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เทียนหรูอวี้

บนพิภพสวรรค์เพ่ิงจะผ่านพ้นไปเพียงสองวัน ทว่าบนพิภพมนุษย์

ได้ล่วงผ่านไปแล้วสองปี

นับต้ังแต่เหล่ามนุษย์ให้ก�าเนิดทายาท การโคจรเมฆบันดาลฝน 

บนพิภพมนุษย์ก็กลับมาเป็นเช่นเดิม สองปีมาน้ีในทังกู่ฝนฟ้าตกต้อง 

ตามฤดูกาล พืชสวนไร่นาและต้นไม้ใบหญ้าล้วนงอกงามข้ึนทุกวัน  

เหล่ามนุษย์จึงค่อยๆ หลุดพ้นจากวิถีชีวิตแบบเดิม ไม่ต้องพ่ึงพาแต ่

การล่าสัตว์เก็บกินเพื่อยังชีพกันแล้ว

วันนี้หลงต้ากับหลงเอ้อร์จึงน�ารถเชิญตะวันบรรทุกเจ้าปุกปุยน้อย

ไปส่งดวงตะวันขึ้นสู่ยอดต้นฝูซังกันเช่นเคย

ข่าวท่ีจ่งเสินฟื้นฟูความเป็นเทพแล้วนั้นได้แพร่สะพัดไปท่ัวชิงชิว

ผ่านเสยีงแจ้งของระฆงัฟ้าแล้ว พวกมนัจงึเตรียมจะกลับไปดูทีภู่เขาฝเูฟิงกัน 

สกัหน่อย ทว่าหลงต้ายังคงอาวรณ์เจ้าปกุปยุอยู่ ระหว่างทางท่ีส่งตงจวนิน้อย 

40 
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ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 3

กลับชิงชิวหนนี้จึงเดินทางช้าเป็นพิเศษ

หลงเอ้อร์กล่าว "ข้ารู้สึกว่าพวกเราสมควรกลับภูเขาฝูเฟิงแล้วจริงๆ 

เดมิทีเทพเซยีนส่วนมากก็เตบิโตช้าอยู่แล้ว ตงจวินน้อยอยู่ในพิภพมนษุย์

ย่ิงเตบิโตช้าเข้าไปใหญ่ ถ้าอย่างไรวันนีไ้ปบอกกล่าวกับตระกูลถูซานแล้ว

ก็พาตงจวินน้อยกลับไปเลี้ยงสักระยะดีกว่า"

หลงต้าหนัขวับไปทนัใด แทบหลงลมืความรูส้กึอาวรณ์เมือ่ครูไ่ปส้ิน 

"เช่นนั้นเจ้าก็ดูแลนะ ข้าดูแลเด็กไม่เป็นหรอก"

หลงเอ้อร์ร้องเพ้ยใส่อีกฝ่าย "ตงจวินน้อยไม่ใช่เด็กแรกเกิดแล้วนะ 

เด็กที่ฉลาดหลักแหลมเพียงน้ียังจะต้องให้ดูแลอีกหรือ" มันพูดพลาง 

หันหน้าไปถามผู้ที่อยู่บนรถประโยคหนึ่ง "จริงหรือไม่ขอรับ"

"จิ๊บ!" เจ้าปุกปุยขานรับพลางกระโดดโลดเต้นอยู่บนที่นั่ง

"เจ้าเห็นแล้วกระมัง"

"ฮึ!" หลงต้ายังไม่ค่อยเต็มใจนัก อย่าว่าแต่ผ่านไปสองปีเลย ต่อให้

ผ่านไปสองร้อยปีแล้วภาพทีต่งจวนิสิน้ใจไปต่อหน้าของมันกย็งัคงตดิตา

จนไม่อาจสลัดออกไปได้อยู ่ดี หากไม่ใช่เพราะรู ้ข่าวที่จ่งเสินฟื ้นฟู 

ความเป็นเทพแล้ว มิฉะนั้นก็อย่าได้คิดฝันว่าจะฉุดลากมันกลับไปยัง

สถานที่อันแสนจะชอกช�้าใจนั่นได้เลย

เพ่ิงจะคิดมาถึงตรงน้ี รถเชิญตะวันก็แล่นผ่านมาถึงผืนฟ้าเหนือ 

ทังกู่แล้ว วันน้ีท้องนภาแจ่มใส ตลอดหมื่นหล่ีไร้ร้ิวเมฆ ท�าให้มองเห็น 

เบื้องล่างได้ชัดถนัดตา เหล่ามนุษย์ท่ีอยู่ในนาก�าลังตากข้าวเปลือก 

ทีเ่ก็บเก่ียวได้ ส่วนสตรสีองนางท่ีเหลอือยู่ในลานเรอืนก็ก�าลงัดแูลเด็กน้อย

ท้ังหลายอยู่ ในจ�านวนนี้มีเจ้าหนูคนหนึ่งดูตัวโตกว่าคนอื่นๆ เล็กน้อย 
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และสามารถเดินเหินได้แล้ว เขายึดจับรั้วแล้วแหงนศีรษะเล็กๆ ข้ึนมอง

ดวงตะวัน มือน้อยท่ีอวบอูมนั้นยังท�าท่าเหมือนจะช้อนดวงตะวันด้วย 

สองหน

หลงต้ามองไปทางเจ้าหนูนั้นเพียงปราดเดียวก็ให้ตื่นตะลึงเป็น 

การใหญ่ ตัวรถพลันส่ายวูบจนเกือบจะท�าให้เจ้าปุกปุยร่วงลงไป ยังดี 

ที่ได้หลงเอ้อร์ประคับประคองตัวรถเอาไว้ได้ทันท่วงที

"จิ๊บๆๆๆๆ!" เจ้าปุกปุยฉุนกึกจนกระโดดขึ้นไปจิกบนศีรษะของ 

หลงต้าหนึ่งที

หลงเอ้อร์ก็สะบัดหางใส่หลงต้าเช่นกัน "เจ้าท�าอะไรของเจ้าเน่ีย  

หากตงจวินน้อยเป็นอะไรขึ้นมาล่ะก็ ข้าจะอัดเจ้าให้ตายเลยคอยดู!"

"อย่ามัวแต่จะอัดข้าอยู่เลย เจ้าดูข้างล่างน่ันก่อนเถอะ!" ดวงตา 

ของหลงต้าจวนจะถลนออกมาอยู่รอมร่อ ขณะท่ีกรงเล็บมังกรก็ชี้ไป 

เบื้องล่างไม่หยุด "เจ้ารีบดูเด็กคนนั้นเร็วเข้า!"

ทันทีที่หลงเอ้อร์หลุบตามองลงไป ร่างของมันก็สะดุ้งอย่างรุนแรง

"จิ๊บๆ!" เจ้าปุกปุยเกือบจะต้องม้วนกล้ิงไปอีกครา มันจึงกระโดด 

ขึ้นไปจิกบนศีรษะของหลงเอ้อร์ด้วยหนึ่งที

หลงเอ้อร์พึมพ�าโดยไม่มวัพะวงเจบ็แม้แต่น้อย "เดก็คนนัน้...เหตใุด

หน้าตาจึงเหมือนตงจวินวัยเด็กตอนที่กลายร่างเป็นมนุษย์แล้วไม่มี 

ผิดเพี้ยน"

"ก็นัน่น่ะส ิหรอืว่าบงัเอญิ? แต่จะมเีรือ่งบงัเอญิได้ถึงขัน้นีเ้ชยีวหรอื" 

หลงต้าอดไม่ได้ที่จะร่อนลงไปอีกหน่อย เด็กคนน้ันสวมชุดผ้าท่ีปรับ 

ขนาดให้เลก็ลง เส้นผมบนศรีษะทัง้ดกหนาท้ังด�าขลบั ไม่เพียงมผีวิพรรณ

Page ��������������������������! 3.indd   9 7/10/2562 BE   14:50



10
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ที่ขาวเนียนชวนเอ็นดูและใบหน้าท่ีงามประณีตย่ิงยวดเท่าน้ัน บนร่าง 

