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เป็นอย่างไรกันบ้างคะ 'จนัทราอัสดง' เล่ม 1 ท่ีนักอ่านทุกท่านอ่านจบ

กันไป สนกุน่าตดิตามสมการรอคอยกันหรอืไม่ ตวัละครในเร่ืองนีม้เีสน่ห์

จรงิๆ นะคะ ไม่ว่าจะเป็นมารปีศาจ เทพเซยีน หรอืมนุษย์ธรรมดาก็มสีิง่ที่

ท�าให้เราสนใจในความเป็นมาของแต่ละคนอยู่ ส�าหรบัเล่ม 1 ตวัละครที่ 

น่าสนใจจนยืนหน่ึงในเล่มเลยคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจาก 'ถานไถจิน้'  

พระเอกของเรายังไม่มคีวามเป็นคนดใีห้เราได้เห็นสกัเศษเสีย้ว ท�าเอาใน

ช่วงแรกยังหว่ันใจแทนนางเอกว่าจะรกัคนทีเ่ลวร้ายแบบน้ีได้จริงๆ หรือ ทว่า

พออ่านไปจนจบเล่ม 1 ก็รูแ้ล้วว่าเขาทัง้สองต่างมบีางอย่างท่ีไม่ธรรมดา  

มคีวามแตกต่างกันมากจนสามารถน�าความต่างน้ันมารวมกันแล้วท�าให้

เรือ่งนีส้มบรูณ์ได้

ซึง่ใน 'จนัทราอัสดง' เล่ม 2 น้ีเองท่ีนกัอ่านทุกท่านจะได้เหน็มมุมอง

ของท้ังสองอย่างชดัเจนมากข้ึน เราจะไม่สงสยัในความดเีลวของตวัละคร

อกีแล้ว แต่จะพุ่งเป้าไปทีป่มต่างๆ ซึง่มมีากมายเหลอืเกินแทน มใิช่เพียง

เรื่องเซียนมาหาหนทางปราบมารเช่นนี้จะมีค�าว่า 'รัก' เข้ามาเก่ียวข้อง 

ได้อย่างไร แต่เป็นเพราะเหตุใดถานไถจิน้จงึยังเก็บ 'เย่ียซอีู'้ เอาไว้ข้างกาย

อย่างนัน้ ท้ังๆ ท่ีเกลยีดชงันางหนักหนา และหลซีซูจูะใช้วิธีใดก�าจดัเขาให้

สิน้ซากได้อย่างแท้จรงิ ท่ีส�าคัญอีกอย่างคือในเล่มน้ีจะมช่ีวงเวลาทีพ่วกเขา

ต้องเข้าไปในห้วงฝันด้วยกัน ทว่าอยู่ในน้ันเนิน่นานกว่าตอนเล่ม 1 มาก และ

เรือ่งราวก็แสนจะซาบซึง้กินใจเสยีเหลอืเกิน ส่วนว่าความซาบซึง้กินใจนีจ้ะ

กินใจพญามารได้หรอืไม่ ติดตามได้ในหน้าต่อไปค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เสยีงฝีเท้าดงัขึน้ยามราตร ีมคีนเปิดประตูห้องขังและประคองนางขึน้มา

ชุดคลุมสีนิลของเขาเจือไอเย็นของค�่าคืนในฤดูหนาวและสายฝน 

หลีซูซูขดตัวอยู่ในอ้อมอกเขาโดยไม่รู้ตัว ร่างกายสั่นสะท้าน

เขาโอบกอดนางแน่น “ช้าเร็วเราจะต้องฆ่าเจ้าแน่!”

นางไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆ

ถานไถจิ้นบีบใต้คางนาง ก่อนที่เขาจะดื่มน�้าอุ่นเข้าไปอึกหน่ึง 

ประกบริมฝีปากนางและป้อนน�้าให้

หญิงสาวกลืนน�้าลงไปโดยสัญชาตญาณ น�้าอุ ่นไหลลงไปตาม 

ล�าคอขาวกระจ่างงดงามของนาง

เขาผละออกจากรมิฝีปากนาง เผยสหีน้าเยาะหยันจางๆ พอเยาะหยัน 

เสร็จแล้วก็ยังคงป้อนน�้าด้วยวิธีการเดิมอีกหลายอึก

ในที่สุดริมฝีปากแห้งผากของหญิงสาวก็ดูดีขึ้นเล็กน้อย

รอยฟกช�า้บนหน้าถานไถจิน้ยงัไม่จางไป เขาซกุใบหน้ากับซอกคอนาง  

เนิ่นนานที่มิได้เอ่ยอะไร



 หลีซูซู  บตุรขีองเจ้าส�านกัเซยีนอนัดบัหนึง่ เดมิทีเป็นบคุคล 

ฐานะสงูส่งผูห้นึง่ รบัภารกิจให้มาหยุดย้ังต้นตอ

ของยุคสมยัทีม่ารร้ายครองโลก โดยเข้ามาอยู่ในร่าง 

ของเยี่ยซีอู้

 ถานไถจ้ิน  บรุษุท่ีเย่ียซอีูแ้ต่งให้ เป็นเป้าหมายในภารกิจของ 

หลซีซู ูภายนอกดูอ่อนแอไร้พิษภัย แต่ความจรงิ

เป็นคนโหดเหีย้มอ�ามหิตย่ิง ในอนาคตคอืจอมมาร 

ที่เข่นฆ่าคนเป็นเบือ

 เย่ียปิงฉาง  พ่ีสาวคนโตของเย่ียซีอู้ที่เกิดจากอนุ แต่งเป็น

ชายารองให้องค์ชายหกเซียวหลิ่น ได้รับความ

รักใคร่จากเขาเต็มเปี ่ยม จนนางกลัวว่าจะ 

สูญเสียเขาไป

 เซียวหลิ่น  เซวียนอ๋องหรือองค์ชายหก ชมชอบและรักใคร่

เย่ียปิงฉางเพียงผู้เดียวเสมอมา เก่งกาจทั้งบุ๋น

และบู๊ เป็นตัวเลือกท่ีดีเย่ียมส�าหรับต�าแหน่ง

ฮ่องเต้องค์ต่อไป

 ผังอี๋จือ  บณัฑิตจ้วงหยวน รองเสนาบดกีรมพิธีการคนปัจจบุนั  

ชมชอบเย่ียปิงฉาง เป็นขุนนางของราชส�านักท่ี

ดีมากผู้หนึ่ง
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ก่อนออกจากห้องหลีซูซูขบคิดดูแล้ว ยังคงรู้สึกไม่มั่นใจ จึงหยิบ 

ยันต์เหลืองออกมา นางจ้องยันต์เหลืองครู ่หนึ่ง ตัววิปริตน้อยนิสัย 

แปลกประหลาด ทั้งยังขี้ระแวง นางมิอาจประมาทศัตรู

ยันต์เคลื่อนย้ายเป็นไม้ตายของนาง ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี

หลีซูซูเสียเวลาอยู่ในห้องเนิ่นนาน พอเดินออกไปก็ถูกคนขวางไว้

สาวใช้เอ่ยเสียงเย็น "แม่นางหยุดก่อน โปรดให้พวกข้าตรวจสอบ

ด้วย"

นางไม่มีทีท่าว่าจะขออนุญาตจากหลีซูซู หลีซูซูสกัดข้อมือนางไว้ 

"ถานไถจิ้นให้เจ้ามาตรวจสอบหรือ"

สาวใช้ตอบด้วยสีหน้าปราศจากอารมณ์ "องค์ชายบอกว่าแม่นาง

มากด้วยอบุาย ให้ลบัเขีย้วเลบ็เสยีก่อนค่อยส่งตวัไป" นางตรวจดูละเอยีดยิบ 

ก็ค้นเจอผงยาห่อหนึ่งจากเอวของหลีซูซู

33
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สาวใช้สูดดมและเหลือบมองหลีซูซูอย่างประหลาดใจพลางเอ่ยว่า 

"เครื่องหอมมอมเมาของเผ่าข้า"

หลีซูซูฉีกยิ้มประดักประเดิดให้นาง

มอืของสาวใช้เลือ่นลงไปอกี ค้นเจอของเบด็เตลด็ยิบย่อยจ�านวนหน่ึง  

สุดท้ายแม้แต่เส้นผมของหลีซูซูยังไม่ละเว้น ดึงปิ่นปักผมของหลีซูซูออก 

"พวกน้ีล้วนเป็นของมคีม แม่นางไปร่ายร�า ผกูผมด้วยแถบผ้าไหมก็เพียงพอ"  

ว่าพลางกวกัมอื จากน้ันสาวใช้อกีคนน�าแถบผ้าไหมสขีาวมาผูกผมให้หลีซซู ู

อย่างเรียบง่าย

ครั้นเห็นโกวอว้ีท่ีกลายเป็นก�าไลข้อมือบนมือของหลีซูซู สาวใช้ก็

ท�าท่าจะถอดมันออก

แต่การกลายรปูของโกวอว้ีพอดกัีบข้อมอืหลซีซูเูสยีจนไม่มช่ีองว่าง

หลีซูซูเอ่ยว่า "นี่เป็นของที่ข้าสวมใส่ตั้งแต่เด็ก ถอดไม่ออกหรอก  

เจ้าคงไม่ถึงขั้นตัดมือข้ากระมัง ไม่มีมือแล้วจะร่ายร�าได้อย่างไร"

สาวใช้พยายามอยู่ครู่หนึ่ง พบว่าเป็นดังที่หลีซูซูว่าจริงๆ ทั้งยังเห็น

ก�าไลเรียบลื่นแวววาว น่าจะไม่มีกลไกใดๆ ซ่อนอยู่ จึงได้แต่ล้มเลิก 

ความพยายาม

หลีซูซูกุมข้อมือตนเองที่ถูกทารุณจนเจ็บระบม อดพูดขึ้นไม่ได้ "ถ้า

องค์ชายของพวกเจ้ากลัวตายถึงเพียงนี้ ก็ไม่ควรปล่อยข้าออกมา"

สาวใช้หาได้สะทกสะท้านกับค�าพูดของนางไม่ "ท่านตามข้ามาที่

เรือนหน้า"

หลีซูซูหอบแขนเสื้อน�้าสีขาวของตนเอง เดินตามนางไป

จังหวะที่สาวใช้ไม่ทันสังเกต หลีซูซูคว้ามือไปกลางอากาศบริเวณ

ข้างเอวของสาวใช้ กระดาษยันต์แผ่นหน่ึงไหลเข้าไปในแขนเส้ือของหลีซูซู 



9เถิงหลัวเหวยจือ

อย่างเงียบเชียบ

หลีซูซูโค้งมุมปาก ซ่อนกระดาษยันต์ให้ดี

สมัยก่อนตอนบิดาเดินทางท่องไปทั่วหล้า เคยเห็นการเล่นกลใน 

โลกมนุษย์ วันเวลาในภูเขาน้ันน่าเบื่อ เขาจึงน�าของแปลกใหม่เหล่านี ้

มาหลอกล่อหลีซูซู

หลซีซูเูห็นแล้วรูส้กึสนกุสนานย่ิง มนุษย์ท่ัวไปเฉลยีวฉลาด แม้ไม่มี

พลังวิเศษ แต่กลับมีหัวสมองที่เปี่ยมด้วยปัญญา

ไม่ว่าอย่างไรสาวใช้ก็คิดไม่ถึงว่าจังหวะท่ีหลีซูซูจงใจขัดขวางนาง 

ได้ซ่อนของไว้ที่ตัวของนางแล้ว

ตอนใกล้ถึงลานเรือนด้านหน้า สาวใช้ถามหลีซูซูว่า "ท่านต้องการ

บทเพลงเช่นไร"

หลีซูซูตอบอย่างไม่ใส่ใจ "เช่นไรก็ได้"

สาวใช้มุน่คิว้พลางคดิในใจว่า คนผูน้ีช่้างอวดดจีริงๆ ไม่ว่าท่วงท�านอง 

เช่นไร นางก็ล้วนร่ายร�าตามจังหวะได้เช่นนั้นหรือ

เมื่อมาถึงลานเรือน สาวใช้เอ่ยขึ้น "องค์ชาย คนมาถึงแล้วเจ้าค่ะ"

หยางจี้รินสุราให้ถานไถจิ้น เขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ผู้หนึ่ง ย่อมดูออกว่า

ถานไถจ้ินชอบฟังเขาเล่าเรือ่งพิษหนอนกู่ของเผ่าอีเ๋ยว่ีย จงึเลอืกเรือ่งพวกนี้ 

มาเล่าให้ถานไถจิ้นฟัง

หยางจี้รู้ดีว่าถานไถจิ้นจะพักอยู่ที่ชายแดนไม่นาน จัดการเรื่องราว

เรียบร้อยก็จะเดินทางกลับแคว้นโจว

ข้างนอกเริม่ท�าสงครามแล้ว ถานไถจิน้เป่ียมด้วยความทะเยอทะยาน  

จะต้องชิงเอาใต้หล้านี้มาเป็นของตนอย่างแน่นอน
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หยางจี้ประจบเขาไว้ย่อมเป็นประโยชน์กับตน หากถานไถจิ้นชนะ 

เขาย่อมเป็นคนสนิทของฮ่องเต้ หากพ่ายแพ้ เผ่าอีเ๋ยว่ียก็สามารถซ่อนตวั 

หาทางหนีทีไล่อื่น

เผ่าอ๋ีเยวีย่เดมิเชีย่วชาญการหลบซ่อนอยู่แล้ว หลายปีมาน้ียคุสมยั

ผลดัเปลีย่น ขนุเขาธาราเกิดการเปลีย่นแปลง มเีพียงเผ่าอ๋ีเยวีย่ท่ียงัด�ารงอยู ่

สืบมาอย่างดื้อรั้น

รอจนถานไถจิ้นน�ากองทหารจากไป หยางจี้ก็จะเปลี่ยนตนเอง 

กลายเป็นพ่อค้ามั่งคั่งที่เจ้าเล่ห์เพทุบายผู้หนึ่ง

ถานไถจิน้หยิบจอกสรุาขึน้มา ได้ยินเสยีงสาวใช้รายงาน เขาก็พลนั

ชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะมองปากประตู

หยางจี้มองไปที่ประตูเช่นกัน

รูปโฉมและท่วงท่าของนางร�าเผ่าอี๋เยวี่ยล้วนเป็นเลิศ ไฉนองค์ชาย

ต้องยืนกรานให้เชลยผู้หนึ่งมาร่ายร�าให้ดูด้วย

ไม่นานหยางจี้ก็ได้เห็น 'เชลย' ผู้นั้น

เด็กสาวซ่ึงสวมชุดนางร�าสีขาวของเผ่าอี๋เยวี่ยผู้น้ี ไม่รู้ใครเป็นคน 

หาเสือ้ผ้าให้นาง มนัออกจะใหญ่ไปสกัหน่อย สายคาดเอวขบัเน้นช่วงเอว

แบบบางของนาง คอเสื้อค่อนข้างหลวม

เทียบกับนางร�าที่โตเป็นหญิงสาวเต็มตัว รูปร่างเย้ายวนกระชาก

วิญญาณเหล่านั้น นี่ก็คือแม่นางน้อยที่ไม่ประสีประสาผู้หนึ่ง

แถบผ้าไหมสีขาวทิ้งตัวอยู่ด้านหลังศีรษะนาง ประดับด้วยไข่มุก

เรียบง่ายเพียงไม่กี่เม็ด

ความรู้สึกแรกของหยางจี้คือเด็กสาวผู้นี้สะอาดมาก สะอาดจน 

ให้ความรู้สึกเย็นชาบริสุทธิ์หลายส่วน
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หยางจีดู้ไม่ออกว่าหลซีซูมูคีวามพิเศษตรงทีใ่ด หากจะพูดถึงคนงาม 

รูปโฉมของถานไถจิ้นเองจัดว่าอยู่ในอันดับต้นๆ กล่าวได้ว่าเห็นแล้ว 

ชวนตะลึง ส่วนเด็กสาวตรงหน้าแม้ใบหน้าจะไม่เลว ผิวพรรณก็ขาวผ่อง

กว่าคนทั่วไป กระนั้นถึงอย่างไรก็มิใช่รูปโฉมที่งามเฉิดฉันถึงเพียงนั้น

ทว่าหยางจี้สังเกตเห็นว่าพอนางเดินเข้ามา ร่างกายของถานไถจิ้น 

ก็พลนัเครยีดเกรง็ขึน้เลก็น้อย ลกูตาด�าขลบัจ้องนางไม่กะพรบิ นิว้มอืของ

องค์ชายก�าหมัดดันริมฝีปากไว้โดยไม่รู้ตัวขณะจับจ้องหญิงสาว

นีเ่ป็นการกระท�าท่ีแสดงถึงความรงัเกียจและเหยียดหยนั ทว่าหยางจี้ 

กลับมองเห็นความคาดหวังอยู่หลายส่วน

เพราะท่าทขีองเขา หยางจีจ้งึต้ังตารออย่างห้ามไม่อยู่พลางคดิในใจ 

หรือเด็กสาวผู้นี้จะร่ายร�าได้ดีเป็นพิเศษ

นอกจากพวกเขา บ่าวรับใช้หลายคนที่ปรนนิบัติอยู ่ในเรือน 

ต่างพิจารณาหลีซูซูอย่างเงียบๆ เช่นกัน ทุกคนต่างคาดหวังว่าเด็กสาว 

จะแสดง 'การร่ายร�าที่ชวนตะลึง'

หลีซูซูเดินเข้ามา เกือบสะดุดแขนเสื้อน�้ายาวเฟื้อยของตนเอง 

จนหกล้มหน้าคะม�า

เน่ืองจากร่ายร�าไม่เป็น นางจงึฝืนป้ันหน้าขรึม วางท่าสงูศกัดิเ์ย็นชา 

ดวงตาประสานกับถานไถจิ้นที่ก�าลังใช้หลังมือดันริมฝีปาก

สีต่าสบประสาน ถานไถจิน้จ้องนางเขมง็ ชีน้างร�าด้านข้างพลางเอ่ย

ว่า "หากร่ายร�าได้ไม่ดีเท่าพวกนาง ลากตัวออกไปประหาร"

"อะลุ่มอล่วยไม่ได้เลยหรือ" หลีซูซูถามเขา

ถานไถจิ้นกระดกริมฝีปาก "คนท่ีไร้ประโยชน์โดยส้ินเชิง ไม่มีสิทธ์ิ 

ที่จะอยู่ต่อไป"
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หลซีซููรูส้กึว่าใบหน้าเขาแทบจะแสยะย้ิมออกมาอยู่แล้ว จงใจเอานาง 

ไปเปรยีบกับนางร�า เจตนาในใจของเขาชดัแจ้งย่ิง ดมีาก เช่นนัน้นางก็จะ

ไม่เกรงใจแล้ว

นักดนตรีเริ่มบรรเลงเพลง เป็นบทเพลงท่วงท�านองรื่นเริงบทหนึ่ง 

สมัยที่อยู่บรรพตเซียนหลีซูซูเคยฟังคนดีดพิณเป็นครั้งคราว พอมีความรู้

เรื่องท่วงท�านองและดนตรีอยู่บ้าง นางอาศัยความทรงจ�าของเจ้าของ 

ร่างเดิมสะบัดแขนเสื้อน�้าออก

ถานไถจิ้นเอนกายพิงเก้าอี้ ใช้แววตาเยาะหยันมองนางร่ายร�า

เรือนร่างนางพลิ้วไหว ผ้าโปร่งสีขาวบนร่างคลี่ออกเป็นชั้นๆ ดูงาม

อย่างบริสุทธิ์จนชวนให้คนตาลาย

ในชั่วเวลาสั้นๆ กลับไม่มีใครดูออกว่านางร่ายร�าไม่เป็น

หนวดเลก็ของหยางจีข้ยับไปมา รูส้กึว่าท่าร่ายร�าน้ีแปลกใหม่ทีเดยีว 

ไม่เคยพบเห็นมาก่อน

หลีซูซูขบคิดในใจว่า การร่ายร�าคงไม่ต่างจากการร�ากระบี่มากนัก

กระมัง 

ปลายเท้าของนางสะกิดเบาๆ หมุนตัวอย่างนุ่มนวลไปตามจังหวะ 

และค่อยๆ เข้าใกล้ถานไถจิ้นอย่างแนบเนียน

ไม่นาน ใบหน้าของหยางจี้ก็ฉายแววสนเท่ห์ ไฉนจึงรู้สึกว่านี ่

ไม่เหมือนการร่ายร�า กลับเหมือนการก่อกวนมากกว่า

แต่ในเมื่อถานไถจิ้นไม่เอ่ยอะไร เขาย่อมจะไม่ส่งเสียง

หยางจีเ้หลอืบมององค์ชายแวบหนึง่ องค์ชายยังคงจ้องมองเดก็สาว

ผู้นั้น

ชายกระโปรงชดุนางร�าของหลซีซูหูมนุติว้ประหน่ึงบปุผาท่ีบานสะพรัง่ 
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ดอกหนึ่ง นางแบ่งสมาธิไปขบคิดในใจ ประเดี๋ยวจะใช้แขนเส้ือน�้าเก่ียว

กาสุราที่อุ่นอยู่บนโต๊ะ สาดใส่หน้าคนวิปริตผู้นี้

กระน้ันคนค�านวณก็มิสู้ฟ้าลิขิต ตอนท่ีนางจะเก่ียวกาสุราขึ้นมา  

กลับตระหนักว่าแย่แล้ว การร่ายร�ากับการฝึกบ�าเพ็ญเป็นคนละเรื่องกัน

โดยสิ้นเชิง นางหมุนตัวตั้งไม่รู ้ก่ีรอบ ท้ังยังเป็นไข้ เวลาหยุดจึงรู ้สึก 

หัวสมองวิงเวียน แยกแยะทิศทางไม่ออก แขนเสื้อนางวาดผ่านกาสุรา  

ยังเกี่ยวไม่ขึ้น คนกลับยืนไม่มั่นคงและหงายล้มไปข้างหลัง

หยางจีเ้หน็นางโผเข้ามา คิดว่านางจะลอบท�าร้ายองค์ชายจงึรบีร้อง

ว่า "องค์ชายระวัง!"

มเิพียงหยางจี ้แม้แต่รอยย้ิมหยันตรงมมุปากถานไถจิน้ยังแข็งค้าง 

เขามองผ้าโปร่งสีขาวเบื้องหน้าพลิ้วไหว พวงแก้มของเด็กสาวแดงซ่าน 

นางโซซัดโซเซอ่อนแรงเหมือนจะล้มลง

ภายใต้สายตาตื่นตระหนกของหยางจี้ รูม่านตาของถานไถจิ้น 

หดลงเล็กน้อย ไม่ได้ยินว่าหยางจี้พูดอะไร

ในใจเขาเหลอืความคดิเพียงอย่างเดยีวว่านางเป็นอะไรไป การกระท�า 

แทบไม่ผ่านการกลั่นกรอง คว้าแขนเสื้อน�้าของนางและรับตัวเด็กสาวไว้ 

สุดท้ายนางล้มลงในอ้อมกอดเขา

สองคนกลิง้ไปด้วยกัน แถบผ้าไหมบนเส้นผมของเดก็สาวพันนิว้มอืเขา  

กลิน่หอมจากเรอืนร่างนางกัดกร่อนอากาศรอบด้านโดยทีเ่ขาไม่ทันตัง้ตวั

ชายกระโปรงสขีาวของนางซ้อนทบักับเสือ้คลมุสดี�าของเขา เดก็สาว

เหมอืนผเีสือ้ตวัหนึง่ท่ีแยกแยะทศิทางไม่ถูก ท้ิงตวัลงในอ้อมกอดเขาอย่าง

มึนงง 

หยางจี้ตะลึงพรึงเพริด ค�าว่า 'คุ้มกันองค์ชาย' ติดอยู่ในล�าคอ
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ถานไถจิ้นถกูหลซีซููกระโจนใสจ่นล้มลงบนพืน้ ยามสบประสานกบั

สายตาตื่นตกใจของนาง เขามองใบหน้าของนางที่ประชิดเข้ามาใกล้ 

ด้วยสีหน้าว่างเปล่า

หลีซูซูก็ไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนี้ นางซบอยู่บนตัวเขา เด็กหนุ่มใต้ร่าง

ผมด�าปากแดง ใบหน้าขาวซดีดอูนัตราย ทว่าดวงตากลบัฉายแววเหม่อลอย 

หลายส่วน

ก่อนที่เขาจะดึงสติกลับมา หลีซูซูฉีกยิ้มให้เขา "ขออภัย" 

ในเมื่อเจ้ารนหาที่เอง ข้าก็ไม่เกรงใจแล้ว

นางใช้แขนเสื้อน�้ารัดคอถานไถจิ้น ดังคาด สีหน้าเลื่อนลอยบน

ใบหน้าเขาหายวับไปในพริบตา และเปลี่ยนเป็นโกรธจัด

หลีซูซูรัดแขนเสื้อน�้าแน่น นางลงมืออย่างมั่นคง แม่นย�า เฉียบขาด 

รัดจนใบหน้าขาวซีดของเขาซับสีแดงเรื่อประหนึ่งสีดอกท้อ

ถานไถจิน้หางตาเจอืสแีดงงดงาม แววตากลบัเหมือนมเีกล็ดน�า้แข็ง 

สีหน้ามิอาจอธิบายได้ด้วยค�าว่า 'โกรธเกรี้ยว' เสียแล้ว หลีซูซูรู้สึกว่า 

หากปล่อยเขาตอนน้ี เขาจะต้องชักกระบี่ด้านข้างออกมาและสับนาง 

เป็นพันเป็นหมื่นชิ้นแน่นอน

หลีซูซูฉีกย้ิมให้เขา เอ่ยเสียงดังกังวาน "คนเนรคุณ ใครให้เจ้า 

หลอกใช้ข้า!"

ถานไถจิ้นสีหน้าเหี้ยมเกรียม ไม่ปริปากพูดสักค�า เพียงก�าข้อมือ 

ของนางแน่น ถึงอย่างไรก็มิอาจให้นางรัดคอเขาจนตายจริงๆ

ความเปลี่ยนแปลงนี้เหนือความคาดหมายของทุกคน หยางจี้ 

รีบพูดขึ้น "นางปีศาจ ปล่อยองค์ชายเดี๋ยวนี้นะ!"

หลีซูซูพาถานไถจิ้นลุกขึ้นยืน นางรู้ว่าตัวประกันของตนเป็นคนบ้า
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ที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น จึงรัดแขนเสื้อน�้าจนแน่น จงใจไม่ให้เขาปริปากพูด

หลีซูซูพูดกับหยางจี้ "เจ้าน่ะสิปีศาจ ปีศาจจิ้งจอกเจ็ดหางนาง 

ถูกพวกเจ้าขังไว้ที่ใด ถ้าไม่บอกข้าจะฆ่าเขาเสีย"

หยางจี้ช�าเลืองมองถานไถจิ้นแวบหนึ่ง เห็นอีกฝ่ายถูกรัดคอจน 

พูดไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว จึงรู้ว่าหลีซูซูเอาจริง

หยางจี้รีบเอ่ย "พาปีศาจจิ้งจอกมา"

ไม่นานก็มีคนหิ้วกรงเหล็กนิลใบหนึ่งมา ข้างในมีจิ้งจอกสีเหลือง 

ตัวหนึ่งขดตัวอยู่

หลีซูซูถามมัน "เหวร้างอยู่ที่ใด"

อันท่ีจริงนางไม่ได้ต้ังความหวังไว้มากนัก ถึงอย่างไรปีศาจจิ้งจอก

ก็มคีวามแค้นกับตนเหมอืนกัน แต่มเีพียงปีศาจระดบัสงูเท่านัน้ทีรู่ท้างไป

เหวร้าง ทุกครั้งที่เจอปีศาจระดับสูง ยังไม่ทันเอ่ยปากถามก็สู้กันเสียก่อน 

หลีซูซูไม่อยากไปหาปีศาจตนอื่นอีกแล้ว

บนตัวปีศาจจิ้งจอกมีกลิ่นอายแห่งความตายเข้มข้น

เมื่อได้ยินค�าว่า 'เหวร้าง' สองค�า ปลายหูของปีศาจจิ้งจอกขยับ 

เล็กน้อย ยกหัวขึ้น ในบรรดาปีศาจทั้งหมด ปีศาจจิ้งจอกน่าจะมีปัญญา

สูงสุด นางมองหลีซูซู จากนั้นเหลือบมองถานไถจิ้น จู ่ๆ ก็เอ่ยปาก 

เสียงแหบแห้ง "เจ้าพาข้าไปด้วย ข้าจะพาเจ้าไปเหวร้าง"

หลีซูซูลังเล แม้นางจะอยากไปเหวร้าง แต่ปีศาจจิ้งจอกฆ่าคน

มากมายเพียงนัน้ นางมอิาจหารอืกับเสอืเพ่ือถลกหนัง* ปล่อยปีศาจจิง้จอก 

ไป

ปีศาจจิ้งจอกเหมือนรู้ว่านางคิดอะไรอยู่จึงเอ่ยขึ้น "ข้าไม่หนีหรอก 

* หารือกับเสือเพ่ือถลกหนัง เปรียบเปรยถึงการหารือกับคนอื่นโดยผลประโยชน์ขัดแย้งกัน หรือเจรจากับ 

คนชั่วเพื่อให้อีกฝ่ายยอมสละผลประโยชน์ ซึ่งไม่มีทางประสบความส�าเร็จ
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บัดน้ีข้าคิดเพียงอยากตายเท่านั้น เจ้าสามารถพาข้าไปด้วย จากนั้น 

ค่อยฆ่าข้า" อยู่ในมอืถานไถจิน้ แม้กระทัง่ร้องขอความตายนางยังท�าไม่ได้ 

ด้วยซ�้า

หลีซูซูกล่าวตอบ "ได้"

นางจับถานไถจิ้นเป็นตัวประกันและสั่งให้คนเปิดกรง

หยางจี้แทบไม่กล้ามองสีหน้าขององค์ชาย เขาน่ากลัวเกินไปแล้ว 

แต่ยามน้ีถานไถจิ้นอยู่ในมือของหลีซูซู นางพูดอะไร พวกเขาได้แต่ 

ต้องท�าตามนั้น

ทั่วทั้งตัวปีศาจจิ้งจอกมีแต่เลือด ค่อยๆ เดินมาข้างกายหลีซูซู

หลีซูซูถามอีกฝ่ายว่า "เจ้าสามารถปกปิดไอปีศาจบนร่างตนเอง 

ได้หรือไม่"

ปีศาจจิ้งจอกตอบ "ได้"

หลีซูซูพยักหน้า "เจ้าจับข้าไว้"

ปีศาจจ้ิงจอกงบัชายกระโปรงหลซีซู ูไม่รูน้างถูกถานไถจิน้ป้อนอะไร

ให้กิน บัดนี้แม้กระทั่งจ�าแลงกายยังท�าไม่ได้ด้วยซ�้า

หลีซูซูปล่อยถานไถจิ้นโดยผลักเขาไปหาหยางจี้

ฉับพลันเด็กหนุ่มหันกลับมาจับอาภรณ์นางไว้แน่น

หลีซูซูเหลือบตาขึ้น เห็นหางตาแดงเรื่อของเขา ยังมีแววตา

เคียดแค้น คอเขาถูกนางรัดจนบาดเจ็บ เปล่งเสียงไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว

หลีซูซูโค้งดวงตา ขยับริมฝีปากว่า "ลาก่อน" ตัววิปริตน้อย ใครจะ

อยากอยู่เล่นกับเจ้า

ยันต์เคลือ่นย้ายท�างาน หลซีซูห้ิูวตัวปีศาจจิง้จอกขึน้มาและหายลบั

ไปในแสงสขีาว ส่วนถานไถจิน้ทีค่ว้าแขนเสือ้ของนางแน่น กลบัดงึผ้าโปร่งบาง 
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ออกมาได้เพียงชิน้หนึง่ ได้แต่มองคิว้ตาโค้งลงของนางหายลบัไปต่อหน้า

ต่อตาตนเอง

เขาถูกดีดออกจากข่ายอาคม สาวใช้รอบด้านเห็นสีหน้าถมึงทึง 

ของเขา ต่างพากันคุกเข่าลงบนพื้น

หยางจี้ปั้นหน้าเก้อเดินเข้าไปหา ยิ้มกระอักกระอ่วนเอ่ย "องค์ชาย

ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว"

ถานไถจิ้นถีบเขาอย่างแรง

คนโง่! ถึงขั้นปล่อยให้นางหนีไป ปล่อยตัวนางไปได้อย่างไร!

