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ข้าเดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตู หวนนึกถึงขั้นตอนท่ีฝึกฝนมาในวันน้ี เดินไปถึงข้างกายเขา  

ใช้นิ้วมือขึ้นพันเส้นผมยาวเล่นเล็กน้อย จากนั้นก็ถอดเสื้อตัวนอกออกช้าๆ เสื้อคลุมสีขาวร่วงหล่น 

ไปที่ปลายเท้า เซี่ยงชิงสูดลมหายใจทีหน่ึง ลมหายใจเปลี่ยนเป็นถ่ีกระช้ันอีกครั้ง ดวงตาท้ังสอง 

มองข้าอย่างทึ่มทื่อ

"เจ้า...จะท�าอะไรหรือ" เซี่ยงชิงโยนหนังสือทิ้ง ท่าทางกระสับกระส่ายลุกนั่งไม่ติด

ข้าไม่ได้ตอบ หมนุตวัไปรอบหน่ึงอย่างคล่องแคล่ว พรบิตาท่ีหมนุตวัมาก็ปลดสายรดัเอวของ

กระโปรงยาวสีชมพูออก ผ้าแพรลื่นไหลดุจสายน�้า ร่วงลงสู่พ้ืนอย่างไร้สุ้มเสียง เผยให้เห็นชุดนอน 

สีแดงด้านในที่เย้ายวนใจคนที่สุด เซี่ยงชิงนั่งต่อไปไม่ติดแล้ว เขาลุกพรวดพราดขึ้นมาแล้วกระโจน

ไปที่ประตู

"กลับมา!" สถานการณ์เช่นนี้ไม่อยู่ในขอบข่ายท่ีเสี่ยวฉาฝึกซ้อมให้ข้า ข้าร้อนใจขึ้นมา  

ฉวยจงัหวะท่ีจติใจของเขายังไม่สงบพุ่งพรวดออกไป ชงิลงดาลประตกู่อน ทัง้ผลกัชัน้วางหนงัสอืท่ีอยู่

ด้านข้างมาขวางประตูไว้อย่างแน่นหนา จากนั้นก็ยิ้มชั่วร้ายมองเขา พูดอย่างอ่อนหวาน "มากินข้า

เถิด" 
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คำ�นำ�

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลังจากอ่าน 'เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง' 

จบไปแล้วสองเล่ม หลุดหัวเราะออกมาดังๆ กี่คร้ังกันบ้างเอ่ย ความใสซื่อของ 

ฮวาเหมียวเหมียวช่างน่าเอ็นดูจริงๆ ต่อให้เผลอไปก่อเร่ืองก่อราวก็โกรธนางไม่ลง 

สักนิด มีแต่คนให้ความรักและความช่วยเหลือนางเสมอเลย 

หลังจากแดนสวรรค์อลหม่านเพราะฮวาเหมียวเหมียวไปไม่น้อยแล้ว ในเล่มนี้

จะถือเป็นการเปิดภาคใหม่คือภาคแดนมนุษย์น่ันเองค่ะ เมื่อฮวาเหมียวเหมียว 

ต้องเฝ้ารอ 'เทพปี้ชิง' กลับมาเกิดใหม่อย่างอดทน พร้อมด้วยเรื่องราวภารกิจ 'แมวโง่

ไล่ตามสามี' ที่มาพร้อมเสียงหัวเราะอีกแน่นอน

สดุท้ายแล้วสามผีูท้ีไ่ม่มคีวามทรงจ�าเกีย่วกบันางจะตกหลมุรักนางอกีครัง้หรือไม่  

จะมีอุปสรรคใดมาขวางกั้นความรักของทั้งคู่อีก แล้วนางจะใช้แผนการใดในการ 

ไล่ตามสามี หากพร้อมแล้วเชิญติดตามต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฮวาเหมียวเหมียว  แมวสามสอีายสุองปีทีท่ะลไุปอยูใ่นร่างปีศาจแมวพนัปี 

ท่าไม้ตายคือกรงเลบ็ทะลวงฟ้า ชอบกนิปลา นอนผึง่แดด  

รักขนยิ่งชีวิต

✱ เทพปี้ชิง  แม่ทพัอนัดบัหน่ึงของเหล่าทวยเทพ ข้ึนช่ือเร่ืองปราบปราม 

ปีศาจ มนีสิยัอ่อนโยน รับฮวาเหมยีวเหมยีวเป็นลกูศิษย์

✱ เซี่ยงชิง  นักพรตส�านักเหมาซาน หาเงินด้วยการปราบปีศาจ 

เป็นร่างมนุษย์ของเทพปี้ชิง

✱ ปี้เสี่ยวเมา  ลกูของฮวาเหมียวเหมยีวกบัเทพป้ีชิง มร่ีางเป็นแมวด�า 

เป็นคนเฉลียวฉลาด มีนิสัยเจ้าเล่ห์

✱ อิ๋นจื่อ  ปีศาจอกีาขาว ตดิตามฮวาเหมยีวเหมยีวมานาน นับถอื

เป็นลูกพี่ ชอบสะสมเพชรพลอยเป็นที่สุด ปลอมเป็น

สตรีก็ไม่มีใครจับได้

✱ เสี่ยวฉา  หญิงสาวผู้หลงทาง ชอบพูดอะไรที่คนอื่นฟังไม่รู้เรื่อง 

ชอบอิ๋นจื่อตั้งแต่แรกพบ
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✱ เจี้ยนหนาน  ปีศาจกบ เป็นรองพ่อบ้านคฤหาสน์สกุลฮวา ชอบแปลง

เป็นคนอื่น เชี่ยวชาญเรื่องการแสดง

✱ ลั่วลั่ว  ปีศาจกระต่าย ท�าหน้าทีด่แูลบญัชีในคฤหาสน์สกุลฮวา 

ขี้กลัว ไม่ชอบพูด
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ภาคแดนมนุษย์

หากเขาไม่มีวรยุทธ์อันเย่ียมยอด หากเขาไม่ได้มีรูปโฉมหล่อเหลา

หมดจด

หากเขาไม่ได้มีอ�านาจที่ผู้คนใต้หล้าต้องคร้ามเกรง หากเขาไม่มี

ทรัพย์สินศฤงคาร

เหมียวเหมียว เจ้ายังจะรักเขาหรือไม่ ไม่มีวันเปลี่ยนใจ?

แม้ว่าเขาจะไม่มีวรยุทธ์อันเย่ียมยอด แม้ว่าเขาจะไม่ได้มีรูปโฉม

หล่อเหลาหมดจด

แม้เขาไม่ได้มีอ�านาจที่ผู้คนใต้หล้าต้องคร้ามเกรง แม้เขาจะไม่มี

ทรัพย์สินศฤงคาร

ข้าก็จะรักเขาตลอดไป ไม่มีวันเปลี่ยนใจ
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106
ห้าร้อยปีบุปผาผลิบานเต็มท้องทุ่ง

หนึ่งร้อยปี สายน�้าไหลระเรื่อยยาวไกลสุดลูกหูลูกตา น�้าในล�าธาร

บนภูเขาลั่วอิงไหลเอ่ือยไม่ขาดสายตลอดทั้งปี หล่อเล้ียงป่าไม้ทั้งผืน 

ให้ชุ่มชื้น ท�าให้หน่ออ่อนเล็กๆ ของต้นไม้กลายเป็นไม้ใหญ่สูงระฟ้า 

เขียวชอุ่มเป็นพุ่มพฤกษ์ ดอกไม้ป่าผลิบานแล้วก็ร่วงหล่น ร่วงหล่นแล้วก็

ผลิบาน ความงดงามเช่นนี้ไม่รู้หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก่ีครั้งก่ีหน ไม่มี

ร่องรอยว่าเคยถูกแผ่นดินไหวท�าลายให้เห็นอีก

สามร้อยปี คนในหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงเริ่มหักร้างถางพงเข้ามา

ใกล้ภูเขาลั่วอิงมากขึ้น มีครอบครัวพรานป่าหลายครอบครัวถึงกับก่อต้ัง

บ้านเรอืนข้ึนท่ีตีนเขา ลกูๆ ของพวกเขาค่อยๆ เตบิโตข้ึน จากนัน้ก็แต่งงาน

ให้ก�าเนิดลูก เวลาผ่านไปหญิงสาวกลายเป็นแม่เฒ่าไม่มีฟัน ชายหนุ่ม 

รูปโฉมหล่อเหลาก็กลายเป็นตาแก่ท่ีหยัดเอวไม่ข้ึน หลังผ่านการ

พลัดพรากตายจาก หลานของพวกเขาก็เติบโตต่อไป จากนั้นก็เป็นเหลน 
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ลื่อ...มนุษย์ให้ก�าเนิดลูกหลานสืบเผ่าพันธุ์อย่างเข้มแข็งต่อไปไม่หยุด 

ค่อยๆ กลายเป็นหมู่บ้านใหญ่มีผู้คนหลายร้อยคน

ห้าร้อยปี ราชนัวานรโสภาทีถู่กกดทับอยู่ใต้ภเูขาห้าธาตถูุกพระภิกษุ

ทีจ่ะไปอญัเชญิพระไตรปิฎกก�าราบจนอยู่มอื เขาทีเ่คยใจร้อนดุดัน เกลียดชัง 

แดนสวรรค์ถึงกับยอมติดตามไปทางตะวันตกพบพระบรมศาสดาเพ่ือ

แสวงหาความรู้แจ้ง

"ความรู้แจ้งคืออะไร"

ข้ากับพ่ีชายจอมมารวัวกระทิง ยังมีพ่ีน้องร่วมสาบานคนอ่ืนๆ  

แอบไปเยี่ยมเขา เขากลับท�าหน้าทะเล้นบอก "ไม่ใช่อะไรทั้งนั้น"

"ในเมื่อไม่ใช่อะไรทั้งนั้น เพราะเหตุใดต้องไปแสวงหา"

"ถ้าไม่ไปแสวงหาก็ไม่อาจออกจากภูเขาห้าธาตุได้ ไม่อาจเห็น 

ลูกหลานวานรที่น่ารักของข้าฝูงนั้นอีก หลายปีมาน้ีพวกเขาไม่มีท่ีพ่ึงพิง 

ถูกปีศาจที่อยู ่ละแวกใกล้เคียงทุบตีท�าร้ายอย่างหนัก มีชีวิตอย่าง 

ยากล�าบาก" ราชนัวานรโสภาทีถู่กเปลีย่นชือ่เป็น 'ซนุอู้คง' หันมาย้อนถามข้า  

"ถ้าเปลี่ยนเป็นเจ้าจะไปแสวงหาหรือไม่"

"ไป เหตุใดจะไม่ไป มนุษย์ถูกสภาพความเป็นจริงท�าลายความ

ฮึกเหิม ปีศาจก็เช่นกัน..." 

ไม่รอให้ข้าทันพูดจบ จอมมารวัวกระทิงก็กล่าวต่อ เขาดืม่สรุาลงไป

ค�าโต "นึกถึงตอนนั้น พวกเราสาบานเป็นพ่ีน้องกัน คิดจะต่อสู้ท�าศึกกับ

สวรรค์ มาบัดนี้กลับต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง"

เหล่าปีศาจต่างทอดถอนใจ จากนั้นก็ดื่มสุราสนุกสนานกันอย่าง

เต็มที่ จอมมารวัวกระทิงพอเมามายแล้วก็จับมือข้าเอาแต่ร้องไห้พูดจา
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เลือ่นเป้ือน "หลวัช่า...อย่าตี ถ้าเจ้าไม่ดุร้ายเช่นนัน้ข้าก็กลบับ้านนานแล้ว"

ข้าไม่ได้ด่ืมสรุา เหน็พวกเขาต่างเมามายจนไม่เป็นผูเ้ป็นคนก็แยกตวั 

กลบัก่อน ออกประตมูากลบัเห็นซนุอูค้งไม่ได้ด่ืมจนเมามาย เขานัง่รับลมเย็น 

อยู่ท่ีหน้าประตู ในดวงตาท้ังสองเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมพร้อมใจ  

เหน็แล้วในใจของข้ารูส้กึไม่สบายใจอย่างมาก คร้ันแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนเขา  

ขึ้นหลังปีศาจสุนัขแดนอเวจีกลับไปเงียบๆ

ภูเขาลั่วอิงตรงบริเวณไหล่เขามีบ้านหลังใหญ่ท่ีตอนนั้นเส่ียวหลิน

น�าคนจากวงัเสวยีนชงิมาสร้างไว้ พวกเขาบอกข้าตัง้ครรภ์ ช่วงท้องนับว่า

ส�าคัญยิ่ง ไม่อาจอาศัยในถ�้า ทว่าบ้านที่พวกเขาสร้างหลังนี้กลับใหญ่โต

เกินไป มจี�านวนห้องมากถึงสบิกว่าห้อง ข้ากับอิน๋จือ่สองคนจะอยู่อย่างไรไหว  

แค่เก็บกวาดก็เหนื่อยแล้ว ครั้นแล้วลั่วลั่วกับเจ้ียนหนานหลังจากเป็น

ปีศาจเต็มวัยก็ลงมาช่วยข้า พวกเขาบอกว่าปีศาจที่มาจากแดนมนุษย์ 

เมื่ออยู่แดนสวรรค์ก็พูดคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่อง ชีวิตความเป็นอยู ่

น่าเบื่อเกินไป ไม่สู้ลงมาอยู่แดนมนุษย์กับข้า ท�าตัวเป็นจิ้งจอกแอบอ้าง

บารมีเสือ* ยังสบายใจกว่า หวาวาก็ลงมาเช่นกัน นับแต่คร้ังก่อนที่นาง 

ได้มาเปิดหูเปิดตาเห็นถึงความเจริญและความคึกคักของแดนมนุษย์ก็ 

ไม่อยากกลับไปอีก นอกจากนี้นางในฐานะสาวใช้อันดับหน่ึงของข้าจะ 

ไม่มาช่วยเลี้ยงลูกให้ข้าได้อย่างไร

จิ่นเหวินไม่ได้มา นางแต่งงานกับโม่หลินแล้ว สามีภรรยารักใคร่

ปรองดองปรงุยาหลอมยาทกุวนั ใช้ชวิีตอย่างมคีวามสขุ เพียงแต่บางครัง้

บางคราวนึกถงึจิน่เสยีนกับเทพป้ีชงิขึน้มาก็อดน�า้ตาร่วงไม่ได้ นานวันเข้า

* จิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ หมายถึงพวกที่แอบอ้างบารมีผู้อื่นมาข่มขู่หลอกลวงผู้คน

Page ������ ������ ������ ������������ 3.indd   10 8/7/2563 BE   09:10



11

จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ก็ป่วยเป็นโรคทางใจเลก็น้อย ร่างกายก็อ่อนแอไปมาก เห็นว่าโอกาสทีจ่ะ

มีลูกยากเต็มที ยังดีที่ไม่นานมานี้นางกับโม่หลินเพิ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่ง

เสี่ยวหลินยังจัดสาวใช้กับเด็กรับใช้มาช่วยดูแลงานบ้านให้ข้าอีก

หลายคน สองสามปีก็สับเปลี่ยนครั้งหน่ึง อ๋ินจ่ือจ�าต้องเข้าแบกรับ

ต�าแหน่งพ่อบ้านของบ้านที่มีชื่อเขียนไว้ว่า 'คฤหาสน์สกุลฮวา' แห่งนี้  

กุมอ�านาจด้านการเงินและด้านก�าลังคนอยู่ในมือ ทุกเร่ืองล้วนเอาใจใส่ 

แต่ละวันมีงานยุ่งจนหัวหมุน

ตอนมาอยู่ช่วงแรกมักมีครอบครัวนายพรานท่ีอยู่ตีนเขาแอบมา 

สอดส่องพวกเราอยู่เสมอ น่าร�าคาญใจย่ิง ต่อมาทนไม่ไหวจึงไหว้วาน 

โม่หลินให้สร้างค่ายกลป่าไผ่ลวงวิญญาณในละแวกใกล้เคียง ทุกคนท่ี 

เข้ามาต้องเจอกับภาพลวงตาท่ีท�าให้หลงทาง เดินอย่างไรก็เข้ามาไม่ได้ 

ค่ายกลนี้อะไรก็ดี มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือตัวข้าเองก็เดินเข้ามาไม่ได้ 

