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คํานําสํานักพิมพ์

 เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่งมีผลงานมาแล้วหลายเรื่อง ทั้งแนววายและชายหญิง  

เป็นนักเขียนที่ขึ้นชื่อเรื่องการเขียนเรื่องธรรมดาให้น่าสนใจและชวนติดตาม 

ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ตัดสินคนจากหน้าตาก็ต้องเจอแบบนี้  เป็นเรื่องที่การ 

ดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างเนิบช้า แต่ว่าคนอ่านจะไม่มีทางเบื่อ เพราะมี 

จังหวะซิตคอมที่ทำให้หลุดหัวเราะออกมาอย่างไม่รู้ตัวแทรกอยู่เป็นระยะ  

อ่านไปอมยิ้มไปตลอดเวลา ทั้งยังสอดแทรกประเด็นความรู้ต่าง  ๆ  เกี่ยวกับ 

สังคมอย่างแนบเนียนด้วย
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“อาจารย์เฉียน...” เกาหรงหวาลังเลอยู่ครู่หนึ่ง “คือคนที่ยัง 

ไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะหรือครับ”

“ใช่ เขายังเป็นที่ปรึกษาทีมพิเศษของเราด้วย” จ้าวจื้อเฉิงถอนหายใจ  

“อย่าพูดเรื่องนี้เลย นอนพักเอาแรงให้พอเถอะ อีกสองสามวันมีเรื่องให้ 

พวกเราต้องวุ่นวายอีก”

ฉีเยี่ยนถูกคนของทีมพิเศษปลุกให้ตื่น เขาเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้า 

สบาย ๆ แล้วก็เดินมาที่ห้องรับแขก อาจารย์ท่านอื่น ๆ นั่งอยู่ในห้องนั้นแล้ว  

เมื่อเห็นเขามาก็มีสองคนส่งยิ้มใจดีให้ โดยเฉพาะนักบวชและนักบวชหญิง 

ลัทธิเต๋า สายตาที่พวกเขามองฉีเยี่ยนดูใจดีเป็นพิเศษ 

ปัจจุบันนี้ลัทธิเต๋าแย่ลงเรื่อย  ๆ ท่านั่งที่ฉีเยี่ยนใช้นั่งวันนี้เห็นได้ชัด 

ว่าเป็นท่าที่ลัทธิเต๋าของพวกเขาใช้ แสดงว่าคนหนุ่มคนนี้ก็เป็นสายเต๋า 

เหมือนกับพวกเขา  ลัทธิเต๋ามีคนสืบทอด  ในใจของพวกเขาจะไม่ดีใจ 

ได้อย่างไร  สิ่งเดียวที่พวกเขาเสียใจก็คือ  เจ้าต้นอ่อนที่ดีขนาดนี้กลับ 

ไม่ใช่ศิษย์ของพวกเขา

“ตอนนี้คนก็มาครบแล้ว อย่างนั้นพวกเรามาปรึกษากันสักหน่อย 

ดีไหมครับว่าจะทำลายพิธีกรรมนี้อย่างไร” อาจารย์จ้าววางแบบแปลนลง 

บนโต๊ะ อีกสิ่งที่วางอยู่บนนั้นคือแผนที่พิธีกรรม เขายิ้มขอลุแก่โทษพลางว่า  

“ผมศึกษาด้านพิธีกรรมไม่ลึกนัก เรื่องนี้จึงต้องรบกวนทุกท่านแล้ว”
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หมอผีหลินส่ายหน้าแล้วว่า “ผมเองก็มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรม 

น้อยมากเช่นกัน” เขาหันไปมองพระสงฆ์อวิ๋น แต่พระสงฆ์อวิ๋นก็กำลัง 

ประนมมือก้มหน้าสวดมนต์อยู่ เขาจึงพลันเข้าใจขึ้นมาทันที ดูท่าพระสงฆ์ 

อวิ๋นก็คงไม่มีหนทางเช่นกัน

พวกเขาสามคนไม่ค่อยประสบความสำเร็จด้านการศึกษาพิธีกรรม 

เท่าใดนัก และก็บอกอีกหกคนที่เหลืออย่างชัดเจนว่า เรื่องนี้พวกเขาไม่ 

อาจเป็นผู้นำได้ ดังนั้นทุกคนจึงทราบว่าในบรรดาคนทั้งหมดนั้น  คนที่ 

ควรจะเชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมที่สุดก็คือคนของลัทธิเต๋า แต่แม้กระทั่ง 

นักบวชหญิงเสิ่นกับนักบวชซวีก็ยังดูเคร่งเครียด เห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้เป็น 

ปัญหามากเพียงใด

นักบวชหญิงเสิ่นกับนักบวชซวีไม่เอ่ยปาก นักเวทอีกสามคนที่เหลือ 

ก็มีฝีมือไม่เท่าพวกเขาห้าคน ด้านของพิธีกรรมก็มีความเข้าใจไม่แตกฉาน  

เวลานี้พวกเขาจึงไม่อาจเอ่ยถึงวิธีการใดที่มีประโยชน์ออกมาได้เช่นกัน

จ้าวจื้อเฉิงกับเกาหรงหวาที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  เห็นสถานการณ์นี้แล้วก็รู้สึก 

หนาวยะเยือก หากอาจารย์ระดับแนวหน้าเหล่านี้ยังไม่มีหนทาง เช่นนั้น 

ใครจะมีหนทางแก้ไขได้อีกเล่า

ต่อให้มีคนมีฝีมือแอบซ่อนตัวอยู่จริง  ๆ แต่ภายในเวลาเพียงสองสาม 

วันนี้ พวกเขาจะไปเชิญมาได้อย่างไรเล่า

“พิธีกรรมทั้งสองนี้ได้ยินว่าเคยมีคนใช้มาแล้วตอนที่กองทัพทั้งสอง 

ประจันหน้ากัน แต่เมื่อเป็นกองทัพทั้งสองประจันหน้ากัน คนที่ใช้พิธีกรรม 

เช่นนี้  สุดท้ายก็ย่อมไม่ได้พบจุดจบที่ดี เช่นกัน”  นักบวชซวีลูบเครา  

ภายใต้กิริยาที่ดูคล้ายผ่อนคลายนั้นกลับปิดบังความรู้สึกประหม่าเอาไว้  

“ดังนั้นในลัทธิของพวกเรา พิธีกรรมทั้งสองนี้จึงเป็นพิธีกรรมต้องห้าม 

ไปนานแล้ว ที่เราเห็นมากที่สุดก็คือมีบทบรรยายเกี่ยวกับพิธีกรรมเช่นนี้ 

เขียนเอาไว้ในคัมภีร์เล็กน้อย แต่ยังไม่เคยเห็นของจริงมาก่อน นี่เป็น 

ครั้งแรกเช่นกันที่เราเห็นพิธีกรรมอันโหดเหี้ยมอำมหิตเช่นนี้”

“ศิษย์พี่” นักบวชหญิงเสิ่นกับนักบวชซวีเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกัน  

ดังนั้นเมื่อนักบวชซวีเอ่ยเช่นนี้ ก็แสดงออกมาแล้วว่านักบวชหญิงเสิ่นเอง 
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ก็ไร้หนทางกับพิธีกรรมนี้เช่นกัน

“ได้ยินมาว่าหากจะทำพิธีสะกดพยัคฆ์ ไม่เพียงต้องอาศัยฤกษ์งาม 

ยามดีเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีคนให้ความร่วมมือด้วย” ฉีเยี่ยน 

เห็นอาจารย์หลายท่านล้วนไม่ยอมเอ่ยปาก เขาจึงเอ่ยสิ่งที่ตัวเองรู้ออกมา  

“ต้องหาอาวุธอาคมที่มีพลังหยางแข็งแกร่งมาให้ครบสี่ชนิด นำมาอาบเลือด 

ของคนที่มีพลังหยิน จากนั้นก็ให้คนที่เกิดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนำไปฝังในที่ 

ที่แสงอาทิตย์สาดแสงจันทร์ส่องซึ่งอยู่ทั้งสี่ทิศเหนือใต้ออกตก จากนั้น 

ก็ท่องคาถาเจ็ดวันจึงจะสัมฤทธิผล”

“อาจารย์ฉี”

อาจารย์จ้าวมองฉีเยี่ยนอย่างไม่อยากเชื่อ  เขาไม่คิดว่าคนหนุ่ม 

อย่างนี้จะรู้เรื่องพิธีกรรมมากขนาดนี้ เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น “เธอ 

