีงด้วยเอยีงคอด้วยความมนึงง สหีน้าของ

นางยังหลงเหลือเค้าความงัวเงียเหมือนยังไม่ตื่นเต็มที่ แม้จะถูกปลุกแต่ก็

พยายามไม่พานหงุดหงดิใส่เดก็น้อย “เจ้าจะมานอนกบัข้าท�าไม”

10 ยามจื่อ คอืเวลาระหว่าง 23.00 น. – 00.59 น. ในปัจจุบนั



กัญฉัตร
23

“ข้าหนาว” ว่าแล้วกต็วัสั่นให้ดูอย่างน่าสงสาร

หญงิสาวถอนหายใจพลางวางอกีฝ่ายลงบนผ้านวม “ถ้าหนาวแล้วไยจงึ

ไม่ใช้ผ้านวมในห้องนอนของเจ้าเล่า”

“มันไม่พอ” เจ้างูตัวเล็กพยายามอธิบาย “ผู้เฒ่าเคยบอกว่างูเป็นสัตว์

เลอืดเยน็”

หญงิสาวหรี่ตาขณะที่ยกมอืขึ้นมาทดัเรอืนผมด�าขลบัที่ยาวจนถงึข้อเท้า

ไปไว้อกีฝั่งหนึ่ง เผยให้เหน็ล�าคอขาวที่เดก็ชายผู้มสีายเลอืดปีศาจอยู่ครึ่งหนึ่ง

มองตามตาละห้อย

เขาสมัผสัได้ว่าตรงนั้นอุ่นที่สุด...

“แล้วตงเทยีน11 ที่ผ่านมา เจ้าอยู่มาได้อย่างไร”

“ผู้เฒ่าให้ข้านอนด้วย” เจ้าตวัตอบเสรจ็กเ็ริ่มเลื้อยเข้ามาใกล้หลวิฟาง- 

ซวงอย่างกระหายความอบอุ่น “ข้าขอนอนกบัท่านได้ไหม”

ค�าถามของหงหยางจชู่างตรงข้ามกบัการกระท�าโดยสิ้นเชงิ แม้เขาจะพดู

เหมอืนขออนญุาต แต่ร่างมนัวาวที่ห่อหุม้ไปด้วยเกลด็ขาวยวงสงีาช้างกลบัเลื้อย

เข้ามานอนขดอยู่ใกล้ๆ ล�าคอเจ้าของเตยีงอย่างถอืวสิาสะ

นางกระถดคอหนีเพราะรู้สึกจั๊กจี้ “แล้วมังกรอย่างอี้เฟิงหลงจะหนาว

ด้วยอกีคนหรอืไม่” แม้จะไม่ค่อยอยากถอืสาเดก็ ทว่าถ้าต้องนอนร่วมเตยีงกบั

งูตวัหนึ่งและมงักรอกีตวัหนึ่งกค็งให้ความรู้สกึพลิกึอยู่ไม่ใช่น้อย

หงหยางจูพ่นลมหายใจ “เจ้านั่นพ่นไฟได้ ดูแล้วไม่น่าจะหนาว”

“หากเจ้าไปนอนกับเขาก็น่าจะอุ่นกว่านอนกับข้านะ” นางกล่าวทีเล่น 

ทจีรงิ รู้ดวี่าคนทั้งสองเพิ่งจะตกีนัมาแต่กอ็ดที่จะแกล้งไม่ได้

อกีฝ่ายเชดิคอขึ้น หากมแีม่เบี้ยคงแผ่ไปแล้ว “ไม่เอาด้วยหรอก” กล่าว

จบกท็ิ้งตวัลงบนเตยีงอย่างปวกเปียกราวกบัร่างไร้กระดูก ความอบอุ่นจากร่าง

ของหญิงสาวช่วยให้ความหนาวยะเยือกเริ่มทุเลา ดวงตาคู่งามคล้ายอัญมณี

11 ตงเทยีน (冬天) คอื ฤดูหนาว
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ปิดลงครึ่งหนึ่ง สบายตวัใกล้จะเคลิ้มหลบัเตม็ที

“แล้วมู่หรงอู่เล่า”

“ข้าไม่ชอบนอนร่วมเตยีงกบับุรุษ”

หลิวฟางซวงเลิกคิ้วสูงอย่างไม่อยากเชื่อ เด็กผู้นี้อายุเพียงแค่หกขวบ

กลบัพดูจาแก่แดดแก่ลม สายเลอืดปีศาจที่ไหลเวยีนในร่างนี่ดูเบามไิด้เลยจรงิๆ

แต่เรื่องนั้นช่างมนัก่อนเถดิ... ยามนี้นางเองกง็่วง อยากนอนต่อจะแย่

อยู่แล้ว

“เจ้าเปลี่ยนร่างคนืเป็นมนษุย์ได้หรอืไม่” ร่างงขูองเดก็ชายเลก็ถงึเพยีงนี้ 

นางเกรงว่าถ้านอนหลบัไปแล้วอาจเผลอทบัเขาได้โดยไม่รู้ตวั จากความหวงัดี

อาจกลายเป็นท�าให้ผู้ที่หวงัมาพึ่งพงิไออุ่นแบนเข้าได้

“ข้าเปลี่ยนร่างเดมิกไ็ด้ แต่ท่านต้องให้ข้ากอดท่านนะ”

“นั่นมนั...”

“แล้วก.็..” เสยีงเลก็ลากยาวอย่างยานคางราวกบัเพิ่งนกึขึ้นมาได้ “ยาม

นี้ข้ามไิด้สวมเสื้อผ้า”

คราวนี้เทพธดิาผูร้บับทมาเป็นพี่เลี้ยงถงึกบัพลกิตวัหนไีปอกีทางพร้อม

กบัปิดเปลอืกตาลง “เช่นนั้นกอ็ยู่ในร่างนี้ต่อไปนั่นแหละดแีล้ว”

แสงแดดยามเช้าอ่อนละมนุก�าลงัด ีภายในห้องนอนแม้จะยงัมดืสลวั

แต่อุณหภูมกิเ็ริ่มอุ่นขึ้น

กลิ่นหอมของเหลียนฮวาเรียกให้เด็กชายที่ก�าลังปอกเปลือกส้มอยู่บน

ตั่งตวัยาวหนัหน้าไปมอง ครั้นเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าผู้มาใหม่เป็นใคร กต็กใจ

จนเผลอท�าผมส้มที่ปอกไปครึ่งลูกหล่นตุ้บลงบนพื้น

“ไยท่านอาจงึตื่นเช้า...” มูห่รงอูข่ยี้ตาแล้วขยี้ตาอกีเพราะเกรงว่าสิ่งที่เขา

เหน็จะเป็นเพยีงภาพมายาเท่านั้น

เทพธิดาสาวผู้ไม่เคยตื่นขึ้นมารับขวัญเสียงไก่โห่วันนี้เดินออกจาก 

ห้องนอนด้วยสหีน้ากึ่งหลบักึ่งตื่น นางยกมอืเรยีวขาวขึ้นมาปิดปากที่หาวหวอด
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พลางบ่นเสยีงอ่อน “โดนงูรดัคอ”

นางอุตส่าห์กลัวว่าตนจะเผลอนอนทับเจ้างูน้อย แต่ผลสุดท้ายกลับ

กลายเป็นหงหยางจูที่รัดคอนางเสียแน่นจนนางถึงกับนอนต่อไม่ได้ มิหน�าซ�้า

เดก็ชายผู้มสีายเลอืดปีศาจนั้นยงัคนืร่างเป็นมนุษย์แล้วนอนหลบัอุตุ ยดึเตยีง

ที่แสนรกัของนางไปอย่างหน้าไม่อาย

“...งู” เสียงเล็กพึมพ�าก่อนที่เจ้าตัวจะกระโดดลงมาจากตั่งไม้ตัวยาว 

“เมื่อคนือาจูไปนอนกบัท่านอาซวงร!ึ”

หลวิฟางซวงผ่อนลมหายใจอย่างหนกัหน่วงพร้อมกบัพยกัหน้ารบั เดมิที

นางไม่ชอบนอนกบัผู้อื่นตั้งแต่พ�านกัอยู่บนสรวงสวรรค์ ถ้าหากไม่เหน็สหีน้าที่

ก�าลงัจมอยู่ในห้วงนทิราอย่างเป็นสุขของหงหยางจูแล้วละก.็.. ป่านนี้นางคงใช้

พลงัผลกัอกีฝ่ายตกเตยีงไปแล้ว

“เหตุใด...” มู่หรงอู่เบะปากท�าท่าคล้ายจะร้องไห้ “อาจูขี้โกง ข้าเองก็

อยากนอนกบัท่านอาด้วย!”

ครานี้ผู้ฟังตื่นขึ้นอย่างเตม็ตา เริ่มรู้สกึปวดเศยีรเวยีนเกล้า

ไม่นะ...  ขนืมานอนด้วยอกีคน มหีวงัการนอนอนัแสนสุขของนางต้อง

ถูกท�าลายลงไปมากกว่านี้แน่

“ไยจงึอยากมานอนกบัข้าเล่า”

“กข้็า...” เดก็ชายวยัหกขวบที่ยนือยูเ่บื้องหน้านางเริ่มบดิตวัไปมา สหีน้า

ท่าทางเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเรว็จนน่าขนั แลดูน่าเอน็ดูตามประสาเดก็มนุษย์ 

“ข้าอยากนอนกอด... ทะ...ท่านอาซวง”

เสยีงของมูห่รงอูง่มึง�าในล�าคอจนหญงิสาวได้ยนิไม่ถนดั ครั้นตั้งใจเงี่ยหู

ฟังให้ด ีกถ็ูกขดัจงัหวะขึ้นมาด้วยเสยีงของใครบางคน

“ข้าหวิข้าว”

หลวิฟางซวงเลกิคิ้ว ดวงตาสอี�าพนัเบนไปยงัเจ้าของเสยีงแหบเลก็ที่ยนื

นิ่งอยู่ที่หน้าห้องนอนซึ่งอยู่ใกล้สุด รอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นที่มุมปากเมื่อ

ประสานสายตาเข้ากบัเดก็ชายในชุดสดี�าสนทิ ขบัผวิสขีาวและดวงตาสมีรกต
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อี้เฟิงหลงมองดูรอยยิ้มงดงามของเทพธดิาอย่างหวาดระแวง รู้สกึครั่น

เนื้อครั่นตวัอย่างประหลาด “ยิ้มท�าไม”

“กเ็จ้ามไิด้เป็นใบ้แล้ว ข้าย่อมต้องดใีจเป็นธรรมดา”

“ฮ!ึ” บุตรชายเทพมงักรเชดิคอสูงก่อนจะสะบดัหน้าเดนิออกจากถ�้าไป

ท่านผูเ้ฒ่าพาพวกเขามาอยูใ่นสดุแดนพงไพรกจ็รงิอยู่ ทว่าหากเดนิเลย

ถ�้าแห่งนี้ไปทางทิศทักษิณเพียงครึ่งลี้12 ก็จะพบกับแปลงผักและสวนผลไม้

มากมายที่ผู้เฒ่าจางกั๋วเหล่าปลูกไว้ให้พวกเขาได้เกบ็เกี่ยวเอามากนิได้

“ท่านอาซวง...” เด็กน้อยร้องครางเมื่อถูกหญิงสาวละความสนใจไป 

ชั่วขณะหนึ่ง

พอเจ้าของดวงหน้างามรู้สึกตัวก็หันหน้ากลับมา “มู่หรงอู่ เจ้าหิวแล้ว

หรอืยงั”

ค�าถามของหลิวฟางซวงเรียกให้มู่หรงอู่เบนสายตาไปมองผลส้มที่ตก

อยู่ที่พื้นอย่างแสนเสยีดาย “ข้า...”

โครกๆๆ...

นางได้ยนิเข้ากห็วัเราะเสยีงใส ดทู่าท้องของเดก็น้อยจะตอบค�าถามแทน

เจ้าตวัเสยีแล้ว

“หวิแล้วขอรบั” ร่างเลก็กล่าวเสยีงอ่อนก่อนจะเดนิเข้ามาหานาง ใจคดิ

อยากเอื้อมมือไปจับมือของหญิงสาว ทว่าสุดท้ายก็เลือกที่จะจับชายแขนเสื้อ

ยาวสคีรามของนางแทน

หญิงสาวมองสีหน้าขัดเขินไม่ประสีประสาของเด็กน้อยก็เอียงคอมอง 

ครุ่นคดิอยู่ครู่หนึ่งคล้ายพยายามท�าความเข้าใจ

ผูท้ี่ถอืก�าเนดิจากน�้าค้างเช่นนางไม่เคยผ่านการเป็นมนุษย์มาก่อน ด้วย

เหตุนี้จึงไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ที่แตกต่างของมนุษย์มากนัก แต่ถ้าจะเปรียบ

เทยีบกนัระหว่างเดก็ชายทั้งสาม มู่หรงอู่กด็ูจะเป็นเดก็ที่เลี้ยงง่ายที่สุดแล้ว

12 1 ลี้ มคี่าเท่ากบั 500 เมตรในปัจจุบนั
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“ข้าเองกห็วิแล้วเช่นกนั”

หลวิฟางซวงย่นคิ้วทนัทเีมื่อเสยีงเลก็ที่ดรู่าเรงิจนเกนิเหตดุงัออกมาจาก

ห้องนอนของตน เด็กชายข้างกายถึงกับตัวสั่นเล็กน้อยเมื่อจู่ๆ ดวงตาคู่งาม

ของเทพธดิาเข้มขึ้นกว่าเดมิ

นางหนัไปยงัผู้ที่เพิ่งตื่น “อย่างเจ้าน่ะไม่ต้องกนิ!”

“ไม่ได้นะ” เดก็ชายเรอืนผมสขีาวที่ห่อตวัด้วยผ้าห่มสนี�้าเงนิกึ่งเดนิกึ่ง

วิ่งออกมาจากห้อง ดวงตาสนี�้าเงนิเบกิโพลงอย่างแตกตื่น “ท่านอาพูดจรงิร!ึ”

“จรงิส”ิ นางพยกัหน้ายนืยนั สหีน้าจรงิจงัยิ่ง

“แต่... แต่ว่า...” หงหยางจูกลอกตาไปมาเหมอืนก�าลงัครุ่นคดิอะไรบาง

อย่าง ก่อนที่เขาจะเดินมาเบียดร่างของมู่หรงอู่ให้กระเด็นไปอีกทางแล้วป้อง

ปากกระซบิให้ได้ยนิกนัเพยีงสองคน

“มเิช่นนั้นข้าจะบอกพวกเขาว่าท่านนอนกรน”

หลิวฟางซวงขมวดคิ้วทันควัน สีหน้าบ่งบอกว่าไม่เชื่อ “ข้าไม่ได้นอน

กรนเสยีหน่อย”

เจ้าเดก็ผู้นี้คดิจะแกล้งหลอกอ�านางหรอือย่างไร

“ท่านไม่เชื่อกต็ามใจ” เดก็น้อยเจ้าเล่ห์ยกัไหล่ คลี่ยิ้มกว้างจนเผยเขี้ยว

ยาวแหลมตามสายเลือด “แต่ข้าก็ไม่รู้หรอกนะ ว่าพวกเขาอีกสองคนจะเชื่อ

หรอืไม่”

ผู้ฟังหัวเราะในล�าคอ โน้มใบหน้าลงมาพร้อมทั้งบีบปลายจมูกอีกฝ่าย

เบาๆ “เช่นนั้นข้ากจ็ะฟ้องผูเ้ฒ่าว่าเจ้าเลื้อยเข้ามาในห้องนอนของข้าตามใจชอบ”

คราวนี้ดูเหมอืนว่านางจะจี้ได้ถูกจุด ใบหน้าที่แต่เดมิขาวซดีอยู่แล้วยิ่ง

ซดีลงไปอกี หลวิฟางซวงผายมอืออกไปเบื้องหน้า ยกัคิ้วให้เขาน้อยๆ ทหีนึ่ง 

“ตกลงว่าต่างฝ่ายต่างปิดเป็นความลบั?”

