
74
ร้างไกลหมื่นลี้

ในดินแดนแห่งความมืดอันลึกล�้า เหน็บหนาวจนถึงขีดสุด แต่ละ

ย่างก้าวราวถูกบีบอัดจนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหมอกมัวสีด�าซึ่งล่อง

ลอยอบอวลประหนึ่งเงื้อมมืออสูรร้ายที่พยายามหยุดยั้งเขาทุกวิถีทาง 

แต่กระนั้นเขาก็ยังคงมุ่งไป 

เพื่ออะไร หรือเพื่อใคร ไม่อาจหาค�าตอบ 

จวบจนสายตาได้มองเห็น ประสาทสัมผัสทุกส่วนได้รับรู้ 

พลังมารอันกล้าแข็งด�ามืดลึกสุดหยั่ง 

พลงัทีก่่อก�าเนดิยงัชนิเซงิกู ่ใจกลางม่านอนธการ ร่างของเทพธดิา

นางหนึ่งที่บัดนี้ไร้ซึ่งรัศมีแห่งเทพสวรรค์ลอยคว้าง เส้นสายสีด�ามากมาย

ร้อยรัดรอบร่าง  

ชอนไชเข้าสู่เนื้อหนัง ไม่ต่างจากแมลงน่ารังเกียจ 

เปลอืกตาทีปิ่ดสนทิกระตกุ ริมฝีปากขบเม้ม บางครานางกรดีร้อง

บ่งบอกความทุกข์ทรมาน  ทั้งฝืนตัวให้ห่างไกลจากสายธารอันมืดด�าซึ่ง

น�าพาให้ตกต�่าลงสู่ขุมนรก 

ทว่าทางสายนี้ หากก้าวเข้ามาแล้วย่อมไม่อาจหวนคืน 
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เขารู้ดี...ใจจึงมีเพียงความรู้สึกสะท้อนใจในชะตากรรมของอิสตรี

นางนั้นที่ไม่ต่างกับตนเอง 

ถูกผลักไสให้ก้าวสู่อเวจีโดยไม่มีทางเลือก 

ทั้งที่เป็นเช่นนั้น กลับมีใครอีกคนที่หาได้รับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ 

ร่างในอาภรณ์สีขาวสะอาดตรงข้ามกับสีสันและทุกสิ่งในชินเซิงกู่

คุกเข่าอยู่กับพื้น  จมอยู่กับเงื้อมเงาสีด�าที่ไม่อาจกล�้ากรายรัศมีแห่งเทพ 

ในมือขึ้นสายคันธนูเรืองแสงจ้าด้วยศรเรืองอ�านาจและก�าลังเล็งไปยัง 

เป้าหมาย  

กึ่งกลางหัวใจหญิงสาว ภายใต้วงล้อมพยับหมอกทะมึน 

เทียนอวี่ไม่เข้าใจ  

เหตใุดเทพเอ้อร์หลางจงึยงัอยูด่ีไร้รอยขดีข่วนในแดนทีแ่ม้แต่เหล่า

มารยังกริ่งเกรง 

เหตุใดเทพเอ้อร์หลางจึงท�าเช่นนั้น  ในเมื่อตนเองเป็นผู้ช่วยเหลือ

นางผู้นั้นจากความตายมาแล้วคราหนึ่ง 

ไยครานี้จึงคิดมอบความตาย

เขาไม่อาจหาค�าตอบ  แต่เมื่อรู้ตัว  ก็ได้ยื่นมือเข้าไปขัดขวางการ 

กระท�าของอีกฝ่ายเสียแล้ว 

“เทียนอวี่ ถอยไป!”  เทพเอ้อร์หลางหันมาตวาด  “ไม่เห็นหรือว่า

เถาจื่อก�าลังทรมาน  นางไม่อาจกลายเป็นมารโดยสมบูรณ์  ทั้งไม่อาจ 

คนืสูค่วามเป็นเทพ หากปล่อยไว้เช่นนีด้วงจติของนางอาจต้องสญูสลาย” 

“ข้าไม่เชือ่!” เทยีนอวีป่ฏเิสธ ความหงดุหงดิใจก่อตวัโดยไม่รูส้าเหต ุ

“ตัวข้าเองยังเคยผ่านมาได้  ไยนางจะท�าบ้างไม่ได้  เจ้าต่างหากที่ต้องรีบ

กลับไปเสีย นี่ไม่ใช่ที่ของเทพอย่างเจ้า!” 

ตัง้แต่แรก เทพปราบมารผูส้งูส่งไม่ควรมาเกลอืกกลัว้ในแดนมาร 

เป็นความขุ่นข้องใจที่ไม่เคยมลาย เพราะเหตุใดกันแน่เทพเจ้าผู้นี้

จึงมาอยู่ผิดที่ผิดทางเช่นนี้ 

“นางไม่เหมือนเจ้าเทียนอวี่”  เทพเอ้อร์หลางส่ายหน้า  “นางหาได้
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แขง็แกร่งเช่นเจ้า ข้าเคยบอกว่าข้าจะหาทางช่วยเหลอืนางหากนางกบัเจ้า

มีใจต่อกัน แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่จะท�าให้นางกลายเป็นมาร” 

“เจ้าหวงัใช้นางดงึข้าออกจากทางมาร” จดุประสงค์นีเ้หตใุดเทยีน-

อวี่จึงไม่รู้ กระนั้นเขายังมั่นใจว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าที่ได้เห็น เพียงแต่

ท�าอย่างไรจึงจะเข้าใจได้ 

อย่างไรก็ตาม  ก่อนหน้านั้นเขาจะไม่ยอมให้เทพเจ้ามาท�าอะไร

ตามใจตนในแดนมารแห่งนี้ได้เกินกว่าที่ควรอีกเป็นแน่ 

“นั่นเป็นไปไม่ได้ เจ้าก็เห็นแล้ว” เทียนอวี่ปฏิเสธ เขามั่นใจนักว่า

ไม่เคยคิดเกินเลยต่ออิสตรีนางนี้มากไปกว่าความเป็นพ่ีน้องผู้ร่วมชะตา

กรรม  

เป็นเทพนอกคอกที่ถูกขับไล่ 

“อกีอย่าง ข้าไม่ได้คดิกบันางมากไปกว่าน้องสาว ข้าแนะให้นางท�า

เช่นนี้ก็หวังให้นางมีชีวิตอยู่รอดท่ามกลางความโหดร้าย...ความโหดร้าย 

ที่ข้าเคยเผชิญ ความโหดร้ายที่เทพอย่างเจ้าคงไม่รู้จัก!” 

เทียนอวี่งงงัน  ชั่วขณะหนึ่งเขามองเห็นแวววูบไหวในดวงตาของ

เทพเจ้า 

นับตั้งแต่รู้จักน้อยนักจะมีโอกาส 

หรือดวงตาเขาถูกพลังแห่งชินเซิงกู่ท�าให้ฝ้าฟาง 

“เจ้าแนะนางหรือ” เทพเอ้อร์หลางเอ่ยเสียงเยือกเย็น แววตาท่าที

แปรเปลี่ยนเป็นเช่นปกติอย่างรวดเร็ว 

“ใช่”  เทียนอวี่ตอบ  ไม่สะทกสะท้านกับโทสะที่แฝงมาในน�้าเสียง 

ขณะที่บรรยากาศรอบด้านทวีความปั่นป่วน

“เช่นนั้น  ในฐานะที่นางเองก็เป็นน้องสาวข้าเช่นกัน  ข้ายิ่งไม่อาจ

เหน็นางทกุข์ทรมานจนดวงจติสญูสลาย” เทพเอ้อร์หลางเมนิหน้ากลบัไป

ยังเป้าหมายเดิม ในมือยังคงถืออาวุธ บ่งบอกว่าไม่คิดผ่อนปรน 

“ข้าเองก็ไม่มีทางยอมให้เจ้าท�าอะไรนางได้!”  เทียนอวี่เคลื่อนตัว

เข้าขวาง แต่เทพเอ้อร์หลางกลับหลบหลีกการโจมตีได้ง่ายดาย 
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“ชวีตินางควรให้นางตดัสนิ” เทพเอ้อร์หลางว่าแล้วตะโกนส่งเสยีง

ผ่านสายลม  “เถาจ่ือ!  เจ้าได้ยินข้าใช่หรือไม่!?  จงบอกมาว่าเจ้าจะยินดี

ทรมานเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนวิญญาณแตกดับหรืออยากหลุดพ้น!?” 

“ข้าทรมาน...ทรมานเหลือเกิน  ปล่อยข้า...ปล่อยข้า...”  เสียงหวีด

หววิแผ่วพร่าแว่วผ่านเสยีงสายลมกระหน�า่พร้อมกบัร่างทีบ่ดิเร่าท่ามกลาง

พันธนาการอันมืดด�าซึ่งทวีความเข้มข้น บีบอัดจนแทบหายใจไม่ออก 

“เจ้าได้ยินแล้วนะเทียนอวี่” เทพเอ้อร์หลางว่าพลางหันไปทางร่าง

อดีตเทพธิดา  

เทยีนอวีส่่งพลงัเข้าสกดักัน้ สลายแสงสว่างนัน้สิน้ก่อนหนัไปเจรจา 

“เจ้าต้องสู ้ต้องเอาชนะมนัให้ได้เถาจือ่!” เสยีงตะโกนกลนืหายไป

กับสายลม  เมื่อเจ้าของเสียงพุ่งเข้ายึดมือที่ถืออาวุธร้ายเอาไว้ไม่ยอม

ลดละ “ปล่อยนางไว้ที่นี่  แล้วเจ้าออกไปเสีย ข้าจะจัดการเอง  เรื่องนี้ไม่

เกี่ยวกับเจ้า!”  

“เจ้าจะจัดการอย่างไร!?”  เทพเอ้อร์หลางไม่มีท่าทีขัดขืน  แต่ก ็

ไม่ได้คิดยอมตามง่ายดาย 

“ข้ามีวิธีของข้า”  อดีตวิหคเทพตวาดพลางคว้าคอเสื้ออีกฝ่าย 

ก�าไว้แน่น “ข้าบอกให้เจ้าออกไปเสีย ถ้าไม่อยากตาย!” 

“เทียนอวี่...”  เทพเอ้อร์หลางกัดฟัน  ผลักผู้กีดขวาง  “ถ้าไม่รีบจะ

ไม่ทันแล้วนะ” 

เสียงสายลมอื้ออึงจนเกือบจะกลบค�าพูดโต้แย้ง 

“ข้าบอกให้เจ้าออกไป!” 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมอ่อนข้อ 

“ก็ได้  ข้าจะไป”  เทพเอ้อร์หลางไม่อาจกระท�าสิ่งอ่ืนใดนอกจาก

พยักหน้า

ฝ่ามือค่อยผ่อนคลาย เทพเอ้อร์หลางขยับถอยหลังหมุนตัวก้าวขา 

แต่เพียงจังหวะที่เทียนอวี่ละสายตาจากร่างอิสตรีผู้ตกมาอยู่ในที่แห่งนี้ 

ด้วยตนเป็นต้นเหตุ... 
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เพยีงพรบิตาเดยีว ร่างของนางพลนัถกูคมศรแทงเข้าตรงขัว้หวัใจ! 

