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ฝูหลีถือหนังสือวิชาภูมิศาสตร์อ่านอย่างตั้งอกตั้งใจ

ที่แท้บนโลกเราก็มีประเทศหลากหลายขนาดนี้ และยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย

— เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

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



หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบนิยายแฟนตาซี  คงเคยจินตนาการ 

ถึงฉากต่อสู้ระหว่างปีศาจเอาไว้มากมาย แต่เชื่อว่าในฉากการต่อสู้เหล่านั้น 

คงไม่มีปีศาจที่ขนฟูนุ่มนิ่มปะทะกับปีศาจที่แข็งแกร่งราวกับตัวทำจากโลหะ 

แน่นอน เพราะหากมีการปะทะกันเช่นนั้นจริง  ๆ  ละก็ คงจะคาดเดาถึงฝ่าย 

ที่ชนะได้ตั้งแต่ในคราแรกแล้ว ทว่าสำหรับในเรื่อง  อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ  

นี้ไม่ใช่ คุณจะคาดเดาไม่ได้ตั้งแต่ว่าในโลกมนุษย์มีปีศาจแฝงตัวอยู่มากมาย  

คาดเดาไม่ได้ว่าตัวเอกของเราเป็นปีศาจเผ่าพันธุ์ใด และคาดเดาไม่ได้ว่า 

ตัวละครใดที่ปรากฏในเรื่องเป็นปีศาจบ้าง

โดยเฉพาะเรื่องนี้ที่เปิดมาก็ชวนให้เราติดตามว่า  ‘ฝูหลี’ ปีศาจแสนดีนี้ 

เขามาทำอะไรในเมืองหลวงของมนุษย์ที่ปีศาจควรจะหลีกให้ไกลกันแน่ เวลา 

อ่านก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินทางไปพร้อมกับฝูหลี ได้สัมผัสชีวิต 

ของเขาจากจุดเริ่มต้นของการ ‘ใช้ชีวิตแบบมนุษย์’ ก่อนจะได้เปิดโลกที่มนุษย์ 

หลาย  ๆคนไมเ่คยรูน้ัน่กค็อื มปีศีาจอยูร่ายรอบเรามากมาย และมีกรมควบคุม 

ที่คอยกำหนดกฎเกณฑ์ในการให้ปีศาจอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสงบสุข ที่สำคัญ 

คือเราจะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ของตัวละครหลักของเราที่จะค่อย  ๆ พัฒนา 

ความใกล้ชิดสนิทสนมกันขึ้นเรื่อย  ๆ ซึ่งเรื่องนี้น่าลุ้นไม่น้อยไปกว่าเรื่องของ 

ปีศาจต่าง ๆ เลยทีเดียว ถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมเดินทางไปกับฝูหลีพร้อมกันเลย  

ไม่แน่นะ ระหว่างอ่านอาจจะได้พบว่าคนใกล้  ๆ  ตัวเราเองนี้ก็คือปีศาจที่ถูก 

กรมควบคุมจับตาดูอยู่เช่นกันก็เป็นได้

คำนำสำนักพิมพ์
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ฤดูร้อนปีนี้  อากาศร้อนเป็นพิเศษจนต้นไม้สองข้างทางยังยืนแห้งเหี่ยว  

เสียงร้องระงมของจักจั่นก็ชวนให้คนหงุดหงิดงุ่นง่าน

ตอนที่รถหรูคันหนึ่งชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์บนถนนกลางแดดจ้า ผู้คน 

ที่ปกติชอบเข้ามามุงยังหลบร้อนใต้เงาไม้แทบจะไม่ขยับเขยื้อน อากาศร้อน 

ขนาดนี้ ตอ่ใหส้ามหีรอืภรรยาวิง่หนี ไมว่า่ใครกไ็มม่แีกใ่จจะออกไปตามทัง้นัน้

มอเตอร์ไซค์ชนจนไฟของรถคันหรูร้าว ส่วนตัวคนขับกระเด็นตก 

จากรถ กระเป๋าเดินทางผ้ายีนที่วางไว้ข้างหลังก็ซิปแตก ข้าวของข้างในหล่น 

กระจัดกระจายทั่วพื้น

“เฮ้!” ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาท่าทางเอาเรื่องคนหนึ่งเดินลงจากรถ  

กอดอกก้มหน้ามองเด็กหนุ่มที่กำลังเก็บของ “นี่นายจะมาหลอกเอาค่าทำขวัญ 

ใช่ไหม” เขาขับรถมาดี  ๆ จู่  ๆ  มอเตอร์ไซค์ก็โผล่มาจากข้าง  ๆ  พุ่งชนกับรถ 

ของเขา แบบนี้เขาผิดเหรอ

โชคดีท่ีเขาขับรถมาอย่างถูกต้อง อีกท้ังยังติดกล้องหน้ารถไว้ ไม่อย่างน้ัน 

มีหวังโดนเรียกให้จ่ายค่าทำขวัญอีกแน่

“ขอโทษครับ ผมขี่ไม่ระวังเอง” เด็กหนุ่มยังเก็บของที่กระจัดกระจาย 

ไม่ทันเสร็จก็ลุกขึ้นหันไปขอโทษอีกฝ่าย “ผมจะชดใช้ค่าเสียหายให้แน ่ๆ ครับ”

ชายหนุ่มเจ้าของรถหรูปรายตามองพิจารณาเด็กหนุ่ม หน้าตาก็น่ารัก 
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ไมเ่ลว แตส่มยันีใ้ครเขายงัใสเ่สือ้ยดืขาดเปน็รอูกีบา้ง เขามองพวกกิง่ไมด้อกไม ้

ใบหญ้าซึ่งเทกระจาดอยู่บนพื้น เหมือนจะเห็นก้อนดินเหนียวสีชมพูด้วย

ขยะพรรค์นี้ถือเป็นสมบัติได้ด้วยเหรอ  คงไม่ใช่ว่าสมองมีปัญหา 

หรอกนะ

“รู้ไหมว่าไฟรถฉันราคาเท่าไหร่” เขาเตะก้อนหินเล็ก ๆ แถวนั้น รู้สึกว่า 

น่าจะหล่นมาจากกระเป๋าผ้ายีนนั่นเหมือนกัน

“มะ...ไม่รู้ครับ” เด็กหนุ่มมองไฟหน้ารถครู่หนึ่งก่อนถามอย่างลังเล  

“ทะ...เท่าไหร่ครับ”

หนุ่มเจ้าของรถหรูถอนหายใจยาว บอกตัวเองว่าอย่าไปเอาความอะไร 

กับพวกยาจกดีกว่า เขาโบกมือปัดอย่างรำคาญ “ไป  ๆ  ๆ รู้ว่าตัวเองไม่มี 

ปัญญาจ่ายยังไม่รีบหนีไปอีก?!”

“คุณไม่ต้องการให้ผมชดใช้เหรอครับ” เด็กหนุ่มเกาหัวแล้วก้มลง 

ยกมอเตอร์ไซค์ที่ล้มขึ้นมาด้วยมือเดียว ก่อนใช้มือเปล่า  ๆ  ทุบหน้ารถที่บุบ 

เข้าไปสองที หน้ารถที่บุบ...ก็กลับมาเหมือนเดิม

เจ้าของรถหรูมองแขนขาเล็กบางของตัวเองสลับกับมองอีกฝ่าย 

ที่ภายนอกเหมือนไม่ได้แข็งแรงนัก แต่ความจริงแล้วมีกำลังแขนมาก ก่อน 

จะกลืนน้ำลายเอื๊อกและแอบถอยหลังไปสองสามก้าวเงียบ  ๆ พร้อมเอามือ 

จับตรงที่เปิดประตูรถ

คุณพระ นะ...นี่มันเรียกว่าใช้กำลังข่มขู่ใช่ไหม

“มะ...ไม่ต้องชดใช้แล้ว นายไปเถอะ  ๆ” คนฉลาดย่อมรู้จักถอยเป็น  

เวลาหวาดกลัวก็ต้องอย่าทำเป็นใจกล้าเด็ดขาด

“แบบนั้นได้ยังไงล่ะครับ” เด็กหนุ่มเขย่ามอเตอร์ไซค์จนชิ้นส่วนตกลง 

พื้นเสียงดัง แล้วดันมอเตอร์ไซค์ไปไว้ริมด้านหนึ่ง จากนั้นก้มตัวลงควานหา 

ของในกระเป๋าผ้ายีนสักพัก ก่อนจะหยิบก้อนสีดำแวววาวออกมายื่นส่งให้ 

ชายหนุม่ตรงหนา้ “ชนของพงักต็อ้งชดใช ้ นีเ่ปน็เนือ้หรัน่อี๋1 กนิแลว้ชว่ยกำจดั 

1 สัตว์ประหลาดประเภทปลาในเทพนิยายโบราณของจีน ตัวเป็นปลา หัวเป็นง ู มีหกขา
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สิ่งชั่วร้าย ทำให้นอนหลับสบาย ถือเสียว่าเป็นค่าเสียหายแล้วกันนะครับ”

เจ้าของรถหรูที่โมโหแต่ไม่กล้าพูดอะไรรับของส่งกลิ่นคาวนั้นมาพลาง 

ฝืนยิ้มแกน ๆ “ขอบใจ”

ที่แท้หมอนี่นอกจากใช้กำลังข่มขู่แล้ว ยังเอายาเก๊มาหลอกต้มกันอีก  

ยังมีมนุษยธรรมเหลืออยู่บ้างหรือเปล่า

ไม่สิ การหลอกขายยาปลอมมันก็เป็นเรื่องไร้มนุษยธรรมอยู่แล้ว คน 

ที่มีศีลธรรม มีจิตสำนึกต่อสังคมสักนิดคงไม่ทำเรื่องพรรค์นี้หรอก

ครั้นเห็นเด็กขายยาปลอมเตรียมจะขี่มอเตอร์ไซค์จากไป เจ้าของรถหรู 

ก็รวบรวมความกล้าพูดออกมา “มอเตอร์ไซค์นายยังขี่ได้อีกเหรอ” อย่าไป 

เกิดปัญหากลางทางแล้วต้มตุ๋นชาวบ้านเขาอีกล่ะ...ประโยคหลังเขาเพียงแต่คิด 

เท่านั้น

“ไมเ่ปน็ไรหรอกครบั เมือ่กีผ้มแคไ่มคุ่น้กบัมอเตอรไ์ซคเ์ลยควบคมุแรง 

ไมถ่กู” เดก็หนุม่วาดขายาว ๆ ขึน้นัง่บนมอเตอรไ์ซคเ์กา่โทรม กอ่นจะทลุกัทเุล 

ขี่จากไป ทว่าไปได้ไม่ไกลก็มีแผ่นเหล็กร่วงลงมา

หลังอ้าปากตาค้างมองเด็กหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนไกล หนุ่มเจ้าของ 

รถหรูก็กลับมานั่งในรถอยู่เป็นนานกว่าจะได้สติ

ไม่คุ้นกับมอเตอร์ไซค์ยังกล้าขี่ออกถนนใหญ่? ระหว่างเราสองคน  

ใครเหมือนพวกลูกคนรวยไม่สนกฎเกณฑ์ใด ๆ กว่ากันกันแน่!