ยังมีปราณวิเศษที่แผ่ซ่านออกมารางๆ ด้วย มองอย่างไรก็รู้สึกว่าไม่ใช ่

เด็กน้อยธรรมดาแน่

"จิ๊บๆๆ" เจ้าปุกปุยพลันหันไปทางเด็กคนน้ันแล้วกระโดดโหยงๆ  

พอมันกระพือปีกที่อวบจ�้าม�่าหมายจะกระโจนลงไปหา หลงเอ้อร์ก็รีบ 

ยกกรงเล็บรวบตัวตงจวินน้อยเอาไว้พร้อมกับความรู้สึกประหลาดใจ 

ที่มากยิ่งกว่าเดิม

ตอนนี้เองชิงเสวียนก็เดินออกมาจากในเรือนไม้ ถึงอย่างไรดวงตา

ของเทพเซียนย่อมจะต่างจากมนุษย์ ทันทีที่นางเงยหน้าขึ้นมาก็มองเห็น

รถเทียมมังกรของตงจวินที่หยุดอยู่กลางฟ้าแล้ว

นางกับคนตระกูลถูซานล้วนแวะมาเย่ียมเหล่ามนุษย์ตามก�าหนด

เสมอ แม้ได้พบเจอหลงต้ากับหลงเอ้อร์ทีค่อยรบัส่งเจ้าปกุปยุกบัดวงตะวัน

อยู่บ่อยครั้งจนเคยชินนานแล้ว แต่นางก็ไม่เคยเห็นพวกมันหยุดอยู่ท่ีนี ่

มาก่อนจึงอดไม่ได้ที่จะฉงนสงสัย หลังจากเดินไปที่ริมร้ัวแล้วอุ้มเด็ก 

คนนั้นกลับไป นางก็พูดคุยกับสตรีสองคนที่อยู่ในลานสองสามประโยค

ก่อนจะเหินร่างขึ้นมาบนฟ้า

"พวกเจ้าก�าลังมองดูอะไรน่ะ"

หลงต้ายังคงอยู่ในภวังค์ ผิดกับหลงเอ้อร์ที่ได้สติคืนมาแล้ว "เด็กที่

เจ้าอุ้มเมื่อครู่คนนั้น..."

สองตาของชิงเสวียนสว่างวาบ "หรือเจ้าก็มองออกถึงความพิเศษ

ของเขาแล้ว?"

หลงเอ้อร์ส่ายศีรษะ "มีความพิเศษตรงไหนข้าไม่รู้หรอก ข้ารู้แต่ว่า
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เขาหน้าตาเหมือนตงจวินของพวกเราตอนเด็กไม่มีผิดเพ้ียน หากตงจวิน

ไม่ได้แตกดับทั้งสังขารและดวงจิตไปแล้ว ข้าก็สงสัยจริงๆ ว่าน่ันใช่เขา

กลับชาติมาเกิดใหม่หรือไม่"

ชงิเสวยีนตะลงึไปชัว่อดึใจก่อนจะมองลงไปเบือ้งล่างอย่างอดไม่ได้ 

สีหน้าของนางเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้งทีเดียว "จะว่าไป เด็กคนนี้ก็ชื่อ

จั่นเอ้อ...หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับตงจวินจริงๆ?"

สองมังกรไม่ได้สนใจเรื่องอ่ืนใดอีก เพียงได้ยินค�าว่า 'เก่ียวข้อง'  

สองค�าน้ีพวกมันก็ตื่นเต้นกันอย่างมากแล้ว พวกมันจึงไม่ได้สังเกต 

เจ้าปุกปุยที่ดีใจจนบิดตัวไปมาอยู่ในกรงเล็บของหลงเอ้อร์เลยสักนิด

"จิ๊บๆๆ! จิ๊บๆๆ!"

เมฆมงคลเวียนวนอยู่บนพิภพสวรรค์นานสามวันเต็มๆ ก่อนจะ

สลายตัวไปในที่สุด เหล่าเทพเซียนก็ล้วนจากไปตั้งแต่แรกแล้ว เหลือแค่

เพียงบวัแดงขนาดใหญ่อยู่ท่ีเชงิบนัไดหน้าต�าหนักตงจวินกับความเขียวขจ ี

ที่แผ่ขยายออกไปบริเวณหนึ่ง

ยามนี้เฟิงจงยืนอยู่ในต�าหนักหลิงเซียว พอขุนพลพิทักษ์ประตูเห็น

นางถือคทาหม่อนมงักรมาด้วยก็ไม่ได้ขดัขวาง นางแหงนหน้ามองคนัฉ่อง

เสวียนจิ้งที่อยู่กลางต�าหนักมาได้พักใหญ่แล้ว

พลงัวิเศษในคันฉ่องเสวียนจิง้เสือ่มฤทธ์ิจนไม่อาจส่องดคูวามเป็นไป 

บนพิภพมนุษย์ได้อีก นางจึงตั้งคทาหม่อนมังกรไว้ใต้คันฉ่องแล้วบรรจุ

ปราณวิเศษเข้าไปจนพอทีจ่ะค�า้จนุคนัฉ่องให้ส่องเห็นความเป็นไปในทงักู่ได้

ที่ก้นหุบเขาของด่านปู้เหอ เหล่าเด็กน้อยที่เกิดมาใหม่ก�าลังเล่นกัน
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อยู่ภายในลานเรือน ในท่ีสุดนางก็ได้เห็น 'กุศล' ที่ท�าให้นางฟื ้นฟู 

ความเป็นเทพนั้นแล้ว เฟิงจงกุมกระดูกเทพของเขาไว้แนบอกขณะ 

ก้มหน้ายกมืออีกข้างมาบังสองตาที่เปียกชื้น

"จั่นเอ้อ เหตุใดเจ้าถึงได้วิ่งเพ่นพ่านเก่งกว่าใครเลยฮึ!"

เฟิงจงเงยหน้าขึ้นทันใดเมื่อได้ยินชื่อนี้ ในคันฉ่องแลเห็นเฉิงเหลย 

ที่มีผิวด�ามะเมื่อมก�าลังอุ้มตัวเจ้าหนูที่เพิ่งจะวิ่งมาถึงข้างรั้วนั้นกลับไป

"จ่งเสิน ท่ีนี่ไม่อาจรั้งอยู่นานนักขอรับ" ขุนพลพิทักษ์ประตูเอ่ย 

เตือนเสียงเบาว่านางสมควรที่จะออกไปได้แล้ว

พอเฟิงจงได้สตคินืมาก็หนัหน้าเดนิออกจากประตไูปโดยไม่ลมืเอ่ย

ขอบคุณอีกฝ่ายเสียงเบาด้วย

ขุนพลพิทักษ์ประตูผู ้ น้ันตะลึงมองอยู่พักใหญ่ จนกระทั่งนาง 

จากไปไกลจงึค่อยพึมพ�าขึน้มาเบาๆ "ฟ้ืนฟูความเป็นเทพแล้วไม่ใช่เรือ่งด ี

หรอกหรือ เหตุใดจึงดูเหมือนว่านางขอบตาแดงเล่า"

ขุนพลที่อยู่อีกด้านเอ่ยท้วงอย่างไม่เชื่อ "เจ้าดูผิดไปกระมัง ผู้อื่น 

คือมหาเทพบรรพกาลเชียวนะ มีหรือจะขอบตาแดงกันง่ายๆ"

ชิงหลีก็อยู่ที่นอกประตูต�าหนักหลิงเซียวนี่เอง ชิงเสวียนร้อนใจ 

อยากจะรู้สถานการณ์ของเฟิงจงจึงคอยสื่อจิตมาสอบถามเขาไม่หยุด  

ดังน้ันเมื่อเทพเซียนอื่นสลายตัวไปกันหมดแล้วจึงมีเพียงเขาที่ติดตาม 

มาถึงที่นี่และสังเกตเห็นสีหน้าของเฟิงจงตั้งแต่แรก

แต่ดูเหมือนว่าเฟิงจงจะมองไม่เห็นเขาเลยสักนิด ทิศทางที่นาง 

มุ่งหน้าไปโดยไม่หยุดพักก็คือประตูสวรรค์ทักษิณ ท่าทางนางจะลงไปที่

พิภพเบื้องล่างแล้ว
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ไม่ช้าหลงต้ากับหลงเอ้อร์ก็กลับมาถึงพิภพสวรรค์ พวกมันพบว่า 

ที่นี่คล้ายเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย นอกจากปราณวิเศษที่ท่วมท้นกับ 

ปราณชีวิตที่เปี่ยมล้นแล้ว กระทั่งบรรดาเทพเซียนที่เมื่อก่อนหาความ

สงบเสงี่ยมไม่ได้เลยก็ยังดูสุขุมขึ้นมากทีเดียว

แต่น่าแปลกท่ีพวกมันไม่พบเจอเฟิงจงแต่อย่างใด ไม่ว่าจะที ่

ภูเขาฝูเฟิงหรือสถานที่อื่นๆ ก็ล้วนแต่เสาะหาไม่พบทั้งสิ้น และไม่มีใคร 

รู้ด้วยว่านางไปที่ใดแล้ว

จวบจนบัดนี้รอยแยกตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างต�าหนักยมโลกกับ

พิภพมนุษย์ก็ยังไม่ประสานกันโดยสมบูรณ์ กระน้ันแสงตะวันก็ยากที ่

จะแทรกเข้าไปถึงพิภพวิญญาณซึ่งลึกจนไม่เห็นก้นบึ้งนี้ได้อีก ที่นี่จึง 

ยังคงมืดสลัวดุจเดิม

เหตุวุ่นวายราวต�าหนักยมโลกถูกพลิกแผ่นดินในคร้ังก่อนได้ท�าให้

แม่น�้าลืมเลือนไหลไปทั่ว บนเส้นทางอันแสนลึกนี้จึงมีเสียงน�้าหยด 

เปาะแปะแว่วมาอยู่เสมอ เพียงแต่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นแว่วมาจากที่ใด

