
ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน

ทดลองอ่าน



Pre ����������������������� 1.indd   1 26/7/2562 BE   10:38



คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 1
尾鱼 Wei Yu เขียน  พริกหอม แปล

All rights reserved
Original story and characters created and copyright © Author: 尾鱼 Wei Yu
Thai edition rights under license granted by 北京晋江原创网络科技有限公

(Beijing Jinjiang Original Network Technology Co., Ltd.)
Thai translation copyright © 2019 Jamsai Publishing Co., Ltd.
Thai edition arranged through Pelican Media Agency Ltd., Taiwan
All rights reserved 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ ISBN 978-616-06-2458-4
 
ภาพประกอบปก      容境

จัดพิมพ์โดย       

 ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
 285/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี 
 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทรศัพท์ 0-2840-4800 โทรสาร 0-2840-4801
 อีเมล editor@enter-books.com
 เว็บไซต์ www.enter-books.com

จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศโดย
 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ากัด
 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม
 ต�าบลมหาสวัสดิ์ อ�าเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 0-2423-9999 โทรสาร 0-2449-9561-3
 เว็บไซต์ www.naiin.com

ราคา  289  บาท                         

《开封志怪》Vol 01

Pre ����������������������� 1.indd   2 26/7/2562 BE   10:38



คำ�นำ�

ผูเ้ท่ียวท่องไปในยุทธภพแห่งวรรณกรรมจนี ใครบ้างไม่เคยได้ยินเรือ่งราว 

อนัน่าเลือ่มใสแห่งเมอืงไคเฟิง ใช่แล้ว เราก�าลงัพูดถึงท่านเปาหน้าด�าผู้เท่ียงธรรม  

องค์รักษ์จั่นเจาผู้เก่งกาจ กงซุนเช่อผู้เยือกเย็น รวมไปถึงมือปราบทั้งสี่อย่าง

จางหลง จ้าวหู่ หวังเฉา หม่าฮั่น แห่งศาลไคเฟิง ผู้ปราบปรามความชั่วร้าย  

ทวงคืนความยุติธรรมให้ผู ้บริสุทธ์ิ ลงทัณฑ์ผู ้กระท�าผิดไม่เว้นหน้าด้วย 

เครื่องประหารท่ีตัดศีรษะได้ตั้งแต่ยาจกจนถึงโอรสสวรรค์! เพียงแต่ครั้งน้ี 

เรื่องราวของพวกเขาจะถูกเล่าผ่านฝีไม้ลายมือของท่านเหว่ยอวี๋ นักเขียน 

ผู้เคยพาเราไปรู้จัก 'ครึ่งปีศาจซือเถิง' มาแล้ว

เกร่ินเพียงเท่านี้ผู ้ติดตามท่านเหว่ยอวี๋มาก่อนคงคาดเดาได้แล้วว่า 

ศาลไคเฟิงท่ีเคยรู้จักย่อมเปลี่ยนไปแน่นอน แต่จะเปล่ียนไปแค่ไหน และ 

เต็มไปด้วยความอัศจรรย์เพียงใด เรื่องราวเหล่าน้ันรอให้ท่านรับชมอยู่ในหน้า 

ถัดไปแล้ว

ส�านักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

เหว่ยอวี๋ ผู้คลั่งไคล้เรื่องพิศวงลึกลับมหัศจรรย์ เชื่อว่าโลกน้ีมีเร่ืองเร้นลับ

ท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยตาเห็น หลงรักการเดินทางท่องเท่ียว และย่ิงชื่นชอบการ

สืบสวนผจญภัย แต่ด้วยสังขารไม่อาจจะเสี่ยงอะไรได้ขนาดนั้น จึงขอใช้ 

บรรณพิภพน้ีเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทาง

ผลงานท่ีผ่านมา : ครึ่งปีศาจซือเถิง

Wei Yu 

Pre ����������������������� 1.indd   4 26/7/2562 BE   10:38



จากใจนักแปล

พูดถึงเปาบุน้จิน้คงไม่มใีครไม่รูจ้กั ตอนแรกทีรู่ว่้าจะได้แปลเรือ่งเกีย่วกบั

เปาบุ้นจิ้นก็ต่ืนเต้น แต่พอได้อ่านต้นฉบับ  มีผี! แนวสยองขวัญ? ท่ีตอนเด็กๆ 

กลัวผีมากไม่ใช่เพราะไปดูงิ้วเปาบุ้นจิ้นหรอกหรือ อยู่ดีๆ ทั้งโรงงิ้วก็ปิดไฟมืด 

จากนั้นก็มีแสงไฟสีเขียวจางๆ สว่างขึ้นมาตรงมุมนึง มีผีสวมเสื้อกางเกงสีขาว

มคีราบเลอืดติดอยู่ ใบหน้าซดีเขยีว ผมยาวปรกระใบหน้า ย่ืนมอืยาวๆ ออกมา 

ร้องขอความเป็นธรรม โอย...ถามตัวเองจะไหวเหรอ อีกใจหนึ่งก็คิด แต่นี ่

เปาบุ้นจิ้นนะ จั่นเจาเชียวนะ คงไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขา

บ่อยๆ ไม่เสียดายหรือ คงไม่มีผีท้ังเรื่องหรอกน่า มืออาชีพหน่อย

เมื่อตัดสินใจรับงานก็เก็บความหวาดหว่ันทุกอย่างเข้าลิ้นชักไปหมด 

ตั้งใจท�างานเต็มท่ี แล้วก็ไม่ผิดหวัง 'คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง' เป็นงานแปล 

ท่ีถึงจะยาก แต่ก็เป็นการท�างานที่สนุก ให้ประสบการณ์ที่ดี เนื้อหาพูดถึง 

เรื่องราวในหลายยุคหลายสมัยของจีนทั้งซาง โจว ฮั่น ถัง ซ่ง ยังมีแดนเซียน 

แดนนรก แดนมนุษย์ มีศาสตร์ลี้ลับต่างๆ มีฉากต่อสู ้ที่ตื่นเต ้นเร ้าใจ  

มีความตลกขบขัน มีความอบอุ่นอ่อนหวาน ทุกท่านจะได้เห็นเปาเจิ่ง จั่นเจา 

กงซุนเช่อ หวังเฉา หม่าฮั่น จางหลง จ้าวหู่ในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีต่างไปจากเดิม 

แล้วนางเอกเป็นใคร ใครกันที่ท�าให้องครักษ์จั่นของเราหว่ันไหวได้ อันน้ี 

คงต้องขอให้ทุกท่านไปหาค�าตอบด้วยตัวเอง

เป็นครั้งแรกท่ีพริกหอมมีโอกาสได้มาแปลนิยายให้กับทางเอ็นเธอร์บุ๊คส์ 

เป็นงานแนวใหม่ท่ีไม่เคยแปลมาก่อน หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้อง

ขออภัยมา ณ ท่ีน้ี หวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานไปกับเรื่องราวใน 'คดีปีศาจ 

แห่งเมืองไคเฟิง' ค่ะ

พริกหอม
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Wei Yu 7

จั่นเจาเพ่ิงจะก้าวเข้ามาในห้องหนังสือก็เห็นจางหลงจ้าวหู ่ 

นั่งคอตกอยู่

เขาใจกระตุกไหวพลันคิดอะไรข้ึนมาได้

ถ้าจ�าไม่ผิด วันนี้จางหลงจ้าวหู่รับค�าสั่งจากใต้เท้าเปาให้ไป 

จับกุมไป๋เสว่ียเซียน ฆาตกรคนส�าคัญในคดีฆาตกรรมสองศพ

มานั่งหน้าม่อยคอตกเช่นน้ี คงกลับมาโดยไม่มีผลงานเป็นแน่

ไม่ผิดจากท่ีคิด จางหลงเหลือบตาขึ้นมาแล้วบ่นอู ้อี้ออกมา

ประโยคหนึ่ง "ว่ากันตามเหตุผลเราไปถึงก่อน คนของส�านักซี่ฮวาหลิว

ไปถึงช้ากว่าเรา..."

