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จิ่วลู ่ เฟยเซียง

ซือมิ่ง* เป็นผู้ดูแลชะตาชีวิตของสรรพสิ่ง

ทว่านางกลบัไร้หนทางจดัการดวงชะตาของตนเอง หากถามว่านาง

มคีวามหมายมาดใด ความปรารถนาอนัย่ิงใหญ่ทีส่ดุของซอืมิง่ก็คอืสามารถ 

ใช้ชีวิตตามทีต่นจดัวางได้สกัครัง้ กลายเป็นคนในชะตากรรมภายใต้พู่กัน

ตนเอง

เม่ือตกลงสู่ใจกลางความเลือนรางอย่างงุนงง นางไม่รู้ว่าที่น่ีคือ 

ที่ใด ต่างมืดมิดไปทั้งผืนราวกับว่าไม่มีหลุมก้นอย่างไรอย่างนั้น

นางปิดตาแล้วปล่อยให้ตนตกลงไปไม่หยุด ฉบัพลนัแผ่นหลงัคล้าย

สัมผัสก�าแพงเหล็กแข็งแกร่งหยุดย้ังการร่วงหล่นของนาง นางย่ืนมือลูบ

เบาๆ สมัผสัทีป่ลายนิว้เย็นเฉยีบ ก�าแพงเหลก็ขยับน้อยๆ นางท�าจติใจให้

บทน�ำ

* ดาวซือมิ่ง เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวกระบวยใต้ทั้งหก (กลุ่มดาวที่สว่างที่สุดของกลุ่มดาวคนยิงธนู) ศาสนาเต๋า

เชื่อว่าดวงดาวบนท้องฟ้าล้วนมีเทพดาราสิงสถิต เทพทั้งหกแห่งกลุ่มดาวกระบวยใต้ท�าหน้าที่ควบคุมชะตา

ของสิ่งมีชีวิต และเทพดาราซือมิ่ง (ซือมิ่งซิงจวิน) มีหน้าที่เขียนสมุดบันทึกชาตะ ลิขิตการเกิดของสรรพสิ่ง
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มั่นคงแล้วลืมตาขึ้นโดยพลัน

ไม่ไกลนักแสงสว่างสองดวงกะพริบผ่านไป จากนั้นก�าแพงเหล็กที่

แผ่นหลงัของนางก�าลงัสมัผสัน้ีก็สัน่ไหวอย่างรุนแรง นางออกแรงกระโดด

ลอยตวัอยู่กลางอากาศ ครัน้พอหนักลบัไปมอง แม้จะเป็นคนกล้าเช่นนาง

ก็ยังอดตกตะลึงไม่ได้

"เทพอุโมงค์?!"

ท่ามกลางหมอกควันลอยอวลสลัวราง ท่ีอยู ่ข ้างกายนางคือ 

มังกรด�าตัวมหึมาซึ่งขดตัวนอนหลับอยู่

มังกร เทพบรรพกาลที่สูญหายไปภายใต้กาลเวลาอันยาวนาน

มงักรด�าต่ืนขึน้ ร่างท่ีขดอยู่ค่อยๆ คลายตวัออก พลงัคกุคามทีพ่าให้

ผู้คนสั่นสะท้านก็ก�าจายตามออกมาด้วย มังกรด�าหันศีรษะกลับมามอง

หญิงที่อยู่เบื้องหน้า "เจ้าเป็นใคร"

ปราณอันย่ิงใหญ่กดทับจนหญิงสาวแน่นหน้าอก แต่นางนั้นชอบ

ท�าเป็นเข้มแขง็มาแต่ไหนแต่ไร แผ่นหลงัจงึหยัดตรง จ้องสองตาของมงักร

ด�าตรงๆ แล้วเอ่ย "เทพดาราซือมิ่งแห่งเก้าชั้นฟ้า*"

"ซือมิ่ง?"

"ดูแลชะตาชีวิตของสรรพสิ่ง"

มงักรด�านิง่เงียบมองประเมนิซอืมิง่ครูใ่หญ่แล้วพลนัร้องเสยีงดงัขึน้ 

เสยีงนัน้ต�า่เป่ียมพลงั สะเทอืนจนอวัยวะภายในของซือมิง่ฉีกขาด "สรรพชวิีต 

ทัว่หล้า สิง่มชีวิีตตัวเลก็จ้อยถึงกับคิดเห่อเหิมดแูลชะตาเหล่านัน้ ชะตาชวิีต 

* เก้าชั้นฟ้า คนโบราณเชื่อกันว่าสวรรค์มีเก้าชั้น จึงเรียกว่า 'เก้าชั้นฟ้า' อันเป็นการเปรียบเปรยถึงความสูงส่ง

และห่างไกล
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ของตน ตนเองเป็นผู้รังสรรค์ อู๋* อยากเห็นนักว่าเจ้าจะดูแลชะตาชีวิตอู๋

อย่างไร"

ซอืมิง่เชด็เลอืดท่ีมมุปาก ส่ายหน้าอย่างสตัย์ซือ่ "ข้าไม่มคีวามสามารถ 

มากถึงเพียงน้ัน แต่แม้ข้ามอิาจเขยีนชะตาของท่านได้ ข้าก็รู้ว่าโลกน้ีไร้มงักร 

มานานแล้ว ทีแ่ห่งนีป้ราณชะงักน่ิง ไม่มกีารไหลเคลือ่นของพลงัวญิญาณ

แม้แต่น้อย เทียบกับสถานที่พักพิงแล้วเสมือนกรงขังย่ิงกว่า อีกทั้งยัง

ตดัขาดการเชือ่มต่อกับโลกภายนอก ท่านบอกว่าชะตาชวิีตของตน ตนเอง

เป็นผูร้งัสรรค์ แต่ท่านกลบัถูกคุมขงัไว้ท่ีนี ่แม้แต่อสิระยังไม่ม ีแล้วจะสร้าง

ชะตาชีวิตของท่านเองได้อย่างไร"

"เอ่ยค�าพูดยั่วยุที่นี่ ไม่กลัวอู๋สังหารหรือ"

"ในใจข้ายังมีห่วง ย่อมไม่อยากตายเร็ว แต่ยามน้ีเห็นชัดถึงความ

แตกต่างของพลัง หากท่านอยากฆ่าข้า ใช่ว่าค�าพูดไม่กี่ประโยคของข้าก็

สามารถหยุดย้ังท่านได้ง่าย อย่างไรข้าก็สู้ท่านไม่ได้ ไม่สู้พูดสักหลาย

ประโยคก่อนท่านจะลงมือกับข้า ให้ดีท่ีสุดคือสามารถท�าให้ท่านโมโห 

จนตาย เช่นนี้ข้ายังสามารถหนีเอาชีวิตรอดไปได้"

มังกรด�าฟังค�าพูดนี้แล้วไม่โกรธซ�้ายังหัวเราะแล้วพลันลอยตัวขึ้น 

เกิดกระแสอากาศขนาดใหญ่ม้วนหอบจนซอืมิง่โซเซหกคะเมนกลางอากาศ 

หลายรอบกว่าจะยืนอย่างมั่นคง

ซอืมิง่มองมงักรด�าอย่างเคืองโกรธ "ข้าก็เป็นคนมตี�าแหน่งฐานะ ฆ่า

ได้หยามไม่ได้ ยิ่งไม่อาจมาหยอกเล่นได้!"

มงักรด�าเอ่ย "เจ้าช่างน่าสนใจ อู๋เดียวดายเพียงล�าพังอยูท่ีน่ีน่านมาก

* อู๋ (吾) หมายถึงตัวข้า เป็นค�าโบราณส�าหรับใช้เรียกตนเอง
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แล้ว มีสิ่งหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนก็น่าสนใจ ซือมิ่ง หากเจ้าสามารถท�าให้อู๋

เบิกบานบ่อยๆ อู๋จะไว้ชีวิตเจ้าเป็นอย่างไร"

ซือมิ่งลอบขบคิดครู่หนึ่งแล้วกล่าว "แค่ไว้ชีวิตข้ายังไม่เพียงพอ 

ต่อการทีข้่าจะต้องท�าหน้าหนาเย้าให้ท่านเบกิบานใจ น่ีเป็นการมชีวิีตด้วย

มันสมอง ข้าต้องการผลประโยชน์อย่างอื่น"

"ซอืมิง่ เจ้าเป็นคนแรกท่ีกล้าย่ืนเงือ่นไขกับอู"๋ มงักรด�านิง่ไปเลก็น้อย 

"ลองว่ามาสิ"

"ในต�าราโบราณบันทึกไว้ว่าทั่วร่างของมังกรคือสมบัติล�้าค่า ข้า 

ไม่เคยเชื่อค�าพูดนี้มาตลอด ท่านให้ข้าพิสูจน์ดูสักครา"

"พิสูจน์อย่างไร"

ซอืมิง่ดวงตาเป็นประกายจบัจ้องมงักรด�าพลางว่า "ปลดทกุข์มาให้

ดูหน่อยว่าเป็นสมบัติหรือไม่"

มังกรด�าไร้ค�าพูดไปครู่ใหญ่ "เปลี่ยนเป็นที่ง่ายกว่านี้หน่อย"

ซอืมิง่ไม่เข้าใจ "ถ่ายหนักมอีะไรยากเย็น หากว่าล�าบากข้าช่วยท่าน

ล้วงก็ได้ ล้วงนิดหน่อยก็คล่องสบายไร้อปุสรรค ไหลลืน่อย่างย่ิงเชยีวนะ!"

"อู๋ไม่กินอาหารมาหลายหมื่นปี จะมีสิ่งปฏิกูลจากที่ใด" มังกรด�า 

มองดูซือมิ่ง "สายตานี้ของเจ้ามันอะไร"

ซือมิ่งเบ้ปากเล็กน้อยแล้วกล่าว "ท่านมังกรด�า อย่างไรเราทั้งสองก็

เป็นตั๊กแตนบนเชือกเส้นเดียวกัน* ท่านออกไปไม่ได้ ข้าย่ิงออกไปไม่ได้ 

พวกเราต้องอยู่ด้วยกันในนีอ้กีนาน เรือ่งพวกนีท่้านไม่ต้องปิดบงัข้า ท้องผกู 

ก็เป็นโรค ต้องรักษา"

* ตั๊กแตนสองตัวบนเชือกเส้นเดียวกัน เป็นส�านวนพ้ืนบ้าน หมายถึงคนสองคนที่อยู่ในสภาพการณ์หนึ่ง ไม่

ว่าใครก็ไม่อาจปลดภาระหนีไปได้ จนได้แต่ต้องร่วมมือกัน
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มังกรด�านิ่งงัน

ซือมิ่งกุมปากแอบย้ิมครู่หนึ่งถึงค่อยเอ่ยว่า "ก่อนหน้าล้วนเป็น 

ค�าพูดข�าขนัให้เบกิบานของข้า ท่านอย่าได้คดิเป็นจรงิ แต่ไม่ว่าพูดอย่างไร 

ตอนนี้พวกเราล้วนอยู่ในท่ีมืดมิดไร้แสงตะวันแห่งน้ี ท่านใช้ข้าหาความ

เพลิดเพลิน ข้าก็ย่อมใช้ท่านหาความเพลิดเพลินเช่นกนั สนุกคนเดียวมิสู้

สนุกทุกคน ค�าพูดที่ว่าท�าให้ท่านเบิกบานใจข้าจึงจะมีชีวิตรอดได้พรรค์นี้ 

มแีต่จะย่ิงท�าให้เราสองคนมองหน้ากันไม่ตดิ ถึงตอนนัน้ข้าหน้านิว่คิว้ขมวด 

ท่านเองก็ไม่ได้ประโยชน์อันใด"

ซือมิ่งประสานหมัดคารวะ ย้ิมแย้มงดงามพลางว่า "ท่านมังกรด�า 

พวกเราคบหาเป็นสหายกันเป็นอย่างไร ข้าด�ารงต�าแหน่งน้ีมานานเกินไป 

ชื่อเดิมล้วนลืมไปแล้ว ท่านก็เรียกข้าว่าซือมิ่งเป็นพอ"

ร่างมังกรยึดครองพ้ืนที่เบื้องหน้าซือมิ่ง ดวงตาสองดวงซึ่งส่อง

ประกายแสงอ่อนจางอยู่ในความพร่าเลือนกะพริบสองครั้ง

"อู๋มีนามว่าฉางยวน"

"ฉางยวน ท่านมีชื่อที่ดี"

"ซือมิ่ง เจ้าก็มีนิสัยที่ดี"
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นอกสามภพ เบือ้งบนมซีากหมืน่ฟ้า เบือ้งล่างมเีมอืงร้างไร้ขอบเขต 

ล้วนเป็นดนิแดนอันเงียบงันไร้สิง่มชีวิีต ไร้ซึง่ตะวันจนัทรา เข้าได้ออกไม่ได้ 

แตกต่างจากเมอืงร้างท่ีคุมขงัเหล่าผูก้ระท�าผิดอนัชัว่ร้ายท่ีสดุ ซากหมืน่ฟ้า 

ยิ่งอ้างว้างเงียบงัน ที่แห่งนั้นยังเป็นที่คุมขังมังกร

ขังมังกรตัวสุดท้ายของโลกนี้

ใต้ต้นไม้ใหญ่ร้อยปีท่ีปากทางเข้าหมู่บ้าน อาจารย์เฒ่าก�าลังเล่า

ต�านานอันไกลโพ้นให้ศิษย์ของเขาฟัง ท้องฟ้าสีครามเมฆสีขาว สายลม

บางเบาอบอุ่น ลูกศิษย์ตั้งใจฟังเรื่องเล่า ทุกอย่างราบเรียบแต่งดงาม

อาจารย์พึงพอใจมาก

พลนัน้ันมขีองเหลวเหนียวเลก็น้อยหยดหนึง่ร่วงใส่ใบหน้าของอาจารย์ 

อาจารย์เชด็ออกอย่างไม่ใส่ใจ เงยมองผนืฟ้าอนัห่างไกล แต่หาได้เหน็เค้า

ฝนตกสักกระผีก

1
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"อา..." ศิษย์ตัวอ้วนเงยมองก่ิงไม้หนาใหญ่เหนือหัวอาจารย์อย่าง 

อึ้งงัน "อาจารย์ เอ่อร์เซิง"

เมื่อเงยหน้าดูก็เห็นเด็กหญิงอายุสิบสองสิบสามคนหนึ่งนอนคว�่า

บนก่ิงไม้ราวกับแมว แขนขาทัง้สีต่กห้อยไร้แรง ใบหน้าแนบกับก่ิงไม้หลับอุตุ 

ของเหลวใสไหลคดเค้ียวออกจากริมฝีปากที่เปิดอ้าเล็กน้อย กลิ้งผ่าน 

กิ่งไม้หยดลงมา

"อ๊า!"

หยดใส่ดวงตาอาจารย์

เหล่าศษิย์พากันหวัเราะเสยีงดงั อาจารย์เชด็ตาแห้งแล้วให้เดอืดดาล 

นัก คิดจะจับเอ่อร์เซิงมาตีให้หนักสักครา

เด็กหญิงที่ถูกเสียงหัวเราะของเหล่าศิษย์ปลุกต่ืนเห็นสถานการณ์

ไม่เข้าทีจึงพลิกตัวอย่างคล่องแคล่วกระโดดลงจากต้นไม้ เรือนร่าง 

ปราดเปรียวกระโดดข้ามเนินเล็กสองเนิน คร้ันหันหน้ากลับมายังไม่ลืม 

ถ่มน�้าลายใส่อาจารย์ จากนั้นก็รีบร้อนวิ่งลับหายไปจนไม่เห็นร่องรอย

อาจารย์โกรธจนกระทบืเท้า หนวดเคราล้วนตัง้ข้ึนมาแล้ว เหล่าศษิย์

ยิ่งหัวเราะอย่างเบิกบาน

ยามนั้นแสงอาทิตย์อบอุ่น ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

"เฒ่าหวัเหมน็" เอ่อร์เซงิเตะก้อนหินใต้เท้า เดินพลางบ่นพึมพ�าไปพลาง 

"มคีวามรูนิ้ดๆ หน่อยๆ ก็ยอดเย่ียมแล้วหรอืไร! เล่าเรือ่งได้ก็ยอดเยีย่มแล้ว

รึ! ข้าไม่อยากฟังเรื่องเล่าของเจ้าหรอก" เอ่อร์เซิงฮึดฮัดเตะหินใต้เท้า 

อย่างแรง นิว้เท้าส่งความเจบ็ปวดมาทนัที ยังไม่ทนัรอให้เอ่อร์เซงิร้องเจบ็ 

เสียงตะโกนก็ดังขึ้นมาจากข้างคันนา
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"ยายมันเถอะ! ใครโยนหินมา!"

เอ่อร์เซิงคิดในใจว่าไม่ได้การแล้ว นางว่ิงเปิดแน่บหนีไปทันทีโดย

ไม่สนใจความเจ็บปวดท่ีเท้า ชายฉกรรจ์ซึ่งท�าไร่ไถนาอยู่ข้างคันนาเห็น

เอ่อร์เซิงแล้วก็ร้องด่าเสียงดัง "เป็นเจ้าลูกเต่าน้อย* อีกแล้ว! เจ้าลูกหมา

มีแม่คลอดแต่ไม่มีแม่เลี้ยงดู!"

รอจนว่ิงไปไกลแล้ว เอ่อร์เซงิคดิค�านวณดวู่าชายฉกรรจ์ไม่สามารถ

จับตนเองได้ในช่วงสั้นๆ ก็ตบก้นแล้วท�าหน้าทะเล้นตอบกลับไป "แส ่

อะไรด้วย! เจ้าลูกเต่าใหญ่ที่ถูกลูกเต่าน้อยตี!"

ชายฉกรรจ์เดือดดาลถึงขีดสุด วางเครื่องมือท�านาลงแล้วไล่ตาม  

"ดูซิว่าวันนี้บิดาจะไม่จัดการเจ้า!"

เอ่อร์เซงิถุยน�า้ลายอย่างเหมิหาญไปทางชายฉกรรจ์ แล้วหมนุตวัวิง่

เข้าไปในป่าหลงัหมูบ้่าน คนในหมูบ้่านเชือ่กันว่าในป่ามปีีศาจก็ไม่กล้าไล่

ตามเข้าไป

ชายฉกรรจ์ยืนด่าสาดเสียเทเสียอยู่นอกป่า มีคนในหมู่บ้านทนฟัง

ไม่ไหวจงึเอ่ยปากเกลีย้กล่อม "เจ้าจะคิดเลก็คดิน้อยกับเด็กก�าพร้าคนหน่ึง

เช่นนางไปไย เด็กนั่นชะตาแฝงความอับโชค คนในครอบครัวล้วนถูก

ข่มเหงจนตายไปหมดแล้ว เจ้าก็ระวังจะติดนางเข้า"

ชายฉกรรจ์ถ่มน�้าลาย "ขยะแขยงจริงๆ" แล้วสะบัดแขนเดินจากไป

เอ่อร์เซงิท�าหน้าทะเล้นใส่หลงัเขาแล้วส่งเสยีงข้ึนจมกูหนกัๆ คราหน่ึง 

หมุนตัวเดินลึกเข้าไปในป่า

ย่ิงเดินลึกเข้าไปมุมมองสายตาย่ิงเปิดกว้าง ในส่วนลึกสุดของป่า 

* ลูกเต่า หมายถึงลูกของชายที่ภรรยาคบชู้ โดยในสมัยก่อนชาวจีนเข้าใจว่าเต่าไม่มีความสามารถในการ

สืบพันธุ์ เต่าตัวเมียจึงต้องมีสัมพันธ์กับงูเพื่อออกไข่ ดังนั้นจึงเรียกชายที่ภรรยาลอบคบชู้ว่าเป็นเต่า
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มีบึงน�้าลึกแห่งหน่ึง ไม่มีต้นน�้าไม่มีที่ไปแต่น�้าในบึงกลับใสสะอาดอยู่

ตลอดปี ยามไร้ลมไร้คลื่นสามารถมองเห็นก่ิงไม้หักอยู่ก้นบึง ก็ไม่รู้ว่า

ตกลงไปต้ังแต่เมือ่ไร รมิบงึทกุด้านมดีอกไม้เลก็ๆ สขีาวไม่รูช้ือ่บานอยู่เป็น

ขนปุกปุยดูแล้วน่ารักยิ่ง

เอ่อร์เซิงดูถูกความขี้ขลาดของคนในหมู่บ้านอย่างมาก หลงเชื่อ

ต�านานโบราณภูตผีปีศาจอะไร พวกเขาไม่ลองเดินเข้ามาในป่านี้ ย่อม

ไม่มีวันรู้ถึงความงามภายในนี้ตลอดไป

เอ่อร์เซิงน่ังลงบนก้อนหินริมบึง ถอดรองเท้า โยนถุงเท้าสกปรก 

ออกไปลวกๆ จับเท้าดูครู่หนึง่ เล็บนิว้หวัแม่โป้งเปิดออกมาแล้ว ตอนวิง่ก็

มีเลือดออกมาไม่น้อย นางกัดฟันทนเจ็บดึงเล็บเท้าส่วนที่เปิดแล้วออก 

เลอืดไหลออกมา เอ่อร์เซงิเอาเท้าลงไปแช่ในบงึ ปากยังพึมพ�า "ถึงกับกล้า

ขยะแขยงมารดา! คืนน้ีจะไปถ่ายท่ีสวนหลงับ้านเจ้าสกัสองสามก้อน แล้ว

โปะลงบนตะกร้าอาหารบ้านเจ้า ให้เจ้าขยะแขยงตายไปเลย"

มองดูเลือดของตนท่ีค่อยๆ กระจายออกไปในบึงครู่หนึ่ง เอ่อร์เซิง 

ก็แหงนหน้าเอนพิงก้อนหิน ลืมตามองดูก้อนเมฆขาวที่ลอยผ่านท้องฟ้า 

สีคราม

"ภูตผปีีศาจ? เหอะ! ถ้ามภูีตผปีีศาจเหตใุดไม่ออกมาให้มารดาดูบ้าง" 

ทีต่อบนางมามแีต่เสยีงลมแซ่กๆ พัดผ่านป่า เอ่อร์เซงิส่งเสยีงหยัน "พวกคน 

แก่ในหมู่บ้านเข้าใจแต่งเรื่องหลอกคน"

นางหลบัตาลง แกว่งขาในน�า้ แกว่งไปแกว่งมาจนง่วงงนุข้ึนมาแล้ว

เงาด�าคดเคี้ยวสายหน่ึงกรีดผ่านกลางท้องฟ้า แผ่คลุมร่างกาย 

ของนาง เอ่อร์เซิงลืมตาอย่างไวต่อความรู้สึก ฟ้ายังคงเป็นฟ้าผืนนั้น เมฆ
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ยังคงเป็นเมฆสองสามก้อนนั้น สายลมยังคงพัดเอื่อยๆ เช่นเดิม ต้นไม ้

ยังคงส่งเสียงแซ่กๆ ไม่มีอะไรแตกต่าง

นางเบ้ปาก ลอบด่าตนเองที่สงสัยไปเรื่อย

ฉบัพลนันัน้ลมแรงหอบหนึง่ก็กวาดถุงเท้าสกปรกท่ีนางโยนไว้บนหิน 

ออกไป นางด่างึมง�าประโยคหน่ึง "ยายมนัเถอะ" จากน้ันพ้ืนก็คล้ายถูกของ 

ขนาดใหญ่กระแทกเข้าทีหน่ึง สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เอ่อร์เซิงถูกแรง

สะเทือนจนกลิ้งลงจากก้อนหิน

ต่อให้นางกล้าหาญมาแต่เกิด ทว่ายามนี้กลับถูกลมประหลาดกับ

แรงสะเทือนพิกลนี้ท�าเอาแตกตื่นอยู่บ้าง

เอ่อร์เซิงปีนออกมาจากด้านหลังก้อนหินอย่างยากล�าบาก ข้างหู

พลันได้ยินเสียงร้องของสัตว์น่าเขย่าขวัญ เสียงนี้ต�่ามีพลัง สะเทือนจน

หน้าอกนางรูส้กึเจบ็ แล้วกระอักเลอืดออกมาค�าหนึง่ทัง้อย่างนัน้ หวัสมอง

วิงเวียน ดวงตาแดงก�่ามองไปทางเสียงนั้น

ร่างสีด�ามหึมาน้ันทอดเงาอยู่ในดวงตานาง กลายเป็นรอยตรา 

น่าสะพรึงที่ชาติน้ีไม่มีวันลืมเลือน เอ่อร์เซิงอ้าปากกว้าง ลูกตาแทบจะ

ถลนออกมา "ปะ...ปี..."

ปะ...ปี...ปีศาจงูยักษ์หน้าตาดุร้าย!

ร่างคลมุด้วยเกราะด�า บนหวัมสีองเขา มเีท้ากับห้าเลบ็ บนหลงัมคีรบี 

ร่างกายหยาบแห้งราวกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นตั้งตระหง่านมานานปี

"ปีศาจงู!"

เอ่อร์เซิงหัวใจหยุดนิ่ง สองตาเหลือก ร่างแข็งทื่อล้มลงไปทาง 

ด้านหลังราวกับท่อนไม้ ตกใจจนแทบสลบตาย...เดิมทีนางสามารถสลบ
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ตายไปตามที่ต้องการได้ แต่จุดที่ล้มลงไปบังเอิญมีหินก้อนเล็กอยู่ ศีรษะ

ด้านหลังจึงโขกเข้ากับก้อนหนิ หลังจากความเจ็บปวดระลอกใหญ่ นางก็

ค่อยๆ ได้สติขึ้นมาเล็กน้อย

ท่ีแท้ในป่าหลังหมู่บ้านก็มีปีศาจออกมาจริงๆ เอ่อร์เซิงคิดอย่าง 

เลอะเลือน ในค�าพูดผายลมมากมายของพวกคนแก่ในหมู่บ้านถึงกับมี

ความจริงประโยคหนึ่ง

แต่ในเมื่อมีปีศาจ เหตุใดถึงไม่มีวิญญาณออกมาเล่า วิญญาณ 

ของท่านพ่อท่านแม่เหตุใดจึงไม่มาเอ้อระเหยอยู่ที่นี่เล่า...

เสยีงร้องของปีศาจงมูเีพียงครัง้นัน้ครัง้เดยีวก็เงยีบหายไปแล้ว แต่

เสยีงอือ้องึในหูเอ่อร์เซงิกลบัยังรัง้อยู่นาน นางกุมหลงัหวัลกุขึน้น่ังอย่างมนึงง 

น่ังบื้ออยู่ครู่ใหญ่ค่อยนึกขึ้นได้กะทันหันว่าตนเองควรว่ิงไปในหมู่บ้าน  

หนเีอาชวิีตรอด

เอ่อร์เซิงยืนข้ึนอย่างโงนเงน ไม่รู ้ว่านางไม่สนใจใส่รองเท้าหรือ 

ลมืไปแล้วว่าต้องใส่ พอหาทิศทางคร่าวๆ ได้แล้วก็หนโีซซัดโซเซไปทางน้ัน 

ฝีเท้าซวนเซยิ่งกว่าผีขี้เหล้าที่ดื่มจนเมาเสียอีก

ย่ิงเดินดอกไม้ขนปุยสีขาวริมทางย่ิงมาก ต้นไม้ย่ิงมาย่ิงน้อย  

ห่างออกไปคล้ายเป็นทะเลดอกไม้สีขาวท้ังแถบ เอ่อร์เซิงสมองมึนงงไม่

สนใจแล้วว่าทิวทัศน์รอบด้านตนเองคุ้นเคยหรือไม่ ยามนี้ในสมองนางมี

ก็แต่ความคิดหนีเอาชีวิตรอด

ระหว่างท่ีไม่ทนัรูตั้วเอ่อร์เซงิก็รกุเข้าไปถึงใจกลางป่าแล้ว โซซดัโซเซ

ประหนึ่งมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ดูตาม้าตาเรือพลัดหลงเข้าไปในแดนเซียน  

วิ่งผ่านที่ใดล้วนท�าให้ดอกไม้นับไม่ถ้วนฟุ้งลอยแตกตื่น
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เมือ่ทะยานขึน้เนนิเลก็แห่งหนึง่ เอ่อร์เซงิมองไปไกลจากบนทีส่งูแล้ว

พลันตะลึงงัน

ห่างออกไปไกลคือต้นไม้สูงตระหง่านมหึมา ยอดไม้เขียวชอุ่ม  

ใหญ่ยิ่งกว่าต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่บ้าน และใต้ต้นไม้น้ันมีชายในชุด

เสื้อคลุมด�าที่ชุ่มเลือดไปทั้งตัวก�าลังปิดตาเอนพิงต้นไม้อย่างสงบ

ดอกไม้สขีาว ชายในชดุด�า ใบไม้ร่วงท่ีปลวิว่อนอยู่รอบกายเขาท�าให้

ภาพทีเ่ห็นกลายเป็นภาพวาดอนังดงาม แต่งแต้มสถานทีน้ั่นให้กลายเป็น

โลกอีกแห่ง

คล้ายกับว่าถูกมอมเมา เอ่อร์เซิงลืมหนีแล้ว ลืมแล้วว่าเมื่อครู่นาง

มองเห็น 'ปีศาจงู' นางได้แต่นิ่งมองชายผู้นั้นอย่างลุ่มหลง

สายลมแผ่วเบาพัดผ่าน ม้วนเอาปุยขนซุกซนไม่ก่ีปุยของดอกไม้

แตะใบหน้านาง ปลายจมูกคันเล็กน้อย เอ่อร์เซิงพลันตะลึงอย่างเพ่ิง

นึกออกว่ายามนี้ไม่ควรรั้งอยู่ท่ีนี่นานนัก นางสะบัดศีรษะเล็กน้อยให ้

ตัวเองมีสติขึ้นมาหน่อย ครั้นมองไปซ้ายขวาไม่เห็น 'ปีศาจงู' ถึงค่อยกล้า

วิ่งไปทางคนผู้นั้นเอายามนี้

เขาคงถูกปีศาจงูท�าร้ายบาดเจ็บกระมัง เอ่อร์เซิงคิดเช่นนี้ เช่นน้ัน

วันน้ีหากนางช่วยเขาไว้ก็เท่ากับเป็นผู้มีพระคุณของเขาแล้ว กลายเป็น 

ผู้มีพระคุณแล้วก็สามารถให้เขาตอบแทนคุณได้

ตอบแทนคุณ...ก็ใช้ร่างกายแทนคุณแล้วกัน

รอจนเอ่อร์เซงิเดนิไปใกล้แล้วถึงเห็นว่าข้างกายเขาล้วนเป็นคราบเลอืด 

เปรอะเป้ือน ย้อมดอกไม้ขนปยุรอบด้านให้เป็นสแีดงทัง้แถบ ปรากฏเป็น

ความงามประหลาดท่ามกลางทะเลดอกไม้ขาวบริสุทธิ์
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เอ่อร์เซงิขยับอย่างระมดัระวังไปข้างกายเขา ไม่รูเ้หตใุดบนร่างชาย

ผู้น้ีจึงมีบรรยากาศบางอย่างที่พาให้นางหวาดกลัว แต่นางใจกล้ามา 

แต่ไหนแต่ไร นอกจากปีศาจเช่นเมื่อครู่แล้ว ย่ิงเป็นของประหลาดนางก็

ย่ิงรู้สึกอยากเข้าใจ เอ่อร์เซิงโก่งตัวลง ย่ืนน้ิวชี้จิ้มข้อศอกชายหนุ่มเบาๆ 

อย่างลังเล

ไม่มีการตอบสนอง

ความกล้าของนางยิ่งมากขึ้น ยื่นมือดึงแขนเสื้อเขา

ก็ยังคงไม่มีการตอบสนอง

เอ่อร์เซิงนั่งยองๆ ขยับเท้าเดินเข้าไปข้างกายเขาสองก้าว ย่ืนหน้า

เข้าไปพินิจดูหน้าตาของชายหนุ่ม ใบหน้างามประณีต สมบูรณ์แบบ

ราวกับชาวสวรรค์ เอ่อร์เซิงพลันนึกถึงกลอนบทน้ันท่ีอาจารย์เฒ่าพา 

ลูกศิษย์ส่ายหัวท่องในวันหนึ่ง ยามนั้นนางไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร แต่

ยามนี้คิดว่าบางทีนางอาจมีความรู้สึกเช่นนี้แล้ว...

