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ทั่วปฐพีล้วนมีขุมทรัพย์

“เป็นอย่างไรบ้าง”

สุรเสียงหนักแน่นแสดงถึงอ�ำนำจชะงักฝีเท้ำที่ก�ำลังย่ำงก้ำวเข้ำสู่

ต�ำหนักอันโอ่อ่ำแต่ไร้ผู้คนเอำไว้เพียงแค่ธรณีประตู สำยตำเขำกวำดไป

ทั่วก่อนหยุดลงยังเงำร่ำงตะคุ่มสองเงำที่หมอบเฝ้ำอยู่ปลำยเท้ำเจ้ำของ

เสียงทักถำมนั้น

“ขออภยั...กระหม่อมคงมำรบกวนยำมทีพ่ระองค์ก�ำลงัยุง่อยูก่บั...” 

สำยตำคมกล้ำลดลงมองเงำร่ำงที่หมอบรำบบนพ้ืนต�ำหนักหลิงเซียวท่ี

ประทบัผูน้�ำสงูสดุแห่งสำมภพ มนัเป่ียมด้วยแววเชอืดเฉอืนรำวกบัต้องกำร

สับใครสักคนเป็นหมื่นชิ้น น�้ำเสียงที่เอ่ยจึงเย็นเยือกบำดลึกไม่ต่ำงกัน  

“...ข้ำรับใช้ผู้ได้รับมอบหมำยงำนส�ำคัญ”

เจ้ำของร่ำงสง่ำทรงอำภรณ์สทีองระยบัประดบัมำลำล�ำ้ค่ำบ่งบอก

ฐำนะแห่งจักรพรรดิทอดดวงเนตรมองสองเทพใต้อำณัติท่ีก�ำลังตัวสั่น

งันงก แล้วจึงได้แต่ทอดถอนพระทัย

“ข้ำเคยสงสยัว่ำควำมทรงจ�ำของเจ้ำกลบัมำครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว

หรอืไม่ จงึได้ส่งพวกเขำเทพท่องรำตรีไปพสิจูน์ แต่เหน็ว่ำครำนีค้งไม่จ�ำเป็น
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อีกแล้ว”

“จดุประสงค์ของพระองค์มเีพยีงเท่ำนัน้จริงหรอื” น�ำ้เสยีงคูส่นทนำ

ยังคงเย็นชำไม่แปรเปลี่ยน

“จะอย่ำงไรกต็ำม เจ้ำเข้ำมำก่อน ข้ำมเีร่ืองส�ำคญัต้องกำรสนทนำ

อย่ำงเร่งด่วน”

“คงไม่ใช่เร่ืองที่เหตุใดสองเทพท่องรำตรีจึงกลับมำด้วยสภำพอัน

น่ำสมเพชเช่นนี้กระมัง แต่ก็นับว่ำเก่งกล้ำที่สำมำรถหนีรอดออกมำจำก

ซินเชิงกู่ได้” รอยยิ้มน้อยๆ ปรำกฏบนริมฝีปำกของเทพเอ้อร์หลำง ขณะ

เขำก้ำวเข้ำมำหยดุยนืตรงหน้ำบลัลงัก์ทอง สำยตำทีท่อดมองสองเทพท่อง

รำตรีซึ่งต่ำงนิ่งงันเลื่อนไปสบกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำมภพ “แต่หำกภำยหลัง

ยังพบว่ำมีผู้ใดเข้ำมำก้ำวก่ำยงำนโดยไม่ดูตำม้ำตำเรือ กระหม่อมคงไม่

อำจรบัประกนัได้ว่ำมนัผูน้ัน้จะอยูร่อดกลบัมำอกีหรือไม่ กระหม่อมคงต้อง

ขออภัยไว้ล่วงหน้ำ ฝ่ำบำท”

วำจำเชิงข่มขู่ล่วงเกินเบื้องสูงเช่นนั้นหำได้สร้ำงโทสะแก่ผู้ฟังไม่ 

บรรยำกำศห้องทรงอักษรในต�ำหนักหลิงเซียวเงียบงันอีกคร้ัง ก่อนท่ี

เจ้ำของบัลลังก์ทองจะเอ่ยกับสองเทพท่องรำตรีที่ยำมนี้ไม่เหลือรำศีแห่ง

เทพแม้แต่น้อย

“พวกเจ้ำกลับไปพักรักษำตัว ข้ำจะสนทนำกับเทพเอ้อร์หลำงตำม

ล�ำพัง บอกข้ำงนอกด้วยว่ำห้ำมให้ผู้ใดเข้ำมำรบกวนแม้แต่หวำงหมู่”

“พ่ะย่ะค่ะ” สองเทพตอบโดยพร้อมเพรยีง เคลือ่นย้ำยตนเองออก

จำกสถำนทีแ่ห่งน้ันโดยไม่แม้แต่จะสบสำยตำของอดตีเทพคมุกฎแม้แต่น้อย

“ฝ่ำบำทมีสิ่งใดจะให้กระหม่อมรับใช้หรือ” เมื่อปรำศจำกบุคคลที่

สำม เทพเอ้อร์หลำงจงึเร่ิมบทสนทนำโดยไม่รอช้ำ ท่ำทำงเขำยำมนีค้ล้ำย

ก�ำลังหงุดหงิดใจอย่ำงที่สุด

“ข้ำไม่คิดว่ำเรื่องจะลงเอยเช่นนี้”

“พ่ะย่ะค่ะ?” เพรำะค�ำพูดนั้นไม่อำจสื่อควำมหมำยชัดเจน แววตำ

ของเทพเอ้อร์หลำงจึงแฝงไว้ด้วยควำมฉงน
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“คิดไม่ถึงว่ำเจ้ำจะถูกเฉินเซียงท�ำลำยร่ำงเทพ” จักรพรรดิสวรรค์

ตรสัช้ำๆ แววตำทอดมองผูท้ี่ได้ชือ่ว่ำเป็นสำยโลหติอกีผูห้นึง่นิง่อยูเ่ช่นนัน้ 

พลันพบแต่แววตำอันเย็นชำเฉกเช่นเคย

“นั่นหำใช่ปัญหำใหญ่ของสรวงสวรรค์ เพรำะไม่ว่ำกระหม่อมจะ

อยู่หรือไม่ก็หำได้มีควำมส�ำคัญ”

“หำกไม่มีควำมส�ำคัญเจ้ำคงไม่ต้องกลับมำยืนอยู่ตรงนี้” อวี้ต้ีโต้

อย่ำงสงบ “เดิมทีข้ำคิดว่ำจะปล่อยให้เจ้ำกลับสู่วัฏสงสำร ลืมเลือนควำม

แค้นที่เป็นไฟแผดเผำใจเจ้ำลงเสีย ทว่ำเจ้ำก็เห็นแล้วว่ำเกิดอะไรขึ้น เทพ

เอ้อร์หลำงเป็นเทพคุมกฎมำนำนนับพันปียำกจะหำผู้ใดมำแทนที่ ทั้งยัง

เป็นหนึ่งในแม่ทัพสวรรค์ จอมทัพแห่งแดนสวรรค์ แม้ขำดไปเพียงหนึ่งก็

เท่ำกับว่ำเสำหลักค�้ำยันสรวงสวรรค์ไร้ซึ่งสมดุล จะถล่มลงมำเมื่อใดก็ไม่

อำจรู้ได้”

“ฝ่ำบำทตรัสเกนิไปแล้ว กระหม่อมหำได้มคีณุควำมดอีะไรถงึเพยีง

นั้น อีกทั้งแม้กระหม่อมไม่อำจละแค้นในใจ แต่ก็เข้ำใจดีว่ำจนถึงบัดนี้คง

ไม่อำจแก้ไขสิ่งใดได้ ดังนั้นขอเพียงได้ท�ำในสิ่งที่ท�ำได้และสมควรท�ำก็

เพียงพอแล้ว”

“ข้ำรู้” ดวงเนตรหลุบต�่ำ “เพียงแต่ว่ำ...”

“เพียงแต่ไม่ว่ำอย่ำงไรฝ่ำบำทก็ยังคงสงสัยหวำดระแวงในตัว

กระหม่อม”

“จ�ำได้ว่ำเรำเคยคยุกนัเรือ่งนีม้ำแล้ว” สรุเสยีงขององค์อวีต้ีเ้ข้มขึน้ 

แต่เพยีงเขำได้สบสำยตำเยอืกเยน็ของอกีฝ่ำย กก็ลบัอ่อนลงอย่ำงรวดเรว็ 

“แต่หำกเจ้ำยังเข้ำใจเช่นนั้น ข้ำจะว่ำอย่ำงไรได้”

“ฝ่ำบำทต้องกำรตรัสสิ่งใดกันแน่”

ฟังอย่ำงไรเทพเอ้อร์หลำงก็ยังไม่ได้ยินเรื่องรำวที่ว่ำเร่งด่วนจนถึง

กับต้องตำมมำพบในที่ส่วนตัวนี่แม้แต่น้อย มีแต่เรื่องเดิมๆ ปัญหำเดิมๆ 

ที่เขำคร้ำนจะพูดถึงเพรำะมันไร้ประโยชน์แล้วเท่ำนั้น

“ข้ำเพียงอยำกได้ยินจำกปำกเจ้ำ” สุรเสียงจักรพรรดิสวรรค์กลับ
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มำมั่นคงดุจเดิม “ตรงหน้ำข้ำคือเทพเอ้อร์หลำงใช่หรือไม่”

“ทัง้ใช่และไม่ใช่” อดตีเทพคมุกฎตอบในทนัท ี“ต่อให้ได้ควำมทรง

จ�ำดั้งเดิมกลับคืนมำ แต่อย่ำงไรกระหม่อมก็หำใช่เทพเอ้อร์หลำงคนเดิม 

ทุกอย่ำงมันเปลี่ยนไปแล้ว”

“ใช่ เปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนไปมำกจริงๆ” จักรพรรดิสวรรค์ทอด

ถอนพระทยั “เช่นนัน้เจ้ำคงจดจ�ำงำนส�ำคญัทีข้่ำเคยมอบหมำยเอำไว้ได้...

ภำรกิจลับนั่น”

“ยำมนี้กระหม่อมย่อมจดจ�ำได้ เพียงแต่ยังมีภำรกิจส�ำคัญ คงไม่

อำจสำนต่อภำรกิจที่คั่งค้ำง เกรงว่ำฝ่ำบำทคงต้องหำผู้อื่น...”

“เรื่องนี้ข้ำไว้ใจเพียงเจ้ำ” อวี้ตี้เอ่ยขัดด้วยน�้ำเสียงเด็ดขำด “เมื่อ

เจ้ำตำยไป เดิมทีข้ำเคยคิดตัดใจ ทว่ำมำถึงเวลำนี้เจ้ำคงรู้แล้วว่ำต่อให้ล้ม

เลิกทุกอย่ำงก็คงไม่ง่ำยดำยอีกแล้ว”

เทพเอ้อร์หลำงชะงกัเลก็น้อยก่อนก้มหน้ำรบัค�ำ “กระหม่อมทรำบ”

“เช่นนั้นเจ้ำก็คงจะรู้ใช่หรือไม่ว่ำควรท�ำอย่ำงไรต่อไป”

“เรื่องนั้นกระหม่อมไม่อำจเอ่ยปำกรับรองอะไรได้”

“ขอเพียงเป็นเจ้ำ ข้ำเชื่อว่ำทุกอย่ำงต้องเรียบร้อย”

เรียวคิ้วค่อยขมวดมุ่น ใบหน้ำคล้ำยก�ำลังกลืนของขมเสียเต็ม

ประดำ และแววตำยำกอธบิำยทีจ้่องสบ ส่งผลให้เจ้ำของบลัลงัก์ทองเผลอ

ตัวแย้มสรวล

“มีสิ่งใดน่ำขบขันหรือฝ่ำบำท”

“ข้ำเพียงไม่เคยเห็นสีหน้ำเช่นนี้ของเจ้ำมำก่อน”

“สีหน้ำ?”

“สหีน้ำเหมอืน...เหมอืนก�ำลงัยนือยูท่่ำมกลำงดงเต้ำหูเ้หมน็อย่ำงไร

อย่ำงน้ัน” ดวงเนตรคมกล้ำของอวีต้ีเ้จอืแววเอือ้อำทรเมือ่เอ่ยประโยคถดั

ไป “เจ้ำเปลี่ยนไปจริงๆ บำงทีอำจจะในทำงที่ดีขึ้น”

ทว่ำน�้ำเสียงที่ผู ้ใต้บัญชำยังฟังดูแข็งขืนไม่เปลี่ยนแปลง “ไย

กระหม่อมไม่คิดเช่นนั้น”
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“เอำเถอะ หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือสิ่งใดให้บอกข้ำ ไม่เหลือ

บ่ำกว่ำแรงข้ำย่อมส่งเสริม”

“เมื่อเป็นเช่นนั้น กระหม่อมขอให้ฝ่ำบำทอย่ำได้แทรกแซงเรื่อง

ระหว่ำงกระหม่อมกับเทียนอวี่อีก”

ค�ำขอคล้ำยเป็นกำรท้ำทำยนั้นไม่ก่อให้เกิดผลใดๆ เช่นเดิม เนื่อง

ด้วยนี่เป็นปฏิกิริยำและบทสนทนำที่คุ้นชินมำเนิ่นนำนยำมเมื่ออยู่ในท่ี 

ส่วนตัว

“หำกพูดกันตำมจริงแล้ว เทียนอวี่คือลูกชำยข้ำ ข้ำเป็นผู้สร้ำงเขำ

ขึ้นมำ เขำจะเป็นหรือตำยย่อมขึ้นอยู่ที่ข้ำไม่ใช่หรือ”

“ส�ำหรับกระหม่อม บิดำมำรดำ แม้เป็นผู้ให้ชีวิตแก่บุตรแต่หำใช่ผู้

ก�ำหนดชีวิต จะอยู่หรือตำยเจ้ำของชีวิตต่ำงหำกจึงเป็นผู้มีสิทธิ์เลือก”

“แล้วถ้ำในฐำนะผู้ปกครองอยู่เหนือสำมภพเล่ำ”

“กระหม่อมก็ยังเห็นเช่นเดิม”

“แน่ใจหรือ เขำต้องกำรแก้แค้นเจ้ำ แก้แค้นสวรรค์ หำกมีสิ่งใด

ผิดพลำด...”

“จะไม่มีสิ่งใดผิดพลำด เทียนอวี่หำใช่ศัตรูส�ำคัญของสรวงสวรรค์

อีกต่อไป ไม่แน่ว่ำอำจจะเป็นสิ่งอื่น...”

กำรถกเถียงไม่ยอมลดรำวำศอกหยุดชะงักลงชั่วขณะ หำกแต่ผู้ที่

ยอมอ่อนข้อกลับเป็นเจ้ำของบัลลังก์ทอง

“หำกเจ้ำยนืยนัเช่นนัน้กย่็อมได้ แต่อย่ำงไรคงปล่อยให้ทกุอย่ำงอยู่

ในมอืเจ้ำผูเ้ดยีวทัง้หมดคงเป็นไปไม่ได้ เรือ่งเซยีนเซงิเซยีว หำกไม่จ�ำเป็น

ต้องเป็นเจ้ำเท่ำนั้นข้ำคงส่งผู้อื่นไปแทน ทว่ำอย่ำงไรก็ต้องมีผู้คอยสอด

ส่องดแูลควำมเรียบร้อยและช่วยเสรมิก�ำลงัอกีแรง เจ้ำรูห้รอืไม่ว่ำระยะนี้

แดนมำรมีควำมเคลื่อนไหวไม่ปกติ”

“ย่อมทรำบดี”

“เช่นนั้นก็ตกลงตำมนี้”

“ขอเพียงผู้คอยสอดส่องไม่มำขวำงทำงงำนของกระหม่อม เรื่อง
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อื่นนั้นย่อมไม่มีปัญหำ”

“ได้ ข้ำจะยอมตำมที่เจ้ำว่ำ”

“ขอบพระทัย”

กำรสนทนำยตุลิง เมือ่ไม่มผีูใ้ดเปิดปำกเจ้ำของสถำนทีจ่งึต้องเอ่ยต่อ

“กลับไปพักผ่อนเถอะ เหน็ดเหนื่อยมำมำกแล้ว”

คล้ำยรอค�ำนี้มำเนิ่นนำน เทพเอ้อร์หลำงก้มศีรษะค�ำนับอย่ำง

รวดเร็ว “กระหม่อมทูลลำ”

จกัรพรรดสิวรรค์ทอดพระเนตรตำมหลงัอดตีเทพคมุกฎทีก้่ำวออก

จำกห้องไปโดยไม่แม้คิดเหลียวหลัง พลำงหลุดเสียงร�ำพึงแผ่วเบำ

“เหยำจี...บำงทีข้ำอำจต้องขอบใจเจ้ำที่ให้ก�ำเนิดบุตรชำยคนนี ้

ขึ้นมำ”

 

“เป็นอย่างไรบ้าง”

“อะไร”

“เจ้าคิดว่าอะไรเล่า”

“ถ้ำคิดจะมำก่อกวนก็ไสหัวกลับไป”

กระจกบำนน้อยหยุดชะงักอยู่ตรงหน้ำหำได้สะทกสะท้ำนกับเสียง

ขับไล่ อีกทั้งยังกรอกเสียงสบำยอกสบำยใจตอบกลับมำ

“เทยีนอวี ่ข้าอตุส่าห์หวงัดมีาถามอาการเจ้า รูส้กึว่าจะสะบกัสะบอม

สภาพเละเทะดูไม่ได้เลยนี่”

วิหคมำรนั่งขัดสมำธินิ่งอยู่บนแท่นหิน แต่ดวงตำจ้องเขม็งไปยัง

บำนกระจกรำวกบัจะส่งพลงัท�ำลำยล้ำงมนัให้แตกละเอยีดผ่ำนทำงสำยตำ 

“รู้สึกว่ำตำเจ้ำก็ไม่ได้บอด เมื่อเห็นแล้วก็กลับไป ข้ำไม่อยำกมำมัวนั่งเดำ

ว่ำเจ้ำมำแสดงควำมห่วงใยหรือมำเพื่อทับถมกันแน่”

“แน่นอน ต้องห่วงใยสิ” กระจกบำนน้อยส่งเสียงตอบไม่อินังขัง

ขอบ แม้จะได้รับน�้ำเสียงห้วนๆ เป็นกำรตอบรับ

“ข้ำไม่เป็นไร”
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“พลงัของศลิาสร้างโลกแม้เพยีงแค่เศษเสีย้วกส็ามารถเพิม่พนูพลงั

ปราณได้ไม่น้อย เจ้าโชคดีแล้วที่มีมัน หาไม่ชีวิตเจ้ามีหวัง…ถูกเจ้าอู่ยามัน

จิกไปท�าปุ๋ย”

“เจ้ำรู้ได้อย่ำงไร” เพียงค�ำพูดประโยคเดียวกลับขับไล่ท่ำทีเบื่อ

หน่ำยของคู่สนทนำได้อย่ำงฉับพลัน

“อย่าลืมว่าข้าเป็นสหายเอ้อร์หลางมาก่อนเจ้า เรื่องของศิลาสร้าง

โลกมีหรือข้าจะไม่รู้”

“เจ้ำรู้ว่ำเอ้อร์หลำงก�ำลังตำมหำศิลำสร้ำงโลก?”

“ถูกต้อง”

“ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว?”

“ใช่”

“ท�ำไม”

“ท�าไมถึงไม่บอกเจ้า?” กระจกเริ่มลอยไปลอยมำไม่หยุดนิ่ง 

“แน่นอน ก็มันไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้า เอ…แต่ส�าหรับเอ้อร์หลางแล้ว บางที

อาจจะเกี่ยวนิดๆ”

“พูดเรื่องอะไร”

“เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อหลอมรวมพลังกับศิลาสร้างโลก?”

“รู้สึกดีขึ้น แล้วก็...”

“พลังหยางเพิ่มพูน สมดุลในกายเจ้ากลับคืนมา”

“แต่ข้ำรู้สึกว่ำพลังมำรของข้ำ”

“ถดถอย”

“เพรำะอะไร”

“เพราะเจ้าไม่ใช่มารโดยเนื้อแท้อย่างไรเล่า” น�้ำเสียงเป็นกำรเป็น

งำนผดิจำกทีเ่คย ท�ำให้เทยีนอวีเ่ผลอตวัตัง้ใจฟัง ลมืไปสนทิว่ำตนออกปำก

ไล่ไปแล้ว “ส�าหรับอู่ยาที่เป็นมารมาแต่ก�าเนิด ศิลาสร้างโลกจะช่วย 

เพิ่มพูนพลังมาร แต่ส�าหรับเจ้าที่เป็นเทพมาแต่เดิม ศิลาสร้างโลกจะดึง

พลังของธาตุแท้ในกายเจ้าให้ฟื้นคืนมา”
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“นี่มัน...”

