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เงียบไปไม่นานก็ได้ยินเสียงลูกศิษย์เอะอะถามขึ้นอีก “อาจารย์ 

เมื่อก่อนตอนที่เกมออนไลน์ยังไม่แพร่หลาย ตอนว่าง  ๆ  อาจารย์ฆ่าเวลา 

ยังไงครับ”

หลงเซิน “เดินเล่นเรื่อยเปื่อยกับอ่านหนังสือ”

— เมิ่งซีสือ
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คํานําสํานักพิมพ์

	 อะแฮ่ม  ๆ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับตงจื้อ พ่อหนุ่มน้อย 

น่ารักของเราก่อน  ในที่สุดรองอธิบดีหลงผู้แสนจะเข้มงวดแต่ใจอ่อน 

ก็ยอมรับอีกฝ่ายเป็นศิษย์แล้ว! ในเมื่อรุกไล่ขายของนำเสนอตัวขนาดนี้ 

ใครจะไม่ใจอ่อนกันเล่า จริงไหม

	 ทว่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มน้อยของเรากับอธิบดีหลงผู้แสน 

นิ่งขรึมจะพัฒนาไปอีกขั้น ก็ยังห่างไกลจากจุดหมายปลายทางที่ต้องการคว้า 

อีกฝ่ายมาเป็นแฟนให้ได้อยู่ดี แต่อย่างที่รู้กัน เรื่องความมุ่งมั่นและแรงใจ  

พ่อหนุ่มของเราไม่เคยแพ้ใครในเรื่องนี้ สุดท้ายยังตกอาจารย์มาได้คนหนึ่ง  

อย่างนี้มีแต่ต้องดับเครื่องชนกันต่อไปแล้ว
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บทที ่ 60

เขาไม่ได้รำคาญหรือเร่งรัด ตงจื้อเสียอีกที่รู้สึกขัดเขิน 

ขึ้นมา ร้องไห้อยู่พักหนึ่งถึงค่อยหยุด

ชายหนุ่มสูดน้ำมูกก่อนบอก “อาจารย์ คุณตั้งใจว่าจะรับลูกศิษย์ 

กี่คนครับ ก่อนหน้าผมยังมีศิษย์พี่คนอื่นอีกไหม”

หลงเซิน “ก่อนหน้านาย ฉันไม่เคยรับลูกศิษย์ หลังจากนายก็น่าจะ 

ไม่รับเพิ่มแล้ว”

ตงจื้อสะดุ้ง “ผมเพอร์เฟ็กต์ถึงขนาดที่ไม่มีใครเข้าตาอาจารย์อีกเลย 

เหรอ”

หลงเซินส่ายหน้า “มีเยอะไปก็ไม่มีแรงสอน คนเดียวก็พอแล้ว”

หมายความว่าหลิวชิงปัวหมดโอกาสแล้ว? ตงจื้ออดรู้สึกลิงโลดใจ 

ไม่ได้ แต่ก็รู้สึกลำบากใจอยู่ในที ถึงยังไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นตาย 

ร้ายดียังไงบ้าง

“อาจารย์ ตอนนี้พวกเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนหรือเปล่า”

“รอ”

รออะไร

รอคน? หรือรอเวลาอะไร

มองต่ำลงไปจากที่สูง  แสงสลัวรางหลายจุดในถ้ำสะท้อนเข้าสู่ 

นัยน์ตา มันคือ ‘ดอกแดนดิไลออน’ ที่คราแรกให้ความรู้สึกแปลกประหลาด  

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



แฟ้มคดีกรมปราบปีศาจ เล่ม 3

2

แต่พอมองนานเข้ากลับรู้สึกคุ้นเคย

ตงจื้อ “เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพรรณไม้ที่เหมือนดอกแดนดิไลออน 

พวกนี้ชื่อฟอร์เกตมีนอตเหรอครับ”

หลงเซิน “อืม พวกมันอยู่ทั่วทุกที่ ในภาพลวงตาก็มีอยู่ทั่วทุกหน 

ทุกแห่ง ภูมิประเทศของที่นี่สลับซับซ้อนมาก เลยทำให้เกิดความสับสน 

ระหว่างมิติกับเวลา”

ตงจื้อ “หลังจากที่พวกเราลอบโจมตีงูเหลือมยักษ์ จากนั้นเป็นยังไง 

ต่อครับ พวกคุณมีกันตั้งหลายคน ทำไมถึงพลัดหลงกันได้”

หลงเซิน “งูเหลือมยักษ์ดิ้นทุรนทุรายเพราะบาดเจ็บ น้ำในแม่น้ำ 

หมุนวนเป็นเกลียวคลื่น คนบางส่วนถูกซัดไป ฉันกับรองอธิบดีซ่งออกไป 

ตามหา แล้วเจอเข้ากับหุ่นปีศาจพันศพ”

ตงจื้อ “หุ่นปีศาจพันศพคืออะไรครับ”

หลงเซิน “ซากศพที่ตายโหงมากองรวมกัน ด้วยโชคชะตานำพา  

ทำให้มาเจอพื้นที่ที่มีความเป็นหยินสูงอีก เลยเกิดเป็นแรงอาฆาต ค่อย  ๆ  

กลายเป็นปีศาจ เมื่อศพปีศาจนับร้อยนับพันมารวมตัวกันเรื่อย  ๆ  จะถูก 

หล่อหลอมและกลายเป็นหุ่นปีศาจพันศพไปเองโดยอัตโนมัติ มันคือสิ่งที่มี 

ความเป็นหยินและเป็นพิษสูงที่สุดในโลก ยากที่จะรับมือด้วย”

ตงจื้อไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองจึงเป็นธรรมดาที่ยากจะจินตนาการถึง  

“รับมือยากยิ่งกว่าปีศาจมนุษย์อีกเหรอครับ”

หลงเซินบอก “ปีศาจมนุษย์ต้องยืมร่างกายมนุษย์ถึงจะกระทำการ 

ได้ ต่อให้พลังปีศาจของมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ส่วนใหญ่ยังถูกจำกัดอยู่ 

ในกายหยาบนั้นอยู่ดี”

ตงจื้อถึงบางอ้อ “แต่หุ่นปีศาจพันศพเทียบเท่ากับภาชนะที่ขยายใหญ่  

รองรับพลังปีศาจได้มากขึ้น เลยรับมือได้ยากกว่าศพผีเป็นรายตัว?”

หลงเซินรับคำในลำคอ “อะไรจริงอะไรปลอมในนี ้ มีเพียงอย่างเดียว 

เท่านั้นที่ไม่แปรเปลี่ยน ก็คืองูเหลือมยักษ์ตัวนั้น ฉันสังเกตมาพักใหญ่แล้ว  

ภาพลวงตาไม่มีผลกับมัน มันเป็นสิ่งเดียวในนี้ที่เป็นความจริง แค่รอให้มัน 

ผ่านมาครั้งหน้าแล้วตามมันไปอีกครั้งก็น่าจะออกไปจากที่นี่ได้”
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ตงจื้อนึกถึงกระบี่เฟยจิ่งของหลิวชิงปัวที่ยังเสียบอยู่ในรูทวารของ 

งูเหลือมยักษ์ตัวนั้น ถึงยังไงนั่นก็เป็นความคิดของเขา ตอนนี้กระบี่โบราณ 

มีชื่อดี  ๆ  เล่มหนึ่งต้องไปฝังอยู่ในรูทวารของงูเหลือมยักษ์ ต่อให้หลิวชิงปัว 

ยังมีกระบี่อีกมากให้ใช้ เขาก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดี

หลงเซินได้ยินความตั้งใจของเขาที่บอกว่าต้องการเอากระบี่กลับคืนมา 

แล้วส่ายหน้า พลางบอก “กระบี่เล่มนั้นน่าจะถูกงูเหลือมยักษ์สลัดตกลงไป 

ที่ก้นแม่น้ำแล้ว หายาก ตอนนี้อย่าเพิ่งห่วงเรื่องนั้นเลย”

เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ตงจื้อขอโทษหลิวชิงปัวในใจเงียบ  ๆ และเล่า 

เรื่องที่ตนบังเอิญพบฟุจิคาวะ อาโออิ กับคนในชุดคลุมเมื่อครู่ไป “เหมือน 

ผมจะได้ยินพวกเขาพูดถึงแท่นบูชา หรือที่นี่จะเป็นแท่นบูชาใต้ดินขนาดใหญ ่ 

และคนที่ตายไปพวกนั้นก็คือเครื่องสังเวย”

หลงเซินเห็นด้วยกับความคิดเขา “กระจกสัมฤทธิ์อาจเกี่ยวข้องกับ 

แท่นบูชา และแท่นบูชาอาจเกี่ยวข้องกับศิลา”

ตงจื้อบอก  “งั้นพวกเราก็ต้องตามหาคนญี่ปุ่นพวกนั้นหรือไม่ก็ 

แท่นบูชาให้เจอก่อน ถึงจะรู้แผนการร้ายกับวัตถุประสงค์ของคนพวกนั้น”

เขานึกอะไรขึ้นได้ จึงกล่าวด้วยความห่วงใย “เมื่อกี้อาจารย์สู้กับ 

หุ่นปีศาจพันศพ ไม่ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับ”

หลงเซิน “ไม่เป็นไร”

ตงจื้อหยิบช็อกโกแลตออกจากกระเป๋าคาดเอวยื่นส่งให้

“อาจารย์กินอะไรก่อนสิ ผมมีน้ำมาด้วย”

แต่หลงเซินไม่ได้รับไว้

“นายกินเถอะ”

ตงจื้อค่อนข้างกระวนกระวายใจ “แต่ตอนลงมา อาจารย์พกกระบี่ 

มาแค่เล่มเดียว ไม่ได้เอาน้ำติดตัวมาใช่ไหมล่ะครับ!”

หลงเซินบอก “จะกินข้าวดื่มน้ำหรือเปล่า สำหรับฉันแล้วไม่ใช่เรื่อง 

สำคัญ”

ประโยคดังกล่าวเรียบง่ายไม่ซับซ้อน และดูคล้ายจะสื่อถึงอะไร 

บางอย่าง
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ตงจื้อทอดสายตามองออกไป ใบหน้าของชายหนุ่มที่ซ่อนอยู่ใน 

ความมืดทำให้ไม่อาจเห็นสีหน้าได้ชัด แต่เขาสังเกตได้ว่าในดวงตาคู่นั้น 

แฝงเร้นความลับมากมายเอาไว้

คำพูดมากมายขึ้นมาจ่ออยู่ที่ริมฝีปากแล้ว แต่เขาไม่กล้าเอ่ยปาก 

ออกไป เพราะถ้อยคำเหล่านั้นช่างตื้นเขินยิ่งนัก

นิ่งเงียบอยู่นาน ตงจื้อจึงเอ่ยเสียงเบา “เป็นอาจารย์วันเดียว นับถือ 

เป็นอาจารย์ชั่วชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น วันนี้ พรุ่งนี้ หรือวันต่อ  ๆ  ไป  

ผมก็จะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ตลอดไปครับ”

หลงเซินไม่ได้กล่าวอะไรทั้งสิ้น นอกจากตบหลังมือเขา

ราวกับเป็นการให้กำลังใจและรับรู้อย่างเงียบ  ๆ เป็นเหตุให้มุมปาก 

ตงจื้อยกขึ้นเล็กน้อย

งูเหลือมยักษ์จะปรากฏตัวเมื่อไหร่ แม้แต่หลงเซินเองก็ไม่แน่ใจ  

สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้มีเพียงการเฝ้ารอเท่านั้น

ตงจื้ออ้าปากหาว  เมื่ออยู่ข้าง  ๆ  หลงเซิน  เขาเผลอคลายความ 

ระมัดระวังลงไปมาก

ดูเหมือนหลงเซินจะสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าของเขาจึงเอ่ยขึ้น  

“นอนพักสักเดี๋ยวเถอะ”

ตงจื้ออยากบอกปัดด้วยความเกรงใจ เขาอ้าปากพะงาบ  ๆ ไม่รู้ว่า 

ตัวเองพูดออกไปหรือยัง  ก่อนที่สติสัมปชัญญะจะขาดหาย  จมลงสู่ 

ห้วงนิทราแทบจะในทันที

ร่างกายเหนื่อยล้าถึงขีดสุด ไม่มีแม้กระทั่งความฝัน ตั้งแต่ขึ้นจาก 

สระน้ำมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเลย เมื่อลมภูเขาพัดมาจึงทำให้รู้สึก 

หนาวชื้นระคนกัน หลังจากหลับไปแล้วก็เอาแต่ขยับเข้าหาบริเวณที่เป็น 

แหล่งกำเนิดความร้อนอย่างอดไม่ได้

หลงเซินตระหนักชัดถึงพฤติกรรมของเขา จึงเอื้อมมือไปช้อนตัวมา 

โอบไว้ในอ้อมกอด

การรับตงจื้อเป็นศิษย์ไม่ใช่ความคิดชั่วแล่นของเขา

ตั้งแต่ที่เขาให้ตงจื้อยืมกระบี่ชิงจู่ จริง  ๆ  ก็ได้แสดงเจตนาไปราง  ๆ  
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แล้ว แต่เขายังอยากสังเกตการณ์ต่ออีกสักระยะ เพราะคิดว่าตงจื้อมีนิสัย 

อ่อนโยน  หวั่นไหวไปกับสิ่งรอบกายได้ง่าย  ๆ  ปณิธานไม่แน่วแน่พอ  

แต่จากหลาย  ๆ  เหตุการณ์ที่ผ่านมา ในด้านความสามารถโดยรวม อีกฝ่าย 

อาจยังสู้หลิวชิงปัวไม่ได้ แต่กลับแสดงความสามารถในการปรับตัวออกมา 

มากกว่า

หากบอกว่าหลิวชิงปัวเปรียบเสมือนหินผาที่มีเหลี่ยมคมกริบ เช่นนั้น 

ตงจื้อก็เสมือนสายน้ำสายหนึ่ง

สงบ พลุ่งพล่าน กลายเป็นน้ำตกพันฟุตได้ เป็นบ่อน้ำนิ่งลึกในคืน 

จันทร์เพ็ญก็ได้เช่นกัน

ตงจื้อในตอนนี้มีพัฒนาการในการรับมือเวลาเจอกับปัญหาที่เฉียบขาด 

มาก แต่ในอีกหลาย  ๆ  เรื่องยังรอบคอบปลอดภัยไม่มากพอ รวมถึงความ 

สามารถของเจ้าตัวที่ยิ่งต้องการการขัดเกลาและการฝึกฝนอย่างเข้มงวดด้วย  

ถึงจะกลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถได้

หลงเซินพิงตัวกับหิน หลับตาฟื้นฟูพลังจิต แต่สมองไม่เคยหยุด 

ทำงาน

ตงจื้อหลับสบาย หารู้ไม่ว่าการที่เทพบุตรในดวงใจรับตนเป็นศิษย์นั้น 

เป็นเพียงการเริ่มต้น อาจารย์คนใหม่ได้เตรียมแผนการฝึกนรกเต็มรูปแบบ 

ไว้ให้เขาแล้ว

ทันใดนั้นไหล่เขาก็โดนตบทีหนึ่ง

ตงจื้อขยับตัวเล็กน้อย จิตใต้สำนึกสั่งให้ลำคอเปล่งเสียงร้องออกมา  

แต่ปากถูกปิดไว้

ลมหายใจร้อนระอุพ่นใส่หูเขา  หลงเซินเอ่ยแทบไม่ได้ยินเสียง  

“มาแล้ว”

ตงจื้อตื่นตกใจ ก่อนรีบทำให้ตัวเองตาสว่างเร็วที่สุด

ตอนนั้นเอง เขาเพิ่งพบว่าร่างกายกว่าครึ่งของตนถูกหลงเซินรวบไว้ 

ในอ้อมกอด ฝ่ายหลังรองซ้อนแผ่นหลังเขาไว้เพื่อให้เขาทรงตัวนั่งได้มั่นคง  

จากนั้นค่อยตะแคงตัวแนบไปกับผนังถ้ำ คล้ายกำลังสังเกตความเป็นไป 

ภายนอก
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ตงจื้อรีบลูบหน้าลูบตา เลียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายขณะมองออกไป 

ด้านนอก

สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ดุจภูเขาขนาดย่อม 

โผล่ออกมาท่ามกลางแสงสลัวราง วับ ๆ แวม ๆ เห็นเพียงเค้าโครงรางเลือน 

เป็นระยะ

ทั้งที่เป็นงูเหลือมยักษ์สามหัว แต่ยามเลื้อยกลับเงียบกริบ ทว่า 

ดวงตาดุจโคมไฟสีแดงทั้งห้าของมันเป็นที่จดจำได้ง่าย

“จับเถาวัลย์ ร่อนไปบนตัวมันเหมือนกับที่นายทำเมื่อกี้ ตามมันไป!”