รวดเร็ว แม่นย�า และเต็มไปด้วยพลัง 

เทยีนอวีช่ะงกั เผลอก้าวถอยหลงัเมือ่สายลมปรวนแปรแผ่ออกมา

จากทุกทิศทาง  เขายกมือขึ้นปกป้องดวงตาจากการกรีดเฉือนและแรง

ปะทะ 

ไม่มแีม้แต่เสยีงกรดีร้องอ้อนวอนหรอืสรรพเสยีงใดๆ เมือ่ทกุอย่าง

ที่เกิดขึ้นตรงหน้าพลันสลายไปในชั่วเสี้ยวลมหายใจ 

“เทพเอ้อร์หลาง!”  แรงโทสะของเทียนอวี่พุ่งขึ้นเมื่อหันไปเผชิญ

หน้ากับเจ้าของนามนั้น “เหตุใดเจ้าไม่ฟังข้า!?” 

“ข้าจ�าเป็นต้องท�าเช่นนี ้ไม่มวีธิอีืน่ เจ้ากร็ูด้”ี มเีพยีงแววตานิง่สงบ

ไร้ความรู้สึกที่ทอดสบมา 

“เจ้าคงอยากตัดสินกับข้ามาก”  เทียนอวี่สยายปีก  ไม่รู้ว่าเพราะ

เหตุใดใจจึงร้อนด้วยไฟโทสะ  “ก็ดี  ในชินเซิงกู่นี้พลังของข้าย่อมเหนือ 

กว่าเจ้า คนอย่างเจ้าสมควรพูดกันด้วยก�าลัง!” 

ว่าแล้วเทียนอวี่ก็สะบัดปีกผ่านสายลม ขนวิหคแข็งกระด้างนับสิบ

นบัร้อยหลดุจากกาย แปรเปลีย่นเป็นดัง่คมหอกแหลมคมตรงเข้าทิม่แทง! 

เทพเอ้อร์หลางขยับพลิกตัวหลบ  “นี่ไม่ใช่เวลามาสู้กัน  เจ้าเองก็

ควรรีบออกไปจากที่นี่ ชินเซิงกู่หาใช่ที่ปลอดภัย ไม่ว่ากับสิ่งใด” 

เทยีนอวีช่ะงกั หนัไปรับมอืกบัเงือ้มเงาด�ามดืทีโ่จมตเีข้ามาประดจุ

มือที่มองไม่เห็น  จนมันหดหายรวมตัวกับความมืด  หายไปจากสายตา 

อีกครา 

“ไปจากทีน่ีก่่อน เจ้าจะสะสางอะไรกบัข้าค่อยว่ากนัข้างนอก” เทพ

เอ้อร์หลางขยับตัวมายืนเคียงข้างเขา  ดวงตาสอดส่ายไปทั่วอย่างระแวด

ระวัง 

เมือ่ปราศจากร่างหญงิสาวและปราณพลงัมารทีค่วบคมุนาง เสยีง

อื้ออึงต่างๆ รอบตัวจึงฟังชัดเจนทั้งที่ดวงตาไม่เห็นสิ่งใด 

อันตรายแฝงอยู่รอบด้าน ทั่วทุกอณูของแดนก�าเนิดมารแห่งนี้ 
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เทียนอวี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อฟังเทพเอ้อร์หลาง 

ขณะก้าวถอยหลัง  เส้นสายด�ามืดพลันก่อตัวพุ่งเข้าใส่ทั้งสองจาก

รอบทิศ หนึ่งเทพหนึ่งมารผละตัวรับมือ 

แต่แล้ว... 

ฉึก! 

ร่างของเทยีนอวีพ่ลนัถกูทิม่แทงด้วยเงาด�าทะมนึแต่กลบัแขง็แกร่ง

คงความแหลมคมไม่ต่างจากคมมีด  ทั้งยังดูดกลืนทุกสิ่งภายในกายเขา 

ราวเห็นเป็นอาหารอนัโอชะ เทยีนอวี่ใช้พลงัสกดักัน้ ขณะทีเ่ทพเอ้อร์หลาง 

พุ่งเข้ามาท�าลายมันสิ้นด้วยพลังขั้วตรงข้าม 

ร่างของเทียนอวี่ทรุดลง โลหิตไหลชุ่มโชกหัวไหล่ชโลมท่อนแขน 

“พลังของเถาวัลย์โลหิตมีพิษร้าย” เทพเอ้อร์หลางตรงรี่เข้ามาฉุด

ดึงเขา “รีบถอยก่อนเร็ว”

ทั้งที่อยากทัดทานแต่เทียนอวี่กลับต้องยอมให้อีกฝ่ายประคอง 

พาไปอย่างไม่รู้ทิศทาง 

ท่ามกลางอันตรายรอบด้าน พลังเทพและมารเกื้อหนุน 

กระนั้นเขาก็ยังพอมีสติส�านึกรู้ 

“เจ้าจะพาข้าไปไหน”

“ไม่มีทางเลือก ต้องรีบรักษา”

รักษา? 

เทพเอ้อร์หลางรักษาเขาอย่างไรเทียนอวี่ไม่มีทางรู้  เพราะเมื่อ

ลืมตาตื่นขึ้นอีกครา  วิหคมารเทียนอวี่ก็อยู ่ภายใต้การดูแลของสมุน

ภายนอกชนิเซงิกูโ่ดยไร้อาการบาดเจบ็ อกีทัง้ยงัไร้วีแ่ววเทพผูน้ัน้เสยีแล้ว 

ไม่เคยมีค�าอธิบาย... 

หรือแท้จริงเขาไม่เคยคิดอยากรับฟัง 

  

หรือว่าจะเป็นตอนนั้น 

เทียนอวี่ครุ่นคิดร�าพึง ดวงตาทอดมองไปข้างหน้า แต่กลับหาได้มี
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สิง่ใดอยู่ในสายตานอกจากภาพอดตีทีห่วนคนืราวกบัต้องการหลอกหลอน 

ในที่สุดก็ได้ลงมือท�าลงไปแล้ว 

ทั้งที่คิดว่าตนมีความอดทนพอที่จะรอ 

แต่อะไรบางอย่างกลับผลักดัน... 

บอกให้เขาเร่งสังหารเทพเอ้อร์หลางเสียตั้งแต่ยามนั้น 

“ยินดีกับพี่ใหญ่ด้วยที่หลุดจากพันธนาการนั่นเสียที”  เสียงปิศาจ

แมงป่องดังแทรกห้วงความคิด  ตามด้วยเหล่าปิศาจใต้อาณัติท่ีมาร่วม

ชื่นชมยินดีกับอิสรภาพของนายเหนือชีวิตจนเต็มโถงกว้าง 

“ยินดีด้วย” สรรพเสียงแซ่ซ้อง  

ทว่าวิหคมารกลับยังนั่งนิ่ง 

หลุดจากพันธนาการ...เพราะอะไรกัน... 

หรือเพราะเจ้าของพันธนาการสูญสิ้นชีวิต 

ไม่ เขารู้ว่ามันย่อมไม่ใช่เหตุผลเพียงเท่านั้น 

รอยยิ้มนั่น  ทั้งที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิต  ทั้งที่ทุกอย่างก�าลังจะ

พังทลาย แต่เทพเอ้อร์หลางก็ยังยิ้มออกมา 

เพราะอะไรกัน 

“พี่ใหญ่  ท่านมีสิ่งใดในใจหรือ”  เซี่ยจ่ือเพ่งพินิจเจ้านาย  สายตา

งุนงงของมารปิศาจรอบกายท�าให้เขาไม่อาจนิ่งเฉย “ยามนี้ท่านหลุดจาก

พนัธนาการ เทพเอ้อร์หลางถกูก�าจดั เสีย้นหนามขวางทางชิน้ใหญ่สญูสิน้

ไป ไยท่านไม่มีท่าทียินดี” 

“ข้ายังมีเรื่องคาใจอีกมาก”  เทียนอวี่ว่าพลางขยับยืดตัวขึ้น  ดึง

ตนเองให้หลดุจากภวงัค์ความคดิ “แต่เอาเถอะ เรือ่งพวกนัน้อย่างไรต้อง

มีโอกาสสะสาง” 

“เป็นเช่นนี้แล้วท่านจะท�าอย่างไรต่อไป”  เซี่ยจื่อเลียบเคียง  “เดิน

หน้าแก้แค้นถล่มสวรรค์ ป่วนปั่นแดนมนุษย์ หรือจัดการเจ้าอู่ยา” 

“ข้าจะท�าทกุอย่างนัน่พร้อมๆ กนั” เทยีนอวีเ่หยยีดยิม้ ความเรงิรืน่ 

ปรากฏในแววตา 
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“ท่านมีแผน?”

“ถกูต้อง” วหิคมารพยกัหน้า “แต่เราต้องใจเยน็ๆ ค่อยๆ เดนิหมาก

ไปทีละก้าว  ไม่แน่ว่าหมากกระดานนี้เราอาจจะชนะโดยไม่ต้องเสียหรือ

ขยับท�าอะไรเลย” 

“หากเป็นเช่นพี่ใหญ่ว่าก็ย่อมประเสริฐแล้ว”  เซี่ยจื่อก้มหัวสนอง

บัญชา 

เทียนอวี่ยกยิ้มอีกครา  เหลือบมองไปทางหญิงสาวที่ยืนนิ่งงันมา

เนิ่นนาน 

“หูเตี๋ย  เจ้าดูเงียบไปนะ”  วิหคมารตั้งข้อสังเกต  “หรือว่าเสียใจที่

เทพเอ้อร์หลางถูกข้าสังหาร” ดวงตาพราวด้วยเล่ห์จับจ้องไม่วาง “หาได้

ยากยิ่งนัก เจ้าคงไม่ได้หลงรักเทพองค์นั้นอย่างจริงจังหรอกกระมัง” 

“หามิได้พี่ใหญ่”  หูเตี๋ยก้มหน้าเอ่ยแย้ง  “ข้าเฝ้ามองเขาหมายให้

เป็นเหยื่อมาเนิ่นนาน เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ย่อมอดคิดเสียดายไม่ได้” 

เทียนอวี่นิ่งไปครู่หนึ่งจึงหลุดเสียงหัวเราะ “วางใจเถอะ  เช่นที่ข้า

เคยบอก หากเจ้าจะชอบเขาข้าก็ไม่ว่าและพร้อมสนับสนุน” 

“พี่ใหญ่” หูเตี๋ยเงยหน้าขึ้นมองสบตาอย่างฉงนฉงาย 

...กับผู้ที่ไร้ซึ่งชีวิต จะสนับสนุนให้รักใคร่ชอบพอได้อย่างไร 

“เซีย่จือ่” แต่เทยีนอวีก่ลบัละสายตาไปแล้ว “ส่งคนไปแจ้งแก่ปิศาจ

อกีาอูย่าว่าข้าจะขอพบเพือ่พดูคยุตกลงให้ความร่วมมอื บอกไปว่าข้ามทีาง

ช่วยให้มันได้ศิลาทั้งสี่และปลดปล่อยเหนียนออกมา” 

“พี่ใหญ่?”  ครานี้ไม่เพียงหูเตี๋ย  แต่ปิศาจแมงป่องยังแสดงสีหน้า

ไม่ต่างกัน 

“ไปท�าตามทีส่ัง่!” เป็นค�าประกาศติที่ไม่มผีูใ้ดกล้าคดัค้าน “อ้อ ให้

เหล่าปิศาจน้อยใหญ่ปล่อยข่าวออกไปด้วยว่า อกีไม่นานชอืโหยวจะคนืชพี” 

“ชือโหยว?” 