ใช่ พวกเจ้าไปถึงก่อน ไปถึงก่อนครู่หนึ่งก็ดี ไปถึงก่อนสามปีห้าปี

ก็ช่าง ขอเพียงคนของส�านักซี่ฮวาหลิวแค่นเสียงฮึออกมาทางจมูกเบาๆ 

ต่อให้ไม่ยินยอมไม่สมัครใจเพียงใดก็ต้องมอบตัวผู้ต้องหาให้ถึงมือ 

พวกเขา

จั่นเจาหัวเราะอย่างอับจนปัญญา "เช่นน้ัน ถือว่าปิดคดีแล้ว"

บทน�ำ
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8 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 1

"ปิดคดีแล้ว" กงซุนเช่อผงกศีรษะ

สายตาของทุกคนหันไปที่เปาเจิ่ง

เปาเจิ่งผลักหนังสือราชการที่กางอยู่บนโต๊ะไปด้านข้าง "ปิดคดี"

ผ่านไปสองวัน มีประกาศผลการสืบสวนคดีฆาตกรรมสองศพ 

ตามข่าวทีศ่าลไคเฟิงปล่อยออกมา ฆาตกรไป๋เสว่ียเซยีนขดัขนืการจบักุม 

อย่างโจ่งแจ้ง ท�าร้ายเจ้าหน้าที่ศาลไปหลายคน จึงถูกจั่นเจาองครักษ์

ติดดาบ* ขั้นสี่สังหารโลหิตสาดกระเซ็นไปเจ็ดก้าว จบชีวิตภายใต ้

คมกระบี่ในท่ีนั้น

* องครักษ์ติดดาบ เป็นชื่อต�าแหน่งขุนนางฝ่ายบู๊ที่ได้รับความไว้วางใจจากจักรพรรดิ มีอภิสิทธ์ิให ้

พกอาวุธเข้าเขตพระราชฐานชั้นในได้ 
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Wei Yu 9

ตามกฎระเบียบต้องออกตระเวนตรวจตรา

จากถนนสายหน่ึงไปยังถนนอีกสายหนึ่ง ระหว่างทางมีทั้งคน 

นั่งเอ้อระเหยสบายใจมีทั้งคนเร่งมือท�างาน คนที่น่ังเอ้อระเหยสบายใจ

เงยหน้าขึน้มาเห็นสหีน้าก็เต็มไปด้วยรอยย้ิม เอ่ยทกัทายอย่างนอบน้อม 

"ใต้เท้าจั่น"

คนท่ีเร่งมือท�างานยังคงเร่งมือท�างานไม่รู้เลยว่าคนท่ีจู่ๆ ย่ืนมือ

เข้ามาช่วยประคองผู้นั้นก็คือองครักษ์จั่นแห่งศาลไคเฟิง

ใครๆ ต่างบอกว่าตระเวนตรวจตราเป็นงานหนัก แต่จั่นเจากลับ

เห็นว่าไม่มีทางใดจะสบายไปกว่าน้ีแล้ว

เหน็แต่ประกายดาบเงากระบี ่ผูค้นถูกสังหารล้มตายอย่างฉับพลัน

มาจนชาชิน จู่ๆ ได้มาเดินทอดน่องเอ้อระเหยอยู่ในตรอกบนถนนที ่

ทอดยาวในช่วงเวลาท่ีแสงสายัณห์ค่อยๆ ลาลับขอบฟ้า ถึงสิ่งท่ีได้ยิน

จะเป็นเสยีงทะเลาะวิวาทของสามภีรรยา ทีไ่ด้กลิน่คอืข้าวดบิอาหารไหม้  

แต่ในใจก็ยังคงรู้สึกอบอุ่นอยู่จางๆ

บทที่ 1
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10 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 1

เรือ่งร�าคาญใจจกุจกิหยุมหยิมเหล่านีก้ลบัเป็นสิง่ท่ีหลายคนชัว่ชวิีต 

ก็ยากจะพบพาน

เมื่อเลี้ยวเข้าถนนสายหนึ่ง ตรงช่วงกลางของถนน บริเวณหน้า 

ประตูหอว่ันฮวาเห็นมีผู้คนห้อมล้อมอยู่จ�านวนมาก เสียงโต้เถียงกัน 

ดังแว่วมา

จัน่เจากับจางหลงและจ้าวหูต่่างหันมาส่งสายตาให้กันแล้วสาวเท้า 

เร็วๆ ตรงเข้าไป

คนที่ส่งเสียงเอะอะโวยวายกลับเป็นชายหนุ่มหน้าตาอวบอิ่ม 

นวลเนียนคนหนึ่ง ในมือถือตั๋วแลกเงินอยู่สองใบ เขาข่มกลั้นอารมณ์

จนใบหน้าแดงฉาน "ตกลงกันแล้วว่าให้ข้าไถ่ตัวชุ่ยอว้ีในราคาสองพัน

ต�าลึง ข้ารวบรวมเงินมาได้แล้ว พวกเจ้ากลับไม่มอบคน เห็นข้ามา 

พูดจาล้อเล่นกับพวกเจ้าหรือ"

แม่เล้าวัยกลางคนท่ียังคงมีจริตจะก้าน ใบหน้าพอกแป้งไว้จน

หนาเตอะ เปิดปากพูดทีแป้งก็ร่วงกราว

"ไม่กล้าปิดบังคุณชายจาง ชุ ่ยอว้ีไปจากหอว่ันฮวาแล้วจริงๆ 

เจ้าค่ะ"

"เหลวไหล!" คุณชายจางถลึงตา แผดเสียงดังขึ้นแปดระดับ  

"เจ้าเห็นว่าคุณชายหลี่ให้เงินมากกว่าล่ะสิ จึงแอบส่งตัวชุ ่ยอวี้ไป 

บ้านสกุลหลี่ วันนี้ถ้าเจ้าไม่มอบคน ข้าก็จะรื้อหอว่ันฮวาของเจ้าเสีย!"

สมุนรับใช้ท่าทางดุร้ายกลุ่มหน่ึงที่อยู่ด้านหลังคุณชายจางได้ยิน

แล้วก็ถลกแขนเสื้อขึ้น เผยสีหน้าท่าทางชั่วช้าสามานย์สุดขีดออกมา

แม่เล้าล�าบากใจเป็นที่สุด

คุณชายจางท้ังขู่เข็ญบีบบังคับและหลอกล่อด้วยผลประโยชน ์

ต่อไป "ชุ่ยอว้ีบอกว่าจะรอข้าอยู่ที่หอว่ันฮวา นางจะจากไปโดยไม่ล�่าลา
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Wei Yu 11

ได้อย่างไร หรือมามา* รับประโยชน์จากคุณชายหลี่แล้วร่วมมือกัน 

หลอกข้า"

แม่เล้ายังคงไม่เปิดปาก

คุณชายจางถลึงตาใส่อีกครั้ง "ทุบท้ิงเดี๋ยวน้ี!"

เหล่าสมนุรบัใช้ดรุ้ายขานรบัค�าหน่ึงด้วยท่าทางกระเหีย้นกระหือรอื  

ฝูงชนท่ีล้อมชมอยู่ส่งเสียงฮือฮา จั่นเจาเห็นว่าน่าจะสมควรแก่เวลา

ลงมือแล้ว

ทันใดนั้นเสียงแหลมเล็กของแม่เล้าก็กรีดดังขึ้น ดังจนคนหูอื้อ

"เป็นส�านักซี่ฮวาหลิว คนของส�านักซี่ฮวาหลิวเอาตัวชุ่ยอวี้ไป!"