หลงเซินบอกอย่างรวดเร็ว ตงจื้อไม่มีเวลาคิด จิตใต้สำนึกสั่งให้ 

ปฏิบัติตามทันที

เขาสูดหายใจลึก คว้าเถาวัลย์ที่ห้อยลงมาเหนือศีรษะก่อนถีบตัวลอย  

ร่อนลงบนตัวงูเหลือมยักษ์พอดิบพอดี ตงจื้อลื่นจนเกือบตกลงไป เขารีบ 

ก้มตัว หมอบราบลงบนตัวงูเหลือมยักษ์

กลิ่นคาวโชยเข้าจมูกอีกแล้ว ชายหนุ่มแทบอาเจียน รีบบีบจมูก 

พลางหันมองไปด้านหลัง

ที่ด้านหลัง ไม่รู้หลงเซินร่อนลงมาที่ด้านหลังเขาอย่างปราดเปรียว 

ตั้งแต่เมื่อไหร่ ท่วงท่าดังกล่าวดูดีและสง่างามกว่าเขามาก

ทั้งคู่หมอบอยู่บนตัวงูเหลือมโดยไม่พูดอะไร

ท่ามกลางความมืด งูเหลือมยักษ์เลื้อยซอกแซกไปข้างหน้าอย่าง 

ต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง ตงจื้อจำต้องแนบตัวลงไปบนนั้นทั้งร่าง พยายาม 

ลดแรงต้านเท่าที่จะทำได้

งูเหลือมยักษ์พาพวกเขาลอดผ่านถ้ำ มุ่งหน้าไปตามแม่น้ำสายใหญ่ 

ที่พวกเขาพบในตอนแรก

ตอนนี้เองที่ตงจื้อตระหนักว่าแม่น้ำใต้ดินแห่งนี้มีขนาดใหญ่มหึมา  

จากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จากผิวน้ำกว้างจวบจนคับแคบ กระแสน้ำ 

ค่อย  ๆ  สงบ พื้นดินแบ่งแยกแม่น้ำเป็นหลายสาย แตกแขนงไปทั่วเหมือน 

ดวงดาวดารดาษบนท้องฟ้า และต่างมีพลังชีวิตเป็นของตัวเอง

หากไม่ใช่เพราะอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทุกหนแห่งใน 
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ถ้ำใต้ดินนี้ อีกทั้งยังมีงูเหลือมยักษ์สามหัว  และนิมิตศพผี ที่นี่จะเป็น 

สถานที่ที่เหมาะสำหรับการสำรวจค้นคว้า

แต่เมื่อหลายพันปีก่อน คนสมัยโบราณค้นพบที่นี่ได้อย่างไร

หากเป็นอย่างที่คนญี่ปุ่นพูดจริง คือใต้ดินนี้มีแท่นบูชา แล้วคน 

ก่อสร้างหลบเลี่ยงงูเหลือมยักษ์สามหัวไปได้ยังไง

หรือว่าด้านล่างนี้ยังมีปากทางเข้าอีกทาง

ตงจื้อคิดเรื่อยเปื่อยขณะหมอบอยู่บนตัวงูเหลือม ความคิดร้อยแปด- 

พันเก้าแล่นผ่านสมองไป

“ลง!” ทันใดนั้นหลงเซินก็บอกเสียงต่ำ

ตงจือ้ไถลลงจากรา่งงเูหลอืมยกัษ ์ เทา้เกอืบโดนมนัเลือ้ยทบั เคราะห์ดี 

ที่หลงเซินตาไวมือไวดึงตัวเขาไว้ทัน

หลงเซินพาเขาเดินเลี้ยวเข้าไปในทางเล็ก ๆ ด้านข้าง เส้นทางคดเคี้ยว 

ค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้น ภายในถ้ำมีศพผีจำนวนมากอยู่ในท่านั่งหรือไม่ก็นอน  

ชวนให้หวาดกลัวจนตัวสั่น

ตงจื้อตามหลังหลงเซินไปด้วยความระมัดระวัง พยายามไม่ไปแตะ 

โดนศพผีพวกนั้น

“ช่วยด้วย...ช่วยฉันที รองอธิบดีหลง...ตงจื้อ...”

เสียงโจวเย่ว์!

“มองไปข้างหน้า อย่าหันกลับไป” หลงเซินที่อยู่ข้างหน้าเอ่ย

ตงจื้อไม่ได้หันกลับ แต่ยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ชะงักเล็กน้อย

การชะงักนี้เองที่ทำให้มีมือสองข้างเอื้อมมาจากด้านหลังทันที

สัมผัสเย็นชืดแปลกประหลาด ซ้ำยังมีเล็บมือยาว ไม่ใช่สัมผัสของ 

คนเป็น ๆ เด็ดขาด!

เขาสะดุ้งตกใจ กลับหลังหัน ยกกระบี่วาดออกไปทันที

คมกระบี่กรีดผ่านร่างของโจวเย่ว์จนเป็นแผลลึก แต่กลับไม่มีเลือด 

ไหลออกมา อีกฝ่ายเผยรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมให้ตงจื้อ ก่อนกระโจนเข้าใส่  

เล็บมือสองข้างยาวเฟื้อยและโค้งงอ เส้นลมปราณสีม่วงปกคลุมทั่วใบหน้า  

ไม่ผิดไปจากสิงเฉียวเซิงก่อนหน้านี้
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ครั้งนี้ตงจื้อไม่เหลือความปรานีอีก เขาก้าวถอยหลังหลายก้าว ควัก 

ยันต์แสงจันทราแผ่นหนึ่งออกจากกระเป๋าด้วยความฉับไว

“ฟ้าหนึ่งกำเนิดน้ำ ดินสองกำเนิดไฟ ฟ้าสามกำเนิดไม้ ดินสี่กำเนิด 

ทอง ห้าอยู่ระหว่างกลาง พิชิตความโหดร้าย ขับไล่ภัยพิบัติ โค่นมาร 

ดับรอย! เพี้ยง!”

ตอนนี้ความเร็วในการท่องคาถาของเขาเร็วขึ้นมาก ควบคุมให้อยู่ 

ภายในเวลาสี่วินาทีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่หากเทียบกับความเร็ว 

หนึ่งถึงสองวินาทีของเหออวี้กับพวกหลี่อิ้งแล้ว ตงจื้อยังมีช่องว่างให้ต้อง 

พัฒนาอีกมาก

ยันต์สลายกลายเป็นเปลวเพลิงติดอยู่บนคมกระบี่ แล้วแล่นฉิว 

ไปทางโจวเย่ว์

เสียงพึ่บดังขึ้น เปลวไฟลุกโหมที่บริเวณศีรษะอีกฝ่าย ก่อนลาม 

ไปทั่วลำตัว ห่อหุ้มเขาไว้อย่างรวดเร็ว

โจวเย่ว์ดิ้นรนกระเสือกกระสน เปล่งเสียงร้องโหยหวนอยู่ท่ามกลาง 

เปลวเพลิง

ตงจื้ออดขยับเข้าไปไม่ได้ แต่โดนหลงเซินรั้งไว้

“นายทำถูกแล้ว เขาไม่ใช่โจวเย่ว์”

หลงเซินนิ่งไปนิด ก่อนบอก “โจวเย่ว์ตายแล้ว”

ตงจื้อผงะ “ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ”

หลงเซิน “ก่อนหน้านี้ตอนที่สู้กับงูเหลือมยักษ์ในแม่น้ำ เขาตกลงไป 

ในน้ำ หัวข้างหนึ่งของงูเหลือมยักษ์ฉกไปกิน”

สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาซึ่งอยู่มาแล้วอย่างน้อยนับพันนับหมื่นปีอย่าง 

งูเหลือมยักษ์สามหัวนี้ เป็นเรื่องยากที่จะสังหารให้แดดิ้น ชีวิตของมัน 

หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับถ้ำแห่งนี้ไปแล้ว ตอนนั้นจุดประสงค์ที่หลงเซิน 

กับซ่งจื้อฉุนต่อสู้โรมรันกับมันไม่ใช่เพื่อตัดสินชี้ชะตาจนพังพินาศลงทั้งสอง 

ฝ่าย แต่เพื่อให้คนอื่น  ๆ  มีโอกาสหลบหนี โจวเย่ว์นับว่าค่อนข้างโชคร้าย  

เขาถูกซัดตกลงไปในแม่น้ำ กลับไปที่ริมฝั่งไม่ทันเวลาอย่างพวกหลี่อิ้ง  

ส่งผลให้หัวหนึ่งของงูเหลือมมุดไปใต้น้ำ คาบตัวเขาขึ้นมาแล้วกระเดือก 
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ลงไปเหมือนปลา แม้ว่าหลงเซินกับซ่งจื้อฉุนจะทำให้งูเหลือมยักษ์บาดเจ็บ 

สาหัสในตอนท้าย แต่โจวเย่ว์ก็เสียชีวิตทันทีเนื่องจากเขี้ยวของงูเหลือมยักษ์ 

เสียบทะลุหัวใจ

ทวา่สภาพของงเูหลอืมยกัษก์ไ็มไ่ดด้นีกั สาเหตทุีต่อนนีม้นัสงบเสงีย่ม 

ขึ้นมาก ปล่อยให้พวกตงจื้อหมอบอยู่บนตัวโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไร เป็น 

เพราะก่อนหน้านี้หลงเซินทำให้หัวสองในสามของมันบาดเจ็บรุนแรง  

พลังการโจมตีของมันจึงลดลงไปมาก นอกจากขนาดลำตัวที่ใหญ่ไปหน่อย  

ก็ไม่มีภัยคุกคามอะไรแล้ว

ข่าวการตายของเพื่อนร่วมทางอีกคนทำให้ตงจื้ออดคิดถึงปาซางกับ 

กู้เหม่ยเหรินไม่ได้

ปาซางยังไม่เท่าไหร่ พลังการต่อสู้ของเจ้าตัวนับว่าแข็งแกร่ง ยัง 

ไม่ต้องเป็นห่วงเขา แต่กู้เหม่ยเหริน ไม่รู้ว่าเสียงขลุ่ยของหล่อนจะใช้ได้ผล 

กับศพผีหรือเปล่า

ขณะที่กำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่นั้นก็เดินมาจนสุดปลายทางถ้ำ ตงจื้อร้อง 

อ๋า “นี่มันสระน้ำที่พวกเราเคยมาก่อนหน้านี้นี่!”

สระน้ำหันหน้าไปยังทิศทางทั้งสี่ ถ้ำที่พวกเขาเดินมาตั้งอยู่ทางทิศ 

ตะวันตก  ทิศเหนือกับทิศตะวันออกตงจื้อกับหลิวชิงปัวเคยไปมาแล้ว  

ทิศตะวันออกเดินไปไม่สุด ทิศเหนือทำให้เขาพบหลงเซินในตอนท้าย เมื่อ 

เดินวนเป็นวงใหญ่ก็ถูกงูเหลือมยักษ์พากลับมาที่นี่อีกครั้ง หรืออีกนัยหนึ่ง 

ก็คือ ถ้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตกกับทิศเหนือต่างเชื่อมถึงกัน

แทบไม่ต้องคิดให้วุ่นวาย สุดท้ายเหลือตัวเลือกทางทิศใต้แค่ทาง 

เดียวแล้ว

มีอาจารย์คนใหม่อยู่ด้วย ต่อให้สภาพแวดล้อมจะอันตรายกว่านี้ 

ก็ดูเหมือนไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้ว

นอกจากนี้ตงจื้อยังค้นพบสิ่งใหม่ด้วย

นับตั้งแต่เข้ามาในถ้ำนี้ ดอกฟอร์เกตมีนอตที่ดูสวยงามแต่แท้จริง 

แล้วกลับซ่อนกับดักไว้เหมือนจะหายวับไปทันท ี ยิ่งเดินเข้าไปด้านในเท่าไหร ่ 

ภาพเบื้องหน้ายิ่งมืดสนิทเท่านั้น
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ที่ไหนมีดอกฟอร์เกตมีนอต  ที่นั่นมีภาพลวงตา  หากไม่มีดอก 

ฟอร์เกตมีนอต หมายความว่าภาพลวงตาพวกนั้นก็จะหายไปด้วยสินะ

ตงจื้อเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ  แบตเตอรี่เหลือเพียงหนึ่ง 

เปอรเ์ซน็ต ์ เขาตระหนกัดถีงึความสุม่เสีย่ง เครือ่งอาจจะดบัเองโดยอตัโนมตั ิ

ได้ทุกเมื่อ

“อาจารย์ โทรศัพท์มือถือของอาจารย์ล่ะ ผมยืมใช้หน่อย” เขาบอก

หลงเซิน  “ฉันไม่ได้เอามาด้วย ตอนลงมาชั้นใต้ดิน ฉันวางไว้ 

ด้านบน”

ตงจื้อ “อาจารย์มีทักษะมองเห็นในที่มืดเหรอ”

หลงเซิน “เปล่า แต่ถ้าเอาโทรศัพท์ลงมา มันต้องพังแน่ กลับไป 

ก็ต้องซื้อเครื่องใหม่อีก”

ตงจื้อรู้สึกเหมือนโดนลูกศรปักเข่า เพราะถึงแม้เขาจะนำกระเป๋า 

กันน้ำมาด้วย  แต่ก็ยังเผลอทำโทรศัพท์มือถือแช่น้ำจริง  ๆ  แบตเตอรี่ 

ลดฮวบ กำลังตกอยู่ในสภาพใกล้ชำรุดและใช้งานไม่ได้

ตงจื้อ “รองอธิบดีทำโทรศัพท์มือถือพังเพราะเรื่องงาน ไม่ให้เบิก 

เงินคืนเหรอครับ”

หลงเซิน “ไม่ให้”

เขานิ่งไป ก่อนเอ่ย “ถ้าสุดท้ายนายผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติไปได ้ 

ฉันจะซื้อเครื่องใหม่ให้นาย”

ตงจือ้กลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก คนอืน่กราบอาจารยม์แีตจ่ะกระวกีระวาด 

มอบของขวัญให้ผู้เป็นอาจารย์ แต่ทำไมพอเป็นเขาถึงดูเหมือนเอาเปรียบ 

อาจารย์ไปเสียได้ล่ะ

คำว่า  ‘เกาะผู้ใหญ่กิน’  ผุดขึ้นในสมอง เขารีบบอก “ไม่ต้องครับ  

ผมมี...”