“เจ้ารู้แล้วหรือยัง”

“ข้ำต้องรูอ้ะไร” น�ำ้เสยีงและท่ำทผ่ีอนคลำยแปรเปลีย่นเป็นมนึตงึ

อีกครั้ง

“เจ้าแกล้งโง่ไม่แนบเนียน อย่าพยายามท�าดีกว่า”

“จะอย่ำงไรก็ไม่เกี่ยวกับเจ้ำ!”

“ไม่เกี่ยวอยู่แล้ว ในเมื่อเอ้อร์หลางตามหาศิลาสร้างโลกส่วนหนึ่ง

ก็เพราะเจ้า หาใช่ข้า” น�้ำเสียงเป็นงำนเป็นกำรกลับมำฟังดูสบำยอก

สบำยใจดังเดิม เนื่องจำกเจ้ำตัวสังเกตเห็นท่ำทีผิดแปลกจำกผู้ฟัง “นั่น

เพราะศิลาสร้างโลกสามารถช�าระพลังมารในกายเจ้า ให้เจ้าคืนสู่ความ

เป็นเทพ เท่านี้เจ้าก็จะหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นมารร้ายต้องการ

ท�าลายสวรรค์”

“ต่อให้เป็นเทพข้ำกจ็ะท�ำลำยสวรรค์” เทยีนอวีย่งัคงยนืยนัปณธิำน

ของตน แม้จะรับรู้ได้ว่ำเรื่องรำวในอดีตช่ำงซับซ้อนและมีลับลมคมในท่ี

เขำยงัไม่รูอ้กีมำกนกั “อกีอย่ำง หำกศลิำนีช่่วยช�ำระพลงัมำรได้จรงิ เหตใุด

เทพเอ้อร์หลำงจึงไม่ช่วยเถำจื่อ แต่กลับส่งนำงเข้ำสู่วัฏสงสำร”

“เพราะเขาไม่มีทางเลือก พลังแห่งชินเซิงกู่ครอบง�านางจนกลาย

เป็นมาร อีกทั้งร่างกายแห่งเทพยังต่อต้าน หากไม่เร่งส่งจิตนางเข้าสู่

วัฏสงสาร นางก็มีแต่ดวงจิตสูญสลาย”

เทียนอวี่นิ่งไปครู่หนึ่ง เขำสูดหำยใจลึก เพ่งจิตหยั่งรู้พลังในกำย

ตนแล้วจึงเอ่ยถำมด้วยน�้ำเสียงสงบขึ้น

“ในเมือ่ข้ำเป็นเพยีงส่วนหนึง่แล้วเหตผุลอกีส่วนทีท่�ำให้เอ้อร์หลำง

ตำมหำศิลำสร้ำงโลกเล่ำ”

“นี่เป็นความลับสวรรค์ไม่อาจเปิดเผย”

“คงไม่ใช่ว่ำเกี่ยวกับ เหนียน กระมัง”

เหนียน เป็นปิศำจดุร้ำยมักอำละวำดออกล่ำมนุษย์มำเป็นอำหำร

ท�ำให้ผูค้นหวำดกลวัและเดอืดร้อนอย่ำงมหำศำล มนัจงึถกูอวีต้ีผ้นกึไว้ให้
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เป็นหนิ แต่จะมเีพยีงหนึง่วนัในแต่ละปีทีเ่หนยีนจะหลดุพ้นค�ำสำปและออก

อำละวำด สดุท้ำยอวีต้ีจ้งึต้องลงมอืปรำบเหนยีนและลงผนกึกกัขงัมนัเอำ

ไว้ยังใต้ทะเลลึกด้วยพระองค์เอง นับตั้งแต่นั้นปิศำจเหนียนก็ไม่มีโอกำส

ได้ออกมำอำละวำดอีกเลย

แต่เหตุไฉนเทียนอวี่จึงได้เอ่ยนำมของมันขึ้นมำในยำมนี้

“เจ้าก็รู้แล้วนี่”

“ท�ำไม ปิศำจตนนัน้ถกูกกัขงัอยู่ใต้มหำสมทุรลกึสดุหยัง่มำเนิน่นำน

หลำยพันปี ยังจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับศิลำสร้ำงโลก”

“ความลับสวรรค์ไม่อาจเปิดเผย”

“เจ้ำ!” เทียนอวี่เผลอกัดฟันกรอด เลือดลมพลุ่งพล่ำนสุดระงับ 

“แล้วแต่เจ้ำ ต่อให้เจ้ำไม่บอก ข้ำก็จะพยำยำมหำทำงรู้ให้ได้อยู่ดี”

อย่ำงน้อยเวลำนี้เขำก็หวังว่ำจะได้ควำมจำกปิศำจแมงป่องเซี่ยจื่อ

ลูกสมุนที่ส่งไปยังเขำคุนหลุนบ้ำง

“แล้วแต่เจ้า” เสียงจำกกระจกเอ่ยโต้ และเบนหัวข้อสนทนำทันที

เมื่อเห็นดวงตำวำวโรจน์จ้องเขม็ง “ถึงตอนนี้เจ้าเห็นอะไรบ้างหรือยัง”

“ข้ำจ�ำเป็นต้องเหน็อะไรด้วยหรอื” น�ำ้เสยีงแสดงควำมหงดุหงดิแต่

ก็เพียงเล็กน้อย

“ทั่วปฐพีล้วนมีขุมทรัพย์ เพียงแต่รอผู้มีวาสนามาค้นหา แต่ต่อให้

เจ้ามวีาสนาถ้าไม่คดิค้นหา ขมุทรพัย์นัน่กค็งเป็นได้เพยีงแค่เศษดนิไร้ค่า”

“ข้ำมิใช่นักปรัชญำ มีอะไรพูดมำตรงๆ อย่ำอ้อมค้อม”

“พดูตรงๆ มนักไ็ม่สนกุส ิอกีอย่าง บางสิง่บางอย่างหากค้นพบด้วย

ตนเองนั่นจึงจะมีคุณค่ามากที่สุด”

เทียนอวี่หรี่ตำมองพินิจคู่สนทนำ “เจ้ำอยำกให้ข้ำล้มเลิกแผนกำร

แก้แค้น?”

“เปล่า” อกีฝ่ำยปฏเิสธทนัควนัด้วยน�ำ้เสยีงไร้แวววติกดจุเดมิ “แต่

ถ้าเจ้าอยากล้มเลิกข้าก็ไม่ว่าอะไร”

“เมือ่ท�ำแล้วต้องเดนิหน้ำให้ถงึทีส่ดุ ข้ำจะไม่มวีนัล้มเลกิกลำงคนั”
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“เพราะถ้าล้มเลิก เจ้าก็จะไม่มีเป้าหมายในชีวิต”

“เจ้ำพูดอะไร”

“ข้าพูดว่าดีแล้ว”

แม้รู้ดีว่ำนั่นไม่ใช่เนื้อควำมที่แท้จริง แต่เทียนอวี่กลับเลือกที่จะไม่

ใส่ใจ “ตกลงเจ้ำอยู่ข้ำงใครกันแน่ ข้ำหรือเอ้อร์หลำง”

“ข้าอยูข้่างพวกเจ้าสองคน อนัทีจ่ริงข้าค่อนข้างล�าเอยีงเสยีด้วยซ�า้

ที่ช่วยเจ้าส่งเหล่าเซียนเซิงเซียวไปยังห้วงเวลาต่างๆ แต่กลับไม่เคยช่วย

อะไรเอ้อร์หลางเลย ข้ารู้สึกผิดยิ่งนัก”

น�้ำเสียงเริงร่ืนผิดจำกวำจำที่เอ่ย ท�ำให้เทียนอวี่หลุดทอดถอนใจ

อย่ำงจนค�ำพูด

“ก็ดีแล้ว...”

“เช่นนั้นจะท�าอย่างไรต่อไป” บำนกระจกลอยหยุดนิ่งอยู่กลำง

อำกำศ

“ข้ำต่ำงหำกที่ต้องเป็นฝ่ำยถำม” เทียนอวี่เหลือบสำยตำจ้องอย่ำง

จริงจัง เต็มไปด้วยแววกดดันมำกกว่ำคำดคั้น

“หือ?”

“เจ้ำยังมีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นข้ำ”

“เรื่องปิดบังซ่อนเร้นเจ้า ข้ามีเยอะมาก เจ้าอยากรู้เรื่องไหน”

ค�ำตอบที่ได้รับท�ำให้เทียนอวี่ชะงักอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนจะรวบรวม

สติสนทนำในสำระส�ำคัญจนได้

“เวลำนี้ดวงจิตของหลิงเซิงอยู่ที่ใด”

ครำนี้กลับเป็นอีกฝ่ำยที่ชะงัก กระจกบำนน้อยลอยคว้ำงนิ่งงัน 

ชั่วครู่จึงส่งเสียง

“เรื่องนี้เจ้าคงต้องไปสอบถามที่นรกภูมิ ข้าคงบอกเจ้าไม่ได้”

“เช่นนั้นหรือ”

“ใช่”

เทียนอวี่ขยับตัวมองลึกเข้ำไปในบำนกระจกแล้วยกยิ้ม
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“แล้วเรำจะได้เห็นกัน!”

 

“เป็นอย่างไรบ้าง”

เฉินเซียงพุ่งเข้ำมำถำมทันทีที่ผมเพิ่งผละจำกเหตุแห่งปัญหำใหม่ 

และดูจะเป็นปัญหำใหญ่ไม่เบำ

แต่ก็นั่นละนะครับ มีครั้งไหนบ้ำงที่ปัญหำของเนตรตรัยจะเป็น

ปัญหำเล็กๆ ขี้ปะติ๋วชิลๆ เหมือนชำวบ้ำน ประหนึ่งสรวงสวรรค์จะรับรู้ 

ว่ำระดับอดีตเทพเอ้อร์หลำงคนนี้ เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ ต้องจัดมำ

จดัเตม็ทกุครัง้ จดัใหญ่อลงักำรแต่ดนัไม่เคยถำมสขุภำพกนัสกัค�ำ!

“ไม่”

เฉินเซียงถอนหำยใจอย่ำงเปิดเผยซึ่งก็ไม่ต่ำงจำกผมท่ีก�ำลังส่ำย

หน้ำช้ำๆ รู้สึกอับจนปัญญำอย่ำงบอกไม่ถูก

สตัว์ เดก็ เอฟเฟกต์ สลงิ หำกผมเป็นพระเอกหนงัทีต้่องเลอืก ผม

คงไม่เลอืกเข้ำฉำกกบัเดก็แน่นอน เพรำะเหน็ได้ชดัแล้วว่ำดวงชะตำไม่น่ำ

จะสมพงศ์กับเด็กอย่ำงยิ่ง

ภำรกิจใหม่ของพวกเรำเริ่มต้นได้ค่อนข้ำงจะสวยงำมหำกวัดจำก

ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนๆ มำ แต่ถ้ำให้พูดตำมจริงแล้วมันไม่มีอะไรสวยงำม

แม้แต่นิดเดียว เพรำะพอเรำโผล่มำที่ห้วงเวลำนี้ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ำที่ไหน สิ่งที่

เรำต้องเผชิญคือ...

โจรขโมยเด็ก!

...หรอืบำงทอีำจจะไม่ใช่แค่ขโมย เพรำะทีพ่วกเรำเหน็คอืผูช้ำยตวั

โตหน้ำเหมือนมหำโจรทั้งฝูง ก�ำลังรุมจะฆ่ำเด็กตัวเล็กๆ แค่สองคน ช่ำง

ดูไม่สมเหตุสมผลอย่ำงที่สุด แต่จะสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นไม่ส�ำคัญอีก 

ต่อไป เพรำะไม่ว่ำจะยงัไงเจ้ำพวกนัน้กต้็องเจอย�ำสหบำทำเหล่ำพลพรรค

บ้ำพลังของผมอยู่ดี

และย่อมเป็นเรื่องธรรมดำ เมื่อเหล่ำพลเมืองดีจัดกำรโจรร้ำยจน

วิ่งหำงจุกตูดเรียบร้อย หน้ำที่ต่อไปก็คือพำเด็กน้อยขวัญเสียทั้งสองกลับ
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บ้ำน

แต่ดูเหมือนว่ำ...จำกปัญหำที่น่ำจะเล็กจ้อยกลับกลำยเป็นปัญหำ

ใหญ่ เมื่อเด็กน้อยที่ว่ำไม่สำมำรถบอกได้ว่ำตัวเองเป็นใครมำจำกไหน

“เจ้ำหนู บอกมำเถอะว่ำบ้ำนเจ้ำอยูไ่หน พวกเรำจะพำไปส่ง รบัรอง

ว่ำไม่มีใครท�ำร้ำยพวกเจ้ำได้อีกแน่” เฉินเซียงปั้นเสียงอ่อน ฉีกยิ้มรำวกับ

พีช่ำยใจด ีก้ำวเข้ำไปนัง่ยองตรงหน้ำเดก็ผูช้ำยทีน่ัง่หน้ำนิง่สนทิอยูบ่นโขด

หิน อำยุของเขำกะจำกสำยตำน่ำจะสิบสองสิบสำมขวบ ในอ้อมแขนโอบ

อุ้มน้องชำยตัวน้อยวัยสี่ห้ำขวบเอำไว้อย่ำงหวงแหน ท่ำทำงไม่ได้ตื่นกลัว

อย่ำงที่ควรจะเป็นเลย

น่ำแปลกมำก

“พ่อแม่ข้ำตำยหมดแล้ว ข้ำไม่มีบ้ำน จะให้พูดอีกกี่คร้ังก็ไม่

เปลี่ยนแปลง”

นีม่นัเป็นค�ำพดูค�ำจำของเดก็อำยเุท่ำนีจ้ริงงัน้เหรอ แปลก...แปลก

จริงๆ ด้วย

“ถ้ำเจ้ำเป็นเพียงเด็กเร่ร่อน เช่นนั้นแล้วโจรพวกนั้นต้องกำรอะไร

จำกพวกเจ้ำพีน้่องกนั” เจ้ำหลำนชำยถำมต่อ ดทู่ำทำงเขำจะมคีวำมอดทน

สูงเป็นพิเศษหำกอีกฝ่ำยเป็นเด็กและคนชรำ ยกเว้นก็แต่สตรีบำงคน

“ข้ำไม่รู้” เด็กคนนั้นสั่นหัวเบำๆ ด้วยใบหน้ำเฉยชำเช่นเดิม

บำงทีตำมไปลำกคอโจรพวกนั้นกลับมำเค้นถำมดูน่ำจะง่ำยกว่ำ

เยอะ

“เอ้อร์หลำง ข้ำว่ำเด็กคนนี้มีอะไรปิดบังพวกเรำ” หูหลีจิงส่งเสียง

เล็ดลอดออกมำเบำๆ ถึงตอนจัดกำรโจรจะร่วมด้วยช่วยกันแต่ก็ไม่ได้

ปรำกฏตัวให้ใครเห็นโดยเฉพำะต่อหน้ำเด็ก จะส�ำรวมตัวไว้บ้ำงก็นับว่ำ 

ถูกแล้ว

“ข้าเห็นด้วยนายท่าน” ฉีหลง รำยนี้ก็อยู่ในชะตำกรรมเดียวกัน

“นายท่าน การที่พวกเรามาพบพวกเขา คาดว่าจะเป็นเพราะเซียน

เซิงเซียวหรือไม่” เห่ำฟ้ำออกควำมเห็นได้สมเหตุสมผล สมกับที่เป็นเขำ 
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แม้จะอยู่ในร่ำงสุนัขสีด�ำตัวใหญ่ อีกทั้งยังยืนอยู่ไกลๆ เพรำะเกรงเด็กๆ 

จะตกใจกลัวก็ยังสำมำรถวิเครำะห์ได้ถูกจุด

หลังจำกเหตุกำรณ์แสนวุ่นวำยทุกอย่ำงน่ัน ผมดีใจท่ีสุดท่ีได้เขำ

กลับคืนมำ

“เจ้ำชื่ออะไร” ผมพยักหน้ำน้อยๆ รับควำมคิดเห็นของเหล่ำสัตว์

ในคำถำ ก่อนเบนหวัข้อกลบัไปยงัเป้ำหมำยเดมิอกีครัง้ ได้รบัค�ำตอบเป็น

ท่ำทีนิ่งเงียบเช่นเดิม

ทว่ำก่อนทีจ่ะตดัสนิใจท�ำอะไรต่อไป ริมฝีปำกเม้มสนทิของเดก็นัน่

กลับขยับขมุบขมิบ เอ่ยเสียงเบำปำนแมลงหวี่

“เรียกข้ำว่ำอำเถี่ย”

เรียกข้าว่า?…

จำกประสบกำรณ์นับพันปีของเทพเอ้อร์หลำง เก้ำสิบเปอร์เซ็นต์

ของคนที่พูดประโยคนี้น�ำหน้ำชื่อ ชื่อที่ออกมำมักไม่ใช่ชื่อที่แท้จริง

แต่เอำละ ยังไงก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป

“แล้วน้องเจ้ำ?”

“เสี่ยวเป่ำ”

เป็นชื่อเด็กที่ค่อนข้ำงโหลไปนิดนะ

“ถ้ำเช่นนั้น เถี่ยเอ๋อร์ บอกพวกพี่ชำยได้หรือไม่ว่ำที่นี่ที่ไหน” ผม

รกุต่อด้วยน�ำ้เสยีงนิม่ๆ ทีป้ั่นสดุชวีติ โดยมเีจ้ำหลำนชำยฉกียิม้เล่นกบัเดก็

น้อยเสี่ยวเป่ำในอ้อมแขนของอำเถี่ยไปพลำงๆ

“เฟิ่งหยำง”

สั้น ง่ำย แต่ไม่ได้ใจควำม

“แล้วเมืองหลวงเล่ำ”

“ต้ำตู”

ต้ำตู? หมำยถึงเป่ยจิง 1 น่ะเหรอ

1 ปักกิ่ง
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เป็นแบบนี้หรือว่ำ...

“รู้หรือไม่ในวังมีหวงตี้พระองค์ใดประทับอยู่”

“ถูเถี่ยมู่เอ๋อร์ข่ำน”

“หือ?”

“ข้ำหมำยถึงหยวนเหวินจงหวงตี้”

ผมกบัเฉนิเซยีงลอบมองตำกนั ฟังส�ำเนยีงแล้วเดก็คนนี้ไม่น่ำจะใช่

ชำวฮั่น อีกทั้งพอได้รู้พระนำมของหวงตี้แล้วก็ไม่แปลกใจ ในเมื่อนี่คงอยู่

ในช่วงเวลำที่แผ่นดินจีนปกครองโดยรำชวงศ์หยวนของชำวมองโกล 

แต่ว่ำ ทั้งลักษณะกำรพูดจำ ท่ำทำง ควำมรู้ ควำมคิดควำมอ่ำน

ของเด็กนี่ไม่ธรรมดำ นับรวมกับที่พวกเรำโผล่มำเจอในเวลำอันเหมำะ

เจำะ บวกสมมติฐำนจำกเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำ

คนที่เรำมักเข้ำไปพบเจอเกี่ยวข้องด้วยมักจะไม่ใช่ชำวบ้ำนปกติ 

เดินดินกินหมั่นโถว

...ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ำเจ้ำหลำนชำยมันก�ำลังคิดอะไร

ใช่แล้ว เด็กสองคนนี้ต้องมีที่มำไม่ธรรมดำแน่!

