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ค�ำน�ำ

หลงัฝากผลงานอนัน่าประทบัใจไว้มากมาย คร้ังน้ีมากกว่ารักพาท่านโม่เหยยีน 

กลับมาหานักอ่านทุกท่านอีกคร้ังพร้อมกับผลงานใหม่ที่เต็มไปด้วยความกลมกล่อม  

เฮฮา น่าตืน่เต้นเร้าใจตามสไตล์โม่เหยยีนเช่นเคย โดยในธีมเกิดใหม่น้ีมทีัง้หมดสีเ่ร่ือง

ซึง่สามารถอ่านแยกเล่มกไ็ด้ หรืออ่านเรียงตามน้ีได้เลยค่ะ

1. ใต้เท้าอย่ามาหยอก

2. โจรหญิงอย่ามาเย้า

3. ท่านเซียนอย่ามาหลอก

4. ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

ส�าหรับ 'ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง' คือเรื่องราวของ 'เหยาเหนียง' สตรีชาวบ้าน

ธรรมดาแต่มภูีมหิลงัไม่ธรรมดาซึง่ได้รับหางจิง้จอกมาต่อชีวติ และ 'จิน้เสวยีน' นักพรต

แห่งส�านักจ้ีอวิน๋ ปรมาจารย์ปราบปีศาจผูแ้สนโด่งดงัทีง่ามสง่าและสขุุมเยอืกเยน็ ทว่า

แท้จริงกลับเจ้าเล่ห์กลิ้งกลอกไม่แพ้จิ้งจอกเลยจริงๆ

ความวุ่นวายเกิดข้ึนเมื่อเขาเข้าใจว่าเหยาเหนียงเป็นปีศาจและต้องการจะ 

ก�าราบนาง ทว่าท�าเช่นไรก็จับนางไม่ได้ สุดท้ายจึงหาช่องทางข่มขู่บังคับให้นาง 

มาท�าหน้าที่คนครัวแทนพ่อครัวที่ออกไป แต่ได้ดั่งใจแล้วเขากลับไม่ยอมหยุดง่ายๆ  

ยงัคอยจบัตาหาเร่ืองนางเสมอ งานน้ีเหยาเหนียงจะเอาตัวรอดจากเงือ้มมอืจอมเจ้าเล่ห์

ได้หรือไม่ ส่วนจิน้เสวียนจะมวิีธีใดมาจบัผดินาง และ 'พลาดท่า' ให้กบัเสน่ห์เย้ายวน 

ของนางได้อย่างไร เชิญพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เหยาเหนียงได้ยินก็หน้าเปลี่ยนสีทันใด ฟาดฝ่ามือใส่หน้าเขาหน่ึงฉาดโดยไม่แม้แต่จะหยุด

นึกคิด เอ่ยอย่างเย็นชาว่า "ข้ามิใช่นางปีศาจจิ้งจอก"

สุภาพชนฆ่าได้ หยามไม่ได้ นางปฏิบัติตนตามคุณธรรมสตรีมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ยึดมั่นใน 

ศลีธรรมอนัดงีามอย่างเคร่งครดั ทว่าบดันีก้ลบัถูกบรุษุผูห้น่ึงชีห้น้าด่าว่าเป็นนางปีศาจจ้ิงจอก นีเ่ป็น 

การเหยียดหยามศักดิ์ศรีนางอย่างใหญ่หลวง

จิ้นเสวียนตะลึงงันไป นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกสตรีตบหน้า ทั้งยังหลบไม่พ้นอีกด้วย

เขาเดือดดาลเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที ย้อนถามกลับไปอย่างรุนแรงว่า "ถ้าเจ้าไม่ใช่ 

นางปีศาจจิ้งจอก ขอถามหน่อยว่าหางจิ้งจอกเส้นน้ีมันมาจากที่ใดกัน!" พูดจบก็คว้าหางปุกปุย 

ของนางมาแกว่งไกวตรงหน้า

เหยาเหนียงอึ้งงัน ก่อนจะค่อยๆ ไล่มองลงไปตามหาง หางเส้นน้ีเชื่อมกับก้นของนาง ก้น 

ของนางสามารถรับรู้ได้ถึงหาง หางเองก็รับรู้ได้ถึงก้นของนางเช่นกัน

"ปีศาจ..."

นางตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก จิ้นเสวียนถูกนางกระแทกใส่เต็มรัก ท้ังสองล้มลงไปกองกับพ้ืน 

ด้วยกัน

"เอาออกไป...รีบเอาออกไปเร็วๆ เข้า...น่ากลัวเหลือเกิน..." เหยาเหนียงตกใจกลัวจนไม่รู้ 

จะท�าอย่างไร กระทั่งไม่อาจบรรยายได้ด้วยแค่ค�าว่าหวาดกลัว

จู่ๆ  บนก้นของตนเองก็มบีางสิง่บางอย่างท่ีมขีนนุ่มฟูเพ่ิมขึน้มา ช่างน่าสะพรงึกลวัเหลอืเกิน!



✱ เหยาเหนียง หญิงสาวชาวบ้านธรรมดาทว่ามีภูมิหลังไม่ธรรมดา  

  มจีติใจดงีาม รักสตัว์ตวัเลก็ๆ ยดึมัน่ในคุณธรรมสตรี  

  มฝีีมอืในการท�าอาหารเป็นเลศิ ได้รับหางจิง้จอกเส้นหน่ึง 

  มาจากปีศาจจิง้จอกเก้าหางเพือ่ต่อชีวติ

✱ จิ้นเสวียน ปรมาจารย์ปราบปีศาจผู้เลื่องช่ือ นักพรตเจ้าส�านัก 

  จีอ้วิน๋ ภายนอกดสูขุุมสง่างาม ดเูฉยชาไม่ใส่ใจ ทว่า 

  แท้จริงเจ้าเล่ห์เพทุบายเป็นที่สุด มีขุมพลังมหาศาล  

  เป็นทีก่ลวัเกรงของภตูผปีีศาจต่างๆ

✱ อาเจียว ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่ถูกจิ้นเสวียนไล่ล่า บาดเจ็บ 

  จนต้องแปลงกายเป็นลกูจิง้จอก พดูจาโผงผาง ปากร้าย  

  รักอาหารฝีมือของเหยาเหนียงและร่างกายนุ่มน่ิมของ 

  เหยาเหนียงเป็นทีส่ดุ

✱ จิ้งเฟิง ศิษย์คนโตของจ้ินเสวียนทีถู่กเขาใช้อาหารหลอกล่อมา  

  มนิีสยัสตัย์ซ่ือ พดูจาตรงไปตรงมาอย่างไม่อ่านสถานการณ์  

  มมุานะ ชอบสตัว์ตัวเลก็ๆ

✱ จิ้งเหลย ศษิย์คนรองของจิน้เสวยีน อดตีหวัขโมย เป็นคนฉลาด  

  เจ้าเล่ห์ไม่แพ้อาจารย์ของตน และมือไวเป็นพิเศษ

แนะน�ำตัวละคร
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โม่เหยียน

ภายในพุ่มหญ้าที่สั่นไหวมีเสียงดังสวบสาบลอยแว่วมา ท�าเอา 

เหยาเหนียงตื่นตกใจไปชั่วขณะ

นางเส้นประสาทขึงตึง ออกแรงก�าเคียวที่อยู่ในมือแน่นขึ้น

เช้าตรู่วันนี้พอท้องนภาเพ่ิงจะสว่างนางก็แบกตะกร้าไม้ไผ่ข้ึนมา 

บนภูเขา หมายมัน่ว่าจะขดุหน่อไม้อ่อนท่ีเพ่ิงผดุข้ึนมาในช่วงต้นสารทฤดู

ก่อนที่ชาวบ้านในหมู่บ้านคนอื่นๆ จะขึ้นมา

นางมองไปตรงพุ่มหญ้าตามเสยีง สตัว์ป่าดรุ้ายขนาดใหญ่ล้วนซ่อนตัว

อยู่ในภเูขาลกึ นางเริม่รูส้กึเสยีใจภายหลงัว่าตนเองไม่น่าเดนิขึน้เขามาลกึ

เกินไปเลย เพียงเพราะหน่อไม้อ่อนของช่วงต้นสารทฤดูเอาไปขายในเมอืง 

ได้ราคาสงู แต่หากต้องสิน้ชวิีตเพราะสิง่น้ี การหนีเอาชวีติรอดตลอดหนึง่ปี 

ทีผ่่านมาของนางจะไม่เสยีเปล่าหรอกหรอื

ในขณะท่ีนางก�าลงัรูส้กึขนลกุชชูนั กลบัได้ยินเสยีงหงิงๆ ดงัอยู่แว่วๆ  

1



8

ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

จงึอดผงะไปมไิด้

เสียงน้ีไม่เหมือนกับเสียงสัตว์ป่าดุร้ายขนาดใหญ่ แต่เหมือนเสียง 

สตัว์ป่าตวัเลก็ๆ มากกว่า นางเดินย่องเข้าไปด้วยฝีเท้าเงยีบเชียบ จากนัน้ 

ใช้เคยีวแหวกพงหญ้าออกอย่างระมดัระวัง

ลกูจิง้จอกขนมันวาวงดงามตวัหน่ึงก�าลังนอนหมอบกระเสอืกกระสน 

อยู่ทีพ้ื่น บนร่างแปะด้วยกระดาษซึง่วาดลวดลายประหลาดๆ เอาไว้เป็น

จ�านวนมาก

เหยาเหนียงขมวดคิว้มุ่นด้วยความประหลาดใจ เพราะว่าลกูจิง้จอกตัวน้ี

ดเูหมอืนได้รบับาดเจบ็สาหัส ก�าลังร้องหงิงๆ พลางหอบหายใจอย่างหนกัหน่วง

นางย่อกายลงอุ้มลูกจิ้งจอกขึ้นมา เดิมทีนางคิดว่ามันอ่อนเปลี้ย 

ไร้เรี่ยวแรง มิคาดคิดว่ามันกลับอ้าปากงับนางในทันใด ท�าเอาเจ็บปวด 

จนร้องโอดโอยออกมา

"ดไูม่ออกเลยนะว่าตัวเจ้าเลก็แค่น้ี แต่ตอนกัดคนกลับแรงเยอะนัก!"

เหยาเหนียงไม่แตกต่ืน ไม่โกรธกริ้ว มีแต่เพียงความรู้สึกสงสาร 

เวทนา นางข่มกลั้นความเจ็บปวดท่ีหลังมือเอาไว้ ก่อนจะอุ้มลูกจิ้งจอก 

อย่างระมดัระวัง

โลหิตหยดหน่ึงไหลจากหลังมือหยดลงบนยันต์ที่อยู่บนร่างของ 

ลกูจิง้จอก ยันต์ฉกีขาดเป็นชิน้ๆ ในชัว่พรบิตา เผาไหม้กลายเป็นเศษเถ้าธุลี 

ก่อนทีจ่ะร่วงหล่นลงบนพ้ืนอย่างไร้สุม้เสยีง

เหยาเหนียงตะลึงลาน นางก้มหน้าลงมองด้วยความประหลาดใจ  

มไิด้สงัเกตเห็นยันต์ทีเ่ผาไหม้กลายเป็นเถ้าธุลนีัน้ แต่กลบัเห็นจิง้จอกตัวน้อย

ก�าลงัจ้องมองนางอย่างแน่วนิง่ ไม่มท่ีาทางดุร้ายให้เหน็อกี ท้ังยังท�าหน้า 
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โม่เหยียน

ใสซือ่บรสิทุธ์ิ ช่างน่ารกัจนพาให้คนหัวใจละลายเสยีจรงิๆ

"ไม่กัดข้าแล้วหรือ รู้แล้วสินะว่าข้าไม่ใช่คนเลว ไม่ต้องกลัวนะ ข้า 

จะพาเจ้ากลบัไป แล้วเอาของอร่อยๆ ให้เจ้ากิน"

จิ้งจอกตัวน้อยขยับหูน้อยๆ เอียงหัวจดจ้องนาง ราวกับว่าก�าลัง 

ฟังนางพูดอยู่จริงๆ

เหยาเหนียงถอดผ้าโพกศีรษะออก เอามาห่อตวัมนัไว้อย่างนุม่นวล 

ต่อมาก็วางมนัใส่ไว้ในตะกร้าไม้ไผ่ แล้วรบีแบกมนัลงจากภูเขาไป...

จิง้จอกตัวน้อยนอนอยู่ในตะกร้าไม้ไผ่อย่างเงียบสงบ มนัคดิในใจว่า

แปลกพิลกึ สตรผีูน้ี้เป็นใครกันถึงได้เก่งกาจปานนี ้สามารถท�าลายยันต์ผนกึ

ของนักพรตหน้าเหมน็ผูน้ัน้ทีต่รงึร่างของมนัเอาไว้อย่างแน่นหนาได้

มนัแลบลิน้เลยีรมิฝีปากเลก็น้อย ในปากยังหลงเหลอืรสชาตโิลหติ

ของนางอยู ่ เมือ่ชมิลิม้รสดอูย่างละเอยีดลออมันกอ็ดแตกตืน่ตกใจอย่าง

ใหญ่หลวงมไิด้

สตรีที่เกิดในปีหยางเดือนหยางเวลาหยางสถานท่ีหยาง? มิน่าถึง

สามารถท�าลายยันต์ผนึกดูดวิญญาณของนักพรตหน้าเหม็นผู้นั้นได้

จิง้จอกน้อยย้ิมออกมา ทีแรกคดิว่าวันน้ีคงจะหนีไม่พ้น ต้องตายอยู่ใน

เงือ้มมอืของนกัพรตหน้าเหมน็ แต่ไหนเลยจะรูว่้าสดุสิน้ภูผาปลายสายธารา 

ดเูหมอืนจะไร้หนทาง กลบัปรากฏทางรอดขึน้มา มนัตดัสนิใจแน่วแน่ว่า 

จะติดตามสตรผีูน้ีไ้ปก่อนเป็นการชัว่คราว

จริงๆ แล้วลูกจิ้งจอกตัวน้ีหาใช่จิ้งจอกธรรมดาท่ัวไปไม่ แต่ว่า 

เป็นถึงปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง ถ้ามิใช่เพราะต้องผจญเคราะห์ร้อยปีคร้ัง  

ถูกอสนีบาตสวรรค์ฟาดใส่จนสูญเสียพลังปีศาจไปกว่าครึ่ง หาไม่แล้ว 
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ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

มีหรือจะถูกนักพรตหน้าเหม็นนั่นไล่ตามจับจนสิ้นไร้ไม้ตอกเช่นนี้

ตอนนี้พลังปีศาจของมันมีไม่เพียงพอ จึงท�าได้เพียงปรากฏกาย 

ในรูปลกัษณ์ของลกูจิง้จอก ไม่นอนตายอยู่บนพ้ืนก็ถอืว่าไม่เลวแล้ว มนั

หมอบคว�่าด้วยลมหายใจแผ่วระโหย ตะกร้าไม้ไผ่ท่ีส่ันไหวเบาๆ ราวกับ 

เป็นเปล โยกไหวจนมนัผลอ็ยหลบัไป

หลงัจากเหยาเหนียงแบกลูกจิง้จอกลงจากเขาไปแล้ว ราวๆ หนึง่เค่อ* 

ผ่านไปนักพรตจิ้นเสวียนก็พุ่งทะยานมาอย่างรวดเร็วปานสายลม เขา

ร่างกายเบาหวิวดจุนกนางแอ่น เคลือ่นไหวว่องไวดจุเหย่ียว สดุท้ายหยุดยืน 

อยู่บนก้อนหินก้อนยักษ์ทีโ่ผล่นูนออกมาก้อนหน่ึง

มือข้างหน่ึงของเขาไพล่อยู่ด้านหลัง อีกข้างถือเข็มทิศแปดลักษณ์ 

สะพายกระบีส่ยบมารเอาไว้บนหลงั ยนืตระหง่านอยู่บนท่ีสงู สายลมบนภเูขา

พัดพาให้ชดุคลมุของเขาส่งเสยีงดงัพ่ึบพ่ับ ทว่าเขากลบัยืนแน่วนิง่ดัง่ขนุเขา 

เรอืนกายเหยียดตรงดุจต้นสน นยัน์ตาคมปลาบปราดเปรือ่งคูน่ัน้มองส�ารวจ 

ไปรอบๆ อย่างไม่ปล่อยให้ร่องรอยใดๆ เลด็ลอดไปแม้แต่นดิเดยีว

เข็มทิศแปดลักษณ์ในมือของเขาเป็นสิ่งที่ได้รับตกทอดมาจาก

ปรมาจารย์รุ่นก่อนๆ สามารถติดตามไอปีศาจได้ เขาจึงไล่ตามไอปีศาจ 

มาตลอดทางตามท่ีปรากฏให้เห็นบนเข็มทศิแปดลกัษณ์

ยามน้ีเขม็ทิศไม่ขยับไหวอีกต่อไป เขาเองก็ไม่เหน็ร่องรอยใดๆ ของ

ปีศาจจิง้จอกเช่นกัน จงึขมวดค้ิวมุน่อย่างอดมไิด้

ไอปีศาจเลือนหายไปเสียแล้ว!

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ลูกศิษย์ทั้งสองจิ้งเฟิงและจิ้งเหลยไล่ตามมาภายหลัง

"อาจารย์!"

"ไอปีศาจหายไปที่ตรงนี้ ไปส�ารวจดูเดี๋ยวนี้!"

"ขอรับ!"

ทั้งสองติดตามอาจารย์มาเนิ่นนาน รู้ใจกันดีอย่างย่ิง คนหน่ึงอยู ่

ทางซ้ายอีกคนอยู่ทางขวาโดยยึดอาจารย์เป็นศูนย์กลาง จากนั้นก็กาง 

เขตอาคมในรัศมีหนึ่งกงหลี่* ล้อมจนกลายเป็นเขตต้องห้ามขึ้นมา

เขม็ทิศแปดลกัษณ์ไม่เคยผดิพลาด มนัสามารถเสาะหาไอปีศาจได้ 

เช่นนั้นต�าแหน่งของปีศาจร้ายก็ไม่มีทางอยู่นอกรัศมีหน่ึงกงหล่ีแน่นอน  

เขตอาคมท่ีสร้างไว้สามารถกักขังปีศาจได้ ถึงแม้จะติดปีกแต่ปีศาจก็มอิาจ 

บินเลด็ลอดหนีออกไปได้...ต่อมาพวกเขาก็ค่อยออกตามหาไปอย่างช้าๆ

ลกูจิง้จอกซึง่อยูใ่นตะกร้าไม้ไผ่สะดุ้งต่ืนขึน้มาอย่างฉบัพลนั เอ่ยร้อง

ในใจว่าแย่แล้ว นักพรตหน้าเหมน็มาแล้ว!

ทัว่ทัง้ร่างของมนัตัง้ท่าระวังภยั หัวใจเต้นรวัเรว็ แต่จนปัญญาท่ีร่างกาย

อ่อนเพลยีมากเกินไป ไม่มเีรีย่วแรงจะหลบหนี ขณะทีก่�าลงักลดักลุม้เกรงว่า 

ครานีค้งจะหมดท่าแน่แล้ว กลบัได้ยินเสยีงดัง 'โพละ' ก่อนท่ีจะเบกิตาถลน 

อย่างไม่อยากจะเชือ่สายตา

ลกูจิง้จอกโผล่ศรีษะครึง่หนึง่ออกมานอกตะกร้าไม้ไผ่ มนัมองเห็นว่า 

เขตอาคมประทับอักขระนั้นยังคงอยู่ดีเช่นเดิม ทว่ากลับไกลห่างจากมัน 

ออกไปเรือ่ยๆ หลงัจากมนัอ้าปากค้างจ้องมองอยู่ครู่ใหญ่ก็แอบหวัเราะเยาะ 

* กงหลี่ หมายถึงกิโลเมตร
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ในใจเบาๆ

สตรีท่ีเกิดในปีหยางเดือนหยางเวลาหยางสถานท่ีหยางสามารถ 

ทะลุผ่านเขตอาคมได้อย่างง่ายดายเพียงนี้เชียวหรือ

ลกูจิง้จอกหดศรีษะกลบัไปนอนหมอบ หากมใิช่เพราะกลวัจะส่งเสยีง 

จนท�าให้พวกนักพรตหน้าเหม็นรู้ตัว มันก็อยากจะแหงนหน้าหัวเราะลั่น 

สกัสามทจีรงิๆ

จิง้เฟิงกับจ้ิงเหลยเสาะหาในรศัมหีน่ึงกงหลีอ่ยู่เกือบๆ สองชัว่ยาม* 

แต่กลบัไม่พบเจอเบาะแสใดๆ เลยแม้แต่น้อย จึงจ�าต้องย้อนกลบัไปรายงาน 

ผูเ้ป็นอาจารย์

จิน้เสวยีนขมวดหวัค้ิวเป็นปม ขบคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจ แต่ทันใดน้ัน

เขาก็พลนัสงัเกตเหน็ข้ีเถ้าสีด�าๆ อนัน่าสงสัยอยู่ในพงหญ้าซึง่อยู่ละแวกใกล้ๆ 

เขาเดนิเข้าไปแล้วน่ังยองๆ ลง ก่อนจะหยิบเถ้าธุลบีนพ้ืนขึน้มาดมท่ีใต้จมกู 

เบาๆ ในดวงตาฉายประกายเย็นวาบ

"มีคนท�าลายยันต์ผนึกนี่"

ศิษย์ทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็ตกตะลึงยิ่ง

"อาจารย์ คงจะมิใช่ว่ามีคนมาแย่งชิงปีศาจไปแล้วกระมัง"

ความแตกต่างท่ีย่ิงใหญ่ทีส่ดุของปีศาจจิง้จอกเก้าหางกับปีศาจตนอืน่ๆ 

ก็คือมันมีเก้าชีวิต สามารถตายได้เก้าครั้งเกิดใหม่ได้เก้าคร้ัง ด้วยเหตุน้ี 

ขมุพลงัภายในของมนัจงึเป็นวัตถุดบิปรงุยาทีผู้่บ�าเพ็ญตบะต้องการมากท่ีสดุ 

ว่ากันว่ากินแล้วจะรกัษาความเยาว์ได้ชัว่นรินัดร์ ยืดอายุขยั และเพ่ิมพูน 

พลงัเวท

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เทียบได้กับเวลาสองชั่วโมง
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จิน้เสวียนสหีน้าถมงึทงึ ปีศาจจิง้จอกเก้าหางผจญเคราะห์ร้อยปีครัง้ 

พลงัปีศาจลดทอนไปกว่าครึง่เป็นโอกาสท่ีหาได้ยากย่ิง ไม่รู้ว่าสหายจาก

ส�านักอืน่มาชงิตัดหน้าไปก่อนหรอืไม่ ถ้าหากมคีนท�าลายยันต์ผนึก ช่วงชงิ

ตวัปีศาจจิง้จอกไป เช่นน้ันก็เท่ากับฝ่าฝืนกฎแห่งเต๋าแล้ว

"คนผูน้ี้สามารถใช้โลหิตท�าลายยันต์ผนกึได้ จะต้องใช้โลหิตท่ีไม่ธรรมดา

เป็นแน่ พวกเจ้าทัง้สองเก็บขีเ้ถ้าบนพ้ืนกลบัไปอย่าให้เหลอืแม้แต่น้อย จากนัน้

ตามข้ากลบัไปท�าพิธี ต้องหาตัวผูท้ีท่�าลายมนัให้เจอให้ได้"

"ขอรับ"

ลูกศิษย์ท้ังสองรีบหยิบผ้าขาวออกมา เก็บขี้เถ้าบนพ้ืนขึ้นมาอย่าง

ระมัดระวัง หลังจากนั้นก็รีบเร่งเดินทางกลับไปยังส�านักจี้อวิ๋น

เหยาเหนียงอาศัยอยู่ท่ีกระท่อมตรงเนินเขา เพราะบางคร้ังอาจถูกงู

ถูกหนูกัด ปกตินางจึงตระเตรียมยาทาแผลภายนอกเอาไว้ในเรือนด้วย  

หลังจากพาลูกจิ้งจอกกลับมาแล้ว นางก็ทายา ป้อนอาหารให้มันกิน 

ประคบประหงมดูแลเป็นอย่างดีตลอดท้ังวันท้ังคนื

ลูกจิ้งจอกที่เหยาเหนียงช่วยกลับมาตัวนี้เป็นตัวเมีย นางพบว่า 

มนัดเูหมอืนจะมีความฉลาดเฉลยีวอยู่ไม่น้อย นอกจากแสยะเขีย้วกางเลบ็ 

ในตอนแรกแล้ว ต่อมาก็สงบนิ่งเงียบ ทว่าหลังจากนางป้อนลูกช้ินปลา 

ทีท่�าขึน้เองให้มนักินหน่ึงลกู ลกูจิง้จอกก็ดเูหมอืนจะเหน็นางเป็นเจ้านาย 

ยอมเป็นฝ่ายเข้ามาใกล้ชดินางก่อน ใช้อุง้เท้าท้ังสองข้างเกาะติดกับหน้าอก 

ของนาง ส่งเสยีงร้องหงงิๆ ราวกับก�าลงับอกว่า 'ข้าอยากกินอกี'

เหยาเหนยีงหวัเราะเบาๆ พลางเอ่ย "แค่ลกูชิน้ปลาลกูเดยีวก็ซือ้ใจเจ้า 
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ได้แล้ว โชคดีทีเ่จ้ามาเจอข้า ถ้าเจอคนชัว่ล่ะก็ ป่านน้ีคงเอาเจ้าไปขายแล้ว"

ช!ิ มนษุย์โง่เขลาไม่มปัีญญาซือ้ใจข้าได้หรอก เป็นเพราะข้าถูกใจเจ้า

ต่างหาก สตรผีูน้ี้มฝีีมอืไม่เบา มเิพียงแต่สามารถท�าลายคาถาอาคมของ

นกัพรตหน้าเหมน็ได้ ซ�า้ยังท�าลกูชิน้ปลาได้อย่างเอร็ดอร่อยอกีด้วย ปีศาจ

จิง้จอกเก้าหางมชีวิีตอยู่มากว่าพันปี แต่ยามน้ีกลบัท�าหน้าด้านแสร้งออดอ้อน

ถูไถซกุไซ้อยู่ในอ้อมอกของนางเพียงเพ่ือให้ได้กินลกูช้ินปลา

"ได้ๆๆ ประเดีย๋วจะให้เจ้ากิน กินได้ก็ดแีล้ว ข้านึกว่าเจ้าจะไม่ยอมกิน 

เสยีอกี!" ทแีรกคดิว่าต้องไปจบัหนูหรอือนัใดพวกน้ันมาให้ลกูจิง้จอกตวัน้ีกิน

เสยีแล้ว โชคดีทีใ่ช้แค่ลกูชิน้ปลาก็ป้อนให้มนักินจนอิม่ได้

เดมิทีเหยาเหนยีงก็เป็นคนท่ีชอบสัตว์ตวัเลก็ๆ เป็นทนุเดมิอยู่แล้ว นาง 

จงึคอยดแูลลกูจิง้จอกประหนึง่เป็นลกูในไส้ก็มปิาน นางมฝีีมอืการท�าครวั

เป็นเลศิ ในแต่ละวันล้วนท�าลกูชิน้เน้ือชนดิต่างๆ ไปขายทีต่ลาดในตวัเมอืง 

หาเงนิประทังชวิีต เป็นท่ีชืน่ชอบของลกูค้าไม่น้อย ลกูชิน้ปลาน้ีนางเหลอื 

เอาไว้กินเป็นอาหารกลางวัน แต่ยามนีก้ลบัถูกป้อนลงท้องของลกูจิง้จอก 

จนหมด เหยาเหนียงน�าเศษเงินท่ีได้จากการขายลูกชิ้นไปซ้ือสมุนไพร 

ท่ีร้านยา ต่อมาก็ไปซื้อไก่มาหน่ึงตัว จากน้ันก็ตุ๋นสมุนไพรกับน�้าแกงไก ่

เข้าด้วยกันแล้วป้อนให้ลกูจิง้จอกน้อยกิน

ปีศาจจิง้จอกเก้าหางไหนเลยจะคาดคดิว่าจะได้รับการปรนนบิตัดิแูล

อย่างดเีพียงนี ้ เดมิทีมนัแค่คดิว่าหลงัจากตดิตามสตรผีูน้ี้กลบัมาแล้ว รอจน 

ภัยร้ายผ่านพ้นไปค่อยหาโอกาสไปจากทีน่ี ่ แต่นกึไม่ถงึว่าสตรผีูน้ี้ไม่เพียงแต่

ป้อนอาหารให้มนักิน ยงัเชด็ถูคราบสกปรกบนขนให้มนั ใช้หวหีวขีนทัง้ร่าง 

ให้มนัอย่างพิถีพิถันเอาใจใส่
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ปีศาจจิง้จอกเก้าหางรูสึ้กสบายจนซกุอยู่ในอ้อมอกของนาง ปล่อยให้ 

นางปรนนิบัติไปตามใจชอบ มันคิดในใจว่าอยู่ที่น่ีต่ออีกสักสองสามวัน 

ก็แล้วกัน มันบิดขี้เกียจออดอ้อนราวกับแมว ท�าเอาหัวใจท้ังดวงของ 

เหยาเหนียงแทบหลอมละลาย ยิ่งรักใคร่ทะนุถนอมมันมากกว่าเดิม

"เรียกเจ้าว่าอาเจียวดีหรือไม่" เหยาเหนียงตั้งชื่อให้มัน

ชิ เจ้าเห็นข้าเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างแมวหมาหรืออย่างไร รู้หรือไม่ว่า 

ข้าเป็นปีศาจจิ้งจอกผู้มีชื่อเสียงเลื่องระบือเชียวนะ!

'อาเจยีว' จ้องมองเหยาเหนียงแวบหน่ึง ครัน้เห็นนางมสีายตาอ่อนโยน 

ในดวงตาเตม็ไปด้วยความรกัใคร่เอน็ด ูมอืท่ีอยู่บนท้องก็ลบูไล้จนท�าให้มนั 

รูส้กึสขุสบายไปทัง้กายา ขนทุกเส้นรูส้กึสบายจนอยากจะร้องครางออกมา  

จงึเลกิคดิเลก็คดิน้อยกับนาง

อาเจยีวก็อาเจียว เห็นแก่ท่ีเจ้าปรนนิบตัข้ิาอย่างแขง็ขนั ข้ายอมอนุญาต

ก็แล้วกัน

ด้วยเหตุฉะนี้หนึ่งมนุษย์หนึ่งจิ้งจอกจึงเริ่มใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

ในยามกลางวันเหยาเหนียงจะวางอาเจยีวไว้ในลานเรือนให้มนันอน

อาบแดด ส่วนตนเองก็ท�างานสาละวน นางอาศยัอยู่ในกระท่อมอนัรกร้าง

ห่างไกลแห่งน้ีเพียงคนเดยีว จ�าเป็นต้องอาศยัทักษะฝีมอืเพ่ือเลีย้งตวัเองให้ 

อยู่รอด

ยามนางท�างานยุ่ง บางครัง้บางคราท่ีหันกลบัไปมองก็จะเหน็อาเจยีว 

ลมืดวงตากลมโตจบัจ้องนาง ศรีษะจิง้จอกน้อยๆ นัน้หนัซ้ายหันขวาไปตาม 

เงาร่างของนาง อกีท้ังยังส่ายหางน้อยๆ ไปมา ท�าให้นางชอบอกชอบใจเป็น 

หนกัหนา
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เดิมทีเหยาเหนียงคิดว่าวันคืนท่ีได้อยู่ร่วมกันเช่นน้ีจะด�าเนินต่อไป

เร่ือยๆ แต่นกึไม่ถึงว่าอยู่มาวันหนึง่อาเจยีวกลบัหายตวัไป ท�าให้นางร้อนใจ 

ออกตามหาไปท่ัวทุกแห่งในละแวกใกล้เคยีง แต่ก็หาเงาร่างของอาเจยีว 

ไม่เจอ

ถึงอย่างไรจิง้จอกก็ยังมสีญัชาตญาณของสตัว์ป่า มนัอาจจะคดิถึง

บ้าน ก็เลยกลบัขึน้เขาไปด้วยตนเองแล้ว

แม้ว่าเหยาเหนยีงจะรูส้กึผดิหวัง แต่นางก็รูส้กึสบายใจ บาดแผลของ

ลกูจิง้จอกใกล้จะหายสนิทแล้ว คงจะสามารถดูแลตวัเองได้

นางพยายามท�าจิตใจให้รื่นเริง เริ่มต้นชีวิตที่ต้องพ่ึงพาตนเอง 

เพียงล�าพังอีกครั้ง

ราตรนีีล้มแรงเป็นพิเศษ พัดโหมส่งเสยีงดงัพ่ึบพ่ับ พัดพาจนหวัใจคน

ประหว่ันพรัน่พรงึ ท�าให้เหยาเหนียงมอิาจสงบจติใจได้

เหยาเหนียงสะดุง้ต่ืนขึน้มาจากนิทราอย่างฉบัพลนั ทนัใดนัน้ก็เห็น

คนชุดด�าปิดหน้าปิดตาผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเตียง นางจึงตกใจลุกพรวด 

ขึน้มา

คมดาบเย็นเยียบสะท้อนแสงจนัทร์ทีส่าดส่องเข้ามาจากนอกหน้าต่าง 

ฉายประกายวาววบัหนาวสะท้าน

ประกายดาบวูบผ่านอย่างรวดเรว็ ฟาดฟันผ่านความมดืมดิ เหยาเหนยีง

ล้มลงบนเตยีงกลางกองโลหิต สิน้ชพีในดาบเดียว

คนชดุด�าย่ืนมอืออกไปองัจมกูนาง เมือ่แน่ใจว่านางตายแล้ว จงึเอ่ยกบั

สหายท่ีเฝ้าอยู่นอกเรอืนว่า "นางตายแล้ว กลบัไปรายงานภารกิจกันเถิด"
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เงาด�าหายวบัไป ประตเูรอืนถูกลมพัดดงักึกๆ เหยาเหนยีงท่ีอยู่บนเตยีง

สิน้ชวีาในวัยสาว สิน้สดุการหลบหนีตลอดระยะเวลาหนึง่ปีกับอกีสามเดือน 

ยามเสยีชวิีตนางเพ่ิงจะอายุได้เพียงสบิแปดปีเท่านัน้

หลังจากคนชุดด�าจากไปแล้ว เพียงแค่หนึ่งถ้วยชา* ผ่านไปเงาด�า 

เงาหนึง่ก็แอบลอดเข้ามาในเรอืน ครัน้เหน็เหยาเหนยีงทีน่อนจมกองเลอืด

อยู่บนเตยีงก็ท�าให้มนัโกรธจดัจนสบถค�าหยาบคายออกมา

"มารดามันเถอะ! ฝีมือใครกัน ใครมันกล้าแตะต้องคนของข้า!"

เพลงิโทสะของอาเจยีวพุ่งสงูเทยีมฟ้า โกรธแค้นจนขนพองฟู กรงเลบ็ 

ที่ท้ังแหลมคมท้ังยาวกับเงาด�าเก้าหางสะท้อนลงบนผนัง ใหญ่ยักษ์และ 

น่าครัน่คร้าม

ภายใต้การดแูลอย่างพิถีพิถันเอาใจใส่ของเหยาเหนยีง อาเจยีวซึง่

พลงัปีศาจฟ้ืนฟูกลับมาหกส่วนมไิด้อยู่ในร่างของลกูจิง้จอกอกีต่อไป แต่ว่า 

เป็นปีศาจจิง้จอกตัวโตเต็มวยัซึง่มขีนาดสงูเท่ากับตวัมนษุย์

มนัจากไปแค่ครึง่วนัเท่านัน้ กลบัไปก�าชบัธุระทีเ่ผ่าปีศาจ เน่ืองจาก

มันตะกละอยากจะกินอาหารฝีมือเหยาเหนียง จ�าได้ว่านางบอกว่าคืนนี ้

จะตุ๋นน�า้แกงปลาหน่ึงหม้อ พอจดัการธุระท่ีเผ่าปีศาจเรียบร้อยแล้วก็รีบเร่ง 

เดนิทางกลบัมา แต่ใครเล่าจะรูว่้ากลบัเกิดเรือ่งเช่นน้ีข้ึน

ศพยังคงอุ่นๆ อยู่ แสดงว่าคนเพิ่งจะตายไปได้ไม่เกินหนึ่งเค่อ

"สมควรตายนัก อย่าให้ข้ารูน้ะว่าเป็นฝีมอืใคร มเิช่นนัน้ข้าจะถลกหนงั 

หกักระดกูมนั ฆ่ามนัให้วิญญาณแหลกมลายเสยี!"