เขาชักกระบี่ออกมา ฟันไปที่หยางจี้ทันที

ท่าทางคลุ้มคลั่งเช่นนี้ หยางจี้เคยเห็นเสียที่ใด เขารีบคุกเข่าลง  

"องค์ชายโปรดไว้ชีวิตข้า! ไว้ชีวิตข้าด้วย"

องครักษ์เย่ียอิ่งในชุดด�าผู้หนึ่งก้าวออกมา กุมก�าปั้นคุกเข่าลง 

ตรงหน้าถานไถจิ้น

ถานไถจิน้ปรบัลมหายใจให้สงบ ดงึสตกิลบัมาได้ และโยนกระบีพ่กท้ิง

เขากระตุกยิ้มเป็นมิตรพลางกล่าวขออภัยออกมา ก่อนจะประคอง

หยางจี้ลุกขึ้น

หยางจีส้องขาสัน่เทา มองใบหน้าแย้มย้ิมไร้พิษสงท่ีเจอืแววขออภัย

ของถานไถจิน้ เป็นครัง้แรกท่ีรูส้กึว่าทีต่นคิดไปเองก่อนหน้านีว่้าเผ่าอีเ๋ยว่ีย 

จะสามารถถอนตัวอย่างปลอดภัยได้ ช่างเป็นความคดิท่ีไร้เดยีงสาเพียงใด

ถานไถจิ้นมองทิศทางที่หลีซูซูหายตัวไปพร้อมใช้นิ้วมือลูบรอยรัด 

บนล�าคอ

ชีวิตนี้อย่าให้ข้าพบเจอนางอีกเป็นอันขาด หาไม่แล้วล่ะก็!
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เหมนัต์ผนัผ่าน คิมหนัต์มาเยือน ไม่นานผนืแผ่นดนิใหญ่ของดนิแดน 

ภาคกลางก็เข้าสู่ฤดูวสันต์

แดนเหนือสุดกลับยังมีภูเขาน�้าแข็งเรียงราย

เดก็สาวในชดุสม่ีวงผูห้นึง่ห่อตวัด้วยชดุคลมุกันลม อุม้จิง้จอกไว้ใน

อ้อมอก ก�าลังมองลงไปจากกลางอากาศ

นกฮกูหมิะสยายปีกและบนิร่อนลง มนัสะบัดๆ ขน ก่อนจะให้หลีซซู ู

กับปีศาจจิ้งจอกลงไปบนพื้น

หลีซูซูลูบหัวมัน "ขอบใจเจ้ามาก"

นกฮูกหิมะถูไถมือนาง หดกายเล็กลงและโผบินสู่เวหา

หลีซูซูมองมันบินจากไปไกล นางเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าวันนั้น

หลงัจากหนีมาแล้วจะพบนกฮกูหิมะตัวนี ้นางจดจ�ามนัได้ มนัเป็นหนึง่ใน 

ตัวโง่งมที่ถูกวัตถุเทพและปีศาจต้นท้อดึงดูดมา

ก่อนหน้านี้นางปล่อยมันไป ท้ังยังป้อนน�้ายันต์ให้มัน นกฮูกหิมะ 

พบนางอีกครั้งจึงมาส่งนางยังที่หมาย

ยามนี้เองเพียนหรานในอ้อมแขนเอ่ยวาจาเหน็บแนมข้ึน "เจ้ามี

อัธยาศัยดีไม่เลวนี่"

หลีซูซูไม่สนใจอีกฝ่าย "ทางเข้าเหวร้างอยู่ที่ใด"

"ไม่มทีางเข้า แต่เมือ่สบิปีก่อนปรากฏรอยแยก" มารปีศาจทีถู่กผนกึไว้ 

อย่างพวกมันก็หนีออกมาจากรอยแยกนี้

เพียนหรานพูด "ข้าจะบอกวิธีเข้าออกรอยแยกให้กับเจ้า จากนั้น 

เจ้าสังหารข้าเถอะ"

หลีซูซูมองนางด้วยความรู้สึกซับซ้อน "เจ้า..."

ดวงตาเพียนหรานฉายแววเหยียดหยัน "เจียงเหราตายแล้ว ข้าจะ
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ดดูพลงัจากคนไปด้วยเหตใุดอกี สมยัทีเ่นนิชงิชวิยังอยู่ ท่านยายเคยบอก

ว่าไม่ว่าใครท่ีก้าวสู่เส้นทางการบ�าเพ็ญมาร ดูดพลังของผู้อื่น ช้าเร็ว 

ย่อมต้องตายอยู่ใต้อสนีเคราะห์"

"ทั้งที่รู้ดีว่าเป็นเส้นทางที่มิอาจย้อนกลับ แต่เจ้ายังคงเลือกเดินไป

บนเส้นทางนี้ ต่อให้เจียงเหรากลายเป็นปีศาจฮั่นป๋า เจ้าก็ไม่อาจอยู่ร่วม

กับเขาได้"

เพียนหรานไม่พูดจา นางย่อมรู้ดีอยู่แล้ว แต่การรักคนผู้หนึ่ง ต่อให้

มีเวลาเพียงชั่วสั้นๆ เกิดทิวาตายราตรี ก็ไม่นึกเสียใจภายหลัง

หลีซูซูคิดถึงเยี่ยฉู่เฟิง "พี่รองของข้ายังรอเจ้าอยู่"

เพียนหรานพูด "เขาฆ่าเจียงเหรา ข้าเกลียดเขา"

นางก้มหัวลง หลีซูซูมิอาจมองสีหน้าอารมณ์ใดๆ จากใบหน้าของ

จิ้งจอกตัวหนึ่งได้

หลีซูซูไม่รู้ว่าเพียนหรานเคยรักพี่รองของนางบ้างหรือไม่ ทั้งไม่รู้ว่า

หากเยี่ยฉู่เฟิงรู้ว่าเพียนหรานตายไปแล้ว เขาจะรู้สึกอย่างไร

เพียนหรานมองไปยังภูเขาหมิะ "แม่หนูน้อย เจ้าชกัน�าเพลิงนรกเป็น

หรือไม่"

หลีซูซูลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะพยักหน้า

เพียนหรานพูดต่อ "เจ้าเข้าไปในเหวร้างแล้ว มอบเพลิงนรกให้ข้าเถิด  

หากเจ้าได้พบเยี่ยฉู่เฟิงอีก บอกเขาแทนข้าทีว่าข้าไม่เคยรักเขา เขาเองก็

ไม่เคยรักข้า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงเพราะเขาถูกอาคมเสน่ห์ของข้า

เท่านั้น"

หลีซูซูอึ้งงันไป

เพียนหรานก�าลังโกหก แม้จะเป็นจิ้งจอกเก้าหาง ก็ท�าได้เพียง
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ล่อลวงจิตใจคน มิอาจท�าให้คนบังเกิดความรู้สึก 'รัก' ได้

ความรักกับความใคร่ เดิมทีเป็นสองสิ่งท่ีต่างกันอยู่แล้ว อาคม 

ใช่ว่าจะท�าได้ทุกอย่าง พ่ีรองรักเพียนหราน ทั้งโง่ทั้งเขลา ไม่สนใจไยดี 

สิ่งใด รักเพียนหรานอย่างแท้จริง

หลีซูซูเข้าใจอะไรบางอย่าง นางลูบหัวเพียนหราน "ได้"

เพียนหรานหลั่งน�้าตาพลางย้ิมพูด "เพลิงนรกแผดเผาส้ิน ข้าย่อม

ไปหาเจียงเหราได้อย่างสะอาดบริสุทธิ์ เจ้าเอียงหูเข้ามา..."

จากค�าบอกเล่าของเพียนหราน บริเวณเชิงเขาของภูเขาหิมะ  

กลางอากาศจะมีรอยแยกสีด�าเส้นหนึ่งเปิดออกช้าๆ

เพียนหรานเดินไปยังทิศทางตรงกันข้ามกับหลีซูซู ตรงน้ันมี 

เพลงินรกลกุไหม้อยู่กองหนึง่ กระนัน้แค่กองเดยีวก็เพียงพอ เพียงพอท่ีจะ

ท�าให้เพียนหรานดวงจิตแตกซ่านวิญญาณสูญสลาย
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ตอน 5 
ทรราชเย็นชา
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รอจนไม่เห็นเงาร่างของเพียนหรานแล้ว หลีซูซูจึงก้าวเข้าไปใน 

รอยแยก

ฟ้าดินหมุนวน นางยังตั้งตัวไม่ติด ก็ร่วงตกลงไปจากกลางอากาศ

ไม่รูผ่้านไปนานเพียงใด ร่างของหลซีซูกูระแทกพ้ืน นางครางเสยีงเบา 

หนึ่งที

หลซีซูคู่อยๆ ลกุข้ึน นางเจบ็จนไม่รูจ้ะหวัเราะหรอืร้องไห้ด ีปีศาจจิง้จอก 

ยังคงเอาคนืนางเป็นครัง้สดุท้าย คงเพราะก่อนหน้าน้ีสัง่สมความแค้นกันมา  

จึงจงใจท�าให้หลีซูซูเจ็บตัวสักหน่อย ไม่บอกนางว่าเข้ามาในเหวร้างแล้ว 

ร่างกายจะดิ่งลงไปไม่หยุดเช่นนี้

สถานที่ที่นางอยู่เหมือนสุสานแห่งหนึ่ง กลางอากาศมีสิ่งที่คล้าย

เถ้าธุลีปลิวอยู่ บนท้องฟ้ากลับมีพระจันทร์สีน�้าเงินดวงหนึ่ง

หลีซูซูจ้องพระจันทร์ดวงนั้นครู่หนึ่งด้วยความฉงน 

34
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โกวอวี้พูดขึ้น "นั่นคือจันทราปีศาจ มีอยู่เฉพาะในเหวร้างเท่านั้น"

หลีซูซูเอ่ยกับมัน "ไฉนเจ้าจึงฟื้นขึ้นมาเล่า"

โกวอว้ีกล่าวตอบ "ท่านจะไปหาเต่าเทวะ ข้าไม่วางใจ พยายามโดน

เถ้าธุลใีนอากาศให้น้อยทีส่ดุ เถ้าธุลเีหล่านีล้้วนกลายรปูมาจากปราณขุน่ 

ตอนนี้ท่านอยู่ในร่างของมนุษย์ธรรมดา สัมผัสมากจะอายุสั้นได้"

พูดจบมันจึงนึกขึ้นได้ว่าบุปผาเหนือพิภพอยู่ในร่างของหลีซูซู  

ค�าพูดน้ีเท่ากับเปล่าประโยชน์ ดวงชะตาในชาติน้ีของนางถูกลิขิตเอาไว้

แล้ว เพียงแต่ไม่รู้จะตายอย่างไรเท่านั้น

หลีซูซูเงยหน้ามองไป ปากทางเข้าเหวร้างมีแต่ความรกร้างวังเวง

วัชพืชขึ้นอยู่ท่ัว ดินบนพ้ืนส่งกลิ่นเน่าเหม็นคาว งูแมลงหนูมด 

ไต่คลานไปมา ยังมค้ีางคาวหลายตัวเกาะอยู่บนต้นไม้ ใช้นยัน์ตาแดงฉาน

จับจ้องหลีซูซู

โกวอว้ีเอ่ยอธิบาย "พวกมันล้วนเป็นปีศาจระดับล่าง ไม่ต้องสนใจ

พวกมัน พวกเราไปหาท่านผู้อาวุโสเต่าเทวะก็พอ"

หลีซูซูพยักหน้า แหวกวัชพืชเดินเข้าไปข้างใน "ท่านผู้อาวุโสจะอยู่

ที่ใดหรือ"

โกวอวี้นิ่งคิดครู่หนึ่งและตอบว่า "สงครามใหญ่ระหว่างเทพกบัมาร 

ครัง้ก่อนผ่านมาหลายหมืน่ปีแล้ว เต่าเทวะมสีายเลือดเสวียนอู่* ยุคบรรพกาล  

เขาเฝ้าพิทักษ์เหวร้างมาหมื่นปี ไม่แน่อาจจะหลอมรวมเข้ากับเหวร้าง 

ไปแล้ว เขาเป็นเทพองค์สุดท้ายในโลก"

การเพ่ิมจ�านวนของเทพเดมิเป็นเรือ่งยากอยู่แล้ว สายเลอืดบรรพกาล 

ย่ิงมน้ีอยนกั ปุถุชนบ�าเพ็ญเพียรเพ่ือไขว่คว้ามหามรรคาสงูสดุกลายเป็นเทพ  

* เสวียนอู่ เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจ�าทิศเหนือตามความเชื่อของจีน รูปลักษณ์ผสมผสานระหว่างเต่ากับงู
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ทว่าทวยเทพท่ีมีสายเลือดของเผ่าสวรรค์เหล่านั้นได้กลายเป็นความ 

มั่นคงปลอดภัยของสามพิภพไปแล้ว พวกเขาต่อสู้จนตัวตาย จ่าย 

ค่าตอบแทนอย่างแสนสาหัสเพ่ือก�าจดัพญามารตนก่อนและปีศาจระดบัสูง

ผู้บ�าเพ็ญเพียรในภายหลังปฏิบัติตามค�าสั่งของพวกเขา เดินทาง

มายังเหวร้างเพ่ือผนึกมารปีศาจเป็นครัง้คราว บัดน้ีพญามารหนุ่มก�าลังจะ 

ฟื้นตื่น เทพสวรรค์และมนุษย์ธรรมดาไม่มีผู้ใดสามารถสะกดพญามาร

องค์ใหม่ไว้ได้อีก

โกวอวี้รู้สึกสลดใจอยู่บ้าง มันเอ่ยว่า "เจ้านายน้อย ท่านต้องท�าให้

ส�าเร็จนะ"

หลีซูซูตอบ "ข้ารู้"

นางหยิบตะบันไฟอันหน่ึงออกมาจุดให้แสงสว่าง "ข้ายังหวังว่า 

ลูกศิษย์ส�านักเหิงหยางสักวันจะสามารถลงจากเขาไปฝึกฝนตนเองได้ 

ผู้คนในโลกมนุษย์ไม่จ�าเป็นต้องขายบุตรแลกอาหาร"

โกวอว้ีพูด "สายเลอืดของเผ่าเทพองค์สดุท้ายเฝ้าเหวร้างอยู่เพียงล�าพัง  

อดทนกับความเงียบเหงาเดียวดายมานับหมื่นปี บางทีห้วงรับรู้ของเขา

อาจกลายเป็นต้นไม้ต้นหน่ึงหรือหญ้ากอหนึ่งในเหวร้างไปแล้ว ท่าน 

สังเกตให้มากหน่อย"

"ปีศาจอย่างจิง้จอกเจด็หางหนอีอกจากเหวร้าง ไม่รู้ว่าท่านผูอ้าวโุส

ทราบหรือไม่"

โกวอว้ีถอนหายใจ "ต่อให้เขารู ้ก็มอิาจเดนิออกจากเหวร้างไปจับปีศาจ 

ที่หลบหนีออกไปได้"

ถึงอย่างไรมารปีศาจเป็นพันเป็นหมื่นยังคงถูกผนึกไว้ที่นี่

ทั้งสองพูดคุยกันพลางสอดส่ายสายตามองไปรอบด้าน



25เถิงหลัวเหวยจือ

เหวร้างเหมอืนสสุานขนาดใหญ่แห่งหน่ึงทีอ้่าปากมดืทะมนึน่ากลวั 

รอบด้านมิอาจแยกแยะทิศทางได้ ประหนึ่งสถานที่รกร้างไร้จุดสิ้นสุด 

บริเวณที่หลีซูซูเดินผ่าน ถึงขั้นมองเห็นโครงกระดูกสีขาวหลายโครง

โกวอว้ีพูดขึน้ "ปีศาจระดบัล่างทีถู่กโยนลงมาในเหวร้างและผนกึไว้

ในอดีต บัดนีอ้าจเตบิโตกลายเป็นปีศาจระดบัสงูแล้ว ส่วนปีศาจระดบัสงู

ในตอนนั้นก็คงแก่ตายอยู่ในเหวร้างแล้วเป็นแน่"

ทว่าปีศาจไม่ยดึถือจารตีธรรมเนยีม ไม่แน่อาจให้ก�าเนิดมารปีศาจน้อย 

ในเหวร้าง ปีศาจบางกลุม่ความสามารถในการสบืพันธ์ุอ่อนแอ แต่บางกลุ่ม 

ความสามารถในการสืบพันธุ์ก็แข็งแกร่ง

โกวอว้ีไม่เอ่ยถึงปีศาจท่ีมีนิสัยมากราคะพวกนั้น กลัวว่าจะเป็น 

การสอนสิ่งที่ไม่ดีให้เด็กน้อยอย่างหลีซูซูของตน

แต่ท่ีน่ายินดีคือพญามารมิได้ท้ิงทายาทไว้ หาไม่แล้วโลกต้อง

วุ่นวายแน่ โกวอว้ีคิดอย่างชั่วร้ายว่ามีความเป็นไปได้ที่พญามารอาจจะ

ไม่ค่อยถนดัเรือ่งอย่างว่า ประวัตศิาสตร์บนัทกึไว้ว่าพญามารนิสัยโหดเหีย้ม  

ชอบการเข่นฆ่า แต่ไม่ได้บอกว่าชอบหลบันอนกับสตรี แม้กระทัง่ถานไถจิน้ 

ก็ไม่ยกเว้น

แต่ไม่รู ้ว่าเขากับองครักษ์ฝ่ายขวาที่ลือกันว่างามล�้าเลิศผู้นั้นม ี

ความสัมพันธ์กันหรือไม่

หลีซูซูโพล่งออกมากะทันหัน "มีเสียง"

ไม่ต้องให้โกวอวี้บอก นางก็รีบหาที่ซ่อนตัวในทันที

ด้านข้างเป็นโครงกระดูกหลายโครง หลีซูซูดันโครงกระดูกเหล่านั้น

ออกไปข้างนอก กลั้นหายใจและซ่อนตัวอยู่ด้านหลังโขดหินสีด�า

เสยีงฝีเท้าสะเปะสะปะดงัลอยมา หลซีซูลูอบมองออกไป เบือ้งหน้า
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มีงูหลายตัวก�าลังล้อมโลงน�้าแข็งโลงหนึ่งไว้

สตรทีีต่วัเป็นมนษุย์หางเป็นงูเดนิวนรอบโลงน�า้แขง็ เอ่ยเสยีงขุน่ว่า 

"สั่งให้พวกเจ้าไปหารอยแยก พวกเจ้ากลับหาของส่ิงน้ีออกมา เจ้าพวก 

ไม่เอาไหน!"

งนู้อยแลบลิน้ตอบ "ซือ่หน่ีว์อย่าโกรธเลย พวกข้าเพ่ิงจะเหน็รอยแยก 

ของสิ่งนี้ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้ว กระแทกใส่พวกข้าจนหมดสติ รอจน

พวกข้าฟื้นขึ้นมา รอยแยกก็หายไปแล้ว"

ปีศาจงท่ีูมชีือ่ว่า 'ซือ่หนีว์่' โทสะป่ันป่วน พิเคราะห์โลงน�า้แข็ง "นีเ่ป็น

มนษุย์ผูห้นึง่ พวกเจ้ากลบัถูกมนษุย์เดก็ผูห้นึง่กระแทกจนหมดสติ ไม่ง่ายเลย 

กว่าข้าจะสร้างหยกไร้แดนออกมาได้ กลับต้องมาแตกในมือของตัวโง่งม

อย่างพวกเจ้า"

นางเดือดดาลย่ิงนัก สุดท้ายฝืนข่มโทสะไว้ เลียริมฝีปากเอ่ย  

"ช่างเถอะ ไม่ได้กินมนุษย์มานานแล้ว กินเขาเสียเลยดีกว่า" เอ่ยพลาง 

แตะมือบนโลงศพและพยายามจะเปิดออก

แต่แล้วประกายสีทองดุจเข็มเล่มหน่ึงกลับพุ่งออกมา ซื่อหนี่ว ์

สูดปากพลางหดมือกลับ มือของนางถูกลวกจนกลายเป็นสีแดงฉาน 

วงใหญ่ นางจ้องเด็กน้อยด้วยความตระหนกระคนสงสัย ครั้งนี้แววตา 

มีความสนใจเพิ่มขึ้นหลายส่วน

"โลงน�้าแข็งที่สร้างจากวารีอ่อน"

ได้ยินค�าพูดน้ีแล้ว โกวอว้ีประหลาดใจมากเช่นกัน "ช่วงสงครามใหญ่ 

ระหว่างเทพกับมาร วารอ่ีอนเคยไหลลงสูโ่ลกมนษุย์ครัง้หนึง่ แต่เวลาผ่านมา 

หลายปีตามหลักน่าจะหลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ไม่มาก ค่อยๆ สูญหาย

ไปแล้ว ไม่รูว่้าใครเก็บรวบรวมวารอ่ีอนไว้ ทัง้ยังคดิหาวิธีสร้างโลงน�า้แข็ง"
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หลีซูซูถามขึ้นทันที "โลงน�้าแข็งท่ีสร้างจากวารีอ่อนมีประโยชน์

อย่างไรหรือ"

โกวอวีต้อบ "รกัษาร่างกายไม่ให้เน่าเป่ือย ประคองชวิีตไว้ ไม่พูดถึง

เรื่องอื่น แค่การท�าให้วารีอ่อนจับตัวเป็นโลงน�้าแข็งก็ยากมากแล้ว คนที่

อยู่ในโลงน�้าแข็งจะต้องมีความส�าคัญมากแน่ๆ"

หลซีซูคูดิวเิคราะห์ "สรรพคณุไม่ต่างจากไข่มกุหมงิหลัวสักเท่าไรน่ีนา"

โกวอว้ีรีบแย้ง "ไม่เหมือนกัน ไข่มุกหมิงหลัวท�าได้เพียงรักษาศพ 

ไม่ให้เน่าเปื ่อย แต่โลงน�้าแข็งวารีอ่อนสามารถซ่อมแซมร่างกาย  

มีประโยชน์กว่าไข่มุกหมิงหลัวมาก"

ระหว่างท่ีหลซีซูกัูบโกวอวีพู้ดคุยกัน ในมอืของปีศาจงตูนนัน้ปรากฏ

แสงสีน�้าตาล พยายามจะละลายโลงน�้าแข็ง

โกวอว้ีอ่านความคิดของนางออกจึงเอ่ยว่า "หากท่านคิดจะช่วย 

เด็กผู้นั้น ทางที่ดีควรท�าอย่างลับๆ ปีศาจงูไม่สามารถละลายวารีอ่อนได้

ในชั่วเวลาสั้นๆ รอนางจากไปแล้ว ทิ้งงูตัวน้อยให้อยู่เฝ้า ท่านค่อยพาคน

จากไป"

หลีซูซูเอ่ยตอบ "ได้"

เป็นเช่นทีโ่กวอว้ีว่า ปีศาจงวุู่นวายอยู่พักหนึง่ ก่อนจะจากไป ทิง้งูน้อย 

ให้เฝ้าโลงน�้าแข็งไว้

งูยั้วเยี้ยมากมาย เห็นแล้วชวนให้รู้สึกขนพองสยองเกล้าทีเดียว

หลซีซูถููแขนตนเองท่ีขนลกุจนดเูหมอืนหนงัไก่ ก่อนจะฉกีชายกระโปรง  

กัดนิ้วมือให้เลือดออกและวาดยันต์สองแผ่น

เลือดเนื้อที่หลอมรวมเข้ากับบุปผาเหนือพิภพแล้ว มีประสิทธิภาพ

ยิ่งกว่าผงชาดที่ท�าจากเลือดของสัตว์ดุร้ายเสียอีก
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หลีซูซูท�ามือมุทรา "ไป!"

ยันต์กลายรปูเป็นเหย่ียวตัวหนึง่ทีม่แีววตาคมกรบิ ทะยานเข้าไปใน

ฝงูง ูเหย่ียวเดมิเป็นคู่ปรบัของงอูยู่แล้ว พวกมนัต่ืนตระหนกลนลานครู่หนึง่ 

จึงพบว่า 'เหยี่ยวยักษ์' ตัวนี้ไม่กินพวกมัน กรงเล็บตะปบโลงน�้าแข็งและ

บินจากไปโดยไว

เหย่ียวบนิมาตรงหน้าหลซีซู ูนางปิดยันต์แผ่นหนึง่ลงบนโลงน�า้แขง็ 

ไม่มเีวลามองโฉมหน้าของเดก็น้อยในโลงน�า้แขง็ รบีหดทัง้คนและโลงน�า้แขง็ 

ให้เล็กลงโดยเร็ว หลีซูซูเก็บโลงน�้าแข็งใส่แขนเสื้อแล้วโกยอ้าวทันที

โกวอวี้พูด "วิ่งเร็วหน่อย งูพวกนั้นไล่ตามมาแล้ว"

หลีซูซูไม่กล้าหันกลับไป เวลาน้ีนางคิดถึงปีกของตนเองเหลือเกิน 

นางวิ่งไปในเหวร้าง ข้างหลังมีงูตามมาเป็นฝูง

เคราะห์ดีที่ปีศาจระดับล่างพวกนั้นมีปัญญาไม่เพียงพอ หลีซูซู 

ใช้กลตบตาเล็กน้อย พวกมันก็ตามมาไม่ทันแล้ว

หลีซูซูก�าลังจะพรูลมหายใจ ไหล่กลับถูกคนตบด้วยฝ่ามือหนึ่งที  

นางยังไม่ทันตัง้ตวั คนก็ลอยกระเดน็ออกไปแล้ว กระอกัเลือดออกมาค�าหน่ึง

ซื่อหนี่ว์บิดตัว มองดูหลีซูซูด้วยแววตาอันตราย

โกวอว้ีพูด "แย่แล้วๆ จดัการเดก็ไปเรยีบร้อย คนแก่กลบัโผล่มาอกี"

หลีซูซูเช็ดคราบเลือดตรงมุมปาก ไม่มีเวลาคุยกับโกวอว้ี ก็ลุกขึ้น

ท�าท่าจะวิ่งต่อ

ถูกซดัด้วยฝ่ามอืเช่นน้ี ท�าให้นางรูส้กึเหมอืนไหล่ก�าลังจะแตกสลาย 

หากไม่เพราะมีบุปผาเหนือพิภพ เมื่อครู่นางคงตายไปแล้ว

โกวอว้ีบังเกิดไหวพรบิในชัว่เวลาคบัขนั "เจ้านาย จะโยนโลงน�า้แขง็

ให้นางดีหรือไม่ แล้วพวกเราค่อยหนี"
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หลีซูซูตอบ "โยนให้นางพวกเราก็หนีไม่รอดอยู่ดี" ปีศาจงูไม่มีทาง

ปล่อยพวกนางไปแน่นอน

เวลานีน้างรูส้กึคิดถึงถานไถจิน้อยู่บ้าง คนวิปรติผูน้ัน้มวิีธีจดัการกับ

ปีศาจได้ดีทีเดยีว แต่กลบัสูต้นไม่ได้ เป็นอาวุธทีร้่ายกาจในการสงัหารปีศาจ 

โดยแท้

ร่างของซือ่หน่ีว์ขยายใหญ่ เพียงไม่นานงเูหลอืมยกัษ์ลายด�าตวัหนึง่

ก็ขวางทางไปของหลีซูซูไว้

ซื่อหนี่ว์หรี่ตา "ไฉนตัวเจ้าจึงมีกลิ่นของนางแพศยาผู้นั้น"

ซื่อหนี่ว์แลบลิ้น สัมผัสกลิ่นในอากาศ

หลีซูซูถอยหลังอย่างไม่กระโตกกระตาก คิดถึงเลือดหัวใจท่ีเคย 

ถูกดีดเข้ามาตรงหว่างคิ้วตน "เจ้าหมายถึงเพียนหรานหรือ"

ปีศาจงูตอบ "เจ้ารู้จักนางแพศยานั่นด้วย?"