 

“เจ้าคิดว่าเด็กสองคนนี้เป็นใคร เกี่ยวอะไรกับเซียนเซิงเซียวที ่

เรำก�ำลังตำมหำ”

ผมเหล่มองเดก็น้อยทีย่งัคงนัง่นิง่ สองมอืไม่ยอมปล่อยน้องชำยตวั

น้อยทีก่�ำลงัขยบัหยกุหยกิไม่อยูเ่ฉยตำมประสำเดก็วยัก�ำลงัซนและอยำกรู้

อยำกเห็น ท่ำทำงเป็นพี่ชำยที่ดีแต่ใบหน้ำกลับเฉยชำไร้อำรมณ์ร่วมโดย

สิ้นเชิง

ควำมขัดแย้งกันแบบแปลกๆ นี้ยิ่งให้ควำมรู้สึกคลุมเครือเข้ำไป

ใหญ่

เฉนิเซยีงจ้องตำมสำยตำผม แล้วหนัมำพร้อมกบัแววตำเตม็ไปด้วย

ค�ำถำม มีเห่ำฟ้ำในร่ำงสุนัขนั่งรออย่ำงสงบอยู่อีกด้ำน

“ข้ำก็ไม่แน่ใจ” ผมบอกตำมจริง “เพียงแต่ว่ำพวกเขำหรือหนึ่งใน
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พวกเขำน่ำจะพำพวกเรำไปพบผนึกเซียน”

และน่ีเป็นหนึง่ในเรือ่งทีผ่มแน่ใจ สมัผสักลิน่อำยของเซยีนเซงิเซยีว

อยู่ที่พวกเขำแน่ ทว่ำมันช่ำงเจือจำงบ่งบอกไม่ได้เลยว่ำพวกเขำเกี่ยวข้อง

ยังไงกับสิ่งที่เรำตำมหำ ซึ่งเรื่องนี้ผมไม่แปลกใจ ในเมื่อมันก็เป็นอย่ำงนี้

มำตลอด ถ้ำยังไม่ชินสิจะแปลก

“แล้วเจ้ำจะเอำอย่ำงไรต่อ” เจ้ำหลำนชำยท�ำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด

ผมไม่ตอบ แต่ปลกีตวัเข้ำหำสองหนนู้อยอกีครัง้ พยำยำมป้ันสหีน้ำ

ให้อ่อนโยนใจดีแต่รู้สึกว่ำมันไม่น่ำจะได้ผล

“อำเถีย่” เจ้ำของชือ่เงยหน้ำขึน้ ปล่อยน้องชำยให้เดนิเตำะแตะมำ

เกำะขำผม “ในเมือ่พวกเจ้ำไม่มพ่ีอแม่ ไม่มบ้ีำน แล้วมำท�ำอะไรทีน่ี ่ญำติ

พี่น้องไม่มีหรือ อย่ำงไรให้พวกเรำไปส่งดีหรือไม่”

เขำมองหน้ำผม นิ่งไปพักหนึ่ง จำกนั้นจึงเปิดปำก

“พวกท่ำนช่วยพำพวกข้ำไปส่งได้จริงหรือ”

“ได้อยู่แล้ว”

ยงัไงตอนนีก้ไ็ม่มจีดุหมำยอะไรแน่นอน ควำมรูส้กึของผมมนับอก

ว่ำเดก็สองคนนีต้้องมอีะไรเกีย่วข้องกบัเซยีนเซงิเซยีว และอำจจะเกีย่วกบั

แผนกำรอะไรบำงอย่ำงของเจ้ำเทียนอวี่...

เจ้ำนกปีกหกัสมองฝ่อนัน่ ป่ำนนี้ไม่รู้ว่ำจะลกุขึน้มำส�ำแดงฤทธิเ์ดช

ได้หรือยัง เทพเอ้อร์หลำงอำจจะยังไม่อยำกให้เจ้ำนั่นมันตำย ผมเองก็

เหมอืนกนั แต่ต่ำงอยูห่น่อยตรงทีเ่นตรตรยัอยำกให้เจ้ำนกปีกหกัมนัเดีย้ง 

หลับเป็นเจ้ำชำยนิทรำไปสักพัก จะได้ไม่มีเวลำมำหำเรื่องกวนใจ

ไม่รู้ว่ำต่อไปต้องเจอกับอะไรอีกสิน่ำ

“เช่นนั้นพวกท่ำนช่วยพำข้ำไปได้หรือไม่”

“ไป?”

“ข้ำมำทีน่ีเ่พรำะได้ยนิว่ำเฟ่ิงหยำงมเีสยีงร�ำ่ลอืถงึเทพธดิำนำงหนึง่ 

นำงสำมำรถดลบันดำลสิ่งที่หวังให้กับผู้ที่เข้ำไปพบนำงและให้สิ่งแลก

เปลี่ยนที่สมเหตุสมผล ข้ำอยำกพบเทพธิดำนำงนั้น”
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เทพธิดำ? แถวนี้มีเทพธิดำอะไร

“เจ้ำจะพบนำงไปท�ำไม” ผมลอบสบตำกับเฉินเซียงแล้วซักต่อ

“ข้ำอยำกขอให้นำงคืนพ่อแม่ คืนครอบครัวให้ข้ำ”

ไม่ว่ำจะยงัไง เดก็กย็งัเป็นเดก็วนัยงัค�ำ่ สดุท้ำยทีต้่องกำรมำกทีส่ดุ

คือพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ำ ข้อนี้ผมเข้ำใจดี แต่ปัญหำมันอยู่ที่ว่ำ...

“เรื่องแบบนั้นต่อให้เป็นเทพก็คงไม่อำจท�ำได้”

“ท่ำนจะรูอ้ะไร!?” เสยีงของอำเถีย่แขง็ขึน้เลก็น้อย เสีย่วเป่ำเผลอ

หดตวักอดขำผมแน่นจนต้องลบูหลงัปลอบใจ “ช่ำงเถอะ หำกพวกท่ำนไม่

พำข้ำไปข้ำก็จะไปเอง”

ว่ำแล้วเขำก็ลุกพรวดเล่นเอำผมตั้งรับไม่ทัน ได้แต่ยกมือที่ว่ำงอีก

ข้ำงขึน้รัง้ไว้ ส่ำยหน้ำส่งสญัญำณให้เฉนิเซยีงเฉยไว้ ส่วนพวกสตัว์ในคำถำ

ที่บ่นพึมพ�ำช่ำงมันไปก่อน

“เดี๋ยวก่อน อย่ำใจร้อน ข้ำยังไม่ได้บอกว่ำจะไม่พำเจ้ำไป เพียงแต่

จะพำไปทั้งทีก็ต้องรู้ก่อนว่ำจะไปที่ไหนและอย่ำงไร”

จำกอำรมณ์เยน็ยะเยอืกจู่ๆ พุง่ขึน้จุดเดอืดเป็นใครกม็นึครบั ตกลง

เด็กคนนี้ยังสติดีอยู่ใช่หรือเปล่ำผมชักไม่แน่ใจ

“เรื่องนั้นข้ำได้สอบถำมชำวบ้ำนระหว่ำงทำง พวกเขำบอกว่ำนอก

เมืองเฟิ่งหยำงไปไม่ไกลจะมีทะเลสำบใหญ่ เหนือทะเลสำบขึ้นไปม ี

หมู่บ้ำนป่ำอยู่หมู่บ้ำนหนึ่ง เข้ำไปถำมชำวบ้ำนที่นั่น พวกเขำจะบอกได้ว่ำ

ต้องท�ำอย่ำงไรต่อไป”

เหมอืนจะเตรียมตวัมำด ีแต่ดแูล้วไม่เหน็มสีมัภำระอะไรตดิตวั แล้ว

เด็กตัวแค่นี้เดินป่ำมำกับน้องแค่สองคน ผมจะเชื่อดีไหม

แต่เอำเถอะ เรื่องยิบย่อยพวกนั้นไม่ส�ำคัญเท่ำเรื่องนี้

“เห็นเจ้ำว่ำ กำรที่เทพธิดำนำงนั้นจะช่วย นอกจำกต้องหำนำงให้

พบ ยังต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน แล้วเจ้ำมีของอย่ำงนั้นด้วยหรือ”

มองยังไงผมก็ไม่เห็นทำงที่เด็กคนนี้จะมีอะไรไปต่อรองได้เลย ไม่

ว่ำจะกับเทพธิดำหรือมนุษย์ธรรมดำ
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“เรือ่งนัน้เป็นธรุะของข้ำ ท่ำนอย่ำได้กงัวล ขอเพยีงไปให้ถงึเท่ำนัน้

เป็นพอ”

เออ เอำกะเขำสิครับ

“เจ้ำจะให้พวกเรำพำไปแล้วเจ้ำไว้ใจพวกเรำหรือ”

เพิ่งเจอโจรมำหมำดๆ แต่ท่ำทำงน้องชิลไปไหมครับ

“อย่ำงน้อยพวกท่ำนกช่็วยข้ำ อกีอย่ำงข้ำไม่มอีะไรทีเ่ป็นประโยชน์

แก่พวกท่ำนให้ต้องเปลืองแรงสังหำร สภำพอย่ำงข้ำจะขำยเป็นทำสก็

เห็นจะไม่ได้รำคำ อีกทั้งที่แห่งนี้ยังห่ำงไกลจำกตัวเมือง ดังนั้นท่ำนมีทำง

เลือกแค่สองทำงคือเรำต่ำงคนต่ำงไปกับท่ำนพำข้ำไปส่ง”

ถือว่ำเป็นเหตุผลที่ฟังได้ ผมเชื่อว่ำในอนำคตเด็กคนนี้ต้องไปได้

ไกลแน่นอนถ้ำยงัไม่ตำยซะก่อน และเพือ่ให้เป็นแบบนัน้ ทำงเดยีวทีท่�ำได้

คือต้องพำไปด้วย ผมก็อยำกรู้เหมือนกันว่ำเทพธิดำอะไรนั่นเป็นใครมำ

จำกไหน แล้วจะเก่งสมค�ำร�่ำลือจริงหรือเปล่ำ บำงทีนี่อำจจะท�ำให้ได้

เบำะแสเซยีนเซงิเซยีวเพิม่กไ็ด้ ระหว่ำงนีเ้ร่ืองของนกสองตวั เทยีนอวีก่บั

อู่ยำคงท�ำอะไรมำกไม่ได้นอกจำกรอให้พวกนั้นเคลื่อนไหวก่อน

กำรเป็นฝ่ำยตัง้รบั แม้จะเสยีเปรยีบ แต่กใ็ช่ว่ำฝ่ำยรกุจะได้เปรยีบ

เสมอไป

“ได้ พวกพี่ชำยจะไปส่งเจ้ำเอง” ผมพยักหน้ำรับค�ำ อำเถี่ยขยับ

ปำกยิ้มแวบหนึ่งก่อนเอียงคอถำม

“แล้วพวกท่ำน...?”

ป่ำนนี้เพิ่งจะมำนึกขึ้นได้เหรอเนี่ย

“ข้ำหลิวเฉินเซียง ส่วนเจ้ำนี่ หยำงเจียน พวกเรำเป็นลูกพี่ลูกน้อง” 

เจ้ำหลำนชำยตอบแทนเมื่อเห็นผมก�ำลังยุ่งอยู่กับเสี่ยวเป่ำที่เกำะไม่ยอม

ปล่อย

“นั่น...” อำเถี่ยชี้มือไปทำงเห่ำฟ้ำ “สุนัขของพวกท่ำนหรือ”

“ใช่ เอ่อ...มันชื่อเสี่ยวเฮย เป็นสุนัขที่เชื่องมำก หวังว่ำเจ้ำคงไม่...”

“ข้ำไม่กลัว อันที่จริงข้ำชอบมันมำก” อำเถี่ยเอ่ยแทรก ท�ำลำย
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ค�ำขอโทษขอโพยในใจของผมทีด่นัเผลอตัง้ชือ่แสนจะมกัง่ำยนัน่ให้เห่ำฟ้ำ 

โดยเฉพำะประโยคถัดไปยิ่งท�ำให้เผลอชะงัก “เขี้ยวคม ขนเป็นมัน กล้ำม

เนื้อแข็งแรง หำกฝึกเป็นสุนัขล่ำเนื้อคงเหมำะ”

เฉินเซียงอ้ำปำกค้ำงไปเล็กน้อย ในขณะที่เห่ำฟ้ำส่งเสียงคล้ำย

ส�ำลักน�้ำลำยแว่วเข้ำมำในจิต

จริงๆ เรำไม่ควรแปลกใจ แน่แล้วว่ำอำเถี่ยไม่ใช่ชำวฮั่น แต่เป็น

ชำวมองโกลซึ่งเป็นเผ่ำทำงตอนเหนือที่ช�ำนำญกำรเลี้ยงสัตว์และล่ำสัตว์ 

เรือ่งพวกน้ีย่อมถ่ำยทอดกนัมำแต่เลก็แต่น้อย ด้วยสำมญัส�ำนกึของพวกเรำ 

เด็กอำยุเท่ำนี้ไม่น่ำจะท�ำอะไรได้มำก แต่ส�ำหรับคนยุคนี้ อำยุสิบสำมปีก็

ถือว่ำใกล้จะเข้ำสู่วัยหนุ่ม หำกเขำมีพ่อแม่ก็คงเริ่มมองหำคู่ครองให้ลูก

แล้วด้วยซ�้ำ  

ส�ำหรบัอำเถีย่นัน้ดไูม่น่ำห่วง ทีน่่ำห่วงคอืเสีย่วเป่ำต่ำงหำก เดก็ตวั

เลก็ๆ เพิง่หัดเดนิหดัพดู จะอุม้นำนกไ็ม่น่ำจะไหว ให้เดนิเองกไ็ม่น่ำจะรอด 

ไหนจะยังอำหำรกำรกิน หำกปล่อยไปตำมล�ำพังพี่น้องเกรงว่ำเสี่ยวเป่ำ

ต่ำงหำกที่จะแย่

ทั้งน่ำเป็นห่วงและก็น่ำสงสัย

หวังว่ำอำเถี่ยคงไม่ใช่คนที่ผมคิด

ทัง้ทีรู่ว่้ำควำมหวงัของผมมนัมกัจะไม่ค่อยสมหวงั แต่ขอหวงัสกันดิ

ก็ยังดี...

 

ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่หวังเสมอไป และไม่มีอะไรในโลกที่เป็นไป

ไม่ได้

ฟังดูขัดแย้งแต่ก็มีข้อเท็จจริงอยู่ในตัวมันเอง

เหมือนกับตอนนี้

“หยำงเจียน เจ้ำว่ำที่นี่คุ้นๆ หรือไม่”

ผมเหล่มองเฉินเซียง “ข้ำคิดว่ำ...”

“ทะเล ทะเล” ยังไม่ทันพูดจบเสียงอ้อแอ้ของเสี่ยวเป่ำที่ตอนนี้อยู่



ถังถัง   25

ในอ้อมแขนของเฉนิเซยีงกด็งัขึน้พร้อมกบัอำกำรตืน่เต้นแบบเดก็ๆ ที่ได้เหน็

ผืนน�้ำกว้ำงขวำงสงบนิ่งอยู่ใกล้เพียงเอื้อม

ใช่ครบั ตรงหน้ำพวกเรำคอืทะเล ไม่ใช่ทะเลน�ำ้เคม็ป๋ีแต่เป็นทะเล

น�้ำจืดหรือที่เรียกกันว่ำทะเลสำบน�้ำจืดนั่นเอง

“ถ้ำนีคื่อทะเลสำบหลวิเหอ กค็งจะใกล้ถงึหมูบ้่ำนหลวิแล้ว” อำเถีย่

พูดเรียบๆ เด็กคนนี้หำกไม่จ�ำเป็นก็แทบจะไม่อ้ำปำกพูด ถ้ำไม่รู้มำก่อน

คงนึกว่ำเป็นคนใบ้ กระนั้นสิ่งที่พูดออกมำหลำยๆ คร้ังก็ท�ำให้เรำเกือบ

หัวใจวำยหรือคำดไม่ถึงอยู่เสมอ

“ทะเลสาบหลิวเหอ!” เสียงมังกิอุทำนดังขึ้นในหัว

“หลิวเหออะไร” หูหลีจิงโพล่งตำม

“นายท่าน! ที่นี่…” เห่ำฟ้ำเอ่ยแทรก

“หมู่บ้ำนหลิว!” จบด้วยเจ้ำหลำนชำย เจ้ำนั่นเบิกตำกว้ำงแล้วหัน

มำมองผมซึ่งได้แต่พยักหน้ำ

ใช่แล้ว ที่นี่คือที่ที่ทุกอย่ำงได้ถือก�ำเนิดขึ้น

ที่ที่เจ้ำตี๋หน้ำหล่อหลิวเยี่ยนชำงเกิด เป็นที่ที่เฉินเซียงเติบโต เป็น

ที่ที่เทพเอ้อร์หลำงเฝ้ำเพียรสั่งสอนเรื่องรำวต่ำงๆ ให้หลำนชำย

อดตีอนัแสนห่ำงไกลส�ำหรบัพวกเรำเหล่ำนัน้ กลำยเป็นอนำคตอกี

ร้อยกว่ำปีข้ำงหน้ำ

ใช่ อกีร้อยกว่ำปีต่อจำกนี ้หลวิเยีย่นชำงจะถอืก�ำเนดิขึน้ทีน่ี ่บณัฑติ

หนุ่มผู้ใฝ่หำควำมรู้ เดินทำงไปทั่วเพื่อเสำะหำประสบกำรณ์ ทว่ำระหว่ำง

เดินทำงกลับบ้ำนเพื่อเตรียมตัวเข้ำสอบที่เมืองหลวง เขำต้องด้ันด้นข้ำม

เขำหัวซำนที่สูงชัน ฝ่ำสำยลมแรงไม่อำจต้ำนทำนจนพลัดตกลงไปใน

หุบเหวลกึสดุหยัง่ที่ไม่ว่ำผูใ้ดตกลงไปคงไม่รอดชวีติ แต่ชวีติหลวิเยีย่นชำง

ยังไม่ถึงฆำต ซำนเซิ่งหมู่ เทพธิดำผู้ปกปักรักษำเขำหัวซำนได้ปรำกฏตัว

มำช่วยเอำไว้ สุดท้ำยจึงเกิดรักต้องห้ำมระหว่ำงเทพกับมนุษย์ขึ้น และ

ผลลัพธ์ของมันก็คือเจ้ำคนที่ยืนอยู่ตรงหน้ำและตัวผมในตอนนี้

เทพเอ้อร์หลำงที่มีไส้ในเป็นไอ้ตรัยคนธรรมดำ
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“พวกท่ำนเป็นอะไรไป มีอะไรผิดปกติหรือ” เสียงของอำเถี่ยปลุก

เรำจำกภวังค์

อันที่จริงแม้จะสะกิดต่อมฉงนอยู่บ้ำง แต่เพรำะใจปฏิเสธไม่อยำก

ให้เป็นอย่ำงที่คิด สุดท้ำยแล้วพอรู้ดีอยู่แก่ใจเห็นอยู่กับตำแล้วว่ำไม่

สำมำรถหลีกหนีเรื่องซวยไม่บันยะบันยังได้ ใจมันก็พำนหวิวๆ อยำกเอำ

หัวพุ่งฉิวลงไปในทะเลสำบอยู่ดี

“พอดีพี่หลิวกับพี่หยำงเพิ่งนึกได้ว่ำแถวนี้อยู่ใกล้กับบ้ำนเกิดน่ะ”

“เช่นนั้นหรือ” อำเถี่ยพยักหน้ำไม่รู้สึกรู้สำ ในขณะที่พวกผมรู้สึก

เหมือนก�ำลังถูกเขำทั้งลูกหล่นทับ

“เจ้ำบอกว่ำหมูบ้่ำนทีม่คีนบอกทำงเจ้ำมำคอืหมูบ้่ำนหลวิหรอื” เฉนิ-

เซียงเอ่ยถำมด้วยน�้ำเสียงที่ยังไม่คลำยควำมตระหนก

“ใช่ เขำบอกว่ำเดินไปตำมทำงม้ำ เจ็ดวันจะพบหมู่บ้ำนหลิว พวก

ชำวบ้ำนที่นี่บอกได้ว่ำจะหำเทพธิดำที่พูดถึงได้อย่ำงไร”

สำยตำของเจ ้ำหลำนชำยที่ เลื่อนมำสบกับผมเต็มไปด ้วย

เครื่องหมำยค�ำถำมและควำมสับสน

แต่ถึงอย่ำงนั้น ในเมื่อมำด้วยกัน ของแบบนี้ต่อให้ลุงเป็นเทพมำ

จำกไหนก็คงให้ค�ำตอบไม่ได้ในทันทีหรอกนะครับว่ำสวรรค์หรือนรกขุม

ไหนถึงส่งพวกเรำมำที่นี่

ปลำยทำงทีส่ดุยอดอนัตรำยต่อชวีติพวกเรำทีส่ดุ นบัตัง้แต่ออกเดนิ

ทำงค้นหำเซียนเซิงเซียว!

“นำยท่ำน!” เสยีงประสำนของเห่ำฟ้ำกบัฉหีลงท�ำให้ผมชะงกั ควำม

รู้สึกผิดปกติที่รับรู้ได้ส่งผลให้เผลอเกร็งตัว ขนที่ลุกตั้งชันบ่งบอกก�ำลังมี

ควำมซวยคืบคลำนเข้ำมำอีกครั้ง

ปรำณพลงัแปลกๆ จะว่ำปิศำจกไ็ม่ใช่เซยีนกไ็ม่เชงิ จะเป็นผสีมัภเวส ี

หรือมนุษย์เดินดินก็ไม่แน่ชัดที่จู่ๆ ก็ปรำกฏขึ้นและก�ำลังมุ่งมำทำงเรำ

งำนเข้ำ!