ยังไม่ทันพูดคำว่าเงิน ก็แว่วเสียงความเคลื่อนไหวดังมาจากเบื้องหน้า

หลงเซินเร่งฝีเท้า ตงจื้อรีบตามไปด้วย

ยิ่งเดินไปข้างหน้า เสียงก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อย ๆ 

ไม่ได้มีแค่เสียงด่าทอทะเลาะวิวาท แต่ยังมีเสียงการต่อสู้ด้วย
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ลักษณะพื้นที่ของที่นี่แปลกมหัศจรรย์ ได้ยินเหมือนเสียงอยู่ไม่ไกล 

แล้ว แต่ยังต้องเลี้ยววกไปวนมาหลายรอบ ตงจื้อคาดการณ์ว่าพวกเขา 

เดินมาแล้วเกือบ 10 - 20 นาที เนื่องจากตอนนี้โทรศัพท์มือถือเขาทนไม่ไหว 

อีกต่อไป มันแจ้งเตือนว่าไม่มีแบตเตอรี่เหลืออยู่แล้ว พวกเขาถึงเห็นสภาพ 

ของสุดปลายทางเดินเบื้องหน้า

ที่ใจกลางถ้ำหลักทั้งสูงทั้งกว้าง มีรูปปั้นหินตั้งตระหง่าน ดูจาก 

เครื่องแต่งกายภายนอกน่าจะเป็นสตรียุคโบราณนางหนึ่ง ที่ด้านหลังของ 

รูปปั้นหินเป็นแท่นหินกลม บนแท่นหินว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย

แต่แทนที่จะเรียกว่าถ้ำ สู้เรียกว่าวิหารยังจะเหมาะสมกว่า วินาที 

ที่ตงจื้อเห็นวิหารแห่งนี้ เขาก็ตระหนักทันทีว่านี่อาจเป็นจุดหมายปลายทาง 

ของการเดินทางครั้งนี้ของพวกเขา พื้นที่ในวิหารมีขนาดเท่ากับพระที่นั่ง 

ไท่เหอของพระราชวังต้องห้ามสามองค์รวมกันเป็นอย่างน้อย ตะเกียง 

สัมฤทธิ์แขวนอยู่รอบ  ๆ  ผนังหิน มีแสงเล็ดลอดออกมาจากด้านใน หาก 

แต่ไม่เหมือนแสงเทียน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพจำคร่าว ๆ จากการกวาดตามองเพียงครั้งเดียว  

เขาไม่มีเวลาสำรวจอะไรมากนัก เพราะตรงหน้ารูปปั้นหิน หลี่อิ้ง จางซง  

เซี่ยชิงหนิง ทั้งสามคนรวมถึงชายที่ไม่รู้จักอีกสองสามคนกำลังถูกหุ่นปีศาจ 

พันศพหลายตัวรุมล้อมจนมือไม้อ่อนทำอะไรไม่ถูก จึงขยับถอยหลังไป 

ทีละก้าว

เมื่อเห็นหุ่นปีศาจพันศพเหล่านั้น ตงจื้อเผลอสูดลมหายใจเย็น  ๆ  

เข้าปากโดยไม่รู้ตัว

บนเรือนร่างที่สูงอย่างน้อยสองเมตรรองรับหัวจำนวนมาก มอง 

ผ่าน  ๆ  มีมากกว่าสิบหัวเป็นอย่างต่ำ หัวพวกนั้นรวมกันซ้ายขวาหน้าหลัง  

สีหน้าแตกต่างกันไป บางหัวยังมีเนื้อหนังเปื่อยเน่าห้อยติดอยู่  ดวงตา 

สองข้างปรากฏแสงสลัวสีเขียวม่วง  แยกเขี้ยวดุร้าย เลือกกัดใครก็ได้ 

ทุกเมื่อ  หุ่นปีศาจพันศพทุกตัวมีแขนจำนวนมากอยู่ตามตัว  หน้าอก  

และแผ่นหลัง เหยียดยื่นออกไปทั่วทุกสารทิศ พร้อมแยกเขี้ยวยิงฟัน

ก่อนที่พวกหลงเซินจะมาถึง ทั้งสามหันหลังชนกัน ก่อตัวเป็นทัพ 
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รปูสามเหลีย่มมมุฉาก รบัมอืกบัหุน่ปศีาจพนัศพหกตวัและอปุสรรคนานปัการ

ไฟอาคมของหลี่อิ้งพุ่งออกไป  พริบตาเดียวก็โดนหัวหนึ่งในนั้น 

กลืนกิน

เซี่ยชิงหนิงควบคุมหุ่นเชิดจิ๋วสองสามตัวถือมีดสั้นเหยียบไปตามตัว 

หุ่นปีศาจพันศพ กระโดดดีดตัวขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วเพื่อค้นหาจุดอ่อน  

เมื่อสบโอกาสก็แทง รับมือหุ่นปีศาจพันศพได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็มีขีดจำกัด 

เช่นกัน ตำแหน่งที่หล่อนอยู่ล่อแหลมที่สุด เท่ากับจางซงต้องต่อกรกับ 

หุ่นปีศาจพันศพห้าตัวเพียงคนเดียว จึงอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด

จางซงถนดัวชิากระบี่ แตเ่ขาสำเรจ็วชิามาจากหลงหูซ่าน ยอ่มรำ่เรยีน 

คาถายันต์มาด้วย เมื่อเห็นหุ่นปีศาจพันศพเหล่านั้นดาหน้าเข้ามา เขาก็ 

กัดฟัน กรีดนิ้วลงบนคมกระบี่จนเป็นแผล เลือดสดไหลลงมาตามตัวกระบี ่

ไปจนถึงปลายกระบี่แทบจะทันที เขาท่องคาถายันต์ มือข้างหนึ่งกำกระบี่  

มือข้างหนึ่งทำมุทรา ให้หลี่อิ้งคุ้มกันตัวเอง ก่อนกระโดดตัวลอยไปข้างหน้า  

คมกระบี่เปล่งแสงสีแดงฉาน แทงทะลุเข้าไปใจกลางหุ่นปีศาจพันศพ

ชายหนุ่มตะโกนก้อง ขยับกระบี่บิดมุมเล็กน้อย หุ่นปีศาจพันศพ 

ยื่นแขนหลายข้างออกมาจับกระบี่เขา แต่โดนคมกระบี่ตัดสะบั้นจนร่วงไป 

กองอยู่ที่พื้นทันที จางซงจะชักกระบี่ออก แต่ดูเหมือนกระบี่จะคาติดอยู่ 

ในร่างหุ่นปีศาจพันศพ สีหน้าเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย ก่อนที่หลี่อิ้งจะยื่นยันต์ 

มาในเวลาเหมาะเจาะพอดี

“ใช้ไอ้นี่!”

จางซงไม่แม้แต่จะชายตามอง มือฉวยยันต์มา ทิ้งกระบี่ก่อนถอยไป 

ด้านหลัง สูดหายใจเข้าลึก อาศัยกระบี่ที่เสียบอยู่บนตัวหุ่นปีศาจพันศพ 

กระโดดขึ้นไปตบกะโหลกมันหนึ่งที วินาทีที่ยันต์ถูกตัวมัน เปลวเพลิง 

ก็ลุกโหม ครู่เดียวไฟก็ลามไปยังหัวอื่น  ๆ จางซงกระโดดขึ้นไปในอากาศ 

และพลิกตัวร่อนลงพื้น ถอนกระบี่ออกอย่างราบรื่น ถีบเท้าใส่หุ่นปีศาจ 

พันศพแรง ๆ 

หุ่นปีศาจพันศพซวนเซไปด้านหลังหลายก้าว สุดท้ายล้มตึงไปกับพื้น

ทว่าจางซงยังไม่ทันพักหอบหายใจก็มีหุ่นปีศาจพันศพอีกตัวโถม 
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เข้ามาแล้ว

“ให้ตายเถอะ ยังไม่จบใช่ไหม ฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะ!” เขา 

ด่าเปิงอย่างหมดความอดทน

อีกด้านหนึ่งก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนัก ไม่รู้อีกฝ่ายใช้กลอุบายใดถึงมี 

กลิ่นหอมแปลกประหลาดขับออกจากตัวตลอดเวลา ดูเหมือนหุ่นปีศาจ 

พันศพจะกริ่งเกรงกลิ่นหอมนี้ ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้คนพวกนั้น จึงเป็น 

ธรรมดาที่จะเห็นพวกหลี่อิ้งเป็นเป้าโจมตีหลัก

หลี่อิ้งกับพวกอีกสองคนไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับหุ่นปีศาจพันศพ 

เท่านั้น ยังต้องระวังมนุษย์อีกสองคนไม่ให้ถูกเล่นงานลับหลังขณะที่กำลัง 

ชุลมุนด้วย

ตอนที่หลงเซินกับตงจื้อมาถึง  พวกหลี่อิ้งก็เป็นธนูที่น้าวสายจน 

สุดแล้ว

ทันทีที่ เห็นหลงเซิน แววตาพวกเขาเปล่งประกายราวกับได้เห็น 

ความหวัง

“รองอธิบดีหลง!”
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หลงเซินชักกระบี่ออกจากฝัก  กระโดดพรวดไป 

ตรงหน้าหุ่นปีศาจพันศพ ขวางตัวที่กำลังกระโจนเข้าใส่เซี่ยชิงหนิง ขณะที่ 

กระบี่ยาวในมือเหวี่ยงออกไปนั้น ความเร็วของมันว่องไวดุจลำแสงสีขาว  

ก่อนที่ทุกคนจะทันเห็นชัด  หัวที่อยู่บนบ่าของหุ่นปีศาจพันศพก็ถูกบั่น 

ไปแล้วห้าหกหัว หัวเหล่านั้นลอยกระจัดกระจายขณะยังอยู่ในท่าอ้าปาก 

กว้างเท่าอ่างโลหิตกลางอากาศเพื่องับคน

เขาไม่หยุดนิ่งแม้แต่อึดใจเดียว หมุนตัวมาตรงหน้าจางซง กระบี่ 

เสียบเข้ากลางอกหุ่นปีศาจพันศพอีกตัว ไอดำเข้มข้นทะลักออกมาจาก 

หุ่นปีศาจพันศพ ก่อนโดนหลงเซินเตะจนถอยไปหลายก้าว ซวนเซล้มลง 

กับพื้น  จางซงอาศัยจังหวะนี้ขยับเข้าไปร่วมวงด้วย  ตัดหัวทุกหัวของ 

หุ่นปีศาจพันศพทิ้งไป

หางตาตงจื้อแลเห็นชายสองคนนั้นกำลังขยับไปทางหลงเซินเงียบ  ๆ  

คล้ายมีเจตนาแอบแฝง

เขาเอากระบี่เข้าขวาง กำลังจะตะคอกถามสถานะของคนพวกนั้น  

คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะร้อนตัว  นึกว่าตงจื้ออยากลงไม้ลงมือกับตน  จึง 

ถอยหลังไปหลายก้าว สีหน้าบอกความระแวดระวังทันที หนึ่งในนั้นใช้ 

สองมือประสานมุทรา ท่องคาถาไม่รู้จักหลายประโยค และคลำเอาของ 

บางอย่างจากในกระเป๋าเสื้อขว้างไปตรงหน้าตงจื้อ ของดังกล่าวขยายตัว 
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ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง ยืดคองอหลัง อยู่ในท่าโจมตีอย่างรวดเร็ว

ถึงแม้ตงจื้อเพิ่งเข้าสู่โลกบำเพ็ญเพียรไม่นาน ประสบการณ์ที่พานพบ 

ก็ไม่นับว่ามากมายอะไร แต่เมื่อเขาเห็นการกระทำของชายหนุ่มคนนี้ ก็รู้ 

ที่มาที่ไปของอีกฝ่ายทันที

ที่คู่ศิษย์อาจารย์ฟุจิคาวะอัญเชิญชิกิงามิออกมาต่อสู้บนเขาฉางไป๋  

ก็เป็นวิธีเดียวกันนี้

คนพวกนี้จะต้องเป็นพวกเดียวกับคนญี่ปุ่นแน่!

ดูเหมือนพวกเขาจะพลัดหลงกับกองกำลังหลัก แบบนี้ค่อยจัดการ 

ง่ายหน่อย

พยคัฆข์าวคำรามกอ้งพลางกระโจนเขา้หา ตงจือ้กม้ตวัหมอบตำ่เรว็ไว  

ยกกระบี่ยาวขึ้น ผ่าส่วนท้องของพยัคฆ์ขาวเป็นทางยาว

ชายผู้บังคับใช้ชิกิงามิพยัคฆ์ขาวเผยแววตาพรั่นพรึง

อาวุธธรรมดาไม่อาจทำให้ชิกิงามิบาดเจ็บได้ เว้นแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในมือ 

ตงจื้อจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์

ตอนแรกเขาไม่เห็นตงจื้อในสายตา เพราะดูจากท่าทางการจับกระบี่ 

และความเร็วในการตอบสนองของอีกฝ่ายแล้ว มากสุดก็ดีกว่ามือใหม่ที่เพิ่ง 

ใช้กระบี่หน่อยเดียวเท่านั้น แต่ตอนนี้อีกฝ่ายกลับต่อกรกับพยัคฆ์ขาวด้วย 

อาวุธวิเศษในมืออย่างสูสี

การมาของหลงเซินกับตงจื้อเป็นการช่วยหนุนพวกหลี่อิ้งขนานใหญ่  

หลงเซินคนเดียวแทบจะจัดการหุ่นปีศาจพันศพทั้งหมด แต่หุ่นปีศาจพันศพ 

เหล่านี้คงกระพัน ด้วยหัวและมือนับไม่ถ้วน พละกำลังในการต่อสู้ล้นเหลือ  

ต่อให้หลงเซินเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่อาจกวาดล้างและกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ 

ได้หมดในชั่วพริบตา

เซี่ยชิงหนิงเพิ่งมีโอกาสพักหอบหายใจ ทันใดนั้นหล่อนก็สัมผัสได้ว่า 

มีเสียงแหวกอากาศลอยมาทางท้ายทอย

หล่อนหันกลับไปไม่ทัน ทำได้แค่เบี่ยงตัวหลบ

ด้านหลัง ร่างที่โผล่มาด้วยความเร็วสูงเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศ 

เพื่อพุ่งจู่โจมหล่อน จางซงเพิ่งใช้กระบี่กำจัดหุ่นปีศาจพันศพไปตัวหนึ่ง  
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ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ยังสั่นเทาไม่หาย เห็นดังนั้นจึงกระโดดลอยตัว  

แทงกระบี่ใส่เงาเลือนรางนั่น

เขาไวมากแล้ว แต่อีกฝ่ายหายตัวไปกลางอากาศก่อนที่กระบี่ของเขา 

จะไปถึง ก่อนปรากฏตัวขึ้นข้างเซี่ยชิงหนิงอีกครั้ง และคว้าหมับไปที่ศีรษะ 

หล่อนทันที!

หลี่อิ้งเห็นดังนั้นก็ขว้างยันต์แผ่นหนึ่งออกไปตามสัญชาตญาณ  

มันกลายเป็นไฟอาคมตกใส่ตัวอีกฝ่าย ฝ่ายหลังครางเสียงอู้อี้ ซวนเซไป 

ด้านหลัง แผ่นหลังชนกำแพง

“วิชานินจา!”

หลี่อิ้งหรี่ตา ปายันต์อีกแผ่นเข้าไป ไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายมีเวลาพัก 

หายใจ

แต่ชายคนนั้นกลับยิ้มประหลาดให้เขา ก่อนหายวับไปกลางอากาศ

หลี่อิ้งรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดบอดทางสายตาอย่างหนึ่ง อีกฝ่ายเป็นมนุษย ์ 

ไม่ใช่ภูตผีปีศาจอะไร เป็นไปไม่ได้ที่จะล่องหนหายตัวไปในอากาศ แต่ 

นินจาที่ฝีมือเหนือชั้นใช้ประโยชน์สูงสุดจากจุดบอดทางประสาทสัมผัสนี้ 

เพื่อโจมตีศัตรู

เขาตกตะลึง หันกลับไปด้วยความว่องไว แต่หน้าอกโดนกำปั้น 

อัดใส่แทบจะทันที ความเจ็บปวดแผ่ซ่านอย่างรวดเร็ว การโจมตีของเขา 

พลอยหยุดชะงักไปด้วย

เซี่ยชิงหนิงยกมือ หุ่นเชิดหลายตัวพุ่งเข้าใส่พยัคฆ์ขาว พยัคฆ์ขาว 

หันขวับ ตวัดกรงเล็บเข้าใส่ แต่หุ่นเชิดหลบหลีกอย่างคล่องแคล่ว พร้อม 

ช่วยตงจื้อจู่โจม

ตอนแรกจางซงเป็นลูกมือคอยช่วยหลงเซินต่อกรกับหุ่นปีศาจพันศพ 

น่าปวดหัวพวกนั้นอยู่ เห็นทางหลี่อิ้งเพลี่ยงพล้ำ จึงวาดกระบี่ไปทางนินจา

“เวรเอ๊ย ฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะกระโดดได้เร็วกว่ากระบี่ฉัน!”

อีกด้านหนึ่ง หลิวชิงปัวหอบหายใจ พุ่งตัวเข้ามาในสภาพโซซัดโซเซ

ทั่วลำตัวชายหนุ่มมีแต่บาดแผล แต่ทั้งหมดเป็นบาดแผลภายนอก  
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บางแห่งมีผ้าพันไว้ลวก  ๆ แขนเสื้อกับขากางเกงขาดหายไปอย่างละท่อน  

สภาพกระเซอะกระเซิงทีเดียว

หลังพลัดหลงกับตงจื้อ  เขาเผชิญภยันตรายมาไม่น้อยจนเกือบ 

เอาชีวิตไม่รอด เดิมทีคิดว่าคงถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปเสียแล้ว ใครจะนึกว่า 

ความผิดพลาดที่เกิดจากเหตุบังเอิญและการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจ จะทำให้ 

ได้มารวมตัวกับพรรคพวกอีกครั้ง

ชั่วขณะนั้นหลงเซินสังหารหุ่นปีศาจพันศพไปแล้วสามตัว ขณะที่ 

กำลังยึดครองความได้เปรียบมาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และกำลังจะสังหาร 

หุ่นปีศาจพันศพอีกสามตัวที่เหลือด้วยกระบี่ ก็มีคนอีกสี่คนบุกเข้ามา

“อาจารย์ ระวัง! คนในชุดคลุมนั่นมันมาแล้ว!”