อิ๋นจื่อโมโหจนเขกหัวข้าทุกวัน บอกแตงโง่* สุกจนกินได้แล้ว

เอ๋าอวิ๋นมาเที่ยวเล่นที่นี่แทบจะทุกเดือน เดือนละครั้ง ทุกครั้งที่มา

จะเอาปลาสด กุ้งมังกร และปลาแห้งจ�านวนมากมาให้ข้าเพ่ือจะได ้

ปรับเปลี่ยนอาหารการกินให้ดีขึ้น ทั้งยุยงไม่ให้ข้ารักษาตัวเพ่ือเทพปี้ชิง 

ไม่สู้แต่งงานใหม่ไปกับเขา เขาไม่รังเกียจที่ข้ามีลูกติด

ทุกครั้งที่เขาแอบมาพดูเช่นนี้อิ๋นจื่อก็จะหยิบไม้กวาดออกมาไล่คน 

เสียดายพละก�าลังไม่พอ กระท่ังชายแขนเสื้อของเอ๋าอว๋ินก็แตะไม่ถูก 

ขณะที่ตนเองเหน็ดเหนื่อยจนหัวหมุน ครั้นแล้วก็สั่งให้ข้าไปไล่

ผูอ้ืน่เอาของอร่อยมาให้มากมายเพียงน้ัน ในปากข้ายังเคีย้วกุ้งมงักร 

* แตงโง่ เป็นส�านวนจีน หมายถึงหัวสมองโง่งม
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อยู่เลย จะละอายใจไล่ไปได้อย่างไร...ครัน้แล้วคนผูน้ัน้ก็กระหย่ิมย้ิมย่อง

อยู่เที่ยวเล่นจนมืดค�่าถึงได้เดินส่ายอาดๆ กลับไป ผ่านไปไม่นานก็มาอีก

เซี่ยวเทียนเองเวลาลงมาท�าภารกิจในแดนมนุษย์ บางครั้งก็จะ 

ถือโอกาสผ่านมาเย่ียมเยียน ความสัมพันธ์ระหว่างหวาวากับเขาจากท่ี

เคยร่วมกันดูถูกข้าโดยไม่แยกแยะดีชั่วเมื่อครานั้นก็เร่ิมก้าวหน้าอย่าง

พรวดพราด แววตาของสองคนนี้เวลามองข้าทุกครั้งคล้ายเต็มไปด้วย

ความเคียดแค้นขมขื่นใจ ท�าให้คนเห็นแล้วหงุดหงิดยิ่งนัก

เน่ืองจากข้าไม่ได้เรยีนในชัน้เรยีนปีศาจเตม็วยัต่อ เทพธิดาหลนัอว่ี

จงึมาเปิดชัน้เรยีนพิเศษให้ข้า เลอืกอาคมบางอย่างทีม่ปีระโยชน์มาสอนข้า  

ภายใต้ความพากเพียรของนางกับอิ๋นจื่อ ในที่สุดข้าก็ฝึกวิชาซุกซ่อนหาง

และหูของตน กลายเป็นคนธรรมดาทั่วไปได้แล้ว เวลาออกจากบ้านก็ 

ไม่ถึงกับท�าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านร้องโวยวายว่าเป็นปีศาจ พากันว่ิงหนี

แตกกระเจิง นับว่าสะดวกมาก

หลายปีมาน้ีคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมากมายเพียงนี้ ท�าให้ข้า 

ที่หวนคิดถึงหัวเราะออกมา ปีศาจสุนัขแดนอเวจีท่ีจ�าทางเองได้ในท่ีสุด 

ก็มาหยุดอยู่ท่ีหน้าประตคูฤหาสน์สกุลฮวา เจีย้นหนานรบีก้าวเข้ามาร้องทกั 

อย่างปากหวานว่า "อาจารย์กลบัมาแล้วหรอื" จากนัน้ก็ช่วยจงูปีศาจสนัุข

เข้าไปขังไว้ในคอก

เจี้ยนหนานที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ยังคงหน้าตาธรรมดายิ่ง องคาพยพ

ทัง้ห้าไม่มอีะไรโดดเด่น การแต่งเนือ้แต่งตัวก็เรียบง่ายอย่างท่ีสุด ถ้าจบัเขา 

โยนไปที่ถนนใหญ่จะต้องจมหายไปในฝูงชนจนหาตัวไม่เจอ ทว่าฝีปาก

กลับยังดีเลิศ เจอคนพูดภาษาคน เจอผีพูดภาษาผี กล่อมจนทุกคน 
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หวัหมนุ มเีรือ่งอะไรต้องพูดคยุกับมนษุย์หรอืปีศาจก็มอบให้เขาไปเจรจา 

น้อยครั้งมากที่จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

ลั่วลั่วกลับมีใบหน้างดงามย่ิง หลังผ่านการฝึกฝนเพียรพยายาม

อย่างหนัก ในท่ีสดุเวลาอยู่ในบ้านนางก็ใจกล้าข้ึนมาก อาศัยความเชีย่วชาญ 

ด้านการค�านวณและหัวสมองท่ีดีช่วยอิ๋นจื่อคิดบัญชี เพียงแต่ทุกครั้งท่ี

เอ่ยถึงสิ่งของเล็กน้อยท่ีเจี้ยนหนานมอบให้ก็จะหน้าแดง สองคนนี้มี 

ความสัมพันธ์ต่อกันที่ดีมาก เข้าพิธีแต่งงานกันไปตั้งแต่เมื่อห้าสิบปีก่อน 

คนหน่ึงรับต�าแหน่งเป็นรองพ่อบ้าน อีกคนดูแลฝ่ายบัญชีของคฤหาสน์

สกุลฮวา ท้ังสองช่วยงานอิ๋นจื่อได้มาก ท่ามกลางค�าบ่นว่าของอีกาขาว 

ย่ิงขับให้เห็นเด่นชัดว่าข้านอกจากเรื่องต่อยตีแล้วก็เป็นคนไร้ประโยชน ์

ที่หาดีไม่ได้เลย...

"กลับมาแล้วหรือ" อ๋ินจื่อเดินเร็วๆ ออกมา เขาถือเพชรพลอยท่ี 

สาดประกายแวววาวอยู่ในมือพลางย้ิมบางกล่าวทักทายข้า "ของกิน 

อยู่บนเตา ที่นอนอยู่ห้องด้านตะวันตก ที่เล่นอยู่ในสวนดอกไม้ บุตรชาย

อยู่ด้านหลงัภูเขา อยากท�าอะไรก็ไปหาเอาเอง ข้ายุ่งมาก ไม่มธุีระอย่ารบกวน"

"รู้แล้ว เจ้าคงเพ่ิงได้รับเพชรพลอยมาใหม่ เป็นเครื่องบรรณาการ

จากปีศาจในละแวกใกล้เคียงกระมัง" ข้าคาดเดาความคิดของเขาออก

ด้วยความฉลาดเฉลียว อิ๋นจื่อเพียงหัวเราะกับข้าอย่างโง่งมแล้ววิ่งไปที่

ห้องเก็บสมบติั คนผูน้ี้ขอเพียงเจอเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับเพชรพลอย สตปัิญญา 

ก็จะลดน้อยถอยลง...นับวันยิ่งอาการหนัก

ข้าส่ายหน้า ไม่ได้ไปหาของกิน ไม่ได้ไปนอน ย่ิงไม่ได้ไปเล่นสนุก 

กระทั่งบุตรชายก็ไม่ได้ไปหา เพียงว่ิงผ่านป่าเร่งรุดไปยังก้อนหินท่ีถูกน�้า
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หยดใส่ หินก้อนนั้นเนื่องจากถูกน�้าหยดลงมานานปีจึงดูชุ่มชื้นยิ่ง รูเล็กๆ 

ที่อยู่ด้านบนลึกราวหน่ึงน้ิวมือได้ ทว่าหินก้อนน้ันหนาราวคร่ึงแขน  

ข้าลองวัดความลึกของรูน�้าดูก็ไม่แตกต่างจากเมื่อวานแม้แต่น้อย  

หยิบผ้าเช็ดหน้าขาวสะอาดออกมาค่อยๆ ซบัน�า้ท่ีค้างอยู่ในรูออกจนหมด 

นีเ่ป็นงานทีต้่องท�าทุกวัน วันละสบิครัง้ขึน้ไปโดยไม่ยืมมอืใคร ไว้เทพป้ีชงิ

กลบัมาแล้วข้าจะต้องเล่าให้เขาฟังถึงจติใจทีเ่ฝ้ารอคอยตลอดเวลาหลายปี 

ที่ผ่านมาของข้า

ขณะก�าลังคิดเพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยว่าถ้าตนกับเทพปี้ชิงได้พบกัน 

อกีครัง้ควรจะพูดหรอืท�าอะไรด ีก็มเีสยีงเดก็ร้องเรยีกด้วยความดีใจมาแต่ไกล  

"ท่านแม่! ข้าตามหาท่านมาทั้งวันเลย!"
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107
บ้านข้ามีลูกแมวเติบโตขึ้นมา

ข้าหันหน้าไปด้วยความเบิกบานใจ เงาร่างเล็กๆ ร่างหนึ่งพุ่งจาก

ด้านบนเขาโถมเข้ามาในอ้อมกอดข้าอย่างประจบออดอ้อน

เดก็คนน้ีหน้าตาน่ารกัย่ิง น่ารกัอย่างท่ีสดุ! รปูร่างของเขาถ้าเป็นมนุษย์ 

ก็อยู่ในวัยเจ็ดแปดขวบ สวมเสื้อผ้าชุดสั้นๆ ทะมัดทะแมง ดวงหน้าขาว

นุ่มน่ิมคล้ายข้าอย่างมาก ตอนนี้กลับเป็นเพราะความซุกซนจึงถูกก่ิงไม้

เก่ียวเป็นรอยเลอืดซบิๆ เส้นผมสัน้สดี�าเปียกชุม่ไปด้วยเหงือ่แนบตดิหน้าผาก  

ถัดจากหน้าผากลงมาคือขนตายาวเป็นแพ นัยน์ตาสีเขียวเหมือนกันกับ

เทพป้ีชิง เพียงแต่ยามกลอกกลิง้ไปมาขาดความเคร่งขรึมจริงจงัหลายส่วน  

ทว่าท่ีเพ่ิมเข้ามาหลายส่วนคือความแพรวพราวด้วยเล่ห์เพทบุาย จมกูโด่ง

เป็นสนั รปูปากก็งดงามชวนมอง ทกุครัง้ทีย้ิ่มหวานก็จะดึงดูดใจเหล่าสาวใช้ 

เดก็รบัใช้ทกุคนในคฤหาสน์สกุลฮวารวมท้ังอิน๋จือ่และหวาวา ท�าให้ทุกคน

มองข้ามข้าไปหมด เอาของอร่อย ของเล่นสนุกทุกอย่างไปมอบให้เขา 
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เพียงคนเดียว

แน่นอนข้าไม่ได้อิจฉา ตรงท้องของเขามีเกล็ดงูอยู่หลายเกล็ด

เหมือนกับเทพปี้ชิง แต่ไม่เคยยอมให้ใครแตะต้อง นอกจากข้าแล้วใคร 

มาแตะเขาก็จะโกรธโมโห นอกจากนี้บนศีรษะของเขายังมีหูแมวสีด�ากับ

หางใหญ่ท่ีลืน่เป็นมนัวาวน่ารกัอย่างทีส่ดุ สบืทอดความงดงามของข้าไป

ทัง้หมด ทกุครัง้ท่ีสะบดัไปมาข้าก็ชอบใจจนอยากจะกดัลงไปแรงๆ สกัค�า 

เอ่อ...ความจริงข้าเคยกัดไปทีหนึ่ง รู้สึกไม่เลว ยังดีที่เขารักแม่มาก ไม่ได้

ไปฟ้องอ๋ินจือ่ หาไม่ข้าคงต้องโดนด่าไปหลายวัน...ไม่เสยีแรงท่ีข้าใช้เวลา

ตั้งท้องอยู่สองปีและคลอดเขาออกมาด้วยความยากล�าบาก พยายาม

อบรมสั่งสอนเขาให้รู้จักการปฏิบัติตัวและวางตัว

ข้าคิดจะตั้งชื่อให้เขาว่า 'ปี้เสี่ยวเมา' กลับถูกทุกคนมองอย่างดูถูก 

บอกว่าฟังดูหยาบเกินไปไม่มีความรู้ ถึงกับต้องไปหาโม่หลิน คนผู้นั้น 

ตั้งชื่อให้เขาว่า 'ปี้ลั่ว' ท�าให้ข้าโมโหแทบตาย คร้ันแล้ววันๆ หน่ึงข้าจึง 

เฝ้าล้อมหน้าล้อมหลังลูกเรียกเสี่ยวเมาตลอดเวลา เรียกนานเข้าเขาก็ 

จ�าชื่อนี้ได้ก่อน ท�าให้ทุกคนไม่รู้จะท�าอย่างไร และท�าให้อิ๋นจื่อโมโหมาก 

ฝ่ายหลังรับเสี่ยวเมาไปเลี้ยงเอง เพียงอนุญาตให้ข้าเป็นผู้ช่วย

ข้าแสดงท่าทีประท้วง อิ๋นจื่อกลับยกเรื่องที่ข้าพาเสี่ยวเมาออกไป

ข้างนอกหลายครั้ง จากนั้นก็ลืมพาเขากลับมาเป็นข้ออ้าง ปิดกั้นหนทาง

ในการร้องหาความเป็นธรรมทั้งหมดของข้า

น่าโมโห...แมวแต่ไรมาก็ความจ�าไม่ดีอยู่แล้ว เห็นชัดว่าอิ๋นจื่อ

ปฏิบัติต่อข้าอย่างไม่เป็นธรรม!

