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นับว่าเรื่องราวต่างๆ ได้คลี่คลายไปในทางที่ดี หากแต่เรื่องราวความสัมพันธ ์

ระหว่างเทพราตรกัีบแม่ทัพสวรรค์นัน้อาจเรยีกได้ว่าเพ่ิงเริม่ต้น จากการได้ใช้เวลาร่วมกัน 

รวมถึงเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่าง แม้จะรู้จักกันมาไม่นานนัก ทว่าความรู้ใจ  

ความห่วงใย และความรูส้กึในใจทีเ่ทพท้ังสองมใีห้แก่กันน้ันไม่ได้น้อยเลยแต่อย่างใด

แม้เทพราตรีจะข้ึนชื่อว่าเป็นเทพพยากรณ์ผู้หย่ังรู้ความเป็นไปต่างๆ รวมถึง 

โชคชะตาของผู้คน แต่กลับไม่อาจล่วงรู้ถึงความรู้สึกพิเศษในใจตนเองที่มอบให้กับ 

แม่ทพัสวรรค์ ซึง่กว่าจะล่วงรูถ้งึความรูส้กึของตนเองทีม่ต่ีออกีฝ่ายน้ัน ก็ได้เทพจนัทรา 

ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นเทพแห่งความรกัผูเ้คยผกูชะตาให้ใครต่อใครมานักต่อนกัย่ืนมอืเข้ามาช่วย 

ไม่เพียงเท่าน้ันยังม ี 'ฉงจิง้' ว่าทีเ่ทพราตรตีวัน้อยท่ีช่วยให้ความสมัพันธ์ของเทพท้ังสอง

แน่นแฟ้นขึน้

สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ในคร้ังนี้จะลงเอยอย่างไร แล้วใครจะเป็นผู ้ ท่ี 

เผยความรู้สึกในใจออกมาก่อน คงต้องติดตามกันต่อท่ีหน้าถัดไปใน 'เทพราตรี'  

เล่มที่สามนี้กันเลยค่ะ แอบกระซิบว่ายังมีตอนพิเศษให้ได้ติดตามกันอีกด้วยนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�





✱ ฉงจิ้ง เทพองค์ใหม่ที่ถือกำาเนิดข้ึนมาเป็นผู้สืบทอดตำาแหน่ง 

  เทพราตรีองค์ต่อไป โดยมีเทพราตรีและแม่ทัพสวรรค์ 

  ช่วยกันเลี้ยงดู เทพตัวน้อยองค์น้ีจึงเปรียบเสมือน 

  บุตรชายของเทพทั้งสอง ซึ่งนอกจากจะเรียนรู้เร็วแล้ว 

  ยังว่านอนสอนง่ายและเป็นทีร่กัใคร่เอน็ดขูองผูท้ีไ่ด้พบเห็น 

  อกีด้วย

แนะนำ�ตัวละคร



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ
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ในขณะทีฮ่่าวหรนัและฉงจ้ิงกำาลงัทำางานและเล่นด้วยตนเองอย่างสงบสุข

ภายในห้องน้ัน ทีค่่ายทหารของเทพสงครามก็เต็มไปด้วยความคึกคัก เหล่าทหาร 

นายกอง หรอืแม้กระทัง่เสมียนท่ัวไปต่างก็วิง่วุ่นไปท่ัว จากปกติทีม่กัจะเต็มไปด้วย 

เสียงฝึกซ้อมการรบ ทว่าในเวลาน้ีกลับเต็มไปด้วยเสียงของบทสนทนา 

ทีแ่ลกเปลีย่นกนัอย่างคกึคกั

ซึง่หวัข้อของบทสนทนาเหล่านัน้ก็มพ้ินเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาสูงสดุของตน

ที่ปรากฏกายพร้อมเด็กชายในอ้อมแขน

แม้ว่าเทพสงครามบางองค์จะได้ยินเรื่องนี้มาบ้างจากคนในครอบครัว

ตั้งแต่เม่ือคืน ทว่าก็คิดว่าเป็นเรื่องซุบซิบนินทาไร้สาระ ด้วยไม่อาจเช่ือมโยง 

ภาพแม่ทพัผูเ้ยน็ชาราวรปูป้ันนำา้แขง็กับการโอบอุ้มเดก็น้อยอย่างเอาใจใส่ได้

ต้องกล่าวก่อนว่าสำาหรับเหล่าเทพสงครามแล้วฮ่าวหรันคือแม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่  

น่าเคารพเทิดทูน ภาพลักษณ์เหินห่างเย็นชานั้นมิได้ทำาให้เหล่าเทพสงคราม 

เกดิความไม่ชอบใจหรอืชงิชงัแต่อย่างใด ด้วยรูอ้ยูแ่ก่ใจตนเองว่าแม้แม่ทพัผูน้ี้ 

จะชอบปล่อยบรรยากาศไม่น่าเข้าใกล้ ทว่าก็มีความรับผิดชอบในภาระหน้าท่ี 

อย่างยิง่

ทกุคร้ังทีฮ่่าวหรันออกปฏิบตักิารด้วยตนเอง ภารกิจนัน้กม็กัจะสำาเร็จลลุ่วง 

ด้วยดเีสมอมา ทัง้ยังมเิคยออกปากตำาหนิให้เสียนำา้ใจยามมีข้อผดิพลาด แต่จะชีแ้นะ

วิธีที่ถูกต้องด้วยถ้อยคำาที่กระชับเข้าใจง่าย ผู้ใดท่ีมีความสามารถแม้จะเป็น 

ราตรีที่ 80
บุตรชายของแม่ทัพสวรรค์
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เทพสงครามไร้ชือ่หรอืไร้ยศฐาก็มไิด้มองข้าม โดยได้มอบความดีความชอบให้

ตามผลงานทัง้สิน้

เรียกได้ว่าเป็นที่ชื่นชมของเหล่าเทพสงครามเสียด้วยซำ้า

แน่นอนว่าเจ้าตัวไม่มีทางรู้เรื่องนี้

กลับมาที่เรื่องของเด็กน้อยปริศนา มีข้อสันนิษฐานมากมายเกิดขึ้น  

บ้างกว่็าเป็นน้องชายของแม่ทพัสวรรค์ทีเ่พิง่ถอืกำาเนดิ บ้างก็ว่าเป็นญาตสิกัคน 

ที่ถูกพามาฝากฝังให้เป็นเทพสงคราม บ้างก็ว่าเป็นเทพกำาพร้าที่แม่ทัพสวรรค์ 

พากลับมาหลังจากออกไปปฏิบตัภิารกิจ ทว่าข้อสนันษิฐานท่ีได้รบัความนิยมท่ีสดุ 

คอืเทพน้อยองค์นัน้น่าจะเป็นบตุรชายลับๆ ของแม่ทพัสวรรค์

ถงึแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะคดิกนัไปว่าฮ่าวหรนัเป็นบตุรของจกัรพรรดสิวรรค์ 

แต่เรื่องส่วนตัวอื่นๆ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นความลับ แม้กระทั่งตำาหนักแม่ทัพ 

กม็เีพียงหัวหน้านายกองไม่กีค่นท่ีเคยได้เหยียบย่างเข้าไป คนใกล้ชดิก็มเิคยปริปาก 

เล่าถงึชวีติส่วนตวัของแม่ทพัสวรรค์เลยสกันดิ

สำาหรับชาวสวรรค์โดยทั่วไปการที่ฮ่าวหรันจะมีบุตรตั้งแต่เยาว์วัยนั้น 

เป็นเรือ่งทีย่ากจะเป็นไปได้ แต่สำาหรับเหล่าเทพสงครามน้ันกลบัเชือ่มัน่ว่าฮ่าวหรนั 

มคีวามสามารถมากเพียงพอท่ีจะมบีตุรเป็นของตนเองได้ และคู่บำาเพ็ญเพียรของ 

แม่ทพัสวรรค์เองกจ็ะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถเช่นเดยีวกัน บางทอีาจจะเป็น 

เทพหรอืเทพีมชีือ่สกัองค์

หวัข้อสนทนานีด้ำาเนนิไปตัง้แต่ฮ่าวหรนัก้าวเข้ามาในเขตค่ายทหาร และ 

ดแูล้วกไ็ม่มทีท่ีาว่าจะหยุดลงโดยง่าย

ยามทีอ่ิง่เฟิงกบัจือ่เซวยีนมาถงึ ไม่ว่าจะเดนิไปทางใดกไ็ด้ยนิแต่หวัข้อสนทนา

ในเร่ืองนี้ พลันรองแม่ทัพฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาก็นึกถึงจดหมายท่ีพวกเขาได้รับ 

กลางดกึ

คนืวานขณะทีท่ัง้สองกำาลงับำาเพญ็เพยีรอยูใ่นทีพ่กัอาศยัของตนเองด้วย

ความสบายใจนัน้กม็จีดหมายด่วนถกูส่งมา เมือ่เห็นว่าตราประทบับนจดหมาย 

เป็นสญัลกัษณ์ของแม่ทพัสวรรค์ พวกเขากเ็กือบจะคิดแล้วว่ามเีหตดุ่วนเหตุร้าย 

อนัใดเกดิขึน้ ทว่าเนือ้ความในจดหมายกลับทำาให้สหีน้าของพวกเขาว่างเปล่า 
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ไปชัว่ขณะ

ในจดหมายมีเนื้อความสั้นๆ เพียงบรรทัดเดียว

'พรุ่งนี้มาช่วยข้าเลี้ยงเด็กแต่เช้า'

ทำาเอาเทพสงครามท้ังสองต่างก็ไม่สามารถบำาเพ็ญเพียรต่อได้อย่างสงบใจ 

สดุท้ายจงึต้องแบกความค้างคามาท่ีค่ายทหารแต่เช้า

อิง่เฟิงกับจือ่เซวียนมองหน้ากันด้วยสายตาต้ังคำาถาม พวกเขาไม่พบกับ 

ท่านแม่ทพัเพยีงสปัดาห์กว่าๆ เท่านัน้ กลบัมาอีกคราอกีฝ่ายกม็บีตุรแล้วหรอื

ด้วยเหตุนี้เองขายาวๆ ของท้ังสองจึงรีบก้าวอย่างรวดเร็วจนเกือบจะ 

วิง่ตรงไปยงัห้องทำางานของผู้บงัคบับญัชาของตนเอง

ครัน้ไปถงึก็ยงัมลิมืมารยาทในการบอกกล่าวขออนญุาต พอได้ยนิเสยีง

ตอบรบัจงึได้เปิดประตเูข้าไป

สิง่แรกท่ีปรากฏในสายตามิใช่แม่ทพัสวรรค์ของพวกเขาอย่างท่ีมกัจะเห็น 

เป็นประจำา ทว่ากลบัเป็นเดก็ชายตัวน้อยทีก่ำาลงัขะมักเขม้นอยูก่บัการเล่นตัวต่อไม้ 

ทีโ่ต๊ะตวัเล็กซึง่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากแม่ทพัสวรรค์มากนกั เมือ่ได้ยนิเสยีงประตเูปิด

ลูกแก้วกลมโตสีเข้มก็จับจ้องมายังผู้มาใหม่ด้วยแววตาสงสัยใคร่รู้ ซึ่งนั่นทำาให้ 

รองแม่ทพัฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาไม่กล้าทีจ่ะขยบัร่างกายต่อ

"อิ่งเฟิง จื่อเซวียน มานี่"

เสยีงทุม้ตำา่ของฮ่าวหรนัเอ่ยดงึสตขิองทัง้สองให้กลบัมา ก่อนจะมุง่ตรงไปหา 

ผูบ้งัคบับัญชาของตนด้วยท่าททีีด่สูภุาพและระมัดระวงักว่าปกติ

"นี่คืออิ่งเฟิง ส่วนนี่คือจื่อเซวียน" ฮ่าวหรันหันไปหาเด็กน้อยท่ีมองมา 

อย่างไม่ละสายตา เขาผายมือไปยังชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ใกล้เคียงกับตนเอง  

เจ้าของเรือนผมสีเปลือกไม้ตัดสั้นระต้นคอ ก่อนจะเคลื่อนมือไปยังชายหนุ่ม 

ทีเ่ตีย้กว่าพวกเขาเล็กน้อยซ่ึงมีเรือนผมสีแดงเพลงิยาวพล้ิวเป็นเกลยีวคลืน่

"..."

