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แดนสวรรค์ทีใ่ครๆ ต่างว่ากันว่าเป็นดนิแดนท่ีแสนจะสงบสขุกลบัเกิดเหตกุารณ์

สะเทอืนฟ้าสะเทอืนดนิครัง้ใหญ่ และหลงัการสัน่สะเทอืนท่ีว่าน้ีก็พลันตามมาด้วยความ

โกลาหลอลหม่าน เนื่องด้วยสถานที่คุมขังเทพผู้ก่อกบฏคิดชิงบัลลังก์ประมุขสวรรค์ 

ได้พังทลายลง อกีทัง้ท่ามกลางเศษซากปรกัหกัพังเหล่านัน้กลบัไม่พบร่างของผูใ้ดเลย... 

'เทพราตรี' ผู้นั้นได้หายตัวไปเสียแล้ว!

แน่นอนว่าเรือ่งน้ีย่อมไม่อาจรรีอได้ เงก็เซยีนฮ่องเต้จงึต้องเรยีกประชมุเหล่าเทพ

เพ่ือหารือในทันที ก่อนที่จักรพรรดิสวรรค์จะตัดสินใจมอบหมายให้ผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่ง

แม่ทัพสวรรค์กลับมารับภารกิจเร่งด่วนในครั้งนี้

หลังจากรับบัญชา 'ฮ่าวหรัน' ก็ลงมายังโลกมนุษย์ เพ่ือตามจับตัวเทพราตร ี

กลับไปรับโทษทัณฑ์ที่เคยก่อ แต่เมื่อพบเจอแล้วกลับเกิดความฉงนสงสัยว่า 

ไฉนเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องความชั่วช้าสามานย์ถึงได้แตกต่างจากเรื่องราวที่ถูกเล่าขานนัก 

เป็นไปได้หรือไม่ว่าเร่ืองราวอันเป็นที่เลื่องลือซึ่งถูกพร�่าสอนกันมารุ่นต่อรุ่นน้ีจะไม่ใช่

เรื่องจริง?

แต่ถึงอย่างน้ันก็ไม่อาจวางใจได้อยู่ดี ฮ่าวหรันคงจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์

และจับตาดูต่อไป เอเวอร์วายจึงอยากขอเชิญชวนนักอ่านทุกท่านมาร่วมพิสูจน ์

ไปด้วยกันว่า เรื่องเล่าที่ว่าเทพราตรีชั่วร้ายนักหนานั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ เทพราตรี (เย่เสิน)  เทพผู้เลื่องชื่อลือชาในเรื่องของความชั่วช้าสามานย์ 

เน่ืองด้วยได้กระท�าการก่อกบฏ คิดชิงบัลลังก์จาก 

เงก็เซยีนฮ่องเต้ผูเ้ป็นพ่ีชายร่วมอทุร ปัจจบุนัได้ถูกกักขัง

อยู่ในเจดีย์พิทักษ์ฟ้า คุกสวรรค์ ณ สุดเขตชายแดน 

อนัเปลีย่วร้าง แต่ใครเล่าจะคาดคดิว่าแปดร้อยปีต่อมา 

เทพผู ้ชั่วช้าองค์นี้จะหลบลี้หนีหายไปจากที่คุมขัง 

อันแสนแข็งแกร่งนี้เสียแล้ว

✱ ฮ่าวหรัน  เทพสงครามผู้ด�ารงต�าแหน่งแม่ทัพสวรรค์ รูปงาม 

หาใดเปรียบ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หากแต่ห่างเหิน

เย็นชาราวกับรูปปั้นน�้าแข็งเดินได้ก็มิปาน ได้รับค�าสั่ง

จากเงก็เซยีนฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัให้ลงไปตามหาเทพราตรี 

ที่หลบหนีไปยังภพมนุษย์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการท่ี

ได้รู้ว่าเทพผู้ขึ้นชื่อเรื่องความชั่วช้าองค์นั้น แท้จริงแล้ว

เป็นเช่นไรกันแน่

✱ ลั่วหยางสุ่ย  เด็กหนุ่มร่างจุติของเทพวารี อดีตเทพในปกครองของ

เทพราตร ีซึง่บงัเอญิได้มาพบเจอกันบนโลกมนุษย์ โดย

เทพราตรไีด้เสนอตวัเป็นอาจารย์ เพ่ือท่ีจะช่วยฝึกฝนให้

เทพวารีได้รับพลังและความทรงจ�าในครั้งเก่าก่อน 

กลับมาและหวนคืนสู่สวรรค์อีกครา

แนะนำ�ตัวละคร



✱ ลั่วเฟยเฟย  เด็กสาวผู้งดงามจากหมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นฉีที่ได้

บังเอิญมาเก่ียวพันกับเหล่าเทพเจ้าผู ้มีต้นก�าเนิดที ่

ไม่ธรรมดา จนกระท่ังจับพลัดจับผลูได้มาฝากตัวเป็น

ศิษย์ของเทพราตรี



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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บนสรวงสวรรค์อันแสนสงบสขุและงดงาม มเีรือ่งราวเรือ่งหน่ึงทีก่ล่าวขาน 

กันมาชัว่ลกูชัว่หลานเกือบพันปี บอกเล่าถึงความชัว่ช้าสามานย์ของเทพองค์หนึง่ 

ทีม่ตีบะและบญุบารมแีก่กล้าจนเหมิเกรมิถงึขัน้ก่อกบฏคดิชงิบลัลงัก์กับเงก็เซยีน 

ฮ่องเต้* องค์ก่อนซึ่งเป็นพี่น้องร่วมอุทร สร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้งภพ!

กล่าวสั้นๆ เพียงเท่านี้ บรรดาเทพเซียนที่เช้าท่อง เย็นทวน วนเวียนอยู่

กับค�าว่า 'ความดี' และ 'สร้างบุญบารมี' หรือ 'เมตตาอ่อนโยน' ก็มิอาจยอมรับ

ความโหดร้ายป่าเถ่ือนของเทพองค์นัน้ได้ ต่างวพิากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆ นานา 

ยิ่งวันเวลาผันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เรื่องราวก็ยิ่งขยับขยายจนมิอาจฉุดรั้งได้

จากแรกเริม่เพียงแค่ก่อกบฏ ร้อยปีต่อมากลายเป็นก่อสงคราม ห้าร้อยปี 

ต่อมากลายเป็นฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ แปดร้อยปีต่อมากลายเป็นผู้ท�าลายล้างสามภพ

วีรกรรมที่เสริมเติมแต่งมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยฝีมือของเหล่าเทพกวีผู้เป็นที่

นับถือบูชาของเหล่ามนุษย์ซ่ึงใช้ศาสตร์ศิลป์ในการด�ารงชีวิต มิอาจดูแคลน 

ได้เลย

เพียงแค่เอ่ยนาม เหล่าเทพเด็กเล็กแดงที่เพ่ิงถือก�าเนิดได้มิถึงร้อยปี 

ก็หวาดผวาสั่นกลัวจนต้องเข้าไปสวดภาวนาบทสงบจิตสงบใจ เหล่าเซียนท่ี

เพ่ิงบรรลุขึ้นมาต่างก็กริ่งเกรงมิกล้ารับฟังต่อ ส่วนเหล่าทหารนายกองล้วน 

ราตรีที่ 1
นามของข้าคือ 'เย่เสิน'

* เงก็เซยีนฮ่องเต้ เป็นเทพเจ้าสงูสดุของจนี ท�าหน้าทีป่กครองสวรรค์ โดยชาวจนีบางกลุม่เชือ่ว่าเง็กเซยีนฮ่องเต้

เป็นต�าแหน่งสืบทอดที่มีวาระ นิยายเรื่องนี้จึงน�าความเชื่อดังกล่าวมาใช้
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หยิบจับอาวุธของตนมาฝึกฝนวรยุทธ์ให้เก่งกล้าขึ้น

ดูแล้วน่ากลัวกว่าการเอ่ยถึงราชาภพมารหรือเทพอสูรของเผ่าปีศาจ 

เสียอีก

"ฮัดชิ่ว"

เสยีงทุม้จามออกมาเลก็น้อย จากนัน้ไม่นานผ้าเชด็หน้าทีท่อจากไหมพิสทุธ์ิ 

ก็ลอยละลิ่วราวกับกลีบบุปผาต้องลมมาซับอย่างแผ่วเบาท่ีมุมปากของบุรุษ

ร่างสงูโปร่งผูม้ใีบหน้าหล่อเหลาอ่อนโยน ซึง่หากเพียงผูใ้ดได้บงัเอญิพบก็ท�าให้

ผูน้ั้นแทบจะลงไปกราบไหว้บชูา ด้วยรศัมนัีกบญุท่ีเปล่งประกายอยู่ล้อมรอบกาย 

ของอีกฝ่าย

บุรุษหล่อเหลารูปงามหาง่าย แต่บุรุษหล่อเหลาศักดิ์สิทธิ์นั้นหายาก

ใครจะรูเ้ล่าว่าบรุษุทีม่องครัง้แรกก็มคี�าว่า 'คนด'ี ประดบัอยูท่ั่วร่างกายผูน้ี้  

จะเป็นผู้เดียวกับที่เทพเซียนทั้งสรวงสวรรค์ต่างพากันหวาดกลัว

ใช่แล้ว เทพหนุ่มรูปงามองค์นี้ก็คือ 'เทพราตรี'

เทพผู้เป็นเจ้าของเรื่องเล่าระเบิดสวรรค์เผาดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

"ดูเหมือนจะมีผู้ใดคิดถึงข้าอีกแล้ว"

เสียงทุ้มนุ่มร�าพันอย่างเนิบนาบ ตามมาด้วยเสียงหัวเราะแผ่วเบา  

จากนั้นจึงกลับไปสนใจสิ่งที่ตนเองก�าลังท�าอยู่ต่อ

มอืเรยีวตวัดปลายพู่กันหยกทีส่่วนหวัแปรงท�ามาจากเกสรดอกไม้หายาก

ลงบนผนืกระดาษสาโปร่งบาง ลายเส้นล้วนแล้วแต่อ่อนช้อยงดงาม ครัน้พิศมอง 

ก็คล้ายกับได้เห็นจติวิญญาณของสรรพสิง่ภายในภาพวาด ยามเมือ่เส้นสดุท้าย

ถูกต่อเติม ภาพนี้ก็เสร็จสมบูรณ์

บนผนืกระดาษปรากฏภาพทวิทศัน์อนังดงามและเปล่งประกายไปด้วย

ดอกไม้บานสะพรัง่ สายน�า้ใสไหลรนิตามล�าธาร สะอาดใสเสยีจนมองเหน็ตวัปลา 

ทีก่�าลงัแหวกว่าย เบือ้งหลงัปรากฏหมูเ่มฆาขาวสะอาดโปร่งบางล้อมรอบภูผา

สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน

เนตรสีเงินยวงทอประกายคล้ายดวงดาราหร่ีลงเล็กน้อยยามพินิจมอง
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ฝีมอืของตนเอง จนเมือ่พึงพอใจแล้วมอืเรยีวจงึโบกเบาๆ กระดาษสาแผ่นบาง

ก็พลันม้วนเข้าด้วยตัวของมันเอง จากนั้นก็ลอยละล่องอย่างนุ่มนวลไปยัง 

กล่องไม้ขนาดใหญ่ซึง่เตม็ไปด้วยกระดาษทีถู่กม้วนเอาไว้ พอดกัีบท่ีร่างสงูโปร่ง

ในอาภรณ์สขีาวสะอาดตาทอดกายลงบนตัง่ไม้ซึง่ถูกรองเอาไว้ด้วยฟูกหนานุม่

สีขาวบริสุทธิ์

มือเรียวยาวขาวผ่องราวกับหยกสลักข้างหน่ึงลากผ่านอากาศหน่ึงครั้ง 

เปลวเทียนที่ส่องสว่างก็ค่อย ๆ หรี่ลงก่อนจะดับไป ทั่วทั้งอาณาบริเวณมืดมิด

จนมองไม่เห็นแม้แต่ตนเอง แต่นั่นก็เพียงไม่นานเท่าน้ัน เมื่อกะพริบตาเพียง

สามครั้ง ทั่วทั้งบริเวณที่เคยมืดมิดก็เริ่มปรากฏแสงระยิบระยับขึ้นเหนือศีรษะ

ของเทพหนุ่ม จากหนึ่งเพิ่มเป็นสอง จากสองเพิ่มเป็นสิบ จากสิบเพิ่มเป็นร้อย 

ประเดี๋ยวจาง ประเดี๋ยวสว่าง เป็นภาพที่แสนจะสวยงาม

"วันนี้ก็เป็นคราวของเจ้าอีกแล้ว"

ท่ามกลางความมืดมิด ร่างของเทพราตรีส่องประกายเรืองรองออกมา 

ทว่าแสงสว่างน้ันกลบันวลตาราวกับดวงจนัทร์บนฟากฟ้า เขาเอ่ยด้วยน�า้เสยีง

ที่อ่อนโยน จากนั้นดวงดาวก็ร้อยเรียงรวมกันเป็นรูปร่างของกวางน้อยตัวหนึ่ง 

มันเข้ามาคลอเคลียเทพหนุ่มที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนตั่งตัวใหญ่

"ข้ามขีองให้เจ้าด้วย" กล่าวจบเขาก็หยิบพู่กันหยกด้ามเดมิทีเ่พ่ิงใช้วาดรปู 

ขึ้นมา ตวัดกลางอากาศสองสามครั้งก็ปรากฏเส้นสายสีชมพูเปล่งประกายขึ้น 

จนในที่สุดก็รวมกันเป็นหลันฮวา* ดอกหน่ึง เขาทัดมันลงบนเขาคู่เล็กท่ีแตก 

กิ่งก้านออกมาอย่างสวยงาม

เนตรสีเงินสุกสกาวทอดมองหลันฮวาดอกน้ันด้วยสายตาเหม่อลอย 

สายตาท่ีมองลอดผ่านก่ิงก้านท่ีแตกแขนงออกไปของเขาคูน่ัน้ตกลงบนโซ่ตรวน

สีทองที่เปล่งประกายล้อกับเหล่าดวงดาวซึ่งก�าลังส่องประกายอยู่เหนือศีรษะ 

ปลายโซ่ด้านหน่ึงคล้องไว้กับข้อเท้าเลก็ท่ีดบูรสิทุธ์ิ ส่วนปลายอกีด้านฝังลงบนพ้ืน  

แววความเหงาระคนเศร้าซมึพาดผ่านเพียงชัว่พรบิตา รมิฝีปากแดงระเรือ่อย่าง

เป็นธรรมชาติขยับกระซิบกับตนเอง

* หลันฮวา คือดอกกล้วยไม้
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"แปดร้อยปีแล้วสินะ..."

ครืนนน

ยังมิทันจะได้ทอดอารมณ์ลงสู่ห้วงแห่งความเศร้า แรงสั่นสะเทือนที่

ราวกับฟ้าจะถล่มก็ดึงสติให้เทพราตรีต้องกลับมาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

กวางน้อยแตกกระจายกลายเป็นแสงดาวเช่นเดมิ เหล่าดาวน้อยใหญ่กะพรบิแสง 

แข่งกันราวกับตื่นตระหนก เมื่อเทพหนุ่มสะบัดมือหน่ึงครั้ง ดาวเหล่าน้ันก็ 

หายไปและถูกแทนที่ด้วยแสงเทียนที่สว่างขึ้น

ทว่าเมื่อรอบกายสว่างข้ึน ความรู้สึกสั่นสะเทือนก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิม  

จนร่างสงูโปร่งต้องรบีหาทียึ่ดมใิห้หกคะเมน เขามกิล้าลกุจากเตยีง แต่ก็มกิล้า

อยู่กับท่ีด้วยเช่นกัน เนื่องจากสถานท่ีแห่งน้ีเป็นเจดีย์แปดชั้น และในยามน้ี 

เขาอยู่ที่ชั้นแปด หากพลั้งพลาดเพียงนิดอาจจะร่วงลงไปท่ีชั้นหน่ึงได้ แม้ว่า

ตนเองจะมิอาจตายได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็มิได้นิยมชมชอบความเจ็บปวด 

เท่าใดนัก

"เฮ้อ เจ้ามัวแต่เล่นบทโศกอยู่น่ัน ประเดี๋ยวก็ได้จมเจดีย์ตายพอดี"  

เสยีงทีเ่คยคุน้หซูึง่เทพราตรมีไิด้ยินมานานแสนนานดงัขึน้ท่ามกลางความมดืมดิ  

เมือ่ประกอบกับประโยคท่ีแสนจะแปลกประหลาดตามแบบเจ้าตัวแล้ว มมุปาก

ก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มน้อยๆ

"จมเจดีย์ตายมีด้วยหรือ อาเยว่?"

"อย่ามาเรียกเหมือนข้าเป็นสัตว์เลี้ยงเช่นนั้นนะ!"

เสยีงโวยวายตอบกลบัมาย่ิงท�าให้เทพหนุ่มแย้มย้ิมพร่างพรายขึน้กว่าเดมิ

"คราวนี้เจ้าเล่นซนอะไรอีกหรือ"

"ฮึ่ม เจ้ามัวแต่ชักช้าอยู่ได้ รีบออกมาได้แล้ว!" ขณะท่ีกล่าวสนทนากัน

แรงสัน่สะเทอืนกม็ไิด้ลดน้อยลงแต่อย่างใด เทพราตรสีมัผสัได้ถึงความรนุแรง

ที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เสียด้วยซ�้า แม้จะอยากหยอกล้อเพ่ิมเติมอีกสักหน่อย แต่ก็ 

รู้ดีว่านี่ยังมิใช่เวลา

"ข้าจะออกไปได้เช่นไร" ดวงเนตรเรยีวหลบุมองข้อเท้าของตนท่ีมโีซ่สทีอง

เส้นใหญ่คล้องเอาไว้
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"แค่ตรวนเทพกระจอกมิคณามือเจ้าหรอก มิต้องมาเสแสร้งเลยนะ  

ข้ามิหลงกลเจ้าหรอก!!"