มีวิธีแก้ไขหรือ”

“หากมีเพียงแค่พิธีสะกดพยัคฆ์  ผมก็มีวิธีแก้พิธีกรรมครับ แต่ 

นี่นอกจากพิธีสะกดพยัคฆ์แล้ว ยังมีพิธีบูชาสวรรค์ด้วย” ฉีเยี่ยนไม่ได้ 

ตอบคำถามของอาจารย์จ้าวตรง  ๆ “หลายพันปีก่อน มนุษย์สวดภาวนา 

ขอพรสวรรค์ ยอมเอาปศุสัตว์หรือทาสของตนมาบูชายัญเพื่อขอพรให้เทพ 

ทั้งหลายตอบสนองความต้องการของตน มีทั้งที่ขอลมขอฝนให้ตกต้อง 

ตามฤดูกาล  ขอให้ชีวิตยืนยาว  อีกทั้งยังมีที่ขอความร่ำรวยตลอดปี  

ตลอดชาติ ไม่ว่าคำขอของคนเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ แต่...ใครเล่า 

จะกล้าแตะต้องเครื่องบูชาเหล่านั้นทั้งที่สวรรค์ยังเฝ้ามองอยู่”

“คนคนนี้ใช้คนเป็น  ๆ  เพื่อเป็นเครื่องบูชา  เป็นการตัดชีวิตคน 

โดยแท้!” นักบวชหญิงเสิ่นอารมณ์ค่อนข้างรุนแรง เธอตบโต๊ะดังปัง “หาก 

เรานักบวชหญิงจับได้ละก็ เราจะทำลายมันเสียให้สิ้นซากอย่างแน่นอน” 

ถ้วยชาบนโต๊ะกระทบกันไปมาเพราะแรงตบโต๊ะของนักบวชหญิง  

เห็นได้ชัดว่าแรงของเธอมากเพียงใด

“หากเป็นเช่นนี้ ก็จะเหลือเพียงวิธีเดียวแล้ว” นักบวชซวีเอ่ยด้วย 

น้ำเสียงเคร่งเครียด “ทำลายพิธีสะกดพยัคฆ์ก่อน จากนั้นจึงใช้ตนเอง 

เป็นเครื่องสังเวย ทำให้โทสะแห่งสวรรค์สงบลง”
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คนในหอ้งนัน้เงยีบไปทนัที ครูต่อ่มาพระสงฆอ์วิน๋กส็วดมนตเ์สยีงเบา  

แล้วก็ว่า “พระพุทธองค์ตรัสไว้ หากอาตมาไม่ลงนรกแล้วผู้ใดเล่าจะลงนรก  

หากสามารถช่วยเหลือดวงวิญญาณได้สักหลายแสนดวง การสละทิ้งซึ่ง 

ร่างกายนี้จะมีความน่ากลัวใดอยู่อีกเล่า”

“ชีวิตนี้ของผมเคยรุ่งโรจน์ เคยสั่นคลอน เบื้องหลังยังมีศิษย์ทั้ง 

รุ่นลูกรุ่นหลาน หากต้องสละชีวิตนี้ ผมก็ไม่กลัว” อาจารย์จ้าวดันแว่น 

แล้วว่า “นับผมไปด้วยอีกหนึ่งนะครับ”

นักบวชหญิงเสิ่นยิ้มพลางว่า “ทุกท่านไม่ต้องรีบร้อน เขาว่าเก้านั้น 

เป็นเลขมงคล  หากคิดกดข่มควบคุมมิให้พิธีบูชาสวรรค์มีผลสะท้อน  

จะต้องใช้พวกเราทั้งเก้าคนร่วมแรงกัน ใช้ทุกวิถีทางจึงกดข่มมันเอาไว้ได้”  

เธอเงยขึ้นมองทุกคน ตอนที่สายตากวาดผ่านไปที่ฉีเยี่ยนก็หยุดนิ่งนานกว่า 

คนอื่นหนึ่งวินาที “ทุกท่านหากมีผู้ใดต้องการถอนตัว  ขอให้เอ่ยขึ้นมา 

ในบัดนี้เถิด”

ไม่มีใครเอ่ยปาก

ตอนนี้สถานะของพวกเขานั้น ทั้งเรื่องเงินทอง  ตำแหน่ง  และ 

ชื่อเสียง ล้วนไม่มีเรื่องใดขาดตกบกพร่อง ถ้าจะบอกว่าพวกเขาไม่กลัวตาย 

จริง  ๆ  ก็คงเป็นเรื่องโกหก แต่ความกลัวนี้เมื่อมาอยู่ต่อหน้าดวงชะตากับ 

ชีวิตของคนหลายแสนคน มันก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไป

หากทำได้ ใครจะไม่อยากมีชีวิตรอดแล้วยืดอกอย่างภาคภูมิใจ 

กลับไปรับคำสรรเสริญเยินยอและการเคารพบูชาจากคนอื่นต่อเล่า

“คนแก่อย่างพวกเรา ปกติแยกย้ายกันอยู่ตามที่ต่าง  ๆ ยากจะมา 

พบปะกันได้สักครั้ง  ตอนนี้ได้มาอยู่ด้วยกันก็ถือเป็นชะตาลิขิตแล้ว”  

อาจารย์อายุราวหกสิบท่านหนึ่งยิ้มพลางเอ่ย “ถอนตัวอะไรกัน ในเมื่อ 

สวรรค์กำหนดให้พวกเรามารวมตัวกันเก้าคนพอดี จะมีอะไรให้น่าถอนตัว 

อีกเล่า”

“ช่วยเหลือคนหลายแสนคนเป็นกุศลครั้งใหญ ่ จะนำพาความสงบสุข 

และโชคลาภมาสู่ชีวิตในชาติภพหน้าของพวกเรา” อาจารย์จ้าวยิ้มพลางเอ่ย  

“ผมเหล่าจ้าวนั้น ตอนที่อายุยังน้อยต้องลำบากยากเข็ญมามากพอแล้ว  
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ชาตภิพหนา้กอ็ยากจะเปน็ทายาทเศรษฐบีา้ง กนิใชไ้มข่าดแคลน อยูส่ขุสบาย 

ทั้งชีวิตก็เป็นเรื่องดีเช่นกัน”

จ้าวจื้อเฉิงเห็นอาจารย์เหล่านี้พูดคุยหัวเราะเรื่องความเป็นความตาย 

กันก็ได้แต่รู้สึกว่าในลำคอของตนนั้นตีบตันเป็นอย่างมาก เขากะพริบตา 

สองสามครั้งจึงไล่ความรู้สึกแสบร้อนที่ตาให้กลับเข้าไปได้

ในใจของเขารู้สึกผิดและอึดอัด เพราะคนในทีมพิเศษของพวกเขา 

เป็นผู้เชิญอาจารย์เหล่านี้มา เขามีหน้ามองชาวบ้านที่นี่ได้ แต่กลับรู้สึกไม่มี 

หน้าจะมองอาจารย์เหล่านี้เอาเสียเลย 

“ที่จริงก็ไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวหรอกครับ”

ทุกคนในห้องหันไปมองคนพูดเป็นตาเดียว จึงพบว่าคนที่พูดนั้นคือ 

ฉีเยี่ยนที่อายุน้อยที่สุด 

“อาจารย์ฉี เธอมีวิธีจริงหรือ” อาจารย์จ้าวลังเลอยู่สองสามวินาที  

“จะเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรขึ้นหรือเปล่า”

“ถ้าแค่พวกเราเก้าคนละก็ จะสำเร็จหรือไม่ก็ยังเป็นเรื่องไม่แน่นอน 

ครับ แต่ถ้ามีคนหนึ่งยอมช่วยละก็ อัตราการประสบความสำเร็จก็คงจะ 

สูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียว” ฉีเยี่ยนว่า “ไม่ทราบว่าผู้อาวุโสทุกท่าน 

เคยได้ยินตำนานโบราณเรื่องกระถางสามขาเก้ากระถางกำหนดสวรรค์และ 

โลกมนุษย์ไหมครับ”