โชคดทีีเ่สีย่วเมาเฉลยีวฉลาด ไม่ว่าหนงัสอือะไรเพียงอ่านรอบเดยีว

Page ������ ������ ������ ������������ 3.indd   16 8/7/2563 BE   09:10



17

จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ก็ท่องจ�าได้ อ๋ินจือ่สอนเขาสบิกว่าปีก็ไม่มอีะไรจะสอนแล้ว พวกเราจ�าต้อง

ส่งเขาไปเรียนกับเทพธิดาหลันอวี่ ทั้งซื้อหนังสือมากมายไว้ในห้องให้เขา

อ่าน ปรากฏว่าเขาย่ิงอ่านก็ย่ิงเฉลียวฉลาด รู้จักใช้ความรู้ในหนังสือ 

ไปเล่นงานคน ยังแอบไปขโมยไก่ย่างจากละแวกใกล้เคียงกลับมาแสดง

ความกตัญญูต่อข้า ช่างยอดเยี่ยมเหนือชั้นจริงๆ

ทว่าความก้าวหน้าด้านวรยุทธ์ของเขากลับเชื่องช้าสักหน่อย  

จะอย่างไรอายุก็ยังน้อย มือเท้ายังไม่ยาวพอ พละก�าลังก็ยังไม่เต็มท่ี 

หลายๆ กระบวนท่าใช้ออกมาแล้วยังไม่เชี่ยวชาญมากพอ อีกทั้ง

ประสบการณ์ยังน้อย นีไ่ม่ใช่สิง่ท่ีความเฉลียวฉลาดจะสามารถทดแทนได้  

ถึงอย่างน้ันถ้าให้สูกั้บอ๋ินจือ่ร้อยคน สูกั้บหวาวา หรือจะตัง้ตนข้ึนเป็นใหญ่

เป็นต้าหวังบนภูเขาลั่วอิงยังคงไม่มีปัญหา เหล่าปีศาจน้อยแถบภูเขา 

ใกล้เคียงที่อยู่ในวัยเดียวกันก็แทบจะไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้แล้ว  

มีเพียงหงไหเอ๋อร์จากบ้านลุงของเขาจอมมารวัวกระทิงท่ีฝีมือพอจะสูสี

ประมือกันได้หลายกระบวนท่า

บุตรชายท่ียอดเย่ียมเช่นน้ีทั่วทั้งใต้หล้ามีเพียงข้าที่ให้ก�าเนิดได้  

ด้วยเหตุน้ีทุกครั้งท่ีมีคนมาข้าเป็นต้องคว้าตัวมาโอ้อวด เอ๋าอว๋ินก็ชอบ

เสี่ยวเมามาก เอาของขวัญมาให้เขาอยู่เสมอ บอกจะรับเป็นลูกบุญธรรม 

จะดีท่ีสุดถ้าได้เป็นลูกแท้ๆ ถึงขั้นถ่ายทอดวิธีผูกสัมพันธ์กับหญิงงาม 

หนึ่งร้อยวิธีให้เขา ท�าให้อิ๋นจื่อพ่อบุญธรรมของเสี่ยวเมาโมโหจนแทบจะ

สู้ตายกับเอ๋าอวิ๋น

ข้าชหูางขึน้ด้วยความภาคภูมใิจ มองเสีย่วเมาในอ้อมกอด ช่วยเชด็เหงือ่ 

ที่หน้าผากให้เขา "วันนี้ข้ากับลุงของเจ้าไปเยี่ยมราชันวานรโสภาด้วยกัน"
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"วานรทีร้่ายกาจย่ิงตัวนัน้ เหตุใดจงึไม่พาข้าไปด้วย" เสีย่วเมาสหีน้า

ค่อนข้างผิดหวัง เขาลู่ใบหูลงบอก "ใช่เพราะท่านแม่ร�าคาญเสี่ยวเมา  

จึงไม่ชอบพาออกนอกบ้านด้วยกระมัง"

ฟ้ารูด้นิรูจ้ากส่วนลกึของหวัใจจะเป็นเช่นนัน้ไปได้อย่างไร...ข้าเหน็เขา 

สีหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจก็ตกใจ สาบานต่อฟ้าว่าไม่มีเรื่องเช่นนั้น 

เด็ดขาด ทั้งบอกครั้งหน้าไม่ว่าไปที่ใดก็จะพาเขาไปด้วย

เขาเงยหน้าส่งย้ิมสดใสบริสุทธ์ิไร้เดียงสาให้ข้าทันที แล้วถามต่อ 

"ท่านมาดูก้อนหินที่นี่อีกแล้ว รอท่านพ่อหรือ"

"อืม..." ข้ามองก้อนหินท่ียังห่างไกลจากส่ิงท่ีมุ่งหวังอีกมาก ในใจ

รู้สึกหงอยเหงาเศร้าซึมเล็กน้อย

"ข้าจะอยู่เป็นเพ่ือนท่านแทนท่านพ่อเอง" เส่ียวเมาพูดอย่างเบกิบานใจ  

"ท่านไม่ต้องคิดถึงท่านพ่อแล้ว เขาทิ้งพวกเราไปนานเพียงนั้น ไม่กลับมา

ก็ไม่เป็นไร ตอนนี้พวกเราก็มีชีวิตที่ดีมิใช่หรือ"

"ห้ามพูดถึงพ่อเจ้าเช่นนั้น เขาเป็นคนที่ดีที่สุดในใต้หล้า!" ข้าเริ่มจะ

โมโหแล้ว

เสี่ยวเมารีบถามด้วยท่าทางน่าสงสาร "พ่อของข้า...ใช่แมวตัวหนึ่ง

หรือไม่"

"ไม่ใช่ เขาเป็นงู" ข้าไม่เข้าใจเพราะเหตุใดเขาจึงถามค�าถามนี้  

แต่ยังคงตอบค�าถามอย่างจริงจัง

"แต่...ท่านชอบบอกว่าท่านพ่อเป็นบุรุษรูปงามที่สุด เป็นบุรุษที่มี

พละก�าลังมากที่สุด เป็นบุรุษที่ดีที่สุดในใต้หล้า" เสี่ยวเมาถามต่อไปด้วย

สีหน้าฉงนสนเท่ห์ "ข้าจ�าได้...ท่านเคยบอกว่าท่านอาเซี่ยวเทียนหน้าตา
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อัปลักษณ์ยิ่ง ท่านอาเอ๋าอวิ๋นกับพ่อบุญธรรมอิ๋นจื่อก็หน้าตาธรรมดา..."

"ก็พวกเขาหน้าตาธรรมดาจริงๆ น่ี ยามมองคนต้องมองเข้าไปใน

จิตใจ ไม่อาจมองรูปโฉมภายนอก" ข้ารีบถือโอกาสสั่งสอน

"ท่านเคยบอกซนุอู้คงรปูโฉมหล่อเหลาย่ิง" เส่ียวเมาถามต่อ "คร้ังก่อน 

ตอนไปเท่ียวเล่นในหมูบ้่าน ท่านยงัมองแมวใหญ่สขีาวตวัหนึง่แล้วหน้าแดง  

บอกเป็นหนุ่มรูปงามเหนือชั้น"

"ก็รูปงามมากจริงๆ น่ี เมี้ยว...ข้าไม่ได้พูดอะไรเลย วันหน้าเจ้า 

ห้ามบอกพ่อเจ้าว่าข้ามองแมวรปูงามอกี" ข้าพบว่าตนเองพูดผดิ รีบกลบเกลือ่น 

ให้ผ่านไป

"เช่นนั้นพ่อของข้าหน้าตาคล้ายวานรหรือคล้ายแมวกันเล่า"

ข้าจนค�าพูดไปทันท ีได้แต่ตอบอย่างคลมุเครอื "วันหน้าเจ้าได้พบแล้ว 

ก็รู้เอง"

เสี่ยวเมาลู่ใบหูลงพูดต่อ "ข้ายังไม่อยากให้ท่านพ่อกลับมา"

"เพราะเหตุใด" ข้าไม่เข้าใจ

"ท่านแม่ทัง้งดงามทัง้น่ารกั ท่านพ่อกลบัมาจะต้องแย่งท่านไปจากข้า 

แน่นอน" เสีย่วเมาเบกิดวงตาสกุใสแวววาวมองข้าอย่างมุง่หวัง "ถึงตอนนัน้ 

ท่านก็คงไม่ต้องการข้า ทิ้งข้าให้โดดเดี่ยวเดียวดายน่าสงสาร ไม่สู้รอ 

ให้ผ่านไปอีกสามร้อยปี รอข้าโตแล้วท่านแม่ก็แต่งให้ข้า เป็นเช่นน้ีท่าน 

ก็จะได้อยู่กับข้าตลอดไป"

ข้าลมหายใจสะดดุตดิขดัเกือบส�าลกัตาย มีเสียงตึงดังมาจากด้านหลงั  

เป็นอิ๋นจื่อล้มลงไป เสี่ยวเมารีบก้าวเข้าไปพยุงเขาขึ้นมาพลางกระซิบ 

"ท่านพ่อบญุธรรม ท่านมาทีน่ีไ่ด้อย่างไร นีเ่ป็นช่วงเวลาส�าคญัทีส่ดุในชวิีต
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ของข้าเชียวนะ"

"ส�าคัญผายลมเจ้าสิ!" อิ๋นจื่อกดเสียงลงต�่า พูดกับเขาด้วยความ

โมโหฮึดฮัด "เจ้าลูกแมวตัวนี้! วางแผนเล่นงานคนอื่นก็แล้วไปเถิด  

อย่าวางแผนมาถึงท่านแม่ของเจ้า รูอ้ยู่ว่านางโง่เขลา อาจจะเหน็ค�าพูดเจ้า 

เป็นเรื่องจริงจังได้"

"ก็ข้าพูดจริง" เสี่ยวเมารีบโต้แย้ง "ไม่อาจปล่อยให้คนผู้นั้นกลับมา

แย่งชิงกับข้าเป็นอันขาด"

"ใครจะเชือ่เจ้า! สามขวบก็แสร้งท�าเป็นร้องไห้ ห้าขวบรูจ้กัหลอกคน 

สิบขวบก็เริ่มปีนข้ึนไปถอดกระเบื้องบนหลังคา ตอนนี้ก็มีแต่ท่านแม่ที ่

โง่งมของเจ้าที่ยังเชื่อว่าเจ้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสา!" อิ๋นจื่อพูดด้วยความโมโห

"วางแผนไม่วางแผนอะไร หลอกคนอะไร" ข้าฟังแล้วรู้สึกแปลก

อย่างบอกไม่ถูก หรี่ตาลงมองสองคนที่อยู่ตรงหน้า

"เด็กทุกคนในช่วงก�าลังเติบโตล้วนมีความคิดโง่ๆ ด้วยกันท้ังน้ัน  

ไม่ต้องเห็นเป็นจริงเป็นจัง" อิ๋นจื่อหัวเราะฮ่าๆ พูดจากลบเกลื่อนไป

เสีย่วเมารบีหนัหน้ากลบัมาเผยรอยย้ิมไร้เดยีงสา "ท่านพ่อบญุธรรม

ก�าลังพูดเรื่องคิดเลขกับข้า ช่วงนี้เขาก�าลังสอนข้าคิดบัญชี"

ข้าพยักหน้ารับรู้แล้วบอก "ตั้งใจเล่าเรียนเป็นเรื่องดี"
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108
น�้าหยดหินทะลุ

เสี่ยวเมาเล่าเรียนด้วยความมุมานะบากบั่นย่ิง แม้ต้องรอไปอีก 

สามร้อยปีจงึจะเตบิโตเป็นปีศาจเตม็วัย แต่เพราะเขาเฉลยีวฉลาดเกินไป 

ดังน้ันเทพธิดาหลันอวี่จึงบอกให้ไปเข้าช้ันเรียนปีศาจเต็มวัยล่วงหน้าได้ 

ทว่าแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์อยู่ห่างไกลกันมาก หลักสูตรในชั้นเรียน

ปีศาจเตม็วัยกค่็อนข้างหนัก เสีย่วหลนิจงึแนะน�าให้เขาไปอยู่ท่ีวังเสวียนชงิ 

ชั่วคราวจะได้ไปเรียนสะดวก

แม้ข้าจะไม่อาจตัดใจ แต่อ๋ินจื่อบอกแม่ที่ดีไม่ใช้ความต้องการ 

ของตนมามัดลูกไว้ข้างกาย จะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อการเจริญเติบโต 

ของเขา ตามใจมากเกินไปเสีย่วเมาก็จะเสยีคน เช่นอาจไปออกปล้นชาวบ้าน  

เข้าป่าไปเป็นโจร หรอืกลายเป็นโจรปล้นสวาท เป็นอนัธพาลน้อย สดุท้าย

ก็ถูกแดนสวรรค์ส่งคนมาจัดการ 'ฉับ' ทิ้งไป ตัวอย่างเหล่าน้ีข้าฟังแล้ว 

ขนพองสยองเกล้า รีบพยักหน้าอนุญาตให้เขาข้ึนไปบนสวรรค์ตั้งใจ 
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เล่าเรียน เพียงแต่ต้องกลับมาเดือนละครั้ง

ดูเหมือนเสี่ยวเมาจะไม่กระตือรือร้นท่ีจะข้ึนไปเรียนหนังสือบน 

แดนสวรรค์แม้แต่น้อย เขาวิ่งมาวิงวอนขอร้องอย่างน่าสงสาร "ท่านแม่ 

ข้าไม่ไปแดนสวรรค์หรอก ท่านไม่อยู่ข้างกาย กลางคนืข้าจะนอนไม่หลบั"

ค�าพูดนี้ข้าฟังแล้วในใจปวดแปลบ รีบเร่งรุดไปลากโม่หลินออกมา

จากโปงผ้าห่มในคืนนั้นเลย ให้เขาจัดยาสงบจิตใจหลายเทียบเอามายัด

ไว้ในห่อสัมภาระของเสี่ยวเมา แล้วก็ไปหาแมวสามสีที่รูปร่างหน้าตา

ละม้ายข้าอยู่หลายส่วนมาตัวหนึ่งให้เสี่ยวเมาไว้กอดนอนตอนกลางคืน

วันรุง่ข้ึนพอเสีย่วเมาเหน็ของเหล่านี ้มมุปากยังคงมรีอยย้ิมประดบัอยู่  

เพียงแต่หัวคิ้วกระตุกหลายครั้ง จากนั้นก็บอก "ข้ากลัวท่านแม่อยู่บ้าน 

คนเดียวแล้วจะเหงา"

เอ๋าอว๋ินมาถึงพอดี เขาย่ืนหน้ามาย้ิมกริ่มบอก "จะเป็นไปได้หรือ  

แม่ของเจ้ามีข้าคอยดูแล จะเหงาได้อย่างไร"

อิ๋นจื่อได้ยินว่าเอ๋าอว๋ินมาก็รีบเงื้อไม้กวาดว่ิงออกมาเช่นทุกครั้ง  

จากนั้นก็มองเสี่ยวเมาอย่างดุดัน "มีข้าอยู่! ท่านแม่ของเจ้าที่วันๆ เอาแต่

นอนเกียจคร้านแล้วก็กินจะเหงาได้อย่างไร!"

เจีย้นหนานเดนิออกมาก็หัวเราะแล้วบอก "เสีย่วเมา เจ้าโตเพียงน้ีแล้ว  

เอาแต่เกาะติดท่านแม่จะท�าให้สหายร่วมชั้นเรียนหัวเราะเอาได้ เป็นเช่น

ค�ากล่าวทีว่่าไม่เห็นหน้าวันเดยีวเหมอืนจากกันสามปี คราวหน้าท่านแม่เจ้า 

เห็นเจ้ากลับมาจะต้องดีใจมาก"

ทกุคนต่างเหน็ตรงกัน มคีวามเหน็เพียงหน่ึงเดยีวน่ันคอืให้เสีย่วเมา
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รบีเก็บสมัภาระไปเล่าเรยีนเพ่ืออนาคตของเขาเอง ถ้าเรยีนไม่จบห้ามกลบัมา 

อยู่ที่คฤหาสน์นี้

เสีย่วเมาโมโหฮดึฮดัพลางค้อนปะหลบัปะเหลือก ว่ิงไปท่ีเรือนด้านหลัง  

ข้าคิดจะไล่ตามไปกลับถูกอิ๋นจื่อดึงตัวไว้แล้วอบรม บอกอย่าตามใจลูก

เกินไป เสีย่วเมาแม้จะเฉลยีวฉลาดแต่ท�าอะไรไม่ค่อยนึกถึงผูอ้ืน่ ส่งไปให้

เทพธิดาหลันอวี่กล่อมเกลาสักหน่อยก็เป็นเรื่องจ�าเป็น

ข้าอดทนต่อความปวดใจ พยักหน้าเห็นด้วยกับวิธีการของอิ๋นจื่อ

คิดไม่ถึงว่าตกค�า่ข้าจดุธูปไหว้พระบรมศาสดาเสร็จ กลับห้องไปนอน 

ก็ต้องแปลกใจท่ีได้กลิ่นขิงสดเล็กน้อย ทั้งพบว่าผ้าห่มบนเตียงดูโป่งๆ  

พอเปิดออกดูก็เหน็เสีย่วเมานอนคว�า่หน้าอยู่ข้างใน จงึหัวเราะแล้วเอ่ยถาม  

"คืนนี้จะนอนกับแม่หรือ"

เสี่ยวเมาไม่ตอบ กลับส่งเสียงสะอึกสะอื้นขึ้นมา

ข้าลนลานทนัท ีรบีคว้าตวัเขามากอดไว้ในอ้อมอกพลางเอ่ยปลอบโยน  

"เป็นอะไรไป"

"ท่านแม่...ไม่ต้องการเสี่ยวเมาแล้ว" เขาเงยหน้าขึ้น เอามือขย้ีตา 

น�้าตาหยดเผาะออกมาทันที

"ไม่มีเรื่องเช่นนั้น! ไม่มีเรื่องเช่นนั้นหรอก!" ข้ารีบสั่นศีรษะชี้แจง

"หลงัจากเสีย่วเมาไปอยู่แดนสวรรค์แล้ว ท่านก็จะดกัีบพวกท่านพ่อ

บญุธรรม ท่านอาเอ๋าอว๋ิน จากน้ันก็จะลมืข้า!" เสีย่วเมาเงยหน้าร้องเสียงดัง  

"ความจ�าของท่านแย่เพียงนั้น จะต้องลืมเสี่ยวเมาแน่นอน!"