"นี่คือฉงจิ้ง รู้จักกันเอาไว้" สุดท้ายก็หันไปแนะนำาเด็กน้อยให้ทั้งสองรู้จัก  
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ฉงจิง้เองกร็ูค้วามดมีาก กระโดดลงจากเก้าอีต้วัเตีย้แล้วเดนิเตาะแตะด้วยท่าทีมัน่คง

แต่กย็งัแฝงไว้ด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไปหยุดยนือยู่เบือ้งหน้าผูใ้หญ่ทัง้สอง

"อิง่เฟิง จือ่เซวยีน ฉงจ้ิงจำาได้" เดก็น้อยเอ่ยทวนอย่างถกูต้อง เหน็เช่นน้ี 

ฮ่าวหรนักพ็ยกัหน้าอย่างพงึพอใจ สหีน้าและแววตาอ่อนโยนลงจนคนสนทิทัง้สอง 

รูส้กึแปลกใจ

แม้ว่าอิง่เฟิงกบัจือ่เซวียนจะมีตำาแหน่งเป็นผูใ้ต้บังคบับญัชาของฮ่าวหรัน  

ทว่าความจริงแล้วพวกเขามอีายไุล่เลีย่กนั เกิดในปีเดยีวกนั และเตบิโตมาด้วยกัน  

นบัได้ว่าเป็นสหายมากกว่าผูใ้ต้บงัคบับญัชา จงึเรยีกได้ว่าสนทิสนมกับฮ่าวหรัน 

มากท่ีสุดในภพสวรรค์แห่งนี้ ถึงอย่างนั้นก็แทบจะมิได้เห็นท่าทีอ่อนโยนเช่นนี้ 

จากฮ่าวหรันเท่าใดนัก เวลาอยู่ด้วยกันฮ่าวหรันอาจจะลดบรรยากาศเย็นชา 

ห่างเหินลง แต่กม็ไิด้พดูจาหยอกล้อหรอืมอีปุนสิยัทีแ่ตกต่างจากปกต ิ เพยีงแค่ 

พดูมากขึน้ยามสอบถามหรอืสนทนากันในเรือ่งทัว่ไป

ทัง้จือ่เซวยีนและอ่ิงเฟิงต่างกร็บัรูไ้ด้ว่าฮ่าวหรนัมใิช่ว่ามกีำาแพงต่อพวกตน  

ทว่าคนผู้นีแ้ขง็ทือ่สมกับฉายารูปป้ันนำา้แขง็เดินได้นัน่ล่ะ กระบวนการคิดก็มไิด้ 

ซบัซ้อน สิง่ใดจำาเป็นจงึกระทำา สิง่ใดไม่จำาเป็นก็มกิระทำาให้เสยีเวลา สิง่ทีส่ำาคญัท่ีสดุ 

คอืถงึแม้ฮ่าวหรันจะมิเคยแสดงออกว่าเกลียดเด็ก ทว่าเจ้าตวักเ็ป็นพวกไม่ชอบสงุสิง

กบัผูใ้ด จงึทำาให้พวกเขาประหลาดใจไม่น้อยทีไ่ด้เหน็กับตาว่าฮ่าวหรนัรบัเลีย้ง

เดก็ชายคนหนึง่จรงิๆ

สดุท้ายจือ่เซวยีนผูไ้ม่ชอบให้มีสิง่ใดค้างคาใจกเ็อ่ยถามออกมา "นีบ่ตุร 

ของผูใ้ดหรอื ฮ่าวหรนั"

ขณะกล่าวกย็่อกายลงเพือ่ให้ระดบัสายตาของตนเองเท่ากบัเดก็ชายไปด้วย 

จือ่เซวยีนมักจะเป็นมติรกบัทกุสรรพส่ิง เนือ่งจากเป็นรองแม่ทพัฝ่ายซ้ายซึง่รับหน้าที่

ตดิต่อเจรจากบัผูค้น ด้วยฮ่าวหรนันัน้มชิอบสนทนากบัผูค้นมากนกั ส่วนอิง่เฟิง 

กต้็องคอยจดัการงานเอกสารทีจ่ือ่เซวยีนแสนเกลยีด เขาจงึรบัหน้าท่ีเป็นโฆษก 

ของเทพสงครามด้วยความยินด ีดงันัน้จงึมิได้มปัีญหากบัการผกูมติร

ส่วนฉงจิง้แม้จะเป็นเดก็ดีว่าง่าย ทว่าก็ไม่กล้าเข้าใกล้คนแปลกหน้ามากนัก  

ถึงแม้จะรับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าคนเบื้องหน้าตนมิได้มีพิษมีภัยอันใด จึง 
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เผลอถอยห่างออกมาแล้วขยบัไปทางฮ่าวหรนัโดยไม่รูต้วั

ฮ่าวหรนัรูว่้าจือ่เซวยีนนัน้มิได้เป็นอันตรายต่อเดก็น้อย ทว่านสิยัชอบหยอกเย้า

ของเทพองค์นี้นั้นแก้ยาก โดยเฉพาะเม่ือเจ้าตัวรู้สึกชื่นชอบส่ิงใดมากๆ ก็จะ 

กลายเป็นเทพนิสัยเสียขึ้นมาทันที ฉงจ้ิงน้อยนั้นน่ารักและน่าเอ็นดูถึงขนาดที่ 

ฮ่าวหรนัเองกย็งัรูส้กึชืน่ชอบ ย่อมไม่อาจพ้นเง้ือมมอืจิง้จอกเจ้าเล่ห์ผูน้ีไ้ปได้ ดงันัน้ 

เขาจึงเลอืกคำาตอบทีจ่ะทำาให้จือ่เซวยีนมิกล้าเล่นจนเกนิพอดี

"บุตรของข้าเอง"

ใบหน้าเป้ือนรอยยิม้ของจือ่เซวยีนชะงกัค้าง ส่วนอิง่เฟิงทีย่นืฟังอยู่เงยีบๆ นัน้

ก็แสดงสีหน้าตื่นตะลึงออกมาไม่ต่างกัน ดวงตาสองคู่จึงรีบเบนไปมองผู้พูด 

อย่างรวดเร็วเพ่ือตรวจสอบว่าอีกฝ่ายพูดจริงหรือไม่ ซึ่งก็ค้นพบว่าใบหน้าของ 

ฮ่าวหรนัยงัคงเรยีบเฉยเช่นเคย แววตาสงบน่ิงมิคล้ายกบัคนล้อเล่น

"จริงหรือ" คราวนี้เป็นอิ่งเฟิงที่เอ่ยถามยำ้า

"อืม" ฮ่าวหรันมิได้กล่าวมากความ เพียงแค่รับคำาในลำาคอ

"เจ้าเป็นบุตรของฮ่าวหรันหรือ" หากเป็นปกติแล้วทั้งสองย่อมเชื่อ 

ทีฮ่่าวหรันพูดโดยไม่มแีม้แต่ข้อสงสยั ทว่าเรือ่งนีม้นัดใูหญ่เกนิกว่าจะเป็นไปได้  

ดงันัน้จ่ือเซวียนผู้ชาญฉลาดจึงเลือกท่ีจะถามเด็กน้อยซ่ึงดแูล้วยงัไม่ค่อยรู้ความ 

มากนกั ย่อมมอิาจทีจ่ะพดูจาโกหกโป้ปดได้

ส่วนฉงจิ้งเมื่อถูกถามก็ครุ่นคิดอย่างระมัดระวัง

ด้วยแม้จะมีคลังคำาในความทรงจำา ทว่าเขาก็มิได้มีความรู้เก่ียวกับ 

คำาเหล่านัน้อย่างลกึซึง้ โดยมเีพยีงแค่คำานยิามพ้ืนฐาน จงึได้แต่นำามาเช่ือมโยง 

ตามความเข้าใจของตนเอง บุตรของฮ่าวหรัน หมายถึงเขาเป็นบุตรชายของ 

ฮ่าวหรัน คำาว่าบุตรชายน้ีมิใช่เพียงแค่บุตรที่ถือกำาเนิดแต่สายเลือด หากแต่ 

เม่ือถกูเลีย้งดูแล้วก็อาจนับว่าเป็นบตุรชายได้ ซึง่ฉงจิง้เองกถ็กูเล้ียงดูโดยฮ่าวหรนั  

ถงึแม้จะเพียงแค่วนัเดียว แต่ฮ่าวหรันกด็แูล ให้อาหารและท่ีพกัอาศัยแก่ตนเอง  

เช่นนีแ้ล้วจะนยิามว่าตนเป็นบตุรของฮ่าวหรนักย่็อมไม่ผดิ

เมื่อสมองเล็กๆ เช่ือมโยงเสร็จแล้วก็พยักหน้าน้อยๆ ให้กับจื่อเซวียน 

ที่เฝ้ารอคำาตอบ
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"ฉงจิ้งเป็นบุตรของฮ่าวหรัน" เด็กน้อยกล่าวอย่างหนักแน่น ทำาให้ 

ผูใ้หญ่ทัง้สามทีไ่ด้ยนิต่างก็มคีวามรู้สกึแตกต่างกันออกไป

สำาหรับจื่อเซวียนและอิ่งเฟิงนั้นย่อมต้องตื่นตะลึง ไม่เพียงเท่าน้ัน 

ความสงสยัมากมายกก่็อตวัข้ึนมาราวกบัพายุฝน แม้จะอยากเอ่ยถามว่าฮ่าวหรนั 

ไปมบีตุรตัง้แต่เมือ่ใด ทว่าต่อหน้าเดก็น้อยกม็กิล้าเอ่ยออกมาตามตรง ด้วยไม่รูว่้า 

เรือ่งนีจ้ะมเีบือ้งลกึเบือ้งหลงัทีล่ะเอยีดอ่อนอนัใดหรอืไม่ และพวกเขากเ็ป็นผูใ้หญ่ 

ทีม่คีณุธรรมมากพอทีจ่ะไม่สร้างแผลใจให้กบัเดก็ทีด่แูล้วน่าจะเพิง่ลืมตาดโูลก

ส่วนแม่ทพัสวรรค์เมือ่ได้ยนิเดก็น้อยตอบเช่นนัน้ในคราแรกกร็ูส้กึแปลกใจ  

ด้วยไม่คิดว่าฉงจิ้งจะยอมรับเช่นกัน ในตอนท่ีเด็กน้อยถูกถามเขาก็เตรียมจะ 

คดิหาทางแก้ไขไว้แล้ว บางทอีาจจะเป็นการออกคำาสัง่เดด็ขาดมใิห้จือ่เซวยีน 

รังแกเด็กน้อยมากจนเกินไป ต่อมาความรู้สึกแปลกใจน้ันก็แปรเปลี่ยนเป็น 

ความรู้สึกอบอุ่นและยินดีลึกๆ แม้ว่าจะค่อยๆ ตระหนักได้ว่าบางทีเด็กน้อย 

อาจจะยังไม่เข้าใจคำาถามมากนักและตอบไปตามนำา้ แต่เอาไว้สอนในภายหน้า

กย็งัมสิาย

"รู้เชน่นี้แล้วก็ดูแลฉงจ้ิงใหด้ี" แม้จะมิใช่คำาสั่ง แต่รองแมท่ัพท้ังสองกลับ 

รูส้กึได้ว่ามนักม็ต่ิางกนั จากนีไ้ปฉงจิง้ก็นบัว่าเป็นเจ้านายน้อยของพวกเขาอกีคน

"..."

