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กาลครัง้ หนึ่งนานมาแล้วมีสมณะชัน้ สูงผูห้ นึ่งออกเดินทางไปยังทิศ
ประจิม มุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิ ฎกอันเป็ นหลักธรรมของ
พระโพธิสตั ว์เพือ่ นํามาสังสอนชาวโลก
่
แม้หนทางทีต่ อ้ งเดินนัน้ จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลําบาก
ก็ไม่ยอ่ ท้อ เนื่องด้วยท่านมีศษิ ย์ทงั ้ สามคนทีร่ ว่ มเดินทางด้วยคอยช่วยเหลือ
ปกป้ องจากเหล่าปี ศาจทีถ่ กู ดึงดูดด้วยข่าวลือทีว่ า่ หากได้กนิ เนื้อสมณะชัน้ สูง
จะช่วยให้เป็ นอมตะไม่แก่ไม่ตาย
หลังรอนแรมอยู่หลายปี ฟั นฝ่ าอุปสรรคนานัปการ ผ่านบททดสอบ
กิเลสตัณหาทัง้ ร้อยแปด ในทีส่ ุดสมณะท่านนัน้ และศิษย์ทงั ้ สามก็อญ
ั เชิญ
พระไตรปิ ฎกสําเร็จและได้กลายเป็ นเซียน เรือ่ งราวของพวกเขาเป็ นทีเ่ ล่าขาน
ไปทัวทั
่ ง้ แผ่นดิน แม้แต่เด็กสามขวบยังรูจ้ กั ชือ่
ชือ่ ของสมณะท่านนัน้ คือถังซันซาง (ถังซัมจั ๋ง)
หลังจากนัน้ ผ่านมาห้าพันปี ได้มคี ณะเดินทางมุง่ หน้าสูด่ นิ แดนตะวันตก
อันแสนห่างไกลอีกครัง้ แต่อย่าเข้าใจผิดว่าข้าเดินทางไปด้วยแรงศรัทธาใน
หลักธรรมอะไรขนาดนัน้
การเดิน ทางของข้า เริ่ม ต้น จากการประชุม เซีย นประจํา ปี เ มื่อ สอง
สัปดาห์ก่อนต่างหาก...
“กาลเวลาเปลีย่ นคนเปลีย่ น เดีย๋ วนี้พวกมนุษย์เริม่ เสือ่ มศรัทธา ไม่ให้

ความเคารพเทพเซียนกันเหมือนเมื่อก่อน กลับไปนิยมชมชอบพวกปี ศาจ
แทน”
ตาแก่เครายาวในชุดยาวสีเหลืองทองอร่ามทีน่ งอยู
ั ่ ห่ วั โต๊ะประชุมเอ่ย
พลางทอดถอนใจ ร่องรอยความกังวลปรากฏอยูท่ ห่ี ว่างคิว้ ในฐานะเง็กเซียน
ฮ่องเต้กส็ มควรอยูท่ เ่ี ขาจะกังวล ตอนนี้ภพสวรรค์กาํ ลังแย่งชิงความนิยมของ
มนุ ษย์กบั ภพปี ศาจอยู่ หากปี น้ีความนิยมยังตกตํ่าสูไ้ ม่ได้อกี มนุ ษย์คงเลิก
กราบไหว้บูชาพวกเราแน่ นัน่ จะส่งผลต่อบรรดาของเซ่นไหว้ดี ๆ และเงิน
ทําบุญทีค่ วรจะได้
หลายพันปี ท่ผี ่านมาความหวาดกลัวของมนุ ษย์ท่มี ตี ่อปี ศาจลดลง
หลังจากทีเ่ หล่าปี ศาจล่อลวงมนุ ษย์โดยใช้รูปร่างหน้าตาอันชวนน่ าลุ่มหลง
ชนิดทีว่ า่ ไม่ตอ้ งทําอะไรก็มมี นุษย์เสนอตัวไปให้กนิ ถึงที่
แต่ขา้ ก็พอเข้าใจนะ แหม... หล่อเสียขนาดนัน้ ใครบ้างจะอดใจไหว
(ความจริงข้าเองก็เป็ นสาวกชมรมคนรักราชาปี ศาจกระทิงผูค้ รองตําแหน่ ง
ชายเจ้าเสน่หห์ า้ สมัยเช่นกัน) ทําให้นอกจากจะมีขา่ วมนุษย์ถกู ปี ศาจกินแล้ว
ยังมีหลายครัง้ ทีป่ ี ศาจโดนมนุ ษย์กนิ แทน จนออกมาร้องห่มร้องไห้เรียกร้อง
ความบริสทุ ธิ ์ (!?) อย่างน่าสงสาร
ดูส ิ พวกปี ศาจใช้รูปลักษณ์ เป็ นอาวุธ แต่เทพเซียนที่เหล่ามนุ ษย์
รูจ้ กั แทนทีจ่ ะแปลงร่างเป็ นหนุ่ มรูปงามไปพบปะมนุ ษย์ กลับใช้รา่ งเฒ่าชรา
หนวดเคราหงอกเพื่อสร้างความน่ าเกรงขาม เป็ นนโยบายทีผ่ ดิ จริง ๆ จะ
มนุษย์หรือเซียนอย่างข้าก็ตอ้ งการของสวยงามเป็ นอาหารตานะ !
หืม ? ข้าเป็ นใครถึงกล้ามานังนิ
่ นทาเง็กเซียน ?
ความจริงข้าเป็ นเซียนตัวน้อยไม่มอี ะไรโดดเด่นเมื่อเทียบกับเซียน
องค์อ่นื ภายนอกดูคล้ายดรุณีวยั แรกแย้ม เสียก็แต่ใบหน้าขาวซีดดูอมโรค
ไปหน่อย เส้นผมดําขลับดุจม่านรัตติกาลยิง่ ทําให้ผวิ ดูขาวราวกับหิมะ ดวงตา
กลมโตสีม่วงลึกลํ้าปรือลงทีละน้อยจวนจะปิ ด ทว่าเสียงเรียกทีด่ งั ผ่ากลาง
ห้วงนิทราทําเอาข้าสะดุง้ โหยง
“เหม่ยหยวน”
จู่ ๆ เง็กเซียนก็เรียกข้ากลางทีป่ ระชุม ทัง้ ทีข่ า้ เป็ นเซียนชัน้ ผูน้ ้อย ปกติ
ก็จะเข้ามานังหลั
่ บและตืน่ เมือ่ การประชุมจบโดยไม่มเี ซียนองค์อน่ื สังเกตเห็น
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แท้ ๆ ไฉนวันนี้ตาแก่เง็กเซียนทีน่ งห่
ั ่ างจากข้าไปถึงสิบจ้าง1 ถึงมองเห็นข้าที่
นังหลบมุ
่
มได้ละ่ ต่อให้แก่แล้วสายตายาวขนาดไหนก็ไม่น่าจะเห็นชัดขนาดนี้
เมือ่ ถูกเรียกข้าก็จาํ เป็ นต้องเสนอหน้าออกไปให้เขาเห็น เดีย๋ วตาแก่
นันจะใช้
่
เป็ นข้ออ้างตัดเบีย้ ประชุมข้าโทษฐานทีโ่ ดดงาน
เง็กเซียนฮ่องเต้ลูบเคราดํางามของเขา โคลงศีรษะพลางเอ่ย “ข้า
ใคร่ครวญดูแล้ว เราจําเป็ นต้องสร้างสถานการณ์เรียกศรัทธาจากพวกมนุษย์
กลับคืน”
ข้าเริม่ สังหรณ์ใจไม่ดี จะสร้างสถานการณ์อะไรก็สร้างไปสิ เกีย่ วอะไร
กับข้า ตาแก่น่ีคดิ นโยบายแต่ละอย่างออกมาไม่เคยเป็ นผลดีกบั เหล่าเซียน
เลย อย่างคราวทีแ่ ล้วก็สง่ หลานชายตัวเอง ‘เอ้อหลางเสิน่ กับเจ้าเห่าฟ้ า’ ลงไป
โฆษณานโยบายลดโรคพิษสุนขั บ้ายังโลกมนุษย์ ผลคือเจ้าเห่าฟ้ าเกือบถูกจับ
ไปทําหมาหม้อไฟ วิง่ หางจุกตูดกลับสวรรค์แทบไม่ทนั (ข้าแอบหัวเราะสะใจ
ข้าเกลียดเจ้าหนึ่งคนหนึ่งตัวปากเสียนี่มานานแล้ว)
แล้วครัง้ นี้ตาแก่เง็กเซียนจะหาเรือ่ งอะไรให้ขา้ อีกล่ะ
เง็กเซียนฮ่องเต้ยดื ตัว เชิดหน้าให้ดูน่าเกรงขามก่อนประกาศกันให้
ได้ยนิ ทัวห้
่ องประชุม
“ข้าจะให้เจ้าไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกอีกครัง้ ”
“หา !?”
ทันทีทน่ี โยบายเรียกศรัทธาถูกประกาศออกมาจากปากเง็กเซียน ข้าก็
ถึงกับร้องเสียงหลง ดวงตาทีป่ รือเพราะความง่วงเบิกกว้างจนแทบถลน ร้อง
ละลํ่าละลัก
“เดีย๋ วก่อนเง็กเซียน ทําไมต้องไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกด้วย !?”