บุรุษผู้นั้น งามไร้ใดเปรียบ*

งามไร้ใดเปรียบ

เอ่อร์เซิงพลันกุมหัวใจตนเอง "แปลก เต้นเร็วยิ่ง"

ประโยคกระซบิแผ่วเบาทว่ากลบัรบกวนชายผูน้ัน้แล้ว คิว้เขาขมวด

เล็กน้อย ขนตาทั้งสองข้างสั่นเบาๆ ลืมตาขึ้นมา

นัยน์ตาสีด�าสนิทราวท้องฟ้ายามราตรีที่แบกรับหมื่นพันดารา ยาม

เงาร่างของเอ่อร์เซงิสะท้อนเข้าไปในดวงตาเขา ความสงสยัก็วาบผ่านและ

* 'บุรุษผู้นั้น งามไร้ใดเปรียบ' เป็นส่วนหนึ่งจากบทกลอน 'เฝินจู้รู่' ในคัมภีร์กวี (ซือจิง) ซึ่งรวบรวมผลงานบท

กวีเล่มแรกของจีน
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ปรากฏไอสงัหารในทันท ีเอ่อร์เซงิถูกไอสงัหารท่ีมาอย่างกะทันหนัน้ีท�าเอา

ตื่นกลัวจนขาอ่อน ก้นจ�้าเบ้านั่งลงกับพื้น

"ข้าไม่มีเจตนาร้าย ข้าเป็นคนดี!" เอ่อร์เซิงแก้ตัวให้ตนเองทันที

คนผู้นั้นไหนเลยจะฟังนางอธิบาย แขนยาวขยับออก ท�าท่าจะ 

บีบคอของนาง

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการหนีเอาชีวิตรอดของเอ่อร์เซิงก็รวดเร็ว 

เช่นกัน นางยันตัวเองขึ้นมาหมุนตัวจะวิ่งออกไป ชายหนุ่มเห็นนางจะหนี 

ก็ยื่นมือออกไปข้างหน้าและคว้ากางเกงนางได้พอดี

เอ่อร์เซงิด้ินรนมุง่ไปข้างหน้าโดยไม่สนใจ ท้ังสองล้วนใช้ก�าลงัท่ีมาก

ที่สุดของตนเองในยามนี้...

ดังนั้น...

เอ่อร์เซิงรู้สึกแต่เพียงเย็นบริเวณสะโพก กางเกงของนางก็ถูกถอด

ออกไปแล้วทั้งอย่างนี้

ปกติเอ่อร์เซิงใช้ชีวิตตามใจตนเองอยู่บ้างเพราะคนในครอบครัว 

จากไปเร็ว นางจึงต้องใช้ชีวิตเพียงล�าพังนานหลายปีราวกับเด็กเหลือขอ 

กินดื่มใช้จ่ายทั้งหมดล้วนอาศัยความหน้าหนาของตนเองจัดการ ดังน้ัน

นางจึงไม่ขี้อายเหมือนเด็กหญิงทั่วไปพวกนั้น

แต่ว่า! ต่อให้เป็นเด็กผู้ชายถูกคนถอดกางเกงออก เกรงว่าก็ต้อง

ร้องไห้พักหน่ึงกระมัง ย่ิงกว่านั้นยังเป็นเอ่อร์เซิงซ่ึงอันที่จริงภายในใจ 

ความรู้สึกไวอย่างยิ่ง

นางดึงกางเกงตนเองขึ้นอย่างตื่นตระหนก ใช้ทั้งมือท้ังเท้าคลาน

ออกไปไกล หันศีรษะกลับมาน�้าตาคลอเบ้า มองคนผู้นั้นด้วยใบหน้า 
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ตกตะลึง

คนผูน้ั้นก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเช่นนี ้ ในดวงตามคีวามประหลาดใจ 

และกระอกักระอ่วนวาบผ่าน แต่เมือ่เหน็รอยตราสแีดงบนกระดกูสะโพก

ของเอ่อร์เซิง ความระแวดระวังจางหาย แววตาก็เปล่ียนเป็นนุ่มนวล 

ขึ้นมาช้าๆ

หลังจากนั้นครู่ใหญ่เสียงแหบแห้งของคนผู้นั้นก็เอ่ยถาม "ซือมิ่ง?"

เอ่อร์เซงิเริม่โมโหแล้ว ไม่พูดถงึเรือ่งทีเ่จ้านีถ่อดกางเกงผู้อืน่ แต่หลัง

ถอดแล้วยังถึงกับเรียกชื่ออะไรก็ไม่รู้ออกมา พฤติกรรมพรรค์น้ีก็เหมือน

กับตบหน้าเจ้าทีหนึ่งจากนั้นบอกว่าตบผิดคนแล้ว

นางนอนคว�่าผูกเชือกกางเกงจนแน่นดีแล้วค่อยเช็ดน�้าตาและ 

เอ่ยด่า "ซือบ้านท่านสิ! วันนี้ช่วยคนแล้วยังถูกถอดกางเกงอีก มารดาจะ

ไม่เป็นคนดีอีกแล้ว"

คนผูน้ัน้ขมวดค้ิวเลก็น้อยอย่างหาได้ยาก พึมพ�าคล้ายพูดกับตนเอง 

"ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ จึงลืมไปหมดแล้วหรือ"

เอ่อร์เซิงฉวยจังหวะที่เขาไม่ได้สนใจลุกข้ึนยืน ทั้งยังถอยหลังไป 

ค่อนข้างมาก นางคะเนว่าในครูห่นึง่คนผูน้ีจ้ะคว้าตนไว้ไม่ได้ก็แลบลิน้ใส่

เขา ท�าหน้าท�าตาประหลาดใส่ จากน้ันหมนุตวัว่ิงไปและไม่หันกลบัมาอกี

ชายหนุม่หาได้ไล่ตามไป เขาน่ังพิงใต้ต้นไม้ สายตามองตามเงาหลัง

ทีค่่อยๆ จากไปไกลแล้วพลนัถอนหายใจออกมา "เหตุใดเกิดมาแล้วมนิีสยั

เช่นนี้ ลักษณะท่าทางช่าง...เหมือนเกินไปแล้ว"

เขาลบูบาดแผลท่ีหน้าอก สหีน้าแปรเปล่ียนเลก็น้อย บาดแผลสาหัส

ท�าให้เขาสญูเสยีพลงัเทพไปทัง้หมด แต่กนั็บว่าเขาหนีออกมาจากท่ีแห่งน้ัน 
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ได้แล้ว

เขามองต้นไม้ใหญ่ท่ีใบร่วงปลวิลอยเหนอืหวั ท้ังมองท้องฟ้าสคีราม

อนัห่างไกล ในลกูตาด�าสงบนิง่ปรากฏระลอกคลืน่แห่งความตืน่เต้นเลก็น้อย 

อย่างอดไม่ได้

ซือมิ่ง ฟ้าดินของโลกภายนอกงดงามอย่างที่เจ้าพูดจริงๆ

ภายใต้ท้องฟ้าสคีรามเดียวกัน เอ่อร์เซงินับว่าว่ิงออกมาจากป่าหลงั

หมู่บ้านแล้ว รมิทางเข้าหมูบ้่าน เดก็สกุลหลวิสองคนก�าลงัเล่นกันอยู่ นาง

ฮึดฮัดร้องเรียก "พี่น้องหลิวขี้มูกโป่ง! รีบมาหาข้านี่!"

ปกติสิ่งท่ีเด็กทั้งสองได้ฟังจากผู้ใหญ่ล้วนเป็นค�าพูดไม่ดีเก่ียวกับ

เอ่อร์เซิง ย่อมต้องไม่รอเจอเอ่อร์เซิง พี่ชายน้องชายมองตากันคราหนึ่งก็

บ่ายหน้าจะวิ่งหนี

"พวกเจ้าเคยเห็นปีศาจงูหรือไม่! นี่!" เอ่อร์เซิงโกรธจนกระทืบเท้า 

"เจ้าเดก็ขีม้กูไหลสมควรตายสองคนน้ี! ข้าไม่ได้ตพีวกเจ้าซะหน่อย วิง่หนี

ท�าบ้าอะไร!" นางพลันนึกข้ึนมาได้ ตบศีรษะเบาๆ ร้องข้ึน "ใช่! ข้าเองก็

ต้องรีบวิ่ง หนีห่างจากป่าให้ไกลหน่อย เลี่ยงไม่ให้ปีศาจงูออกมาเห็นข้า

แล้วจับข้ากินเป็นคนแรก"

ทว่านางนัง่อยู่ในบ้านไม้ผพัุงหลงันัน้ทัง้บ่ายก็ไม่เห็นมปีีศาจงอูะไร

ออกมาจากป่า

หมู่บ้านเงียบสงบเหมือนปกติ ทุกสิ่งท่ีเห็นในป่าทั้งหมดคล้ายเป็น

ภาพหลอนที่นางสร้างขึ้น

ใกล้ย�่าค�่า พระอาทิตย์คล้อยลง เอ่อร์เซิงก็น่ังไม่ติดท่ีอยู่บ้างแล้ว 
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เมื่อคิดถึงคนงามผู้นั้นที่นางเห็นในป่า ในใจก็คันยุบยิบขึ้นมา

เอ่อร์เซงิยังจ�าได้ว่าตอนนางยังเลก็ มารดาเคยพูดให้นางฟังว่าสตรี

ถูกลขิติไว้ว่าต้องแต่งงาน หลงัแต่งกับคนดจีงึจะสามารถมชีวีติท่ีดชีัว่ชวีติ 

เอ่อร์เซิงเห็นด้วยอย่างยิ่ง

นางรู้สึกว่าคนผู้น้ันดูดีย่ิงกว่าชายทุกคนในหมู่บ้านรวมกันเสียอีก  

ก็น่าจะนิสัยดีกว่าชายทุกคนในหมู่บ้านรวมกันเช่นกัน หากว่าคนเช่นนี้

สามารถอยู่เป็นเพ่ือนนางได้ทุกวัน หากว่านางแต่งให้คนเช่นน้ี หากว่านาง

สามารถพาเขาเดินเตร่ทั่วหมู่บ้าน...

นี่เป็นเรื่องที่พาให้คนภาคภูมิตั้งเท่าไร!

ดวงตาของเอ่อร์เซิงเปล่งประกาย คิดไตร่ตรองต่อไป นางไม่มีบิดา

มารดา ไม่มีสินเดิม ชายในหมู่บ้านล้วนไม่อยากได้นาง เรื่องส�าคัญของ

ชีวิตนางยังต้องอาศัยความหน้าด้านของตนไปจัดการจึงจะได้ ยามนี้มี

ชายแปลกหน้ามาถึงปากพอดี ชายผูน้ีไ้ม่รูส้ภาพในหมูบ้่าน นางก็สามารถ

หลอกเขาได้ ถึงตอนนั้นแต่งกันแล้ว มีลูกแล้ว เขาคิดหนีก็หนีไม่ได้แล้ว

เอ่อร์เซงิย่ิงคดิก็ย่ิงต่ืนเต้น พอดกัีบท่ีเมือ่ครูค่นผูน้ัน้เห็นก้นเกลีย้งเกลา 

ของนางแล้ว ตามประเพณีตนต้องแต่งให้เขาจึงจะถูก

พอใคร่ครวญเช่นนี้ เอ่อร์เซิงก็นั่งนิ่งไม่ไหว ลุกขึ้นจะวิ่งเข้าไปในป่า 

ในหัวเต็มไปด้วยค�าว่าแต่งงาน 

ปีศาจงูหรือ ปีศาจงูก็มิอาจแย่งชายหนุ่มกับนางได้

เอ่อร์เซิงคิดว่าทั่วร่างเขาล้วนมีแต่เลือด น่าจะได้รับบาดเจ็บไม่เบา 

ต่อให้คิดจากไปก็จากไปได้ไม่ไกล จะต้องยังอยู่ที่แห่งนั้นแน่
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ในความจริงชายหนุ่มก็ยังน่ังนิ่งอยู่ตรงนั้น เขาบาดเจ็บหนักมาก  

ไม่เพียงเสียพลังเทพ แม้แต่ลุกขึ้นเคลื่อนไหวก็ล้วนกินแรง ระหว่างที่เขา

ก�าลังหลับตาท�าสมาธิปรับปราณภายใน พลันได้ยินเสียงจากแผ่วเบา

ค่อยๆ เปล่ียนเป็นดังเคลือ่นเข้าใกล้เขาเข้ามาจากท่ีไกลๆ เขาลมืตามองดู 

เงาร่างท่ีกระย่องกระแย่งเข้ามาในทะเลดอกไม้จะเป็นใครหากมใิช่เอ่อร์เซงิ

เอ่อร์เซิงโบกมือเอาเป็นเอาตาย "คนงาม! คนงาม!"

ชายหนุ่มขมวดค้ิวอีกแล้ว เมื่อครู่นางว่ิงราวกับหนีเอาชีวิตรอด  

ยามนี้ก็วิ่งกลับมาอย่างไม่อยากมีชีวิตอีก...เป็นลักษณะของซือมิ่งจริงๆ

เอ่อร์เซงิไหนเลยจะรูว่้าเขาก�าลงัคิดอะไร เมือ่อยู่ห่างจากเขาสบิก้าว

ก็พลันยืนน่ิงเอ่ยถามจริงจัง "เมื่อครู่ท่านต้องการฆ่าข้าใช่หรือไม่ ตอนน้ี

ท่านยังอยากฆ่าข้าหรือไม่"

"เมื่อกี้ใช่ ตอนนี้ไม่"

เอ่อร์เซิงพยักหน้าเล็กน้อย หลังจากน้ันก็กระโจนมาอยู่เบื้องหน้า

เขาทันที ยิ้มเจิดจ้า "คนงามมีนามว่ากระไร"

"ฉางยวน"

"ฉางยวนบ้านอยู่ที่ใด ในบ้านมีภรรยาหรือไม่"

ฉางยวนมองนาง "เจ้าจะท�าอะไร"

เอ่อร์เซงิล้วงกระบีส่ัน้ฝีมอืหยาบเล่มหน่ึงออกมาจากในแขนเสือ้ส่ง

ให้ฉางยวน เอ่ยอย่างเอาจริงเอาจัง "มอบกระบี่ของตน"

น่าจะหมายถึงแนะน�าตนเอง* กระมัง...

ฉางยวนเงียบไปครู่หน่ึง แต่ไม่กล้ารับกระบี่เล่มน้ัน เอ่อร์เซิงพลัน

* ค�าว่าแนะน�าตนเอง ในภาษาจีนออกเสียงว่า 'จื้อเจี้ยน' (自荐) พ้องเสียงกับค�าว่า 'จ้ือเจี้ยน' (自剑) ที่ 

แปลว่ากระบี่ของตน
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เอ่ยขึ้น "นี่คือมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษของข้าเหลือไว้ให้ ข้ายินดีมอบ

กระบี่เล่มนี้ เอ่อ...ต้องพูดว่าอะไรนะ อ้อ ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับท่าน 

ร่วมให้ก�าเนิดเด็กก้นขาวกลุ่มหนึ่งด้วยกัน"

ฉางยวนจ้องกระบีส่ัน้เล่มน้ันแล้วเอ่ยว่า "เจ้าเป็นสหายสนทิของข้า 

ซือมิ่ง"

"ข้าชื่อเอ่อร์เซิง"

มองดูดวงตาดื้อดึงของเด็กหญิง ฉางยวนพลันเกิดความรู้สึกอยาก

ถอนหายใจออกมาชั่วแล่น "ข้าไม่แต่งภรรยา"

"เพราะเหตุใด"

"หาคนที่เหมาะสมไม่เจอ" ฉางยวนคิด เพราะโลกนี้เหลือเขาเป็น

มังกรเพียงตัวเดียวแล้ว

เอ่อร์เซิงครุ่นคิดความหมายของเขาเอาเองครู่หนึ่งค่อยเอ่ยปาก  

"ดังนั้นความหมายของท่านก็คือตอนนี้ท่านยังไม่ถูกใจข้าสินะ"

ฉางยวนตะลึง คิดไม่ถึงว่านางจะได้ข้อสรุปออกมาเช่นนี้ เขา 

ลอบขบคิดครู่หนึ่ง เห็นว่าเอ่อร์เซิงไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ถึงเงื่อนไขของมังกร

จึงพยักหน้ากล่าว "จะว่าอย่างนั้นก็ได้"

เอ่อร์เซิงเองก็ไม่ท้อถอย "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านต้องการอะไรจึงจะ

ถูกใจข้า"

ฉางยวนส่ายศีรษะ ไม่รู้ว่าควรอธิบายแบบอย่างคู่ครองของมังกร

ให้นางฟังอย่างไร ร่างเหมอืนงู มเีกราะเกลด็ บนหวัมสีองเขา เขาเหมอืนกวาง? 

นางอาจมีไม่ถึงสักข้อ

ท้ังสองมองกันเช่นน้ันอยู่นานมาก เอ่อร์เซงิสูดหายใจเข้าลึกคราหนึง่ 
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"ดี! ข้าเข้าใจแล้ว!"

เจ้า...เข้าใจอะไร ไม่รอฉางยวนถามออกไป เอ่อร์เซงิก็หมนุตวัว่ิงไป

ทางหมูบ้่าน มเีพียงเสยีงร้องประโยคหน่ึงท้ิงไว้กลางสายลม "ท่านรอข้านะ! 

พรุ่งนี้ข้ายังจะมาอีก!" ฉางยวนบาดเจ็บสาหัสยังไม่ฟื้นตัว ต่อให้เขาคิด

จากไปก็ไปไม่ไหว

เขามองร่างเล็กที่เร่งร้อนวิ่งจากไปแล้วได้แต่ส่ายหน้า ถอนหายใจ

เสียงเบาอย่างจนปัญญาครึ่งหนึ่งข�าขันครึ่งหนึ่ง

รุ่งขึ้นเอ่อร์เซิงกอบของอะไรบางอย่างว่ิงเบิกบานมาตรงหน้าเขา 

กลิน่ท่ีส่งมาท�าให้เขารูส้กึไม่ดี เขาขมวดค้ิวน้อยๆ เอ่ยถาม "พวกนีค้อือะไร"

"อาหารน่ะ"

ค�าตอบอย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้ท�าให้ฉางยวนนิ่งเงียบแล้ว

"ท่านได้รับบาดเจ็บอยู่ท่ีน่ีขยับไม่ได้ ไม่มีน�้าดื่มท้ังไม่มีของกิน  

ช้าเร็วสักวันต้องหิวตายแน่ ข้าก็เลยเอาอาหารมาก�าจัดชะตาเช่นนั้น 

ของท่าน รอท่านฟ้ืนตวัดแีล้ว ข้าก็คอืผูม้คีณุของท่านแล้ว ถึงตอนนัน้ท่าน

ก็ต้องตอบแทนคุณข้า ข้าคิดไว้ดีแล้ว ท่านมาอยู่ที่นี่เพียงล�าพัง บนตัวก็

ไม่มีของอย่างอื่น มากไปข้ากไ็ม่อยากได้ ท่านเอาตัวท่านให้ข้ากพ็อแล้ว"

"ซือมิ่ง..."

"ข้าชื่อเอ่อร์เซิง ช่างเถอะๆ ตอนนี้ไม่พูดเรื่องนี้ ท่านดูนี่สิ!" เอ่อร์เซิง

ชี้ไปที่ของในมือตน "สีด�าคือหนอนกระดูกหมู เป็นหนอนชนิดหน่ึงที่โต 

บนต้นกระดกูหม ูอร่อยมาก สแีดงนีค่อืหนอนฟู่ๆ อาศยัอยู่ในดนิ เวลามนั

ขุดรังจะมีเสียงฟู่ๆ กินแล้วหนึบหนับยิ่ง ยังมีสีฟ้านี่ อันนี้ข้าชอบกินที่สุด 
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เพราะมันโตใต้ใบไม้จึงสะอาดมาก ไม่ต้องล้างก็กินเป็นๆ ได้ เคี้ยวแล้ว 

กรบุกรอบ เพียงแต่ไม่มใีครเคยบอกชือ่มนักับข้า ข้าก็เลยเรียกมนัว่าหนอน

กรอบกรุบกรับ"

ล้วนเป็น...หนอน

ฉางยวนค่อยๆ ย้ายสายตาไปท่ีใบหน้าของเอ่อร์เซิง "เจ้าชอบกิน

ของพวกนี้?" ในความทรงจ�าเขา ของท่ีซือมิ่งชอบกินคล้ายว่าไม่เหมือน

กับของพวกนี้เลย

"ข้าอาศยัพวกมนัเตบิโตมา ท่านอย่าเหน็ว่าพวกมนัดไูม่ดเีท่าไร แต่

อยู่ในปากแล้วอร่อยจนวิญญาณออกจากร่างเลยนะ!" เอ่อร์เซงิดนัหนอน

ในมือไปตรงหน้าฉางยวน ท�าตาโตมองเขา "ลองดู"

ความทรงจ�าสมัยบรรพกาลเลือนรางไปแล้ว ฉางยวนจ�าได้แต่ว่า

มนุษย์ดึกด�าบรรพ์กินพืชพรรณต้มสัตว์ป่า ทว่าไม่รู้ว่าส�าหรับมนุษย์ใน

ปัจจุบันน้ีอย่างไรจึงจะเรียกว่าอาหารปกติ เขาแค่ไม่อยากกินของที่ดม

แล้ว...ไม่เป็นมิตรถึงเพียงนั้น

เขาส่ายศีรษะ "ข้าไม่หิว ไม่จ�าเป็นต้องกินอาหาร"

เอ่อร์เซงิก็ไม่เกลีย้กล่อมอกี จบัหนอนสฟ้ีาตวัน้ันขึน้มาแล้วดดู 'ซวบ' 

เข้าไปในปาก เคี้ยวไปพลางเอ่ยพูดไม่ชัดเจนไปพลาง "เช่นนั้นรอท่านหิว

แล้วข้าค่อยไปจับมาให้ท่านกิน ส่วนพวกนี้ก็เป็นของข้าแล้วกัน"

ฉางยวนมองดูเอ่อร์เซิงกินหนอนไปทีละตัวเงียบๆ ท่าทางการกิน

อย่างเอร็ดอร่อยนั้น ท�าให้กระเพาะที่ไม่เคยขยับมาหลายหมื่นปีของเขา

กระเพื่อมขึ้นมาเล็กน้อยแล้ว

"อร่อยมากหรือ"
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เอ่อร์เซงิเหลอืบมองเขาคราหน่ึง เค้ียวหนอนกระดกูหมใูนปากพลาง

หยิบหนอนฟู่ๆ ที่ตัวเล็กหน่อยยัดเข้าปากฉางยวน ไม่รอให้เขามีปฏิกิริยา 

เอ่อร์เซิงก็ปิดปากฉางยวนแล้วเอ่ยอย่างเผด็จการ "เคี้ยว"

สหีน้าฉางยวนด�าทะมนึ จนใจทีค่ายไม่ได้จงึได้แต่เคีย้วตามท่ีบอก 

กลิน่คาวในตอนแรกหายไป กลิน่หอมหวานเข้มข้นกระจายอยู่ทัว่ปาก เขา

เลิกคิ้วอย่างแปลกใจมาก และที่ยิ่งคิดไม่ถึงคือไม่รอให้เขากลืนมันลงไป 

ในท้องก็มกีระแสอุน่ร้อนสายหนึง่ลอยขึน้มาช้าๆ ค่อยๆ เคลือ่นไปทัว่ร่างกาย 

ท�าให้แขนขาท่ีแข็งเย็นหลงัจากบาดเจบ็ของเขาอบอุน่ข้ึนทีละน้อย

เอ่อร์เซงิยามนีกิ้นจนเหลอืแค่หนอนกรอบสองตวัเท่าน้ัน นางมองดู

ฉางยวนคราหนึ่งแล้วถาม "ท่านยังต้องการหรือไม่" หลังถามออกไปแล้ว 

นางก็ท�าท่าจะเอาหนอนสองตัวเข้าปาก

ฉางยวนกลับกล่าวอย่างเหนือความคาดหมาย "ต้องการ"

เอ่อร์เซิงยู่ปาก "เอ้า ให้ท่านตัวหนึ่ง"

ครานี้ฉางยวนเคี้ยวหนอนให้ละเอียดและกลืนลงไปอย่างไม่ลังเล

แม้แต่ครึ่งส่วน ในท้องมีกระแสอบอุ่นสายหนึ่งพร่ังพรูข้ึนมาอีกดังคาด 

ฉางยวนรวบกระแสพลงัท่ีเคลือ่นไปตามร่างกาย พลังเทพเบาบางสายหน่ึง 

ค่อยๆ รวมอยู่ในกระแสเลือด แม้ว่าจะน้อยแต่ก็ท�าให้เขายินดีได้แล้ว  

มีพลังเทพ การรักษาบาดแผลก็มีปัญหาแค่เรื่องเวลาเท่านั้น

"ตอนนีท่้านกินของของข้าไป ก็เป็นคนของข้าคร่ึงหน่ึงแล้ว" เอ่อร์เซงิ

ตบบ่าฉางยวนเบาๆ "ว่ากันตามเหตผุลท่านควรตามข้ากลบับ้านถึงจะถูก 

แต่ตอนน้ีท่านบาดเจบ็หนักเดินไม่ไหว ข้าเองก็ไม่มกี�าลงัลากท่านกลบัไป 

ดังนั้นรอหลังบาดแผลท่านหายสามารถเดินได้แล้ว ค่อยกลับไปไหว ้
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ฟ้าดินแต่งงานคลอดทารกกับข้า"

เอ่อร์เซงิเอ่ยข้ึนอกีโดยไม่ให้โอกาสฉางยวนพูดแม้แต่น้อย "เมือ่วาน

เป็นข้าสะเพร่าไป ตอนเย็นลืมเอาผ้าห่มมาให้ท่าน ท่านรอก่อน ข้าจะไป

เอามาให้ท่าน" พูดจบกว่ิ็งกลบัไปอย่างรบีร้อน เหลือไว้เพียงเสียงถอนหายใจ 

ที่ไร้คนได้ยินท่ามกลางทะเลดอกไม้ของฉางยวน

"ข้าไม่แต่งงาน..."

การรอครั้งนี้ของฉางยวนก็รอจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น

กลางป่าไอหมอกลอยวน ขบัเน้นให้ดอกไม้ขนปยุกับต้นไม้ใหญ่ใน

ทีแ่ห่งน้ีย่ิงเหมอืนแดนเซยีนเข้าไปอกี ฉางยวนก�าลงัหลบัตาท�าสมาธิ พลนั

มเีสยีงฝีเท้าเร่งร้อนว่ิงเข้ามาหาตนเอง เขาลมืตาข้ึนช้าๆ นึกในใจว่าซอืมิง่

ในยามนี้ตรงไปตรงมาไม่เปลี่ยน ทว่ามุทะลุกว่าเมื่อก่อนไม่น้อย

"ฉางยวนๆ เมื่อคืนยังไม่แข็งตายกระมัง!"

ยามมองเห็นเอ่อร์เซิงที่กอดผ้าห่มวิ่งฝ่าหมอกบางเข้ามาหาตนเอง 

ฉางยวนก็ตะลึงเล็กน้อย เอ่อร์เซิงกลับพร�า่ขอโทษไปพลางกางผ้าห่มให้

เขาไปพลาง ห่มคลุมให้อย่างใส่ใจละเอียดรอบคอบ

ฉางยวนมองนางอยูน่านค่อยย้ายสายตาออก บรรยากาศเงยีบสงดั

ครู่หนึ่ง แต่แล้วก็ได้ยินเสียงราบเรียบของฉางยวน "หน้าเป็นอะไรไป"

มอืของเอ่อร์เซงิท่ีช่วยห่มผ้าห่มให้เขาสัน่เลก็น้อย เอ่ยอย่างอารมณ์

ไม่ดี "ถูกหมูชนน่ะ"

ความจรงิแผลเขยีวๆ แดงๆ บนใบหน้าเอ่อร์เซงิน้ีถูกเจ้าสองสกุลจ*ู 

* แซ่จู (朱) พ้องเสียงกับค�าว่า 'จู' (猪) ที่แปลว่าหมู
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ต่อย

ผ้าห่มในบ้านเอ่อร์เซิงบาง นางกลัวว่าจะต้านไอเย็นใต้ต้นไม้ไม่ได้

จงึไปยืมผ้านวมของสกุลจเูพ่ือนบ้าน สะใภ้สกุลจเูป็นแม่นางซือ่ๆ ใจอ่อน 

เอ่อร์เซงิอ้อนวอนไม่ก่ีเสยีงอีกฝ่ายก็ตอบตกลงแล้ว ยามหอบผ้าห่มออกมา 

จากบ้านบังเอิญเจอเจ้าสองสกุลจูที่เมาหย�าเปตั้งแต่หัววันพอดี คนผู้นั้น

เป็นอันธพาลในหมู่บ้าน ปกติเที่ยวใช้อ�านาจบาตรใหญ่ไปท่ัว อาศัยที่ 

ตวัหนาใหญ่รงัแกคนตัวเลก็อ่อนแอ เมือ่ก่อนเอ่อร์เซงิก็ถกูเขาต่อยไม่น้อย

เอ่อร์เซิงเห็นเขาก็คว้าผ้าห่มจะเผ่นหนี กลับถูกเจ้าสองขวาง 

ปากประตูไว้ ห้ิวเอ่อร์เซิงราวกับหิ้วลูกเจี๊ยบ พูดด้วยกลิ่นเหล้าคละคลุ้ง 

'ขโมยของในบ้านข้า?' กล่าวจบก็ต่อยเอ่อร์เซิงอย่างแรงหนึ่งที สะใภ้จู

ตกใจเหลอืจะกล่าว กลวัว่าเขาจะต่อยคนจนส้ินชวิีตจงึร้องเรียกคนในบ้าน

ออกมา เกลี้ยกล่อมอยู่นานถึงขวางเจ้าสองเอาไว้ได้

เอ่อร์เซิงไม่กล่าวอะไรสักค�า แบกผ้าห่มไว้แล้วหนีออกมาทันที  

รอจนกลบัถึงบ้านตวัเองเกบ็ของคดิจะไปหาฉางยวน สมองกลบัมนึงงจน

ทนไม่ไหว ผ้าห่มท่ีกอดทั้งนุ่มทั้งอุ่น นางวางไม่ลงจึงงีบหลับไปบนเตียง

พักหน่ึง แต่คิดไม่ถึงว่าการงีบหลับคราน้ีจะงีบจนฟ้าสว่าง ถึงได้รีบร้อน

มาหาเขาเอาในยามนี้

แน่นอนว่าเอ่อร์เซิงย่อมไมเ่ลา่เหตยุุง่ยากนีใ้ห้ฉางยวนฟัง ฉางยวน

เองก็ไม่ถามมาก แต่ในใจกลับเข้าใจเรื่องที่นางถูกผู้อื่นรังแกแล้ว

หลังเอ่อร์เซิงจัดผ้าห่มให้เขาดีแล้ว ฉางยวนพลันเอ่ยข้ึน "ที่นี ่

ปราณวิญญาณหนาทึบ กระทัง่หนอนท่ีก�าเนิดออกมาล้วนเป็นสตัว์วิเศษ

รกัษาอาการบาดเจบ็ เจ้าเตบิโตในน้ีตัง้แต่เลก็ ท้ังกินหนอนพวกน้ีเป็นอาหาร 
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คดิดแูล้วในร่างต้องมพีลงัวญิญาณสะสมอยู่ไม่น้อย หากเพ่ิมการฝึกปฏิบติั 

อีกนิดหน่อย ในช่วงสั้นๆ แม้จะไม่มีวิชาเวทลึกล�้า แต่ก็เพียงพอส�าหรับ

ปกป้องตนเองในโลกมนุษย์ได้แน่นอน"

เอ่อร์เซิงมองเขาอย่างฉงน "หมายความว่าอย่างไร"

"ซือ...เอ่อร์เซิงอยากเรียนวิชาเต๋าหรือไม่"

"นั่นคืออะไร"

ฉางยวนเงยีบไปพักหนึง่ เปลีย่นเป็นอธิบายอย่างง่ายๆ "วิธีทีไ่ม่แพ้

เด็ดขาดยามทะเลาะกับคนทั่วไป"

ประกายแวววาวในดวงตาเอ่อร์เซงิเพ่ิมพูน นางกุมมอืฉางยวน จ้อง

มองเขาด้วยสายตาวิบวับ "ฉางยวนสอนข้าได้หรือไม่"

ไม่รอฉางยวนพยักหน้า เอ่อร์เซิงก็โถมตัวเข้าไปแล้ว "สามีๆ! ข้ารู้

อยู่แล้วว่าข้าไม่ได้มองคนผิด!"