ฝูหลีขี่มอเตอร์ไซค์เก่า ๆ เข้าตรอกเล็ก ๆ ซึ่งด้านในมีมอเตอร์ไซค์กับจักรยาน 

จอดไว้ ทำให้ตรอกที่แคบอยู่แล้วยิ่งคับแคบกว่าเดิม เขาหลบจักรยานที่วาง 

นอนอยู่คันหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่ข้าง ๆ อย่างระมัดระวังมาหยุดตรงหน้า 

ประตูไม้ซึ่งแขวนป้าย ‘สโมสรนันทนาการผู้สูงอายุหลังเกษียณ’

ประตูไม้ผุพังจนสีแดงหลุดลอกเป็นรอยกะดำกะด่าง ธรณีประตู 

ก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ปัดกวาดนานเท่าไหร่ถึงสะสมฝุ่นเป็นชั้นหนาเตอะ ฝูหลีจอด 

มอเตอร์ไซค์ไว้ข้าง  ๆ ปัดฝุ่นบนตัว สะพายกระเป๋าผ้ายีนตุง  ๆ ขึ้นหลัง แล้ว 

เดินไปเคาะประตูไม้ที่เปิดแง้มไว้
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เขาเคาะเป็นจังหวะสามครั้งแล้วหยุดครู่หนึ่ง จากนั้นเคาะต่ออีกสาม 

ครั้ง ก่อนจะวนรูปแบบเดิม

ผ่านไปนานพักใหญ่กว่าชายชรารูปร่างอ้วนเตี้ยจะเดินมาเปิดประตู  

อีกฝ่ายใส่เสื้อกล้ามสีขาวที่ซักจนเหลือง มือถือพัดใบปาล์มเล่มใหญ่ กวาดตา 

มองสำรวจฝูหลีช้า ๆ “ชื่อล่ะ”

“สวัสดีครับผู้อาวุโส ผมชื่อฝูหลี”

“ฝูหลี?” ชายชราจ้องพัดสักพักแล้วพยักหน้า “ในนี้มีชื่อเธออยู่ ตาม 

ฉันเข้ามาลงทะเบียนสิ”

เมื่อก้าวผ่านประตูก็พบบ้านลักษณะเรือนสี่ประสานขนาดเล็ก ด้านใน 

วางโต๊ะไพ่นกกระจอกสองตัว คุณตาคุณยายที่กำลังเล่นไพ่นกกระจอก 

ไม่แม้แต่จะเงยหน้ามองคนมาใหม่  ขณะฝูหลีตามชายชราเข้าไปในห้อง  

หญิงชราสองคนก็ทะเลาะกันขึ้นมา หญิงชราในชุดกี่เพ้าโมโหจนตบโต๊ะพัง 

ในฝ่ามือเดียว

“หวังชุ่ยฮวา!” ชายชราที่เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าตั้งแต่เปิดประตูยัน 

ตอนนีห้นัขวบัไปตะคอกใสห่ญงิชราชดุกีเ่พา้ “เจา้ทำโตะ๊พงัอกีแลว้นะ อยา่ลมื 

จ่ายค่าเสียหายด้วย!”

ฝูหลีเห็นหญิงชราชุดกี่เพ้าที่เมื่อกี้ยังยืนเท้าสะเอวด่าคนมีท่าทีอ่อนลง 

ทันที

“ไปเถอะ” พอเห็นฝูหลียังคงยืนเหม่อ ชายชราก็ส่ายหัว “คนหนุ่ม 

ก็เห็นโลกมาน้อยอย่างนี้แหละนะ”

ฝูหล ี “...”

ภายในห้องค่อนข้างมืด ตอนที่ฝูหลีเดินเข้ามายังเกือบจะสะดุดข้าวของล้ม

“พวกเผ่าจิ้งจอกมองเห็นในที่มืดไม่ใช่เหรอ” ชายชราส่ายหน้าหนัก 

กว่าเก่า “เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่สู้รุ่นเก่า  ๆ  ไม่ได้เลย แม้แต่สัญชาตญาณของ 

เผ่าพันธุ์ก็ลืมกันหมดแล้ว น่าอับอายขายหน้าแทนเผ่าพันธุ์เธอจริง  ๆ หลาย 

พันปีก่อนพวกเธอยังสร้างความปั่นป่วนไปทั่วหล้าได้ มาตอนนี้แม้แต่ทาง 
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ยังมองเห็นไม่ชัด”

“แต่ผู้อาวุโสครับ ผมไม่ใช่คนเผ่าจิ้งจอกนะครับ” ฝูหลีตอบหน้าใสซื่อ

“ไม่ใช่เผ่าจิ้งจอกแล้วทำไมชื่อฝูหลี2” ชายชราเปิดไฟในห้องอย่าง 

ไม่สะทกสะท้าน ไม่มีอาการเคอะเขินที่ทักผิดเลยสักนิด แล้วเดินไปนั่งหน้า 

คอมพิวเตอร์เครื่องเก่า ชี้ไปที่เก้าอี้สตูลตรงข้ามกัน “นั่งตรงนั้นซะ หลังตรง  

เดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เธอก่อน”

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ ชายชราชี้ไปที่ช่องว่างสุดท้ายพร้อมถามฝูหลี  

“อาชีพที่ใฝ่ฝันของเธอคืออะไร”

“อยากเป็นข้าราชการครับ ทำงานรับใช้ประชาชน” ใบหน้าของฝูหลี 

เต็มไปด้วยความปรารถนา “ถ้าได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ก็ยิ่งดี”

ชายชราเกือบจะกดจนปุ่มคีย์บอร์ดหลุดเมื่อได้ยิน เขาโบกพัดใบปาล์ม 

พลางมองฝูหลีเหมือนเห็นตัวประหลาด “เธอมีวุฒิปริญญาตรีหรือเปล่า”

ฝูหลีส่ายหน้า

“ไม่มีวุฒิแล้วจะเอาอะไรไปสอบข้าราชการหา” ชายชราอึ้งไปพักใหญ่ 

ก่อนจะเอ่ยถามอย่างช่วยไม่ได้ “ใครแนะนำให้เธอเข้าเมืองมาเนี่ย”

“ปู่ซุนชีครับ” ฝูหลีตอบ “ไม่รู้เหมือนกันว่าปู่ซุนชีไปไหน วันนี้ผมมา 

ก็หาเขาไม่เจอ”

“เธอหมายถึงไอ้หมาซุนน่ะเรอะ” ชายชราตอบข้อสงสัยของฝูหลีเนิบ  ๆ  

“ไม่กี่วันก่อนโดนจับเพราะทำเอกสารปลอมขายไปแล้ว”

“หา?” ฝูหลีไม่นึกไม่ฝันว่าท่านปู่ซุนชีที่ปีก่อนเพิ่งกลับภูเขาอย่างสง่า 

ผา่เผยจะทำเรือ่งผดิกฎหมายแบบนี้ เขาตะลงึอยูน่านกอ่นจะถอนหายใจปลง ๆ  

“ตอนผมออกจากภูเขา ทุกคนก็บอกว่าชีวิตในเมืองใหญ่ไม่ง่าย เห็นทีจะจริง”

“ไม่มีวุฒิปริญญาตร ี แล้วมัธยมปลายล่ะมีไหม”

ฝูหลีส่ายหน้าอีก

ชายชราหยิบสมุดเล่มเล็กออกมาจากลิ้นชักแล้วเขียนอะไรบางอย่าง 

2 ฝูหลีพ้องกับหูหลีที่แปลว่าจิ้งจอก
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ลงบนนั้นพร้อมพูดกับฝูหลี “เธอไปแบกอิฐแบกปูนที่ไซต์ก่อสร้างนี่เถอะ  

หัวหน้าผู้รับเหมาเป็นคนของพวกเราเอง อย่างน้อยจะได้มีเงินซื้อข้าวกิน”

ฝูหลีรับกระดาษมาจากชายชรา ตัวอักษรยึกยือบนนั้นคือที่อยู่ซึ่งไกล 

จากที่นี่พอสมควร หลังจากขอบคุณชายชราเสร็จ ฝูหลีก็หมุนตัวเดินออก 

จากห้อง

ชายชราโบกพัดรอจนฝูหลีจากไปแล้วถึงค่อยเปิดข้อมูลของเขาออกมา 

อ่านอยู่นานสองนาน

มอเตอร์ไซค์เก่า  ๆ  ที่จอดตรงประตูสโมสรอันตรธานหายไปเรียบร้อย  

เหลือทิ้งไว้แค่ใบไม้ผ ุๆ ใบหนึ่งบนพื้น

ตั้งแต่ส่งรถสุดที่รักไปซ่อมไฟหน้า โจวชั่งก็ขลุกอยู่แต่ในบ้านสองวันเต็ม  

ไม่มีแก่ใจจะออกไปไหน แถมตื่นนอนตอนสิบโมงเช้าทุกวัน พอลงข้างล่าง 

แล้วเจอพ่อหน้าตาสดใสนั่งดูโทรทัศน์เป็นเพื่อนแม่ เขาก็สะดุ้งตกใจ

ช่วงนี้พ่อเขานอนหลับไม่ค่อยสนิทจนพานเห็นหน้าเขาทีไรก็ด่าทุกที  

ปกติเวลานี้พ่อควรเข้าบริษัทแล้ว ทำไมถึงมานั่งดูโทรทัศน์เป็นเพื่อนแม่ได้  

วันนี้ไม่ใช่วันเกิดพวกเขาหรือวันครบรอบแต่งงานเสียหน่อย

“ลูก มานั่งนี่มา” คุณพ่อโจวยิ้ม เรียกให้ลูกชายมานั่ง “ยาที่แกซื้อ 

ให้พ่อ ถึงรสชาติแย่แต่ได้ผลไม่เลวทีเดียว สองวันนี้พ่อนอนหลับสนิทมาก  

ไม่แม้แต่จะฝัน”

โจวชั่งชะงักไปนานกว่าจะนึกออกว่าสองวันก่อนเขาไปร้านยาซื้อพวก 

อาหารเสริมมาเอาใจพ่อ ไม่ยักรู้ว่าของพวกนั้นมีผลช่วยให้นอนหลับด้วย

“ไม่รู้ว่ายาสีดำ  ๆ ที่กลิ่นคาว  ๆ นั่นเรียกว่าอะไร แกไปซื้อมาอีกเยอะ  ๆ  

หน่อย ส่งไปให้ทางปู่ย่าตายายแกบ้าง”

กลิ่นคาว? สีดำ?

ที่เขาซื้อคือพวกโสมกับเห็ดหลินจือไม่ใช่เหรอ ตอนนั้นเขายังบอก 

ป้าแม่บ้านว่าสมุนไพรพวกนี้ดีต่อสุขภาพ ต้องต้มให้พ่อดื่มด้วย แล้วไหงโสม 

ดี ๆ กลายเป็นสีดำไปได้ล่ะ แถมยังมีกลิ่นคาวอีกด้วย
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ไม่...ไม่จริงน่า

ของทีม่กีลิน่คาวนัน่คงไมใ่ชข่องคนทีข่บัมอเตอรไ์ซคช์นไมพ่อ ยงัหลอก 

เอายาเก๊มาชดใช้ค่าเสียหายนั่นหรอกนะ

หรือว่านั่นไม่ใช่ยาเก ๊ แต่เป็นยาจริง ๆ

โจวชั่งมองใบหน้าสดใสเต็มไปด้วยเลือดฝาดของพ่อแล้วก็ไม่กล้า 

พูดว่ายานั่นคือของไร้ยี่ห้อที่บังเอิญปนมากับพวกอาหารเสริม ให้เขาไปซื้อเพิ่ม 

ก็ไม่รู้จะไปหาตัวคนขายได้ที่ไหน

โชคดีที่ยังจำชื่อยาได้อยู่

รู้สึกว่าจะชื่อ...เนื้อหรั่นอี๋?