ในตำนานเทพของจีนนั้น  มีคนสำคัญคนหนึ่งมีฝีมือเก่งกาจเป็น 

อย่างมาก คนผู้นั้นรบชนะคนทั่วแผ่นดิน แต่ในขณะที่เขาเป็นฮ่องเต้ 

ของแผ่นดิน เขาพบว่ามีปีศาจมาทำร้ายประชาชน ดังนั้นจึงสร้างกระถาง 

สามขาจากสำริดขึ้นเก้ากระถางแล้วนำไปวางเอาไว้ตามที่ต่าง  ๆ  ในแผ่นดิน 

จีน จากนั้นปีศาจก็ไม่กล้ามาทำอะไรอีก แผ่นดินจีนก็กลับคืนสู่ความเจริญ 

รุ่งเรืองอีกครั้ง

แม้ว่านี่จะเป็นเพียงตำนานที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ แต่เลขเก้านั้นสำหรับ 

คนในลัทธิเต๋าแล้วก็ถือว่ามีความหมายพิเศษจริง ๆ 

“แต่ตอนนี้สถานการณ์คับขัน พวกเราจะไปหากระถางสามขาบูชา 

สวรรค์มาจากไหนได้ตั้งเก้ากระถางล่ะ” นักบวชซวีส่ายหน้า “ต่อให้มีเวลา 
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พอ พวกเราก็สะสมกระถางสามขาแบบนี้ได้ไม่ครบหรอก”

“ไม่ครับ ท่านเข้าใจความหมายของผมผิดไปแล้ว ผมหมายความ 

ว่า...” ฉีเยี่ยนเอ่ยน้ำเสียงจริงจังมากขึ้น “ให้ตัวของพวกเราเป็นกระถาง  

ใช้ไอวิญญาณมาเติมเพื่อบูชาสวรรค์ แย่งชิงชีวิตทั้งหลายกลับมา”

อาจารย์จ้าวเข้าใจความหมายของฉีเยี่ยนแล้ว เขามองนักบวชซวี 

กับนักบวชหญิงเสิ่น ทั้งสองมีสีหน้าเหมือนกำลังคิดหนัก  เห็นได้ชัดว่า 

กำลังคิดว่าวิธีของฉีเยี่ยนนั้นปฏิบัติจริงได้หรือไม่ แม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่อง 

พิธีกรรมมากนัก แต่ก็รู้ว่าวิธีเช่นนี้มีความไม่แน่นอนอยู่มาก หากเกิดเหตุ 

ไม่คาดฝันขึ้น ไม่เพียงแต่ชีวิตของพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายเท่านั้น  

แต่เกรงว่าอาจนำมาซึ่งแรงสะท้อนกลับจากพิธีบูชาสวรรค์อีกด้วย

“ที่จริงเมื่อเช้าตอนที่ผมเห็นพิธีกรรมทั้งสองพิธี ผมก็เกิดความรู้สึก 

อย่างหนึ่งคือ คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ไม่ได้กำลังมุ่งเป้าไปที่ชาวบ้านในพื้นที ่

หรอกครับ แต่กำลังมุ่งเป้ามาที่นักเวทอย่างพวกเราต่างหาก”  ฉีเยี่ยน 

ขมวดคิ้วเล็กน้อย “คนที่อยู่เบื้องหลังกำลังรอให้พวกเราใช้ตัวเองเป็นเครื่อง 

สังเวย ให้พวกเราตายบนแท่นบูชา

“เขาหรือไม่ก็พวกเขาคงจะไม่สนใจหรอกว่าพิธีกรรมจะสำเร็จหรือไม่  

สิ่งที่พวกเขาสนใจก็คือนักเวทอย่างพวกเราจะตายหรือเปล่าเท่านั้น

“มีคนกำลังคิดบัญชีกับพวกเราอยู่”

จ้าวจื้อเฉิงกับเกาหรงหวาได้ยินดังนั้นก็ตะลึงงัน ถ้าเป็นอย่างนี้จริง ๆ  

หลังจากนี้จะต้องลากคนเข้าไปเกี่ยวข้องอีกกี่คน มีแผนการชั่วร้ายแอบซ่อน 

อยู่อีกมากแค่ไหน

“อาจารย์ฉี เมื่อกี้คุณพูดว่าต้องการให้คนคนหนึ่งช่วยใช่ไหมครับ”  

จ้าวจื้อเฉิงถาม “ช่วยบอกผมหน่อยครับว่า คนคนนั้นเป็นใคร พวกเรา 

จะพยายามติดต่อเขาให้ได้เลยครับ”

“เฉินไป่เฮ่อ ลูกชายคนที่ห้าของผู้อาวุโสเฉินชิวเซิงครับ”

จ้าวจื้อเฉิง : เขาขอเอาคำพูดเมื่อครู่กลับคืนมาได้หรือเปล่าเนี่ย

สถานะของตระกูลเฉินนั้นสูงส่งเพียงใด  เขาชัดเจนยิ่งกว่าอะไร  

หากใช้สถานะของเขาเองคงไม่อาจเชิญคนตระกูลเฉินมาได้แน่  และยิ่ง 
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ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ท่านห้าเฉินร่างกายอ่อนแอด้วยซ้ำ ท่านห้าเฉินมีความ 

สามารถโดดเด่น คนธรรมดาไม่อาจทำแม้แต่จะเข้าใกล้เขา แล้วจะเชิญ 

มาที่ที่อันตรายขนาดนี้ได้อย่างไร

“อาจารย์ฉี ต้องเป็นท่านห้าเฉินเท่านั้นหรือครับ” จ้าวจื้อเฉิงรู้สึก 

ลำคอแห้งผาก

“ต้องเป็นเขาเท่านั้นครับ คนอื่นช่วยไม่ได้” ฉีเยี่ยนหลุบตา เอ่ย 

ด้วยน้ำเสียงสงบนิ่ง “คุณก็คิดแล้วกันครับว่าจะใช้ข้อเสนออะไรทำให้คน 

ตระกูลเฉินขยับตัว”

จ้าวจื้อเฉิงได้ยินดังนั้นก็หันไปโทรศัพท์หาผู้บังคับบัญชา ประมาณ 

สิบนาทีให้หลังเขาก็เดินกลับมา เอ่ยด้วยเสียงเบา “ตระกูลเฉินไม่เห็นด้วย 

ครับ”

“พวกคุณยื่นข้อเสนออะไรไปล่ะครับ” ฉีเยี่ยนเลิกคิ้ว

จ้าวจื้อเฉิงไม่สงสัยสักนิด เขาเอาสวัสดิการดี  ๆ  มาเสนอทั้งหมด  

ข้อเสนอเหล่านั้นเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด หากเป็นตระกูลอื่นก็คงจะไม่ลังเล 

แล้วก็ตอบรับไปแล้ว แต่ที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่คือตระกูลเฉิน ตระกูล 

ที่เห็นลูกหลานเป็นสำคัญ การถูกปฏิเสธก็นับเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแล้ว

“ถ้าพวกคุณยอมขายที่ทางตะวันออกของเมืองผืนนั้นให้บริษัทของ 

เฉินไป่เฮ่อละก็” ฉีเยี่ยนยื่นมือไปหาจ้าวจื้อเฉิง “คุณก็ส่งโทรศัพท์มาให้ผม 

ได้เลยครับ ผมคุยกับตระกูลเฉินเอง”
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จ้าวจื้อเฉิงเงียบไปครู่หนึ่ง  เขาลุกขึ้นเดินไปด้านหนึ่ง 

ของห้องเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ครั้งนี้ เขาใช้เวลารวดเร็วมาก  ไม่ถึงห้านาทีก็ได้รับคำตอบจาก 

ผู้บังคับบัญชา บอกว่าถ้ามันแก้ไขเรื่องในครั้งนี้ได้จริง  ๆ บริษัทภายใต้การ 

ครอบครองของเฉินไป่เฮ่อก็จะได้สิทธิพิเศษในที่ดินผืนนั้นไป

ฉีเยี่ยนก็ไม่คิดว่าจ้าวจื้อเฉิงจะให้คำตอบเขาเร็วขนาดนี้ เขารับ 

โทรศัพท์มาจากอีกฝ่าย แล้วจู่ ๆ ก็เอ่ย “หัวหน้าจ้าว อาจารย์เฉียนหายตัว 

ไปจริง ๆ หรือครับ”

จ้าวจื้อเฉิงถามกลับ “อาจารย์ฉี หมายความว่ายังไงครับ”

“ไม่มีอะไรครับ”  ฉีเยี่ยนยิ้ม  เขาโทร.ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของ 