ฉางยวนเริ่มสอนเอ่อร์เซิงฝึกวิชาเวท

เขาได้แต่ใช้ปากถ่ายทอด ไม่อาจใช้ร่างกายสอน แต่เอ่อร์เซิงเดิมก็

ฉลาดหวัไว เข้าใจสิง่ทีฉ่างยวนพูดได้อย่างรวดเรว็ คนหน่ึงสอนอย่างตัง้ใจ 

อีกคนเรียนอย่างพากเพียร บวกกับพลังวิญญาณที่นางมีสะสมอยู่ในร่าง

นานปี ช่วยให้เอ่อร์เซิงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ฉางยวนคือเทพมังกรบรรพกาล ตบะบนร่างสูงส่ง ในสายตาเขาสิ่ง

ทีเ่ขาสอนเอ่อร์เซงิก็แค่วชิาป้องกันตวัธรรมดานิดหน่อย หารู้ไม่ว่าวิชาเวท

ที่เขาสอนพวกนี้ เพียงพอท�าให้คนที่บ�าเพ็ญในส�านักบ�าเพ็ญเซียนยามนี้

สมปรารถนาแล้ว
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เอ่อร์เซงิกลบัไม่รูว่้าการท่ีตนเองได้เรยีนของพวกนีต้้องมโีชคดเีพียงใด 

นางรู้สึกเพียงยามนี้จับหนอนได้ง่ายข้ึน ยามเจ้าสองหมูเฒ่าข้างบ้านจะ

รงัแกนาง นางก็สามารถไถลอ้อมผ่านร่างกายดจุภูผาของเขาได้ ย่ิงสามารถ 

กดข่มพวกเด็กๆ ในหมู่บ้านจนสะบักสะบอม

นางร�่าเรียนวิชาเวทกับฉางยวนทุกวันพลางเล่าเรื่องทุกอย่าง 

ของตนให้ฉางยวนฟังไปด้วย วันน้ีจับหนอนได้ก่ีตัว ตีเด็กร้องไห้ไปก่ีคน 

รายงานทุกเรื่องไม่ว่าเล็กใหญ่ ฉางยวนเองก็ไม่เบ่ือหน่าย แต่ไหนแต่ไร

ล้วนเป็นเอ่อร์เซงิพูด ส่วนเขาฟังอย่างเอาใจใส่ เขาคุน้เคยกับวิธีอยู่ร่วมกัน 

เช่นนี้ เพราะเมื่อก่อนยามซือมิ่งอยู่ท่ีซากหมื่นฟ้าก็เป็นเช่นน้ี ซือมิ่งเป็น 

คนพูด เขาเป็นคนฟัง ที่ต่างกันคือสิ่งท่ีซือมิ่งพูดโดยมากคือเรื่องราวที่

ตนเองเขียน ส่วนสิ่งที่เอ่อร์เซิงพูดคือเรื่องราวประสบการณ์ของตนเอง

รอเอ่อร์เซิงพูดจบแล้ว บางครั้งฉางยวนจะเอ่ยสักสองประโยค  

บอกว่าอะไรท�าเกินไป อะไรไร้คุณธรรมเกินไป เอ่อร์เซงิเองก็จดจ�าไว้ในใจ 

ภายหลังไม่ท�าผิดอีก

ทัง้สองอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองย่ิง เอ่อร์เซงิเล่าเร่ืองราวบนโลกให้

ฉางยวนฟัง ฉางยวนสอนคุณธรรมน�้ามิตรให้เอ่อร์เซิง แม้ว่าคุณธรรม 

น�้ามิตรพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจากซือมิ่งก็ตาม

สรุปว่าชีวิตของเอ่อร์เซิงก็คึกคักแต่สงบสุขเช่นนี้

นางคิดค�านวณทั้งวันทั้งคืน ตอนน้ีคือต้นเดือนห้า ผ่านวันที่ 

ยี่สิบสามเดือนเจ็ด นางมีอายุเต็มสิบสี่แล้วก็สามารถแต่งงานคลอดบุตร

ได้ ตอนนั้นบาดแผลของฉางยวนน่าจะหายดีแล้วเช่นกัน เช่นนั้นตอน

เดอืนแปดก�าหนดวันให้ฉางยวนแต่งตนเองแล้วกัน นางต้องจดัเตรียมสนิ
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เดิมให้ตัวเอง ต้องท�าเสื้อผ้าใหม่ให้ฉางยวน

แต่ว่าจะเอาเงินมาจากไหน เสื้อผ้าใหม่อย่างไรก็ไม่สามารถยืม 

ผู้อื่นได้กระมัง

ทว่าไม่ให้นางกลดักลุม้ได้นาน ในหมูบ้่านก็เกิดเรือ่งข้ึน การเปลีย่นแปลง 

เช่นนี้นางไม่เคยคาดคิดมาก่อน

เช้าตรูว่นันัน้เอ่อร์เซงิตืน่จากเตยีงนอน นอกหน้าต่างไม้ไม่มแีสงอาทิตย์ 

งดงามสาดส่องเข้ามาเหมอืนปกต ิหมอกปกคลมุไปท้ังแถบราวกับไอพิษ

แผ่ขยายออกมาจากในป่าหลงัหมูบ้่านอย่างไรอย่างนัน้ นางปัดผ้าห่มบน

ร่างออกไปด้านข้าง ใช้น�า้เย็นท่ีตกัมาล้างหน้าบ้วนปากแล้วจะออกไปหา

ฉางยวนเหมือนเช่นทุกวัน แต่ว่ายามนางผลักประตูออกไป กลับถูกภาพ

เบื้องหน้าสะกดให้หยุดนิ่ง

ในหมูบ่า้นลน้หลามไปด้วย...คน? พวกเขาสวมชุดเก่าขาด ผิวนอก

ร่มผ้าล้วนพุพองเป็นหนอง สองตาว่างเปล่าไร้ประกาย เดินไปเดินมาใน

หมู่บ้านอย่างไร้จุดหมาย

สิ่งที่ย่ิงท�าให้คนสะพรึงก็คือในมือพวกเขากุมชิ้นส่วนร่างกายที่มี

เลอืดไหลย้อย บ้างเป็นมอืข้างหนึง่ เน้ือก้อนหนึง่ บ้างก็เป็นศรีษะคน ยาม

เอ่อร์เซงิเหน็ศรีษะของอาจารย์เฒ่าท่ีไม่รูถู้กใครโยนกลิง้หลุนๆ มาเบือ้งหน้า 

นาง นางก็ตัวสั่นส�ารอกน�้าออกมาอย่างอดไม่อยู่

ในหมู่บ้านเงียบสงัด เสียงอาเจียนของนางเด่นชัดไร้ใดเปรียบ  

คนทีเ่หมอืนผดีบิพวกนัน้ได้ยินเสยีงก็หันกลบัมาอย่างแขง็ทือ่ ลกูนยัน์ตา

สีซีดขุ่นพากันจับจ้องเอ่อร์เซิง
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ต่อให้เอ่อร์เซงิใจกล้าเพียงใด ยามน้ีก็อดแข้งขาอ่อนข้ึนมามไิด้ เหน็

คนพวกน้ันเดินเข้ามาหานางช้าๆ ในใจเอ่อร์เซงิก็ย่ิงหนาวเหน็บ รบีกระโจน 

ออกจากหน้าต่างบ้านตนแล้ววิง่ตะบงึไปทางป่า สภาพท่ีเห็นระหว่างทาง

ย่ิงท�าให้นางขวัญหนี คนพวกนีท้ีน่อนอยู่บนพ้ืน ทุกคนนางล้วนรู้จัก เมือ่วาน 

นางยังอยู่ด้วยกันกับพวกเขา มีชีวิตด้วยกัน...

นางไม่กล้าหยุดว่ิง ในสมองมีแต่เงาร่างของฉางยวน ราวกับว่า 

ว่ิงไปอยู่ข้างกายเขาแล้วตนเองก็จะได้รบัการปกป้อง แม้ว่านางจะรูช้ดัว่า

ฉางยวนบาดเจ็บสาหัส แต่นางก็รู้สึกว่าข้างกายเขาต้องเป็นที่ปลอดภัย

ทางไปป่าแต่ไรมาไม่เคยห่างไกลถึงเพียงนี ้เอ่อร์เซงิแทบจะเหมอืน

เอาปอดออกมาวิ่งด้วย แต่ว่าฉางยวนยังอยู่อีกห่างไกลถึงเพียงนั้น

เหลือบดูเห็นว่าใกล้จะก้าวเข้าไปในป่าแล้ว ฉับพลันมือท่ีเลอะ 

ไปด้วยของเหลวเหนียวหนืดก็คว้าหลังคอของนาง กดนางไปข้างหน้า  

เอ่อร์เซงิถลนัตัวล้มลงไปกับพ้ืนโดยแรง คนผูน้ั้นอ้าปากจะกัดมาทีค่อนาง 

เอ่อร์เซงิหมนุตัวตอบสนองรวดเรว็ ฝ่ามอืเลง็ใส่ใบหน้าคนผู้น้ัน ผนึกมทุระ* 

ตามจติใต้ส�านกึ เห็นเพียงแสงทองวาบผ่าน จากนัน้ศรีษะคนผูน้ัน้ก็ระเบดิ

ออกตรงๆ มันสมองเหม็นคาวระเบิดใส่หน้าเอ่อร์เซิง

เอ่อร์เซิงไม่มีเวลามาสะอิดสะเอียน นางเช็ดใบหน้าสองครั้ง แทบ

จะกึ่งคลานกึ่งวิ่งเข้าไปในป่าต่อ

ทว่านางยังไม่ทันก้าวพ้นสองก้าว เท้าก็ถูกดงึโดยแรงล้มลงไปอกีครัง้ 

ปะทะเข้ากับก้อนหินท่ีโผล่อยู่บนพ้ืนจนฟันหน้าของนางถูกกะเทาะหลุด

ออกมาซี่หนึ่ง เลือดไหลนองย้อมปากนางเป็นสีแดงทันที

* มุทระ หรือมุทรา (Mudra) คือการท�ามือเป็นท่าสัญลักษณ์ต่างๆ ทางจิตวิญญาณ มาจากความเชื่อทาง

ศาสนาในอินเดียทั้งฮินดูและพุทธ มักท�าขณะฝึกจิต
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เอ่อร์เซิงกุมปากหันกลับไปมอง เห็นเพียงเจ้าคนที่ถูกนางระเบิด

สมองไปเมื่อครู่ถึงกับยังใช้มือกุมข้อเท้านาง ดึงรั้งไว้แน่น

ข้างหลังเขามีผีดิบทยอยเดินเข้ามาติดๆ เอ่อร์เซิงกลัวจนแทบจะ

ร้องไห้แล้ว ในสมองขาวโพลน สลดัมอืเน่าเป่ือยข้างน้ันอย่างเอาเป็นเอาตาย 

ไอเหม็นเน่าสายหน่ึงพ่นอยู่ข้างหูนาง คร้ันนางหันไปอย่างตื่นตระหนก  

ปากใหญ่ราวแอ่งเลอืดของผดิีบอีกตนก็มาอยู่เบือ้งหน้าแล้ว นางสามารถ

มองเห็นลิน้ท่ีประหน่ึงเน้ือเน่าและฟันเหลืองแหลมคมนัน้ได้อย่างชดัเจน

"อ๊า!" เอ่อร์เซงิไม่อาจกลัน้ความหวาดกลวัในใจได้อกีต่อไป ร้องเสียง 

แหลมออกมา

แสงประกายขาวเงินสายหน่ึงเฉียดผ่านข้างหูเอ่อร์เซิงพุ่งเข้าใส่

ศีรษะผีดิบอย่างรวดเร็ว เวลาคล้ายหยุดนิ่งในยามนี้ ปากของผีดิบตนนั้น

ก็อ้ากว้างเช่นนั้นไม่ขยับเขยื้อน

เอ่อร์เซิงอึ้งอยู่นานถึงค่อยมีปฏิกิริยาตอบสนอง ผีดิบตนนี้ถูกแสง 

สขีาวท่ีมาเมือ่ครูส่งัหารตายแล้ว นางตะลงึมองไปทางทศิทีแ่สงนัน้พุ่งมา... 

เสือ้คลมุยาวพ้ืนขาวลายฟ้าโบกสะบัดตามสายลมอยู่กลางอากาศ ใบหน้า

เยือกเย็นราวกับเทพเซียนของหญิงผู้นั้นกวาดมองนางอย่างเฉยเมย 

คราหนึ่ง จากนั้นสายตาก็ทอดยาวไปยังหมู่บ้านซึ่งไอมรณะเนืองแน่น

กระบีย่าวสเีงนิในมอืร่ายร�า หญิงผูน้ั้นเอ่ยเสยีงต�า่อย่างไร้อารมณ์ "ฆ่า"

แสงสีฟ้ากะพริบวิบวาบผ่านไปทั่วทิศ เอ่อร์เซิงถึงเพิ่งเห็นในยามนี้

ว่าด้านหลงัหญิงผูน้ัน้ยังมคีนสวมเสือ้คลมุยาวพ้ืนขาวลายฟ้าแบบเดยีวกัน 

อีกแถวหนึ่ง พวกเขาปฏิบัติตามค�าสั่งของหญิงนางนั้น พริบตาเดียวก็ 

มองไม่เห็นเงาแล้ว
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"ทะ...ท่านนักพรต?" เอ่อร์เซิงพึมพ�าออกมาอย่างอึ้งงัน

ฉับพลันบนข้อเท้าก็รู้สึกแน่นขึ้นมาอีก นางยันตัวข้ึนมาเล็กน้อย  

เพ่ิงนึกออกว่ายังมผีดีบิตนหนึง่ดึงตนเองอยู่ สองเท้าของนางเตะถีบอย่าง

รนุแรงจนมอืน้ันหลดุออกไปในท่ีสดุ นางลกุขึน้ยืน ในใจเดอืดพล่านยิง่นกั 

จึงกระทืบผีดิบอีกสองครั้ง ค�าก�าชับของฉางยวนที่ไม่ให้นางพูดค�าหยาบ

ถูกโยนไว้หลังหัว "ไอ้เวรเอ๊ย! ท�ามารดาเกือบถูกกินแล้ว!"

ระบายความหวาดกลัวในใจออกมาพักหนึ่ง เอ่อร์เซิงถึงค่อย 

เหลือบมองหญิงนางนั้นซึ่งลงมาถึงพ้ืนดินแล้ว นางคารวะอย่างลวกๆ 

กล่าวว่า "ขอบคณุท่านนักพรตท่ีช่วยชวิีต" ว่าจบกห็มนุตัวจะเดินเข้าไปในป่า

"ช้าก่อน" หญิงผู้นั้นเอ่ยหยุดนาง "ผีดิบยังก�าจัดไม่หมด มิอาจเดิน

ส่งเดชได้"

"ข้าจะไปหาคนในป่า"

"ในป่ามีคน?" หญิงผู้นั้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วว่า "ข้าจะไปกับเจ้าด้วย"

มีคนคุ้มครองตนเองย่อมเป็นเรื่องดี เอ่อร์เซิงพยักหน้าเล็กน้อย

ยามมองเห็นฉางยวน กระท่ังคนที่เย็นชาอย่างหญิงผู ้นั้นก็อด 

ชะงกังนัไม่ได้ หนึง่คือตะลงึในหน้าตาของคนผูน้ั้น สองคอืตะลงึกับสภาพ

แวดล้อมเลวร้ายรอบกายเขา...

พ้ืนที่รกร้างนอกสามสิบเชียะ* จากต้นไม้ยักษ์ มีเศษซากร่างกาย

ของผดีบิกระจดักระจายอยู่ทัว่ราวกับเป็นภาพในแดนอสูร แต่เมือ่เข้าใกล้

บรเิวณรอบกายชายหนุ่ม ดอกไม้ขนปุยสขีาวยังคงบานสวยงามเหมอืนเก่า

* เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 

ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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เขาคล้ายรูส้กึได้ถึงการเคลือ่นเข้ามาใกล้ของคนทัง้สอง จงึลืมตาข้ึน

ช้าๆ ใบหน้ายังคงซดีขาวอยู่บ้าง แต่ไอสงัหารทียั่งไม่หายไปจากนัยน์ตาด�า

ท�าให้นักพรตหญิงผูน้ัน้หวาดกลวัข้ึนมาโดยพลนั อดชะงกัเท้าน่ิงงนัอยู่กับ

ทีม่ไิด้

เอ่อร์เซิงถูกกลิ่นเหม็นเน่าพวกนี้รมจนสะอิดสะเอียน จากนั้น 

นึกขึ้นได้ว่าบนใบหน้าตนเองยังมีเศษมันสมองของผีดิบติดอยู่ นางก็

ส�ารอกเอาน�้าย่อยออกมาค�าหนึ่ง เสียงอาเจียนดังชัดเจนอย่างยิ่งภายใต้

ความเงียบงัน

ไอสงัหารในดวงตาฉางยวนค่อยๆ สลายไป แต่หัวค้ิวกลบัมุน่ข้ึนมา 

"เอ่อร์เซิง มานี่"

เอ่อร์เซิงตบอกเบาๆ หลังอาเจียนแล้วค่อยรู้สึกดีข้ึนมาบ้าง นาง 

เอ่ยเรียกฉางยวนเสียงแผ่ว แต่เพราะฟันหน้าหักไปหนึ่งซี่จึงพูดได้ไม่ชัด

เท่าไร นางวิ่งถลาเข้าไปหาเขาด้วยสีหน้าอดสูเล็กน้อย

"ช้าก่อน" หญิงชุดขาวขวางเอ่อร์เซิงไว้ "เขาหาใช่มนุษย์"

คราแรกทีไ่ด้ยินประโยคน้ีเอ่อร์เซงิอึง้งนัไป นางมองไปทางฉางยวน

ด้วยสีหน้าตกตะลึง ฉางยวนหน้าไม่เปลี่ยนสี มองนางนิ่งๆ เหมือนปกติ 

เงียบไปครู่หนึ่งเอ่อร์เซิงก็ปัดมือที่ขวางอยู่เบื้องหน้าตนเองออก

"เกี่ยวอะไรกัน"

ค�าพูดน้ีตอบอย่างเป็นธรรมชาติ แต่กลับท�าให้หญิงผู้นั้นตะลึงงัน

อยู่บ้าง

รอจนว่ิงไปถึงข้างกายฉางยวนแล้ว เอ่อร์เซิงจึงเห็นใบหน้าของ 

ฉางยวนซดีขาวน่ากลวั ครัน้จบัมอืเขาก็พบว่าเย็นลงกว่าปกตมิาก ดวงตา
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ของเอ่อร์เซิงแดงขึ้นมาทันที "ฉางยวน ท่านเป็นอย่างไรบ้าง"

"ไม่เป็นไร" เขากดกลิ่นคาวที่ตีขึ้นมาในคอลงไป "ฟัน..." พอเอ่ยถึง

เรื่องนี้ น�้าตาของเอ่อร์เซิงก็หยดติ๋งลงมาแล้ว อ้าปากที่ขาดฟันหน้าไป 

หนึง่ซีร้่องไห้ฮอืๆ ไม่หยุด พันหมืน่ปีทีผ่่านมาฉางยวนไม่เคยเห็นใครร้องไห้

ต่อหน้าเขาถึงเพียงนี้ จึงรู้สึกลนลานขึ้นมา "เอ้อ...น่าจะปวดมากกระมัง 

ปวดมากหรือ"

เอ่อร์เซิงส่ายหน้าน้อยๆ แล้วก็ผงกหัวนิดๆ เนิ่นนานกว่าจะเอ่ยพูด

คลุมเครือไม่ชัดเจน "ฟันหน้า หลุดไปแล้ว...จะไม่ขึ้นแล้ว เช่นนั้นก็จะกิน

ไม่ได้...กินอะไรไม่ได้แล้ว...ข้าจะหิวตาย...จะหิวตาย..."

ฉางยวนครัน้ได้ยินสหีน้าก็เปลีย่นไปเล็กน้อย แต่ก็กลับมาเยือกเย็น

ทันที ถามเอ่อร์เซิงอย่างเคร่งขรึม "ร้ายแรงเพียงนี้?"

เอ่อร์เซิงพยักหน้า

"น่าจะมีเวทแก้ไขกระมัง ข้าจะช่วยเจ้าเอง"

ท่าทางจรงิจงันัน้คล้ายว่าเหน็ด้วยกับความคิดท่ีว่าเอ่อร์เซงิฟันหน้า

หักแล้วจะหิวตาย

หญิงชุดขาวซึ่งอยู่ด้านหลังได้ยินบทสนทนานี้ก็ไร้ค�าพูดไปพักหนึ่ง 

ในที่สุดก็เอ่ยอย่างอดไม่อยู่ "ก็แค่ฟันหักไปซี่เดียว ไม่จ�าเป็นต้องร้องไห้

ปานนี้ ยามนี้เรื่องส�าคัญคือออกไปจากที่นี่ก่อน พิษศพที่มาจากเศษซาก

ของผีดิบอันตรายต่อคน"

เอ่อร์เซิงได้ยินแล้วก็รีบเช็ดน�้าตา "ฉางยวนเดินไหวหรือไม่"

ฉางยวนมองฟันนางอกีครัง้ จากน้ันส่ายหน้าน้อยๆ "อาการบาดเจบ็

ยังไม่หาย เดินไม่ไหว"
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หญิงผูนั้น้ได้ยินค�าพูดน้ีในใจก็ลอบสะท้าน ร่างกายคนผูน้ีบ้าดเจบ็

สาหัส ยังสามารถสังหารผีดิบได้มากมายเพียงนี้โดยไม่ขยับตัว...แต่นาง

ไม่รูว่้าก็เป็นเพราะฆ่าผดีบิพวกน้ีท�าให้พลงัเทพท่ีฉางยวนรวบรวมมามไิด้

ง่ายๆ ถูกใช้ออกไปจนหมดอีกครั้งแล้ว

เอ่อร์เซิงกลับไม่ได้คิดมากเหมือนหญิงผู้นั้น ได้ยินฉางยวนบอกว่า

เดินไม่ไหว นางก็ได้แต่มองไปทางหญิงชุดขาวอย่างไร้หนทาง

หญิงนางนัน้ครุน่คิดครูห่น่ึง งอน้ิวชีว้างไว้บนริมฝีปากแล้วเป่า เสยีง

เป่าปากแหลมเลก็ดงัออกไป ชัว่ประเดีย๋วเดยีวกลางท้องฟ้าก็มแีสงสเีงนิ

ลอยวาบเข้ามาอย่างว่องไว หยุดอยู่ตรงหน้าหญิงชุดขาวพอดี เมื่อแสง

สลายไป เอ่อร์เซงิก็จ้องเขมง็ เหน็เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาในเสือ้คลมุ 

ยาวสีฟ้าคนหนึ่ง เขายิ้มยิงฟัน คารวะหญิงชุดขาวอย่างขอไปที "อาจารย์

อาจีห้ลงิ ข้านับว่ารอให้ท่านสัง่งานข้าได้ส�าเร็จแล้ว ท่านว่ามาเถอะ ไม่ว่า

เป็นเรื่องอะไร เฉินจู่จะสู้สุดใจท�าให้อย่างดี!"

จี้หลิงชี้ฉางยวน "ไปช่วยพยุงคนผู้นั้น เร่งออกไปจากที่นี่"

เด็กหนุ่มหมุนตัว เริ่มจากมองเห็นเศษซากเต็มพ้ืนแล้วตกใจจน

สะดุง้ จากน้ันกวาดสายตามาทางเอ่อร์เซงิทีส่ภาพสะบกัสะบอม สดุท้าย

ก็ไปตกอยู่ที่ร่างฉางยวน เขาท�าหน้ามุ่ย "อาจารย์อา ท่านเรียกข้ามาแบก

คนนี.่..เป็นงานใช้แรงกายโง่ๆ อกีแล้ว เมือ่ไรข้าถึงจะได้สร้างผลงานใหญ่

ให้เขาอู๋ฟางบ้าง!"

"พยุงไม่พยุง?"

"พยุงๆๆ" เด็กหนุ่มเห็นสีหน้าเย็นชาของจี้หลิงก็พลันตอบรับแล้ว 

วิ่งไปทางฉางยวน
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เอ่อร์เซงิประคองฉางยวนลกุขึน้อย่างมนี�า้ใจ "ขอบคณุนกัพรตน้อย 

มาพยงุทางนีเ้ถอะ" ทว่ายามเฉนิจูอ่ยู่ห่างจากฉางยวนราวหน่ึงจัง้* ก็พลนั

หยุดฝีเท้า

เอ่อร์เซิงแปลกใจ "นักพรตน้อย?"

เฉินจู่ได้ยินค�าเรียกนี้ก็ถอยหลังอีกสองก้าว

จี้หลิงขมวดคิ้ว "เฉินจู่?"

"อ่า..." เขาตอบรับเสียงแผ่ว เดินไปทางฉางยวนอีกสองสามก้าว

อย่างลงัเล ยามเขาสบสายตาท่ีส่งมาของฉางยวน สองขาก็พลนัอ่อนแรง

เล็กน้อย ไม่รู้เหตุใดจึงเกิดความคิดอยากวิ่งหนีขึ้นมา คนผู้นี้...อ�านาจทั่ว

ร่างของคนผู้นี้น่ากลัวเกินไปแล้ว

เฉนิจูไ่ด้ยินเสยีงซกัถามของจีห้ลงิ เขาจงึได้แต่แข็งใจฝืนเดนิเข้าไป 

ยามสัมผัสร่างกายของฉางยวน เขาย่ิงสั่นเทาเล็กน้อยอย่างอดไม่อยู่ 

ราวกับว่าสัมผัสสิ่งที่ไม่ควรแตะต้องอย่างไรอย่างนั้น

เอ่อร์เซิงกลับไม่รู้ถึงความทุกข์ในใจของเฉินจู่ เห็นมีคนช่วยแล้ว 

ในใจก็ยินดีไม่น้อย "ท่านนักพรต พวกเราไปเถอะ"

จี้หลิงพยักหน้า "ข้าไปส่งพวกเจ้าในเมือง"

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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แต่ไรมาเอ่อร์เซงิไม่เคยออกจากหมูบ้่าน ย่ิงไม่รู้ว่าโลกนอกหมูบ้่าน

จะ...เงียบเชียบถึงเพียงนี้

เหมือนกับหมู่บ้านที่นางตื่นมาพบในเช้านี้

เฉนิจูเ่หน็นางมสีหีน้าอึง้งันเลก็น้อย คดิในใจว่านางต้องถูกสิง่ทีเ่หน็

ในวันน้ีขู่จนกลัวแล้ว ก็อดเอ่ยปลอบไม่ได้ "ไม่ต้องแปลกใจ ได้ยินว่า 

พิษศพแพร่กระจายมาถึงที่น่ีแล้ว ทุกบ้านล้วนแตกต่ืนเป็นอย่างมาก  

ปิดบ้านทัง้วนัทัง้คืนไม่ออกมา แต่มข้ีากับอาจารย์อาจ้ีหลิงปกป้องพวกเจ้า 

อยู่ ย่อมไม่เกิดเรื่องแน่นอน"

เอ่อร์เซิงถาม "พิษศพคืออะไร"

"เหมือนโรคชนิดหนึ่ง หลังโดนแล้วจะกลายเป็นผีดิบ..." เฉินจู่ 

ชะงกัเท้า สหีน้าเปลีย่นเป็นจรงิจงั "เหมอืนกับเขา" บนถนนด้านหน้ามคีน

ผวิหนังเป่ือยเน่าผูห้น่ึงเดินเชือ่งช้าเข้ามา ก็เหมอืนกับคนพวกนัน้ทีเ่อ่อร์เซิง 

2
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ได้เห็นในเช้านี้ นางอดเข้าไปแอบข้างกายฉางยวนไม่ได้ แม้ว่าฉางยวน

ในยามนี้จะอ่อนแอจนได้แต่ให้คนคอยพยุงถึงจะเดินไหว แต่นี่หาได้เป็น

อุปสรรคที่จะให้เอ่อร์เซิงเชื่อถือว่าเขาสามารถปกป้องนางได้

จีห้ลงิสะบดัแสงขาวสายหนึง่ในมอืออกไป ผดีบิตนน้ันร่างชะงกัค้าง 

จากนั้นก็ล้มลงบนพื้นไม่ขยับเขยื้อน

คนท้ังกลุม่เดินต่อไปเบือ้งหน้า ยามผ่านร่างผดีบิตนนัน้ เอ่อร์เซงิอด

หันกลับไปมองดูไม่ได้ นางพลางคิดว่าคนพวกนี้เมื่อก่อนก็คงเป็นเหมือน

นางกระมงั ล้วนเป็นคนธรรมดาเท่าน้ัน เฉนิจูก่วาดตามองเอ่อร์เซงิคราหน่ึง 

ในใจนึกข�าความใจอ่อนของสตรี จึงเอ่ยอธิบาย "โรคน้ีแพร่กระจายเร็ว 

เกินไป คนท่ีถูกกัดล้วนตดิโรคอย่างเลีย่งไม่ได้ ไม่มทีางรกัษา มแีต่สงัหาร

ให้หมด ยามนี้ฆ่าไปแล้วหลายหมู่บ้าน"

ใครฆ่าไปแล้วหลายหมู่บ้าน เอ่อร์เซิงไม่กล้าถาม เพียงแต่รู้สึกว่า

จุดที่มันสมองผีดิบยังติดอยู่บนใบหน้าตนเปลี่ยนเป็นร้อนลวกขึ้นมา

นางจะกลายเป็นผีดิบหรือไม่ และจะถูกสังหารจนสิ้นหรือไม่...

ท้ังสี่เดินมาถึงโรงเตี๊ยม จี้หลิงกล่าว "ในเมืองมีคนจ�านวนหนึ่ง 

ติดโรคแล้ว ข้าจะไปดูให้ท่ัวก่อน เฉินจู่ เจ้าอยู่ในนี้คอยดูแลให้พวกเขา

สองคนพักผ่อนสักครู่"

เฉนิจูไ่ม่พอใจ "อาจารย์อาข้าก็อยากไป! ในโรงเตีย๊มยังมศีษิย์พ่ีน้อง

คนอื่น มีพวกเขาอยู่ก็ได้แล้ว" จี้หลิงปรายสายตามองเขาอย่างเฉยชา 

คราหนึ่ง คอที่ยื่นออกมาของเฉินจู่ก็หดกลับไป "ก็ได้"

เฉนิจูจ่ดัการให้เอ่อร์เซงิอยู่กับศษิย์น้องหญิงคนอืน่ เดมิตัง้ใจจดัให้

ฉางยวนอยู่ร่วมห้องกับศิษย์น้องชายคนอืน่เช่นกัน แต่ก็จนใจทีพ่อเขาพยุง
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ฉางยวนเข้าไปในห้อง คนอื่นๆ เป็นตายก็ไม่ยอมอยู่ห้องน้ัน เฉินจู่รู้ถึง

ความล�าบากท่ีพวกเขาไม่ได้พูดออกมาดี จึงเปิดห้องเล็กให้ฉางยวนอยู่

คนเดียวอย่างเข้าอกเข้าใจ

แม่นางสองสามคนที่อยู่ห้องเดียวกับเอ่อร์เซิงจิตใจดี เห็นเอ่อร์เซิง

มอมแมมไปท้ังตัวก็ยกน�า้เข้ามาให้นางอาบ ท้ังยังเอาเสือ้ผ้าตนเองให้นาง

ยืมใส่

นางไม่เคยได้รับการปฏิบัติด้วยดีเช่นน้ีมาก่อน ในใจเอ่อร์เซิงย่อม

รู้สึกตื้นตัน

รอเอ่อร์เซิงล้างหน้าหวีผมเสร็จแล้วจึงนั่งลงถามความเป็นมาของ

พวกนาง พวกนางบอกกับเอ่อร์เซงิว่าผูท่ี้พักอยู่ในโรงเตีย๊มนีล้้วนเป็นศษิย์

เขาเซียนอู๋ฟาง พิษศพแพร่กระจายในคร้ังนี้ เจ้าส�านักอู๋ฟางให้เหล่า 

ผู้บ�าเพ็ญเซียนลงจากเขามายับย้ังการแพร่ระบาด พวกเขาล้วนติดตาม

อาจารย์ของตนลงจากเขาเพื่อฝึกฝน

"ฝึกฝน?" เอ่อร์เซิงประหลาดใจ "เหตุใดมาอยู่ในโรงเตี๊ยมเล่า"

แม่นางสองสามคนมองหน้ากันเลิก่ลัก่ แม่นางหน้ากลมหนึง่ในนัน้

เอ่ยอย่างกลดักลุม้ "พูดว่าฝึกฝน...แต่พอมสีถานการณ์ท่ีค่อนข้างอนัตราย 

พวกอาจารย์ล้วนกลวัพวกเราจะเกิดเรือ่ง มากกว่าครึง่จงึให้พวกเรารัง้อยู่

ในสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัย"

"เหมอืนกับเช้าวนันี ้ได้ยนิว่าหมูบ้่านทางเหนือเกดิเรือ่งแล้ว อาจารย์อา 

จี้หลิงก็ให้พวกเราคุ้มครองคนในเมืองให้ดี แล้วน�าอาจารย์คนอื่นไป 

ก�าจัดศพ"

เหล่าแม่นางเอ่ยถึงเรื่องนี้แล้วก็กลุ้มอกกลุ้มใจกันอยู่บ้าง เอ่อร์เซิง
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เองก็ไม่รู้ว่าควรปลอบใจพวกนางอย่างไร และเมื่อคิดถึงภาพสยดสยอง

ที่หมู่บ้านของตน อารมณ์ของเอ่อร์เซิงก็เปลี่ยนเป็นยิ่งหนักอึ้ง

ยามกินข้าวเทีย่ง เอ่อร์เซงิตะลงึมองข้าวขาวหน่ึงชามท่ีวางเบือ้งหน้า 

ตนเองอยู่นาน แม่นางด้านข้างช่วยคบีกับข้าวให้นาง "เจ้าผอมมาก กินให้

มากหน่อย"

ใบหน้าเอ่อร์เซิงพลันแดงขึ้นมาแล้ว อึกอักอยู่นานแล้วค่อยกล่าว

ว่า "ข้า...ข้าไม่มีเงิน"

ลูกหลานท่ีถูกส่งไปบ�าเพ็ญเซียนบนเขาเซียนอู๋ฟางมากกว่าคร่ึง 

เป็นครอบครัวของคนพอมีอันจะกิน ตั้งแต่เล็กไม่เคยมีชีวิตยากล�าบาก 

ยามน้ีได้ยินเอ่อร์เซิงพูดเช่นนี้ก็ล้วนย้ิมออกมา "ก็แค่ข้าวชามเดียว ไหน

เลยต้องให้เจ้าจ่ายเงิน เจ้ากินตามสบายก็พอแล้ว"

เอ่อร์เซิงถึงค่อยประคองชามขึ้นมากินค�าเล็กๆ ข้าวสวยหอมนุ่ม

กระจายอยู่ในปาก นางทนความหิวโหยไม่ไหว จึงเริ่มกลืนข้าวเข้าปาก

อย่างตะกละตะกลาม กินไปสองชามแล้วเติมอีกหนึ่งชาม ดวงตาของ 

เอ่อร์เซิงกวาดมองตามทีน่ั่งไม่เห็นฉางยวน ข้าวก็พลนัแน่นอยู่ในคอ นาง

คดิในใจ แย่แล้ว ตนเองใช้ชวิีตอย่างสบายอกสบายใจจนลมืแล้วว่ามสีามี

ที่ขยับไม่ได้อยู่บนเตียงคนหนึ่ง

"ข้ากินอิ่มแล้ว" เอ่อร์เซิงวางตะเกียบลงบนโต๊ะ มองไปทางเฉินจู่ที่

โต๊ะตรงข้าม เขาดูมีบารมีมากที่สุดในหมู่ลูกศิษย์พวกนี้ เอ่อร์เซิงย่อมไป

ถามความคิดเห็นจากเขา "ข้าเอาข้าวชามนี้ไปได้หรือไม่"

"เอาไปให้คนทีเ่ดินไม่ได้คนน้ันหรอื อาหารของเขามคีนส่งไปให้แล้ว"

เอ่อร์เซิงพยักหน้าให้เฉินจู่อย่างซาบซึ้ง "ขอบคุณนักพรตน้อย แต่
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ต่อไปเรือ่งพวกนีใ้ห้ข้าท�าเถอะ ถึงอย่างไรเขาก็เป็นสามข้ีา เอาแต่รบกวน

ผู้อื่นคงไม่ดี"

ราวกับฟ้าผ่ากลางวนัแสกๆ เด็กหนุม่สาวกว่าครึง่กลุม่น้ีไร้เสยีงทันที

"สะ...สามี?" เฉินจู่ไม่กล้าเชื่อ "เจ้าอายุเท่าไร"

"ผ่านเดือนเจ็ดก็สิบสี่แล้ว เช่นนั้นข้าขอไปดูแลเขาก่อนล่ะ" กล่าว

จบก็รีบว่ิงขึ้นไปชั้นบน เหลือไว้แต่เพียงความรู้สึกมากมายของเด็กหนุ่ม

สาวทั้งหมด

เอ่อร์เซิงเอ่ยเรียกฉางยวนแล้วผลักประตูเข้าไป พอดีกับที่ฉางยวน

ปรับปราณภายในเสร็จ เห็นเอ่อร์เซิงเข้ามา ประโยคแรกท่ีเขาถามก็คือ 

"กินข้าวได้แล้วหรือ"

เอ่อร์เซงินิง่อึง้ เพ่ิงนกึออกในยามนีว่้าตนเองเคยบอกเขาว่าไม่มฟัีน

หน้าแล้วจะหิวตาย นางเกาศีรษะ เอ่ยพูดอย่างกลัดกลุ้มเล็กน้อย "กิน...

