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"เมี้ยว" ข้าก้มหน้า ไม่กล้ามองตาเขา

"กลับมาเถิด" เทพปี้ชิงเอ่ยขึ้นเบาๆ

ข้าบิดชายเสื้อไม่ได้ขยับเท้า เพียงเอ่ยเสียงแผ่ว "ท่านไม่ชอบร่างแมวของข้า"

เทพปี้ชิงนั่งลงบนยอดไม้ ดึงข้าเข้ามาใกล้ ถามอย่างจริงจัง "เจ้าชอบข้าหรือไม่"

"ชอบ" ข้าตอบโดยไม่ต้องคิด

"ข้าไม่มีขนที่สวยงาม เจ้ายังชอบหรือไม่"

"ชอบ!"

"ข้าไม่มีหางที่มีขนปุกปุย เจ้ายังชอบหรือไม่"

"ชอบ!"

"ข้าไม่มีแผ่นหนังสีชมพูที่กลางอุ้งเท้า เจ้ายังชอบหรือไม่"

"ชอบ!"

"เช่นนั้นก็จะให้เจ้าดู...ร่างที่แท้จริงของข้า"
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เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความซุกซนแบบแมวๆ ของฮวาเหมียวเหมียว  

อ่านแล้วท่านนักอ่านนึกถึงแมวน้อยตัวไหนบ้างไหมเอ่ย เช่ือว่าความใสซื่อของ 

ฮวาเหมียวเหมียวต้องถูกใจใครหลายคนแน่นอน อาจจะอยากกลายเป็นทาสแมว 

แบบตัวละครในเรื่องนี้ก็ได้นะคะ

ในเล่มนี้ฮวาเหมียวเหมียวได้รับภารกิจให้ไปท�างานสุจริตหาเงินหน่ึงพวง 

ในแดนมนุษย์เพื่อผ่านช้ันเรียนปีศาจเยาว์วัย แน่นอนว่าความคิดความอ่านของ 

ฮวาเหมียวเหมียวต้องไม่ธรรมดาแน่นอน ไม่เพียงแค่น้ัน ยังมีเร่ืองของสหายเก่า 

ที่หายไปได้กลับมาพบกัน และเร่ืองความรักชายหญิงที่จะมาทักทายแมวน้อย 

เหมียวเหมียว

มาติดตามความน่ารักและตลกของฮวาเหมียวเหมียวกันต่อ สุดท้าย 

เหมียวเหมียวจะผ่านภารกิจในแดนมนุษย์น้ีได้หรือไม่ เหล่าปีศาจและเทพเซียน 

ที่หวังฝากหัวใจให้เหมียวเหมียวจะเอาชนะใจนางได้หรือเปล่า ความสัมพันธ์  

'ศิษย์อาจารย์' จะมีความก้าวหน้าข้ึนบ้างไหม เชิญท่านนักอ่านพลิกหน้าต่อไปได้ 

เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฮวาเหมียวเหมียว  แมวสามสอีายสุองปีทีท่ะลไุปอยูใ่นร่างปีศาจแมวพนัปี 

ท่าไม้ตายคือกรงเลบ็ทะลวงฟ้า ชอบกนิปลา นอนผึง่แดด  

รักขนยิ่งชีวิต

✱ เทพปี้ชิง  แม่ทัพอันดับหน่ึงของเหล่าทวยเทพ ข้ึนช่ือเร่ือง 

ปราบปรามปีศาจ มนิีสยัอ่อนโยน รับฮวาเหมยีวเหมยีว

เป็นลูกศิษย์

✱ อิ๋นจื่อ  ปีศาจอีกาขาว ติดตามฮวาเหมียวเหมียวมานาน  

นับถือเป็นลูกพี่ ชอบสะสมเพชรพลอยเป็นที่สุด

✱ เอ๋าอวิ๋น  องค์ชายสามแห่งวังมงักร มเีส้นผมสแีดงเหมอืนเปลวไฟ  

นิสัยกะล่อนเจ้าชู้

✱ โม่หลิน  เซียนอิสระแห่งแดนสวรรค์ เช่ียวชาญเร่ืองการแพทย์  

เป็นสหายของเทพปี้ชิง นับว่าเป็นทาสแมว

✱ จอมมารวัวกระทิง  ห รือผิ ง เที ยนต ้ า เซิ่ ง  (มหา เทพเสมอฟ ้ า )  มี 

ฮวาเหมียวเหมียวเป็นน้องสาวบุญธรรม ข้ึนช่ือเร่ือง

กลัวภรรยา
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✱ หลัวช่า  ภรรยาจอมมารววักระทงิ อาวธุประจ�ากายคอืพดัใบตอง 

เป็นมารดาที่ตามใจบุตรชาย

✱ เซี่ยวเทียน  ปีศาจสุนัข เป็นหูเป็นตาของเทพเอ้อร์หลาง รับหน้าที่

ตรวจตราแดนมนุษย์
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จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

สีหน้าของเอ๋าอว๋ินด�าคล�้าแล้ว บรรยากาศในห้องตกอยู่ในความ

เงียบสงัด ผ่านไปครู ่หนึ่งก็มีเสียงดังมาจากอีกด้านหนึ่งของกระดิ่ง  

"ตั้งใจท�าให้ดี"

เช่นนัน้...ก็เห็นด้วยว่าการหาเงินส�าคญั เช่นนัน้...เอ๋าอว๋ินก็แตะต้อง

ข้าได้ตามใจชอบหรือ

เอ๋าอว๋ินระบายลมหายใจยาว กระโจนเข้ามากดข้านอนลงไป 

อีกครั้ง จากนั้นก็ลูบตรงโน้นคล�าตรงน้ีไปท่ัวร่าง เนื่องจากเขากับข้า 

คุ ้นเคยกันดี ดังนั้นหลังจากลูบคล�ามาถึงหาง ข้าจึงถีบเขาไปทีหนึ่ง 

อย่างไม่เกรงใจ "ห้ามแตะต้องส่วนนี้!"

"ได้ๆๆ" เขาย้ิมเจ้าเล่ห์พลางจุมพิตใบหน้าข้า พร้อมกันนั้นก็ 

ปลดสายรัดเอวของตนออก เผยให้เห็นแผงอกเปี่ยมเสน่ห์เย้ายวนใจ 

54 

ไม้กลายเป็นเรือ*

* ไม้กลายเป็นเรือ เป็นส�านวนจีน หมายถึงเรื่องราวเสร็จสิ้นไปแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้ว คล้าย 
ส�านวนไทยที่ว่า 'ข้าวสารกลายเป็นข้าวสุก'
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เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง 2

และกล้ามเนื้ออันแข็งแกร่ง

ฉับพลันนั้นเอง เสียงแผดค�ารามดังสะเทือนเลื่อนลั่นของเทพปี้ชิง 

ก็ดังออกมาจากในกระดิ่ง "เจ้าบอกเจ้าก�าลังรับแขก?! รับแขกอะไรกัน!"

การเคลื่อนไหวของเอ๋าอว๋ินกลายเป็นหินไปอีกครั้ง เขาเอามือ 

กุมศีรษะอย่างกลัดกลุ ้ม บ่นพึมพ�าด้วยสีหน้าทุกข์ทรมาน "อาการ 

ตอบสนองของคนผู้น้ีออกจะเชื่องช้าเกินไปหน่อยกระมัง...มาท�าให ้

คนตระหนกตกใจในเวลาเช่นนี้ เกิดปัญหาขึ้นจะท�าอย่างไร"

ข้าได้ยินเสียงค�ารามของเทพปี้ชิงเต็มไปด้วยความโมโหก็ตกใจ

ได้สติขึ้นมา รีบอธิบายความเป็นมาของเรื่องราว แสดงท่าทีว่าตนก�าลัง

พยายามหาเงิน ขอให้เขาอย่าโกรธ

มีเสียงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ดังมาจากอีกด้านของกระดิ่ง น�้าเสียง

ของเทพปี้ชิงคล้ายเค้นออกมาจากไรฟัน "ดี...ย่ิงนัก หอชีเฟิ่งมีแต่คนดี

มากมาย...เอ๋าอวิ๋น เจ้าดียิ่งนัก"

เอ๋าอวิ๋นปัดเส้นผมสีแดงไปไว้หลังใบหู หัวเราะอย่างชั่วร้ายครู่หนึ่ง 

แล้วขยับเข้าไปพูดใกล้กระด่ิง "ข้าว่านะ ท่านอาจารย์ของเหมียวเหมียว 

ในเมื่อตอนนี้ไม้กลายเป็นเรือไปแล้ว ข้าก็จะรับผิดชอบแต่งนางกลับไป

วังมังกร เจ้าก็ช่วยพวกเราให้สมปรารถนาเถิด"

"ไม้กลายเป็นเรือไปแล้ว?"

ค�าพูดนี้พอเอ่ยออกมา ข้าท่ีความรู ้สึกช้าเพียงใดก็รับรู ้ได้ถึง 

ความเดือดดาลของเทพปี้ชิงที่จะจับข้าไปหวดก้นพร้อมทั้งกักขังไว้  

จึงรีบตะโกนขึ้น "ไม่มีไม้และเรือ ไม่มี!"

เอ๋าอวิ๋นหัวเราะ ลูบๆ ศีรษะข้าและบอก "โถ่ เหมียวเหมียว เจ้ายัง 
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จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ใช้ส�านวนไม่ค่อยเป็น"

"เจ้าท�าเรื่องเช่นนั้นกับนางแล้ว?"

"แล้วแต่เจ้าจะคิด" น�้าเสียงของเอ๋าอวิ๋นเปลี่ยนเป็นงานเป็นการ  

"ข้ายินดีจะแต่งนางเป็นชายาเอก"

"ไม่อนุญาต!" เทพปี้ชิงค�าราม

"เพราะเหตุใดจงึไม่อนญุาต" เอ๋าอว๋ินสหีน้าเคร่งขรมึ "แม้นางจะเป็น

ศิษย์ของเจ้า แต่หาใช่ตุ๊กตาที่เป็นของเจ้าเพียงคนเดียว ไยต้องขัดขวาง"

"เจ ้าแต่ไรมาก็ใช้ชี วิตเหลวแหลกไปวันๆ ข้าจะวางใจมอบ 

เหมียวเหมียวให้เจ้าได้อย่างไร!"

"เช่นน้ันก็หมายความว่าถ้าข้าไม่ใช้ชีวิตเหลวแหลกไปวันๆ อีก  

เจ้าก็จะวางใจมอบเหมียวเหมียวให้ข้า?"

"พูดจาเหลวไหล!" เทพปี้ชิงเดือดดาลขึ้นมาอีกครั้ง

ทั้งสองด่าทอกันไปมา ข้าขดตัวอยู่ที่ปลายเตียงกอดผ้าห่มด้วย

ความคับแค้นและเศร้ารันทดใจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม รู้สึกว่าตน 

คงหนีไม่พ้นชะตากรรมที่ต้องถูกหวดก้นแน่ อีกท้ังการขอแต่งงานของ 

เอ๋าอว๋ินก็มีแรงดึงดูดใจย่ิงนัก ปลาท้ังสี่ทะเลล้วนเป็นของข้า...กินก็กิน 

ไม่หมด...อยากกินปลาหลี่ก็กินปลาหลี่ อยากกินปลาจี้* ก็กินปลาจี้  

อยากกินกุ้งมังกรก็กินกุ้งมังกร แต่ละชนิดสามารถเอามาสองตัว ตัวหนึ่ง

เอามากิน ตัวหนึ่งเอามาดูได้

น�้าลายในปากเริ่มไหลออกมากข้ึน ท�าให้ข้าลืมความหวาดกลัว 

ไปชั่วขณะ คิดถึงแต่ปลาสดในมหาสมุทร

* ปลาจี้ เป็นปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน ล�าตัวมีสีคล้ายตะกั่ว
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เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง 2

ขณะก�าลงัตกอยู่ในภวังค์อนังดงามก็มเีสยีงโครมดงัสน่ันหว่ันไหวข้ึน  

รงัสเีข่นฆ่าอนัน่าสะพรงึกลวัพุ่งสงูเทยีมฟ้าแผ่ลามไปทัว่บรเิวณ ผนังห้อง

แตกเป็นช่องกว้าง เทพปี้ชิงสวมชุดล�าลอง มือถือกระบี่ยาว สีหน้าบึ้งตึง 

ท่าทางเหี้ยมโหดดุดันยิ่ง จ้องเอ๋าอวิ๋นตาไม่กะพริบ ก่อนจะหันมาจ้องข้า 

ความรู้สึก...คล้ายยังน่ากลัวย่ิงกว่าตอนข้าขโมยของกินแล้วถูกจับได ้

เสียอีก

"เร็วเพียงนี้?" เอ๋าอวิ๋นเองก็ออกจะปากอ้าตาค้าง แล้วกลับคืน 

สู ่ความสงบเยือกเย็นอย่างรวดเร็ว เขาจัดๆ เสื้อผ ้าลงจากเตียง  

ท�าความเคารพเทพปี้ชิงพลางเอ่ยว่า "ข้าอยากแต่งกับเหมียวเหมียว 

ด้วยความจริงใจ"

"ในสถานท่ีเช่นนี้ ท�าเรื่องเช่นน้ี จริงใจหรือ!" เทพปี้ชิงแค่นเสียง 

เย็นชาออกมาค�าหน่ึง มองสภาพข้าแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอก 

"พวกเจ้าดูแล้วยังไม่ได้กลายเป็นเรือ"

เอ๋าอวิ๋นมีท่าทีอึกอัก เขามองข้าแวบหนึ่ง "เป็นเหตุไม่คาดคิด 

โดยแท้"

"อาจารย์..." ข้าเอ่ยปากอย่างหวาดหว่ัน มุดออกจากผ้าห่มมา 

คิดจะไปคลอเคลียออดอ้อน ขออภัย ประจบเอาใจ

คิดไม่ถึงว่าเทพปี ้ชิงมองข้าแวบหน่ึงแล้วเดือดเป็นฟืนเป็นไฟ  

"มุดกลับเข้าไปในผ้าห่ม! ห่อตัวให้แน่นหนาหน่อย!"