ยามน้ีเส้นทางในพิภพวิญญาณอันทึบทึมนี้ถูกส่องสว่างด้วยรัศมี

เทวะที่เรืองข้ึนจากระยะไกลเข้ามาใกล้ น่ันก็คือแสงที่เปล่งออกมาจาก

คทาหม่อนมังกรของเฟิงจง

ระหว่างทางท่ีผ่าน เฟิงจงก็ได้จัดการกับสภาพท่ีพังพินาศน้ันไป 

ทีละนิด เศษซากที่ถล่มทลายได้รับการฟื้นฟูภายใต้พลังเทพของนาง  

แต่ก็ไม่อาจฟื้นคืนได้ทั้งหมด อย่างไรเสียที่นี่ก็ไม่ใช่สถานที่ในความดูแล

ของนางอยู่แล้ว สิ่งจ�าเป็นสูงสุดท่ีจะค�้าจุนท่ีน่ีเอาไว้ยังคงเป็นพลังเทพ 
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ของหมิงเสิน

พิภพวิญญาณมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ย่ิง นางมาท่ีนี่ได้พักหนึ่ง

แล้วแต่ก็ยังฟื้นฟูได้แค่เพียงบางส่วน กระน้ันก็ยังดีท่ีพ้ืนท่ีบางส่วนน้ี 

ยังคงมากพอที่จะจัดสรรให้แก่วิญญาณซึ่งหลงเหลืออยู่ได้

ในท่ีสุดเฟิงจงก็มาถึงบริเวณต�าหนักใหญ่ซึ่งเป็นจุดท่ีเสียหาย 

หนักท่ีสุด นางพลันรู้สึกว่าพลังเทพของตนไม่เพียงพอ รัศมีเทวะจาก 

คทาหม่อนมังกรจึงหม่นแสงลง และท�าให้นางต้องกุมหน้าอกเพ่ือ 

พักหายใจ

"พิภพวิญญาณหาใช่สถานที่ซึ่งเทพผู้ดูแลการเกิดพึงจะร้ังอยู่นาน 

เจ้าควรจะไปเสียตั้งนานแล้ว" น�้าเสียงของอวี้ถูพลันดังขึ้น

เฟิงจงช้อนตามองไปก็เหน็ด้านในของประตตู�าหนกัมเีพลงิภูตสจีาง

ลอยตัวอยู่สองแถว แต่กลับไม่เห็นเงาร่างของเขาแต่อย่างใด

กระน้ันเสยีงของเขาก็ยังคงเคลือ่นเข้ามาใกล้ย่ิงกว่าเดมิ "เจ้าเพ่ิงจะ

ฟื้นฟูความเป็นเทพแท้ๆ ก็รีบมาช่วยข้าบูรณะต�าหนักยมโลกแล้วหรือ  

ข้าได้รับการเอาใจอย่างไม่คาดฝันจนตื่นเต้นไปหมดแล้ว"

เฟิงจงเอ่ยเสียงเย็นชา "ข้าท�าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อเจ้าสักนิด"

"เพื่อตงจวินอย่างนั้นหรือ" อวี้ถูหัวเราะอย่างเยาะหยัน "หากเขา 

ยังมีชีวิตอยู่ การกระท�านี้ก็พอจะบรรเทาการบั่นทอนผลบุญของเขาได้ 

อยู่บ้างหรอก แต่น่ีเขาแตกดับไปทั้งสังขารและดวงจิตแล้ว ต่อให้เจ้า 

มาแก้ไขชดเชยแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้"

"เขาแตกดับท้ังสังขารและดวงจิตหรือไม่ข้ารู้กระจ่างยิ่งกว่าใคร"  

เฟิงจงพลันขว้างคทาหม่อนมังกรในมือไปทางประตูใหญ่ ปราณชีวิต 
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อันน่าย�าเกรงและรัศมีเทวะอันสว่างโชติช่วงก็ปกคลุมประตูใหญ่ท้ังบาน

เอาไว้ในพริบตา "ความผิดท่ีเจ้ากระท�ายังไม่ได้ช�าระสะสาง เจ้าสมควร

ตามข้าไปพบเทพผู้คุมกฎเสียที"

"หึๆ อาศัยพลังของพิภพสวรรค์ในยามนี้น่ะหรือ กฎสวรรค์ที ่

เรียกขานกันยังจะมีปัญญามาควบคุมข้าได้อย่างไรเล่า" แสงสีฟ้าพลัน

ฉายวาบขึ้นท่ีประตูหลัง จากน้ันปราณอินก็หอบพาเพลิงภูตกลุ่มน้ัน 

พุ่งปราดออกไปด้วยความเร็วสูงสุด

เมื่อเฟิงจงไล่ตามไปถึงเบื้องนอก พิภพมนุษย์ก็เป็นยามรัตติกาล

แล้ว เศษเสี้ยวญาณที่เพียงสถิตอยู่กับปราณอินเพ่ือแฝงเร้นอยู่ในพิภพ

วิญญาณนั้นจึงหายไปกับความมืดมิดนี้ ยากที่จะตามหาได้พบอีก

คาดว่าเหตุการณ์ในครั้งน้ีอว้ีถูคงได้รับบาดเจ็บมิใช่น้อย กระทั่ง

ญาณยังต้องพักฟื้น ร่างจริงคงยิ่งจะไม่เผยโฉมโดยง่ายแน่

เฟิงจงปรายตามองรอยแยกน้ันปราดหน่ึง ก่อนจะต้ังคทาหม่อนมงักร 

เร่งให้มันประสานเข้าหากันทีละนิด จนกระทั่งโลกแห่งความเป็นกับ 

ความตายถูกตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงเหมือนในอดีตแล้ว ในท่ีสุด

วิญญาณในต�าหนักยมโลกก็ได้พบกับความสงบเสียที

รอจนเฟิงจงเสรจ็สิน้งาน ฟ้าก็จวนสว่างแล้ว ด้านหลงัของนางพลนั

มีเสียงพูชืออันคุ้นเคยดังมาสองหน นางหันขวับไปมองทันใด ท่ามกลาง

แสงแรกอรุณอ่อนจางนั้นก็ส่องให้เห็นฉยงฉีที่ตัวโตข้ึนเล็กน้อยก�าลัง 

ว่ิงตรงมา มันชนเข้ากับชายเสื้อของนาง ก่อนจะถอยหลังไปสองก้าว 

แล้วใช้อุ้งเท้าเจ้าเนื้อขยี้ดวงตาของตนเอง

"พูชือชือชือพู?"
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เฟิงจงในตอนน้ีฟังเข้าใจทั้งหมดแล้วว่ามันพูดอะไร "เจ้าไม่ได้ 

จ�าคนผิดหรอก เป็นข้าจริงๆ"

"พู!" ฉยงฉเีอยีงคอมองนางซึง่เจรญิวัยเป็นหญิงสาวแล้ว มนัถอยหลงั 

ไปอีกสองก้าว รู้สึกว่าตนเองจ�าเป็นต้องปรับตัวสักหน่อย

"ไปกันเถอะ" เฟิงจงก�าลังจะพามันไปท่ีทังกู่ ทว่าเสียงระฆังฟ้า 

พลันดังขึ้นเหนือศีรษะเสียก่อน นางจึงชะงักฝีเท้าอย่างช่วยไม่ได้

ทางเข้าสูแ่ดนฮุน่ตุ้นจากทางพิภพสวรรค์น้ันมัน่คงแข็งแรงเสมอมา 

ทั้งมีขุนพลเทพอยู่รักษาการณ์โดยเฉพาะมาตลอด ทว่าวันนี้ไม่รู้เพราะ 

เหตุใดกลับมีไอมารพุ่งขึ้นมาเสียได้ ซึ่งเรื่องนี้สร้างความแตกตื่นแก่ 

ขุนพลเทพย่ิงนัก เขาจึงรีบเรียกระดมเทพเซียนทั้งหลายให้มาช่วยเหลือ

โดยพร้อมเพรียงกัน

เหล่าเทพเซยีนพอมาชมุนมุกันอย่างพร้อมหน้าแล้วก็ไม่มวัมานกึถึง

ที่มาของไอมารน้ีอีก ต่างพร้อมใจกันร่วมแรงร่ายเวทจนสะกดให้ไอมาร

ถอยกลับไปได้ทีละน้อย ทว่าก็ยังคงมีไอมารเล็ดลอดออกมาเป็นริ้วๆ  

และตกค้างอยู่บนพิภพสวรรค์นี้โดยไม่สลายไป

แม้เหลือตกค้างอยู่เพียงจ�านวนหนึ่ง ทว่าเหล่าเทพเซียนล้วนรู้ดีว่า

พลังของพญามารนี้ร ้ายกาจเพียงใด ทุกแห่งที่ไอมารลอยวนไปถึง  

แต่ละคนจึงพากันหลบเลี่ยง และใช้ค่ายกลเวทกักกันมันไว้ก่อน โดยที ่

ไม่อาจขจัดให้สิ้นซากไปได้

ทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงสัตว์แผดค�ารามมาแต่ไกล ฉยงฉี 