"ไม่มเีรือ่งเช่นนัน้แน่ ในใจข้ามเีพียงพ่อของเจ้าคนเดยีว พวกเอ๋าอว๋ิน 

หน้าตาอปัลกัษณ์เพียงน้ัน ข้าจะไปดีกับพวกเขาได้อย่างไร" ข้ารีบอธิบาย
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"มีท่านพ่อเพียงคนเดียว?" เสี่ยวเมาหรี่ตาครึ่งหนึ่งมองข้า

"จริงๆ แม่ไม่โกหก..." ข้าถูกจ้องจนในใจรู ้สึกกระวนกระวาย 

พยายามใคร่ครวญว่าตนพูดอะไรผิดไปหรือไม่

"มีเพียงคนเดียว?" น�้าเสียงของเสี่ยวเมายิ่งไม่ดี ทั้งคว้าหางของข้า

มากัดอย่างแรงทีหนึ่ง

ภายใต้ความเจ็บปวด ข้าพลันตระหนักรู้ นึกได้ว่าข้ามองข้ามคน 

ที่อยู่ตรงหน้าไปเสียได้ จึงรีบโอบกอดเส่ียวเมาพลางสาบานต่อฟ้า  

บอกเขาก็เป็นสิ่งล�้าค่าในมือของข้า เป็นหัวจิตหัวใจของข้า

เสีย่วเมาถึงได้กอดหางข้านอนลงไปด้วยท่าทางไม่สบายใจ ไม่นาน

ก็ถามเสียงแผ่วเบา "ตอนน�้าหยดหินทะลุ ท่านพ่อจะกลับมาจริงหรือ"

"จริงสิ" ข้าบอกอย่างมั่นใจ

แววตาของเสีย่วเมาหม่นลง ไม่ได้พูดอะไรอีก ความรู้สกึเช่นนีท้�าให้ข้า 

ออกจะแปลกใจ

วันรุ่งข้ึนฟ้ายังไม่สว่าง เสี่ยวเมาก็ลุกจากเตียงออกไปข้างนอก  

บอกจะไปออกก�าลังตอนเช้า

ข้าอ้าปากหาวหลายครั้ง โบกๆ มือให้เขา ส่ังก�าชับว่าคืนนี้ต้องไป

วังเสวียนชิง ให้กลับมาเร็วหน่อย

เสี่ยวเมายิ้มกริ่มรับปากแล้วหายลับไปท่ามกลางแสงอรุโณทัย

ข้านอนหลบัไป นอนจนสายตะวนัโด่งจงึค่อยๆ คลานออกจากเตยีง 

กลายร่างเป็นแมวเลียๆ ขนแล้วก็กลายร่างเป็นมนุษย์ หลังจากล้างหน้า

แต่งตัวเสร็จก็เดินไปที่ห้องโถง เตรียมกินอาหารเช้า
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แม้กฎในคฤหาสน์สกุลฮวาจะไม่มีอะไรมาก บรรดาสาวใช้ต่าง

เกียจคร้านกว่าอยู่ที่วังเสวียนชิง การเก็บกวาดก็ไม่ค่อยพิถีพิถัน แต ่

สิง่เดยีวทีไ่ม่กล้าท�าลวกๆ คอือาหารการกนิของข้ากับห้องเก็บสมบตัขิอง 

อิ๋นจื่อ ดังน้ันอาหารเช้าจึงจัดเตรียมอย่างอุดมสมบูรณ์ย่ิง อาหารสี่จาน

น�้าแกงหนึ่งอย่างล้วนท�าจากปลาท้ังสิ้น มีเพียงโจ๊กอิ๋นซิ่ง* ถ้วยเดียว 

ที่เตรียมไว้ให้อิ๋นจื่อ

ขณะทีข้่าก�าลงักินอย่างเอรด็อร่อยอยู่น้ันพลนัมเีสยีงฝีเท้าเจีย้นหนาน 

ดังมาจากข้างนอก เขาว่ิงมาหยุดอยู่ตรงหน้าข้าด้วยสีหน้าหวาดหว่ัน 

อึกอักอยู่เป็นนานก็ยังพูดไม่ออก

สถานการณ์เช่นน้ีไม่ค่อยได้พบเห็น ขณะท่ีข้าก�าลังจะหัวเราะเขา

อยู่นัน้ ค�าพูดทีท่�าให้สะเทอืนเลือ่นลัน่ไปท่ัวทัง้พ้ืนปฐพีก็ดงัออกมาจากปาก 

ของเขา "หินท่ีรอให้น�้าหยดจนทะลุก้อนนั้น หินก้อนนั้น...หินก้อนนั้น 

แตกแล้ว!"

"หิน...แตกแล้ว?" ข้าเอาเน้ือปลาในมือส่งเข้าปาก กลืนลงท้อง 

ไปแล้วจงึได้สตกิลบัมา ตกใจจนโยนตะเกียบท้ิง รีบกระโดดข้ามโต๊ะกินข้าว  

คว้าคอเสื้อเขาแล้วถาม "เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่!"

"ท่านเหมียวเหมียว ท่านไปดูก็จะรู้" เจี้ยนหนานตบหน้าขา สีหน้า

เต็มไปด้วยความร้อนใจและเสียใจ

ข้าปล่อยมือจากเขา วิ่งตะบึงไปที่หินก้อนนั้นทันที

ลัว่ลัว่ยนือยู่ข้างก้อนหนิด้วยสหีน้าตืน่ตระหนก นางเอามอืถูชายเส้ือ

เดินหมุนไปมาไม่หยุด ข้าไม่ได้สนใจนาง เพียงเดินตรงเข้าไปแล้วก็ 

* อิ๋นซิ่ง คือแปะก้วย
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เห็นหน้าผาท่ีมนี�า้หยดพังทลายลงมาท้ังแถบ ก้อนหินถูกทุบแตกเป็นชิน้เลก็ 

ชิ้นน้อย รูบนก้อนหินที่ถูกน�้าหยดลงมาถูกท�าลายจนหายไปหาไม่พบ

ข้ามองภาพยับเยินตรงหน้า ในสมองมีแต่ความว่างเปล่า พลันนั่ง

แปะลงกับพ้ืนอย่างสิน้ไร้เรีย่วแรงราวกับถูกกระชากวิญญาณออกจากร่าง  

กระทั่งจะร้องไห้ยังร้องไม่ออก ในปากมีรสคาวเค็ม เพียงรู้สึกโลกก�าลัง

หมุนคว้างฟ้าคว�่าดินพลิก ทุกอย่างค่อยๆ เลือนหายไปในที่สุด

ข้าไม่รู ้ว่ากลับมาถึงห้องพักต้ังแต่เมื่อไร เพียงนอนอยู่บนเตียง 

จ้องเพดานอยู่อย่างน้ัน ไม่ว่าอะไรก็ไม่อยากคดิ ไม่ว่าอะไรก็ไม่อยากมอง

หินแตกละเอียดแล้ว...ใจแตกสลายแล้ว จิตใจที่ลุ่มหลงยึดมั่นมา

ห้าร้อยปีแหลกสลายไปจนสิ้น โลกแหลกลาญแล้ว

ข้าไม่ปรารถนาจะเผชิญหน้ากับความจริง

"ท่านแม่! ท่านแม่!" เสี่ยวเมาร้องเรียกข้าอย่างลนลาน "ต่อให้ 

ก้อนหินแตกแล้วท่านพ่อไม่กลับมา ท่านก็ยังมีเสี่ยวเมาอยู่!"

ข้าไม่อยากเปิดปากพูด

"ท่านแม่ ท่านอย่าท�าเช่นนี้...ข้าผิดไปแล้ว" เส่ียวเมาร้อนใจแทบ

ร้องไห้ออกมา "ขออภัย..."

"นี่เป็นเรื่องดี ขอแสดงความยินดีกับเหมียวเหมียว" อิ๋นจื่อพาลั่วลั่ว

เดินเข้ามา น่ังลงท่ีข้างเตียงพูดด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม "ก้อนหินแตกแล้ว  

นั่นหมายความว่าอาจารย์ของท่านจะกลับมา"

โลกมีแสงเงินแสงทองปรากฏขึน้อกีครัง้ ความหวังกลับคืนมาอกีหน  

พรบิตานีแ้สงรศัมขีองอิน๋จือ่แทบจะเหนอืกว่าพระบรมศาสดาเลยทเีดยีว
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หลังจากท�าความเข้าใจกับค�าพูดน้ี เข้าใจถึงความหมายท่ีอยู่ใน 

ค�าพูด ข้ากล็ุกพรวดพราดขึ้นมานั่ง ไม่แม้แต่จะคิดก็กระโดดลงจากเตียง

คว้าตัวอิ๋นจื่อมาซักถามไม่หยุดปาก "อาจารย์อยู่ที่ใด เขาอยู่ที่ใด!"

"ปล่อยมือ ปล่อยมือ! ข้าจะถูกท่านรัดตายแล้ว!" อิ๋นจื่อร้องขึ้น  

"เรือ่งเช่นนีใ้ช่บอกจะมาก็มาเลยเสยีเมือ่ไร ย่อมต้องให้เวลากนับ้าง ไม่แน่

อาจารย์ของท่านอาจอยู่ระหว่างเดินทาง อีกไม่กี่วันก็ปรากฏตัวขึ้นแล้ว"

"จริงสิ เขาจะมาก็ต้องใช้เวลา ไม่รู้เมื่อไร เหมียวเหมียวจะไปรอเขา

ทีห่น้าประตู!" ข้ารบีปล่อยมอื หน้าตาแช่มชืน่สดใส ในใจเตม็ไปด้วยความ

ตื่นเต้นดีใจ ย้ิมจนปากหุบไม่ลง นึกถึงแต่ข่าวดีท่ีเทพปี้ชิงจะกลับมาอยู่

ตลอดเวลา

อิน๋จือ่ทอดถอนใจ แล้วตบๆ บ่าเสีย่วเมาให้เขาตามตนออกไปข้างนอก

ข้าตักอาหารค�่ามากินท่ีหน้าประตู กินไปก็กระโดดโลดเต้นด้วย

ความดีใจไป ขณะก�าลังพูดคุยกับลั่วลั่ว บอกนางว่าถ้าข้าเจอเทพปี้ชิง 

จะพูดจาออดอ้อนเขาอย่างไรบ้างนัน้ พลนัพบว่าใบหน้าของเสีย่วเมาไม่รู้

ไปถูกใครตีมา มรีอยฝ่ามอืแดงติดอยู่ ข้ารบีถามเขาว่าถูกใครรังแกมา เขา

กลบัก้มหน้าพูดจาคลมุเครอืไม่ยอมบอกความจริง เพียงแต่น่าประหลาดใจ 

มากที่เขายอมเห็นด้วยกับเรื่องไปเรียนและพักอยู่ที่วังเสวียนชิงแต่โดยดี
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109
อาจารย์กลับมาแล้ว

แอบเอาปลาแห้งยัดลงไปในห่อสัมภาระให้เส่ียวเมาด้วยความ

อาลัยอาวรณ์ ข้ายืนอยู่หน้าประตู ส่งห่อสัมภาระและเสี่ยวเมาขึ้นหลัง

ปีศาจสนัุขแดนอเวจ ีสัง่ก�าชบัเขาให้เชือ่ฟังค�าพูดของเซยีนเซงิ อย่าก่อเรือ่ง 

ก่อราว อย่าก่อความวุ่นวาย

เสีย่วเมาขอบตาแดง เขาก้มหน้าไม่กล้ามองข้า เพียงรบัค�าเสยีงอูอ้ี้

"เทพธิดาหลันอว่ีเป็นคนดีมาก หวงเซียนเซิงก็ดีมาก เพียงแค่ดุไป

สกัหน่อย ทว่าเสีย่วเมาเฉลยีวฉลาดกว่าแม่ ไม่โดนตแีน่นอน ต่อให้โดนตี

ก็ไม่ต้องกลัว ไม่เจ็บแม้แต่น้อย" ในท่ีสุดข้าก็เร่ิมเข้าใจความรู้สึกของ 

เทพปี้ชิงตอนส่งข้าไปเรียนหนังสือในตอนนั้น

เสี่ยวเมาพยักหน้าส่งๆ ไม่ได้ส่งเสียง

ข้าคิดไปคิดมายังคงไม่วางใจ ก�าชับต่อ "กลางดึกจะเข้าห้องน�้า 

ก็เรียกเสี่ยวหลิน"
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"ท่านแม่ ข้าอายุเกือบห้าร้อยปี ไม่ฉีร่ดท่ีนอนตัง้นานแล้ว" ทีด้่านข้าง 

มีคนแอบหัวเราะ เสี่ยวเมาหน้าแดงเล็กน้อย

ข้าเกาศีรษะ คิดอยู่ครูห่นึง่แล้วบอก "อาหารท่ีจิน่เหวินท�าอร่อยมาก 

เจ้าไปออดอ้อนที่บ้านนางได้ ไม่ต้องเกรงใจ"

"ทราบแล้ว" เสี่ยวเมาหมุนตัวจะจากไป

ข้ารบีดงึมอืเขาไว้ พูดอย่างลงัเล "เอ่อ หนึง่เดอืนให้หลงัต้องกลบัมา 

ความจริงแม่ไม่อาจตัดใจให้เจ้าจากไป"

"อืม!" เสี่ยวเมาพยักหน้าแรงๆ

อิน๋จือ่เข้ามาขวางข้าท่ียังจะพูดไม่หยุด ย้ิมแล้วบอก "เสีย่วเมาใช่ว่า

ไปแล้วไม่กลับมา ท่านไฉนต้องต่ืนเต้นเพียงนี้ เส่ียวหลินกับจิ่นเหวิน 

จะต้องรักและเอ็นดูเขายิ่งกว่ารักลูกตนเอง ไยต้องห่วงกังวล"

ขณะก�าลังพูดอยู่น้ัน ปีศาจสุนัขแดนอเวจีก็ทะยานข้ึนสู่ท้องฟ้า 

เหาะไปยังทีไ่กล ข้ามองเงาร่างเลก็ๆ ท่ีดูหงอยเหงาบนฟ้าสีคราม อดไม่ได้ 

ที่จะตะโกนบอกเขา "เสี่ยวเมา รอให้พ่อของเจ้ากลับมาแล้ว เขาก็จะ 

รักเจ้าเช่นเดียวกับข้า เจ้าเป็นบุตรชายที่พวกเราภาคภูมิใจอย่างที่สุด! 

วางใจเถิด!"