หลีซูซูคิดในใจ ที่แท้เป็นศัตรูของเพียนหรานน่ีเอง ก็ไม่แปลก  

ล้วนอยู่ในเหวร้างเหมือนกัน เงยหน้าไม่พบก้มหน้าก็ต้องเจอวันยังค�่า

แต่ปีศาจงูร ้ายกาจกว่าปีศาจจิ้งจอกเจ็ดหางอย่างเห็นได้ชัด  

ยามอยู่ในเงื้อมมือของปีศาจงู กระบวนท่าเดียวหลีซูซูยังสู้ไม่ไหวด้วยซ�้า

หลซีซูกูลอกตารอบหนึง่ "ใช่ รูจ้กั ข้าเป็นศตัรูกับจิง้จอกเจด็หางตวันัน้"

ปีศาจงูไม่ร้อนใจสังหารนางตามคาด สีหน้าประหลาดใจเอ่ยว่า 

"จิ้งจอกเจ็ดหาง? นางแพศยานั่นไม่ใช่จิ้งจอกเก้าหางหรอกหรือ"

ผ่านไปครู่หนึ่งปีศาจงูก็หัวเราะฮ่าๆ "ที่แท้ก็อย่างนี้เอง นางแพศยา

เพียนหรานฝืนฝ่ารอยแยกออกไป หางขาดไปสองหาง ตบะหลายพันป ี

ถูกท�าลาย แต่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ เช่นนั้นแสดงว่านางต้องตายแล้วแน่นอน"

หลีซูซูอึ้งงันไป เดิมทีเพียนหรานเป็นจิ้งจอกเก้าหางหรือ
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พอคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ท่ีปีศาจงูสั่งให้งูน้อยไปส�ารวจเส้นทาง 

นางเข้าใจแล้ว มารปีศาจคิดจะผ่านรอยแยกออกไป แทบจะต้องจ่าย 

ค่าตอบแทนมหาศาล ตบะหลายพันปี หรอือาจเป็นหม่ืนปีจะถูกท�าลายสิน้

แต่ก่อนปีศาจงูน่าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเพียนหราน ทว่าเพียนหราน 

ท่ีหนีออกไปร่างกายอ่อนแอย่ิง แม้กระทั่งมนุษย์ธรรมดายังสู ้ไม่ได้  

ไม่แปลกที่ปีศาจงูจะไม่กล้าหนีออกไปเอง ได้แต่เฝ้ามองเท่านั้น

ปีศาจงแูลบล้ิน "ถึงเจ้าจะเป็นศัตรขูองนาง แต่ข้าก็ยังจะกินเจ้าอยู่ด"ี 

พูดจบนางก็ฟาดหางลงมา หลซีซูเูตรยีมพร้อมอยู่ก่อนแล้วจงึหลบพ้น 

อย่างหวุดหวิดและวิ่งหนีไป

หลซีซูว่ิูงหนีโดยไม่เลอืกทาง ไม่ทนัได้มองว่าเบือ้งหน้าเป็นสถานทีใ่ด  

พยายามหลบเลี่ยงไปมาอย่างเปลืองแรงมาก

ปีศาจงูหยอกเย้าหลีซูซูอย่างใจเย็น นางยกมือขึ้น หลีซูซูลอยข้ึน

กลางอากาศ กุมคอตนเองไว้อย่างเจ็บปวด

ซื่อหนี่ว์คลี่ย้ิมชั่วร้ายพลางรวบนิ้วมือแน่น "แค่มนุษย์ตัวเล็กๆ  

คิดจะสู้กับข้าหรือ"

โลงน�้าแข็งในแขนเสื้อหลีซูซูร่วงลงบนพ้ืน คืนสู่ขนาดเดิม โลหิต 

บนตัวนางหยดลงบนโลงน�้าแข็ง

ซื่อหน่ีว์สนุกสนานกับการได้เข่นฆ่า ไม่ทันสังเกตว่าโลงน�้าแข็ง 

วารีอ่อนสั่นสะเทือน ท�าท่าว่าจะหลอมละลาย

โกวอว้ีเห็นสถานการณ์ร้ายแรง เดิมทีคิดจะทุบหม้อข้าวจมเรือ*  

ไม่คดิว่าโลงน�า้แขง็จะหมนุต้ิวและพุ่งเข้ามากะทันหนั ก่อนจะโจมตีซ่ือหน่ีว์ 

* ทุบหม้อข้าวจมเรือ หมายถึงตัดสินใจเด็ดขาดท่ีจะท�าจนถึงที่สุดโดยไม่ค�านึงถึงสิ่งใด หรือพร้อมสละได้ 

ทกุส่ิงเพ่ือชยัชนะ มท่ีีมาจากยุทธการท่ีจวีลู้ ่ศกึน้ันฝ่ายเซ่ียงอว่ี (ฉูป้่าหวัง หรอืฌ้อปาอ๋อง) หมายต่อต้านราชวงศ์ฉนิ 

ทว่ามีก�าลังคนน้อยกว่า เมื่อข้ามแม่น�้าแล้วจึงสั่งให้ทุบหม้อข้าวจมเรือของฝ่ายตนท้ิงไปเพ่ือปลุกขวัญทหาร

ให้สู้ตายไม่ถอยหนี จนท�าให้มีชัยเหนือฝ่ายฉินในที่สุด
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จนถอยไป

ซือ่หนีว์่แผดเสยีงร้องโหยหวน วารอ่ีอนทัง้หมดหลอมละลายอยูบ่น

ตัวนาง นางกลายเป็นงูเหลือมยักษ์ เกลือกกลิ้งอยู่บนพื้น

หลีซูซูร่วงตกลงพ้ืน เด็กน้อยใบหน้าขาวซีดผู้หนึ่งก�าลังมองนาง

อย่างเลื่อนลอย

หลซูีซอูดทนกับความเจบ็ เหน็ท่าทางอ่อนปวกเปียกของเดก็น้อยแล้ว  

ย่อตัวลงตรงหน้าเขา "มา พี่สาวแบกเจ้าหนีเอง"

ดวงตาเปียกชืน้ของเด็กน้อยจ้องมองนาง กางแขนออกและเกาะหลังนาง 

ไว้

หลีซูซูอดทนกับกลิ่นคาวโลหิตที่ตีขึ้นมาในล�าคอ แบกเด็กน้อย 

วิ่งโซซัดโซเซ

เดก็น้อยเกาะอยู่บนหลงันางอย่างน่ิงสงบ ยังหันกลับไปมองปีศาจงู 

แวบหนึ่งด้วย เขาเม้มริมฝีปากเอ่ยว่า "ปีศาจตามมาอีกแล้ว"

เดก็น้อยเหน็นางวิง่อย่างล�าบากถึงเพียงน้ีจงึบอกว่า "ท่านวางข้าลง 

แล้วหนีไปเถอะ"

หลีซูซูตอบ "ถ้าเจ้าอยากช่วยข้าจริงๆ สังเกตหน่อยว่าควรหนีไป 

ทางใดดี"

เด็กน้อยอึ้งงันไป สุดท้ายพูดอย่างลังเล "ทางซ้ายมือดูเหมือนจะมี

ศาลบรรพชนอยู่"

หลีซูซูรักษาม้าตายเยี่ยงม้าเป็น* ตัดสินใจวิ่งไปทางซ้าย

ซือ่หน่ีว์ไล่ตามมา พอเห็นศาลเบือ้งหน้าสหีน้ากเ็ปลีย่นไป นางจ้อง

หลีซูซูกับเด็กน้อยอย่างไม่สบอารมณ์ กัดฟันและจากไป

* รักษาม้าตายเย่ียงม้าเป็น เป็นส�านวน หมายถึงแม้จะรู้ว่าหมดทางแก้ไขเยียวยา แต่ยังคงกอดความหวัง

สุดท้าย พยายามอย่างถึงที่สุด
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หลีซูซูว่ิงเข้าไปในศาลบรรพชน เด็กน้อยหันกลับไปมอง "ปีศาจ 

ไม่ได้ตามมาแล้ว"

โกวอวี้พูดอย่างตื่นเต้นยินดี "เจ้านายน้อย ดูตรงนั้นสิ"

ตรงเบาะรองท่ีขาดการบ�ารงุรกัษามบีรุษุผมขาวผูห้นึง่น่ังหลับตาอยู่

บนตัวเขาไม่มีไอปีศาจ รอบด้านเปล่งแสงสีขาวอ่อนโยน รอบกาย

ยังมกีระแสปราณบรสิทุธ์ิศักด์ิสทิธ์ิทีม่อิาจจบัต้องได้ ครัน้รูส้กึว่าเขตอาคม

ของตนสะเทือน บุรุษผมขาวก็ลืมตาขึ้นช้าๆ

จะบรรยายดวงตาคู่นี้อย่างไรดี อ้างว้างเดียวดาย คล้ายจะเย็นชา 

แต่ก็เปี่ยมด้วยความเวทนาเห็นใจ

หนึ่งดวงตาแทนเวลาหมื่นปี หลีซูซูเหมือนจะเห็นเวลาที่ผ่านพ้น 

ไปอย่างเชื่องช้าในดวงตาคู่นั้น

พอคิดว่าทั้งที่เขาเป็นเทพองค์หนึ่ง กลับต้องเฝ้าเหวร้างเพียงล�าพัง 

อาศยัอยู่ในสถานทีท่ีไ่ม่เหน็แสงตะวันตลอดกาลร่วมกับมารปีศาจนับไม่ถ้วน  

หลีซูซูก็รู้สึกแสบจมูก

หลีซูซูวางเด็กน้อยลง โขกศีรษะอย่างเคารพนบนอบ

"ท่านผู้อาวุโส ข้าผู้น้อยหลีซูซู ด้วยความจ�าเป็นจึงบุกรุกเข้ามาที่นี่

รบกวนท่าน ขอท่านโปรดอภัยด้วย"

ดวงตาสีเงินของบุรุษผมขาวจ้องมองนาง หาได้มีแววต�าหนิไม่  

กลับกันในดวงตากลับมีแววยินดีหลายส่วน "ในที่สุดเจ้าก็มาเสียที"

หลซีซูชู้อนตาขึน้อย่างประหลาดใจ เด็กน้อยข้างหลงัก็งนุงงมากเช่นกัน

บุรุษผมขาวมิได้พูดต่อ ทว่าอึดใจต่อมาเด็กน้อยก็หมดสติไป บุรุษ

ผมขาวตรงหน้าเอ่ยกับหลีซูซู "เจ้ามานี่เถิด"

หลีซูซูรีบก้าวเข้าไป เดินเข้าไปใกล้จึงพบว่าร่างของบุรุษผมขาว
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โปร่งแสงแล้ว เขายกมือขึ้น นิ้วมือแตะที่หว่างคิ้วของนาง

นั่นเป็นต�าแหน่งของรอยแต้มสีแดงดุจชาดในร่างเดิมของหลีซูซู

"นามของข้าคือจี้เจ๋อ" เขาพูดด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน

อาการบาดเจบ็ภายในของหลซีซูท่ีูเกิดจากปีศาจงถููกรกัษาจนหาย

อย่างช้าๆ นางเบกิตาท่ีตาขาวตาด�าตดักันชดัเจน จ้องมองจีเ้จ๋อตาไม่กะพรบิ

นัยน์ตาสีเงินของเขาเจือยิ้ม ลูบผมนางเบาๆ "เจ้าเข้มแข็งทีเดียว"

หลีซูซูได้รับค�าชมจากเทพองค์สุดท้ายในโลกก็เผยลักษณะของ 

เด็กน้อยออกมาอย่างหาได้ยาก นางรู้สึกวางตัวไม่ถูก จึงยิ้มอย่างขัดเขิน

แม้แต่โกวอวี้ยังประหลาดใจ "เจ้านายน้อย ท่านเขินเป็นด้วยหรือ"

จี้เจ๋อหลุบตาเอ่ย "โกวอวี้เก้าชั้นฟ้า หายากยิ่งนัก"

ครานี้เป็นโกวอวี้ที่ท�าตัวไม่ถูกบ้าง ตั้งกี่ปีแล้วที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็น

สิง่ใดกันแน่ จีเ้จ๋อเอ่ยนามของมนักะทนัหนั ท�าเอามนัรูส้กึใบหน้าร้อนผ่าว

ไปหมด

จี้เจ๋อมิได้เปิดโปงความประดักประเดิดของโกวอว้ี พูดกับหลีซูซ ู

ด้วยน�้าเสียงเนิบช้านุ่มนวล "ข้าเฝ้าเหวร้างมานานเกินไป พลังเทพค่อยๆ 

สูญหาย เหวร้างเริ่มเกิดรอยแยก โลกนี้ก�าลังจะมีมารปีศาจอาละวาด"

หลีซูซูตอบว่า "ข้าผู้น้อยมาด้วยเรื่องนี้ บิดากับผู้อาวุโสทั้งหลาย 

หวังว่าหลีซูซูจะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อห้าร้อยปีก่อนได้  

ถอนกระดูกมาร หยดุยัง้มิให้พญามารฟ้ืนตื่น ขอท่านผู้อาวโุสโปรดชี้แนะ

หนทางด้วยเถิด"

จี้เจ๋อพูด "การถอนกระดูกมารมิใช่เรื่องง่ายดายถึงเพียงนั้น ไม่ว่า

ต้องเสียสละสิ่งใด เจ้าล้วนยินดีอย่างนั้นหรือ"

หลีซูซูผงกศีรษะอย่างจริงจัง
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นยัน์ตาสเีงนิของจีเ้จ๋อกระจ่างใสบรสิทุธ์ิ เขามไิด้เอ่ยค�าพูดให้ก�าลงัใจ  

ทั้งมิได้เอ่ยวาจาชวนให้ทดท้อใจ เพียงพูดอย่างเข้าอกเข้าใจว่า "เมื่อเป็น

เช่นนี้ เจ้าก็ไปลองดูเถิด"

เขาแบมือออก บนนั้นเป็นไข่มุกที่เปล่งประกายสีทองเม็ดหนึ่ง

ไข่มุกลอยจากฝ่ามือของจี้เจ๋อมายังมือของหลีซูซู

โกวอว้ีพิเคราะห์อย่างละเอียด "นี่คือ...หยาดน�้าตาดับวิญญาณ  

ข้าได้ยินมาว่าหยาดน�า้ตาดบัวิญญาณสามารถแปรเปลีย่นเป็นตะปศูกัดิส์ทิธ์ิ 

เก้าดอก ตอกลงในร่างของมารร้าย แต่ไม่มีใครเคยเห็นหยาดน�้าตา 

ดับวิญญาณมาก่อน"

"ก่อนเทพจะแตกดับเท่านั้นจึงจะเสกหยาดน�้าตาดับวิญญาณ 

ออกมาได้"

หลีซูซูเงยหน้า เปล่งเสียงอึกอักว่า "ท่าน...ท่าน..."

จี้เจ๋อยิ้มน้อยๆ "ใช่ ข้าก�าลังจะแตกดับ"

น�้าเสียงเขาสุขุมราบเรียบ หลีซูซูกับโกวอวี้ต่างไม่รู้จะพูดอะไรดี

ผ่านไปพักใหญ่โกวอว้ีก็เอ่ยถามเสยีงค่อย "หยาดน�า้ตาดบัวิญญาณ 

ต้องท�าอย่างไรจึงจะกลายเป็นตะปูดับวิญญาณเพื่อถอนกระดูกมารได้"

เรื่องนี้ไม่เคยมีใครท�ามาก่อน ไม่ว่าใครล้วนไม่มีประสบการณ์

จี้เจ๋อมองหลีซูซู "หนทางเดียวในการถอนกระดูกมารในโลกคือการ

เปิดหัวใจของพญามาร ท�าให้หยาดน�้าตาแปรเปลี่ยนเป็นตะปูศักด์ิสิทธ์ิ

เก้าดอก แล้วค่อยตอกลงไปบนหัวใจเขาทีละดอก"

หลซีซูตูะกกุตะกัก เอ่ยถามอย่างเหลอืเชือ่ "เปิด...เปิดหวัใจของเขา?"

ไม่กระมัง ไม่ใช่ความหมายอย่างที่ข้าเข้าใจกระมัง!

จี้เจ๋อแย้มย้ิม "เจ้าเป็นคนเฉลียวฉลาด จะต้องเข้าใจความหมาย
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ของข้าแน่ ผนึกของเหวร้างจะถูกท�าลายภายในสามปีอย่างแน่นอน เจ้า

มีเวลาเพียงสามปีเท่านั้นที่จะใช้ตะปูศักดิ์สิทธิ์ตอกลงบนหัวใจเขา"

"กระนั้น..." จี้เจ๋อมองนางพลางเอ่ยเสียงแผ่ว "โลกนี้น้อยคนนักท่ี 

รู้ว่าพญามารหาได้มีใยรักไม่"

หลีซูซูก�าหยาดน�้าตาดับวิญญาณในมือแน่น

ครานี้โกวอวี้ตะลึงงันไปด้วย

หลซีซูยัูงอยากพูดอะไรอกี ทว่าจีเ้จ๋อกลบัหลบัตาลงอกีคร้ังเสยีแล้ว 

องค์เทพผมขาวร่างกายค่อยๆ โปร่งแสง และสูญสลายไปกลางอากาศ
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หลีซูซูก�าหยาดน�้าตาดับวิญญาณ ไข่มุกศักดิ์สิทธ์ิเปล่งประกาย 

อ่อนโยนในมือนาง ดังเช่นเจ้านายของมันที่ก�าลังจะสูญสลายไป

สายลมอ่อนพัดผ่านเหวร้าง หลีซูซูมองออกไปจากปากประตู 

พระจันทร์สีน�้าเงินเก็บรัศมีประหลาด พลังเทพปกคลุมเหวร้างชั้นแล้ว 

ชั้นเล่า บริเวณที่พลังเทพแผ่ไปถึง กระดูกขาวกระจัดกระจาย ผนึกสีทอง

สว่างวาบบนพื้นที่ทุกชุ่นของเหวร้าง

เหล่าปีศาจโผล่หวัออกมาอย่างประหลาดใจ แผดเสียงร้องโหยหวน

โกวอว้ีพูด "จี้เจ๋อก�าลังจะสูญสลาย เขายืนหยัดไม่ไหวนานแล้ว  

การสิน้เปลอืงพลงัเป็นหมืน่ปีท�าให้เขามอิาจเฝ้าเหวร้างได้อกีต่อไป ท�าได้เพียง 

มองดปีูศาจหลบหนอีอกไปอย่างไร้เรีย่วแรง ก่อนทีเ่ขาจะแตกดับ ได้กระจาย 

วิญญาณเทพออกไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผนึกในเหวร้าง เป็นเช่น

ที่เขาบอก ผนึกนี้อย่างมากก็อยู่ได้เพียงสามปีเท่านั้น" 

35
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สามปีให้หลัง เมื่อขาดการพิทักษ์จากเทพ พญามารฟื้นต่ืนเมื่อใด 

เหล่าปีศาจย่อมรุดออกจากเหวร้าง ใต้หล้าโกลาหล

จุดแสงสีขาวตกลงบนมือของหลีซูซู นางถูกพลังนุ่มนวลขุมหน่ึง 

ยกตัวขึ้น

โกวอวี้เอ่ย "จี้เจ๋อจะส่งท่านกับเด็กน้อยผู้นี้ออกจากเหวร้าง"

เป็นเช่นท่ีโกวอว้ีว่า หลซีซูเูห็นทวิทัศน์ในเหวร้างห่างไกลออกไปทกุที 

จันทราปีศาจสีน�้าเงินดวงนั้นค่อยๆ อ่อนแสงลง

ผนึกสีทองกะพริบแสง เมื่อตระหนักถึงการแตกดับของเทพ ปีศาจ

นับไม่ถ้วนในเหวร้างพยายามจะหนีออกมา รวมถึงซ่ือหนี่ว์ ใบหน้านาง

ฉายความยินดี อยากจะพุ่งออกจากรอยแยกเหวร้างเช่นกัน

พลงัเทพสทีองขมุหนึง่แผ่กระจายไปในเหวร้างอย่างมอิาจต้านทาน 

ปีศาจทั้งหมดไม่อาจขยับเขยื้อน

มีเพียงพลังเทพบนตัวหลีซูซูเท่านั้นท่ีอ่อนโยน ภาพสุดท้ายท่ีนาง

เห็นก่อนหมดสติไปคือเหวร้างห่างไกลออกไปมากขึ้นทุกที นางตกลงไป

ในรอยแยก

พลงัเทพของจีเ้จ๋อโอบอุม้นางไว้ สกัดลมสลาตนัท่ีพัดอยูใ่นรอยแยก 

ส่งนางออกจากเหวร้าง

รอยแยกสาดแสงสีทองและปิดลงช้าๆ

นอกเหวร้างเป็นบรรพตเทียนซานในดนิแดนเหนือสุด หมิะและน�า้แข็ง 

ปกคลุม ทอดสายตามองไป เห็นแต่สีขาวโพลน

ลมในรอยแยกรุนแรงเกินไป หลีซูซูนอนอยู่บนพ้ืนน�้าแข็งอย่าง 

ไม่ได้สติ

โกวอวี้ร้องเรียก "เจ้านายน้อย ตื่นเร็วเข้า!"
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เปลือกตาของหลีซูซูขยับไหว ก่อนจะลืมตาขึ้น นางเห็นทัศนียภาพ

ที่สะท้อนเข้าสู่สายตา ก็รู้ว่าออกมาจากเหวร้างแล้ว ข้างกายมีร่างเล็ก 

เย็นเฉียบนอนอยู่

เป็นเด็กน้อยที่หลีซูซูช่วยมาจากเงื้อมมือของปีศาจงู

เด็กน้อยใบหน้าขาวซีด มือก�าชายเสื้อของตนแน่น ยังไม่ฟื้นขึ้นมา

โกวอวี้กล่าว "ลมในรอยแยกของเหวร้างรุนแรงเกินไป ร่างกายเขา

ไม่แข็งแรง ต่อให้ได้รับการปกป้องจากจี้เจ๋อก็ยังรู้สึกทรมาน"

หลีซูซูประคองเขาขึ้นมา เพิ่งจะมีเวลาสังเกตเด็กน้อยตอนนี้เอง

รูปโฉมของเขาผุดผ่องน่ารัก ใบหน้าเต็มไปด้วยความอ่อนเยาว ์

ไร้เดียงสา

หลีซูซูพิจารณาเด็กน้อย อดพูดข้ึนไม่ได้ "น่ารักกว่าถานไถจิ้น 

สมัยเป็นเด็กตั้งเยอะ"

โกวอวี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง "ก็นั่นน่ะสิ"

ถานไถจิ้นในวัยเยาว์เวลาคลี่ย้ิมดูชั่วร้ายอันตราย บางคร้ังท่ีแสดง

ความไร้เดียงสาออกมากลับเป็นเวลาที่ฆ่าคน เห็นแล้วช่างชวนให้ 

หนังศีรษะชาวาบ

"ต่อให้น่ารักเพียงใดก็เป็นความยุ่งยากอย่างหนึ่ง ร่างกายเขามอง

ปราดเดียวก็รู้ว่ามีปัญหา ถึงได้ถูกผนึกไว้ในโลงน�้าแข็งวารีอ่อน บังเอิญ

ตกลงไปในเหวร้าง คดิไมถ่งึว่าจะถกูฝืนปลกุให้ตืน่" โกวอวีพ้ดูต่อ "ตอนนี้

ท่านต้องไปหาถานไถจิ้น แล้วเด็กผู้นี้จะท�าอย่างไร"

หลซีซูเูอ่ยตอบ "พาเขาออกจากภูเขาน�า้แขง็ก่อน ดวู่ามคีรอบครัวใด 

สามารถรับเลี้ยงเขาได้หรือไม่"

โกวอวี้พิจารณาเด็กน้อยพร้อมเอ่ยว่า "ยาก เว้นแต่จะมีปาฏิหาริย์ 



39เถิงหลัวเหวยจือ

หาไม่แล้วด้วยสภาพร่างกายของเขาไม่อาจรอดชีวิตได้ ร่างกายอ่อนแอ

แต่ก�าเนิด ถูกขุมทรัพย์ฟ้าดิน* ย้ือชีวิตไว้ บัดนี้เขาสูญเสียท่ีพ่ึงไป ไม่รู ้

จะอยู่ได้อีกนานเพียงใด"

หลีซูซูบีบดวงหน้าเล็กของเด็กน้อย "ชีวิตเดิมทีก็เป็นเร่ืองราวของ

การต่อสูด้ิน้รนอย่างถึงท่ีสดุอยู่แล้ว" หากสามารถเตบิโตท่ามกลางลมแรง

และฝนกระหน�่าได้ วันข้างหน้าเขาย่อมแข็งแกร่งกว่าทุกคน

ในโลกเช่นนี้ การมีชีวิตอยู่ของใครบ้างที่เป็นเรื่องง่ายเล่า

โกวอว้ีรู้สึกว่าเด็กผู้นี้หน้าคุ้นอยู่บ้าง แต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นท่ีใด

มาก่อน เมื่อขบคิดไม่ได้ค�าตอบ มันจึงเลิกคิด

"เจ้านายน้อย ข้าขอนอนพักก่อนนะ" ครั้งน้ีตื่นขึ้นมานานเกินไป  

มันรีบยุติการสิ้นเปลืองพลัง การสิ้นเปลืองพลังวิเศษแม้เพียงเศษเสี้ยว 

อาจส่งผลให้หลีซูซูไม่สามารถกลับไปยังมิติเวลาที่ถูกต้องในอนาคตได้

หลีซูซูตอบมัน "ได้"

บรรพตเทียนซานหนาวเย็นเกินไป หลีซูซูรีบใช้โลหิตวาดยันต์  

เสกพญาอินทรีออกมาตัวหน่ึง นางวางเด็กน้อยลงบนหลังอินทรี ก่อนที่

ตนเองจะขึ้นไปนั่งด้วย

พญาอินทรีแบกสองคนบินออกจากบรรพตเทียนซาน โลหิตของ 

หลซีซูมูอิาจประคองอาคมไว้ได้อีก ได้แต่ให้พญาอนิทรีร่อนกายลงบริเวณ

ใกล้ๆ

นางแบกตัวเด็กน้อยที่สลบไสลเดินออกไปข้างนอก

เชิงเขาของบรรพตเทียนซานเป็นเส้นทางภูเขาคดเค้ียวเส้นหนึ่ง  

มีสายน�้าไหลลงมาจากภูเขา ย่ิงเดินออกไปข้างนอก อากาศก็ย่ิงอบอุ่น 

* ในนิยายก�าลังภายในหรือโลกบ�าเพ็ญเพียร ขุมทรัพย์ฟ้าดิน หมายถึงสมุนไพรหรือแร่ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ  

กินแล้วช่วยเพิ่มพลังฝึกปรือ เพิ่มอายุขัย หรือรักษาโรค
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นกกระจอกส่งเสยีงร้องเซง็แซ่ในป่ากระโดดออกมามองพวกเขาด้วยความ 

สนใจใคร่รู้

หลีซูซูเดินไปได้ไม่นานเหงื่อก็ออก ท้ังท่ีบรรพตเทียนซานอากาศ

หนาวเหน็บ ไฉนข้างนอกจึงร้อนถึงเพียงนี้

เด็กชายตื่นขึ้นมาในเวลานี้เอง

กระรอกโผล่หัวออกมา ในปากเต็มไปด้วยเมล็ดสน ซ่อนตัวอยู่บน

ต้นไม้มองดูพวกเขา

ขนตายาวของเขากะพริบหลายที ก่อนจะตระหนักได้ว่ามีคนก�าลัง

แบกตนเดินอยู่

เด็กสาวหอบหายใจเบาๆ หน้าผากมีเม็ดเหงื่อผุดซึมเล็กน้อย  

ริมฝีปากดูนุ่มเนียนประหนึ่งกลีบบุปผา

เขามองใบหน้าด้านข้างของเดก็สาวอย่างน่ิงงนั นางใช้แถบผ้าไหม

สีม่วงผูกมวยเป็นทรงดอกไม้ตูมสองช่อบนศีรษะ พู่ระย้าสีม่วงท้ิงตัวอยู่

ตรงจอนผม ดูงดงามน่ารัก

ร่างกายของเด็กสาวอ่อนนุ่ม เด็กชายพลันนึกถึงค�าของมารดา 

ท่ีบอกว่าชายหญิงอายุสีข่วบไม่นัง่ร่วมโต๊ะจงึรูส้กึขดัเขนิอยู่บ้าง ตดัสนิใจ 

หดมือของตนเองที่พาดไหล่นางอยู่กลับมาอย่างเงียบๆ

หลซูีซรููส้กึถึงความเคลือ่นไหวบนหลงั นางย้ิมพูด "เจ้าตืน่แล้วหรอื"

เด็กชายมองนางแวบหนึ่ง จากนั้นแอบมองอีกแวบหน่ึง เอ่ยด้วย 

น�้าเสียงเบาหวิวนุ่มนวล "อืม ขอบคุณท่านท่ีช่วยข้า ข้าตัวหนักมาก  

ท่านท�าเช่นนี้จะเหนื่อยเอา วางข้าลงเถอะ ข้าเดินเองได้"

หลซีซูรููส้กึว่าเขาว่าง่ายและน่ารกัย่ิงนกั จงึวางเขาลงตามท่ีเขาบอก 

"ข้าชื่อเยี่ยซีอู้ เจ้าชื่ออะไร"
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เด็กชายลังเลครู่หนึ่ง ก่อนตอบเสียงค่อย "ข้าชื่อเสี่ยวซาน"

ชื่อนี้ฟังดูก็รู ้ว่ามิใช่ชื่อจริง เห็นท่าทางอึดอัดของเสี่ยวซานแล้ว  

หลีซูซูมิได้เปิดโปงเขา

เด็กที่สามารถใช้โลงน�้าแข็งวารีอ่อน ร่างกายสวมชุดผ้าแพรที ่

ทอจากไหมหยก ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางถูกตั้งชื่อว่า 'เสี่ยวซาน' เด็ดขาด

ไม่รู ้เป็นเด็กน้อยจากตระกูลสูงศักด์ิมั่งค่ังตระกูลใด ชีวิตต้อง 

ระหกระเหินถึงขั้นนี้

เป็นเช่นท่ีโกวอวี้ว่า ในกลียุคเช่นนี้คนที่บอบบางสูงศักดิ์เกินไป 

ไม่มีทางรอดชีวิตได้

หลีซูซูร้อนเหลือเกิน พอวางเสี่ยวซานลงแล้ว ก็รีบถอดชุดคลุม 

กันลมออกและโยนทิ้ง

เสี่ยวซานหน้าแดงกว่าเดิม

หลซีซูพููดขึน้ "เสีย่วซาน เจ้าก็เหน็แล้ว โลงน�า้แข็งของเจ้าหลอมละลาย  

ข้าไม่อาจหาวารอ่ีอนมาสร้างโลงให้เจ้าใหม่ได้ ต่อไปเจ้าคดิจะท�าอย่างไร" 

นางยังคงตัดสินใจถามความเห็นของเขา

เสีย่วซานมองนาง ก้มหน้าถามเสยีงค่อย "ข้าติดตามท่านไปได้หรือไม่"

หลีซูซูแปลกใจเล็กน้อย นางส่ายหน้าตอบว่า "ข้ามีธุระต้องท�า 

อันตรายมาก มิอาจพาเจ้าไปด้วย"

ปลายนิ้วของเสี่ยวซานเป็นสีขาว เอ่ยเพียงว่า "ไม่เป็นไร"

เขาก็รู้ว่าตนเองเป็นตัวปัญหา

หากเขาด้ือดึงไม่ยินยอม หลีซูซูยังสามารถแข็งใจได้ แต่เด็กผู้น้ี 

ว่าง่ายเกินไปแล้ว ท�าให้หลีซูซูเกิดความรู้สึกผิดในใจ

โชคดีที่นางกระจ่างแจ้งว่าตอนน้ีมิอาจตัดสินใจโดยใช้อารมณ์  
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หากตกไปอยู่ในมอืถานไถจิน้ แม้แต่เพยีนหรานยังอยากตาย นบัประสาอะไร 

กับเด็กน้อยอ่อนแอผู้หนึ่ง

สองคนเดินไปได้พักหนึ่ง เสียงฝีเท้าพลันดังขึ้นในป่า

ตามมาด้วยเสียงของชายฉกรรจ์หยาบกระด้างคนหน่ึง "พับผ่า 

ย่ามนัเถอะ! น่ีมนัโลกบ้าบออันใดกัน กองทัพแคว้นโจวจะบกุปล้นหมูบ้่าน

พวกเราอยู่แล้ว หากไม่เพราะเหล่าจอืล่าสตัว์เป็น ป่านนีอ้ดตายไปนานแล้ว"

อีกเสียงหน่ึงเอ่ยว่า "ได้ยินว่าพวกเขาโจมตีมาถึงอว่ีโจวแล้ว ไม่รู้

ต้าซย่าจะรับมือกับคนเถื่อนแคว้นโจวพวกนั้นได้อีกนานเพียงใด"

ชายฉกรรจ์เอ่ยด้วยน�้าเสียงกระโชกโฮกฮาก "แคว้นโจวเปล่ียน

ฮ่องเต้แล้ว เจ้าไม่รู้รึ"

"อะไรนะ เปลี่ยนฮ่องเต้!"

"เป็นเรื่องเมื่อสองวันก่อน ได้ยินว่าฮ่องเต้แคว้นโจวองค์ก่อนถูก 

น้องชายฆ่าตาย ตอนน้ีศพยังแขวนอยู่ที่แม่น�้าโม่เหอตรงชายแดน"  

ชายฉกรรจ์ว่า

อกีคนดอีกดใีจ "ฮ่องเต้แคว้นโจวองค์ก่อนถานไถหมงิหล่างเลีย้งปีศาจ  

สร้างความทุกข์เข็ญให้ปวงชน ตอนนี้เปลี่ยนฮ่องเต้แล้ว ฮ่องเต้องค์ใหม่

คงไม่โหดเหี้ยมเหมือนถานไถหมิงหล่างกระมัง"

ชายฉกรรจ์แค่นหัวเราะ "เจ้าว่าฮ่องเต้องค์ใหม่เมตตาเพียงใดเล่า 

ฟังว่าเขาจับตัวพ่ีชายได้ มิได้ร้อนใจขึ้นครองบัลลังก์ กลับแล่เน้ือพ่ีชาย

ออกมาทีละชิ้น ควักลูกตา เอาไปให้สุนัขจรจัดกินเป็นอาหาร สองขา 

เหลือเพียงกระดูกสีขาว ล่อให้แมลงวันกับหนอนพิษมากัดแทะชอนไช 

ถานไถหมงิหล่างถูกผกูไว้กับเสาธง ทนทรมานอยู่สามวนัจงึจะสิน้ใจตาย

ในที่สุด มีคนบอกว่าฮ่องเต้องค์ใหม่ไม่รีบร้อนขึ้นครองราชย์ เพราะ 
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ต้องการตีต้าซย่าให้ได้เสียก่อนค่อยครองบัลลังก์"

อีกคนพูดอย่างเหลือเชื่อ "แต่ว่า...ถานไถหมิงหล่างเลี้ยงปีศาจไว้

มิใช่หรือ ศึกแม่น�้าโม่เหอ ปีศาจท่ีเขาเลี้ยงไว้ร่างกายมีขนาดเท่าภูเขา 

ลูกย่อมๆ แม้แต่แม่ทัพใหญ่เย่ียยังแพ้พ่าย แล้วจะถูกฮ่องเต้องค์ใหม่

สังหารได้อย่างไร"

ชาวบ้านแค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบมั่นคง เห็นได้ชัดว่าความ 

โหดเหี้ยมอ�ามหิตของฮ่องเต้องค์ใหม่ของแคว้นโจวน่าสยดสยองย่ิงกว่า

ฮ่องเต้องค์ก่อน สร้างความหวาดผวาแก่ผู้คนจนยากจะรับได้จริงๆ

ชายฉกรรจ์ตอบอย่างไม่สบอารมณ์ "ใครจะไปรู้เล่า ปีศาจอย่างไร

ก็คือปีศาจ เจ้าคิดว่าเป็นหมาแมวทั่วไปหรือไรกัน" 

นายพรานสองคนเดินไปข้างหน้า เจอหลซีซูกัูบเส่ียวซานทีเ่ดินสวนมา

นายพรานทั้งสองตกใจ ต่างมองหน้ากันไปมา

ป่าเขารกร้างแห่งนี้ ไฉนจึงมีเด็กสาวที่งดงามกับเด็กน้อยผู้หนึ่งได้

หรือว่า...

