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	 หลังวนเวียนเกิดใหม่มาแล้วนับไม่ถ้วน โจวอวิ่นเซิ่งก็ยิ่งบ่มเพาะ 

ขีดความสามารถได้มากขึ้น แต่พระเจ้าก็ใช่จะยอมถูกลบเหลี่ยมได้ง่ายดาย 

เกินไปนัก เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงเล่มที่สาม ความสนุกตื่นเต้นยิ่งเพิ่ม 

มากขึ้นอย่างที่ไม่ต้องกลัวว่าจะเบื่อเลยสักนิด อรรถรสและความเข้มข้น 

ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนคุณแทบจะรอเล่มต่อไปไม่ไหวเลยค่ะ

กุมภาพันธ์ 2562
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เทพแห่งแสงสว่าง
กับความมืด
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บทที ่ 1
สาวกผู้เปี่ยมศรัทธา

เมื่อโจวอวิ่นเซิ่ง  กลับถึงทะเลดวงดาวซึ่งไม่ได้กลับมานาน 

มากแล้วอีกครั้งก็ต้องยกมือขึ้นลูบหน้า ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ที่แท้ 

แล้วคนที่เขาตามหามานานก็อยู่ข้างกายตนเองมาตลอด

เขาสัมผัสไม่ได้ว่าคนรักอยู่ที่ไหน แต่อีกฝ่ายกลับสามารถตามหาเขา 

จนเจออย่างแม่นยำทุกครั้ง จนทำให้โจวอวิ่นเซิ่งอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าระดับ 

การเข้ารหัสของคนรักอาจจะสูงกว่าตัวเขาก็เป็นได้ หรือบางทีอีกฝ่ายอาจจะ 

เป็นไวรัส โปรแกรม หรือจิตวิญญาณอื่นที่โดนพระเจ้าควบคุมเช่นเดียวกัน 

เขาคิดคาดเดาอยู่ในหัวไปสารพัด

แต่แล้วก็ต้องเลิกคิดอย่างรวดเร็ว เพราะพลังมหาศาลยิ่งกว่าทุกโลก 

ที่เคยผ่านมากำลังพัดม้วนเข้าสู่ตัวเขาอย่างบ้าคลั่ง  แค่ชั่วพริบตาเดียว 

ก็รักษาอาการบาดเจ็บทางจิตวิญญาณที่เขาได้รับมาก่อนหน้าจนหายเป็น 

ปลิดทิ้ง แถมยังช่วยให้จิตวิญญาณสีเทาของเขากลายเป็นสีขาวสว่างที่มี 

ประกายสีทองแฝงอยู่จาง ๆ พลังที่ได้รับมาจากโลกระดับ B ไม่ใช่ธรรมดา 

จริง ๆ 

เมื่อสังเกตเห็นพลังส่วนที่มากกว่าโดนดูดหายวับไปที่ไหนสักแห่ง  

เขาก็คลี่รอยยิ้มนิด ๆ แล้วกดเปิดเครื่องเอไอตรงข้อมือ

007 ทีไ่มไ่ดเ้ปดิใชง้านมานานทา่ทางตืน่เตน้ดใีจมาก เพราะมขีอ้ความ  

‘ยินดีต้อนรับเจ้านายกลับมา’ เด้งขึ้นบนหน้าจอ
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“โลกต่อไป” โจวอวิ่นเซิ่งกดปุ่มเคลื่อนย้าย ร่างสูงเพรียวพลันหายวับ 

ไปท่ามกลางทะเลดวงดาว

เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตนเองกำลังคุกเข่าอยู่ในวิหารที่ค่อนข้าง 

กว้างและโล่งแห่งหนึ่ง ด้านหน้ามีรูปปั้นสูงห้าเมตรแกะสลักเป็นรูปชาย 

วัยกลางคนใส่เสื้อคลุมยาวสีขาว  สวมมงกุฎหนามไว้บนศีรษะ  กำลัง 

ทอดสายตาเปี่ยมล้นด้วยความเมตตากรุณามองลงมายังสาวกที่กำลังคุกเข่า 

อยู่แทบเท้าตนเอง

โจวอวิ่นเซิ่งแทบจะล่วงรู้ได้โดยอัตโนมัติว่านี่เป็นรูปปั้นของเทพแห่ง 

แสงสว่างนามว่าอโดนิส ส่วนที่นี่ก็เป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่างในจักรวรรดิ 

ซาเกีย ภายในวิหารไม่มีคนอื่น และไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนัก แค่ตั้งแท่น 

สี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ด้านหน้ารูปปั้นเพื่อใช้วางของถวายแด่เทพแห่งแสงสว่าง  

เช่น ดอกไม้สด ผลไม้ และขนมเท่านั้น

บรรยากาศรอบตัวดูเคร่งขรึมและจริงจังมากจนทำให้โจวอวิ่นเซิ่ง 

ไม่กล้ารั้งอยู่ที่นี่นานนัก เขาแบมือทั้งคู่วางซ้อนทับกันบนพื้นแล้วก้มศีรษะลง 

จนหน้าผากแตะหลังมือ  เพื่อแสดงความเคารพแด่เทพแห่งแสงสว่าง  

จากนั้นค่อย ๆ ถอยออกไป

สาวใช้สองคนที่ยืนเฝ้าอยู่ด้านหน้าประตูรีบเดินเข้ามาเอาเสื้อคลุม 

สีขาวสะอาดคลุมไหล่ให้เขา คนหนึ่งเดินนำทาง อีกคนหนึ่งเดินตามหลัง  

พาเขาตรงกลับไปที่ห้องพักอย่างนอบน้อม

ห้องพักไม่ได้กว้างขวางเหมือนตัววิหาร  แต่ตกแต่งอย่างหรูหรา  

ที่เด่นสะดุดตาสุดก็คือเตียงโลหะสี่เสาขนาดใหญ่ซึ่งรูดผ้าม่านสีทองปิดไว้  

ฝั่งตรงข้ามของเตียงเป็นประตูบานเล็ก  ๆ  ที่มีบ่อน้ำร้อนตามธรรมชาติซ่อน 

อยู่ในนั้น

ดูท่าแล้วเจ้าของร่างเดิมน่าจะรู้จักเสพสุขกับชีวิตไม่น้อย และน่าจะมี 

ตำแหน่งสูงมากทีเดียว โจวอวิ่นเซิ่งถอดเสื้อคลุม หยิบไวน์แดงขวดหนึ่ง 

ออกมาจากชั้นวาง จากนั้นค่อย  ๆ  จิบพลางอ่านความทรงจำที่อยู่ในสมอง 

ไปด้วย
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ใช่แล้ว คราวนี้เขาไม่ต้องใช้ 007 แฮ็กเข้าไปขโมยข้อมูลจากฐาน 

ข้อมูลของพระเจ้าก็สามารถรับรู้ได้ถึงประสบการณ์ชีวิตของเจ้าของร่างเดิม 

จากความทรงจำที่อยู่ในสมอง เนื่องจากเจ้าของร่างเดิมเป็นคนที่กลับชาติ 

มาเกิดใหม่ ดังนั้นดวงวิญญาณเก่ากับใหม่สองดวงจึงซ้อนทับกันและส่งผล 

กระทบต่อกันจนหมดทางแก้ไขเยียวยา เมื่อ 007 ค้นพบว่าทั้งสองกำลัง 

จะดับสูญจึงดึงวิญญาณของเจ้านายเข้ามาอยู่ในร่างนี้

ดวงวิญญาณทั้งสองหายไปแล้ว เหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำอัน 

ดำมืดและลึกล้ำ

เจ้าของร่างเดิมมีชื่อว่าโจชัว เนื่องจากเกิดมามีธาตุแห่งแสงสว่างอยู่ 

ในตัว บิชอปของวิหารเทพแห่งแสงสว่างในจักรวรรดิซาเกียจึงรับเขาเป็น 

ลูกบุญธรรมแล้วทุ่มเทจิตใจอบรมสั่งสอน โดยตั้งใจว่ารอให้เขาเติบโตขึ้น 

เป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้รับสืบทอดตำแหน่งบิชอปต่อจากตนเอง

หากพูดถึงธาตุแห่งแสงสว่างก็ต้องกล่าวถึงแผ่นดินจักรวรรดิซาเกีย 

แห่งนี้ก่อน  เมื่อหลายพันปีก่อนแผ่นดินนี้ เจริญรุ่ ง เรืองมาก  และมี  

หลากหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน มีทั้งเอลฟ์ มังกรยักษ์ มนุษย์สัตว์ 

คนแคระ ก็อบลิน และมนุษย์ ทุกเผ่าพันธุ์ล้วนมีเทพเจ้าที่ตนเองเคารพ 

ศรัทธา พวกเขาต่างใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขไร้ความทุกข์กังวลภายใต้การ 

ประสาทพรของเทพเจ้า

แต่ไม่รู้ว่าเทพแห่งแสงสว่างเริ่มทอดทิ้งแผ่นดินแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่  

เมื่อไม่มีพลังศักดิ์สิทธิ์คอยสะกดไว้  ไอปีศาจจากเหวลึกอนธการก็เริ่ม 

คืบคลานเข้ามาปกคลุมผืนพิภพ จิตวิญญาณของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ที่แปดเปื้อน 

ไอปีศาจจะถูกกัดกินจนกลายเป็นตัวประหลาดที่ไล่ฆ่าเผ่าพันธุ์เดียวกับ 

ตนเองอย่างโหดเหี้ยม

สงครามย่อมระเบิดขึ้นอย่างยากหลีกเลี่ยง แต่ก็ไม่สามารถสยบ 

เหล่าปีศาจเอาไว้ได้ กลับทำให้ก็อบลิน คนแคระ และมังกรยักษ์สูญสิ้น 

เผ่าพันธุ์ เหลือแค่เพียงเผ่าเอลฟ์ มนุษย์ และมนุษย์สัตว์ที่ยังดิ้นรนต่อสู้ 

จนเอาชีวิตรอดมาได้ เพราะนักบวชของทั้งสามเผ่าพันธุ์ช่วยกันสวดภาวนา 

เทพแห่งแสงสว่างที่ เดิมทีคิดจะผละจากไปก็ยอมรั้งอยู่ต่อในท้ายที่สุด 
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และมอบพลังแห่งแสงสว่างให้สรรพชีวิตไว้ใช้ขับไล่และกำจัดปีศาจ

ทั้งสามเผ่าจึงสามารถดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อกันมาได้ และเทพแห่ง 

แสงสว่างก็กลายเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาของแผ่นดินนี้

พลังแห่งแสงสว่างสามารถแยกแยะปีศาจที่สิงอยู่ในร่างสิ่งมีชีวิตและ 

ขับไล่มันไปได้ ทั้งยังสามารถสกัดกั้นการแผ่ขยายของไอปีศาจได้ ทว่าเทพ 

แห่งแสงสว่างอาศัยอยู่เหนือสวรรค์ชั้นเก้า ทำให้ไม่สามารถเดินทางลงมา 

ช่วยเหลือสรรพชีวิตบนแผ่นดิน ดังนั้นจึงเลือกสิ่งมีชีวิตที่มีธาตุแห่งแสงสว่าง 

อยู่ในตัวมาเป็นทูตแทนตนเอง เพื่อโปรยหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง 

ลงบนผืนพิภพนี้

แต่คนประเภทนี้มีจำนวนน้อยมาก  จะบอกว่าหายากพอ  ๆ  กับ 

ขนฟีนิกซ์กับเขากิเลนก็ไม่ได้ฟังดูเกินจริงเลยสักนิด แทบจะค้นพบแค่ 

หนึ่งในแสนคนเท่านั้น หากจำนวนนักบวชแห่งแสงสว่างมีไม่มากพอจะ 

ถ่ายเทพลังแห่งแสงสว่างเข้าไปในเขตแดนวงเวทที่ เทพแห่งแสงสว่าง 

เคยวาดไว้ให้ สักวันไอปีศาจจากเหวลึกอนธการคงแผ่ขยายเข้ามาปกคลุม 

แผ่นดินทั้งหมด ถึงตอนนั้นวันสิ้นโลกที่แท้จริงคงจะมาเยือนแล้ว

ตอนค้นพบความทรงจำช่วงนี้  โจวอวิ่นเซิ่งอดเลิกคิ้วด้วยความ 

แปลกใจไม่ได้ เพราะรู้สึกว่าปีศาจกับซอมบี้มีความคล้ายคลึงกันหลายส่วน 

ต่างกันแค่ว่าคนที่ โดนปีศาจทำร้ายไม่ได้ติดเชื้อตาม นอกเสียจากว่า 

เมล็ดพันธุ์ปีศาจที่สร้างขึ้นโดยปีศาจตนนั้นจะถูกฝังเข้ามาในร่าง

เขากดเอไอสั่งให้ 007 ค้นหาบุตรแห่งโชคชะตาของโลกนี้ หรือก็คือ 

ตัวเอกนั่นเอง จากนั้นก็ค้นดูความทรงจำของโจชัวต่อ

เนื่องจากจำเป็นต้องบ่มเพาะนักบวชแห่งแสงสว่างที่มีพลังแข็งแกร่ง 

ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ดังนั้นทุกเผ่าพันธุ์จะทำนายธาตุของเด็กแต่ละคน 

ตอนอายุสามขวบ เมื่อค้นพบเด็กที่มีธาตุแห่งแสงสว่างอยู่ในตัวก็จะส่งไป 

เลี้ยงดูที่วิหารเทพแห่งแสงสว่างในเมืองหลวงทันที

โจชัวถูกพรากจากพ่อแม่มาอยู่ที่การ์กอลซึ่งเป็นเมืองหลวงของ 

จักรวรรดิซาเกียด้วยเหตุนี้เช่นกัน และได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี 

จากบิชอปจนอายุสิบหกปี ในปีนั้นเขาได้พบกับเคราะห์กรรมครั้งใหญ่ของ 
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ชีวิต…อัลเจอร์ออร์ตันหรือเจ้าชายองค์รองของจักรวรรดิซาเกีย เขาถูกดึงดูด 

ด้วยรูปโฉมอันหล่อเหลาและความสง่างามของเจ้าชายจนตกหลุมรักอย่าง 

ถอนตัวไม่ขึ้น

เขารับปากเจ้าชายองค์รองว่าจะช่วยอีกฝ่ายแย่งชิงบัลลังก์ ดังนั้น 

จึงวางยาสลบบิชอป  แล้วพูดกรอกหูบิชอปตอนกำลังสะลึมสะลือด้วย  

‘เทพพยากรณ์’ ว่า ‘เจ้าชายองค์รองคือผู้ปกครองจักรวรรดิซาเกีย’ 

เมื่อบิชอปตื่นขึ้นมาก็หลงเชื่อถ้อยคำดังกล่าวอย่างสนิทใจ  โดย 

ไม่ฉุกใจสงสัยแม้แต่น้อย  และแจ้งเทพพยากรณ์ดังกล่าวต่อพระราชา 

ตอนทำพิธีศีลล้างบาปในวันบรรลุนิติภาวะของเจ้าชายองค์รอง

ผู้คนบนโลกล้วนเคารพศรัทธาต่อเทพแห่งแสงสว่างจนถึงขั้นที่ 

เรียกได้ว่าบ้าคลั่ง จึงไม่มีทางคัดค้านอย่างแน่นอน ดังนั้นสามวันหลังจาก 

พิธีบรรลุนิติภาวะ เจ้าชายองค์รองก็ข้ามหัวเจ้าชายองค์โตขึ้นมารับตำแหน่ง 

มกุฎราชกุมาร

ตอนโจชัวคิดว่าในที่สุดก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าชายองค์รองอย่าง 

มีความสุขสักที เด็กหนุ่มที่ชื่อโบเดน ไบรท์ พลันปรากฏตัวขึ้นมา นอกจาก 

โบเดนจะมีรูปโฉมงดงามชวนหลงใหลดุจเอลฟ์แล้ว ยังมีพลังแห่งแสงสว่าง 

สูงส่งจนน่าทึ่ง อีกทั้งมีของวิเศษที่ได้รับมาจากเทพแห่งแสงสว่างติดตัวด้วย 

เขาเป็นทูตที่เดินออกมาจากปราสาทเทพซึ่งสถิตอยู่สูงขึ้นไปเหนือสวรรค์ 

ชั้นเก้าอย่างแท้จริง

เขาทำให้เจ้าชายองค์รองหลงใหลคลั่งไคล้ในตัวเขาจนลืมหมดสิ้น 

ทุกอย่าง และพยายามฝ่าฟันอุปสรรคยากเย็นแสนเข็ญทั้งปวงเพื่อให้ได้จับคู่ 

ทางจิตวิญญาณกับเขา โจชัวจึงเคียดแค้นริษยาจนขาดสติและหาทางทำร้าย 

โบเดนทุกวิถีทาง แต่กลับถูกผู้ที่รักใคร่เทิดทูนโบเดนเปิดโปงแผนการ 

ทีละอย่าง

โบเดนแค่ยกนิ้วขึ้นมาก็ยิงลำแสงสีทองระยิบระยับแทงทะลุไหล่ของ 

โจชัวได้แล้ว ท่วงท่าง่ายดายแต่กลับทรงอานุภาพมาก ทุกคนต่างตกตะลึง 

และเลื่อมใสศรัทธาไปในขณะเดียวกัน ดังนั้นตำแหน่งบิชอปของโจชัวจึงถูก 

โบเดนช่วงชิงไป แต่เนื่องจากโจชัวมีธาตุแห่งแสงสว่างอยู่ในตัว เจ้าชาย 
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องค์รองไม่สามารถฆ่าเขาทิ้ง จึงหลอกไปที่เหวลึกอนธการแล้วผลักตกลงไป 

แทน

โจชัวขาหัก และเอาแต่สวดภาวนาต่อเทพแห่งแสงสว่างไม่หยุดเพื่อ 

ไม่ให้ตัวเองถูกไอปีศาจกลืนกิน เทพแห่งแสงสว่างเองก็มิได้ทอดทิ้งสาวก 

ของพระองค ์ โจชัวจึงสามารถมีชีวิตอยู่ในเหวลึกอนธการได้เหมือนปาฏิหาริย ์ 

อีกทั้งยังสกัดกั้นไอปีศาจที่พยายามหาทางแทรกซึมเข้ามาในร่างได้ ทำให้ 

เขามีชีวิตอยู่มานานถึงสองร้อยปี ภายในช่วงเวลาสองร้อยปีนั้น เขาเอาแต่ 

สวดภาวนาถึงเทพแห่งแสงสว่างตลอดทุกเวลานาที

เขาเชื่อมั่นว่าเทพแห่งแสงสว่างต้องได้ยินเสียงความในใจของเขา  

และมองเห็นความทุกข์ยากลำบากของเขา ดังนั้นจึงใช้พลังแห่งแสงสว่าง 

ปกป้องคุ้มครองตัวเขา ความเมตตากรุณาเช่นนี้ทำให้เขาสำนึกตัวและ 

ปล่อยวางความยึดติดที่มีต่อเจ้าชายองค์รอง รวมถึงความเคียดแค้นที่มีต่อ 

โบเดน จนกลายเป็นสาวกผู้ศรัทธาต่อเทพแห่งแสงสว่างอย่างแน่วแน่มั่นคง

สองร้อยปีต่อมา ตอนใกล้สิ้นลมหายใจ เขาสารภาพความผิดต่อ 

เทพแห่งแสงสว่าง และสาบานว่าหากชาติหน้ามีจริงจะอุทิศตัวถวายความรัก 

ทั้งหมดแด่พระบิดา และจะไม่มีวันยอมแปดเปื้อนมลทินอีกเด็ดขาด

ความทรงจำนี้หนักอึ้งมาก ต่อให้เป็นคนที่เคยเกิดใหม่มาแล้วนับ 

พันชาติอย่างโจวอวิ่นเซิ่งยังอดทึ่งในตัวโจชัวไม่ได้

ทันใดนั้นเอง 007 ก็ส่งข้อมูลของบุตรแห่งโชคชะตามา ตัวหนังสือ 

ถี่ยิบ ข้อความกะพริบวอบแวบแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการอ่านของ 

โจวอวิ่นเซิ่ง แค่ไม่ถึงห้าวินาทีเขาก็ทำความเข้าใจกับพื้นหลังคร่าว  ๆ  ของ 

โลกนี้ได้แล้ว จากนั้นหลุดเสียงหัวเราะอย่างเยาะหยันออกมา

นี่เป็นโลก  BL ทว่าแตกต่างจากโลกก่อน  ๆ เพราะตัวเอกฝ่ายรับ 

ของโลกนี้เป็นที่รักของผู้คนนับหมื่น รอบตัวยังรายล้อมด้วยตัวเอกฝ่ายรุก 

ถึงหกคนด้วยกัน แถมแต่ละคนยังมีฐานะไม่ธรรมดา ความสามารถเหนือ 

ลำ้กวา่บคุคลทัว่ไป ในจำนวนนัน้มทีัง้พระราชาในอนาคตของจกัรวรรดซิาเกยี  

โป๊ปซึ่งเป็นผู้นำของเหล่านักบวชแห่งแสงสว่างทั้งหมดของแผ่นดินนี้ ราชา 

มนุษย์สัตว์ของเผ่ามนุษย์สัตว์ ราชาเอลฟ์ของเผ่าเอลฟ์ เทพแห่งความมืด 
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ซึ่งอาศัยอยู่ในเหวลึกอนธการ และเทพแห่งแสงสว่างที่อาศัยอยู่เหนือสวรรค์ 

ชั้นเก้า

ขอเพียงเป็นราชาที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของโลกนี้ล้วนหนีไม่รอดจาก 

บ่วงเสน่ห์ของโบเดน ทุกคนต่างเต็มใจครอบครองเขาร่วมกัน เนื่องจาก 

บรรดาฝ่ายรุกทั้งหลายรักษาสมดุลได้เป็นอย่างดี ไอปีศาจจึงไม่ได้แผ่ขยาย 

เข้าครอบคลุมพื้นพิภพ สรรพชีวิตจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็น โบเดน 

เปน็เสมอืนราชนันอกบลัลงัก ์ ราวกบัวา่ทกุคนตา่งเขา้มารายลอ้มอยูร่อบตวัเขา 

และต้านทานเสน่ห์ของเขาไม่ได้เลย  ผู้ที่เคยพบหน้าโบเดนสักครั้งหนึ่ง 

เป็นต้องตกหลุมรักเขา ยกเว้นก็แต่พวกตัวสมทบที่รับบทชั่วช้าเท่านั้น

เทพเจ้าได้ยินเสียงความในใจของเขา มองเห็นความทุกข์ยากลำบาก 

ของเขา จึงช่วยปกป้องคุ้มครองเขาให้มีชีวิตรอดมาได้ ที่แท้แล้วก็เป็นแค่ 

เรื่องตลกสิ้นดี! เพราะความจริงแล้วเทพแห่งความมืดกับเทพแห่งแสงสว่าง 

ตั้งใจลงโทษโจชัวต่างหาก อยากจะให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานจนมีชีวิตอยู่ 

ไม่สู้ตายในหุบเหวลึก โจชัวช่างน่าสมเพชจริง ๆ  ที่ดันรู้สึกซาบซึ้งใจกับเรื่อง 

พรรค์นั้น

“ไอ้โง่เอ๊ย!” โจวอวิ่นเซิ่งสบถใส่ภาพสะท้อนของเด็กหนุ่มตาสีฟ้าอ่อน 

ไว้ผมตรงยาวสยายสีแพลทินัมบลอนด์ในกระจกตรงหน้า

ทว่าเจ้าโง่คนนี้กลับทำให้เขารู้สึกสงสารมากเช่นกัน ดังนั้นจึงตัดสินใจ 

ว่าจะทำความปรารถนาของอีกฝ่ายให้เป็นจริง นั่นก็คือเป็นนักบวชแห่ง 

แสงสว่างอย่างสมภาคภูมิให้ได้

ไม่อย่างนั้นยังจะทำอะไรได้อีกล่ะ โลกนี้มีเทพเจ้าสิงสถิตทำให้ถูก 

จัดอยู่ในระดับ  A พลังจากโลกระดับ  B ที่เขาเพิ่งได้รับมาจึงแทบไม่มี 

ประโยชน์อะไรเลย เพราะแค่เทพแห่งความมืดกับเทพแห่งแสงสว่างตวัด 

สายตามองมาก็ทำให้ร่างกายของโจชัวแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผงหรือบาดเจ็บ 

สาหัสถึงจิตวิญญาณได้แล้ว การบาดเจ็บถึงจิตวิญญาณสร้างความทุกข์ 

ทรมานอย่างมาก โจวอวิ่นเซิ่งจึงไม่คิดจะลิ้มรสชาติแบบนั้นซ้ำอีกเป็นครั้ง 

ที่สอง

ดังนั้นอยู่ห่าง ๆ จากโบเดนและปัญหาชวนขัดแย้งทั้งปวงดีกว่า รอให้ 
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โตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยยื่นเรื่องขอเป็นบาทหลวง ออกเดินทางเผยแผ่คำสอน 

ไปทั่วแผ่นดิน เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเขาสามารถแก้ไขชะตาชีวิตของ 

โจชัวได้แล้วเช่นกัน พอคิดมาถึงตรงนี้หัวใจที่กำลังปั่นป่วนอยู่นิด  ๆ  ของ 

โจวอวิ่นเซิ่งค่อยสงบนิ่งลงในที่สุด

ปัญหาเพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือ เขาดันเป็นพวกไร้ซึ่งศรัทธา 

อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงไม่มีทางรู้สึกเลื่อมใสหรือเคารพเทิดทูนเทพแห่ง 