ปีศาจจิง้จอกมคีวามรกัความแค้นแบ่งแยกชดัเจน มแีค้นต้องช�าระ  

* หนึง่ถ้วยชา เป็นค�าเปรยีบหมายถึงช่วงเวลาท่ีสัน้มาก บางต�าราเทยีบว่าหมายถึงเวลาประมาณ 10-15 นาที
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มีบุญคุณต้องทดแทน เหยาเหนียงมีบุญคุณต่อมัน มันมิอาจปล่อยให ้

เหยาเหนยีงตายไปเช่นน้ีได้

ผูค้นรูแ้ค่เพียงว่าปีศาจจิง้จอกเก้าหางมเีก้าชวิีต แต่ไม่รูว่้าพวกมนั

สามารถต่อชวีติให้ผูอ้ืน่ได้

อาเจียวกระดกก้นขึ้น ตั้งหางท้ังเก้าขึ้นสูงราวกับพัดอันเลอค่า 

งามตระการ มันเงื้อกรงเล็บอันแหลมคมขึ้นมา ก่อนจะออกแรงฟันฉับ  

ตัดหางเส้นหนึ่งของตนเองจนหลุดออก...

เหยาเหนียง ชีวิตนี้ของข้าขอมอบให้เจ้าก็แล้วกัน!

แสงแรกอรณุในยามเช้าตรูส่่องกระทบลงบนประตูเรือน ภายในห้อง 

อนัเงยีบสงดัปรากฏเศษเสีย้วแห่งพลงัชวิีตขึน้มา

ขนตาของเหยาเหนียงขยับไหวแผ่วเบา ลืมดวงตาคูง่ามขึ้นมา 

อย่างช้าๆ นัยน์ตาขุ่นมัวค่อยๆ มีประกายของความมีชีวิตชีวา

นางจ้องมองหลงัคาเตียง สติสมัปชญัญะยังคงเลอืนรางอยู่เลก็น้อย 

เมือ่สตขิองนางค่อยๆ แจ่มชดัขึน้ ภาพเหตกุารณ์สยดสยองเมือ่คืนทีผ่่านมา 

ก็ปรากฏวาบเข้ามาในสมองปานอสนีบาต ท�าให้นางตวัสัน่สะท้านโดยพลนั  

ลกุพรวดขึน้มาทนัที

ข้าคงจะตายไปแล้วสนิะ ไม่ส ิ ถ้าตายแล้วเหตใุดจงึไม่อยู่ในปรโลก 

เล่า

นางบีบตัวเองเล็กน้อย แล้วก็พบว่าเจ็บจริงๆ ด้วย

ทันใดนั้นบางสิ่งซึ่งมีขนปุกปุยก้อนหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาบนเตียง 

ท�าเอานางแตกตื่นตกใจจนตัวสั่นเทิ้มไปทั้งร่าง
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อาเจยีวใช้ศรีษะถูไถร่างกายของนาง ความรูส้กึนุม่น่ิมปกุปยุท�าให้

จติใจท่ีหวาดผวาของนางค่อยๆ ถูกดึงกลบัมา

"อาเจียว? เจ้ากลับมาแล้วหรือ..." สัมผัสนุ่มละมุนบอกให้รู้ว่า 

นี่มิใช่ความฝัน นางยังคงมีชีวิตอยู่ แต่ว่าโลหิตบนเส้ือผ้ากลับท�าให้นาง 

อกสั่นขวัญหายขึ้นมาอีกครา

นางไม่เข้าใจว่าเกิดอนัใดข้ึนกับตนเอง แต่นางรู้ว่าเรือนหลงัน้ีอยู่ต่อไป 

ไม่ได้แล้ว นางรบีเปล่ียนเส้ือผ้าอาภรณ์ท่ีเปรอะเป้ือนเลอืดท้ิง เชด็คราบโลหติ

บนร่างออก หลงัจากจดัการตนเองเรยีบร้อยแล้วก็หิว้ห่อสมัภาระเดนิออก

จากเรือน

หลังเดินออกจากเรือนนางก็พบว่าอาเจียวหายตัวไปอีกแล้ว  

ตามหาทีใ่ดก็หาไม่เจอ นางจงึท้ิงลกูชิน้ปลาจานหนึง่เอาไว้บนโต๊ะ ถือว่า

เป็นของก�านัลในโอกาสที่ต้องจากลากัน

นางออกเดินทางอย่างเร่งรีบ เส้นทางบนภูเขาสายนี้ที่เคยเดินมา 

ไม่รูก่ี้ร้อยรอบ วันนีก้ลบัดูเหมอืนไม่มจีดุสิน้สดุ ทิวทศัน์งามงดอนัเจรญิหู

เจรญิตาสองข้างทาง บดันีแ้ค่ลมพัดโชยหญ้าไหวเพียงน้อยนดิก็ท�าให้นาง

ประหว่ันพรัน่พรงึ มกิล้าหยุดฝีเท้าลง

ทันใดนั้นเองตรงหน้าพลันมีสายลมพัดโหม เงาด�าเคลื่อนวูบผ่าน  

เศษใบไม้ที่ปลิวลอยข้ึนมาบดบังสายตาของนาง ในชั่วพริบตาถัดมา 

นางก็ถูกผลกัลงกับพ้ืนอย่างแรง

"ปีศาจร้าย" สุ้มเสียงเย็นชาท�าให้หัวใจของนางสะท้านวาบ

นางถูกกดตัวลงกับพ้ืน เงาด�าสูงใหญ่ปกคลุมทาบทับนางเอาไว้  

บดบงัแสงตะวนัจากขอบนภา ท�าให้นางมองเห็นรูปร่างหน้าตาของผูม้าใหม่ 



20

ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

ไม่ชดัเจน ทว่าฝ่ามอืท่ีบบีคอนางอยู่อย่างรนุแรงทรงพลงับ่งบอกถึงจติสงัหาร

อนัเยียบเย็นของอกีฝ่ายออกมาอย่างชดัเจน

เหยาเหนียงหวาดกลัวและสิ้นหวัง คิดว่าคราวนี้คงตายเป็นแน่แท้  

แต่กลบัได้ยินเสยีงดงั 'เพียะ' อกีฝ่ายซดัฝ่ามอืลงบนหน้าผากนาง ครัน้แล้ว 

ก็มีบางสิ่งบางอย่างแปะลงด้านบน บดบังดวงตาซึ่งเต็มไปด้วยความ 

หวาดผวาของนางเอาไว้ และปิดบังรปูโฉมของอีกฝ่ายเอาไว้ด้วยเช่นกัน

"ปีศาจจิง้จอกจอมเจ้าเล่ห์ ตกอยูใ่ต้เง้ือมมอืข้าแล้วยังจะคดิหนอีกีรึ"

จิน้เสวียนเป่าปากหน่ึงครัง้ ครัน้อาชาได้ยินเสียงร้องเรยีกของเจ้านาย 

ก็รบีวิง่ปรีม่าอยู่ข้างกายผูเ้ป็นนายอย่างรวดเรว็

จิน้เสวียนใช้มอืข้างเดยีวโยนเหยาเหนยีงขึน้ไปบนหลงัอาชา ก่อนจะ

ทะยานร่างขึน้ตามมา จากน้ันก็ดึงเชอืกบงัเหยีนควบอาชาห้อตะบงึออกไป

อาชาว่ิงห้อเหยียดไปเนิน่นานเท่าไร เหยาเหนยีงท่ีอยู่บนหลงัอาชา 

ก็กระเด้งกระดอนไปนานเท่านัน้ นางมกิล้าขยับเขย้ือน ปล่อยให้บรุษุผูน้ี้ 

พานางวิง่ตะบงึไปตลอดทาง จนกระท่ังนางใกล้จะถูกกระเทอืนจนเวียนหวั  

ในท่ีสดุอาชาก็หยุดน่ิงลง

"อาจารย์"

"เอาไปขัง"

"ขอรับ"

เหยาเหนยีงรู้สกึได้ว่าร่างกายพลนัถูกรดัแน่น ร่างของนางโดนเชือก

มดัเอาไว้ ต่อมานางก็ถูกลากลงจากหลงัอาชา ก่อนจะถูกคนจงูเดินออกไป

นางมองไม่เห็นทาง ท�าได้เพียงเดินตามไปอย่างสะเปะสะปะ หูก็ 

คอยฟังท้ังสองคนสนทนากัน
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"ปีศาจจิ้งจอกรูปร่างไม่เลวเลยนี่นา"

"ก็แน่น่ะสิ ดังนั้นถึงได้เป็นปีศาจจิ้งจอกอย่างไรเล่า!"

"ดเูจ้าส ิ ไยจงึเอาแต่มองก้นผูอ่ื้น ห้ามหมกมุน่ในกาม ห้ามหมกมุน่ 

ในกาม"

เหยาเหนียงเม้มริมฝีปากที่ขาวซีดแน่น ในใจหวาดกลัวยิ่งนัก

โชคดทีีร่ะหว่างทางท่ีเดนิมาสองคนนีเ้พียงแค่พูดหยอกเย้าตดิตลก

เท่านัน้ มไิด้แตะต้องนางแม้แต่ปลายเลบ็ นางถูกพาเข้ามาในเรอืนหลงัหนึง่ 

เรือนหลังนี้ดูเหมือนจะสูงย่ิง นางเดินตามขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆ ก่อนจะ 

ถูกผลกัเข้าไปในห้องห้องหนึง่แล้วล้มคว�า่ลงกับพ้ืน จากนัน้นางก็ได้ยินเสยีง 

ปิดประตูรวมถึงเสยีงฝีเท้าทีเ่ดินห่างไกลออกไป

นางมกิล้าขยับเขย้ือนอยู่เป็นนาน จนกระทัง่รอบด้านไม่ได้ยินเสยีงใดๆ 

อีกแล้ว ถึงค่อยๆ ลุกขึ้นน่ังอย่างเชื่องช้า เชือกยังคงมัดอยู่บนร่าง ทว่า 

กลับมิได้มัดแขนมัดขาของนางเอาไว้ ท�าให้นางสามารถดึงวัตถุท่ีอยู่บน 

หน้าผากออกได้

นี่คือยันต์กระดาษแผ่นหนึ่ง ด้านบนมีอักขระที่นางอ่านไม่ออก 

เขยีนอยู่ ในยามนัน้นางนกึว่าตนเองจะถูกอกีฝ่ายซดัฝ่ามอืใส่จนโลหิตออก 

ทางทวารทัง้เจด็ตายแล้วเสยีอกี ไหนเลยจะรูว่้าอกีฝ่ายกลบัมไิด้สงัหารนาง 

ในทันทีทนัใด เพียงแค่แปะยันต์พิลกึพิลัน่ใบหน่ึงลงบนหน้าผากนางเท่านัน้

ครัน้เหน็ว่ารอบด้านไร้ซึง่ผูค้น นางก็ลองสลดัเชอืกบนร่างออก ทแีรก 

คดิว่าจะต้องลงแรงมากมาย แต่มคิาดคดิว่าเชอืกทีด่เูหมอืนรดัแน่นย่ิงเส้นน้ี  

แค่กระชากเบาๆ ก็หลดุออกมาได้แล้ว...

นางรู้สึกประหลาดใจย่ิงนัก ทว่าที่น่าประหลาดย่ิงกว่าคือนางแค่



22

ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

ผลักประตูห้องขังบานนี้เบาๆ ก็เปิดออกได้แล้ว?

เหยาเหนยีงตะลึงลานไปแค่ชัว่ขณะ จากน้ันก็รบีเร่งว่ิงหนีออกไป ทว่า

นางเพ่ิงจะก้าวเท้าออกจากประตูห้องขังได้เพียงก้าวเดยีวก็มบีางสิง่บางอย่าง

รดัขาของนางเอาไว้ ท�าให้นางตกใจกลวัจนเหง่ือกาฬเย็นๆ แตกพลัก่ไปทัว่

สรรพางค์กาย แต่เมือ่ก้มหน้าลงดูนางก็ผ่อนลมหายใจออกมาเฮอืกใหญ่

ทีแ่ท้ก็แค่ถูกเชอืกพันเอาไว้น่ีเอง สงสยัเท้าคงจะเผลอเก่ียวเข้ากระมงั  

นางแกะเชือกออกแล้วโยนทิง้ไปอกีด้านอย่างส่งๆ ก่อนหนักายหมายจะ 

เดนิจากไป ทว่านางกลบัต้องตัวค้างแขง็ไปอีกครา...

เชอืกท่ีเห็นชดัๆ ว่าเมือ่ครูเ่พ่ิงจะถูกโยนท้ิงไปอกีทางไม่รูก้ลบัมาพัน

ขานางเอาไว้อกีครัง้ได้อย่างไร

นางเพ่งจ้องอยูพั่กใหญ่ ก่อนจะย่ืนมือไปแกะออกอย่างช้าๆ โยน 

ออกไปไกลๆ แล้วก็จับตามองดู

เชือกเส้นนี้ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิต มันคืบคลานกลับมาได้ด้วยตนเอง  

จากน้ันก็รัดขานางเอาไว้อีกครา ท�าเอานางตกใจหวาดผวาจนแทบจะ 

หวีดร้องออกมา โชคดีที่นางกลั้นเสียงเอาไว้ได้ทันกาล ถึงสามารถกลืน 

เสียงกรีดร้องลงท้องไปได้ และเคราะห์ดีท่ีประสบการณ์หนีตายตลอด 

หน่ึงปีท่ีผ่านมาได้ฝึกฝนให้นางมีความใจกล้ามากข้ึน จึงไม่ถึงกับตกใจ 

เสยีขวัญจนเป็นลมล้มพับไป

หลังจากสงบจิตสงบใจได้แล้วนางก็ส�ารวจมองเชือกเส้นน้ีอย่าง

ละเอียดลออ พอแกะออกแล้วโยนทิ้งไป เชือกเส้นนั้นก็คืบคลานมาใหม่

อย่างที่คาดคิดไว้จริงๆ ก่อนจะพันแข้งพันขาของนางอีก

เป็นเช่นน้ีซ�้าไปซ�้ามาหลายครั้ง ในท่ีสุดเหยาเหนียงก็รู้สึกเฉยชา 
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หมดความรูส้กึใดๆ เชอืกเส้นน้ีนอกจากรดัพันนางแล้ว มนัหาได้มฟัีนมปีากไม่ 

ท�าอนัตรายนางมไิด้แม้แต่น้อย แต่นางกลบัรูส้กึแปลกใจย่ิงว่าเชอืกเส้นนี้

สามารถขยับเขย้ือนได้อย่างไรหนอ

"เอ๋? นางไม่กลัวอาคม?"

เหยาเหนียงตื่นตระหนกตกใจในทันใด ใครก�าลังเอ่ยพูดกัน

"นางไม่กลัวเชือกสะกดมารด้วย"

"แปลกแท้ นางเป็นปีศาจอันใดกัน"

ห้องขังท่ีมืดสนิทค่อยๆ ปรากฏดวงตาที่ฉายประกายวาววับข้ึนมา

หลายคู่ บ้างก็สีแดง บ้างก็สนี�า้เงนิ บ้างก็สเีขียว ดวงตาเหล่านีม้ทีัง้ใหญ่ 

มท้ัีงเลก็ มท้ัีงกลมมทีัง้เรยีว ท้ังหมดล้วนก�าลงัจบัจ้องมาท่ีนางท้ังส้ิน

ห้องขังมืดสนิทไม่เห็นดวงตะวันตลอดทั้งปี มีเพียงแสงเทียน 

อันแผ่วอ่อนทีวู่บไหวอยูท่่ามกลางความมดืมดิ บรเิวณทีแ่สงไฟสาดส่องไป 

ไม่ถึงล้วนแต่ด�ามืดจนไม่เห็นก้นบึ้งท้ังสิ้น ทว่าในยามนี้ดวงตาเหล่าน้ัน 

กลบัลกุวาวขึน้มาทลีะดวงๆ ดุจด่ังดวงดาราในท้องนภายามราตรี

เหยาเหนียงมองดูดวงตาท้ังใหญ่ทั้งเล็กเหล่านี้ด้วยความแตกต่ืน

ตกใจ ตระหนกเสยีขวัญจนเหงือ่กาฬเย็นเยียบผุดชุม่ออกมาทัว่กายาอกีครา 

เสียงพูดคุยดังขึ้นตรงนู้นทีตรงน้ีที เป็นเสียงกระซิบในความมืดมิดท่ีฟังดู

ราวกับอยู่ใกล้แต่ก็เหมอืนอยู่ไกล

"ไม่ถูก นางเป็นมนุษย์ ข้าได้กลิ่นมนุษย์"

"ไม่ นางเป็นปีศาจ บนร่างของนางมีไอปีศาจอยู่"

"เฮอะ นางเป็นครึง่มนษุย์ครึง่ปีศาจ มทีัง้กลิน่มนุษย์และก็มไีอปีศาจ 

ด้วยเช่นกัน"
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"หรือว่านางเป็นบุตรที่เกิดจากมนุษย์กับปีศาจ?"

"ชิ ครึ่งปีศาจก็เป็นปีศาจเช่นกัน ขอเพียงเป็นปีศาจ ก็จะถูกอาคม

พันธนาการเอาไว้! แต่ดเูหมอืนว่าอาคมจะใช้ไม่ได้ผลกับนาง น่าประหลาด  

น่าประหลาดแท้!"

เหยาเหนยีงถูกจดจ้องจนขนลกุซูไ่ปท้ังร่าง นางคดิแค่อยากจะรบีหนี 

ไปจากทีน่ีโ่ดยเรว็ แต่ดนัตดิท่ีเชอืกอนัน่าเกะกะเส้นน้ันไม่ยอมให้นางหนไีป 

ปลายข้างหนึง่ของมนัรดัขานางไว้ ส่วนปลายอกีด้านหน่ึงก็พันกับประตหู้องขงั 

พยายามฉดุกระชากลากถูนางกลบัเข้าไปในห้องขังอย่างสดุชีวิต

ด้วยอารามร้อนใจเหยาเหนยีงจงึหยิบเชอืกขึน้มาเสยี จากน้ันก็ผกูเป็น

เง่ือนตาย ก่อนจะโยนมนัออกไปอกีด้าน แล้วรบีหนอีอกไปจากสถานทีบ่ดัซบ

แห่งน้ีอย่างรบีร้อน

"ฮ่า นางไม่กลัวเชือกสะกดมาร?"

"หอผนึกมารก็ขังนางไม่อยู่?"

"นางเป็นเทพปีศาจมาจากแห่งหนใดกันแน่"

พวกปีศาจเร่ิมส่งเสยีงดังเซง็แซ่ขึน้มา ในจ�านวนนัน้มปีีศาจตนหนึง่

พลนัหัวเราะคกิคกัออกมา

"นางเป็นปีศาจอนัใดไม่ส�าคญั ท่ีส�าคญัคอืนางหนอีอกจากคกุไปแล้ว  

ข้าอดใจรอดนัูกพรตจิน้เสวียนโกรธจดัจนเต้นเร่าๆ ไม่ไหวแล้ว!"

ครั้นวาจานี้ถูกเปล่งออกมา ปีศาจทุกตนก็พากันหัวเราะหึๆ

บนโลกนีม้ปีีศาจทีน่กัพรตจิน้เสวียนขงัไม่อยู่ด้วยรึน่ี ช่างสาแก่ใจปีศาจ

เหลอืเกิน ทวงคนืศักด์ิศรใีห้เผ่าปีศาจได้อย่างใหญ่หลวงจริงๆ!
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ตัง้แต่ส�านักจีอ้ว๋ินก่อตัง้มาจนกระทัง่ถึงบดัน้ีได้ผ่านความพยายาม

ของอาจารย์เจ้าส�านักมาถึงสามรุ่น พอถึงปีนี้ก็ครบรอบหน่ึงร้อยปีแห่ง 

การก่อตัง้ส�านักพอดบิพอด ีแต่ละส�านกัในยุทธภพล้วนมเีอกลกัษณ์อนัเป็น 

จุดเด่นท่ีน่าภาคภูมิใจของตนเอง บ้างก็มีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านยาพิษ  

บ้างก็มช่ืีอเสยีงในด้านวรยทุธ์วิชาลบั บ้างก็เป็นทีลื่อชือ่ในด้านมศีษิย์ผูส้บืทอด

เป็นชายหญิงรปูงามเลอโฉม

สรปุแล้วก็คอืส�านักวชิาทีม่ทีียื่นในยุทธภพล้วนแต่มไีม้เดด็ท่ีสามารถ

งดัออกมาแสดงให้ผูอ้ืน่ดูได้ และใช้สิง่นีดึ้งลกูศิษย์ใหม่ๆ เข้าส�านกั สร้าง 

ชือ่เสยีงและบารมใีห้แผ่ไพศาลขจรขจายได้

เมือ่ปีน้ันก่อนท่ีเจ้าส�านักจีอ้วิน๋คนก่อนจะถึงแก่กรรม เขาได้กุมมอื 

จิน้เสวยีนเอาไว้ด้วยน�า้ตาเอ่อคลอ

'ศิษย์รัก อาจารย์ขอมอบต�าแหน่งเจ้าส�านักให้เจ้าเป็นผู้สืบทอด  

2
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ต่อไปก็ขอฝากให้เจ้าจงน�าพาส�านกัให้ย่ิงใหญ่รุง่โรจน์ด้วยเถิด'

จิ้นเสวียนในฐานะท่ีเป็นศิษย์เอกสายตรงของเจ้าส�านัก เมื่อมาถึง 

รุน่เขาก็เป็นรุน่อกัษร* ค�าว่า 'จิน้' พอดี มชีือ่พยางค์เดยีวว่า 'เสวียน' เป็น

ฉายาทางธรรมท่ีอาจารย์เจ้าส�านกัต้ังให้แก่เขา

เม่ือจิ้นเสวียนได้ยินถ้อยค�าของอาจารย์ ใบหน้าเขาหาได้มีความ 

แตกตืน่ยินดไีม่ แต่กลบัแสดงสหีน้าหนักอ้ึงออกมา

'อาจารย์ ในส�านักเหลือแค่ข้าเพียงคนเดยีว จะให้สร้างความย่ิงใหญ่

รุง่โรจน์อย่างไรกัน'

ท่ีเขาได้รับสืบทอดต�าแหน่งเจ้าส�านักมิใช่เพราะเขามีพรสวรรค ์

เหนือผู้อื่น และมิใช่เพราะผ่านการเลือกเฟ้นอย่างเข้มงวดกวดขัน แต ่

เป็นเพราะว่าไม่มใีครให้เลอืกต่างหาก เน่ืองจากอาจารย์มเีขาเป็นลกูศษิย์

เพียงคนเดยีวเท่านัน้ พูดให้ไพเราะหน่อยก็คอืมผีูส้บืทอดแค่เพียงสายเดียว  

พูดให้ไม่น่าฟังหน่อยก็คือหาศิษย์ใหม่ๆ เข้าส�านกัไม่ได้

'เจ้าศษิย์โง่ ก็เพราะว่าเหลอืเจ้าแค่คนเดยีว เลยต้องให้เจ้าน�าพาส�านัก 

ให้ย่ิงใหญ่รุง่โรจน์อย่างไรเล่า'

จิ้นเสวียนเอ่ยเตือนเขาด้วยสีหน้าเคร่งขรึม 'อาจารย์ ข้าเพ่ิงจะ 

สิบเอ็ดขวบเองนะขอรับ'

ในยุทธภพมีเจ้าส�านักที่ยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ด้วยหรือ

ทว่าสีหน้าของอาจารย์กลับเคร่งขรึมกว่าเขาเสียอีก 'ศิษย์รัก เจ้า 

หาวิธีรับลูกศิษย์ที่อายุต�่ากว่าสิบเอ็ดขวบก็ได้นี่นา'

มีอาจารย์ที่ไร้ความรับผิดชอบเช่นนี้ด้วยหรือ
* ธรรมเนียมการตัง้ชือ่ของชาวจนี หากเป็นพ่ีน้องรุน่เดยีวกันมกัตัง้ให้พยางค์หน้าใช้อกัษรตัวเดียวกัน โดยแยก
เพศชายและหญิง เพื่อบ่งบอกล�าดับรุ่นในวงศ์ตระกูล
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จิน้เสวยีนจดจ้องผูเ้ป็นอาจารย์ด้วยสายตาคมปลาบ 'อาจารย์ ท่าน

ใกล้จะตายจรงิๆ หรอืขอรบั' ไฉนถึงสามารถคดิวิธีการบดัซบท่ีแม้กระท่ัง 

คนตายก็ยังคดิไม่ออกเช่นน้ีได้ อาจารย์คงจะจงใจหลอกลวงเขากระมงั

'ศิษย์เนรคุณ! เจ้าถามค�าถามชั่วช้าอันใดของเจ้า ถ้าหากอาจารย์ 

ไม่ได้ใกล้จะตาย แล้วเหตุใดต้องมอบภาระอนัหนกัอึง้น้ีให้เจ้าด้วยเล่า'

'เพราะว่าท่านกลัวส�านักจี้อว๋ินจะล่มสลายในยุคของท่านมากกว่า

กระมัง'

เข็มเดียวเห็นเลือด* จู่โจมตรงเข้าจุดส�าคัญ

อาจารย์จ้องมองลกูศษิย์ด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ ตดัสนิใจทุ่มไพ่หมดหน้าตกั

'ถูกต้อง อาจารย์กลัวว่าเจ้าจะหนีไปน่ะส ิ เพราะฉะน้ันวนันีเ้รามาเปิดอก

พูดกันให้ชดัๆ ไปเลย! เจ้าอยากจะหนีใช่หรอืไม่'

แน่นอน ส�านักท่ียากจนข้นแค้นกระทั่งไม่มีข้าวสารกรอกหม้อ ถ้า 

เขาไม่หนีแล้วจะให้เขาอยู่รอวันอดอยากตายหรอื

ตอนท่ีตาเฒ่าลากตวัเขาเข้าส�านักเมือ่ครัง้โน้นได้พูดกับเขาเสยีสวยหรวู่า

ส�านักจี้อว๋ินมีชื่อเสียงเลื่องระบือ ผู้คนได้ยินชื่อแล้วต่างก็ต้องหลีกห่าง 

สามเซ่อ** ปีศาจได้ยินแล้วก็ต้องขวัญหนีดีฝ่อ

ต่อมาจิ้นเสวียนถึงรู้ว่าท่ีผู้คนต่างหวาดกลัวส�านักจี้อว๋ิน เพราะ 

ส�านกันีข้บัไล่ผสีางตามจบัปีศาจโดยเฉพาะ มนษุย์ต่างก็กลวัภตูผ ีหวาดกลวั

ปีศาจ ดงัน้ันจงึไม่มผีูใ้ดอยากจะเข้าร่วมส�านักนี้

แน่นอนว่าภูตผปีีศาจย่อมหวาดกลวัส�านกัจีอ้ว๋ิน ภตูผปีีศาจตนใด 

* เข็มเดียวเห็นเลือด เป็นส�านวน หมายถึงพูดตรงประเด็น กระชับฉับไว
** การเดินทัพในสมัยโบราณทหารจะพักค้างแรมทุกๆ 1 เซ่อ โดยเซ่อคือระยะทาง 30 ลี้ หรือประมาณ  
15 กิโลเมตร ปัจจุบันใช้ในส�านวน 'หลีกห่างสามเซ่อ' ในความหมายว่าหลบให้ไกลเท่าที่จะไกลได้
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เหน็นักพรตแล้วไม่ตกใจกลวัจนรบีหนีอตุลดุบ้างเล่า

เมือ่ปีน้ันเขาเพ่ิงจะอายไุด้แปดขวบ แม้จะตัวเลก็แต่กลับมปีณิธาน 

ย่ิงใหญ่ ได้ยินแล้วก็เกิดความเล่ือมใส จงึถูกวาจาไพเราะสวยหรูไม่ก่ีประโยค

ของอาจารย์หลอกเข้าส�านักด้วยประการฉะน้ี

หลงัจากเข้ามาอยูใ่นส�านกัแล้ว เขากส็งสยัว่าเหตุใดถึงไม่มศีษิย์พ่ี

ศษิย์น้องคนอืน่ๆ เลยเล่า แต่อาจารย์กลบัตอบอย่างหย่ิงยโสว่าผูท้ีจ่ะเข้า

ส�านักน้ีได้ หากมิใช่ยอดอัจฉริยะผู้มีคุณสมบัติท่ีจะบ�าเพ็ญเพียรจนเป็น 

เซยีนได้ก็จะไม่รบัเข้าส�านกัเดด็ขาด ด้วยเหตนุีเ้ขาจงึเป็นคนทีพิ่เศษกว่าใครๆ

ใครเล่าไม่วาดหวังให้ตนเองเป็นอจัฉรยิะผูเ้ก่งกาจไม่เป็นสองรองใคร 

จิ้นเสวียนน้อยได้ยินแล้วก็ปลาบปลื้มยินดีย่ิง ไม่หวาดระแวงสงสัยใดๆ  

กลบัย่ิงคกึคกัตืน่เต้นมากกว่าเดิมเสยีด้วยซ�า้

แต่ไหนเลยจะรูว่้าหลังจากเข้าส�านักมาได้สามปี ในท่ีสดุเขาก็ค้นพบว่า

ตนเองถกูหลอกเสยีแล้ว

ส�านักจี้อว๋ินยากจนข้นแค้นข้ึนทุกรุ่นๆ ไม่มีลูกศิษย์ก็ไม่มีรายได้  

ไม่มรีายได้กเ็ลีย้งดลูกูศษิย์ไม่ได้ วงจรอบุาทว์เช่นน้ีหากส�านกัไม่ล่มสถึิงจะ

แปลก

แต่น่าเสยีดายท่ีเขายังไม่ทนัได้หนีก็โดนอาจารย์สงัเกตเหน็แผนการ

ของเขาเสียก่อน อาจารย์ถึงได้แกล้งป่วยหนักหลอกให้เขาตกปากรับค�า  

ด้ือรัน้ดงึดนัสดุชวีติเพ่ือจะให้เขาเอ่ยค�าสาบานร้ายแรงว่าจะรบัเผอืกร้อน

อย่างส�านักจีอ้ว๋ินน้ีไป หาไม่แล้วขอให้นอนตายตาไม่หลับ

พูดกันตามจรงิกคื็อตาเฒ่าหน้าเหมน็นีไ่ม่กล้าแบกความรบัผดิชอบ

ในฐานะทีท่�าให้ส�านักต้องล่มสลาย ต่อมาจิน้เสวียนคาดเดาว่าแปดส่วน 
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คงเป็นเพราะอาจารย์เองก็ถูกอาจารย์ของตนเองบงัคบัให้เอ่ยค�าสาบานร้ายแรง

ออกมาเช่นกัน เพราะกลวัว่าหากผดิค�าสาบานแล้วจะถูกสวรรค์ลงทณัฑ์  

จึงรีบร้อนยกต�าแหน่งเจ้าส�านักให้เขา หลังจากนั้นก็บีบบังคับให้เขาเอ่ย 

ค�าสาบานออกมาเช่นเดียวกันกับธรรมเนียมรุน่ก่อน

ในตอนน้ันอาจารย์หาได้ใกล้สิน้ชวิีตไม่ ทว่าผ่านไปถึงสามปีกว่าจะ

เสยีชวิีตลงอย่างช้าๆ

เมือ่อาจารย์ตายไปแล้ว จิน้เสวียนกลับมกิล้าผดิค�าสาบาน ถึงอย่างไร

เขาก็ร�า่เรยีนวิชาเหมาซาน* มา ยังคงเชือ่ถือในพลังการพันธนาการผีสาง

เทวดาอยู่ จงึมกิล้าฝ่าฝืนวิถีสวรรค์ ย่ิงไปกว่าน้ันหากเขาท้ิงส�านักเอาไว้แล้ว 

หนีไป ถ้าเกดิอาจารย์ตายตาไม่หลบัแล้วกลายเป็นผมีาหลอกหลอนเขาล่ะก็ 

เช่นนัน้เขาควรจะขับไล่ผหีรอืไม่ขบัไล่ผดีีเล่า

ถ้าไม่ขบัไล่ผก็ีจะผดิต่อตนเอง แต่ขับไล่ผก็ีเป็นการท�าผดิต่ออาจารย์ 

อย่างไรเขาก็ถือว่าเป็นคนท่ีให้ความส�าคัญกับคุณธรรมน�า้มติรย่ิง

สดุท้ายเขาก็ยอมรบัชะตากรรมรบัช่วงสบืทอดส�านกัต่อ กลายเป็น 

เจ้าส�านักทีม่คีนอยู่แค่เพียงคนเดยีวในส�านกั ต่อมาตอนอายุสบิสีก็่ได้รบั 

ลกูศษิย์เข้ามาสองคน

ศษิย์คนโตเป็นขอทานตวัน้อยอายุแปดขวบทีเ่ขาใช้อาหารหลอกล่อมา 

แค่บอกว่า 'มอีาหารให้กิน มท่ีีให้อยู่' ก็ซือ้วิญญาณของอกีฝ่ายเอาไว้ได้แล้ว  

จากน้ันก็ตัง้ฉายาทางธรรมให้ว่า 'จิง้เฟิง'

ศิษย์คนรองเป็นหัวขโมยตัวน้อยอายุเจ็ดขวบท่ีมาชนตนเองเข้า  

* วิชาเหมาซาน เป็นศาสตร์หนึ่งของลัทธิเต๋าที่เก่ียวข้องกับไสยศาสตร์ ค่ายกล คณิตศาสตร์ และกลศึก  
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าวิทยาศาสตร์แบบจีน โดยค�าว่าเหมาซานนั้นเป็นชื่อของภูเขาแห่งหน่ึงในหนานจิง ซึ่งเป็น 
ที่ตั้งของส�านักเหมาซานนั่นเอง



30

ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

กล้าขโมยเงนิเขาก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างสาสม ค่าตอบแทนท่ีว่าก็คอื

ถ้าไม่ยอมมาเป็นลูกศิษย์ของเขา ก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกของทางการ ให้ 

เลอืกเอาอย่างใดอย่างหน่ึง ค�าตอบนัน้เห็นกันชดัเจนอยู่แล้ว ศษิย์คนรอง

เลอืกอย่างแรก ต่อมาจงึได้ต้ังฉายาทางธรรมให้ว่า 'จ้ิงเหลย'

ในเมื่อท้ังสองขึ้นมาบนเรือโจรของเขาแล้วก็ต้องลงนามในสัญญา

ขายตัว ไม่จ�าเป็นต้องใช้แซ่เดียวกบัเขาก็ได้ แต่ว่าจากน้ีมชีวิีตอยู่ก็ถือเป็น 

ลกูศษิย์ของเขา ตายไปก็เป็นลูกศษิย์ของเขา หยดโลหิตประทบัตรา สญัญา

สมัฤทธิผล!