ร่างยักษ์สีแดงเพลิงได้กระโจนมาถึงแล้ว พอเฟิงจงกระโดดลงจาก 
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หลังของมันก็ใช้คทาหม่อนมังกรชี้ไปยังไอมารพลางต้ังน้ิวมือส�าแดง 

วิชาสับเปลี่ยนเป็นตาย บัดนี้พลังเทพของนางฟื้นฟูแล้ว พลังของวิชาน้ี 

จึงต่างจากกาลก่อนมากนัก ทว่าไอมารน้ีก็หาใช่พลังชั่วร้ายท่ัวๆ ไปจึง 

มีโอกาสที่จะต่อสู้กันยืดเยื้อ

เมื่อมีปราณชีวิตของนางอยู่ด้านข้าง เทพเซียนทั้งหลายก็พลัน 

รู ้สึกว่าพลังวิเศษของตนเพ่ิมพูนเป็นเท่าทวี ดวงตาหลายคู่จึงพากัน 

ลอบพินิจมองนาง เห็นอีกฝ่ายสวมอาภรณ์สวรรค์พัดพล้ิว เป็นโฉม

สะคราญผู้มีผิวพรรณขาวผ่อง ทั้งที่เห็นความเคร่งขรึมบนดวงหน้า แต่ก็

มิอาจกลบรูปโฉมงดงามและท่วงท่าที่อ่อนช้อยน้ีลงได้ พวกเขาสามารถ

มองได้อย่างมิรู้หน่าย

"อะแฮ่มๆ!" ชิงหลีท่ีร่ายเวทอยู่ด้านข้างกระแอมแผ่วเบาสองหน 

สายตาเหล่านี้จึงค่อยถอนกลับมาร่ายเวทต่ออย่างจดจ่อ

ชงิหลปีรายตามองทางเข้าสูแ่ดนฮุน่ตุน้ปราดหนึง่ก่อนจะมุน่คิว้กล่าว  

"ไม่รู ้ว่าไอมารที่พุ่งขึ้นมาน้ีจะใช่ฝีมือของหมิงเสินหรือไม่ หรือว่าเขา 

จะซ่อนกายอยู่ในแดนฮุ่นตุ้น?"

เหล่าเทพเซียนล้วนได้ยินเรื่องท่ีระยะน้ีเทพผู้คุมกฎก�าลังสืบหา 

ร่องรอยของหมิงเสินแล้ว เมื่อได้ฟังเช่นนี้จึงต่างก็รู้สึกว่ามีเหตุผล

"หรือจะให้เทพผู้คุมกฎเข้าไปตามจับเขาในแดนฮุ่นตุ้นเลย?"

"หากในแดนฮุ่นตุ้นมีไอมารนี้อยู่ ไหนเลยจะผลีผลามเข้าไปได้"

เฟิงจงพลันเอ่ยขึ้นว่า "เป็นไปไม่ได้หรอก ยามน้ีอวี้ถูก�าลังอยู่ 

ในช่วงที่ต้องพักฟื้น หากเขาอยู่ในนั้นจริงย่อมจะไม่เคล่ือนไหวใหญ่โต 

เช่นน้ีเป็นอันขาด เขาอาจจงใจท�าให้พิภพสวรรค์นึกไปว่าเขาอยู่ในนั้น 
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เพื่อจะอ�าพรางที่อยู่จริงของตนเองเสียมากกว่า"

ชิงหลีรู้สึกว่ามีเหตุผล ถึงอย่างไรจ่งเสินก็ประมือกับหมิงเสินมา

หลายต่อหลายครั้ง ต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจต่อกันดียิ่งกว่าผู้ใด

ไอมารไม่ยอมศิโรราบดังคาด จนแล้วจนรอดก็ไม่อาจขจัดให้ส้ินซาก

ลงได้ เฟิงจงไม่แน่ใจว่าในแดนฮุน่ตุน้มไีอมารอยู่เท่าใดกันแน่ แต่คาดว่า

น่าจะมไีม่มากนัก เพราะอย่างไรเสยีนอกจากพิภพวญิญาณแล้ว แดนฮุน่ตุ้น 

ก็ยังเป็นแหล่งรวมพวกเขี้ยวเล็บของอว้ีถูเอาไว้อีกแห่งหนึ่ง เขาย่อมจะ 

ไม่ท�าลายที่นี่ลงง่ายๆ แน่

คิดถึงตรงนี้นางก็วางข่ายอาคมไว้รอบทางเข้า ก่อนจะนั่งลงกับพื้น

และตัง้คทาหม่อนมงักรเอาไว้ จากน้ันร่างของนางก็อนัตรธานไปในพริบตา

เทพเซยีนทัง้หลายต่างตืน่ตระหนกเป็นการใหญ่ ก่อนจะเห็นไอมาร

ถูกปราณชีวิตในคทาหม่อนมังกรชักพาเข้าสู่ทางเข้าของแดนฮุ่นตุ้นแล้ว

หายวับไปในเกลียวเมฆที่คล้ายกับน�้าวน

เช่นน้ีเองชิงหลีจึงค่อยตระหนักได้ "จ่งเสินใช้ร่างของตนเองตั้ง 

ค่ายกลเวทเพื่อชักพาไอมารไปปิดผนึกในแดนฮุ่นตุ้นแล้ว"

วิชานี้เมื่อก่อนเฟิงจงก็เคยใช้ ทว่าตอนน้ันนางเป็นมนุษย์จึงม ี

ความเสี่ยงหลายอย่าง ตอนน้ีพลังเทพฟื้นฟูมาแล้วย่อมไม่อาจน�าไป 

เทียบได้กับกาลก่อน การที่นางล่องหนก็เพ่ือป้องกันอันตรายของไอมาร 

ที่จะเกิดขึ้นกับร่างของตน

เหล่าเทพเซยีนได้ฟังเช่นน้ันก็รบีร่วมแรงกนัพิทกัษ์ค่ายกลเวทน้ีทนัที 

อันท่ีจรงิพลงัตบะของพวกเขาไม่นับว่าอ่อนด้อย เพียงแต่ความขยาดกลวั

ที่มีต่อไอมารมาช้านานคอยผูกมัดมือมัดเท้าของพวกเขาไว้จนท�าให้ 
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ขาดความกล้าไปบ้าง ยามน้ีมีเฟิงจงมาเป็นผู ้น�าแล้ว พวกเขาจึงม ี

ความกล้าเพ่ิมมากข้ึน ต่างร่วมแรงกันเสริมสร้างให้ทางเข้ากลับมา

แข็งแกร่งดังเดิม ไอมารที่ถูกชักพากลับไปสู ่แดนฮุ ่นตุ ้นแล้วจะได ้

ไม่เล็ดลอดขึ้นมายังพิภพสวรรค์อีก

เวลาผ่านไปเน่ินนานโดยไม่รู ้ตัว ชิงหลีน่ังรวบรวมสมาธิพลาง 

ร่ายเวทอย่างจดจ่อโดยไม่รู ้สึกถึงกาลเวลาที่เคลื่อนคล้อย จวบจน 

สัมผัสได้ถึงกระแสจิตของชิงเสวียนท่ีส่งมาถามเขาว่าเหตุใดนานป่านน้ี

แล้วยังไม่กลับเผิงไหล เขาจึงค่อยตระหนักได้ว่าเวลาบนพิภพสวรรค์ 

ผ่านไปหลายวันแล้ว

ชิงหลีรู ้สึกแปลกใจย่ิงนัก ทั้งท่ีไอมารก็ไม่นับว่ามากมายอะไร  

จ่งเสินปิดผนึกมันต้องใช้เวลานานเพียงนี้เชียวหรือ ครั้นมองไปที่ทางเข้า

ก็พบว่าคทาหม่อนมังกรไม่อยู่ตรงน้ันแล้ว เขาจึงรีบลุกขึ้นเหลียวมองไป

รอบด้าน ที่แท้กระทั่งฉยงฉีก็หายไปแต่แรกแล้วเช่นกัน

บนพิภพมนุษย์เพิ่งจะถึงยามอาทิตย์อัสดง ภายในลานเรือนที่ทังกู่ 

หมงิอีก๋�าลงัม้วนแขนเสือ้โม่แป้งข้าวด้วยโม่หิน เรือนผมซึง่แต่เดมิแผ่สยาย

อยู่เสมอบดันีก้ลบัถูกมุน่เป็นมวยอย่างเรยีบง่าย ใบหน้าก็เริม่ปรากฏริว้รอย 

ขึ้นมาบ้างแล้ว นางเอ่ยกับจั่นเฮ่อที่คอยช่วยอยู่ด้านข้างว่า "เจ้าสังเกต 

หรือไม่ว่าพักนี้ต้นไม้ละแวกน้ีงอกงามดีเป็นพิเศษ เมื่อคราวก่อนข้า 

เพ่ิงเหน็กล้าไม้ต้นหน่ึงสงูถึงเอวเท่านัน้ วันนีพ้อไปดมูนัถงึกับมลี�าต้นใหญ่

ขึ้นหน่ึงวงรอบแล้ว ความสูงก็เพ่ิมขึ้นมาอีกตั้งหนึ่งฝ่ามือ เจ้าว่าแปลก 

หรือไม่เล่า"
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จั่นเฮ่อฟังจบก็ประหลาดใจยิ่ง "มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ"