อย่ำบอกนะว่ำเจ้ำอู่ยำกับเจ้ำเทียนอวี่มันเริ่มแล้ว!?
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อะไรจะเร็วปำนนั้น ตอนนี้เจ้ำพวกนั้นมันน่ำจะนอนหยอดน�้ำ

ข้ำวต้มกันอยู่สิ

แต่ก็ไม่แน่ ทั้งเจ้ำอู่ยำและเจ้ำเทียนอวี่ต่ำงก็มีศิลำสร้ำงโลกอยู่ใน

มือ ร่ำงกำยที่บำดเจ็บพลังที่สูญเสียอำจฟื้นคืนได้โดยไว

มำคดิอกีทผีมน่ำจะปล่อยเจ้ำนกปีกหกัให้นอนเดีย้งไปสกัพกัน่ำจะ

ดี ไม่น่ำยกศิลำสร้ำงโลกให้ง่ำยๆ เลย

...หรือว่ำเป็นแบบนี้ก็อำจไม่เลว ไอ้ควำมคลุมเครือคั่งค้ำงที่ยังไม่

ได้สะสำงจะได้รีบท�ำให้จบๆ

“เฉินเซียง...”

เจ้ำหลำนชำยพยกัหน้ำรบัทัง้ทีผ่มยงัไม่ได้บอกอะไร พฒันำไปไกล

อย่ำงไม่น่ำเชื่อ ส่วนเรื่องลุยขอให้บอก ทุ่นแรงได้เยอะมำกตำมยี่ห้อเจ้ำ

หลำนชำยอยู่แล้วไม่น่ำห่วง

“อำเถี่ย อยู่ข้ำงๆ ข้ำไว้ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น” ผมรับเสี่ยวเป่ำที่ส่ง

เสยีงอ้อแอ้พดูจำชดับ้ำงไม่ชดับ้ำงขึน้มำอุม้ไว้ มอือกีข้ำงดงึแขนอำเถีย่มำ

ชิดตัว มีเห่ำฟ้ำเกร็งตัวส่งเสียงครำงในล�ำคอเบำๆ อยู่ใกล้ๆ

อย่ำงน้อยไม่ว่ำจะเป็นอะไร กำรจะผ่ำนเข้ำถึงตัวเทพเอ้อร์หลำง

นั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ำยๆ แน่นอน

“เกิดอะไรขึ้น!?” อำเถี่ยเผยสีหน้ำเหลอหลำเป็นครั้งแรก

“มีเสียงผู้หญิงร้องขอควำมช่วยเหลือ เจ้ำไม่ได้ยินหรือ”

เจ้ำเดก็ปำกหนกัสัน่หน้ำ เฉนิเซยีงไม่สนใจ หนัไปกระโดดข้ำมโขด

หินริมฝั่งน�้ำอ้อมไปอีกฝั่งของทะเลสำบ พอลับจำกสำยตำเขำก็ใช้วิธีลัด

วำร์ปเข้ำหำเป้ำหมำย ผมใช้ดวงตำพิเศษตำมสังเกตกำรณ์ ไม่ปล่อยให้

หลุดรอดสำยตำ

ชำยสวมชดุด�ำสวมผ้ำปิดหน้ำปิดหน้ำปิดตำก�ำลงัไล่ท�ำร้ำยหญงิชำว

บ้ำนคนหนึ่ง แต่พอเห็นเจ้ำหลำนชำย คนคนนั้นกลับไม่คิดต่อสู้ ใช้พลัง

เหนือมนุษย์เร้นกำยหำยไปอย่ำงรวดเร็วเล่นเอำผมแปลกใจ ได้แต่สื่อจิต

เรียกห้ำมไม่ให้เฉินเซียงไล่ตำมเพรำะเกรงจะเป็นกับดัก
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เรือ่งน้ีมนัต้องมอีะไรไม่ชอบมำพำกลแน่ ชำยชดุด�ำคนนัน้ถงึจะไม่

เห็นหน้ำ แต่ท่ำทำงบำงอย่ำงท�ำให้ผมรู้สึกคุ้นตำ

เฉินเซียงก้มหน้ำก้มตำสอบถำมหญิงสำวที่ถูกตำมเอำชีวิตอยู่พัก

หนึ่งก่อนจะเดินน�ำพำกลับมำ ผมก็รู้สึกได้เลยว่ำงำนครำวนี้เห็นทีจะยุ่ง

อีนุงตุงนังหนักกว่ำเดิม

เห็นไหมครับ ชีวิตผมมันสะดวกสบำยน่ำอิจฉำสุดๆ ยืนอยู่เฉยๆ 

แท้ๆ มีแต่เรื่องวิ่งมำชนไม่หยุดหย่อนแล้วจะให้ผมหลบไปอยู่ตรงไหนทัน

นอกจำกปักหลักรับเต็มๆ

“แม่นำงมู่ นี่ลูกพี่ลูกน้องข้ำหยำงเจียน” พอมำถึงเจ้ำหลำนชำยก็

ไม่พดูพร�ำ่ท�ำเพลง เอ่ยปำกแนะน�ำเสร็จสรรพเกอืบไม่ให้ได้ตัง้ตวั “หยำง-

เจียน นี่แม่นำงมู่ไช่ชิง นำงเดินทำงมำจำกในเมือง จะไปหมู่บ้ำนหลิวแต่

ระหว่ำงทำงพบเจอโจรป่ำเข้ำ”

รู้สึกแถวนี้จะโจรป่ำเยอะจริงนะ ผ่ำนไปไม่ถึงวันเรำได้ช่วยเหย่ือ

โจรมำตั้งสำมรำย อะไรจะบังเอิญปำนนั้น

“ข้ำน้อยไช่ชิง คำรวะคุณชำยหยำง” แม่สำวแปลกหน้ำแต่หน้ำ 

ไม่แปลกเพรำะสวยใช่ย่อย ย่อตวัคำรวะ ท่ำทำงนอบน้อมรำวกบัสตรทีี่ได้

รับกำรอบรมมำดี ทั้งที่สวมเพียงชุดเก่ำๆ

“ไม่ต้องพิธีรีตอง ข้ำเป็นคนธรรมดำหำใช่ขุนนำง” ผมวำงเสี่ยว-

เป่ำลงข้ำงพี่ชำย เปลี่ยนเป็นจูงมือเอำไว้แทน “ว่ำแต่ แม่นำงก็จะไป

หมู่บ้ำนหลิวเหมือนกันหรือ”

“ใช่แล้ว” นำงตอบด้วยเสียงเบำๆ ท่ำทำงหวำดระแวงเรำพอ

สมควร ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ

บังเอิญ บังเอิญอย่ำงเหมำะเจำะเหมำะเหม็งไม่มีอะไรเปรียบ

“แล้วไยจึงพบโจรป่ำเข้ำได้”

แถมเป็นโจรป่ำขั้นเทพ เทพถึงขนำดหำยตัวได้!

“เอ่อ...ข้ำกไ็ม่ทรำบ อยูด่ีๆ  มนักโ็ผล่มำ” นำงก้มหน้ำ เลือ่นสำยตำ

ไปทำงอื่นที่ไม่ใช่พวกเรำ
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“ขอเสียมำรยำทสอบถำม ไม่ทรำบว่ำแม่นำงไปที่หมู่บ้ำนหลิวด้วย

เหตใุด ทีน่ัน่อยูห่่ำงไกลกลำงป่ำเขำ ซ�ำ้เป็นอสิตร ีไยเดนิทำงเพยีงล�ำพงั”

“นำงไปหำญำติน่ะ”

จู่ๆ เจ้ำเฉินเซียงก็แย่งตอบค�ำถำม สำยตำของเขำที่มองมู่ไช่ชิง 

ดูผ่อนคลำย ไม่มีแววหวำดกลัวแม้แต่น้อยทั้งที่นำงไม่ใช่สำวหน้ำตำขี้ริ้ว

ขี้เหร่ เรียกว่ำสวยเฉียบก็คงได้

หรือว่ำนี่มัน...รักแรกพบของเจ้ำหลำน!?

แต่จะดีกว่ำนี้ถ้ำอนำคตหลำนสะใภ้จะไม่แสดงท่ำทำงเต็มไปด้วย

พิรุธแบบนี้

“หยำงเจยีน ไหนๆ เรำกจ็ะไปทีน่ัน่อยูแ่ล้วกใ็ห้นำงร่วมทำงไปด้วย

เถอะ”

มนักแ็หงอยูแ่ล้ว คงไม่มีใครใจด�ำปล่อยให้ผูห้ญงิเดนิทำงคนเดยีว

หรอกถึงนำงจะท�ำตัวไม่น่ำไว้ใจก็ตำม

“อืม” ผมพยักหน้ำ มู่ไช่ชิงหันไปฉีกยิ้มกับเฉินเซียงที่ยิ้มหน้ำบำน

ไว้รอ ท่ำทำงเจ้ำนี่มันจะไปตกลงรับปำกไว้แล้ว ท่ีถำมก็แค่ถำมไปตำม

มำรยำท ต่อให้ผมจะยอมหรือไม่มันก็คงพำไปให้ได้อยู่ดี

ท�ำไมรู้สึกเหมือนว่ำมีใครก�ำลังจัดฉำกเตรียมแสดงปำหี่พิกล

“น้องชำยทั้งสองนี่ใช่หรือไม่ที่ท่ำนบอกว่ำถูกโจรปล้นมำเหมือน

กัน”

พอเก็บอำกำรยินดีได้แล้วสำยตำของนำงพลันพุ่งเป้ำไปท่ีเด็กใน

กำรดูแลทั้งสองของพวกเรำ

“ถูกต้อง” ผมพยักหน้ำมองหญิงสำวที่ดูจะอ่อนกว่ำตัวเองไม่กี่ปี

โน้มตัวเข้ำไปใกล้เสี่ยวเป่ำ ลูบไล้แก้มยุ้ยๆ นั่นเบำๆ รำวกับเป็นแม่ผู้อ่อน

โยน

“โถ น่ำสงสำร” นำงร�ำพึง “ชื่ออะไรกันบ้ำง”

“อำเถี่ยกับเสี่ยวเป่ำ” เจ้ำเฉินเซียงแย่งตอบอีกตำมเคย 

มู่ไช่ชิงทักทำยปรำศรัยกับเด็กๆ ด้วยอัธยำศัยอันดี หันไปเล่นหัว
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กับเห่ำฟ้ำสักพักนำงจึงยืดตัวขึ้น

“ขอบคุณคณุชำยหยำงอกีคร้ังทีย่อมให้ข้ำร่วมทำงไปด้วย แล้วก.็..

คุณชำยหลิว ขอบคุณที่ช่วยเหลือข้ำ”

สำวน้อยหันไปยิ้มหวำนกับเจ้ำหลำนชำย ส่วนรำยนั้นจะยังไงล่ะ

ครับ นอกจำกหน้ำบำน

จริงๆ ผมก็อยำกส่งสองคนนี้เข้ำสู่โลกของเรำสอง ถ้ำไม่กลัวต้อง

ยนืขำแขง็น�ำ้ค้ำงเกำะอยูร่มิทะเลสำบ ตวัเองกบัเหล่ำสำรพดัสตัว์ในคำถำ 

น่ะไม่เท่ำไร แต่เด็กๆ นี่สิ เพรำะงั้นเลยจ�ำเป็นต้องเข้ำไปขัด

“นีก่ใ็กล้ค�ำ่แล้ว คนืนีเ้รำคงต้องพกัทีน่ีก่นัก่อน พรุง่นีค่้อยออกเดนิ

ทำง”

พอมีคนปกติธรรมดำร่วมทำงก็เป็นธรรมดำที่พวกเรำต้องท�ำตัว

ปกติเพือ่ไม่ให้คนสงสยั อกีอย่ำงผมเองกอ็ยำกจะอยูน่ิง่ๆ คดิทบทวนอะไร

สักพัก เผื่อว่ำสมองจะได้แจ่มใสขึ้นพอจะรับมือกับเร่ืองไม่ชอบมำพำกล

ที่ก�ำลังประดังเข้ำมำ

 

ทะเลสาบหลิวเหอ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปี อดีตหรืออนาคต ที่นี ่

ก็แทบจะไม่เปลี่ยนไปเลย รำวกับว่ำกำลเวลำถูกหยุดเอำไว้

เช่นเดียวกับกำลเวลำของหมู่บ้ำนหลิวในอดีตของเทพเอ้อร์หลำง

หรือถ้ำพูดกันตอนนี้ก็คือ ในอนำคตข้ำงหน้ำ ที่นั่นจะถูกสรวง

สวรรค์ช่วงชิงกำลเวลำ ส่งเข้ำสู่ห้วงมิติอันหยุดนิ่งและไร้สิ้นสุด เหตุก็

เพรำะฝีมือของลูกหลำนสกุลหลิว หลิวเฉินเซียง

กำรอยูอ่ย่ำงเป็นอมตะในสถำนทีท่ีถ่กูตดัขำดจำกโลก ในกำลเวลำ

ที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่มนุษย์อำจใฝ่ฝันถึงและไขว่คว้ำเพ่ือให้ได้มำ แต่

หำรู้ไม่ว่ำกำรด�ำรงอยู่เช่นนั้นมันทรมำนเพียงใด

“ท่ำนลุง”

ค�ำเรียกขำนจำกเสียงคุ้นหูท�ำให้ผมเกือบลื่นไถลหัวทิ่มน�้ำ

“ข้ำบอกไม่ให้เจ้ำเรียกอย่ำงนั้น”
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“พออยู่ที่นี่แล้วนึกถึงเรื่องรำวเก่ำๆ มันก็อดไม่ได้” เฉินเซียงก้ำว

มำยนืเคยีงข้ำง สำยตำทอดมองไปยงัเงำของพระจนัทร์ทีส่ะท้อนพืน้น�ำ้ ดู

สวยงำมรำวภำพวำด “แล้วก.็..รูส้กึเหมอืนจะนกึถงึอะไรบำงอย่ำงขึน้มำได้”

“อะไร” ผมยกมือกอดอกเบนหน้ำไปถำม นำนๆ จะได้เห็นท่ำที

ผ่อนคลำยสบำยอกสบำยใจของเจ้ำหลำนชำย

“ควำมสุขน่ะ” สำยลมแผ่วๆ พัดผ่ำนมำพร้อมกับรอยย้ิมเล็กๆ 

ปรำกฏบนใบหน้ำ “ที่นี่เป็นที่ที่ข้ำอยู่แล้วมีควำมสุขที่สุด ควำมสุขที่เมื่อมี

หลำยสิ่งหลำยอย่ำงผ่ำนเข้ำมำมันก็ท�ำให้ข้ำลืมเลือนไป”

ผมหนักลบัไปจ้องมองระลอกคลืน่บนผวิน�ำ้ นกึอยูน่ำนกน็กึไม่ออก

ว่ำจะพูดอะไร

“เจ้ำเอง...กำลข้ำงหน้ำกค็งสร้ำงช่วงเวลำแห่งควำมสขุเหล่ำนัน้ขึน้

มำได้อีก”

เจ้ำหลำนชำยไม่ได้ตอบอะไร บรรยำกำศจึงเงียบงันลงชั่วขณะ

“ข้ำรู้ว่ำท่ำนท�ำให้ข้ำลืมอะไรบำงอย่ำง แล้วอะไรบำงอย่ำงท่ีว่ำก็

เกี่ยวกับที่นี่”

เสียงพึมพ�ำนั่นท�ำให้ผมเผลอสูดหำยใจลึก ไม่รู้เพรำะควำมกดดัน

ลึกๆ ในใจหรือเพรำะว่ำลมเย็นยะเยือกที่พัดผ่ำนสำยน�้ำมำสัมผัสตัว

“มันไม่ส�ำคัญ...สักวันควำมทรงจ�ำนั่นจะกลับมำหำเจ้ำเอง แต่ก็

อย่ำงที่บอก จะกลับมำหรือไม่ ถึงตอนนี้มันก็ไม่มีผลต่อชีวิตเจ้ำอีก ท่ี

ส�ำคัญคืออนำคตต่ำงหำกที่เจ้ำควรใส่ใจ”

เฉินเซียงเงียบไปอีกครั้ง ก่อนที่ผมจะได้ยินเสียงหัวเรำะเบำๆ

“รู้สึกเหมือนเมื่อก่อนท่ำนก็ยืนอยู่ตรงนี้ แล้วก็อบรมข้ำจนข้ำหูชำ

เช่นนี้”

ขอโทษที! ผมไม่คุ้นกับเฉินเซียงเวอร์ชันนี้อย่ำงแรง!

“ก็ดี” นอกจำกนี้แล้วผมก็นึกอะไรไม่ออก ได้แต่กวำดสำยตำไป

ทั่ว ไม่รู้จะวำงมันไว้ตรงไหน รู้สึกทั้งตื้นตันและอึดอัดไปพร้อมกัน และ

นั่นเรียกเสียงหัวเรำะจำกเจ้ำตัวต้นเรื่องได้อีกครั้ง และมันท�ำให้สำยตำ
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ของผมมีเป้ำหมำยในที่สุด “หัวเรำะอะไร”

“ข้ำเพิง่เคยเหน็ท่ำนเป็นแบบนี”้ เฉนิเซยีงพยำยำมกลัน้ข�ำ ท่ำทำง

ทุลักทุเลจนน่ำถีบกระเด็น “ปกติท่ำนดูเป็นคนมั่นอกมั่นใจในตนเอง 

ทุกอิริยำบถจนบำงทีข้ำก็รู้สึกเกรง แต่ว่ำเมื่อครู่...”

“จะอย่ำงไรก็ตำม” ผมรีบพูดแทรกเพรำะกลัวจะได้ถีบหลำนตก

น�้ำขึ้นมำจริงๆ “ข้ำว่ำเรำมำพูดเรื่องมู่ไช่ชิงกันก่อนดีกว่ำ”

“นำงท�ำไม” เจ้ำหลำนชำยยังหุบยิ้มไม่ลงทั้งๆ ที่อ้ำปำกถำม

“เจ้ำไม่รู้สึกว่ำมีอะไรน่ำสงสัยหรือ” ผมพยำยำมไม่สนใจ

“ไม่” เจ้ำนั่นสั่นหน้ำ ท�ำตำใสซื่อบริสุทธิ์

“ข้ำรู้สึกว่ำนำงแปลกๆ เหมือนมีอะไรปิดบัง”

จรงิๆ ถ้ำเป็นสถำนกำรณ์ทัว่ไป หำกคนเพิง่พบหน้ำจะมอีะไรปิดบงั

กนับ้ำงกไ็ม่ใช่เรือ่งแปลก เพรำะจะให้ไว้ใจคนแปลกหน้ำคงเป็นไปได้ยำก 

แต่ในเมือ่นำงเข้ำมำในสถำนกำรณ์อย่ำงนี ้ผมกอ็ดไม่ได้ทีจ่ะเกบ็เอำมำคดิ

“นำงเป็นปิศำจหรือ”

เรื่องนั้นแน่นอนว่ำตรวจสอบแล้ว

“ไม่”

“ถ้ำเช่นนั้นต่อให้นำงแปลกอย่ำงไรก็คงไม่เป็นภัยแก่เรำ เพียงส่ง

นำงไปถึงหมู่บ้ำนหลิวทุกอย่ำงก็จบ”

ก็หวังว่ำจะเป็นอย่ำงนั้น ไม่งั้นละก็หำยนะอำจบังเกิดแบบที่ต่อให้

ร้อยเซียนเซิงเซียวก็คงไม่ช่วยอะไร

“ที่แปลกอีกอย่ำงก็เห็นจะเป็นเจ้ำ” ผมตัดสินใจพูดให้ชัดเจน

“ข้ำ?” เจ้ำหลำนชำยเลิกคิ้วท�ำหน้ำเหวอทันควัน

“โดยเฉพำะกับแม่นำงไช่ชิง”

“ไม่กระมัง” ครำวนี้เจ้ำนั่นสั่นหน้ำรัวทั้งที่ผมยังไม่ทันได้พูดอะไร

“เจ้ำชอบนำงหรือ”

เฉินเซียงเงียบไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยปำก “ท�ำไมถึงคิดอย่ำงนั้น”

“ทั้งๆ เพิ่งพบกันไม่ทันข้ำมวัน ไม่ต้องพูดถึงประเด็นอื่น ข้ำไม่เคย
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เห็นเจ้ำดูสนิทใจกับผู้หญิงคนไหนเท่ำนำง เช่นนี้แล้วจะให้คิดอย่ำงไร”

เจ้ำหลำนชำยขมวดคิว้ สหีน้ำเหมอืนก�ำลงัคดิใคร่ครวญอย่ำงหนกั 

ดีที่ผมเกณฑ์เหล่ำสัตว์ในคำถำให้ไปดูแลควำมปลอดภัยรอบๆ ไม่งั้นถ้ำ

เจ้ำพวกนั้นมำเห็นท่ำทำงเจ้ำเฉินเซียงตอนนี้และรู้ถึงประเด็นท่ีก�ำลังพูด

คยุ ไม่รูจ้ะมปีฏกิริิยำยงัไงกนับ้ำง แต่คำดว่ำเจ้ำหลำนชำยคงไม่ชอบใจนกั

หรอก พนันได้เลย

“ข้ำเองก็ไม่รู้ รู้แต่ว่ำข้ำอยู่ใกล้นำงแล้วรู้สึกสบำยใจ รู้สึกผูกพัน

เหมือนเป็นคนคุ้นเคย แต่ถึงขั้นรักชอบคงยังไม่ใช่”

ยังไม่ใช่ตอนนี้ แต่ต่อไปข้ำงหน้ำไม่แน่ว่ำงั้น?

