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หลงัจากต้องลงไปเผชญิกับเรือ่งราวในภพมนษุย์ ในทีส่ดุเทพราตรก็ีได้กลบัขึน้มา 

ยังสวรรค์อีกครั้ง หากแต่ในครั้งนี้เขาได้พ้นจากข้อกล่าวหาท่ีผูกมัดเขาไว้กับเรื่องราว

ในอดีตอันเป็นท่ีมาของภาพลักษณ์ชั่วช้าสามานย์ แม้ว่าเรื่องราวต่างๆ จะคล่ีคลาย 

ไปในทางที่ดี แต่เขาก็ต้องเดินทางไปยังดินแดนข้างเคียงอย่างแดนภูติตามค�าเชิญ  

เพื่อสะสางปัญหาความบาดหมางที่ค้างคามานาน ทว่านอกเหนือจากกิจธุระระหว่าง 

ดินแดนแล้ว เป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้ยังหมายรวมถึงการช่วยเหลืออดีตเทพ 

ในปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนึ่งในศิษย์ของเขาด้วย 

เมื่อความบาดหมางระหว่างแดนสวรรค์และแดนภูติได้รับการแก้ไขจนส�าเร็จ

ลลุ่วงก็มาถึงจดุประสงค์ในการช่วยเหลอือดตีเทพในปกครองของเทพราตร ีซึง่เป็นเหต ุ

ให้เขาต้องออกเดินทางเพ่ือตามหาของที่จะน�ามาใช้ในกระบวนการช่วยเหลือที่ว่านี ้

ทว่าเทพราตรีไม่ได้ตัวคนเดียว ด้วยยังมี 'ฮ่าวหรัน' แม่ทัพสวรรค์ผู้องอาจที่ย่ืนมือ 

เข้ามาช่วย ซึง่นอกจากจะได้ร่วมผจญภยัด้วยกันแล้ว ยังท�าให้ได้ค้นพบอดีตบางอย่าง 

ของแม่ทัพสวรรค์ทีเ่ป็นปรศินา อกีทัง้เทพราตรยัีงได้กลบัมารบับทบาทในการเลีย้งดเูดก็ 

อีกครั้งในรอบหลายพันปีด้วย

ปริศนาในความเป็นมาของแม่ทัพสวรรค์ที่ว่านั้นคือสิ่งใด และเด็กคนไหนท่ี 

เทพราตรต้ีองรบัมาดแูล เอเวอร์วายขอเชญิชวนนักอ่านทุกท่านมาร่วมลุน้ไปพร้อมๆ กัน 

ใน 'เทพราตรี' เล่มที่สองนี้ค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ หย่วนเมิ่ง  อดตีจกัรพรรดสิวรรค์ เป็นพ่ีชายร่วมอทุรของรุย่เหยียน 

ต้นเหตแุห่งชือ่เสยีงอนัเลือ่งลือของเทพราตร ีได้กลบัมา

พบเจอกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด อีกทั้งยัง

เป็นการพบเจอกันในสถานะใหม่ แต่กระน้ันสายใยของ

ความเป็นพี่น้องก็ยังคงเดิม

✱ เมิ่งเจี๋ย  เทพจนัทรา เทพแห่งความรกัผู้มหีน้าท่ีคอยผกูชะตารกั

ให้กบัผูค้น ถึงแม้จะได้ชือ่ว่าเป็นเทพบรรพกาลองค์หนึง่ 

ทว่ายังคงอยู่ในรูปลักษณ์ของเด็กหนุ่ม อีกทั้งยังเป็น

ตัวการส�าคัญของเหตุท่ีสวรรค์สั่นสะเทือนจนกระทั่ง

เทพราตรีหนีออกไปจากเจดีย์พิทักษ์ฟ้าได้นั่นเอง 

✱ ฮั่วเจวี๋ย  อดีตแม่ทัพสวรรค์ ด�ารงต�าแหน่งจักรพรรดิสวรรค์องค์

ปัจจุบัน เป็นสหายคนสนิทของหย่วนเมิ่ง และนับได้ว่า

เป็นบิดาบุญธรรมของฮ่าวหรัน ผู้ใดที่เคยพบฮั่วเจวี๋ย

และฮ่าวหรนัแล้วกจ็ะไม่แปลกใจเลยว่าท่าทเีย็นชาของ

แม่ทัพสวรรค์องค์ปัจจุบันนั้นถอดแบบมาจากผู้ใด

✱ ลั่วอว่ินหลิว  อดีตว่าท่ีเทพวารี อดีตเทพในปกครองของเทพราตรี  

เป็นพ่ีชายของลั่วหยางสุ่ยและบิดาของลั่วเฟยเฟย  

เขาได้หายสาบสูญไปหลังจากท่ีเดินทางกลับไปช่วย 

เทพราตรีคราวที่ถูกสั่งคุมขัง

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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หมู่เกาะจินเหลียนตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางมหาสมุทรสีด�าทมิฬ 

แบ่งแยกออกเป็นสามเกาะใหญ่ และเกาะเล็กๆ อีกมากมายกระจายไปทั่วทั้ง

น่านน�า้ หมูเ่กาะแห่งน้ีอาจเรยีกได้ว่าเป็นดนิแดนแห่งความมดืมดิอย่างแท้จรงิ  

ภูมิประเทศของเกาะประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้หนาทึบ 

ความโดดเด่นของหมู่เกาะแห่งน้ีก็คือทุกสรรพสิ่งล้วนไร้ซึ่งสีสัน ไม่ว่าจะ 

พืชพรรณ ก้อนหิน หรือเศษดินล้วนเป็นสีด�าอ่อนเข้มแตกต่างกันออกไป

พรรคจินเหลียนมิได้ตั้งอยู่บนผืนดินเฉกเช่นส�านักอื่นๆ ดังนั้นหากมอง

เข้ามาก็มิอาจพบเจออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้เลยแม้แต่อย่างเดียว เพราะ 

ที่อยู่อาศัยของผู้คนบนเกาะแห่งนี้ล้วนหลบซ่อนอยู่ตามถ�้าหรือใต้ดินทั้งสิ้น

ร่างของบรุษุสองร่างปรากฏขึน้ท่ามกลางความว่างเปล่าในบรเิวณท่ีเป็น

ส่วนลึกที่สุดของหมู่เกาะจินเหลียน ลูกแก้วสีเงินกวาดมองไปรอบๆ อย่าง

ระมัดระวัง

"ดูเหมือนที่แห่งนี้จะไม่มีคนอยู่เลย" เทพราตรีเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสียงท่ี 

เต็มไปด้วยความสงสัย

"อาจจะมีค่ายกลหรือเขตแดนบางอย่างปิดก้ันเอาไว้" ฮ่าวหรันกล่าว  

เขาพยายามใช้ปราณเทพตรวจสอบพ้ืนทีโ่ดยรอบในรศัมสีบิหลี ่ทว่าไร้ซึง่ว่ีแวว

ของสิ่งมีชีวิตใด จึงสามารถคาดเดาได้สองทาง คือที่แห่งน้ีไม่มีผู้ใดอยู่จริงๆ  

หรือไม่ก็ถูกปิดกั้นโดยบางสิ่งบางอย่าง

ราตรีที่ 38
กับดัก
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"หุบเขาตรงน้ันน่าสงสัยไม่น้อย" สถานท่ีที่ท้ังสองยืนอยู่ในเวลาน้ีคือ

หน้าผาแห่งหนึง่ซึง่ค่อนข้างสงูเพียงพอให้มองเหน็ไปเกือบทัว่ทัง้เกาะได้ แม้ว่า

ภาพที่เห็นจะไม่ชัดเจนมากนัก เพราะเหนือยอดไม้หนาแน่นมีหมอกจางๆ 

ปกคลุมเอาไว้อยู่

จากจุดที่พวกเขาอยู่นั้น เมื่อมองลงไปจะพบกับหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งถูก

ปกคลมุไปด้วยหมอกหนาสเีทาเข้มจนเกือบด�า นอกจากสสีนัแล้ว สิง่ท่ีแตกต่าง 

จากหมอกทั่วไปคือหมอกเหล่านั้นหยุดนิ่งไม่ขยับเขย้ือนไปไหนแม้แต่น้อย 

ราวกับถูกกดหรอืครอบเอาไว้โดยบางสิง่ ซึง่ส�าหรบัเทพเจ้าทัง้สองแล้วนับได้ว่า 

เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

"เช่นนั้นก็ไปที่นั่น" แม่ทัพสวรรค์เอ่ยเสนอ

"ดูเหมือนจะไม่ง่ายเท่าใดนัก ข้าไม่สามารถใช้พลังเทพเคลื่อนย้ายไป 

ที่นั่นได้" เทพราตรีกล่าว ขณะเดียวกันคิ้วเรียวก็ขมวดเข้าหากันเล็กน้อย เขา

ลองใช้พลงัเทพกับบรเิวณแห่งน้ัน ทว่ากลบัไม่มสีิง่ใดเกิดขึน้ ไม่มกีารตอบสนอง

เลยแม้แต่น้อย

"พลังเทพยังใช้ได้" ฮ่าวหรันลองเรียกเปลวเพลิงออกมา ซึ่งมันก็ยังคง

ปรากฏขึ้นตามปกติ แต่คร้ันลองส่งเปลวเพลิงนั้นลงไปยังหุบเขาด้านล่าง 

กลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่สามารถสัมผัสถึงเปลวเพลิงที่ส่งออกไปได้

อีกด้วย

"ท่ีหบุเขาแห่งน้ันคงมค่ีายกลบางอย่างอยู่จรงิๆ" เทพราตรคีรุน่คิดเล็กน้อย 

ก่อนจะเอ่ยเสนอออกมา "อาจจะเป็นที่ที่ใช้เก็บซ่อนผลึกแห่งชีวิตก็ได้ พวกเรา

ลองไปดูกันเถิด"