แสงสว่างได้อย่างหมดหัวใจ แต่นักบวชในโลกนี้ต้องสวดภาวนาต่อเทพ 

แห่งแสงสว่างเท่านั้นถึงจะได้รับพลังมา

บทสวดภาวนายิ่งสละสลวยงดงาม ตอนสวดภาวนายิ่งมีจิตศรัทธา 

อันแรงกล้า ก็ยิ่งได้รับพลังแห่งแสงสว่างจากเทพแห่งแสงสว่างมากขึ้นเท่านั้น 

แม้ว่าพลังพิเศษจะเป็นสิ่งสำคัญ ทว่าก็มีนักบวชมากมายที่มีคุณสมบัติ 

ธรรมดา  ๆ  แต่ทุ่มเทจิตใจสวดภาวนาต่อเทพเจ้าด้วยศรัทธาอันแรงกล้า 

วันแล้ววันเล่า จนสั่งสมพลังแห่งแสงสว่างได้มหาศาล และก้าวกระโดด 

ขึ้นมาเป็นบิชอปของรัฐหรือจักรวรรดิแห่งใดแห่งหนึ่งได้

แล้วผู้ไร้ซึ่งศรัทธาต้องทำอย่างไรถึงจะเกิดความรู้สึกศรัทธาอย่าง 

แรงกล้าได้ เทพแห่งแสงสว่างมีพลังอ่านใจคนได ้ ดังนั้นคงไม่มีทางประทาน 

พรให้สาวกจอมปลอมอย่างแน่นอน หากภายในตัวมีพลังแห่งแสงสว่าง 

ต่ำเกินไป  โจวอวิ่นเซิ่งยังไม่ทันออกจากเมืองการ์กอลก็คงถูกปีศาจที่  

เกลียดชังนักบวชแห่งแสงสว่างฉีกทึ้งเป็นชิ้น  ๆ จนทำให้โจชัวต้องพบเจอ 

กับชะตากรรมสุดแสนจะรันทดยิ่งกว่าชาติก่อนเป็นแน่

โจวอวิ่นเซิ่งนวดคลึงหัวคิ้ว เพราะเริ่มรู้สึกว่าแต่ละโลกชักยากเย็น 

แสนเข็ญขึ้นทุกที

เขาถอดเสื้อคลุมตัวนอกออกแล้วเดินเปลือยกายเข้าไปในบ่อน้ำร้อน 

ผ่อนคลายเส้นประสาทที่ตึงเครียดพลางปรับแต่งคุณสมบัติร่างกายของโจชัว 

ไปด้วย พลังในตัวโจชัวไม่ค่อยสูงนักตอนทำนายพลังแฝงในตัว จึงทำให้ 

ศิลาธาตุแค่เปล่งแสงสีขาวจาง  ๆ  เท่านั้น แต่หลังจากผ่านการปรับแต่งด้วย  

007 แล้วค่อยมีพลังเพิ่มขึ้นถึงขีดสูงสุด

แต่น่าเสียดายว่าบนโลกนี้คุณสมบัติดีหรือเลวกับพลังแข็งแกร่งหรือ 
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อ่อนแอกลับไม่มีส่วนสัมพันธ์กัน เด็กจำนวนมากที่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่า 

คนอืน่ ทวา่มวัแตห่ลงลำพองว่าตนเองสงูสง่ จนละเลยการแสดงความเลือ่มใส 

ศรัทธาต่อเทพแห่งแสงสว่าง พลังแห่งแสงสว่างในตัวพวกเขาจึงค่อย  ๆ  ลด 

น้อยลงหรือสูญสลายหมดสิ้น

ในขณะที่เด็กที่มีคุณสมบัติธรรมดาหรือระดับต่ำกว่า แต่ตระหนัก 

ดีว่าตนเองมีฐานะต่ำต้อย ดังนั้นจึงยิ่งทวีความเลื่อมใสศรัทธาต่อเทพแห่ง 

แสงสว่าง พวกเขาค่อย ๆ สั่งสมพลังที่ได้จากการสวดภาวนาทุกวัน หลังจาก 

เวลาผ่านไปสิบถึงยี่สิบปีก็มักจะประสบความสำเร็จสูงจนน่าทึ่งได้

ดูท่าแล้วเทพแห่งแสงสว่างคงจะต้องการพลังแห่งศรัทธาเป็นอันมาก  

ระหว่างเขากับนักบวชแห่งแสงสว่างน่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบที่ต่างฝ่าย 

ต่างมีผลประโยชน์ต่อกัน เจ้ามอบพลังแห่งศรัทธาให้ข้า ส่วนข้ามอบพลัง 

แห่งแสงสว่างให้เจ้า ดังนั้นหากไม่มีศรัทธาย่อมไม่มีพลังแห่งแสงสว่าง

คนที่ไร้ซึ่งความศรัทธาอย่างโจวอวิ่นเซิ่งจึงลอบหนักใจมาก

ความมัวหมองในตัวโจชัวถูกขจัดทิ้งไปทีละนิด ผิวพรรณที่เดิมที 

ขาวกระจ่างมาตอนนี้ยิ่งดูคล้ายหยกเรียบเนียนปราศจากรอยตำหนิและ 

ทอประกายเปล่งปลั่ง ดวงตาสีฟ้าอ่อนดูห่างไกลยิ่งกว่าท้องฟ้ากว้างและ 

ลึกล้ำยิ่งกว่ามหาสมุทรใหญ่  ใบหน้าสวยได้รูปลดทอนความสดใสและ 

ประกายคมกริบลงไปไม่น้อย จนกลายเป็นคนที่ดูค่อนข้างเก็บตัว แต่ก็มี 

สีหน้าอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้คน

ยามหลุบเปลือกตาลง บรรยากาศเงียบสงบและอบอุ่นจะแผ่ห้อมล้อม 

รอบตัวเขาอย่างเงียบ  ๆ ทุกคนที่ถูกเขาชำเลืองมองล้วนไม่อยากให้สายตา 

ของเขาเลื่อนไปที่อื่น

ในฐานะทีเ่ปน็นกัปลอมแปลง รปูโฉมภายนอกเชน่นีช้ว่ยใหเ้ขาแสดงได ้

สมบทบาทมากพอแล้ว หากเพิ่มเติมหรือลดทอนลงอีกนิดกลับจะกลายเป็น 

การวาดงูเติมขา1 เสียเปล่า  ๆ โจวอวิ่นเซิ่งหยิบเสื้อคลุมอาบน้ำมาสวมแล้ว 

 1 สำนวน หมายถึงการทำสิ่งที่เกินจำเป็นหรือเกินพอดี ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้ว 

อาจทำให้ดูแย่กว่าเดิม
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มองดูภาพสะท้อนของเด็กหนุ่มในกระจกอย่างพึงพอใจ

เนื่องจากเป็นตัวสมทบสุดชั่วร้าย ดังนั้นรูปโฉมภายนอกของโจชัว 

ย่อมต้องด้อยกว่าตัวเอกเป็นธรรมดา แต่ขาดก็แค่บุคลิกที่ดูสะอาดบริสุทธิ์ 

ของตัวเอกฝ่ายรับไปหน่อยเท่านั้น  แต่หลังจากโจวอวิ่นเซิ่งปรับแต่ง 

คุณสมบัติของร่างกายใหม่แล้ว โจชัวในเวลานี้เปรียบเสมือนธารน้ำใสบริสุทธิ์ 

หรือสายลมอ่อนโยน ไม่มีใครอ่อนโยนและสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเขาอีกแล้ว

ถ้าเขาเดินออกไปเมื่อไหร่ต้องกลายเป็นสุดยอดตัวแทนนักบวชแห่ง 

แสงสว่างของทุกเผ่าพันธุ์อย่างแน่นอน

เมื่อฮาร์ดแวร์ภายนอกดูเพียบพร้อมแล้ว ต่อมาก็ได้เวลาจัดการกับ 

ปัญหาซอฟต์แวร์ข้างในอย่างความเลื่อมใสศรัทธาเสียที โจวอวิ่นเซิ่งเอนตัว 

ลงนอนบนเตียงพลางคิดใคร่ครวญหาแผนการ ก่อนจะผล็อยหลับไปโดย 

ไม่รู้ตัว 

เชา้ตรูว่นัตอ่มา เขารูส้กึตวัตรงตามเวลาตืน่นอนตามปกตขิองโจชวั กะพรบิตา 

ปริบ  ๆ ก่อนจะฉุกคิดแผนการขึ้นมาได้ จึงรีบไล่สาวใช้ทั้งสองคนออกไป  

หลังจากล้างหน้าบ้วนปากแล้วก็เดินไปหน้ากระจกบานใหญ่ยาวจรดพื้น เขา 

จ้องมองเด็กหนุ่มร่างเพรียวบางที่สะท้อนในกระจกตรงหน้าพลางพึมพำว่า  

“ฉันรักเทพแห่งแสงสว่าง รักเขาด้วยชีวิตและจิตวิญญาณทั้งหมดของฉัน  

เพียงเพื่อให้มีสิทธิ์จุมพิตชายเสื้อคลุมของเขา เพียงเพื่อให้เขาเหลือบมองมา 

แค่ชั่วแวบหนึ่งแม้จะไม่ได้ตั้งใจ ฉันก็ยินดีทุ่มเทให้ได้ทุกอย่าง”

เขาหยุดชะงักเล็กน้อย ก่อนจะพูดเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงจริงจัง “ฉันรัก 

เขา รักจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง รักจนยอมดับดิ้นร่างแหลกสลาย”

พอสิ้นเสียง แววตาหลุกหลิกของเด็กหนุ่มพลันสงบนิ่ง  ใช่แล้ว  

โจวอวิ่นเซิ่งสะกดจิตตัวเอง เพราะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่ทำให้จิตใต้สำนึก 

ของเขาเปล่งลำแสงแห่งความศรัทธาออกมาได้ มิฉะนั้นเทพแห่งแสงสว่าง 

เหลือบมองแค่แวบเดียวก็คงอ่านออกทะลุปรุโปร่งแล้ว 

การหลอกลวงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดไม่ใช่การหลอกคนอื่น แต่ 

เปน็การหลอกตวัเองตา่งหาก ภายในเวลาสบิสองชัว่โมงตอ่จากนี้ โจวอวิน่เซิง่ 
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จะกลายเป็นสาวกที่ยกย่องเทิดทูนเทพแห่งแสงสว่างสุดหัวใจ แต่เมื่อไหร่ 

ที่การสะกดจิตหมดฤทธิ์ เขาจะเปลี่ยนกลับเป็นตัวเองคนเดิมอีกครั้ง

แนน่อนวา่หากจำเปน็จรงิ ๆ เขากส็ามารถเพิม่ระยะเวลาในการสะกดจติ 

ตัวเองให้นานขึ้นได้

เขาจัดชายเสื้อคลุมให้เข้าที่ นักบวชแห่งแสงสว่างคนใหม่เอี่ยม 

สดจากเตาก็เดินนำหน้าสาวใช้ทั้งสองคนตรงไปที่วิหารด้วยสายตาเลื่อมใส 

ศรัทธาอย่างแรงกล้า 

บิชอปที่ยืนรออยู่ด้านหน้ารูปปั้นนานแล้วเอ่ยขึ้นว่า “บุตรข้า เจ้าอายุ 

สิบหกแล้ว อีกสองปีก็ต้องออกเดินทางจาริกแสวงบุญ พวกปีศาจเกลียดชัง 

นักบวชแห่งแสงสว่างอย่างมาก เพื่อไม่ให้โดนพวกมันฆ่าตาย เจ้าควรจะ 

เพิ่มเวลาสวดภาวนาให้นานขึ้นอีก ก่อนจะออกจาริกแสวงบุญต้องสั่งสมพลัง 

ให้มากพอที่จะเอาไว้ใช้ปกป้องคุ้มครองตัวเอง ข้ารักเจ้า และหวังว่าเทพแห่ง 

แสงสว่างจะรักเจ้าเช่นเดียวกับข้า” 

เขาใช้ปลายนิ้วแตะลงตรงหว่างคิ้วของเด็กหนุ่ม สีหน้าแฝงแววกังวล 

อยู่หลายส่วน

เนื่องจากโจชัวตกหลุมรักเจ้าชายองค์รองอย่างรุนแรง ไหนเลยจะมี 

กะจิตกะใจสวดภาวนา พลังแห่งแสงสว่างซึ่งเดิมทีมีอยู่น้อยนิดในตัวจึงแทบ 

สูญสลายหมดสิ้น แต่เขาเป็นเด็กคนเดียวในรอบห้าสิบปีของจกัรวรรดิซาเกีย 

ที่มีธาตุแห่งแสงสว่างในตัว หากว่าเขาไม่ได้เรื่องจริง  ๆ จักรวรรดิซาเกีย 

คงต้องกลายเป็นขุมนรกของเหล่าปีศาจแน่

หนึ่งสัปดาห์ก่อน บิชอปให้โจชัวลองทำให้ศิลาธาตุเปล่งแสงสว่าง  

แต่เด็กหนุ่มเกือบจะทำไม่สำเร็จ เรื่องนั้นทำให้บิชอปเครียดจัดจนนอน 

ไม่หลับหลายคืนติดต่อกัน หลังจากนิ่งเงียบขบคิดอยู่ครู่หนึ่ง สุดท้ายบิชอป 

ก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ลง จึงยื่นศิลาธาตุให้โจชัวอีกครั้งพร้อมกำชับว่า “จงใช้ 

พลังทั้งหมดในตัวเจ้าทำให้มันเปล่งแสงสว่างขึ้นมาเถิด บุตรข้า” หากว่า 

ศิลาธาตุไม่มีปฏิกิริยาใด  ๆ เขาคงต้องพิจารณาเรื่องเปลี่ยนตัวผู้รับสืบทอด 

ตำแหน่งใหม่ บางทีอาจจะต้องขอให้พระราชายกทัพไปแย่งชิงตัวมาจาก 

แคว้นอื่น
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ร่างกายเพิ่งผ่านการปรับแต่งมาทำให้พลังแห่งแสงสว่างในตัวเพิ่ม 

สูงขึ้นด้วย โจวอวิ่นเซิ่งจึงไม่วิตกกังวลอะไรกับเรื่องนี้ เขารับศิลาธาตุมาแล้ว 

ถ่ายทอดพลังเวทเข้าไปอย่างสงบเยือกเย็น

ศิลาธาตุเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเทาตามปกติเป็นสีขาวสว่างจนดูโปร่งใส  

อีกทั้งมีประกายสีทองเจือปนอยู่ในนั้นด้วยจึงดูเจิดจ้าจนนัยน์ตาพร่า ต่อให้ 

เป็นบิชอปเองยังทำให้ศิลาธาตุเปล่งได้เพียงแสงสีขาวแต่ไม่มีประกายสีทอง 

เจือปนอยู่ในนั้น เพราะมีเพียงผู้สวดภาวนาด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าที่สุด 

ที่จะได้รับพลังที่มีประกายสีทอง ดังนั้นนี่จึงเป็นความเมตตาที่หาได้ยากยิ่ง 

ของเทพแห่งแสงสว่าง

ดูท่าเด็กคนนี้คงจะตระหนักถึงความผิดของตัวเองจึงไปสารภาพผิด 

ต่อพระบิดา และพระบิดาก็ทรงเมตตายอมอภัยให้เขา เช่นนี้ก็ยิ่งดี ในที่สุด 

จักรวรรดิซาเกียก็มีนักบวชที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้นเสียที

บิชอปตบไหล่ผอมบางของเด็กหนุ่มพลางพูดให้กำลังใจอีกหลาย 

ประโยค จากนั้นค่อย ๆ เดินออกจากวิหารไป เมื่อถึงวัยเท่าเขา ต่อให้สวด 

ภาวนามากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะความชราภาพทำให้ร่างกาย 

ไม่สามารถแบกรับพลังมากไปกว่านี้ อนาคตจึงตกอยู่ในกำมือของคนหนุ่ม 

แล้ว

โจวอวิ่นเซิ่งค้อมตัวมองส่งบิชอปเดินไปไกลแล้วค่อยหันมามองรูปปั้น 

ของเทพเจ้า แววตาของเขาเปี่ยมล้นด้วยความรักเทิดทูนอย่างแรงกล้า  

จนแทบจะสะกดกลั้นความต้องการเดินอ้อมโต๊ะยาวไปจุมพิตหลังเท้าของ 

รูปปั้นเอาไว้ไม่ได้

“พระบิดา ท่านคงไม่ล่วงรู้หรอกว่าข้ารักและเทิดทูนท่านมากเพียงใด” 

เขาพึมพำเสียงเบาก่อนถอยไปด้านหลังโต๊ะตัวยาว จากนั้นคุกเข่าลงกับพื้น  

พนมมือแล้วเริ่มต้นสวดภาวนา

เมื่อการสวดภาวนาเป็นแหล่งที่มาของพลัง พวกนักบวชย่อมไม่มีทาง 

แพร่งพรายความลับนี้ให้คนนอกล่วงรู้เด็ดขาด ดังนั้นภายในวิหารแห่ง 

แสงสว่างแต่ละที่จึงไม่มีการเผยแพร่ตัวอย่างคำสวดภาวนาหรือพระคัมภีร์ 

แห่งแสง ทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวของนักบวชเอง  
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พวกเขาจึงจำเป็นต้องทุ่มเทเอาชนะใจเทพแห่งแสงสว่างจนสุดกำลังความ 

สามารถ

เวลานี้โจวอวิ่นเซิ่งรักและเทิดทูนเทพแห่งแสงสว่างอย่างสุดหัวใจ  

กระทั่งจิตวิญญาณยังเหมือนแกะสลักเป็นคำว่า  ‘ข้ารักพระบิดา’  ติดเอาไว้  

เมื่อเห็นรูปปั้นของพระบิดา  เบ้าตาพลันเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำร้อนผ่าว  

คำสวดภาวนาอันแสนตราตรึงใจและเปี่ยมล้นด้วยความศรัทธาแทบจะหลุด 

จากปากเขาโดยไม่ต้องเสียเวลาขบคิดด้วยซ้ำ

“ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณสำหรับการโอบอุ้มข้า เลือกข้า ทดสอบข้า

ยอมให้ข้าเป็นสาวกผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ และได้รับรัศมีแสงของ 

พระองค์จากทุกแห่งหน

พลังของพระองค์กำลังเรียกร้องข้า พระเมตตาของพระองค์กำลัง 

ปกป้องข้า ทรงดึงข้ากลับมาจากความสับสน และช่วยข้าขึ้นมาจากความ 

มืดมิด

ข้าช่างต่ำต้อยเสียจนไม่คู่ควรจะได้รับความเอาใจใส่จากพระองค์

แต่ข้ายังคงคุกเข่าอยู่ตรงนี้เช่นเคย และวอนขอให้พระองค์ผลักไส  

ตำหนิ และเฆี่ยนโบยข้า 

เพื่อให้ข้าไม่มีวันหลงลืมความรักและเทิดทูนที่มีต่อพระองค์

ข้ายินดีน้อมถวายดวงวิญญาณของข้า และวอนขอให้พระองค์รับไว้

ยามพระองค์มองทะลุเข้ามาอ่านใจ โปรดจงมองพินิจความรักและ 

ความเทิดทูนอันแสนต่ำต้อยซึ่งเก็บอยู่ในนั้นด้วยเถิด

เพราะนั่นคือความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าแล้ว

พระบิดาโปรดมองข้าเถิด

พระบิดาโปรดฟังข้าเถิด

พระบิดาโปรดใช้ข้าเถิด

พระบิดาโปรดสำแดงพลังอันยิ่งใหญ่ลงมาบดขยี้ข้าให้แหลกสลาย 

ด้วยเถิด

หากว่าพระองค์สถิตอยู่ ณ ที่นี้และได้ยินคำสวดภาวนาของข้า

ขอพระองค์โปรดสำแดงฤทธาด้วยเถิด เพราะความรักและเทิดทูนที่มี 



เ ฟิ ง ห ลิ ว ซู ไ ต

15

ต่อพระองค์ทำให้ข้าอ่อนแอลง

ข้ายินดีติดตามพระองค์เพียงผู้เดียวตราบชั่วนิรันดร์”

เสียงเอื้อนเอ่ยในตอนท้ายดังก้องกังวานอยู่ในวิหารราวกับเสียงหยก 

กระทบโลหะ สายน้ำซัดใส่ชายฝั่ง มวลผกาคลี่กลีบเบ่งบานสดใส หรือ 

สายลมแผ่วเบาพัดลอดผ่านใบไม้ หรือเส้นผมชวนให้รู้สึกผ่อนคลายนุ่มนวล 

และไม่มีวันลืมชั่วชีวิต

เหนือสวรรค์ชั้นเก้า ชายหนุ่มรูปงามที่มีเส้นผมและดวงตาสีทองอร่าม 

กำลังเงี่ยหูฟัง หัวคิ้วที่ขมวดมุ่นเป็นปมคลายออกโดยไม่รู้ตัว รอยยิ้มจุดขึ้น 

ตรงมุมปากเคร่งเครียด

เขาเอนตัวอยู่บนตั่งเตี้ยนุ่มกว้าง รอบตัวรายล้อมด้วยเด็กหนุ่มซึ่ง 

มีทั้งคนที่ดูใสบริสุทธิ์ งดงาม และมีเสน่ห์ หนึ่งในนั้นดูเหมือนจะได้รับ 

ความโปรดปรานมากเป็นพิเศษ ขยับเข้าไปเกาะเข่าแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียง 

นุ่มนวล “พระบิดา เหตุใดพระองค์จึงไม่สนใจพวกข้าเลยเล่า” พวกเขา 

เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาย่อมไม่ได้ยินเสียงสวดภาวนาที่ดังมาจากวิหารเทพ 

บนโลกมนุษย์

น้ำเสียงของเด็กหนุ่มอ่อนหวานและนุ่มนวล ฟังดี  ๆ  แล้วก็มีเสน่ห์ 

ไพเราะจับใจมาก แต่กลับดังขัดจังหวะการฟังคำสวดภาวนาของชายหนุ่ม 

จนทำให้พลาดไม่กี่ประโยคสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดาย

หัวคิ้วที่เพิ่งคลายออกของชายหนุ่มกลับขมวดใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก 

ว่าขมวดมานานนับพันปีจนกลายเป็นร่องลึกหลายเส้น จึงทำให้บุคลิกที่เดิมที 

เคร่งขรึมน่าเกรงขามมากของเขายิ่งดูคาดเดาอารมณ์ยาก เขาแค่กระดิกนิ้วชี้ 

ขึ้นมาก็ทำให้เด็กหนุ่มที่ดูงดงามราวกับเอลฟ์สลายกลายเป็นฝุ่นควันเหมือน 

ไม่เคยมีตัวตนมาก่อน

ผู้คนที่เหลือต่างตกใจกลัวจนหน้าซีดเผือดรีบถอยกรูดออกไปคุกเข่า 

หมอบอยู่ห่าง ๆ และรอฟังคำบัญชากันอย่างตัวสั่นงันงก

ทว่าชายหนุ่มไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้น แค่ใช้เวทย้อนเวลาเรียก 

กระจกซึ่งมีเพียงเขาเท่านั้นที่มองเห็นออกมา

ในกระจก เด็กหนุ่มหน้าตางดงามและอ่อนโยนยิ่งกว่าทุกคนในที่นี้ 
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กำลังคุกเข่าสวดภาวนาอยู่ในวิหารเทพแห่งแสงสว่าง เขาหลับตาทั้งคู่ลง 

แพขนตาหนาโค้งงอนเปียกชื้นน้ำตาที่กลั่นออกมาจากความรักและเทิดทูน 

อย่างยิ่งยวด ภาพที่มองเห็นทำให้ตัวเขาแลดูอ่อนแอบอบบางเสียยิ่งกว่า 

ดอกไม้ที่เพิ่งผลิบานยามเช้าตรู่ และเฉลียวฉลาดน่ารักชวนเอ็นดูเสียยิ่งกว่า 

หยดน้ำที่ไหลกลิ้งอยู่บนใบบัว

กลีบปากสีชมพูระเรื่อของเขาขยับขมุบขมิบเอื้อนเอ่ยถ้อยคำที่หวานล้ำ 

เสียยิ่งกว่าหยาดน้ำค้างบนกลีบผกา

“พระบิดาโปรดมองข้าเถิด พระบิดาโปรดฟังข้าเถิด พระบิดาโปรดใช้ 

ข้าเถิด พระบิดาโปรดสำแดงพลังอันยิ่งใหญ่ลงมาบดขยี้ข้าให้แหลกสลาย…” 

บทสวดภาวนาอันแสนจริงใจและน่าสงสารหลอมละลายหัวใจที่โดนแช่แข็ง 

มานานนับร้อยล้านปีให้กลับมาอ่อนนุ่มอีกครั้ง

ชายหนุ่มยื่นปลายนิ้วไปสัมผัสขนตาหนาเป็นแพกับไข่มุกน้ำตาใสแจ๋ว 

ดุจคริสตัลของเด็กหนุ่มที่สะท้อนภาพอยู่บนกระจก ก่อนพึมพำตอบว่า “ข้า 

กำลังมองเจ้า บุตรข้า ข้ากำลังฟังเจ้า บุตรข้า ข้าจะเรียกใช้เจ้า ขอเพียงเจ้า 

ยอมมาอยู่ข้างกายข้า แต่เรื่องบดขยี้เจ้าให้แหลกสลายนั้นข้าคงหักใจทำ 

ไม่ลง”

จู่  ๆ  เขาก็หัวเราะออกมาเบา ๆ แล้วใช้เวทย้อนเวลาอีกหลายครั้งเพื่อ 

ฟังประโยคดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีก ก่อนจะโบกมือไล่พวกเด็กหนุ่มที่กำลัง 