"ก็ใช่น่ะสิ ช่างแปลกเสียจริง" หมิงอี๋พูดพลางกวาดตามองรอบตัว

ไปรอบหนึ่ง "จั่นเอ้อล่ะ"

"นอนอยู่กระมัง เจ้าเด็กหน้าเหม็นน่ีอายุน้อยๆ ก็ขี้เกียจเช่นนี้แล้ว 

ที่แท้เขาเอาอย่างมาจากใครกันนะ!" จั่นเฮ่อด่าว่าอย่างยิ้มแย้ม

วันนี้ที่ชิงชิวได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่ห่างหายไปนาน

ถูซานซิว่ซิว่ยกชายอาภรณ์พลางว่ิงฉวิไปยังเรอืนทีพั่กของหัวหน้าเผ่า  

ตั้งแต่จากท่ีไกลๆ นางก็มองเห็นหญิงสาวผู้หนึ่งถือคทาหม่อนมังกรยืน 

อยู่ที่หน้าประตูเรือนแล้ว อาภรณ์สวรรค์สีขาวแกมเขียวอ่อนของอีกฝ่าย

สะบัดพลิ้วกลางสายลม เรือนผมสลวยดั่งปุยเมฆน้ันมีสีด�าขลับ ตัดกับ

ใบหน้าที่ขาวผ่องดุจมีไข่มุกวาวคอยฉายส่องอยู่

"เฟิงจง!" ถูซานซิ่วซิ่วว่ิงปรี่เข้าไปกอดอีกฝ่าย แล้วกระโดดอย่าง 

ดีอกดีใจสองหนจนกระพรวนบนข้อเท้าส่งเสียงกังวานใส "เจ้ากลับมา 

เป็นเทพแล้วจรงิๆ ด้วย! ช่างวเิศษเหลอืเกิน! ทีท่่านย่าเคยพูดไว้ไม่ผดิเลย

สักนิด รูปโฉมยามที่เจ้าเจริญวัยแล้วช่างงดงามย่ิงนัก ข้าแทบจะอดใจ 

ไม่ไหวไปบ�าเพ็ญร่างบุรุษเพื่อเจ้าแล้วนะนี่!"

เสียงพูดเพ่ิงจะขาดค�า มือข้างหน่ึงก็ย่ืนมาหิ้วคอเส้ือด้านหลังของ 

ถูซานซิ่วซิ่วแล้ว "เจ้าจะคิดเรื่องที่เป็นงานเป็นการบ้างไม่ได้หรือ"

ถูซานซิว่ซิว่ด้ินจนหลดุจากเง้ือมมอื 'มาร' มาได้ ผู้ทีอ่ยู่ด้านหลงัหาก

มิใช่ถูซานเฟิ่งแล้วจะเป็นผู้ใดไปได้อีก นางแค่นเสียงฮึใส่เขาก่อนจะ 

กอดแขนของเฟิงจงต่อ "อย่าไปสนใจเขาเลย เขาก�าลงัรษิยาเจ้ากับข้าอยู่! 
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จริงสิ เหตุใดป่านนี้เจ้าเพ่ิงจะมาหาข้าเล่า ข้าได้ยินเรื่องท่ีเจ้าฟื้นฟู 

ความเป็นเทพตั้งนานแล้ว"

เฟิงจงคลีย้ิ่ม "บนพิภพมนุษย์มงีานมากมายท่ีต้องรบีท�า จนถึงวันนี ้

ข้าจึงค่อยมีเวลามาที่นี่ ความตั้งใจเรื่องแรกคือจะมาเยี่ยมเยียนพวกเจ้า 

เรื่องที่สองคืออยากจะพบหน้าลูกๆ สักหน่อย"

เฟิงจงมักจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่เพ่ือขับไล่สัตว์อสูรและฟื้นฟู

พ้ืนท่ีรกร้าง แม้จะเดินหน้ามุ่งสู่พ้ืนที่นอกเขตบูรพาไปทีละนิดแล้ว ทว่า

สถานท่ีพ�านักของนางกยั็งคงเป็นทงักู่ หลายคร้ังหลายคราทีน่างเหน็หลงต้า 

กับหลงเอ้อร์รับส่งดวงตะวัน บนรถนั้นมักจะพาเจ้าปุกปุยตัวหนึ่งมาด้วย

เสมอ นางสังเกตทิศทางท่ีพวกมันเหาะเหินไปก็คือชิงชิว จึงคาดเดาว่า 

เมื่อแรกซีกวงคงน�าลูกๆ มาฝากเลี้ยงไว้ที่นี่

แต่ไรมาซีกวงท�าสิ่งใดล้วนละเอียดรอบคอบ นางไม่ต้องถามให้ 

มากความก็รู้ว่าลูกๆ จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี วันน้ีนางไปพบ

เทพธิดากานยวนทีท่ะเลบรูพาเพ่ือบอกเรือ่งของซกีวงกับลกูๆ พอกลบัมา

ก็รีบรุดมาเยือนที่นี่โดยเฉพาะ หมายจะพบหน้าลูกๆ บ้าง

ถูซานซิ่วซิ่วประหลาดใจเล็กน้อย "ท่ีแท้เจ้าก็ยังไม่รู ้หรอกหรือ  

จี้หมิงมีแค่คนเดียวเท่านั้น"

เฟิงจงตะลึงงัน "อะไรนะ!"

ถูซานซิว่ซิว่คล้องแขนเฟิงจงพลางเดนิมุง่หน้าเข้าไปในเรือน "ไม่เป็นไร  

รอจนดวงตะวันลับทิวเขาแล้ว พวกหลงต้ากลับมาถึงเจ้าก็จะได้เห็นเอง 

เจ้าเองก็เข้ามานั่งก่อนเถอะ ข้าจะได้เล่าเรื่องจี้หมิงให้เจ้าฟัง"

เฟิงจงผงกศีรษะรบัแล้วติดตามนางกับถูซานเฟ่ิงเข้าเรอืนไปรอคอย
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อย่างอดทน

ทว่าเวลาน้ีพวกหลงต้ากับหลงเอ้อร์กลับมัวแต่ลอบแฝงตัวอยู่ใน 

ทังกู่เสียนี่

ปัจจุบันพ้ืนท่ีในทังกู่ถูกบุกเบิกมากขึ้นเร่ือยๆ ชนิดของพืชท่ีปลูก 

ก็หลากหลายข้ึนไม่น้อย ระยะน้ีมีฝนลงเม็ดมาอย่างต่อเนื่อง วันน้ีฟ้าใส

จงึเป็นโอกาสเหมาะพอดท่ีีพวกหมงิอีจ๋ะได้ท�างานในไร่นากันอย่างเตม็ที่

ในมือจั่นเอ้อหิ้วกาดินเผาปากกว้างอยู่ใบหนึ่ง เขาเตรียมจะน�าน�้า

ไปส่งให้พวกผู้ใหญ่ที่อยู่ในแปลงนากันมาท้ังวันแล้ว ขณะจะออกจาก

ประตูรั้วจั่นเอ้อก็พลันได้ยินตงสิงร้องเรียกเขาจากที่หน้าประตูเรือนไม ้

ของนางก่อน "จั่นเอ้อ รอข้าด้วยสิ ข้าจะไปพร้อมกับเจ้า" นางเอ่ยพลาง 

รีบมัดผมที่จวนจะหลุดสยายใหม่อีกครั้ง

ตงสงิคือบตุรสาวของครอบครวัเฉงิเหลย อายุน้อยกว่าจัน่เอ้อหนึง่ปี  

นางผิวด�าคล�้าเหมือนผู้เป็นบิดา ทว่ามีรอยยิ้มที่หวานยิ่ง

เนื่องจากอีกสองครอบครัวต่างก็ให้ก�าเนิดบุตรชายหญิงครอบครัว

ละสองสามคน ผิดกับจั่นเอ้อและตงสิงท่ีต่างก็เป็นลูกคนเดียว ดังนั้น 

จึงเป็นธรรมดาท่ีเด็กทั้งสองจะสนิทกันมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ประกอบกับ

