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๑

ประมุขเผ่าเทพวิหค เฉาหัวจวิน

๑ แดนเทพ ปีศาจ เซียน ภูต ผี และมนุษย์
๒ หนึ่งจั้งประมาณ ๓.๓๓ เมตร

เกาะกลางทะเลสวรรค์  อันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นสถานที่ 

เติบโตของต้นฝูซาง

คลื่นสงัดและเงียบสงบ

ทันใดนั้น เสียงไก่ขันดังกังวานปานฟ้าผ่าเมฆากึกก้องหกแดน๑

ทิศตะวันออกแสงสาดส่อง ลมโชยพัดรับอรุณ 

ไก่ฟ้าฝูงหนึ่งยืนเป็นสง่าน่าเกรงขามอยู่บนกิ่งต้นฝูซาง  หงอนแดง 

บนหัวของพวกมันวาววับ ทั่วร่างปกคลุมไปด้วยขนหลากสีสัน งดงามจับตา 

ชนิดที่ไก่ธรรมดาสามัญไม่มีทางทาบติด พอจ่าฝูงที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดเริ่มขัน  

ไก่ทุกตัวก็ผลัดกันขันเสียงต่อเสียง กระตุ้นให้ไก่ของบรรดาชาวบ้านขันตาม

ช่วงเวลานั้นดวงตะวันสีแดงโผล่พ้นผืนทะเล สาดแสงแผ่รัศมีลึกถึง 

หมื่นจั้ง๒

บรรดาไก่ฟ้าได้รับแรงบันดาลใจ แต่ละตัวพากันเชิดหน้าเชิดอก 
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๓ หงส์ในฝูงกา นกกระเรียนในฝูงไก่ อุปมาว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี มีคุณธรรม และมีความ 

สามารถโดดเด่นกว่าผู้คนโดยทั่วไป

กระหยิ่มยิ้มย่อง เปล่งเสียงร้องอย่างแข็งขัน ยกเว้นในมุมหนึ่งมีไก่ฟ้าตัวน้อย 

กำลังนั่งหมอบคอหดอยู่ในพุ่มกิ่งใบ 

เจ้าไก่ฟ้าน้อยตัวนี้เกิดมาไม่ค่อยงามเช่นไก่ฟ้าตัวอื่น  ๆ หัวเล็กไม่ว่า  

แม้แต่ขนยังเป็นสีดำไหม้ไร้ความเงางาม เป็นเพียงไก่ย่างบนเตา ถูกความ 

งดงามหลากสีสันของบรรดาสหายไก่ฟ้าที่อยู่โดยรอบขับเน้นให้สะดุดตายิ่งนัก

ไม่ผิด...ตัวเอกของเรื่องก็คือมันนี่แหละ 

ในร่างไก่ฟ้าน้อยอัปลักษณ์มีวิญญาณพิเศษอาศัยอยู่ดวงหนึ่ง นั่นก็คือ 

นางเอกของพวกเรา...เถียนเจิน

คนเรียกหงส์ในฝูงกา นกกระเรียนในฝูงไก่๓ แล้วตัวฉันนี่นับว่าเป็นอะไรกัน 

เถียนเจินใช้กรงเล็บเกาหัวเงียบ  ๆ 

เกี่ยวกับเรื่องประหลาดคาดไม่ถึงที่บอกไม่ถูกว่าเพราะเหตุใดถึงได้ 

มาโผล่ที่โลกแห่งนี้ เธอนึกอยากจะสรรหาถ้อยคำหยาบคายต่าง  ๆ  นานา 

มาบรรยายความรู้สึก จนใจที่บนเกาะมีเพียงฝูงไก่ ซ้ำยังเป็นไก่ของแท้ไม่มี 

เทียม  มีวิญญาณแต่กลับไม่ค่อยแสนรู้นัก  พูดคุยสื่อสารกันลำบาก  

ในความเป็นจริงหากว่ามีมนุษย์อยู่ คาดว่าก็คงไม่เข้าใจคำพูดของเธออยู่ดี

เถยีนเจนิเศรา้ใจทีค่ยุกบัไกไ่มรู่เ้รือ่ง ใชเ้วลาทัง้คนืถงึไดย้อมรบัความจรงิ

เอาละ...ไก่ฟ้าก็คือไก่ฟ้า ดีเลวอย่างไรก็เป็นไก่เทพ ไม่ต้องกลัวว่า 

จะถูกคนจับไปเชือดคอ

ไม่ทันไรเรื่องยุ่งยากก็มาเยือน

รู้สึกถึงแววตาไม่พอใจของบรรดาไก่ฟ้า เถียนเจินอยากร้องไห้แต่ไร้ 

น้ำตา...รู้ว่าพวกเจ้ารับภาระสำคัญในการประกาศให้ทั้งหกแดนรู้ว่ายามรุ่งอรุณ 

มาเยือนแล้ว แต่พวกเจ้าดูไม่ออกหรือว่าฉันเป็นแม่ไก่ ภารกิจขันรับอรุณ 

ใช่สิ่งที่ฉันต้องทำหรือ



3

สู่ เ ค่ อ

เถียนเจินก้มหัวมองขนพลางถอนใจ ทันใดนั้นด้านหลังก็รู้สึกเจ็บปวด 

อย่างรุนแรง เอี้ยวหัวกลับไปดูก็เห็นบรรดาไก่ฟ้าที่อยู่ล้อมรอบขนคอตั้งชัน 

กำลังจ้องเธอด้วยสายตาไม่เป็นมิตรอย่างที่สุด หนังศีรษะชาวาบทันที

แย่แล้ว...รังเกียจที่ฉันขี้เกียจสันหลังยาวละสิ!

เห็นเธอไม่ออกแรง ไก่ฟ้าตัวใหญ่ข้าง  ๆ  เลยจิกเธอแรง  ๆ  อีกหนึ่งที  

ถูกจิกหนนี้ทำเอาขนร่วงไปเส้นหนึ่ง 

ตกเข้ามาในทะเลสวรรค์ถูกไก่รังแก เถียนเจินทั้งเสียใจทั้งทำอะไรไม่ถูก  

ไตร่ตรองดูแล้วพบว่าไก่พวกนี้ยังมีสันดานสัตว์อยู่มาก  สื่อสารกันไม่ได้  

ขืนเสแสร้งต่อไปคาดว่าคงโดนรุมเป็นแน่ เธอเลยยืดคอฝึกร้องออกเสียงทันที

ทั่วทั้งผืนทะเลสวรรค์กว้างใหญ่เงียบสงบ

เสียงขันน่าอัศจรรย์ดังก้องไม่เสียดแหลม ไพเราะเสนาะหู นำพาเสียง 

ดนตรีแผ่วพลิ้วเลือนรางในท้องนภากว้างใหญ่ สะกดแม้แต่เมฆาที่ล่องลอย 

ให้หยุดนิ่ง เพียงพอที่จะทำให้เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมัวเมา

พวกไก่ฟ้าต่างตกตะลึง

นี่คือ...เสียงของฉันหรือ  แม้แต่เถียนเจินก็ยังไม่เชื่อตัวเอง  เธอ 

เปล่งเสียงอีกครั้ง

พวกไก่พากันเคลิบเคลิ้ม ดวงตะวันที่กำลังลอยขึ้นช้า  ๆ  หยุดชะงัก

แม่ไก่ตัวนี้ขันเก่งกว่าไก่ตัวผู้อีกรึ ในที่สุดเถียนเจินได้พบกับความ 

พิเศษอย่างหนึ่ง จึงรู้สึกยินดี กระหยิ่มยิ้มย่อง ทันใดนั้นเหนือศีรษะมี 

เสียงหนึ่งดังขึ้น...

“หงส์น้อย”

เป็นเสียงที่น่าฟังยิ่งนัก กระจ่างใส นุ่มนวล งามสง่า...ถ้อยคำเหล่านี้ 

ยังไม่เพียงพอจะจำกัดความ  อ่อนโยนและไม่เย็นชา  พอเหมาะพอเจาะ  

น้ำเสียงแฝงด้วยเสน่ห์แปลกประหลาด  เทียบกันแล้วเสียงขันเมื่อครู่ 

ยังด้อยกว่าเล็กน้อย เถียนเจินกำลังปรับตัวให้เข้ากับสถานะไก่ฟ้า ได้ยิน 

ภาษามนุษย์กะทันหันกลับไม่คุ้นเคย...เมื่อวานตอนที่เพิ่งมาถึงโลกนี้ ไม่เห็น 

จะมีใครอาศัยอยู่บนเกาะเลยนี่นา
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“ข้าก็ว่าเหมือนได้ยิน ที่แท้ก็อยู่ที่นี่จริง  ๆ” เสียงจากฟ้าบอกพลาง 

ถอนหายใจ ซ่อนรอยขบขันจาง  ๆ 

ต้องเป็นคนพูดแน่  ๆ เถียนเจินดีใจมาก เงยหน้าขึ้นมอง 

นั่นคือ...หงส์!

หงส์ไฟยักษ์ตัวหนึ่งลอยคว้างอยู่กลางอากาศ ดวงตาทั้งสองกระจ่างใส  

หยิ่งยโสยิ่งนัก หงอนบนหัวมีชีวิตชีวา ปีกหงส์แผ่ออกได้ถึงสองจั้ง แวววับ 

เจิดจ้า หางยาว ๆ ส่องประกายวิบวับ เทียบกับมันแล้ว พวกไก่ฟ้าหลากสีสัน 

บนต้นไม้นั่นกลายเป็นอีกาไปเลย

นี่สิความแตกต่างระหว่างพวกเศรษฐีใหม่กับผู้ดีโดยกำเนิด! เถียนเจิน 

ตาไม่กะพริบ จ้องมองหงส์...บุรุษบนหลังหงส์อย่างชนิดที่เรียกว่าน้ำลายหก  

ชุดขาวชายขลิบทอง เข็มขัดสีทอง ผมยาวลู่ลงคลุมไหล่ แววตาอ่อนโยน 

ชวนลุ่มหลงแทบขาดใจ อายุของเขาจะว่ายังเยาว์ก็ได้กระมัง ท่าทางเอาจริง- 

เอาจังทั้งแฝงความน่าเกรงขามจะว่ามีอายุก็ได้กระมัง มองใบหน้าเป็นหนึ่ง 

หาใดเปรียบนั่นแล้วให้รู้สึกละอาย รอบกายเขาเปล่งรัศมีเทพจาง  ๆ  งดงาม 

อ่อนโยน

พ่อพระหรือ ในหัวของเถียนเจินจู่  ๆ  ก็ผุดคำนี้ขึ้นมา

พ่อพระชุดขาวนั่งอย่างมั่นคงบนหลังหงส์ รอยยิ้มอบอุ่นยิ่งกว่าแสง 

ตะวันที่เพิ่งสาดส่องในยามเช้า “หงส์น้อย หรือยังอยากอยู่ที่นี่ต่อ”

หงส์น้อยรึ เขาขี่หงส์ยักษ์มาหาหงส์น้อยรึ เถียนเจินหันรีหันขวาง  

มองซ้ายมองขวาตามสัญชาตญาณ  ไม่รอให้ เถียนเจินหาเป้าหมายเจอ  

มือเรียวงามก็ยื่นออกมาอุ้มหงส์น้อยเข้าสู่อ้อมกอดขาวสะอาด

อ้อมกอดนั้นทั้งกว้างขวางและหอมเตะจมูก เถียนเจินเลือดลมสูบฉีด 

อย่างบ้าคลั่ง หัวสมองมึนงง

“หงส์น้อยของพวกเราเผ่าเทพวิหค ไยตกอับเข้ามาอยู่กับฝูงไก่” เขา 

จัดขนให้เบา  ๆ น้ำเสียงแฝงไว้ด้วยความเอ็นดูสามส่วน หยอกล้อสามส่วน  

“นึกไม่ถึงว่าอยากจะฝึกขัน”
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หงส์รึ หงส์น้อยรึ

เถียนเจินหันกลับไปมองพวกไก่ฟ้าบนต้นฝูซาง ทันใดก็เกิดความรู้สึก 

ฮึกเหิมชนิดที่  “อยากจะวิ่งออกไปแหงนมองฟ้าแล้วหัวเราะลั่น”...ใครว่ามีเพียง 

ลูกเป็ดขี้เหร่ที่กลายเป็นห่านขาวกัน ลูกไก่อัปลักษณ์เช่นฉันก็ยังกลายเป็น 

หงส์น้อย!

