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ถ้าตงจื้อจำเป็นต้องอ่านเอกสารข้อมูลตอนกลางคืน  หลงเซินก็จะอยู่ 

เป็นเพื่อนจนเขาอ่านจบ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของทั้งสองกำลังปรับเข้าหากัน 

ทีละนิด  หลงเซินไม่พูด แต่เขากำลังเรียนรู้ที่จะเชื่อใจและยอมรับอีกฝ่าย 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป
— เมิ่งซีสือ

ก า ร อ ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สํ า คั ญ
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คํานําสํานักพิมพ์

	 ในที่สุด รองอธิบดีหลงผู้เย็นชาราวกับไร้ความรู้สึก ก็รับรู้ถึงความ 

รูส้กึทีแ่ทจ้รงิของตวัเองในยามทีต่งจือ้ พอ่หนุม่นอ้ยของเราตกอยูใ่นอนัตราย 

จากการโดนคุณไสยสุดร้ายกาจเข้ากล้ำกราย พูดได้เลยว่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้ 

ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด

	 เมื่อเรื่องหัวใจคลี่คลายก็ถึงคราวกำจัดเหล่าศัตรูที่ตอนนี้ต่างก็ค่อย  ๆ  

เผยโฉมหน้ากันออกมาให้เห็น เบาะแสและเหตุร้ายต่าง  ๆ  ที่เคยเกิดขึ้น 

ต่างเชื่อมโยงไปยังคำตอบที่เหล่าสมาชิกของกรมจัดการคดีพิเศษทุกคน 

ตามหา ต่างคนต่างต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับแผนชั่วร้ายที่แท้จริง 

ซึ่งซุกซ่อนอยู่่
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บทที ่ 113

เพราะการสู้รบที่ยืดเยื้อ  และการยึดครองดินแดนจาก 

กลุ่มอิทธิพลต่าง  ๆ จนถึงตอนนี้ชายแดนพม่าจึงยังไม่กลับคืนสู่ความสงบ  

บางพื้นที่มักมีการยิงปืนใหญ่ติดต่อกันหลายวัน สู้รบตอนกลางวัน ด่าทอ 

กระทบกระทั่งกันตอนกลางคืน ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอันสงบสุขยากจะ 

จินตนาการว่าบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนระหว่างสองประเทศจะมีผู้ล้ีภัยหลายแสนคน 

มารวมตัวกัน คนเหล่านี้ไม่มีที่อยู่อาศัย ได้แต่ทำมาค้าขายเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ 

 อยู่แถบชายแดนท่ามกลางสถานการณ์อันตราย ใช้ชีวิตไปวัน ๆ

แต่หมู่บ้านแสนตาตั้งอยู่ตรงตีนเขาสูงแห่งหนึ่งบริเวณชายแดน  

ที่นั่นมีแต่ป่าทึบทั่วทุกหัวระแหง หากไม่มีคนในพื้นที่คอยชี้แนะก็ยากมาก 

ที่คนนอกจะไม่หลงทางอยู่ในนั้น อย่าว่าแต่เจอตัวสนเลย ต่อให้หลงเซิน 

กับตงจื้อเป็นผู้บำเพ็ญเพียร ก็ไม่ใช่เทพเซียนที่ทำได้ทุกอย่าง ต้องถามทาง 

ก่อนเป็นธรรมดา แต่หมู่บ้านแสนตามีประชากรน้อยและไวต่อคนนอกมาก  

เผลอ  ๆ  สนอาจรู้ล่วงหน้าและทำให้พวกตงจื้อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ 

ที่เป็นฝ่ายตั้งรับเอาได้

เวลานี้ตงจื้อจึงเสนอให้พวกเขาทั้งสี่แยกกันไปสองทาง คนหนึ่งอยู่ใน 

ที่แจ้ง สามคนอยู่ในที่ลับ แบบนี้แล้วจะได้หันเหความสนใจของเป้าหมาย  

อีกทั้งยังเหลือแผนสำรองเผื่อไว้ป้องกันเรื่องไม่คาดฝันอีกด้วย

อาจารย์สินชัยจึงบอกว่า “แยกกันเป็นวิธีที่ดี ฉันให้เขมทัตไปกับเธอ 
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แล้วกัน”

ตงจื้อกลับส่ายหน้า  “พวกคุณเป็นคนในประเทศทั้งคู่  อีกอย่าง  

พวกเขาเห็นการแต่งตัวของพวกคุณก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่คนธรรมดา ผมไป 

คนเดียว แกล้งทำเป็นไปขอความช่วยเหลือจากสน จะลดความระแวดระวัง 

ของพวกเขาได้มากกว่า พวกคุณเว้นระยะห่าง ถ้าเจอเส้นทางอื่นให้เข้า 

ไปได้จะดีที่สุด ถ้าสนเดาได้ว่าเราจะหาตัวฉีหรุ่ยเจอ เขาก็ต้องรอให้เรา 

ไปหาถึงที่อยู่แล้ว”

ฝ่ายตรงข้ามคงเดาได้ว่าหลงเซินจะมา แต่คงคาดไม่ถึงเรื่องสินชัย  

เวลาแบบนี้ยิ่งพวกเขามีไพ่ตายมากเท่าไหร่ โอกาสชนะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น  

เพราะข้างหน้าเป็นถิ่นของสน ต่อให้มังกรที่ข้ามแม่น้ำไปดุร้ายแค่ไหน ก็โดน 

อุบายของงูเจ้าถิ่นหลอกได้ง่าย ๆ เหมือนกัน

เห็นเขาพูดจามีเหตุผล สินชัยจึงพยักหน้าเห็นด้วยกับแผนการนี้

“อย่าประมาท” หลงเซินบอกตงจื้อ

ตงจื้อส่งยิ้มให้อีกฝ่ายเมื่อรับรู้ถึงความห่วงใยในนั้น  เขาโบกมือ 

แล้วหมุนตัวเดินไปทางหมู่บ้าน

เมื่อเขาเดินออกไประยะหนึ่งและหันกลับมาอีกครั้ง พวกหลงเซิน 

ก็หายไปแล้ว

รถแล่นมาถึงสถานีปลายทางซึ่งเป็นอำเภอเล็ก  ๆ หลังผ่านอำเภอที่มี 

ประชากรอยู่ไม่มากไปก็เป็นทางภูเขาขรุขระยากแก่การสัญจร มีพืชพรรณ 

มากมาย มองเห็นทางเล็ก ๆ บนพื้นดินซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจากการเหยียบย่ำ 

ของมนุษย์ แต่ระหว่างทางไม่เห็นร่างคนเลย เขามองเห็นหมู่บ้านที่อยู่ห่าง 

ออกไปรำไรที่หัวมุมข้างหน้า แต่ก็แค่ดูเหมือนเท่านั้น ตงจื้อเดินมาครึ่ง 

ชั่วโมงเต็มก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเสียที

เที่ยงวัน  ดวงอาทิตย์อยู่ เหนือศีรษะพอดี  อุณหภูมิที่นี่สูงกว่า 

ประเทศจีนมาก เขาเลยต้องพับแขนเสื้อขึ้นเพื่อคลายความร้อนอบอ้าว  

บริเวณที่กล่องพิณใส่กระบี่ฉางโส่วแนบติดกับเสื้อบนแผ่นหลังมีเหงื่อออก 

เหนียวเหนอะหนะ ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเท่าไหร่
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ตอนนั้นเอง เสียงร้องด้วยความตกใจก็ลอยมาจากเบื้องหน้า คล้าย 

มีคนถูกอะไรบางอย่างกัด

ในที่สุดก็ได้ยินเสียงคน ตงจื้อหูผึ่ง เร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไป

เลี้ยวพ้นหัวมุมตรงหน้าไปไม่นาน เขาก็เห็นใครบางคนนั่งอยู่ที่พื้น

แค่เห็นก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายเป็นคนในพื้นที่  สีผิวเข้มเกรียมแดด  

เด็กวัยรุ่นอายุราวสิบเจ็ดสิบแปดปี กางเกงตัวโคร่งถลกขึ้นจนเห็นน่อง  

สีหน้าเขายับยู่บอกความเจ็บปวด

อีกฝ่ายหันหน้ามาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้า พอเห็นตงจื้อก็รู้ว่าเป็น 

คนนอก จึงแสดงท่าทีระแวดระวังไม่เป็นมิตรทันที

ตงจื้อชี้ไปที่ขาของเด็กหนุ่ม ทำมือไม้ประกอบ พลางเอ่ยเป็นภาษา 

อังกฤษ “ขานายเป็นอะไร ต้องการความช่วยเหลือไหม”

เขาเตรียมตัวไว้แล้วว่าจะเปิดแอปแปลภาษาขึ้นมาหากอีกฝ่ายฟัง 

ไม่เข้าใจ คิดไม่ถึงว่าฝ่ายนั้นก็ใช้ภาษาอังกฤษตอบกลับมาเช่นกัน “เมื่อกี้ 

ผมถูกงูกัด เหมือนจะมีพิษ ตอนนี้ลุกไม่ขึ้น คุณประคองผมไปที่บ้านที 

ได้ไหม อยู่ข้างหน้านี่เอง”

ตงจื้อมองดู บนขาเด็กหนุ่มมีรอยแผลโดนกัดจริง  ๆ ปากแผลมี 

เลือดไหลซึม แต่เด็กหนุ่มใช้แถบผ้าผูกขาเอาไว้เพื่อไม่ให้พิษแล่นไปทั่ว 

ร่างกาย

“ได้สิ ต้องพานายไปโรงพยาบาลไหม”

เด็กหนุ่มส่ายหัว “ที่บ้านเรามียาสมุนไพรแก้พิษ”

เขายกแขนเด็กหนุ่มขึ้นวางพาดบนบ่าตน พยุงอีกฝ่ายไปทางหมู่บ้าน 

ตามทิศทางที่ฝ่ายนั้นชี้บอก พลางสอบถามสถานการณ์ในหมู่บ้านแห่งนี้ 

ด้วยสีหน้าเหมือนไม่ใส่ใจไปด้วย

เขารูจ้ากปากวา่เดก็หนุม่ชือ่สขุ ี เปน็ชาวบา้นในหมูบ่า้นแสนตา หมูบ่า้น 

แห่งนี้ตั้งอยู่ติดชายแดน ในอดีตสมัยที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่ายัง 

ไม่ลงรอยนัก หมู่บ้านได้รับผลกระทบไม่น้อย ผู้ลี้ภัยจากพม่าจำนวนมาก 

หลบหนีเข้ามา แต่ไม่ได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลที่นี่ ครอบครัวสุขีเป็น 

ผู้ลี้ภัยที่หลบหนีเข้ามาเนื่องจากสงครามในพม่า แต่หลังจากที่อาจารย์สน 
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มาถึงที่นี่ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป คนจำนวนมากเดินทางมาไกลเพื่อขอพบ 

อาจารย์ พลอยทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้รับผลประโยชน์มากมายตามไป 

ด้วย แม้แต่พ่อค้ายาเสพติดที่ในอดีตควบคุมที่นี่ยังไม่กล้าเที่ยวก่อความ 

วุ่นวายไปทั่วอีก

ตงจื้อกวาดตามองทุ่งดอกฝิ่นที่อยู่กว้างไกลออกไปสุดลูกหูลูกตา  

เขารู้ว่าในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการปลูกพืชชนิดนี้ในฐานะ 

พืชเศรษฐกิจและพึ่งพามันในการดำรงชีวิต เขายังได้ยินมาด้วยว่า หลาย 

สิบปีก่อน รัฐบาลท้องถิ่นถูกแรงกดดันจากนานาชาติจนต้องกำจัดทุ่งฝิ่นไป 

เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้การค้ายาเสพติดในที่แจ้งยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  