กินได้แล้ว พวกท่านนักพรตก็บอกข้าว่าไม่มีฟันหน้าซ่ีหนึ่งก็ไม่หิวตาย  

ขอเพียงต่อไปหาของที่แข็งเหมือนกระดูกมาเสริมก็ใช้ได้แล้ว" แต่ว่านาง

จะไปหาของที่เหมือนกระดูกจากที่ใด เอาก้อนหินยัดหรือ

ฉางยวนพยักหน้าน้อยๆ จดจ�าค�าพูดนี้ของนางไว้ในใจแล้ว

เอ่อร์เซิงเข้ามาในห้อง เห็นบนโต๊ะยังมีอาหารวางอยู่ก็คิดในใจว่า

คนส่งอาหารไม่ละเอยีดรอบคอบ ฉางยวนเดนิไม่ได้ โต๊ะอยู่ห่างจากเตยีง

ถึงเพียงนัน้จะให้เขากินอย่างไร แต่นางไม่รูว่้าการเข้ามาในห้องน้ีเสีย่วเอ้อร์ 

ต้องใช้ก�าลังมากเพียงไร...

"ข้าจะป้อนข้าวให้ท่าน"
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ฉางยวนส่ายศีรษะ "ไม่หิว" เงียบไปครู่หนึ่งเขาพลันเอ่ย "คนในนี้ดู

เหมือนล้วนกลัวข้ามาก ข้าเองก็หาใช่มนุษย์จริงๆ หากเจ้ากลัว..."

ยังพูดมิทันจบ เอ่อร์เซิงพลันมองเขาอย่างขวยเขิน "สามี ความจริง

ท่านไม่ต้องหย่ังเชิงข้าเช่นน้ี...ข้า ข้าเป็นคนของท่านแล้ว" พูดพลางก็ 

ลูบก้นตนเองไปด้วย

ฉางยวนปิดปากโดยพลัน หลับตาท�าสมาธิ

เอ่อร์เซิงเข้าไปใกล้ข้างหมอนของเขา มองซ้ายมองขวารอฉางยวน

ให้ค�าตอบ แต่รออยู่นานก็ไม่เห็นสหีน้าเขามกีารเคลือ่นไหว เอ่อร์เซงิคอตก

อย่างผดิหวังอยู่บ้าง ไม่คาดว่าในยามน้ันพลันได้ยินเสียงราบเรียบของเขา 

"หากเจ้าอยากตามมา ข้าก็จะไม่ไล่เจ้าไป"

ดวงตาของเอ่อร์เซงิเปล่งประกาย แทบจะในช่วงเวลานัน้ ศรีษะนาง

ก็ประชิดแก้มฉางยวนแล้วหอมไปครั้งหน่ึง หมุนศีรษะถูไถใบหน้าเขา

อย่างก�าเริบ "สามีๆ!"

กับการกระท�าน้ีของเอ่อร์เซิง ฉางยวนไม่รู้สึกว่ามีอะไรไม่ถูกต้อง  

ถึงอย่างไรในตอนท่ีนางยังเป็นซอืมิง่ เมือ่ครัง้อยูใ่นซากหมืน่ฟ้านางก็เคย

ออดอ้อนไร้ยางอายกลิง้ไปกลิง้มาบนร่างมงักรของเขา ถูเขามงักรของเขา

ไปมาอย่างได้คืบเอาศอก พร�่าเรียก 'ท่านมังกรด�าๆ' เช่นกัน

เอ่อร์เซงิในยามน้ีลกัษณะพฤติกรรมไม่ต่างจากซอืมิง่ในตอนน้ันเลย

เขาคิดเช่นนี้

เอ่อร์เซิงเอาแต่อยู่ในห้องฉางยวนคอยดูแลเขาทั้งบ่าย ใกล้ย�่าค�่า

นางพลันรู้สึกว่าท้ังห้องสั่นสะเทือนสองครั้ง คร้ันนางไปที่หน้าต่างมอง 
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ออกไปด้านนอก เห็นแต่เพียงกลางท้องฟ้ามใียสฟ้ีามหึมาปกคลุมทัง้เมอืง

ราวกับตาข่ายไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไร

เอ่อร์เซงิหนักลบัไปมองดูฉางยวน ในแววตามคีวามกระสบักระส่าย

ต่อสิ่งที่ไม่รู้สาเหตุอยู่เล็กน้อย

ฉางยวนส่ายศีรษะ "ไม่มีอะไร แค่วิชาผนึกเท่านั้น"

แม้เอ่อร์เซิงไม่รู้ว่าวิชาผนึกคืออะไร แต่นางพอเข้าใจความหมาย

ของค�าว่า 'ไม่มีอะไร' ค�านี้ ดังนั้นจึงกลับมานั่งข้างกายฉางยวนต่อ นาง

ก้มลงมองฝ่ามือตนเอง บนนั้นมีบางสิ่งค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีด�า

ไม่ทันไรด้านนอกก็มีเสียงจอแจดังขึ้นมา

เอ่อร์เซิงออกจากห้องไปดู ถึงเพ่ิงรู้ว่าจี้หลิงน�าเหล่านักพรตแห่ง 

อู๋ฟางกลบัมาแล้ว เหล่านกัพรตล้วนสวมชดุนักพรตพ้ืนขาวลายฟ้า พวกเขา 

มีสีหน้าอ่อนล้า ไม่ดุดันเคร่งขรึมเหมือนที่เอ่อร์เซิงเห็นเมื่อเช้า พอเข้ามา

ในโรงเตี๊ยมแต่ละคนก็หาที่นั่ง สีหน้าหนักอึ้งอยู่บ้าง

พวกศิษย์เห็นเหล่าอาจารย์สีหน้าไม่สู ้ดีก็ล้วนไม่กล้าเอ่ยปาก  

มองไปมองมาสุดท้ายยังคงเป็นเฉินจู่ที่ออกหน้า "อาจารย์อา ท่านมิใช่

บอกว่าจะเดินดูในเมืองหรือ เหตุใดจึงกลับมาพร้อมกับทุกคน"

จี้หลิงสีหน้าเย็นชา มุ่นหัวค้ิวไม่ตอบค�า พวกศิษย์สบตามองกัน 

ครูห่น่ึง ความประหลาดใจย่ิงมากขึน้ ฉบัพลนันัน้ชายก�าย�าล�า่สนัคนหนึง่

ก็ตบโต๊ะ กล่าวอย่างเคืองแค้น "ควรจะสู้กับตัวประหลาดที่เสียความเป็น

มนษุย์พวกนัน้ยกหนึง่! ไม่แน่ว่าอาจจะสงัหารเปิดเส้นทางเลอืดได้ทางหนึง่"

"ศิษย์พ่ีจะมุทะลุมิได้" นักพรตงดงามคนหน่ึงกล่าว "ผีดิบคราน้ี 

ดูเหมือนแตกต่างจากท่ีพวกเราเคยพบมาก่อน พวกมัน...พวกมันฉลาด
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ยิ่งกว่าเมื่อก่อน..."

"หาใช่ว่าฉลาด" จี้หลิงเอ่ยปาก "แต่เป็นเพราะมีเป้าหมาย"

ทกุคนต่างตกตะลงึ พลนัมคีนกล่าวขึน้มาคล้ายนกึขึน้ได้ "ใช่ คล้าย

มเีป้าหมายบางอย่าง เมือ่ก่อนล้วนปรากฏกระจดักระจาย แต่ยามน้ีกลบั

รวมตัวกันราวกับเป็นกองทัพเดินทางไปที่ใดสักแห่ง"

เหล่านักพรตถกกันอย่างคึกคัก ท�าเอาลูกศิษย์ย่ิงมึนงง แม่นาง 

หน้ากลมดึงแขนเสื้ออาจารย์ของนาง "อาจารย์ พวกท่านก�าลังพูดอะไร 

พวกเราฟังแล้วไม่เข้าใจ"

นักพรตถอนหายใจกล่าว "ผีดิบที่หมู่บ้านทางเหนือล้วนถูกเผาราบ

ไปหมดแล้ว เดิมหลังเที่ยงพวกเราก็กลับมาได้" เอ่อร์เซิงท่ีแอบอยู่ใน 

มุมหนึ่งฟังค�าพูดนี้แล้วร่างก็แข็งทื่อ คนผู้นั้นกล่าวต่อ "แต่ระหว่างทางที่

พวกเรากลบัมา พบว่าทางใต้มผีดิีบจ�านวนมากทะลกัเข้ามา ก�าลงัมุง่หน้า

ขึน้เหนือ เมอืงน้ียังเป็นทางผ่านส�าคัญขึน้เหนือ ถ้าให้ผดีบิพวกน้ันผ่านไป 

เมอืงนีค้งไร้คนมชีวิีตอกีแน่ และภายใต้การรกุล�า้ของพิษศพเต็มฟ้าพวกนัน้ 

พวกเราก็ไม่สามารถขี่กระบี่ไปทางใต้กลับอู๋ฟางได้"

ทุกคนหน้าขาวซีดทันที ก็หมายความว่าต้องเปิดศึกอย่างไม่ต้อง

สงสัย และต้องชนะเท่านั้น มิอาจแพ้ได้

ในใจเฉินจู่แม้จะหวาดกลัวเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ยังเป็นลูกวัว 

แรกเกิด* จิตใจที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเทียบกับความหวาดกลัวแล้วยังมี

อยู่มากกว่า เขาจึงถาม "มีผีดิบประมาณเท่าไรหรือขอรับ"

* ลูกวัวแรกเกิด มาจากส�านวนเตม็ว่า 'ลกูวัวแรกเกิดไม่กลวัเสอื' หมายถึงคนหนุ่มสาวท่ียังผ่านโลกมาไม่มาก 

ไม่รู้ถึงความหนักเบาของเหตุการณ์ จึงกล้าคิดกล้าท�า พร้อมจะถาโถมเข้าใส่ทุกสิ่ง เปรียบเหมือนลูกวัว 

แรกเกิดที่ไม่รู้ถึงความร้ายกาจของเสือจึงไม่รู้จักกลัว
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"ใครมนัจะไปรู!้" นักพรตรปูร่างก�าย�าผูน้ัน้ตะคอกเสยีงเย็น "บดิาฆ่า

จนมอืไม้อ่อนหมดแล้ว ยังแน่นขนดัไปหมด หรอืข้ายังต้องไปนบัทลีะตนๆ 

อีกหรือ"

เฉินจู่ยู่ปาก ไม่กล้าพูดอีก

จี้หลิงโบกมือเบาๆ เอ่ยขึ้น "ช่างเถอะ วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน พวกเรา

ร่วมแรงกันสร้างข่ายอาคมแล้ว สามารถปกป้องเมืองให้ปลอดภัยได้ใน

ช่วงสัน้ๆ ทกุคนก็ไปพักให้เตม็ที ่พรุง่น้ีค่อยเปิดศกึอกีครัง้" กล่าวจบนางก็

เอ่ยชื่อศิษย์สองสามคน ให้พวกเขาตามไปด้วยวันพรุ่งนี้

เฉินจู่เองก็อยู่ในนั้น เขาถูไม้ถูมืออย่างฮึกเหิม

คืนนั้นในเมืองสงบเงียบกว่าตอนกลางวันมาก

เอ่อร์เซิงอยู่บนเตียงทว่าพลิกไปพลิกมาอย่างไรก็นอนไม่หลับ นาง

เอาแต่รู้สึกว่าด้านหลังมีไอหนาวเย็นสายหนึ่งพุ่งเข้ามาในสมอง ฝ่ามือที่

เกิดจุดด�าเมื่อกลางวันพอตกค�่าก็ทั้งคันท้ังปวด นางอดทนไม่ไปเกามัน 

หลับตาลงคิดจะให้ตัวเองนอนหลับ

แต่พอปิดตา ในสมองก็ฉายภาพมากมายอย่างควบคุมไม่ได้  

มีศีรษะของอาจารย์ที่กลิ้งหลุนๆ มาข้างเท้านาง มีผีดิบที่ถูกนางระเบิด

สมอง มีคนซึ่งทั่วร่างเน่าเปื่อยถูกสังหารในพริบตาที่จี้หลิงโบกมือ

ไอหนาวชุม่กระดูก นางพลกิตวัลกุจากเตยีงแล้วกอดผ้าห่มว่ิงไปยัง

ห้องฉางยวน ถลันเข้าไปโดยไม่เคาะประตู จากนั้นวางหมอนและผ้าห่ม

ของตนข้างกายฉางยวน ปีนขึ้นเตียงอีกฝ่ายอย่างปราดเปรียว

"เอ่อร์เซิง?"
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"อืม ข้ากลัวหนาว"

"...ชายหญิงแตกต่าง" ซุกไซ้คลอเคลียตามอ�าเภอใจเป็นเร่ืองหนึ่ง 

นอนหลบัเป็นอกีเรือ่งหนึง่ ซอืมิง่เคยบอกเขาหลายคร้ัง นีเ่ป็นเร่ืองถึงชีวิต...

"ท่านอย่ามองข้าเป็นหญิงก็ได้ อีกอย่างท่านมิใช่เป็นสามีของข้า

แล้วหรอื ท่านแม่เคยบอกข้าตอนเด็กๆ ว่ามเีพียงกับชายท่ีเป็นสามเีท่าน้ัน

จึงจะนอนด้วยกันได้ พวกเรานอนด้วยกันไม่มีปัญหาหรอก"

กับค�าเรยีกขานว่าสามนีีเ้ขาคุน้เคยเสยีแล้ว ฉางยวนคดิ เขาต้ังใจไว้แล้ว 

ว่าจะไม่แต่งภรรยา หากเอ่อร์เซิงเรียกแล้วเบิกบาน ให้นางเรียกไปก็ได้

และด้วยเพราะค�าว่า 'สามี' นี้ เมื่อฉางยวนได้ยินเอ่อร์เซิงพูดเช่นนี้

แล้วก็รู้สึกว่ามีเหตุผล ถึงอย่างไรตนก็ไม่ได้จะท�าอะไรนาง จึงปล่อยให้

เอ่อร์เซิงถูไถจากผ้าห่มตนเองเข้ามาในผ้าห่มเขา ทั้งสองหลับตาลง แต่

ไม่ทันไรฉางยวนก็ลืมตาขึ้นอีก เอ่ยถามกะทันหัน "เอ่อร์เซิง วันนี้เจ้าถูก

ผีดิบกัดหรือ"

เอ่อร์เซิงเงียบไปครู่หนึ่งค่อยกล่าวตอบ "เปล่า แต่ถูกสมองของมัน

กระเด็นใส่หน้า"

ฉางยวนขานอืมค�าหนึ่งแล้วปิดตาลงอีกครั้ง

"ฉางยวน?"

"อืม"

นางลังเลอยู่นาน แล้วเรียกอีกครั้ง "ฉางยวน..."

"อืม..."

"ข้า...หากข้ากลายเป็นผีดิบจะท�าอย่างไร" นี่เป็นครั้งแรกของวันน้ี

ที่เอ่อร์เซิงพูดด้วยเสียงสั่นพร่าน้อยๆ เผยความกลัวและหวาดหวั่นที่นาง
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กดเอาไว้ในหัวใจสุดชีวิตออกมา นิ้วมือของฉางยวนขยับ เดิมคิดจะลูบ

ศีรษะนางเบาๆ แต่กลับถูกเอ่อร์เซิงคว้าไว้แน่น

"อย่าท้ิงข้านะ! ข้าจะยับย้ังให้ได้ ข้าจะไม่กัดใครเหมอืนคนอืน่ๆ! ข้า

จะไม่เปลี่ยนเป็นแบบนั้น...ข้าจะเชื่อฟัง อย่ารังเกียจข้าเลย!"

"เอ่อร์เซงิ ข้าไม่รงัเกียจเจ้า" ฉางยวนเอ่ย "อย่ากลวั ข้าไม่รังเกียจเจ้า 

ไม่ทิ้งเจ้า"

เอ่อร์เซิงตาแดงเรื่อ รีบกะพริบตาไล่น�้าตาจากไปอย่างรวดเร็ว แต่

ยังคงจับมือฉางยวนแน่นไม่ยอมปล่อย

เอ่อร์เซิงเหมือนกับซือมิ่ง คนหน่ึงเก็บกดความเจ็บปวดพุพอง 

เบื้องหลังความเป็นอิสระ อีกคนเก็บกลั้นความหวาดกลัวพลุ่งพล่าน  

หวาดกลัวต่อการต้องอยู่เพียงล�าพังเบื้องหลังท่าทีต่อต้าน

ฉางยวนไม่รู้ว่าเอ่อร์เซิงติดพิษศพหรือไม่ ค�าพูดที่นางพูดนั้น หาก

จะเข้าใจว่าเพราะนางกลัวเปลี่ยนเป็นผีดิบ ไม่สู้เข้าใจว่านางกลัวจะถูก

เขาทิ้ง เขาได้ยินค�าพูดของผู้บ�าเพ็ญเซียนพวกนั้น ถูกกัดจึงจะกลายเป็น

ผีดิบ เอ่อร์เซิงเพียงแค่ถูกสมองสาดใส่ เช่นนี้ก็จะเปลี่ยนไปหรือ

เขาหลับตาท�าสมาธิ รอลมหายใจของเอ่อร์เซิงค่อยๆ สงบนิ่งลง  

นึกรู้ในใจว่านางหลับแล้วจึงค่อยยกมือนางขึ้น อาศัยแสงสีฟ้าของข่าย

อาคมนอกหน้าต่างท่ีสาดเข้ามามองดู พบว่ากลางฝ่ามือนางมีกลุ่มก้อน

สีด�ากลุ่มหนึ่งก�าลังเคลื่อนไหวอย่างกระสับกระส่าย คล้ายหนอนตัวหนึ่ง

ก�าลังดิ้นอยู่ใต้ผิวหนังอย่างไรอย่างนั้น

เมือ่เห็นลกัษณะเช่นน้ีแล้ว คล้ายกับ 'หนอนกู่'* ในบางเร่ืองท่ีซอืมิง่

* หนอนกู่ ตามต�านานเชื่อกันว่าเป็นพญาพิษที่ถูกคนเพาะเลี้ยงโดยการน�าหนอนพิษร้ายแรงมาอยู่ด้วยกัน 

และปล่อยให้กัดกินกันเองจนเหลือเพียงตัวสุดท้ายที่แข็งแกร่งที่สุด
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เคยเล่าให้เขาฟัง

เขากดส่วนท่ีนนูขึน้มาน้อยๆ นัน่เบาๆ ของสดี�าน่ันพลนัสัน่พร่าอย่าง

รุนแรง จากนั้นเอ่อร์เซิงก็ครางขึ้นมาเสียงหนึ่งคล้ายไม่สบายตัวอย่างยิ่ง

เป็นหนอนกู่จริงดังคาด ฉางยวนขมวดคิ้ว เอ่อร์เซิงบอกว่านาง

ระเบิดสมองผีดิบตนหนึ่ง แต่ถ้านางติดก็มีแต่จะติดพิษศพ เหตุใดจึงติด

หนอนกู่เล่า

หรอืว่า...เดิมก็ไม่มพิีษศพ ผดิีบพวกนัน้ล้วนเป็นหนอนกู่พวกนีส้ร้าง

ขึ้นมา

หากเป็นหนอนกู่ เช่นนัน้ก็ต้องมคีนควบคมุหนอนกู่ โรคระบาดนีห้า

ใช่ภัยธรรมชาติ แต่เป็นมนุษย์ก่อขึ้น!

ฉางยวนก�าลังครุ่นคิดอย่างลืมตัว เอ่อร์เซิงพลันร้องเสียงดังข้ึนมา 

"ใคร!"

ฉางยวนตะลึง แต่เอ่อร์เซิงลืมตาขึ้นมาพลัน ลุกนั่งมองไปทั่ว "ใคร

ก�าลังพูด"

"เอ่อร์เซงิ" ฉางยวนย่ืนมอืคิดจะดึงเอ่อร์เซงิไว้ กลับไม่คาดว่าเอ่อร์เซงิ 

ยามนี้มีก�าลังมากกว่าที่คิด ผลักเขาออกแล้วพลิกร่างกลิ้งลงจากเตียง

เอ่อร์เซิงมือเท้าวุ่นวายปีนขึ้นมาจากพ้ืน แสงสีฟ้าของข่ายอาคม

ด้านนอกส่องจนทั้งหน้านางเป็นสีเขียวประหลาด ในแววตานางมี 

ความเลื่อนลอยเบาบาง มองไปทั่วห้องแล้วพลันด่าออกมาอีก "ออกมา! 

อย่าคิดว่ามารดาฟันหน้าหักแล้วจะรังแกได้ง่ายๆ! มารดาพูดไม่ชัดก็แค่

ชั่วคราวเท่านั้น! ออกมา!"

ฉางยวนคิดขึน้มาได้กะทนัหนั รอเอ่อร์เซงิได้สตดิแีล้ว อย่างแรกเขา
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จะต้องพูดกับนางให้ได้ว่าแม่นางท่ีดีไม่สามารถเรียกตัวเองว่ามารดา

ลวกๆ เช่นนี้จะเป็นการเรียกตัวเองให้แก่ หากต้องเรียกเช่นนี้ให้ได้ ก็ควร

เรียกคนอื่นว่าหลานเต่าดีกว่า

แน่นอนว่าค�าพูดนี้เป็นสิ่งที่ซือมิ่งบอกเขาก่อนหน้านี้

มิต้องรอให้ฉางยวนคิดเรื่องนี้ได้นาน หน้าประตูก็มีเสียงเคาะดัง 

ขึ้นมา ฉางยวนยังไม่ทันได้เอ่ยปาก เอ่อร์เซิงก็กล่าวข้ึน "ในที่สุดเจ้าก็ 

ออกมาแล้ว! ไสหัวเข้ามาให้ข้า!" นางถลนัตวัไปดงึประตเูปิดออก ทียื่นอยู่

ด้านนอกคือนักพรตที่ถูกท�าเอาตะลึงจนดวงตาเบิกโต

"ไม่ใช่!" เอ่อร์เซิงสะบัดประตูทิ้งไปโดยแรง "สารเลว! ออกมา! อย่า

หนวกหู! ห้ามโวยวาย!"

หน้าประตูอันแน่นไปด้วยนักพรต ทุกคนล้วนเงียบราวกับจักจั่น 

หน้าหนาว มองเห็นเอ่อร์เซิงเดินไปเดินมาอย่างฉุนเฉียวจนแทบจะพลิก

โต๊ะอยู่แล้ว

"เกิดอะไรขึ้น"

เสยีงเย็นชาเสยีงหน่ึงดังข้ึน จีห้ลงิคลุมชดุตัวนอกเดินเข้ามา คร้ันเหน็ 

ท่าทางเอ่อร์เซิงก็ขมวดค้ิว จากน้ันร่างกายก็พุ่งวาบ ลงมือฟาดต้นคอ 

เอ่อร์เซิงอย่างหนักหน่วงทีหนึ่ง เอ่อร์เซิงหันตัวกลับมา เชิดจมูกใส่นาง

ราวกับแสดงอ�านาจ "เจ้าอกแบน! ข้าไม่กลวัเจ้า!" จากน้ันสองตาก็เหลอืก

ลอยสลบไป

สายลมราตรีคล้ายเงียบงันไปชั่วขณะ

จีห้ลงิจ้องเอ่อร์เซงิทีอ่ยู่บนพ้ืนคราหน่ึงอย่างไร้อารมณ์ แล้วกวาดตา 

มองแต่ละคนทีเ่ก็บกลัน้สหีน้าจนหน้าแดงก�า่อย่างเย็นชารอบหน่ึง "ท�าไม 

Page ����������� �����������.indd   53 9/5/2560 BE   09:03



54

ลิขิตผูกพัน มังกรหวนคืน

ไม่อยากนอนแล้วหรือ"

ครั้นค�าพูดนี้ออกมา คนที่เบียดเสียดกันอยู่นอกประตูก็เดินหายไป

ในทันที

จี้หลิงหันมาถามฉางยวน "นี่มันอะไร"

ฉางยวนส่ายศีรษะ "พรุ่งนี้ค่อยถามนางเถอะ นางคล้ายได้ยินอะไร

บางอย่าง"

จี้หลิงพยักหน้าเล็กน้อย หิ้วสาบเสื้อเอ่อร์เซิงแล้วยกนางขึ้น เดินไป

ข้างนอกพลางเอ่ยไปด้วย "ท่านดูนางไม่ไหว คืนนี้ให้ข้าดูเอง"

ฉางยวนคิดพักหน่ึงแต่ก็ไม่คัดค้าน เพียงเอ่ยเบาๆ ประโยคหนึง่ยาม

จี้หลิงก�าลังจะปิดประตู "เด็กน้อยพูดจาไม่ระวัง ค�าพูดของเอ่อร์เซิงก็แค่

ตรงไปหน่อย"

ตรงไปหน่อย...ปิดประตแูล้ว เส้นเลอืดเขยีวบนมอืจีห้ลงิก็เต้นตบุๆ

ตรงไปหน่อย...

พวกเจ้าสองคน...เหมาะสมกันอย่างยิ่ง

หลงัจากหิว้เอ่อร์เซงิกลบัมาตลอดทางจนถึงห้อง จีห้ลงิมดัเอ่อร์เซงิ  

ไว้กบัเตยีง ใช้เชอืกมดัปีศาจมดัไว้สามรอบเตม็ๆ นางเอนตวันอนข้างกาย

เอ่อร์เซิง คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตะแคงข้าง มือบีบหมับเข้าที่หน้าอกเอ่อร์เซิง 

บบีคลงึอยู่ไม่ก่ีครัง้ก็ส่งเสยีงขึน้จมกูอย่างไม่พอใจย่ิง "ยังไม่ใช่เหมือนกับข้า"

นางลืมไปว่ายามนี้เอ่อร์เซิงยังไม่เต็มสิบสี่...

วันรุ ่งขึ้นเมื่อตื่นแล้ว เห็นได้ชัดว่าเอ่อร์เซิงไม่มีความทรงจ�าว่า 

เมื่อคืนตนเองท�าอะไรลงไปแม้สักนิด ยามนางเห็นว่าคนที่นอนข้างกาย
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ตนคือจ้ีหลิง อีกทั้งบนร่างยังถูกเชือกมัดไว้สามทบใบหน้าก็ขาวซีดลง  

"ฉางยวนเล่า ฉางยวนเล่า ท่านนักพรต เหตใุดจงึมดัข้าไว้ ฉางยวนไปแล้วหรอื"

จีห้ลงิขย้ีตาต่ืนขึน้มาแล้วเช่นกัน มองนางอย่างเฉยเมยคราหนึง่ "ตืน่

แล้วหรือ" พูดจบก็ดีดเชือกเบาๆ ทีหนึ่ง เชือกมัดปีศาจก็แก้ออกแล้ว

เอ่อร์เซิงรีบร้อนว่ิงออกไปข้างนอกจนถึงห้องของฉางยวน นาง 

ผลักประตูเปิด ครั้นเห็นบนเตียงยังมีเงาคนนูนๆ เอ่อร์เซิงก็พุ่งตัวเข้าไป

โดยไม่แม้แต่จะคิด ถูไถกับผ้าห่มอย่างไม่ยอมปล่อยมือ

ฉางยวนพอเห็นเอ่อร์เซิงก็อ้าปากเอ่ยค�าพูดท่ีตนคิดไว้เมื่อคืนให ้

เอ่อร์เซงิฟังรอบหนึง่ เอ่อร์เซงิฟังแล้วพยกัหน้าอย่างจรงิจงั เป็นสญัญาณ

ว่าต่อไปจะไม่เรียกตัวเองว่ามารดาอีกเด็ดขาด ฉางยวนตบหัวเอ่อร์เซิง

เบาๆ สีหน้าปลื้มใจยิ่งนัก

ครัน้จีห้ลงิน�านกัพรตสามคนเข้ามาก็เห็นภาพอบอุน่หวานชืน่เช่นนี้

เข้า

พอขัดจังหวะการพะเน้าพะนอของผู้อื่น ท�าให้เหล่านักพรตที่จิตใจ

สงบไร้ความทะยานอยากรูส้กึไม่ใคร่ดีเท่าไร กระแอมสองสามครัง้ถึงค่อย

เข้าไปนั่งนิ่งในห้อง เอ่ยพูดเรื่องจริงจัง

ยามเอ่อร์เซิงได้ฟังการกระท�าเมื่อคืนของตนก็ตกตะลึงอยู่นาน  

นางเอ่ย "ข้าได้ยินคนเรียกข้าจริงๆ เรียกให้ข้าท�าอะไรอยู่ตลอด แต่ว่าข้า

คดิว่าข้าก�าลงัฝัน ข้าจ�าได้ว่าสิง่ทีข้่าเหน็เป็นทีร่กร้างห่างไกลแห่งหน่ึงชดัๆ..."

ในดวงตาจี้หลิงมีประกายแสงวาบผ่าน "ใครเรียกเจ้า เรียกเจ้าไป

ท�าอะไร"

"ข้าไม่รูว่้าเป็นใคร" เอ่อร์เซงิสหีน้าฉงนย่ิง "เป็นเสยีงของผูช้าย แหบ
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นิดหน่อย เขาเรียกให้ข้าไปทางเหนือตลอด ไปในป่าหลังหมู่บ้าน"

"หมู่บ้านอะไร"

"ก็คอืหมูบ้่านของข้า ไปในป่าหาสถานทีห่นึง่ท่ีเรยีกว่าหบุเขาหยุหลง*"

ฉางยวนตะลึง "หุบเขาหุยหลง?"