พ่อพระชุดขาวคลี่ยิ้ม “หงส์จะมาอยู่กับไก่ได้อย่างไร ข้าจะพาเจ้าไปอยู ่

ในที่ที่สมควรอยู่ ดีหรือไม่”

เถียนเจินผงกศีรษะนิด  ๆ 

พ่อพระชุดขาวเหมือนต้องการจะพูดอะไร แต่กลับหยุดชะงัก หันกลับ 

ไปมองอีกด้านหนึ่ง

ชายทะเลสวรรค์มีจุดดำ  ๆ  หนาแน่นนับไม่ถ้วน จากที่ไกล  ๆ  ใกล้เข้ามา  

เคลื่อนมาทางนี้อย่างเป็นระเบียบและหยุดอยู่ด้านนอกห่างไปร้อยจั้ง มองแล้ว 

ที่แท้เป็นนกจำนวนมาก 

ชั่วพริบตาเงาดำกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้า 

มันคืออินทรียักษ์ที่แสนองอาจ

อินทรียักษ์เก็บปีกเปลี่ยนร่างเป็นคน ร่างกายหุ้มเกราะสงคราม คล้ายขุนพล 

ที่อายุราวสี่สิบ เขาค่อย  ๆ  ย่อตัวลงทำความเคารพเทพชุดขาว “ฉุยเทียน 

แห่งหน่วยคุนเผิงสวรรค์ชั้นเก้า ทะเลเป๋ยไห่ คารวะเฉาหัวจวิน”

เฉาหัวจวินรึ เถียนเจินลอบจำชื่อนี้ไว้ ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าท่านหนึ่ง

เฉาหัวจวินรับการคารวะด้วยท่าทีสบาย  ๆ เรียกเขาอย่างสนิทสนมว่า  

“พญาอินทรี” และถาม “ฝ่าบาทมีพระบัญชาหรือ”

ฉุยเทียนตอบ “ใช่แล้วขอรับ ชาวปีศาจล่วงล้ำดินแดน ข้าน้อยรับ 

พระบัญชาให้กลับเป๋ยไห่เพื่อเคลื่อนทัพ ได้ยินว่าเฉาหัวจวินผ่านมาทางนี้  

จึงมาที่นี่เพื่อต้อนรับ”

เฉาหัวจวินกล่าว “ตั้งแต่เสนอชื่อท่านเข้ารับใช้ราชสำนัก หลายปีมานี้ 

ท่านสร้างความดีความชอบนับไม่ถ้วน ทำให้ข้ายินดีนักที่เผ่าเทพวิหคมีท่าน 
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เป็นที่เชิดหน้าชูตา”

ฉุยเทียนรีบตอบ “ข้าน้อยพยายามอย่างสุดกำลัง อุทิศตนเพื่อฝ่าบาท 

และเพื่อประมุขของข้าน้อยขอรับ”

เฉาหวัจวนิพยกัหนา้ “การสงครามเรง่ดว่น ไมต่อ้งมากพธิ ี ทา่นไปเถดิ”

ฉุยเทียนบอกลา 

เฉาหัวจวินนึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้จึงเรียกเขาไว้ กล่าวว่า “ที่นี่มีหงส์น้อย 

ที่เผาร่างคืนชีพใหม่ ข้าเห็นว่านางเคราะห์ดีที่ผ่านวิบากรอดชีวิตมาได้ แต่ 

ปีกสวย  ๆ  ของนางกลับบาดเจ็บ จึงหลงลืมสันดานเดิมเข้าไปอยู่รวมกับพวก 

ไก่ ท่านมาพอดีก็รับนางกลับไปเป๋ยไห่อยู่ร่วมกับเผ่าหงส์เถิด”

“รับคำสั่งขอรับ” ฉุยเทียนตอบรับ ขึ้นหน้ามารับเถียนเจิน

เถียนเจินมองดวงตาสามเหลี่ยมคมกริบคู่นั้นกับคางที่มีเคราขึ้นรกครึ้ม  

แล้วมองใบหน้าหล่อเหลาของเฉาหัวจวินอีกครั้ง ไม่ลังเลที่จะตั้งขนคอให้ลุกชัน  

กระพือปีก เล็บเท้าทั้งสองจิกแน่นที่หน้าอกเสื้อของเฉาหัวจวินไม่ยอมปล่อย

เฉาหัวจวินอดไม่ไหวหัวเราะออกมา “เจ้าไม่ยอมไปเป๋ยไห่หรือ”

เถียนเจินผงกหัวหงึกหงัก

เดิมได้ยินเสียงชาวเผ่าหงส์ฝึกขันเลยตามมา เห็นนางเงอะงะไม่รู้ 

สถานะของตนเองจึงมีใจอยากส่งนางกลับเผ่า ผู้ใดจะรู้ว่าหงส์น้อยที่ไม่มีฌาน 

แม้แต่น้อยช่างแสนรู้เช่นนี้ เฉาหัวจวินยิ่งรู้สึกเอ็นดูขึ้นอีกสองส่วน ยกนิ้ว 

ยันหัวเล็ก  ๆ  ของนาง “หงส์น้อยน่าเอ็นดู ในเมื่อไม่ยอมไป เช่นนั้นก็ตามข้า 

กลับไปบำเพ็ญเพียรที่อวี่โม่เทียนกงเถิด”

เทพ! รอยยิ้มนั่นเจิดจ้าเกินไปแล้ว! เถียนเจินตาพร่ามึนเมา ละทิ้ง 

ถ้อยคำหยาบคายที่บรรยายความรู้สึกต่าง ๆ นานาที่เคยนึกถึงเหตุการณ์แปลก- 

ประหลาดนี้ไป

ความจริงกลายเป็นนกก็ไม่เลวเหมือนกัน...

เฉาหัวจวินปกครองเผ่าเทพวิหคมานับหมื่นปี หัวใจทั้งดวงรักและ  

ปกป้องชาวเผ่า ไฉนเลยจะรู้ว่าความจริงแล้วในร่างของหงส์น้อยมีวิญญาณอื่น 

อาศัยอยู่ เขาโบกมือให้ฉุยเทียนถอยออกไป ขี่หงส์ไฟที่ค่อย  ๆ  บินขึ้นช้า  ๆ
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๔ หรือหลี่ หน่วยวัดความยาว หนึ่งลี้ยาวประมาณห้าร้อยเมตร

ปีกกระพือเบา  ๆ พริบตาเดียวก็ไปไกลถึงแปดพันลี้๔ ตรงไปยังตำหนัก 

สวรรค์

ผ่านทะเลสวรรค์ก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าสุดลูกหูลูกตา ท่ามกลางเมฆหมอก 

รายล้อม มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อเขาโยวผัว สูงตระหง่านเทียมเมฆา มองไม่เห็น 

ยอดเขา เป็นเขาที่มีหินรูปร่างแปลกประหลาดวางซ้อนกันจนสูงชัน 

ราตรีหนาวเย็นมีลมพัดโหมรุนแรง ใต้เชิงเขา ไข่มุกราตรีเปล่งแสง 

ระยิบระยับในมุมหนึ่งของม่านราตรี

สถานที่รกร้างไม่มีที่พำนัก กลางคืนหากเร่งเดินทางย่อมไม่สะดวก  

เฉาหัวจวินจึงสั่งให้หงส์ไฟบินลงมาพำนักที่ใต้เขาโยวผัวแห่งนี้คืนหนึ่ง 

หงส์ไฟบินมาทั้งวันเหน็ดเหนื่อยแล้วจึงนั่งพักหลับตาอยู่บนหินไกล  ๆ  

ท่ามกลางแสงสีน้ำเงินของไข่มุกราตรีเจือสีม่วงโปร่งใสงดงามยิ่ง ทว่าที่สุดแล้ว 

เถียนเจินรู้สึกว่ายังเทียบกับแสงไฟในโลกมนุษย์ไม่ได้  แสงชนิดนี้ขาด 

ซึ่งความร้อน ยิ่งส่งให้รอบด้านเงียบเหงาหนาวเหน็บ

เฉาหัวจวินอุ้มนางนั่งลงบนพื้น ใบหน้าหล่อเหลาใต้เงาสะท้อนของ 

แสงไข่มุกไม่สดใสอยู่บ้าง เขามองเขาโยวผัวตรงหน้าเงียบ ๆ คล้ายกำลังใจลอย

ท้องหิว...เถียนเจินหงุดหงิด

ท่านหัวหน้าเลี้ยงนกไม่เป็นหรือ

รู้สึกถึงความไม่สงบของนาง เฉาหัวจวินคืนสติกลับมา ลูบปีกของนาง 

เบา  ๆ “หงส์น้อย?”

เถียนเจินครุ่นคิดว่าควรทำอย่างไรถึงจะแสดงออกว่าหิว 

“หิวแล้วใช่หรือไม่” เฉาหัวจวินคลี่ยิ้มแล้วปล่อยนางลง “ไปหาอาหาร 

เถิด”

เถียนเจินถอนหายใจโล่งอก กระโดดลงจากอ้อมกอดของเขา เดินไป 

ไม่กี่ก้าวก็เริ่มพบความยากลำบาก...ในป่าในเขาเช่นนี้จะหาอะไรกินเล่า  
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หรือ...เห็นพวกไส้เดือน แมลงเลื้อยคลานบนพื้น กระเพาะก็เป็นตะคริว 

ขึ้นมาทันที ในที่สุดเถียนเจินก็กลับมาอยู่ตรงหน้าเฉาหัวจวิน จ้องเขาแล้ว 

ส่ายศีรษะ...ฉันไม่กินแมลง ฉันจะกินข้าว...

เฉาหัวจวินเห็นแต่แรกแล้วก็เผยยิ้ม “เคราะห์ดีที่ไม่กินแมลง มิฉะนั้น 

ก็เป็นไก่ฟ้าไปจริง  ๆ  แล้ว”

ถึงเป็นไก่จริง  ๆ  ก็ยังกินไม่ลง เถียนเจินลอบคิด

เฉาหัวจวินหยิบเห็ดวาว  ๆ ชิ้นหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ หัวเราะนางแล้ว 

พูดว่า “ข้างกายข้าไม่มีเมล็ดไผ่ หากเจ้าไม่ยอมไปหากิน ที่นี่มีหลินจือหยก 

ที่หน่วยนกกระสาส่งมาเมื่อวันก่อน ถูไถกินไปก่อนดีหรือไม่”

“ถูไถ”  กินเห็ดหลินจือรึ เถียนเจินลอบยินดี หัวหน้าท่านนี้ช่างร่ำรวย  

ดูแลไม่เลว

มือเรียวงามหักเห็ดหลินจือ ใช้ฝ่ามือรองแล้วป้อนปากหงส์ 

แท้จริงเถียนเจินหิวมาก จึงก้มศีรษะจิกกินทีละชิ้น ๆ ถือโอกาสจุมพิต 

มือของท่านหัวหน้านับครั้งไม่ถ้วนเพื่อแสดงความนอบน้อม 

เฉาหัวจวินเห็นนางกินเสร็จก็หยิบกาและจอกทองเล็ก  ๆ  ออกมาจาก 

แขนเสื้อ “นี่คือสุรากลั่นจากน้ำค้างต้นอู๋ถงกับใบไผ่ ดื่มแทนน้ำไปพลาง  ๆ  

ก่อนเถิด”