“การเดินทางไปชมพูทวีปนัน้ จะทําให้พวกมนุ ษย์ได้ใกล้ชดิ กับเจ้าซึง่
เป็ นตัวแทนของเหล่าเซียน สามารถตามติดชีวติ เจ้าได้ทกุ อิรยิ าบถ ทําให้เรียก
ศรัทธาและความเลือ่ มใสได้มากกว่าอย่างไรล่ะ” เง็กเซียนอธิบายเหตุผลเสีย
ดิบดี เห็นการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกเป็ นรายการตามดูชวี ติ ดาราที่
กําลังเป็ นทีน่ ิยมบนโลกมนุษย์หรือไง
“ถ้าอยากให้ใกล้ชดิ มนุ ษย์กส็ ่งแปดเซียนลงไปจุตอิ กี รอบสิ พวกเขา
1
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มาตราวัดความยาว 1 จ้าง = 2.3 เมตร

ก็เป็ นทีร่ จู้ กั ของพวกมนุษย์ ทัง้ ยังโด่งดังเป็ นทีเ่ คารพมากกว่าอีก !” ข้าชีม้ อื
ไปยังแปดเซียนทีส่ ะดุง้ โหยงเป็ นแถบ ๆ หลีเ่ ทีย้ ไกว่ซง่ึ เป็ นอันดับหนึ่งของ
แปดเซียนรีบโขยกเขยกตัวลุกขึน้ ย่อกายคารวะทัง้ ทีข่ าไม่ดี
“กราบทูลเง็กเซียน ถึงเรื่องของพวกเราแปดเซียนจะเป็ นที่รูจ้ กั ใน
หมู่มนุ ษย์ แต่ถา้ พูดถึงความโด่งดังก็ไม่อาจเทียบเรื่องราวของท่านซันซาง
และศิษย์ทงั ้ สามทีแ่ ม้แต่เด็กสามขวบก็รจู้ กั ได้” หลีเ่ ทีย้ ไกว่หาทางปั ดภาระ
โดยมีเสียงสนับสนุนจากพวกอีกเจ็ด
“ถูกแล้วเง็กเซียน เด็ก ๆ อาจไม่รูจ้ กั ข้าเฉากว๋อจิ้ว แต่หากพูดถึง
ฉีเทียนต้าเซิน่ ล่ะก็ไม่มใี ครไม่รจู้ กั ”
“ทุกวันนี้คนยังเข้าใจผิดว่าข้าเป็ นผูห้ ญิงอยูเ่ ลย” หลันไฉ่เหอบ่นอุบอิบ
ด้วยท่าทางน้อยใจ
เซียนคนอื่นก็พยักหน้าเห็นด้วย ข้าสะอึก ตระหนักถึงอานุ ภาพของ
การมีพรรคพวก... ฮึม่ ! คนหนึ่งพูด อีกคนขานรับ เป็ นลูกคูก่ นั ดีเหลือเกิน
ทัง้ แปดเสียงประสานกันอย่างพร้อมเพรียง
“พวกข้าจึงคิดว่าการส่งท่านซันซางลงไปเป็ นการเหมาะสมทีส่ ดุ ”
“ไม่ !!!”
ข้ากรีดร้อง สองมือตบโต๊ะตะโกนเสียงดัง “ข้าไม่ลงไปโลกมนุษย์เด็ดขาด
ท่านอยากให้ขา้ ตายหรืออย่างไร ก็รนู้ ่ีวา่ ข้าลงไปไม่ดะ... ได้... อ่อก !!”
ยังไม่ทนั จบประโยคดี ข้าก็รู้สกึ เหมือนมีก้อนเค็ม ๆ จุกอยู่ในคอ
พยายามจะกลืนมันลงไปแต่มนั ดันไปกระทบโดนบางจุดในลําคอทําให้เกิด
ความรูส้ กึ อยากขย้อน ต้องอ้าปากกระอักใส่ฮนจงหลี
ั่
ท่ น่ี ัง่ อยู่ตรงข้าม จน
ใบหน้าอวบอ้วนเต็มไปด้วยเลือดสีแดงฉาน
“ว้าย ! เหม่ยหยวนอาการกําเริบอีกแล้ว !” เหอเซียนกูหวีดร้อง กระเถิบ
ออกห่างฮันจงหลี
่
่
“ท่านไท่ซ่างเหล่าจวินรีบมาดูนางที !”
เนื่องจากตําแหน่ งทีน่ ัง่ ค่อนข้างห่างกันไกล กว่าชายชราผมขาวจะ
เดินเคราลากพืน้ มาหาข้า ข้าก็เริม่ หน้ามืด รูส้ กึ เหมือนวิญญาณจะหลุดจาก
ร่าง ไท่ซ่างเหล่าจวินย่อตัวลงหาข้าด้วยสีหน้าเบือ่ หน่าย เขายัดยาใส่ปากข้า
จับชีพจรพอเป็ นพิธแี ล้วเอ่ยให้ทกุ คนทราบ
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“ไม่ตายแล้ว”
ทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอก โดยเฉพาะพวกแปดเซียนทีก่ ลัวว่าหาก
ข้าเป็ นอะไรไป พวกเขาจะต้องดําเนินนโยบายของเง็กเซียนแทน
ข้ารอจนหายหน้ามืดแล้วลุกขึน้ มาเถียงกับเง็กเซียนต่อ “เห็นหรือไม่
ขนาดอยูบ่ นสวรรค์ขา้ ยังกระอักเลือดไม่ต่าํ กว่าวันละสามหน ขืนลงไปโลกมนุษย์
เจออากาศสกปรกมีหวังตายตัง้ แต่ยงั ไม่ออกเดินทางแน่ !”
ไม่ใช่วา่ ข้าเอาเรือ่ งสุขภาพมาเป็ นข้ออ้าง แต่วา่ ร่างกายข้านัน้ อ่อนแอ
มาแต่กาํ เนิด ธาตุหยินหยางในร่างไม่สมดุลกัน วันดีคนื ดีหากข้ากระอักเลือด
แล้วแน่นง่ิ ไปอย่าได้ตกใจ กรุณารีบเอายาของไท่ซา่ งเหล่าจวินยัดปากข้าก่อน
วิญญาณจะออกจากร่างด้วย
เง็กเซียนฮ่องเต้เหลือบมองข้าด้วยสายตาเย็นชา กล่าวเสียงราบเรียบ
“คราวทีแ่ ล้วเจ้าโดดงานลงไปดูการแสดงดนตรีของพวกปี ศาจได้ตงั ้ ครึง่ ค่อน
วันยังไม่เห็นตายเลย”
ข้าแทบกระอักเลือดอีกรอบ... ก็ความ (หล่อที)่ ดึงดูดมันต่างกันนี่
เดีย๋ วสิ ! มาแอบดูชวี ติ ข้าแบบนี้ได้อย่างไร ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลชัด ๆ
คอยดูเถอะ คราวหน้าข้าจะไปร่วมประท้วงกับพวกเซียนรุ่นใหม่ เรียกร้อง
ความเป็ นส่วนตัวบ้าง
เง็กเซียนฮ่องเต้โบกมือปั ดคล้ายไม่ใส่ใจ “ข้าจะให้ไท่ซ่างเหล่าจวินทํา
ยาสํารองไว้ให้เจ้าติดตัวเยอะ ๆ หมดก็ขน้ึ มาขอได้ทกุ เมือ่ ”
“เห็นความสําคัญของชีวติ ข้าหน่อยสิ !” ข้าโวยวาย เง็กเซียนฮ่องเต้ทาํ
หน้าเหนื่อยหน่าย ตัดบทเสียงเฉียบขาด
“เช่นนัน้ เจ้าก็ไปตามหาอาจารย์เจ้ากลับมาแล้วให้เขารับหน้าทีแ่ ทนสิ”
เจอประโยคนี้เข้าไปข้าก็ถงึ กับสะอึก ให้ตามหาอาจารย์เนี่ยนะ เผลอ ๆ
ข้าเดินทางไปชมพูทวีปยังใช้เวลาน้อยกว่าอีก
เมื่อสามปี ก่อนอาจารย์ผู้มพี ระคุณของข้าซึ่งเป็ นซันซางรุ่นแรกได้
หายตัวไปอย่างไร้รอ่ งรอย ข้าและศิษย์ทงั ้ สามของเขาคิดว่าคงเป็ นการประท้วง
เง็กเซียนฮ่องเต้ทจ่ี า่ ยเบีย้ หวัดช้า ทัง้ ยังตัดลดสวัสดิการของเหล่าเซียนลงด้วย
เหตุทม่ี นุษย์ทาํ บุญกันน้อยลง ไม่มงี บประมาณเหลือมากพอจ่าย
“เชอะ เพราะท่านขีเ้ หนียว อาจารย์ถงึ ได้หนีไปอย่างไรเล่า” ข้าเชิดหน้า

ไม่พอใจ
เง็กเซียนเอามือนวดขมับ เอ่ยว่า “ข้ารูว้ า่ เจ้าไม่พอใจ แต่แผนการนี้เป็ น
สิง่ ทีอ่ าจารย์เจ้าเสนอไว้กอ่ นหายตัวไป” ข้านึกออกแล้ว วันนัน้ อาจารย์นงปั
ั ่ น่
โครงการเพิม่ ศรัทธาทีเ่ ง็กเซียนสังให้
่ เซียนทุกองค์เขียนไปเสนอนี่...
โธ่เว้ย ไอ้โครงการทีเ่ ขียนแบบส่ง ๆ นันดั
่ นผ่านด้วยหรือ !
“ทัง้ ยังเจาะจงให้เจ้าและศิษย์ทงั ้ สามเป็ นคนดําเนินงานด้วย”
ข้าแทบล้มตึงลงไปทันทีทไ่ี ด้ยนิ ข้อนี้ไม่อยู่ตอนทีข่ า้ ช่วยตรวจทาน
เอกสารก่อนส่งนี่ นี่ทา่ นเพิม่ มันลงไปทีหลังหรือ !?
“ด้วยเหตุน้ี เหม่ยหยวน เจ้าจงลงไปโลกมนุษย์ซะ”
ไอ้อาจารย์เฮงซวย !!!
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เมือ่ สามปี กอ่ น ถังซันซางผูเ้ ป็ นอาจารย์ของข้าได้หายตัวไปอย่างไร้รอ่ ง
รอย ไม่มขี อ้ ความหรือเบาะแสอะไรทิง้ ไว้ แม้แต่เซียนทีม่ หี น้าทีจ่ บั ตาดูความ
เป็ นไปในภพสวรรค์และมนุษย์กย็ งั ไม่ทราบร่องรอยของเขา แม้ปกติเขามักจะ
หนีเทีย่ วเป็ นประจําอยูแ่ ล้วแต่กไ็ ม่เคยหายไปนานขนาดนี้ ทําให้ศษิ ย์อย่างข้า
ต้องรักษาการและเข้าประชุมแทน ตอนนัน้ ข้ายังไม่รวู้ า่ เหตุใดเขาถึงหายไป
แต่ตอนนี้ขา้ พอจะรูแ้ ล้ว…
เพราะเขาไม่อยากไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอีกรอบน่ะสิ !
หายตัวไปไม่วา่ ดันทิง้ ภาระหนักอึง้ มาให้ขา้ อีก อย่าให้ขา้ ตามหาท่าน
เจอนะท่านอาจารย์ สาบานได้วา่ สิง่ แรกทีข่ า้ จะทําคือต่อยใบหน้านักบุญเปี่ ยม
ศรัทธาทีไ่ ว้หลอกชาวบ้านนันให้
่ หงายเลย !