ทกุคนเงียบไปครูห่นึง่ จีห้ลงิพลนัเอ่ยขึน้ "ตามต�านานโบราณหุบเขา

หยุหลงคอืสสุานมงักรของเทพมงักร ปกคลมุไปด้วยหญ้าเซยีนอมตะ กิน

แล้วท�าให้อายุยืนยาวเป็นอมตะ"

ฉางยวนมองจี้หลิงอย่างราบเรียบคราหนึ่ง "ในนั้นไม่มีของพรรค์นี้"

นักพรตคนหนึ่งด้านข้างกล่าวอย่างแปลกใจ "ต�านานโบราณล้วน

ไม่อาจตรวจสอบ ท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าที่นั่นไม่มี"

ฉางยวนไม่พูดอกี จีห้ลงิถามต่อ "เมือ่วานมเีร่ืองอะไรท่ีเจ้าไม่ได้บอก

พวกเราหรือไม่"

เอ่อร์เซิงหันมองฉางยวนคราหน่ึง เห็นเขาพยักหน้าเบาๆ นางถึง 

ค่อยย่ืนมือขวาออกไปให้จี้หลิงดู "เมื่อวาน ก่อนพวกท่านมา ข้าระเบิด

สมองผีดิบตนหนึ่ง เดิมคิดว่าไม่เป็นอะไร แต่ตอนบ่ายจู่ๆ ก็มีของสีด�า 

พวกนี้ขึ้นมา"

คนทัง้สีล้่อมเข้ามามองมอืของเอ่อร์เซงิอย่างละเอยีดรอบหนึง่ คนหนึง่ 

ในนั้นเอ่ยถาม "เจ้าระเบิดหัวผีดิบตนหนึ่ง?" เขาคล้ายว่าไม่อยากเชื่อ

อันที่จริงไม่แปลกท่ีผู้อื่นจะประหลาดใจ พละก�าลังของผีดิบเทียบ

กับชายหนุ่มเต็มตัวยังมากกว่าถึงสามเท่า เด็กหญิงวัยก�าลังโตที่ไม่เคย

ฝึกบ�าเพ็ญเพียรจะต่อสู้กับตัวประหลาดพวกนั้นได้อย่างไร

* หุยหลง แปลว่ามังกรคืนกลับ
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น�้าเสียงของเขาท�าให้เอ่อร์เซิงเคือง ชิงกล่าวว่า "ฉางยวนเคยสอน 

วิชาเวทให้ข้า! ถ้าไม่ใช่มสีองตนตามข้ามาพร้อมกัน ข้าน้ันจะร้ายกาจมาก!"

คนผู้นั้นเหลือบมองฉางยวนคราหน่ึง เขารู้ว่าฉางยวนเป็นบุคคลท่ี

มิอาจล่วงเกินได้ง่ายๆ จึงไม่สงสัยอะไรอีก

จีห้ลงิมองอย่างละเอียดอยู่นาน ในท่ีสดุก็ขมวดคิว้กล่าว "ข้าบ�าเพ็ญ

เซียนมาตั้งหลายปี ยังไม่เคยเห็นของเช่นนี้จริงๆ"

อีกสองคนก็แปลกใจเช่นกัน

สุดท้าย กลับเป็นเสียงที่ส่งมาจากบนเตียง "เป็นหนอนกู่"

นกัพรตทัง้สีล้่วนตะลงึงนั จากน้ันก็ล้อมรอบมอืเอ่อร์เซงิพินจิดอูย่าง

ละเอยีดอกีครัง้ "น่ีก็คือหนอนกู่ท่ีกล่าวถึงในต�าราเซยีนโบราณหรอื ก็คล้าย

อยู่นิดหน่อย แต่ว่ายามนี้หนอนกู่ปรากฏบนโลกน้อยมากแล้ว มีเพียงใน

มือเยวี่ยอ๋องแห่งหนานเจียงที่ดูเหมือนยังเลี้ยงอยู่ไม่กี่ตัว"

จี้หลิงมองดูครู่หนึ่ง เอ่ยถามฉางยวน "แน่ใจได้อย่างไร"

"หนอนกู่สามารถป่ันป่วนสติปัญญา ควบคมุร่างกายคน เมือ่สมัผสั

จากภายนอก สามารถสงัเกตเหน็การขยับเขย้ือนใต้ผิวเน้ือ มอบความรู้สึก

อึดอัดเจ็บปวดให้กับร่างภาชนะ" 

นักพรตคนหนึ่งลูบก้อนสีด�านั้นในมือเอ่อร์เซิงเบาๆ อย่างเชื่อครึ่ง 

ไม่เชื่อครึ่ง เอ่อร์เซิงตัวสั่นขึ้นมาทันทีดังคาด

ฉางยวนกล่าว "แตะมากไม่ได้ เพ่ือหลบเลี่ยงการถูกเอาออกมา 

หนอนกู่มากกว่าครึง่จะหนไีปอยู่ส่วนลกึของร่างกาย ท�าให้คนยากสังเกตเหน็ 

เอ่อร์เซิงบอกว่านางไม่เคยถูกผีดิบกัด เพียงแค่ระเบิดสมองผีดิบตนหนึ่ง 

บางทีหนอนกู่ตัวนี้อาจจะเกาะอยู่ในสมองของผีดิบน่ันและฝังเข้าไป 
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ในมือเอ่อร์เซิงภายหลัง ข้าเดาว่าโรคระบาดทั้งหมดในครั้งนี้เดิมก็ไม่ใช่

ภัยธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่มีคนจงใจก่อขึ้น เพาะหนอนกู่ไว้ในร่างคนและ

ควบคุมพวกเขา ให้ผู้อื่นรับใช้ตน"

เมื่อค�าพูดนี้ดังออกมา ทุกคนต่างตื่นตระหนก

ยังคงเป็นจีห้ลงิท่ีมปีฏิกิรยิาขึน้มาก่อน "ท่านแน่ใจว่าความจริงเป็น

เช่นนี้?"

"แค่คาดเดา" ฉางยวนกล่าว "จับผีดิบมาตนหนึ่ง ผ่าหัวออกดูก็รู้"

จี้หลิงส่งสายตาให้นักพรตคนหนึ่ง คนผู้นั้นเข้าใจและเดินออกไป

ทันที จี้หลิงเอ่ยถามต่อ "ตามที่ท่านพูด ในชั่วขณะที่หนอนกู่เข้าร่างน่าจะ

คลานเข้าไปภายในกายของร่างภาชนะ เช่นนัน้เหตุใดตวันีข้องนางจงึหยุด

อยู่แค่ใต้ผิวหนัง"

ฉางยวนส่ายศีรษะเอ่ยว่าไม่รู้ แต่เอ่อร์เซิงกลับเอ่ยข้ึนกะทันหัน  

"ข้ารู้ๆ! ต้องเป็นเพราะมารดะ...เพราะข้ากินหนอนมาจนโต! หนอนกู่นี่

ไม่ใช่เป็นหนอนเหมือนกันหรือ มันต้องกลัวว่ายามคลานเข้าไปในสมอง

ข้าจะถูกข้าดูดเอามาเคี้ยวกินแน่! ฮ่าๆ"

จีห้ลงิกับนกัพรตอกีสองคนต่างมมุปากกระตกุน้อยๆ ฉางยวนกลบั

ผงกศีรษะเป็นจริงเป็นจัง "อย่างนี้นี่เอง"

อีกสามคนที่เหลือยิ่งรู้สึกไร้แรงโดยพลัน

เอ่อร์เซิงกระโดดโลดเต้นอย่างยินดี "เช่นนั้นก็หมายความว่าหนอน

ตัวนี้หยุดอยู่ที่ฝ่ามือข้าตลอด หลังถูกเอาออกแล้วข้าก็จะไม่เปล่ียนเป็น

ผดีบิใช่หรอืไม่ ไม่เปลีย่นเป็นผดิีบก็จะไม่ถูกฆ่าแล้ว! เช่นนัน้ข้ายังสามารถ

อยู่กับฉางยวนต่อไป ฮ่าๆ" หัวเราะอยู่ครู่หนึ่งเอ่อร์เซิงก็ชะงัก "ไม่ถูกสิ ถ้า
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หากข้าไม่เปลี่ยนเป็นผีดิบ เช่นนั้นเสียงพวกนั้นที่ข้าได้ยินมันคืออะไร"

ฉางยวนเอ่ย "หนอนกู่เข้าร่าง ผู ้อยู่หลังม่านต้องออกค�าสั่งให ้

หนอนกู่ควบคุมการเคลื่อนไหวของ 'ผีดิบ' นี้ ท่ีเจ้าสามารถได้ยินเสียง 

ของเขาอาจเพราะหนอนกู่อยู่ในร่างเจ้า แต่เจ้าไม่ถูกควบคุมเพราะหนอนกู่ 

ไม่ได้คลานเข้าไปในร่างเจ้า"

เอ่อร์เซิงเข้าใจแล้วก็เดือดดาลขึ้นมาอีก "เจ้าหนอนบัดซบนี่ท�าเอา

ข้ากลุ้มทั้งวัน ดูซิว่าข้าจะไม่ดึงเจ้าออกมาบี้ให้เละแล้วกลืนลงท้อง"

"ช้าก่อน" จี้หลิงยื่นมือขวางเอ่อร์เซิง สีหน้าเคร่งขรึม "หากภัยผีดิบ

ครัง้นีเ้ปน็ดังที.่..คณุชายฉางยวนผูน้ีพ้ดูจรงิ เชน่นัน้ผูอ้ยูห่ลงัมา่นคนนีจ้ะ

ต้องยิ่งทะเยอทะยานจนน่ากลัว ยามนี้เจ้าสามารถได้ยินค�าพูดเขา ผีดิบ

ตนอืน่กไ็ด้ยินค�าพูดเขาเช่นกัน พวกเราก็จะสามารถคาดคะเนว่าคนผูน้ัน้

มีฐานะอะไร ที่แท้เขาต้องการอะไรกันแน่ได้จากค�าสั่งของเขา และหา

แผนรับมือได้ด้วยเหตุนี้พอดี"

เอ่อร์เซงิกะพรบิตาปรบิๆ อย่างทึม่ทือ่ครูห่นึง่ "หมายความว่าอะไร"

จี้หลิงเองก็มองเอ่อร์เซิงกะพริบตาปริบๆ ครู่หนึ่งเช่นกัน ลมหายใจ

ที่อุดอยู่ในอกมาตลอดระบายยาวออกมาในที่สุด นางนวดขมับตนเอง

เบาๆ เป็นครั้งแรกท่ีเกิดความสงสัยในทักษะการแสดงออกของตน "ก็

หมายความว่า...หมายความว่า..."

"พวกเขาอยากให้เจ้าช่วยเหลือ" ฉางยวนแปลให้ "จับคนที่ปล่อย

หนอนกู่ออกมา ตัดรากถอนโคน"

เอ่อร์เซิงกระจ่างอีกครั้ง เบิกตาโตอย่างตื่นเต้น "ให้ข้าช่วยหรือ  

ข้าสามารถช่วยพวกท่านนักพรตสังหารเจ้าตัวร้ายได้หรือ ช่วยอย่างไร 
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พวกท่านว่ามา"

จี้หลิงเอ่ยทันที "น่ังอยู่ในห้องอย่างเชื่อฟัง บอกเรื่องที่เจ้าได้ยิน

ทั้งหมดออกมา"

"ได้ ไม่มีปัญหา ยังมีอะไรอีก"

"ไม่มแีล้ว" จีห้ลงิหนักลบัไปก�าชบันกัพรตคนหนึง่ "เอายันต์ขอความ

ช่วยเหลือท่ีผู้วิเศษให้พวกเราออกมาเผา รายงานสถานการณ์ในน้ีของ

พวกเราให้ผู้วิเศษรับรู้"

คนผูน้ั้นขมวดคิว้อย่างล�าบากใจ "เช่นนีไ้ม่ดกีระมงั อย่างไรพวกเรา

ก็ลงเขามาฝึก..."

"หากไม่รู้ว่าภัยผีดิบครั้งนี้มีคนบงการอยู่เบื้องหลัง ไม่ว่าอย่างไรข้า

ก็จะไม่ไปขอความช่วยเหลอื แต่ว่า...ถ้าข้าคดิไม่ผดิ ท่ีผดิีบพวกนีต้้องการ

หาหุบเขาหุยหลงในต�านานก็เพ่ือหญ้าเซียนอมตะในนั้น ถ้าให้ผีดิบกิน

ของนั่นไป ไม่ตายไม่ดับสูญ เจ้าคิดว่าโลกนี้ยังมีอะไรไปต่อกรพวกมันได้ 

และคนหลังม่านท่ีบงการผีดิบพวกน้ีจะมีกองทัพที่ไร้เทียมทานกองหนึ่ง

ในมอือย่างไม่ต้องสงสยั เจ้าลองคิดดู หากเจ้ามกีองทัพห้าวหาญมากมาย

เพียงนี้ ความทะเยอทะยานของเจ้าจะเป็นอะไร"

นักพรตผู้นั้นฟังจนหลั่งเหงื่อเย็นไปทั้งตัว "ข้าจะไปรายงานผู้วิเศษ

เดี๋ยวนี้"

รอหลังจากคนผู้น้ันออกไปแล้ว จี้หลิงก็หมุนตัวมาคารวะฉางยวน

และเอ่ยว่า "ขอบคุณคุณชายฉางยวนท่ีบอกเบาะแสเรือ่งน้ีกับพวกเรา แต่

ว่าของอย่างหนอนกู่นีไ้ม่เคยปรากฏมาหลายร้อยปี แล้วคณุชายรูจ้กัของ

สิ่งนี้ได้อย่างไร"
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"สหายคนหนึ่งบอกข้า" เขามองเอ่อร์เซิงเล็กน้อย ยามน้ีเอ่อร์เซิง 

นัง่นิง่บนเก้าอ้ีอย่างจรงิจงั เงีย่หฟัูงเสยีงเคลือ่นไหวรอบด้านอย่างละเอยีด

ซือมิ่ง ผู ้ดูแลชะตาชีวิตของสรรพสิ่ง ย่อมต้องรู ้คุณสมบัติของ 

สรรพสิ่ง นางเคยยิ้มพลางพูดกับฉางยวนว่าในชะตาของคนที่ถูกก�าหนด

ไว้ทุกคนมกัต้องปรากฏสิง่แปลกประหลาดสกัอย่างสองอย่าง เช่นน้ีถึงจะ

มชีีวิตทีตื่น่เต้น ยังผลให้ฉางยวนในตอนน้ีรู้จกัสิง่แปลกประหลาดหายาก

บางอย่างที่คนธรรมดาทั่วไปมิรู้จักได้ไม่น้อย

จี้หลิงพยักหน้าน้อยๆ และไม่ได้ถามมากความอีก ก�าชับนักพรต 

อีกคนให้อยู่เป็นเพื่อนเอ่อร์เซิงให้ดี บันทึกทุกค�าที่นางพูดออกมาให้หมด 

ถ้าหนอนกู่ในร่างนางท�าอะไรแปลกประหลาดก็หยิบยันต์ปิดผนึกไว้  

ครั้นกล่าวจบจึงค่อยออกจากประตูไป

กลางวันทกุอย่างไม่มอีะไรผดิปกต ิผีดบินอกเมอืงคล้ายสงบลงมาก

เอ่อร์เซิงนั่งอยู่บนเก้าอี้นานแล้วแต่ไม่ได้ยินการเคลื่อนไหวอะไรก็

กระวนกระวายขึ้นมาน้อยๆ ขยับเข้าไปข้างกายฉางยวนทีละนิดช้าๆ  

ภายใต้สายตาของนักพรตผู้นั้น หมุนไปหมุนมาก็คิดอยากจะคลอเคลีย

บนเตียงฉางยวน

ฉางยวนเหน็ลกูตานางกลอกไปมา ในใจนกึรูค้วามคดิของนาง เขา

เลิกผ้าห่มออกมุมหนึ่ง ตบต�าแหน่งข้างกายตนเบาๆ "เอ่อร์เซิงอยากนอน

ก็มานอนในนี้"

"ดี!" เห็นแต่ร่างเอ่อร์เซิงพุ่งวาบ พริบตาก็นอนอยู่ข้างกายฉางยวน

เรยีบร้อย ยกผ้าห่มขึน้คลมุแล้วถูไถมอืฉางยวน ส่งเสยีงทอดถอนใจอย่าง
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เป็นสุข

ฉางยวนคิด อย่างไรเมือ่คนืก็เคยนอนแล้วคร้ังหนึง่ จะนอนอกีก่ีครัง้

ก็ไม่เกี่ยวกัน ในเมื่อเอ่อร์เซิงชอบก็ปล่อยนางเป็นพอ

สิ่งที่เอ่อร์เซิงคิดกลับเป็น ท่านแม่เคยพูดว่านอนกับสามีแล้วจะ 

มีเด็ก ยามนี้นางควรฉวยโอกาสท่ีฉางยวนต่อต้านไม่ได้ 'นอน' กับเขา  

ภายหน้าท้องลูกของฉางยวน เขาก็เป็นคนของนางแล้ว

นักพรตท่ีอยู่อีกด้านเบิกตาโต เอ่อร์เซิงเอ่ยอธิบายอย่างชอบด้วย

เหตุผล "ข้าไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นนะ! เพียงแต่เมื่อคืนข้าได้ยินเสียงคน 

ผู้นั้นตอนนอนตรงนี้ บางทีวันนี้ข้าก็ต้องนอนที่นี่จึงจะได้ยิน"

นักพรตเบ้ปาก แล้วกล่าวอย่างหมดปัญญา "คนบ�าเพ็ญเพียร 

เช่นข้า มีหรือจะสามารถรบกวนความสุขของสามีภรรยาอย่างพวกเจ้า

ได้..." ใบหน้าเขาแดงเล็กน้อย "พวกเจ้า...พวกเจ้าอยากท�าอะไรล้วน 

ไม่เก่ียวกับข้า ข้าแค่มีหน้าที่บันทึกค�าพูดที่เจ้าได้ยิน เพียงแต่...อย่าให้

เกินไปนัก เช่นนั้น...ข้าจะล�าบากใจมาก"

เอ่อร์เซิงคิดอยู่นาน ไม่รู้เลยจริงๆ ว่าตนเองสามารถท�าเรื่องอะไรที่

ท�าให้นกัพรตคนนีล้�าบากใจได้ อย่างมากนางก็แค่ท�าให้ฉางยวนล�าบากใจ 

นิดๆ หน่อยๆ

เมื่อคิดไม่ตก นางก็ไม่ไปคิดอีก กอดฉางยวนแล้วหลับตาลงช้าๆ

เอ่อร์เซงิถูกปลกุสะดุ้งต่ืนภายใต้เสยีงถอนหายใจยืดยาว ยามนีใ้กล้

พลบค�่าแล้ว นางลืมตาร้องเสียงดังทันที "เขาพูดแล้ว! เขาพูดแล้ว!"

ท�าเอานกัพรตทีส่ปัหงกอยู่น้อยๆ ด้านข้างสะดุง้ท้ังตวั คว้าพู่กันด้าม
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หนึ่งออกมาจากกลางอากาศทันที เตรียมพร้อมบันทึกใส่มือ "พูดอะไร"

ฉางยวนทีห่ลบัตาท�าสมาธิข้างๆ ก็ลืมตาข้ึนมาช้าๆ เช่นกัน แล้วมอง

ดูเอ่อร์เซิง

เอ่อร์เซิงรวบรวมสมาธิ ฟังค�าพูดคนผู้นั้นอย่างละเอียด ไม่ทันไร 

ก็พูดออกมาทีละค�าทีละประโยคเลียนอย่างส�าเนียงคนผู้นั้น "อู๋ฟางถึง 

กับกล้าก่อกวนงานข้า วันนี้ยามจื่อ* ข้าจะเปิดท�าลายข่ายอาคมอู๋ฟาง  

หลงัจากนีพ้วกเจ้าเข้าเมอืงจงเลาะหนงัท้ึงกระดกู กลนืกินพวกมนัลงท้อง 

อย่าให้เหลือสักชีวิตเดียว"

นักพรตหน้าเปลี่ยนสี พุ่งออกไปนอกประตูทันที

เสยีงในสมองของเอ่อร์เซงิยังก้องอยู่สองสามครัง้จนหยุดลงในทีส่ดุ

นางหนัมองฉางยวน "ฉางยวน วนัน้ียามคนผูน้ี้พูดหัวข้าไม่ปวดแล้ว 

และไม่อึดอัดแล้ว"

"อืม" ฉางยวนตอบรับเบาๆ เสียงหนึ่ง ชักปลายนิ้วที่ตนแตะลงบน

แขนนางกลับมาเงียบๆ

"คนผู้นั้นพูดว่าจะกินพวกเราให้หมดหรือ เฮอะ หนอนเน่าต่างหาก

ที่จะถูกกินไม่เหลือ มีพวกท่านนักพรตปกป้องพวกเรา ไม่ต้องกลัวปีศาจ

ร้ายหรอก"

ฉางยวนขมวดคิ้วเล็กน้อย "ครานี้ไม่แน่ว่าแม้แต่ตัวพวกเขาเองก็

อาจยากที่จะป้องกัน ผีดิบถูกควบคุม แต่หาได้เป็นวิชาเวท ถ้าจะท�าลาย

วิชาผนึกนี้ มีแต่อาศัยพลังเวทท่ีร้ายกาจย่ิงกว่าพลังเวทของคนในที่น้ี  

ข่ายอาคมนี้จะถูกท�าลายได้มีเพียงแค่คนหลังม่านผู้นั้นลงมือด้วยตัวเอง 

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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เช่นนั้นก็แสดงว่าคนผู้นั้นมิใช่จะรับมือได้ง่าย"

เอ่อร์เซงิอึง้งนัไปพักหนึง่จงึค่อยมปีฏิกิริยาต่อความหมายในค�าพูด

นี้ของเขา เอ่ยถามทันควัน "ฉางยวน ยามปีศาจร้ายบุกเข้ามาท่านจะวิ่ง

ได้หรือไม่ ถ้าวิ่งไม่ได้ข้าก็จะลงไปข้างล่างกินข้าวอีกสองชาม ถึงตอนนั้น

จะได้แบกท่าน"

ได้ยินค�าพูดน้ีนัยน์ตาด�าที่เดิมเคร่งขรึมอยู่บ้างก็มีแววอ่อนลง 

เล็กน้อย ฉางยวนลูบผมเส้นเล็กละเอียดตรงหน้าผากเอ่อร์เซิงเบาๆ "เจ้า

ไม่ต้องกังวลเรือ่งพวกน้ี การต่อสูใ้นโลกมนุษย์ท�าอะไรข้าไม่ได้ และท�าอะไร 

เจ้าไม่ได้เช่นกัน เพียงแต่จะช่วยคนในนี้ยังล�าบากอยู่บ้าง"

"ถ้าพวกท่านนักพรตตีกับปีศาจร้ายจะชนะหรือไม่"

ฉางยวนส่ายศีรษะ "ยาก"

"เช่นนั้นรีบหนีเถอะ!" เอ่อร์เซิงกล่าวอย่างร้อนใจ "ตีไม่ชนะแล้วยัง

จะสูอ้ะไรอกี หรอืล้วนเลยีนแบบอาจารย์ในหมูบ้่านท่ีร�า่เรยีนจนท่ึมกลาย

เป็นสมองไม้อวี๋* ไปแล้ว?"

นัยน์ตาของฉางยวนพลันสว่างวาบ "เอ่อร์เซิงฉลาดเฉลียว ช่วยไป

เรียกจี้หลิงมาที บอกว่าข้ามีวิธีถอยหนีแล้ว"

ยามเอ่อร์เซิงหาจี้หลิงพบ นางก็ก�าลังยุ่งอยู่กับการออกค�าสั่งให้ 

พวกนกัพรตเพ่ิมพลงัวญิญาณลงบนข่ายอาคมเพ่ือให้ข่ายอาคมแขง็แกร่ง

ย่ิงขึน้ หลงัเอ่อร์เซงิถ่ายทอดค�าพูดของฉางยวนให้นาง สหีน้าจีห้ลงิก็ฮกึเหมิ 

ขึ้นเพราะเหตุนี้ นางรีบกลับไปที่โรงเตี๊ยมทันที

เอ่อร์เซงิกลบัยืนอยู่บนถนนใหญ่ นิง่งันมองข่ายอาคมสฟ้ีาท่ีสอดรับ

* สมองไม้อว๋ี เปรยีบเปรยถึงความคดิดือ้รัน้ หวัแขง็ โดยไม้อวี ๋หมายถึงไม้ท่ีได้จากต้นเอล์ม (Ulmus pumila L.) 

เป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง
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กับตะวันยอแสงกลางท้องฟ้า อาจารย์ในหมู่บ้าน พ่ีน้องข้ีมูกโป่ง ยังมี 

เจ้าสองสกุลจกัูบสะใภ้จขู้างบ้านล้วนตายไปหมดแล้ว อกีทัง้หมูบ้่านก็ถูก

พวกท่านนักพรตเผาไปแล้ว ไม่มคีนหนีออกมา ถ้าพวกท่านนักพรตมาถึง

เร็วสักนิดก็คงดี

ในเมอืงน้ีนางไม่รูจ้กัใครสกัคน ทกุบ้านปิดประตแูน่น หน้าต่างล้วน

ปิดตาย ไม่มใีครสกัคนออกมาช่วยพวกนักพรต นางคดิว่าถ้าเป็นหมูบ้่าน

ของนาง คนในหมู่บ้านไม่มีทางเป็นเช่นนี้แน่

นางพลันรู้สึกละอายข้ึนมา ดูเหมือนนางจะคิดถึงเสียงพูดพล่าม

เรื่องมารยาทประเพณีความซื่อสัตย์ภักดีของอาจารย์อยู่บ้างแล้ว

"เจ้าเด็กมอมแมม! ท�าอะไรน่ะ สวรรค์ท�าเงินตกหรือ" เสียงแฝง 

การหยอกล้อเล็กน้อยตามติดมาด้วยแรงหนักๆ ที่ตบลงบนบ่าเอ่อร์เซิง 

เอ่อร์เซงิหนักลบัไปมอง กลบัเป็นศิษย์อูฟ๋างทีแ่บกฉางยวนกลบัมาวนันัน้ 

เฉินจู่

เอ่อร์เซิงเกาศีรษะ ฝ่ามือน้ันตบจนนางเจ็บ ด้วยพฤติกรรมปกติ 

ของนางเป็นต้องพ่นน�้าลายรดหน้าเขาไปแล้ว แต่ผู้อื่นคือนักพรตที่เคย

ช่วยนาง เอ่อร์เซงิจงึฝืนทนความคดิชัว่วบูทีอ่ยากถุยน�า้ลายใส่เขาไว้ ครุ่นคดิ 

ว่าควรคารวะอะไรหรือไม่

แต่ไม่รอให้นางคิดเสรจ็ อกีฝ่ายก็ทบุหมดัมาทีบ่่านางอกีครัง้ หวัเราะ 

ฮ่าๆ เอ่ยว่า "ดูไม่ออกเลยว่าเจ้าจะกล้าไม่หยอก! เรื่องเมื่อวานข้าได้ยิน

หมดแล้ว" เฉินจู่ย่ืนหน้าเข้ามากระซิบข้างหูเอ่อร์เซิง "ความจริงข้าก็รู้สึก

มานานแล้วว่าอาจารย์อาจีห้ลงิไม่มหีน้าอก! ถ้าไม่มองหน้านาง หากบอก

ว่านางเป็นผู้ชายใครเล่าจะไม่เชื่อ! ฮ่าๆ" ยามเขาถอยออกไปก็ตบบ่า 
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เอ่อร์เซงิอกี "เจ้าเดก็มอมแมม เจ้าเย่ียมจรงิๆ! น่าเสยีดายย่ิงนักท่ีเมือ่วาน

ข้าไม่ได้เห็นสีหน้านางกับตา!"

การทุบตีหลายครั้งนี้ย่ัวโมโหเอ่อร์เซิงแล้ว นางคว้าผมของเฉินจู่  

ไม่มาก ก็แค่สิบกว่าเส้น ตะครุบไว้แน่นแล้วดึงอย่างแรง กระทั่งหนังหัว

ของผู้อื่นก็ลอกออกมาด้วย

เฉินจู่เจ็บจนบันดาลโทสะ กุมหัวตะโกนด่า "เจ้าบ้าไปแล้ว!"

เอ่อร์เซงิเองก็กุมบ่าร้องว่า "เจ้าสบ้ิา! เจ้าทบุจนกระดกูข้าจะหกัแล้ว!"

"ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าตีไม่ได้เช่นนี้! แค่สองหมัดก็ร้องเจ็บแล้ว!"

"ข้าก็ไม่รูว่้าผมเจ้าดงึไม่ได้เช่นกัน นีก็่แค่ไม่ก่ีเส้น ดึงจนเจ้าเจบ็เพียงนี้ 

เชียว"

เฉนิจูต่ฝีีปากสูน้างไม่ได้ จงึได้แต่ถลงึตาจ้องนางอยู่เนิน่นาน เอ่อร์เซงิ 

เชิดหน้าขึ้นอย่างยโส ใบหน้าแฝงแววยั่วยุ เฉินจู่ไหนเลยจะเคยถูกรังแก

เช่นนี ้อกีฝ่ายยังเป็นเดก็ทีไ่ม่เคยบ�าเพ็ญเพียรคนหนึง่ เขาจะถูกนางข่มได้

อย่างไร จึงยกหมัดขึ้นมาจะต่อยเอ่อร์เซิง

เอ่อร์เซงิผ่านประสบการณ์ใน 'สมรภูม'ิ มาหลายปี ยามนีก้ะพริบตา 

ก็เข้าใจจุดประสงค์ของเฉินจู่ จึงเอ่ยเสียงดัง "เจ้ากล้าต่อยข้า ข้าก็จะเอา

ค�าพูดที่เจ้าพูดเมื่อกี้ไปเล่าให้ท่านนักพรตจี้หลิงฟัง!"

เฉินจู่มีสีหน้าอ้ึงงัน เอ่อร์เซิงแลบลิ้นใส่เขาแล้วหมุนตัววิ่งหนีไป  

ทิ้งเฉินจู่ให้โกรธจนหน้าเขียวอยู่ที่เดิม

เมื่อกลับมาถึงโรงเตี๊ยม จี้หลิงตกลงกับฉางยวนเรียบร้อยแล้ว  

ยามเอ่อร์เซิงผลักประตูเข้าไปเห็นจี้หลิงก�าลังจะออกมาพอดี

จี้หลิงเอ่ย "เอ่อร์เซิง เจ้าจัดเก็บสิ่งของให้ดี พวกเราจะไปตอนนี้"
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ไม่รอเอ่อร์เซิงถามให้แน่ชัด จี้หลิงก็เดินไปไกลแล้ว

"ฉางยวน ท่านนักพรตจี้หลิงให้พวกเราไปที่ใด"

"ไปป่าด้านหลังหมู่บ้านท่ีเจ้าโตมาแห่งนั้น" สีหน้าฉางยวนสงบนิ่ง

เหมือนปกติ "เอ่อร์เซิง ถึงตอนนั้นช่วยจับหนอนมาให้ข้ากินหน่อย"

ป่าท่ีเอ่อร์เซิงเติบโตมาอยู่ทางเหนือของเมือง พวกผีดิบมาจาก 

ทางใต้ของเมือง ก่อนหน้านี้แม้มีผีดิบไปถึงหมู่บ้านของเอ่อร์เซิง แต่ก็ถูก

ก�าจัดไปหมดแล้ว ยามนี้แม้การถอยไปทางเหนือจะเหมือนเป็นการหนี

เอาตัวรอด แต่ก็นับว่าเป็นวิธีที่ดีในการรักษาชีวิตวิธีหนึ่ง

ยามจื่อคืนน้ีผู ้วิเศษแห่งเขาอู๋ฟางมาไม่ทันแน่นอน แต่ถ้าหาก

สามารถยืดเวลาไปได้หนึ่งวัน รอจนผู้อาวุโสและผู้วิเศษแห่งอู๋ฟางมาถึง 

ผดีบิพวกนีกั้บคนหลงัม่านท่ีพลงัเวทแกร่งกล้าผู้น้ันก็ไม่มอีะไรน่ากลัวแล้ว

ถึงอย่างไรผูวิ้เศษแห่งอูฟ๋างก็อายุเกือบห้าร้อยปีแล้ว พลงัเวทสงูส่ง

ลึกล�้า ในโลกตอนนี้ไร้ผู้เทียบเทียม หากว่าแม้แต่เขาก็ต่อกรคนหลังม่าน

ผู้นี้ไม่ได้...เช่นนั้นก็ได้แต่ปล่อยตามลิขิตฟ้าแล้ว

ทิ้งข่ายอาคมในเมืองไว้เพื่อใช้ซื้อเวลาให้พวกเขาหนีได้มากยิ่งขึ้น

แม้เอ่อร์เซงิไม่รูว่้าเบือ้งหลงัการตดัสนิใจนีข้องจีห้ลงิต้องใคร่ครวญ

อย่างละเอียดเพียงใด แต่ในสายตาของนาง สู้ไม่ชนะก็ต้องหนี เป็นการ

กระท�าท่ีถูกต้องแน่นอนอย่างไม่มีข้อสงสัย ดังน้ันนางจึงเก็บสัมภาระ

อย่างเชื่อฟัง รอจี้หลิงส่งคนมาแบกฉางยวนเดินทาง

แต่ยามเอ่อร์เซิงเห็นคนที่มาแบกฉางยวน สีหน้าก็ทะมึน

อีกฝ่ายเองก็ไม่ยินยอมเช่นกัน "ข้าไม่แบก"

"ไม่ให้เขาแบก"
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ทั้งสองถลึงตาใส่อีกฝ่ายคราหนึ่ง แล้วส่งเสียงขึ้นจมูกสะบัดศีรษะ

ออกไป รอหลงัจากจีห้ลงิร้อง "หมื" เสยีงเย็นคราหนึง่ ทัง้สองค่อยก้มศรีษะ

ลงไม่มีความเห็นแล้ว

เมื่อกลับไปถึงหมู่บ้าน ยามที่มองเห็นสภาพในหมู่บ้าน เอ่อร์เซิง

พลันรู้สึกแข้งขาอ่อนขึ้นมาจนเกือบล้ม แม้จะรู้ว่าหมู่บ้านถูกท�าลายเป็น

เรื่องหนึ่ง แต่เห็นกับตาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ความรู้สึกเช่นนี้ก็เหมือนกับเมื่อก่อนที่มีคนมาบอกนางว่าบิดา

มารดาเสยีชวิีตในต่างถ่ินเพราะอบุติัเหตุ นางย้ิมพลางพูดว่ารู้แล้ว จากน้ัน 

ก็ว่ิงไปทัว่ทกุท่ีต่อ เล่นอย่างไร้กังวล รอจนวันหน่ึงนางทะเลาะกับเจ้าอ้วน

ลกูของหัวหน้าหมูบ้่าน ผูใ้หญ่ของบ้านเจ้าอ้วนมาดงึเขากลบัไปกินข้าวท่ีบ้าน 

เมื่อเอ่อร์เซิงหันกลับไปมอง บิดามารดาของตนไม่เห็นมา นางถึงเพิ่งรู้สึก

ในยามนั้นว่าบิดามารดาจะไม่มาหานางอีกแล้ว

นางถึงเพิ่งเข้าใจว่าความตายหมายถึงไม่ได้พบกันอีกตลอดกาล

ที่แท้หมู่บ้านสูญสิ้นแล้ว สูญสิ้นแล้วจริงๆ คนที่เคยมีชีวิตอยู่กับ

นางในอดีตตายไปหมดแล้ว

ด้านหลังพลันมีมือหนึ่งยันหลังนางเบาๆ เอ่อร์เซิงหันกลับไปมอง 

เฉินจู่ผินหน้าไปอย่างไม่สบอารมณ์ "ตอนน้ีเร่ืองส�าคัญคือรักษาชีวิตไว้ 

หลังจากน้ีพวกเราจะช่วยเจ้าตั้งป้ายหินให้คนในหมู่บ้านนี้ สลักชื่อของ

พวกเขาลงไป"

เอ่อร์เซิงพยักหน้าน้อยๆ มุ่งหน้าเดินเข้าป่าต่อ บนศีรษะมีความ 

อบอุ่นน้อยๆ สายหนึ่ง เอ่อร์เซิงได้ยินเสียงม่ันคงของฉางยวน "อย่าได้ 
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ยึดติด โลกมนุษย์ล้วนมีเกิดมีตาย"

เอ่อร์เซิงแสบจมูกขึ้นมาเล็กน้อย "เช่นน้ันคนข้างกายข้าล้วนจะ 

จากไปหรือ ทุกคนถึงท่ีสุดแล้วล้วนต้องอยู่คนเดียวหรือ ฉางยวนก็จะ 

จากไปหรอื" เอ่อร์เซงินิง่งนัแล้วกล่าวขึน้มากะทันหนั "ฉางยวนไม่อาจจากไป! 