ไม่รอให้พวกเขาหน้าถอดสี หลีซูซูรีบเอ่ยปากถาม "ขอถามพ่ีชาย 

ทัง้สองท่านว่าฮ่องเต้องค์ใหม่ของแคว้นโจวทีพ่วกท่านพูดถึง ชือ่ถานไถจิน้ 

ใช่หรือไม่"

พอเหน็น�า้เสยีงนางเป็นมติร บนร่างก็ไม่มคีวามรู้สกึเย้ายวนเยีย่งปีศาจ  

ชายฉกรรจ์คนแรกขวัญกล้ามากกว่าหน่อยจึงเอ่ยตอบว่า "พวกเราก็ไม่รู้

เหมือนกันว่าฮ่องเต้องค์ใหม่ชื่ออะไร"

หลซีซูฟัูงพวกเขาคยุกันแล้วรูว่้าสถานการณ์ตอนน้ีไม่ดนัีก ประกอบกับ 

อากาศทีร้่อนจนทนไม่ไหวเช่นนี ้ ไม่เหมอืนอากาศช่วงต้นเดอืนสามตอนที ่

นางเข้าไปในเหวร้างแม้แต่น้อย
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"พี่ชาย ตอนนี้เป็นเดือนใดแล้วหรือ"

นายพรานกล่าวตอบ "เดือนเจด็แล้ว แม่นาง เจ้ากับเดก็น้อยผู้นี ้ไฉน

จึงมาอยู่ในป่าเขาได้"

"เดมิทีพวกเราขึน้เขามาหาสมนุไพร คิดไม่ถึงว่าอยู่ในป่าเขาตัง้นาน 

กลับไม่พบสมุนไพรเลยสักอย่าง"

ชายฉกรรจ์ว่า "ละแวกนี้ของพวกเราก็ไม่สงบแล้ว แคว้นโจว 

บุกโจมตี ล้วนอาศัยเซวียนอ๋องรักษาประตูเมืองไว้ แม่นาง เจ้าอย่าหา

สมุนไพรอะไรอีกเลย รีบกลับบ้านเถอะ แล้วย้ายไปจากท่ีนี่พร้อมกับ

ครอบครัวของเจ้า"

สองคนนี้เป็นคนดี

หลีซูซูตอบเขา "ข้าทราบแล้ว จะรีบพาน้องชายกลับไปเดี๋ยวน้ี  

เมื่อครู่ได้ยินพวกท่านคุยกันว่า...แม่ทัพใหญ่เย่ียพ่ายศึกท่ีแม่น�้าโม่เหอ 

เรื่องราวเป็นอย่างไรหรือ"

นายพรานถอนหายใจหนักๆ "ฮ่องเต้องค์ก่อนของแคว้นโจวเลี้ยง

พยัคฆ์ตวัหนึง่ ปีศาจตนน้ันสงูเท่าภูเขาลกูย่อมๆ สองทัพยังไม่ทันได้สูกั้น 

ทหารของแม่ทัพใหญ่เย่ียก็ถูกพยัคฆ์ตัวน้ันกัดตายเสียก่อน พวกทหาร

บ้างกระจัดกระจาย บ้างหนีตายจ้าละหว่ัน ไม่ทันเปิดศึกก็พ่ายแพ ้

เสียก่อน"

ชายฉกรรจ์เอ่ยต่อ "แม่น�้าโม่เหอรักษาไว้ไม่อยู่ บัดน้ีตกเป็นของ

แคว้นโจวแล้ว"

หลีซูซูรีบถาม "แม่ทัพใหญ่เยี่ยไม่เป็นไรกระมัง"

"ได้ยินว่าบาดเจบ็สาหัส จวบจนตอนน้ียังสลบไสลไม่ฟ้ืน เซวียนอ๋อง 

ของพวกเรารักษาการณ์อวี่โจวแทนแม่ทัพใหญ่เยี่ย"
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หลีซูซูหัวใจหนักอึ้ง นางไม่คาดคิดเลยว่าตนเข้าไปในเหวร้างแค่ 

ไม่ถึงสามวันชัดๆ โลกภายนอกกลับผ่านไปสามเดือนแล้ว

เห็นทีเวลาในเหวร้างจะแตกต่างจากโลกภายนอก พอออกมาก็ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สถานการณ์ย�่าแย่ถึงเพียงนี้ ข ้อด ี

เพียงอย่างเดียว อาจเป็นเพราะความแปลกประหลาดของเหวร้าง ท�าให้

พิษหนอนไหมใยวสันต์ในตัวนางมิได้ก�าเริบ

บัดนีถ้านไถจิน้สงัหารถานไถหมงิหล่าง ทัง้ยังเผชญิหน้ากับกองทพั

แคว้นซย่าของเซียวหลิ่น บิดาได้รับบาดเจ็บ พ่ีใหญ่ถูกพิษท่ีด่านจยาอวี้ 

พี่รองสวามิภักดิ์ถานไถจิ้น ไม่มีข่าวดีเลยสักอย่าง

เพียงพริบตาโลกมนุษย์ก็ย่างเข้าเดือนเจ็ด

หลีซูซูขอบคุณนายพรานทั้งสองคน และพาเสี่ยวซานเดินไป 

ข้างหน้าต่อ

"ไว้ถึงเชิงเขาพวกเราก็ต้องแยกทางกันแล้ว" หลีซูซูบอกเส่ียวซาน 

"พ่ีสาวต้องไปอว่ีโจว อว่ีโจวก�าลังท�าศึก มิอาจพาเจ้าไปด้วยได้ ถึงเวลา 

ข้าจะหาครอบครัวดีๆ ให้กับเจ้า"

เสี่ยวซานมองพื้นอย่างห่อเหี่ยวผิดหวัง

ล้วนเป็นเช่นน้ีทกุครัง้ บดิาจากเขาไปอย่างเงยีบๆ มารดาก็มาหาเขา 

น้อยครัง้ ภายหลงับอกว่าจะไปสถานทีอั่นไกลโพ้น บดันี.้..เดก็สาวตรงหน้า 

ก็จะจากเขาไปเช่นกัน

เสี่ยวซานพูด "ท่านรักษาตัวด้วย"

เขาเคยชินกับการจากลาแล้ว ไม่รู้ว่าร่างกายน้ีจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 

วันใดปีใด พ่ีสาวดูแล้วมิใช่คนธรรมดา นางไปท�าการใหญ่ ย่อมมิอาจ 

พาเขาไปด้วยอยู่แล้ว
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หลซีซูแูม้ใจจะพะวงถึงอว่ีโจว แต่เห็นท่าทางน่าสงสารของเขาแล้ว 

ยังอดรูส้กึเห็นใจมไิด้ นางเด็ดใบไผ่มาใบหน่ึง หยดเลอืดลงไป เปลีย่นใบไผ่ 

ให้กลายเป็นวิหคน้อยสเีขียวอ่อนตวัหนึง่ นางวางวหิคสเีขียวลงบนฝ่ามอื

ของเสี่ยวซาน "อย่าเสียใจไปเลย ของสิ่งนี้มอบให้เจ้า"

วิหคสเีขยีวถูไถตนเองกับเสีย่วซานอย่างน่ารกั เส่ียวซานเม้มมมุปาก  

ดวงตาฉายแววตื่นเต้นยินดีประปราย "ให้ข้าจริงๆ หรือ"

หลีซูซูยิ้มตอบ "อื้ม"

เสีย่วซานเอ่ยถามอย่างระมดัระวัง "มนัจะอยู่เป็นเพ่ือนข้าตลอดไปหรือ"

หลซีซูสู่ายหน้า ใบไผ่ใบหนึง่สิน้เปลอืงพลงัวิเศษไม่มาก เป็นส่ิงมชีวิีต 

ที่นางอาศัยพลังของบุปผาเหนือพิภพเสกขึ้นมา

หากนางตายไป วิหคน้อยตัวนี้ก็จะกลับกลายเป็นใบไผ่ดังเดิม

เสี่ยวซานเห็นนางสั่นศีรษะ เขาเหม่อลอยครู่หนึ่ง เอ่ยเสียงเบาทว่า

หนักแน่น "ข้าจะทะนุถนอมมันให้ดี"

วิหคน้อยส่งเสียงร้องจิ๊บๆ บินไปเกาะไหล่ของเสี่ยวซาน

ในเมืองโม่เหอ เด็กหนุ่มในชุดด�าเอนกายอยู่บนบัลลังก์

เขานัง่อย่างเกียจคร้าน ตรงหน้ามพียัคฆ์ตวัหน่ึงหมอบอยู่ เดก็หนุ่ม

ปรายตามองขนุนางใหญ่ในห้องโถงทีถ่กูมดัตวัอยู่อย่างเย็นชา ขนุนางใหญ่ 

ถูกบังคับให้คุกเข่า

"โจรกบฏ เจ้าสังหารองค์เหนือหัว ไม่คู่ควรท่ีจะเป็นองค์เหนือหัว 

คนใหม่!"

"วันนี้ต่อให้พวกข้าต้องตาย ก็ไม่มีทางยอมจ�านนให้กับเจ้า!"

"ดูหมิ่นฮ่องเต้แคว้นโจวเช่นนี้ จิตใจโหดเหี้ยมชั่วร้าย ต้องไม่ได ้



47เถิงหลัวเหวยจือ

ตายดีแน่"

พวกเขามีจ�านวนมาก ล้วนเป็นคนสนิทของถานไถหมิงหล่างใน

แคว้นโจว ทั้งยังติดตามถานไถหมิงหล่างมาหลายปี เวลาน้ีทุกคนต่าง 

ไม่ยอมรับถานไถจิ้นที่ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งด้วย 'วิธีการอันมิชอบ'

ข้างนอก ถานไถหมิงหล่างยังถูกตรึงอยู่บนเสาธง นับแต่โบราณ 

จวบจนปัจจุบัน ยังไม่เคยเห็นฮ่องเต้ที่มีสภาพอนาถถึงเพียงนี้มาก่อน

เดรัจฉานน้อยตรงหน้าผู้นี้มิใช่มนุษย์จริงๆ

ปัญญาชนให้ความส�าคัญกับศักดิ์ศรี หากพวกเขายอมจ�านนต่อ 

โจรกบฏผู้นี้ อีกพันปีให้หลังต�าราประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าอย่างไร

เมือ่คดิถึงตรงนีพ้วกเขาก็ย่ิงฮกึเหิมกว่าเดิม ราวกับก่นด่าถานไถจิน้ 

มากขึ้นหนึ่งค�า ก็จะรู้สึกสาแก่ใจมากขึ้นหนึ่งส่วน

เสียงสบถด่าดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในต�าหนักเต็มไปด้วยเสียง

เอะอะจอแจ

ขนุพลหลายคนของเผ่าอีเ๋ยว่ียมองถานไถจิน้ เหง่ือเย็นไหลรนิลงมา
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พวกเขาบรภิาษอย่างสะใจ ขนุนางฝ่ายบุน๋เดมิเชีย่วชาญส�านวนโวหาร 

อยู่แล้ว จึงเปลี่ยนค�าพูดไปมาก่นด่าถานไถจิ้นอย่างไม่ซ�้า

ถานไถจิน้ท่ีอยู่บนบลัลงัก์ล้างหนู้อมฟังอย่างตัง้ใจ เขามไิด้ห้ามปราม 

ขุนนางฝ่ายบุ๋นเหล่านี้ ทั้งมิได้ออกค�าสั่งให้ฆ่าพวกเขา

เหล่าขุนนางเห็นแล้วพลันได้ใจ ถานไถจิ้นยังไม่ข้ึนครองราชย์  

เมื่อยังไม่เป็นที่ยอมรับของทุกคน เขาย่อมเป็นขุนนางโฉดโจรชั่วผู้หนึ่ง

คนที่อยากเป็นองค์เหนือหัว ใครบ้างไม่ต้องการชื่อเสียง ถานไถจิ้น

ต้องไม่กล้าท�าอะไรขุนนางเก่าอย่างพวกเขาแน่

เป็นตัวประกันตั้งแต่หกขวบ บัดนี้คบหาคนต่างเผ่าและปีศาจ  

ถานไถจิ้นไม่คู่ควรที่จะเป็นฮ่องเต้แคว้นโจวเลยจริงๆ!

ตอนหยางจี้เข้ามา สถานการณ์ที่เห็นเป็นเช่นนี้

ถานไถจิน้น่ังบนบลัลงัก์ เหล่าขนุนางก่นด่าอย่างขุน่แค้น ด่าไปถึงขัน้ 

36
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'ไร้สิน้ลกูหลาน มไิด้ตายด'ี เสยีงระเบง็เซง็แซ่ หากมรู้ิว่าท่ีนีค่อืจวนว่าการ

ประจ�าเมืองโม่เหอ ยังคิดว่าเป็นตลาดสดสักแห่งเสียอีก

หยางจีเ้หลอืบมองถานไถจิน้แวบหนึง่ หนวดกระตกุอย่างหวาดหวัน่

เขาถามเนี่ยนไป๋อวี่ด้านข้างเสียงเบา "เกิดอะไรขึ้น ตาแก่พวกน้ี 

ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วรึ แล้วองค์ชายมิได้โมโหหรือ"

สถานการณ์ตอนนีส้องแคว้นท�าศึก ถงึอย่างไรก็มอิาจสงัหารขนุนาง

ทั้งราชส�านักได้ แต่พวกเขาด่าถานไถจิ้นเช่นน้ี องค์ชายต้องไม่ละเว้น 

พวกเขาแน่

เนีย่นไป๋อว่ีเป็นหวัหน้าองครกัษ์เย่ียอิง่ของเผ่าอีเ๋ยวีย่ บดัน้ีผนัตวัมา

อยู่ในทีแ่จ้ง เขาพูดเสยีงเบาว่า "องค์ชายฟังพวกเขาด่ามาหนึง่ชัว่ยามแล้ว"

เยี่ยฉู่เฟิงด้านข้างมองพื้น ไม่ปริปากพูดสักค�า

พอด่าต่อไปอกีราวหน่ึงถ้วยชา บางคนอบัจนถ้อยค�า เสยีงในห้องโถง 

จึงค่อยๆ เบาลง

ในท่ีสดุถานไถจิน้ก็ขยับตวั เขาหาวพลางถามขุนนางใหญ่ท้ังหลาย 

"ด่าจบแล้วหรือ"

น�้าเสียงของเขาราบเรียบ มิได้ดังไปกว่าเสียงของคนเบื้องล่างที่ 

เต็มไปด้วยความขุ่นแค้น

ขุนนางใหญ่ฮึกเหิมกว่าเดิม "วันน้ีต่อให้พวกข้าต้องตายอยู่ที่นี่  

ก็ไม่มีทางยอมรับโจรสุนัขอย่างเจ้าเป็นฮ่องเต้องค์ใหม่!"

ขุนนางอีกคนท่ีมีศักดิ์ศรีเอ่ยสมทบ "ใช่ โจรสุนัข จะฆ่าก็เชิญ  

ข้าผู้แซ่กวนไม่มีทางสวามิภักดิ์เจ้าเป็นอันขาด!"

ผู้ใดจะคาดว่าฟังค�านี้แล้ว คนบนบัลลังก์กลับใช้มือยันหน้าผาก 

พลางหัวเราะเบาๆ
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"พวกเจ้าคิดว่าข้าเรียกพวกเจ้ามาเพ่ือโน้มน้าวให้ยอมจ�านน 

อย่างนั้นหรือ" ถานไถจิ้นเอ่ยอย่างแปลกพิกล

แล้วมิใช่หรือไร

ถานไถจิ้นปรบมือ "ยกเข้ามา"

ข้ารับใช้ยกถังไม้ใบหนึ่งเข้ามา ทุกคนต่างมองหน้ากัน ไม่เข้าใจว่า

ถานไถจิ้นหมายความว่าอย่างไร

"โจรสุนัขอย่างข้าไม่ชอบการเข่นฆ่า" ถานไถจิ้นว่า "ด่ากันมา 

ตั้งนาน คิดว่าคงหิวแล้วล่ะ เห็นพวกเจ้าจงรักภักดีต่อฮ่องเต้องค์ก่อน 

ถึงเพียงน้ี ข้าประทับใจเหลอืเกิน จงึอยากสงเคราะห์พวกเจ้า มอบร่างของ

ฮ่องเต้องค์ก่อนให้พวกเจ้าดูแลรักษา"

หยางจี้บังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี เขามองเนี่ยนไป๋อวี่ทันที

เนี่ยนไป๋อวี่นึกอะไรได้ จึงก้มหน้าลง ไม่เอ่ยวาจา

ข้ารบัใช้หยิบชามออกมา ตักน�า้แกงเนือ้จากในถังไม้ใส่ชามทลีะใบ

ถานไถจิ้นหัวเราะเบาๆ "ช่วยขุนนางโฉดโจรชั่วอย่างข้าต้อนรับ

ใต้เท้าทุกท่านให้ดีด้วย"

ข้ารบัใช้บบีคางเหล่าขนุนาง จะป้อนน�า้แกงเนือ้ให้ มคีนเหน็เนือ้ในชาม  

ในท่ีสดุก็ตระหนกัได้ จงึร้องเสยีงดงัอย่างตืน่ตระหนก "นีเ่ป็นเนือ้ของอดตี

ฮ่องเต้!"

ถานไถจิ้นเอาเน้ือของถานไถหมิงหล่างไปต้ม และน�ามาแบ่งให้

ขุนนางทั้งหลายกิน

ทกุคนหน้าถอดส ีพยายามขดัขนืสดุชวิีต กระน้ันปัญญาชนกลุ่มหน่ึง  

ไหนเลยจะต่อต้านนักฆ่าเผ่าอีเ๋ยวีย่ได้ ไม่นานเสยีงอาเจยีนแห้งๆ ก็ดังข้ึน 

ในห้องโถงอย่างต่อเนื่อง
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ถานไถจิ้นพูดด้วยความฉงน "บุคคลท่ีพวกเจ้าสนับสนุนถึงเพียงน้ี 

บัดนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายพวกเจ้าแล้ว พวกเจ้าสามารถจงรักภักดีต่อเขา

ได้ตลอดไป ไยจึงไม่มีคนดีใจเลยเล่า"

หยางจี้ฟังน�้าเสียงนุ่มนวลของเขาแล้วขนลุกซู่ขึ้นมาทันใด

ถานไถจิน้ขบคิดอย่างจรงิจงัและพลนัเอ่ยว่า "อา ทีแ่ท้เป็นเช่นน้ีเอง 

พวกเจ้าไม่ดีใจ คงเพราะรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอ เพ่ิมน�้าแกงเนื้อให้ใต้เท้า 

ที่ไม่พอใจอีกคนละชาม"

พอค�าพูดนี้ถูกเอ่ยออกมา ทุกคนต่างไม่กล้าปริปากพูดอีก

กลับเห็นมีคนผู้หนึ่งดวงตาฉายแววหวาดหว่ัน ฝืนฉีกย้ิมออกมา 

"ดีใจ กระหม่อมดีใจ ขอบพระทัยองค์ชาย...ไม่ ต้องขอบพระทัยฝ่าบาท"

เขาล้มลุกคลุกคลาน ก่อนจะเผยรอยยิ้มแข็งทื่อออกมา "มีฝ่าบาท

ปกปักรักษาต้าโจวของกระหม่อม ต้าโจวของกระหม่อมจะต้องมีนาม

กระเดื่องเลื่องลือไปอีกร้อยชาติแน่ สุขสมบูรณ์ไม่สิ้นสุด"

ถานไถจิ้นหัวเราะลั่น

เมือ่มคีนหนึง่เริม่ เหล่าขนุนางทีใ่บหน้าซดีเผอืดต่างพากันหัวเราะตาม

ชั่วขณะหนึ่งผู้เป็นเจ้านายหัวเราะ เหล่าขุนนางก็หัวเราะ

ใต้เท้ากวนท่ีก่อนหน้าน้ีประณามถานไถจิ้นรุนแรงท่ีสุด ยากจะ

ยอมรับเรื่องที่ตนกินเนื้อของฮ่องเต้องค์ก่อน จึงลุกขึ้นวิ่งเข้าชนเสา

ถานไถจิน้มองดูด้วยความสนใจ รอจนใต้เท้ากวนหวัแตกเลอืดนอง

ล้มลงกับพื้น ถานไถจิ้นจึงหุบยิ้ม สายตาแปรเปลี่ยนเป็นน่ากลัว

ครานี้ไม่มีสักคนกล้าด่าเขาอีก ต่างคุกเข่าลงอย่างอกสั่นขวัญผวา

ถานไถจิน้พิจารณาใต้เท้ากวนอยู่นาน สดุท้ายเอ่ยเสียงเบา "ส่งศพเขา 

คืนให้กับครอบครัวเถอะ"
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ทุกคนใบหน้าซีดเผือด

ต่างเข้าใจว่าเขาหมายความว่าอะไร นี่มิใช่พระมหากรุณาธิคุณ

แน่นอน เมื่อใต้เท้ากวนตาย ครอบครัวเขาย่อมพลอยรับเคราะห์ไปด้วย

ขุนนางหลายคนที่ยังยึดถือศักดิ์ศรีอยู่ แผ่นหลังโค้งค่อมลงทันใด

การสงัหารพวกเขายงัดีกว่าสถานการณ์ตอนนีม้าก กลืนกินเนือ้ของ

อดตีฮ่องเต้ ท�าให้ชือ่เสยีงของพวกเขาแปดเป้ือนไปแล้ว ไม่ว่ายินดหีรือไม่ 

วันนี้ก้าวออกจากห้องโถงนี้ไป พวกเขากับถานไถจิ้นย่อมเป็นจิ้งจอก 

บนเขาลูกเดียวกัน*

ไม่มีใครต่อต้านอีก พวกเขาหมอบลงทีละคน

รอจนขนุนางใหญ่ท่ียอมจ�านนถูกลากตัวออกไป หยางจีท่ี้เผชิญหน้า 

กับถานไถจิ้นแข้งขาแทบจะอ่อนยวบ

ก่อนหน้านี้เขาคิดไปได้อย่างไรว่าตนจะสามารถถอนตัวออกมา

อย่างปลอดภัย บดัน้ีดูแล้ว เมือ่ติดตามถานไถจิน้ ต่อให้เน่าเฟะเป็นเนือ้เละ 

จนถูกหนอนชอนไชกองหน่ึง ก็ยังไม่กล้าบังเกิดความคิดทรยศแม้เพียง

ครึ่งส่วน

เขารายงานด้วยน�้าเสียงตะกุกตะกัก "ข้าน้อยตรวจนับดูแล้ว โม่...

โม่เหอยังเลี้ยงดูเสบียงอาหารพออีกสามเดือน ไม่ๆ เสบียงอาหารของ 

โม่เหอยังพอเลีย้งดกูองทัพใหญ่ได้อกีสามเดอืน...ปี...ปีศาจท่ีถานไถหมงิหล่าง 

ทิ้ง...ทิ้งไว้..."

ถานไถจิ้นกวาดตามองเขาแวบหนึ่ง

หยางจี้ขาอ่อนจนแทบจะคุกเข่าลง

เนี่ยนไป๋อวี่ประคองเขาไว้ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์

* จิ้งจอกบนเขาลูกเดียวกัน หมายถึงเป็นพวกเดียวกันหรือเป็นคนชั่วเหมือนกัน
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ถานไถจิ้นเอียงศีรษะถาม "เจ้ากลัวข้าหรือ"

หยางจี้ตอบ "ข้าน้อย...ข้าน้อยมิกล้า"

ถานไถจิ้นเผยรอยย้ิมเหนียมอาย "หยางจ้ีเซียนเซิงมิต้องกลัวไป  

สิ่งท่ีพวกเขากินหาใช่เนื้อของถานไถหมิงหล่างไม่ เป็นเพียงเน้ือหมูที่ 

บูดเน่าเท่านั้น"

"เนื้อหมู?" หยางจี้ช�าเลืองมองเนี่ยนไป๋อวี่และเยี่ยฉู่เฟิง

เย่ียฉูเ่ฟิงไม่มท่ีาทใีดๆ เนีย่นไป๋อวีก่ลบัพยักหน้านิดๆ แทบมองไม่เห็น  

หยางจี้พลันโล่งอก ความรู้สึกปั่นป่วนในกระเพาะบรรเทาลงในที่สุด

ถานไถจิ้นเอ่ยด้วยน�้าเสียงแผ่วเบาต่อ "ดูสิ อาวุธมิต้องเปื้อนเลือด 

ทัง้มต้ิองฆ่าคน ชัว่ชวิีตน้ีพวกเขาย่อมมอิาจอ้างนามของถานไถหมงิหล่าง 

มาต่อต้านข้าอีก"

หยางจี้ขบคิดก็พบว่าเป็นเช่นนี้จริงๆ!

ทว่าแม้จะเป็นเนื้อหมู ก็ยังคงมิอาจลบเลือนเงามืดที่หยางจี้มีต่อ 

ถานไถจิ้นได้แม้สักครึ่งส่วน เขาฝืนสงบสติอารมณ์ รายงานสถานการณ์

ในค่ายทหารอย่างราบรื่น

ถานไถจิน้ฟังอย่างไม่ตัง้ใจ เขาหลบุตามองนิว้มอืขาวกระจ่างดจุหยก 

ของตน คดิในใจว่า จงิหลนัอนัพูดถูก แม้ในใจจะไม่เหน็ด้วย แต่ต้องแสร้ง

ท�าตัวให้เหมือนคนอื่นๆ

เขาค่อยๆ ศึกษาและฝึกฝนท่วงท่ากิริยาของคนอื่น อย่างน้อย 

มองแต่เปลือกนอก เขาก็เรียนรู้ได้ไม่เลว

หลังจากฮ่องเต้องค์ก่อนของแคว้นโจวตายได้ห้าวัน ขุนนางทั้ง 

ราชส�านักต่างสวามิภักดิ์องค์เหนือหัวองค์ใหม่
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หลีซูซูนั่งอยู่ในหอสุรา รู้ข่าวนี้แล้วก็อดพึมพ�าไม่ได้ "เขาท�าอะไร 

ลงไปกันแน่นะ..."

เป็นไปไม่ได้ที่เรื่องราวจะราบรื่นเช่นนี้กระมัง

ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน วางแผนชิงบัลลังก์ จะราบรื่นง่ายดายเช่นนี้ 

ได้อย่างไร

ทว่ากลับไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่น้อย 

หลซีซูขูบคดิอย่างไรก็ไม่เข้าใจ สามภีรรยาคู่หน่ึงนัง่อยู่ตรงข้ามนาง 

ส่งเสียงเรียกนาง "แม่นาง..."

หลซีซูเูงยหน้า ดึงความคิดกลบัมา "ท่านลงุ ท่านป้า หวังว่าพวกท่าน

จะดูแลเสี่ยวซานให้ดี"

สามีภรรยาตรงหน้าท่ีดูซื่อตรงรีบผงกศีรษะ เอ่ยอย่างเมตตาอารี 

"แม่นางวางใจ พวกเราไม่มีบุตร จะเลี้ยงดูเสี่ยวซานเหมือนลูกชายแท้ๆ 

ไม่ปล่อยให้เขาล�าบากแน่นอน"

ฝ่ายสามีพูด "พวกเราจะพาเสี่ยวซานออกห่างจากสถานที่แห่งนี้  

โม่เหอและอวีโ่จวล้วนไม่ปลอดภยั หลายปีมานีข้้ากับฮหูยนิเก็บหอมรอมรบิ 

ได้ไม่น้อย ไปจากอวี่โจวแล้ว ก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้"

หลีซูซูพยักหน้า "ข้าขอคุยกับเสี่ยวซานสักเล็กน้อยได้หรือไม่"

สองสามภีรรยาเดินออกไปอย่างเข้าอกเข้าใจ ฝ่ายภรรยาหันกลับมา 

มองเสี่ยวซานหลายครั้ง ดูออกว่านางเอ็นดูเสี่ยวซานมาก

หลีซูซูถามเขา "เจ้าชอบพวกเขาหรือไม่"

ดวงตาใสกระจ่างของเสี่ยวซานจ้องมองหลีซูซู พยักหน้าตอบว่า 

"ชอบ"

หลซีซูถูอนใจ ลบูศรีษะเขา "ข้าจะท�าอย่างไรกับเจ้าดี" ว่าง่ายถึงเพียงน้ี  
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ทั้งที่ไม่อยากจากไป แต่กลับไม่แสดงออกมาแม้แต่ครึ่งส่วน

หลซีซูเูห็นใจเขาอย่างแท้จรงิ นานมากแล้วทีน่างไม่ได้เหน็ใจคนผูห้น่ึง 

มากถึงเพียงนี้ แต่นางต้องไปแล้วจริงๆ สามีภรรยาคู่นั้นเป็นคนดี ที่บ้าน

ก็มีฐานะ เสี่ยวซานอยู่กับพวกเขา ย่อมดีกว่าติดตามตน

หลีซูซูกุมข้อมือของเสี่ยวซานเบาๆ ชีพจรของเด็กชายอ่อนแอ  

แทบจะไม่เหมือนคนที่มีชีวิต ต่อให้สามีภรรยาคู่นั้นดีเพียงใด ก็มิอาจ 

ต่อชีวิตให้เสี่ยวซานได้

นางกรีดข้อมือตนเองจนเป็นแผล ก่อนจะยื่นไปข้างริมฝีปากของ

เสี่ยวซาน

เสีย่วซานมองนางแวบหนึง่ และท�าเหมอืนเมือ่สองวันก่อน ดดูเลอืดนาง 

เบาๆ ร่างกายของเด็กสาวที่ถูกบุปผาเหนือพิภพเปลี่ยนแปลง โลหิตไม่มี

กลิน่คาว กลบัเจอืกลิน่หอมอ่อนจางของบปุผาและพลังเทพสงูสดุ เส่ียวซาน 

รู้ว่านางอยากให้ตนมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายๆ ปี 

เขาไม่กล้าออกแรง กลีบปากแนบติดข้อมือนางอย่างแผ่วเบา 

จนแทบไม่รู้สึก ผิวกายอ่อนนุ่มของเด็กสาว กลิ่นหอมละมุนจางๆ ท�าให้

เขาท�าอะไรไม่ถูกอยู่บ้าง เขาแนบริมฝีปากแห้งผากลงไป บังคับตนเอง 

ไม่ให้หน้าแดงหูแดง ทว่ายังคงอดช�าเลืองมองนางมิได้

นางยิ้มมองเขา "เป็นอะไรไป"

เสี่ยวซานปล่อยนางอย่างลนลาน "ขอบคุณท่าน"

เขาไม่ยอมเรียกหลีซูซูว่า 'พ่ีสาว' หลีซูซูก็ไม่ถือสา เด็กผู้นี้เป็นคน 

ว่าง่ายรู้ความ ย่อมมีความคิดในใจของตนเอง

"นับแต่นี้ไปใช้ชีวิตให้ดี หากมีโอกาสจะต้องคว้าไว้ให้ได้ เสี่ยวซาน 

จงเป็นคนที่เข้มแข็ง หวังว่าสักวันพวกเราจะได้พบกันอีก"



56 จันทราอัสดง 2 

เสี่ยวซานตอบเสียงอู้อี้ "อืม ข้าจะเป็นเช่นนั้น"

ข้ารับปากท่าน

หลีซูซูพยักหน้า ท�าท่าจะจากไป เสี่ยวซานเม้มมุมปาก นิ้วมือ 

เกี่ยวแขนเสื้อหลีซูซูไว้เบาๆ

เขาวางตลับหยกขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือลงบนฝ่ามือของหลีซูซู

หลีซูซูหลุบตามอง หนอนกู่สีขาวตัวเล็กตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้น

เสี่ยวซานพูดขึ้นว่า "ข้า...ข้ามีเพียงของสิ่งน้ีมอบให้ท่าน ท่าน 

อย่ากลัวมัน และอย่ารังเกียจมัน ท่านพกมันไว้ ย่อมไม่ถูกพิษ"

เขากลัวหลีซูซูจะไม่รับ จึงถอยหลังหลายก้าวอย่างลุกลน "ข้าจะ 

ไปหาพวกเขาแล้ว"

ไม่รอให้หลซีซูเูอ่ยอะไร เขาก็วิง่ออกไปข้างนอกและจงูมอืสตรสีงูวัย 

ผู้นั้น

สตรีสูงวัยแย้มยิ้มทั่วหน้า

หลีซูซูเก็บตลับหยกให้ดีด้วยความรู ้สึกซับซ้อน มองดูพวกเขา 

พาเสี่ยวซานขึ้นรถม้าจากไปอยู่ห่างๆ

บนรถม้า สตรสีงูวัยพูดกับเขา "อย่ามองอีกเลย พ่ีสาวเจ้าห่างออกไป 

ไกลแล้วล่ะ"

เสี่ยวซานตอบเสียงค่อย "นางไม่ใช่พี่สาวข้า"

