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จวงชิงเดินไปห้องหนังสือพลิกดูตำราโบราณสองสามเล่ม
ข้างในมีบันทึกสมัยโบราณของทั้งมนุษย์และผู้ฝึกตน

ความจริงเขาอ่านหนังสือพวกนี้หลายรอบจนนับไม่ถ้วนแล้ว
ซึ่งไม่มีปีศาจอสูรตนไหนตรงกับลักษณะเด่นของร่างเดิมฝูหลี

- เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง



เมื่อคุณอ่านเล่ม 1 จบ สิ่งใดคือคำถามที่ติดอยู่ในใจคุณมากที่สุด

หากมองในด้านของการต่อสู้ คงต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวกับฉากสุดท้าย 

ก่อนจบเล่ม  1 ที่ทำให้เราต้องลุ้นตาม แล้วยังต้องลุ้นต่ออีกว่าในช่วงต้น 

ของเล่ม 2 นี้ เรื่องราวการต่อสู้นั้นจะมีจุดจบเช่นไร

แตห่ากมองในดา้นของความสมัพนัธร์ะหวา่งฝหูลกีบัจวงชงิละก ็ คำถาม 

ซึ่งติดอยู่ในใจคุณมากที่สุดคงจะเป็นความสัมพันธ์ของทั้งสองจะเป็นอย่างไร 

ต่อไปเป็นแน่

และไม่ว่าคำถามของคุณจะเป็นเช่นไร ใน  อย่าเหยียดเผ่าพันธุ์กันสิ  

เล่ม 2 นี้ก็ล้วนมีคำตอบให้คุณทั้งสิ้น เพราะในเล่มนี้คุณจะได้รู้จุดจบของ 

อวีเ๋จยีงทีแ่สนชัว่รา้ย ไดเ้หน็ความรว่มมอืกนัอยา่งดขีอง ‘ทกุสิง่’ ในกรมควบคมุ  

ไดพ้บเจอกบัปรศินาบางอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเปน็มาของฝหูล ี ไดเ้จอปศีาจ 

มากมายที่ปรากฏตัวมากันแต่ละทีไม่เคยทำให้เราต้องผิดหวังเลย ที่สำคัญ 

ที่สุดคือ ‘ความสัมพันธ์’ ที่แสนจะคืบหน้าของฝูหลีและจวงชิง สรุปแล้วมันคือ 

อะไรนะ ตกลงวา่เขามอีะไรซอ่นอยูล่กึลำ้เกนิกวา่ทีเ่ราจะมองเหน็กนัไดใ้ชห่รอืไม ่ 

อย่างไรก็แล้วแต่ ไปร่วมพิสูจน์กันเลย แล้วจะรู้ว่า หากจะมาเหยียดเผ่าพันธ์ุกัน 

เพราะสภาพที่เห็นแค่ภายนอกนั้น มันไม่ได้จริง ๆ

คำนำสำนักพิมพ์
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“โฮก!” ฝหูลถีบีเทา้หลงัพรอ้มคำราม กอ่นจะกระโดดไปยนืบนหวัมงักรทอง  

ภายใต้แสงจันทร์สาดกระทบ  เรือนกายเล็กผอมทอประกายสีแดงหม่น  

เขาก้มหน้ามองมังกรทองใต้ฝ่าเท้า “เวลาแบบนี้จะให้ผู้เยาว์อย่างคุณส่งตัวเอง 

ไปตายได้อย่างไร”

“ฝูหลี!” จวงชิงอยากจะตวัดหางคว้าฝูหลีกลับมา แต่ความเร็วในการ 

กระโดดของกระตา่ยทีบ่ำเพญ็จนกลายเปน็ภตูแลว้รวดเรว็เกนิไป เรว็จนจวงชงิ 

จับตัวไว้ไม่ทัน

เทียบกับทอร์นาโดยักษ์แล้ว ร่างของฝูหลีช่างเล็กจ้อยราวเป็นเพียง 

ฝุ่นผง พริบตาที่อีกฝ่ายกระโดดเหาะขึ้นฟ้า ความสิ้นหวังไร้เรี่ยวแรงพลัน 

เกาะกมุจติใจทกุคนทีก่ำลงัมองทอรน์าโดขนาดมหมึาหาใดเปรยีบอยา่งเลือ่นลอย

เว่ยชางเปลี่ยนร่างเป็นเสือขาวตาเฉียงดุตัวใหญ่กระโดดเหาะตามไปอยู ่

ข้างหลังจวงชิง หัวเสือกดลงเล็กน้อย อยู่ในท่าทางเฝ้าระวังเต็มที ่

ช่วงเวลาที่พุ่งเข้าไปในทอร์นาโด ฝูหลีรู้สึกเหมือนร่างกายใกล้จะถูกฉีก 

เปน็สว่น ๆ เขาใชแ้รงทัง้หมดฝา่พนัธนาการของทอรน์าโดแลว้ตบเทา้หนา้กบัพืน้  

ฝุ่นดินกับก้อนหินบนพื้นลอยขึ้นมากลายเป็นกำแพงล้อมรอบสี่ด้าน จากนั้น 

พยายามล้อมกรอบทอร์นาโดไว้ข้างใน

อวี๋เจียงไม่สนใจฝูหลีที่ต่อสู้ติดพันกับทอร์นาโด มันเปลี่ยนร่างเป็น 
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มนษุยโ์ดยทีบ่นหลงัยงัคงเหลอืปกีคูย่กัษ์ ไปหยดุอยูต่รงหนา้ซากงเูหลอืมเขยีว  

สตัวเ์ลีย้งสองตวันีม้นัเลีย้งมาเปน็หมืน่ป ี เปน็ขา้รบัใชท้ีต่ดิตามมนัมาโดยตลอด  

วันนี้กลับถูกปีศาจน้อยไม่รู้หัวนอนปลายเท้าฆ่าตาย มันไม่เพียงสงสารข้ารับใช้  

ยังโมโหที่อีกฝ่ายทำมันเสียหน้า 

งูเหลือมเขียวสองตัวท่ีห้อยตรงข้างหูมันอ้าปากส่งเสียงฟ่อ ๆ เผยคมเข้ียว 

อาบพิษ

อวี๋เจียงยื่นมือไปลูบหัวอันเย็นเฉียบของพวกมัน มองทอร์นาโดที่ตน 

สร้างขึ้นแล้วพลันหัวเราะ “ดูท่าข้าไม่ได้ออกมาหลายปีเกินไปจนทำให้สัตว์ 

ชั้นต่ำพวกนี้ลืมการมีอยู่ของข้าไปแล้ว”

อวี๋เจียงตวัดมือขึ้นเบา ๆ ทอร์นาโดก็พุ่งชนกำแพงล้อมที่ฝูหลีสร้างขึ้น 

ราวกับเป็นมังกรมีชีวิต จากนั้นพุ่งตรงเข้าไปหามังกรทองที่อยู่ข้าง ๆ 

“โฮก!” ฝูหลีเหินขึ้นฟ้า เปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แล้วโยนของวิเศษใส่ 

อวี๋เจียงทันที

ฝูหลีเคยได้ยินวานรขาวเล่าให้ฟังว่า อวี๋เจียงธาตุน้ำ แพ้ไฟเป็นที่สุด  

ดงันัน้ไดแ้ตต่อ้งใชข้องวเิศษธาตไุฟรบัมอื ตอ่ใหส้รา้งบาดแผลไมไ่ด้ อยา่งน้อย 

ก็ยังพอรบกวนอาคมของมันได้

จวงชิงกับเว่ยชางเห็นทอร์นาโดมุ่งเข้ามาโจมตี ร่างกายเว่ยชางก็ขยายใหญ่ 

อีกครั้ง เพิ่มความเร็วทะยานเข้าไปใช้หัวดันขวางทอร์นาโดไม่ให้เดินหน้าต่อ  

ฟากจวงชิง หลังส่งเสียงมังกรคำรามก็พ่นน้ำทะเลออกมามหาศาล ทันทีที่ 

นำ้ทะเลกระทบกบัทอรน์าโดกก็ลายเปน็นำ้แขง็ จวงชงิอาศยัจงัหวะนีบ้นิวนรอบ 

และใช้ลำตัวรัดทอร์นาโดเอาไว้

“ต้องขอบคุณโครงสร้างระบบโทรคมนาคมพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ  

ขนาดป่าเขาลึกขนาดนี้ยังมีสัญญาณอยู่อีก” จางเคอล้วงมือถือออกมาติดต่อ 

หน่วยงานความมั่นคง ให้พวกเขาติดต่อหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นเพื่อ 

ประกาศเตือนพายุทอร์นาโด ให้ประชาชนหลบอยู่ในเคหสถานอย่าออกมา  

พร้อมทั้งให้หน่วยงานสาธารณสุขเตรียมยาสำหรับรักษาโรคห่าให้ได้มากที่สุด

ลี่ซวีที่คุกเข่าข้างเดียวกับพื้นได้ยินจางเคอรายงานสถานการณ์กับ 
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ผู้รับผิดชอบทางโทรศัพท์ก็หยิบแส้กระชากวิญญาณตรงเอวออกมา พูดกับ 

ยมบาลลูกน้องว่า “พวกเจ้ารออยู่ที่นี่ ข้าไปดูหน่อย”

“ท่านหัวหน้า ข้างนอกอันตรายนะขอรับ ท่าน...”

“ตัวข้าเป็นนักพรต จะให้มองดูผู้คนทั้งเมืองบาดเจ็บล้มตายเฉย  ๆ   

ได้อย่างไร ถึงตอนนั้นดวงวิญญาณมีเป็นล้าน พวกเรายมทูตไม่เหนื่อยตาย 

กันพอดีหรือ” ลี่ซวีลุกขึ้นยืน มองฝูหลีที่ต่อสู้ติดพันกับอวี๋เจียง “ขนาดปีศาจ 

ยังมีใจปกป้องคน ก่อนตายข้าเป็นคนแท้ ๆ แล้วข้าจะแพ้ปีศาจได้อย่างไร”

หลังหยุดยั้งทอร์นาโดได้ชั่วคราว จวงชิงหันไปมองฝูหลีที่กำลังต่อสู้ 

อยู่กับอวี๋เจียงแล้วเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย ์ ชักกระบี่ยาวออกจากฝักพลางหันมา 

พูดกับเว่ยชางหน้าขรึม “คุมด้านนี้ไว้ ฉันจะไปช่วยฝูหลี”

เว่ยชางกวัดแกว่งหางเสือ เท้าหลังตะกุยพื้นเป็นหลุมลึกพลางคิดอย่าง 

หมดอาลัยตายอยาก ไม่รู้ว่าหัวจะถูกทอร์นาโดไถจนล้านหรือเปล่า พอเปลี่ยน 

ร่างเป็นมนุษย์มีหวังต้องสวมวิกแน่

ด้วยวิชากระบี่อันเชี่ยวชาญของจวงชิง เมื่อร่วมมือกับฝูหลีก็สามารถ 

ประมือกับอวี๋เจียงได้สูสี ครั้นหลบลมพิษที่อวี๋เจียงกระพือปีกพัดมาได้อย่าง 

ฉิวเฉียด จวงชิงก็เปลี่ยนร่างกายท่อนล่างเป็นหางมังกรฟาดใส่งูเขียวที่ลอบ 

โจมตีฝูหลีกระเด็น ก่อนพูดกับฝูหลีด้วยสีหน้าเย็นชาว่า “ผมโตเป็นผู้ใหญ่ 

นานแล้ว”