แต่ไม่เคยหายไปจากในที่ลับ รัฐบาลท้องถิ่นพยายามให้ชาวบ้านเปลี่ยนมา 

ปลูกเมล็ดกาแฟและดอกไม้สด ใช้สิ่งนี้เปลี่ยนความคิดของพวกเขา แต่ 

การปลูกพืชทดแทนไม่สามารถทำเงินให้พวกเขาได้เร็วเท่าฝิ่น อีกทั้งใน 

สถานที่ที่ห่างไกลและสถานการณ์ซับซ้อนอย่างหมู่บ้านแสนตาก็ทำให้เห็นผล 

ไม่มาก

ระหว่างที่สุขีแนะนำต้นฝิ่นที่ชูช่อตูมและกำลังแบ่งบานอยู่ในที่ไกล  ๆ  

ให้เขาฟังด้วยความกระตือรือร้น สิ่งที่ตงจื้อคิดถึงกลับเป็นเขตพรมแดน 

ของจีนที่รักษาความสงบร่มเย็นภายในประเทศเอาไว้ได้ แต่นอกพรมแดน 

ออกไปก็ยังมีต้นฝิ่นปลูกต่อเนื่องไม่ขาดสาย สำหรับคนในพื้นที่ มันคือ 

แหล่งที่มาของรายได้ที่ใช้ในการยังชีพ แต่ผลิตผลจากพวกมันกลับถือเป็น 

สิ่งชั่วร้ายที่ล่อลวงให้ความเป็นมนุษย์เสื่อมทรามลง ทำให้ตำรวจต้องวิ่งเต้น 

ปราบปรามเหนด็เหนือ่ย สละชพีอยา่งเงยีบ ๆ ครัง้แลว้ครัง้เลา่ ทำใหห้ลาย ๆ  

ครอบครัวต้องพบกับความสูญเสีย

“ต่ง คุณเหม่ออะไรอยู่ หรือว่าดอกไม้พวกนั้นไม่สวย” สุขีแยก 

ความแตกต่างระหว่างเสียง  ‘ตง’  กับ  ‘ต่ง’  ไม่ออก การออกเสียงจึงผิดไป  

และตงจื้อก็ไม่ได้แก้

เขายิ้ม ไม่อยากพูดมาก จึงหันไปถามแทนว่า “หมายความว่า 

พวกนายรู้จักอาจารย์สนกันหมดเลยเหรอ ถ้าฉันอยากไปพบท่าน นายช่วย 

แนะนำฉันได้ไหม”
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“ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณมาหาเขา แต่ละปีมีคนมาขอพบอาจารย์ตั้งไม่รู้ 

เท่าไหร่ พวกเขามีความปรารถนามากมาย อยากให้อาจารย์ช่วยให้สมหวัง  

คุณก็ด้วยเหรอ” สุขีเผยยิ้มเจ้าเล่ห์

ตงจื้อแสร้งทำเป็นถอนหายใจกลัดกลุ้ม “แหงสิ แฟนฉันทิ้งฉันไป  

ฉันอยากให้เธอเปลี่ยนใจกลับมา ได้ยินว่าอาจารย์สนช่วยให้ร่ำรวยขึ้นได้  

ถ้ามีเงินแล้ว ฉันก็จะเอาชนะคนที่ตามจีบเธอ เอาเธอกลับมาได้!”

สุขีพยักหน้า “อาจารย์สนจะช่วยคุณ เขาเป็นคนดีมาก”

สำหรับชาวบ้านที่นี่ คนที่คุ้มครองพวกเขาอย่างสนย่อมต้องเป็นคนดี

ระหว่างที่คุยกัน ตงจื้อกับสุขีก็มาถึงบ้านหลังหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่ง 

นั่งอยู่หน้าประตู พออีกฝ่ายเห็นบาดแผลของสุขีก็รีบลุกขึ้นเดินออกไปทันท ี 

ผ่านไปครู่เดียวก็หยิบชามใบหนึ่งออกมา ทาสมุนไพรที่บดละเอียดในนั้น 

พร้อมด้วยน้ำสกัดลงบนบาดแผล

สุขีพูดกับเธอสองสามประโยค ก่อนชี้ไม้ชี้มือมาที่ตงจื้อ คล้ายกำลัง 

อธิบายจุดประสงค์ที่ตงจื้อมาที่นี่ หญิงชราพยักหน้าให้เขา ยิ้มอย่างมีเมตตา  

ประนมมือสองข้างซึ่งเป็นมารยาทในการพบปะของคนในพื้นที่  ตงจื้อ 

ตอบกลับด้วยการประกบนิ้วมือทั้งสิบเช่นกัน ก่อนเอ่ยคำพูดทักทายหนึ่ง 

ประโยค

“นี่ย่าผมเอง ชื่อสราญ ผมบอกย่าว่าคุณเป็นคนพยุงผมกลับมา ย่า 

ไปเตรยีมกบัขา้วเทีย่งใหเ้ราแลว้ หลงักนิขา้วเสรจ็ผมจะพาคณุไปพบอาจารย”์  

สุขีอธิบาย

อาหารกลางวนัเรยีบงา่ยมาก เปน็ขา้วสวยกบัปลายา่งซึง่พบเหน็ไดท้ัว่ไปทีน่ี่  

รสชาติไม่ถึงกับอร่อย แต่ตงจื้อรู้สึกหิวนิดหน่อยจริง  ๆ จึงกล่าวขอบคุณ 

สุขีกับย่าและกินอาหารกับพวกเขาจนหมด

พอกินข้าวเสร็จสุขีก็ยกน้ำสองแก้วออกมาและบอกเขาว่า “นี่เป็นน้ำ 

จากพืชที่ชื่อว่ากระเจี๊ยบ พวกเราที่นี่ชอบใช้ทำเครื่องดื่ม อร่อยมาก”

ตงจื้อจิบไปหนึ่งอึก รสหวานชื่นใจดีจริง  ๆ แต่ไม่นานเขาก็รู้สึก 

วิงเวียนเล็กน้อย แม้แต่จะนั่งนิ่ง  ๆ  ก็ยังทำไม่ได้ ต้องใช้มือยันขอบโต๊ะ  
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เมื่อมองไปที่สุขีอีกครั้ง บัดนี้เด็กหนุ่มผู้ดูไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอันใดกลับเผย 

รอยยิ้มคลุมเครือออกมา

“นายใส่อะไรลงไปในนั้น” ตงจื้อกุมหน้าผาก สีหน้าหวาดหวั่น

สุขีหัวเราะหึ  ๆ “นายไม่ได้มาขอให้อาจารย์สนทำธุระให้สินะ ฉัน 

มองออกตั้งนานแล้ว นายมีจุดประสงค์ไม่ดีกับอาจารย์ คนเลว ๆ อย่างนาย  

จงมองฉันตัดมือตัดเท้านายทีละข้างโดยที่ยังมีสติแต่ขยับตัวไปไหนไม่ได้ 

เสียเถอะ หลังจากนั้นฉันค่อยเอาหัวนายไปมอบให้อาจารย์ เขาจะได้เอา 

หัวนายไปทำคุณไสย นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่นายจะอุทิศให้อาจารย์ได้”

ตงจื้อขมวดคิ้ว “นายอายุยังน้อย ทำไมถึงใจดำอำมหิตขนาดนี้  

ย่านายรู้หรือเปล่าว่านายทำแบบนี้”

สุขีแค่นยิ้ม “รู้สิ อาจารย์สนเป็นผู้มีพระคุณของเรา ใครอยาก 

ทำร้ายเขาก็เท่ากับเป็นศัตรูของเราด้วย! ตอนนี้นายเริ่มรู้สึกชาไปทั้งร่าง  

ขยับแขนขาไม่ได้แล้วใช่ไหมเล่า”

ตงจื้อ “เปล่านี่นา”

สุขี “???”

ตงจื้อบิดขี้เกียจ แบมือใส่อีกฝ่าย “ดูสิ ยังขยับได้อยู่เลย ยาพิษ 

ของนายใช้ไม่ได้ผลหรือเปล่า”

สุขี “...”

ตงจื้อบอกอย่างใสซื่อ “ฉันว่าที่เมื่อกี้เวียนหัวคงเพราะกินอิ่มเกินไป  

นายกินยาพิษนั่นเข้าไปเองหรือเปล่า”

สุขีโมโหใหญ่ “จะเป็นไปได้ยังไง ฉันทำคุณไสยใส่นายนะ!”

พูดไม่ทันขาดคำ สีหน้าเขาก็เปลี่ยนทันใด มือกุมท้องตัวงอ เปล่ง 

เสียงโอดครวญออกจากปาก

หญิงชราที่ไม่รู้ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนวิ่งออกมาทันที เธอประคองสุขี  

ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก พูดภาษาถิ่นกับตงจื้อหลายคำ แต่ตงจื้อไม่เข้าใจ 

และไม่ได้สนใจเธอ

“ฉันบอกแล้วไงว่านายต้องทำของใส่ตัวเองแหง  ๆ ไม่งั้นนายก็พาฉัน 

ไปหาสน ให้เขาช่วยแก้ของให้สิ” เขายิ้มแป้นมองสุขีพลางบอก
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“ไม่มีทาง เมื่อกี้ฉันเห็นนายดื่มเข้าไปแล้วแท้ ๆ ในกับข้าวก็มี!” สุขี 

ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะพลาด

ตงจื้อยักไหล่ สีหน้าบอกความเสียดาย “ขอโทษที ฉันกินยากัน 

เอาไว้ก่อนมาที่นี่แล้ว ได้ยินว่าพวกนายได้รับการคุ้มครองจากสน และ 

ให้ความเคารพเขามาก เขาคงต้องสอนกลอุบายอะไรให้พวกนายบ้างอยู่แล้ว  

นายเติบโตอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เล็ก หนำซ้ำพื้นที่ตรงเมื่อกี้ยังโล่งกว้าง แต่ 

ดันมาถูกงูกัดได้ นายว่ามันสมเหตุสมผลหรือไง บอกได้แค่ว่าฉันฉลาด 

กว่านายก็เท่านั้น”

สถานที่นี้ยากจะป้องกันตัวให้รัดกุม แม้พวกเขามาด้วยความเร่งรีบ  

แต่ก็ไม่ลืมเตรียมตัว นอกจากที่นี่จะไม่สงบแล้ว งูมดแมลงหนูยังชุกชุม 

อีกด้วย  แม้ไม่โดนคุณไสยก็ง่ายต่อการติดเชื้อโรค  สินชัยเตรียมการ 

ป้องกันให้พวกเขาล่วงหน้า สอนแม้กระทั่งวิธีการตอบโต้กลับ แม้ไม่อาจ 

รับรองว่าจะได้ผลกับวิชาไสยศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อน  แต่กับลูกไม้ตื้น  ๆ  

ทั่วไปก็ไม่ใช่ปัญหาเลย

อย่างไรก็ตาม ในร่างกายเขาก็มีคุณไสยดอกท้อหน้าผีที่ชั่วร้าย 

ผิดแผกอยู่แล้ว ต่อให้มีเรื่องลำบากกว่าเดิมก็ไม่เดือดร้อน เทียบกับสน  

การกระทำของสุขีนับเป็นเพียงเรื่องขี้เล็บ

ขณะพูด สุขีรู้สึกปวดท้องเหมือนถูกมีดคว้านไส้ เขากดท้องตัวเอง 

และกลิ้งไปมากับพื้น  หญิงชราร้อนใจจนเหงื่อผุดซึมเต็มหน้า ได้แต่ 

โขกศีรษะให้ตงจื้อติด  ๆ กัน ปากเอ่ยถ้อยคำที่เขาไม่เข้าใจ แต่ไม่ต้องเข้าใจ 

ตงจื้อก็รู้ว่านั่นน่าจะเป็นการขอความเมตตาจากตน

หากเป็นยามปกติตงจื้อคงใจอ่อน แต่เมื่อกี้รู้ทั้งรู้ว่าหลานชายตน 

ทำของใส่เขา หญิงชราก็ไม่ได้ห้ามปราม เห็นชัดว่าเธอเองก็ไม่ได้ดีไปกว่า 

กันนัก ด้วยเหตุนี้ตงจื้อจึงไม่แยแสคำวิงวอนของเธอ พูดกับสุขีว่า “ตอนนี้ 

มีทางเลือกให้นายสองทาง ไม่พาฉันไปหาสนแล้วเอายาถอนพิษจากฉัน  

ก็พาฉันไปหาสนแล้วให้สนถอนพิษให้”

สุขีอยากถามว่าสองตัวเลือกนี้มันต่างกันตรงไหน แต่เขาเจ็บจน 

อ้าปากไม่ไหวแล้ว จึงได้แต่ใช้สายตาเชือดเฉือนมองตงจื้ออย่างเคียดแค้น
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ความเจ็บปวดนี้ทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งนั้น แต่ยังไม่ถึงขั้น 

เสียชีวิต สุขีทรมานจนรู้สึกว่าตายไปยังดีเสียกว่า เขาทนไม่ไหวจริง  ๆ  

จึงจำต้องตกปากรับคำข้อเรียกร้องของตงจื้อ

“ฉันพานายไป...”

