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พลัดพรากจากสิ่งที่รัก
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ไม่รูเ้ริม่ตัง้แต่เมือ่ไรทีผู่ผ่้านแม่น�า้ลมืเลอืน* เรยีกข้าว่าหินสามชาติ

ซานเซิง** หลังจากน้ันมีบางคนทอดทิ้งข้า บางคนจับจูงมือกันสลัก 

บุพเพในชาติก่อนของพวกเขาลงบนตัวข้า บางคนคร�่าครวญโหยไห ้

เบือ้งหน้าข้า

แต่ข้าเป็นเพียงหินก้อนหนึ่งข้างแม่น�้าลืมเลือน ไร้เศร้าสุข ไร้ทุกข์

ยินด ีข้าเฝ้าอยูเ่งียบๆ ข้างแม่น�า้ลมืเลอืนมาพันปีจนมจีติวิญญาณในท่ีสดุ

วิญญาณของสรรพชีวิตล้วนต้องผ่านเคราะห์กรรมเป็นธรรมดา  

ทว่าข้ากลับผ่านมาแล้วร้อยปีอย่างสงบมั่นคง จนกระทั่ง...

เคราะห์รัก

นักพรตหนวดขาวที่ข้ามแม่น�้าลืมเลือนดูโหงวเฮ้งให้ข้า ส่ายหัว 
* แม่น�้าลืมเลือน (วั่งชวน) คือแม่น�้าที่อยู่ในปรภพใต้สะพานอนิจจัง (ไน่เหอ)
** หินสามชาติ (ซานเซิง) ตามต�านานจีนโบราณคือตัวแทนของชาติก่อน ชาติปัจจุบัน และชาติหน้า ตั้งอยู่ 
รมิแม่น�า้ลืมเลอืนข้างสะพานอนจิจงัในปรภพ กล่าวกันว่าหนิสามชาตสิามารถสะท้อนรปูลกัษณ์ของชาตก่ิอน 
อีกทั้งเหตุจากชาติก่อน ผลของชาตินี้ ชะตากรรมสังสารวัฏและบุพเพวาสนาล้วนสลักอยู่บนหินนี้

1 
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สามชาติผูกพันแม่น�้าลืมเลือน

ไปมาขณะท�านายคราวเคราะห์ของข้า

ข้าเพียงท�าเป็นว่าเขาก�าลงัผายลม ข้าคอืวญิญาณของหินสามชาติ 

จิตวิญญาณของก้อนหิน จิตใจของก้อนหิน ไอหยิน* ริมฝั ่งแม่น�้า 

ลืมเลือนที่ไม่เคยหายไปตลอดปีย่ิงท�าให้ข้าเยือกเย็นมั่นคง ไร้รักไร้ร้าย 

ไม่หวั่นไหว แล้วเคราะห์รักจะมาจากไหนอีก

ยามนั้นข้าคิดเช่นนี้

แต่ว่าทุกเรื่องย่อมมีสิ่งเหนือความคาดหมาย

ยามบ่ายอันทึบทึมวันหน่ึงในปรโลก ข้าเดินเล่นกลับไปกลับมา 

อยู่ข้างแม่น�้าลืมเลือนไม่เปลี่ยนแปลงมาตลอดเหมือนปกติ ข้าเงยหน้า 

ขึ้นมอง ท่ามกลางความมืดมิดของไอหยินที่แผ่คลุมหนาทึบคล้ายว่า 

แสงอาทิตย์ของโลกมนุษย์ฉีกทลายชั้นหมอก สาดส่องดอกปี่อั้น**  

ที่ขึ้นกระจายอยู่บนทางน�้าพุเหลือง*** ให้งดงาม

ชายหนุ่มผู้นั้นเยื้องย่างเข้ามา

ข้าพลันนึกถึงประโยคท่ีหญิงชาวมนุษย์ผู ้หน่ึงพึมพ�าผ่านตัวข้า 

เมื่อหลายปีก่อนหน้าขึ้นมาได้ 'มีบุรุษผู้เล่าเรียนดั่งเจียระไน ดั่งกลึงเกลา

สลักเหลาดั่งบดเพียร'****

* หยินหยาง (อนิหยาง) เป็นแนวคดิหนึง่ของลทัธิเต๋า ทีเ่ชือ่ว่าสรรพสิง่ในโลกล้วนมคีูต่รงข้ามสร้างความสมดลุ
ให้กัน หยินคือพลังลบ เป็นพลังเพศหญิง พบในทุกสิ่งที่ให้ความหนาวเย็น ความมืด อ่อนนุ่ม ชื้นแฉะ ลึกลับ 
และเปลี่ยนแปลง หยางคือพลังบวก เป็นพลังเพศชาย พบในทุกสิ่งที่ให้ความอบอุ่น สว่างไสว มั่นคง สดใส
** ดอกป่ีอัน้ (Red Spider Lily) ค�าว่าป่ีอ้ัน แปลตรงตวัว่าอกีฟากฝ่ัง ตามความเชือ่ของจนีแม่น�า้ปรภพจะแบ่ง
สองฟากฝ่ังระหว่างคนเป็นและคนตายออกจากกัน บนฝ่ังของคนตายจะมดีอกป่ีอัน้บานอยู่ทัว่ ผูท่ี้จะข้ามมา 
ฝั่งนี้ได้มีเพียงคนตายเท่านั้น ดังนั้นจึงมีอีกชื่อว่าดอกไม้คนตาย
*** ทางน�้าพุเหลือง (หวงเฉวียน) หมายถึงทางน�้าใต้ดิน หรืออีกนัยหนึ่งคือยมโลก
**** วรรคเต็มคือ 'ทอดมองโค้งน�้าฉีฟากนั้น ไผ่เขียวเรียงหลั่นงามไสว มีบุรุษผู้เล่าเรียนดั่งเจียระไน ดั่ง 
กลึงเกลาสลักเหลาดั่งบดเพียร' มาจากบทกลอนในคัมภีร์กาพย์กลอน (ซือจิง) ชื่อ 'ฉีอวี้' แปลว่าโค้งน�้าฉี มี
เนื้อหากล่าวชมความงามของบุรุษวิญญูชน
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กว่าพันปีผ่านมาดวงใจของข้าขยับไหวเล็กน้อยอย่างหาได้ยาก  

ข้าคิดว่าบางทีนี่คงเป็นรักแรกพบที่ในนิทานชาวบ้านของโลกมนุษย ์

กล่าวถึงกระมัง

เขาเดินเข้ามาใกล้ช้าๆ แน่นอนว่าไม่ได้มาหาข้า แต่เป็นเพราะว่า 

ด้านหลงัของข้าคือสะพานอนิจจงั* ท่ีจ�าเป็นต้องข้ามผ่านยามเข้าสู่ปรโลก 

ข้ารูส้กึว่าไม่ง่ายเลยทีจ่ะเจอคนงดงามถึงเพียงนี ้สมควรทีจ่ะพบปะสร้าง

ความทรงจ�าดีงามกับเขาสักครั้งหนึ่ง

ข้าเดินขึ้นหน้าเอ่ยเรียกแผ่วเบา "คุณชาย" ข้าอยากคารวะเขา

เหมือนกับคุณหนูท่ีได้รับการอบรมในนิทานชาวบ้านแบบนั้น แต ่

นิทานชาวบ้านของโลกมนุษย์เพียงพูดประโยคคารวะ ไม่ได้บอกถึง 

การเคลื่อนไหวและท่าทาง

ข้าครุ ่นคิดอยู่ครู ่หนึ่งจึงเลียนท่าทางปกติของเหล่าวิญญาณ 

ยามร�่าไห้กับท่านพญายม สองเข่าคุกลง โขกหัวเสียงดังให้เขาสามครั้ง 

"คุณชาย ขอบังอาจถามว่าท่านมีนามอันไพเราะว่าอะไร"

เหล่ายมบาลโดยรอบสูดหายใจเสียงเย็นเข้าสองครา เขายืนทื่อ 

อยู่ตรงนั้น ในดวงตามีแววประหลาดใจเล็กน้อย ไม่ตอบค�าข้าชั่วขณะ

การปฏิบัติตนต่อผู ้อื่นต้องมีความจริงใจ ยมทูตด�ายมทูตขาว 

เฮยไป๋อู๋ฉาง** เคยพูดค�าน้ีบ่อยๆ 'มีความจริงใจจึงท�างานได้ดี' ดังนั้น 

* สะพานอนิจจงั (ไน่เหอ) คอืสะพานข้ามภพท่ีเชือ่มแดนสวรรค์ มนุษย์ และนรกตามความเชือ่ของพุทธศาสนา
นิกายมหายาน เมื่อคนตายไปจะต้องข้ามสะพานนี้
** เฮยไป๋อู๋ฉาง เป็นค�าเรียกยมทูตด�ายมทูตขาว 'เฮย' มาจากค�าว่า 'เฮยเทียน' แปลว่ากลางคืน 'ไป๋' มาจาก
ค�าว่า 'ไป๋เทียน' แปลว่ากลางวัน 'อู๋ฉาง' แปลว่าไม่ยั่งยืนแน่นอน รวมกันจึงมีความหมายว่า 'ชีวิตไม่แน่นอน 
ทุกคนพร้อมตายได้ทกุเวลาท้ังกลางวันกลางคนื' ท้ังสองไปไหนมาไหนด้วยกัน มหีน้าท่ีตามเก็บวิญญาณของ
ผู้หมดอายุขัย ตามศาลเจ้ามักมีภาพวาดหรือรูปปั้นของท้ังคู่ ตนหน่ึงใส่ชุดขาวทาหน้าขาว อีกตนใส่ชุดด�า 
ทาหน้าด�า จึงเรียกอีกชื่อว่ายมทูตหน้าขาวหน้าด�า
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ทุกครั้งพวกเขาจึงสามารถน�าสามวิญญาณเจ็ดจิต* กลับมาได้อย่าง 

ว่าง่าย

ข้าเห็นเขาไม่ตอบค�าข้า ขบคิดอยู่ครู่หน่ึงจึงรู้สึกว่าอาจเพราะตน

โขกหัวได้ไม่ดังพอ ไม่ได้แสดงความจริงใจออกมา ดังนั้นข้าจึงเดินเข่า 

ไปข้างหน้าสามก้าว โขกหัวหนักๆ อย่างไม่เสียดายแรงอีกสามครั้ง  

แทบจะโขกจนพื้นดินสั่นสะเทือนสามครา

ยมบาลรอบตัวสูดหายใจเฮือกๆ คล้ายตกใจจนสับสน

ข้าเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยใบหน้าท่ีมีเลือดสดหยดย้อย "คุณชาย 

มีนามว่าอะไร"

อาจเพราะใบหน้าเปื้อนเลือดน่าสลดน้ีท�าให้เขาหวาดผวา เขา 

จึงไม่พูดค�าใด ข้าร้อนใจรีบเช็ดใบหน้าจนท้ังมือเปียกชุ่มไปหมด! ข้า 

ไม่รู้เลยว่าตนเองถึงกับหลั่งเลือดมากเพียงน้ี ทันใดนั้นพลันเข้าใจข้ึนมา

บ้างแล้วว่าเหตุใดเขาจึงมีท่าทางทึ่มทื่อเช่นนั้น

ข้าตืน่ตระหนก มอืเท้าเชด็ถูสบัสนไปพักหนึง่ ผลคอืท�าจนท่ัวร่างตน

เต็มไปด้วยเลือดเหนอะหนะ

ข้าเงยหน้ามองเขาอย่างไม่รู้จะท�าเช่นไร

นัยน์ตางดงามของเขามีเงาของข้า จากนั้นหางตาโค้งปรากฏแวว

ยิ้มสว่างไสว

แม้ข้าไม่รูว่้าเขาก�าลงัเบกิบานอะไร แต่เหน็เขาส�าราญใจข้าก็แสดง

* ตามคติของลัทธิเต๋ามีความเชื่อว่าในตัวมนุษย์ประกอบด้วยสามวิญญาณกับเจ็ดจิต โดยวิญญาณทั้งสาม 
ได้แก่ วิญญาณฟ้า วิญญาณดิน วิญญาณชีวิต เมื่อตายลงวิญญาณท้ังสามจะแยกกลับสู่สวรรค์ ด�าสู่นรก  
วนเวียนในสสุาน และจะมารวมกันใหม่เมือ่กลับมาเกิด ส่วนจติทัง้เจด็ หมายถึงอารมณ์ความรูส้กึเจด็จ�าพวก 
คือยินดี โกรธ เศร้า กลัว รัก เกลียด ใคร่ เมื่อร่างดับสูญจิตทั้งเจ็ดจึงมลายหายไป หรืออาจติดตามวิญญาณ
ไปด้วย
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ความเป็นมติรด้วยการเผยฟันขาวสะอาดของตน แต่ไม่คาดว่าการกระท�า

เช่นนี้กลับขับเน้นให้คนหวาดกลัวรอยยิ้มเปื้อนเลือดนี้ยิ่งขึ้น

ยมบาลจย่า* ด้านข้างท่าทางร้อนรนพิกล เข้าประชิดข้างตัวแล้ว 

ดึงข้า แต่ข้าไม่ลุก เขาจึงพูดอย่างฉุนเฉียว "ท่านยายซานเซิงของข้า!  