คุณชายจางอ้าปากคล้ายฟังไม่เข้าใจ "เจ้าว่าอะไรนะ"

"เป็นส�านักซี่ฮวาหลิว" แม่เล้าวางท่าเหิมเกริม "แน่จริงก็ไป 

ส�านักซี่ฮวาหลิว ไปหาตวนมู่ชุ่ย อย่ามาโอ้อวดเป็นผู้กล้ากับข้า"

มีเสียงโห่ฮาดังขึ้นมาในฝูงชน

"คดิว่าข้าไม่กล้าหรอื" คุณชายจางตบอกพูด "พวกเจ้ากลวัตวนมูชุ่ย่ 

ผู้นั้น แต่ข้าไม่กลัว"

มีเสียงโห่ฮาดังขึ้นมาในฝูงชนอีกครั้ง จากน้ันคนท่ีมุงดูก็แยกย้าย

กันไป

"พวกเจ้าอย่าเพ่ิงไปสิ" คุณชายจางร้อนรน "ข้ากล้าจริงๆ ข้าจะไป

ทุบบ้านตวนมู่ชุ่ยเดี๋ยวน้ี พวกเจ้าอย่าเพ่ิงไป"

สมุนรับใช้คนหน่ึงไม่อาจทนดูต่อไปได้ เข้ามาดึงๆ แขนเส้ือ

คุณชายจาง "คุณชาย ได้ยินว่าแม้แต่ศาลไคเฟิงยังต้องอ่อนข้อให้ 

ซี่ฮวาหลิวสามส่วน...มืดค�่าแล้ว ควรกลับกันได้แล้ว"

* มามา โดยท่ัวไปหมายถึงแม่ แต่สามารถใช้เป็นค�าเรียกภรรยา หญิงสูงวัย และยังใช้เรียกแม่เล้า 

ในหอนางโลมได้ด้วย
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"กลับไปอะไรกัน" คุณชายจางถลึงตาใส่สมุนผู้น้ัน ดวงตาของเขา

เดิมก็ไม่โต แต่กลับชอบถลึงตาใส่ผู ้อื่นจนหางตาเจ็บ "ข้าจะไปหา 

ตวนมู่ชุ่ย ข้าจะไปต่อว่านางเดี๋ยวนี้"

พูดจบก็หมุนตัวก้าวยาวๆ จากไป เดินไปได้ระยะหนึ่งก็หันกลับ

มามอง บรรดาลูกสมุนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีจนตายกลับไม่มีใคร

ตามมาสักคน

"พวกเจ้าไม่ต้องตามมา" คุณชายจางหาทางลงให้ "ข้าจะไปหา 

ตวนมู่ชุ่ยเอง"

"เขาตายแน่แล้ว" จั่นเจาพลันตบๆ บ่าลูกสมุนคนหนึ่ง

ลกูสมนุผูน้ั้นพยักหน้าด้วยท่าทางเศร้าสร้อยดจุสญูเสยีบดิามารดา  

จากน้ันก็เงยหน้าข้ึนมองว่าใครกันท่ีกล้าพูดออกมาตรงๆ เช่นน้ี

"จั่น...จั่น..." ลูกสมุนผู้นั้นพูดติดอ่าง

"ข้าชื่อจั่นเจา ไม่ได้ชื่อจั่นจั่น" จั่นเจาตบบ่าเขาอีก "พวกเจ้า 

รออยู่ท่ีนี่ ข้าจะไปตามคุณชายท่ีไม่รู้จักกลัวตายของพวกเจ้ากลับมา"

เดินไปได้สองก้าวเขาก็หันหน้ากลับมา "แน่นอน ที่พากลับมาให้

พวกเจ้าได้อาจเป็นคนตายคนหน่ึง"

ดูท่าทางคุณชายจางคงโกรธมากจริงๆ

จุดน้ีวิเคราะห์ได้จากท่าทางการเดินของเขา เท้าทั้งสองย�่าลง 

บนพ้ืนหนักๆ แขนทั้งสองแกว่งซ้ายแกว่งขวาแรงๆ มีอยู่ช่วงหนึ่ง

เนื่องจากคุมจังหวะไม่ดี ท�าให้แขนขาแกว่งไปในทางเดียวกัน

จั่นเจาเดินตามอยู่ข้างหลัง เว้นระยะห่างราวจั้ง* กว่าอย่าง 

ไม่รีบไม่ร้อน ตอนคุณชายจางพบว่าเขาเดินตามมาก็หันหน้ามาพูด

* จั้ง หน่วยความยาวของจีน เทียบได้ประมาณ 3.33 เมตร
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ท�านองท้าทาย "จั่นเจา ข้าจะไปทุบบ้านตวนมู่ชุ่ย เจ้ากล้าท�าเช่นข้า 

หรือไม่"

"จัน่เจาไม่กล้า" จัน่เจาตอบอย่างซือ่ตรง พร้อมกันน้ันก็ได้กลิน่สรุา

ที่คุณชายจางพ่นออกมาจึงรู้สาเหตุท่ีท�าให้คุณชายจางไม่หวาดไม่กลัว

อะไรเช่นนี้

สุราท�าให้คนใจกล้าขึ้น จั่นเจาคิดในใจ คนโบราณไม่ได้โกหก

บ้านของตวนมู่ชุย่อยู่ตีนเขาห่างจากตวัเมอืงด้านตะวนัตกไปสบิล้ี*  

อยู่ริมน�้าอิงภูเขา เงียบสงบย่ิง เมื่อข้ามสะพานแห่งหนึ่งไปก็จะเป็น 

กระท่อมมุงหญ้าคามีลานเล็กด้านหน้าของตวนมู่ชุ่ย มองจากประตูรั้ว

เข้าไปก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากกระท่อมของชาวนาทั่วไป เพียงแต ่

เก็บกวาดเรียบร้อยเป็นพิเศษ

"ตวนมู่ชุ่ย!" คุณชายจางสองมือจับประตูรั้วเขย่า "เจ้าเอาชุ่ยอว้ี 

ไปซ่อนไว้ท่ีไหน ตวนมู่ชุ่ย!"

คุณชายจางหันหน้ากลับมาคิดจะพูดอะไรกับจั่นเจา จึงพบว่า 

จั่นเจายังยืนอยู่ไกลๆ ท่ีหัวสะพานไม้อีกด้านหน่ึง "เหตุใดท่านจึง 

ไม่ข้ามมา"

เพราะเหตุใดจึงไม่ข้ามมา แน่นอนย่อมเป็นค�าสั่งของเปาเจิ่ง

หลังพิงภูผาเขียว สายน�้าไหลคดเคี้ยว เจ ้าบ้านไม่น�าทาง  

ไม่ข้ามสะพานตวนมู่

หากไม่ใช่กินอิ่มไม่มีอะไรท�า ใครอยากจะไปแส่หาเร่ืองตวนมู่ชุ่ย

ผู้เป็นเจ้าส�านักซี่ฮวาหลิว

คุณชายจางยังคงหันหน้ามาหัวเราะ "จั่นเจา ทุกคนต่างบอกว่า

เจ้าเป็นแมวหลวง แต่ข้าว่าเจ้าข้ีขลาดดุจมุสิก"

* ลี้ (หลี่) หน่วยความยาวของจีน เทียบได้ประมาณ 500 เมตร
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จั่นเจาย้ิมๆ "ค�าพูดน้ีเจ้าพูดให้ข้าฟังก็แล้วไปเถิด แต่อย่าพูด 

ต่อหน้าไป๋อว้ีถัง* เด็ดขาด"

พูดยังไม่ทันขาดค�าดี คุณชายจางพลันใช้มือขวากุมมือซ้ายไว้

พร้อมร้องเสียงดัง "กัดข้า...ประตูรั้วกัดข้า!"

ใครให้เขาอยู่ดีไม่ว่าดีไปจับประตูรั้วของตวนมู่ชุ่ย โจษจันกันว่า

ส�านักซี่ฮวาหลิวฉลาดหลักแหลมนับเป็นตัวอันตรายอันดับหนึ่งใน 

ใต้หล้า ไม่ต้องพูดถึงว่าท�าประตูที่กัดคนได้ ต่อให้ท�าประตูที่กินคนได้ 

ก็ไม่แปลก

"มันกัดข้าจริงๆ ข้าเห็นปากอยู่ชัดๆ เอ๋? เหตุใดจึงหายไปแล้ว" 

คุณชายจางขย้ีตา ราวกับสิ่งท่ีเห็นหายไปในเมฆหมอก

ขณะพูด หญงิสาวท่าทางอ่อนหวานแช่มช้อยสวมเสือ้ผ้าแพรบาง

สีเขียวมรกตผู้หน่ึงพลันเดินย้ิมๆ ออกมาจากในบ้าน

คุณชายจางพลันนึกถึงเรื่องชุ่ยอว้ีข้ึนมาได้ "เจ้าก็คือตวนมู่ชุ่ย?"