เฉินชิวเซิง

คนที่รับโทรศัพท์ไม่ใช่เฉินชิวเซิง แต่เป็นผู้ช่วยของเขา น้ำเสียงของ 

ผู้ช่วยค่อนข้างเรียบนิ่ง แต่หลังจากฉีเยี่ยนบอกไปว่าตนเป็นใคร น้ำเสียง 

เขาก็เปลี่ยนไปแบบร้อยแปดสิบองศาทันที มันฟังดูกระตือรือร้นขึ้นสิบเท่า  

จากนั้นผู้ช่วยก็ส่งโทรศัพท์ไปให้ผู้อาวุโสเฉิน

“ผู้อาวุโสเฉิน สวัสดีครับ ผมฉีเยี่ยนครับ” ฉีเยี่ยนพูดเข้าประเด็น 

ทันที “ครั้งนี้ผมเป็นตัวแทนของทีมพิเศษ ต้องการจะรบกวนผู้อาวุโสเฉิน 

สักเรื่องหนึ่งครับ”
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เฉินชิวเซิงมากด้วยวัยวุฒิ หูตาจึงรอบคอบ ฉีเยี่ยนพูดมาสองสาม 

ประโยค เขาก็เดาได้ทันทีว่าตอนนี้ฉีเยี่ยนคงไม่ได้อยู่คนเดียว ดังนั้นเขา 

จึงเปลี่ยนน้ำเสียงเล็กน้อย “อาจารย์ฉีมีเรื่องอะไรขอให้พูดมาได้เลยครับ”

ฉเียีย่นพดูเรือ่งทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืของเฉนิไปเ่ฮอ่ใหฟ้งัรอบหนึง่  

แน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะแสดงความจริงใจของทีมพิเศษด้วย

“อาจารย์ฉี” เฉินชิวเซิงฟังจบแล้วก็พูดกับฉีเยี่ยน “คุณควรทราบ 

นะครับว่า ตระกูลเฉินของเราไม่เคยทำเรื่องที่ต้องเสียสละคนในครอบครัว”

“ผู้อาวุโสเฉินครับ  คุณอาจจะเข้าใจความหมายของผมผิดไป”  

ฉีเยี่ยนมองเหล่าอาจารย์ที่อยู่ด้านหลัง “ต่อให้ล้มเหลว ก็จะไม่มีผลร้ายใด 

ต่อร่างกายของไป่เฮ่อแน่นอนครับ”

หากรับรองไม่ได้ว่าไป่เฮ่อจะไม่มีอันตราย เขาคงไม่เอ่ยปากเช่นนี้แน่  

วิธีนี้เขาเป็นคนออกความเห็นเอง หากล้มเหลวจะเกิดผลอะไรขึ้น เขา 

แน่ใจยิ่งกว่าใคร หากวิธีนี้สำเร็จไป่เฮ่อก็จะได้บุญกุศลอันใหญ่หลวง หาก 

วิธีนี้ล้มเหลว ไป่เฮ่อก็จะไม่ได้รับความเสียหายใด  ๆ เพราะเขาไม่ได้เข้ามา 

ร่วมโดยตรง เพียงแค่นับว่าเป็น  “ผู้บริจาค”  เท่านั้น ดังนั้นต่อให้เป็นพิธี 

บูชาสวรรค์ก็จะไม่ส่งผลร้ายใด ๆ ต่อ “ผู้บริจาค” อย่างแน่นอน

เฉินชิวเซิงเงียบไปหลายวินาที “ถ้าคนอื่นพูดอย่างนี้ ผมคงจะไม่เชื่อ 

เด็ดขาด แต่ในเมื่ออาจารย์ฉีพูดอย่างนี้ ผมก็ไม่มีอะไรจะบ่ายเบี่ยงอีก  

คุณติดต่อไป่เฮ่อเถอะ”

เฉินชิวเซิงรู้แน่แก่ใจ หากอาจารย์ฉีโทร.ไปหาไป่เฮ่อก่อน ไป่เฮ่อ 

คงจะตอบตกลงไปก่อนเรียบร้อยแล้ว แต่ฉีเยี่ยนกลับไม่ได้ข้ามไปโทร.หา 

ไป่เฮ่อ แต่มาโทร.หาเขาก่อน แสดงว่าฉีเยี่ยนมีความเคารพต่อตระกูลเฉิน  

ยิ่งไปกว่านั้น ยังเห็นแก่หัวใจของคนเป็นพ่ออย่างเขามากอีกด้วย

“นายครับ นาย...” ผู้ช่วยคิดจะพูดอะไรบางอย่าง แต่กลับถูก 

เฉินชิวเซิงยกมือห้ามไว้ เฉินชิวเซิงส่งโทรศัพท์ที่วางสายไปแล้วให้ผู้ช่วย  

“ฉันเชื่อสายตาของตัวเอง ในเมื่ออาจารย์ฉีบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอันตราย 

ต่อไป่เฮ่อ ฉันก็จะเชื่อเขา”

“นายครับ ที่ผมจะพูดไม่ใช่เรื่องนี้หรอกครับ” ผู้ช่วยยื่นโทรศัพท์ 
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มือถืออีกเครื่องหนึ่งมาตรงหน้า “เมื่อครู่นี้หวงเหอส่งข่าวมาครับ บอกว่า 

คุณชายห้าจองตั๋วเครื่องบินหนึ่งทุ่มคืนนี้ไปเมืองซวีโกวแล้วครับ”

เฉินชิวเซิงเบิกตากว้างอย่างตกตะลึง “เมืองซวีโกวรึ มันคือเขต 

เทศบาลเมืองที่อำเภอหวังเซียงอยู่ไม่ใช่หรือ”

“ใชค่รบั” ผูช้ว่ยคอ่ย ๆ รูส้กึวา่แปลก คณุชายหา้จู ่ๆ ทำไมถงึตดัสนิใจ 

ไปที่นั่น “หรือว่าอาจารย์ฉีโทรศัพท์หาคุณชายห้าแล้วครับ”

“ไม่หรอก” เฉินชิวเซิงเอ่ยอย่างเด็ดขาด “อาจารย์ฉีไม่ทำเรื่องแบบนี้”  

เขากับฉีเยี่ยนติดต่อคบหากันมาแม้จะไม่นานมาก แต่จากประสบการณ์ 

ที่เขาเคยพูดคุยกับอาจารย์ฉีมา อาจารย์ฉีไม่มีทางทำพฤติกรรมต่อหน้า 

อย่างหนึ่งลับหลังอีกอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน

แต่ไป่เฮ่อทำไมจู่ ๆ ถึงตัดสินใจไปเมืองซวีโกวได้ล่ะ

“คุณชายห้า เมื่อครู่ผมเพิ่งได้รับรายงานว่าสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ 

เที่ยวบินดีเลย์ครึ่งชั่วโมงครับ” ต้าเหอมองโทรศัพท์มือถือ “กว่าจะถึงเมือง 

ซวีโกวเกรงว่าจะเลยสี่ทุ่มไปแล้ว หรือไม่อย่างนั้นพวกเราเปลี่ยนเป็นไฟลต์ 

พรุ่งนี้ไหมครับ”

“ไม่ต้อง” เฉินไป่เฮ่อยกน้ำชาขึ้นจิบ “ไปเร็วก็วางใจได้เร็ว”

“คุณชายห้า  อาจารย์ฉีเก่งกาจถึงเพียงนั้น  คุณไม่ต้องกังวลถึง 

ขนาดนั้นหรอกครับ”  ต้าเหอไม่เข้าใจจริง  ๆ  ว่าทำไมคุณชายห้าถึงได้ดู 

ร้อนรนถึงเพียงนี้ “ยิ่งไปกว่านั้น ต่อให้เราไปก็ใช่ว่าจะช่วยอะไรพวกเขา 

ได้มากมายนัก”

“ต่อให้ช่วยอะไรไม่ได้ แต่แค่เห็นเขา ฉันก็วางใจแล้ว” เฉินไป่เฮ่อ 

เอ่ยพลางพลิกหน้านิตยสารในมือที่ไม่ได้อ่าน “นายไม่ต้องโน้มน้าวฉันหรอก  

ฉันคิดดีแล้ว”

เมื่อเห็นคุณชายห้าเป็นเช่นนี้ ต้าเหอก็ส่ายหน้าอย่างไม่เข้าใจ ต่อให้ 

พวกเขารักใคร่ผูกพันกับคนในกองทัพเหมือนเป็นพี่น้องกันเพียงใดก็ยัง 

ไม่กังวลจนเกินเหตุเท่ากับที่คุณชายห้าเป็นอยู่ตอนนี้ คนมีระดับอย่างนี้  

ขอบเขตความคิดไม่เหมือนกับคนหยาบกระด้างอย่างพวกเขาแม้แต่น้อย
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โทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเฉินไป่เฮ่อดังขึ้น เขามองเบอร์ที่โชว์อยู่ 