ตกใจกลัวจนแทบสิ้นสติให้ถอยออกไปอย่างอารมณ์ดี

เด็กหนุ่มน่ังสวดภาวนาอยู่ด้านหน้ารูปป้ันหลายช่ัวโมง เทพแห่งแสงสว่าง 

กน็ัง่มองดผูา่นกระจกวารเีปน็เวลาหลายชัว่โมงเชน่กนั เขาเขยา่จอกเมรยัในมอื  

เมรัยเลิศรสสีเหลืองทองสั่นกระเพื่อมเป็นวงคลื่นเล็ก  ๆ  ส่งกลิ่นหอมเข้มข้น 

โชยกำจายไปทั่ว หากเป็นเหมือนดังปกติมันคงดึงดูดให้เทพแห่งแสงสว่าง 

อยากลิ้มลองรสชาติเป็นแน่ แต่วันนี้เขากลับไม่สนใจมันเลยสักนิด

ถ้อยคำอันเปี่ยมล้นด้วยความรักและเทิดทูนที่ดังลอดจากกลีบปาก 

สีชมพูระเรื่อของเด็กหนุ่มหวานล้ำ ตราตรึงใจยิ่งกว่าเมรัยรสดีเสียอีก เขา 

ยกมือขึ้นเท้าคาง ดวงตาหรี่ลง เผลอแสดงสีหน้าเคลิบเคลิ้มออกมาโดย 

ไม่รู้สึกตัว
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ในที่สุดเด็กหนุ่มก็เสร็จสิ้นการสวดภาวนาของวันนี้ ดวงตาสีฟ้าอ่อน 

ลืมขึ้นมา จากนั้นลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปด้านหน้ารูปปั้น ขมวดหัวคิ้วเล็กน้อย 

ก่อนก้มลงจุมพิตหลังเท้ารูปปั้นพระบิดาอย่างอาลัยอาวรณ์ เขานั่งหมอบซบ 

อยูต่รงนัน้เนิน่นาน ไมย่อมลกุขึน้มาเสยีท ี แพขนตาซึง่เดมิทกีเ็ปยีกชืน้อยูแ่ลว้ 

ยิ่งชุ่มฉ่ำกว่าเดิม ทั้งยังขยับกระพือเบา ๆ แลดูน่าสงสารแต่ก็น่ารักมาก

เทพแห่งแสงสว่างวางจอกเมรัยลง ดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นทอประกาย 

ลึกล้ำและเพ่งพินิจมองอย่างใจจดใจจ่อ ก่อนจะยื่นปลายนิ้วออกไปแตะ 

สัมผัสตรงหัวคิ้วที่กำลังขมวดมุ่นอยู่นิด ๆ พลังอันแสนบริสุทธิ์และแข็งแกร่ง 

ซึ่งแฝงด้วยประกายสีทองระยิบระยับถ่ายทอดผ่านกระจกที่เป็นริ้วคลื่น 

แผ่พลิ้วเข้าไปในร่างของเด็กหนุ่ม

โจวอวิ่นเซิ่งจุมพิตหลังเท้าของพระบิดาแล้วเตรียมลุกขึ้นเดินออกไป  

แต่แล้วรับรู้ได้ว่ามีพลังสายหนึ่งถ่ายทอดเข้ามาผ่านทางหน้าผากและแผ่ 

กระจายไปทั่วร่าง ความรู้สึกเช่นนั้นช่างอบอุ่นและแสนสบายจนทำให้เขา 

เกือบหลุดเสียงครางออกมา

นี่เป็นพระเมตตาจากพระบิดาหรือ เขารู้สึกตื่นเต้นยินดีเป็นอันมาก  

เดิมทีตั้งใจว่าจะลุกออกไปแล้ว แต่กลับเปลี่ยนใจเป็นคุกเข่าลงกอดข้อเท้า 

ของพระบิดา แก้มขาวนวลเนียนขยับถูไถกับหลังเท้าเบา ๆ ในที่สุดดวงตา 

ฉ่ำรื้นด้วยหยาดน้ำแวววาวคู่นั้นก็หลั่งรินมุกน้ำตาใสแจ๋วดุจคริสตัลออกมา 

สองหยด หยดน้ำตาไหลผ่านปรางแก้มลงมาค้างที่ปลายคาง แลดูน่าสงสาร 

ยิ่งนัก

“พระบิดา ท่านได้ยินคำสวดภาวนาของข้าด้วยหรือ พระบิดา ท่าน 

ทราบหรือไม่ว่าข้ารักพระองค์มากเพียงใด พระบิดา พระบิดาของข้า ชีวิต 

และจิตวิญญาณของข้าล้วนเป็นของพระองค์ โปรดจงรับไว้ด้วยเถิด” เขา 

ไม่อยากแยกจากพระบิดาเลยแม้แต่วินาทีเดียว ควรจะทำเช่นไรดี

ตอนนั้นเอง สาวใช้ที่ยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกประตูก็เอ่ยเตือนขึ้นด้วย 

นำ้เสยีงแผว่เบา “ทา่นนกับวช ทา่นบชิอปเชญิทา่นไปหารอืเรือ่งพธิศีลีลา้งบาป 

ของเจ้าชายองค์รองที่ห้องประชุม” 

โจวอวิ่นเซิ่งทำเหมือนไม่ได้ยิน  เอาแต่กอดข้อเท้าของพระบิดา  
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ราวกับเด็กน้อยหลงทางที่เพิ่งจะหวนคืนสู่อ้อมอกของบิดามารดา จึงไม่อยาก 

ผละห่างจากกันแม้สักครึ่งก้าว

เทพแห่งแสงสว่างชันขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วเอนตัวพิงพนัก ดวงตาที่กำลัง 

หรี่ลงนิด  ๆ  ซุกซ่อนรอยแย้มสรวลเอาไว้ เขาพยายามอดทนแล้วอดทนอีก 

แต่สุดท้ายก็อดไม่ไหว ยื่นปลายนิ้วไปแตะตรงหว่างคิ้วของเด็กหนุ่มอีกครั้ง

พลังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความบริสุทธิ์และแข็งแกร่งยิ่งกว่าครั้งก่อนไหล 

ทะลักเข้ามาในร่างจิตวิญญาณของเด็กหนุ่ม พลันพองตัวลอยขึ้นสูงก่อนจะ 

โดนกดไว้เบา  ๆ จึงเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวพุ่งไปทางซ้ายเดี๋ยวพุ่งมาทางขวาจนก่อ 

ให้เกิดความรู้สึกวิงเวียนชวนมึนงงและควบคุมตัวเองไม่ได้ เขาดื่มด่ำอยู่ 

ท่ามกลางกระแสความรักและพระเมตตาของพระบิดา กลีบปากเล็กเผยออ้า 

เล็กน้อยก่อนปล่อยเสียงร้องครางอย่างแผ่วเบาออกมา ใบหน้าขาวเนียนเริ่ม 

มีเลือดฝาด สีหน้าท่าทางดูเกียจคร้านแต่กลับงามสง่าชวนมอง จนกระทั่ง 

เทพเจ้าเห็นแล้วยังอดคลั่งไคล้ไม่ได้

ปลายนิ้วที่วางแตะอยู่บนกระจกวารีของเทพแห่งแสงสว่างชะงักค้าง 

เวลาผ่านไปนานมากกว่าจะค่อย  ๆ  ดึงมือถอยกลับมา ชายหนุ่มถูปลายนิ้ว 

อย่างใจลอย คล้ายกับว่ายังรับรู้ได้ถึงไออุ่นร้อนผ่าวตกค้างก่อนจะจางหายไป 

อย่างรวดเร็ว

เทพแห่งแสงสว่างจ้องมองปลายนิ้วของตนเอง ดวงตาสีทองอ่อนจาง 

แปรเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มล้ำลึกและแผ่ประกายสีดำมืดออกมาเหมือนควบคุม 

ตัวไม่อยู่

สาวใช้เอ่ยเชิญอยู่หลายครั้ง แต่ท่านนักบวชก็ไม่ยอมโผล่หน้าออกมา 

เสียที นางทำได้เพียงกลับไปรายงานที่ห้องประชุม บิชอปจึงส่งรองบิชอป 

ไปเชิญอีกครั้ง เด็กหนุ่มค่อยยอมขยับเท้าเดินออกไป

ดังนั้นตอนเทพแห่งแสงสว่างสลัดความรู้สึกแปลก  ๆ  ทิ้งแล้วหันกลับ 

มามองอีกครั้ง ภายในวิหารก็ไม่มีเจ้าของเรือนร่างเพรียวบางผู้แสนจะน่ารัก 

แล้ว ความรู้สึกยินดีบางเบาพลันหายวับราวกับโดนสายลมพัดปลิว หัวคิ้ว 

ที่เพิ่งคลายออกกลับมาขมวดแน่นจนกลายเป็นร่องลึกเหมือนเช่นเคย 

“พระบิดา เทวทาสคนหนึ่งเพิ่งหลบหนีออกจากปราสาทเทพ โปรด 
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ทรงบัญชาลงมาด้วยเถิดว่าจะให้จัดการเช่นไร” เทวทูตสวมเสื้อคลุมยาว 

สีขาวคุกเข่าอยู่ตรงพื้น ดวงตาฉายแววหวาดกลัว

ไม่รู้ว่าพระบิดาผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาองค์นั้นหายไปตั้งแต่ 

เมื่อไหร่ กลับเปลี่ยนเป็นเทพเจ้าที่มีอารมณ์แปรปรวนและคาดเดาใจยาก 

เช่นตอนนี้แทน สรรพชีวิตบนผืนพิภพต่างคิดว่าเหล่าเทพเจ้าทอดทิ้งพวกเขา 

ไปแล้ว หารู้ไม่ว่าเทพเจ้าไม่ได้จากไปไหน แท้จริงแล้วเป็นเพราะทุกอย่าง 

ตกอยู่ในกำมือของเทพแห่งแสงสว่างซึ่งเป็นตัวแทนของความดีงามและ 

สันติสุขหมดแล้ว

ดูเหมือนเขาอยากจะบดขยี้ทำลายผืนแผ่นดินที่อยู่ใต้สวรรค์เก้าชั้น 

ให้สูญสิ้น แต่พอตกอยู่ในภาวะวิกฤตจริง  ๆ  กลับยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 

ท่าทีที่ดูเหมือนไม่สนใจไยดีเช่นนั้น คล้ายกับว่ามองมันเป็นของเล่นที่เล่นจน 

เบื่อหน่ายแล้ว พอนึกถึงขึ้นมาค่อยหยิบมาดูเสียหน่อย แต่ตอนไม่คิดถึง 

ก็ปล่อยวางทิ้งไว้อย่างไม่ไยดี ทว่าสิ่งที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าก็คือ ผู้ที่ไม่เคย 

แปดเปื้อนเรื่องด่างพร้อยแม้แต่น้อยกลับเริ่มต้นรวบรวมเด็กหนุ่มที่มีรูปโฉม 

งดงาม และดูจะสนใจแค่เด็กหนุ่มผมขาวตาฟ้าหรือผมดำตาดำเท่านั้น

จากนั้นพาคนเหล่านั้นมาอยู่ข้างกาย ทว่าไม่นานต่อมาก็ทอดทิ้งอย่าง 

ไม่ไยดี ปล่อยให้เด็กหนุ่มพวกนั้นพยายามหาทางเอาอกเอาใจ แต่เขากลับ 

ไม่เคยหวั่นไหวแม้แต่น้อย สายตาตอนมองดูพวกเขาช่างเย็นชาไร้ความรู้สึก 

ราวกับกำลังมองของประดับตกแต่งที่ขยับเคลื่อนไหวได้เท่านั้น

หากมิใช่ว่าเขายังคงมีพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวและทวีความแข็งแกร่ง 

มากขึ้นเรื่อย ๆ เทวทูตคงจะสงสัยว่าเขาถูกปีศาจชั่วจากภายนอกช่วงชิงร่าง 

ไปแล้ว

ทว่าการสูญเสียของประดับตกแต่งไปชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อ 

เทพแห่งแสงสว่าง เขาแค่เอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า “ปล่อยมันไป”

ใช้คำว่า ‘มัน’ มิใช่ ‘เขา’ เห็นได้ชัดว่าพระบิดามิได้ให้ความสำคัญต่อ 

เด็กหนุ่มซึ่งเคยเป็นที่โปรดปรานเลยสักนิด เทวทูตก้มศีรษะลงต่ำ ขณะเอ่ย 

เตือนขึ้นอีกว่า “แต่มันขโมยพระธำมรงค์ของพระองค์ไปวงหนึ่ง”

เทพแห่งแสงสว่างร้อง  “อืม”  คำหนึ่งอย่างไม่ใส่ใจ สิ่งของที่ถูกมนุษย์ 
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สามัญขโมยไปได้ง่าย ๆ ยังมีคุณค่าพอให้เทวทูตไล่ตามทวงคืนกลับมาด้วย 

หรือ ช่างน่าขันนัก!

เทวทูตเริ่มรู้สึกว่าตนเองกำลังทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่อย่าง 

เปล่าประโยชน์ จึงรีบล่าถอยออกไปด้วยใบหน้าซีดขาว นานนับพันปีมาแล้ว 

ที่ไม่เคยมีเทวทาสหลบหนี แต่จู่ ๆ ก็เกิดเรื่องเช่นนี้จึงทำให้เขารู้สึกเสียศูนย์ 

ขึน้มา คดิวา่เดก็หนุม่คนนัน้คงจะตกใจกลวัความโหดรา้ยเยน็ชาของพระบดิา 

จึงหลบหนีไป รอให้เขาไปถึงโลกมนุษย์ก่อนเถอะ แล้วจะรู้จักรสชาติของ 

ความทุกข์ยากลำบากอย่างแท้จริง

โจวอวิ่นเซิ่งกลับจากห้องประชุมก็เทยาสลบที่ได้มาจากเจ้าชายองค์รองลงท่อ 

ระบายน้ำ ในฐานะที่เป็นแฟนคลับไร้สมองของเทพเจ้า การปลอมแปลง 

เทพพยากรณ์เป็นสิ่งที่เขาไม่มีทางทำเด็ดขาด เขารู้สึกละอายใจกับเรื่องนี้มาก 

จนกินข้าวไม่ลง จึงเดินไปข้างหน้าต่าง และเหม่อมองดวงอาทิตย์ตกดิน 

ที่ยังแขวนประดับอยู่ตรงขอบฟ้าด้วยสีหน้าระทมทุกข์

เขาเหม่อมองอยู่เช่นนั้นนานเกือบสองชั่วโมง จู่  ๆ  แววตาเศร้าสร้อย 

ก็แปรเปลี่ยนเป็นกระจ่างใส ก่อนจะหมุนตัวเดินตรงเข้าไปในห้องน้ำแล้ว 

กระโดดตูมลงไปในบ่อน้ำร้อนโดยไม่เสียเวลาถอดกระทั่งเสื้อคลุม เขากด 

ใบหน้าจมลงไปใต้น้ำเพื่อปรับอารมณ์

ฉันถึงขั้นร้องไห้เพราะรูปปั้น! ฉันเอาแต่พร่ำพูดคำรักหวานหูใส่รูปปั้น 

ทั้งวัน! แถมยังกอดข้อเท้ารูปปั้นร้องห่มร้องไห้เหมือนคนเสียสติเพราะ 

อาลัยอาวรณ์ไม่อยากจากไป! เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟันพลางขมวดคิ้วแน่น  

เพราะรู้สึกว่าตัวเองตอนโดนสะกดจิตเหมือนไอ้งั่งไม่มีผิด สภาพแบบนั้น 

ดูโง่เง่าสิ้นดี พอย้อนนึกขึ้นมาตอนนี้ก็แทบทนดูตัวเองไม่ไหว

เขาทำหน้าบูดเบี้ยวพลางพ่นฟองอากาศออกมาจำนวนมากก่อนจะ 

ยอมโผล่หัวขึ้นจากน้ำ สีหน้าเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนนุ่มนวลและสงบเยือกเย็น 

อย่างรวดเร็ว ช่างเถอะ เห็นแก่ที่วันนี้ได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์อันแสนแข็งแกร่ง 

จากเทพเจ้าถึงสองรอบด้วยกัน ต่อให้ต้องทนพะอืดพะอมกับสภาพของ 

ตัวเองแทบตายก็ต้องยืนหยัดทำต่อไป
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เมื่อคิดได้เช่นนั้น เขาค่อยสงบสติอารมณ์ลงได้ หลังจากอาบน้ำเสร็จ 

ก็ปีนขึ้นเตียงแล้วนอนหลับไปโดยไม่ได้เช็ดผมให้แห้ง

สองอาทิตย์ต่อมา ถึงวันเกิดครบรอบสิบแปดปีของเจ้าชายองค์รองอัลเจอร์ 

แล้ว หลังจากเสร็จสิ้นพิธีศีลล้างบาป เขาต้องออกเดินทางจาริกแสวงบุญ 

ทันที โดยห้ามกลับมาเมืองหลวงเป็นเวลาสองปี และต้องทำภารกิจที่ได้รับ 

มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีอีกด้วย ทว่าเวลานี้แผ่นดินนี้ยังไม่ค่อย 

สงบสุขนัก แม้ว่าเขาจะเป็นชนชั้นสูง แต่ก็จำเป็นต้องมีพลังฝีมือในการต่อสู ้

มากพอ มิฉะนั้นอาจตายได้ทุกเมื่อ

แม้ว่านักเวทที่มีธาตุแห่งแสงสว่างอยู่ในตัวจะมีจำนวนน้อยนิด แต่ 

นักเวทหรืออัศวินธาตุอื่นกลับมีอยู่เยอะมาก และผู้ที่มีพละกำลังแข็งแกร่ง 

ก็มีให้เห็นอยู่ทั่วทุกหนแห่ง แต่มันก็เท่านั้น เพราะเมื่อต้องต่อสู้กับปีศาจ  

ไม่ว่าใครก็มีสิทธิ์โดนฝังเมล็ดพันธุ์ปีศาจจนสูญสิ้นสติรับรู้และหันกลับมา 

เข่นฆ่าพวกเดียวกันเอง

ผู้ที่ยิ่งแข็งแกร่งก็ยิ่งดึงดูดปรสิตปีศาจมากขึ้นเท่านั้น แต่พวกปีศาจ 

ก็เฉลียวฉลาดไม่น้อยเช่นกัน จนกว่าจะเฟ้นหาร่างสิงสู่ซึ่งแข็งแกร่งที่สุดได้  

พวกมันจะเปลี่ยนย้ายเข้าร่างใหม่ไปเรื่อย  ๆ และอาศัยคนเหล่านั้นขยับ 

เข้าใกล้เป้าหมายทีละนิดแล้วลอบลงมืออย่างลับ ๆ จนป้องกันตัวไม่ทัน

ดังนั้นเวลาทุกคณะออกเดินทางจึงจำเป็นต้องมีนักบวชแห่งแสงสว่าง 

อยู่ในขบวนด้วยคนหนึ่ง เวลาทุกคนต่อสู้ นักบวชแห่งแสงสว่างจะสร้าง 

วงเวทเอาไว้โดยรอบเพื่อป้องกันปีศาจหลบหนี และป้องกันไม่ให้ผู้ร่วมคณะ 

ถูกฝังเมล็ดพันธุ์ปีศาจไว้ในร่างแล้วช่วงชิงตัวไป หากมีพลังมากพอยัง 

สามารถใช้เวทแสงขับไล่ปรสิตปีศาจออกจากร่างแล้วฆ่ามันให้ตายได้

จักรวรรดิซาเกียมีนักบวชแห่งแสงสว่างแค่สามคนเท่านั้น หนึ่งคือ 

บิชอป สองคือรองบิชอป และสามคือโจชัว บิชอปชราภาพแล้ว ส่วนโจชัว 

ยังเป็นผู้เยาว์ ดังนั้นผู้ที่สามารถติดตามเจ้าชายองค์รองออกเดินทางจึงมี 

เพียงแค่รองบิชอป

บิชอปทำพิธีศีลล้างบาปและอวยพรให้เจ้าชายองค์รอง หลังจาก 
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เสร็จสิ้นพิธีการก็กลับไป ไม่ได้อยู่สนทนากับพระราชาต่อ 

เจ้าชายองค์รองซึ่งเดิมทีเชื่อมั่นมากว่าแผนการของตัวเองต้องสำเร็จ 

ลงด้วยดีนึกประหลาดใจขึ้นมา จึงสั่งให้ข้ารับใช้พาโจชัวหลบออกมาสนทนา 

กันตรงมุมลับตาแห่งหนึ่ง 

“โจชัว เจ้าลืมแล้วหรือว่าเคยรับปากอะไรข้าไว้ ถ้าข้าไม่สามารถเป็น 

ผู้ปกครองจักรวรรดิซาเกีย เจ้าพี่ของข้าต้องหาทางขับไล่ข้าไปปราบปีศาจ 

ที่ชายแดนแน่ หากเป็นเช่นนั้น เราอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วนะ”

แม้ว่าโจวอวิ่นเซิ่งจะสะกดจิตตัวเองจนทำให้สมองลัดวงจรไปบ้าง แต่ 

ไม่มีทางลืมเรื่องที่เจ้าชายองค์รองคิดจะหลอกใช้โจชัวอย่างแน่นอน เขาอยาก 

รู้นักว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโจชัว เจ้าชายองค์รองจะก้าวขึ้นมา 

ครองบัลลังก์ราชันของจักรวรรดิซาเกียได้อย่างไร

แต่เขาก็ไม่ได้โง่เขลาจนคิดตัดสัมพันธ์กับเจ้าชายองค์รองในเวลานี้  

เพราะชู้รักของเจ้าชายองค์รองในอนาคตนั้นมีคนหนุนหลังที่แข็งแกร่งมาก  

ทางซา้ยมเีทพแหง่แสงสว่าง ทางขวาเปน็เทพแหง่ความมดื ดา้นหนา้ดา้นหลงั 

ยังรายล้อมด้วยราชามนุษย์สัตว์ โป๊ป และราชาเอลฟ์ เรียกว่าสามารถ 

ครองพื้นพิภพนี้ได้เลยทีเดียว ดังนั้นเขาจึงไม่ควรใช้กลยุทธ์แข็งชนแข็งกับ 

คนกลุ่มนี้ ต้องใช้สติปัญญาและไหวพริบเท่านั้น

เบ้าตาของเขาพลันเอ่อคลอด้วยหยาดน้ำตา ยกมือขึ้นกุมอกพลางเอ่ย 

อยา่งเศรา้สรอ้ยวา่ “อลัเจอร ์ ทา่นทนดขูา้ทรยศหกัหลงัพระบดิาทีร่กัสดุหวัใจ 

ได้อย่างไร การปลอมแปลงเทพพยากรณ์ โอ้ มายก๊อด นี่เป็นความผิด 

ร้ายแรงมากจนทำให้ข้าสมควรโดนไฟนรกเผาผลาญให้กลายเป็นเถ้าถ่าน 

เลยทีเดียว! แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือข้าคงสูญเสียพระพรและพลังแห่ง 

แสงสว่างของพระบิดาไปเพราะเหตุนี้ จนกลายเป็นผู้ลบหลู่เทพเจ้า ข้าต้อง 

ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเสียงก่นด่าสาปแช่งของผู้คนตลอดกาล หรืออาจจะโดน 

ชาวบ้านที่โกรธแค้นชิงชังขว้างปาก้อนหินใส่จนตาย นี่คืออนาคตที่ท่าน 

ต้องการอย่างนั้นหรือ ท่านยินยอมผลักไสข้าลงสู่เหวลึกแห่งความสิ้นหวัง 

เช่นนั้นหรือ อัลเจอร์ ข้าเริ่มจะสงสัยแล้วว่าท่านรักข้าจริงหรือไม่”

เจ้าชายองค์รองโต้ตอบอะไรไม่ออก เขาไม่เข้าใจว่าแค่ไม่ได้เจอกัน 
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ไม่กี่วัน ทำไมโจชัวถึงได้มีสติฉุกคิดขึ้นมา ใช่แล้ว ถ้าอีกฝ่ายยอมช่วยเขา 

จริง ๆ ก็มีโอกาสมากว่าจะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นกับโจชัว

รองบิชอปแอบชุบเลี้ยงลูกนอกสมรสไว้คนหนึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 

จนหมดสิทธิ์รับสืบทอดตำแหน่งต่อ โจชัวจึงมีสิทธิ์เป็นบิชอปคนต่อไปอย่าง 

ไม่ต้องสงสัย ตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจมากพอ  ๆ  กับพระราชาเลยทีเดียว  

เจ้าชายองค์รองย่อมต้องอยากเกลี้ยกล่อมโจชัวเข้าเป็นพวกตัวเองแทบแย่  

มีหรือจะกล้าตัดสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มในตอนนี้ ดังนั้นจึงรีบสบถสาบานต่อ 

ฟ้าดินว่าไม่ได้คิดร้ายต่อโจชัวแม้แต่น้อย แต่เพราะอยากอยู่ด้วยกันมาก 

เกินไปจนลืมคิดให้รอบคอบเท่านั้น พร้อมทั้งอ้อนวอนขอให้โจชัวอภัยให้กับ 

ความผิดของตนเอง

โจวอวิ่นเซิ่งพยักหน้ารับอย่างเงียบ  ๆ และจ้องมองเจ้าชายองค์รอง 

ด้วยสายตาลึกซึ้ง ก่อนจะสาวเท้าเดินจากไป สายตาคู่นั้นไม่ได้อัดแน่นด้วย 

ความรักลุ่มหลงอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้ว เหลือแค่เพียงความเย็นชา 