สตรีสูงวัยได้ยินไม่ชัดว่าเขาพูดอะไร "นกน้อยบนไหล่เจ้าตัวนี ้

มาจากที่ใดหรือ" นางเอ่ยพลางท�าท่าจะจับ

เสีย่วซานปกป้องนกน้อยไว้ในฝ่ามอื เม้มปากตอบว่า "โปรด...โปรด

อย่าแตะต้องมัน"

สตรสีงูวัยปิดปากย้ิมพูด "เดก็ผูน้ีน้ีน่ะ มารดาไม่แย่งของของเจ้าหรอก"
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เสี่ยวซานเงียบงัน เขาอยากบอกเหลือเกินว่าเขามิใช่เด็กน้อยแล้ว 

แม้ดูแล้วร่างกายจะเหมือนเด็กหกเจ็ดขวบ แต่เขาอายุสิบสองแล้ว

เขาเป็นหนุ่มน้อยผู้หนึ่ง เขาจดจ�ามารดาบังเกิดเกล้าของตนเองได้ 

มารดาเขาชื่อว่าจิงหลันอัน

เขาคือนายน้อยของเผ่าอี๋เยวี่ย เยวี่ยฝูหยา

หลีซูซูสะพายกระบี่เล่มเล็ก เดินทางหลายวัน ก่อนจะน่ังเรือมาถึง

โม่เหอ

โม่เหอเข้าสู ่ฤดูคิมหันต์อันอบอ้าว หลีซูซูเปลี่ยนมาสวมชุด

ทะมัดทะแมง เฝ้าสังเกตสถานการณ์ภายในเมือง

อันที่จริงนางก็ไม่รู้ชัดเจนว่าต้องท�าอย่างไร จี้เจ๋อบอกว่าพญามาร

ไม่มีใยรัก เช่นนั้นย่อมถูกลิขิตให้เป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึก

ประวตัศิาสตร์บันทกึไว้ว่าผูท้ีไ่ม่มใียรกั ภายหลังสามารถสร้างข้ึนได้  

แต่ขัน้ตอนยากล�าบากมาก ต้องสอนให้คนผูน้ั้นรู้จกัความรักและความชัง  

ความเจ็บปวดและความหวานหอม

ความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดในโลก

จากสถานการณ์ทีห่ลซีซูรููม้าตอนนี ้ถานไถจิน้มคีวามรู้สกึกับเย่ียปิงฉาง 

เท่านัน้ คะนึงหามอิาจลมื บางทีเย่ียปิงฉางอาจเป็นตวัเลอืกทีเ่หมาะท่ีสดุ

ในการสร้างใยรักให้กับเขา

ทว่าเย่ียปิงฉางแต่งให้เซียวหลิ่นแล้ว ผู้อื่นสามีภรรยาดุจฉินเซ่อ 

สอดประสาน จะให้นางท�าอย่างไร

การถอนกระดูกมารจึงกลายเป็นภารกิจอันยากย่ิง มิน่าจี้เจ๋อ 

เพียงแต่ย้ิมอย่างเข้าใจ ไม่ได้ให้ก�าลงัใจนาง ท้ังไม่ได้บัน่ทอนจติใจ เรือ่งน้ี 
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เดิมทีเป็นเรื่องที่ชวนสิ้นหวังอยู่แล้ว

นางยังคงคิดหาหนทาง บนถนนพลันเกิดความวุ่นวาย ฝูงชนวิ่งหนี

แตกตื่น

สตรีผู้หนึ่งถูกชนจนสะดุดล้มลงข้างเท้าหลีซูซู หลีซูซูรีบพยุงนาง 

ขึ้นมา "เกิดอะไรขึ้นหรือ"

หญิงสาวตอบอย่างร้อนใจ "พยัคฆ์ศกึทีฮ่่องเต้องค์ก่อนของแคว้นโจว 

เลี้ยงไว้ตัวนั้น ทุกสองสามวันต้องเฟ้นหาสตรีไปปรนนิบัติ นั่นคือปีศาจ 

ตัวหนึ่ง ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาสักคน! แม่นาง เจ้ารีบหนีไปเถอะ"

ไม่ผิดจากที่พูด ห่างไปไม่ไกล ทหารแถวหน่ึงมองมาท่ีฝูงชน 

ด้วยสายตาคมปลาบ

ก่อนหน้าน้ีหลีซูซูฟังนายพรานเล่าว่าถานไถหมิงหล่างมีปีศาจเสือ

ตัวเท่าภูเขาลูกย่อมๆ สามารถช่วยเขาท�าศึกได้

ถานไถจิ้นสังหารถานไถหมิงหล่าง เดาว่าเขาคงมิอาจตัดใจสังหาร

ปีศาจเสือตัวนี้ จึงเลี้ยงมันต่อไป ให้ปีศาจเสือท�าศึกให้เขา

ถึงอย่างไรมนุษย์ธรรมดาก็มอิาจต่อกรกับปีศาจท่ีร้ายกาจได้ หลซีซู ู

บดฟันเบาๆ มิอาจคาดหวังว่าถานไถจิ้นจะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไร

ได้อยู่แล้ว

ทหารเข้ามาใกล้มากขึน้ทุกท ีหลซีซูกูลบัไม่มทีท่ีาว่าจะหลบ ปีศาจเสอื 

ที่กินสตรีใช่หรือไม่ คอยดูว่านางจะตีหัวมันให้แบะหรือไม่!

ปีศาจเสือเดิมเป็นภัยคุกคามบิดาสกุลเย่ียอยู่แล้ว นางจะไปอยู ่

ข้างกายถานไถจิ้นและถือโอกาสนี้ก�าจัดปีศาจเสือไปด้วยเลย

ตามความคดิของหลซีซู ูต่อให้ถานไถจิน้จะเป็นฮ่องเต้แล้ว สถานการณ์ 

ตอนนีก็้เหมาะท่ีจะลงมอืมากท่ีสดุ หากเขาท�าลายแคว้นซย่าได้จริงๆ จะต้อง 
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กลายเป็นทรราชที่ไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาแน่

เมือ่เกิดความคิดเช่นน้ี ตอนทหารจบัตัวนาง นางจงึดิน้รนพอเป็นพิธี 

เท่านั้น ก่อนจะถูกพาตัวไป

หลงัจากหลซีซูถูกูจบั นางมไิด้ถูกส่งไปอยู่ข้างกายปีศาจเสือ หมวัมวั 

หรี่ตาพิจารณานางรอบหนึ่ง สุดท้ายหลีซูซูถูกขังไว้ในห้อง

ในห้องยังมีสตรีอีกห้าคน

หญิงสาวเหล่านั้นใบหน้าขาวซีด ยังมีสองคนที่หลั่งน�้าตาด้วย เห็น

หลีซูซูถูกผลักเข้ามา พวกนางมองดูแวบหนึ่ง ก่อนจะก้มหน้าลงอย่าง 

สิ้นหวัง

หญิงสาวนางหนึ่งที่มีสีหน้าย�่าแย่เอ่ยว่า "อวิ๋นเอ๋อร์ ไม่ได้ พวกเรา

จะนั่งรอความตายไม่ได้ ขืนยังไม่คิดหาหนทาง พวกเราจะต้องตายแน่"

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์สีหน้าอิดโรย "จะมีหนทางใดเล่า ถานไถหมิงหล่าง 

เก็บพวกเราไว้ก็เพื่อคืนนี้มิใช่หรือ ก่อนหน้านี้ข้าได้ยินท่านพ่อบอกว่าเขา

เจอปีศาจระดับสูงตนหนึ่งหลับใหลอยู่ รอจะปลุกมันให้ฟื้นตื่น"

เยียนหว่านพูด "แต่ถานไถหมิงหล่างตายไปแล้ว ตอนนี้โม่เหอ

ปกครองโดยน้องชายของเขา พวกเรา...ไม่แน่อาจยังมีโอกาสรอด"

เยียนหว่านมองใบหน้าสะสวยของจ้าวอวิ๋นเอ๋อร์ "ใช่! อว๋ินเอ๋อร ์ 

เจ้างดงามถึงเพียงน้ี คืนนี้พวกเรายังมีโอกาส ก่อนพิธีจะเริ่ม ฮ่องเต ้

องค์ใหม่จะเรียกตัวพวกเราไปเข้าเฝ้า ขอเพียงเขา...ถูกใจเจ้า พวกเรา 

ย่อมไม่ถูกส่งตัวไปปลุกปีศาจระดับสูง"

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์นิ่งงันไป ดวงตามีแววคาดหวังเพิ่มขึ้นหลายส่วน

หลีซูซูคิดไม่ถึงเลยว่านอกจากปีศาจเสือแล้ว ถานไถหมิงหล่าง 

ยังคิดจะปลุกปีศาจระดับสูงตนอื่นอีก
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ถานไถจิ้นปรารถนาในอ�านาจมากกว่าถานไถหมิงหล่าง ในเม่ือ 

มีโอกาสนี้ เขาต้องปลุกปีศาจขึ้นมาแน่นอน ไม่ว่าจะล้วงลูกกลอนใน 

ตัวปีศาจออกมากลืนกินเสียเอง หรือบงการปีศาจให้ท�าศึก ล้วนเป็น 

เรื่องที่ถานไถจิ้นสามารถท�าได้ทั้งสิ้น

ราชสกุลถานไถมีแต่คนบ้า!

ทว่าแม่นางตรงหน้าเหล่าน้ี เห็นชัดว่ายังไม่รู้จักฮ่องเต้องค์ใหม่ 

เพราะแม่นางที่กล้าหาญเหล่านี้ตัดสินใจจะไปยั่วยวนถานไถจิ้น

หลีซูซูไร้ซึ่งค�าพูดใด
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หลซีซูเูพ่ิงมาใหม่ เสือ้ผ้าอตัคดั เหน็ได้ชดัว่าหญิงสาวสงูศกัดิเ์หล่าน้ัน 

ไม่ได้คิดจะชวนนางไปร่วมยั่วยวนฮ่องเต้องค์ใหม่ด้วย

เยียนหว่านในชดุเขยีวเอ่ยว่า "ก่อนหน้าน้ีข้าไปสบืมา ข้างกายฮ่องเต้

องค์ใหม่ไม่มสีนมชายา เขายังหนุม่แน่นเป่ียมด้วยก�าลังวังชา เป็นไปไม่ได้ 

ท่ีจะไม่รู้สึกอะไรเมื่อเห็นสาวงาม ขอเพียงพวกเราคว้าโอกาสไว้ให้ได้  

ย่อมไม่ถูกส่งไปสังเวยปีศาจ"

มิต้องสงสัยเลย ในบรรดาหญิงสาวเหล่านั้น จ้าวอว๋ินเอ๋อร์งดงาม

ที่สุด นางสวมชุดกระโปรงสีชมพู โดดเด่นเฉิดฉันที่สุดในกลุ่ม แม้สีหน้า

จะหม่นหมอง ก็ไม่กระทบต่อความงามของนางแม้แต่น้อย

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์พยักหน้า เห็นด้วยกับความคิดของเยียนหว่าน

ดวงตาของเยียนหว่านฉายความรูส้กึคับแค้นใจ อยากเป็นคนลงมอื

เสียเอง ทว่ารูปโฉมของเยียนหว่านสามัญไม่โดดเด่น ในช่วงเวลาคับขัน

37
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ของชีวิต นางได้แต่ช่วยออกอุบายให้จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์อย่างกระตือรือร้น

"อวิ๋นเอ๋อร์ ถึงเวลาเจ้าต้องช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยนะ ช่วยพูดแทน

ทกุคนหน่อย" เมือ่ได้รบัความโปรดปรานแล้ว อย่าได้ลมืพวกนางเป็นอนัขาด

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์ให้สัญญาอย่างจริงจัง "แน่นอน ข้าไม่ปล่อยให ้

พวกเจ้าเป็นอะไรแน่"

แม่นางคนอื่นๆ ซาบซึ้งใจจนหลั่งน�้าตา ต่างรีบเอ่ยขอบคุณ

ใบหน้าของจ้าวอวิ๋นเอ๋อร์แดงซ่าน นางเป็นสตรีที่ยังไม่ออกเรือน 

ยามนี้จะให้ไปยั่วยวนฮ่องเต้องค์ใหม่ รู้สึกกระดากอายยิ่งนัก

บรรยากาศพลันครึกครื้น ทุกคนราวกับมองเห็นภาพว่าฮ่องเต้ 

องค์ใหม่ลุ่มหลงจ้าวอว๋ินเอ๋อร์จนยอมปล่อยตัวพวกนางไป ตลอดเวลา

ตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีใครสนใจหลีซูซูเลย พวกนางกีดกันหลีซูซูออกไป 

อย่างเงียบๆ

หลีซูซูมิได้สวมใส่ชุดกระโปรง แต่สวมชุดสีแดงทะมัดทะแมง  

ชายแขนเสือ้ผกูแน่น เผยให้เห็นข้อมอืบางขาวกระจ่าง กระโปรงก็คล่องตวั 

ไม่รุ่มร่าม

ต้าซย่าให้ความส�าคัญกับวิชายุทธ์ หลีซูซูแต่งกายเช่นนี้ดูเหมือน

บตุรสาวชาวยุทธ์ท่ัวไป แต่หลซีซูกูลบัมปีากแดงฟันขาว นัยน์ตาอ่อนโยน

สีด�าขาวตัดกันชัดเจน เทียบกับจ้าวอวิ๋นเอ๋อร์แล้วไม่ด้อยกว่าแม้แต่น้อย

แน่นอน เป็นเพราะใบหน้างดงาม จึงไม่ถูกส่งไปเป็นอาหารของ

ปีศาจเสือ กลับเข้ามาอยู่ใน 'ค่ายคนงาม' แห่งนี้

ฟังจากบทสนทนาของพวกนาง หลีซูซูสันนิษฐานว่าคนเหล่านี้ 

ล้วนเป็นคุณหนูตระกูลขุนนางในโม่เหอก่อนหน้านี้

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์ในชุดสีชมพูเป็นบุตรีของจ้าวซิง อดีตขุนพลในโม่เหอ
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กล่าวให้ถูกต้องก็คือจ้าวซิงยังอยู่ใต้บังคับบัญชาของเยี่ยเซี่ยว 

บิดาของหลีซูซูด้วยซ�้า เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้เขาตายในสนามรบ โม่เหอ

พ่ายศึก หลังถูกถานไถหมิงหล่างยึดครอง บุตรีของเขาจึงกลายเป็นเชลย

ของถานไถหมิงหล่าง

ถานไถหมิงหล่างนิสัยเจ้าชู ้ เก็บพวกนางไว้ไม่ฆ่า เนื่องจากม ี

จุดประสงค์สองอย่าง หนึ่งหากนึกสนุกสามารถหยอกเย้ากับคนงาม  

สองต่อให้ไม่สนใจก็สามารถใช้พวกนางเป็นเครือ่งสังเวย ปลกุปีศาจระดับสูง 

ในแม่น�้าโม่เหอให้ฟื้นตื่น

น่าเสียดายที่ถานไถหมิงหล่างยังไม่ทันได้ท�าตามแผนการท่ีวางไว้ 

กลับถูกถานไถจิ้นฆ่าเสียก่อน พอเขาตาย จ้าวอว๋ินเอ๋อร์และคุณหนู

ตระกูลขุนพลคนอื่นๆ จึงตกเป็นเชลยของถานไถจิ้นต่อ

ถานไถจิ้นต้ังใจว่าคืนนี้จะท�าตามแผนการของถานไถหมิงหล่าง  

ใช้จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์และคนอื่นๆ เป็นเครื่องสังเวย

พวกนางหารือกันอย่างคึกคักว่าจะพาตนเองไปตายจริงๆ หลีซูซู

เตือนสติอย่างปวดหัว "ฮ่องเต้องค์ใหม่จิตใจโหดเหี้ยม ไม่มีทางดีไปกว่า

ถานไถหมิงหล่างได้ แผนสาวงามใช้ไม่ได้ผลกับเขาหรอก"

นางไม่ปริปากยังดี พอพูดออกมากลับเหมือนใช้นิ้วจิ้มรังแตน  

เยียนหว่านสวนกลับทันใด "เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ได้ผล เจ้ารู้ว่าตนเอง

ต้องไปสังเวยชีวิต กลับไม่ร้อนใจแม้แต่น้อย คงมิได้คิดจะไปย่ัวยวน 

ฮ่องเต้องค์ใหม่เสียเองกระมัง"

แม้กระท่ังจ้าวอว๋ินเอ๋อร์ยังมีสีหน้าย�่าแย่ ถึงอย่างไรรูปโฉมของ 

หลีซูซูก็ชัดเจนเช่นนั้น หากจะประชันกันจริงๆ ก็ไม่แน่ว่าฮ่องเต้องค์ใหม่

จะถูกใจใคร
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หญงิสาวคนอ่ืนๆ พูดเช่นกัน "นัน่ส ิเจ้ารูห้รอืไม่ว่าคณุหนจู้าวเป็นใคร  

หากเจ้าส�ารวมหน่อย เมื่อนางได้รับความโปรดปราน ไม่แน่ยังอาจ 

ขอความเมตตาให้เจ้าได้"

หลซีซูทู่าทีเคร่งขรมึขึน้หลายส่วน พูดกบัจ้าวอว๋ินเอ๋อร์ "บดิาเจ้าต่อสู้

จนตวัตายในสงครามเพ่ือโม่เหอ แล้วเจ้ายินดไีปปรนนบิตัข้ิางกายฮ่องเต้

แคว้นศัตรูจริงๆ หรือ"

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์ตอบอย่างระแวดระวัง "เจ้าไม่ต้องมายุแยงข้า  

เยียนหว่านพูดถูก ทุกคนล้วนท�าเพ่ือมชีวิีตอยู่ต่อไป เจ้าเองกเ็ช่นกัน นีเ่ป็น

โอกาสของข้า ข้าเองก็ท�าเพื่อช่วยพี่น้องทั้งหลาย"

ทุกคนต่างซาบซึ้งใจย่ิงนักพลางมองหลีซูซูด้วยความรู ้สึกเป็น

ปรปักษ์

หลีซูซูว่า "ก็ได้ ข้ายอมแพ้"

เช่นนั้นพวกเจ้าไปลองดูเถิด ในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังก็ไม่จ�าเป็น 

ต้องเตือนอีก

คราน้ีแม้กระทั่งพูดคุยเรื่องแผนการพวกนางยังหลบเลี่ยงหลีซูซู 

เกรงว่าหลีซูซูจะได้ยิน

หลีซูซูคร้านจะสนใจพวกนาง เหลากระบี่ไม้ท้อเล่มเล็กที่แอบ

ซุกซ่อนไว้

บุตรีของวีรบุรุษ ใช่ว่าจะมีศักดิ์ศรีเสมอไป

ท้องฟ้ามืดลง หมัวมัวเข้ามาในเรือนพลางเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉย 

"พวกเจ้าทั้งหลายเปลี่ยนชุดเสีย แล้วตามข้ามา"

ข้ารับใช้ยื่นชุดกระโปรงสีขาวให้หลายตัว
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หลีซูซูมองดูแล้วรู้สึกว่า 'เย่ียมยอดแท้' ชุดกระโปรงใช้ด้ายทอง 

ปักเป็นลวดลายบวงสรวง น่ีเป็นเสื้อผ้าส�าหรับคนที่จะถูกน�าไปสังเวย 

โดยแท้ ชดุกระโปรงในพิธีบวงสรวงดบูรสิทุธ์ิงดงาม แม่นางท้ังหลายสบตากัน  

พากันประหลาดใจที่ได้สวมชุดกระโปรงประณีตถึงเพียงนี้

หลีซูซูถูกหมัวมัวผลักหน่ึงที "พวกนางล้วนเปลี่ยนชุดหมดแล้ว  

เจ้ามัวแต่เหม่ออะไร"

หลซีซูคูดิในใจ เมือ่ด้ายทองบนชดุกระโปรงงดงามตวัน้ีเปล่งประกาย  

ย่อมเป็นเวลาตาย 

ภายใต้สายตาของหมัวมัวท่ีถลึงมองอย่างไม่พอใจ หลีซูซูได้แต่

เปลี่ยนมาสวมชุดกระโปรงสีขาว

มองเชลยหญิงที่อ้อนแอ้นอรชรเหล่านี้แล้ว หมัวมัวพยักหน้าอย่าง

พึงพอใจ

"ข้าจะชีแ้จงกฎระเบยีบอกีครัง้ ประเดีย๋วจะพาพวกเจ้าไปรมิน�า้โม่เหอ  

คนทีน่�าหน้าถอืคนัฉ่องหยก คนทีต่ามหลงัมาถือป่ินทอง ก่ิงบปุผา น�า้ค้าง

ยามเช้า ตะเกียง และดนิเหนียว คนัฉ่องหยกต้องถวายฝ่าบาท ห้ามผดิพลาด 

เป็นอันขาด หากพวกเจ้าท�าได้ดี ไม่แน่อาจได้รับการอภัยโทษ แต่หาก

ท�าได้ไม่ดี หึ..."

หลายคนตัวสั่นสะท้าน

พอของถูกน�ามาให้ ทกุคนต่างต้องยอมรบัเงยีบๆ ว่าให้จ้าวอวิน๋เอ๋อร์ 

ถือคนัฉ่องหยก เพราะคนทีถื่อคันฉ่องหยกจะมโีอกาสได้ใกล้ชดิถานไถจิน้  

คนท่ีเหลอืรอจ้าวอวิน๋เอ๋อร์หยิบคนัฉ่องไปแล้วก็พากันแย่งของทีต่นเองจะถือ

เยียนหว่านคว้าปิ่นทองมาได้อย่างพออกพอใจ

ถึงตอนสุดท้าย หลีซูซูมีเพียงดินเหนียวกองหนึ่ง



66 จันทราอัสดง 2 

นางไม่โมโห เพียงยกดินเหนียวขึ้นมา

ดินเหนียวนี่ช่าง...เหม็นหน่อยๆ

พวกหญิงสาวข้ึนรถม้า ทุกคนพร้อมใจกันออกห่างจากหลีซูซู 

ด้วยความรังเกียจ

หลีซูซูกอดดินเหนียวของตนเองโดยไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย ผู ้ไม่รู ้ 

ย่อมไม่กลัว ถูกผู้อื่นใช้เป็นเครื่องสังเวยแล้ว ยังจะถือสาไปไยว่าของที่ 

ถืองามหรือไม่

นอกจากคันฉ่องหยก ของอื่นๆ แบ่งเป็นธาตุทอง ธาตุไม้ ธาตุน�้า 

ธาตไุฟ และธาตดุนิ อาศัยเพียงห้าธาตุไม่อาจปลกุปีศาจระดบัสูงให้ตืน่ได้  

จ�าเป็นต้องมีโลหิตด้วย

พวกนางสวมใส่อาภรณ์บวงสรวงแล้ว ยังวาดหวังว่าถานไถจิ้น 

จะเกิดเมตตาละเว้นพวกนาง คิดว่าตนเองเป็นเยี่ยปิงฉางหรือไร

รถม้าโยกคลอนไปตลอดทาง จ้าวอว๋ินเอ๋อร์อาศัยคันฉ่องหยก 

ส่องดูเป็นระยะว่าผมของตนหลุดลุ่ยหรือไม่

หลีซูซูหลับตาเอนกายพิงมุมรถม้า ขบคิดว่าประเดี๋ยวจะหยุดย้ัง 

มิให้ปีศาจปรากฏกายอย่างไรดี

แม่นางหลายคนท่ีกระวนกระวายแม้ไม่พูดคุยกับนาง แต่ยามน้ี 

กลับอดมองนางมิได้

เด็กสาวสวมเสื้อขาวกระโปรงขาว ผูกผมด้วยแถบผ้าต่วนสองเส้น 

ปล่อยระอยู่บนไหล่ ขนตานางทั้งงอนและยาว แสงจันทร์สาดส่องเข้ามา 

ด้ายทองบนร่างคล้ายมีประกายศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียน

แม่นางทั้งหลายมองนางอย่างตกตะลึง เด็กสาวนั่งอย่างสุขุม

เรยีบร้อย จ�าต้องยอมรบัว่าในบรรดาหกคน มเีพียงนางทีส่วมชดุบวงสรวง
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อันเคร่งขรึมแล้วให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธ์ิสูงส่ง แม้แต่จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์ที่

ประคองคันฉ่องหยกยังไม่มีกลิ่นอายวิเศษเช่นนี้

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์ตระหนักได้เช่นกนั นางกัดรมิฝีปากแล้วอดเหยียดหลงัตรง 

มิได้

หลีซูซูไม่รู้เรื่องรู้ราวแม้แต่น้อย

ไม่รู้รถม้าโยกคลอนอยู่นานเพียงใดก็มีคนพูดว่า "ถึงแล้ว"

หญิงสาวลงจากรถม้าตามล�าดับ

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์น�าหน้า หลีซูซูอยู่ด้านหลังสุด นางถือดินเหนียวของ

ตนเอง พลางลอบพิจารณารอบด้าน

ราตรีคิมหันต์ในเดือนเจ็ด แสงจันทร์บนท้องฟ้าดุจธารน�้า ไหลหลั่ง

ลงสูเ่บือ้งล่าง เปลีย่นแม่น�า้โม่เหอกว้างใหญ่ให้เป็นดงัโลหะเงินทีเ่ปล่งประกาย 

ระยิบระยับ

ไม่ไกลออกไปเป็นป่าไม้ เสียงจักจั่นและเสียงกบดังระงม

บรรดาข้ารับใช้ถือโคมชาววัง* ยืนอยู่ริมน�้า

บรเิวณท่ีแสงโคมสว่างไสว เด็กหนุ่มในชดุสดี�ามสีหีน้าเย็นชาอนัตราย  

มองเห็นเด่นชัดเป็นพิเศษ

หลซีซูคูดิในใจว่าจากไปคราวก่อน นางเกือบรดัคอถานไถจิน้จนตาย  

หากเขาสังเกตเห็นตน จะต้องจบเห่ทันทีแน่นอน นางก้มศีรษะลงต�่า  

เดินอยู่ด้านหลังสุด รู้สึกโชคดีที่ตนเองถือดินเหนียว

ดินเหนียวดีจะตาย ดินเหนียวช่างน่ารักจริงๆ

หลายคนที่มีลักษณะคล้ายนักพรตยืนอยู่ข้างกายถานไถจิ้น

* โคมชาววัง เป็นโคมไฟที่แต่เดิมใช้เฉพาะในพระราชวัง มีทั้งแบบทรงแปดเหลี่ยม หกเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม 

รอบด้านบุด้วยผ้าแพรไหมหรือกระจก วาดลวดลายประดับในแต่ละด้าน และแต่งโครงไม้แต่ละมุมรวม 

ทั้งด้านบนและฐานด้วยลายแกะสลัก โดยเฉพาะด้านบนมักท�าเป็นโคมต่อครอบข้ึนไปอีกชั้นหน่ึงเป็น 

ทรงหลังคาคล้ายเก๋งจีน
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"ฝ่าบาท เมื่อตะเกียงสว่าง น�้าในแม่น�้าจะแยกออกจากกัน พวก 

กระหม่อมกับฝ่าบาทย�่าลงไปในน�้า จะต้องพบปีศาจที่หลับใหลมาพันปี

ตนนั้นอย่างแน่นอน"

ถานไถจิ้นอมยิ้มพูด "เราย่อมเชื่อทุกท่านอยู่แล้ว"

สายตาเขาจับจ้องไปที่ผิวน�้าอย่างร้อนแรง

คราน้ีแม้แต่หลีซูซูยังอดสงสัยมิได้ว่าในแม่น�้าโม่เหอมีปีศาจอะไร

อยูก่นัแน่ ถานไถจิ้นถงึต้องเอาตวัมันขึน้มาให้ได้ หากมิใชป่ศีาจระดบัสงู

ต้องไม่เข้าตาเขาแน่นอน หากเป็นปีศาจระดับสูง ออกมาแล้วจะต้อง 

ช่วยเขาก่อกรรมท�าชั่วเป็นแน่

น�าเครื่องสังเวยไปด้วยหกอย่าง เขาต้องการให้ปีศาจตนนั้นรับเขา

เป็นนาย

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์อยู่ใกล้ถานไถจิ้นมากที่สุด ยามนี้ก�าลังมองเด็กหนุ่ม

ที่หล่อเหลาไม่ธรรมดาอย่างตะลึงงัน หัวใจนางเต้นระรัว

ฮ่องเต้องค์ใหม่รูปงามอ่อนเยาว์ถึงเพียงนี้

นางประคองคันฉ่อง คิดถึงสิ่งที่จะท�าต่อไปแล้วรู้สึกเก้อกระดาก 

อยู่บ้าง ความหวาดกลัวและความรู้สึกต่อต้านลดเลือนไป

อันที่จริงจ้าวอวิ๋นเอ๋อร์ก็เคยลังเลเหมือนกัน ถึงอย่างไรบิดานางก็ 

ถูกอนารยชนแคว้นโจวสงัหาร นางเองก็แค้นถานไถหมงิหล่างทีท่�าให้ตน

กลายเป็นเชลย ทว่าเยียนหว่านพูดถูก พวกนางเป็นเพียงสตรีอ่อนแอ  

จะสามารถท�าอะไรได้ ท�าได้เพียงรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

ถานไถจิ้นหาใช่ถานไถหมิงหล่างไม่ เขากับตนมิได้มีความแค้น 

ต่อกัน การอยากมชีวีติอยู่ต่อไปมใิช่สิง่ท่ีน่าละอาย ใครให้เซวียนอ๋องผูน้ัน้

จวบจนบัดนี้ยังช่วยพวกนางออกไปไม่ได้เล่า
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ถานไถจิ้นรู้สึกว่ามีคนสังเกตเขาอยู่ เขาจึงหันกลับไป

หญิงสาวท่ีเดนิน�าหน้าประสานสายตากับเขา หน้าแดงและก้มหน้าลง

เขาแค่นเสยีงหยันในใจ กวาดตามองพวกนางทีละคน ก่อนท่ีสายตา

จะจับที่หญิงสาวคนสุดท้าย

นางก้มศีรษะต�่า เห็นใบหน้าไม่ชัด ท่าทางอ่อนแอและขลาดกลัว

เขาดึงสายตากลับมา พิงเก้าอี้ รอให้แสงจันทร์สาดส่องลงไป 

กลางแม่น�้าโม่เหอ

ในที่สุดภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่อง แม่น�้าโม่เหอประหน่ึงคันฉ่อง

ใสกระจ่างบานหนึ่ง นักพรตเอ่ยขึ้นว่า "ฝ่าบาท ได้เวลาแล้ว"

ถานไถจิ้นผงกศีรษะ

ข้ารับใช้กล่าว "ถวายคันฉ่องหยก"

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์สูดหายใจลึก เดินเข้าไปอย่างสั่นระริก ก่ึงคุกเข่าลง 

ยื่นคันฉ่องหยกให้ฮ่องเต้ในอาภรณ์สีด�าที่นั่งอยู่บนเก้าอี้

ปลายนิ้วเขาขาวซีด ขณะก�าลังจะรับคันฉ่อง จ้าวอว๋ินเอ๋อร์กัดฟัน

โน้มกายไปเล็กน้อย ดึงอาภรณ์สีด�าของฮ่องเต้ด้วยท่าทางน่าสงสาร

ถานไถจิน้หน้าไม่เปลีย่นส ีรบัคนัฉ่องจากมอืนาง ท�าเหมอืนไม่เห็น

สตรีที่ซบขาเขาอยู่

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์ท้ังผิดหวัง ทั้งนึกยินดี อย่างไรเสียเขาก็ไม่โมโห นี ่

นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากแล้ว

"หม่อมฉันมิได้ตั้งใจ ขอฝ่าบาทโปรดพระราชทานอภัยโทษด้วย"

ถานไถจิ้นถือคันฉ่องหยกพลิกไปมา นัยน์ตาด�าขลับจับจ้องนาง 

จงัหวะทีจ้่องจนนางว้าวุ่นใจ เขาคลีย้ิ่มอ่อนโยนถามว่า "เรายกโทษให้เจ้า 

เจ้าจะยินดีเบิกทางให้เราหรือไม่"
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จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์มองเขาอย่างตะลึงงัน

ถานไถจิน้สหีน้าอ่อนแอและหม่นหมอง คล้ายผดิหวังทีจ้่าวอว๋ินเอ๋อร์ 

มีท่าทีลังเล

เด็กหนุ่มที่ดูขี้โรคอ่อนแอและนุ่มนวลเม้มปากเบาๆ

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์รีบพูด "หม่อมฉันยินดี ยินดีเพคะ!"