ตงจื้อชี้ไปทางหญิงชรา “ให้ย่านายพาฉันไป เจอสนแล้วฉันจะเอา 

ยาถอนพิษให้เธอ”

สุขีเอ่ยกระท่อนกระแท่น “มีแค่ฉันที่รู้ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหน ฉันเป็น 

คนที่อาจารย์เชื่อใจที่สุดในหมู่บ้านนี้...”

ตงจื้อถามด้วยความสงสัย “ตอนนี้นายยังเดินไหวหรือไง”

สุขีบอก “เดินไม่ไหว นายถอนพิษให้ฉันก่อน”

ตงจื้อ “อ้อ งั้นไม่ไปแล้ว นายปวดตายไปเลยก็แล้วกัน”

สุขี “...”

ขนาดหลิวชิงปัวยังโดนตงจื้อยั่วโมโหปางตายได้ แล้วกับคนตัวเล็ก ๆ  

อย่างสุขีจะเหลือหรือ สุดท้ายเขาทำได้แค่ฝืนความเจ็บ เอามือกุมท้อง  

โซซัดโซเซนำทางตงจื้ออยู่ข้างหน้า

สุขีเดินนำตงจื้ออ้อมป่าทึบหลังหมู่บ้าน และพาเขาเดินผ่านป่าทึบเข้าไป  

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา ในที่สุดก็มาถึงริมแม่น้ำสายหนึ่ง

เหน็แมน่ำ้กห็มายความวา่ออกจากปา่ทบึมาแลว้ ทางเบือ้งหนา้สวา่งโลง่  

เป็นการชักนำความรู้สึกคุ้นเคยที่ตงจื้อมีต่อที่นี่ออกมาด้วย

เพราะตอนที่อยู่กับเชอไป๋ เขาเคยมาที่นี่ในรูปของดวงจิตมาก่อน  

แถมยังได้ปะทะกับปีศาจฟ้าอยู่ครู่หนึ่งด้วย

แน่นอนว่าเป็นการเผชิญหน้ากันสั้น  ๆ  ระหว่างเชอไป๋กับปีศาจฟ้า 

ที่ยังไม่คืนร่าง

ในฐานะปีศาจฟ้าในตำนาน ปาปียัสไม่เพียงแต่ชั่วช้าสามานย์ หาก 

ยังทรงพลังมาก เดิมทีมันไม่ควรฟื้นคืนชีพในโลกใบนี้ แต่สน ปีศาจร้าย 

ที่ใฝ่หาความมืด กลับดันทุรังจะทำลายสมดุลของโลก พยายามอัญเชิญและ 

คนืชพีปาปยีสั หากรอใหม้นัมรีปูมรีา่งสมบรูณ์ เกรงวา่ถงึตอนนัน้คงไมม่ใีคร 
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เป็นคู่ต่อสู้ของมันได้ ยิ่งกับทางญี่ปุ่นด้วยแล้ว ยังมีโอโตวะ ยาซูฮิโกะ  

ทีจ่อ้งทำลายศลิา ตอ้งการปลกุปศีาจทีแ่ขง็แกรง่ยิง่กวา่ขึน้มาอกีคน ไมอ่ยาก 

จะคิดถึงผลที่ตามมาเลยจริง ๆ 

ดังนั้นหากต้องการสังหารปีศาจฟ้าระหว่างที่มันยังไม่มีร่างสมบูรณ์  

ตอนนี้จึงเป็นโอกาสเหมาะที่สุด

พอมาถึงจุดนี้ จริง  ๆ  ตงจื้อไม่จำเป็นต้องให้สุขีนำทางก็หาตำแหน่ง 

คร่าว ๆ เองได้แล้ว

เรือนสองชั้นชานเปิดโล่ง ในป่าอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำ นั่นคือที่อยู่ 

ของสน

เขาไม่มีเวลาคิดว่าพวกหลงเซินกับสินชัยกำลังซ่อนตัวอยู่ที่ไหน 

สักแห่ง หรือเข้าไปในเรือนก่อนหน้าตนแล้ว ตงจื้อได้ยินสินชัยบอกว่า  

ในถิ่นของนักไสยศาสตร์ระดับสูง ทุกแห่งหนย่อมเต็มไปด้วยอันตราย  

มีกับดักทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งฝ่ายนั้นรู้อยู่ก่อนแล้วว่าเขาจะมา จึงนึกถึงผล 

ที่จะตามมาได้โดยไม่จำเป็นต้องใคร่ครวญให้ลึกซึ้งแต่อย่างใด

ชายหนุ่มตามหลังสุขี เดินไปด้วย โรยผงยาที่สินชัยให้ไว้ก่อนหน้านี ้

รอบ ๆ ตัวโดยไม่ให้สุ้มให้เสียงไปด้วย

ตอนแรกสุขีอยากให้ตงจื้อสังเกตเห็นกับดักและแสดงอาการออกมา 

เอง ใครจะรู้ว่าพอเขาหันไปมอง อีกฝ่ายกลับยังเดินไปข้างหน้าเรื่อย  ๆ  

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จึงอดเปลี่ยนสีหน้าไม่ได้

ตงจื้อเห็นอีกฝ่ายทำท่าทางลับ ๆ  ล่อ ๆ จากที่ตอนแรกยังไม่แน่ใจว่า 

มีกับดัก มาถึงตอนนี้เขาแน่ใจแล้ว

“นายก็เป็นนักไสยศาสตร์เหมือนกัน? มาหาอาจารย์เพื่อท้าสู้?”  

ใบหน้าสุขีปรากฏแววกริ่งเกรงในที่สุด

“ใช่!” ตงจื้อพูดไปเรื่อย “เมื่อก่อนมีนักไสยศาสตร์มาขอท้าประลอง 

ฝีมือกับเขาเหมือนกันเหรอ”

“เยอะแยะ แต่ไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาได้สักคน” สุขีหัวเราะหึ  ๆ  

“ตอนพวกนั้นไป ท่าทางหยิ่งผยองกว่านายอีก แต่ตอนนี้กลายเป็นภาชนะ 

ฝึกวิชาของอาจารย์ไปแล้ว หนึ่งในนั้นมีตรีศูลด้วย!”
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เขาเอ่ยช่ือใครคนหน่ึงซ่ึงตงจ้ือไม่รู้จัก แต่เดาได้ว่าคงเป็นนักไสยศาสตร์ 

ที่มีชื่อเสียงมาก

สินชัยเคยบอกกับพวกตงจื้อว่า สองสามปีมานี้สนฆ่านักไสยศาสตร ์

ไปเยอะ สรา้งศตัรมูากมายนบัไมถ่ว้น และมนีกัไสยศาสตรม์ชีือ่อยูห่ลายคน 

ที่เคยร่วมมือกันหมายจะปราบสน แต่สุดท้ายก็คว้าน้ำเหลว เสียชีวิตไป 

สองคนจากห้า และจากการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้สนมีชื่อเสียงขึ้นมาทันที  

ภายหลังเขาพอใจกับการอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ ไม่ได้ออกมาสร้างปัญหา  

ทุกคนเลยปิดหูปิดตาข้างหนึ่ง ถือเสียว่าคนคนนี้ไม่มีตัวตนอยู่

แต่ตอนนี้เมื่อได้ยินว่าเขากำลังอัญเชิญปีศาจฟ้ากลับมาอย่างลับ  ๆ  

แม้แต่สินชัยเองก็นั่งไม่ติด ทันทีที่ปีศาจฟ้าปรากฏตัวบนโลก หนังหน้าไฟ 

ที่ต้องกลายเป็นทะเลโลหิตและเนินฝังศพก็คือดินแดนใต้เท้าของมันส่วนนี้ 

อย่างแน่นอน ไม่มีใครอยากเห็นเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น

“อาจารย์ ผมสุขีครับ ขออภัยด้วยที่ผมพาศัตรูของท่านมาหาถึงที่นี ่ 

ผมถูกบังคับ!”

ทั้งคู่มาถึงด้านนอกตัวเรือน สุขีคุกเข่ากับพื้นดังตุ้บ เอามือกุมท้อง  

ส่งเสียงโอดครวญด้วยภาษาถิ่น

จากนอกรัว้ไมเ้ตีย้ ๆ ตงจือ้เหน็คนสองสามคนกำลงัปดักวาดลานบา้น 

อยู่ พวกเขาได้ยินเสียงตรงนี้แท้  ๆ แต่ยังก้มหน้าทำงานของตัวเองต่อไป 

เหมือนไม่ได้ยิน

แต่ทันใดนั้นสุขีก็ลุกพรวดหลังกล่าวประโยคนี้จบ ระหว่างที่ตงจื้อ 

ยังไม่ทันขัดขวางอีกฝ่าย เด็กหนุ่มก็พุ่งเข้าไปในลาน ยืนบนขั้นบันไดนอก 

ประตูเรือน หันหลังพิงกำแพงหอบหายใจ เผยรอยยิ้มแปลก ๆ ให้ตงจื้อแล้ว

ตงจื้อไม่มีเวลามองรอยยิ้มอีกฝ่าย เพราะในตอนนั้นเอง งูตัวเล็ก ๆ  

นับไม่ถ้วนเลื้อยออกมาจากดินโคลนใต้เท้า มันมีลวดลายเป็นวงสีทองเหลือง 

และสีดำขลับ ส่งเสียงขู่ฟ่อ ไม่เกรงกลัวอานุภาพของผงยาแต่อย่างใด มัน 

ชูคออ้าปากจะกัดน่องเขา

ตงจื้อกระโดดถอยหลังไปหลายก้าว แต่ไม่ช้าจำนวนงูร่างเพรียวบาง 

ก็แน่นขนัด โอบล้อมเขาไว้จากทุกด้าน ซ้ำมันยังเคลื่อนที่เร็วมาก พริบตา 
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เดียวฝูงงูที่อยู่หน้าสุดก็อยู่ห่างจากเขาไม่ถึงครึ่งฝ่าเท้า และอาจใช้เวลาเพียง 