“โกรธมากไปไม่ดตี อ่ เลือดลมภายในนะ” ไท่ซา่ งเหล่าจวินทีก่ าํ ลังตรวจ
ดูชพี จรของข้าเอ่ยขึน้ มาเรียบ ๆ ข้าทําเสียงฮึดฮัด ระบายความหงุดหงิดออก
มาเป็ นคําพูด
“จะไม่ให้ขา้ โกรธได้อย่างไร อยู่ดี ๆ ก็ตอ้ งลําบากลําบนเดินทางไป
ตะวันตกแสนห่างไกลแทนคนทีห่ นีเทีย่ ว ฮึม่ ”
“ไม่แน่ เขาอาจกําลังเผยแผ่สงสอนเหล่
ั่
ามนุ ษย์ตามหน้าทีซ่ นั ซางทีด่ ี
ก็ได้”
“นันหมายความว่
่
าภพนี้ใกล้จบสิน้ แล้ว” ข้ากลอกตา อย่างอาจารย์ขา้
เนีย่ นะจะมีจติ สํานึกการเป็ นซันซางทีด่ ี ทุกวันนีศ้ ลี ข้อทีห่ า้ ของเขาแตกวันละครัง้

เป็ นอย่างน้อย แค่เขายอมกินเจตลอดการเดินทางเมือ่ ห้าพันปี ก่อน พระยูไล
ทีเ่ ป็ นอาจารย์ของเขาก็ปาดนํ้าตาด้วยความยินดีมากแล้ว ไม่ตอ้ งพูดถึงการ
เทศนาโปรดชาวโลก
มาคิดดูแล้วเมื่อห้าพันปี ก่อน ชะตากรรมเขาก็ไม่ได้ดไี ปกว่าข้าสัก
เท่าไร ความจริงเจ้าแม่กวนอิมแค่วานให้เขาไปเอาคัมภีรท์ ช่ี มพูทวีปเท่านัน้
แต่เพราะความคิดอันบรรเจิดของเง็กเซียนทีอ่ ยากให้มนุษย์โลกได้เห็นศรัทธา
อันยิง่ ใหญ่ จึงให้เขาไปจุตเิ ป็ นมนุษย์ธรรมดาไร้พลัง (อันทีจ่ ริงคือแอบวางยา
แล้วส่งไปจุตแิ บบไม่ถามความเห็น) ต้องเดินทางไปชมพูทวีปทีละก้าวแทนที่
จะขีเ่ มฆไปแบบสบาย ๆ นับจากนัน้ มาอาจารย์ขา้ จึงเกลียดขีห้ น้าเง็กเซียน
เข้ากระดูกดํา
อา... ข้าเริม่ สงสารเขาขึน้ มานิด ๆ อย่างน้อยข้าก็โชคดีกว่าตรงทีไ่ ม่ตอ้ ง
ไปจุตเิ ป็ นมนุษย์ ยังสามารถใช้พลังได้ อีกอย่างข้าสามารถต่อรองกับเง็กเซียน
สําเร็จ เดินทางเพียงแค่สามเดือนก็พอ
“นี่ ๆ ไท่ซ่างเหล่าจวิน ท่านช่วยเขียนอาการข้าหนัก ๆ หน่อยสิ เอา
แบบว่าทันทีทข่ี า้ เหยียบพืน้ โลกมนุษย์เป็ นสิน้ ลม ตาแก่เง็กเซียนจะได้ไม่สง่
ข้าไป” ข้าอ้อนหมอเทวดา
“เสียใจด้วยที่ขา้ ยังมีจรรยาบรรณพอ” ชายชราปั ดคําขอของข้าไป
โดยสิน้ เชิง
“โธ่ ข้าอ่อนแอขนาดนี้ท่านไม่เห็นใจเลยหรือ” ข้าทํานํ้าตาซึมหวังว่า
เขาจะเห็นใจ
“คนอ่ อ นแอที่ไ หนไปกระโดดโบกไม้โ บกมือ ดูด นตรีไ ด้ข นาดนัน้ ”
ไท่ซา่ งเหล่าจวินแทงใจดําข้าดังฉึก “ตัวเองขาดธาตุหยาง มิอาจสัมผัสธาตุหยิน
แต่กลับไปดูดนตรีของปี ศาจได้อยูน่ านสองนาน ดูทา่ ภูมติ า้ นทานเจ้าคงดีขน้ึ
มากแล้ว”
ข้าไร้คําแก้ตวั ใครใช้ให้นักร้องนํ าของวงเป็ นปี ศาจหล่อกระชากใจ
แบบนัน้ ล่ะ
“มียาของข้าอยู่ คงพอให้เจ้าเอาชีวติ รอดบนโลกมนุ ษย์จนกว่าจะ
อัญเชิญพระไตรปิ ฎกมาได้แน่ ” หมอเทวดาบอกอย่างมันใจพลางส่
่
งขวดยา
ให้ขา้
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“แต่ขา้ ไม่อยากไปนี่ !” ข้างอแง ถ้าไม่ตดิ ว่าโตแล้วจะลงไปดิน้ แบบ
เด็ก ๆ ให้ดู ไท่ซา่ งเหล่าจวินถอนหายใจยาวเหยียดก่อนเอ่ยด้วยความอ่อนใจ
“หากไม่ใช่เจ้าจะมีใครกล่อมสามคนนัน้ ได้อกี โดยเฉพาะฉีเทียนต้าเซิน่
เจ้าก็รวู้ รี กรรมสมัยเขาบุกสวรรค์ด”ี
ข้าทําหน้าบูดบึง้ เดีย๋ วข้าต้องไปรวบรวม ‘ศิษย์ทงั ้ สาม’ ให้มาเดินทาง
ด้วยนี่นา ให้ตายเถอะ หวังว่าเจ้าลิงวอกนันจะไม่
่
โมโหจนทําลายสวรรค์อกี นะ
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ฮวากว๋อซัน ภูเขาแห่งบุปผาและผลไม้ทย่ี งั คงความงดงามเฉกเช่น
หลายพันปี กอ่ น ทุง่ บุปผาหลากหลายสีทอ่ี อกดอกตลอดทังปี
้ เรียกหมูผ่ เี สือ้ ภมร
ให้มาบินตอม นํ้าตกสูงไหลกระทบเป็ นละอองนํ้า ทอประกายรุง้ ยามต้องแสง
ทําให้ดนิ แดนทีต่ ดั ขาดโลกภายนอกแห่งนี้ดรู าวกับสวรรค์บนดิน สัตว์นอ้ ยใหญ่
ทีน่ านครัง้ จะได้พบเจอคนแปลกหน้าต่างจ้องมองข้าอย่างสงสัย บางตัวเข้ามา
ดมอย่างไม่ระแวง ดูทา่ ชีวติ ทีน่ ่ีคงจะสงบสุขไม่น้อย มิน่าเจ้านันถึ
่ งยอมละทิง้
ชีวติ บนสวรรค์ เลือกใช้ชวี ติ ทีบ่ า้ นเกิดอันแสนสวยงามแห่งนี้
สวบ !
ใบไม้รว่ งกราวอยูเ่ หนือศีรษะข้า ลูกกวางทีก่ าํ ลังดมมือข้าสะดุง้ แล้วเผ่น
หายไป ข้าเงยหน้ามองลิงวอกทีอ่ อกจะตัวโตกว่าลิงทัวไปเท่
่
าตัว มันนังยอง
่ ๆ
อยูบ่ นกิง่ ไม้ กะพริบดวงตาอันกลมโต ร้องทักเสียงแหลมสดใส
“อ้าว ท่านเหม่ยหยวนนี่ มาหาท่านอ๋องหรือ”
“อืม ข้ามีธรุ ะกับเขาน่ะ”
“งัน้ ตามข้ามาเลย” เจ้าลิงหันหลังกระโจนนําไป ข้าเดินตามมันไปอย่าง
ไม่รบี ร้อน ค่อย ๆ ดืม่ ดํ่าความสวยงามและสูดอากาศบริสทุ ธิ ์ของทีแ่ ห่งนี้
เจ้าลิงนําข้ามาถึงนํ้าตกสูงใหญ่ หลังม่านนํ้าแห่งนี้คอื ถํ้าอันเป็ นบ้าน
ของท่านอ๋องของมัน ข้าก้าวเท้าไปบนหินกลมทีเ่ รียงยาวเป็ นเส้นทาง ม่านนํ้า
ค่อย ๆ แหวกออกเป็ นซุม้ โค้งให้ขา้ ผ่านเข้าไปโดยไม่มแี ม้แต่หยดนํ้ากระทบ
ถูกผิวกาย
หลังม่านนํ้ าเป็ นถํ้าขนาดใหญ่ ด้านบนมีเถาวัลย์หอ้ ยระย้าเป็ นทีใ่ ห้
บรรดาลิงน้อยห้อยโหน เสียงร้องเจีย๊ ก ๆ ดังสะท้อนยาวเป็ นทอด ๆ คล้าย
บอกการมาถึงของข้า

“เหม่ยหยวน !!!”