ท่านไม่สามารถทิ้งข้าไป!"

"ได้"

เมือ่เข้ามาในป่าท้องฟ้าก็มดืแล้ว เอ่อร์เซงิจดุคบไฟจบัหนอนมาให้

ฉางยวนตัวเป็นเกลียว ฉางยวนก็ไม่ปฏิเสธ กินอย่างเต็มที่

เฉินจู่มือหนึ่งประคองฉางยวน อีกมือกุมคบไฟ เห็นการกระท�าของ

ฉางยวนท่ีกลืนหนอนลงไปทีละตัวๆ ข้างกายตนอย่างชัดเจน เขาก็

สะอิดสะเอียนจนกระเพาะมวน คิดในใจว่าสองคนนี้ค�าพูดไร้มารยาท 

พฤติกรรมแปลกประหลาด สมองต้องเป็นโรคแน่ๆ เขามิควรคบค้ากับ 

พวกเขาอย่างยิ่ง ต่อไปจะได้ไม่เปลี่ยนเป็นเช่นนี้ น่ากลัวเกินไปแล้ว

ทัง้ขบวนเข้ามาในส่วนลกึของป่า มพีวกนกัพรตบางคนส่งชาวเมอืง

เดินทางขึ้นเหนือต่อ และมีบางส่วนรั้งอยู่ในป่ากางข่ายอาคมอีกคร้ัง 

ป้องกันผีดิบบุกเข้ามาในป่าเพื่อหา 'หุบเขาหุยหลง' ในต�านาน

ด้านเอ่อร์เซิงเน่ืองจากวิ่งวุ ่นเก็บหนอนมาให้ฉางยวนไปทั่วมา 

ตลอดทางจึงเดินทางล่าช้า ทั้งสามเดินๆ หยุดๆ รั้งท้ายอยู่หลังขบวน  

ยามนี้เพิ่งมาถึงข้างบึงเล็ก

เฉินจู่ร้อนใจแต่ไม่อยากแสดงท่าทางหวาดกลัวออกมา กัดฟัน 

ไม่กล่าวเร่ง ส่วนจิตใจท้ังหมดของเอ่อร์เซิงล้วนวางอยู่กับเร่ืองที่ว่าจะ 

ท�าอย่างไรให้ฉางยวนกินอิ่ม มิได้สนใจว่าคนข้างหน้าเดินไปถึงที่ใดแล้ว 
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ฉางยวนยิ่งไม่รีบ สีหน้าสงบเยือกเย็น

"ฉางยวนอยากด่ืมน�้าหรือไม่" เอ่อร์เซิงชี้บึงน�้าที่สะท้อนแสงดาว

พลางกล่าว "น�า้ในนีห้วานอร่อย เทยีบกับน�า้บ่อในหมูบ้่านแล้วน่าด่ืมกว่ามาก 

ท่านกินเนื้อเยอะเพียงนั้นต้องแก้เลี่ยนบ้าง"

เฉินจู่มองแสงไฟขบวนเบื้องหน้าที่ค่อยๆ เดินห่างออกไป ในที่สุดก็

เอ่ยปากอย่างอดรนทนไม่ไหวแล้ว "อีกครู่ค่อยด่ืมเถอะ น�้าในท่ีห่างไกล

เช่นนี้ดื่มแล้วท้องเสียจะท�าอย่างไร"

"ไม่เป็นหรอก!" เอ่อร์เซิงได้ยินค�าพูดเฉินจู่ในใจก็ไม่พอใจ คอย่ืน 

ตั้งท่าจะถกเถียงกับเขา

ดวงตาของฉางยวนกลบัชะงักอยู่ท่ีน�า้ในบงึเนิน่นานไม่ขยับ น่ิงเงยีบ

อยู่ครู่ใหญ่ เขาก็พลันเอ่ย "เอ่อร์เซิง ตักน�้าในบึงมาให้ข้าดูหน่อย"

เอ่อร์เซิงแลบลิ้นใส่เฉินจู่ ด่าเจ้าขี้ขลาดประโยคหนึ่งเสียงเบาแล้ว

วิ่งไปตักน�้าอย่างเชื่อฟัง

เฉินจู่มองแสงไฟที่แทบจะหายไปจากสายตาไกลๆ แล้ว ในใจก็ยิ่ง

ร้อนรน ยามน้ันด้านหลงัพลนัมลีมเย็นพัดมา เขาหันหน้าไปมองด้านหลงั 

ได้ยินแต่เสียงแซ่กๆ ของใบไม้ รอบด้านมดืมดิไปท้ังแถบ มองอะไรไม่เหน็

ทั้งน้ัน แต่ก็เพราะความไม่รู้นี้ที่ท�าให้เขารู้สึกราวกับจะมีบางสิ่งกระโดด

ออกมากะทันหันได้ทุกเมื่อ

"เจ้าเด็กมอมแมม! เจ้าเร็วหน่อย!"

"รู้แล้ว!"

เอ่อร์เซิงใช้กระบอกไม้ไผ่ตักน�้าแล้ววิ่งกลับมาส่งให้ฉางยวน

ฉางยวนจ้องน�า้น้ันอยูค่รูใ่หญ่ทว่าไม่ดืม่ เพียงแต่แววตาภายใต้การ
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สาดส่องของแสงไฟเปลี่ยนเป็นยิ่งเปล่งประกาย "ถึงกับอยู่ที่นี่จริงๆ มิน่า

ปราณวญิญาณทีน่ีจ่งึหนาแน่น" เขาพึมพ�าเสยีงเบา "โลกมนษุย์เปลีย่นแปลง 

ไปมาก ก็ไม่รู้ว่าที่นี่เปลี่ยนแปลงพลิกผันไปเท่าไร..."

ค�าพูดน้ีของเขาพูดเบามาก แม้แต่เฉินจู่ที่อยู่ชิดเขาถึงเพียงนี้ยัง 

ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไร ได้แต่เอ่ยเร่ง "รบีด่ืมส ิน�า้มาแล้วเหตใุดจงึเอาแต่มอง! 

จะมีดอกไม้บานออกมาหรือไร"

"ไม่อนุญาตให้ดุฉางยวน!" เอ่อร์เซิงพับแขนเสื้อจะตีเฉินจู่

ฉับพลันนั้นลมเย็นในป่าหยุดน่ิง ทั้งสามเพียงได้กลิ่นเหม็นคาว 

สายหนึ่งพวยพุ่งขึ้น พาให้คนคลื่นเหียนอยากอาเจียน

เฉินจู่ตื่นตัวขึ้นมาทันที กวาดสายตาผ่านป่าอย่างรวดเร็ว ฉางยวน

เอ่ยเสียงเบาข้างหูเขา "ไปทางตะวันออกเฉียงใต้" สายตาของเฉินจู่เพ่ิง

เคลื่อนไป ก็รู้สึกแต่ว่าข้อศอกถูกโจมตีโดยแรง คบไฟหลุดจากมือร่วงลง

ไปในบงึ แสงไฟดบัไปแล้ว ต่อมาช่องท้องของเขากถู็กต่อยอย่างแรงหน่ึง

หมดั ต่อยจนเขาลอยออกไปสามจัง้ ชนต้นไม้หกัไปต้นหนึง่แล้วร่วงลงไป

ในพงหญ้าอย่างสะบกัสะบอม ฉางยวนก็ย่อมไม่รอดพ้นเช่นกัน ร่วงลงไป

ในกองไม้หักพร้อมกับเฉินจู่ นิ่งเงียบไร้เสียงไป

ทัง้หมดนีล้้วนเกิดขึน้ภายในเวลาชัว่พรบิตา เอ่อร์เซงิถึงขนาดไม่ทนั

มองให้ชัดว่าเฉินจู่กับฉางยวนลอยออกไปกะทันหันเพราะเหตุใด นางถือ

คบไฟยืนอึ้งตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง หันศีรษะมาอย่างหวาดกลัว ค่อยๆ มองเห็น

ผู้ที่โจมตีทั้งสองคนชัดๆ

เป็นผดีบิตวัมหึมาตนหนึง่ ผดีบิตนนีต่้างกบัผดีบิตนอืน่ ผวิหนงัของ

มันไม่เน่าเปื่อย ดูไปแล้วเหมือนคนปกติ เพียงแต่ตรงช่วงอกและเอวถูก
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ท�าลายเปิดเป็นรูใหญ่

ภายใต้แสงไฟที่สาดส่อง เอ่อร์เซิงมองเห็นอย่างชัดเจนว่าในรูน้ัน

คือหนอนสีด�าเป็นเมือกมันคลานเต็มไปหมด ขยุกขยิกพลิกตัวไม่หยุด

หนอนในมือเอ่อร์เซิงเริ่มกระสับกระส่ายข้ึนมาราวกับจะกระโดด

ทะลุผิวหนังของนางออกมา

"สวรรค์..." เอ่อร์เซิงใจลอยงึมง�า "หนอนชนิดน้ีกินแล้วตัวใหญ่ถึง

เพียงนี ้โชคดท่ีีท่านนักพรตจีห้ลงิขวางไว้ไม่ให้ข้ากิน ไม่เช่นนัน้ต่อไปยาม

ข้านอนกับฉางยวนต้องทับเขาตายแน่"

"โอ้?" เสยีงชายวัยกลางคนผูห้น่ึงดังออกมาจากด้านหลงัผีดบิตนนัน้ 

"นี่ช่างน่าประหลาดนัก ในร่างเจ้ามีหนอนกู่ แต่กลับยังสามารถคงสติ

แจ่มใสไว้ได้"

เอ่อร์เซิงเอี้ยวศีรษะไปมอง ชายในชุดหรูหราคนหน่ึงเดินเย้ืองย่าง

ออกมาจากด้านหลังผีดิบยักษ์นั่น ดูแล้วมีอายุประมาณสี่สิบปี ท่วงท่า

สภุาพสง่างามคล้ายพวกชนชัน้สงู แต่สองตากลบัปรากฏความเหีย้มโหด

เกินขอบเขตอย่างเด่นชัด

"เจ้าเป็นใคร"

"ข้าก็คือประมขุแห่งหนานเจยีง เยว่ียอ๋อง" เขาจ้องเอ่อร์เซงิพลางยิม้

น้อยๆ "นางหนูเช่นเจ้าคิดดูแล้วต้องมีพรสวรรค์แปลกประหลาดอะไรแน่ 

รอข้าชิมดูก็รู้"

ชิม...

"หมายความว่าจะ...กินข้าหรือ"

อีกฝ่ายพยักหน้าอย่างข�าขัน เอ่อร์เซิงกระจ่างแจ้งแล้ว ในใจนึกถึง
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คาถาวิชาป้องกันที่เมื่อก่อนฉางยวนเคยสอนนาง

เยวีย่อ๋องเห็นเอ่อร์เซงิไม่ขยับก็นึกว่านางกลวัจนตวัแขง็ เขาตบหลงั

ผีดิบเบาๆ เป็นสัญญาณให้ก้าวมาจับเอ่อร์เซิง

ยังเหลอืสองก้าว หน่ึงก้าว...เอ่อร์เซงิเงยหน้ากล่าว "ข้าชอบกินหนอน 

แต่ไม่ชอบถูกหนอนกิน" นางยกมือขึ้นใส่หน้าอกผีดิบ แสงทองสายหนึ่ง

พุ่งทะลผุ่านหน้าอกของมนัตรงๆ เหมอืนกับทีร่ะเบดิสมองผดิีบวันนัน้ ผดีบิ

ยักษ์ส่งเสยีงค�ารามแหบต�า่ สะเทือนจนเอ่อร์เซงิปวดศรีษะ หนอนกลางอก 

มนัขยบักระสบักระส่ายอย่างว่องไวยิง่ขึน้ เอ่อร์เซงิรูส้กึแต่เพียงปวดแปลบ

ทีฝ่่ามอื ครัน้ชกัมอืกลบัมาก็ดงึหนอนทีซ่่อนอยูข้่างในนัน้ออกมาท้ังเป็นๆ

นางอาศยัจงัหวะท่ีผดิีบก�าลงัสบัสนโยนคบไฟทิง้ แล้วหมนุตวัว่ิงไป

ทางกองไม้หักที่เฉินจู่ร่วงลงไป

"ฮ้า นางหนูใจกล้าไม่เบา" เยวี่ยอ๋องส่งเสียงหัวเราะหยัน ขยับกาย

วูบกระโดดไปอยู่เบื้องหน้าเอ่อร์เซิง กอดอกพินิจมองนาง

เปลวไฟสีส้มของคบไฟเต้นระริกอยู่ด้านหลัง ในสมองเอ่อร์เซิงมี

ความคิดมากมายว่ิงผ่าน สุดท้ายนางตัดสินใจคุกเข่าดังพลั่กลงบนพ้ืน 

โขกศีรษะสามครั้งอย่างว่าง่าย กอดศีรษะร�่าไห้ "ท่านอ๋องไว้ชีวิตด้วย!  

ท่านอ๋องไว้ชีวิตด้วย! เอ่อร์เซิงยากแค้นตั้งแต่เด็ก บนร่างมีเนื้อไม่เท่าไร 

ไมอ่ร่อยหรอก อกีอย่าง...อกีอย่างหลายวนันีข้้าไม่ได้อาบน�า้เลย หมูน่ีย้ิง่

ท้องผูก ในท้องเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ไม่อร่อย!"

เยวี่ยอ๋องยังคงยิ้มอย่างดูเจตนาไม่ออกดังเดิม "ไม่เป็นไร ข้ามีโรค

ประหลาด ชื่นชอบของสกปรก"

เอ่อร์เซงิสัน่ไปท้ังตวั เงยใบหน้าทีชุ่ม่ไปด้วยน�า้มกูน�า้ตามองเยว่ียอ๋อง 
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เขาย่ืนมอืออกมาวางลงบนศีรษะเอ่อร์เซงิ "แววตาเช่นนีก้ลบัท�าให้ข้ามอง

จนสบายใจ" ฝ่ามือของเขาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นร้อนผ่าวราวกับจะเผาผม

ของเอ่อร์เซิงให้มอดไหม้ "ข้าชอบมองแววตาสิ้นหวังของผู้อื่นที่สุด"

เขารวบนิ้วแน่น ความเจ็บปวดพริบตานั้นท�าให้เอ่อร์เซิงนึกว่านาง

จะตายอยู่ที่นี่แล้ว

รอจนแสงขาวเจดิจ้าล�าหน่ึงกรดีผ่านอากาศ ความเจบ็ปวดเหนอืศีรษะ 

ก็พลันล่าถอยไป เอ่อร์เซิงยังคงนิ่งงัน

"เฮอะ ศิษย์น้อยอู๋ฟาง ถึงกับไม่ประเมินก�าลังตัวเอง กล้าท�าลาย 

เรือ่งดขีองข้าเช่นน้ี" เยวีย่อ๋องหลบการโจมตทีีพุ่่งมาจากทีห่่างไกล ดวงตา

เยียบเย็นมองไปยังพวกจี้หลิงที่รีบเร่งเข้ามาจากไกลๆ

ท่ีแท้พวกจี้หลิงสังเกตเห็นความผิดปกติด้านหลังจึงย้อนกลับมา  

ถึงได้ช่วยเอ่อร์เซงิในช่วงเวลาเป็นตายเอาไว้ได้ นักพรตผูห้นึง่พยุงเอ่อร์เซงิ 

ไปด้านข้าง จี้หลิงตะคอกออกมาค�าหนึ่ง "ตั้งค่ายกล!" นักพรตผู้นั้นก็รีบ

เข้าร่วมการต่อสู้ด้วย

"ฮ่าๆ น่าสนใจๆ ดูท่าเขาเซียนอู๋ฟางคงไม่มีใครในส�านักเป็นแน่  

ถึงได้คิดอาศัยเด็กน้อยไม่ก่ีคนเช่นพวกเจ้ามาต่อกรกับข้า" เยว่ียอ๋อง 

ตบมอืเบาๆ แสงในดวงตาเปลีย่นเป็นกระหายเลือดและการเข่นฆ่าโดยพลัน 

"เช่นนัน้ข้าก็จะเอาศพของพวกเจ้ามาท�าให้ผูวิ้เศษอูฟ๋างท่ีวางตวัเหนือใคร

นั่นร้องไห้ก็แล้วกัน"

"บังอาจ!" จี้หลิงตะคอกด่า เดือดดาลข้ึนมาพลัน นางแทงกระบี ่

ไปทางเขา เยวี่ยอ๋องหลบอย่างง่ายดาย สะบัดมือเบาๆ แล้วดีดปลายนิ้ว

ลงบนคมกระบี่ของจี้หลิง ตัวกระบี่สั่นอย่างรุนแรงครู่หนึ่ง จี้หลิงเกือบจะ
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กุมไว้ไม่อยู่ เยว่ียอ๋องส่งเสียงดังคราหนึ่ง ปลุกเรียกผีดิบยักษ์ท่ีนิ่งท่ือ 

อยู่ด้านข้างตลอดหลังถูกเอ่อร์เซิงโจมตี มันออกหมัดก่อกวนค่ายกลใน

ตอนท่ีพวกนักพรตไม่ทันระวัง มีสองคนถูกผีดิบตนนั้นจู่โจม ท�าให้รูป

ขบวนถูกท�าลาย

เยวีย่อ๋องหัวเราะบ้าคลัง่ ปราณชัว่ร้ายแผ่ออกมาทัง้ร่าง สะท้านจน

นักพรตในที่นั้นล้วนไม่อาจลุกขึ้น เขาก้มลงมองจี้หลิงที่อยู่ใต้เท้าแล้วฟัน

มือผ่าลงไป แผ่นหลังจี้หลิงถูกโจมตี เลือดทะลักออกมาจนแทบจะสลบ

เอ่อร์เซงิได้สตขิึน้มาในยามนี ้เห็นสถานการณ์ทีพ่ลกิผนัก็เก็บก้อนหนิ 

บนพ้ืนขว้างไปทางเยว่ียอ๋องอย่างแรง "เจ้าหลานเต่าสารเลว! รงัแกผูอ้ืน่! 

ไปตายซะ!"

ก้อนหินเล็กๆ จะสร้างบาดแผลให้เขาได้อย่างไร กลับท�าให้สีเลือด

ในดวงตาเขายิ่งเพิ่มขึ้นอีกชั้น

"เมือ่ข้าเข้าหุบเขาหุยหลงกินหญ้าเซยีนอมตะแล้วก็จะมชีีวิตยืนยาว

เท่าฟ้าดนิ เปล่งประกายดจุตะวันจนัทรา! นางเดก็น้อยอย่าได้พูดเหลวไหล!"

"เจ้าจะมชีวีติยืนยาวเหมอืนไอ้เต่าระย�า! เหมอืนก้อนหินในส้วมหลมุ

ที่ถูกอาจมเสียดสีจนเปล่งประกายเหม็นหึ่งไปหมื่นปี!"

ค�าพูดนีย่ั้วโมโหเยว่ียอ๋องแล้ว เขาย่ืนมอืออกมา เอ่อร์เซงิรูส้กึแค่ว่า

ล�าคอแน่นขนัด จากนัน้ร่างกายก็ลอยไปทางเยวีย่อ๋องอย่างไม่อาจควบคมุ 

ไม่ว่านางจะขดัขนือย่างไรเท้าก็มอิาจแตะพืน้ได้ ไม่ทนัไรเบือ้งหน้าสายตา

ก็เริ่มเป็นสีด�าจากการขาดอากาศ

ระหว่างก�าลงัเลือ่นลอย นางรูส้กึถึงสายลมใสสะอาดเหนอืบงึน�า้ลกึ

พัดเข้ามา ปลุกสมองที่หม่นมัวของนางให้ตื่นขึ้น
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ในกองไม้หักท่ีเฉินจู่กับฉางยวนร่วงลงไปมีแสงขาวเงินจางๆ ลอย

ออกมา ดูสะดุดตาอยู่บ้างภายใต้ราตรีอันมืดมิด แต่กลับท�าให้คนรู้สึก

ปลอดภัยและอบอุ่น

แน่นอน น่ีเป็นเพียงความรู้สึกของเอ่อร์เซิง ส�าหรับเหล่านักพรตท่ี

ถูกปราณชั่วร้ายกดอัดกับพื้น ปราณที่เปี่ยมล้นออกมาอย่างกะทันหันใน

ยามนี้ยิ่งท�าให้พวกเขารู้สึกกดดันและทรมานราวกับถูกเทพเบื้องบนจ้อง

มองอย่างเย็นชาในต�าหนักเทพอันน่าเกรงขาม...

"ผู้ที่คิดรบกวนแดนแห่งการหลับใหลของเผ่ามังกร ฆ่าไม่เว้น"

แดนแห่งการหลับใหลของเผ่ามังกร...

เยว่ียอ๋องปล่อยมอื พลงัไร้รปูสายนัน้ก็สลายไปในเวลาน้ัน เอ่อร์เซงิ

ล้มลงกับพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรง กุมคอแล้วส�าลักอย่างหนัก

"มงักร?" เยว่ียอ๋องจ้องชายทีเ่ดินมาจากในพงหญ้านัน้ หัวเราะกล่าว 

"ข้าจะรบกวนแล้วอย่างไร ก็แค่สิ่งมีชีวิตที่สาบสูญไปแล้วกลุ่มหนึ่ง"

ฉางยวนเหยียบหญ้าใบน้อยเย้ืองย่างออกมา ย้ังแสงสว่างรอบกาย

ไว้ ดวงหน้าเฉยชา ในดวงตาด�ามแีสงทองวาบผ่าน แต่พริบตาเดยีวก็หาย

ไปไร้ร่องรอย

แม้เยว่ียอ๋องไม่รู้ว่าฉางยวนมีฐานะอะไร แต่ในใจนึกรู้ว่าคนผู้นี้

รบัมอืไม่ได้ง่ายๆ สหีน้าเล่นสนุกบนใบหน้าค่อยๆ หายไป เขาโบกมอืเรยีก

ผีดิบยักษ์ตนน้ัน ครั้นมือสะบัด ผีดิบก็เหมือนกับหุ่นกระบอกอย่างไร 

อย่างน้ัน ล่องลอยออกไปด้วยร่างกายปราดเปรียวไม่เหมือนชายตัวโต 

ทึ่มทื่อเมื่อครู่แม้แต่น้อย

ฉางยวนยื่นมือขวาออกมารับหมัดยักษ์ท่ีผีดิบส่งมาทั้งแบบนั้น  
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การปะทะของผิวเนื้อที่รุนแรงเช่นนี้กลับไม่มีเสียงดังออกมาสักครึ่งส่วน

เอ่อร์เซิงคลายลมหายใจแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมองอย่างกังวล 

เลก็น้อย นางเห็นแต่เพียงปลายนิว้ของฉางยวนมแีสงสว่างจบัตวั พริบตา

เดียวแขนทั้งข้างของผีดิบก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายราวกับตุ๊กตาที่ถูก

ฉางยวนท้ิงไว้อกีด้านก็ไม่ปาน ผดิีบแหงนหน้าค�ารามด้วยเสียงทีพ่าให้คน

หวาดกลัว

ฉางยวนหน้าไม่เปลี่ยนสี โบกมือคราหน่ึงตบลงบนล�าคอผีดิบน่ัน 

เสียงร้องโหยหวนพลันหยุดลง เขาเก็บมือคืนมา ผีดิบก็ตัวอ่อนล้มลงกับ

พ้ืนทันที นัยน์ตาของฉางยวนเย็นชา มุ่งหน้าเข้ามา เขาเดินไม่เร็วไม่ช้า 

แต่ทุกย่างก้าวล้วนมีพลังคุกคามที่พาให้ศัตรูขวัญหาย

เยวีย่อ๋องถูกคกุคามจนถอยหลงัไปก้าวหนึง่น้อยๆ แล้วกดัฟันอย่าง

เคยีดแค้นใส่ฉางยวน "แผนข้าวันนีเ้ดนิมาถึงข้ันนีแ้ล้ว จะไม่มทีางสญูสิน้

ในมือคนไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอย่างเจ้า"

ฉางยวนไหนเลยจะฟังค�าพูดไร้สาระของอีกฝ่าย ถ้าหากเขามพีลงัหนึง่ 

ในสิบส่วนของปกติ คงสังหารคนผู้นี้ตายคามือไปนานแล้ว ช่วยไม่ได้ที่

ยามนี้เขาบาดเจ็บหนกั อาศัยหนอนทีเ่อ่อร์เซิงจับมาให้เขาถึงได้สามารถ

ฟ้ืนฟูก�าลงัเลก็น้อยในช่วงสัน้ๆ ได้ และหนอนพวกนีห้ลงัผ่านการปรบัปราณ 

ของเขาแล้วอย่างมากก็ยันไว้ได้หน่ึงเค่อ* ถ้าภายในหน่ึงเค่อนีไ้ม่สามารถ

แก้ไขเรื่องนี้ได้ ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ในท่ีน้ีจะไม่มีชีวิตรอด แม้แต่หุบเขา

หุยหลงเองก็จะถูกคนสกปรกผู้นี้เหยียบย�่า

เขาจะยอมได้อย่างไร...

* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ฉางยวนย่ืนมือออกเป็นกรงเล็บพุ่งเข้าใส่ล�าคอเยว่ียอ๋องตรงๆ  

เยว่ียอ๋องพลิว้กายหลบรวดเรว็ ฉางยวนไล่บบีทกุย่างก้าว ทุกกระบวนท่า

ล้วนถึงตาย เยวี่ยอ๋องสูดหายใจลึกต้านทานจนเริ่มรับมือไม่ไหว

ดวงตาเยวี่ยอ๋องเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเลือด คิดในใจว่าตนเองจะมาแพ้

ที่นี่ไม่ได้เด็ดขาด เขารับมือไปพลางมุ่งไปทางที่ผีดิบล้มลงไปพลาง

ยามน้ีเฉนิจูท่ีอ่ยู่ตรงกองไม้ถึงเพ่ิงฟ้ืนข้ึนมาจากการโจมต ีพอลมืตา

ก็เห็นพวกอาจารย์ของตนต่างล้มกับพ้ืน ส่วนผูท้ีต่่อสูต้ดิพันกับศตัรถูงึกับ

เป็นฉางยวนที่เดินไม่ไหวมาตลอดทางจึงพลันอึ้งงันไป ทว่ายามเขาเห็น

ภาพต่อมา ท�าให้ในสามเดือนหลังจากนี้เขาไม่มีทางกินของที่มีกลิ่นคาว

สักนิดลงได้

เยว่ียอ๋องคนน้ันถึงกับกระโดดไปข้างผีดิบ พลิกหน้าอกผีดิบ  

ควักหนอนด�าในนั้นแล้วใส่เข้าไปในปากทั้งหมด

"เหล่าทวยเทพ! เหล่าทวยเทพ! สวรรค์! เขาก็กินหนอน! เขาก็กิน

หนอน! อ้วก...โลกนี้เป็นอะไรไป...แหวะ...เป็นอะไรไปแล้ว!"

นยัน์ตาฉางยวนลกึด�าขึน้อกีนดิ จติสงัหารย่ิงหนาหนกัขึน้ ก�าลงัคดิ

จะประลองอีกยก เยวี่ยอ๋องพลันล้วงหนอนด�าท่ีใหญ่กว่าหนอนกู่ปกติ 

สามเท่าขึน้มาตัวหนึง่จากในร่างผดิีบ ย้ิมอย่างยินดแีล้วกลนืลงไปในปาก 

เขาโยนผดีบิมาทางฉางยวน บดบงัสายตาของฉางยวน รอจนฉางยวนเผา

ผีดิบน่ันเป็นผงแล้ว บนหน้าผากเยว่ียอ๋องถึงกับมีชีพจรสีด�าสายหนึ่ง

ปรากฏออกมา ดูแล้วเขย่าขวัญยิ่ง

เขาแหงนหน้าตะโกนอย่างบ้าคลั่ง "ไม่มีใครขัดขวางข้าได้! ข้าจะมี

ชีวิตเทียบเท่าฟ้า!" ปราณชั่วร้ายในน�้าเสียงหนาแน่นยิ่งกว่าเมื่อครู่
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ฉางยวนคดิในใจว่าไม่เข้าทแีล้วกระโดดออกไป เยว่ียอ๋องนัน่คล้าย

บ้าไปแล้วก็ไม่ปาน ไม่ได้ป้องกันสักนิดก็บุกทะลวงเข้าใส่ฉางยวนตรงๆ 

แล้วย่ืนมอืออกมา สิง่ทีค่ดิท�าถึงกับเป็นการพุ่งไปทางหวัใจของฉางยวน!

เฉินจู่ร้องเสียงดัง "ระวัง!"

เอ่อร์เซิงหวาดผวา "ฉางยวน!"

หัวคิ้วฉางยวนมุ่นเข้าหากัน พลิกกายหลบพ้นออกไปได้ เยวี่ยอ๋อง

เปลี่ยนเป็นต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิต ออกกระบวนท่าใส่ร่างฉางยวนอย่าง 

ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น ฉางยวนถอยไปก้าวหนึ่ง เหยียบลงบนมือของจี้หลิง

ที่นอนอยู่บนพื้นพอดี ฉางยวนนึกรู้ในใจว่าหากเขาถอยอีก ด้วยการต่อสู้

อย่างเอาชีวิตเข้าแลกของคนผู้น้ี พวกนักพรตทั้งหมดในท่ีนี้กับเอ่อร์เซิง

ต้องถูกลูกหลงไปด้วยแน่

ดวงตาด�าเคร่งขรมึ แสงทองในส่วนลึกของนยัน์ตาวาบข้ึนมาอกีคร้ัง 

ฉางยวนหยัดยืนมั่นคง รับสองกระบวนท่าของเยว่ียอ๋อง เปลี่ยนจาก

ป้องกันเป็นโจมตี บุกจนเยวี่ยอ๋องถอยหลังไปอีกสามก้าว

ฉางยวนก�าลังคิดจะรุกไล่ ทว่าพลันรู้สึกว่าในช่องท้องว่างเปล่า 

บาดแผลบนร่างส่งความเจ็บปวดราวกับฉีกขาดมาให้

แย่แล้ว ฉางยวนลอบคิดในใจ พลังเทพที่กลั่นออกมาจากหนอน

พวกนั้นไม่มีแล้ว...