ห่างเหินจนทำให้เจ้าชายองค์รองรู้สึกกระสับกระส่ายร้อนรน เขาเดินวนเวียน 

อยู่ที่เดิมครู่หนึ่งก่อนจะผละจากไปอย่างไม่ค่อยพอใจนัก

เหนือสวรรค์ชั้นเก้า เทพแห่งแสงสว่างมองเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมด 

เขานั่งเอนกายอยู่บนบัลลังก์เทพหรูหราเหมือนเคย รอบข้างรายล้อมด้วย 

เด็กหนุ่มรูปงามจำนวนมาก บ้างรินเมรัยให้เขา บ้างร้องเพลงขับกล่อม บ้าง 

นั่งอิงแอบแทบเท้าเขาพร้อมแย้มยิ้มอย่างเงียบ  ๆ พวกเขาล้วนมองเทพเจ้า 

ของตนเองด้วยสายตายกย่องเทิดทูน  แต่หารู้ไม่ว่าเทพเจ้าที่ดูเหมือน 

เพลิดเพลินกับการจิบเมรัยอยู่นั้นกำลังจับตามองคนอื่นต่างหาก

มีเพียงเทวทูตที่ยืนรับใช้อยู่ไม่ห่างเท่านั้นที่รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลง 

ทางอารมณ์ของพระบิดา ดวงตาสีทองอ่อนจางคู่นั้นแปรเปลี่ยนเป็นสีทอง 

เข้มลึกก่อนจะเปล่งประกายสีดำออกมา เมื่อดวงตาคู่นั้นปกคลุมด้วยความ 

ดำมืดทั้งหมดจนสูญเสียการควบคุมตัว ปราสาทเทพแห่งนี้คงถูกพลัง 

มหาศาลของพระบิดาทำลายล้างย่อยยับแน่ ซึ่งเรื่องเช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมา 

แล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้ง

เทวทูตตื่นเต้นกังวลจนเหงื่อแตกเต็มหน้าผาก ในใจก่นด่าต้นเหตุที่ 
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ทำให้เทพเจ้าพิโรธด้วยความโมโหนับครั้งไม่ถ้วน คนที่เคยรับหน้าที่นี้ก่อน 

เขาก็ตายไปเพราะการระเบิดโทสะของพระบิดาเช่นกัน อย่าว่าแต่ซากศพเลย 

กระทั่งเศษเสี้ยววิญญาณชิ้นเล็ก ๆ ยังไม่มีหลงเหลือ

โจวอวิ่นเซิ่งรีบสาวเท้าตรงไปที่วิหารแล้วคลานเข้าไปหมอบแทบเท้า 

พระบิดา

ดวงตาของเขามองเหน็แคพ่ระบดิา หวัใจของเขาบรรจไุวเ้พยีงพระบดิา  

จิตวิญญาณของเขาอัดแน่นด้วยพระบิดา ต่อให้ความทรงจำที่เคยรักใคร่กับ 

เจ้าชายองค์รองจะไม่ใช่ของตัวเขา แต่เขาก็ยอมรับมันไม่ได้อยู่ดี เพราะรู้สึก 

เหมือนว่าตัวเองทรยศหักหลังพระบิดา นี่เป็นความผิดร้ายแรงที่ไม่สมควร 

ให้อภัย หยาดน้ำตาจึงไหลพรั่งพรูออกมาเป็นสายเหมือนสร้อยไข่มุกที่โดน 

ดึงกระชากขาด และหยดต้องหลังเท้าของพระบิดาจนได้ยินเสียงดัง แหมะ ๆ

เขาหลับตาแน่น สองแก้มเปียกชื้นด้วยคราบน้ำตา ฟันขาวดุจหิมะ 

กัดริมฝีปากแน่นจนกลายเป็นสีแดงก่ำ ราวกับจะหลั่งหยาดโลหิตออกมาได้ 

ทุกเมื่อ แต่เขากลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่นิดเดียว เอาแต่กอดข้อเท้า 

พระบิดาร่ำไห้หนักเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ พลางกล่าวถ้อยคำสำนึกผิด 

ด้วยน้ำเสียงเจือสะอื้น

“ข้าแต่พระบิดา

ข้าควรจะบอกท่านเช่นไรดี

ขา้หลงเชือ่คำลวงชัว่ชา้จนเกอืบโยนความรกัและเทดิทนูทีม่ตีอ่พระองค ์

ทิ้งไป

ข้าแต่พระบิดา

ข้าสูญเสียสิ่งล้ำค่าที่สุดไปแล้ว

นั่นก็คือความศรัทธาที่มีต่อพระองค์จากใจจริง

ข้ายินยอมถูกเผาผลาญด้วยเปลวเพลิงนรกเพื่อชดใช้ให้กับเรื่องนี้

ข้าแต่พระบิดา

ข้าขอสารภาพผิดต่อพระองค์

โปรดอภัยให้บุตรที่น่าสงสารของพระองค์ด้วยเถิด

ความรู้สึกผิดและละอายใจแทบจะเข่นฆ่าข้าให้ดับดิ้นแล้ว!
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ข้าแต่พระบิดา

โปรดโบยตีข้าเถิด

โปรดตำหนิข้าเถิด

โปรดเผาผลาญข้าเถิด

จากนั้นขอให้พระองค์ทรงรักข้าต่อไป!

ได้โปรดรักข้าต่อไปด้วยเถิด...”

เขาซบใบหนา้กบัรปูปัน้เยน็เฉยีบอยา่งแนบแนน่ รำ่ไหอ้ยา่งหนกัเหมอืน 

เดก็นอ้ยหลงทาง ผวิขาว  ๆยิง่ดซูดีเผอืดกวา่เดมิ ขอบตากบัปลายจมกูแดงกำ่  

ดูท่าทางน่าสงสารยิ่งนัก แต่ก็น่ารักชวนเอ็นดูเป็นอันมาก

ประกายสีดำมืดที่ซุกซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นกลับค่อย ๆ สลายไป เทพ 

แห่งแสงสว่างถอนหายใจแล้วยกปลายนิ้วขึ้นลูบหยาดน้ำตาที่ไหลลงมา 

รวมกันตรงปลายคาง เขาเป็นแค่เด็กอายุสิบหกเท่านั้น สิบหกปี ช่วงวัย 

ที่ยังเยาว์นัก ไหนเลยจะมองทะลุเข้าไปเห็นถึงความดำมืดในใจคน เขาแค่ 

ถูกคนต่ำช้าล่อลวงและหลอกใช้เท่านั้น นี่ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยสักนิด

โทสะที่แล่นริ้วขึ้นมาค่อย  ๆ สลายหายไป เทพแห่งแสงสว่างอยากจะ 

ย่อตัวเด็กหนุ่มให้เป็นลูกกลม ๆ แล้วอุ้มออกจากกระจกวารีมาวางบนตักเพื่อ 

ปลอบประโลมด้วยความอ่อนโยน และซับหยาดน้ำตาที่ไหลรินออกมาจาก 

ดวงตาอย่างไม่ขาดสายให้แห้งเหือดนัก

นี่คือสาวกของเขา และยังเป็นบุตรของเขาอีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าใคร 

ก็ไม่มีสิทธิ์ทำให้เด็กหนุ่มคนนี้ต้องเสียใจ แม้ว่าในชีวิตของเจ้าตัวจะเคย 

พลาดพลั้งหลงผิดไปบ้าง แต่ความรักและศรัทธาที่มีต่อพระบิดาก็ช่วยชะล้าง 

ความขุ่นมัวให้กลับมาบริสุทธิ์ใสสะอาดยิ่งกว่าเดิม

เขาสามารถรับรู้ได้ถึงความสำนึกผิดและความเคารพศรัทธาที่แผ่ซ่าน 

ออกมาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณเด็กหนุ่ม จึงยื่นปลายนิ้วส่งลำแสง 

สีทองเจิดจรัสและอบอุ่นอ่อนโยนผ่านกระจกวารีเข้าไปในร่างนั้นเพื่อหยุดยั้ง 

ไม่ให้เด็กหนุ่มต้องเศร้าโศกอาดูรอีกต่อไป

เด็กหนุ่มที่กำลังร้องไห้จนแทบสิ้นสติสมประดีพลันหยุดชะงัก แล้ว 

ยกมือข้ึนลูบหน้าผากตนเองอย่างอ้ึง ๆ ก่อนจะเผยรอยย้ิมงามกระจ่างสะดุดตา 
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ยิ่งกว่าลำแสงสวรรค์ออกมา

“ท่านอภัยให้ข้าแล้วใช่หรือไม่ ข้านึกอยู่แล้วว่าพระบิดาผู้ทรงไว้ซึ่ง 

ความเมตตาต้องยอมอภัยให้กับความผิดของข้า นับจากนี้ไปโจชัวจะไม่มีวัน 

มองผู้อื่นอีกต่อไปแล้ว ข้าจะมองแต่เพียงพระบิดาของข้าเท่านั้น ท่านคง 

รู้อยู่แล้วว่าท่านเป็นทุกอย่างของข้า ไม่ว่าทรัพย์สมบัติล้ำค่าใด  ๆ  ก็ไม่อาจ 

นำมาเทียบเคียงได้ โจชัวจะลืมอัลเจอร์เสีย และมีชีวิตอยู่เพื่อพระบิดา 

เท่านั้น” เขาถูแก้มนวลเนียนกับรูปปั้นเบา  ๆ ดวงตายังคงเอ่อคลอด้วย 

หยาดน้ำตา แต่ริมฝีปากกลับคลี่รอยยิ้มหวานล้ำ

เทพแห่งแสงสว่างหรี่ดวงตาสีทองเข้มลึกเพ่งมองทุก ๆ การกระทำของ 

เด็กหนุ่ม ที่แท้สาวกตัวน้อยคนนี้ก็มีชื่อว่าโจชัว ช่างเป็นชื่อที่น่ารักยิ่งนัก  

จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระบิดาเท่านั้นอย่างนั้นหรือ กระทั่งคำสาบานยังน่ารัก 

ถึงเพียงนี้

มุมปากของเทพแห่งแสงสว่างผุดรอยยิ้มจาง ๆ  ออกมาก่อนจะก้มลง 

มองเข่าของตนเองด้วยแววตาครุ่นคิด ถ้าหากเด็กหนุ่มมาหมอบซบอยู่ข้าง 

กายเขาและถูไถปรางแก้มกับตัวเขาเหมือนที่กำลังทำกับรูปปั้นนั่น มันจะให้ 

ความรู้สึกเช่นไรกันหนอ

เขาจมจ่อมอยู่ในห้วงจินตนาการอันแสนหวานของตนเองจนถอนตัว 

ไม่ขึ้น

เทวทูตมองเห็นแค่เพียงแสงรัศมีที่แผ่ออกมาจากกระจกวารี ทว่า 

มองไม่เห็นภาพที่ปรากฏอยู่บนกระจกนอกเสียจากว่าจะได้รับอนุญาตจาก 

พระบิดาเท่านั้น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เขาอดนับถือคนที่อยู่ในกระจกวารี 

ไม่ได้ เพราะตลอดร้อยล้านปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครสามารถทำให้พระบิดา 

ทรงพิโรธแล้วสลายโทสะหมดสิ้นได้ภายในเวลาอันสั้นเช่นนี้ 

คนที่ดึงดูดความสนใจจากพระบิดาได้มากขนาดนี้จะมีหน้าตาเช่นไร 

กันนะ แล้วจะให้พาตัวเขามาที่ปราสาทเทพหรือไม่

ในใจครุ่นคิดไปสารพัด แต่เทวทูตก็ไม่กล้าบุ่มบ่ามทำอะไรลงไป  

นอกจากโบกมือไล่พวกเด็กหนุ่มที่ภายนอกดูเหมือนเชื่อฟังด ี แต่แท้จริงแล้ว 

ต่างตกใจกลัวกันแทบตายออกไป
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โจวอวิ่นเซิ่งพร่ำสารภาพผิดเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม ๆ ตอนพระอาทิตย์ 

ตกดินค่อยกลับไปที่ห้องนอน

เขาวิ่งตรงเข้าห้องน้ำแล้วกระโดด  ตูม ลงไปในบ่อน้ำร้อนอย่างรวดเร็ว  

จากนั้นกำหมัดต่อยผิวน้ำแรง ๆ จนละอองน้ำสาดกระจายไปทั่ว ในใจร่ำร้อง 

แทบตาย แม่งเอ๊ย ฉันร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายเหมือนพวกผู้หญิงขี้แย!  

ฉันเกือบจะเอาหัวพุ่งชนเสาฆ่าตัวตายด้วยความละอายใจ! นี่มันรักเทิดทูน 

จนเสยีสตไิปแลว้! มนิา่พวกทีห่ลงเชือ่ลทัธชิัว่ถงึยอมผา่ทอ้งหรอืฆา่ตวัตายได้ 

เพื่อศาสดาของตนเอง ในที่สุดตอนนี้เขาก็เข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นแล้ว!

แฟนคลับไร้สมองหายไป  โจวอวิ่นเซิ่งที่มีสติแจ่มใสกลับคืนมา  

ดังนั้นเขาจึงต้องดิ้นรนอยู่ท่ามกลางความรู้สึกขัดแย้งอย่างรุนแรงอีกครั้ง  

เขานั่งอยู่ตรงขอบบ่อ เดี๋ยวขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เดี๋ยวกำหมัดทุบอกตัวเอง  

ดูท่าทางตลกขบขันมาก

หลงัจากคน้พบสาวกตวันอ้ยผูแ้สนจะนา่รกั ชว่งแรกเทพแหง่แสงสวา่ง 

จะเรียกกระจกวารีออกมาแค่ตอนเด็กหนุ่มสวดภาวนาต่อเขาเท่านั้น เพื่อ 

เงี่ยหูฟังถ้อยคำพร่ำบอกรักอย่างอ่อนหวาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า  

ความรู้สึกรักชอบในตัวสาวกน้อยเพิ่มมากขึ้น ช่วงเวลาในการแอบมอง 

ก็ยาวนานขึ้นตามไปด้วย

เขาค้นพบว่าตอนเด็กหนุ่มตื่นมาในตอนเช้าจะส่องกระจกแล้วพร่ำ 

พูดถึงความรักและเทิดทูนต่อเขา สีหน้าท่าทางดูจริงจังมากจนทำให้อดยิ้ม 

ไม่ได้ ในฐานะที่เป็นเทพเจ้าเพียงหนึ่งเดียวของแผ่นดินนี้ เขาจึงเคยชินกับ 

การยกย่องสรรเสริญของผู้คน แต่ไม่เคยมีใครทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวได้ 

มาก่อน ต่อให้เป็นโป๊ปที่มีพลังแห่งแสงสว่างแข็งแกร่งมากสุดยังเป็นได้แค่ 

ของเล่นยามว่างของเขาเท่านั้น 

เขาชอบความคิดทะเยอทะยานในใจโป๊ป  แม้ว่าจะมีฐานะเป็นถึง 

นักบวชแห่งแสงสว่าง ทว่าในใจกลับซุกซ่อนความดำมืดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน 

รุนแรงยิ่งกว่าไอปีศาจเอาไว้มากมาย เรื่องนี้ทำให้เขารู้สึกมีความสุขเหมือน 

ค้นพบคนประเภทเดียวกัน เขายินดีรับการประจบประแจงจากอีกฝ่าย  

เพราะอยากจะเห็นนักว่าโป๊ปคนนี้จะนำอะไรมาสู่แผ่นดินแห่งนี้ จะเป็นการ 
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ทำลายล้างหรือว่าเกิดใหม่กันนะ

เพราะขนาดตัวเขาเองยังไม่รู้ว่าควรจะทำเช่นไรกับแผ่นดินนี้ เขารู้สึก 

ว่ามันช่างน่าเบื่อหน่ายสิ้นดี บางครั้งก็นึกอยากจะทำลายมันทิ้ง แต่พอถึง 

นาทีสำคัญกลับหยุดยั้งตัวเองไว้ได้ เพราะลอบสังหรณ์อยู่ลึก ๆ ในใจว่ายังมี 

สมบัติล้ำค่าควรเมืองซุกซ่อนอยู่ในโลกใบนี้

เขาต้องได้รับสมบัติชิ้นนั้นก่อน ดังนั้นสรรพชีวิตบนผืนแผ่นดินนี้ 

จึงจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป

หลงัจากผา่นชีวิตมานานนับรอ้ยลา้นปี เขามองเหน็แตค่วามเหน็แกต่วั 

และปรวนแปรเอาแนเ่อานอนไมไ่ดข้องมนษุย ์ กระทัง่เทพเจา้เองยงัมคีวามคดิ 

ชั่วร้ายอยู่ในใจและต่อสู้กัน แล้วมนุษย์หรือเอลฟ์ที่บริสุทธิ์ใสสะอาดไหนเลย 

จะมีอยู่จริง

แต่ดูสิว่าเขาค้นพบอะไร จิตวิญญาณของสาวกตัวน้อยที่เปล่งแสง 

สีขาวสว่างใสบริสุทธิ์ ในนั้นยังแฝงเร้นด้วยประกายสีทองซึ่งมีแค่เทพแห่ง 

แสงสว่างเท่านั้นที่ประทานให้ได ้ ช่างงดงามสะดุดตาและน่ารักเสียเหลือเกิน

เขาสามารถนั่งมองได้ไม่มีวันเบื่อ

ตอนสาวกตวันอ้ยสวดภาวนา เขารบัรูไ้ดถ้งึความศรทัธาอยา่งแรงกลา้ 

โดยไม่มีสิ่งอื่นใดเจือปน แต่พอกลับถึงห้องนอนกลับเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่ง  

เขาอา่นความคดิทีแ่ทจ้รงิในใจของเดก็หนุม่ไมอ่อก แตก่อ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะชืน่ชอบ 

อีกโฉมหน้าหนึ่งนอกเหนือจากความสงบเยือกเย็นและอ่อนโยนของสาวก 

ตัวน้อยด้วยเช่นกัน

เด็กหนุ่มรู้จักขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ขมวดคิ้วเป็นปมแน่น และเอามือ 

ฟาดผิวน้ำด้วยความโมโหเหมือนเด็กน้อยสดใสร่าเริงที่ไม่รู้จักโต แต่เขา 

ก็เป็นเด็กที่ยังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่จริง ๆ นั่นแหละ ดังนั้นจะร่าเริงมีชีวิตชีวา 

แบบนี้ก็ถูกต้องแล้ว อายุแค่สิบหกก็ถือว่ายังเด็กมากจริง ๆ สำหรับเทพเจ้า 

แล้วควรจะมองว่าเป็นทารกน้อยในห่อผ้าอ้อมด้วยซ้ำไป

กฎเกณฑ์ในวิหารเทพแห่งแสงสว่างเข้มงวดเกินไปจนเหมือนผูกมัด 

ตัวเขาไว้จนดิ้นไม่หลุด

เทพแห่งแสงสว่างลูบปากยื่น  ๆ  ของเด็กหนุ่มผ่านกระจกวารีด้วย 
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ความเอ็นดูพลางหัวเราะออกมาเบา  ๆ จากนั้นก็นั่งชมภาพเด็กหนุ่มตอน 

อาบน้ำต่อ มองจนอีกฝ่ายล้มตัวลงนอนทั้งที่ผมยังเปียก

จากนั้นเทพแห่งแสงสว่างก็ใช้พลังช่วยเป่าผมของสาวกตัวน้อยจน 

แห้งสนิทเหมือนเช่นเคย แต่ยังไม่ยอมโบกมือให้กระจกวารีหายไป เขายก 

แก้วคริสตัลขึ้นมาจิบพลางเพลิดเพลินกับการมองใบหน้ายามนิทราของสาวก 

ตัวน้อย หยาดเมรัยท่ีไหลเข้ามาในโพรงปากหวานล้ำย่ิงกว่าทุกคร้ังท่ีเคยผ่านมา

โจวอวิ่นเซิ่งตื่นตรงตามเวลาที่ตั้งไว้แล้วสะกดจิตตัวเองอย่างจริงจัง จากนั้น 

เดินตรงไปยังวิหารด้วยหัวใจที่คลั่งรักเทพเจ้าเหมือนเช่นเคย

สาวใช้คนหนึ่งกำลังทำความสะอาดเครื่องบวงสรวงบนโต๊ะ แม้จะมี 

พลังศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยหล่อเลี้ยงดอกไม้ ขนม และผลไม้ให้เก็บรักษาไว้ได้ 

นานหลายปโีดยไมเ่นา่เสยี ทวา่การวางทิง้ไวน้าน ๆ โดยไมย่อมเปลีย่นใหมเ่ลย 

ก็เป็นการลบหลู่เทพเจ้าอย่างหนึ่ง ดังนั้นทางศาสนจักรจึงออกกฎให้เปลี่ยน 

เครื่องบวงสรวงทุกสองอาทิตย์

หลายร้อยปีก่อน งานพวกนี้นักบวชแห่งแสงสว่างควรจะลงมือทำ 

ด้วยตัวเอง แต่พอศาสนจักรเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเรื่อย  ๆ พวกนักบวช 

กลายเป็นชนชั้นสูงมากขึ้น ก็ไม่มีใครยอมทำงานจิปาถะที่ดูต่ำต้อยและยุ่ง 

วุ่นวายแบบนี้อีก

โจชัวในอดีตก็ไม่สนใจงานเล็กน้อยพวกนี้เช่นกัน แต่โจวอวิ่นเซิ่ง 

ที่กำลังเป็นแฟนคลับไร้สมองอยู่ในตอนนี้กลับฉุกคิดขึ้นมาได้ จึงรีบเข้าไป 

ห้ามสาวใช้ ก่อนจะคุกเข่าลงสารภาพผิดแทบเท้าพระบิดาด้วยความหวาดหว่ัน

“เหตุใดข้าจึงละเลยพระบิดาของข้าได้ถึงเพียงนี้ เครื่องบวงสรวง 

ทั้งหมดที่นำมาถวายพระบิดาสมควรจะมาจากมือข้า ข้าควรจะทอดร่างและ 

จติวญิญาณลงบนแทน่บชูาเพือ่ถวายแดพ่ระบดิาดว้ยซำ้ พวกเจา้ออกไปเถอะ  

ต่อไปงานพวกนี้ข้าจะจัดการเอง พวกเจ้าไม่ต้องมาวุ่นวาย” เขาโบกมือไล่ 

สาวใช้ทั้งสองคน ก่อนจะหยิบเครื่องบวงสรวงใส่ตะกร้าแล้วยกออกไป

เนื่องจาก 007 ปรับแต่งค่าสเตตัสของร่างนี้ให้เทกระจาดไปทางธาตุ 

แสงสว่างทั้งหมด ด้านพละกำลังของเขาจึงไม่ค่อยสูงนัก ตอนก้าวพ้นธรณี 
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ประตู ตะกร้าอันหนักอึ้งก็ถ่วงแขนข้างหนึ่งจนทำให้ร่างกายเสียสมดุลเซล้ม 

ไปด้านข้าง

สิ่งที่หน้าผากของเขากำลังพุ่งเข้าหาคือกรอบประตูแข็ง  ๆ คราวนี้ 

คงได้ชนกระแทกจนหัวร้างข้างแตกเลือดไหลอาบแน่

เทพแห่งแสงสว่างเผลอสติหลุดไปชั่ววูบหนึ่งเพราะประโยคที่ว่า ‘ข้า 

ควรจะทอดร่างและจิตวิญญาณลงบนแท่นบูชาเพื่อถวายแด่พระบิดาด้วยซ้ำ’ 

ตอนได้สติกลับมาอีกครั้งก็เห็นภาพเหตุการณ์อันตรายนั่นเข้าพอดี ดวงตา 

ของเขาหม่นแสงลงวูบหนึ่ง ลำแสงสีทองพลันแผ่พุ่งเข้าไปห่อหุ้มหน้าผาก 

เรียบเนียนของเด็กหนุ่มไว้อย่างรวดเร็ว

เสียง  ปึง  ดังสนั่นจนสาวใช้ที่ยืนอยู่ตรงประตูต่างตกใจกันหมด  

พวกนางเงยหน้าขึ้นจ้องมองฝุ่นที่ร่วงกราวลงมาจากด้านบนของกรอบประตู 

ตาค้าง ก่อนจะลนลานวิ่งปราดเข้าไปตรวจดูอาการของท่านนักบวช เพราะ 

ฟังจากเสียงเมื่อครู่นี้แล้วน่าจะเจ็บหนักไม่น้อย

โจวอวิ่นเซิ่งลุกขึ้นยืนโซเซ สีหน้าดูประหลาดใจมาก หน้าผากของเขา 

ไม่มีความเจ็บปวดใด  ๆ  เลยสักนิด ตรงกันข้ามด้วยซ้ำ กลับสัมผัสได้ถึง 

กระแสอบอุ่นอ่อนโยน ราวกับว่ามีคนกางมือป้องหน้าผากเอาไว้ จึงทำให้เขา 

รอดพ้นจากการบาดเจ็บมาได้

เขาไล่สาวใช้ที่ทำท่าจะเข้ามาช่วยเขาหิ้วตะกร้าเครื่องบวงสรวงให้ 

ถอยไปอีกครั้งแล้วเอื้อมมือลูบกรอบประตู เมื่อแน่ใจว่ามันยังคงแข็งโป๊ก 

เหมือนที่ผ่านมาค่อยเดินผละไปด้วยสีหน้ามึนงง
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บทที ่ 2
คนโปรดของเทพเจ้า

ในเมื่อเป็นเครื่องบวงสรวง  สำหรับถวายเทพแห่ง 

แสงสว่างย่อมต้องเลือกสรรของที่ดีที่สุด

ด้านหลังวิหารเทพแห่งแสงสว่างมีสวนผลไม้กว้างใหญ่ ผลไม้ที่มี 

รสชาติดีเยี่ยมทุกชนิดเท่าที่จะหาได้บนผืนแผ่นดินนี้ล้วนถูกนำมาเพาะพันธุ์ 

ไว้ที่นี่ โดยมีนักเวทด้านควบคุมพืชคอยดูแลโดยเฉพาะ ทุก  ๆ  สองอาทิตย์ 

พวกเขาจะเดด็ผลไมห้อมหวานรสชาตดิเียีย่มทีส่ดุมาใสใ่นตะกรา้เกบ็ความเยน็ 

ตรงตามกำหนดเวลา เพื่อให้สาวใช้จากวิหารมาคัดเลือกไป

เมื่อเห็นท่านนักบวชมาด้วยตนเอง นักเวทด้านควบคุมพืชทั้งสองคน 

ก็ตกตะลึงตามกัน ก่อนจะลนลานค้อมตัวทำความเคารพ

“ข้าต้องการผลไม้สดใหม่ที่สุด ถ้าจะให้ดีควรจะเอาแบบที่เพิ่งเด็ดมา 

สด  ๆ  ร้อน  ๆ  เมื่อหนึ่งวินาทีก่อน” คนอื่น  ๆ  นอกเหนือจากพระบิดาแล้ว  

เด็กหนุ่มมักจะแสดงท่าทีถือตัวและเย็นชาใส่เสมอ 

ทว่านักบวชแห่งแสงสว่างทุกคนล้วนวางตัวเช่นนี้เหมือนกันหมด  

นักเวทด้านควบคุมพืชจึงไม่รู้สึกว่าโดนดูถูกเหยียดหยาม พวกเขารีบร้อน 

คัดผลไม้ไม่กี่ตะกร้าออกมาวางตรงหน้าเด็กหนุ่ม

โจวอวิ่นเซิ่งก้มลงเลือกหยิบดูและลองชิมรสชาติไปหลายผล เมื่อ 

แน่ใจว่ามีรสชาติดีไม่เลวค่อยเลือกหยิบใส่ในตะกร้าของตนเอง เขากลับไป 

ที่วิหารเทพแล้วใช้น้ำจากสระน้ำศักดิ์สิทธิ์มาล้างผลไม้จนสะอาด หลังจาก 
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สะเด็ดน้ำแล้วก็วางไว้ด้านข้าง จากนั้นเตรียมทำขนม

“ท่านนักบวช นำแป้งบักวีต1 กับน้ำเทลงในอ่างแล้วนวดให้เข้ากัน 

เป็นก้อน จากนั้นบิออกมาเป็นก้อนเล็ก  ๆ  ขนาดเท่าไข่ไก่แล้วรีดแป้งให้เป็น 

แผ่นกลม ๆ ก็พอ” สาวใช้เกรงว่าเขาจะทำไม่เป็นจึงนำแป้งมารีดให้เป็นแผ่น 

แล้ววางไว้บนถาดให้ดูเป็นตัวอย่าง

โจวอวิ่นเซิ่งขึงตาใส่สาวใช้เหมือนไม่อยากเชื่อตาตัวเอง นี่คือขนม 

ที่ทำถวายพระบิดาอย่างนั้นหรือ ไม่มีรสชาติ ไม่ได้หมักแป้งทิ้งไว้ ไม่ได้ปั้น 

เป็นรูปทรงสวยงาม ไม่มีการรมควันให้หอม แค่ตากแป้งให้แห้งจนแข็งโป๊ก 

เหมือนก้อนหินก็นำไปถวายได้แล้วหรือ นี่มันลบหลู่พระบิดากันชัด ๆ!