ครึ่งวินาทีในการฉกเหยื่อ

สุขีรู้เรื่องกับดักนี้ เขาเคยเห็นนักไสยศาสตร์หลายคน รวมถึงศัตรู 

บางคนที่อาจหาญดูหมิ่นอาจารย์สน ล้มลงอยู่ในแนวป้องกันนี ้ ถูกงูนับหมื่น 

เขมือบ เต็มไปด้วยรูพรุนเหวอะหวะ ตายแบบไม่เหลือศพมาก่อน

ไม่ต้องสงสัยเลย เขานึกว่าคราวนี้ตงจื้อหนีไม่พ้นแล้วแน่ ๆ

แต่วินาทีต่อมา รอยยิ้มชั่วร้ายของสุขีก็นิ่งค้างอยู่บนใบหน้า

เพราะเขาเห็นมือสองข้างของตงจื้อควักกระดาษสีเหลืองออกมา 

สองแผ่น ปากร่ายคาถางึมงำ จากนั้นก็ขว้างกระดาษสองแผ่นนั้นไปทาง 

ด้านหน้าและด้านหลัง ผลคือจังหวะที่กระดาษยันต์สองแผ่นสัมผัสตัวฝูงงู  

มันกลับลุกไหม้ขึ้นเองโดยไม่มีเปลวไฟ ไม่นานก็ม้วนสูบฝูงงู กลืนกิน 

พวกมันจนสิ้นซาก

“นี่มันวิชามนตร์ดำอะไร!” สุขีร้องเสียงหลงอย่างตื่นตระหนก

ในความทรงจำของเขา อาจารย์สนเป็นผู้มีฝีมือสูงส่งเลิศล้ำที่สุด  

และเขาก็ภาคภูมิใจในเรื่องนี้จนแทบอดใจรอไม่ไหวอยากให้ตงจื้อตายไป 

ทั้งอย่างนั้น ใครจะรู้ว่านอกจากอีกฝ่ายจะไม่เป็นไปตามที่เขาหวังแล้ว  

กลับกัน ยังทำลายแนวป้องกันด่านแรกของเรือนลงอีก

ตงจื้อรู้ตัวแล้วเช่นกัน หลังจากที่เชอไป๋ระงับคุณไสยบนตัวเขาไว้  

ไม่ได้อยู่ดี  ๆ  ก็เจ็บจนกะปลกกะเปลี้ยขึ้นมาอีก  ดูเหมือนความสามารถ 

แต่เดิมก็ยกระดับขึ้นมาบางส่วนด้วย หลงเซินบอกว่าเป็นเพราะยาซั่งชิง 

เป็นสมุนไพรชั้นดีที่ปรับสภาพร่างกายตั้งแต่แรก แต่ตอนนั้นเขารีบกินมัน  

เมื่อแผลเก่ายังไม่ได้รับการเยียวยาจึงทำให้ผลของยาไม่ออกฤทธิ์ ตอนนี้ 

เชอไป๋ช่วยระงับคุณไสยไว้ชั่วคราว ต่อให้ผิดพลาดยังไงมันก็ช่วยสางพลัง 

ปราณที่ยุ่งเหยิงของเขา เมื่อแผลเก่าหายดีเป็นปกติย่อมสำแดงศักยภาพ 

ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ ไว้คุณไสยถูกกำจัดเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรให้ห่วงหน้า 

พะวงหลังอีก

ระหวา่งทีฝู่งงไูม่รูจ้ะทำยงัไงกบัตงจือ้อยูน่ั้น ใครคนหนึ่งกก็า้วออกมา 

จากในบ้าน สุขีผินหน้ามอง ก่อนร้องด้วยความยินดี “อาจารย์สวรรค์!”
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สวรรค์ผู้เป็นลูกศิษย์ของสนไม่ได้สนใจสุขี สายตาเขาตกอยู่บนร่าง 

ตงจื้อ มุมปากเหยียดยิ้มเย้ยหยันราวกับกำลังมองซากศพ

“นายมาจริง ๆ”

ตงจื้อแบมือ “พวกนายให้ฉันมาไม่ใช่หรือไง สนล่ะ หรือว่าตกใจ 

จนแอบไปซุกหัวอยู่ในบ้านแล้ว”

สวรรค์แค่นยิ้ม “แค่จัดการกับนาย ไม่จำเป็นต้องให้อาจารย์ฉัน 

ลงมือหรอก เรียกตัวช่วยของนายออกมาให้หมด ฉันจะได้ไม่ต้องไล่ตาม 

เก็บทีละคน!”

“นายหมายถึงฉันเหรอ”

เขมทัต ลูกศิษย์ของสินชัยปรากฏตัวขึ้นที่รั้วด้านหน้าเรือน ในมือ 

คว้างูตัวใหญ่ลำตัวหนาเท่าแขนของชายเต็มวัยไว้ ทั่วลำตัวของงูนั้นดำเมื่อม 

เป็นมันระยับ มีเพียงดวงตาที่เป็นสีแดงก่ำราวโลหิต แค่เห็นก็รู้ทันทีว่าไม่ใช ่

สัตว์เชื่อง แต่เมื่ออยู่ในมือเขมทัต ลำตัวกลับตรงทื่อ เชื่อฟังจนน่าตกใจ

สวรรค์ทำหน้าเคียดขึ้ง “ปล่อยมัน!”

เขมทัตเหวี่ยงงูดำขลับตัวใหญ่ลงกับพื้น งูยักษ์กระตุกสองท ี สุดท้าย 

ก็แน่นิ่งหมดลมหายใจไปอย่างสมบูรณ์

“แกเป็นใคร!” เห็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของตนถูกทำร้ายจนถึงแก่ 

ความตายแบบนี้ สวรรค์โกรธจนหน้าดำหน้าแดง

เขมทัตพนมมือพลางเดินเข้ามา “ฉันไม่บอกชื่อกับคนชั่ว ๆ”

เขากระซิบบอกตงจื้อ “คุณหลงไปหาปีศาจฟ้าก่อนแล้ว เราร่วมมือ 

กันล่อให้สนออกมาก่อน”

ตงจื้อพยักหน้าเบา  ๆ เขาเข้าใจเจตนาของเขมทัต ศัตรูอยู่ในที่ลับ  

เราอยู่ในที่แจ้ง ด้วยความที่ปิดเรื่องอาจารย์สินชัยไว้ การปรากฏตัวออกมา 

ช้าหน่อยจะลดการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้มากกว่า

สวรรค์เห็นพวกเขากระซิบกระซาบกันก็ยิ่งโมโห งอนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง 

งับใส่ปากแล้วเป่าหนึ่งที ร่างสี่ร่างก็วิ่งออกมาจากด้านหลังบ้านแล้วกระโจน 

ใส่ตงจื้อกับเขมทัต

ตั้งแต่หัวจรดเท้าของสี่คนนั้นเงาเลื่อมเป็นมัน  สีหน้าปราศจาก 
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อารมณ์ใด  ๆ ตงจื้อยังไม่ทันสังเกตให้ถี่ถ้วนก็ได้ยินเขมทัตตะโกนก้อง  

“พวกนั้นเป็นหุ่นยา ต่อให้ยิงปืนใส่ก็ไม่มีประโยชน์ อย่าปะทะตรง ๆ!”

ไม่นานตงจื้อก็เข้าใจว่ายิงปืนใส่ไม่มีประโยชน์หมายความว่าอะไร  

เนื่องจากกระบี่ฉางโส่วของเขาปาดไปโดนต้นคอของฝ่ายตรงข้ามทันทีที่หลุด 

จากฝัก เดิมบริเวณนี้เป็นส่วนที่เปราะบางที่สุด แต่กลับไร้ร่องรอยเสียหาย 

เมื่อถูกฟันด้วยกระบี่คม ตรงกันข้าม มันยังถือโอกาสนั้นคว้ากระบี่ฉางโส่ว 

ฉุดลากตงจื้อเข้าหาด้วย!

กระบี่ฉางโส่วไม่มีทางถูกกระชากจนหักสะบั้น  ตงจื้ออาศัยแรง 

ดีดตัวขึ้นไป ยืมไหล่อีกฝ่ายพุ่งตัวผ่านไปหาอีกร่าง ปลายกระบี่ชี้ตรงไปที่ 

กึ่งกลางหน้าผาก

ปลายกระบี่ที่พุ่งไปด้วยความเร็วสูงแทงหว่างคิ้วจนเป็นรูในที่สุด  

แต่ก็เท่านั้น ไม่นานข้างตัวเขาก็มีหุ่นยาอีกสองตัวเข้ามาโจมตี ตงจื้อจำต้อง 

ชักกระบี่ออกเพื่อถอยหนี ไหล่เกือบถูกพวกมันฉีกกระชากจนขาด

สิ่งที่เรียกว่าหุ่นยาพวกนี้คือผู้ที่ถูกผ่าร่างตอนกำลังจะตายแหล่มิตาย 

แหล่ อัดยาพิษที่ทำขึ้นด้วยศาสตร์ลับต่าง  ๆ  เข้าไป และร่ายคุณไสยใส่  

ทำให้พวกมันสูญเสียความตระหนักรู้ในตนเอง  และกลายเป็นเสมือน 

หุ่นเชิด

ผู้ที่ถูกจัดการด้วยวิธีนี้บางส่วนเป็นศัตรูของสน บางส่วนเป็นคน 

ที่มาขอความช่วยเหลือถึงที่และบังเอิญล่วงเกินเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมถึง 

ชาวบ้านในหมู่บ้านแสนตาที่สุขีอยู่ เนื่องจากไม่ยอมศิโรราบและรับการ 

คุ้มครองจากเขาจึงถูกเล่นงาน ที่นี่ไม่เคยขาดภาชนะปรุงยาต่าง  ๆ วิชา 

มนตร์ดำทุกชนิดที่หลายคนนึกไม่ถึงมีให้เห็นหมดที่นี่
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ตงจื้อคนเดียว  รับมือกับหุ่นยาสามตัว แม้ตอนนี้ยังไม่เป็น 

อันตรายถึงชีวิต แต่เขาก็นึกหาวิธีที่ดีกว่านี้ไม่ออกในเวลาอันสั้น ได้แต่ 

หลบเลี่ยงและถอยเพื่อตั้งรับเป็นหลัก สวรรค์ใช้คุณไสยจัดระเบียบบริเวณ 

รอบนอกของเรือนขึ้นมาใหม่ อีกทั้งในบ้านยังมีสนอีกคนที่จนบัดนี้ก็ยัง 

ไม่โผล่หน้ามา พวกเขาคิดหนีตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว การต่อสู้วันนี้ เห็นที 

ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายกันไปข้าง

เขมทัตรับมือกับหุ่นยาอีกตัวโดยไม่ตกเป็นรอง แต่ในสายตาของ 

สวรรค์ พวกเขากลายเป็นหมูในอวย ไม่ช้าก็เร็วต้องหมดแรงและตายอยู่ 

ตรงนี้ ที่จริงหากไม่ใช่เพราะท่านปาปียัสถูกใจร่างตงจื้อ และต้องการนำ 

อีกฝ่ายมาเป็นภาชนะอาศัยชั่วคราวก่อนจะฟื้นคืนชีพแล้วละก็ ป่านนี้เขา 

คงปล่อยศพนับพันแมลงนับหมื่นออกมากัดกินสองคนนี้ให้สิ้นซากไปแล้ว  

ไหนเลยจะปล่อยคนพวกนี้ไว้ที่นี่แล้วค่อยกำจัดอย่างช้า ๆ

เสียงคำรามดังขึ้นฉับพลันในจังหวะนั้นเอง

“ศัตรูฉันอยู่ไหน!”

ไมท่นัขาดคำ ศรีษะหนึง่กล็อยออกจากตวับา้น พุง่มาดว้ยความเรว็สงู  

แต่กลับชะงักงันกลางอากาศ นัยน์ตาคู่ที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยกลอก 

อย่างเชื่องช้า กวาดผ่านเขมทัตและหุ่นยาไป สุดท้ายตกลงบนร่างตงจื้อ

ร่างนั้นต่อให้สลายกลายเป็นเถ้าถ่าน ยามาโมโตะ คิโยชิ ก็จำได้
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“ตง...จื้อ!”

ยามาโมโตะ คิโยชิ ที่เหลือเพียงศีรษะ แม้ในยามหลับฝันก็ไม่มีทาง 

ลืมเลือนประสบการณ์ดุจฝันร้ายของตนในลู่เฉิง

คนยโสโอหังอย่างเขา  กลับต้องมาถูกสังหารด้วยกระบี่ของผู้ที่ 

ไร้ชื่อเสียงเรียงนาม หากตอนนั้นไม่ได้เตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้ ป่านนี้ 

เขาคงกลายเป็นคนตายจริง ๆ ไปแล้ว

ตาเขาแดงก่ำเมื่อได้พบศัตรู นับประสาอะไรกับศัตรูที่สังหารตน 

ด้วยแล้ว ใบหน้ายามาโมโตะ คิโยชิ บิดเบี้ยว หลังตั้งเป้าแล้วก็พุ่งตรงไป 

ที่ตงจื้อทันที

เขมทตัอทุานดว้ยความตืน่ตระหนกอยา่งอดไมไ่ด ้ “คณุไสยถอดหวั!”