ไม่รอให้เขาคดิแผนรบัมอื กระบวนท่าถงึตายของอกีฝ่ายก็บบีมาถึง

ตรงหน้า ฉางยวนไร้ทางตอบโต้ ได้แต่ผนิกายไปด้านข้างเล็กน้อย หลบการ 

จู่โจมซึ่งมุ่งตรงมายังหัวใจตนของเยวี่ยอ๋อง

นิว้มอืของอกีฝ่ายแทงทะลกุระดกูสะบกัของเขา เยว่ียอ๋องฉีกยิม้กว้าง 
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จากนัน้โยนฉางยวนออกไปโดยแรง แผ่นหลงัของฉางยวนไถลผ่านหนิแหลม 

ข้างบึงลึก สุดท้ายยามที่เกือบจะลื่นลงไปในน�้าถึงได้หยุดลง

ฉางยวนนอนไร้แรงอยู่บนพ้ืน เอ็นกระดูกบนร่างเจ็บปวดราวกับ 

หักขาดก็ไม่ปาน ยิ่งเขาคิดยันตัวขึ้นก็ยิ่งเจ็บปวด

เยว่ียอ๋องสาวเท้าเข้ามาอย่างผูช้นะ ย่างกรายมาถึงเบือ้งหน้าฉางยวน 

เลียเลือดของฉางยวนบนปลายน้ิวราวกับโอ้อวดผลศึกของตน "พลังใน

ร่างกายเจ้านั้นดีมาก ก็มาให้ข้าชิมเสียเลยเถอะ"

เฉินจู่ท่ีอยู่ด้านหลังได้ยินค�าพูดน้ีก็สั่นไปทั้งตัว ครึ่งหน่ึงคือโกรธ  

อกีครึง่คอืกลวั เขาโมโหใส่สองขาของตนทีล่กุไม่ขึน้ ภายใต้ปราณชัว่ร้าย

แขง็แกร่งเช่นนี ้เขากลบัลกุไม่ขึน้! ช่วยเหลอืสกัครึง่ส่วนยังท�าไม่ได้! ครัน้

เงยหน้าไปมอง นักพรตทุกคนล้วนมีสีหน้าเคืองแค้นเช่นเดียวกัน

แค้นความไร้พลังของตนเอง

ในยามนี้เงาคนผู้หนึ่งก็พุ่งออกไป เด็กหญิงตัวน้อยใช้ไหล่ผอม

อ่อนแอขวางอยู่เบือ้งหน้าฉางยวน ถลงึจ้องเยว่ียอ๋องอย่างเดอืดดาล ดวงตา 

ทั้งคู่แดงก�่า นางตะคอก

"ข้าให้เจ้ากิน! ชิมตามสบาย! แต่ห้ามเจ้ารังแกฉางยวน!"

การเคลื่อนไหวของเอ่อร์เซิงท�าให้ทุกคนตะลึงอย่างไม่ต้องสงสัย

พวกนกัพรตยังไม่สามารถต่อต้านปราณชัว่ร้ายได้ แล้วนางมไิด้รบั

ผลกระทบได้อย่างไรกัน

ดวงตาสเีลอืดของเยว่ียอ๋องจ้องมองเอ่อร์เซงิ "ฮ่า โลกน้ียังมเีจ้าโง่ท่ี

ส่งตัวเองมาตายอีก"

เอ่อร์เซิงจ้องเขาอย่างดุร้าย ในดวงตาเต็มไปด้วยความชิงชังและ
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เคียดแค้น

ความโกรธในใจเยวี่ยอ๋องย่ิงเพ่ิมมากข้ึน "ในเม่ือเจ้าอยากตายนัก 

ข้าก็จะให้เจ้าสมปรารถนา"

เขาเดินเข้าใกล้ช้าๆ

ฉางยวนขยับปลายนิ้ว คิดจะดึงเอ่อร์เซิงมาไว้ด้านหลังตน ทว่า

ร่างกายปวดจนชาไปหมดแล้ว ไม่ฟังค�าสั่งเขาแม้แต่น้อย

ไหนเลยจะเคยจนตรอกถึงขั้นนี้ ในใจฉางยวนยิ้มขื่น แม้แต่มนุษย์

ธรรมดาก็เอาชนะไม่ได้ แต่ไหนแต่ไรเขาไม่เคยรู้สึกว่าพลังของเทพมังกร

บรรพกาลมคีวามพิเศษตรงไหน แต่ว่ายามน้ี ยามท่ีเขาสญูเสยีพลงัน้ันไป 

เขาถึงเพิ่งรู้ว่าเหตุใดมนุษย์จึงล้วนแย่งชิงพลังอันแข็งแกร่งกัน

ขอเพียงมีพลังแข็งแกร่งพอก็จะสามารถปกป้องคนท่ีอยาก

ปกป้อง...

"นางหนู" เยวี่ยอ๋องเดินมาถึงเบื้องหน้าเอ่อร์เซิงแล้ว มือข้างหนึ่ง 

เชยคางนางขึ้น "เจ้าว่า เริ่มกินจากตรงไหนดีนะ"

ค�าพูดยังไม่ทันจบ สายฟ้าน่าตกตะลึงสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจาก

กลางท้องฟ้า ผ่าใส่แผ่นหลงัเยว่ียอ๋องตรงๆ เผาชดุหรูหราของเขา เยวีย่อ๋อง 

ส่งเสียงเจ็บปวดคราหนึ่ง สะบัดเอ่อร์เซิงแล้วรีบกระโดดออกไปด้านหลัง

"ใคร!" เยว่ียอ๋องตวาดอย่างโมโห "เป็นใครกล้ารบกวนเร่ืองดขีองข้า!"

ล�าแสงสคีรามกรดีผ่านกลางผนืฟ้ายามราตร ีเอ่อร์เซงิเงยหน้ามอง

อย่างเลื่อนลอยเล็กน้อย เห็นแต่แสงขาวพากันร่วงลงมาราวกับลูกธนู  

ล้วนพุ่งเข้าใส่จดุท่ีเยว่ียอ๋องอยู่ หลงัจากแสงจ้าบาดตาพวกน้ัน ผูท่ี้เหยียบ

สายลมเย็นยามราตรีเข้ามาคือชายในชุดคลุมยาวปกตั้งสีฟ้าผู้หนึ่ง
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สีหน้าเคร่งขรึมเหนือกว่าชาวสวรรค์ เพียงแต่กลางหว่างค้ิวม ี

ตราประทับรูปเปลวไฟสีจางแปลกประหลาดย่ิงกว่ามารปีศาจ เมื่ออยู่ 

ภายใต้ใบหน้าบริสุทธิ์ลึกล�้านี้ก็ปรากฏเป็นความไม่เข้ากันอย่างที่สุด

"ฉางยวน" เอ่อร์เซิงกระซิบเสียงเบา "มีเทพเซียนมาช่วยพวกเรา 

อีกแล้ว"

ฉางยวนมองคนผู้นั้นคราหน่ึงอย่างกินแรง จากน้ันสีหน้าจนใจ 

ก็ย่ิงเพ่ิมมากขึ้น แม้เขาอยู่ในซากหมื่นฟ้ามาพันหมื่นปี โลกมนุษย์น้ีมี

หลายอย่างเป็นสิ่งแปลกหน้าส�าหรับเขา แต่เขายังรู้ว่าตราประทับกลาง

หน้าผากคนผูน้ัน้หมายความว่าอย่างไร ถึงอย่างไรตราประทับแห่งทณัฑ์

สวรรค์ก็จะไม่เปลี่ยนไปชั่วนิรันดร์

ฉางยวนเอ่ย "เอ่อร์เซิง คนผู้น้ีเสื่อมจากทางเซียนแล้ว มนุษย์ล้วน

เรียกว่ามาร"

มาร? อะไรคือมาร เอ่อร์เซิงมองคนผู้นั้นอย่างฉงน

เขาไม่มองทุกสิ่งรอบตัวเลยสักนิด จ้องเยวี่ยอ๋องพลางกล่าว  

"ความผดิฉกรรจ์ท่ีเจ้าท�าก็เพียงพอให้ข้าส่งเจ้าไปเมอืงร้างแล้ว" เสยีงของ

เขาเย็นยะเยือกราวกับก�าลังพูดกับคนตาย

"เจ้า!" เยว่ียอ๋องพลนัต่ืนตระหนกขึน้มาเลก็น้อย "เจ้าเป็นใครกันแน่!"

"ฉางอัน* นั่นคือชื่อของข้า"

ฉางอัน...เอ่อร์เซิงคิด ฟังแล้วเป็นชื่อท่ีอ่อนโยนมั่นคงถึงเพียงน้ี  

เหตุใดกลับเป็นคนท่าทางเช่นนี้

พวกจีห้ลงิบนพ้ืนได้ยินชือ่น้ีกลบัสะท้านไปท้ังร่าง พยายามเงยหน้า

* ฉางอัน (长安) หมายถึงสงบสุขยืนยาว
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มองดรูปูลกัษณ์คนผูน้ั้น แต่สดุท้ายก็ต้องพ่ายให้กับปราณชัว่ร้ายแข็งแกร่ง 

มีเพียงเฉินจู่ท่ีจ้องมองใบหน้าคนผู้นั้นตรงๆ จนนิ่งอึ้งไป เขาเอ่ยพึมพ�า

เสียงเบา "เสื่อมเซียนฉางอัน...ศิษย์คนสุดท้ายแห่งส�านักเซียนโบราณ 

หลิวโป..."

เยวีย่อ๋องได้ยินชือ่น้ีก็ตะลงึจนถอยหลงัไปสองก้าว "ในเมือ่เจ้าบอก

ต�านานหญ้าเซียนอมตะกับข้า เหตุใดยามนี้ยังจะขัดขวางข้า"

ฉางอันหัวเราะเบาๆ "ก็แค่คิดส่งเจ้าไปเมืองร้างไวหน่อยเท่านั้น"

นอกสามภพ เบือ้งบนมซีากหมืน่ฟ้า เบือ้งล่างมเีมอืงร้างไร้ขอบเขต 

ล้วนเป็นดินแดนอันเงียบงันไร้สิ่งมีชีวิต ไร้ซึ่งตะวันจันทรา ที่คุมขังอยู่ใน

เมืองร้างไร้ขอบเขตล้วนเป็นผู้กระท�าความผิดที่ชั่วร้ายที่สุดไม่อาจไปผุด

ไปเกิดได้ตลอดกาล ไม่เหมือนกับซากหมื่นฟ้าที่ปิดผนึกไว้ชั่วนิรันดร์  

ยามเมืองร้างไร้ขอบเขตส่งนักโทษเข้าไปจะเปิดประตูเมือง รอจนนักโทษ

เข้าไปภายในแล้วประตจูงึปิดลง ไม่ว่าสวรรค์ โลกมนษุย์ หรือปรโลกล้วน

มองไม่เห็นทางเข้า

คนข้างในออกไม่ได้ คนข้างนอกเข้าไม่ได้

มนุษย์ล้วนรู้ว่าเสื่อมเซียนฉางอันชอบส่งผู้กระท�าผิดไปเมืองร้าง

มากที่สุด

เยวี่ยอ๋องตื่นตระหนกขึ้นมา "ข้าก�าลังจะได้หญ้าเซียนอมตะ  

อีกเดีย๋วก็สามารถฝึกวิชาอายุวัฒนะแล้ว! เมอืงร้างไร้ขอบเขตอะไร ข้าไม่

ไปที่บ้าๆ พรรค์นั้นหรอก!"

"มิได้ขึ้นอยู่กับเจ้า"

แสงสว่างวาดผ่าน ทกุคนได้ยนิแต่เสยีงกรดีร้องครัง้หนึง่ของเยวีย่อ๋อง 
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จากน้ันปราณชั่วร้ายในอากาศก็ล่าถอยไปหมด เยว่ียอ๋องถูกฉางอัน 

ตัดศีรษะในพริบตาเดียว เขารวบวิญญาณของเยวี่ยอ๋องไว้ในขวดเล็ก 

ใบหน่ึง เก็บไว้ติดตัวอย่างดี ขณะคิดจะจากไปพลันเหลือบเห็นเอ่อร์เซิง

กับฉางยวนสองคนที่ข้างบึงลึก

"หืม?" เขาเลกิค้ิวขึน้อย่างประหลาดใจอยู่บ้าง "เทพมงักรบรรพกาล" 

จากน้ันสายตาก็หมนุไปตกอยู่บนร่างเอ่อร์เซงิ พิจารณาอยู่นาน "ซอืมิง่..."

ฉับพลันนั้นไอสังหารก็ฟุ้งเต็มบรรยากาศ รอยประทับเสื่อมเซียน

กลางหน้าผากของฉางอันก็เปลีย่นเป็นสแีดงสดดจุเลือดในทันท ีไอสังหาร

ปรากฏออกมาในดวงตาสดี�าจนหมดสิน้ ครัน้โบกมอืมดีแสงเล่มหนึง่กพุ่็ง

ไปทางเอ่อร์เซิง

ทุกคนล้วนคิดไม่ถึงว่าเขาจะลงมือกะทันหันในยามน้ี อยากช่วยก็

ไม่ทันแล้ว

เอ่อร์เซิงเห็นแต่ภาพลายตาเบื้องหน้าวูบหนึ่ง จู่ๆ มีเงาร่างมาขวาง

อยู่ตรงหน้า เลอืดอุน่ร้อนสาดใส่ใบหน้านาง จากน้ันก็เป็นเสยีงน�า้ดงั 'ตมู' 

รอบด้านเงยีบเสยีงไปชัว่ขณะ รอจนนางค่อยๆ คนืสตกิลับมา เมือ่หันศรีษะ 

ไปมอง ฉางยวนก็ไม่อยู่ด้านหลงัตนเองแล้ว และชดุสีด�ากลางบงึลึกท่ีจมๆ 

ลอยๆ อยู่สองครั้งก็จมลงไปในท้ายที่สุด

"ฉางยวน..." เอ่อร์เซงิเสยีงสัน่ ขณะทีผู่ค้นยังไม่ทันได้มปีฏิกริิยา นาง

ก็มุดศีรษะลงไปแล้ว

นางลงน�้าอย่างไม่ลังเลสักนิด จึงไม่มีใครรู้ว่าเอ่อร์เซิงในยามน้ี 

ว่ายน�้าไม่เป็น

เมื่อพวกจี้หลิงไม่มีแรงกดดันจากปราณชั่วร้ายก็ทยอยลุกข้ึนได้  
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มีนักพรตสองสามคนว่ายน�้าเป็นคิดจะลงไปพาทั้งคู่ขึ้นมา

ฉางอันย่ืนมือตวัดวาดรอยลึกบนพ้ืนสายหนึ่ง เขากล่าว "ใครกล้า

ช่วยคนที่ข้าจะฆ่า"

ทุกคนล้วนนิ่งเงียบ ไม่มีใครกล้าข้ึนหน้า จี้หลิงบาดเจ็บสาหัส  

หลงัถูกคนพยุงก็กัดฟันมองฉางอนัอย่างเคอืงแค้น ยังไม่ทันได้พูด หางตา

พลันมีแสงทองวาบผ่าน เป็นแสงที่ลอยออกมาจากในบึงนั้น

ฉางอนัหนัมองด้านหลงัตนคราหนึง่ เหน็ในบงึปรากฏเงาแหวกว่าย

ของมงักร แสงทองสะท้อนเข้านยัน์ตาเขา แฝงไว้ด้วยแสงสว่างไหลเคล่ือน

หลายสาย หลังจากนั้นประเดี๋ยวเดียวก็ค่อยๆ ดับสิ้นไป

เหล่านักพรตต่างตระหนกลนลาน ฉางอันพึมพ�าเบาๆ กับตนเอง 

"สุสานมังกรอยู่ที่นี่จริงๆ...นับว่าโชคดี คราน้ีสังหารเจ้าไม่ได้" เขาคิดว่า

ต้องเป็นเพราะเลือดของมังกรเปิดผนึกสุสานมังกร ท�าให้ทั้งสองกระโดด

ลงไปในหุบเขาหุยหลงจากใต้บึงลึกได้

แต่ในเมื่อรู ้แล้วว่าซือมิ่งมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ เช่นน้ันเขาต้อง 

มอบความตายให้นางในโลกมนุษย์จึงจะได้ ถึงแม้ตัวฉางอันจะรู้ดีว่า

ส�าหรับซือมิ่งแล้ว ความตายก็แค่การกลับสวรรค์คืนสู่ต�าแหน่งเท่านั้น  

ไม่มอีะไรหนกัหนา แต่หากนางมติายในมอืตนสกัครัง้ ฉางอนัคดิว่าชาตนิี้ 

ไม่ว่าอย่างไรเขาก็มิอาจสงบใจได้

ชะตาในชาตินี้ของเขา ทุกสิ่งท่ีได้พบเจอล้วนอาศัยบันทึกชะตา 

แผ่นเดยีวทีเ่ขยีนโดยเทพดาราซอืมิง่นัน่...ชะตาเช่นน้ี จะให้เขาไม่แค้นได้

อย่างไร

ฉางอันมองพวกนักพรตทีใ่บหน้าแฝงความโกรธเกรีย้ว ทว่ากไ็ม่กล้า
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สะเพร่าบุกเข้ามาเพราะติดขัดที่พลังของเขา เอ่ยว่า "ศิษย์อู๋ฟางวิชาเต๋า

ไม่ช�านาญ ภัยผีดิบครั้งนี้นับว่าเคาะระฆังเตือนให้พวกเจ้าแล้ว" เงียบไป

ครู่เขาก็กล่าวขึ้นอีก "อย่าให้ผู้วิเศษของพวกเจ้าหลับสบายเกินไปนัก  

โลกนี้สงบสุขได้อีกไม่นานแล้ว"

เทพดาราซือมิ่งดูแลชะตาของใต้หล้า หากนางลงมาท่ีโลก โลก

มนุษย์นี้จะต้องได้รับผลกระทบ

แน่นอนว่าค�าพูดน้ีเขาจะไม่บอกพวกศิษย์อู๋ฟางเด็ดขาด เขาลูบ 

ขวดเล็กในอกเบาๆ แล้วกระโดดขี่เมฆจากไป

วันต่อมา คนท่ีโดนหนอนกู่ล้วนหายโดยไม่ได้รักษา เภทภัยผีดิบ 

คราน้ีนบัว่าจบสิน้ลงในทีส่ดุ เพียงแต่คนท่ีตายไปแล้วพวกนัน้จะมสิามารถ 

กลับมาได้อีกแล้ว หลังฟ้าสางนักพรตแห่งอู๋ฟางได้ลงไปในบึงลึกหา 

เอ่อร์เซิงกับฉางยวน แต่ไม่ได้อะไรกลับมา จึงได้แต่ปล่อยไป ทุกคนล้วน

ติดตามผู้วิเศษที่เร่งตามมากลับอู๋ฟาง

ยามเอ่อร์เซิงตื่นขึ้นมา ข้างหูได้ยินเสียงน�้าไหลซ่าๆ

นางลืมตาสะลึมสะลือ มองเห็นแสงอาทิตย์พาดเฉียงลงมา แทง 

จนลูกตานางเจ็บเล็กน้อย เอ่อร์เซิงลุกข้ึนนั่ง รู้สึกร่างกายตนปวดร้าวไป

ทั้งร่าง นางกุมศีรษะนั่งเงียบๆ ครู่หนึ่ง แล้วกระโดดร้องเสียงดังทันควัน 

"ฉางยวน! ฉางยวน!"

ยามนี้เอ่อร์เซิงถึงได้มองสภาพรอบกายตนเอง...

ธารน�้าพุใสสายหน่ึงไหลผ่านใต้เท้าตนเอง ไกลๆ คือทุ่งหญ้าไร้ท่ี 

สิน้สดุ บนทุง่หญ้าแซมด้วยดอกไม้ป่าเลก็น้อย ท้องฟ้าสีครามเข้ม เมฆขาว 
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สะอาด แต่กลับไม่มีนกหรือผีเสื้ออย่างน่าประหลาด ถึงขนาดไม่มีแมลง 

ทั้งโลกเหลือเพียงเสียงของธารน�้าพุนี้

"ฮู่..."

ขณะท่ีเอ่อร์เซิงก�าลังสงสัย เสียงหายใจหยาบใหญ่เสียงหน่ึงก็ท�า 

เอานางตะลึง ไม่ถูก ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่น เอ่อร์เซิงคิด ฟังจากเสียงนี้น่าจะ 

ตัวใหญ่มาก

นางปลุกปลอบความกล้าปีนข้ึนไปบนเนินเล็กด้านหลังตน ยาม 

มองเห็นวัตถุใต้เนินเอ่อร์เซิงก็สั่นไปทั้งตัว ทั้งยังตกใจจนกลิ้งลงมาจาก

เนินหญ้า

เป็นปีศาจงู! เป็นปีศาจงูสีด�ามหึมาตัวนั้น!

ต้องฉวยจังหวะที่มันหลับรีบหนีไป เอ่อร์เซิงคิด ไม่อย่างนั้นคราวนี้

จะต้องถูกกินจนแม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือแน่!

เดี๋ยวก่อน ฉางยวนเล่า...

ในสมองเอ่อร์เซิงพลันมีความคิดน่ากลัวหนึ่งวิ่งผ่าน ทั่วร่างค่อยๆ 

เปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบ นางปีนกลับไปบนเนินอีกครั้งด้วยมือเท้าสั่นเทา 

ย่ืนศีรษะมองลงไปอย่างระมัดระวัง พินิจมองปีศาจงูนั้นอย่างละเอียด 

รอบหนึ่ง

มันดูเหมือนได้รับบาดเจ็บสาหัส ท้ังร่างล้วนมีแต่เลือด ลมหายใจ

หยาบหนัก สองตาปิดแน่น พ้ืนย้อมไปด้วยเลือด ปลายหางยังจุ่มอยู่ใน

ล�าธารเล็ก มีเลือดสีแดงสายเล็กๆ ไหลไปไกลตามกระแสน�้าช้าๆ

ลักษณะเช่นนี้ของมันเหมือนกับคร้ังแรกท่ีเอ่อร์เซิงได้พบฉางยวน 

อ่อนแอแต่ระแวดระวัง
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แต่เอ่อร์เซิงไม่เห็นร่างของฉางยวน ความคิดในสมองนั้นค่อยๆ 

ขยายใหญ่ สีหน้าของนางซีดขาวลงอย่างรวดเร็ว แต่นางยังกกกอด 

ความหวังไว้สายหน่ึง เดินเข้าไปข้างกายปีศาจงูอย่างระมัดระวังเต็มที่ 

มองหาไปตลอดทางด้วยกลวัว่าฉางยวนจะถูกทับอยู่ใต้ร่างปีศาจง ูสดุท้าย 

ก็เดินไปถึงข้างปากมหึมาของปีศาจงู

ปากของมันปิดแน่นมาก ยังมีลมหายใจแฝงกลิ่นคาวพุ่งใส่มือ 

เอ่อร์เซิง เอ่อร์เซิงกลัวจนตัวสั่นอยู่นาน สุดท้ายปิดสองตาลง วางมือ 

ลงบนปากปีศาจงูราวกับไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว เปิดริมฝีปากล่างของมัน 

มองเห็นบนเขี้ยวขาวของมันมีสีเลือดแดง

ฉางยวน...เอ่อร์เซิงใกล้จะร้องไห้แล้ว นางไม่เห็นร่องรอยใดๆ ของ

ฉางยวนท่ีเหลืออยู่บนเขี้ยวงูยักษ์ แม้แต่เศษเสื้อผ้าสักชิ้นก็ไม่เหลือไว้  

มีแค่เลือด ก็ไม่รู้ว่าเป็นเลือดของฉางยวนหรือเลือดของตัวปีศาจงู

ในยามนี้สองตาที่ปิดแน่นของปีศาจงูพลันลืมขึ้น ไอสังหารพวยพุ่ง 

ลมหายใจหยาบหนาในปากพ่นใส่ใบหน้าเอ่อร์เซิง เอ่อร์เซิงตกใจจนล้ม

นั่งกับพื้นนิ่งงันมองงูยักษ์ที่ตื่นขึ้นมา

เมือ่มองเหน็ร่างของเอ่อร์เซงิชดัเจน ไอสงัหารทีเ่กาะแน่นในดวงตา

สทีองของมนักค่็อยๆ สลายไป ปีศาจงูย่ืนหัวมา ใช้จมกูเสยีดสใีบหน้านาง

ราวกับเป็นการปลอบประโลม

ด้านเอ่อร์เซิงซึ่งได้กลิ่นคาวเลือดเต็มไปหมดก็อดทนต่อความ 

หวาดกลัวและสั่นสะท้านอย่างท่ีสุด สุดท้ายยังคงทนไม่ไหวร้อง "อ๊าก" 

ออกมา แล้วร้องไห้ไปด้วยพึมพ�าไปด้วย

"ปีศาจงูสารเลว! เจ้ากินฉางยวนแล้ว! กลืนลงไปทัง้ตวั...กระท่ังเศษ
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ก็ไม่เหลือให้ข้า เจ้ายังจะกินข้า..."

นัยน์ตาทองของงูยักษ์มีประกายงุนงงสายหนึ่ง เห็นเอ่อร์เซิงร้องไห้

หนัก มันก็เข้ามาใกล้คิดจะปลอบนาง

เอ่อร์เซิงกลับโกรธแล้ว ผลักหน้ามันออกไป สองตาแดงก�่าตะคอก

ใส่มนั "ดมอะไร! ข้าไม่เหมน็สกัหน่อย! เจ้าจะกินก็กิน ไม่อนญุาตให้เคีย้ว

ข้า! ข้าจะไปอยู่ร่วมกับฉางยวน!"

ปีศาจงูไม่ขยับแล้ว หลุบหัวลงวางกับพ้ืนอย่างว่าง่าย ในดวงตาท่ี

จ้องมองเอ่อร์เซงิแฝงไว้ด้วยความข�าขนัสามส่วนและจนปัญญาเจด็ส่วน

เอ่อร์เซิงร้องไห้อีกครู่หน่ึง ระบายความหวาดกลัวในใจได้ไม่น้อย

แล้ว ในที่สุดก็ค่อยๆ สงบลง สะอื้นพลางหันศีรษะไปมองงูยักษ์ มันยังคง

ฟุบอยู่ตรงนั้น จ้องนางไม่ขยับ ท�าให้เอ่อร์เซิงตะลึงไป "เจ้าไม่กินข้าหรือ"

งูยักษ์หายใจแล้วทอดถอนใจออกมาคราหนึ่ง

เอ่อร์เซิงพยักหน้าอย่างคิดไปเอง "ข้าเข้าใจแล้ว เมื่อก้ีต้องเป็น

เพราะเจ้ากินฉางยวนอิ่มแล้ว ดังนั้นจึงคิดเหลือข้าไว้กินมื้อต่อไป"

กับความเข้าใจท่ีเอ่อร์เซิงมีต่อมันเช่นนี้ งูยักษ์แสดงการคัดค้าน 

ด้วยการหายใจฮืดฮาดเสียงหนึ่ง เอ่อร์เซิงกลับกระเด้งตัวขึ้นมาพลัน  

พุ่งเข้าไปกอดงูยักษ์แล้วยัดศีรษะตัวเองเข้าไปในปากง ู"ไม่ได้ๆ รออกีเด๋ียว

ฉางยวนในท้องเจ้าก็ไม่อยู่แล้ว! กลายเป็นออึอกมาจะท�าอย่างไร! ตอนนี้

เจ้าก็กินข้าเถอะ"

เห็นการกระท�าน้ีของเอ่อร์เซิง ปีศาจงูก็รีบหันหัวออก กลัวว่าถ้า 

ไม่ระวังเขี้ยวแหลมคมจะบาดนางเจ็บเข้าจริงๆ หางของมันพันรอบเอว

เอ่อร์เซิงเบาๆ แล้วดึงนางออก
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เอ่อร์เซิงขัดขืนเอาเป็นเอาตาย แต่แรงน้อยนิดของนางไหนเลยจะ 

สู้ปีศาจงูได้ ย่ิงนางขัดขืนก็ย่ิงรู้สึกไร้แรง สุดท้ายจึงได้แต่หลุบศีรษะลง

อย่างยอมรับชะตา เรียกชื่อฉางยวนครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างน่าสงสารยิ่ง

งยูกัษ์คล้ายถอนหายใจคราหน่ึง หันหวัไป ใช้จมกูแตะลงบนศรีษะ

เอ่อร์เซิงเบาๆ อีกครั้งอย่างอ่อนโยน

ราวกับฉางยวนก�าลังพูดว่า 'เอ่อร์เซิง ไม่ต้องกลัว'
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ความแตกต่างกับศัตรูชัดเจนมาก เอ่อร์เซิงเลือกไม่ขัดขืนอีกอย่าง

เจียมตัว เพียงแต่นางรู้สึกหดหู่อย่างมาก

งยัูกษ์ม้วนนางเข้ามา ให้นางน่ังบนเกราะเกลด็ของตน ร่างยาวเหยียด 

ม้วนล้อมนางหลวมๆ เหมือนว่าข้างกายนางหลอมก�าแพงแข็งแกร่งล้อม

เอาไว้ มันหลับตาลงพักผ่อนเงียบๆ

เอ่อร์เซิงน่ังอยู่ครู่หนึ่ง เห็นมันไม่ท�าร้ายนางจริงๆ นางก็คิดอย่าง

ละเอยีด ดเูหมอืนปีศาจงตูวันีม้ไิด้แสดงเจตนาร้ายต่อนางออกมา นางจงึ

ลุกขึ้นอย่างเหี้ยมหาญ ยื่นมือจิ้มกรงเล็บของมันเบาๆ

งูยักษ์หันหัวมา ลืมตาเพียงข้างเดียวเหลือบมองนางครู่หนึ่ง เห็น

นางแค่ว่างจนเบื่อจึงแหย่มันเล่น ดังนั้นจึงหยัดหัวขึ้น ปิดตาหลับต่อไป

เอ่อร์เซิงเห็นมันไม่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจก็ย่ิงกล้ามากขึ้น ย่ืนมือ 

ลบูเกลด็ด�าบนร่างมนั บางแต่แขง็แกร่ง นางปีนข้ึนหลงังยัูกษ์อย่างได้คืบ

3
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จะเอาศอก แตะครีบหลังของมัน ในใจก็ย่ิงรู้สึกประหลาด นี่เป็นสัตว์

ประหลาดอะไรกันแน่ บนหัวมเีขาเหมอืนกวาง บนหลงัมคีรบีเหมอืนปลา 

ยังมีกรงเล็บ ช่าง...ช่างเหมือนมังกรในต�านานที่อาจารย์บรรยายโดยแท้

เอ่อร์เซิงมองตามครีบหลังของมันไป พลันมองเห็นว่าบนหลังมีจุด

ท่ีเน้ือหนังพลิกเปิด เกราะเกล็ดคล้ายถูกมีดคมกรีด เลือดไหลออกมา 

ไม่หยุด เอ่อร์เซิงย่ืนมือแตะเกล็ดด�าที่พลิกเปิดน้ันเบาๆ อย่างแปลกใจ 

ร่างงูสั่นอย่างแรงข้ึนมาทันที สั่นจนเอ่อร์เซิงแทบจะตกลงมาจากหลัง 

ของมัน

หางม้วนเข้ามาเอาตัวเอ่อร์เซิงไปอยู่ตรงหน้ามัน ดวงตาสีทองทั้งคู่

จ้องมองนาง ท�าให้เอ่อร์เซงิเกิดความรูส้กึผดิข้ึนมาอย่างบอกไม่ถูก "จะ...

เจ็บมากหรือ"

งยัูกษ์แม้จะไม่พูด อกีทัง้ในดวงตาก็ไม่เผยอารมณ์ใดๆ แต่เอ่อร์เซงิ

รู้ว่าการสัมผัสเมื่อครู่ท�าให้มันไม่สบายตัว นางกล่าว "ถ้าหาก...ถ้าหาก

ตอนนีเ้จ้าคายฉางยวนออกมา หรอืกินข้าเข้าไปแทน ข้ากจ็ะช่วยเป่าให้เจ้า"

งยัูกษ์คล้ายหมดปัญญากับความดึงดนัของเอ่อร์เซงิอยู่บ้าง คดิอยู่

ครูห่นึง่กใ็ช้กรงเลบ็ขดูพ้ืนเป็นอักษรสองสามตวั เอ่อร์เซงิจ้องพ้ืนทีก่รงเลบ็

ของมันกรีดผ่านอยู่นาน "เจ้าก�าลังวาดอะไร"

เอ่อร์เซิงไม่รู้หนังสือ นางเป็นเด็กผู้หญิง ทั้งยังก�าพร้า อาจารย์ใน

หมู่บ้านเดิมก็ไม่ได้รับนางเป็นศิษย์ บางครั้งยามอาจารย์สั่งสอนนางจะ

เข้าไปฟังใกล้ๆ แต่การเรียนเขียนอ่านต้องมีต�ารา นางไม่มีปัญญาหามา

ได้ ดงันัน้จนถึงตอนนีน้อกจากหนึง่ สอง สาม อกัษรอืน่นางกไ็ม่รูจ้กัสกัตัว

คราน้ีงูยักษ์ก็จนปัญญาจรงิๆ แล้ว ได้แต่จ้องมองนางน่ิงๆ กะพริบตา 
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สองดวงท่ีใหญ่เท่าศีรษะเอ่อร์เซงิรออยู่นาน ในท่ีสดุเอ่อร์เซงิก็เอ่ยปากถาม 

"เจ้าจะไม่กินข้าจริงๆ?"