“ตอนนี้ไม่ใช่ วนัหน้ำกย็ิง่ต้องไม่ใช่” ผมย�ำ้เสยีงเดด็ขำด “เจ้ำอย่ำ

ลืมว่ำที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรำ มันคืออดีต ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกคนที่เรำพบคือ

คนในอดีตของเรำ”

“อืม ข้ำรู้แล้ว” เจ้ำหลำนชำยรับปำก แต่ดูไม่ค่อยเต็มเสียง

“อกีอย่ำงทีข้่ำต้องบอกเจ้ำเอำไว้...เรำต้องหลกีเลีย่งทีจ่ะเข้ำไปข้อง

เกีย่วกบัคนของหมูบ้่ำนหลวิให้มำกทีส่ดุ อย่ำพยำยำมเอำตวัเข้ำไปใกล้ชดิ

ผูกพัน ไม่เช่นนั้นอำจมีเรื่องยุ่งยำกตำมมำ”

“เพรำะอะไร”

“ข้ำเพิ่งบอกเจ้ำไป ที่นี่คืออดีต เจ้ำเป็นคนของหมู่บ้ำนหลิวในอีก

ร้อยกว่ำปีนับจำกนี้ ดังนั้นคนของหมู่บ้ำนหลิว ไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือ 

อำจจะหลำยคนย่อมข้องเกี่ยวเป็นบรรพบุรุษของเจ้ำ ถ้ำมีคนนอกอย่ำง

เรำเข้ำไปยุ่งจนเผลอไปเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ำ ไม่แน่ว่ำอำจจะไม่มีเจ้ำ 

อยู่ตรงนี้ และถ้ำไม่มีเจ้ำก็ไม่มีข้ำในยำมนี้เช่นกัน”

มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนพอดู ดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจกับปฏิกิริยำ

ตอบรับของเจ้ำหลำนชำย

“นี่มัน...” เฉินเซียงท�ำหน้ำงง

“ไม่จ�ำเป็นต้องคดิมำก โอกำสเกดิขึน้ได้ยำกมำก ชะตำมนษุย์ยำก

เปลี่ยน ข้ำเพียงเตือนให้ระวังเอำไว้”
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ใช่ โอกำสเกดิขึน้ได้ยำก แต่ใช่ว่ำจะไม่มทีำงเป็นไปได้ โดยเฉพำะ

เมื่อมีกลุ่มคนและที่ไม่ใช่คนผู้เป็นแม่เหล็กดึงดูดควำมซวยมำรวมตัวอยู่

ตรงนี้กันถ้วนหน้ำ 

“ถึงจะบอกว่าที่นี่คือหมู่บ้านหลิวก็เถอะนะ แต่ดูอย่างไรข้าก็ 

ไม่รู้สึกคุ้นเคยแม้แต่น้อย”

เจ้ำเฉนิเซยีงยนืเปรยเสยีงเบำหววิอยูข้่ำงตวั อกีด้ำนหนึง่คอืมูไ่ช่ชงิ

ทีย่นืเหม่อคล้ำยคนใจลอยขณะมองไปรอบๆ อำเถีย่ผูส้งบเสงีย่มก�ำลงัอุม้

เสี่ยวเป่ำที่ก�ำลังหลับฟุบอยู่กับหัวไหล่ของเขำ แววตำไม่มีแม้แต่แววยินดี

หรอืแปลกใจ อนัทีจ่ริงต้องบอกว่ำมนัแทบไม่มอีะไรให้อ่ำนได้เลยมำกกว่ำ

ผมมองๆ บรรดำผู้คนแปลกๆ ที่มำรวมตัวกัน ได้แต่ลอบถอนใจ

ระบำยควำมรูส้กึอมึครมึ เบนสำยตำมองส�ำรวจยงัจดุหมำยปลำยทำงแทน

พืน้ทีร่ำบท่ำมกลำงป่ำเขำด้ำนหน้ำเรำคอืหมูบ้่ำนหลวิ หมูบ้่ำนทีต่ัง้

อยูท่่ำมกลำงธรรมชำตแิละสำยน�ำ้ พืน้ทีร่ำบกว้ำงใหญ่นัน้เตม็ไปด้วยบ้ำน

เรอืนหลงัเลก็ใหญ่ลดหลัน่กระจดักระจำยนบัได้รำวห้ำสบิกว่ำหลงัคำเรอืน 

มองเห็นชำวบ้ำนยืน นั่ง พูดคุยสนทนำกันอยู่ตำมทำงหรือบริเวณบ้ำน

แต่ละหลงัเป็นช่วงๆ ไม่ถงึกบัคกึคกัแต่กไ็ม่ได้วงัเวงจนน่ำกลวั ต่ำงกบัอกี

ร้อยปีต่อจำกนี้ 

เมือ่ผมมำหำเฉนิเซยีงทีห่มูบ้่ำนหลวิ ทีน่ีม่กัจะคกึคกัอยูต่ลอดเวลำ

ด้วยผู้คนที่หนำตำกว่ำและมีชีวิตชีวำกว่ำ

“เจ้ำไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องธรรมดำ ในเมื่อที่นี่เป็นหมู่บ้ำนหลิวก่อน

เจ้ำเกดิเป็นร้อยปี” ผมพยำยำมสรรหำเหตผุลมำอธบิำยให้คนฟังคลำยใจ

บอกตำมตรงว่ำงำนนี้ผมโคตรเกร็ง เรำไม่มีทำงรู้เลยว่ำใครเป็น

ใคร ใครควรเข้ำใกล้และใครควรออกห่ำง ทุกอย่ำงยำกจะแยกแยะได้ 

แต่มำถึงขั้นนี้จะหลีกเลี่ยงไม่พูดไม่พบกับใครเลยเห็นทีจะยิ่งยำกพอกัน

หำกไม่เกิดเรื่องก็ไม่รู้ทำงแก้ไข และหำกไม่รู้ต้นตอของเหตุก็ย่ิง

ยำกจะป้องกัน เหมือนคนตำบอดเดินอยู่บนเส้นลวดดีๆ นี่เอง
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ไม่ต้องมีใครบอกผมกร็ูว่้ำนีม่นัยิง่กว่ำหนทำงไปสูห่ำยนะแท้ๆ ไม่มี

ปลอมปน

“ไช่ชิง ญำติของเจ้ำอยู่ที่ไหนเล่ำ ประเดี๋ยวพวกเรำจะพำไปส่ง”

เสียงอ่อนนุ่มผิดหูดึงผมออกจำกควำมเคร่งเครียด และเจ้ำของ

เสียงนั่นก็ไม่ใช่ใคร เจ้ำหลำนชำยผู้น่ำจะหำยขำดจำกโรคอิสตรีลิซึมไป

โดยปริยำยนั่นไง

“ขอบคุณพี่เฉินเซียง” มู่ไช่ชิงเงยหน้ำยิ้มหวำน แต่เพียงพริบตำ

สีหน้ำกลับสลดลงรำวเป็นคนละคน “แต่ว่ำ...”

“แต่อะไร” ผมเผลอโพล่งถำมเพรำะรูส้กึตงดิใจกบัท่ำทำงไม่ชดัเจน

ของผู้หญิงคนนี้พิกล พฤติกรรมนี้เองที่เรียกสำยตำคนทั้งกลุ่มมำรวมกัน

ได้ชะงัดนัก

เอำละ ผมไม่ได้เป็นลุงที่หวงหรือเห่อหลำน ไม่ได้ไม่พอใจที่หลำน

ชำยจะหำหลำนสะใภ้มำให้ ถ้ำหลำนสะใภ้ทีว่่ำจะมทีีม่ำชดัเจนและอยูน่อก

เหนือจำกสถำนกำรณ์และกำรกระท�ำอันแปลกประหลำดของหลำนชำย

ตัง้แต่เมือ่ก่อนแล้ว ต่อให้เจ้ำเฉนิเซยีงไม่ได้กลวัผูห้ญงิ แต่จะเสวนำ

พูดคุยกับสำวที่ไหนก็ไม่เคยให้ควำมสนิทสนมรวดเร็วขนำดนี้ ใครๆ ก็รู้

ว่ำต่อให้ปิศำจน่ำกลัวแค่ไหนแต่ก็ไม่เท่ำผู้หญิง เมื่อไรที่เอำใจไปผูกพัน 

เมื่อนั้นอิทธิพลของผู้หญิงที่มีอำจเปลี่ยนควำมคิดหรือปณิธำนของผู้ชำย

คนนั้นได้ไม่ยำกหำกใจไม่เข้มแข็งพอ

เป็นแบบนี้แล้วจะไม่ให้ผมกลัวได้ยังไง

“ข้ำยังไม่อยำกไป” มู่ไช่ชิงตอบ ท่ำทำงนำงดูไม่ค่อยจะชอบหน้ำ

ผมอยู่เหมือนกัน เพรำะพอพูดได้แค่นั้นก็หันขวับไปคว้ำแขนเฉินเซียง “พี่

เฉินเซียง ได้โปรดช่วยข้ำด้วย”

ไม่ทนัไรกเ็รยีกชือ่ผูช้ำยอย่ำงสนทิสนม ถ้ำนำงเป็นปิศำจผมยงัรูส้กึ

สบำยใจกว่ำนี้

“ไช่ชิง เจ้ำมีอะไรไม่สบำยใจหรือ บอกมำข้ำจะช่วย”

นี่ก็อีกรำยที่น่ำห่วง แค่ไม่กี่วันถึงขนำดเรียกชื่อกันเฉยๆ แล้วยัง
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ท�ำท่ำจะสร้ำงโลกส่วนตัวต่อหน้ำชำวบ้ำนด้วย อำกำรท่ำจะหนัก

“พี่หยำง” เสียงของอำเถี่ยเรียกควำมสนใจ ผมสบตำเขำ ก็มอง

เห็นควำมรู้สึกแบบเดียวกันคือเริ่มร�ำคำญ อีกอย่ำง กำรที่ต้องอุ้มเด็กตัว

โตๆ มำนำนพอสมควรคงท�ำให้เมื่อย ผมจึงก้มลงไปรับเสี่ยวเป่ำที่ก�ำลัง

หลับปุ๋ยมำอุ้มแทน ขณะที่สองคนในโลกส่วนตัวยังสนทนำต่อ

“ควำมจริงแล้ว ข้ำเดินทำงมำที่นี่เพื่อหำคู่หมำย” มู่ไช่ชิงก้มหน้ำ

พูดไม่เต็มเสียง “บิดำมำรดำของพวกเรำหมั้นหมำยเอำไว้ตั้งแต่ยังเด็ก 

เขำเป็นลูกชำยหัวหน้ำหมู่บ้ำน เมื่อครึ่งเดือนก่อนคนของหมู่บ้ำนหลิวไป

รับตัวข้ำมำ แต่ระหว่ำงทำงกลับถูกปิศำจโผล่มำสังหำร เหลือเพียงข้ำที่

หนีรอดมำจนพบกับท่ำน อันที่จริงแล้วข้ำไม่อยำกแต่งงำนโดยเฉพำะกับ

คนที่ข้ำไม่เคยรู้จักพบหน้ำกันมำก่อน”

นอกจำกโกหกเรื่องโจรปล้นแล้ว เรื่องที่ผู้หญิงตัวคนเดียวหนีรอด

จำกปิศำจมำได้ ฟังยังไงมันก็น่ำสงสัยไม่ใช่เรอะ

“แล้วเจ้ำอยำกให้ข้ำช่วยอะไร”

แต่ดูเหมือนเจ้ำหลำนชำยผู้มีวิญญำณสุภำพบุรุษเข้ำสิงกลับไม่ได้

สนใจประเด็นน่ำสงสัยเหล่ำนั้นแม้แต่น้อย

“ข้ำเองก็ไม่รู้” 

สีหน้ำเดือดเนื้อร้อนใจประหนึ่งชีวิตก�ำลังใกล้ดิ่งลงเหวของนำง 

ยิ่งท�ำให้น�้ำเสียงของเจ้ำเฉินเซียงอ่อนยวบยำบลงทันตำ

“ให้ข้ำช่วยพูดให้ดีหรือไม่ เชื่อว่ำคนที่นี่คงไม่ใจร้ำย”

ผมเข้ำใจ...ส�ำหรับคนได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่และน้องสำวผู้มีควำม

สำมำรถและนิสยัสดุติง่ทกุเมือ่เชือ่วนัอย่ำงผม ย่อมรูด้ว่ีำผูห้ญงินัน้น่ำกลวั

แค่ไหน แต่ส�ำหรับเจ้ำหลำนชำยที่อ่อนด้อยเรื่องสตรีเพศย่อมไม่มีทำงรู้

ซึ้งแน่นอน

“จริงสิ ท่ำนเองก็แซ่หลิวบำงที...”

“แม่นำงไม่อยำกแต่งงำนก็ไม่ยำก” ผมอดแทรกไม่ได้ พยำยำม 

ไม่ให้เสียงดังรบกวนเสี่ยวเป่ำที่ซบหน้ำอยู่บนบ่ำ “เพียงไปพบคู่หมั้นผู้นั้น
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พร้อมกับเฉินเซียง ไม่แน่ว่ำแม่นำงมู่อำจได้สมดังใจ ไม่ต้องแต่งงำนออก

เรือนกับคู่หมั้นที่ไม่ได้รักผู้นั้น”

“เพรำะอะไร” เจ้ำหลำนชำยหันมำขมวดคิ้วใส่

“เมือ่พวกเขำเข้ำใจว่ำเจ้ำกบัแม่นำงมู ่ชำยหญงิเดนิทำงร่วมกนัสอง

ต่อสองท่ำมกลำงป่ำเขำ ต่อให้บอกว่ำต่ำงคนต่ำงบริสุทธ์ิใจ แต่จะเกิด

อะไรต่อไปเจ้ำคงรู้ดี”

“เช่นนั้นจะท�ำให้ไช่ชิงเสียหำย”

“ข้ำเพียงเสนอควำมเห็น” ผมว่ำพร้อมกับโยกตัวกล่อมเสี่ยวเป่ำที่

เริ่มขยับหยุกหยิกไปด้วย ประสบกำรณ์ที่เคยเลี้ยงเจ้ำหลำนชำย มำวันนี้

ถือว่ำช่วยได้มำก “ไม่ว่ำทำงไหน กำรจะได้อะไรมำย่อมมีสิ่งแลกเปลี่ยน 

เมื่อแม่นำงมู่ไม่อยำกแต่งงำนก็ต้องยอมแลกกับกำรถูกครหำ หำกเดิน

เข้ำไปพดูตรงๆ เช่นทีเ่จ้ำว่ำ บดิำมำรดำของทัง้สองฝ่ำยย่อมต้องเกดิควำม

บำดหมำง ทว่ำ...ถ้ำยอมแต่งก็จะไม่มีเรื่องยุ่งยำกเหล่ำนั้นนอกจำกควำม

ล�ำบำกใจเป็นทุกข์ใจ ซึ่งนั่นก็ยังไม่แน่ บำงทีเมื่อได้พบคู่หมั้น แม่นำงมู่

อำจจะพงึใจรกัชอบเขำกเ็ป็นได้ เพรำะฉะนัน้ข้ำคดิว่ำอย่ำเพิง่ตตีนไปก่อน

ไข้จะดีกว่ำ”

“นั่นสินะ” เจ้ำหลำนชำยพยักหน้ำท่ำทำงสุดชิล “เจ้ำน่ำจะลองพบ

เขำดูก่อน”

ทั้งที่รู้ว่ำสำวที่หมำยตำก�ำลังจะไปหำคู่หมั้นแต่มันกลับดูไม่เดือด

เนื้อร้อนใจ ตกลงเจ้ำหลำนมันชอบหรือไม่ชอบผู้หญิงคนนี้กันแน่ ลุงชัก

ตำมไม่ทัน

“ถ้ำท่ำนว่ำอย่ำงนัน้กไ็ด้” มูไ่ช่ชงิพยกัหน้ำอย่ำงง่ำยดำย แม้ท่ำทำง

จะดูผิดหวังอยู่บ้ำงก็ตำม

“เช่นนัน้เรำคงต้องรบกวนแม่นำงมูแ่ล้ว” ผมลบูหลงัเสีย่วเป่ำทีเ่ริม่

ส่งเสียงงึมง�ำ “เด็กๆ คงจะเหนื่อยและหิว คิดว่ำคนหมู่บ้ำนหลิวคงไม่

ใจร้ำยใจด�ำ ไหนๆ พวกเจ้ำก็จะไปที่บ้ำนของหัวหน้ำหมู่บ้ำน รบกวนพำ

เด็กๆ ไปขออำศัยพักที่นั่นสักพักคงไม่เหลือบ่ำกว่ำแรง”
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มู่ไช่ชิงมองเสี่ยวเป่ำกับอำเถี่ยแล้วพยักหน้ำ ส่วนเจ้ำหลำนชำยได้

แต่ส่งสำยตำงุนงง

“แล้วเจ้ำ?”

“ข้ำจะไปเดนิดแูถวนีส้กัพกั” ผมบอก เป็นอนัรูก้นัว่ำจะไปดลูำดเลำ

และหำทำงสอบถำมชำวบ้ำนถึงเรื่องเทพธิดำที่ว่ำ

“ถ้ำอย่ำงนั้นก็ได้” เฉินเซียงรับค�ำ เขำเอื้อมมือมำดึงตัวเสี่ยวเป่ำ

ไปอุ้มแทน ส่งสำยตำเชิงบอกให้ระวังตัวแล้วหันไปพยักหน้ำกับมู่ไช่ชิง 

เดนิน�ำกลุม่คนทีม่สีภำพเหมอืนเป็นครอบครวัพ่อแม่ลกูนัน่ไปอกีทำงหนึง่

ท่ำมกลำงสำยตำของชำวบ้ำนบำงคนที่เริ่มมองมำด้วยควำมสงสัยใคร่รู้

ผมไม่รอให้ควำมใคร่รู้นัน่มำขดัขวำงสิง่ทีก่�ำลงัท�ำได้ จงึรบีเดนิถอย

ให้ห่ำงจำกสำยตำเหล่ำนั้น

“นำยท่ำน เรำจะไปไหนกนัหรอื” เห่ำฟ้ำทีเ่ดนิลดัเลำะอยูร่มิชำยป่ำ

ไม่ได้เข้ำไปในเขตหมู่บ้ำนตั้งแต่แรกเอ่ยถำม พร้อมกับเข้ำมำเดินเคียง

ข้ำงเมื่อออกห่ำงจำกจุดอันตรำยพอสมควร

“เรำต้องหำเทพธิดำนั่นให้พบโดยเร็วเพื่อดูว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับ

เซียนเซิงเซียวหรือไม่ และไปจำกที่นี่ให้เร็วที่สุด”

“แล้วเจ้ำจะท�ำอย่ำงไร ไม่สอบถำมคนในหมูบ้่ำนหรอื” หหูลจีงิโผล่

หัวออกมำจำกถุงนอน

“ไม่” ผมสั่นหน้ำ ขำก้ำวจ�้ำไปข้ำงหน้ำไม่รีรอ “หำกมีเทพหรือมำร

อยู่แถวนี้จริง ข้ำย่อมต้องรู้ แม้เจ้ำเทียนอวี่มันสำมำรถปิดกั้นพลังเหล่ำ

เซียนได้ แต่ถ้ำนี่ไม่เกี่ยวกับเจ้ำนั่นแล้วละก็ ย่อมไม่อำจพ้นสำยตำข้ำ”

ข้อนี้ผมค่อนข้ำงมั่นใจ และก่อนที่จะมีอะไรเลยเถิดไปมำกกว่ำนี้

ต้องรีบท�ำให้ทุกอย่ำงกระจ่ำงโดยเร็ว

“เท่ำที่รู้จักเทียนอวี่และได้กลับไปคลุกคลีกับเขำมำพักหนึ่ง คิดว่ำ

นี่ไม่น่ำจะเกีย่วข้องกบัเขำ” เห่ำฟ้ำพดูต่อ “ล�ำพงัตดักำรเชือ่มโยงระหว่ำง

ท่ำนกับเหล่ำเซียนก็นับว่ำหนักหนำใกล้เกินขีดจ�ำกัดของเขำแล้ว แต่

กระนั้นก็ยังไม่สำมำรถปิดกั้นได้ทั้งหมด ดังนั้นกำรจะท�ำกับผู้อ่ืนท่ีไม่
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เกี่ยวข้องและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เห็นทีว่ำไม่น่ำเป็นได้”

“ใครจะรู้ ไม่แน่ว่ำเรื่องทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นทั้งหมด เจ้ำเด็กสองคน

นั่น มู่ไช่ชิง หมู่บ้ำนหลิว นี่อำจจะรวมอยู่ในแผนกำรของเจ้ำนกมำรนั่นก็

เปน็ได้” ฉหีลงยังคงไม่เลกิมองเจ้ำนกปีกหกัในแง่ร้ำย ซึง่แงร่้ำยที่ว่ำผมก็

ไม่ปฏิเสธว่ำมันก็เป็นไปได้

“เดี๋ยวเรำก็คงได้รู้”

ผมหยดุฝีเท้ำอยูก่ลำงลำนเลก็ๆ ล้อมรอบด้วยต้นไม้สงูชะลดูปลอด

ผู้คน หลับตำรวบรวมสมำธิ ใช้ควำมรู้สึกสัมผัส พร้อมกับดวงตำที่สำม

สอดส่องมองหำพลังอันผิดธรรมชำติซึ่งอำจอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในละแวกนี้ 

เพียงไม่นำนก็สัมผัสได้ถึงขุมพลังสุดประหลำดที่จุดหนึ่ง เป็นพลังที่ให้

ควำมรู้สึกคล้ำยเป็นควำมคุ้นเคย มันตงิดๆ ติดอยู่ในใจ จะว่ำเป็นปิศำจ

มำรร้ำยก็ไม่ใช่จะว่ำเป็นเทพก็ไม่เชิง

พลังแบบนี้นี่มัน...