เสีย่วเมาหนักลบัมามองข้าด้วยสหีน้าตืน่ตะลงึ ขอบตาแดงก�า่ทนัที

ข้าส่งย้ิมสดใสให้เขาด้วยความเบิกบานใจ กระทั่งเมฆขาวที่อยู ่

เตม็ท้องฟ้าบดบงัเงาร่างเสีย่วเมาไปหมดแล้ว จึงน่ังลงบนธรณีประตอูย่าง

หงอยเหงาเศร้าซึมรอเทพปี้ชิงกลับมาต่อไป

ดวงดาวปรากฏให้เหน็แล้ว บนท้องฟ้าไม่มดีวงจนัทร์ ป่าไผ่ส่งเสยีง

สวบสาบ สายลมที่พัดมาต้องร่างค่อนข้างเย็น เทพปี้ชิงยังไม่กลับมา 
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เหมียวเหมียวอยากนอนแล้ว

ทว่าไม่อาจนอน เกิดเขากลับมาไม่เห็นข้ามารอรับก็จะเสียใจ

รออกีสกัประเด๋ียว...รออีกสกัประเด๋ียว หนังตาเริม่ตกัีน สตพิร่าเลอืน 

มองภาพเบื้องหน้าไม่ชัด

ขณะครึ่งหลับครึ่งต่ืนก็มีเสื้อคลุมตัวหนาคลุมลงมาที่หัวไหล่  

ข้าลืมตาขึ้นทันที หันกลับไปมองก็พบอิ๋นจื่อถือเชิงเทียนยืนพิงประตูอยู่  

เขาอ้าปากหาวพลางบอก "ดึกมากแล้ว อากาศหนาวเย็น ไม่สู้กลับไป 

พักผ่อน พรุ่งนี้ค่อยมารอใหม่เถิด"

ข้าสั่นศีรษะ ขยับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้น "ช่วยหอบผ้าห่มมาให้ข้า 

ได้หรือไม่ เหมียวเหมียวจะนอนที่นี่"

อิน๋จือ่ถอนหายใจ เกลีย้กล่อมอีกครัง้ "ถ้าเทพป้ีชงิเห็นท่านไม่ถนอม

ร่างกายตนเองเช่นนี้ จะต้องโกรธแน่นอน"

"เขาจะด่าข้าหรือ" ข้าเงยหน้าขึ้นถามด้วยความประหลาดใจ

"ท่านไม่ใช่ไม่รู้ เขารักและทะนุถนอมท่านที่สุด เห็นท่านไม่หลับ 

ไม่นอนย่อมไม่ชอบใจ" อ๋ินจือ่อธิบาย ท้ังใช้น�า้เสียงปลอบเดก็มาพูดกับข้า  

"ไปนอนเถิด มใีครทีใ่ดเร่งเดนิทางตอนกลางดกึกัน ต่อให้เทพป้ีชงิกลบัมา

ก็ต้องเป็นช่วงเช้า เชื่อฟัง เหมียวเหมียวอย่าดื้อ"

ข้ามองออกไปนอกประตอูย่างอาลยัอาวรณ์ พยักหน้าอย่างว่าง่าย

แล้วเดนิกลบัห้องพัก แต่พออยู่บนเตยีงกลบันอนไม่หลบัเลยทัง้คนื คดิถึง

เทพปี้ชิง คิดถึงเสี่ยวเมา คิดถึงมาก กลัวว่าถ้าหลับตาลงพวกเขาก็จะ

ปรากฏตัวที่หน้าประตูใหญ่แล้วมองไม่เห็นเงาร่างของข้า

คิดแล้วคิดอีก กระทั่งฟ้าเริ่มสางจึงเคล้ิมหลับไปครู่หน่ึง ในฝัน 
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กลับพบเทพปี้ชิงหลงทางอยู่ในป่าไผ่ ท�าอย่างไรก็เข้ามาไม่ได้

หลงัจากตกใจตืน่ขึน้ ข้าก็รบีว่ิงไปท่ีห้องครวัหยิบซาลาเปามาหลายลกู 

เป็นอาหารเช้าแล้วพุ่งออกประตูไป ว่ิงไปยังด้านนอกของป่าที่ท�าให้คน

หลงทิศทาง

เวลาน้ีเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิพอดี ทุกหนแห่งเต็มไปด้วยสีสันของ

ดอกไม้ป่าที่ผลิบานสะพรั่ง เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา น่าเสียดาย ทัศนียภาพ

อนังดงามตระการตาเช่นนีก้ลบัเงยีบเหงา เป็นเพราะหลายปีมาน้ีเส่ียวเมา

เท่ียวก่อกวนไปทั่วทุกหนแห่ง ท�าให้ข่าวที่ว่าทางแถบน้ีของภูเขาล่ัวอิง 

มีปีศาจปรากฏตัวแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านที่ตีนเขา ถ้าไม่มีธุระจ�าเป็น

มนุษย์ย่อมไม่กล้ามาแถวนี ้และด้วยเหตนุีเ้องข้าจงึวางใจไม่ได้ซกุซ่อนหู

และหาง เพียงนัง่อยู่บนต้นไม้ ทางหนึง่กัดกินซาลาเปา ทางหน่ึงก็แกว่งเท้า 

ที่เปล่าเปลือยทั้งสองข้างไปมา รอคนที่จากกันไปห้าร้อยปีปรากฏตัวขึ้น

ทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าเบาๆ ที่เคยคุ้นจากทางตะวันออกดังมาเข้าหู

อันเฉียบไว หัวใจของข้าเริ่มเต้นระรัว ใบหน้าร้อนผ่าวเล็กน้อย ดวงตา 

จับจ้องไปยังทิศทางที่มาของเสียงโดยไม่กล้าละสายตา สองมือขยุ้ม 

ชายเสื้อแน่น แทบจะบิดมันจนขาด

มาแล้ว...มาแล้ว ใช่ท่านหรือไม่!

ยังไม่เห็นตัวคน กลับได้ยินเสียงแก่หง่อมดังขึ้น "ท่านเซี่ยง ตรงนี้ 

ก็คือยอดเขาท่ีมปีีศาจปรากฏตวัขึน้ ข้าตาเฒ่าไม่กล้าเข้าไป ท่านระวังตวั

ให้ดี ปีศาจที่อยู่ที่นี่กินคน"

"อืม ข้าเข้าใจ ขอบคุณที่ช่วยน�าทาง" 

ข้าใช้ท้ังมือและเท้าปีนขึ้นไปบนยอดไม้ แล้วก็เห็นเงาร่างคุ้นตา 
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ร่างหนึ่งสวมชุดสีเขียวอมด�าแบกกระบี่ยาวไว้บนหลัง ยืนอยู่ข้างก้อนหิน

ที่อยู่ห่างออกไปราวหนึ่งหลี่ ก�าลังประสานมือกล่าวลาผู้เฒ่าอีกคนหนึ่ง

ซึ่งสวมเสื้อผ้าทอมือเก่าขาด

ผู้เฒ่าถอนหายใจทีหนึ่งแล้วกล่าวต่อ "ท่านมาช่วยปราบปีศาจ 

ให้พวกเราหมูบ้่านเหมาเจยี พวกเรากลบัมสีิง่ตอบแทนน�า้ใจเลก็น้อยเพียงน้ี  

น่าละอายใจยิ่ง"

บรุษุชดุเขยีวอมด�าบอกอย่างเกรงใจ "เซีย่งชงิเป็นศิษย์ส�านักเหมาซาน  

ปราบมารจบัปีศาจถือเป็นหน้าท่ี ท่านลงุไม่จ�าเป็นต้องมอบสิง่ตอบแทน"

ผู้เฒ่าผู้นั้นกล่าวขอบคุณอีกครั้ง ในที่สุดก็เร่งรุดจากไป

ข้าได้ยินเสียงท่ีคุ้นหูก็ย่ิงตื่นเต้นดีใจ เฝ้าดูต่อไปอีกครู่หน่ึง บุรุษ 

ผู้น้ันหมุนตัวมา เดินช้าๆ ขึ้นมาบนภูเขา ใบหน้านั้นคือเทพปี้ชิงที่ข้า 

เฝ้าคิดถึงอยู่ทุกเช้าค�่านั่นเอง!

แม้ทรงผมของเขาจะเปลี่ยนไป เสื้อผ้าเปลี่ยนไป สีของดวงตา 

ก็เปลีย่นเป็นด�าสนทิดุจคนืเดอืนมดื องคาพยพท้ังห้าดเูรียวเลก็ลง รูปร่าง

คล้ายจะผอมลงเลก็น้อย ความองอาจห้าวหาญท่ีเคยมลีดน้อยลงไปหลาย

ส่วน แต่ข้ารับรูไ้ด้จากส่วนลกึของกระดูก...คนผูน้ีก็้คอือาจารย์ท่ีข้ารักทีสุ่ด

ตื่นเต้นดีใจจนเกินไป ท�าให้ข้าท�าอะไรไม่ถูก เพียงเห็นเขาค่อยๆ 

เดนิเข้ามาใกล้และหยิบคนัฉ่องเลก็ๆ อนัหน่ึงออกมา จากนัน้กก็รดีน้ิวมอื

หยดโลหิตสดสองสามหยดลงไปบนคันฉ่อง ทว่าคันฉ่องกลับไม่ม ี

การเปลี่ยนแปลงใด ท�าให้เขาอดย่นหัวค้ิวไม่ได้ ปากก็พึมพ�าข้ึนเบาๆ  

"หรือว่าคันฉ่องหาปีศาจที่อาจารย์ให้มาไม่ศักดิ์สิทธิ์"

ข้าควบคุมความลิงโลดในใจเอาไว้ แล้วกระโดดลงจากต้นไม ้
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โถมร่างเข้าไปในอ้อมอกของเขาพลางร้องเรียก "อาจารย์! เหมียวเหมียว

คิดถึงท่านยิ่งนัก!"

"ปีศาจ! ปีศาจร้าย!" พละก�าลงัของเทพป้ีชงิไม่รู้เหตใุดจึงเปล่ียนเป็น

น้อยลง เขาถกูข้าโถมตวัเข้าใส่ก็หงายหลงัล้มลงกับพ้ืน อกีทัง้ยังดตูืน่ตวัมาก  

คล้ายออกจะหวาดกลัวอีกด้วย

"เดมิเหมยีวเหมยีวก็เป็นปีศาจอยู่แล้ว" ข้าไม่เข้าใจว่าเขากลวัอะไร 

เพียงย้ิมกริ่มแล้วดึงเขาข้ึนมา ตรงเข้าไปถูไถท่ีหน้าอก แสดงถึงความ 

น่ารักของตน "ข้ารอท่านมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว"

ไม่นานเทพป้ีชงิก็สงบนิง่ลง เขาหยิบกระดาษสเีหลอืงเลก็ๆ ออกมา

จากอกเสือ้หลายแผ่นแล้วโยนมาทีศี่รษะของข้า ข้าเอือ้มมอืไปหยิบเอามา  

ดแูล้วดอูกี พบว่าบนกระดาษใช้โลหิตเขียนตวัอกัษรประหลาดทีข้่าไม่รูจ้กั 

ไว้มากมาย ด้วยกลัวเขาจะว่าเรื่องที่หลายปีมาน้ีข้าไม่มีความก้าวหน้า

แม้แต่น้อย จงึรบีเอาแผ่นกระดาษเหล่าน้ันยัดเข้าไปในอกเส้ือ เปล่ียนเร่ือง 

พูด "เหมยีวเหมยีวเคยฝึกคัดตวัอกัษร เปรียบกับเมือ่ก่อน...ก็ดข้ึีน กลบัไป

จะให้ท่านดู"

"เจ้าปีศาจตนน้ีถึงกับไม่กลัวยันต์สะกดเสวียนเทียน* เห็นได้ว่า 

ฌานตบะไม่ตื้นเขิน!" เทพปี้ชิงกัดๆ ฟัน ยกมือข้ึนคิดจะผลักข้าออกไป  

แต่ผลกัอย่างไรกไ็ม่ขยับ ครัน้แล้วจงึชกักระบีย่าวออกจากหลงั กวัดแกว่ง

เข้าใส่ข้า

กระบีเ่ล่มนัน้ท�าจากไม้ ยามฟาดลงมาท่ีหัวไหล่ข้าจึงรู้สกึเจ็บเลก็น้อย  

คิดไปคิดมา เห็นว่าเขาอาจต้องการทดสอบความก้าวหน้าด้านวรยุทธ ์

* เสวียนเทียนซั่งตี้ หรือเจินอู่ซั่งตี้ เป็นเทพประจ�าทิศเหนือของทางลัทธิเต๋า มีหน้าที่ปราบมารปีศาจ
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ของข้าในช่วงหลายปีมาน้ี ข้ารบีปล่อยมอื ย่ืนกรงเลบ็ออกไปสะบัน้กระบี่

จนหัก แล้วสะบัดฝ่ามือใส่เขาอย่างดุดันหนึ่งฝ่ามือ

เหนือความคาดหมาย อานุภาพฝ่ามือยังไปไม่ถึง ร่างของเขาก็ถูก

พลังลมจากฝ่ามือซัดลอยละลิ่วไปยังต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่ด้านหลังราวกับ

กระดาษแผ่นหนึ่ง ข้าเห็นท่าทางจะเกิดเรื่อง รีบพุ่งทะยานเข้าไปรับ 

ร่างเขาไว้ ทว่าไม่ทันการณ์แล้ว ศีรษะเขาชนต้นไม้ใหญ่พอดี ยังไม่ได้ 

ส่งเสียงร้องแม้แต่ค�าเดียวก็หมดสติไป

ท�าอย่างไรดี เหตุใดเทพปี้ชิงจึงอ่อนแอเพียงนี้ได้ อ่อนแอราวกับ

มนุษย์ธรรมดาคนหน่ึง ข้ายืนอยู่กับที่ เกาหูเป็นนานก็คิดหาสาเหตุของ

เรื่องไม่ออก

ช่างเถิด ไม่คดิแล้ว ขอเพียงเขากลบัมา เปลีย่นเป็นอ่อนแอก็เปลีย่นเป็น 

อ่อนแอเถิด อะไรล้วนไม่ส�าคัญ

ดวงตะวันข้ึนสูงแล้ว ข้าแบกเขาข้ึนหลังด้วยความเบิกบานใจ  

ครวญเพลงอย่างมีความสุขเดินกลับบ้าน
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110
บุรุษผู้ยอมพลีชีพเพื่อรักษาพรหมจรรย์

อ้อมๆ เลี้ยวๆ หลงทางไปหลายครั้งกว่าข้าจะกลับมาถึงหน้าประตู

คฤหาสน์สกุลฮวาได้ อิ๋นจื่อก�าลังเดินไปเดินมาอยู่ท่ีหน้าประตู สีหน้า 

เต็มไปด้วยความกลัดกลุ้ม เดินไปก็บ่นไป "ท�าอย่างไรดี...ท�าอย่างไรดี  

ข้าจะไปหาท่านเทพจากที่ใดมาให้นาง..."

"อาจารย์กลบัมาแล้ว" ไม่เข้าใจว่าเขาก�าลังพูดอะไร ข้าแบกเทพป้ีชงิ 

ด้วยความกระหย่ิมย้ิมย่อง เดินเข้าไปให้อ๋ินจ่ือดูแวบหนึ่งแล้วรีบส่ังการ

เจีย้นหนาน "ศีรษะของเขาถูกกระแทกจนบวมปดู เจ้ารีบไปเชญิโม่หลนิมา  

แล้วส่งคนไปเชิญจอมมารวัวกระทิงมาด้วย"

อิน๋จือ่กับเจีย้นหนานต่างปากอ้าตาค้างยืนนิง่อยูกั่บท่ี ลกูตาเบกิถลน 

คล้ายจะหลุดร่วงลงมา ผ่านไปพักใหญ่พวกเขาจึงถามอย่างตะกุกตะกัก 

"ท่าน...ท่านเทพ...นี่คือท่านเทพหรือ"

"เมี้ยว ใช่แล้ว" ข้าพยักหน้า ไม่สนใจพวกเขาสองคนที่ยังยืนทึ่มทื่อ 
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ก้าวเท้าเร็วๆ ไปท่ีห้องพักของตน ค่อยๆ วางท่านเทพลงบนเตียงอย่าง

ระมัดระวัง จากนั้นก็มองหน้าเขาด้วยความลุ่มหลง มองอย่างไรก็มอง 

ไม่พอ

ย่ืนน้ิวมอืออกไปลบูไล้ใบหน้าของเขา องคาพยพทัง้ห้าทีห่ล่อเหลา

คมเข้มส่วนใหญ่ดูไม่ต่างจากภาพทีอ่ยู่ในความทรงจ�า เพียงเปลีย่นแปลง

ไปจากเดิมเลก็น้อย ร่างกายเปลีย่นเป็นอบอุน่ ทว่ากล่ินอายยังคงเหมอืนเดมิ  

สรุปก็คือทั่วท้ังร่างของเขาดูอย่างไรก็ชวนมอง ดูอย่างไรก็หล่อเหลา  

ดูอย่างไรก็น่าภาคภูมิใจ

"อาจารย์ รีบตื่นเร็ว" ข้าปีนขึ้นไปบนเตียง จุมพิตไปที่ริมฝีปาก 

ของเขาเบาๆ แล้วเลียๆ จากนั้นก็ซุกตัวอยู่ในอ้อมอกของเขา หลับตาลง

ซึมซับความอบอุ่นที่ต้องแยกจากกันมาห้าร้อยปี

เทพปี้ชิงลืมตาขึ้นมาช้าๆ เขามองไปรอบด้านอย่างงงงวย ก่อน 

ก้มหน้าลงมามองประสานสายตากับข้าทีอ่ยู่ในอ้อมกอด ข้ารบีก้มหน้าลง

ด้วยความขวยเขิน ฟังเขาแผดเสียงออกมาดังลั่น "ปีศาจ!"