ใช ่ ชื่อนี้แหละ
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ตอนฝูหลี  มาหาผู้รับเหมาจ้าวซานเสียง เขากำลังนั่งล้อมวงดื่มเบียร์กับ 

คนงานชายฉกรรจ์ที่เปลือยท่อนบน บนโต๊ะเล็ก ๆ วางถุงพลาสติกอยู่หลายใบ  

ข้างในเป็นพวกเต้าหู้พะโล้ หัวหมู ถั่วลิสงแกะเปลือก และอื่น ๆ

พอเห็นเขามา จ้าวซานเสียงก็วางตะเกียบ ลากเก้าอี้พลาสติกสกปรก ๆ  

แถวนั้นออกมาพร้อมเรียกเขาอย่างเป็นกันเอง “มา ๆ ๆ มานั่งกินด้วยกัน”

เหล่าชายฉกรรจ์เห็นฝูหลีหน้าตาขาวหมดจด ขาเป็นขา เอวเป็นเอว  

ก็อดแซวไม่ได้ “ญาติฝ่ายไหนของพี่น่ะพี่จ้าว หน้าตาดีเชียว”

“เฮ้!” จ้าวซานเสียงดึงฝูหลีมานั่งก่อนตอบ “นี่เป็นคนบ้านเดียวกับ 

ข้าเอง จะมาทำงานด้วย”

“พวกเราทำงานใช้แรงงานนะพี ่ เขาจะทำไหวเรอะ” บรรดาชายฉกรรจ์ 

หัวเราะเฮฮา เห็นชัดว่าล้อเล่นแบบนี้กันเป็นประจำ เดิมพวกเขาคิดจะเล่นมุก 

ใต้สะดือด้วยซ้ำ แต่ไม่รู้ทำไมเห็นฝูหลีนั่งเจี๋ยมเจี้ยมเรียบร้อยบนเก้าอี้แล้ว 

กลับกระดากปากเกินจะพูดออกมา

“เห็นขาว ๆ  แบบนี้แต่แรงเจ้าหนูนี่ไม่น้อยเลยนา” จ้าวซานเสียงตบบ่า 

ฝูหลีป ุๆ พลางชี้ไปที่ก้อนหินแถวนั้น “มา แสดงให้พวกอา ๆ ดูหน่อยซิ”

ฝูหลีมองจ้าวซานเสียงเหมือนมีอะไรอยากพูด คนพวกนี้ยังมีชีวิตมา 

ไม่นานเท่าเขาเลย ให้เรียกพวกเขาว่าอา ไม่เอาเปรียบไปหน่อยหรือ
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“อย่ามัวอึ้งน่า ไป ไปเปิดโลกพวกเขาหน่อย” จ้าวซานเสียงหยิบ 

ตีนเป็ดขึ้นมาแทะด้วยสีหน้ากระหยิ่มยิ้มย่อง

“ครับ” ฝูหลีลุกขึ้นเดินไปมองหินทางด้านซ้าย นั่นน่าจะเล็กไปหน่อย  

เขาหันไปมองหินทางขวาที่ใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งแล้วหันกลับไปมองจ้าวซานเสียง 

อีกที เมื่อเห็นสายตาสนับสนุนจากอีกฝ่าย เขาก็ก้มลงอุ้มหินทางขวาขึ้นมา

บรรดาชายฉกรรจ์ปากอ้าตาค้าง ไม่ได้สติอยู่พักใหญ่ ๆ “พี่จ้าว คน 

บ้านพี่น่าจะไปเข้าทีมชาติแข่งยกน้ำหนักสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะ”

หินนี่กะน้ำหนักคร่าว ๆ ก็หลายร้อยจิน1 เชียวนะ!

จ้าวซานเสียงก็สะดุ้งตกใจไปเหมือนกัน ตอนแรกเขากะให้ฝูหลียก 

หินก้อนเล็กข้าง  ๆ ไม่ได้หวังให้เขาทำลายสถิติโลกสักหน่อย! โลกปีศาจของ 

พวกเขามีกฎอยู่ว่า ห้ามปีศาจแข่งกีฬากับมนุษย์ หากโดนผู้คุมโลกปีศาจ 

พบเข้าได้ถูกจับเข้าซังเตแน่นอน

“ฮ่า ๆ” จ้าวซานเสียงหัวเราะแห้ง ๆ เอ่ยเบี่ยงประเด็น “เจ้าเด็กนี่แรง 

เยอะตั้งแต่เด็ก แต่เรียนหนังสือไม่ได้เรื่อง ไม่เหมือนลูก  ๆ  พวกเอ็งหรอก  

สอบทีไรก็ได้ห้าอันดับแรกของห้อง”

พอได้ยินคนชมลูกตัวเอง เหล่าชายฉกรรจ์ก็พูดคุยอย่างกระตือรือร้น 

ทันที พากันใช้คำพูดถ่อมตัวอวดลูก

ฝูหลีโยนหินใหญ่ทิ้งแล้วกลับมานั่งข้าง ๆ  จ้าวซานเสียงซึ่งหยิบตีนเป็ด 

ขึน้มาแทะ ถา้เขามองไมผ่ดิ รา่งเดมิของจา้วซานเสยีงนา่จะเปน็เปด็หวัเขยีวนะ

จ้าวซานเสียงแทะตีนเป็ดอย่างรวดเร็วและเกลี้ยงเกลา กระดูกที่พ่น 

ออกมาไมเ่หลอืเนือ้ตดิสกันดิ ฝหูลอีดคดิไมไ่ดว้า่เขานีส่มกบัเปน็ปศีาจบา้นนอก 

ไม่เคยเปิดหูเปิดตา ที่แท้เป็ดไม่เพียงแต่กินพวกเดียวกัน แม้แต่หมูวัวแกะ 

กระต่ายก็ไม่เว้น

จวบจนทุกคนดื่มเบียร์กินเนื้อกันอิ่มหนำสำราญแล้ว จ้าวซานเสียงก็พา 

ฝหูลกีลบัหอ้งเชา่ตวัเอง พอกำชบักำชาเดก็หนุม่ไมก่ีป่ระโยคเสรจ็กไ็ปนอนกรน 

1 หน่วยวัดน้ำหนักของจีน เท่ากับประมาณครึ่งกิโลกรัม
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ดังลั่นดุจฟ้าร้อง

คืนนั้นฝูหลีนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เพราะตอนกลางคืนจ้าวซานเสียง 

ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ต่ำกว่าห้ารอบ

ยามแสงแรกของดวงตะวันเริ่มฉาย ฝูหลียืนไหว้เคารพพระอาทิตย์ตรง 

ข้างหน้าต่าง พอหันกลับมาเห็นจ้าวซานเสียงยังหลับอุตุก็ส่ายหัวถอนหายใจ 

อย่างอดไม่อยู่ ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง มนุษย์โลกก็พัฒนาขึ้นเรื่อย  ๆ มีแต่ 

พวกปีศาจนี่แหละที่นับวันยิ่งถดถอย พวกปีศาจประเภทนกที่เขารู้จักเมื่อก่อน 

ทั้งเก่งทั้งขยันขันแข็ง ก่อนนอนไหว้พระจันทร์ ตื่นต้อนรับพระอาทิตย์  

ไหนเลยจะเหมือนกับตอนนี้...

จิตใจปีศาจสมัยนี้สู้สมัยโบราณไม่ได้จริง ๆ

คนหน้าตาดีไม่ว่าอยู่ท่ีไหนมักมีชัยไปกว่าคร่ึง แม้แต่ท่ีไซต์ก่อสร้างก็เหมือนกัน

ในเวลาสั้น  ๆ  ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ด้วยความหน้าตาดีแถมขยันทำงาน  

เลิกงานยังนั่งอ่านหนังสือตรงที่พักคนงาน ฝูหลีจึงสร้างความประทับใจให้ใคร 

หลายคน แม้แต่ป้าอ้วนแม่ครัวประจำไซต์ เวลาตักข้าวให้ฝูหลียังจงใจเพิ่ม 

เนื้อให้สองชิ้น

“เสี่ยวหูเอ๊ย อ่านหนังสืออีกแล้วเหรอ” อาจางที่เข้ามาทักเป็นคนฉู่ตง2  

บางครัง้ออกเสยีง ฝ กบั ห ไมช่ดั แตว่า่นสิยัดมีาก เหน็ฝหูลตีอ้งทิง้การเรยีน 

มาทำงานตั้งแต่อายุน้อย  ๆ  เลยให้ลูกชายที่ปิดเทอมฤดูร้อนเอาหนังสือเรียน 

เก่า ๆ กับสมุดโน้ตมาจากบ้าน

“นี่เป็นสมุดจดโน้ตของลูกชายอา ลองเอาไปดูว่าใช้ได้ไหม” อาจางวาง 

หนังสือกับสมุดโน้ตเก่า ๆ ในมือตรงหน้าฝูหลี

ฝูหลีหยิบมาดู บางเล่มแม้จะเก่าแต่สะอาด อยู่ในสภาพดี ลายมือ 

ประณีตบรรจง เห็นได้ชัดว่าเจ้าของทะนุถนอมแค่ไหน

“ขอบคุณครับอาจาง” ฝูหลีวางสมุดหนังสือลงอย่างระมัดระวัง “ผม 

2 ชื่อเมืองสมมติ อ้างอิงมาจากรัฐฉู่
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อ่านเสร็จแล้วจะเอามาคืนนะครับ”

“ไม่ต้องหรอก ปีนี้ลูกชายอาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียบร้อย ไม่ต้อง 

ใช้หนังสือพวกนี้แล้ว” สีหน้าอาจางเต็มไปด้วยความปลาบปลื้ม “ไม่กี่วันก่อน 

เขาได้หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองหลวง 

มา มะรืนนี้อากับแม่เขาเลยจะพาไปสำรวจรอบ  ๆ เมืองหลวงสักหน่อย จะได้ 

คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแถวนั้น”

มีหนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยก็จะได้เรียนมหาวิทยาลัย พอเรียน 

จบแล้วก็สามารถสอบเป็นข้าราชการได้สินะ

พอคิดถึงตรงนี้ ดวงตาฝูหลีเผยแววเลื่อมใส “ลูกชายอาจางนี่สุดยอด 

ไปเลย” มนุษย์นี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งจริง  ๆ มีอายุแค่ไม่กี่สิบปี แต่สามารถ 

จดจำความรู้มากมายขนาดนั้นไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้  ไม่เหมือนเขา  