เถียนเจินจิบสุราไปสองอึก รู้สึกเพียงกลิ่นหอมที่ไม่จางหาย จึงก้มหัว 

ให้เขาอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อแสดงความขอบคุณ 

เมื่อไรก็ตามที่นกตัวเล็ก  ๆ  เผชิญหน้ากับเทพชั้นสูงย่อมต้องก้มหัว 

ยอมจำนน แต่เจ้าหงส์น้อยตัวนี้กลับไม่กลัวเลยสักนิด เฉาหัวจวินประหลาดใจ  

เขากอดนางแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน “นอนเถิด วันพรุ่งยังต้องเร่ง 

เดินทาง”

เคลิบเคลิ้มในความอบอุ่นอ่อนโยนของบุรุษหล่อเหลา เถียนเจินสะลึม- 

สะลือหลับไป
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ยามที่ถูกลมพัดปลุกตื่นก็กลางดึกแล้ว 

ไข่มุกราตรียังคงสาดแสงเย็นริบหรี่ หงส์ไฟหลับสนิทอยู่บนหินผา 

ไม่ไกล ข้างกายมีเพียงความว่างเปล่าไม่เห็นใคร

ที่ไกล  ๆ  มีแต่ความมืดไร้ขอบเขต พัดพาความเย็นเข้ามาระลอกแล้ว 

ระลอกเล่า

เถียนเจินลุกขึ้นมองไปรอบกาย เมื่อไม่พบเฉาหัวจวินจึงรีบวิ่งไปจิก 

หงส์ไฟให้ตื่น 

หงส์ไฟถูกปลุกก็ไม่พอใจอย่างยิ่ง เห็นเจ้านายไม่อยู่เลยใช้ปีกข้างหนึ่ง 

ของมันปัดนางตีลังกาไปทีหนึ่ง

ไม่รู้วิธีสื่อสารของหงส์ เถียนเจินจนปัญญา อีกทั้งมิกล้ายุ่งกับมันอีก  

ทำได้เพียงลองกระพือปีกเบา  ๆ แต่เพราะขนได้รับความเสียหาย แม้จะฝืน 

บินขึ้นยังต้องใช้แรงมากอยู่ดี

เขาโยวผัวใหญ่โตยิ่งนัก เชิงเขาเป็นป่าและกองหินปรักหักพัง ลมเย็น 

พัดแมกไม้สั่นไหวประดุจเงาผีสาง

ปากคาบไข่มุกราตรี เพราะกลัวว่าจะหลงทาง เถียนเจินจึงใช้เส้นทาง 

หลักบินต่ำ ๆ รอบเขาโยวผัวด้วยความระมัดระวังยิ่ง ในใจหวาดกลัวจนขนลุก  

เพิ่งเริ่มมานึกเสียใจเอาภายหลัง...สามารถเป็นถึงหัวหน้าของพญาอินทรี 

ฉุยเทียน แสดงว่าเฉาหัวจวินตำแหน่งมิใช่ต่ำต้อย เขากล้าออกไปข้างนอก 

เพียงลำพัง มากน้อยก็ย่อมมีฝีมือ จะไปเกิดเรื่องอะไรได้ ไม่แน่ว่าเขาเพียง 

ออกไปเดินเตร็ดเตร่เล่นเท่านั้น

หาเหตุในการถอยได้แล้ว ความกล้าทั้งมวลของเถียนเจินก็สูญสลาย  

ตัดสินใจหันกลับ

ยามนั้น จู่  ๆ  เหนือศีรษะก็มีแสงสีแดงเจิดจ้าวาบผ่าน

อะไรน่ะ เถียนเจินตกใจจนเกือบร่วงลงมาจากกลางอากาศ

ชั่วพริบตาแสงสีแดงก็ดับลง บนต้นไม้แห้งข้างหน้ามีเงาร่างเล็ก ๆ  ร่าง 

หนึ่งนั่งอยู่ นั่นเป็นเด็กอายุราวสิบขวบ เสื้อคลุมตัวเล็กสีแดงสะดุดตาในยาม 

ราตรี สายรัดเอวและผ้าคลุมไหล่คลุมข้อมือสีขาวขลิบปลายลายดอกสีแดง  



10

หงส์น้อยไม่ใช่เซียน

เท้าอยู่ในรองเท้าสีน้ำตาลคู่เล็กคู่หนึ่ง ใบหน้าเล็กกลมไม่จัดว่าอ้วน คิ้วงาม  

นัยน์ตาสวย เส้นผมสีแดงดกหนาแผ่สยายคลุมไหล่และอก สวมเครื่อง 

ประดับผมและหน้าผากเป็นโลหะเงินที่ฝังอัญมณีอย่างประณีต กลิ่นอาย 

สูงส่ง น่ารักน่าชัง

เด็กน้อยบ้านใดน่ารักอย่างนี้! เถียนเจินปากอ้าตาค้าง

เด็กน้อยมองนางพลางยิ้มหวาน “ฮ่า...หงส์น้อย”

เห็นท่าทางไร้เดียงสาของเขา สัญชาตญาณความเป็นแม่ของเถียนเจิน 

ล้นปรี่ ผงกหัวอย่างช่วยไม่ได้ สวัสดี เด็กน้อยที่แสนน่ารัก!

“หงส์น้อยงามมาก!” เด็กน้อยปรบมือเยินยอ

คำชมจากเดก็นอ้ยทำใหเ้บกิบาน เถยีนเจนิหนัมามองขนไหมท้ัว่รา่งตน... 

อืม...ดูเหมือนจะไม่อัปลักษณ์ถึงเพียงนั้น งดงามอยู่บ้างจริง  ๆ...

เด็กน้อยกางมือเปิดอ้อมแขน หลอกล่อ “มานี่ ข้าให้เจ้ากินเมล็ดไผ่ 

ดีหรือไม่”

ฉันไม่กินเมล็ดไผ่ แต่ฉันไม่รังเกียจที่จะให้เด็กน้อยน่ารักอุ้มสักหน่อย  

เถียนเจินถูกชมจนตัวลอย  บินเข้าไปเกาะที่ไหล่ของเขา  ยกปีกขึ้น  “ลูบ”  

ใบหน้าเล็ก  ๆ  น่ารักนั่น 

เด็กน้อยยิ้มตาหยี กอดนางแน่น ไม่รู้ว่าไปคว้ากริชทอประกายแวววาว 

มาจากที่ใด “เลือดหงส์เผ่าเทพวิหคเป็นยาอายุวัฒนะ รักษาอาการบาดเจ็บ  

ในที่สุดก็พบสักตัว ช่างโชคดีจริง  ๆ”

โธ่...นี่มันอะไรกัน! เถียนเจินตื่นตระหนก

รอยยิ้มที่แสนใสซื่อบริสุทธิ์กลายเป็นรอยยิ้มชั่วร้าย เด็กน้อยจับคอ 

ของนางยกขึ้นโดยไม่เกรงใจสักนิด ใช้กริชกรีดทีหนึ่ง โลหิตไหลออกมาทันท ี 

หยดใส่ขวดใบเล็กที่เตรียมมา การกระทำทั้งเรียบร้อยและสะอาดหมดจด

เถียนเจินเจ็บจนตาเหลือก ใจเต้นโครมคราม

ตายแล้ว  ๆ! เจ้าเด็กเจ้าเล่ห์! ชั่วร้ายเหลือเกิน! น่ากลัวเกินไปแล้ว!

“หงส์อัปลักษณ์ตัวนี้ช่างน่าสงสารจริง” เด็กน้อยถอนหายใจ จับปีก 

ของนางอย่างเห็นอกเห็นใจ หยุดการดิ้นรนต่อสู้ของนาง “วางใจเถิด ข้าเพียง 
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ต้องการเลือดเจ้า”

เถยีนเจนิแทบเปน็ลม...เจา้เดก็นี่ ปากเตม็ไปดว้ยวาทศลิป ์ กลา้รดีเลอืด 

มารดา!

เด็กน้อยรองโลหิตครึ่งขวด ตั้งใจช่วยนางทำแผล และลูบหัวนางอย่าง 

พออกพอใจ “รีดอีกเจ้าจะตาย ครั้งหน้าข้าค่อยมาหาเจ้าแล้วกัน” 

เถียนเจินเวียนศีรษะตาลาย  ได้ยินว่ายังมี  “ครั้งหน้า”  ตัวก็สั่นเทิ้ม  

ขาดนิดเดียวไม่ร้องไห้ออกมา

ปีศาจน้อย...ข้าไม่ยั่วเจ้าแล้วดีหรือไม่

“ลู่เสี่ยวฉาน...เจ้ากำลังทำอะไร”

ได้ยินเสียงนั้น เถียนเจินประหนึ่งเจอดาวช่วยชีวิต กระพือปีกอย่างอ่อนแรง  

ขอความช่วยเหลือ

ลู่เสี่ยวฉานวางนางลง “ท่านลุง!”

เฉาหัวจวินสะบัดแขนเสื้อพาเถียนเจินเข้ามาสู่อ้อมกอด พินิจดูอย่าง 

ถี่ถ้วนจึงเข้าใจว่าเกิดเรื่องใดขึ้น กล่าวด้วยความโกรธครึ่งจนใจครึ่ง “เมื่อจำ 

ข้าได้ เหตุใดถึงทำร้ายเผ่าพันธุ์ของข้า”

ลู่ เสี่ยวฉานกระโดดลงสู่พื้นดิน คุกเข่าข้างหนึ่งแสดงความเคารพ  

“เจ้าหงส์อัปลักษณ์ตัวนี้ช่างโง่งมนัก ข้าถือโอกาสขอยืมโลหิตนิดหน่อย  

รายงานท่านลุงไม่ทัน หวังว่าท่านลุงจะให้อภัย”

เฉาหัวจวินสะกดกลั้นความโกรธแล้วถาม “มีเรื่องใดถึงต้องตามมา”

“เสด็จพ่อมีรับสั่งให้ข้านำความมาบอกท่านลุงว่าอย่าได้ส่งพญาอินทรี 

ตัวนั้นมารนหาที่ตายเลย...”  ลู่เสี่ยวฉานลุกขึ้นปัดดินที่ เข่าออก  “ครั้งนี้ 

เสด็จพ่อทรงยกทัพมาด้วยองค์เอง รับสั่งว่าเห็นแก่หน้าท่านลุงจึงไม่ทรงคิด 

สังหารชาวเผ่าเทพวิหค”

เขายกทัพมาเองรึ เหตุการณ์รุนแรงแล้ว...เฉาหัวจวินถอนใจเบา  ๆ  

“เจ้ากลับไปบอกว่าฝ่าบาทมีพระบัญชาด้วยองค์เอง เผ่าเทพวิหคยากจะขัดขืน  

หวังให้เขาไว้ไมตรี”
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ลูเ่สีย่วฉานตอบกลบัเปน็เสยีงหวัเราะหึ ๆ “ทา่นลงุสง่เจา้หงสอ์ปัลกัษณน์ี ่

มาให้ข้าเถิด”

จะเลี้ยงแล้วเอาเลือดฉันหรือ เถียนเจินสะเทือนใจ รีบมองเฉาหัวจวิน 

ทันที

เฉาหัวจวินขมวดคิ้ว 

“ช่างเถิด  ท่านลุงเป็นพวกตระหนี่มาแต่ไหนแต่ไร  ไม่เอาแล้ว!”  