ฝูหลี “…”

ตอนนี้มันใช่เวลามาถกเถียงเรื่องนี้หรือ 

ฝ่ามือของฝูหลีที่กำแส้อยู่ร้อนขึ้นเล็กน้อย เริ่มทบทวนความทรงจำ 

เกี่ยวกับอวี๋เจียงที่วานรขาวเคยเล่าให้ฟัง ต้องโทษที่ตอนเด็ก  ๆ  เขาชอบนั่ง 

ไม่ติดที่ ไม่ยอมตั้งใจฟังสิ่งที่วานรขาวพูด ยามนี้พอถึงเวลาคับขันจึงรู้ซึ้งถึง 

ความรู้สึกทำนอง ‘รู้อย่างนี้ตั้งใจเรียนมาก ๆ เสียก็ดี’ เลยทีเดียว 

อวีเ๋จยีงคอืปศีาจทีม่นษุยเ์ชดิชเูปน็เทพเจา้ ทวา่ความเปน็จรงิมนักเ็หมอืน 

จวงชิงที่มีสายเลือดมนุษย์อยู่ส่วนหนึ่ง แต่ตัวมันกลับไม่มีจิตใจแบบมนุษย์ 

เลยสักนิด ในสายตาของมัน ไม่ว่าชีวิตของสิ่งใดล้วนไม่มีค่า ความเป็น 
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ความตายขึ้นอยู่กับอารมณ์ดีร้ายของมันเท่านั้น  ตอนนั้นอาจเพราะยังมี 

จอมปีศาจที่พอจะสามารถห้ามปรามพฤติกรรมของอวี๋เจียงได้ ทว่าโลกปีศาจ 

ทุกวันนี้เสื่อมถอย ขนาดเขายังนับเป็นยอดฝีมือเหนือยอดฝีมือ ไหนเลย 

จะมีปีศาจที่ยับยั้งอวี๋เจียงได้  

ไม่ ไม่สิ น่าจะยังมีปีศาจอีกตนที่สามารถหยุดยั้งมันได้

ฝหูลทีำสญัลกัษณม์อือยา่งรวดเรว็ เปน็ครัง้แรกทีเ่ขาใชว้ชิาสง่เสยีงพนัลี ้

ตั้งแต่มาอยู่โลกมนุษย์ สิ่งที่คุนเผิงชอบทำที่สุดก็คือกินแล้วนอน  

จู่  ๆ  ถูกฝูหลีส่งเสียงมาปลุกกลางดึก มันจึงนอนหลับตาตอบ “เจ้ากระต่าย  

ดึกดื่นค่อนคืนส่งเสียงพันลี้มาทำไม”

“ใต้เท้าคุนเผิง ข้าน้อยมีเรื่องอยากให้ช่วยเหลือ”

คุนเผิงลืมตามองท้องฟ้าที่ค่อนข้างอึมครึมด้านนอก “เรียกหาข้า 

ในเวลานี้ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่ ว่ามาเถิด”

“อวี๋เจียงปรากฏตัว จึงอยากขอร้องให้ใต้เท้าคุนเผิงออกโรงช่วยเหลือ”  

ฝูหลีใช้แส้ช่วยจวงชิงสกัดการโจมตีจากอวี๋เจียงก่อนบินขึ้นฟ้า ล้วงพัดขนนก 

สีแดงชาดออกมาโบก ทว่าสิ่งที่ออกมาหาใช่ลม แต่เป็นเปลวเพลิง 

อวี๋เจียงหลบไม่ทันทำให้ขนปีกซ้ายถูกไฟไหม้หายไปกว่าครึ่ง

“จูเชว่1?” นัยน์ตาอวี๋เจียงฉายความรังเกียจและหวาดกลัว มันหันตัว 

ไปมองพัดสีชาดในมือฝูหลี เจ้าปีศาจน้อยตัวนี้โผล่มาจากไหนกันแน่ถึงได้มี 

ของวิเศษมากมายขนาดนี้

ปีศาจที่มันเกลียดที่สุดก็คือพวกจูเชว่  เสวียนอู่2 ไป๋เจ๋อ เทือกนี้  

ที่เอาแต่ตัดพ้อฟ้าเวทนามนุษย์อยู่ได้ทั้งวี่วัน คนอ่อนแอถูกฆ่าหรือถูกกิน 

ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือ ปีศาจก็ดี มนุษย์ก็ดี พวกที่อ่อนแอนั้นต่างอะไร 

1 หงส์แดงหรือหงส์ไฟ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ปกครองทิศใต้ มีลักษณะเด่นของนกห้าชนิดรวมกัน  

มีขนเป็นเปลวไฟ
2 หรือเต่าดำ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ปกครองทิศเหนือ มีรูปลักษณ์เป็นเต่า แต่มีเกล็ดคล้ายงู  

หรือมีลักษณะผสมกันระหว่างเต่ากับงู
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กับขยะ สู้ฆ่าเล่นให้สำราญใจไม่ดีกว่าหรือ 

“เจ้าว่าใครนะ” คุนเผิงได้ยินชื่ออวี๋เจียงก็เกือบนึกว่าตัวเองหูฝาด  

“สวรรค์โปรด พวกเจ้าไปหาเรื่องไอ้บ้านั่นหรอกหรือเนี่ย” ในสายตามัน  

อวี๋เจียงก็คือไอ้บ้าตัวหนึ่ง ตอนอารมณ์ดีก็กินมนุษย์กินปีศาจ อารมณ์ไม่ดี  

ขนาดลูกน้องตัวเองยังฉีกกินเล่น ที่อยู่ข้างกายมันแล้วสามารถมีอายุขัย 

ยืนยาวได้ เกรงว่าคงมีแค่งูพิษสี่ตัวที่มันเลี้ยงไว้นั่นแหละ 

“เจ้ากระต่าย ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากช่วยเจ้า แต่ปีศาจอย่างอวี๋เจียงนี่ 

ไม่ไว้หน้าใครหน้าไหนทั้งนั้น ให้อสูรร้ายอย่างข้าไปช่วยพวกเจ้าสู้อสูรร้าย 

ด้วยกันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่า”

ฝูหลีโบกปัดพัดสีชาดในมือต่อ พัดสีแดงเล่มนี้เป็นของที่ราชันกังเลี่ย 

ให้เขาไว้ใช้ป้องกันตัวหลังโดนเฝยเว่ยขู่จนปัสสาวะราด เสียแต่หลายปีมานี้ 

เขาไม่มีโอกาสได้ใช้สักครั้ง ถึงเพิ่งพบเอาตอนนี้ว่าพัดนี่เปลืองพลังวิญญาณ 

มากทีเดียว 

“ใต้เท้า นี่มันยุคสมัยไหนแล้ว ไม่มีใครเขาสนใจเรื่องจุดยืนกันแล้ว 

ขอรับ” ฝูหลีเห็นกระแสลมพิษพุ่งโจมตีมาทางตน พัดในมือก็ขยายใหญ่ 

ฉับพลัน กำบังตัวมิดอยู่ด้านหลังพัด “หากโลกมนุษย์ถูกทำลาย ข้าน้อยกับ 

จวงชิงชีวิตหาไม่แล้ว ต่อไปท่านจะไปหาอาหารเลิศรสจากที่ไหนกินเล่า” 

คุนเผิงว่า “น่าขัน ข้าคุนเผิงดูเหมือนปีศาจที่เปลี่ยนจุดยืนเพียงเพราะ 

อาหารของพวกมนุษย์หรือไร” 

“สหาย” ยมบาลแห่งยมโลกตบบ่าจางเคออย่างอึ้ง  ๆ “ปีศาจกระต่าย 

ในกรมพวกเจ้าเป็นยอดฝีมือจากไหนหรือ เหตุใดถึงมีของวิเศษมากมาย 

ขนาดนี”้ ตอ่ใหพ้วกเขาตบะตำ่ตอ้ย ประสบการณช์วีติไมเ่ยอะนกั พลงัอำนาจ 

ที่แผ่ออกมาจากของวิเศษพวกนั้นก็ไม่เคยข่มพวกเขาจนหายใจแทบไม่ออก 

แบบนี้

จางเคอส่ายหัวอย่างโง่งม เขาเป็นแค่มนุษย์แสนโง่เขลาและเป็นตัวถ่วง 

คนหนึ่งเท่านั้น คำถามล้ำลึกแบบนี้เขาตอบไม่ได้

เมื่อกระแสลมกระทบกับพัดก็ถูกตีกลับทันที ทำเอาอวี๋เจียงถอยหลัง 
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ไปสองก้าว “มิน่า ตัวข้าเห็นเจ้าแล้วถึงรู้สึกสะอิดสะเอียนนัก ที่แท้ก็เป็น 

ลูกศิษย์ของจูเชว่” หน้าพัดนี้เห็นชัดว่าลงอาคมของจูเชว่เอาไว้ หากเจ้า 

ปีศาจน้อยนี่ไม่ได้รับการยอมรับจากจูเชว่แล้วจะใช้พัดนี้ได้อย่างไร

อะไรคือลูกศิษย์ของจูเชว่

ครั้นฝูหลีคว้าด้ามพัดมันก็หดเล็กลงกลายเป็นอาวุธถนัดมือ ปีศาจ 

ที่นอนหลับมานานสมองทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ให้มาถกเถียงเรื่องอาวุธอะไร 

ในเวลานี้ย่อมเป็นความคิดที่โง่งมสิ้นดี

อวี๋เจียงเปลี่ยนร่างเป็นวิหค เมื่อกระพือปีกคู่โอฬาร ทอร์นาโดสามลูก 

ยักษ์พลันปรากฏกลางอากาศ มันหัวเราะเยาะพลางกล่าว “พัดขนจูเชว่แล้ว 

อย่างไร ต่อให้จูเชว่มาอยู่ตรงหน้าข้า ข้าก็หากลัวไม่ นับประสาอะไรกับพัด 

เล่มเดียว”

ฝูหลีมองทอร์นาโดสามลูกที่หมุนติ้วกลางอากาศ สีหน้าพลันขรึมลง 

จุดอ่อนของอวี๋เจียง...คืออะไรกันแน่

“อวี๋เจียงเกิดมาอัปลักษณ์ สามารถควบคุมน้ำและลมได้ ปีกทั้งสอง 

เป็นพาหะโรคระบาดแต่กำเนิด เป็นปีศาจที่โหดร้ายป่าเถื่อนยิ่ง”

“แล้วถ้าข้าเจอมันควรทำเช่นไรขอรับ”