หากเป็นมนุษย์ท่ัวไปคงไม่กล้าเฉยีดกรายเข้าไปใกล้สถานทีท่ีเ่ตม็ไปด้วย

กลิ่นอายแห่งความอันตรายอย่างชัดเจนเช่นนี้ ทว่ารุ ่ยเหยียนหาได้สนใจ 

อันใดนัก มีค�ากล่าวที่ว่าหากอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ�้าเสือ หากพบสถานที่

ที่อันตรายแล้วเดินหนี สุดท้ายจะไปได้สิ่งใดกัน

แม้จะไม่สามารถเคลือ่นย้ายในชัว่พรบิตาได้ กระนัน้เทพราตรก็ีไม่มปัีญหา 

กับการเดินเท้าอยู่แล้ว ส่วนแม่ทัพสวรรค์นั้นให้เทพบรรพกาลเป็นผู้ตัดสินใจ
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ทั้งหมด

เส้นทางจากหน้าผาลงไปยังหุบเขามิได้ยากล�าบากเท่าใดนัก แต่ก่อน 

จะไปถึงทางเข้าจะต้องผ่านป่าสนแห่งหนึ่งเสียก่อน

ต้นสนในป่าแห่งนี้ก็ยังคงเป็นสีด�าเช่นเดียวกับพรรณไม้อื่นๆ ล�าต้นของ

พวกมันสูงมาก ท้ังยังหนาถึงขนาดท่ีต้องใช้หลายสิบคนโอบจึงจะครบรอบ 

ขนาดของต้นไม้เช่นน้ีท�าให้เทพราตรนึีกถึงป่าบรรพกาลซึง่นับได้ว่าเป็นสถานที ่

ลึกลับของภพสวรรค์ เนื่องจากอุดมไปด้วยพรรณไม้สูงใหญ่และหนาแน่น  

ทั้งยังเต็มไปด้วยพลังงานบริสุทธ์ิอันยากที่จะหาได้อีก ที่แห่งนั้นจึงกลายเป็น

สถานที่ยอดนิยมส�าหรับเทพเจ้าที่ต้องการเก็บตัวบ�าเพ็ญเพียรเพ่ือบรรลุ

นิพพาน เทพหลายองค์ท่ีหายเข้าไปในป่าแห่งน้ันไม่เคยกลับออกมาอีกเลย 

ทว่าเทพเจ้าไม่มีอายุขัย ดังนั้นจึงตัดเรื่องการตายท้ิงไปได้ สิ่งเดียวท่ีพอจะ

อนุมานได้ก็คือเทพเจ้าเหล่านั้นได้ส�าเร็จนิพพานกันไปหมดแล้ว

รุ่ยเหยียนเองก็มีแผนที่จะเข้าไปในป่าแห่งน้ันเช่นกัน แต่คงต้องเป็น 

หลังจากที่เขาเที่ยวเล่นจนพอใจแล้ว

ภายในป่าสนน้ันเงยีบมาก ไม่ว่าจะลองเงีย่หฟัูงสกัเท่าใดก็ไม่ได้ยินเสยีง

อะไรเลย แม้กระทัง่เสยีงเสยีดสขีองใบไม้ยังไม่ม ีเมือ่ประกอบกับความไร้สสีนั

แล้วย่ิงท�าให้ป่าแห่งนี้ดูอึมครึมน่ากลัว คล้ายกับก�าลังยืนอยู่ในสุสานป่าช้า

อย่างไรอย่างนั้น

"สาเหตทุีพ่รรคจนิเหลยีนอยู่ใต้ดนิน่าจะเป็นเพราะบนดินน่ากลวัเกินไป

กระมัง" ความเงียบที่รายล้อมอยู่รอบกายท�าให้รุ่ยเหยียนรู้สึกอึดอัดอย่างที ่

ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นเขาจึงได้เปิดปากชวนสหายร่วมทางสนทนา

"น่ากลัว?" เทพอนุชนเอ่ยถามด้วยความสงสัย เนตรสีทองไล่มองไป 

ทั่วทั้งบริเวณ ก่อนจะหยุดลงบนใบหน้าของเทพราตรีที่อยู่ข้างกาย

"เจ้าไม่คิดว่ามันน่ากลัวหรอกหรือ"

"ไม่"

"..."

ส�าหรบัเทพสงครามทีเ่คยพบเจอเรือ่งสยดสยองกว่านีห้ลายเท่ามาแล้วน้ัน  
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ที่แห่งนี้จะนับเป็นอะไรได้

"เด็กสมัยนี้กล้าหาญเสียจริง" เทพราตรีอดไม่ได้ที่จะร�าพึงร�าพันออกมา

เสยีงเบา แต่ด้วยความเงยีบท่ีปกคลมุท่ัวบรเิวณท�าให้ฮ่าวหรนัได้ยินอย่างชดัเจน  

ค้ิวเรยีวดจุใบกระบีข่มวดเข้าหากัน เนตรมงักรสทีองฉายแววไม่ชอบใจออกมา

ชั่วขณะก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็ว

"ข้าไม่ใช่เด็ก"

"โอ้ เจ้าโตแล้วๆ"

ระหว่างทีก่�าลงัสนทนากนัพวกเขาก็ไม่ได้หยุดเดนิ และทนัทท่ีีจบประโยค 

เบื้องหน้าก็ปรากฏแผ่นศิลาที่ถูกต้ังข้ึนอย่างไม่เป็นธรรมชาติ แผ่นศิลานั้น 

แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คอืส่วนบนและส่วนล่าง ส่วนบนสลกัเป็นภาพกิจกรรม 

ต่างๆ ปะปนกันอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่ปะติดปะต่อกัน ส่วนล่างประกอบ

ด้วยอกัขระทีเ่ป็นแถวเป็นแนวเรยีบร้อย ทว่าตวัอกัษรท่ีสลกัอยู่น้ันเป็นภาษามาร

ซึ่งท้ังเทพราตรีและเทพสงครามไม่มีผู้ใดเข้าใจภาษามารเลยแม้สักนิด 

ดังนัน้เบาะแสเดยีวท่ีพวกเขามคีอืภาพจติรกรรมทีอ่ยู่ส่วนบนของแผ่นศลิานัน่เอง

ภาพส่วนบนดูแล้วคงเป็นบันทึกอย่างหนึ่ง ทว่าปัญหาที่พวกเขาพบคือ

ภาพเหล่าน้ียากท่ีจะปะติดปะต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวได้ เนื่องจากแต่ละภาพ 

ดูจะไม่สัมพันธ์กันเอาเสียเลย ในบริเวณหนึ่งมีภาพของส่ิงต่างๆ ท่ีไม่คิดว่า 

จะอยู่ด้วยกันได้สลกัเอาไว้ บางบรเิวณก็คล้ายกับรปูทียั่งวาดไม่เสรจ็ เทพราตรี

ส�ารวจดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว แต่เขาก็ยังคงหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้

"ข้าว่าบนสวรรค์ควรสอนการอ่านภาษามารบ้างได้แล้ว" เขาอดไม่ได ้

ที่จะบ่นออกมา

ส�าหรบัเทพเจ้าแล้วพวกเขาสามารถสือ่สารได้หลากหลายภาษา ไม่เพียงแค่ 

ภาษามนุษย์ แต่ภาษาของเหล่าสัตว์และปีศาจก็ยังพออ่านออกพูดได้ ทว่า

ภาษามารน้ันไม่ว่าจะผ่านมาก่ีแสนก่ีล้านปีก็ไม่เคยมีเทพองค์ใดท่ีเข้าใจ 

เนื่องจากความเย่อหย่ิงในสายเลือดที่มองว่าวัฒนธรรมของมารไม่ควรค่าแก่

การเรยีนรูท้�าให้เทพรุน่ต่อๆ มาก็ยังไม่มผีูใ้ดสอนภาษามารให้ ทัง้ๆ ทีภ่าษามาร

เป็นภาษาทีค่วรจะเรยีนรูเ้อาไว้ท่ีสดุ เผือ่ว่าวันใดวันหนึง่จะตกอยู่ในสถานการณ์ 
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เช่นนี้

เมื่อคิดเช่นน้ันเทพราตรีก็ชะงักไปเล็กน้อย เนตรสีเงินคู่งามเหม่อมอง

อักขระเหล่านั้นเพียงชั่วขณะ อันที่จริงจะกล่าวว่าไม่มีเลยก็คงไม่ถูกนัก

"ลองดูนี่" เสียงทุ้มเรียบเฉยท่ีคุ้นเคยดังขึ้นข้างกาย ท�าให้รุ่ยเหยียนดึง

ความคดิกลบัมายังเหตกุารณ์ปัจจบุนั เขามองไปยังแม่ทพัสวรรค์ทีเ่อ่ยเรยีกตน  

และพบว่าอีกฝ่ายก�าลังเดินถอยหลังออกห่างจากแผ่นศิลานั้นอย่างไม่เร่งรีบ 

เนตรมังกรสีทองของอีกฝ่ายจับจ้องไปยังแผ่นศิลาน้ันโดยไม่ละสายตา ท�าให้

เทพราตรีพอจะเข้าใจบางอย่างขึ้นมาได้

เมื่อฮ่าวหรันหยุดเดิน เทพราตรีจึงได้รีบเดินเข้าไปหาอีกฝ่าย

"มายืนตรงน้ี" ฮ่าวหรันขยับออกจากจุดเดิมท่ียืนอยู่แล้วดึงร่างของ 

เทพบรรพกาลให้เข้ามาแทนท่ี ซึ่งรุ่ยเหยียนเองก็มิได้ขัดขืน เขาท�าตามอย่าง 

ว่าง่าย จากนั้นจึงเพ่งพินิจภาพบนแผ่นศิลานั้นอีกครั้ง

"สายฟ้า?"