ถานไถจิ้นหยดเลือดลงบนคันฉ่องหยกหยดหน่ึง เอ่ยเสียงเรียบว่า 

"เช่นนั้นก็ไปเถิด"

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์รบัคนัฉ่องหยกกลบัไปอกีครัง้ นึกเสียใจภายหลงัเลก็น้อย  

นางมายั่วยวนเขาต่างหาก นางหวาดกลัวความตาย

ถานไถจิน้ลบูผมนางอย่างอ่อนโยน เอ่ยเสยีงแหบพร่า "ไม่ต้องกลวั 

เราอยู่ข้างหลังเจ้านี่เอง คอยปกป้องเจ้าอยู่"

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์หน้าแดงซ่าน ผงกศีรษะและยืนขึ้น ส่องคันฉ่องหยก

ไปยังผิวน�้า

หลีซูซูพูดไม่ออก "..."

ภาษิตว่ากลัวก็แต่สหายที่เป็นหมู* นางหันไปมองเยียนหว่าน  

หวังว่าเยียนหว่านจะพ่ึงพาได้ เรยีกจ้าวอวิน๋เอ๋อร์ทีข่าดสตกิลับมา กระน้ัน

เยียนหว่านกลับก�าปิ่นทองในมือแน่น ดวงตาทั้งแค้นทั้งริษยา

หลีซูซูไร้ค�าพูดจะกล่าว นางผูกชายแขนเสื้อให้แน่น อยากจะต่อย

เจ้าพวกหัวสุนัขโง่เง่าพวกนี้สักทีเหลือเกิน

แสงจันทร์สะท้อนออกมาจากในคันฉ่อง สาดไปยังผิวน�้า นักพรต

หลายคนบริกรรมคาถาพร้อมกัน สั่นกระดิ่งทองเหลืองในมือ

* กลัวก็แต่สหายท่ีเป็นหมู มาจากค�ากล่าวที่ว่า 'ไม่กลัวคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจดุจเทพ กลัวก็แต่สหายท่ีเป็นหมู'  

หมายถึงต่อให้คู่ต่อสู้เก่งกาจน่ากลัว หากสมาชิกในกลุ่มร่วมแรงร่วมใจ ยังมีโอกาสชนะได้ แต่หากสมาชิก 

ในกลุ่มขี้ขลาดหรือโง่เขลา การงานย่อมยากที่จะประสบความส�าเร็จ
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เกิดภาพอันน่าอัศจรรย์ขึ้น ผิวน�้าแยกออกจากกัน ปรากฏเส้นทาง

ที่น�าสู่เบื้องล่าง

หยางจีที้อ่ยู่ข้างกายถานไถจิน้ยินดีปรดีา "องค์...ฝ่าบาท ถานไถหมิงหล่าง 

หาต�าแหน่งได้ไม่ผิด"

ถานไถจิน้ลกุจากเก้าอี ้นัยน์ตาสดี�ามแีววตืน่เต้นเพ่ิมขึน้มาหลายส่วน  

ลมหายใจถี่กระชั้นขณะจับจ้องผิวน�้า

เหล่านักพรตกลนืไข่มกุกันน�า้ลงไป ถานไถจิน้ เน่ียนไป๋อว่ี ตลอดจน 

เยี่ยฉู่เฟิงก็กลืนไข่มุกกันน�้าลงไปเช่นกัน

ส่วนพวกจ้าวอว๋ินเอ๋อร์ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ ต่างต้องกลืนไข่มุก 

เม็ดหนึ่งลงไป

จ้าวอวิ๋นเอ๋อร์มองแม่น�้าที่แยกตัวออกจากกันอย่างหวาดหวั่น นาง

พลนัรูส้กึเสยีใจภายหลงั อยากโยนคันฉ่องท้ิง แต่ก็กลวัถานไถจิน้ข้างหลัง

จะโมโห ขณะก�าลงัจะถอยหลงัสองก้าว ออกห่างจากผิวน�า้ แรงดึงดูดขุมหน่ึง 

พุ่งออกมาจากแม่น�้ากะทันหัน ดึงจ้าวอวิ๋นเอ๋อร์ลงไป

สีโลหิตแผ่กระจายไปในสายน�้า เส้นทางที่รางเลือนชัดเจนยิ่งขึ้น

เหล่าหญิงสาวท่ีถูกใช้เป็นเครื่องสังเวยใบหน้าถอดสี ทว่าข้างหลัง

ของแต่ละคนมีผึ้งอัคคีแดงตัวหนึ่ง บีบให้พวกนางเดินไปข้างหน้า

เวลาน้ีไม่มีใครคิดเรื่องย่ัวยวนถานไถจิ้นอีกแล้ว ก่อนหน้านี้แค ่

เสีย้วอึดใจ เขายังปลอบประโลมจ้าวอว๋ินเอ๋อร์อย่างอ่อนโยน อดึใจต่อมา 

กลับหลอกให้นางถือคันฉ่องไปตาย

มีคนร้องไห้กระซิกเบาๆ

ถานไถจิ้นกดนิ้วมือลงบนริมฝีปาก ย้ิมพูดว่า "ชู่ว์...ใครส่งเสียง

หนวกหู ข้าจะฆ่าทิ้งเสีย"
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ไม่มีใครกล้าส่งเสียงอีก ต่างเดินลงบันไดใต้น�้าไปทีละคน ข้างหลัง

ของแต่ละคนมีนักพรตเดินตามหนึ่งคน

หลีซูซูก้มหน้า เดินอยู่ข้างหลังกลุ่มคน ข้างหลังนางไม่มีนักพรต  

กลิน่จนัทน์ขาวโชยมา หลซีซูหูนงัศีรษะตึง รูดี้ว่าข้างหลังตนเป็นถานไถจ้ิน

นางก้าวเดินอย่างส�ารวม ไม่แสดงพิรุธใด

ถานไถจิน้เดนิไปหลายก้าว แรกเริม่จ้องมองไปใต้น�า้ ทว่าความรูส้กึ

แปลกประหลาดอย่างหน่ึงบงัคบัให้เขาเบนสายตามามองศรีษะด้านหลงั 

ของเด็กสาวตรงหน้าที่ถูกน�ามาสังเวย

เขาจบัจ้องอยู่สองอดึใจ แต่ก็มองเหน็เพียงติง่หูเลก็ขาวเนียนของนาง

ความสูงของเด็กสาวอยู่แค่ระดับไหล่ของเขาเท่านั้น เขาหรี่ตาลง 

บังเกิดความรู้สึกวู่วามอยากจะหมุนตัวนางกลับมา

ทว่ากลิ่นเหม็นคาวจากดินเหนียวท�าให้เขามุ่นคิ้วอย่างรังเกียจ

เนี่ยนไป๋อวี่ข้างกายเอ่ยเสียงเบา "ฝ่าบาท ถึงก้นแม่น�้าแล้ว"

ก้นแม่น�า้ไม่ลกึ เหล่านกัพรตล้วงหยิบไข่มกุออกมา ส่องสว่างใต้น�า้

ในพริบตา

มังกรน�้า* แปดเล็บที่หลับสนิทตัวหนึ่งนอนหมอบอยู่ก้นแม่น�้า

มังกรน�้ามีสายเลือดมังกรเทวะบรรพกาล แม้จะเจือจางจนแทบ 

มอิาจนับได้ แต่หากมงักรน�า้เข้าสูวิ่ถธีรรม ฝึกบ�าเพ็ญหลายหมืน่ปี ก็อาจ

บ�าเพ็ญเพียรจนบรรลุได้

กระนัน้มงักรน�า้เดมิทคีวรมเีพียงสองเลบ็ แต่มงักรน�า้ตรงหน้ากลบั

ประหลาดนกั มถึีงแปดเลบ็ ล�าตัวมนัเป็นสนี�า้ตาลเทาตลอดร่าง ไม่งดงาม 

* จีนแบ่งมังกรเป็นหลายประเภท มังกรน�้า (เจียวหลง) เป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่งที่มีสายเลือดของเผ่าพันธุ์มังกร 

บนหัวมักไม่มีเขาหรือมีเขาเดียว มังกรน�้าเมื่อบ�าเพ็ญเพยีรผ่านด่านเคราะห์แล้วก็สามารถกลายเป็นมังกรแท้ 

(เจินหลง) ได้
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ขดตัวกอดเปลือกหอยชิ้นหนึ่งไว้ หลับลึกอยู่ที่ก้นแม่น�้า

เดิมทีหลีซูซูต้ังใจว่าจะหาโอกาสสังหารปีศาจระดับสูงตนนี้ แต่ 

ยามนี้มันกลับลืมตาขึ้นเล็กน้อย

ร่างกายของมังกรน�้ามิได้มีไอปีศาจ ไม่น่าเชื่อว่ามังกรน�้าตนนี้จะ

บ�าเพ็ญเซียน!

บนร่างของมงักรน�า้มกีระแสปราณอ่อนจางขุมหน่ึงเวยีนวน ดคูล้าย

ไอแค้น ไอแค้นแปรเปลี่ยนไปมา พัวพันกับมังกรน�้า ก่อตัวเป็นรูปร่าง!

ไอแค้นสีแดงขุมนี้มีรูปร่างแล้ว มันคิดจะยึดร่างของมังกรน�้าที่ 

หลับใหล

หลีซูซูเข้าใจแล้ว สิ่งที่ฆ่าคนเมื่อครู่นี้มิใช่มังกรน�้า แต่เป็นไอแค้น 

ที่สั่งสมมาหลายปีขุมนี้ต่างหาก

ตอนนี้แผนการของถานไถจิ้นคือสังหารพวกนางให้หมด สังเวยแก่

ไอแค้น ท�าให้ไอแค้นแขง็แกร่งพอ แทรกซมึเข้าสูร่่างของมงักรน�า้ กลายเป็น 

มังกรปีศาจที่รับฟังค�าสั่งเขา

หลซีซูถูอยหลงัก้าวหน่ึงอย่างแนบเนยีน ขยับไปใกล้ถานไถจิน้ นาง

ก�ามือเป็นก�าปั้นเล็กๆ อา น่าโมโหเหลือเกิน

ฆ่าคนเพาะเลีย้งไอแค้น เปลีย่นมงักรน�า้ทีบ่�าเพ็ญเซยีนให้กลายเป็น 

มังกรปีศาจ เขาคิดออกมาได้อย่างไร

นักพรตเอ่ย "ข่ายอาคมปัญจธาตุ"

พวกหญิงสาวถูกผลกัไปยังต�าแหน่งต่างๆ ตอนท่ีนักพรตเข้ามาผลกั

หลซีซู ูนางหันกลบัไปกะทนัหัน กอดถานไถจิน้ท่ีอยู่ข้างหลงั ป้ายดนิเหนียว 

ในมือใส่ถานไถจิ้น

นางลงมือว่องไว ไม่ต้องพูดถึงนักพรตท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะอาคม
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คาถา แม้แต่เนี่ยนไป๋อวี่ยังตอบสนองไม่ทัน

เด็กสาวบีบเสียงร้องไห้กระซิก "ฮือๆๆ ฝ่าบาท หม่อมฉันกลัว 

เหลือเกิน..."

ดินเหนียวบางส่วนไหลลงจากตัวของถานไถจิ้น แววตาเขาเย็นชา

อันตราย น�้าเสียงกลับแผ่วเบานุ่มนวล "เนี่ยนไป๋อวี่ ฆ่าเจ้าสิ่งนี้เสีย"

เนี่ยนไป๋อวี่ไม่พูดพร�่าท�าเพลง ดาบก็ฟันเข้ามาทันใด

กลับเห็นเด็กสาวในอ้อมแขนแหงนหน้ากะทันหัน ฉวยโอกาส 

ตอนเขาพูด ยัดยาลกูกลอนเมด็หนึง่ใส่ปากเขา ถานไถจิน้มองเห็นใบหน้า

เปื้อนยิ้มของนาง

"ข้ากลับมาแล้ว! เจ้าดีใจหรือไม่"
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ถานไถจิ้นอยากคายยาลูกกลอนออกมา แต่ไม่ทันเสียแล้ว นิ้วมือ

ของหลีซูซูจิ้มไปที่ล�าคอเขา เขากลืนยาลงไป

หลังเห็นคนในอ้อมแขนชัดเจนแล้ว สีหน้าของถานไถจิ้นที่เดิมที 

สุขุมเย็นชา พลันเปลี่ยนเป็นอึมครึมน่ากลัว

หลีซูซูประสบความส�าเร็จแล้วก็รีบเผ่น

เม่ือครูใ่บหน้าเป้ือนย้ิมของเด็กสาวยังอยู่ตรงหน้า อดึใจต่อมากลบั

ห่างออกไปไกลเสียแล้ว ดินโคลนไหลลงมาจากใบหน้าของถานไถจิ้น  

เขามองไปยังหลีซูซู เผยรอยยิ้มบิดเบี้ยว "เยี่ย-ซี-อู้"

เน่ียนไป๋อว่ีจดจ�าหลีซูซูได้เช่นกัน แม่นางที่คราวก่อนร่ายร�าให้ 

ฝ่าบาทดู และเกือบจะรัดคอฝ่าบาทตาย

เนี่ยนไป๋อวี่เอ่ยเสียงเฉียบ "นางปีศาจ เจ้าเอาส่ิงใดให้ฝ่าบาทกิน!"  

สายตาที่มองหลีซูซูประหนึ่งมองคนตาย

38
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ถานไถจิ้นจับก้อนหินใต้น�้าไว้ พยายามส�ารอกยาลูกกลอนออกมา 

ทว่าไม่ส�าเร็จ

เห็นได้ชัดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ถานไถจิ้นอยากถามเช่นกัน กระเพาะเขา

รู้สึกพะอืดพะอม เขาจ้องหลีซูซูเขม็ง

หลีซูซูเอ่ยตอบ "แน่นอนว่าย่อมเป็นยาพิษไส้ทะลุ หากไม่รีบรักษา

จะตายได้ง่ายๆ ข้าขอเตือนพวกเจ้าว่ารบีพาถานไถจิน้กลบัไปรักษาเถอะ 

ช้ากว่านี้หน่อย หากพิษในตัวเขาก�าเริบจนตายจะท�าอย่างไร"

เหตุใดทุกคนจึงชอบเรียกนางว่านางปีศาจ เปรียบเทียบกันแล้ว 

พวกเขาต่างหากที่เหมือนปีศาจร้ายมากกว่า

ได้ยินนางบอกว่าเป็นยาพิษ ถานไถจิ้นมีสีหน้าย�่าแย่ลงกว่าเดิม  

"ข้าจะเก็บเศษสวะอย่างพวกเจ้าไว้ด้วยเหตุใด แค่สตรีผู้เดียวยังระวัง

ป้องกันไม่ได้!"

เนี่ยนไป๋อว่ีรู้ตัวดีว่าตนบกพร่องต่อหน้าท่ี จึงคุกเข่าลงท้ังสองข้าง

โดยไม่มีค�าแก้ตัว

ถานไถจิ้นเหลือบมองนักพรตด้านข้าง "จับตัวนางไว้!"

นกัพรตเฒ่าได้ยินดงัน้ันก็น�าธงกลนืวญิญาณออกมา ธงกลืนวิญญาณ 

ทอรัศมีสีด�าใตน้�้า นักพรตปากบริกรรมคาถา ธงกลืนวญิญาณลอยไปหา

หลีซูซู

ตอนหลีซูซูเห็นธงกลืนวิญญาณ แววตานางขรึมลง "นักพรตมาร 

พวกเจ้าถึงขั้นใช้คนเป็นๆ มาเซ่นธง!"

นักพรตเฒ่าแสยะยิ้มอย่างล�าพอง

ธงกลนืวิญญาณเตม็ไปด้วยไอแค้น พอน�าออกมา ไอแค้นเหนือศรีษะ 

มังกรน�้าสัมผัสถึงพวกเดียวกันได้ จึงพลุ่งพล่านปั่นป่วนไม่หยุด ฮึกเหิม 



77เถิงหลัวเหวยจือ

ยิ่งนัก

พอธงกลนืวิญญาณพุ่งเข้ามาก็ขยายขนาดกะทนัหนั หลซีซูหูลบไม่พ้น  

ดึงกระดาษยันต์ออกมารับธงด้วยฝ่ามือ

กระดาษยันต์ขาดกระจุยในฝ่ามือนาง

ธงกลนืวิญญาณไม่ยอมลดละ หมนุวนกลางอากาศรอบหน่ึง หมาย

จะโจมตีหลีซูซูอีกครั้ง

หลีซูซูหลบหลีกอย่างกินแรง กระดาษยันต์ของนางฉีกขาดทั้งหมด 

สุดท้ายถูกธงกลืนวิญญาณซัดเข้าที่ไหล่และล้มลงบนพื้น

ของสิง่น้ีเป็นวัตถุมารท่ีหาได้ยาก ไม่รูน้กัพรตเฒ่าฆ่าคนไปมากน้อย

เพียงใด ถึงได้มีไอแค้นรุนแรงถึงเพียงนี้ ธงกลืนวิญญาณหมุนวนรอบตัว

หลีซูซู ภายใต้ผืนธงขนาดใหญ่ เด็กสาวใบหน้าขาวซีด

นักพรตเฒ่าเห็นกระดาษยันต์ของหลีซูซูแล้ว รู ้ว ่าเด็กสาวผู ้น้ี 

ไม่ธรรมดา เกรงว่าจะเป็นดาวพิฆาตของเขา เขาหยิบกระดิง่ออกมา ตดัสนิใจ 

ก�าจัดหลีซูซูให้สิ้นซาก

เย่ียฉูเ่ฟิงขมวดค้ิว ก�าลงัจะเอ่ยปากขอร้องถานไถจิน้ให้ละเว้นหลีซซูู

ชั่วเวลาต่อมากระดิ่งของนักพรตเฒ่าถูกคนคว้าไว้

มือที่คว้ากระดิ่งเรียวยาวขาวซีด

นักพรตเฒ่าเงยหน้า "ฝ่าบาท?"

ถานไถจิ้นเช็ดดินบนใบหน้าด้วยสีหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ เอ่ยกับ

นักพรตเฒ่าเสียงขุ่น "เราสั่งให้เจ้าจับนาง มิได้ให้ฆ่านาง!"

นักพรตเฒ่ารับค�าอย่างอึกอัก ขณะก�าลังจะเก็บธงกลืนวิญญาณ 

กลบัเหน็เดก็สาวบนพ้ืนฉวยโอกาสตอนเขาคยุกับถานไถจิน้ ย่ืนมอืไปจบั

ธงกลืนวิญญาณอย่างขวัญกล้าเทียมฟ้า
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ธงกลนืวิญญาณถูกมนุษย์ธรรมดาคว้าจบั ไอด�าพลันเข้มข้น หลีซซูู 

ไม่ยอมปล่อยมอื ธงกลนืวิญญาณปล่อยพลงัดึงดดูมหาศาลออกมา พยายาม 

จะดูดดวงวิญญาณของหลีซูซูเข้าไป

โกวอว้ีตื่นข้ึนมาอย่างตื่นตระหนก "เจ้านายน้อย ท่านท�าอะไร  

รีบปล่อยมือเสีย"

หลีซูซูเม้มปาก มองธงกลืนวิญญาณสีด�า ตอบโกวอว้ีในใจ "ธง 

กลืนวิญญาณกลืนกินดวงวิญญาณมนุษย์ไปนับไม่ถ้วน วันนี้หาก 

ไม่สังหารนักพรตเฒ่า จะต้องเป็นภัยร้ายแรงในภายภาคหน้าแน่"

โกวอว้ีเหลือบมองสีของธงกลืนวิญญาณ หัวใจจมดิ่งเช่นกัน ด้วย 

รู้ว่าหลีซูซูแน่วแน่ในจุดยืน จึงได้แต่ก�าชับ "ท่านต้องระวังนะ"

นกัพรตเฒ่าหนักลบัไปมองถานไถจิน้อย่างล�าบากใจ "นางไม่ปล่อยมอื  

ช้าเรว็ธงกลนืวิญญาณต้องกลนืกนินางเข้าไปแน่ กระหม่อมเองก็จนปัญญา"

ถานไถจิ้นมีสีหน้าอันตราย "เยี่ยซีอู้ ปล่อยมือเดี๋ยวนี้!"

หลีซูซูไม่สนใจเขา สองมือจับธงกลืนวิญญาณแน่น ใช้โลหิตเทพ

วาดยันต์กลางอากาศ

นักพรตเฒ่าบังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีในใจ รีบขอความเห็นจาก 

ถานไถจิ้น "ฝ่าบาท! จะปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปไม่ได้ หญิงผู้น้ันคิดจะ

ท�าลายธงกลนืวญิญาณ หากธงกลนืวญิญาณถูกท�าลาย ย่อมมอิาจปลกุ

มังกรปีศาจให้ตื่นได้ พวกเราต้องสังหารนาง"

นัยน์ตาของถานไถจิ้นด�าเข้ม เม้มปากไม่ตอบ มือเขาที่คว้ากระดิ่ง

ของนักพรตบีบแน่นขึ้น

อีกทางหน่ึงหลีซูซูวาดยันต์เสร็จแล้ว นางเหลือบตามองไปยัง

นักพรตเฒ่า "ข้าจะให้นักพรตมารอย่างเจ้าลิ้มรสชาติของการถูกกลืน
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วิญญาณบ้าง"

นางคลายมือ สัญลักษณ์สีทองปรากฏบนธงกลืนวิญญาณ

ธงกลืนวิญญาณหลุดจากมือนาง หมุนกลางอากาศเร็วจี๋ หลีซูซ ู

โค้งริมฝีปาก ออกค�าสั่งเสียงดังกังวาน "เก็บ!"

แววตาของเด็กสาวกระจ่างใส ธงกลืนวิญญาณคลุมร่างของ 

นักพรตเฒ่า

นักพรตเฒ่าร้องออกมา "เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด!"

เขาตดิตามถานไถหมงิหล่างสามปี สงัเวยดวงวิญญาณไปมากมาย

ถึงเพียงนั้นกว่าจะบงการธงกลืนวิญญาณผืนน้ีได้ แล้วเด็กสาวผู ้นี ้

จะบงการมันง่ายๆ ได้อย่างไร!

นักพรตเฒ่าหมายจะหนี ทว่าเขาไม่มีโลหิตเทพ ท้ังไม่มีบุปผา 

เหนือพิภพ ไหนเลยจะหนีพ้น

นิว้มอืของหลซีซูพูลกิพลิว้ สัง่ให้ธงกลนืวิญญาณโจมตนีกัพรตเฒ่า

ทันที

นักพรตเฒ่าท�าได้เพียงส่งเสียงร้องโหยหวน

ถานไถจิน้อยู่ใกล้ พลงัของธงกลนืวญิญาณกรดีหน้าเขาจนเป็นแผล

เนี่ยนไป๋อว่ีตาไวมือเร็ว รีบดึงถานไถจิ้นออกมา เขาจึงไม่ถูกธง 

กลืนวิญญาณโจมตีอีกคน

ถานไถจิ้นเหลือบตาขึ้น มองไปยังหลีซูซู

เด็กสาวสวมชุดกระโปรงบวงสรวง ด้ายทองบนร่างเปล่งประกาย 

ไม่รู้เป็นเพราะอยู่ใต้น�้าหรืออย่างไร ดวงตาของนางจึงเจือประกายสีม่วง

งดงามขึ้นหลายส่วน

บรสิทุธ์ิศักด์ิสทิธ์ิ ปราศจากความรูส้กึดุจดังเทพธิดา ดงึดนัจะสังหาร
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นักพรตมารให้ได้ ไม่ชายตามองมาที่เขาแม้แต่แวบเดียว

ถานไถจิน้กมุบาดแผลบนใบหน้า หากไม่เพราะเนีย่นไป๋อว่ีตอบสนอง 

รวดเร็ว เมื่อครู่เขาก็ต้องบาดเจ็บสาหัสเช่นกัน เขาหลุบตาลง พึมพ�ากับ

ตนเองว่า "เจ้ามักท�าตัวเป็นปรปักษ์กับข้าอยู่เรื่อย..."

นักพรตเฒ่าล้มลงในกองเลือด ธงกลืนวิญญาณสูญเสียเจ้าของ 

คนปัจจุบันไป หมุนอีกไม่กี่รอบก็ทิ้งตัวลง

หลังจัดการกับหัวสุนัขของนักพรตมารแล้ว หลีซูซูกะพริบตาปริบๆ 

ดวงตาฉายรอยย้ิมเบกิบาน นางกุมหน้าอกท่ีเจบ็แปลบ ตอนน้ีในร่างกายนาง 

มีบุปผาเหนือพิภพอยู่ หากไม่ถึงเวลาที่ก�าหนดก็ยากที่คนอื่นจะฆ่านาง 

ให้ตายได้

เมื่อนักพรตเฒ่าตาย พิธีกรรมก็ยากที่จะด�าเนินต่อไป มังกรน�้า 

ยากที่จะเปลี่ยนเป็นมังกรปีศาจแล้ว

ทว่าอดึใจต่อมาถานไถจิน้กลบัเปล่งเสยีงหวัเราะ เขาเชด็คราบเลอืด

บนหน้าอย่างไม่ใส่ใจ เอ่ยด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ "ฆ่าทิ้งให้หมด"

หลีซูซูตะลึงงัน มองไปยังถานไถจิ้น เขาไม่มองนาง จับจ้องไอแค้น

เหนือร่างของมังกรน�้า ไม่รู้คิดอะไรอยู่

เน่ียนไป๋อว่ีปราดไปข้างหลังเหล่านักพรต เงื้อดาบฟันลงไป โลหิต

สาดกระเซ็น นกัพรตทัง้หลายยังไม่ทนัได้ส่งเสยีงร้อง ศรีษะก็ตกลงบนพ้ืน

เสียแล้ว

ใช้เวลาเพียงไม่กี่อึดใจ นักพรตทั้งหมดก็ล้มลง

โลหติมิได้แผ่กระจายออกไปในน�า้ กลบัถูกไอแค้นดดูซบัไว้ทัง้หมด

เน่ียนไป๋อว่ีและองครักษ์เย่ียอิ่งคนอื่นๆ ถือดาบเดินตรงเข้าไปหา

พวกเยียนหว่าน
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หลีซูซูขวางเขาไว้พลางร้องห้าม "หยุดนะ!"

กระน้ันนางขวางพวกเขามใิห้ฆ่าแม่นางผูห้น่ึงได้ กลบัมอิาจปกป้อง

คนอื่นๆ

ไม่นานหญิงสาวที่เหลือก็เบิกตาโต สิ้นลมหายใจ

กิ่งบุปผาและข้าวของอื่นๆ ถูกย้อมด้วยโลหิตของพวกนาง ไอแค้น

พุ่งไปมา มีขนาดใหญ่มากขึ้นทุกที

เยียนหว่านเหลอืบมองฮ่องเต้หนุม่ทีเ่ย็นชาแวบหนึง่ ครัง้น้ีรูแ้ล้วว่า

ใครท่ีช่วยชีวิตของตนได้ นางดึงชายเสื้อของหลีซูซู เอ่ยเสียงสะอื้นว่า  

"แม่นางช่วยข้าด้วย"

หลีซูซูขวางเนี่ยนไป๋อวี่ไว้ พูดกับเยียนหว่าน "ยังไม่รีบหนีไปอีก"

นักพรตตายหมดแล้ว หากเยียนหว่านตายไปอีกคน ไอแค้น 

จะแขง็แกร่งมากย่ิงขึน้ เมือ่แข็งแกร่งจนถึงระดบัหน่ึงย่อมสามารถชงิร่าง

ของมังกรน�้าได้

เยียนหว่านกัดฟัน หันหลังวิ่งหนี อยากกลับไปตามทางที่เดินลงมา 

ทว่าองครักษ์เยี่ยอิ่งหลายคนปรากฏกายเงียบๆ เบื้องหน้านาง

เยียนหว่านตกใจถอยกลับไปอยู่ข้างกายหลีซูซู

หลีซูซูกัดฟัน ดึงตัวนางหลบคมดาบของเนี่ยนไป๋อวี่

ปราณจากดาบตัดผมปอยหน่ึงของเยียนหว่านจนขาด นางตกใจ

จนแม้กระทั่งร้องไห้ยังมิกล้าส่งเสียง องครักษ์เยี่ยอิ่งล้อมพวกนางไว้

ถานไถจิ้นโยนมีดสั้นเข้ามา อมย้ิมพูดอย่างอ่อนโยน "ขาดไอแค้น

จากคนเพียงคนเดยีวเท่าน้ัน พวกเจ้าสองคน ตายแค่คนเดยีวก็เพียงพอแล้ว"

แม้เขาก�าลังยิ้ม แต่กลับไม่มีใครรู้สึกว่าเขาอารมณ์ดี

หลีซูซูมองเขา อยากหาโอกาสพาเยียนหว่านบุกฝ่าออกไป เวลา
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ถานไถจิ้นบ้าขึ้นมา แม้กระทั่งพวกเดียวกันเขายังฆ่า

ทว่าเยียนหว่านข้างหลังกลับเคลื่อนไหวเวลานี้เอง นางหยิบมีดสั้น

บนพ้ืนข้ึนมาและแทงไปที่หลีซูซู แต่ด้วยเยียนหว่านไม่รู้วรยุทธ์ หลีซูซู 

จึงปัดมีดสั้นในมือนางจนร่วงหล่นอย่างง่ายดาย

"เพราะอะไร" หลีซูซูถามนาง

เยียนหว่านมองนางอย่างโกรธแค้น ไม่เอ่ยวาจา

เยียนหว่านอยากรอด นางเป็นคนฉลาด ดูออกว่าถานไถจิ้นรู้จัก 

หลซีซู ูหลซีซูรููว้รยุทธ์ แต่นางไม่รู ้ทางเลอืกท่ีว่าสองคนรอดเพียงคนเดยีวน้ี  

เหน็ได้ชัดว่าเสนอออกมาเพ่ือเอือ้ประโยชน์แก่หลซีซู ูหากหลซูีซอูยากฆ่าตน  

แม้กระท่ังต่อต้านตนยังท�าไม่ได้ด้วยซ�า้ เยียนหว่านจงึได้แต่ชงิลงมอืก่อน

ถานไถจิน้แค่นหวัเราะ ไม่รูว่้าเยาะหยันเยียนหว่านหรือหลีซูซกัูนแน่

หลีซูซูเงียบงันไร้วาจา จะกล่าวว่าผิดหวังก็ไม่ถึงขั้นนั้น เยียนหว่าน

เป็นคนอย่างไร ก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในห้อง นางก็เห็นชัดเจนแล้ว

สตรีผู้นี้เห็นแก่ตัว เจ้าเล่ห์เพทุบาย

ด้ายทองเส้นหน่ึงปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบ มัดตัวหลีซูซูและ 

เยียนหว่านไว้ ขณะทีห่ลซีซูยัูงไม่ทนัต้ังตัว ด้ายทองดงึพวกนางไปข้างหลัง

หลซีซูชูนกระแทกอ้อมกอดร้อนผ่าวของคนผูห้น่ึง ผูม้ารบัตวันางไว้

อย่างตั้งตัวไม่ติด ก่อนจะผลักนางออกอย่างขัดเขินขุ่นเคือง

หลซีซูปูระคองตวัยืนอย่างมัน่คง พิจารณาครูใ่หญ่จงึจ�าได้ "ใต้เท้าผงั?"

ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นผังอี๋จือ

ผังอี๋จือขึงตาใส่นาง พลางแค่นเสียงหนึ่งที

ด้านหลงัผงัอีจ๋อืยังมคีนทีส่วมชดุคลมุผ้าแพรสีฟ้าอ่อนยืนอยู่คนหน่ึง  

เป็นเซียวหลิ่นนั่นเอง
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อวี๋ชิงมองเยียนหว่านที่ลอยละลิ่วเข้ามา และยกเท้าถีบออกไป

เยียนหว่านกลิ้งไปบนพื้นหลายตลบ เจ็บจนใบหน้าเหยเก

อว๋ีชิงย้ิมพูด "โอ๊ะๆ ข้ามิได้เจตนานะ เพียงแต่แม่นาง เจ้าเนรคุณ

เกินไป ข้าผู้น้อยเกรงว่าช่วยเจ้าแล้วจะถูกแม่นางแทงเข้าให้ ข้าผู้น้อย 

เป็นเพียงบัณฑิตอ่อนแอผู้หนึ่ง รับมีดของแม่นางไม่ไหวหรอก"

เยียนหว่านฟังค�าพูดนี้แล้วหน้าแดงหูแดงทันที ใบหน้าแดงก�่า 

ก่อนจะเปลีย่นเป็นขาวซดี รูว่้าคนกลุม่นีเ้หน็การกระท�าเมือ่ครู่ของตนแล้ว

หลีซูซูข�าพรืดออกมา

เซียวหลิ่นเอ่ยถาม "คุณหนูสาม เจ้าไม่เป็นไรกระมัง"

หลีซูซูส่ายหน้า

ถานไถจิ้นหรี่ตามองพวกเขา "พวกเจ้ารนหาที่"

เซียวหลิ่นเอ่ยอย่างสุขุม "กวางจักตายในมือผู้ใดยังไม่แน่"*

ข้างหลังเซียวหลิ่น สตรีสีหน้าอ่อนโยนผู้หนึ่งเดินออกมา หลีซูซ ู

ดึงด้ายทองบนตัวออก พบว่าเป็นเยี่ยปิงฉาง

พอเยี่ยปิงฉางเดินออกมา สายตาของหลายคนล้วนพุ่งไปที่นาง  

นางเหลือบมองถานไถจิ้นอย่างรวดเร็วแวบหนึ่ง จากน้ันมองหลีซูซู  

"น้องหญิงสาม"

หลีซูซูพยักหน้าให้นาง นับเป็นการทักทาย

ถานไถจิ้นมองเยี่ยปิงฉาง เขาขมวดคิ้วน้อยๆ จนแทบมองไม่เห็น

เย่ียปิงฉางพูดกับถานไถจิ้น "จื้อจื่อ มังกรน�้าในแม่น�้าโม่เหอหาได ้

มีความโกรธแค้นใดกับท่านไม่ ไยท่านต้องดึงดันเปลี่ยนมันให้กลายเป็น

ปีศาจ ปลุกมันให้ฟื้นขึ้นมาด้วยเล่า"

* กวางจักตายในมือผู้ใดยังไม่แน่ เป็นส�านวน หมายถึงผู้ที่คว้าชัยชนะจะเป็นใครยังไม่แน่ ต้องรอดูจนถึง 

ตอนสุดท้าย
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ถานไถจ้ินมไิด้เอ่ยอะไร ยามเผชญิหน้ากับการคาดคัน้ของเย่ียปิงฉาง  

ก็ไม่เห็นว่าเขาจะโกรธ กลับใจเย็นอย่างเหนือความคาดหมาย

เดก็หนุม่รปูโฉมงดงามอยู่แล้ว ยามท่ีเขาเม้มปากไม่พูดจา ดไูปแล้ว

ทั้งไร้เดียงสาและน่าสงสาร ราวกับทุกคนล้วนเป็นคนเลว จะมาโอบล้อม

โจมตีเขา

เย่ียปิงฉางถอนหายใจเบาๆ คิดถึงความยากล�าบากในอดีตของ

จื้อจื่อ ก็เอ่ยถ้อยค�าต�าหนิไม่ออก นางหยิบของสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้าย

เกล็ดสีขาวออกมาจากแขนเสื้อ

เมื่อเห็นเกล็ดท่ีเปล่งประกายแผ่นน้ัน โกวอว้ีอุทานออกมาทันใด 

"เป็นไปได้อย่างไร!"

หลีซูซูถาม "มีอะไรหรือ"

โกวอวี้มีชีวิตอยู่มานาน แต่ไรมาสุขุมมั่นคง ไม่เคยเสียกิริยาเช่นนี้

มาก่อน หลีซูซูอดจ้องเกล็ดแผ่นนั้นไม่ได้

เกลด็แขง็ทอประกายเจดิจ้า มองปราดเดยีวก็รู้ว่าไม่ใช่ของธรรมดา

"นั่นคืออะไรหรือ" หลีซูซูถามด้วยความฉงน

นางอ่านหนังสอืในหอต�ารามามากมาย รวมถึงลักษณะของวัตถุเทพ 

จ�านวนไม่น้อย แต่กลบัไม่เคยเห็นเกลด็ทีม่ลีกัษณะเช่นนี ้มนัมขีนาดใหญ่

เท่าสองฝ่ามือ เรียบลื่นแวววาวย่ิงกว่าหยก ทอประกายระยับจับตา 

ลวดลายสีทองบนนั้นปรากฏรางเลือน

โกวอวี้พูดเสียงค่อยว่า "เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้..."

พอเห็นหลีซูซูจ้องเกล็ดน้ันไม่วางตา โกวอว้ีดึงสติกลับมา เอ่ยต่อ

อย่างคลุมเครือ "เป็นเกล็ดป้องหัวใจของเทพ...ไม่ สัตว์ปีศาจชนิดหนึ่ง"

หลีซูซูเอ่ย "ดูร้ายกาจทีเดียว จะต้องเป็นเกล็ดป้องหัวใจของ 
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สัตว์ปีศาจที่เก่งกาจมากแน่ๆ"

"จะว่าอย่างนั้นก็ได้"

หลีซูซูได้ยินมาว่าเกล็ดป้องหัวใจนี้ ส่วนใหญ่เมื่อสัตว์ปีศาจตาย 

ล้วนยินดีสลายมันให้กลายเป็นเถ้าธุลี ไม่ยอมทิ้งเอาไว้ง่ายๆ ดังนั้น 

เรื่องเกี่ยวกับเกล็ดป้องหัวใจ คนส่วนใหญ่จึงรู้น้อยยิ่งนัก

ทว่าหลีซูซูคิดอย่างแปลกใจ เย่ียปิงฉางเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้หน่ึง 

จะมีของล�้าค่าที่หมื่นปียากจะพานพบสักครั้งเช่นน้ีได้อย่างไร มารฝัน 

ครั้งก่อน เป็นเพราะเกล็ดป้องหัวใจถึงได้มาก่อกวนเยี่ยปิงฉางหรือไม่นะ

เกลด็ป้องหวัใจทอประกายระยับวับวาวในมอืเย่ียปิงฉาง นางย้ิมน้อยๆ  

พูดกับเซียวหลิ่น "ท่านอ๋อง อยู่ในตัวหอยที่อยู่ในอ้อมกอดของมังกรน�้า"

เซียวหลิ่นพยักหน้า ผลิยิ้มน้อยๆ เช่นกัน

ถานไถจิ้นแววตาทึบทึมไม่แสดงอารมณ์ ปรายตามองเปลือกหอย

ในอ้อมอกของมังกรน�้า เทียบกับล�าตัวที่ใหญ่โตมโหฬารของมังกรน�้า  

หอยตวันัน้ไม่สะดดุตาเลยจรงิๆ ท้ังเลก็จ้อยและธรรมดาสามญัจนน่าเวทนา

กระนั้นสามารถท�าให้เซียวหลิ่นตามหาได้ ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน

หลีซูซูเหลียวซ้ายแลขวา เอ่ยถามผังอี๋จือ "ครั้งน้ีเซวียนอ๋องมาหา 

สิ่งใดหรือ"

ผังอี๋จือมองนางแวบหนึ่ง ก่อนจะแค่นเสียงหนึ่งทีอย่างไม่ใส่ใจ

หลีซูซูรู ้ว่าใต้เท้าที่แอบรักเย่ียปิงฉางผู้นี้ไม่ชอบตน จึงไม่ไปยุ่ง 

กับเขาอีก กลับเป็นผังอี๋จือที่เห็นนางจะจากไปห้ามปากตนเองไม่อยู ่

กล่าวออกมาเองว่า "ในนั้นมีพระธาตุที่สามารถก�าราบปีศาจได้"

หลีซูซูมองเขาอย่างตกตะลึง

ผงัอีจ๋อืเบอืนหน้าไปทางอืน่ "เอาเป็นว่าของสิง่น้ันสามารถรบัมอืกับ
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ปีศาจเสือของถานไถจิ้นได้แล้วกัน"

ถานไถจิน้กับเซยีวหลิน่ สองฝ่ายมาท่ีแม่น�า้โม่เหอพร้อมกันโดยมไิด้

นัดหมาย คนหนึ่งต้องการมังกรปีศาจ คนหนึ่งต้องการพระธาตุ

สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาทันใด

พอเห็นหลีซูซูมองตน มุมปากของผังอี๋จือเชิดขึ้น แจกแจงให้หลีซูซู

ฟังอย่างชัดเจนเรื่องท่ีเย่ียปิงฉางมาหาตน และขอให้ตนพานางมาหา 

เซียวหลิ่นที่แม่น�้าโม่เหอ

ผังอี๋จือพูดคุยกับหลีซูซูเสียงเบา ด้วยเกรงว่าคนของแคว้นโจว 

จะได้ยิน จึงยืนชิดกันมาก

หลีซูซูรู้สึกได้ว่ามีสายตาเยียบเย็นจับจ้องมาที่ตน นางหันไปมอง

ถานไถจิ้นโดยไม่รู้ตัว กลับเห็นเขาก�าลังมองเยี่ยปิงฉางอยู่ชัดๆ

คิดไปเองหรือ หลีซูซูเบ้ปาก
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เซียวหลิ่นพาราชองครักษ์มาด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ชราคนหนึ่งท่ี 

แต่งกายซอมซ่อ

ผู้ชราหัวเราะพลางพูดกับถานไถจิ้น "เจ้าหนุ่ม เจ้าท�าเรื่องชั่วช้า 

ทกุอย่าง ยังคดิจะท�าให้วิญญาณเซยีนแปดเป้ือน สร้างมงักรปีศาจข้ึนมา 

ไม่กลัวบาปกรรมจะติดตัว ตายเพราะเภทภัยเช่นนั้นรึ!"

หลซีซูเูหน็ถานไถจิน้กระตุกมมุปากอย่างเย็นชา นางรู้สึกว่าหากมใิช่

เพราะเยี่ยปิงฉางอยู่ที่นี่ ถานไถจิ้นต้องเอ่ยวาจาถากถางออกมาแน่นอน 

เย่ียปิงฉางแค่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางอ่อนแอ ถานไถจิ้นก็เก็บง�า 

ความบ้าระห�่า มิได้โต้แย้งค�าใด

อวีช๋งิพูด "อาจารย์อาจี ้ ท่านจะเจรจากับคนบ้ามากมายไปด้วยเหตุใด  

แคว้นโจวเริม่เพาะเลีย้งปีศาจต้ังแต่หลายปีก่อน เขาตดัใจจากมงักรปีศาจ

ได้สิแปลก นักพรตมารพวกนั้นถูกเขาฆ่าทิ้งหมดแล้ว พวกเราบุกเข้าไป

39
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ตอนนี้ เล่นงานเขาให้เรียกหาบิดาร้องหา..."

ผูช้ราตบศรีษะอวีช๋งิหน่ึงท ี"เอาแต่ใช้ก�าลงัทัง้วีท่ัง้วนั ไม่หดัใช้สมองบ้าง  

ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นเหมินเค่อให้ผู้อื่นได้อย่างไรกัน"

นักพรตที่ถานไถจิ้นพามาตายหมดแล้ว แต่องครักษ์เยี่ยอิ่งของเขา

กับทหารบนฝั่งแม่น�้าเป็นพวกกินผักหรืออย่างไร

บัดน้ีโม่เหอเป็นถ่ินของถานไถจิน้ พวกเขาลกัลอบเข้ามา เดมิเป็นฝ่าย 

เสียเปรียบอยู่แล้ว ยังคิดจะบุกโจมตี ไม่ถูกผู้อื่นฆ่าก็นับว่าดีแล้ว

แน่นอนว่าเซียวหลิ่นมิใช่อว๋ีชิง เขาเข้าใจดีว่าสถานการณ์ตอนนี้ 

เป็นอย่างไร

เซียวหลิ่นพูดกับถานไถจิ้น "ไอแค้นท่ีสังเวยไม่เพียงพอ เจ้ามิอาจ

ปลกุมงักรปีศาจขึน้มาได้ หากเจ้าไม่ยอมละความพยายาม รอให้ไอแค้น

แข็งแกร่งจนมิอาจควบคุม ทุกคนล้วนต้องตายกันหมด"

ไอแค้นไร้รูป หากมีพุทธิปัญญาเมื่อใด ย่อมไม่หมายปองร่างของ

มังกรน�้าอีก แต่จะแล่นออกไปข้างนอกฆ่าคนตามอ�าเภอใจ ถึงเวลาน้ัน

ไม่ว่าใครก็มิอาจควบคุม

ผงัอีจ๋อืพูดบ้าง "ถานไถจิน้ ความทะเยอทะยานไม่เท่ากับการเข่นฆ่า 

สังหาร หากเจ้ายกทัพมาเปิดศึกกับต้าซย่าอย่างเปิดเผย ข้ายังนับถือเจ้า

เป็นบุรุษผู้หนึ่ง อาศัยปีศาจจะนับว่ามีความสามารถได้อย่างไร!"

ถานไถจิ้นช�าเลืองมองหลีซูซูแวบหนึ่ง จากนั้นมองผังอี๋จืออย่าง 

เย็นชา "พูดจบหรือยัง พูดจบแล้วก็ไปตายเสียให้หมด"

เขามิได้ไปหาคนเหล่านี้ พวกเขากลับวิ่งเข้ามาในแหเสียเอง

ถานไถจิน้ยกมอืขึน้ ทหารหลายสบินายข้างหลงัชกักระบีพ่กออกมา  

ปาดคอตนเองทันใด



89เถิงหลัวเหวยจือ

อาจารย์อาจีใ้บหน้าถอดส ี"แย่แล้ว เขาต้องการฝืนปลกุมงักรปีศาจ"

ตามคาด ไอแค้นทะลวงผ่านร่างของทหารอย่างตืน่เต้น สแีปรเปลีย่น 

เป็นแดงฉานปานโลหิต มันเปล่งเสียงหัวเราะอย่างชั่วร้าย จะมุดเข้าไป 

ในร่างของมังกรน�้า

ถานไถจิ้นหยิบคันฉ่องบานหน่ึงออกมา เหมือนคันฉ่องหยกที ่

จ้าวอว๋ินเอ๋อร์ถือเมื่อครู่นี้ทุกประการ คันฉ่องส่องไปที่ตัวของมังกรน�้า 

ก�าลังจะดูดมังกรน�้าและหอยมุกเข้าไปด้วยกัน

อาจารย์อาจี้ตะโกนเสียงดัง "ยายหนูฉาง!"

เย่ียปิงฉางลังเลครู่หนึ่ง กัดปากโยนเกล็ดป้องหัวใจในมือออกไป 

เกล็ดป้องหัวใจปกป้องมังกรน�า้ไว้ ต่อต้านพลังจากการสังเวยด้วยเลือด

ของคันฉ่อง

ถานไถจิน้ขมวดค้ิวอย่างหงุดหงิด มงักรน�า้ไม่เหมอืนสัตว์ปีศาจอืน่ๆ 

หากปลุกให้ตื่นขึ้นมาได้ ภายในสามวันเขาย่อมสามารถบงการมังกร  

เหยียบต้าซย่าให้ราบเป็นหน้ากลอง

ภายใต้รัศมีเจิดจ้า มังกรน�้าที่หลับใหลกลับลืมตาขึ้นช้าๆ มังกรน�้า

ไม่รู้ฝึกบ�าเพ็ญมาก่ีปีแล้ว ดวงตาของมันหนึ่งด�าหน่ึงแดง ในลูกตาสีด�า 

มีรอยเซียนปรากฏรางๆ

โกวอวี้พูดอย่างร้อนใจ "เจ้านายน้อย มันก�าลังจะตื่นแล้ว อาจเป็น

มงักรเซยีน หรอือาจเป็นมงักรมาร หากดวงตาทัง้สองข้างของมันกลายเป็น 

สีแดง ย่อมกลายเป็นบริวารของถานไถจิ้น"

นั่นก็คือใต้หล้าจะวุ่นวาย หลังจากนั้นสามพิภพจะปั่นป่วน

หลีซูซูถามโกวอวี้ "ข้าควรหยุดยั้งอย่างไร"

"มังกรน�้ายินดีหลับใหลอยู่ที่ก้นแม่น�้าโม่เหออันเย็นเฉียบเช่นนี้  
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ในอดีตต้องเคยเกิดเรื่องบางอย่างท่ีท�าให้มันทนรับไม่ไหวแน่ ท่านต้อง

เข้าไปในความทรงจ�าของมัน บอกมันว่าอย่ากลายเป็นมารและให้มัน 

ตื่นขึ้นมา แต่วิธีนี้อันตรายมาก..."

โกวอว้ีมองดวงตาอีกข้างของมังกรน�้าที่มีประกายโลหิตขมุกขมัว 

"ท่านเข้าไปแล้ว จะไม่เหลอืความทรงจ�าของตนเองอีก บางทอีาจกลายเป็น 

ก้อนหินก้อนหนึ่ง หรือวิหคตัวหนึ่งในความทรงจ�าอันห่างไกลของมัน"

เมื่อไม่เหลือความทรงจ�า จะเกิดอะไรขึ้นล้วนมิอาจคาดการณ์ได้

หลีซูซูถอนหายใจ "ก็ไม่มีวิธีที่ดีไปกว่านี้แล้วนี่"

นางเดินหน้าไปหน่ึงก้าว ผังอี๋จือคว้าตัวนางไว้ "คุณหนูสาม เจ้า 

จะท�าอะไร"

หลีซูซูระบายยิ้ม จงใจตอบเขาว่า "ไปตายอย่างไรเล่า"

ผงัอีจ๋อืมองรอยย้ิมเฉดิฉนัของนางพลางพูดติดๆ ขดัๆ "ไร้...ไร้เหตผุล

สิ้นดี"

หลีซูซูถามโกวอวี้ "ไฉนเขาจึงหน้าแดงเล่า"

โกวอวี้งงงันไปเล็กน้อย "...ไม่รู้สิ"

หลีซูซูไม่มองใต้เท้าผังท่ีคาดเดามิได้ผู้นี้อีก ท�าตามค�าชี้แนะของ 

โกวอวี้ เดินเข้าไปในรัศมีที่แผ่ออกมาจากเกล็ดป้องหัวใจของเยี่ยปิงฉาง

เพียงพริบตานางก็หายวับไปในแสงสีขาว

หลซีซูเูคลือ่นไหวเรว็เกินไป อาจารย์อาจีเ้บกิตาอ้าปากค้าง เป่าหนวด 

ถลึงตาเอ่ยว่า "นางหนูที่ขวัญกล้าเทียมฟ้าผู้นี้!"

แม้จะพูดเช่นนี ้แต่ถานไถจิน้สงัหารผูค้นตัง้มากมายเป็นเคร่ืองสังเวย  

ตอนนี้เหลือเพียงวิธีนี้วิธีเดียวที่จะหยุดยั้งมิให้มังกรน�้ากลายเป็นปีศาจ

ถานไถจิ้นสีหน้าบึ้งตึง เห็นได้ชัดว่าขบคิดได้เช่นกัน ก่อนจะเอ่ยขึ้น 
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"เนี่ยนไป๋อวี่"

เนี่ยนไป๋อว่ีรับคันฉ่องหยกไปจากมือเขา ถานไถจิ้นไม่พูดมาก  

เดินเข้าไปในแสงสีแดงจากคันฉ่องหยก

จุดประสงค์ของเขาตรงข้ามกับหลีซูซู เขาเข้าไปเพื่อท�าให้มังกรน�้า

กลายเป็นมาร

เย่ียปิงฉางมองเกล็ดป้องหัวใจท่ีหมุนวนอยู่กลางอากาศ ใบหน้า 

ซีดเผือด จิตใต้ส�านึกอยากเก็บเกล็ดป้องหัวใจกลับคืนมา แต่กลับพบว่า

เกล็ดป้องหัวใจไม่อยู่ในการควบคุมของตน ลมหายใจของนางชะงัก  

คิดถึงเยี่ยซีอู้ที่อยู่ในนั้น...

เยี่ยปิงฉางกัดฟัน ก้าวเข้าไปในแสงสีขาวเช่นกัน

มือข้างหนึ่งรีบคว้าจับนางไว้ "ปิงฉาง..."

เย่ียปิงฉางมอิาจอธิบาย นางหนักลบัมามองเซยีวหลิน่อย่างโศกเศร้า  

"ขอ...ขออภัยด้วย ท่านอ๋อง"

เซียวหลิ่นถอนใจเบาๆ เขากลับมิได้ปล่อยมือ แสงสีขาวกลืนกิน 

พวกเขาไปพร้อมกัน

อาจารย์อาจีส้หีน้าไม่แสดงอารมณ์ เขาถามอว๋ีชงิ "เจ้าจะไปหรอืไม่"

อวี๋ชิงสั่นศีรษะประหนึ่งกลองป๋องแป๋ง "ไม่ไป!"

อาจารย์อากับศิษย์หลานยังพูดไม่จบ เห็นเงาร่างของคนผู้หนึ่ง 

ข้างกายก็วิ่งเข้าไปด้วย

อาจารย์อาจี้อ้ึงงัน "ผังอ๋ีจือผู้นี้เป็นบ้าอะไร เขาจะเข้าไปวุ่นวาย 

ด้วยเหตุใดกัน"

อวีชิ๋งเลกิคิว้ "คงเพราะคนในดวงใจเข้าไป เลยเกรงว่านางจะเกิดเรือ่ง 

กระมัง"



92 จันทราอัสดง 2 

อาจารย์อาจี้โมโหจนดึงหนวดตนเอง "เจ้าพวกไม่รักชีวติทั้งหลาย!"

อดีตของมังกรน�้า เรียกอีกอย่างว่าปัวเหร่อฝูเซิง*! พวกเขาคิดว่า

สถานท่ีแห่งน้ันน่าเข้าไปนักหรือ ระวังเถอะ แต่ละคนออกมาแล้วจะลืม

ชาติปัจจุบัน กลายเป็นคนบ้า!

อวี๋ชิงค�านวณ "คุณหนูสามสกุลเย่ียนับเป็นคนของพวกเรากระมัง 

เช่นน้ันคนของพวกเราเข้าไปทั้งหมดสี่คน ฝ่ายถานไถจิ้นมีแค่คนเดียว 

พวกเรามีโอกาสชนะมากกว่า"

พอเขาพูดเช่นนี้ เนี่ยนไป๋อวี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามขมวดคิ้ว

อวี๋ชิงหัวเราะอย่างชั่วร้าย "ผู้อาวุโสจี้ เร็วเข้าๆ กางเขตอาคม จะให้

คนของถานไถจิ้นเข้าไปอีกไม่ได้"

อาจารย์อาจีเ้ข้าใจ รบีโยนของล�า้ค่าในตัวออกไป ครอบคนัฉ่องหยก

ที่เปี่ยมด้วยไอแค้นกับเกล็ดป้องหัวใจที่ก�าลังต่อสู้กันเอาไว้

เนี่ยนไป๋อวี่โมโหจนสีหน้าถมึงทึง "ฝ่าบาท...พวกเจ้า!"

อวี๋ชิงขบขัน "ฮ่าๆๆ"

อาจารย์อาจี้ก็ขบขันเช่นกัน "ฮิๆๆ"

เนีย่นไป๋อว่ีแค้นทีฝ่่ายตนไม่มนัีกพรตและอาจารย์ปราบปีศาจแล้ว 

จึงมิอาจรับมือกับคนหน้าด้านสองคนนี้ได้

วัตถุสองสิง่ฟาดฟันกนักลางอากาศ ทกุคนต่างจบัตาดพูวกมนัอย่าง

ประหม่า

แม้แต่อาจารย์อาจีเ้องในใจก็ไม่มัน่ใจนกัว่าในปัวเหร่อฝูเซงิทีเ่ป็นเพียง 

ต�านาน จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกันแน่

* ปัวเหร่อ ในทางพุทธศาสนาแปลว่าปัญญา ฝูเซิงแปลว่าว่างเปล่า
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"นางยังมียางอายอยู่หรือไม่"

"หากยังมียางอาย ก็ควรเป็นฝ่ายขอหย่าเอง ไม่คิดเสียบ้างว่า 

แดนเซียนซั่งชิงของพวกเราใช่สถานที่ที่ปีศาจหอยอย่างนางควรอยู่ 

เสียท่ีใด ว่ากันว่านางมาจากแม่น�้าโม่เหอในแดนมนุษย์ เจ้ารู้หรือไม่ว่า

แม่น�า้โม่เหอเป็นสถานทีเ่ช่นไร น�า้สดี�าทีน่ั่นท้ังสกปรกท้ังเหมน็เน่า แค่มอง 

แวบเดียวก็ชวนขยะแขยงจนท�าให้จิตใจไม่สงบไปหลายวัน"

"ค�าพูดนีก้ล่าวผดิเสยีแล้ว ผูอ่ื้นด้านหน้าแต่งให้กับหมงิเย่ียเจนิจวิน*  

ตอนนี้เจินจวินเป็นนายแห่งซั่งชิง พวกเรายังต้องเรียกนางว่านายหญิง

ด้วยซ�้าไป"

ค�าพูดเสียดสีนี้เรียกเสียงหัวเราะเยาะหยันให้ดังขึ้น

"ใครบ้างไม่รูว่้าเจนิจวินรงัเกียจนางย่ิงนัก แต่งงานจะร้อยปีอยู่แล้ว 

กระทัง่เรอืนของนางยังไม่เคยไปเยือนสกัครัง้ เจนิจวนิแต่งงานกับนางเพ่ือ

เซิ่งหน่ีว์ ร้อยปีมาน้ีเจินจวินอยู่ข้างนอกเสาะหาขุมทรัพย์ฟ้าดินก็เพ่ือ 

ท�าให้เซิง่หนีว์่ฟ้ืนขึน้มา ข้าฟังมาว่าอกีไม่ก่ีวันเซิง่หนีว์่จะฟ้ืนแล้ว ถึงเวลานัน้ 

ปีศาจหอยหรือจะมีที่ให้ยืน"

โกวอว้ีกลายเป็นก�าไลหยก ติดตามหลีซูซูเข้ามาในปัวเหร่อฝูเซิง  

มันฟังค�าพูดเหล่านี้แล้วก็ถอนหายใจหนักๆ

ที่แท้ปีศาจที่ก้นแม่น�้าโม่เหอตนนั้นมาจากแดนเซียนซั่งชิงเมื่อ 

หมื่นปีที่แล้ว

มงักรน�า้เมือ่หมืน่ปีก่อนเป็นมงักรเซยีน ห่างจากการกลายเป็นมงักรแท้ 

แค่เพียงก้าวเดียว มังกรเซียนมีพลังแข็งแกร่ง น�าทหารเซียนท�าศึกกับ 

เผ่ามารหลายครั้ง ภายหลังกลายเป็นนายแห่งแดนเซียนซั่งชิง มีนามว่า

* เจินจวิน เป็นค�าเรียกเทพเซียนในศาสนาเต๋าด้วยความเคารพ ในที่นี้หมายถึงผู้ปกครองแดนเซียนซั่งชิง
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หมิงเยี่ย

ราวร้อยปีก่อนหมิงเย่ียถูกลอบท�าร้าย เซิ่งหน่ีว์รับเคราะห์แทนเขา 

สองคนตกลงไปในแม่น�้าโม่เหอในแดนมนุษย์ ก่อนจะถูกองค์หญิงน้อย

เผ่าหอยซังจิ่วเก็บได้

ซังจิ่วช่วยพวกเขาไว้ หมิงเยี่ยรอดชีวิต แต่เซิ่งหนี่ว์ชีวิตกลับแขวน

อยู่บนเส้นด้าย เผ่าหอยย่ืนข้อเสนอว่าหากหมิงเย่ียแต่งงานกับซังจิ่ว  

พวกเขาจะเอาของล�้าค่ามาช่วยชีวิตเซิ่งหนี่ว์

หมิงเยี่ยจึงตกลง

ซงัจิว่แต่งไปอยู่แดนเซยีนซัง่ชงิร้อยปี หมงิเย่ียกลบัไม่ชายตาแลนาง 

แม้แต่ครั้งเดียว

มิเพียงหมิงเย่ีย ผู้คนในแดนเซียนซั่งชิงท้ังหมดต่างชิงชังซังจิ่ว  

ในสายตาของทกุคน เผ่าหอยในแม่น�า้โม่เหอล้วนละโมบไม่ส้ินสุด บบีบงัคับ 

เจินจวิน

ทัง้ท่ีเผ่าหอยก็บ�าเพ็ญเซยีนเหมอืนกัน แต่เน่ืองจากตบะไม่สงู นสิยั

เกียจคร้าน ยามอยู่ในแดนเซียนซั่งชิงซังจิ่วจึงถูกเรียกว่า 'ปีศาจหอย' 

เวลาร้อยปีนั้นนางอยู่อย่างต�่าต้อยยิ่งนัก คู่บ�าเพ็ญของตนเสาะหา

ขุมทรัพย์ฟ้าดินเพ่ือเซิ่งหน่ีว์ที่หลับใหล ส่วนนางเฝ้าเรือนไผ่และถูกคน

หัวเราะเยาะลับหลัง

วันน้ียังคงเป็นเหมอืนเดมิ 'ซงัจิว่' หอบถังไม้ใส่ผ้าไหมเงอืก* ทีซ่กัเสรจ็ 

เดินอยู่ นางพลันได้ยินถ้อยค�าเสียดสีของพวกนางอีกแล้ว

'ซงัจิว่' สวมชดุผ้าไหมเงอืกสชีมพู เท้าหยกนุ่มเนยีนขาวผ่องทัง้สองข้าง 

เปลอืยเปล่า ข้อเท้าผกูกระพรวนเส้นหน่ึง ท่าทางของนางบริสุทธ์ิไร้เดยีงสา  

* ผ้าไหมเงอืก คอืผ้าท่ีเชือ่ว่าถักทอโดยมนุษย์เงอืก ลกัษณะคล้ายผ้าไหมเนือ้บางเบา ผวิสมัผสัดีเย่ียม โดนน�า้

แล้วไม่เปียก
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ทว่าการแต่งกายเช่นนี้ ในสายตาของบรรดาเซียนผู้น้อยท้ังหลายกลับดู

ไม่ส�ารวมอย่างยิ่ง

เซยีนสตรเีหล่านัน้จงใจพูดเสยีงดงั ดหูมิน่ 'ซงัจ่ิว' โกวอว้ีรูส้กึเป็นกังวล  

มันคิดไม่ถึงว่าในปัวเหร่อฝูเซิง ฐานะของหลีซูซูก็คือปีศาจหอย

ฐานะน้ีจะว่าแย่ก็ไม่แย่ ถึงอย่างไรย่อมดีกว่าปลาหลี่* ตัวหน่ึง 

หรือก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่แล้ว แต่จะว่าดีก็ไม่ดีเช่นกัน

ซงัจิว่ทีอ่ยู่ในสถานะน้ี เทยีบกับคนอ่ืนๆ ในแดนเซียนซ่ังชงิแล้ว ตบะ

ของนางไม่สูง มักถูกกลั่นแกล้งรังแกเสมอ นางรักมังกรน�้าหมิงเย่ีย แต ่

หมิงเยี่ยกลับชิงชังนาง

ที่แย่ที่สุดคือเซิ่งหนี่ว์ผู้นั้นใกล้จะฟื้นขึ้นมาแล้ว

หากหลีซูซูโชคดีกว่านี้หน่อย เข้ามาแทนที่เซิ่งหนี่ว์ในปัวเหร่อฝูเซิง 

ความยากในการปลุกมังกรน�้าให้ตื่นคงจะลดลงไปหลายขุม

โกวอว้ีมอง 'ซงัจิว่' ทีม่รีปูโฉมคล้ายเย่ียซอีูอ้ยูแ่ปดส่วน ในใจเศร้าสลด 

เกินบรรยาย

ในปัวเหร่อฝเูซงิก็เป็นเช่นน้ี หลซีซูจู�าไม่ได้ว่าตนเองคือหลีซซู ูตอนนี ้

คิดเพียงว่าตนเองคือ 'ซังจิ่ว'

ต่อให้โกวอว้ีตามเข้ามาก็มอิาจพูดอะไร ไม่สามารถเตอืนสตนิางได้  

ตอนนีม้นัเป็นเพียงก�าไลหยกธรรมดาๆ เท่านัน้ ร้อนใจไปกไ็ร้ประโยชน์จริงๆ

หลีซูซูชะงักฝีเท้า เหล่าสตรีคิดว่านางจะเป็นเหมือนแต่ก่อนที ่

หลัง่น�า้ตาอย่างเศร้าซมึ คดิไม่ถึงว่านางจะหนักลบัมากะทันหนั และแค่นเสยีง 

เอ่ยว่า "ในเมือ่พวกเจ้ารูว่้าข้าเป็นนายก็ควรจะหุบปากเสยี ต่อให้หมงิเยีย่

ไม่รักข้า ข้าก็ยังเป็นนายหญิงของซั่งชิงอยู่ดี"

* ปลาหลี่ (Cyprinus carpio) หรือหลีฮื้อ เป็นปลาที่ชาวจีนนิยมน�ามาประกอบอาหาร



96 จันทราอัสดง 2 

พูดจบนางก็สาดสิ่งท่ีอยู่ในถังไม้ออกไป ผ้าไหมเงือกเปียกชุ่ม 

ลอยหวือ คลุมลงบนร่างของเซียนผู้น้อยที่ปากเปราะ

พวกนางหวีดร้องเสียงแหลม หลังจากฉีกผ้าไหมเงือกจนขาด  

ก็แผดเสียงด้วยความโกรธเกรี้ยวฉุนเฉียว "เจ้า...เจ้า!"