"เจ้าเล่นกบัพวกเขาได้ แต่หากพวกเขาทำาให้เจ้าไม่สบายใจให้มาบอกข้า"  

ฮ่าวหรนับอกกบัเดก็น้อย ฉงจ้ิงก็พยกัหน้ารบัอย่างเช่ือฟัง

"เจ้าต้องการให้พวกเราทำาส่ิงใดหรือ"

เม่ือผ่านกระบวนการทำาความรูจ้กัและแนะนำาตวักนัไปแล้ว อิง่เฟิงกน็กึถงึ 

เน้ือความในจดหมายท่ีตนได้รับมาเม่ือคืนน้ี แม้ว่าฮ่าวหรันจะบอกให้ทั้งสอง 

ช่วยเลีย้งเดก็ แต่ในท่ีนีก้ม็มิผีูใ้ดเคยมีบตุรหรือมญีาตพิีน้่องท่ีเป็นเด็กเลก็เลยสักคน  

จะให้ช่วยเลีย้งย่อมไม่มปัีญหา เพยีงแต่ว่าพวกเขานัน้ไม่ค่อยจะรูเ้ร่ืองการเล้ียงดูเด็ก 

สกัเท่าใดนกั

"จือ่เซวยีนพาเขาไปเดนิเล่น พอเทีย่งวนัค่อยพามาส่ง ส่วนอิง่เฟิงมาช่วยข้า

จดัการงาน"
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ฮ่าวหรันมิได้ตั้งใจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเด็กน้อย ด้วยรู้ว่ายามน้ี

จักรพรรดิสวรรค์ยังมิได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าฉงจิ้งเป็นว่าท่ีเทพราตรี 

องค์ต่อไป ทว่าเขากไ็มอ่ยากให้เด็กน้อยอุดอูอ้ยู่แต่ในห้องทำางานเพยีงอย่างเดียว  

บนภพสวรรค์มีสิ่งน่าสนใจมากมาย และจ่ือเซวียนกับอิ่งเฟิงก็น่าเชื่อถือมาก 

เพียงพอท่ีจะวางใจให้ดูแลเด็กได้ อีกประการคือเม่ือไปกับรองแม่ทัพท้ังสอง 

ความวุน่วายน่าจะลดลงได้มาก แม้จะไม่เท่าไปกับตนเองกต็าม ทว่างานการเขา 

กม็ากมายเกนิกว่าจะละมือ

"หากเจ้าเบื่อของเล่นแล้วก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกกับเขา สนใจสิ่งใด 

ก็สอบถามได้"

ฮ่าวหรนักล่าวกบัเดก็น้อย ฉงจิง้ได้ฟังกเ็อยีงศรีษะเลก็น้อย ลกูแก้วกลม

สีนำ้าเงินเข้มมองของเล่นสลับกับผู ้ใหญ่ที่จะมาทำาหน้าท่ีดูแลเขาชั่วคราว  

อันที่จริงแล้วฉงจิ้งยังไม่เบื่อการเล่นของเล่น ทว่าการออกไปเดินเล่นก็น่าสนใจ  

เมือ่มองดูฮ่าวหรนัก็เห็นว่าอกีฝ่ายกำาลงัเดินกลบัไปท่ีโต๊ะตัวใหญ่เพ่ือเตรียมท่ีจะ

จดัการงานทีค่ัง่ค้างเอาไว้ต่อ

แม้ว่าเดก็น้อยจะมัน่ใจว่าตนเองนัน้ไม่ได้สร้างความรำาคาญหรอืไม่ได้รบกวน

ฮ่าวหรนั แต่ปล่อยให้อกีฝ่ายทำางานกบัอิง่เฟิงโดยไม่ต้องคอยพะวงตนอาจจะดกีว่า  

ดงันัน้ฉงจิง้จงึตดัสนิใจเลอืกได้ไม่ยาก

"ฉงจิ้งอยากออกไปเดินเล่น" ใบหน้าน่ารักแย้มยิ้มออกมาจนเนตรกลม 

โค้งลงคล้ายจนัทร์เสีย้ว

ฮ่าวหรันได้ยินเช่นน้ันก็พยักหน้ารับ ก่อนจะเบนสายตาไปยังรองแม่ทัพ 

ฝ่ายซ้ายทีย่นือยูไ่ม่ไกล ซึง่ทางด้านผูถ้กูมองก็เข้าใจความต้องการของสหายคนสนิท

ของตน

"ถ้าอย่างน้ันไปกันเถิด" จื่อเซวียนกล่าวอย่างร่าเริงพลางยืดแขนออกไป 

หวงัจะอุ้มเด็กน้อย ทว่าใบหน้าจิม้ลิม้กลบัส่ายไปมาเบาๆ แล้วเอ่ยแจ้งเจตจำานง 

ของตนเองออกมา

"ฉงจิ้งอยากเดิน"

"ได้ๆ"
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แม้เดก็น้อยจะกล่าวว่าอยากเดินเอง แต่จือ่เซวียนก็สงัเกตได้ว่าเท้าเล็กๆ นัน้ 

ขยับถอยออกไปเล็กน้อยจนยากจะเห็นได้ชัด จึงคาดเดาได้ไม่ยากว่าฉงจิ้ง 

ไม่สบายใจที่จะให้ตนเองอุ ้ม นิสัยไว้เนื้อหวงตัวเช่นนี้มิต่างจากฮ่าวหรัน 

ในยามเยาว์วัย ช่วงที่พวกเขารู้จักกันแรกๆ นั้นฮ่าวหรันยังมิได้มีท่าทีเย็นชา  

แต่กม็ยิอมให้ผูใ้ดเข้าใกล้หรอืแตะเนือ้ต้องตัวมากนัก

ถงึอย่างนัน้อารมณ์ของฉงจ้ิงก็ดกีว่าฮ่าวหรนัหลายเท่า แม้จะไม่ยอมให้อุม้ 

แต่กร็ูค้วามดว่ีาตนเองมคิุน้เคยกบัสถานทีแ่ห่งนีจ้งึยอมยืน่มอืให้จบัจงู จือ่เซวยีน 

เห็นเช่นนั้นก็กอบกุมมือน้อยๆ อย่างระมัดระวัง ด้วยรู้ว่าตนเองมักจะมือหนัก 

กับสิ่งต่างๆ เป็นประจำา หากไม่ระวังให้ดีเผลอทำาเด็กน้อยเป็นริ้วเป็นรอยเข้า 

ได้ถกูแม่ทพัของตนเองลงโทษเป็นแน่

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว หนึ่งผู้ใหญ่หนึ่งเด็กก็เดินออกจากห้องของ

แม่ทพัสวรรค์ไป

ค่ายทหารยามนี้กับตอนที่ฉงจ้ิงมาถึงนั้นแตกต่างกันพอสมควร แม้ว่า 

เวลาจะห่างกนัไม่ถงึครึง่ช่ัวยาม ทว่าผูค้นกเ็พิม่มากขึน้ บรรยากาศเองกค็รกึครืน้  

เหล่าเทพสงครามทีข่ยนัขนัแข็งพากันจดักระบวนรบ บ้างกฝึ็กอาวธุ บ้างก็ฝึกพลงั  

ทำาให้มแีสงสหีลากรปูแบบปรากฏข้ึน

"พวกเขาทำาอะไร" ฉงจิ้งเอ่ยถาม นิ้วเล็กชี้ไปที่ลูกไฟซึ่งถูกสร้างขึ้น 

โดยเทพสงครามผู้ครอบครองพลังธาตไุฟ ซึง่กำาลงัปะทะกับเกราะดินท่ีถกูดึงขึน้มา 

ตัง้รบัจากเทพสงครามผูม้พีลงัธาตดุนิ

"พวกเขากำาลังฝึกซ้อม" จื่อเซวียนเอ่ยตอบ

"ฝึกซ้อมหรือ" ดวงตาคู่โตเต็มไปด้วยความสงสัย

"พวกเราเทพสงครามต้องคอยจัดการเหล่ามารปีศาจไม่ดีที่สร้าง 

ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ดังนั้นแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ถูกจัดการเสียก่อนจึงต้อง 

คอยฝึกฝนการต่อสู้อยู่เสมอ" ถ้อยคำาเหล่านี้เข้าใจได้ไม่ยาก แม้จะยังไม่รู้ว่า 

มารปีศาจคอือะไร ทว่าเม่ือได้ยนิคำาว่าไม่ดเีดก็น้อยจึงคาดเดาได้

"ฉงจิ้งต้องฝึกซ้อมหรือไม่" ฟังจากประโยคที่จื่อเซวียนกล่าวแล้ว  
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การฝึกซ้อมคงเป็นสิง่สำาคญัและจำาเป็น เช่นนัน้แล้วตนเองกค็วรจะทำาด้วยหรือไม่

"เรื่องนี้คงต้องลองไปถามฮ่าวหรัน เขาอาจจะสอนเจ้าเอง"

"อืม้ ฉงจิง้จะไปถามฮ่าวหรนั" เดก็น้อยรบัคำาอย่างว่าง่ายก่อนจะก้าวเดินต่อ

จื่อเซวียนพาฉงจ้ิงไปยังสถานท่ีต่างๆ ของค่ายทหารและแนะนำาให้ 

เด็กน้อยฟัง ซึ่งตัวฉงจิ้งเองก็พยักหน้ารับอย่างว่าง่าย ทั้งยังทบทวนให้ทั้งฟัง 

ได้อย่างถกูต้องอกีด้วย ด้วยความอธัยาศยัดตีามประสาโฆษกคนสำาคญัย่อมมบ้ีาง 

ที่จะต้องพบปะกับเหล่านายกองและเทพสงครามองค์อื่นๆ เมื่อถูกเอ่ยถาม 

กต็อบเพียงว่าฉงจ้ิงเป็นบตุรชายของฮ่าวหรนั

เหล่าเทพสงครามท่ีสงสัยใคร่รู้กันมาตั้งแต่เช้าเมื่อได้รับการยืนยันจาก 

คนสนิทของแม่ทพัสวรรค์ย่อมไร้ซึง่ความรูส้กึติดใจสงสัย ดงัน้ันเมือ่มผีูรู้ห้น่ึงคน 

ก็ย่อมมีผู้รู้คนท่ีสอง จากนั้นเร่ืองน้ีก็กระจายไปท่ัวท้ังค่ายทหารอย่างรวดเร็ว 

แน่นอนว่าฮ่าวหรนัคาดเดาเรือ่งนีไ้ด้อยู่แล้ว แม้ว่าเขาจะไม่ได้สนใจเร่ืองซบุซบินินทา

ของผูค้น แต่จือ่เซวยีนมกัจะสรปุเรือ่งราวเหล่านัน้มาให้เขาฟังอยูเ่สมอ จงึย่อม

ตระหนกัได้ว่าข่าวลอืในค่ายทหารนัน้รวดเรว็เป็นอย่างยิง่ โชคดีทีเ่รือ่งน้ีสามารถ 

นำามาปรับใช้ในการส่งข่าวหรือม้าเร็วเก่ียวกับการทหารได้ ฮ่าวหรันจงึมไิด้มองว่า 

มนัเป็นปัญหา อกีอย่างคอืข่าวลอืรวมถึงคำาซบุซบินนิทาต่างๆ กม็กัจะหยุดและ 

วนเวียนอยู่ภายในเท่านั้น มิมีทางออกไปสู่ภายนอกอย่างเด็ดขาด ซึ่งเรื่องนี้ 

ได้รบัการพสิจูน์มาแล้วหลายพนัปี

การให้ฉงจ้ิงออกไปเดินเล่นในค่ายทหารเองก็เป็นความจงใจของฮ่าวหรัน 

เพือ่ทีจ่ะให้เหล่าเทพสงครามได้รูจ้กัฉงจ้ิงเอาไว้ และในอนาคตเทพสงครามเหล่านี้ 

กจ็ะสามารถให้ความช่วยเหลอืยามเม่ือฉงจิง้ดำารงตำาแหน่งเทพราตรอีย่างเป็นทางการ

ได้

ทว่าส่ิงท่ีฮ่าวหรันคิดไม่ถึงคือการที่เหล่าเทพสงครามรู้จักฉงจ้ิงในฐานะ 

บตุรชายของแม่ทพัสวรรค์นัน้ได้ผลดกีว่าทีเ่ขาวางแผนเอาไว้เสยีอกี ประกอบกบั

ใบหน้าทีแ่ม้จะยังเยาว์วยัแต่กฉ็ายแววหล่อเหลาออกมาแล้ว อกีทัง้อปุนิสยัทีส่ภุาพ  

ว่านอนสอนง่าย ชวนให้ผู้คนเอ็นดู แม้จะไม่ได้ช่างพูดช่างเจรจา แต่ยามใด 

ที่ขยับริมฝีปากเอ่ยถ้อยคำาออกมาล้วนแล้วแต่ทำาให้ผู้ที่ได้รับฟังรู้สึกราวกับ 
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ถูกปลอบประโลม ทำาให้กลายเป็นที่ชื่นชมของเหล่าเทพสงครามตั้งแต่ 