เสียงน้ันยังโวยวายทั้งที่ไม่เห็นตัว เทพราตรีอดหัวเราะออกมามิได้  

เสียงทุ้มนุ่มเต็มไปด้วยความเอ็นดู จนผู้ที่ถูกหัวเราะได้แต่กระฟัดกระเฟียด 

กระน้ันเมื่อเห็นว่าเทพผู้เลื่องชื่อยังคงท�าตัวไม่ทุกข์ไม่ร้อนจึงได้แต่ขบเม้ม 

ริมฝีปากอย่างโกรธเคือง ฉับพลันแสงสีทองนวลตาก็สาดส่องไปทั่วทั้งบริเวณ

จนมอิาจลมืตาขึน้มอง เมือ่แสงนัน้จางลง ร่างของเทพหนุ่มรปูงามก็อนัตรธานไป  

เหลอืท้ิงไว้เพียงโซ่ตรวนสทีองท่ีปรากฏร่องรอยการถูกท�าลายจนแตกออกเป็น

เสี่ยงๆ

เมื่อลืมตาข้ึนอีกครั้ง สิ่งแรกที่ปรากฏเข้ามาในคลองจักษุของเทพราตรี

คอืใบหน้าของอาชาสดี�าตวัหนึง่ ลิน้สเีข้มท่ีก�าลงัจะสมัผสัใบหน้าของเขาท�าให้

เทพหนุ่มตั้งสติและเบี่ยงตัวหลบได้ทัน จากนัน้จึงได้สังเกตสภาพโดยรอบของ

ตนเอง

กลิ่นฟางโชยเข้ามาในจมูก พานให้คิ้วเรียวดุจกระบี่ขมวดเข้าหากัน 

เล็กน้อยด้วยความไม่คุ้นชิน ความเข้มข้นของมันท�าให้เทพหนุ่มต้องสอดส่าย

สายตามองไปรอบๆ แต่เมื่อหันไปทางซ้ายเขาก็พบฟางสีเหลืองอ่อน หันไป 

ทางขวาก็เป็นฟางสีเหลืองอ่อนเช่นกัน เทพราตรีจึงได้รู ้ว่ายามน้ีเขาก�าลัง 

นอนเอกเขนกอยู่บนกองฟางนั่นเอง

"อ้าวๆ คณุชาย ท่านมาจากทีใ่ดนัน่ ต้องการตดิรถม้าพวกเราไปด้วยหรอื"  

ยังไม่ทนัจะได้ส�ารวจให้มากกว่าเดมิ เขาก็ได้ยินเสยีงของบรุษุทีอ่อกจะแหบแห้ง 

อยู่บ้าง เมื่อยกศีรษะข้ึนมาจากกองฟางก็เห็นเป็นชายวัยกลางคนท่ีร่างกาย 

มิได้ผอมแห้งแต่ก็มิได้ก�าย�า ออกจะกลางๆ มีมัดกล้ามบางส่วนเหมือนคน

สุขภาพดีท่ัวไป ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นได้ยากบนสวรรค์ ทว่าสิ่งที่ท�าให้ 

เทพราตรีตื่นตระหนกอยู่ในใจกลับเป็นพลังวิญญาณท่ีไหลวนอยู่รอบตัวคน 

ผู้นั้น

ส�าหรับเทพโดยก�าเนิดเช่นเขาแล้ว ความสามารถท่ีติดตัวมาก็คือการ
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มองเห็นพลังวิญญาณของทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในภพสวรรค์ ภพมนุษย์  

หรือภพมาร หากสิ่งใดมีพลังวิญญาณเขาก็สามารถมองเห็นและแยกแยะ 

ระดับพลังได้ทั้งสิ้น

ทว่าบรุษุเบือ้งหน้าเขาน้ีแม้จะมพีลงัวญิญาณ แต่เมือ่ขย้ีตาแล้วมองใหม่ 

ทั้งเอียงซ้าย เอียงขวา หรือกลับหลังมอง ก็ยืนยันได้ว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงมนุษย์

ธรรมดาที่ไม่สามารถบ�าเพ็ญเพียรได้ เช่นนั้นแล้วเหตุใดจึงมองเห็นเขากัน

"พ่ีชาย...น่ีท่านมองเห็นข้าด้วยหรือ" ด้วยความท่ีเขามิได้เป็นคนมี

เล่ห์เหลี่ยมอันใด จึงเอ่ยถามดั่งที่ใจสงสัยออกไป

"ข้าก็ต้องมองเห็นเจ้าอยู่แล้วส ิพวกเราทกุคนต่างก็มองเห็นด้วยกันท้ังน้ัน"  

กล่าวจบก็หันไปหาแนวร่วมที่ยืนอยู่เบื้องหลังตนเองอีกสองสามคน "เขาสติดี

หรือไม่นี่"

"นั่นสิ คงไม่ใช่พวกต้มตุ๋นหรอกนะ" เสียงกระซิบกระซาบดังอยู่ทาง 

ด้านหลัง หากเป็นคนทั่วไปก็คงมิอาจได้ยิน แต่เทพที่เก่งกล้าเช่นเขานั้นได้ยิน

ชัดเจนทุกค�าพูด ถึงอย่างนั้นเทพราตรีก็มิได้รู้สึกโกรธเคืองอันใด เขาแย้มย้ิม

ให้กลุ่มคนเหล่านั้นเล็กน้อย ก่อนลอบสังเกตสภาพของตนเองอย่างรวดเร็ว

เวลานี้เขายังคงสวมอาภรณ์สีขาวตัวเก่งเช่นเดิม ผ้าป่านโปร่งบางไร้ซึ่ง

ลวดลาย เป็นอาภรณ์ส�าหรับนักโทษบนสวรรค์นั่นเอง ยามน้ีมันออกจะ

เลอะเทอะมอมแมมสักเล็กน้อย คงเป็นผลจากการร่วงหล่นลงมาจากสวรรค์ 

ถัดออกไปไม่ไกลเขาสงัเกตเห็นห่อผ้าสเีหลอืงนวลท่ีปักตวัอกัษรเอาไว้ด้วยไหม

สีด�าหนึ่งค�า

'เยว่'*

"พวกท่านก�าลังจะเดินทางไปที่ใดกันหรือ" เทพราตรีแย้มย้ิมออกมา 

เล็กน้อย ดวงตาโค้งลงนิดๆ เป็นรอยย้ิมที่อบอุ่นและอ่อนโยนเป็นอย่างย่ิง 

ท�าเอาเหล่าคนที่พบเห็นเกิดความรู ้สึกอยากสักการะขึ้นมาพร้อมกันโดย 

ไม่ทราบสาเหตุ

"พวกเราก�าลังจะไปเมืองเยี่ยนจิงกัน"

* เยว่ คือพระจันทร์
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"ไกลหรือไม่"

"หากใช้เวลาเดินทางด้วยรถม้าเช่นนี้ก็ประมาณสามวันเท่านั้น"

"เช่นนั้นข้าคงต้องรบกวนเหล่าพี่ชายแล้ว"

"ไม่มปัีญหาๆ เพียงแต่ยามนีร้ถม้าของพวกเราเตม็เสยีแล้ว หากมถืิอสา

คุณชายคงต้องอาศัยเกวียนขนฟางนี้แล้ว"

"เช่นนั้นคงต้องรบกวนพวกท่านแล้ว" กล่าวจบก็พูดคุยกันอีกสองสาม

ประโยค จากน้ันพวกเขาก็พากันออกไป เหลือเพียงเจ้าม้าด�าตัวเดิมและ 

เทพราตรีบนเกวียนขนฟางเท่านั้น

"แม้เจ้าจะมไิด้น่ารกัเท่ากวางน้อยของข้า แต่เจ้าก็ยังน่ารกัในแบบของม้า"  

เทพหนุม่รปูงามเอ่ยร�าพัน เจ้าม้าด�าได้ยินเช่นนัน้ก็เชดิหน้าข้ึนอย่างภาคภูมใิจ 

การกระท�าของมนัท�าให้เขาหัวเราะน้อยๆ ด้วยความสบายใจอย่างทีไ่ม่ได้รูส้กึ

มาแสนนาน ก่อนจะลูบหัวมันไปสองที

แววตาอ่อนโยนค่อยๆ จางลงจนเปลี่ยนเป็นเรียบเฉย เขากวาดสายตา

มองไปรอบกายอีกคร้ัง เมื่อตรวจสอบดูแล้วว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ตนในระยะ 

หนึ่งหลี่* จึงคลี่ห่อผ้าท่ีอยู่ข้างกายออก ด้านในห่อผ้ามีส่ิงของอยู่เพียง 

ไม่ก่ีอย่าง หนึง่ในน้ันเป็นถุงเงนิหนึง่ถุง เมือ่ลองหยิบขึน้มาก็พบว่ามนี�า้หนักอยู่

พอสมควร ครั้นเปิดดูก็พบก้อนเงินก้อนทองเล็กๆ จ�านวนมาก เขาจึงนึกขึ้นได้

ว่าในภพมนุษย์นั้นดูเหมือนจะใช้สิ่งนี้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน

ถัดมาจากถุงเงินคือพู่กันคู่ใจของเขา ของสิ่งน้ีเป็นสมบัติท่ีเขาได้รับ

ตกทอดมาจากบิดามารดา พู่กันด้ามนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเทพการช่างองค์หนึ่ง

เมื่อหลายพันปีก่อน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่นิพพานไปแล้ว นับเป็นของวิเศษเพียง

สิ่งเดียวที่มิได้ใช้พลังเทพของเขา แต่ใช้พลังธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งบน

โลกแทน

ด้านล่างของถุงเงินและพู่กันคือหนังสือจ�านวนหน่ึง ตัวอักษรที่เขียน 

อยู่ในหนงัสอืค่อนข้างแตกต่างจากภาษาของเหล่ามนษุย์ทีเ่ขาเคยเหน็อยู่บ้าง 

ทว่าก็ยังคงอ่านเข้าใจได้ เทพราตรีเคยเรียนภาษาของเผ่าต่างๆ มาแล้วทั้งสิ้น 

* หลี่ (หรือลี้) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน 1 หลี่เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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จงึสามารถอ่านออกเขยีนได้แทบท้ังหมด ยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือตัวอกัษรมาร  

เนื่องจากไม่สามารถหาเรียนได้บนสวรรค์

บนหน้าปกของหนังสือเล่มแรกซึ่งมีสีฟ้าอ่อนเขียนเอาไว้ว่า 'คู่มือการ 

ใช้ชวีติ ฉบบัเข้าใจง่าย' เมือ่ลองเปิดผ่านๆ จงึกล่าวได้ว่าเป็นหนังสอืดเีล่มหนึง่ 

บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์และโลกผู้ฝึกยุทธ์ เทพราตรีต้ังมั่น

เอาไว้ว่าเขาจะต้องอ่านและศึกษาจนแตกฉานให้จงได้

เล่มถัดมาเป็นหนังสือท่ีมีหน้าปกสีด�าปักด้วยด้ายเป็นลายดอกไม้  

ดูสวยงามสดใสไม่น้อย บนเล่มน้ีมีตัวอักษรสีขาวปักเอาไว้ด้วยลายเส้นที ่

ดูแปลกตาว่า 'เสื้อผ้าบุรุษที่ก�าลังได้รับความนิยม' ครั้นลองเปิดดูก็ปรากฏว่า

เป็นหนังสือภาพ มีสีสันครบถ้วน อธิบายถึงรูปแบบการแต่งกายของบุรุษ 

ทั้งชาวเมืองและชาวยุทธ์ มีการอธิบายว่าเครื่องแต่งกายลักษณะใดเป็นของ

ส�านักใด ดูแล้ววุ่นวายไม่น้อย เห็นทีคงต้องตามอ่านทีหลัง

ต่อมาเป็นอาภรณ์หนึง่ชดุ เมือ่เทพราตรลีองคลีอ่อกดก็ูพบว่าเป็นอาภรณ์

สคีรามทีต่ดัเย็บมาอย่างด ี เน้ือผ้าเองก็ค่อนข้างแขง็แรงทนทานท้ังยังหรหูรามาก  

หากเป็นผูม้คีวามรูส้กัหน่อยก็จะเหน็ว่ามนัทอประกายล้อกับแสงจนัทร์ ลวดลาย 

ปักด้วยไหมเงนิหายาก เป็นลายเมฆมงคลท่ีมดีวงจนัทร์และดวงตะวันเคยีงคู่กัน

นอกจากนียั้งมหียกพกอนัเลก็ เป็นหยกมนัแพะสขีาวบรสิทุธ์ิไร้ซึง่ต�าหนิ 

แกะสลักเป็นลายดวงจันทร์ที่ล้อมรอบด้วยหมู่เมฆและดวงดาว ตรงกลาง 

สลักไว้เป็นค�าว่า 'เย่' ที่มีความหมายว่าราตรี

และสิ่งสุดท้ายคือจดหมายหนึ่งฉบับ

กระดาษสาสีขาวนวลตาปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเทพราตรี ลายลักษณ์

อักษรบนนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีเขียนมันค่อนข้างจะเป็นคนท่ีซุกซนไม่น้อย 

ลายมือไม่ได้เรียบร้อยเป็นระเบียบ ทว่าก็มีความน่ารักสมวัยอยู่ ยามเมื่อเห็น

ลายมือซึ่งไม่ได้เห็นมานาน แววแห่งความคิดถึงก็พาดผ่านในดวงตาคู่งาม

อย่างรวดเร็ว ก่อนจะจางหายไปเมื่อได้อ่านถ้อยความในจดหมายนั้น

'ถึง เทพราตรีผู้เก่าแก่ค�้าฟ้าค�้าสวรรค์



15Little-hope

ข้าหวังว่าท่านจะใช้ชวีติให้ดหีลงัจากต้องหงอยเหงาเป็นตาเฒ่าท่ีลกูหลาน 

มไิยดอียู่ในคกุสวรรค์ถึงแปดร้อยปี ท่องเทีย่วให้มคีวามสขุสมกับอสิระทีไ่ด้รบัมา  

มิต้องเป็นห่วง ข้าสัญญาว่าท่านจะต้องได้กลับมาบนสวรรค์อย่างสมเกียรติ  

มิต้องหลบซ่อน และมิต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วช้าดังเช่นที่ผ่านมาอีก

เทพจันทราผู้สง่างามที่สุดบนสวรรค์

ป.ล. ข้าเกือบลืม ท่านต้องอ่านคู่มือที่ข้ารวบรวมมาอย่างยากล�าบาก 

ให้จบภายในหน่ึงวัน มิเช่นนั้นวัตถุโบราณเช่นท่านคงมิมีวันเข้าใจโลกอย่าง

แน่นอน'

เมื่อเทพราตรีเห็นหมายเหตุสุดท้ายเช่นนั้น เขาก็อดที่จะลูบใบหน้าของ

ตนเองมิได้ 

โดยท่ัวไปแล้วเทพท่ีเป็นเทพแต่ก�าเนิดมักจะมีใบหน้าท่ีอ่อนเยาว ์

ตลอดกาล เนื่องจากไม่อาจแก่ชราหรือตายได้ ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่ตนเอง

พึงพอใจก็มักจะหยุดใบหน้าและร่างกายไว้แต่เพียงเท่านั้น ส่วนเหล่าเทพที ่

มีใบหน้าเห่ียวย่นท้ังหลายมักจะเป็นเหล่าเซียนหรือเผ่าพันธุ์อื่นๆ ท่ีบรรลุ 

มาเป็นเทพทั้งส้ิน และเม่ือบรรลุมาในช่วงเวลาใดก็จะต้องคงสภาพเช่นน้ัน 

ไปจนกว่าวิญญาณจะดับสูญ หรือไม่ก็กลับเข้าสู่วัฏสงสารอีกครั้ง

อันท่ีจริงเทพเซียนเหล่าน้ันสามารถให้เทพแต่ก�าเนิดบางองค์ช่วย 

เสริมสร้างความเยาว์วัยให้ได้ แต่ก็มักจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ 

เนื่องจากบนสวรรค์มิได้ใช้ระบบเงินตราแบบโลกมนุษย์ ส่ิงท่ีพวกเขามักจะ 

ใช้ในการแลกเปลี่ยนกันคือสิ่งท่ีเรียกง่ายๆ ว่า 'แต้มบุญ' ซึ่งแท้จริงแล้วก็คือ

ตบะบ�าเพ็ญนั่นเอง

ตบะบ�าเพ็ญของเหล่าเทพนั้น กว่าจะได้มาในแต่ละปีช่างยากเย็นนัก  

เทพบางองค์อาจบ�าเพ็ญมาหลายสิบหลายร้อยปี แต่ตบะท่ีได้รับกลับมีค่า 

เทยีบเท่ากับหนึง่ปีเพียงเท่าน้ัน ดงันัน้แล้วจงึน้อยนกัทีจ่ะมเีทพเซยีนน�ามาใช้จ่าย 

กันอย่างสุรุ่ยสุร่าย หากเป็นไปได้ก็จะพยายามหาสิ่งของอื่นมาแลกเปลี่ยน
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มากกว่า และสิ่งนี้เองที่ท�าให้เทพหลายองค์ได้แรงงานมาใช้เปล่า