ภาพจิตรกรรมเหล่านั้นหากมองใกล้ๆ จะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น 

ภาพอะไร แต่เมื่อมองจากบริเวณที่ไกลออกมาก็จะพบว่าบางส่วนของภาพท่ี

ขาดหายไปสามารถประกอบกันได้เป็นภาพของสัญลักษณ์บางอย่าง ซึ่งจาก

จุดที่เขายืนอยู่นั้นมันคือภาพของสายฟ้าเก้าสาย

"ตรงน้ีเป็นเปลวเพลิง" ฮ่าวหรันเดินถอยหลังออกไปจากจุดที่เทพราตรี

ยืนอยู่ประมาณสิบก้าว ก่อนพบว่ามีภาพที่แตกต่างกันออกไปอีก

เทพราตรีท่ีได้ยินเช่นนั้นก็ครุ่นคิดเล็กน้อย สายฟ้ากับเปลวเพลิง หาก 

ไม่คิดอะไรมากก็คงจะนึกว่าเป็นเรื่องบังเอิญ ทว่าเมื่อพิจารณาดูดีๆ แล้ว  

ตัวเทพราตรีนั้นมีวิชาประจ�าตัวที่ใช้สายฟ้าเป็นหลัก ส่วนฮ่าวหรันมีเปลวไฟ

ศักดิ์สิทธิ์เป็นอาวุธ ความบังเอิญเช่นนี้มีอยู่จริงหรือ

"ข้าคดิว่าสิง่นีอ้าจจะเป็นกับดกั" เทพราตรอีธิบายความสงสยัของตนให้

แม่ทัพสวรรค์ฟัง ซึ่งฮ่าวหรันเองก็เห็นด้วย

จอมมารผู้นั้นดูเหมือนจะรู้จักพวกเขามิใช่น้อย

แม้จะตะขิดตะขวงใจ แต่พวกเขาก็มิอาจถอยกลับไปได้แล้ว ด้วย 
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เบือ้งหลงัยังมมีนุษย์อกีหลายชวิีตทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของพวกเขา รวมถึง

มีบางเรื่องที่เทพราตรีจ�าเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ 

"คงต้องใช้พลงัของข้าและเจ้าเพ่ือท�าลายค่ายกลน้ี แต่ข้าไม่อาจคาดเดา

ได้เลยว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้น"

โดยปกติแล้วในสถานการณ์ท่ีไม่สามารถท�าการพยากรณ์ได้มักจะมี 

สิ่งหน่ึงที่ผูกติดกับสัญชาตญาณและจิตวิญญาณของเทพราตรีทุกรุ ่นอยู่  

สิ่งน้ันก็คือลางสังหรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายล้วนสามารถรับรู้ได้ ทว่า

ต้ังแต่ก้าวเข้ามาในเขตค่ายกลน้ี ลางสงัหรณ์ของเขากลบัน่ิงสงบอย่างทีไ่ม่เคย

เป็นมาก่อน ซึง่ตัง้แต่เกิดมาจนอายุปนูน้ีรุย่เหยียนก็เพ่ิงเคยพบเจอสถานการณ์

เช่นนี้เป็นครั้งแรก

มิอาจบอกได้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ ภาพพยากรณ์ท่ีเขาเห็นในวันน้ัน 

มิได้รวมถึงเหตุการณ์ในวันน้ีด้วย อาจเป็นเพราะเก่ียวเน่ืองกับตัวเขาเองจึง

ท�าให้ไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้

เหล่าเทพราตรแีละผูม้คีวามสามารถในการหย่ังรูท้ัง้หมดนัน้ มสีิง่หน่ึงที่

ถูกก�าหนดเอาไว้เหมอืนกัน ไม่ว่าจะเป็นเทพชัน้ผูน้้อย เทพชัน้สูง หรอืแม้กระท่ัง

เหล่าเทพโพธิสตัว์ต่างก็ไม่สามารถท�าลายกฎเกณฑ์ข้อน้ีลงได้ เพราะมนัผูกโยง

กับวิญญาณและชะตากรรมของเทพเหล่านั้นเอง

สิง่นัน้ก็คอืการทีพ่วกเขาจะไม่สามารถมองเห็นอดตีชาติหรอือนาคตของ

ตนเองได้ หากมส่ีวนเก่ียวเน่ืองแม้เพียงเลก็น้อยก็จะไม่สามารถมองเหน็ได้เลย 

นี่เป็นหนึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องแลกกับการมองเห็นชะตากรรมของผู้อื่น

ในวันที่เขาถูกคุมขังเมื่อแปดร้อยปีท่ีแล้ว เทพบางองค์จึงอดมิได้ท่ีจะ

หัวเราะเยาะเขาด้วยประโยคทีท่�าให้เขาอดรูส้กึอยากหวัเราะเยาะตนเองตามมไิด้

'ท�านายชะตาชีวิตของผู้อื่นได้ แต่กลับไม่รู้ชะตาชีวิตของตนเอง'

ฟังดแูล้วก็น่าขนัเสยีจรงิ เพราะเป็นเช่นนัน้เขาจงึไม่รูเ้ลยว่าได้พาตนเอง

เข้าไปในกับดักหรือแผนการของใครต่อใครมากี่ครั้งกี่หนแล้ว

"ไม่เป็นไร"

"หือ?"
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"ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดข้ึน ข้าจะช่วยจัดการเอง" น�้าเสียงทุ้มยังคงเรียบเฉย

เช่นเดิม ทว่ารุ่ยเหยียนยังสัมผัสได้ถึงความหนักแน่นท่ีแสนจะมั่นอกมั่นใจ 

ซึ่งแฝงมาในน�้าเสียงน้ันด้วย ริมฝีปากบางคลี่ออกเล็กน้อย ก่อนที่มุมปาก 

ทั้งสองข้างจะยกขึ้น ดวงตาคู่สวยก็โค้งลงจนคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว

"นั่นสินะ มีแม่ทัพสวรรค์ผู้ย่ิงใหญ่อยู่ด้วย ข้าก็ไม่ควรต้องกังวลส่ิงใด"  

น�า้เสยีงทีเ่อ่ยออกไปนัน้เตม็ไปด้วยความหยอกเย้าหลายส่วน ท�าให้บรรยากาศ

ที่เคร่งเครียดก่อนหน้านี้บรรเทาลงไม่น้อย

เทพราตรีถูกคุมขังอยู่เพียงล�าพังนานถึงแปดร้อยปี เขาจึงลืมนึกไป 

เสียแล้วว่าเวลานี้ตนไม่จ�าเป็นต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว 

อีกต่อไป ท้ังยังเอ่ยปากเสียดิบดีว่าต้องการปลดเกษียณตนเองออกจาก

ต�าแหน่งเทพราตรี แต่สุดท้ายก็เผลอคิดว่าสิ่งท่ีก�าลังท�าอยู่นั้นเป็นหน้าท่ี 

อย่างที่เคยเป็นไปเสียได้

ในยามน้ีเขาสามารถท�าทกุสิง่ได้ตามอ�าเภอใจ ท้ังยังมผีูท้ีค่อยช่วยเหลอื

และสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นเขาก็มิควรจะกดดันตนเองจนเกินไป เรื่องที่

ผ่านไปแล้วมิอาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ แม้เร่ืองราวในอดีตจะมิได้หอมหวาน

มากนัก ทว่าก็เป็นเพียงความทรงจ�าเท่านั้น หากยึดติดไปก็เพียงเท่านั้น

กับดักแล้วอย่างไร

จอมมารแล้วอย่างไร

สิ่งใดจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ให้เป็นไปตามแต่โชคชะตาจะก�าหนด 

ก็แล้วกัน

เมื่อเห็นใบหน้างดงามของเทพราตรีคลายความกังวลแล้วกลับมา 

อ่อนโยนนุม่นวลเช่นเดมิ ฮ่าวหรนัก็คล้ายกับรูส้กึได้ว่าลกึๆ ในใจของตนก็พลัน

คลายความกังวลตามลงไปเช่นกัน เพราะตั้งแต่ท่ีพวกเขามาถึงยังหมู่เกาะ 

จินเหลียนแห่งนี้ เทพราตรีที่มักจะปล่อยตัวสบายๆ ก็ดูจะสุขุมขึ้น หัวคิ้ว 

ขยับเข้าหากันอยู่หลายคร้ังโดยไม่รู้ตัว แม้ว่าเจ้าตัวจะพยายามท�าตัวให้ปกติ 

ที่สุด แต่ก็ไม่สามารถปกปิดแม่ทัพสวรรค์ที่สังเกตอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาได้

ฮ่าวหรันไม่ถนัดในด้านการปลอบโยนหรือเข้าสังคมเท่าใดนัก เขาจึง 
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ได้แต่จับตามองอีกฝ่ายอย่างเงียบเชียบ จนกระท่ังเมื่อครู่น้ีเทพราตรีท่ีมักจะ

ปกปิดอารมณ์ความรูส้กึของตนเองด้วยใบหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยรอยย้ิมเผลอแสดง