เกดิเสยีงอือ้องึขึน้ทัว่โถงถ�า้รังวหิคในบดัดล แต่เทยีนอวีห่าได้ใส่ใจ 

“อย่าให้ผู้ใดล่วงรู้ว่าข้าอยู่เบื้องหลัง  ให้ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป  
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ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี” 

“พี่ใหญ่ ท่านคงไม่ได้ล้อเล่น...”  

ชอืโหยว คอืราชาผูซ้ึง่คร้ังหนึง่เคยมอี�านาจอยูเ่หนอืเหล่ามารปิศาจ

อสุรกายดุร้าย  เรืองฤทธาด้วยเวทคาถาอันน่าอัศจรรย์สามารถบงการ 

ได้สิ้นทุกสิ่ง ทั้งเต็มไปด้วยเล่ห์ร้ายมากมายแม้เป็นเพียงมนุษย์  

ถึงสุดท้ายจะถูกปราบปรามลงได้แต่ความร้ายกาจยังถูกจารึก 

จวบจนปัจจุบัน... 

คงไม่มีผู้ใดคิดฝัน 

จะคืนชีพชือโหยวด้วยเหตุผลใด และจะท�าได้อย่างไร... 

“ล้อเล่นหรือ”  เทียนอวี่เลิกคิ้ว  ส่งเสียงหัวเราะในล�าคอราวเห็น 

เป็นเรื่องข�าขันดังว่า  “ไม่...เป็นดั่งค�าพูดนั่น  ข้าจะคืนชีพชือโหยว  ราชา

แห่งมนตร์ด�าผู้เคยยิ่งใหญ่เหนือใครนับตั้งแต่ครั้งบรรพกาลผู้นั้นขึ้นมา” 

เป็นไปไม่ได้! 

ยามนี้เหล่าผู้ร่วมชะตากรรมต่างเอ่ยทวนค�านี้อยู่ในใจ เพียงแต่...

ไม่มีผู้ใดกล้าเอื้อนเอ่ยมันออกมา 

 

เป็นไปไม่ได้! 

มันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้เลย 

ริมทะเลสาบหลิวเหอบัดนี้หาใช่ว่างเปล่าไร้ผู้ใด  แต่กลับให้ความ

รู้สึกอ้างว้างเหน็บหนาวทิ่มแทงหัวใจทุกดวงไม่ต่างกัน 

“ข้าไม่อยูเ่พยีงครู่เดยีว...ครูเ่ดยีวทีค่ลาดสายตา สดุท้ายเรือ่งทีก่ลวั

มันก็เกิดขึ้นอีกจนได้” เห่าฟ้าเปรยเสียงแผ่ว ดวงตาทอดมองไปในเวิ้งฟ้า 

ด�ามืด  

ผืนน�้าสงบนิ่ง ไม่ต่างกับหัวใจที่มึนชา 

“ข้าได้กลิ่นของพี่ใหญ่ คงเป็นเขา” หูหลีจิงคุกเข่าลงมองร่องรอย

โลหิตอันเป็นประจักษ์พยานหนึ่งในสองที่เหลืออยู่ 

ส่วนอีกหนึ่งนั้นยังคงนั่งก้มหน้านิ่งไม่ได้ขยับเขย้ือน  เนิ่นนานด่ัง
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กลายร่างเป็นกรวดทรายไร้ความรู้สึก  

ซานเซิ่งหมู่ยังคงโอบกอดลูกชายไว้แน่น ดวงตาแดงก�่า สองแก้ม

เปียกชื้นแต่ไร้แล้วซึ่งหยาดน�้าตาให้รินไหล 

ครั้งแล้วครั้งเล่ากับความสูญเสีย  มันไม่ได้ท�าให้ชินชา  แต่กลับ

ตอกย�้าร่องรอยบาดแผลที่ยังไม่สมาน 

หลิวเยี่ยนชางเพียงยืนมองให้ก�าลังใจ  เขารู้ดีว่าทุกคนเศร้าโศก

เสียใจกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดนี้เพียงใด  แม้แต่สัตว์ในคาถาของเทพ 

เอ้อร์หลางที่ตามมาสมทบด้วยสัญชาตญาณรับรู้  

ยามนี้พวกเขาไร้ซึ่งน�้าตา แต่หลิวเยี่ยนชางรู้สึกได้... 

รับรู ้ได้ถึงความโศกเศร้าเจ็บปวดที่แผ่ขยายออกมาทุกอณูลม

หายใจ 

สัมผัสได้ถึงความเหน็บหนาวทิ่มแทงทั่วทุกรูขุมขน 

เขาผูซ้ึง่เคยเจ็บปวดจากการพรากจากบคุคลอนัเป็นทีร่กั ไยไม่รู.้.. 

เจ็บปวดแต่ไม่อาจหลั่งน�้าตา  ความรู้สึกเช่นนั้นมันทุกข์ทรมาน 

เพียงใด 

“เทียนอวี่”  เห่าฟ้าร�าพึง  “ข้าไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะท�าเช่นนี้ลงไป 

จนได้”

“ข้าไม่รู้จักเขาเมื่อครั้งเป็นเทพ”  จิ้งจอกเก้าหางทอดถอนใจขณะ

ยืดตัวขึ้น  “แต่เมื่อเป็นมาร  นี่ไม่ใช่เรื่องแปลก  สิ่งที่แปลกคือการปล่อย

เรื่องให้ยืดเยื้อมานานเพียงนี้”

ทุกคนต่างนิ่งเงียบ ไม่อาจหาค�าใดมาเอื้อนเอ่ย ทุกสิ่งรอบตัวช่าง

มืดด�าไม่ต่างกับความมืดยามราตรี  กาลเวลาราวกับหยุดนิ่ง  มองไม่เห็น

หนทางก้าวเดินต่อ 

จวบจนท้องฟ้าปรากฏเงาแสงสีขาวพาดผ่าน  

เงานัน้ค่อยชดัเจนและใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ พร้อมกบัเสยีงกระพอืปีก 

มังกรกิเลนสามเขาและอดีตนักพรตมารผู้เป็นอาหญิง 

เสวี่ยเยี่ยนกระโดดลงจากหลังหลานชาย  ขณะท่ีฉีหลงคืนสู ่
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ร่างมนุษย์ สีหน้าเขาดูแตกตื่น 

“เกดิอะไรกบันายท่าน ข้ารูส้กึได้...ความรูส้กึเช่นนีเ้หมอืนเมือ่ครัง้

ที่นายท่านถูกเจ้าเฉินเซียงสังหารไม่มีผิด” 

ไม่มีใครตอบค�าถาม  เสวี่ยเยี่ยนเดินส�ารวจพลางนั่งลงยื่นมือแตะ

รอยโลหิตปื้นใหญ่ที่แห้งกรัง 

“เอ้อร์หลางตายไปแล้ว”  นางพูดช้าๆ แต่ชัดเจนตรึงลงไปถึง 

กลางใจ “เป็นฝีมือเทียนอวี่”

ฉีหลงหันขวับไปจ้องอาหญิง  เขาอ้าปากคล้ายจะพูดแต่กลับไม่มี

ถ้อยค�าล่วงพ้นล�าคอ 

“นี่มัน...ไม่จริง!” เนิ่นนานกว่าน�้าเสียงสั่นพร่าจะเล็ดลอดออกมา 

“มันคือความจริง”  หลังจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  เป็นครั้งแรกที่

ได้ยินเสียงของเฉินเซียง  

ฉีหลงหันขวับไปทางหลานชายเจ้านาย  มองเสื้อที่เปรอะเปื้อน 

ร่องรอยโลหิตเป็นด่างดวง 

“อกีแล้วหรือ” เขาพมึพ�า ดวงตาปรากฏหยาดน�า้เอ่อคลอ “ครัง้แล้ว 

ครั้งเล่า...” น�้าเสียงเขาสั่นพร่าราวกับตัดพ้อต่อทุกสิ่งรอบกาย “ไม่เคยมี

ค�าร�า่ลา ไม่เคยหลงเหลอือะไรเลยแม้แต่ร่างกาย...” หยาดน�า้ใสๆ รนิไหล

พร้อมกบัเสยีงทีแ่ผ่วหาย ไม่ล่วงพ้นล�าคอ “นายท่าน ท่านช่างโหดร้ายกบั

พวกข้านัก โหดร้ายเหลือเกิน” 

ทุกสิ่งทุกอย่างเกินกว่าจะควบคุมได้  ทั้งความรู้สึกหลากหลาย  

ทั้งหยาดน�้าตาที่ร่วงหล่น  แม้อยากข่มกลั้นเพียงใด  สุดท้ายก็เป็นเพียง

เขื่อนดินที่รอวันพังทลายลง 

ไม่สามารถครองสติ ไม่อาจหักห้ามใจ... 

“ข้าจะไปตามหาดวงจิตของท่านลุง” เฉินเซียงผละจากอ้อมกอด

มารดา ค่อยดนัตวัลกุขึน้ น�า้เสยีงแหบแห้งกลบัเตม็เป่ียมด้วยความมุง่มัน่ 

“ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ห่างไกลเพียงใด” 

ทุกสายตาต่างรวมอยู่ที่จุดเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมาย บรรยากาศ
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แห่งความเศร้าโศกพลันผ่อนคลาย 

“ภารกิจของเทพเอ้อร์หลางยังไม่เสร็จสิ้น  ข้าไม่มีวันปล่อยให้เขา

ทิ้งทุกอย่างไปเช่นคนไร้ความรับผิดชอบ  นี่หาใช่วิสัยของเทพเอ้อร์หลาง

ที่ข้ารู้จัก”

“แม้จะฟังดูแปลกๆ แต่อย่างน้อยมันก็ท�าให้ข้ารู้สึกดีขึ้นบ้าง” หู- 

หลีจิงเปรยขณะเมินหน้าลอบสูดหายใจ  กะพริบตาถี่ๆ “แต่ข้าก็ยังเห็น

ว่าการพูดจาโน้มน้าวคนของเจ้ายังห่างไกลท่านลุงอีกหลายขุม” 

“นัน่สนิะ” ค�ากล่าวนัน้จดุประกายความหวงัท่ามกลางความมดืมน 

เห่าฟ้าพยักหน้ายิ้มออก  “หากตามหาดวงจิตนายท่านพบ  เรายังมีหวัง 

คืนชีวิต เชื่อว่าด้วยเวลาเพียงนี้คงยังไม่ถูกส่งกลับสู่วัฏสงสาร” 

“เป็นเช่นทีเ่ห่าฟ้าว่า” ซานเซิง่หมูล่บูหลงับตุรชาย “แทนทีจ่ะมานัง่

เสียใจ เราควรไขว่คว้าทุกความหวัง อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ” 

“เอาอย่างไรก็เอา” หูหลีจิงเอ่ยส�าทับ 

“เดี๋ยวก่อนสิพวกเจ้า” ฉีหลงสูดจมูก  ยกมือขึ้นปาดน�้าตาลวกๆ 

“คิดจะเริ่มจากตรงไหนกัน  โลกนี้กว้างใหญ่นัก  อย่าลืมว่านายท่านถูก

สงัหารโดยเจ้าเทยีนอวีซ่ึง่หาใช่ธรรมดา ดวงจติคงเหลอืพลงัเพยีงบางเบา 

สามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้” 

“อันดับแรกเราควรลองลงไปดูที่แดนนรก...”  เฉินเซียงแนะ  “ต่อ

ให้ไม่อยู่ที่นั่น แต่เหล่ายมบาลแห่งนรกภูมิน่าจะพอช่วยสอดส่องได้” 

ในยามประสบปัญหา  พบหนทางมืดมน  มีเพียงสติและพลังใจ

เท่านั้นที่จะทอประกายน�าไปให้มองเห็นทางออก 

บดันีเ้ฉนิเซยีงรูแ้ล้วว่ามนัควรถงึเวลาทีเ่ขาต้องหยดุร้องไห้และลกุ

ขึ้นให้ได้ด้วยตนเอง 

“เช่นนั้นข้าจะแจ้งข่าวให้ทางสวรรค์ระดมเหล่าเทพเซียนช่วย 

สอดส่องอีกทาง” เห่าฟ้าเสนอ 

“ไร้ประโยชน์...” เสยีงเนบิเนอืยของเสวีย่เยีย่นดงัขดัจงัหวะ ปัดเป่า 

ดวงไฟแห่งหวังให้อ่อนจาง “ดวงจิตของเอ้อร์หลางจะไม่อยู่ที่แดนนรก” 
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“หมายความว่าอย่างไร” สายตาทกุคูต่่างจบัจ้องไปยงัใบหน้านิง่ขงึ

ส่อแววเคร่งเครียดอย่างหาได้ยาก 

“หมายความว่า ดวงจิตของเทพเอ้อร์หลางจะไม่อยู่ในที่ไหนๆ ใน

โลกนี้ที่พวกเจ้าจะหาพบ” 

เฉินเซียงพยายามค้นหาความนัยที่ซ่อนอยู่ “แปลว่า  เทียนอวี่มัน

เอาดวงจิตของท่านลุงไปด้วย?” 