ตบะบ�าเพ็ญนีใ้ช้ในการส่งเสรมิเพ่ิมพูนพลงัและบารมขีองเทพแต่ละองค์ 

นอกจากการฝึกฝนไปตามรปูแบบของแต่ละองค์แล้ว การได้รบัศรทัธาจากมนุษย์ 

หรือเผ่าพันธุ์อื่นๆ เองก็สามารถช่วยเพิ่มพูนตบะบ�าเพ็ญได้เช่นกัน จึงมักจะมี

เทพเจ้าท่ีอาสาไปช่วยเหลือขจัดเภทภัยให้กับผู้คนอยู่เสมอ เพ่ือแลกกับการ 

กราบไหว้บูชา เหล่าเทพสายโพธิสัตว์จึงมักจะเข้าสู่นิพพานได้อย่างรวดเร็ว

เทพหนุม่อ่านทวนเนือ้ความในจดหมายอกีครัง้ ก่อนจะถอนหายใจออกมา 

เพียงเล็กน้อย 

ดูเหมือนอาเยว่ของเขาก�าลังจะเล่นซนบางอย่างซึ่งไม่ดีเอาเสียเลย แต่

เขารูต้วัดว่ีายามนีต้นไม่อาจกลบัข้ึนไปบนสวรรค์ได้ เช่นนัน้เขาก็จะถือโอกาสน้ี 

ใช้ชีวิตในโลกมนุษย์และบ�าเพ็ญเพียรเพ่ิม เน่ืองจากยามท่ีถูกจองจ�าเอาไว้ 

ในคุกสวรรค์เขาไม่อาจบ�าเพ็ญเพียรได้เลยแม้สักนิด

มิใช่เพราะมีตรวนเทพล่ามอยู่ ส�าหรับเทพราตรีผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ  

พลังของเขาแทบจะเทียบเท่ากับอดีตเง็กเซียนฮ่องเต้ ตรวนเทพเพียงแค่น้ัน 

มหีรอืจะสามารถรัง้เขาไว้ได้ โซ่ตรวนเส้นนัน้แท้จรงิแล้วเขาสามารถท�าลายได้

ตั้งแต่วันแรกที่ถูกสวมเสียด้วยซ�้า ทว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือเจดีย์องค์นั้นที่คุมขัง

เขาไวต่อพลงัเทพมาก หากใช้พลงัแม้เพียงนดิมนัก็จะกลายเป็นตวัส่งสญัญาณ

เรียกทหารสวรรค์ทั้งหลายแหล่มาแทบจะทันที

นึกแล้วก็ได้แต่แย้มย้ิมอย่างเย้ยหยันให้กับตนเอง เจดีย์องค์น้ันเป็น 

สิ่งที่อดีตพ่ีชายร่วมอุทรผู้ที่ได้ชื่อว่าถูกเขาก่อกบฏแย่งชิงบัลลังก์สร้างขึ้นเพื่อ

ตัวเขาโดยเฉพาะ

เทพราตรมีไิด้มคีวามยึดตดิกับแดนสวรรค์มากนกั แปดร้อยปีท่ีมไิด้เห็น

เดือนเหน็ตะวนัในเจดย์ีท�าให้ความปรารถนาของเขาคอืการได้ออกไปยังทีแ่ห่งใด 

ก็ได้ท่ีได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข มิข้องแวะหรือเก่ียวพันกับผู้ใด ทว่าเบื้องลึก 

ในจิตใจเขาก็มิอาจยินยอมกับความอยุติธรรมที่ตนเองได้รับเช่นกัน

เทพสวรรค์มิจ�าเป็นต้องละซึ่งกิเลส มิใช่ทุกองค์ท่ีจะเป็นพระโพธิสัตว์ 

ทว่าก็มิอาจกระท�าผิดเช่นกัน เมื่อกระท�าช่ัวหรือกระท�าผิด สิ่งท่ีจะลงทัณฑ์ 
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พวกเขามิใช่สายเลือดเทพในกาย หากแต่เป็นบัญชาสวรรค์ต่างหาก

เทพราตรถีอนหายใจออกมาอย่างแผ่วเบา เวลาบนสวรรค์กับโลกมนุษย์

ไม่เท่ากันอยู่แล้ว ดงัน้ันเขาจงึไม่ได้รบีร้อนอะไร หนึง่ชัว่ยาม* บนสวรรค์เท่ากับ

หน่ึงเดือนบนโลกมนุษย์ เช่นนั้นเมื่อครบสิบสองชั่วยามก็เท่ากับหนึ่งปีพอดี  

มเีวลาเหลอืเฟือพอให้สะสมตบะ ซึง่เขาก็ได้แต่คาดหวัง เพราะไม่อาจรูไ้ด้เลยว่า 

เมือ่บนสวรรค์ทราบถึงการหายตวัไปของตนเองจะเกิดความวุ่นวายอะไรข้ึนบ้าง

แต่ก็ช่างเถิด ปล่อยให้เป็นเรื่องของสวรรค์ไป ในเมื่อยามนี้เขาได้อิสระ

กลับมาแล้ว ย่อมต้องอ้าแขนรับมันเอาไว้อย่างเต็มใจ

เทพราตรีผลัดเปลี่ยนอาภรณ์อย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสได้ว่ามีคนก�าลัง 

ใกล้เข้ามา จากนั้นก็เก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวอย่างรัดกุม 

"โอ้ คณุชายผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าแล้วดูหล่อเหลาเป็นผูเ้ป็นคนขึน้เยอะเชยีว 

มาๆ ข้าวต้มก�าลงัอุน่ๆ รบีกินเสยี" เป็นชายเจ้าของขบวนเดนิทางนีท้ีเ่ดนิเข้ามา

พร้อมกับชามไม้ขนาดใหญ่ที่มีข้าวต้มหอมฉุย ควันจางๆ ลอยขึ้นมาแสดง 

ให้เห็นว่าก�าลังอุ่นได้ที่

เทพเจ้าเมื่อเริ่มเติบโตก็จะเข้าสู่สภาวะกายทิพย์ กล่าวคือไม่ง่วง ไม่หิว 

ถึงอย่างนัน้เทพราตรก็ีชอบทีจ่ะลิม้รสอาหารอร่อย แม้ว่าท้องไม่จ�าเป็นจะต้อง

ได้รับการเติมเต็ม แต่เทพหนุ่มก็ยังคงรับมาอย่างเต็มใจ เขาตักชิมค�าเล็กๆ  

พอประมาณ ข้าวต้มธรรมดาแต่กลับมีกลิ่นหอมหวานของข้าวท่ีสะอาด  

เนื้อปลาและผักเองก็กลมกล่อม กลืนไปกับเนื้อข้าวจนแทบจะแยกชิ้นไม่ได้

"หอมอร่อยมาก"

"เช่นนั้นก็กินเยอะๆ ว่าแต่ข้ายังไม่รู้จักท่านเลย ส่วนท่านจะเรียกข้าว่า 

พ่ีโจวก็ได้" ชายผู้น้ันแนะน�าตัวอย่างเป็นกันเอง เทพราตรีจึงท�าตามเพ่ือมิให้ 

ผิดแปลก เขาแย้มยิ้มอ่อนโยนตามแบบของตนเอง แล้วเอ่ยด้วยโทนเสียงนุ่ม

ฟังสบาย

"ข้ามีนามว่าเย่เสิน"

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ 1 ชั่วยามเท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ทางด้านสวรรค์ชัน้ฟ้า เหตกุารณ์สวรรค์สะเทือนมไิด้กินเวลานานมากนัก  

ทว่าเมื่อทุกอย่างหยุดลง เหล่าเทพเซียนต่างก็ต้องตกตะลึง เมื่อเหล่าวิหาร

ต�าหนักทีแ่สนจะภาคภูมใิจหลายหลงัถล่มราบลงมาเป็นหน้ากลอง เหลอืเพียง

ซากปรักหักพัง

โดยเฉพาะวิหารเทพอาลยัท่ีสร้างด้วยน�า้พักน�า้แรงและตบะเทพนบัแสน

นบัล้านปีท่ีเหล่าเทพช่วยกนัเตมิวันละนดิวนัละหน่อย ซึง่ใช้ส�าหรบัสักการบชูา

เหล่าบุคคลส�าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าพระโพธิสัตว์ อดีตจักรพรรดิสวรรค์ 

ตลอดจนเชื้อพระวงศ์และเทพเจ้าองค์ส�าคัญท่ีพากันเข้าสู่นิพพานไปแล้ว  

ในเวลาน้ีกลับเอียงกระเท่เร่และบางส่วนก็หลุดแยกออกมา ราวกับตัวต่อไม ้

ที่ชิ้นส่วนไม่ครบ

แต่นั่นยังไม่น่าตกใจเท่ากับข่าวที่ได้ยินมาจากชายแดนสวรรค์

คกุสวรรค์ท่ีแสนจะภาคภมูใิจซึง่มคีวามแขง็แกร่งในระดับท่ีคุมขังบคุคล

แสนน่ากลัวอย่าง 'เทพราตรี' เอาไว้ได้ ยามนี้ถล่มลงมากลายเป็นเศษซาก 

ไม่มีชิ้นดี

เหนือสิ่งอื่นใดกลับมีข่าวที่น่าหวาดหวั่นยิ่งกว่า

ที่ชั้นบนสุดของเจดีย์พิทักษ์ฟ้า อันเป็นนามแสนอหังการของคุกสวรรค์ 

บัดนี้เหลือทิ้งไว้เพียงเศษซากของตรวนเทพซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถสะกด

พลงัของเทพสวรรค์ทกุองค์ได้ไม่เว้นแม้แต่เงก็เซยีนฮ่องเต้ ยามน้ีผูท่ี้ควรถูกมนั

สะกดไว้ได้หายไปเสียแล้ว!!

จักรพรรดิสวรรค์ถึงขั้นเรียกประชุมเหล่าแม่ทัพและผู้มีต�าแหน่งส�าคัญ

ทั้งหลายบนสวรรค์แทบจะทันที เพราะไม่อาจทราบได้เลยว่าเทพองค์น้ัน 

ในเวลานี้อยู่ ณ ที่แห่งใด จะช้าแม้เพียงนิดก็หาได้ไม่

"เหตุการณ์สวรรค์สะเทือนในครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือของเทพราตรีเป็นแน่"

"ใช่ๆ ข้าเห็นด้วย มิเช่นน้ันเมื่อเกิดเรื่องขึ้นเขาคงมิหายตัวไป น่ีกลับ 

หลบหนี มีพิรุธอย่างยิ่ง"

"น่ีหมายความว่าแม้จะถูกกักขังไว้ในเจดีย์พิทักษ์ฟ้าถึงแปดร้อยป ี

ก็มิอาจลดทอนพลังของเขาลงได้เลยหรือ"
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"ช่างเป็นเทพท่ีน่ากลัวอะไรเช่นนี้ ความสามารถย่ิงใหญ่แต่กลับเป็น 

เทพชั่วช้า มิน่าเลย มิน่าเลย..."

จักรพรรดิสวรรค์ได้แต่น่ิงฟังความคิดเห็นของเหล่าเทพท่ีมาประชุมกัน

พร้อมหน้าพลางครุน่คดิกับตนเอง จนกระทัง่เสยีงเริม่ซาลงก็ตัดสินใจบางอย่าง

ขึ้นมาได้

"ไปตามฮ่าวหรันกลับมา เห็นทียามนี้จะมีเพียงเขาท่ีสามารถรับมือกับ

เทพราตรีผู้นี้ได้"
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ระยะเวลาสามวันในการเดินทางนั้น เทพราตรีได้ศึกษาต�าราทั้งหลายที่

เทพจนัทราท้ิงไว้ให้อย่างละเอียด ศกึษาความเป็นไปของโลกมนุษย์ทีเ่ขาก�าลงั

อาศัยอยู่ ณ เวลานี้อย่างถี่ถ้วน เพื่อมิให้ตนเองแปลกแยกจากผู้คนมากนัก

แม้ว่าเย่เสินจะเป็นเทพเจ้า แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกมนุษย์

และภพอ่ืนๆ มเีพียงผวิเผนิ เนือ่งด้วยฐานะเทพราตรี ทัง้ยงัเคยเป็นเชือ้พระวงศ์

ผู้หนึ่ง เขาได้แต่ร�่าเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับภพสวรรค์ เรื่องราวของเทพ กอปรกับ

หน้าที่ในฐานะเทพราตรีคือการเฝ้ามองความเป็นไปของจักรวาลผ่านดวงดาว

เทพราตรทีกุรุน่ล้วนมคีวามสามารถอย่างหนึง่ทีส่บืทอดต่อกนัมา นัน่กค็อื 

การพยากรณ์ 

พวกเขาสามารถท�านายเหตุการณ์หรือเคราะห์กรรมของผู้คนผ่านการ

จ้องมองดวงดาวบนนภา ดาวไร้ชื่อหนึ่งดวงเมื่อขยับแม้เพียงน้อยนิดก็อาจ 

ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวงได้ ดงันัน้หน้าทีข่องเหล่าเทพราตรี

ในแต่ละวันทีผ่่านไปบนภพสวรรค์กค็อืการน่ังมองดวงดาวเพ่ือท�านายเหตุการณ์ 

หรือชะตาอยู่ในวิหารที่มีนามว่าวิหารดาราสมุทร

หากพบความผิดปกติหรือได้รับค�าพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว 

ใหญ่โตก็เพียงแค่น�าไปแจ้งประมุขสวรรค์เท่านั้น มิเคยต้องลงไปตรวจสอบ 

หรือจัดการด้วยตนเอง ดังนั้นเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นวิถีชีวิตของมนุษย์จงึเป็น

เรื่องใหม่ส�าหรับเทพราตรีอย่างยิ่ง

ราตรีที่ 2
สวัสดีสหาย
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ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเย่เสินท่ีโลกมนุษย์ยังมีแบ่งแยกย่อยออกไปอีก 

นัน่กค็อืโลกของคนธรรมดาทีไ่ม่มพีลงัใดๆ และโลกของผูฝึ้กยทุธ์ผูม้พีลังวเิศษ

ที่เรียกว่าปราณทิพย์มาต้ังแต่ก�าเนิด ดังนั้นเขาจึงสามารถทึกทักเอาได้ว่า

ตนเองเป็นหนึง่ในชาวยทุธ์เหล่านัน้ เพือ่ทีจ่ะได้ไม่ต้องปิดบงัพลงัเทพของตนเอง

ที่แตกต่างจากคนธรรมดา

กล่าวถึงเร่ืองนี้แล้วเทพราตรีก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อตอนท่ีเขายังท�าหน้าที่

เทพราตรอียูก่็เคยท�านายว่าโลกมนุษย์จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งกม็าจาก

เหล่าผูม้บีญุญาธกิารสงูส่งทัง้หลายทีถ่กูส่งไปจุตเิพือ่ท�าภารกจิ บคุคลเหล่านัน้ 

ล้วนเรียกได้ว่าเป็นบุตรแห่งสวรรค์ แม้ว่าในคราแรกอาจพบเคราะห์กรรมท่ี 

เป็นบททดสอบจากสวรรค์ แต่สุดท้ายเก้าในสิบส่วนก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรค 

กลับขึ้นมาเป็นเทพได้ดังเดิม 

มายามนี้ก็นึกต�าหนิตนเองไม่น้อย หากเขาขยันหมั่นเพียรขึ้นเสียหน่อย 

ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค�าท�านายนับร้อยนับพันที่ได้พบเจอมา  

อาจจะไม่ต้องล�าบากอย่างที่เป็นอยู่ตอนน้ีก็ได้ แม้ภพมนุษย์เมื่อเทียบกับ 

แดนสวรรค์แล้วช่างเล็กแคบกว่านัก ทว่าความซับซ้อนกลับมีเยอะยิ่ง เขา 

ไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะสามารถเรียนรู้เรื่องราว

ของดินแดนแห่งนี้ได้จนแตกฉาน ในเวลานี้เขารู้ซึ้งแล้วว่าเหตุใดเซียนที่บรรลุ

เป็นเทพจึงมีน้อยนิดจนน่าสงสาร

การจะปลดปลงกับโลกใบนี้ช่างยากเย็นนัก

"คณุชายเย่ ด้านหน้าก็จะถงึเมืองเย่ียนจิงแล้ว ท่านต้องการลงทีใ่ดหรอื"

ผู้น�าของขบวนเดินทางคร้ังนี้หรือพี่ชายโจวตามท่ีอีกฝ่ายแนะน�าตัว  

ก้าวเดินมาหาเทพหนุ่มอย่างกระตือรือร้น หลังจากท่ีเย่เสินเปิดเผยว่าตนเอง 

ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เรียกว่าชาวยุทธ์ เหล่าคณะเดินทางก็ปฏิบัติตัวกับเขา 

ดีขึ้นผิดหูผิดตา ทั้งยังออกจะดูเคารพเทิดทูนเสียด้วยซ�้า กระน้ันก็ไม่ต้องเก็บ

ความสงสัยเอาไว้นาน เมื่อหนึ่งในคณะเดินทางกลุ่มน้ีสังเกตเห็นว่าเขาดู 

จะงุนงงไม่น้อย จึงคิดไปเองว่าเทพราตรีน่าจะเป็นเหล่าเซียนที่เพิ่งลงมาจาก

การเก็บตัวฝึกฝนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้จึงได้แจกแจงให้ฟัง
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คนธรรมดาส่วนใหญ่ยกย่องเหล่ามนุษย์ที่มีพลังวิเศษเหล่าน้ันมาก  

โดยเฉพาะเหล่าผูฝึ้กตนทีอ่ยู่ในส�านกัฝึกฝนต่างๆ ทีเ่รียกตนเองว่า 'พรรคธรรมะ'  

หรือ 'ส�านักเซียน' ในฐานะเทพเจ้าเขาออกจะรู้สึกขัดๆ ในใจมิน้อย เซียนท่ี 

แท้จริงมีปราณทิพย์แก่กล้ามาก นอกจากน้ันการจะเป็นเซียนมิใช่ว่ามีเพียง

ปราณทิพย์เท่านัน้ แต่ยงัต้องเป็นผูท้ีส่ามารถฝึกฝนจนได้รบัตบะบ�าเพ็ญเพียร

อกีด้วย เมือ่ได้ยนิคนชืน่ชมผูท้ีม่พีลงัแม้เพยีงน้อยนิดว่าเซยีนแล้ว เขากอ็ดท่ีจะ 

แย้มยิ้มออกมาทั้งที่สายตาเย็นชาว่างเปล่ามิได้

แต่นัน่กเ็ป็นธรรมชาติของมนุษย์ สิง่มชีวีติเผ่าพันธุน์ีม้กัจะยกย่องเทิดทูน

ผู้ที่แข็งแกร่งกว่าตนเองอยู่แล้ว มิเช่นนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามที่ส่ง 

ผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตของตนคงไม่เรียกหาแต่เทพเจ้ากันหรอก

"ข้าลงที่หน้าประตูเมืองก็ได้" เย่เสินตอบค�าถามของพ่ีชายโจวด้วย 

รอยยิ้มอ่อนโยนตามแบบฉบับของตนเอง

กล่าวถึงเมอืงเยีย่นจิงแล้ว เมืองนีเ้ป็นเมอืงเล็กๆ ทว่าส�าคญัเป็นอย่างมาก  

เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน รวมถึงเป็นเมืองที่เช่ือมต่อไปยังแว่นแคว้นและ

เขตแดนของหลายส�านักได้

ภพมนุษย์ที่แบ่งออกเป็นสองฝั่งน้ัน ในโลกของคนธรรมดาถูกแบ่ง 

ดินแดนออกเป็นสามแว่นแคว้น ได้แก่ แคว้นฉี แคว้นเหลียน และแคว้นเยี่ยน  

ซึ่งต่างปกครองโดยจักรพรรดิ ส่วนในโลกของยุทธภพไม่มีการแบ่งเขตการ

ปกครอง กระนัน้กม็สี�านกัฝึกตนชือ่ดงัทีค่ล้ายกับเป็นผูน้�ายทุธภพของห้าตระกูล  

อนัได้แก่ หมูต่กึเหยียนชงิ (วจีพสิทุธ์ิ) ของสกลุจ ีส�านกัฉีหลินสุ่ยจิง (กเิลนแก้ว) 

ของสกุลเซวีย เซียนอวิ๋นซาน (เมฆาเซียน) ของสกุลต่ง วังบุปผาของสกุลวั่น 

และอารามอู๋โยว (ไร้ทุกข์) ของสกุลม่อฉี ขณะเดียวกันนอกจากส�านักเซียน 

ก็ยังมีพรรคมารที่มักจะกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งอีกสองพรรค ซึ่งก็คือ 

วังเยว่เลี่ยงของสกุลเพ่ย และพรรคจินเหลียน (สุวรรณบงกช) ของสกุลเคอ

นอกจากส�านักมีชือ่เหล่าน้ีแล้ว กย็งัมสี�านักยิบย่อยอีกมากมายท่ีเย่เสนิ

ได้ฟังมาจากผู้ร่วมขบวนเดินทาง โชคดีที่ความจ�าของเทพราตรีดีมากจน

สามารถจ�าได้ทกุอย่างทีเ่คยผ่านหผู่านตา ไม่เช่นนัน้เขาคงมนึงงไปหมดเป็นแน่
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ครั้นมาถึงเมืองเย่ียนจิงแล้ว เทพหนุ่มก็ปลีกตนออกจากขบวนเดินทาง 

ในช่วงเวลาสามวันที่ผ่านมา เขาได้เรียนรู้ว่าบนโลกมนุษย์เงินตราเป็น 

สิง่ส�าคญัมาก ขอเพยีงแค่มเีงนิ ไม่ว่าปรารถนาสิง่ใดล้วนได้รบัมาอย่างง่ายดาย 

ในฐานะที่เป็นเทพ เย่เสินสามารถ 'เสก' ทุกสิ่งขึ้นมาได้ดั่งใจ แต่มนุษย์นั้น 

ต้องใช้เงินไปแลกเปล่ียนเอามา ดังนั้นก่อนแยกจากกันเขาจึงได้แขวนถุงเงิน

ซึ่งมีเงินจ�านวนหนึ่งใส่เอาไว้ที่ท้ายเกวียนขนฟางเล่มนั้น เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน

ที่พาตนมาส่งยังที่หมาย

เย่เสินหามุมที่ไม่ค่อยมีผู้คนมากนักเพ่ือส�ารวจตนเอง คันฉ่องส�าริด

ปรากฏขึ้นกลางอากาศด้วยพลังเทพ บนกระจกสะท้อนภาพของชายผู้หนึ่ง  

เป็นใบหน้าที่แสนจะคุ้นเคยของตนเอง แต่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยคือนัยน์ตาสีด�าดุจ 

ห้วงรตัตกิาล และสญัลกัษณ์สเีงนิรูปจนัทร์เสีย้วเคยีงดาราล้อมด้วยเมฆามงคล

ทีก่ลางหน้าผาก เมือ่ลองเคลือ่นมอืไปสมัผสัดกูร็ูส้กึได้ถงึพลงัเทพทีแ่ผ่ออกมา

แผ่วบาง สิง่นีค้งใช้ผนกึกายทพิย์ของเขาและคงสภาพร่างมนษุย์ของเขาเอาไว้ 

เทพจันทราช่างรอบคอบเสียจริง

เผ่ามารมบีางสิง่ทีเ่รยีกว่าตรามารอยู ่เป็นสิง่ทีใ่ช้บ่งบอกถงึเผ่าพนัธุข์อง

ตนเอง เทพเองก็มีเช่นกัน แต่ตราเทพจะปรากฏก็ต่อเมื่อจ�าแลงกายเท่าน้ัน  

เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ควบคุมปราณเทพ หรือใช้ผนึกปราณเทพก็ได้ และผู้ที่จะ

สามารถมองเห็นได้ก็มีเพียงเทพเจ้าด้วยกันเอง รวมถึงผู้ที่มีปราณทิพย์ขั้นสูง 

กับศัตรูโดยธรรมชาติอย่างมารเท่านั้น ดังนั้นเหล่าผู ้ที่ร่วมทางมากับเขา 

ก่อนหน้านี้จึงไม่มีใครทักถามเลยแม้แต่ผู้เดียว

ตราเทพในเวลาน้ีไม่ได้สร้างปัญหาใดให้กับเขามากนัก หากพบเจอ 

เหล่าชาวยุทธ์ก็พอแสร้งท�าเป็นกลบเกล่ือนได้ว่าตราน้ีเกิดจากวิชาที่ตนเอง

ฝึกฝน หรือจะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ตระกูลก็ย่อมได้ อย่างไรเสียมนุษย์ก็ 

ไม่สามารถตรวจสอบพลังของเทพเจ้าได้ แต่หลังจากน้ีเมื่อสวรรค์รับรู ้ถึง 

การหายตัวไปของเขาและเริ่มออกตามหา เช่นนั้นจึงจะเป็นการยากล�าบาก

ส�าหรับเขาแล้ว เย่เสินไม่เคยจ�าแลงกายมาก่อน เวลานี้จึงยังไม่รู้วิธีเก็บซ่อน

ตราเทพ แต่ถงึอย่างนัน้สวรรค์กค็งต้องใช้เวลาหลายชัว่ยามในการคัดเลือกเทพ
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ที่พอจะมีความสามารถมาเผชิญหน้ากับเขา

เห็นทีเรื่องร�่าลือถึงความโหดร้ายของเทพราตรีจะมีประโยชน์ก็ในเวลา

เช่นนี้

หลายช่ัวยามบนสวรรค์กนิเวลาหลายเดือนบนโลกมนุษย์ ดงัน้ันเทพราตรี 

จึงยังคงแย้มยิ้มได้ เขาจะใช้เวลาที่มีอยู่ในการหาสถานท่ีเหมาะๆ เพื่อลงหลัก

ปักฐานและล้ีภัย รอจนกระท่ังสะสมตบะได้มากกว่านี้สักหน่อยค่อยหาทาง

กลับขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อเก็บข้าวของ แล้วออกไปหาที่เงียบๆ ใช้ชีวิตฝึกฝน

บ�าเพ็ญเพียรเพือ่บรรลนุพิพานดงัเช่นทีเ่หล่าผูย้ิง่ใหญ่ทัง้หลายบนสวรรค์ท�ากนั

ส�าหรับเทพราตรีแล้ว สวรรค์ในเวลานี้ไม่มีสิ่งใดให้เขารู้สึกผูกพันเลย

แม้แต่น้อย แปดร้อยปีที่ผ่านมาส�าหรับเขาช่างยาวนานนัก ยาวนานพอที่จะ

สามารถละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่นิด ส่วนหน้าที่ของ 

เทพราตรีนั้น ในอนาคตก็คงจะมีเทพรุ่นใหม่สักองค์ที่มีพลังพยากรณ์มารับ 

ช่วงต่อ เขาเองก็ไม่ใช่ผู้ที่รักในหน้าที่การงานมากมายนัก ถือโอกาสนี้เกษียณ

ตนเองออกมาเลยก็แล้วกัน

เมื่อหาทางออกใหต้นเองได้แล้ว เย่เสินก็ส�ารวจความเรียบร้อยของตน 

ก่อนแฝงตัวเดินตามผู้คนเข้าไปในเมืองเยี่ยนจิงโดยให้ดูแปลกแยกน้อยที่สุด

ขัน้ตอนการเข้าเมืองไม่ได้ยากเย็นเท่าใดนกั เขาเหน็ว่าก่อนเข้าเมอืงมนุษย์ 

จะต้องแสดงป้ายประจ�าตัวของตนเอง ส�าหรับคนทั่วไปก็เป็นแผ่นไม้บ้าง  

แผ่นเหลก็บ้าง ส�าหรบัผูท้ีม่ฐีานะสกัหน่อยก็จะเป็นหยกสลัก เย่เสนิพลันนกึถงึ

หยกมันแพะสีขาวท่ีเทพจันทราท้ิงไว้ให้ เขาจึงหยิบมันขึ้นมาแสดง โดยไมไ่ด้

รับรู้สักนิดว่าทหารท่ีประจ�าการอยู่ตรงด่านตรวจคนเข้าเมืองถึงกับตาถลน 

เมื่อเห็นของล�้าค่าหายากเช่นนั้น

ยิ่งกอปรกับภาพลักษณ์ของผู้ที่พกหยกนั้นแล้ว พวกเขาจึงรู้ได้ทันทีว่า

คนผูน้ีต้้องเป็นบคุคลส�าคญัในโลกยทุธภพเป็นแน่ ทหารรกัษาเมอืงทีเ่ป็นเพยีง

มนษุย์ธรรมดาจึงได้ให้การต้อนรบัเป็นอย่างดี รบีพาไปส่งโรงเต๊ียมท่ีใหญ่ทีส่ดุ

ในเมืองเย่ียนจิงแทบจะในทันที ส่วนเทพราตรีเมื่อเห็นคนปฏิบัติกับตนเอง 

เช่นนั้นก็ท�าอะไรไม่ถูก เขาเดินตามอีกฝ่ายไปโดยไม่คิดมีปากมีเสียง ในใจ 
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อดคิดไม่ได้ว่ามนุษย์เมืองนี้ช่างอัธยาศัยดีเสียนี่กระไร

เรือนเตี้ยนหลาน (สีคราม) เป็นโรงเต๊ียมที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเยี่ยนจิง 

ทว่าผู้ที่มาพักกลับไม่มีชาวบ้านหรือคนธรรมดาเลยแม้แต่ผู้เดียว กระทั่งเหล่า

ขุนนางหรือคุณหนูคุณชายบ้านต่างๆ ที่ไม่มีปราณทิพย์ก็ยังไม่ได้เข้าพักท่ี

โรงเตี๊ยมแห่งนี้ แต่มักจะไปพักที่เรือนหู่โผ (อ�าพัน) ที่อยู่อีกฟากถนนแทน

เนื่องจากชาวยุทธภพมักจะมีเรื่องทะเลาะต่อยตีกันอยู่บ่อยคร้ัง ดังนั้น

จงึต้องมโีรงเตีย๊มแยกเอาไว้โดยเฉพาะ เพ่ือมใิห้คนทัว่ไปโดนลูกหลงจนบาดเจ็บ 

ล้มตายได้ เทพราตรีถูกพามาที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ด้วยภาพลักษณ์ของเขาที่ดูเป็น

คุณชายผู้สูงส่งจากส�านักเซียนแห่งใดแห่งหนึ่งนั่นเอง

ภายในเรือนเตีย้นหลานยามน้ีพลกุพล่านไปด้วยผูค้นเนือ่งจากเป็นเวลา

กลางวัน ท�าให้เย่เสินได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ลงมาจาก

สวรรค์ กลุ่มคนท่ีเขาได้เจอะเจอและร่วมทางมาด้วยตลอดล้วนเป็นเพยีงมนุษย์

หาเช้ากินค�่าธรรมดา ครานี้เขาได้เห็นเหล่าผู้มีพลังวิเศษบ้างเสียที

เทพราตรีมาเพียงผู้เดียวจึงไม่เป็นที่สังเกตมากนัก เส่ียวเอ้อร์* ที่ตาไว

หน่อยก็พาเขาไปนั่งยังโต๊ะเงียบๆ เย่เสินที่ไม่ค่อยรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของ 

พวกมนุษย์ก็ปล่อยเลยตามเลย ใครให้ท�าสิ่งใดก็ท�าตามไป เมื่อน่ังลงแล้ว 

เทพหนุ่มก็ได้แต่สบตากับเสี่ยวเอ้อร์เด็กหนุ่มผู้นั้นเงียบๆ อยู่นานสองนาน  

จนในที่สุดเด็กหนุ่มผู้นั้นก็ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยปากออกมาก่อน 

"เอ่อ...ไม่ทราบว่าคุณชายต้องการจะรับสิ่งใดหรือไม่"

ได้ยินเช่นนั้นเทพราตรีก็นิ่งไปเล็กน้อย ก่อนท่ีเรียวปากบางจะคล่ีออก

เป็นรอยย้ิม ดวงเนตรงามโค้งลงเล็กน้อยคล้ายจันทร์เส้ียว ท�าให้เหล่าคนท่ี

บงัเอิญเคลือ่นสายตาผ่านมาชะงกัค้างกนัเป็นแถบๆ ความรูส้กึอยากสักการะ

เกิดข้ึนในใจพร้อมกันโดยมิทันได้ตระเตรียม ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 

ก็มิใช่ใครอื่น แต่เป็นเสี่ยวเอ้อร์น้อยนั่นเอง

"ปกติเขาส่ังส่ิงใดก็น�าสิ่งน้ันมาให้ข้าเถิด" เส่ียวเอ้อร์ได้ฟังก็รับค�าอย่าง

เหม่อลอย จากนั้นรีบรุดจากไปพร้อมใบหน้าแดงก�่า โดยที่มิได้นึกสงสัย 

* เสี่ยวเอ้อร์ คือบริกรในร้านอาหารหรือร้านน�้าชา
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ในความแปลกประหลาดของประโยคนั้นเลยแม้แต่น้อย

เหตกุารณ์นีม้ไิด้โดดเด่นอะไรนกั มเีพยีงคนละแวกใกล้เคียงเท่าน้ันทีร่บัรู้  

สายตาหลายคู่ที่อยู่ใกล้กับโต๊ะของเย่เสินต่างพยายามลอบมองคุณชายหน้า

หยกผู้นี้ ใบหน้าหล่อเหลารูปงาม ทว่าก็มิได้ฉูดฉาดอะไร ออกจะไปในทาง 

มองแล้วสบายตาเสียมากกว่า หากแต่ความประหลาดนั้นอยู่ที่ยิ่งมองยิ่งรู้สึก

มีความเคารพนบนอบข้ึนมาในใจอย่างมิทราบสาเหตุ ทั้งๆ ที่อีกฝ่ายสวม

อาภรณ์สีครามเข้ม แต่กลับให้ความรู้สึกราวกับบุรุษผู้นี้แต่งกายด้วยอาภรณ์

สขีาวเปล่งปลัง่ดจุเทพเซียนเสยีได้ เมือ่ลองพนิจิดอูย่างถีถ้่วนกม็คิล้ายกบัศิษย์

หรอืเซยีนของส�านกัใด มมิสีญัลกัษณ์ของสงักดัปรากฏบนกายเลยแม้แต่น้อย 

มีเพียงหยกมันแพะสีขาวที่สลักอย่างงดงามห้อยไว้ที่เอว ส่วนค�าว่า 'เย่' ที่ 

สลักอยู่บนนั้นก็มิคุ้นเอาเสียเลย และท่ีส�าคัญยังไร้ร่องรอยของกระบ่ีที่เป็น

สัญลักษณ์ของชาวยุทธ์อีกด้วย

โดยสามัญแล้วเหล่าส�านักเซียนหรือส�านักพรตต่างๆ มกัจะใช้กระบ่ีเป็น

อาวุธหลัก ทั่วทั้งโลกมนุษย์มีกระบวนท่าเพลงกระบ่ีที่ได้รับสืบทอดกันมา 

นับร้อยนับพันปีอยู่มากมาย ส่วนกระบี่มีชื่อก็เคยได้ยินมานักต่อนัก ดังน้ัน 

จึงมีค�ากล่าวที่ว่า 'เห็นกระบี่ก็รู ้ตัวคน' ผู้มีชื่อเสียงบางท่านแทบจะไม่เคย 

เห็นหน้าค่าตา ทว่ายามเมื่อออกกระบวนท่าหรือยามเมื่อชักกระบี่ก็รู้ได้ว่า 

คนผู้นั้นเป็นใครหรือมาจากที่แห่งใด

เทพหนุ่มมิได้รู ้สึกทุกข์ร้อนใดๆ เมื่อถูกจ้องมองด้วยสายตาอยากรู้ 

อยากเห็น ผู้ใดอยากมองก็มองไป ในเม่ือมองแล้วก็มิได้อะไรอยู่ดี เขาจิบชา

หอมกรุ่นที่เสี่ยวเอ้อร์ยกมาให้อย่างผ่อนคลายอารมณ์ และถือโอกาสนี้ส�ารวจ

สิ่งต่างๆ ไปด้วย

ในโรงเตี๊ยมแห่งนี้มีผู้ฝึกยุทธ์มากหน้าหลายตา เขาใช้ความสามารถ 

ของเทพในการแยกแยะผู้คน โดยปราณทิพย์ในวิญญาณของมนุษย์นั้น  

ความแข็งแกร่งข้ึนอยู่กับระดับความแตกฉานของวิชาท่ีตนฝึกฝน บางวิชา 

อาจจะธรรมดาสามัญมาก แต่หากวิธีการฝึกถูกต้องตรงจุดก็สามารถเพิ่ม

ปราณทิพย์ได้สูงกว่าพวกวิชาหายากที่มีพิษสงร้ายกาจเสียอีก
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เทพเจ้าสามารถแยกระดับพลังของมนุษย์เหล่านี้ได้จากความบริสุทธิ์