“เห่ำฟ้ำตำมข้ำมำ” ผมร้องสั่งพลำงมุ่งสู่จุดหมำยที่มองเห็นนั่นทัน

ควัน รู้ดีว่ำสัตว์ในคำถำย่อมตำมได้ไม่มีพลำด

ที่ที่ผมโผล่มำเป็นใจกลำงป่ำ มีต้นไม้หนำทึบล้อมรอบ ด้ำนบน

ปกคลมุด้วยเถำวลัย์หนำแน่นจนมองแทบไม่เหน็แสงสว่ำง ตรงหน้ำคอืเวิง้

ผำเว้ำลึกเข้ำไปภำยใต้ขุนเขำสูงชัน กะด้วยสำยตำคำดว่ำด้ำนในคงเป็น

โพรงถ�้ำ และนั่นเองคือเป้ำหมำย

หวังว่ำครำวนี้จะได้เรื่อง...

“เทพเอ้อร์หลาง เจ้ามาแล้วหรือ” เสียงหวำนเยือกเย็นประหนึ่ง

ผีหลอกวิญญำณหลอนที่ดังขึ้นกะทันหันท�ำให้ผมสะดุด เผลอเหลียวซ้ำย

แลขวำอย่ำงหวำดระแวง

“นำยท่ำน มีอะไรหรือ” เห่ำฟ้ำที่ตำมมำสมทบทัก

“เสียงนั่น”

“เสยีงอะไร” หหูลจีงิเชดิหน้ำ สดูดม สำยตำกวำดไปทัว่พอกนั แต่

กลับไม่มีทีท่ำจะเข้ำใจในสิ่งที่ผมพูด
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“พวกเจ้ำไม่ได้ยิน?”

หมำด�ำกับหมำขำวพร้อมใจกันส่ำยหน้ำ ส่วนเจ้ำมังกิ ถึงไม่บอก

ผมก็รู้ว่ำค�ำตอบน่ำจะออกมำในแนวทำงเดียวกัน ดูจำกสถำนกำรณ์แล้ว

ก็น่ำจะหำข้อสรุปได้ไม่ยำก

“เช่นนั้นข้ำคิดว่ำผู้ที่เรำต้องกำรมำพบคงออกมำต้อนรับแล้ว”

ผมท�ำท่ำจะก้ำวเข้ำไป แต่กลับต้องสะดุดอีกครั้งด้วยเสียงตวำด

ห้วนที่ครำวนี้เป็นเสียงผู้ชำยดังชัดเจน

“นั่นเจ้ำจะท�ำอะไร!?”

ผมหันขวับไปจ้อง

“เจ้ำเป็นใครมำท�ำอะไรที่นี่!?” คุณพี่ชำยท่ำทำงคล้ำยบัณฑิตคน

หนึง่ก้ำวปรำดเข้ำมำคล้ำยอยำกหำเร่ือง สวนทำงกบัภำพลกัษณ์ไปไกลลบิ

นอกจำกเสื้อผ้ำกำรแต่งตัวที่ดูดีมีตระกูลเกินกว่ำจะมำท�ำอะไร

กลำงป่ำแล้ว หน้ำตำของเจ้ำนี่มันยังคล้ำย...

“ข้ำถำมว่ำเจ้ำเป็นใคร มำท�ำอะไรที่นี่!?”

“ข้ำเดนิทำงผ่ำนมำแล้วพอดหีลงทำง” ผมรบีแต่งเรือ่งโดยไว “เดนิ

หำทำงออกจำกป่ำจนเหน็ดเหนื่อยไปต่อไม่ไหว จึงคิดจะเข้ำไปหลบพัก

ด้ำนใน”

เขำมองหน้ำผม แล้วมองส�ำรวจขึ้นลงสองสำมรอบ สีหน้ำบ่งบอก

ว่ำไม่เชื่อถืออย่ำงเห็นได้ชัด

“ท่ำทำงกำรแต่งตัวเจ้ำไม่น่ำจะใช่คนพเนจร อีกท้ังเดินทำงไกล 

ไยไม่เห็นมีสัมภำระ”

เจ้ำบัณฑิตคนนี้นับว่ำช่ำงสังเกตใช้ได้

“ข้ำถูกโจรปล้น เดิมทีข้ำเดินทำงมำกับญำติผู้พ่ีแต่เกิดพลัดหลง

กัน”

ขอยืมมุกของมู่ไช่ชิงมำใช้บ้ำงคงไม่ว่ำกันนะครับ

“เจ้ำมำจำกไหน” พี่ชำยแปลกหน้ำที่โผล่มำกลำงป่ำสอบถำมรำว

ก�ำลังสอบสวนผู้ร้ำยฆ่ำคน ท่ำทำงเคร่งเครียดแปลกๆ
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“ข้ำเดนิทำงมำจำกเมอืงหลวงต้ำต ูครอบครวัข้ำเป็นขนุนำงชำวฮัน่ 

แต่เผลอไปล่วงเกินพวกขุนนำงมองโกล พวกเรำจึงต้องหนีหัวซุกหัวซุน 

สุดท้ำยเหลือเพียงข้ำกับญำติผู้พี่หนีรอดมำได้ แต่กลับพลัดหลงกัน”

“แล้วเจ้ำจะไปไหน”

“ข้ำเองก็ยังไม่รู้ แต่ได้ยินว่ำใกล้หมู่บ้ำนหลิวมีเทพธิดำสถิต นำง

สำมำรถดลบันดำลทุกอย่ำงได้ ข้ำอยำกจะลองขอควำมกรุณำจำกนำง”

พอพดูถงึตอนนีค้นฟังกลบัชะงกัอึง้ มองผมด้วยท่ำทำงระแวงสงสยั

ไม่ไว้ใจเหมือนอยำกไล่ไปให้ไกลๆ อย่ำงชัดแจ้ง

“จะขอควำมกรุณำจำกเทพธิดำ สภำพอย่ำงเจ้ำมีสิ่งใดมำแลก

เปลี่ยน”

เดี๋ยวก่อน พูดแบบนี้แสดงว่ำคนคนนี้รู้จักเทพธิดำที่ว่ำงั้นสิ!?

“เรือ่งสิง่แลกเปลีย่น เมือ่ใดที่ได้พบเทพธดิำเมือ่นัน้ข้ำจะตกลงกบั

นำงเอง” ผมพยำยำมลำกสูโ่หมดตะล่อม ดีใจทีเ่ขำไม่สงัเกตเหน็เห่ำฟ้ำที่

หลบอยู่หลังพุ่มเถำวัลย์หนำ ไม่อย่ำงนั้นคงตกใจหนีไปก่อน “ไม่ทรำบว่ำ

พี่ชำยพอจะบอกได้หรือไม่ว่ำเทพธิดำนำงนั้นอยู่ที่ใด”

“ข้ำว่ำตอนนี้คงไม่เหมำะ เจ้ำกลับไปพักท่ีหมู่บ้ำนหลิวแล้วก็ตำม

หำญำติผู้พี่ของเจ้ำก่อนดีกว่ำ” เขำตัดบท มองซ้ำยมองขวำแล้วเดินเข้ำ

มำใกล้

“ท่ำนเป็นคนของหมู่บ้ำนหลิว?” ผมถำมเพื่อควำมแน่ใจ ทั้งที่เห็น

ได้ชัดอยู่แล้วว่ำไม่มีทำงเป็นอื่น

“ใช่” ชำยแปลกหน้ำพยักหน้ำ “ข้ำเป็นบุตรชำยของหัวหน้ำ

หมู่บ้ำน”

“บุตรชำยหัวหน้ำหมู่บ้ำน?”

ลกูชำยหวัหน้ำหมูบ้่ำน? ถ้ำหวัหน้ำหมูบ้่ำนมลีกูชำยคนเดยีว ถ้ำงัน้

คนคนนี้ก็คือคู่หมั้นของมู่ไช่ชิง?

“ข้ำแซ่หลิว ชื่อฉำงเหยียน แล้วเจ้ำชื่ออะไร” คุยอยู่ตั้งนำนเพิ่งนึก

เรื่องนี้ได้หรือครับท่ำน
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“ข้ำหยำงเจียน ขออภัยที่ไม่ได้แนะน�ำตัวแต่แรก”

“ช่ำงเถอะ” เขำว่ำพลำงปร่ีเข้ำมำคว้ำแขน ท�ำท่ำคล้ำยจะลำกออก

ไปจำกตรงนี้ให้ได้ “เรำรีบกลับหมู่บ้ำนหลิวก่อนดีกว่ำ หำกช้ำอำจจะค�่ำ

เสียก่อน”

“แล้วท่ำนมำท�ำอะไรทีน่ี”่ สหีน้ำคล้ำยหวัน่กลวัอะไรบำงอย่ำงของ

เขำท�ำให้ผมอดถำมไม่ได้ แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นท่ำทีอ�้ำอึ้ง

“เอ่อ...”

“เทพเอ้อร์หลาง เจ้ามาหาข้าแล้วจะรีบไปไหนเล่า”  เสียงผีหลอก

วญิญำณหลอนเสยีงเดมิท�ำให้ผมชะงกัหนัขวบัไปมองด้ำนหลงัอนัเป็นเวิง้

ถ�้ำมืดด�ำโดยอัตโนมัติ

“มอีะไร” หลวิฉำงเหยยีนเอีย้วตวัมองตำม แล้วหนัมำขมวดคิว้จ้อง

เหมือนเห็นผมเป็นคนบ้ำ

“ท่ำนไม่ได้ยินเสียงนั่นหรือ”

“เสียงอะไร”

“มีใครเรียกข้ำ...”

ผมพยำยำมหยดุฝีเท้ำเพือ่ใช้ดวงตำพเิศษของตนเองมองเข้ำถ�ำ้อบั

ทึบ แต่กลับถูกหลิวฉำงเหยียนลำกตัวออกจำกปำกถ�้ำอย่ำงเร็ว

“ไม่มีอะไร รีบไปเถอะ”

บำงทีถ้ำซัดให้สลบเหมือดไปก่อนน่ำจะดี...

“จะรีบไปไหน เจ้ำเองก็มำพบข้ำมิใช่หรือฉำงเหยียน” เสียงนั้นดัง

ชัดเจน ชะงักมือที่ก�ำลังจะประทุษร้ำยคนอื่นของผมได้ทันควัน ครำวนี้

นอกจำกผมจะชะงักแล้วคนข้ำงตัวก็ไม่ต่ำงกัน 

หลิวฉำงเหยียนเบิกตำกว้ำง นัยน์ตำคู่นั้นเป็นประกำยสดใส ริม-

ฝีปำกแย้มยิ้มสว่ำงไสวทันทีที่เขำจดจ้องเจ้ำของเสียง ซึ่งผมก็ไม่แปลกใจ

เมื่อสำยตำเห็นเจ้ำของส�ำเนียงหลอนที่โผล่มำยืนอยู่ปำกถ�้ำตั้งแต่เมื่อไร

ไม่มีใครรู้

“เทพธิดำเสวี่ยเยี่ยน!” หลิวฉำงเหยียนขยับปำกขมุบขมิบแต่ยัง
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ได้ยินชัดเจน

เทพธดิำนำงนัน้สวมชดุแดงขลบิทองตดักบัผวิขำวซดีรำวกบัเจ้ำสำว

ที่รอเข้ำพิธีวิวำห์ เครื่องหน้ำถ้ำจะให้ผมอธิบำยให้ได้ใจควำมที่สุดคงต้อง

บอกว่ำสวยมำก แต่เป็นควำมสวยที่แฝงไว้ด้วยควำมลึกลับและน่ำกลัว 

สวยในแบบที่ถ้ำเจ้ำเฉินเซียงเห็นก็คงไม่อยำกเข้ำใกล้ 

แต่ไม่รู้ท�ำไมผมถึงรู้สึกคุ้นตำอีกแล้ว ควำมรู้สึกแบบนี้มันเกิดต่อ

เนื่องจนผมไม่รู ้ว่ำเป็นแค่อุปำทำนหรือแค่ปรำกฏกำรณ์เดจำวูเพรำะ

เครียดเกินไป

เทพธิดำนำงนี้ส�ำหรับมนุษย์ก็ให้ควำมรู้สึกสมกับเป็นเทพธิดำดี 

โดยเฉพำะเรอืนผมสเีงนิยวงยำวสยำยมปีระกำยเหลอืบสรีุง้ยำมต้องแสง

ตะวันนั่น มันเป็นประกำยรำวอัญมณีล�้ำค่ำเหมำะสมกับชื่อของนำง

...เสวี่ยเยี่ยนธิดำหิมะ

แต่นั่นสะกิดควำมคุ้นเคยในใจผมเข้ำให้อีกแล้ว

ท�ำไมกัน...

หรอืเป็นเพรำะว่ำสผีมแบบนีม้นัเหมอืนเจ้ำมงักฉิหีลง ลกัษณะและ

สีผมแบบเฉพำะของชำวเผ่ำมังกรหิมะ

“เทพธิดำ ข้ำเพียงไม่ต้องกำรให้เจ้ำหนุ่มนี่ไปรบกวนท่ำนในเวลำ

นี้” หลิวฉำงเหยียนออกตัว ท่ำทำงรู้จักคุ้นเคยกับนำงดี

“รบกวนหรือไม่ ข้ำจะเป็นผู้ตัดสินเอง” สำวท่ีอ้ำงตนเป็นเทพว่ำ

แล้วหันมำจ้องผมไม่วำงตำ ทั้งที่ปำกยังพูดกับอีกคน “เจ้ำกลับไปซะ ข้ำ

จะสนทนำกับเขำเอง”

“แต่ว่ำ...”

“คู่หมำยของเจ้ำเดนิทำงไกลมำรออยูท่ีบ้่ำน เจ้ำควรกลบัไปพบนำง 

หำไม่จะท�ำให้บิดำมำรดำผิดหวัง” เทพธิดำเสวี่ยเยี่ยนกล่ำวเนิบๆ

“คู่หมำย?” หลิวฉำงเหยียนคล้ำยตกตะลึงไปชั่วขณะ ก่อนโพล่ง

เสียงดังคล้ำยร้อนตัว “แต่ข้ำไม่ได้รักนำง!”

แน่ละ ต่อให้คนตำบอดดูก็รู้ว่ำหมอนี่ปักใจกับเทพธิดำผมเงินนำง
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นี้เข้ำให้แล้ว

“รกัหรอืไม่นำงกเ็ป็นคูห่มำยทีบ่ดิำมำรดำจัดกำรไว้ให้เจ้ำ พวกเขำ

ท�ำเพรำะต้องกำรมอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้เจ้ำ ดงันัน้จงกลบัไปเสยี” สำวผมเงนิ

พูดเสียงเข้มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงควำมเนิบนำบไว้ไม่เปลี่ยนแปลง “หรือ

ต้องให้ข้ำส่งเจ้ำกลับ”

เมื่อเจอเข้ำกับค�ำประกำศิตพร้อมกับท่ำทำงแบบนี้ของสำวเจ้ำ  

ถึงเป็นผมก็คงไม่กล้ำอยู่ต่อ

“ข้ำจะกลับไป” คุณพี่หลิวพยักหน้ำรับด้วยสีหน้ำหมำหงอย แต่ไม่

วำยทิง้ท้ำยด้วยสำยตำเอำเรือ่ง บ่งบอกว่ำถ้ำผมไปยุง่กบัเทพธดิำของเขำ

แม้เพยีงสกักระผกี หวักบัตวัอำจไม่ได้อยูร่วมกนั จำกนัน้จงึก้ำวเดนิจำกไป

คล้อยหลงัหลวิฉำงเหยยีน ผมกบัผูห้ญิงทีอ้่ำงตนว่ำเป็นถงึเทพธดิำ

ต่ำงกย็นืจ้องตำกนัอยูอ่ย่ำงนัน้ จนในทีส่ดุผมต้องยอมเป็นฝ่ำยพ่ำยแพ้ใน

เกมที่หำสำระไม่ได้ ซ�้ำยังเสียเวลำเปล่ำๆ ปลี้ๆ นี้

“จะไม่พูดอะไรหน่อยหรือ”

“ข้ำรอเจ้ำอยู่”

นี่เป็นค�ำตอบที่เกินคำดคิดไปไกลโข

“รออะไร”

“รอเจ้ำ”

ถ้ำนำงเป็นเทพธิดำ คงเป็นเทพธิดำที่กวนโอ๊ยท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีมำ 

แถมกวนแบบหน้ำตำยด้วย

“รอข้ำ? ข้ำไม่เคยรูจั้กเจ้ำ และเจ้ำเองกห็ำใช่เทพธดิำ เจ้ำต้องกำร

อะไรจึงหลอกลวงชำวบ้ำน”

ผมรีบลำกเข้ำเรื่องก่อนจะฟิวส์ขำด

“ข้ำไม่ได้หลอกลวง” นำงสั่นหน้ำช้ำๆ กลอกตำมองฟ้ำ เลื่อนมอง

รอบตัวเหมือนก�ำลังเบื่อหน่ำยทุกอย่ำงเสียเต็มประดำ “สิ่งท่ีชำวบ้ำนขอ

หำกข้ำพอใจท�ำให้ ข้ำกท็�ำ พวกเขำเตม็ใจเรยีกข้ำเป็นเทพธดิำโดยทีข้่ำไม่

ได้ร้องขอ ข้ำเองก็คร้ำนจะห้ำมต่อให้ไม่ชอบใจ แต่ใครเล่ำจะสน เพรำะ
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ที่ข้ำสนมีเพียงเจ้ำ”

สำยตำนั่นทอดมองมำยังตัวผมอีกครั้ง แม้มันไม่ได้บ่งบอกอะไร

เป็นพิเศษแต่กลับท�ำให้ขนทั้งตัวตั้งชัน

“เจ้ำต้องกำรอะไรจำกข้ำ”

“ข้ำบอกแล้วว่ำต้องกำรตัวเจ้ำ”

เสียงเนิบนำบเน้นย�้ำท�ำให้ผมเผลอก้ำวถอยหลังไปสองก้ำว รู้สึก

สังหรณ์ใจแปลกๆ

“แต่ข้ำไม่ต้องกำรเจ้ำ”

“ข้ำว่ำเจ้ำต้องกำร”

เสวี่ยเยี่ยนกระตุกยิ้มอย่ำงเกียจคร้ำนหน่ึงทีขณะก้ำวตำมมำหนึ่ง

ก้ำว

“หมำยควำมว่ำอย่ำงไร”

ผมเริ่มมองส�ำรวจนำงอีกครั้ง และครั้งนี้ไม่ได้มองอย่ำงธรรมดำ 

แต่เป็นกำรมองให้ลึกลงไป ลงไปจนถึงจิตวิญญำณ

“ค�ำสำปของเจ้ำ...”

“เจ้ำ!?...” นำงรู้ได้ยังไง!?