จั่นเอ้อก็ไม่เหมือนใคร ท้ังที่เพ่ิงจะเป็นหนุ่มน้อยอายุเพียงสิบกว่าปี 

นอกจากจะมรีปูร่างสงูผึง่ผายแล้ว เขายังดูหล่อเหลาสง่างามอย่างย่ิงยวด

ทั้งที่บนร่างสวมชุดผ้าที่แสนจะธรรมดา บุรุษรูปงามที่สุดท่ีตงสิงเคย 

พบเจอก็น่าจะเป็นเซียนหนุ่มผมสีเงินจากตระกูลถูซานผู้นั้น กระน้ัน 

นางก็ยังรูส้กึว่าจัน่เอ้อดูชวนมองเสยีย่ิงกว่าอกี นางจงึชอบเกาะตดิเขามา
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ตั้งแต่เล็กแล้ว

ด้วยความท่ีจั่นเอ้อเองก็เคยชินกับนิสัยเช่นน้ีของตงสิง เมื่อนาง 

ขอให้เขารอ เขาจึงขานรับไปว่าได้ จากนั้นก็ยืนรอนางอยู่ที่ข้างประตูรั้ว

ขณะเดียวกันที่ด้านหลังของพงหญ้าซึ่งอยู่ไม่ไกลนักก็มีศีรษะของ

หลงต้าโผล่ออกมาให้เห็นร�าไร ตามติดมาด้วยศีรษะของหลงเอ้อร์ท่ีวาง

เกยอยู่ด้านบน แล้วต่อท้ายด้วยเจ้าปกุปยุสีด�ามดิหมอีกีตวัทีก่ระโดดข้ึนมา 

อยู่บนสุด "จิ๊บ!"

"ชู่!" หลงต้ากับหลงเอ้อร์พร้อมใจกันส่งท่าทีให้มันเงียบเสียง

เจ้าปุกปุยจงึเอาปีกท่ีอวบจ�า้ม�า่ป้องปากของตนเองอย่างสงบเสงีย่ม

"ดูเหมือนตงจวินขึ้นทุกวันแล้ว ข้าล่ะอดใจรอไม่ไหวอยากจะเห็น 

รูปโฉมตอนท่ีเขาเป็นชายหนุ่มเสียที" เสียงพูดของหลงต้าแผ่วเบาดุจ 

เสียงยุงบิน

หลงเอ้อร์กล่าว "ก็ใช่ว่าจะไม่มวิีธีนะ นับตัง้แต่วนันีพ้วกเราก็กลบัไป 

พ�านักที่ภูเขาฝูเฟิงกันเสียเลยสิ ต่อไปพอผ่านมาที่นี่ก็พุ่งตัวไปให้เร็วที่สุด

โดยไม่ต้องมองลงมา อยู่บนพิภพสวรรค์จะได้รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วกว่า 

พวกเราก็แค่รอกันสักพักแล้วค่อยมาใหม่ เขายามนั้นต้องเป็นชายหนุ่ม

แล้วแน่ๆ"

"โอ๊ะ ความคิดเย่ียม เหตุใดข้านึกไม่ถึงมาก่อนนะ! ก่อนหน้าน้ี 

ตอนทีเ่จ้าชวนข้าพาตงจวินน้อยกลบัไปอยู่ท่ีภเูขาฝเูฟิงข้าก็มวัแต่คดัค้าน 

ได้ๆๆ พวกเราไปกันเดี๋ยวน้ีเลย!" หลงต้าพูดจบก็โบกกรงเล็บไปทาง 

จั่นเอ้อ "ตงจวินอย่าได้ร้อนใจไป อีกไม่กี่ปีพวกเราค่อยมาหาท่านใหม่นะ

ขอรับ"
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หลงเอ้อร์ตีอีกฝ่ายหนึ่งกรงเล็บ "เหตุใดเจ้าจึงพูดมากเช่นน้ี ระวัง

เถอะ ประเดี๋ยวก็ถูกพบเห็นเข้าหรอก!"

ตหีนนีศี้รษะของหลงเอ้อร์ก็ขยับตามไปด้วย เจ้าปกุปยุจงึกล้ิงหลุนๆ 

ลงไปทันใด ทว่ามันกลับดีอกดีใจย่ิงนัก พอลุกข้ึนได้ก็ถือโอกาสว่ิงไป 

ทางประตูรั้วนั่นแล้ว

"แย่แล้ว!" หลงต้าย่ืนกรงเลบ็หมายจะพุ่งตามออกไป ยังดท่ีีหลงเอ้อร์ 

กดตัวหลงต้าไว้ได้ทันท่วงที

ในที่สุดตงสิงก็เตรียมตัวเสร็จรีบวิ่งตรงมา

พอจั่นเอ้อผลักเปิดประตูรั้วเดินน�าออกไปก่อน สายตาก็พลันเห็น

ตัวอะไรสักอย่างสีด�ามิดหมีว่ิงตรงมาแล้วดีดตัวโผข้ึนมาบนร่างของเขา 

หนุ่มน้อยอุ้มมันไว้ได้ในคราวเดียวก่อนจะชูเจ้าตัวกลมที่มีขนอ่อนนิ่มน้ี 

ขึ้นพิจารณา เขาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยขึ้นอย่างฉงนงุนงง "นี่คือตัวอะไรหนอ"

"จิ๊บๆๆๆ!" เจ้าปุกปุยซุกไซ้ดันตัวไปมาอยู่ในอุ้งมือของเขา

ตงสิงรีบวิ่งกลับเข้าไปหลังรั้วทันทีท่ีมองเห็นมัน "น่ีต้องเป็น 

ลูกสัตว์อสูรสักตัวแน่ ข้าจะไปเอาเชือกมามัดตัวมัน รอไว้ขุนจนโตก็ 

เอามากินกันได้แล้ว!"

"จิ๊บ!" เจ้าปุกปุยเส้นขนชี้ชันทันใด

จั่นเอ้อรีบกอดมันไว้ เมื่อเขาหันไปก็เห็นตงสิงกลับไปหาเชือกแล้ว

จริงๆ เขาลูบขนมันพลางเปรยขึ้นว่า "เจ้ามาจากที่ใดกันหรือ"

"จิ๊บๆ" เจ้าปุกปุยอิงแอบกับใบหน้าของเขาแล้วคลอเคลียไปมา

จัน่เอ้อคนัยิบๆ จงึหวัเราะพลางหลบหลกี รอจนวางมนัลงบนพ้ืนแล้ว  
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เขาก็เปิดกาเทน�้าเล็กน้อยใส่ฝามาวางไว้ตรงหน้ามัน "ด่ืมเสียสิ ด่ืมหมด

แล้วก็รีบไปซะนะ มิเช่นนั้นเจ้าจะต้องถูกจับไปขุนจริงๆ แน่"

หนุ่มน้อยก็ไม่รู้เช่นกันว่าเพราะเหตุใดเขาจึงชอบเจ้าตัวเล็กน่ีมาก

อย่างน่าประหลาด ท้ังไม่ปรารถนาให้มันถูกจับไปขุน ย่ิงไม่ยินยอมให้ 

วันหน้ามันต้องถูกคนจับไปกินด้วย

ทว่าเจ้าปกุปยุไม่ได้สนใจน�า้เลยสกันดิ มนัเพียงอยากจะเกาะตดิเขา 

เท่านัน้ จงึกระโดดโหยงๆ หมายจะดีดตัวขึน้มาบนร่างของเขาอกี "จิบ๊ๆๆ!"

"ได้แล้วๆ หาเชอืกได้แล้ว!" เรือ่งเหล่านีต้งสงิล้วนท�าตามพวกผูใ้หญ่ 

ตอนนี้นางจึงวิ่งหน้าระรื่นเพื่อเตรียมแสดงฝีมือ

จั่นเอ้อรีบประคองเจ้าปุกปุยข้ึนมาแล้วโยนเข้าไปในพงหญ้าทันที 

"รีบหนีไปเร็วเข้า!"

"จิ๊บ!" เจ้าปุกปุยกลิ้งหลายตลบจนมาถึงเบื้องหน้าของหลงต้ากับ

หลงเอ้อร์พอดี หลงเอ้อร์จึงรีบอุ้มมันขึ้นมาแล้วล่าถอยเข้าไปยังส่วนลึก

ของพงหญ้า

"ไปๆๆ กลับภูเขาฝูเฟิงกันเลย!"