เขานิง่คดิอยู่ครูห่นึง่จงึเก็บกระบี ่เดนิเข้ามาดงึผ้าปเูตยีงและผ้าห่ม

มาห่อหุ้มตัวข้าชั้นแล้วชั้นเล่า ห่อจนคล้ายขนมจ้างลูกใหญ่จึงหยุดมือ 

จากนั้นก็หันกลับไปมองเอ๋าอวิ๋น ชักกระบี่ยาวออกจากฝัก
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"เจ้ารู้จักแต่ใช้ก�าลังป่าเถ่ือนคุกคามบีบบังคับผู้อื่นหรือ" เอ๋าอว๋ิน 

พูดเสียงเยียบเย็น "เหตุใดจึงไม่ให้นางตัดสินใจเอง หรือว่าเจ้าไม่ม ี

ความมั่นใจว่าจะรั้งนางไว้ได้ จึงได้แต่ใช้วิธีบีบบังคับ"

สีหน้าของเทพปี้ชิงย่ิงบึ้งตึงหนัก เขาหันมาถามข้า "เจ้าอยากไป 

วังมังกรกับเขา?"

"อยาก!" ข้าตอบทันที "เพราะที่นั่นมีปลาจ�านวนมาก"

สีหน้าของเทพปี้ชิงพลันซึมเซาขึ้นมา เขาลูบศีรษะข้าอยู่นานโดย 

ไม่พูดอะไร คล้ายก�าลังครุ่นคิดสองจิตสองใจ ส่วนเอ๋าอวิ๋นที่อยู่ด้านข้าง

กลับมีสีหน้ากระหยิ่มยิ้มย่องเบิกบานใจยิ่ง

ข้าเห็นเทพปี้ชิงดูเหมือนไม่เบิกบานใจ ในใจก็รู้สึกเศร้าข้ึนมา  

จึงเอ่ยปากถาม "ถ้า...อาจารย์ไม่ชอบให้ข้าไป ข้าก็ไม่ไป"

"เจ้าอยากแต่งให้เขาจริงหรือ นับแต่นี้ไปอยู่ใต้ทะเล ไปจาก 

วังเสวียนชิง..." เทพปี ้ชิงถามเสียงต�่า "ถ้าเจ้าชอบเขาจริง ข้าก็จะ 

ปล่อยมือ"

"เพราะเหตุใดต้องไปจากวังเสวียนชิง" ข้าไม่เข้าใจ

"เพราะหลังจากแต่งงานกับคนผู้หนึ่ง ก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขา  

ด้วยเหตุนี้เมื่อเจ้าแต่งให้เอ๋าอวิ๋น ก็ต้องไปอยู่ข้างกายเขา" เทพปี้ชิงชี้แจง

ด้วยความอดทน

เอ๋าอว๋ินท่ีอยู่ด้านข้างเอ่ยเสริมขึ้น "ข้าจะรักและตามใจเจ้าย่ิงกว่า

เทพปี้ชิง วางใจเถิด"

"ไม่เอา" ข้าสัน่ศีรษะอย่างไม่ลงัเล "เหมียวเหมยีวจะอยู่วังเสวียนชงิ!"

"เจ้าไม่ชอบปลา ไม่ชอบข้าหรือ" เอ๋าอวิ๋นถาม
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"ชอบ" ข้าพยักหน้า พยายามอธิบาย "แต่...ข้าชอบอาจารย์มากกว่า 

อาจารย์ก็ให้ปลาข้ากิน...ยังเลือกก้างออกให้ด้วย อาจารย์ตามใจข้า 

ทุกอย่าง ข้า...ไม่อยากไปจากเขา"

ชี้แจงวุ่นวายอยู่เป็นนาน กลับรู้สึกว่าตนเองไม่ได้พูดสาระส�าคัญ 

ทว่าสีหน้าของเทพปี้ชิงดูดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ประหลาดยิ่งนัก...

ตั้งแต่เมื่อไรกัน...ที่ข้ากลัวจะเห็นเขาได้รับบาดเจ็บและเสียใจ 

เปรียบกับตนเองถูกแทงสักแผลยังเจ็บกว่า

ตัง้แต่เมือ่ไรกัน...ทีฐ่านะของเขาในใจข้ามคีวามส�าคญัย่ิงกว่าปลา 

ส�าคัญยิ่งกว่าการเล่นสนุก

ตั้งแต่เมื่อไรกัน...ที่ข้าเริ่มโหยหาอ้อมกอดแสนเยียบเย็นของเขา 

โหยหารอยยิ้มและความอ่อนโยนของเขา

ความทรงจ�าพรัง่พรเูข้ามาในใจอีกครัง้ ความรูส้กึถูกทอดท้ิงฝังแน่น

อยู่ในใจ ทุกครั้งที่นึกขึ้นมาก็จะหวาดกลัว กลัวว่าวันหนึ่งจะไม่เป็น 

ที่ต้องการ ไม่ว่ารอสักกี่วันเขาก็ไม่มาหาข้า ไม่มาพาข้ากลับวังอีก

ถ้ากินปลาแล้วต้องถูกทอดทิ้ง เช่นนั้นข้ายอมไม่กินปลาชั่วชีวิต!

เห็นคนทั้งสองนิ่งเงียบไม่พูด ข้าก็เปิดปากอย่างหว่ันหวาดอีกคร้ัง 

"อาจารย์...ท่านไม่ต้องการข้าแล้วหรือ เหมียวเหมียวใช่ท�าอะไรผิดไป 

หรือไม่ ข้าจะแก้ไข ท่านอย่าทอดทิ้งข้าได้หรือไม่"

"วางใจ ขอเพียงเจ้ายินดีอยู่ข้างกายข้า อาจารย์จะไม่มีวันทอดทิ้ง

เจ้า" เทพป้ีชงิตบศรีษะข้าเบาๆ ในทีส่ดุก็ถอนหายใจยาว หัวคิว้ทีข่มวดมุน่ 

เริม่คลายออก ทัง้ส่งย้ิมเจดิจ้าดุจแสงอาทิตย์สาดส่องไปหมืน่หลีม่าให้ข้า 
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เขาหมุนตัวไปมองเอ๋าอวิ๋นที่มีสีหน้าไม่ชวนมอง "ข้าเพียงจะโยนเจ้าหนุ่ม

ที่เกะกะกีดขวางอยู่ตรงหน้าผู้นี้ทิ้งไป"

"เจ้าก็แค่พบตัวนางก่อนจึงได้เปรียบ นางในตอนนี้มีนิสัยเช่นเด็ก 

ลูกนกเกิดมาเห็นก็นึกว่าเป็นแม่ น่ากลัวคงเห็นเจ้าเป็นบิดาไปแล้ว"  

เอ๋าอวิ๋นแค่นหัวเราะออกมาค�าหนึ่ง "ข้าไม่มีทางยอมเลิกรา"

ยังไม่ทันสิ้นเสียง เทพปี้ชิงก็แทงกระบี่ออกไป เอ๋าอว๋ินรีบเรียก 

หอกยาวพู่แดงออกมาต้านรับ เครื่องเรือนท่ีอยู่รอบตัวทยอยแตกหัก  

ผนังถูกอานุภาพของกระบี่และหอกฟาดฟันแตกร้าวเป็นช่องจ�านวน 

นบัไม่ถ้วน เรอืนเลก็ท้ังหลงัสัน่สะเทือน มเีสยีงกรีดร้องของโถวหย่ามามา

ดังมาจากนอกประตู "สวรรค์! นี่มันเกิดอะไรข้ึน แผ่นดินไหวหรือมีใคร 

ต่อสู้กัน นายท่าน! แผ่นดินไหวแล้ว พวกท่านอย่าเอาแต่แย่งชิงสตรี 

อยู่เลย ที่หอชีเฟิ่งนี่มีมากมาย มีมากมาย!"
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กระบีพ่ร่างพรมดุจสายฝน หอกกวัดแกว่งดจุมงักร เทพป้ีชงิทีอ่าการ

บาดเจ็บยังไม่หายดีต่อสู้พัวพันกับเอ๋าอว๋ินจนแทบแยกจากกันไม่ได้  

หอชีเฟิ่งท้ังหลังก�าลังสั่นไหว ฝุน่คลีร่วงหล่นลงมาจากเพดานไม่หยุด  

เสาปรากฏร่องแตก พ้ืนเริ่มแตกร้าว เสียงกรีดร้องของโถวหย่ามามาถูก

เสยีงร้องโวยวายของผูค้นดงักลบ แม่นางทัง้หลายและแขกต่างวิง่ออกไป 

ข้างนอกอย่างไม่คิดชีวิต ปากก็ยังคงกรีดร้อง "แผ่นดินไหวแล้ว!"

เตียงที่ข้านั่งอยู่ก็ถูกแรงสั่นสะเทือนท�าให้หักโครมลง ครั้นแล้ว 

เทพปี้ชิงก็ร้องบอกข้า "เหมียวเหมียว เจ้าออกไปข้างนอก กลายร่าง 

เป็นแมว อย่าเที่ยววิ่งไปที่ใดส่งเดช!"

เขาพูดไปพลางโจมตีเอ๋าอว๋ินไปพลาง เอ๋าอว๋ินร่างกายดูจะทาน 

ไม่ไหว เสื้อผ้าบนร่างขาดเป็นรูไปหลายแห่ง มีบาดแผลปรากฏให้เห็น

หลายรอย แต่ยังคงไม่ยอมล่าถอย พยายามโจมตีไปที่แขนข้างซ้ายของ

55 

ศึกษาวิจัยเต่า
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เทพปี้ชิงที่เคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วเพราะได้รับบาดเจ็บ

ข้าเห็นพวกเขาต่อสู้กันอย่างสนุกสนาน แม้จะโกรธโมโหเพียงใด  

แต่ก็ไม่มีท่าทีว่าจะสู ้ให้ถึงตาย จึงกระโดดลงพ้ืน กลิ้งตัวกลายร่าง 

เป็นแมว กระโดดออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็ว ปีนข้ามก�าแพง  

ว่ิงไปที่ถนนใหญ่ มองผู้คนที่ว่ิงออกมาจากหอชีเฟิ่งเหล่านั้น แขกที่ว่ิง 

ออกมายังสวมใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อย ดูน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง

เสือ้ผ้าท่ีพวกเขาสวมใส่มน้ีอยชิน้มาก เปรยีบกับข้าแล้วยังน้อยกว่า 

หญิงสาวหลายคนมีเพียงเสื้อชั้นเดียวคลุมร่างอยู่ แม้แต่สายรัดเอวก็ 

ไม่ได้คาด เผยผิวกายออกมาให้เห็นวับๆ แวมๆ เส้นผมยุ่งเหยิง แก้มแดง

เปล่งปลั่ง หน้าผากเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อ ต่างเหม่อมองหอชีเฟิ่งที่ไหว

คลอนอยู่เพียงหลังเดียว

"กิจการทีข้่าดิน้รนสัง่สมมาสามสบิปี" โถวหย่ามามาร้องไห้จนเป็นลม 

ไปหลายครัง้ ทุกครัง้จะถูกกดจดุเหรนิจง* ให้ฟ้ืนข้ึนมาแล้วก็ร้องไห้ต่ออกี

ฮวาหรงเล่า ข้าเหลียวมองไปรอบๆ ดูเหมือนทุกคนจะวิ่งออกมา

หมดแล้ว แต่กลับไม่เห็นเงาร่างของนาง

หรือว่ายังไม่ได้ออกมา ในเรือนอันตรายมาก นางคงไม่ได้มี 

พลังวิเศษอะไรกระมัง

ขณะก�าลังลังเลว่าจะบุกเข้าไปหาตัวนางหรือไม่ พลันเห็นเงาร่าง

ของนางอยู่ท่ามกลางละอองฝุ่น ก�าลังประคองร่างสาวใช้คนหน่ึงว่ิง 

ล้มลุกคลุกคลานออกมา ศีรษะของนางถูกหินร่วงใส่แตกเป็นแผลใหญ่ 

โลหิตไหลออกมาไม่น้อย
* เหรินจง จุดชีพจรบริเวณร่องริมฝีปากบน สามารถใช้นิ้วโป้งกดจุดน้ีเพ่ือแก้อาการเป็นลมหมดสติอย่าง 
เร่งด่วนได้
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ข้าว่ิงเข้าไป หมุนวนรอบตัวนางร้องเมี้ยวๆ หลายค�า ฮวาหรง 

นั่งลงกับพ้ืนอย่างไม่ค�านึงถึงหน้าตา เป่าลมหายใจออกมายาวเหยียด  

เอามือข้างหนึ่งอุดปากแผล มืออีกข้างลูบๆ ศีรษะข้ากล่าวด้วยน�้าเสียง

อ่อนโยน "แมวน้อย ที่นี่อันตราย เหตุใดจึงไม่หนี"

สาวใช้ที่ออกมากับนางสองขาอ่อนยวบ คุกเข่าลงกับพ้ืน ร้องไห ้

จนเสียงแหบแห้ง "พ่ีฮวาหรง ใบหน้าท่านเป็นแผลแล้ว ครานี้จะท�า 

เช่นไรดี เป็นเพราะข้าไม่ดีเอง...ท�าให้ท่านต้องเดือดร้อน"

"ไม่ใช่ความผิดของเจ้า ในเวลาเช่นน้ีชีวิตส�าคัญท่ีสุด" ฮวาหรง 

ฉีกชายเสื้อออกมาปิดปากแผลของตน แล้วก็เห็นโถวหย่ามามาร้องไห้

คร�่าครวญตีอกชกหัว จึงรีบเดินเข้าไปปลอบใจ "มามา คนยังอยู่ดีนับว่า 

ดีที่สุดแล้ว จะสร้างหอชีเฟิ่งขึ้นมาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก"

"ข ้าถูกขายมาต้ังแต่เล็ก ได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตข้ึนท่ีน่ี  

อยู่มาเกือบสามสิบปีแล้ว ไม่ต่างอะไรกับบ้านของตนเอง สร้างใหม ่

จะเหมอืนเดิมได้อย่างไร" โถวหย่ามามาเชด็น�า้ตา เงยหน้าขึน้มองฮวาหรง 

พลันกรีดร้องขึ้น "ใบหน้าของเจ้าเป็นอะไรไป!"