หน้าจอก็เห็นว่าเป็นเบอร์แปลก แต่สัญชาตญาณก็บอกเขาว่าอาจจะเป็น 

เฉียนเฉียนโทร.มาก็ได้

เขากดรับสาย เสียงของฉีเยี่ยนดังออกมาจากโทรศัพท์

“ไป่เฮ่อ”  เสียงของฉีเยี่ยนแฝงความสบายอย่างฝืน  ๆ  เล็กน้อย 

ตลอดจนรู้สึกเกรงใจอยู่นิด ๆ 

“เฉียนเฉียน  คุณอยู่ไหน”  เฉินไป่เฮ่อพยายามกดข่มอารมณ์ 

พลุ่งพล่านร้อนรนเอาไว้อย่างเต็มกำลัง “เมื่อเช้าผมโทร.หาคุณ แต่คุณ 

ปิดเครื่อง”

“ขอโทษครับ” น้ำเสียงฉีเยี่ยนมีความรู้สึกผิด “ที่นี่มีเรื่องนิดหน่อย  

ผมติดต่อกับคนภายนอกไม่ได้”

“คุณอยู่อำเภอหวังเซียงเหรอ”

“อืม...”

“โอเค ผมเข้าใจแล้ว” เฉินไป่เฮ่อไม่ทันระวัง ทำนิตยสารในมือ 

ขาดไปหน้าหนึ่ง “ที่นั่นปลอดภัยหรือเปล่าครับ”

“ตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับ” ฉีเยี่ยนเงยหน้า เขาเห็นจ้าวจื้อเฉิงกับ 

เกาหรงหวามองมาด้วยสายตาเปี่ยมความหวัง เขาหันข้าง หลบดวงตา 

เป็นประกายเหล่านั้น “ผมต้องการให้คุณช่วยอะไรอย่างหนึ่งครับ”

“พูดมาเลยครับ”

“ผมอยากให้คุณมาอำเภอหวังเซียงเพื่อช่วยอะไรผมอย่างหนึ่ง”

“ได้ครับ” 

ฉีเยี่ยนนิ่งงัน “ไม่ถามเหรอครับว่าผมจะให้ช่วยอะไร”

“ไม่ต้องถามหรอก” เฉินไป่เฮ่อยิ้ม น้ำเสียงฟังดูสนิทชิดเชื้อและ 

อบอุ่นอ่อนโยน “ผมเชื่อว่าคุณไม่มีทางทำร้ายผมแน่นอน”

ฉีเยี่ยนได้ยินคำนี้แล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ “ใครบอกล่ะครับ  

เดี๋ยวคุณมาถึงสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้ปุ๊บ ผมก็เอาคุณไปชั่งกิโลขายแล้ว”

“หรอืไมค่ณุเลีย้งผมสกัสองสามป ี ใหผ้มอว้นกวา่นีส้กัหนอ่ยคอ่ยขาย 

ไม่ดีเหรอ” เฉินไป่เฮ่อหัวเราะเสียงเบา “ข้าง ๆ คุณมีคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่า 
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ครับ”

ฉีเยี่ยนมองดวงตาที่กำลังจ้องมองเขาจากทุกทิศทุกทาง “อืม”

“คุณส่งโทรศัพท์ให้คนที่รับผิดชอบภารกิจนี้หน่อยสิครับ ที่เหลือ 

เดี๋ยวผมคุยกับเขาเอง”

ฉีเยี่ยนเอาโทรศัพท์ออกจากหู เขาใช้มือปิดช่องรับเสียงของโทรศัพท์ 

แล้วก็ทำท่าบอกจ้าวจื้อเฉิงว่าอีกฝ่ายตกลงแล้ว

จ้าวจื้อเฉิงมองฉีเยี่ยนอย่างซาบซึ้ง เขารับโทรศัพท์มือถือมาแล้ว 

ก็พูดกับเฉินไป่เฮ่อด้วยน้ำเสียงที่ระมัดระวังโดยไม่รู้ตัว “คุณเฉิน ผมชื่อ 

จ้าวจื้อเฉิง เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจครั้งนี้ครับ คุณเรียกผมว่าเสี่ยวจ้าวก็ได ้

ครับ”

“ครับ”

“เรื่องนี้...” จ้าวจื้อเฉิงหันไปมองฉีเยี่ยน “ขอโทษด้วยครับ ก่อน 

ที่คุณจะมา ผมไม่สามารถแพร่งพรายอะไรมากเกินไปได้จริง ๆ ครับ

“ได้ครับ ได้ครับ พวกเราจะรีบไปจัดการเลยครับ ขอบพระคุณมาก 

จริง ๆ ครับ ขอบคุณครับ”

จ้าวจื้อเฉิงวางสาย เขาถอนหายใจยาว คนอย่างท่านห้าเฉิน...ก็ไม่ได้ 

เป็นคนยากจะเข้าหาอย่างที่ใครเขาว่ากันสักหน่อยนี่นะ แต่ก็โชคดีด้วยที่ 

อาจารย์ฉีออกหน้า ท่านห้าเฉินจึงยอมรับปาก ไม่อย่างนั้นท่านห้าเฉินจะให้ 

เกียรติพวกเขามากถึงเพียงนี้หรือ

เมื่อคิดถึงตรงนี้ เขาก็ขอบคุณฉีเยี่ยนอีกครั้งหนึ่ง

“หัวหน้าจ้าวไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับ ไป่เฮ่อเองก็เป็นห่วง 

ชาวบ้านที่นี่เหมือนกัน ถึงได้ตกลงทำตามคำขอร้องของผม” ฉีเยี่ยนยิ้ม 

พลางว่า “ไม่อย่างนั้นต่อให้ผมพูดเท่าไหร่ เขาก็คงไม่ยอมมาหรอกครับ”

ครัง้นีเ้ฉนิไปเ่ฮอ่ซึง่อยูท่ีส่นามบนิตีต้มูเีจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งคอยจดัการ 

ให้ ทำให้เขาได้ขึ้นเครื่องบินที่เทคออฟในอีกสิบสี่นาทีต่อมา ไม่ต้องคอย 

เที่ยวบินที่จะดีเลย์ไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้เที่ยวบินนั้นอีก

เพราะเมืองซวีโกวเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างไม่นับว่าหรูหรามากนัก  

ดังนั้นที่นี่จึงมีเพียงสนามบินเล็ก ๆ สนามบินเดียว เที่ยวบินจากตี้ตูมาถึงที่นี ่
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มีเพียงสามเที่ยวบินต่อวัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นเพียงเครื่องบินเล็กที่นั่ง 

ไม่ค่อยสบายอีกด้วย

เฉินไป่เฮ่อนั้น ตั้งแต่เล็กจนโตยังไม่เคยนั่งเครื่องบินที่เรียบง่าย 

พื้นเพขนาดนี้มาก่อน ขายาว  ๆ  ของเขาต้องงออยู่กลางที่นั่งแคบ  ๆ  และ 

อยู่ในท่าที่ไม่สบายสุด  ๆ นอกจากนั้นยังมีเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบิน 

ที่ดังสนั่นอยู่ข้างนอก  อาหารที่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ ทุกอย่างล้วนให้ 

ประสบการณ์แปลกใหม่ แต่ไม่ค่อยสบายกับเขาทั้งสิ้น

เมื่อถึงตอนที่ เจ้าหน้าที่หนึ่งในทีมพิเศษเปิดประตูรถเตรียมให้ 

เฉินไป่เฮ่อขึ้นรถ ต้าเหอก็ทนไม่ไหว ต้องออกมากันอยู่เบื้องหน้าเฉินไป่เฮ่อ

“ขอโทษด้วยครับ ผมต้องการดูบัตรของทั้งสองท่านหน่อยครับ”

เจ้าหน้าที่ทีมพิเศษทั้งสองมองกันและกัน คนหนึ่งขึ้นไปนั่งประจำ 

ที่นั่งคนขับ อีกคนเอามือคลำไปบนตัว

คนพวกนี้คิดจะทำอะไร จะล้วงปืนออกมาหรือไง!