ความตงึเครยีดออกมาอย่างเหน็ได้ชดั ไหล่ทีแ่คบกว่าเขาท้ังสองข้างก็ดจูะเกรง็

ขึ้นมา ราวกับก�าลังแบกรับบางอย่างท่ีหนักหนาเอาไว้ ดังน้ันเขาจึงได้กล่าว

ประโยคนั้นออกไปโดยไม่รู้ตัว

ราวกับว่าเป็นไปตามสัญชาตญาณ

"เช่นน้ันแล้วก็ไปกันเถิด" น�้าเสียงของรุ่ยเหยียนเต็มไปด้วยความมั่นใจ

อย่างท่ีมักจะเป็นมาเสมอ ทั้งสองหันไปมองแผ่นศิลานั้นอีกครั้ง จากนั้นจึง 

สูดหายใจเข้าลึกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม

สายฟ้าสีทองอ่อนเปล่งประกายอยู่ภายในมือเรียวขาว เช่นเดียวกับ

แม่ทัพสวรรค์ที่เรียกเปลวเพลิงสีส้มทองออกมา พวกเขาแทบจะไม่ต้องพูดคุย

เพ่ือตระเตรียมกัน เมื่อเทพราตรีให้สัญญาณ พลังท้ังสองสายก็พุ่งตรงไปยัง

แผ่นศิลานั้นด้วยความรวดเร็วจนยากที่จะมองตามทัน 

สายฟ้าท้ังเก้าเส้นที่สร้างข้ึนจากวิชาฝ่ามือวชิระเก้าชั้นกับเปลวเพลิง

ศักดิ์สิทธ์ิเข้าพัวพันกันจนแทบจะหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนกระแทก 

เข้ากับแผ่นศลิาท่ีดแูข็งแรงจนเกิดเสยีงดงักัมปนาท จากน้ันเพียงชัว่อดึใจกเ็กิด

เสยีงหนิลัน่ ตามมาด้วยรอยปรแิตกทีค่่อยๆ แยกออกจากกันแล้วกระจายออก 

ประหนึ่งใยแมงมุม

ขณะนั้นเองหมอกสีด�าดุจน�้าหมึกก็แผ่กระจายออกมาอย่างรวดเร็ว 

ก่อนกลืนกินร่างของเทพเจ้าทั้งสองภายในชั่วพริบตา เมื่อหมอกนั้นจางลง 

บรเิวณเดมิท่ีเคยมร่ีางสงูโปร่งของเทพราตรแีละเทพสงครามก็เหลอืเพียงความ

ว่างเปล่า

ระหว่างภายในส่วนที่ลึกที่สุดของหมู่เกาะจินเหลียนถูกบุกรุก ที่น่านน�้า 

ของทะเลทมฬิก็เตม็ไปด้วยความโกลาหล โดยเฉพาะในเรอืธงทีน่�าหน้ากองเรอื 

ทั้งหมดของหมู่ตึกเหยียนชิง เหล่าผู้ฝึกยุทธ์ท่ีสวมใส่อาภรณ์สีขาวลวดลาย 

เดียวกันต่างพากันชักอาวุธแล้วหันไปยังทิศทางเดียวกันโดยพร้อมเพรียง
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"คณุชายลัว่ แม่นางลัว่ พวกท่านมาได้อย่างไร" เจ้าส�านกัหมูต่กึเหยียนชงิ 

เอ่ยถามหลังดึงสติกลับมาได้ จากนั้นจึงส่งสัญญาณให้เหล่าศิษย์บนเรือ 

เก็บอาวุธเมื่อเห็นใบหน้าของผู้ที่ปรากฏกายขึ้นมาโดยไม่มีการบอกกล่าวกัน

เสียก่อน

ลั่วหยางสุ่ยไม่ได้ตอบค�าถาม เพราะเขาเองก็ไม่มีค�าอธิบายส�าหรับ 

วิธีการเดินทางของเทพเจ้าให้เหล่ามนุษย์ฟังเช่นกัน ดังน้ันจึงไม่ได้สนใจและ

ยังเปลี่ยนเรื่องเอาเสียดื้อๆ

"ด้านหน้านี้มีค่ายกลเขตแดนที่ค่อนข้างซับซ้อนและอันตราย"

"ค่ายกลเขตแดน?" จีเฉิงเอ่ยถามเมื่อได้ยินค�าที่ดูส�าคัญ

"พรรคจินเหลียนช�านาญด้านค่ายกลและมนตร์คาถา ดังน้ันจึงได ้

สร้างค่ายกลซ้อนทับข้ึนมาบนอาคมเขตแดน ค่ายกลเหล่าน้ันยังแฝงไปด้วย

มนตร์มายา ซึง่หากไม่ระมดัระวังอาจถูกพาไปยังบรเิวณท่ีเป็นอนัตรายหรอืไม่ก็ 

หลงวนเวียนอยู่ในเขาวงกตไปตลอดชีวิต"

น�้าในทะเลทมิฬเป็นสีด�าดุจน�้าหมึก ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นก้นทะเล

หรือสิ่งใดก็ตามที่อยู่ใต้ผิวน�้าได้ วิชาของพรรคจินเหลียนน้ันมีหลากหลาย 

รปูแบบ หนึง่ในน้ันคอืวชิาควบคมุปีศาจ บรเิวณหนึง่ของหมูเ่กาะจนิเหลยีนจงึ

เตม็ไปด้วยปีศาจน�า้ท่ีมร่ีางกายโปร่งใสกลมกลนืไปกบัสายน�า้สดี�า ซึง่พวกมนั

ถูกเลี้ยงไว้ในค่ายกลเพ่ือให้ท�าลายสิ่งใดก็ตามท่ีรุกล�้าเขามาในอาณาเขต 

น่านน�้าของหมู่เกาะจินเหลียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลังจากได้ความเป็นเทพกลับคืนมาแล้ว ล่ัวหยางสุ่ยจึงสามารถใช้

ปราณเทพตรวจสอบวิญญาณได้ ทั้งยังสามารถควบคุมสายน�้าได้อย่างอิสระ 

ดงัน้ันเมือ่มาถึงเรอืล�านีเ้ขาจงึดงึพลงัเทพออกมาตรวจสอบโดยไม่รรีอ จากนัน้

ก็ค้นพบปีศาจน�้าเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปราวสิบห้าหลี่เท่านั้น

ครั้นได้ยินถึงความน่ากลัวของค่ายกลน้ันแล้ว เหล่าศิษย์ของหมู่ตึก 

เหยียนชิงต่างก็แสดงสีหน้ากังวลออกมา รวมถึงเหล่าผู้อาวุโสเองก็เช่นกัน

"เช่นนั้นพอจะมีวิธีแก้ค่ายกลน้ีหรือไม่" จีเฉิงท่ีใจเย็นท่ีสุดมิได้แสดง 

ความกังวลออกมา อย่างน้อยเขาก็เป็นเจ้าส�านัก จึงควรที่จะต้องเป็นหลักยึด
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ที่มั่นคงให้กับทุกๆ คน

"มี"

"อย่างไรหรือ"

"อย่างแรกคือจัดการกับปีศาจน�้า" ค่ายกลน้ีค่อนข้างจะซับซ้อน การท่ี 

จะเข้าไปให้ถึงบรเิวณหมูเ่กาะได้จะต้องแก้ไขในหลายจดุ ซึง่จดุแรกท่ีง่ายทีส่ดุ 

คือการจัดการกับปีศาจน�้า จากนั้นมันก็จะน�าพวกเขาไปสู่จุดต่อไป

"ปีศาจน�้า?" ชาวหมู่ตึกเหยียนชิงทุกคนต่างก็รู้จักกับปีศาจน�้า ทว่า 

ตลอดหนึ่งเดือนท่ีผ่านมาพวกเขาได้พยายามเสาะหาทุกข่าวสารเก่ียวกับ 

หมู่เกาะจินเหลียนแห่งน้ี กระน้ันก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีปีศาจน�้าชนิดใด

อาศัยอยู่ อันที่จริงพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่องค่ายกลเขตแดนนี้เลยด้วยซ�้า

"ท่ีบริเวณหนึ่งของค่ายกลมีปีศาจน�้าจ�านวนหลายหมื่นตนอาศัยอยู่  

พวกมนัเป็นหนึง่ในกลไกของค่ายกล หากท�าลายทิง้จะคลายผนึกของเขตแดน

ส่วนแรกได้" ลั่วหยางสุ่ยอธิบายอย่างใจเย็น

"เช่นนัน้แล้วพวกเราต้องท�าอย่างไร" หนึง่ในผูอ้าวุโสของหมูต่กึเหยียนชงิ 

ถามขึ้น

"ข้าจะดึงปีศาจน�้าเหล่านั้นขึ้นมาให้ ส่วนพวกเจ้าก็จัดการพวกมันเสีย"

ความทรงจ�าในชาตภิพนีข้องเขายังคงแจ่มชดั ลัว่หยางสุย่จ�าได้ว่าก่อนที ่

เขาจะได้เจอกับเทพราตร ีหมูต่กึเหยยีนชงิแห่งนีด้เูหมอืนจะไม่ได้ปฏิบตัต่ิอเขา 

ดีสักเท่าไรนัก ตนจึงไม่คิดจะพูดดีด้วยนาน และหากไม่ใช่เพราะค�าสั่งของ 

รุ่ยเหยียน เทพวารีก็ไม่ได้อยากจะช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ผู้แสนเย่อหยิ่งเหล่านี ้

นักหรอก

จีเฉิงน้ันมิได้รู้เร่ืองราวในอดีตที่ผ่านมาด้วย ทว่าจีหนิงอว่ีกลับเข้าใจ

อย่างแจ่มแจ้ง แม้ว่าภายนอกจะดูเป็นคุณชายพดูนอ้ย ไมยุ่่งเกีย่วกบัทางโลก 

ทว่าเขาก็มไิด้ขลาดเขลา เมือ่เหน็ท่าทขีองลัว่หยางสุย่ก็คาดเดาสาเหตไุด้ แม้ว่า

จะเคยร่วมมอืกันในการแข่งขันจดัอนัดับยุทธภพ แต่นัน่ก็เป็นเพราะเหตบุงัเอญิ

และความฉุกละหุกจึงต้องร่วมมือกันอย่างช่วยมิได้

แม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตจะจบลงและผ่านไปเป็นปีแล้ว แต่ความ 
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ประทับใจแรกที่พวกเขามีให้กันก็ยังติดลบอยู่ดี จู่ๆ จะให้มาท�าดีต่อกัน เห็นที

จะมีเพียงพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่ท�าได้

"เตรยีมตัวให้ด"ี ลัว่หยางสุย่ไม่อยากสนทนาให้มากความนัก เขาควบคุม

สายน�้าให้หันหัวเรือไปยังทิศทางที่มีปีศาจน�้ารวมตัวกันอยู่มากท่ีสุด ใช้เวลา

เพียงไม่ถึงหน่ึงเค่อเรือก็ล่องมาถึงบริเวณท่ีเป็นเป้าหมาย เทพวารีไม่รอช้า 

รีบกระโดดขึ้นไปยืนที่บริเวณหัวเรือทันที

จีเฉิงเห็นดังน้ันก็รีบส่งสัญญาณให้กับเหล่าศิษย์ในส�านัก ศิษย์ของ 

หมูต่กึเหยียนชงิท่ีได้รบัการฝึกฝนมาอย่างดต่ีางก็ประจ�าทีกั่นโดยมต้ิองออกค�าสัง่ 

ให้มากความ เมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วลั่วหยางสุ่ยก็หลับตาลง ก่อนจะ

ค่อยๆ โคจรปราณทิพย์และปราณเทพในกายอย่างระมัดระวัง ขณะน้ันเอง 

ตราเทพสีน�้าเงินครามก็ปรากฏขึ้นที่กลางหน้าผากของเทพวารี พร้อมกันน้ัน

ทะเลที่บริเวณรอบๆ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง

คลื่นลมที่เคยสงบน่ิงทวีความรุนแรงขึ้นทีละระดับ สายน�้าสีด�าปรากฏ

ความบ้าคลั่งสาดซัดไปท่ัว ความรุนแรงของมันมากพอที่จะท�าให้โขดหินที ่

โชคร้ายถล่มและจมลงไปใต้ผืนน�้าสีนิล แต่ถึงอย่างนั้นเรือทุกล�าของหมู่ตึก 

เหยียนชิงกลับมิได้รับผลกระทบเลยแม้แต่น้อย พวกมันยังคงลอยล�าได้อย่าง

นิ่งสงบ

ซึ่งความสงบนั้นก็คงอยู่ได้ไม่นานนัก

ลั่วหยางสุ่ยลืมตาข้ึน เป็นจังหวะเดียวกับท่ีปีศาจน�้าตนแรกกระโดด 

ขึ้นมาเหนือผิวน�้าแล้วพุ่งเข้ามาโจมตีเรือที่เทพวารียืนอยู่ ทว่ายังไม่ทันท่ีมัน 

จะเข้ามาถึงตัวเขา แสงกระบ่ีสีฟ้าก็ตวัดพาดผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็ว 

จนมองตามไม่ทัน เห็นก็แต่ร่างของปีศาจน�้าตนนั้นที่แยกออกเป็นหลายส่วน  

โลหิตสีตะไคร่น�้าที่มีลักษณะเป็นเมือกเหนียวสาดกระจายไปทั่วพื้นผิวทะเล

ราวกับเป็นสัญญาณท่ีถูกส่งออกไป ร่างของปีศาจน�้าจ�านวนนับพัน 

นบัหมืน่ตนกระโดดข้ึนมาอย่างพร้อมเพรยีงกัน ก่อนพุ่งเข้าโจมตเีรอืทกุล�าของ

หมู่ตึกเหยียนชิง

การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้ว



เทพราตรี 218

เปลือกตาสีมุกค่อยๆ เปิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนย้ายหยุดลง ลูกแก้วสีเงิน 

กะพริบช้าๆ สองถึงสามครั้งเพ่ือปรับทัศนวิสัย ทว่าผ่านไปชั่วอึดใจรุ่ยเหยียน 

ก็ยังไม่สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบของตนเองได้อย่างชัดเจน  

มนัถูกบดบังด้วยหมอกหนาสดี�าท่ีปกคลมุไปทัว่บรเิวณ ไม่ว่าจะพยายามปัดออก 

หรือขับไล่อย่างไร หมอกเหล่านั้นก็ยังคงลอยนิ่งอยู่เช่นเดิม

"อาหรัน?" เทพราตรีเอ่ยเรียกผู้ท่ีมาพร้อมกันด้วยเสียงท่ีไม่ดังมากนัก  

แต่ทันทีที่เอ่ยออกไปเสียงของเขาก็สะท้อนไปทั่วทุกทิศทาง ทว่ารออยู่ชั่วครู ่

ก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับมา พลันคิ้วเรียวจึงขมวดเข้าหากันเล็กน้อย 

เขาถูกจับแยกกับฮ่าวหรันเสียแล้ว

ครั้นพยายามดึงพลังเทพออกมาก็พบว่าไม่สามารถท�าได้ ไม่ว่าจะลอง

อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม แต่ในขณะท่ีก�าลังครุ่นคิดหา 

วิธีการอื่นอยู่นั้นเอง ท่ามกลางหมอกสีด�าก็ปรากฏเปลวเพลิงสีเงินยวงขึ้นมา 

มันลอยนิ่งๆ อยู่กลางอากาศราวกับลูกไฟวิญญาณ

ในเมื่อไม่มีวิธีการอื่นใดแล้ว รุ่ยเหยียนจึงตัดสินใจก้าวเดินเข้าไปหา

ลูกไฟดวงนั้น

ทว่าทันทีที่เข้าไปถึงลูกไฟดวงนั้นก็หายวับไป ก่อนจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ที่เบื้องหน้าของเขา เทพราตรีจึงได้เข้าใจขึ้นมา ดูเหมือนว่าเจ้าลูกไฟดวงน้ี 

จะก�าลังน�าทางเขา แต่จะน�าทางไปหาสิ่งใดนั้นก็สุดแล้วแต่โชคชะตา

ราตรีที่ 39
ความสัมพันธ์ที่ขาดหายไป
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ร่างสงูโปร่งก้าวเดนิไปตามทางท่ีลกูไฟดวงน้อยเป็นผู้ก�าหนด รอบกายเขา 

ยังคงปกคลุมด้วยม่านหมอกหนา มีเพียงเส้นทางท่ีถูกพาไปเท่าน้ันท่ีปรากฏ 

ให้เห็นถนนซึ่งถกูปูด้วยกรวดหนิกลมมนสีขาวสะอาดตลอดทาง ยามทีก้่าวย�า่

ลงไปจะได้ยินเสียงกระทบกันของหินเหล่านั้น ซึ่งช่วยขับไล่ความเงียบวังเวง 

ที่อยู่รอบกายไปได้บ้าง เพราะหากปราศจากเสียงฝีเท้าของตนเองแล้วนั้น  

เขาก็จะได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจตนเอง

เส้นทางท่ีถูกพาไปน้ันคดเค้ียวไปมา แต่สิ่งหน่ึงท่ีเขารู ้สึกได้คือตน 

ก�าลงัเดนิขึน้เนนิเขาอยู่ เนินแห่งน้ีมไิด้ลาดชนัมากนัก มนัค่อยๆ สงูข้ึนทลีะนิด 

แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ ไม่สิ...หากกล่าวให้ถูกมิใช่เพราะความรู้สึก ทว่าเป็นเพราะ

ความคุ้นชินบางอย่าง ราวกับตัวเขาเคยท�าเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งหลายหน

ฉับพลันนั้นภาพของสถานที่บางแห่งก็ปรากฏขึ้นมาในความทรงจ�า

"คงมิใช่..." ยังไม่ทันจะได้คิดต่อ ลูกไฟท่ีคอยน�าทางก็ไม่ขยับเขย้ือน 

ไปไหนอีก เทพราตรีจึงดึงสตินึกคิดกลับมายังสถานการณ์ปัจจุบัน หมอก 

รอบกายเขาจางลงไปบ้างแล้ว ท�าให้มองเห็นบริเวณโดยรอบได้มากกว่าเดิม 

เจ้าลูกไฟดวงน้อยกะพริบสองสามคร้ังก่อนท่ีจะจางหายไป ราวกับเป็น 

สัญญาณบอกว่าหน้าที่ของมันได้หมดลงแล้ว

ภาพของถนนหินปรากฏชัดเจนข้ึนโดยไม่ถูกบดบังอีก สองข้างของ 

ถนนแห่งน้ีคือพ้ืนหญ้าเขียวชอุ่ม ขาเรียวก้าวไปตามเส้นทางโดยไร้ซึ่งความ

ลังเล เพราะในเวลานี้ก็คงไม่มีทางอื่นแล้ว

ย่ิงเขาก้าวเดินไปข้างหน้ามากเท่าใด หมอกเหล่าน้ันก็ย่ิงจางลงเรื่อยๆ 

และภาพที่เขาเห็นก็คุ้นตามากข้ึนทุกที จนกระท่ังเขามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้า

ศาลาหนิอ่อนสขีาวทีดู่เรยีบง่ายหลงัหนึง่ ภายในศาลานัน้มร่ีางกายสงูใหญ่ของ

ใครบางคนก�าลังเอนกายอยู่บนตั่งไม้สีขาวสะอาด เปลือกตาสีขาวดุจน�้านม 

ปิดสนิท ท�าให้ใบหน้านั้นดูสงบและบริสุทธิ์

เทพราตรก้ีาวเดนิเข้าไปในศาลาหลงัน้ันอย่างเชือ่งช้าด้วยฝีเท้าอนัหนกัอึง้ 

และหัวใจท่ีเต้นแรง จนกระท่ังไปหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าตั่งไม้หลังนั้น ก่อนจะ 

เอ่ยออกมาด้วยน�้าเสียงที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจและแผ่วเบา
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"หย่วนเมิ่ง?" สิ้นเสียงเปลือกตาที่ปิดสนิทก็เปิดขึ้นอย่างช้าๆ เผยให้เห็น