คุณไสยถอดหัวเป็นวิชาไสยศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีความซับซ้อนและ 

ฝึกฝนยากอย่างยิ่ง ว่ากันว่าหากนักไสยศาสตร์ฝึกวิชาไสยศาสตร์สำเร็จ 

จะทำใหห้วัของตนแยกออกจากรา่ง และเอาชวีติผูท้ีอ่ยูห่า่งออกไปหลายพนัลี้ 

ได้ นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วมันยังเป็นวิชาที่นักไสยศาสตร์มนตร์ดำฝักใฝ่  

สินชัยจึงมองว่าเป็นอวิชชา ห้ามเขมทัตผู้เป็นลูกศิษย์ฝึกฝนเป็นอันขาด

แต่ถ้าพูดกันจริง  ๆ สภาพยามาโมโตะ คิโยชิ ตอนนี้ไม่อาจเรียกว่า 

ใช้คุณไสยถอดหัวแต่อย่างใด เพราะเขาสูญเสียร่างกายไปแล้ว เหลือแค่หัว 

อย่างเดียว เป็นสนเองที่ใช้วิชาลับผนึกวิญญาณเขาไว้ในหัวและทำให้เขา 

มีชีวิตต่อไปได้

เมื่อเห็นยามาโมโตะต้องการฆ่าตงจื้อโดยไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม 

ที่ไหน ทำท่าจะบดขยี้ศพเขาเป็นหมื่น  ๆ  ชิ้นท่าเดียว สวรรค์จึงบอกอย่าง 

ฉุนเฉียว “หยุดนะ นั่นมันร่างที่ท่านปาปียัสระบุมาว่าอยากได้ ห้ามทำ 

เสียหาย!”

แต่ยามาโมโตะไม่สนใจอะไรแล้ว  แม้ว่าสนรับปากหลายครั้ง 

หลายคราว่าจะช่วยคืนสภาพเดิมให้เขา แต่การเจอร่างที่เหมาะสมสักร่าง 

มันใช่เรื่องง่ายเสียที่ไหน เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นี่ส่วนใหญ่ล้วนดำคล้ำแถม 

โหนกแก้มสูงกันทั้งนั้น ไม่เข้าตายามาโมโตะสักนิด ที่พอจะเพลินตาหน่อย  

สังขารก็ไม่เอื้ออำนวยอีก เลือกไปเลือกมาก็ไม่มีใครสักคนที่เหมาะสม และ 
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นี่ก็ทำให้อารมณ์ของเขาร้อนรุ่มกระวนกระวายขึ้นทุกวัน วันนี้ได้เห็นตงจื้อ  

ไหนเลยจะข่มกลั้นได้ เขาอดใจรอไม่ไหว อยากกัดก้อนเนื้อของตัวการ 

คนนี้แล้วกลืนลงไปทีละชิ้นมากกว่า ถึงจะขจัดความเคียดแค้นในใจลงได้!

สวรรค์เห็นยามาโมโตะไม่ฟังคำสั่งก็กลัวตงจื้อจะเผลอโดนอีกฝ่าย 

ขย้ำคอขาด ถึงตอนนั้นท่านปาปียัสจะไม่มีภาชนะให้อาศัย ขณะที่กำลัง 

เตรียมขัดขวางอยู่นั้น อยู่  ๆ  เขาก็รู้สึกคันแปลก  ๆ  ที่ฝ่าเท้า รีบถอยออกไป 

สองก้าว ก้มหน้ามองลงไป ปรากฏว่าแผ่นหลังเกิดปวดแปลบขึ้นมาระลอก 

หนึ่ง  สวรรค์ร้องอ๊าก  คุกเข่าลงกับพื้น  มองทรวงอกของตนปรากฏ 

โพรงเลือดด้วยความแปลกใจ จากแผ่นหลังทะลุมาถึงแผ่นอกด้านหน้า  

เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง!

ใคร! ยังมีใครซ่อนตัวอยู่อีก!

สวรรค์เงยหน้ามองไปรอบ ๆ เห็นแค่ตงจื้อกับเขมทัตสาละวนอยู่กับ 

การรับมือกับหุ่นยาและยามาโมโตะ ไม่มีเวลามาลงมือลอบทำร้ายเขาสักนิด

เขาไม่อยากเชื่อ ตัวเองเป็นถึงลูกศิษย์ที่อาจารย์ภาคภูมิใจ แต่ดัน 

มาโดนคนทำของใส่ง่าย ๆ

“อาจารย์!” เลือดไหลชุ่มโชก เขาตะโกนด้วยความเจ็บปวด มือ 

กุมอก โลหิตเจิ่งนองเป็นแอ่งอยู่ใต้ร่างไปแล้ว

มีมือข้างหนึ่งมาพยุงแผ่นหลังเขาไว้ ไม่รู้ด้วยกลวิธีใด เลือดของ 

สวรรค์จึงหยุดลงชั่วคราว สีหน้าแตกตื่นระคนหวาดกลัวค่อย ๆ สงบลง

สนที่หลบอยู่ในบ้านมาตลอดถูกบีบให้ต้องโผล่หน้าออกมาในที่สุด

เขายืนข้างสวรรค์ มือหนึ่งกดไหล่ลูกศิษย์ ตามองไปทางป่าที่มีเสียง 

สวบสาบอยู่นอกรั้ว

“ถ้ายังไม่ออกมาอีก ฉันจะฆ่าลูกศิษย์นาย!”

ไม่นานนัก ทางที่เขามองไปก็มีใครบางคนก้าวออกมาช้า  ๆ เขาคือ 

สินชัยที่เมื่อครู่ไม่ได้โผล่หน้ามา

สีหน้าสนบอกว่า ‘เป็นแกจริง ๆ’

“ฉันว่าแล้วเชียว หลังจากพ่ายแพ้ไปในตอนนั้น แกก็ไม่เคยยอมรับ 

และต้องการแก้แค้นมาโดยตลอด แต่ฉันรอมาตั้งหลายปี แกกลับเอาแต่ 
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กลัวตายไม่กล้ามา วันนี้คงคิดว่าหาตัวช่วยได้แล้วสินะ”

ไม่รู้เพราะฝึกวิชามนตร์ดำมานานหรืออย่างไร ต่อให้เป็นเสียงพูด 

เรียบ  ๆ  ของสนก็ยังให้ความรู้สึกอึมครึมยากจะบรรยายแก่ผู้อื่นอยู่ดี   

ราวกับมีแมลงที่มองไม่เห็นกัดกิน รู้สึกอึดอัดไปทั้งลำตัว

สินชัยมองอีกฝ่ายก่อนเอ่ยด้วยความขึงขัง  “ฉันไม่รู้ว่านายคิด 

ทะเยอทะยานอยากคืนชีพให้ปาปียัส ไม่อย่างนั้นฉันคงมาตั้งนานแล้ว!”

สนหัวเราะร่วน “สินชัย น้องชายแกตายคามือฉัน แต่หลายสิบปี 

มานี้แกไม่กล้าโผล่มาล้างแค้น คนขี้ขลาดอย่างแกน่ะเหรอจะกล้ามาทวง 

ความเป็นธรรมถึงที่!”

สินชัยเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ เขาถอนหายใจเฮือกหนึ่ง

“เขาพลาดไปฝึกอวิชชา ฆ่าคนตาย กรรมตามสนองตัวเองล้วน ๆ!”

สนโคลงศรีษะ “นา่เสยีดาย ถา้ตอนนีเ้ขายงัมชีวีติอยู่ ตอ้งกลายเปน็ 

นักไสยศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าแกแน่ ๆ! คนที่ไม่มีพรสวรรค์ ซ้ำยังตายด้าน 

แบบแก ไม่น่ามาฝึกไสยศาสตร์ตั้งแต่แรกเลย เพราะพวกแก ไสยศาสตร์ 

ถึงกลายเป็นเบี้ยรองมือรองเท้าให้ผู้มีอำนาจ กลายเป็นวิชานอกรีตในสายตา 

คนอื่น! ฉันต่างหากที่เป็นคนทำให้ไสยศาสตร์ก้าวไปข้างหน้า แกดูที่นี่สิ!  

สิ่งเหล่านี้เป็นผลงานชิ้นเอกของฉันทั้งนั้น หุ่นยาหลายตัวนั่นไม่ใช่วิชา 

ไสยศาสตร์อย่างเช่นที่เคยมีมาในอดีต แกทำได้ไหม!”

เขาขึ้นเสียงสูง “แกทำไม่ได้ แกทำเป็นแต่หมอบคลานคอยเลียแข้ง 

เลียขาอยู่ใต้ฝ่าเท้าคนใหญ่คนโตพวกนั้น ขอให้พวกมันเชิดชูเกียรติให้แก 

สักนิด เพื่อที่แกจะได้คุยโวโอ้อวดต่อหน้าชาวบ้าน!”

สินชัยไม่สะทกสะท้าน รวมถึงไม่ได้รู้สึกโมโหเพราะอีกฝ่าย “ปีศาจ 

มีที่สำหรับปีศาจ แต่นายคิดเรียกปีศาจมายังโลกมนุษย์ นายคิดว่ามันจะ 

จดจำความดีของนาย ให้นายเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์จริง  ๆ  น่ะเหรอ วันที่ 

ปาปียัสฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริง  ๆ แม้แต่นายก็จะกลายไปเป็นหนึ่งในเครื่อง 

สังเวยของมัน!”

สนหัวเราะลั่น  “ฉันเต็มใจอย่างยิ่ง!  ฉันเต็มใจอุทิศเลือดทุก 

หยาดหยดของฉัน  ชีวิตฉัน  หรือแม้กระทั่งวิญญาณเพื่อท่านปาปียัส!  
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พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่มีสิทธิ์ปกครองโลกใบนี้ มนุษย์กระจอกงอกง่อย 

ครอบครองโลกนี้มานานเกินไปแล้ว ฉันจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่ให้มัน ทำให้ 

มันดีขึ้นกว่าเดิม!”

สินชัยมองท่าทางคลุ้มคลั่งของอีกฝ่าย รู้ว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องพูด 

อะไรต่อไปแล้ว เขายกไม้เท้าขึ้น กระแทกหนัก ๆ กับพื้นหนึ่งที

สุขีที่หลบอยู่ตรงประตูชะโงกหัวออกมาเงียบ  ๆ พบว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ 

ไม่รู้ที่ขอบฟ้าถูกเมฆดำปกคลุม เมฆดำนั้นค่อย  ๆ  คล้อยต่ำลงมาก่อนลอย 

เข้าหาสน เมื่อเพ่งมองให้ดีจึงพบว่ามันคือหนอนจำนวนนับไม่ถ้วนที่เรียงราย 

แน่นขนัด ส่งเสียงหึ่ง ๆ ใกล้เข้ามาทุกที มันโอบล้อมสนเป็นกลุ่ม  ๆ ปกคลุม 

แน่นหนามืดฟ้ามัวดิน ตามคำสั่งด้วยมือของสินชัย

สุขีรู้สึกบีบหัวใจขึ้นมา แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะสินชัย แต่เพราะความ 

ห่วงใยในตัวอาจารย์สนของเขา  หนอนบินได้พวกนั้นกระพือปีกสีเทา  

เชื่อมต่อกันทีละตัว คล้ายตาข่ายหนอนตาถี่จนลมไม่อาจลอดผ่าน เห็น 

แล้วขนหัวลุก แต่จะไม่มองก็ไม่ได้

ตาข่ายหนอนค่อย  ๆ  หดแคบเป็นวงล้อม แต่สนที่อยู่ภายในกลับ 

ไม่ไหวติง ทำให้ชวนสงสัยว่าเขากำลังถูกหนอนพวกนั้นกัดกินทีละนิด 

หรือเปล่า

สวรรค ์ ลูกศิษย์ของสนถูกควักหัวใจออกไป แม้จะใช้เคล็ดวิชารักษา 

ชีวิตไว้ได้ชั่วคราว แต่ก็ไม่มีแรงโจมตีกลับในตอนนี้ เจ้าตัวนอนหอบหายใจ 

กับพื้น ไม่ต้องพูดถึงเรื่องออกคำสั่งให้หุ่นยามาช่วยสนเลย

ยามาโมโตะ คิโยชิ นั้นก็ต้องการแก้แค้นท่าเดียว กำลังโจมตีตงจื้อ 

อย่างบ้าคลั่ง เขมทัตกับตงจื้อยังรับมือกับหุ่นยาสี่ตัวที่ตีรันฟันแทงไม่เข้าอยู ่ 

สถานการณ์ดำเนินมาถึงภาวะชะงักงันชั่วชณะ

ทันใดนั้นตาข่ายหนอนก็ฉีกขาดเป็นรู!