ที่ใช้ชีวิตอย่างเสียเปล่ามาหลายปี

“ไม่ขนาดนั้นหรอก ๆ” ท่าทางเคารพเลื่อมใสของฝูหลีนำความปลื้มใจ 

มาสู่อาจาง อย่างไรก็จะลากเด็กหนุ่มไปกินข้าวที่บ้านให้ได้ ฝูหลีปฏิเสธไม่ลง 

จริง ๆ เลยได้แต่ติดสอยห้อยตามไปด้วย

ภรรยาอาจางแซห่วงั ทำงานทีไ่ซตก์อ่สรา้งแหง่นีเ้ชน่กนั แมง้านกอ่สรา้งจะทัง้ 

เหนือ่ยทัง้ลำบาก แตข่อแคท่างผูว้า่จา้งไมค่า้งคา่จา้ง ปปีหีนึง่กส็ามารถเกบ็เงนิ 

ได้ไม่น้อย ปกติสองสามีภรรยากินอยู่อย่างประหยัดจนแทบจะหักเหรียญ 

เป็นสองส่วนแบ่งใช้ แต่เมื่อฝูหลีเปิดม่านเดินเข้าไป กลับพบว่าบนโต๊ะวาง 

กับข้าวหลายอย่าง แถมยังมีเป็ดย่างจานใหญ่

เด็กผู้ชายใส่แว่นคนหนึ่งกำลังวางชามกับตะเกียบพอดี ครั้นเห็นคน 

แปลกหน้าอย่างฝูหลีก็ชะงัก ก่อนจะยิ้มให้อย่างอาย ๆ แล้วหันตัวกลับไปช่วย 

น้าหวังเก็บเช็ดเตา

ห้องเช่าเล็กมาก มีเตียงสองหลังกับโต๊ะแบบง่าย ๆ หนึ่งตัว ส่วนที่วาง 

เตาใช้แผ่นไม้กระดานวางประกอบกันตั้งอยู่นอกระเบียง ถังแก๊สตรงมุม 

ระเบียงเปื้อนคราบน้ำมันเต็มไปหมด
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“เสี่ยวหูมาแล้วเหรอ มานั่งเร็ว ๆ” พอน้าหวังเห็นฝูหลีก็ก้มลงเช็ดเก้าอี้ 

พลาสติกก่อนเอามาวางตรงหน้า “ยังเหลือกับข้าวอีกอย่าง ใกล้จะเสร็จ 

แล้วละ”

ฝูหลีเอ่ยขอบคุณแล้วนั่งลง

พัดลมตั้งพื้นส่งเสียงครืด ๆ ทว่าไม่ได้ทำให้ภายในห้องเช่านี้เย็นขึ้นสัก 

เท่าไหร่ ข้าวปลายังไม่ทันกิน แผ่นหลังอาจางก็เปียกชื้น เหงื่อไหลไคลย้อย 

เตม็หนา้แลว้ ดงันัน้ฝหูลทีีต่วัแหง้สนทิตรงหนา้พวกเขาจงึดเูหมอืนตวัประหลาด

พอสังเกตเห็นจุดนี้ ฝูหลีก็พยายามทำหน้าให้แดง พร้อมขับเหงื่อ 

ให้ผุดซึมออกมาตรงหน้าผาก

ชายวัยกลางคนส่วนใหญ่พอเหล้าเข้าปากทีไรก็พูดมากทุกที อาจาง 

ก็เช่นกัน แม้ตอนนี้จะเช่าห้องเก่า ๆ อยู่ แต่ก็มีใจเป็นห่วงอาณาเขตทั้งทางบก  

ทางทะเล และทางอากาศของประเทศ จนอยากเป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์ 

ลงทัณฑ์พวกกลุ่มผูกขาดอำนาจเสียเอง

ตรงกันข้าม ลูกชายอาจางดูไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ เอาแต่กินข้าว 

เงียบ ๆ ฝูหลีแอบสังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายเติมข้าวถ้วยที่สามแล้ว

หลังจากกินข้าวเสร็จ อาจางกับน้าหวังออกไปซื้อแตงโม ปล่อยให้ 

คนหนุ่มทั้งสองได้สนทนาพูดคุยกัน

จางเผิงลอบมองฝูหลีอยู่หลายที เห็นอีกฝ่ายยิ้มกว้างมาให้ก็แก้มแดง 

ทันใด เด็กหนุ่มอมพะนำอยู่เป็นนานกว่าจะเปิดปากพูด “พ่อบอกว่านาย 

เรียนด้วยตัวเองเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหรอ”

ฝูหลีผงกหัว “ใช่แล้ว หนังสือของพวกมนุ...หนังสือสมัยนี้ยากมาก  

ฉันอ่านไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่”

“ถ้าตอนเด็กเรียนพื้นฐานมาไม่ดี เนื้อหาของ  ม.ปลายก็จะยากหน่อย”  

พอพูดถึงเรื่องการเรียน  จางเผิงก็เริ่มพูดเยอะขึ้น  “ไม่งั้นนายลองเรียน 

เนื้อหาของ  ม.ต้นด้วยตัวเองก่อนไหม แล้วค่อยดูของ  ม.ปลาย มันจะง่าย 

ขึ้นเยอะ”

“ความหมายของนายคือ ความรู้ ม.ต้นของฉันไม่ค่อยดีใช่ไหม” ฝูหลี 
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จ้องจางเผิงตาโต

จางเผิงกลัวว่าคำพูดตัวเองจะเป็นการทำร้ายจิตใจฝูหลี พอเงยหน้าขึ้น 

เห็นดวงตากลมโตแวววาวก็ยิ่งรู้สึกเสียใจ “มะ...ไม่ใช่อย่างนั้น ก็คือ...อาจ 

จะ...เนือ้หาทีน่ายเรยีนเมือ่กอ่นมนัอาจจะนานมากแลว้เลยลมืนะ่ ไมไ่ดห้มายถงึ 

นายเรียนไม่เก่งนะ”

สำหรับคนที่ตั้งแต่เล็กจนโตไม่ค่อยพูดโกหกอย่างจางเผิง การสามารถ 

คิดคำแก้ตัวอย่างสมบูรณ์แบบภายในระยะเวลาสั้น  ๆ  ไม่กี่วินาทีก็นับว่า 

ก้าวหน้ามากแล้ว

“เปล่า ฉันรู้สึกว่านายพูดมีเหตุผลมาก” ฝูหลีพยักหน้าหงึก ๆ “เดี๋ยว 

ฉันจะออกไปซื้อหนังสือ ม.ต้นที่ร้านหนังสือตอนนี้เลย”

“เดี๋ยวก่อน” จางเผิงเรียกอีกฝ่ายไว้ก่อน “ข้างนอกอากาศร้อนขนาดนี้  

ร้านหนังสือก็ไม่แน่ว่าจะมีหนังสือเรียนด้วย นายซื้อทางเน็ตดีกว่า”

“ทางเนต็?” ฝหูลอีึง้ “นายหมายถงึในอนิเทอรเ์นต็คาเฟม่หีนงัสอืพวกนี ้

ขายเหรอ”

จางเผิงนึกว่าตัวเองโลกแคบมากแล้ว ไม่นึกว่าจะยังมีคนโลกแคบ 

มากกว่าตนถึงขั้นไม่รู้จักการซื้อของออนไลน์ ได้ยินพ่อบอกว่าฝูหลีกำพร้า 

ทั้งพ่อและแม่ ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ในภูเขาห่างไกลมาโดยตลอด ได้แต่ 

ทำงานแบกหามที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อให้ได้เรียนหนังสือ วันเวลาที่ผ่านมาคงผ่าน 

ความลำบากมาไม่น้อย

“นายไม่ต้องซื้อหรอก ฉันโทร.หาเพื่อนให้เขาส่งหนังสือเรียนสมัยก่อน 

มาแทนแล้วกัน” จางเผิงรู้สึกสงสารฝูหลีจับใจ “ไหน ๆ ก็ไม่ได้ใช้หนังสือเก่า ๆ  

พวกนั้นอยู่แล้ว”

“นั่นจะได้ยังไง” แม้ปากพูดเกรงใจ แต่ฝูหลีก็ไม่ปฏิเสธความหวังดี 

ของจางเผิง

นั่นก็เพราะ เขา ไม่ มี เงิน

ขณะกำลังพูด จู่ ๆ ฝูหลีก็ได้ยินเสียงวี้ ๆ ดังมาจากทางถังแก๊ส เขาถาม 

จางเผิงอย่างสงสัย “ข้างในถังนั่นใส่อะไรไว้เหรอ ทำไมตอนนี้ถึงดังขึ้นมา”
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จางเผิงหน้าเปลี่ยนสีทันที รีบลุกขึ้นคว้าแขนฝูหลีลากออกไปข้างนอก  

“รีบวิ่งเร็ว!”

อาจางกบันา้หวงัสองสามภีรรยากลบัมาจากซือ้แตงโม เหน็คนออเตม็หนา้ประต ู

ห้องเช่าตัวเองก็ตกใจจนหน้าถอดสี รีบเบียดฝูงชนเข้าไป “เกิดอะไรขึ้น”

บรรดาผู้เช่ารอบ  ๆ  ล้วนเป็นคนงานในไซต์ก่อสร้างทั้งนั้น พอเห็นสอง 

สามีภรรยากลับมาก็แย่งกันเล่า จับใจความได้ว่าอากาศร้อนจัดเอย ถังแก๊ส 

ระเบิดเอย ทำเอาน้าหวังตกใจจนร้องไห้โฮลั่น

“แม่!” แว่นตาจางเผิงตกไปไหนแล้วไม่รู้ เขาเดินออกมาจากฝูงชน  

ประกายตาดูหม่นลง “ผมไม่เป็นอะไรครับ”

จังหวะที่ถังแก๊สระเบิด ฝูหลีกันเขาไว้ข้างหลังตัวเอง ดังนั้นนอกจาก 

เข่าถลอกแล้ว เขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใด  ๆ  ทั้งสิ้น พอคิดถึงภาพเด็กหนุ่ม 

กำพร้าพ่อแม่ผู้รักการเรียนเลือดอาบตัว ถูกหามขึ้นรถพยาบาลไป ดวงตา 

จางเผิงก็แดงก่ำ

เขาติดหนี้ชีวิตอีกฝ่ายแล้ว

ณ แผนกเฝ้าระวังปีศาจ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่กำลังพิมพ์งานได้รับรายงานจาก 

ปีศาจพลเมืองดี

“มีปีศาจพลเมืองดีโทร.มาแจ้งว่า เกิดเหตุระเบิดบริเวณไซต์ก่อสร้าง 

ฝั่งตะวันตกของเมือง พร้อมกับมีปราณปีศาจแผ่ออกมา เขาสงสัยว่าจะเป็น 

ปีศาจออกอาละวาด”
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ภายในห้องผู้ป่วย  ขนาดไม่กว้างเท่าไหร่มีเตียงผู้ป่วยอยู่หลายหลัง  