ฉีหลงขมวดคิ้ว “เพื่ออะไร” 

“เทียนอวี่เคยบอกไว้”  เสวี่ยเยี่ยนเอ่ยเนิบนาบ  “บทลงโทษของ 

เทพเอ้อร์หลางหาใช่ความตาย แต่เป็นอะไรที่ยิ่งกว่า...” 

...เป็นความเนิบนาบเรียบเนือยที่แสนทรมานใจผู้ฟัง 

“ท่านอา ท่านรู้อะไรก็จงพูดมาเถอะ” 

อาการร้อนรนของเฉินเซียงไม่ท�าให้อะไรดีขึ้น  เสวี่ยเย่ียนยังคง

กล่าวต่อเรื่อยๆ  “พวกเจ้าคงไม่ลืม  เมื่อก่อนข้าร่วมมือกับเทียนอวี่  กับ 

การคืนชีวิตเหยาจี มันให้ข้าสร้างสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน”

“สร้างหรือ” หลายเสียงอุทานเกือบจะพร้อมกัน 

“ร่างกาย” เสวี่ยเยี่ยนเฉลย

“ร่างกาย?” 

สหีน้าลุน้ระทกึของผูฟั้งไม่ได้ท�าให้จงัหวะการเจรจาของนางเปลีย่น 

แปลง “ร่างกาย...ร่างกายอันว่างเปล่าที่รอดวงจิตมาสิงสู่”

“เจ้าจะบอกว่าเจ้าเทยีนอวีม่นัให้เจ้าสร้างร่างกายอะไรนัน่เพือ่ไว้ใช้ 

กักขังท่านลุงข้า!?” เฉินเซียงเสียงดังขึ้นเมื่อรับรู้ในสิ่งที่ไม่เคยคาดถึง 

“เจ้าฉลาด  หัวไว  เร่ิมสมกับเป็นหลานเทพเอ้อร์หลางขึ้นมาบ้าง

แล้ว” เสวี่ยเยี่ยนยกยิ้มบาง “ร่างกายที่ถูกกักขัง  อ่อนแอ  ไร้ซึ่งพลังใดๆ  

ที่จะต้านทานหรือช่วยเหลือตนเอง” 

อดีตนักพรตมารปิดเปลือกตา  สูดหายใจลึกราวก�าลังปลาบปลื้ม

ดื่มด�่าอย่างถึงที่สุด 

“อา นั่นนับเป็นผลงานที่เยี่ยมยอด”  
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“เยีย่มยอดตรงไหนกนั!? นี่ไม่ใช่เวลาสบายอกสบายใจนะท่านอา” 

เป็นฉีหลงที่ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมอาหญิงของตน  “รู้เช่นนี้แล้วเหตุใด 

ไม่รีบบอกแต่แรก!?” 

“ข้าเองก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะลงเอยรวดเร็วปานนี้ เดิมทีมันควรจะ

รอจนเปิดผนกึเซยีนครบทัง้สบิสอง ยามนัน้ดวงจติเอ้อร์หลางจะถกูดงึดดู

ไปยังร่างนั้นโดยไม่ต้องเสียเวลาลงมือ”  เป็นคราแรกที่ทุกคนได้ยินเสียง

ทอดถอนใจจากปากหญิงสาว  “อะไรกันที่ท�าให้เทียนอวี่ลงมือท้ังท่ียังไม่

ถึงเวลาอันสมควร” 

“แปลว่า...”  ฉีหลงไม่เสียเวลาฟังต่อ  “ยามนี้นายท่านอยู่ในมือ 

เทียนอวี่” 

“อยู่ในร่างอะไรนัน่” หหูลจีงิขมวดคิว้ “พี่ใหญ่ให้เจ้าสร้างร่างของ

ใครหรืออะไร” 

เสวี่ยเยี่ยนปรายตามอง “ร่างของเทพเอ้อร์หลาง...เทพเอ้อร์หลาง

คนก่อน” 

“แล้วร่างที่ว่าอยู่ที่ไหน” เห่าฟ้าชิงถามบ้าง 

“เขาหมื่นถ�้า” เสวี่ยเยี่ยนตอบเบาๆ 

“ที่นั่นมีโถงถ�้านับหมื่นสมชื่อ พรุนเสียยิ่งกว่ารังผึ้ง หากี่ชาติถึงจะ

พบกันเล่า” จิ้งจอกเก้าหางแสดงความกังวล 

“แต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องรีบไปช่วย” ฉีหลงว่าต่อ 

“ข้าว่ามันไม่ง่ายเช่นนั้นกระมัง”  เฉินเซียงเอ่ยทัดทาน  “เทียนอวี ่

ท�าทกุอย่างเพราะต้องการแก้แค้น ตวัมนักใ็ช่จะไร้ซึง่กลอบุาย หากเราจะ 

ไปชงิตวัคนืมาแบบซึง่หน้าเหน็ทจีะท�าให้เกดิอนัตรายกบัท่านลงุ ข้าเหน็ว่า

เราควรลองหาทางเจรจา หากสามารถให้ข้อแลกเปลีย่นทีม่นัพอใจละก.็..” 

“ถอืเป็นความคดิทีด่อียูห่รอกนะ แต่ว่า...” ฉหีลงไล่สายตา “หน้าที่

เจรจาข้าไม่ถนัด” 

“เรื่องนั้นข้ารู้อยู่แล้ว” เฉินเซียงพึมพ�า “เห็นว่าครานี้ เห่าฟ้าน่าจะ

เหมาะสมที่สุด” 
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“อืม” สุนัขเทพพยักหน้า 

“ข้าจะไปด้วย” หูหลีจิงเสนอตัว “ลู่ทางในแดนมาร ข้ารู้จักดี” 

“หากเจ้าไม่กลัวก็แล้วแต่เจ้าเถอะ” เฉินเซียงว่าเสียงขรึม เขาเอง

ก็ไม่สู้ถนัดในเรื่องเหล่านั้นเช่นกัน  โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นศัตรูสังหารคน

ใกล้ชิด 

“มาถงึขัน้นีแ้ล้วอะไรจะเกดิมนักต้็องเกดิ” หหูลจีงิไหวไหล่ “ต่อให้

เกรงกลัวก็ใช่ว่าจะรอดพ้น”

“แล้วเจ้าคดิจะใช้สิง่ใดต่อรอง” เห่าฟ้าหนัมาตัง้ค�าถามกบัหลานชาย

เจ้านายบ้าง 

เฉินเซียงเหลือบไปสบสายตาบิดามารดา ดวงตาเต็มไปด้วยความ

มุ่งมั่น จากนั้นจึงค่อยทอดมองไปยังผู้ได้ชื่อว่าเป็นเหล่าสหายร่วมตายกัน

แล้วในยามนี้  

“พลังของศิลาสร้างโลกที่ข้าเป็นผู้พิทักษ์อยู่อย่างไรเล่า” 

เขาไม่เชื่อว่าเมื่อมีสิ่งนี้อยู่ในมือแล้วจะไม่สามารถท�าอะไรได้  

สิ่งที่ผู้เป็นลุงมอบให้ไว้  หลิวเฉินเซียงจะน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื่อคนผู้นั้นเอง! 

  

ไม่อยากเชื่อ! 

เตชสัไม่อยากเชือ่เลยว่าจะเกดิเรือ่งอย่างนีข้ึน้ในบ้านพงษ์พทิกัษ์ 

บรรยากาศอึมครึมอบอวล  เคว้งคว้างว่างเปล่า  แลดูทุกอย่าง 

บิดเบี้ยวไม่เหมือนเดิม 

ทั้งยังเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกัน 

โดยเฉพาะหัวข้อถกเถียงอันสุดประหลาด 

แม่ยืนยันนั่งยันนอนยันว่ามีลูกชายสองคน ส่วนพ่อก็ตีลังกายันว่า

มีลูกชายคือเตชัสคนเดียว  

คนหนึ่งจ�าได้  แต่อีกคนกลับลืมเลือน  ซ�้าสิ่งที่ตาเห็นกลับพิสูจน ์

ข้อเท็จจริงของฝ่ายหลังเสียจนเถียงไม่ออก 
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สุดท้ายก่อนเรื่องบานปลาย  เตชัสจ�าต้องเป็นฝ่ายไปไกล่เกลี่ยดึง

ตัวมารดาออกมา บอกเล่าทุกอย่างที่พบเจอให้ได้รับรู้ 

ต่อให้มันเกินจะเชื่อ  แต่มันก็เกิดขึ้นจริงแล้วกับครอบครัวเขา 

ในตอนนี้ 

แม้ภายหลังจะไม่รู้แน่ชัดว่ามารดาใช้วิธีปรับความเข้าใจอย่างไร 

ทุกอย่างจึงสงบลงได้  แต่ส�าหรับพวกเขาสองแม่ลูกที่ยังหลงเหลือความ

ทรงจ�าเกี่ยวกับสมาชิกในบ้านอีกคนกลับไม่รู้สึกสงบได้เลย 

“แม่ว่าตรยัต้องไม่เป็นอะไร แม่รูส้กึได้” เนตรนภากระซบิกระซาบ

กับลูกชายคนโตขณะทิ้งตัวนั่งลงบนเตียงเคียงข้าง 

“แม่คิดว่าท�าไมทุกคนถึงลืมเจ้าตรัยกันหมด  มีแค่เราที่ไม่ลืม”  

เตชัสตั้งค�าถามที่ท�าเอาเขามึนงงไม่รู้คลายอยู่ตลอดเวลา 

ชายหนุ่มเพิ่งรับรู้จากปากของมารดา...  