ดวงตาที่หรี่ลงเล็กน้อยของสินชัยพลันเบิกขึ้น จ้องเขม็งไปยังทิศทาง 

ของตาข่ายหนอน

เห็นเพียงศีรษะของสนที่ชะเง้อออกมาจากรูที่ฉีกขาด เสียงโครม 

ดงัขึน้ ตาขา่ยหนอนทัง้ผนืถกูเขาใชพ้ลงักระแทก แหลกกระจายเปน็เสีย่ง ๆ!
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อาจารย์สนเก่งที่สุดจริง ๆ ด้วย! สุขีที่ชมการต่อสู้อยู่กลับมาดีอกดีใจ 

อีกครั้ง เฝ้าภาวนาให้อีกฝ่ายต่อไปเงียบ ๆ

“หลายปีมานี้แกมัวแต่เลียแข้งเลียขาพวกผู้มีอำนาจ คงไม่มีเวลา 

ศึกษาค้นคว้าสินะ กลอุบายแค่นี้ยังริอ่านจะขังฉันอีกงั้นเรอะ!”

สนหัวเราะก้อง  สุขีเห็นแค่อีกฝ่ายยกมือขึ้นเหมือนปล่อยอะไร 

บางอย่างออกมา แต่เมื่อมองดี ๆ กลับไม่มีอะไรทั้งสิ้น

ทว่าสินชัยกลับเปลี่ยนสีหน้า เพราะเขาเห็นสนปล่อยหนอนตัวเล็ก  ๆ  

กึ่งโปร่งใสตัวหนึ่งออกมา

มีแค่หนอนตัวเดียว

แต่สามารถขุดรูในตาข่ายหนอนยุ่บยั่บออกมาได้ หนอนพวกนั้น 

ถึงขนาดถอยหลบให้โดยอัตโนมัติเมื่อได้เห็น ไม่กล้าแม้แต่จะสู้กับมัน 

ด้วยซ้ำ

“มนตร์ล่องหน?!” สินชัยร้องเสียงหลง

วิชาไสยศาสตร์ได้รับการสืบทอดมาจากแขนงเดียวกันกับวิชาพิษกู่ 

ของจีน เอาเข้าจริงมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนอนพิษกู่เช่นกัน มนตร์ล่องหน  

แท้จริงแล้วคือการใช้วิชาลับมาหล่อหลอมจนกลายเป็นหนอนพิษกู่ชนิดหนึ่ง  

เมื่อสำเร็จวิชานี้ หนอนกู่จะโปร่งใสไปโดยปริยาย ตาเปล่ามองไม่เห็น ทุกที ่

ที่มันไป  มันจะกัดกินเนื้อหนังกระดูกเลือดของมนุษย์  พรากชีวิตคน  

เสมือนเข้าสู่ดินแดนไร้มนุษย์ เป็นคาถามนตร์ดำที่ร้ายกาจมาก แน่นอนว่า 

ยากมากหากต้องการฝึกวิชาให้สำเร็จ อย่างตัวที่สนปล่อยออกมาตรงหน้านี ้ 

เมื่อพิศให้ดีแล้วยังเห็นเค้าโครงร่างอยู่นิดหน่อย  ไม่นับว่าโปร่งใสอย่าง 

สมบูรณ์ นี่ยังไม่ถึงขั้นที่ทรงพลังที่สุด แต่ก็สุดยอดมากแล้ว

หนอนบินกึ่งโปร่งใสตัวนี้พุ่งตรงไปที่หว่างคิ้วสินชัยอย่างอุกอาจ วิธี 

ทัว่ไปไมอ่าจหยดุยัง้มนัได้ ไมก่ีว่นิาทตีอ่จากนัน้หวัของสนิชยัจะถกูหนอนบนิ 

พุ่งชนจนทะลุเป็นรูเลือดสองรู

ด้วยเจตจำนงอันแรงกล้าของสินชัย ตาข่ายหนอนผืนนั้นจึงฝืนลอย 

ขึ้นมาอย่างขลาดกลัว พยายามขัดขวางหนอนล่องหน แต่ไม่นานพวกมัน 

ก็พากันร่วงตกพื้น ความเร็วของมันไม่ลดลง ซ้ำยังเพิ่มมากขึ้น เหยื่อ 
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ของมันไม่ใช่ตาข่ายหนอน หากแต่เป็นสินชัยที่อยู่ไม่ไกลออกไป!

ย้อนกลับไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว ก่อนหน้าที่ตงจื้อจะมาถึงเรือนภายใต้ 

การนำทางของสุขี พวกหลงเซินก็ตามหลังตงจื้อมาห่าง  ๆ และหาที่ตั้งของ 

เรือนจนพบ

หลงเซินไม่ได้รีบร้อนออกมาช่วยตงจื้อ แต่เดินอ้อมไปด้านหลังของ 

เรือนเพียงลำพัง แฝงตัวเข้าไปในนั้นเงียบ ๆ เพื่อหาร่องรอยของปีศาจฟ้า

ในความคิดของเขา ศัตรูตัวฉกาจที่สุดในการเดินทางของพวกเขา 

ครั้งนี้ไม่ใช่นักไสยศาสตร์ที่มีพลังแก่กล้าอย่างสน หากแต่เป็นปาปียัสที่สน 

ปรนนิบัติรับใช้

แม้ว่านั่นจะเป็นเพียงปีศาจฟ้าที่ยังไม่ได้ก่อร่างอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ 

มากพอแล้วที่จะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับโลก

เรือนทั้งหลังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพลังปีศาจแผ่ปกคลุมหนาทึบและ 

ล้นทะลักออกมาภายนอก นั่นต้องเป็นที่ที่ปีศาจฟ้าถือกำเนิดแน่นอน

ภายในเรือนมีกับดักอันตรายวางอยู่ เต็มไปหมด  ตลอดทางที่ 

หลงเซินผ่านมา เขาเจอมือที่อยู่ ๆ  ก็โผล่ขึ้นมาจากใต้พื้น ลูกศรอาบยาพิษ 

ซึ่งยิงมาจากในที่ลับโดยไม่ทันตั้งตัว รวมถึงกลอุบายชั่วร้ายนับไม่ถ้วน แต่ 

กับดักเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคใด  ๆ  สำหรับเขา ทุกที่ที่แสงกระบี่ 

ไปถึง ผีร้ายล้วนสลายกลายเป็นเถ้าธุลี

ห้องที่มีพลังปีศาจแผ่ออกมานั้นอยู่ที่สุดปลายทางเดินของอันตราย 

ทั้งหมดทั้งปวง ประตูหน้าต่างปิดสนิท ทำให้ลอบมองภายในนั้นไม่ได้

หลงเซินไม่ได้รีบร้อนก้าวไปข้างหน้า เขายกกระบี่ขึ้นในตำแหน่งที่ 

ห่างออกไปหลายสิบเมตร ก่อนพังประตูเข้าไปทันที

ลมกรูกันเข้าไปจากภายนอก ประตูกระแทกผนังก่อนดีดกลับ เกิด 

เสียงดังปังชัดเจน

แต่ไม่มีสิ่งใดออกมาจากในนั้น ทุกอย่างเงียบสงบ ราวกับหลงเซิน 

รบกวนนิทรารมณ์อันแสนสุขของผู้เป็นเจ้าบ้าน

เงียบจนน่าประหลาด
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หลงเซินเดินเข้าไปช้า  ๆ ด้านในปราศจากแสงสว่าง มีเพียงเทียน 

เล่มเดียวที่ลุกไหม้และดับลงเพราะสายลมจากด้านนอก

แสงจากภายนอกส่องลอดเข้ามา เพิ่มชีวิตชีวาให้กับห้องนี้เล็กน้อย

เขาทอดสายตามองไป บนโต๊ะเต็มไปด้วยขวดโหลและแจกัน หนึ่ง 

ในนั้นมีโต๊ะขนาดใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ชิดติดผนัง บนนั้นมีเพียงหม้อดินสีดำเข้ม 

ใบหนึ่ง สูงประมาณหนึ่งเมตร เป็นหม้อดินธรรมดาที่พบเห็นและหาซื้อได ้

ทั่วไปข้างนอก แต่หลงเซินรู้ สิ่งที่บรรจุอยู่ในหม้อนั้นอาจเป็นส่วนสำคัญ 

ของห้องนี้

มีธูปหอมถูกจุดอยู่ข้ างหม้อดิน  ทั้งห้องอวลไปด้วยกลิ่นหอม 

ประหลาด หวานเลี่ยนเหมือนถูกห้อมล้อมด้วยทะเลโลหิตข้นคลั่ก และ 

ที่ข้างโต๊ะมีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ ลำตัวครึ่งหนึ่งพิงขอบโต๊ะ ศีรษะโน้มต่ำคล้าย 

กำลังหลับใหล

อีกด้านหนึ่ง หญิงสาวผมบลอนด์นัยน์ตาฟ้าคนหนึ่งยืนอยู่ภายใน 

โลงแก้วที่ตั้งอยู่ แช่อยู่ในน้ำสมุนไพรสีเหลือง ส่วนท้องของเธอนูนป่อง 

กลมกลึง ก้อนสีดำไหลเวียนอยู่ตรงนั้นช้า  ๆ ราวกับพร้อมจะเดินออกมา 

ทันทีที่ส่งเสียงเรียก

ไม่นานเสียงอึกทึกครึกโครมก็ดังมาจากบริเวณใกล้ ๆ คงเพราะพวก 

ตงจื้อกับสินชัยเริ่มปะทะกับสนแล้ว

หลงเซนิไมไ่ดร้บีหนักลบัไปเปน็กำลงัเสรมิ ตงจือ้โตพอทีจ่ะรบัผดิชอบ 

หน้าที่คนเดียวได้แล้ว เขาควรมอบความเชื่อใจให้อีกฝ่ายอย่างเต็มที่

ทันใดนั้นเขาก็ขยับตัว

กระบี่ยาวในมือฟันไปที่หญิงสาวในโลงแก้ว และยังเล็งไปที่หน้าท้อง 

ของเธอด้วย!