"ตอนหนีออกมาไม่ระวัง หกล้มได้รับบาดเจ็บ..." ฮวาหรงพูดเบาๆ

"ดาวเด่นของข้า บาดแผลใหญ่เพียงนี ้เสยีโฉมแล้ว!" โถวหย่ามามา

ลูบไล้ใบหน้าของฮวาหรง ปวดใจแทบตาย

"ขออภัย" ฮวาหรงสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด

"ช่างเถิดๆ" โถวหย่ามามาถอนหายใจยาว "ต่อจากนีเ้จ้าก็ไปท�างาน

อยู่ข้างหลังเถิด จะได้ไม่ท�าให้แขกตกอกตกใจ" จากนั้นก็บ่นพึมพ�าด้วย

ความกลัดกลุ้ม "มีปากที่กินข้าวแต่ท�างานไม่ได้เพิ่มมาอีกปากหนึ่งแล้ว"
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"เหยาเหยาเล่า" ฮวาหรงพลันเอ่ยถามขึ้น

โถวหย่ามามาถึงได้สติขึ้นมา ย้อนถามกลับไป "เหยาเหยาเล่า!"

"เมี้ยว" ข้าถูกเทพปี้ชิงและเทพธิดาหลันอวี่ร่วมกันสั่งก�าชับไว ้

แต่แรกว่าห้ามพูดออกมาต่อหน้ามนุษย์ขณะอยู่ในร่างแมวเด็ดขาด  

จึงรีบเดินเข้ามาพลางใช้หางกวาดไปท่ีร่างของพวกนาง บอกให้รู ้ว่า 

ข้าอยู่ที่นี่

เสยีดายพวกนางดูเหมอืนจะไม่เข้าใจ เอาแต่หวาดผวา "นางเหมอืน

จะยังรับแขกอยู่ แขกที่นางรับรองก็ยังไม่ได้ออกมา แผ่นดินไหวครั้งนี ้

เหตใุดจงึแปลกประหลาดเช่นนี ้คล้ายมคีนก�าลงัต่อสูกั้น คงไม่ใช่ผหีลอก

กระมัง"

ข้าเงยหน้าขึ้นมอง เห็นอยู่ว่าเทพปี้ชิงกับเอ๋าอว๋ินก�าลังต่อสู้กัน 

อย่างดเุดือดกลางอากาศ เหตุใดผูค้นทีอ่ยู่รอบด้านจงึเหมอืนมองไม่เห็น...

คงไม่ใช่ใช้อาคมก�าบังกายอีกแล้วกระมัง

"ไม่ได้! ข้าต้องเข้าไปช่วยนาง!" โถวหย่ามามาลุกข้ึนมาปัดๆ ฝุ่น 

บนตัว "ดาวเด่นน้อยไปคนหนึ่งก็ช่างเถิด ขืนน้อยไปอีกคนจะให้ข้า 

มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร!"

แม่นางท้ังหลายท่ีอยู่ข้างๆ รีบพุ่งเข้ามารั้งตัวนางไว้ ร้องข้ึน 

พร้อมกัน "มามา ท่านอย่าเข้าไป! ถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมา ต่อไปพวกเรา

จะอยู่อย่างไร!" ทางหนึ่งดึง ทางหนึ่งรั้ง

ข้ามองดูหอชีเฟิ่งท่ีจวนจะพังลงมาทั้งหมด และเห็นว่าสองคนน้ัน 

ก็น่าจะต่อสู้กันพอแล้ว ข้าจึงกระโดดสองสามครั้งด้วยความรวดเร็ว 

ขึ้นไปบนหลังคา ร้องเสียงดังหลายค�า ดึงดูดความสนใจจากพวกเขา
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ในท่ีสุดเพลิงโทสะของเทพปี้ชิงก็มอดดับลง เขาตวัดกระบ่ีคุกคาม

ให้เอ๋าอว๋ินผละออกไป จากน้ันก็กระโดดลงมาเบื้องหน้าข้า เหลียวมอง 

ไปรอบๆ ราวกับตืน่ขึน้จากความฝัน ในดวงตามแีววส�านกึผดิผดุขึน้จางๆ 

ขยับริมฝีปาก แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา

เอ๋าอว๋ินก็หยุดกวัดแกว่งหอกยาวในมอืและกระโดดลงมา ถลงึตาใส่ 

เทพป้ีชงิอย่างดดัุนทีหน่ึง "เจ้าไม่ใช่ขึน้ชือ่ว่ารกัและทะนถุนอมมนุษย์หรอื 

เจ้าไม่ใช่ไม่เคยท�าร้ายมนษุย์หรอื เหตใุดวันนีจ้งึท�าร้ายผูค้นมากเพียงนีเ้ล่า"

"วันน้ียุติการต่อสู้แต่เพียงเท่าน้ี" เทพปี้ชิงคว้าตัวข้าอุ้มข้ึนมาแล้ว

ร่ายอาคม ดิน ผนัง และก�าแพงทั้งหมดเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่ง เถาวัลย์ 

ค่อยๆ งอกออกมาประคับประคองหอชเีฟ่ิงท่ีโงนเงนจะล้มมล้ิมแหล่เอาไว้  

จากนั้นก็เดินเข้าไปข้างใน "ไปดูว่าข้างในยังมีคนอีกหรือไม่"

"ไม่แน่อาจถูกหลังคาทับตายไปหลายคนแล้ว" เอ๋าอว๋ินย้ิมชั่วร้าย

พลางเดินตามเขาเข้ามา "ต้องช่วยหรือไม่"

"แล้วแต่เจ้า"

"ข้าถามเหมียวเหมียว ไม่ใช่เจ้า"

"เมี้ยว" ข้าอยู่ในอ้อมแขนเทพปี้ชิงรีบย่ืนศีรษะออกมา "ที่ด้านล่าง 

ใบหน้าของฮวาหรงถูกหินหล่นใส่เป็นแผล มีโลหิตไหลออกมามาก  

โถวหย่ามามาบอกนางเสียโฉมแล้ว เจ้าช่วยนางเถิด ฮวาหรงเป็นคนดี 

นางช่วยผู้อื่นถึงได้รับบาดเจ็บ!"

สีหน้าของเทพปี้ชิงย่ิงดูส�านึกผิดไม่สบายใจ เขาเดินส�ารวจดู 

ทีละห้องพลางบอก "ข้าจะพานางกลับไปรักษาที่แดนสวรรค์ รูปโฉม 

น่าจะกลับคืนดังเดิมได้"
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"เช่นนั้นก็ดี อาจารย์เป็นคนดี!" ข้าคลอเคลียอยู่ในอ้อมอกเขาด้วย

ความดีใจ

เอ๋าอวิ๋นพลันหัวเราะเยาะอยู่ทางด้านหลัง "ในวังมังกรถือเป็น 

คลังเก็บยาในใต้หล้า หรือยังจะมียาน้อยกว่าแดนสวรรค์ อีกอย่าง  

มนุษย์ได้รบัอนุญาตให้ข้ึนไปแดนสวรรค์ตามใจชอบตัง้แต่เมือ่ใด ไม่สูใ้ห้

ข้าพานางกลับไปรักษาท่ีวังมังกร ต่อไปก็ไม่ต้องท�าอาชีพซื้อขายเช่นนี้  

ไปเป็นเทพน�้าเล็กๆ ที่ทะเลสาบมิใช่มีความสุขกว่าหรือ"

"ดี! เอ๋าอวิ๋นก็เป็นคนดี!" ข้าอยากจะไปถูไถเขายิ่งนัก เสียดายที่ถูก

เทพปี้ชิงกอดไว้แน่นไม่ยอมคลายมือ

เอ๋าอว๋ินท�าหน้าทะเล้นใส่ข้า ท�าท่าแลบลิ้นปลิ้นตาอยู่ข้างหลัง 

เทพปี้ชิง ยังท�ามือท�าไม้บอกว่าตนดีกว่าเทพปี้ชิง

ข้าหัวเราะคิกๆ ออกมา จู่ๆ เทพปี้ชิงก็เอ่ยข้ึน "ห้องที่อยู่ข้างหน้า 

มีคนอยู่"

ครัน้แล้วพวกเราก็รบีเข้าไปดดู้วยกัน ก่อนเหน็บรุษุร่างเปล่าเปลอืย

ผู้หนึ่งล้มคว�่าอยู่ด้านล่างเตียง ศีรษะปูดโน คงชนถูกอะไรสลบไป

เทพปี้ชิงเดินเข้าไปดึงผ้าปูเตียงมาปิดร่างเขาไว้ ตรวจดูลมหายใจ 

จากน้ันก็หยิบยาเม็ดเล็กเม็ดหน่ึงออกมาจากอกเสื้อยัดใส่ปากเขา  

บอกไม่เป็นไรมาก เพียงแค่สลบ แล้วก็ร่ายอาคม ให้ผีน้อยหลายตัว 

หามเขาออกไป

ข้าจ้องร่างบุรุษที่ถูกหามออกไปไม่วางตา ในใจมีคล่ืนโหมซัดสาด

ดุจมีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่ภายใน ข้อสงสัยมากมายผุดขึ้นมาในใจพร้อมกับ

ความทรงจ�า รุมเร้าจนแมวเวียนหัวไปหมด
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สิ่งท่ีอยู่ใต้เอวแถวต้นขาของเขาท้ังน่าเกลียดและไม่ชวนมอง... 

ของสิ่งนั้นคืออะไร แลคล้ายหัวเต่า...

เมื่อ...เมื่อก่อนดูเหมือนข้าจะเคยเห็นเต่าเช่นน้ีมาครั้งหน่ึง ยังเคย 

ตีมันจนแบน...

เพราะอะไรจึงมีเต่า ใช่ทุกคนล้วนมีเต่า แต่ข้าไม่มีนี่...แล้ว... 

เทพปี้ชิงกับเอ๋าอวิ๋นมีเต่าหรือไม่

ข้าเงยหน้าขึน้ด้วยความสบัสน กวาดตามองบรุษุสองคนท่ียามมอง

สบตากันยังมีประกายไฟอยู่ไม่น้อย จากนั้นข้าก็ค่อยๆ เลื่อนสายตา

ลงไป...ลงไป...แล้วจบันิง่ ย่ืนอุง้เท้าออกไปช้าๆ ขยบัเข้าไปใกล้ ใคร่ครวญ

ว่าจะถอดเสื้อผ้าพวกเขาออกมาดูสักแวบเพื่อหาค�าตอบดีหรือไม่

พร้อมกันนั้นในใจก็เริ่มภาวนาด้วยความต่ืนเต้น พวกท่านอย่าได ้

มีเต่าเป็นอันขาด...

เต่าน่าเกลียดมาก...ไม่น่ามองเอาเสียเลย...
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หนึ่งชุ่น สองชุ่น สามชุ่น สี่ชุ ่น...อุ้งเท้าของข้าขยับไปข้างหน้า 

ทีละน้อย สองจิตสองใจอยู่ว่าควรดึงเสื้อผ้าลงไปหรือไม่

เทพปี้ชิงพลันเอ่ยถามขึ้น "เหมียวเหมียว เจ้าก�าลังท�าอะไร"

ข้าสะดุ ้งตกใจ รีบหดอุ ้งเท้ากลับ มองเขาอย่างบริสุทธ์ิใสซื่อ  

แสดงท่าทีว่าตนเองไม่ได้ท�าอะไรเลย

แต่เจ้าเต่าน้ี ที่แท้แล้วควรถามดีหรือไม่ควรถามดี ความคิดต่างๆ 

วนเวียนอยู่ในใจ สุดท้ายข้าก็ตัดสินใจเอ่ยออกมาอย่างเปิดเผยตรงไป 

ตรงมา "ในตัวของพวกท่านมีเต่าหรือไม่"

"เต่า?" เอ๋าอวิน๋มองข้าวาบหน่ึง บอกด้วยสหีน้าย้ิมกริม่ "มสี ิ ข้ามเีต่า 

มากมาย เสยีดายไม่ได้เอาตดิตวัมาด้วย ตามข้ากลบัไป เจ้าจะเอาก่ีตวัก็ได้"

หางตาข้ากระตุกเล็กน้อย ปฏิเสธความหวังดีของเขา แล้วหันหน้า

มามองเทพปี้ชิงอย่างเฝ้ารอคอย

56 

สับสนยุ่งเหยิงราวอยู่กลางสายลม

Page ������ ������ ������ ������������ 2.indd   21 17/7/2563 BE   15:40



22

เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง 2

เทพปี้ชิงบอกอย่างไม่ค่อยสบายใจ "ไม่มี แต่ถ้าเจ้าต้องการ  

ข้าจะไปหามา"