ลู่เสี่ยวฉานเห็นสถานการณ์ไม่ดี รีบแปลงเป็นแสงสีแดงหนีไปทันที

ด้วยสถานะของเฉาหัวจวินไม่เหมาะที่จะคิดบัญชีกับเด็กน้อยจริง  ๆ  

เขาก้มหน้าเรียก “หงส์น้อย” 

เถียนเจินก้มศีรษะลงไม่ส่งเสียง 

เด็กน้อยเป็นญาติสนิทกับท่านหัวหน้า นางถือสาได้หรือ สมควรรู้ 

กาลเทศะ ได้แต่ทนรับการปลอบใจเถิด

เฉาหัวจวินแหงนศีรษะจ้องมองภูเขาสูงตระหง่านตรงหน้า ก่อนตำหนิ 

เสียงเบา “สะเปะสะปะออกมาได้อย่างไร! เขาโยวผัวอันตรายยิ่งนัก ทั้งเทพ  

ทั้งภูต ทั้งปีศาจมากมายอยู่ที่นี่แล้วเกิดเรื่อง”

เช่นนั้นท่านยังเลือกค้างคืนที่นี่รึ เถียนเจินแอบแปลกใจ เป็นเพราะ 

เสียเลือดมากจึงผล็อยหลับไป

ลู่เสี่ยวฉานอุตส่าห์ล่วงหน้ามาแจ้งข่าว เฉาหัวจวินเข้าใจชัดแจ้งว่าสงคราม 

ครั้งนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมา จึงมิกล้าหยุดพักอีก พาเถียนเจินรีบเร่งเดินทาง  

ไม่กี่วันก็ถึงตำหนักสวรรค์

เสียงสวรรค์ไพเราะเสนาะหู รัศมีเทพสว่างไสวเรืองรอง ที่ไกล  ๆ  นั่น 

คือกำแพงวังเหลืองทองงามอร่าม จากกลางอากาศมองไปยังวังอันกว้างใหญ่ 

ไพศาลไม่เห็นขอบเขต ด้านในมีหอสูงตระหง่านนับไม่ถ้วน หลังคากระเบื้อง- 

เคลือบสีเดียวกันประณีตงดงาม โอ่อ่า 

ภายนอกกำแพงคือธาราสวรรค์ระยิบระยับ ผืนน้ำกว้างใหญ่ประมาณ 

สองลี้ แสงธาราสะท้อนแสงนภา สะพานสีขาวพาดจากแม่น้ำตรงสู่ประตูวัง 
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ประหนึ่งสายรุ้งยาวพาดผ่านผิวน้ำ ลักษณะโอ่อ่ายิ่ง ทางเดินโอ่โถงทั้งสองข้าง 

มีทหารสวมเกราะทองถือหอกรักษาการณ์อยู่ ขานนามทุกยี่สิบก้าว ท่าทาง 

น่าเกรงขาม

นี่ก็คือตำหนักสวรรค์หรือ เถียนเจินยื่นศีรษะออกมาสำรวจ

หงส์ไฟบินลงมาเกาะบนพลับพลาเรียบ  ๆ  ตรงหัวสะพานอย่างมั่นคง  

มีบ่าวรับใช้สองตนอยู่ในพลับพลาคอยอยู่แล้ว  เห็นเฉาหัวจวินมาแต่ไกล 

ต่างก็ออกมาต้อนรับ โน้มกายคารวะ

เฉาหัวจวินอุ้มเถียนเจินลงจากหลังหงส์แล้วยิ้ม “ต้องให้เทพสวรรค์ 

ทั้งสองคอยนาน”

เทพที่ตำแหน่งสูงกว่าเล็กน้อยรีบยิ้มตอบ “ฝ่าบาทมีรับสั่งให้ข้าน้อย 

มารอที่นี่ เฉาหัวจวินไม่ต้องไปตำหนักหลวงแล้ว ยามนี้ฝ่าบาทประทับที่ 

หอคอยดารา”

ระหว่างสนทนา บ่าวรับใช้อีกตนก็ขึ้นหน้ามาพาหงส์ไฟไป

เทพตนนี้พูดจบก็โน้มตัวเชื้อเชิญเฉาหัวจวินให้เดินนำหน้า ส่วนตน 

เดินตามมาด้านข้างห่างกันครึ่งก้าว ชี้ทิศทางอย่างพอดีกับเวลา

เดินไปตามทางหลักเข้าสู่ประตูวัง เดินไป ๆ มา ๆ ภายในวังอันกว้างใหญ ่ 

เมื่อคนกลายร่างเป็นนก ทุกสรรพสิ่งในสายตาล้วนขยายขึ้นหลายเท่าเป็น 

ธรรมดา บันไดสูงชัน เสามังกรสูงใหญ่ ลานกว้างขวาง พื้นตำหนักสวรรค์ 

เห็นได้ชัดว่าไม่ธรรมดา ท้องพระโรงของตำหนักนับร้อยล้วนหรูหราสง่างาม

ไม่รู้ว่าเดินข้ามไปกี่สะพาน  เลี้ยวผ่านระเบียงไปกี่รอบ  ในที่สุด 

บ่าวรับใช้นำทางเฉาหัวจวินออกไปอีกประตูหนึ่งแล้ว 

ริมธาราสวรรค์ หอสูงเทียมเมฆา

“ไปเล่นเองเถิด” เฉาหัวจวินปล่อยเถียนเจินลงแล้วกำชับ  “ห้ามไปไกล” 

การพานกตัวหนึ่งไปพบ “ฝ่าบาท” ออกจะไม่สมควรไปหน่อย เถียนเจิน 

เข้าใจ ก้าวเท้าเล็ก  ๆ  หมุนไปหมุนมาอยู่ที่เดิม ผงกหัวแสดงให้รู้ว่าฟังรู้เรื่อง

บ่าวรับใช้ข้าง  ๆ  เห็นดังนั้นก็เอ่ยชม “อีกาน้อยตัวนี้เฉลียวฉลาดมาก!”

อีการึ เถียนเจินขนตั้งชัน
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เฉาหัวจวินอดหัวเราะไม่ได้ “นั่นคือหงส์น้อยตัวหนึ่งผ่านเคราะห์คืนชีพ 

แล้วเกิดอุบัติเหตุจนขนสวย  ๆ  เสียหาย”

บ่าวรับใช้กลืนไม่เข้าคายไม่ออก รีบเอ่ย “ข้าน้อยแค่จะบอกว่าสกุลกา 

ไฉนถึงมีกลิ่นอายสูงส่งเช่นนี้ ที่แท้เป็นราชนิกุล”

กลิ่นอายสูงส่งรึ เถียนเจินหันมองขนสีไหม้ทั้งตัวของตนเอง

เฉาหัวจวินเม้มปากแล้วเม้มปากอีก หันกายเดินตามบันไดหินขึ้นไป 

บนหอคอย

พอพ่อพระยิ้มพลันสว่างไสวเป็นหมื่นจั้ง...เถียนเจินยืนตรง ซึมซับ 

กลิ่นอายอยู่ตรงนั้น ทันใดนั้นพลันได้ยินเสียงกีบม้าอึกทึกครึกโครมดังอยู่ 

ชั่วขณะหนึ่ง เสียงกีบม้าดังจากที่ไกล ๆ ก่อนใกล้เข้ามา สั่นสะเทือนจนหูแทบ 

หนวก เพ่งมองเห็นเพียงฝุ่นควันฟุ้งกระจายทั่วทางเดินหลักที่อยู่ตรงข้าม 

แม่น้ำไม่จางหาย ทหารฟ้านับไม่ถ้วนจัดขบวนแถวยืดอกเชิดหน้าขึ้นด้วย 

ท่าทางองอาจผึ่งผาย บ้างเดินเท้า บ้างขี่อาชาสวรรค์ มีทั้งถือธง ถือดาบ  

ถือเกาทัณฑ์...เนิ่นนานมองไม่เห็นจุดสิ้นสุด

เถียนเจินถูกลักษณะอันกร้าวแกร่งนั้นสะกด รีบวิ่งไปที่ริมน้ำฝั่งตรงข้าม  

กระโดดขึ้นไปที่หัวสะพานทำตัวเป็นผู้ชม

“เหวินซี ไอ้หนู เจ้ารบเก่งหรือไม่”

“กล่าวเช่นนี้ไม่ได้ หากว่าแดนปีศาจส่งทหารสตรีมา จักต้องสู้เขา 

ไม่ได้แน่”

...

ทหารฟ้าที่ขี่ม้าสองสามนายเยาะเย้ยทหารชั้นผู้น้อยนายหนึ่ง ทหาร 

ผู้น้อยนายนั้นเหมือนไม่ได้ยิน เพียงก้มหน้าไม่พูดไม่จา

ที่ไหน  ๆ  ต่างก็มีเรื่องที่ผู้อ่อนแอกว่าถูกรังแกเช่นนี้...เถียนเจินแอบ 

เห็นใจ  ได้ยินเสียงอาชาสวรรค์ตามมา  ม้าของทหารผู้น้อยพลันตกใจ 

ลุกลี้ลุกลนยืดหัวตัวผงาด หมุนตัวอยู่ตรงนั้นสองรอบก็นำพาเขาพุ่งออกไป 

ด้านหน้า  เหล่าทหารฟ้าส่งเสียงร้องผวา  ถอยกรูด  ขบวนทัพวุ่นวาย 

ทันที
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“ตู้ม” เสียงหนึ่งดังขึ้น น้ำแตกกระเซ็น ทหารผู้น้อยบังคับไม่อยู่  

สุดท้ายทั้งคนทั้งม้าร่วงลงไปในธาราสวรรค์!

เคราะห์ดีที่เหล่าทหารฟ้าต่างมีวิชาฤทธิ์ เขาเองก็มีปฏิกิริยาโต้กลับฉับไว  

ใช้ปลายเท้าระผิวน้ำกระโดดขึ้นมาทันทีแล้วกลับมานั่งบนหลังม้า

“ไอ้หนูนี่ขี่ม้าดันขี่ลงไปในน้ำ!”

“เกิดมาเหมือนสตรีจะไปรบอะไรได้!”

...

เพราะอยูใ่กลท้ำใหเ้ถยีนเจนิเหน็เรือ่งราวอยา่งชดัแจง้วา่ทหารสองสามนาย 

ด้านข้างวางแผนกลั่นแกล้งเขา 

ขบวนทัพกระจัดกระจาย แม่ทัพนายหนึ่งควบม้ามาด้านหน้า ถาม 

เสียงดัง “ใครก่อเรื่อง”

ทหารฟ้าสองสามนายที่หัวเราะเย้ยหยันก่อนหน้านี้เงียบกริบ ไม่มีใคร 

กล้าพูดมาก 

น้ำไม่ลึก เพียงท่วมถึงท้องม้าเท่านั้น ม้าตัวนั้นเพราะโกรธเกรี้ยว 

จึงยังดิ้นไม่หยุด มือทั้งสองของทหารผู้น้อยยึดบังเหียนแน่นป้องกันไม่ให้ 

มันดิ้นหนี แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดึงมันกลับมาไม่ได้ อีกทั้งมิอาจวางมือ ทำได้ 

เพียงตอบอย่างกลืนไม่เข้าคายไม่ออก “เป็นเหวินซีไม่ระวังทำให้ม้าตกใจ 

จนตกลงไปในธาราสวรรค์”

“เป็นเจ้าอีกแล้ว...เจ้าคนไร้ประโยชน์!” แม่ทัพใช้แส้เฆี่ยนโดนเขา 

อย่างจังทีหนึ่ง “เรื่องสำเร็จมีไม่พอ เรื่องแพ้มีเหลือเฟือ!”

เหวินซีเงียบกริบและไม่แก้ต่าง

“ทั้งหมดมากับข้าดี  ๆ!” แม่ทัพตะโกนสั่งเสียงดังให้จัดขบวนแถวใหม่  

จากนั้นก็หันกายกลับมาตวาดเหวินซีว่า “เจ้าคนไร้ประโยชน์ ยังไม่ลากม้า 

กลับมาให้ข้า ทัพใหญ่จะออกเดินทางประเดี๋ยวนี ้ ทำลายยุทโธปกรณ์ เจ้าต้อง 

ถูกจับกุมเพื่อสอบสวนความผิด!” 