มันผงกหัวน้อยๆ

"เช่นนั้นเหตุใดเจ้าต้องกินฉางยวน"

มันพ่นลมหายใจออก ส่ายหัว

"เจ้าไม่ได้กิน?" เอ่อร์เซิงอึ้งไป "เจ้าไม่ได้กินฉางยวน แต่ฉางยวน 

ไม่อยู่แล้ว...ดังนั้นเป็นฉางยวน ฉางยวนไม่ต้องการข้าแล้ว..."

งูยักษ์ตรงหน้าก็คือฉางยวน เขาพลันพบว่าในที่สุดเขาก็อธิบาย

ความเข้าใจผดิหนึง่ไปได้ แต่ก็ตกอยู่ในสภาพเข้าใจผดิอกีอย่างอย่างลกึล�า้ 

เขามองเอ่อร์เซงิทีส่หีน้าค่อยๆ เปลีย่นเป็นส้ินหวัง เป็นคร้ังแรกทีเ่กิดความ

รู้สึกไร้พลังอย่างที่สุด

จนปัญญาท่ีตอนน้ีเขาบาดเจ็บหนักจริงๆ ถูกตีจนกลับสู่ร่างเดิม  

มิอาจคืนสภาพร่างคนและไม่อาจใช้พลังเทพให้ตนเองพูดภาษามนุษย์ 

ได้ เขาได้แต่ม้วนหาง ใช้ครีบนุ่มตรงปลายหางตบศีรษะเอ่อร์เซิงเบาๆ 

เป็นการปลอบใจ

เอ่อร์เซิงจ้องปลายเท้าตัวเองชั่วขณะ จู่ๆ ก็ฮึกเหิมมุ่งมั่นข้ึนมา  

"ไม่ถูก! ฉางยวนรบัปากแล้วว่าจะไม่ท้ิงข้า เขาต้องถูกคนเลวลกัตวัไปแน่! 

เขาต้องก�าลังรอข้าไปช่วยเขา! ข้าต้องไปช่วยเขา!" พูดจบก็หาทางมั่วๆ 

จะพุ่งไปข้างหน้า

ในหัวใจฉางยวนอ่อนยวบลงน้อยๆ เพราะความใส่ใจของเอ่อร์เซิง 

พอเห็นท่าทางร้อนรนของนางก็รบีใช้หางม้วนรวบตวันางเข้ามาข้างกายตน 

ให้นางยืนพิงตนเองดีๆ ทกุท่ีในหบุเขาหุยหลงล้วนเป็นหนองน�า้ ไม่สามารถ 
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ให้นางวิ่งไปส่งเดชได้

"เจ้าด�า เหตุใดเจ้าต้องขวางข้าด้วย"

ได้ยินค�าเรียกนี้ หางของฉางยวนก็แน่นขึ้นเล็กน้อย ถ้าผู้ที่ฉางยวน

ม้วนตัวอยู่ในตอนนี้คือซือมิ่ง เช่นน้ันนางต้องหัวเราะพลางว่า 'อันค�าว่า

น่าหน่ายใจเป็นเช่นน้ีแล' แต่ตอนน้ีผูท่ี้เขาม้วนตวัอยู่คอืเอ่อร์เซงิ เอ่อร์เซงิ

เพียงแต่มองเขาอย่างแปลกใจ ผ่านไปนานนางคล้ายเข้าใจอะไรข้ึนมา 

ดวงตาสว่างวาบ

"เจ้าด�า เจ้ารู้ว่าฉางยวนอยู่ไหนใช่หรือไม่"

ฉางยวนได้แต่พยักหน้า ในดวงตาเอ่อร์เซิงมีแสงแวววาวสองสาม

สายพุ่งออกมา "เช่นนั้นเจ้าพาข้าไปหาเขาได้หรือไม่"

ฉางยวนหันกลบัไปมองบาดแผลตลบเปิดบนหลงัตนเอง แล้วก็จ้อง

เอ่อร์เซิงเงียบๆ อีก เอ่อร์เซิงก็พลันเข้าใจความหมายของเขา ประกายใน

ดวงตาค่อยๆ สลายไป ทว่าก็ลูบเกล็ดฉางยวนอย่างปวดใจเบาๆ "ข้าลืม

ไปว่าเจ้าบาดเจบ็สาหสัถึงเพียงนี ้เช่นนัน้ข้าช่วยเจ้าดแูลบาดแผลให้หายดี 

ก่อน แล้วพวกเราค่อยไปหาฉางยวนดีหรือไม่"

จะพูดว่าไม่ดีได้อย่างไร ฉางยวนคิด รอแผลเขาหายสักหน่อยก็จะ

คืนกลับเป็นร่างมนุษย์ทันที จะไม่ถ่วงเวลาแม้แต่น้อย

นิสัยของเอ่อร์เซิงเรียบง่าย บอกว่าวางก็วางลงจริงๆ เมื่อนางบอก

ว่าจะช่วยดูแลเจ้าด�า ก็ย่อมต้องท�าตามท่ีพูดแน่นอน นางฉีกผ้าจาก 

ชายกางเกงตัวเองมาซกัทีข้่างล�าธารเลก็จนสะอาด ค่อยว่ิงไปเอ่ยตรงหน้า

ฉางยวน "บนร่างเจ้าเลือดไหลเยอะเช่นน้ีต้องเหนอะหนะไม่สบายตัวแน่ 
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ข้าช่วยเจ้าเช็ดถูตัว เจ้าวางใจ ข้าจะเลี่ยงบาดแผลเจ้า"

ฉางยวนผงกหัวนับเป็นการตกลง เขานึกว่าเช็ดถูก็คือเช็ดไป 

เรื่อยเปื่อย...

เอ่อร์เซิงได้รับการยินยอมก็ยุ่งโดยพลัน ส�าหรับนางแล้ว 'งู' ตัวน้ี

ใหญ่จนเกินไป การปีนขึ้นปีนลงเช็ดตัวนางต้องเปลืองแรงไปไม่น้อย แต่

ว่าเจ้านี่คือผู้ท่ีจะพานางไปหาฉางยวน เอ่อร์เซิงคิดว่าไม่อาจท�าชุ่ยๆ ได้

โดยเด็ดขาด

ดังนัน้นางจงึเชด็อย่างเอาใจใส่ แต่ถ้านางละเอยีดรอบคอบมากกว่า

นี้อีกนิดก็ควรสังเกตเห็นว่ายามนางเช็ดล้างอย่างเอาใจใส่ในบางจุด  

ในดวงตาสทีองงดงามนัน้มแีววกระอักกระอ่วนและหวาดเสยีวบางๆ ลอย

ผ่านไม่หยุด หัวใจท่ีไม่เคยหว่ันไหวมานานดวงน้ันในเกราะเกล็ดแข็งแกร่ง

ของฉางยวน กลับถูกเย้าเล่นจนกระโดดโลดเต้นอย่างคึกคักหลายครั้ง

ยามถูกขังในซากหมื่นฟ้า ฉางยวนนับว่าเป็นเพียงมังกรเยาว์วัย 

ตัวหน่ึง กับเรื่องการให้ก�าเนิดของเผ่ามังกร แม้ว่ามีความเข้าใจแต่ทว่า 

ไม่เคยปฏบิัตจิริง หลังจากรู้ว่าเผา่มังกรถกูฆ่าล้างเผ่าพนัธุไ์ปแล้ว นับแต่

นั้นเขาก็หมดสิ้นความคิดให้ก�าเนิดชนรุ่นหลังอีก อย่างไรเสียมังกรตัวผู ้

ตัวเดียวเช่นเขา อยากท�าเรื่องพรรค์น้ีก็ได้แค่มีใจแต่ไร้แรง ภายหลังเขา

จึงเฝ้าซากหมื่นฟ้าเพียงล�าพังมาตลอดพันหมื่นปี

หลงัจากน้ันจงึได้พบซอืมิง่ แม้ว่าซอืมิง่จะองอาจผ่ึงผายจนไม่คล้าย

เพศเมีย แต่ดีชั่วอย่างไรนางก็เป็นเพศเมีย แม้ซือมิ่งชอบถูไปไถมาบน 

ร่างเขา หยอกเย้าเขา แต่นางยังรูว่้าส่วนไหนบนร่างฉางยวนทีค่วรแตะให้

น้อยหน่อย ส่วนไหนที่ต้องพยายามไม่ไปแตะต้อง และส่วนไหนทีไ่ม่อาจ
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แตะต้อง หนึ่งมังกรหน่ึงคนอยู่ด้วยกัน ซือมิ่งรักษาระยะห่างได้อย่างดี  

ฉางยวนจึงย่อมไม่มีความคิดเป็นอื่น

แต่ว่าเอ่อร์เซงิไม่เหมอืนกัน นางไม่มคีวามทรงจ�าของซือม่ิง ไม่เข้าใจ 

สิง่มีชีวิตเช่นมงักรแม้แต่ครึง่ส่วน กระทัง่บาดแผลตรงเกลด็ย้อน*  ของเขา

ก็ยังกล้ายื่นมือไปลูบเบาๆ แล้วยังเช็ดถูไปถึงตรงนั้น...เช็ดอย่างละเอียด

ถึงเพียงนั้น...

ฉางยวนอดทนจนตัวสั่นเทา ทว่านางกลับไม่รู้อะไรทั้งนั้น ฉางยวน

ก็โทษนางไม่ได้ จงึได้แต่ขบฟันกลนืเลอืดกดข่มความรูส้กึสัน่สะท้านทีถู่ก

เอ่อร์เซิงปลุกปั่นขึ้นมาเอาไว้สุดชีวิต

จิตใจอยากรู้อยากเห็นของเอ่อร์เซิงดันแข็งแกร่งจนน่าตาย...

"เอ๋?" เอ่อร์เซงิถามอย่างแปลกใจ "เจ้าด�า ตรงนีข้องเจ้ามขีาแค่ข้างเดยีว 

ทั้งไม่มีกรงเล็บ เพราะถูกใครตัดขาดไปหรือ เหตุใดจึงไม่มีเลือดไหล"

ไม่รอให้เขามีปฏิกิริยาอะไร เอ่อร์เซิงก็ใช้มือแหย่ 'ขาข้างนั้น' เบาๆ 

แล้ว

"เจ็บหรือไม่"

ฉางยวนผินหน้า ในดวงตาสีทองมีแววฉ�่าชื้นแทบจะน่าสงสาร 

กับประกายแสงประหลาดบางอย่าง ลมหายใจเปล่ียนเป็นหนกัอึง้ข้ึนมาก 

เอ่อร์เซงิตระหนักทันทว่ีาเขาต้องเจบ็มากแน่ "ขออภยั ข้าไม่รู้ว่าตรงนีข้อง

เจ้าก็บาดเจ็บด้วย ข้าจะเลี่ยงออกไป จะไม่จับแล้ว"

ฉางยวนวางหัวลงบนพ้ืน ช�าเลืองมองเอ่อร์เซิงคราหน่ึง จากน้ันก็

* เกล็ดย้อน คือเกล็ดบริเวณล�าคอด้านล่างของมังกรซึ่งมีลักษณะข้ึนย้อนทิศทางกับเกล็ดทั่วไป ชาวจีนเชื่อ

กันว่าหากมีผู้ใดมาแตะต้องจะท�าให้มังกรโกรธเกรี้ยวและสังหารคนผู้น้ัน ภายหลังมักใช้เปรียบเปรยถึงการ

ท�าให้ผู้มีอ�านาจบันดาลโทสะ
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หันหัวมองออกไปไกล

เอ่อร์เซิงคิดอยู่ครู่หนึ่ง แววตาเมื่อครู่น้ันของเขาดูเหมือน...ค�าว่า

อะไรนะ

รันทดคับแค้น?

ยุ่งอยู่สองสามชัว่ยามกว่าจะเชด็ร่างเขาจนสะอาดในทีส่ดุ เอ่อร์เซงิ

ถูข้างหัวฉางยวนอย่างดีใจ ลูบหนวดมังกรของเขาเบาๆ "เจ้าด�า เจ้าต้อง

หายไวๆ หน่อยนะ"

ฉางยวนที่เพิ่งผ่าน 'การต่อสู้' มาคราหนึ่งคล้ายไม่มีกะจิตกะใจอยู่

บ้าง ส่งเสียงฮืดฮาดคราหนึ่งนับเป็นการตอบรับเอ่อร์เซิงแล้ว

เอ่อร์เซิงยุ่งวุ่นอยู่นาน ร่างกายก็อ่อนล้าเล็กน้อย นางนั่งลงพิง 

ข้างปากฉางยวน คราน้ีไม่กังวลสกันิดว่าเขาจะกินนางลงไป นัง่อยู่พักหนึง่

ความง่วงงุนก็มาเยือน ศีรษะของนางผงกลงสองสามคร้ังดวงตาก็ปิดลง

แล้ว ไม่ทันไรลมหายใจสม�่าเสมอแผ่วเบาก็ดังขึ้น นอนหลับไปในที่สุด

ฉางยวนใช้หางม้วนเอ่อร์เซิงขึ้นอย่างระมัดระวัง จากน้ันขดตัว  

วางนางลงตรงกลาง มองใบหน้ายามหลับของนางอย่างละเอียดครู่หนึ่ง 

หัวพาดบนร่างตนเองแล้วก็หลับตาลงเช่นกัน สงบจิตใจพักฟื้นร่างกาย 

ตัวเอง

หุบเขาหุยหลงแม้เป็นสถานท่ีท่ีถูกผนึกไว้ แต่ยังมีแบ่งกลางวัน 

กลางคืน กลางดึกจันทร์สว่างดาราเลือน สายลมเย็นพัดเอื่อย เอ่อร์เซิง

หนาวครึ่งหนึ่งหิวครึ่งหนึ่ง ทรมานจนตื่นขึ้นมา

ร่างของฉางยวนล้วนเป็นเกราะเกลด็แขง็แกร่งสดี�าทัง้หมด ไหนเลย

จะอบอุ่น อีกท้ังนางไม่ได้กินข้าวมาทั้งวัน ยังผ่านการเคี่ยวกร�านานถึง
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เพียงน้ัน ยามนีใ้นท้องว่างเปล่า ย่ิงหนาวจนยากจะทานทน เอ่อร์เซงิอาศยั

แสงจนัทร์ปีนออกจากร่างทีข่ดเป็นวงของฉางยวน เพ่ิงเดนิมุง่ไปข้างหน้า

สองก้าว พลันมีกระแสอุ่นร้อนพ่นใส่หลังคอนาง นางยังไม่ทันมองให้ชัด 

คอเสื้อก็ถูกฉางยวนงับไว้ ลากนางกลับไปอย่างง่ายดายแล้ว

"เจ้าด�า" เอ่อร์เซงิก็ไม่ได้ขดัขนื ปล่อยให้เขาลากนางกลบัไป นางยืน

มั่นดีแล้วค่อยหันร่างกลับไปมองดวงตาที่สะท้อนแสงจันทร์ของเขา  

กล่าวว่า "ข้ามิได้คิดจะทิ้งเจ้า ข้าแค่หิวแล้ว อยากไปหาอะไรกินหน่อย"

ฉางยวนกะพรบิตาเลก็น้อย เพ่ิงนกึได้ว่าเอ่อร์เซงิในยามนีไ้ม่เหมอืน  

ซือมิ่งในสมัยก่อน นางยังเป็นมนุษย์ธรรมดา ต้องกินอาหารถึงจะมีชีวิต

อยู่ได้ แต่ในหุบเขาหุยหลงนี้เดิมก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่น สิ่งเดียวที่กินได้อาจมี

แค่หญ้าบนพื้นพวกนี้เท่านั้น

ฉางยวนละอายใจอยู่บ้าง ตอนนั้นคิดแค่หนีเอาชีวิตรอด ทว่ากลับ

ลืมคิดไปว่าหลังหนีเข้ามาแล้วจะให้มนุษย์คนหนึ่งมีชีวิตอยู่อย่างไร

หางของเขาโบกเบาๆ กวาดสะบัดไปทางผืนหญ้าด้านหลังเป็น

สัญญาณให้เอ่อร์เซิงไปทางนั้น เอ่อร์เซิงไม่เข้าใจ "ในนี้มีของกินหรือ"

ฉางยวนใช้กรงเล็บขุดเอารากหญ้าออกมาสองราก ใช้จมูกดุนมา

ถึงด้านหน้าเอ่อร์เซิง

"อันน้ีอร่อยหรือ" เอ่อร์เซิงหยิบจากในน้ันมาหน่ึงอัน แล้วอาศัย

แสงจนัทร์มองดู นางกล่าวอย่างแปลกใจ "รากของหญ้าน่ีเหตใุดจึงเหมอืน

หัวผักกาด ดูน่าอร่อย ข้าไปล้างมาชิมหน่อย"

เอ่อร์เซิงกอด 'หัวผักกาด' พลางแทะลงไปหนึ่งค�า ได้ยินแต่เสียง

แตกร้าวคราหนึ่ง สีหน้านางเปลี่ยนกะทันหัน ฉางยวนย่ืนหัวไปดู เห็น 
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เอ่อร์เซิงกุมปากหน้ามุ่ย

ฉางยวนไม่รู้สาเหตุ คิดในใจว่าหรือรากหญ้านี้จะมีพิษ? ไม่รอให้

เขาคิดมากมาย เอ่อร์เซิงก็เอามือออกจากปาก ฟันหักผสมเลือดซี่หนึ่ง

นอนอยู่ในมือ

ฉางยวนตะลึง

เอ่อร์เซงิใจลอยโดยพลนั "อันหน้า...หักอกีแย้ว...มะมแีย้ว (ฟันหน้า... 

หักอีกแล้ว...ไม่มีแล้ว)"

คราวนี้ดีล่ะ ฟันหน้าขาวๆ สองซี่หักไม่เหลือภายในสองสามวัน  

เอ่อร์เซิงโกรธจนท้ิงรากหญ้าลงพ้ืน ใช้เท้ากระทืบแรงๆ หลายที แต่ทว่า

รากหญ้านั้นยังคงมีรูปลักษณ์เหมือนเดิม แก้แค้นไม่ได้ผล เอ่อร์เซิงก็โผ

เข้าหาฉางยวนอย่างเสียใจ ฟุบลงบนหน้าเขา กอดจมูกเขาร้องไห้หนักๆ 

รอบหนึ่ง ร้องไปพลางพึมพ�าไปด้วย "มะมีอันหน้า แทะหัวผะกากมะได้

แย้ว...มะทันรอให้หาฉางยวนเจอ ข้าก็หิวตายแย้ว!"

ไม่มีฟันหน้า แทะหัวผักกาดไม่ได้แล้ว ไม่ทันรอให้หาฉางยวนเจอ

นางก็จะหิวตายแล้ว ฉางยวนฟังค�าพูดไม่ชัดเพราะฟันหน้าหักของนางก็

เข้าใจแล้ว ครัง้น้ีเขารูแ้ล้วว่าการไม่มฟัีนหน้าไม่ใช่เรือ่งทีท่�าให้คนตายได้ 

แต่พอได้ยินเอ่อร์เซงิพูดพลางร�า่ไห้เช่นนี ้เขาก็ยังเชือ่ว่านีเ่ป็นสถานการณ์

ร้ายแรงมากเรื่องหนึ่ง

ซือมิ่งพูดอยู่เสมอว่าเสียเกียรติเป็นเรื่องเล็ก หิวตายเป็นเรื่องใหญ่ 

ในหุบเขาหุยหลง เอ่อร์เซิงมีแค่รากหญ้าที่กินได้ แต่รากหญ้านี้ดูเหมือน

จะแข็งเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะเคี้ยวได้...

ฉางยวนคิดอยู่พักหน่ึง จู ่ๆ ก็ขยับกรงเล็บขุดรากหญ้าออกมา
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มากมาย จากน้ันก็ใช้หางม้วนเอ่อร์เซงิไปอีกด้าน เขาอ้าปากคาบรากหญ้า

อ้วนกลมขึน้มาสองสามราก อาศยัเขีย้วแหลมคมออกแรงเบาๆ รากหญ้า

ส่งเสียงสะท้อนแล้วแตกออก ของเหลวภายในรากไหลออกมา ได้กล่ิน

แล้วหอมหวนยิ่ง ฉางยวนไม่รีบร้อนเอารากที่แตกออกให้เอ่อร์เซิงกิน แต่

ตนเองกลนืลงไปก่อน ผ่านไปครูห่นึง่ไม่รูส้กึว่ามตีรงไหนไม่ถูกต้องจงึค่อย

ท�าซ�า้แบบเดมิ กัดเปลอืกนอกแขง็ของรากหญ้าสองสามรากให้แตกแล้ว

วางบนพื้น

เอ่อร์เซิงมองดูรากหญ้าท่ีเปลือกแตกออกสองสามรากนั้น แล้วก็ 

มองเขี้ยวท่ีพลิกออกมาของฉางยวนอีกพัก สุดท้ายก็ยอมรับว่าโลกนี้ 

ไม่เท่าเทียมกัน

ภายในรากหญ้าอ่อนนุ่มกว่าเปลือกนอกมาก เอ่อร์เซิงดูดเบาๆ 

คล้ายกับด่ืมโจ๊กอย่างไรอย่างนั้น เมื่อกลืนของเหลวที่อยู่ภายในลงท้อง 

"เอ๋!?" นางกวาดตามองหญ้าเตม็พืน้อย่างประหลาดใจ แล้วดืม่ของเหลว

อีกค�า "นี่...เหตุใดจึงมีรสเหมือนหนอน"

ครั้นนางพูดเช่นนี้ ฉางยวนก็รู้สึกว่าในท้องมีไอร้อนสายหนึ่งลอย 

ขึน้มาช้าๆ ทนัใด เหมอืนกับความรูส้กึยามได้กินหนอนพวกนัน้ทีเ่อ่อร์เซงิ

หามาให้

เขาจึงสงบใจลง รวบรวมปราณภายในที่ค่อยๆ เกิดข้ึนในร่าง  

จากน้ันก็พบอย่างยินดีว่าประโยชน์ในการรักษาของรากหญ้าพวกนี้อาจ

ได้ผลยิ่งกว่าหนอนในป่า

ฉางยวนไม่รู ้ว ่าในหุบเขาหุยหลงซึ่งไร้คนนอกเหยียบย่างมา 

หลายพันปีนี ้เศษปราณทีก่�าจายออกมาจากสสุานมงักรท�าให้ในผนืดนิที่
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ถูกปิดผนึกนี้เนืองแน่นไปด้วยปราณวิญญาณ หญ้าที่ก�าเนิดจากในดิน

พันร้อยปีไม่ล้ม รากของมันย่ิงซ่อนแฝงปราณวิญญาณหลายพันปีนี้ไว้

ภายใน ยังมบีงึน�า้ในป่าหลงัหมูบ้่านของเอ่อร์เซงิแห่งนัน้ อาจเพราะเชือ่ม

ต่อกับน�้าของหุบเขาหุยหลงถึงได้ใสกระจ่างตลอดปี ต้นไม้ใบหญ้าในป่า

ล้วนได้รับเมตตาจากน�้านี้ ย่อมเบ่งบานไม่มีล้ม ส่วนหนอนพวกน้ันกิน

ต้นไม้ใบหญ้าในป่าเป็นอาหาร ร่างกายจึงสะสมปราณวิญญาณและ

กลายเป็นยาวิเศษรักษาอาการบาดเจ็บ

ยามนี้รากหญ้านี้เติบโตในหุบเขาหุยหลง ย่อมมีผลในการรักษา

บาดแผลของฉางยวนยิ่งกว่าหนอนของโลกภายนอก

เอ่อร์เซงิกินไม่มากแต่ก็เพียงพอให้อิม่ท้อง ร่างกายอบอุน่ข้ึนมาแล้ว 

คราวนีน้างเป็นฝ่ายอิงแอบล�าคอของฉางยวนเอง ตรงนัน้มขีนยาวยุ่งเหยิง

อยู่กลุ่มหนึ่ง ใช้หลบหนาวได้พอดี นางกล่าว "เจ้าด�า ข้าง่วงแล้ว เจ้าอย่า

ม้วนข้าไปม้วนข้ามาอีก ข้าจะนอนตรงนี้ มันอุ่น"

ฉางยวนท�าสมาธิปรับปราณไม่สนใจเอ่อร์เซิง ทว่าหัวกลับเอียงไป

ทางเอ่อร์เซงิน้อยๆ มองจากไกลๆ กลบัคล้ายหน่ึงมงักรหนึง่คนองิแอบกัน

และกัน

ผ่านไปสามวันแล้วท่ีอยู่ท่ีเดิมไม่ขยับเช่นน้ี เอ่อร์เซิงเหลือบเห็นว่า

บาดแผลบนหลงัฉางยวนค่อยๆ สมานตวัแล้วก็นึกยินดใีนใจ แต่ว่ารอจน

เช้าวันที่สี่ เมื่อนางลืมตากลับพบว่าตนเองนอนอยู่บนกองหญ้า ส่วนเจ้า

ด�าก็ไม่เห็นเงาแล้ว

เอ่อร์เซิงพลันตกใจต่ืนข้ึนมา ลุกยืนมองหาเงาร่างของเจ้าด�าไป 
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ทั่วทิศ

วันนี้หุบเขาหุยหลงมีหมอกลง หมอกหนาซึ่งแผ่คลุมไปทั่วบดบัง

ทศันวิสยัของเอ่อร์เซงิ นางร้องเรยีกเจ้าด�าสองคร้ัง เสียงหายไปในสายหมอก 

กว้างไกล กระทั่งเสียงสะท้อนก็ไม่มี

เอ่อร์เซิงลนลานอยู่บ้าง ความรู้สึกเช่นน้ีเหมือนกับว่าทั้งโลกมีนาง

เพียงคนเดียว

ฉบัพลนันัน้มเีสยีงฝีเท้าเบาๆ จากท่ีไม่ไกลนักดงัขึน้มาอย่างเด่นชดั

ภายใต้สายหมอกอันเงียบงัน เอ่อร์เซิงตั้งสมาธิฟังอย่างละเอียดก็พบว่า

เสียงนี้ยิ่งเข้าใกล้นางเรื่อยๆ ความระแวดระวังผุดขึ้นในใจนาง แต่ที่มาก

ยิ่งกว่ากลับเป็นการรอคอย

เงาร่างคนผู ้นั้นปรากฏออกมาท่ามกลางสายหมอกพร่าเลือน  

เอ่อร์เซงิค่อยๆ เบกิตาโต ไม่รอให้เห็นใบหน้าคนผู้น้ันชดัเจน นางก็พุ่งออกไป 

ดุจลูกธนู กระโจนเข้าใส่ร่างคนผู้นั้นแล้วถูไถศีรษะใส่โดยแรง "ฉางยวน! 

ฉางยวน!"

ผู้ที่อยู่ในชุดด�าทั้งร่างก็คือฉางยวนที่คืนร่างคนแล้ว

เห็นเอ่อร์เซงิคลอเคลยีบนร่างตนเช่นน้ี ฉางยวนก็ตวัแขง็ไปชัว่ขณะ 

หลังผ่านเรื่อง 'เช็ดตัว' เมื่อคราวก่อน ความใกล้ชิดท่ีเขามีต่อเอ่อร์เซิงก็

ยากที่จะไม่ปรากฏความอึดอัด อย่างไรก็ตามเมื่อสัมผัสได้ถึงร่างกาย 

สั่นเทาของเอ่อร์เซิง เขาก็ลังเลอยู่พริบตาหนึ่ง สุดท้ายยังคงวางมือลง 

บนศีรษะนาง ตบเบาๆ คล้ายเป็นการปลอบประโลม ท้ังคล้ายลูบอย่าง

สนิทสนม

"ท่านไปท่ีใดมา พอข้าฟื้นขึ้นมาก็มาอยู่ในนี้ ข้างกายมีงูด�ายักษ์ 
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นอนอยู่หน่ึงตัว ข้ายังนึกว่าท่านถูกมนักินลงไปแล้ว" เคล้าคลออยู่พักหนึง่

เอ่อร์เซิงถึงค่อยเงยหน้าข้ึนมองฉางยวน ค�าพูดน้ีพูดอย่างรันทดหาใด

เปรียบ ปากที่ฟันหน้าหักไปสองซี่ดูแล้วไม่ใคร่งดงาม ยามพูดจาไม่เพียง

ไม่ชัดเจน ยังมีน�้าลายกระเซ็นด้วย แต่ฉางยวนไม่ใส่ใจ เอ่อร์เซิงเองก็ 

ไม่ได้รู้สึกไม่ดี

"นั่นไม่ใช่งู" ฉางยวนแก้ไขความเข้าใจผิดของเอ่อร์เซิง "เป็นมังกร"

"มงักร?" เอ่อร์เซงิอึง้งนั บนใบหน้าปรากฏสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

สายหนึ่ง "แต่ว่ามังกร...เหตุใดจึงอัปลักษณ์ถึงเพียงนั้น..."

อัปลักษณ์...

ราวกับสายฟ้าสายหนึ่งผ่าใส่สมองฉางยวน กระแทกจนเขารับมือ

ไม่ทันอยู่บ้าง เขาตะลึงไปครู่หนึ่ง "อะ...อัปลักษณ์หรือ"

"มันเอาแต่ขดตัวตลอด ดูแล้วไม่มีกะจิตกะใจยิ่ง"

"อาจเป็นเพราะบาดเจ็บ" ต่อให้กับซือม่ิง ฉางยวนก็ไม่เคยรีบร้อน

คิดอธิบายเรื่องหนึ่งให้ชัดเจนเท่านี้

เอ่อร์เซิงผงกศีรษะ "ใช่แล้ว มันบาดเจ็บหนักมาก ดูไม่มีชีวิตชีวา 

สักนิด อัปลักษณ์ยิ่ง"

ฉางยวนตะลึงอีกครั้ง นึกในใจ คงไม่ใช่ว่าในใจนาง หลังสิ่งมีชีวิต

ทุกชนิดบาดเจ็บก็เปลี่ยนเป็นอัปลักษณ์หมดหรอกกระมัง นี่ นี่...

ในสมองมีความคิดหนึ่งวาบผ่าน ฉางยวนพลันนึกได้ถึงโรคใช้ค�า 

ไม่ถูกต้องเป็นประจ�าของเอ่อร์เซงิ ขบคิดอยู่ครู่หนึง่ค่อยเอ่ยถามอย่างแฝง

ความระมัดระวัง "ที่เจ้าพูดน่าจะเป็นเซื่องซึม* กระมัง"

* ค�าว่าเซื่องซึม ในภาษาจีนออกเสียงว่า 'เหว่ยหมี่' (萎靡) ส่วนค�าว่าอัปลักษณ์ ออกเสียงภาษาจีนว่า  

'เหว่ยสั่ว' (猥琐)
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"เอ๋?" เอ่อร์เซิงอึ้งไป จู่ๆ ก็ร้องเสียงดัง "อ๊ะ! ค�านั้นเรียกว่าเซื่องซึม

หรือ ข้าก็ว่าเหตุใดเวลาพูดแล้วไม่คล่องปาก"

ฉางยวนน่ิงเงียบ เขาย่ิงรู้สึกอย่างลึกซ้ึงว่าบางทีก่อนสอนวิชาเวท

ให้เอ่อร์เซิง เขาควรสอนหนังสือนางก่อน

"ใช่แล้ว พูดถึงเจ้าด�า เมื่อกี้ข้าก็ไม่เห็นมันแล้ว วิ่งไปไหนเสียแล้ว" 

เอ่อร์เซิงยื่นศีรษะออกมาจากอกฉางยวนมองไปทั่ว

ฉางยวนลบูศรีษะนางเบาๆ แล้วคกุเข่าลงมองดวงตานางพลางกล่าว 

"เอ่อร์เซิง เจ้ารู้ว่าข้าหาใช่มนุษย์"

"อืม รู้แล้ว"

"เจ้า...มังกรด�าตัวน้ันที่เจ้าเห็นเมื่อหลายวันก่อน ความจริงเป็น 

ร่างจริงของข้า" ฉางยวนกลัวนางฟังไม่เข้าใจ ก็เสริมไปตรงๆ อีกประโยค 

"เอ่อร์เซิง ข้าเป็นมังกร"

เอ่อร์เซิงจ้องฉางยวนพลางกะพริบตาปริบๆ นัยน์ตาด�ากระจ่างใส

ย่ิงเปล่งประกาย "สามขีองข้าหน้าตางดงามก็ดีส�าหรบัข้าแล้ว ยังเป็นวิชาเวท 

แล้วยังสามารถแปลงเป็นเจ้า...มงักรด�า!" นางวนรอบตวัฉางยวนสองรอบ 

"สายตาของข้าเฉียบแหลมเกินไปแล้ว!" ในค�าพูดนี้เผยความภูมิใจออก

มาด้วย ราวกับว่าตัวนางเองก็สามารถแปลงเป็นมงักรได้อย่างไรอย่างนัน้

เมื่อเห็นดวงตาวิบวับในยามนี้ของเอ่อร์เซิง ฉางยวนพลันมีความ

รู้สึกหัวเราะก็ไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออก

จู่ๆ  เอ่อร์เซงิก็หน้าเปลีย่นสไีปน้อยๆ ค่อยๆ ซ่านสแีดงข้ึน "เช่นนัน้...

เช่นนั้น วันนั้นที่ข้าช่วยฉางยวนเช็ดตัวที่เปลือยโล้นๆ..."

พูดถึงเรื่องนี้ฉางยวนก็ส�าลักแล้ว กระแอมสองเสียง สายตามอง
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ออกไปไกล สีหน้าก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นแดง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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