“ก.็.. ได้” หงหยางจกูล่าวเสยีงอ่อยก่อนจะตบมอืเลก็ลงบนมอืนางเบาๆ

หญงิสาวยกยิ้มอย่างพอใจเมื่อข้อตกลงผ่านพ้นไปด้วยด ีเมื่อยนืขึ้นเตม็

ความสงูกห็นัไปมองเดก็ชายผมด�าอกีคนที่นั่งกอดเข่าร้องไห้กระซกิๆ อยูท่ี่มมุ
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ห้องอย่างน่าสงสาร “หงหยางจู เมื่อครู่นี้เจ้ารงัแกมู่หรงอู่” นางเบนสายตากลบั

มายังคนต้นเหตุที่ยืนหน้านิ่งท�าไม่รู้ไม่ชี้ “ดังนั้นเจ้าก็ต้องปลอบใจเขาอย่าง 

ลูกผู้ชาย เดนิจูงมอืเขาไปที่สวนผกักแ็ล้วกนั”

“หา!”

คราวนี้มิใช่แค่หงหยางจูเท่านั้นที่ตกใจ มู่หรงอู่เองก็ดีดกายลุกขึ้นมา

พร้อมกบัร้องถามเสยีงหลง “ท่านอาซวง! แล้วท่านล่ะ!”

หลวิฟางซวงโบกมอืไปมาในอากาศ “ข้าขี้เกยีจ... ขอรอพวกเจ้าอยู่ที่นี่

กแ็ล้วกนั”

“แต่... แต่ว่า...” เด็กชายพยายามหาเหตุผลเพื่อให้นางไปด้วยกัน 

นยัน์ตาหวานหยดย้อยดั่งน�้าผึ้งเดอืนห้าฉ�่าวาวออดอ้อนสุดฤทธิ์

หงหยางจูมองท่าทางของอีกฝ่ายแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะออกมาในล�าคอ 

มอืขาวซดีคว้าหมบัเข้าที่ชายเสื้อของมู่หรงอู่

“เป็นลกูผูช้ายเสยีเปล่า ต้องกล้าหาญหน่อย” กล่าวจบกอ็อกแรงดงึลาก

เดก็ชายที่อายุมากกว่า แม้มู่หรงอู่จะพยายามขนืตวัเตม็ที่ แต่กม็อิาจต่อสู้กบั

พละก�าลังของสายเลือดปีศาจที่วนเวียนอยู่ในตัวของหงหยางจู ครั้นลากไป 

จนจะพ้นออกจากถ�้า ก็มีเสียงร้องครวญครางเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปาก 

รูปกระจบัสรีะเรื่อ

“ท่านอา...” มูห่รงอูผู่น่้าสงสารลากเสยีงยาว มองตามนางตาละห้อย จน

กระทั่งร่างงดงามของเทพธดิาหายลบัไปจากสายตา

ครั้นหงหยางจลูากอกีฝ่ายมาพอสมควรแล้วกป็ล่อยมอืจากคนที่ลากจงู 

เดก็น้อยที่ตวัเลก็กว่าล้มก้นจ�้าเบ้าเพราะตั้งตวัไม่ทนั แต่คนแกล้งหาได้ใส่ใจจะ

ขอโทษไม่ เขายกมอืขึ้นเท้าสะเอวข้างหนึ่งพลางกวาดสายตามองไปรอบๆ ด้วย

ม่านตาเรยีวบางประดุจเส้นเขม็

จุดที่พวกเขายืนอยู่เป็นผืนป่าโปร่งระหว่างทางไปยังแปลงผักของท่าน

ผู้เฒ่า กลิ่นอายที่เปิดประสาทสมัผสับ่งบอกได้ว่าไม่มอีนัตรายใดๆ ในละแวก

ใกล้เคียง ท่านผู้เฒ่าเคยก�าชับไว้ว่าพวกเขาต้องปกป้องดูแลมู่หรงอู่ที่โตกว่า
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เพราะว่าเขายงัไม่สามารถเรยีนรู้ที่จะปกป้องตนเองได้

ที่เขารบัปากกเ็พราะท่านผูเ้ฒ่าใช้มนัเป็นเงื่อนไขให้หลวิฟางซวงมาดูแล

พวกเขาแทนที่จะเป็นแม่ทพัสวรรค์ตกงานผู้น่าร�าคาญก่อนหน้านี้ ทว่าสิ่งที่เขา

ยังสงสัยก็คือ... เหตุใดท่านผู้เฒ่าจึงให้เด็กมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่เผลอกิน

ของวเิศษเข้าไป มสีทิธิ์ได้รบัการเลี้ยงดูร่วมกบัเขาและเจ้ามงักรตวันั้น

“อาจู” มู่หรงอู่หันมามองเขาอย่างหวาดๆ ตกใจที่จู่ๆ อีกฝ่ายก็ยอม

ปล่อยตวัเขาให้เป็นอสิระ

“เลกิส�าออยใส่ท่านอาซวงได้แล้ว นางมชิอบคนอ่อนแองอแง”

ค�าพูดของเจ้างูน้อยดูท่าจะจี้ใจด�า ครานี้ดวงตาสีด�าสนิทของผู้ฟังที่ 

สั่นไหวอย่างขลาดกลวักลบัแขง็กร้าวขึ้นมาฉบัพลนั “ข้าไม่ได้อ่อนแอ!”

“หากไม่ใช่เพราะว่าเจ้าอ่อนแอ มหีรอืที่พวกเราจะโดนค�าสาปให้กลบัมา

อยู่ในร่างเดก็เช่นนี้”

“มัน...มันไม่ใช่เพราะข้าเสียหน่อย” เขาย่นคิ้ว “เจ้าเองต่างหากที่ฉวย

โอกาสใช้ร่างเดก็ไปนอนกบัท่านอาซวง”

“ใครบอก เพราะจ�าเป็นต่างหาก” หงหยางจยูกมอืกอดอกพลางท�าสหีน้า

ไม่รู้เรื่องรู้ราว “เจ้าคดิจะสนทิสนมกบัท่านอาเพื่อให้นางช่วยเจ้าถอนค�าสาปให้

แต่เพยีงผู้เดยีวใช่ไหม อย่าคดินะว่าข้าไม่รู้ทนัเจ้า”

“ไม่ใช่สกัหน่อย ข้าท�าเพื่อพวกเราทั้งสามคนต่างหาก”

“แล้วถ้าพลงัของท่านอาช่วยได้เพยีงแค่คนเดยีวเล่า?”

คราวนี้เดก็น้อยหบุปากเงยีบ หงหยางจเูหยยีดยิ้มเผยเขี้ยวยาวโดดเด่น 

“เอาเป็นว่าจนกว่าท่านผูเ้ฒ่าจะสามารถหาวธิถีอนค�าสาปได้ เจ้ากไ็ม่มสีทิธิ์ที่จะ

เกาะแกะท่านอา เพราะเจ้าเป็นต้นเหตุที่ท�าให้เรื่องเป็นเช่นนี้”

“อาจู...” ร่างเลก็ผุดลุกขึ้นยนืเตม็ความสูง เสยีงสั่นเครอืเมื่อโดนรงัแก 

หยาดน�้าตาคลอเบ้าอย่างน่าสงสาร “อย่าคิดนะว่าเพราะเจ้ามีสายเลือดปีศาจ 

งูขาวอยู่ครึ่งหนึ่งถึงรังแกข้าได้ ถ้าหากท่านผู้เฒ่ากลับมาแล้วสอนข้าเมื่อไร... 

รบัรองว่าข้าเองกต็้องเก่งกาจไม่น้อยไปกว่าเจ้า!”
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“ฮ!ึ ชาตหิน้าเถดิ” เดก็ชายสะบดัผมสขีาวยาวเหยยีดของตน ก่อนจะ

ชะงกัเลก็น้อยเมื่อนกึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ “อ้อ... ข้าลมืไปว่าส�าหรบัเจ้าไม่มี

ค�าว่าชาตหิน้า”

ดวงตาสนี�้าหมกึของผู้ฟังเปล่งประกายเรอืงรองออกมาครู่หนึ่ง ขณะที่

ร่างเลก็ซึ่งมกัจะขลาดกลวัอยูเ่ป็นนจิแผ่กลิ่นอายบางอย่างที่ชวนกดดนัออกมา 

“มนัชกัจะมากเกนิไปแล้วนะ!”

“ข้าท�าให้เจ้าโกรธแล้วหรอกหรือ” หงหยางจูเริ่มมีเกล็ดสีขาวเหลือบ 

ผดุขึ้นมาบนผวิกายตามสญัชาตญาณป้องกนัตวั ทว่าบรรยากาศชวนขนหวัลกุ

ระหว่างคนทั้งสองกจ็างหายไปทนัทเีมื่อเงาด�าร่างหนึ่งทาบทบัลงมา

“ว่าอย่างไรเจ้าลกูเทพมงักรผูย้ิ่งใหญ่ แอบฟังพวกเราคยุกนัเยี่ยงนี้ไม่ใช่

สิ่งที่เทพพงึกระท�าเลยนี่” เสยีงเยน็เยยีบเอ่ยทกัผูม้าใหม่อย่างยยีวน เกลด็ตาม

ผิวกายผลุบหายราวกับไม่เคยเกิดขึ้น เช่นเดียวกับมู่หรงอู่ที่กะพริบตาปริบๆ 

ราวกบัเพิ่งคนืสติ

ความจรงิแล้ว เหนอืความเป็นเดก็ของพวกเขามบีางสิ่งซุกซ่อนอยู่ ซึ่ง

กถ็อืเป็นเรื่องดทีี่ท่านอาหญงิเป็นสตรทีี่ค่อนข้างขี้เกยีจ ไม่ชอบสอดรู้สอดเหน็

จนท�าให้พวกเขาต้องอดึอดั

ในทางตรงกนัข้าม... ความไม่แยแสของนางรงัแต่จะกระตุน้ใหพ้วกเขา

อยากเข้าใกล้นางมากยิ่งขึ้น ราวกบัภายใต้ฉากหน้าที่แสนขี้เกยีจนั้นย่อมมคีวาม

เป็นมาบางอย่างที่ไม่ธรรมดา

“งูโอหังที่ดีแต่รังแกคนอ่อนแอเยี่ยงเจ้าเก็บปากไว้กินข้าวไม่ดีกว่ารึ”  

อี้เฟิงหลงตอบกลบัเสยีงขุน่ เขามไิด้ตั้งใจแอบฟังทั้งสองคยุกนั แต่บงัเอญิต้อง

เดนิกลบัมาทางนี้กเ็ท่านั้น

“ขออภัยด้วยขอรับท่านอี้เฟิงหลงผู้มีเชื้อสายมังกร... บนโลกมนุษย์นี้  

ท่านผู้เฒ่าบอกว่าพวกเราทั้งหมดล้วนเท่าเทยีมกนั!” เจ้างูขู่ฟ่อ “ค�าสั่งของเจ้า

ท�าอะไรข้าไม่ได้ และข้ากไ็ม่คดิจะฟังเจ้าด้วย!”

ผูฟั้งพ่นลมหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย ฟันหน้าที่หลอสร้างความหงดุหงดิ



กัญฉัตร
31

ให้เขาจนแทบไม่มีอารมณ์จะเสวนากับผู้ใด เกลียดยิ่งนักที่ต้องอยู่ในร่างเด็ก 

“ที่พวกเจ้าทะเลาะกนักเ็พราะเรื่องของหลวิฟางซวง?”

“อาหลง เจ้ากร็ูน้ี่ว่าท่านอาซวงมพีลงับางอย่างที่จะช่วยให้พวกเราคนืร่าง 

เดมิได้” คราวนี้เสยีงของเดก็ชายผูม้สีายเลอืดมนษุย์อยู่เตม็ตวัเรยีกความสนใจ

จากเขา “ข้าอยากท�าให้นางรกัและเอน็ดูพวกเรา นางจะได้ไม่ทิ้งพวกเราไป”

มู่หรงอู่กล่าวด้วยความสัตย์จริง พวกเขาไม่รู้เลยว่าต้องรออีกนาน 

เพียงใดกว่าจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างหลิวฟางซวงผ่านเข้ามาอีก ทั้ง

นางยังงดงามดูมีเมตตา ต่อให้เหลาะแหละดูขี้เกียจไปบ้าง แต่ก็หาใช่เรื่อง 

เสยีหายแม้แต่น้อย

อี้เฟิงหลงจ้องมองแววตาเปล่งประกายของอกีฝ่าย

“ไม่ผดิ” เขากล่าวเสยีงเรยีบพลางชมูอืที่ถอืตะกร้าสองใบขึ้นมาในระดบั

สายตา ข้างหนึ่งบรรจุผกัสสีดน่ากนิ ส่วนอกีตะกร้ามผีลไม้หลากหลายที่ผ่าน

การเลอืกสรรมาแล้วอย่างดี

“อาหลง เจ้าถึงกับลงทุนเก็บพวกมันมาเองทั้งหมดเชียวรึ” มู่หรงอู่

กะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่อยากเชื่อสายตา ที่ผ่านมาอี้เฟิงหลงวางตวัเป็นคณุชาย 

ผู้ใดจะนกึเล่าว่าเขาจะสามารถท�าไร่ท�าสวนได้อกีด้วย

ฝ่ายหงหยางจูส่งเสยีงหวัเราะในล�าคอ เพิ่งรู้ว่าสายเลอืดมงักรพถิพีถินั

เรื่องการเลอืกกนิกค็ราวนี้

อี้เฟิงหลงไม่สนใจกับค�าถามหรือการแสดงออกของคู่กัด ระหว่างเก็บ

พวกมัน เขาพยายามไตร่ตรองดูอย่างหนัก แต่กลับไม่สามารถหาค�าตอบ 

สุดท้ายจงึต้องบากหน้ามาขอค�าปรกึษาจากพวกเขา

“มู่หรงอู่ หงหยางจู” เสยีงเลก็เอ่ยเรยีกพวกเขาอย่างสุขุม สหีน้าจรงิจงั

ดงึดูดให้เดก็น้อยทั้งสองจ้องมองมาอย่างสนใจ และเมื่อได้ฟังค�าถาม จงึได้รู้

ว่าแท้จริงแล้วอี้เฟิงหลงก�าลังกลัดกลุ้มอยู่กับปัญหาโลกแตกที่ยังไม่มีผู้ใดใน

หมู่พวกเขาที่ล่วงรู้

“เจ้าคดิว่าท่านอาชอบกนิอะไร”



สอง
ท่ำนอำนอนละเมอ

กลิ่นอาหารหอมฉยุปลกุให้ผูท้ี่แอบงบีหลบับนตั่งยาวสดูหายใจเข้าลกึ 

ครั้นลืมตาตื่นขึ้นมาก็เห็นร่างสามร่างซึ่งผูกผ้ากันเปื้อนไว้ครึ่งตัวก�าลังง่วนกัน

อยู่ในครวั พวกเขาล้วนต้องใช้เก้าอี้ต่อขายนืเรยีงกนัไปเพื่อเพิ่มความสูง แลดู

น่าขนัและน่าเอน็ดูไปในเวลาเดยีวกนั

ความจรงิเดก็เหล่านี้กน็่ารกัอยู่หรอก หากไม่ตดิตรงที่ว่า...