"ไม่ต้องหาแล้วๆ" ข้าโบกๆ อุง้เท้าด้วยความพอใจ ดใีจมากทีเ่ทพป้ีชงิ 

ไม่มีเต่า ก่อนจะมองเอ๋าอวิ๋นท่ีมีเต่ามากมายอย่างเหยียดหยามทีหนึ่ง  

มองจนเขารู้สึกประหลาดใจ

หินก้อนใหญ่ในใจร่วงลงสู่พ้ืน หลังจากค้นหาในเรือนจนแน่ใจว่า

ไม่มีสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่ เทพปี้ชิงก็ใช้อาคมก�าบังกายพาข้าออกจาก 

หอชีเฟ่ิงไปด้วยกัน ยามน้ีตัวเรอืนทีถู่กอาคมประคบัประคองอยู่ก็พังโครม

ลงมา โชคดทีีม่คีนได้รบับาดเจบ็ไม่กีค่น อกีท้ังส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บเลก็น้อย 

แค่ผิวหนังถลอกปอกเปิก ไม่เป็นไรมาก

โถวหย่ามามาคิดแต่จะบกุเข้าไปข้างใน ท้ังผลกัทัง้ดนัคนทีอ่ยู่ข้างๆ 

ให้เข้าไปช่วยกันย้ายก้อนหิน ปากก็ร้องเรียก "เหยาเหยา ต้นไม้ท่ีเขย่า 

แล้วมีเงินร่วงลงมาของข้า เจ้าอยู่ที่ใด รีบส่งเสียงตอบข้ามา"

เทพป้ีชงิสัง่ให้ข้าอยู่บนหลงัคาห้ามวิง่ไปโน่นมานี ่จากนัน้ก็กลายร่าง 

เป็นคนธรรมดา เดินเข้าไปพูดกับนาง "เหมียวเหมียวเป็นลูกศิษย์ของข้า 

เมื่อครู่ตอนแผ่นดินไหว ข้าช่วยนางและพากลับไปแล้ว ไม่ต้องขุดหา 

หรือช่วยเหลือต่อหรอก"

โถวหย่ามามากวาดตาขึน้ลงมองประเมนิเขาหลายครัง้ กล่าวอย่าง

หยามหยัน "ใครจะรูว่้าทีเ่จ้าพูดจรงิหรอืเทจ็ รปูร่างหน้าตาราวกับเตงิถูจือ่* 

* เติงถูจื่อ เป็นค�าเรียกเปรียบเปรยคนเจ้าชู้ ในสมัยโบราณมีขุนนางแคว้นฉู่นามว่าเติงถูจื่อ เขาอิจฉาซ่งอว้ี  
ราชเลขาของฉู่ไหวอ๋องท่ีเป็นบุรุษรูปงามและมีปัญญา จึงกล่าวหาว่าซ่งอว้ีเป็นคนเจ้าชู้ ซ่งอว้ีจึงว่าตนม ี
สาวงามข้างบ้านมาเสนอไมตรทุีกวันยังไม่สนใจ แต่เติงถูจือ่มภีรรยาขีร้ิว้และดรุ้ายกลบัมบีตุรกับนางถึงห้าคน 
ใครกันแน่ที่เจ้าชู้มักมาก นับแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกคนเจ้าชู้ว่าเติงถูจื่อ
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ใช่หลอกนางไปขายหรือไม่ ระวังข้าจะแจ้งทางการให้มาจัดการเจ้า!"

"ข้าหาได้พูดเท็จ" เมื่อต้องเผชิญหน้ากับหญิงสูงวัยที่ดุร้ายเช่นนี้  

เทพปี้ชิงดูเหมือนจะท�าอะไรไม่ถูก เพียงพยายามอธิบาย "นางไม่ใช่ 

คนธรรมดา เป็นผู้บ�าเพ็ญเซียน เพียงเพราะเหตุบางประการจึงต้องมาที่

แดนมนุษย์ เนื่องจากนิสัยโง่เขลาจึงได้เข้ามาที่หอชีเฟิ ่ง วันนี้ถูกข้า 

หาตัวพบ จึงต้องพานางไปจากที่นี่"

โถวหย่ามามากวาดตามองเขาขึ้นลงหลายคร้ัง หัวเราะแล้วบอก  

"หึ พูดเช่นนี้ เจ้าก็เป็นผู้บ�าเพ็ญด้วย?"

"ไม่ผดิ" เทพป้ีชงิประสานมอื เอ่ยเสียงต�า่ "ได้โปรด ไม่ต้องหาตวันาง

แล้ว"

"ข้าเองก็เป็นเจ้าแม่หวังหมู่!" โถวหย่ามามาพลันแผดเสียงค�าราม

ดุจแม่เสือออกมา นางกระทืบเท้าร้องข้ึน "พวกหลอกลวงคนตามถนน

อย่างน้อยก็ยังมีป้ายร้าน ดูหมอ เสี่ยงทาย ล้วนนับเป็นครึ่งเซียน แล้วแต่ 

เจ้าจะเลือกเลย ข้าเคยเจอแต่พวกที่มีพิรุธ แต่ไม่เคยเจอคนท่ีคุยโวแล้ว 

ไม่มีใครเชื่อเช่นเจ้า รีบคืนแม่นางเหยาเหยาของพวกเรามา หาไม่แล้ว 

ก็ไปเจอกันที่ศาล!"

เทพปี้ชิงย่นหัวคิ้ว "ไม่อาจไม่เคารพเจ้าแม่หวังหมู่"

"จะแสร ้งท�าตัวเป็นเทพเป็นผีหลอกผู ้อื่นก็ต ้องมีขอบเขต!"  

โถวหย่ามามาบอกอย่างดูถูก

"ข้าผู้เป็นเทพไม่เคยพูดเท็จ" เทพปี้ชิงชี้แจง

"ผายลม!" โถวหย่ามามาเหยียดหยาม

"ข้าจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้า" เทพปี้ชิงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ 
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อีกต่อไป

"ข้าต้องการแค่คน!" โถวหย่ามามาไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่น้อย

เวลาน้ีเอ๋าอวิ๋นก็กลายร่างเป็นมนุษย์ ยืนหัวเราะพลางกระทืบเท้า

ไม่หยุดอยู่ข้างๆ ใบหน้าเต็มไปด้วยความชื่นมื่น คล้ายก�าลังพูดว่า  

'เทพปี้ชิง เจ้าก็มีวันนี้กับเขาเหมือนกัน'

คิดไม่ถึงว่าพอโถวหย่ามามาเหลือบไปเห็นเขาก็รีบเดินเข้าไป 

พูดกับเขาอย่างสนิทสนม "อา เป็นนายท่านนี่เอง เมื่อครู่ท่านไม่ใช่อยู่กับ

แม่นางเหยาเหยาหรอกหรือ เวลานี้นางอยู่ที่ใดกันแน่"

เอ๋าอว๋ินมองเทพปี้ชิงอย่างชั่วร้ายหลายครั้ง "แม่นางเหยาเหยา 

ถูกคนคุยโวผู้น้ีลักพาตัวไปแล้ว เวลาน้ีไม่รู้อยู่ที่ใด ย่ิงไม่รู้ว่าต้องเจอกับ

เคราะห์ร้ายอะไร"

"เจ้า!" เทพปี้ชิงโกรธจนเอามือแตะไปท่ีกระบี่หลายครั้ง ต้องสูด 

ลมหายใจเข้าลึกๆ จึงตัดใจปล่อยมือได้ จากนั้นก็ร่ายอาคมอยู่ในใจด้วย

ความจ�าใจ

กระดิ่งท่ีคอข้าพลันดังขึ้น เสียงของเขาดังออกมา "เหมียวเหมียว 

เจ้ากลายร่างเป็นมนุษย์แล้วมานี่"

พอได้รับค�าสั่ง ข้าที่ก�าลังชมเรื่องสนุกก็รีบกลายร่างเป็นมนุษย์

กระโดดลงจากหลังคา พุ่งไปที่ข้างกายเทพปี้ชิง กอดแขนเขาพลาง 

เอาศีรษะถูไถไปมาสองสามครั้ง

โถวหย่ามามาเห็นแล้วปากอ้าตาค้าง นางรบีเอ่ยถามข้า "คนท่ีดแูล้ว

เหมือนนักต้มตุ๋นในยุทธภพผู้นี้เป็นอาจารย์ของเจ้าจริงหรือ"

"ใช่!" ข้าผงกศีรษะติดๆ กัน "เหมียวเหมียวชอบอาจารย์!"
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สีหน้าของเทพปี้ชิงผ่อนคลายลง เขาลูบๆ ศีรษะข้า ก่อนจะช่วย 

ดึงผ้าปูเตียงกับผ้าห่มท่ีพันอยู่บนร่างข้าให้แน่นข้ึน หันไปกล่าวกับ 

โถวหย่ามามา "ข้าพานางไปได้แล้วหรือไม่"

"ช้าก่อน!" โถวหย่ามามาร้องขึ้น "ต่อให้นางเป็นลูกศิษย์ของ 

เจ้าอาจารย์จอมคุยโวผู้นี้ แต่เจ้าก็ไม่อาจบอกพาไปก็พาไปได้ ข้าซื้อ

ตัวนางมาใช้เงินไปจ�านวนมาก เจ้าต้องชดใช้ข้า!"

"นางหาใช่สินค้าที่น�ามาซื้อขายได้" เทพปี้ชิงไม่พอใจมาก

โถวหย่ามามาแค่นหัวเราะออกมาค�าหน่ึง หยิบกระดาษแผ่นหนึ่ง

ออกมาจากอกเสื้อ ชูขึ้นตรงหน้าเขา "อ่านดูให้ชัดเจน ในนี้มีลายนิ้วมือ

ของนางประทับอยู่ ข้าใช้เงินซื้อตัวนางไปถึงห้าร้อยต�าลึง เจ้าไม่อาจ 

ท�าให้ข้าต้องสูญเงินไปเปล่าๆ กระมัง"

เอ๋าอว๋ินมท่ีาทางไม่ชอบใจขึน้มา เขาตรงเข้าขวางหน้าโถวหย่ามามา 

แล้วบอก "เจ้าไม่ใช่เพิ่งรับเงินสิบหมื่นต�าลึงกับไข่มุกไปจากข้าหรือ"

"นั่นเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต่างยินยอมพร้อมใจ หาใช่ข้าไปแย่งชิง

มาจากท่าน" โถวหย่ามามาพลันใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าคร�่าครวญโหยไห้

ขึ้นมา "ตอนนี้หอชีเฟิ่งของข้าพังลงมาทั้งหลังแล้ว จะสร้างใหม่จ�าเป็น 

ต้องใช้เงินจ�านวนมาก พวกท่านไม่อาจข่มเหงข้าสตรีท่ีน่าสงสารคนหน่ึง...

ข้าอาภัพยิ่ง ทรัพย์สินที่สะสมมาสามสิบปีต้องมาสูญสิ้นในวันเดียว"

เสยีงร้องไห้ของนางย่ิงร้องย่ิงดัง ย่ิงร้องย่ิงน่าเวทนาสงสาร เทพป้ีชงิ 

หน้าแดงเลก็น้อย หนักลบัไปมองหอชเีฟ่ิงท่ีถูกเขาท�าจนพังพินาศแวบหนึง่ 

ในที่สุดก็ทอดถอนใจ แกะมรกตเม็ดโตที่ฝังอยู่ในสายรัดเอวออกมา  

ย่ืนให้โถวหย่ามามา "มรกตเม็ดนี้เป็นของวิเศษ ถ้าใส่ไว้ในน�้าก็จะท�าให้
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น�า้จบัตวัเป็นน�า้แขง็อย่างรวดเรว็ น่าจะหักล้างกับเงนิค่าตวัของแมวโง่...

ลูกศิษย์โง่ผู้นี้ได้"

โถวหย่ามามารับมรกตมาด้วยท่าทีก่ึงเชื่อก่ึงสงสัย ก่อนสั่งสาวใช้

ให้ไปยกน�้ามาอ่างหนึ่งแล้วทดลองดู ครู ่เดียวก็เริ่มมีน�้าแข็งเกาะตัว 

เป็นชั้นบางๆ ก่อนค่อยๆ จับตัวเป็นก้อน ในที่สุดก็ดีใจย้ิมหน้าบาน  

รีบทะลวงน�้าแข็งหยิบมรกตออกมา เก็บไว้ในอกเส้ือแล้วบอก "ในเมื่อ 

เป็นเช่นนี้ เจ้าก็พาแม่นางเหยาเหยาไปเถิด"

ฮวาหรงเห็นเทพปี้ชิงจะจากไปก็รีบก้าวเข้ามาพูดกับเขา "เช่นนี ้

ไม่ดีกระมัง"

"เด็กโง่" โถวหย่ามามาแค่นหัวเราะ "ขึ้นชื่อว่าบุรุษ ถ้าเป็นหญิงสาว

ทีต่นต้องใช้เงินจ�านวนมากหรอืต้องจ่ายค่าตอบแทนสงูจงึได้มา ก็จะรูจ้กั

ทะนุถนอม ไม่เหยียบย�า่หรอืทอดทิง้ง่ายๆ เจ้าอยู่กบัเรือ่งนีม้านานเพียงนี้  

ยังไม่เข้าใจเหตุผลนี้อีกหรือ"

เอ๋าอวิ๋นเดินเข้ามาบอก "ถ้าข้าอยากจะไถ่ตัวแม่นางฮวาหรง  

จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่าไร"

โถวหย่ามามามองเขาหลายครั้ง จากนั้นก็หัวเราะเอ่ยว่า "นาง 

เสียโฉมกลายเป็นคนอัปลักษณ์ไปแล้ว หากนายท่านยังต้องการล่ะก็  

ตามแต่ท่านจะให้มามากน้อยเถิด"

ครั้นแล้วเอ๋าอว๋ินก็ถูกโถวหย่ามามาดึงไปเจรจาค่าตัวกันเบาๆ ที่

ด้านข้าง แล้วเรยีกฮวาหรงไปถามสองสามค�าเพ่ือยืนยันถึงความต้องการ

ของตัวนางเอง ค�าสนทนาต่อจากนั้นข้าไม่ได้ยินอย่างละเอียด เพราะ 

ข้าถูกเทพปี้ชิงจับตัวพาเหาะไปหลายร้อยหลี่ด้วยสีหน้าด�าคล�้า ไม่รู้เขา
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ไปหาเสือ้ผ้าฝ้ายแบบเรยีบง่ายชดุหน่ึงจากทีใ่ดมาให้ข้าสวมใส่ จากนัน้ก็

ท�าการให้โอวาท...