พร้อมกับเสยีงแผดค�ารามน้ัน พวกอิน๋จือ่กับหวาวาและล่ัวล่ัวก็พากนั 

พุ่งเข้ามาในห้อง หลงัจากเทพป้ีชงินิง่เงยีบไปชัว่ขณะก็โพล่งค�าว่า "ปีศาจๆๆ"  

ออกมาติดกันสามค�า ก่อนพรวดพราดไปอยู่ที่มุมหน่ึงของเตียง ขดตัว 

ด้วยความระแวดระวัง ทั้งหยิบภาพแผนภูมิแปดลักษณ์* ออกจาก 

อกเสื้อมาวางไว้ด้านหน้าศีรษะ หน้าผากมีเหง่ือเย็นไหลซึมออกมาเม็ด

โตๆ คล้ายสัตว์ดุร้ายที่ถูกปิดล้อม เตรียมจะฝ่าวงล้อมออกไปตลอดเวลา

"รูปร่างหน้าตาเหมือนย่ิงนัก..." หวาวามองอยู่นานแล้วอุทาน 

* แผนภูมิแปดลักษณ์ (ปากว้าถู) คือแปดลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ สื่อแทนด้วยยันต์หรือ
กระจกแปดทิศ มีลักษณะเป็นขีดสีด�าสามขีดเรียงตามทิศทั้งแปด
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ออกมาด้วยความตื่นตะลึง "หรือว่าท่านเทพกลับมาแล้วจริงๆ!"

"หึๆ ยังดี สวรรค์ไม่ปิดก้ันหนทางของอีกา" ในที่สุดอิ๋นจื่อก็ได้สติ

กลบัคนืมาแล้ว เขาเริม่หัวเราะไม่หยุด ในเสยีงหวัเราะมคีวามชัว่ร้ายเจอือยู่ 

หลายส่วน "ข้าก�าลงักลดักลุม้อยูเ่ชยีวว่าจะท�าเช่นไรด ีไม่ต้องสนใจว่าเขา

จะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม เหมียวเหมียวบอกว่าใช่ก็พอ!"

ข้าคลายมอืทีโ่อบกอดเทพป้ีชงิออกด้วยความชืน่มืน่ ไปหากระดาษ

คัดตัวอักษรที่ฝึกเขียนในช่วงหลายปีนี้มาให้เขาดู

คิดไม่ถึงว่าเขากลับฉวยโอกาสพลิกตัวลงจากเตียง มือก็โปรย 

แผ่นกระดาษสีเหลืองออกมาอีกเป็นก�า ท้ังฉวยจังหวะท่ีทุกคนยังไม่มี

อาการตอบสนองใด ชักกระบี่สั้นท่ีเอวออกมาคิดจะเปิดทางหนีไปจาก 

ที่นี่

"ขวางเอาไว้! อย่าปล่อยให้บรุษุผูน้ีห้นีไป!" อิน๋จือ่ออกค�าสัง่ ทหารสวรรค์ 

ทีค่อยคุม้กันสวนให้พวกเราต่างกระโจนเข้ามาดุจเสือดุจหมาป่า ชกักระบีย่าว 

ออกมาห้อมล้อมเขาเอาไว้ บังคับให้กลับเข้ามาในห้อง

ลั่วลั่วเกบ็แผ่นกระดาษสีเหลืองขึ้นมาดูแล้วบอก "นี่เป็นยันต์สะกด

ปีศาจเสวียนเทียนของเหมาซาน ใช้รับมือกับปีศาจที่อายุร้อยสองร้อยปี 

คงจะพอใช้การได้อยู่บ้างกระมัง"

ข้าเพ่ิงจะหากระดาษท่ีฝึกคัดตัวอกัษรออกมาได้ พอหนักลบัมาเห็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกแปลกใจ รีบเดินเข้าไปหมายซักถาม กลับถูก 

อ๋ินจือ่ขวางไว้ ทัง้ย้ิมกริม่บอกให้เขาพูดคยุกับเทพป้ีชงิด้วยสกัสองสามค�า

ก่อน

ข้ามอบสิทธิ์ในการพูดให้อิ๋นจื่ออย่างใจกว้าง เขาเดินเตร่ไปเตร่มา
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แล้วเงยหน้าขึ้นถาม "ชื่อ?"

"เซี่ยงชิง!" สีหน้าของเขาแข็งกระด้าง ท่าทางดูยโสโอหังยิ่ง

"อ้อ ชื่อนี้ดี ดีมาก" อิ๋นจื่อหัวเราะขึ้นมาอีก ข้าออกจะงุนงง เหตุใด

ชื่อของอาจารย์จึงดูเหมือนต่างไปจากเดิม ยังไม่ทันเอ่ยปากก็ถูกสายตา

ของอิ๋นจื่อปรามเอาไว้ "ปี้ชิงก็ดี เซี่ยงชิงก็ดี ไม่มีอันใดแตกต่าง"

ข้ามาคิดดูก็จริง ผู้อื่นเรียกข้าแมวขโมยก็ดี ฮวาเหมียวเหมียวก็ดี  

ยังไม่ใช่ล้วนเป็นข้าหรอกหรือ จึงไม่ได้แสดงความเห็นแย้งอีก

"พวกเจ้าต้องการจะท�าอะไรกันแน่" อิน๋จือ่ก้มหน้าใคร่ครวญอยู่นาน 

ในที่สุดเซี่ยงชิงก็ทนไม่ไหว เปิดปากด้วยความเดือดดาลข้ึนอีกครั้ง  

"ข้าฝีมือสู้ผู้อื่นไม่ได้ วันนี้ตกมาอยู่ในรังของปีศาจ จะต้มจะย่างก็แล้วแต่

พวกเจ้า! ไยต้องอืดอาดชักช้าทรมานคนด้วย!"

"ไม่ต้องตระหนกเกินไป ข้าจะพูดอย่างไม่อ้อมค้อมเลยแล้วกัน" 

อ๋ินจือ่ผายมอืให้ ก่อนนัง่ลงบนเก้าอี ้มองประเมนิเขาอย่างละเอยีดครู่หน่ึง 

"ข้าจะไม่สังหารเจ้า แต่เจ้าต้องแต่งงานกับแม่นางที่อยู่ด้านข้างผู้นี้  

นับแต่นี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่"

"แต่ง...แต่ง...แต่งงาน?!" เซี่ยงชิงมองข้า แล้วก็มองอิ๋นจื่อพลาง 

ชี้ไปที่ตัวเขาเอง ถามย�้าอีกครั้งด้วยสีหน้าทึ่มทื่อ "เจ้าพูดว่าแต่งงาน... 

กับปีศาจแมวตนนี้หรือ!"

อิ๋นจื่อพยักหน้าอย่างจริงจัง "ใช่ การตกลงครั้งนี้เจ้าก�าไรมหาศาล

แล้ว แต่งภรรยาไม่ต้องเสียอะไรเลย ยังมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย 

พ่วงท้าย นี่เป็นเรื่องดีที่ผู้อื่นร้องขอยังไม่ได้มา"

"ไม่แต่ง!" เซี่ยงชิงปฏิเสธในทันที
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"สารเลว!" อิ๋นจื่อบันดาลโทสะ

หวาวารบีก้าวเข้าไปย้ิมเอ่ยว่า "พวกเราไม่ใช่ปีศาจทีเ่ท่ียวท�าร้ายคน

ส่งเดช บ้านหลังนี้กว้างขวางย่ิง คนรับใช้ก็มาก แม่นางเหมียวเหมียวก็ 

รูปโฉมงดงาม นิสัยอ่อนโยนเชื่อฟัง ท่านก็รับปากเถิด"

"ข้าเป็นศิษย์ส�านักเหมาซาน จะแต่งงานกับปีศาจได้อย่างไร!"  

เซี่ยงชิงพูดอย่างขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน "เป็นการสร้างความอัปยศอดสูให้กับ

ส�านักโดยแท้!"

"ไม่แต่งเจ้าก็ต้องตายอยู่ที่น่ี!" อิ๋นจื่อขู่ขวัญด้วยสีหน้าเยียบเย็น 

น่าสะพรึงกลัว

"บุรุษยอมตายไม่ยอมศิโรราบ!" เซี่ยงชิงไม่ยอมอ่อนข้อ

ข้าได้ยินก็ร้อนใจยิ่ง รีบคว้าแขนอิ๋นจื่อบอก "ไม่ได้ ไม่ว่าใครก็ห้าม

ท�าร้ายอาจารย์"

อ๋ินจือ่รบีปัดมอืข้าออก หันมาพึมพ�าเบาๆ "ตวัโง่งม อย่าขัดจงัหวะข้า  

แค่ขู่ขวัญเขาเท่านั้น"

ทุกคนเข้ามาห้อมล้อมเซี่ยงชิง พูดจาหว่านล้อมท้ังไม้อ่อนและ 

ไม้แข็ง แต่ไม่รู้เหตุใดเขาจึงใจแข็งไม่ยอมรับปากอะไรทั้งสิ้น นอกจากนี้

ยังหันหน้าหนีไปไม่ยอมมองข้า เรื่องน้ีท�าให้ในใจข้ารู้สึกหวาดกลัวย่ิง 

แทบจะหลั่งน�้าตาออกมา

เหมยีวเหมยีว...ใช่ท�าอะไรผดิไปหรอืไม่ อาจารย์จงึไม่สนใจข้าแล้ว

อ๋ินจือ่ท่ีพูดเกลีย้กล่อมเซีย่งชงิอยู่เป็นนาน หนัมาเห็นข้าก�าลังเสยีใจ

ก็โมโหฮึดฮัดเข้ามาดึงข้าให้ออกไปข้างนอก เดินไปพลางก่นด่าไปพลาง 

"เอาบุรุษสารเลวผู้น้ีไปขังไว้ ก็แค่แต่งภรรยาเท่าน้ัน ไม่ใช่ให้เป็นขันที 
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เสียหน่อย ข้าไม่เชื่อว่าจะปราบเขาให้อยู่มือไม่ได้!"

ข้าไม่อยากออกไป ลัว่ลัว่กลบัโน้มน้าวข้า "ไม่ได้พบกันมานานเพียงน้ัน  

ท่านเทพอาจมีอะไรไม่สบายใจ รอให้ทุกคนช่วยกันพูดจาสักสองสามวัน

ก็คงไม่มีอะไรแล้ว อย่าใจร้อนไปเลย"

ในเวลานีเ้องจอมมารววักระทิงก็กระหืดกระหอบเดนิเข้ามา เขาถาม

เสียงดัง "เทพปี้ชิงกลับมาแล้วหรือ!"

อิ๋นจื่อดึงตัวเขาไปที่ด้านข้าง พูดจากระซิบกระซาบอยู่เป็นนาน  

ดูเหมือนจะบอกอะไรก้อนหินแตกแล้ว มีคนธรรมดาปรากฏตัวข้ึนมา 

จึงคิดจะตบตา แต่คนผู้น้ันไม่ยอมเชื่อฟัง จอมมารวัวกระทิงฟังแล้ว

เดือดดาล "ไม่ต้องสนใจว่าเขาเป็นตัวอะไร จะอย่างไรเวลานี้ก็เป็นมนุษย์

ธรรมดา หรือพวกเจ้าหวาดกลัวเขา? เท่าท่ีข้าดู จ�าเหมียวเหมียวไม่ได้ 

เช่นนีแ้ปดส่วนคงเป็นของปลอม ผูอ่ื้นให้เกยีรตแิล้วยังไม่รูจ้กัดด้ีวย สงัหาร

เสียก็สิ้นเรื่อง!"

อิ๋นจื่อรีบช�าเลืองมองมาทางข้าแล้วบอก "สังหารได้ก็ดีสิ แต่เป็น 

เช่นนี้จะให้ท�าอย่างไร"

ข้ารีบเอียงคอ ส่งเสียงร้องประจบ "เมี้ยว ข้าไปดูอาจารย์ได้หรือไม่"

จอมมารวัวกระทงิสหีน้าแปรเปลีย่น สดุท้ายก็ก้าวเท้าไปอย่างองอาจ  

เลิกม่านข้ึนแล้วเดินเข้าไปข้างใน ไม่นานก็ได้ยินเสียงเขาค�าราม "เจ้า! 

มารดามนัเถอะ! แสร้งท�าเป็นบรุษุผูย้อมพลชีพีเพ่ือรักษาพรหมจรรย์อะไรกัน  

น้องสาวข้าพึงพอใจเจ้านับเป็นวาสนาแล้ว เจ้าไม่แต่งก็ต้องแต่ง หาไม ่

ก็ลงกระทะไป!"

เซี่ยงชิงกลับเอ่ยเสียงเยียบเย็น "บุรุษไม่ก้มหัวให้กับอ�านาจ จะฆ่า
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ก็ฆ่า ข้าจะไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับสัตว์อย่างพวกเจ้าเด็ดขาด"

สตัว์? ข้ากับอิน๋จือ่ท่ีอยู่ด้านนอกหน้าต่างมองสบตากันวูบหนึง่ รู้สกึ

งงงันท�าอะไรไม่ถูก
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111
มีอุปสรรคก็ต้องลุย!

จอมมารวัวกระทิงโกรธแค้นยิ่ง เขาดึงกระบองเหล็กออกมาร้องด่า 

"ให้โอกาสเจ้า เจ้ากลับไม่รับ! ไปร้องทุกข์กับยมบาลเองแล้วกัน!"

พูดจบก็เงื้อกระบองเหล็กหนักหมื่นจวิน* ฟาดลงไปด้วยอานุภาพ

เกรียงไกรดุจเสือค�าราม ข้าเห็นท่าไม่ดี รีบพุ่งเข้าไปขวางการโจมตีท่ีจะ

เอาชีวิตคนไว้

"น้องสาว! บุรุษเช่นนี้ไม่เอาก็ไม่เป็นไร!" จอมมารวัวกระทิงยัง 

ไม่คลายโทสะ "มารดามันเถอะ เสียเวลารอคอยมาห้าร้อยปี กลับได ้

ของเล่นเช่นนี้มา เลิกกับเขาเสีย พี่ชายจะหาคนดีๆ ให้เจ้าใหม่!"

"เหมียวเหมียวต้องการแค่อาจารย์เท่านั้น คนอื่นต่อให้ดีกว่านี้ก็ 

ไม่อยากได้!" ข้าปกป้องเซี่ยงชิงไว้ เป็นตายก็ไม่ยอมถอยหนี

จอมมารวัวกระทิงถลึงตาโตดุจกระดิ่งทองแดง ก้าวมาข้างหน้า 

* จวิน เป็นหน่วยวัดน�้าหนักของจีน 1 จวินเท่ากับ 30 ชั่งจีน
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ก้าวหน่ึง ยกน้ิวมือหยาบใหญ่ชี้หน้าเซี่ยงชิง "เวลาน้ีเขาเป็นเพียงมนุษย์

ธรรมดาคนหนึ่ง จะเอามาท�าอะไร ทั้งอ่อนแอไร้ก�าลัง ทั้งยากจนข้นแค้น 

ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย!"