ตำาแหน่งสงูส่งไปจนถงึทหารบรรจุใหม่ไปโดยไม่รูต้วั

ทั้งหลายคนยังอดไม่ได้ที่จะคาดหวังว่าเด็กน้อยผู ้นี้จะต้องมาเป็น 

เทพสงครามในอนาคตอย่างแน่นอน

เมื่อครบกำาหนดเวลาท่ีฮ่าวหรันบอกเอาไว้แล้ว จื่อเซวียนก็พาฉงจ้ิง 

กลบัไปยงัห้องทำางานของฮ่าวหรนั 

"พวกเจ้าไปพักผ่อนเถิด" เมื่อฉงจ้ิงกลับมาแล้วฮ่าวหรันก็มิได้รบกวน 

รองแม่ทพัทัง้สองอีก ทางด้านอ่ิงเฟิงกับจือ่เซวียนก็มไิด้อยูต่่อ เพราะคาดเดาได้ว่า 

แม่ทพัสวรรค์คงอยากจะใช้เวลากบับุตรชายของตนเอง ดงันัน้พวกเขาจงึขอตวั 

ออกมาอย่างรวดเรว็

ฮ่าวหรันและอิ่งเฟิงจัดการงานทุกอย่างเสร็จสิ้นทันเวลาก่อนที่ฉงจิ้ง 

จะกลับมาพอดี ดงันัน้แล้วในช่วงบ่ายของวันเขาย่อมมเีวลาให้เด็กน้อยอย่างเต็มท่ี

"เป็นอย่างไรบ้าง" ร่างสูงใหญ่ลุกข้ึนจากโต๊ะก่อนจะเดินไปอุ้มเด็กน้อย 

ทีแ่ม้บรรยากาศรอบกายจะยังมชีวีติชีวาและดูสดช่ืนอยู ่ทว่าแววตาน้ันมร่ีองรอย 

ของความเหน่ือยล้าอยู่บ้าง ทางด้านฉงจ้ิงเองก็มไิด้ปฏิเสธ ยนิยอมให้ฮ่าวหรันอุม้ 

แต่โดยดี

"ฉงจ้ิงสนุก!" เด็กน้อยตอบด้วยดวงตาเป็นประกายก่อนจะค่อยๆ เล่า 

สิง่ทีต่นเองสนใจออกมาอย่างช้าๆ ฮ่าวหรนัเองกร็บัฟังอย่างตัง้ใจขณะพาฉงจิง้ 

ไปนัง่พกับนเก้าอีต้วัใหญ่ของตนเอง โดยไม่ลมืทีจ่ะหยิบเคร่ืองเขียนและกระดาษ 

อกีหลายแผ่นของเด็กน้อยตดิมอืมาด้วย "ฮ่าวหรนั ฉงจิง้ต้องฝึกซ้อมด้วยหรอืไม่"  

เดก็น้อยนกึถงึสิง่ทีจ่ือ่เซวยีนตดิค้างคำาตอบของตนเองเอาไว้ได้จงึเอ่ยถามออกไป

"เจ้าอยากฝึกต่อสู้หรือ" ฮ่าวหรันเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ

"อื้ม ฉงจิ้งไม่อยากแพ้คนไม่ดี"

"คนไม่ดีหรือ"

"จื่อเซวียนบอกว่ามีมารปีศาจไม่ดีสร้างความเดือดร้อน"

"เจ้ารู ้จักมารปีศาจด้วยหรือ" ฮ่าวหรันเอ่ยถามอย่างแปลกใจ ทว่า 

เดก็น้อยกลบัส่ายหน้าไปมา
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"ฉงจ้ิงไม่รูจ้กั แต่คงไม่ใช่สิง่ทีด่ใีช่หรอืไม่" คิว้ของเด็กชายขมวดเข้าหากัน 

เลก็น้อย

"ไม่ถกูเสียทเีดยีว มารและปีศาจเป็นเผ่าพนัธุเ์ผ่าพนัธุห์น่ึง มทีัง้ดีและไม่ด"ี  

ฮ่าวหรันอธิบาย หากเป็นเมือ่ก่อนเขาคงไม่มานัง่แก้ไข แต่หลังจากได้รูจ้กักบั 

รุ่ยเหยียนก็ทำาให้มุมมองของเขาเปล่ียนไป หากเจา้ตัวได้ยินคำาถามน้ีของฉงจ้ิง 

ก็คงตอบไม่ต่างจากที่เขาตอบไป แม้ว่ามารที่ฮ่าวหรันพบเจอมาส่วนใหญ่นั้น 

จะหาดไีม่ได้กต็าม

"เช่นนั้นฉงจ้ิงจะสู้กับคนที่ไม่ดี" ท่าทียามกล่าวออกมาน้ันดูกล้าหาญ 

เป็นอย่างยิง่ หากไม่ตดิว่าฉงจิง้ต้องเป็นเทพราตรใีนอนาคต ฮ่าวหรนักอ็ดคดิไม่ได้ว่า

เดก็คนนีเ้หมาะสมกับการเป็นเทพสงครามอย่างย่ิง

"เจ้าอยากสูอ้ย่างไร" วนันีว่้าทีเ่ทพราตรตีวัน้อยได้ตระเวนไปทัว่ค่ายทหาร 

ของเทพสงคราม ย่อมได้พบกบัรปูแบบการต่อสูท้ี่หลากหลาย ฮ่าวหรนัคิดว่า 

อาจจะมบีางอย่างทีฉ่งจ้ิงน้อยสนใจเป็นพเิศษ ซึง่ก็เป็นอย่างทีค่าดเอาไว้

"ธนู! ฉงจิ้งอยากยิงธนู" ยามกล่าวถึงสิ่งนี้นำ้าเสียงของเด็กน้อยท่ีมักจะ 

หวานสภุาพกเ็ต็มไปด้วยความร่าเริง

"ชอบหรือ"

"อื้ม คนไม่ดีจะเข้าใกล้ฉงจิ้งไม่ได้" ไม่ว่าเปล่า ยังทำาท่าทางยิงธนู 

ตามที่ตนเองเห็นมาให้ดูอีกด้วย ท่าทางมีชีวิตชีวาเช่นนี้ทำาให้ฮ่าวหรันเงียบไป 

อย่างใช้ความคดิ รอจนกระทัง่เดก็น้อยพรรณนาถึงความสวยงามของการยงิธนูจบ 

เขาก็เอ่ยขึน้มา

"รอให้โตกว่านี้อีกหน่อยข้าจะสอนให้"

"ได้ ฉงจิง้จะรอ" เดก็น้อยมิได้ดือ้ดงึหรอืงอแง เมือ่ฮ่าวหรนักล่าวอย่างไร 

กว่็าตามอย่างนัน้ ทัง้ยังดใีจมากท่ีอกีฝ่ายบอกว่าจะสอนตนเอง แม้จะไม่เคยเห็น 

ฮ่าวหรันยงิธนู แต่ฉงจ้ิงก็จำาได้ว่าเป็นผูย้ิง่ใหญ่ นัน่ย่อมหมายความว่าต้องเก่ง 

และสง่างามมากแน่ๆ

ส่วนฮ่าวหรันที่เงียบไปก่อนหน้านี้เพราะเขาต้องการครุ่นคิดอย่างถี่ถ้วน  

หากกล่าวกนัตามตรงแล้วฉงจิง้ควรนบัได้ว่าเป็นศษิย์ของรุย่เหยยีน เร่ืองการงาน 
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ของเทพราตรีเขามิอาจช่วยเหลือได้ แต่เรือ่งการใช้ชวีติพืน้ฐานและทักษะการต่อสู้ 

เขาสามารถแบ่งเบาในเร่ืองน้ีได้ และมนัจะมิส่งผลกระทบต่อการเป็นเทพราตรี 

อย่างแน่นอน อย่างไรเสยีเทพเจ้าแทบจะทุกองค์ย่อมต้องมทีกัษะการต่อสูต้ดิตวับ้าง 

ไม่มากกน้็อย

"เรื่องต่อสู้พักเอาไว้ก่อน วันนี้ข้าจะมาสอนเจ้าอ่านเขียน"

ฮ่าวหรันกางหนังสือที่หยิบติดมาด้วยที่ด้านหน้าของเด็กน้อย มันเป็น 

ตำาราสอนอ่านเขยีนพืน้ฐานทีเ่ทพเจ้าทกุองค์ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านตา เล่มแรก 

ที่ฮ่าวหรันหยิบมาให้นั้นเป็นคำาศัพท์เกี่ยวกับเร่ืองใกล้ตัว จากนั้นจึงหยิบ 

แผ่นกระดาษเปล่าออกมาวาง ตามด้วยพูก่นัและหมกึทีพ่ร้อมใช้งาน

"คำานี้อ่านว่าเทพเจ้า เขียนอย่างนี้"

ฮ่าวหรนัค่อยๆ ลากปลายพู่กนัทลีะเส้นอย่างช้าๆ ลายเส้นทีเ่ขาวาดเขียน 

ออกมาน้ันเฉยีบคมและแขง็แกร่ง ไร้ร่องรอยปลายพูก่นัแตกหรือหยดหมึกกระเซน็ 

แม้สกัหยดเดียว บ่งบอกถงึความมีระเบียบและมวีนิยัของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดี

"คราวนี้เจ้าลองดู"

แม่ทพัสวรรค์ยืน่พูก่นัให้กบัฉงจ้ิง เดก็น้อยกร็บัมาอย่างว่าง่าย เขานกึทวน 

ลำาดบัการเขียนของฮ่าวหรนัในใจ จากนัน้มอืเลก็ๆ กต็วดัลากตามความทรงจำา 

อย่างระมดัระวงั ลายเส้นทีป่รากฏนัน้ดนูุม่นวลแต่กค็มกรบิ ปลายหางพลิว้ไหว 

เล็กน้อย แต่ถึงกระน้ันก็มิได้ดูอ่อนช้อยจนเกินไป ฮ่าวหรันที่เฝ้าดูอยู่นั้น 

คาดเดาได้ไม่ยากว่าเติบโตไปฉงจิ้งคงมิต่างจากรุ่ยเหยียนผู้เป็นอาจารย์ที่เป็น 

ประเภทอ่อนนอกแขง็ใน ภายนอกสุภาพอ่อนโยน แต่แท้จรงิแล้วเด็ดเด่ียวมัน่คง

นึกถึงเรื่องนี้แล้วเขาก็ค้นพบว่าลายมือของฉงจิ้งน้ันคล้ายรุ่ยเหยียน 

อยู่หลายส่วน หากมองเผินๆ กแ็ทบจะกล่าวได้ว่าเหมอืนกัน

"เก่งมาก"

เมื่อฉงจิ้งวางพู่กันลงฮ่าวหรันก็เอ่ยชม จากนั้นก็สอนคำาต่อไป

เทพเจ้าล้วนได้รบัพรสวรรค์อย่างหนึง่ทีต่ดิตวัมาแต่กำาเนิดนอกเหนือไปจาก

พลงัอนัศกัดิส์ทิธ์ิ นัน่ก็คอืความสามารถในการอ่านเขียน เรยีนรู้เพียงหน่ึงคร้ัง 

ก็จดจำาได้ตลอดไป เทพเจ้าทุกองค์ไม่มีองค์ใดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ยกเว้น 
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แต่เพียงเทพเซียนทีบ่รรลุขึน้มาเป็นเทพเจ้าและต้องมาเรียนอกัขระของเทพเจ้า

เอาทีหลงั ซึง่สำาหรบัผูท้ีส่ามารถฝึกฝนจนบรรลเุป็นเทพเจ้าได้นัน้ย่อมมคีวามสามารถ

ทีไ่ม่ธรรมดา

ฮ่าวหรันจงึไม่กงัวลว่าฉงจิง้จะทำาไม่ได้ ยิง่ไปกว่าน้ันลายมือของเด็กน้อย 

กง็ดงามมากเสียด้วย ซึง่เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างหายาก โดยท่ัวไปแล้วอาจจะต้อง 