โอวาทที่ให้พูดกลับไปกลับมาก็สรุปได้เพียงสี่ประโยค 'ฝึกฝน 

ล้มเหลวไม่เป็นไร ขายตัวหาเงินไม่อาจท�า ต่อไปต้องเชื่อฟังค�าพูดของ

อาจารย์ จะท�างานต้องปรึกษากันก่อนทุกเรื่อง'

เขาบังคับข้าให้ท่องไม่หยุด ท่องจนกระท่ังตะวันตกดิน จวบจน

ท่องจ�าได้อย่างแม่นย�าไม่ตกหล่นแม้แต่ค�าเดียวจึงขี่ก้อนเมฆจากไป  

ก่อนไปยังแอบยัดปลาแห้งให้ข้าหลายตัว

ข้าแทะปลาแห้งมองส่งเขาจากไป พลันนึกขึ้นมาว่าตนท�างานที ่

หอชีเฟิ่ง...เพ่ิงได้เงินเหรียญส�าริดที่ยายซ่งให้มาหกเหรียญ ยังขาดอีก...

เก้าร้อยเก้าสิบห้าเหรียญ หรือเก้าร้อยเก้าสิบหกเหรียญนะ

ท�าอย่างไรดี ดวงอาทิตย์ยามสายัณห์สาดแสงสีแดงมาท่ีร่างข้า  

ใบไม้ไหวเบาๆ อยู่บนยอดไม้ ขนท่ัวร่างยุ่งเหยิงกลางสายลม ย่ิงเน้น 

ถึงความเศร้าวังเวงของแมว หนทางข้างหน้ายาวไกลหาที่สิ้นสุดไม่ได้  

เส้นทางเล็กเส้นทางน้อยมีนับไม่ถ้วน กลับไม่รู้ควรเดินไปทางใด...
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ข้าในร่างแมวตุหรัดตุเหร่ไปเรื่อย เงาด้านหลังโดดเดี่ยวเดียวดาย 

คาบปลาแห้งชิ้นสุดท้าย เลือกเส้นทางส่งๆ ไปเส้นทางหนึ่งแล้วเดินช้าๆ 

ไปข้างหน้า เดินจนถึงตอนดวงดาวเต็มท้องฟ้าก็หาถ�้าบนภูเขาแห่งหน่ึง 

ปูหญ้าสีเขียวนุ่มลงไป ขดตัวเป็นก้อนกลมนอนลง หาวยาวๆ ทีหนึ่ง  

ข้าพบว่าตนเองไม่ได้นอนค้างอ้างแรมกลางป่านานแล้ว เป็นแมวป่าบ้าง

บางครั้งบางคราวความจริงก็รู้สึกดีไม่น้อย...

ใช้ลิ้นท�าความสะอาดขนและผิวหนังของตน กวาดฝุ่นดินที่เปื้อน 

ติดอยู่ออกไป ข้าเบิกตากว้าง มองยอดไม้และใบหญ้าที่ถูกลมพัดไหว

ประหน่ึงนางร�าก�าลงัร่ายร�า ข้างหมูเีสยีงแมลงก�าลงัส่งเสยีงร้อง ไกลออกไป 

มเีสยีงหมาป่าค�ารามอยู่กลางทุ่งกว้าง ซึง่เตม็ไปด้วยความเดยีวดายและ

หย่ิงผยอง บรรยากาศที่คุ้นเคยเช่นนี้ช่างคล้ายกับตอนอยู่ภูเขาลั่วอิง...

คิดถึงยิ่งนัก

57 

ข้าเป็นแม่แล้ว
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จะไปข่มเหงหมาป่าที่ส่งเสียงร้องตัวนั้นสักหน่อยดีหรือไม่ ข้า

ครุ่นคิดอยู่ครู ่หนึ่ง สุดท้ายก็ล้มเลิกความคิด เพราะเทพธิดาหลันอวี ่

เคยบอกเอาไว้ ผูแ้ขง็แกร่งไม่ควรข่มเหงรงัแกผูท้ีอ่่อนด้อยกว่าตามใจชอบ 

ตราบที่ผู้อื่นไม่ได้เป็นฝ่ายมาหาเรื่องข้าก่อน

เหมียวเหมียวอยากเป็นผู้เรียนที่ดี ท�าภารกิจฝึกฝนในแดนมนุษย์

ครั้งน้ีให้ลุล่วง เพราะข้ารู ้ ทุกครั้งที่มีความก้าวหน้าข้ึนสักเล็กน้อย  

เทพปี้ชิงและทุกคนต่างดีใจมาก

ข้าชอบรอยย้ิมของพวกเขา ชอบย่ิงกว่าอะไรท้ังสิน้ สภาพจติใจเช่นน้ี 

ที่แท้แล้วคืออะไร ข้าไม่เข้าใจ เพียงรู้สึกว่าตนเองดูเหมือนจะแตกต่าง 

ไปจากเมื่อก่อน แต่กลับพูดไม่ถูกว่าแตกต่างตรงที่ใด

ในเมื่อคิดไม่ออกก็ไม่คิดแล้ว นอนเร็วสักหน่อย พรุ่งนี้ยังต้องไปหา

งานท�าเพื่อหาเงิน ข้าหาวยาวๆ ทีหนึ่ง เตรียมจะหลับตา คิดไม่ถึงว่าจะมี

เสียงฟ้าร้องดังขึ้น

ก้อนเมฆด�าทะมึนบดบังท้องฟ้า ฝนพร่างพรมผืนดินเปียกแฉะ 

เหมือนน�้าจะไหลเข้ามาในถ�้า ข้ารีบกระโดดข้ึนไปหลายก้าว ป้องกัน 

ขนสวยงามของตนไม่ให้เปียก ทว่าสร้อยมุกกันน�้าท่ีสวมอยู่บนข้อมือ 

กลับทอแสงสว่างไสวละมุนละไมออกมา ขวางกั้นน�้าทั้งหมดเอาไว้

ข้ากระโดดลงสู่พ้ืนด้วยความวางใจ นึกไม่ถึงว่าจิ้งจอกสองตัว 

กลับพุ่งเข้ามาในถ�า้ที่ข้าอยู่ หนึ่งในนั้นหลังจากมองเห็นข้าก็ถอยออกไป

ข้างนอกด้วยท่าทางหวาดกลัว ทางหนึ่งถอย ทางหน่ึงก็พูดข้ึน "ข้าน้อย

เพียงผ่านมา คิดจะเข้ามาหลบฝน รบกวนท่านพักผ่อนแล้ว ขออภัย 

ขออภัย..."
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อีกตัวหนึ่งกลับงุนงงคิดจะเดินเข้ามาข้างใน "เหตุใดต้องกลัวนาง

เช่นนั้น ก็แค่ปีศาจแมวตนหนึ่ง"

ฝนท�าให้อากาศเปลี่ยนเป็นค่อนข้างหนาวเย็น ข้ามองจิ้งจอกขน

หนาสองตัวที่อยู่ตรงหน้าแวบหน่ึง ขยับตัวเปิดทางให้พวกเขาเข้ามา 

อย่างใจกว้าง หลังจากจิ้งจอกตัวท่ีคิดจะหนีลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ดึงอีกตัว 

เดนิเข้ามา ขดตวัอยู่ท่ีมมุหนึง่อย่างระแวดระวังพลางเหลอืบตาแอบมองข้า 

อยู่ตลอดเวลา ทั้งใช้ภาษาจิ้งจอกพูดคุยกัน

"หนาว!" ข้าเห็นพวกเขาไม่รูม้ารยาท ให้เข้ามาแล้วยังไม่มาอยู่ใกล้ๆ 

เพื่อให้ไออุ่นซึ่งกันและกัน จึงออกค�าสั่งอย่างไม่ค่อยพอใจ

จิ้งจอกสองตัวมองสบตากัน รีบหมุนตัวกลายร่างเป็นมนุษย์  

เป็นหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรี เดินเข้ามาท�าความเคารพข้าแล้วแนะน�าตัว

บุรุษบอกว่าตนชื่ออวิ๋นโอว รูปร่างสูงโปร่ง ตาทั้งสองเรียวยาว  

บนหน้าผากมีไฝสีแดงเม็ดหนึ่ง แต่งตัวงามหรูไปทั้งร่าง ขับเน้นให้ดูงาม

เปี ่ยมเสน่ห์ พูดโดยสรุปก็คือมีใบหน้าของจิ้งจอก ส่วนสตรีบอกว่า 

ตนชื่อหนิงซิน องคาพยพทั้งห้างดงาม แต่งตัวเรียบง่าย ดูแล้วไม่รู้สึกถึง

ความเป็นจิง้จอกสกันดิ กลบัคล้ายหญิงสาวผูม้ชีาตสิกุลท่ีสภุาพเรยีบร้อย 

แต่ท้องดูนูนขึ้นเล็กน้อย คงจะกินมากไป

หลังจากพวกเขาท�าความเคารพแล้วก็ใช้อาคมปีศาจก่อกองไฟ 

ขึ้นมาในถ�้า ในท่ีสุดความรู้สึกอบอุ่นก็แผ่ลามไปทั่วร่าง ครั้นแล้วข้า 

ก็หมอบลงกลางกองหญ้าด้วยความพึงพอใจ เตรียมจะเข้านอนอีกครั้ง

คิดไม่ถึงว่าพวกเขาสองคนกลับพุ่งเข้ามาคุกเข่าให้กับข้า ปากก็ 

เอ่ยขึ้นพร้อมกัน "ต้าหวังได้โปรดเมตตา ช่วยพวกเราด้วยเถิด!"
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ข้ามองคนสองคนที่ขัดจังหวะการนอนของข้าถึงสองครั้ง ในใจ 

เต็มไปด้วยความไม่พอใจ "เพราะเหตุใดต้องช่วยพวกเจ้า เก่ียวอะไร 

กับข้าด้วย"

อวิ๋นโอวรีบเอ่ย "ข้าเป็นปีศาจจิ้งจอกแห่งภูเขาเยี่ยน นับแต่ท่าน

สังหารราชาเพียงพอนเหลืองแห่งภูเขาเย่ียนแล้ว ปีศาจท่ีภูเขาเย่ียนก็ 

อยู่ภายใต้การปกครองของท่านทัง้หมด ต้องส่งมอบเครือ่งบรรณาการให้

ทุกปีไม่เคยขาด เป็นเพราะภูเขาลั่วอิงเกิดแผ่นดินไหว ส่งผลกระทบถึง 

ภูเขาเย่ียน หลังจากเหล่าปีศาจแยกย้ายแตกฉานซ่านเซ็นไป จึงจ�าต้อง

หยุดส่งเครื่องบรรณาการ"

"มีเรื่องเช่นน้ีด้วยหรือ" เนื่องจากเรื่องจุกจิกเหล่านี้อิ๋นจื่อเป็นคน

จัดการทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ข้าคิดอยู่นานก็คิดไม่ออกว่าพวกเขาส่งอะไร 

มาเป็นเครื่องบรรณาการ

อว๋ินโอวนิง่เงยีบไปครูห่นึง่ ชีใ้บหน้าทีเ่ฝ้ารอคอยของตนพลางบอก 

"ข้าเพ่ิงบ�าเพ็ญเพียรจนกลายร่างเป็นมนุษย์ได้เม่ือสองร้อยกว่าปีก่อน  

โชคดีตอนไปส่งเครื่องบรรณาการเคยพบหน้าต้าหวังคร้ังหนึ่ง ไม่ทราบ 

ต้าหวังยังจ�าได้หรือไม่"

ข้าสั่นศีรษะ แสดงท่าทีว่าจ�าไม่ได้แม้แต่น้อย

"หลังจากครั้งนั้นข้าก็ไปจากภูเขาเย่ียน ปลีกตัวมาบ�าเพ็ญเพียร  

ไม่ได้พบเห็นท่วงทีงามสง่าของต้าหวังมาเป็นเวลานาน"

"มน่ิา ข้าถึงไม่เคยพบเจ้า" ข้าหรีต่าลงครึง่หน่ึง รูส้กึว่าน่าเบือ่หน่าย

"อว๋ินโอวไม่ต้องพูด ไม่ต้องขอร้องแล้ว" หนิงซินท่ีอยู่ด้านข้างดึงๆ 

ชายเสื้อของเขา หว่างคิ้วดวงตาเต็มไปด้วยความระทมทุกข์ "เรื่องเช่นนี้
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นางจะยอมช่วยได้อย่างไร ช่างเถิด...ข้าเองทีท่�าให้เจ้าต้องพลอยเดอืดร้อน"

"ข้ารู้เจ้าก�าลังคิดอะไร บอกแล้วนี่ว่าไม่อาจปล่อยให้เจ้าไปรนหา 

ที่ตาย" อวิ๋นโอวหันหน้าไปมองนาง กุมมือแล้วพูดอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ 

"โดยเฉพาะอย่างย่ิง เรื่องน้ีเจ้าไม่มีความผิดแม้แต่น้อย เป็นคนผู้นั้น 

ที่ข่มเหงผู้อื่นเกินไป หรือว่าใต้หล้าน้ีไม่มีหลักธรรมแห่งสวรรค์ ไม่ม ี

ความถูกต้องแล้วหรือ" 

"ไม่มีเจ้า ข้าตัวคนเดียวจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร ข้าตายไม่เป็นไร  

แต่ถ้าลูกในท้องตกไปอยู่ในก�ามือคนผู้น้ัน ก็ไม่รู้จะรักษาไว้ได้หรือไม่"  

หนิงซินน�้าตาคลอหน่วย

"ต้าหวังมอีาคมยอดเย่ียมเลศิล�า้ อาจขอร้องนางให้ช่วยเจ้ากับลกูได้"  

ในดวงตาของอวิ๋นโอวก็มีหยาดน�้าตาขังคลอ

พวกเขาสองคนตัดพ้อกันไปมา ข้าฟังแล้วรู้สึกเหมือนเด็กมีอะไร

เก่ียวพันกับข้าอยู่ แต่ก็มึนงงไปหมด ส่งเสียงร้องออกไปหลายค�าก็ 

ไม่มีใครสนใจ ครั้นแล้วจึงฟาดกรงเล็บลงกับพ้ืนอย่างแรง ฟาดจนม ี

รอยแตกหลายรอย เอ่ยปากด่าขึ้น "ที่แท้แล้วพวกเจ้าอยากพูดอะไร 

กันแน่ พูดออกมาให้ชัดเจนหน่อย!"