“อาหลง ไฟอ่อนแล้ว” ร่างเลก็ๆ ของมู่หรงอู่กระโดดลงจากเก้าอี้พร้อม

กบัเอยีงหน้ามองเตาฟืนที่ไฟเริ่มรบิหรี่

หงหยางจูได้ยินดังนั้นก็หยุดมือที่ก�าลังหั่นผัก เคลื่อนนัยน์ตาสีน�้าเงิน

ไปยงัผูท้ี่ก�าลงันั่งแกะเปลอืกผลเหอเถา13 ไว้รอกนิเป็นของว่างอยูไ่ม่ใกล้ไม่ไกล 

“เฟิงหลง เจ้ากพ็่นไฟเตมิให้เสยีส”ิ

เดก็ชายผู้มใีบหูแหลมยาวผ่อนลมหายใจอย่างเบื่อหน่าย “หากไฟอ่อน

กใ็ห้เตมิฟืน ไม่ใช่เตมิไฟ”

“อ้อ... แล้วเวลาเจ้าหวิต้องกนิข้าวหรอืว่ากนิฟืนเล่า”

13 เหอเถา (核桃) คอื วอลนตั
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“แล้วงูอย่างเจ้าต้องกนิข้าวหรอืกนิหนูกบักบ?”

หลิวฟางซวงหยัดตัวลุกขึ้นยืนพลางบิดขี้เกียจ ชายเสื้อตวัดพลิ้วครั้ง

หนึ่งขณะเสกให้ท่อนฟืนซึ่งวางเรียงอยู่อีกฟากหนึ่งของถ�้าลอยเรียงต่อกันไป

หามูห่รงอู ่ปากกเ็อ่ยกบัลกูครึ่งเทพและครึ่งปีศาจที่ยงัคงหาโอกาสกดักนัอย่าง

เนบิช้า “หากเจ้าไม่ทะเลาะกนัสกัวนัจะนอนไม่หลบัหรอือย่างไร”

เจ้าของเรอืนผมสขีาวยาวหมุนกายหนักลบัมาเป็นคนแรกพร้อมกบัคลี่

ยิ้มหวานประจบประแจง “ข้าจะนอนหลับหรือไม่หลับก็ไม่เกี่ยวกับเขาหรอก 

ท่านอาซวง... คนืนี้ข้าขอนอนกบัท่านอกีได้หรอืไม่”

ค�าถามของเขามไิด้ท�าให้หญงิสาวสนใจมากนกั ทว่าผู้ที่เดอืดร้อนแทน

กลบัเป็นเดก็ชายที่เพิ่งโยนฟืนท่อนสดุท้ายเข้าไปในเตาเสยีอย่างนั้น “ไม่ได้นะ!”

เทพธิดาสาวอ้าปากเตรียมจะกล่าวบางสิ่ง ทว่าก็มิทันเด็กทั้งสองที่เริ่ม

โต้เถยีงกนัเสยีงดงัมากกว่าเดมิ

“ท�าไมจะไม่ได้” ร่างซีดขาวซึ่งเริ่มขึ้นเกล็ดตามตัวขู่ฟ่อ “ข้ามีเหตุผล 

ของข้า หรอืเจ้าจะเถยีง?”

“ข้า...ข้า” มูห่รงอูห่นัซ้ายหนัขวาก่อนจะรบีวิ่งเข้ามาหลบอยู่หลงัอาหญงิ

อย่างต้องการหาที่พึ่ง “เช่นนั้นข้าจะนอนกบัท่านอาซวงด้วย!”

“อี้เฟิงหลง” เสยีงเรยีบเรื่อยที่ดงัแทรกขึ้นมากลางบทสนทนาประหนึ่ง

น�้าเยน็ฉ�่าสาดลงบนเปลวเพลงิที่ร้อนระอ ุเจ้าของชื่อวางอปุกรณ์ทกุอย่างในมอื

ลงพร้อมกบัหนัใบหน้ากลบัมาหาหลวิฟางซวง

“เรยีกข้าท�าไม”

“คนืนี้มู่หรงอู่กบัหงหยางจูจะนอนกบัข้า” หญงิสาวเอ่ย

อี้เฟิงหลงพยักหน้ารับรู้อย่างขอไปที แอบสงสัยว่าไยอีกฝ่ายต้องแจ้ง

เรื่องนี้ให้เขาทราบ ในเมื่อผู้ใดอยากนอนที่ไหนกม็เิหน็จะเกี่ยวข้องกบัเขาตรง

ไหน เขาคดิเยี่ยงนั้นจรงิๆ จนกระทั่งเจ้าของร่างอรชรกล่าวเสรมิขึ้นมาอกีหนึ่ง

ประโยค

“เจ้ากม็านอนด้วยกนัส”ิ
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แม้สีหน้าของผู้ถูกถามจะยังเรียบเฉย ทว่าหากสังเกตดูดีๆ จะเห็นว่า

บนแก้มเนียนนวลเข้มขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับปลายหูแหลมเรียวที่โผล่พ้น

เรอืนผมสดี�าเหลอืบเขยีว

หากมเีดก็น้อยอยูด้่วย กระทั่งเรื่องนอนกก็ลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเสยี

เฉยๆ นางไม่อยากให้อี้เฟิงหลงรู้สกึว่าถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว ควรปฏบิตัิ

ต่อพวกเขาอย่างเท่าเทยีมกนั

เดก็ชายผูม้เีลอืดเทพมงักรไหลเวยีนอยูใ่นร่างครึ่งหนึ่งกวาดสายตาผ่าน

หงหยางจูและมู่หรงอู่ที่หันขวับมาจับจ้องตนเป็นตาเดียว มองเลยไปยังหญิง

งามซึ่งมสีหีน้าเฉื่อยชาทั้งๆ ที่เป็นผู้ชกัชวนเขาให้มานอนด้วยกนั

ตวัเขาเองไม่ชอบความวุ่นวาย หงหยางจูกบัมู่หรงอู่เป็นสิ่งมชีวีติที่ชอบ

เจื้อยแจ้วราวกบันกกา ปากไม่มหีรููด หากมบิอกว่าเป็นมนษุย์กบัลกูครึ่งปีศาจ

งู เขาคงหลงคดิไปว่ามแิคล้วเป็นปีศาจอกีาเสยีมากกว่า

ไวเท่าความคดิ เดก็น้อยกเ็อ่ยปากปฏเิสธไปในทนัที

“ข้าไม่...”

ไม่น่าเลย...

ร่างเล็กในชุดสีด�านอนตะแคงพลางถอนหายใจเสียงดัง อากาศคืนนี้

เดิมทีค่อนข้างหนาว ทว่าเมื่อมีร่างสี่ร่างนอนเบียดเสียดกันอยู่บนเตียงใหญ่ 

กลบัท�าให้มนัอบอุ่นขึ้นทนัตาเหน็

อบอุ่นมาก... อบอุ่นจนเหงื่อแตก

“นี่เจ้า... เขยบิออกไปหน่อยส ิข้าอดึอดั”

“กะ...กเ็จ้าชอบบ่นว่าขี้หนาวนกัมใิช่ร”ึ

หงหยางจูกับมู่หรงอู่กระซิบกระซาบกันอยู่ใต้ผ้านวมผืนใหญ่อีกฟาก

หนึ่ง คั่นด้วยร่างอรชรบางในชุดสนี�้าทะเลก่อนจะมาถงึตวัเขา

แตถ่งึแม้วา่จะมหีญงิสาวกั้นเอาไว้... เสยีงของหนึ่งมนษุย์หนึ่งปีศาจงกู็

น่าร�าคาญเกนิกว่าจะข่มตานอนหลบัได้อยู่ดี
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“เจ้าเตะข้า!” เจ้างูที่ยงัอยู่ในร่างมนุษย์ขู่ฟ่อ

“ข้าไม่ได้ตั้งใจ” มู่หรงอู่เริ่มเพิ่มระดบัเสยีง

ในระหว่างที่เส้นความอดทนของอี้เฟิงหลงก�าลงัจะหมดอยู่รอมร่อ ร่าง

ที่ทุกคนต่างคาดคดิว่าหลบัไปนานแล้วกลบัลุกขึ้นมานั่งโดยไม่บอกกล่าว หง-

หยางจกูบัมูห่รงอูต่่างตกใจพากนัปิดปากเงยีบ ต่างจนิตนาการในใจวา่คงถกูดุ

เพราะท�าเสียงก่อกวนให้ร�าคาญใจ ทว่าเมื่อเวลาผ่านพ้น ทุกอย่างกลับเงียบ

สนทิเสยีจนพวกเขาได้ยนิเสยีงลมหายใจของตนเอง

อี้เฟิงหลงเป็นคนแรกที่ตัดสินใจหันกายที่นอนตะแคงกลับมา แหงน

หน้ามองหลิวฟางซวง คิ้วของเขาเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อไม่เห็นดวงตาสีอ�าพันที่

ควรลมืตื่น

หลวิฟางซวงหลบัตาสนทิ ขณะที่ศรีษะเอยีงไปข้างขวาเลก็น้อย คล้าย

กบัก�าลงันั่งสปัหงกโดยไม่มที่าทวี่าจะตื่น

“ท่านอาซวง...” มู่หรงอู่เรยีกนางเสยีงออดอ้อน เขาซึ่งยงัไม่หนักลบัมา

มองเข้าใจว่าอกีฝ่ายน่าจะโกรธพวกเขาจนไม่ยอมคุยด้วย

“นางนอนละเมอ” ลูกครึ่งสายเลอืดมงักรเป็นผู้ตอบ

“ละเมอ?” ดวงตาสีน�้าเงินของหงหยางจูเรืองแสงในความมืดมิด 

ประกายเจ้าเล่ห์ในแววตาส่งผลให้อี้เฟิงหลงขมวดคิ้วทนัท ีเจ้าปีศาจตนนี้ย่อม

คดิเรื่องร้ายมากกว่าดี

“อาหลง ท่านอาซวงละเมอเช่นนี้แล้วเราจะท�าเช่นไรกนัด”ี มู่หรงอู่ถาม

ขดัจงัหวะขึ้นมาด้วยสหีน้าใสซื่อ

หงหยางจูย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆ  เยี่ยงนี้หลุดมอืไป “ไม่เหน็ต้องท�า

อนัใด ข้าเคยนอนกบัท่านอามาก่อนแล้ว ข้าจะจดัการเอง ส่วนพวกเจ้ากแ็ยก

ย้ายกนัไปนอน ห้องใครห้องมนั”

สายเลอืดมงักรเค้นเสยีงหวัเราะ นยัน์ตาสเีขยีวมรกตสว่างวาบในความ

มดื “ดูเหมอืนจะมใิช่แค่ท่านอาซวงที่ละเมอ”

มู่หรงอู่ขนลุกซู่ มิทันไรหนึ่งครึ่งเทพหนึ่งครึ่งปีศาจก็ตั้งท่าจะตีกันอีก
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แล้ว

“ท่านอาซวง...” เดก็ชายกระซบิเรยีกคนละเมอ ก่อนจะเป็นฝ่ายตกใจ

เสียเองเมื่อโฉมสะคราญหย่อนเท้าเปลือยเปล่าลงบนพื้นเย็นแล้วเดินออกไป

จากห้องทั้งๆ ที่ยงัหลบัตาอยู่

‘ท่านอาซวงจะไปไหน!’

เพยีงเท่านั้นเดก็น้อยทั้งสามกห็ลงลมืเรื่องการทะเลาะ พากนัผุดลุกขึ้น

จากเตยีงพร้อมกนัแล้วรบีมุง่หน้าตามร่างของเทพธดิาที่หายลบัไปจากถ�้าอย่าง

รวดเรว็

ความมืดมิดในยามรัตติกาลดูเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคส�าหรับผู้ที่มี

นยัน์ตาเหนอืมนุษย์ทั่วไป ทั้งอี้เฟิงหลงและหงหยางจูต่างสามารถเดนิตามร่าง

หญิงสาวในชุดสีน�้าทะเลไปได้อย่างคล่องแคล่ว ผิดกับมู่หรงอู่ที่ประเดี๋ยวก็

สะดุดรากไม้ ประเดี๋ยวกเ็ดนิชนโน่นนี่ สุดท้ายเขากท็นไม่ไหว

“พวกเจ้าช่วยเดนิช้าๆ หน่อยได้หรอืไม่”

“ไม่!” คนทั้งสองเพิ่งแสดงความสามคัคอีอกมาให้เหน็เป็นครั้งแรก

ใบหน้าสวยหวานของมู่หรงอู่งอง�้า เอื้อมมือออกมาคว้าชายเสื้อของ 

บุตรชายเทพมงักร “ถะ...ถ้าเช่นนั้นช่วยจูงข้า...”

อี้เฟิงหลงพ่นลมหายใจออกมาทหีนึ่ง เมื่อเจ้าของร่างหอมเริ่มเดนิออก

ไปไกลจากสายตาโดยมหีงหยางจูตามไปแล้ว เขาจงึเอื้อมมอืมาคว้าข้อมอืของ

เดก็มนุษย์แล้วใช้พลงัปราณที่มนี้อยนดิพุ่งตามไปตดิๆ

ยามค�่าคืนจันทราส่องสว่าง แสงเหลืองนวลอาบไล้บึงใหญ่ให้เปล่ง 

ประกายวิบวับ อากาศริมน�้าเย็นยะเยือกชวนให้ไหล่บางๆ ของหงหยางจูสั่น

สะท้าน ในที่สุดเขากย็กมอืกอดอกพร้อมกบัจามออกมาหนึ่งที

จ๋อม!...

ร่างในชุดสีฟ้าน�้าทะเลแตะเท้าลงไปในน�้า เด็กน้อยทั้งสามพากัน

ตาเหลอืกโตด้วยความตกใจเพราะเกรงว่านางจะจมลงไป ทว่ามนักลบัไม่เป็น

เช่นนั้นเมื่อมีแสงสีขาวเรืองรองออกมาโอบล้อมเรือนร่างอรชรให้สามารถเดิน
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บนน�้าได้

อี้เฟิงหลงหรี่ตา หงหยางจกูะพรบิตาถี่ ส่วนมูห่รงอูเ่บกิตาโตด้วยความ

ตกใจ

เรอืนผมสดี�าเงางามยาวถงึข้อเท้าของหญงิสาวปลวิสยายตามกระแสลม 

เจ้าของร่างหลบัตาพริ้มร่ายร�าอยูเ่หนอืธาราด้วยท่าทางงดงามอ่อนช้อย ทว่าใน

ขณะเดยีวกนักด็ูเหยาะแหยะตามบุคลกิของเจ้าตวั

แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด... มันกลับเปี่ยมไปด้วยพลังและมนตร์เสน่ห์ 

จนคนทั้งสามมอิาจละสายตาไปได้

ทว่าจู่ๆ สรรพสิ่งรอบกายเริ่มผดิแปลกไปจากเดมิ เมื่อแสงที่เรอืงรอง

ออกมาจากร่างของหญงิสาวคล้ายกบัเปล่งรศัมเีจดิจ้ามากขึ้น

“นั่น!”