จิน้เสวยีนหลอกมาแค่ลกูศิษย์ตัวน้อยสองคนนีเ้ท่านัน้ ถ้ามากกว่าน้ี

คงจะเลีย้งไม่ไหว

อาจารย์ของเขาพูดถูกอยู่เรื่องหน่ึง จิ้นเสวียนนั้นมีพรสวรรค์จริงๆ 

สมองของเขาฉลาดปราดเปรือ่ง มคีวามคิดต่างๆ เยอะแยะ ไม่ว่าร�า่เรยีน

ศาสตร์ใดก็เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วย่ิง สามารถพลิกแพลงวิชาความรู้ได้

มากมาย

หากจะน�าพาให้ส�านักเจรญิรุง่เรอืงได้ อนัดบัแรกก็ต้องเลีย้งตวัเอง 

ให้รอดก่อน ถ้าไม่มเีงนิท้องก็หิว ท�าเรือ่งอนัใดก็ไม่ส�าเร็จลลุ่วง ด้วยเหตุน้ี 

เขาจงึเริม่เสาะหาวิธีหาเงินทองเสยีก่อน

พอมชีือ่เสยีงก็จะมเีงนิทอง แม้นส�านกัวิชาต้องคอยบรหิารดแูล ทว่า 

ชือ่เสยีงเป็นสิง่ท่ีต้องให้ความส�าคญัย่ิงกว่า ต้องสร้างชือ่เสยีงให้โด่งดังถึงจะ

ดงึดดูให้ผูค้นถือเงนิมามอบให้ถึงทีไ่ด้

แปดปีผ่านไปเขาเตบิโตจากเดก็หนุ่มอายุสิบสีปี่กลายเป็นบุรุษผูอ้งอาจ

สง่างามวัยย่ีสบิสองปี



31

โม่เหยียน

เขารปูลกัษณ์หล่อเหลางามสง่า เข้าใจหลกัการทีว่่าพระต้องมทีองหุ้ม  

คนต้องมีเสื้อผ้า* เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ชุดคลุมตัวหลวมโพรกท่ีนักพรต 

ส�านกัอืน่สวมใส่ ทีส่�านักของเขากลบัเปลีย่นเป็นชดุคลมุยาวทะมดัทะแมง  

ช่วงบนแขนเสือ้แคบ สาบเส้ือทับไปทางซ้าย ผูกผ้าคาดเอว ท้ังคล่องแคล่ว 

และดอูาจหาญ เมือ่เดินออกไปยืนข้างนอกดูมลีกัษณะท่าทางเหมอืนกับ

จอมยุทธ์ในยุทธภพมากทเีดียว

บนหลงัของเขาสะพายกระบีเ่อาไว้หนึง่เล่ม ตัง้ชือ่ให้อย่างน่าเกรงขาม

ว่า...กระบีส่ยบมาร

เขาบอกกล่าวกับคนนอกว่ากระบีส่ยบมารเล่มนีเ้ป็นสมบตัติกทอด

มาจากปรมาจารย์แต่ละรุน่ สามารถสงัหารปีศาจขจดัมารร้ายได้ มพีลงั 

น่าครั่นคร้ามย�าเกรง หากได้ออกจากฝักเมื่อใดเป็นอันต้องได้เห็นโลหิต 

ทุกคราไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว กระบี่เล่มนี้เขาซื้อมาจากช่างตีเหล็ก 

ทีต่ลาดในราคาถูก จ่ายไปแค่เพียงห้าสบิอแีปะ** เท่าน้ัน ชือ่กระบีส่ยบมาร 

เขาเป็นคนตัง้เอง เรือ่งเล่าเขาก็เป็นคนแต่ง ไม่ได้มเีหตุผลอนัใดเป็นพิเศษ  

ก็แค่เพ่ือหลอกตบตาผูอ่ื้นเท่านัน้

เมื่อท�าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ชื่อเสียงเรียงนามของนักพรตจิ้นเสวียน 

ผู้หนุ่มแน่นอาจหาญก็ค่อยๆ ขจรขจายไปในหมู่ชาวบ้าน จนในท่ีสุด 

ส�านักจี้อวิ๋นก็มีลูกศิษย์รุ่นใหม่

ในทีส่ดุจิน้เสวียนก็มใิช่เจ้าส�านักทีม่ลีกูศษิย์แค่เพียงสองคนอกีต่อไป 

ลกูศษิย์ท่ีถูกหลอกเข้าส�านกัอย่างจิง้เฟิงกับจิง้เหลยท้ังสองคนในทีส่ดุก็ได้

* 'พระต้องมทีองหุ้ม คนต้องมเีสือ้ผ้า' เป็นส�านวน หมายถึงคนจะดดูไีด้ก็ขึน้อยู่กับลกัษณะภายนอก คล้ายกับ
ส�านวนไทยว่า 'ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง'
** อีแปะ คือหน่วยเงินส�าริด (เป็นเหรียญที่มีรู) ซึ่งมีค่าน้อยที่สุดในหน่วยเงินตราสมัยก่อนของจีน
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เลือ่นขัน้เป็นศษิย์พ่ีใหญ่และศษิย์พ่ีรองเช่นเดยีวกัน บดัน้ีส�านกัจีอ้ว๋ินถึงได้ 

ดเูหมอืนส�านกัวิชากับเขาเสยีที

แต่ทว่าในยามนีเ้วลานีห้อผนึกมารซึง่เรยีกได้ว่าเป็นหอคอยทีใ่ช้กักขัง

ภูตผีปีศาจของส�านักจี้อว๋ินกลับมีปีศาจจิ้งจอกสาวหลบหนีออกไปได้  

หากเรื่องนี้แพร่ลือออกไป ไม่เพียงแต่จิ้นเสวียนจะชื่อเสียงย่อยยับป่นป้ี  

ส�านักจี้อว๋ินซึ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างยากล�าบากก็จะถูกผู้คนดูหมิ่น

ดูแคลน ย่ิงไปกว่าน้ันแผนการสร้างความรุง่เรอืงให้ส�านกัของเขาก็จะพัง 

ไม่เป็นท่าเช่นเดยีวกัน

จิน้เสวียนจ้องมองยันต์ท่ีฉีกขาดบนประตหู้องขัง สหีน้าของเขาย�า่แย่ 

เป็นอย่างมาก นางปีศาจหนอีอกไปนานถึงสามวนัแล้วกว่าพวกเขาจะรู้เรือ่ง

สหีน้าแววตาของเขาอึมครมึขุน่มวั ทัว่ท้ังกายาปกคลมุด้วยไอหนาว

ยะเยือก จิง้เฟิงกับจิง้เหลยซึง่ยืนอยู่ด้านหลังก็มีสหีน้าหนกัอึง้เช่นกัน พวกเขา

ตดิตามอาจารย์มาตัง้แต่ตอนทีย่ากจนข้นแค้นไม่มแีม้แต่ข้าวสารกรอกหม้อ 

หยาดเหงือ่แรงกายและความพยายามท่ีอาจารย์ทุ่มเทลงไปน้ันยากล�าบาก

เพียงใด พวกเขารูดี้แก่ใจท่ีสดุ

หอผนกึมารสามารถยับย้ังพลงัปีศาจได้ นอกจากน้ันบรเิวณโดยรอบ 

ยังวางค่ายกลเก้าวงแหวนเอาไว้ ค่ายกลวางติดต่อกันด่านแล้วด่านเล่า  

ทกุด่านเชือ่มต่อกัน จนถึงบดันียั้งไม่มปีีศาจตนใดสามารถท�าลายค่ายกลน้ี 

ได้ นีเ่ป็นผลงานชิน้เอกชิน้แรกนับตัง้แต่อาจารย์เริม่ออกท่องยุทธภพมา แต่ 

คดิไม่ถึงว่าวันน้ีกลบัถูกปีศาจจิง้จอกสาวตนหน่ึงท�าลายลงได้

หลงัจากจิน้เสวยีนนิง่เงียบอยู่เนิน่นาน สดุท้ายก็ถอนหายใจออกมา 

ทหีน่ึง
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"เป็นเพราะความประมาทเลนิเล่อของอาจารย์เอง อาจารย์ประเมนิ 

นางปีศาจตนนัน้ต�า่ไป คดิไม่ถึงว่านางจะร้ายกาจถึงเพียงนี ้ท�าลายค่ายกล 

ได้ด้วยเวลาเพียงแค่สามวัน"

จิง้เฟิงเอ่ยแก้ไขด้วยความปรารถนาด ี "ไม่ใช่ขอรับ อาจารย์ พวกปีศาจ

บอกว่านางปีศาจตนนัน้ท�าลายค่ายกลในเวลาเพียงชัว่พริบตาเท่าน้ัน"

จิง้เหลยสังเกตเห็นว่าไอเย็นชาบนร่างของผู้เป็นอาจารย์เย็นเยียบลง

อย่างฉับพลันหลายส่วน จึงเอ่ยร้องในใจว่าแย่แล้ว ก่อนจะเอ่ยรับต่อว่า  

"ค�าพูดของปีศาจถอืเป็นจรงิเป็นจงัได้ทีใ่ดกัน คงจะมคีนเล่นงานใจกลาง 

ค่ายกล ท�าลายค่ายกลจากข้างนอกเป็นแน่ นางปีศาจตนนัน้ถงึสบโอกาส 

หนีไปได้" เจ้าโง่! อาจารย์เป็นคนวางค่ายกลด้วยตนเอง เรือ่งน่าขายหน้าเช่นน้ี 

พูดออกมาได้ท่ีไหนกันเล่า

จิ้งเฟิงเอย่ด้วยความประหลาดใจ "นี่ย่ิงเปน็ไปไม่ได้เข้าไปใหญ่  

ถ้าหากค่ายกลสิน้ฤทธ์ิ ป่านนีพ้วกปีศาจคงหนกัีนไปหมดแล้วส ิ ไหนเลย 

จะอยู่รอให้พวกเรามาสอบสวนได้เล่า"

หางตาของจิ้งเหลยกระตุกเล็กน้อย มองศิษย์พี่ใหญ่เงียบๆ

จิน้เสวยีนพลนัหวัเราะเสยีงเย็น "หอผนึกมารคมุขงัปีศาจเอาไว้ไม่อยู่  

ถ้าหากเรือ่งนีแ้พร่ลอืออกไป ต่อไปใครจะมาขอให้พวกเราไปปราบปีศาจ

อกีเล่า เกรงว่าคงต้องกินน�า้เย็นประทงัหิวอีกแล้วกระมงั"

พอทัง้สองคนได้ยินเช่นนัน้ก็สะดุง้เฮอืก จิง้เฟิงรบีเปลีย่นค�าพูดในทันใด 

"อาจารย์ ศษิย์ว่าคงจะมคีนเล่นงานใจกลางค่ายกลเป็นแน่เลยขอรบั ถึงได้ 

ท�าให้ค่ายกลมช่ีองโหว่ ท�าให้นางปีศาจตนน้ันหนีไปได้ เรือ่งนีจ้ะต้องเก็บเป็น

ความลบัแล้วด�าเนนิการตรวจสอบอย่างลบัๆ ถึงจะถูกขอรับ"
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ในที่สุดก็เริ่มมีสมองได้เสียที จิ้นเสวียนกับจิ้งเหลยต่างปรายตา 

มองเขาด้วยความชื่นชม

จิน้เสวียนพยักหน้า "ถูกต้องตามนัน้ พวกเจ้าทัง้สองจงถ่ายทอดค�าสัง่ลง

ไป นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ห้ามลูกศิษย์ทุกคนเข้าใกล้หอผนึกมารเด็ดขาด  

ผูใ้ดฝ่าฝืนค�าสัง่จะต้องถูกขับไล่ออกจากส�านัก"

"ขอรับอาจารย์"

"จิง้เหลย ตามข้ามา" จิน้เสวียนทิง้วาจาเอาไว้หน่ึงประโยคแล้วหันกาย

เดนิออกจากหอคอยไป

จิ้งเหลยเดินตามไล่หลังเขาไปติดๆ

"อาจารย์ ตอนน้ีควรท�าอย่างไรดเีล่าขอรบั" จิง้เหลยเอ่ยถามเสยีงเบา  

ยามนีร้อบด้านไร้ผูค้น อาจารย์เรยีกให้เขาตามมา แสดงว่าคงมเีรือ่งจะก�าชบั

สัง่เขาแน่นอน

"เชือกสะกดมารหายไป คงจะไล่ตามนางปีศาจตนนั้นไปแน่ๆ"

"อาจารย์มีวิธีแกะรอยตามนางปีศาจหรือขอรับ"

จิ้นเสวียนพลันยกย้ิม ศิษย์คนรองหัวไวฉลาดเฉลียว มิได้หัวท่ือ 

เหมอืนกับศษิย์คนโต แค่ชีแ้นะประโยคเดยีวก็เข้าใจความนัยทีแ่อบแฝงอยู่ 

ได้แล้ว

"ถูกต้อง ข้ามวิีธีจบัตวันางปีศาจกลับมา ตอนท่ีข้าไม่อยู่ เจ้าคอยเฝ้าทีน่ี่

เอาไว้ให้ด"ี

จิ้งเหลยฉลาดปราดเปรื่อง จัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีไหวพริบ  

มอีกีฝ่ายอยู่ทีน่ีจ่ิน้เสวียนก็สามารถออกไปจากส�านกัได้อย่างวางใจ คราวน้ี

หลงัจากทีน่างปีศาจหนีไป จิง้เหลยก็กันลูกศษิย์คนอืน่ๆ ออกไปต้ังแต่แรก
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โดยไม่ต้องให้เขาออกปากสัง่ ไม่ปล่อยให้ข่าวรัว่ไหลออกไปภายนอก ปิดหู 

ปิดตาผูอ้ืน่ได้อย่างมดิชดิ

"อาจารย์โปรดวางใจ เรือ่งน้ีหนักหนาใหญ่หลวง ศิษย์รูจ้กัหนักเบาดี

ขอรบั"

จิ้นเสวียนพยักหน้า "ไปเถิด"

พอจิ้งเหลยออกไปแล้ว จิ้นเสวียนก็เดินเข้าไปในเรือนตามล�าพัง  

ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เอาไว้เปิดแท่นท�าพิธีร่ายคาถาอาคมโดยเฉพาะ

เขาหยิบกล่องสดี�าบนแท่นข้ึนมา จากนัน้เปิดฝาออก ด้านในมเีชอืก

อีกเส้นหนึง่วางอยู่ เชอืกเส้นน้ีเป็นสดี�า ลกัษณะแตกต่างจากเชอืกสะกดมาร 

สแีดง มนัเส้นใหญ่ย่ิงกว่าและมคีวามยาวมากกว่า

จิน้เสวียนหยิบพู่กันออกมา แตะโลหิตสนัุขด�า วาดอกัขระลงบนยันต์  

เผาไฟจนไหม้เป็นเถ้าธุล ีครัน้แล้วก็โปรยเศษขีเ้ถ้าลงบนเชอืกสดี�า จากน้ันก็ 

ส่งเสยีงค�ารามร้องหน่ึงค�ารบ

"ลุก!"

เชือกสีด�าซึ่งเดิมทีนอนอยู่ในกล่องยังคงนอนน่ิงไม่ขยับเขย้ือน  

ไม่มีทีท่าว่าจะลุกขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย

จิ้นเสวียนพูดขึ้นด้วยเสียงต�่าลึก "ลุกขึ้นมา เลิกแกล้งตายได้แล้ว"

เชอืกด�าแน่นิง่ไม่กระดิกกระเด้ีย ยังคงนอนตายอยู่ในกล่องสดี�าต่อไป

จิน้เสวียนฉนุจนหัวเราะออกมา อาวธุเวทของส�านักจีอ้ว๋ินแต่ละชิน้ 

ช่างนิสยัเอาแต่ใจเสยีจรงิๆ ในบรรดาอาวุธทัง้หลายก็มแีหสยบมารปากนีน้ีแ่ล 

ทีเ่อาแต่ใจตนเองเป็นท่ีสดุ

"ไม่ลกุร ึได้ ภรรยาเจ้าหนีตามคนอืน่ไปแล้ว เจ้าไม่อยากไปตามกลบัมา 
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ก็เรือ่งของเจ้า"

ครัน้วาจานีโ้พล่งออกมา แหสดี�าซึง่เดิมนอนแน่น่ิงอยู่ก็ลุกพ่ึบข้ึนมา

ราวกับฉดีเลอืดไก่* เข้าไป ลกัษณะของมนัดคูล้ายกับล�าตวัง ูก�าลงัขยับตวั

ยุกยิกด้วยความเกรีย้วโกรธ

"นางหนีตามนางปีศาจไปแล้ว ถ้าไม่อยากเห็นนางถูกนางปีศาจ 

ตัดสะบั้นก็รีบตามไปเร็วๆ เข้า!"

ปลายด้านบนของแหสยบมารพองขยายข้ึนอย่างฉบัพลนัจนดูเหมอืนกับ

งเูห่า มนักระโดดลงจากแท่นพิธี จากน้ันก็พุ่งออกนอกประตไูป จ้ินเสวียน

แค่นหัวเราะเสยีงเย็น ก่อนจะสะบัดแขนเสือ้แล้วทะยานร่างไล่ตามไป

เดมิทเีหยาเหนียงเป็นคุณหนตูระกูลใหญ่ นางรูปโฉมงดงามเฉิดฉัน 

อุปนิสัยสุภาพนุ่มนวล ยามออกไปนอกจวนมักจะมีสาวใช้และแม่นม 

คอยตดิตามไปด้วยเสมอ ในปีท่ีได้รูจ้กักับสามนีางเพิง่จะอายุครบสบิห้าปีเตม็

เท่านัน้ ในตอนนัน้เขาเป็นเพียงเด็กหนุม่ยากจนคนหนึง่ หนึง่ไม่มตี�าแหน่ง

ฐานะใดๆ สองไม่มทีรพัย์สนิไม่มอี�านาจ เดมิททีัง้สองคนไม่น่าจะมาเกีย่วข้อง

อนัใดกันได้ แต่เพราะอบุตัเิหตบุนท้องถนนครัง้หน่ึงท�าให้ก่อเกิดวาสนาต่อกัน

ขึน้มา

เขากอดนางกระโดดลงจากรถม้าท่ีสูญเสียการควบคุม ร่วงลงพ้ืน 

กลิ้งหลุนๆ ไปหลายตลบ นอกจากตกใจเสียขวัญแล้ว บนร่างนางหาได้ 

มีบาดแผลแม้แต่เศษเสี้ยว แต่ว่าเขาน้ันมิใช่ เขาใช้กายเน้ือคุ้มกันนาง 

เอาไว้ ก้อนหินแหลมคมและหนามตามพุ่มไม้ขีดข่วนผวิจนถลอกปอกเปิก  
* ฉีดเลือดไก่ เป็นความเชื่อทางการแพทย์ในสมัยก่อน เชื่อว่าหากฉีดเลือดไก่เข้าสู่ร่างกายจะสามารถรักษา
สารพัดโรคได้ ท�าให้มีอาการคึกคัก เลือดลมสูบฉีด
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ขดูจนท่ัวสรรพางค์กายของเขาชุม่โชกไปด้วยโลหิต บาดแผลเหวอะหวะ

เขาช่วยชีวิตนางเอาไว้ แต่กลับไม่ปริปากพูดอันใดแม้แต่ค�าเดียว  

หลงัจากแม่นมกับสาวใช้ประคองนางข้ึนมาแล้ว เขาก็หลบถอยไปอย่างเงยีบๆ 

รบีไปตามอาชาทีห่นเีตลดิกลบัมาโดยไม่สนใจบาดแผลบนหลงัของตนเอง

เพราะเหตกุารณ์ในคราน้ีนางจงึจดจ�าเขาได้นบัตัง้แต่บดัน้ัน เขาคอื 

บตุรชายของลงุเหลยีงท่ีเป็นคนเลีย้งม้า

ในห้องโถงท่านพ่อเดอืดดาลจนมอิาจระงบัโทสะได้ ส่วนลงุเหลยีง 

คนเลีย้งม้านัน้คกุเข่าอยู่กับพ้ืน เดมิทีเด็กหนุม่ควรจะต้องถูกลงโทษ ทว่า

เหยาเหนียงกลบัร้องขอความเมตตาจากบดิาอย่างสดุความสามารถ สดุท้าย 

ก็ใช้คณุงามความชอบหักล้างกับความผดิ จดัการเร่ืองน้ีจนจบไปได้ในทีส่ดุ

นบัตัง้แต่นัน้มาในสายตาของเดก็หนุ่มก็มนีางอยู่เช่นกัน ในใจของ 

คนทัง้สองต่างก็มเีมลด็พันธ์ุแห่งรกัค่อยๆ แตกหน่อข้ึนมา

พวกเขารักกัน แต่ว่าไม่เหมาะสมคู่ควรกนั นีเ่ป็นความรกัทีถู่กลขิติ 

มใิห้ได้รบัค�าอวยพรยินดีใดๆ

เหยาเหนียงไม่สนใจชาติก�าเนดิของเขา นางเข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดนิ 

กับเขาโดยแบกรับความกดดันที่ถูกบิดาตัดพ่อตัดลูก นางยินดีร่วมทุกข ์

ร่วมสขุกับเขา เป็นสามภีรรยาธรรมดาๆ ทีร่กัใคร่กลมเกลยีวกัน อยู่ครองคู่ 

ไม่ทอดทิง้กันไปชัว่ชวีติ

'เหยาเหนียง เพ่ือเจ้าแล้ว ข้าจะต้องประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียง 

ให้ได้ เจ้าจะได้มชีวีติอยู่อย่างร�า่รวยสขุสบายไปชัว่ชวีติ ไม่ต้องทนถูกผูค้น

หวัเราะเยาะอกี' เหยาเหนยีงถูกวงศ์ตระกูลตดัขาดเพราะมาแต่งงานกับเขา  

เขาเจบ็ใจย่ิงนกั หมายมัน่ว่าจะต้องสร้างอนาคตทีด่เีพ่ือนาง ให้ผูค้นต่างต้อง
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อจิฉารษิยาพวกเขา

'ข้าไม่สนใจหรอกว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร ข้าสนใจแค่ท่านเท่านั้น'  

เหยาเหนียงดูภายนอกเหมือนคนอ่อนแอเปราะบาง แต่จิตใจภายในน้ัน 

มีความคิดเป็นของตนเอง แต่ไหนแต่ไรมาสิ่งที่นางต้องการมีเพียงแค่ 

เขาคนเดยีวเท่าน้ัน

ทว่าสิง่ทีช่ายหนุ่มต้องการน้ันมมีากกว่านางเสยีอกี เขาไม่เพียงแต่

ต้องการเหยาเหนียง แต่ยังต้องการลาภยศสรรเสรญิอกีด้วย เมือ่มปีระกาศ 

รบัสมคัรทหารลงมาเขาก็ตัดสนิใจแน่วแน่ท่ีจะเข้าร่วมกองทัพ

'รอข้านะ' เขาเอ่ยกับเหยาเหนียง ก่อนจะหนักายจากไปอย่างมุง่ม่ัน 

ทุม่เทจติใจให้กับการสูร้บ

สองปีผ่านไปเหยาเหนียงเฝ้าตั้งตารอทุกทิวาราตรี ในท่ีสุดก็รอจน 

สามีกลับมา เขาไม่เพียงแต่น�าพาเกียรติยศชื่อเสียงกลับมาเท่านั้น ใน 

ขณะเดียวกันเขาก็พาสตรผีูห้น่ึงกลบัมาด้วย

สตรผีูน้ั้นผวิพรรณขาวผ่องปานหิมะ รปูโฉมงามล�า้ราวบปุผา อกีท้ัง 

นางยังเป็นบตุรสาวของขนุนางใหญ่ มตี�าแหน่งฐานะสงูศกัดิ์

'เหยาเหนยีง นางช่วยชวีติข้าเอาไว้ ข้ามอิาจตดิค้างนาง เจ้าเข้าใจ 

ใช่หรอืไม่' สามคีว้าไหล่ของนางเอาไว้ สายตาเตม็ไปด้วยความกระตือรือร้น 

คาดหวงั ขอร้องให้นางเข้าอกเข้าใจ

เหยาเหนยีงมไิด้ร้องไห้โวยวาย นางเพียงแค่มองดเูขาอย่างน่ิงเงยีบ

และเฉยชา ในทรวงอกปวดหนึบๆ ราวกับมบีางสิง่บางอย่างก�าลงัค่อยๆ 

สญูหายไป

ท่านติดค้างนางไม่ได้ แต่ว่าท่านกลบัตดิค้างข้าได้ ถ้อยค�าประโยคนี้
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เหยาเหนยีงหาได้เอ่ยออกมาไม่

วิธีตอบแทนบญุคุณมต้ัีงมากมาย แต่สามกีลบัเลอืกทีจ่ะตอบแทน

ด้วยร่างกาย เหยาเหนยีงมใิช่คนโง่เขลา นางรูว่้าทีส่ามแีต่งสตรผีูน้ีเ้ข้ามา 

เป็นเพราะสตรีผู้น้ีมีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย สามารถช่วยให้เขาไต่เต้าขึ้นสู ่

ต�าแหน่งสงูๆ ได้ นางย่ิงรูด้ว่ีาสตรเีช่นน้ีไม่มทีางยอมเป็นแค่เพียงอีเ๋หนยีง*  

อย่างแน่นอน

ครึง่ปีผ่านไปเหยาเหนียงหอบหนังสอืหย่าเล่มหน่ึงออกมาจากบ้านสาม ี

แล้วก็เริม่ใช้ชวิีตหลบหนีเอาตัวรอดมาต้ังแต่บัดนัน้

นางดเูหมอืนอ่อนแอบอบบาง แต่จรงิๆ แล้วมคีวามตัง้ใจเดด็เดีย่ว

แกร่งกล้าย่ิง มใิช่ว่าพอจากสามมีาแล้วนางก็จะใช้ชวิีตต่อไปไม่ได้

ในทางกลบักันพอมปีระสบการณ์หลบหนีเอาตวัรอดมากข้ึน นางก็

รูจ้กัเย็บถุงลบัเอาไว้ในเส้ือในกางเกง พกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดตัว 

เอาไว้ตลอดเวลา

นางเรยีนรูไ้ด้รวดเรว็ย่ิง เรยีนรูท่ี้จะต่อรองราคากับร้านหาบเร่ในตลาด 

เรยีนรูว่้าทุกคราเมือ่ไปถึงทีใ่ดแล้วต้องส�ารวจสถานการณ์เสียก่อนแล้วค่อย

วางแผน เรยีนรูที้จ่ะไม่ท�าตัวให้โดดเด่นสะดุดตาผูอ้ืน่ รูจ้กัท�าตวัไม่ให้เป็น

จดุเด่น และย่ิงเรยีนรูท้ีจ่ะหาเงินทองมาเลีย้งดูตัวเอง

ตลอดหน่ึงปีที่ผ่านมานี้นางถือว่าได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆ 

มากมาย ได้เปิดโลกทัศน์ไม่น้อย หากมิใช่เพราะสตรีผู้นั้นส่งมือสังหาร 

มาตามไล่ล่านางล่ะก็ ป่านนี้นางคงหาสถานท่ีที่ไหนสักแห่งเพ่ือตั้งตัว 

ลงหลกัปักฐานใช้ชวิีตอย่างมัน่คงไปนานแล้ว

* อี๋เหนียง เป็นค�าเรียกอนุภรรยา
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หลังเหยาเหนียงหนีออกจากหอผนึกมารเข้ามาในตัวเมือง นางก็ 

น�าทองค�าแผ่นในกระเป๋าลบัไปแลกเป็นเศษเงนิ จากน้ันเข้าพักในโรงเตีย๊ม 

แห่งหนึง่

ระหว่างทางมานีไ้ม่มใีครไล่ตามมา นอกเสยีจากเชอืกแดงจอมตือ๊ 

ท่ีเอาแต่ตามตดินางมาไม่หยุดเส้นนัน้ ไล่กไ็ล่ไม่ไป ฆ่าก็ฆ่าไม่ตาย นาง 

จงึต้องพามนัมาด้วยกันอย่างจ�าใจ

หลงัจากกินดืม่จนอิม่เอม อาบน�า้จนสดชืน่ในโรงเตีย๊ม นางก็นอนหลบั

อย่างเตม็อิม่อกีหนึง่ตืน่ เช้าวันถัดมาพอตืน่จากนิทรานางอ้าปากหาวหวอด  

ลกุขึน้นัง่อย่างเชือ่งช้า ขณะท่ีก�าลงัจะขย้ีดวงตาอนัง่วงงนุสะลมึสะลอื บรุษุ 

ทีน่ัง่อยู่ข้างโต๊ะก็ส่งเสยีงทกัทายนางขึน้มา...

"สุขสวัสดิ์ยามเช้า"

"สุขสะ..." เฮือก!

หนนี้นางตื่นตระหนกตกใจอย่างรุนแรง นางตกใจเสียจนอวัยวะ 

ห้ากลัน่หกกรอง* สัน่สะท้าน วิญญาณหวิดจะหลดุออกมาจากร่าง

จิ้นเสวียนนั่งอยู่ข้างๆ โต๊ะ ก�าลังจับเชือกสะกดมารเล่นอย่าง 

สบายใจเฉิบ

"ข้าสงสยัย่ิงนกั..." เขาเอ่ยปากอย่างแช่มช้า เขานัง่ขบคดิอยู่ตรงนี ้

มาเน่ินนานแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจ "เจ้าผกูมนัเป็นเง่ือนมงคลได้อย่างไรกัน"

เชอืกสะกดมารซึง่ถูกผกูเป็นเง่ือนมงคลแกว่งไกวไปมาอยู่ในมอืเขา 

ลกัษณะท่าทางราวกับโมโหเป็นอย่างมาก แต่น่าเสยีดายทีพ่อมนัถูกมดัเป็น

* อวัยวะห้ากลั่นหกกรอง หรือห้าตันหกกลวง เป็นค�าเรียกรวมอวัยวะภายในตามต�าราแพทย์แผนจีน  
ห้ากลั่น ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต ท�าหน้าที่ผลิตสร้าง กลั่นฟอก และหล่อเลี้ยง ส่วนหกกรอง ได้แก่  
ถุงน�า้ด ีล�าไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ล�าไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ และท่อล�าเลยีง (ซานเจยีว) ท�าหน้าทีย่่อย  
ดูดซึม และเก็บสะสม
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เงือ่นก็ไร้สิน้ความน่าเกรงขามใดๆ ท้ังสิน้ ทัง้ยังดนู่าชมชอบข้ึนมามากกว่า

เขาจับปีศาจมาเนิ่นนานหลายปียังไม่เคยเจอปีศาจตนใดท่ีมีฝีมือ

แกร่งกล้าเช่นนี้มาก่อน ถึงกับสยบเชือกสะกดมารจนอยู่ในสภาพนี้ได้

"แต่ว่าที่ข้าสงสัยที่สุดคือเจ้าเดินออกมาจากค่ายกลเก้าวงแหวน 

ได้อย่างสบายๆ โดยท่ีมไิด้ท�าลายมนัได้อย่างไรกัน" ในขณะทีเ่ขาเอ่ยวาจาน้ี

สายตาลุม่ลกึทว่ากดดันของเขาก็จดจ้องตรงึแน่นอยู่ท่ีนาง

หลงัจากความแตกตืน่ตกใจผ่านพ้นไป เหยาเหนียงก็ค่อยๆ กลบัคนืสู่

ความสงบนิง่อย่างช้าๆ ก่อนจะท�าจติใจให้สงบเยือกเย็นลง

"ท่านเป็นคนที่ตู้เฟิ่งส่งมาอย่างนั้นหรือ"

"ตู้เฟิ่งคือใครกัน"

"ท่านเป็นคนของจวนก่วงหลิง?"

"แล้วจวนก่วงหลิงมันที่ใดกัน"

เหยาเหนียงผงะอึ้งไป ในท่ีสุดก็สังเกตได้ว่าเหมือนจะมีบางอย่าง 

ไม่ถูกต้อง

"ท่านมาสังหารข้าหรือ"

"ถ้าเจ้าตามข้ากลบัไปแต่โดยด ี ข้าก็จะพิจารณาไว้ชวิีตเจ้า ไม่ฆ่าเจ้า 

ให้ตาย"

"กลับไปที่ใด"

"ส�านักจี้อวิ๋น"

เหยาเหนยีงตะลงึลานไปอกีครัง้ นางเคยได้ยินชือ่ค�าว่าส�านกัจีอ้วิน๋ 

มาก่อน "ส�านักทีไ่ล่ผส่ีงศพนัน่น่ะหรอื"

จิ้นเสวียนหางตากระตุกเล็กน้อย "ปราบปีศาจขจัดมารต่างหาก!"
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เหยาเหนยีงอึง้งันไปเป็นครัง้ท่ีสาม มิน่านางถึงรูส้กึว่ามตีรงไหนตงดิๆ 

บรุษุผูน้ีเ้พียงแค่จบัตวันาง แต่มิได้สังหารนาง ซ�า้ยังใช้เชอืกประหลาดๆ นี่ 

มัดนางเอาไว้อีก นอกจากนั้นสถานที่ท่ีกักขังนางไว้ก็ยังเต็มไปด้วยของ

พิลึกพิลั่นอีกด้วย

เข้าใจผิดอยู่ตั้งนาน ที่แท้เขาเป็นนักพรต มิใช่มือสังหาร

ในเมื่อมิได้มาสังหารนาง นางก็ไม่มีอันใดต้องกลัวแล้ว

นางขมวดคิว้จ้องเขาเขมง็ "เหตุใดท่านไม่ไปปราบปีศาจขจดัมารเล่า 

มาหาข้าด้วยเหตใุดกัน"

จิน้เสวียนได้ยนิแล้วก็ไม่โกรธแต่กลบัย้ิมออกมาแทน พานให้นางย่ิง 

รูส้กึประหลาดใจย่ิงกว่าเดิม

"ข้านักพรตก็ต้องมาจับปีศาจน่ะสิ"

เหยาเหนยีงพลนัหน้าเปลีย่นสี มองซ้ายมองขวาเลิก่ลัก่ "ปีศาจอยู่ทีใ่ด

หรอื"

ทนัใดน้ันร่างกายก็พลนัถูกรดัแน่น ครัน้นางก้มหน้าลงมองก็เหน็ว่า

แหสดี�าท่ีโผล่มาจากทีใ่ดไม่รูก้�าลงัพันรดันางไว้

"ลุก!"

จิ้นเสวียนเปล่งเสียงออกค�าสั่ง แหสยบมารจึงกระชากตัวของ 

เหยาเหนียงขึ้นมาพร้อมกัน

จิน้เสวียนพินจิพิจารณานางตัง้แต่หัวจรดเท้า ท่าทางดูพออกพอใจย่ิง 

เขาไม่พูดพร�า่ท�าเพลง หนักายขวับแล้วเดินออกไปทันที

เหยาเหนยีงสมัผสัได้ว่ามพีลงังานสายหน่ึงลากนางไปยังหน้าประตู 

ดงึตวันางให้เดนิไปข้างหน้า ไล่ตามฝีเท้าของชายหนุ่มไปเหมอืนกับเชอืกวิเศษ
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เส้นน้ัน

จิน้เสวียนเดนิออกมาจากห้องรบัรอง ทอดมองลงไปจากเฉลยีงทางเดิน

บนชัน้สอง ตอนนีเ้ป็นช่วงเทีย่งพอด ีลกูค้าแขกเหรือ่ก�าลงัเกาะกลุม่รวมตวั 

กัน ครัน้เขาปรากฏกายขึน้ สายตาของทกุคนท่ีด้านล่างก็พากันมองมาท่ีเขา 

เป็นจดุเดยีว

"ดูสิ นั่นนักพรตจิ้นเสวียน"

"ปรมาจารย์ปราบปีศาจผู้นั้น?"

"ถูกต้อง เป็นเขา ได้ยินว่าเขาเก่งกาจยิ่งนัก!"

ผู้คนพากันส่งเสียงกระซิบกระซาบ สายตาท่ีมองดูเขามีทั้งเคารพ 

เลื่อมใส และสนใจใคร่รู้

หลงจูเ๊ร่งรบีเดนิตรงเข้ามาต้อนรบัขับสู ้ ในใจนกึสงสยัว่าปรมาจารย์ผูน้ี้

เข้ามาทีน่ีต้ั่งแต่เมือ่ใดกัน แต่ก็ตดิท่ีความโด่งดงัน่าเกรงขามของเขา หลงจู๊ 

จงึมกิล้าท�าตวัเสยีมารยาท สหีน้าเต็มไปด้วยความเคารพย�าเกรง

"ไม่ทราบว่าท่านปรมาจารย์มาเยือนโรงเตี๊ยมของผู้น้อย ต้องการ 

จะกินอาหารหรือพักค้างคืนดีขอรับ"

เขาไม่ได้มากินอาหารและมไิด้มาพักค้างแรมด้วย แต่มาปราบปีศาจ 

ต่างหาก หลงจูผู๊น้ี้ดูไม่ออกหรอืไร

จิน้เสวียนบคุลกิท่วงท่าสงูส่งประหน่ึงผูวิ้เศษ เขาเหลอืบตามองหลงจู๊

แวบหนึง่ จากน้ันจงึตอบกลบัไปอย่างกระชบัได้ใจความว่า "คนผูน้ี้อนัตราย 

เป็นอย่างย่ิง จะต้องพากลบัไปให้เรว็ท่ีสดุ ไม่จ�าเป็นต้องยุ่งยาก"

หลงจู๊เผยสหีน้าเคลอืบแคลงสงสยั ช�าเลอืงมองไปด้านหลงัของเขา

ครูห่นึง่
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"เอ่อ...ด้านหลังไม่เห็นมีใครเลยนี่ขอรับ"

จิ้นเสวียนผงะอึ้งไปโดยพลัน ก่อนจะหันหน้ากลับไป ข้างหลังเขา 

มีคนอยู่ที่ใดกัน นางหายไปไม่เห็นแม้แต่เงาตั้งนานแล้ว?!

สมควรตายนัก!

จิ้นเสวียนไม่อยากจะเชื่อสายตา เพียงแค่ชั่วขณะเดียวนางปีศาจ 

กลบัหลบหนไีปได้ภายใต้เปลอืกตาเขา!