จิง้จอกสองตวัเงยีบเสยีงลงทนัท ี ข้าย่ืนกรงเลบ็ออกไป ชีไ้ปทีห่นงิซนิ 

แล้วถามด้วยความอยากรู้ "ลูกในท้องของเจ้ามีอะไรเก่ียวข้องกับข้า  

หรือว่าเป็นลูกของข้า"

"เรื่องนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอน" นางรีบส่ันศีรษะ แทบจะกัดถูก 

ลิ้นตนเอง "ข้า...ข้าประพฤติตัวอยู่ในท�านองคลองธรรม"

ข้าถามอย่างไม่เข้าใจ "แล้วเกี่ยวข้องกับใคร"
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"กับข้า..." อวิ๋นโอวรีบชี้ไปท่ีตนเอง จู่ๆ ก็ร้องเสียงดังขึ้น "ไม่ถูกๆ 

เกี่ยวข้องกับท่านด้วย!"

"เกี่ยวข้องอย่างไร" ข้ายิ่งมึนงงหนัก

อว๋ินโอวถามอย่างระมัดระวังหลายครั้ง เมื่อแน่ใจว่าข้าไม่เข้าใจ  

จู่ๆ ก็เปลี่ยนสีหน้าบอก "เด็กคนน้ีวันหน้าต้องเรียกท่านว่าแม่บุญธรรม  

ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับท่านด้วย!"

อะไร...อะไรคือแม่บุญธรรม ข้ามองจิ้งจอกท่ีอยู่ตรงหน้าด้วย 

อาการปากอ้าตาค้าง ไม่รู้ควรพูดอะไรดี

"วันหน้าเด็กคนนี้ต้องเรียกท่านว่าแม่!" อว๋ินโอวกระโจนมาอยู ่

ตรงหน้าข้า พูดด้วยน�้าเสียงหนักแน่น "ท่านยังจ�าได้หรือไม่ ตอนนั้น 

อยู่ที่ภูเขาลั่วอิง ท่านพูดเองว่าวันหน้าอยากจะเล่นกับลูกของข้า เล่นกับ

จิ้งจอกน้อย ดังนั้นจึงต้องการเป็นแม่บุญธรรมของเขา!"

"มี...มีเรื่องเช่นน้ี?" เวลาผ่านมานานมาก ความทรงจ�าของข้า

ยุ่งเหยิงไปหมด

"มสีิๆ  ต้าหวังโปรดอย่าพูดจากลบัไปกลับมา" หนิงซนิเห็นสถานการณ์ 

เป็นเช่นนีก็้รบีกระโจนเข้ามาเออออด้วย "อวิน๋โอวพูดกบัข้าทกุวัน วนัหน้า

เมือ่ลกูคลอดออกมาแล้ว ต้องพาเขาไปภูเขาลัว่องิเพ่ือคารวะแม่บญุธรรม 

เสียดายท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว"

"จริง...จริงหรือ" ข้าที่ไม่ค่อยมั่นใจในความทรงจ�าของตนเองเร่ิม 

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง "อะไรคือแม่บุญธรรม"

"แม่บุญธรรมก็คือวันหน้าลูกในท้องหนิงซินก็ต้องเรียกท่านว่าแม่" 

อว๋ินโอวรีบอธิบาย "เขาก็เป็นลูกของท่านเช่นกัน ท่านเป็นแม่บุญธรรม 
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ไม่อาจไม่สนใจเขา หรือปล่อยให้เขาตาย! เขาตายแล้ววันหน้าใคร 

จะเป็นเพื่อนเล่นของท่าน"

ในท่ีสุดก็เข้าใจ ท่ีแท้ข้ามีลูก ที่แท้ข้าเป็นแม่แล้ว...แม้จะไม่รู้ว่า

เพราะเหตุใด แต่เรื่องนี้ไม่อาจไม่ยุ่ง ชั่วขณะน้ันข้าก็พยักหน้าอย่าง 

หนักแน่น "พูดมาเถิด ข้าต้องท�าอย่างไร"
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ฝนค่อยๆ หยุดตก ข้าเองก็หาวมาเจ็ด แปด สิบครั้งแล้ว อวิ๋นโอว 

กับหนิงซินท่ีอยู่ตรงหน้ายังคงพูดร�่าไรไม่จบ ท้ังยังพูดไปพักหนึ่งก็ร้องไห้

พักหนึ่ง หนวกหูจนแมวปวดหัว

"พูดให้สัน้หน่อย!" ในทีส่ดุข้าก็ทนไม่ไหวตวาดข้ึน กรงเล็บแหลมคม

ตะปบลงบนพื้น แสดงให้เห็นว่าขืนยังไม่พูดประเด็นส�าคัญ ข้าก็จะโมโห

แล้ว

ทั้งสองคนตัวสั่นสะท้าน มองหน้ากันอยู่ครู ่หน่ึง ก่อนอวิ๋นโอว 

เป็นคนพดูขึน้ "ข้าออกจากภูเขาเย่ียนเทีย่วระเหเร่ร่อนไปท่ัว มาพบรกักับ

หนิงซิน ผูกสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากับนาง คิดไม่ถึงว่าจิ้งจอกหน้าด�า

ซอืสอืจวินเดินทางผ่านมาทางน้ี บอกหนงิซนิหน้าตาคล้ายภรรยาท่ีตายไป 

ของเขา และคิดจะใช้ก�าลังบีบบังคับแต่งนางกลับไป เราสองสามีภรรยา

ไม่ยอม เขาก็ใช้วิธีต�่าช้าต่างๆ มาบีบบังคับ ด้วยอับจนหนทาง พวกเรา 

58 

จิ้งจอกหน้าด�า
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จ�าต้องหลบหนีมาถึงที่นี่"

"เรื่องเล็กน้อยเท่าน้ี น่าเบื่อเสียจริง" ข้าอ้าปากหาวอีกครั้ง "แต่งก็

แต่งสิ อย่างมากพวกเจ้าก็ตามเขาไปด้วยกัน จะเป็นไรไป"

อว๋ินโอวใบหน้าซีดเผือดทันที หนิงซินยืนข้ึนมาพูดด้วยความโกรธ 

"ต้าหวังพูดเช่นนี้ได้อย่างไร! สตรีที่ดีไม่มีสองสามี! แม้ข้าจะเป็นจิ้งจอก 

ก็รู้ถึงหลักธรรมนี้"

ข้าถูกด่าจนรู้สึกขาดความมั่นใจ "ท�าไม่ได้หรอกหรือ"

อว๋ินโอวรีบดึงหนิงซินมาบอกว่า "ต้าหวังฐานะสูงศักดิ์ แต่ไรมา 

ไม่ได้สนใจเรื่องราวทางโลก เจ้าอย่าโมโห กระเทือนถึงลูกในท้องจะไม่ดี"

ข้าลูบๆ ศีรษะ มองพวกเขา เสนอความเห็นอีกครั้ง "เช่นน้ันก็ 

สังหารจิ้งจอกหน้าด�าตัวนั้นเสียก็หมดเรื่อง"

"จิง้จอกหน้าด�าตัวน้ันร้ายกาจย่ิง อกีทัง้เบือ้งหลังยังมคีนหนนุหลัง...

กล่าวกันว่าเป็นปีศาจทีร้่ายกาจทีส่ดุตนหนึง่" อว๋ินโอวมสีหีน้าดใีจให้เหน็

ร�าไร ถึงอย่างนั้นน�้าเสียงก็ยังฟังออกถึงความร้อนใจ

"น�าทางๆ" ข้าคร้านจะพิรีพิ้ไรกับพวกเขา เหน็นอกถ�า้ฝนหยุดตกแล้ว

จึงอยากจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

คิดไม่ถึงว่าข้ายังไม่ทันได้ออกไปก็มีเสียงค�ารามดังมาจากปากถ�้า 

"หนิงซินออกมา! ตามข้ากลับไป!"

"เขามาแล้ว!" หนิงซินรีบเข้าไปหลบด้านใน อว๋ินโอวใช้สายตา

วิงวอนขอร้องมองมาที่ข้า

ครั้นแล้วข้าก็ลุกขึ้นกลายร่างเป็นมนุษย์ ย่ืนมือออกมา กรงเล็บ

ทะลวงฟ้าปรากฏขึ้น จากนั้นก็เดินอาดๆ ออกไป มองผู้มาที่อยู่เบื้องหน้า
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แล้วถามขึ้น "เจ้าก็คือจิ้งจอกหน้าด�าหรือ"

"เจ้ากับสองคนนั้นมีอะไรเก่ียวข้องกัน" ผู ้มาตัวสูงมาก รูปร่าง 

ผอมแห้ง ผิวค่อนข้างด�า สวมชุดเกราะสีด�า มือถือหอกยาว ดวงตา 

หว่างคิ้วเต็มไปด้วยความดุร้าย แต่กลับมีแววระทมทุกข์จางๆ ท่ีไม่อาจ

ลบเลือนได้ "ข้าต้องการเพียงหนิงซิน เจ้าไสหัวไป!"

"ข้าเป็นแม่บุญธรรมของลูกหนิงซิน!" ข้ารีบใช้ความสัมพันธ์ที่เพ่ิง

เข้าใจเมื่อครู ่โต้กลับไป ทั้งไม่ชอบใจในท่าทีก�าเริบเสิบสานของเขา 

อย่างมาก แอบโคจรพลังมาที่กรงเล็บ เตรียมจู่โจม

ซอืสอืจวินท่ีอยู่ตรงหน้าชะงักอึง้ไปชัว่ขณะ พลนัหวัเราะฮ่าๆ ออกมา  

"สองคนนั้นเจ้าเล่ห์ย่ิงนัก เคยรับแม่บุญธรรมต้ังแต่เม่ือไรกัน แมวโง่งม 

เจ้าถูกหลอกแล้ว"

ถึงกับยังด่าว่าข้าโง่งมเชียวรึ! หากไม่จัดการคนผู้นี้ข้ายังจะมีหน้า

เป็นแมวอีกหรือ เขาพูดยังไม่ทันขาดค�าดี ข้าก็จู่โจมเข้าใส่ทันที ตวัด 

กรงเลบ็ไปทีใ่บหน้าเขาทหีน่ึง สองขาเตะฝุน่ดนิทีพ้ื่นเข้าใส่ดวงตาของเขา

ซือสือจวินเห็นแล้วก็กวัดแกว่งหอกยาวในมือเป็นวงกลม แม ้

น�้าหยดเดียวก็มิอาจลอดผ่าน หลบเลี่ยงการจู่โจมที่ดุเดือดรุนแรงไปได้ 

ข้าเห็นแล้วกระโดดไปที่ด้านข้าง ยกหินก้อนมหึมาหนักราวพันชั่ง

ทุ่มลงมาอย่างแรง เขาเปลี่ยนท่วงท่าจากการใช้หอกตั้งรับเป็นคิดจะ 

โจมตีหินให้แตก ที่ข้ารออยู่ก็คือช่วงจังหวะนี้

กรงเล็บทะลวงฟ้าพุ่งออกไป จู ่โจมหินก้อนมหึมาจนแตกออก 

เป็นหินก้อนเล็กจ�านวนนับไม่ถ้วน ภายใต้พลังปีศาจท่ีข้าควบคุมอยู่  

หินก้อนเล็กทั้งหมดตรงเข้าจู่โจมซือสือจวินจากทิศต่างๆ กัน ขณะที่เขา
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ก�าลงัมอืไม้พันกนัยุ่ง กรงเลบ็กก็รดีผ่านหน้าอกของเขา ตดัเสือ้เกราะขาด 

เปิดแผลท่ีลึกจนเหน็กระดูกแผลหนึง่ ท่ีน่าเสยีดายก็คอืไม่ได้ควักเอาหัวใจ

ออกมา

ซือสือจวินถอยหลังไปหลายก้าว เอามือกดปากแผลมองข้าแล้ว 

ร้องด่า "เจ้าปีศาจแมวตนนี้! วรยุทธ์ดูเหมือนจะร้ายกาจยิ่ง!"