ตงจื้อเห็นผู้มาใหม่ ไม่มีเวลาสนใจแขนที่โดนพยัคฆ์ขาวตะปบ 

จนเกิดรอยเลือด เขาตะโกนเสียงดัง

ผู้ที่มาใหม่ไม่ได้มีเพียงคนในชุดคลุมเท่านั้น แต่ยังมีคนรู้จักอย่าง 

องเมียวจิฟุจิคาวะ อาโออิ ที่เคยเจอกันบนเขาฉางไป๋ด้วย

สำหรับฟุจิคาวะ อาโออิ ผู้นี้ หลังเหตุการณ์บนเขาฉางไป๋ ตงจื้อ 

เคยได้ยินเหออวีพ้ดูถึง คำวา่อาโออเิป็นชือ่สตรีที่พบบ่อยในญีปุ่น่ แต่ตอนที ่

ฟุจิคาวะ อาโออิ ถือกำเนิดนั้น มารดาเขาได้เสียชีวิตลง เพื่อเป็นการรำลึก 

ถึงภรรยา บิดาของเขาจึงใช้ชื่อของภรรยามาตั้งเป็นชื่อบุตรชาย แรกเริ่ม 

เดิมทีนักบวชชินโตกับองเมียวจิญี่ปุ่นเป็นคนละตำแหน่งอยู่แล้ว หลังจาก 

ที่เขาควบสองตำแหน่งในคราวเดียวกัน และกลายเป็นจอมเวทที่มีชื่อเสียง 

เลื่องลือในญี่ปุ่น ที่มาของชื่อฟุจิคาวะ อาโออิ ซึ่งเคยถูกทุกคนหัวเราะเยาะ 

มาก่อนได้กลายเป็นกระแสนิยมรูปแบบหนึ่งไป ว่ากันว่าลูกศิษย์ที่อยู่ 

ใต้ปกครองของเขามีการเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นชื่อของสตรีเพื่อเอาใจเขาด้วย

อย่างไรก็ตาม ฟุจิคาวะ อาโออิ เป็นองเมียวจิที่ฝีมือเก่งกาจมาก 

คนหนึ่ง ตงจื้อรู้เรื่องพวกนี้มาจากเหออวี้

สาเหตุที่ครั้งที่แล้วศิษย์อาจารย์คู่นั้นกลับไปอย่างหมดสภาพ ไม่ใช่ 

เพราะพวกเขาไม่เก่งพอ แต่เพราะตอนนั้นฝ่ายตนมีบุคคลที่เก่งกล้าสามารถ 

อย่างหลงเซินอยู่ด้วย บวกกับมังกรกระดูกที่พวกเขาต้องรับมือ ตัวมันเอง 
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ก็เป็นสัตว์เทพที่มีอายุหลายพันหลายหมื่นปีเช่นกัน  ศิษย์อาจารย์คู่นั้น 

มีใจทะเยอทะยานและประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเกินไป ถึงพ่ายแพ้ไปอย่างหมดรูป 

เช่นนั้น

แต่ชาวญี่ปุ่นผู้หยิ่งยโสไม่มีทางยอมให้ตนพ่ายแพ้แก่ศัตรูคนเดียวกัน 

เป็นครั้งที่สองเด็ดขาด ครั้งนี้พวกเขาเตรียมการมาอย่างดี ต้องรับมือด้วย 

ยากยิ่งกว่าเดิมแน่ ๆ 

ชายที่ต่อสู้ติดพันอยู่กับตงจื้อตะโกนเรียกด้วยความตื่นเต้นยินดี 

เมื่อเห็นฟุจิคาวะ อาโออิ

แต่คนที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าพวกเขาคือหลิวชิงปัว ในสภาพแวดล้อมที่มี 

เสียงอึกทึกครึกโครมเช่นนี้ เขาดันได้ยินคำว่า  ‘อาจารย์’ เจ้าตัวทำสีหน้า 

ไม่อยากเชื่อ ก่อนคำรามลั่น “ไอ้คนแซ่ตง เมื่อกี้นายตะโกนว่าอะไรวะ!”

ตงจื้อสู้จนหอบหายใจฮัก ๆ มีเวลาสนใจเขาที่ไหน หลิวชิงปัวกัดฟัน  

ได้แต่ระบายอารมณ์ไปกับศัตรูที่อยู่ตรงหน้า

ฟัน ฟัน ฉันจะฟันพวกแกให้ตาย!

แววตาเคร่งขรึมของฟุจิคาวะ อาโออิ  กวาดผ่านหลงเซินไป เขา 

แค่นยิ้ม ยกมือขึ้น ปล่อยชิกิงามิสองตัวให้กระโจนใส่หลงเซินทันที

คนในชุดคลุมสีดำที่ปกปิดตลอดเรือนร่าง กระทั่งใบหน้าก็ได้รับ 

การปกปิดอย่างมิดชิดจนมองไม่เห็นรูปโฉม คนคนนั้นไม่ได้สนใจหลงเซิน 

กับพวกหลี่อิ้ง หลังจากเข้ามาแล้วก็ตรงดิ่งไปที่รูปปั้นหินทันที

จางซงสังเกตเห็นความผิดปกติของอีกฝ่าย จึงขยับเข้าไปขวางโดย 

ไม่ลังเล

“หยุดอยู่เฉย ๆ!”

คนในชุดคลุมยกแขนเสื้อกว้าง  ไอสีดำเป็นทางลอยออกจากใต้ 

ชุดคลุมพุ่งเข้าใส่จางซงจากหลายทาง

จางซงรู้สึกฉงน เขาเห็นไอสีดำพวกนั้นขยายตัวทันทีที่แตะพื้น ก่อน 

เคลื่อนมาคลุมใบหน้าตน

ตงจื้อตกใจ รีบร้องเตือนอีกฝ่าย “พวกนั้นเป็นไอปีศาจ ให้โดนตัว 

ไม่ได้!”
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เพราะมวัแตเ่ตอืนจางซง เขาจงึลมืระวงัตวัไปชัว่ขณะ พดูจบไมท่นัไร  

พยัคฆ์ขาวที่กระโจนเข้ามาก็กัดไหล่ตงจื้อทันที

เซี่ยชิงหนิงออกแรงกดที่มือ  หุ่นเชิดสองสามตัวขยายใหญ่ขึ้น 

ตามลำดับ มันแยกกันกระโจนใส่พยัคฆ์ร้าย  บางตัวถือมีดสั้นปักไปที่ 

หัวใจมัน บางตัวคว้าขนบนหัวมันแล้วออกแรงบิด พยัคฆ์ร้ายแผดเสียง 

คำรามพลางดิ้นกระสับกระส่าย ต้องปล่อยตงจื้อไปอย่างไม่มีทางเลือก

การมาถึงของกลุ่มคนในชุดคลุมทำให้สถานการณ์ที่แต่เดิมพวกตงจื้อ 

ครองความได้เปรียบพลิกกลับตาลปัตรทันที

หลงเซินยกมือขึ้น กระบี่ยาวพุ่งออกจากมือ กลายเป็นลำแสงสีขาว 

ลอยโฉบไปด้านหลังคนในชุดคลุม

อีกฝ่ายปล่อยไอดำออกมาติด  ๆ  กัน แต่ไม่อาจขัดขวางกระบี่ของ 

หลงเซินได้ จำต้องหยุดฝีเท้า หันหลังกลับไปเผชิญหน้ากับหลงเซิน

กระบี่หยุดค้างกลางอากาศ หลงเซินออกตัวช้ากว่าแต่ถึงก่อน คว้า 

กระบี่ไว้ได้ ผ่าไปกลางแสกหน้าคนในชุดคลุม

ชุดคลุมสีดำของอีกฝ่ายพองขึ้นทันที ไอสีดำทะลักออกจากใต้ 

เสื้อคลุม รองรับกระบี่หลงเซินอย่างว่องไว 

คนหนึ่งอยู่กลางอากาศ คนหนึ่งอยู่บนพื้น

ลำแสงสีขาวกับไอสีดำปะทะกัน ฝีมือสูสี ไม่มีใครเป็นรองใคร!

ทว่าพลังลมปราณของพวกเขาขยายลุกลามออกไปเรื่อย  ๆ  อย่าง 

ไร้ขอบเขต โดยมีทั้งสองเป็นจุดศูนย์กลาง หอบเอาคลื่นเสียงขนาดใหญ่ 

เคลื่อนที่ไปพร้อมกัน เกิดระเบิดเสียงดังกึกก้อง!

เสยีงบึม้ดงัขึน้ พืน้แตกแยกเปน็เสีย่ง ๆ ทัว่ทัง้ถำ้เกดิการสัน่สะเทอืน 

รุนแรง ใบหน้าทุกคนตกตะลึงไร้สีเลือด

แต่หลงเซินกับคนในชุดคลุมที่อยู่ในวังวนกลับไม่ได้หยุดชะงักเพราะ 

เหตุนี้ ลำแสงสีขาวยังมุ่งปะทะ ไอดำหนาตัวและขยายใหญ่ขึ้น หมุนอยู่ 

รอบตัวคนในชุดคลุมดุจทะเลเมฆ ถึงแม้ลำแสงสีขาวจะมีขนาดเล็กลง  

แต่ก็สว่างเรืองรองขึ้นเรื่อย ๆ 

ปีศาจมนุษย์!
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คนในชุดคลุมก็คือสวีหวั่น ปีศาจมนุษย์นั่นเอง มันยังไม่ตายจริง ๆ  

ด้วย!

ตงจื้อตกตะลึงตาค้าง

ท่ามกลางไอดำ เสียงหัวเราะของคนในชุดคลุมดังขึ้น คล้ายมี 

เส้นเสียงของสวีหวั่นอยู่  แต่ก็มีส่วนที่แตกต่าง  มันเคร่งขรึมผิดปกติ  

แปลกพิสดารอย่างยิ่ง

“หลงเซิน แผลเก่าของนายยังไม่หายขาดสินะ อย่าดิ้นรนไปให้ 

ไร้ความหมายเลย ความสงบสุขของโลกเกี่ยวอะไรกับนายด้วย พลัง 

ต่างหากที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์! สู้หลงใหลไปกับมันให้เต็มที่ สนุกไปกับฉัน 

ดีกว่า!”

ท่ามกลางเสียงดังกัมปนาท ลำแสงสีขาวกับไอดำระเบิดเสียงดังก้อง 

อีกคำรบ รอยแตกบนพื้นขยายใหญ่ทันตา สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่โดนไอดำ 

กลืนกินไม่อาจรอดชีวิตไปได้ พยัคฆ์ขาวกู่ร้อง ตัวค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเทา 

ในไอดำ พลงัเพิม่พนูขึน้ทนัท ี กรงเลบ็คมโบกทเีดยีว หุน่เชดิของเซีย่ชงิหนงิ 

ก็สั่นเทาก่อนแหลกเป็นจุณ

เซี่ยชิงหนิงกระอักเลือดสดออกมาคำหนึ่งก่อนล้มหงายไปกับพื้นทันที

ตงจื้อเผลอหน่อยเดียว ชายอีกคนที่เข้ามาพร้อมปีศาจมนุษย์และ 

ฟุจิคาวะ อาโออิ ก็เดินอ้อมรูปปั้นหินและก้าวตรงไปยังแท่นหินด้านหลัง 

แล้ว

ชายวัยรุ่นหน้าตาหล่อเหลาหยิบกระจกสัมฤทธิ์บานที่แย่งไปจากตงจื้อ 

ออกมา ย่อตัวลง กดกระจกสัมฤทธิ์ลงไปที่พื้น

เนื่องจากแท่นหินอยู่สูงจากพื้น จากมุมมองของตงจื้อจึงเห็นไม่ชัดว่า 

บนแท่นหินมีกลไกอะไรหรือไม่ แต่หลังจากกระจกสัมฤทธิ์บานนั้นถูกกด 

ลงไปแล้ว พื้นดินก็สั่นสะเทือนรุนแรง ท่ามกลางเสียงดังสนั่นหวั่นไหว  

แท่นหินแยกออกจากใจกลางเป็นสองส่วนอย่างเชื่องช้า เลื่อนไปด้านข้าง 

สองด้าน เผยให้เห็นรางหินรางหนึ่งที่เว้าลงไป

สีหน้าฟุจิคาวะ อาโออิ ฉายความยินดี แต่ตงจื้อกลับมองเห็นถึง 

ทีท่าไม่ชอบมาพากลจากสีหน้ายินดีนั้น
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ไม่ว่าพวกเขาต้องการจะทำอะไร ยังไงก็ไม่มีทางเป็นเรื่องดีไปได้  

ต้องขัดขวางพวกเขา

ทันทีที่ความคิดดังกล่าวผุดขึ้น ตงจื้อก็อาศัยจังหวะที่พยัคฆ์ขาว 

ยังไม่หันกลับมากระโจนใส่ตน ลุกขึ้นวิ่งไปทางแท่นหิน

เขายกกระบี่ฟันไปทางชายหนุ่ม อีกฝ่ายหันกลับมายิ้มให้เขาเล็กน้อย  

ขยับมือเบา  ๆ หนึ่งที กระบี่ของตงจื้อก็ถูกสกัดกลางอากาศคล้ายเจอเข้ากับ 

อุปสรรคบางอย่าง ทำยังไงก็ไม่อาจฟันลงไปได้

“นายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉัน  ไปซะเถอะ”  อีกฝ่ายกระซิบแผ่วเบา  

หุบนิ้วมือทั้งห้า แรงมหาศาลระลอกหนึ่งผลักตงจื้อกระเด็นไปติดผนังถ้ำ 

อย่างแรง

ความเจบ็แปลบแลน่ปราดมาจากแผน่หลงั เขาไมม่เีวลาสนใจอยา่งอืน่  

ควักยันต์แสงจันทราแผ่นหนึ่งออกมา ท่องคาถาในใจแล้วใช้นิ้วคีบยันต์ 

เขวี้ยงออกไป

ตัวยันต์พุ่งเข้าหาชายหนุ่มกลางอากาศ ฝ่ายนั้นยื่นมือออกมาคว้า 

โดยไม่หันกลับมา แต่ไฟอาคมกลับระเบิดออกกลางฝ่ามือเขา

ตงจื้อสบจังหวะ  ยกกระบี่พุ่งเข้าแทงอีกฝ่าย  ชายหนุ่มหันหน้า  

เบี่ยงตัวหลบ ยิ้มเยาะเล็กน้อย สีหน้าเปลี่ยนมาจริงจังขึ้น นิ้วมือทั้งห้า 

กางออก ขยับไปมาในอากาศว่างเปล่า

ตงจื้ออาศัยตะเกียงสัมฤทธิ์บนผนังหิน ถึงเห็นว่าที่นิ้วมือของอีกฝ่าย 

มีเส้นไหมโปร่งแสงนับไม่ถ้วนพันรัด มิน่าล่ะ เมื่อครู่นี้ตนถึงถูกดีดออกไป  

คงเป็นเพราะเส้นไหมพวกนี้

ทุกอย่างแวบขึ้นมา ฉับพลันก็หายไป เส้นไหมมาอยู่ตรงหน้าแล้ว  

ตงจื้อเงื้อกระบี่ตั้งท่า หมายจะตัดเส้นไหมให้ขาดสะบั้น คิดไม่ถึงว่าเส้นไหม 

พวกนั้นจะหดกลับไปด้านหลัง หมุนเป็นวงกลางคัน และเข้ามาพันรัด 

ข้อมือเขาราวกับมีชีวิต

เส้นไหมบาดเข้าไปในเนื้อ ผิวหนังโดนรัดจนปรากฏรอยเลือดทันที

“ฉันไม่ชอบฆ่าคน นายอย่าบังคับฉันจะดีกว่า”

ไม่ว่าสมรภูมิอีกด้านจะสะเทือนเลื่อนลั่นยังไง ชายหนุ่มก็ยังคงมี 
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น้ำเสียงสุภาพลุ่มลึกเรียบร้อยมีมารยาทอยู่เหมือนเดิม

มืออีกข้างของตงจื้อขว้างยันต์ออกไป แต่ไฟอาคมไม่อาจเผาเส้นไหม 

พวกนั้นให้ขาดได้ พร้อมกับที่ข้อมืออีกข้างของเขาถูกเส้นไหมพันเอาไว้ด้วย

ชายหนุ่มยกมือสองข้างขึ้นมา  เท่านั้นเส้นไหมก็พันรอบตัวเขา  

มัดแน่นพร้อมมือสองข้างทันที ปลายอีกด้านของเส้นไหมยึดเข้ากับผนังหิน  

ตรึงร่างของตงจื้อไว้

หลังจากนั้นเขาก็ไม่สนใจตงจื้ออีก เช่นเดียวกับที่ไม่สนใจฝั่งคนที่ 

สวมชุดคลุม แต่เดินกลับไปข้าง ๆ รางเว้าบนแท่นหิน สอดมือลงไปด้านล่าง

ทันใดนั้นเขาก็ร้องเอ๋ หดมือกลับแรง  ๆ ถอยร่นไปจากแท่นหินด้วย 

ความรวดเร็ว สีหน้าเผยความประหลาดใจ

ตงจื้อยังนึกสงสัยอยู่ แต่วินาทีถัดมาเขาก็เบิกตาโพลงทันที

แท่นหินเริ่มโยกคลอน สั่นสะเทือนและแยกส่วน มือหลายข้าง 

ยืน่ออกจากใตแ้ทน่หนิ ตามมาดว้ยหวัจำนวนมากทีม่เีนือ้หนงัตดิอยูค่รึง่หนึง่  

ยังไม่เน่าสลายไปทั้งหมด

“ข้างใต้นี้มีค่ายกลศพผีอยู่ด้วย!” ตงจื้อได้ยินชายหนุ่มเอ่ยด้วย 

ความตกตะลึง

แท่นหินเปรียบเสมือนตราผนึกอย่างหนึ่ง  เมื่อผนึกถูกทำลาย  

เหล่าศพผีก็ปีนขึ้นจากด้านล่างทีละตัว การเคลื่อนไหวเชื่องช้ากว่าคนเป็น 

เล็กน้อย เล็บมือสีดำของพวกมันขีดข่วนพื้น ทิ้งรอยไหม้สีดำลึกไว้

ดูเหมือนไอปีศาจของคนในชุดคลุมจะดึงดูดศพผีตามธรรมชาติ   

พวกมันไม่ได้เหลือบแลไปทางชายหนุ่มกับตงจื้อเลย  ต่างทยอยปีนป่าย 

ไปทางไอสีดำ

ศพผีที่ดูดไอปีศาจเข้าตัวส่งเสียงคำราม  ดูเหมือนพลังการต่อสู้ 

จะเพิ่มพูนขึ้นทันควัน มันโถมตัวใส่เซี่ยชิงหนิงและคนอื่น ๆ 

ที่ใต้ร่องนั้นยังมีเหล่าศพผีที่ปีนป่ายขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย!