ยังไม่ทนั เห็นตัว เสียงติดซุกซนก็ดงั ก้องไปทัวถํ
่ า้ ร่างทีด่ คู ล้ายวานรตัว
ใหญ่กระโดดตีลงั กาอย่างสวยงามมาหยุดตรงหน้าข้า ยืน่ มือดึงแก้มข้าเสียแรง
“เจี๊ยก ไม่เจอกันตัง้ นาน ยังดูใกล้ตายเหมือนเดิมเลยแฮะ ฮ่าฮ่า”
นอกจากจะดึงแก้มข้าจนเจ็บแล้วยังโยกหัวข้าไปมาจนเวียนหัว
“อ่อยอ๊ะ !! (ปล่อยนะ)” ข้าพยายามดึงมือทีเ่ ต็มไปด้วยขนของเขาออก
เขาหัวเราะเสียงดังแล้วจึงยอมปล่อยมือ
ข้าเอามือลูบแก้มทีแ่ ดงจํ้า ถลึงตามองบุรุษหนุ่ มรูปร่างสันทัดอย่าง
ขุน่ เคือง เขาแต่งกายแบบเดียวกับนักรบ สวมเกราะสีทองทีไ่ หล่และอก เส้นผม
สีน้ํ าตาลประกายทองยาวเกือบถึงสะโพก หากแต่รวบเอาไว้เพียงลวก ๆ
ใบหน้าคมดุแฝงแววซุกซนเฉกเช่นเด็กทารก นัยน์ตาสีเพลิงดูลกุ โชนราวกับมี
อัคคีอยูภ่ ายใน เขายิม้ แยกเขีย้ ว มือหนึ่งหมุนหางตัวเองเล่น เจ้านี่แหละราชา
วานรทีด่ งั สะท้านไปทัวทุ
่ กภพ
ฉีเทียนต้าเซิน่ ‘ซุนวูค่ ง’
“มา ๆ ๆ นังกิ
่ นอะไรก่อน เด็ก ๆ เอาของมารับแขกหน่อย” ซุนวูค่ งร้องสัง่
บรรดาบริวารวานรของเขารีบยกนํ้าชาและผลไม้มาให้ขา้ ทันที
ข้าคว้าผลท้อมากัดเข้าปาก อย่างน้อยก็ขอชิมสักนิดก่อนทีม่ นั จะกลาย
เป็ นเศษขยะไปเมือ่ ข้าแจ้งข่าวอันไม่น่าภิรมย์ให้แก่ซุนวูค่ ง
และเป็ นดังที
่ ่ขา้ คาด... ทันทีท่ขี า้ บอกว่าเขาต้องไปตะวันตกกับข้า
อีกครัง้ เขาก็เขวีย้ งกล้วยสุดโปรดในมือทิง้ นัยน์ตาโชติชว่ งดุจอัคคีแผดเผา
ตวาดลันสะเทื
่
อนฟ้ าดิน
“อย่ามาล้อข้าเล่นนะเง็กเซียน !! ข้าไม่มวี นั ไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกอีก
แน่ ตาแก่หวั หงอก !!”
อันทีจ่ ริงเขาไม่ได้หวั หงอกนะ ถึงจะเป็ นเพราะย้อมสีผมก็เถอะ
ซุนวู่คงอาละวาดยกใหญ่ บรรดาลูกหลานวานรของเขาวิง่ หลบกัน
จ้าละหวัน่ ฉีเทียนต้าเซิน่ เอือ้ มมือไปหลังใบหู ปรากฏพลองทองยาวติดมือ
ออกมา ตลอดทัง้ ท่อนสลักลวดลายมังกรไว้ เพียงวาดมันผ่านอากาศก็สง่ เสียง
ดังก้องราวกับมังกรคําราม
ไม่ได้เห็นพลองทองคํา้ สมุทรทีเ่ จ้าลิงไปขโมยจากจ้าวมังกรมาตัง้ นาน
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ดูทา่ คงได้ดซู ุนวูค่ งถล่มสวรรค์อกี ครัง้ เป็ นแน่แท้
“เมฆวิเศษ !”
ปุยเมฆสีขาวจากกลุ่มเมฆลอยมาหาผูเ้ ป็ นนายอย่างรวดเร็ว เจ้าลิง
กระโดดตีลงั กาทิง้ ตัวลงบนเมฆก้อนน้อย ตระเตรียมขึน้ สวรรค์
ข้ากะแล้ว มาบอกเจ้าลิงอารมณ์รอ้ นนี่กอ่ น เขาต้องอาละวาดเง็กเซียน
จนต้องล้มเลิกโครงการนี้แน่ ทีน้ีขา้ ก็ไม่ตอ้ งไปชมพูทวีปแล้ว
“ไปตําหนักเง็กเซียน !” ซุนวู่คงร้องสังเมฆวิ
่
เศษแต่ยงั ไม่ทนั ได้ออก
บิน เสียงหนึ่งก็ดงั ห้าม
“รอก่อนวูค่ ง”
ทัง้ ข้าและเขาต่างชะงัก แสงสีขาวบริสทุ ธิ ์สว่างจ้าอยูบ่ นท้องฟ้ า บัลลังก์
รูปดอกบัวบานค่อย ๆ ลอยลงมาเบือ้ งล่าง ข้ารีบคุกเข่าพนมมือ ขณะทีซ่ นุ วูค่ ง
กระโดดลงจากเมฆ ย่อกายชันเข่าขึน้ ข้างหนึ่ง ประสานมือทําความเคารพ
สตรีบนบัลลังก์
“คารวะเจ้าแม่กวนอิม”
สตรีผู้มใี บหน้ าเปี่ ยมด้วยเมตตาทอดมองเราอย่างอ่อนโยน กล่าว
เสียงใสดุจระฆังเงินชวนให้ทุกสรรพสิง่ รูส้ กึ สงบ ไม่เว้นแม้แต่ฉีเทียนต้าเซิน่
ทีอ่ ารมณ์รอ้ นดุจอัคคี
“ตอนนี้เจ้าเป็ นเซียนแล้ว ไฉนจึงอารมณ์รา้ ยไม่ตา่ งกับเมือ่ ห้าพันปี กอ่ น
เลย”
“ก็ทา่ นดู เง็กเซียนฮ่องเต้จะให้ขา้ ไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกอีกรอบนี่ !”
ซุนวูค่ งรีบฟ้ องทันที
“อันทีจ่ ริง เขาเองก็ไหว้วานให้ขา้ มาช่วยเกลีย้ กล่อมเจ้าอีกแรง” เจ้าแม่
กวนอิมยิม้ “การอัญเชิญพระไตรปิ ฎกคราวนี้เป็ นสิง่ ทีอ่ าจารย์เจ้าทิง้ ไว้กอ่ นจะ
หายตัวไป ทัง้ ยังเจาะจงให้พวกเจ้าทัง้ สามและเหม่ยหยวนเป็ นคนไปอัญเชิญ
ด้วย ดูทา่ จะต้องมีอะไรสําคัญแน่ ๆ”
...เจ้าแม่ ท่านมองโลกในแง่ดเี กินไปแล้ว
“เขาก็แค่หาเรือ่ งโยนงาน” แม้แต่ซุนวูค่ งยังรู้
เจ้าแม่กวนอิมส่ายหน้า “อย่างไรก็ตาม เง็กเซียนมีบญ
ั ชาแล้ว แม้เจ้า
จะสามารถขัดขืนได้ แต่เหม่ยหยวนไม่อาจฝ่ าฝืนราชโองการ นางจําเป็ นต้อง

ลงไปยังโลกมนุษย์ แล้วเจ้าจะปล่อยนางลงไปเพียงลําพังงัน้ หรือ”
คราวนี้ซุนวูค่ งถึงกับเงียบปาก ข้าเองก็เริม่ คิดว่าหากเดินทางโดยไม่ม ี
เขาล่ะก็คงลําบากขึน้ แน่... แย่แล้ว เขาคงไม่ทง้ิ ข้าให้เดินทางคนเดียวหรอกนะ
ราชาวานรนิ่งเงียบอยูพ่ กั ใหญ่ ในทีส่ ดุ ก็ยอมเอ่ยปาก
“ก็ได้ ข้าไปก็ได้ !”
เขาชีน้ ้ิวมาทีข่ า้ แล้วพูดต่อ “ไม่งนั ้ เจ้าเด็กอมโรคนี่ตายไประหว่างทาง
อาจารย์งเ่ี ง่านันต้
่ องเล่นงานข้าแน่”
...อย่ามาแช่งข้าสิ
“แต่วา่ ข้าจะไม่ยอมใส่มงคลทองอีกแน่ !” ซุนวูค่ งประกาศกร้าว ดูทา่
ประสบการณ์ถกู มงคลทองรัดหัวยังฝั งลึกอยูใ่ นความทรงจํา
เจ้าแม่กวนอิมยิม้ คล้ายขบขัน “ย่อมได้”
“เดีย๋ วก่อนเจ้าแม่กวนอิม แล้วข้าจะควบคุมเขาได้อย่างไร” ข้ารีบ
ทักท้วง เจ้าลิงนี่ยอมฟั งใครซะทีไ่ หน
“จะควบคุมข้า ฝั นไปอีกพันปี เถอะ เจีย๊ ก” ซุนวูค่ งว่าพลางเอานิ้วจิม้
แก้มซะแทบทะลุ ข้าอ้าปากจะงับนิ้วเขาแต่เขาดันชักกลับไปได้ทนั
“ข้าเชือ่ ว่าตอนนี้ฉีเทียนต้าเซิน่ มีวฒ
ุ ภิ าวะพอทีจ่ ะควบคุมตัวเองไม่ให้
ก่อเรือ่ งเดือดร้อนได้”
“ข้าเคยก่อเรือ่ งเดือดร้อนซะทีไ่ หน !” ซุนวูค่ งโวยวาย
หูย~ กล้าพูด วีรกรรมเจ้าเยอะจนจะบันทึกไม่หมดแล้ว อยากให้ขา้ นับ
วีรกรรมทีน่ รกรวมเข้าไปด้วยหรือไม่ จะได้ยาวเป็ นพงศาวดารได้พอดี
แม้กระทังเจ้
่ าแม่กวนอิมยังไม่เชื่อ แต่ยงั รักษาภาพพจน์ ด้วยการ
ไม่แสดงสีหน้าออกมาชัดเจน “หากเจ้ายอมตกลงก็ไม่มอี ะไรต้องเป็ นห่วงอีก”
สิน้ คํากล่าว บัลลังก์ดอกบัวก็คอ่ ย ๆ ลอยขึน้ ไปบนอากาศ ข้าและซุนวูค่ ง
ประสานมือ ค้อมศีรษะเป็ นเชิงเคารพ
“น้อมส่งเจ้าแม่กวนอิม”
รัศมีสขี าวสว่างลอยหายไปบนฟ้ ากว้าง ข้าค่อย ๆ ลุกขึน้ ยืน ยกมือ
ปิ ดปากไอเล็กน้อย เป็ นจังหวะเดียวกับทีซ่ ุนวูค่ งหันมาถาม
“ข้ายอมเดินทางไปกับเจ้า ทีน้ีเอาอย่างไรต่อ”
“ก็ตอ้ งไปตามอีกสองคน ข้าว่าจะไปหาจูปาเจีย้ ก่อน” ข้าบอก ซุนวูค่ ง
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พยักหน้าก่อนกระชากตัวข้าขึน้ เมฆวิเศษ
“งัน้ ก็ไปกันเลย”
ทันทีทไ่ี ด้รบั คําสังเจ้
่ าเมฆก็พงุ่ ทะยานออกไปด้วยความเร็วสูง ข้าทีย่ งั
ไม่ทนั ทรงตัวให้มนคงถึ
ั ่ งกับแทบพลัดตกลงจากเมฆ เมฆวิเศษใช้เวลาไม่นาน
ก็พาเรามาถึงสวรรค์ แถมมีการปาดซ้ายปาดขวาใส่เมฆและสัตว์วเิ ศษอืน่ จน
เขาตะโกนด่าข้าไล่หลังมา โอ๊ย ! ข้าบอกแล้วว่าอย่าซิง่ แบบนี้ นิสยั เหมือน
เจ้าของไม่มผี ดิ !