“ค�ำสำปนั่น ข้ำช่วยเจ้ำได้”

“เจ้ำน่ะหรือจะช่วยข้ำได้” วธิทีีจ่ะแก้ค�ำสำปของเจ้ำนกัพรตมำรนัน่

ได้มีแค่สองทำง นั่นคือก�ำจัดสื่อค�ำสำปซึ่งก็คือฉีหลง และอีกหนึ่ง...

“แน่นอนอยูแ่ล้ว” ท่ำทำงเนบินำบของนำงแปรเปลีย่น คล้ำยก�ำลงั

สบำยอกสบำยใจกับวันหยุดสุดหฤหรรษ์นี่เต็มประดำ “แต่อย่ำงที่บอกว่ำ

ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนที่ข้ำพอใจ”

“เจ้ำต้องกำรอะไร” ผมกลั้นใจถำม แม้รู้ดีว่ำค�ำตอบไม่น่ำจะใช่

เรื่องมงคล แต่ผมคิดผิด

“แต่งงำนกับข้ำ”

“หำ!”

กำรแต่งงำนถือเป็นเรื่องมงคล ถูกต้องครับ ส่วนจะมงคลส�ำหรับ
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ใครก็ช่ำง แต่งำนนี้ไม่ใช่เรื่องมงคลส�ำหรับผมแน่

“ขอเพยีงเจ้ำยอมแต่งงำนกบัข้ำ ไม่ว่ำอะไรข้ำย่อมช่วยเจ้ำได้หมด 

แม้แต่เรือ่งเซยีนเซงิเซยีวหรือวหิคมำรเทยีนอวี”่ เจ้ำของเรอืนผมสเีงนิยำว

สยำยก้ำวมำหยดุยนืใกล้เพยีงเอือ้ม ร่ำงกำยอสิตรีช่ำงเย้ำยวนใจหำกไม่ใช่

ว่ำดวงจิตในอดีตชำตินั่น!

“นี่เจ้ำ!”

“เจ้ำจ�ำข้ำได้แล้วสินะ เทพเอ้อร์หลำง”

“หลิงเซิง!”

ชีวิตที่มีแต่ความซวยของผมในที่สุดก็มีความโชคดีอย่างมหาศาล

อยู่

ชีวิตที่วันๆ อยู่แต่กับหน้ำที่ มีแต่เรื่องมำให้แก้ไม่หยุดไม่หย่อน 

เครียดจนหัวใกล้หงอกผมใกล้ร่วง ไม่ต้องบอกก็น่ำจะรู้ว่ำทั้งชีวิตคงไม่มี

เวลำไปจีบสำวที่ไหนแน่

แต่ตอนนี้

ตรงหน้ำผม

มผีูห้ญงิสวยเอกซ์ เซก็ซ์เสือ่ม...อะแฮ่ม เอ่อ...เซก็ซีน่่ำค้นหำ ท่ำทำง

เข้ำสเปกของหนุ่มๆ ทั้งบำงมำขอผมแต่งงำน

ไม่ต้องเปลอืงน�ำ้ลำยจีบ ไม่ต้องส่งของขวญั พำดหูนงัฟังเพลง ด�ำน�ำ้

ดปูะกำรงั ซ�ำ้เธอยงัอำสำยืน่มอืเข้ำมำช่วยฉดุผมจำกทกุสถำนกำรณ์ย�ำ่แย่

ที่สุมเป็นกองพะเนิน

ควำมสำมำรถระดบัที่ใครได้เป็นภรรเมยีคงยกสถำนะสำมขีึน้จนถงึ

จุดสูงสุดในชีวิตเท่ำที่ต้องกำรได้สบำยๆ

ใครได้เธอไปคงโชคดีเสียนี่กระไร

ผมก็อยำกจะคิดให้ได้อย่ำงนี้...

ถ้ำไม่เพรำะสำวสวยคนนัน้มีไส้ในเป็นเจ้ำนกัพรตจติเสือ่มหลงิเซงิ!

“มำเกิดใหม่ถึงป่ำนนี้แล้วเจ้ำยังไม่หำยบ้ำอีกหรือ”
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ต่อให้ตรงหน้ำเป็นสำวสวยหยำดฟ้ำ ผมกไ็ม่รูส้กึเสยีมำรยำทแม้แต่

น้อยที่ปลดปล่อยน�้ำเสียงเย็นยะเยือกยิ่งกว่ำชำเย็นแช่แข็งเข้ำใส่

แม่สำวชดุแดงสดใสขดักบัใบหน้ำเซง็โลกยนืนิง่ มองมำด้วยสหีน้ำ

ที่ไม่เปลีย่นแม้สกักระผกี แล้วพ่นเสยีงหวำนทีฟั่งยงัไงกไ็ม่รูส้กึหวำนตอบ

“กเ็หมอืนกบัเจ้ำทีม่ำเกดิใหม่อย่ำงไรกย็งัไม่เคยหนเีรือ่งอบัโชคได้

พ้น”

จะว่ำผมเป็นพวกซวยซ�้ำซำกตั้งแต่อดีตชำติยันปัจจุบันว่ำงั้น!?

อึก! เจ็บแปล๊บไปถึงกระดองใจ

“เรื่องนั้นจะอย่ำงไรก็ช่ำง” ผมรีบปัดสวะออกให้พ้น ก่อนที่มันจะ

รัดจนหำยใจหำยคอไม่ออก “เหตุใดเจ้ำยังหลงเหลือควำมทรงจ�ำดั้งเดิม”

ปกติแล้วหำกหลงเหลือเพียงดวงจิต ไม่ว่ำจะเป็นเทพมำรมำจำก

ไหนเมือ่จะไปจตุใิหม่ย่อมต้องผ่ำนเทพธดิำเหมงิโป๋และต้องดืม่น�ำ้ลมือดตี

ของนำงไม่เว้นแม้แต่เทพเอ้อร์หลำง แต่จำกที่ดู ต่อให้ร่ำงกำยเป็นผู้หญิง

จริงแท้แน่นอน แต่ไส้ในนี่มันหลิงเซิงยิ่งกว่ำของแท้ไม่มีปลอมปน

“คงต้องขอบคุณควำมช่วยเหลือจำกสหำยเจ้ำ” แม่สำวชุดแดงยัง

คงตอบด้วยท่ำทีเช่นเดิม ยืนยันควำมเป็นหลิงเซิงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

เพรำะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกท�ำได้แบบนี้อีกแล้ว ทว่ำประเด็นไม่ได้

อยู่ที่ตรงนี้

“สหำย?”

คงไม่ใช่เจ้ำเทยีนอวีห่รอกมัง้ เจ้ำพวกนีม้นัเพิง่ฆ่ำกนัมำหมำดๆ คง

ยำกจะญำติดีกันได้ง่ำยๆ

“เทพไท่สุ้ย”

ประโยคสั้นง่ำยนั่นท�ำให้ผมได้แต่อึ้งและนิ่งรอฟังต่อว่ำแม่สำวผู้มี

ไส้ในเป็นหลงิเซงิจะขยำยควำมอะไร แต่จนแล้วจนรอดกย็งัไม่มอีะไรหลดุ

จำกปำก นอกจำกสำยตำเซ็งๆ ที่จ้องมองมำไม่ลดละ

ดูยังไงมันก็หลิงเซิงชัดๆ ยิ่งคิดยิ่งหลอน ยิ่งมองยิ่งกระดำก

“เจ้ำไม่คิดจะขยำยควำมให้ข้ำเข้ำใจมำกกว่ำนี้หน่อยหรือ” ผม
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พยำยำมข่มควำมรู้สึกหลำกหลำย สนทนำด้วยท่ำทำงปกติ

“ข้ำเชื่อว่ำเจ้ำรู้ได้เองโดยที่ข้ำไม่ต้องอธิบำย” อดีตนักพรตมำรว่ำ

พลำงเหล่ตำจ้องมองผม อันที่จริงคือท่อนแขนของผม 

ไม่รู้ว่ำขี้เกียจอธิบำยหรือคิดว่ำผมจะสมองเทพเข้ำใจได้เองจริงๆ 

ซึ่งนั่นมันไม่ใช่เลย

“อันที่จริงข้ำควรจะถำมเด็กน้อยเสียมำกกว่ำว่ำพบกันทั้งที ไม่คิด

จะพูดอะไรหน่อยหรือ”

รอยปำนบนท่อนแขนร้อนวบู ท่ำทำงฉหีลงคงจะอึง้ค้ำงไปนำนมำก 

เพิ่งรู้สึกตัวก็ตอนที่โดนสะกิดเรียกชื่อ ซึ่งผมก็เข้ำใจ

...ท่ำนอำหลิงเซิง อยู่ดีๆ ก็มำกลำยเป็นอำหญิงคนงำมไปดื้อๆ คง

ยำกจะรับไม่น้อย

อีกอย่ำง ควำมสัมพันธ์ของพวกเขำตั้งแต่เมื่อก่อนก็ยังไม่ทันได้

เคลียร์ เจ้ำนักพรตนั่นก็ด่วนตำยไป ไหนจะยังทิ้งหลำนให้เป็นสื่อค�ำสำป

กับเจ้ำนำย จะว่ำชังก็ไม่เชิง รักก็ไม่ใช่ จะให้มองหน้ำแสดงกิริยำต่อกัน

ยังไงต่อผมก็ยังคิดไม่ออก ไม่ต้องพูดถึงเจ้ำฉีหลง

“หลิงเซิง เป็นท่ำนจริงหรือ”

สำวสวยสุดเฉยชำใช้สำยตำยิ่งกว่ำปลำตำยจ้องมองแต่ไม่ยักกะ

ขยับปำกตอบ ผมรับรู้ได้ถึงอำกำรผิวหนังสั่นสะท้ำนน้อยๆ ร้อนวูบวำบ

เป็นพักๆ เป็นกำรตอบรับจำกอำวุธคู่ใจ 

ถ้ำตอนนี้ฉีหลงอยู่ในร่ำงคน เขำคงเหงื่อแตกพลั่กท่วมตัวไป

เรียบร้อย

น่ำสงสำรจริงๆ ที่ไปเป็นญำติกับคนแบบนี้

“ข้ำรู้แล้ว” ฉีหลงส่งเสียงสะบัด ฟังดูก็รู้ว่ำเป็นกำรกลบเกลื่อน 

“เลิกจ้องเช่นนั้นเสียที รู้ตัวหรือไม่ว่ำมันท�ำให้ชำวบ้ำนรู้สึกแย่”

“นั่นไม่ใช่ธุระของข้ำ” หลิงเซิง...ไม่สิ เสวี่ยเยี่ยนตอบแบบไม่อินัง

ขังขอบพลำงปรำยตำมองเมินเหมือนพวกไร้ควำมรับผิดชอบ นั่นเองท�ำ

ให้เจ้ำมังกิฉีหลงหมดควำมอดทน
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“ไม่ใช่ธุระของท่ำน!?” ร่ำงมนุษย์ของเขำปรำกฏตัวขึ้นตรงหน้ำ 

ถลำเข้ำใส่ท่ำนอำหลิงเซิง หรือจะให้ถูกตอนนี้คงต้องเรียกเป็นอำหญิง 

เสวี่ยเยี่ยน “ท่ำนสำปส่งนำยข้ำจนกลำยเป็นหญิงก็ไม่ใช่ชำยก็ไม่เชิง ซ�้ำ

ยังใช้ข้ำเป็นสื่อค�ำสำป ถ้ำหำกนำยข้ำไร้เมตตำอีกสักหน่อย ข้ำมิกลำย

เป็นปุ๋ยไปแล้วหรอกหรือ ท่ำนยังมีหัวใจอยู่หรือไม่!?”

เสวี่ยเยี่ยนเลื่อนสำยตำอย่ำงเกียจคร้ำนมองอดีตหลำนชำยท่ีตัว

ใหญ่เบิ้มกว่ำตัวเอง ดูไม่ใส่ใจกับท่ำทีคล้ำยอยำกจะกินหัวใครบำงคน

เข้ำไปเต็มทีนั่นแม้แต่น้อย

“เพรำะข้ำรูว่้ำเทพเอ้อร์หลำงไม่มวีนัฆ่ำเจ้ำ” นำงว่ำช้ำๆ แต่ชดัเจน

เต็มสองรูหู 

ค�ำพูดเรียบๆ เพียงประโยคเดียวท�ำให้เจ้ำมังกิเดือดคล้ำยถูกรำด

ด้วยน�้ำเย็นจนแข็งเป็นหิน ขณะเจ้ำของสำยตำน่ำขนลุกนั่นเลื่อนกลับมำ

ทำงผมอีกครั้ง “จริงหรือไม่เทพเอ้อร์หลำง”

มำถึงขั้นนี้แล้วยังต้องถำมอะไรอีกล่ะคร้ำบ คุณผู้หญิง!?

“เพรำะเจ้ำรู้ว่ำข้ำไม่มีทำงฆ่ำฉีหลงได้ ดังนั้นจึงใช้เขำเป็นสื่อ 

ค�ำสำป”

เสวี่ยเยี่ยนเลิกคิ้วเป็นเชิงตอบรับ

“ท่ำน...” ฉหีลงถอยหลงัมำสองก้ำว สหีน้ำบอกอำรมณ์ไม่ถกู คล้ำย

ดีใจแต่ก็คล้ำยกระอักกระอ่วน ซึ่งผมไม่ว่ำเขำหรอก

ลองมำเจอสถำนกำรณ์อย่ำงเขำสิแล้วจะรู้ซึ้ง

อยูด่ีๆ  อำชำยทีต่ำยไปแล้วกลบักลำยมำเป็นอำหญงิทีน่สิยัแทบไม่

เปลี่ยนไปเลยสักนิด

จรงิๆ ทกุอย่ำงจะไม่ผดิปกตผิดิทีผ่ดิทำงเลย ถ้ำหำกก่อนมำสูช่ำติ

ภพใหม่หลิงเซิงจะได้ดื่มน�้ำลืมอดีต

ดวงจิตของสรรพชีวิตในสำมโลกผ่ำนกำรเวียนว่ำยตำยเกิดมำนับ

ครัง้ไม่ถ้วน บ้ำงเกดิเป็นหญิง บ้ำงเกดิเป็นชำย สลบัผลดัเปลีย่นหมนุเวยีน

ไปตำมแต่บญุท�ำกรรมแต่ง เป็นเรือ่งปกตธิรรมดำ แต่นกัพรตมำรผูน้ีก้ลบั
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อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เหล่ำนั้น

“ไม่น่ำเชือ่เลยว่ำหลงิเซงิ นกัพรตมำรผูน้ัน้มำเกดิใหม่จะกลำยเป็น

อสิตรทีีง่ดงำมเพยีงนี”้ หหูลจีงิกระโดดออกมำจำกถงุนอน กลำยร่ำงเป็น

มนุษย์แล้วส่งยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ย

เจ้ำนีม่นั...ทัง้ทีรู่ว่้ำไส้ในเป็นหลงิเซงิกย็งัท�ำตวัหืน่จนออกนอกหน้ำ

ได้

ผมโคตรนับถือ

“พบกนัครำนีข้้ำไม่รูว่้ำควรจะยนิดหีรือเสยีใจ” เห่ำฟ้ำกลบัคนืสูร่่ำง

มนษุย์ ก้ำวมำยนืประกบอกีด้ำน ท่ำทำงเขำดไูม่ไว้วำงใจอดตีนกัพรตมำร

แม้แต่น้อย

“นั่นก็แล้วแต่เจ้ำ” แน่นอนว่ำต่อให้เป็นผู้หญิง แต่สกิลกวนบำทำ

หน้ำตำยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

“ข้ำว่ำเรำยงัมเีรือ่งคยุกนัอกีมำก” ผมรีบเอ่ยแทรกก่อนบรรดำสตัว์

ในคำถำจะหำเรือ่งตะลมุบอนเจ้ำตวัทีเ่ป็นต้นเหตสุำปให้ผมต้องล�ำบำกอยู่

ทกุเมือ่เชือ่วนัไปซะก่อน “เพรำะฉะนัน้...แม่นำงท่ำนนีค้งไม่คดิให้พวกเรำ

ยืนคุยกันตรงนี้จนค�่ำมืดกระมัง”

ผมหวังว่ำกำรถูกปฏิบัติตัวเหมือนผู้หญิงทั้งที่จิตใจยังเป็นผู้ชำยจะ

ท�ำให้เจ้ำอดีตนักพรตเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนที่ผมเคยเป็นบ้ำง

แต่เปล่ำเลย

“ก็ถ้ำเจ้ำไม่อยำกยืนคุยเรำนั่งคุยก็ได้” ว่ำแล้วเจ้ำตัวก็วำดมือไป

ข้ำงตัวหนึ่งครั้ง ในควำมว่ำงเปล่ำบนลำนหินเรียบหน้ำถ�้ำลึกลับปรำกฏ

อปุกรณ์ชดุโต๊ะเก้ำอีพ้ร้อมสรรพ สำวชดุแดงเดนิน�ำไปพลำงหนัมำผำยมอื

เชื้อเชิญ “นั่งสิ”

ผมเหลียวมองบรรดำพลพรรคที่ยืนอึ้งไม่ต่ำงกัน

“เหตุใดจึงมีเก้ำอี้เพียงสองตัว!?” ฉีหลงโพล่ง ควำมดีใจท่ีได้ท้ัง

ท่ำนอำและอำจำรย์กลบัมำทีป่รำกฏให้เหน็เพยีงน้อยนดิสลำยไปไม่เหลอื

หลอ นอกจำกแววตำไม่ไว้วำงใจ
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“ข้ำอยำกคยุกบัเทพเอ้อร์หลำงตำมล�ำพงั พวกเจ้ำคงไม่จ�ำเป็นต้อง

นั่ง” เสวี่ยเยี่ยนตอบแบบตรงเผง ไม่มีรักษำน�้ำใจ

“ไม่ได้ ข้ำไม่ไว้ใจท่ำน!” เห่ำฟ้ำเร่ิมเสยีงแขง็ ตำมด้วยแรงสนบัสนนุ

จำกฉีหลง

“ข้ำก็เช่นกัน”

ส่วนเจ้ำหูหลีจิง...“กับอิสตรีที่งดงำม ไยข้ำไม่อยำกอยู่ใกล้”

“ถ้ำพวกเขำไม่ไป...” ผมรบีเอ่ยแทรกค�ำพดูชวนขย้อนนัน่อย่ำงเรว็ 

“เจ้ำก็คงไม่ยอมเข้ำเรื่องใช่หรือไม่”

“เจ้ำเข้ำใจก็ดี”

ผมได้แต่ทอดถอนใจกับควำมตรงไปตรงมำคล้ำยจงใจจะกวน

ประสำทนั่น ได้แต่หันไปสั่งควำมกับบรรดำเพื่อนฝูง

“พวกเจ้ำไปยืนห่ำงๆ ก่อน ไม่ต้องห่วงข้ำ เพียงอิสตรีคนเดียว ถ้ำ

ข้ำจัดกำรไม่ได้ก็คงไม่ใช่เทพเอ้อร์หลำง”

เช่นเคย อดตีนกัพรตมำรไม่มทีท่ีำว่ำจะสะดุง้สะเทอืนกบัค�ำพดูเชงิ

เหน็บให้เจ็บแสบของผมแม้แต่น้อย ยังเล่นยำกเหมือนเดิม

บรรดำพลพรรคยอมถอยห่ำงออกไปตำมค�ำสัง่อย่ำงเสยีไม่ได้ แต่

ก็ถอยไปแค่ระยะสำยตำยังมองเห็นเท่ำนั้น ผมกับคู่สนทนำไม่สนใจพวก

เขำอีก นอกจำกทรุดตัวนั่งลงเตรียมต่อบทสนทนำที่ยังค้ำงคำ

“ตกลงเจ้ำจะยอมแต่งงำนกับข้ำหรือไม่”

ผมรู้สึกเหมือนล�ำไส้บิดเป็นเกลียวทันทีที่ได้ยินค�ำถำม เล่นจู่โจม

แบบไม่ให้ตั้งตัวอย่ำงนี้มันไม่แฟร์เลยนี่หว่ำ

“จ�ำได้ว่ำเจ้ำรักแม่ข้ำ หำใช่ข้ำ”

ไม่ใช่แค่จ�ำได้ แต่วีรกรรมทุกอย่ำงนั่นยังฝังลึกในสมอง ประทับ

อยู่ในดีเอ็นเอแบบไม่รู้ลืมเลยละ

“ข้ำรักแม่เจ้ำก็ใช่” เสวี่ยเยี่ยนพยักหน้ำ ท้ังท่ีเป็นร่ำงผู้หญิงแต่

ควำมรู้สึกขนลุกกลับไม่ลดลงเลย “แต่พอมำคิดดูแล้ว กำรพรำกนำงจำก

ครอบครัวที่มีควำมสุขดีอยู่แล้วคงเป็นเรื่องที่เลวร้ำยมำก อีกอย่ำงเวลำนี้
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ข้ำหำใช่บุรุษ จะมีควำมหมำยใดหำกคิดช่วงชิงนำงมำ”

ไม่น่ำเชื่อว่ำเจ้ำหลิงเซิงมันยังมีจิตส�ำนึกแบบนี้หลงเหลืออยู่ด้วย

“หรอืเจ้ำอยำกให้ข้ำพรำกแม่มำจำกพ่อเจ้ำ?” สำวสวยเอยีงคอ ท�ำ

หน้ำไร้เดียงสำแต่ค�ำพูดสวนทำงไปไกลโพ้น

“แน่นอนว่ำไม่”

และก็ไม่อยากแต่งงานกับคุณเธอผู้มีไส้ในเป็นนักพรตจิตเสื่อม

เหมือนกัน

“เจ้ำว่ำเทพไท่สุ้ยช่วยเจ้ำ เขำช่วยอะไร” ผมรีบผลักดันให้เรื่องอยู่

ห่ำงๆ ตัวเข้ำไว้ ไม่คิดว่ำจะได้รับค�ำตอบง่ำยดำย

แต่ผิดคำด

“เขำช่วยให้ข้ำมำเกิดใหม่โดยผ่ำนน�้ำลืมอดีตของเทพธิดำเหมิงโป๋

ไปได้อย่ำงรำบรื่น”

อ๋อ เพรำะไม่ได้ดื่มน�้ำลืมอดีต เจ้ำนี่เลยจ�ำอดีตของตัวเองได้

ทั้งหมดงั้นสิ นี่เทพไท่สุ้ยสหำยรักกะจะช่วยเพื่อนหรือคิดแกล้งเพ่ือนกัน

แน่

“แล้วเจ้ำ...”