ท่านท�าท่าทางน่ากลัวเช่นนั้นท�าไม! ท่านรู้หรือไม่ว่าเขาเป็นใคร"

พลงัเวทของข้าในหมูด่วงวิญญาณแห่งปรโลกไม่นบัว่าสงูส่งลกึล�า้ 

แต่เพราะอาวุโสถึงเพียงนั้นแล้ว พวกยมบาลจึงล้วนเคารพนับถือข้า  

ยามที่ใช้น�้าเสียงเช่นนี้พูดกับข้านั้นจึงน้อยยิ่งกว่าน้อย ข้าขมวดคิ้วกล่าว

อย่างแปลกใจ "ข้าย่อมไม่รู้แน่นอนว่าเขาคือใคร ยามนี้มิใช่ก�าลังถาม 

อยู่หรือ"

ยมบาลอี่ท่าทางราวกับจะกระอักเลือดออกมาตรงน้ัน "ท่านยาย! 

ท่านผูน้ีค้อื..." เขายังไม่ทนักล่าวจบ เสยีงอ่อนโยนสายหนึง่ก็ดังขดัจงัหวะ

ขึ้น

"ข้ามีชื่อว่าโม่ซี"

เขาย่ืนมือออกมา ข้าจึงวางมือลงบนมือเขาตามธรรมชาติ เขา 

พลันพลิกมือกุมข้อมือข้า

ข้อมือคือจุดตายของข้า ยามนี้แค่เขาออกแรงเพียงนิดข้าก็จะตาย

อนาถยิ่ง

ยมบาลจย่าและอีท่ี่เดิมใบหน้าขาวซดีไม่น่ามองอยู่แล้วย่ิงซดีลงไป

อีกหลายส่วน เจ้าจย่าร้องขออย่างร้อนรน "ใต้เท้า! ใต้เท้า! แม่นางซานเซงิ 

เฝ้าอยู่ข้างแม่น�้าลืมเลือนมาโดยตลอด ปรโลกยังเป็นสถานที่หยาบช้า  
* ชาวจีนมักน�าอักษรในแผนภูมิสวรรค์ (ก่ิงฟ้า) คือ จย่า อี่ ปิ่ง ติง... มาใช้ในการไล่ล�าดับ เหมือนการใช้  
A, B, C, D ในภาษาอังกฤษ
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แม่นางไม่เข้าใจมารยาท ขอใต้เท้าโปรดให้อภัยด้วย"

"ซานเซิง? ชื่อนี้แปลกจนน่าสนใจนัก"

ข้ายังคงจ้องมองเขา ภายในใจกลบัไม่รู้สกึหวาดกลวัด้วยในดวงตา

เขาไม่มีไอสังหาร

เขามองข้าอย่างละเอียดหนึ่งรอบ ปล่อยข้อมือแล้วเปล่ียนมา 

เป็นพยุงแขนข้าลุกขึ้น "ก้อนหินในปรโลกถึงกับมีจิตวิญญาณ เป็น 

เรื่องประหลาดหาได้ยากอย่างแท้จริง แต่ในเม่ือเจ้าไม่รู้ว่าข้าเป็นใคร  

เหตุใดจึงมากมารยาทต่อข้าเพียงนี้"

มากมารยาท?

เข้าใจแล้ว ที่แท้เมื่อครู่ไม่ใช่ข้าแสดงความจริงใจไม่พอ แต่เป็นข้า

จริงใจมากเกินไป ข้ากล่าวอย่างสัตย์ซื่อออกไป "ท่านรูปงามย่ิงนัก  

ข้าอยาก..." ข้าจนค�าอย่างไม่ถูกเวลา ด้วยอารามรีบร้อนจึงหยิบค�า 

ที่กระจัดกระจายอยู่ในสมองตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ขึ้นมา "ข้าอยากเกี้ยวท่าน"

เจ้าจย่าใช้สายตาหมดหนทางรักษามองข้า

เขายิ้ม "ช่างเป็นวิญญาณที่ตรงไปตรงมานัก"

ข้าคิดเอาเองว่านี่เป็นค�าชมท่ียอดเย่ียม แล้วให้รู้สึกยินดีในทันใด 

จึงรีบเอ่ยถาม "เช่นนั้นข้าเกี้ยวท่านได้หรือไม่"

เขาเงยีบไปครูห่น่ึงค่อยเอ่ย "ข้ามาคราน้ีเพราะคราวเคราะห์ จะไม่รัง้ 

อยู่ในปรโลก"

ความหมายในค�าพูดคือไม่ได้กระมัง ข้าหลุบตาลง รู้สึกผิดหวัง 

อยู่บ้าง

"เจ้าเฝ้าอยู่ข้างแม่น�้าลืมเลือนมาตลอดหรือ" เขาพลันถาม
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ข้าพยักหน้า

"อยากออกไปดูข้างนอกบ้างหรือไม่"

ดวงตาข้าเปล่งประกาย ผงกหัวโดยแรง

เขาย้ิมบางๆ ตบหัวข้าเบาๆ "คร้ังน้ีข้ารับการหล่ังเลือดคารวะ 

หลายครัง้ของเจ้า ย่อมไม่สามารถให้เจ้าคารวะเสยีเปล่า ในเมือ่เจ้าอยาก

ออกไปเดินเล่นนอกปรโลก ข้าก็อนุญาตให้เจ้ามีอิสระสามชาติ สามชาติ

แห่งด่านเคราะห์ของข้าก็คือสามชาติแห่งอิสระของเจ้า หลังจากข้า 

กลับมาจากคราวเคราะห์แล้ว เจ้าก็กลับมาเฝ้าท่ีข้างแม่น�้าลืมเลือน 

อย่างเชื่อฟัง เช่นนี้ดีหรือไม่"

ไม่ใช่การเจรจาขาดทุนข้าย่อมพยักหน้าร้องว่าดี

เขาประทบัตราทองบนข้อมอืข้า "มจีติวิญญาณแล้วชาญฉลาดหน่อย 

เป็นดี ต่อไปต้องปกป้องจุดตายของตนให้ดีหน่อย" เขากล่าว "ไม่ใช่ว่า 

ผู้แข็งแกร่งทุกคนจิตใจดีเยี่ยงข้า"

เขาจากไปภายใต้การคุ้มกันและหน้าตากระตุกของยมบาลจย่าอ่ี 

ข้าลูบตราทองบนข้อมือเบาๆ

"โม่ซี" ข้าร้องเรียกเสียงดัง

เขาซึ่งถือน�้าแกงยายเมิ่ง* ยืนอยู่หน้าสะพานอนิจจังหันมามองข้า

"ข้าไปเก้ียวท่านที่โลกมนุษย์ได้หรือไม่" ข้าถามอย่างจริงจังมาก 

ท�าเอายายเมิ่งที่ตักน�้าแกงอยู่ยิ้มพิกลไปชั่วขณะ

ริมฝีปากเขาก็ยกโค้งขึ้นเช่นกัน "หากว่าหาเจอก็มาเก้ียวเถอะ"  
* มีต�านานเล่าว่าหญิงแซ่เมิ่งในสมัยฮ่ันตะวันตกคนหนึ่งเป็นผู้ถือศีลกินเจ สวดมนต์ และครองพรหมจรรย ์
จวบสิ้นอายุขัย ทั้งยังคอยเตือนให้ผู้คนอย่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เมื่อตายไปสวรรค์จึงแต่งตั้งให้เป็นเทพประจ�า
อยู่ในยมโลกคอยควบคมุให้วิญญาณท่ีจะไปเกิดใหม่ดืม่น�า้ลบล้างความทรงจ�าในภพเดิม หากวิญญาณดวงใด 
ไม่ยอมดื่ม ก็จะถูกยมบาลบังคับจับกรอกโดยไม่ละเว้น จึงเรียกน�้าชนิดนั้นว่าน�้าแกงยายเมิ่ง
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พูดแล้วเขาก็ด่ืมน�้าแกงยายเมิ่งจนหมด จากนั้นเดินลึกเข้าไปภายใน

ปรโลกยิ่งขึ้นโดยไม่หันหลังกลับมา ข้ามองส่งเขาไปตลอดทางจนกระทั่ง

มองไม่เห็นแล้วก็ยังท�าใจชักสายตาคืนมาไม่ได้

ยมบาลอี่เดินกลับมาจากหัวสะพานอนิจจัง มือแห้งเหี่ยวเขียวคล�้า

คู่หนึ่งโบกไปมาตรงหน้าข้า "แม่นางซานเซิง!"

"หืม"

"ท่านคงไม่ใช่หวั่นไหวต่อเขากระมัง"

ข้าถึงได้หันสายตามองเจ้าอ่ีในยามนี้พร้อมถามจริงจัง "อย่างไร 

จึงนับว่าหวั่นไหวเล่า"

เจ้าอี่เอียงหัวขบคิด "ก็คือค�าอธิบายถึงชายหญิงในนิทานชาวบ้าน

ที่ท่านอ่านเป็นประจ�าพวกนั้นนั่นแหละที่เรียกว่าหวั่นไหว"

ข้าครุ่นคิดครู่หนึ่ง ในนิทานที่ข้าอ่านเป็นประจ�าพวกนั้น คุณชาย 

พบคณุหน ูคณุหนูคารวะ ทัง้สองพูดคยุกันไม่เท่าไรก็เร่ิมท�าเร่ืองออืๆ อาๆ 

อย่างไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ข้าไม่มีความคิดจะท�าเร่ืองอือๆ อาๆ 

กับโม่ซีจึงไม่นับว่าหวั่นไหวกระมัง

ข้าส่ายหน้าหนักแน่น "ไม่ได้หวั่นไหว"

เจ้าอี่ถอนหายใจยาวพึมพ�ากับตนเอง "ก็จริง ก้อนหินก้อนน้ี 

จะหว่ันไหวได้อย่างไร เป็นข้าคดิมากไปแล้ว" ตามด้วยจ้องหน้าข้าอกีครัง้

กล่าวว่า "ไม่หวั่นไหวก็ดี! ในโลกน้ีไม่มีอะไรทรมานย่ิงกว่าค�าว่ารักแล้ว 

ไม่ใช่หมายความว่าแม่นางซานเซิงไม่อาจชอบใครได้เด็ดขาดหรอกนะ 

เพียงแต่ท่านเทพโม่ซีผู ้น้ีเป็นผู้ที่สตรีในใต้หล้าไม่สามารถไปชอบได ้

มากที่สุด"
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"เพราะเหตุใด เขาคือผู้ที่มีหน้าตารูปร่างและบุคลิกดีที่สุดเท่าท่ีข้า

เคยพบมาเลยนะ" ข้าหยุดไปเล็กน้อย "ยังมีน�้าเสียงที่น่าฟังที่สุดด้วย"

"ก็เพราะเขาดีเลิศในทุกด้านเช่นนี้ถึงไม่สามารถหวั่นไหวต่อเขา 

ได้เด็ดขาดอย่างไรเล่า! ท่านเทพโม่ซีคือผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งเทพสงคราม 

แห่งสวรรค์ชั้นเก้า* จากเบื้องฟ้าถึงใต้พิภพไม่มีอะไรท่ีท�าไม่ได้ แต่เขา

เพียงผูกใจไว้กับใต้หล้า กลางอกมีปวงประชา ไหนเลยจะใส่ความรัก 

ฉันชายหญิงลงไปได้"

ข้ารู้สึกว่าในใจโม่ซีใส่ความรักฉันชายหญิงลงไปได้หรือไม่หาได้

เก่ียวอนัใดกับข้านัก กลบัเป็นประโยคครึง่แรกของเจ้าอีท่ีท่�าให้ข้าตกตะลงึ 

"ต�าแหน่งเทพสงครามทีไ่อสงัหารพวยพุ่งพรรค์น้ีเหตใุดจงึเป็นเขาไปได้เล่า  

เห็นอยู่ชัดๆ ว่าเขาใจดีปานนั้น"

เจ้าอี่แทบจะกระอักเลือดออกมา "ใจดีหรือ ซานเซิง ท่านคงไม่ได้

เชื่อจริงๆ หรอกนะ"

ครั้นเห็นข้าพยักหน้า เจ้าอี่ก็ส่ายหัวกล่าวอย่างไร้แรง "ตอนที ่

เผ่าปีศาจก�าเริบ ทหารปีศาจสิบหมื่นบุกสวรรค์ ท่านเทพโม่ซีน�าทหาร

สวรรค์สามพันสังหารจนสิ้น ไม่ต้องพูดถึงเรื่องใช้น้อยชนะมาก ภายหลัง

ยังน�าทหารลงไปยังเมืองปีศาจ สังหารจนทั้งแดนปีศาจเลือดนองราวกับ

สายน�้า ไม่ได้ยินเสียงร้องของปีศาจไปสิบปี ด้วยขอเพียงเป็นปีศาจ 

ที่อายุมากกว่าสามปีล้วนถูกสังหารเรียบ"

เร่ืองน้ีข้าพอมีความทรงจ�าอยู่บ้าง ช่วงน้ันปรโลกแออัดอย่างย่ิง 

เสียงร�่าไห้แทบพลิกต�าหนักพญายม สะพานอนิจจังถูกเหยียบจนเกือบ

* ในต�านานโบราณกล่าวกันว่าสวรรค์มีเก้าชั้น เรียกว่า 'เก้าชั้นฟ้า' สวรรค์ชั้นเก้าคือชั้นสูงสุด
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ถล่ม แม้เผ่าปีศาจพวกนี้ล้วนบอกว่าถูกโม่ซีสังหาร ทว่าการสงคราม 