“พวกเต่าคลานทัง้ หลายหลบไป ! ฉีเทียนต้าเซิน่ มาแล้ว !!” เจ้าลิง
ท่าทางเมามันเต็มที่ สังเมฆวิ
่
เศษซิง่ ซะเกินความเร็วทีเ่ ขาจํากัด ข้าไม่อยาก
โดนค่าปรับนะ
“ทหารสวรรค์ตามมาแล้ว !” ข้าตะโกนแข่งกับเสียงลม ข้างหลังมีทหาร
สองสามนายขีเ่ มฆไล่ตามมา พร้อมร้องสังให้
่ ขา้ หยุด
“ไม่ตอ้ งห่วง เหม่ยหยวน !” เจ้าลิงตะโกนกลับมา ข้าเห็นแววซุกซนใน
ดวงตาเขา “ข้าจะสลัดเจ้าพวกนัน้ ให้ดู !!”
“ข้าจะบอกให้เจ้าหยุดหรอก !!”
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“ฮือ... โดนค่าปรับจนได้”
ข้าร้องไห้กระซิก ๆ หลังทหารสวรรค์เขียนใบสังมาให้
่
ขา้ ไปชําระ
ตามกําหนด เป็ นความผิดเจ้าลิงบ้าแท้ ๆ ทําไมข้าถึงเป็ นคนรับเคราะห์ล่ะ
ฮือ สวรรค์ไม่ยตุ ธิ รรม
ซุนวูค่ งทีไ่ ม่รคู้ วามผิดกระโดดลงจากเมฆ เดินตรงไปยังร้านสุราของ
เมืองสวรรค์ชนั ้ ล่าง หน้าร้านตกแต่งด้วยสีแดงฉาน กลิน่ สุราหอมโชยมาจาก
ด้านใน
หลังจูปาเจี้ยปฏิบตั ภิ ารกิจอัญเชิญพระไตรปิ ฎกสําเร็จก็ได้กลับมา
สวรรค์ เปิ ดร้านสุราอยู่ท่เี มืองสวรรค์ชนั ้ ล่าง มีตงั ้ แต่สุราของเมืองมนุ ษย์
ไปจนถึงสุราท้อชัน้ เลิศ ได้รบั ความนิยมจากเซียนน้อยใหญ่อย่างล้นหลาม
นอกจากนี้เขายังเป็ นแกนนําในการประท้วงขอสิทธิ ์ในการรักกับเซียน
ด้วยกัน จนเง็กเซียนฮ่องเต้ทนไม่ไหว ต้องอนุญาตให้เหล่าเซียนมีความรักได้
เขาจึงได้แต่งงานกับนางฟ้ าของเจ้าแม่หวางหมู่ แต่ขา้ ได้ยนิ มาว่าความสัมพันธ์

ของทัง้ คูไ่ ม่คอ่ ยจะดีสกั เท่าไร
โครม !
...นันปะไร
่
พูดไม่ทนั ขาดคํา
บางสิง่ ลอยกระแทกประตูหลุดกลิง้ มากลางถนน ซุนวูค่ งรีบชักเท้าออก
เมือ่ ตัง้ สติได้กพ็ นิ ิจดูรา่ งนัน้
“อ๊ะ ! เจ้าหมูชกี อนัน่ เอาอีกแล้ว” ซุนวู่คงว่า ขณะทีข่ า้ ชะโงกเข้าไป
มองในร้าน
“จูปาเจีย้ เจ้าคนใจร้าย !”
หญิงสาวร่างระหงในชุดบางเบาจนแทบเห็นเอี๊ยมด้านในยืนร้องไห้
กระซิก ใบหน้ารูปไข่มนงดงามสะกดสายตาบุรษุ เพศ ดวงตากลมโตกลอกกลิง้
สีน้ําตาลมองร่างทีน่ อนแผ่อยูก่ ลางถนน ริมฝีปากอวบอิม่ ทาชาดสีแดงเผยอ
อย่างเย้ายวน
“พีฉ่ างเซียง เอาอีกแล้วหรือ... ?” ข้าค่อย ๆ เอ่ยปากถามสตรีรา่ งระหง
เมือ่ นางเห็นข้าก็รบี ตรงเข้ามาหา
“เหม่ยเอ๋อร์ เจ้าดูเขาสิ ข้าให้ออกไปซือ้ แป้ งผัดก็ไปเกีย้ วบุตรีรา้ นผ้าไหม
ให้ไปซือ้ ปิ่ นปั กผมก็ไปเกีย้ วดรุณรี า้ นขนม ดูเอาละกันว่าสมควรตายหรือไม่ !”
“สมควรตายอย่างยิง่ ฉางเซียง หากยังไม่สาแก่ใจข้าให้ยมื พลองทอง
ดีหรือไม่” ซุนวูค่ งรีบสนับสนุน
“ดี ท่านเอาออกมาเถอะ”
“เดีย๋ ว ๆ ฉางเอ๋อร์ นี่เจ้าจะฆ่าข้าหรือ !”
ร่างทีน่ อนอยูร่ บี กระเด้งตัวขึน้ มาทันที เขาเป็ นบุรษุ ร่างสูงกํายํา หน้าตา
หล่อเหลาคมคายทีเดียว ผมสีเหลืองฟางรวบสูงเป็ นหางม้าปล่อยปอยไว้
ด้านหน้า ดวงตาเรียวสีเขียวจางดุจหยกเนื้อดีดมู เี สน่ห์ มิน่าเวลาเกีย้ วหญิง
ถึงประสบความสําเร็จทุกครัง้
ข้าส่ายหน้า รูส้ กึ เหนื่อยใจแทนพีฉ่ างเซียง จูปาเจี้ยเอ๋ยจูปาเจี้ย...
ห้าพันปี ก่อนเจ้าไปจีบนางฟ้ าทําให้โดนโทษทัณฑ์ให้ทนพิษรักพันชาติ แถม
ชาติสดุ ท้ายยมบาลดันตาลายเผลอส่งเจ้าไปเข้าครรภ์หมู ต้องเกิดเป็ นครึง่ หมู
ครึง่ คนหน้าตาอัปลักษณ์ไปจนกระทังอั
่ ญเชิญพระไตรปิ ฏกสําเร็จ จึงค่อยได้
รับอภัยโทษกลับเป็ นเซียนดังเดิม แทนทีจ่ ะเข็ดหลาบกลับยังเจ้าชูเ้ หมือนเดิม
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“ฉางเอ๋อร์คนดี ข้าผิดไปแล้ว ยกโทษให้ขา้ เถอะนะ” จูปาเจีย้ กล่าว
เสียงออดอ้อน “ข้าเกีย้ วพวกนางแก้เซ็งไปเท่านัน้ เอง เจ้าก็รวู้ า่ ใจข้ามีแต่เจ้า
คนเดียว”
“ฉางเซียง อย่าไปฟั งคารมมัน มันก็พดู อย่างนี้ทกุ ครัง้ นันแหละ”
่
เจ้าลิง
รีบยุแยงตะแคงรัว่
“ศิษย์พใ่ี หญ่ ท่านจะมีเรือ่ งกับข้าให้ได้ใช่หรือไม่” จูปาเจีย้ มองเขม่น
ด้วยสายตาคุกคาม
“เจ้ากล้าหรือไม่ละ่ ” ซุนวูค่ งยิม้ ท้าทาย
“อย่าคิดว่าข้ากลัวท่านนะ !”
“งัน้ ก็เข้ามาสิ !”
ข้ากลอกตาอย่างเหนื่อยหน่ าย ศิษย์พน่ี ้ องคู่น้ีเจอหน้ ากันทีไรเป็ น
ทะเลาะกันทุกที ลําบากข้าต้องไปแทรกหว่างกลาง เป็ นกรรมการห้ามทัพ
“หยุด !!”
แม้จะไม่ได้ลงไม้ลงมือแต่ชายหนุ่มทัง้ สองก็ยงั ขบเคีย้ วฟั น ถลึงตาใส่
กัน ข้าเริม่ เห็นความลําบากทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหว่างการเดินทางแล้ว
“ขอข้าพูดธุระกับปาเจีย้ ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตีกนั ”
จูปาเจีย้ ฟั งแล้วไม่รจู้ ะยิม้ หรือจะร้องไห้กนั ดี แต่กย็ งั พูดเสียงอ่อนโยน
กับข้า “มีธรุ ะอะไรหรือ เหม่ยเอ๋อร์”
ข้อดีอย่างหนึง่ ของจูปาเจีย้ คงเป็ นให้เกียรติสตรีกระมัง ถึงจะเจ้าชูป้ ระตูดนิ
แต่กไ็ ม่เคยเสียมารยาทกับสตรีสกั ครัง้ ขอเพียงเกิดมาเป็ นเพศหญิงเขาจะ
อ่อนให้ทกุ ครา
“ทําใจดี ๆ ไว้นะ คือ...” ข้าให้เวลาเขาตัง้ สติเล็กน้อยก่อนจะบอกธุระ
“ข้ามาตามเจ้าไปชมพูทวีปอีกรอบ”
“อะไรนะ !?”