สหีน้าเขาย�า่แย่ย่ิง ครัน้เหลอืบไปเห็นสายตาสบืเสาะของหลงจู ๊ เขาก็

พยายามข่มกลัน้เพลิงโทสะในใจเอาไว้ ตอนน้ีมสีายตามากมายก�าลงัจบัจ้อง

อยู่ ดังน้ันจะปล่อยให้ผู้อื่นล่วงรู้มิได้เด็ดขาดว่าเจ้าส�านักจ้ีอว๋ินผู้ย่ิงใหญ ่

อย่างเขาอตุส่าห์ลงแรงออกมาจบัปีศาจด้วยตนเอง แต่กลบัปล่อยให้ปีศาจ 

หนรีอดไปได้

เขาผ่อนสีหน้าลงเล็กน้อย เผยรอยย้ิมออกมา "ข้านักพรตออกมา 

ตามหาคน คนผู้นี้ไม่ค่อยสบาย กลัวว่าออกเดินทางแล้วจะมีอันตราย  

ตอนน้ียังนอนพักผ่อนอยู่ในห้อง คาดว่าวันนีจ้ะค้างต่ออกีสักคนื"

หลงจูเ๊ข้าใจแจ่มแจ้งขึน้มาในบัดดล ในเมือ่มลีกูค้ามาเยือนถึงท่ี จึง

รบีทกัทายปราศรยัอย่างประจบเอาใจทันที

"ได้ขอรบั ได้ขอรบั! ผูน้้อยเข้าใจแล้ว" หลงจูเ๊อ่ยก�าชบัสัง่กับลกูจ้าง 

ทีอ่ยู่ข้างหลงัว่า "ยกชาใหม่ๆ ให้ท่านปรมาจารย์หน่ึงกา"

"ส่งไปทีห้่องเถดิ" พอจิน้เสวียนพูดจบก็หนักายเดนิข้ึนชัน้สองไป กริยิา

ท่าทางสขุมุเยือกเย็น ไม่รบีร้อนไม่เนบิช้า เดนิกลบัเข้าไปในห้องพักรับรอง 

บนชัน้สองอกีคราภายใต้สายตาจดจ้องของผูค้น

ครั้นประตูปิดลงสีหน้าแววตาของเขาก็พลันเย็นเยียบข้ึนมาทันใด 
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หยิบเงื่อนมงคลตรงข้างเอว...ไม่สิ หยิบเชือกสะกดมารขึ้นมา ก่อนจะ 

ออกค�าสัง่ด้วยสุ้มเสียงโกรธเกรีย้ว "ไปตามตวัสามไีม่ได้เรือ่งของเจ้ากลบัมา

เดีย๋วน้ี!"
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เหยาเหนียงหนีออกมาจากโรงเตีย๊มอย่างเร่งร้อน นางจงใจมุง่หน้า

เดนิเข้าไปในบรเิวณท่ีมคีนอยู่ค่อนข้างเยอะ เพราะว่าการปะปนเข้าไปอยู่ใน 

ฝงูชนถึงจะเป็นวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุด จะตดิก็แต่แหปากน้ีท่ีติดหนึบไม่ยอมปล่อย 

ขยับเคลือ่นไหวได้เหมอืนกับเชอืกเส้นน้ันไม่มผีดิ

แต่ว่านางไม่กลัวหรอก เพราะแหปากนี้ไม่มีพลังท�าลายล้างอันใด

แม้แต่น้อย ถูกนางจับมัดเป็นเงื่อนได้อย่างง่ายดาย

หลังจากบุรุษผู้น้ันเปิดเผยฐานะนักพรตของตนเองออกมา นางก็ 

ไม่กลวัแล้ว ย่ิงไปกว่านัน้นกัพรตผูน้ัน้กมิ็ได้เก่งกาจสกัเท่าไร แม้แต่อาวุธเวท 

จบัปีศาจของเขาก็ยังอ่อนแอปวกเปียกย่ิงนกั

พอพูดถึงปีศาจในใจของเหยาเหนียงก็พลันจมด่ิง ภาพเหตุการณ์ 

ตอนทีฟ้ื่นตืน่ข้ึนมาท่ามกลางกองโลหติปรากฏขึน้ในหัวสมองอกีครา นาง 

รูว่้าร่างกายของตนเองมบีางอย่างผดิปกต ิแต่กลบัไม่กล้าขบคดิให้ลกึซึง้ 

3
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การปรากฏตวัของนักพรตท�าให้นางจ�าต้องหันมาเผชญิหน้ากับเรือ่งท่ีเกิดกับ

ร่างกายของตนเองตรงๆ

นางจดจ�าความเจบ็ปวดยามคมดาบแทงท่ิมเข้าสูร่่างกายในราตรีน้ัน

ได้ และจ�าได้ด้วยว่าท้ังสรรพางค์กายชุม่โชกไปด้วยโลหิต แต่พอนางฟ้ืนขึน้มา 

ทรวงอกกลบัไม่มแีม้แต่รอยดาบด้วยซ�า้

ไม่เพียงเท่านี ้ เมือ่นางมองดฝู่ามอืของตนเองก็พบว่ามอืท่ีหยาบกร้าน

เพราะท�างานหนักมาเนิน่นานบดัน้ีกลบัท้ังนวลเนียนทัง้นุม่น่ิม ไม่มแีม้แต่

รอยแข็งกร้าน กระท่ังรอยแผลเป็นเลก็ๆ ท่ีเผลอถูกมดีบาดตอนหัน่ผกัก็ยัง 

เลอืนหายไปด้วยเช่นกัน

นางจ้องมองนิ้วมือทั้งสิบของตนเองอย่างอึ้งงัน ท้ังเรียวรีและ 

เนยีนละมนุ ราวกับเป็นมอืของสตรใีนห้องหอทีไ่ม่เคยต้องหยิบจบังานบ้าน 

มาก่อน

นางหบุนิว้มอืทัง้สบิก�าเป็นหมดั คล้ายกับว่าหากท�าเช่นนีแ้ล้วก็จะ

สามารถปิดบงัซ่อนเร้นเอาไว้ท�าให้นางไม่ไปครุน่คดิและสบืเสาะหาความจรงิ

นางส่ายศีรษะ ไม่ครุน่คดิเรือ่งพวกน้ีอกีต่อไป สิง่เดียวทีต้่องท�าในตอนน้ี

ก็คือรีบสลัดให้หลุดพ้นจากการเกาะติดของบุรุษผู้น้ัน ยามน้ีนางไม่กล้า 

กลบัไปท่ีโรงเต๊ียมแล้ว ห่อสมัภาระทีอ่ยู่ในห้องก็จ�าใจต้องสละท้ิงไป วันน้ี 

ยังไม่เหมาะท่ีจะออกเดินทาง ทางท่ีดีควรจะหาที่หลบซ่อนเอาไว้ก่อน รอ 

ผ่านไปสักหลายวันค่อยซื้อเส้ือผ้ามาใหม่สักสองสามตัว ตอนน้ีมีเพียงแต ่

ต้องท�าเช่นน้ีเท่าน้ัน

หลังจากลัดเลาะตรอกซอกซอยว่ิงมาเป็นระยะทางไม่น้อย นางก็

เหน่ือยจนหอบแฮกๆ เหงือ่แตกพลัก่ไปท้ังร่าง จงึหยุดพักท่ีแผงร้านน�า้ชา
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ในละแวกใกล้เคยีง นัง่ด่ืมชาเย็นๆ สกัหน่ึงอึก

เงาคนวูบไหวผ่านไปเบื้องหน้า มีคนนั่งลงตรงข้ามกับนาง คร้ัน 

เงยหน้าขึ้นมองนางก็ตื่นตระหนกจนตัวสั่นเทิ้ม เกือบจะท�าน�้าชาในมือ

กระฉอกออกมา

หลงัจากจ้ินเสวียนนัง่ลงแล้ว เขาก็ท�าเป็นเมนิเฉยต่อท่าทางตืน่ตกใจ 

ของนางพลางยกกาน�้าชาของนางขึ้นมาอย่างสบายอารมณ์ แหงนหน้า 

กรอกน�า้ชาเข้าปากอกึๆ แม้แต่ถ้วยชาก็ไม่ใช้

น�้าชาเย็นสดชื่นไหลลงสู่ล�าคอ เขาผ่อนลมหายใจออกมาด้วย 

ความรู้สึกสบายแล้ววางกาน�้าชาลง

"ว่ิงจนเหงือ่แตกพลัก่ไปท้ังร่าง เวลาเช่นน้ีน�า้ชาเย็นๆ ช่วยดบักระหาย 

ได้ดีทีส่ดุแล้ว เจ้าว่าใช่หรอืไม่" มมุปากของเขายกขึน้อย่างชัว่ร้าย มองดู

ท่าทางผวาหวาดหว่ันของนางย้ิมๆ

เขามท่ีาทางสบายๆ ไม่รบีไม่ร้อน เสือ้ผ้าอาภรณ์เรยีบกรบิไร้รอยยับย่น 

เหงือ่กาฬไม่ไหลรนิ เมือ่เทยีบกันแล้วมแีต่จะท�าให้นางดเูหมอืนคนโง่เขลา 

นางหลงคดิว่าตนเองหนีมาได้ไกลลิบ ทว่าจรงิๆ แล้วต้ังแต่ต้นจนจบนางล้วน

อยู่ในเงือ้มมอืของเขามาตลอด

ยามนี้ต่อให้เหยาเหนียงโง่เขลาเพียงใดก็เข้าใจเรื่องหนึ่งว่า... 

นางไม่มีทางสลัดหลุดจากบุรุษผู้นี้ได้

ในสายตาของเขาการหลบหนีของนางกลายเป็นเรือ่งทีน่่าขบขนัและ

โง่เง่า เกรงว่าเขาคงจะแอบหวัเราะเยาะนางอยู่ข้างหลังกระมงั

น�า้ชาเย็นๆ หน่ึงกาด่ืมคนเดียวก�าลงัพอดี ทว่าสองคนด่ืมกลบัน้อย

เกินไป ดืม่ไปแค่ไม่ก่ีอกึก็เห็นก้นกาเสยีแล้ว
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จิน้เสวยีนกวักมอืเรยีกเถ้าแก่ให้เข้ามาหา "เอาน�า้ชาเย็นๆ มาอีกกาหนึง่"

เถ้าแก่ขานรับ จากน้ันก็ยกน�้าชาอีกกาเข้ามาส่งอย่างขยันขันแข็ง 

พร้อมกับถือโอกาสแนะน�าอาหารของร้านตนเองไปในตัว

"ท่านลกูค้า ต้องการสัง่กับแกล้มสกัสองสามจานหรอืไม่ กินกับน�า้ชา

เย็นๆ เน่ียเหมาะทีส่ดุแล้วขอรบั"

จิ้นเสวียนได้ยินแล้วก็หันหน้าไปถามเหยาเหนียง "ว่าอย่างไร สั่ง 

สักสองสามจานหรือไม่"

เหยาเหนียงนิ่งเงียบแต่ทว่าจ้องมองเขาอย่างหวาดระแวง

"ไม่มคีวามเห็นหรอื เช่นน้ันก็เอามาสักสองสามจานเถิด" เขากวักมอื 

บอกเถ้าแก่ให้ยกอาหารมาส่ง

"ได้ขอรบั ท่านลกูค้า!" เถ้าแก่เดนิไปจดัการอย่างดอีกดใีจ ยกกับแกล้ม

สามอย่างข้ึนมาวางบนโต๊ะอย่างคล่องแคล่วว่องไว

เขาหยิบตะเกียบขึ้นมาคีบกินทันที ครั้นเห็นว่านางยังอ้าปากค้าง

จ้องมองเขา เขาจึงชี้ไปยังกับแกล้ม "จะกินหรือไม่"

นางยังคงมองเขาอย่างระแวดระวังต่อไป

"ไม่กินก็ช่าง" เขาลงตะเกียบอย่างเร็วไว เดิมทีกับแกล้มสามจาน 

ก็มไิด้มากมายอนัใดอยู่แล้ว อย่างมากก็แค่พอยัดซอกฟันเท่าน้ัน เพียงแค่

ประเด๋ียวเดียวก็ถูกเขากวาดกินจนเรียบ แม้กระทั่งเศษผักชิ้นเล็กๆ ก็ยัง 

ไม่มเีหลอื

เขากินอย่างรวดเรว็ย่ิง ทว่าก็ยังคงรกัษาความสภุาพงามสง่าเอาไว้ 

กินเสรจ็แล้วกยั็งหยิบผ้าออกมาเชด็ปากอย่างมมีารยาท ก่อนจะกวกัมอืเรยีก

เถ้าแก่ให้มาคดิเงิน
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"ท่านลูกค้า ทั้งหมดสิบอีแปะขอรับ"

จิ้นเสวียนพยักหน้า เขาหันไปสั่งเหยาเหนียงว่า "จ่ายเงินสิ"

เหยาเหนียงถลึงตากว้าง กล่าวด้วยท่าทางฉนุเฉยีวว่า "เหตุใดข้าต้อง 

จ่ายเงนิด้วย"

เขาเลกิคิว้เลก็น้อย "อ้อ? ยอมพูดแล้วร ึ ข้านกึว่าเจ้าตกใจจนทึม่ท่ือ 

ไปแล้วเสยีอกี"

เหยาเหนียงได้ยินแล้วโมโหกระฟัดกระเฟียดยิ่ง

จิน้เสวียนจ่ายเงนิ จากน้ันลกุขึน้เดินออกไปจากแผงร้านน�า้ชา เขา

เอามอืไพล่ไว้ด้านหลงั ก่อนเบือนหน้ามามองนาง

เขาก�าลังรอนางอยู่...

ในทีส่ดุเหยาเหนียงก็เข้าใจ ท่ีเขาปล่อยให้นางหนเีป็นเพราะต้องการ 

ให้นางรูว่้าไม่ว่านางจะหนีไปทีใ่ด สดุท้ายก็จะต้องถูกเขาตามจบัตัวได้อยู่ดี

นี่เขาก�าลังบอกนางว่าแม้นว่าซุนอู้คง* จะเหาะได้ไกลถึงสิบหมื่น 

แปดพันหลี*่* แต่ท้ายท่ีสดุก็มอิาจหนพ้ีนนิว้มอืท้ังห้าของพระยูไลได้

ในเมื่อหนีไม่รอด นางก็ท�าได้เพียงคิดวางแผนไปทีละก้าว ขายผ้า 

เอาหน้ารอด แล้วค่อยหาวิธีใหม่อีกครา

จิน้เสวยีนพึงพอใจย่ิงท่ีนางเดินตามมาเองแต่โดยด ีและโชคดทีีน่าง

รู้จักกาลเทศะ หาไม่แล้วเขาคงต้องปวดหัวหนัก เพราะไม่รู้ว่าจะจับนาง 
* ซุนอู้คง (ซุนหงอคง) เป็นพญาวานรในต�านานเทพของจีน มีอิทธิฤทธ์ิมาก ในวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้  
(ไซอิว๋) ซนุอูค้งป่ันป่วนแดนเซยีนเทพจนถูกโทษผนึกตรงึไว้กับภูเขา 500 ปี จนภกิษเุสวียนจ้ัง (พระถงัซมัจัง๋)  
มาปลดปล่อย ซนุอู้คงจงึตดิตามไปเชญิพระไตรปิฎกท่ีชมพูทวีปด้วยและใช้อทิธิฤทธ์ิช่วยปราบปีศาจทีพ่บเจอ
ระหว่างทาง
** หลี ่ (ลี)้ เป็นหน่วยวัดความยาวของจนี เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยสบิหมืน่แปดพันหลี ่
เป็นส�านวน หมายถึงห่างไกลหรอืแตกต่างกันมาก ปรากฏขึน้ครัง้แรกในบนัทกึประวัติศาสตร์นิกายเซนในสมยัซ่ง
ชือ่ว่า 'บนัทึกส่งต่อประทีปเมือ่ครัง้จิง่เต๋อ' ซ่ึงเชือ่ว่าดนิแดนพุทธเกษตรอยู่ห่างออกไปสบิหมืน่แปดพันหลีห่รอื
ประมาณ 54,000 กิโลเมตร
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กลบัไปอย่างไร

อาวุธเวทไม่มีผลกับนาง คาถาอาคมก็ไม่มีฤทธ์ิกับนาง จะให้ทุบ 

จนสลบแล้วแบกไป...เรือ่งพรรค์น้ีหากไม่มใีครเหน็ก็ย่อมท�าได้อยู่ แต่ว่า 

ตอนน้ีทั่วทั้งท้องถนนเต็มไปด้วยผู้คน ถ้าแบกสตรีผู้หน่ึงเดินอาดๆ ไป 

กลางวันแสกๆ อย่างน้ีก็เหมอืนกับเติงถูจือ่* ฉดุคร่าหญิงสาวชาวบ้านน่ะสิ 

นอกจากเสยีเกียรตเิสยีศกัดิศ์รแีล้ว ถ้าเกิดถูกคนเจตนาไม่ดีเข้าใจผดิล่ะก็  

คงจะเสือ่มเสยีไปถึงชือ่เสยีงอันย่ิงใหญ่ของเขาจรงิๆ

ทัง้ท่ีสตรีผูน้ีเ้ป็นปีศาจแท้ๆ แต่กลบัมลีกัษณะท่าทางเหมอืนสตรีใน

ห้องหอ บนร่างมไีอของปีศาจจิง้จอก แต่กลับไม่มรีปูโฉมเย้ายวนหยาดเย้ิม 

มากเพียงนัน้

เขาก�าลงัรอคอย หากนางใช้พลงัปีศาจ เผยโฉมปีศาจออกมา เขา 

ก็จะสามารถประลองเวทจับปีศาจต่อหน้าผู้คนได้อย่างเปิดเผยโจ่งแจ้ง  

แต่ว่าจนกระท่ังบดันีน้างกลบัหลบหนเีหมอืนอย่างคนธรรมดา กินเหมอืนกับ

คนธรรมดา นอนเหมือนกับคนธรรมดา แม้กระทั่งยามเดินตามหลังเขา 

ในตอนนีก็้ยังคับแค้นใจเหมอืนอย่างคนธรรมดา

เขามองนางไม่ออก นางปีศาจตนนี้มีจุดที่ย้อนแย้งกันมากเกินไป 

ปีศาจจิง้จอกท่ีสามารถหนีออกมาจากหอผนึกมาร ทัง้ยังเล่นงานอาวุธเวท 

ได้อยู่หมดั เหตใุดยามหนีเอาตวัรอดแม้แต่วชิาเหาะเหินมดุด�าดนิก็ยังใช้ 

ไม่เป็นเล่า

ปีศาจจิง้จอกเจ้าเล่ห์กลบักลอก เขาสงสยัว่านางก�าลงัมแีผนการร้าย

* เตงิถจูือ่ คอืค�าเปรยีบเปรยถึงคนเจ้าชู ้ ในสมยัโบราณมขีนุนางแคว้นฉูช่ือ่เตงิถูจือ่ เขาอจิฉาซ่งอว้ีราชเลขา 
ของถูไหวอ๋องที่เป็นบุรุษรูปงามและมีปัญญา จึงกล่าวหาว่าซ่งอวี้เป็นคนเจ้าชู้ ซ่งอว้ีจึงบอกว่าตนมีสาวงาม 
ข้างบ้านมาเสนอไมตรทีกุวันยังไม่สนใจ แต่เตงิถจูือ่มภีรรยาขีร้ิว้และมบีตุรกับนางถึงห้าคน ใครกนัแน่ท่ีเจ้าชู้
มกัมาก นบัแต่น้ันมาผูค้นจงึเรยีกคนเจ้าชูว่้าเตงิถูจือ่
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อย่างอืน่อยู่

เหยาเหนียงเดินตามหลังเขา สมองของนางครุ่นคิดท�างานไม่หยุด  

จะให้นางยอมศโิรราบโดยละม่อมย่อมเป็นไปไม่ได้แน่นอน กลางวนัแสกๆ 

อย่างนีน้างไม่เชือ่ว่าเขาจะกล้าท�าอนัใดนาง

ในขณะทีก่�าลงัร้อนรนกระวนกระวายอยู่นัน้ สายตาของนางก็พลนั 

ลกุวาว ดสู ิคนท่ีอยู่ตรงปากตรอกสองคนนัน้คือเจ้าหน้าทีท่างการท่ีก�าลัง 

เดนิตรวจตราผ่านมามใิช่หรอื สวรรค์ย่อมไม่ปล่อยให้คนอบัจนหนทางจรงิๆ 

ด้วย!

จะปล่อยโอกาสให้หลดุมอืไปมไิด้ ดังน้ันนางจงึตดัสินใจลงมอือย่าง

ฉบัพลนัทนัใด

"ช่วยด้วย..."

นางว่ิงตะบงึไปหาเจ้าหน้าท่ีทางการอย่างสดุแรงเกิด พอนางพลนั

ตะโกนก้องไม่เพียงแต่ท�าให้เจ้าหน้าทีท่างการสองคนนัน้สะดุง้ตกใจเท่านัน้ 

แต่ยังดงึดดูความสนใจของชาวบ้านทีอ่ยู่ในบรเิวณนัน้ข้ึนมาด้วยเช่นกัน

หลงัรบีหลบไปอยู่ข้างหลงัเจ้าหน้าท่ีทางการอย่างร้อนรนนางก็ชีไ้ปยัง

บรุษุผูน้ั้น "ใต้เท้าช่วยด้วยเจ้าค่ะ เขาจะสงัหารข้า!"

พอเหยาเหนียงชีน้ิ้วปุบ๊ สายตาของทกุคนก็หนัมอง 'ฟ่ึบๆๆ' ไปยังบรุษุ 

ทีน่างชีเ้ช่นกัน

จิ้นเสวียนหาได้แตกต่ืนลนลานแต่อย่างใด ทว่ากลับเลิกคิ้วอย่าง 

นึกสนุก เขามไิด้รูส้กึหงดุหงิดโมโหเพราะถูกนางกล่าวหา แต่กลบัมท่ีาที 

เปิดเผยเยือกเย็นเสียด้วยซ�า้ไป

ชายหนุ่มยังคงก้าวเท้าเข้ามาอย่างไม่รบีร้อนแต่ก็ไม่เนบิช้า ชายอาภรณ์
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ปลวิสะบดั บคุลกิงามสง่าสะกดสายตา แสงอาทิตย์ส่องสะท้อนลงบนร่าง

ของเขา ในแต่ละก้าวท่ีเขาก้าวเดนิราวกับเหินลมเหยียบจนัทราลงมา สายตา 

ลุม่ลกึ มมุปากประดบัรอยย้ิม บนร่างประหน่ึงเคลอืบด้วยแสงเจดิจรสัแห่ง 

ความเป็นเซยีน ราวกับเป็นเทพเซยีนจติุลงมาบนโลกมนุษย์ก็มปิาน

เหยาเหนียงจ้องมองเขาเขม็ง กลับเห็นว่าเขายังคงเยือกเย็น 

เรียบเฉย ไมร่้อนรน ไม่ฉุนเฉียว รอยย้ิมตรงมุมปากน้ันท�าให้นางพลัน 

รู้สึกกระวนกระวายใจ และไม่นานนักความกระวนกระวายใจของนาง 

ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น

ครัน้เจ้าหน้าท่ีทางการท้ังสองเหน็ผูม้าใหม่ก็รีบเดนิเข้าไปประสานมอื

คารวะทันที ท่าทีพินอบพิเทาย่ิง "ที่แท้ก็ปรมาจารย์จิ้นเสวียนน่ีเอง  

เสียมารยาทแล้วๆ"

จิ้นเสวียนอมย้ิมพลางคารวะกลับ สุ ้มเสียงใสกระจ่างเสนาะหู  

"มิกล้า ใต้เท้าทั้งสองมากพิธีไปแล้ว"

เหยาเหนียงหน้าเปล่ียนสใีนฉบัพลัน นางนึกว่าหาภูเขาทีพ่ึ่งพิงได้แล้ว 

แต่ภูเขาสองลกูน้ีกลับค้อมเอวคารวะให้คนผูน้ั้นเสยีได้ ดทู่าทางกระตอืรอืร้น 

นัน่ส ิพวกเขาสนิทสนมคุ้นเคยกันชดัๆ!

"ท่านปรมาจารย์พบปัญหายุ่งยากอนัใด ต้องการให้พวกเราช่วยเหลอื 

หรอืไม่ขอรบั" ยามเจ้าหน้าทีท่างการทัง้สองเอ่ยถ้อยค�าน้ี ดวงตาคู่น้ันกลบั

เมยีงมองมาทางนาง ท�าให้หัวใจทัง้ดวงของนางจมดิง่สู่ก้นหุบเหว

จิ้นเสวียนเผยสีหน้าอับจนปัญญา "ข้านักพรตมีเร่ืองต้องการถาม 

แม่นางผูน้ี ้ ก�าลังพูดโน้มน้าวนางอยู่ แต่น่าเสยีดายทีน่างไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมอืเท่าใดนัก"
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เจ้าหน้าท่ีทางการเข้าใจแจ่มแจ้งในทันใด จึงรีบตีสีหน้าขึงขังใส ่

เหยาเหนียงทนัที "ท่านอาจารย์มเีรือ่งจะถามเจ้า เจ้าก็ตอบไปส ิจะหนอีนัใด 

ของเจ้า"

เหยาเหนียงร้อนใจขึ้นมา "ใต้เท้า เขาจะสังหารข้า!"

"เหิมเกรมิ! ท่านอาจารย์มฐีานะสงูส่งขนาดน้ัน สตรโีง่เขลาอย่างเจ้า

ไหนเลยจะใส่ร้ายป้ายสท่ีานได้!"

"จรงิๆ นะเจ้าคะ เขาบกุเข้าห้องของข้าโดยพลการ คดิจะท�ามดิมีร้ิายข้า!"

"พูดจาเหลวไหล ท่านอาจารย์เป็นสุภาพบรุษุวิญญูชน ไหนเลยจะท�า 

เรือ่งพรรค์นีไ้ด้ เจ้าคงมเีจตนาไม่ดี คดิจะให้ร้ายท่านอาจารย์มากกว่าน่ะส"ิ

ไม่เพียงแต่ถูกเจ้าหน้าท่ีทางการทั้งสองคนต�าหนิต่อว่า แม้กระท่ัง 

ชาวบ้านทียื่นมงุดเูรือ่งสนุกๆ อยู่โดยรอบก็ชีม้อืชีไ้ม้ใส่นางเช่นกัน ย่ิงไปกว่านัน้

ยังมคีนพูดว่านางไม่รูจ้กัส�ารวมตน ไม่ปฏิบตัติามคณุธรรมสตร ี ย่ัวยวนบรุษุ 

ไม่ส�าเรจ็ จงึอบัอายจนพาลโกรธก็เลยแว้งกัดผูอ้ืน่แทน

สหีน้าของเหยาเหนียงประเดีย๋วคล�า้เขยีวประเดีย๋วขาวซดี ค�าประณาม

ของคนรอบด้านเสมอืนคมดาบอนัไร้ความเมตตาก�าลงัลงโทษประหัตประหาร

นาง ไม่มผีูใ้ดเชือ่นาง ซ�า้ร้ายยังสงสัยเคลือบแคลงในศลีธรรมจรรยาของนาง 

ท�าให้นางอบัจนถ้อยค�าจะเอ่ยแก้ต่าง รูส้กึเพียงหนาวเหน็บสุดข้ัวหวัใจ

"ท่านปรมาจารย์ สตรผีูนี้ใ้ส่ร้ายป้ายสท่ีาน พวกเราช่วยท่านจบัตวันาง 

ส่งเข้าคกุดีหรอืไม่" เจ้าหน้าทีท่างการเอ่ย

พอเหยาเหนียงได้ยินดังนัน้ ใบหน้าก็ย่ิงซดีเผอืดมากกว่าเดมิ ในใจ

บงัเกิดความหวาดผวา ถ้าหากนางต้องเข้าคกุจรงิๆ ล่ะก็ ตอนนีน้างโดดเด่ียว 

ไร้ท่ีพ่ึงพิง ไม่มผีูใ้ดสามารถช่วยเหลอืนางได้ ชวิีตน้ีของนางคงจบส้ินแล้ว
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จิน้เสวียนมองดูอาการหน้าซดีไร้สเีลอืดของนางอยู่ในสายตา ในใจ 

ย่ิงทวีความสงสยั หอผนกึมารนางยังไม่กลวั แล้วเหตใุดถึงหวาดกลวักบั 

การเข้าคกุได้เล่า

"ใต้เท้าทัง้สอง แม่นางผู้น้ีเพียงแค่เข้าใจข้านักพรตผดิเลก็น้อยเท่านัน้  

ขอใต้เท้าโปรดอย่าคิดเลก็คิดน้อยกับนางเลย"

ถ้อยค�าเหล่านีพ้าให้ผูค้นชืน่ชมสรรเสรญิทนัท ีชมเชยว่าเขาใจกว้าง  

มคีวามเมตตาปรานี ไม่คดิเล็กคดิน้อยกับความผิดพลาดของคนเลว สดุท้าย

แล้วภายใต้การขู่ขวัญของเจ้าหน้าท่ีทางการท้ังสอง หากเหยาเหนยีงไม่อยาก

ตดิคกุ ก็มแีต่ต้องเดนิตามจิน้เสวียนไปอย่างเชือ่ฟังว่าง่าย หาไม่แล้วคงต้อง

เข้าไปกินข้าวในคุกเท่าน้ัน

นางเดนิตามหลงัชายหนุม่อย่างหน้าม่อยคอตก หลงัจากเหน็ดเหนือ่ย

วุ่นวายมากว่าครึง่ค่อนวัน สดุท้ายก็กลบัมายังโรงเตีย๊มแห่งเดมิ

ชายหนุ่มหยุดลงตรงหน้าประตโูรงเตีย๊ม จากนัน้ก็หนักลบัมามองนาง

แวบหนึง่ สายตาเตม็เป่ียมไปด้วยการกล่าวเตอืนบอกสัง่ให้นางเดินตามมา  

ก่อนท่ีเขาจะหันกายกลบัแล้วเดินเข้าไปในโรงเต๊ียม

เหยาเหนียงรู ้ว่าในยามนี้ต่อให้หลบหนีอย่างไรก็เสียแรงเปล่า  

หลังจากละล้าละลังอยู่ครู่หน่ึง นางก็กัดฟันกรอดๆ สุดท้ายก็ก้าวเท้า 

เดินข้ามธรณีประตูไปอย่างยอมรับในชะตากรรม

เม่ือเข้ามาในโรงเตี๊ยมก็ได้กลิ่นอาหารหอมกรุ่นตลบอบอวล นาง 

ลบูท้องเบาๆ ยามน้ีเพ่ิงจะตระหนกัได้ว่าวนันีน้างมวัแต่หนีมาตลอดท้ังวนั  

ไม่มเีวลาหาอาหารมาใส่ท้องเลยสักนิด ไม่ว่านักพรตผูน้ั้นคิดจะท�าอย่างไร 

กับนาง นางก็ต้องกินให้อิม่ก่อนถึงจะมแีรงไปต่อกรกับเขาได้
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หลงัจากสัง่เสีย่วเอ้อร์ให้ตระเตรยีมอาหารจ�านวนหน่ึงส่งมาท่ีห้องแล้ว 

นางก็ยกเท้าเดนิขึน้ไปบนชัน้สอง

จิ้นเสวียนรอคอยนางอยู่ในห้องเดิมที่นางพ�านักอยู่ ครั้นเห็นนาง

ผลักประตูเดินเข้ามา เขาก็ออกค�าสั่งทันที

"ปิดประตู นั่งลง"

เหยาเหนยีงเม้มปากเลก็น้อย นางเพียงแค่ปิดประตลูงเบาๆ ทว่ามไิด้ 

เดนิเข้าไป แต่ยืนอยู่ท่ีข้างประตูแทน

"มีอันใดก็พูดมาตรงนี้ ท่านจะเอาอย่างไรกันแน่"

นางไม่เดนิเข้ามา จิน้เสวียนก็ไม่บงัคับฝืนใจนาง เขาเอ่ยถามอย่าง

ตรงเข้าประเดน็ทนัท ี"เจ้าสลดัหลดุจากแหสยบมารได้อย่างไร"

อันใดคือราชาประคองเอว*

ครัน้เหน็นางมสีหีน้าฉงนงงงวย จิน้เสวียนก็ขมวดค้ิวเบาๆ เอ่ยย�า้เตือน

นางว่า "ก็คอือาวุธเวทท่ีมดัเจ้าไว้ก่อนหน้านีอ้ย่างไรเล่า"

ถ้าเขาไม่พูดถงึ เหยาเหนียงก็ลืมไปแล้วด้วยซ�า้ว่าตนเองเอามนัมาด้วย 

ยามนีพ้อนึกขึน้มาได้นางจงึหยิบมนัออกมาจากแขนเส้ือ

"ท่านหมายถึงแหจับปลาปากนี้น่ะหรือ"

ค�าว่า 'แหจบัปลา' ท�าเอาขมบัของจิน้เสวียนเต้นตบุๆ เดมิทีเขาคดิจะ 

ช่วยนางแก้ไขค�าพูดให้ถูกต้อง แต่พอเห็นแหสยบมารถูกมดัเป็นก้อนกลมๆ  

เขาก็กลนืค�าพูดกลบัลงไป จากน้ันเอ่ยอย่างมนี�า้อดน�า้ทนว่า "ก็มนัน่ันแหละ 

เจ้าปราบมนัได้อย่างไร ท�าเหมอืนเดิมอีกครัง้ซ"ิ

เหยาเหนยีงคิดในใจว่านีม่นัยากตรงทีใ่ดกัน แต่หาได้พูดออกมาไม่ 
* แหสยบมาร (伏妖網) ออกเสียงว่าฝูเยาหวั่ง ซึ่งพ้องเสียงกับค�าว่าฝูเยา (扶腰) ที่แปลว่าประคองเอว และ 
หวัง (王) ที่แปลว่าราชา
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นางแกะแหออกมาก่อน หลังจากนั้นก็มัดเข้าไว้ด้วยกัน ก่อนจะผูกเป็น 

เงือ่นตาย

"เสร็จแล้ว" นางพูด

แค่นี้เองรึ

จิน้เสวียนไม่อยากจะเชือ่สายตา ไม่มกีารประลองคาถาอาคม ไม่มี

การใช้พลงัปีศาจ ง่ายดายและตรงไปตรงมาอย่างน้ีเลย?

เหยาเหนียงมองเขาอย่างระแวดระวัง พอสงัเกตเห็นว่าเขาสหีน้าย�า่แย่

ราวกับกลนืแมลงวันลงไป นางก็รูส้กึประหลาดใจ ก็แค่ผกูเงือ่นเท่าน้ันเอง 

มใิช่หรอื

ถ้ามไิด้เหน็กับตาตนเอง จิน้เสวียนเองก็ไม่อยากจะเชือ่เหมอืนกนัว่า

แหสยบมารปากนีพ้ออยู่ในมอืนางแล้วกลับกลายเป็นแหธรรมดาๆ ไปเสยีได้ 

นางไม่ต้องลงแรงอนัใดมากมายก็มดัมนัได้อย่างง่ายดายราวกับมดัขนมบ๊ะจ่าง

อย่างไรอย่างน้ัน

เขาจดจ้องแหสยบมารท่ีถูกผกูเป็นเงือ่น หว่างคิว้เองก็ขมวดมุน่เป็น

เงือ่นตายเช่นเดยีวกัน

เขาจ้องมองเหยาเหนยีง นัยน์ตาคมปลาบสดี�าสนิทราวกับน�า้หมกึ 

มปีระกายวาบออกมา กระบีเ่ล่มยาวท่ีสะพายอยู่ด้านหลงัถูกชกัออกจากฝัก  

พุ่งทะยานเข้าใส่นาง

เหยาเหนยีงตืน่ตกใจจนเสยีขวัญ ถอยหลงักรดูอย่างหวาดหวัน่ลนลาน 

กระบีส่ดี�าชีไ้ปยังปลายจมกูนาง รกุประชดิบีบให้นางเข้าสูมุ่มอบัของห้อง

"ภตูผปีีศาจในใต้หล้าข้าพบเจอมาไม่น้อย แต่ว่าไม่เคยเจอนางปีศาจ

อย่างเจ้ามาก่อนเลย"
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จิน้เสวียนลกุขึน้ยืน รกุคืบเข้ามาใกล้นางทลีะก้าวๆ เขามาพร้อมกับ

แรงกดดันอย่างหนักหน่วงดุดัน ปากเอ่ยท่องคาถา มือประสานอาคม  

ทนัใดนัน้ก็ซดัฝ่ามอืใส่หน้าผากของนาง ตวาดออกค�าส่ังเสียงดงัก้อง

"ปีศาจร้าย ยังไม่ปรากฏกายออกมาอีก!"

แววตาของเหยาเหนียงน่ิงเหม่อ ใบหน้าขาวซดี ดเูหมอืนจะเสยีขวัญ 

จนนิง่อึง้ไปเสยีแล้ว

จิ้นเสวียนมองประเมินนาง ปรายตามองเบื้องล่างนางปราดหนึ่ง  

จากน้ันย้ิมเย็นพลางเอ่ย "เจ้าสมกับเป็นนางปีศาจจิง้จอกจริงๆ"

เหยาเหนยีงได้ยินก็หน้าเปลีย่นสทัีนใด ฟาดฝ่ามอืใส่หน้าเขาหนึง่ฉาด

โดยไม่แม้แต่จะหยุดนึกคิด เอ่ยอย่างเย็นชาว่า "ข้ามใิช่นางปีศาจจิง้จอก"

สุภาพชนฆ่าได้ หยามไม่ได้ นางปฏิบัติตนตามคุณธรรมสตรี 

มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามอย่างเคร่งครัด ทว่าบัดนี ้

กลบัถูกบรุษุผูห้นึง่ชีห้น้าด่าว่าเป็นนางปีศาจจิง้จอก น่ีเป็นการเหยียดหยาม

ศกัดิศ์รนีางอย่างใหญ่หลวง

จิ้นเสวียนตะลึงงันไป นี่เป็นครั้งแรกท่ีเขาถูกสตรีตบหน้า ท้ังยัง 

หลบไม่พ้นอีกด้วย

เขาเดอืดดาลเป็นฟืนเป็นไฟขึน้มาทันที ย้อนถามกลบัไปอย่างรนุแรงว่า 

"ถ้าเจ้าไม่ใช่นางปีศาจจิง้จอก ขอถามหน่อยว่าหางจิง้จอกเส้นน้ีมนัมาจาก 

ทีใ่ดกัน!" พูดจบก็คว้าหางปกุปุยของนางมาแกว่งไกวตรงหน้า

เหยาเหนียงอึ้งงัน ก่อนจะค่อยๆ ไล่มองลงไปตามหาง หางเส้นนี้ 

เชือ่มกับก้นของนาง ก้นของนางสามารถรบัรูไ้ด้ถึงหาง หางเองก็รบัรูไ้ด้ถึง

ก้นของนางเช่นกัน



59

โม่เหยียน

"ปีศาจ..."

นางตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก จิ้นเสวียนถูกนางกระแทกใส่เต็มรัก  

ทั้งสองล้มลงไปกองกับพื้นด้วยกัน

"เอาออกไป...รีบเอาออกไปเร็วๆ เข้า...น่ากลัวเหลือเกิน..."  

เหยาเหนยีงตกใจกลวัจนไม่รูจ้ะท�าอย่างไร กระท่ังไม่อาจบรรยายได้ด้วย 

แค่ค�าว่าหวาดกลัว

จู่ๆ บนก้นของตนเองก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มีขนนุ่มฟูเพ่ิมขึ้นมา  

ช่างน่าสะพรึงกลัวเหลือเกิน!

ก ้นของจิ้นเสวียนกระแทกกับพ้ืนจนเจ็บ ทว่าความนุ่มนิ่ม 

หอมสดชื่นในอ้อมอกท�าให้เขาตะลึงงันไปชั่วขณะ กล่ินหอมจรุงใจ 

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสตรีวนเวียนอยู่ใต้จมูกเขา

นางทั้งหอมทั้งนุ่มยิ่ง

เขาน่ิงอึง้ไปเพียงแค่ชัว่ขณะ ต่อมาในใจก็พลนับงัเกิดความแตกต่ืน

หวาดระแวง ร�า่ร้องในใจว่าแย่แล้ว เขารบีพลกิกายขึน้มาก่อนกดนางปีศาจ 

เอาไว้กับพ้ืน

"นางปีศาจจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ ถึงกับกล้ายั่วข้าเชียวรึ!"

เหยาเหนียงตัวแข็งทื่อไปทั้งร่าง จ้องมองเขาอย่างอึ้งงัน แววดูถูก

เหยยีดหยามในดวงตาของชายหนุม่เสยีดแทงสายตาของนางย่ิงนกั และ

ท�าให้นางสงบนิง่เยือกเย็นขึน้มาได้ในชัว่พรบิตา

ประตูห้องถูกเปิดออก เสียงร้องเรียกอย่างขันแข็งของเส่ียวเอ้อร์ 

ดังลอยเข้ามา

"ให้ท่านลูกค้าต้องรอนานแล้ว นี่คือสุราอาหารท่ีอร่อยที่สุดของ 
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ร้านเรา..." เสี่ยวเอ้อร์ที่ก�าลังยกถาดอาหารเข้ามาชะงักค้างไป จ้องมอง 

คนทั้งสองที่อยู่บนพื้นอย่างอึ้งๆ

บรุษุอยู่บน สตรอียู่ล่าง สีหน้าแววตาเช่นนัน้ ท่าทางเช่นนัน้ บรรยากาศ

วาบหวามเช่นนัน้...ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็เหน็ว่าพวกเขาก�าลงัระงบัอารมณ์

อนัพลุง่พล่านเอาไว้ไม่อยู่ ลกูธนข้ึูนสายพร้อมจะง้างยิงออกไปแล้ว

จิน้เสวียนส่งเสยีงตวาด "ข้านกัพรตก�าลงัก�าราบนางปีศาจจิง้จอกตนน้ี

อยู่ ออกไปเสยี!"

"ขอรบัๆ ผูน้้อยจะออกไปเด๋ียวน้ี ทะ...ท่านเชญิท�าธุระต่อเถดิขอรบั" 

เสีย่วเอ้อร์พูดพลางล่าถอยออกมา ตอนเดินออกไปยังไม่ลมืทีจ่ะปิดประตู

ให้ด้วย

จิน้เสวยีนหารูไ้ม่ว่าวาจาประโยคน้ีของเขา กอปรกับการกระท�าของเขา 

ท�าให้เรือ่งฉาวโฉ่น้ีเป็นท่ีเลือ่งลอืไปทัว่นับตัง้แต่บดัน้ัน ทุกคราท่ีย้อนนกึถึง 

ความหนุหนัพลนัแล่นในยามนี ้เขาล้วนนกึเสยีใจภายหลังย่ิงนกั

เมื่อถูกขัดจังหวะเช่นน้ี ยามเขาหันหน้ากลับมาก็พบว่าหางของ 

นางปีศาจจิ้งจอกได้หายไปแล้ว ทว่าส�าหรับเขาแล้วน่ีมิได้เป็นอุปสรรค 

ในการจดัการนาง อกีทัง้ยังเป็นเครือ่งพิสจูน์ว่านางเป็นปีศาจจิง้จอกจรงิๆ 

อกีด้วย

เน่ืองจากอาวุธเวทไม่สามารถกักขงันางเอาไว้ได้ จิน้เสวียนจงึไม่มี 

ตวัเลอืกอืน่ เขาท�าได้เพียงใช้วิธีท่ีเรยีบง่ายและตรงไปตรงมาท่ีสุด น่ันก็คอื

สกัดจดุนาง จากน้ันก็แบกตัวนางไป

ในวันนีท่ี้เขามาจบัปีศาจอากาศสดชืน่แจ่มใส แม้กจิการของโรงเตีย๊ม

คึกคักกว่าทุกที แต่ยามเขาแบกสตรีผู้หนึ่งเดินลงมาพร้อมกับรอยน้ิวมือ 
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บนใบหน้า ห้องโถงใหญ่กลบัเงยีบกรบิลงในชัว่พริบตา

"นางปีศาจจิง้จอกตนนี ้ข้านกัพรตขอพาตวัไปก่อน" เขาเอ่ยกับหลงจู๊

ทกุคนเหน็ว่านางปีศาจจิง้จอกไม่มหีาง ทัง้ยังไม่มกีรงเล็บ นางสวม 

ชดุเรยีบง่ายธรรมดาๆ หน้าตาดเูหมอืนสตรใีนห้องหอท่ัวไป ขอบตาแดงก�า่ 

ชุม่น�า้ ราวกับภรรยาตัวน้อยทีไ่ด้รบัความคับอกคบัใจ

หลงัจากพวกเขาเดนิออกไปแล้ว ชาวบ้านก็พูดเร่ืองทีไ่ด้เห็นมากับ

ตาตนเองอย่างออกรสออกชาติ

ตามค�าบอกเล่าอย่างสมจรงิสมจงัของเสีย่วเอ้อร์ในตอนนัน้ ได้ยินว่า 

สตรผีูน้ีร้ปูโฉมงามเฉดิฉนั นุ่มนวลอ่อนโยนตราตรงึใจคน ปรมาจารย์จิน้เสวียน

จงึมอิาจห้ามใจได้ไหว พลนักดคนงามลงกับพ้ืน บอกว่าจะก�าราบนางปีศาจ

จิง้จอกตนน้ี

แต่ก็มคีนบอกว่าสตรผีูน้ีเ้กล้ามวยผมเหมอืนอย่างสตรทีีอ่อกเรอืนแล้ว 

คงจะเป็นภรรยาแต่งของปรมาจารย์จิน้เสวียนแน่นอน แต่ว่าสามภีรรยา

ทะเลาะเบาะแว้งกัน ภรรยาโกรธเกรีย้วจนหนีออกมาจากบ้าน ปรมาจารย์ 

จิน้เสวยีนจงึรบีร้อนไล่ตามมา รบีแบกตัวนางกลบัไปทันที

ยังมเีจ้าหน้าทีท่างการอีกสองคนเป็นพยานว่าในตอนนัน้ปรมาจารย์

จิ้นเสวียนได้ว่ิงไล่ตามสตรีผู้นี้มาจริงๆ อีกท้ังในค�าพูดค�าจาก็ยังมีความ 

โอบอ้อมอารแีละปกป้องนางอย่างเป่ียมล้น

นับตั้งแต่นั้นมาผู้คนก็เข้าใจแจ่มแจ้งว่าที่ปรมาจารย์จิ้นเสวียน 

มเิข้าใกล้อสิตรีมาเนิน่นาน ซ�า้ยังปฏิเสธมใิห้แม่สือ่แวะมาเจรจาเรือ่งสูข่อ 

ที่แท้เป็นเพราะเขามีภรรยาอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว
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จิ้นเสวียนไม่รู้ว่าค�าว่าก�าราบนางปีศาจจิ้งจอกประโยคน้ี เมื่อบุรุษ

ได้ยนิแล้วก่อให้เกิดภาพก�ากวมมากมายเพียงใด กลบักลายเป็นเข้าใจไป

อกีอย่างหนึง่

เขาพาเหยาเหนียงกลับมาที่ส�านักจี้อว๋ิน แต่เน่ืองจากหอผนึกมาร

กักขงันางเอาไว้ไม่อยู่ มหิน�าซ�า้อาวุธเวทก็ยังไร้ผลกับนาง จงึท�าได้เพียง 

ขงันางเอาไว้ในเรอืนหลงัหนึง่ กักบรเิวณนางเอาไว้ก่อนเป็นการช่ัวคราว

อาจารย์พาสตรีผู้หน่ึงกลับมา เรื่องนี้ท�าให้ลูกศิษย์ทุกคนในส�านัก 

ต่ืนตะลึงมิวางวาย มีบางคนเพ่ิงกลับขึ้นเขามาจึงน�าข่าวซุบซิบนินทา 

กลบัมาด้วย ท่ีแท้สตรทีีอ่าจารย์พากลบัมาก็คืออาจารย์หญิงของพวกเขา 

มน่ิาอาจารย์จงึได้สัง่ให้คนเก็บกวาดเรอืนเลก็เป็นพิเศษ แท้ทีจ่รงิแล้วก็เพ่ือ 

หาท่ีหาทางให้อาจารย์หญิงอยู่น่ันเอง นอกจากนั้นยังส่ังให้ศิษย์พ่ีใหญ่ 

คอยอยู่เฝ้าอารกัขาทีน่อกเรอืนด้วยกลวัว่าอาจารย์หญิงจะหนไีปอกี

พวกลกูศษิย์คนอืน่ๆ เข้าส�านักมาทีหลงั ไม่ค่อยรูเ้รือ่งราวของอาจารย์

มากนัก จึงย่อมไม่มีข้อสงสัยเป็นอ่ืน แต่ว่าจิ้งเฟิงกับจิ้งเหลยสองคน 

ถูกจิ้นเสวียนหลอกล่อเข้าส�านักมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย ติดตามเขามานาน 

หลายปี จงึรูช้ดัเจนดว่ีาอาจารย์ของพวกเขายังเป็นชายหนุม่บรสิทุธ์ิผดุผ่อง 

อยู่เลย กระท่ังไปหาสตรทีีห่อนางโลมก็ยังไม่ยอม แล้วจะแต่งภรรยาได้อย่างไร

ตอนแรกที่อาจารย์จับสตรีผู้นี้กลับมามีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้น 

ที่ได้เห็นรูปโฉมของสตรีผู้น้ีและรู้ว่านางเป็นปีศาจจิ้งจอก แต่พวกเขา 

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดอาจารย์จับนางกลับมาคราวน้ีถึงมีข่าวลือเช่นนั้น 

แพร่ออกไปได้

หลงัจากจ้ินเสวียนจบัเหยาเหนียงกลบัมาก็มอบหมายให้จิง้เฟิงกับ 
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จิง้เหลยไปเฝ้าจบัตาด ูพร้อมทัง้ย�า้เตอืนพวกเขาอย่างเข้มงวดว่าห้ามให้ผูใ้ด 

เข้าใกล้ เรือ่งท่ีนางปีศาจสามารถท�าลายค่ายกลนอกหอผนกึมารได้ห้ามให้

แพร่งพรายออกไปเป็นอันขาด

"สตรผีูน้ีด้เูหมอืนอ่อนแอบอบบาง แต่จรงิๆ แล้วร้ายกาจย่ิงนัก จะ

ปล่อยให้ถูกรปูลกัษณ์ภายนอกของนางหลอกลวงจนชะล่าใจมไิด้เดด็ขาด 

เข้าใจหรอืไม่"

จิง้เหลยพยักหน้าอย่างขึงขังจรงิจงั แต่จิง้เฟิงกลบัมจีดุหนึง่ทียั่งไม่เข้าใจ

สกัเท่าไร

"อาจารย์ ในเมือ่นางปีศาจร้ายกาจถึงเพียงนัน้ หอผนกึมารกยั็งขงันาง 

ไม่อยู่ ล�าพังแค่เรอืนเลก็หลงัเดียวจะขังนางเอาไว้ได้อย่างไรกันขอรับ"

"เรือ่งนีพ้วกเจ้ามต้ิองเป็นห่วง แม้นอาวธุเวทและคาถาอาคมจะใช้ 

ไม่ได้ผลกับนาง แต่นางกลบัอ่อนแอปวกเปียกเหมอืนกับสตรีธรรมดาทัว่ไป"

จิ้งเฟิงย่ิงฉงนสนเท่ห์เข้าไปใหญ่ "เช่นนั้นก็แปลกพิลึก ในเมื่อนาง

อ่อนแอปวกเปียก แล้วเหตุใดถึงสามารถตบอาจารย์ฉาดหนึง่ได้เล่าขอรับ"

บรรยากาศตกสู่ความเงียบสงัดอนัน่าประหลาดอย่างฉบัพลนั จิง้เหลย

ซึง่อยูอ่กีด้านจ้องมองศษิย์พ่ีใหญ่ด้วยสายตาราวกับมองดูคนตาย จริงๆ แล้ว

เขากส็งสยัมากเช่นกันว่าเหตุใดจนถึงบดันีแ้ล้วอาจารย์ยังไม่เดอืดดาลจน

ขบัไล่ศษิย์พ่ีใหญ่ออกจากส�านกัไปอีก

จิ้นเสวียนจดจ้องศิษย์คนโตอย่างน่ิงเงียบ มิได้กริ้วโกรธแต่กลับ 

แย้มยิ้มแทน

"จิง้เฟิง ต่อไปเจ้าเป็นคนจดัการดแูลเรือ่งในเรอืนของสตรผีูน้ัน้กแ็ล้ว 

กัน กิจวัตรประจ�าวันของนางก็ให้เจ้าเป็นคนรบัผดิชอบเฝ้าจบัตาดทูัง้หมด  
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รวมถึงการท�าความสะอาดกระโถนปัสสาวะและถังอาจมของนาง เจ้าก็ต้อง 

เป็นคนจดัการ เข้าใจหรอืไม่"

จิ้งเฟิงอึ้งไปชั่วขณะ รู้สึกหวาดผวาขึ้นมาทันใด

"อาจารย์ ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิด ศิษย์จะไปช่วยนางจัดการ 

เรื่องส่วนตัวขนาดนั้นได้อย่างไรเล่าขอรับ"

รอยย้ิมของจิน้เสวียนย่ิงลกึกว่าเดมิ "เจ้าเป็นคนสขุมุหนักแน่น ท้ังยัง 

มคีวามคดิละเอยีดอ่อน เรือ่งท่ีผูอ้ืน่คิดไม่ถึง เจ้ากลบัคดิข้ึนมาได้ ถ้าหาก

มอบหมายให้ลกูศษิย์คนอืน่มาท�า เกรงว่าคงจะหลงกลนางปีศาจจิง้จอกเข้า 

จนปล่อยให้นางปีศาจหนีรอดออกไปได้ จะกระท�าการใหญ่ต้องไม่จู้จี้กับ 

รายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ อาจารย์คาดหวังในตัวเจ้านะ" พูดจบก็ตบบ่าเขา

เบาๆ

จิ้งเฟิงน่ิงเงียบเป็นเบื้อใบ้ จิ้นเสวียนรีบเอ่ยสรุปรวบรัดในทันที  

ไม่ปล่อยให้เขาได้มีโอกาสปฏิเสธ

"เรือ่งนีก็้ตกลงตามน้ีแล้วกัน จ�าเอาไว้ หากเกิดความผดิพลาดอนัใด 

ขึ้นกับนางปีศาจ ข้าจะเอาเรื่องเจ้าแน่" จิ้นเสวียนหมุนกายเดินจากไป  

ไม่เปิดช่องว่างให้เขาได้กอบกูส้ถานการณ์เลยแม้แต่เศษเส้ียวเดยีว

กระทัง่ผูเ้ป็นอาจารย์เดนิหายไปแล้ว จิง้เหลยก็ตบบ่าศิษย์พ่ีใหญ่เบาๆ 

เช่นเดียวกัน เอ่ยปลอบใจเขาว่า "ศิษย์พี่ใหญ่ นี่อาจารย์ให้ความส�าคัญ 

กับท่านนะ ถึงได้มอบหมายหน้าท่ีอนัย่ิงใหญ่เช่นน้ีให้แก่ท่าน"

ทว่าจิ้งเฟิงกลับมองดูศิษย์น้องรองด้วยสีหน้าเคลือบแคลงใจ  

"ศิษย์น้องรอง เหตุใดข้าถึงได้รู้สึกว่าอาจารย์จงใจกลั่นแกล้งข้าเล่า"

จิ้งเหลยพยักหน้าอย่างปลาบปลื้มใจ "ที่แท้ท่านก็ยังไม่ถึงขนาด 
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ไร้หนทางเยียวยานี่นา! เช่นนั้นข้าก็ไม่จ�าเป็นต้องปลอบใจท่านแล้ว"

จิ้งเฟิงเองก็มีสีหน้าเบาใจเช่นเดียวกัน "ศิษย์น้องรอง หากเจ้า 

จะปลอบข้า มิสู้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับข้าดีกว่า"

จิ้งเหลยยิ้มยิงฟันด้วยสีหน้าสดใสเจิดจ้า "ศิษย์พ่ีใหญ่วางใจเถิด  

นีข้่าก�าลงัจะไปหาอาจารย์เพ่ือร้องขอความเมตตาแทนท่านอยู่พอดี" สิน้ค�า 

เขาก็หายวบัไปราวกับควัน ว่ิงเรว็กว่ากลิง้ไปเสยีอกี

จิง้เฟิงรบีไล่ตามไปทนัที ตะโกนเสยีงดงัสน่ันว่า "ศษิย์น้องรอง! เจ้าว่ิง 

ผดิทางแล้ว อาจารย์อยู่อีกทางหนึง่ต่างหาก..."
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เหยาเหนยีงใช้เวลาถึงสามวันเต็มๆ กว่าจะยอมรับความจริงเร่ืองท่ี

ตนเองเป็นปีศาจได้ในท่ีสดุ

นางมองก้นตนเองพลางน�า้ตาไหลพราก หางปกุปยุเส้นน้ันงอกอยู่ 

บนก้นจริงๆ มันยักย้ายส่ายไปมาได้ แล้วยังมีความรู้สึกอีกด้วย ยาม

ลูบคล�ามันก็จะไวต่อสัมผัสเหมือนยามลูบก้นอย่างไรอย่างนั้น

ในทีส่ดุนางก็เข้าใจแล้วว่าเหตใุดนักพรตผูน้ั้นถึงบอกว่านางเป็นปีศาจ 

ทีแ่ท้นางได้กลายเป็นปีศาจไปแล้วจรงิๆ พอครุน่คดิถึงตรงนีน้างก็หลัง่น�า้ตา 

ให้กับหางของตนเองอีกครัง้อย่างกลัน้ไม่อยู่

"ฮ!ึ ร้องไห้อนัใดของเจ้า! หางจิง้จอกไม่ดตีรงไหนกัน เจ้ากล้ารงัเกียจ 

หางของข้าอย่างน้ันหรอื"

เหยาเหนยีงตะลงึงนั ตืน่ตกใจพลางมองซ้ายมองขวาเลิก่ลัก่ "ใครกัน"

"ข้างล่าง!"

4
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เหยาเหนยีงมองลงไปเบือ้งล่าง ลกูจิง้จอกตวัหนึง่ยืนอยู่ข้างเท้านาง 

ดวงตาใสแป๋วคูน่ัน้ก�าลงัจ้องมองนางเขมง็

เหยาเหนียงตกใจจนค้างแข็งไป

จิ้งจอกพูดได้ด้วยหรือ

อาเจยีวกระโดดข้ึนมาบนตกัของเหยาเหนียง จากนัน้ใช้อุง้เท้าจิง้จอก 

จิม้ความกลมกลงึอวบอิม่และนุ่มหยุ่นของนางอย่างไม่สบอารมณ์

"ข้าคือปีศาจจิ้งจอกเก้าหางผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือเชียวนะ ท่ัวท้ังร่าง 

ของข้าสิง่ท่ีล�า้ค่าทีส่ดุก็คือหาง คนอืน่อยากจะได้แต่ก็ไม่มโีอกาสด้วยซ�า้! 

พอมีหางนี้แล้ว เจ้าถึงสามารถต่ออายุขัยได้ ถ้าไม่มีหางเส้นนี้ ป่านน้ี 

วิญญาณของเจ้าคงถูกพาไปยังปรโลกตัง้นานแล้ว ยังจะกล้ารงัเกียจรงังอน 

อกี"

อาเจียวต่อว่าต่อขานด้วยท่าทีเดือดปุดๆ มันมีชีวิตอยู่มากว่าพันปี  

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเจอคนไม่รูจ้กัของดี กล้ารงัเกียจหางจ้ิงจอกของมนั!

เหยาเหนียงยังคงมองลกูจิง้จอกอย่างสบัสนงนุงง "เจ้าคอือาเจยีวหรอื"

"แล้วจะใครเล่า ข้าเอง! พวกเราเผ่าจิง้จอกแยกแยะบญุคณุความแค้น

ชดัเจน มแีค้นต้องช�าระ มบีญุคณุต้องตอบแทน เจ้าช่วยชวีติข้าไว้ ข้าถึงได้ 

แบ่งหางเส้นหนึ่งให้กับเจ้า หางเก้าเส้นหมายถึงเก้าชีวิต เผ่าพันธุ์ปีศาจ 

ตัง้มากมายอยากจะมหีางเช่นน้ี เจ้ามนัมขีองดีแล้วไม่รู้จักคณุค่า!"

ถ้าอาเจียวไม่เปิดปากพูดก็แล้วไป แต่พอเปิดปากปุ๊บก็พูดพล่าม 

ไม่จบไม่สิ้น

เหยาเหนียงถูกดุยกใหญ่แต่ก็ไม่โมโห เพียงมองอาเจียวท่ีก�าลัง 

บ่นกระปอดกระแปดอย่างอัศจรรย์ใจเท่านั้น



68

ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

"หางน้ีของข้าสารพัดประโยชน์ย่ิง อากาศร้อนใช้โบกพัด อากาศเยน็

ช่วยให้ความอบอุน่ คันหลงัก็ใช้เกาหลงั ตอนต่อสูยั้งสามารถใช้เป็นอาวุธ 

ได้อีกด้วย แค่โจมตกีลบัดอกเดยีวก็ท�าเอาศตัร.ู..บ้าเอ๊ย! เจ้าบีบข้าท�าไมกัน"

อาเจยีวไม่พอใจถึงขดีสดุ มนัก�าลงัอวดอ้างสรรพคุณของหางตนเอง

อย่างจริงจัง แต่มือของสตรีผู้นี้กลับไม่อยู่สุข ไม่จิ้มท้องมันก็บีบก้นมัน  

นีค่ดิจะเอาคนืกันหรอื

เหยาเหนยีงย้ิมให้เป็นการขอโทษขอโพย "ขออภัยด้วย เป็นครัง้แรก 

ทีไ่ด้ยินจิง้จอกพูด ข้าก็เลยอยากรูอ้ยากเห็นจนห้ามใจไม่อยู่ อยากจะบบีดวู่า

เป็นของจรงิหรอืไม่..."

"ข้าก็เป็นของจรงิน่ะส!ิ เพ่ือช่วยชวิีตเจ้า ข้าตัดหางตวัเองไปหนึง่เส้น 

พลงัชวิีตเสยีหายใหญ่หลวง นอนหลบัไปหน่ึงต่ืน พอตืน่ข้ึนมาก็ได้ยินเจ้า

รงัเกียจเดียดฉนัท์หางของข้า แบบน้ีมนัถูกต้องแล้วรึ"

เหยาเหนียงรีบร้อนขอโทษ "เป็นความผิดของข้าเอง ขอบคุณ 

ผูม้พีระคณุ...จิง้จอกผู้มพีระคณุทีช่่วยชวิีตข้าไว้ เหยาเหนยีงซาบซึง้ตืน้ตนัใจ

อย่างสุดซึ้ง"

"ต้องอย่างน้ีส ิ รูจ้กัส�านกึบญุคณุก็ดแีล้ว ข้าเองก็ไม่ได้อยากให้เจ้าพูด

ขอบคณุหรอก แค่เอาของกินมาตอบแทนก็พอ มขีองกินหรือไม่"

บทสนทนานี้แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจนเกินไป เหยาเหนียงพลัน 

ผงะอึง้ ก่อนจะเอ่ยด้วยความรูสึ้กผดิว่า "ตอนหนีรบีร้อนเกินไป เลยไม่ได้เอา

อาหารแห้งมาด้วย..."

"ไม่มอีาหารแห้งก็ไม่เป็นไร ลูกชิน้ปลา หมสูามชัน้ ไก่ย่างก็ได้ท้ังน้ัน  

ข้าขอกินแก้ขดัไปก่อน" ยามพูดยังแลบลิน้เลียแผล็บๆ สายตาเป็นประกาย 
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วาวระยบั

เหยาเหนียงย้ิมขืน่ "ถ้าอยู่ทีบ้่าน แน่นอนว่าย่อมมหีมดทกุอย่าง แต่ว่า

ตอนน้ีถูกขงัเอาไว้ท่ีนี ่ยามกินอาหารต้องรอคนอ่ืนน�ามาส่งให้"

อาเจยีวอึง้งนัไปในบดัดล มนัมองซ้ายมองขวา ยามน้ีถึงได้ตระหนักว่า

เรือนหลังนี้มิใช่กระท่อมของเหยาเหนียง มันนอนหลับไปหลายวัน วันนี้ 

เพ่ิงจะตืน่ขึน้มา ย่อมไม่รูว่้าระหว่างน้ันเกิดเรือ่งอนัใดข้ึน

"ที่นี่ที่ใดกัน" มันเอ่ยถาม

เหยาเหนียงนิ่งคิดชั่วครู่ "เอ...พวกเขาบอกว่าที่นี่คือส�านักจี้อวิ๋น"

อาเจยีวอึง้น่ิง ชัว่เวลาถัดมามนัก็พุ่งปรีอ่อกไปนอกเรอืนอย่างรวดเรว็

ราวกับอสนีบาต ไม่นานนักก็โผนทะยานกลับเข้ามาในเรือนใหม่อีกครั้ง 

อย่างเรว็รีป่านพายุ

"จบเห่แล้วๆ! เป็นส�านักจีอ้วิน๋จรงิๆ ด้วย ทุกท่ีมแีต่นักพรตหน้าเหมน็ 

เตม็ไปหมด มนัเป็นอย่างน้ีไปได้อย่างไร ข้าหนมีาต้ังนาน สุดท้ายกลับมา 

อยู่ในรงัของนกัพรตหน้าเหมน็เสยีได้ คราวน้ีซวยแล้ว ถ้าถูกนักพรตหน้าเหมน็

จิน้เสวยีนน่ันจบัได้ล่ะก็ เขาไม่จบัข้าถลกหนังก็แปลกแล้ว!"

อาเจียวกระทืบเท้าไปมาอยู่ในเรือนอย่างกระสับกระส่าย ดวงตา 

ของเหยาเหนยีงก็กลอกไปมาตามเงาร่างของมนัเช่นกัน นางเห็นมนัว้าวุ่น

ร้อนรนใจจนหวัหมนุ ปากก็พร�า่บ่นแว้ดๆ ไม่ยอมหยุด นางมองดอูยู่สกัพัก 

ก็อดหวัเราะคกิออกมามไิด้

อาเจยีวหยุดชะงักในทันใด ก่อนจะจ้องถลงึใส่นางด้วยสายตาดรุ้าย

เหยาเหนียงหุบย้ิม นางถูกมนัจ้องเขมง็จนรูส้กึร้อนตัวอย่างไม่มเีหตผุล

ขึน้มาเลก็น้อย
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จู่ๆ  อาเจียวก็กระโดดกลบัมาอยู่ในอ้อมกอดของนาง อุง้เท้าจิง้จอก

จิม้ไปยังความกลมกลงึอนัอวบอ่ิมและนุม่หยุ่นของนาง

"หัวเราะ? เวลาเช่นนี้เจ้ายังหัวเราะออกอีกหรือ นักพรตหน้าเหม็น 

จิน้เสวยีนผูน้ี้เก่งกาจจนเป็นท่ีเลือ่งชือ่ย่ิง หากตกอยู่ในก�ามอืเขาแล้ว ไม่ตาย 

ก็หนงัลอกไปครึง่ชัน้ เจ้ามาตกอยู่ในก�ามอืของเขาได้อย่างไรกัน รบีเล่ามา 

เรว็เข้า!"

เหยาเหนยีงจงึอธิบายเรือ่งทีต่นเองเจอกับนกัพรตจิน้เสวยีนได้อย่างไร 

แล้วมาถูกกักบรเิวณอยู่ทีน่ี่ได้อย่างไรให้มนัฟังทีละเรือ่งๆ

หลงัจากอาเจยีวฟังจบก็มสีหีน้าเคร่งขรมึ อุง้เท้าจิง้จอกลบูคางเบาๆ 

ตกอยู่ในห้วงแห่งความคิด

"ที่แท้ก็เป็นเช่นน้ีนี่เอง ข้าก็ว่าอยู่แล้วเชียว! เจ้าซึ่งเกิดในปีหยาง 

เดอืนหยางเวลาหยางสถานท่ีหยางสามารถคลายยันต์ผนกึและอาวุธเวท

ของเขาได้แท้ๆ แล้วจะมาตกอยู่ในเงือ้มมอืของเขาได้อย่างไร"

"ข้าเกิดในปีหยางเดือนหยางเวลาหยางสถานท่ีหยาง?" เหยาเหนยีง

เอ่ยถามด้วยความประหลาดใจ

"ถูกต้อง ตอนน้ันข้าถูกยันต์ผนึกของนักพรตหน้าเหม็นผู้น้ันผนึก 

เอาไว้ สญูสิน้พลงัปีศาจไปกว่าครึง่ มอิาจขยับเขย้ือนร่างกายได้ แต่โลหติ

ของเจ้าช่วยท�าลายอาคมของเขาลง ข้าถึงเอาชวีติรอดมาได้ โมงยามท่ีเจ้า 

เกิดมาน้ันมคีนถือก�าเนิดน้อยย่ิง บนโลกน้ีมเีพียงไม่กีค่นเท่าน้ัน" พอพูดถึง 

ตรงนี้อาเจียวก็มองส�ารวจนางตั้งแต่หัวจรดเท้า แล้วก็อดส่ายหน้าพลาง 

ทอดถอนใจมไิด้ "ยังคดิว่าเจ้ามฝีีมอืเก่งกาจเสียอกี ทีแ่ท้ก็ดดูแีต่เปลอืก แค่

ประเดีย๋วเดยีวก็ถูกคนเขาแบกกลบัมาเสยีแล้ว"
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พอพูดถึงตรงนี้ริมฝีปากของเหยาเหนียงก็เบ้ลงมา "ข้าเป็นแค ่

หญิงสาวชาวบ้านคนหนึง่ จะเอาชนะเขาได้อย่างไร แม้แต่เจ้าหน้าท่ีทางการ 

ยังต้องไว้หน้าเขาด้วยซ�า้!"

"ช่างเถิด" อาเจยีวปรบัท่วงท่านอนลงในอ้อมกอดนาง "รอให้พลงัปีศาจ

ของข้าฟ้ืนคนืกลบัมาเมือ่ไร ข้าจะพาเจ้าหนอีอกไปเอง"

เหยาเหนยีงได้ยินก็ผงะนิง่ไป ครัน้เห็นอาเจยีวใช้ศรีษะถูไถกบัท้อง

ของนาง นางก็พลันรู้สึกซาบซึ้งใจขึ้นมาเล็กน้อย หัวใจท่ีเดิมทีว่างเปล่า 

โหวงเหวงถูกเตมิเต็มด้วยสายธารแห่งความอบอุน่

ถึงแม้อาเจยีวจะเป็นปีศาจ แต่กลบัมคีณุธรรมน�า้มติร แม้นมนัจะ

ไม่ใช่มนษุย์ แต่กลบัรูจ้กัการตอบแทนบุญคุณย่ิงกว่ามนุษย์เสียอกี

เหยาเหนียงสายตาอ่อนละมนุ ลบูไล้ขนของมนัอย่างแผ่วเบา ยาม 

ลบูมาถึงหางของมันนางก็เอ่ยถามด้วยความสงสารเวทนาว่า "ตดัหางตนเอง

หนึง่เส้น คงจะเจบ็มากกระมงั"

"เจบ็มากส ิ ถ้าหากเจ้ามแีก่ใจสงสาร ก็จงหวีขนให้ข้า ท�าอาหารอร่อยๆ 

ให้ข้ากินเสยี!" อาเจยีวแลบลิน้เลยีรมิฝีปากด้วยความตะกละ

เหยาเหนยีงได้ยินเช่นน้ันก็หลดุหวัเราะออกมา "เหยาเหนียงน้อมรบั 

ค�าสัง่เจ้าค่ะ"

พอมอีาเจยีวอยู่เป็นเพ่ือน เหยาเหนยีงก็สบายใจข้ึนมาไม่น้อย ไม่ได้

รูส้กึเศร้าเสยีใจกับการท่ีอยู่ๆ ตนเองก็มหีางเพ่ิมข้ึนมาหนึง่เส้นขนาดนัน้แล้ว 

โชคดท่ีีหางต่อชวิีตเส้นนีส้ามารถเก็บซ่อนเอาไว้ได้ ขอแค่นางควบคมุมนัได้ 

อย่างเหมาะสม ไม่ปล่อยให้มนัโผล่ออกมาส่งเดชก็พอแล้ว

อาเจียวสอนนางว่าต้องบังคับและเก็บซ่อนหางของตนเองอย่างไร 
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เหยาเหนยีงเรยีนรูอ้ย่างต้ังอกต้ังใจ เพราะว่านบัต้ังแต่บดันีเ้ป็นต้นไป นาง

ต้องเรยีนรูท้ีจ่ะปกป้องหางเส้นน้ีเอาไว้

อาเจียวพูดฉอดๆ สอนนางไปพลางพร้อมกับเผยหางท้ังแปดเส้น

ของมันออกมา โอ้อวดให้นางดูราวกับนกยูงร�าแพนหาง มันยังบอก 

เหยาเหนียงอีกว่าปีศาจจิ้งจอกสามารถเปลี่ยนร่างให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

ก็ได้ ต้ังแต่มนัตดัหางของตวัเองออกมันก็เปล่ียนร่างให้เลก็กระจริดิเพือ่ฟ้ืนฟู

พลังชีวิตท่ีสูญเสียไป จากนั้นก็แอบซ่อนอยู่ในเส้นผมของเหยาเหนียง  

คอยติดตามนางมาตลอด เพราะว่าอาวุธเวทและคาถาอาคมของนักพรต 

ใช้กับนางไม่ได้ผล ดังน้ันการอยู่ข้างกายนางจงึกลายเป็นสถานทีซ่่อนตัว 

ที่ปลอดภัยที่สุด

ถึงแม้ไอปีศาจจะเล็ดลอดออกไป นักพรตหน้าเหมน็นัน่ก็คงจะคิดแค่ว่า

ไอปีศาจน้ันมาจากตัวเหยาเหนยีง เช่นนีก็้สามารถกลบร่องรอยของมนัได้

พอดบิพอดี

เหยาเหนียงโดดเดี่ยวตัวคนเดียว บัดนี้มีอาเจียวคอยอยู่เคียงข้าง

เป็นเพื่อน จึงย่อมมีความสุขมากเป็นธรรมดา

อาเจียวซุกอยู่ในอ้อมอกของเหยาเหนียง ขนจิ้งจอกทั่วทั้งร่างรู้สึก 

สขุสบายภายใต้การลูบไล้อย่างนุ่มนวลอ่อนโยนของนางจนมนันอนหงายท้อง

ขาชีฟ้้า เผยให้เหน็พุงน้อยๆ อนักลมดกิ หน่ึงคนหน่ึงจิง้จอกพ่ึงพิงอาศัยซึง่ 

กันและกัน ดืม่ด�า่กับความสงบสขุและความเงยีบสงดัจากการตัดขาดจาก 

โลกภายนอก

อาเจยีวสะลมึสะลือใกล้จะผล็อยหลับ ดวงตาทีห่รีล่งมาก่ึงหน่ึงพลนั

เหลอืบไปเหน็เงาร่างหนึง่รางๆ
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มีคนมา!