พูดจบเขาก็กัดฟันพุ่งเข้ามาจะสู้ตาย ข้าหลบหลีกได้อย่างง่ายดาย 

และกรีดร่างของเขาซ้ายทีขวาทีเป็นแผลเล็กแผลน้อยจ�านวนนับไม่ถ้วน

ไม่ต่างอะไรกับการหยอกเย้าหนูเล่นสนุก

โลหิตของซือสือจวินไหลออกมามากขึ้นทุกที เป็นตายเขาก็ไม่ยอม

รามือ สุดท้ายก็ล้มคว�่าลงกับพ้ืนอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ ข้าเห็นเขา 

ไม่ไหวแล้วจึงเดินเข้าไปเตะเท้าใส่ทีหนึ่ง เตรียมจะลงมือครั้งสุดท้าย

"อว๋ีเกอ..." ซือสือจวินไม่รู้เรียกชื่อใคร ดวงตาของเขาเริ่มแตกซ่าน 

เพียงจับจ้องไปท่ีหนิงซินซึ่งหลบหลังอว๋ินโอวอยู่ในถ�้าพลางร้องเรียก  

"อวี๋เกอ...กลับมา..."

"นางหาใช่อวี๋เกอ..." อวิ๋นโอวพูดขึ้นเบาๆ

ใบหน้าของซือสือจวินเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง เขาหลับตาลง  

กลายร่างเป็นจิ้งจอกหน้าด�า คล้ายก�าลังรอคอยความตายที่จะมาถึง  

ท่าทีที่รอคอยการถูกสังหารเช่นนี้ ในเวลาอันสั้นกลับท�าให้ข้าไม่รู้ว่า 

ควรลงมือดีหรือไม่

หนิงซินเดินเข้ามา ถอนหายใจเอ่ยว่า "ถ้า...เจ้ายอมปล่อยพวกเรา

สองสามีภรรยา วันนี้ก็จะไม่สังหารเจ้า...นับแต่นี้เราต่างคนต่างใช้ชีวิต

ของตนดีหรือไม่"

Page ������ ������ ������ ������������ 2.indd   38 17/7/2563 BE   15:40



39

จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ซือสือจวินไม่พูดอะไร ข้าขยับกรงเล็บทะลวงฟ้าถามพวกเขาติดๆ 

กันหลายครั้งว่าจะสังหารหรือไม่ พวกเขาต่างไม่ตอบข้า

"พ่ีชาย! พ่ีชาย!" เสียงเล็กอ่อนช้อยของอิสตรีดังมาจากที่ไกล  

มีจิ้งจอกหน้าขาวตัวหน่ึงกระโจนเข้ามาแล้วกลายร่างเป็นหญิงสาว 

ใบหน้างามหยาดเย้ิมเปี่ยมเสน่ห์ สวมใส่เพชรพลอยไข่มุกสาดประกาย 

วิบวบัไปทัง้ร่าง นางฟุบตัวลงบนร่างจิง้จอกหน้าด�าพลางร้องไห้คร�า่ครวญ 

"พวกเจ้าจิตใจชั่วร้ายยิ่งนัก ถึงกับลงมือโหดเหี้ยมเช่นนี้!"

จิ้งจอกพวกนี้มารวมตัวกัน ก่อเรื่องวุ ่นวายจนข้าจิตใจว้าวุ ่น  

ทัง้เห็นอวิน๋โอวกับหนิงซนิไม่มท่ีาทีอะไร จงึเดนิไปนัง่บนก้อนหนิด้านข้าง

เฝ้าดูพวกเขาเจรจากัน

อว๋ินโอวเอ่ยขึ้น "เป็นพ่ีชายของเจ้าท่ีไล่สังหารพวกเรา ขู่เข็ญ 

คุกคามภรรยาของข้า"

จิ้งจอกหน้าขาวเอ่ย "ข้าไม่สนใจ! ถ้าพ่ีชายของข้าตาย ข้าจะให้ 

พวกเจ้าชดใช้ด้วยชีวิต!"

พูดจบนางก็ชกักระบีอ่่อนออกมาจากเอว แทงใส่อว๋ินโอวกับหนิงซิน 

อย่างดุดัน ข้าช�าเลืองตามองอยู่ชั่วขณะ เห็นว่าวรยุทธ์ของจิ้งจอกตัวนี้

ธรรมดา พ้ืนฐานก็ไม่แน่น เทียบไม่ได้กระท่ังอว๋ินโอว จึงไม่มีความรู้สึก

อยากไปเล่นสนุกด้วย

ต่อสู้กันได้ไม่ก่ีกระบวนท่า อาวุธของจิ้งจอกหน้าขาวก็ถูกจู่โจม 

จนร่วงหล่นลงกับพ้ืน นางพิลาปร�่าไห้ออกมา "ถ้าพวกเจ้ารังแกข้า  

ต้าหวังบ้านข้าจะต้องเล่นงานพวกเจ้า!"

สีหน้าของอว๋ินโอวเปลี่ยนไปแล้ว เขาพลันพูดกับนางอย่างดุดัน  
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"ในเมื่อพวกเจ้าไม่คิดจะให้ทางรอดแก่ข้า เช่นน้ันวันน้ีข้าก็จะตายตกไป

พร้อมกับพวกเจ้าเสียเลย!"

สีหน้าของจิ้งจอกหน้าขาวเปลี่ยนเป็นเขียวคล�้า เอาแต่ร้องไห้ 

ราวกับดอกสาลี่ต้องฝน ดูน่าสงสารย่ิง ปากก็เอาแต่ร้องเรียก "ต้าหวัง 

ช่วยด้วย"

"ต้าหวังบ้านเจ้าคือใคร" ข้าฟังจนรู้สึกร�าคาญจึงเอ่ยปากถาม

"พูดออกมาเจ้าอย่าตกใจแล้วกัน!" จิง้จอกหน้าขาวปากกล้าข้ึนมาอกี  

นางกลอกตาไปมาแล้วหันมาพูดใส่หน้าข้า "ต้าหวังบ้านข้าเคยบุกเด่ียว

ไปท่ีเขาซวีหมี* ทางตะวันตก เขาก็คือจอมมารวัวกระทิง สมญานาม 

ผิงเทียนต้าเซิ่ง!"

ข้าสะดุ้งตกใจ พอได้ยินสมญานามผิงเทียนต้าเซิ่ง (มหาเทพ 

เสมอฟ้า) ก็เกือบจะพลัดตกจากก้อนหิน

นางยังร้องต่อ "ปีศาจแมว เจ้ามีฝีมือเช่นนี้ ถ้าสังหารพวกเขา 

สองคนช่วยชีวิตข้าไว้ ต้าหวังบ้านข้าจะต้องให้รางวัลเจ้ามากมาย  

กระทั่งมอบภูเขาให้เจ้าครอบครองตั้งตนเป็นหวัง!"

อว๋ินโอวกับหนิงซินร้อนใจ พวกเขารีบกล่าวกับข้า "ต้าหวัง ท่าน

รับปากจะช่วยพวกเรา...ขอร้องท่าน ได้โปรดอย่าฟังปีศาจจิ้งจอกตนนี้!"

"เมี้ยว ดียิ่งนัก!" ข้าดีใจยิ่ง กระโดดไปถึงเบื้องหน้านาง กล่าวยิ้มๆ 

"เจ้าอยู่ด้วยกันกับจอมมารวัวกระทิง?"

จิ้งจอกหน้าขาวพยักหน้าติดๆ กัน ใบหน้าเต็มไปด้วยหยาดน�้าตา 

"ข้าคือจิ้งจอกหน้าหยก เจียวเจียว ในเมื่อเจ้ารู้แล้วก็รีบช่วยข้าเร็วเข้า" 

* ซวีหมี หมายถึงเขาพระสุเมรุ
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จิ้งจอกสองตัวที่อยู่ด้านข้างมีใบหน้าซีดขาวดุจคนตาย

ข้ามองเหย่ือตรงหน้าที่ได้มาอย่างไม่ต้องเปลืองแรง บอกด้วย 

ความลงิโลด "คราวก่อนพ่ีสะใภ้หลวัช่าด่าข้าว่าโง่เพราะเจ้า บอกจะไปหา

เจ้าลากตัวออกมาสังหาร ครานี้ถ้าส่งตัวเจ้าไป นางคงจะดีใจมาก"

"หลัว...หลัวช่า!" ใบหน้างดงามของจิ้งจอกหน้าหยกเผือดสี ตกใจ

จนล้มก้นกระแทก "หรือว่าเจ้าก็คือฮวาเหมียวเหมียวน้องสาวบุญธรรมที่

ต้าหวงัเอ่ยถึงเสมอ แมวท่ีเทพป้ีชงิเทพสงครามอนัดบัหนึง่แห่งแดนสวรรค์

รับไว้เป็นลูกศิษย์...จอมมารแมว"

ข้าพยักหน้าด้วยความเบิกบานใจ ครั้นแล้วจิ้งจอกตัวนี้ก็เป็นลม

หมดสติไปเลย...
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เดิมข้าคิดจะสังหารจิ้งจอกพ่ีน้องสองตัวน้ีแล้วส่งไปรับความด ี

ความชอบจากหลัวช่า แต่มาค�านวณดู ภูเขาหั่วเย่ียนระยะทางไกล  

อีกทั้งข้ายังชอบหลงทาง เกิดโอ้เอ้ท�าให้การฝึกฝนในแดนมนุษย์ต้อง 

เสียงานคงไม่ดีแน่ จึงมอบหมายให้อวิ๋นโอวกับหนิงซินช่วยส่งตัวนางไป

เจยีวเจยีวจิง้จอกหน้าหยกน�า้ตาคลอ ท่าทางก�าเริบเสิบสานท่ีเคยมี 

อันตรธานไปหมดสิ้น ได้แต่วิงวอนขอร้องอย่างน่าสงสาร "ไม่ว่าอย่างไร

ข้าก็เป็นอนุที่พ่ีชายของเจ้ารักและโปรดปราน ถ้าสังหารข้าแล้ว เจ้าจะ

อธิบายกับเขาอย่างไร"

ข้าถีบนางไปทหีนึง่อย่างไม่แยแส "พ่ีชายจอมมารวัวกระทิงแต่ไรมา 

ไม่เคยแม้แต่จะด่าข้าด้วยถ้อยค�ารนุแรงสกัค�า ต่อให้ข้าท�าผิด แค่พูดไม่กีค่�า  

ประจบออดอ้อนสักหน่อยก็ผ่านไปแล้ว แต่พ่ีสะใภ้หลัวช่ากลับลงมือ 

ตีข้าจริง เจ้าเห็นข้าเป็นแมวโง่หรือไร"

59 

เขียนจดหมาย
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เจียวเจียวได้ยนิเชน่นัน้กร็ีบวิงวอนอวิน๋โอวสองสามภีรรยา "ข้ารู้ว่า

พ่ีชายท�าผดิไปแล้ว...โปรดเห็นแก่ความรกัทีพ่ี่ชายข้ามต่ีอภรรยาทีล่่วงลบัไป  

ถึงได้ท�าเรือ่งโง่งมเช่นนี ้ขอร้องพวกเจ้า เหน็แก่ความเป็นเผ่าพันธ์ุเดยีวกัน 

ปล่อยพวกเราไปสักครั้งเถิด ต่อไปไม่กล้ามาก่อกวนพวกเจ้าอีกแล้ว"

อว๋ินโอวพูดด้วยความโกรธ "ตอนพ่ีชายเจ้าไล่สงัหารพวกเรา พวกเรา 

ก็พยายามวิงวอนขอความเมตตา เหตุใดจึงไม่เห็นเขาปล่อยพวกเรา 

สองสามีภรรยา"

จิ้งจอกหน้าด�าท่ีนอนอยู่กับพ้ืนเสียงหอบหายใจแผ่วอ่อน ทว่า 

ปากก่นด่าด้วยเสียงแหบแห้ง "สมัครใจต่อสู้ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ 

ห้าม...ห้าม...ขอร้องผู้อื่น..."

"พ่ีชาย..." เจียวเจียวมองเขาแล้วร้องไห้จนควบคุมตนเองไม่อยู่  

จากนั้นก็หันมาวิงวอนขอร้องข้า "ถ้าส่งตัวข้าไปอยู่ในมือหลัวช่าจริง  

ข้ากลัวว่าต่อให้ข้าคิดจะตายก็ตายไม่ได้ หาไม่เจ้าก็สังหารข้าเสียท่ีนี่ 

เลยแล้วกัน"

เคยเห็นแต่คนวิงวอนขอความเมตตา ไม่เคยเห็นใครวิงวอนให้

สังหาร ครั้งนี้ท�าให้ข้างุนงงแล้ว

หนงิซนิกลบัผลกัอว๋ินโอวเบาๆ ทหีน่ึง "เรือ่งนี.้..ถ้าพวกเราท�าจรงิ...