ต้าเหอดันเฉินไป่เฮ่อไปด้านหลังมากขึ้น  ขณะเตรียมรับมือกับ 

สถานการณ์เลวร้าย ก็พลันมีศีรษะที่ดูคุ้นเคยโผล่ออกมาจากในรถ

“ไป่เฮ่อ ต้าเหอ” ฉีเยี่ยนใช้สองมือเกาะกระจกรถ เขายิ้มตาหยีพลาง 

มองพวกเขา “ขึ้นรถเร็วครับ”

“อาจารย์ฉี” ต้าเหอดูคลายความระแวดระวังทันที เขาพ่นลมหายใจ 

ออกมา “ทำไมเป็นคุณได้ล่ะครับ”

“พวกคุณมาอยู่ในสถานที่ไม่คุ้นเคย มีคนคุ้นเคยมารับก็น่าจะดีกว่า 

นะครับ” ฉีเยี่ยนลงจากรถ เขาดึงเฉินไป่เฮ่อไปขึ้นรถแล้วก็พยักพเยิดให้ 

ต้าเหอนั่งอีกฝั่งหนึ่ง จากนั้นก็พูดกับเฉินไป่เฮ่อว่า “สีหน้าคุณไม่ดีเลย  

เป็นอะไรไปครับ”

“ไม่มีอะไรครับ” แล้วเฉินไป่เฮ่อก็นึกขึ้นมาได้เรื่องประสบการณ์การ 

นั่งเครื่องบินคราวนี้ เขาเลยอดถามไม่ได้ “ตอนที่คุณมาตี้ตูก็นั่งเครื่องบิน 

แบบนี้เหรอ”

“เปล่าครับ ผมนั่งรถไฟ” ฉีเยี่ยนพอจะเดาความหมายในคำพูด 

ของเฉินไป่เฮ่อได้แล้ว เขาพูดกับเฉินไป่เฮ่อเบา  ๆ “คุณมาคราวนี้นั่งชั้น 
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ประหยัดมาเหรอ”

“อือ้” ครัง้แรกในชวีติทีน่ัง่เครือ่งบนิชัน้ประหยดั ซึง่เปน็ประสบการณ ์

ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ฉเียีย่นอดหวัเราะออกมาไมไ่ด ้ “ถา้คณุนัง่รถไฟแบบรถเรว็ชัน้ธรรมดา  

คุณต้องประสาทเสียกว่านี้แน่” หัวเราะจบแล้วเขาก็ทำหน้าจริงจัง “ไป่เฮ่อ  

ลำบากคุณแล้ว”

สำหรับคนอื่นแล้ว เรื่องนี้คงจะเป็นเพียงเรื่องเล็ก  ๆ  ที่ไม่ควรค่าแก่ 

การพูดถึงด้วยซ้ำ แต่เฉินไป่เฮ่อที่เป็นคุณชายมาแต่เล็กเคยนั่งเครื่องบิน 

เล็ก  ๆ  เก่า  ๆ  พัง  ๆ  แบบนี้ที่ไหนกัน ผู้ชายตัวสูงขายาวคนหนึ่งต้องมานั่ง 

งอขาในเครื่องบินชั้นประหยัด นี่คงจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต 

ของเขาแน่

“คุณเคยบอกผม” เฉินไป่เฮ่อตบบ่าฉีเยี่ยน “เพื่อนกัน ไม่ต้อง 

เกรงใจนักก็ได้ เพียงแต่ว่า...”

ฉีเยี่ยนมองเขานิ่ง 

“เพียงแต่ว่าคราวหน้าอย่าไปโดยไม่ลาอีกนะครับ ผมเป็นห่วง”
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“ที่จริงผมก็ไม่ได้คิดว่า  จะไปโดยไม่ลาหรอกครับ”  

ฉีเยี่ยนวางสองมือไว้บนเข่าอย่างสุภาพเรียบร้อย ท่าทางเหมือนสำนึกผิด 

อย่างเต็มที่ “ตอนนั้นดึกมากแล้ว ผมคิดว่าจะรอให้เช้าก่อนแล้วค่อย 

โทร.หาคุณ ที่ไหนได้ เงื่อนไขของพวกเขากลับเป็นการห้ามติดต่อกับโลก 

ภายนอก”

“ใช่ครับ คุณเฉิน” จ้าวจื้อเฉิงซึ่งเป็นผู้แบกรับความรับผิดชอบ 

ทุกอย่างเอ่ยขึ้น “เพราะนี่คือเรื่องใหญ่สเกลระดับคนเป็นแสน  ๆ ดังนั้น 

ในช่วงเวลานี้ก็ขอให้พวกคุณงดติดต่อกับคนภายนอกชั่วคราวนะครับ”  

เมื่อคิดถึงสถานะของเฉินไป่เฮ่อ จ้าวจื้อเฉิงก็พูดเสริมว่า “ถ้าคุณมีเรื่อง 

สำคัญจริง  ๆ  ที่ต้องรีบไปจัดการ สามารถใช้วิทยุสื่อสารของหน่วยงานเรา 

ติดต่อกับคนภายนอกได้ครับ”

เฉินไป่เฮ่อพยักหน้า ไม่มีข้อโต้แย้งใดกับการจัดการของทีมพิเศษ

ตอนที่ฉีเยี่ยนกับเฉินไป่เฮ่อมาถึงวิลล่า เหล่าอาจารย์ที่กำลังเบื่อหน่ายไม่มี 

อะไรทำสองสามคนก็กำลังดูฮวงจุ้ยให้วิลล่าหลังนี้อยู่ ถึงขั้นที่ว่ามีคนลงมือ 

โยกย้ายของตกแต่งประดับประดาต่าง  ๆ  ในวิลล่านี้ด้วยซ้ำ นักบวชหญิง 

เสิ่นกับนักบวชซวีมีความเห็นแตกต่างกันเรื่องตำแหน่งที่วางอ่างเลี้ยงปลา  

ทั้งสองถกเถียงกันจนถึงที่สุด พูดคุยกันตั้งแต่เรื่องคัมภีร์เต้าเต๋อจิงไป 
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จนถึงเรื่องสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ทั้งคู่ก็ไม่อาจโน้มน้าวใจของกันและกัน 

ได้ นักบวชหญิงเสิ่นที่อารมณ์ร้อนกว่าแทบจะตบโต๊ะอยู่แล้วตอนที่นักบวช 

ซวีขยับมือ

โชคดีที่ยังมีอาจารย์จ้าวที่นิสัยอ่อนโยนคอยห้ามอยู่ตรงกลาง  

นักบวชหญิงเสิ่นจึงไม่บันดาลโทสะจนเกินเหตุด้วยการล้มโต๊ะเสีย

คนที่ถูกเรียกว่าอาจารย์นั้น  ส่วนใหญ่จะเป็นคนสูงส่งเกินเอื้อม  

แต่แนวคิดนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่คนไม่รู้เรื่องอะไรคิดกันเอาเองเท่านั้น ทุกคน 

เกิดมามีพื้นเพนิสัยใจคอแตกต่างกัน ต่อให้เป็นอาจารย์ก็ยังมีสไตล์การทำ 

เรื่องต่าง ๆ และนิสัยใจคอแตกต่างกันไป จะให้ทุกคนเป็นเหมือนเทพเซียน 

สูงส่งไร้มลทินกันหมดได้อย่างไรเล่า

ทว่าแม้ในความเป็นจริงจะเป็นเช่นนี้ แต่สำหรับเกาหรงหวาที่มี 

แนวคิดเพ้อฝันเรื่องคนมีคาถาอาคมมาตั้งแต่เด็กนั้น เขาก็ยังรู้สึกเหมือน 

กับความเพ้อฝันของเขาแตกเป็นเสี่ยง  ๆ อยู่นั่นเอง ความรู้สึกนี้ เขาเพิ่งมา 

ค่อย ๆ ตระหนักถึงมันก็เมื่อฉีเยี่ยนกับเฉินไป่เฮ่อมาถึง

เมื่อมีคนแปลกหน้าอย่างเฉินไป่เฮ่อมาร่วมด้วย อาจารย์สองสามท่าน 

ก็เริ่มจะแสดงท่าทางที่ควบคุมตัวเองได้ขึ้นมาหน่อย แต่ไม่นานเกาหรงหวา 

ก็มีเรื่องอื่นให้ปวดหัวอีก นั่นก็คือห้องไม่พอเสียแล้ว พวกเขาเชิญคุณเฉิน 

มาเป็นกรณีพิเศษ จะให้อีกฝ่ายแยกไปอยู่ที่อื่นคนเดียวก็คงไม่ได้กระมัง

“ไม่อย่างนั้น คืนนี้ไป่เฮ่อก็มาเบียดกับผมไหมล่ะครับ” ฉีเยี่ยนมอง 

เฉินไป่เฮ่อ “ถ้าคุณนอนกับคนอื่นจะส่งผลกระทบถึงอาการนอนไม่หลับ 

หรือเปล่า”