เหวินซีรับคำสั่ง ออกแรงดึงม้า

เรื่องราวไปไกลโดยไม่คาดคิด นึกไม่ถึงว่าเขาจะมีน้ำอดน้ำทนเช่นนี้  
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๕ อุปมาถึงดวงตางดงามของสตรี หากแต่ลึกเกินคาดคะเนความคิด

ความเวทนามากมายในใจของเถียนเจินกลับกลายเป็นความนับถือ  สองตา 

มองเขาอย่างพินิจ พบว่าคนคนนี้เกิดมางดงามยิ่ง หน้าหยก ริมฝีปากแดง  

สองคิ้วเฉียงเข้าหาขมับ ที่หาได้ยากยิ่งก็คือแม้เจอการลอบกัด ถูกคนมากมาย 

เย้ยหยัน  เขากลับไม่โกรธแค้นเลยสักนิด  ตั้งแต่ต้นจนจบบนหน้าผาก 

สงบนิ่ง  ไม่ยินดียินร้าย  เห็นทัพใหญ่ไปไกลแล้วม้าตัวนั้นยังอยู่ ในน้ำ  

เถียนเจินร้อนใจแทนเขา จึงกางปีกบินเข้าไปหา คิดช่วยเขาอีกแรง

เหวินซีประหลาดใจ “หงส์น้อยหรือ”

ตาถึงยิ่งนัก! เถียนเจินยิ่งทุ่มแรงไปที่อาชาสวรรค์ กระพือปีกต้อนไป 

ริมน้ำ

พอได้ยินเสียงเรียกว่าหงส์ ฉันก็ช่วยเจ้าอย่างแน่นอน!

ทันใดนั้นอาชาสวรรค์ที่ร้องคร่ำครวญออกมาทีหนึ่งถูกเรี่ยวแรงมหาศาล 

สายหนึ่งดึงขึ้นจากน้ำ

เถียนเจินแหงนหน้ามองอย่างไม่เข้าใจ 

ม้ากลับไปอยู่บนฝั่งแล้ว เหวินซีดึงบังเหียนอย่างเอ้อระเหยลอยชาย  

ขณะคลี่ยิ้มมองนาง 

เถียนเจินตื่นตระหนก

ทหารฟ้าเล็ก  ๆ  ผู้นี้ต้องเป็นยอดฝีมือคมในฝักผู้หนึ่งเป็นแน่แท้!

ดวงตาใสแจ๋วดั่งสายน้ำในฤดูใบไม้ร่วงลึกจนสุดหยั่งถึง๕ เหวินซีลด 

เสียงพูด “ขอบใจเจ้ามาก หงส์น้อย”

ได้บทเรียนจากการถูกลู่เสี่ยวฉานรีดเลือดมาแล้ว ทุกเรื่องเถียนเจิน 

ย่อมต้องใคร่ครวญถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก...คนผู้หนึ่ง 

ยอมกล้ำกลืนความอดสูเพื่อให้งานสำเร็จ  ภายในใจย่อมต้องมีเบื้องหลัง  

หากให้เขารู้ว่านางเข้าใจทุกอย่าง  เขาจะฆ่านกปิดปากหรือไม่นะ  ดังนั้น  

ในครั้งนี้ เถียนเจินจึงไม่ยอมขอบคุณกลับ  เพียงกระพือปีกบินกลับไปที่ 

หัวสะพาน 
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๖ เทพธิดา

เมื่อเขาเห็นว่านางไม่มีฌานสักนิด  เป็นเพียงนกธรรมดาตัวหนึ่ง  

เหวินซีจึงไม่เตรียมป้องกันดังคาด เพลินอยู่กับนางสักพักไม่รู้ว่าคิดอะไร  

ภายหลังจึงขึ้นม้ารีบตามทัพใหญ่ไป

เถียนเจินมองส่งเขาจนลับตา กระโดดลงจากราวสะพานแล้วเดินเล่น 

อยู่แถวนั้นสองสามรอบ นึกไม่ถึงว่าจะได้รู้อะไรมิใช่น้อย อย่างเช่น เทพ 

ตนหนึ่งมีใจให้เสินหนี่ว์๖  นางหนึ่ง เทพผู้ดูแลคลังสมบัติตนหนึ่งยักยอก 

เครื่องบรรณาการ ไปจนถึงพระสนมนางหนึ่งคิดวางยาพิษพระสนมอีกนาง 

ที่กำลังมีครรภ์...

โลกนี้มิ ได้สงบสุข  ความลับมากมายมี เพียงนกเท่านั้นที่ รู้ เห็น!  

เถียนเจินใช้ขากุมขมับ

เพื่อชีวิตน้อย  ๆ ฉันต้องไม่เป็นนกปากมาก

กะวา่เปน็เวลาพอสมควรแลว้ เถยีนเจนิเดนิกลบัไปทางสะพานใหญ่ ไมท่นัไร 

ก็ได้ยินเสียงคุยกันอยู่ด้านหน้า

“ตัดสินใจเช่นนี้แล้ว เราจะออกราชโองการต่อไป” 

น้ำเสียงอ่อนเยาว์เต็มไปด้วยความมั่นใจ แม้จะให้ความสนิทสนม  

แต่ก็น่าเกรงขามยิ่งนัก

เถียนเจินรีบหยุดเดิน เหลือบตามองขึ้นไป เห็นเพียงเฉาหัวจวิน 

กับบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่ด้านล่างของหอคอยดารา มีบ่าวรับใช้สองสามตนยืน 

นอบน้อมอยู่ด้านนอกห่างไปหลายจั้ง บุรุษผู้นั้นสวมเสื้อคลุมทอง สายรัด 

หยก รูปร่างสูง เนื่องจากหันหลังให้จึงมองไม่เห็นหน้าตา จากถ้อยคำ 

ที่ออกจากปากเขาเมื่อครู่ เขาเรียกตนเองว่า  “เรา”  ก็ไม่จำเป็นต้องคาดเดา 

สถานะแล้ว

เฉาหัวจวินกล่าว “ขอฝ่าบาททรงไตร่ตรอง”

“ญาติผู้พี่เดินทางมาเหน็ดเหนื่อย รีบพักผ่อนเสียเถิด วันพรุ่งยังต้อง 
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๗ เทพจักรพรรดิ 
๘ คำเรียกขานปีศาจจักรพรรดิผู้มีอำนาจสูงสุด

ออกเดินทาง” เสินตี้๗ ตัดบทเขาพลางตบบ่าแล้วพูดยิ้ม  ๆ “ในสายตาของเรา  

นอกจากญาติผู้พี่แล้ว พวกไร้ประโยชน์นั่นไม่มีใครช่วยเรารับภาระนี้ได้  

อย่าปฏิเสธอีกเลย สักครู่น้องชายน้องสาวยังต้องมาคารวะท่าน” 

กล่าวจบ เขาก็พาบ่าวรับใช้สองสามตนเข้าวังไป เหลือเพียงเฉาหัวจวิน 

กับบ่าวรับใช้ที่นำทางมาก่อนหน้านั้น

บ่าวรับใช้ยิ้ม กล่าวว่า “ฝ่าบาททรงตัดสินพระทัยแล้ว เฉาหัวจวิน 

เชิญเถิด” 

เฉาหัวจวินจนใจ เอี้ยวตัวร้องเรียก “หงส์น้อย”

ได้ยินเสียงเรียกอบอุ่น เถียนเจินจึงส่งเสียง ก้าวเร็ว  ๆ  เข้าไปหาตาม 

นิสัย

เห็นขาทั้งสองข้างของนางวิ่งลอยจากพื้น เฉาหัวจวินอดหัวเราะไม่ได้  

อุ้มนางขึ้นมา “หากยังปล่อยให้เจ้าอยู่กับฝูงไก่ฟ้าอีก เกรงว่าแม้แต่วิธีบิน 

ก็ยังลืมแล้ว”

บ่าวรับใช้ที่นำทางเขาเข้าวังเดินไปพลางพูดไปพลางว่า “เฉาหัวจวิน 

ไปบัญชาการรบที่เขาตงหยวนอินครั้งนี้ จะต้องขจัดความกังวลของฝ่าบาท 

ได้อย่างแน่นอนขอรับ”

เฉาหัวจวินตอบ “มีเทพสงครามรักษาการณ์ด้วยตนเอง ฝ่าบาทไย 

ต้องทรงกังวลพระทัย เพียงบัญชาให้ข้าล่วงหน้าไปสังเกตสถานการณ์การรบ  

บำรุงขวัญกองทัพเท่านั้น”

บ่าวรับใช้ถอนหายใจ ลดเสียงพูด “ไม่ปิดบังเฉาหัวจวิน กำลังของ 

หมัวเสิน๘  ไม่ใช่เล่น  ๆ เทพสงครามเพียงตั้งค่ายปิดล้อมเขาไว้ หากต้องการ 

ชัยชนะในสงครามครั้งนี้ จำเป็นต้องให้เฉาหัวจวินออกหน้าขอรับ”

เฉาหัวจวินขมวดคิ้วตอบ “คำพูดเพ้อเจ้อของเซิ่งอู๋หมิงไฉนจะเป็นจริง 

ไปได้”
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บ่าวรับใช้ว่า “มีสงครามสงบสงคราม ไม่มีสงครามก่อสงคราม ไม่ยอม 

รับใช้จึงจากไป ถ้อยคำเหล่านี้ล้วนตรงกับคำพยากรณ์ เขาทรยศไปแดน 

ปีศาจย่อมเป็นลิขิตฟ้า เรื่องนี้สมควรมอบหมายให้เผ่าเทพวิหค ก่อนหน้านี้ 

ไม่ว่ากี่ครั้งหากมีเฉาหัวจวินอยู่ ชนะแน่นอนขอรับ”

เฉาหัวจวินฝืนยิ้ม

ผู้อื่นมาสังหารทหารฟ้านับหมื่นถึงถิ่นเจ้า จากนั้นถอนทหารกลับโดย 

ไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อย เช่นนี้เรียกว่าแดนเทพชนะหรือ เพียงหลอกตนเอง 

และหลอกผู้อื่นเท่านั้น

หมัวเสินก่อสงครามรึ เถียนเจินฟังออกคร่าว  ๆ 

ก็ถูก...มีเทพ...ก็ต้องมีปีศาจ ไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรไปให้ทหารฟ้า 

ฝึกปรือเล่า!

ตำหนักสวรรค์สร้างสวนรับรองประมุขเทพโดยเฉพาะ นางกำนัลสองสามนาง 

รออยู่ที่ประตูทางเข้าอยู่ก่อนแล้ว ต่างพากันยอบกายลงคำนับ ก่อนนำ 

เฉาหัวจวินไปที่ห้อง บ่าวรับใช้พูดคุยด้วยอีกไม่กี่คำก็ลาจากไป 

นางกำนัลหยิบเมล็ดไผ่เข้ามา เฉาหัวจวินวางเถียนเจินไว้บนโต๊ะจะให้ 

นางกิน เถียนเจินมองเมล็ดไผ่เล็ก  ๆ สุดท้ายไม่อยากอาหารเลยเอาหัวมุด 

เข้าไปใต้ปีก

เฉาหัวจวินตีนางเบา  ๆ “เป็นอะไร ไม่กินข้าวรึ”

รับรู้ถึงความกังวลห่วงใย  เถียนเจินโผล่หัวออกมาสะบัดสองหน  

แสดงท่าทีว่าไม่เป็นอะไร

คิดถึงก่อนหน้านั้นที่นางกินหลินจือหยกเข้าไป เฉาหัวจวินเลยไม่ 

คะยั้นคะยอต่อ ไม่ทันไรก็มีนางกำนัลสองนางเดินเข้ามาคำนับ พูดเสียง 

ไพเราะ “น้ำร้อนใบไผ่ตระเตรียมเสร็จแล้ว เชิญเฉาหัวจวินไปอาบน้ำเจ้าค่ะ”

เฉาหัวจวินกำชับเถียนเจิน “เล่นอยู่ในห้อง ห้ามวิ่งสะเปะสะปะ”

มองส่งเขาเดินออกไป เถียนเจินพลันได้ยินเสียงหัวเราะต่ำ ๆ นางกำนัล 

ทั้งสองกำลังยื่นมือดันกันไปมาอย่างมีเลศนัย จึงเฝ้ามองอย่างสนใจสักพัก  
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แม้บนร่างของสตรีทั้งสองจะสวมเสื้อนอกตัวใหญ่คลุมไว้ ด้านในกลับสวม 

เสื้อบางเบาจนมองทะลุไปถึงไหนต่อไหน เถียนเจินเข้าใจโดยพลัน...พี่สาว 

แต่งตัวเช่นนี้ ชัดแจ้งว่าพวกท่านนึกอยากจะลากหนุ่มหล่อให้อาบน้ำด้วยกัน 

ละสิ!