จิตวิญญาณของแฟนคลับตัวยงทำให้เขาบันดาลโทสะขึ้นมา เขาผลัก 

สาวใช้ให้ถอยหลบออกไปด้านข้าง ก่อนจะดึงความรู้และเทคนิคการทำ 

อาหารที่อยู่ในสมองทั้งหมดออกมา เทส่วนผสมที่ตักตวงอย่างแม่นยำลงไป 

ในแป้งกับน้ำ จากนั้นรวบรวมพลังแห่งแสงสว่างมาไว้ที่ฝ่ามือแล้วค่อย  ๆ  

นวดแป้งจนเนียนนุ่มเข้ากันดี

“ท่านนักบวช ไยต้องสิ้นเปลืองพลังแห่งแสงสว่างด้วยเล่า!” สาวใช้ 

เห็นลำแสงสีทองเปล่งออกมาจากฝ่ามือของเด็กหนุ่มก็รู้สึกปวดใจยิ่งนัก  

เวลานี้พลังแห่งแสงสว่างนับวันก็ลดน้อยลงเรื่อย  ๆ กว่าจะบ่มเพาะนักบวช 

แห่งแสงสว่างที่มีพลังแข็งแกร่งขึ้นมาได้สักคนก็แทบจะต้องทุ่มเทกันสุดกำลัง 

ทั้งแคว้น ดังนั้นถ้าไม่ถึงยามจำเป็นจริง ๆ นักบวชแห่งแสงสว่างจะไม่มีทาง 

ใช้พลังในตัวเด็ดขาด เพราะหากใช้ไปเมื่อไหร่มันก็ลดน้อยลงเมื่อนั้น และ 

กว่าจะสั่งสมได้อีกครั้งก็ต้องสวดภาวนาเป็นเวลานานมาก บางครั้งอาจต้อง 

เสียเวลานานถึงสิบหรือยี่สิบปีเลยทีเดียว

นักบวชอย่างโจชัวที่ใช้พลังแห่งแสงสว่างกระทั่งตอนนวดแป้งเช่นนี้  

สมองต้องผิดเพี้ยนไปแล้วแน่ ๆ 

สมองของโจวอวิ่นเซิ่งคงผิดเพี้ยนไปแล้วจริง  ๆ  นั่นแหละ เหมือน 

อย่างที่เขาสะกดจิตตัวเองทุกวัน เขารักพระบิดาแทบบ้า รักคลั่งไคล้รุนแรง 

 1 Buckwheat flour แป้งที่ไม่มีกลูเตนซึ่งเป็นตัวช่วยให้ขนมปังนุ่มเหนียว



เ ฟิ ง ห ลิ ว ซู ไ ต

33

รักจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง รักจนยอมร่างแหลกสลายได้เพื่อ 

พระบิดา และทนเห็นคนอื่นละเลยพระบิดาไม่ได้

ขนมที่กระทั่งหมูเห็นยังเมินใส่เช่นนี้ พวกนางยังกล้าเอาไปถวายได้  

เขาทนรับไม่ได้จริง ๆ 

เขาสาบานว่าต้องทำขนมที่มีรสชาติดีเยี่ยมที่สุดในโลกนี้ออกมาถวาย 

พระบิดาให้จงได ้ ดังนั้นจึงแค่นเสียงตอบอย่างเย็นชาว่า “อะไรคือสิ้นเปลือง 

พลังแห่งแสงสว่าง พลังของข้าล้วนได้มาจากพระบิดา ข้าย่อมต้องทดแทน 

พระคุณของพระบิดาด้วยหัวใจ ต่อไปพวกเจ้าไม่ต้องเตรียมเครื่องบวงสรวง 

ถวายพระบิดาอีกแล้ว ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเอง”

สาวใช้เห็นท่านนักบวชมีสีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาก็ทราบดีว่าอีกฝ่าย 

กำลังโมโหกรุ่น จึงรีบลนลานถอยหลบฉากไปอยู่ตรงมุมห้อง

โจวอวิ่นเซิ่งเคยผ่านการเกิดใหม่มานับครั้งไม่ถ้วน เรื่องเล็ก ๆ อย่าง 

การทำอาหารย่อมไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขา เพราะเขาชมชอบการกิน แถม 

ปากยังชอบเลือกกินแต่ของดี ๆ ดังนั้นย่อมต้องฝึกปรือเทคนิคฝีมือในการ 

ทำอาหารมาบ้าง 

ระหว่างหมักแป้งโดทิ้งไว้ เขาก็ไม่ได้นั่งพักเฉย  ๆ แต่เลือกผลไม้ 

กับธัญพืชหลายอย่างออกมา สิ่งที่ควรกวนให้เหนียวข้นก็กวนให้เหนียวข้น  

สิ่งที่ควรคั้นน้ำก็คั้นน้ำ เนื่องจากรู้สึกว่าขนมดูหน้าตาเรียบง่ายเกินไปจึงนำ 

น้ำผลไม้มาผสมจนได้แป้งสีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน

เขาลงมือทำอย่างคล่องแคล่วและสง่างาม  ราวกับเคยทำมาแล้ว 

นับร้อยนับพันครั้ง จนสาวใช้ทั้งสองคนเบิกตาค้างด้วยความตกตะลึง

เมื่อก้อนแป้งโดหมักได้ที่แล้ว เขาก็เติมพวกธัญพืชลงไปผสมแล้ว 

นำมาปั้นให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ มีทั้งดอกไม้ นก ปลา และฝูงสัตว์ตัวเล็ก ๆ 

นานาชนิด พอนำมาจัดวางเรียงบนถาดก็ออกมาดูน่ารักมาก

หลังจากปั้นขนมเสร็จยังเหลือก้อนแป้งสีขาวอีกเล็กน้อย เขาหลุบ 

เปลือกตาลงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ไม่รู้ว่าคิดถึงอะไร เพราะจู่ ๆ สองแก้มก็เป็น 

สีเลือดฝาด เขาหยิบก้อนแป้งขึ้นมาวางบนฝ่ามือแล้วค่อย ๆ ปั้นเป็นรูปตัวเอง 

กำลังคุกเข่าพนมมืออยู่บนพื้น จากนั้นนำไปวางไว้ตรงกลางถาด
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สายตาของสาวใช้ทั้งสองคนเปลี่ยนจากตกตะลึงเป็นนับถือ ไม่ได้พูด 

อะไรให้มากความอีก พวกนางต่างดูออกแล้วว่าท่านนักบวชรักและเทิดทูน 

เทพแห่งแสงสว่างจนถึงขั้นลุ่มหลงคลั่งไคล้แล้วจริง ๆ 

เทพแห่งแสงสว่างที่ประทับอยู่เหนือสวรรค์ชั้นเก้าจ้องมองเด็กหนุ่ม 

ที่กำลังทำงานยุ่งวุ่นวาย รอยยิ้มตรงมุมปากยิ่งกดลึกขึ้นเรื่อย  ๆ  เมื่อเห็น 

เด็กหนุ่มตระเตรียมเครื่องบวงสรวงให้เขาด้วยมือตัวเอง หัวใจที่เหมือน 

โดนแช่แข็งมานานของเขาพลันอ่อนนุ่มลงเหมือนก้อนแป้ง และมีกระแส 

หวานละมุนจาง ๆ เอ่อล้นเข้ามาในใจ 

โจวอวิ่นเซิ่งล้างมือทั้งสองข้างจนสะอาดดีแล้วค่อยยกขนมไปนึ่ง  

ระหว่างรอให้ขนมสุก เขาก็เดินเข้าสวนดอกไม้ไปเด็ดดอกไม้สดมาบูชา 

พระบิดา

ตามลำนำที่ขับกล่อมโดยกวีพเนจรกล่าวไว้ว่า กุหลาบไชน่าโรสสีขาว 

เป็นดอกไม้ที่เทพแห่งแสงสว่างชื่นชอบเป็นที่สุด ภาษาดอกไม้ของมันคือการ 

เคารพยกย่อง สูงส่งและบริสุทธิ์ ฟังดูแล้วช่างเหมาะสมกับพระบิดามาก  

ใบหน้าของโจวอวิ่นเซิ่งประดับด้วยรอยยิ้มบาง ๆ  อย่างมีความสุขขณะเขย่ง 

ปลายเท้าเด็ดดอกที่สวยสุด

“ท่านนักบวช กุหลาบไชน่าโรสมีหนามแหลม ท่านใช้กรรไกรตัด 

จะดีกว่า”

น่าเสียดายที่สาวใช้เอ่ยเตือนช้าเกินไป โจวอวิ่นเซิ่งขมวดคิ้ว ดึงนิ้ว 

ที่โดนหนามตำกลับคืนมา มุกโลหิตสีแดงสดค่อย  ๆ  ไหลซิบออกมาจาก 

ท้องนิ้วกลมมนน่ารักจึงดูสะดุดตามากเป็นพิเศษ

สาวใช้ทั้งสองคนรีบกรูเข้ามาช่วยเขาพันแผล

“แค่บาดแผลเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เป็นไร” เขาส่ายหน้าปรามพลางส่ง 

ปลายนิ้วที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บเข้าปากดูดอม ครู่หนึ่งก็ดึงนิ้วออกมาพิศดู 

อีกครั้ง คราวนี้หยดเลือดหายไปแล้ว

พวกสาวใช้ต่างอกสั่นขวัญแขวน รีบคว้ากรรไกรมาพร้อมกำชับเขาว่า 

อย่าแตะต้องหนามกุหลาบอีก นักบวชแห่งแสงสว่างเป็นเสมือนสมบัติล้ำค่า 

ของจักรวรรดิ ต่อให้หลั่งเลือดแค่หยดเดียว แต่ถ้าเรื่องนี้แพร่ไปถึงหูบิชอป 
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เมื่อไหร่ พวกนางคงแบกรับความผิดไม่ไหวแน่

เหนือสวรรค์ชั้นเก้า ริมฝีปากที่เดิมทีกำลังยกมุมปากคลี่ยิ้มนิด ๆ ของ 

เทพแห่งแสงสว่างกลับเม้มแน่นจนกลายเป็นเส้นตรง รอเด็กหนุ่มหิ้วตะกร้า 

ดอกไม้เดินจากไปแล้วเขาค่อยยกปลายนิ้วขึ้นมา ลำแสงสีดำสายหนึ่ง 

พุ่งทะลุกระจกวารีไปตกลงในพุ่มกุหลาบไชน่าโรสซึ่งปลูกเป็นแนวยาวตลอด 

กำแพงด้านหนึ่ง มีทั้งดอกสีชมพู สีเหลือง สีแดง สีขาว ส่งกลิ่นหอม 

จรุงใจไปทั่วบริเวณ

ทว่าแค่ชั่วพริบตาเดียว ดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานพลันโรยรา ใบไม้ 

สีเขียวอ่อนอับเฉา ก้านดอกเหี่ยวแห้งกลายเป็นสีดำก่อนเอนล้มพับลงพื้น 

ในท้ายที่สุด

ข้ารับใช้ที่เดินผ่านมาเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าพอดี ดวงตา 

ฉายแววหวาดกลัวออกมา ก่อนจะรีบร้อนวิ่งตรงไปที่ห้องของท่านบิชอปทันที

ในขณะเดยีวกนันัน้ โจวอวิน่เซิง่กน็ำเครือ่งบวงสรวงทีต่ัง้ใจตระเตรยีม 

ด้วยตนเองไปจัดวางบนแท่นบูชา เขาหยิบขนมที่ปั้นเป็นรูปคนตัวจิ๋วขึ้นมาดู 

สองแก้มพลันร้อนผ่าวจนแดงก่ำสีเลือดขึ้นมา ดูท่าทางขัดเขิน ก่อนจะวาง 

มันลงตรงด้านหน้าสุดของกองขนมทั้งหมด

“ข้าแต่พระบิดา โปรดอย่าได้ทรงรังเกียจเครื่องบวงสรวงอันเรียบง่าย 

เหล่านี้เลย หากเป็นไปได้ ข้าก็อยากจะถวายทุกสิ่งอย่างของตัวข้าให้ท่าน  

ทว่าร่างนี้ทั้งเล็กจ้อยและต่ำต้อยเกินไป ไหนเลยจะคู่ควรได้รับพระเมตตา 

จากพระองค์ หากท่านได้ยินคำสวดภาวนาของข้า แค่ชำเลืองมองข้าจาก 

เหนือสวรรค์ชั้นเก้า ข้าก็รู้สึกพอใจแล้ว” เขาคุกเข่าลงตรงด้านหน้ารูปปั้น  

พนมมือทั้งสิบแสดงความเคารพ สีหน้าหม่นหมองเข้ามาแทนที่ความขัดเขิน

บนโลกนี้มีสรรพชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือมากมาย พระบิดา 

มีหรือจะสังเกตเห็นเขา ความรักจากพระบิดาก็เป็นได้แค่ความหวังที่ไม่มีวัน 

กลายเป็นจริงตลอดกาล

เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ เด็กหนุ่มพลันขมวดคิ้วทำหน้าเหมือนอยากจะ 

ร้องไห้ ก่อนจะขยับตัวคลานเข่าตรงเข้าไปด้านหน้ารูปปั้น กอดข้อเท้าของ 

พระบิดาพร้อมถูไถใบหน้ากับหลังเท้าด้วยสีหน้าเศร้าสลด
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เทพแห่งแสงสว่างนวดคลึงหัวคิ้ว ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับสาวก 

ตัวน้อยคนนี้ดี ดูช่างน่ารักไร้เดียงสา แต่ก็อ่อนไหวและอ่อนแอด้วยในขณะ 

เดยีวกนั ทัง้ยงัมองตวัเองตำ่ตอ้ยดอ้ยคา่มากเสยีจนเขาไมรู่จ้ะฉวิหรอืขบขนัด ี 

หรือคิดว่านักบวชแห่งแสงสว่างได้รับพระเมตตาจากเทพแห่งแสงสว่างตอน 

สวดภาวนากันทุกคน

กระทั่งโป๊ปซึ่งเป็นผู้ปกครองศาสนจักรกับเหล่านักบวชทั้งหมดยังต้อง 

เพียรพยายามสวดภาวนานานถึงสามสิบปีกว่าจะได้รับพลังจากเขาไปแค่ 

เสี้ยวหนึ่ง ตรงกันข้ามกับสาวกตัวน้อยผู้นี้ หากไม่ใช่เพราะเกรงว่าพลัง 

ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมหาศาลอาจจะทำให้ร่างของเจ้าตัวระเบิดได้ เขาคงจะ 

ถ่ายทอดความรักและเมตตาทั้งหมดเข้าไปในร่างของเด็กหนุ่มแล้ว

เหตุใดจึงคิดไปได้เล่าว่าพระบิดาไม่รักเขา

เทพแหง่แสงสวา่งกลดักลุม้ใจ กอ่นจะยืน่ปลายนิว้ไปแตะตรงหวา่งคิว้ 

ของสาวกตัวน้อยแล้วถ่ายทอดลำแสงสีทองอันแสนอ่อนโยนเข้าไปในร่างนั้น

พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกถ่ายทอดเข้ามาในตัวทำให้โจวอวิ่นเซิ่งเผลอหลุด 

เสียงร้องครางออกมา หัวคิ้วที่ขมวดมุ่นเป็นปมเริ่มคลายออก ใบหน้าซีดขาว 

พลันแดงเรื่อขึ้นมา อารมณ์เปลี่ยนเป็นสดใสร่าเริงอย่างรวดเร็ว คลี่รอยยิ้ม 

นุ่มนวลพลางก้มลงจุมพิตหลังเท้าพระบิดา เมื่อเขาสลัดหลุดจากห้วงกระแส 

ของความรักที่ได้รับก็พบว่าเครื่องบวงสรวงบนแท่นบูชาหายไปหมดแล้ว

เขาตกตะลึงจนหน้าเปลี่ยนสี รีบร้อนวิ่งออกไปสอบถามสาวใช้ทั้ง 

สองคนทันที

เหนือสวรรค์ชั้นเก้า เทพแห่งแสงสว่างมองตามแผ่นหลังของเด็กหนุ่ม 

ที่กำลังรีบร้อนวิ่งออกไปแล้วหัวเราะออกมา ก่อนจะยกขนมรูปคนจิ๋วขึ้นมา 

พิศดู ขนมยังไม่เย็นชืด ควันสีขาวที่ลอยกรุ่นขึ้นมาพากลิ่นหอมสดชื่นของ 

บักวีตมากระทบจมูก ยังไม่ต้องลองชิม เทพแห่งแสงสว่างก็นึกจินตนาการ 

ออกแล้วว่ารสชาติของมันจะหอมหวานสักแค่ไหน

ขนมรูปคนตัวจิ๋วปั้นออกมาอย่างประณีตบรรจง ไอน้ำจากการนึ่ง 

ทำให้ขนมพองตัวจนตุ๊กตาเด็กหนุ่มดูกลมป้อมน่ารักมาก เทพแห่งแสงสว่าง 

มองพิศอยู่เป็นนาน ขณะจับมันพลิกหมุนดูพลันรู้สึกเหมือนหัวใจโดนไฟฟ้า 
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ช็อร์ต ทั้งชาทั้งคัน แถมยังอ่อนยวบไปหมด

เขามองอยู่สิบกว่านาทีกว่าจะยกขนมปั้นรูปคนตัวจิ๋วขึ้นมาถึงข้างปาก 

ค่อย  ๆ  แตะจุมพิตอย่างนุ่มนวลและระมัดระวัง จากนั้นเหลือบมองเทวทูต 

ที่ยืนอยู่ด้านข้างพร้อมเอ่ยถามว่า “เขาน่ารักไหม”

ใช้คำว่า ‘เขา’ มิใช่ ‘มัน’ เทวทูตครุ่นคิดอยู่ชั่วอึดใจก็เข้าใจได้ทันทีว่า 

ขนมชิ้นนี้คงจะปั้นตามลักษณะของผู้ที่เทพแห่งแสงสว่างคอยแอบดูอยู่ 

ตลอดเวลาในช่วงนี้นั่นเอง น้ำเสียงของพระบิดาแฝงด้วยความสุขและ 

ภาคภูมิใจราวกับบิดามารดาชาวมนุษย์ที่กำลังโอ้อวดลูกรักสุดสวาทของ 

ตนเอง

นี่ไม่ใช่ความสนใจในระดับทั่วไป แต่เป็นรักหลงจนยึดติดแล้ว หัวใจ 

ของเทวทูตกระตุกวูบ รีบฉีกยิ้มพร้อมตอบว่า “น่ารักมาก ข้าไม่เคยเห็น 

เด็กหนุ่มที่น่ารักขนาดนี้มาก่อน คิดว่าเทวทาสทุกคนในปราสาทเทพแห่งนี้ 

ยังเทียบเขาไม่ติด”

ริมฝีปากที่เมื่อครู่นี้ยังคลี่ยิ้มจาง  ๆ  ของเทพแห่งแสงสว่างกลับเม้ม 

แน่นเป็นเส้นตรง ดวงตาสีทองเข้มลึกตวัดมองมาอย่างเกรี้ยวกราด

เทวทูตรีบคุกเข่าลงขออภัยโทษ พยายามขบคิดเป็นการใหญ่ว่าตนเอง 

พูดผิดตรงไหน

“เทวทาสต่ำต้อยพวกนั้นไหนเลยจะเอามาเทียบกับบุตรสุดที่รักของข้า 

ได้” เขาถือขนมป้ันรูปคนจ๋ิวเดินผละไปพลางโบกแขนเส้ือร่ายเวทจำกัดคำพูด

ในใจเทวทูตมิได้คิดโกรธแค้นเลยสักนิด กลับพรูลมหายใจอย่าง 

โลง่อกดว้ยซำ้ เพราะเมือ่เทยีบกบัการกระตุน้ใหพ้ระบดิาพโิรธจนถกูเผาผลาญ 

เป็นเถ้าถ่าน แค่เขารักษาชีวิตไว้ได้ก็นับว่าโชคดีมากแล้ว ดูท่าพระบิดาคงจะ 

รักชอบนักบวชคนนั้นมากกว่าที่เขาเคยคิดไว้เสียแล้ว ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีรูปโฉม 

งดงามเป็นเลิศขนาดไหน

หากความรกัชอบนีย้งัคงดำเนนิตอ่ไป พระบดิาคงจะดงึพลงัศกัดิส์ทิธิ ์

จากเหล่าเทวทูตมาประทานให้เด็กหนุ่มคนนั้นเป็นแน่ ทั้งที่พลังเหล่านั้น 

เป็นของเทวทูตทุกคน และยังเป็นสิ่งล้ำค่าที่พวกเทวทาสทุกคนล้วนใฝ่ฝัน 

อยากจะได้มา
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โจวอวิ่นเซิ่งพยายามค้นหาอยู่นาน แต่ยังไม่เจอเครื่องบวงสรวงสักที ขณะ 

กำลังวิตกกังวลอยู่นั้นก็เห็นบิชอป รองบิชอป กับอัศวินที่มีพลังฝีมือสูงส่ง 

อีกกลุ่มหนึ่งเดินจ้ำตรงเข้ามาที่วิหาร

เขารีบค้อมกายลงแสดงความเคารพผู้อาวุโสกว่าทั้งสองคน บิชอป 

ยังไม่ได้บอกให้เขายืดตัวขึ้น แค่จ้องมองเขาด้วยสายตาแปลก ๆ ที่แฝงความ 

ระแวดระวังอยู่นิด ๆ 

ทว่ารองบิชอปทนรอไม่ไหวจึงชิงโพล่งขึ้นก่อน “เมื่อครู่นี้ข้ารับใช้มา 

รายงานว่าพุ่มกุหลาบไชน่าโรสที่เจ้าไปเด็ดมาถูกพลังปีศาจกัดกินจนเหี่ยวเฉา 

ทุกคนต่างรู้กันดีว่าที่ไหนมีไอปีศาจย่อมต้องมีปีศาจอยู่ที่นั่น มันอาจจะสิงสู่ 

อยูใ่นรา่งของใครกไ็ด้ รวมถงึนกับวชแหง่แสงสวา่งดว้ย พวกเราจงึมุง่หนา้มา 

เพื่อให้เจ้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง”