“พอไหวครับ” เฉินไป่เฮ่อว่า “งั้นคืนนี้ผมนอนกับคุณแล้วกัน”

“งั้นก็โอเคครับ” ฉีเยี่ยนพยักหน้า เขาพูดกับจ้าวจื้อเฉิง “งั้นรบกวน 

คุณจัดหาที่พักให้บอดี้การ์ดของคุณเฉินด้วยนะครับ” 

จ้าวจื้อเฉิงรับคำอย่างต่อเนื่อง ในสายตาเขา คุณเฉินกับอาจารย์ฉี 

อยู่ด้วยกันก็จะทำให้ปลอดภัยขึ้นมาอีกหน่อย

“งั้นเอาตามนี้แล้วกัน  นี่ก็ดึกแล้ว ผมพาไป่เฮ่อขึ้นไปนอนก่อน 

นะครับ อาจารย์ทุกท่าน ราตรีสวัสดิ์ครับ” ฉีเยี่ยนส่งกระดาษแผ่นหนึ่ง 
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ให้จ้าวจื้อเฉิง “นี่คือของจำเป็นสำหรับพิธีเก้ากระถางธูป พวกคุณรีบเตรียม 

ของให้ครบด้วยนะครับ”

จ้าวจื้อเฉิงรับกระดาษนั้นมาดู ทุกอย่างเป็นของที่หาได้ไม่ยากนัก  

เขารับคำ “อาจารย์ฉีวางใจเถอะครับ พวกเราจะเตรียมของให้พร้อมโดยเร็ว 

ที่สุด”

ฉีเยี่ยนให้เขาเตรียมของ ในใจของเขาก็เริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นมา ถ้า 

ไม่ให้เขาทำอะไรเลย เขาก็คงไม่สบายใจ

เฉินไป่เฮ่อมาที่ห้องพักกับฉีเยี่ยน มาถึงก็หอบชุดนอนไปอาบน้ำ 

ทันที อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็พบว่าฉีเยี่ยนยังอยู่ตรงหน้าต่าง เอากระดาษ 

ยันต์ติดผนังห้อง ตรงใกล้ผนังยังมีกระถางธูปสำริดขนาดเท่าฝ่ามือเด็ก 

อยู่ด้วย 

“นี่คือ...”

“ผมกลัวว่าที่นี่จะปลอดภัยไม่พอน่ะครับ” ฉีเยี่ยนตบกระดาษยันต์ 

เอาไว้ที่ปลายเตียง จากนั้นก็ปัดมือแล้วยืนขึ้นเอ่ย “ตรงปลายอะไรพวกนี้ 

เนี่ย ต้องระวังไม่ให้ผิดพลาดเลยครับ”

“สถานการณ์มันร้ายแรงมากเลยหรือครับ” เฉินไป่เฮ่อตระหนักได้ว่า 

เรื่องคราวนี้ไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เฉียนเฉียนเคยพบเจอมา “เรื่องไปถึง 

ขั้นไหนแล้วครับ”

“มีคนเอาชีวิตคนหลายแสนคนมาใช้คิดบัญชีกับชีวิตของนักเวท 

อย่างพวกเราน่ะครับ” ฉีเยี่ยนดึงผ้าห่มที่คลุมเตียง “คุณว่าหนี้ครั้งนี้ควร 

จะคิดบัญชียังไงดีล่ะครับ”

หลังจากนั้นก็เข้าไปนอนใต้ผ้าห่มนุ่มนิ่ม  เขาตบที่ว่างที่เหลืออยู่ 

ข้างตัว “คุณก็คงเหนื่อยมากแล้ว ถึงอยากคุยต่อก็ลงมานอนก่อนแล้วค่อย 

คุยเถอะครับ” คนเรามีชีวิตอยู่ชาติหนึ่ง เวลาที่นอนได้ก็ไม่ควรจะมัวนั่งอยู ่ 

เวลาที่นั่งได้ก็ยิ่งไม่ควรจะมัวยืนอยู่ ไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการโหดร้ายกับ 

ตัวเองเกินไป 

เฉนิไปเ่ฮอ่ลงัเลอยูค่รูห่นึง่ สดุทา้ยกเ็ลยีนแบบฉเียีย่นโดยการนอนลง 

ไปบ้าง
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“แบบนี้มันสบายมากเลยใช่ไหมล่ะครับ” ฉีเยี่ยนพลิกตัว เขานอน 

หันมาทางเฉินไป่เฮ่อ “รีบพักผ่อนเสีย มีอะไรเราค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะครับ  

ผมว่าคุณสีหน้าไม่ค่อยดีแล้ว”

“ผมไม่เป็นไร แค่ตอนอยู่บนเครื่องบินมันโคลงเคลงหนักไปหน่อย 

ก็เลยไม่ค่อยชินน่ะครับ” สายตาของเฉินไป่เฮ่อไปตกอยู่ที่กระดูกไหปลาร้า 

ของฉีเยี่ยนอย่างไม่ทันระวัง จากนั้นเขาก็หลุบตาอย่างไม่เป็นตัวของตัวเอง  

“พักสักหน่อยก็โอเคแล้วละครับ”

“งั้นคุณรีบพักเถอะครับ” ฉีเยี่ยนหาว “ราตรีสวัสดิ์ครับ”

“อืม ราตรีสวัสดิ์” เฉินไป่เฮ่อเห็นฉีเยี่ยนหลับตา มุมปากยกขึ้น 

เล็กน้อย ก็รู้สึกเสียดายที่จะละสายตาตัวเองออกไป

“จริงสิ” จู่ ๆ ฉีเยี่ยนก็ลืมตา เขายื่นมือไปที่หัวเตียง “ผมลืมปิดไฟ”

แปะ

ในห้องมืดลงทันที เหลือเพียงไฟกลางคืนดวงเล็กส่องแสงอ่อน  ๆ  

ออกมา

“เฉียนเฉียน” 

“หือ”

“ไมม่อีะไร” เฉนิไปเ่ฮอ่หบุยิม้ เขากดขม่ความคาดหวงัและความรูส้กึ 

ไม่สงบลึก ๆ ในใจเอาไว้ “ไม่มีอะไรหรอก นอนเถอะ”

กลางดึก เฉินไป่เฮ่อฝันว่าตัวเองแบกทองคำที่ทำเป็นรูปเงินตำลึงจีน 

ก้อนใหญ่เอาไว้บนหลังและกำลังขึ้นบันได แต่ว่าเงินตำลึงจีนหนักเกินไป  

เขาเหนื่อยจนหอบหายใจ แต่ก็ยังขึ้นไปไม่ถึงจุดสูงสุดสักที พอตื่นขึ้นมา 

ก็พบว่าขาข้างหนึ่งของเฉียนเฉียนพาดอยู่บนเอวเขา

เขาคดิจะเอาขาของเฉยีนเฉยีนออกไป แตเ่พิง่จะเริม่ขยบั เฉยีนเฉยีน 

ก็ส่งเสียงฮึดฮัด เขากลัวจะรบกวนการนอนของเฉียนเฉียนจึงได้แต่ยอม 

ปล่อยให้ขาข้างนั้นพาดอยู่บนเอวตัวเองต่อไป แต่ตัวเขานั้น ไม่ว่าอย่างไร 

ก็นอนไม่หลับแล้ว

เขามองแสงจันทร์กระจ่างนอกหน้าต่าง เขาได้ยินแม้กระทั่งเสียง 

หัวใจของตัวเอง
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เฉียนเฉียนยื่นขาออกมาอย่างนี้ ผ้าห่มก็ไม่ห่มให้เรียบร้อย ถ้ามัน 

เย็นไปถึงหลังจะทำอย่างไรเล่า

เขาควรจะเอาขาของเฉียนเฉียนลงดีหรือเปล่า

อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องมันสูงเกินไปหรือเปล่า ทำไมถึง 