เพียงเสี้ยวพริบตาเดียวเท่านั้น 

เพยีงเสีย้วหนึง่ของกาลเวลาทีจู่่ๆ คนทีช่ือ่เนตรตรยักเ็ลอืนหายไป

จากความทรงจ�า รวมไปถงึทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กีย่วข้อง ไม่หลงเหลอืหลกัฐาน 

ไม่มีอะไรเลย 

มันเหมือนกับว่านาทีก่อนยังจดจ�าได้  นาทีต่อมากลับถูกลบท้ิง

ง่ายดายไม่ต่างกับกระดาษที่ว่างเปล่า 

“เรือ่งทีท่�าไมถงึลมืแม่ไม่รู”้ เนตรนภาส่ายหน้า “แต่เรือ่งทีว่่าท�าไม

เราถงึยงัจ�าได้ น่ีอาจจะเกีย่วข้องกบัทีเ่ราเคยไปมส่ีวนในภารกจิของตรยั...

ทั้งที่แม่คิดว่าเป็นแค่ความฝันแล้วเชียวนะ” 

“จริงด้วย”  เตชัสพยักหน้าสนับสนุน  แล้วหันไปหยิบของท่ีโต๊ะ 

หัวเตียง “งั้นแม่คิดว่าเราจะท�ายังไงกับเจ้าสองสิ่งนี้ดีล่ะครับ” 

กงล้อกาลจกัรทีส่ิน้ฤทธิก์บัของทีค่าดว่าจะเป็นผนกึเซยีนตนสดุท้าย

เนตรนภารับมาพิจารณา  “ถ้าเป็นอย่างที่ต้นว่า  กระบี่มังกรทอง

อันจิ๋วนี่คือสิ่งที่ตรัยก�าลังตามหา  แม่เชื่อแน่ว่าสักวันน้องชายลูกต้องมา

ปรากฏตัวต่อหน้าเรา” 
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พลังเซียนเซิงเซียวจะดึงดูดผู้เป็นเทพปกครอง  เนตรนภายังจ�า 

ข้อนี้ได้ 

“แล้วเราจะรอโดยไม่ท�าอะไรแบบนี้น่ะเหรอครับ”  เตชัสนิ่วหน้า 

“ผมคงอึดอัดใจตาย  ที่ส�าคัญมันน่าเศร้านะที่ใครคนนึงจะต้องหายไป 

แม้กระทั่งจากความทรงจ�าของคนเป็นพ่อเป็นน้อง” 

เท่าทีฟั่ง ล�าพงัชวีติในอดตีของเทพเอ้อร์หลางกน่็าเศร้าพออยูแ่ล้ว 

ครัน้อตุส่าห์มาเกดิใหม่กย็งัไม่วายมเีรือ่งแบบนีเ้กดิขึน้ ดหูน้าตาไอ้น้องชาย 

มนักไ็ม่ยกัเหมอืนนางเอกละครพืน้บ้านแต่ไหงชวีติถงึได้รนัทดมนัทกุชาต ิ

ต่างกับเขาที่ชิงตายซะก่อนตั้งแต่อดีต  ความแค้นความหลังอะไรก็จดจ�า

ไม่ได้ เกิดใหม่มาชาตินี้ก็สุขสบายดี 

จะเรียกว่าสวรรค์ล�าเอียงก็คงได้ 

“ใครว่าเราจะอยูเ่ฉยๆ อย่าลมืสว่ิาเรามนีี”่ เนตรนภาหยบิหยกสลกั

ขึ้นมาถือ  “กงล้อกาลจักร...ถ้าเราหาวิธีเติมพลังให้มันได้  มันก็อาจจะ 

พาเราไปช่วยตรัยได้” 

เรื่องนี้ใช่ว่าเตชัสจะไม่เคยคิด 

“ก็แล้วเราจะท�ายังไงถึงจะเติมพลังให้มันได้ล่ะครับ” 

นี่ละปัญหา 

ได้ยินว่าต้องอาศัยพลังไอทิพย์จากสวรรค์เท่านั้น... 

“แม่ก็ไม่รู้” เนตรนภาตอบชัดถ้อยชัดค�า 

“อ้าว” เตชัสอ้าปากค้าง 

“แม่ไม่รู้  แต่มีคนอื่นที่รู้”  ว่าพลางคนเป็นแม่ก็ยกย้ิมแฝงเลศนัย 

“ไปเกบ็ข้าวของ...ทริปฉลองวนัเกดิยงัไม่ยกเลกิ เราจะไปเทีย่วเมอืงจนีกนั”

 

ที่ว่าการอ�าเภอฉุนอาน มณฑลเจ้อร์เจียง เจียจิ้งปีที่ 351

แม้เข้าสูร่าตรีกาล ผูว่้าการอ�าเภอนามไห่รุย่ยงัคงสนทนาหารอืงาน

1 ค.ศ. 1556 (พ.ศ. 2099) รัชสมัยจักรพรรดิหมิงเจียจิ้ง
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เร่งด่วนกับที่ปรึกษาภายใต้บรรยากาศเคร่งเครียด 

“นีเ่ป็นค�าสัง่ด่วนจากส่วนกลางทีก่ระจายไปยงัทกุพืน้ที ่ใต้เท้าเหน็

ว่าเราควรท�าอย่างไรต่อไปขอรับ” 

ไห่รุย่พบักระดาษพลางทอดถอนใจ เหลอืบแลไปยงัใบหน้าแฝงแวว

วิตกกังวลของที่ปรึกษาคนสนิท 

“เห็นว่าค�าสั่งนี้น่าจะมาจากเสนาบดีกรมพิธีการเหยียนซงอีก 

กระมัง”

เหยียนซง  แม้ไม่ได้มีต�าแหน่งเกี่ยวข้องด้านการบริหารแผ่นดิน

โดยตรง  แต่ใครๆ ก็ย่อมรู้ว่าไม่อาจล่วงเกินคนผู้นี้  เนื่องด้วยหวงตี้ทรง

เชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์พ่อมดหมอผี  และเหยียนซงก็สามารถสนอง

บญัชาในเรือ่งเหล่านี้ได้อย่างถกูพระทยัยิง่นกั เขาจึงกลายเป็นทีโ่ปรดปราน  

มีอ�านาจล้นฟ้าในมือเหนือผู้ใด  จนน้อยนักจะมีผู้อาจหาญกล้าต้านทาน

คานอ�านาจ 

ยามนี้นับเป็นยุคกังฉินครองเมืองโดยแท้ 

“คาดว่าคงเป็นเช่นนั้น”  ที่ปรึกษากล่าวตอบ  “เวลานี้ราชส�านัก 

ตกอยู่ภายใต้อ�านาจเหยียนซง แม้แต่ฝ่าบาทก็ทรงหลงเชื่อค�าเพ็ดทูลของ

คนผู้นี้ทุกประการ  วังในเต็มไปด้วยกลิ่นธูปควันเทียน  มีแต่พวกนักพรต

ทรงเจ้าเข้าผ ีแม้แต่การบรหิารงานแผ่นดนิยงัต้องอาศยัคนเหล่านี ้ข้าน้อย

เป็นห่วงอนาคตแผ่นดินนี้ยิ่งนัก” 

“ข้าเองก็ไม่ต่างไปจากเจ้า” ไห่รุ่ยส่ายหน้า “เสียดายข้าเป็นเพียง

นายอ�าเภอเล็กๆ คงไม่อาจท�าอะไรได้มากมายนัก” 

ไม่แน่ว่าต่อให้มีอ�านาจต�าแหน่งในมือ  หากผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

ไม่คล้อยตามเกรงว่าจะมีแต่ไร้ประโยชน์ 

“ข้าได้ยินมา  เรื่องนี้แม้เสนาฯ ขวาเซี่ยเอี๋ยนทูลทัดทานก็ยังไม่ได้

ผล ทั้งยังถูกฝ่าบาทคาดโทษ เห็นทีว่าเราคงไม่อาจหยุดกลียุคที่ก�าลังจะ

มาถึงได้เป็นแน่แล้ว” 

“เช่นนัน้กท็�าเท่าทีเ่ราท�าได้เถอะ” ไห่รุ่ยผ่อนลมหายใจ เขาเงยหน้า
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ขึ้นสั่งความ  “ออกค�าสั่งให้ตามหาบุรุษที่มีปานแดงรูปเปลวเพลิงกลาง 

หน้าผากภายในเขตความดูแลของเรา” 

“ขอรับ”  ที่ปรึกษาก้มหน้ารับค�า  แม้ใจจะคิดว่านี่ช่างเป็นเรื่อง 

ไร้สาระจนเกินจะรับได้เช่นเดียวกับเจ้านายก็ตาม 

“ข้าไม่เชือ่ว่าจะมผีูใ้ดโชคร้ายบงัเอญิมสีญัลกัษณ์อะไรนัน่อยูจ่รงิ” 

ปาน  ไฝ  ฝ้าบนร่างกายจะก�าหนดกฎเกณฑ์ให้อยู่ที่ใดหรือในรูป

แบบใดยังเป็นเรื่องยาก  แล้วนับประสาอะไรกับคนท่ีจะมีปานแดงรูป 

เปลวเพลิงเห็นเด่นชัดกลางหน้าผาก 

ต่อให้พลิกทั้งแผ่นดินหา จะมีหรือไม่ไห่รุ่ยยังสงสัย 

“แล้วถ้าบังเอิญโชคร้าย มีคนเช่นนั้นอยู่จริงๆ เล่า” 

ค�าถามของที่ปรึกษาท�าให้เขาฉุกใจคิด  

เรื่องบังเอิญแม้เกิดได้ยาก แต่ใช่จะเกิดไม่ได้ 

“หากพบในพื้นที่อื่นคงเกินกว่าก�าลังข้า  แต่ถ้าเป็นที่ฉุนอานนี ่ 

ข้าจะไม่มีวันส่งตัวผู้บริสุทธิ์ไปให้พวกนักพรตนอกรีตมีความคิดวิปริต 

เหล่านั้นรีดเลือดท�ายาอายุวัฒนะ  เพียงเพราะว่าเขาคนนั้นมีปานแปลก

ประหลาดอยู่กลางหน้าผากเด็ดขาด” 

“ท่านไม่เชื่อเรื่องนั้นหรือ” 

เรื่องราวที่บรรยายแนบมากับค�าสั่ง  สาเหตุของการควานหาตัว

บุคคลผู้นั้น 

“ร่างก�าเนิดใหม่ของชือโหยว”  ไห่รุ่ยยิ้มเยาะ  “ต�านานปรัมปรา 

เมื่อสี่พันกว่าปีก่อน  ต่อให้ครั้งบรรพกาล  ชือโหยวเคยย่ิงใหญ่ร้ายกาจ 

น่ากลัวเพียงใด  แต่ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะคืนชีพหรือมาเกิดใหม่ในยามนี้  

หรือต่อให้เป็นเช่นนั้นจริง ก็ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ล้างผลาญชีวิตผู้อื่นเพื่อสนอง

ความต้องการของตนเอง” 

น่ีคือปณธิานที่ไห่รุ่ยตัง้ใจเอาไว้เมือ่คร้ังตดัสนิใจสอบเข้ารบัราชการ

ซื่อตรงและคงไว้ซึ่งความยุติธรรม 

“ข้าทราบแล้ว และจะไปถ่ายทอดค�าสั่งของท่านเดี๋ยวนี้” ว่าพลาง
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ที่ปรึกษาก็ก้าวถอยหลังเดินจากไป 

ไห่รุ่ยทอดถอนใจมองตามร่างที่ปรึกษาจนลับตา 

เขาหวังว่าจะไม่มีผู ้ใดโชคร้าย  หาไม่คนผู้นั้นคงได้ถูกตามล่า 

หมายหัวไม่มีวันสงบสุขไปจนทั่วแผ่นดิน 

 