เวลานี้เจ้าชายองค์รองใกล้จะต้องออกเดินทางจาริกแสวงบุญแล้ว  

หากยังไม่รีบหาทางเล่นงานโจชัวตอนนี้ รออีกสองปี เด็กหนุ่มคงเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่และรับสืบทอดตำแหน่งต่อจากบิชอปไปแล้ว รองบิชอปกำลัง 

ร้อนรนใจมาก ดังนั้นพอได้ยินข่าวนี้จึงคิดแผนการชั่วขึ้นมาได้

สมองของโจวอวิ่นเซิ่งจะลัดวงจรแค่ตอนอยู่ต่อหน้าพระบิดาหรือ 

เป็นเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระบิดาเท่านั้น แต่ตอนรับมือกับคนอื่นนั้น 

กลับไม่มีปัญหาเลยสักนิด เขาแค่ย้อนถามกลับไปด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่า  

“เช่นนั้นก่อนที่ข้าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง มิทราบว่าท่านบิชอปกับ 

รองบิชอปจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเช่นไร เพราะพวกปีศาจเจ้าเล่ห์ 

กลิ้งกลอกมาก และสิ่งที่พวกมันชอบทำที่สุดก็คือการหลอกล่อให้เผ่าพันธุ์ 

อื่น ๆ ลงมือฆ่ากันเอง”

“พวกข้าดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กันแล้ว” บิชอปยื่นขวดกระเบื้องสีขาว 

บรสิทุธิใ์หเ้ดก็หนุม่ พรอ้มเอย่ดว้ยนำ้เสยีงนุม่นวลวา่ “บตุรขา้ จงดืม่มนัเสยี”

หากถูกปีศาจสิงร่าง หลังจากดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปแล้ว ผู้ที่ 

ถูกสิงร่างจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานปางตายและผิวหนังเน่าเปื่อยทั้งตัว จนกว่า 

จะฆ่าปีศาจตายและขับไล่มันออกจากร่างได้ เรียกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือ 

กำจัดปีศาจซึ่งมีอยู่น้อยนิด แต่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต้องหมักบ่มด้วยพลังแห่ง 
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แสงสว่างที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดเป็นเวลานานนับร้อยป ี จนกว่าจะเปลี่ยนจาก 

สีโปร่งใสเป็นสีทองอร่ามจับตาถึงจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปีศาจ ดังนั้น 

จงึเปน็สิง่ลำ้คา่มากสำหรบัศาสนจกัร ซึง่กำลงัขาดแคลนนกับวชแหง่แสงสวา่ง 

และอำนาจอ่อนแอลงเรื่อย ๆ

บิชอปมีเก็บรักษาไว้แค่สามขวดเท่านั้น เดิมทีตั้งใจจะเก็บไว้ให้ 

เชื้อพระวงศ ์ แต่นักบวชแห่งแสงสว่างคือส่วนสำคัญที่สามารถช่วยรับประกัน 

ชัยชนะของจักรวรรดิในสงครามอนธการ โดยเฉพาะจักรวรรดิซาเกียซึ่งมี 

นักบวชแห่งแสงสว่างแค่สามคนเท่านั้น ดังนั้นจึงยิ่งสูญเสียไปไม่ได้

โจวอวิ่นเซิ่งเม้มปาก ขณะกำลังจะยื่นมือไปรับขวดกระเบื้อง ข้ารับใช้ 

ของบิชอปกลับเดินสะดุดเซเข้ามาชนตัวบิชอป  และฟาดแขนใส่หลังมือ 

ของเขาอย่างแรงจนทำให้ขวดกระเบื้องหลุดมือหล่นแตกกระจาย ของเหลว 

สีทองอร่ามไหลซึมผ่านรอยแตกของพ้ืนลงไปในดินแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอย

ข้ารับใช้รีบคุกเข่าลงขออภัยอย่างตัวสั่นงันงก แต่ไม่มีใครสนใจเขา

นี่มันแผนการร้ายที่ไตร่ตรองไว้ก่อนชัด  ๆ พวกเขาคิดจะทำอะไร  

โจวอวิ่นเซิ่งหันไปมองรองบิชอป แต่รองบิชอปกลับฉุกคิดถึงความเป็นไปได้ 

อีกอย่างหนึ่ง ใบหน้าจึงเปลี่ยนเป็นขาวซีดในทันที

“นี่เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขวดสุดท้ายแล้ว ปีศาจที่สามารถต้านทาน 

พลังแห่งแสงสว่างและสิงอยู่ในร่างของนักบวชแห่งแสงสว่างได้นั้นต้องมีพลัง 

จัดอยู่ในระดับสูงมากแน่ เกรงว่าข้ากับท่านบิชอปรวมพลังกันใช้เวทฉายแสง 

ก็ไม่สามารถแยกแยะออกมาได้ ดังนั้นเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าแล้ว  

ขอเชิญเจ้าไปที่สระทดสอบด้านหลังวิหารหลักดีกว่า” รองบิชอปกล่าวอย่าง 

สุภาพ

“ไม่นะ!” บิชอปคัดค้านเสียงแหบพร่า

เมื่อหนึ่งพันปีก่อน สระทดสอบสามารถช่วยเพิ่มพูนพลังในตัวของ 

นักบวชแห่งแสงสว่างให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขอเพียงลงไปแช่ในสระน้ำ  

ร่างกายกับจิตวิญญาณของพวกเขาจะถูกหล่อหลอมจนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

กว่าเดิม นักบวชแห่งแสงสว่างเมื่อหนึ่งพันปีก่อนจึงมีพลังมหาศาลชนิดที่ 

สามารถย้ายภูเขาถมทะเลได้เลยทีเดียว ไม่เหมือนนักบวชแห่งแสงสว่าง 



ท ะ ลุ มิ ต ิ หั ก เ ห ลี่ ย ม จ อ ม ม า ร 3

40

ในปัจจุบันที่ทำได้เพียงหลบอยู่ด้านหลังนักเวทกับอัศวินแล้วสร้างวงเวทแห่ง 

แสงสว่างเท่านั้น

ตามหลักแล้วสระทดสอบควรจะเป็นสถานที่บำเพ็ญตนยอดนิยมของ 

ทุกคน แต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรและเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ขอเพียงจิตใจ 

ของนักบวชที่ก้าวลงไปในสระมีมลทินหรือความเห็นแก่ตัวแม้แต่นิดเดียว  

น้ำในสระจะเดือดพล่านเหมือนแมกม่าแล้วแผดเผาคนกลายเป็นเถ้าถ่าน

ในโลกนี้ นอกจากเทพเจ้าแล้วก็ไม่มีจิตวิญญาณใดที่ปราศจากมลทิน 

อย่างแท้จริง และไม่มีใครที่ไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวในจิตใจ นักบวชแห่ง 

แสงสว่างต่างไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระบิดาจึงเปลี่ยนเป็นเข้มงวดถึงเพียงนี ้ 

แต่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ นอกจากเลิกใช้สระทดสอบแล้วเปลี่ยนมาใช้ 

วิธีสวดภาวนาแทน

พลังศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากการสวดภาวนานั้นค่อนข้างน้อยมาก และ 

ต้องใช้เวลาสั่งสมนานหลายสิบปี นี่ก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้พลังของนักบวช 

แห่งแสงสว่างอ่อนแอลงเรื่อย ๆ นั่นเอง

รองบิชอปเสียเวลาอ้อมค้อมวกวนเสียตั้งมากมาย  สุดท้ายแล้ว 

จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือกำจัดโจชัว! กว่าบิชอปจะตระหนักถึงเรื่องนี้ก็ไม่มี 

หนทางแก้ไขอื่นใดแล้ว หากปกป้องโจชัวก็อาจจะพลาดพลั้งปล่อยปีศาจ 

รอดไปได้ ดังนั้นสำนึกแห่งความรับผิดชอบของเขาจึงไม่อนุญาตให้ทำ 

เช่นนั้น

เขาโบกมอืราวกบัจะเรยีกคำว่า ‘ไม่นะ’ ทีห่ลดุปากไปกอ่นหนา้นีก้ลบัคนื  

หลังจากนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก็เอ่ยอย่างยากลำบากว่า “โจชัวบุตรข้า เจ้าควร 

รู้ไว้ว่านี่เป็นความรับผิดชอบของบิชอปแห่งจักรวรรดิซาเกียอย่างข้า  ข้า 

ไม่สามารถปล่อยปีศาจไปแม้แต่ตนเดียว ต่อให้มันสิงอยู่ในร่างของพระราชา 

ก็ตามที”

“ขา้เขา้ใจ ตามแตพ่วกทา่นวา่เถดิ” โจวอวิน่เซิง่คอ้มตวัเคารพ จากนัน้ 

เดินมุ่งหน้าตรงเข้าไปในส่วนลึกของวิหารหลักด้วยสีหน้าท่าทางเคร่งขรึม

หากไม่ได้รับพลังจากโลกระดับ B มาช่วยซ่อมแซมจิตวิญญาณ เขา 

คงจะวิตกกังวลกับเรื่องนี้มากพอดู แต่ตอนนี้เขาไม่เห็นสระทดสอบนั่นอยู่ใน 
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สายตาเลยสักนิด เพราะรู้ดีว่าจิตวิญญาณของตนเองสะอาดบริสุทธิ์มาก 

จนสามารถต้านทานฤทธิ์กัดกร่อนของน้ำในสระได้ นอกจากนี้หลังจากผ่าน 

การสะกดจิตในระดับลึกมาแล้ว นอกจากความรักและเทิดทูนเทพแห่ง 

แสงสว่างอย่างบ้าคลั่งก็ไม่มีความคิดว่อกแว่กเลยแม้แต่นิดเดียว

ความรักที่เขามีต่อเทพแห่งแสงสว่างนั้น กระทั่งตัวเองยังอดรู้สึกกลัว 

ไม่ได้

เขาถอดรองเท้ากับเสื้อคลุมตัวนอกออกจนเหลือแค่เสื้อด้านในบาง ๆ  

ตัวเดียว จากนั้นเดินตรงลงไปในสระทดสอบอย่างช้า  ๆ น้ำในสระเป็น 

สีดำสนิท มีฟองอากาศผุดขึ้นมาดัง  ปุด  ๆ พร้อมทั้งแผ่ไอเย็นยะเยือก 

ออกมา เมื่อมันค้นพบสิ่งสกปรกจะเดือดพล่านขึ้นมาทันทีและกลายเป็น 

สีแดงฉานเหมือนโลหิต อีกทั้งมีอุณหภูมิสูงมากจนน่าสะพรึงกลัว อย่าว่าแต่ 

มนุษย์ธรรมดาเลย กระทั่งเทพเจ้ามันยังกลืนกินได้

มือที่ซุกอยู่ใต้แขนเสื้อหลวมกว้างของรองบิชอปสั่นระริกด้วยความ 

ตื่นเต้น ขอเพียงโจชัวตายไป ในสถานการณ์ที่ไม่เหลือตัวเลือกอื่นแล้ว  

เขาย่อมได้นั่งตำแหน่งบิชอปอันสูงส่งและมีอำนาจปกครองมากพอ  ๆ  กับ 

พระราชาของจักรวรรดิซาเกียอย่างแน่นอน นับตั้งแต่เรื่องลูกนอกสมรส 

แดงขึ้นมา เขาก็เอาแต่คิดอยากให้โจชัวตายตลอดเวลา ในที่สุดวันนี้ก็ 

สมหวังเสียที

เขารู้สึกเหมือนมองเห็นเส้นทางแห่งแสงสว่างทอดตัวยาวอยู่เบื้องหน้า 

ตนเองแล้ว

เหนือสวรรค์ชั้นเก้า เทพแห่งแสงสว่างจ้องมองพวกมนุษย์ในตัววิหาร 

ตาเขม็ง ดวงตาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีทองเข้มลึก เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีดำสนิท  

พลังมหาศาลทะลักล้นออกมาจากร่างอย่างควบคุมตัวเองไม่อยู่จนทำลาย 

ปราสาทเทพอันแสนหรูหรางดงามให้ย่อยยับลงในชั่วพริบตา  หากไม่ใช่ 

เพราะต้องคอยปกป้องสาวกตัวน้อยที่กำลังแช่อยู่ในสระน้ำด้วย  เขาคง 

โกรธจัดจนขาดสติไปแล้ว

น้ำในสระทดสอบที่ว่านั้น แท้จริงแล้วเป็นไอปีศาจที่จับตัวกันจน 

กลายเป็นของเหลว ไอปีศาจดังกล่าวสามารถขุดคุ้ยหาความดำมืดที่ซุกซ่อน 
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อยู่ในก้นบึ้งของจิตใจคนแล้วทำให้มันแผ่ขยายออกไปเรื่อย  ๆ  จนบ่มเพาะ 

กลายเป็นปีศาจอยู่ในตัวคน กล่าวตรง  ๆ  ก็คือพวกปีศาจไม่ได้ถือกำเนิด 

จากเหวลึกอนธการ แต่ถือกำเนิดขึ้นในใจของมนุษย์ต่างหาก

ความดำมืดถึงขีดสุดช่วยขับเน้นแสงสว่างให้ยิ่งเด่นชัดได้เช่นกัน เมื่อ 

หนึ่งพันปีก่อนเทพแห่งแสงสว่างยังมิได้ร้ายกาจเช่นตอนนี้ เขาเคยร่ายเวท 

สะกดฤทธิ์เดชของน้ำในสระทดสอบเอาไว้ เพื่อให้ไอปีศาจเหล่านั้นช่วย 

ส่งเสริมและเพิ่มพูนพลังในตัวของนักบวชแห่งแสงสว่างโดยไม่กัดกร่อน 

พวกเขา แตแ่ลว้วนัหนึง่จู ่ๆ เขากเ็กดิความรูส้กึเบือ่หนา่ยตอ่โลกใบนีจ้งึดงึเวท 

ดังกล่าวกลับคืนมา ก่อนจะลงมือสังหารเหล่าเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ทั้งหมด

ตลอดร้อยล้านปีที่ผ่านมา เทพแห่งแสงสว่างไม่เคยค้นพบหัวใจใด 

ที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริง  เขาเคยกระทั่งควักหัวใจของเทพีแห่งฤดู 

ใบไม้ผลิออกมาแช่น้ำในสระ แต่แล้วกลับค้นพบเรื่องที่น่าตกตะลึง เพราะ 

หลังแช่ได้ไม่ถึงหนึ่งวินาที  หัวใจอาบเลือดสีแดงฉานก็เปลี่ยนเป็นสีดำ  

ก่อนจะกลายเป็นก้อนโคลนสกปรกโสโครก

ตอนนั้นเขาคลี่ยิ้มออกมาจาง  ๆ เพราะรู้สึกว่ามันช่างน่าสนุกยิ่งนัก  

แต่มาตอนนี้กลับนึกอยากจะทำลายสระทดสอบที่ยังหลงเหลืออยู่ในวิหารเทพ 

แห่งแสงสว่างเสียให้สิ้นซาก เพราะเมื่อเป็นเช่นนั้น สาวกตัวน้อยของเขา 

คงไม่ต้องพบเจอกับเรื่องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้

จิตวิญญาณของสาวกตัวน้อยสะอาดบริสุทธิ์มาก เขาอาจจะต้านทาน 

การโจมตีระลอกแรกของน้ำในสระได้ ทว่าหลังจากนั้นเล่า ขอเพียงในใจ 

ของเขาเกิดความคิดไม่บริสุทธิ์หรือหวาดกลัวแม้แต่นิดเดียว คงถูกน้ำในสระ 

กัดกร่อนทำลายจนไม่เหลือซาก

เทพแห่งแสงสว่างรวบรวมลำแสงสีทองไว้ที่ปลายนิ้ว  เตรียมจะ 

ส่งพลังเข้าไปห่อหุ้มร่างของสาวกตัวน้อยเอาไว้อย่างมิดชิด ทว่าลำแสงสีทอง 

ยังไม่ทันส่งข้ามกระจกไปก็ต้องตกตะลึงเสียก่อน

เพราะเห็นร่างของสาวกตัวน้อยเปล่งแสงสีขาวสว่างจากข้างในออกมา 

ข้างนอกจนดูเหมือนโปร่งใสทั้งตัว น้ำสีดำสนิทที่กำลังเดือดพล่านในสระ 

โดนกันไว้รอบนอก นั่นเป็นพลังที่จะเกิดขึ้นจากจิตใจอันแสนบริสุทธิ์เท่านั้น 
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อะไรกันหนอที่ทำให้ความคิดของเด็กหนุ่มใสสะอาดและแน่วแน่ได้ถึงเพียงนี ้

เพราะความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่มีต่อตัวเขาอย่างนั้นหรือ

เทพแห่งแสงสว่างนึกอยากจะเจาะทะลุเข้าไปดูข้างในจิตใจของสาวก 

ตัวน้อยเหลือเกิน ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยสำหรับตัวเขา ทว่าเขา 

กลับไม่สามารถใช้พลังดังกล่าวกับสาวกตัวน้อย แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้น เขา 

ก็ไม่รู้สึกแปลกใจหรือกลัวเกรงสักนิด ตรงกันข้าม กลับดีใจด้วยซ้ำที่สาวก 

ตัวน้อยพิเศษไม่เหมือนใคร เขายินดีคาดเดาความรู้สึกนึกคิดของอีกฝ่าย  

เพราะมันทำให้จิตวิญญาณที่อ้างว้างเดียวดายเหมือนตายไปแล้วของเขา 

กลับมาเต้นระรัวด้วยความปีติยินดี มีชีวิตชีวาและควบคุมไม่อยู่อีกครั้ง

เขายกมือขึ้นเท้าคางและจ้องมองเด็กหนุ่มพร้อมคลี่รอยยิ้มจาง  ๆ  

พอเห็นสาวกตัวน้อยพนมมือนั่งขัดสมาธิก็รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายกำลังสวด 

ภาวนาถึงตนเอง เนื่องจากมีคนนอกอยู่ด้วย เด็กหนุ่มจึงไม่ได้เอื้อนเอ่ย 

บทสวดภาวนาอันหวานล้ำยิ่งกว่าน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ออกจากปาก  

ช่างน่าเสียดายนัก

ท่ามกลางสายน้ำสีดำที่กำลังเดือดปุด  ๆ  ในสระ เด็กหนุ่มมีแค่ศีรษะ 

กับมือทั้งคู่เท่านั้นที่โผล่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ภาพดังกล่าวแลดูน่าสงสารมาก  

เทพแห่งแสงสว่างนึกอยากจะก้าวลงไปในสระน้ำแล้วโอบกอดสาวกตัวน้อย 

ด้วยร่างสูงใหญ่และทรงพลังของเขา พร้อมทั้งมอบพลังอันแสนอบอุ่นให้ 

อีกฝ่ายมากยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อคิดได้เช่นนั้น เขาก็แบ่งอณูเทพส่วนหนึ่งลงไปยังโลกมนุษย์   

ร่างที่มีรูปโฉมงามสง่าพลันปรากฏขึ้นในวิหารหลัก จากนั้นเดินตรงเข้าไปถึง 

ข้างกายสาวกตัวน้อยแล้วยกมือขึ้นลูบไล้แก้มอุ่น  ๆ  ของเด็กหนุ่มท่ามกลาง 

สายตาตกตะลึงของทุกคน

สาวกตัวน้อยกำลังหมกมุ่นอยู่กับการสวดภาวนาจึงไม่ได้ลืมตาขึ้น 

มองเขา เทพแห่งแสงสว่างรู้สึกเสียดายมาก เดิมทีเขาคิดจะลูบเส้นผม 

สีแพลทินัมบลอนด์ของเด็กหนุ่มด้วย แต่เกรงว่าหากขัดจังหวะการสวด 

ภาวนาแล้วอาจจะทำให้น้ำสีดำพวกนั้นฉกฉวยโอกาสรุกล้ำเข้ามา จึงทำได้ 

เพียงหักห้ามใจไว้ก่อน
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การบำเพ็ญตนในสระทดสอบโดยไม่มีเวทสะกดฤทธิ์เดชของน้ำเอาไว ้

เช่นนี้ พลังแห่งแสงสว่างที่จะได้รับย่อมสูงเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะคิด 

จินตนาการออก และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ มันยังช่วยให้ศักยภาพในตัว 

ของผู้บำเพ็ญตนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เดิมทีร่างของนักบวชแห่งแสงสว่าง 

ก็เปรียบเสมือนภาชนะรองรับอย่างหนึ่งอยู่แล้ว และศักยภาพในตัวก็เป็น 

สิ่งที่ช่วยตัดสินว่าภาชนะดังกล่าวสามารถบรรจุพลังแห่งแสงสว่างไว้ได้ 

มากน้อยเพียงใด

ร่างของสาวกตัวน้อยมีศักยภาพสูงสุด แต่หลังจากผ่านการอัพเกรด 

ด้วยน้ำในสระแล้วยังสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้อีก  นั่นก็แปลว่านับจากนี้ไป 

เขาสามารถถ่ายทอดพลังศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในร่างของสาวกตัวน้อยได้มากขึ้น 

โดยไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลว่าจะกลายเป็นการทำร้ายอีกฝ่ายแล้ว

เรื่องนี้ตรงกับความต้องการของเทพแห่งแสงสว่างพอดี ดังนั้นเขา 

ไม่มีทางขัดขวางการบำเพ็ญตนของสาวกตัวน้อยแน่ ต่อให้เขาปรารถนาจะ 

สวมกอดอีกฝ่ายมากสักแค่ไหนก็ตามที

“เจ้าเป็นใคร ราชาปีศาจจากเหวลึกอนธการอย่างนั้นหรือ!” บิชอป 

กับรองบิชอปโพล่งถามด้วยความแตกตื่นตกใจ ขณะเดียวกันก็เริ่มร่ายเวท 

เรียกศรศักดิ์สิทธิ์ออกมา ระดับของปีศาจยิ่งสูง รูปร่างหน้าตาก็ยิ่งสวย 

ล่อลวง ดังนั้นพอจู่  ๆ  ก็มีเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้า แถมยังมีรูปโฉม 

หล่อเหลางามสง่าเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะจินตนาการออกย่อมอดคิดในแง่ร้าย 

ไม่ได้

หากว่าคนตรงหน้าเป็นปีศาจจริง พลังฝีมือคงสูงเกินกว่าระดับนักบุญ 

แล้ว

เทพแห่งแสงสว่างยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากเป็นสัญลักษณ์ให้หยุดพูด  

ทันใดนั้นบิชอปกับรองบิชอปก็ค้นพบว่าตนเองสูญเสียความสามารถในการ 

พูดไปแล้ว จึงไม่สามารถร่ายเวทมนตร์คาถาใด  ๆ  อีกต่อไป แล้วพวกเขา 

ยังจะเอาอะไรไปต่อสู้กับปีศาจตนนี้ได้อีกเล่า ทั้งสองคนคิดจะหนีไปขอ 

ความช่วยเหลือ แต่แล้วพบว่าร่างกายของตนเองขยับเขยื้อนไปไหนไม่ได้

แค่พริบตาเดียวก็สามารถควบคุมนักบวชชั้นสูงอย่างบิชอปกับรอง 
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บิชอปเอาไว้ได้ แปลว่าต้องมีพลังสูงส่งมากจนน่าสะพรึงกลัวจริง  ๆ ดวงตา 

ที่กำลังเบิกกว้างของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง

แต่แล้วพวกเขากลับคลายความหวาดกลัวอย่างรวดเร็ว กลายเป็น 

ตกตะลึงพรึงเพริดเหมือนไม่อยากเชื่อสายตาตนเองแทน

เมื่อเห็นชายหนุ่มผมทองเดินตรงเข้าไปถึงข้างกายโจชัวอย่างเงียบ  ๆ  

พิศมองเครื่องหน้าสวยได้รูปของอีกฝ่ายด้วยสีหน้าจริงจัง ก่อนจะก้มลง 

จุมพิตตรงหว่างคิ้วของเด็กหนุ่ม กิริยาท่าทางของเขาดูอ่อนโยนและนุ่มนวล 

มาก สายตายังเปี่ยมล้นด้วยความรักและเอ็นดู ราวกับกำลังมองบุตรของ 

ตนเอง แต่ก็ดูคล้ายกับว่ากำลังมองคนรักได้เช่นกัน

เขามองแล้วมองอีก จุมพิตแล้วจุมพิตอีก จนร่างกายเปล่งรัศมีสีทอง 

อร่ามออกมาด้วยความปีติยินดีที่อัดแน่นเต็มอกจนแทบควบคุมไว้ไม่อยู่

รัศมีแสงดังกล่าวแฝงด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งมาก ตอนสัมผัส 

กับผิวกายของบิชอปกับรองบิชอปจึงทำให้ทั้งคู่รู้สึกแสบร้อนเหมือนโดน 

เปลวเพลิงแผดเผา แต่มันกลับไม่ทำอันตรายโจชัวเลยแม้แต่นิดเดียว  

อีกทั้งยังแทรกซึมหายเข้าไปในร่างของเด็กหนุ่มอย่างต่อเนื่อง 

โจชวัยกมมุปากเลก็นอ้ย เผยสหีนา้สบาย ๆ ออกมา ชายหนุม่ผมทอง 

เห็นดังนั้นก็ยิ่งรู้สึกชอบใจจึงหัวเราะเสียงเบา  ๆ น้ำเสียงทุ้มลึกนั่นฟังดูเซ็กซี่ 

มากจนสามารถทำให้ทุกคนบนโลกนี้คลุ้มคลั่งได้เลยทีเดียว

เขาใชป้ลายนิว้พนัปอยผมของโจชวัเลน่ ดเูหมอืนชอบมากจนไมอ่ยาก 

ปล่อยมือจากมัน เมื่อสังเกตเห็นหว่างคิ้วของโจชัวกระตุกเล็กน้อยเหมือน 

กำลังจะรู้สึกตัวค่อยนึกถึงอีกฐานะหนึ่งของตนเองขึ้นมาได้จึงชะงักไป เพราะ 

แท้ที่จริงแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ดีงามสมบูรณ์แบบอย่างที่โจชัวคิดเอาไว้เลย

เขาปล่อยปอยผมของโจชัวแล้วเดินวนเวียนอยู่ในตัววิหารด้วยความ 

กระสับกระส่าย  ตอนเดินผ่านรูปปั้นสูงห้าเมตรแล้วสังเกตเห็นใบหน้า 

สุดแสนธรรมดาสามัญของชายวัยกลางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งแสงสว่าง  

พลันรู้สึกเหมือนโดนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงใส่ร่างจนต้องหยุดชะงักตัวแข็งทื่อ 

ค้างอยู่ตรงนั้น

นั่นไม่ใช่เขาเสียหน่อย! แค่คิดว่าโจชัวมาพร่ำพูดคำบอกรักกับมัน 
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ทุกวัน แต่เรียกขานด้วยชื่อของเขาตลอดเวลา เขาก็นึกแค้นใจจนอยากจะ 

ทำลายรูปปั้นตรงหน้านี้ รวมถึงวิหารเทพในจักรวรรดิซาเกียให้พังพินาศ 

ทั้งหมด!