ให้พวกท่านคอยปรนนิบัติรับใช้ ความบริสุทธิ์ของท่านหัวหน้าย่อม 

ไม่ปลอดภัย

แน่นอน...คนผู้นั้นอาจจะเต็มใจอย่างยิ่ง...

เถียนเจินสาบานกับตนเองว่าไม่ได้สนใจใบหน้าหล่อเหลาตอนอาบน้ำ 

ของท่านหัวหน้า  ในใจเพียงบังเกิดความรู้สึกผดุงคุณธรรมอย่างรุนแรง  

นึกอยากดูวิถีชีวิตของท่านหัวหน้าเสียหน่อย ดังนั้นนางจึงกระโดดลงสู่พื้น 

แล้วกระโดดโลดเต้นดอดหนีออกประตูไป

ด้านหลังสวนมีป่าไผ่ผืนใหญ่ ในป่ามีควันสีขาวลอยคลุ้ง ฉากกั้นสีม่วงสูง 

หลายบานตั้งล้อมทั้งสี่ด้าน ในมือของนางกำนัลทั้งสองเมื่อครู่ประคองเสื้อผ้า 

อาภรณ์ มงกุฎ สายรัด ทั้งคู่มองหน้ากันแล้วยิ้ม ก่อนเดินเข้าไป

“วางลงเถิด”

“ฝ่าบาททรงกำชับให้ข้าน้อยอยู่ข้างกายคอยปรนนิบัติเฉาหัวจวินอาบน้ำ 

เจ้าค่ะ”

ไอ้หยา! เถียนเจินใช้ปีกป้องปาก เสินตี้ช่างเอาใจใส่ลูกน้องเสียจริง  

ก่อนทำสงครามรู้จักส่งหญิงงามมาผ่อนคลายความเมื่อยล้า ซ้ำยังจัดมาถึง 

สองนาง!

เป็นนาน...เสียงเฉาหัวจวินจึงดังออกมาจากด้านใน “ไม่ต้อง พวกเจ้า 

ทั้งหมดไปเถิด”

นางกำนัลทั้งสองสีหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวัง

ดีละ...ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าท่านหัวหน้าของฉันเป็นสุภาพ- 

บุรุษ  “ขั้นเทพ”  ตัวจริง...เถียนเจินลุกขึ้นแสดงความเลื่อมใสอย่างสุดซึ้ง

ประมุขเผ่าเทพวิหคน่าเกรงขาม นิสัยดี ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้า 
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๙  เป็นคำล้อเลียนปรัชญาทางพุทธที่พระสงฆ์เปรียบสตรีเหมือนความว่างเปล่า ไม่มีตัวตน

จะกำเริบเสิบสานต่อหน้าเขาได้ สตรีทั้งสองแม้ไม่เต็มใจ แต่ก็มิกล้าเข้าไป 

เสนอหน้าซ้ำสอง ทำได้เพียงตัดใจ ขณะเดินจากไปด้วยความอาลัยอาวรณ์  

หางตาพลันเห็นเงาดำ  ๆ  ไถลผ่านข้างขา

“เจ้าหงส์อัปลักษณ์หนีออกมาแล้ว!” นางหนึ่งอุทานเสียงต่ำ

อีกนางมองสบตา แอบหัวเราะแล้วพูดว่า “ข้ายังนึกว่าพวกเผ่าหงส์ 

จะเป็นแบบเฉาหัวจวินกับพระสนมหนีเฟยกันหมด ที่แท้ยังมีที่อัปลักษณ์ 

เช่นนี้ด้วย!”

อัปลักษณ์แล้วอย่างไร! ถึงอัปลักษณ์ฉันก็ยังเป็นหงส์! เถียนเจิน 

ปลอบใจตนเอง ดูไม่ออกเลยว่าท่านหัวหน้าของฉันก็เป็นพญาหงส์ตัวหนึ่ง!

ประเดี๋ยวนะ...หนีเฟยหรือ  ตอนที่อยู่ข้างนอกตรงมุมกำแพงเพิ่ง 

ได้ยินว่าพระสนมนางหนึ่งต้องการวางยาพิษพระสนมอีกนางที่กำลังตั้งครรภ ์ 

พระสนมที่กำลังตั้งครรภ์นางนั้นดูเหมือนว่าจะถูกเรียกว่าหนีเฟยอะไรนี่แหละ  

พวกเราต่างก็เป็นหงส์เหมือนกัน ต้องบอกเฉาหัวจวินให้ช่วยชีวิตนางหรือไม่ 

นะ...

“อย่าให้มันวิ่งไปทั่ว เกิดเรื่องแล้วคงยากจะอธิบาย” นางหนึ่งต้องการ 

เข้ามาจับหงส์น้อย

“พอแล้ว” คนข้าง  ๆ  รั้งตัวนางไว้ขณะเบ้ปาก “อัปลักษณ์เช่นนี้ ใคร 

จะเอามันไปทำอะไร”

สายตาเย็นเยียบมองสตรีทั้งสองจากไป เถียนเจินใช้ปากสางขนไหม้  ๆ  

ให้เป็นระเบียบ 

อย่างฉันนี่เรียกว่าเติบโตอย่างปลอดภัยต่างหาก...

ไม่ทันไร ด้านในฉากกั้นก็มีเสียงน้ำดังเบา  ๆ  ลอยมา

อมิตาภพุทธ...บุรุษคือความว่างเปล่า๙ เขาเป็นถึงนกชั้นสูงตัวหนึ่ง  

เถียนเจินหันกายกลับอย่างไม่สบายใจ คิดจะกลับไปตามทางเดิมที่มา ใคร 

จะคิดว่านางยังไม่ทันออกจากป่าไผ่ เบื้องหน้าก็มีสตรีออกเรือนผู้หนึ่งกำลัง 
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๑๐ ตรงกับสุภาษิตไทยคือ หนีเสือปะจระเข้
๑๑  ภาคนิยายไซอิ๋ว เชื่อว่าเนื้อของพระถังซัมจั๋งกินแล้วจะอายุยืนหมื่นปี จึงมักถูกพวกปีศาจ 

จับตัวบ่อยครั้ง

จูงหญิงสาวผู้หนึ่งเดินมา โดยมีสาวใช้สองสามนางติดตามอยู่ด้านหลัง สตรี 

ออกเรือนผู้นั้นมีคิ้วงดงาม ผมทรงมวยสูง ปิ่นปักต่างหูเครื่องประดับแวววาว 

สะดุดตา เสื้อผ้าหรูหรา สวมผ้าคลุมไหล่ลายเมฆปักดิ้นทอง เจ็ดส่วนงดงาม  

สามส่วนน่าเกรงขาม หญิงสาวในชุดสีม่วงที่ถูกนางจับจูงก็เป็นดรุณีน้อยที่ 

งดงามยิ่ง ดวงหน้านางเต็มไปด้วยความเขินอาย นัยน์ตามองมาทางนี้เงียบ ๆ 

เห็นแล้วเถียนเจินก็แจ่มแจ้ง ยืดอกตั้งตรง

หนีจิ้งจอกข้างหน้า เสือมาข้างหลัง๑๐...ท่านหัวหน้า ท่านก็คือเนื้อ 

พระถัง๑๑ ชิ้นนั้น อ่า!

สตรีออกเรือนยิ้มพลางผลักดรุณีชุดม่วงทีหนึ่ง แล้วพาพวกสาวใช้ 

จากไป รอบด้านไร้ผู้คน ดรุณีชุดม่วงระงับความเขินอาย ริมฝีปากปรากฏ 

รอยยิ้มบาง  ๆ  แทบมองไม่เห็น ก้มหน้าสำรวจตนเองจนทั่วรอบหนึ่ง หลัง 

แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่งดงามที่สุดแล้ว จึงก้าวย่างอย่างชดช้อยเดินมาทาง 

ฉากกั้น

เจ้าเล่ห์เกินไปแล้ว! หญิงงาม เจ้าเป็นนักแสดงมืออาชีพรึ 

เถียนเจินเริ่มจินตนาการพล็อตเรื่องในช่วงหลัง 

“เสียงกรีดร้องตกใจ หญิงงามยกมือปิดหน้า บิดเอวเล็ก  ๆ ย่ำเท้า 

น้อย  ๆ วิ่งออกไปป่าวร้องให้ชาวบ้านรู้กันทั่ว จากนั้นสตรีสูงศักดิ์ก่อนหน้านี ้

ก็โผล่ออกมาทันทีและพูดว่า ข้าจะออกหน้าแทนท่าน...”

บุรุษรูปงามหญิงงามครองคู่กันแต่ไหนแต่ไรมานับเป็นเรื่องธรรมดา  

ปัญหาอยู่ที่ประมุขเผ่าเทพวิหคท่านนั้นของฉัน หลังจากทำธุระเสร็จก็เลี้ยงนก 

แล้วอาบน้ำ มิได้เห็นดีเห็นงามกับแผนการของนาง เห็นได้ว่ายังไม่แน่ว่าเขา 

จะชอบนาง วางแผนเช่นนี้ช่างไม่ยุติธรรมกับเขาเลย

ลูกน้องที่ดีไม่สมควรปล่อยให้ท่านหัวหน้าเป็นผู้ถูกกระทำ เถียนเจิน 

แน่วแน่ ละทิ้งอุปนิสัยนก พุ่งเข้าไปในฉากกั้น



23

สู่ เ ค่ อ

ไออุ่นดังน้ำที่หลั่งไหลลอยขึ้นมาโอบล้อม ด้านหน้าคือบ่อหินสีขาว 

มีไอน้ำลอยกรุ่น คนผู้หนึ่งอยู่ในบ่อน้ำ จากด้านข้างมองไปยิ่งเห็นเค้าโครงที่ 

งดงาม จมูกโด่ง ตาหงส์หรี่ปรือ สีหน้าสงบนิ่ง เส้นผมยาวเปียกชื้นแนบ 

ใบหน้าและแผ่นหลัง น้ำร้อนสูงท่วมไม่ถึงอก แผงอกหนั่นแน่นได้สัดส่วน...

รู้สึกถึงความเคลื่อนไหว เขาเงยหน้าขึ้น

จมูกร้อนวูบวาบ เถียนเจินรีบแหงนหน้ามองฟ้า จ้องมากไม่ได้ อีก 

นิดเดียวคงกลั้นเลือดกำเดาไม่อยู่…

“หงส์น้อยหรือ” เขาตื่นตะลึง

เถียนเจินถูกเสียงเขาเรียกสติกลับมา นึกถึงเรื่องที่เป็นการเป็นงาน 

ขึ้นมาได้จึงรีบหันหัวไปทางด้านนอกฉากกั้น

เฉาหัวจวินมีฐานะเป็นถึงประมุขเผ่าเทพวิหคย่อมคุ้นเคยกับสำเนียง 

ของนกทุกประเภท ดังนั้นสามารถแยกแยะได้ว่าเหล่าชาวเผ่าต้องการสื่อสาร 

อะไร น่าเสียดายที่เถียนเจินเป็นหงส์เทียม พื้นฐานเดิมไม่เข้าใจภาษานก  

ในเคราะห์ทั้งหมด เผ่าหงส์เผาร่างคืนชีพนับเป็นวิบากครั้งใหญ่ เหตุอะไร 

ก็สามารถเกิดได้ ด้วยเหตุนี้เฉาหัวจวินจึงไม่สงสัย มองนางแบบนกธรรมดา 

ทั่วไป 

เฉาหัวจวินไม่สนใจว่าตนกำลังอาบน้ำอยู่ เขาปลอบโยนนางเสียงนุ่ม  

“อย่ารีบร้อน เจ้าอยากจะพูดอะไรหรือ”

ชั่วขณะหนึ่งเถียนเจินคิดไม่ออกว่าจะบอกให้เขา  “ลุกขึ้น”  อย่างไร  

เลยพลิกตัวลงนอนกับพื้นให้รู้ แล้วรู้ รอด  จากนั้นก็กระโดดลุกขึ้นมา  

ทำซ้ำ  ๆ  ไปมาอยู่หลายครั้ง

เฉาหัวจวินกังวลใจ “ลุกยืนไม่มั่นคง หรือไม่สบาย”

เห็นเขาขึ้นจากน้ำ จะเข้ามาอุ้มตนเพื่อตรวจดู เถียนเจินถูกกระตุ้น 

อย่างรุนแรง รีบปิดตา อมิตาภพุทธ ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ เป็นท่านให้ฉันมอง  

ฉันยังเป็นนกที่ดี...