“ช่างเป็นโชคร้ายของข้าที่ต้องมาพบเจ้าในสภาพนี้”

อู ่ยาเขม้นมองพินิจร่างกายครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมของศัตรู 

ผ่านเงาวารีในสระกว้าง  

“เช่นนั้นคงเป็นโชคร้ายของข้าเช่นกันที่ต้องมาเจรจาเรื่องความ 

ร่วมมือกับเจ้าทั้งที่ไม่ชอบขี้หน้า” เทียนอวี่ว่าขณะจ้องเขม็งไปยังเงา

สะท้อนในกระจก 

“แล้วเจ้าท�าเช่นนีเ้พือ่อะไร” อูย่ามองอย่างระแวดระวงั “เจ้าสงัหาร

เทพเอ้อร์หลาง  ท�าให้ตนเองหลุดพ้นจากพันธนาการ  แทนท่ีจะหาเร่ือง 

ข้ากลับบอกว่าจะร่วมมือ” 

ระหว่างที่ก�าลังอยู่ในช่วงสับสนคิดไม่ตก กลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น 

เทพเอ้อร์หลางถูกสังหาร 

วิหคมารเทียนอวี่หลุดจากพันธนาการ 

นัน่ยงัไม่สร้างความแปลกใจเท่าศตัรขูอเจรจาเพือ่ให้ความร่วมมอื 

ยุติความบาดหมาง 

อู่ยาเชื่อไม่ลงว่าเรื่องทุกอย่างมันจะง่ายดายเพียงนั้น 

“เหตุผลข้อแรก...เราต่างเป็นมารและมีศัตรูร่วมกัน” เทียนอวี่เริ่ม

แจกแจง ไม่ใส่ใจสายตาระแวงสงสยัของคูเ่จรจา “ข้อสอง...ความต้องการ

ของเราสอดคล้อง  นั่นคือเล่นงานสวรรค์หรืออวี้ตี้  ข้อสาม...ข้าเชื่อว่า 

ยามนี้เจ้าก�าลังถึงทางตัน และข้าสามารถช่วยเจ้าได้”

อู่ยานิ่งไปครู่หนึ่ง  ก่อนเอ่ยชัดถ้อยชัดค�า “คิดว่าคร้ังหนึ่งเจ้าเคย

ร่วมมือกับเทพเอ้อร์หลางเพื่อก�าจัดข้า  สุดท้ายเจ้าก็หักหลังอดีตสหาย

อย่างเจ็บแสบ เช่นนี้แล้วข้าควรไว้ใจเจ้าหรือ” 
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เทียนอวี่หลุดหัวเราะออกมา เขาส่ายหน้าช้าๆ 

“ไม่...ไม่มีใครไว้ใจใครได้ทัง้นัน้” รอยยิม้เทยีนอวีเ่ลอืนหายแทนที่

ด้วยแววตาเครียดเขมง็ “กรณเีทพเอ้อร์หลาง นัน่เพราะมนัท�าเรือ่งทรยศ

หกัหลงัหลอกลวงข้าครัง้แล้วคร้ังเล่า จงึสมควรได้รบัผลตอบแทนทีส่าสม 

ส่วนเจ้า...คดิว่าคงไม่มทีางเลอืกมากนกัหากอยากได้พลงัศลิาสร้างโลก” 

“แล้วเจ้ามีทาง?” อู่ยาหรี่ตามองประเมิน 

“ถึงไม่รู้ว่าได้อย่างไร แต่ข้าคือหนึ่งในผู้พิทักษ์ศิลา” ไม่รอให้ผู้ฟัง

หายจากอาการตกตะลึง  วิหคมารเร่งเอ่ยสืบไป  “ข้ารู้ว่าพลังของศิลาที่

ซกุซ่อนในชนิเซงิกูย่ามนีอ้ยูท่ี่ใด และรู้ว่าท�าอย่างไรจะได้มา เพราะข้าคอื

ผู้เคลื่อนย้ายพลังนั่นออกมาด้วยตนเอง” 

จะพูดให้ถูกคือถูกลวงให้เคลื่อนย้าย... 

“เจ้าหรอื” อูย่าได้ฟังยิง่รู้สกึอศัจรรย์ใจในความลกึลบัซบัซ้อนของ

เรื่องนี้อย่างบอกไม่ถูก 

หากผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคือเทพเอ้อร์หลาง ปิศาจอีกาแทบ

ไม่อยากเชื่อเลยว่าเทพองค์นั้นจะถูกปลิดชีวิตลงอย่างง่ายดาย 

มันง่ายเกินไปราวกับจงใจ 

เรื่องนี้น่ากลัวเหลือเกินว่ายังมีสิ่งใดแอบแฝง  แต่กระนั้นก็เป็น 

ดั่งค�าเทียนอวี่ 

มันไม่มีทางเลือก 

“ถกูต้อง” เทยีนอวีรั่บค�า “เจ้าบอกในสิง่ทีเ่จ้ารู ้ข้ากจ็ะบอกในส่วน

ของข้า จากนั้นร่วมมือกัน ท�าทุกอย่างให้ง่ายขึ้น” 

“น่าสนใจดี” ปิศาจอีกาเหยียดยิ้ม 

แม้รู้ว่าเป็นไฟ แต่ถ้าไม่ลองเล่นกับมันเสียหน่อยย่อมไม่มีทางรู้ว่า

จะฝ่ากองเพลิงนี้ไปได้หรือไม่และจะฝ่าไปด้วยวิธีใด 

มีแต่ต้องทดลองบุกตะลุยไปข้างหน้าเท่านั้น 

“อีกอย่าง...” เทียนอวี่ว่าต่อ “หากการได้ศิลามามันยากนักละก็...

ข้ายังมีวิธีอื่นที่จะช่วยให้เจ้าปลดปล่อยเหนียนออกมา” 



28   เทพอภินิหาร ตำานานอลเวง เล่ม 7 สายใยไร้สิ้นสุด (จบ)

“วิธีอื่น?” ปิศาจอีกาเลิกคิ้ว 

เทียนอวี่ยกยิ้ม เอ่ยไขความด้วยน�้าเสียงเนิบช้าแต่แจ่มชัด “เจ้าคง

เคยได้ยินชื่อของชือโหยว” 

อูย่าชะงกั รมิฝีปากเอ่ยทวนนามนัน้ซ�า้อกีคราคล้ายไม่อยากเชือ่ห ู

“ชือโหยว...” 

 

“เจ้าคิดจะท�าอะไรกับเอ้อร์หลาง” 

เทียนอวี่นิ่งมองเจ้าของค�าถามผ่านบานกระจกบานเดิม  เปลี่ยน

เพียงใบหน้าคู่สนทนา 

“ข้านกึว่าเจ้าน่าจะเป็นผูท้ีรู้่ดทีีส่ดุ เทพเจ้าแห่งโชคชะตา” วหิคมาร

ตอบเรียบเรื่อยประหนึ่งเป็นเพียงเรื่องสัพเพเหระ  ไม่ควรเอามาใส่ใจ 

ไถ่ถาม 

“ข้าก็คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น”  เทพไท่สุ้ยเจรจาด้วยน�้าเสียงดุจ

เดียวกัน “แต่สุดท้ายแล้วอาจเป็นข้าที่ไม่เคยรู้อะไรเลย” 

“พูดจาน่าขันดีนี่” เทียนอวี่หัวเราะ แต่เพียงครู่เดียวริมฝีปากกลับ

เหลือเพียงรอยหยามหยัน  “อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้ากับเทพเอ้อร์หลาง

รวมหัวกันท�าอะไร!” 

เทพไท่สุ้ยเลิกคิ้วส่ายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธ เทียนอวี่จึงแจกแจงต่อ 

“หนึ่งเป็นเทพคุมกฎแต่ท�าผิดกฎเป็นร้อยข้อ  อีกหนึ่งเป็นเทพเจ้า

แห่งโชคชะตาแต่กลับเข้าไปแทรกแซงชะตามนุษย์อันเป็นความผิดอย่าง

ใหญ่หลวง” 

ไม่ใช่เพราะความผิดนี้หรอกหรือ  ทุกอย่างจึงมาลงเอยเช่นทุกวัน

นี้ 

“ตายละ!” เทพไท่สุย้มท่ีาทตีกตะลงึทีต่่อให้เดก็สามขวบกม็องออก

ว่าเสแสร้ง “เจ้ารู้ด้วยหรือนี่” 

“เจ้าเหน็ข้าโง่นกัหรอือย่างไร” เทยีนอวีข่ึน้เสยีง เขาผ่อนลมหายใจ

ระงับอารมณ์ “เอาละ ข้าอาจเคยโง่ เป็นเครื่องมือให้พวกเจ้าใช้สอย แต่
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ต่อไปนี้ไม่มีทาง มันถึงทีของข้าบ้างแล้ว” 

“พวกข้าใช้สอยอะไรเจ้า”  เทพไท่สุ้ยยังคงตีหน้าตายได้อย่างไม่

แนบเนียน 

“มันเป็นแผนของพวกเจ้าตั้งแต่ต้น  เรื่องใช้เซียนเซิงเซียวเพ่ือ 

แก้แค้น เจ้าเป็นคนริเร่ิม เจ้าปลกุป่ันข้าเพือ่หวงัให้สวรรค์ดงึตวัเอ้อร์หลาง 

กลับมา” 

ผ่านมาเนิ่นนานเทียนอวี่กลับเพิ่งคิดเรื่องนี้ออก  

ความสัมพันธ์ฉันสหายของพวกเขา  จะว่าอยู่ในรูปแบบคลุมเครือ

ก็คงใช่ ในเมื่อต่างฝ่ายอยู่ต่างสถานะ...  

เทพกับมาร 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขาต่างรู้จักตัวตน นิสัยใจคอของกันและ

กันไม่น้อย  

ความรูจ้กักลายเป็นความไว้วางใจ ความไว้วางใจถอืเป็นม่านบงัตา

ให้มืดบอด 

คราถกูเทพเอ้อร์หลางกกัขงักค็รัง้หนึง่ คราเทพไท่สุย้กเ็ป็นอกีครัง้ 

เทพเจ้าแห่งโชคชะตาองค์ปัจจุบัน ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกไม่อยู่กับร่อง

กับรอย คิดอยากจะพูดจะท�าอะไรก็ท�า  

เมื่อเทียนอวี่หมางใจกับเทพเอ้อร์หลาง  เทพเจ้าแห่งโชคชะตา 

ไม่เคยวางตนอยู่ข้างใครแน่นอน  วันนี้อาจเห็นด้วยกับอีกคน  พรุ่งนี้กลับ

ไปเข้าข้างอีกคน แต่สุดท้ายก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวจนตลอดรอดฝั่ง ปล่อยให้

สะสางกันเอง 

ดังนั้นความเชื่อใจสิบส่วนเทียนอวี่จึงให้ไปเสียแปดส่วน เพราะคิด

ว่าต่อให้เทพเจ้าแห่งโชคชะตาไม่ช่วยเขาก็คงจะไม่ช่วยเทพเอ้อร์หลาง 

เช่นกัน หรือถ้าช่วยก็คงสอดมือเข้ายุ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่นที่เคย 

แต่สิ่งที่ได้รับรู้มาในภายหลังกลับท�าลายความเชื่อนี้เสียสิ้น 

“ข้าเพียงช่วยเจ้าเล็กๆ น้อยๆ ในฐานะสหาย”  เทพไท่สุ้ยตอบ  

น�้าเสียงจริงจังขึ้นบ้าง  “ส่วนเรื่องอื่นๆ เจ้าเป็นคนจัดการท้ังหมด  จะว่า 
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ข้าไปควบคุมแทรกแซงเจ้าได้อย่างไร” 

“เพราะข้าไม่ทันเล่ห์พวกเจ้าจึงได้เดินตามหมากที่พวกเจ้าวางไว้” 

เทียนอวี่พยายามกดน�้าเสียงไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์  “อย่านึกว่าข้าไม่รู ้

ความจริงแล้วเทพเอ้อร์หลางไม่ควรไปเกิดใหม่ตั้งแต่ต้น  เทพเอ้อร์หลาง

ทีข้่าสงัหารไม่ควรมตีวัตนมาตัง้แต่แรก แต่เป็นเจ้าทีท่�าเรือ่งทัง้หมดขึน้!” 