ใช้เวลาฝึกคัดลายมืออยู่หลายเดือนจึงจะออกมางดงามดั่งใจ มีเพียงส่วนน้อย 

เท่านัน้ทีฝึ่กเขยีนคร้ังแรกลายมือกด็ดูมีเิป็นเส้นยึกยอื นัน่แสดงว่าเจ้าตวัสามารถ 

บงัคบัข้อมอืได้นิง่และมัน่คง

เมื่อลอบพิจารณาดูข้อมือเล็กๆ คู่นั้น เขาก็ค้นพบว่าข้อมือของฉงจิ้ง 

ยืดหยุ่นดีมาก การตวัดลากเส้นพู่กันสามารถทำาได้อย่างง่ายดายไม่มีติดขัด  

ไม่เพียงแต่ข้อมอืเท่านัน้ การวาดเขยีนพูก่นัยงัต้องใช้ความยดืหยุน่ของแขน ซึง่ 

ฉงจิง้มมิปัีญหาเลย

ฮ่าวหรนัค้นพบว่าฉงจิง้น้อยเหมาะกบัการเรยีนธนอูย่างทีเ่จ้าตวัต้องการ

นอกจากการคัดตัวอักษรแล้ว ฮ่าวหรันคิดว่าหากสอนการจับถือธนู 

เบ้ืองต้นก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถของเด็กน้อย ทั้งยังมิต้องออกแรง 

เพ่ือยงิจงึไม่น่าจะเป็นปัญหา

ระหว่างทีก่ำาลงัสอนให้ฉงจิง้อ่านเขียนอยู่นัน้ เขาก็ค่อยๆ วางแผนในอนาคต 

เอาไว้ล่วงหน้าไปด้วย
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ย้อนกลับไปในวันท่ีรุ่ยเหยียนเดินทางออกจากเมืองฟ้าเพ่ือกลับไปยัง 

แดนภูติอีกครั้ง เมื่อต้องกลับมาอยู่คนเดียวหลังจากท่ีมีคนอยู่ข้างกายเสมอ 

ทำาให้ช่วงแรกๆ ทีอ่อกเดนิทางน้ันรุย่เหยียนรูส้กึไม่คุน้ชนิไปบ้าง คราใดล่องเรอื 

ผ่านสิ่งน่าสนใจเขาก็จะเผลอหันมองหาคนข้างกายเพ่ือชี้ชวนให้ดูอยู่หลายคร้ัง  

กว่าจะปรบัตวัได้ก็ผ่านไปแล้วหลายช่ัวยาม

โชคดีที่แดนภูติอยูไ่ม่ไกลมาก ใช้เวลาเพียงไม่นานก็มาถึง เขาจึงไม่ต้อง 

รูส้กึเหีย่วเฉาไปมากกว่าเดมิ

การเดนิทางครัง้นีรุ้ย่เหยียนมไิด้เอ้อระเหยเช่นครัง้ก่อน เมือ่ผ่านพ้นแดนเทพ 

มาแล้วเขาก็เลือกท่ีจะใช้การเคลือ่นท่ีภายในชัว่พรบิตาไปปรากฏกายท่ีหน้าวิหาร 

ของราชาภูตทินัที ซึง่เขาได้ส่งจดหมายแจ้งมาก่อนหน้านีแ้ล้ว ครัน้มาถึงจงึพบว่า 

ราชาภูติได้จดัเตรยีมภูติรบัใช้ไว้รอต้อนรบัเขาอย่างพร้อมพรกั

"เทพราตร ีเชญิทางนี"้ ภูตริบัใช้ท่าทางสภุาพตนหนึง่เอ่ยบอกกับรุย่เหยียน

"รบกวนท่านแล้ว" รุ่ยเหยียนแย้มย้ิมก่อนจะเดินตามภูติรับใช้ตนน้ันไป 

แม้ว่าครัง้ก่อนเขาจะรูท่ี้ทางอยู่แล้ว ทว่าการเดนิดุม่ๆ เข้าไปเลยคงจะเป็นมารยาท 

ทีไ่ม่ดนัีก

ภูติรับใช้พาเทพราตรีมาส่งเพียงแค่ท่ีด้านหน้าของบ่อนำ้าพุร้อนแล้ว 

แจ้งให้เขาเข้าไปด้านในด้วยตนเอง เนือ่งจากอกีฝ่ายไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน 

เขตหวงห้าม รุย่เหยียนกล่าวขอบคณุอกีฝ่ายเสรจ็ก็แยกตวัออกมา

ราตรีที่ 81
ลั่วอวิ่นหลิว
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ภายในอาณาเขตของบ่อนำ้าพุร้อนนั้นยังคงเป็นเช่นเดียวกับครั้งก่อน  

กลิน่อายของปราณธรรมชาติและพลงัวิญญาณอนัหนาแน่นแทบจะมไิด้ลดลงเลย 

สิ่งที่เพ่ิมเข้ามาคงจะเป็นกลิ่นของสมุนไพรที่ลอยอบอวลอยู่ในอากาศ แต ่

ถึงอย่างนั้นก็มิได้ทำาให้รู้สึกฉุนจมูกแต่อย่างใด กลับกันยังทำาให้รู้สึกสดชื่น 

เมือ่หายใจเข้าไปเสยีด้วยซำา้ นอกเหนอืจากสิง่เหล่านีท้ีพ่อจะรูท่ี้มาทีไ่ปอยู่แล้ว 

ก็ยงัมคีวามรูส้กึเย็นสบายราวกับสายฝนท่ีโปรยปรายลงมาท่ามกลางอากาศร้อน

กลิ่นอายท่ีทำาให้คนรอบกายรู้สึกเย็นใจและสงบนิ่งได้เช่นน้ี รุ่ยเหยียน 

มมิทีางลมืได้ลง

ท่ามกลางบ่อนำ้าพุร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งมีกลุ่มควันจางๆ ปกคลุม 

คล้ายม่านหมอกบางเบาปรากฏร่างของบรุษุวยัฉกรรจ์ผูม้ใีบหน้าสุภาพอ่อนโยน 

น่ังอยู่ เรอืนผมสคีรามเข้มเหยียดตรงแผ่สยายหายลงไปในสายนำา้ท่ีล้อมรอบกาย 

ปราณสนีำา้เงนิหมนุวนไปมา ดูมชีวิีตชีวาราวกับกำาลงัเรงิระบำา

หน้าตาเช่นนี้ ท่าทางเช่นนี้ บรรยากาศอย่างนี้

นี่คือลั่วอวิ่นหลิวไม่ผิดแน่

แม้จะอยากเอ่ยทักทายผู้ท่ีกำาลังน่ังหลับตาซึมซับปราณและสมุนไพร 

รอบกาย ทว่ารุ่ยเหยียนก็มิได้รีบร้อน ด้วยไม่รู้ว่าหากทำาให้ผู้ท่ีกำาลังฟื้นฟูอยู่ 

เสียสมาธิจะส่งผลเสยีอะไรหรอืไม่ เขาจงึเลอืกทีจ่ะเดินไปหาราชาและราชนีิภูติ 

ทีเ่ฝ้าดอูยู่ห่างออกไปแทน

"คารวะราชาและราชินีภูติ" รุ่ยเหยียนเอ่ยทักทาย

"คารวะเทพราตรี" ทั้งสองเองก็ทักทายตอบ

"เป็นเช่นไรบ้าง" เทพราตรีเอ่ยถาม แม้ว่ามองด้วยตาเปล่าจะดูเหมือน 

ทกุอย่างเสร็จสมบรูณ์แล้ว ทว่ารุย่เหยียนกลบัมลีางสังหรณ์ว่าน่าจะยังมปัีญหา 

บางอย่างอยู่อกี ไมเ่ช่นนัน้ลัว่อว่ินหลวิคงได้ออกมาพักผ่อนท่ีด้านนอกนำา้พุร้อนน้ี 

แล้ว

"ทกุอย่างราบรืน่ไม่มปัีญหา เพียงแต่สหายท่านน้ีสญูเสยีพลงัเดมิทีเ่คยมอียู่ 

ไปจนเกือบหมด จงึอาจจะต้องใช้เวลาในการฟ้ืนฟูเพ่ิมขึน้ ประกอบกับในยามที่

ดวงจติถูกผนึกรวมเอาไว้กับลกูแก้ววิญญาณเพ่ือคงสภาพความเป็นเทพเจ้าน้ัน 
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ความทรงจำาของเขาได้ถูกผนกึไปด้วย คาดว่าอาจต้องใช้เวลาอกีหน่ึงถึงสองวัน 

ทกุอย่างจงึจะสมบรูณ์" ราชาภูตอิธิบาย ไม่ว่าเปล่า ยังส่งบนัทกึเล่มหน่ึงมาให้ 

รุ่ยเหยียน เมื่อรับมาเปิดดูก็พบว่ามันเป็นบันทึกการรักษาตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมานีข้องลัว่อว่ินหลวิ

"เดมิทีข้าตัง้ใจจะแจ้งไปทางจดหมาย แต่ไม่คดิว่าท่านจะเดนิทางมาก่อน" 

คราวนีร้าชนีิภูติกล่าวด้วยนำา้เสยีงทีเ่ต็มไปด้วยความรูส้กึผดิ

"มิต้องกังวลไป เป็นข้าเองที่รีบร้อนมาก่อน" รุ ่ยเหยียนไม่ได้ถือโทษ 

โกรธพวกเขา เป็นตวัเขาเองด้วยซำา้ทีร้่อนใจอยากมาดคูวามคืบหน้า อกีอย่างคือ 

การมาล่วงหน้าสักวันสองวันก็ไม่มีสิ่งใดเสียหาย เขาจะได้เฝ้าดูการฟื้นฟูด้วย 

สายตาตนเองด้วย "ตลอดเจ็ดวันมาน้ีพวกท่านคงเหน่ือยมามากแล้ว เช่นน้ัน 

อกีสองวันก็ให้ข้ารบัหน้าท่ีเฝ้าดตู่อเถิด"

หลังจากอ่านบันทึกการรักษานี้คร่าวๆ แล้วรุ่ยเหยียนก็สัมผัสได้ถึง 

ความทุม่เทท่ีท้ังสองมใีห้กับสหายของเขาเป็นอย่างด ีบนัทึกนีค่้อนข้างละเอยีดลออ 

ทำาให้เดาได้ไม่ยากว่าผูบ้นัทกึย่อมต้องใส่ใจทุกรายละเอยีดทีต่าเหน็ เช่นนีแ้ล้ว 

ย่อมต้องหมายความว่าท้ังราชาและราชินภูีตน้ัินแทบจะไม่ได้พักเลยแม้สกันดิ

"หามไิด้ อย่างไรเสยีนีก็่เป็นสิง่ทีท่่านไว้ใจให้พวกเราจดัการ ย่อมต้องใส่ใจ 

และจรงิจงั" แม้นำา้เสยีงของราชาภูตจิะฟังดสูดชืน่ ทว่ารุย่เหยียนก็ยังมองเห็นถึง 

แววเหนือ่ยล้าทีพ่าดผ่านดวงตาของอกีฝ่ายได้

"ข้าขอบคุณท่านท้ังสองมากจริงๆ แต่ข้าก็อยากให้พวกท่านได้พักผ่อน"  

เห็นท่าทีจริงจังของเทพราตรีแล้วผู้ปกครองแดนภูติทั้งสองก็มิได้มีข้อโต้แย้ง 

อนัใดอกี จงึได้แต่ขอตวัออกมา

"เช่นน้ันข้ากับข่งผงิขอตวัไปพักผ่อนก่อน หากต้องการสิง่ใดให้สัน่กระดิง่น้ี  

แล้วพวกข้าจะรบีมา"

กระดิ่งสีทองถูกส่งมอบมาให้ ครั้งน้ีรุ่ยเหยียนมิได้ปฏิเสธนำ้าใจ ยอมรับ 

กระดิ่งนั้นมาแต่โดยดี รอจนกระท่ังท้ังสองจากไปแล้วเขาจึงเดินไปยังท่ีน่ัง 

ซึ่งถูกจัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ ระหว่างนี้เขาได้นำาบันทึกการรักษามาอ่าน 

อย่างละเอยีดอกีครัง้
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บนัทกึการรกัษานีไ้ม่ได้มเีพียงแค่ผลการรกัษาเท่าน้ัน แต่ยังระบถึุงขัน้ตอน 