ทว่าสาวกตัวน้อยยังอยู่ในวิหารเทพ เขาตัดใจทำให้อีกฝ่ายตกอยู่ใน 

อันตรายไม่ลง จึงทำได้เพียงสะกดโทสะที่กำลังเดือดพล่านอยู่ในอกแล้ว 

โบกแขนเสื้อเปลี่ยนหน้าตาและขนาดของรูปปั้นตรงหน้าให้เหมือนกับร่างจริง 

ของตนเอง

เขาเดินย้อนกลับไปที่ข้างสระทดสอบ ก่อนยื่นปลายนิ้วออกไปแตะ 

ตวัรองบชิอปแลว้รบิพลงัแหง่แสงสวา่งทัง้หมดในตวัอกีฝา่ยกลบัคนืมา จากนัน้ 

ก้มลงจุมพิตหน้าผากของสาวกตัวน้อยเพื่อมอบพลังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสะอาด 

บริสุทธิ์ที่สุดให้เด็กหนุ่มอีกครั้ง ก่อนจะค่อย ๆ เลือนหายไปอย่างไร้ร่องรอย

เมือ่โจวอวิน่เซิง่กา้วขึน้มาจากสระทดสอบ นำ้สดีำในสระขยบัถอยหา่ง 

จากตัวเขาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ได้แปดเปื้อนเสื้อผ้าหรือผิวกายของเขา 

แม้แต่นิดเดียว จากนั้นสวมเสื้อคลุมตัวยาวแล้วเดินตรงเข้าไปหาบิชอปกับ 

รองบิชอป ก่อนจะค้นพบว่าทั้งสองคนต่างก็มีสีหน้าบิดเบี้ยวเหมือนเพิ่งเจอ 

ผีหลอกมาไม่มีผิด

“ท่านบิชอป ท่านรองบิชอป พวกท่านเป็นอะไรกันหรือ”

“เมือ่ครูน่ีพ้วกเราเหน็...” ปากของบชิอปขยบัพะงาบ ๆ แตไ่มม่เีสยีงใด 

หลุดลอดออกมา เขาจึงหยุดชะงักเล็กน้อยก่อนเอ่ยซ้ำอีกครั้งว่า “เมื่อครู่...”  

แต่พอเขาคิดจะเอ่ยถึงชายหนุ่มที่เพิ่งปรากฏตัวเมื่อครู่นี้ทีไร เสียงของเขา 

กลับหายวับไปโดยอัตโนมัติทุกท ี นี่เป็นผลของเวทจำกัดคำพูด และจะมีผล 

คงอยู่ตลอดไปด้วย

คนผู้นั้นใช่เทพแห่งแสงสว่างจริง ๆ หรือ บิชอปรู้สึกกระวนกระวายใจ 

มาก สายตาตอนมองดูบุตรบุญธรรมของตนเองก็แตกต่างจากก่อนหน้านี้ 

อย่างสิ้นเชิง เขาเคยได้ยินบิชอปคนก่อนกล่าวไว้ว่าเมื่อหนึ่งพันปีก่อน เคยมี 

เทวทูตลงมารวบรวมเด็กหนุ่มรูปงามให้พระบิดา พวกเขาเลือกเฟ้นแต่ 

เด็กหนุ่มที่มีผมขาวตาฟ้ากับผมดำตาดำ ขอเพียงมีรูปโฉมงดงามโดดเด่น 

จะถูกนำตัวไป ดังนั้นเด็กหนุ่มที่มีลักษณะเช่นนั้นจึงกลายเป็นที่นิยมและ 
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ได้รับความสำคัญอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว

ทวา่ไมน่านตอ่มา พระบดิาคงรูส้กึเบือ่หนา่ยจงึไมไ่ดส้ง่เทวทตูลงมาอกี  

ทัง้ยงัปฏเิสธเดก็หนุม่ทีว่หิารเทพตา่ง ๆ นำมาถวาย หลงัจากนัน้เรือ่งนีก้ค็อ่ย ๆ  

ถูกลืมเลือนไปจนไม่มีใครเอ่ยถึงอีก

บิชอปเพ่งมองบุตรบุญธรรมตรงหน้าแล้วรู้สึกว่าเขาน่าจะค้นพบ 

ความจริงเข้าแล้ว

ปีนี้โจชัวอายุสิบหกปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่เปรียบเสมือนดอกไม้ตูมกำลัง 

ผลิบาน  เขามีรูปร่างโปร่งเพรียว  ใบหน้างามละเมียดละไม  เส้นผม 

สีแพลทินัมบลอนด์แผ่สยายดุจสายน้ำตกยาวถึงข้อเท้า ไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ 

ตรงมุมใดก็ดูเหมือนเปล่งประกายเจิดจ้าออกมาขับไล่ความมืดมิดให้หมด 

สิ้นไป

เขาดูสะอาด บริสุทธิ์ อ่อนเยาว์ และงดงามมาก หลังจากผ่านการ 

ทดสอบก็ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าเขามีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาและ 

จิตวิญญาณอันกระจ่างใสบริสุทธิ์ ดังนั้นหากจะได้รับพรจากพระบิดาก็ดูจะ 

ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

เมื่อคิดได้เช่นนี้ จิตใจที่กำลังกระวนกระวายอย่างหนักของบิชอป 

ก็ค่อย  ๆ  สงบลง และตื่นเต้นยินดีกับอนาคตของจักรวรรดิซาเกีย เพราะ 

นักบวชแห่งแสงสว่างในตอนนี้ล้วนต้องพึ่งพาการสวดภาวนาเพียงอย่างเดียว 

เพื่อให้ได้พลังแห่งแสงสว่าง ใครเลื่อมใสศรัทธามากก็แข็งแกร่งมากเท่านั้น  

อันที่จริงหากจะให้กล่าวตรง  ๆ  ก็คือการแข่งกันเป็นคนโปรดของพระบิดา 

นั่นเอง สายตาตอนพระบิดามองโจชัวเมื่อครู่นี้ไม่ได้มีแค่ความโปรดปราน 

ธรรมดา  ๆ  แน่นอน ไม่แน่ว่าโป๊ปคนต่อไปอาจจะมาจากจักรวรรดิซาเกีย 

ก็เป็นได้ และศูนย์กลางของศาสนจักรย่อมย้ายมาอยู่ที่เมืองการ์กอลแทน

บิชอปยิ่งคิดก็ยิ่งลิงโลดใจ สายตาที่ใช้มองบุตรบุญธรรมเปี่ยมล้น 

ด้วยความรักและเมตตา

ส่วนรองบิชอปนั้นกำลังตื่นตระหนกและไม่อยากเชื่อสายตาตนเอง  

เขาไม่อยากยอมรับว่าชายหนุ่มผมทองเมื่อครู่นี้คือพระบิดา พระบิดา 

ไหนเลยจะยอมเสด็จลงมาปรากฏตัวบนโลกมนุษย์เพราะนักบวชตัวเล็ก  ๆ  
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คนหนึ่ง แถมยังจุมพิตหน้าผากของเขาอย่างรักใคร่เอ็นดูอีก แต่พลังแห่ง 

แสงสว่างที่จู่  ๆ ก็หายไปกับผิวที่โดนพลังศักดิ์สิทธิ์แผดเผากลับช่วยย้ำเตือน 

เขาอีกครั้ง ความเป็นไปได้ที่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่สุดกลับเป็นความจริง

เพราะเขาพยายามจะบีบคั้นคนโปรดของพระบิดาให้ถึงตาย พระบิดา 

จึงเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อลงโทษเขาด้วยพระองค์เองสินะ

หากนักบวชคนหนึ่งสูญเสียพลังแห่งแสงสว่างไปอย่างกะทันหัน นั่น 

แปลว่าเขาต้องทำความผิดร้ายแรงจนถึงขั้นลบหลู่พระบิดา ดังนั้นย่อมต้อง 

ถูกขับไล่ออกจากศาสนจักรและโดนชาวโลกหยามหยันดูแคลน  นับจาก 

วันนี้ไปชีวิตเขาจบสิ้นแล้ว จบสิ้นจริง ๆ!

รองบิชอปล้ม  ตึง  ลงกับพื้น แต่บิชอปกลับไม่แม้แต่จะเหลือบแลเขา 

สักนิด แค่เรียกอัศวินมาหามเขาออกไปเท่านั้น 

“ข้าขอประกาศขับไล่คอลิน กาเอล ออกจากวิหารเทพแห่งจักรวรรดิ 

ซาเกียด้วยข้อหาลบหลู่เทพเจ้า  ริบทรัพย์สมบัติและยศถาบรรดาศักดิ์ 

ทั้งหมดที่เคยได้รับกลับคืน และให้รีบเดินทางออกจากเมืองการ์กอลภายใน 

หนึ่งชั่วโมง ชั่วชีวิตนี้ห้ามย้อนกลับมาอีก”

อาลักษณ์รีบจดบันทึกเทพพยากรณ์แล้วนำไปถวายให้พระราชา 

ทอดพระเนตร ส่วนปีศาจตนนั้น ไม่จำเป็นต้องสืบหาต่อ เมื่อพระบิดา 

เสด็จลงมาด้วยพระองค์เองเช่นนี้ พวกปีศาจย่อมสลายกลายเป็นเถ้าถ่านกัน 

หมดแล้ว

เสียงร้องไห้อ้อนวอนของรองบิชอปดังห่างออกไปเรื่อย ๆ บิชอปค่อย 

หันกลับมาพาบุตรบุญธรรมเดินออกไปข้างนอก พร้อมทั้งเอ่ยถ้อยคำแสดง 

ความสนิทสนมและขออภัยอยู่ในที

สาวใช้กับอัศวินกลุ่มหนึ่งกำลังคุกเข่าอยู่ในตัววิหารด้านนอก ปาก 

ขยับขมุบขมิบสวดภาวนา สีหน้าดูเลื่อมใสศรัทธาและหวาดกลัว ดวงตาของ 

พวกเขาเหลือบมองขึ้นด้านบน ดูท่าทางเหมือนอยากจะมองรูปปั้นที่สถิตอยู่ 

ด้านหลังแท่นบูชา แต่พอสายตากระทบกับรูปปั้นกลับรู้สึกเจ็บปวดเหมือน 

โดนของมคีมทิม่แทงทนัที หากฝนืความเจบ็ปวดทนมองตอ่ไป พวกเขารูด้วีา่ 

ตนคงต้องกลายเป็นคนตาบอดอย่างแน่นอน
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 2 หรืออาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy see) คือมุขมณฑลอันเป็นศูนย์กลางของศาสนจักร

โฉมหน้าที่แท้จริงของเทพแห่งแสงสว่างไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะมีสิทธิ์ 

มองตรง ๆ

เรื่องปาฏิหาริย์อย่างการเสด็จลงมายังจักรวรรดิซาเกียของเทพเจ้า  

ทำให้พวกเขาเป็นประจักษ์พยานถึงความมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ของเทพเจ้า  

นี่เป็นเกียรติอย่างสูงที่วิหารเทพทั้งหมดบนผืนแผ่นดินนี้ไม่เคยได้รับมาก่อน!  

หากว่าโป๊ปที่อยู่ในสันตะสำนัก2 รู้เข้าคงจะอิจฉาริษยาจนตาร้อนผ่าวเป็นแน่!

คนพวกนี้ต่างปลื้มปีติยินดีและภาคภูมิใจอย่างมาก ดังนั้นจึงยิ่งตั้งใจ 

สวดภาวนาด้วยศรัทธาแรงกล้า

บิชอปเดินอ้อมเข้าไปถึงด้านหน้าแท่นบูชาแล้วมองรูปปั้นที่เพิ่งเปลี่ยน 

โฉมใหม่สด ๆ ร้อน ๆ ทว่าทนมองได้แค่วินาทีเดียวก็ต้องรีบก้มศีรษะลงอย่าง 

เคารพนบนอบ พยายามหลับตาที่เจ็บปวดเหมือนโดนทิ่มแทง แม้ว่าจะมอง 

แค่ชั่วระยะเวลาสั้น  ๆ แต่เขากลับจดจำใบหน้างามสง่านั่นได้เป็นอย่างดี  

หากว่าใครเคยเห็นเข้าครั้งหนึ่งก็ไม่มีวันลืมเลือนชั่วชีวิต เขาก็คือชายหนุ่ม 

ผมทองที่เพิ่งปรากฏตัวก่อนหน้านี้ หรือเทพแห่งแสงสว่างที่แท้จริงนั่นเอง 

“เทพแห่งแสงสว่างผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์เบื้องบน โปรดรับการ 

สำนึกผิดของสาวกด้วยเถิด...” เขากลับเรียกพระบิดาเป็นปีศาจเสียอย่างนั้น  

บิชอปตกใจกลัวมากจนแข้งขาอ่อนยวบ รีบคุกเข่าลงสารภาพผิด

ภายในตัววิหารมีเพียงโจวอวิ่นเซิ่งเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ตามเดิม ทว่า 

เขาไม่ได้คิดจะแสดงให้เห็นถึงความพิเศษไม่เหมือนใครของตนเอง และ 

ไม่ได้ยึดมั่นกับความเสมอภาคของทุกคน แต่เขาถูกรูปปั้นอันแสนงดงาม 

ของพระบิดาสะกดเอาไว้ต่างหาก

เขาเห็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่นั่งอยู่บนบัลลังก์หรูหรา มือทั้งสองข้าง 

ประสานกันอยู่ใต้คาง สีหน้าเหมือนฉายความเมตตาสงสารออกมา แต่ก็ 

ดูคล้ายจะไม่สนใจไยดีต่อสิ่งใด

เส้นผมสีทองอร่ามจับลอนเป็นคลื่นสวยกับดวงตาสุกสกาวยิ่งกว่า 

ท้องฟ้าดารดาษด้วยแสงดารา เขาสวมเสื้อคลุมยาวสีขาวปักดิ้นทองหรูหรา  
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ตรงเอวรัดไว้ด้วยสายคาดประดับทองคำกับอัญมณีแพรวพราวอย่างหลวม ๆ  

สาบเสื้อที่เผยออ้าอยู่นิด  ๆ ไม่สามารถบดบังเรือนร่างอันแข็งแกร่งและ 

ไหปลาร้าสุดเซ็กซี่

รูปโฉมที่แท้จริงของเขาช่างหล่อเหลางดงามยิ่งนัก  และเหนือล้ำ 

ยิ่งกว่าจินตนาการสูงสุดของมนุษย์

การสะกดจติอาจกอ่ใหเ้กดิผลขา้งเคยีงได ้ กรณรีา้ยแรงคอืมผีลกระทบ 

ต่อสภาพจิตของผู้ถูกสะกด โดยเฉพาะตอนพูดสะกดจิต ทุกครั้งที่พูด 

สะกดจิตครั้งหนึ่ง ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกฝังซ้อนทับเพิ่มขึ้นอีกชั้น หรือพูด 

ง่าย ๆ ก็คือสมองของโจวอวิ่นเซิ่งอาจเกิดอาการเพี้ยนหนักขึ้นทุกวัน แต่เขา 

ไม่วิตกกังวลกับเรื่องนี้ เพราะหลังจากทำภารกิจสำเร็จ เขาย่อมได้รับพลัง 

ชดเชยกลับคืนมามากพอที่จะใช้รักษาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้

ทว่าตอนนี้เขาอาการหนักมากจนเกือบจะเข้าขั้นเสียสติแล้ว เพราะ 

พอรู้ว่าสิ่งที่มองเห็นคือโฉมหน้าที่แท้จริงของพระบิดาก็นึกอยากจะถลาเข้าไป 

คุกเข่าประจบเอาใจทันที แต่ก็พยายามข่มใจเอาไว้อย่างสุดความสามารถ  

จนถึงขั้นจิกฝ่ามือตัวเองถลอกเป็นแผลจึงสามารถบังคับตัวเองไม่ให้เผลอทำ 

เรื่องน่าอับอายต่อหน้าทุกคน

ตอนนี้เขาทำได้เพียงยืนตะลึงมองอย่างโง่งมอยู่ที่ เดิม ริมฝีปาก 

เผยอเล็กน้อย ขณะจ้องมองรูปปั้นด้วยสายตาร้อนแรงจนแทบจะแผดเผา 

ก้อนหินทะลุเป็นโพรง

เทพแห่งแสงสว่างทิ้งอณูเทพส่วนหนึ่งไว้ในรูปปั้น สิ่งที่รูปปั้นมองเห็น  

ตัวเขาก็มองเห็นไปด้วย สิ่งที่รูปปั้นสัมผัสได้ ตัวเขาก็สัมผัสได้ด้วย ดังนั้น 

ตอนสาวกตัวน้อยจ้องรูปปั้นด้วยสายตาร้อนแรงเหมือนจะมองทะลุเข้ามา  

จึงทำให้เขารู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัว ความปีติยินดีอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน 

อัดแน่นเต็มปรี่จนแทบล้นออกจากอก

ใช่ บุตรข้า ที่รักของข้า มองข้าสิ จงมองข้าต่อไป จงมองข้าตลอด 

เวลา อย่าใช้สายตาเช่นเดียวกันนี้มองคนอื่นอีก! เขายื่นปลายนิ้วถ่ายทอด 

พลังแห่งแสงสว่างที่ร้อนระอุพอ ๆ กันเข้าไปในร่างของสาวกตัวน้อยผ่านตรง 

หว่างคิ้ว
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โจวอวิ่นเซิ่งรู้สึกร้อนผ่าวอยู่ชั่ววูบหนึ่ง ทว่ากลับเอาแต่จ้องมองภาพ 

ตรงหน้าอย่างไม่ยอมกะพริบตา และแค่ยกมือขึ้นลูบคลำหน้าผากตัวเอง 

เท่านั้น สีหน้าดื่มด่ำหลงใหลและตะลึงงันเช่นนั้นดูโง่งมมาก แต่ก็ช่างน่ารัก 

ยิ่งนัก

เทพแห่งแสงสว่างหัวเราะเสียงต่ำออกมาด้วยความยินดีปรีดา เสียง 

หัวเราะที่ไม่ได้ยินมานานมากแล้วดังก้องกังวานทั่วปราสาทเทพ  จนเหล่า 

เทวทูตกับเทวทาสต่างตกตะลึงกันหมด ใครกันหนอสามารถทำให้พระบิดา 

ดีพระทัยถึงเพียงนี้ ช่างมหัศจรรย์จริง ๆ!

บิชอปสารภาพความผิดเสร็จค่อยสังเกตเห็นว่าบุตรบุญธรรมกำลังยืน 

แหงนหน้ามองรูปปั้นตาไม่กะพริบ

“โจชัว เจ้าไม่รู้สึกปวดตาเหมือนถูกทิ่มแทงบ้างหรือ” บิชอปลองถาม 

หยั่งเชิง

เด็กหนุ่มมัวแต่จ้องมองรูปปั้นจึงไม่ได้สนใจตอบคำถาม

บิชอปถามซ้ำอีกหลายครั้ง สุดท้ายก็ต้องเดินเข้าไปกระตุกเสื้อของ 

บุตรบุญธรรม

โจวอวิ่นเซิ่งค่อยได้สติกลับมา รีบโพล่งตอบด้วยใบหน้าแดงก่ำ  

“สายตาของข้าดีมากจนสามารถมองเห็นรูปปั้นที่อาบย้อมด้วยรัศมีแห่ง 

แสงสว่างของพระบิดาได้อย่างชัดเจน และประทับตราตรึงไว้ในใจแล้ว”

บิชอปหัวเราะเบา  ๆ เพราะมั่นใจแล้วว่าพระบิดาปฏิบัติต่อโจชัว 

ไม่เหมือนคนอื่นจริง ๆ โฉมหน้าที่แท้จริงของพระบิดาจึงมีเพียงโจชัวเท่านั้น 

ที่สามารถมองตรง ๆ ได้

“บุตรข้า เช่นนั้นเจ้าก็จงสวดภาวนาอยู่ข้างกายพระบิดาเถิด” บิชอป 

ยื่นมือไปลูบศีรษะที่ปกคลุมด้วยเส้นผมนุ่มสลวยของเด็กหนุ่ม แต่ยังไม่ทัน 

สัมผัสกับเส้นผมก็รู้สึกเจ็บแปลบตรงฝ่ามืออย่างรุนแรง

บิชอปหดมือกลับคืนมาอย่างเงียบ  ๆ ก่อนจะพาคนที่ไม่เกี่ยวข้อง 

ออกไปจนหมด เมื่อเดินไปถึงหัวมุมเลี้ยวโค้งที่ค่อนข้างเปลี่ยวร้างผู้คนค่อย 

พลิกฝ่ามือขึ้นพิศดู และพบว่าผิวของตนถูกพลังศักดิ์สิทธิ์เผาไหม้จนกลาย 

เป็นสีดำ เขาโคลงศีรษะพลางลอบบ่นอยู่ในใจว่าต่อให้เป็นเทพแห่งแสงสว่าง 
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ผู้สูงส่งเหนือผู้ใด เวลาโปรดปรานใครสักคนขึ้นมาก็สามารถทำตัวไร้เหตุผล 

ได้เช่นกัน

หลังจากผู้คนออกไปกันหมดแล้ว ภายในตัววิหารก็ตกอยู่ในความ 

เงียบสงัด โจวอวิ่นเซิ่งมักจะเข้ามาสวดภาวนาในช่วงเวลานี้เสมอ เดิมทีเขา 

ควรจะคุกเข่าลงสวดภาวนา แต่เพิ่งจะเอ่ยประโยคเริ่มต้นก็กล่าวที่เหลือต่อ 

ไม่ออก เพราะตอนนี้ในสมองของเขาเต็มไปด้วยภาพใบหน้างามสง่าของ 

พระบิดา ไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตา ใบหน้านั้นก็ไม่ยอมลบเลือนไปเสียที  

กลับยิ่งติดแน่นตราตรึงมากขึ้นกว่าเดิม

ความคิดในหัวของเขาเดือดพล่านปั่นป่วนไปหมด และมีฟองอากาศ 

สีชมพูผุดขึ้นมาลูกแล้วลูกเล่า เขาไม่สามารถสงบจิตใจได้เลย นอกจาก 

จ้องมองพระบิดาแล้วก็ไม่อยากทำอะไรอีก แม้ว่ารูปปั้นจะสร้างขึ้นจาก 

ก้อนหิน แต่เนื่องจากมีอณูเทพสถิตอยู่ด้านใน ดังนั้นเมื่อสัมผัสพื้นผิว 

ก็เหมือนของจริงอย่างไม่มีผิดเพี้ยน

เขาแหงนหน้ามองตั้งแต่ดวงตาไล่ลงมายังริมฝีปากบางของพระบิดา 

ด้วยสายตาร้อนแรงและอาลัยอาวรณ์ เหม่อมองอยู่นานมาก สองแก้ม 

แดงเรื่อด้วยสีเลือดฝาด ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ในหัว

เทพแห่งแสงสว่างซึ่งประทับอยู่เหนือสวรรค์ชั้นเก้ารู้สึกชาและคันยิบ ๆ  

ตรงริมฝีปากจนอดยกนิ้วขึ้นลูบไม่ได้ จากนั้นยื่นมือไปลูบไล้กลีบปากของ 

เด็กหนุ่มซึ่งสะท้อนอยู่บนกระจกวารี จู ่ๆ ก็รู้สึกคอแห้งผากขึ้นมา

เขาไม่ได้เบนสายตาไปทางอื่น แค่ยกมือขึ้นนิด ๆ ก็มีเทวทูตองค์หนึ่ง 

ยกจอกเมรัยสีเหลืองทองมาวางข้างบัลลังก ์ เขายกจอกขึ้นจิบ แต่ความรู้สึก 

กระหายก็ไม่ได้คลายลงเลย กลับยิ่งรุนแรงหนักขึ้น

โจวอวิ่นเซิ่งแทบจะหักห้ามความปรารถนาจะเข้าไปจุมพิตพระบิดา 

ไม่ได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่กล้าทำเช่นนั้นจริง ๆ ดังนั้นจึงแค่ค่อย ๆ คลานเข่า 