บรรยากาศหยุดนิ่งชะงักงัน 

“เจ้ารูด้กีว่าทีค่ดิ นีแ่สดงว่าฝึกเคลด็วชิาวารกีระจ่างส�าเรจ็แล้วสนิะ 

หลายปีทีเ่อ้อร์หลางกกัขงัเจ้าถอืว่าไม่สญูเปล่า” เทพไท่สุย้พมึพ�าเสยีงขรมึ 

ก่อนเอ่ยต่อไป  “ความจริงแล้ว...ข้าก็เพียงฟังค�าขอร้องของสหาย  เพียง 

ให้เขาได้ใช้ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นเช่นคนปกติทั่วไปสักครั้ง  ยี่สิบปีถือว่า 

น้อยนัก และบัดนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามทางของมัน ร่างนั่นถูกเจ้าท�าลาย 

ความทรงจ�าเกี่ยวกับเอ้อร์หลางไม่หลงเหลืออยู่ในที่แห่งนั้นอีกแล้ว” 

เทพเอ้อร์หลางถูกท�าลายร่างเทพ เดิมทีจิตวิญญาณควรรั้งรออยู่

ที่แดนพักวิญญาณเพื่อรับบัญชาจากเบื้องบน  แต่ด้วยการเล่นกลเล็กๆ 

น้อยๆ เทพไท่สุ้ยจึงช่วยให้สหายได้ในสิ่งที่ปรารถนา  

เขายังคงเป็นเขา ท�าในสิ่งที่อยากท�า มันก็เท่านั้น 

“เพยีงแต่ว่า...บดันีว้ญิญาณของเอ้อร์หลางอยูท่ี่ใด นีต่่างหากทีข้่า

อยากรู้” 

บัญชีเจ้าชะตาว่างเปล่า ชะตาต่อจากนี้ไม่อาจคาดเดา 

“เจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าความทรงจ�าเกี่ยวกับเทพเอ้อร์หลางของคน

ที่แดนนั้นจะไม่มีหลงเหลือ”  เทียนอวี่เหยียดรอยยิ้ม  “แน่ใจหรือว่าไม่ได้

คิดใช้ข้าเป็นหมากเพื่อให้เทพเอ้อร์หลางได้กลับมารักใคร่ปรองดองกับ

หลานชาย นี่สินะ สิ่งเดียวที่เจ้านั่นไม่สามารถปล่อยวาง” 

ไม่มีสิ่งใดที่เทพเอ้อร์หลางไม่สามารถละทิ้งได้นอกจากสิ่งนี้ 

“ทีจ่รงิอาจไม่ได้มแีค่สิง่เดยีวกเ็ป็นได้” เทพไท่สุย้ส่ายหน้า น�า้เสยีง

กลับมาเริงรื่นอีกครา “เจ้าเองก็ดูจะมองโลกในแง่ร้ายและมองอะไรไกล

ตัวเหลือเกิน  ไม่คิดบ้างหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะเอ้อร์หลาง
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ต้องการชดใช้ให้เจ้า และพยายามที่จะให้เจ้ายอมเข้าใจเช่นกัน”

“ชดใช้?” หากรู้ว่าต้องชดใช้ก็ไม่ควรท�าตั้งแต่แรก...  

เหตุผลมากมายประดามีนั่น ต่อให้เอามาลบล้างอย่างไรก็ไม่มีวัน

ลบความคับแค้นใจนี้ได้หมด! 

“เมื่อเอ้อร์หลางจดจ�าทุกสิ่งได้  เจ้าคิดหรือว่าเขาจะไม่มีหนทาง

แก้ไขในสิ่งที่เจ้าท�า”  เทพไท่สุ้ยเอ่ยยืดยาว  ไม่ใส่ใจแววตาโต้แย้ง  “แต่

เพราะอะไรเขาจึงยอมให้เป็นไปตามที่เจ้าต้องการ  วางเฉย  ปล่อยให้

ร่างกายทนทรมานกับการช่วงชิงพลังกายและพลังชีวิต  ถึงเจ้าไม่ลงมือ

สงัหารในวนันัน้ เชือ่แน่ว่าเอ้อร์หลางคงไม่คดิขดัขวางหากเจ้าต้องการชวีติ 

เจ้าไม่คดิหรอืว่าทีเ่อ้อร์หลางก�าลงัท�ากเ็พือ่ชดเชยเพราะรูส้กึตดิค้างเจ้า” 

เทียนอวี่นิ่งฟัง ไม่แสดงกิริยาอาการว่ารู้สึกอย่างไร

“เช่นนั้นก็ดีแล้ว  เมื่อเขารู้สึกติดค้างและอยากชดใช้  ข้าก็จะให้

สมใจ” ว่าพลางวิหคมารก็เมินหน้า  เอ่ยตัดบทสนทนา “เจ้าไปเสีย หาก

อยากพบเอ้อร์หลาง  ไม่นานพวกเจ้าก็จะได้พบกัน  ไม่ต้องห่วง  ข้าไม่ท�า

อะไรร้ายแรงกับอดีตสหายแน่” 

“พอข้าหมดประโยชน์ก็ถีบหัวส่งเลยหรือ” เทพไท่สุ้ยตัดพ้อ แต่ได้

รับเพียงน�้าเสียงเย็นชา 

“ข้าจ�าไม่ได้ว่าเจ้าเคยมีประโยชน์” 

“ตามใจเจ้า”  ครานี้เทพไท่สุ้ยถอนใจเสียงดัง  “เกิดอะไรก็อย่ามา

คิดเสียใจทีหลังก็แล้วกัน ข้าไม่ปลอบเจ้าหรอกนะ” 

“รีบไสหัวไปซะ!” เทียนอวี่หลุดเสียงตวาด  

“ก็ได้ๆ”  

วหิคมารนัง่นิง่งนั มองเงาสะท้อนทีค่่อยๆ เลอืนหายไปจากสายตา 

“พี่ใหญ่” 

ทันทีที่เงาในกระจกเหลือเพียงความว่างเปล่า ปิศาจรับใช้ตนหนึ่ง

ก้าวเข้ามาท�าลายห้วงความคิดอันสับสน 

“มีอะไร” เทียนอวี่ไต่ถาม 
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“หูหลีจิงกับสุนัขเทพเห่าฟ้ามาขอพบ” 

สองคิว้ของวหิคมารเกร็งเขมง็เลก็น้อยก่อนพยกัหน้า สัง่ข้ารบัใช้ 

“บอกให้เข้ามา” 

 

ทัง้ทีม่บีคุคลถงึสาม แต่บรรยากาศกลบัเงยีบงนัไม่ต่างกบัสถานที่

ไร้ซึ่งชีวิต 

“มาถึงนี่แล้วเจ้าจะไม่พูดอะไรหน่อยหรือเทพเทียนฉวน”  สายตา

ของเทียนอวี่กวาดมองผู้มาเยือนทั้งสอง “...หูหลีจิงน้องข้า” 

“ข้าก�าลังคิดว่าอะไรท�าให้เทียนอวี่สามารถลงมือสังหารเทพ 

เอ้อร์หลางได้” เห่าฟ้าเอ่ย 

“ส่วนข้าก�าลังคิดว่าท่านจะลงมือแล่เนื้อข้าข้อหาทรยศเมื่อใด 

เพราะดูจากที่ท่านท�ากับเทพเอ้อร์หลางแล้ว เห็นทีข้าคงไม่รอด” หูหลีจิง

ว่าต่อ 

เทียนอวี่หลุดเสียงหัวเราะพลางส่ายหน้า “แล่เนื้อเจ้าแล้วได้อะไร 

ข้าไม่เสยีเวลาท�าเร่ืองไร้ประโยชน์พรรค์นัน้จงวางใจได้ เพราะยามนี้ไม่ว่า

เจ้าอยู่หรือตายมันก็ไม่มีความหมายใดอยู่แล้ว” 

“ขอบคุณพี่ใหญ่” หูหลีจิงก้มศีรษะ รู้ดีว่าก�าลังถูกประชดประชัน 

“นั่นท�าให้ข้ารู้สึกดีขึ้นมาก” 

อย่างน้อยก็ดีกว่ามีประโยชน์จนต้องถูกแล่เนื้อเถือหนังจนตาย 

เทียนอวี่เลื่อนสายตามองปลอกคอสีทับทิมของหูหลีจิง แต่เพียง

แค่กะพริบตาเป้าหมายพลันเปลี่ยนไป 

“ส่วนเรื่องที่ว่าอะไรท�าให้ข้าลงมือสังหารเทพเอ้อร์หลาง  นั่นอาจ

เป็นเพราะว่ามันสมควรตาย” 

“เทียนอวี่!” เห่าฟ้าอุทาน 

เทียนอวี่ยืดตัวขึ้น “แต่ไม่ต้องตกใจ ส�าหรับเทพเอ้อร์หลาง ความ

ตายคงเป็นเรื่องเล็กน้อย อีกอย่างในฐานะที่เป็นสหาย ขา้จะปล่อยให้เขา

ตายง่ายๆ ได้อย่างไร” 
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เห่าฟ้าพยายามไม่ใส่ใจท่าทีชวนยั่วโทสะ  สนทนาต่ออย่าง 

เป็นปกติ “เช่นนั้นข้าก็ไม่อ้อมค้อม...ที่มานี่เพราะพวกข้าต้องการดวงจิต 

เทพเอ้อร์หลางกลับคืน” 

“เจ้าไม่คิดว่ามันง่ายไปหน่อยหรือ” 

ค�าพูดเช่นนี้เป็นสิ่งที่เห่าฟ้าคาดหมายไว้อยู่แล้ว 

“แล้วท่านต้องการอะไรเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน” 

“เดี๋ยวก่อน”  เทียนอวี่ขยับลุกเดินเข้าใกล้  น�้าเสียงท่าทีไร้แวว

คุกคาม  ทั้งยังเต็มไปด้วยความเป็นมิตร  “ที่ข้าพูดว่ามันไม่ง่ายไปหน่อย

หรือนั้น  ก็เพราะว่าร่างของเทพเอ้อร์หลางถูกท�าลายไปแล้ว  หากข้าคืน

ดวงจิตไป พวกเจ้าจะท�าอย่างไรได้” 

ความเป็นมิตรมากล้นชวนแคลงใจ  

“พวกข้าย่อมมีวิธีของข้า”  

“แต่วิธีของข้าย่อมดีกว่า” เทียนอวี่โต้ “พวกเจ้าคงรู้แล้ว ร่างที่ข้า

ให้หลิงเซิงสร้าง” 