การรกัษาเอาไว้ด้วย ซ่ึงมตีัง้แต่ตอนท่ีลัว่อวิน่หลวิยังคงเป็นลกูแก้ววิญญาณอยู่  

โดยขั้นตอนการรักษามิได้ลึกลับซับซ้อนมากอย่างท่ีราชาภูติเคยกล่าวเอาไว้  

เพียงแค่ต้องใส่สมนุไพรให้ถูกต้องตามลำาดบัและใส่ลงไปอย่างต่อเนือ่งมใิห้ขาด

เท่านัน้ หลงัจากสมนุไพรชนิดหลกัทัง้หมดถูกใช้แล้ว ในช่วงระยะเวลาการดดูซบั 

และหลอมรวมกายเนือ้ก็สามารถนำาของวิเศษอืน่ๆ หรอืสมนุไพรทีม่สีรรพคณุ 

เดยีวกับสมนุไพรชนดิหลกัมาเสรมิได้

ช่วงระยะเวลาเจ็ดวันที่ผ่านมาน้ีราชาและราชินีภูติได้นำาของวิเศษ 

มาช่วยเสริมให้เป็นจำานวนมาก ไม่เช่นน้ันแล้วระยะเวลาการหลอมกายเน้ือใหม่ 

ของลัว่อว่ินหลวิอาจจะต้องยืดออกไปมากกว่าเดมิ

โชคดีท่ีรุ่ยเหยียนเองก็เตรียมพร้อมมาด้วย ก่อนออกจากเมืองหลวง 

ของเทพเจ้าเขาได้ค้นมิติเก็บของของตัวเองเพื่อดูว่ามีของที่มีประโยชน์หรือไม่  

สิง่ใดท่ีสามารถใช้เสรมิพลงัทัง้ร่างกายและลมปราณได้เขาก็ขดุมนัออกมาท้ังหมด

และแยกเอาไว้เพ่ือนำามาช่วยลัว่อว่ินหลวิ

เมื่อบันทึกการรักษามิมีสิ่งอื่นใดที่สำาคัญอีก รุ่ยเหยียนจึงปิดและวางมัน 

เอาไว้อย่างเรยีบร้อย ก่อนจะเดนิไปทีร่มิบ่อนำา้พุร้อนแล้วล้วงเอาของต่างๆ ออกมา 

วางเรยีงไว้ โดยของเหล่าน้ันมตีัง้แต่ชิน้เลก็ไปจนถึงชิน้ใหญ่

สิ่งแรกท่ีนำาออกมาคือเกล็ดมัจฉาสวรรค์ส่วนท่ีเหลือจากครั้งที่แล้ว  

รุย่เหยียนใส่มันลงไปในนำา้พุร้อนอย่างระมดัระวัง ซึง่คราวน้ีแตกต่างจากครัง้ท่ีแล้ว  

พวกมันมิได้ถูกฟองนำ้าใสห่อหุ้ม ทว่ากลับสลายเป็นผงแล้วลอยไปรวมกันอยู่ 

รอบร่างของลัว่อว่ินหลวิ รุย่เหยียนมองดอูย่างระมดัระวงั เมือ่ไม่เห็นว่ามสีิง่ใด 

ผดิแปลกเขาก็หยิบเอาหนิก้อนหนึง่ข้ึนมา

หินก้อนนี้มีสีฟ้าสดใส สามารถมองทะลุผ่านไปได้ ขนาดของมันเท่ากับ 

หนึ่งกำามือ สิ่งน้ีคืออัญมณีธาตุนำ้าบริสุทธ์ิ คุณสมบัติของมันก็เช่นเดียวกับ 

อำาพันเพลงิทีไ่ด้จากภตูหิงส์ไฟ รุย่เหยียนได้รบัมาเป็นของขวัญเมือ่นานมาแล้ว  

แต่เนือ่งจากไม่มโีอกาสได้ใช้เขาจงึโยนมนัไปเก็บไว้ทีก้่นกรุ

มือเรียววางอัญมณีก้อนนั้นลงไปในบ่อนำ้าพุร้อน ทันทีท่ีแตะโดนผิวนำ้า
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อัญมณีท้ังก้อนก็สลายกลายเป็นผงและเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ 

เกลด็มัจฉาสวรรค์เมือ่สกัครูน้ี่ ต่อมาเมือ่รุย่เหยียนนำาสิง่ใดก็ตามทีม่ลีกัษณะเป็น

ของแข็งใส่ลงไปมนัก็จะสลายเป็นผงแล้วปะปนลงไปในนำา้พุ ก่อนจะไปหมนุวน 

ล้อมรอบร่างของบรุษุท่ีอยู่ ณ ใจกลางของบ่อนำา้พุแห่งนี้

ขณะทีเ่กิดเหตกุารณ์เหล่านัน้รุย่เหยียนก็จบัตาดโูดยไม่ได้ละสายตาไปไหน 

ทำาให้ค้นพบว่าสายนำา้ทีเ่ตม็ไปด้วยสิง่ของเพ่ิมพูนพลงัเหล่าน้ีค่อยๆ ซมึเข้าไปใน 

ร่างของอดตีเทพในปกครองของตน รุย่เหยียนจดบนัทกึสิง่เหล่านีเ้พ่ิมเตมิลงไป  

จากนัน้เขาก็หยิบเอาขวดต่างๆ ขึน้มา เม่ือเปิดฝาออกก็พลนัได้กลิน่หอมสดชืน่ 

ทีด่แูล้วไม่มอีนัตรายใดๆ

ขวดเหล่านีส่้วนใหญ่เป็นนำา้ยารกัษาและยาเสรมิกำาลังท่ีรุ่ยเหยียนได้รับมา 

ในช่วงแรกๆ ท่ีเริ่มทำาหน้าที่เทพราตรี เนื่องจากว่าช่วงน้ันปราณเทพของเขา 

ยังไม่เพียงพอต่อการใช้โดยตดิต่อกัน อาจารย์และเหล่าญาตมิติรของเขาจงึมกัจะ 

สรรหานำ้ายาต่างๆ มาช่วยเติมเต็ม ดังนั้นเขาจึงมียาประเภทเสริมปราณ 

มากเสียจนเหลือกินเหลือใช้ แถมไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เผยแพร่ข่าวลือน้ี ทำาให้ 

ไม่ว่าผู้ใดท่ีมาเย่ียมเยียนเขาก็มกัจะมขีองทำานองน้ีตดิมอืมาฝากเสมอ แม้กระท่ัง 

ในตอนทีพ่ลงัปราณของเขาพัฒนาจนเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ตาม

ของเหล่าน้ีได้รับมาจากผู้ที่เขาไว้ใจทั้งสิ้น รุ่ยเหยียนจึงไม่ต้องกังวลว่า 

มันจะมีผลเสีย ดังนั้นเขาจึงบรรจงเทนำ้ายาแต่ละขวดผสมลงไปในบ่อนำ้าพุ  

กว่าจะหมดก็ใช้เวลาหลายชัว่ยาม

เนตรสีเงินมองสีของนำ้าพุร้อนท่ีก่อนหน้านี้ใสสะอาดจนมองเห็นพ้ืนหิน 

ด้านล่างแปรเปลี่ยนเป็นสีสันหลากหลายปนกันไปตามสีของนำ้ายา ก่อนจะ 

เคลื่อนสายตาขึ้นมองลั่วอวิ่นหลิวที่ยังนั่งหลับตาบำาเพ็ญเพียรอยู่ ริมฝีปากบาง 

เม้มเข้าหากันเลก็น้อยเพ่ือสะกดกลัน้อารมณ์ขบขันในใจ

เขารู้สึกเหมือนตอนนี้ลั่วอวิ่นหลิวเป็นปลาในหม้อแกงอย่างไรอย่างนั้น

ครัน้เฝ้าดอูยู่สักระยะก็ค้นพบว่าไม่มสีิง่ใดแตกต่างไปจากบนัทึกการรกัษา 

ก่อนหน้านี ้ รุย่เหยียนจงึได้คลายความกังวลท้ังหมดลง เมือ่ตรวจสอบดูแล้วว่า 

การโคจรของพลังเป็นไปอย่างราบรื่น เขาจึงน่ังลงบำาเพ็ญเพียรไปด้วยเพ่ือมิให ้
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เสยีเวลาไปโดยใช่เหต ุ โดยไม่ลมืท่ีจะกระจายปราณเทพบางส่วนเอาไว้โดยรอบ  

เพ่ือทีห่ากมสีิง่ใดเปลีย่นแปลงมนัจะได้แจ้งเตอืนแก่เขา

ช่วงเวลาผนัผ่านไปอย่างรวดเรว็ ตลอดวนัทีผ่่านมาเทพราตรอีอกจากฌาน 

มาเป็นครัง้คราวเพ่ือตรวจดคูวามเป็นไป ราชาและราชนีิภูตแิวะมาหาเขาครัง้หน่ึง 

เพ่ือสอบถามเผือ่มสีิง่ใดให้ช่วยเหลอื แต่เมือ่เห็นว่ารุย่เหยียนยังสขุสบายและ 

มไิด้ปรารถนาสิง่ใดก็จากไปโดยทีม่ไิด้รบกวนอกี

จนกระท่ังเช้าวันใหม่มาถึง ในขณะท่ีเทพราตรกีำาลังจะส้ินสุดการบำาเพ็ญเพียร 

ปราณเทพท่ีเขากระจายเอาไว้ก่อนหน้านีก็้เกิดการสัน่จนสะท้อนเป็นระลอก เป็น

สญัญาณว่ามบีางสิง่กำาลงัเคลือ่นไหว รุย่เหยียนจงึรบีลมืตาขึน้เพ่ือตรวจสอบ

ทนัทท่ีีเปลอืกตาสมีกุเปิดขึน้ ลกูแก้วสเีงนิยวงก็สะท้อนภาพของชายหนุ่ม 

เรือนกายสูงโปร่งในอาภรณ์สีขาวสะอาดปักลายเกลียวคลื่นสีนำ้าเงินสดใส  

ผมยาวสีครามเข้มทีเ่คยปล่อยสยายบัดนีร้วบมดัอย่างเรยีบร้อยจนแทบไม่เห็นไรผม

หลุดออกมาแม้แต่เส้นเดยีว บนศรีษะครอบทบัด้วยกวานสเีงินฝังอญัมณีทะเลสฟ้ีา 

เป็นประกายลวดลายเมฆาล้อมหยาดพิรณุเอาไว้ เคร่ืองหน้าหล่อเหลาอ่อนโยน  

รับกับเนตรดอกท้อล้อมรอบลูกแก้วสีฟ้ามรกต โดยรวมแล้วดูเหมือนบัณฑิต 

ผูส้ภุาพเรยีบร้อยคนหน่ึง

"องค์ชายรองหรือ" ริมฝีปากบางขยับเอ่ยด้วยเสียงทุ้มใสชวนให้คนฟัง 

รูส้กึสดชืน่

"เจ้าตกข่าวเสยีแล้ว ข้ามไิด้เป็นองค์ชายรองมาเกือบพันปีแล้ว" รุย่เหยียน 

กล่าว เขาลกุขึน้จากทีน่ัง่ก่อนจะเดนิเข้าไปใกล้นำา้พุร้อนท่ีชายผูน้ัน้ยังคงยืนอยู่

"เช่นน้ันคงต้องรบกวนเทพราตรช่ีวยสัง่สอน" แม้ผูก้ล่าวจะมสีหีน้าจรงิจงั แต่ 

นำา้เสยีงนัน้ผ่อนคลายเป็นอย่างย่ิง

"น่าเสยีดายท่ีตรงนีม้เีพียงรุย่เหยียนเท่านัน้" แน่นอนว่ารุย่เหยียนก็ไม่ลมื 

ทีจ่ะหยอกล้อกลบั

"ข้าไม่เถียงกับเจ้าแล้ว ว่าแต่ท่ีน่ีคอืทีใ่ดกัน" เมือ่ก่อนมเิคยสนทนาไร้สาระ 

สูอ้กีฝ่ายได้อย่างไร ปัจจบัุนก็มไิด้แตกต่างไปจากนัน้ เนตรสีฟ้ามรกตกวาดมองไป 

รอบๆ ทว่านึกเท่าใดก็ไม่รูส้กึว่าท่ีแห่งนีคุ้น้ตาเลยแม้แต่น้อย สองเท้าก้าวเดนิ 
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ออกจากบ่อนำา้พุร้อนท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่อายของปราณธรรมชาติและพลังวิญญาณ