จูปาเจีย้ หูตาเหลือก ข้าพูดสําทับลงไปอีกว่า “เป็ นบัญชาของเง็กเซียน
เขาต้องการให้มนุษย์เห็นถึงศรัทธาอันยิง่ ใหญ่เหมือนเมือ่ ห้าพันปี ก่อน”
ชายหนุ่มทําท่าเหมือนลมจับ ร้องเสียงหลง ยกมือกุมขมับ “...โอ๊ย ข้า
อยากตาย”
“ข้าก็รสู้ กึ แบบเดียวกับเจ้านี่แหละ” ข้าตบไหล่เขาตามประสาคนหัวอก

เดียวกัน
“ข้าไม่ไปได้หรือไม่ มีศษิ ย์พใ่ี หญ่คนเดียวก็เพียงพอแล้วนี่ ด้วยฝีมอื
เขารับรองไม่มปี ี ศาจทีไ่ หนทําอันตรายเจ้าได้แน่” จูปาเจีย้ แสร้งทําเป็ นเยินยอ
ซุนวูค่ ง
“อย่ามาเนียนปั ดภาระเลยเจ้าหมูตอน” แม้ปากจะบอกแบบนัน้ แต่
ใบหน้าซุนวูค่ งก็ปรากฏแววกระหยิม่ ยิม้ ย่องไม่น้อย ...เรือ่ งคารมคมคายไม่ม ี
ใครเกิน
แต่คารมข้าก็ไม่เป็ นรองเหมือนกัน พ่วงฝีมอื การแสดงไปให้ดว้ ย
“เจ้าจะทิง้ ข้าหรือปาเจีย้ ” ข้าทําเสียงสัน่ ๆ นํ้าตารืน้ เล็กน้อย แต่กม็ าก
พอทีจ่ ะทําให้จปู าเจีย้ สะดุง้ เฮือก
“อะ... เอ่อ ไม่ใช่...”
“นันสิ
่ นะ เจ้าคงไม่อยากคอยดูแลคนป่ วยแบบข้า” ว่าแล้วก็ไอค่อกแค่ก
เล็กน้อยพอให้เศษเลือดติดมือมาสักหน่อย จูปาเจีย้ ยิง่ หน้าเสียกว่าเดิม
“เหม่ยเอ๋อร์ !?” พีฉ่ างเซียงรีบเข้ามาประคองข้า ข้าทําเป็ นซวนเซยืน
ไม่ไหวอยูใ่ นอ้อมแขนนาง ดูราวกับลูกนกอ่อนแอไร้เรีย่ วแรง นันทํ
่ าให้นาง
หันไปถลึงตาใส่สามี
“ท่านมันเห็นแก่ตวั !!” นางตวาดเสียงแหลมใส่จปู าเจีย้ ทีห่ น้าเสียจน
ไม่รจู้ ะเสียอย่างไร “ท่านปล่อยให้เหม่ยหยวนไปตกระกําลําบากบนโลกมนุษย์
ได้อย่างไร !” นันล่
่ ะ เอาอีก ๆ พีฉ่ างเซียง “ไปเก็บข้าวของซะ ข้ามีทางเลือก
ให้ทา่ นสองทาง ติดตามนางไปหรือไม่กอ็ อกจากบ้านไปซะ เรา-หย่า-กัน !!”
เปรีย้ ง !
เทพสายฟ้ าช่างรูง้ าน ฟ้ าผ่าเปรี้ยงเป็ นฉากหลังให้จูปาเจี้ยผูไ้ ด้รบั
ความกระทบกระเทือนทางจิตใจหลังโดนภรรยาขอหย่า ข้าพยายามอย่างหนัก
เพือ่ จะกลัน้ หัวเราะ ทําให้ดเู หมือนพยายามไม่ให้กระอักเลือดออกมา
เจอไม้น้ีเข้าไป จูปาเจีย้ ก็ถงึ กับยอมแพ้ ทรุดเข่าเอามือยันพืน้ อย่าง
หมดสภาพ
“...ข้าจะไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกกับเหม่ยหยวน”
หึ ให้มนั รูเ้ สียบ้างว่าใครมันเหนือชัน้ กว่ากัน
อา ได้พอ่ ครัวมือทองอย่างจูปาเจีย้ ร่วมเดินทาง ข้าก็ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ ง
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อาหารการกินแล้ว
ทีน้ีกเ็ หลือคนสุดท้าย...
“นี่ เจ้าจะแต่งตัวอีกนานหรือไม่”
ซุนวู่คงทีย่ นื รออยู่นอกห้องมาครึง่ ชัวยาม
่ 2 ตะโกนถามเข้ามาอย่าง
หงุดหงิด ข้าโยนชุดในมือทีไ่ ม่ถกู ใจทิง้ ไปด้านข้างพลางตอบ
“รอประเดีย๋ ว”
“กะอีแค่ไปหาชาหวูจ่ งิ่ จะมาเปลีย่ นชุดใหม่ทาํ ไมให้ยงุ่ ยาก” เจ้าลิงบ่น
กระปอดกระแปด
“ก็เพราะไปหาพีห่ วูจ่ งิ่ ข้าถึงต้องมาเปลีย่ นชุดใหม่” ข้าคว้าชุดใหม่มา
อีกสองสามชุด เทียบกับตัวแล้วส่องกระจกดูวา่ สวยหรือยัง “ข้าอยากให้เขา
เห็นว่าข้าสวยขนาดไหน”
“เด็กอกแผ่นกระดานอย่างเจ้าแต่งอย่างไรก็ไม่สวยหรอก”
“ปากเสีย !” ข้าคว้าของใกล้มอื เขวีย้ งทะลุประตูใส่เขาทันที แต่เจ้าลิง
นันเอี
่ ยงคอหลบได้สบาย ๆ ข้าทําเสียงฮึดฮัดในลําคอ พยายามสงบอารมณ์
ไม่ให้เลือดลมในร่างพลุง่ พล่านแล้วกระอักเลือดเปื้ อนชุด
หลังเลือกอยูน่ านสองนาน ข้าก็ได้ชดุ ทีถ่ กู ใจ จัดการปะแป้ งกลบรอยซีด
และรอบคลํ้าใต้ตาพอเป็ นพิธี จึงออกมาพบซุนวูค่ ง
“เสร็จแล้ว ทีน้ีไปได้”
ซุนวู่คงมองข้าหัวจดเท้า เท้าจดหัว เอ่ยอย่างไม่เกรงใจ “ไม่เห็นจะ
สวยขึน้ มาเลย”
ข้าเอือ้ มมือไปดึงจอนผมเขาอย่างแรง “เจ้าลิงปากเสีย มีตาหามีแววไม่”
“โอ๊ย ปล่อยนะเจ้าเด็กอกกระดาน !” ซุนวูค่ งร้องพลางดึงมือข้าออก
เอามือลูบจอนผมทีถ่ กู ข้าดึงแหว่งไปหลายเส้น กระโดดขึน้ เมฆอย่างขุน่ เคือง
“เจ้าชาหวูจ่ งิ่ ทําให้เรือ่ งยุง่ ยากแท้ ๆ”
“อย่ามาว่าพีห่ วูจ่ งิ่ ของข้านะ !” ข้าแว้ดใส่ทนั ที
ซุนวูค่ งทําหน้าขยะแขยงแล้วหิว้ คอเสือ้ ข้าขึน้ ไปนังบนเมฆ
่
สังให้
่ มนั
บินไปยังบ้านชาหวูจ่ งิ่ ศิษย์คนสุดท้ายของอาจารย์ ชายหนุ่มทีข่ า้ แอบชอบ
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2

1 ชัวยาม
่
= 2 ชัวโมง
่

มานาน... โอ๊ย นึกแล้วหน้าแดง
“ถามจริง เจ้าชอบเจ้าคนทีว่ นั ๆ เอาแต่ยม้ิ เหมือนคนปั ญญาอ่อนได้
อย่างไร”
ข้าตีเจ้าลิงปากพล่อยเต็มแรง “รอยยิ้มของพี่หวู่จิ่งเปรียบเสมือน
ดวงอาทิตย์ทท่ี าํ ให้โลกนี้สดใสหรอก !”
คราวนี้ซุนวูค่ งถึงกับอาเจียนจริง ๆ
“นี่ ๆ อย่ามาทําหลังคาบ้านพีห่ วูจ่ งิ่ เปื้ อนนะ !” ข้ารีบหาอะไรไปรอง
อาเจียน เบือ้ งล่างคือกระท่อมหลังน้อยกลางทะเลสาบมรกต รายล้อมด้วย
ดอกไม้และภูเขาทําให้บา้ นหลังนี้ถูกแยกจากภายนอก ทีน่ ่ีแหละบ้านของ
พีห่ วูจ่ งิ่ สุดทีร่ กั ของข้า
“...ข้าเพิง่ รูซ้ ง้ึ ถึงความลําเอียงสุดในสามโลกของเจ้า” ซุนวูค่ งทําหน้า
ละเหีย่ ใจ
“แน่นอน ความหล่อชนะทุกสิง่ ” ข้ายืดอกพูดอย่างภาคภูมใิ จ
เมฆวิเศษร่อนลงไปจอดทีห่ น้ากระท่อม ข้ากระโดดลงจากเมฆ จัด
เสือ้ ผ้าผมเผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะเดินไปเคาะประตูพร้อมส่งเสียงเรียก
“พีห่ วูจ่ งิ่ นีเ่ หม่ยหยวนเองเจ้าค่ะ” ข้าดัดเสียงให้เล็กลง ฟังดูเป็ นสาวน้อย
กว่าปกติ
ไม่ตอ้ งรอนาน ประตูกระท่อมเลือ่ นเปิ ดออกพร้อมร่างสูงโปร่งเจ้าของ
นัยน์ตาสีครามของท้องสมุทร เรือนผมสีน้ําทะเลยาวรวบไว้บริเวณท้ายทอย
พลิว้ ตามการเคลือ่ นไหว ผิวเขาขาวเนียนดุจหิมะ องคาพยพบนใบหน้าล้วน
ได้รปู คิว้ กระบีส่ อดรับกับนัยน์ตาเรียวคม จมูกโด่งเป็ นสัน ริมฝีปากบางเฉียบ
ยกเป็ นรอยยิม้ ละมุน เจอรอยยิม้ นี้เข้าไปวิญญาณข้าก็แทบหลุดลอย
“ไม่เจอกันนานเลยนะเหม่ยเอ๋อร์”
โอ้ สวรรค์ ข้าตายตาหลับแล้ว
ขืนข้ามองรอยยิ้มเขาต่อข้าต้องตายจริง ๆ แน่ โชคดีท่เี ขาหันไป
ทักทายซุนวูค่ ง ข้าจึงรอดตาย
“คารวะศิษย์พใ่ี หญ่” พีห่ วู่จงิ่ ประสานมือโค้งตัวอย่างงดงาม สมควร
ได้รบั รางวัลมารยาทดีเด่นแห่งปี จริง ๆ พีห่ วูจ่ งิ่ ของข้า
ซุนวูค่ งทําหน้าไม่สบอารมณ์แทนการตอบรับ แต่ดว้ ยความทีพ่ ห่ี วูจ่ งิ่
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เป็ นคนดีจงึ ไม่ถอื สา ทัง้ ยังเอ่ยชวน “เข้ามาสิขอรับ ข้าจะชงชาให้”
ข้าไม่รอช้ารีบเข้าไปนังยั
่ งชุดโต๊ะนํ้าชาไม้ไผ่กลางบ้าน ขณะทีพ่ ห่ี วูจ่ งิ่
หายไปหลังบ้านเพือ่ ชงชาให้ ข้าเอาสองมือเท้าคาง ทําหน้าเคลิม้ อย่างสาวน้อย
ช่างฝั น ซุนวูค่ งเห็นแล้วถึงกับเผยสีหน้าสะอิดสะเอียน
“...นับวันเจ้านี่ยงิ่ อาการหนัก”
“ได้ดม่ื ชาฝีมอื คนทีช่ อบมีใครไม่ปลืม้ บ้าง” ข้าบอกพลางยิม้ น้อยยิม้ ใหญ่
เจ้าลิงแค่นเสียงเฮอะ “นี่แหละนะผูห้ ญิง ดูแต่รปู ลักษณ์ภายนอก”
“ผูห้ ญิงเราไม่ได้ดแู ต่หน้าตาสักหน่อย” ข้าเถียงทันควัน “แค่ถา้ หน้าตา
ไม่ดี อย่างอืน่ ก็ไม่ตอ้ งดู”
ข้าเมินสีหน้าเอือมระอาของซุนวูค่ ง พูดต่อไปเรือ่ ย ๆ “แต่พห่ี วูจ่ งิ่ ดีทงั ้
หน้าตาและจิตใจ สมเป็ นชายในฝั นของข้า”
“เจ้ายังไม่เคยเห็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของเจ้าหวูจ่ งิ่ ถึงพูดได้”
“ตัวตนแท้จริงข้ามันเป็ นอย่างไรหรือพีใ่ หญ่ ?”