ของปราณที่แผ่ออกมารอบกายคนผู้นั้น ยิ่งปราณทิพย์มีความบริสุทธิ์มาก

เท่าไร ก็ยิ่งเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากเท่านั้น ส่วนความบริสุทธิ์ก็ดูได้จากสีของ 

ปราณทิพย์ หากสะอาด ไร้สิ่งเจือปน ย่อมหมายความว่าคนผู้นั้นมีฝีมือ 

กล้าแกร่งอย่างย่ิง สิ่งนี้ตรงข้ามกับมาร เพราะส�าหรับมารและผู้ฝึกวิชามาร  

ยิง่ปราณทพิย์หรอืปราณมารด�ามดืหรอืสกปรกเท่าใด ย่อมหมายถงึมารตนนัน้

ยากที่จะรับมือมากขึ้นตามไปด้วย

กลับมาที่เหล่าผู้ฝึกยุทธ์ทั้งหลายในโรงเตี๊ยมอีกครั้ง เย่เสินสังเกตได้ว่า

กลุม่คนท่ีมาด้วยกันมักจะแต่งกายเหมือนกันหมด อย่างเช่นกลุ่มทางโต๊ะท่ีอยู่

เกือบริมประตู เป็นชายหนุ่มสี่คน แต่ละคนแต่งกายด้วยอาภรณ์สีเขียวอ่อน 

มองแล้วออกจะให้ความรู้สกึสดช่ืน ใบหน้าผดุผ่อง สะพายกระบ่ีฝักสเีขยีวอ่อน

กนัทุกคน บนอาภรณ์ปักลายกิเลนสมีรกตเอาไว้ เขานึกถึงหนังสอืภาพท่ีอาเยว่

ทิง้ไว้ให้ขึน้มาได้ ดเูหมอืนว่าคนหนุม่เหล่านัน้จะมาจากส�านกัฉหีลนิสุย่จงิของ

สกุลเซวีย

มองเลยเข้าไปด้านในอีกหน่อยก็จะเห็นเหล่าคุณชายน้อยชุดขาวที่ 

เรียกได้ว่าขาวท้ังกาย เพราะต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้าล้วนเป็นสีขาว แม้แต่

เครื่องประดับอย่างปิ่นก็ยังเป็นหยกขาว ทรงผมเรียบตึงปล่อยยาว ทว่าไม่มี

กระดกกระเด้งออกมาแม้แต่เส้นเดียว สีหน้าต่างก็สุขุมเยือกเย็น แผ่นหลัง 

ตั้งตรงแหน็วเป็นก�าแพง บนอาภรณ์ปักลายไป๋หลันฮวา* ด้วยด้ินเงินล�้าค่า  

เทพหนุ่มนึกถึงความหมายของดอกไม้ชนิดนี้ 'คุณธรรมประจ�าตนอันสูงส่ง'  

ดูเหมือนว่านี่จะเป็นอนุชนจากสกุลจี

เมือ่เคล่ือนสายตาไกลออกไปจนเกือบถึงด้านในสุด ปรากฏเป็นโต๊ะยาว

ที่มีหนุ่มสาววัยใกล้เคียงกันราวสิบคนนั่งสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน ทุกคน

ล้วนแต่งกายด้วยอาภรณ์สีฟ้าอ่อนดุจท้องนภาสลับกับสีขาวดั่งก้อนเมฆ  

บนอาภรณ์ปักด้วยลายเมฆมงคลกระจัดกระจายอยู่ที่ชายผ้า ยามผ้าสะบัด 

เมื่อก้าวเดินก็ราวกับหมู่เมฆล่องลอยอย่างอิสระ ส�านักนี้เป็นส�านักเซียน 

* ไป๋หลันฮวา คือดอกจ�าปี
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ที่มีจ�านวนคนมากที่สุด ทั้งยังครองต�าแหน่งอันดับหนึ่งของยุทธภพบ่อยครั้ง

ที่สุดด้วย คนทั่วไปสามารถพบเห็นศิษย์ของส�านักนี้ได้มากที่สุด เนื่องจาก 

วธิกีารเข้าร่วมส�านักไม่ยุง่ยากนัก ขอแค่มพีลงัพืน้ฐานถึงขัน้กเ็พยีงพอแล้ว จากน้ัน 

ค่อยเข้าไปฝึกฝนขดัเกลาเอาด้านใน ซึง่ส�านกัทีว่่านัน้กค็อืเซยีนอวิน๋ซานนัน่เอง

น่าเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เห็นคนจากสองส�านักมีชื่อที่เหลือ เนื่องจาก

วังบุปผานั้นมีแต่สตรี การจะลงมาคลุกคลีกับผู้คนเป็นเรื่องยากท่ีสุด ส่วน 

อารามอู๋โยวส่วนมากก็เป็นบรรพชิต ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับทางโลกมากนัก

พิจารณาผู้คนได้พอสมควร อาหารก็มาส่งพอดี เย่เสินพินิจดูอาหาร 

เบือ้งหน้าตนเองทีค่่อนข้างจะหรหูราดดูไีม่น้อย ในฐานะเทพแล้วเขาไม่จ�าเป็น

ต้องกนิต้องดืม่ ทว่าจมูกยังคงได้กล่ิน ลิน้ก็ยงัคงมปีระสาทรับรสอยู่ จงึไม่แปลก

ทีม่เีทพหลายองค์ชืน่ชอบการกนิ แม้ว่าสิง่ทีก่นิเข้าไปจะไม่ได้มปีระโยชน์อนัใด

ก็ตาม

ในจานเบือ้งหน้าเขาคอืปลานึง่ตวัใหญ่ทีส่่งกลิน่หอมพร้อมกบัเครือ่งปรงุรส 

ที่ท�าให้ไม่ดูจืดชืดจนเกินไป ถัดไปด้านข้างเป็นซี่โครงหมูสีสันสดใส ข้างๆ กัน

เป็นเครื่องเคียงหลากหลายอย่างซึ่งเทพราตรีไม่เคยพบเห็น 

บนสวรรค์มีสัตว์มากมายอาศัยอยู่ ทว่าส่วนมากก็เป็นสัตว์เทพท่ี 

ไม่สามารถกินได้ ส่วนพวกปลา พวกนกต่างก็มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ บรรลุเป็น

ภูติกันหมด ไม่สามารถสังหารเพื่อน�ามาสนองปากได้ อาหารส่วนใหญ่ที่มีอยู่

ก็มักจะเป็นผักหรือผลไม้ทิพย์ที่งอกบนสวรรค์ ดังนั้นเนื้อที่พวกเขาได้กินกัน 

จงึมกัจะเป็นของบูชาจากโลกมนุษย์ หรือไม่กเ็ป็นสตัว์ทีส่ิน้ชพีตามอายุขยัและ

ยินยอมมอบร่างกายให้ด้วยความสมัครใจ 

เทพเจ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ทั้งหมด จึงไม่จ�าเป็นต้องงดเว้นเน้ือสัตว์กัน 

ทุกองค์ เพียงแต่บนสวรรค์ไม่มีเนื้อให้กินเท่านั้นเอง

ส�าหรับเทพราตรีเรียกได้ว่าน่ีเป็นครั้งแรกในรอบแปดร้อยปีที่เขาก�าลัง

จะได้ลิ้มรสเนื้อที่หอมอร่อยเหล่านั้นอีกครั้ง มือเรียวคว้าตะเกียบอย่างมุ่งมั่น 

เขาเล็งไปที่บริเวณท้องปลาขาวนวลเย้ายวนสายตา ราวกับมีป้ายขนาดใหญ่

ลอยขึ้นมาท้าทายให้ลิ้มลอง
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ทว่าเขายังมิทันจะได้คีบเนื้อปลาอ่อนนุ่มเข้าปากก็เกิดเสียงดังสนั่นข้ึน 

บริเวณพ้ืนท่ีตรงกลางเสียก่อน จากน้ันความโกลาหลย่อมๆ ก็บังเกิดขึ้นโดย 

มทินัตัง้ตวั เหล่าผูค้นท่ีตกอกตกใจต่างพากันเบนสายตาไปยังท่ีมาของเสียงน้ัน 

อย่างพร้อมเพรียงกัน

บริเวณใจกลางของเรือนเตี้ยนหลานแห่งนี้ตกแต่งเป็นสวนหินขนาด 

ไม่ได้กว้างขวางนัก มต้ีนไม้ไม่กีต้่นจดัวางไว้พอให้สร้างความสดช่ืน ด้านในสุด

มีเวทีเล็กๆ พอให้นักดนตรีสองสามคนดีดสีตีเป่าสร้างบรรยากาศจรรโลงใจ 

ทว่าเวลานี้กลับเละเทะไปหมด เน่ืองจากมี 'คน' หล่นลงมาตรงกลางสวนน้ัน

พอดี จนต้นไม้หักโค่น หินที่จัดวางเอาไว้เป็นลวดลายก็กระจัดกระจายไปทั่ว 

เสียงหวีดร้องของนักดนตรีหญิงดังขึ้นพร้อมกับร่างอรชรท่ีพากันหลบล้ีหนี 

เอาตัวรอด

แต่ไม่ต้องให้สงสัยนานว่าเหตุใดอยู่ดีๆ  จงึมคีนตกลงมาได้ ร่างของ 'คน' 

อีกหลายคนก็ทยอยตามลงมา

คราวนี้คนในโรงเตี๊ยมต่างก็เข้าใจสถานการณ์

ดูเหมือนว่าจะมีคนตีกันอีกแล้ว!!

"เพ้ย! เจ้าหน้าไม่อาย แน่จริงก็อย่าหมาหมู่สิวะ ข้าตัวคนเดียว แต่ 

พวกเจ้าสีห้่าคน ไม่มคีวามยุตธิรรมเลยสักนดิ!" เสยีงทุ้มติดแหบเล็กน้อยคล้าย

เด็กหนุ่มท่ีเพิ่งก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ดังข้ึน จากน้ันร่างท่ีร่วงลงมาเป็นคนแรก 

ก็ยืนข้ึน เขาปัดฝุ่นบนกายตนเองออก พลันเศษหินก้อนเล็กก็ร่วงกราวกลับ 

ลงไปยังที่ของมัน จากนั้นจึงชี้หน้าด่าคน ท�าให้ผู้อื่นได้เห็นรูปร่างหน้าตาของ

เด็กหนุ่มคนนั้นอย่างชัดเจน

คนผู้นี้สูงประมาณแปดฉ่ือ* ใบหน้าอ่อนเยาว์ ดูแล้วอายุคงไม่เกิน 

สิบเจ็ดปี เรือนผมสีปีกกาหยักศกเล็กน้อยถูกรวบเป็นหางม้าเอาไว้ แต่งกาย

ด้วยอาภรณ์สีด�าดูทะมัดทะแมง ส่วนเน้ือผ้าไม่ได้ดีมากนัก จึงพอเดาได้ว่า 

ผู้สวมใส่คงมีฐานะธรรมดาสามัญ บนเอวห้อยกระบี่ที่ดูเก่าจนไม่น่าน�ามา 

* ฉือ่ (เชยีะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจนีในสมยัโบราณ เทยีบระยะประมาณ 10 น้ิว หรอืหน่ึงส่วนสามเมตร 

ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ใช้งานได้ไว้เล่มหนึ่ง

เด็กหนุ่มผู้นี้นับว่าเป็นคนหล่อเหลา แต่หางตาที่ชี้ขึ้นกับหัวคิ้วที่ขมวด

เข้าหากนัเลก็น้อยท�าให้ดกูลายเป็นผูท้ีม่คีวามดือ้ร้ันไปเสยี ประกอบกบัท่าททีี่

ดูแข็งกร้าวยามชี้นิ้วด่าคนอื่นในเวลานี้แล้ว ยิ่งเสริมให้ภาพลักษณ์คนหัวรั้น

เด่นชัดข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะเมื่อมองตามปลายน้ิวของเขาไป สายตาก็ปะ 

เข้ากับกลุ่มคนที่แต่งกายด้วยอาภรณ์สีขาวตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเข้า

นั่นมันคนของสกุลจีมิใช่หรือ

ยังไม่ทันจะได้คลายความสงสัย การโต้เถียงก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง

"ผู้ใดกันแน่ที่ไม่มีความยุติธรรม พวกเราจ้างเจ้าให้ท�างาน แต่เจ้ากลับ

ไม่สามารถท�างานได้ส�าเร็จ แล้วยังมากล่าวเท็จว่าส�าเร็จแล้วเพื่อรับรางวัล"

"เฮอะ! ข้าจะโกหกพวกเจ้าไปเพ่ืออะไร ให้ข้าส่งของข้าก็ส่งแล้ว  

แถมยังเป็นคนสกุลจขีองพวกเจ้าทีม่ารบั นีม่ใิช่ว่าพวกเจ้าก�าลังจะเบ้ียวค่าจ้าง

หรอกหรือ!"

"เจ้ามีหลักฐานอันใดมายืนยันว่าส่งของแล้วตามที่ว่า"

เม่ือได้ยินประโยคน้ีเด็กหนุ่มก็แสยะยิ้ม แล้วล้วงเอากระดาษออกมา

แผ่นหน่ึง บนน้ันมีข้อความเขียนเอาไว้ว่ารับของ พร้อมกับมีรอยน้ิวมือ 

ประทับอยู่ 

"นี่อย่างไรเล่า"

กลุ่มคนชุดขาวจากสกุลจีพินิจมองเพียงชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยต่อ "นี่มิใช่ 

การรับของของสกุลจี หากมีการรับของ พวกเราจะประทับตราประจ�าตระกูล 

ลงไปด้วย"

เย่เสินฟังแล้วนึกตาม เขาอ่านในหนังสือคู ่มือการใช้ชีวิตมาแล้ว  

โลกมนุษย์มีเงื่อนไขและข้อตกลงจ�านวนมาก เขาเคยอ่านเจอเรื่องการส่งของ 

เป็นข้อความท่ีมีเพียงสองสามบรรทัดเท่านั้น โดยเขียนไว้ว่า 'หากมีการ 

รับส่งของจะต้องประทับตราหรือรอยนิ้วมือยืนยันว่าได้รับแล้ว การส่งจึงจะ 

เป็นอันเสร็จสมบูรณ์'

"เจ้าก�าลังหลอกลวงพวกเราอยู่ใช่หรือไม่"
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ความกดดันเริ่มเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ฝ่ายที่ถูกกดดันเองก็ดูจะไม่พอใจแล้ว 

เช่นกัน "ข้าจะไปรู้ได้เช่นไร ในเม่ือเจ้าให้ข้ากล่าวว่า 'ไป๋หลันฮวาแย้มบาน 

ยามคิมหันต์' คนมารับก็ตอบว่า 'พิรุณโปรยร่วงโรยลงปฐพี' ตามที่เจ้าบอก  

ข้าจึงได้ให้ของไป!"