"ใช่" ตวนมู่ชุ่ยย้ิม "เจ้ามาหาชุ่ยอว้ีหรือ"

"ชุย่อว้ีอยู่ท่ีนีจ่รงิด้วย!" คณุชายจางเพลิงโทสะพวยพุ่ง "เพราะเหตใุด 

เจ้าต้องจับนางมา"

"เจ้าอยากรู้ก็เข้ามาถามนางเองเถิด" ตวนมู่ชุ่ยเปิดประตู

คุณชายจางแค่นเสียงฮึออกมาค�าหน่ึงแล้วเชิดศีรษะข้ึนจนสูง 

ปลายคางชี้ตรงไปที่ใบหน้าของตวนมู่ชุ่ย

ตวนมู่ชุ่ยย้ิมแย้ม ไม่ได้โกรธ นางยังทักทายจั่นเจา "ใต้เท้าจั่น 

* ไป๋อว้ีถัง หน่ึงในจอมยุทธ์ห้าหนู ฉายาหนูขนทอง อีกสี่คนคือหลูฟางฉายาหนูทะลวงฟ้า หานจาง 

ฉายาหนูด�าดิน สว่ีชิ่งฉายาหนูทลายผา เจียงผิงฉายาหนูตะลุยบาดาล เนื่องจากจั่นเจามีสมญาว่า 

แมวหลวง ไป๋อว้ีถังเห็นว่าเป็นการหยามหน้าตน จึงวางกับดักจับตัวจั่นเจาไป แต่เจียงผิงหนูตะลุย

บาดาลมาคลี่คลายสถานการณ์ได้ทัน สุดท้ายหนูทั้งห้าและจั่นเจากลายเป็นสหาย ร่วมมือกัน 

ช่วยงานราชการ
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ก็เข้ามาด้วยกันเถิด"

จั่นเจาระบายลมหายใจออกมาทีหนึ่งแล้วจึงเดินข้ามสะพานมา

หลังจากเข้ามาในบ้านก็ลงนั่งล้อมโต๊ะ คุณชายจางมองไปรอบๆ 

"ชุ่ยอว้ีเล่า"

"ยังทาชาดทาแป้งอยู่กระมัง" ตวนมู่ชุ่ยกล่าว "ย่อมไม่อาจผมยุ่ง

หน้าตามอมแมมมาพบคุณชายได้"

คุณชายจางเผยสีหน้ากระหย่ิมใจ

"มีค�าพูดประโยคหนึ่งข้าอยากจะถามคุณชายต่อหน้า คุณชายมี

ความจริงใจต่อชุ่ยอว้ีหรือ"

คุณชายจางถลึงตา ตบอกดังปึก "หัวใจดวงน้ีตะวันจันทราเป็น

พยานได้"

คุณชายจางชอบถลึงตาเสียจริง ยังชอบตบอกอีกด้วย

"แต่..." ตวนมู่ชุ่ยมีสีหน้าห่วงกังวล "สตรีที่อาศัยรูปโฉมท�าให้บุรุษ

พึงพอใจย่อมไม่อาจรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ยาวนาน เกิดวันหน้า 

ชุ่ยอว้ีแก่ตัวลงรูปโฉมเสื่อมโทรม..."

"เห็นข้าเป็นคนตื้นเขินเช่นนั้นรึ" คุณชายจางถลึงตาอีก

"ท่ีแท้ก็เป็นเช่นน้ี..." ตวนมูชุ่ย่ลากเสียงยาวอย่างมคีวามหมายลึกซึง้  

"เช่นนั้นข้าก็วางใจแล้ว คุณชายจางพูดอะไรไว้ต้องจดจ�าให้ดี อย่าพูด

กลับไปกลับมาให้ชุ่ยอว้ีต้องเสียใจ"

"เรื่องนี้แน่นอน" คุณชายจางรับปากเต็มค�า

ตวนมูชุ่ย่หนัมามองจัน่เจา "ความใจกล้าของใต้เท้าจัน่เป็นอย่างไร"

"พอถูไถไปได้"

"เช่นนั้นก็ดี อีกประเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้น..."

"ข้าจั่นเจาจะรับมือเอง"
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ตวนมู่ชุ่ยย้ิมมีเลศนัย

ถ้ามีอะไรเกิดข้ึน...จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือ

ค�าพูดเมื่อครู่ของตวนมู่ชุ่ยคล้ายมีความนัย หรือชุ่ยอว้ีผู้นี้หาได้ 

รูปโฉมงามเพริศพริ้งเช่นที่คุณชายจางคิด หาไม่แล้วเหตุใดตวนมู่ชุ่ย 

จึงให้คุณชายจางแสดงท่าทีชัดแจ้งว่ารักชุ่ยอว้ี 'ไม่ใช่เพราะหน้าตา'

ขณะใคร่ครวญอยู่นั้นพลันมีเสียงดนตรีดังมาจากด้านใน นุ่มนวล

แผ่วโผย พร้อมกันนั้นสตรีในชุดโอ่อ่าสวยหรูผู้หนึ่งก็เย้ืองย่างออกมา

จากห้องด้านใน คุณชายจางมีท่าทีต่ืนเต้น รีบลุกข้ึนมาต้อนรับ  

กุมมือท้ังสองของสตรีผู้น้ัน "ชุ่ยอวี้"

ชุย่อว้ีก้มหน้าย้ิมท่าทางขวยเขิน สะบดัมอืทัง้สองของคณุชายจาง

ออก ร่ายร�าอย่างคล่องแคล่วไปตามเสียงดนตรีบนพ้ืนที่ประมาณหนึ่ง

ตารางจั้งน้ัน

คุณชายจางชมดูนัยน์ตาไม่กะพริบ ค่อยๆ ถอยกลับมานั่งข้างโต๊ะ

อย่างทึ่มทื่อ มองตามทุกอากัปกิริยาของชุ่ยอว้ีไม่ละสายตาไม่ว่าจะ 

แย้มย้ิมหรือขมวดคิ้ว จิตใจดั่งจะโบยบินไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนแล้ว

จั่นเจามองชุ่ยอว้ีแล้วก็มองคุณชายจาง ไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงว่า

ในน�า้เต้าของตวนมูชุ่ย่ขายยาอะไร* ตวนมูชุ่ย่เพียงย้ิมน้อยๆ แสดงท่าที

ให้จั่นเจาสังเกตชุ่ยอว้ี

จั่นเจาจ้องอยู่ครู่หน่ึง แล้วก็เริ่มมองสายสนกลในออก

ชุย่อว้ีผูน้ีต้อนเพ่ิงปรากฏตัวดงูามหยาดเย้ิมน่าประทับใจ เพียงแต่ 

ระหว่างขับร้องร่ายร�าไป ใบหน้าก็ย่ิงแลประหลาด แต่ก็บอกไม่ถูกว่า

ประหลาดตรงไหน เพียงชั่วประกายไฟแลบ จั่นเจาพลันเข้าใจ ชุ่ยอว้ี 

แก่ลงแล้ว

* มาจากส�านวน 'ในน�้าเต้าขายยาอะไร' หมายถึงมีแผนการอะไรแอบแฝงซ่อนเร้น
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ชุ่ยอวี้ที่อยู่ตรงหน้าแม้รูปร่างจะงดงาม ทว่าระหว่างหัวคิ้วนัยน์ตา

ก็มีริ้วรอยเล็กๆ ปรากฏอยู่ คล้ายแก่ลงไปนับสิบปี

จั่นเจาตกตะลึงพรึงเพริดหันมองตวนมู่ชุ่ย นางรู้ว่าเขามองออก

ถึงมูลเหตุแล้วจึงพยักหน้าให้น้อยๆ คุณชายจางผู้น้ันยังไม่รู ้ ยังคง

เคลิบเคลิ้มอยู่ในการร่ายร�าอันงดงามของชุ่ยอว้ี

ผ่านไปอีกครู ่หนึ่งสีหน้าของคุณชายจางค่อยๆ เปลี่ยน ร่างก็ 

สั่นสะท้านขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

ชุ่ยอว้ีแก่ลงมาก

หนังตาของนางห้อยต�่าลง สองแก้มเว้าลึกเข้าไป ใบหน้าจาก 

ขาวนุ่มแดงปลั่งเปลี่ยนเป็นแห้งเห่ียวเหลืองเหมือนเทียนไข แผ่นหลัง

ค่อยๆ งองุ้มลง เส้นผมก็มีสีขาวอมเทาแล้ว

หน้าผากของคุณชายจางมีเหงื่อเย็นซึมออกมาเป็นเม็ดๆ และ

พลันร้องเสียงดังออกมาค�าหน่ึง ท�าท่าจะว่ิงออกไปนอกประตู ไหนเลย

จะรู้ การเคลื่อนไหวของตวนมู่ชุ ่ยกลับเร็วย่ิงกว่า เพียงชั่วพริบตาก็ 

คว้าแขนของคุณชายจางเอาไว้ได้ ย้ิมหยันแล้วว่า "คุณชายจาง เจ้า 

อย่าลืมว่ารับปากอะไรข้าไว้ คนท่ีอยู่ตรงหน้าคือสตรีที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วม