พีห่ วู่จงิ่ ออกมาจากในครัวพร้อมถาดนํ้าชา ไอขาวกรุ่นลอยอยู่เหนือ
ถ้วยจาง ๆ พากลิน่ ใบชาอ่อนลอยเข้าจมูก ชายหนุ่มยิม้ บางถามศิษย์พข่ี องตน
“เปล่า ไม่มอี ะไร” ซุนวูค่ งโบกมือปั ดคล้ายไม่อยากพูดต่อ พีห่ วูจ่ งิ่ เอง
ก็ไม่ซกั ไซ้ วางถาดชาลงพลางยืน่ ถ้วยทีใ่ ส่ชาสีเขียวมรกตให้ขา้
“นี่เป็ นชาสมุนไพรบํารุงธาตุหยาง เจ้าดืม่ ถ้วยนี้นะเหม่ยเอ๋อร์”
“ขอบคุณเจ้าค่ะ” ข้ารับถ้วยชามาด้วยความปลาบปลืม้ ยกดมเล็กน้อย
ก่อนจะค่อย ๆ จิบมันเข้าไป ปล่อยให้ชาทีม่ รี สนุ่มลิน้ ไหลผ่านลําคอพร้อมทัง้
พาความร้อนสายหนึ่งลงไปในท้อง
“รูส้ กึ ดีจงั ” ข้ายิม้ บอกพีห่ วูจ่ งิ่ เขายิม้ ตอบแล้วเอ่ยถาม
“วันนี้มาหาข้ามีธรุ ะอะไรหรือ”
ข้าวางถ้วยชาลงแล้วกล่าว “เง็กเซียนมีบญ
ั ชาให้ขา้ และท่านลงไป
โลกมนุษย์เพือ่ เดินทางไปตะวันตกอีกรอบ”
“ย่อมได้”
คนดีอะไรเยีย่ งนี้ !!
ผิดกับสองคนก่อนหน้าทีจ่ ะไม่ไปท่าเดียวเลย ท่านหัดปฏิเสธคนบ้าง
ก็ดนี ะพีห่ วูจ่ งิ่ อนาคตจะได้ไม่โดนใช้งานหนักเหมือนห้าพันปี กอ่ นทีต่ อ้ งคอย

ยกของแบกของไปตลอดการเดินทาง โธ่ น่าสงสารเหลือเกิน
“นีเ่ จ้าไม่คดิ จะขัดขืนบ้างหรือไร หวูจ่ งิ่ ” แม้แต่ซนุ วูค่ งยังอดไม่ได้ พีห่ วูจ่ งิ่
ส่งรอยยิม้ ละมุนไปให้เขาแล้วกล่าว
“โลกมนุษย์เดีย๋ วนี้เต็มไปด้วยธาตุหยิน ไม่ดตี อ่ สุขภาพของเหม่ยเอ๋อร์
ข้าไปด้วยจะได้สามารถดูแลนางได้”
สวรรค์ ข้าอยากขอเขาแต่งงานเสียเดีย๋ วนี้เลย ผูช้ ายอะไรจะเป็ นคนดี
ขนาดนี้ ยอมลําบากเพือ่ ผูอ้ น่ื ได้
“ก็จริง มีแต่เจ้าทีร่ วู้ ชิ าแพทย์ ไม่มเี จ้ามีหวังเด็กนี่ตายกลางทางแน่ ”
ซุ นวู่คงพยักหน้ าเห็นด้วย “เอาล่ะ เป็ นอันว่าสามศิษย์พ่นี ้ องรวมตัวกัน
เรียบร้อย” เจ้าลิงตบมือเสียงดัง ลุกขึน้ ยืน เอาขาเหยียบเก้าอีอ้ ย่างวางมาด
“งัน้ ก็ออกเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกได้เลย !!”
ก่อนทีล่ งิ ใจร้อนจะเรียกเมฆวิเศษมา ข้าก็รอ้ งห้าม “เดีย๋ ว !”
ซุนวูค่ งหันมาส่งสายตาคําถามให้ขา้ “ทําไม”
“ข้ายังไม่มมี า้ มังกร”
“อะไรนะ ไม่มงี บประมาณจัดซือ้ ม้ามังกร !!”
ข้าตบโต๊ะของฝ่ ายธุรการสวรรค์เสียงดัง รูส้ กึ อยากกระอักเลือดใส่เขา
เสียจริง มีหน้ามาบอกม้ามังกรราคาแพง ไม่มงี บประมาณเพียงพอ ขอให้ไป
ซือ้ ล่อใช้แทนเสียก่อน
นี่ขา้ จะเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิ ฎกนะ ไม่มมี า้ มังกรมันก็ไม่ครบ
องค์ประกอบสิ แถมต่อให้อนาถขนาดไหน อย่างน้อยก็ควรมีเงินให้ขา้ ไปซือ้
ม้าหน่อยสิ
“ล่อทัง้ ฉลาดทัง้ ทนนะขอรับ รูปร่างก็สงู กําลังดี รวมข้อดีของลาและ
ม้าไว้ในตัวเดียว” เจ้าหน้าทีธ่ ุรการแว่นหนาเตอะพยายามสาธยายข้อดีของ
เจ้าสัตว์ลกู ผสม บ้านเจ้ารับผสมพันธุล์ อ่ ขายหรือไร !
ม้ามังกรไม่เหมือนม้าทัวไป
่ มันเดินทางไกลได้วนั ละพันลี้3 ทนต่อ
สภาพอากาศทุกประเภท ทัง้ ไม่กลัวเกรงปี ศาจ หากใช้มา้ ธรรมดา แค่เจอ
ไอปี ศาจเล็กน้อยก็ตกใจตายคาทีแ่ ล้ว
3

มาตราวัดความยาว 1 ลีป้ ระมาณ 500 เมตร
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“อนาถแท้” ซุนวู่คงเอนตัว เอามือเท้าคางกับโต๊ะธุรการด้วยสีหน้า
สมเพช “ไม่ได้มาสวรรค์พกั เดียว ตกตํ่าถึงขนาดนี้เชียว” เจ้าหน้าทีธ่ รุ การก้ม
หน้าตํ่าด้วยความอับอาย ขณะทีข่ า้ ฮึม่ ฮัมในลํ
่ าคอ “ไม่ตอ้ งง้อตาแก่เง็กเซียน
หรอกเหม่ยหยวน มา ๆ เดีย๋ วข้าพาไปเอาม้ามังกรเอง”
ว่าแล้วซุนวูค่ งุ ก็ลากหลังคอเสือ้ ข้าให้ตามเขาไป ข้ามุน่ คิว้ ถามระหว่าง
ปี นขึน้ เมฆ “เจ้าจะไปเอามามังกรจากทีไ่ หน”
เจ้าลิงคลีย่ ม้ิ ซุกซน ชี้น้ิวหัวแม่โป้ งลงด้านล่าง “ม้ามังกรก็คอื มังกร
มังกรก็ตอ้ งอยูใ่ ต้บาดาลสิ”
แล้วข้าก็ได้ไปเยือนเมืองบาดาล
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ลึกลงไปใต้ทอ้ งทะเลประจิม อาณาเขตทีไ่ ม่มมี นุ ษย์คนไหนสามารถ
ล่วงลํ้าได้คอื ทีต่ งั ้ ของวังบาดาลของจ้าวมังกร ปราสาททีส่ ร้างด้วยผลึกแก้ว
ทัง้ หลัง สีท งั ้ เจ็ด เหลือ บลายตระการตา ฝูง ปลาที่ม ีท งั ้ หน้ า ตาและสีส นั
ประหลาดว่ายวนอยูร่ อบปราสาท แต่จู่ ๆ พวกมันก็แตกฮือเมือ่ มีบางอย่าง
จากเบือ้ งบนลงมาเยือน
“ระวัง ฉีเทียนต้าเซิน่ มาแล้ว !!”