ตงจื้ออดกระวนกระวายไม่ได้ ทว่าตั้งแต่บริเวณต้นคอของเขาลงไป  

ทุกส่วนโดนเส้นไหมตรึงแน่นไว้กับผนังหิน เพียงขยับตัวเล็กน้อย เส้นไหม 

ก็จะรัดบาดเสื้อผ้ากับเนื้อหนังทันที ความเจ็บปวดสุดทานทนแล่นพล่าน  
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เขารับรู้โดยไม่ต้องก้มหน้ามองว่าตามร่างกายตนตอนนี้จะต้องถูกเส้นไหม 

พวกนั้นบาดจนเป็นแผลหลายแห่งแล้วแน่ ๆ 

“พวกเรามาแล้ว!”

ร่างของพวกซ่งจื้อฉุน ปาซาง กู้เหม่ยเหริน และคนอื่น ๆ ปรากฏขึ้น 

ที่บริเวณทางเข้าพร้อมเสียงตะโกน พวกเขาเห็นดังนั้นจึงพากันกระโจนเข้าสู่ 

สนามรบ

หลีอ่ิง้แทบจะหมดแรงอยูแ่ลว้ เขาใชย้นัตม์ากกวา่ครัง้กอ่น ๆ ไปอกัโข 

ทีเดียว แถมยังสิ้นเปลืองกำลังกายและพลังจิตไปอีกมหาศาล ชายหนุ่ม 

เหนื่อยล้าจนแทบกระอักเลือด ไร้เรี่ยวแรงขัดขวางศพผีและหุ่นปีศาจ 

พันศพที่พุ่งเข้าใส่ตน ซ่งจื้อฉุนกระโดดไปข้างหน้า มือสองข้างประสาน 

มุทราในท่าอจละ1 ฟาดไปทางหุ่นปีศาจพันศพ

“ประจัน!”

เสียงไม่ดังแต่ส่งต่อเข้าไปในหูของทุกคนอย่างหนักแน่นคล้ายสิงโต 

คำราม ทำให้เกิดอารมณ์ฮึกเหิม

ท่าประสานมุทราอจละกับมนตรา2 ศาสนาเต๋าที่บังคับใช้โดยซ่งจื้อฉุน  

พลังอำนาจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ คลื่นพลังโหมซัด หุ่นปีศาจพันศพล้มครืน  

ร่างแตกเป็นเสี่ยง ๆ 

หลิวชิงปัวไม่มีกระบี่เฟยจิ่ง มีดสั้นในมือกวัดแกว่งอย่างทรงพลัง  

เชือดศพผีสองสามตัวที่เข้าใกล้เซี่ยชิงหนิงจนสิ้นซากทันที

ปาซางกับเซี่ยงหย่งเหนียนฝึกกังฟูเหิงเลี่ยน จึงเสียเปรียบเล็กน้อย 

เมื่อต้องต่อกรกับหุ่นปีศาจพันศพ แต่ศพผีพวกนั้นก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของ 

1 อจละเป็นเทพผู้มีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา รูปลักษณ์ของอจละแสดงถึงการอยู่นิ่ง  

ไม่เคลื่อนที่  เป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมตนเอง  ตามนัยของคำว่า  ‘อจละ’  ในภาษาสันสกฤต  

ซึ่งแปลว่า ‘ไม่เคลื่อนไหว’
2 มนตราหรือมันตรา หมายถึงคำสั้น  ๆ  ที่เปล่งออกมา แต่เป็นคำที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ มีแรง 

ขับเคลื่อนที่จะทำให้เกิดพลังจิตมหาศาล เป็นการตวาดจิตของตัวเองเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย ในศาสนาเต๋า 

เรียกว่า มนตราเก้าอักษร เป็นมุทราเก้าท่า ประกอบด้วย ประจัน ( ) ทัพ ( ) สู้ ( ) ผู้ ( )  

ล้วน ( ) เรียง ( ) แถว ( ) อยู่ ( ) เบื้องหน้า ( )
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พวกเขาอยู่ดี เพียงแต่เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนไอปีศาจจากตัวศพ จึงเป็นการยาก 

สำหรับพวกเขาหากจะให้งอมืองอเท้า

เสียงขลุ่ยของกู้เหม่ยเหรินดังขึ้น การเคลื่อนไหวของศพผีชะงักไป 

เล็กน้อย เปิดจังหวะให้คนอื่น ๆ ได้มาก

วิชาคุณไสยของฉือปั้นเซี่ยใช้ไม่ได้ผลในการต่อสู้กับศพผีและ 

หุ่นปีศาจพันศพ แต่รับมือกับคนเป็นได้เหลือเฟือ มีหล่อนอยู่ด้วย คน 

ญี่ปุ่นพวกนั้นก็หยิกเล็บเจ็บเนื้อ ไม่กล้าเข้าใกล้หล่อนเท่าไหร่ และเริ่ม 

ลงมือได้ไม่เต็มที่

การเข้ามามีส่วนร่วมของพวกซ่งจื้อฉุนทำให้สถานการณ์การต่อสู้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อีกครั้งในพริบตา

การต่อสู้ระหว่างหลงเซินกับปีศาจมนุษย์ยังดำเนินต่อไป  และคง 

ไม่จบลงในเวลาอันใกล้นี้ด้วย

ตอนแรกที่ตงจื้อได้ยินปีศาจมนุษย์บอกว่าหลงเซินมีแผลเก่าที่ตัว 

ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่บ้าง แต่สภาพของปีศาจมนุษย์ก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไหร่  

เขาเดาว่าก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเคยประมือกับปีศาจมนุษย์มาแล้วหลายครั้ง  

และเหตุการณ์บนดาดฟ้าของหอคอยเทียนหยวนในครั้งนั้นก็ทำให้ปีศาจ 

มนุษย์ได้รับบาดเจ็บสาหัส แม้กำจัดปีศาจมนุษย์ให้สิ้นซากไปไม่ได้ แต่มัน 

ก็ได้รับบาดเจ็บหนัก  และมีความเป็นไปได้ว่าจนถึงตอนนี้มันก็ยังหา 

กายหยาบที่เหมาะสมไม่ได้ ไม่อย่างนั้นคงไม่ถึงขั้นต้องห่อหุ้มตัวเองจนมา 

อยู่ในสภาพนี้หรอก

ความสนใจของเขาอยู่ที่ร่างชายหนุ่มที่อยู่ไม่ไกลจากตนมากกว่า

ตงจือ้สงัหรณใ์จวา่บคุคลผูน้ีเ้ปน็คนทีม่คีวามสามารถเกง่กาจไมแ่พก้นั  

อีกทั้งคงไม่ได้รับมือง่ายกว่าปีศาจมนุษย์สักเท่าไหร่

อีกฝ่ายกำลังจดจ้องไปที่แท่นหิน

ศพผีนับไม่ถ้วนปีนป่ายขึ้นมาจากภายใน วิ่งเข้าใส่ไอดำทีละก้าว  

ราวกับไอดำพวกนั้นหล่อเลี้ยงบำรุงกำลังให้พวกมันฟื้นคืนชีพได้

ตงจื้อคิดว่าอีกฝ่ายไม่ได้กำลังจับตาดูศพผีอย่างเดียวแน่ เหมือน 

กำลัง...รอคอยมากกว่า
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รอคอยอะไรบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปด้านล่างอีกชั้น หลังจากที่ศพผี 

พวกนั้นกรูกันขึ้นมาจนหมดแล้ว

สิ่งที่เขารอคอยจะเป็นอะไร

ตงจื้อใจเต้น สังหรณ์ไม่ดี

“อย่าให้เขาเข้าใกล้แท่นหิน”

ทันใดนั้นก็มีเสียงนี้ส่งผ่านมาในสมอง

ตงจื้อสุดแสนจะคุ้นหู

นี่มันเสียงหลงเซิน!

เขาหันหน้าไปมอง

ท่ามกลางหมอกดำมืดฟ้ามัวดินแทบมองไม่เห็นร่างหลงเซิน ลำแสง 

สีขาวดูเหมือนจะถูกหมอกดำกลบท่วมไปแล้ว

แต่หลงเซินก็ยังส่งกระแสจิตเพื่อพูดคุยกับเขา

สิ่งนี้บ่งบอกว่าหลงเซินจำเป็นต้องถ่วงรั้งปีศาจมนุษย์ไว้ ปลีกตัวมา 

ไม่ได้ชั่วคราว

และหมายความว่าเรื่องนี้สำคัญมาก สำคัญถึงขั้นที่เขาไม่เสียดาย 

หากต้องสิ้นเปลืองพลังเพื่อแจ้งให้ตงจื้อรู้

เขาทอดสายตามองออกไป ฝั่งพวกเขาในที่นี้ ผู้ที่มีความสามารถ 

แข็งแกร่งที่สุด นอกจากหลงเซินแล้วจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซ่งจื้อฉุน

ไอปีศาจที่ปีศาจมนุษย์ขับออกมาถูกหลงเซินควบคุมให้อยู่ ใน 

อาณาเขต  ยังไม่ได้ลุกลามมาทางตงจื้อในตอนนี้  แต่ตอนนี้ซ่งจื้อฉุน 

คนเดียวต้องต่อสู้กับหุ่นปีศาจพันศพหลายตัวที่ปนเปื้อนไอปีศาจ แถมยัง 

ต้องรับมือกับชาวญี่ปุ่นที่คิดไม่ซื่อ หนึ่งในนั้นยังมีฟุจิคาวะ อาโออิ ผู้ซึ่ง 

ความสามารถไม่เป็นรองเขาอยู่ด้วย ไหนจะต้องรับมือกับศพผีที่กระโจน 

เข้าหาทุกคนอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจำนวนนับไม่ถ้วนนั่นอีก

คนอื่น ๆ ยิ่งแล้วใหญ่ อุปสรรคนานัปการ เหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้

ถึงแม้ตอนนี้พวกหลิวชิงปัวยังไม่เสียท่า แต่สถานการณ์ก็ไม่สู้ดีนัก

ไม่มีใครเจียดเวลามาได้ มีเพียงเขากับความเป็นไปได้อันริบหรี่

ยังมีวิธีไหนที่จะยับยั้งอีกฝ่ายได้อีก
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ตงจื้อยังจำได้ จงอวี๋อีเคยพูดไว้ว่าระหว่างอัญเชิญวิญญาณขาว 

มักจะพบเจอสถานการณ์หนึ่ง นั่นคือ วิญญาณขาวตนที่ต้องการอัญเชิญ 

มานั้นไม่สามารถมาได้ เหมือนก่อนหน้านี้ ตอนที่พวกเขาเข้าเรียนที่บ้านไร่ 

ในเขตชนบท จงอวี๋อีล้มเหลวในการอัญเชิญเทพกวนอูกับงักฮุยติด  ๆ  กัน  

ไม่ใช่เพราะความสามารถของจงอวี๋อีสู้ตงจื้อไม่ได้ แต่เป็นเพราะเทพทั้งสอง 

ที่เขาอัญเชิญมานั้น ประการแรก มีชื่อเสียง สถานะสูงส่ง ย่อมเจ้าอารมณ ์

เป็นธรรมดา ไม่ใช่คิดอยากจะอัญเชิญก็อัญเชิญมาได้เลย ประการที่สอง  

เทพผู้ทรงธรรมจะสังเกตและรับฟังเหตุการณ์รอบด้าน ใช่ว่าจะ  ‘ได้ยิน’  

คำรอ้งขอของคณุตลอดเวลา ประการทีส่าม ตอ่ใหไ้ดย้นิ แตถ่า้ทา่นอารมณ ์

ไม่ดีหรือไม่ถูกใจคุณก็ไม่มาอยู่ดี

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การอัญเชิญเทพเจ้าประสบความสำเร็จทุกครั้ง  

ร่างทรงที่อัญเชิญเทพเจ้าในหมู่ชาวบ้านบางคนที่พอมีความสามารถอยู่บ้าง  

ไม่นับพวกลิงหลอกเจ้า ล้วนไม่เจาะจงอัญเชิญวิญญาณขาวตนใดตนหนึ่งมา  

แต่เชิญตนไหนได้ก็จะเชิญตนนั้น และนี่ก็กลายมาเป็นลูกไม้ที่ ‘ปรมาจารย์’  

บางส่วนในโลกใช้เพื่อตบตาคน ยกตัวอย่างเช่น พวกเขาคุยโวกับลูกค้า  

ตบอกรับประกันว่าตนอัญเชิญเทพเจ้าองค์ใดมาได้ แต่ความจริงอย่างมาก 

ก็แค่อัญเชิญพวกเทพจิ้งจอกหรือเทพเพียงพอนมาเท่านั้น ร้ายกว่านั้น 

หน่อยก็อัญเชิญผีป่าหรือวิญญาณไร้ญาติมาสักตน สวมรอยเป็นญาติของ 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เมิ่งซีสือ

27

คนอื่นเสียเลย

ตอนนั้นทุกคนฟังจงอวี๋อีเล่าถึงชาวบ้านคนหนึ่งที่ต้องการอัญเชิญ 

เทพเจ้า  แต่ดันบังเอิญเจอคดีสิบแปดมงกุฎเข้า  ทุกคนรู้สึกตลกมาก  

แต่ละคนสรวลเสเฮฮาเลยจำได้แม่น

แต่เวลานี้ที่ตงจื้อนึกถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมากะทันหันไม่ใช่เพราะรู้สึก 

ขบขันอะไร

ตอนนี้ไม่มีกระถางธูปหรือโต๊ะบูชา แขนขาของเขาถูกมัด ประสาน 

มุทราไม่ได้ มีแต่ปากเท่านั้นที่ขยับได้

ท่องคาถาอย่างเดียวจะได้ผลไหม

ได้ผล

อาจารย์ฟางหยางเคยบอกเขาว่า  คาถาและอักขระยันต์เป็นวิธีที่ 

มนุษย์ใช้สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก และเป็นวิธีที่ทรงประสิทธิภาพ 

มากที่สุด ความซื่อสัตย์จริงใจย่อมได้รับคำอวยพร ตราบใดที่เจตจำนง 

บรรลถุงึ ใชว่า่จะอญัเชญิเทพผูท้รงธรรมมาไมไ่ด ้ วธิกีารจดุธปูประสานมทุรา 

เหล่านั้นเป็นเพียงตัวช่วย

หมื่นคำจำนรรจาไม่เท่าลงมือทำ เรื่องมาถึงขั้นนี้ มีแต่ต้องดับเครื่อง 

ชนแล้ว

ตงจื้อหลับตา เริ่มท่องคาถาในใจ

ตงจื้อ ศิษย์สำนักเก๋อเจ้า วันนี้มายังที่แห่งนี้พร้อมพวกพ้องเพื่อ 

หยุดยั้งแผนการร้ายของชาวญี่ปุ่น ลงทัณฑ์มารกำจัดปีศาจ คืนสุขสงบ 

แก่สามภพ พิชิตความสามานย์ เอาชนะเภทภัย ขอวิงวอนต่อเทพเจ้า 

ทั่วทุกสารทิศที่ผ่านเข้ามา โปรดหยิบยื่นกำลังส่วนหนึ่งแก่ข้าพเจ้า ศิษย์ 

ยินดีน้อมรับคำบัญชาท่านเทพผู้สูงส่งด้วยใจอันซื่อสัตย์สุจริต!