“ใช่” มาถึงขั้นนี้ปฏิเสธไปก็ไร้ประโยชน์ เห่าฟ้าจึงพยักหน้ารับแต่

โดยดี 

“เวลานี้ดวงจิตเอ้อร์หลางก�าลังหลอมรวมกับร่างนั้น  มันอาจต้อง

ใช้เวลา แต่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ข้าจะปล่อยเขาไป”

เห่าฟ้าจ้องมองสบตาอีกฝ่าย  ค้นหาความนัยแต่กลับไม่พบสิ่ง

ใด “เท่านั้นหรือ” 

กับเทียนอวี่ ยากนักที่จะให้เชื่อว่าทุกค�าพูดล้วนเอ่ยด้วยความ

จริงใจ 

“เจ้าคิดว่าจะมอีะไรยุง่ยากอกีหรือ” เทยีนอวีผ่ายมอื เผยท่าทกีงัขา

ต่อความแคลงใจที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาของสุนัขเทพ 

“ข้านึกว่าท่านแค้นเทพเอ้อร์หลาง ต้องการแก้แค้นเขา” นี่เป็นสิ่ง

ทีว่หิคมารตอกย�า้มาตลอด และในทีส่ดุกท็�าส�าเรจ็แล้ว จะบอกว่าจู่ๆ  กลบั

ละทิ้งความส�าเร็จนั้นมันจะไม่ฟังยากไปหน่อยหรือ 
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“ข้าได้แก้แค้นจนพอใจแล้ว”  เทียนอวี่ไขข้อข้องใจ  “ร่างนั้นไร้ 

ซึ่งพลังไม่ต่างจากมนุษย์ธรรมดา  ไม่มีเหตุผลที่ข้าต้องเก็บเขาเอาไว้  สู้

ปล่อยไปให้ทรมานอยู่กับการถูกกักขังในร่างกายอันอ่อนด้อย หนีก็ไม่ได้

ตายก็ไม่ดีเช่นนั้นจะดีกว่า...แต่ส�าหรับพวกเจ้า ต่อให้นายมีสภาพอย่างไร

ก็คงไม่ใช่ปัญหามิใช่หรือ” 

เห่าฟ้ายังคงมองด้วยแววตาสนเท่ห์ 

“ขอเพียงนายท่านมีชีวิตอยู่  นั่นหาใช่ปัญหา  แต่ท่านไม่ต้องการ 

สิ่งใดแลกเปลี่ยนแน่หรือ”

“อ้อ แน่นอนย่อมต้องมีบ้าง แต่ข้าจะบอกหลังจากนี้...” เทียนอวี่

ยิ้มแย้มเป็นกันเอง “อีกเจ็ดวันข้างหน้า ข้าจะคืนนายให้เจ้า” 

เห่าฟ้าแลสบตาหูหลีจิงผู้เผยแววตากังขาในท่าทีของเทียนอวี่ไม่

ต่างกัน ก่อนจะสนทนาต่อ 

“ข้าอยากเห็นกับตาว่านายข้ายังอยู่ดี” 

เทียนอวี่นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วจึงพยักหน้า 

ทุกอย่างง่ายดายเสียจนไม่อยากเชื่อ 

“ได้” ว่าพลางวิหคมารก็สะบัดมือ กระจกบานเขื่องปรากฏขึ้น เงา

กระเพื่อมไหวค่อยๆ ชัดเจนเป็นรูปร่างอยู่กลางระลอกคลื่นใสกระจ่าง 

“คงต้องชืน่ชมหลงิเซงิทีส่ร้างร่างนีข้ึน้มา” เทยีนอวีย่กยิม้ จ้องมอง

ร่างที่นอนนิ่งบนแท่นหินขาวโพลนไปด้วยหิมะและเกล็ดน�้าแข็ง 

เห่าฟ้ารู้สึกว่าขอบตาร้อนผ่าวเมื่อมองเห็นชัดเจน  

“นายท่าน” 

ใบหน้านั้น...ร่างกายนั้น... 

“ที่แท้เทพเอ้อร์หลางเมื่อก่อนหน้าตาเป็นเช่นนี้”  หูหลีจิงพึมพ�า 

พลางยกมอืตบหลงัสหายร่วมนายไปหนึง่ท ี“ไม่เหน็ต่างตรงไหนนอกจาก

ดูมากวัยขึ้น จะท�าเป็นบ่อน�้าตาตื้นไปท�าไมเจ้าหมาด�าเห่าฟ้าเอ๊ย!” 

สุนัขเทพเบนสายตาคาดโทษ สะกดกลั้นความตื้นตัน หันไปทางคู่

เจรจาคนส�าคัญ 
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“นี่เป็นตัวจริงหรือไม่  อย่างเจ้าที่อยู่ข้างกายเทพเอ้อร์หลางมา 

เนิ่นนานกว่าผู้ใดคงรับรู้ได้” 

เห่าฟ้าพยักหน้าบ่งบอกว่ารับรู้ได้ 

ความรู้สึกนี้... 

ความรู้สึกของเทพเอ้อร์หลาง 

“อกีเจด็วนัทีร่มิทะเลสาบหลวิเหอ หมูบ้่านหลวิ ข้าจะพาเอ้อร์หลาง 

ไปส่งพร้อมกับบอกข้อเสนอที่พวกเจ้าท�าได้อย่างแน่นอน อย่าลืมบอกให้

หลิวเฉินเซียงมารอรับท่านลุงด้วยเล่า” เทียนอวี่ก�าชับ  

“ตกลงตามนี้” เห่าฟ้าพยักหน้า 

แม้ไม่สู้ไว้ใจ  อีกทั้งยังนึกห่วงใยเจ้านาย  แต่เห่าฟ้าไม่อาจใจร้อน

วู่วามท�าสิ่งใดนอกจากยอมถอยหนึ่งก้าว “เช่นนั้นพวกข้าคงต้องขอตัว”

เมือ่ไม่เหน็วีแ่ววขดัขวาง สองสนุขัผูต้ดิตามนายจงึเร่งผละจากไป 

เทียนอวี่มองส่งแขกผู้มาเยือน  ริมฝีปากระบายย้ิมน้อยๆ ขณะ

เลื่อนสายตาไปยังร่างที่ยังนอนนิ่งสงบสะท้อนเงาในบานกระจก 

“ข้าจะให้การพบกันของเจ้ากับหลานชายเป็นการพบกันท่ีสุด

ประทับใจไม่มีวันลืมเลยทีเดียว เอ้อร์หลางสหายรัก” 

 

ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัว 

แต่ที่น่ากลัวคือการไม่รู ้ว่าเราต้องพบเจอกับอะไรในโลกหลัง 

ความตาย 

นรกหรือสวรรค์...

ส�าหรับไอ้ตรัยแล้ว ผมว่ามันไม่ใช่ทั้งสองที่ 

สิ่งแรกที่ผมรู ้สึกได้หลังจากสติที่ขาดสะบั้นกลับมาหลอมรวม 

ชาร์จไฟจนต่อติดนั่นคือความเหน็บหนาว 

หนาวจนทิ่มแทงเข้าไปถึงกระดูก  

หนาวจนรูส้กึว่าจะขยบัตวัแต่ละทกีเ็หมอืนมเีกลด็น�า้แขง็ร่วงกราว  

หนาวจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจที่เยือกเย็น 
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นี่ไอ้ตรัยหลุดมาอยู่ที่ขั้วโลกเหนือหรืออะไร!?  

ผมฝืนเปิดเปลือกตาที่หนักอึ้งเพราะขนตามีเกล็ดน�้าแข็งจับเป็น

แผง  

สิ่งที่เห็นหลังจากพยายามปรับโฟกัสสายตาอยู่นานคือ... 

สีขาว 

สขีาวของเกลด็หมิะรวมกบัเกลด็น�า้แขง็ใสแจ๋วสะท้อนแสงแวววาว

ละลานตา 

นี่ใครจับวิญญาณไอ้ตรัยมาแช่แข็งกันล่ะเนี่ย!? 

โอ๊ย! 

เหมือนภาพเดจาวู  เมื่อพอผมตั้งศอกเพื่อดันตัวลุกขึ้นแล้วทับเอา

ผมยาวกระเซอะกระเซิงของตัวเองเข้าให้อีกแล้ว 

เหมือนครั้งแรกที่ถูกดึงตัวกลับสวรรค์เปี๊ยบ 

ว่าแต่ว่า...เป็นวิญญาณแท้ๆ ท�าไมรู้สึกเจ็บ 

หลังจากมึนงงกับเส้นผมของตัวเองอยู่พักหนึ่ง ในที่สุดผมก็ลุกขึ้น

ได้ 

ที่นี่ที่ไหน... 

นี่คือค�าถามต่อมา 

แต่แล้วใครล่ะจะให้ค�าตอบได้ 

ขณะทีก่�าลงักะพริบตา หางตาด้านขวาคล้ายกบัเหน็อะไรบางอย่าง 

เรียกความสนใจผมให้ต้องหันไปมอง... 

นั่น!  

บนแท่นราบเรียบใกล้ๆ กนัมีใครอกีคนนัง่อยู ่และใครคนนัน้ก�าลงั

จ้องมองมาด้วยสายตาฉงนสงสัยเช่นกัน 

เด็กหนุ่มคนนี้... 

ใครกันนะ ผมไม่เคยเห็นหน้า 

ที่ต้องเรียกว่าเด็ก  เพราะดูแล้วเขาน่าจะอายุไม่เกินสิบหกสิบเจ็ด

เพิ่งย่างเข้าวัยรุ่นวัยคะนอง ท่าทางเอาเรื่อง หน้าตาจัดว่าดีใช้ได้ เสียแต่
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ผมหยิกหยักศกดูยุ่งเหยิงไปหน่อย  ผิวก็ขาวซีดไม่มีสีเลือดอย่างกับพวก

ผีดิบ เสื้อผ้าเป็นสีด�ามอๆ ไม่ต่างกับคนจรจัด  

แถมดวงตานั่นดูไปดูมาคล้ายจะไม่มีแวว... 

แต่เอาเถอะ จะใครก็ช่าง แต่น่าจะพอให้ค�าตอบได้บ้าง 

“อะ...”  พอจะอ้าปากพูด  เสียงที่ออกมามันดันอ้อแอ้เหมือนเด็ก 

หัดพูด 

ไม่สิ นี่มัน...ท�าไมไม่มีเสียง!?  

ผมยกมือขึ้นคล�าล�าคอของตัวเอง 

น่าแปลก...เจ้าเด็กนั่นมันก็เลียนแบบผมด้วย 

เดี๋ยวนะ... 

ผมอ้าปาก 

มันท�าตาม 

ผมยกมือ 

มันก็ท�าตาม  

ผมหมุนตัวเหวี่ยงขาลงจากเตียง มันก็ยังท�าตาม 

ไม่จริงน่า! 

ผมถลาเข้าไปหามัน มันก็ถลาเข้ามาหาผม 

มือของเราสัมผัสกัน 

รับรู้ได้ถึงความเยือกเย็นเรียบลื่น 

ผนังเย็นเยียบแข็งกระด้าง

เงาสะท้อน! 

ผมวางมอืแปะลงบนใบหน้า สมัผสัผวิเยน็เยอืกของตวัเอง จ้องมอง

แววตาตื่นตระหนกผ่านเงาสะท้อนนั่น 

แววตาของผมเอง 

แต่เดี๋ยวก่อน! 

ไอ้นี่มัน... 

มัน...หน้าใครแว้!?