“เพรำะอะไรจึงมำเกิดเป็นสตรีน่ะหรือ”

ยังไม่ทันพูดอะไรเลย รู้ดีซะด้วย

“ใช่”

“ข้ำไม่รู้”

“หือ?”

หรือว่ำนี่จะเป็นกำรแก้แค้นแทนเพื่อนเล็กๆ น้อย

อืม นับว่ำควำมคิดเทพไท่สุ้ยก็ไม่เลวไปซะทีเดียว แต่...

“แล้วตกลงเจ้ำจะแต่งหรือไม่แต่ง”

เฮ้ย! ไหงวกเข้ำมำเรื่องนี้อีกแล้ว!? พูดอะไรช่วยดูสถำนะของตัว

เองหน่อยได้ไหมฟะ! เป็นผูห้ญงิมำทูซ่ีข้อผูช้ำยแต่งงำนแบบนีม้นัได้เรอะ 

ถงึไส้ในจะเป็นหลงิเซงิ แต่ไม่ว่ำจะเป็นใครยงัไงมนักช็วนให้ท้องไส้ป่ันป่วน
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อยู่ดี

“ข้ำว่ำประเด็นส�ำคัญมันไม่น่ำจะอยู่ที่เรื่องนี้”

“อ้อ ใช่สิ นี่ละประเด็นส�ำคัญ”

ตรงไหนฟะ!?

“ถ้ำเจ้ำอยำกติดอยู่ในค�ำสำปตลอดไป ไม่ต้องตกลงก็ได้”

“เจ้ำดูไม่เดือดร้อนเลยนี่ที่ตนเองต้องใช้ชีวิตเยี่ยงอิสตรี” ทั้งที ่

ข้ำงในยังไงก็เป็นนักพรตจิตเสื่อม

“เดอืดร้อนไปกไ็ม่มปีระโยชน์ เทพไท่สุย้สหำยเจ้ำบอกข้ำเองว่ำมนั

เป็นผลกรรมที่ข้ำใช้ค�ำสำปนั่นกับเจ้ำ ก็ในเมื่อผลมันเกิดขึ้น แก้ไขอะไร

ไม่ได้แล้ว คิดอีกทีปล่อยเลยตำมเลยให้ค�ำสำปอยู่กับเจ้ำต่อก็น่ำสนุกดี”

นักพรตจิตเสื่อมก็ยังเป็นนักพรตจิตเสื่อมวันยังค�่ำ พฤติกรรมกับ

ค�ำพูดย้อนแย้งพวกนี้มันคืออะไรกัน!?

“ถ้ำเช่นนั้นเจ้ำก็ไม่จ�ำเป็นต้องตั้งข้อเสนอน่ำขนลุกนั่น”

“เจ้ำไม่ชอบข้ำหรือ” เจ้ำนั่นถำมหน้ำตำเฉย “หำกมองในสำยตำ

มนุษย์ ข้ำเองก็งดงำมไม่ด้อยกว่ำหำกเทียบเคียงกับเทพธิดำจันทรำผู้ท่ี

เจ้ำใฝ่ฝันหำแต่ไม่มีวันได้มำครอบครองผู้นั้น”

บอกตำมตรง ผมไม่รูว่้ำควรจะรู้สกึยงัไงกบัสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ดี

“ใจข้ำไม่มคีวำมรกัให้ผูใ้ดมำเนิน่นำนแล้ว” โดยเฉพำะกบัคนทีเ่พิง่

เจอหน้ำ ต่อให้เป็นเทพธดิำตวัจริงแต่ใครจะบ้ำแต่งงำนกบัผูห้ญงิทีเ่พิง่พบ

กันแค่วันเดียว แถมมีควำมเป็นมำคลุมเครือแบบนี้กัน “และเจ้ำเองก็ไม่

ได้รักข้ำ เพียงอยำกหำสิ่งที่มำเติมเต็มจิตใจอันอ้ำงว้ำงของตนเอง”

เสวี่ยเยี่ยนชะงักไปครู่หนึ่ง ก่อนจะขยับตัวเปลี่ยนอิริยำบถด้วย 

ท่ำทีสบำยๆ ตำมปกติ

“เดมิทอีำจจะใช่...ข้ำไม่มคีรอบครัว ข้ำโดดเดีย่วเดยีวดำย เป็นพวก

ครึ่งๆ กลำงๆ เหมือนกับเจ้ำ และเช่นเดียวกันกับเจ้ำ คือเมื่อถือก�ำเนิด

ใหม่ในครำนี้ ข้ำได้ทุกสิ่งที่เคยขำดหำยคืนมำพร้อมสรรพ”

อ้ำว แล้วท�ำไมควำมจิตเสื่อมมันถึงไม่หำยไปซะทีล่ะ
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“ทั้งพ่อ แม่ พี่ น้อง” อดีตนักพรตมำรนิ่งไปชั่วอึดใจ ก่อนเอ่ยต่อ

ด้วยน�้ำเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลง “แต่เพรำะพวกเขำเป็นมนุษย์จึงมีชีวิตอัน

แสนสั้น”

อ้ำว...แล้วจะบอกว่ำตัวเองไม่ใช่มนุษย์ว่ำงั้น

“ตัวข้ำที่มีควำมทรงจ�ำและพลังดั้งเดิมติดตำมมำท�ำให้ชีวิตยังคง

อยู่ ทว่ำก็ต้องเฝ้ำมองพวกเขำจำกไป...จำกไปทีละคนๆ แม้สำมำรถท�ำได้

แต่กไ็ม่กล้ำเหนีย่วร้ังพวกเขำให้ทนทกุข์ทรมำน เพรำะรูด้ว่ีำกำรมชีวีติอยู่

ในห้วงเวลำแสนยำวนำนนีเ้ป็นเช่นไร ดงันัน้สดุท้ำยข้ำจงึกลบัมำโดดเดีย่ว

อีกครั้ง”

ว่ำแล้วก็ตวัดสำยตำมองมำ

“เพื่อรอคอยเจ้ำ”

รอผมท�ำไมไม่ทรำบคร้ำบบบ!?

“อันที่จริงเทพไท่สุ้ยฝำกฝังให้ข้ำช่วยเหลือเจ้ำ แต่ว่ำ...”

ขอร้องพดูเฉยๆ ไม่ต้องโน้มตวัมำใกล้ หผูมไม่ได้หนวกได้ยนิชดัเจน

มำก

“ในที่สุดข้ำก็นึกออก”

ไอ้เรื่องที่นึกออกนั่นคงไม่ใช่เรื่องดีกับไอ้ตรัยแน่ รับประกัน!

“ข้ำสำมำรถสร้ำงครอบครัวที่จะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ได้” อยู่ดีๆ 

มือนุ่มๆ ของผู้หญิงก็เอื้อมมำคว้ำหมับ ท�ำเอำผมสะดุ้งจะดึงมือออกก็ดึง

ไม่ทัน “กับเจ้ำ”

คุณพระคุณเจ้ำช่วยไอ้ตรัยด้วย!

“คนอย่ำงข้ำไม่เหมำะจะสร้ำงครอบครัวกับใคร” ผมยังยืนยัน 

ค�ำเดิมอย่ำงเหนียวแน่น พยำยำมบิดมือออกจำกมือเล็กๆ นั่นไปด้วย แต่

น่ำแปลกที่ดึงยังไงก็ดึงไม่ออก

นี่มันมือคนหรือมือผี!?

“ถ้ำหำกกับผู้ที่เห็นคนในครอบครัวส�ำคัญกว่ำชีวิตเช่นเจ้ำยังไม่

เหมำะ ข้ำก็ไม่เห็นว่ำใครในโลกนี้จะเหมำะ”
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“ที่เจ้ำอยำกแต่งงำนกับข้ำเพียงเพรำะว่ำเหมาะ? ” ผมหยุดควำม

พยำยำม เงยหน้ำขึ้นจ้องสบตำ

“หรือเจ้ำอยำกมีมำกกว่ำค�ำว่ำ เหมาะ ”

จะพูดก็พูดเฉยๆ เถอะครับ ไม่จ�ำเป็นต้องยิ้มแสยะแบบนั้น มันไม่

เข้ำกับใบหน้ำตอนนี้สุดๆ

“เอำละ หำกข้ำยอมรบัข้อเสนอเจ้ำ แล้วเจ้ำจะให้อะไรเพือ่เป็นกำร

แลกเปลี่ยนได้บ้ำง” ผมพยำยำมตั้งสติไม่คิดต่อต้ำน นึกซะว่ำเป็นผู้ชำย

ยังไงก็ได้ก�ำไรวันยังค�่ำ

“อย่ำงแรก ถอนค�ำสำปบนตัวเจ้ำ สอง ช่วยเจ้ำรับมือเทียนอวี ่

รวมทั้งอู่ยำ”

ท่ำทำงกำรข่ำวจะดีไม่น้อย รู้กระทั่งเรื่องของเจ้ำอีกำขนดกอู่ยำ 

งำนนี้คงต้องขอบใจเพื่อนเลิฟเทพไท่สุ้ยหน่อยแล้ว

“นอกจำกเรือ่งถอนค�ำสำป อย่ำงอืน่ข้ำไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลอื

จำกเจ้ำ” แม้ร่ำงกำยไม่ได้ต่อต้ำน แต่จะให้ยอมง่ำยๆ ก็ใช่ที่ “อย่ำงมำก

ข้ำก็เพียงยอมอยู่กับค�ำสำปครึ่งๆ กลำงๆ นี่ตลอดไป ถือว่ำข้ำได้ชดใช้

บำปในอดีตของตนเช่นกัน”

“เจ้ำแน่ใจหรือที่พูดออกมำ” เสวี่ยเยี่ยนเลิกคิ้ว “ที่ต้องรับมือครำ

น้ีเหน็ทจีะหนกัหนำเกนิตวัเจ้ำ รู้หรอืไม่ว่ำเมือ่ก่อนเทยีนอวีเ่คยตกลงอะไร

ไว้กับข้ำยำมที่ข้ำกับเจ้ำนั่นร่วมมือกัน อะไรคือสิ่งที่เขำเตรียมไว้รอสหำย

ผู้ทรยศ แล้วไหนจะปิศำจอีกำอู่ยำที่เตรียมฉกฉวยหำโอกำสตลอดเวลำ 

เพรำะมันเชื่อว่ำเจ้ำมีสิ่งที่มันต้องกำร อีกทั้งสรวงสวรรค์ แม้เวลำนี้พวก

เขำยังไม่รู้ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็นแผนของเจ้ำเพื่อให้กฎสวรรค์เกิดกำร

เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อใดที่พวกเขำระแคะระคำย ยำมนั้นเจ้ำก็จะพบศัตรู

รอบด้ำน”

ดวงตำเฉยชำฉำยประกำยค�ำถำม “แน่ใจหรือว่ำไม่ต้องกำรให้ข้ำ

ช่วย”

“ข้ำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำนี่ไม่ใช่แผนกำรของเจ้ำอีก เพรำะจะว่ำไป 
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เมื่อก่อนนี้ที่ท�ำให้เจ้ำต้องตำย ข้ำก็นับว่ำมีส่วน”

“เจ้ำเห็นว่ำข้ำใจแคบเพียงนั้นเชียวหรือ”

“แคบหรือไม่ไม่รู้ อย่ำงน้อยก็ไม่ใช่คนใจกว้ำง” ผมพูดตำมตรง 

เรื่องรักษำน�้ำใจไม่เคยอยู่ในหัวคิด

“ถ้ำเจ้ำว่ำอย่ำงนั้นก็ตำมแต่เจ้ำจะเข้ำใจ” ในที่สุดเจ้ำตัวก็ยอม 

รำมือ เอนหลังกับพนักเก้ำอี้ในท่ำทำงสบำยๆ ผิดวิสัยกุลสตรี “ข้ำมีเวลำ

เหลืออีกมำกมำย เจ้ำจะลองคิดดูนำนแค่ไหนก็แล้วแต่เจ้ำ”

ผมได้แต่นิง่งนัเพรำะไม่รู้จะสรรหำอะไรมำพดูบ�ำบดัจติเสือ่มๆ นัน่

ได้ เจ้ำตัวจึงฉวยโอกำสพูดต่อ

“แต่ว่ำ เพื่อเป็นของขวัญที่โชคชะตำน�ำเรำกลับมำพบกันอีกคร้ัง 

ข้ำจะบอกบำงอย่ำงแก่เจ้ำ แต่บำงทีนี่อำจจะเป็นสิ่งที่เจ้ำรู้อยู่แล้วก็เป็น

ได้” เจ้ำของเสียงหวำนนุ่มแต่ไร้อำรมณ์ยังคงพล่ำมต่อไปเรื่อย “มู่ไช่ชิง 

ระวังอย่ำให้หลำนชำยเจ้ำไปยุ่งเกี่ยวกับนำงมำกนัก”

“เพรำะอะไร” เรื่องนี้ไม่บอกผมเองก็คิดจะท�ำอยู่แล้ว เนื่องจำก 

รู้สึกตงิดๆ ในใจ และบอกได้เลยว่ำลำงสังหรณ์ของหมอผีสำมตำอย่ำง 

ไอ้ตรัยมันแม่นจนน่ำกลัว

“ข้ำบอกไม่ได้ หำไม่จะถูกสวรรค์ลงโทษเพรำะเปิดเผยควำมลับ

แห่งฟ้ำ”

“เจ้ำเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยหรือ”

นักพรตมำรกลัวสวรรค์ลงโทษเนี่ยนะ!?

“เมื่อก่อนก็ไม่ แต่ตอนนี้เจ้ำก็เห็นแล้วว่ำข้ำอยู่ในสภำพเช่นไร 

แม้ว่ำข้ำจะไม่ได้รู้สึกว่ำก�ำลังถูกลงโทษก็ตำม”

นัน่สนิะ ถงึจะบอกว่ำทีต้่องกลำยเป็นหญงิทีม่ีไส้ในเป็นชำยเพรำะ

ถูกกรรมตำมสนองก็เถอะ แต่ไม่เห็นนักพรตจิตเสื่อมจะเดือดร้อนแม้แต่

นิดเดียว

“มีเท่ำนี้หรือ”

“เด็กสองคนที่มำกับเจ้ำ...” อดีตนักพรตจิตเสื่อมว่ำต่อเสียงเนือย
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เหมือนเริ่มขี้เกียจพูด

“อำเถี่ยกับเสี่ยวเป่ำ?”

“พวกเขำทัง้สองจะน�ำพำเจ้ำไปพบเซยีนเซงิเซยีว” จำกทีเ่นอืยเริม่

เนิบช้ำ จนผมเผลอลุ้นจนเหงื่อตกว่ำเจ้ำอดีตนักพรตจะพูดจบหรือเปล่ำ 

“เด็กที่ชื่ออำเถี่ย เขำคือ ถัวฮวนเถี่ยมู่เอ๋อร ์”

แสดงว่ำที่คิดไม่ผิดจริงๆ

“อนำคตหยวนฮุย่จงหวงตี ้จักรพรรดอิงค์สดุท้ำยแห่งรำชวงศ์หยวน 

ถ้ำเช่นนั้นเสี่ยวเป่ำ...”

หรือจะเป็นอี้หลินจื้อปัน

“หยวนหนิงจงหวงตี้?”

ใบหน้ำสะสวยสมเป็นสตรีเพศของเสวีย่เยีย่นยกยิม้มมุปำก ท่ำทำง

ไม่เข้ำกับร่ำงกำยภำยนอกของตนเองเอำซะเลย ท�ำให้ผมชักสงสัยว่ำมัน

คือกำรตอบรับหรือปฏิเสธ

เรื่องรำวช่วงปลำยรำชวงศ์หยวนค่อนข้ำงซับซ้อน เอำเป็นว่ำหำก

สองพี่น้องนั่นคืออนำคตหวงตี้หยวนสองพระองค์สุดท้ำยก่อนสิ้นสุด

รำชวงศ์หยวนและเข้ำสู่ยุคปฐมกษัตริย์ผู้เกรียงไกรหมิงไท่จู่จูหยวนจำง

แห่งรำชวงศ์หมิง...นี่ก็คงใกล้เคียงละครชีวิตของบรรดำเชื้อพระวงศ์แบบ

เดิมๆ

ควำมวุ่นวำยของกำรแย่งชิงอ�ำนำจระหว่ำงเครือญำติ

อำเถีย่และเสีย่วเป่ำนัน้หำกพดูให้ถกูถอืเป็นพีน้่องต่ำงมำรดำ เดก็

น้อยทัง้สองเข้ำสูเ่กมกำรเมอืงตัง้แต่ยงัไม่ประสำ ต่อไปภำยภำคหน้ำเสีย่ว

เป่ำหรือถ้ำหำกเป็นตำมที่คิดคือองค์ชำยอี้หลินจื้อปันก็จะได้ครองรำชย์

ด้วยอำยเุพยีงแค่หกขวบตดัหน้ำพีช่ำยคอืองค์ชำยถวัฮวนเถีย่มูเ่อ๋อร์ เนือ่ง

ด้วยอำและอำสะใภ้ซึ่งเป็นหวงตี้และฮองเฮำในขณะนี้ไม่ได้โปรดปรำน

เพรำะเกดิจำกผูห้ญงิต่ำงเผ่ำในช่วงทีบ่ดิำถกูเนรเทศไปแดนไกล แต่เรือ่ง

พวกนั้น (น่ำจะ) ไม่เกี่ยวกับผม ที่ยังสงสัยคือทั้งสองคนมำอยู่กลำงป่ำ

กลำงเขำในสภำพนี้ได้ยังไงต่ำงหำก
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“เจ้ำเองกล็องคดิดใูห้ด ีโอกำสมอียูข้่ำงหน้ำ อยูท่ีว่่ำเจ้ำจะมองเหน็

หรือรู้จักไขว่คว้ำหรือไม่” เสียงเดิมๆ ปลุกผมออกจำกภวังค์ควำมคิดเพื่อ

พบกับรอยยิ้มแฝงด้วยเลศนัย “ทั่วปฐพีล้วนมีขุมทรัพย์ 2 เพียงแต่รอผู้มี

วำสนำมำค้นหำ” ช่ำงเป็นสุภำษิตค�ำคมที่ลึกซึ้งกินใจหำกไม่มีประโยคต่อ

มำ “ส�ำหรับข้ำ เจ้ำนั้นคือขุมทรัพย์ที่ข้ำค้นหำจนพบแล้ว”

ขอโทษที นอกจำกไม่รู้สึกดีใจแล้ว ผมยังรู้สึกคล้ำยโรคกระเพำะ

ก�ำลังจะก�ำเริบอีกด้วย

ใครก็ได้ช่วยทีเถอะคร้ำบบบ!!

2 ส�ำนวน ทั่วปฐพีล้วนมีขุมทรัพย์ เพียงรอผู้มีวำสนำมำค้นหำ หมำยถึง ทั่วทุกที่ล้วนมี

โอกำสแม้ในสถำนกำรณ์ที่เลวร้ำย ผู้มีปัญญำเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถฉกฉวยโอกำสเหล่ำนั้น

เพื่อสร้ำงประโยชน์ให้ตนเองได้