ก็เป็นเรื่องท่ีเจ้าตายข้ารอดอยู่แล้ว โม่ซีมีฐานะเป็นเทพสงคราม การใช้

ก�าลังปราบปรามกบฏเป็นหน้าที่ของเขา เขาภักดีต่อเผ่าพันธุ์ของตน 

เหี้ยมโหดอ�ามหิตในการสู้รบก็เป็นเรื่องสมควร

ข้าตบไหล่เจ้าอี่ "ขอบใจเจ้าที่บอกเรื่องนี้กับข้า ข้ากลับไปจัดของ 

ในก้อนหินแล้ว"

เจ้าอี่งงงัน "แม่นางจะไปที่ใด"

ข้ายิ้ม "ย่อมต้องไปเกี้ยวเขาที่โลกมนุษย์แน่นอน"
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หลังจากจัดการเรื่องต่างๆ ในปรโลกเรียบร้อยแล้ว ท่านพญายม 

ก็ประทับตราสามดวงไว้ท่ีหลังคอข้าด้วยตัวเอง หน่ึงดวงก็คือหน่ึงชาติ 

ในโลกมนุษย์ หลังจากตราทั้งสามหายไปแล้วข้าต้องกลับมาเฝ้าแม่น�้า

ลืมเลือนในปรโลก

ในท่ีสุดข้าก็สวมชุดกระโปรงผ้าฝ้ายสีขาวมายังโลกมนุษย์ภายใต้

สายตาอิจฉาของเหล่าวิญญาณ

โลกมนุษย์ท่ีปรากฏอยู่แต่ในนิทาน เทียบกับความคิดของข้าแล้ว

ยังครึกครื้นยิ่งกว่า น่าสนใจยิ่งกว่า แล้วยัง...อันตรายยิ่งกว่า

วันท่ีสามของการมาถึงโลกมนุษย์ ระหว่างก�าลังตามหาโม่ซีข้า 

ผ่านวัดแห่งหนึ่ง สายตาเหลือบเห็นว่าในวัดบูชาตี้จั้งผูซ่า* ข้าจึงเข้าไป

2 

 

* ตี้จั้งผูซ่า คือหน่ึงในสี่พระโพธิสัตว์ของศาสนาพุทธ ซึ่งประกอบด้วย เหวินซูผูซ่า (พระมัญชุศรีโพธิสัตว์)  
กวนซือ่อนิผซู่า (พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์) ผู่เสียนผซู่า (พระสมนัตภัทรโพธิสตัว์) และต้ีจัง้ผซู่า (พระกษติิครรภ 
โพธิสัตว์)
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กราบไหว้อย่างเคารพเลื่อมใส ทว่าหัวยังไม่ทันก้มถึงพ้ืน พระหัวโล้น 

อายุมากแต่คล่องแคล่วรูปหน่ึงพลันถือมีดโกนเดินออกมา เขาย้ิมให้ข้า

อย่างมีอัธยาศัย "อมิตาภพุทธ สีกาสามารถกลับตัวกลับใจถวายตัวเป็น

ศิษย์พระพุทธองค์ เป็นกุศลเรื่องหนึ่งจริงๆ"

ข้ายังไม่เข้าใจว่าค�าพูดนี้ของเขาหมายความว่าอย่างไร คิดแค่ว่า

ก่อนจากมาท่านพญายมอวยพรให้ข้ามเีมตตาอ่อนโยนต่อผูค้น พระรปูนี้

แม้หน้าตาไม่น่าดไูปสกัหน่อย แต่ก็ไม่เป็นอปุสรรคต่อการแสร้งท�าสหีน้า

อ่อนโยนนุ่มนวลของข้า ดังนั้นข้าจึงยิ้มให้เขาเช่นกัน "ตี้จั้งผูซ่าที่เจ้าบูชา

คือพระโพธิสัตว์ที่ดีองค์หนึ่ง"

พระหัวโล้นยิ้มอย่างเมตตาย่ิงขึ้น "น่ันย่อมแน่นอนๆ" กล่าวจบ  

เขาไม่เอ่ยอะไรสักค�าแล้วก็ถือมีดโกนตรงมาทักทายผมบนหัวข้า

ข้ารีบหลบไปด้านหลังร้องเสียงดัง "อ๊ะ! ท�าอะไร!" ข้าคือก้อนหิน  

คือหินสามชาติ สิ่งท่ีเติบโตยากท่ีสุดบนร่างก็คือเส้นผม อุตส่าห์เฝ้ามอง

มันยาวมาเป็นพันปีจนในท่ีสุดก็ดูดีขึ้นบ้าง เจ้าลาเฒ่าหัวโล้น* นี่ถึงกับ 

คิดจะเอามีดโกนมาโกนผมข้า!

เห็นข้าหลบการโจมตีแรก ภิกษุเฒ่าก็ขยับมือหมายจะโกนผม 

ข้าอีก! ข้าโมโหขึ้นมาแล้วจึงหมุนตัวถีบเขาออกไป ไม่คาดว่าพระรูปนี ้

จะเป็นผูฝึ้กยุทธ์ ฝ่าเท้านีข้องข้าจงึถูกเขาหลบหลกีอย่างง่ายดาย รอยย้ิม

อ่อนโยนบนใบหน้าหดกลับทันทีราวกับขึ้งโกรธ

"สีกาท�าเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร"

ข้าแปลกใจ "พระหัวโล้น เจ้าคิดจะท�าอะไร"

* มาจากส�านวน 'ลาหัวโล้น' ซึ่งเป็นค�าด่าหรือล้อเลียนพระภิกษุ
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เขาส่งเสียงหึเย็นชา "ข้ายังนึกว่าปีศาจเช่นเจ้าคิดจะถวายตัวเป็น

ศิษย์พระพุทธองค์ไถ่ถอนกรรมชั่ว ที่แท้เจ้าก็มาเพื่อยั่วยุ!"

"ปีศาจ?" ข้าโบกมืออธิบาย "เจ้าเข้าใจผิดแล้ว ข้าไม่ใช่..."

"เฮอะ ไอหยินบนร่างเจ้าข้าสมัผสัได้ตัง้แต่นอกสามลี*้ แล้ว อย่าคดิ

เล่นลิ้น!"

ข้าดมซ้ายดมขวาไม่รูส้กึว่าไอหยินบนร่างตนเข้มข้นสกัเท่าใด จรงิๆ 

ไอหยินของปลาในแม่น�า้ลมืเลอืนยังเข้มข้นกว่าข้าเป็นร้อยเท่า พระรปูนัน้

ใช้มีดโกนมาทักทายข้าอีกครั้งโดยไม่ฟังข้าอธิบาย จิตสังหารพุ่งขึ้นในใจ 

ทว่าข้ากลบันึกค�าก�าชบัเป็นพันเป็นหมืน่ครัง้ของท่านพญายมท่ีพูดกับข้า

ก่อนมายังโลกมนุษย์ได้ ไม่อาจท�าร้ายคนได้อย่างเด็ดขาด

ข้าเก็บมือ หันหลังกลับแล้ววิ่งโกยแน่บทันที

พระรูปนั้นไล่ตามข้าข้ามเขาลูกหนึ่ง ข้าว่ิงจนหมดแรง คิดเพียง

อยากต่อยเจ้าลาหัวโล้นนั่นสักหมัดให้เขาหลับไม่ตื่นไปเลย

ฉบัพลนันัน้กลิน่หอมประหลาดลอยมาทีป่ลายจมกู ข้าไม่เคยได้กลิน่ 

หอมถึงเพียงนี้มาก่อนในปรโลก จิตใจจึงถูกดึงดูด ยิ่งวิ่งเข้าไปใกล้ ทะเล

ดอกไม้ที่ราวกับเมฆสีแดงก็ปรากฏอยู่ในสายตา

ฤดูกาลในตอนนี้มนุษย์เรียกว่าฤดูหนาว ผลึกท่ีปกคลุมบนกลีบ

ดอกไม้พวกนั้นเรียกว่าหิมะ แต่ข้ากลับไม่รู ้ว ่าดอกไม้สีแดงพวกน้ี 

เรียกว่าอะไร ยามเดินผ่านทะเลดอกไม้หอมประหลาดน้ีราวกับข้า 

จะเมามายอยู่ในน้ัน ตัวส่ายโอน บุกเข้าไปในส่วนลึกของทะเลดอกไม้ 

และพบบ้านเล็กหลังหนึ่งตั้งอยู่ในนั้น

* ลี้ (หลี่) เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิ่น เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ข้าผลักประตูเข้าไปอย่างแปลกใจ เพิ่งก้าวเข้ามาในบ้าน ตราทอง

ที่โม่ซีทิ้งไว้ที่ข้อมือข้าก็สว่างวาบ ข้าใจเต้นเดินเข้าไปยังห้องหลักภายใน

บ้าน พลันได้ยินเสียงอ่อนโยนของหญิงคนหนึ่ง "ส่ายไปไหวมา แกว่งไป

ไกวมา"

ข้าแง้มประตูเป็นช่องเล็กเบาๆ ค่อยๆ มองเข้าไปภายใน หญิงสาว

ที่ออกเรือนแล้วคนหนึ่งน่ังอยู่บนเตียงกอดทารกไว้แนบอก พอมองดู 

อย่างละเอียดข้าก็ย้ิมแล้ว คิ้วตาจมูกปากเช่นนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นน้อยโม่ซี 

หรอกหรือ!

บทจะมาง่ายดายไม่เปลืองแรง* โดยแท้!

แต่ว่ายามนี้โม่ซีเป็นเพียงลูกชิ้นน้อยคนหนึ่ง ลืมเลือนชาติก่อน 

จนหมดสิน้ และยังไม่สามารถจดจ�าใครได้ ข้าควรจะเก้ียวเขาอย่างไรเล่า 

ข้าคดิอยู่ครูใ่หญ่จงึตดัสนิใจ ข้าก็อยู่ข้างกายเขาไปตลอดเสยีเลย ดแูลให้

เขาเติบใหญ่อย่างดี เช่นนี้ข้าก็สามารถครอบครองเขาได้หมดจดต้ังแต่

เดก็โดยง่าย ทัง้ยังสามารถป้องกันหญิงหรอืชายอืน่มาแย่งชงิยึดครองเขา

ไปในขณะที่เขายังไม่เข้าใจเรื่องราว

เป็นความคิดที่ดียิ่ง

ขณะที่ข้าก�าลังคิด ด้านหลังพลันมีเสียงตะโกนดังข้ึน "นางปีศาจ 

จะหนีไปที่ใด!"

ข้าสะดุ้งตกใจ กระโจนตัวไปเบื้องหน้าชนเข้ากับประตูดัง 'ปัง'  

ล้มเข้าไปภายในห้อง มีดโกนวาววับวาดผ่านหน้าผากข้าไป เห็นเพียง 

เส้นไหมสดี�ากระจกุหนึง่ร่วงลงมาอย่างเนบิช้า ไม่ให้โอกาสข้าได้รัง้ไว้เลย
* มาจากส�านวนเต็ม 'เดินจนรองเท้าเหล็กพังยังหาไม่ได้ บทจะมาง่ายดายไม่เปลืองแรง' เปรียบถึงสิ่งของที่
รีบร้อนต้องการ บางครั้งทุ่มเทหาอย่างไรก็หาไม่ได้ แต่บทจะได้กลับได้มาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝัน
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แม้แต่ครึ่งส่วน

ข้าร่วงทรุดลงกับพ้ืนอย่างห่อเหี่ยว สายตาว่างเปล่ามองไปยัง 

เส้นผมด�าที่นอนเป็นศพอยู่บนพื้นกระจุกนั้นอย่างเซื่องซึม

"กรี๊ด!" เสียงร้องตกใจของหญิงสาวในหูข้าฟังดูคล้ายมาจาก 

ที่ไกลแสนไกล ส่วนค�าก�าชับของท่านพญายมยิ่งเหมือนดั่งเมฆหมอก 

รางเลือน และเช่นเดียวกับเส้นผมที่มีดโกนนี้ตัดขาด เส้นเชือกที่เรียกว่า

สติในใจข้าขาดดัง 'ผึง'

ข้ากระโดดลกุยืน กลางฝ่ามอืรวบรวมพลังวิญญาณแฝงด้วยไอหยิน

พันปีจากแม่น�้าลืมเลือนตบเข้าใส่ภิกษุเฒ่า เห็นอยู่ว่าฝ่ามือนี้ใกล้จะตบ

ให้เขาสมองไหลแตกกระจาย จู่ๆ  เสยีงร้องไห้ของทารกก็ดงัข้ึนเรียกสตข้ิา

ฝ่ามือเบี่ยงออกด้านข้างปะทะคานประตู บ้านไม้สั่นสะเทือน 

ไปทั้งหลัง ข้าพลิกตัวกระโดดออกมานอกห้อง ลาหัวโล้นคล้ายถูกฝ่ามือ

ข้าท�าเอาตกใจ ผ่านไปครู่หนึ่งถึงค่อยคืนสติ เขามองมาทางข้าแล้วค่อย

มองไปทางลูกชิ้นน้อยโม่ซี จู่ๆ ก็เอ่ยปากกับหญิงสาวท่ีหน้าตาตื่นตกใจ 

ผู้นั้น "ไฝแดงกลางหว่างคิ้ว ลูกคนนี้ของเจ้าหาใช่คนมีมงคล เพียงก�าเนิด

ก็เรียกปีศาจร้ายพรรค์นี้ ต่อไปต้องเรียกเคราะห์มาให้คนใกล้ตัวแน่!"