"รหัสลับนี้มีเพียงเจ้ากับพวกเราท่ีรู้ ข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเจ้ามิได้ 

แต่งเรื่องขึ้นแล้วเอาของไป"

ได้ยินเช่นนั้นเด็กหนุ่มก็พานโมโหขึ้นกว่าเดิม

"หากข้าเอาไปจะแบกหน้ากลับมาหาพวกเจ้าหรือ เช่นนั้นข้าก็โง่แล้ว 

พวกเจ้ามีวิชา 'วจีเที่ยงธรรม' ไม่ใช่หรือ เอามาใช้กับข้าเสียสิ จะได้รู้ว่าข้า 

พูดจริงหรือไม่"

วชิาวจีเทีย่งธรรมคอืสิง่ใด ไม่มผีูใ้ดในยทุธภพไม่รูจ้กั เนือ่งจากว่าชือ่เสยีง 

ของสกุลจีนั้นแรกเร่ิมเดิมทีไม่ได้มีความโดดเด่นมากนัก แต่เมื่อหลายร้อยปี

ก่อนเกิดสงครามปราบมารข้ึน สกลุจไีด้ใช้วชิาทีส่บืทอดกันมาตัง้แต่บรรพบรุษุ

ในการช่วยก�าจัดหนอนบ่อนไส้ หรือก็คือไส้ศึกที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในส�านัก

ธรรมะทั้งหลายในเวลาน้ัน

ความร้ายกาจของวชิานีค้อืการทีส่ามารถท�าให้ผูท้ีถ่กูคาถากล่าวความจรงิ 

ออกมา ไม่อาจปิดบังได้ เรียกได้ว่าหากมีวิชานี้อยู่ก็ไม่จ�าเป็นต้องอ่านใจคน 

เพราะประเด๋ียวคนที่ถูกคาถาก็จะพูดทุกอย่างตามที่คิดออกมาเอง

"พวกเรามิสามารถใช้คาถาวจีเที่ยงธรรมกับเจ้าได้ สาเหตุเป็นได้เพียง

สองสิ่ง หากเจ้ามิได้มีเครื่องรางป้องกัน ก็ต้องมิใช่มนุษย์" วจีเที่ยงธรรม 

แม้ร้ายกาจแต่ก็มีข้อจ�ากัดอยู่ หน่ึงคือไม่สามารถใช้กับเผ่าพันธุ์อื่นท่ีไม่ใช่

มนุษย์ เซียน หรือมนุษย์ที่ฝึกวิชามาร และสองคือมีเครื่องรางที่ถูกสร้าง 

โดยปราณมารเท่านั้นที่สามารถป้องกันคาถานี้ได้

ส�าหรบัมนษุย์แล้วเมือ่กล่าวถงึมารกเ็หมอืนก�าลงัพดูถงึสิง่ทีเ่ลวร้ายท่ีสดุ

ในชีวิตน้ี เน่ืองจากพวกมารน้ันแข็งแกร่งมาก แม้จะมีจ�านวนน้อย ทว่ามาร 

หน่ึงตนก็สามารถก่อเหตุวุ่นวายหรือหายนะให้กับบ้านเมืองหน่ึงแว่นแคว้น 

ได้แล้ว ดังน้ันมนุษย์จึงท้ังเกลียดและกลัวพวกมารเป็นอย่างยิ่ง แต่เน่ืองจาก
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ความสามารถที่จะต่อกรกับมารสายเลือดแท้นั้นไม่เพียงพอ ผู ้ที่ตกเป็น 

เป้าหมายจึงกลายเป็นเหล่าผู้ฝึกวิชาแปลกพิสดารหรือท่ีเรียกว่าวิชามารแทน 

เพราะอย่างน้อยพวกเขาก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกัน

ความขัดแย้งนี้เริ่มขึ้นได้ไม่ถึงพันปีด้วยซ�้า เมื่อก่อนต่างฝ่ายก็ต่างอยู่  

แม้จะมีผู้ฝึกวิชามารบา้งประปราย แต่หากกอ่ความวุ่นวายก็เพียงแค่สั่งสอน

ตักเตือน ทว่าไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดที่เหตุการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆ จากที่มีกระทบ

กระทั่งกันบ้างเป็นครั้งคราว กลับกลายเป็นไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อีก หาก

พบพวกมารเมื่อใดก็เป็นต้องก�าจัดทิ้งเสียให้ได้

เม่ือเด็กหนุ่มถูกกล่าวหาเช่นน้ัน สายตาผู้คนที่คราแรกยังท�าเพียงแค่ 

มองดกูแ็ปรเปลีย่นเป็นความมาดร้ายแทบจะในทนัท ีแต่แมจ้ะถกูมองเชน่นัน้ 

เขากลับไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อย ทั้งยังขมวดคิ้วแน่นขึ้นกว่าเดิม  

จากนั้นก็คล้ายกับครุ่นคิดถึงบางสิ่งได้จึงแค่นหัวเราะออกมา

"เฮอะ ทีแ่ท้ส�านกัทีอ้่างตนว่าเป็นพรรคธรรมะทัง้หลาย เมือ่ยามต้องการ

ให้ร้ายใครก็เพียงกล่าวหาว่าคนผู้นั้นเป็นปีศาจ เป็นมารเช่นนั้นหรือ"

จากทีเ่ป็นเพยีงการทะเลาะต่อยตเีลก็ๆ ในเวลานีก้ลับค่อยๆ บานปลายข้ึน 

เรื่อยๆ เทพราตรีที่อยู่นอกวงผู้คนสัมผัสได้ถึงแรงกดดันและพลังปราณทิพย์ 

ที่แผ่ขยายกว้างข้ึน ซึ่งมาจากหลายบุคคลที่อยู่ในบริเวณนี้ ทว่าจากกระแส 

ปราณทิพย์ที่ผสมปนเปกันไปหมด เขากลับรู้สึกได้ถึงสายพลังอันคุ้นเคย

แม้จะแผ่วเบา แต่เขาก็มั่นใจว่ามันคือปราณเทพ!

เมื่อคิดได้ดังนั้นเย่เสินก็รีบสอดส่ายสายตาเพื่อมองหาต้นตอของ 

สายพลังนี้ทันที โดยที่ในใจได้แต่คิดว่าคงไม่ใช่พวกทหารเทพท่ีมาตามจับเขา

ใช่หรือไม่ จักรพรรดิสวรรค์คงไม่ทรงงานรวดเร็วถึงเพียงนั้น หรืออย่างน้อย 

หากจะลงมาจากสวรรค์ก็ต้องใช้เวลาหลายวันบนโลกมนุษย์อยู่ดี

ตราเทพบนหน้าผากของเทพราตรีทอแสงสีเงินเล็กน้อยก่อนจะจางไป

อย่างรวดเร็ว เขาไม่อาจเรียกดาวพยากรณ์ออกมาได้ในเวลานี้ ดังนั้นจึง 

ได้แต่ดึงปราณเทพในสายเลือดออกมาเพื่อตรวจหา จนกระทั่งพบว่ามันอยู่

ท่ามกลางกลุ่มคนที่มุงล้อมกันอยู่ตรงนั้น
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แต่ยังไม่ทันได้พินิจหาดูว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ เขาก็ได้ยินเสียงปะทะกัน 

ของสายปราณคู่หนึ่ง ตามมาด้วยกระบ่ีสีขาวท่ีบินฉวัดเฉวียนตอบโต้กับ 

กระบ่ีที่ยังไม่ออกจากฝักไม้ ผู้คนต่างหลบหลีกกันจ้าละหว่ันเพ่ือไม่ให้ตนเอง

ถูกลูกหลง ยามน้ันเองเย่เสินก็เห็นก้อนสีด�าขนาดใหญ่ก้อนหน่ึงก�าลัง 

ลอยละลิ่วมาทางตนเองด้วยความเร็วที่ยากจะหลบหลีก

แต่ทีส่�าคญักว่านัน้คอืบนโต๊ะของเขายังเตม็ไปด้วยอาหารท่ียงัไม่ทนัได้

ลิ้มลองแม้แต่ค�าเดียว!

เรว็กว่าความคดิ ม่านพลงัถูกกางออกเพือ่ปกป้องโต๊ะนัน้ไว้ สิง่ทีล่อยมา

จงึกระทบเข้ากบัมนัแทนจนได้ยนิเสยีงดงั 'อัก้' แล้วร่างท่ีลอยเข้ามากระทบนัน้

ก็ค่อยๆ ร่วงลงไปกองบนพื้น

เป็นเด็กหนุ่มชุดด�าผู้นั้นนั่นเอง

ทว่าส่ิงท่ีดึงสายตาของเทพราตรีไปมิใช่ใบหน้าหล่อเหลาของเด็กหนุ่ม

ซึง่รมิฝีปากเปรอะเป้ือนไปด้วยโลหิตทีก่ระอักออกมาปริมาณมาก หากแต่เป็น

ปานสีน�้าเงินอ่อนรูปหยดน�้าล้อมรอบด้วยเกลียวคลื่นที่ปรากฏอยู่บนแก้มของ

อีกฝ่าย

เทพหนุ่มตกใจจนเผลอลงไปนั่งข้างๆ เด็กหนุ่มเพื่อประคองใบหน้าของ

อีกฝ่ายขึ้นมามองให้ชัดอีกครั้ง

นี่มันตราเทพของเทพวารี สหายในปกครองของเขามิใช่หรือ!
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เด็กหนุ่มท่ีมีตราของเทพวารียามนี้หมดสติไปแล้ว เย่เสินใช้ปราณเทพ

ตรวจสอบร่างกายของอกีฝ่ายก็พบว่ามอีาการช�า้ในอยูไ่ม่น้อย คาดว่าคงเกดิจาก 

การปะทะกับคนสกุลจี ปราณทิพย์ของคนผู้นี้ไม่ได้สูงนัก อยู่ในข้ันรากฐาน

ระดับจันทรา* เท่านั้น ดังนั้นร่างกายจึงยังไม่แข็งแกร่งสักเท่าไร

"คณุชายท่านนี ้ได้โปรดส่งคนผูน้ัน้มาให้เราได้หรอืไม่ เขามปัีญหาทีต้่อง

สะสางกับพวกเราอยู่" สตรีนางหนึ่งเอ่ยข้ึนอย่างสุภาพ ทว่าน�้าเสียงก็ยังคงมี

ความแข็งกร้าวผสมอยู่ เย่เสินจึงพักการตรวจสอบร่างกายของเด็กหนุ่มเอาไว้ 

แล้วเคล่ือนสายตาไปยงักลุม่คนชดุขาวทีเ่ดนิแหวกฝงูชนจนมาหยดุอยูเ่บ้ืองหน้า 

ของตนเอง

"เขามีปัญหาใดกับพวกท่านหรือ" ยามเอ่ยถามใบหน้าก็แต่งแต้มไปด้วย

รอยย้ิมอ่อนโยนตามแบบฉบับ พานให้ผูพ้บเห็นลดท่าทีแข็งกร้าวลงโดยไม่รูต้วั 

ก่อนจะเอ่ยตอบมาด้วยน�้าเสียงที่ดูอ่อนน้อมขึ้น 

"พวกเราจ้างให้เขาไปส่งของให้ ทว่าของกลับไปมิถึง แต่เขาอ้างว่า

ท�างานเรียบร้อยแล้ว มิหน�าซ�้ายังกล้ากลับมาทวงค่าจ้างจากพวกเรา"

คิ้วเรียวของเทพราตรีเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ฟัง

"ท่านมีหลักฐานหรือไม่"

ราตรีที่ 3
ข้ากับเจ้า เราคนบ้านเดียวกัน

* ขั้นของลมปราณแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นรากฐาน ขั้นก่อก�าเนิด ขั้นหลอมรวม ขั้นสงบจิต และ

ขั้นจุติ โดยในแต่ละขั้นจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับด้วยกัน คือ ระดับปฐพี ระดับนภา ระดับจันทรา ระดับสุริยัน 

ระดับสวรรค์ และระดับบรรพกาล
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"แน่นอน ในใบรับของท่ีเขาให้พวกเรามามิมีตราประทับของสกุลจี  

แต่กลับเป็นรอยน้ิวมือของผู้ใดก็มิอาจทราบได้ ของส่ิงน้ีส�าคัญมาก จึงต้องมี

รหัสลับในการรับของ มีเพียงเขาและข้าเท่านั้นที่รู้ เขาอ้างว่าผู้มารับสามารถ

ตอบรหัสลบัได้ ทว่าความจริงผูท้ีพ่วกเราให้เขาน�าของไปส่งยังมไิด้รบัของส่ิงน้ัน  

ทั้งยังมิเห็นแม้แต่เงาของเขาเลยด้วยซ�้า"

ดวงเนตรด�าขลับดุจไข่มุกสีนิลไล่มองตัวอักษรท่ีเขียนเอาไว้สั้นๆ ว่า  

'รบัของ' พร้อมด้วยรอยน้ิวมอืสแีดง ฉบัพลันตราเทพจันทราสีเงินกลางหน้าผาก 

กท็อประกายแสงออกมาเลก็น้อย ขณะเดยีวกนัตราเทพรปูหยดน�า้บนแก้มของ

เดก็หนุม่กส่็องประกายสีน�า้เงินจางๆ เช่นกนั เปลอืกตาสมีกุปิดลงช้าๆ ก่อนจะ

ลืมขึ้นเพียงเสี้ยวจิบชา

"เขามิได้โกหก" เทพราตรีเอ่ยพร้อมรอยยิ้มบาง

ความสามารถอีกหน่ึงอย่างท่ีมาควบคู่กบัความสามารถในการพยากรณ์

ของเทพราตรีคือการอ่านเหตุการณ์หรืออ่านอดีตจากบางสิ่งบางอย่าง 

การเหน็อดตีและการเหน็อนาคตเป็นความสามารถทีม่าพร้อมกบัหน้าที่

อนัยิง่ใหญ่ เทพทีม่พีลงัด้านนีม้กัจะไม่แสดงตนหรอืหลกีเลีย่งการใช้พลัง เพราะ

สิง่ทีเ่หน็ล้วนแต่เป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ว่าจะเลวร้ายหรอืดงีามกไ็ม่อาจ

ยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกับเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย พวกเขาเหล่าน้ันสามารถเห็น

เคราะห์กรรมของส่ิงมีชีวิตต่างๆ บนโลกน้ี ทว่าไม่สามารถเข้าไปแก้ไข

เปลี่ยนแปลงได้ ท�าได้เพียงช่วยเหลือให้บรรเทาลง เหล่าเทพท่ีด�าเนินตาม 

เส้นทางพระโพธสิตัว์จงึสะสมแต้มบุญได้จากแรงศรทัธาของมนษุย์หรอืปีศาจ

ที่สร้างคุณความดีแลกเปลี่ยนกับการลดทอนความสาหัสของเคราะห์กรรม

ตนเอง

ครั้งนี้เย่เสินใช้ความสามารถส่วนนี้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ว่า 

เท็จจริงเป็นอย่างไร เพียงชั่วพริบตาภาพต่างๆ ก็ไหลวนราวกับคลื่นลูกใหญ่ 

เขามองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีพลาดแม้แต่ช่วงเดียว

"ท่านมีหลักฐานอันใด" สตรีนางนั้นกล่าวอย่างไม่ยอมความ
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"ข้าจะน�าของสิ่งนั้นกลับมาให้พวกท่านเอง"

เย่เสินไม่อาจบอกความสามารถน้ีของตนให้ผู้อื่นรู้ได้ แม้โลกนี้จะมี 

ผู้วิเศษหรือเซียนมากมาย แต่ความสามารถอย่างการอ่านอดีตเห็นอนาคต 

ก็คงไม่ได้พบเจอง่ายนัก ในยุทธภพที่แสนวุ่นวายแห่งนี้ แม้เขาจะไม่ได้สัมผัส

หรือรู้จักกับมันมามากนัก แต่เทพราตรีก็มีลางสังหรณ์ว่าหากมีคนรู้เข้าย่อม 

ไม่อาจเป็นเรือ่งด ีและลางสงัหรณ์ของเขาในฐานะเทพพยากรณ์กม็กัจะถกูต้อง

เสมอ

"ข้าจะเช่ือท่านได้อย่างไร มใิช่ว่าท่านเป็นพวกเดยีวกับเขา มาหลอกลวง

พวกเราอีกนะ"

ได้ยนิเช่นน้ันเย่เสินก็โคลงศรีษะเล็กน้อย ดเูหมอืนว่าไม่ว่าจะกล่าวเช่นไร  

อนุชนสกุลจีเหล่านี้ก็คงไม่ยอมเลิกราง่ายๆ แม้เขาจะรู้ว่าตนเองไม่ได้โป้ปด  

แต่ผู้อื่นย่อมไม่อาจเชื่อ ไหนจะเด็กหนุ่มที่มีสัญลักษณ์ของเทพวารีซึ่งดูจะ 

สร้างเรื่องเอาไว้มากมายผู้นี้อีก

เขาครุ่นคิดเพียงชั่วครู่ ก่อนที่มือเรียวสวยจะปลดหยกห้อยบนเอวออก

แล้วยื่นไปทางอนุชนกลุ่มนั้น

"นี่คงเป็นหลักประกันได้กระมัง" หยกมันแพะเน้ือดีที่หาได้ยากย่ิงใน 

ยุคสมัยนี้ถูกมอบให้โดยง่าย ส�าหรับกลุ่มคนที่เฝ้าชมอยู่ต่างก็รู้สึกได้ถึงความ

จริงใจของคุณชายรูปงามที่ไม่ทราบความเป็นมาแน่ชัดผู้นี้ 

วัฒนธรรมของโลกมนุษย์นั้น หยกพกเป็นสิ่งของท่ีมีค่ายิ่ง เนื่องจาก 

เป็นได้ทัง้ตวัตน ความภาคภมูใิจ และเกยีรตยิศของวงศ์ตระกลู สิง่ส�าคญัเช่นน้ี 

ย่อมมอิาจมอบให้ผูใ้ดได้โดยมไิตร่ตรองให้ด ียิง่หยกพกน้ันงดงามหรือหายาก 

ยิ่งบ่งบอกถึงความส�าคัญของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งอาจเปน็ได้ถึงเช้ือพระวงศห์รือ

เซียนผู้เลื่องชื่อ

ส�าหรับเทพราตรีแล้วเขาหาได้รูเ้ร่ืองยิบย่อยเหล่านัน้ไม่ แค่หยกพกเพียง

อันเดียว หากหายไปเขาก็แค่สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้นเอง

"ของมีค่าเช่นนี้ ท่านแน่ใจแล้วหรือ" เหล่าอนุชนสกุลจีแม้ท่าทางจะ 

หยิ่งยโส แต่เนื้อแท้พวกเขาก็ฝึกฝนมาในวิถีหรู (ขงจื่อ) ของฝ่ายธรรมะ ย่อมมี
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ความรู้สึกเกรงใจในเบ้ืองลึกอยู่บ้าง ครั้นผู้ยื่นของมีค่าเช่นน้ีให้ก็มิกล้ารับไว้ 