“หากเจา้เจอมนั...” วานรขาวลบูขนปกุปยุบนตวักระตา่ยนอ้ย ลากเสยีง 

คล้ายรำพัน “เช่นนั้นก็จงวิ่งหนีเสีย พัดสีชาดที่ราชันกังเลี่ยให้เจ้าพอขวาง 

ได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น”

ฝูหลีเบิกตามองทอร์นาโดที่เคลื่อนตัวใกล้เข้ามาเรื่อย  ๆ  พร้อมหัวใจ 

ที่หนักอึ้งขึ้นทีละน้อย

เขาจำไดแ้ลว้ ตอนนัน้วานรขาวไมไ่ดบ้อกเขาวา่ควรรบัมอือวีเ๋จยีงอยา่งไร  

เพียงบอกให้ตนวิ่งหนี  จากนั้นเขายังอยากจะถามต่อด้วยซ้ำ  ที่ไหนได้   

พอปีศาจไก่ฟ้ามาหาวานรขาว เรื่องนี้เลยถูกพักไว้ก่อน

ทว่าด้านนอกภูเขามีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่เช่นนี้ แล้วตนจะวิ่งหนี 
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ได้อย่างไร

ฝูหลีเหลือบมองจวงชิงที่เริ่มมีบาดแผลพลางกำพัดสีชาดในมือแน่น  

ราชันกังเลี่ยเคยพูดไว้ว่า  เกิดเป็นปีศาจควรเคารพยำเกรงต่อทุกชีวิต  

ทุกสรรพสิ่ง มีจิตใจเมตตากรุณา จึงจะได้รับการดูแลจากสวรรค ์

“เทพอะไรกนั ทีแ่ทก้แ็คน่ี”้ จวงชงิปาดเลอืดตรงมมุปาก หวัเราะเยาะ- 

หยันพลางเอ่ย “อยู่มาตั้งหลายปีหน้าตาก็ยังคงขี้เหร่เหมือนเดิม เห็นก็รู้ว่า 

เป็นสัตว์ที่ถูกสวรรค์ทอดทิ้ง” 

“หุบปาก!” เพราะนิสัยป่าเถื่อนแต่กำเนิด อวี๋เจียงจึงไม่ได้รับความรัก 

จากพ่อ กระนั้นมันก็หาได้ควบคุมพฤติกรรมตนเอง แต่กลับยิ่งปฏิบัติต่อ 

ทั้งมนุษย์และอสูรปีศาจอย่างโหดเหี้ยมมากขึ้น  เมื่อไหร่ที่มันอารมณ์เสีย 

ก็จะเสกให้พื้นที่นั้นเกิดโรคระบาด ทำเอาทั้งมนุษย์และปีศาจพากันหวาดกลัว  

จากนั้นความหวาดกลัวก็นำไปสู่ความกริ่งเกรง ภายหลังจึงแทบไม่มีผู้ใด 

กล้าหาเรื่องอวี๋เจียง และขณะเดียวกันก็ไม่มีปีศาจตนไหนคบหากับมันด้วย  

อวี๋เจียงผูกใจเจ็บแค้นกับการถูกคนอื่นว่าเรื่องหน้าตาที่สุด ดังนั้นคำพูด 

ของจวงชิงจึงเป็นการยั่วโมโหจนมันไม่มีแก่ใจควบคุมทอร์นาโดบนฟ้าแล้ว  

แต่เปลี่ยนมาฟาดฝ่ามือใส่ตรง ๆ เสียเลย 

ก็แค่มังกรที่เขายังไม่ขึ้นดี กลับกล้าบังอาจล้อเลียนมัน!

อีกด้านหนึ่ง คุนเผิงกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นหลายรอบก่อนจะโยนผ้าห่ม 

บนตัวทิ้งอย่างงุ่นง่าน แล้วลุกไปเปิดหน้าต่างเพื่อเตรียมออกไปข้างนอก  

ทว่ายังไม่ทันที่มันจะได้ยื่นกรงเล็บออกไป เมฆครึ้มบนฟ้าก็เกิดแปรปรวน  

ฟ้าแลบแปลบปลาบคล้ายกับมีพลังงานประหลาดกำลังบีบอัดอยู่บนนั้น

มันครุ่นคิดแล้วก็หดกรงเล็บกลับ เท่านั้นไม่พอ ยังปิดหน้าต่างแน่น 

และดึงผ้าม่านหนากั้นด้วย 

“จวงชิง!” ฝูหลีเห็นอวี๋เจียงฟาดฝ่ามือไปทางจวงชิงสุดแรงก็รีบตวัด 

แส้แดงในมือหมายจะสกัดอวี๋เจียง 

ทว่าอวี๋เจียงกลับฉีกแส้ขาดเอาดื้อ ๆ แล้วฟาดไปที่อกจวงชิงอย่างแรง 

แม้จะได้ฝูหลีช่วยสกัด พลังฝ่ามือจึงลดลงไปสี่ส่วน แต่ในความคิด 
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อวี๋เจียง ต่อให้ฝ่ามือนี้เหลือแรงเพียงหกส่วนก็เพียงพอที่จะเอาชีวิตจวงชิง 

ได้แล้ว

ครืน ครืน

กลางท้องฟ้าเกิดแสงฟ้าแลบวูบวาบ อสนีสายมหึมาผ่าแหวกทั่วนภา 

ราวกับจะฉีกผืนฟ้าเป็นเสี่ยง ๆ  

ฝูหลีคล้ายกับนึกอะไรได้ จึงเปลี่ยนร่างเป็นกระต่ายขาวแล้วเหาะขึ้นไป 

คาบเว่ยชางที่ยังนิ่งอึ้งถอยกรูดออกมา 

เว่ยชางผู้เปลี่ยนร่างเป็นเสือตาดุตัวยักษ์มองกระต่ายตัวจิ๋วข้างอุ้งเท้า 

อย่างประมวลผลไม่ค่อยทัน

ดูเหมือนว่าเขาจะถูกกระต่ายน้อยตัวหนึ่งลากออกมา? 

เปรี้ยง!

สายฟ้าสีม่วงขนาดใหญ่ผ่าใส่อวี๋เจียงตรง  ๆ อวี๋เจียงแหงนหน้ามอง 

อย่างขวัญผวา  พบว่าบนฟ้ายังมีสายฟ้าผ่าลงมาอีกหลายสาย  มันควัก 

ของวิเศษออกมา ทว่าก็ถูกอสนีบาตทำลายสิ้นอย่างรวดเร็ว พอรู้ตัวว่า 

สถานการณ์ชักไม่ดี มันกางปีกเตรียมหนี ทว่ามีหรืออสนีสวรรค์จะปล่อย 

ให้มันหนีได้ง่าย  ๆ วชิระแดงฉานเส้นมโหฬารพลันฟาดเปรี้ยง อวี๋เจียงร้อง 

โหยหวนทีหนึ่งก็ร่วงจากฟ้าดิ่งพสุธา 

ครัน้อวีเ๋จยีงลม้ปกัลงพืน้ สวรรค์กส็ง่วชริเทพเกา้สายตามมาอกี อวีเ๋จยีง 

ไม่ทันแม้แต่จะเปล่งเสียงกรีดร้องก็ถูกฟ้าผ่าเหลือเพียงโครงกระดูกดำไหม้  

ทนัททีีม่นัสิน้ชพี ทอรน์าโดทีห่มนุควา้งกส็ญูเสยีพลงั ค่อย ๆ แผว่ลงกลายเปน็ 

สายลมและพัดสู่เมืองตรงตีนเขา

จวงชิงซึ่งอยู่ห่างไปไม่ไกลแต่ไม่โดนสายฟ้าทำอะไรเลยสักนิดนอนคว่ำ 

กับพื้น  กระอักเลือดสองครั้งติด  ๆ  กันก่อนตะกายลุกขึ้นยืนอย่างโซเซ  

ตอนนี้ เองก็มีคนเข้ามาพยุงเขาจากข้างหลัง  เท่านั้นไม่พอ  ในปากยังมี 

ยาลูกกลอนยัดเข้ามาหนึ่งเม็ด เขาหันไปมอง คนที่พยุงเขาทั้งหัวทั้งหน้า 

ก็ขะมุกขะมอมพอกัน หนำซ้ำใบหน้ายังมีแผลจากการถูกลมบาด 

“จิตวิญญาณดับสูญ...” ลี่ซวีไม่กล้าเข้าใกล้โครงกระดูกของอวี๋เจียง  
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เขากลนืนำ้ลายและหนัไปมองฝหูล ี “สหายธรรม สายฟา้เมือ่ครูน่ัน่คอือะไรหรอื” 

ฝูหลีเงยหน้ามองพยับเมฆบนนภาซึ่งยังคงปั่นป่วน ด้านในคล้ายยังมี 

ฟ้าแลบแปลบ ๆ เสียงตอบยังสั่นเล็กน้อย “คืออสนีสวรรค์”

การที่อวี๋เจียงปรากฏตัวกะทันหัน หากมันเหมือนคุนเผิงที่แค่กิน  ๆ   

นอน ๆ บางทีสวรรค์อาจยังพอยอมให้ดำรงอยู่ได้ ทว่าเจ้านี่ออกมาก็อาละวาด 

ฟาดงวงฟาดงาทนัท ี เรยีกลมคลัง่และโรคระบาด ขนาดมงักรประจำชะตาเมอืง 

ที่สวรรค์ยอมรับยังกล้าลงมือ เช่นนี้แล้วสวรรค์จะยอมปล่อยมันไปได้อย่างไร 

เมื่อตอนนั้นที่กู่เตียวกับเจิงสู้กันกลางป่าเขา ก็เพราะอานุภาพใหญ่โต 

เกินไปจนเรียกความสนใจจากสวรรค์ สุดท้ายจุดจบก็เหมือนกับอวี๋เจียง  

ถูกฟ้าผ่าจิตวิญญาณสูญสลายและหายลับไปจากโลก 

“พะ...พี่ฝู ที่ตอนนั้นพี่บอกว่าจอมปีศาจถูกฟ้าผ่าตาย ก็คือโดนผ่าตาย 

แบบนี้น่ะเหรอครับ” จางเคอวิ่งเข้ามา ยื่นหน้ายื่นตามองโครงกระดูกดำไหม้ 

ของอวี๋เจียง สภาพน่าอเนจอนาถมากจริง  ๆ เขาถอยหลังกรูดอย่างรู้สึก 

สยดสยอง “นี่ผ่าจนเหลือแต่เถ้าถ่านเลยนะเนี่ย” 

จวงชิงกุมหน้าพลางพูดกับฝูหลี “คุณเป็นยังไงบ้าง”

“ผมไม่เป็นไร” ฝูหลีหยิบขวดจากถุงเฉียนคุนยัดใส่มือจวงชิง “พวกนี้ 

เป็นยาที่ช่วยฟื้นฟูลมปราณดั้งเดิม อย่าลืมกินเสียล่ะ ฝ่ามือของอวี๋เจียง 

เมื่อครู่ไม่ใช่เบา  ๆ ถ้าคุณไม่ดวงสมพงศ์กับชะตาเมือง เกรงว่าคงรักษาชีวิต 

เอาไว้ไม่อยู่แล้ว บอกพวกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้อยู่แต่ในเขตอาคมห้าม 