คนไข้กับญาติคนไข้เบียดเสียดอยู่ด้วยกันพลางพูดคุยเรื่องต่าง  ๆ  ภายใน 

ครอบครัว เช่น ลูกชายบ้านไหนไม่เอาถ่าน ลูกสาวบ้านไหนไม่ยอมแต่งงาน  

ลูกชายบ้านไหนสอบติดมหาวิทยาลัยดี ๆ

ฝูหลีนั่งบนเตียงผู้ป่วย มือถือแอปเปิลกัดกร้วม  ๆ มีจ้าวซานเสียง 

นั่งอยู่ข้าง ๆ เงียบ ๆ มาสิบกว่านาทีแล้ว

คนทั่วไปโดนจ้องนานขนาดนี้ต้องมีกระอักกระอ่วนกันบ้าง แต่ฝูหลีดัน 

สบายดี ไม่สะทกสะท้านใด ๆ ทั้งสิ้น แถมยังกินทั้งกล้วยหอมหนึ่งลูก ลูกท้อ 

หนึ่งลูก องุ่นหนึ่งพวง

ง่ำ ๆ ๆ

เมือ่เหน็แอปเปลิกำลงัจะถกูกนิหมดตามไปอกีลกู ในทีส่ดุจา้วซานเสยีง 

ก็เปิดปากพูดอย่างทนไม่ไหว “เก่งเหลือเกินนะ ไม่นึกว่าจะชอบเล่นเป็นฮีโร่”

ฝูหลีโยนแกนแอปเปิลทิ้งลงถังขยะที่อยู่ห่างออกไปเกือบเมตร ก่อน 

จะพูดเนือย  ๆ “จะให้ผมมองคนโดนระเบิดตายตาปริบ  ๆ  ได้ยังไงล่ะครับ”  

แม้พวกเขาจะไม่ใช่ครอบครัวที่มีบุญบารมีมากมาย แต่ก็ไม่ได้ทำผิดอะไร  

เอาเป็นว่าเขาบังเอิญจับพลัดจับผลูช่วยไว้มากกว่า

เพื่อไม่ให้มนุษย์พบความผิดปกติ เขายังอุตส่าห์ร่ายมนตร์มายาสร้าง 
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บาดแผลเต็มตัว นี่เห็นได้ชัดว่าผ่านการคิดอย่างรอบคอบถี่ถ้วนดีแล้ว

จา้วซานเสยีงลว้งซองบหุรีจ่ากกระเปา๋เสือ้ แตไ่มท่นัไดจ้ดุสบูกถ็กูคณุปา้ 

เตียงข้าง ๆ จ้องเขม็ง “ให้ตายสิ ดูบนกำแพงด้วย”

จ้าวซานเสียงชำเลืองมอง พอเห็นว่าบนกำแพงแขวนป้าย  ‘ห้ามสูบบุหรี่ 

ในห้องผู้ป่วย’  เขาก็ยัดบุหรี่ในมือกลับเข้าซองไปก่อนจะลุกขึ้นด้วยความรู้สึก 

งุ่นง่าน แล้วพูดกับฝูหลีว่า “อยู่โรง’บาลคนเดียวไปก่อนสักสองวันแล้วกัน  

ข้ากลับไซต์ก่อน”

ตอนเดินออกจากห้องผู้ป่วย เขาได้ยินเสียงคนในห้องถามฝูหลีแว่ว ๆ

“พ่อหนุ่ม ที่เพิ่งออกไปนั่นพ่อเธอเหรอ”

“เปล่าครับ”

“ก็ว่าหน้าไม่ค่อยเหมือน”

จ้าวซานเสียงหัวเราะหึ  ๆ  เยาะเย้ย เจ้าพวกมนุษย์ไม่รู้อะไร เป็ดอายุ 

สองพันปีอย่างเขาให้กำเนิดลูกชายโง่  ๆ แบบนี้ไม่ได้หรอก ส่วนเรื่องที่เจ้าฝูหลี 

เปน็ปศีาจประเภทไหนกนัแนน่ัน้ เขาทีบ่ำเพญ็เพยีรมาเกอืบสองพนัปกีด็ไูมอ่อก 

เหมือนกัน

เมื่อเดินออกมาถึงประตูหน้าของโรงพยาบาลแล้วเงยหน้าเห็นผู้ชาย 

กับผู้หญิงหน้าตาธรรมดาคู่หนึ่งกำลังเดินมาทางนี้ เขาก็พลันถอยหลังสองก้าว 

โดยอัตโนมัติ

จังหวะที่ชายหญิงสองคนนั้นเดินผ่านจ้าวซานเสียงก็หันมามองเขา 

ทีหนึ่ง เขารีบควักสมุดเล่มเล็กยื่นส่งให้

เขาเป็นพลปีศาจที่ดี ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศมาไม่เคยทำชั่วนะ

“ไม่ต้องเครียด” หญิงวัยกลางคนเห็นบัตรปีศาจชั้นดีที่จ้าวซานเสียง 

ส่งมาก็ยิ้มให้อย่างอบอุ่น “พวกเราแค่ผ่านทางมาเท่านั้น”

จ้าวซานเสียงโล่งอก พอเดินออกมาจากโรงพยาบาลแล้วจู่ ๆ ก็นึกขึ้นได้  

สองคนนั้นคงไม่ได้มาหาฝูหลีหรอกนะ เขาหันไปมองประตูทางเข้าโรงพยาบาล 

พร้อมกับเร่งฝีเท้า โบราณว่า ถึงคนอื่นตายแต่ตัวเองต้องไม่ตาย ขอเผ่น 

ก่อนละ
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ตอนที่จางเคอกับสวีย่วนเดินเข้าห้องผู้ป่วยที่ฝูหลีอยู่ก็เห็นหญิงชราคนหนึ่ง 

กำลังยัดผลไม้ใส่มือฝูหลีพอดี

สวยีว่นพจิารณาฝหูลอียา่งละเอยีด อกีฝา่ยรปูรา่งสมสว่น หนา้ตานา่รกั  

ดูจากภายนอกมองไม่ออกว่าเขาเป็นปีศาจประเภทไหน ถึงขั้นสัมผัสไม่ได้ 

ถึงกลิ่นอายปีศาจด้วยซ้ำ ถ้าไม่เพราะตรวจสอบมาแล้วว่าอีกฝ่ายคือเผ่าพันธุ์ 

ปีศาจ เธอคงนึกว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดา

ได้ยินว่าปีศาจบางตนถึงตบะน้อย แต่หากได้รับการประทานพรจาก 

สวรรค์ก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้ง่าย  ๆ  และมีพละกำลังไม่ต่างจาก 

มนุษย์ทั่วไป ปีศาจประเภทนี้จึงมักถูกผู้บำเพ็ญเพียรกับเผ่าพันธุ์ปีศาจมอง 

เป็นมนุษย์ธรรมดา

กับมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นยอดปีศาจผู้บรรลุขั้นสละ 

อัตตา จึงไม่มีใครสามารถมองเห็นร่างเดิมหรือสัมผัสกลิ่นอายปีศาจบนตัวได้

ทว่า...ปีศาจที่ได้แต่ทำงานในไซต์ก่อสร้างหาเลี้ยงชีพแบบนี้ อย่างไร 

ก็ไม่มีทางเป็นจอมปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกปีศาจไปได้หรอก

ตอนแรกที่พวกเขาได้รับรายงานนึกว่าเกิดเหตุปีศาจอาละวาด  ผล 

ปรากฏว่าหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุถึงได้รู้ว่าเป็นการปกป้องมนุษย์ใน 

สถานการณ์คับขัน ที่พวกเขามาก็เพื่อมอบรางวัลสำหรับการทำความดี แม้ 

จำนวนเงินจะไม่มาก แต่ก็เป็นน้ำใจจากแผนกควบคุมดูแลของพวกเขา

หลังจากฟังจุดประสงค์ในการมาของพวกเขาจบ ฝูหลีก็รับเงินรางวัล 

หนึ่งพันหยวนอย่างปลื้มปริ่ม ตอนยัดใส่กระเป๋าเสื้อยังเอามือตบ ๆ ด้วย

ในที่สุดเขาก็หลุดพ้นสภาวะไม่มีเงินติดตัวสักแดงเสียที

“ขอบคณุครบั” ฝหูลยีิม้ตาหยใีหผู้ม้าเยอืนทัง้สอง กอ่นจะหยบิแอปเปลิ 

สองลูกจากหัวเตียงให้พวกเขา “นี่ครับ กินแอปเปิลก่อน”

ผลไม้พวกนี้บ้านอาจางเป็นคนส่งมา ค่ารักษาพยาบาลในช่วงไม่กี่วันนี้ 

พวกเขาก็เป็นคนจ่ายทั้งหมด ตอนแรกอาจางจะให้เงินขอบคุณด้วย แต่ฝูหลี 

ปฏิเสธไป เขานับว่าเป็นปีศาจที่มีการศึกษา เงินพวกนั้นอาจางเตรียมไว้เป็น 

ค่าเล่าเรียนของจางเผิง แล้วเขาจะรับได้อย่างไร
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พวกมนุษย์มีคำพูดหนึ่งกล่าวไว้ดีมาก  ‘ต่อให้จนเงินทองก็อย่าจน 

การศึกษา ต่อให้ลำบากก็อย่าให้ลูกลำบาก’

จางเคอไม่รับแอปเปิล ส่วนสวีย่วนรับมาพร้อมกล่าวขอบคุณ

“ไม่ต้องเกรงใจครับ” ฝูหลียิ้มแย้มเช่นเดิม

จางเคอกับสวีย่วนไม่คิดจะเสียเวลากับปีศาจน้อยนาน หลังจากทั้งสอง 

มั่นใจว่าฝูหลีไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ก็เตรียมกลับแผนกไปรายงาน

เมืองหลวงเป็นเมืองที่ปราณมังกรหนาแน่น ดึงดูดเหล่าปีศาจให้มา 

กระจุกตัว ยิ่งปีศาจเยอะเท่าไหร่ พวกแปลก  ๆ  ก็ยิ่งเยอะตาม บ้างไปเป็น 

เน็ตไอดอล ถูกจับเพราะขายแผ่นมาสก์หน้าไม่ได้มาตรฐาน บ้างก็ไปเป็น 

ขโมย พอโดนตำรวจจับได้ยังกล้าใช้อิทธิฤทธิ์หลบหนี อาชญากรรมต่าง  ๆ  

เช่น หลอกเล่นกับความรู้สึกคนเพื่อเอาของแล้วก็หนี ใช้มนตร์สะกดจิต 

หลอกคนแกใ่หซ้ือ้อาหารเสรมิ ขายยาปลอม ทำเอกสารปลอม สารพดัสารพนั 

ล้วนมีหมด แต่ปีศาจพวกนี้ยังดีหน่อยที่จุดประสงค์อยู่แค่ทรัพย์สินเงินทอง  

ไม่ได้หมายทำร้ายใครถึงแก่ชีวิต พวกที่โหดเหี้ยมที่สุดคือปีศาจชั่วร้ายที่ฆ่าคน 

กับปีศาจด้วยกันเอง ปีศาจประเภทนี้จำเป็นต้องออกหมายจับทั่วประเทศ  

หากเจอให้ฆ่าทิ้งโดยไม่ต้องละเว้นทันที

ทั้งสองเพิ่งออกจากห้องผู้ป่วยก็ได้รับข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ว่า 