แสงกระบี่พุ่งแฉลบออกไป เสียงบึ้มดังขึ้นก่อนที่โลงแก้วจะแตก 

ออกเป็นเสี่ยง  ๆ น้ำสมุนไพรไหลทะลักออกมา แต่ไม่ใช่เพราะถูกฟันด้วย 

แสงกระบี่ ทว่าเป็นเพราะหน้าท้องของหญิงสาวเกิดระเบิดกะทันหัน ก้อน 

กลมสีดำสภาพเหมือนหมอกควันขยายตัวรุนแรง หมุนวนอย่างรวดเร็ว  

ไม่นานก็ก่อตัวเป็นพายุไซโคลนสีดำเล็ก  ๆ ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับหมอกดำ 
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ที่ออกมาจากหม้อดินข้าง ๆ หมุนวนกลางอากาศอยู่กับที่ พร้อมทั้งดูดกลืน 

แสงกระบี่เข้าไปด้วย

ในเวลาเดียวกัน หมอกสีดำขนาดย่อมก็แยกตัวออกจากก้อนกลม 

สดีำ ไหลเขา้สูศ่รีษะของชายทีอ่ยูใ่นหอ้ง เจา้ตวัลมืตาเงยหนา้ สง่ยิม้เจา้เลห่ ์

ให้หลงเซินทันที

แสงที่ลอดเข้ามาจากภายนอกสาดกระทบใบหน้าอีกฝ่าย เขาคือหงรุ่ย  

นักธุรกิจจากแผ่นดินใหญ่ที่หายตัวไปหลายวันแล้วนั่นเอง

“ตัง้แตว่นันีเ้ปน็ตน้ไป ขา้จะไดก้ลายรา่งแลว้ รา่งของเจา้เขา้ทา่ทเีดยีว  

จงอยู่เป็นภาชนะที่เก้าสิบเก้าของข้าเสียเถอะ!” หงรุ่ยหัวเราะลั่น

แทนที่จะบอกว่านั่นคือเสียงหงรุ่ย มันเหมือนเสียงปีศาจที่ปีนออกมา 

จากขุมนรก ยืมลำคอของเขาเพื่อเปล่งเสียงมากกว่า

หลงเซินไม่พูดพร่ำทำเพลงแม้แต่ประโยคเดียว เขายกมือขึ้นลง  

แสงกระบี่อีกลำผ่าไปทางหงรุ่ยอีกครั้ง จากนั้นเขาก็ใช้แรงส่งกระโดดลอยตัว  

ยกกระบี่โฉบไปทางหมอกดำที่หมุนวนอย่างรวดเร็ว ปราณกระบี่พุ่งไปดุจ 

แพรรุ้ง รวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ แทบไม่มีใครต่อกรด้วยได้

แต่เมื่อกระบี่แทงเข้าไปในวังวนสีดำ หมอกดำกลับรัดรึงกระบี่ไว้  

ไม่ช้ามันก็กลืนกินตัวกระบี่ทั้งหมด มิหนำซ้ำยังมีแนวโน้มว่าจะรุกคืบต่อไป 

ด้วย ขณะเดียวกันหงรุ่ยก็แสยะยิ้ม โจมตีเขาจากด้านข้าง หลงเซินต้อง 

ออกแรงเล็กน้อยเพื่อชักกระบี่ออกจากพายุไซโคลน และหันไปรับมือกับ 

หงรุ่ยข้าง ๆ ก่อน

ร่างของหงรุ่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ตอนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดา 

ที่แสวงหาพลังอำนาจในวันวานอีกต่อไปแล้ว ผู้ที่ถูกพลังปีศาจของปีศาจฟ้า 

ยึดครองร่างโดยตรงอย่างเขาถูกพลังปีศาจแทรกซึมตลอดทั้งวันทั้งคืน 

จนกลายร่างไปเป็นครึ่งปีศาจซึ่งเป็นภาชนะรองรับปีศาจฟ้าชั่วคราวไปแล้ว

แต่ถึงกระนั้นพลังของปีศาจฟ้าก็แข็งแกร่งเกินไป ร่างมนุษย์ธรรมดา 

ไม่มีทางแบกรับพลังทั้งหมดของมันได้ ระหว่างที่กายหยาบของมันยัง 

ก่อร่างไม่เสร็จสมบูรณ์ มันจึงต้องเปลี่ยนร่างครั้งแล้วครั้งเล่า

ก่อนหน้านี้หลงเซินคิดว่าต่อให้ตัวเองกับสินชัยไม่สามารถทำลายมัน 
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ให้สิ้นซากไปได้ ก็ยังผนึกมันไว้ได้ชั่วคราว หรือไม่ก็ขับไล่มันกลับนรกอเวจี  

แต่ตอนนี้เขาพบว่าตัวเองประเมินพลังของปีศาจฟ้าต่ำเกินไป

แม้เป็นปีศาจที่ยิ่งใหญ่ดุจเดียวกัน แต่ปีศาจฟ้าเหนือชั้นกว่าปีศาจ 

มนุษย์ตั้งไม่รู้เท่าไหร่

ตามตำนาน ปีศาจฟ้าปาปียัสผู้นี้มักขัดขวางหนทางปฏิบัติธรรมของ 

พระพุทธเจ้า  ทำทุกวิถีทางเพื่อยับยั้งไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะสำเร็จเป็น 

พระอรหนัต ์ แมส้ดุทา้ยจะถกูแสงทรงกลดทำใหล้า่ถอย แตข่นาดพระพทุธเจา้ 

ยังกำจัดมันให้สิ้นซากไปไม่ได้ ทำได้แค่ปล่อยให้มันเป็นพญามารอยู่ใน 

สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี1 เท่านี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าพลังของมันแข็งแกร่ง 

แค่ไหน

พลังที่ยิ่งใหญ่เกินไปจะถูกโลกขับออกไปโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ 

ร่างสมบูรณ์ของปาปียัสจึงไม่สามารถเยื้องกรายลงมาในโลกนี้ได้อย่างเต็ม 

กำลัง มันทำได้แค่รับการเซ่นสรวงจากสน แบ่งพลังออกจากปริภูมิของ 

นรกอเวจทีลีะเลก็ทลีะนอ้ย และสดุทา้ยรวมตวัเปน็รปูเปน็รา่ง หรอืทีเ่รยีกวา่ 

การฟื้นคืนชีพ

แต่สำหรับโลกใบนี้ พลังเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะก่อให้เกิดหายนะ 

ครั้งใหญ่

ตอนนี้หลงเซินกำลังพัวพันอยู่กับหงรุ่ย ไม่มีเวลามองไปรอบ  ๆ  

ชั่วขณะ พายุไซโคลนสีดำกำลังขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อย  ๆ มีลมพัดแรงอยู่ 

รอบ  ๆ  ของตกแต่งทั้งหมดภายในห้องล้วนถูกพายุไซโคลนดูดเข้าไป  

หมุนคว้างอย่างบ้าคลั่งโดยมีพายุเป็นศูนย์กลาง มีแค่หลงเซินกับหงรุ่ย 

เท่านั้นที่ยังทรงตัวได้อยู่

ทั้งสองประมือกันรวดเร็วท่ามกลางพายุไซโคลน  แทบกลายเป็น 

สายลม แสงกระบี่ตัดสลับไปมา แต่หงรุ่ยอาศัยพลังปีศาจจากพายุไซโคลน 

ด้านข้างที่ส่งมาเป็นระยะต่อสู้กับหลงเซินได้อย่างสูสี ไม่ตกเป็นรอง

1 สวรรค์ชั้นที่  6 เป็นชั้นสุดท้ายของเทวภูมิ จัดอยู่ในกามภพ มีท้าววสวัตดีเป็นเทวบุตร 

ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนี้ หากเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ต้องเนรมิตขึ้นเอง แต่จะมีเทวดา 

องค์อื่นมาเนรมิตให้ จึงได้ชื่อว่า ‘ปรนิมมิต’ (ผู้อื่นเนรมิต)
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เขาแสยะยิ้มพลางบอก “พวกเจ้ามาช้าเกินไป ยี่สิบปีในโลกมนุษย์ 

มันเพียงพอแล้วสำหรับข้า!”

กล่าวประโยคนี้จบ เขาไม่ได้เป็นฝ่ายจู่โจมหลงเซิน แต่หันหลัง 

วิ่งเข้าไปในพายุไซโคลนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ร่างถูกหมอกดำกลืนหายไป 

ทันที สีหน้าหลงเซินแปรเปลี่ยนฉับพลัน ยกกระบี่หมุนตัวรีบวิ่งออกไป  

ขณะนี้หมอกดำเบื้องหลังได้แผ่ขยายออกไปด้านนอกอย่างรวดเร็วและ 

ยึดครองพื้นที่ทุกส่วนในห้อง  เสียงระเบิดดังขึ้น  หลังคาห้องพังถล่ม  

พายุไซโคลนสีดำกลายเป็นเฮอริเคนพุ่งตรงสู่ขอบฟ้าทันใด

ในฐานะลูกศิษย์ของสินชัย เขมทัตมีทักษะวิชาไสยศาสตร์สูง แต่ไม่ค่อย 

สันทัดเรื่องการต่อสู้ในระยะประชิดเท่าไหร่ เมื่อเผชิญหน้ากับการกระหน่ำ 

โจมตีอย่างบ้าคลั่งไม่กลัวตายของหุ่นยาสี่ตัว เขารับมือแค่ตัวเดียวก็เริ่ม 

หมดแรงแล้ว  ตงจื้อรับมือคนเดียวสามตัว  บวกยามาโมโตะ  คิโยชิ   

หัวมนุษย์ที่คลุ้มคลั่งอีกหนึ่ง

ถึงหุ่นยายังเป็นมนุษย์ แต่พวกมันสูญเสียความหวาดกลัวหรือ 

อารมณ์อื่น  ๆ  ที่มนุษย์มีไปหมดแล้ว แม้มือเท้าไร้ประโยชน์ แต่ตราบใด 

ที่ร่างกายยังขยับได้ พวกมันจะโจมตีไม่รู้จักจบจักสิ้น จากข้อนี้ หุ่นยา 

จึงไม่มีอะไรแตกต่างจากซอมบี้

ตอนนี้ คำที่หลงเซินเคยสอนเขาไว้ก็ทำให้ตงจื้อได้เปรียบ

ก่อนเข้ากรมจัดการคดีพิเศษ แม้ตงจื้อใฝ่ฝันและอิจฉาในความ 

แข็งแกร่งของพวกหลงเซินกับเหออวี้ และรู้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตตัวเองเป็นแค่ 

คนธรรมดาคนหนึ่ง คิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีทางไปถึงระดับเดียวกับพวกเขาได้  

แต่หลังจากฝากตัวเข้าสำนักเก๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ในนาม ตงจื้อก็คิดอีกว่า 

หากตนฝึกยันต์แสงจันทราและวิชาธรรมเบญจอสนีสำเร็จก็ถือว่าสุดยอด 

มากแล้ว จนกระทั่งกลายมาเป็นลูกศิษย์ของหลงเซิน เขาก็ได้ทำความรู้จัก 

กับตัวเองใหม่หมด ด้วยระเบียบวินัยอันเข้มงวดของหลงเซิน เขาไม่เพียง 

ตื่นเช้ากว่าไก่ แต่ยังต้องขยันกว่าไก่ด้วย ฝึกกังฟูถู่น่าทุกวันไม่มีขาด  

ฝึกกระบี่ วาดยันต์ พอนานวันเข้า สมรรถภาพทางกายของเขาจึงพัฒนาขึ้น 
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อย่างก้าวกระโดด พลอยทำให้ความคล่องแคล่วว่องไวและความสามารถ 

ในการตอบสนองแตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง  ราวกับผลัดกระดูก 

ลอกคราบใหม่ก็ไม่ปาน เห็นได้ว่าศักยภาพของคนไร้ขีดจำกัด ต่างกันที่ว่า 

จะมีคนขุดเอาความสามารถของคุณออกมาหรือเปล่า และคุณเต็มใจทุ่มเท 

ทำงานหนักแบบนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายไหม

ตงจื้อเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจ ไม่มีวินัย ใช้ชีวิตไปวัน  ๆ  

เช่นเดียวกับคนทั่วไปในโลกจำนวนนับไม่ถ้วนที่เข้างานเก้าโมงเช้า เลิกงาน 

ห้าโมงเย็น รับเงินเดือน ไปไหนมาไหนด้วยความเร่งรีบอยู่ในป่าคอนกรีต  

เอาแต่เถียงกับผู้จัดการโปรเจ็กต์จนหน้าแดงหูแดง  บางทีอาจนัดเพื่อน 

สักคนสองคนออกไปกินข้าวร้องเพลงด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ บางครั้ง 

ฉุกคิดอะไรขึ้นได้ก็นั่งรถไฟมุ่งหน้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ นำกระดานวาดภาพ 