ออกมา แล้วนี่วิ่งออกมาทำไมกัน” 

จวงชิงกำขวดยาแน่น “คุณเป็นเพื่อนร่วมงานของผม ไม่มีเหตุผลที่ผม 

จะให้คุณเผชิญอันตรายเพียงลำพัง” 

“ผู้ใหญ่ปกป้องเด็กก็เป็นหลักการที่ถูกต้องเช่นกันไม่ใช่หรือ” ฝูหลี 

ล้วงขวดแก้วออกมาอีกขวด ด้านในบรรจุของเหลวสีเขียวครามอ่อน เขาเปิด 

จุกขวดออกพลางกล่าว “มา รีบดื่มเสีย”

ขวดยายื่นจ่อตรงปากจวงชิง ฝูหลีเห็นอีกฝ่ายไม่ขยับแต่กลับมอง 

ตนนิง่ เขาลบู ๆ หนา้ตวัเองแลว้พบวา่เปือ้นฝุน่ดนิเปน็ชัน้ พานนกึวา่จวงชงิมอง 
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สิ่งนี้ จึงจับชายหนุ่มเงยหน้ากรอกยาเข้าปากเองเลย “ก็แค่เปื้อนดินเองไม่ใช่ 

หรือไง เป็นชายชาตรีอย่าถือสาเรื่องหยุมหยิมแบบนี้นักเลย”

“พี่ฝู ยาที่พี่ฝูป้อนเจ้านายคือยาอะไรเหรอครับ” จางเคอเห็นฝูหลี 

เดี๋ยวยัดยาลูกกลอน เดี๋ยวป้อนยาน้ำ ก็กลัวเจ้านายสุดท้ายไม่โดนอวี๋เจียง 

ตบตาย แต่จะถูกฝูหลีอัดยาจนตายก่อน

“นี่คือยาตู้เหิง3 สำหรับกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและห้ามพิษ” ฝูหลี 

จับจวงชิงกรอกยาทั้งขวด “อวี๋เจียงมีพิษติดตัวตั้งแต่กำเนิด ในลมจากฝ่ามือ 

นั่นก็มีพิษไม่น้อย”

“แบบนี้นี่เอง” จางเคอเห็นสีหน้าจวงชิงดีขึ้นมากก็อดพูดไม่ได้ “พี่ฝูหล ี

มีของดีเยอะจังเลยนะครับ”

จวงชิงรับขวดเปล่าในมือฝูหลีมาด้วยแล้วกล่าว “ขอบคุณ”

“ไม่ต้องขอบคุณหรอก เป็นพี่น้องกันเกรงใจไปไย” ฝูหลีฉีกยิ้มกว้าง 

จนตาโค้ง รอยยิ้มนี้ทำให้ดวงตาของเขาเปล่งประกายระยิบระยับ

จวงชิงมองดวงตาอีกฝ่ายแล้วก้มหน้าไม่พูดอะไร

นาทีนั้นเมฆครึ้มบนฟ้าก็สลายในฉับพลัน  เมื่อสายฝนปรอย  ๆ  

โปรยปรายกระทบศีรษะ ทุกคนถึงค่อย  ๆ ได้สติว่า ในที่สุดวิกฤติในค่ำคืนนี้ 

ก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว 

ฝูหลีมองหมอกเทา  ๆ  มัว  ๆ  ในป่าเขา ก่อนจะล้วงขวดหยกขวดหนึ่ง 

จากถุงเฉียนคุน เมื่อคว่ำขวด หมอกสีเขียวครามจำนวนมากก็พลันไหล 

ออกมาแล้วลอยตามลมออกไปด้านนอก

พอหนักลบัไปกเ็หน็จางเคอจอ้งมองตนเองอยูอ่ยา่งกบัเดก็นอ้ยชา่งสงสยั  

เขาจึงอธิบาย “นี่คือน้ำค้างยามเช้าบนภูเขา ผมใช้พลังวิญญาณทำให้มัน 

ระเหยไปในอากาศ จะได้ขจัดเชื้อโรคระบาดที่แพร่จากอวี๋เจียง” 

“พี่ฝู บนตัวพี่ติดกระเป๋าวิเศษโดราเอมอนเหรอ ทำไมมีไปหมด 

3 พืชสมุนไพรที่ใช้ในยาจีนในวงศ์ไก่ฟ้า  (Aristolochiaceae) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  

Asarum forbesii Maxim. ใบเป็นรูปหัวใจ ขึ้นเป็นกอ



เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

11

ซะทุกอย่าง” จางเคอครุ่นคิดว่าสถานที่ที่ฝูหลีอาศัยอยู่เมื่อก่อนต้องมีของดี 

ไมน่อ้ยแน ่ ไมอ่ยา่งนัน้คงไมส่ามารถหยบิของลำ้คา่พวกนีม้าใชไ้ดอ้ยา่งสบาย ๆ   

แบบนี้

ลี่ซวีที่ยืนอยู่ข้าง  ๆ  ได้ยินคำพูดนี้แล้วก็อดชำเลืองมองทางฝูหลีไม่ได้  

สองพันปีก่อนตอนเขาไปรับวิญญาณที่บรรพตเงาหมอกก็เห็นของดี  ๆ  ในถ้ำ 

ที่พักของฝูหลีไม่น้อยจริง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็นอัญมณีล้ำค่าหรือสมุนไพรทิพย์ล้วนมีจำนวนนับไม่ถ้วน  

กระทั่งเตียงยังสร้างจากหยกวิเศษ 

“พวกนี้เป็นของที่พวกปีศาจบนภูเขาแต่ก่อนให้มาน่ะ” ผมด้านหน้าของ 

ฝูหลีเปียกชื้นจากฝนพรำจนแนบไปกับหน้าผาก ทำให้เจ้าตัวดูไร้พิษสงและ 

เศร้าซึมในเวลาเดียวกัน “ตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันชอบจินตนาการว่าผม 

จะเจอปีศาจแบบใดบ้าง พอจินตนาการเสร็จก็จะยัด  ๆ  ของให้ผม จากนั้น 

บอกว่า ถ้าสู้ไม่ไหวให้โยนของวิเศษใส่แล้วหนีไปเสีย”

จวงชิงเห็นอีกฝ่ายอารมณ์หงอยเหงาก็พูดตัดบททันควัน “แล้วทำไม 

วันนี้คุณไม่หนีล่ะ”

“ผมหนีแล้วพวกคุณจะทำอย่างไร” พอเห็นสีหน้าจวงชิงยังซีดอยู่บ้าง  

เขาก็ยื่นมือไปประคองแขนชายหนุ่ม  “คุณไม่มีทางมองอวี๋ เจียงทำลาย 

เมืองมนุษย์เฉย ๆ ได้แน่ หากไม่มีผม คุณไม่ต้องสู้ตายกับอวี๋เจียงหรือ” 

“ฝูหลี”

“หือ?”

จวงชิงมองอีกฝ่าย จู่ ๆ ก็หัวเราะหยันออกมาทีหนึ่ง “ที่คุณมีชีวิตรอด 

มาได้หลายปีขนาดนี้ อาศัยความใจดีของปีศาจบนภูเขาคุณล้วน ๆ เลยนะ” 

ไม่เช่นนั้นด้วยนิสัยแบบนี้คงตายไปร้อยแปดสิบรอบแล้ว

“ก็ใช่ ปีศาจบนภูเขาพวกเรานั้นดีมาก  ๆ” พอพูดถึงปีศาจบนภูเขา 

แต่ก่อนพวกนั้น ดวงตาของฝูหลีก็ทอประกาย 

ลีซ่วเีหน็ทา่ทางแบบนีข้องฝหูลแีลว้กน็กึถงึสภาพนา่อเนจอนาถบนบรรพต 

เงาหมอกในภายหลัง ในใจพลอยรู้สึกทนไม่ไหวแทนอยู่บ้าง เขาก้าวขึ้นมาพูด 
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พร้อมกับคารวะ “เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ใหญ่หลวงนัก ในเมื่อวิกฤติคลี่คลาย 

แล้ว ผู้น้อยต้องขอตัวไปรายงานท่านพญายมก่อน”

“เชิญท่านหัวหน้ายมทูต” จวงชิงคำนับตอบ

รอจนลี่ซวีจากไปแล้ว ฝูหลีก็พูดกับจวงชิงด้วยสีหน้าลึกลับซับซ้อน  

“จวงชิง ผมพบความลับใหญ่อย่างหนึ่งละ”

สีหน้าจางเคอกับเว่ยชาง สองศิษย์พี่น้องเครียดเกร็งขึ้นมาทันที

“อะไร” จวงชิงแอบรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดี ตงิด  ๆ  ว่าความลับที่ฝูหลีว่า 

จะไม่เหมือนกับที่ตนเองคิด 

“ผมรู้สึกว่า...” ฝูหลีกระแอม “ผมต้องไม่ใช่ปีศาจกระต่ายธรรมดาแน่  

เมื่อครู่ตอนเข้าไปในท้องงูเหลือมเขียว จู่  ๆ  ทั้งร่างก็ร้อนผ่าวขึ้นมา จากนั้น 

งูเหลือมเขียวก็อันตรธานหายไปเลย คุณว่าผมอาจจะมีสายเลือดพิเศษอะไร 

สักอย่างโดยที่ผมไม่รู้หรือเปล่า”

จวงชิงอึ้งงันไป เขาเห็นแววตาเว้าวอนของฝูหลีแล้วก็อดพยักหน้าไม่ได้  

“อาจจะ...เป็นไปได้”

เว่ยชาง “?”

จางเคอ “?”