มีปีศาจกินหัวใจปรากฏตัว ตอนนี้ทำร้ายคนไปแล้วสองคนและกำลังหลบหนี

“ให้ตายสิ ปีศาจพวกนี้มันนัดกันมาหรือไง พอรู้ว่าช่วงนี้หัวหน้าจวงไป 

ต่างประเทศก็ออกมาอาละวาดกันตนแล้วตนเล่า” จางเคอดูรูปถ่ายที่ส่งมาจาก 

สถานที่เกิดเหตุด้วยสีหน้าไม่สู้ดีสุดขีด ในยุคสมัยปัจจุบัน ปีศาจที่กล้าทำ 

เรื่องชั่วอย่างโจ่งแจ้งนั้นมีน้อยลงทุกที

ในห้องผู้ป่วย ฝูหลีน่ังเบียดกับทุกคนดูข่าวในโทรทัศน์ซ่ึงออกข่าวเหตุฆาตกรรม 

ในพื้นที่แห่งหนึ่งพอด ี นักข่าวเตือนให้ประชาชนระวังตัวเวลาออกนอกบ้าน

“ไอ้หยา  ผู้ตายอายุแค่ยี่สิบกว่าเอง” คุณป้าท่านหนึ่งตบเข่าฉาด  

เอ่ยปากด่าว่า “ไอ้ฆาตกรนี่มันสารเลวจริง  ๆ ครอบครัวของเด็กคนนี้คง 
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เป็นทุกข์น่าดู”

ท่ามกลางเสียงก่นด่าฆาตกรไร้ชื่อของคุณลุงคุณป้า ฝูหลีตั้งอกตั้งใจ 

ดูโทรทัศน์ที่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ พลางหยิบลูกท้อบนตู้หัวเตียงมากินไปด้วย

หลังจากนอนโรงพยาบาลต่ออีกสองวัน ฝูหลีก็จัดการทำเรื่องออกจาก 

โรงพยาบาลเอง แมท้างบา้นอาจางจะไมย่อมใหเ้ขาออกจากโรงพยาบาล แตเ่ขา 

ไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องสิ้นเปลืองเงิน จึงได้แต่ต้องแอบหนีออกมา ตอนทำ 

เรื่องออกยังโดนคุณหมอเจ้าของไข้บ่นว่าเขาไม่เห็นความสำคัญของร่างกาย 

ตัวเอง

เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วฝูหลีค่อยโล่งอก มนุษย์ช่างเป็นสิ่งมีชีวิต 

ที่น่าทึ่งเหลือเกิน เขาจำได้ เมื่อนานมาแล้ว เวลาหมอเห็นขาสองข้างของเขา 

ยังตัวสั่นอยู่เลย ตอนนี้กล้าบ่นเขาแล้ว แถมบ่นไม่ซ้ำกันสักคำ

ฝูหลีเงยหน้ามองท้องฟ้า แสงยามอาทิตย์ตกดินสะท้อนเมฆเป็นสีเพลิง 

ย้อมทั่วนภาจนเป็นสีแดง แดงจนค่อนข้างผิดปกติ

ฝูหลีเปลี่ยนมือหิ้วถุงพลาสติก จากนั้นจึงเดินเข้าตรอกเล็ก ๆ ไป

ด้านหน้าร้านขายอาหารข้างทางมีผู้คนนั่งกันอยู่มากมาย  บ้างเป็น 

วัยกลางคนสวมเสื้อยืดลายดอก บ้างเป็นชายแก่สวมเสื้อกล้าม นอกจากนั้น 

ยังมีบรรดาเด็กสาวอายุน้อยแต่งตัวสะสวย และการปรากฏตัวของฝูหลีทำให้ 

สาว ๆ เหล่านั้นแอบมองเขาเป็นระยะ ๆ บางคนใจกล้าถึงขั้นหยิบมือถือขึ้นมา 

ถ่ายรูปเขาสองสามรูป

ฝูหลีรู้ว่าเด็กสาวเหล่านี้กำลังมองเขาอยู่ แต่เขาถือหลักไม่มองสิ่งที่ 

ไม่ควร พลางก้มหน้าก้มตากินบะหมี่เงียบ ๆ

อาหารทีพ่วกมนษุยท์ำนบัวนัยิง่อรอ่ยขึน้เรือ่ย ๆ ชา่งเปน็เผา่พนัธุท์ีน่า่ทึง่ 

เหลือเกิน มีการพัฒนาตลอดเวลา ทำให้ปีศาจต้องขยี้ตามองใหม่อยู่เสมอ  

ฝูหลียกชามใบโตขึ้นซดน้ำแกงจนเกลี้ยง ก่อนจะหยิบกระดาษทิชชูเนื้อหยาบ  

จากกล่องขึ้นมาซับปาก

จังหวะกำลังลุกขึ้นเตรียมไปจ่ายเงิน จู่  ๆ  ก็มีชามใบหนึ่งปลิวว่อนมา 

หล่นแทบเท้าเขา ฝูหลีหันไปมองก็เห็นชายหนุ่มหัวหลากสีหลายคนล้อม 
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พวกเด็กสาวเอาไว้พร้อมพูดอะไรบางอย่าง จากนั้นยื่นมือไปแย่งมือถือจาก 

เด็กสาวคนหนึ่งในกลุ่ม

“พวกพี่แค่อยากเป็นเพื่อนกับน้อง  ๆ แต่พวกน้องไม่ให้เกียรติพี่เลย  

แบบนี้ไม่ดูถูกไปหน่อยหรือ”

กลุ่มเด็กสาวตกใจจวนจะร้องไห้อยู่รอมร่อ เถ้าแก่ร้านที่อยู่ข้าง  ๆ  

พยายามเกลี้ยกล่อม แต่นักเลงพวกนั้นไม่แม้แต่จะชายตามอง เถ้าแก่กำ 

กระชอนในมอือยากเขา้ไปขวาง แตก่ก็ลวัอยูเ่หมอืนกนั ลกูคา้คนอืน่  ๆกไ็มก่ลา้ 

มีเรื่องกับแก๊งอันธพาล บรรยากาศยามนี้จึงดูกระอักกระอ่วนอย่างมาก

“พฤติกรรมรังแกผู้หญิงมันก็ไม่มีเกียรติอยู่แล้ว ยังจะมาถามหาเกียรติ 

อะไรอีก” ฝูหลีเดินไปข้างหน้าเด็กสาวที่ตกใจตัวสั่นงันงก พลางปัดมือนักเลง 

ที่ชี้นิ้วใส่เด็กสาวออก “ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ ก็ต้องทำตัวมีเกียรติด้วยสิ”

“ไอโ้งห่นา้ไหนมาแสเ่รือ่งชาวบา้นเนีย่ จะกลิง้ทางไหนกไ็ปไป”๊ ฉบัพลนั 

นั้นนักเลงที่ท่าทางคงจะเป็นหัวหน้าด่าเสร็จ ร่างมันก็กลิ้งหลุน ๆ ออกไปทันที

นัยน์ตาสีอ่อนของฝูหลีภายใต้แสงไฟสีส้มริมถนนยามนี้ราวกับเรืองแสง 

สีทองราง ๆ เขายิ้มแย้มมองแก๊งนักเลง “กลิ้งแบบนี้หรือเปล่า”

พวกนักเลงที่กล้ารังแกแค่เด็กสาวตกใจถอยหลังไปสองก้าว

สองนาทใีหห้ลงั นกัเลงทัง้หมดกถ็กูจบัมดัมอืรอตำรวจมาจดัการ ถงิถงิ 

ที่ใจกล้าที่สุดในกลุ่มเด็กสาวที่ได้รับการช่วยเหลือเห็นฝูหลีกำลังจะเดินไปก็รีบ 

เรียกเขาเอาไว้ “พี่ชายสุดหล่อคะ พี่ชื่ออะไรเหรอคะ”

มมุปากฝหูลโีคง้ขึน้ เขาเชดิหนา้พดูดว้ยนำ้เสยีงลุม่ลกึวา่ “จงเรยีกขา้วา่ 

เหลยเฟิง1”

ถิงถิง “หา?”

กว่าเธอจะได้สติ พี่ชายสุดหล่อที่เรียกตัวเองว่า ‘เหลยเฟิง’  ก็ไม่รู้หาย 

ไปไหนแล้ว

1 ชื่อของหนึ่งในทหารประจำกองทัพปลดแอกประชาชนจีน จากบันทึกประจำวันของเขา 

ที่แสดงให้เห็นถึงความขยันหมั่นเพียรและยึดมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์ ทำให้เขาได้รับการยกย่อง 

ให้เป็นวีรชนแห่งยุคสังคมนิยมผู้ควรเอาเป็นแบบอย่างโดยเหมาเจ๋อตง
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ฝูหลีที่เดินในตรอกมืด  ๆ  โดนถนนหนทางอันซับซ้อนของเมืองหลวง 

เล่นงานเสียหัวหมุน เขาล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกิ่งต้นหมีกู่2 ออกมา แตะที่ 

ปลายกิ่ง จากนั้นปลายกิ่งก็โค้งบอกทิศทาง

ดูเหมือนว่ากิ่งหมีกู่จะชี้ทางลัดให้ฝูหลี ด้วยเหตุนี้ตอนผ่านบางเส้นทาง 

ที่สุดแสนจะแคบ เขาถึงไม่เห็นเงาผู้คน

ตุ้บ!

ในตอนนั้นเอง จู่  ๆ  ก็มีคนตกลงมาตรงหน้าฝูหลี เขาจึงหยุดเท้าและ 

ก้มลงมอง

นี่มันคนที่ให้รางวัลทำความดีกับเขาเมื่อสองวันก่อนไม่ใช่เหรอ ทำไม 

ถึงหล่นลงมาจากข้างบนได้ล่ะ เขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นชายร่างสูงใหญ่ยืนอยู่บน 

กำแพง ดวงตาสองข้างเปล่งแสงสีแดงดูน่าประหลาด

“รีบหนีไป!”  จางเคอจำฝูหลีได้  เขาฮึดฝืนลุกขึ้นยืนขวางฝูหลีไว้ 

ข้างหลัง “นายไม่ใช่คู่ต่อสู้เขา”

“ไม่ว่าใครก็ห้ามไปไหน อยู่เป็นอาหารเย็นข้าให้หมดน่ันแหละ” ปีศาจร้าย 

เปล่งเสียงหัวเราะเบิกบานแล้วกระโดดลงมาจากกำแพง ขนสีขาวที่งอกบน 

ใบหน้าอีกฝ่ายเปื้อนเลือด

ฝูหลีเอียงคอ ถอนหายใจเวทนากับความเสื่อมทรามของโลกปีศาจ 

อีกครั้ง

ในยคุสมยัอนัรุง่เรอืงสงบสขุเชน่นี้ อสรูรา้ยจเูยีย่น3 ยงักลา้ออกมารงัแก 

ผู้คน?