ภายในถ้ำใต้ดินแห่งนี้มีคนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก หากจะบอกว่า 

มีอะไรมากที่สุด ย่อมไม่พ้นวิญญาณพยาบาท แต่ตงจื้อไม่ต้องการอัญเชิญ 

พวกมันมา  คิดดูอีกที  สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่  คนเหล่านี้ก็ เป็นเพียงคน 

ธรรมดา แต่เพราะตายไปด้วยความทุกข์ทรมาน ความอาฆาตพยาบาท 

จึงมาเกาะกลุ่มรวมกัน ณ ที่แห่งนี้ หล่อหลอมกลายเป็นภูตผีและหุ่นปีศาจ 
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พันศพ วิญญาณขาวประเภทนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้ ยังมี 

แนวโน้มที่จะทำให้เสียงานอีกด้วย

แต่ที่นี่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน จะมีวิญญาณขาวที่ช่วยได้ผ่านมาและ 

ได้ยินคำวิงวอนของเขาจริง ๆ หรือ

ถึงตอนนั้นอย่าได้อัญเชิญจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซีเซี่ยมาเชียว ถ้า 

อัญเชิญหลี่หยวนเฮ่า1 อะไรนั่นมา แล้วถึงเวลาเอาแต่พูดพร่ำเป็นชุด จะมี 

ประโยชน์อะไร ต้องเอาคนที่สู้เป็น!

ตงจือ้พยายามปลดปลอ่ยจติใจใหว้า่งเปลา่ หยดุคดิฟุง้ซา่น พยายาม 

โยนปัจจัยรบกวนความรู้สึกทั้งห้าประสาทสัมผัสทั้งหก2 รอบกายทั้งหมด 

ทิ้งไป

เสียงอึกทึกครึกโครม เสียงต่อสู้ค่อย ๆ ห่างออกไป การคุกคามของ 

หุ่นปีศาจพันศพและศพผีดูราวกับจะเงียบหาย การต่อสู้สุดชีวิตระหว่าง 

หลงเซินกับปีศาจมนุษย์ถูกลืมเลือน การคุกคามของบุคคลลึกลับที่อยู่ใกล้ 

เพียงคืบเขาก็ลืมไปเสียสนิท  สมองถูกครอบครองด้วยคาถาที่ท่องอยู่ 

เงียบ ๆ ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากนี้

เส้นไหมที่รัดแน่นอยู่บนตัวดูราวกับจะไม่รู้สึกถึงมันอีกต่อไปแล้ว  

ร่างกายของเขาค่อย ๆ เบาโหวง รู้สึกเหมือนกำลังลอยละล่องไปด้านบนอย่าง 

เชื่องช้า แต่ไม่ได้ผละไปจากกายหยาบทั้งหมด ตงจื้อค่อย ๆ ลืมตาขึ้น สติ 

ของเขายงัคงอยู ่ หากแตใ่นกายหยาบนีด้เูหมอืนจะไมไ่ดม้เีพยีงสตสิมัปชญัญะ 

ของเขาเท่านั้น

มันเป็นความรู้สึกที่ลึกล้ำมาก ต่อให้เขาอัญเชิญวิญญาณขาวมาแล้ว 

สองหนก็ยังปรับตัวให้คุ้นกับความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่ดี

ความรู้สึกนึกคิดอีกส่วนมีอำนาจเหนือร่างกาย ส่วนความรู้สึกนึกคิด 

ของตนเหมือนถูกจำกัดให้อยู่อีกด้าน  ไม่เป็นตัวของตัวเอง  เห็นอะไร 

1 พระนามเดิมของจักรพรรดิเซี่ยจิ่งจง ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซีเซี่ย (เซี่ยตะวันตก)
2 ความรู้สึกทั้งห้า หมายถึง ความเคารพ ความสูงส่ง ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย  

และความสุข ประสาทสัมผัสทั้งหก หมายถึง การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น  

การลิ้มรส และการรับรู้
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ได้ยินอะไร ก็ดูเหมือนจะถูกกันห่างออกไปอีกชั้น

ตอนนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงเสียงหนึ่ง

พูดให้ถูกคือเสียงนี้เปล่งออกมาจากในหัวเขา คล้ายการส่งกระแสจิต 

ของหลงเซิน แต่ก็มีส่วนที่ต่างกัน

มันหนาหนัก  มีอานุภาพน่าเกรงขาม นำมาซึ่งเสียงก้องกังวาน 

ดุจเสียงจากโบราณกาล เฉกเช่นเสียงจากฟากฟ้าไกล

“คำร้องขอของเจ้าคือการลงทัณฑ์ความชั่วร้าย กำจัดปีศาจ ย่อม 

เป็นไปตามนั้น”

วินาทีที่คำว่า  ‘ย่อมเป็นไปตามนั้น’  จบลง ตัวเขาก็เบาโหวง เส้นไหม 

นับไม่ถ้วนขาดสะบั้นทันที

พร้อม  ๆ  กับที่ศพผีจำนวนมากทะลักออกจากใต้ร่อง จนใต้ร่องนั้น 

เริ่มว่างเปล่า เมื่อเห็นว่าไม่มีศพผีปรากฏขึ้นอีก ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา 

จงึกา้วเทา้เดนิตรงไปยงับรเิวณรอ่งหนิในทีส่ดุ ทีร่อ่งหนิมพีืน้ทีส่ามตารางฟตุ  

อยากลงไปก็ทำได้ ถึงกระนั้นเขากลับไม่ได้รีบร้อนลงไป แต่ย่อตัวลงที่ 

ริมขอบ ก้มหน้ามองสำรวจด้านในครู่หนึ่ง จากนั้นจึงควักของสิ่งหนึ่งออก 

จากกระเป๋าที่นำติดตัวมาด้วย

ระเบิด

แถมยงัเปน็ระเบดิทีม่นีำ้หนกัไมน่อ้ยเลย ทนัททีีม่นัระเบดิ ไมเ่พยีงแต ่

ด้านในร่องหินเท่านั้น คาดว่าพื้นดินบริเวณนี้ทั้งหมดคงได้รับความเสียหาย 

ไปตาม ๆ กัน แม้แต่สุสานจักรพรรดิก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

แต่ชายหนุ่มไม่เปลี่ยนสีหน้า ราวกับว่าสิ่งที่ถืออยู่ในมือเป็นแค่ 

ถุงอาหารชุดหนึ่งหรือดอกไม้ช่อหนึ่งซึ่งสุดแสนจะธรรมดาเท่านั้น เขาหยิบ 

ถุงใส่ระเบิดขึ้นมาได้ก็โยนลงไปในร่องทันที

ในชว่งเวลาหนา้สิว่หนา้ขวาน ใครคนหนึง่ทีอ่ยูข่า้ง ๆ กก็ระโดดตวัลอย  

เตะระเบิดออกไป

ถุงใส่ระเบิดลอยไปตกอยู่ตรงซอกมุมถ้ำทันที

ชายหนุ่มไม่ได้รีบร้อนไปเก็บ แต่กลับเหลียวหน้ามอง ก่อนเลิกคิ้ว 

อย่างแปลกใจ “นายหลุดจากเส้นไหมพวกนั้นมาได้ยังไง”
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เพิ่งถามประโยคนี้จบ เขาก็รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตงจื้อได้ 

ในทันที

ตงจื้อที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่เด็กใหม่ของกรมจัดการคดีพิเศษที่เพิ่งแสดง 

ฝีมือเมื่อครู่นี้

“นายเป็นใคร” ชายหนุ่มเลิกคิ้วเล็กน้อย เอ่ยถามเสียงหนัก

ใบหนา้ตงจือ้มัน่คงดจุนำ้แขง็พนัปี ปราศจากคลืน่อารมณ์ แตแ่ววตา 

ที่มองเขากลับมีแววสมเพชเวทนา

“เดิมทีสายเครื่องดนตรีที่ทำมาจากไหมเป็นสิ่งไร้หัวใจ ในเมื่อโชคดี 

บำเพ็ญเพียรจนกลายร่างเป็นมนุษย์แล้ว  เหตุใดจึงไม่ฝึกฝนไปในทาง 

ที่ถูกที่ควร กลับเอาตัวมาคลุกคลีกับหายนะทางโลก ให้ความช่วยเหลือ 

ปีศาจร้ายเล่า”

สีหน้าชายหนุ่มเปลี่ยนไป เขาร้องตะโกน “นายเป็นใครกันแน่!”

ตงจื้อมองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเรียบเฉย ไม่เอ่ยสิ่งใด

ชายหนุ่มตอบสนองฉับไว หัวเราะทันที “ฉันรู้แล้ว ที่แท้เจ้าหมอนี่ 

ก็อัญเชิญวิญญาณขาวมาประทับร่างนี่เอง นึกไม่ถึงเลยจริง ๆ ว่าเขายังพอมี 

ฝีมืออยู่บ้าง ไม่ทราบว่าท่านคือวิญญาณขาวตนใด เหลียงเหวยชี เจ้าของ 

สุสานนี้ หรือจักรพรรดิพระองค์ไหนของซีเซี่ยล่ะ”

ตงจื้อ “สมญานามของเรา เจ้าอย่าได้ถามถึง ไปเสียเถิด อย่าได้ 

มารบกวนความเงียบสงบของที่นี่ แล้วเราจะไว้ชีวิตเจ้า”

ชายหนุ่มบอกพร้อมรอยยิ้มน้อย  ๆ “เห็นแก่ที่นายใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา 

เป็นพันปีหรอกนะ ฉันถึงได้ถามเป็นมารยาท ไม่บอกก็ช่างปะไร ฉันต้อง 

ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เรื่องวันนี้ ฉันต้องทำให้สำเร็จ”

เขากล่าวไม่ทันจบ ร่างก็พุ่งปราดมาทางตงจื้อแล้ว นิ้วมือทั้งสิบ 

กางออก เส้นไหมโปร่งแสงดีดพุ่งออกมาพร้อมกัน เพิ่งมาเติมประโยคหลัง 

ให้จบเมื่อเส้นไหมใกล้ถึงหน้าอีกฝ่ายแล้ว

การโจมตีดังกล่าวรวดเร็วถึงขีดสุด

เส้นไหมทั้งสิบในมือเขาสามารถตัดทองกับเหล็กได้ทั้งหมด  แบ่ง 

ออกเป็นส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง แยกเป็นสามทางเพื่อจู่โจม ตีวง 
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โอบล้อมศัตรูไว้อย่างแน่นหนา ต่อให้ตงจื้อมีสามหัวหกมือก็ไม่อาจหลบหลีก 

ได้หมด เส้นไหมเหล่านี้มาพร้อมกับสายลมกระโชกแรง  แตกต่างจาก 

เมื่อครู่ที่ต้องการมัดตัวเขาเฉย  ๆ เพราะคราวนี้เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งแตะ 

โดนร่างของศัตรู มันจะตัดร่างของฝ่ายตรงข้ามให้ขาดทันที

แต่เมื่อเส้นไหมเคลื่อนมาถึงหน้าของศัตรู อีกฝ่ายกลับหายวับไป 

เฉย  ๆ ชายหนุ่มตะลึงงัน การเคลื่อนไหวพลอยชะงักตามไปด้วยอย่าง 

ห้ามไม่ได้ แต่เขาตอบสนองเร็วไว หันกลับไปทันที เป็นอย่างที่คิด ตงจื้อ 

ปรากฏตัวขึ้นด้านหลัง ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ในมือกุมกระบี่ฉางโส่วซึ่งถูก 

ทิ้งไว้ข้าง ๆ ตอนแรก ก่อนเสียบเข้าไปในร่างชายหนุ่มด้วยความเร็วที่ไม่อาจ 

ประเมินได้

ชายหนุ่มร้องด้วยความเจ็บปวด ร่างกายโถมไปข้างหน้า ไม่กล้า 

หยดุนิง่แมแ้ตเ่สีย้ววนิาที กระบีฉ่างโสว่เลม่ทีห่ลงเซนิมอบใหต้งจือ้ยอ่มไมใ่ช ่

อาวุธธรรมดาทั่วไป พลังอำนาจของตัวกระบี่บวกกับพลังเทพที่วิญญาณขาว 

ผสานไว้บนกระบี่ ทำให้กระบี่ยาวแทงผ่านร่างของชายหนุ่ม เลือดสด 

กระเซ็นไปรอบทิศ

เขาถลาล้มลงกับพื้น มองท่าทางของตงจื้อที่ถือกระบี่ ยืนตัวตรง  

สีหน้าเฉยเมยด้วยความหวาดผวา รู้สึกได้ว่าเลือดสดทะลักขึ้นมาที่ลำคอ 

เป็นระลอก ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ และยิ่งไม่กล้ากระทำการบุ่มบ่าม

แต่สำหรับตงจื้อ เขา  ‘สำนึก’  ได้ว่าร่างกายตนกำลังยืนนิ่งไม่ไหวติง  

ไม่ได้ไล่ตามอย่างไม่ลดละเพื่อกำจัดศัตรูให้ตายตกไป ไม่ใช่การเสแสร้ง 

หรือเจตนาสร้างความสับสนเพื่อตบตาคน หากแต่เป็นเพราะร่างกายของตน 

กำลังจะรองรับไม่ไหวแล้ว

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงแม้วิญญาณขาวตนนี้จะทรงพลังมากขนาดที่ 

ชายหนุ่มคนนั้นก็ยังไม่ใช่คู่ต่อกรของเขา แต่ช่วยไม่ได้ที่  ‘ภาชนะ’  อย่าง 

ตงจื้ออ่อนแอเกินไป วิญญาณขาวไม่สามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งกับร่างกาย 

ได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าไม่ใช่ร่างกายที่ต้องทนรับความเสียหาย ก็ต้องเป็น 

วิญญาณขาวที่จากไป

นอกจากนี้ เขายังสัมผัสได้ว่าวิญญาณขาวตนนี้ดูเหมือนไม่ได้คิด 
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กำจัดชายหนุ่มคนนี้ให้สิ้นซากอยู่แล้ว

“สวรรค์มีคุณธรรมและเมตตาต่อสรรพชีวิต คนผู้นี้ฝึกฝนมาอย่าง 

ยากลำบาก เราไม่อยากฆ่าเขา”

“เขาเป็นใครครับ” ตงจื้ออดถามในหัวไม่ได้

แต่วิญญาณขาวไม่ได้ตอบเขา กลับเอ่ยขึ้นว่า “เราเป็นเพียงพลัง 

จิตวิญญาณเสี้ยวหนึ่ง หาใช่ร่างจริงขององค์เทพไม่ เราอยู่ที่นี่มานับพันปี  

ใกล้ครบกำหนดแล้ว วันนี้มาช่วยเจ้าอีกแรง หลังจากหนนี้ไปก็จะดับสลาย  

หวังว่าเจ้าจะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี”

ตงจื้อตะลึงงัน ยังไม่ทันสอบถามก็รู้สึกร่างกายหนักอึ้งกะทันหัน  

เขาล้มลงกับพื้นอย่างควบคุมไม่อยู่ เลือดลมในอกปั่นป่วน ทุกข์ทรมาน 

ถึงขีดสุด ทนไม่ไหวจนกระอักเลือดออกมาคำหนึ่ง

การต่อสู้ระหว่างหลงเซินกับปีศาจมนุษย์ดำเนินมาถึงช่วงสำคัญเช่นเดียวกัน

ความรัก ความเกลียดชัง ไม่เคยขาดหายไปจากโลก พลังแห่งความ 

อาฆาตแคน้ขยายลกุลามอยูต่ลอดเวลา พอนานวนัเขา้มนัจงึเกาะกลุม่รวมกนั 

เป็นไอปีศาจ ดังนั้นปีศาจมนุษย์จึงไม่เคยสูญสลาย ทุก  ๆ  ช่วงเวลาหนึ่ง 

มันจะหวนกลับคืนมาอีกครั้ง ดูเหมือนว่าปีศาจมนุษย์ในครั้งนี้จะเจ้าเล่ห์ 

เพทุบายยิ่งนัก จงใจแปลงกายนับครั้งไม่ถ้วน โดนกำจัดไปหลายครั้งก็ยัง 

หลงเหลือไอปีศาจส่วนหนึ่งอยู่เหมือนเดิม ผ่านไปช่วงระยะหนึ่งก็กลับมา 

รวมตัวใหม่ ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง และศพผีกับหุ่นปีศาจพันศพทั้งหมดที่อยู่ 

ใต้ดินนี้ก็คือแหล่งบำรุงตามธรรมชาติของปีศาจมนุษย์ พลังปีศาจของมัน 

ได้รับการชดเชยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้ ที่นี่จึงเปรียบได้กับ 

สมรภูมิหลักของมัน

หลงเซินอยู่ท่ามกลางวงล้อมของไอปีศาจซึ่งทะลักเข้ามาจากทั่วทุก 

สารทิศ ความรู้สึกที่ได้รับลึกล้ำกว่าพวกซ่งจื้อฉุน เพราะยิ่งกำลังต้านทาน 

ของตนยอดเยี่ยมเพียงใด การกดอัดของไอปีศาจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นดุจ 

เพชรตัดเพชร ไอดำพลุ่งพล่านโหมซัดสาดอยู่รอบตัวเขาราวกับเสียงหัวเราะ 

กำเริบเสิบสานที่ปีศาจร้ายเปล่งออกมา พยายามบอกให้เขาเลิกต่อต้าน  
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จำนนต่อวิถีแห่งมาร กลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังปีศาจอย่างสมบูรณ์

เขาอยู่นิ่ง  ๆ พลังชีวิตทั่วตัวควบแน่นเป็นกระบี่แสงที่กลางฝ่ามือ  

แสงสว่างเสี้ยวนั้นโรมรันกับไอปีศาจที่ตลบอบอวลไปแล้วครึ่งถ้ำและโถม 

กระหน่ำไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่จางหายไปตั้งแต่ต้นจนจบ ถึงแม้จะมีขนาด 

เล็กลง แต่กลับสว่างโรจน์ขึ้นเรื่อย ๆ 

“ตาแก่ในกรมจัดการคดีพิเศษพวกนั้นจะทำประโยชน์อะไรให้นายได้  

มปีญัหาอะไรวนั ๆ กเ็อาแตใ่หน้ายออกหนา้ ใหน้ายวิง่เตน้ให ้ แตจ่นถงึตอนนี ้ 

แม้แต่ตำแหน่งอธิบดีใหญ่ก็ยังไม่ยอมยกให้นาย!”