"ไม่รู้ล่ะ! เหมียวเหมียวเพียงต้องการอาจารย์ ไม่ว่าอาจารย์จะ

เปลี่ยนเป็นอะไรก็ต้องการ!" ข้ากอดเซี่ยงชิงไว้ ยังคงไม่ยอมคลายมือ

ดูเหมือนไม่ระวังจนกอดแรงเกินไป กระดูกของเซ่ียงชิงเริ่มล่ัน 

กร๊อบๆ เขานิ่วหน้าไม่ยอมร้องเจ็บ เพียงพูดกับข้าว่า "ปีศาจผู้นี้...แม่นาง 

เจ้ากับข้าไม่เคยรูจ้กักัน อีกทัง้ข้าเพ่ิงออกมาจากส�านักอาจารย์ ลงจากเขา 

มาได้เพียงสองวัน กระท่ังสหายก็ยังไม่มี จะเอาลูกศิษย์มาจากท่ีใด  

เจ้าจ�าคนผิดแล้วกระมัง"

ข้ามองเขาอย่างตัดพ้อ ก่อนสั่นศีรษะชี้แจงด้วยน�้าเสียงออดอ้อน 

"ไม่ได้จ�าผิด เป็นท่านถูกแล้ว"

"แม่นางมีความรักความผูกพันท่ีลึกซึ้งเป็นเรื่องดี แต่ข้าไม่ใช่

อาจารย์ของเจ้าจริงๆ การแต่งงานไม่ใช่เรื่องเล็ก โปรดอย่าท�าให้ตนเอง

ต้องเสียเวลาในชีวิต" เซี่ยงชิงเอ่ยเตือนด้วยสีหน้าเขียวคล�้า

"ไม่สนใจๆ ท่านก็คือสิ่งส�าคัญในชีวิตเหมียวเหมียว! ท่านใช่!"  

เห็นเขาท�าท่าเหมือนไม่ต้องการข้าก็รีบเกลือกกล้ิงไปท่ัวเตียง เล่นลูกไม้

ไม่ยอมลุกขึ้นมา

ทว่าเขาไม่ได้อุ้มข้าขึ้นมาปลอบโยนเหมือนในอดีต...เพราะเหตุใด 

พระบรมศาสดาบอกอาจารย์จะกลับมา แต่ท่านไม่ได้บอกว่าอาจารย์ 

จะไม่ต้องการเหมียวเหมียว...เพราะเหตุใด

คิดมาถึงตรงนี้ ในใจของข้าก็ย่ิงเศร้าระทมไร้ซึ่งความมั่นใจ  
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เพียงรู้สึกคล้ายลูกแมวน้อยที่ถูกทอดทิ้ง มองเขาอย่างน่าสงสาร ภาวนา

ให้เขาเปลี่ยนใจ

เซี่ยงชิงกลับหันหน้าหนีไปโดยไม่พูดอะไรอีก

สหีน้าท่าทางของจอมมารววักระทงิย่ิงโมโหงุน่ง่าน ก�ากระบองเหลก็

ในมือแน่นหลายครั้ง แต่พอถูกข้าถลึงตาใส่ก็ค่อยๆ คลายมือออก  

เขาหายใจถ่ีกระชั้น คล้ายพยายามควบคุมอารมณ์ของตนอย่างเต็มที่ 

สุดท้ายก็ฟาดเก้าอี้ไท่ซือที่อยู่ในห้องแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วหมุนตัว

กระชากประตูเดินออกไป

เวลาล่วงเลยไปเงียบๆ ข้าหมุนตัวไปอยู่เบื้องหน้าเซี่ยงชิง ส่งย้ิม

ประจบให้เขา เขาก็หันหน้าหนีไปทางขวา ข้ารีบหมุนตัวตามไป สองคน

หมุนอยู่เช่นนีเ้ป็นนานสองนาน หมนุจนหวัสมองมนึงง เขาจงึถอนหายใจ

บอก "ไยต้องท�าเช่นนีด้้วย แม้เซีย่งชงิจะไม่กลวัตาย แต่เบือ้งบนมบีพุการี 

ทั้งเป็นศิษย์ส�านักเหมาซาน ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจแต่งงานกับเผ่าพันธุ์

ปีศาจได้ นอกจากนี้ข้าก็ไม่ใช่อาจารย์ของเจ้า แม่นาง เจ้าลองไปตามหา

อาจารย์ของเจ้าให้ดีก่อน สรปุเขาอยู่ท่ีใดกันแน่ ไยต้องสร้างความล�าบาก

ให้ข้าด้วย"

ข้ายังคงดงึเสือ้ด้านหน้าของเขาไว้ ย้ิมอย่างโง่งม พยายามชหูางขึน้ 

หวังว่าจะสามารถเรยีกความรกัความโปรดปรานท่ีเขามต่ีอตนกลบัคนืมา

ได้

ขณะที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กันอยู่นั้น ก็มีเสียงฝีเท้า 

เร่งร้อนและเสียงร้อนรนของโม่หลินดังมาจากนอกห้อง "ให้ข้าดูหน่อย!"

เขากับจิ่นเหวินผลักประตูที่ถูกจอมมารวัวกระทิงกระชากจนพัง 
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ให้เปิดออกแล้วพุ่งเข้ามา พริบตาท่ีเห็นเซี่ยงชิงก็ตะลึงงันไปทันที  

เอ่ยพึมพ�าขึ้นว่า "คล้าย...คล้ายยิ่งนัก"

อิน๋จือ่ตามเข้ามา เบ้ปากพลางเอ่ยเบาๆ "เขาจ�าเหมยีวเหมยีวไม่ได้

สักนิด ไม่รู้ที่แท้แล้วใช่เทพปี้ชิงมาเกิดใหม่หรือไม่"

โม่หลินลูบปลายคาง เดินไปรอบตัวเซี่ยงชิงหลายรอบ "ว่ากันตาม

เหตุผล ลูกศรล่าวิญญาณจะท�าลายดวงวิญญาณให้ดับสูญ เทพปี้ชิง 

ไม่น่าจะมาเกิดใหม่ได้ ทว่าบุรุษผู้นี้คล้ายเขามากจริงๆ"

"เทพปี้ชิง? ข้าคล้ายเทพเซียนองค์นั้น พวกเจ้าล้อเล่นกระมัง"  

เซี่ยงชิงสีหน้าเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ห์

"ใบหน้าที่เฉยชาไม่ชอบย้ิมก็คล้ายย่ิง" โม่หลินไม่ได้สนใจเขา  

หลังจากใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งพลันยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วบอก "ถ้าเป็นเทพเซียน

มาเกิดใหม่ ในตัวจะต้องมีต�าหนิอะไรบางอย่างของเมื่อชาติท่ีแล้ว 

หลงเหลอือยู่ เหมยีวเหมยีว เจ้าเคยร่วมเรยีงเคียงหมอนกับท่านเทพ รู้หรือไม่ 

ว่าบนตัวเขามีต�าหนิพิเศษอะไร"

"มรีอยแผลเป็นมากมาย" ข้าพยายามย้อนนกึถึงค�า่คนืแรกอนัเจบ็ปวด  

แล้วเอ่ยเสริมขึ้น "ตรงท้องเขามีเกล็ดงูอยู่หลายเกล็ด!"

"เช่นนั้นก็ถอดออกมาดูเถิด" โม่หลินถูไม้ถูมือ ขยับเข้าไปใกล้อย่าง

ไม่มีเจตนาดี "ให้ข้าจัดการดีหรือไม่"

"ไม่ด!ี" ข้ารบีขวางโม่หลนิไว้ จากนัน้ก็ปีนข้ึนไปบนตวัเซีย่งชงิ นัง่ลง

ตรงช่วงเอวของเขา ดึงสายรัดเอวเขาออกทันที กระชากเสื้อออก

"ช้าก่อน!" ในท่ีสดุเซีย่งชงิก็เผยท่าทีตืน่ตระหนกตกใจออกมาหลายส่วน  

แต่กลับถูกข้าตรึงร่างไว้อย่างแน่นหนา ไม่อาจขยับตัว ได้แต่ร้องโวยวาย 
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"นี่มันไม่สอดคล้องกับธรรมเนียม ไม่อาจท�าเช่นน้ี ไม่อาจท�าเช่นนี้ได้  

อย่าแตะต้องส่งเดชสิ!"

"หนวกหูตายแล้ว!" โม่หลนิเดินเข้ามาใกล้ ดงึเขม็เงนิออกมาเล่มหน่ึง 

ปักไปที่ศีรษะของเขา เซี่ยงชิงหมดสติไปทันที รอจนข้าถอดเสื้อเขา 

ออกหมดแล้ว ทุกคนก็พากันห้อมล้อมเข้ามา มองไปท่ีร่างของเขาแล้ว

วิพากษ์วิจารณ์

"ดเูหมอืนจะไม่มรีอยแผลเป็นใหญ่อะไร ทว่ากล้ามเนือ้นบัว่าก�าย�า

ล�่าสัน รูปร่างดีมาก"

"หวาวา ระวังน�้าลายของเจ้า"

"เมี้ยว! ท่ีหน้าท้องของเขามีปานสีม่วงอยู่แห่งหนึ่ง! ดูแล้วคล้าย

เกล็ดงูมาก!"

"แปดส่วนเป็นเทพป้ีชงิมาเกิดไม่ผดิแน่ หึๆ  เปลีย่นเป็นอ่อนแอแล้ว 

ข้าจะได้แก้แค้นท่ีครัง้ก่อนเขาอ้างเรือ่งฝึกฝนวรยุทธ์มาเล่นงานข้าได้พอด"ี

"สามี ข้าติดค้างท่านเทพมากมาย ท่านจะท�าเช่นน้ันกับเขา 

ได้อย่างไร"

"แค่ล้อเล่นเท่านั้น ไม่ต้องใส่ใจๆ"

"ข้าดูเบามนษุย์เป็นทีส่ดุ! เหตุใดน้องเขยจงึไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้!  

ไม่สู้ไปเกิดเป็นวัวหรือแมว บ�าเพ็ญเพียรใหม่ยังดีเสียกว่า"

"เขาจะเกิดใหม่เป็นอะไรก็ช่าง ส�าคัญที่สุดคือเหมียวเหมียวชอบ  

ข้าไม่อยากให้นางร้องไห้อีก"

"เอาล่ะๆ สวรรค์ทรงเมตตา ให้ท่านเหมียวเหมยีวหาของรักคนืมาได้  

เป็นเรื่องท่ีน่าดีใจ พวกเรามาวางแผนกันว่าท�าอย่างไรพวกเขาจึงจะได้

Page ������ ������ ������ ������������ 3.indd   46 8/7/2563 BE   09:10



47

จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

แต่งงานกันดีกว่า"

"ข้า...ข้าจะเชื่อฟังพวกท่านทุกอย่าง..."

พวกเราห้อมล้อมเซี่ยงชิงที่เปลือยร่างท่อนบนแล้วถกปัญหา 

แสดงความเห็นกันอย่างคึกคัก อิ๋นจื่อพยายามอธิบายให้ข้าฟังถึง 

ความสัมพันธ์ของชาติก่อนกับการกลับมาเกิดใหม่ ทั้งยังบอกข้าว่า

อาจารย์ลมืเรือ่งราวทุกอย่างไปหมดสิน้แล้ว จากน้ันก็ถามว่าจะท�าอย่างไร

ข้าบอกอย่างเฉียบขาด "ลืมไปแล้วก็ช่าง! ขอเพียงเขาชอบข้าใหม่

อีกครั้งเป็นพอ! ไม่มีอันใดแตกต่างกัน!"

ทุกคนแสดงท่าทีซาบซึ้งใจในเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของข้าท่ีมี

อุปสรรคก็ต้องบุก ไม่มีอุปสรรคก็สร้างขึ้นมาเพื่อบุก และร่วมกันปรึกษา

หารอืหาหนทางแก้ไขกันอย่างขะมกัเขม้น พวกเราปรึกษาหารือกันตัง้แต่

เริม่จดุโคมไปจนยามอิน๋* ไก่ขนั ระหว่างนัน้เซีย่งชงิสะลมึสะลอืตืน่ขึน้มา

หลายครัง้ ล้วนแต่ถูกโม่หลนิจดัการด้วยเข็มเล่มเดยีวแล้วหลบัใหลไปอกี

เนื่องจากข้ายืนกรานคัดค้านไม่ให้ใช้ก�าลังป่าเถื่อนท�าร้ายเขา  

ด้วยเหตุน้ีข้อเสนอของจอมมารวัวกระทิงท่ีให้โบยตีอย่างหนักแล้วมัดตัว

พาไปเข้าพิธีจึงถูกปฏิเสธ ข้อเสนอของอิ๋นจื่อที่ให้ไปจับมารดาของ 

เซีย่งชงิมาเป็นตวัประกัน จากนัน้ก็ข่มขูเ่ขาให้เข้าพิธีแต่งงานก็ถูกปฏเิสธ

เช่นกัน สุดท้ายจึงตัดสินใจใช้วิธีที่เจี้ยนหนานเสนอให้หาทางใกล้ชิดเขา 

จากน้ันก็ปิดบังฐานะปีศาจหลอกล่อให้เขาแต่งงานด้วย ท�าให้ข้าวสาร

กลายเป็นข้าวสุกด้วยวิธีที่เรียบง่าย

แต่หวาวาแสดงท่าทีเป็นกังวลเรื่องความสามารถในการแยกแยะ

* ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. - 05.00 น.
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ปีศาจของเซีย่งชงิ ลัว่ลัว่กลบับอกว่าเวลานีพ้ลังอาคมของส�านกัเหมาซาน

ไม่เหมอืนแต่ก่อนแล้ว ซึง่รวมถึงตวัเจ้าส�านกัด้วย ส่วนใหญ่ล้วนเป็นพวก

หลอกเอาเงินชาวบ้านไปวันๆ พวกเราต่างเป็นปีศาจท่ีมฌีานตบะนบัพันปี 

สามารถได้กลิ่นอายเทพเซียนจากแดนสวรรค์ ของวิเศษในแดนมนุษย์

เหล่านั้นไม่อาจท�าอะไรพวกเราได้

โม่หลนิพยักหน้าเหน็ด้วย ทัง้บอกว่าเขาสามารถปรงุยาลบความทรงจ�า 

เก่ียวกับทีน่ีข่องเซีย่งชงิได้ เพ่ือความสะดวกในการใช้อบุายหาทางตสีนทิ

อีกฝ่ายหลังจากน้ี จากนั้นก็ขยิบตาให้อิ๋นจื่อ "หน้าที่อันย่ิงใหญ่และ 

ทรงเกียรติในการอบรมเหมยีวเหมยีวไม่ให้ท�าอะไรผิดพลาดในวันข้างหน้า 

ขอมอบให้เจ้าแล้ว ต้องมีจิตใจที่เสียสละและอุทิศตน"

ผ่านไปครูห่น่ึง อ๋ินจือ่ก็ส่งเสยีงร้องดังสะเทือนเล่ือนลัน่ไปท่ัวผืนปฐพี 

"อะไรนะ! จะให้ข้าปลอมตัวเป็นอิสตรีรึ! อ๊ากๆๆ! ไม่ท�า! ไม่ท�า!"
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112
ข้ามาเพื่อปล้นสวาท!

วันรุ ่งขึ้นพวกเราที่ปรึกษากันเรียบร้อยก็เริ่มลงมือตามภารกิจ  

'แมวโง่ไล่ตามสามี' ทันที

โม่หลนิปักเขม็ทีศ่รีษะเซีย่งชงิไปหลายเข็ม จิน่เหวนิก็ยกยาทีเ่คีย่วมา 

เรียบร้อยบีบจมูกเขาแล้วกรอกลงไป รอโม่หลินพยักหน้าแล้ว จอมมาร 

วัวกระทิงก็แบกเขาเดินไปที่ป่าไผ่

หวาวาดงึข้าไปก�าชบัแล้วก�าชบัอกี "เหมยีวเหมยีว ครัง้นีเ้จ้าจะต้อง

ท�าสิง่ต่างๆ อย่างระมดัระวัง ต้องเชือ่ฟังค�าพูดของอิน๋จ่ือ เร่ืองทีเ่ขาไม่ให้ท�า 

เจ้าไม่อาจท�าเด็ดขาด เข้าใจหรือไม่"

ข้าเข้าใจดีว่าเรื่องน้ีส�าคัญย่ิง อีกฝ่ายยังต้องการข้าหรือไม่ก็ข้ึนอยู่

กับการกระท�าในครั้งน้ี จึงไม่กล้าท�าอะไรตามใจ ได้แต่ผงกศีรษะอย่าง

จริงจัง

อิ๋นจื่อสวมกระโปรงสีเขียวอมด�าปักลายผีเสื้อที่ชายกระโปรง 
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ด้วยท่าทางฝืนอกฝืนใจ ผมเกล้าเป็นมวยคู่ ทาเคร่ืองประทินโฉมบางๆ 

เดินตามจิ่นเหวินมาอย่างคล่องแคล่วฉับไว หัวคิ้วของเขาขมวดแน่น  

มือเท้าดูเกะกะคล้ายไม่รู้จะวางไว้ที่ใด สองแก้มแดงเรื่อ ดูแล้วเหมือน

หญิงงามอายุสบิสีส่บิห้าทีก่�าลงัขวยเขนิ ทกุคนเหน็แล้วต่างกล้ันหัวเราะไว้ 

ไม่อยู่

"หัวเราะอะไรกัน! หัวเราะอะไรฮึ!" อิ๋นจ่ืออับอายจนพาลโกรธ  

สองมอืเท้าสะเอวหันมาด่าข้าท่ีหวัเราะเสยีงดงัทีส่ดุ "ถ้าไม่ใช่เพ่ือความสะดวก 

ในการติดตามแมวโง่งมตัวนี้ไปได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยไม่ถูกคนเข้าใจผิด  

ข้าไยต้องแต่งตัวเป็นบุรุษก็ไม่ใช่สตรีก็ไม่เชิงเช่นนี้ด้วย!"