เฉาหัวจวินยิ่งแปลกใจ “หงส์น้อย เป็นอะไรไปแล้ว”

ฉันไม่เป็นอะไร เป็นท่านหัวหน้าที่กำลังจะกลายเป็นพระเอกชีเปลือย 
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๑๒ มเหสีหรือชายาของผู้ยิ่งใหญ่แห่งแดนเทพ

อยู่หน้าประตู เถียนเจินถอนใจ คาบเสื้อผ้าไปกองไว้ตรงหน้าเขา จากนั้น 

บินไปเหนือฉากกั้น บังเอิญดรุณีชุดม่วงกำลังจะเข้ามาพอดี หงส์น้อยไม่แม้แต ่

จะคิดก็กางปีกพุ่งดิ่งลงไป

พลันปะทะกับเงาดำที่โผเข้ามา ทันใดนั้นดรุณีชุดม่วงถูกขู่จนสะดุ้ง 

โหยง ใบหน้างดงามขาวซีด กรีดร้องและล่าถอยไป

ที่ปรารถนาก็คือผลลัพธ์เช่นนี้แหละ ยามนี้ฉันเป็นนก นกทำอะไร 

ล้วนปกติอยู่แล้ว ขออภัยด้วยนะคนงาม! เถียนเจินสำเร็จท่าทางการบิน 

ขั้นสูง ถลากลับไปนั่งหมอบอยู่เหนือฉากกั้นอย่างพึงใจ ไม่ได้ไล่ตามนางต่อ  

ที่แท้เทพที่นี่ต่างก็มีวิชาฤทธิ์ จัดการนกตัวเล็ก  ๆ  ตัวหนึ่งย่อมมิใช่ปัญหา

เป็นไปตามคาด เฉาหัวจวินที่ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเดินออกมาจาก 

ฉากกั้น สีหน้าค่อนข้างเข้มงวด “มิใช่บอกให้พวกเจ้าถอยไปแล้วหรือ!”

เขายังคงสวมชุดขาวขลิบทอง แต่บนศีรษะเปลี่ยนเป็นมงกุฎทอง รัด 

ผมทรงแคบสูง เห็นแล้วยิ่งทวีความสง่างามและกลิ่นอายสูงส่ง 

เถียนเจินเลื่อมใส

หัวหน้าก็คือหัวหน้า ระดับความเร็วในการสวมเสื้อผ้าย่อมมิใช่อย่าง 

ที่พวกเราจะเทียบได้

เรื่องดี  ๆ  ถูกหงส์น้อยทำเสียเรื่อง  ดรุณีชุดม่วงล้มเหลวแล้วยัง 

ไม่สะทกสะท้าน รีบกลบเกลื่อนสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างรวดเร็ว  

เปลี่ยนท่าทางเป็นตกอกตกใจ “เฉาหัวจวิน?”

เฉาหัวจวินรู้จักนาง “เหิงเย่ว์เสินหนี่ว์?” 

ดรุณีชุดม่วงคารวะอย่างชดช้อยงดงาม “เหิงเย่ว์จีเคยพบเฉาหัวจวิน”

สีหน้าของเฉาหัวจวินอ่อนโยนลงมาก “เหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ตรงนี้”

“เมื่อครู่ข้ามากับเสินโฮ่ว๑๒” เหิงเย่ว์จียิ้มเปี่ยมรัก มองเถียนเจินที่อยู ่

เหนือฉากด้วยความอ่อนโยนอย่างหาที่สุดมิได้ “เป็นเพราะเดินเรื่อยเปื่อย 

มาเห็นหงส์น้อยตัวนี้น่ารักน่าเอ็นดู ข้าชอบมันมาก เกรงว่ามันจะหลงทาง 
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จึงตามมาที่นี่ คิดไม่ถึงว่าเฉาหัวจวินก็อยู่ด้วย”

ช่างเป็นสาวงามที่รักนกยิ่งนัก! เถียนเจินแทบกระอักเลือดตาย

เฉาหัวจวินดูเหมือนจะเชื่อจึงตำหนิเถียนเจิน “ให้เจ้าอยู่ในห้อง เหตุใด 

จึงออกมาวุ่นวายทำให้เสินหนี่ว์ตกใจ!”

เรียกว่าเจ้าแส่ไม่เข้าเรื่อง เรียกว่าเจ้าขัดวาสนาดอกท้อผู้อื่น กรรม 

ตามสนองแล้ว  สมควรถูกตี!  เถียนเจินใช้ปีกบ้องหูตนเองแรง  ๆ  ทีหนึ่ง  

กระโดดลงพื้นอย่างหงอย  ๆ  ก้มหัวรับผิด

เหิงเย่ว์จีโน้มกายลงลูบหัวของหงส์น้อยอย่างสนิทสนม คลี่ยิ้มประดุจ 

แม่พระ “มันมิได้ตั้งใจกระทำผิด เฉาหัวจวินอย่าดุมันเลย”

ใช่ ๆ ฉันยอมรับว่าเป็นความผิดของฉัน พี่สาวคนงามท่านก็อย่าระเบิด 

หัวฉันสิ! เถียนเจินมองเล็บมือยาว  ๆ  แหลม  ๆ  นั่นแล้วขนลุก ตรงไปหลบ 

ด้านหลัง

เฉาหัวจวินโน้มกายเล็กน้อย “หงส์น้อย”

ได้ยินเสียงเรียก เถียนเจินบินเข้าไปในอ้อมกอดของเขาทันที เฉา- 

หัวจวินลูบหลังของนางเบา  ๆ  ปลอบประโลม ถามว่า “เสินโฮ่วประทับที่ใด”

เหิงเย่ว์จีรีบตอบ “เสินโฮ่วทรงคอยเฉาหัวจวินอยู่ที่ห้องโถง”

เสินโฮ่วนั่งอยู่ในห้องโถงจริง  ๆ เฉาหัวจวินเพิ่งเข้าประตูมายังไม่ทันคารวะ 

นางกลับรีบลุกขึ้นชิงคารวะเสียก่อน “ได้ยินฝ่าบาทรับสั่งว่าญาติผู้พี่มา ข้า 

ไม่ได้ไปต้อนรับ เสียมารยาทแล้ว”

เฉาหัวจวินปล่อยเถียนเจินลง ตอบกลับอย่างมีพิธีรีตอง “เมื่อครู่ 

ต้อนรับไม่ดี เสินโฮ่วโปรดอภัย”

“โอ...หงส์น้อยแสนอัปลักษณ์!” เสินโฮ่วตกตะลึง

เถียนเจินน้ำตาตก เดินไปหลบอยู่มุมกำแพงเงียบ  ๆ 

เทพ!...ไม่ได้กล่าวไว้ว่าจิตใจดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรอกหรือ…

เฉาหัวจวินชี้แจงเรื่องอุบัติเหตุที่นางเผาร่างคืนชีพคร่าว  ๆ  แล้วเชิญ 

เสินโฮ่วนั่ง เสินโฮ่วให้เขานั่งก่อน นางถึงยอมกลับไปนั่ง นางยิ้มมองเหิงเย่ว์จ ี 
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๑๓ เทพธิดามังกร
๑๔ รัชทายาท

“เมื่อครู่น้องเหิงเย่ว์อยากออกไปเดินเล่นข้างนอก เหตุใดถึงบังเอิญเช่นนี้  

กลับมาพร้อมกับญาติผู้พี่ได้”

เหิงเย่ว์จียิ้มอย่างไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินัก ตอบว่าพบกันโดยบังเอิญ 

ที่ป่าไผ่

เห็นสีหน้าของเฉาหัวจวินเป็นปกติ เสินโฮ่วรู้ว่าคงเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึง 

จึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนา พูดจาเป็นกันเอง “ญาติผู้พี่คงมีข่าวของหลงหนี่ว์๑๓ 

เต๋ออินแล้วกระมัง”

เฉาหัวจวินส่ายศีรษะ เห็นแววสลดใจในดวงตาหงส์แล้ว เถียนเจิน 

จึงสงสัยว่าหลงหนี่ว์เต๋ออินคือใคร

“ฝ่าบาททรงส่งเทพค้นหาทั่วเขาโยวผัวมาตลอด”  เสินโฮ่วถอนใจ  

ลดเสียงลงแนะนำ “ตั้งแต่น้องเต๋ออินหายสาบสูญไป ถึงยามนี้ก็ผ่านไป 

ยี่สิบปีแล้ว ญาติผู้พี่ไม่สมควรใช้ชีวิตเช่นนี้ต่อไป”

เห็นชัดว่าเฉาหัวจวินไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้อีก “กระหม่อมได้ยิน 

มาว่าหนีเฟยมีเรื่องมงคลหรือพ่ะย่ะค่ะ”

ได้ยินคำว่า  หนีเฟย สองคำนี้ เถียนเจินรีบรวบรวมสติ

“ข้าจะแจ้งญาติผู้พี่เรื่องข่าวมงคลอยู่พอดี” เสินโฮ่วนัยน์ตาสั่นไหว  

ใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มงดงาม นางโบกมือ สั่งบรรดาสาวใช้ “ออกไปให้หมด”

รอจนกระทั่งเหิงเย่ว์จีและพวกสาวใช้ออกไปกันหมดแล้ว รอยยิ้มของ 

เสินโฮ่วเยียบเย็น ครางเบา  ๆ “หนีเฟยมิอาจปรนนิบัติฝ่าบาท เหอเฟยผู้นั้น 

ก็เริ่มไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พักนี้ฝ่าบาทมักเสด็จไปหานางบ่อยครั้ง ข้า 

เพียงแต่กังวลว่านางจะเกิดเรื่อง...”