“หลงเซิน นายเป็นถึงร่างครึ่งเซียน แต่กลับต้องมาขอข้าวจากมือ 

คนอื่นกินเพื่อประทังชีวิตไปวัน ๆ ไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีบ้างหรือไง!”

“พลังปีศาจสามารถมอบความแข็งแกร่งเป็นอมตะให้กับนายได้  

ตราบใดที่มีโลกมนุษย์อยู่ พลังปีศาจก็จะคงอยู่สืบไป นายไม่จำเป็นต้อง 

เป็นสุนัขรับใช้ให้กรมจัดการคดีพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น นายไม่จำเป็นต้อง 

เชื่อฟังคำสั่งของคนอื่นด้วย นายก็คือนาย นายสามารถบรรลุถึงขั้นสูงสุด 

ของพลังในใต้หล้าได้! ร่วมมือกับพวกฉัน หลงเซิน พลังอยู่รอบตัวนาย  

ทำไมถึงไม่ลองผสานเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันเสียล่ะ!”

เสียงเหล่านี้ไม่ใช่เสียงที่ปีศาจมนุษย์เอ่ยออกมา หากแต่เป็นเสียง 

ปีศาจจากไอปีศาจที่ตรงเข้าสู่หัวใจโดยตรง และเป็นอุบายที่ปีศาจใช้เพื่อ 

ล่อลวง

อารมณ์ชั่ววูบทำให้คนกลายเป็นปีศาจ อารมณ์ชั่ววูบทำให้คนบรรลุ 

สัจธรรม ผู้ที่ฝึกปรือจนมีฝีมือล้ำลึกกี่คนแล้วที่ตกสู่บ่วงปีศาจภายใน 

ชั่วพริบตา  ไม่มีทางฟื้นคืนได้ตลอดไป  เนื่องจากไม่อาจต้านทานแรง 

ขับเคลื่อนแห่งความปรารถนาของตน ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มีตำนาน 

อ้างอิงถึงเทพเจ้าเลวทรามไม่เคยขาด นับประสาอะไรกับบรรดาสิ่งมีชีวิต 

ทั้งหลายในโลกมนุษย์ พวกเขาอ่อนแอ เปราะบาง ถูกชักจูงด้วยความ 

ลุ่มหลงในชีวิตฟุ้งเฟ้ออย่างง่ายดาย โหยหาความร่ำรวยและเกียรติยศสูงส่ง  

ชอบที่จะเสวยสุขอย่างเต็มที่  แต่เกียจคร้าน  ไม่ยินดีทำงาน  หวังใช้ 

เส้นทางลัด หวังสร้างผลงานมีชื่อเสียงโดยไม่ต้องเปลืองแรง สิ่งเหล่านี้ 
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กลายเป็นจุดอ่อนให้ปีศาจรุกรานหัวใจของผู้คนได้

ปีศาจมนุษย์ไม่เชื่อว่าหลงเซินไม่มีจุดอ่อน

สายลมกระโชกทำให้ชุดคลุมเลิกขึ้นสูง ภายใต้เสื้อคลุม ใบหน้า 

ของปีศาจมนุษย์ปรากฏให้เห็นราง ๆ หากตงจื้อกับเหออวี้อยู่ตรงนี ้ พวกเขา 

อาจตกตะลึงตาค้างไปแล้ว เพราะภายใต้หมวกคลุมนั้นปราศจากใบหน้า 

ของคน ไม่มีอวัยวะบนใบหน้า หากแต่เป็นไอสีดำหนาทึบกลุ่มหนึ่ง ไอดำ 

ไหลทะลักออกมาไม่หยุด มันดูดซับพลังปีศาจจากร่างศพผีตลอดเวลา  

จนหลอมรวมกลายเป็นร่างเดียว

ทันใดนั้นหลงเซินก็เคลื่อนไหว

เขาดันกระบี่รุกคืบไปด้านหน้าช้า  ๆ  ทีละก้าว จมหายเข้าไปในไอดำ 

หนาทึบ แต่แสงสว่างกลับไม่จางไป

ในสายตาของคนนอก จริง ๆ แล้วการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วมาก  

ร่างกายกับกระบี่แสงผสานกันกลายเป็นเส้นรัศมีวงกลม พุ่งโจมตีไปทาง 

ปีศาจมนุษย์

ฝ่ายซ่งจื้อฉุนกับหลี่อิ้งกำลังแย่งชิงความได้เปรียบมาอย่างเชื่องช้าและ 

ลำบากยากเย็น

ศพผลีม้ลงไปทลีะตวัสองตวั ทกุคนหนัหลงัชนกนัเปน็วงอยูต่รงกลาง  

ยกอาวุธเข่นฆ่าศพผีที่ไหลบ่าเข้ามารอบด้าน

หลิ่วซื่อหวดแส้ใส่ หัวศพผีกระเด็นหลุดจากบ่าทันที แส้ของเขา 

แทบไม่ได้หยุดนิ่ง แขนข้างหนึ่งชาหนึบจนสูญเสียความรู้สึกไปแล้ว

ปาซางกับกู้เหม่ยเหรินร่วมแรงกัน คนหนึ่งรุก คนหนึ่งป้องกัน  

ประสานงานกันได้อย่างไร้ช่องโหว่

ส่วนหลี่อิ้งร่วมด้วยช่วยกันกับจางซงและหลิวชิงปัวต่อกรกับฟุจิคาวะ  

อาโออิ และองเมียวจิอีกสองสามคน แม้พวกเขาจะเป็นมือใหม่ แต่ความ 

กล้าหาญไม่ยิ่งหย่อน ไม่มีความคิดที่จะล่าถอยเมื่ออยู่ท่ามกลางวงล้อม 

ของชิกิงามิหลายตัว หลิวชิงปัวมีมีดสั้นเล่มหนึ่งอยู่ในมือ ถึงแม้จะไม่สะใจ 

เท่ากระบี่ เฟยจิ่ง  แต่ชิกิงามิหลายตัวก็ได้แผลไปไม่น้อย  เหนื่อยจน 
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หอบหายใจฮัก ๆ

หากเป็นเมื่อก่อน ฟุจิคาวะ อาโออิ  ไม่มีทางเห็นเด็กปากไม่สิ้น 

กลิ่นน้ำนมพวกนี้อยู่ในสายตาเด็ดขาด  แต่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจาก 

หลงเซนิ เหออวี ้ และคนอืน่ ๆ ทีเ่ขาฉางไป ๋ ตอนนีอ้าการบาดเจบ็ยงัไมห่ายดี

ผู้ที่คอยเป็นลูกมืออยู่ข้างกายเขาก็ไม่ใช่คิตาอิเคะ เอโกะ ลูกศิษย์ 

ที่เขาภาคภูมิใจที่สุดด้วย หากแต่เป็นทานิ ทามากิ ลูกศิษย์ชายอีกคนหนึ่ง  

ถึงแม้ทานิจะเป็นผู้ช่วยมากความสามารถของเขา แต่หากพูดถึงเรื่อง 

พรสวรรคย์งัสูค้ติาอเิคะไมไ่ด้ ทีอ่อกมากบัเขาครัง้นี้ ประการแรกคอืขา้งกาย 

ฟุจิคาวะจำเป็นต้องมีผู้ช่วยหนึ่งคน ประการที่สองคือทานิต้องการแก้แค้น 

ให้คิตาอิเคะศิษย์น้อง ท่าทีของอีกฝ่ายเหิมเกริม หมายล้างแค้นศัตรูด้วย 

น้ำมือตน

ไม่นึกว่ายังไม่ทันสังหารศัตรูสำเร็จ ตอนนี้แม้แต่ตัวเองก็ต้องตกอยู่ 

ในอันตรายไปด้วย ชิกิงามิของทานิโดนกระบี่ของจางซงซัดกระเด็นลอย 

ไปชนผนังหิน เสียงปะทะดังสนั่น ชิกิงามิสลายกลายเป็นผงกลางอากาศ  

ทานิร้องเสียงดัง กระอักเลือดพลางล้มลง

เมื่อเห็นฝ่ายพวกหลี่อิ้งควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ชั่วคราว ซ่งจื้อฉุน 

จึงหอบหายใจเฮือกหนึ่ง แล้ววิ่งปราดไปทางหลงเซินกับปีศาจมนุษย์

“หลงเซิน ผมช่วยคุณเอง!” เขาคำราม สองมือประสานมุทราอจละ 

พลางกระโดดหวือ ฟาดมือลงไปกลางกบาลปีศาจมนุษย์

“ประจัน!”

ถึงแม้เขาจะเคยร่ำเรียนวิชาเต๋ามาจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในหลงหู่ซาน  

แต่ฝ่ามือพิฆาตปีศาจนี้  เขาศึกษามาจากพระภิกษุรูปหนึ่งที่บังเอิญพบ 

ขณะออกทัศนาจรในมณฑลยูนนานและกุ้ยโจว ผ่านการขัดเกลา เคี่ยวกรำ  

และดัดแปลงโดยซ่งจื้อฉุนเอง จึงไม่ต้องสงสัยในฤทธานุภาพของมันเลย

เสียงคำรามดังกล่าวเปรียบเสมือนเสียงระฆังเตือนสติ พลังความ 

สามารถเกือบเก้าส่วนของซ่งจื้อฉุนมารวมกัน ทะลุทะลวงพลังปีศาจมหาศาล 

ได้ในทันที แหวกเขตอาคมของปีศาจมนุษย์ ผ่าเอาพลังชีวิตไปแบบดื้อ ๆ!

แสงกระบี่รุกเข้ามาตรงหน้า ฝ่ามือพิฆาตปีศาจฟาดลงที่ด้านหลัง  
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ลำแสงสีขาวสองสายปะทะกับไอปีศาจสีดำอย่างดุเดือด  ตีตลบไปมา  

ไอหมอกสีดำร้องโหยหวน พยายามอย่างยิ่งที่จะขยายวงกว้างออกไป แต่ 

กลับโดนลำแสงสีขาวสองสายสะกดไว้มั่น สีดำกับสีขาวพัวพันกันสุดฤทธิ์ 

ในระลอกคลื่นของกระแสพลังนั้น

หมอกดำหดตัวถอยกลับ ตีวงโอบล้อมปีศาจมนุษย์ หลงเซิน และ 

ซ่งจื้อฉุนเป็นกลุ่มก้อนอย่างรวดเร็ว เพื่อสกัดกั้นแสงสีขาว มันพยายาม 

เต็มที่เพื่อรวบรวมพลังสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ทว่าแสงสีขาวไม่ยอม 

ถอยรน่อยูใ่นหมอกดำซึง่ปกคลมุไปทัว่ พลงัของหลงเซนิกบัซง่จือ้ฉนุรวมเปน็ 

หนึ่งเดียว ท่ามกลางเสียงดังกึกก้อง ทุกคนถูกคลื่นจากกระแสพลังรุนแรง 

ปะทะกระเด็นไปด้านหลัง ล้มลงอย่างแรง

แสงสีขาวสว่างวาบครอบคลุมทั่วพื้นที่ ดุจกลางวันที่รอคอยมา 

เนิ่นนาน ขับไล่ความมืดออกไปจนหมด คืนแสงสว่างให้กับโลกมนุษย์ 

ในที่สุด

ทั้งถ้ำสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เศษหินร่วงกราวลงมา พลอยทำให้ 

พื้นดินสั่นไหวไปด้วย ทุกคนยืนทรงตัวไม่ได้ ลุกขึ้นไม่ทันไรก็ล้มลงไป 

อีกครั้ง

ผ่านไปนานกว่าทุกอย่างจะกลับคืนสู่ความสงบ

เมื่อฝุ่นควันจางลง คนญี่ปุ่นกลับเป็นฝ่ายเปลี่ยนสีหน้า

หลงเซินกับซ่งจื้อฉุนต่างล้มอยู่กับพื้น แต่ปีศาจมนุษย์หายไปแล้ว  

ไอดำทั้งหมดรวมถึงชุดคลุมตัวนั้นจางหายไปไม่เหลือร่องรอย

ศพผีและหุ่นปีศาจพันศพกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น โครงกระดูก 

สีขาวแน่นิ่งไร้ซึ่งสรรพสำเนียงไปโดยสิ้นเชิง

ทานิ ทามากิ  รู้สึกเจ็บข้างในทรวงอก กระแสพลังเมื่อครู่ทำให้ 

ร่างกายได้รับบาดเจ็บภายใน ไม่อาจอัญเชิญชิกิงามิออกมาได้อีก แต่ 

เมื่อกวาดตามองไปรอบ  ๆ  ฝ่ายศัตรูเองก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่  

สายตาของเขาหยุดนิ่งที่ถุงระเบิดซึ่งตกอยู่มุมหนึ่งของถ้ำ  เขากัดฟัน  

ฝืนตะเกียกตะกายลุกขึ้น เดินโซซัดโซเซเข้าไปหยิบถุงระเบิดขึ้นมา โยนมัน 

ลงไปในร่อง และไปหยิบรีโมตควบคุมที่ถูกสลัดตกพื้นเมื่อครู่

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



เมิ่งซีสือ

37

เขาเกร็งน่องแล้วเซล้มไปที่พื้นโดยไม่ทันตั้งตัว พอหันกลับไปมอง  

ที่แท้เป็นตงจื้อที่กอดขาเขาจนทำให้สะดุดล้ม ทานิ ทามากิ อัดกำปั้นเข้า 

ที่ใบหน้าอีกฝ่ายตรง ๆ โดยไม่เสียเวลาคิด

ตงจื้อกล้ำกลืนความเจ็บ โจมตีกลับ อัดกำปั้นใส่หน้าท้องอีกฝ่าย 

เช่นกัน  สองฝ่ายกอดรัดฟัดเหวี่ยง  ต่างคนต่างมีบาดแผลสาหัสที่ตัว  

ใช้พลังไปจนหมดสิ้น  เมื่อไม่อาจใช้วิชา  ทั้งสองจึงใช้วิธีการต่อสู้แบบ 

ดั้งเดิมที่สุดของมนุษย์ นั่นก็คือการชกต่อย

รูปร่างของทานิ ทามากิ  แข็งแรงบึกบึนกว่าตงจื้อเล็กน้อย ย่อม 

ได้เปรียบกว่าเป็นธรรมดา หน้าท้องตงจื้อถูกชกติด ๆ กันหลายหมัด เขาเจ็บ 

จนตัวงอ เมื่อเห็นอีกฝ่ายกำลังจะคว้ารีโมตควบคุมไปอีกครั้งก็โถมตัวขึ้นไป 

กอดรัดแผ่นหลังแน่นอย่างไม่ลังเล จับบิดไปข้าง  ๆ ตีเข่าใส่จุดอ่อนไหว 

กลางหว่างขาอีกฝ่าย

“โอ๊ย!!!” ทานิ ทามากิ เจ็บจนร้องลั่น

ตงจื้อกำลังจะตีเข่าซ้ำ ฉับพลันความเจ็บปวดรุนแรงระลอกหนึ่ง 

ก็แล่นปราดมาจากท้ายทอย

ภาพตรงหน้ามืดลง เขาซวนเซสองสามก้าวเข้าไปพิงผนังหิน

ชาวญีปุ่น่ทีล่อบทำรา้ยเขากำลงัคดิจะเลน่งานซำ้ แตก่ลบัโดนหลวิชงิปวั 

ที่เข้ามาข้างหลังใช้มีดแทงทะลุแผ่นหลังจนล้มตึงกับพื้น หมดลมหายใจไป 

ในทันที

“นะ...นี่ถือว่าฉันได้ตอบแทนน้ำใจนายแล้วใช่ไหม” หลิวชิงปัวใช้มือ 

ยันเข่าพลางหอบหายใจถาม

ตงจือ้ฝนืทนอาการเวยีนหวัตาลาย พดูกระทอ่นกระแทน่วา่ “ถงุระเบดิ 

อยู่ใต้ร่อง จะให้คนญี่ปุ่นกดระเบิดไม่ได้ รีบไปเอามา!”