ในทันที

"ข้าแน่ใจแล้ว สิง่นีเ้ป็นเครือ่งค�า้ประกัน เม่ือใดข้าน�าของมาคนืพวกท่านได้  

เมื่อนั้นค่อยน�าหยกมาคืนข้าเถิด" เทพราตรีเอ่ยอย่างใจกว้าง ท�าให้ผู้ที่ได้ยิน

เกิดความประทับใจในตัวเขายิ่งขึ้น

"เช่นนัน้กร็บัไว้" เสยีงของบุรษุทีฟั่งดเูยน็ชาดังข้ึน เทพราตรีเคลือ่นสายตา

ไปยังต้นเสียงเล็กน้อย พอดีกับที่สตรีผู้สนทนากับเขาก่อนหน้านี้หลีกทางออก 

ท�าให้สายตาของเทพหนุ่มสบเข้ากับเนตรสีอ�าพันซึ่งก�าลังจ้องมองมายังเขา

ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเยือกเย็น

คนผู ้นี้แต่งกายด้วยอาภรณ์สีขาวปักลายไป๋หลันฮวาสีเงินอันเป็น

เอกลักษณ์ของคนสกุลจี ทว่าเทพราตรียังมองเห็นความแตกต่างอยู่บ้าง 

ลวดลายบนอาภรณ์นั้นออกจะหรูหราซับซ้อนเป็นพิเศษ รวมถึงตัวเส้ือผ้าเอง 

ก็หรูหรากว่าคนอื่นๆ ประกอบกับบรรยากาศรอบกายที่คล้ายกับจะเป็นผู้น�า 

ของคนท้ังหมด ระดับของปราณทิพย์เองก็อยู่ในข้ันหลอมรวมระดับนภาแล้ว 

คาดว่าคงเป็นผู้สูงศักดิ์ผู้หนึ่งของหมู่ตึกเหยียนชิง

"ศิษย์พี่ใหญ่" เหล่าอนุชนหนุ่มสาวสกุลจีต่างยกกระบี่ขึ้นมาท�าความ

เคารพชายหนุ่มผู้นัน้อย่างพร้อมเพรียง เป็นอย่างท่ีเทพราตรีคดิ คนผู้นีม้คีวาม

ส�าคัญในหมู่ตึกเหยียนชิงจริงๆ ต�าแหน่งศิษย์พี่ใหญ่ที่ว่า หากเขาเข้าใจไม่ผิด 

เหมือนจะเป็นศิษย์เอกใช่หรือไม่ เย่เสินนึกถึงชื่อของคนผู้หนึ่งขึ้นมา

"คารวะคุณชายจีหนิงอวี่" เทพราตรีกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ส�าหรับโลกยุทธภพ นอกจากการเดินสายปราบปีศาจ ปราบมารแล้ว  

มีอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีมักจะจัดขึ้นทุกปี นั่นก็คือการจัดอันดับยุทธภพ โดยการ 

จัดอันดับนี้มีอยู่สองอย่าง คือจัดอันดับส�านัก และจัดอันดับคน ซึ่งห้าสกุลดัง

ก็ล้วนมีชื่อขึ้นมาได้จากกิจกรรมดังกล่าวนี้เอง

ในยทุธภพมีพรรคธรรมะอยู่เป็นจ�านวนมาก ทัง้ส�านักเก่าแก่ และส�านัก

ที่เกิดขึ้นมาใหม่ มีทั้งที่เป็นส�านักเซียน ส�านักพรต และอารามวัดวาต่างๆ ซึ่ง

แต่ละที่ก็มีวิธีการฝึกฝนที่แตกต่างกันออกไป บางท่ีอาจมีเคล็ดวิชาที่สืบทอด



เทพราตรี 138

กันมาต้ังแต่โบราณกาล บางท่ีก็อาจจะเป็นวิชาท่ีเพ่ิงคิดค้นข้ึนมาได้ ดังน้ัน 

เมือ่ตนเองมีของดีย่อมไม่อยากเก็บไว้แต่เพยีงผู้เดียว แต่หากจะให้น�าไปแสดง

เฉยๆ ก็ดูจะไร้ค่า ไร้ราคา ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงได้บังเกิดขึ้น โดยมีการก�าหนดไว้

ทั้งหมดสิบอันดับ

ส�าหรับอันดับหนึ่งถึงห้ามักจะวนเวียนกันอยู่ที่ห้าตระกูลใหญ่เหล่าน้ัน  

ส่วนอนัดบัหกถงึสบิจะสบัเปลีย่นกันไปเรือ่ยๆ อาจจะเป็นหน้าใหม่หรอืหน้าเก่า

ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เข้าร่วม

ลักษณะของกิจกรรมนี้เรียบง่ายนัก หากมิใช่การแข่งขันตามหาของ 

ก็เป็นการแข่งขันกันล่ามารปราบปีศาจต่างๆ ซึ่งกิจกรรมนี้เองที่เป็นจุดก�าเนิด

ของจอมยุทธ์ชื่อดังทั้งหลาย

อันดับของส�านักขึ้นอยู่กับผู้เข้าแข่งขันโดยตรง หากศิษย์ส�านักใดมี 

ผลการแข่งขันอยู่ในอันดับหนึ่ง ส�านักนั้นก็จะชนะไปโดยปริยาย ซึ่งผู้ที่ท�าให้

ส�านักได้หน้าได้ตาย่อมกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในเวลาต่อมา

ในหนงัสอืทีเ่ทพจนัทราทิง้เอาไว้มเีรือ่งนีร้ะบอุยูด้่วย โดยยงัระบไุว้อกีว่า

แต่ละส�านักมีผู้ใดที่มีชื่อเสียงอยู่บ้าง ซึ่งส�าหรับหมู่ตึกเหยียนชิงของสกุลจีนั้น 

บคุคลท่ีเป็นท่ีเชิดหน้าชูตามนีามว่าจีหนิงอวี ่เจ้าของสมญานามกระบ่ีเซวีย่อวี่ 

(พิรุณโปรย) ศิษย์เอกท่ีคว้าอันดับหนึ่งมาให้สกุลจีหลายสมัย ไม่มีผู้ใดใน 

ยุทธภพไม่รู้จักคนผู้นี้ ดังนั้นเย่เสินจึงมั่นใจที่จะกล่าวเรียกอีกฝ่ายออกไป

ซึ่งอีกฝ่ายก็พยักหน้าน้อยๆ ตอบกลับมาเท่านั้น

ดวงเนตรเรียวหรี่ลงเล็กน้อย ดูเหมือนว่าคนสกุลจีจะหยิ่งยโสไม่น้อย  

ทว่าเย่เสินก็พอจะเข้าใจได้ คนสกุลจีถูกปลูกฝังด้วยการส่ังสอนแบบลัทธิหรู 

ซึ่งมุ่งเน้นในด้านกฎเกณฑ์และศีลธรรม ปฏิบัติตามค�าสอนในคัมภีร์อย่าง

เคร่งครดั ดงันัน้บคุลกิของคนเหล่านีย่้อมต้องมีความถือตวั เบือ้งต้นกด็ไูด้จาก

การแต่งกายที่เรียบร้อยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า อาภรณ์ต้องสะอาดสะอ้าน 

กิริยามารยาทต้องถูกต้องตามหลักจารีต ไม่ว่าจะนั่ง ยืน เดิน หรือนอน และ

ด้วยเงือ่นไขเหล่านีเ้องจึงท�าให้หมู่ตกึเหยียนชงิเป็นส�านกัเซยีนทีม่จี�านวนศิษย์

น้อยทีส่ดุ ทว่าส�าหรบัสกลุจีแล้วนัน่มิใช่เรือ่งส�าคญั เพราะพวกเขาเน้นคณุภาพ 
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ไม่เน้นปริมาณ

แม้จะมีจ�านวนคนไม่มากนัก แต่ต้องยอมรับว่าศิษย์สกุลจีเป็นผู้มีฝีมือ

ยอดเยี่ยมทุกคน นั่นเป็นเพราะหากใช้งานไม่ได้ เหล่าผู้อาวุโสในตระกูลจะ 

ไม่มีวันปล่อยให้ออกมาเดินเล่นนอกเขตส�านักเป็นแน่

"เช่นนั้นข้าขอเวลาเจ็ดวัน แล้วจะน�าของกลับมาคืนพวกท่าน" เมื่อ

คณุชายศษิย์เอกผูน้ีไ้ม่มสีิง่ใดให้ตนสนใจแล้ว เทพราตรกีป็รารถนาจะออกไป

จากบริเวณนี้เสียที เนื่องจากเขายังมีเด็กหนุ่มที่ยังคงไม่ได้สติต้องดูแลอยู่

"สามวัน" ทว่าสิ่งที่เขาต้องการกลับไม่เป็นดั่งประสงค์ เมื่อคุณชายจี 

ยังคงไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆ

"สามวันหรือ"

"ของสิ่งนั้นส�าคัญมาก มิอาจชักช้าได้"

เย่เสินเลิกค้ิวมองเล็กน้อย ปากกล่าวว่าของส�าคัญ แต่กลับใช้ให้ 

เด็กหนุ่มที่ปราณทิพย์ไม่สูงนักไปส่งแทน ดูท่าคนสกุลจีจะมีความย้อนแย้ง 

อยู่ในตัวเหมือนกันนะ 

"เช่นนั้นก็สามวัน" 

ระยะเวลาท่ีให้มาไม่ได้เกินความสามารถของเขาสักเท่าไร

"อีกสามวนัพบกนัทีช่ั้นสองของโรงเตี๊ยมแหง่นี้อกีครั้ง" เมื่อกล่าวในสิง่ที่

ตนเองต้องการจบ คณุชายใหญ่สกลุจผีูน้ัน้กห็นัหลงัเดนิหายลับไปจากสายตา

อย่างรวดเร็ว เทพราตรีได้แต่โคลงศีรษะเล็กน้อย อดค่อนขอดในใจมิได้ว่า 

สกุลจีแห่งหมู่ตึกเหยียนชิงก็มิได้มารยาทงามอย่างที่เขาร�่าลือกัน

เมือ่เร่ืองราวคล่ีคลายลงแล้ว เหล่าคนมุงทัง้หลายก็สลายตัวแยกย้ายกัน

ไปตามทางอย่างรวดเร็ว เหลือเพียงเย่เสินและเด็กหนุ่มที่นอนสลบอยู่บนพ้ืน 

กบัเสีย่วเอ้อร์สองสามคนทีย่นืย้ิมแหยมองเขาตาปรบิๆ อยู่ เหน็ดังน้ันรมิฝีปากบาง 

ก็คลี่ออกเป็นรอยยิ้มอบอุ่นละมุนตา

"รบกวนพวกเจ้าเปิดห้องให้ข้าที อ้อ...น�าอาหารเหล่านี้ขึ้นไปด้วย"

แสงแดดส่องกระทบลงบนใบหน้า ส่งผ่านความร้อนมาจนท�าให้เปลือกตา 
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ทีปิ่ดอยูค่่อยๆ ขยบัสองสามท ีก่อนจะเปิดข้ึนอย่างช้าๆ เผยให้เห็นลกูแก้วกลม

สีฟ้าครามดุจมหาสมุทร ซึ่งส�าหรับโลกยุทธภพน้ัน ดวงตาหลากหลายสีสัน 

ไม่นับว่าผิดแปลก เนื่องจากพ้ืนฐานปราณทิพย์ของแต่ละคนอาจส่งผลต่อ

ลักษณะทางกายภาพได้ ขอเพียงไม่ใช่ดวงตาสีแดงซึ่งมีเพียงเผ่ามารเท่านั้น 

ที่จะมีได้ก็เป็นพอ

สิ่งแรกที่ปรากฏในครรลองสายตาคือเพดานไม้โล่งๆ ไม่คุ้นตา เป็นเหตุ

ให้ความหวาดระแวงภายในจิตใจร้องเตือนขึ้นมาจนกายที่ทอดนอนอยู่บน 

ตั่งไม้ผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ทันได้ส�ารวจสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

ก็ได้ยินเสียงทุ้มนุ่มเอ่ยขึ้นมาก่อน

"ตื่นแล้วหรือ" บุรุษร่างสูงโปร่งในอาภรณ์สีครามปักด้วยด้ินเงินหรูหรา

ก�าลังนั่งคีบอาหารจ�านวนมากด้วยท่าทีไม่ทุกข์ร้อน ไม่คุกคาม ดูจะสบายอก

สบายใจเสียด้วยซ�้า

"เจ้าเป็นใคร"

ตะเกียบในมือเรียวสวยชะงักไปเล็กน้อยเม่ือได้ยนิค�าถาม ก่อนท่ีอกีฝ่าย

จะเอ่ยออกมาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน 

"ข้ามีนามว่าเย่เสิน"

เย่เสิน?

เดก็หนุ่มครุ่นคิดเล็กน้อย เขาขุดค้นความทรงจ�าทุกส่วนของตนเองออกมา  

แต่นกึเท่าไรก็นกึไม่ออกว่าเคยรู้จกักับคนช่ือนีท้ีใ่ด ทัง้ยงัไม่มคีวามคุ้นเคยเลย

แม้แต่น้อย เช่นนั้นแล้วเวลานี้เขามาอยู่กับอีกฝ่ายได้อย่างไร

"ข้าไม่รู้จักเจ้า"

"ตอนนี้ก็รู้จักแล้วมิใช่หรือ...อาสุ่ย"

ดวงตาคมโตเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินค�าสุดท้าย "เจ้า...เจ้ารู้จัก 

ชื่อเล่นข้าได้อย่างไร!"

คนถูกถามโคลงศีรษะเล็กน้อย ในใจพลันคิด

ก็ไม่คิดว่าจะชื่อนี้จริงๆ

"เรือ่งมนัค่อนข้างจะยาวน่ะ" เทพราตรตีอบแบบขอไปท ีเขากลบัมาสนใจ
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อาหารตรงหน้าต่อ "เจ้าเพิ่งตื่น คงจะหิวแล้ว มาๆ นั่งลงกินข้าวกันก่อนแล้ว

ค่อยพูดคุย"

อาหารของเรอืนเตีย้นหลานแห่งนีเ้ลศิรสนกั หลงัจากทีอ่ดอยากปากแห้ง

มาแปดร้อยปี ครั้นเนื้อปลาอ่อนนุ่มถูกส่งเข้าปากแล้วสัมผัสกับปลายลิ้น เขา

ก็แทบจะหลั่งน�้าตาออกมา สิ่งน้ีอร่อยมากจริงๆ แต่เย่เสินไม่ใช่คนแล้งน�้าใจ 

ในเมือ่ตอนน้ีเดก็หนุ่มผูน้ีอ้ยูใ่นความดูแลของตน ย่อมต้องแบ่งปันเป็นธรรมดา

แม้จะอยากเค้นคอคน แต่เมื่อเด็กหนุ่มเจ้าของชื่ออาสุ่ยเห็นอีกฝ่าย

เพลิดเพลินไปกับอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ท้องของเขาก็เกิดทรยศ หลั่งน�้าย่อย

ออกมาเสียงดังจนแสบท้องไปหมด เขาเองก็ไม่ใช่พวกเกรงใจคนอยู่แล้ว  

ดังนั้นในเมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากชวน เขาจึงรีบก้าวเข้าไปนั่งร่วมโต๊ะ คว้าชามกับ

ตะเกียบขึ้นมาคีบอาหารกินทันที

แม้จะท�าเป็นไม่สนใจ แต่เทพราตรีก็ยังคงลอบมองเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่ 

เบ้ืองหน้าตนเองในเวลานี้ ตอนที่พาอีกฝ่ายขึ้นมานอนพักและใช้ปราณเทพ

ช่วยรกัษาเยียวยาอาการช�า้ในของอกีฝ่าย เขาได้ใช้โอกาสน้ันในการตรวจสอบ

เด็กหนุ่มผู้นี้อย่างละเอียดดูแล้ว นอกจากตราเทพบนแก้มแล้วก็ไม่มีส่วนใด 

ที่บ่งบอกถึงความเป็นเทพของอีกฝ่ายอยู่เลย ไม่สิ...มีหน่ึงสิ่ง นั่นก็คือกระบ่ี 

สนิมเขรอะที่อีกฝ่ายพกไว้ข้างกาย ซึ่งมีนามว่าอันสุ่ย

คนทัว่ไปอาจมองว่านัน่ก็แค่กระบ่ีเก่าเก็บ ไม่น่าจะน�ามาใช้งานได้ด้วยซ�า้  

แต่ส�าหรับเทพราตรีเขาคุ้นเคยกับมันดี ในเม่ือมันคือส่ิงท่ีเขา 'สร้าง' ขึ้นด้วย 

มือของตนเอง เพื่อมอบให้เทพวารีใช้เป็นอาวุธคู่กาย

ส�าหรบัเทพแล้วอาวธุกเ็ป็นเพยีงเครือ่งมอือย่างหน่ึงซึง่จะมหีรอืไม่มกีไ็ด้ 

โดยปกติเมื่อใดที่ต้องต่อสู้พวกเขาก็มักจะใช้ปราณเทพปะทะกันเสียมากกว่า 

มเีพียงเทพสงครามเท่านัน้ทีพ่กอาวธุ ทว่ากม็น้ีอยนกัท่ีจะเลอืกใช้กระบี ่เพราะ

กระบี่เป็นอาวุธที่ใช้ให้ช�านาญได้ยากยิ่ง อีกทั้งอานุภาพยังไม่เทียบเท่าดาบ

หรือทวน 

กระบี่อันสุ ่ยเป็นอาวุธเทพชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่เขาตีขึ้นเองกับมือ 

เนื่องจากในเวลาน้ันเทพวารีผู้เป็นหนึ่งในลูกน้องในสังกัดของเขาซ่ึงมีอยู่ 
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น้อยนิดพร�่าบ่นว่าอยากได้อาวุธสักช้ินไว้พกเคียงกาย คราใดเดินสวนกับ 

พวกเทพสงครามจะได้อกผายไหล่ผึ่งกับเขาได้บ้าง

เทพราตรีเองก็เป็นพวกที่ตามใจเด็กๆ ในปกครองของตนเองอยู่แล้ว  

จึงให้อีกฝ่ายไปเลือกมาว่าอยากได้อาวุธชนิดใด ซึ่งเทพวารีก็เลือกกระบ่ีที่

กระบวนวิธีการสร้างค่อนข้างละเอียดอ่อนและพิถีพิถัน ถึงอย่างนั้นเทพราตรี

ก็ไม่ยอมเสียหน้าเสกกระบ่ีกระจอกๆ ให้ลูกน้องตนเองใช้เป็นแน่ เขาจึงได้ 

ใช้เวลาศึกษาอยู่หลายสัปดาห์จนแตกฉาน ก่อนเริ่มลงมือตีกระบี่ด้วยตนเอง

โดยใส่จิตวิญญาณและพลังเทพลงไปทีละนิด จนท้ายที่สุดก็ได้มาเป็นกระบี่ 

ที่งดงามเล่มหนึ่ง ตัวเล่มมีสีฟ้าคราม ใบกระบ่ีบางเฉียบจนเกือบจะโปร่งแสง 

ทว่ากลบัคมจนสามารถตดัผาหนิเป็นชิน้เลก็ช้ินน้อยได้ ยามเมือ่ต้องแสงไม่ว่า

จะเป็นแสงอาทติย์หรือแสงจนัทร์ กจ็ะปรากฏคลืน่จางๆ คล้ายสายน�า้ทีไ่หลรนิ

บริเวณโคนกระบ่ีสลักเอาไว้ด้วยตัวอักษรวิจิตรบรรจงว่า 'อันสุ่ย' ที่ 

หมายถึงสายน�้าอันแสนสงบสุข ซึ่งตั้งเอาไว้เป็นเคล็ด เพราะความหมาย 

ตรงข้ามกับผู้ใช้ที่แสนจะเลือดร้อน

กลบัมาทีปั่จจบุนั กระบ่ีแสนงดงามบดันีด้เูก่าจนสนมิเขรอะ ไม่หลงเหลอื

ความสง่างามดังเช่นในอดีต แต่นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอันใด เน่ืองจากอันสุ่ย 