หลีซูซูท�าหน้าล้อเลียน "ข้าๆๆ แม้ข้าจะสู้พวกเจ้าไม่ได้ แต่หมิงเยี่ย

ยึดถือกฎระเบียบเป็นท่ีสุด ถ้าพวกเจ้ากล้าลงไม้ลงมือกับข้า พรุ่งนี้ต้อง

ถูกขับออกจากซั่งชิงแน่!"

เหล่าเซียนสตรีโมโหจนหน้าแดง

หลซีซูไูม่สนใจพวกนาง เพียงกอดถังไม้เดนิไปยังเรือนไผ่โดยไม่สนใจ 

จะเก็บผ้าไหมเงือก

เมือ่เข้ามาในเรอืนแล้ว รอยย้ิมบนใบหน้านางจงึจางลง นัง่เหม่ออยู่

ข้างโต๊ะจวบจนพระจันทร์เผยโฉมออกมา

นางเปลีย่นมาสวมชดุกระโปรงสทีองระยิบระยบัขรึมขลัง สวมรองเท้า 

ให้เรียบร้อย ถือโคมแก้วหลิวหลีออกจากประตู

แดนเซยีนซัง่ชงิมหีมอกควันตลอดทัง้ปี นางโบกแขนเสือ้ปัดไอหมอก  

เดนิตรงไปยังต�าหนักท่ีทัง้คุน้เคยและเหนิห่าง ย่ิงเข้าใกล้ความรูสึ้กฝาดเฝ่ือน 

ในใจนางยิ่งรุนแรง

ครั้นเห็นสถานท่ีแห่งนั้นมีแสงไฟสว่างโรจน์ นางลูบหน้าอกและ 

ถอนหายใจเบาๆ

พวกนางบอกว่า...เซิ่งหนี่ว์จะฟื้นแล้ว เมื่อนางฟื้นขึ้นมา หมิงเยี่ย 

จะรังเกียจตนยิ่งกว่าเดิม

หลซีซูทุูกข์ใจเหลอืเกิน เพราะความตระหนักรูข้้อนี ้ศกัดิศ์รีในตนเอง

จึงท�าให้นางอยากหันหลังเดินจากไป ทว่าคิดถึงพระบิดาและราษฎร 
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ใต้แม่น�้าโม่เหอแล้ว นางมิอาจหันหลังกลับไปได้

นางถือโคมแก้วเดินหน้าต่อไป สาวใช้เซียนเห็นนางแล้วย่อกาย

คารวะ กิริยานอบน้อมมาก แต่สีหน้ากลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่

ในแดนเซียนซั่งชิงซังจิ่วเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สกปรกที่สุด หาก 

ไม่เพราะหมงิเย่ียปกครองอย่างเข้มงวด ทัง้ยังให้ความส�าคญักับกฎระเบยีบ  

เกรงว่านางคงมีชีวิตอยู่ไม่ถึงวันนี้

เพราะเรื่องเหล่านี้ กลับท�าให้นางยังมีความหวังในตัวเขาเรื่อยมา

สาวใช้เซยีนพูด "เจนิจวินบอกว่าถ้าองค์หญิงมาสามารถเข้าไปได้เลย"

หลีซูซูพยักหน้า ไม่ไปถือสาน�้าเสียงของสาวใช้เซียน ถือโคมแก้ว

เดินเข้าไป

ด้านหลงัฉากบงัลมร้อยวิหคนิล นางเห็นเงาสายหนึง่นัง่ขดัสมาธิอยู่

อย่างเลือนราง

พอเห็นเขาแล้ว หัวใจของหลีซูซูเต้นเร็วข้ึนอย่างห้ามไม่อยู่ ในใจ

บังเกิดความคาดหวังและความดีใจหลายส่วน

กระน้ันเมือ่คดิได้ว่าตนเองมาท�าอะไร ไหล่ก็ลูล่งอย่างห่อเหีย่วและ

คุกเข่าลงด้วยความนอบน้อม "ขอเจินจวินโปรดให้เผ่าหอยยืมพระธาต ุ

ไปใช้ด้วยเถิด"

ระดบัน�า้ในแม่น�า้โม่เหอจะเพ่ิมขึน้ทกุๆ สบิปี ใต้น�า้ป่ันป่วน ทหารกุ้ง 

และขุนพลปูบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วน

ไม่แปลกท่ีเซยีนสตรปีากเปราะจะพูดว่าแม่น�า้โม่เหอทัง้สกปรกและ

เหมน็เน่า เพราะว่าน่ีคือสถานการณ์ในตอนนี ้สถานการณ์ตอนน้ีเป็นเช่นนี้  

น่าสลดและน่าอนาถใจ

ต่อให้เขารังเกียจตนเพียงใด เมื่อสิบปีเวียนมาถึงหลีซูซูยังคงต้อง
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ด้านหน้ามาขอยืมพระธาตุ ช่วยแม่น�้าโม่เหอบรรเทาภัยพิบัติจากน�้า

ชายหนุม่หลงัฉากบงัลมลมืตาข้ึนช้าๆ น�า้เสยีงเขาราบเรยีบไร้อารมณ์  

ถึงข้ันเจือความเย็นชาอยู่หลายส่วน "วันนี้ไม่ได้ อีกเก้าวันให้หลังค่อย 

ให้เจ้ายืม"

หลีซูซูร้อนใจเล็กน้อย "แต่ว่าพรุ่งนี้น�้าในแม่น�้าโม่เหอจะสูงขึ้น  

ถ้าไม่มีพระธาตุจะต้องเกิดเรื่องแน่"

น�า้เสยีงของอกีฝ่ายยังคงปราศจากอารมณ์ "เทียนฮวนก�าลงัจะฟ้ืน 

จ�าเป็นต้องใช้พระธาตุในการช�าระปราณขุ่น"

ได้ยินชื่อของเทียนฮวนแล้ว หลีซูซูรู้สึกขมในปาก หากเป็นแต่ก่อน

ก็แล้วไปเถอะ ตนสู้เทียนฮวนเซิ่งหนี่ว์ไม่ได้ ทั้งยังไม่กล้าสู้ ทว่าวันนี้ไม่ได้ 

หากนางไม่ได้พระธาตุจะไม่ยอมจากไปเด็ดขาด

นางเม้มปากเงยหน้าขึน้ "หมงิเย่ีย ได้โปรดเถอะ มอบพระธาตใุห้ข้า 

ข้าใช้เสร็จจะรีบน�ามาคืนให้ท่านทันที"

ชายหนุ่มมองนางอย่างเยียบเย็น "มาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้ว ยังไม่รู้ 

กฎระเบียบถึงเพียงนี้"

พอขาดค�า หลซีซูก็ูถูกแสงสนิีลจากข่ายอาคมท่ีเขาวางไว้ซดัเข้าทีไ่หล่  

นางส่งเสียงครางเบาๆ

ชายหนุม่มองออกไปจากหลงัฉากบงัลม เหน็หญิงสาวในชดุกระโปรง 

สีทองเงยหน้าขึ้น

นางย้ิมเช็ดคราบเลือดที่มุมปาก เอ่ยด้วยท่าทางดื้อรั้นดันทุรัง  

"เรยีกหมงิเย่ียไม่ได้ เช่นน้ันก็เรยีกสาม ีวันนีต่้อให้ท่านตข้ีาให้ตาย ข้าก็ต้อง 

เอาพระธาตุไปให้ได้"

เทียนฮวนเซิ่งหนี่ว์มารดามันเถอะ วันน้ีถ้าไม่ได้พระธาตุ ข้าจะ 
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ยอมตายไปกับเทียนฮวน

นางลกุขึน้จากพ้ืน เดินอ้อมฉากบงัลม ไม่สนกฎระเบยีบบ้าบออะไร

อีกแล้ว และจ้องคนผู้นั้นเขม็ง

ชั่วขณะที่เห็นรูปโฉมของชายหนุ่ม โกวอว้ีเบิกตาโตอย่างเหลือเช่ือ 

ใครก็ได้บอกมันทีว่าบุรุษที่หน้าตาเหมือนถานไถจิ้นถึงแปดส่วนผู้น้ี 

เป็นใครกัน!

ไม่กระมัง ไม่ใช่อย่างที่คิดกระมัง

ถานไถจิ้นเข้ามาแทนท่ีร่างเดิมของมังกรเซียนในปัวเหร่อฝูเซิง  

หนึ่งคิดบรรลุธรรมหรือหนึ่งคิดกลายเป็นมาร มิใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

ของเขาทั้งหมดหรือ!

โกวอว้ีสิน้หวังเหลอืเกิน เขาร้ายกาจถึงเพียงน้ี พวกตนยังจะท�าอะไรได้อกี

มันพูดอะไรไม่ออก ท่ามกลางความสิ้นหวัง พลันบังเกิดความคิด

อย่างหนึง่ ตอนนีถ้านไถจิน้เข้ามาแทนทีม่งักรเซยีน เช่นนัน้เขาย่อมสมัผสั

ถึงความรู้สึกของมังกรเซียนได้ใช่หรือไม่

ถานไถจิน้ไม่มใียรกั แต่มงักรเซยีนกลบัม ีลาภก่อให้เกดิเคราะห์ได้

ฉันใด เคราะห์ย่อมก่อให้เกิดลาภได้ฉันนั้น ไม่แน่เข้ามาในปัวเหร่อฝูเซิง

ครานี้ อาจท�าให้หลีซูซูสามารถถอนกระดูกมารได้อย่างราบรื่น

โกวอว้ีพลนัยินด ีไม่รูส้กึสิน้หวงัอกี จะส�าเรจ็หรอืไม่ข้ึนอยู่กับคร้ังน้ีแล้ว

อีกทางหนึ่ง นัยน์ตาด�าเข้มของหมิงเย่ียสะท้อนท่าทางของหลีซูซู 

ในยามนี้

หลซีซูพููด "ข้ารูว่้าท่านรงัเกียจข้า มอบพระธาตุให้ข้า แล้วข้าจะจากไป 

ทันที"

หมิงเย่ียมองนางอย่างไม่สะทกสะท้าน "ซังจิ่ว อย่าคิดว่าข้าจะ 
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ไม่ฆ่าเจ้า"

หลีซูซูคิดในใจ ท่านท�าได้ ท่านท�าได้อยู่แล้ว ท่านไม่รักข้า แล้วจะ

ทะนุถนอมข้าได้อย่างไร

หลีซูซูหยิบไข่มุกสีชมพูเม็ดหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ ไข่มุกชมพู

งดงามอย่างยิ่ง มีขนาดใหญ่เกือบครึ่งฝ่ามือ

เวลาจะท�าเรื่องไม่ดี หลีซูซูมักเลียมุมปากอย่างประหม่า "ข้ารู้ว่า

ท่านได้รับบาดเจ็บเพราะไปเสาะหาไขกระดูกทิพย์ให้เทียนฮวน พรุ่งน้ี 

ท่านยังต้องน�าทัพไปสังหารมารฝัน ข้าไม่มีทางท�าร้ายท่าน ข้าเพียงแต่

ต้องการพระธาตุเท่านั้น"

พูดจบหลีซูซูก็บีบไข่มุกชมพูจนแตกละเอียด

ไข่มุกสลายกลายเป็นผง แทรกซึมผ่านข่ายอาคม ร่วงตกลงบนร่าง

ของชายหนุ่ม

หลซีซูแูม้ตบะจะไม่เพียงพอ ทว่าร้อยปีมานีน้างตัง้ใจบ่มเพาะไข่มกุ

เม็ดนี้ขึ้นมา หากจะใช้ตรึงเจินจวินที่ได้รับบาดเจ็บในชั่วเวลาสั้นๆ ยังคง

สามารถท�าได้

ต้องโทษเจินจวินที่เสี่ยงชีวิตครั้งแล้วครั้งเล่าเพ่ือเทียนฮวน ถึงได้

บาดเจบ็กลบัมา อกีทัง้ผูค้นในซัง่ชงิ ส่วนใหญ่ล้วนดแูคลนหลซีซู ูเห็นนาง

เป็นมดแมลงตัวหน่ึง รวมถึงหมิงเย่ียด้วย พวกเขาไม่ระวังป้องกันนาง  

จึงท�าให้นางฉวยโอกาสได้

หลีซูซูปีนขึ้นเตียงของหมิงเยี่ย

ดวงตาสดี�าเยียบเย็นมองมาด้วยคิดว่านางจะกลวั ถึงอย่างไรร้อยปี 

มานี้ พอเขาโมโห นางก็จะถอยทันที 

ทว่าครั้งน้ีนางกลับไม่ถอย ใบหน้านางแดงซ่านขณะพูดเสียงแผ่ว 
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"ข้าไม่ได้ตั้งใจนะ ล่วงเกินแล้ว"

นางเปลื้องอาภรณ์เขา เผยให้เห็นแผงอกกว้างก�าย�าของชายหนุ่ม

น้ิวมือขาวเนียนของหลีซูซูจิ้มลงบนหน้าอกเขา ลมหายใจเขา 

ถี่กระชั้นขึ้นหลายส่วนอย่างชัดเจน ทั้งหมดล้วนเป็นเพราะความโมโห

"วันนี้หากเจ้าน�าพระธาตุไปและท�าให้เทียนฮวนเกิดเร่ือง ก็อย่าได้

กลับมาที่แดนเซียนซั่งชิงอีก คนของซั่งชิงเห็นเจ้าแล้วจะประหารทันที"

ขนตานางไหวระริก ช้อนตาเปียกชื้นมองเขา น�้าตาท�าท่าจะไหล 

แต่ยังไม่ไหลออกมา ปากกลับพูดอย่างดื้อดึง "ไม่กลับก็ไม่กลับสิ  

ถึงอย่างไรเมื่อเทียนฮวนฟื้นขึ้นมา ท่านก็อยากจะฆ่าข้าอยู่แล้ว"

หมิงเยี่ยแววตาหนักอึ้ง ไม่เอ่ยวาจาใด

หลซีซูหูยบิพระธาตุออกมา ทันทท่ีีพระธาตสีุทองตกลงในฝ่ามอืนาง 

ก็ถูกนางเก็บไว้ในเปลือกหอยเป็นอย่างดี

นางนั่งขัดสมาธิตรงข้ามเขา ขย้ีตาเอ่ยเสียงแผ่ว "หนึ่งร้อยปีแล้ว 

เป็นครัง้แรกท่ีข้าได้อยู่ใกล้ท่านถึงเพียงน้ี ตอนน้ีท่านอยากจะฆ่าข้าย่ิงนกั 

ก็ดเีหมอืนกนั ถึงอย่างไรต่อจากน้ีไปข้าก็จะไม่ชอบท่านแล้ว ยามท่ีข้าอยู่

ซั่งชิง ทุกคนล้วนเห็นข้าเป็นปีศาจ"

หยดน�า้ตาของนางร่วงเผาะๆ นางพยายามก้มหน้าลงไม่ให้เขาเห็น 

"แต่ตอนข้าอยู่แม่น�้าโม่เหอ ข้าก็เป็นองค์หญิงองค์หนึ่งเหมือนกัน"

นางเงยหน้า แววตาเปล่งประกายเจดิจ้าร้อนแรง จ้องมองเขาอย่าง

ขลาดกลัวและหาญกล้าในเวลาเดียวกัน

"ท่านไม่ต้องการข้าแล้ว เช่นนั้นข้าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีก"

โกวอวี้เฝ้ามองถึงตอนนี้ก็สบถในใจไม่หยุด

ไม่กระมัง เจ้านายน้อย ท่านจะท�าอะไร!
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ตอน 6 
ปัวเหร่อฝูเซิง 
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เรื่องราวเกี่ยวกับปัวเหร่อฝูเซิง โกวอวี้ก็รู้ไม่มากนัก

'ประวัตเิซยีนและมาร' บนัทึกไว้ว่างฝึูกบ�าเพ็ญหลายพันปีจงึกลายเป็น 

มังกรน�้า มังกรน�้าฝึกบ�าเพ็ญเป็นหมื่นปีจึงกลายเป็นมังกรแท้

หมงิเย่ียก็เป็นเช่นนี ้จากงดู�าตัวเลก็ๆ บ�าเพ็ญเพียรอย่างยากล�าบาก

จนกลายเป็นมังกรน�้า ได้รับวาสนาเซียน ทั้งยังมีความสามารถแข็งแกร่ง 

กลายเป็นนายแห่งแดนเซียนซั่งชิง

เดมิทอีกีไม่ก่ีพันปีร่างเดมิของเขาย่อมสามารถกลายเป็นเทพท่ีแท้จรงิ 

ได้

กระน้ันไม่รู้เหตุใด หลังสงครามใหญ่ระหว่างเทพกับมาร เขากลับ

ผนึกตนเองไว้ในปัวเหร่อฝูเซิงแห่งนี้

ปัวเหร่อฝูเซิง...

เผาตบะและโลหิตของตนเอง เพียงเพ่ือสร้างความฝันห้วงหนึ่ง  

40
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เวียนว่ายตายเกิดครัง้แล้วครัง้เล่า กลบัไปพบผูค้นในอดตีในความทรงจ�า

หมิงเย่ียใช้ตบะของตนเองไปจนหมด จมจ่อมอยู่ในปัวเหร่อฝูเซิง

เกือบหมื่นปี จากผู้มีพลังแข็งแกร่งในอดีตที่อีกนิดเดียวจะกลายเป็นเทพ 

กลายเป็นมังกรน�้าไม่โดดเด่นตัวหนึ่งท่ีก้นแม่น�้าโม่เหอในตอนน้ี ช่างน่า

ทอดถอนใจโดยแท้

ในปัวเหร่อฝเูซงิเป็นชวิีตจรงิชาตหินึง่ของหมงิเย่ีย ท้ังหมดล้วนเป็น

ความทรงจ�าทีเ่ขาเคยผ่านมา ต่อให้มคีนเข้ามาในปัวเหร่อฝเูซิงแทนทีค่นที ่

อยูข้่างใน เรือ่งใหญ่ทัง้หมดยังคงเกิดขึน้เหมอืนเดมิ ไม่มีทางเปล่ียนแปลงไป 

เพราะเหตุนี้

ตวัอย่างเช่นหลซีซูกูลายเป็นซงัจิว่ คนืน้ีมาหาถานไถจิน้เพ่ือแย่งชงิ

พระธาต ุแสดงให้เห็นว่าในอดตี ซงัจิว่ก็เคยมาหาหมงิเย่ียเพ่ือชงิพระธาตุ

เช่นกัน ทั้งยังท�าส�าเร็จ

บางทเีรือ่งท้ังหมดอาจแตกต่างกันในรายละเอยีด แต่แทบทุกอย่าง

ล้วนด�าเนินไปตามความทรงจ�าของหมิงเยี่ย จุดจบก็เช่นกัน

องค์หญิงเผ่าหอยซงัจิว่นิสยันุม่นวลอ่อนโยน เชีย่วชาญการขบัร้อง

และร่ายร�า สวมผ้าไหมเงือก ในกาลก่อนตอนทุบหม้อข้าวจมเรือแย่งชิง

พระธาตุไป อันที่จริงในใจสิ้นหวังอย่างยิ่ง

ส่วนหลีซูซูนั้น...

โกวอว้ีคิดในใจ เมื่อเจ้านายน้อยฟื้นขึ้นมา เกรงว่าเรื่องในคืนน้ี 

คงกลายเป็นรอยด่างในความทรงจ�าที่นางไม่อยากจะนึกถึงชั่วชีวิต

โกวอวีเ้หลอืบมอง 'หมงิเย่ีย' แวบหนึง่พลางปิดผนกึประสาทสมัผสั

ทั้งห้าของตนเองเงียบๆ

มันเป็นโกวอว้ีเก้าชั้นฟ้าที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เข้าใจดีว่าสิ่งต่างๆ  
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ในปัวเหร่อฝเูซงิเป็นเพียงความทรงจ�าของมงักรเซยีน เป็นความฝันครัง้หน่ึง 

เท่านั้น

ความรักและความสิ้นหวังขององค์หญิงเผ่าหอยส่งมาถึงหลีซูซู  

แต่นี่มิใช่ความจริง เมื่อตื่นขึ้นมาก็น่าจะไม่เป็นไร

จันทร์กระจ่างดุจวารี หลีซูซูขยับเข้าไปใกล้บุคคลตรงหน้าอย่าง

ประหม่า

นอกข่ายอาคม ราตรีของซั่งชิงงดงามประหน่ึงภาพวาด หมอกที่ 

ลอยปกคลุมตลอดทั้งปีแต้มแต่งหน้าต่าง

อาภรณ์ของหญิงสาวร่วงหล่น ลูกปัดหยกบนล�าคอเปล่งประกาย

แวววาว นางมาคืนนี้ ก็ไม่คิดจะมีชีวิตกลับไปอยู่แล้ว

หลีซูซูฉีกผ้าชิ้นหนึ่งจากชุดคลุมสีนิลของชายหนุ่ม ปิดตาตนเองไว้ 

เมื่อมองไม่เห็นสีหน้าเยียบเย็นดุจองค์เทพของเขา ย่อมไม่หวาดกลัว  

และจะไม่หยุด

เบื้องหน้ามืดสนิท นางท�าใจกล้า ลูบเนตรขนงของเขา

เหมือนเช่นในความฝัน ผิวของเขาเย็นหน่อยๆ เหมือนปกคลุมด้วย

ไอหมอกของซั่งชิงท่ีบริสุทธ์ิไม่เจือปนโลกิยะ น้ิวมือนางเล่ือนลงข้างล่าง

และหยุดตรงริมฝีปากเขา

นางประคองใบหน้าเขาอย่างขลาดกลัว ตัวแทบสั่นขณะจุมพิต 

ริมฝีปากของชายหนุ่ม

ริมฝีปากของสองคนสัมผัสกัน ความรู้สึกถูกขยายใหญ่ไม่ส้ินสุด 

ในความมดื นางไม่รูว่้าตอนนีต้นเองเป็นอย่างไรในสายตาเขา บางทอีาจจะ 

ต้อยต�่าอย่างย่ิง ร่างของหญิงสาวสั่นระริก ประหม่าจนนิ้วเท้าม้วนงอ 
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เข้าด้วยกัน

ผวิกายของนางเป็นสชีมพูระเรือ่ เขาต้องคดิว่านางหน้าไม่อายมากแน่ๆ

ทว่านบัต้ังแต่วนัท่ีองค์หญิงน้อยเผ่าหอยช่วยชวีติเขา นางก็ไม่เหลือ

อะไรแล้ว

ชายหนุ่มแน่วนิ่งไม่ขยับ ลมหายใจสับสนเล็กน้อย

หลีซูซูก�าลังคิดในใจว่าคนสุขุมเยือกเย็นอย่างเขา ยามนี้ลมหายใจ

ยังป่ันป่วน คงจะโมโหมากเป็นแน่ โมโหจนหลงัจากค�า่คืนนีไ้ปจะต้องฆ่านาง  

รอให้เทียนฮวนฟื้นขึ้นมา เขาย่อมสามารถอยู่กับเทียนฮวนได้โดยไม่ต้อง

มีภาระใดๆ

เทยีนฮวนมใิช่ตน ไม่มทีางโง่งมเหมอืนอย่างตนทีฝึ่กบ�าเพ็ญเชือ่งช้า  

ทั้งไม่มีทางอเนจอนาถเหมือนอย่างตน นางจะต้องเป็นนายหญิงที่ผู้คน

ทั่วทั้งซั่งชิงยกย่องเทิดทูน

หลซีซููขบกัดเขาเบาๆ อย่างสิน้หวังและว้าวุ่นใจ จากรมิฝีปาก ขบเม้ม 

ไปจนถึงลูกกระเดือก ริมฝีปากของหมิงเยี่ยให้ความรู้สึกเย็น เหมือนเช่น

หัวใจของเขา

นางกระซบิเสยีงค่อยข้างหูเขา "ข้าเกลยีดท่าน ข้าเกลยีดท่านย่ิงนกั"

ทว่าน�า้เสยีงแง่งอนของหญงิสาวกลบัเจอืความคาดหวังทีต่วันางเอง 

ก็ไม่ตระหนักอยู่หลายส่วน นางพูดว่า 'เกลยีด' เขา ขณะเดียวกันก็จมุพิตเขา 

อย่างเงอะงะไปด้วย

จุมพิตของนางมีรสหวาน ทั้งยังเต็มไปด้วยความระมัดระวัง ด้วย

เกรงว่าจะท�าให้เขาบาดเจ็บ

เขาเป็นเจนิจวินของซัง่ชงิ ท้ังยังเป็นผูพิ้ทักษ์ของแดนเซยีนทศิบรูพา 

ทกุคนต่างคดิว่าเขาควรจะแขง็แกร่งไร้เทียมทาน มเีพียงหญงิสาวท่ีรกัใคร่



108 จันทราอัสดง 2 

บูชาเขาเท่านั้นที่เห็นเขาเป็นของล�้าค่าที่ต้องเก็บถนอมไว้

ลมหายใจของทั้งสองสอดประสานขณะเอนกายลงบนเตียง

ผ้าไหมสดี�าปิดดวงตาท้ังสองข้างของนาง นางตดัสนิใจส�ารวจลงไป 

ข้างล่างต่อ ยามแตะถูกอุณหภูมิร้อนผ่าว หลีซูซูสะดุ้งโหยง ข้อมือนาง 

ถูกมือหนึ่งคว้าจับไว้อย่างฝืดฝืน

"ไสหัวออกไป!" เขาเอ่ยเสียงแหบพร่า

คลื่นโทสะโถมถั่ง พาให้ไอหมอกในซั่งชิงข้างนอกปั่นป่วนไปด้วย

นางไม่รูป้ระสีประสา เดิมทนี�า้ตาเปียกหางตาไปแล้ว ยามนีนึ้กอะไร

ขึ้นได้ กลับหัวเราะเบาๆ อย่างห้ามไม่อยู่ "หมิงเยี่ย ท่านไม่ได้รังเกียจข้า

ถึงเพียงนั้นกระมัง"

หมงิเย่ียตอบเสยีงเย็น "ไข่มกุชมพูจะไร้ประโยชน์ในอีกไม่ถึงคร่ึงช่ัวยาม  

ถึงเวลาข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าเอง"

นางมิได้โกรธ กลับหนุนศีรษะเล็กบนหัวไหล่เขาอย่างเบิกบานใจ

"ได้ตายด้วยมือของท่านก็ไม่เลวทีเดียว แต่ว่าหมิงเยี่ย ข้ากลัวเจ็บ 

ท่านอย่าใช้ตรศีลูฆ่าข้านะ และอย่าใช้อคัคีแท้เผาข้าด้วย แม้จะเคยได้ยิน

มาว่าหอยเผาในโลกมนุษย์รสชาติไม่เลวก็ตาม ดีที่สุดคืออย่าท�าให ้

เปลือกหอยของข้าแตก ชาวเผ่าหอยเมื่อเปลือกแตก จะเจ็บปวดย่ิงกว่า

มนุษย์กระดูกแตกเสียอีก"

คนผู้นั้นเงียบงัน

"หากท่านไม่พูด ข้าจะถือว่าท่านรับปากแล้ว"

เพ่ิงจะพูดจบ เสียงเคลื่อนไหวก็ดังมาจากข้างนอก สาวใช้เซียน 

เอ่ยว่า "เรียนเจินจวิน สระหยกมีความผิดปกติ"

หลีซูซูรีบปิดปากหมิงเย่ียไว้ สาวใช้เซียนไม่ได้รับค�าตอบจึงมิกล้า
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บุ่มบ่ามเข้าไป และได้แต่เดินจากไป

รอจนนางจากไปแล้ว หลซีซูถูงึได้โล่งอก นางแนบหกูบัแผงอกของ

หมงิเย่ีย รูส้กึอย่างชดัเจนว่าตอนสาวใช้เซยีนเอ่ยค�าว่า 'สระหยก' หัวใจเขา 

เต้นเร็วขึ้นมาก

หลีซูซูพึมพ�า "เทียนฮวนจะฟื้นแล้ว"

นางแก้ผ้าท่ีปิดตาออก จังหวะที่หมิงเย่ียคิดว่านางจะจากไป นาง

กลับโน้มตัวลงกะทันหันและจุมพิตริมฝีปากเขา

เรือนร่างขององค์หญิงเผ่าหอยนุ่มน่ิมไปหมด นางไม่มีอาภรณ ์

ติดกาย นิ้วมือเรียวยาวขาวกระจ่างแทรกเข้ามาในเกศาเขา จุมพิตเขา

อย่างไม่ลดละ

ในทีส่ดุน้ิวมอืเขาก็ขยับได้ บบีไหล่นางแน่น ท�าให้ไหล่นางเกิดรอยช�า้ 

สีเขียวม่วงในพริบตา "ไร้ยางอายสิ้นดี!"

นางหัวเราะเบาๆ ซุกใบหน้าเล็กกับซอกคอเขา

เขาออกแรงที่มือ ได้ยินเสียงกระดูกเคลื่อน นางครางเสียงเบา  

ขบกัดล�าคอเขา แต่นางมิอาจแข็งใจออกแรง ได้แต่ขบเม้มเบาๆ เท่านั้น

รักถนอมเขา เคารพยกย่องเขา แต่ก็ท�าได้เพียงเข้าใกล้เขาอย่าง 

น่าเวทนา

น�้าตาของนางหยดลงบนเส้นผมของเขา เขามองไม่เห็น

เวลาสั้นๆ แค่ไม่กี่ชั่วยามที่อยู่ร่วมกัน นางต้องแลกด้วยไข่มุกชมพู

ที่บ่มเพาะขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเป็นเวลาร้อยปี กับกระดูกสะบักท่ีแตกไป

ครึ่งหนึ่ง

หลซีซูลูกุจากเตียง ฝ่าเท้าของนางเปลอืยเปล่า ก้าวข้ามข้างกายเขาไป  

จังหวะท่ีหันกลับมา ผ้าไหมเงือกสีขาวแปรเปลี่ยนเป็นชุดกระโปรงท่ี 
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สวมอยู่บนร่างนางเรียบร้อยแล้ว

กระพรวนที่ข้อเท้าส่งเสียง นางกอดเปลือกหอย อมยิ้มก�าชับอย่าง

อ่อนโยน "หมิงเยี่ย ข้าไปแล้ว พรุ่งนี้ตอนน�าทัพออกรบ ท่านต้องระวังตัว

ด้วยนะ"

ก่อนจากไปนางยังจ�าได้ว่าเขาเคร่งครัดกฎธรรมเนียม จึงตั้งใจ 

สวมรองเท้าให้ดี

นางเหยียบชดุกระโปรงสทีองตวัน้ัน "ท่านอย่าต�าหนิข้าท่ีไม่ใส่ชดุนีเ้ลย  

นี่เป็นขนาดของเทียนฮวน พอข้าสวมใส่ เดิมทีก็ใหญ่เกินไป"

ซัง่ชงิไม่มใีครสนใจนาง แล้วจะมคีนตัง้ใจตดัเสือ้ผ้าให้นางโดยเฉพาะ 

ได้อย่างไร

ภูตหอยน้อยเดินห่างออกไปทุกที ก่อนจะหายลับไปในไอหมอก 

สีขาว

หมิงเย่ียหลับตาลง เนิ่นนานผ่านไปเขาก็ลืมตาขึ้น เช็ดริมฝีปาก

แรงๆ

เขาลุกจากเตียง สวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อย มีใจอยากไปสั่งสอน 

องค์หญิงเผ่าหอยท่ีไม่รูฟ้้าสงูแผ่นดนิต�า่ผูน้ัน้ ทว่าสระหยกมปีระกายแสง

เจิดจ้า เขามุ่นหัวคิ้ว สุดท้ายมุ่งหน้าไปยังสระหยก
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