หลิวชิงปัวได้ยินดังนั้นก็เห็นทานิ ทามากิ ตะเกียกตะกายไปข้างหน้า  

หมายจะเอื้อมมือไปให้ถึงรีโมตควบคุม จึงเดินเข้าไปใช้เท้าถีบอีกฝ่ายจน 

หมดสติไปในทันที  จากนั้นเขาก็กระโดดเข้าไปในร่อง  หยิบถุงระเบิด 

ออกมา เห็นซ่งจื้อฉุนกับหลงเซินพักหายใจและลุกขึ้นเดินมาทางนี้ก็บอก 

ด้วยความภาคภูมิใจ “รองอธิบดีหลง รองอธิบดีซ่ง ผมได้มาแล้ว...”
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ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือน กินรัศมีกว้างขึ้นเรื่อย  ๆ รอยแยก 

บนพื้นลุกลามมาถึงใต้รูปปั้นหินอย่างรวดเร็ว

ซ่งจื้อฉุนเปลี่ยนสีหน้า บอกหลิวชิงปัว “รีบหนี!”

ตงจื้อโซซัดโซเซ วิ่งหัวซุกหัวซุนไปเก็บรีโมตควบคุมที่อยู่ไม่ไกล 

ออกไป เขากำมันไว้ในมือแน่นด้วยความระมัดระวัง เกรงว่าจะเผลอกด 

โดนปุ่มระเบิดเข้า

ที่ด้านหลังเขา รูปปั้นหินขนาดมหึมาโยกโคลงเคลง รอยแตกร้าว 

บนลำตัวส่วนบนแตกออกเป็นเสี่ยง  ๆ ลำตัวขาดท่อน ร่วงลงมาเหนือหัว 

ตงจื้อ

“หลบไป!” หลิวชิงปัวเพิ่งปีนออกจากใต้ร่องหิน เห็นฉากดังกล่าว 

พอดี แต่จะวิ่งเข้าไปก็ไม่ทันแล้ว จึงได้แต่แหกปากตะโกนสุดเสียง

ในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน ร่างหนึ่งโฉบผ่านเอวตงจื้อ พาตัวเขา 

หลบเข้ามุม

วินาทีถัดมา ส่วนหัวของรูปปั้นหินตกกระแทกพื้นอย่างแรง ฝุ่นดิน 

จำนวนมากฟุ้งตลบ

“...อาจารย?์” แรงกระแทกเมือ่ครูท่ำใหต้งจือ้วงิเวยีนศรีษะ เบือ้งหนา้ 

เกิดภาพทับซ้อน มองเห็นตัวคนไม่ชัด

“เอารีโมตมาให้ฉัน!” หลงเซินบอก

ตงจื้อยื่นรีโมตให้อีกฝ่ายโดยไม่ลังเลสักนิด  หลงเซินผลักตัวเขา 

ออกไปด้านนอกพลางบอกเสียงสูง “ที่นี่กำลังจะถล่มแล้ว รีบออกไป!”

การสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้น รูปปั้นหินพังทลายลงมากว่าครึ่ง หินภูเขา 

ที่ร่วงกราวลงจากผนังหินรอบด้านก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

ทุกคนพากันถอยร่นออกไป

ทว่าหลงเซินกลับหันหน้าวิ่งไปทางร่องหิน ควักอะไรก็ไม่รู้ออกจาก 

กระเป๋าเสื้อ หมอบตัวข้างร่อง มือข้างหนึ่งขยับไปมาอยู่ด้านล่าง

ตงจื้อเหลียวกลับไปมอง เห็นร่างหลงเซินราง ๆ เขาวกกลับไปโดย 

ไม่เสียเวลาคิด

หลงเซินลุกขึ้นเมื่อจัดวางของเรียบร้อยแล้ว เห็นเขาวิ่งกลับมาก็ดุ 
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เสียงดัง “กลับมาทำอะไรอีก!”

ตงจื้อ “จะไปก็ไปด้วยกันครับ!”

หลงเซินไม่มีเวลามาตำหนิต่อ โอบเอวยกตัวเขาขึ้นแล้ววิ่งออกไป 

ทันที

เสียงดังสนั่นหวั่นไหวดังขึ้น รูปปั้นหินพังทลายลงมาหมด หล่นทับ 

ลงบนตัวทานิ ทามากิ ที่ไม่ทันได้หลบหนี

หมอกควัน ฝุ่นดิน และก้อนหินกลบฝังอีกฝ่ายจนมิด

หลิวชิงปัวหอบถุงระเบิดวิ่งตามออกไปด้านนอก  สีหน้าราวกับ 

คนสติแตก

“รองอธิบดีซ่ง ทำยังไงกับไอ้นี่ดี!”

ซ่งจื้อฉุนคว้าของมา ทุกคนวิ่งไปตามทางจนถึงริมสระน้ำแห่งเดิม  

เขาไม่พูดพร่ำทำเพลง ฉีกถุงกันน้ำที่ใส่ระเบิดออกแล้วโยนไปทันที

“รีบ ๆ ลงน้ำ ตรงนี้อาจจะถล่มด้วยเหมือนกัน!”

เขาพูดไม่ทันขาดคำ ถ้ำที่อยู่ด้านหลังทุกคนก็สั่นสะเทือน ปิดกั้น 

เส้นทางไปสู่ห้องโถงหลักเมื่อครู่

ทุกคนทยอยลงน้ำ ตงจื้อถูกหลงเซินกระชากลงน้ำไปด้วย มือเท้า 

ของเขาว่ายสะเปะสะปะไม่กี่ทีก็หมดแรง เป็นหลงเซินที่ดันตัวเขาพาว่ายไป 

ข้างหน้า ในที่สุดก็โผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่ตงจื้อจะหายใจไม่ออก

สถานที่ที่โผล่ขึ้นมาเป็นแม่น้ำที่พวกเขาต่อกรกับงูเหลือมก่อนหน้านี้

“ตื่น ๆ!” หลงเซินตบแก้มเขา ตงจื้อหน้าซีดขาวราวกระดาษ เนื้อตัว 

เปียกโชก แน่นิ่งไม่ไหวติง

เมื่อครู่หลังจากอัญเชิญวิญญาณและต่อสู้กับทานิ ทามากิ ตงจื้อ 

ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายไปหมดแล้ว เขาในตอนนี้อย่าว่าแต่แขนเลย แม้แต่ 

นิ้วมือสักนิ้วยังยกไม่ขึ้น

หลงเซินหมดหนทาง จำต้องแบกตัวอีกฝ่ายขึ้นหลัง

“ตกลงตอนนี้ เป็นภาพหลอนหรือเป็นความจริงกันแน่”  มีคน 

ไม่มั่นใจ ชะเง้อมองไปรอบ ๆ

ความรู้สึกถึงพื้นดินที่สั่นสะเทือนยังคงดำเนินต่อ การเปลี่ยนแปลง 
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ที่เด่นชัดที่สุดคือระดับน้ำเริ่มสูงขึ้น น้ำในแม่น้ำเริ่มไหลบ่า ซ่งจื้อฉุน 

ขมวดคิ้ว มองซ้ายขวา ทันใดนั้นก็เห็นดวงไฟเรืองแสงสีแดงขนาดใหญ่ 

ห้าดวงอยู่ในความมืดกำลังใกล้เข้ามา จึงพูดขึ้นทันทีว่า “เป็นความจริง  

รีบตามฉันมา งูเหลือมยักษ์ตามมาแล้ว!”

งูเหลือมยักษ์ตัวนั้นถูกพวกเขาเล่นงานจนตาบอดไปข้างหนึ่ง ทั่วตัว 

เต็มไปด้วยบาดแผล เมื่อเห็นพวกเขาก็เหมือนเห็นศัตรูคู่อาฆาต  หาก 

สังหารทุกคนไม่ได้ก็จะไม่มีวันยอมเลิกราเด็ดขาด จริงดังคาด ดูเหมือน 

มันจะแอบเห็นเงาร่างของพวกซ่งจื้อฉุนในความมืด ‘ดวงไฟ’  ห้าดวงนั้น 

เร่งความเร็ว ย่นระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายให้สั้นลงในพริบตา

ทุกคนวิ่งหนีเตลิด ใช้พลังทั้งหมดวิ่งเลาะแม่น้ำออกไปด้านนอก

ตงจื้อถูกหลงเซินแบกขึ้นหลัง ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น จึงไม่ต้องอกสั่น 

ขวัญแขวน ถือเป็นความโชคดีในความโชคร้าย

‘ดวงไฟ’  เหล่านั้นใกล้เข้ามาเรื่อย  ๆ หัวงูขนาดใหญ่โน้มลงมา มัน 

อ้าปากกว้างเท่าอ่างโลหิต งับไปทางกู้เหม่ยเหรินซึ่งอยู่ท้ายสุด ปาซาง 

หันกลับไป ยื่นมือกระชากตัวเด็กสาวมาข้างหน้าได้ทันเวลา หัวงูฉกใส่ 

ความว่างเปล่า ร่างของทั้งสองหายวับไปในทางเดินเล็กแคบ  งูเหลือม 

แหกปากคำราม กระแทกหัวใส่โดยไม่ยั้งคิด

ครืน!

ไม่ใช่เสียงเคลื่อนไหวที่เกิดจากงูเหลือมยักษ ์ หากแต่เป็นถ้ำใต้พื้นดิน 

ที่ได้พังทลายลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

กา้วขา้มเสน้ธรณปีระตจูากทางเดนิกลบัมาทีห่อ้งสสุานหลกั นีต่า่งหาก 

คือความสงบสุขในท้ายที่สุด

ทุกคนหันกลับไปมอง ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นในความมืด ได้ยินเพียง 

เสียงหินภูเขาถล่มดังแว่วมา

แต่ละคนทรุดลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อน มองหน้าสบตากัน  

ยังไม่หายตกใจ

ซ่งจื้อฉุนกล่าวด้วยความกังวล “ใต้ร่องหินนั่น...”

หลงเซินบอก “ผมใช้ตราผนึกที่นักพรตหลี่กับผู้อาวุโสจงให้มา  
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ปิดผนึกพื้นที่ส่วนนั้นไปแล้ว แรงถล่มไม่น่ากระทบไปถึงตรงนั้น หลัง 

เสร็จเรื่องค่อยมาขุดใหม่เถอะ”

ซ่งจื้อฉุนถอนหายใจ “ก็คงทำได้แค่นี้แหละ สุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยให ้

คนญี่ปุ่นระเบิดมันทิ้ง”

หางตาหลิวชิงปัวเหลือบไปเห็นร่างคนคนหนึ่งกำลังขยับออกไปที่ 

ทางออกของห้องสุสานเงียบ ๆ 

เขาไม่เสียเวลาคิด ขว้างมีดออกไปปักสะบักของฝ่ายตรงข้ามทันที  

ฝ่ายหลังร้องโหยหวนก่อนทรุดตัวล้มลงกับพื้น

“ยังคิดจะหนีอีก ไอ้สารเลว!” หลิวชิงปัวร้องเหอะ

เซีย่งหยง่เหนยีนถลกแขนเสือ้ เดนิไปทางฟจุคิาวะ อาโออ ิ ทีห่มดสต ิ 

“ให้ตายเถอะ  ตอนอยู่ข้างล่าง  คนญี่ปุ่นกลุ่มนี้ทำพวกเราเสียเรื่องไป 

ตั้งเท่าไหร่ เกือบฆ่าพวกเราตายไปแล้วด้วยซ้ำ ถ้าวันนี้ฉันไม่ฆ่าเขาก็ไม่ใช่ 

คนแซ่เซี่ยงแล้ว!”

“หยุด!”  ซ่งจื้อฉุนปราม “ฟุจิคาวะยังมีประโยชน์ ฆ่าทิ้งไม่ได้  

พวกเธอพันแผลให้เขาลวก ๆ ก่อน ไว้กลับไปแล้วค่อยพาไปส่งโรงพยาบาล”

เซี่ยงหย่งเหนียนไม่พอใจ “รองอธิบดีซ่ง เมื่อกี้พวกมันพยายาม 

จะฆ่าเราตั้งหลายครั้ง แถมยังเกือบระเบิดที่นั่นไปแล้วด้วย ขนาดนี้แล้ว 

พวกเรายังต้องคิดหน้าคิดหลังอีกเหรอครับ!”

ซ่งจื้อฉุนบอกด้วยความโมโห “เธอเป็นคนของกรมจัดการคดีพิเศษ  

ไม่ใช่นักเลงข้างถนน! หรืออันธพาลหัวไม้ที่คิดจะตอบแทนบุญคุณสะสาง 

ความแค้นเมื่อไหร่ก็ทำได้เลย เขาเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงองเมียวญี่ปุ่น  

พรรคพวกของเขาตายอยู่ข้างล่างกันหมด มีเขาคนเดียวที่รอดชีวิต ครั้งนี้  

ถ้าเขาตายไปอีกคน พวกเราจะเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขต่อรองเรียกร้อง 

ผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามล่ะ”

เซี่ยงหย่งเหนียนไม่ได้คำนึงถึงขั้นนี้ เขาตะลึงงันไปครู่หนึ่ง รู้สึก 

ละอายใจเล็กน้อย

เมื่อทุกคนออกจากห้องเก็บโลงศพและกลับจากเส้นทางขุดปล้นสุสาน 

ขึ้นมาบนพื้นแล้ว  ซ่งจื้อฉุนก็กวาดตามองพวกเขา ถือโอกาสสั่งสอน 
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ก่อนที่คนจากสำนักงานสาขาที่มารับช่วงต่อจะมาถึง  “ตอนนี้เธอสะใจ 

ที่ได้ฆ่าเขา แต่พอรู้ว่าต้องเสียผลประโยชน์ไปเท่าไหร่ แล้วจะมานั่งเสียใจ 

ทีหลัง! ต่อไปเวลาพวกเธอออกไปปฏิบัติงาน ต่างคนก็ต่างแบกชื่อเสียง 

ของสำนักงานใหญ่กับชื่อเสียงของประเทศไว้  เพราะฉะนั้นทุกเรื่อง 

ต้องมองการณ์ไกล อย่ามองแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้า มัวแต่ห่วงความสะใจ 

ชั่วครู่ชั่วยามของตัวเองแบบนั้น ไม่มีวันก้าวขึ้นเป็นคนเก่งมีฝีมือได้หรอก!”

จริง  ๆ  ไม่ต้องให้เขาพูด ยังไงคนที่มุทะลุไร้เหตุผลก็มีแค่ส่วนน้อย 

อยู่แล้ว อีกทั้งทุกคนยังผ่านความเป็นความตายครั้งนี้มา ได้เติบโตขึ้นมาก  

อย่าเพิ่งไปเทียบกับคนเก่า  ๆ  ในกรมจัดการคดีพิเศษ อย่างน้อยนี่ก็นับว่า 

ผ่านเกณฑ์แล้ว

ทะเลทรายโกบีสีเหลืองกว้างไกล ปลายเนินทรายพลิ้วเป็นลูกคลื่น 

ยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตา ฟ้าสีครามกระจ่างราวถูกชะล้างด้วยน้ำสะอาด  

ยิ่งหลบหนีเอาชีวิตรอดมาจากความมืดใต้พื้นดิน ยิ่งชวนให้รู้สึกถึงคุณค่า 

ของแสงสว่าง

ช่วงเวลาระทึกขวัญกับความเป็นความตายฉับพลันเหล่านั้นกลายเป็น 

อดีตที่ทุกคนไม่อยากจดจำไว้ในใจหลังกลับขึ้นมาบนพื้นดิน

เนื่องจากพวกเขายังมีเพื่อนอีกสองคนที่ยกทัพจับศึกไม่ทันคว้าชัย 

ก็ต้องมาตายเสียก่อนกำลังหลับอย่างสงบอยู่เบื้องล่าง

ไม่มีใครรู้สึกว่าแสงอาทิตย์กำลังแผดเผา ทุกคนยอมตากแดดอยู่ที่นี ่

หนึ่งชั่วโมง ยังดีกว่าให้ลงไปสัมผัสข้างล่างแค่หนึ่งนาที
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