เกรงว่าจะต้องเกิดปัญหายุ่งยาก"

อว๋ินโอวลังเลอยู่ชั่วขณะ หลังจากเข้ามาตรวจดูอาการบาดเจ็บ 

ของจิ้งจอกหน้าด�าแล้วก็ค้อมค�านับข้า "ต้าหวังคุณธรรมสูงส่งเทียมฟ้า 

ออกหน้าให้ความช่วยเหลือ เราสองสามีภรรยาซาบซึ้งในบุญคุณย่ิงนัก 

เพียงแต่...อย่างไรจิ้งจอกหน้าหยกผู้น้ีก็เป็นจิ้งจอกเผ่าพันธุ์เดียวกัน แม้
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พวกเขาจะไร้ความปรานี แต่พวกเราไม่อาจไร้คุณธรรม ท้ังนางยังเป็น 

อนุของผิงเทียนต้าเซิ่งพ่ีชายของท่าน ถ้านางจบชีวิตที่น่ี แม้ต้าเซ่ิง 

ไม่ทวงถามความรับผิดชอบจากท่าน แต่ในใจคงไม่พ้นท่ีจะซุกซ่อน 

ความไม่พอใจเอาไว้"

"ความหมายของเจ้าก็คือไม่อาจสงัหารนาง?" ฟังถ้อยค�าสภุาพท่ีเขา

พูดออกมายาวเหยียด ข้าพยายามใคร่ครวญความหมายที่แฝงอยู่ใน 

น�้าเสียง จากนั้นก็สั่นศีรษะบอก "ไม่ได้ๆ ถ้าหลัวช่ารู้ว่าข้าพบจิ้งจอกตัวนี้

แล้วไม่ได้สังหาร จะต้องทุบตีข้าแน่นอน"

"แต่ว่า..." อว๋ินโอวขยับปากสองสามครัง้ พูดขึน้เบาๆ "ฌานตบะของ

จิ้งจอกหน้าด�าถูกต้าหวังซัดจนแตกซ่านไปแล้ว ถ้าท่านยังสังหารจิ้งจอก

หน้าหยกอีก แล้วให้พวกเราส่งตัวไปให้หลัวช่า หากผิงเทียนต้าเซิ่ง 

ทราบเรื่องเข้า แม้เขาจะไม่โกรธท่าน...แต่ต้องสังหารพวกเราระบาย 

ความแค้นแน่"

เจียวเจียวได้ยินแล้วรีบผงกศีรษะดุจทุบกระเทียมทันที

ข้ามองสองคนตรงหน้าทีท่�าหน้าน่าสงสารแล้วก็หันไปมองท้องของ

หนิงซินครู่หนึ่ง ถามอย่างลังเล "แล้วลูกของเจ้าเล่า จะถูกสังหารหรือไม่"

"พวกเราไม่รู้..."

"เช่นนั้นก็ช่างเถิด" ข้าตัดสินใจอย่างฉับไว "พวกเจ้าว่าอย่างไรก็ว่า

อย่างน้ัน ปล่อยนางไป" แล้วก็หันไปขู่ขวัญเจียวเจียว "เจ้าคงไม่บอก 

หลัวช่าเรื่องที่ข้าพบเจอเจ้ากระมัง"

เจยีวเจยีวรบีเปลีย่นจากพยักหน้าเป็นสัน่ศรีษะราวกับกลองป๋องแป๋ง 

ใบหนึ่ง
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"แต่ไม่อาจปล่อยไปเช่นน้ี..." อว๋ินโอวยับย้ังการตัดสินใจของข้า  

"ถ้าพวกเขากลับไปแล้วเท่ียวพูดจาส่งเดช ยุยงคนมาแก้แค้นก็จะม ี

ปัญหา"

"นี่ก็ไม่ได้ นั่นก็ไม่ได้ แล้วเจ้าจะเอาอย่างไร" สมองข้าบวมโตแล้ว 

จ้องคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยความหงุดหงิด 

อวิน๋โอวปรกึษาหารอืกับหนงิซนิอยู่ครู่หน่ึง ก่อนก้าวเข้ามาแล้วย้ิมสู้  

"ต้าหวัง พวกเราใคร่ครวญกันดีแล้ว ไม่สู้ท่านเขียนจดหมายให้พ่ีชาย 

สักฉบับ เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้เขาฟัง ขอให้เขาอย่าได้ทวงถาม

ความรบัผดิชอบจากพวกเรา ข้าจะให้หนิงซนิเดนิทางไปภูเขาห่ัวเย่ียนก่อน  

ส่วนตัวข้าเองจะเอาจดหมายไปส่งให้ผิงเทียนต้าเซิ่งโดยเดินทางไป 

พร้อมกับจิ้งจอกสองตัวน้ี จากน้ันค่อยไปสมทบกับนางในภายหลัง  

หลังจากนั้นก็อยู่ภายใต้สังกัดของหลัวช่า ตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีน่ัน ไม่ต้อง 

กลัวว่าพวกเขาสองคนจะกล้าบุกเข้ามาหาเรื่องอีก"

เขียนจดหมาย? ข้าที่เพิง่รู้ตวัอักษรร้อยกว่าตัวท�าหน้าบูดบึ้งแล้ว...

หนิงซินปูกระดาษเซวียนจื่อ อวิ๋นโอวฝนหมึก ย่ืนพู่กันขนหมาป่า 

มาใส่มือข้าด้ามหน่ึง ข้าจับพู่กันขึ้นมา มองกระดาษว่างเปล่าตรงหน้า  

ในสมองก็มีแต่ความว่างเปล่า ข้าท่ียามต่อสู ้ไม่เคยถอยหนี ยามน้ี 

กลางฝ่ามือถึงกับมีเหงื่อซึมและสั่นเทาเล็กน้อย

เวลาหนึ่งเค่อ* ผ่านไป สายลมบางเบาพัดผ่านหน้าผาก พัดพา 

เม็ดเหงื่อของข้าไป

เวลาสองเค่อผ่านไป กระรอกซุกซนบนต้นไม้ดึงกลีบดอกสาลี่ 

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาแต่โบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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สีขาวดุจหิมะร่วงหล่นปลิวลงมาบนกระดาษเซวียนจื่อที่ว่างเปล่า

เวลาสามเค่อผ่านไป นกกระจอกส่งเสียงจุ๊บๆ จิ๊บๆ เอ็ดตะโรอยู่ 

ด้านข้าง ดึงดูดสายตาข้าให้หันไปมอง

หนึ่งชั่วยามผ่านไปแล้ว ในท่ีสุดพู่กันในมือข้าก็ขยับ หมึกสีด�า 

หยดลงไปหยดใหญ่ จากนั้นก็ต้องเปลี่ยนกระดาษใหม่...

ภายใต้การชี้แนะและการรบเร้าเซ้าซี้จะเป็นจะตายของอว๋ินโอว  

ในที่สุดข้าก็เขียนจดหมายฉบับแรกในชีวิตออกมาอย่างบิดๆ เบี้ยวๆ...

'พ่ีชาย ข้าคือเหมียวเหมียว ลงมา XX ในแดนมนุษย์ X ของท่าน  

ข้าเป็นคนตี ไม่ได้สังหาร กลัวท่านจะโกรธ แต่พี่ XX หลัวต้องโกรธแน่ X 

ของอว๋ิน X เป็นลูกบุญธรรมของข้า ท่านอย่าสังหารเขา และอย่าให้ X  

ของท่านสังหารเขา...'

หลังจากเขียนเสร็จอ่านดูอีกครั้งก็รู้สึกว่าไม่เลว จึงเขียนจดหมาย

ให้หลัวช่าอีกฉบับ...

'พ่ี XX หลวั ข้าคือเหมยีวเหมยีว ลงมา XX ในแดนมนุษย์ X ของหนงิ 

X เป็นลูกบุญธรรมของข้า นางมาหาท่าน อย่าได้สังหารนาง ข้าตี X  

ของพ่ีชายเกือบตาย ไม่ได้สังหารกลัวพ่ีชายจะโกรธ ยังคงให้ท่านเป็น 

คนสังหารเอง นางสังหารง่ายมาก'

ล�าบากไม่น้อยกว่าจะเขียนเสร็จ ข้ารู้สึกว่าหัวสมองของข้าด้านชา

Page ������ ������ ������ ������������ 2.indd   46 17/7/2563 BE   15:40



47

จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ไปหมด หนิงซินหยิบจดหมายขึ้นมากลับหัวกลับหางดูอยู่หลายคร้ัง  

ถามด้วยความไม่แน่ใจ "จดหมายนี้...พวกเขาจะอ่านเข้าใจจริงหรือ"

"ท่ีใดอ่านไม่เข้าใจ พวกเราก็อธิบายแล้วกัน" อวิน๋โอวหยิบจดหมาย

ขึ้นมาอย่างดีใจเป็นที่สุด รีบบอกให้ข้าท�าเครื่องหมายยืนยันตัวตน

หลงัจากครุน่คดิอยูค่รูห่นึง่ ข้าก็กลายร่างกลบัไปเป็นแมว ใช้อุง้เท้า

ประทับรอยดอกเหมยทีน่่ารกัไว้บรเิวณท้ายจดหมายอย่างประณีตบรรจง

เป็นการแสดงตัวตนของข้า พวกเขาต่างเอาจดหมายเก็บไว้ในอกเส้ือ

ราวกับได้รับสิ่งล�้าค่า ทั้งกล่าวขอบคุณข้า ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก  

ยังบอกจะกลับไปท�าป้ายอายุยืนให้ข้า ให้ลูกหลานชนรุ่นหลังจดจ�า 

ชื่อของข้าไว้ตลอดไป

ข้าไม่ได้ต้องการป้ายอายยุนื เพียงขอลบูท้องหนงิซนิเบาๆ ไม่ก่ีครัง้

แล้วเอาหูแนบลงไปฟังอย่างตั้งใจ ในท้องของนางมีเสียงหัวใจเต้นเบาๆ 

เป็นจังหวะ ดูอบอุ่นอ่อนโยน ยอดเยี่ยมยิ่งนัก

เมื่อก่อนตอนอยู่ภูเขาลั่วอิง แม้จะรู้ว่าสัตว์ล้วนให้ก�าเนิดลูก แต่ข้า

ไม่เคยใส่ใจขั้นตอนในการให้ก�าเนิดลูก ท่ีแท้น่าสนุกถึงเพียงนี้ สีหน้า 

ของหนิงซินยามมองท้องของตนเองดูมีความสุขมาก องคาพยพท้ังห้า 

แลสว่างไสวงดงามอย่างบอกไม่ถูก ส่วนใบหน้าอว๋ินโอวก็เปี่ยมไปด้วย

ความรักและเมตตา

ความตื้นตันใจที่ผุดข้ึนมาท�าให้หัวใจของข้าอ่อนนุ่มลง "ไม่รู้ตอน

ท่านแม่คลอดเหมียวเหมียวจะดูอบอุ่นอ่อนโยนเช่นนี้หรือไม่" เสียดาย 

ที่ค�าถามนี้ไม่มีค�าตอบ ตั้งแต่ข้าจ�าความได้ก็ไม่เคยพบหน้าท่านแม่  

และไม่เคยพบหน้าท่านพ่อ
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หลังจากเอ่ยค�าถามนี้ออกมา หนิงซินก็ย้ิมบอกกับข้า "จะต้อง 

อบอุ่นอ่อนโยนมากแน่นอน เพราะแววตาของท่านในตอนนี้ก็อบอุ่น 

อ่อนโยนมาก"

หลังจากได้รับค�าตอบ ข้าก็ดีใจโบกมือให้พวกเขาเป็นการอ�าลา

เตรียมจะจากไป อวิ๋นโอวพลันเรียกข้าไว้ เขาก้มหน้าบอก "ขออภัย...แต่ 

เด็กคนนี้วันหน้าจะต้องเป็นลูกบุญธรรมของท่านอย่างแน่นอน ข้าจะให้

เขาเคารพท่านดุจเดียวกับเคารพมารดาของตน"

"เดิมเขาก็เป็นลูกบุญธรรมของข้าอยู่แล้ว" ข้ากล่าวย้ิมๆ "วันหน้า

ค่อยมาเล่นกับเขา"

"ตกลง" อวิ๋นโอวตอบเสียงหนักแน่น

"สอนเขาจับนกกับจับหนูได้หรือไม่" ข้าถาม

"เรื่องนี้...ไม่ดีกระมัง" สีหน้าของหนิงซินดูไม่ค่อยดี

หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งข้าก็เอ่ยถาม "พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าจะหาเงิน 

ได้อย่างไร"

"จะให้ท่านต้องล�าบากเช่นน้ันได้อย่างไร!" อว๋ินโอวกับหนิงซิน 

รีบเอาแท่งเงินทองค�าที่อยู่ในตัวและไข่มุกยัดใส่มือข้า ข้าประคอง 

สิ่งของที่กินไม่ได้และหนักอึ้งเหล่านี้อยู่ในมือ หงุดหงิดจริงๆ ครั้นแล้ว 

จึงโยนกลับไปทั้งหมด เพียงเอาอาหารแห้งท้ังหมดของพวกเขาไป  

แล้วออกเดินทางเข้าเมืองไปด้วยความเบิกบานใจท่ามกลางเสียงกล่าว

ขอบคุณ

ครัง้นีเ้หมยีวเหมยีวนบัว่าไม่ได้ท�าอะไรผดิกระมงั คนืนีข้้าจะเล่าให้

เทพปี้ชิงฟัง ให้เขาชมข้า
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คิดไม่ถึงว่าหลังจากเทพปี้ชิงชมแล้ว...ก็พูดกับข้าอย่างมุ่งหวัง  

"หลังกลับจากการฝึกฝน เขียนจดหมายฉบับนั้นอีกครั้งมาให้ข้าดู  

แล้วเขียนจดหมายให้ข้าฉบับหนึ่งด้วย"

จากน้ันไม่รู้เพราะเหตุใดข่าวท่ีว่าเหมียวเหมียวเขียนจดหมายได ้

ก็เล่าลอืไปท่ัววังเทพ และค่อยๆ เล่าลอืออกไปภายนอก ต่อมาพวกหวาวา  

จิน่เหวิน โม่หลนิ หวงเซยีนเซงิ เทพธิดาหลนัอว่ีแต่ละคนก็ต้องการจะอ่าน

จดหมายที่ข้าเขียน แม้แต่เอ๋าอวิ๋นที่โอนอ่อนผ่อนตามข้าที่สุดก็ไม่ยกเว้น

ชั่วขณะนั้น ท่ามกลางมิตรไมตรีอันอบอุ่นเร่าร้อนของทุกคน ข้าก็

นึกเสียใจแล้ว...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6436-

https://jamshop.jamsai.com/product/6436-