นี่มันหมายความว่าอะไรน่ะ

จังหวะนั้นเองคุนเผิงที่เหมือนกับตำรวจในหนังฮีโร่ซึ่งชอบปรากฏตัว 

ตอนจบก็มาถึง มันได้ยินฝูหลีพูดว่าตัวเองอาจจะไม่ใช่ปีศาจกระต่ายธรรมดา 

พอดีจึงพลันหัวเราะลั่น

“กระต่ายเอ๊ย เจ้าดูละครแฟนตาซีมากไปหรือเปล่า จอมปีศาจทั้งหมด 

ในใต้หล้าล้วนได้รับการถ่ายทอดพลังพิเศษติดตัวตั้งแต่กำเนิด แล้วเจ้ามีของ 

พรรค์นี้หรือเปล่าเล่า” 

ฝูหลีไม่ได้รับการถ่ายทอดพลังพิเศษอะไรนั่นจริง  ๆ ทั้งท่าเดินและ 

เสียงร้องเขาก็เลียนแบบมาจากปีศาจเสือในภูเขา คาถาอาคมก็เป็นปีศาจ 

ตนอื่น  ๆ  บนภูเขาช่วยสอน ความรู้ต่าง  ๆ  เกี่ยวกับโลกปีศาจ วานรขาวก็เป็น 

ผู้เล่าให้เขาฟัง ไม่ได้มีความสามารถพิเศษติดตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
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เมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็พูดต่ออย่างไม่ยอมจำนน “ไม่แน่ข้าน้อยอาจจะ 

เป็นลูกรักของสวรรค์ เป็นข้อยกเว้นในหมู่ปีศาจก็ได้” 

“ลูกรักของสวรรค์คือที่อยู่ข้าง  ๆ  เจ้านี่ ไม่เกี่ยวอันใดกับเจ้าหรอก”  

คนุเผงิเดนิไปขา้ง ๆ โครงกระดกูของอวีเ๋จยีง รอยยิม้บนใบหนา้จางลงทลีะนอ้ย 

จอมปีศาจบรรพกาลอย่างพวกมันเคยรุ่งโรจน์ ได้รับความโปรดปราน 

จากสวรรค์ช่วงหนึ่ง แต่มาในวันนี้มนุษย์หน้าใหม่แทนที่ ปีศาจเก่า  ๆ  ที่ตาย 

ก็ตายด้วยน้ำมือของสวรรค์

นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามติสวรรค์ 

เช้าวันรุ่งขึ้นชาวเมืองในเมืองเมืองหนึ่งเริ่มเข้าไปด่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่น 

บนอินเทอร์เน็ตว่าเป็นไอ้โง่

ชาวเน็ตเอ : [ศูนย์อุตุฯนี่โคตรตอแหล กลางดึกกลางดื่นประกาศด่วน 

บอกว่าเมืองเราจะมีทอร์นาโดไรนี่ เตือนไม่ให้พวกเราออกจากบ้าน เล่นเอา 

ทั้งบ้านหลอนจนไม่กล้านอน รอตัวสั่นงันงกทั้งคืน เช้ามาเปิดหน้าต่างดู  

ทอร์นาโดบ้าสิ ตะวันที่แขวนบนฟ้านั่นอะไร จิตสำนึกของศูนย์อุตุฯเรอะ]

 ชาวเนต็บตีอบ : [คดิมากไปแลว้สหาย พวกเขาไมม่จีติสำนกึอะไรนัน่ 

สักหน่อย]
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เจา้หนา้ทีก่รมควบคมุ ทมีดแูลขอ้มลูออนไลนเ์หน็ขา่วนีบ้นอนิเทอรเ์นต็ 

ก็พูดกับเพื่อนร่วมงานข้าง  ๆ “คราวก่อนที่จู่  ๆ  มีพายุฝนติดกันหลายวันใน 

มณฑลหนานจวิ้น ดูเหมือนว่าศูนย์อุตุฯก็โดนด่าที่ประกาศไม่ทันเวลานี่”

“ครั้งนั้นพวกเขาโดนเผ่ามังกรทำพิษไม่ใช่เหรอ” เพื่อนร่วมงานค้นหา 

เหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่าง  ๆ  ในระบบเครือข่าย ซึ่งในอินเทอร์เน็ตมักจะ 

มีเรื่องราวเหนือธรรมชาติต่าง  ๆ  ปรากฏอยู่เป็นประจำ แผนกสารสนเทศ 

อย่างพวกเขาต้องคอยมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ เผื่อจะมีภูตผีปีศาจแผลงฤทธิ์ 

จริง ๆ พวกเขาจะไดร้บัมอืไดท้นัทว่งท ี แมใ้นความเปน็จรงิแลว้บรรดาเรือ่งเลา่ 

เหนือธรรมชาติทั้งหลายแทบไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงสักเรื่อง

เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ว่างไม่มีอะไรจะทำก็ดันชอบอัญเชิญวิญญาณเล่น  

พอเรียกไม่ออกมาก็บ่นว่าไม่น่าตื่นเต้น ถ้าเรียกผีร้ายออกมาได้จริง มีหวังได้ 

ตื่นเต้นจนวิญญาณหลุดแน่ สมาชิกทีมสารสนเทศเป็นผู้บำเพ็ญเพียรมนุษย์ 

ทั้งหมด ระดับตบะของพวกเขาไม่เท่าไหร่ แต่เนื่องจากความเชี่ยวชาญด้าน 

การจัดการกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็ว ไม่ก็การ 

ใช้งานคอมพิวเตอร์ ดังนั้นแม้กระทั่งบอร์ดพูดคุยของโลกผู้ฝึกตนก็ได้ 

ช่างเทคนิคในหน่วยงานอย่างพวกเขาเป็นผู้ดูแล 

“เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่า กลางดึกเพื่อนฉันที่เป็นผีฝึกตน 
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1 พายุงวงช้างที่เกิดขึ้นกลางทะเล ของไทยเรียก พญานาคเล่นน้ำ

โทร.มาบอกว่า ตลาดผีเปิดได้แค่ครึ่งงานก็ต้องสลายตลาดฉุกเฉิน” เจ้าหน้าที่ 

ดคูลปิวดิโีอทีค่ลา้ยจะเปน็พายมุงักรสบูนำ้1 พลางพดูกบัเพือ่นรว่มงาน “เมือ่คนื 

พวกนายไปเที่ยวตลาดกันหรือเปล่าล่ะ” 

“ตลาดผีก็เดิม ๆ ทุกปี มีอะไรน่าไป” เพื่อนร่วมงานหาวหวอด “เวลา 

ปา่นนีแ้ลว้ เบือ้งบนกไ็มม่ขีา่วอะไรลงมาดว้ย ตอ่ใหเ้กดิเรือ่งกค็งไมใ่หญอ่ะไร”

“โย่ว กำลังมอนิเตอร์เน็ตอยู่เหรอ” จางเคอเดินเข้ามาด้านหลังคน 

ทั้งสอง เห็นในจอคอมพิวเตอร์กำลังฉายคลิปสั้นพายุมังกรสูบน้ำก็หัวเราะ 

แล้วพูด “นี่มันพายุทอร์นาโดในทะเลไม่ใช่เหรอ ชาวเน็ตพวกนี้ก็มโนเก่ง 

กันจริง ๆ ขนาดร่างจริงของมังกรยังนั่งเทียนเขียนออกมาได้ แถมยังเล่าเสีย 

เป็นตุเป็นตะ” 

หากเป็นมังกรจริง ๆ ด้วยความเร็วและความสูงในการบินของพวกเขา  

ตาเปล่าของมนุษย์มองไม่เห็นหรอก ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเดี๋ยวนี้คุมเข้มมาก  

ใครกลา้บนิบนฟา้โดยไมก่างอาคมซอ่นตวั วนัรุง่ขึน้กจ็ะไดร้บัใบสัง่เปน็กองเอง

“พี่จาง” เจ้าหน้าที่สองคนนั่งตัวตรงทันที “พี่มาได้ยังไงครับ”

“เมื่อคืนฉันถ่ายวิดีโอมา พวกนายเอาไปปรับแต่งตัดต่อทำเป็นคลิป 

สอนใจผู้ฝึกตนที” จางเคอส่งหินบันทึกภาพให้ “พวกนายลองดูกันก่อน” 

เมื่อทั้งสองนำหินบันทึกภาพวางบนรางที่เป็นร่องบุ๋มลงไป ข้อมูลที่อยู่ 

ข้างในก็ถูกส่งเข้าคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ภาพในวิดีโอเป็นลมพายุสีดำกับ 

ฝุ่นหินดินทรายปลิวว่อนเต็มฟ้า จากนั้นสัตว์ประหลาดที่โผล่ออกมาในวิดีโอ 

ก็ทำให้เจ้าหน้าที่สองคนเหงื่อกาฬแตกพลั่กทั่วตัว

ที่บุกเข้าไปในตลาดผีเมื่อคืนคงไม่ใช่เจ้านี่หรอกใช่ไหม

“พี่จาง นี่มันอะไรน่ะ”

“อวี๋เจียง” จางเคอตบ  ๆ  บ่าทั้งสองคน “ลำบากหน่อยนะ อย่าลืมว่า 

ต้องตัดต่อให้ดุเดือดเลือดพล่าน จุดจบน่าอนาถของอวี๋เจียงนั่นก็ต้องซูมเน้น 
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ทกุมมุ ใหท้กุคนในโลกผูฝ้กึตนตระหนกัวา่ผลของการกระทำชัว่กำเรบิเสบิสาน 

จะมีจุดจบยังไง” 

สัตว์ประหลาดที่เรียกว่า ‘อวี๋เจียง’ นี่มีจุดจบน่าอเนจอนาถขนาดไหน 

กันแน่ กระทั่งตายแล้วยังเอามาเป็นเครื่องเตือนใจให้กับทั้งโลกผู้ฝึกตนได้  

ขนาดปีศาจบรรพกาลอย่างจูเยี่ยนยังไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เลย

“ออ้ จรงิส ิ ตดัตอ่เสรจ็แลว้อยา่ลมืสง่ไปใหเ้ผา่มงักรเขยีวสกัสองชดุนะ”  

จางเคอยักคิ้วเอ่ย “ฉันว่าพวกเขาจำเป็นต้องดูคลิปพวกนี้ให้มาก ๆ หน่อย” 

พอจางเคอจากไปแล้ว เจ้าหน้าที่ทั้งสองก็กรอเนื้อหาไปท้ายคลิปทันที  

ภาพอสนีสวรรค์ที่ผ่าเปรี้ยงลงมาไม่หยุดราวกับกำลังฟาดใส่ตัวพวกเขาอยู่ 

อย่างไรอย่างนั้น ทำเอาพวกเขาอดลูบหลังตัวเองไม่ได้

มิน่า เบื้องบนถึงอยากให้เอาสิ่งนี้ทำเป็นคลิปเตือนใจ พวกที่ใจเสาะ 

หน่อยดูคลิปนี้มีหวังเกิดเงาฝังใจ แค่เห็นฝนฟ้าคะนองธรรมดาก็กลัวแล้ว

“ตัดต่อคลิปเหรอ  ของถนัดของพวกเราละ  เอาแบบซูมโคลสอัป 

เต็ม ๆ จอ แต่งแสงสีเพิ่มบรรยากาศ ปรับภาพให้สดชัดแล้วใส่เพลงประกอบ 

เหมาะ ๆ ภาพความกลา้หาญของเจา้นายกบัพีฝ่ตูอ้งโดดเดน่ไมเ่ปน็สองรองใคร  

โชว์ความชั่วร้ายและกำเริบเสิบสานของอวี๋เจียงออกมาทุกด้าน” เจ้าหน้าที่ 

พูดเล่นไปด้วยพลางย้อนดูคลิปใหม่ตั้งแต่ต้น

“ซี้ด...” ตอนเห็นร่างจริงฝูหลีถูกงูเหลือมเขียวกลืนลงท้อง เจ้าหน้าที่ 

ทั้งสองพากันสูดหายใจเฮือก จวบจนเห็นฝูหลีทะลวงท้องมันออกมา พวกเขา 

ถึงค่อยโล่งอก เมื่อดูคลิปจบถึงได้รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น และน่าขนพอง- 