ซึง่ทำาให้เขารูส้กึสดชืน่และกระฉบักระเฉง

"ทีน่ีค่อืแดนภูต"ิ รุย่เหยียนกล่าว ขณะเดยีวกันก็มองชายหนุม่ท่ีเคลือ่นกาย 

เข้ามาใกล้ตนเองโดยไม่ละสายตาไปที่ใด ย่ิงทำาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

อดตีเทพในปกครองของตนเององค์น้ีแทบไม่มสีิง่ใดแตกต่างไปจากในความทรงจำา 

เลยแม้แต่น้อย ไม่ว่าจะกิริยาท่าทางหรือลักษณะการพูดการจา ดังน้ันแล้ว 

จงึชวนให้รำาลกึถึงความหลงัไม่น้อย

"แดนภูติหรือ" ลั่วอว่ินหลิวเอ่ยถามอย่างแปลกใจ ความทรงจำาของเขา 

ยังคงสับสนอยู่บ้าง ทว่าสิง่สดุท้ายท่ีเด่นชดัข้ึนมาคอืการต่อสูร้ะหว่างตวัเขากับ 

อดีตจักรพรรดิสวรรค์ท่ียามนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายมาร แม้ว่าต่างฝ่ายต่างก็ 

บาดเจบ็สาหสัด้วยกันท้ังคู ่ ทว่าผลการต่อสูก็้มไิด้ชัดเจนนัก เขาทำาได้เพียงแค่ 

เอาชวีติรอดด้วยความช่วยเหลอืของใครหลายๆ คน และสิง่สดุท้ายทีเ่ขาคดิถึง 

ตลอดการหลบหนก็ีมเีพียงคนรกัของตนเท่านัน้

เมือ่เห็นแววตาสบัสนของอกีฝ่ายรุย่เหยียนก็เข้าใจได้ว่าคงเป็นผลข้างเคยีง

จากการผนกึความทรงจำาของเจ้าตวั ดงัน้ันเขาจงึเอ่ยบอกให้อกีฝ่ายน่ังพักสกัหน่อย 

จากน้ันค่อยเรยีงร้อยเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ให้เจ้าตวัได้ฟัง

รุย่เหยียนเล่าถงึเรือ่งราวตัง้แต่เริม่ต้นจนกระทัง่ตนเองถูกจบัเข้าคกุสวรรค์ 

จากนัน้กห็ลบหนีลงไปยังภพมนุษย์ เล่าเรือ่งของลัว่หยางสุย่ท่ีได้รบัทัณฑ์สวรรค์ 

สงครามระหว่างสำานกัธรรมะและพรรคมารท่ีทำาให้เขาไปพบกับลกูแก้ววิญญาณ

ของล่ัวอว่ินหลวิเข้า และเมือ่กลบัขึน้มาบนสวรรค์ก็ได้ช่วยหาทางคนืกายเนือ้ให้กับ 

เจ้าตวั สดุท้ายเขาก็เล่าเรือ่งท่ีตนเองได้พบกับเสว่ียเหยียน

"เป็นข้าทีใ่จร้อนเอง หากตัง้สตสิกันิดคงมท้ิิงนางเอาไว้แล้วลอบขึน้สวรรค์ไป 

ช่วยเจ้าจนเกือบเอาชวีติไม่รอดเช่นน้ี" ลัว่อว่ินหลวิเอ่ยตำาหนตินเองด้วยนำา้เสยีงจรงิจงั

ก่อนจะถอนหายใจออกมาแผ่วเบา

"เรือ่งมนัผ่านมาแล้ว อย่าไปหาความจากมนัเลย" รุย่เหยียนได้รบัการดูแล 

สั่งสอนจากลั่วอวิ่นหลิวอยู่ระยะหนึ่ง ทั้งอีกฝ่ายก็ยังเป็นเทพในปกครองของเขา 

ที่ค่อนข้างจะรู้ใจกันองค์หนึ่ง ดังนั้นรุ่ยเหยียนจึงเข้าใจดีว่ายามนี้อีกฝ่ายกำาลัง 
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นกึโทษตนเองอย่างย่ิง ด้วยลัว่อว่ินหลวินัน้เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบและจรงิจงั 

ในการใช้ชวิีตอยู่เสมอ

"จรงิของเจ้า พูดไปก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้" ลัว่อวิน่หลวิยอมรบัในชะตากรรม 

ได้อย่างง่ายดาย

"แล้วจากนีเ้จ้าจะทำาอย่างไรต่อไป" รุย่เหยียนเอ่ยถามเมือ่พวกเขาตัดสนิใจ 

จะไม่รือ้ฟ้ืนความหลงักันอกี

"ข้าคงกลบัไปใช้ชวิีตบนภพมนุษย์เช่นเดมิ รอจนกระท่ังเสว่ียเหยียนกลบัมา"  

ลัว่อว่ินหลวิตอบ

ก่อนหน้าน้ีรุย่เหยียนได้เล่าเรือ่งท่ีตนเองพบเจอกับมารเสน่หาให้ลัว่อว่ินหลวิ

ฟังแล้ว ท้ังยังมิได้ปิดบังเร่ืองที่นางได้ให้กำาเนิดบุตรีหน่ึงคน ซึ่งหลังจากน้ัน 

ก็เกิดเหตกุารณ์ในหมูบ้่านจหีลวิทีท่ำาให้เขาต้องผนกึนางเอาไว้ด้วยวชิากลบัศนูย์

เพ่ือให้นางได้ขัดเกลาปราณมารท่ีดดูซบัเข้าไป โดยมอิาจบอกกล่าวได้ว่าจะเสรจ็สิน้

เมือ่ใด

"อกีอย่างข้าอยากเหน็หน้าเฟยเฟยสกัครัง้" ตอนท่ีได้ยินรุย่เหยียนกล่าวว่า

ตนเองกับมารเสน่หามีบุตรีด้วยกันหนึ่งคนนั้น ความรู้สึกแรกคือยินดีปรีดา แต ่

ต่อมาเมื่อรับรู้ว่าเด็กสาวคนน้ันต้องอาศัยอยู่กับมนุษย์เพ่ือความปลอดภัย 

เขาก็รูส้กึเสยีใจและตำาหนิตนเองย่ิงกว่าเดมิ เพราะถ้าหากเขายังอยู่ด้วย ต่อให้

ลัว่เฟยเฟยเป็นลกูครึง่เทพมารเขาก็มัน่ใจว่าตนเองกับคนรกัจะสามารถปกป้อง

บตุรขีองตนจากภยันตรายท้ังปวงได้อย่างแน่นอน อกีท้ังเสว่ียเหยียนก็จะไม่ต้อง 

ทนทุกข์จากการแยกจากเด็กสาวท่ีนางเป็นผูใ้ห้กำาเนดิ

ดังนั้นแล้วเมื่อกลับไปยังภพมนุษย์อีกครั้ง แม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เลี้ยงดู 

บตุรคีนนีข้องตนเอง แต่อย่างน้อยเขาก็อยากจะสานต่อสิง่ท่ีเสว่ียเหยียนเคยทำา 

เอาไว้ นัน่ก็คอืการปกป้องนางจากเบือ้งหลงัเพ่ือให้นางได้ใช้ชวิีตอย่างมคีวามสขุ 

ในเส้นทางทีน่างเลอืก

"เรือ่งน้ันไม่ยากเลย" รุย่เหยียนกล่าวด้วยรอยยิม้ "เพียงแต่เจ้าอาจจะต้องพัก 

สกัหน่อย แม้ว่าตอนน้ีร่างกายของเจ้าจะไม่ต่างจากได้เกิดใหม่ แต่ลมปราณก็ยัง 

อ่อนแรงอยู่บ้าง หากเดินทางข้ามภพเลยอาจจะมปัีญหาเอาได้"
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ระหว่างท่ีสนทนากันนีรุ้ย่เหยียนก็ได้ตรวจสอบลัว่อว่ินหลวิไปด้วย และ 

พบว่ากายเน้ือของอกีฝ่ายสมบรูณ์เฉกเช่นเทพเจ้าทัว่ไปแล้ว ทว่าส่วนท่ีมปัีญหาคือ

ปราณเทพและปราณธาตท่ีุค่อนข้างอ่อนแออยู่บ้าง น่ันคงเป็นเพราะพลังท้ังหมด 

ถูกใช้ในการหลอมรวมกายเน้ืออันเป็นกายทิพย์ของเทพเจ้า และอีกส่วนก็ใช้

ซ่อมแซมวิญญาณมิให้มีบาดแผล ด้วยมิเช่นน้ันอาจส่งผลต่อการดำาเนินชีวิต 

ในภายภาคหน้าได้

เพียงแต่ปัญหาทีพ่บนัน้มใิช่เรือ่งใหญ่อันใด อย่างท่ีรุย่เหยียนกล่าวไปว่า 

ลัว่อว่ินหลวิมต่ิางจากเทพเกิดใหม่ เขาเพียงแค่ต้องบำาเพ็ญเพียรและฝึกฝนพลงั 

เพ่ือพัฒนามันให้แข็งแกร่งย่ิงขึ้น ซึ่งลั่วอว่ินหลิวเคยผ่านการบำาเพ็ญเพียรมา 

จนชำานาญแล้ว ย่อมไม่มสีิง่ใดยากเย็นสำาหรบัเจ้าตวั

"เช่นนัน้ก็เอาตามท่ีเจ้าว่า" ลัว่อว่ินหลวิยอมรบัคำาแนะนำาของรุย่เหยียน 

แต่โดยดี

ความแตกต่างระหว่างสองพ่ีน้องเทพวารีน้ันคือคนพ่ีพูดจาว่าง่าย  

ทำางานรวดเร็ว ใจเย็น ไม่ค่อยมีปากมีเสียง และตัดสินใจตามความเป็นจริง  

มิได้ดื้อแพ่งเฉกเช่นคนน้องท่ีหากมิได้ทดลองด้วยตนเองก็ยากท่ีจะยอมรามือ  

หากเปรยีบลัว่อว่ินหลวิเป็นนำา้เย็นแล้ว ลัว่หยางสุย่ก็คอืนำา้เดอืดดีๆ  นีเ่อง

เมื่อตกลงกันได้แล้วรุ่ยเหยียนก็สั่นกระดิ่งสีทองที่ได้รับมาจากราชาภูติ

เบาๆ แม้ว่าจะไม่ปรากฏสุม้เสยีงใดๆ ข้ึนมา แต่รุย่เหยียนก็รู้สกึได้ถึงข่ายมนตร์ 

บางอย่างทีถู่กส่งออกไป ผ่านไปไม่ก่ีอดึใจเขาก็ได้ยินเสยีงฝีเท้า ก่อนจะตามมาด้วย 

ร่างของราชาและราชนีิภติูทีป่รากฏข้ึน

"ทุกอย่างสมบรูณ์แล้วใช่หรอืไม่" ราชาภติูเอ่ยทกัทายลัว่อว่ินหลวิพร้อมกับ 

เอ่ยแนะนำาตนเองและราชนีิภูตไิปด้วย ทางด้านลัว่อว่ินหลวิได้ยินมาก่อนหน้าน้ีว่า 

ทัง้สองให้ความช่วยเหลอืในการคนืกายเน้ือของเขาเป็นอย่างดจีงึกล่าวขอบคณุ 

จากใจจริง "เช่นนัน้เชญิทัง้สองพักผ่อนตามอธัยาศยั พวกเราได้จดัเตรยีมห้องพัก 

เอาไว้ให้แล้ว"

หลังจากผลัดเปลี่ยนหน้าท่ีกับเทพราตรีแล้วผู้ปกครองแดนภูติท้ังสอง 

ก็มิได้อยู่เฉย โดยพวกเขาไม่ลืมท่ีจะเตรียมท่ีพักเอาไว้ล่วงหน้า ด้วยคิดว่า 
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หลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วทั้งเทพราตรีและลั่วอว่ินหลิวอาจจะต้องการ 

การพักผ่อนเพ่ิมอกีสกันดิ จงึได้จดัแจงเอาไว้มใิห้ขาดตกบกพร่อง

"ท่านท้ังสองดกัีบพวกเรามากจรงิๆ ข้าไม่รู้ว่าจะตอบแทนอย่างไรดี หาก 

พวกท่านมีปัญหาใดหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด โปรดอย่าเกรงใจ 

ทีจ่ะบอกกล่าว" รุย่เหยียนเคยสนทิสนมกับราชาและราชนีิภูติรุน่ก่อนก็จรงิ แต่ 

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีได้รบัการช่วยเหลอืจากแดนภูตมิากถึงเพียงนี้