เป็นสามีภรรยากับเจ้า"

คุณชายจางส่งเสียงเอ่อๆ อยู่ในล�าคอ แต่กลับพูดไม่ออกแม้แต่

ค�าเดียว ชุ่ยอว้ีพลันแสยะปากย้ิม ฟันท่ีเคยขาวดุจไข่มุกเปลี่ยนเป็น 

สีเหลืองอมด�าที่โยกคลอนไม่ก่ีซี่ ระหว่างซี่ฟันท่ีเหลือเพียงหร็อมแหร็ม

มีเหงือกสีแดงฉานโผล่ออกมา

คณุชายจางทนต่อไปอกีไม่ไหว ส่งเสียงร้องน่าเวทนาออกมาค�าหนึง่  

แล้วกระชากแขนเสือ้จนขาดออกมาครึง่หน่ึง เกลือกกล้ิงตะเกียกตะกาย

ออกจากประตูไป
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ตวนมู่ชุ่ยหัวเราะฮ่าๆ แล้วหันไปทางชุ่ยอว้ี "ปีศาจร้าย ยังไม่รีบ

คืนร่างเดิม!"

เพ่ิงจะพูดขาดค�า เสือ้ผ้าบนร่างของชุย่อว้ีพลนัฉกีขาดแล้วปลวิไป  

เม่ือจั่นเจาหันกลับมามองอีกครั้งไหนเลยจะยังมีเงาร่างของชุ่ยอว้ีอยู่  

เห็นชัดว่าเป็นยายแก่เหี่ยวแห้งเอวงอหลังงุ้มร่างสูงไม่ถึงสองเชียะ*  

บนศีรษะเหลือเส้นผมขาวเพียงไม่กี่ปอย เล็บมือคดงอเล็กยาว ทั้งตัว 

มีแต่รอยเห่ียวย่นกองซ้อนกัน บอกไม่ถูกว่านางแก่มากเพียงใดแล้ว

จั่นเจาสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บ ปีศาจตนน้ัน 

พลันย่ืนปลายลิ้นออกมา เลียไปรอบปาก แหงนหน้าขึ้นส่งเสียงร้อง

โหยหวนอยู่ครู่หน่ึง จากน้ันก็หมุนตัวพุ่งเข้าไปในห้องราวกับสัตว์

เสียงดนตรีพลันหยุดนิ่ง ในบ้านไม่มีเสียงใดๆ สิ่งที่เกิดข้ึนเมื่อครู่

ราวกับเป็นความฝัน

ผ่านไปนานจั่นเจาจึงเอ่ยเสียงหนักขึ้น "แม่นางตวนมู่ นี่คงไม่ใช่

แค่วิชาปลอมแปลงโฉมของส�านักซี่ฮวาหลิวกระมัง"

ตวนมู่ชุ่ยกล่าวย้ิมๆ "วิชาปลอมแปลงโฉมอะไร น่ีเป็นปีศาจมาร

ที่มีชีวิตอยู่มาสี่ร้อยปีตนหนึ่ง"

จั่นเจาตกตะลึงพรึงเพริด

ตวนมูชุ่ย่หวัเราะหึๆ  "โลกมนุษย์มกีฎหมาย แดนปีศาจก็มกีฎเกณฑ์  

ศาลไคเฟิงควบคุมหลักกฎหมายในโลก ส�านักซี่ฮวาหลิวก็ท�าหน้าท่ี

จับกุมภูตผีปีศาจในแดนมนุษย์ ใต้เท้าจั่นเจ้าเข้าใจหรือยัง"

จั่นเจาน่ิงเงียบไปเป็นนาน ก่อนเอ่ยข้ึน "มิน่า คดีท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

กับส�านักซี่ฮวาหลิวใต้เท้าเปาจึงมักไม่สืบสวนอีก แต่ไรมาข้าเข้าใจว่า

พวกสัตว์ประหลาดภูตพรายมารปีศาจเป็นเพียงค�าพูดที่มาจากบันทึก

* เชียะ (ฉื่อ) หรือฟุตจีนคือระยะความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
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เรือ่งแปลกประหลาดเท่านัน้ คิดไม่ถึงว่าวันนีจ้ะได้มาเห็นด้วยตาตวัเอง"

ตวนมู่ชุ ่ยกล่าวย้ิมๆ "คนแก่แล้วก็กลายเป็นผี สัตว์แก่แล้วก็ 

กลายเป็นปีศาจ โลกนี้เดิมก็เป็นสถานที่เกิดและอยู่ร่วมกันของคน 

ผีมารปีศาจอยู่แล้ว ใต้เท้าจั่นเห็นคนมากก็เข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีผี เช่นนั้น

ผเีหน็ผมีากแล้วไยมใิช่ก็เข้าใจว่าโลกน้ีไม่มคีน มเีพียงผท่ีีเป็นใหญ่หรอื"

จั่นเจานิ่งเงียบ

ตวนมู่ชุ ่ยกล่าวต่อ "เหตุผลนี้เข้าใจไม่ยาก เจ้าเป็นคนฉลาด  

ใต้เท้าเปาเข้าใจได้ เจ้าก็ต้องเข้าใจได้เช่นกัน"

"ใต้เท้าเปา?"

"ส�านกัซีฮ่วาหลวิเอาตวัผูก้ระท�าผดิไปจากมอืศาลไคเฟิงหลายคร้ัง 

ด้วยนิสัยของใต้เท้าเปา ไม่ถามให้ชัดเจน มีหรือจะยอมเลิกรา"

จั่นเจายังมีสีหน้างงงวยแต่ก็พยักหน้าน้อยๆ

ตวนมู่ชุ่ยเห็นแล้วให้อ่อนใจเล็กน้อยจึงทอดถอนใจแล้วว่า "เจ้า

อาจไม่เข้าใจในเวลาอันสั้น แต่ไม่เป็นไร ต่อไปไปมาหาสู่กันบ่อยเข้า 

เจ้าก็จะเข้าใจไปเอง"

"ไปมา...หาสู่กัน"

"ใต้เท้าเปาให้ข้าเชิญเจ้าเข้ากระท่อมตวนมู่ เจ้าคงไม่ใช่เห็นว่า

เพียงเข้ามาชมการแสดงของปีศาจกระมัง" ตวนมู่ชุ ่ยย้ิมพราวเสน่ห์  

"วันนี้หยุดแค่หอมปากหอมคอ ใต้เท้าจั่นเชิญกลับเถิด"

"เช่นนัน้ข้าไม่รบกวนแล้ว" จัน่เจาลกุขึน้เดนิออกไป ขณะเดนิมาถึง 

หน้าประตูก็พลันหันกลับไป "เมื่อครู่คุณชายจางบอกว่าถูกประตูรั้วกัด 

แล้วยังบอกเห็นปาก..."

"ยังคงเป็นค�าพูดประโยคเดิม สิ่งของอายุมากแล้วอาจกลายเป็น

ปีศาจ" ตวนมู่ชุ่ยย้ิมอย่างแฝงความหมายลึกซึ้ง
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ตวนมู่ชุ่ยแย้มย้ิมงดงาม แต่จั่นเจากลับถูกรอยย้ิมของนางท�าเอา

หนาวสะท้านไปท้ังร่าง เมื่อมองไปท่ีกลางลาน ต้นไม้ ใบหญ้า ไม้กวาด 

กระด้งคล้ายก�าลังกระซิบกระซาบพูดคุยกันราวเป็นสิ่งมีชีวิต

ให้เดินออกไปเอง...ในใจของเขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นมา

"เจ้าบ้านไม่น�าทาง ไม่ข้ามสะพานตวนมู่" จั่นเจาเก้อเขิน "รบกวน

แม่นางช่วยน�าทาง"

จั่นเจาที่ยามเผชิญหน้ากับโจรสลัดในทะเลโจรร้ายในป่าไม่เคย

ถอยแม้ครึ่งก้าว ทว่าเมื่อต้องมาเผชิญกับภูตผีปีศาจเต็มตาเช่นน้ี 

ก็อดขนพองสยองเกล้าไม่ได้

ยังจะต้องไปมาหาสู ่กันอีก ช่างเถิดๆ โลกมนุษย์มีกฎหมาย 

แดนปีศาจมีกฎเกณฑ์ คนกับผีต่างเส้นทางกัน ยังคงต่างคนต่างอยู ่

ไม่เก่ียวข้องกันจะดีกว่า
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ยากนักท่ีจะมีวันใดไม่ได้เข้าเวร