ตกต่ำ ช่างตกต่ำลงจริง ๆ

เกียรติของโลกปีศาจโดนพวกตัวตลกน่าผิดหวังพวกนี้ทำให้มัวหมอง 

หมดแล้ว

2 ชื่อต้นไม้ในคัมภีร์ซานไห่จิง (คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล) ตำนานเทพปรัมปราเกี่ยวกับ 

ธรรมชาติวิทยาของจีน เชื่อว่าพกกิ่งต้นหมีกู่ไว้จะไม่หลงทาง
3 ชื่ออสูรในคัมภีร์ซานไห่จิง รูปร่างเหมือนลิง หัวสีขาว เท้าสีแดง ตำนานกล่าวขานว่า  

เมื่อไหร่ที่จูเยี่ยนปรากฏตัว เมื่อนั้นจะเกิดสงครามครั้งใหญ่
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ท่ามกลางความมืดสลัว  ในตรอกที่มีเพียงแสงจันทร์ให้ความสว่าง  

หน้าตาแปลกประหลาดของปีศาจร้ายยิ่งดูน่ากลัวอย่างเห็นได้ชัด จางเคอ 

กระอักเลือดติดต่อกันสองครั้ง เมื่อมองดูแขนขาเล็กเรียวของฝูหลีที่ยืนอยู่ 

ตรงหน้า ในใจพานเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง คิดไม่ถึงว่าศิษย์ดีเด่นแห่งสำนัก 

ชิงเซียวอันเกรียงไกรจะมาตายในตรอกซอมซ่อนี่ มิหนำซ้ำหลังตายยังต้อง 

ถูกปีศาจร้ายควักหัวใจด้วย

ไม่สิ เขากันฝูหลีไว้ข้างหลังไม่ใช่เหรอ ทำไมพริบตาเดียวอีกฝ่ายถึง 

วิ่งมาข้างหน้าเขาได้ล่ะ

นี่มันเวลาอะไรแล้ว ยังคิดจะเล่นบทฮีโร่อีก?

“อย่าฝืนเลย กระอักเลือดเป็นถ้วยขนาดนั้น แค่ยืนก็เหนื่อยแล้ว”  

ฝูหลีหันมามองจางเคอแล้วชี้ไปที่บันไดหินแถวนั้น “นั่งลงไม่ดีกว่าเหรอ”

นั่งกับผีส ิ ชีวิตจะหาไม่อยู่แล้วยังจะนั่งอะไรอีก

จางเคอโมโหจนพ่นเลือดอีกรอบ เจ้าปีศาจน้อยนี่รู้จักหรือเปล่าเนี่ยว่า 

อะไรคืออันตราย

ขณะเขากำลังคิด จู่ ๆ ปีศาจร้ายเบื้องหน้าก็เปลี่ยนมือเป็นกรงเล็บ เล็บ 

แหลมคมพุ่งเข้าหาหน้าอกฝูหลีด้วยความเร็วชนิดไม่มีโอกาสแม้แต่จะส่งเสียง  

“อะ”
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วินาทีถัดมาเขาพลันรู้สึกตัวเบาโหวง เข็มขัดถูกอะไรบางอย่างเกี่ยว 

ขึ้นไป ได้สติอีกที ตัวเองก็ยืนอยู่บนกำแพงแล้ว

“พวกมนุษย์ทางนี้เขารณรงค์กันให้คิดใหม่ทำใหม่เพื่อสร้างสังคม 

อารยะ การลงมือโดยไม่พูดสักคำไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์นี้นะ”  

ฝูหลีหิ้วจางเคออย่างกับหิ้วลูกเจี๊ยบ

จางเคอก้มมองกำแพงกระง่อนกระแง่นใต้เท้าแล้วก็ไม่กล้าขยับมาก  

กลัวทำกำแพงถล่มขึ้นมา กลับไปเขาจะโดนเอ็ดเอา

ช่างเถอะ เวลานี้ขอแค่รอดกลับไปให้ถูกเอ็ดได้ก็ถือเป็นบุญชีวิตแล้ว  

พอคดิถงึตรงนีเ้ขากใ็ชห้ลงัมอืเชด็เลอืดตรงมมุปาก ควกัยนัตก์ำหนึง่ออกมาจาก 

อกเสื้อพร้อมพูดกับฝูหลี “นายไปเรียกคนมาช่วยซะ ฉันจะอยู่นี่ขวางมันไว้”

ฝหูลเีหลอืบมองยนัตใ์นมอืจางเคอ เดีย๋วนีไ้มใ่ชแ่คม่นษุยท์ีใ่ชอ้กัษรยอ่  

แมแ้ตย่นัตก์ใ็ชอ้กัษรยอ่กนัแลว้เหรอ ทำไมไมว่าดใหม้นัครบ ๆ แบบนีจ้ะเหลอื 

อานุภาพสักเท่าไหร่กัน

มิน่า คำขวัญของมนุษย์สมัยนี้คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างชาติ 

เจริญ ขนาดผูบ้ำเพญ็เพยีรจะวาดยนัตย์งัแอบขีเ้กยีจแบบนี้ เวลาเกดิเรือ่งใหญ่ 

ขึ้นมาจริง ๆ จะพึ่งพาพวกเขาได้อย่างไร

“ผมไม่มีคนให้เรียกหรอก” ฝูหลีโยนจางเคอไปข้างนอกกำแพงแล้ว 

ก้มหน้าพูดกับเขา “คุณไปตามคนมาช่วยเถอะ ที่นี่ให้ผมรับมือเอง”

“ห้ามไปไหนทั้งคู่นั่นแหละ” จูเยี่ยนเห็นว่าทั้งคู่กล้าไม่เห็นตนอยู่ใน 

สายตาก็บินขึ้นมาพุ่งเป้าเอาชีวิตฝูหลีทันที

ฝูหลีเห็นอีกฝ่ายเข้ามาก็ตีลังกาลงจากกำแพง ก่อนจะยกจางเคอขึ้น 

ด้วยมือเดียว “ช่างเถอะ พวกเราหนีไปด้วยกันแล้วกัน”

ได้ยินคำว่า  ‘หนี’ จางเคอก็อ้าปากก่อนจะถูกอัดด้วยลมเต็มปากทันที  

เขาโดนหิ้วกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้แล้วรู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็นพู่ห้อยบน 

ตัวฝูหลีชอบกล แถมความเร็วยังทำเอาเขาแทบอาเจียน

ร่างเดิมของฝูหลีนี่เป็นกระต่ายหรือไง ถึงได้กระโดดเร็วนัก

ทุกครั้งที่ปีศาจร้ายไล่ตามจะถึงตัวพวกเขา ฝูหลีก็หลบการโจมตีได้ทัน 
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อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ  เล่ม  1

เฉียดฉิวพอดี จางเคอที่ร้องเสียงหลงในตอนแรก หลัง  ๆ  ก็เริ่มเงียบเสียง  

ข้างหูเขามีแต่เสียงลมพัดหวีดหวิว พระจันทร์เสี้ยวส่องกระจ่างอยู่เหนือหัว  

จางเคอไม่เคยกลัวตายเหมือนอย่างเวลานี้มาก่อนในชีวิต

ตอนที่จางเคอนึกว่าฝูหลีจะวิ่งหนีต่อไปเรื่อย ๆ อีกฝ่ายกลับหยุดแล้ว 

โยนจางเคอลงพื้น

จางเคอที่นอนหมอบบนพื้นเย็นเฉียบยกหัวมองไปด้านหลังรอบ  ๆ เขา 

อยู่ริมลำธารที่ค่อนข้างสกปรกสายหนึ่ง  รอบด้านเป็นพื้นที่รกร้าง ดีเลย  

อย่างน้อยหากพวกเขาตายที่นี่จะได้ไม่สร้างความตื่นตระหนกให้มนุษย์ทั่วไป

“หนีส ิ ทำไมไม่หนีต่อล่ะ”

เสยีงปศีาจรา้ยไมค่อ่ยนา่ฟงัเทา่ไหร่ ทัง้ยงัตดิสำเนยีงทอ้งถิน่ ในเวลานี ้

ในหัวจางเคอคิดว่า นี่ไม่ใช่ปีศาจในพื้นที่แน่

“จูเยี่ยน ทำไมไม่อยู่ภูเขาเสี่ยวชื่อของเจ้าไปดี ๆ วิ่งออกมาทำอะไร”  

ฝูหลีสะบัดมือทีเดียว หมวกบนหัวจเูยี่ยนก็ตกลงพื้น เผยหัวสีขาวโพลน เมื่อ 

ใบหน้าคล้ายมนุษย์มาอยู่บนหัวที่เต็มไปด้วยขนสีขาว ดูแล้วก็น่ากลัวอย่าง 

บอกไม่ถูก

ตอนจางเคอได้ยินคำว่า ‘จูเยี่ยน’ ก็เกือบนึกว่าหูตัวเองมีปัญหา นั่นมัน 

ปีศาจที่อยู่ในตำนานไม่ใช่เหรอ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีตัวตนอยู่จริง ๆ

จูเยี่ยนคิดไม่ถึงว่าปัจจุบันนี้จะยังมีคนรู้จักมันอีก มันหรี่ตามองฝูหลี 

อยู่พักใหญ่ พอมั่นใจว่าตนไม่เคยเจอปีศาจตนนี้มาก่อนก็แค่นหัวเราะ “รู้ว่า 

เป็นข้าแล้วยังกล้าหนีอีก?”

ในตำนานโบราณ จเูยีย่นนบัเปน็เทพปศีาจดรุา้ยอนัเลือ่งชือ่ ปศีาจตนใด 

เห็นเป็นต้องเตลิดหนี จางเคอในฐานะคนในโลกผู้ฝึกตนย่อมเคยได้ยินตำนาน 

เกี่ยวกับจูเยี่ยนมาก่อน ยามนี้เขาถึงเลิกเคลื่อนไหวแล้วเตรียมจัดท่าสบาย  ๆ  

รอความตายอย่างสงบ

“คนที่วิ่งหนีเก่งมิใช่เจ้าหรอกหรือ” ฝูหลีทำหน้างงงวย ท่าทางราวกับ 

กำลังถกปัญหาอย่างจริงจังกับจู เยี่ยน  “หรือว่าผ่านไปหลายปี  แม้แต่ 

สัญชาตญาณเดิมของตัวเอง เจ้าก็ลืมไปแล้ว”
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คำพดูของฝหูลสีะกดิจเูยีย่นใหน้กึถงึวนัเวลาเมือ่ปนีัน้ทีต่นถกูจอมปศีาจ 

บรรพกาลรังแกจนต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุน มันตะคอกถามเสียงดังทันที  

“เจ้าเป็นใครกันแน่!”

“ข้าก็แค่ปีศาจน้อยไร้นามที่บังเอิญเคยได้ยินตำนานของท่านราชัน 

จูเยี่ยนเท่านั้น” ฝูหลีก้มหน้ามองจางเคอที่นอนแบ็บบนพื้นพลางลูบรางวัล 

ตอบแทนความดีในกระเป๋าเสื้อ แล้วตัดสินใจทำตัวเป็นปีศาจจิตใจงามรู้จัก 

ตอบแทนบุญคุณ

“โลกมนุษย์พลังวิญญาณสกปรกนัก เหตุใดท่านราชันถึงไม่อยู่ภูเขา 

เสี่ยวชื่อแต่ออกมากินมนุษย์ที่นี่”

“ภูเขาเสี่ยวชื่อ? ยังเหลือที่ไหนล่ะภูเขาเสี่ยวชื่อ!” จูเยี่ยนตะคอกอย่าง 

เดือดจัดประหนึ่งอสนีบาต “ข้าแค่ไปท่องเที่ยวทะเลไม่กี่วัน กลับมาภูเขา 

เสี่ยวชื่อก็ถูกสัตว์สองขาขุดไปหมดแล้ว กระทั่งเตียงทองแดงหยกขาวของข้า 

ก็ไม่ละเว้น!”