อาเจียวพลิกกายลุกข้ึนมาในทันใด จ้องผู้มาใหม่เขม็งพร้อมกับ 

พองขนชูชันไปท่ัวทั้งร่าง เหยาเหนียงเองก็พลันตกใจข้ึนมาเช่นกัน พอ 

หนัหน้าไปมองจิง้เฟิงซึง่ยนืเฝ้าอยู่ตรงประต ูกเ็หน็ว่าเขาก�าลงัยืนจดจ้อง 

พวกนางอย่างไม่วางตาอยู่

อาเจียวลอบโกรธแค้นในใจ พลังปีศาจของมันลดถอยลงจนถึง 

ขนาดมคีนเข้ามาใกล้อย่างเงยีบๆ มนัก็ยังไม่รูส้กึตวัแล้วเชียวหรือ

เหยาเหนียงร้อนรนใจข้ึนมาเช่นกัน ไม่รู้ว่าควรจะท�าเช่นไรดี จะสู ้

ก็สูไ้ม่ไหว จะหนกีห็นีไม่รอด นางถกูบบีจนหมดปัญญา จ�าต้องลองร้องขอ

ความเมตตาจากเขาดู

"ท่านนักพรตผู้นี้ มันเป็นปีศาจดี อย่าท�าร้ายมันได้หรือไม่"

อาเจยีวเอ่ยด้วยน�า้เสยีงคบัแค้น "เขาไม่ฟังเจ้าหรอก นักพรตหน้าเหมน็

พวกนี้เห็นปีศาจอย่างพวกเราอย่างกับเห็นศัตรูคู่แค้น อยากจะรีบก�าจัด 

พวกเราให้สิน้ซากใจจะขาด"

ครัน้เหยาเหนยีงได้ยินดังนัน้ก็นกึถึงแววตาและสีหน้าตอนทีน่กัพรต

จิน้เสวียนเห็นหางจิง้จอกของนางโผล่ออกมาในตอนนัน้ นางจงึเข้าใจกระจ่าง

ในทันที

นางกอดอาเจียวเอาไว้ ปกป้องมันไว้ในอ้อมกอดอย่างแน่นหนา  

สหีน้าเดด็เดีย่วแน่วแน่ราวกับต้องการจะเดมิพันด้วยชวิีต "เจ้าห้ามท�าร้ายมนั

เดด็ขาด หากเจ้าท�าร้ายมนั ต่อให้ข้าต้องตาย ข้าก็จะสูกั้บเจ้าอย่างสดุชวิีต"  

จากน้ันก็ก้มหน้าพูดกับอาเจยีวเสยีงแผ่วเบาว่า "ประเดีย๋วเจ้าฉวยจงัหวะ

ตอนทีข้่ากอดเขาเอาไว้รบีหนไีปก่อน อย่างไรเสยีคาถาอาคมของเขาก็ใช้กับ 
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ข้าไม่ได้ผล"

ทว่าอาเจยีวกลบัไม่เห็นด้วย "ถึงแม้ข้าจะสญูเสยีพลงัปีศาจไป แต่ 

จะให้พันธนาการเขาเอาไว้ก็มใิช่ปัญหา เจ้าฉวยจงัหวะตอนข้าสกัดเขาไว้

รบีหนอีอกไปก่อน"

"ไม่ได้หรอก บาดแผลภายในของเจ้ายังไม่หายดี ซ�้ายังสละหาง 

เส้นหนึง่ให้ข้าอกี พลงัชวิีตย่ิงเสยีหายมากกว่าเดิม ข้าทิง้เจ้าไว้ไม่ได้หรอก 

ให้ข้าเป็นคนสกัดเขาเอาไว้ดีกว่า"

"น่ีย่ิงไม่ได้เข้าไปใหญ่ ข้ามหีลายชวิีตไม่ตายง่ายๆ หรอก แต่ถ้าหาก 

เกิดเรือ่งอนัใดขึน้กับชวีติน้อยๆ ของเจ้า มเิท่ากับข้าให้ชวิีตเจ้าไปเสยีเปล่า 

หรอื ให้ข้าสกัดเขาเอาไว้ดีกว่า!"

หนึง่คนหน่ึงจิง้จอกโน้มน้าวให้อกีฝ่ายหนไีปด้วยความร้อนใจ ต่างฝ่าย

ต่างแย่งกันไม่มีใครยอมใคร จิ้งเฟิงซึ่งอยู่อีกด้านจึงเสนอแนะด้วยความ

ปรารถนาดี

"พวกเจ้าเลิกเถียงกันได้แล้ว จะให้ข้าช่วยปิดเป็นความลับให้ก็ได้  

แต่ว่าต้องยอมรบัเงือ่นไขของข้าหนึง่ข้อ"

"เลิกคิดเสียเถิด!"

"เงื่อนไขอันใด"

พวกนางเอ่ยปากพูดขึ้นพร้อมกัน แต่แล้วก็ชะงักนิ่งไปทั้งคู่

อาเจียวคัดค้าน "อย่าไปเจรจาเงื่อนไขกับเขา"

เหยาเหนียงเอ่ย "ไยมิลองฟังดูก่อนเล่า"

"นักพรตเจ้าเล่ห์เพทุบาย จะต้องเป็นแผนลวงแน่ๆ"

"ข้ารักษาสัจจะยิ่ง" จิ้งเฟิงกล่าว
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"เจ้าหบุปากไปเสยี!" อาเจยีวข่มขูอ่ย่างเห้ียมเกรียม "นกัพรตอย่าง 

พวกเจ้า ปากก็เอาแต่อ้างคุณธรรมศีลธรรม แต่ลบัหลงักลบัท�าเรือ่งชัว่ช้า

เสือ่มทราม เลวร้ายย่ิงกว่าปีศาจอย่างพวกเราเสยีอีก มสิูใ้ห้ข้าควักหัวใจด�าๆ 

ของเจ้าออกมากินดีกว่า!"

อาเจยีวตัวโตขึน้มาในชัว่พรบิตา มไิด้มขีนาดเท่าลกูจิง้จอกอกีแล้ว 

แต่กลับตัวสูงใหญ่เท่ากับมนุษย์ มีรูปลักษณ์เหมือนอย่างจิ้งจอกตัวโต 

เตม็วัย ปากแหลมๆ แสยะเขีย้วคม กรงเลบ็คมกรบิทีย่ื่นออกมาสามารถ 

ฉกีกระชากคนได้เป็นชิน้ๆ ในทนัที

หางทัง้แปดเส้นท่ีท้ังยาวท้ังใหญ่แผ่สยายกลายเป็นทรงพัดอยู่ข้างหลงั

ของมนั ดวงตาเปล่งแสงเขยีววาบ พลงัปีศาจรนุแรงดุดนั น่ีต่างหากถึงจะ

เป็นรปูโฉมอนัน่าครัน่คร้ามของปีศาจจิง้จอกเก้าหางอย่างแท้จริง

"เหยาเหนียง รบีหนไีปเรว็เข้า!" แม้แต่เสยีงก็ยังกลายเป็นเสยีงของ

ปีศาจจิง้จอกท่ีตวัโตเต็มวัย

ทว่าเหยาเหนียงกลับตัวแข็งทื่ออยู่กับที่ มองดูมันอย่างทึ่มทื่อ

"มัวแต่เหม่อลอยอันใดของเจ้า! รีบหนีสิ!"

"นางคงจะเพ่ิงเคยเหน็ร่างปีศาจจิง้จอกของเจ้าเป็นครัง้แรก ดงันัน้ 

เลยตกใจจนตวัแข็งทือ่ไป" จิง้เฟิงเอ่ยด้วยความหวงัดี

อาเจียวเหน็แววตาแตกตืน่หวาดกลวัของเหยาเหนียง มนัจงึแสดง

สหีน้าน้อยอกน้อยใจออกมา "เหยาเหนียง..."

ยามนีเ้หยาเหนยีงถงึได้สติกลบัคนืมา พอเห็นแววตาเจบ็ปวดรวดร้าว

ของอาเจยีวก็เร่งรบีฉกีย้ิมขอโทษขอโพย

"ขออภัยด้วย ข้าเพ่ิงเคยเหน็ปีศาจเป็นครัง้แรกจรงิๆ เจ้าอย่าถือสา 
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เลยนะ ข้าแค่..." แค่ตกใจกลวัจนตวัค้างแข็งไปเท่าน้ัน ครัน้เหลอืบเห็นว่า 

ในดวงตาของอาเจยีวมหียาดน�า้คลอเอ่อ เหยาเหนียงจงึรบีเอ่ยด้วยสหีน้า 

จรงิจงัทนัท ี"ข้ามไิด้รงัเกียจเจ้า จรงิๆ นะ"

จิง้เฟิงเอ่ยข้ึนประโยคหน่ึงอย่างเอือ่ยเฉือ่ย "น่ันเพราะเจ้ายังไม่เคยเหน็ 

ทีน่่ากลวักว่าน้ีน่ะส.ิ.."

"หุบปาก!" พวกนางก่นด่าขึ้นพร้อมเพรียงกัน

อาเจียวถลึงตาใส่เขาปราดหนึ่ง จากน้ันก็หันกลับมาเร่งเร้า "เจ้า 

รีบหนีไปเสีย ถ้าชักช้า ข้าอาจจะคุ้มครองเจ้าไม่ได้นะ!"

เหยาเหนยีงส่ายศรีษะ "ไม่ได้ อาเจยีว พวกเขาจบัตัวข้าไว้ อย่างมาก 

ก็แค่กกับรเิวณข้า คงไม่ท�าอนัใดข้าหรอก แต่เจ้าน่ะส ิ เจ้าเปิดเผยร่องรอย 

ออกมาแล้ว ถ้าหากตกอยู่ในก�ามือของพวกเขาคงจะเป็นอันตราย" นาง 

ดอูอกว่าอาเจยีวก�าลงัฝืนตัวเองอยู่

"นางพูดถูก อาเจยีว สถานะของเจ้าอนัตรายย่ิงกว่าเสยีอกี" จิง้เฟิง 

เอ่ยด้วยสหีน้าขึงขงัจรงิจงั

อาเจยีวถลงึตาใส่เขา "ใครใช้ให้เจ้าเรยีกข้าเช่นน้ี ข้าสนทิกับเจ้าหรือไร"

"นอกเรือนมีค่ายกลสยบมารของอาจารย์ข้า ซ�้ายังมีศิษย์น้องรอง 

คอยเฝ้าอยู่ ไม่ว่าพวกเจ้าคนใดคนหน่ึงออกไปนอกเรือน ก็จะกระตุ้นให ้

กับดกัท�างาน เช่นนีไ้ด้ไม่คุ้มเสยีแน่นอน"

เหยาเหนยีงกับอาเจยีวได้ยินแล้วต่างก็หัวใจพลนัจมดิง่ เมือ่เป็นเช่นนี ้

ก็แปลว่าไม่ว่าใครก็หนีออกไปไม่ได้ท้ังสิน้ แล้วคราวน้ีจะท�าอย่างไรดเีล่า

เหยาเหนยีงจ้องมองจิง้เฟิงซึง่ถูกร่างของอาเจยีวขวางไว้ พอเหน็ว่า 

ในน�า้เสยีงของเขาดูเหมอืนจะมคีวามเป็นห่วงเป็นใยอยูไ่ม่น้อย จงึเอ่ยถาม 
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อย่างสนใจใคร่รู้ว่า "เหตุใดเจ้าต้องบอกพวกเราด้วย" ถ้าหากเขาไม่พูด  

พวกนางเผลอไปกระตุน้ให้กับดกัท�างาน ดงึดดูให้คนอืน่ๆ เข้ามา น่ีจะเป็น 

ผลดต่ีอเขามากกว่ามใิช่หรอื

หลังจากจิ้งเฟิงช�าเลืองมองนางแวบหน่ึง เขาก็หันกลับมาจดจ้อง 

อาเจยีวอกีครัง้ "เพราะว่า...น่ีเป็นครัง้แรกทีข้่าได้เข้าใกล้ปีศาจจิง้จอกเก้าหาง

ขนาดนี.้.."

แล้วอย่างไร

พวกนางรอให้เขาพูดต่อไปด้วยความฉงนงนุงง ต่อมาก็เห็นใบหน้า

ของเขาเผยรอยย้ิมออกมา

"ถ้าหากอาเจยีวยอมให้ข้าลบู ข้าก็จะช่วยเก็บความลบัให้พวกเจ้า"

จิน้เสวยีนแทบจะเปิดค้น 'ต�าราสัตว์วิเศษ' และ 'คมัภีร์รวมเรือ่งปีศาจ'  

ในหอเก็บต�าราจนหมดแล้ว แต่กห็าบนัทกึเก่ียวกับการท่ีปีศาจไม่กลวัค่ายกล 

ไม่กลัวคาถาอาคมไม่เจอ ยิ่งค้นหาสาเหตุที่อาวุธเวทปราบปีศาจล้มเหลว 

ไม่เจออกีเหมอืนกัน

หรือว่านางปีศาจตนนั้นจะเป็นข้อยกเว้นเป็นตนแรก?

ตอนทีอ่าจารย์สิน้ชวีติเขาเพ่ิงจะอายุสบิสีปี่เท่านัน้ วิชาคาถาต่างๆ 

ล้วนอาศยัการศึกษาค้นคว้าเคลด็วิชา ขยันหมัน่เพียรเรยีนรู้ด้วยตนเอง

เพ่ือสร้างส�านักอันย่ิงใหญ่รุ่งเรือง สร้างชื่อเสียงน่าย�าเกรง เขา

พยายามค้นคว้าคาถาปราบมารและอักขระชนิดต่างๆ บัดนี้พอมีปีศาจ 

ที่แตกต่างจากตนอ่ืนๆ ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรก ลบล้างวิชาความรู ้

เก่ียวกับปีศาจท่ีเขาร�า่เรยีนมาตลอดหลายปี ส�าหรบัเขาน่ีเป็นเรือ่งทีก่ระทบ
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กระเทอืนใจอย่างไม่ต้องสงสยั อีกทัง้ยังเป็นภัยคุกคามทีน่่าหวาดกลวัด้วย

เช่นกัน

เขาพลกิเปิดอ่านต�าราปราบมารทุกยุคทกุสมยัแต่ก็หาสาเหตไุม่เจอ 

ดูท่าแล้ว คงจะต้องตรวจสอบจากร่างของนางปีศาจตนนั้นเท่านั้น

พอเดินออกมาจากหอเก็บต�าราเขาก็พลันโบกมือ ประตูทองแดง 

อนัหนักอึง้ท่ีด้านหลงัปิดเข้าหากันด้วยตวัเอง จากนัน้เขาก็ยกเท้าเดนิไปยัง

เรือนเล็กที่คุมขังนางปีศาจตนนั้น

เรือนเล็กตั้งอยู่ที่ภูเขาด้านหลังของส�านักจี้อว๋ิน เดิมทีเป็นสถาน

ปฏิบตัธิรรมท่ีปกตเิขาเอาไว้ใช้นัง่ท�าสมาธิ ทีต่ัง้ของเรอืนหลงันัน้ห่างไกล

ลบัหูลบัตาคน อยู่ห่างจากเรอืนพ�านักของลกูศษิย์คนอืน่ๆ พอสมควร เป็น

สถานที่ที่เหมาะที่สุดในการกักตัวนางปีศาจเอาไว้

เขาเดนิมาถึงหน้าประตเูรอืน จากน้ันก็ใช้ปลายเท้าแตะพ้ืน โผนทะยาน

ร่างกายอย่างแผ่วเบาราวกับนกนางแอ่น กระโดดข้ามก�าแพงสงูตระหง่าน  

ก่อนจะลงพ้ืนอย่างเงียบเชยีบ มใิห้ผูอ่ื้นรูตั้ว

"อาจารย์!"

เท้าของจ้ินเสวียนพลันพลิกเซเสียจงัหวะในทันใด หวุดหวิดจะยืนไม่อยู ่

เขารบีหนักลบัมาถลงึตาใส่ศิษย์คนโตทันที

จิ้งเฟิงรีบสาวเท้าเข้ามาหา "อาจารย์ ท่านมาแล้วหรือขอรับ!"

นีม่ใิช่วาจาไร้สาระหรอกหรอื หมดัของจิน้เสวยีนคันยิบๆ แต่ก็ยังคง 

ข่มกลัน้เอาไว้

"เจ้ามาท�าอันใดอยู่ที่นี่"

"อาจารย์ ท่านลมืแล้วหรอื ท่านสัง่ให้ข้ารบัผดิชอบดูแลความเป็นอยู่



79

โม่เหยียน

ของเหยาเหนยีงเองนีข่อรบั"

พูดตามตรงจิ้นเสวียนเองก็ลืมไปแล้วจริงๆ พอเขาเอ่ยย�้าเตือน 

ถึงนึกขึ้นมาได้ และเพ่ิงจะสังเกตเห็นถ้วยและตะเกียบที่อยู่ในมือของ 

ศิษย์คนโตเช่นกัน

ที่สั่งให้เขาดูแลความเป็นอยู่ของนางก็เพ่ือให้คอยจับตาดู แต่ทว่า 

แม้กระท่ังถ้วยกับตะเกียบท่ีคนอืน่ใช้กนิข้าวเขาก็ยังล้างให้ด้วยเสียอย่างนัน้

"อาจารย์ ข้าไปล้างถ้วยก่อนเดีย๋วกลบัมาขอรบั" เขาแย้มย้ิมอย่าง

สดใสเจิดจ้า ทว่าพอหันกลับไปใบหน้าก็เผยความร้อนตัวออกมา เขา 

ตะโกนเสยีงดังขนาดนี ้คนทีอ่ยู่ในเรอืนคงจะได้ยินกระมัง ถ้าหากอาจารย์

เหน็อาเจยีวเข้าคงจบเห่แน่ ต้องแอบซ่อนให้ดีๆ เล่า!

จิน้เสวียนจ้องแผ่นหลงัของศิษย์คนโตเขมง็ ก่อนจะหันหน้ากลบัมา

มองเข้าไปในเรือน หัวคิ้วขมวดแน่น ลอบตื่นตกใจอย่างห้ามไม่อยู่ ไฉน 

ไอปีศาจบนร่างของนางถึงได้เข้มข้นข้ึนกว่าเดิมเล่า

เขาสาวเท้าเดินขึ้นบันไดไป เปิดประตูเดินเข้าไปในเรือน แต่กลับ 

เห็นว่าภายในเรือนมีสตรีผู้หนึ่งก�าลังยืนอยู่อย่างสะโอดสะอง นางเกล้า 

มวยผมอย่างสตรีท่ีออกเรือนแล้ว นัยน์ตาใสกระจ่างดุจด่ังสายธารแห่ง 

สารทฤด ูกลบีปากแดงเปล่งปลัง่โดยทีม่ต้ิองแต่งแต้มชาดประทนิโฉม นาง 

ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสุภาพงามสง่า สูงส่งดุจดอกบัวท่ีขึ้นอยู่ริมน�้า นิ่งสงบ 

สะกดใจคน

นยัน์ตาสดี�าขลบัของจิน้เสวียนสะท้อนเงาร่างอรชรของนาง ไม่เจอกัน

เพียงไม่ก่ีวันเขารู้สึกว่านางดูเหมือนจะงดงามข้ึนกว่าเดิม จิตใจจึงเผลอ

เลื่อนลอยไปชั่วขณะ แต่ต่อมาเสียงระฆังเตือนภัยในสมองก็ดังขึ้น เขา 
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ตีสีหน้านิ่งขรึม คิดในใจว่าวิชายั่วยวนของนางปีศาจจิ้งจอกช่างร้ายกาจ 

เสยีจรงิๆ เพียงชัว่พรบิตาเดยีวก็ท�าให้เขาเกิดภาพมายาว่าตนเองเผลอจบั 

คนผดิไปจบัเอาสตรใีนห้องหอคนหน่ึงมา

เขาแอบลอบโคจรพลัง ความน่าประหว่ันพรั่นพรึงปะทุออกมา 

รอบสรรพางค์กาย เขาเดนิตรงเข้าไปเอ่ยเรยีกนางเสยีงเยียบเย็น "นางปีศาจ

จิ้งจอก"

ครัน้เหยาเหนียงได้ยิน ก้นบึง้ของดวงตาก็พลันโกรธจดั ก้าวถอยหลงั

ออกไปสองก้าว

จิน้เสวยีนคดิว่านางหวาดกลวัไอดุดันท่ีตนเองแผ่ก�าจายออกมา จงึ

รูส้กึพออกพอใจย่ิง

"มานี่" เขาออกค�าสั่ง

นางไม่ฟังค�าสั่ง แววตายิ่งทวีความเย็นชามากขึ้น

จิ้นเสวียนคิดว่าการสั่งสอนปีศาจก็เหมือนกับฝึกม้า ล้วนแต่ต้อง 

ปราบพยศของอีกฝ่ายเสยีก่อน ในเมือ่นางไม่เดนิเข้ามา เขาก็เดนิประชดิ

เข้าหาทีละก้าวๆ ในขณะทีน่างก�าลงัจะถอยไปอกีด้านนัน้ เขาก็สาวเท้าพรวด

เข้าไปหา ฝ่ามอืใหญ่คว้าข้อมอืของนางเอาไว้แน่น

จิ้งเฟิงซึ่งเดินวนเวียนอยู่นอกเรือนพลันได้ยินเสียงกระทบกระแทก 

ดังปึงปังจากในเรือน รวมถึงเสียงสลัดดิ้นอย่างระงับโทสะของสตรี จึงท�า 

ให้เขาใจร้อนด่ังเพลงิแผดเผา แต่ก็ติดท่ีอาจารย์เข้มงวดน่าย�าเกรง เขาจงึ 

มกิล้าบกุเข้าไปโดยพลการ

เขาร้อนรนกระสบักระส่ายราวกับมดบนกระทะร้อนๆ อยากจะเข้าไป 

แต่ก็ไม่กล้าเข้าไป ขณะที่ก�าลังกลัดกลุ้มไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรดีนั้น จู่ๆ  
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เสยีงกรดีร้องของเหยาเหนียงก็ดังลอยออกมาจากด้านใน ท�าให้เขาอดทน

ไม่ไหวอกีต่อไป

"อาจารย์ ท่านบอกว่าลูกผู้ชายแค่ปราบปีศาจเท่าน้ัน จะไม่รังแก

อิสตรี..." จิ้งเฟิงยังมิทันจะพุ่งเข้าไป ประตูเรือนก็ถูกเปิดออกเสียก่อน

เมือ่เหน็อาจารย์เดนิออกมาจิง้เฟิงก็อึง้งันไปทัง้ร่าง เพราะว่าบนใบหน้า

อาจารย์มีรอยข่วนเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่งรอย ท�าให้เขาเห็นแล้วตกตะลึงจน 

อ้าปากค้าง กระทัง่สายตาคมปลาบของอาจารย์พุ่งเข้าใส่ เขาถึงสะดุง้เฮอืก 

ในทันใด

"เฝ้าดูนางเอาไว้ให้ดี อย่าปล่อยให้หนีไปได้" จิ้นเสวียนออกค�าส่ัง 

เสยีงเคร่งขรมึ แล้วเดินออกไปด้วยสหีน้าคล�า้เขยีวโดยไม่รอให้เขาตอบกลบั

เขามองส่งเงาร่างของอาจารย์เดนิจากไป นิง่เหม่ออยูพั่กใหญ่ๆ กว่า 

จะได้สตกิลบัคนืมา เขารบีร้อนเดนิเข้าไปในเรอืน จากนัน้ก็เหน็เหยาเหนยีง 

นั่งอยู่ตรงขอบเตียงด้วยขอบตาท่ีแดงก�่า เส้นผมและเสื้อผ้าอาภรณ ์

ที่ยุ่งเหยิงท�าให้หัวใจของเขาพลันสะดุด

"นาง...นางยังดีอยู่หรือไม่" เขาเอ่ยถามอาเจียวซึ่งยุ่งอยู่กับการ 

ปลอบประโลมอยู่ข้างๆ อย่างระมัดระวัง

อาเจียวถลึงตาใส่เขาอย่างดุร้าย "อาจารย์เจ้ารังแกเหยาเหนียง!"

หัวใจของจิ้งเฟิงย่ิงทวีความหวาดหวั่น เอ่ยปฏิเสธเสียงดังล่ัน  

"เป็นไปไม่ได้!"

"เหตใุดจะเป็นไปไม่ได้ ในห้องเสยีงดงัเอะอะขนาดนัน้ เจ้าหหูนวก 

หรอืไร"

จิง้เฟิงกล่าวด้วยสหีน้าจรงิจงั "อาจารย์ข้าอาจจะเจ้าเล่ห์ กลบักลอก  
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หวัรัน้ ซ�า้ยังชอบเล่นงานคนอืน่ แต่ว่าเขาไม่มทีางรงัแกสตรแีน่นอน!"

เหยาเหนยีงชะงักงัน หันหน้ากลับไปมองจิง้เฟิงแวบหน่ึง นีเ่ขาก�าลงั

แก้ตวัแทนอาจารย์ หรอืว่าก�าลงัช่วยด่าอาจารย์อยู่หนอ

อาเจียวแค่นเสียงฮึหนักๆ หนึ่งที "อาจารย์ของเจ้ากดเหยาเหนียง 

เอาไว้กับเตียง ท�าให้นางเลอืดออก น่ีมใิช่รงัแกสตรแีล้วมนัคืออะไร"

เหยาเหนยีงชะงกันิง่ไปอกีครา มองอาเจยีวปราดหน่ึง ไฉนค�าพูดนี้ 

ถึงฟังดแูปลกพิกลอยู่นดิๆ เล่า

จิ้งเฟิงอ้าปากค้าง ท่าทางราวกับแตกตื่นตกใจอย่างหาใดเปรียบ 

มไิด้ เขานิง่เงยีบไปพักหนึง่กว่าจะเอ่ยขึน้อย่างอกึๆ อกัๆ ว่า "ข้าคดิว่า...

อาจารย์เพ่ิงจะเคยเป็นครัง้แรก...ก็เลยเผลอท�ารนุแรงไปหน่อย..."

อาเจยีวตบโต๊ะ "ครัง้แรกแล้วอย่างไรเล่า! หรอืว่าเขายังจะอยากท�า

เป็นครัง้ท่ีสองอกี?!"

ในท่ีสดุเหยาเหนยีงก็ทนฟังต่อไปไม่ไหว รบีเอ่ยแทรกว่า "ทีเ่ขาท�าร้าย 

คอืนิว้ของข้า!"

จิ้งเฟิงน่ิงไป แล้วสาวเท้าอาดๆ เข้าไปดู จึงเห็นว่าบนนิ้วชี้นาง 

มบีาดแผลเลก็ๆ ไม่ถึงหน่ึงชุน่* อยู่ ยามนีเ้ขาถึงได้ผ่อนลมหายใจออกมา

เฮอืกหนึง่ด้วยความกระจ่างแจ้ง

"ไม่ต้องกลัวๆ อาจารย์แค่เจาะเลือดนางไปหยดเดียวเท่านั้น"

อาเจียวมีสีหน้าเคลือบแคลงสงสัย "เจาะเลือดไปท�าอันใด"

"เบือ้งลกึเรือ่งนีแ้ฝงด้วยศาสตร์ความรูม้ากมายเชยีวล่ะ" จิง้เฟิงเป็น

ลกูศษิย์ท่ีดซีึง่ขยันเล่าเรยีนมาตัง้แต่ไหนแต่ไร อาเจยีวทีไ่ม่ค่อยจะสนใจเขา 

* ชุ่น คือหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว
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สกัเท่าไรนกัอตุส่าห์ขอค�าชีแ้นะจากเขาอย่างหาได้ยากย่ิง เขาจงึรบีอธิบาย

ความล�า้ลกึของศาสตร์แห่งลทัธิเต๋าให้ฟังอย่างกระตอืรือร้น

ทีแรกจิ้งเฟิงถูกส่งให้มาคอยสอดแนมจับตาดูเหยาเหนียง แต่ว่า 

ตลอดหลายวันมานีท่ี้ได้อยู่ร่วมกัน เขากลบัสนทิสนมเข้ากับพวกนางได้อย่าง

เป็นธรรมชาติ

ถ้าหากมิได้เห็นด้วยตาตนเอง จิ้งเฟิงเองก็ไม่เชื่อเช่นกันว่าที่แท้ 

ปีศาจจิ้งจอกก็รู้จักตอบแทนบุญคุณ ไม่ใช่ว่าปีศาจทุกตนล้วนเลวร้าย 

อย่างทีผู่ค้นเล่าอ้างกันเสยีหน่อย แม้นอาเจยีวจะชอบดรุ้ายใส่เขาอยู่ร�า่ไป 

แต่ก็ไม่เคยท�าร้ายเขาแม้แต่ปลายนิว้ นอกจากนัน้ร่างกลม ดวงตาใสแป๋ว  

รวมถงึหางฟูฟ่องของมนัยามแปลงร่างเป็นลกูจิง้จอกล้วนท�าให้น้ิวมอืของเขา

คนัยุบยิบ อยากจะลองลบูคล�าดูเสยีเหลอืเกิน

แต่น่าเสยีดายทีห่ลงัจากอาเจยีวให้เขาลบูแค่ครัง้เดียวก็ไม่ยอมให้เขา

แตะต้องอกีเลย จงึท�าได้เพียงมองตาละห้อยอยู่อกีด้าน ดูมนัซกุไซ้ออดอ้อน 

อยู่ในอ้อมกอดของเหยาเหนียงด้วยความอิจฉาตาร้อน

หลังจากเหยาเหนียงได้ฟังค�าอธิบายจากจิ้งเฟิงแล้วรู้ว่าที่นักพรต 

จิน้เสวียนเจาะโลหิตนางไปก็เพราะต้องการน�ามาใช้ท�าพิธีลงอาคม นางจงึ 

อกสัน่ขวัญแขวนอยู่ตลอดทัง้วัน กระสบักระส่ายไม่เป็นสุข

หนึง่วันผ่านไปนางยังคงปลอดภัยไร้อนัตราย เหยาเหนียงไม่เหน็ว่า

ร่างกายของตนเองมตีรงไหนผดิปกติจงึค่อยๆ เบาใจลง

จิ้นเสวียนซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งกลับมิได้เบาใจขนาดนั้น

เขาเจาะโลหิตนางมาท�าพิธี ใช้อาคมเสรมิแรงผนึก หลงัจากท�าพิธี
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เสรจ็สิน้เขาก็แวะไปดสูตรผีูน้ั้น นางยังคงจ้องมองเขาด้วยนยัน์ตาคูง่าม ยังคง 

ยืนอยู่ตรงน้ันด้วยท่วงท่าอรชรชดช้อย ยังคงเหมอืนดัง่สตรีธรรมดาทัว่ไป 

มองดอูยู่เน่ินนานก็ยังไม่เหน็นางเผยหางจิง้จอกออกมา

เขาใช้วชิาเบญจธาตท้ัุงหมดแต่ก็ยังไม่อาจบบีให้นางปีศาจปรากฏโฉม

ออกมาได้ หางท่ีโผล่ออกมาราวกับดอกถานฮวา* ผลบิานเมือ่คราวก่อน

คล้ายกับเป็นเพียงความเข้าใจผดิของเขาเท่านัน้

จิน้เสวียนเดินไปมาอยู่ในห้องโถงหลกั นางปีศาจยากจะก�าราบ ท�าให้ 

เขาปวดเศียรเวียนเกล้าเป็นอย่างย่ิง จบัปีศาจมาหลายปี เขาไม่เคยพบเจอ 

ปีศาจตนไหนทีร่บัมอืยากเช่นน้ีมาก่อนเลย

เขาน่ังลงตรงหน้าโต๊ะ ใช้นิ้วชี้เคาะผิวโต๊ะพลางคิดตรึกตรอง หลัง 

ครุ่นคิดอยู่ชั่วขณะก็เดินออกไปเรียกลูกศิษย์คนหนึ่งเข้ามา

"ไปเรียกจิ้งเหลยมา"

พอลูกศิษย์ที่อยู่นอกประตูได้รับค�าสั่งก็หันกายเดินออกไปหา 

ศิษย์พี่รอง ครู่หนึ่งผ่านไปจิ้งเหลยก็ก้าวเข้ามาภายในเรือน

"อาจารย์"

"ปิดประตแูล้วเดินเข้ามาข้างใน" จิน้เสวียนท้ิงวาจาเอาไว้แล้วหมนุกาย

เดนิเข้าไปทีเ่รอืนชัน้ใน

กระทั่งจิ้งเหลยเดินตามเข้ามา เขาก็ชี้ไปยังขวดยาที่อยู่บนโต๊ะ

"เจ้าหาโอกาสเหมาะๆ เทยาที่อยู่ในขวดใบนี้ใส่ในกาน�้าชาของ 

สตรีคนนั้นเสีย"

* ดอกถานฮวา หรอื Queen of the Night (ราชนิแีห่งรตัตกิาล) ชือ่วิทยาศาสตร์คอื Epiphyllum oxypetalum 
(DC.) Haw ชาวไทยเรยีกว่าดอกโบตัน๋ เป็นพืชอิงทีเ่กาะบนต้นไม้หรอืบนหลัก ดอกใหญ่สขีาวนวล ส่งกลิน่หอม  
มกีลีบดอกชัน้ในสลับหลายชัน้



85

โม่เหยียน

จิ้งเหลยหยิบขวดยาขึ้นมา ใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจ

"อาจารย์ นี่คือยาลวงปีศาจ?"

"ถูกต้อง"

ยาลวงปีศาจ...เป็นยาสะกดวิญญาณทีป่รงุข้ึนใช้กับปีศาจโดยเฉพาะ 

พอปีศาจกินเข้าไปก็จะสามารถท�าให้ปีศาจมารร้ายสญูเสยีสญัชาตญาณเดิม 

จติใจโดนบงัคับควบคุม

นกัพรตหลายคนปรงุยาน้ีข้ึนมาหลักๆ เพ่ือใช้กับปีศาจร้ายท่ีก�าราบยาก 

และอาศยัยาน้ีควบคุมปีศาจเพ่ือเอามาเป็นทาสรบัใช้ตน

ในบรรดาศิษย์สองคนทีจ่ิน้เสวียนหลอกเข้าส�านกัมาในตอนแรกสดุ 

ศษิย์คนโตจิง้เฟิงเป็นคนซือ่ๆ ตรงไปตรงมา เล่าเรยีนวิชาเวท เรยีนวาดยันต์  

หรือท่องคาถาก็ล้วนขยันเป็นที่สุด สั่งให้เขาท่องจากหน้าไปหลัง เขาจะ 

ไม่มทีางท่องจากหลงัไปหน้าแน่นอน เรยีนมาอย่างไรก็ปฏิบติัตามนัน้

ทว่าศิษย์คนรองจิ้งเหลยน้ันมีปฏิภาณไหวพริบดีเลิศ หากลงโทษ 

ให้เขาคดัต�าราคาถาท้ังเล่ม เขาก็จะใช้คาถาในต�าราสร้างมนุษย์กระดาษ

คนหน่ึงออกมาช่วยเขาคัดต�าราทัง้เล่ม พอเรยีนเป็นปุบ๊ก็เอามาใช้ประโยชน์

ทนัที

ด้วยเหตน้ีุเรือ่งวางยานีส่ัง่ให้จิง้เหลยศิษย์คนรองไปท�าจะเหมาะสม

ที่สุด

จิง้เหลยจ้องมองขวดยา ในดวงตาเปล่งประกายแพรวพราวระยิบระยับ 

ต่อมาก็มองดรูอยข่วนบนใบหน้าของอาจารย์ จากน้ันก็นกึถึงบทสนทนา 

ในหมูล่กูศษิย์ในระยะนีข้ึ้นมา

ทกุคนล้วนพูดว่าอาจารย์ดเูหมอืนเกรงขามน่าหวาดหว่ัน แต่จรงิๆ แล้ว 
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กลบัเป็นคนกลวัภรรยา ทแีรกถูกอาจารย์หญิงตบหน้าเข้าหน่ึงฉาด ต่อมา

ก็ถูกอาจารย์หญิงข่วนจนหน้าเป็นแผลอีก

มลีกูศษิย์บางคนเข้าใจเรือ่งระหว่างชายหญิง จงึหัวเราะหึๆ  พร้อม

กล่าวว่าอาจารย์ขอร่วมรกัไม่ส�าเรจ็ ถูกอาจารย์หญิงปฏิเสธ ดังนัน้จงึเอาแต่

ตหีน้าเหมน็บดูท้ังว่ีทัง้วัน ความปรารถนาไม่ได้รบัการตอบสนองเตมิเตม็!