จั่นเจาเปลี่ยนมาสวมชุดล�าลองไปด่ืมชากับท่านกงซุนที่โรงน�้าชา

ที่อยู่ใกล้กับศาลไคเฟิงมากท่ีสุด หลงจู ๊โรงน�้าชาเจอใต้เท้าขุนนาง  

ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าจะเกรงอกเกรงใจเพียงใด รีบค้อมเอวเอ่ยปากไม่หยุด 

"เชิญข้างบน เชิญข้างบนขอรับ"

ทั้งสองลงน่ังยังโต๊ะท่ีติดหน้าต่าง ดื่มชาขาวชั้นเลิศ ชิมขนมและ

ผลไม้แห้ง น่ังรบัลมเย็นๆ กงซนุเช่อรูส้กึสบายอกสบายใจจนเกิดอารมณ์

แห่งกว ีคดิจะร่ายออกมาสกัสองประโยค ทนัใดน้ันเดก็รบัใช้ก็เดินผ่านมา 

ทางด้านข้าง

จัน่เจาเรยีกตวัเดก็รบัใช้ไว้แล้วเอ่ยถาม "ระยะนีท้างแถบนีส้งบสขุ

ดีหรือไม่ คงไม่มีเรื่องผิดกฎหมายอะไรกระมัง"

กงซนุเช่อย่นหัวคิว้ องครกัษ์จัน่ผูน้ีต้กลงกันแล้วว่าวันนีจ้ะออกมา

พักผ่อนหย่อนอารมณ์ สนทนาเพียงเรื่องสัพเพเหระไม่พูดเรื่องงานการ 

เหตุใดจึงท�าผิดกฎ

บทที่ 2
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เดก็รบัใช้สะบดัผ้าซบัเหง่ือทหีน่ึงพลางย้ิมจนปากหุบไม่ลง "ใต้เท้าจัน่  

ดูท่านพูดเข้า ที่นี่คือที่ไหนหรือ ออกจากประตูก็มองเห็นศาลไคเฟิง  

ใครกินดีเสือหัวใจหมีเข้าไปถึงได้กล้าท�าเรื่องผิดกฎหมายแถวนี้ ถ้า 

พูดตามภาษางิว้ก็ต้องบอกว่าไม่มคีนเก็บของทีผู้่อืน่ท�าหล่นบนท้องถนน 

กลางคืนนอนก็ไม่ต้องลงดาลประตูบ้าน..."

จั่นเจาอมย้ิม กงซุนเช่อลูบเคราแพะของตนท�าเป็นไม่ใส่ใจ แต่

ความจรงิแล้วข้างในเบกิบานย่ิง รูส้กึเป็นเกียรติย่ิงนกั เป็นเกยีรตย่ิิงนกั!

คล้ายสวรรค์เจตนาจะตบหน้าพวกเขา ในเวลานี้เอง ที่ด้านล่าง

ห่างออกไปไม่ไกลพลันมีคนร้องตะโกนข้ึน "เงินของข้า! เงินของข้า 

หายไปแล้ว!"

มีการขโมยเกิดข้ึนแล้ว

จั่นเจาชะโงกตัวมองไปข้างล่าง ตรงบริเวณหนึ่งของถนนมีคน 

กลุ่มใหญ่เข้าไปมุงแล้ว บุรุษท่าทางคล้ายบัณฑิตผู้หน่ึงก�าลังล้วงๆ 

คล�าๆ ในอกเสื้อของตนอย่างร้อนรน "มารดาข้าล้มป่วยกะทันหัน  

นี่เป็นเงินท่ีจะไปเจียดยา จะท�าอย่างไรดี!"

ตอนแรกจั่นเจาจะลงไปตรวจสอบดู แต่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน 

มาถึงแล้ว เป็นงานในหน้าท่ีของผู ้อ่ืน เขาย่ืนมือยาวเกินไปก็ดูจะ 

ไม่เหมาะจึงน่ังกลับลงมา พอเงยหน้าก็เห็นเด็กรับใช้ผู ้นั้นยังไม่ไป  

ทั้งยังมีสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก "ใต้เท้าจั่น ท่านดูนี่ จะต้องเป็น 

หัวขโมยจากต่างถ่ินเป็นแน่ เพ่ิงมาถึง ไม่รู้จักขนบธรรมเนียม..."

ท่ีพูดมาความจริงก็มีเหตุผลอยู่หลายส่วน หัวขโมยในเมืองคง 

ไม่กล้าท�าผิดกฎหมายบริเวณรอบศาลไคเฟิงจริงๆ

จั่นเจาย้ิมๆ ขณะคิดจะพูดอะไรก็มีเสียงร้องโวยวายดังมาจาก 

ท้ายถนนอีก "ต๋ัวเงินของข้า! ตั๋วเงินของข้าหายไปแล้ว!"
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เพียงเวลาชัว่ประเดีย๋วเดยีว หวัถนนท้ายถนนมคีดลีกัทรพัย์เกิดข้ึน 

สองคด ี ถ้าเป็นหัวขโมยธรรมดาได้เงนิมาแล้วต้องหนไีปจงึจะเป็นแผนทีด่ี  

ไหนเลยยังจะกล้าโอ้เอ้อยู่ที่เดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงตอนนี้เจ้าหน้าที่ 

ก็มาถึงแล้ว

ดูจากสภาพการณ์แล้วคงไม่ใช่บุคคลธรรมดา อีกทั้งจะต้องยัง 

ไม่ได้ไปไหนไกลแน่นอน

จัน่เจากระซบิบอกกงซนุเช่อ "ท่านกงซนุนัง่ก่อน ข้าไปไม่นานก็มา"

เขาเร่งฝีเท้าลงไปด้านล่าง มองซ้ายมองขวาอยู่ครูห่นึง่แล้วแทรกตวั 

เข้าไปกลางฝูงชนเงียบๆ เดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุด ดูคล้ายไม่ใส่ใจอะไร แต่

สายตาคมเฉยีบ แทบไม่ปล่อยให้ใครทีอ่ยู่บรเิวณใกล้เคยีงรอดพ้นสายตา 

ไปได้แม้แต่เงาด้านหลัง

มาถึงหน้าหอสุราไท่ไป๋ซึ่งก�าลังลงสุราใหม่ เถ้าแก่หน้าตาอวบอิ่ม

มรีาศกี�าลงัดคูนงานขนถ่ายสนิค้าด้วยสหีน้าย้ิมแย้ม ไม่ได้รู้สึกตวัเลยว่า 

มีมือข้างหนึ่งก�าลังย่ืนมายังห่วงหยกขาวมันแพะ* ที่ห้อยอยู่ตรงเอว

อย่างรวดเร็ว

จัน่เจารบีโฉบเข้าไป เดนิเฉยีดไหล่เถ้าแก่ร้านแล้วคว้าข้อมอืคนผู้นัน้ 

เอาไว้อย่างว่องไวก่อนที่มือขโมยข้างน้ันจะแตะถูกห่วงหยก จากน้ันก็

ลากตัวไปที่ด้านข้าง...

เถ้าแก่ท่ีไม่รู้สึกรู้สาผู้นั้นยังไม่รู้ว่าเกิดเร่ืองอะไรข้ึน เอามือปัดๆ 

หัวไหล่อย่างไม่พอใจพลางบ่นพึมพ�า "เดินมาชนคนได้อย่างไรกัน"

ข้อมือที่อยู่ในมือนวลเนียน นุ่มนิ่มราวกับไร้กระดูก เป็นอิสตรีหรือ 

พอก้มลงมองใบหน้าคนผู้นั้น จั่นเจาพลันหัวสมองมึนงง รีบปล่อยมือ

* หยกขาวมันแพะ เป็นหยกราคาแพง สีขาวขุ ่นเหมือนไขมันของแพะ เนื้อละเอียดไร้รอยต�าหนิ  

เกลี้ยงเกลาและวาวแสง
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ทันที

นี่...น่ีคือ...