รู้สึกร้อนขนาดนี้

แปะ แปะ แปะ 

ไม่รู้ว่ามีอะไรพุ่งมาทางนี้ แต่เมื่อมันมาสัมผัสกับหน้าต่างก็คล้าย 

ถูกไฟช็อร์ต มันส่งเสียงเบา ๆ แล้วก็ร่วงผล็อยลงไปอย่างไร้เรี่ยวแรง เป็น 

อย่างนี้อยู่ประมาณครึ่งนาที ห้องจึงกลับคืนสู่ความสงบเงียบอีกครั้ง

เฉินไป่เฮ่อจับจ้องหน้าต่างด้วยความตื่นตระหนก  กระทั่งขอบฟ้า 

ปรากฏสีขาวสว่างเหมือนท้องปลาและยังคงไม่มีอะไรแปลก  ๆ  เกิดขึ้น เขา 

จึงวางใจและหลับไปในที่สุด

เมื่อฉีเยี่ยนตื่นตอนเช้า เขาเห็นเฉินไป่เฮ่อยังหลับอยู่จึงค่อย  ๆ  ลุก 

ลงจากเตียง ผลักหน้าต่างเปิดออกอย่างเบามือ แล้วก็เห็นขี้เถ้าสีดำอยู่บน 

ขอบหน้าต่าง ฉีเยี่ยนขมวดคิ้ว เขารีบออกไปเคาะห้องของอาจารย์จ้าวที่อยู ่

ข้าง ๆ 

อาจารย์จ้าวมาเปิดประตูอย่างรวดเร็ว เมื่อฟังเรื่องที่ฉีเยี่ยนเล่าจบ 

ทั้งสองก็เดินไปที่ขอบหน้าต่าง และก็เป็นดังคาด ขอบหน้าต่างห้องอาจารย์ 

จ้าวก็มีขี้เถ้าสีดำอยู่เช่นกัน

“ดูท่าสิ่งที่พวกเราเดากันไว้คงจะไม่ผิดนะครับ” ฉีเยี่ยนใช้มือปาด 

ขี้เถ้าขึ้นมาเล็กน้อย ขี้เถ้าเหล่านี้ยังมีกลิ่นเหม็นเน่าอ่อน  ๆ  อยู่อีกด้วย “มี 

คนอยากจะคิดบัญชีกับนักเวทอย่างพวกเรา”

อาจารย์จ้าวขมวดคิ้วมุ่น “ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ทำไมคนที่อยู่เบื้องหลัง 

ถึงต้องลำบากขนาดนี้ เพื่อจะทำเรื่องเลวทรามต่ำช้าแบบนี้ด้วย”

“เพราะคุณไม่เข้าใจ คุณถึงได้ทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้ไงครับ” ฉีเยี่ยน 

ดึงชุดนอนบนตัว “อาจารย์จ้าวครับ คุณไปดูที่ห้องอาจารย์คนอื่น  ๆ หน่อย 

เถิดครับ ผมจะไปเปลี่ยนชุดก่อน”

“ได้” อาจารย์จ้าวสีหน้าอมทุกข์ หากใครได้มารู้เรื่องแบบนี้ก็คง 
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จะรู้สึกไม่ดีกันทั้งนั้น

เอาชีวิตคนหลายแสนมาใช้คิดบัญชี คนแบบนี้ไม่ใช่เดรัจฉานก็ต้อง 

เป็นคนบ้า

เฉินไป่เฮ่อตื่นเพราะเสียงขยับเปลี่ยนเสื้อผ้าของฉีเยี่ยน เขาลุกขึ้นนั่ง 

บนเตียงจึงพบว่าข้างนอกฟ้าสว่างแล้ว “เฉียนเฉียน”

“คุณตื่นแล้วหรือครับ” ฉีเยี่ยนสังเกตเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายไม่ค่อยดี  

“คุณนอนต่ออีกหน่อยก็ได้นะครับ ผมจะลงไปที่ห้องรับแขก ปรึกษาอะไร 

กับคนอื่น ๆ สักหน่อย อีกเดี๋ยวจะมาปลุกคุณอีกที”

“ไม่ต้องหรอกครับ” เฉินไป่เฮ่อลุกขึ้นค้นเอาเสื้อผ้าตัวเองออกมา 

จากกระเป๋าเดินทาง “ผมลงไปเป็นเพื่อนคุณดีกว่า”

“หัวหน้าจ้าว” นักบวชซวีลูบเคราที่คางพลางว่า “มีกี่คนครับที่รู้ว่าพวกเรา 

พักที่นี่”

“นอกจากทุกท่านที่อยู่ในห้องแล้ว ก็มีแต่ผมและสมาชิกในทีมเท่านั้น 

ครบั” จา้วจือ้เฉงิสหีนา้ดแูยย่ิง่กวา่ทกุคนเสยีอกี “ไมท่ราบทีน่ีม่อีะไรผดิปกต ิ

หรือเปล่าครับ”

อาจารย์ทุกคนนิ่งเงียบ ไม่ส่งเสียง

ฉีเยี่ยนจิบน้ำชาอึกหนึ่ง “มีคนเอาสถานที่ที่เราพักรวมถึงเรื่องที่ว่า 

ใครพักห้องไหนออกไปเผยแพร่ครับ”

ยันต์ทำร้ายคนแบบนี้จะต้องรู้อย่างแน่ชัดว่าอีกฝ่ายพักอยู่ที่ไหน  

รู้ชื่อแซ่ ตลอดจนของที่ฝ่ายนั้นเคยใช้หรือว่าของใช้ติดตัว

เกาหรงหวาสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง “คุณกำลังหมายความว่า...”

“ใช่ครับ มีหนอนบ่อนไส้อยู่ในหมู่พวกเรา” ฉีเยี่ยนกวาดสายตา 

ไปยังทุกคน “หัวหน้าเกากับหัวหน้าจ้าวจัดคนมากี่คนครับ”

เขารู้ว่าคนที่พักอยู่ที่นี่นับว่าไม่น้อย  แต่เรื่องว่าพวกเขาซึ่งเป็น 

อาจารย์ ใครพักห้องไหนบ้างนั้นถือว่ามีคนรู้เป็นจำนวนจำกัดมาก นอกจาก 

พวกเขาสองคนที่เป็นผู้รับผิดชอบแล้ว แม้แต่เบื้องบนก็ไม่รู้การจัดการ 

ห้องของอาจารย์ทั้งหลายอย่างละเอียด
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“เรียกคนของท่านมาทั้งหมดเถิด”  นักบวชซวีส่ายศีรษะพลางว่า  

“เราไร้ความสามารถ ไม่อาจมองเห็นลักษณะใบหน้าผู้กระทำได้อย่าง 

ทะลุปรุโปร่ง”

เกาหรงหวากับจ้าวจื้อเฉิงมองซึ่งกันและกัน พวกเขาเห็นด้วยกับ 

ความต้องการของนักบวชซวี

อาจารย์เหล่านี้ยอมเอาชีวิตตัวเองไปต่อสู้กับฟ้าลิขิตเพื่อช่วยเหลือ 

ชาวบ้าน แต่ในหมู่พวกเขากลับมีหนอนบ่อนไส้ ไม่ว่าจะพิจารณาในด้าน 

เหตุผลหรือมนุษยธรรม ก็ทำให้รู้สึกยากจะรับได้ไปเสียทั้งนั้น

สองสามคนที่รู้เรื่องโดยละเอียดต่างรีบมาอย่างรวดเร็ว พระสงฆ์ 

อวิ๋นซึ่งมีหน้าตาดูเมตตากรุณามองพวกเขาแล้วก็หลับตาลงอย่างเงียบ  ๆ  

ไม่พูดอะไรอีก

อาจารย์จ้าวชำนาญเรื่องฮวงจุ้ยที่สุด  ไม่ชำนาญเรื่องโหงวเฮ้ง  

หากให้เขาดูดวงให้คนอื่นจะต้องบอกวันเวลาตกฟากของคนคนนั้นอย่าง 

ละเอียดจึงจะสามารถดูดวงได้ ดังนั้นในเวลานี้ เขาจึงได้แต่พึ่งนักบวชซวี 

ผู้ชำนาญด้านโหงวเฮ้ง

นักบวชซวีดูคล้ายคนไม่รักดีที่ไม่ค่อยเคร่งครัดนัก แต่ในเวลาเช่นนี้  

สองตาของเขาคล้ายคมมีด สามารถมองลึกลงไปถึงในใจของคนได้

ชั่วพริบตา บรรยากาศในห้องก็เคร่งเครียดจนหาใดเปรียบ ไม่ว่า 

ผู้ใดก็ไม่กล้าเอ่ยปากออกมา