สยองเกล้าแค่ไหน 

หลังจากนิ่งเงียบไปสักพัก ท่าทีทีเล่นทีจริงของทั้งสองก็ไม่เหลือแล้ว  

เพือ่นรว่มงานซึง่เปน็ปศีาจแทบเอาชวีติไปทิง้เพือ่ชาวบา้นดา้นลา่งภเูขา ในฐานะ 

มนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียร หากยังมีแก่ใจหัวเราะได้อีก เช่นนั้นพวกเขาจะต่างอะไร 

กับสัตว์เดรัจฉาน 

การเสริมรายละเอียดให้เด่นเอย ใส่เพลงประกอบเอย เหล่านี้ล้วนเป็น 

วิธีเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอ อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอนี้ไม่จำเป็น 
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ต้องตัดต่อใด ๆ ก็ทำให้คนอกสั่นขวัญผวาได้แล้ว 

เมื่อมีปีศาจแข็งแกร่งอย่างอวี๋ เจียงปรากฏตัว แม้จะถูกฟ้าผ่าตายแล้ว  

แต่ถึงอย่างนั้นกรมควบคุมก็ต้องรายงานต่อหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง 

อยู่ดี สวีย่วนที่กำลังเรียบเรียงเอกสารต่าง  ๆ  จึงคว้าตัวจางเคอที่กลับมาจาก 

แผนกสารสนเทศมาเขียนรายงานด้วยกัน 

“พี่สาวคนสวยจ๋า คนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้มีแค่ผมสักหน่อย  

ทำไมต้องจำเพาะเจาะจงผมด้วย” จางเคอนั่งหน้ายู่พลางปรึกษาสวีย่วนว่า 

จะเขียนรายงานอย่างไร

“ฉันไม่กล้าไปหาเจ้านายกับพี่ฝูน่ะสิ วันนี้เว่ยชางก็ไม่เข้างานด้วย”  

สวีย่วนเคาะแป้นพิมพ์พลางเอ่ย “เมื่อคืนนายดูเหตุการณ์อยู่ข้าง  ๆ  ในเขต 

อาคมตลอด ไม่แม้แต่จะออกมา ถ้านายไม่ช่วยแล้วใครจะช่วย” 

คนตบะต่ำไม่มีสิทธิมนุษยชนหรือไง 

จางเคอกวาดตามองรอบ  ๆ เห็นห้องทำงานส่วนตัวของเว่ยชางไม่ได้ 

เปิดไฟ ดูแล้วไม่มีคนอยู่ข้างใน

ศิษย์น้องเป็นอะไรไป หรือว่าเมื่อคืนจะได้รับบาดเจ็บ แต่เมื่อคืน 

ก็พากลับไปให้สำนักตรวจดูแล้ว ไม่ได้บาดเจ็บภายในตรงไหนนี่นา

ขณะกำลังใจลอย จางเคอก็เห็นฝูหลีถือนมเปรี้ยวหนึ่งกล่องเดินเข้ามา  

จึงอาศัยจังหวะนี้ดอดหนีจากสวีย่วน “มาแล้วเหรอครับพี่ฝู”

ฝูหลีถอยหลังไปสองก้าว ปักหลอดดูดนมเปรี้ยวก่อนอึกหนึ่งค่อยตอบ  

“ต้อนรับอะไรกันแต่เช้า”

แต่ต่อให้ต้อนรับดีกว่านี้เขาก็ไม่แบ่งนมเปรี้ยวให้หรอกนะ นมเปรี้ยวนี่ 

เป็นการคิดค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ มันอร่อยเหลือเกิน 

“ไม่เจอหนึ่งวันเหมือนจากกันสามสารทไงครับ” จางเคอยิ้มพลาง 

พูดประจบ “วันนี้ศิษย์น้องผมไม่มาเข้างาน ผมห่วงว่าร่างกายเขาจะเป็นอะไร 

หรือเปล่า ไม่ทราบว่าจะรบกวนพี่ไปดูให้ผมหน่อยได้ไหมครับ พี่ก็รู้ ตั้งแต่ 

ศิษย์น้องเข้ากรมมาไม่เคยเข้างานสายออกงานเร็วมาก่อน แต่วันนี้จนป่านนี้ 
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แล้วก็ยังไม่มา อาจจะบาดเจ็บภายใน...”

“พี่ฝู ศิษย์พี่ มายืนทำอะไรกันตรงนี้หรือครับ” เว่ยชางขยับหมวก 

บนศีรษะพลางมองทั้งสองอย่างสงสัย

ฝูหลีหันไปมอง จากนั้นพูดกับจางเคอว่า “เขาก็ดูแข็งแรงดีไม่ใช่เหรอ”

เว่ยชางก้มหน้าอย่างกระสับกระส่าย หลบสายตาสำรวจจากจางเคอ 

กับฝูหลี

“นีม่นัอะไรนะ่ศษิยน์อ้ง” จางเคอเหน็อกีฝา่ยไมถ่อดหมวกเบสบอลออก 

ก็อดเอ่ยถามขึ้นไม่ได้ “เช้าตรู่เดือนกันยาแบบนี้แดดไม่แรงสักหน่อย จะใส่ 

หมวกทำไมน่ะ”

เขายื่นมือไปถอดหมวกบนหัวเว่ยชางออก พอเห็นกลางกระหม่อม 

อีกฝ่ายล้านเลี่ยนไปจุดหนึ่งก็รีบสวมกลับเข้าที่ เดิม “เอ่อ...ในแผนกเรา 

ก็มีคนหัวล้านไม่น้อยเหมือนกัน  นายยังมีผมเหลือเยอะกว่าพวกเขาอีก  

อย่าน้อยเนื้อต่ำใจไปเลยนะ”

เว่ยชางพูดอย่างห่อเหี่ยว “พี่จะให้ผมไปเปรียบเทียบกับฉู่อวี๋ หลินกุย  

กับซ่งอวี่เหรอครับ”

จางเคอไอแห้ง  ๆ  สองที “ไม่เป็นไรหรอก ของนายยังงอกกลับมาได้  

แต่ของพวกนั้นทั้งชีวิตนี้ไม่มีหวังเลยนะ”

เว่ยชางมองไปทางด้านหลังจางเคอ จู ่ๆ ก็ยิ้มแปลก ๆ ออกมา

“นายยิม้อะไรนะ่” จางเคอหนัไปมอง ฉูอ่วีท๋ีย่นือยูข่า้งหลงัยิม้เยน็เยอืก 

ให้พวกเขา

ฝูหลีกุมกระเป๋าเสื้อนอกเดินเลี่ยงสงครามระหว่างมนุษย์กับปลา 

ก้าวเข้าไปในห้องทำงานของจวงชิง ซึ่งตอนนี้เจ้าของห้องกำลังคุยโทรศัพท์กับ 

คนจากหนว่ยงานความมัน่คงพอด ี พอเหน็ฝหูลเีขา้มา เขากช็ีไ้ปทีเ่กา้อีแ้ถวนัน้ 

แล้วหันไปคุยโทรศัพท์ต่อ

“เรื่องของสวรรค์ มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้” น้ำเสียงจวงชิงมักจะไม่ทุกข์ 

ไม่ร้อนเสมอ คล้ายกับไม่มีความรู้สึกใด  ๆ  เจือปน “เพื่อนร่วมงานของผม 

ก็ได้รับบาดเจ็บกัน ส่วนวิดีโอเหตุการณ์ผมจะส่งให้พวกคุณทีหลัง”
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“อืม” จวงชิงวางสายเรียบร้อยก็หันมามองฝูหล ี “มีธุระอะไรหรือเปล่า”

“ไม่มีอะไร ผมแค่จะมาดูว่าแผลคุณเป็นอย่างไรบ้าง” ฝูหลีโยนกล่อง 

นมเปรี้ยวที่ดื่มหมดแล้วทิ้งลงถังขยะ “คุณควรไปพักฟื้นร่างกายที่ใต้ทะเลนะ  

ถึงบรรพบุรุษเผ่ามังกรทองของพวกคุณจะโชคร้ายประสบเคราะห์ แต่อย่างไร 

ก็ยังเหลือวังมังกรใต้ทะเลอยู่”

“แค่แผลเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร” จวงชิงวางมือถือ 

บนโต๊ะ “คุณกลับไปทำงานเถอะ ผมไม่เป็นไร”

“ช่วงร่างกายกำลังเจริญเติบโตไม่ระวัง เดี๋ยวตอนลอกคราบขึ้นมาแล้ว 

จะเสียใจทีหลังเอาหรอก” ฝูหลีรวบรวมพลังวิญญาณตรงดวงตาหมายจะดู 

สภาพร่างเดิมของจวงชิง ทว่าอีกฝ่ายมีชะตาเมืองปกปัก เขาจึงมองเห็น 

ไมช่ดัเจน “ผมดสูภาพคณุแลว้ นา่จะลอกคราบเปน็ผูใ้หญใ่นเรว็ ๆ นี ้ ไดย้นิวา่ 

ชว่งลอกคราบเพือ่เขา้สูว่ยัผูใ้หญข่องเผา่มงักรสำคญัมาก หากไมร่ะวงัจะกระทบ 

กับตบะหลังโตเต็มวัย” 

“คุณรู้เรื่องเผ่ามังกรของผมดีเหมือนกันนะ” จวงชิงมองฝูหลี “หรือว่า 

เคยตั้งใจศึกษามาก่อน”

ฝูหลีพยักหน้าตามตรง “อืม”

ตอนนั้นเขาตั้งใจศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของเผ่ามังกรมาอย่างดี   

หากไม่เพราะตอนหลังเห็นกู่เตียวกับเจิงโดนฟ้าผ่าตายต่อหน้าต่อตา เขาก็คง 

ไม่ล้มเลิกแผนการเดิม

จวงชิงหัวเราะคลุมเครือทีหนึ่ง “ยุ่งไม่เข้าเรื่อง”

ฝูหลีเงยหน้าไม่เข้าใจ หมายความว่าอะไรน่ะ

“ความจริงที่มาในวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากอยากจะปรึกษาคุณ” ฝูหลี 

ลากเก้าอี้ไปทางโต๊ะทำงานเพื่อเข้าใกล้จวงชิงอีกหน่อย “เมื่อคืนผมกลับไปคิด 

ครึ่งค่อนคืนก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ใช่กระต่ายธรรมดาอยู่ดี”

พอเหน็ฝหูลมีคีวามคดิแบบนี ้ จวงชงิกป็ระสานมอืวางบนโตะ๊พรอ้มกลา่ว  

“เหตุผลคือ?” 

“คุณยังจำเมื่อคืนที่ผมถูกงูเหลือมเขียวกลืนลงท้องได้ไหม”
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“จำได้” นิ้วชี้จวงชิงกระตุก “ดังนั้น?”