พอค�าพูดน้ีหลุดออกไป หญิงสาวคนนั้นก็ตกใจจนหน้าไร้สีเลือด  

อุ้มลูกอย่างไม่รู้จะท�าอย่างไรดี

ข้าโกรธเคือง "ลาหัวโล้นอย่าพูดเหลวไหล!" คนในโลกมนุษย์ล้วน

เชื่อถือค�าท�านายของพวกพระนักบวช เขาพูดเช่นนี้ก็เท่ากับท�าลายชีวิต

ในชาตินี้ของโม่ซีแล้ว

"เฮอะ! ปีศาจชั่ว เมื่อกี้เจ้าฉวยจังหวะที่ข้าไม่ทันป้องกันลอบโจมตี

Page ��������.indd   23 1/11/2560 BE   17:21



24

สามชาติผูกพันแม่น�้าลืมเลือน

ใส่ข้า คราวนี้ข้าจะจับเจ้าให้จงได้!"

มดีโกนในมอืเขาเปล่งแสงวาบ เปลีย่นเป็นไม้เท้าอนัหน่ึงพุ่งสงัหาร

ตรงมาทางข้า ตบะของพระรปูนีไ้ม่สงู แต่เป็นล�าแสงธรรมบนไม้เท้าทีบ่บี

ให้ข้าไม่กล้าจ้องมองตรงๆ ในปรโลกอันมืดทึบ สิ่งท่ีน่ากลัวที่สุดก็คือ

ล�าแสงศกัดิส์ทิธ์ิของพุทธองค์แห่งทศิประจมิ* ข้ารบัมอืไม่อยู่ต้องถอยหลงั 

ติดๆ กัน

ข้ากลัวว่าการประลองกับลาหัวโล้นจะท�าร้ายโม่ซีเข้า จึงล่อให้เขา

ออกห่างจากที่นั่น

เดิมข้าคิดว่าการต่อสู้กับพระรูปนี้คงไม่นานเท่าไร ข้าคือก้อนหิน  

มคีวามแน่วน่ิงอดทนเป็นท่ีสดุ รอจนพระรปูน้ีสู้พัวพันกับข้าจนเหนือ่ยแล้ว

ก็คงถอยไปเอง ถึงตอนนั้นข้าค่อยกลับไปอยู่กับโม่ซีจนโตก็ได้ ไม่คาดว่า

สมองไม้อว๋ี** อันแวววาวของพระในโลกมนุษย์นี้ยังดื้อด้านกว่าข้าถึง 

สามส่วน! เขามองว่าการก�าจัดมารปีศาจเป็นหน้าท่ีชั่วชีวิต บางทีข้า 

อาจจะเป็น 'ปีศาจชั่ว' ท่ีร้ายกาจที่สุดเท่าท่ีเขาได้พบมาในชีวิตน้ี ดังน้ัน 

จงึมองข้าเป็นภารกจิสงูสดุในชวิีตของการปราบปีศาจผดงุความเป็นธรรม!

การต่อสู้นี้ของข้ากับเขากินเวลาเก้าปีเต็มๆ ในโลกมนุษย์

เก้าปี!

สดุท้ายไม่ใช่เขาล้มเลกิการสงัหารข้า แต่เป็นข้ายอมแพ้แล้ว ไม่ต่อสู ้

กับเขาอีก และแล้วข้าก็พบศพปีศาจก้อนหินร่างหนึ่งในที่สุด...
* พุทธองค์แห่งทศิประจมิ หมายถึงเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าในแดนสขุาวด ีตามความเชือ่ของศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน แดนสุขาวดีพุทธเกษตรต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก เป็นดินแดนท่ีพระพุทธเจ้าทรงสร้างข้ึนด้วย
ปณิธานของแต่ละพระองค์ เหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติธรรมต่อท่ีแดนนี้หลังจากสิ้นชีวิตบนโลก 
เพื่อบรรลุนิพพานต่อไป จึงไม่ถือเป็นสวรรค์ แต่เป็นที่ซึ่งไม่มีความทุกข์ 
** สมองไม้อว๋ี เปรยีบเปรยถึงความคดิดือ้รัน้ หวัแขง็ โดยไม้อวี ๋หมายถึงไม้ทีไ่ด้จากต้นเอล์ม (Ulmus pumila L.)  
เป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง
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ยามนัน้ข้าหลบอยู่ในเขาลกึ ซ่อนตวัอย่างจนตรอก ปีศาจก้อนหนิสาว 

ที่กินไก่แล้วกระดูกติดคอตนหนึ่งกลิ้งหลุนๆ ลงมาจากเนินเขา ชนเข้ากับ

ตอไม้เบื้องหน้าข้าจนหัวแตกเลือดออกตายในที่นั้น

ข้าเห็นยมทูตเฮยไป๋อู ๋ฉางสหายเก่ามารับวิญญาณของนางไป 

วิญญาณปีศาจก้อนหินที่กลายเป็นกลุ่มก้อนสีขาวร้องไห้อย่างน่าเวทนา

หาใดเปรียบ ชี้ขึ้นไปบนเนินด่าว่าอย่างเจ็บปวด "กว่าข้าจะกลายร่างได้

ไม่ใช่ง่ายๆ นะ! เจ้าแฝดพ่ีก้อนหินโง่สมควรตายนั่น! ตบฝ่ามือเดียว 

ท�าข้าร่วงลงมาจากเนนิแล้ว! เจ้านัน่ช่วยให้ข้าหายใจคล่องตรงไหน! น่ีมนั

เอาชีวิตข้าชัดๆ! ข้าตายอย่างไม่เป็นธรรม! ไม่เป็นธรรมนัก!"

แต่ไม่ว่านางจะร�า่ไห้อย่างไรร่างกายน้ันก็มชีวิีตขึน้มาไม่ได้อกีแล้ว 

เฮยไป๋อู๋ฉางเอ่ยทักทายข้าและพาวิญญาณนางไปตามหน้าที่

หลังจากข้ามองส่งพวกเขาจากไปก็กอดศพน่ันไว้แล้วหล่ังน�้าตา

อย่างยินดียิ่ง!

นีไ่ม่ใช่เบือ้งบนประทานพรให้ข้าหรอื! ก้อนหนิบ�าเพ็ญจนกลายร่างเดิม 

ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ร้อยพันปียากจะได้พบสักตน นอกจากปีศาจสาวท่ีตาย

อย่างอนาถตนนีแ้ล้ว ข้ายังจะไปหาศพทีส่มบรูณ์ขนาดน้ีได้จากทีไ่หนอกี!

ข้าถอดเสือ้ผ้านางออกแล้วเปลีย่นกับของข้าทนัที จากนัน้ก็ส่งมอบ

ไอหยินเข้าไปในร่างนางทางจมูกกับปาก

เห็นอยู่ว่า 'ศพของซานเซิง' ก�าลังจะถูกข้าท�าออกมาแล้ว ด้านหลัง

พลันมีเสียงฝีเท้ารีบร้อนราวกับล้มลุกคลุกคลานถลาตัวลงมาอย่างไร

อย่างนั้น ข้าไม่แม้แต่จะหันไปมอง คิดในใจว่าไม่ใช่เจ้าลาหัวโล้นนั่น  

ไม่ว่าอย่างไรก็จัดการได้
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"น้องพี่!"

เสยีงเรยีกต�า่ลกึและเจบ็ปวดดงัมาจากด้านหลงัข้า "น้องพ่ี!" ชายหนุ่ม 

ก�าย�าคนหน่ึงโผตัวเข้ามาจากด้านข้างด้วยท่าทางเจ็บปวดรวดร้าว "เจ้า

เป็นอะไรไปแล้ว!" เขาร้อนรนจะกอดศพปีศาจสาวขึ้นมา 

ข้าถลึงตาตวาดใส่เขาเสียงดัง "ท�าอะไร!" การส่งไอหยินเป็นช่วง

ส�าคัญ จะปล่อยให้คนอื่นมาก่อกวนไม่ได้

ชายหนุ่มห้าวหาญถูกข้าตะคอกจนน่ิงอึง้ มองข้าน�า้มกูน�า้ตานองหน้า  

"ข้า...อยากเขย่าตัวน้องสาว..."

"เขย่าอะไร นางสิ้นลมไปแล้ว!"

"ตะ...ตายแล้ว?" ชายหนุ่มสหีน้าเลือ่นลอย ยามทีเ่รอืนกายสงูใหญ่ 

ทรุดนั่งลงกับพ้ืน ดูเหมือนแทบจะท�าให้เขาลูกนี้สะเทือนส่ันไหวไป 

สองสามครั้ง "กะ...ก็แค่กินไก่ตัวหนึ่งไม่ใช่หรือ...เป็นไปไม่ได้"

ข้าไร้แรงบอกเขาจริงๆ ว่าน้องสาวเขาตายด้วยเรี่ยวแรงมหาศาล 

ถูกเขาตบร่วงลงมาจากเนินชนกับตอไม้จนตาย จึงท�าเพียงแค่ดึงมือของ

ปีศาจสาวแล้วส่งไอหยินเข้าไปไม่หยุด

ชายหนุ่มเศร้าโศกเพียงล�าพังอยู่ครู่หนึ่ง แต่อย่างไรก้อนหินก็เป็น

สิ่งที่เกิดมามีอารมณ์เฉยชา นิสัยเมินเฉยอยู่แล้ว สถานการณ์เช่นที ่

ข้าพบโม่ซีอันที่จริงเกิดขึ้นได้น้อยมาก ดังนั้นหลังจากเขาเศร้าใจไปชั่วครู ่

ก็เงยหน้ามองข้า "เจ้าเป็นใคร ก�าลังท�าอะไร"

ข้าดูออกว่าชายผู้นี้เป็นคนซื่อ ดังน้ันจึงน่ิงคิดอยู่ครู่หนึ่งค่อยเอ่ย

อย่างโอบอ้อม "ข้าคือยมบาล มารับน้องสาวเจ้าไปเกิดใหม่ ยามนี้ก�าลัง

ท�าพิธี เป็นช่วงเวลาส�าคัญจะรบกวนไม่ได้"
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เขาฟังแล้วตกตะลึงกุมปากตนเองทันที ดวงตาทั้งคู่มองสลับไปมา 

ระหว่างข้ากับน้องสาวของเขาไม่หยุด

ไอหยินท้ังหมดในร่างถูกมอบให้กับศพของปีศาจสาวแล้ว ข้าเช็ด

เหงื่อเย็นบนหน้าผากแล้วนวดคลึงใบหน้าของนาง ใช้วิชาเวทปั้นใบหน้า

นางให้เหมือนกับข้า ชายหนุ่มมองข้าอย่างมึนงง "นี่ก�าลังท�าอะไรอีก"

ข้าตอบอย่างเมตตาดังเดิม "ข้ากับคนในปรโลกคุ้นเคยกันดี นวด

หน้าน้องเจ้าให้เหมือนใบหน้าข้า ให้นางเดินทางสบายหน่อย"

"เจา้..." น�้าตาลูกผูช้ายคลอเบ้า "เจ้าช่างเป็นยมบาลทีด่ีจริงๆ ทุ่มเท

กับหน้าที่และมีเมตตาปรานีเหลือเกิน!"

ข้ารบัค�าชมน้ันไว้โดยหน้าไม่เปลีย่นส ีพลนัสมัผสัได้ว่ากลางอากาศ

มปีราณทีคุ่น้เคย หัวใจข้าบบีรดั ลกุข้ึนยืนมองไปรอบด้าน ห่างไปสบิกว่า

จัง้* มหีนิก้อนใหญ่ต้ังอยู่ ใต้ก้อนหนิมร่ีองใหญ่อยูห่นึง่ร่อง ข้ากะประมาณ

ดูว่าตนน่าจะพอเบียดเข้าไปได้ จึงรีบวิ่งเข้าไปยัดร่างตนเองลงในร่อง  

หลบซ่อนอย่างดีไม่ขยับเขยื้อน

ชายหนุ่มมองข้าอย่างประหลาดใจ "เจ้าก�าลังท�าอะไรอีก"

"มีนักบวชร้ายกาจก�าลังมาแล้ว หากเจ้าไม่อยากถูกจับไปก็รีบ 

เอาอย่างข้า หาที่ซ่อนตัวเร็ว!"

เขาตกใจ เห็นชัดว่ากลัวนักบวชร้ายกาจเป็นอย่างย่ิง เขาหันซ้าย 

หันขวาอยู่ครู่ใหญ่ก็ยังไม่เห็นว่าพอจะซ่อนท่ีไหนได้ สุดท้ายคล้ายรู้สึก 

ได้ถึงปราณท่ีย่ิงมาย่ิงใกล้จึงร้อนรนแล้ว เขากอดหัวหดตัวคืนร่างเดิม  

ม้วนขดกลายเป็นหินก้อนหน่ึงกลิ้งขลุกขลักมาทางข้า ให้บังเอิญบังร่อง 

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ที่ข้าซ่อนตัวอยู่พอดี

เขายังไม่ได้เก็บปราณปีศาจบนร่าง ลาหัวโล้นไม่รู้ก็แปลกแล้ว!  