เนตรมงักรสส้ีมแดงราวแสงของดวงอาทิตย์ยามอสัดง ดวงหน้าหล่อเหลาคมคาย 

ยามที่ไม่แสดงสีหน้าใดๆ ออกมานั้นดูสุขุมและดุดัน ท�าให้ใครหลายคนให้

ความย�าเกรงโดยไม่ต้องท�าอะไรมากนัก

"มาแล้วหรอืเหยียนเอ๋อร์" ผูถู้กเรยีกชะงักไปเลก็น้อยก่อนจะถอยออกมา 

สองสามก้าว ใบหน้าท่ีมักจะประดับไปด้วยรอยย้ิมอยู่เสมอกลับน่ิงเรียบจน 

น่ากลัว คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันจนแทบจะชิด

"เจ้าเป็นใคร" เนตรสีเงินจับจ้องไปยังใบหน้าของอีกฝ่ายด้วยแววตาท่ี

เต็มไปด้วยความเย็นชา เขาไล่มองรายละเอียดบนใบหน้าของอีกฝ่ายอย่าง

ระมัดระวัง

แม้ว่าโครงหน้า รปูทรงดวงตา หรอืแม้กระท่ังรมิฝีปากจะคล้ายคลงึกันมาก  

ทว่าสผีม สตีา และสผีวิกลบัไม่เหมอืนกันเลยแม้แต่น้อย ในความทรงจ�าของเขา 

คนผู้นั้นมีเส้นผมสีเงินยวงและดวงตาสีด�าสนิท เปรียบเสมือนข้ัวตรงข้ามของ

ตัวเขาเอง

"ไม่เจอกันเพียงไม่ก่ีร้อยปี เจ้ากลับลืมกันเสียแล้ว" อีกฝ่ายกล่าวด้วย 

น�้าเสียงตัดพ้อ "ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าก็จะเรียกหาข้าเสมอ"

"เจ้า...เหตุใด..." ค�าพูดของอีกฝ่ายท�าให้ร่างกายของรุ่ยเหยียนสั่นเทา 

ขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุ ความทรงจ�าที่ถูกกดเอาไว้ในเบื้องลึกค่อยๆ แจ่มชัดขึ้น

ทีละน้อย 

"เหยียนเอ๋อร์ เจ้าลืมข้าไปแล้วจริงๆ หรือ"

"ข้า..." 

"เจ้าจะทอดทิง้ข้าหรอื" เนตรมงักรสบเข้ากับลกูแก้วสเีงินท่ีสัน่ระรกิอย่าง

ไม่มัน่คง ร่างสงูใหญ่ยืนขึน้อย่างช้าๆ ก่อนจะสาวเท้าเข้าไปหาอกีฝ่ายโดยไม่เร่งรบี  

น�้าเสียงทุ้มที่แม้จะติดแหบพร่ายามกล่าวออกมานั้นเต็มไปด้วยความนุ่มนวล 

เมื่อเจือไปกับความตัดพ้อเสียใจก็ง่ายนักที่จะท�าให้คนฟังรู้สึกคล้อยตาม

"ไม่...ไม่ใช่"

"เจ้ารังเกียจข้าอย่างนั้นหรือ"
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"ข้า..."

"เจ้าต้องการจะสังหารข้าหรือ"

"ไม่ใช่"

"เจ้าไม่รักข้าแล้วอย่างนั้นหรือ"

"..."

"รุ่ยเหยียน"

"...หย่วนเมิ่ง"

หมอกควันสีด�าค่อยๆ หมุนวนข้ึนมาตั้งแต่ปลายเท้าโดยมิให้อีกฝ่าย 

ได้ทันรู้ตัว มันค่อยๆ แผ่ขยายปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ ก่อนแปรเปลี่ยนศาลา

หนิอ่อนสขีาวสะอาดให้กลายเป็นสดี�าทมฬิ กระทัง่หมอกน้ันจางลง ร่างสูงโปร่ง

ที่ยืนอยู่ก็ถูกโอบประคองเอาไว้ ดวงตาสีเงินที่เคยสดใสเป็นประกายในยามนี้

กลับขุ่นมัวราวกับถูกบดบังไปด้วยม่านหมอก

เนตรสีส้มหลุบมองคนในอ้อมแขนของตนด้วยความรักและอาวรณ์  

ริมฝีปากบางคลี่ออกทีละนิด มุมปากสองข้างก็ค่อยๆ ยกข้ึน จนกระท่ัง 

กลายเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจและความยินดี

"พวกเราจะอยูด้่วยกนัอกีครัง้" ชายหนุม่ค่อยๆ ประคองร่างของเทพราตรี

ลงบนตัง่ไม้อย่างระมดัระวัง ทกุการกระท�าของเขาเตม็ไปด้วยความทะนถุนอม 

เขาโบกมือเพียงหนึ่งครั้ง ม่านหมอกหนาทึบก็ค่อยๆ ปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ

รุ่ยเหยียน

เสียงสุดท้ายที่ยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเทพราตรีคือชื่อของตัวเขาเอง 

ชื่อที่ถูกเรียกออกมาด้วยน�้าเสียงอันแสนจะคุ้นเคย ซึ่งเจ้าของเสียงเรียกน้ัน 

ก็มิใช่ใครอื่นไกล แต่เป็นพี่ชายของเขาเอง

หย่วนเมิ่ง

แม้จะกล่าวว่าพ่ีชาย แต่แท้จริงแล้วตัวเขากับหย่วนเมิ่งถือก�าเนิด 

ในปีเดียวกัน เดือนเดียวกัน วันเดียวกัน แม้กระทั่งเวลาก็ยังเป็นเวลาเดียวกัน 

ทว่าที่อีกฝ่ายได้เป็นพ่ีชายของเขาน้ันก็เพียงเพราะพลังของพวกเขามิเท่ากัน 
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หย่วนเมิ่งได้รับพลังอันแข็งแกร่งท่ีสืบทอดมาจากอดีตจักรพรรดิสวรรค์ 

ผู้เป็นบิดา ส่วนตัวรุ่ยเหยียนน้ันกลับได้รับสืบทอดความสามารถท่ีมิได้อยู่ใน

สายเลือดมาแทน

แม้ว่ารุ่ยเหยียนกับหย่วนเม่ิงจะเกิดพร้อมกันและมีบิดามารดาร่วมกัน 

แต่พวกเขาทั้งสองกลับมิใช่ฝาแฝดอย่างที่ควรจะเป็น การก�าเนิดของเทพเจ้า

มีหลากหลายวิธี มิจ�าเป็นต้องผ่านการร่วมประเวณีเพียงอย่างเดียว โดย 

ส่วนมากเทพแต่ละองค์มักถือก�าเนิดข้ึนด้วยวิธีพิเศษ เช่นการผสานกันของ 

ส่วนใดส่วนหนึง่หรอืของสิง่ใดสิง่หนึง่ของเทพบดิรและเทพมารดา อย่างสิง่ของ

ประจ�าตัวหรือเส้นผม

หรืออีกวิธีหน่ึงคือการผสานจิตวิญญาณ เทพเจ้าที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

สามารถบ�าเพ็ญเพียรร่วมกันได้ โดยจะอุทิศบุญกุศลหรือตบะบ�าเพ็ญเพียร

ทัง้หมดให้แก่ดวงวิญญาณดวงใหม่ เพ่ือให้ถือก�าเนดิขึน้มาเป็นเทพเจ้าอกีองค์

รุ่ยเหยียนและหย่วนเมิ่งถือก�าเนิดขึ้นโดยวิธีอย่างหลังนี้ อดีตจักรพรรดิ

และจักรพรรดินีสวรรค์ใช้เวลานับแสนปีในการผสานจิตวิญญาณ และด้วย

พลังอันแข็งแกร่งมหาศาลที่ใช้ปกครองสวรรค์น้ีเอง พวกเขาจึงได้รับทายาท

ด้วยกันถึงสององค์ 

ทว่าบัลลังก์สวรรค์มิได้ต้องการเทพผู้สืบทอดถึงสององค์ และเพ่ือมิให้

เกิดการแย่งชิงบัลลังก์หรือเหตุอันใดก็ตามแต่ เทพบิดรและเทพมารดาของ 

ทั้งสองจึงได้ก�าหนดให้รูปลักษณ์ของพวกเขาออกมาแตกต่างกันโดยส้ินเชิง 

หย่วนเมิ่งได้รับรูปโฉมที่มีองคาพยพเก้าส่วนเสมือนผู้เป็นบิดามารดา เนตร

มังกรสีด�าดุจน�้าหมึกนั้นแฝงไปด้วยอ�านาจแต่ก�าเนิด ร่างกายสูงใหญ่องอาจ 

เรือนผมสีเงินเป็นประกาย ทว่ายามต้องแสงกลับสะท้อนสีทองออกมาจางๆ  

รับกับผิวสีทองแดง ดูแล้วคล้ายกับรัศมีอันโชติช่วง ส่วนรุ่ยเหยียนนั้นแทบจะ

เป็นขั้วตรงข้ามของหย่วนเมิ่ง เส้นผมของเขามีสีด�าดุจท้องฟ้ายามรัตติกาล 

ดวงตาท้ังสองข้างเป็นสีเงินสดใส เนื้อตัวนวลขาวราวพระจันทร์ ท่ีส�าคัญคือ

ใบหน้าและร่างกายของเขาคล้ายคลึงกับอดีตเทพราตรีอยู่ถึงหกส่วน

พวกเขาทั้งสองเปรียบได้กับหยินและหยางอย่างแท้จริง
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ดงัน้ันแล้วตัง้แต่เกิดมาพวกเขาก็ถูกแยกออกจากกัน หย่วนเมิง่ถูกเลีย้งด ู