ของตนติดไปด้วย ใช้ดินสอร่างภาพทิวทัศน์ในสายตาลงไป หรือบางที 

เขาอาจได้พบเด็กสาวธรรมดา  ๆ  แต่น่ารักสักคน มีความรักที่ไม่ต่างจาก 

คนอื่น ๆ แต่งงานมีลูก วิ่งวนอยู่กับความเหนื่อยล้าของชีวิต ใช้เวลาทั้งชีวิต 

ผ่านไปอย่างเรียบง่ายแบบนั้น

แต่คืนนั้นที่ เขาฉางไป๋  มันได้เปิดโลกอันยิ่งใหญ่มโหฬารชนิดที่ 

ไม่เคยปรากฏมาก่อนแก่เขา ทำให้เขามองเห็นโลกที่สวยงามพร่างพราว 

ซึ่งแตกต่างออกไปจากแสงสีและสุรานารียามค่ำคืน ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่อาจ 

สงบสตอิารมณไ์ดอ้กี ชืน่ชมหลงเซนินัน่กเ็รือ่งหนึง่ แตค่วามกระสบักระสา่ย 

อยู่ไม่เป็นสุขที่แทรกซึมมาจากกระดูกก็เป็นอีกเรื่อง เวลาล่วงเลยมาจนถึง 

วันนี้ ในที่สุดเขาก็เข้าใจว่านี่ต่างหากคือชีวิตที่เขาต้องการ

ทุกอย่างเป็นแค่ความบังเอิญ บังเอิญนั่งรถไฟขบวนนั้น บังเอิญ 

ได้พบหลงเซิน บังเอิญเกิดความสงสัยใคร่รู้ต้องการสืบสาวราวเรื่อง นับ 

แต่นั้นก็ไม่อาจควบคุมได้อีก โลกของเขากลับตาลปัตร ภูเขาลำธารเกิด 

รอยแยก หันเหเปลี่ยนทิศทางไปดื้อ  ๆ รุดหน้าไปอย่างกล้าหาญ พุ่งสู่ 

สายน้ำเชี่ยวกราก

ต่อให้ต้องฟันฝ่าคมกระบี่ ต่อให้ต้องขึ้นเขาลงห้วย สำรวจทะเล  

ค้นหาภูเขา แต่เขาได้พบคนที่รักอย่างสุดซึ้งในชีวิตนี้ ได้พบเป้าหมายที่เขา 
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เต็มใจติดตามไปชั่วชีวิตและมุ่งมั่นบากบั่นโดยไม่ท้อถอยแล้ว เขาจึงเต็มใจ 

ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง หลั่งเลือดและหยาดเหงื่อ หรือแม้กระทั่งสละชีวิต 

โดยไม่นึกเสียดาย!

ลมพัดกระโชกเข้ามาจากทางด้านหลัง ชายหนุ่มตะโกนเสียงดัง  

หมอกขาวรวมกับปราณกระบี่ก่อนฟาดฟันออกไป หุ่นยาซวนเซไปข้าง  ๆ  

สองสามก้าว ไม่รอให้ทรงตัวอยู่ก็กระโจนเข้าใส่เขาอีกครั้ง ในช่วงจังหวะ 

เพียงเสี้ยววินาทีนี้ เอง  ยันต์แสงจันทราในมือตงจื้อก็ขว้างออกไปแล้ว  

ไฟอาคมพร้อมด้วยคมกระบี่พุ่งตรงไปยังตาสองข้างของหุ่นยา

“ฟ้าหนึ่งกำเนิดน้ำ ดินสองกำเนิดไฟ ฟ้าสามกำเนิดไม้ ดินสี่กำเนิด 

ทอง ห้าอยู่ระหว่างกลาง พิชิตความโหดร้าย ขับไล่ภัยพิบัติ โค่นมาร 

ดับรอย!”

ดวงตาของหุ่นยาถูกไฟอาคมแผดเผาจนได้รับบาดเจ็บ ส่งผลต่อ 

ความสามารถในการมองเห็น ทำได้แค่พุ่งกระโจนมั่ว  ๆ  อย่างไร้เป้าหมาย  

ไม่ใช่ภัยคุกคามอีกแล้ว

เขาก้มลงและเอนตัวไปด้านหลังโดยไม่หันหน้าไป กระบี่วาดออกไป 

ตามแรง ซัดใส่หัวของยามาโมโตะ คิโยชิ  ที่เตรียมจะขย้ำเข้ามา ก่อน 

หมุนตัวตีลังกากลางอากาศสองที คุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้น ปักกระบี่ไว้ 

ตรงนั้น หยิบกระดาษยันต์ออกมา นิ้วเคลื่อนผ่านคมกระบี่ ป้ายหยดเลือด 

บนแผ่นยันต์ เบี่ยงตัวหลบการจู่โจมของหุ่นยา พลิกมือ บิดแขน แล้ว 

กระชากเขา้หาลำตวั ใชน้ิว้ตา่งดาบ คบียนัตพ์รอ้มใชเ้ลอืดวาดกลางหนา้ผาก 

หุ่นยาจากบนลงล่าง กระดาษยันต์ลุกไหม้เป็นเปลวเพลิง ตงจื้อง้างปาก 

อีกฝ่ายและยัดแผ่นยันต์ที่ยังไหม้ไม่หมดเข้าไป ร่างของหุ่นยาถูกสะกดนิ่ง 

ทันที ชายหนุ่มยกเท้าถีบยอดอกอีกฝ่ายกระเด็นออกไปทับรั้วจนล้มครืน  

ก่อนกลิ้งตกลงไปในแม่น้ำ

การเคลื่อนไหวต่อเนื่องครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ในอึดใจเดียว จะว่า 

ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติก็ว่าได้ แต่ยามาโมโตะ คิโยชิ ไม่มีอารมณ์ 

มาชื่นชมท่าทางสง่าผ่าเผยของศัตรู ตอนนี้เขาอยากเคี้ยวกระดูก ฉีกทึ้ง 

เนื้อหนังตงจื้อให้รู้แล้วรู้รอด หลังถูกกระบี่ฉางโส่วปัดกระเด็นออกไป ไม่ช้า 
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ก็ลอยกลับเข้ามาอีกครั้ง อ้าปากกว้างเมื่อเผชิญกับไฟอาคมที่ตงจื้อปามา  

แล้วกลืนมันลงไปก่อนหัวเราะเยาะ “นายมีฝีมือแค่นี้เองเหรอ!”

เขาอ้าปากถ่มน้ำลาย และพ่นหมอกดำออกจากปากใส่ศัตรู

อีกด้านหนึ่ง หุ่นยาตัวที่สามกู่ร้องพลางโถมเข้าใส่จากด้านหลัง  

เดิมทีรูปร่างของมันก็สูงใหญ่อยู่แล้ว การกระโจนมาครั้งนี้จึงให้ความรู้สึก 

เหมือนมีภูเขาไท่ซานกดทับอยู่ด้านบนจริง ๆ 

ถูกศัตรูโจมตีทั้งหน้าและหลัง มีเวลาให้ตงจื้อตอบสนองไม่ถึงสอง 

วินาที หลังจากหมอกดำถูกพ่นออกจากปากยามาโมโตะ มันก็ลอยอ้อมไป 

ทัง้ดา้นซา้ยและขวา ลอ้มเขาไวจ้ากสามทศิทาง แตเ่ขาหยดุอยูน่ิง่ ๆ ไรค้วาม 

ตื่นตระหนกอย่างที่ยามาโมโตะคาดไว้

ถึงอยากหลบยังไงก็หลบไม่พ้นแล้ว! ยามาโมโตะเผยยิ้มเจ้าเล่ห์

ด้วยความช่วยเหลือจากสน หัวของเขาสามารถเคลื่อนไหวได้ตาม 

ต้องการ ไวกว่าตอนที่มีแขนขาครบถ้วนเสียอีก แต่ในฐานะผู้ที่มีชีวิตอยู่มา 

หลายสิบปี ยามาโมโตะ คิโยชิ จะไปคุ้นเคยกับสภาพคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิง 

ของตัวเองในตอนนี้ได้ยังไง เขาอยากฉีกกระชากหัวตงจื้อออกมาเสีย  

ให้อีกฝ่ายได้ลิ้มรสความรู้สึกนี้บ้าง! ไม่ แค่หัวอย่างเดียวจะไปพอได้ยังไง  

เขาจะใหส้นทำใหม้นักลายเปน็หุน่ยาดว้ย ใหม้นัมสีตแิจม่ชดั ทนทกุขท์รมาน 

จากการย่ำยีของตน อยากมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ อยากตายก็ไม่ได้...

ครืน ๆ

ทันใดนั้นยามาโมโตะก็ได้ยินเสียงร้องครั่นครื้น

ไม่ได้มาจากข้างหน้า แต่มาจากเหนือหัว

ร่างกายมีขีดจำกัด เขาไม่อาจเงยหน้ามอง แต่ไม่นานก็มีเสียงดัง 

ข้างหูอีกครั้ง

มันทำให้เขาเรียกความทรงจำอันเลวร้ายบางส่วนออกมา

เพราะในโกดังนอกเมืองลู่เฉิง เขาก็ได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนเช่นกัน

อสนีสวรรค์!

สีหน้ายามาโมโตะเปลี่ยนไปถนัดตา

ไม่!
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อีกฝ่ายต้องการเวลาในการเรียกสายฟ้า คราวนี้เขาต้องไปถึงตรงหน้า 

ตงจื้อได้เร็วกว่าแน่ ๆ...

ท้องฟ้าสดใสเปลี่ยนสีทันตา เมฆดำเคลื่อนเข้ามาพร้อมสายอสนี  

ประกายสว่างวาบทำให้เมฆดำสว่างเรืองรอง ส่วนอสนีสวรรค์ออกตัวทีหลัง 

แต่มาถึงก่อน!

วินาทีที่ได้ยินเสียงฟ้าร้อง ยามาโมโตะ คิโยชิ ลอยถอยห่างออกไป 

ทางด้านหลังโดยไม่รู้ตัว แต่เขานึกไม่ถึงเลยว่าอสนีสวรรค์จะไล่ตามติด 

มาทัน ต่อให้เขาถอยออกมาไกลหลายเมตรในเวลาสั้น ๆ แล้ว อสนีสวรรค์ 

ก็ยังไม่พลาดเป้า ผ่าโดนเขาจัง  ๆ  ราวกับเป็นการชดเชยความเสียดายที่ 

ครั้งก่อนไม่อาจสังหารเขาให้สิ้นซาก ยามาโมโตะไม่ทันสั่งเสียแม้แต่ประโยค 

เดียวก็ถูกฟ้าผ่าเป็นตอตะโกทันที!

ความยิ่งใหญ่ของพลังอำนาจแห่งอสนีสวรรค์ แม้แต่สนที่กำลังสู้อยู่ 

กับสินชัยยังอดหน้าซีดเผือดไม่ได้

เขาไม่มีทางนึกออกเด็ดขาดว่าคุณไสยที่ตนทำใส่หานฉีผ่านทางหงรุ่ย 

จะนำความยุ่งยากและภัยพิบัติครั้งใหญ่ขนาดไหนมาสู่ตน

แต่ตอนนี้มันสายเกินกว่าจะมานึกเสียใจแล้ว  จังหวะที่หัวของ 

ยามาโมโตะถูกอสนีสวรรค์แผดเผา ตงจื้อก็เอี้ยวตัวเตะกะโหลกนั้นไปทาง 

หุ่นยาที่กำลังโรมรันอยู่กับเขมทัตประหนึ่งยิงประตู!

เขมทัตตอบสนองค่อนข้างไว  เมื่อได้ยินตงจื้อบอกว่า “ก้มหัว”  

ก็ลดศีรษะหลบทันทีโดยไม่ลังเล

หัวยามาโมโตะลอยผ่านเหนือศีรษะเขาไปพอดีพร้อมไฟอสนีที่ปะทะ 

กับหุ่นยาเต็ม ๆ พลอยทำให้มันลุกไหม้ตามไปด้วย

เขมทัตถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขาไม่ถนัดพูด จึงชูนิ้วโป้งให้ 

ตงจื้อเสียเลย

ตงจื้อชูนิ้วโป้งตอบ
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