ข้าย่ืนมือคิดผลักเขาออกไป แต่ด้านนอกสายลมโชยพัด เพียงพริบตา 

เจ้าลาหวัโล้นศัตรเูก่าทีไ่ล่สงัหารข้ามานานปีก็มาถงึข้างศพปีศาจก้อนหนิ

สาวแล้ว

ข้ากลั้นหายใจไม่ส่งเสียงใดๆ ทันที

จากช่องว่างท่ีก้อนหนิหนุ่มเหลอืไว้ ข้าเหน็ภกิษเุฒ่ารูปน้ันยืนอยู่ข้าง

ศพปีศาจสาวครูห่น่ึงแล้วย้ิมหยัน "สวรรค์มตีา ในทีส่ดุก็สงัหารปีศาจร้าย

ที่ก่อเภทภัยในโลกมนุษย์เช่นเจ้าแล้ว!"

ฟ้าดินเป็นพยาน! ข้ามาอยู่โลกมนุษย์เป็นเวลาเก้าปี ในเก้าปีน้ี 

ล้วนถูกลาเฒ่าหัวโล้นเช่นเจ้าก่อเภทภัยมาโดยตลอด ข้าไปก่อเภทภัย 

ให้โลกมนุษย์ที่ไหนกัน!

ช่วยไม่ได้ที่สถานการณ์บังคับคน เพ่ือให้ภายหน้าไม่ต้องถูกเขา 

ก่อเภทภัยให้อีกต่อไป ความอยุติธรรมนี้ข้าได้แต่ทนรับไว้แล้ว

ลาหัวโล้นพูดจบแล้วกไ็ม่ได้รบีจากไป ยังคงยนือยู่ข้างศพปีศาจสาว 

จู่ๆ ก็หยิบไม้เท้าของเขาออกมา ล�าแสงธรรมบนไม้เท้าแทงนัยน์ตา  

ข้าหยีตาดเูห็นเขาจะฟาดให้ศพกลายเป็นควัน! ก้อนหนิหนุม่เบือ้งหน้าข้า

พลันเดือดดาลกลายร่างเป็นคน พุ่งสังหารไปทางภิกษุเฒ่าอย่างดุดัน

พลางตะคอก "อย่าได้คิดท�าร้ายศพของนาง!"

พลังรุนแรงน้ีท�าเอาข้าสะดุ้ง กลัวอย่างย่ิงว่าภิกษุเฒ่าจะเห็นข้า 

ที่ซ่อนอยู่ภายในร่องใต้หิน

ลาหัวโล้นต้านทานการจู่โจมของก้อนหินหนุ่ม ตะโกนร้อง "เฮอะ! 
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ข้าก็ว่าอยู่ว่าปราณปีศาจกดดันผู้คนมาจากที่ไหน! ท่ีแท้ก็เป็นชายโฉด 

ของนางปีศาจ!"

ชายหนุ่มกราดเกรี้ยว "อย่ามาดูถูกผู้อื่น!"

ข้าก็โกรธเช่นกัน ลาหวัโล้นผูน้ีถึ้งกับดแูคลนรสนิยมของข้า! พันกว่าปี 

มานี้ข้าอยู่ข้างแม่น�้าลืมเลือน มีคนเช่นไรบ้างที่ไม่เคยพบ ทว่ามีก็แต่โม่ซี

คนเดียวท่ีต้องใจข้า ส่วนชายหนุ่มเบื้องหน้าผู้นี้ห่างช้ันกับโม่ซีสิบหมื่น

แปดพันลี้ได้! ข้าจะให้เขาเป็นชายโฉดของตนได้อย่างไร!

เจ้าลาเฒ่าหัวโล้นผู้นี้ดูถูกผู้อื่นเกินไปแล้ว!

ข้าตั้งมั่นในใจ ยามกลับไปปรโลกแล้วต่อให้ต้องจ่ายเงินเท่าไร 

ข้าก็จะฝากฝังคนรู้จักให้น�าเจ้าลาหัวโล้นผู้นี้ไปเกิดใหม่ในเดรัจฉานภูมิ* 

ให้ได้!

แต่แม้ยามนี้ข้าจะโกรธแสนโกรธกย็งักระจ่างแจ้งถงึสถานการณ์ดี 

ไม่ง่ายกว่าจะท�าให้ลาเฒ่าหัวโล้นผู้นี้คิดว่าข้าตายไปแล้ว ต่อไปไม่ต้อง

รับการรังควานของเขาอีก ย่อมไม่สามารถท�าลายแผนการใหญ่เพราะ

โทสะนี้ได้

ดังนั้นข้าจึงอดทนอีกครั้ง

ทว่าปีศาจก้อนหินทนไม่ไหวแล้ว เขาต่อสู้พัวพันกับภิกษุเฒ่าด้วย

ก�าลังหนักหน่วงสุดชีวิต ไม่ปล่อยให้ภิกษุเฒ่าเอาชัยไปได้โดยง่าย

ทั้งสองสู้ๆ ถอยๆ ห่างออกไปเรื่อยๆ จนเงาร่างค่อยๆ ลับหายไป

ข้าซ่อนตวัอยู่ในร่องใต้หนิดสูถานการณ์อกีพัก ครัน้แน่ใจว่าไม่เหน็
* ศาสนาพุทธเชื่อว่าการกระท�าในชาติก่อนของสรรพชีวิตจะท�าให้ด�ารงอยู่ในสถานภาพแตกต่างกันใน 
แต่ละชาต ิสถานภาพทีด่�ารงอยูน่ีเ้รยีกว่า 'หกภพภูม'ิ แบ่งเป็นดสีามร้ายสาม อนัได้แก่ เทวภมู ิ (ฉกามาพจรภมู)ิ  
อสุรภูมิ (อสุรกายภูมิ) มนุษยภูมิ (มนุสสภูมิ) เดรัจฉานภูมิ (ดิรัจฉานภูมิ) เปรตภูมิ (เปตวิสัยภูมิ) และนรกภูมิ 
ตามล�าดับ สรรพชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในหกภพภูมินี้จนกว่าจะหลุดพ้น

Page ��������.indd   29 1/11/2560 BE   17:21



30

สามชาติผูกพันแม่น�้าลืมเลือน

ปราณของทั้งคู่แล้วจึงค่อยหอบฮักๆ ปีนออกมาจากร่องนั้น วิ่งไปข้างศพ

ปีศาจสาว เอาไอหยินของตนคืนมาแล้วขุดหลมุบนพ้ืนด้านข้างฝังศพนาง

ลงไป ข้าผ่าไม้ออกมาซีกหน่ึงปักเป็นป้าย ด้านบนเขียนไว้ว่า 'หลุมศพ

ปีศาจก้อนหิน' จากนั้นก็จัดการหน้าตาเนื้อตัวที่ไม่ได้ดูแลมาตลอดเก้าปี

ของตนเองให้ดี

ข้าจะไปหาโม่ซี จากกันเก้าปีไม่รู้ว่าทารกในปีน้ันยามน้ีเติบโตม ี

หน้าตาเช่นไร ไม่รู้ว่าเขาถูกผู้อื่นครอบครองไปแล้วหรือไม่ ไม่รู้ว่าเขา

ยินยอมถูกข้าเกี้ยวพาหรือไม่...
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ข้าข้ามน�้าข้ามเขานับพันกว่าจะหาบ้านหลังเล็กท่ีได้พบกับโม่ซ ี

เมื่อคราแรกเจอ ผ่านการกล่อมเกลาในโลกมนุษย์มาเก้าปี ข้ารู้แล้วว่า

ดอกไม้แดงหอมประหลาดน้ันเรียกว่าดอกเหมย แต่ข้ากลับไม่รู้ว่าเวลา

เก้าปีถึงกับสามารถท�าให้ป่าเหมยท่ีแสนงดงามเมื่อตอนน้ันกลายสภาพ

เป็นแห้งเหี่ยวไปทั้งแถบ

ข้าเดินอย่างเชื่องช้าเข้าไปใกล้บ้านหลังเล็กน้ัน ตราทองบนข้อมือ

ส่องแสงวาบขึน้มาอกี ยังไม่ทนัก้าวข้ามประตบู้านก็เหน็เดก็เนือ้ตวัสกปรก

คนหนึ่งถือไม้กวาดที่ยาวกว่าตัวเขามากกวาดบ้านที่รกร้างอยู่ดัง 'แซ่กๆ' 

ฟังดูแล้วช่างอ้างว้าง

เมื่อรู้สึกได้ว่ามีคนเดินเข้ามา เด็กน้อยก็หันมาโดยพลัน

ข้าเห็นนัยน์ตาใสกระจ่างคู่หนึ่งกับไฝแดงกลางหว่างคิ้ว ในใจ 

พลันบีบรัด มือสั่นไหว ลูกกวาดที่ซื้อมาให้โม่ซีร่วงหล่นลงพื้น

3 
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"เจ้าเป็นใคร" เขาเดินมาเบื้องหน้าข้า ในดวงตาใสกระจ่างสะท้อน

เงาร่างของข้า

ข้าคุกเข่าลงอยู่ในระดับสายตาเดียวกับเขา "ข้าชื่อซานเซิง มาเพื่อ

เกี้ยวเจ้า"

เขามองข้า คิ้วย่นเข้าหากันน้อยๆ บนดวงหน้าอ่อนวัยปรากฏ 

ความไม่เข้าใจเจด็ส่วนกับความขลาดกลวัสามส่วน "เก้ียว?" เหน็ได้ชดัว่า

เขาไม่เข้าใจความหมายของค�าน้ี นี่เป็นเรื่องปกติ เด็กมนุษย์วัยเท่านี ้

ไม่ควรเข้าใจเรื่องพวกนี้ ทว่าความหวาดกลัวท่ีซ่อนเร้นอยู่ในดวงตาเขา

กลับท�าให้ข้าทุกข์ใจหลายส่วน

กลัวอะไรเล่า ข้าหลบซ่อนอยู่ในโลกมนุษย์มาเก้าปี ตามหาเจ้า 

อย่างยากล�าบากถึงเพียงนี้ แล้วจะท�าร้ายเจ้าลงได้อย่างไร

ข้าคิดในใจพร้อมกับเกิดความรู้สึกรวดร้าวน้อยๆ แล้วยกมือขึ้น 

คิดจะใช้แขนเสื้อเช็ดฝุน่บนใบหน้าของเขา แต่โม่ซีกลับถอยหลังไป 

สองก้าวอย่างติดจะตื่นตระหนก ดวงตากระจ่างใสคู่นั้นจับจ้องมองข้า

ราวกับกลัวว่าข้าจะท�าร้ายเขา

อาการเช่นนี้ทิ่มแทงข้าอย่างไม่ต้องสงสัย

ข้าวางมือลง มองเขาอย่างน้อยใจ "ข้าไม่ได้คิดจะท�าร้ายเจ้า ข้าแค่

อยากช่วยเจ้าเช็ดฝุ่นบนใบหน้า"

เขายกมอืขึน้ถูใบหน้าตนเอง ครัน้เหน็ว่ามฝุ่ีนอยู่จรงิก็เงยหน้ามองข้า 

อย่างมึนงง ในดวงตาฉายแววท�าอะไรไม่ถูก "ข้า...เอ่อ ขอโทษด้วย..."

ข้าเดินเข่าเข้าไปใกล้สองก้าว จนไปอยู่เบือ้งหน้าเขาอกีครัง้ ยกมอืขึน้ 

เชด็ฝุน่ท่ียังเหลอืบนใบหน้าเขา ครัง้นีโ้ม่ซไีม่ได้หลบ ดวงตาโตกะพรบิไหว
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จ้องมองข้า รอจนข้าหยุดมอืเขาจงึค่อยลบูใบหน้าตนเองอย่างไม่อยากเช่ือ 

อยู่บ้าง พวงแก้มย้อมด้วยสีแดงระเรื่อทีละน้อย

"ขอบ...ขอบคุณ" เขาพูดเสียงแผ่วเบา "เจ้าอ่อนโยนมาก..."

เห็นท่าทางนุ่มนิ่มเช่นนี้ของเขา ทั้งได้ยินค�าพูดเสียงอ่อนเช่นนี้  

ความน้อยใจของข้าราวกับระเหยหายไปกลายเป็นความอบอุ่นล้นปรี่ 

ท่วมมาถึงมมุปากอย่างไรอย่างน้ัน แต่ยังไม่ทันให้ข้าได้ผลย้ิิมบาน สายตา

ก็เหลอืบเหน็รอยเขยีวช�า้บนคอโม่ซโีดยไม่ได้ตัง้ใจ ข้าล�าคอตีบตนั เพ่ิงมอง 

ส�ารวจเขาอย่างละเอียดในเวลานี้ เห็นเสื้อผ้าเก่าปอนบนร่างเขา ที่คอ 

มีรอยช�้าเป็นจ�้า ข้าเลิกแขนเสื้อเขาข้ึนก็เห็นว่าบนล�าแขนก็มีรอยเขียว 

กับแดงอย่างละหนึ่งรอย มุมปากข้าขยับไหว

"เหตุใด...จึงเป็นเช่นนี้"

โม่ซีกระวนกระวายคิดจะดึงแขนเสื้อลงมา เขาไม่เอ่ยค�าใด

ข้านึกถึงมารดาของเขาเมือ่เก้าปีก่อนขึน้มาได้ นางดูแล้วไม่เหมอืน

คนยากจนสิ้นหวังอะไร เหตุใดจึงเลี้ยงโม่ซีให้กลายเป็นเช่นน้ี เหตุใด 

จึงให้โม่ซีบาดเจ็บมากมายเพียงนี้!