ในวังหลวง ส่วนตัวเขาติดสอยห้อยตามกราบอดีตเทพราตรีเป็นอาจารย์และ 

เข้าสู่วิถีการบ�าเพ็ญเพียรเพื่อสืบทอดหน้าที่เทพราตรีต่อไป

แม้ว่าฟังเผินๆ แล้วดูเหมือนจะล�าเอียง แต่ความเป็นจริงรุ่ยเหยียน 

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีไม่น้อย และด้วยกลัวว่าเขาจะน้อยใจ อดีตจักรพรรดิ 

และจักรพรรดินีจึงได้ชดเชยให้เขาอย่างเต็มท่ี ยกตัวอย่างเช่นในขณะที ่

หย่วนเมิ่งต้องอยู่ร่วมกับเทพจ�านวนมากในวังหลวง รุ ่ยเหยียนกลับได้รับ

พระราชทานต�าหนักอันแสนงดงามในท�าเลท่ีตั้งอันดีที่สุดของสวรรค์ตั้งแต่ 

อายุเพียงไม่กี่ขวบปี

หรอืไม่ว่าเขาปรารถนาจะไปเท่ียวเล่นทีใ่ดกบัผูใ้ดในภพสวรรค์ก็สามารถ

ท�าได้อย่างอิสระ ไม่ต้องมีผู้ใดมาก�าหนดกฎเกณฑ์ รุ่ยเหยียนกลับคิดว่าผู้ท่ี 

น่าสงสารคือหย่วนเมิ่งต่างหาก

แต่ถึงแม้พวกเขาจะถูกแยกกันเลีย้ง ความจรงิท่ีว่าท้ังสองเป็นพ่ีน้องกนั

ก็มิได้หายไปไหน แม้ว่าชีวิตของเขาดูเหมือนจะดีกว่าหย่วนเมิ่ง ทว่าอีกฝ่าย 

ที่ถูกสั่งสอนมาอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดก็มิได้ตีตนออกหากจากเขา ท้ังยัง 

คอยดูแลเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีอีกต่างหาก จนบางครั้งเขาอดมิได้ท่ีจะถาม

ออกไปว่าเหตุใดจึงต้องดูแลตนดีถึงเพียงนั้น

ทว่าค�าตอบที่มักจะได้รับกลับมาท�าให้รุ่ยเหยียนท�าตัวไม่ถูกอยู่ไม่น้อย

หย่วนเมิ่งมักจะตอบเขาว่า 'ข้าเป็นพี่ เจ้าเป็นน้อง พวกเราเป็นครึ่งหนึ่ง

ของกันและกัน หากไม่ดูแลเจ้าจะให้ข้าไปดูแลผู้ใด'

หย่วนเมิ่งน้ันเรียกได้ว่าเป็นพ่ีชายในอุดมคติของใครหลายๆ คน ไม่ว่า

สิ่งใดที่ดีท่ีสุดหรือยอดเย่ียมท่ีสุด เขาก็มักจะเก็บเอาไว้และน�ามันมาให้ 

รุ ่ยเหยียนเสมอ หรือหากรุ่ยเหยียนปรารถนาสิ่งใด แม้ว่าจะยากเย็นหรือ 

แทบเป็นไปไม่ได้ หย่วนเมิ่งก็จะท�าทุกวิถีทางเพื่อน�าสิ่งนั้นมาให้เขาจงได้

ทีส่�าคัญไปกว่าน้ันคอืทกุการกระท�าของหย่วนเมิง่ล้วนมาจากใจ มาจาก

ความต้องการของตนเองทั้งสิ้น มิได้ถูกผู้ใดบังคับหรือกระท�าโดยจ�าใจ

ในยุคหนึ่งบนสวรรค์ เคยมีเรื่องข�าขันที่มักจะเล่ากันในวงสนทนาจิบชา
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ว่าเทพราตรีเลี้ยงดูองค์ชายรองให้เป็นเทพที่ดี ทว่าองค์รัชทายาทกลับตามใจ

องค์ชายรองจนเคยตัว วีรกรรมเมื่อคร้ังยังเยาว์วัยน้ันมากมายเกินกว่าท่ีจะ

กล่าวถึงได้ทั้งหมด

แน่นอนว่าการตามใจอย่างไร้ซ่ึงขีดจ�ากัดของหย่วนเมิ่งท�าให้รุ่ยเหยียน

ชื่นชอบและรักพ่ีชายผู้นี้จากใจจริง ครั้นเริ่มเติบใหญ่ได้รับหน้าท่ีการงาน  

แม้ว่าจะตามหลังพี่ชายอยู่หลายก้าว แต่รุ่ยเหยียนก็ไม่เคยนึกเสียใจ อีกทั้งยัง

ไร้ซึ่งความริษยาอยากได้อยากมีในอ�านาจ เขาคอยสนับสนุนพ่ีชายอยู่เสมอ 

และไม่ว่าหย่วนเมิ่งจะให้เขาท�าสิ่งใด เขาก็จะท�าด้วยความเต็มใจและท�ามัน

ให้ดท่ีีสดุ เพ่ือเป็นการตอบแทนความรกัความเอาใจใส่ทีผู่เ้ป็นพ่ีชายมใีห้แก่กัน

ความสัมพันธ์ของรุ่ยเหยียนและหย่วนเมิ่งก็เป็นเช่นนั้นตั้งแต่เด็กยัน 

เติบใหญ่ 

ทว่าไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อใดที่พวกเขาทั้งสองค่อยๆ ห่างเหินไปจากกัน

รุ่ยเหยียนพยายามครุ่นคิดอย่างระมัดระวัง เขาค่อยๆ นึกย้อนไปถึง 

เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ตวัเขาเป็นผูท่ี้หวงแหนในความสมัพันธ์ ดงัน้ันจงึทะนุถนอมทุกความรูส้กึ 

ที่ได้รับมาและดูแลมันเป็นอย่างดี แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังดีไม่มากพอ

รุ่ยเหยียนตระหนักได้ทีละเล็กทีละน้อย

ดเูหมอืนว่าทกุอย่างจะเริม่เปลีย่นแปลงตัง้แต่ทีเ่ขารบัว่าท่ีเทพวารตีวัน้อย 

มาเลี้ยงดู

ในตอนท่ีสกุลลั่วผู้พ่ีก่อเรื่องก่อราวเอาไว้ หย่วนเมิ่งมิได้แสดงท่าที 

อันใดนัก อาจเป็นเพราะความให้ท้ายผู้เป็นน้องชายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เขาจึง

ค่อยๆ ปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปตามกาลเวลา จนกระท่ังอดีตเทพวารีและ

เซียนสัตตบงกชได้พาบุตรชายคนเล็กซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้ายมาฝากฝังให้ 

รุ่ยเหยียนเลี้ยงดูสั่งสอนเพื่อสืบทอดต�าแหน่งเทพวารีองค์ต่อไป

รุ่ยเหยียนในเวลานั้นด�ารงต�าแหน่งเทพราตรีอย่างเป็นทางการแล้ว  

เขารักและใส่ใจเทพทุกองค์ที่อยู่ในสังกัดของตนเอง ท้ังอดีตเทพวารีและ 

เซียนสัตตบงกชต่างก็เคยช่วยอาจารย์ของเขาดูแลตัวเขาเองมาก่อน ดังน้ัน 
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เขาจึงไม่มีทางปฏิเสธที่จะรับเอาเทพตัวน้อยนามว่าลั่วหยางสุ่ยเข้ามาดูแล

รุ่ยเหยียนมีนิสัยที่ติดตัวอยู่อย่างหน่ึงคือเมื่อรับปากสิ่งใดไว้แล้วเขาจะ

ท�าให้เต็มที่และสุดความสามารถ ไม่มีทางท�าอย่างส่งเดชเป็นอันขาด ดังน้ัน

เพ่ือเลี้ยงดูลั่วหยางสุ่ยให้เติบใหญ่มาเป็นเทพวารีที่แสนภาคภูมิ เขาจึงทุ่มเท

ทกุสิง่อย่างให้เดก็น้อยโดยไม่นึกเสยีดาย และนัน่ท�าให้เขาไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่

กับหย่วนเมิ่งผู้เป็นพี่ชายอย่างที่เคยท�า

หย่วนเมิง่ในเวลาน้ันสบืทอดต�าแหน่งจกัรพรรดสิวรรค์ต่อจากผูเ้ป็นบดิา

แล้วเช่นกัน เขาจงึมภีาระหน้าทีม่ากมายทีต้่องจดัการ การท่ีจะเป็นฝ่ายปลกีตัว 

ออกมาเย่ียมเยียนน้องชายที่นอกวังจึงยากที่จะเป็นไปได้ หากมิใช่วันท่ีมีการ 

ประชุมในท้องพระโรงก็เป็นเรื่องยากยิ่งที่จะได้พบเจอกัน

เมือ่รุย่เหยียนต้องใช้เวลาว่างท้ังหมดทีม่ไีปกับการเลีย้งดสูัง่สอนเทพวารี 

โอกาสท่ีพวกเขาจะได้พบเจอกันจึงย่ิงลดน้อยลง จนกระทั่งความสนิทสนม 

ที่เคยมีค่อยๆ ถูกความห่างเหินกัดกินไปอย่างช้าๆ รู้ตัวอีกครั้งทั้งสองพ่ีน้อง 

ก็กลายเป็นเพียงผู้ปกครองและผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพบหน้ากันก็สนทนา 