มูห่รงอูซ่ึ่งปรบัสายตาให้คุน้ชนิกบัแสงได้เป็นคนแรกชี้นิ้วไปทางซ้ายมอื

คนทั้งสามสะดุง้พร้อมกนั ก่อนหน้านี้ยงัเป็นรอยไหม้จากเปลวเพลงิของ 

อี้เฟิงหลงไปแถบหนึ่งอยู่แท้ๆ เหตุไฉนมันถึงได้กลับมามีสภาพเป็นผืนป่า 

เขยีวชอุ่มราวกบัไม่เคยมอีะไรเกดิขึ้นมาก่อน

เป็นไปได้อย่างไร!

เป็นครั้งแรกที่พวกเขาคดิตรงกนั ซึ่งมนักด็�าเนนิอยู่เช่นนั้น จนกระทั่ง

ต่างคนต่างกร็บัรู้ถงึความผดิปกตบิางอย่างกบัร่างกายของตนเอง

อี้เฟิงหลงก้มมองมือที่ใหญ่ขึ้นของตนเอง ยอดไม้สูงที่ดูเตี้ยลง และ

เรอืนผมด�าเหลอืบเขยีวที่งอกยาวจดกลางหลงั

“นี่มนั...” เสยีงแหบเหมอืนกบัคนที่เพิ่งแตกหนุม่ส่งผลให้ค�าพดูที่เหลอื

ดูเหมอืนจะจุกอยู่ในล�าคอ ดวงตาสมีรกตเบกิกว้างขึ้นด้วยความตื่นตระหนก

ปนยนิดี

ทว่ามนักแ็ค่พรบิตาเดยีวเท่านั้น ก่อนที่ทุกอย่างจะกลบัคนืสู่ปกติ

ร่างเลก็ๆ ของเดก็ชายวยัหกขวบเผยสหีน้าผดิหวงัอย่างเหน็ได้ชดั และ

เมื่อผู้มีสายเลือดของเทพมังกรหันหน้าไปมองอีกสองคนที่เหลือ พวกเขาก็มี
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สหีน้าไม่ต่างกนัเท่าไร

แม้จะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆ ทว่าการได้กลบัสู่ร่างจรงิที่ไม่ได้สมัผสัมา

เป็นระยะเวลายาวนานกท็�าให้เกดิอาการวงิเวยีนศรีษะตามมา กว่าจะตั้งสตไิด้

อีกคราก็พบว่าพี่เลี้ยงของพวกเขาหยุดร่ายร�า หลับตาเดินละเมอมุ่งหน้ากลับ

ไปยงัทศิทางเดมิที่จากมาประหนึ่งว่ามแีผนที่อยู่ในหวั

หลวิฟางซวงกลบัเข้าถ�้าอกีครั้งด้วยสหีน้าแช่มชื่น ด้วยความสูงที่แตก

ต่างท�าให้เดก็ชายทั้งสามกึ่งเดนิกึ่งวิ่งตามกลบัมา ขณะที่ยงัไม่ทนัได้ตามเข้าไป

ในถ�้า เสยีงเลก็ๆ จากเจ้าของเรอืนผมสขีาวกด็งัขึ้นเสยีก่อน

“เดี๋ยวก่อน เจ้ามงักร”

อี้เฟิงหลงหนัมามองนิ่งๆ “มอีนัใด”

“ข้ามเีรื่องจะคุยด้วย”

อี้เฟิงหลงแปลกใจอยู่บ้าง น้อยครั้งนักที่เจ้าลูกครึ่งปีศาจงูอยากจะรู ้

บางสิ่งจากเขา

มู่หรงอู่เห็นพวกเขามีเรื่องอยากคุยกันก็ไม่คิดจะอยู่ฟังต่อ สิ่งที่เขา 

เป็นห่วงตอนนี้คอืท่านอากลบัถงึห้องนอนอย่างปลอดภยัหรอืไม่

“ข้าจะไปดูท่านอาซวง”

เดก็ชายมนุษย์กล่าวก่อนจะวิ่งเหยาะๆ กลบัเข้าถ�้า ปล่อยให้พวกเขาพดู

คุยกนัตามล�าพงั

“เจ้ารู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่ท่านอาท�ามนัคอือะไร” หงหยางจูเปิดประเดน็ทนัที

เพื่อมใิห้เป็นการเสยีเวลา อากาศนอกถ�้าหนาวจะตาย หากไม่ตดิที่ว่าสิ่งที่พวก

เขาพูดไม่ควรให้ท่านอาหรือเด็กมนุษย์ปากสว่างผู้นั้นได้ยิน เขาก็คงไม่เลือก 

ที่จะคุยกนัที่นี่

สิ่งที่เขาเหน็ที่บงึเมื่อครู่ สิ่งที่ท่านอาท�า... น่าจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้ท่าน

ผู้เฒ่าพาพวกเขามาอยู่กบันาง... พลงัที่สามารถช่วยพวกเขาได้

แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทพเซยีนที่เขาแทบจะไม่มคีวามรู้อะไรตดิตวั 

ดงันั้นแม้ใจจรงิไม่อยากเอ่ยปากถามเจ้ามงักรจอมหยิ่ง เขากต็้องรู้ให้ได้ว่ามนั
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คอือะไรกนัแน่

“ข้า... ไม่มั่นใจ” คนถูกถามตอบกลบัหน้าทื่อๆ

“ไม่มั่นใจ?” คนฟังทวนเสยีงสูงคล้ายไม่เชื่อ “แล้วมนัคอือะไรล่ะ”

เจ้ามงักรหน้าเหมน็ คดิจะปิดบงัอย่างนั้นร ึฝันไปเถดิ!

กลิ่นอายคุกคามที่เจ้าตวัไม่คดิที่จะกดเอาไว้กบัตวั ส่งผลให้สตัว์ป่าใน

ละแวกใกล้เคยีงต่างพากนัแตกตื่นตกใจ ภายในบรเิวณชายป่าดูวุน่วายขึ้นอย่าง

เหน็ได้ชดั

“ต่อให้เจ้าโมโหมากแค่ไหน ข้าก็ยังไม่บอกเจ้าอยู่ดี” อี้เฟิงหลงกล่าว

เสยีงเยน็ มนิ�าพาต่อการแสดงออกของผู้มสีายเลอืดปีศาจ “ข้าเองกม็ขี้อสงสยั

ที่ต้องได้รับการยืนยันจากท่านผู้เฒ่า เพราะฉะนั้นเราควรสังเกตการณ์อย่าง

เงยีบๆ อย่าเพิ่งบอกท่านอาให้รู้ตวั ท�าแบบนี้คงดทีี่สุดแล้ว”

“ฮ!ึ” คู่สนทนาพ่นลมหายใจออกมาเสยีงดงั แสดงให้เหน็อย่างชดัเจน

ว่าเขาก�าลงัไม่พอใจ

แต่ไม่พอใจแล้วท�าอย่างไรได้ วนันี้เขาไม่มอีารมณ์จะสู้สกัเท่าไร ก่อน

หน้านี้ที่ร่างกายของเขาเปลี่ยนเป็นร่างชายหนุ่มขึ้นมาอย่างฉับพลันยังสร้าง

ความรู้สกึแปลกๆ ให้แก่ร่างกายไม่หาย

“เจ้ามงักร อย่าลมืนะว่าเราอยู่บนเรอืล�าเดยีวกนั” เสยีงของหงหยางจู

แหบนดิๆ คล้ายจะเป็นหวดั “หากเจ้ารู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกบัค�าสาปที่เราโดน 

ข้าหวงัว่าเจ้าจะรบีบอกข้า... กบัเจ้าเดก็มนุษย์นั่นทนัท”ี

“ออื”

ค�าตอบรบัสั้นๆ ส่งผลให้หงหยางจูเชดิหน้าเลก็น้อย จากนั้นร่างเลก็ก็

เดนิเซกลบัเข้าไปในถ�้าซึ่งมอีุณหภูมทิี่ต่างจากภายนอกลบิลบั

บตุรชายเทพมงักรยงัคงอยูด้่านนอก เขาหรี่ตามองดวงจนัทร์บนผนืฟ้า 

แววตาฉายแววครุ่นคิดออกมาพักหนึ่งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจกลับเข้าไป 

พกัผ่อน

ความจรงิไม่จ�าเป็นต้องรอปรกึษากบัท่านผู้เฒ่า หากบดิาของเขาแวะมา
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เยี่ยมเยอืนเมื่อใด ปรศินาทั้งหลายคงจะได้รบัการแถลงไขอย่างแน่นอน

อี้เฟิงหลงคดิเช่นนั้น ก่อนที่นยัน์ตาสปีระหลาดจะเริ่มหม่นหมอง

นานเท่าไรแล้วนะ... ที่เขาไม่ได้พบหน้าผู้เป็นบดิา

ใบหน้างามพริ้มซกุเข้ากบัหมอนนุ่มด้วยสหีน้าผ่อนคลาย

เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่หลิวฟางซวงรู้สึกว่าตัวเองได้นอนอย่าง

เตม็อิ่ม โดยไม่มเีสยีงเลก็ๆ ของกลุ่มเดก็ในความดูแลมารบกวน

ในที่สดุนางกเ็ปิดเปลอืกตาพร้อมกบัยดืแขนขาเพื่อขบัไล่ความเมื่อยล้า 

เมื่อรูส้กึวา่ตวัเองควรจะลกุขึ้นได้แล้ว สายตากเ็หน็รา่งของคนผูห้นึ่งที่เพิ่งเดนิ

เข้ามาในห้องพอดี

“ท่านอาซวง!” น�้าเสยีงตกใจของเดก็ชายส่งผลให้นางหนัไปขานรบัอย่าง

เกยีจคร้าน

“หอื?”

“ท่านรูไ้หมว่าท่านหลบัไปกี่วนัแล้ว” มูห่รงอูเ่ดนิเข้ามาใกล้ กวาดตามอง

นางตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้าอย่างส�ารวจ

หญงิสาวเลกิคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง นี่คดิจะเล่นทายปัญหากบันางหรอือย่างไร

หลวิฟางซวงคดิพลางโบกมอืส่งให้มู่หรงอู่ “ข้าขี้เกยีจทาย เจ้าเฉลยมา

เถดิ”

“ห้าวนั” เดก็ชายวยัเจด็ขวบพูดด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น “ท่านอาซวงหลบั

ไปนานกว่าห้าวนัเชยีวนะขอรบั!”

คนหนึ่งตื่นตวัแทบตาย ทว่าคนฟังกลบัมสีหีน้าเฉื่อยชาสิ้นดี

“อ้อ...” นางลากเสียงยาวพลางยกหวีขึ้นมาสางผมต่อ “ก็แค่ห้าวัน

เท่านั้น”

ก่อนหน้านี้ตอนที่ยังท�างานรับใช้อยู่ที่ต�าหนักเจ้าแม่ซิหวังมู่ นางเคย 

นอนหลับยาวไปหกเดือนเต็มด้วยซ�้า เพราะฉะนั้นแค่ห้าวันจะไปเทียบเคียง 

ได้อย่างไร
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นางกล่าวจบกเ็ดนิน�าร่างเลก็ออกไปยงัโถงรวมทางด้านนอก สหีน้าไม่

ทุกข์ไม่ร้อนของหญงิสาว ประกอบกบัสหีน้าอึ้งๆ ของมู่หรงอู่ ส่งผลให้ผู้ที่เพิ่ง

กลบัมาจากแปลงผกัเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อย

“อาหลง!” เดก็มนุษย์เรยีกชื่อผู้มาใหม่ ร่างเลก็ๆ กระโดดลงจากเก้าอี้

แล้ววิ่งตรงมาหาเขา

“เจ้าพอรู้วชิาการแพทย์ใช่ไหม เจ้าตรวจอาการของท่านอาหน่อย ไม่แน่

ว่าคืนนั้น... อุ๊บ!” ค�าพูดที่เหลือเป็นอันต้องสะดุดเมื่ออีกฝ่ายยัดหัวไช้เท้า 

ชิ้นเลก็เข้ามาในปากคนพูด

“นางปลอดภยัด”ี บตุรชายเทพมงักรหรี่ตาเป็นเชงิเตอืนมใิห้อกีฝ่ายพดู

ถงึเรื่องการละเมอเมื่อหลายคนืก่อน ซึ่งดูเหมอืนว่าหลวิฟางซวงจะไม่รู้ตวัเลย

แม้แต่น้อย

นางใชพ้ลงัไปเท่านั้น แต่นอนพกัแค่ห้าวนั ถอืวา่ฟ้ืนตวัค่อนข้างเรว็กวา่

ที่คดิ

“อี้เฟิงหลง” หลวิฟางซวงเรยีกเสรจ็กย็กมอืปิดปากที่หาวหวอด เมื่อเหน็

อกีฝ่ายชกัสหีน้าเนอืยๆ กลบัมากอ็มยิ้มอย่างขบขนั “ฟันงอกแล้วหรอืยงั”

“ท่าน!” คนฟังถลึงตาดุใส่หญิงสาว ทั้งที่ตัวเองตัวเล็กกระจ้อยร่อย  

“วนันี้ไม่ต้องกนิข้าว”

หญิงสาวมิน�าพาต่อสีหน้าของบุตรชายเทพมังกร สองมือก้มมองมือ 

ตวัเองเศร้าๆ “ข้าเยบ็ผ้าจนเมื่อยไปหมดแล้ว”

มู่หรงอู่เพิ่งได้สติจึงรีบเดินเข้ามาหาเทพธิดาคนงามด้วยความเป็นห่วง 

“ท่านอาซวงเยบ็ชุดให้อาจูกบัอาหลงสนิะขอรบั”

“ออื” นางพยกัหน้าน้อยๆ ก่อนจะเหลอืบดวงตาสอี�าพนัไปทางคนที่ขู่

จะไม่ท�าอาหารให้ตนเมื่อครู ่ “ข้าตื่นขึ้นมาก็รีบเย็บชุดให้พวกเขา ยามนี้

หวิโหย...”

ไม่ต้องรอให้หลิวฟางซวงโอดครวญไปมากกว่านี้ เมื่อร่างในชุดสีด�า 

เดนิผ่านหน้านางพร้อมกบัวางถ้วยบรรจุของบางสิ่งลงบนโต๊ะ
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“เอาเหอเถาไปกนิ แล้วนั่งรอก่อน”

อี้เฟิงหลงพูดเสร็จก็หันไปจัดการกับของในครัวต่อ ปล่อยให้มู่หรงอู่

กะพรบิตาปรบิๆ ก่อนจะขมวดคิ้ว

มอืของท่านอาไม่เหน็จะเป็นแผลอนัใดเลย

เดก็ชายมนุษย์เกาศรีษะอย่างงงงวย ขณะที่รา่งอรชรหยบิเหอเถาใสเ่ข้า

ปาก เคี้ยวอยู่พักหนึ่งตาก็เริ่มปรือ ก่อนจะสังเกตได้ว่ามีเด็กภายใต้การดูแล

หายไปหนึ่งคน

“หงหยางจูไปไหนเสยีเล่า”

“เขาไปอาบน�้าขอรับ” มู่หรงอู่ดันตัวเองขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ข้างคนเป็น 

พี่เลี้ยง “ปกตอิาจูไม่ชอบอาบน�้า วนันี้อากาศข้างนอกค่อนข้างอุ่น จงึได้ยอมไป”

“อุ่น?”