"มารดาเจ้าเล่า" ข้าถาม

"ตายแล้ว"

ค�าตอบท่ือๆ ราบเรียบของเขาท�าเอาข้านิ่งอึ้ง หลังจากตกตะลึง 

แล้วก็นึกได้ทันทีว่าโม่ซท่ีีไร้มารดาต้องอยู่อย่างโดดเดีย่วไร้ท่ีพ่ึง บาดแผล

พวกนีค้งเป็นเพราะถูกเด็กคนอ่ืนรงัแกเอาแน่ ดงันัน้เมือ่ครูถึ่งได้หวาดกลวั 

ถึงได้หลบข้าเช่นนั้น เป็นเพราะเขาถูก...กลั่นแกล้งจนขลาดกลัวไปแล้ว

ยามนี้ในใจข้าเจ็บปวดไม่เหลือชิ้นดี
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ข้ากุมมอืน้อยๆ ทัง้สองข้างของเขาไว้ในฝ่ามอื "เมือ่ครูเ่จ้าถามข้าว่า

เก้ียวหมายความว่าอะไร ผูอ้ืน่ให้นยิามอย่างไรข้าไม่รู ้แต่ถ้าให้ข้าตคีวาม 

เก้ียวก็หมายถึงการท�าดีด้วย ข้ามาเก้ียวเจ้าก็หมายความว่าข้ามาท�าด ี

ต่อเจ้า เจ้าเข้าใจหรือไม่"

"ท�าดีต่อข้า?"

ข้าเก็บห่อลูกกวาดที่ร่วงลงพื้นนั้นขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วส่งให้เขา "นี่คือ

การท�าดีต่อเจ้าครั้งแรก ต่อไปซานเซิงยังจะท�าดีต่อเจ้าอีกหลายครั้ง  

เจ้ายินยอมให้ข้าเกี้ยวเจ้าหรือไม่"

โม่ซีนิ่งงันมองลูกกวาดในมือข้า จากนั้นก็เงยหน้ามองข้า "ไม่ใช่" 

เขากล่าว "น่ีไม่ใช่ครั้งแรก" เขาลูบใบหน้าตนเองพร้อมเอ่ยบอกข้า 

อย่างเขินอายอยู่หน่อยๆ "เมื่อครู่จึงจะเป็นครั้งแรก"

ใจข้าพลนัอ่อนยวบทนัใด ทอดถอนใจเลก็น้อย โมซ่เีอย๋โม่ซ ีเหตใุด

เจ้าเกิดมาตัวเล็กเพียงนี้ก็ล่อลวงผู้คนเป็นแล้ว

ข้ากุมมือเขา วางลูกกวาดลงกลางฝ่ามือของเขา "ได้ เมื่อครู่เป็น 

ครั้งแรก นี่คือครั้งที่สอง โม่ซียังอยากได้ครั้งที่สามที่สี่หรือไม่"

เขาหน้าแดงผงกหัวน้อยๆ

ข้าย้ิมตาหยี คิดไปแล้วรู้สึกว่าเช่นน้ียังไม่เหมาะสมดีพอ ดังนั้น 

จึงกล่าวขึ้นอีก "ในเมื่อมารดาเจ้าจากไปแล้ว ดังนั้นเรื่องของเจ้าก็ให้เจ้า

ตัดสินใจเอาเอง แค่เจ้าต้องจ�าไว้ว่าต้ังแต่น้ีไปข้าก็นับว่าเก้ียวเจ้าส�าเร็จ

แล้ว"

เขาผงกหัวอย่างว่าง่ายอีกครั้ง

ข้าย้ิมเบกิบาน โม่ซน้ีอยคนน้ีครอบครองง่ายกว่าโม่ซใีหญ่เป็นไหนๆ 
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ลูบครั้งหน่ึงแล้วให้ลูกกวาดก็เดินตามข้ามาอย่างเชื่อฟังแล้ว ท�าให้ข้า 

รู้สึกว่าความสุขมาถึงอย่างกะทันหันเกินไป ข้ากล่าวต่อ "เช่นนั้น ตั้งแต่ 

นีไ้ปข้าก็เป็นภรรยาเจ้าแล้ว ตามธรรมเนยีมของพวกเจ้า ข้านบัเป็นสะใภ้

ลูกต้อย* บ้านเจ้า ต่อไปเจ้าก็เป็นคนของข้าแล้ว ไม่อนุญาตให้หนีไปกับ

ผู้อื่นนะ ไม่เช่นนั้นข้าจะไม่ดีต่อเจ้าอีก"

ได้ยินค�าพูดข่มขู่นี้โม่ซีก็ลนลานขึ้นมาบ้าง รีบดึงมือข้าพูดราวกับ

สาบาน "ไม่หนี ข้าไม่หนี"

ในใจข้าแย้มย้ิมดีใจ ใบหน้ากลับเคร่งขรึม "อันท่ีจริงฐานะพวกน้ี

ไม่ใช่สิ่งส�าคัญ ที่ส�าคัญคือต่อไปมีข้าอยู่ จะไม่มีใครสามารถรังแกเจ้าได้ 

เจ้าจ�าไว้ ซานเซิงจะไม่ให้ผู้อื่นมารังแกเจ้า" นัยน์ตาเขาเปล่งประกาย

น้อยๆ ข้าลบูหวัเขาเบาๆ "เช่นน้ันตอนน้ีเจ้าเรียกน้องหญิงให้ข้าฟังหน่อย"

เงียบไปครู่หนึ่ง "ซานเซิง" เขาโพล่งออกมาเช่นนี้

"เป็นน้องหญิง"

"ซานเซิง"

"น้องหญิง!"

"ซานเซิง"

"...ก็ได้" ข้ายอมแพ้ "เช่นนั้นก็เรียกซานเซิงเถอะ"

"ซานเซิง"

"อืม"

ข้าจ�าได้เสมอมาว่าวันน้ันเขาเรียกชื่อข้านับครั้งไม่ถ้วน ทุกคร้ัง 

ต้องให้ข้าเอ่ยตอบถึงจะยอมเลิกรา ภายหลังข้าจึงได้รู้ว่าเหตุผลท่ีเขา 
* สะใภ้ลูกต้อย ใช้เรียกเด็กหญิงท่ีถูกบ้านหนึ่งเลี้ยงดูฟูมฟักเพ่ือโตมาจะได้ตบแต่งเป็นภรรยาของลูกชาย
เจ้าของบ้าน
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ท�าเช่นน้ี เพราะเคยมีวันหนึ่งที่เขาเรียกชื่อมารดาของเขานับครั้งไม่ถ้วน

เช่นนี้ แต่กลับไม่ได้รับค�าขานใดๆ กลับมาอีกเลย

ตั้งแต่วันน้ันข้าจึงเลี้ยงดูโม่ซีน้อย ครอบครองเขาเอาไว้ วันคืน 

ผ่านไปอย่างราบเรยีบเป็นสขุและสมบรูณ์ แต่เล้ียงดไูปไม่ก่ีวันข้าก็รู้สึกว่า 

มีบางอย่างไม่เข้าที

ข้าครุน่คิดว่าเดิมโม่ซเีป็นเทพสงครามบนสวรรค์ ยามน้ีแม้เขาลงมา

เกิดเป็นมนุษย์เพ่ือผ่านคราวเคราะห์ แต่ก็ควรเป็นมนุษย์ที่ท่วงท่ากิริยา

สง่างามเปี่ยมความรู้ จะเอาแต่เล่นสนุกท้ังวันเช่นน้ีได้อย่างไร ต่อไป 

เติบใหญ่แต่ไม่รู้หนังสือสักตัว ไม่ใช่สร้างความแปดเปื้อนให้ฐานะเทพ

สงครามหรือ ดังนั้นข้าจึงคิดจะส่งเขาไปเรียนที่ส�านักศึกษา

ห่างจากท่ีที่พวกเราอยู่ไม่ไกลมีเมืองเล็กๆ ในเมืองมีส�านักศึกษา

เพียงหน่ึงแห่ง เหล่าอาจารย์ในส�านักศึกษารู้ว่าสมัยเด็กโม่ซีเคยถูกพระ 

รูปหน่ึงท�านายไว้ว่าเขาจะน�าเภทภัยมาให้คนใกล้ตัว ดังน้ันจึงล้วน 

ไม่ยินยอมรับเขาไว้

ข้าให้โม่ซีกอดแท่งทอง* เดินวนรอบส�านักศึกษา สุดท้ายพวกน้ัน 

ก็ยอมรับเขาเข้าเรียน

วันที่ส่งเขาเข้าส�านักศึกษาข้าช่วยมวยผมให้เขา โม่ซีมองข้าผ่าน

กระจกส�าริด ในแววตามีแววกังวล ข้าเอ่ยอย่างอ่อนโยน "เจ้าต้องมีชีวิต

อยู่ในโลกมนุษย์หลายสิบปี เวลาเท่านี้อันท่ีจริงไม่นับว่ายาวนาน ข้า

สามารถปกป้องเจ้าให้ปลอดภัยได้ชั่วชีวิต แต่ข้าหวังให้เจ้าเป็นคนมี 

ความรับผิดชอบและใช้ชีวิตอย่างมีหน้ามีตาในหลายสิบปีน้ี การเรียน 
* สมัยโบราณชาวจีนน�าเงินขาวและทองค�ามาหล่อเป็นแท่ง มูลค่าแตกต่างตามขนาดซึ่งจะระบุไว้บนแท่งว่า
หนักเท่าไร
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เป็นสิง่จ�าเป็น เข้าส�านกัศกึษาแล้วต้องฟังค�าพูดของอาจารย์ แม้พวกเขา

จะนับว่าเป็นปราชญ์ไม่ได้ แต่ดีชั่วอย่างไรก็จะแสดงท่าทีหย่ิงผยอง 

เบื้องหน้าลูกศิษย์ในส�านักศึกษา ต้องเรียนรู้ให้ดี"

โม่ซีพยักหน้า

ทว่าเย็นวันนั้นข้าท�ากับข้าวเสร็จ รออยู่นานแล้วก็ยังไม่เห็นโม่ซี 

กลับมา ในใจเป็นกังวลจนเดินไปหาตามเส้นทางที่เขาไปเข้าเรียน และ

เจอโม่ซีในมุมที่อีกแค่ก�าแพงเดียวก็ถึงส�านักศึกษา

เขาน่ังกอดเข่า ใบหน้ามีรอยแผลแดงหน่ึงเขียวหนึ่ง ข้าเอ่ยถาม  

"ถูกรังแกหรือ"

เขาพยักหน้า

"รังแกคืนกลับไปหรือยัง"

เขาส่ายหน้า

ข้าช่วยจัดการบาดแผลให้เขาแล้วคุกเข่าหันหลังให้ "ขึ้นมาเถอะ 

พวกเรากลับบ้านกันก่อน"

โม่ซไีม่ขยับอยู่ครูใ่หญ่ ข้าหนักลบัไปด ูเขาพลนัมท่ีาทางเหมอืนเพ่ิง

ได้สติ ปีนขึ้นมาบนหลังข้าอย่างระมัดระวัง คล้องแขนรอบคอข้าแน่น 

หน้าอกแนบชิดกับหลังข้าแล้วนิ่งเงียบไม่พูดจา ข้าเดินกลับบ้านไป 

ตามทางสายเล็ก อาทิตย์ตกดินส่องเงาร่างของข้ากับเขาให้เหยียดยาว  

ดูจากเงาแล้วราวกับว่าข้าคือยายแก่หลังค่อมคนหนึ่ง

"ซานเซิง"

"อืม"

"ขอบ...ขอบคุณที่มารับข้ากลับบ้าน"
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"โม่ซี ซานเซิงดีต่อเจ้า ไม่จ�าเป็นต้องเอ่ยขอบคุณ"

เขาอิงอยู่เงียบๆ บนหลังข้า ไม่พูดอะไรอีก

กินข้าวเย็นเสร็จข้าก็หยิบยามาทาแผลให้เขา จากน้ันจึงเอ่ยถาม 

"คนที่รังแกเจ้าอยู่ที่ไหน"

เจ้าอ้วนหวังเป็นบุตรชายเจ้าของที่ดินคนหนึ่งในเมือง บ้านเขา

ร�่ารวย ลานหลังบ้านก็กว้าง ข้ามองอย่างชอบใจย่ิง หลังจากจุดลูกไฟ

วิญญาณไว้ท่ีห้องเก็บฟืนบ้านเขา ให้บังเอิญมีลมพัดมาพอดี โหมจน 

เพลิงนี้ลุกโชนย่ิงขึ้น ครึ่งท้องฟ้าของเมืองเล็กแห่งน้ีกลายเป็นสีแดงฉาน

ไปแล้ว

ข้ารู้สึกตระการตานัก น�าโม่ซีไปยังสถานที่ชมทิวทัศน์ดีๆ แห่งหนึ่ง 

ชี้แสงไฟจากบ้านเจ้าอ้วนหวังที่พวยพุ่งขึ้นฟ้า "น่าหัวเราะยิ่ง"