ฝหูลกีม้หน้ามองจางเคอ จางเคอปดิปากเงยีบ เรือ่งนีไ้มเ่กีย่วกบัเขานะ

“สัตว์สองขามันทำลายดินแดนของข้า ข้าก็กินหัวใจพวกมัน ตามกฎ 

แห่งกรรม”

“ดเูหมอืนวา่เรือ่งนีจ้ะไมเ่กีย่วขอ้งกบัมนษุยผ์ูน้ี้ หรอืไม ่ เจา้ชว่ยเหน็แก่ 

หน้าข้าสักครั้ง ถือว่าเรื่องนี้แล้วกันไปแค่นี้เถิด...”

“เหน็แกห่นา้เจา้? หลายปมีานีม้แีตป่ศีาจนอ้ยทำตวัสงบเสงีย่มตอ่หนา้ขา้  

หน้าหนาอย่างเจ้านี่ข้าไม่เคยเจอจริง  ๆ เจ้านับเป็นตัวอะไรถึงกล้าเรียกร้อง 

ใหข้า้เหน็แกห่นา้เจา้” จเูยีย่นถากถาง “ในเมือ่สตัวส์องขามนัทำใหข้า้ไรด้นิแดน  

ข้าก็จะกินมันให้สำราญใจเสีย!”

“ตอนแรกข้าก็รู้สึกว่าพวกมนุษย์เป็นฝ่ายผิดก่อน จึงว่าจะมอบของ 

บางอย่างชดเชยแทนพวกมนุษย์ ให้เจ้าซ่อนตัวยังภูเขาลึกอย่างสงบแล้ว 

จบเรื่องเท่านี้” ฝูหลีม้วนแขนเสื้อขึ้น “แต่เจ้าไม่เห็นแก่หน้าข้าขนาดนี ้ ข้าก็ชัก 

ไม่พอใจเช่นกัน”

“ฮ่า ๆ ๆ ๆ” จูเยี่ยนรู้สึกว่าน่าขันสิ้นดี “ปีศาจตัวกระจิริดเช่นเจ้า หาก 
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ข้าไม่ไว้หน้าเจ้าเสียอย่าง แล้วเจ้าจะทำอะไรได้”

จางเคอเห็นฝูหลีถีบตัวขึ้นจากพื้นอย่างฉับพลัน ทว่าไม่ทันเห็นความ 

เคลื่อนไหวของอีกฝ่าย จูเยี่ยนก็โดนอัดกระเด็นตกลำธารสกปรกนั่นเสียง 

ดังตูม

ละ...ลูกพี่?

“เอานี่ไปมัดเขาไว้ซะ” ฝูหลียัดแส้เส้นหนึ่งใส่มือจางเคอ

จางเคอรับแส้กลางเก่ากลางใหม่มาแล้วกระโดดลงลำธารโดยไม่ลังเล  

ผ่านไปไม่ทันไรก็พาจูเยี่ยนที่มัดตัวเรียบร้อยขึ้นมา เมื่อเห็นจูเยี่ยนตามหลังมา 

ท่าทางสงบเสงี่ยมแบบนี้แล้ว จางเคอก็อดสงสัยไม่ได้ว่านี่คืออสูรร้ายใน 

ตำนานจริงหรือเปล่า

พอได้กลิ่นเหม็นจากตัวจางเคอ ฝูหลีถอยห่างไปสองก้าว ดูท่าที่เมื่อกี้ 

เขาตัดสินใจให้มนุษย์นี่เป็นคนไปจับจูเยี่ยนมาเป็นความคิดที่ฉลาดจริง ๆ

“ผู้น้อยช่างมีตาหามีแววไม่ที่ไม่ทราบว่าท่านคือจอมปีศาจบรรพกาล  

ผู้อาวุโสได้โปรดอภัยแก่ผู้น้อยด้วย” ประโยคแรกที่จางเคอพูดหลังขึ้นฝั่งคือ 

ขอประทานอภัย

ฝูหลีมองเขาแปลก  ๆ “จอมปีศาจบรรพกาลอะไร ผมก็อาศัยแส้สยบ 

ปีศาจนั่นแหละถึงหยุดยั้งเขาได้”

“ท่าน...ไม่ใช่จอมปีศาจบรรพกาลเหรอ” จางเคอพิจารณาฝูหลีอย่าง 

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เห็นท่าทางอีกฝ่ายไม่เหมือนกำลังพูดโกหกจึงค่อยโล่งใจ  

“งั้นแส้สยบปีศาจเส้นนี้ของท่านได้มาอย่างไรล่ะ”

“อ้อ อันนี้น่ะเหรอ” ฝูหลีตอบคร่าว  ๆ “แต่ก่อนมีราชันปีศาจสองตน 

ทะเลาะกัน สุดท้ายตนหนึ่งโดนโจมตีตาย อีกตนก็ถูกฟ้าผ่าตาย ผมก็เลย 

ถือโอกาสเก็บมา”

จางเคอ “...”

ช่างเป็นโอกาสที่ดีมากจริง ๆ
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เนื่องจากถูกพันธนาการด้วยแส้สยบปีศาจ จูเยี่ยนจึงส่งเสียงครวญครางด้วย 

ความทรมาน บัดนี้มันกลับสู่ร่างเดิมซึ่งประกอบไปด้วยหัวขาวโพลนดุจหิมะ  

ร่างกายดังวานร เท้าแดงเถือกทั้งสี่ข้าง และกำลังนอนหมอบแยกเขี้ยวอยู่ 

บนพื้น

“เปน็ปศีาจแท ้ๆ แตก่ลบัเกลอืกกลัว้กบัพวกสตัวส์องขา” ดวงตาแดงกำ่ 

ของมันจ้องฝูหลีเขม็ง พร้อมฉีกปากเผยเขี้ยวแหลมคม “ในไม่ช้าจักรพรรดิ 

แห่งเผ่าพันธุ์ปีศาจจะตื่นขึ้นเพื่อชิงแผ่นดินที่เป็นของพวกเรากลับคืนมา”

ไมรู่ว้า่จางเคอจนิตนาการไปเองหรอืเปลา่ เขารูส้กึวา่ดวงจนัทรซ์ึง่เรน้กาย 

ครึ่งหนึ่งหลังชั้นเมฆคล้ายสาดแสงสีแดงราง ๆ

“เลิกคิดเพ้อเจ้อได้แล้ว” ฝูหลีเขกหัวฟู  ๆ  ของจูเยี่ยนแรง  ๆ “สังคม 

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกล้มล้างไปนานแล้ว จักรพรรดิอะไรมีที่ไหน  

ปีศาจที่ออกมาจากป่าลึกอย่างเจ้านี่ช่างอยู่ในกะลาจริง ๆ ไม่รู้หรือว่ายุคสมัย 

เขาพัฒนา สังคมเขาก้าวหน้าไปถึงไหนต่อไหนแล้ว” แม้ตนจะเป็นปีศาจจาก 

บ้านนอกเช่นกัน แต่เพราะได้เริ่มศึกษาความรู้ของพวกมนุษย์มาแล้ว เขาจึง 

รู้สึกภูมิใจในเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างประหลาด

ทันทีที่ฝูหลีพูดจบ รังสีน่ากลัวที่จูเยี่ยนแผ่พลันอันตรธานหายไปอย่าง 

ไร้ร่องรอย

จางเคอจึงเอ่ยกับจูเยี่ยน “ปีศาจร้ายจูเยี่ยน โทษฐานที่นายฝ่าฝืน 

กฎหมายแห่งโลกปีศาจมาตราหนึ่งวรรคสาม ฆาตกรรมมนุษย์สี่คนอย่าง 

โหดเหี้ยม และกฎหมายมาตราแปดวรรคสิบสอง ล่ามนุษย์เพื่อการบริโภค  

แผนกควบคุมดูแลปีศาจขอจับกุมนายเพื่อดำเนินคดี ตามฉันมาซะดี ๆ”

จูเยี่ยนหัวเราะหยันอย่างไม่ยอมจำนน แต่ก่อนมันกินคนเป็นพันคน  

เจ้าสัตว์สองขาเหล่านี้ยังเซ่นไหว้มันด้วยซ้ำ

“เอ่อ...เดี๋ยวนะครับ” ฝูหลีเรียกจางเคอ

“วางใจเถอะ หลังจากจับจูเยี่ยนขังคุกเรียบร้อยแล้ว แผนกเราจะส่ง 

แส้สยบปีศาจคืนให้” แม้จางเคอจะรู้สึกว่าแส้สยบปีศาจเป็นของชั้นยอด  

กระนั้นก็ไม่มีความคิดจะแย่งสมบัติใคร
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“ใครเขาสนใจของเล่นพรรค์นั้นกัน” ฝูหลีโบกมือ “ที่ผมจะพูดคือ  

คืนนี้ถือว่าผมได้ช่วยคุณไว้ เพราะฉะนั้น...จะมีรางวัลอะไรให้ไหมครับ”

จางเคอนิ่งเงียบไปสองวินาทีก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า “วางใจเถอะ เดี๋ยวฉัน 

ช่วยยื่นเรื่องให้”

“ขอบคุณครับ” ฝูหลีค่อยเบาใจที่คืนนี้ไม่เสียแรงเปล่า

ณ เวลาเดียวกัน หลังจากเด็กสาวนามถิงถิงเดินออกมาจากสถานีตำรวจ 

พร้อมกับเพื่อน  ๆ  แล้ว เธอก็เปิดรูปที่แอบถ่ายในมือถือ จากนั้นกดเปิด 

แอปพลิเคชันในโซเชียลมีเดีย หวังว่าโลกโซเชียลจะช่วยเธอหาพลเมืองดี 

ที่ช่วยเธอกับเพื่อน ๆ เอาไว้คนนี้เจอ

ชายหนุ่มอายุน้อยในรูปถ่ายแม้กำลังนั่งอยู่ในร้านข้างถนนธรรมดา ๆ  

แต่ก็ไม่สามารถปกปิดหน้าตาอันหล่อเหลา บัญชีเวยปั๋วทางการของตำรวจเอง 

ก็แชร์โพสต์ตามหาคนของถิงถิงและชมเชยความดีในการช่วยเหลือผู้อื่นของเขา  

พร้อมกับรณรงค์ให้พี่ชายน้องชายทั้งหลายให้เกียรติผู้หญิง

ไม่ถึงสองวัน เวยปั๋วโพสต์นี้ก็เรียกความสนใจจากเพื่อน ๆ ชาวเน็ตเป็น 

จำนวนมาก มีคนไม่น้อยช่วยกันเดาว่าหนุ่มน้อยผู้เรียกตัวเองว่า  ‘เหลยเฟิง’  

คนนี้คือใคร

“เสี่ยวหูเอ๊ย เข็นปูนคันนี้ไปหน่อยส ิ เร็วเข้า!”

“ได้ครับ” ฝูหลีวิ่งลากรถเข็นปูนด้วยความเร็วจนพาให้ฝุ่นตลบไปทั่ว 

ไซต์ก่อสร้าง