เสียงของเขาเดิมทีก็เป็นเสียงเด็กหนุ่มที่ยากจะแยกแยะชายหญิง

ได้อยู่แล้ว ปกติก็ผ่านการอบรมมาดี รูปโฉมโนมพรรณอากัปกิริยาสุภาพ

งดงาม ยามสวมชดุอสิตรจีงึดูเป็นธรรมชาติ ถึงกับท�าให้ผูอ้ืน่มองพิรธุอะไร

ไม่ออก

ทกุคนเห็นอิน๋จือ่โกรธขึน้มาจรงิๆ ก็ไม่กล้าหวัเราะต่อ พลนัแยกย้ายกัน 

ไปจัดเตรียมงานในส่วนของตน

ผูแ้สดงตวัคนแรกคอืโม่หลนิ เขาเปลีย่นท่าทจีากทีเ่คยดเูกียจคร้าน

เหน่ือยหน่ายมาสวมเสื้อคลุมยาวตัวหลวมกว้าง เส้นผมยาวรวบไว้ที ่

ด้านหลังอย่างไม่พิถีพิถัน มือถือแส้ปัดยุง ทั่วร่างมีกลิ่นอายของนักพรต 

ผู้รู ้แจ้งย่ิงกว่าหมอดูตามท้องถนน หน้าตาลุ่มลึกยากแก่การคาดเดา 

ท่าทางคล้ายเซยีนลงมาโปรดสตัว์ทีแ่ดนมนุษย์เช่นน้ัน ท�าให้คนเห็นแล้ว

เกิดความรู้สึกดีขึ้นในใจ ตรงก้อนหินที่อยู่ด้านข้างเขามีเซี่ยงชิงที่ยัง 

หมดสตินั่งพิงอยู่
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ข้า อิน๋จือ่ จอมมารวัวกระทิง และเจีย้นหนาน สีค่นเปลีย่นร่างกลับสู่ 

ร่างเดิมหลบอยู่ในพุ่มหญ้าด้านหลังโม่หลิน มองขั้นแรกของแผนการ 

ด้วยความตื่นเต้น

โม่หลินดึงเข็มเงินออกจากศีรษะเซ่ียงชิง ผ่านไปไม่นานเซี่ยงชิง 

ก็ค่อยๆ ได้สติคืนมา ดวงตาทั้งสองกวาดมองไปรอบด้านอย่างงงงวย  

แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ร่างของโม่หลิน คล้ายงุนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

อืม...ยาลบความทรงจ�าที่ขมแทบตายนั่นคงออกฤทธิ์แล้ว

"นายท่าน...ผู้นี้..." เซี่ยงชิงดิ้นรนจากพื้นขึ้นมายืน ท�าความเคารพ

โม่หลินอย่างนอบน้อม "ขอถามสักนิด ที่นี่คือที่ใด เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับข้า

หรือ"

โม่หลินเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยย้ิมแย้มหน้าบานมาเป็นพูดด้วย

ท่าทางประหลาดใจ "เหตุใดท่านจงึถามเช่นน้ี เมือ่ครู่ตอนข้าน้อยเดนิผ่าน

มาทางนี้เห็นปีศาจตนหน่ึงก�าลังต่อสู้กับท่าน จึงได้รีบลงมือช่วยเหลือ  

ต่อมาปีศาจถูกพวกเราร่วมมือกันแทงจนได้รับบาดเจ็บหนีไป ทว่าศีรษะ

ของท่านถูกจู่โจมได้รับบาดเจ็บ หมดสติล้มลงกับพ้ืน ข้ากลัวว่าปีศาจ 

จะกลับมาอีก จึงเฝ้าอยู่ที่นี่รอท่านฟื้นขึ้นมา"

เซี่ยงชิงคล�าศีรษะของตนด้วยความฉงน จากนั้นก็ถามต่อ "เหตุใด

ข้าจงึไม่มคีวามทรงจ�าเรือ่งการต่อสูก้บัปีศาจเลย นอกจากนีไ้ฉนข้าไม่ได้

สวมเสื้อ"

"เสือ้ผ้าของท่านถูกฉกีขาดตอนต่อสูกั้บปีศาจ เศษเสือ้ผ้าอยู่ทางโน้น"  

โม่หลินชี้มือไปส่งๆ จากนั้นก็ย้อนถามด้วยท่าทางใสซื่อ "ท่านหมดสติ 

มาหนึ่งคืนแล้ว เหตุใดจึงจ�าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ แปลกยิ่งนัก"
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"เสือ้ผ้าฉกีขาด? แต่เหตุใดเน้ือตัวกลบัไม่มีบาดแผลอยู่เลย" เซ่ียงชงิ 

ย่นหัวคิ้ว ยังคงฉงนสงสัย

"เอ่อ...ท่านอยากรู้จริงหรือ" โม่หลินมีท่าทีลังเล เขาเหลือบมองมา

ทางพวกเราไม่หยุด ในท่ีสุดก็ย้ิมแล้วบอก "ท่านจ�าไม่ได้เลยจริงหรือ  

นั่นเป็นปีศาจตัวเมียตนหนึ่ง นางพึงพอใจในรูปโฉมของท่าน คิดจะ 

บีบบังคับท่านให้ค�านับโจวกง* ท่านแม้ตายก็ไม่คล้อยตาม จากนั้นจึง 

ต่อสู้กันชุลมุน..."

เซี่ยงชิงได้ยินแล้วพลันมีเหงื่อเย็นซึมออกมาเต็มหน้าผาก สีหน้า

เปลีย่นจากแดงเป็นด�า แล้วเปลีย่นเป็นซดีขาว หลงัจากแปรเปลีย่นไปมา

อยู่พักหน่ึงจึงพูดตะกุกตะกักขึ้น "เช่นน้ัน...เช่นนั้นก็ต้องขอบคุณท่าน 

ที่ช่วยชีวิต"

อิ๋นจื่อกับเจี้ยนหนานอยู่ที่ด้านข้างมองข้าแล้วแอบหัวเราะไป 

หลายค�า

เซี่ยงชิงคิดจะคารวะอย่างเต็มรูปแบบ โม่หลินรีบห้ามเขาแล้วหยิบ

เสื้อผ้าออกมาให้เขาคลุมตัวไว้ ทั้งพูดอย่างเอาใจใส่ "อาการบาดเจ็บที่

ศีรษะของท่านส�าคัญ ให้ข้าน้อยไปโรงแพทย์ท่ีหมู่บ้านเป็นเพ่ือนท่าน 

เพื่อตรวจดูสักหน่อยเถิด"

"ไม่เป็นไร นับแต่เริ่มออกจับปีศาจ การบาดเจ็บก็กลายเป็นเรื่อง

ธรรมดา ปัญหาเล็กน้อยเพียงเท่านี้ไม่จ�าเป็นต้องไปโรงแพทย์หรอก"  

เซ่ียงชิงย้ิมแล้วปฏิเสธ ก่อนเอ่ยถามชื่อกับโม่หลิน พูดจาตามพิธีรีตอง 
* ค�านับโจวกง เป็นความแฝง หมายถึงมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา มีท่ีมาจากสมัยราชวงศ์โจว โจวกง 
เป็นผู้ก�าหนดขนบประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงพิธีแต่งงานที่ต้องค�านับฟ้าดินและญาติผู้ใหญ่ของ 
ทั้งสองฝ่ายจึงจะถือว่าได้แต่งงานกันอย่างถูกต้อง หากชายหญิงมีความสัมพันธ์กันทั้งๆ ท่ียังไม่ได้แต่งงาน
ถือว่าผิดประเพณี ชาวจีนจึงใช้ค�าว่า ‘ค�านับโจวกง’ มาใช้กล่าวอ้อมๆ ถึงยามสามีภรรยามีสัมพันธ์กัน
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อีกครูห่นึง่ จากน้ันก็หากระบีท่ีหั่กครึง่เล่มนัน้กลบัมา คดิจะเดนิเข้าไปในป่า

"เขาจะต้องไม่มีเงินแน่นอน" อิ๋นจื่อเอ่ยกระซิบเหน็บแนม

โม่หลินรีบขวางเขาไว้ "ท่านจะไปที่ใดหรือ"

"ปีศาจตัวเมยีตนน้ันใจกล้าท�าอะไรบุม่บ่าม เกรงจะก่อเภทภยัให้กับ 

ชาวบ้าน วันนี้ต้องก�าจัดให้ได้!" เซี่ยงชิงสีหน้าเต็มไปด้วยความยึดมั่นใน

คุณธรรม

ข้าลบูๆ ศีรษะ แอบกระซบิถามเจีย้นหนานท่ีอยู่ด้านข้าง "ท่ีน่ีมปีีศาจ

เช่นนัน้มาจากทีใ่ด ถงึกับยังไม่ได้มากราบคารวะข้าผูเ้ป็นใหญ่แห่งขุนเขา 

ไร้มารยาทเกินไปแล้ว!"

อิ๋นจื่อใช้ปีกกระพือใส่ข้าแรงๆ หลายคร้ัง สั่งให้หุบปากแล้วเฝ้าดู

ความเป็นไปของเหตุการณ์ รอแผนขั้นต่อไปของโม่หลิน

โม่หลินขวางเซี่ยงชิงไว้ ฝืนย้ิมแล้วบอก "ปีศาจตนนั้นร้ายกาจย่ิง 

เกรงว่าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ ยังคงถอยก่อนดีกว่า"

เซี่ยงชิงลังเลอยู่ชั่วขณะ ประสานมือให้เขาแล้วบอก "ขอบคุณ 

ในความหวังดขีองท่าน แต่เพ่ือความสงบสขุของชาวบ้าน ข้าได้สาบานไว้

แล้วว่าแม้ตายก็จะต้องก�าจดัปีศาจในสถานทีแ่ห่งนี ้เชญิท่านจากไปก่อน

เถิด"

"เอ่อ..." โม่หลินขวางเขาไว้ไม่อยู่ เหง่ือเย็นไหลออกมาหลายหยด 

"ปีศาจตนนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วหนีไป ถ้าซ่อนตัวข้ึนมาหรือหนีไปท่ีอื่น 

เกรงว่าคงจะหาตัวยาก"

"ไม่เป็นไร!" เซีย่งชงิปลอบเขา "ท่านกลบัไปก่อนเถิด ข้าไม่ปรารถนา

ให้ท่านต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะข้าเป็นเหตุ"
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เหมียว เหมียว เหมียว แมวน้อยอลเวง 3

เจ้ียนหนานเหน็สถานการณ์แล้วก็บอกให้พวกเราสงบใจรอ จากนัน้

เขาก็คลานออกไปตามล�าพัง เพียงครู่เดียวลั่วลั่วที่ผมสีเงิน นัยน์ตา 

แดงฉานก็ปรากฏตัวออกมาตรงหน้าพวกเขา กุมกระบีย่าวมอืสัน่ นางพูด

ติดอ่างด้วยสีหน้าตื่นตระหนกหวาดผวา "มา...ข้าก็คือปีศาจแห่งภูเขา 

ลั่วอิง ข้า...ข้ามาเพื่อปล้นสวาท!"

โม่หลินพลันโล่งอก รีบชี้ไปที่ลั่วลั่ว "เป็นนาง! ปีศาจตัวเมียที่คิดจะ

ล่วงเกินเจ้าผู้นั้น!"

เซีย่งชงิต่ืนตัวขึน้มาทันที เขาชกักระบีส่ัน้ออกมาจากรองเท้าหุ้มแข้ง 

คุ้มกันโม่หลินให้อยู่ข้างหลังอย่างระมัดระวัง ดวงตาเผยประกายดุดัน 

เตรียมจะพุ่งเข้าไปสู้ตายกับลั่วลั่ว

ลัว่ลัว่ทีเ่ดมิทก็ีข้ีขลาดกลวัคนแปลกหน้าอยูแ่ล้ว เมือ่ต้องมาเจอกับ

สถานการณ์เช่นนี ้เซีย่งชงิยังไม่ทันพุ่งเข้ามาใกล้นางก็ตกใจอกสัน่ขวญัหาย  

เพียงเห็นเขา นางก็ร้องไห้โฮออกมาค�าหนึ่ง โยนกระบี่ท้ิงก่อนว่ิงหนีไป

อย่างไม่คิดชีวิต ทางหน่ึงว่ิง ทางหนึ่งก็ร้องไห้เสียงดังบอก "ข้าไม่กล้า 

ก่อกรรมท�าชั่วแล้ว! จะย้ายบ้านทันที ไม่อยู่ที่นี่แล้ว ขอท่านได้โปรด 

ไว้ชีวิต! ไว้ชีวิตด้วย!!!"

ปีศาจกระต่ายตนน้ันเวลาว่ิงขึน้มาความเรว็ไม่ใช่ธรรมดา พริบตาเดียว 

ก็ว่ิงฝุ่นไม่ติดเท้าข้ามยอดเขาไปหลายยอด ท้ิงเซี่ยงชิงยืนปากอ้าตาค้าง

อยู่ที่เดิม เป็นนานก็ยังไม่ได้สติกลับคืนมา

คราวนี้โม่หลินถึงได้ปาดเหงื่อที่หน้าผาก ถอนหายใจยาวออกมา

มีเสียงกิ่งไม้ดังขึ้นเบาๆ เจี้ยนหนานคลานกลับมาอีกครั้ง ยังท�ามือ

ท�าไม้บอกพวกเราว่าส�าเร็จแล้ว อิ๋นจื่อซาบซึ้งใจมาก บอกกลับไปจะ 
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จวี๋ฮวาซั่นหล่ี

ตกรางวัลให้ลั่วลั่วอย่างงาม ส�าหรับนางแล้วการท�าเช่นนี้ไม่ง่ายเลย...

ปีศาจหนีไปแล้ว ต่อให้เซี่ยงชิงฉงนสงสัยเพียงใดก็ท�าอะไรไม่ได้  

โม่หลนิรบีลากเขาจากไป บอกตนใช้พละก�าลังมากเกิน จะไปพักผ่อนฟ้ืนฟู

ก�าลังที่หมู่บ้าน ขอให้เขาไปเป็นเพื่อน

เซีย่งชงิไม่รูจ้ะท�าเช่นไรได้ จ�าต้องคล้อยตาม ทัง้สองคนออกเดนิทาง 

ไปด้วยกัน

พวกเราเห็นว่าเรื่องราวประสบความส�าเร็จก็รีบถอนตัวออกจาก 

ที่นั่น เร่งรุดไปยังจุดหมายที่สอง ระหว่างทางก็ได้ยินเซี่ยงชิงถามโม่หลิน

ด้วยความสงสัย "ท่าน...ท่านรู้สึกหรือไม่ว่าในป่าแห่งน้ีมีสัตว์อยู่ไม่น้อย 

ทั้งยังไม่กลัวคนด้วย"

"คิดไปเอง ล้วนแต่คิดไปเอง...หึๆ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6437-
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