“แมง้เูหลอืมเขยีวทีอ่วีเ๋จยีงเลีย้งจะกลายรา่งไมไ่ด้ แตก่ม็อีายกุวา่หมืน่ปี  

หลายปีมานี้ก็ได้รับการกราบไหว้บูชาจากมนุษย์พร้อมกับอวี๋เจียง แล้วจะ 

กลายเป็นผุยผงหลังจากกลืนผมลงไปอย่างไม่มีสาเหตุได้อย่างไร” ฝูหลี 

ขมวดคิ้วพลางทวนความจำ “ผมจำได้ว่าตอนนั้นตัวผมร้อนไปทั้งตัว ได้สติ 

อีกทีก็ปีนออกมาจากท้องงูเหลือมเขียวแล้ว ความรู้สึกตอนนั้นเหมือน... 

มีอะไรบางอย่างห่อหุ้มร่างกายผมเอาไว้จนสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่สามารถทำอะไร 

ผมได้ง่าย ๆ”

“หรือว่าจะเป็นสวรรค์...”

“ไมม่ทีาง คณุนะ่คอืลกูรกัแท ้  ๆของสวรรค ์ สว่นผมไมใ่ช”่ ฝหูลปีฏเิสธ 

เดด็ขาด “ไมเ่หน็หรอืวา่เมือ่คนืตอนฟา้ผา่ ผมลากแค่เว่ยชางหน ี ไมไ่ดห้ว่งคณุ”

จวงชิงเคาะนิ้วชี้บนหลังมือ “ผมนึกว่าคุณเห็นว่าตบะผมสูงกว่าเว่ยชาง 

เสียอีก”

“ต่อให้ตบะสูงแค่ไหนก็รับฟ้าผ่าไม่ไหวหรอก กู่เตียวกับเจิงตบะสูง 

ขนาดนั้น สวรรค์นึกจะผ่าพวกเขาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครหนีรอดได้” ฝูหลีนึกภาพ 

ตอนกู่เตียวกับเจิงถูกฟ้าผ่ากลายเป็นเถ้าธุลีแล้วก็ตัวสั่นเทาขึ้นมาเล็กน้อย  

“ตอนนั้นผมนึกว่าจะโดนผ่าตามไปด้วยแล้ว หลบอยู่แต่ในเขตอาคมตั้งนาน 

ไม่กล้าออกมา”

“จูเยี่ยนบอกว่ากู่เตียวกับเจิงถูกจักรพรรดิปีศาจฆ่า” จวงชิงพลันเข้าใจ 

กุญแจสำคัญอย่างหนึ่ง ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะหนีไม่พ้นสวรรค์ ที่เหล่า 

จอมปีศาจจำศีลก็เพราะสวรรค์ อย่างนั้นที่พวกเขาพากันตื่นขึ้นมา...ดีไม่ดี 

ก็เกี่ยวข้องกับสวรรค์ด้วย

“ในตำนาน จูเยี่ยนเองก็ไม่ใช่ปีศาจที่ซื่อสัตย์อะไร” ฝูหลีเอียงคอคิด  

“ถา้วา่ตามเหตกุารณท์ีเ่ขาเลา่ ยกเวน้เรือ่งรปูลกัษณท์ีไ่มส่อดคลอ้งแลว้ ผมกค็อื 

จักรพรรดิปีศาจที่เขาพูดถึง” 

แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นแค่ปีศาจน้อยที่วัน  ๆ  ถูกปีศาจบนภูเขาคุมเข้ม 

ฝึกบำเพ็ญ ใคร ๆ ในภูเขาก็รังแกได้โดยที่เขาไม่สามารถเอาคืน
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จวงชิงเกือบจะหลุดขำ สิ่งที่ฝูหลีพูดมาก็มีเหตุผล เรื่องที่จูเยี่ยนเล่า  

ฝูหลีก็อยู่ในเหตุการณ์พอดี หากเขาไม่ใช่จักรพรรดิปีศาจแล้วยังจะมีใครอีก  

แต่ด้วยสภาพของฝูหลี...

เขาส่ายหัว เห็นชัด  ๆ  ว่าอีกฝ่ายเป็นแค่ปีศาจที่ถูกปีศาจทั้งหลาย 

ประคบประหงมเสียจนไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้จักความโหดร้ายของโลก ปีศาจ 

พวกนั้นเลี้ยงดูฝูหลีจนใสซื่อบริสุทธิ์ยุติธรรมขนาดนี้ หลังจากพวกเขาจาก 

โลกนี้ไปแล้ว ฝูหลีจะมีชีวิตรอดต่อไปได้อย่างไร

“สองพันปีมานี้คุณไม่ได้ข้องแวะกับมนุษย์คนอื่น  ๆ เลยเหรอ” จวงชิง 

คิดว่าหากฝูหลีได้รู้จักกับด้านมืดของมนุษย์แล้ว เขาจะยังรักษาตัวตนแบบ 

ตอนนี้ได้อีกหรือไม่

“สองพันปีก่อนผมเคยคิดอยากไปโลกมนุษย์เหมือนกัน แต่พอเห็น 

กู่เตียวกับเจิงตายต่อหน้า ผม...เกิดกลัวขึ้นมา” ฝูหลีจำที่ปีศาจบนภูเขาพูด 

กับเขาได้เสมอว่า ไม่ว่าจะเวลาไหนหรือสถานที่ใด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษา 

ชีวิตตัวเอง ถ้าเจอเรื่องที่ไม่เข้าใจก็ให้หาที่ซ่อนนอนก่อน เผื่อตื่นขึ้นมา 

ทุกอย่างจะดีเอง

เขาได้รับการปกป้องมาตั้งแต่เล็กจนโต ไม่เคยประสบความยากลำบาก  

สุดท้ายจึงได้แต่ปฏิบัติตามวิธีที่ปีศาจบนภูเขาสอน หาป่าลึกลับตาคนกางเขต 

อาคมแล้วนอนหลับ  

“หลับตื่นหนึ่งก็สองพันปี ผมแอบดูรายการข่าวในบ้านชาวนาตีนภูเขา 

ถึงได้รู้ว่าโลกนี้เปลี่ยนไปหมดแล้ว” ฝูหลีหลุบตาลง แพขนตาสั่นไหวเบา  ๆ   

“ผมไม่อาจนอนหลับแบบนี้ต่อไปได้ สุดท้ายจึงตัดสินใจออกมาข้างนอก” 

เขาไม่มีบรรพตเงาหมอกให้กลับไปอีกแล้ว ไม่มีวานรขาวที่คอยลากเขา 

ไปพร่ำบ่นให้ฟังทุกวัน ไม่มีปีศาจตนอื่น  ๆ  ที่ไล่จับเขากินข้าว หน้าถ้ำก็ไม่มี 

เสียงจิ๊บ  ๆ  ของนกกระจอกอีกต่อไป กระทั่งไก่ฟ้าอารมณ์ร้ายก็ไม่สามารถ 

มาลากเขาไปฝึกวิชาด้วยได้แล้ว ในที่สุดเขาก็ได้เริ่มชีวิตเอกเทศโดยไร้ซึ่ง 

กรอบควบคุมจากใครโดยแท้จริง  

สองพันปีก่อนเขาเอาแต่โวยวายว่าตัวเองเป็นปีศาจที่โตแล้ว ตอนนี้ 
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พอสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองกลับพบว่าไม่มีปีศาจที่นั่งยอง  ๆ  อยู่ 

ข้างเขา เตะต้นไม้ล้มเพื่อเขา หรือปรบมือร้องชมเวลาเขาออกกระบวนท่า 

สะบัดแส้ได้สมบูรณ์แบบอีกแล้ว 

เมื่อต้องสูญเสียไปจริง  ๆ  เท่านั้นถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เคยครอบครองดีงาม 

เพียงไร

ฝูหลีเงยหน้ายิ้มให้จวงชิง “ผมว่าอาจจะไม่มีจักรพรรดิปีศาจอะไรนั่น 

เลยก็ได้ แค่จอมปีศาจพวกนั้นวาดหวังให้มีปีศาจที่แข็งแกร่งไร้เทียมทาน 

ออกมาช่วยพวกเขาต่อกรกับสวรรค์ กดขี่มนุษย์ไว้แทบเท้าได้อีกครั้งก็เท่านั้น  

ถึงเกิดข่าวลือแบบนี้ขึ้นมา 

“ถ้าหากมีจักรพรรดิปีศาจจริง ๆ สวรรค์จะปล่อยเขาได้อย่างไร”

“คุณ...” จวงชิงรู้สึกว่ารอยยิ้มของฝูหลีดูเศร้าสร้อยอย่างบอกไม่ถูก  

ขณะกำลังจะเอ่ยปาก หลินกุยก็เคาะประตูเสียก่อน 

“เจ้านายครับ พี่ฝูอยู่กับเจ้านายจริง  ๆ  ด้วย” หลินกุยพูดกับฝูหลี  

“พี่ฝ ู มีผู้ชายชื่อฟู่ซือมาหาพี่น่ะ เขาบอกว่าเป็นเพื่อนเก่าพี่” 

“เขา?” ฝูหลีประหลาดใจไม่น้อย คนคนนี้จะมาหาตนทำไม

เขาลุกขึ้นและพูดกับจวงชิง “ผมลองลงไปดูหน่อย”

จวงชิงพยักหน้า รอฝูหลีออกจากห้องไปแล้วจวงชิงก็เอ่ยถามหลินกุย  

“ใช่ฟู่ซือที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฝั่งมนุษย์ของเราหรือเปล่า” 

“เขานั่นแหละครับ” หลินกุยพูดอย่างไม่เข้าใจ “ได้ยิน รปภ.เซียบอกว่า 

เขามาหาพี่ฝูหลายรอบแล้ว แต่พี่ฝูไม่อยู่ทุกครั้ง ไป  ๆ  มา  ๆ  ก็เลยลากยาว 

มาจนถึงวันนี้” 

เมื่อฟังจบจวงชิงก็ขมวดคิ้วไม่พูดอะไร

“คุณฟู่เชิญนั่งค่ะ” พนักงานต้อนรับรินชาให้ฟู่ซือ

จู ่  ๆ เขากช็ีไ้ปทีภ่าพแขวนสาวงามบนผนงั “ภาพนัน้มกีลไกอะไรหรอืเปลา่ 

ครับ ผมเหมือนเห็นตาของเธอกะพริบ” 

พนักงานต้อนรับสาวสวยพูดยิ้ม  ๆ “คุณฟู่สายตาดีจริง  ๆ  ค่ะ เพื่อให้ 
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ภาพพวกนี้ดูสมจริงยิ่งขึ้น พวกเราเลยใส่เทคนิคทางศิลปะนิดหน่อย” 

“แบบนีน้ีเ่อง ดตูอนกลางวนัยงัด ี นีถ่า้เปน็ตอนกลางคนืคงนา่กลวันา่ด”ู  

ฟู่ซือแซวเล่นขำ ๆ “โชคดีที่ผมจิตแข็ง ไม่งั้นคงมีสะดุ้งตกใจเหมือนกัน” 