หลวิฟางซวงถามย�้าอกีครา รู้สกึสงัหรณ์ใจแปลกๆ แต่กด็งึตวัเองออก

จากความกงัวลดงักล่าวเมื่อเสยีงหวัเราะแผ่วเบาดงัมาจากบรเิวณหน้าถ�้า

“ท่านอาซวงคดิถงึข้าหรอื” หงหยางจยูิ้มกว้าง การอาบน�้าช่วยให้เขารูส้กึ

ปลอดโปร่งไม่น้อย

ยงัไม่ทนัที่หญงิสาวจะอ้าปากตอบ เสยีงเรยีบๆ ตดิจะร�าคาญกด็งัแทรก

เข้ามาเสยีก่อน

“ซกมก”

แน่นอนว่าคู่กัดตลอดกาลเตรียมอ้าปากตอบโต้ ทว่าต่อมาก็ต้องยอม

แพ้ให้แก่กลิ่นหอมของอาหารมื้อเช้าที่อกีฝ่ายเป็นคนลงมอืท�า

“ฮ!ึ ข้าผู้ใจกว้างจะยอมให้เจ้าหนหนึ่งกแ็ล้วกนั”

พูดเสร็จก็เดินมาทรุดตัวนั่งลงตรงข้ามกับนาง มือขาวเกลี้ยงเกลาดุจ

หยวกกล้วยยกขึ้นเท้าคาง ใบหน้าโดดเด่นยกยิ้มกรุ้มกริ่ม มองหน้านางด้วย

สายตาเจ้าเล่ห์ไม่สมวยั

“ท่านอาซวง ท่านงดงามมาก” คนพูดยิ้มตาหยี

ถ้อยค�าเกี้ยวพาจากเด็กน้อยคนหนึ่งส่งผลให้มุมปากของหลิวฟางซวง
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กระตุกยิ้ม

“หมายความว่าเมื่อก่อนไม่งาม?”

“เมื่อก่อนกว่็างดงามแล้ว แต่วนันี้งดงามกว่าหลายเท่านกั” คนพดูเอาใจ

เก่งยงัคงไหลตามน�้าได้อย่างลื่นไหล

หลิวฟางซวงได้ฟังเช่นนั้นก็เอียงคอ “เจ้ารู้เช่นนั้นก็ดีแล้ว” นางเว้น

จังหวะพลางเอื้อมมือไปลูบไล้ศีรษะของเด็กชายข้างตัว “ท่านอาของพวกเจ้า

ย่อมต้องมคีวามสามารถ หาไม่แล้วเกรงว่าจะดูแลพวกเจ้ามไิด้”

มู่หรงอู่ท�าหน้าเคลิ้มฝัน กลิ่นหอมกรุ่นประจ�าตัวของท่านอาหอมเสีย 

ยิ่งกว่าเหลยีนฮวาที่เบ่งบานอยู่กลางถ�้าเสยีอกี

“ข้าเหน็ด้วย”

เจ้าของเรือนผมสีขาวหัวเราะ ก่อนจะสะดุ้งแผ่วเบาเมื่อรับรู้ถึงเงาด�าที่

ทาบทบัลงมา

อี้เฟิงหลงวางจานอาหารลงตรงหน้าพวกเขาเสร็จก็หรี่ตามองหญิงสาว

อยู่ครู่หนึ่ง เมื่อสายตาเอื่อยๆ สบกลบัมาเขาจงึหนัไปเรยีกเดก็ชายอกีคน

“มู่หรงอู่ มาช่วยยกส�ารบั”

คนถูกเรียกเหมือนเพิ่งรู้สึกตัว ใบหน้าหวานดุจอิสตรีพยักหน้าน้อยๆ 

“อ้อ... ได้ส”ิ

มูห่รงอูก่ระโดดลงจากเก้าอี้ก่อนจะตามบตุรชายเทพมงักรเข้าไปในครวั 

ทิ้งให้หญงิสาวกบัหงหยางจูอยู่กนัตามล�าพงั

“วันนี้เจ้าดูอารมณ์ดีจังนะ” เทพธิดาคนงามกลับมาเป็นหญิงสาวจอม

เอื่อยเฉื่อยดงัเดมิ นางแตะนิ้วลงบนขอบถ้วยเหอเถา ไล้นิ้ววนไปมาพลางมอง

จานอาหารที่ส่งควนัร้อนฉ่า

“หากอากาศอบอุ่น ข้าจะอารมณ์ดทีุกครั้ง”

“อารมณ์ดแีล้วเกี้ยวพาสตร?ี” นางหวัเราะ “ร้ายไม่เบาเลยนะ”

หงหยางจูกระแอม “ข้าเพียงแค่พูดไปตามความจริง ก็ท่านอาซวง 

งดงามจรงิๆ นี่นา”
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“ข้ากว็่าอย่างนั้น” คนถูกชมไม่คดิจะถ่อมตวัเลยแม้แต่น้อย “เดก็อย่าง

เจ้าจะเกี้ยวสตรไีด้อย่างไร เว้นเสยีแต่ว่า...”

เดก็ชายเผลอกลนืน�้าลายเอื๊อกเมื่อดวงตาสอี�าพนัคูน่ั้นมองสบมาตรงๆ

“เว้นเสยีแต่ว่า?” เขากลั้นใจถามกลบั

“เว้นเสยีแต่พวกเจ้าทั้งสามและท่านผู้เฒ่ามบีางสิ่งปิดบงัข้า”

ดวงตาสนี�้าเงนิวบูไหวเลก็น้อยก่อนที่เจ้าตวัจะขยบัยิ้มหวานเอาใจ “คน

เราจ�าเป็นต้องมคีวามลบัสกัสองสามอย่างเพื่อให้ตวัเองดูน่าสนใจ หรอืท่านอา

ว่าไม่จรงิ?”

“ไม่ผิด” ในที่สุดคนพูดก็เคลื่อนมือไปหยิบเหอเถาที่ถูกแกะไว้อย่าง

เรยีบร้อย กรดีกรายอยู่ครู่หนึ่งกส็่งมนัเข้าปากบุตรชายปีศาจงู “รบีกนิเสยี จะ

ได้โตไวๆ”

เดก็พวกนี้ดแูลตวัเองได้ดกีว่านางดแูลตวัเองเสยีอกี คราวนี้นางเริ่มจะ

สงสัยเสียแล้วว่าที่ผู้เฒ่าจางกั๋วเหล่าให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ ก็เพื่อช่วยดูแลนาง

หรอืไม่

แต่ยิ่งคดิกย็ิ่งต้องใช้แรงมาก สุดท้ายคนขี้เซากย็อมแพ้ ปล่อยให้ค�าถาม

นี้ผ่านเลยไปราวกบัมนัไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน

ในที่สดุส�ารบัทั้งหลายกถ็กูอี้เฟิงหลงกบัมูห่รงอู่ยกมาจนครบ ก่อนลงมอื

กนิอาหาร คุณชายในบรรดาคนทั้งสามกก็ล่าวท�าลายความเงยีบขึ้นมา

“หงหยางจูล้างจาน”

คนถูกสั่งขยับตะเกียบในมือ จ้องหน้าเด็กชายเจ้าของนัยน์ตาสีมรกต

ก่อนจะคลี่ยิ้มยยีวน “แล้วถ้าข้าไม่ล้าง?”

“อาจู อาหลง อย่าทะเลาะกนัเลย” เดก็ชายซึ่งมสีายเลอืดมนุษย์เตม็ตวั

ร้องห้ามทั้งที่ยงัตวัสั่น

ความกล้าหาญที่แฝงมาด้วยความขลาดกลัวเป็นภาพที่ค่อนข้างคุ้นชิน

ส�าหรับหลิวฟางซวง ดังนั้นนางจึงกินข้าวต่อโดยไม่สนใจการโต้เถียงเล็กๆ 

น้อยๆ เหล่านี้
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ทว่า... อากาศมนัเริ่มร้อนขึ้นอกีแล้วใช่ไหม

เทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะวางตะเกียบลง 

บนถ้วย

อี้เฟิงหลงเบนสายตามายงันางทนัท ี“มเีรื่องอนัใด”

“ไม่ต้องกลวั ไม่ใช่เพราะอาหารที่เจ้าท�าไม่อร่อย” หญงิสาวยกยิ้มเมื่อ

เห็นสีหน้าราบเรียบของอีกฝ่ายไหววูบเล็กน้อย “เพียงแต่จ�าเป็นต้องออกไป

นอกถ�้าสกัประเดี๋ยว”

“นอกถ�้า?” หงหยางจูเอยีงคอสงสยั

“ข้างนอกถ�้ามอีนัใดหรอืขอรบั ท่านอา” มู่หรงอู่ส่งเสยีงถามบ้าง

หลิวฟางซวงไม่รีบร้อนตอบ เดินไปนอนเอกเขนกบนตั่งยาวอย่าง

เกยีจคร้าน กวาดตามองดูเดก็น้อยทั้งสามซึ่งดูไม่มอีารมณ์จะกนิข้าวต่อ

‘ช่างเป็นเดก็ที่อยากรู้อยากเหน็เสยีจรงิ’

บ่นในใจไปเสรจ็สรรพ อี้เฟิงหลงกถ็ามขึ้นมาราวกบัอ่านใจนางได้

“เกี่ยวข้องกบัอากาศที่เปลี่ยนแปลงทางด้านนอกหรอืไม่”

“ใช่” หญงิสาวพมึพ�าเสยีงเอื่อย ก่อนจะหยดักายลุกขึ้นจากตั่งยาว “ที่

อากาศในสุดแดนพงไพรอุ่นขึ้นนั้นมสีาเหตุมาจากบางสิ่ง”

หลวิฟางซวงพดูทิ้งไว้เท่านั้น แต่แววตาที่สื่อออกมานั้นราวกบันางรูด้ว่ีา 

‘สาเหตุ’ ที่ว่านั่นคอือะไร

นยัน์ตาสอี�าพนัหลบัลงอย่างเชื่องช้า ร่างอรชรก้าวตรงไปบรเิวณหน้าถ�้า 

มอืเรยีวบางวาดแขนเป็นรปูวงกลมก่อนจะหนักลบัมามองเดก็น้อยทั้งสามเป็น

ครั้งสุดท้าย

“พวกเจ้ารออยู่ที่นี่ หากข้ายังไม่กลับมา พวกเจ้าก็ห้ามออกไปเป็น 

อนัขาด เข้าใจหรอืไม่”

คนได้ฟังต่างพากันหน้าเสีย แม้กระทั่งอี้เฟิงหลงที่มักจะไม่แสดงออก

ทางสหีน้ายงักดหวัคิ้วเข้าหากนั

“ผู้ที่อยู่ด้านนอก... เป็นผู้ใดกนัแน่”
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เป็นเพราะถูกสาปให้เป็นเด็ก ดังนั้นทักษะและพลังติดตัวของเขาจึง

ถดถอยลงตามไปด้วย มนัช่างไม่สะดวกเอาเสยีเลย

แต่สาเหตทุี่จางกั๋วเหล่าน�าพวกเขามาฝากไว้กบัเทพธดิาผูน้ี้ กเ็พื่อให้นาง

ช่วยปกป้องพวกเขาอยู่แล้ว

ความคิดกับอารมณ์ตีกันยุ่งเหยิงอยู่ในหัว จนกระทั่งเสียงหวานเอื่อย

เฉื่อยตอบกลบัมา

“สหายเก่า”

สหีน้าของผู้ฟังผ่อนคลายลงอย่างเหน็ได้ชดั

“เชน่นั้น... พวกเราจะรอท่านอาอยูท่ี่นี่” มูห่รงอูม่องหญงิสาวตาละห้อย 

“ท่านอาซวงต้องกลบัมาหาพวกเรานะ”

หลิวฟางซวงชะงักไปเล็กน้อย นึกไม่ถึงว่าจะได้ยินค�านี้จากปากของ 

เดก็น้อย

ก่อนหน้านี้นางยังเผลอคิดไปว่าพวกเขาสามารถดูแลตนเองได้ แต่

สุดท้ายพวกเขากเ็ป็นแค่เดก็ที่ยงัไม่ค่อยรู้ความและปกป้องตนเองไม่ได้อยู่ดี

รอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นบนใบหน้างดงาม ตามมาด้วยค�าตอบรบัสั้นๆ 

“ออื”

มูห่รงอูม่องร่างในอาภรณ์สฟ้ีาครามซึ่งเดนิออกจากถ�้าตาละห้อย ภายใน

ถ�้าสงบไปเพยีงครู่เดยีว เจ้างูกเ็ริ่มส่งเสยีง

“เจ้าจะปล่อยให้นางออกไปตามล�าพังอย่างนั้นหรือ” ค�าถามนี้จะถาม

ใครได้นอกจากอี้เฟิงหลง

“เราไปแล้วจะช่วยอันใดได้” บุตรชายเทพมังกรกล่าวเสียงขรึม 

“ส�าเหนยีกตวัเองเสยีบ้างว่ายามนี้มปัีญญาเท่าใด อย่าท�าให้เรื่องยุ่งยากกว่าเดมิ

เลย”

หากผูม้าเป็นศตัร ูอย่างน้อยก่อนที่หลวิฟางซวงจะออกไป กน่็าจะแสดง

ท่าทบีางอย่างออกมาให้เหน็บ้าง ดงันั้นเรื่องนี้จงึไม่จ�าเป็นต้องกงัวลใจไป

หงหยางจเูชดิใบหน้า กล่าวเสยีงประชดประชนั “ข้าละเกลยีดการวางท่า
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สุขุมของเจ้าจรงิๆ”

“เกลยีดแล้วอย่างไร” น�้าเสยีงของเขาเฉื่อยชามากขึ้น “ไม่ว่าอย่างไร เจ้า

กต็้องตดิอยู่ที่นี่กบัข้าอยู่ด ีเจ้างูเหมน็”

“ข้าไม่...!”

“พวกเจ้า... อย่าทะเลาะกันได้ไหม” คนพูดเบะปากเหมือนก�าลังจะ

ร้องไห ้“ขา้เปน็ห่วงท่านอาจะแย่อยูแ่ล้ว พวกเจ้ายงัมอีารมณ์มาถกเถยีงกนัอกี 

ฮอืๆๆ!”