หลังพิงภูผาเขียว สายน�้าไหลคดเคี้ยว เจ้าบ้านไม่น�าทาง ไม่ข้าม

สะพานตวนมู่

นี่ไม่ใช่เจ้าส�านักซี่ฮวาหลิว แม่นางตวนมู่ผู้นั้นหรอกหรือ

ตวนมู่ชุ่ยขมวดหัวคิ้ว นวดๆ ข้อมือ มองหน้าเขาอย่างไม่พอใจ 

วาบหนึ่ง

แม่นางผู ้น้ีในบ้านมีแต่เรื่องแปลกประหลาดพิสดาร จั่นเจา 

ไม่อยากยุ่งเก่ียวกับนางมากนัก

"แม่นางตวนมู่ นี่คือ..."

"จัน่เจา เรือ่งของส�านกัซีฮ่วาหลวิ คงไม่ต้องชีแ้จงกับเจ้าทกุเรือ่งไป 

กระมัง"

แน่นอนย่อมไม่ต้อง จัน่เจาขอค�ายืนยันอย่างระวังวาจา "เหตขุโมย

ของบนถนนสายนี้ท้ังหมดเป็นฝีมือของแม่นางหรือ"

"อืม"

"ล้วนเก่ียวข้องกับปีศาจเช่นนั้นหรือ"

นางชายตามอง "เหตุใดจะมิใช่"

เช่นน้ันก็ดี ยืนยันให้แน่ชัดก็พอ จั่นเจาเบี่ยงตัวเปิดทางให้นาง 

กล่าวอย่างเกรงอกเกรงใจย่ิง "จั่นเจากระท�าการบุ่มบ่ามไปแล้ว แม่นาง

ตวนมู่ค่อยๆ เดิน"

กลับมาถึงชั้นบน น�้าชายังอุ่นอยู่ กงซุนเช่อโยนสายตาฉงนสงสัย

คล้ายอยากถามแต่ก็ไม่พูด

จั่นเจาจิบชาค�าหน่ึงแล้วเอ่ย "ซี่ฮวาหลิว"

เช่นนั้นหรอกหรือ กงซุนเช่อหมดความอยากรู้อยากเห็นในทันที 
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"มา มา ดื่มชา ด่ืมชากันต่อ"

ชาไม่เลว เข้าปากก็หอมชุ่มคอ แต่เสียงคนท่ีดังมาจากท้องถนน

ดเูอะอะโวยวายมากขึน้ทุกที ท�าให้ในใจของจัน่เจาเกิดข้อสงสยัขึน้มาอกี

ก�าจดัมารปราบปีศาจก็ต้องเก่ียวข้องกับการขโมยทรัพย์สินด้วยหรือ

ตอนกลางคนื จัน่เจาสอบถามจางหลงทีรั่บหน้าทีอ่อกลาดตระเวน

ในวันน้ี ถึงได้รู้ว่าเพียงชั่วเวลาหนึ่งวัน บนถนนสายน้ันมีคดีขโมยของ

เกิดขึ้นสิบกว่าคดี

มือไวอย่างประหลาด ท�าให้คนยากจะระวังได้ไหว เจ้าทุกข์ก็มี

แตกต่างกันไป มีท้ังคนรวยล้นเหลือ และก็มีคนยากจนแทบไม่มีกิน  

ดูราวจะกวาดให้หมดถนน จางหลงที่ไม่รู้ความนัยพูดด้วยความแค้นใจ 

"พ่ีใหญ่จั่น ท่านรู้หรือไม่ แม้แต่เงินเก็บไว้ซื้อโลงของยายหวงสี่ก็ถูก 

ล้วงไปแล้ว!"

ในใจของจั่นเจามีเสียงดังเปรี้ยง...ยายหวงสี่

ยายหวงสี่ผู ้นี้จั่นเจารู ้จัก เป็นยายแก่ขอทานคนหน่ึงท่ีอยู่ใน

ละแวกน้ี มักเห็นนางเท่ียวขอทานอยู่ตามถนน ตอนกลางคืนก็ไปนอน

ที่วัดร้าง จั่นเจากับคนในศาลไคเฟิงให้เงินทองนางอยู่บ่อยๆ ยายหวงสี่

จะเอาเงินทกุเหวนิทีข่อทานมาได้เย็บตดิไว้ในกระเป๋าเสือ้ท่ีแนบตดิกับตวั  

มีอยู่ครั้งหนึ่งจั่นเจาถามนางว่าเงินท่ีเก็บสะสมไว้จะเอาไปท�าอะไร

ยายหวงสี่ตอบว่า 'ใต้เท้าจั่น ท่านไม่รู้อะไร ท่ีบ้านเดิมของข้ามี 

ค�าพูดอยู่อย่างหนึ่ง คนตายแล้วจะต้องเก็บศพไว้ในโลงอย่างภูมิฐาน 

เช่นนี้เมื่อเกิดใหม่ในชาติหน้าจึงจะมีร่างกายท่ีแข็งแรง ถ้าเพียงแต่เอา

เสื่อกกห่อ ท่านลองคิดดู เสื่อกกหัวท้ายมีลมเข้า ลมในเมืองนรกเย็นย่ิง 

ชาติหน้าเมื่อมาเกิดใหม่ บ้างก็เป็นโรคปวดหัว บ้างก็เป็นโรคท่ีขา  
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เช่นน้ันก็ไม่คุ้มกันแล้ว' พูดจบก็บ่นพึมพ�า 'เก็บเงินไว้ก็เพ่ือซื้อโลงดีๆ  

สักใบ'

ดังน้ันเงินของยายหวงสี่จึงเป็นเงินเก็บสะสมส�าหรับซื้อโลงอย่าง

แท้จริง

จัน่เจาเกิดรูส้กึไม่พอใจขึน้มา ครัง้น้ีแม่นางตวนมูอ่อกจะท�าเกินไป 

แล้ว ปราบปีศาจก็ปราบปีศาจ ไยต้องข่มเหงคนยากจนด้วย

คิดไปคิดมาจึงตัดสินใจจะไปหานาง ไต่ถามให้รู้เรื่อง

นอกเมืองไคเฟิง ชานเมืองด้านตะวันตกห่างจากตัวเมืองสิบลี้

ดูเหมือนแม่นางตวนมู่จะพักผ่อนแล้ว ความจริงยังหัวค�่าแต่ 

กระท่อมตวนมู่กลับมืดไปหมด จั่นเจาชะเง้ออยู่บนหัวสะพานหลายครั้ง

จนคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่

ขณะหมุนตัวจะเดินจากไป พลันเหมือนมีใครจ้องมองมาจาก 

ทางด้านหลัง

จั่นเจาหันขวับไปทันที ตวาดเสียงเฉียบขาด "ผู้ใด"

คล้ายมีแต่พุ่มหญ้า ไร้สุ้มไร้เสียง ถ้าเป็นคนทั่วไปอาจหัวเราะ 

แล้วไม่ใส่ใจ แต่จั่นเจาไม่ใช่ เขาเชื่อในสายตาตัวเอง เมื่อครู่ในพุ่มหญ้า

มีเงาสั่นไหวจริงๆ

เขาใช้กลักจุดไฟจุดไฟสว่างขึ้น ย่ืนมือไปคิดจะแหวกปลายพุ่ม

หญ้าออก ในเวลานี้เองกระท่อมหญ้าคาที่อยู่ตรงข้ามพลันมีไฟสว่างขึ้น 

เขาได้ยินเสียงตวนมู่ชุ่ยเอ่ย "ผู้ใด"

ดูท่าคงจะถูกเสียงท่ีเขาถามขึ้นก่อนว่า 'ผู้ใด' ท�าให้ตกใจตื่น

จั่นเจาประสานมือไปทางด้านน้ัน "จั่นเจาแห่งศาลไคเฟิง มีธุระ

จะขอพบแม่นางตวนมู่"
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"เข้ามาเถิด"

ในเมื่อเจ้าบ้าน 'พยักหน้า' ก็เท่ากับ 'เจ้าบ้านน�าทาง' แล้ว จั่นเจา

ระบายลมหายใจทีหนึ่ง ก้าวเท้าขึ้นไปบนสะพาน

ทีด้่านหลงั พุ่มหญ้าพุ่มนัน้สัน่ไหวอยูค่รูห่นึง่แล้วก็มชีามกระเบือ้ง

ลายครามใบหน่ึงกลิ้งหลุนๆ ออกมา

ชามลายครามใบนี้มีแขนเล็กๆ ขาเล็กๆ ในใจยังคงหวั่นหวาด 

"หวาดเสียวย่ิงนัก ข้ายังเข้าใจว่าเป็นหว่ันเอ๋อร์ตามมาเสียแล้ว"

จั่นเจาใส่ใจเรื่องมารยาทเป็นอย่างมาก พอเข้าไปในกระท่อม 

ก็กล่าวขออภัยตวนมู่ชุ ่ยก่อน "มารบกวนเวลาพักผ่อนของแม่นาง  

ข้ารู้สึกไม่สบายใจยิ่งนัก"

ตวนมู่ชุ่ยบอก "ไม่เป็นไร อย่างไรเสียข้าก็ยังไม่นอน"

ยังไม่นอน? แล้วเมื่อครู่ทั้งกระท่อมดับไฟมืด นางท�าอะไรอยู่หรือ

"จริงๆ ข้าก�าลังปักผ้าอยู่"

ปักผ้า?