โม่ซีเงียบไปพักหนึ่งค่อยมองข้า "ซานเซิง อาจารย์บอกว่าต้อง 

สนองแค้นด้วยคุณธรรม"

"โม่ซี เจ้าต้องรู ้จักแยกแยะ ค�าพูดนี้ของอาจารย์เห็นชัดๆ ว่า 

ผายลมหลอกลวงเจ้า แค่ฟังก็พอไม่ต้องคิดเป็นจริง"

โม่ซีได้ยินค�าพูดข้าแล้วพลันส่งเสียง "ฮ่าๆๆ" ออกมา

เวลาในโลกมนุษย์ผ่านไปเร็วมาก พริบตาก็ผ่านไปเจ็ดปีแล้ว โม่ซี

อายุเต็มสิบหก ตัวยืดยาวสูงกว่าข้า ดวงหน้าก็ค่อยๆ มีลักษณะเหมือน

เมื่อครั้งที่ข้าพบเขาในปรโลกแล้ว

เขาเติบใหญ่แล้ว ข้าทั้งยินดีทั้งกลัดกลุ้ม

ที่ยินดีก็คือวันเวลาท่ีโม่ซีจะแต่งข้าเข้าบ้านอย่างเป็นทางการ 
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ใกล้เข้ามาอีกหน่อยแล้ว เรือนร่างของเขายิ่งสมบูรณ์ขึ้น ส่วนที่กลัดกลุ้ม

ก็คือไม่ได้มีเพียงข้าคนเดียวที่จับจ้องโม่ซีผู้ 'สมบูรณ์พร้อมขึ้นทุกวัน'

ยามกลางวันฟ้าใสหลังหิมะตก

มีคนเคาะประตูบ้าน ข้าเปิดออกไปดูเป็นแม่สื่อซุนในเมือง พอนาง

เห็นข้าก็ยิ้มหน้าบานราวกับดอกไม้ "แม่นางซานเซิงสบายดีหรือ อุ๊ยตาย 

เจ้านี่นับวันยิ่งเด็กลงทุกวัน ไม่ต่างจากที่ได้พบครั้งก่อนแม้แต่น้อย"

ข้าไม่ชอบไปมาหาสูกั่บคนในเมอืงเพราะกลัวพวกเขาจะมองรูปโฉม

ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปของข้าออก แล้วจะบอกว่าข้าเป็นปีศาจท�าให้โม่ซ ี

ต้องล�าบาก เหมือนดังแม่สื่อซุนท่ีวันน้ีย้ิมราวกับดอกโบต๋ัน ข้าเอง 

ก็เหวี่ยงประตูคิดจะปิดมันโดยหน้าไม่เปลี่ยนสี

นางคล้ายรู้ว่าข้าจะท�าเช่นนี้จึงย่ืนมือมาขวางไว้ โพล่งเรื่องส�าคัญ

ตรงๆ ไม่เอ่ยทักทายปราศรัยแล้ว "ภาพเหมือนของสตรีสองสามภาพ 

ที่ข้าให้เจ้าไว้ครั้งก่อน เจ้าได้เอาให้คุณชายโม่ซีดูหรือยัง"

ภาพเหมือนท่ีนางให้มาครั้งก่อนข้าไม่ได้รับไว้ นางจึงโยนเข้า 

มาจากนอกก�าแพงข้างบ้าน ข้าค่อยๆ เปิดออกดูแล้วจุดไฟเผาภาพ 

พวกนั้น ย่อมไม่มีโอกาสให้โม่ซีได้ดู

ข้าอ้าปากเอ่ย "แม่นางสกุลหวังเรอืนกายสงูไป โม่ซเีหน็แล้วไม่ชอบ 

เด็กสาวสกุลหลี่นิสัยโมโหร้ายเกินไป โม่ซีรู้สึกไม่ชอบ คุณหนูสกุลจาง 

มากเล่ห์เกินไป โม่ซีไม่ชอบ เจ้ากลับไปเถอะ"

แม่สื่อซุนซึ่งมีไฝงอกขนอยู่บนใบหน้าถูกค�าพูดตัดรอนของข้า 

ท�าเอาบื้อใบ้ เพ่ิงได้สติกลับมายามเห็นข้าจะปิดประตูอีกคร้ัง นางรีบ 

แทรกร่างครึง่หน่ึงมาสกัดไว้แล้วย้ิมสู ้ "แม่นางซานเซงิ! แม่นางสกุลหวังน่ัน 
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เรยีกเพรยีวบางจงึเห็นว่าสงู เดก็สาวสกุลหลีน่ั่นคอืร่าเรงิมชีวีติชวีาไม่นบั

ว่ามุทะลุโมโหร้าย คุณหนูสกุลจางน่ันคือรอบรู้ท้ังเพลงพิณ หมากล้อม 

อักษร ภาพวาดนะ! จะเรียกว่ามากเล่ห์เกินไปได้อย่างไร! เจ้าดูสิว่า 

คุณชายโม่ซีบ้านเจ้าโตจนป่านน้ีแล้ว แม้กล่าวว่าบุรุษไม่เหมือนสตรี  

แต่พูดคุยเรื่องแต่งงานเลือกหาแม่นางที่ดีคนหนึ่งเร็วหน่อยก็เป็นเรื่องดี 

ภายหน้ารอจนผู้อื่นเอาสตรีดีๆ ไปหมดแล้ว คุณชายโม่ซีก็ต้องไร้คู่สิ!"

โม่ซีไม่ใช่คนไร้คู่มานานแล้ว... ค�าพูดนี้ข้ายังไม่ได้พูดออกมา โม่ซี

ก็เดินออกมาจากในห้องแล้วค�านับแม่สื่อซุนอย่างมีมารยาท

แม่สือ่ซนุย้ิมจนตาหยไีปหมดแล้ว "วันน้ีคณุชายโม่ซไีม่ได้ไปส�านกั

ศึกษาหรือ พอดีเลยๆ เจ้าดูสิว่าท่านพี่ซานเซิงของเจ้าท�าใจจากเจ้าไม่ได้ 

ไม่ยอมให้เจ้าเลือกคู่ เจ้าว่ามาให้อาฟัง เจ้าชอบแม่นางหน้าตาเช่นไร  

อาจะไปหามาให้เจ้า"

โม่ซีชะงัก ย้ิมกล่าวเกรงใจ "น�้าใจของท่านอา โม่ซีขอรับไว้ด้วยใจ 

เพียงแต่ยามน้ีโม่ซีมีใจเพียงอ่านต�าราหาความรู ้ ไม่สนใจเรื่องอื่น  

ไม่รบกวนให้ท่านอาต้องเหนื่อย"

แม่สื่อซุนยังพูดต่อ โม่ซีก็ลากเอาเหตุผลมากมายออกมาอย่าง 

เกรงอกเกรงใจ สุดท้ายเห็นเพียงแม่สื่อซุนหน้าม่อยจากไป

ข้าเองก็มองเขาหน้าม่อยเช่นกัน

โม่ซีปิดประตูแล้วหันมามองข้า เขาพลันชะงกัไป "ซานเซงิเป็นอะไร"

ข้ากล่าวเศร้าระทม "ยามนี้เจ้ามีใจเพียงอ่านต�าราหาความรู้หรือ"

เขาตะลึงเล็กน้อย สองแก้มของใบหน้าที่ยังคงมีเค้าความเยาว์วัย

ย้อมด้วยสีเลือดฝาดโดยพลัน "น่ัน...นั่นเป็นแค่ข้ออ้าง ซานเซิงอย่าคิด 
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เป็นจริง ในใจข้าย่อม..."

มุมปากเขาขยับอยู่นาน ชะงักไม่พูดค�าที่ข้าอยากได้ยินออกมา 

ดวงตาข้าวาววับรีบต่อประโยคให้ "ย่อมต้องมีข้าใช่หรือไม่"

ใบหน้าโม่ซย่ิีงแดงเรือ่อย่างเหน็ได้ชดั เขาเบีย่งหน้าไปแล้วกระแอม

สองครั้งอย่างกระอักกระอ่วนอยู่บ้าง

หลายปีมานี้ย่ิงเรียนวิชาความรู้กับอาจารย์ในเมือง ค�าพูดค�าจา 

ของโม่ซก็ีย่ิงคลมุเครอืมคีวามนัยขึน้ทุกท ีไม่ค่อยมคี�าพูดทีพ่าให้ข้าจติใจ

เบกิบานเหมอืนเมือ่ครัง้เยาว์วัย แต่ว่าท่าทางกระดากอายของเขาในยามนี้ 

กลับย่ิงดูงดงาม ท�าให้ข้าเบิกบานใจได้เช่นกัน ดังน้ันข้าจึงคร้านจะไป 

เอาเรื่องอาจารย์ของเขาแล้ว

"ในเมือ่ใจเจ้ามข้ีา เช่นนัน้คราวหน้าหากมคีนมาถามเจ้าว่าชอบสตรี

แบบใดอีก เจ้าห้ามใช้เหตุผลพวกนี้ตอบถูไถไป"

โม่ซมีองข้าอย่างงุนงง ข้ายกมอืขึน้ประคองใบหน้าเขา ให้ในดวงตา

กระจ่างใสของเขาเต็มไปด้วยเงาร่างของข้า "คร้ังหน้าจ�าไว้ว่าต้องตอบ

เช่นนี้" ข้ากระแอมให้คอโล่ง สอนเขาอย่างจริงจัง "ข้าชอบสตรีแบบ 

ซานเซิง"

เขามองข้าพร้อมกับพวงแก้มที่ขึ้นสีแดงช้าๆ ท�าท่าจะหันหน้าหนี

แต่ถูกข้าจับหน้าไว้จึงไม่อาจหลบได้ ได้แต่เล่ียงสายตามองไปทาง 

โต๊ะหินอีกด้านแทน

ข้าเหลือบมองโต๊ะหินด้านข้างเช่นกัน รู้สึกว่าโต๊ะนั้นหาได้งดงาม 

น่ามองเหมือนข้าไม่ ดังนั้นจึงเอียงหัวไปอยู่ในแนวสายตาของเขา โม่ซ ี

ไร้ทางหลบ สุดท้ายสายตาจึงตกลงบนใบหน้าข้าอีกครั้ง
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"ค�าพูดของข้าเมื่อครู่เจ้ารีบท่องมาหนึ่งรอบ หากน�้าเสียงท�านอง 

ไม่ถูกต้อง ยามนี้ข้าจะได้ช่วยเจ้าปรับแก้"

โม่ซีหน้าแดงจะแย่แล้ว ได้ยินค�าพูดของข้า ทว่าไม่หลบเล่ียง 

อีกต่อไปแล้ว เขามองสบตาข้าแล้วเอ่ยออกมาทีละค�าช้าๆ "ข้าชอบสตรี

แบบซานเซิง"

ค�าพูดเช่นเดียวกันซึ่งออกมาจากปากโม่ซีแฝงไว้ด้วยพลังที่ท�าให้

ตวัข้าเองต้องประหลาดใจ มอบความอบอุ่นในหัวใจข้า ข้ารูส้กึสขุสบายใจ

ยิ่งแล้ว ได้แต่แย้มยิ้มตาหยีออกมาเท่านั้น

โม่ซีเห็นข้าเป็นเช่นนี้ ใบหน้าแดงเขินอายนั้นก็ค่อยๆ ผลิบานด้วย

รอยยิ้มขึ้นหลายส่วน
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เวลาต่อมาข้าช่วยโม่ซไีล่แม่สือ่ทีม่าหาถึงบ้านไปไม่น้อย น่ีก็เหมอืน

กับการไล่พวกผีน้อย บางคราวมาสองสามคนไม่มีปัญหา ข้าหยอกเล่น

แก้เบือ่เป็นการฆ่าเวลาได้ แต่ครัน้เพ่ิมมากขึน้ข้าก็รูส้กึร�าคาญข้ึนมาบ้าง

แต่ยังร�าคาญไม่เท่าไร จู่ๆ ก็ไม่มีคนมาแล้ว!

ข้ารู้สึกประหลาดใจ ครั้นเอ่ยถามโม่ซี เขาก็ตอบเลี่ยงหลบไปมา  

ในใจข้ารู้แล้วว่าต้องเป็นโม่ซีท�าเรื่องบางอย่างลงไป แต่ในเมื่อเขาไม่พูด

ข้าก็คร้านจะซักถาม รู ้เพียงว่าโม่ซีในชาตินี้เติบใหญ่แล้ว ในที่สุดก็

สามารถแบกรับหน้าที่ปกป้องข้าได้แล้ว

ข้าแอบปลืม้ในใจ นับวันรอคอยพิธีแต่งงานหลังจากเขาสวมหมวก* 

ย่ิงรอคอยคืนเข้าหอหลังพิธีแต่งงานย่ิงกว่า หลังจากมีสัมผัสทางกาย  

นั่นจึงจะถือว่าเกี้ยวเขาส�าเร็จดังฝันของข้าอย่างแท้จริง

4 

 

* ในสมัยจีนโบราณเมื่อผู้ชายอายุครบยี่สิบปี จะมีพิธีสวมหมวกเพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว
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ข้าคิดค�านวณอยู่ในบ้านทุกวันว่าต้องเตรียมสินเดิมไว้เท่าไร แล้ว

เขาต้องให้ของหมั้นข้าเท่าไร ครุ่นคิดไปถึงสี่ปีข้างหน้า โม่ซีลากนิทาน 

เตม็รถเทยีมวัวคันหน่ึงมาให้ข้า กล่าวว่า 'ซานเซงิ ข้าอ่านหนงัสอืออกแล้ว 

สามารถเขียนอักษรได้แล้ว เจ้าชอบอ่านนิทานข้าจึงเขียนมาให้เจ้าอ่าน 

เขียนให้เจ้าทุกวัน...'