มูห่รงอูพ่ดูเสรจ็กเ็ดนิตงึตงักลบัเข้าห้อง ปล่อยให้คู่กดัทั้งสองมองเขม้น

กนัในขณะที่ตดัสนิใจปักหลกัรออยู่ที่เดมิ

“สนุขัผูภ้กัดขีองท่านอา” ผูม้สีายเลอืดของปีศาจเปรยตามหลงัผู้จากไป 

จากนั้นก็หันไปหรี่ตามองบริเวณทางเข้าออก หวังว่าตนจะสามารถมองฝ่า 

ม่านพลงัที่ปิดกั้นระหว่างภายในถ�้ากบัด้านนอก

เขาอยากรู้นกัว่าท่านอาออกไปพบผู้ใดกนัแน่



สำม
สหำยของท่ำนอำ

อณุหภมูทิางด้านนอกอุน่ขึ้นดงัคาด ให้ความรูส้กึเหมอืนเซี่ยะเทยีน14 

มากกว่าชุนเทยีนเสยีด้วยซ�้า

หลวิฟางซวงสูดหายใจเข้าช้าๆ ก่อนจะวาดมอืไปมาในอากาศ ละออง

น�้าโปรยปรายออกมาจากมอืของนาง ก่อนจะเหอืดแห้งโดยที่ยงัไม่แตะถงึพื้น

ด้วยซ�้า

พลงัธาตุทั้งหมดในสามโลกแบ่งออกเป็นแปดแขนง... ดนิ น�้า ลม ไฟ 

ไม้ ทอง แสง และเงา เทพธดิาผู้ก่อก�าเนดิจากน�้าค้างเยี่ยงนางถอืครองพลงั

ธาตนุ�้าและแสง จงึมแิปลกที่จะรูส้กึไม่สบายตวัเมื่อพบเจอกบัอากาศที่ค่อนข้าง

อุ่นและแห้ง

นางยนืนิ่งอยู่พกัหนึ่งราวกบัก�าลงัใคร่ครวญว่าควรจะท�าเช่นไรต่อ

นิ่งมากๆ นิ่งจนรู้สกึว่า... เริ่มง่วงนอน

หญงิสาวหลบัตาลงอย่างเชื่องช้า จนกระทั่งสมัผสัถงึความเคลื่อนไหว

บางอย่างทางทศิอุดร จงึใช้พลงัวตัรพาร่างอรชรเหาะไปยงัจุดหมาย

14 เซี่ยะเทยีน (夏天) คอื ฤดรู้อน
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พงไพรเขียวขจีแลดูมีชีวิตชีวาโบกพลิ้วไปตามจังหวะที่นางพุ่งตัวผ่าน 

ดวงตาสปีระหลาดจบัจ้องความเคลื่อนไหวที่ใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ แสงสสี้มแสด

สาดประกายจ้าจนให้ความรู้สกึแสบตา เสยีงร้องค�ารามคล้ายพยคัฆ์แต่กม็ใิช่

ส่งผลให้เจ้าตวัเลกิคิ้วด้วยความรู้สกึคุ้นเคย

“ซวงซวง!” เสยีงทุ้มทรงพลงัดงัขึ้นจากด้านล่าง

หญิงสาวในอาภรณ์สีฟ้าปลดพลังวัตรเพื่อทิ้งตัว ทว่าก็มิอาจหักห้าม

เสยีงถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายเอาไว้ได้อยู่ดี

‘มคีนมากวนเวลานอนเล่นจนได้สทิ่า’

หลิวฟางซวงครุ่นคิดในใจ พลางแสงดังกล่าวก็เปลี่ยนรูปร่างจากสัตว์ 

สี่เท้ากลายมาเป็นร่างมนุษย์ ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ก�าย�าเบื้องหน้าสวมอาภรณ ์

สีด�าแดง เรือนผมสีแสดดั่งเปลวเพลิงโดดเด่นสะดุดตา ผิวสีน�้าตาลทอง 

นัยน์ตาสีทองของเขาเปล่งประกายเรืองรองราวกับทองค�า บ่งบอกถึงพื้นเพที่

ไม่ธรรมดา

พลงัธาตุทั้งห้าที่รุนแรงเพยีงนี้ ย่อมเป็นคนจากชนเผ่ากเิลน และนางก็

รู้จกัคนจากชนเผ่ากเิลนอยู่ไม่กี่คน

เทพธิดาคนงามมองไปสักพักหนึ่งก็เบือนหน้าหนี รอยยิ้มกว้างของ 

อีกฝ่ายกลับกลบรัศมีความน่าเกรงขามในทีแรกให้ลดน้อยลงไปกว่าครึ่ง ซึ่ง

นางกร็ู้จกักบับุรุษผู้หล่อเหลาจนขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งบนหุบเขาไกลภพผู้นี้มานาน

เกนิกว่าจะมองเหน็เสน่ห์ในตวัของเขา

“ข้าก็หลงคิดว่าเป็นสัตว์วิเศษที่ไหนออกมาอาละวาด ที่แท้ก็เป็นท่าน

นั่นเอง”

น�้าเสยีงเอื่อยเฉื่อยไร้น�้าหนกั ส่งผลให้รอยยิ้มบนใบหน้าของชายหนุ่ม

หายไปอย่างรวดเรว็ “ไยเจ้าจงึดูไม่ดใีจเลยที่ได้พบข้า เราไม่ได้พบกนัมานาน

กว่าร้อยปีเชยีวนะ”

หลวิฟางซวงพยกัหน้าทหีนึ่ง ท�าให้คนมองมอิาจคาดเดาได้เลยว่าการที่

นางพยักหน้ายอมรับ หมายถึงยอมรับเรื่องไม่ดีใจที่ได้พบเขา หรือเรื่องเห็น
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ด้วยว่าพวกเขาไม่ได้พบกนัมานานกว่าร้อยปี

“ท่านอาจารย์เป็นเช่นไรบ้าง”

หลี่ลู่พ่นลมหายใจเหมอืนต้องการข่มกลั้นอารมณ์ร้อนของตวัเอง เป็น

เพราะเขาตื่นเต้นเกินไปจึงเผลอลืมไปว่า ‘ศิษย์น้อง’ ของเขามีอุปนิสัยเป็น 

เช่นไร

“นบัตั้งแต่ทราบว่าเจ้าถูกลงโทษ ช่วงแรกกโ็กรธเป็นฟืนเป็นไฟ จะไป

เอาผดิท่าเดยีว”

หลวิฟางซวงกะพรบิตาถี่ นี่นางได้ยนิผดิไปหรอืไม่ “ท่านอาจารย์จะไป

เอาผดิที่ต�าหนกัประจมิ?”

ท่านอาจารย์ที่เคารพรัก คอยสั่งสอนไล่ตีนางมาตั้งแต่เพิ่งถือก�าเนิด 

ผู้นั้น แท้จรงิแล้วกใ็ส่ใจนางอย่างลกึล�้าเช่นกนั

ในขณะที่ร่างอรชรก�าลังซาบซึ้งใจจนแทบหลั่งน�้าตา เสียงทุ้มห้าวของ 

ผู้เป็นศษิย์พี่กท็�าให้ความเปียกชื้นที่ขอบตาพลนัเหอืดแห้ง

“จะมาเอาผดิที่เจ้าต่างหาก”

“ศษิย์พี่รอง!” นางย่นคิ้วน้อยๆ ก่อนจะถอนหายใจ “ช่างเถดิ ข้าขี้เกยีจ

ต่อปากต่อค�ากบัท่านแล้ว”

“ท�าไม เจ้าจะไปนอนร”ึ

“รู้กด็แีล้ว”

“เจ้า!” ใบหน้าของกเิลนหนุ่มแดงขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั “ข้าอุตส่าห์มาหา

เจ้าถงึที่นี่นบัตั้งแต่ออกจากการบ�าเพญ็เพยีร แต่เจ้ากลบัจะไปนอนเนี่ยนะ!”

หลิวฟางซวงเลิกคิ้ว นางดูออกว่าเขาก�าลังน้อยใจ แต่จะน้อยใจไปไย

ในเมื่อเขากเ็หน็แล้วว่านางสุขสบายดี

“แล้วท่านจะมกิลบัไปหรอกหรอื”

“ยงั” เขาตสีหีน้าเคร่งขรมึ หรี่ตาลงอย่างจบัผดิ “เจ้าซ่อนอะไรเอาไว้หรอื

อย่างไร เหตุใดจงึได้ดูรบีร้อนนกั”

“เลอะเลอืนไปกนัใหญ่แล้ว” นางปฏเิสธเสยีงเนอืย
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เรื่องการเลี้ยงดูเดก็สามคนเพื่อแลกกบัการลดหย่อนโทษเป็นการตดัสนิ

ใจระหวา่งนางกบัผู้เฒา่จางกั๋วเหล่า จะให้ผู้อื่นลว่งรู้ไม่ได ้ตอ่ให้อกีฝ่ายจะเป็น

ศษิย์พี่ร่วมอาจารย์ของนางกต็าม

เมื่อเหน็ว่านางปฏเิสธ คนพูดกไ็ม่คดิจะเซ้าซี้ต่อให้ร�าคาญใจ มอืใหญ่

กร้านสีเข้มคว้าหมับเข้าที่ข้อมือบางของคนตัวหอม “ไหนๆ เราก็พบกันแล้ว 

เจ้าไปเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์เป็นเพื่อนข้าหน่อยส”ิ

เขาพูดจบก็จะลากศิษย์น้องผู้มีอายุน้อยกว่าเขาสองพันปีไปด้วยกัน 

เสยีให้ได้ ทว่าคนที่มกัไม่นยิมออกแรงกลบัขนืเอาไว้เสยีอย่างนั้น

“ขี้เกียจไป” เสียงหวานๆ ฟังดูเบื่อหน่ายอยู่ในที แท้จริงแล้วนางไม่

อยากไปไกลจากที่นี่มากนกั

เด็กน้อยสามคนยังคงรออยู่ในถ�้า นางรู้สึกไม่ดีที่ปล่อยพวกเขาเอาไว้

ตามล�าพงั แม้ตลอดหลายวนัที่ผ่านมาพวกเขาจะอยู่ได้กต็ามที

‘แปลกดเีหมอืนกนั เมื่อก่อนมเิหน็ต้องสนใจเรื่องอนัใด มาวนันี้กลบัมี

เดก็ประหลาดสามคนมาเป็นบ่วงผูกคอ’

เจ้าตัวครุ่นคิดอยู่ในใจ ก่อนจะสังเกตเห็นว่าผู้ที่ก�าลังตรึงข้อมือนาง

ก�าลงัจ้องนางตาไม่กะพรบิ

“เจ้าควรจะไปใช้กรรมบนโลกมนุษย์มใิช่หรอื”

“ไม่ผดิ”

“หากเจ้าไม่ไปโลกมนษุย์เลย เกรงว่าการท�าโทษในครั้งนี้จะถอืเป็นโมฆะ

ไปน่ะส”ิ

หลวิฟางซวงคดิตามที่เขาบอก หากเป็นเช่นนั้นจรงิย่อมเป็นเรื่องที่แย่... 

แย่เอามากๆ

“เข้าใจแล้ว” หญงิสาวพยกัหน้า นยัน์ตาสอี�าพนัสบเข้ากบันยัน์ตาสทีอง 

“แต่เราต้องกลบัมาที่นี่ภายในเยน็นี้”

คราวนี้หลี่ลู่เลกิคิ้วมอง “เจ้านดัผู้ใดไว้หรอือย่างไรกนั”

“ไม่ม”ี หลวิฟางซวงตอบ แววตาไม่ล่อกแล่กแม้แต่น้อย
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ทว่ายิ่งสีหน้าของนางนิ่งมากเท่าไร มันกลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ 

ของอกีฝ่ายมากขึ้นเป็นทวคีูณ

“แล้วเจ้าจะรีบกลับท�าไม” บุรุษจากชนเผ่ากิเลนถาม นี่เป็นครั้งแรกที่

นางปฏิเสธเขา ก่อนหน้านี้คนขี้เกียจแม้แต่จะโต้เถียงมีแต่ปล่อยเลยตามเลย 

อย่างมากกใ็ห้เขาลากไปแล้วแอบงบีหลบัเอากลางทาง

“ข้าจะนอน” เจ้าของร่างอรชรตอบกลบัหน้าตาย “ความจรงิข้าง่วงตั้งแต่

ยามนี้แล้วด้วยซ�้า”

ชายหนุ่มเหน็นางเริ่มงอแงกพ็ยกัหน้าน้อยๆ “ข้าเข้าใจแล้ว”

หลิวฟางซวงเลิกคิ้ว หมายความว่าเขาจะยอมปล่อยให้นางกลับไป 

พกัผ่อนในถ�้าใช่หรอืไม่

“ไปกนัเถดิ” เสยีงทุ้มเข้มกล่าวไปอกีอย่าง

“ท่าน...” เทพธดิาถงึกบัอบัจนด้วยค�าพูด

คิดๆ ไปแล้วท่านอาจารย์คงภูมิใจในตัวลูกศิษย์ทั้งหมดน่าดู ท่าน

อาจารย์เป็นผูล้ะทางโลก มุง่เกบ็ตวัฝึกฝนพลงัปราณจนมอีายยุนืยาวสามหมื่น

ปี ตลอดชวีติรบัศษิย์เพยีงครั้งเดยีว และรบัทั้งหมดห้าคน ศษิย์แต่ละคนลว้น

มชีื่อเสยีงโด่งดงัจนผู้เป็นอาจารย์ถงึกบัหลั่งน�้าตาอยู่บ่อยครั้ง

ศิษย์คนโตขึ้นชื่อเรื่องความขี้งก หากต้องตากน�้าทะเลจากคาบสมุทร 

ทั้งสี่ เกรงว่าความเคม็นั้นมอิาจเทยีบได้กบัหนึ่งในสี่ส่วนของบุรุษผู้นี้ ว่ากนัว่า

เพยีงเจ้าตวัสลดัชายผ้ากม็เีกลอืร่วงออกมาเลยทเีดยีว

ศษิย์คนรองขึ้นชื่อเรื่องความดื้อด้าน หลี่ลู่เรยีกได้ว่าไร้เหตุผล ตรรกะ

ทั้งหลายในใต้หล้าล้วนไร้ความหมายเมื่อเขาฟังหซู้ายทะลหุขูวา ไม่คอืสิ่งใด ใช่

คอือนัใด กห็าได้ส�าคญัไม่ หลี่ลู่พอใจหรอืหลี่ลู่ไม่พอใจต่างหากที่ส�าคญักว่า

ศษิย์คนที่สามขึ้นชื่อเรื่องความขี้เกยีจ ซึ่งกค็อืนาง และสตรอีย่างหลวิ-

ฟางซวงไม่คดิปฏเิสธฉายาที่ผู้อื่นตั้งว่า ‘น�้าค้างหลบั’ เพราะไม่ว่าฟ้าจะถล่ม ดนิ

จะทลายอย่างไร ถ้าหากนางไม่ตื่นเสียอย่าง ก็ไม่มีสิ่งใดในใต้หล้าจะปลุกให้

รู้สกึตวัได้
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ศษิย์คนที่สี่ขึ้นชื่อเรื่องความโง่เขลา ว่ากนัว่าคนผูน้ี้มพีรสวรรค์ด้วยการ

ท�านายชะตาที่แม่นย�าราวกบัหยั่งรู้ฟ้าดนิ ทว่าได้อย่างกต้็องเสยีอย่าง การพดูจา

อย่างทื่อๆ โดยไม่มีวาทศิลป์ท�าให้คนฟังพิโรธอยู่บ่อยครั้ง แม้แต่เง็กเซียน

ฮ่องเต้ยงัพลั้งปากเรยีกว่า ‘อจัฉรยิะสมองหมู’

ศษิย์คนที่ห้า ฝาแฝดร่วมอุทรของศษิย์คนที่สี่ ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าเล่ห์

เพทุบาย เจ้าเล่ห์เสยีจนไม่มผีู้ใดในแดนสวรรค์ จวบจนกระทั่งแดนปีศาจกล้า

คบค้าสมาคม เพราะมกัจะถูกเอาเปรยีบอยู่เรื่อยไป ด้วยเหตุนี้ วนัๆ จงึเอาแต่

เที่ยวเตร่หาผลประโยชน์ไปเรื่อยๆ นานทีปีหนจึงจะกลับมายังหุบเขาไกลภพ

สกัครา

หลวิฟางซวงครุ่นคดิอยูใ่นใจ ก่อนจะสมัผสัได้ว่าภาพเบื้องหน้าเริ่มหมนุ

คว้าง ความบดิเบี้ยวดงักล่าวส่งผลให้เจ้าตวัสงัหรณ์ใจบางอย่าง แล้วมนักจ็าง

หายไปอย่างวอ่งไวเมื่อหลี่ลูพ่านางพุง่ทะยานผ่านกลบีเมฆ มุง่หน้าไปยงัที่หนึ่ง 

ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้หญงิสาวซกัถามด้วยซ�้าว่าเป็นที่ใด