เป็นศัสตราเทพช้ินหนึ่งท่ีผูกวิญญาณไว้กับเจ้าของ เมื่อเทพวารีจุติลงมาบน

โลกมนุษย์ มันจึงต้องผนึกตนเองเอาไว้เช่นกัน ครั้นถึงเวลาอันเหมาะสมหรือ

พลังของเจ้าของเทียบเท่ากับพลังเดิม มันจึงจะปลดผนึกตนเอง ไม่เช่นนั้น 

ก็มีเพียงผู้ที่สร้างมันขึ้นมาเท่านั้นที่จะปลดผนึกออกมาได้

เวลาผ่านไปไม่กีเ่ค่อ* อาหารทกุจานกห็มดลง เดก็หนุ่มมท่ีาทีผ่อนคลายลง  

ทั้งยังยิ้มแย้มมากขึ้นเนื่องจากอิ่มท้องแล้ว เห็นเช่นนั้นเย่เสินก็พยักหน้าอย่าง

พงึพอใจ เดก็ผูน้ีอ้ยูใ่นวยัก�าลงัโต ดงันัน้สมควรจะกนิให้มากและนอนให้เยอะ

เข้าไว้จึงจะดี

"อยากกินสิ่งใดเพิ่มหรือไม่ อาสุ่ย"

"เลิกเรียกข้าว่าอาสุ่ยเสียที ข้ามีนามว่าลั่วหยางสุ่ยต่างหาก!" เมื่อท้อง 

* เค่อ คือหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ 1 เค่อเทียบได้กับเวลาประมาณ 15 นาที
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อิม่แล้วแรงก็กลับมา ลั่วหยางสุ่ยจึงได้กลับมามีบุคลิกแข็งกร้าวเช่นเดิม ทว่า 

แม้เสียงจะดังเพียงใด เทพราตรีก็มิได้สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อย กลับย้ิม 

ออกมาเสียอย่างนั้น ท�าให้เด็กหนุ่มที่ได้เห็นอยากจะโวยวายข้ึนมาอีกครั้ง

ลั่วที่หมายถึงแม่น�้า หยางที่หมายถึงมหาสมุทร และสุ่ยที่แปลว่าน�้า

เป็นชื่อที่ได้ฟังแล้วก็รู้ถึงตัวคนแทบจะทันที เย่เสินอดย้ิมออกมาด้วย

ความคิดถึงไม่ได้

เกือบแปดร้อยปีแล้วที่ไม่ได้ยินชื่อนี้ และเขาก็ไม่คิดเช่นกันว่าแม้จะ 

ลงมาจุติ เทพวารีก็ยังคงใช้นามเดียวกับตอนท่ีอยู่บนสวรรค์ ยิ่งท�าให้เขา 

เกิดความสงสัยอยู่ในใจว่าเหตุใดเทพวารีจึงลงมายังโลกมนุษย์ อีกฝ่ายมี 

ภารกิจอันใด บางทีเขาอาจจะต้องรอให้ถึงยามราตรีแล้วใช้ศาสตร์พยากรณ์

ตรวจสอบดู

"แล้วตกลงว่าเจ้ารูจ้กัข้าได้อย่างไร" เมือ่รูว่้าโวยวายไปกไ็ร้ผล ลัว่หยางสุย่ 

จึงได้เอ่ยถามออกมาแทน

"หากจะให้กล่าวก็คงจะยืดยาว...เอาเป็นว่าข้ารูจ้กักบับดิามารดาของเจ้า  

และเคยพบเจอเจ้าตอนเด็กๆ" เย่เสนิมิได้โกหก เขารู้จกับดิามารดาของอีกฝ่าย

จริงๆ เทพวารีรุน่ก่อนและเซียนสัตตบงกชเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด

ของเขาเช่นกัน และที่ส�าคัญเม่ือครั้งที่เทพวารียังเป็นเพียง 'ว่าที่' เขาก็เคย 

เลี้ยงดูอีกฝ่ายอยู่บ้าง

"เจ้า...รู้จักกับพ่อแม่ข้าหรือ" ดวงตาของเด็กหนุ่มเปล่งประกายข้ึนมา 

เล็กน้อย แต่ไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยความเศร้า จนท�าให้เย่เสินต้องเลิกคิ้วขึ้น

ด้วยความสงสัย 

"เกิดอะไรขึ้น"

"ข้า...จ�าพ่อกับแม่ของข้าไม่ได้ พวกเขาตายไปตั้งแต่ข้าอายุยังน้อย  

ยังไม่ทันจ�าความได้ข้าก็ไม่ได้เห็นหน้าพวกเขาแล้ว"

"..." เทพราตรีรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจึงเอ่ยถามต่อ "แล้วเกิดอะไรขึ้น

กับเจ้า"

"ข้าถูกรับเลี้ยงโดยพวกคนเดินเรือในแคว้นเหลียนทางตอนใต้ พวกเขา
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เลี้ยงข้าอยู่กลางทะเล ข้าจึงเติบโตมากับการตกปลาและค้าขาย จนกระท่ัง 

ข้าอายไุด้สบิหนาว ราชส�านกัก็สัง่ปิดท่าเรอืทัง้หมด และบังคับเส้นทางเดินเรือ

ให้เป็นของหลวง"

ฟังถึงตรงนี้เขาก็พอจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้แล้ว

"แล้วเหตุใดเจ้าจึงมาเป็นคนส่งของได้เล่า"

"พอท่าเรอืถกูยึด พวกข้าทีใ่ช้ชวีติอยู่ในทะเลกเ็คว้งคว้าง จากทีเ่คยมกีนิ

โดยการออกเรือหาปลาหรือค้าขายแลกเปลี่ยนก็ไม่อาจท�าได้อีก แต่เพื่อไม่ให้

อดตายจึงต้องหาลู่ทางใหม่ พวกเราบางส่วนก็รับจ้าง บางส่วนก็ท�าไร่ ส่วนข้า

เห็นว่าการส่งของเป็นอะไรที่ไม่ยุ่งยากจึงได้เลือกหนทางนี้"

เย่เสินพยักหน้ารับ "เพราะต้องหาเลี้ยงชีพจึงไม่มีเวลาฝึกปราณสินะ"

"เรื่องปราณทิพย์ข้าแค่บังเอิญค้นพบว่าตนเองมี แล้วก็ได้จอมยุทธ์ 

ผ่านทางช่วยสอนวิชาตัวเบาเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่หากให้ฝึกอย่างจริงจัง 

ก็คงจะไม่ได้ เสียเวลาท�ามาหากินหมด"

ได้ฟังแล้วเทพหนุ่มกอ็ยากจะถอนหายใจออกมา สมกับเป็นชะตากรรม

ของเหล่าบุตรแห่งสวรรค์เสียจริง ในอดีตเทพที่ลงมาจุติเพ่ือท�าภารกิจมักจะ 

มีเส้นทางชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ยามเด็กสูญเสยีพ่อแม่ (แน่ล่ะ ในเมื่อพ่อแม่ 

ที่แท้จริงยังเป็นเทพอยู่บนสวรรค์) มีชีวิตที่แสนยากล�าบาก ต้องปากกัดตีนถีบ 

ไปวันๆ เพื่อเอาชีวิตรอด จนสุดท้ายก็ 'บังเอิญ' พบนิ้วทองค�า สามารถพัฒนา

ความสามารถได้อย่างก้าวกระโดด ฝ่าฟันมรสุมชีวิต ค้นพบภารกิจท่ีตนเอง

ต้องท�า สุดท้ายเมื่อบรรลุภารกิจก็สละกายเน้ือกลับขึ้นไปเป็นเทพ

"แล้วเหตุใดเจ้าจึงโผล่มาตอนนี้"

ลั่วหยางสุ่ยเอ่ยอย่างสงสัย แม้อีกฝ่ายจะกล่าวว่ารู้จักกับเขาตอนเด็ก 

แต่ในความทรงจ�าน้ันเขาไม่คุ้นเคยกับคนผู้นี้เลยสักนิด และหากจะกล่าวว่า

คนผู้นี้รู้จักกับพ่อแม่ของเขา นี่ก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้ว ทว่าภาพลักษณ์ของ 

อีกฝ่ายกลับดูเหมือนคนที่อายุยี่สิบต้นๆ เท่านั้น

หรืออีกฝ่ายจะเป็นเซียนอย่างที่เขาว่ากันว่าใบหน้าไม่อาจตัดสินอายุ  

ลั่วหยางสุ่ยเคยได้ยินว่าเหล่าเซียนบางคนอายุหลายร้อยปี แต่ใบหน้ายังดู 
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หนุ่มแน่นเหมือนบุรุษวัยฉกรรจ์อยู่เลย

"ข้าบังเอิญเห็นว่าเจ้ามีปัญหากับเหล่าคนสกุลจี เป็นโอกาสท่ีจะได้ 

พบเจอกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันมานาน ข้าจึงได้ช่วยเจ้าเอาไว้"

"เฮอะ! พวกคนสกุลจีหาเรื่องข้าก่อนเอง!!"

"เขาหาเรื่องเจ้า?"

"เจ้าก็น่าจะได้ยินแล้ว ของข้าก็ส่งให้แล้ว มาปรักปร�ากันว่าข้าลักขโมย

ของไป แม้ข้าจะไม่ได้ร�่ารวย แต่ก็ไม่เคยผิดจรรยาบรรณของอาชีพ ส่งของ 

ก็คือส่งของ ข้าไม่อยากรู้ด้วยซ�้าว่าของที่ส่งคืออะไร แล้วจะไปอยากได้ของ 

ของพวกเขาเพ่ืออะไรกัน" 

เด็กหนุ่มกล่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งเย่เสินก็รับฟังอย่างดี

"แต่ของของพวกเขาหายไปจริงๆ"

"หา? เจ้ารู้ได้อย่างไร"

"ข้าตรวจสอบดูแล้ว มีคนมารับของจากเจ้าไปจริง ทว่าคนผู้นั้นไม่ใช่ 

คนของสกุลจี แต่เป็นผู้แอบอ้างคนหนึ่ง"

"เฮอะ แล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าคนมารับใช่คนสกุลจีหรือไม่ ในเมื่อ 

เขาบอกข้าว่ามีเพียงคนสกุลจีเท่าน้ันท่ีรู้รหัสลับ เมื่อเขาแจ้งถูกข้าจึงได้กล้า 

ส่งของให้"

"ข้ารูว่้าเรือ่งนีไ้ม่ใช่ความผดิเจ้า แต่อย่างไรก็อยูใ่นความรับผิดชอบของเจ้า  

ข้าจึงรับปากพวกเขาไปแล้วว่าจะน�าของไปคืนให้ในอีกสามวันข้างหน้า"

ได้ยินดังนั้นลั่วหยางสุ่ยก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ คิ้วเรียวขมวด

เข้าหากันจนแทบจะชิด

"แล้วข้าจะรูไ้ด้อย่างไรว่าใครเอาของไป" น�า้เสยีงของเดก็หนุ่มฟังดกูงัวล

เป็นอย่างมาก

"ข้ามีวิธี"

"เจ้ามีวิธีหรือ"

"แน่นอน ความจริงแล้วข้าสามารถหาของส่ิงน้ันให้พบได้ภายในวันน้ี

ด้วยซ�้า"
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"เช่นนั้นจะรออะไรอยู่เลา่ ไปกัน ข้าอยากจบเร่ืองน้ีและเลิกยุ่งเก่ียวกับ

คนสกุลจีแล้ว"

ท่าทีที่เคยเห่ียวเฉาบัดนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง เทพราตรีได้แต่มอง

แล้วแย้มยิ้มด้วยความเอ็นดู

"จะให้ช่วยเจ้าก็ได้อยู่หรอกนะ แต่ข้ามีข้อแม้" เย่เสินแสร้งเอ่ยด้วย 

น�้าเสียงเหมือนคนที่อยู่เหนือกว่า ส่วนเด็กหนุ่มครั้นได้ฟัง รอยยิ้มร่าเริงบน

ใบหน้าก็หุบฉับประหน่ึงบุปผาดอกตูมแทบจะทันที เขาเข่นเขี้ยวในใจ คิดว่า

ตนน่าจะเอะใจว่าโลกใบน้ีไม่มสีิง่ใดได้มาโดยง่าย และย่ิงไม่มสีิง่ใดท่ีได้มาโดย

ไร้สิ่งตอบแทน!

"เจ้าต้องการสิ่งใด"

"ยามนี้เจ้าอาศัยอยู่ตัวคนเดียวใช่หรือไม่" 

เมื่อได้ยินค�าถาม ลั่วหยางสุ่ยก็ขมวดค้ิวแน่นขึ้นกว่าเดิมด้วยความ 

ไม่เข้าใจ "ใช่ แล้วมันเกี่ยวอะไร"

"เช่นนั้นก็ดี ข้าต้องการให้เจ้ามาติดตามข้า"

"...หา?!"

"ข้ามีวิชาเซียนอยู่หนึ่งวิชาที่ต้องการผู้สืบทอด แต่ไม่อยากเปิดส�านัก 

ให้ยุ่งยาก ข้าเห็นเจ้าหน่วยก้านดี ทั้งปราณทิพย์ก็ไม่เลว ดังน้ันเจ้าต้องมา 

เป็นศิษย์ของข้า"

"..."

สีหน้าของเด็กหนุ่มว่างเปล่าไปแล้ว แต่เทพราตรีก็หาได้ใส่ใจไม่

"ตกลงหรอืไม่" ลัว่หยางสุย่อยากจะโวยวายว่าเขามสีทิธิป์ฏเิสธด้วยหรอื 

ทว่าก็ได้แต่จ�าใจพยักหน้ารับด้วยสีหน้าว่างเปล่าอย่างนั้น

"เด็กดี เอ้า กราบข้าเป็นอาจารย์เสียสิ" ว่าจบเขาก็รินชาหอมหมื่นลี้ลง 

ในจอกหยกสีขาวท่ีไม่รู้ว่าโผล่มาจากท่ีใดให้กับเด็กหนุ่ม ซึ่งฝ่ายหลังก็รับมา 

ทั้งที่สติยังไม่กลับเข้าที่ดีนัก

"ข้าต้องท�าจริงหรือ"

"ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องไปหาของนั่นมาคืนคนสกุลจี เจ้าก็จะถูกพวกเขา 
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ตามรังควานไปเร่ือยๆ" ได้ยินเช่นนั้นลั่วหยางสุ่ยก็รีบคุกเข่าลงเบ้ืองหน้า 

ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาหมดจดท่ีก�าลังแย้มยิ้มอย่างใจดี ทว่าในใจเขา 

กลับรู้สึกว่ารอยยิ้มนี้ช่างเป็นรอยยิ้มที่เคลือบไว้ด้วยพิษอันแสนหอมหวาน 

"ลั่วหยางสุ่ยคารวะอาจารย์เย่เสิน ขอฝากตัวเป็นศิษย์นับตั้งแต่บัดน้ี

เป็นต้นไป" กล่าวจบก็ยื่นจอกน�้าชาให้กับเทพราตรี เย่เสินยอมรับมาแต่โดยดี 

เนื่องจากล่ัวหยางสุ่ยไม่เคยฝากตัวกับส�านักใด ทั้งยังไม่เคยเห็นพิธีฝากตัว 

เป็นศิษย์ ดังนั้นจึงได้ใช้ความน่าจะเป็นเอา ส่วนเทพราตรีนั้นบนสวรรค์ก็ 

ไม่มีพิธียุ่งยากอย่างการฝากตัวเป็นศิษย์อยู่แล้ว เขาเองก็ไม่ได้สนใจเร่ืองพิธี

และใช้ความน่าจะเป็นเช่นเดียวกัน

แท้จริงแล้วการรับศิษย์เป็นเพียงเหตุผลบังหน้าเท่านั้น จุดประสงค์ 

ที่แท้จริงคือเย่เสินต้องการจะให้อีกฝ่ายฝึกฝนปราณทิพย์ให้แข็งแกร่งข้ึนเพื่อ

ปลดผนึกดาบอันสุ ่ย และที่ส�าคัญเขามีคัมภีร์เคล็ดวิชาของเทพวารีอยู ่  

เป็นวิชาที่อีกฝ่ายเป็นผู้คิดค้นข้ึนมาใช้ฝึกฝนด้วยตนเอง เย่เสินมั่นใจว่าหาก 

เดก็หนุม่ผูน้ีไ้ด้ฝึกวิชาของตนเองย่อมสามารถรดุหน้าได้เรว็กว่าเคลด็วชิาทัว่ไป

เป็นแน่ ซึ่งโชคดีที่อีกฝ่ายอายุยังน้อย ยังมีเวลาให้พัฒนาได้อีกมาก คราวนี้ 

เย่เสินหมายมั่นจะปั้นอีกฝ่ายให้เก่งกาจขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว

อย่างน้อยยามท่ีทหารสวรรค์ถูกส่งลงมาเพ่ือตามจับเขาจะได้มีผู้ช่วย 

ไว้พาเขาหลบหนีได้
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