เข้าไปด้านหน้ารูปปั้น ชูสองมือค้างกลางอากาศ เนิ่นนานก่อนจะขยับเข้าไป 

สวมกอดขาทั้งสองข้างของพระบิดาอย่างระมัดระวัง สัมผัสอ่อนนุ่มและ 

ความอบอุ่นที่ได้รับทำให้เขาตกตะลึงนิ่งอึ้ง รีบปล่อยมือทันทีแล้วถอยหลัง 

กรูดหลายก้าว ก่อนจะก้มหน้าลงวางสองมือซ้อนทับกันบนพื้น ศีรษะก้มต่ำ 
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มากจนหน้าผากแตะหลังมือ แสดงท่าทีสำนึกผิดด้วยความประหม่า

เขาเกิดความคิดลบหลู่พระบิดาได้อย่างไร มันช่างน่ากลัวเหลือเกิน

เทพแห่งแสงสว่างวางจอกเมรัยลงเสียงดัง สีหน้าฉายชัดถึงความ 

ขุ่นมัว เขาทนเห็นสาวกตัวน้อยดูถูกตัวเองว่าต่ำต้อยไร้ค่าเช่นนี้ไม่ได้จริง ๆ  

เขาอยากให้เด็กหนุ่มเข้าใจเสียทีว่าตนเองเป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดา  

อีกทั้งยังเป็นสมบัติล้ำค่าเพียงหนึ่งเดียวของเขา

ขณะที่กำลังจะถ่ายทอดพลังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเปี่ยมล้นด้วยความรักเข้าไป 

ในร่างของสาวกตัวน้อยเพื่อปลอบประโลมความหวั่นเกรงในใจของอีกฝ่าย  

ทันใดนั้นกลับเห็นเด็กหนุ่มยืดตัวขึ้นแล้วมองซ้ายมองขวาเหมือนกำลังจะ 

ลักลอบทำเรื่องไม่ดี จากนั้นก็รีบคลานเข่าเข้ามาด้านหน้ารูปปั้นแล้วก้มลง 

จุมพิตหลังเท้ารูปปั้นอย่างรวดเร็ว ก่อนจะวิ่งหนีไปด้วยความว่องไวดุจ 

สายลมพัด

สมัผสัแผว่เบาราวปกีผเีสือ้บนหลงัเทา้ทำใหเ้ทพแหง่แสงสวา่งสัน่สะทา้น 

อย่างควบคุมตัวไม่อยู่ เขายกมือขึ้นปิดหน้าเพราะไม่อยากให้ใครเห็นสีหน้า 

ตกตะลึงแกมยินดีของตนเอง แต่ใบหูกลับค่อย ๆ แดงก่ำขึ้นมา

“ที่รักของข้า เหตุใดเจ้าจึงน่ารักได้ถึงเพียงนี้” คำพูดพึมพำที่อัดแน่น 

ด้วยความรักเอ็นดูหลุดออกจากปาก ไม่นานต่อมาเสียงหัวเราะด้วยความ 

อารมณ์ดีของเทพแห่งแสงสว่างก็ดังก้องกังวานทั่วปราสาทเทพอีกครั้ง

โจวอวิ่นเซิ่งวิ่งกลับห้องพักของตนเองอย่างรวดเร็ว ก่อนกระโดดผลุงขึ้น 

เตยีงหลงัใหญแ่ลว้ควา้ผา้หม่มาปดิคลมุหวั สองแกม้เหมอืนปดัดว้ยบลชัออน  

เพราะแดงก่ำราวกับจะไหลหยดออกมาเป็นเลือด เขากอดหมอนหัวเราะ 

อย่างโง่งมพลางนอนกลิ้งไปมาพร้อมตีขารัว  ๆ อยู่สองชั่วโมง เมื่อดวงจันทร์ 

ลอยขึ้นเหนือยอดไม้ สีหน้าโง่งมของเขาพลันเปลี่ยนเป็นแสยะบิดเบี้ยว 

ทนัท ี เขาปาหมอนลงพืน้อยา่งแรง จากนัน้ถอดเสือ้ผา้แลว้เดนิตรงเขา้หอ้งนำ้  

ก่อนกระโดด ตูม ลงไปในบ่อน้ำร้อน

แม่งเอ๊ย  นายปั้นขนมหน้าตาเหมือนตัวเองขนาดจิ๋วเป็นเครื่อง 

บวงสรวง! นายเอาแต่จ้องรูปปั้นอย่างเคลิบเคลิ้มเหมือนติดสัด แถมยัง 



ท ะ ลุ มิ ต ิ หั ก เ ห ลี่ ย ม จ อ ม ม า ร 3

54

เกือบแข็งตัวอีก! นายยังทำตัวน่าอนาถจนถึงขั้นจูบหลังเท้ารูปปั้น! ไม่รู้สึก 

อับอายขายหน้าบ้างเรอะ

ในหัวของเขาปรากฏภาพคนตัวจิ๋วที่มีหางปีศาจงอกออกมากำลัง 

ทิ่มแทงคนตัวจิ๋วในชุดนักบวชครั้งแล้วครั้งเล่า พร้อมทั้งตะโกนด่าทอ 

ไม่ขาดปาก วันนี้เขาเพิ่งจะตระหนักว่าแฟนคลับไร้สมองเป็นสิ่งมีชีวิตที่ 

น่าสะพรึงกลัวมากแค่ไหน เขาแทบไม่กล้าย้อนนึกถึงเรื่องโง ่ๆ ที่ตัวเองทำอยู่ 

ทุกวัน

เขาฟาดฝา่มอืตนีำ้ไมห่ยดุจนผวินำ้ยบุเปน็หลมุครัง้แลว้ครัง้เลา่ จวบจน 

เวลาผา่นไปหลายนาที ในทีส่ดุกส็งบสตอิารมณล์งได้ จากนัน้ชนูิว้ชีย้งิลำแสง 

สีทองที่แฝงด้วยพลังอันแข็งแกร่งออกมา ลำแสงไร้รูปร่างค่อย  ๆ  แตกตัว 

กลายเป็นดาบคมกริบสีทองจำนวนมากกางแผ่กระจายอยู่เหนือบ่อน้ำร้อน  

ขอเพียงค้นพบเป้าหมาย มันจะพุ่งเข้าโจมตีแล้วฟาดฟันเป็นชิ้น ๆ ทันที

พลังแห่งแสงสว่างสุดแข็งแกร่งดันเพดานห้องน้ำจนเกิดรอยปริร้าว 

หลายสาย

โจวอวิน่เซิง่กระดกินิว้เลก็นอ้ย แคพ่รบิตาเดยีวกด็งึพลงัอนันา่ตืน่ตะลงึ 

ทั้งหมดกลับคืนมาซ่อนไว้ในตัวตามเดิม

ปกติแล้วทันทีที่พลังแห่งแสงสว่างหลุดพ้นออกจากร่าง มันจะสลาย 

ไปหมด ต่อให้เป็นเหล่านักบวชแห่งแสงสว่างผู้ทรงพลังมากที่สุดเมื่อหลาย 

พันปีก่อนยังไม่สามารถปลดปล่อยพลังและเรียกกลับคืนมาได้ตามอำเภอใจ 

เช่นนี้ 

เหนือสวรรค์ชั้นเก้า เทพแห่งแสงสว่างเห็นภาพเหตุการณ์เช่นนั้นก็อด 

ตกตะลึงไม่ได ้ เพราะเท่าที่เขารู ้ ทั่วทั้งผืนพิภพรวมถึงแดนสวรรค ์ สิ่งมีชีวิต 

หรือเทพเจ้าที่สามารถทำได้ถึงขั้นนี้ก็มีเพียงแค่ตนเองเท่านั้น

สมแล้วที่เป็นสาวกตัวน้อยของข้า เขาหัวเราะเสียงต่ำด้วยความดีใจ  

แน่นอนว่าเขารู้สึกสนใจอาการระเบิดอารมณ์อาละวาดโดยไม่มีสาเหตุของ 

เด็กหนุ่มเช่นกัน แต่พอลองขบคิดดูแล้วก็โทษว่าเป็นความผิดของรองบิชอป 

คนชั่วช้านั่น

แน่นอนว่าการทำให้รองบิชอปหายวับไปจากโลกนี้เฉย ๆ  โดยไม่เจ็บ 
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ไม่ปวดย่อมไม่ใช่วิสัยของเทพแห่งแสงสว่าง เขาถ่ายทอดเทพพยากรณ์ 

ลงไปให้ขับไล่ผู้ลบหลู่เทพเจ้าออกจากแผ่นดินนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้น สถานที่ 

แห่งเดียวที่รองบิชอปสามารถไปได้ก็คือเหวลึกอนธการ ปีศาจที่นั่นคงจะ 

ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีแน่

วันนี้โจวอวิ่นเซิ่งได้กำไรเยอะมาก เขาไม่รู้ว่าหากเทียบกับตัวเอกฝ่าย 

รับแล้วใครจะมีพลังมากน้อยกว่ากัน แต่ในความทรงจำของโจชัว พลังแห่ง 

แสงสว่างทำร้ายได้แค่ปีศาจเท่านั้น หากคิดจะทำร้ายคนก็จำเป็นต้องฝึก 

ควบแน่นพลังให้กลายเป็นของแข็งที่มีรูปร่างสัมผัสได้จริงก่อน ทว่าตลอด 

ระยะเวลาเกือบพันปีมานี้ยังไม่เคยมีนักบวชแห่งแสงสว่างคนไหนฝึกฝน 

จนสามารถทำได้ถึงขั้นนั้น

ดังนั้นตอนตัวเอกฝ่ายรับยิงลำแสงสีทองแทงทะลุไหล่โจชัว ทุกคน 

จึงยกย่องนับถือเขามาก และไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาต้องเป็นนักบวชแห่ง 

แสงสว่างผู้ทรงพลังที่สุดในรอบพันปี

ทว่าโจวอวิ่นเซิ่งในตอนนี้ก็ทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดาย ดูท่าว่าเขากับ 

ตัวเอกฝ่ายรับคงจะมีพลังไม่ต่างกันมากนัก น่าจะพอปกป้องตัวเองได้แล้ว

ทั้งหมดนี้ได้อานิสงส์มาจากแฟนคลับไร้สมองในตอนกลางวันแท้  ๆ  

ถ้าไม่ได้เขาคอยเอาอกเอาใจเทพแห่งแสงสว่างด้วยความทุ่มเทหมดทั้งหัวใจ 

คงไม่มีโจวอวิ่นเซิ่งที่แข็งแกร่งอย่างในตอนนี้

เอาเถอะ งั้นก็จงบุคลิกแปลกแยกต่อไปละกัน เพราะทุกอย่างมัน 

คุ้มค่ามาก! โจวอวิ่นเซิ่งกำหมัดแน่น เขาต้องคอยคิดให้กำลังใจตัวเองเช่นนี้ 

ทุกวัน หลังจากเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมแล้วเขาก็ปีนขึ้นจากบ่อน้ำร้อน  

เช็ดตัวให้แห้งแล้วสวมเสื้อคลุมอาบน้ำ ขณะกำลังจะก้าวขึ้นเตียงนอน กลับ 

มีคนมาเคาะประตูเสียก่อน

เขาเดินเท้าเปล่าไปเปิดประตูและพบว่าผู้มาคือบิชอปนั่นเอง

เมื่อเห็นบุตรบุญธรรมสวมแค่เสื้อคลุมอาบน้ำตัวบาง  ๆ หยดน้ำไหล 

ลงมาจากเส้นผมทำให้ผ้าเปียกจนมองทะลุได้และแนบติดกับแผงอก ขับเน้น 

ให้เห็นเค้าโครงเรือนร่างเพรียวบางของเด็กหนุ่มชัดเจน และแผ่พุ่งเสน่ห์ 

เย้ายวนเข้ามาจู่โจมอย่างมิอาจต้านทาน
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บิชอปยังตั้งสติไม่ทันก็รู้สึกเหมือนโดนสิ่งมีคมที่ไร้รูปร่างทิ่มแทง 

ดวงตาอย่างรุนแรง เขาพยายามสะกดกลั้นเสียงครางด้วยความเจ็บปวด 

อย่างสุดความสามารถ ก่อนเบี่ยงตัวหันข้างแล้วเอ่ยอย่างรวดเร็ว “ข้าจะมา 

บอกเจ้าว่า เมื่อครู่นี้พระบิดาถ่ายทอดเทพพยากรณ์ลงมาให้ขับไล่คอลิน 

ออกจากแผ่นดินนี้ บุตรเอ๋ย พระบิดาของเจ้ากำลังทวงความยุติธรรมให้เจ้า  

พรุ่งนี้จำไว้ว่าต้องขอบคุณพระองค์ให้ดี” พอสิ้นเสียง อาการเจ็บดวงตา 

พลันหายวับไป

บิชอปตกตะลึงกับความต้องการครอบครองอย่างรุนแรงของพระบิดา 

เป็นอันมาก สำหรับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ความรักใคร่โปรดปรานมากถึง 

เพียงนี้จะไม่หนักอึ้งเกินไปหรือ แต่เขาก็ไม่กล้าเปิดเผยความคิดเช่นนี้ออกไป  

แค่เอ่ยทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่า “ราตรีสวัสดิ์” แล้วผละไป

โจวอวิ่นเซิ่งไม่ได้เก็บเรื่องพวกนี้มาใส่ใจ เพราะบิชอปไม่จำเป็นต้อง 

กำชบั พรุง่นีแ้ฟนคลบัไรส้มองกเ็ตรยีมจะคกุเขา่ประจบประแจงและโอบกอด 

รูปปั้นเทพแห่งแสงสว่างพลางพร่ำพูดขอบคุณทั้งน้ำตาอยู่แล้ว แค่คิดถึง 

เรื่องนั้นขึ้นมาก็รู้สึกขนลุก

เขากอดหมอนนอนกลิ้งไปมาอยู่ครู่หนึ่ง ตอนกำลังสะลึมสะลือ 

ใกล้หลับนึกขึ้นมาว่าทำไมพื้นหินอ่อนที่เหยียบวันนี้ถึงได้ร้อนเหมือนมีเตาผิง 

อยู่ใต้พื้น

รองบิชอปถูกเทพแห่งแสงสว่างริบพลังแห่งแสงสว่างกลับคืนไปย่อมเป็น 

ข่าวร้ายสำหรับจักรวรรดิซาเกียอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะวิหารเทพของ 

พวกเขากลายเป็นวิหารที่มีพลังอ่อนแอที่สุดแล้ว หากสงครามอนธการระเบิด 

ขึ้นมาอีกครั้ง นักบวชแห่งแสงสว่างแค่สองคนคงไม่สามารถสร้างวงเวท 

ขนาดใหญ่มหึมาเพื่อป้องกันไม่ให้พวกทหารถูกไอปีศาจกัดกินแน่ เมื่อเป็น 

เช่นนี้ จักรวรรดิซาเกียคงต้องขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรอื่น

เรื่องทุ่มทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลยังเป็นเรื่องรอง เกรงแต่ว่า 

อาณาจักรอื่นอาจจะร่วมมือกันบุกมาแย่งชิงและแบ่งปันแผ่นดินจนทำให้ 

จักรวรรดิซาเกียตกจากอาณาจักรแข็งแกร่งอันดับหนึ่งลงมาเป็นอ่อนแอที่สุด 
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แทน

พระราชาทนรับผลลัพธ์เช่นนั้นไม่ได้ เวลานี้จึงมาประทับอยู่เบื้องหน้า 

บิชอปด้วยความวิตกกังวล

“ฝ่าบาทมิจำเป็นต้องกังวลเลยสักนิด เพราะโจชัวสามารถคุ้มครองได ้

ทั้งอาณาจักร เขาจะกลายเป็นนักบวชแห่งแสงสว่างผู้ทรงพลังที่สุดในรอบ 

พันปี” หลังจากถูกพระบิดาลงโทษมาสองครั้ง บิชอปก็เชื่อมั่นในฐานะพิเศษ 

ของโจชัวอย่างไม่คิดสงสัยอีกต่อไป

พระราชาขมวดพระขนงแล้วซักถามว่า “เหตุใดท่านจึงมั่นใจนัก  

เพราะเท่าที่ข้ารู้มา ศักยภาพของเขาจัดอยู่ในระดับธรรมดามาก พลังความ 

สามารถก็ไม่ได้โดดเด่นอะไร”

บิชอปครุ่นคิดอย่างรอบคอบก่อนเอ่ยว่า “กระหม่อมกราบทูลได้แค่ว่า 

เขาได้รับพระเมตตาจากพระบิดาเป็นอันมาก และไม่ใช่แค่พระเมตตา 

ธรรมดา ๆ เส้นผมของเขา ดวงตาของเขา...”

บอกใบ้แค่นี้คงเพียงพอแล้ว พระราชาฉุกคิดถึงตำนานนั่นขึ้นมาได้  

พระพักตร์พลันฉายแววตกตะลึง นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักพระพักตร์ 

พลางตรัสว่า “เอาเถิด หวังว่าทุกอย่างจะเป็นดังคำทำนายของท่าน แต่เพื่อ 

ป้องกันไว้ก่อน ข้าจะรีบส่งกองทัพทหารออกค้นหาเด็กที่มีพลังแห่งแสงสว่าง 

ในตัว เริ่มเข้าทดสอบตอนสามขวบคงช้าเกินไป ข้าอยากแก้ไขอายุเป็น 

หนึ่งขวบ หลังจากนี้ให้ทดสอบปีละครั้ง และทดสอบต่อเนื่องจนกว่าจะอายุ 

สิบแปดป ี เช่นนี้คงไม่มีทางพลาดเด็กที่มีพลังแฝงอยู่ในตัวแล้ว”

บิชอปพยักหน้า “พระดำริของฝ่าบาทดีมาก กระหม่อมเห็นด้วย  

จักรวรรดิของเราต้องการนักบวชแห่งแสงสว่างมากกว่านี้”

ทั้งสองคนเห็นพ้องต้องกัน ต่อมาก็เริ่มหารือเรื่องการออกเดินทาง 

ของเจ้าชายองค์รอง รองบิชอปถูกขับไล่ออกไปแล้ว คนที่สามารถออก 

เดินทางไปกับเจ้าชายองค์รองก็เหลือแค่บิชอปกับโจชัวเท่านั้น

บิชอปชราภาพมากแล้ว การเดินทางไกลลำบากตรากตรำเกินไป 

สำหรับเขา  โจชัวยังหนุ่มแน่นแข็งแรง  อีกทั้งมีเทพแห่งแสงสว่างคอย 

คุ้มครอง ก็สมควรจะให้เขาออกไปฝึกฝนดูบ้าง
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เมื่อคิดได้เช่นนั้น เขาก็เอ่ยต่อว่า “งั้นให้โจชัวติดตามเจ้าชายองค์รอง 

ออกเดินทาง”

“ท่านว่าอะไรนะ” พระราชาเห็นปากของบิชอปกำลังขยับพะงาบ  ๆ  

แต่กลับไม่ได้ยินเสียงสักนิด

บิชอปเพิ่งระลึกได้ว่านี่เป็นผลมาจากเวทจำกัดคำพูดของพระบิดา  

พูดเรื่องพระบิดาเสด็จลงมาปรากฏตัวไม่ได้เขายังพอเข้าใจ แต่ทำไมกระทั่ง 

คำพดูธรรมดายงัไมย่อมใหพ้ดูละ่ หรอืวา่พระบดิาไมต่อ้งการใหโ้จชวัออกจาก 

วิหารเทพ

เขาคาดเดาพลางเอ่ยซ้ำอีกครั้ง แต่ก็ส่งเสียงไม่ออกเช่นเดิม จึงทำ 

ได้เพียงถอนหายใจอย่างจนใจ “กระหม่อมจะติดตามเจ้าชายองค์รองออก 

เดินทางเอง” คราวนี้พูดได้ตามปกติแล้ว

พระราชาเชื่อมั่นในพลังความสามารถอันแข็งแกร่งของบิชอป ความ 

ชราภาพยอ่มไมใ่ชป่ญัหา เพราะอยา่งไรเสยีตอนเดนิทางกต็อ้งใชร้ถมา้ ดงันัน้ 

จึงพยักหน้าและยอมรับข้อเสนอนี้ด้วยความยินดี

ในขณะเดียวกันนั้น โจวอวิ่นเซิ่งเสร็จสิ้นจากการบำเพ็ญตนในสระ 

ทดสอบก็หยิบเสื้อคลุมมาสวมแล้วเดินออกไปยังวิหารด้านนอก เขากวาดตา 

มองรอบ  ๆ เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนนอกก็ปิดประตูใส่กลอนจากด้านใน  

จากนั้นก็เดินตรงเข้าไปด้านหน้ารูปปั้นพระบิดาด้วยหัวใจเต้นกระหน่ำแรง 

ตึกตัก เขากอดขาทั้งสองข้างและซบใบหน้าที่ร้อนผ่าวจนแดงก่ำกับขาของ 

พระบิดา

“ข้าแต่พระบิดา ตอนนี้ในหัวของข้าสับสนว้าวุ่นไปหมด ไม่ว่าเรื่อง 

อะไรก็ไม่อยากทำสักอย่าง อยากจะนั่งอิงแอบอยู่ข้างพระบาทและสัมผัส 

อุณหภูมิจากร่างของพระองค์อย่างเงียบ ๆ  เท่านั้น ข้ารู้ว่ามันไม่ถูกต้อง แต่ 

ขอแค่ครั้งนี้เท่านั้นได้หรือไม่ คราวหน้าข้าจะคุกเข่าสวดภาวนาแทบพระบาท 

อย่างจริงจังและว่าง่าย ท่านลงโทษคอลินเพราะการกระทำอันแสนชั่วร้าย 

ของเขาทำให้อาชีพนักบวชแห่งแสงสว่างแปดเปื้อนมลทิน แต่ข้าขอคิดว่า 

ท่านทำเช่นนั้นเพราะความรักและเอาใจใส่ที่มีต่อตัวข้าได้หรือไม่”

เด็กหนุ่มคลี่ยิ้มนิด ๆ พลางถูแก้มกับขาของรูปปั้นอย่างแผ่วเบา
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สัมผัสร้อนผ่าว นุ่มนวล และอ่อนโยนถ่ายทอดผ่านอณูเทพมาสู่ร่าง  

เทพแห่งแสงสว่างมองขาของตนเองด้วยสีหน้าเหม่อลอย สัมผัสนี้ช่างวิเศษ 

เหลอืเกนิ วเิศษยิง่กวา่ทีเ่ขาเคยคดิจนิตนาการไวห้ลายเทา่ตวั จนทำใหอ้ดคดิ 

ด้วยความละโมบไม่ได้ว่า หากตัวจริงมาอิงแอบข้างขาเขาจะให้ความรู้สึก 

อย่างไร

เขาคงอุ้มสาวกตัวน้อยขึ้นมาวางบนตักแล้วกดตัวลงมาแนบอกกว้าง 

ของตนเอง จากนั้นก็ไม่ยอมให้กลับไปยังโลกมนุษย์อีกเด็ดขาด แต่ตอนนี้ 

เขายังทำเช่นนั้นไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายทั้งบอบบาง ขี้อาย อ่อนไหว และดูถูก 

ตวัเอง เกรงวา่อาจจะตกใจกลวัเขาได้ อกีอยา่งเดก็หนุม่ดจูะเทดิทนูแสงสวา่ง 

มากขนาดนั้น หากค้นพบอีกโฉมหน้าหนึ่งของพระบิดาจะรู้สึกเช่นไร

ตกตะลึง? สิ้นหวัง? หรืออาจจะโกรธเกลียดเคียดแค้น?

หัวใจพลันเจ็บแปลบเหมือนโดนทิ่มแทง เทพแห่งแสงสว่างขมวดคิ้ว  

ไม่กล้าครุ่นคิดต่อ กว่าเขาจะหลุดพ้นจากความรู้สึกอัดอั้นตันใจและมอง 

ลงไปอีกครั้ง สาวกตัวน้อยก็หลับซบรูปปั้นเสียแล้ว มุมปากยกยิ้มนิด  ๆ  

อย่างอ่อนหวาน

เทพแห่งแสงสว่างคลี่ยิ้ม ใช้ร่างแยกยกมือขึ้นลูบศีรษะของสาวก 

ตัวน้อยอย่างแผ่วเบาแทนรูปปั้น นิ้วทั้งห้าแทรกเข้าไปในกลุ่มผมนุ่มสลวย 

แล้วลูบอย่างรักใคร่เอ็นดู

เช่นนี้แหละ แค่นั่งมองเขาเจริญเติบโตอย่างเงียบ ๆ ไปก่อน

โจวอวิ่นเซิ่งตอนกลางวันทำตัวไร้สมอง ส่วนตอนกลางคืนมีสติ 

แจ่มใสดี เขาใช้ชีวิตเหมือนคนที่มีอาการบุคลิกแปลกแยกเช่นนี้จนเวลา 

ผ่านไปสองปีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว สองปีมานี้เนื่องจากเขาได้รับการถ่ายทอดและ 

ชำระล้างด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้หลุดพ้นจากกายเนื้อของ 

มนุษย์ธรรมดา กลายเป็นร่างเทพอันแสนบริสุทธิ์แล้ว แต่แน่นอนว่าตัวเขา 

ในตอนนี้ยังไม่ล่วงรู้เรื่องนี้

ส่วนตัวเอกฝ่ายรับซึ่งเป็นที่รักของผู้คนมากมายบนโลกนี้ก็กำลัง 

ติดตามเจ้าชายองค์รองกับบิชอปกลับมายังเมืองการ์กอล หลังจากเข้าเฝ้า 

พระราชาแล้วกำลังก้าวเดินอย่างสง่างามตรงมายังวิหารเทพ