กลิ่นหอมของจนิหยนิฮวา15 เป็นสิ่งแรกที่เข้ามากระทบโสตประสาท

“หอมจงั...” ผู้ที่เผลอหลบัไประหว่างทางบ่นพมึพ�าขึ้นมา ความไม่สบาย

ตวัแปลกๆ นั้นย่อมม ีทว่าความง่วงงุนมมีากกว่า

“ยังหอมมิได้ครึ่งหนึ่งของกายเจ้า” เสียงทุ้มห้าวดังข้างใบหู ให้ความ

รู้สกึน่าร�าคาญเป็นอย่างยิ่ง

หลวิฟางซวงยื่นมอืออกไปตามสญัชาตญาณ ผลกัเข้าที่ความแขง็ร้อน

ในระยะใกล้ก่อนจะลมืดวงตาสอี�าพนัขึ้นมา

สิ่งแรกที่นางสังเกตมิใช่เจ้าของอ้อมกอดที่ถือวิสาสะลวนลามแตะต้อง 

แต่เป็นมนุษย์วยักลางคนที่ยนืยิ้มอยู่ข้างๆ ต่างหาก

‘ไม่ต้องห่วง ข้าปิดกั้นไอเทพและใช้มนตราเปลี่ยนรูปโฉมให้แล้ว’

15 จนิหยนิฮวา (金银花) คอื ดอกสายน�้าผึ้ง
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เสยีงของหลี่ลู่ดงัขึ้นในโสตประสาท

“ออื” หญงิสาวขานรบัก่อนจะขยบัตวัออกห่างอย่างเอื่อยเฉื่อย ดวงตา

สีประหลาดของเทพธิดากลายเป็นนัยน์ตาสีน�้าตาลทั่วไปในสายตาของมนุษย์

เหม่อมองไปยงัถ้วยชาส่งควนัร้อนกรุ่นบนโต๊ะเบื้องหน้า

“ชา?”

“ถูกต้องขอรบั เป็นชาจนิหยนิฮวา” มนุษย์ในชุดสทีมึผู้นั้นยิ้มกว้าง

โฉมสะคราญพยกัหน้าเพยีงเลก็น้อย แต่ความงามที่เจดิจรสักลบัท�าให้

คนมองเคลบิเคลิ้ม ในที่สุดชายหนุ่มจากเผ่ากเิลนกส็่งเสยีงกระแอม

เถ้าแก่ผู้ออกมาต้อนรับลูกค้าถุงเงินหนักซึ่งหอบร่างหญิงสาวในสภาพ 

หลบัใหลเข้ามาในร้านกะพรบิตาถี่ ทแีรกกงัวลว่าเจ้าของร่างอรชรจะถูกวางยา

หรอืรงัแก แต่แท้จรงิแล้วดจูะสนทิสนมคุน้เคยกนัดกีบัผูท้ี่พามา ดงันั้นจงึไม่มี

สิ่งใดน่ากงัวล

“นายท่าน นี่เพิ่งจะยามเซนิ16 แต่ฮูหยนิของท่านกลบัง่วงนอนถงึเพยีง

นี้” น�้าเสยีงของอกีฝ่ายแฝงแววหยอกเย้า “หรอืว่าเมื่อคนืพวกท่าน...”

“ไปเอาขนมมาเถดิ” หลวิฟางซวงไม่คดิจะแก้ไขฐานะที่อกีฝ่ายยดัเยยีด

ให้ อย่างไรเสยีที่นี่กเ็ป็นโลกมนษุย์ หากแวะเวยีนมาอกีครา คนเหล่านี้คงเวยีน

ว่ายตายเกดิกนัไปหมดแล้ว

ทว่าความไม่ใส่ใจของนางกลับท�าให้ดวงตาสีทองค�าของอีกคนเปล่ง

ประกายวาดหวงัขึ้นมา “ซวงซวง หมายความว่าเจ้า...”

ความในใจของเขาที่เก็บง�ามานานหลายพันปี ในที่สุดสตรีผู้ขี้เกียจก็ 

รบัรู้แล้วใช่หรอืไม่!

ในขณะที่ชายหนุ่มก�าลังตื่นเต้นอยู่นั้น หญิงสาวก็กล่าวเสียงเนิบนาบ

ขึ้นมาอกี “ลุงของข้าหวิแล้ว”

เถ้าแก่ประจ�าร้านน�้าชาแทบส�าลกัน�้าลาย จรงิอยู่ที่หนุ่มผู้นี้ดูแล้วน่าจะ

16 ยามเซนิ คอืเวลาระหว่าง 15.00 น. – 16.59 น. ในปัจจบุนั
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อายุประมาณยี่สบิปลายๆ ทว่าความสมัพนัธ์ของทั้งสองเรยีกว่า ‘ลุงกบัหลาน’ 

ได้อยู่หรอื

“ซวงซวง” หลี่ลู่พ่นลมหายใจเสียงดัง ผิดกับคนง่วงที่ปรายตาไปยัง 

ชายวยักลางคน

“เรว็เข้าส ิเขาโมโหหวิแล้ว”

“ขอรับๆ ท่านทั้งสองโปรดรอสักครู่” คนพูดค้อมศีรษะถี่ๆ ก่อนจะ 

เร่งรดุจากไป สมัผสัได้ว่าบรรยากาศในร้านร้อนพกิล จงึยกชายแขนเสื้อขึ้นมา

ซบัเหงื่อ

และแล้วเสียงจากห้องน�้าชาซึ่งแบ่งแยกเป็นสัดส่วนอยู่ด้านบนส�าหรับ

แขกผู้มยีศศกัดิ์กบัถุงเงนิหนกักด็งัเรยีกขึ้นมา

“เถ้าแก่”

“ขอรบันายท่าน!” เจ้าตวัขานรบัเสรจ็กล็อบกลนืน�้าลายเอื๊อก ทั้งที่เขา

ตั้งใจจะเดนิผ่านหน้าบนัไดไปอย่างเงยีบๆ แท้ๆ ทว่าคนในห้องรมิโถงชั้นสอง

กลบัเรยีกตวัเขาเอาไว้ราวกบัมตีาวเิศษหยั่งรู้ได้

เจ้าของร้านน�้าชาปาดเหงื่อรอบสอง วนันี้มแีต่คนแปลกๆ มาเยอืนโรง

น�้าชาของตน ได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเรื่องที่ท�าให้การค้าของเขา 

ต้องขาดทุนย่อยยบั

ทางด้านบนอากาศช่างเย็นยะเยือก แต่ด้านล่างนี่ร้อนแรงเหนือค�า

บรรยาย

หลิวฟางซวงจิบชาหอมกรุ่นไปอึกหนึ่งก็ขยับตัวหนีร่างสูงใหญ่ที่เขยิบ

เข้ามาใกล้

“ท่านลงมาที่นี่เพื่ออนัใดกนัแน่”

“ลงมาเยี่ยมเจ้าอย่างไร” เขาตอบพลางยกยิ้ม “ไม่เชื่อหรอื”

“หากท่านคอืศษิย์น้องสี่ ข้าอาจจะเชื่อ”

“เจ้าสี่ยงัโดนจองจ�าอยู่ในอารามสิ้นชื่ออยู่เลย”

“แล้วศษิย์พี่ใหญ่?”
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หลี่ลู่ละเลยีดชมิน�้าชาจนหมดถ้วยจงึค่อยตอบ “ศษิย์พี่ใหญ่ตอนนี้ตดิ

อยู่ในถ�้างูแปดเศยีรทางทศิอุดร ป่านนี้ยงัออกมาไม่ได้”

หลวิฟางซวงนิ่งไป ศษิย์พี่ใหญ่วรยทุธ์เก่งกลา้มากสามารถ เพยีงแค่ถ�้า

งูแปดเศยีรถงึกบัท�าให้หาทางออกมไิด้เชยีวหรอื

ในระหว่างที่นางถูกโทษทัณฑ์ให้ลงมายังโลกมนุษย์ ความเคลื่อนไหว

ของสามพภิพคงเปลี่ยนไปมากทเีดยีว

“ยากเยน็ถงึเพยีงนั้น?”

“กไ็ม่เชงิ” คนพูดหวัเราะหึๆ  “งูแปดเศยีรให้จ่ายค่าผ่านทาง แต่ศษิย์ 

พี่ใหญ่ไม่ยอมจ่าย”

ในที่สุดคนฟังกห็ลุดหวัเราะออกมาเบาๆ “สมกบัที่เป็นศษิย์พี่ใหญ่”

พูดไปแล้วนางก็อดนึกถึงช่วงเวลาอันแสนสุขบนหุบเขาไกลภพไม่ได้ 

นอกจากฟังค�าดดุ่าสั่งสอนของผูเ้ป็นอาจารย์และฝึกปรอืวชิาแล้ว เวลาของนาง

ส่วนใหญ่กท็ุ่มเทให้แก่การกนิและนอนเพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น

“ว่าแต่...” มือใหญ่กร้านของคนพูดคว้าหมับเข้าที่ไหล่บางของเจ้าของ

ร่างอรชร สีหน้าของเขาดูจริงจังขึ้นอีกสามส่วนยามเอื้อนเอ่ยค�าถามที่ติดค้าง

อยู่ในใจมานาน “ข้ายังไม่รู้เลยว่าเจ้าท�าผิดเรื่องอันใดจึงได้ถูกลงโทษหนักถึง

เพยีงนี้”

ดูเหมือนว่าค�าถามของกิเลนหนุ่มจะไม่ใช่สิ่งที่สมควรพูดในเวลานี้สัก

เท่าไร เมื่อสหีน้าที่มกัจะเอื่อยเฉื่อยเป็นนจิเริ่มมคีวามเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ

“เรื่องนี้...” หญงิสาวพมึพ�าขณะที่ดวงตาสนี�้าตาลสั่นไหวน้อยๆ คล้าย

ระลอกคลื่น ความผิดที่นางกระท�านั้น แค่การลงโทษเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็น

ความเมตตาจากพระนางซหิวงัหมู่ยิ่งแล้ว

หลี่ลูค่อยสงัเกตนางอยูต่ลอด ไม่แน่ว่าบางทสีาเหตหุนึ่งที่ท�าให้หลวิฟาง- 

ซวงอยากเกบ็ตวัอยูแ่ต่ในสดุแดนพงไพรอาจมสีิ่งอื่นที่มากกว่าแค่การนอนหลบั

ทว่าความคดิของเจ้าตวัเป็นอนัต้องสะดุดลงเมื่อเสยีงถอนหายใจอย่าง

เหนื่อยหน่ายท�าลายความเงยีบขึ้นมาเสยีอย่างนั้น
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“ช่างเถอะ” หลวิฟางซวงกลบัมามสีหีน้าเอื่อยเฉื่อยดงัเดมิ “ที่นี่น่าเบื่อ

จะตาย ท่านพาข้ามาท�าไมกนั”

“เจ้าใจเยน็ก่อนเถดิ วนันี้รบัรองว่ามเีรื่องสนุกๆ ให้ชมอย่างแน่นอน”

“บอกมา แล้วข้าจะพจิารณาดูว่าควรอยู่ต่อหรอืไม่”

“พ่อตามาจดัการกบับุตรสาวที่หนตีามลูกเขย”

หญงิสาวหรี่ตาลงจนเกอืบปิด บ่งบอกมไิด้ว่าก�าลงัสงสยัในตวัเขาหรอื

ว่าง่วงนอนกนัแน่

“ซวงซวง”

เทพธดิาซึ่งก�าลงัหรี่ตาสะดุง้น้อยๆ ก่อนจะเอ่ยปากเพื่อมใิห้มพีริธุ “ท่าน

ได้ยนิมาจากไหน”

“จากปากของท่านอาจารย์เอง” ชายหนุ่มป้องปากกระซิบก่อนจะโน้ม

ใบหน้าเข้ามาใกล้กว่าเดิม “ข้าแอบฟังท่านอาจารย์กับอาจารย์ลุงคุยกัน และ

พ่อตาที่ว่า... กค็อืเทพมงักรแห่งตงไห่!”

น�้าเสียงของหลี่ลู่กระตุ้นปลุกเร้า ผิดกับท่าทีของเจ้าของร่างอรชรที่นิ่ง

สนทิคล้ายยงัไม่ตื่นดี

“เรื่องของชาวบ้าน” นางพ่นลมหายใจ “ไม่เหน็จะน่าสนุกเลยสกันดิ”

หลวิฟางซวงไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน ครั้งล่าสุดที่นางยื่นจมูกเข้าไป

เอี่ยวกท็�าให้นางโดนลงโทษจนต้องลงมาบนโลกมนษุย์นี่ นางเขด็แล้ว ไม่อยาก

จะยุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเองให้ปวดหัวเพิ่ม ลาแล้วลาขาด ไม่ขอดึงตน 

กลบัมายงับ่วงวุ่นวายเหล่านี้อกี

หญงิสาวยิ่งคดิกย็ิ่งสะท้อนใจ นางควรจะนอนหลบัอยู่ในถ�้า ปล่อยให้

อากาศร้อนผดิปกตมินัผ่านหูผ่านตาไปเสยีกด็ ี ไม่น่าปล่อยให้ศษิย์พี่รองลาก

ออกมาที่นี่เลย

‘ออื... ถ้านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะอยู่ในถ�้าเลยหรอืไม่นะ’

คนขี้เกียจหาทางกลับครุ่นคิดอย่างใจลอย กระทั่งเห็นว่ามีเงาด�าทาบ

ทบัลงมาถงึหนัไปมองยงัทศิทางดงักล่าว แสงอาทติย์ยามบ่ายทางด้านนอกสาด
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ผ่านบานหน้าต่างทรงกลมเข้ามาด้านใน ตกกระทบลงบนชายชราร่างสูงโปร่ง

ไว้เคราขาวยาวจนถงึช่วงท้องที่ก�าลงัส่งยิ้มให้พวกนาง

หลี่ลู่พจิารณาอกีฝ่ายอย่างถี่ถ้วนกไ็ด้ข้อสรุปในใจ…

เป็นเทพ

“คณุหนทู่านนี้ มใิช่คนที่นี่ใช่หรอืไม่” ผู้มาใหม่พุง่เป้าไปยงัหญงิงามเป็น

อนัดบัแรก

ผูถ้กูถามชายตามองกลบั ไม่วางตวัคุน้เคยแต่กไ็ม่วางตวัห่างเหนิ “ท่าน

ผู้อาวุโสกล่าวไม่ผดินกั”

นางมาอยูบ่นโลกมนุษย์สกัพกัหนึ่งแล้ว ทว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเที่ยว

ชมย่านที่มนุษย์อยู่อาศัย ก่อนหน้านี้ถ้าศิษย์พี่ศิษย์น้องลากลงมาจากหุบเขา 

ทีไร นางก็มักจะหาที่ไปแอบงีบหลับตลอด ดังนั้นจะพูดว่ามันเป็นครั้งแรกก ็

คงใช่

ทว่านั่นปะไร นางควรเชื่อสัญชาตญาณของตนเองเสียตั้งแต่แรก ยัง

มไิด้จากไป ปัญหากเ็หมอืนจะพุ่งมาหานางโดยไม่รรีอเลยแม้แต่น้อย

“มนิ่าเล่า” อกีฝ่ายยิ้มกว้างจนตาหย ี “หากมหีญงิงามเช่นคุณหนูอยู่ใน

เมอืง กย็่อมมอิาจเลด็ลอดจากสายตาผู้เฒ่าเยี่ยงข้าไปได้”

ปึง!