เฉาหัวจวินยังคงอ่อนโยนและสุภาพ  ตัดบทนาง  “ไท่จื่อ๑๔  ทรงมี 

มานะและความสามารถ ทั้งเผ่าเทพวิหคสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ฝ่าบาท 

ทรงเข้าพระทัยเรื่องนี้ดี เสินโฮ่วอย่าทรงวิตกกังวลจนเกินไป”
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“ท่านพูดถูก เป็นข้าที่คิดมากเกินไปจริง  ๆ” เสินโฮ่วยิ้ม นางพูดมา 

เพื่อรอคำคำนี้ การที่คิดเป็นแม่สื่อระหว่างเขากับเหิงเย่ว์จีก็เพื่อกระชับความ 

สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นเท่านั้น ยามพูดถึงโอรสของตน น้ำเสียงของนาง 

ค่อนข้างพอใจอยู่หลายส่วน “พวกเราสายเลือดเผ่าหงส์ ไฉนเลยดอกบัว 

ราคาถูกจะเทียบได้ ยามนี้ฝ่าบาทยังทรงให้ความสำคัญกับไท่จื่อที่สุดและ 

เสด็จมาหาข้าที่นี่บ่อย  ๆ”

หยุดสักพักนางจึงรีบบอก “เดิมไท่จื่อต้องการจะมาพบท่าน แต่ฝ่าบาท 

มีรับสั่งให้เข้าเฝ้ากะทันหัน”

เฉาหัวจวินตอบเป็นนัย “เสินโฮ่วทรงถือกำเนิดมาจากเผ่าเทพวิหค  

พวกเราไม่สมควรติดต่อใกล้ชิดกันเกินไป  ไท่จื่อยิ่งต้องทรงหลีกเลี่ยง 

ความหวาดระแวง หลีกเลี่ยงปากคน และทำให้ฝ่าบาททรงวางพระทัย”

“ขา้เขา้ใจ” เสนิโฮว่พยกัหนา้กลา่ว “เพยีงแตห่นเีฟยตัง้ครรภ ์ แตล่ะเผา่ 

ได้ยินข่าวต่างแย่งกันส่งคนมาถวาย ข้ามาครั้งนี้ก็เพื่อถามท่านว่าได้เตรียมการ 

ไว้หรือไม่”

เฉาหัวจวินไม่ตอบ ลุกขึ้นยืนมือไพล่หลัง เดินไปมาสองสามก้าว 

พลันเอ่ยว่า “หนีเฟยมีครรภ์ย่อมทำให้คนหวาดหวั่น นางเป็นชาวเผ่าหงส์ 

ของกระหม่อม ซ้ำยังเป็นถึงบุตรสาวของแม่ทัพหนี  เดิมกระหม่อมเป็น 

ตัวตั้งตัวตีส่งนางมาที่ตำหนักสวรรค์ หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นเกรงว่าชาวเผ่า 

จะผิดหวัง”

“ท่านโปรดวางใจ ข้าไม่เคยริษยาเรื่องพวกนี้ ข้ามีไท่จื่อเป็นความหวัง 

เพียงหนึ่งเดียว”  เสินโฮ่วยิ้มอย่างจนใจ  “ถึงไม่ใช่นางก็ต้องเป็นผู้อื่น  

คนกันเองมากน้อยยังนับได้ว่าเป็นมือเป็นแขน หลายปีมานี้นางปฏิบัติต่อข้า 

และไท่จื่อด้วยความจงรักภักดี บ่อยครั้งต่อหน้าพระพักตร์ฝ่าบาทยังพูดจา 

แก้หน้าให้ไท่จื่อ เพียงนางรู้ฐานะของตน ข้าย่อมต้องปกป้องพวกนางแม่ลูก 

ให้อยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอน มิเช่นนั้นแล้วยังจะมีผู้ใดทำงานให้พวกเรา  

หากไม่มีข้าคอยระวังให้อย่างลับ ๆ พวกหญิงสารเลวเหล่านั้นคงลงมือกับนาง 

นานแล้ว”
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เฉาหัวจวินพยักหน้าอย่างพอใจ “เสินโฮ่วดำริเพื่อส่วนรวมได้ก็ดี”

เกี่ยวกับเรื่องที่หนีเฟยอาจถูกทำร้าย  เดิมเถียนเจินยังไม่สบายใจ  

มิรู้ว่าควรหรือไม่ควรบอกเขา คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินบทสนทนานี้ ชั่วขณะนั้น 

คล้ายถูกโจมตีอย่างหนัก...โธ่ ยังคิดว่าเรื่องที่ได้ยินมาจากมุมกำแพงเป็น 

ข่าวลับ ผลคือมีผู้คาดถึงอยู่ก่อนแล้ว ท่านหัวหน้าดูเหมือนสุภาพสง่างาม  

ที่แท้ก็เจ้าเล่ห์เพทุบายเป็นเลิศ! พวกมหาเทพเหล่านี้แต่ละตนล้วนว่องไว 

กว่าลิง ไฉนยังต้องให้นกตัวเล็ก  ๆ  อย่างนางต้องเป็นห่วง!

“คนใหม่คัดเลือก...”

“กระหม่อมจัดการไว้แล้ว”

ได้ยินคำพูดนี้ของเขา เสินโฮ่วก็วางใจ ลุกขึ้นเรียกบรรดาสาวใช้ให้ 

เข้ามา “สายแล้ว ข้าคงต้องกลับก่อน”

เฉาหัวจวินคารวะ “น้อมส่งเสินโฮ่ว”

เสินโฮ่วกล่าว “ญาติผู้พี่มากพิธีไปแล้ว ไม่ต้องหรอก”

เหิงเย่ว์จีกล่าวเสียงอ่อนหวาน “ได้ยินว่าเช้าวันพรุ่งเฉาหัวจวินต้องรีบ 

ไปเขาตงหยวนอินเพื่อบัญชาการรบ โปรดดูแลตนเองด้วย” 

เฉาหัวจวินกล่าวขอบคุณ

กระทั่งพลบค่ำ ไข่มุกขนาดเท่ากำปั้นที่ฝังเลี่ยมอยู่ตรงชายคาเริ่มส่องแสง  

เสยีงดนตรหีายไป บรรยากาศยามราตรใีนตำหนกัสวรรคเ์งยีบสงบ พวกสาวใช ้

วางอาหารหน้าตาดูมีสีสันพร้อมพรั่งเต็มโต๊ะ 

เฉาหัวจวินยืนโดดเด่นอยู่ตรงหน้าต่าง มองไม่เห็นสีหน้าอ่อนโยน  

เงาด้านหลังเผยให้เห็นความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้าง 

นานทีเดียวเขาถึงหันกายกลับมา

บนโต๊ะมีเงาดำ  ๆ กลุ่มหนึ่ง กลับกลายเป็นเถียนเจินที่ยืนหายใจเงียบ  ๆ   

กะพริบตาปริบ  ๆ  อยู่ตรงนั้น 

“หงส์น้อยเข้าใจความรู้สึกของคนจึงเศร้าไปด้วยใช่หรือไม่” เฉาหัวจวิน 

ถามเสียงเบา ริมฝีปากคลี่ยิ้มที่มีร่องรอยขมขื่นเจือจาง “หลังจากร่องรอย 
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หายไปที่เขาโยวผัว ข้าตามหามาหลายปีแล้วกลับยังไม่มีข่าวคราวสักนิด  

ที่แท้นาง...เกิดเรื่องใดขึ้น” 

แววตาเช่นนั้นต่างจากภาพลักษณ์อันหลักแหลมสงบนิ่งตามปกติมาก  

เถียนเจินอดตกตะลึงไม่ได้

ฉันมิได้เศร้าใจ ความจริงแล้วฉันแค่รอกินข้าว

มิน่าเล่า คืนนั้นที่ใต้เขาโยวผัวเขาถึงพูดจาเช่นนั้น ที่แท้ผู้ที่เกิดเรื่อง 

ก็รวมไปถึงหลงหนี่ว์เต๋ออิน คนรักของเขาด้วย

ความจริงตามทฤษฎีของเถียนเจิน เรื่องเศร้าใจกับเรื่องกินข้าวเป็น 

คนละเรื่องกัน เศร้าใจเดิมก็เจ็บปวดขมขื่น ยังมาปวดกระเพาะอีกยิ่งไม่คุ้มค่า  

ท่านหัวหน้าเศร้าใจ ฉันยินดีร่วมเศร้าไปด้วย แต่ท่านรีบเศร้าให้เสร็จ  ๆ  แล้ว 

มากินข้าวเถิด ไม่อย่างนั้นให้ฉันกินข้าวก่อนแล้วค่อยเศร้าต่อจะได้ไหม

“ข้าน่าจะคิดได้อยู่แล้วว่านิสัยของนางแสนดื้อรั้น แง่งอนจากไปเช่นนั้น 

ย่อมเกิดเรื่องแน่” เฉาหัวจวินอุ้มเถียนเจิน “ยี่สิบปี...ยี่สิบปีแล้ว หงส์น้อย  

เจ้าว่าข้าสมควรตัดใจใช่หรือไม่ บางทีนาง…”

นัยน์ตาดำมืดคล้ายสีสันของท้องฟ้ายามราตรี เถียนเจินมองจนใจ 

หวั่นไหว

ในภาพยนตร์และนิตยสารบอกกับหญิงสาวว่าอย่าได้พยายามปลอบใจ 

บุรุษผู้กำลังบาดเจ็บ มิฉะนั้นแสงเรืองรองของเพศแม่ที่ส่องประกายวิบวับ 

อาจทำให้เจ้าตกหลุมรักเขาได้

เถียนเจินรีบก้มหน้า

สามารถตามหาสตรีนางหนึ่งมาได้ยี่สิบปี เทียบกับเสินตี้แล้วนับว่าเขา 

เป็นพวกใจรักมั่น

รู้สึกว่ามือนั้นลูบไล้ขนทางด้านหลังของนางอย่างอ่อนโยนช้า  ๆ ใน 

อ้อมกอดและในอากาศต่างอวลไปด้วยความโศกเศร้า ในที่สุดเถียนเจิน 

ยื่นปีกออกไปตีแขนเขาเบา  ๆ 

เฉาหัวจวินเห็นนางมีเจตนาปลอบใจ ครึ่งส่วนตกตะลึง ครึ่งส่วนยินด ี 

“หงส์น้อย เจ้าฟังรู้เรื่องหรือ”
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ฉันรู้เรื่องมากกว่าที่ท่านคิดเยอะ เถียนเจินผงกศีรษะ

ความทุกข์ระทมในใจถูกขจัดไปเกินครึ่ง เฉาหัวจวินหยิบเมล็ดไผ่ขึ้น 

ป้อนนาง

ท่านหัวหน้าไม่ให้สิทธิพิเศษแก่ฉันหน่อยหรือ ท่านกินข้าว ให้ฉันกิน 

ของประเภทนี้รึ เถียนเจินหันกลับ กระโดดตัวลอยออกจากอ้อมแขนของเขา  

เดินวนรอบ  ๆ  อาหารบนโต๊ะ 

อาหารในแดนเทพไมเ่หมอืนพชืพนัธุท์ัง้หา้๑๕ ในแดนมนษุย ์ ไรอ้ากาศธาต ุ

ที่ไม่บริสุทธิ์ กลิ่นหอมรื่นจมูก

หรือมันอยากกินข้าว เฉาหัวจวินตะลึงงัน มีใจคิดจะลองตรวจสอบ  

เขาดันอาหารไปไว้ตรงหน้าเถียนเจิน 

เมื่อได้รับอนุญาต เถียนเจินจึงจิกขึ้นมาคำโต

เผ่าพันธุ์หงส์กินเมล็ดไผ่เป็นอาหาร ได้พบตัวที่เป็นข้อยกเว้นกะทันหัน  

เฉาหัวจวินลอบประหลาดใจ “ที่แท้หงส์น้อยก็กินอาหาร”

ร่วมโต๊ะกับนกอย่างไรเสียย่อมกระทบต่อความอยากอาหาร เถียนเจิน 

ไม่สบายใจ ใช้กรงเล็บผลักกับข้าวจานหนึ่งไปไว้ตรงหน้าเขา จากนั้นกลับไป 

ฝั่งตรงข้ามหันหลังให้เขาแล้วกินต่อ 

คิดถึงว่าหลายปีมานี้ไม่มีใครกินข้าวด้วย วันนี้ไม่นึกว่าเบื้องหน้าคือ 

หงส์น้อยที่ยังไม่ฝึกฌานจนได้เป็นมนุษย์  เฉาหัวจวินอดพูดขำ  ๆ  ไม่ได้  

“ในเมื่อแสนรู้เยี่ยงนี้ ต่อไปถ้าตั้งใจบำเพ็ญเพียร จะต้องฝึกจนได้ร่างมนุษย์ 

อย่างแน่นอน”

เถียนเจินไม่ใส่ใจคำพูดนี้ 

เป็นมนุษย์นานไปแสนน่าเบื่อ เป็นนกมีบุรุษรูปงามมากอด มีเรื่องโน้น 

เรื่องนี้ให้ฟัง มีที่ใดไม่ดีเล่า

๑๕ หมายถึง ข้าวเจ้า ข้าวฟ่าง ข้าวเดือย ข้าวสาลี และถั่ว