มองตามสายตานางไป จั่นเจาจึงสังเกตเห็นโครงขึงผ้าท่ีตั้งอยู่ 

ในห้อง มีเข็มเงินสิบกว่าเล่มร้อยด้ายหลากสีสันปักเฉียงๆ อยู่บนผ้า  

ลายปักเพ่ิงจะข้ึนเค้าโครง ดูเหมือนจะปักลายผีเสื้อเริงระบ�านกขมิ้น 

บินวน ทัศนียภาพในฤดูใบไม้ผลิอันสดใสงดงาม

จั่นเจาพูดไปตามพิธีรีตอง "แม่นางตวนมู่ช่างมีอารมณ์สุนทรีย์

สบายอกสบายใจย่ิงนัก"

ตวนมู่ชุ ่ยกลับไม่เออออไปกับเขา "ก็แค่หาเล้ียงปากเลี้ยงท้อง

เท่าน้ัน"

หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง? เหตุใดจึงรู้สึกว่าฟังไม่ค่อยเข้าใจ

"จะปักภาพนี้ให้เสร็จ คงต้องใช้เวลาหลายวันอยู่กระมัง"
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นางตอบ "ไม่ต้องนานเช่นน้ัน"

ขณะพูดก็ยกมอืท้ังสองข้างไปทางโครงขึงผ้า ตบมอืเบาๆ แปะๆๆ  

สามครั้ง

ทนัใดนัน้บนโครงขงึผ้าก็มแีสงสเีงนิระยิบระยับขึน้และคล้ายหมอก 

หลากสีสันแผ่คลุมหนาทึบ จั่นเจาเขม้นตามองไป จึงพบว่าเข็มเงิน 

สิบกว่าเล่มน่ันก�าลังชักเส้นด้ายหลากสีสันปักร้อยไปมาอย่างรวดเร็ว 

รุกถอยมีจังหวะจะโคน ฝีเข็มถ่ียิบ เพียงเวลาไม่ถึงหน่ึงถ้วยชา*  

งานปักก็เสร็จเรียบร้อย

ค�าพูดท่ีจั่นเจาคิดจะเอ่ยชมนางตามมารยาทพลันต้องกลืนกลับ

ลงไป น่ีไหนเลยจะเป็นผลงานของเจ้าตัว กระท่ังความเหน่ือยยาก 

ก็ยังไม่มี ไม่รู้ปีศาจเข็มปีศาจด้ายจากท่ีไหนมาท�างานให้

นางกลับท�าท่าคล้ายท�างานใหญ่ส�าเร็จลุล่วงลง เอาผ้าปักลาย

ออกจากโครงขึงผ้า พับครึ่ง แล้วก็พับครึ่งอีก พูดพึมพ�ากับตัวเอง  

"เอาไปแลกเงินได้อีกก้อนหนึ่งแล้ว"

จั่นเจารู้สึกแปลกใจ "ซี่ฮวาหลิวยังต้องหาเงินเองหรือ"

ตวนมู่ชุ่ยบอก "เรื่องนั้นแน่นอน ผู้ดีแสวงหาเงินทองด้วยหนทาง

ท่ีถูกต้อง ออกแรงท�างานหาเงิน นี่ไม่ใช่หลักการในแดนมนุษย์ของ 

พวกเจ้าหรือ พวกเราส�านักซี่ฮวาหลิว มาอยู่ท่ีนี่ก็ต้องคล้อยตาม 

ความเคยชินและประเพณีนิยมของท่ีนี่"

ไม่ถูกๆ มีตรงไหนสักแห่งท่ีไม่ถูกต้อง

จัน่เจาถามอย่างระมดัระวังย่ิง "ความจรงิแม่นางตวนมูม่อีทิธิฤทธ์ิ

ปาฏิหาริย์มาก ล้วงหยิบเงินในกระเป๋าผู้อื่นง่ายดุจพลิกฝ่ามือ..."

* 'หน่ึงถ้วยชา' เป็นค�าเปรียบ หมายถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางต�ารากล่าวว่าเทียบเวลาประมาณ  

10-15 นาที
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"เจ้าหมายถึงขโมยหรอื" ตวนมูชุ่ย่ถลงึตาใส่เขาทีหนึง่ "องครกัษ์จัน่  

นี่ใช่ค�าพูดที่องครักษ์พกอาวุธแห่งศาลไคเฟิงควรพูดออกมาหรือ"  

ยังพึมพ�าต่อ "ให้พ่ีใหญ่ข้ารู้เข้าคงตีข้าตาย"

"แล้ววันนี้ท่ีแม่นางก่อคดีลักขโมยติดต่อกันสิบกว่าคดีในละแวก

ศาลไคเฟิง..."

ตวนมู่ชุ่ยสองตาเบิกกว้าง "จั่นเจา ข้าวกินส่งเดชได้ แต่ค�าพูด 

ไม่อาจพูดส่งเดช วันน้ีทั้งวันข้ายังไม่ได้ออกจากกระท่อมตวนมู่เลย  

ข้าไปแถวศาลไคเฟิงตั้งแต่เมื่อไรกัน"

"ข้าเห็นกับตาตัวเอง..."

"คนเรามีที่หน้าตาคล้ายคลึงกัน องครักษ์จั่นตาลายแล้วกระมัง"

"แต่รูปโฉมและเสื้อผ้าที่แม่นางผู้นั้นสวมใส่เหมือนกับแม่นาง 

ตวนมู่ไม่มีผิดเพ้ียน..."

จั่นเจาแข็งใจพูดไปตามความเป็นจริง ขณะเดียวกันก็แอบ 

เตรียมพร้อมท่ีจะล่าถอย เกิดแม่นางตวนมู่ผู ้นี้ไม่ใช่เจ้าบ้านที่พูด 

ด้วยง่าย โกรธโมโหขึ้นมาเหล่าปีศาจเคลื่อนไหวพร้อมกัน นั่นเป็นเรื่อง

ถึงชีวิต

ใครเลยจะคาดคิด จู่ๆ ตวนมู่ชุ่ยก็ไม่พูดไม่จา

คิว้เรยีวงามของนางขมวดมุน่น้อยๆ ถามเขา "เหมอืนข้าไม่ผิดเพ้ียน 

จริงหรือ"

จั่นเจายืนยัน "เหมือนเป็นพิมพ์เดียวกัน"

ดวงตาทั้งสองของตวนมู่ชุ่ยเริ่มมีประกายไม่พอใจ สองมือเริ่ม 

ก�าแน่น ผ้าท่ีพับเรียบร้อยอยู่ในมือของนางเริ่มบิดย่น

ท่าทางดูไม่ค่อยดี ดูเหมือนแม่นางผู้น้ีจะโกรธแล้ว

ไม่ผดิจากทีค่ดิ พรบิตาถัดมาสองมอืของนางพลนัแยกออกจากกัน  

Page ����������������������� 1.indd   29 26/7/2562 BE   11:33



30 คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง 1

ผ้าปักผนืนัน้ฉกีขาดกลายเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย ลายผเีสือ้เรงิระบ�านกขมิน้

บินวน กลีบดอกไม้กับเศษผ้าร่วงหล่นลงมาพร้อมกัน ครั้นตกถึงพ้ืน 

ก็หายไป ปลายจมูกยังได้กลิ่นหอมที่หลงเหลือจางๆ

ตวนมู่ชุ ่ยขบเขี้ยวเค้ียวฟัน "กินดีเสือหัวใจหมีมาหรืออย่างไร 

แม้แต่ข้าเจ้าส�านักซี่ฮวาหลิวก็ยังกล้าสวมรอย!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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