เสียงกระแทกถ้วยน�้าชาเรียกความสนใจจากหนึ่งสตรีและหนึ่งบุรุษ 

ผู้เฒ่าได้เป็นอย่างดี

“ตาเฒ่าหัวงู อย่าคิดว่าแก่แล้วข้าจะไม่เกรงใจ!” หลี่ลู่ค�ารามในล�าคอ

จนคนทั้งร้านหนัมามอง

หลิวฟางซวงหันไปเลิกคิ้วมองศิษย์พี่รองของตนที่ท�าตัวเสียมารยาท 

ไม่เข้าท่า “หากท่านใช้แต่อารมณ์เยี่ยงนี้ ข้าจะกลบัแล้ว”

กล่าวเสรจ็กต็้องชะงกัเมื่อรบัรู้ถงึมอืใหญ่ที่วางลงบนไหล่บางของตน

“ช้าก่อนคุณหนู”

โฉมสะคราญไล่สายตากลบัไปยงัคนพดูอย่างเชื่องช้า ไม่แยแสเรื่องการ
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ถูกเนื้อต้องตวั

คนโดนไม่เดอืดร้อน ทว่าอกีคนดนัร้อนใจแทนเสยีนี่

เจ้าของเรือนผมสีแสดผุดลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ ประจันหน้ากับชายชรา

คราวปูพ่ร้อมกบัแผ่รงัสอี�ามหติออกมา หลวิฟางซวงเหน็ท่าไม่ดจีงึชงิพดูขึ้นมา

“วันนี้ท่านลุงของข้าหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดี เชิญผู้อาวุโสรีบแจ้งกิจของ

ท่านเถดิ”

แน่นอนว่าอกีฝ่ายไม่อดิออดให้เสยีเวลา นยัน์ตาเจนโลกเบนไปมองคน

จากชนเผ่ากเิลน พรบิตาเดยีวกห็นัมาให้ความสนใจหญงิสาวดงัเดมิ “โบราณ

ว่าไว้ การได้พบกนัเกดิจากวาสนา ในเมื่อคุณหนูกบัข้ามบีุญสมัพนัธ์ได้พบกนั 

ข้ากห็วงัว่าท่านจะช่วยเหลอืกนัสกัครั้ง”

ม่านพลังโปร่งแสงถูกบุรุษผู้สูงวัยกางออกมา ปิดกั้นพวกเขาออกจาก

มนุษย์ภายนอก สิ่งที่พวกเขาพูดจะไม่เลด็ลอดออกไปเป็นอนัขาด

หลวิฟางซวงตาปรอืจนต้องหยบิน�้าชาขึ้นมาดื่มรวดเดยีวจนหมด เมื่อ

ตาเริ่มสว่างกก็ล่าวขึ้นอกีครา “ว่ามาเถดิ”

ชกัช้าเช่นนี้รงัแต่จะท�าให้นางต้องเสยีเวลาอยูท่ี่นี่มากขึ้น ยามนี้นางก�าลงั

โหยหาเตยีงในถ�้าเสยีเตม็แก่ ไหนจะมเีจ้าตวัน้อยอกีสามคนที่ไม่รู้ว่าป่านนี้จะ

ไปก่อความวุ่นวายที่ไหนหรอืไม่

ผู้เฒ่าจางกั๋วเหล่ามอบพวกเขาให้แก่นาง หากนางดูแลไม่ดี นอกจาก 

จะลดหย่อนโทษทณัฑ์ไม่ได้แล้ว มนัอาจก่อให้เกดิปัญหาบางอย่างตามมากเ็ป็น

ได้

“ข้าขออนุญาตแนะน�าตวัก่อน ข้ามชีื่อว่าจิ้งฉาย เมื่อครู่นี้ข้ามไิด้ตั้งใจ

แอบฟัง แต่เผอญิได้ยนิพวกท่านคยุกนัเกี่ยวกบัเรื่องพ่อตากบัลกูเขย” ผู้กล่าว

เปรยเสยีงเนบินาบ “ข้าเองกต็กอยู่ในสถานการณ์นั้นเช่นเดยีวกนั”

ชายหนุ่มผมสแีสดตวดัสายตามองคนพูด “อายุกป็ูนนี้แล้ว...”

“ศิษย์พี่รอง” หญิงสาวปิดเปลือกตาลงครึ่งหนึ่ง “ท่านมิใช่ศิษย์น้องสี่

เสยีหน่อย”
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“ซวงซวง” หลี่ลูก่ะพรบิตาถี่ ชี้นิ้วเข้าหาตวัเองพลางถามเสยีงสงู “เจา้หา

ว่าข้าโง่?”

หลิวฟางซวงไม่ตอบ แต่หันไปให้ความสนใจอีกคนหนึ่งแทน “ท่าน

ปลอมเป็นคนเฒ่าหวงัปกปิดฐานะ”

“คุณหนูเดาได้ถูกต้อง” จิ้งฉายประสานมือไว้เบื้องหน้า “พวกเราสอง

สามภีรรยามเีหตุจ�าเป็นต้องออกจากบ้าน การที่ท่านพ่อตาออกมาตามหาด้วย

ตนเองท�าให้เราค่อนข้างล�าบาก...”

“เสยีใจด้วย” หลี่ลู่พูดโพล่งขึ้นมาโดยไร้ซึ่งความเกรงใจ “เผ่ากเิลนกบั

เผ่ามังกรต่างคนต่างอยู่ พวกเราจะไม่ก้าวก่ายปัญหาภายในของเผ่ามังกร  

ดงันั้นเหน็ทคีงช่วยมไิด้”

“ข้ามไิด้หมายถงึท่าน แต่หมายถงึคุณหนูผู้นี้ต่างหาก”

“นั่น...!” ชายหนุม่ส่งเสยีงฮดึฮดัไม่พอใจ ทว่ากไ็ม่กลา้ลงมอืเพราะเหน็

แก่หลวิฟางซวงซึ่งอยู่ที่นี่ด้วย เขากบันางมไิด้พบกนันาน ก่อนหน้านี้แม้เขาจะ

ชอบท�าอะไรตามอ�าเภอใจ ทว่าความเกรงใจต่อหญงิสาวกม็อียูป่ระมาณหกส่วน 

ซึ่งหลวิฟางซวงกเ็หมอืนจะรู้จงึได้ส่งสายตาปรามเขาอยู่บ่อยๆ

จิ้งฉายหันไปยังเทพธิดาคนงามที่เป็นความหวังเดียวของเขาในยามนี้ 

“คุณหนู ท่านมใิช่คนของเผ่ากเิลน เรื่องนี้ข้ามั่นใจ”

“ท่านผู้อาวุโสเข้าใจถูกต้องแล้ว”

“เผ่าสวรรค์?”

หลงัจากหลวิฟางซวงพยกัหน้า เจ้าของกลิ่นกายหอมกรุ่นกย็นืขึ้น รูป

ร่างอรชรน่าจับตาภายใต้อาภรณ์สีฟ้าโปร่งช่วยให้ภายในโรงน�้าชาดูมีชีวิตชีวา

ขึ้นผดิหูผดิตา

จิ้งฉายค่อนข้างมั่นใจ เผ่ามงักรเป็นพนัธมติรกบัคนของเผ่าสวรรค์ ไม่

ว่าอย่างไรท่านพ่อตากค็งไม่มวีนัท�าร้ายเทพธดิาตนนี้ หากคราวนี้หนพ้ีนแล้วไป

ถงึแดนวหิคที่สหายของเขาอยู ่ถงึตอนนั้นท่านพ่อตากค็งเลกิตามพวกเขาแลว้

“หากจะให้ช่วย แน่นอนว่าต้องมคี่าตอบแทน”
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น�้าเสยีงนุม่นวลไพเราะจากหญงิสาวดงึดดูให้ชายชราหลดุออกจากห้วง

คดิ

“แน่นอน คุณหนู”

ฝ่ายหลี่ลู่มองดูศษิย์น้องร่วมอาจารย์ด้วยแววตาเป็นกงัวล ก่อนหน้านี้

หลวิฟางซวงมนีสิยัเป็นเช่นไร เขาย่อมรูด้ ีไฉนผู้ที่ไม่ชื่นชอบสอดเรื่องชาวบ้าน

จงึได้ยอมรบัปากง่ายๆ เยี่ยงนี้ได้

หากจะให้เขาเดา คาดว่าคงมบีางสิ่งที่นางอยากได้จากชนเผ่ามงักร

ทว่าเทพธิดาซึ่งถูกท�าโทษให้ลงมาอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์จะเอาของ

วเิศษแปลกพสิดารไปท�าอนัใดกนั

ชายหนุ่มสงสัยเพียงไม่นาน ในที่สุดโฉมสะคราญก็แจ้งเจตจ�านง 

ของตน

“ไข่มุกสรีุ้ง”

ชายหนุ่มจากชนเผ่ากเิลนไม่มั่นใจว่าตนฟังผดิไปหรอืไม่ ไข่มุกสรีุ้งถอื

เปน็ของวเิศษขั้นสูงของเผ่ามงักร มเีพยีงคนระดบัสงูเท่านั้นจงึจะมไีวถ้อืครอง 

ไข่มุกสีขาวนวลสาดแสงรุ้งเจ็ดสียามต้องแสง เปล่งประกายรัศมีดั่งผู้บ�าเพ็ญ

เพยีรมาหนึ่งพนัปี

แต่ถงึกระนั้น ของชิ้นนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมอบให้เดก็เลก็ในเผ่ามงักรหรอื

คนทั่วไปที่ยงัมไิด้ฝึกฝนบ�าเพญ็ตบะแกร่งกล้า หลวิฟางซวงฝึกฝนมาร่วมหมื่น

ปีถือเป็นเทพระดับสูง ของดังกล่าวต่อให้มีไว้ก็เปรียบเสมือนไม่มี จากของ

วเิศษคงมคี่าไม่ต่างจากเครื่องประดบัสวยงามอย่างหนึ่ง

ประหลาดนกั ประหลาดนกั...

หลี่ลู่พมึพ�าอยู่ในใจ ขณะที่ลอบสงัเกตดูสหีน้าของจิ้งฉาย คนจากเผ่า

มังกรซึ่งซุกซ่อนรูปลักษณ์ที่แท้จริงไว้ภายใต้ร่างของมนุษย์ชราผู้หนึ่ง แววตา

ของอีกฝ่ายลึกลับซับซ้อน คาดว่าน่าจะสงสัยถึงเรื่องการขอสิ่งตอบแทนของ

หญงิสาวอยู่เช่นเดยีวกนั

“ท่านต้องการหนึ่งเม็ด?” เสียงแหบชราเอื้อนเอ่ยหลังจากความเงียบ
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กลนืกนิบรรยากาศระหว่างพวกเขาไปสกัพกัใหญ่ เขารบัรู้ถงึกลิ่นอายของเผ่า

มงักรที่ก�าลงัใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เรื่องนี้จะชกัช้ามไิด้

นยัน์ตาสนี�้าตาลปรายมองคนถาม สหีน้ามเิป็นเดอืดเป็นร้อนกบัสหีน้า

ร้อนรนของอีกฝ่ายแต่อย่างใด “ท่านบอกเองมิใช่รึว่าเราพบพานกันเพราะ

วาสนา”

“ถูกต้อง” จิ้งฉายพยกัหน้า มอืใหญ่ลูบเคราสขีาวของตนเอง ในใจเกดิ

ความสงสยัขึ้นมาว่าเทพธดิาองค์นี้ดูท่าทางเกยีจคร้านไม่เอาอ่าว แต่แท้จรงิแล้ว

มนัอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นกเ็ป็นได้

หลิวฟางซวงยกยิ้มมุมปากก่อนจะชูจ�านวนนิ้วที่นางต้องการ “วาสนา 

ในครั้งนี้มมีูลค่าเท่ากบัไข่มุกสรีุ้งสามเมด็”

ผู้ฟังชั่งใจอยู่พกัหนึ่งก่อนจะยอมตอบตกลง

หญิงสาวพยักหน้าน้อยๆ ในเมื่อนางมีของที่ต้องการจากชนเผ่ามังกร

อยู่แล้ว เรื่องการช่วยเหลือคราวนี้ก็ตีเสียว่าเป็นการจ้างวาน หลังจากนี้ไม่ว่า

ผลจะเป็นเช่นไรกไ็ม่ต้องถอืเรื่องบุญคุณความแค้น ต่างฝ่ายต่างแยกทาง ตวั

ใครตวัมนั

ทางเทพธดิาแสนขี้เซาดูเหมอืนจะตดัสนิใจได้แล้ว จิ้งฉายเองกย็อมรบั

เงื่อนไขของนาง จะมกีแ็ต่หลี่ลู่นี่แหละที่ตามพวกเขาไม่ทนั นี่เขายนืเป็นหวัหลกั

หัวตออยู่เยี่ยงนี้ ศิษย์น้องของเขาไม่คิดจะถามไถ่หรือปรึกษากันสักค�าหรือ

อย่างไร!

“เดี๋ยวๆ ช้าก่อน” มอืใหญ่กร้านคว้าไหล่บางของหลวิฟางซวง ใบหน้า

คมคายโน้มลงมาป้องปากกระซบิ “ไข่มกุสรุ้ีง ประเดี๋ยวข้าจะหามาให้เจ้าห้าเมด็

เลยกไ็ด้ เจ้าอย่าตกลงเลยซวงซวง ข้าว่ามนัไม่คุ้มกนัหรอก”

หลวิฟางซวงยกัคิ้วให้ “ศษิย์พี่รอง ท่านพูดเหมอืนท่านก�าลงักลวั?”

พอมาไม้นี้ สหีน้าของชายหนุม่กแ็ปรเปลี่ยนทนัควนั “ฮ!ึ กแ็ค่เผ่ามงักร 

ไยต้องกลวัด้วย”

คนจากชนเผ่ามังกรยโสโอหังเช่นไร ชนเผ่ากิเลนถือตนเป็นสัตว์เทพ 
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ชั้นสูง ถอืว่าหยิ่งผยองในศกัดิ์ศรไีม่แพ้กนั

“ท่านไม่กลัวก็ดีแล้ว” นางหัวเราะนิดๆ จากน�้าเสียงท�าให้อีกฝ่ายไม่รู้

ด้วยซ�้าว่านางรู้สกึขบขนัหรอืเฉื่อยชากนัแน่

จบเรื่องพูดคุยกบัศษิย์พี่ร่วมอาจารย์ไปแล้ว ทนีี้กเ็หลอืทางเผ่ามงักร

“ว่าแต่ท่านผู้อาวุโสต้องการให้ข้าท�าอนัใดร”ึ

“ไม่ยากเลยคุณหนู” อกีฝ่ายยกยิ้ม “กแ็ค่... ประวงิเวลาเลก็ๆ น้อยๆ”