"จิ๊บๆ" ปากของเจ้าปุกปุยถูกปิดไว้ก่อนจะถูกพาตัวไปด้วยกัน

"เอ๊ะ ลูกสัตว์อสูรตัวนั้นเล่า!" ตงสิงถือเชือกมองหาไปมารอบด้าน

"มันหนีไปแล้วล่ะ" จั่นเอ้อช�าเลืองมองไปทางพงหญ้าปราดหนึ่ง  

เมือ่ครูเ่หมอืนตรงนัน้จะมเีสยีงอึกทึกทเีดยีว ไม่รูว่้าเขาหฝูาดไปเองหรอืไม่  

เขาจึงโบกมือพูดอีกว่า "ไปกันเถอะ พวกผู้ใหญ่คงรอกันแย่แล้ว"

ตงสิงจึงจ�าต้องโยนเชือกกลับเข้าไปหลังรั้ว
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ยามน้ีดวงตะวันลับทิวเขาและสีท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้ว ทว่า 

พวกผู้ใหญ่กลับยังคงท�างานกันอยู่ จั่นเอ้อเล่ือมใสทุกคนย่ิงนัก เมื่ออยู่

ร่วมกับทุกคนที่ขยันขันแข็งเช่นนี้ เขาก็รู ้สึกว่าตนเองช่างเกียจคร้าน 

จนราวกับเป็นคนละเผ่าพันธุ์ก็ว่าได้

แต่รอจนหิ้วกาน�้าออกจากหุบเขาไปจนถึงแปลงนา เขากลับ 

ไม่พบพวกผู้ใหญ่อย่างท่ีคิดไว้ ในแปลงนาเหลือแต่หลุมบ่อ รอยเท้า 

ที่เกลื่อนไปทั่วน้ันดูคล้ายเกิดจากการว่ิงเตลิด จั่นเอ้อวางกาน�้าไว้ท่ี 

ริมคันนาก่อนจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เขาพบว่าด้านในยังมีรอยเท้าอื่น 

ปะปนอยู่ด้วย รอยนั้นดูคล้ายกับเป็นของสัตว์อะไรบางอย่าง

"จั่นเอ้อ ว่ิงเร็วเข้า!" เสียงตะโกนก้องพลันดังมาแต่ไกล จั่นเอ้อ 

รีบเงยหน้ามองไปก็เห็นพวกผู้ใหญ่ยืนอยู่ท่ามกลางเงาไม้ที่ฝั่งตรงข้าม 

แต่ละคนต่างพร้อมใจกวักมือเรียกเขาเป็นการใหญ่

หนุ่มน้อยรู้สึกได้ถึงความผิดปกติแล้วเช่นกัน เขาจึงฉุดดึงตงสิง 

ออกวิ่งทันที

เสียงแผดค�ารามของสัตว์ร้ายดังมาจากเบื้องหลัง เขาหันหน้าไป

มองปราดหนึ่งก็พบว่าเป็นสัตว์อสูรที่มีใบหน้าสีเขียวเขี้ยวยาวตัวหนึ่ง

ปกติแล้วในทังกู่จะมีสัตว์อสูรร้ายๆ เข้ามาน้อยมาก เมื่อก่อนเขา 

ก็เคยได้ยินพวกผูใ้หญ่เล่าว่าข้างนอกไม่เพียงรกร้างย่ิง หากยังเตม็ไปด้วย

สัตว์อสูรท่ีก�าราบได้ยาก ทว่าน่ีเป็นครั้งแรกท่ีเขาได้เห็นพวกมันกับ 

ตาตนเอง

ตงสิงว่ิงช้าและหมดแรงลงอย่างรวดเร็ว ปลายสุดของแปลงนา 

คือแม่น�้าเล็กๆ สายหน่ึง จั่นเอ้อรู้ว่านางว่ายน�้าเป็น พอว่ิงไปถึงตรงน้ัน 
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จึงผลักนางลงไปในแม่น�้าทันที จากนั้นเขาก็เปลี่ยนเส้นทางวิ่งเพื่อล่อมัน

ไปที่อื่น สัตว์อสูรตัวนั้นก็ไล่ตามเขามาดังคาด

แม้จั่นเอ้อในยามปกติจะดูเกียจคร้าน ทว่าการเคลื่อนไหวจริงๆ  

ของเขากลับปราดเปรียวยิ่ง สัตว์อสูรท่ีไล่ล่าเขาอยู่พักใหญ่แล้วก็ยัง 

ไม่อาจไล่เขาได้ทันเสียที ในที่สุดมันก็ถูกย่ัวยุจนระเบิดโทสะแล้ว  

พอสบโอกาสมันจึงตวัดกรงเล็บตะปบมาทันใด ส่งผลให้จั่นเอ้อพุ่งถลา 

ไปเบื้องหน้าจนล้มลงกับพื้น หัวไหล่ก็ถูกกรีดเปิดเป็นแผลด้วย

ลูกธนูหลายดอกถูกยิงขวับๆ มาสกัดสัตว์อสูรในทันที หมิงอี๋กับ 

จั่นเฮ่อกุมคันศรน�าพาก�าลังคนว่ิงตรงมาช่วยเหลือแล้ว ทว่ากลับเห็น 

เงาร่างสีแดงเพลิงสายหนึ่งพุ่งปราดไปถึงเบื้องหน้าจั่นเอ้อเสียก่อน  

ทั้งอีกฝ่ายยังอ้าปากงับสัตว์อสูรตัวน้ันไว้แล้วกลืนกินจนไม่เหลือซาก 

ในไม่กี่ค�า

จัน่เอ้อกุมหวัไหล่และยืนนิง่มองเงาร่างสแีดงเพลงินัน้อย่างตกตะลึง 

นัน่คือสตัว์อสรูอกีตัวซึง่ใหญ่โตย่ิงกว่าตัวเมือ่ครู่เสยีอกี เส้นขนสีแดงเพลิง

ของมันชี้ชันดั่งเข็มแหลม เขี้ยวยาวในปากประหนึ่งคมอาวุธ มันจับจ้อง

เขาอยู่เนิ่นนาน ก่อนจะกลายร่างเป็นสัตว์วัยเยาว์ที่ทั้งกลมดิกทั้งมีสีขาว

หมิะตลอดท้ังร่าง มนัรบีโถมเข้ามาหาแล้วคลอเคลยีกับขาของเขาในทนัที 

"พูพู!"

จัน่เอ้อตกใจจนก้าวถอยหลงั ทว่ามนัยังคงกอดขาของเขาไว้ไม่ยอม

คลายอุง้เท้าออก เจ้าตัวจ้อยจงึถูกพาลากถูไปกับพ้ืนหลายก้าวเลยทเีดยีว

มนัอะไรกบัอะไรกันล่ะน่ี เหตใุดข้าจงึพบเจอตวัพิลกึพวกนีต้ดิๆ กัน 

เขาทั้งหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ออก
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"นีค่อื..." หมงิอีกั๋บจัน่เฮ่อจ้องมองเจ้าตวัจ้อยทีอ่ยู่บนพ้ืนอย่างลงัเล 

ในใจรู้สึกอยู่ตลอดว่ามันดูคุ้นตาอยู่บ้าง พวกเขาจึงไม่ได้รีบร้อนยิงธนู 

ออกไป

จู่ๆ เจ้าตัวจ้อยก็คลายอุ้งเท้าออก มันคล้ายถูกผู้ใดเรียกหาจึง 

เปลี่ยนเป็นสัตว์ร่างยักษ์สีแดงเพลิงอีกครั้งแล้วสยายสองปีกเหาะมุ่งไป

ยังยอดเขาที่อยู่ไกลออกไป

หนุ่มน้อยหรี่ตาเพ่งมอง คลับคล้ายว่าท่ามกลางเงาไม้น้ันจะม ี

ร่างอรชรร่างหนึ่งยืนอยู่ ดวงหน้าของนางหันมาทางเขา ทว่าเมื่อเขา 

เดินหน้าหลายก้าวและไปเขย่งเท้าชะเง้อหากลับไม่อาจเห็นได้ชัดเจน  

ฉับพลันเงาร่างนั้นรวมทั้งสัตว์ร่างยักษ์สีแดงเพลิงก็ล้วนแต่หายวับไป 

ทั้งคู่

"ดูเหมือนมันจะมาช่วยพวกเรานะ" จั่นเฮ่อถอนสายตาจากทิศทาง

ที่สัตว์ร่างยักษ์มุ่งไปกลับมามองหมิงอี๋

หมิงอี๋ผงกศีรษะรับ "น่าจะใช่กระมัง"

เฉงิเหลยพาตงสงิท่ีตัวเปียกปอนเดินมาหาแล้วตบไหล่จ่ันเอ้อหน่ึงที  

"สมแล้วที่เป็นบุตรของราชันแห่งมนุษย์ พึ่งพาได้มากทีเดียว!"