พนักงานต้อนรับสาวยิ้ม ไม่พูดอะไร ผ่านไปไม่กี่วินาที จู่  ๆ  เธอก็ 

เอ่ยปากขึ้น “คุณฟู่คะ คุณฝูมาแล้วค่ะ” 

ฟู่ซือจ้องมองประตูทางเข้าอย่างแปลกใจ มีคนด้วยเหรอ ทำไมเขา 

ถึงไม่เห็น

ฝูหลีเดินเข้าห้องรับรองมาในจังหวะที่ฟู่ซือกำลังจ้องประตูพอดี เขา 

หันหลังไปเมียงมองบ้าง “คุณฟู่กำลังดูอะไรอยู่หรือครับ”

“ไม่มีอะไรครับ” ฟู่ซือยิ้มละมุนพร้อมดึงสายตากลับมา “พนักงาน 

บริษัทคุณหูดีจังเลยนะครับ ห่างขนาดนี้ยังได้ยินเสียงฝีเท้าคุณได้”

พนกังานตอ้นรบัคอ้มตวัใหฝ้หูลเีลก็นอ้ย “ดฉินัออกไปกอ่นนะคะคณุฝู  

หากมีอะไรเรียกดิฉันได้ค่ะ” 

ฝูหลีพยักหน้า เดินไปนั่งฝั่งตรงข้ามฟู่ซือ “ไม่ทราบคุณฟู่มาหาผม 

มีธุระอะไรหรือครับ” 

รอยยิ้มบนใบหน้าฟู่ซือจางลงบางส่วน เขายกชาบนโต๊ะขึ้นจิบ “คุณฝู 

ไม่เคยฝันเกี่ยวกับชาติก่อนจริง ๆ หรือครับ”

“นึกไม่ถึงว่าคุณฟู่จะยังเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่” มือของฝูหลีที่หยิบขนม 

ชะงัก เขาเงยหน้าพิจารณามนุษย์แปลกหน้าเบื้องหน้าอย่างละเอียด “ขอโทษ 

นะครับ ผมไม่เชื่อเรื่องชาติภพก่อนอะไรเทือกนี้ ต่อให้มีการเวียนว่ายตายเกิด 

จริง ชาตกิอ่นกค็วรเปน็เรือ่งของชาตกิอ่น ชาตนิีจ้ะไปเหน็ชาตกิอ่นไดอ้ยา่งไร” 

ได้ยินคำพูดฝูหลี รอยยิ้มฟู่ซือก็แปรเปลี่ยนเป็นหงอยเหงา เขามอง 

ไอร้อนที่ลอยกรุ่นจากน้ำชา “ผมเองก็รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันน่าขำมาก ทว่าตั้งแต่ 

ผมเห็นคุณที่โรงแรมคราวนั้น ผมก็ฝันถึงคนคนเดียวกันตลอด คนคนนั้น 

รูปร่างหน้าตาเหมือนคุณฝูทุกกระเบียด ต่างแค่เขาใส่เสื้อโบราณสีอ่อนและ 

นิสัยดูเด็กกว่าคุณฝูสักหน่อย ระหว่างผมกับเขาเหมือนเป็น...เหมือนเป็น 

คนรักกัน”
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พอพดูถงึตรงนีฟู้ซ่อืกย็ิม้เยาะตวัเองเลก็นอ้ย “ผมเองกร็ูส้กึวา่ความคดินี ้

น่าตลก ใครจะไปชอบคนในฝันได้ แถมยังเป็นผู้ชาย สิ่งที่กีดกั้นผมกับเขา 

ไม่ได้มีแค่เรื่องเพศ แต่อาจรวมถึงเวลาด้วย ผมมีชีวิตอยู่ในตึกสูงระฟ้า 

ยุคปัจจุบัน ส่วนเขามีชีวิตอยู่เมื่อไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีก่อน”

ฝูหลีลุกขึ้นโน้มตัวเข้าไปใกล้ ๆ ศีรษะฟู่ซือและดมกลิ่นบนตัวชายหนุ่ม

สีหน้าฟู่ซือลนลานนิด ๆ เมื่อเห็นใบหน้าฝูหลีเข้ามาใกล้เรื่อย ๆ 

“บนตัวคุณมีกลิ่นทะเล” ฝูหลีโพล่งขึ้น “ไม่นานมานี้คุณไปทะเลมา 

หรือเปล่า”

ฟู่ซือพยักหน้าอย่างไม่เข้าใจ “หลังจากเพื่อนผมจัดปาร์ตี้สละโสด 

ที่โรงแรมหยวนเยว่ ก็จัดงานแต่งกลางทะเลบนเรือสำราญต่อ มีอะไรผิดปกติ 

หรือครับ”

“คุณเคยได้ยินปรากฏการณ์ภาพลวงตา 2  ไหมครับ”  ฝูหลีพูด  

“วิทยาศาสตร์อธิบายว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากการหักเหของแสง  

เมือ่ผา่นชัน้บรรยากาศในอณุหภมูทิีต่า่งกนั แตค่วามจรงิแลว้ในทะเลมสีิง่มชีวีติ 

ชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลวงตาได้ มันถึงขั้นล่อลวงสิ่งมีชีวิตเข้าสู่ภวังค์ 

ความฝัน ทำให้แยกความจริงกับภาพมายาไม่ออก” 

ฟู่ซือขมวดคิ้วกล่าว “คุณหมายความว่า?”

“ใต้ทะเลลึกมีปีศาจที่เรียกว่าเซิ่น รูปร่างลักษณะของพวกมันคล้าย 

มังกรแต่ไม่ใช่มังกร มักจะสร้างภาพลวงตาบนทะเลเพื่อล่อนกทะเลมาติดกับ 

และกินพวกมันในคำเดียว” จู่ ๆ ฝูหลีก็เอื้อมมือคว้าฟองอากาศโปร่งใสคล้าย 

แมงกะพรนุออกมาจากสมองฟูซ่อืโดยไมส่นใจสหีนา้ตืน่ตกใจสดุขดีของอกีฝา่ย  

เมื่อบีบฟองอากาศแตก ก็ปรากฏฉากเลือนรางทีละตอน ๆ กลางอากาศ

ในภาพเขาสวมชุดแพรหรูหราวิจิตรนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะ นอนร่วมเรียง 

เคียงหมอนกับฟู่ซือ รักใคร่สนิทสนมกันอย่างยิ่งยวด

2 หรือมิราจ  ภาษาจีนเรียกว่า  海市蜃楼  (เมืองทะเลตึกเซิ่น)  ซึ่งคนโบราณเชื่อว่า  

ตัวเซิ่นสามารถพ่นไอเป็นภาพลวงตาที่มีลักษณะเป็นตึกหรือเมืองกลางทะเล
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เมื่อเห็นภาพเหล่านี้แล้วฝูหลีก็หัวเราะหยันออกมาทีหนึ่งอย่างอดไม่ได ้ 

เขาโบกมือปัดภาพกลางอากาศให้หายวับ “เพียงแค่เซิ่นยินยอม มันจะสร้าง 

อดีตชาติอันงดงามให้คุณเท่าไหร่ก็ได้ แต่ถึงกระนั้นของปลอมก็คือของปลอม  

ไม่มีวันเป็นความจริงไปได้”

“คุณ...คุณเป็นใครกันแน่” รอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าฟู่ซือเลือนหาย  

ถึงขนาดไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงมีความรู้สึกดี  ๆ  ให้ชายแปลกหน้าตรงหน้า 

อย่างอธิบายไม่ถูกได้ “ทำไมคุณถึงรู้จักวิธีประหลาด ๆ เยอะขนาดนี้” 

ฝหูลโีบกมอืใหฟู้ซ่อืหมดสตไิป กอ่นจะดงึความทรงจำทีเ่กีย่วกบัตนเอง 

ออกมาจากสมองอีกฝ่าย

การที่เซิ่นสามารถสร้างความทรงจำปลอมให้มนุษย์ได้ไม่ใช่เรื่องแปลก  

แต่ปีศาจประเภทนี้ใจเสาะนัก ทั้งที่ใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเล แต่กล้ากินแค่ 

นกทะเลเท่านั้น แล้วเช่นนี้เหตุใดถึงได้สร้างความทรงจำปลอมแบบนี้ยัดใส่ 

สมองมนุษย์กันล่ะ

หรือว่ามีคนรู้ว่าตอนนั้นเขาเคยเลี้ยงมนุษย์ไว้คนหนึ่ง ถึงได้จงใจ 

สร้างเรื่องขึ้นมา

ทว่าเขาเคยกินนอนร่วมกับสัตว์เลี้ยงตอนไหน แถมยังนอนร่วมเตียง 

กันอีกด้วย 

ใช้วิธีการหยาบ  ๆ  หลอกปีศาจก็เป็นเรื่องหนึ่ง  แต่ให้มนุษย์มาอ้าง 

เรื่องชาติก่อนชาตินี้กับเขา ไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไร หรืออยากให้เขาเลี้ยง 

สัตว์เลี้ยงอีกครั้งอย่างนั้นหรือ 

เขาก้มมองมนุษย์ที่นอนหมดสติบนโซฟาแล้วถอนหายใจ มนุษย์คนนี้ 

ถือว่าโชคร้ายแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่เหมือนกัน  ไม่รู้ว่าทำไมผู้อยู่เบื้องหลัง 

ถึงเลือกคนคนนี้

ฝูหลีเรียกผีรับใช้เข้ามาสั่ง “ส่งคนผู้นี้กลับไปด้วย ระวังอย่าให้เขาพบ 

ความผิดปกติ”

“ได้ค่ะคุณฝู” ผีสาวรับใช้สังเกตว่าสีหน้าฝูหลีไม่ค่อยปกติจึงถือวิสาสะ 

ถาม “ไม่ทราบว่าคุณฝูจะรีบไปไหนหรือเปล่าคะ”
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“ผมอยู่มาสี่พันกว่าปีไม่เคยแวะเวียนไปยมโลกสักครั้ง วันนี้อยากไป 

เยี่ยมเยียนสักหน่อย” ฝูหลีหยิบร่มกระดูกหยกจากถุงเฉียนคุน จากนั้น 

เอื้อมมือแหวกอากาศออกเป็นเส้นทางเชื่อมไปสู่ยมโลก 

“คุณฝูคะ” ผีสาวรับใช้รีบท้วง “ยมโลกไอหยินรุนแรง คุณ...”

“ไมต่้องกลัว” ฝหูลีกางรม่กระดูกหยก “ผมแคไ่ปขอคำชี้แนะบางอยา่ง 

เท่านั้น ไม่นานก็กลับ” 

เขาว่าจบก็กระโดดเข้าไปในทางเดินมืดมิดนั้นทันที

ผีสาวรับใช้ตื่นตะลึงก่อนหันหลังวิ่งออกไปข้างนอก เธอจำเป็นต้องแจ้ง 

เรื่องนี้กับคนอื่น ๆ 
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