แต่เรื่องงานเพียงอย่างเดียว

หากเวลาน้ันเขาใส่ใจเสียหน่อยคงสังเกตเห็นได้ไม่ยากว่าผู้เป็นพ่ีชาย 

มีบางอย่างที่แตกต่างออกไป อีกฝ่ายมิได้ใจดีกับเขาอย่างเคย มิได้เป็น 

ผูเ้ข้าหาเขาก่อนอย่างท่ีควรจะเป็น รุย่เหยียนอดทีจ่ะโทษตนเองมไิด้ การเตบิโต

ขึ้นท�าให้เขาละเลยคนส�าคัญมากเกินไปจริงๆ

ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นด�าเนินไปถึงกี่ร้อยปี

กระทั่งวันหนึ่งเทพรับใช้ในวังหลวงว่ิงกระหืดกระหอบเข้ามาหาเขา 

ด้วยสีหน้าแตกตื่น ก่อนจะกล่าวประโยคที่ท�าให้เขาทั้งตกใจและเป็นกังวล

อย่างยิ่ง

จักรพรรดิสวรรค์ไม่ได้ออกจากต�าหนักมานานกว่าเจ็ดวันแล้ว ที่ส�าคัญ

รอบต�าหนักยังถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยเขตแดนม่านพลังท่ีไม่มีผู้ใดสามารถ 

ฝ่าท�าลายเข้าไปได้ ไม่ว่าจะกล่าวอย่างไรองค์จักรพรรดิก็ไม่ยอมออกมา ครั้น

สิ้นด้วยความหวังจึงรีบวิ่งมาหาเทพราตรีผู้แข็งแกร่งทัดเทียมกัน
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รุย่เหยียนมไิด้รรีอ เขารบีรดุไปยังต�าหนักของจกัรพรรดิสวรรค์ ท่ีแห่งน้ัน

ถูกปกคลุมไว้ด้วยเขตแดนม่านพลังที่สร้างขึ้นจากปราณเทพของหย่วนเมิ่ง  

ดงันัน้หากไม่ใช่เจ้าตวัอนุญาตก็ไม่มผีูใ้ดทีส่ามารถผ่านเข้าไปได้ แต่เนือ่งจาก 

รุ่ยเหยียนเป็นคนส�าคัญ เขากล่าวเพียงไม่ก่ีประโยคม่านพลังน้ันก็เปิดออก

ยินยอมให้เขาเข้าไปแต่โดยดี

เขาก้าวเดินไปตามเส้นทางที่คุ้นเคยจนกระท่ังมาหยุดอยู่ท่ีหน้าห้อง 

ห้องหน่ึงซึง่มพีลงัอนัแข็งแกร่งรวมตวักันอยู่หนาแน่นทีส่ดุ เมือ่ก้าวเข้าไปข้างใน 

ก็พบกบัห้องกว้างทีภ่ายในมไิด้มเีครือ่งเรอืนอนัใดอยู่เลย ยกเว้นก็เพียงเตยีงไม้ 

หลังใหญ่ที่ปูทับด้วยฟูกหนานุ่ม ด้านบนเตียงนั้นปรากฏร่างของหย่วนเมิ่งที่

ก�าลังนั่งขัดสมาธิคล้ายกับก�าลังบ�าเพ็ญเพียรอยู่ ทว่าสิ่งท่ีน่าสนใจย่ิงกว่าคือ

เบื้องหน้าของหย่วนเมิ่งปรากฏกลุ่มก้อนพลังงานบางอย่างซึ่งก�าลังหมุนวน

อย่างบ้าคลั่งราวกับพยายามที่จะผนวกเข้าด้วยกัน

"หย่วนเมิ่ง เจ้าท�าอะไร"

เขาเอ่ยถามออกไปด้วยความตกใจ เพราะเมื่อพินิจดูแล้วก็พบว่า 

กลุม่พลงัเหล่าน้ันคอืปราณเทพอนัแสนจะแข็งแกร่งและบรสิทุธ์ิของหย่วนเมิง่

นัน่เอง เขาไม่เข้าใจว่าเหตใุดอยู่ดีๆ  หย่วนเมิง่จงึถ่ายทอดพลงัออกมามากมาย

ถึงเพียงน้ัน ซึ่งถ้าหากปลดปล่อยพลังออกมามากจนเกินไปก็อาจก่อให้เกิด

อันตรายได้

จักรพรรดิสวรรค์มิได้ตอบค�าถาม ทว่าเนตรสีนิลคู่น้ันจับจ้องมายังเขา

โดยมิละไปไหน กระทั่งผ่านไปชั่วอึดใจร่างท่ีเคยนั่งนิ่งก็เริ่มเคลื่อนขยับ  

หย่วนเมิ่งท�ามือเป็นสัญลักษณ์บางอย่าง อักขระมากมายค่อยๆ ปรากฏข้ึน 

ล้อมรอบกลุ่มพลังน้ัน เป็นเหตุให้พลังงานท่ีเคยหมุนวนอย่างบ้าคลั่งค่อยๆ  

อ่อนก�าลังลงจนสงบน่ิง ในขณะเดียวกันอักขระเหล่าน้ันก็หนาขึ้นเรื่อยๆ  

จนท้ายท่ีสุดก็ปกปิดไปท่ัวท้ังกลุ่มพลังงาน เกิดเป็นรูปทรงคล้ายไข่ใบมหึมา 

ใบหนึ่ง

ไม่กี่อึดใจอักขระที่คล้ายกับเปลือกไข่เหล่านั้นก็ค่อยๆ แตกออกก่อนจะ

สลายหายไปท้ังหมด ทว่าสิ่งที่ควรจะเป็นกลุ่มพลังของหย่วนเมิ่งกลับปรากฏ
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เป็นร่างของเด็กชายผู้หนึ่งที่อายุราวสองถึงสามขวบปี

"นั่น..." ในเวลานั้นเขาได้แต่เบิกตามองอย่างคนโง่งม

"เขา...คอืว่าท่ีเทพจนัทรา...จากนีไ้ปเจ้าต้องรบัหน้าทีส่ัง่สอนเลีย้งดเูขา"

"...?"

"นามของเขาคือ...เมิ่งเจี๋ย" หย่วนเมิ่งมิได้อธิบายสิ่งใดให้เขาฟังอีก  

รุย่เหยียนได้แต่มองเดก็น้อยทีถู่กส่งเข้ามาในอ้อมแขนของตนด้วยความสบัสน

มึนงง เด็กน้อยเมิ่งเจี๋ยผู้น้ีมีพลังวิญญาณท่ีบริสุทธ์ิมาก ทว่ากลับแฝงความ

แขง็แกร่งบางอย่างเอาไว้ และทีส่�าคญัไปกว่านัน้คอืพลงัเทพของว่าทีเ่ทพจนัทรา 

ตัวน้อยผู้นี้มีลักษณะเดียวกันกับพลังเทพของหย่วนเมิ่งมิมีผิดเพี้ยน

ทว่ายังมิทันได้สอบถามอะไรเพ่ิมเติม หย่วนเมิ่งก็โบกมือเล็กน้อยเป็น

สัญญาณให้เขากลับไป สีหน้าของจักรพรรดิสวรรค์ในเวลาน้ันดูเหน่ือยล้า 

และซีดเซียวเป็นอย่างยิง่ เมื่อเห็นเช่นนั้นรุ่ยเหยียนก็มิกล้ารบกวนอีก จึงได้แต่

จ�าใจจากมาพร้อมกบัเดก็น้อยในอ้อมแขน จากนัน้รบีพาหนนู้อยเมิง่เจีย๋ไปยัง

สระช�าระวิญญาณแห่งสวรรค์อันศักดิ์สิทธ์ิเหลือคณาเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติม 

ทว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นแปลกประหลาดอย่างยิ่ง

เมิ่งเจี๋ยเป็นเทพเจ้าแท้สายเลือดบริสุทธ์ิ ท่ัวท้ังร่างเปี่ยมล้นไปด้วย 

ปราณเทพที่แสนจะแข็งแกร่ง มันมีสีเงินยวงราวแสงจันทร์ยามค�่าคืน ท�าให้ 

ผู ้ใดก็ตามท่ีอยู่ใกล้รู ้สึกจิตใจสงบน่ิง ในขณะเดียวกันนั้นรุ ่ยเหยียนก็ย่ิง

ประหลาดใจมากกว่าเดิม ด้วยคุณสมบัติวิญญาณของเมิ่งเจี๋ยนั้นดีมาก  

กล่าวได้ว่ายอดเย่ียมเพียงพอที่จะรับต�าแหน่งส�าคัญดังเช่นผู้สืบทอดบัลลังก์

สวรรค์เสียด้วยซ�้า แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเด็กน้อยผู้น้ีจึงได้มาเป็นผู้สืบทอด

ต�าแหน่งเทพจันทราซึ่งมีหน้าที่ดูแลชะตาชีวิตรักของผู้คนเสียอย่างนั้น

ทว่ายามนั้นเขาก็ท�าได้เพียงแค่สงสัย คิดในใจว่าหากสักวันมีโอกาสดีๆ 

ตนค่อยไปเค้นเอาค�าตอบจากผู้เป็นพี่ชายมาก็คงจะได้

ด้วยความมองโลกในแง่ดีน้ีเองจึงท�าให้รุ่ยเหยียนมิได้ติดใจในเรื่อง 

อันใดอีก เขาดูแลเมิ่งเจี๋ยอย่างดีถึงสามวันสามคืน กระท�าสิ่งต่างๆ ท่ีควร 

กระท�าต่อเหล่าเทพเกิดใหม่ จนกระทั่งทุกอย่างพร้อมพรักแล้วจึงได้พา 
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หนูน้อยเมิ่งเจี๋ยไปเปิดตัวที่ต�าหนักไป๋รุ่ยซิงของเขาเอง

ทว่าเขากลับไม่รู้เลยว่าทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนไปในทางท่ีแย่ลง หาก 

ไม่มคี�าสาปของเหล่าเทพพยากรณ์ บางทเีขาอาจจะหยุดทกุอย่างเอาไว้ได้ทนั 

และเหตุการณ์นั้นก็คงจะไม่บังเกิดขึ้น

เหตุการณ์เมื่อแปดร้อยปีก่อน
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