จั่นเอ้อเจ็บจนต้องแยกเขี้ยวยิงฟัน บาดแผลบนหัวไหล่หนาวเยือก

เสียดกระดูก เขายังไม่ทันได้พูดอะไรก็ทรุดฮวบลงกับพื้นจนลุกไม่ขึ้นอีก

ตงสิงตกใจย่ิงนัก นางโกรธจนทุบตีบิดาของตนเองไปสองก�าปั้น  

รอจนนางจะเข้ามาพยุงจั่นเอ้อ จั่นเฮ่อก็แบกบุตรชายขึ้นหลังไปแล้ว  

จากนั้นก็เร่งฝีเท้ามุ่งหน้ากลับที่พักโดยไม่รอช้า

หมิงอี๋ไม่มาคิดถึงเรื่องงานอีก นางรีบเรียกให้ทุกคนกลับกันทันที
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ตอนนี้เองเฟิงจงจึงค่อยปรากฏตัวขึ้นและออกจากหลังเงาไม้มา 

อีกครา นางเพ่ิงจะกลบัมาจากชงิชวิก็เหน็หลงต้ากับหลงเอ้อร์พาเจ้าปกุปยุ 

มุ่งไปยังพิภพสวรรค์พอดี ทว่าขณะจะไล่ตามไป ท่ีนี่ก็เกิดเรื่องขึ้นอย่าง 

ไม่คาดคิด นางจึงได้แต่รั้งอยู่ที่นี่ก่อน ยังดีที่เจ้าปุกปุยดูสบายดีย่ิง  

ตอนอยู่บนรถก็ยังกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริง นางจึงไม่ต้องเป็นกังวล 

มากนัก

ยามนี้ฟ้ามืดสนิทแล้ว จั่นเอ้อได้รับการพันแผลและกลับเรือนไป

นอนพักตั้งแต่แรก พิษของสัตว์อสูรที่อยู่ในบาดแผลท�าให้เขาไม่อยาก

อาหารเลยสักนิด เขาจึงไม่ได้กินอะไรท้ังส้ิน ทว่าเหล่ามนุษย์กลับมอง 

ไม่ออกแต่อย่างใด

ตงสิงเป็นห่วงเขาจึงถือคบไฟว่ิงมาจนถึงหน้าเรือนไม้หลังเล็กท่ี 

สร้างแยกออกมาจากเรือนอื่นๆ หลังน้ัน ครั้นออกแรงผลักประตูและ 

พบว่ามันลงสลักไปแล้ว นางจึงได้แต่กลับไปอย่างหงุดหงิดใจ

ตงสงิเพิง่จะจากไป บนขอบหน้าต่างกป็รากฏเงาร่างสายหน่ึงนัง่อยู่ 

เฟิงจงมองจั่นเอ้อที่หลับสนิทอยู่ในเรือนปราดหน่ึง ก่อนจะกระโดด 

อย่างแผ่วเบาเข้าไปนั่งลงที่ข้างกายเขาแล้วใช้คทาหม่อนมังกรเยียวยา

บาดแผลให้

เรือนไม้ที่เขาพักอาศัยก็คือหลังที่นางเคยอยู่ในตอนแรก คาดว่า 

หลงัจากท่ีเหล่ามนษุย์ลมืเลอืนนางไปแล้วจงึจดัการเรือนไม้หลงัน้ีตามแต่ใจ  

ตอนนี้ตัวนางก็พ�านักอยู่บนยอดเขาของด่านปู้เหอน่ีเอง คนภายนอก 

มองดูแล้วย่อมไม่เห็นสิ่งใดท้ังสิ้น นั่นเป็นเพราะมีข่ายอาคมก้ันไว้อยู่  
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ตื่นเสียทีจะไม่มีทายาทแล้ว! 3

ซึ่งนางสามารถมองดูเรือนหลังนี้ได้ทุกเมื่อ

หลงัจากปราณชวิีตไหลเข้ามาในร่าง จัน่เอ้อทีรู่ส้กึสบายตวัก็พลกิร่าง 

หนึง่ท ีนิว้มอืของเขาสมัผสัถูกชายอาภรณ์สวรรค์อนันุ่มละมนุจงึอดไม่ได้ 

ที่จะลูบคล�าหลายหนแล้วกุมไว้ในฝ่ามือ

ยามที่เฟิงจงจะลุกขึ้นจึงค่อยพบว่าชายอาภรณ์ของนางถูกเขา 

ยุดเอาไว้ นางไม่อยากรบกวนเขาจึงนั่งอยู่เคียงข้างเช่นนี้ท้ังคืน ใบหน้า

คมคายได้รูปของหนุ่มน้อยพอจะมองออกถึงรูปโฉมยามเจริญวัยได้แล้ว 

นางยื่นมือไปลูบไล้ใบหน้านี้ก่อนจะเท้าคางพิศมองเขา

จั่นเอ้อรู้สึกคลับคล้ายว่ามีใครก�าลังจับจ้องตนอยู่ ทว่าเมื่อรู้สึกตัว

ตืน่แล้วกลบัไม่พบอะไรท้ังสิน้ เขานอนอยู่ในเรือนไม้แห่งน้ีตามล�าพังชดัๆ

"จั่นเอ้อ! จั่นเอ้อ!" ตงสิงร้องเรียกเขาอยู่นอกประตู เสียงดังกังวาน

โดยก�าเนดิของนางน้ีก็สบืทอดมาจากบดิาด้วยเช่นกัน "ตอนนีเ้จ้าดข้ึีนบ้าง

หรือยัง อยากจะกินอะไรหรือไม่"

จั่นเอ้อขบคิดเล็กน้อย "เนื้อ...เอาแบบที่ย่างด้วยไฟน่ะ มีหรือไม่"

"หา? เช้าตรู่เช่นนี้ใครจะมาท�าของแบบน้ันให้เจ้าเล่า!" ตงสิงรีบ 

วิ่งกลับไปหารือกับพวกผู้ใหญ่ดูก่อน

นางเพ่ิงจะคล้อยหลงัจากไปแท้ๆ ก็พลนัมเีน้ือชิน้หน่ึงย่ืนมาปรากฏ

อยู่กลางอากาศเบื้องหน้าสายตาของจั่นเอ้อแล้ว

หนุ ่มน้อยตะลึงงันอยู่ชั่วอึดใจก็ขยับตัวถอยไปเงียบๆ สายตา 

กวาดมองไปซ้ายขวา นี่มันเรื่องอะไรกันแน่

จู่ๆ หลังคอของเขาก็พลันอุ่นซ่าน มีมือข้างหน่ึงประคองเขาไว้  

จากนั้นเน้ือชิ้นนั้นก็ลอยละล่องมาถึงปาก คร้ันกัดไปหนึ่งค�าเขาก็พบว่า

Page ��������������������������! 3.indd   30 7/10/2562 BE   14:50



31

เทียนหรูอวี้

รสชาติช่างดีเยี่ยม จึงอดไม่ได้ที่จะแปลกใจยิ่งขึ้นไปอีก เขากลอกดวงตา

ไปมา ขบคิดแล้วก็ลองเปรยขึ้นมาอีกประโยคดูเสียเลย "ข้าอยากจะ 

ดื่มน�้า...เอาแบบเดียวกับน�้าค้างเซียนนะ"

หนุ่มน้อยเคยดื่มน�้าค้างเซียนท่ีคนตระกูลถูซานน�ามาให้ ทว่ามัน

ล�้าค่าย่ิง เขาเคยได้ลิ้มลองเพียงหนเดียวก็ยังยากจะลืมเลือนมาจนถึง 

ทุกวันนี้

ไม่ทันไรเบ้ืองหน้าก็มีถ้วยเล็กๆ ใบหน่ึงลอยมาอีก ด้านในบรรจุ

น�้าค้างเซียนเข้มข้นที่ก�าจายกลิ่นหอมอบอวลไปทั่ว

ขณะท่ีน�้าค้างเซียนส่งมาถึงริมฝีปากของเขา มือข้างนั้นก็ยังคง

ประคองอยู่ที่ด้านหลัง ราวกับมีใครสักคนก�าลังป้อนเขาดื่มอยู่

จั่นเอ้อด่ืมลงไปอย่างว่าง่ายแล้วคว้าจับไปที่หลังคอในทันที ทว่า

เขาเพียงลูบถูกน้ิวมือไม่ก่ีนิ้ว จากน้ันนิ้วมืออันนุ่มลื่นก็ดึงออกจากฝ่ามือ

ของเขาไป

หนุ่มน้อยชะงักอยู่ชั่วอึดใจ ก่อนจะรีบผุดลุกไปผลักเปิดหน้าต่าง

แล้วกระโดดออกไปน่ังหอบอยู่ข้างใต้น้ัน "จบกัน ข้าคงไม่ได้ถูกภูตสาว

หมายตาเข้าหรอกนะ"

เสยีงโป๊กดังขึน้เมือ่ศีรษะถูกเขกไปหน่ึงท ีจัน่เอ้อเจบ็จนต้องสดูปาก

เลยทีเดียว จากนั้นเขาก็รีบกุมศีรษะไว้แล้วมองซ้ายมองขวาโดยไม่กล้า

พูดส่งเดชอีก

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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