จิ้งเหลยที่รู้ความจริงได้ยินแล้วก็เกือบจะหัวเราะจนช�้าใน เขารู้ว่า 

เรือ่งทัง้หมดนีห้าใช่ความจรงิไม่ แต่ก็แปลกใจเช่นกันว่าเหตใุดอาจารย์ถึง

จัดการนางปีศาจตนนั้นไม่ได้เสียที ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์จะเอาจริง 

เสยีแล้ว

"พอให้นางกินลงไปแล้วก็จงพาตวันางมาทีห้่องลบัเสยี" จิน้เสวียนพูด

"ศษิย์น้อมรบัค�าสัง่ขอรบั" จิง้เหลยเก็บขวดยาไว้ในแขนเส้ือ ก่อนจะ

หนัตวัเดนิออกไปจากเรอืน
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เดิมจิ้นเสวียนคิดว่าภารกิจท่ีมอบหมายให้จิ้งเหลยไม่ต้องลงแรง 

มากเดี๋ยวก็คงพาตัวนางมาได้ แต่นึกไม่ถึงว่าผ่านไปครึ่งวันก็มีลูกศิษย ์

มารายงานว่าศษิย์พ่ีรองเกิดเรือ่งแล้ว

จิน้เสวียนลอบตืน่ตกใจในใจ รบีรดุไปตรวจสอบทีห้่องของจิง้เหลยดู 

ทนัทว่ีาเกิดเรือ่งอนัใดขึน้ พอเข้าไปปุ๊บก็เหน็ทกุคนยืนล้อมวงอยู่หน้าเตียง 

จิง้เหลยก�าลงันอนหลบัตาน่ิงอยู่บนเตียง

เมื่อลูกศิษย์ทุกคนเห็นอาจารย์เดินเข้ามาจึงหลีกทางออกให้ทันที

"นี่มันเกิดอันใดขึ้น" จิ้นเสวียนซักถามเสียงขรึม

ลกูศษิย์คนหน่ึงเดินเข้ามารายงานว่า "เรยีนอาจารย์ ตอนทีศ่ษิย์เจอ

ศษิย์พ่ีรองระหว่างทาง เขาก็ใบหน้าขึน้สคีล�า้เขียว ก่อนเขาจะหมดสตไิป 

ได้บอกกับศษิย์ว่าเขาถูกลอบเล่นงาน หลงัจากนัน้ก็สลบล้มพับไป ศษิย์จงึ 

รบีพยุงเขากลบัมาทันทีขอรบั"

5
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จิน้เสวียนมสีหีน้าเคร่งเครยีด จ้องมองจิง้เหลยทีอ่ยู่บนเตียงเนิน่นาน 

สดุท้ายก็เดินออกไปโดยท่ีมไิด้เอ่ยอันใดแม้แต่ค�าเดียว

กระทัง่ผูเ้ป็นอาจารย์ออกไปแล้ว จิง้เหลยซึง่อยู่บนเตียงก็ฉวยจงัหวะ 

ตอนท่ีไม่มผีูใ้ดสงัเกตเหน็ค่อยๆ แอบลมืตาขึน้มาอย่างเงยีบๆ หลงัจากนัน้ก็

หลบัตาลงไปอกีครัง้

โชคดไีปๆ ดทีีไ่ม่ถูกอาจารย์จบัได้ว่าเขาแสร้งท�า ให้เขาไปต่อกรกบั 

นางปีศาจนั้นไม่ยากหรอก แต่ว่าการรับมือกับจิ้งจอกตัวน้ันในเรือนของ 

นางปีศาจช่างแสนยากเย็นเหลือเกิน ท่ีชวนให้คนไม่อยากจะเชือ่สายตาท่ีสดุ

คอืแม้กระทัง่ศษิย์พ่ีใหญ่ก็ยังเข้ามาสอดกับเขาด้วย

พอพูดถึงศษิย์พ่ีใหญ่จิง้เหลยก็อยากจะอดัอกีฝ่ายย่ิงนัก ศิษย์พ่ีใหญ่ 

ที่ไม่ได้เรื่องผู้นี้ถึงกับปิดบังความลับใหญ่หลวงน้ีเอาไว้ลับหลังอาจารย์  

ยืนกรานบอกว่าปีศาจจิง้จอกเป็นปีศาจทีด่ ี รูจ้กัตอบแทนบญุคุณ ซ�า้ยังบอก 

อีกว่าแม้แต่ปีศาจจิง้จอกก็ยังมนี�า้จติน�า้ใจ มนุษย์อย่างเราๆ จะไม่แยกแยะ 

ถูกผดิได้อย่างไร

บ้าเอ๊ย! วาจาเช่นนี้แน่จริงก็เอาไปพูดให้อาจารย์ฟังสิ บอกข้า 

จะมีประโยชน์อันใดเล่า ปกติศิษย์พ่ีใหญ่เป็นคนคุยง่าย แต่ว่าคนผู้นี ้

พอปักใจเชื่ออันใดแล้วก็เหมือนกับวัวท่ีฉุดกระชากอย่างไรก็ไม่ยอม 

หันกลับมา

จิง้เหลยโมโหกระฟัดกระเฟียด ความเป็นความตายของปีศาจจิง้จอก

เก่ียวอนัใดกับส�านกัจีอ้ว๋ินของพวกเขาด้วยเล่า? นักพรตต้องปราบมาร นีค่อื

สจัธรรมท่ีมอิาจแปรเปลีย่น!

ทว่าถงึแม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับศษิย์พ่ีใหญ่ แต่ก็มอิาจหักหลงัอีกฝ่าย 
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ได้ อย่างไรเสยีพวกเขาก็เป็นศษิย์พ่ีศษิย์น้องท่ีเตบิโตมาด้วยกัน จริงๆ แล้ว 

ในใจของเขาศษิย์พ่ีใหญ่มคีวามส�าคัญเป็นอย่างมาก

จบันางปีศาจไม่ได้ เรือ่งปีศาจจิง้จอกก็มอิาจเปิดโปง ค�าสัง่ของอาจารย์ 

ก็ขดัขนืมไิด้อกี น่ีเท่ากับตัง้ใจจะบบีเขาให้ตายชัดๆ เลยมใิช่หรือ ทางออกเดียว

ในตอนนีม้แีต่แกล้งสลบเท่าน้ัน

ตอนนี้ในที่สุดเขาก็สามารถหมดสติไปได้อย่างสบายใจ

ศิษย์พี่ใหญ่ ท่านรักษาตัวให้ดีๆ เถิด!

ในเรือนเล็กเวลาน้ีจิ้งเฟิงก�าลังตบอกรับรองต่อเหยาเหนียงและ 

อาเจียว

"พวกเจ้าวางใจเถิด ถึงแม้ศษิย์น้องรองจะโลภมากชอบหาผลประโยชน์

เลก็ๆ น้อยๆ ท�าอนัใดก็ชอบฉวยโอกาสเล่นแง่ใช้เล่ห์เหลีย่ม ซ�า้ยังพูดจา

สบัปลบักลบักลอก แต่ในเมือ่เขารบัปากแล้วว่าจะไม่บอกเรือ่งนีใ้ห้อาจารย์รู้ 

เขาก็จะไม่บอกอย่างแน่นอน"

เหยาเหนียงมองจิ้งเฟิงอย่างพูดไม่ออก เจ้าพูดอย่างน้ีย่ิงท�าให้คน

วางใจไม่ได้มากกว่าเดิมมิใช่หรือ

อาเจียวพยักหน้าพลางเอ่ย "ในเมื่อศิษย์น้องของเจ้ากลิ้งกลอก 

ขนาดนี ้เขาจะต้องแอบไปแกล้งตายแน่ๆ"

เหยาเหนียงมองไปทางอาเจยีวอย่างพูดไม่ออก นกึไม่ถึงว่าอกีฝ่าย 

มเิพียงแต่เหน็ด้วยกับจิง้เฟิง ท้ังยังเอ่ยสนทนาโต้ตอบกับเขาอกี

"แน่นอนอยู่แล้ว อย่ามองดูแค่ความกะล่อนเจ้าเล่ห์ของศษิย์น้องข้า

เล่า เขาเองก็เป็นคนรกัความถูกต้องเช่นกัน"
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"ลูกศิษย์จอมกะล่อนจึงจะสามารถรับมือกับอาจารย์เจ้าเล่ห์ได้  

การผดงุความยุตธิรรมจะอาศัยลงมอือย่างเปิดเผยโจ่งแจ้งคงมไิด้ ต้องใช้

แผนร้าย"

"ไม่มปัีญหา ศิษย์น้องรองของข้าคนน้ีสูไ้ม่ได้ก็หนี หนไีม่ได้ก็หลอก 

หลอกไม่ได้ก็แกล้งตาย เขาฉลาดหลกัแหลมย่ิง"

"ฟังแล้วพ่ึงพาได้จริงๆ ครั้งน้ีโชคดีที่ได้เจ้าช่วยไว้ ขอบคุณมาก!"  

อาเจียวหัวเราะคิกคักพลางเอ่ย

"ไม่ต้องเกรงใจไป ก็พวกเราเป็นสหายกันน่ีนา!" จิง้เฟิงเกาศรีษะแกรกๆ 

ด้วยความขดัเขนิ

ทัง้สองพูดคยุกันถูกคอย่ิง ซ�า้ยังมคีวามคดิไปในทางเดียวกัน ท�าเอา

เหยาเหนียงฟังแล้วตะลงึงนัจนอ้าปากค้าง พูดจาไม่ออกอยู่เน่ินนาน แต่นาง 

หารูไ้ม่ว่าเรือ่งน้ีอาเจยีวกลบัพูดถูกเผง คนทีช่ือ่จิง้เหลยนัน่ก�าลงัแกล้งตาย 

อยู่จรงิๆ

อาเจยีวกระโดดเข้าไปในอ้อมกอดของจิง้เฟิง ใช้ศรีษะถูไถกับแผ่นอก

ของเขา สะบดัหางจิง้จอกอันปุกปุยไปมา ย้ิมหวานหยดย้อย

"นกึไม่ถึงว่าเจ้านีก็่มคีณุธรรมน�า้มติรไม่น้อย ไม่เหมอืนกับนกัพรต 

คนอืน่ๆ เลยสกันิด"

จิง้เฟิงอ้ึงไป ต่อมาก็รูส้กึยินดี อาเจยีวท่ีปกติมกัจะห่างเหินเมนิเฉย 

ใส่เขา ทัง้ยังไม่เคยท�าสีหน้าดีๆ  ให้เขาด ูกลบัเป็นฝ่ายเข้ามาใกล้ชดิเขาก่อน 

เป็นครัง้แรก ท�าให้เขาปลาบปลืม้ดีใจอย่างคาดไม่ถึงไปชัว่ขณะ

เขาลบูขนของอาเจยีวอย่างแผ่วเบาระมดัระวัง ราวกับก�าลงัสมัผสั

กระเบื้องเคลือบที่แตกหักง่ายอย่างไรอย่างน้ัน เกรงว่าจะท�าให้มันเจ็บ 
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และกลวัว่ามนัจะไม่ชอบใจเข้า

อาเจียวมิได้ต่อต้าน มันปล่อยให้เขาลูบแต่โดยดี แสดงออกว่า 

ยอมรับในตัวของเขาแล้ว

จิ้งเฟิงยกริมฝีปากคลี่ยิ้ม สัมผัสใต้ฝ่าเท้าที่ทั้งนุ่มน่ิมทั้งเรียบล่ืน  

ความรู้สึกจักจี้ระลอกหนึ่งแผ่ลามเข้ามา และราวกับว่าลามไปถึงหัวใจ 

ของเขา

จริงๆ แล้วจิ้งเฟิงก็ชอบสัตว์ตัวเล็กๆ เป็นอย่างมากเหมือนกับ 

เหยาเหนียง

"อาเจียว" เขาร้องเรียกเบาๆ

"หือ?"

"เมือ่ไรพลังปีศาจเจ้าจะกลบัคืนมาแล้วสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์

ได้หรอื"

อาเจยีวซึง่อยู่ในอ้อมกอดชะงกัน่ิงไป ก่อนจะช้อนสายตาขึน้จ้องมอง 

เขา ครัน้แล้วก็เห็นว่านัยน์ตาท้ังสองข้างของเขาเจดิจ้าวาววับราวกับคนัฉ่อง 

สะท้อนเงาร่างของมนัอยู่ข้างใน

อาเจียวถลึงตากว้าง "เจ้าคิดจะท�าอันใด อยากจะเห็นร่างมนุษย ์

ของข้าร"ึ

"อยากส"ิ เขาเอ่ยย้ิมๆ "เจ้างดงามขนาดนี ้หากกลายร่างเป็นมนษุย์ 

จะต้องเป็นยอดหญิงงามแน่ๆ"

ปีศาจจิง้จอกตนใดกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วไม่งดงามไม่หล่อเหลา

บ้างเล่า วาจานี้มันไร้สาระชัดๆ! สมกับเป็นนักพรตโง่เง่าจริงๆ

อาเจยีวแค่นเสยีงฮใึนใจเบาๆ ทว่าบนใบหน้ากลบัแย้มย้ิมฉอเลาะ 
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น่ารกั "ได้ส ิไม่มปัีญหา วันหลงัข้าจะแปลงกายเป็นมนษุย์ให้เจ้าดู" ใบหน้า

จิง้จอกถูไถซุกไซ้กับแผ่นอกของเขา ก้นยักย้ายส่ายไปมา หางยงัปัดป่าย 

บนแก้มของเขาอย่างออดอ้อน

จิ้งเฟิงรู้สึกตัวเบาหวิว มุมปากแย้มยิ้มออกมาจนเห็นลักยิ้ม

เมื่อเห็นใบหน้าซื่อๆ ของเขาอาเจียวก็บ่นอุบอิบในใจว่าเจ้าโง่ ข้า 

ไม่ให้เจ้าดหูรอก ถ้าเจ้าจ�าร่างมนุษย์ของข้าได้ เกิดวันใดทะเลาะแตกหกักัน 

ขึน้มา แล้วเจ้าเอาอาวุธเวทมาเล่นงานข้า จะมเิท่ากับข้าหาเรือ่งใส่ตวัหรอก

หรอื

"เจ้ารับปากแล้วนะ! เช่นน้ันพวกเราต้องรักษาสัญญานะ พอถึง 

ตอนนัน้เจ้าต้อง..." ค�าพูดต่อจากนัน้ขาดหาย จิง้เฟิงล้ม 'ตุบ้' ลงกับโต๊ะ 

สลบไสลหมดสตไิป

เหยาเหนียงแตกตื่นตกใจยิ่งนัก "เขาเป็นอันใดไปหรือ"

"ไม่มอีะไร แค่ท�าให้เขาหลับไปเท่าน้ัน" อาเจยีวกระโดดขึน้ไปบนโต๊ะ  

ก่อนจะเอ่ยกับเหยาเหนียงด้วยสีหน้าจรงิจงั "พวกเราต้องรบีหนี ท่ีนีอ่ยู่ไม่ได้ 

แล้ว จากทีข้่าเห็น นกัพรตหน้าเหมน็นัน่คิดจะลงมอืรุนแรงกับเจ้าแล้ว"

แรกเริ่มเจาะเอาโลหิต ต่อมาก็สั่งให้ลูกศิษย์วางยาใส่...อาเจียว 

แค่นเสียงฮึ ยาลวงปีศาจเป็นของที่เอาไว้บังคับควบคุมปีศาจ หากยัง 

ไม่รีบหนีตอนนี้เกรงว่าคงจะไม่มีโอกาสหนีอีกแล้ว

สัมภาระติดตัวของเหยาเหนียงเดิมทีก็มีไม่มากอยู่แล้ว ไม่นานนัก 

นางก็ห่อเก็บเสรจ็สิน้ นางเคยชนิกับการหนเีอาชวีติรอดมานานแล้ว แต่ว่า 

คราวนีไ้ม่เหมอืนเดมิ นางมไิด้โดดเดีย่วตวัคนเดยีวอกีต่อไป แต่ว่ามอีาเจยีว 

คอยอยู่เคียงข้างนางด้วย
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ทัง้สองวิง่ออกจากเรอืนอย่างรบีร้อน ทว่าเพ่ิงจะก้าวเท้าออกนอกเรอืน 

เหยาเหนียงก็ตัวค้างแข็งไป จิ้นเสวียนซึ่งยืนอยู่ในลานกว้างดูท่าทาง 

เหมอืนกับยืนรออยู่นานแล้ว แม้จะเห็นนางแบกห่อสมัภาระออกมา แต่ก็ 

ไม่รูส้กึประหลาดใจแม้แต่นดิเดียว

เหยาเหนียงหน้าเปลี่ยนสี อาเจียวซึ่งอยู่บนบ่ากระโดดไปขวาง 

ตรงหน้านาง มันแปลงร่างจากลูกจิ้งจอกกลายเป็นจิ้งจอกตัวโตเต็มวัย  

กางกรงเลบ็แหลมคมออกมา หางท้ังแปดชีช้ชูนั ปลกุไอปีศาจให้แผ่ก�าจาย 

ออกมาท่ัวทัง้ร่าง ส่งเสยีงค�ารามต�า่เป็นการกล่าวเตอืนแก่จิน้เสวยีน

จิน้เสวียนจ้องมองพวกนางอย่างเย็นชา เอ่ยเสยีงต�า่ว่า "ข้าก็ว่าอยูว่่า 

เหตใุดไอปีศาจท่ีนีถึ่งได้รนุแรงนกั ทีแ่ท้ก็เป็นเช่นน้ีนีเ่อง ท่ีทีอ่นัตรายทีสุ่ด 

ก็คอืท่ีทีป่ลอดภยัท่ีสดุ ถูกต้องหรอืไม่" รมิฝีปากบางยกโค้งด้วยความเย้ยหยัน

เสยีดส ี "บงัเอญิย่ิงนัก ข้าเองก็คดิแบบน้ีเช่นกัน เหย่ือเข้ามาตดิกับเองเช่นน้ี  

ลดภาระข้าไปได้ไม่น้อย"

เสียงเคร้งดังขึ้นหนึ่งค�ารบ กระบี่สยบมารที่อยู่บนหลังถูกดึงออก 

จากฝักแล้วลอยทะยานสูง พุ่งเข้าประจัญบานกับปีศาจจ้ิงจอกเก้าหาง 

ราวกับมชีวิีตจติวญิญาณ การต่อสูเ้ดมิพันด้วยชวีติเปิดฉากขึน้อย่างดเุดอืด

เลือดพล่าน การปะทะกันของพลังกระบี่กับไอปีศาจก่อให้เกิดพายุคลั่ง 

ส่งเสียงดังค�าราม พัดพาเอาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในลานกว้าง 

ปลวิล้มระเนระนาด สภาพเละเทะวุ่นวายไปหมด

ไม่ถงึหนึง่ก้านธูป* ความโกลาหลวุ่นวายราวกบัพายุฝนโหมกระหน�า่น้ี 

ก็สงบลง สดุท้ายอาเจยีวซึง่บาดเจบ็ช�า้ในยงัไม่หายด ีพลงัปีศาจยังไม่ฟ้ืนคนื
* หน่ึงก้านธูป เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณคร่ึงชั่วโมง บางต�าราว่า 
หนึ่งชั่วโมง
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กลบัมาดงัเดมิก็มอิาจต่อกรกับจิน้เสวียนได้ มนัถูกพันธนาการเอาไว้กับพ้ืน 

สดุท้ายก็ถูกดดูเข้าไปในน�า้เต้า และโดนกักขงัอยู่ในน้ัน

จิ้นเสวียนมองดูน�้าเต้า กระดกรอยยิ้มอย่างพึงพอใจ

ปีศาจจิง้จอกเก้าหางทีไ่ล่ตามจบัมาครึง่ปี ในทีสุ่ดเขาก็จบัมนัได้เสยีที

ในตอนแรกเขาได้กลิ่นปีศาจจิ้งจอกเก้าหางมาจากบนร่างของ 

เหยาเหนยีง ทีเ่ขากักบรเิวณนางไว้ในเรอืนเลก็แห่งนี ้ จดุประสงค์ทีแ่ท้จรงิ 

ก็คอืใช้นางเป็นเหย่ือหลอกล่อให้ปีศาจจิง้จอกเก้าหางมาติดกับ ท้ายทีส่ดุแล้ว

ก็เป็นอย่างท่ีเขาคาดการณ์เอาไว้จรงิๆ นางปีศาจตนน้ีกับปีศาจจิง้จอกเก้าหาง 

มคีวามสมัพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ในท่ีสดุเขาก็จบัปลาใหญ่ตวัน้ีได้เสียที

เขาผูกน�้าเต้าเอาไว้กับเอว จากนั้นหันกลับมา แล้วพลันผงะอึ้งไป

นางปีศาจหายไปแล้ว?

เขาย้ิมเย็นชา ไม่ร้อนรนใจแม้แต่กระผีกริน้ ในเมือ่ปลาใหญ่ติดแหแล้ว 

ปลาเลก็ปลาน้อยท่ีหลดุรอดไปก็คงหนไีปไหนได้ไม่ไกล

พอจบัปีศาจจิง้จอกได้ส�าเรจ็ดัง่ปรารถนา เขาก็อารมณ์ดีอย่างสดุแสน 

เขาเดนิออกมานอกเรอืนเลก็ ระหว่างทางทีเ่ดินกลบัไปยังห้องโถงหลกัน้ัน 

เขาก็คดิวางแผนในใจว่าในเมือ่จบัปีศาจร้ายอย่างปีศาจจิง้จอกเก้าหางได้ 

ก็ต้องป่าวประกาศให้ผู้คนรู้กันท่ัวเสียหน่อย ฐานะของส�านักจี้อว๋ินจะได ้

ยกระดบัขึน้อกีขัน้หนึง่

พอมชีือ่เสยีงบารมแีล้ว เงินค่าธูปค่าน�า้มนัตะเกียงก็จะเยอะข้ึนด้วย 

เงนิท่ีจะเอาไว้ตดัชดุนกัพรตตวัใหม่กบัท�ารองเท้าคูใ่หม่ก็มต้ิองกังวลแล้ว 

เจ้าเด็กบ้าพวกนั้นมีอันต้องท�าชุดนักพรตขาดได้ไม่เว้นแต่ละวัน นึกถึง 

ตอนท่ีเขาออกจับปีศาจเมือ่ปีน้ัน มีแต่เขาท่ีท�าเสือ้ผ้าอาภรณ์ของพวกปีศาจ 



95

โม่เหยียน

ขาดแหว่ง หาใช่พวกปีศาจท�าชดุนกัพรตของเขาขาดว่ินไม่

จิ้นเสวียนจับปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้แล้ว จึงอารมณ์ดีปรีดา 

เป็นอย่างย่ิง รอยโค้งตรงมมุปากยกขึน้สงูท้ังสองด้าน ทนัใดนัน้เขาก็เหน็ 

ลกูศษิย์จ�านวนหน่ึงกระโดดโผนทะยานไปตามชายคาเรอืนหลงัต่างๆ อย่าง

คล่องแคล่วปราดเปรียว ท่าทางรีบร้อนลนลานราวกับมีปีศาจตามไล่ล่า 

อยู่ด้านหลงัก็มปิาน มมุปากท่ีเพ่ิงจะยกโค้งยามน้ีกลับลดลงมาอกีครา

พอลกูศษิย์เหล่านัน้เห็นผูเ้ป็นอาจารย์ คนท่ีน�าอยู่หน้าสดุก็รบีหยุด

ฝีเท้าลงอย่างกะทันหันจนถูกคนที่ตามหลังมากระแทกเข้าใส่ ทันใดนั้น

ขบวนทัพจงึพลนัแตกกระเจงิ แม้แต่ยืนก็ยืนไม่มัน่

"อาจารย์..."

"ฮ!ึ เป็นถึงศษิย์ส�านักใหญ่โต แต่กลบัท�าท่าทางแตกตืน่ร้อนรนเช่นน้ี  

มนัใช้ได้ท่ีไหนกัน!"

ความน่าย�าเกรงของอาจารย์ผู้เป็นเจ้าส�านักเป็นท่ีกริ่งเกรงของ 

เหล่าลกูศษิย์มาตัง้แต่ไหนแต่ไร พอถกูตวาดเอด็เช่นน้ี แต่ละคนจงึรบีร้อน 

ลกุยืนให้เรยีบร้อย ก่อนจะหดคอกล่าวขออภัยในความผิด

จิน้เสวยีนคดิในใจว่ากลบัไปจะต้องฝึกฝนช่วงขาของพวกเขาให้หนกั

มากขึ้น ดูฝีเท้าอันสับสนวุ่นวายของพวกเขาสิ ถ้าหากเจอกับไอปีศาจ 

อนัแขง็แกร่งรนุแรงเข้า ไหนเลยจะยืนมัน่ได้ เกรงว่าแต่ละคนคงถูกไอปีศาจ 

สยบจนลกุไม่ข้ึนเลยกระมงั

"ช่างเถิด เห็นแก่ท่ีพวกเจ้ากระท�าความผดิเป็นครัง้แรก คราวน้ีก็แล้ว 

กันไป จ�าเอาไว้ ในฐานะลูกศิษย์ของส�านักจี้อวิ๋น จะต้องมีบุคลิกสุขุม 

เยือกเย็น ไม่ว่าจะพบเจอเรือ่งร้ายแรงใหญ่หลวงอนัใดก็ต้องข่มกลัน้อารมณ์ 
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ให้อยู่ อย่าให้ลนลานจนเสยีเรือ่งเป็นอนัขาด เข้าใจหรอืไม่"

"ค�าสอนสัง่ของอาจารย์ ศิษย์เข้าใจแล้วขอรบั!" ทกุคนขานรับอย่าง

พร้อมเพรยีงกัน

จิน้เสวียนพยกัหน้าด้วยความพออกพอใจแล้วจงึเอ่ยถามว่า "ว่ามาซิ 

พวกเจ้ารบีร้อนเพราะเหตุใด เกิดเรือ่งอันใดข้ึน"

เดมิทีพวกลกูศษิย์ร้อนรนใจอย่างเหลือแสน ทว่าคราวนีก้ลบัไม่รบีร้อน

แล้ว ลกูศิษย์คนหนึง่ซึง่ยืนอยู่แถวหน้าเอ่ยตอบขึน้

"เรยีนอาจารย์ คืออย่างนีข้อรบั ปกติอาจารย์ก�าชบันกัก�าชบัหนาว่า

ห้องลบัท่ีอยู่หลงัห้องโถงหลกัเป็นสถานทีต้่องห้าม ห้ามใครเข้าไปเดด็ขาด 

แต่ว่าพวกเราเหน็อาจารย์หญงิเข้าไปในนัน้ ก็เลย..."

"อะไรนะ!" จิน้เสวียนหน้าเปล่ียนสีอย่างรนุแรง "พวกเจ้าบอกว่าใครนะ 

ใครเข้าไปในสถานท่ีต้องห้าม!"

ครั้นเห็นสีหน้าคล�้าเขียวของอาจารย์ หัวใจของลูกศิษย์ทุกคน 

ก็สะดุดกึก

"อาจารย์หญิงขอรับ..."

สิน้ค�าปุบ๊ก็เหน็อาจารย์โฉบวูบผ่านไปแล้ว เม่ือหันกลบัไปดก็ูเหน็เพียง

ชดุคลมุท่ีปลวิสะบดักลางอากาศก�าลงัทะยานขึน้ไปบนหลงัคา เหาะเหนิ

อย่างรวดเร็วว่องไว กระโดดไปมาตามแผ่นกระเบื้องบนหลังคาราวกับ 

ก�าลังโบยบิน ไม่นานนักก็หดเล็กลงจนกลายเป็นจุดด�าๆ เร็วจี๋ราวกับ 

ไฟไหม้บ้านอย่างไรอย่างนัน้

...ในห้องลับมีสิ่งใดน่ะหรือ

ห้องลบัในส�านกัทัว่ไปส่วนมากล้วนเอาไว้เก็บสะสมสิง่ล�า้ค่า ต�ารบั
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ต�ารา และเคลด็วชิาลบั ส่วนในห้องลบัของส�านกัจ้ีอว๋ินมส่ิีงใดน่ะหรือ

มีตั๋วเงินที่จิ้นเสวียนอดออมเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดระยะเวลา

หลายปีนี้อย่างไรเล่า!

จิน้เสวียนรบีตามไปทีห้่องลบัอย่างเร่งด่วน ภายในห้องลบัไม่มใีคร 

อยู่แล้ว เขาส�ารวจดอูยู่รอบหน่ึง ของวิเศษและอาวุธเวทล้วนมไิด้ถกูแตะต้อง  

ทว่าสิง่ของทีด่เูหมอืนเลอค่าเหล่านีจ้รงิๆ แล้วก็เป็นเพียงแค่สิง่ท่ีเอาไว้ตบตา

ผูค้นต่างหาก

เขาเดนิเข้าไปด้านในสดุของห้องลบั จากนัน้ก็เปิดช่องลบับนผนงัออก 

ครัน้เห็นว่าด้านในว่างเปล่า สีหน้าของเขาก็พลนัเขียวม่วงราวกับกนิสารหนู

เข้าไป!

ตั๋วเงินหายไปแล้ว!

ตัว๋เงนิมลูค่าหนึง่หมืน่ต�าลงึ...เงนิค่าบรูณะหอผนกึมารทีเ่ขาเก็บออม

มาเจด็ปีเตม็ๆ หาย-ไป-แล้ว!

ด้านนอกของห้องลับมกีารสร้างค่ายกลเอาไว้ ป้องกันท้ังมนุษย์ ภูตผี  

และปีศาจ ไม่ต้องสงสัยเลย ผูท้ีม่คีวามสามารถพอจะเอาชนะค่ายกลเหล่าน้ี 

ได้ นอกจากนางปีศาจตนน้ันแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงใครเป็นคนท่ีสองอกี

นกึไม่ถึงว่าปีศาจตนน้ันกลบัเข้ามาได้อย่างง่ายดาย เขาประเมนินาง 

ต�า่ไปอกีครัง้

จิน้เสวียนใบหน้าคล�า้เขยีว ทัว่ทัง้สรรพางค์กายปะทุระเบดิออกมา  

ไอรนุแรงปานถล่มฟ้าทลายดนิได้น้ันมากพอท่ีจะสยบภตูผปีีศาจให้ครัน่คร้าม

ได้

ทางท่ีดอีย่าให้ตัว๋เงินน้ันเป็นอะไรไปเป็นอนัขาด หากเกิดความผดิพลาด
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อนัใดขึน้ เขาจะไม่ใจอ่อนอีกแน่นอน จะต้องจบันางมดัให้แน่น จากนัน้ก็ 

โยนเข้าถ�า้อนัมดืมดิไม่เห็นเดือนเหน็ตะวนั ต่อให้นางคุกเข่าร้องขอวิงวอน 

เช่นใด เขาก็จะไม่ปล่อยให้นางรอดไปเด็ดขาด

ทว่ายามเขาเห็นนางปีศาจท�าท่าจะเผาตั๋วเงินทิ้งนั้น เขาก็เกือบจะ

คกุเข่าอ้อนวอนต่อนางเสยีแล้ว...

เหยาเหนียงประจันหน้ากับเขาด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ นาง 

ไม่มีวรยุทธ์และใช้คาถาอาคมมิได้ นางรู้ว่าตนเองมิอาจเอาชนะเขาได้  

แต่ว่าไม่เป็นไร นางสามารถเผาตั๋วเงินของเขาได้

ตอนที่อาเจียวต่อสู้กับนักพรตจิ้นเสวียนอย่างชุลมุนอยู่น้ัน มัน 

ได้แบ่งพลังส่วนหนึ่งออกมาส่งตัวนางออกไปจากเรือนเล็ก ช่วยให้นาง 

หนรีอดออกมาได้ แต่นางไหนเลยจะใช่คนขีข้ลาดตาขาวทีท่อดทิง้ผูม้พีระคณุ

แล้วเอาแต่หนีเอาตัวรอดพรรค์นัน้

เหยาเหนียงดูเหมือนอ่อนแอบอบบาง แต่จริงๆ แล้วแข็งกร้าวย่ิง  

ความทระนงของนางก็คอืการกล้าข่มขูจ่ะเผาตัว๋เงนิทิง้ กล้าท่ีจะเผชญิหน้ากับ

จิน้เสวยีนตรงๆ

นางรูด้ว่ีาตนเองช่วยอาเจยีวต่อสูม้ไิด้ แต่นางสามารถช่วยอาเจยีว

ออกมาได้

วิชาพันธนาการและค่ายกลของลัทธิเต๋าไม่มีผลกับนาง ท�าให้นาง 

เดนิเข้ามาได้อย่างสะดวกราบรืน่ราวกับเข้ามาในดนิแดนท่ีไร้ซึง่ผูค้น อกีทัง้ 

เมือ่ลกูศษิย์ในส�านกัพบเจอนางระหว่างทางกลบัไม่มใีครขัดขวาง ถึงแม้ 

นางจะรูส้กึแปลกใจ แต่เป็นเช่นน้ีก็ดแีล้ว นางคดิว่าในเมือ่คาถาพันธนาการ
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เหล่าน้ีไม่มีผลต่อนาง เช่นน้ันนางก็น่าจะสามารถเข้ามาหาส่ิงของล�้าค่า 

ได้บ้าง จากน้ันอาศัยสิ่งนี้ข่มขู่ให้นักพรตจิ้นเสวียนปล่อยตัวอาเจียว  

หาไม่แล้วนางจะท�าลายอาวุธเวทล�า้ค่าของเขาเสยี

ไหนเลยจะคาดคิดว่าภูตผซีึง่อยู่ในโถเก็บเถ้ากระดกูกลบับอกนางว่า

สิง่ของล�า้ค่าทีส่ดุของนักพรตจิน้เสวียนคอืตัว๋เงินทีซ่กุซ่อนอยู่ในห้องลบัแห่งน้ี 

บอกให้นางรูแ้ม้แต่สถานทีเ่ก็บเงนิอย่างละเอยีดชัดเจน

พอนางหาต๋ัวเงนิเจอก็รบีไปทีห้่องครวัและจดุไฟขึน้มา หลงัจากนัน้ก็

ตัง้ท่ารอคอยเขามาเยือน

เงนิอแีปะเดยีวบบีวีรบรุษุให้ถึงตาย* แต่ตัว๋เงนิหนึง่หมืน่ต�าลงึสามารถ

ท�าให้จิ้นเสวียนนอนตายตาไม่หลับได้ เขาเก็บออมอย่างยากล�าบาก 

มาตลอดเจ็ดปี ยังวางแผนไว้ว่าเดือนหน้าจะหาช่างมาบูรณะซ่อมแซม 

หอผนกึมารสกัครา ให้หอคอยส�าหรบักักขังปีศาจของส�านกัจีอ้ว๋ินเปลีย่นโฉม

ใหม่เอีย่ม

"ปล่อยปีศาจจิง้จอกเก้าหางเดีย๋วน้ี" เหยาเหนียงมเีงือ่นไขแค่ข้อเดียว

เท่านัน้ มอืของนางถือตัว๋เงินอยู่เหนือไฟ เพียงแค่นางปล่อยมอืออก ต๋ัวเงนิ 

ก็จะถูกเผามอดไหม้ภายในพรบิตา

ทัง้สองประจนัหน้าคมุเชงิกันอยู่ในห้องครวั คนอืน่ๆ ท่ีไม่เกีย่วข้อง 

ล้วนถูกจิน้เสวียนไล่ออกไปข้างนอกจนหมด ทีน่ีม่แีค่พวกเขาสองคนเท่านัน้

จิน้เสวยีนจ้องมองนางเขมง็ เน่ินนานผ่านไปในทีส่ดุก็เอ่ยปากขึน้ด้วย

เสยีงต�า่

"เจ้าเผาสิ ถ้าเจ้ากล้าเผา ข้าก็จะจับปีศาจจิ้งจอกไปขาย"
* เงินอีแปะเดียวบีบวีรบุรุษให้ถึงตาย เป็นส�านวน หมายถึงอุปสรรคเล็กๆ อาจท�าให้งานใหญ่ไม่สามารถ 
ด�าเนินไปได้
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ครั้นวาจานี้โพล่งออกมาก็เห็นนางหน้าเปลี่ยนสีจริงดังคาด

เขาพูดต่อไปด้วยสีหน้าราบเรยีบไร้อารมณ์ "ขนของปีศาจจิง้จอกขายท่ี

ตลาดมดืได้เงนิถึงสามหมืน่ต�าลงึ ขมุพลงัภายในของปีศาจจิง้จอกเก้าหาง

สามารถเพ่ิมพูนพลงัเวทได้ ราคาประมลูสงูถึงห้าหมืน่ต�าลงึ อวัยวะภายใน 

กับลกูตาของมนัสามารถน�ามาปรงุยาได้ อย่างน้อยก็มมีลูค่าถงึห้าพันต�าลงึ 

กระดกู ฟัน และเลบ็ท่ีเหลืออยู่ก็เอาไปขายได้ถึงหน่ึงพันต�าลงึ ค�านวณดูแล้ว 

ข้ายังได้ก�าไรกว่าเดิมเสยีอีก"

เหยาเหนียงหน้าซดีเผอืด เดมิทคีดิว่าจบัจดุอ่อนของอกีฝ่ายได้แล้ว

เสียอีก แต่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายกลับโหดเหี้ยมย่ิงกว่า เปลี่ยนกลับมาเป็น 

ฝ่ายข่มขู่นางแทน บอกว่าจะหักกระดูกถลกหนงัของอาเจยีวไปขาย!