"เราจะมเิกรงใจอย่างแน่นอน" ราชาภูตกิล่าวรบันำา้ใจ "ข้าจะให้ภูติรบัใช้ 

พาไปทีห้่องพักของพวกท่าน"

เมือ่ออกมาจากเขตนำา้พุร้อนแล้วราชาภตูกิเ็รยีกภตูริบัใช้ตนหน่ึงเข้ามา  

ซึง่กค็อืตนเดยีวกับท่ีพารุย่เหยียนไปส่งยังทางเข้านำา้พุร้อนเมือ่วานนี ้พวกเขา

สนทนากันอกีสองสามประโยคก็พากันแยกย้ายจากไปโดยไม่ลมืท่ีจะกล่าวขอบคุณ

อกีครัง้

"เจ้าไปพักผ่อนเถิด ไว้ค่อยพบกันในวันพรุง่นี"้ เมือ่มาถึงห้องพักลัว่อวิน่หลวิ 

ก็กล่าวขึน้ ซึง่รุย่เหยียนก็มไิด้ขดัข้อง พวกเขาจงึต่างแยกย้ายกันเข้าห้องพักของ 

ตนเอง

ในขณะที่ลั่วอว่ินหลิวกำาลังบำาเพ็ญเพียรเพ่ือฟื้นฟูลมปราณในห้องพัก

ของตนเองอยู่นั้น รุ่ยเหยียนก็จัดแจงวางแผนสิ่งที่ต้องการทำาอย่างตั้งใจ

ลั่วอวิ่นหลิวกล่าวว่าต้องการกลับไปใช้ชีวิตบนภพมนุษย์อีกครั้ง ซึ่ง 

แน่นอนว่ารุ่ยเหยียนย่อมไม่ขดัขวาง แต่จะช่วยปเูส้นทางให้อดตีเทพในปกครอง 

ของตนเองผู้นีส้ามารถเดินเหินได้สะดวก เพ่ือเป็นการชดเชยสิง่ทีเ่ขาไม่ได้กระทำา 

ในอดีต อีกท้ังเขายังไม่ลืมความรู้สึกขอบคุณอดีตว่าท่ีเทพวารีผู้นี้ที่เสี่ยงชีวิต 

เพราะต้องการช่วยเหลอืตนเอง

รุย่เหยียนหลบัตาลงก่อนจะรวบรวมกระแสจิตแล้วส่งมนัออกไป ใช้เวลา 

ประมาณหน่ึงเค่อก็มกีารตอบสนองกลบัมา

"เจ้าต้องการสิง่ใด" เสยีงทุม้ท่ีตดิจะแหบเลก็น้อยตอบกลบัมาด้วยนำา้เสยีง 

ทีฟั่งผ่านๆ ก็รูว่้าอีกฝ่ายกำาลงัหงุดหงดิฉนุเฉยีว ซึง่นัน่ทำาให้รุย่เหยียนรูส้กึขบขนั 
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ไม่น้อย

"ข้าเผลอรบกวนช่วงเวลาอันดีงามของอาสุ่ยหรืออย่างไร" รุ่ยเหยียน 

เอ่ยหยอกเย้ากลับไป

"คงจะรบกวนน้อยกว่านี้หากเจ้าเปลี่ยนเสียงสัญญาณแจ้งน่ีเสีย"  

ลั่วหยางสุ่ยตอบกลับมาด้วยนำ้าเสียงประชดประชัน

ทว่ารุย่เหยียนมไิด้ย่ีหระเลยแม้แต่น้อย "โอ้ ข้าลมืไปเสยีแล้ว มไิด้ใช้มนั 

มาตัง้นาน"

สิง่ทีเ่ทพเจ้าทัง้สองกำาลงัทำาอยู่น้ีคือการสือ่สารทางจติ ซึง่สามารถกระทำาได้ 

โดยเทพท่ีอยู่ในการปกครองของกันและกันเท่านัน้ ทว่าพันธสญัญาท่ีรุย่เหยียน 

เคยทำากับเทพในปกครองทั้งหลายน้ันถูกสะบั้นลงจนหมดสิ้นต้ังแต่เขาได้รับ 

โทษคมุขงัอยู่ในเจดย์ีพิทักษ์ฟ้าแล้ว แต่ก่อนจะกลบัข้ึนสวรรค์อกีครัง้ลัว่หยางสุย่ 

ได้บงัคบัข่มขูใ่ห้เขาทำาพันธสญัญากับเจ้าตวัอกีรอบ ไม่เช่นนัน้จะไม่ยอมกลบั 

ขึ้นสวรรค์ แม้ว่าเทพราตรีจะโน้มน้าวอย่างไรเจ้าตัวก็ไม่ยินยอม โดยกล่าวว่า 

อย่างน้อยจะได้เอาไว้ใช้ตดิต่อกันหากมเีหตฉุกุละหุกอนัใดเกิดข้ึน ด้วยสดุท้าย 

ก็ไม่อาจทนความหัวแข็งของอกีฝ่ายได้เขาจงึได้ตอบตกลงไป

เพียงแต่รุ่ยเหยียนมิได้ใช้วิธีการสื่อสารเช่นน้ีมานานแล้ว เขาจึงลืมไป 

เสียสิ้นว่าก่อนจะสื่อสารกันได้น้ันจะมีสัญญาณส่งไปแจ้งเตือนอีกฝ่ายก่อน ซึ่ง 

มกัจะเป็นในรปูแบบของเสยีงท่ีดงัขึน้ในหัว และเสยีงทีรุ่ย่เหยียนเคยกำาหนดไว้

หากจำาไม่ผดิน่าจะเป็นเสยีงระฆงัหรอือะไรทำานองนัน้ ซึง่เดิมทเีขาตัง้ใจเอาไว้ 

หยอกล้อเทพในปกครองของตนล้วนๆ

"เจ้าตดิต่อมาต้องการสิง่ใดหรอื" ลัว่หยางสุย่คร้านจะต่อล้อต่อเถียงกับ 

เทพราตรีแล้วจงึเอ่ยถามออกไปด้วยนำา้เสยีงท่ีดเูหมอืนปกต ิทว่ารุย่เหยียนก็ยัง

สามารถจบัลมหายใจทีผ่ดิแปลกไปได้

"เจ้ากำาลังทำาสิ่งใดอยู่หรือ" เทพราตรีเอ่ยถามออกไป ด้วยตระหนักว่า 

ตนเองอาจจะรบกวนอกีฝ่ายในช่วงเวลาทีไ่ม่ถูกต้องเข้าจรงิๆ

"ไม่มีอะไร ข้าเพียงกำาจัดปีศาจสองสามตนเท่าน้ัน" ล่ัวหยางสุ่ยตอบ  

"แต่ยามนี้เสร็จสิ้นหมดแล้ว"
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เมื่อได้รับการยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นปัญหารุ่ยเหยียนก็มิได้รบเร้าอีก 

จากนั้นจึงชี้แจ้งประเด็นที่ตนเองต้องการจะพูดคุยทันที 

"วันพรุ่ง...ไม่สิ อีกหนึ่งปีของเจ้าข้าจะลงไปยังโลกมนุษย์ ถึงตอนน้ัน 

คงต้องสอบถามความเป็นไปบนโลกมนุษย์จากเจ้าเสยีก่อน"

รุ่ยเหยียนมิได้บอกกล่าวเรื่องลั่วอว่ินหลิวด้วยต้องการจะทำาให้อีกฝ่าย

ประหลาดใจเมือ่ลงไปยังภพมนษุย์ เพียงแค่อ้างว่ามธุีระบางอย่างต้องลงไปจดัการ  

ซึง่ลัว่หยางสุย่ก็มไิด้ตดิใจสงสยัแต่อย่างใด เน่ืองด้วยมอิาจสมัผสันำา้เสยีงท่ีผดิแปลก

จากรุย่เหยียนได้ จงึคดิแค่ว่าอกีฝ่ายคงต้องการมาเล่นซนเท่าน้ัน เพราะเท่าท่ีจำาได้ 

ก่อนจากกันรุ่ยเหยียนได้กล่าวไว้ว่าเจ้าตัวจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จึงตัดเรื่อง 

ปัญหาใหญ่ต่างๆ ออกไปจนหมดสิน้

"ผ่านมาเกือบย่ีสบิปีแล้ว ภพมนษุย์เปลีย่นแปลงไปมากมายนกั เจ้าลงมา 

อกีครัง้คงได้ตืน่ตาต่ืนใจเป็นแน่" ลัว่หยางสุย่กล่าวหยอกล้อออกมา

ได้ยินเช่นน้ันรุย่เหยียนก็ลองคดิคำานวณดคูร่าวๆ เขากลบัขึน้มาบนภพสวรรค์

รวมๆ ก็ประมาณสบิหกสบิเจด็วันแล้ว ทว่าระยะเวลาบนสวรรค์กับโลกมนุษย์นัน้ 

ต่างกันถึงหน่วยปี สำาหรับเทพเจ้ายี่สิบปีไม่นับเป็นสิ่งใด ทว่าสำาหรับมนุษย์ 

มนัคงเป็นระยะเวลาทีม่ากพอจะเกิดการเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่โตได้

"กล่าวตอนนีไ้ปเจ้าก็คงไม่เหน็ภาพ อกีตัง้หนึง่ปีกว่าเจ้าจะลงมา ไม่รูว่้า 

จะมส่ิีงใดเปล่ียนแปลงไปอกีหรอืไม่ ไว้ลงมาดูกับตาตนเองจะดีกว่า" ล่ัวหยางสุย่ 

ลองพิจารณาดูก็พบว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของภพมนุษย์นั้นมีมากเกินกว่า 

จะสรุปส้ันๆ ได้ ดงันัน้จงึคดิเสยีว่าอย่างไรรุย่เหยียนก็ต้องลงมาเองอยู่แล้ว รอให้ 

อกีฝ่ายมาเห็นกับตาแล้วค่อยอธิบายเสยีจะดกีว่า

"จริงของเจ้า ว่าแต่ลั่วเฟยเฟยเป็นอย่างไรบ้าง" หนึ่งในเป้าหมายของ 

การลงไปยงัภพมนษุย์ในครัง้น้ีก็คอืเพ่ือช่วยให้ลัว่อว่ินหลวิได้พบหน้าบตุรสาว 

ของตน ดงัน้ันสอบถามเผือ่ไว้ก่อนย่อมไม่เสยีหาย

"เรือ่งนีย่ิ้งต้องรอให้เจ้าลงมาดดู้วยตนเองเชยีว ข้าว่าเจ้าได้มคีวามสขุแน่"  

ได้ยินนำา้เสยีงเป่ียมสขุทีแ่ฝงไปด้วยความชัว่ร้ายของเทพในปกครองซึง่ครัง้หนึง่

เคยเป็นศิษย์ท่ีน่ารักของตนเอง รุ่ยเหยียนก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งท่ีเทพวารี 
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กล่าวมาน้ันเป็นเรือ่งน่ายินดีจรงิหรอืไม่

"เอาล่ะๆ น่ันก็ไม่บอก น่ีก็ไม่บอก ข้าไม่รบกวนแล้ว เจ้าพักผ่อนเถิด"  

เมื่อคิดว่าคงไม่ได้ความอะไรจากเทพหนุ่มองค์นี้รุ่ยเหยียนก็ไม่คิดจะสนทนา 

ให้ยืดเยื้ออีก เขาจึงได้สิ้นสุดการสนทนาลง ทางด้านลั่วหยางสุ่ยก็รับคำาเบาๆ  

ก่อนท่ีการเชือ่มต่อกระแสจติจะถูกตดัไป

แม้ว่ารุ่ยเหยียนจะสามารถตรวจสอบดวงดาวเพ่ือย้อนดูความเป็นไป 

ของภพมนุษย์ได้ ทว่าเขากลับไม่ได้ทำา ด้วยคิดว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองพลัง 

เสยีเปล่าๆ อย่างไรเสยีวันพรุง่นีเ้ขาก็ต้องลงไปเห็นด้วยตาตนเองอยูด่ ี ถือเสยีว่า 

เป็นความตืน่เต้นก็แล้วกัน



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3JRQBZ4

https://bit.ly/3JRQBZ4