มุมปากข้าลากเป็นเส้นรัศมีงดงาม โม่ซีเอ๋ย เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าก็คือ

นิทานท่ีดีท่ีสุดซึ่งสวรรค์เขียนให้ข้า เปลี่ยนชีวิตข้าให้เป็นเหมือนดั่ง 

ตัวละคร...

เสียง 'ปัง!' โครมใหญ่ดังสะท้านจนเตียงนอนข้าสั่น ถ้วยน�้าชาบน

โต๊ะเตีย้ร่วงกราวลงบนพ้ืน เสยีงแตกกระจายท�าลายฝันอนังดงามของข้า

นิทานที่ปิดหน้าตกอยู่ด้านข้าง ข้าลืมตากะพริบปริบๆ มองไปท่ี 

คานห้อง ปลายจมูกพลันสัมผัสได้ถึงปราณปีศาจสายหนึ่ง

ปีศาจ?

ข้าพลิกตัวขึ้นนั่ง คลุมเสื้อแล้วสาวเท้าออกไปนอกประตู

ในลานบ้านเละเทะไปแถบหนึ่ง บนพ้ืนถูกกระแทกเป็นหลุมใหญ่ 

ขณะที่เศษฝุ่นดินลอยคลุ้งข้าได้ยินเสียงไอต�่าเปี่ยมพลังของผู้ชายดัง 

มาจากภายใน

ข้ามองซ้ายมองขวาแล้วหยิบก้อนหินก้อนหน่ึงขว้างไปท่ีคนผู้นั้น 

"เจ้าเป็นใคร"

ถูกก้อนหินขว้างใส่ แต่คนผู้น้ันกลับไม่ส่งเสียงฮึดฮัดแม้แต่น้อย 

เพียงแค่หันกลับมาช้าๆ เมื่อฝุ่นจาง สี่ตาจึงประสาน

"อ๊ะ..." เขาส่งเสียงร้องเรียกตกใจ "เป็นเจ้า!"
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ข้าพิศดูเขาทั้งบนล่าง ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่สวมใส่ชุดท่ีราวกับ

เศษผ้า แก้มกับแขนเปรอะเปื้อนสีสัน ท่าทางที่หลั่งเลือดไม่หยุดนี้ดูทีว่า

จะไม่ใช่บาดแผลจากอาวุธธรรมดา ข้ากุมคางครุ่นคิดอยู่นานค่อยตบ

ฝ่ามือในฉับพลัน "อ้อ!"

เขาสีหน้ายินดี "เจ้ายังจ�าข้าได้!"

"เจ้าคิดตีสนิทข้า?" ข้าโบกมือ "ไร้ประโยชน์ๆ พูดมาตามจริง! เป็น

ปีศาจตนใด"

เขาชะงักเท้า ยืนอยู่กับที่อย่างไม่รู้จะท�าอย่างไรอยู่บ้าง "เจ้าจ�าข้า

ไม่ได้แล้วหรือ" เขาร้อนรน "เจ้าลืมข้าไปแล้วได้อย่างไร!" เกาหัวเกาหู 

คิดอยู่นาน "ข้าคือสือต้าจ้วงไง! คนท่ี...เมื่อเจ็ดปีก่อนไง! พวกเราเคย 

พบกันที่...ท่ีกันดารห่างไกล... เจ้าช่วยน้องข้าไปปรโลก แถมยังใช้เวท 

ให้นางไปดีหน่อยนั่นไง!"

ข้าใคร่ครวญอย่างละเอียดแล้วพลันนึกข้ึนได้ ที่แท้เป็นเขา พ่ีชาย

โง่งมที่ตีปีศาจก้อนหินน้องสาวตนเองจนตกเนินเขาตาย!

เห็นข้าพยักหน้า สีหน้าร้อนรนบนใบหน้าเขาก็จางหายไป เผยย้ิม

ออกมา "ยามนั้นข้าคิดจะขอบคุณเจ้า แต่ยงัไม่ทันได้ท�าข้าก็ถกูภกิษุเฒ่า

ไล่ตาม ภายหลังข้ากลับไปดูท่ีน่ัน เจ้ายังฝังน้องสาวของข้าอีก เจ้าช่าง 

เป็นคนดีจริงๆ"

"ข้าย่อมต้องเป็นคนดีอยู่แล้ว" ข้ากล่าว "แต่ว่าเจ้าพังลานบ้านข้า 

ก็ต้องชดใช้เช่นกัน"

เขาหันกลับไปมอง เห็นลานบ้านเละเทะของข้าแล้วเกาหัวกล่าว  

"ข้าจะชดใช้ให้เจ้า เพียงแต่ทีจ่รงิวันนีข้้าไม่มพีลงัเวทเหลอืแม้แต่ครึง่ส่วน 
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รอไว้พรุ่งนี้ข้าฟื้นก�าลังแล้วค่อยจัดการลานบ้านเจ้าได้หรือไม่"

เขาพูดอย่างน่าสงสาร ข้าแปลกใจจึงเอ่ยถาม "เจ้ากลายเป็นเช่นนี้

ได้อย่างไร"

พูดถึงเรื่องนี้สีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นอึมครึมทันควัน "พระรูปนั้น..."

ครั้นได้ยินชื่อลาเฒ่าหัวโล้น วันคืนในอดีตตลอดเก้าปีที่ถูกไล่ฆ่า 

ก็ปรากฏขึน้เบือ้งหน้าสายตาข้าไม่หยุด ข้าขมวดคิว้ "เขายังมชีวิีตอยู่หรือ"

สือต้าจ้วงถอนหายใจ "มีชีวิตอยู่ตลอดไม่เคยตายจากไป" เขา 

เจ็บปวดอย่างที่สุด "เขาเข้าใจข้าผิดอย่างลึกล�้า มั่นใจว่าข้าเป็นปีศาจท่ี

ไม่มีเรื่องร้ายใดไม่ท�า ไล่ตามข้ามาตลอดเจ็ดปี!" เขาพูดอย่างเศร้าสร้อย

ข้าฟังแล้วลอบต้ืนตันยินดี ดีจริงๆ ในโลกมนุษย์น้ียังมีผู้ท่ีได้รับ 

ความล�าบากเช่นเดียวกับข้า ท�าเอาข้าปลื้มปีติ สบายใจเป็นเท่าตัว

"ไม่ก่ีวันก่อนร่างกายพระเฒ่าดูเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ไม่รู ้ 

พระเฒ่ารูปนี้เป็นอะไร ลากสังขารทรุดโทรมมาเดิมพันเอาเป็นเอาตาย

กับข้า ข้าสู้กับเขาสามวันสามคืนเลยเชียว! สุดท้ายเขาหมดก�าลัง ข้าจึง

ฉวยโอกาสหนมีา เร่งเดินทางมาหนึง่วนัหน่ึงคนืจนมาถงึบ้านเจ้านี ่ ยามนี้ 

ไม่มีแรงวิ่งอีกแล้วถึงได้ตกลงมาจากด้านบน"

จากค�าพูดน้ีของอีกฝ่าย ดูท่าลาเฒ่าหัวโล้นคงใกล้สิ้นอายุขัยแล้ว 

ไม่เช่นน้ันด้วยปณิธานก�าจัดปีศาจร้ายของเขา ไหนเลยจะปล่อยให ้

หินก้อนนี้หนีมาได้ การเดินทางหนึ่งวันหนึ่งคืนนี้ พระรูปนั้นไม่ได้ตามมา

คงเพราะไล่ตามไม่ไหวแล้ว

สือต้าจ้วงศีรษะตกห้อย ท่าทางจนตรอก จะคนก็ไม่ใช่จะผีก็ไม่เชิง 

ดทู่าหลายปีน้ีคงอยู่อย่างรนัทดจรงิๆ วันนีข้้าได้พบเขาก็เหมอืนพบตนเอง
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ในอดีต ท�าให้ข้าเกิดความเห็นใจขึ้นมาบ้าง อีกอย่างหากพูดไปแล้ว 

สือต้าจ้วงผู้นี้ก็พบภัยพิบัติเพราะข้า คิดถึงตรงนี้จึงกล่าวว่า "เจ้าตาม 

ข้ามา ข้าจะเอายาให้เจ้า จากนั้นหาเสื้อผ้ามาให้เจ้าเปลี่ยน"

เขาตะลงึน�า้ตาคลอโดยพลนั "ผูม้คีณุ! เจ้าเป็นผูม้คีณุอนัใหญ่หลวง

ของข้าจริงๆ!"

ข้าพยุงเขาอย่างสงบนิ่ง "ข้าคนนี้ใจดีง่ายไปหน่อย"

ภายในบ้าน

สือต้าจ้วงถอดเสื้อน่ังบนเก้าอี้ แขนเปลือยเปล่าหยิบยาข้ีผึ้งใส่ให้

ตนเองโดยมีข้านั่งมองอยู่ด้านข้าง เขาหนีมาตลอดเจ็ดปี กลับเป็นการ 

ฝึกกล้ามเนื้อให้ยิ่งแข็งแกร่ง จัดเรียงตัวชัดเจนก�าย�ามีพลัง หากสามารถ

รั้งให้เขาอยู่ที่นี่ก็ไม่ขาดผู้ช่วยวิ่งไปซื้ออาหารในเมืองแล้ว...

"คือว่า..." ข้าก�าลงัดีดลกูคิดในใจ สอืต้าจ้วงพลันหน้าแดงย่ืนยาข้ีผ้ึง 

มาให้ข้า "บนหลังมีจุดหนึ่งข้าเอื้อมไม่ถึง"

กล้ามเน้ือแขนของเขามมีากเกินไปจนเอือ้มไม่ถึงด้านหลงั ข้าเลกิคิว้  

"อยากให้ข้าช่วยหรือ"

เขาพยักหน้า "เดิมไม่กล้ารบกวนผูม้คีณุ แต่ปากแผลน่ันคนัย่ิงนกั..."

ข้าเงียบไปครู่หน่ึง "ก็ได้ ข้าช่วยเจ้า" ข้าควักยาข้ีผ้ึงมาส่วนหน่ึง 

ทาลงบนหลังเขา ไตร่ตรองค�าพูดแล้วกล่าว "ต้าจ้วง เมื่อหลายปีก่อนข้า

ช่วยน้องสาวเจ้า ยามนี้ก็ช่วยเจ้าอีก เจ้าว่าเจ้าควรเอาอะไรมาตอบแทน

ข้าหน่อยหรือไม่"

สือต้าจ้วงชะงัก "ข้า...ไม่มีของอะไรสามารถให้เจ้าได้"
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ข้าเกลีย่ยาแล้วตบหลงัหนาของเขา "มสี ิเจ้าขายร่างกายให้ข้าเถอะ"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

สือต้าจ้วงตื่นตระหนกหันมามองข้า จากนั้นใบหน้าเขาก็ข้ึนสีแดง 

น่าสงสัยอย่างช้าๆ "เจ้าหมายถึง...เจ้าหมายถึงใช้ร่างกายแทนคุณหรือ"

ข้าย่อมไม่รูว่้าเขาหน้าแดงท�าไม พยักหน้ากล่าว "น่าจะหมายความ

ประมาณนั้นกระมัง"

สือต้าจ้วงยิ้มเกาหัว เขาเหลือบมองข้าอย่างเขินอายคราหนึ่ง จาก

นั้นก็หันกลับไปจับหัวยิ้มโง่งมต่อ "ก็...ก็ได้..."

บุรุษตัวโตคนหน่ึงย้ิมหน้าบานราวกับแม่นางน้อย ในใจข้าหนาว 

จนสั่นแล้ว ขณะเรียกสติคิดจะหากระดาษมาให้เขาลงหลักฐานเป็น 

ลายลักษณ์อักษร พลันได้ยินเสียงผลักประตู ข้าหันไปดูเห็นโม่ซียืนย้อน

แสงอยู่หน้าประตูจนเงาร่างดูแบบบางไปบ้าง ควันขาวจากลมหายใจ 

ลอยวนเวียนวุ่นวายอยู่กลางอากาศ

"ไม่ได้"

ค�าพูดนี้ของเขาพูดออกมาอย่างกะทันหันทั้งยังเยียบเย็นเป็นที่สุด

"หืม?" ข้าแปลกใจ เดินไปรับเขา "เจ้ากลับมาได้อย่างไร วันนี้ส�านัก

ศึกษาเลิกเร็วเพียงนี้เชียว"

เขานิ่งเงียบอยู่นานค่อยอธิบายเสียงเบา "ข้าเห็นของบางอย่าง 

ตกใส่บ้านพวกเราเสียงค่อนข้างดังจึงกลับมาดู" 

ผมเขายุ่งหมดแล้ว คงเพราะว่ิงกลับมาตลอดทาง ข้าลูบหัวเขา 

อย่างรู้ว่าเขาเป็นห่วงข้า "ซานเซิงไม่เป็นไร มา ข้าจะแนะน�าให้เจ้ารู้จัก  
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