อย่างไรเสียนางก็เป็นสตรีชาวบ้าน ลูกไม้ในการข่มขู่คนไหนเลย 

จะร้ายกาจเท่าจิน้เสวียน เขาใช้ชวิีตอยู่ในยทุธภพมาตัง้แต่สามขวบ พอ 

ห้าขวบก็เข้าร่วมพรรค แปดขวบเข้าร่วมส�านัก สิบเอ็ดขวบถูกบังคับให ้

กล่าวค�าสาบานร้ายแรงเพ่ือรับต�าแหน่งเจ้าส�านัก นับต้ังแต่น้ันมาก็ต้อง 

แบกรบัความรบัผดิชอบใหญ่หลวงในการดแูลส�านกัจีอ้ว๋ิน ถ้าหากเขาถูกคน

บบีบงัคบัง่ายดายขนาดน้ัน แล้วจะสยบภตูผปีีศาจท่ัวทุกสารทิศได้อย่างไร 

กันเล่า

นางปีศาจอ่อนแอปวกเปียกตนหนึ่งคิดจะข่มขู่เขา เช่นนั้นก็ต้องดู 

ก่อนว่าเขาอยากจะถูกข่มขูห่รอืไม่ แต่ว่าเขาต้องมองนางใหม่เสยีแล้ว นาง

ฉลาดเฉลยีวไม่น้อย รูจ้กัใช้ไม้นีม้าคานพลงัเขา

เหยาเหนียงใบหน้าขาวซีด ริมฝีปากเม้มแน่น มือท่ีถือตั๋วเงินอยู่ 

ก�าลังสั่นเทา สั่นจนหัวใจทั้งดวงของเขาสั่นเท้ิมตามไปด้วย กลัวว่านาง 
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จะเผลอปล่อยมอืออก ท�าให้หยาดเหงือ่แรงกายของเขาต้องสลายกลายเป็น 

เถ้าธุลี

เขาสีหน้าเคร่งขรึม แต่จริงๆ แล้วหัวใจกลับว้าวุ่น

หลังจากคุมเชิงกันอยู่พักใหญ่ในที่สุดเหยาเหนียงก็เร่ิมลังเลใจ  

"ท่านอย่าสังหารอาเจียวเลยนะ มันเป็นปีศาจดี ขอแค่ท่านไม่สังหารมัน  

จะให้ท�าอันใดข้าก็ยินยอมทั้งสิ้น"

ครัน้จิน้เสวียนได้ยินวาจานี ้ ในดวงตาก็พลนัเปล่งประกายวาบ ลอบ

ผ่อนลมหายใจกับตนเองอย่างลบัๆ ทว่าใบหน้ากลับยังคงเย็นชาเฉยเมย

"อ้อ? อันใดก็ยินยอมทั้งสิ้น? แล้วเจ้าท�าสิ่งใดเป็นบ้างเล่า"

"ข้า...ข้าซกัผ้า ท�ากับข้าว ผ่าฟืน กวาดบ้าน เย็บผ้า เย็บรองเท้าได้"

เขานึกว่านางจะบอกว่าสามารถช่วยอุ่นเตียง ทุบไหล่ ยกน�้าชา 

ปรนนิบตัด้ิวยเรอืนร่างเสยีอกี นางปีศาจจิง้จอกกลบัมใิช้รูปโฉมย่ัวยวนเขา  

นีท่�าให้เขารูส้กึประหลาดใจย่ิงนัก

ทว่าถ้อยค�าของนางกลบัเตอืนให้เขานกึข้ึนมาได้ว่าเมือ่หลายวันก่อน

ตาเฒ่าจ้าวซึง่ท�างานในครวับอกว่าจะขอลากลบับ้านเกิด เขาก�าลงัปวดหัวว่า

จะไปเชญิคนมาจากทีใ่ดอยู่พอดี ถึงแม้อาหารท่ีตาเฒ่าท�าจะไม่อร่อยนัก 

แต่ว่าค่าแรงกลับถูก ถ้าหากตาเฒ่าจ้าวลากลบัไปแล้ว ดจูากราคาตลาด 

ในตอนนีเ้ขาจะต้องใช้เงนิเพ่ิมขึน้เป็นสองเท่าถึงจะสามารถหาคนมาท�างาน

ได้

นางปีศาจตนน้ีไม่เหมอืนกับปีศาจตนอืน่ๆ เขาจบันางเอาไว้ก็เพราะ

กะว่าจะศกึษาค้นคว้านางอย่างละเอยีด มไิด้คดิจะสงัหารนาง ทว่ายันต์คาถา

ล้วนใช้ไม่ได้ผลกับนาง อาวุธเวทก็ท�าอันใดนางมิได้ หอผนึกมารก็ขังนาง 
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เอาไว้ไม่อยู่ ในขณะท่ีเขาก�าลังปวดเศียรเวียนเกล้าว่าจะจัดการกับนาง

อย่างไรนัน้ นางกลบัย่ืนเงือ่นไขออกมาเองซึง่ตรงกับความต้องการของเขา

อยู่พอดี

"ได้!" มอืของเขาพลนัล้วงเข้าไปหยิบหนงัสอืสญัญาฉบบัหน่ึงออกมา 

จากในแขนเสื้อ "นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เจ้าต้องขายตัวให้แก่ข้า เป็น 

ปีศาจในพันธสญัญาของข้า เชือ่ฟังค�าสัง่ข้า"

นางลงนามในสัญญาขายตัว ยามมีชีวิตอยู่ต้องเป็นทาสของเขา  

ตายไปก็เป็นทาสของเขา หยดโลหิตประทบัตรา สญัญาเป็นอนับงัเกิดผล!

จิง้เฟิงถูกจิน้เสวียนจบัขงัไว้ในถ�า้ ทีน่ี่ทัง้ชืน้แฉะ ทัง้หนาวเหนบ็ เป็น

สถานท่ีท่ีเอาไว้ส�าหรับลงโทษลูกศิษย์ท่ีท�าผิดโดยเฉพาะ นอกจากนั้น 

ยังไม่ให้กินข้าวอกีด้วย

ไม่มีลูกศิษย์คนใดรู้ว่าศิษย์พ่ีใหญ่กระท�าความผิดอันใดนอกจาก 

จิง้เหลย ในยามดกึด่ืนค�า่คนืเขาก็ได้แอบลอบเอาซาลาเปาสองลกูเข้ามา 

ยัดใส่มอืศษิย์พ่ีใหญ่

"รีบกินเถิด"

จิง้เฟิงเผยสหีน้าซาบซึง้ต้ืนตันใจ "ศิษย์น้อง เจ้าเป็นคนดเีหลอืเกิน"

"รูว่้าข้าเป็นคนดก็ีอย่าท�าให้ข้าต้องเป็นห่วง อย่าสร้างปัญหาให้ข้าอีก"

จิ้งเฟิงกัดซาลาเปาหน่ึงค�า แต่แล้วจู่ๆ ก็พลันชะงักน่ิงไป ก่อนจะ 

เงยหน้าขึ้นมองจิ้งเหลย

"กลางดกึแบบนี ้มซีาลาเปาเยน็ชดืให้กินกถื็อว่าไม่เลวแล้ว ทนเอา

หน่อยเถิด" จิง้เหลยเอ่ยปลอบประโลมด้วยความปรารถนาดี



103

โม่เหยียน

ทันใดน้ันจิ้งเฟิงก็สวาปามซาลาเปาลงไป กินหมดแล้วยังแลบลิ้น 

เลยีเศษทีห่ลงเหลอือยู่บนน้ิว ท่าทางนัน้ราวกับได้กินอาหารรสชาตโิอชา 

หายากก็มปิาน

"ยังมีอีกหรือไม่" ดวงตาคู่นั้นของเขาจ้องเขม็งแน่วนิ่งท่ามกลาง 

ความมดืมดิ

จิง้เหลยส่ายศีรษะด้วยความเสยีใจ "ไม่มแีล้ว เหลอือยู่แค่ซาลาเปา

สองลูกน้ีนี่แหละ ยังดีที่ข้ามือเท้าว่องไว หาไม่แล้วคงแย่งไม่ได้แม้แต่ 

ลกูเดยีว...โอ๊ย ท่านท�าอันใดเน่ีย"

จิง้เฟิงค้นตวัของเขาไปพลางเอ่ยพูดไปพลางว่า "ในส�านกัจีอ้วิน๋มใีคร

แย่งของชนะเจ้าบ้างเล่า เจ้าไม่ไปแย่งคนอืน่ก็ถือว่าไม่เลวแล้ว เอาออกมา

เสยี"

ศิษย์น้องรองเร่ร่อนใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนมาต้ังแต่เจ็ดขวบ เป็น 

นกัล้วงหวัขโมยตัวน้อยทีม่ชีือ่เสยีง แม้นเข้าร่วมส�านักแล้ว แต่ฝีมอืในการ

ล้วงควกัลกัขโมยของเขาก็ยังคงเก่งกาจล�า้เลิศ หลงัจากเรยีนวิชาอาคมและ 

วรยุทธ์แล้ว ฝีมอืในการลกัขโมยย่ิงร้ายกาจมากข้ึนไปอกี ไม่มสีิง่ใดท่ีเขา

แย่งไม่ได้ มแีต่ไม่อยากแย่งเท่านัน้

"บ้าเอ๊ย! อย่ามาลบูคล�าส่งเดชส ิซาลาเปากินหมดไปนานแล้ว ท่าน

คดิว่าซาลาเปาท่ีเหยาเหนยีงท�าจะมเีหลอืกินหรอื"

จิ้งเฟิงหยุดนิ่ง "เหยาเหนียงเป็นคนท�า?"

จิ้งเหลยเอ่ยอย่างกระฟัดกระเฟียด "ตาเฒ่าจ้าวไม่ได้ท�างานแล้ว  

เหยาเหนียงยอมลงนามในสัญญาโลหิต กลายเป็นปีศาจในพันธสญัญาของ

อาจารย์ ต่อไปจะอยู่ท�างานท่ีส�านกัจีอ้ว๋ิน เป็นแม่ครัวคนใหม่ของพวกเรา"
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จิ้งเฟิงตาลุกวาว "ถะ...ถ้าอย่างนั้นอาเจียว..."

"ช!ิ ว่าแล้วเชยีวว่าท่านยังเป็นห่วงจิง้จอกตวันัน้อยู่ วางใจเถิด จิง้จอก 

ไม่เป็นอนัใด เหยาเหนียงยินยอมลงนามในสญัญาโลหิตก็เพ่ือปกป้องมนั 

นีแ่หละ"

มุมปากของจิ้งเฟิงแย้มยิ้มเบิกบาน "ดีเหลือเกิน!"

จิง้เหลยมองค้อนเขาปราดหน่ึง "ท่านน่ีช่างหัวรัน้จริงๆ จิง้จอกตวันัน้

เจ้าเล่ห์แสนกล เล่นงานท่านจนสลบ สุดท้ายเล่า มนัไม่เป็นไร แต่ท่านกลบั 

มปัีญหา อาจารย์ยังโกรธจดัอยู่เลย ไม่รูเ้ช่นกันว่าจะขงัท่านไปอีกนานเท่าไร"

"ไม่เป็นไร ข้ามีเจ้าอยู่ทั้งคน" จิ้งเฟิงเอ่ยอย่างซาบซึ้งใจ

"ถูกต้อง โชคดท่ีีมข้ีาอยู่ ยามนีท่้านมทีกุข์ข้าก็ร่วมต้าน ดงันัน้ท่าน 

จ�าใส่ใจเอาไว้ให้ดเีล่า ถ้าหากอาจารย์จบัได้ว่าข้าแอบเอาของกินมาให้ท่าน  

ท่านต้องมาขวางหน้ารับไม้เรียวแทนข้าด้วย ร่วมแบกรับความทุกข์เข็ญ 

ด้วยกัน! ช ิ ท่านลบูคล�าพอแล้วหรอืยัง ข้ามแีต่หัวนม ไม่มหีมัน่โถว* ถ้ายัง 

ลบูอกีข้าจะให้ท่านรบัผดิชอบข้าแล้วนะ!"

ระหว่างท่ีทั้งสองก�าลังพูดคุยกันอยู่นั้น จู่ๆ ก็พลันรู้สึกได้ถึงความ 

ผดิปกต ิจงึหันไปมองทางปากถ�า้อย่างพร้อมเพรยีงกัน แต่แล้วก็ต้องอึง้งันไป

ทัง้คู่

สตรงีดงามเลอโฉมผูห้น่ึงยืนอยู่ตรงน้ัน ก�าลงัจ้องมองพวกเขาไม่วางตา

นางผิวขาวผ่องดุจหิมะ นัยน์ตาสุกสกาวดุจดวงดารา แสงจันทรา 

ทีส่่องลอดเข้ามาตามรอยแยกของถ�า้ฉายสาดลงบนร่างของนางจนดเูหมอืน

เปล่งประกายแสงสเีงนิยวง และขบัเน้นเครือ่งหน้าอนังามล�า้ของนางออกมา

* หัวนมในภาษาจีนออกเสียงว่า 'ไหน่โถว' ในที่นี้จิ้งเหลยต้องการเล่นค�าให้ล้อกันไปกับค�าว่าหมั่นโถว



105

โม่เหยียน

เช่นเดยีวกัน

นางจ้องมองท่าทางจิง้เฟิงทีก่�าลงักดตัวอยูเ่หนอืร่างผูอ้ืน่ แล้วต่อมา 

ก็หนัไปมองจิง้เหลยท่ีเสือ้ผ้าหลดุลุย่ไม่เรยีบร้อย จากน้ันก็วางกล่องอาหารลง

ภายใต้สายตาตะลงึลานของพวกเขา

"นี่เป็นอาหารที่เหยาเหนียงท�ามาให้ศิษย์พ่ีใหญ่" พอทิ้งถ้อยค�า

ประโยคนีเ้อาไว้ปุบ๊ นางก็หนักายหายเข้าไปในความมดืมดิ เดินถอยออกไปท่ี

นอกถ�า้

ทั้งสองซึ่งอึ้งท่ึงอยู่พักใหญ่ๆ ได้สติกลับคืนมาจากความตื่นตะลึง  

ต่างมองสบสายตาของอีกฝ่าย และต่างก็มคีวามรู้สึกตกใจอย่างเดยีวกัน

...ยอดหญิงงามผู้นั้นคือใครกัน!
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หลังจากจิ้นเสวียนและเหยาเหนียงลงนามในสัญญาแล้ว เขาก็ 

จบันางโยนให้มาท�างานในห้องครวั แต่หารูไ้ม่ว่าการตดัสนิใจเช่นนีข้องเขา

กลบักลายเป็นจดุพลกิผนัทีท่�าให้เหยาเหนยีงปีนขึน้มาอยู่เหนือศรีษะเขาได้

ในภายหลงั

สิ่งที่เหยาเหนียงเก่งกาจปราดเปรื่องที่สุดก็คือการท�าอาหาร

ในตลอดเวลาท่ีหนเีอาชวิีตรอดมาน้ีนางก็อาศยัฝีมอืในการท�าอาหาร

หาเงนิเลีย้งดตูวัเอง การท่ีจิน้เสวียนให้นางไปท�างานในครวั ส�าหรบันางแล้ว

เป็นแค่การกลบัไปท�างานเดิมๆ เท่าน้ันเอง

ในลานฝึกวชิาตอนเช้าตรูบ่รรดาลูกศษิย์ของส�านกัจีอ้วิน๋ยังคงท�าเหมอืน

อย่างท่ีผ่านมา พวกเขาแบ่งกลุม่เป็นกลุม่ละสองคน บ้างก็ประลองฝีมอืกัน 

ด้วยมอืเปล่า บ้างก็ตวัดดาบฟาดกระบี ่ ทุกคนล้วนมสีีหน้าขงึขังจริงจงั ฝึกซ้อม

วรยุทธ์อย่างขยันขนัแขง็

6
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ศษิย์พ่ีศษิย์น้องแต่ละคนต่างก็เคารพรกัซึง่กันและกัน ถึงแม้จะประมอื

ประลองวชิา แต่ก็ท�าแค่พอเป็นพิธีเท่าน้ัน บรรยากาศสมคัรสมานกลมเกลยีว

สมกับเป็นการต่อสูข้องวิญญูชน

แต่ทว่ายามเสยีงระฆงัในโรงอาหารเสยีงแรกดงัข้ึน เหล่าลกูศษิย์ที่

เดมิทีก�าลงัฝึกฝนอย่างตัง้อกตัง้ใจก็ลุกพรวดข้ึนมาอย่างฉบัพลนั ว่ิงทะยาน 

พุ่งปรี ่ ต่างแก่งแย่งเบยีดเสยีดกันไม่มใีครยอมให้ใครทัง้ส้ิน ไอสังหารปะทุ

รนุแรง ไหนเลยจะยังมภีาพความสงบปรองดองอย่างเม่ือครู่ให้เหน็

หากว่ิงช้ากับข้าวก็จะถูกกวาดกินไปจนหมด ถ้าเคลือ่นไหวอดือาด

แม้แต่ข้าวก้นหม้อก็คงจะไม่มเีหลอืให้กิน

จิ้นเสวียนยืนอยู่บนแท่นสูง เขาแค่แวะมาตรวจตราดูลูกศิษย ์

ฝึกฝนวรยุทธ์ ทว่าสิง่ทีเ่ห็นกลบัเป็นภาพเช่นนี ้ แต่ละคนท่าทางอย่างกับ 

ผู้ทุกข์ยากที่ไม่มีข้าวตกถึงท้องมาสามวัน ยังไม่ทันรอให้เสียงเคาะระฆัง 

สิน้สดุลงก็ว่ิงปรูด๊ไปจนไม่เห็นแม้แต่เงา หลงเหลือไว้แต่เพียงดาบกับกระบีท่ี่

กระจดักระจายทัว่พ้ืน

เขาแค่นเสยีงฮหึนกัๆ หนึง่ครา "เจ้าเดก็บ้าพวกน้ีนี ่ แค่กินข้าวก็ท�า

อย่างกับเป็นผีอดอยากกลับชาติมาเกิด น่ีมันใช้ได้ที่ใดกัน ดูเหมือนว่า

อาจารย์อย่างข้าจะปล่อยปละละเลยมากเกินไปแล้ว จ้ิงเหลย!"

ไม่มีผู้ใดส่งเสียงตอบกลับ

เขาหันหน้ากลบัไปมอง แต่แล้วก็พบว่าศษิย์คนรองซึง่เดมิทยืีนอยู่ 

ข้างหลงัเขากลบัหายตัวไปไม่เห็นแม้แต่เงา

จิน้เสวียนใบหน้าง�า้งอ ก่อนจะหมนุกายเดนิเข้าไปในห้องโถงหลกั

จิง้เหลยเจ้าเดก็หน้าเหม็น แม้แต่เจ้าก็ยังว่ิงไปแย่งอาหารเหมอืนกันรึ  
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ช่างน่าโดนฟาดจรงิๆ!

จิน้เสวยีนนัง่อยู่บนเก้าอี ้ก�าลงัเปิดอ่านต�าราคาถาเล่มหนึง่เพ่ือคดัลอก 

แต่ว่าอ่านอยู่ครึง่ค่อนวันกลบัอ่านไม่เข้าหัวเลยแม้แต่อกัษรเดยีว ในสมอง 

ของเขามแีต่กลิน่หอมหวนของอาหารในช่วงหลายวันมานีอ้ยู่เตม็ไปหมด

ขนมแป้งต้นหอมอบ ซาลาเปาหมูใส่เห็ดหอม บะหมี่ลูกชิ้นปลา 

ต้มกระดูกหมู หมูผัดเปรี้ยวหวาน ปลาอบเต้าเจี้ยว...สตรีผู้นี้คิดว่าก�าลัง 

เปิดหอสรุาอยู่หรอือย่างไรกัน

หากไม่นึกถึงก็แล้วไป แต่พอนึกขึ้นมาก็ไม่จบไม่ส้ิน ท�าเอาตอนน้ี 

เขาท้องร้องโครกคราก...สมควรตายนกั! เหตใุดกับข้าวของเขายังไม่ถูกยก 

เข้ามาส่งอกี!

"มาแล้วๆ!"

คนยังมาไม่ถึง เสียงกลับมาถึงก่อน ศิษย์คนรองท่ีรู้ใจราวกับเป็น 

พยาธิในท้องของเขายกตะกร้าใส่อาหารผลกัประตเูดนิเข้ามา ใบหน้าแย้มย้ิม

สดใสเจิดจรัสเสียย่ิงกว่าพระโพธิสัตว์เมตไตรยเสียอีก อีกฝ่ายเดินมาถึง 

ตรงหน้าเขา จากน้ันก็วางอาหารลงบนโต๊ะ ปากก็พร�า่พูดมไิด้หยุด

"อาจารย์ ศิษย์ยกอาหารมาให้ท่านแล้วขอรับ ท่านไม่รู้หรอกว่า 

ศิษย์น้องที่ไร้หัวจิตหัวใจพวกนั้นปกติดูเรียบร้อยมีมารยาท แต่พอเห็น

กับข้าวปุบ๊ก็ท�าอย่างกับคนไม่รูจ้กักัน ท่าทางอย่างกับผีอดอยากกลับชาติ

มาเกิด ศษิย์กลวัว่าพวกเขาจะเนรคณุกวาดอาหารกินเรยีบไม่มเีหลอื ท�าให้ 

ท่านต้องอดกิน จึงรีบไปยกมาให้ท่านโดยเฉพาะเลยนะขอรับ ท่านดูสิ  

ข้าวกลางวันวันน้ีหอมกรุน่ย่ิงนัก หมสูองไฟ หมหู่อกะหล�า่ หมผูดัหน่อไม้  

ตามด้วยต้มปลาเหลืองใส่เต้าหู้ร้อนๆ หน่ึงถ้วย ช่างมากมายหลากหลายจริงๆ!"
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วาจาเหล่าน้ีเขาพูดได้อย่างคล่องปากย่ิงกว่าเสี่ยวเอ้อร์ในหอสุรา

เสียอีก

จิ้นเสวียนถลึงตาใส่จิ้งเหลย ถ้อยค�าพวกนี้เป็นการแก้ตัวอย่าง 

ชดัเจนว่าทีเ่ขาหนหีายไป ท้ังหมดล้วนเป็นเพราะไปช่วยแย่งอาหารให้อาจารย์ 

ท้ายทีส่ดุแล้วคนเป็นอาจารย์อย่างตนไม่เพียงแต่มอิาจด่าทอเขาได้ ยังต้อง

ชมเชยในความกตัญญูรูคุ้ณของเขาด้วยซ�า้ไป

จิ้นเสวียนจ้องมองใบหน้าเป่ียมย้ิมประจบเอาใจของเขา ต่อมา 

ก็เหลือบมองอาหารท่ีวางเรียงรายเต็มโต๊ะ น�้าแกงมีควันฉุยลอยอบอวล 

กลิ่นกับข้าวหอมๆ ท่ีลอยแตะจมูกกระตุ้นหนอนตะกละในท้องของเขา 

ให้ตืน่ขึน้ หลงัจากนิง่เงียบไปครูใ่หญ่เขาก็เอ่ยสัง่อย่างเฉยชาว่า

"วางเอาไว้ก่อน"

"ขอรับ อาจารย์ ท่านค่อยๆ กินนะขอรับ" จิ้งเหลยโค้งกายค�านับ  

ถอยออกไปนอกห้องแล้วปิดประตลูง จากน้ันก็รบีหมนุกายว่ิงตะบงึออกไป

ทันที

การแย่งอาหารเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมืออย่างหนึ่ง เขาใช้ข้ออ้างว่า 

จะน�าอาหารไปส่งให้อาจารย์ เพ่ือท่ีจะได้แย่งชงิอาหารอย่างโจ่งแจ้งเปิดเผย  

พอตักอาหารใส่ในถ้วยแล้วก็แบ่งอาหารออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีเยอะ 

เก็บไว้ให้ตนเอง ส่วนทีน้่อยก็เก็บไว้ให้อาจารย์

ดูสิ ประกายเพลิงในก้นบึ้งดวงตาของอาจารย์มอดดับลงไปทันที 

หลังจากได้เห็นอาหาร ไหนเลยจะมีเวลาว่างมาลงโทษเขา เขาขอรีบ 

กลบัเรอืนไปกินอาหารส่วนท่ีตนเองเก็บซ่อนเอาไว้ก่อนล่ะ

พอจิง้เหลยกลบัออกไปแล้วจิน้เสวียนก็โยนต�าราหนงัสือไปไว้อกีด้าน 
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เมือ่หยิบตะเกยีบข้ึนมาปุ๊บก็ลงมอืกินทันที

เขาจ�าต้องยอมรบัว่าตอนแรกทีจ่บันางโยนไปไว้ทีห้่องครวัก็แค่เพราะ

ท่ีห้องครัวขาดคนท�างานเท่านั้น จึงจะให้นางไปท�าหน้าที่แทนชั่วคราว  

นกึไม่ถึงว่ากลบัเจอสมบติัล�า้ค่าเสยีได้

ตัง้แต่ได้กินอาหารฝีมอืของนางเขาถึงได้พบว่าอาหารทีต่าเฒ่าจ้าว

ท�าน้ันรสชาตยิ�า่แย่เพียงใด หากไม่กินอาหารของนางก็คงไม่รู้สกึ แต่พอ 

กินแล้วกลบัติดอกตดิใจย่ิงนกั

นับตั้งแต่เหยาเหนียงเข้ามาคุมห้องครัว เวลากินข้าวก็กลายเป็น 

ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด

พวกลกูศษิย์เหล่าน้ีปกติต้องฝึกฝนวรยุทธ์จงึกินอาหารจย่ิุง หน่ึงคน

สามารถกินได้ถงึสามถ้วย กอปรกับอาหารทีเ่หยาเหนียงท�าช่างแสนเลศิรส 

เพียงไม่นานก็ท�าให้ทุกคนกินจมุากขึน้กว่าเดิมสองเท่า

เหยาเหนยีงเห็นลกูศษิย์เหล่านีกิ้นเยอะ นอกจากอาหารหลกัสามมือ้ 

แล้ว ยังท�าแป้งม้วนต้นหอมกับขนมแป้งอบสอดไส้หมูอบเอาไว้ในหม้อ  

ถ้าหากทุกคนหิวเมือ่ไรก็จะมอีาหารร้อนๆ ให้กินแก้หิวได้ตลอดเวลา

ฝีมอืการท�าอาหารของเหยาเหนยีงท�าให้คุณภาพอาหารการกินของ

ส�านักจีอ้ว๋ินยกระดับขึน้ไม่น้อยในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ แน่นอนว่าเนือ่งจาก

ทกุคนกินอาหารเพ่ิมมากขึน้ วัตถุดิบทีจ่�าเป็นและค่าใช้จ่ายก็ย่อมเพ่ิมข้ึน 

ตามไปด้วย

ยามจิง้เหลยน�ารายการวตัถุดบิท่ีต้องจบัจ่ายใช้สอยซึง่เหยาเหนียง

เขียนไล่เรียงออกมาไปให้อาจารย์ดู ก็เห็นแค่อาจารย์มีสีหน้าเคร่งขรึม 

เข้มงวด ไร้รอยยิ้ม ผ่านไปเนิ่นนานก็ยังคาดเดาอารมณ์ไม่ออก
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ทแีรกจิง้เหลยคดิว่าอาจารย์เห็นปรมิาณของท่ีเขียนลงในรายการแล้ว

จะตวัดพู่กันขีดลบออกไปครึ่งหนึ่ง เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานี้อาจารย์

พยายามประคบัประคองค่าใช้จ่ายของส�านกัมาโดยตลอด จงึเคยชนิกับ 

การประหยัดค่าใช้จ่าย อะไรท่ีลดได้ก็ลด แต่ว่าหนน้ีอาจารย์กลับมองด ู

แค่แวบเดยีว ไม่เอ่ยวาจาใดๆ ทัง้สิน้ จากนัน้ก็ยืน่รายการสิง่ของกลบัมา

"ตกลง"

ตกลง? แค่สองค�านี้? เห็นด้วยแล้ว?

ครัน้เห็นเขายังยืนอึง้อยู่กับท่ี จิน้เสวียนก็ปรายตามองลกูศิษย์แวบหนึง่ 

"ยังมเีรือ่งใดอกี"

"ไม่ ไม่มีขอรับ ศิษย์จะรีบไปบอกเหยาเหนียงเดี๋ยวนี้"

จิง้เหลยโค้งกายเดินถอยออกไปนอกเรอืน พอออกมาจากเรือนแล้ว

เขาก็หน้าชื่นตาบานในทันใด คิดในใจว่าแปลกย่ิง ดวงอาทิตย์ขึ้นทาง 

ทศิตะวนัตกเสยีแล้วกระมงั เหยาเหนียงผูน้ี้เป็นดาวน�าโชคจริงๆ วนัหลงั 

ทกุคนจะได้มลีาภปากกันแล้ว

วันถดัมาจิง้เหลยก็ท�าหน้าย้ิมประจบประแจงเดินเข้ามาอกีคร้ัง แล้ว

รายงานแก่อาจารย์ว่า "อาจารย์ เหยาเหนียงบอกว่าอยากจะขอเบิกเงิน 

ซือ้ไก่มาเลีย้งสกัหลายตัวขอรบั"

จิน้เสวียนท่ีก�าลงัเขียนหนังสอือยู่พลนัชะงกัน่ิงไป แล้วจงึช้อนสายตา 

ซึง่เตม็ไปด้วยความสงสยังงงวยขึน้มอง "เลีย้งไก่?"

"เหยาเหนยีงบอกว่านางอยากจะล้อมคอกทีห่ลงัห้องครวัไว้เลีย้งไก่ไข่ 

ไข่ฟักตัวออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ พอเลี้ยงจนโตก็น�ามาเชือดกินได้ สามารถ 
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ท�าแกงไก่ใส่เห็ดหอม ไก่อบห่อใบบวั ไก่อบหนงักรอบ รวมถึงไก่อบถัง..."  

จิง้เหลยเอ่ยรายการอาหารยาวยืด ชวนให้คนน�า้ลายสอมากข้ึน

จิ้นเสวียนน่ิงเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วจึงหยิบเงินหนึ่งถุงออกมาย่ืนให ้

ลกูศษิย์ "เอาไปให้นาง ดูว่านางอยากจะซือ้สิง่ใดก็ให้นางพิจารณาเอาเอง"

ใจกว้างถึงเพียงนี้เชียว?

จิง้เหลยแอบตะลึงลานอยู่ในใจ ทว่าบนใบหน้ากลบัยังคงรกัษารอยย้ิม

ประจบประแจงเอาไว้ "ศิษย์น้อมรับค�าสั่งขอรับ" มือท้ังสองข้างประคอง 

ถุงใส่เงนิพลางเดินออกจากเรอืนไป

เมือ่เดนิออกมาแล้วเหล่าลกูศิษย์ทีเ่ฝ้ารออยู่ข้างนอกก็วิง่กรเูข้ามาล้อม

ทนัที

"เป็นอย่างไรบ้าง เป็นอย่างไรบ้าง! อาจารย์รับปากหรือไม่"

จิง้เหลยกระดกรมิฝีปากยกย้ิม ก่อนจะหยิบถุงใส่เงนิออกมาอวดให้

ทกุคนด ู"ดสู ิน่ีมใิช่ค�าตอบร"ึ

ครั้นทุกคนเห็นก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีออกมาพร้อมกัน

"ข้าว่าแล้วเชยีว! อาจารย์หญิงออกโรงเองเช่นน้ี อาจารย์จะไม่ตกลง 

ได้อย่างไร" ลกูศษิย์คนหน่ึงเอ่ย ศิษย์คนอืน่ๆ ต่างก็เห็นพ้องผสมโรง

พอได้ยินค�าว่า 'อาจารย์หญิง' จิง้เหลยก็เอาแต่ย้ิมกร่ิมไม่เอ่ยวาจา  

ในส�านกัมเีพียงเขากับศษิย์พ่ีใหญ่เท่าน้ันท่ีรูว่้าเหยาเหนยีงมใิช่อาจารย์หญงิ 

แต่เป็นมนุษย์ครึง่ปีศาจทีถู่กอาจารย์จบักลบัมา

เพียงแต่ว่าเขาคดิมากเกินไปหรอืไม่ ไฉนเขาถึงรูส้กึว่าอาจารย์ดูเหมอืน

จะยอมตอบสนองความต้องการของเหยาเหนียงไปเสียทุกเร่ืองเลยเล่า  

ยกตวัอย่างเรือ่งปีศาจจิง้จอกเก้าหางตนน้ันก็แล้วกัน ในเมือ่อาจารย์จบัตัว 
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โม่เหยียน

ได้แล้ว ก็ไม่มทีางปล่อยมนัออกมาตามใจชอบอย่างแน่นอน ปีศาจร้ายพรรค์น้ี

จ�าต้องผนกึมนัเอาไว้ แต่พอเหยาเหนียงเอ่ยปากขอร้อง อาจารย์กลบัมไิด้

ปฏเิสธเสยีอย่างนัน้

จิ้งเหลยใช้สมองขบคิดอยู่สักพัก ทันใดน้ันก็พลันเกิดความคิดดีๆ  

ขึน้มา พอวันถัดมาเขาก็ไปหาอาจารย์อีกครัง้

"อาจารย์ขอรับ เหยาเหนียงบอกว่า..."

จิ้นเสวียนซึ่งก�าลังวาดยันต์อยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือเอ่ยถามอย่าง 

เรยีบเฉยว่า "บอกว่าอันใด"

จิง้เหลยกลอกลกูตาไปมาเลก็น้อย แล้วเหลอืบมองอาจารย์แวบหน่ึง 

จากน้ันกัดฟันเบาๆ ลองเดิมพันอย่างสดุตัว

"เหยาเหนียงบอกว่าจะปล่อยศิษย์พี่ใหญ่ออกมาได้หรือไม่"

มอืของจิน้เสวียนหยุดชะงักโดยพลนั ครัน้แล้วก็เงยหน้าขึน้มองเขา 

ขมวดค้ิวถาม "นางพูดเช่นนีห้รอื"

นีเ่ป็นเรือ่งทีจ่ิง้เหลยแต่งขึน้เอง แต่แน่นอนว่าเขาไม่มทีางสารภาพ 

ออกมา จะว่าไปแล้วศิษย์พ่ีใหญ่ถูกขังก็เพราะนาง นางน่าจะหวังให้ 

ศษิย์พ่ีใหญ่ถกูปล่อยตัวออกมาโดยเรว็ถึงจะถูก

"ใช่แล้วขอรบั เหยาเหนียงบอกว่าศษิย์พ่ีใหญ่ถูกลงโทษเพราะนาง  

ดงันัน้จงึรู้สึกไม่สบายใจย่ิง พอใจไม่สงบแล้ว อาหารทีท่�าออกมาก็จะไม่อร่อย

ตามไปด้วย ซึง่จะเป็นการท�าร้ายทุกคนด้วยเช่นเดยีวกัน จงึหวังว่าอาจารย์ 

จะช่วยให้นางเบาใจลงได้"

จิ้นเสวียนเงียบนิ่งครุ่นคิด หัวคิ้วขมวดมุ่น ไม่พูดไม่จาอยูเ่นิ่นนาน

จิง้เหลยซ่ึงรอคอยค�าตอบอยู่ลอบสงัเกตดูสหีน้าท่าทางของอาจารย์
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ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

อย่างระมดัระวัง ทว่าจากสีหน้าแววตาเช่นน้ีของอาจารย์ ดทู่าทางเขาคงจะ 

ไม่ตอบตกลง...

"ช่างเถิด เจ้าไปบอกจิ้งเฟิงว่ากลับเรือนได้"

จิง้เหลยเบกิตากว้าง ใบหน้าเตม็ไปด้วยความไม่คาดฝัน ทว่าเพียงแค่ 

ชัว่พรบิตาเดยีวเขาก็ก้มศีรษะเอ่ยขานรบั

"ศิษย์น้อมรับค�าสั่งขอรับ"

เขาหันกายกลบัไปพร้อมกับแลบลิน้ออกมาเลก็น้อย เร่งรีบเดนิออก

จากเรอืนไป

นกึไม่ถึงเลยว่าจะส�าเรจ็ได้ ไม่น่าเชือ่จรงิๆ อาจารย์ซึง่ใจแขง็มาแต่ไหน

แต่ไรกลบัดเูหมอืนจะปฏบิตัต่ิอเหยาเหนียงพิเศษกว่าคนท่ัวๆ ไป พอในส�านกั

มสีตรเีพ่ิมขึน้มาหน่ึงคน ทกุอย่างก็แตกต่างไปจากเดมิจริงๆ ด้วย



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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