เพียงเข้าเขตวังบาดาลของจ้าวมังกรทะเลประจิม บรรดาทหารปู
ทหารปลาก็แตกตื่นอลหม่าน ตะโกนบอกต่อกันไปทัวสมุ
่ ทร บางตัวถูกส่งมา
เป็ นหน่วยกล้าตาย คอยถ่วงเวลาซุนวูค่ งไว้
“จะบุกรุกวังบาดาลไม่ได้นะฉีเทียนต้าเซิน่ !” ทหารปูตวั หนึ่งทําใจกล้า
พูด ผลก็คอื โดนพลองทองฟาดซะปลิว
“ถ้าพวกเจ้าไม่ขวาง ข้าจะบุกรุกทําไมล่ะเจีย๊ ก” ซุนวูค่ งควงพลองไป
ด้านหลัง
...ก็เจ้าเล่นจะมาลักพาตัวลูกชายเขา ใครบ้างจะยอม
เรื่องมันเริม่ จากว่าซุนวู่คงพาข้าลงมาวังบาดาลเพื่อขอยืมม้ามังกร
สักตัว แต่ดว้ ยวีรกรรมแต่หนหลังของเขาทําให้ชาวบาดาลไม่คอ่ ยจะต้อนรับ
เราสักเท่าไร ทัง้ ยังบ่ายเบีย่ งจะไม่ให้ยมื ม้ามังกร เจ้าลิงเอาแต่ใจจึงเกิดโทสะ
บอกว่าในเมือ่ ไม่ยกม้ามังกรให้กจ็ ะไปเอาตัวองค์ชายสาม ...อดีตม้ามังกรที่
อาจารย์เคยขีเ่ มือ่ ห้าพันปี ก่อนมาแทน ทีน้ีกจ็ งึ งานเข้าไปทัวท้
่ องทะเล

แต่เจ้าลิงก็ไม่ได้รสู้ กึ สํานึกแต่อย่างใด ประกาศเสียงดัง “เอ้า ไปตาม
ม้ามังกรขาวมา ข้าต้องการให้เขาไปชมพูทวีปด้วย”
ทหารปูปลาทําหน้าจะร้องไห้ “โธ่ นันองค์
่ ชายสามของจ้าวมังกรนะ จะ
ให้เขาไปเป็ นม้าให้เด็กสาวผูน้ ้ีขไ่ี ด้อย่างไร !?”
“ท่าทางไม่แข็งแรงแบบนี้ จะขึน้ หลังไหวหรือ”
“หน้าตาก็ดอู มโรค ไม่รขู้ ่ี ๆ ไปจะหัวใจวายตายหรือเปล่าเลย”
คํา วิจ ารณ์ จ ากกุ้ง หอยปูป ลาทํา เอาเส้น บางอย่า งในหัว ข้า ขาดผึง
ความคิดทีจ่ ะห้ามซุนวูค่ งมลายหายไปทันที
“ถล่มให้เหีย้ นเลยวูค่ ง”
“เจีย๊ ก !”
เจ้าลิงรับคําอย่างกระตือรือร้น โยนพลองขึน้ พลางร้องสัง่ “พลองเอ๋ย
จงขยายใหญ่ขน้ึ !”
สิน้ เสียงสัง่ พลองทองก็ขยายขนาดขึน้ เรื่อย ๆ จนแทบจะเท่าเสา
ต้นใหญ่สามคนโอบของวังมังกร ซุนวูค่ งกระโดดคว้ามันไว้ดว้ ยสองมือ หมุนตัว
เตรียมฟาดใส่ยอดวัง
“หยุดก่อนฉีเทียนต้าเซิน่ !!”
ซุนวูค่ งรัง้ พลองกลับอย่างไม่กนิ แรง นัยน์ตาอัคคีเหลือบมองจ้าวมังกร
ทะเลประจิมทีว่ งิ่ กระหืดกระหอบมาหา ข้าดูสหี น้าจากหัวทีค่ งลักษณะมังกรไว้
ไม่เป็ น แต่เดาว่าเขาคงโล่งอกทีเ่ จ้าลิงยังไม่ได้ฟาดปราสาทเขาพังไปจริง ๆ
“มีอะไรก็ว่ามาจ้าวมังกร” ซุนวู่คงทําให้พลองหดลงเท่าเดิมแล้วเอา
พาดไหล่ ท่าทางเหมือนนักเลงเรียกเก็บค่าคุม้ ครองไม่มผี ดิ เพีย้ น
“ท่านต้องการม้ามังกรข้าจะยกให้ แต่อย่าเอาตัวลูกข้าไปเลย” ในทีส่ ดุ
จ้าวมังกรก็รจู้ กั สํานวนทีว่ า่ ‘เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย’ ยอมทําตาม
ทีเ่ ราขอ
“ให้งา่ ย ๆ แต่แรกก็สน้ิ เรือ่ ง ทําให้มนั วุน่ วายไปได้” ซุนวูค่ งบ่น ...เจ้า
นันแหละที
่
ท่ าํ ให้มนั วุน่ วาย
สุดท้ายข้าก็ได้มา้ มังกรรูปร่างดี ทัง้ สูงทัง้ ใหญ่แถมยังเป็ นขนสีขาว
บริสทุ ธิ ์ ท่าทางองอาจแข็งแรงแบบทีม่ นุษย์เรียกว่าอะไรนะ อ้อ อาชาวิเศษ
วิง่ ไกลพันลี้
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ข้าลูบขนแผงคอมันอย่างพึงพอใจ รูส้ กึ อยากขีม่ นั ออกเดินทางเสียเดีย๋ วนี้
พูดอย่างคึกคัก “เอาล่ะ ข้าพร้อมออกเดินทางแล้ว... อ่อก !”
...เอ่อ ไปหาหมอก่อนก็ได้
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หลังข้าถูกหามส่งไปนอนค้างโรงหมอของไท่ซ่างเหล่าจวินอยูห่ นึ่งคืน
ก็กลับออกมาเตรียมการเดินทางต่อ โอ๊ะ ๆ คงไม่คดิ ว่าข้าจะออกเดินทางง่าย ๆ
เหมือนไปพักผ่อนฤดูรอ้ นหรอกนะ แบบนัน้ ก็ผดิ จุดประสงค์ของโครงการ
ที่ต้องการให้มนุ ษย์รบั รู้ถึงศรัทธาอันยิง่ ใหญ่ น่ะสิ ดังนัน้ มันจึงต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังภพมนุษย์สกั เล็กน้อย
แน่นอนว่าโครงการใหญ่ของสวรรค์แบบนี้จะทําอะไรธรรมดา ๆ ไม่ได้
มันต้องเปิ ดตัวให้ยงิ่ ใหญ่อลังการชนิดรูก้ นั ไปทัวแผ่
่ นดิน แขกรับเชิญงานนี้จงึ
เป็ นถึงฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั ของภพมนุษย์
ณ วังหลวง
โอรสสวรรค์กําลังนอนกระสับกระส่ายอยู่บนแท่นบรรทม สีหน้าทีด่ ู
อึดอัดทรมานบ่งบอกถึงพระสุบนิ ทีไ่ ม่คอ่ ยจะดี อืม สาเหตุกเ็ ป็ นเพราะข้ากับ
เจ้าลิงนี่แหละ
“ไม่ ๆ เอาเป็ นฝั นว่ามนุ ษย์จะจบสิน้ จําเป็ นต้องไปอัญเชิญคัมภีร์
ปราบมารมาดีกว่า” เจ้าลิงว่าพลางเสกฝั นใส่ฮอ่ งเต้ แต่ขา้ ไม่ยอม เสกฝั นของ
ตัวเองให้เขาบ้าง
“ไม่เอา เอาเป็ นคัมภีรว์ เิ ศษทีจ่ ะบันดาลให้ทวหล้
ั ่ ามีแต่ความสุขดีกว่า”
“แบบนัน้ มันเข้าข่ายหลอกลวงแล้ว”
“ของเจ้าก็หลอกลวงพอ ๆ กับข้านันแหละ”
่

ข้ากับซุนวู่คงเถียงกันไปมาเรื่องความฝั น ผลัดกันเข้าไปแทรกแซง
ความฝั นฮ่องเต้ จนป่ านนี้ความฝั นเขาคงตีกนั มัวซั
่ วไปหมด
่
เลือกไม่ถูกจะ
ฝั นดีหรือฝั นร้ายดี
“ความคิดเจ้ามันเหมือนพวกเซียนเฒ่าเลย ของข้าเร้าใจกว่าเยอะ แถม
ยังเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบนั ทีภ่ พมนุษย์กาํ ลังถูกมารคุกคามด้วย” ซุนวูค่ งว่า
พลางฉวยโอกาสตอนข้าไอ ยึดความฝั นเป็ นของตัวเอง
“อ๊ะ !” หลังหยุดไอข้าก็กระโจนใส่เขา แต่เจ้าลิงนันไม่
่ ตอ้ งเหลือบมองก็
พลิว้ กายหลบได้ ทําเอาข้ากลิง้ ตกหลังคา โชคดีทย่ี น่ื มือเกาะทัน
“เอาเป็ นว่าภพมนุษย์กาํ ลังถูกเหล่ามารปี ศาจเข้าครอบงํา ต้องเสาะหา
เด็กสาวจิตใจบริสทุ ธิ ์... อืม ยัยนี่กไ็ ม่คอ่ ยบริสทุ ธิ ์เท่าไรแฮะ”
“ข้าบริสทุ ธิ ์ทัง้ กายและใจ !!”
“ตัดจิตใจบริสุทธิ ์ออกดีกว่า ต้องเสาะหาเด็กสาวผูม้ นี ยั น์ตาสีมว่ งดุจ
สีนภายามอาทิตย์อสั ดง เฉกเช่นกลีบดอกบัวทีโ่ ผล่พน้ นํ้า”
...เจ้าบรรยายเสียจนข้าสับสนสีตาตัวเองเลย
บอกว่าสีมว่ งเขาก็รแู้ ล้วกระมัง มนุษย์ปกติเขาไม่มใี ครตาสีมว่ งเสียหน่อย
แต่เจ้าลิงยังกลัวเขาไปหาผิดตัว จึงเสกนกสีทองขึน้ มาหนึ่งตัว “เช้ามา
เมือ่ เจ้าตื่นขึน้ นกนี่จะนําทางเจ้าไปหาคนทีถ่ กู เลือกเอง”
เจ้านกน้อยบินไปเกาะอยูข่ า้ งแท่นบรรทมอย่างรูง้ าน จากนัน้ ก็รอเพียง
อาทิตย์ทอแสงอีกครัง้
ม้าหลายสิบตัวควบออกจากประตูเมืองอย่างรีบร้อน พวกเขาไล่ตาม
นกน้อยสีทองทีบ่ นิ ฉวัดเฉวียนเพื่อนํ าทางมาหาข้า แต่ให้ตายเถอะ ข้ายัง
เตรียมตัวไม่เสร็จ !
“ทําไมข้าไม่เห็นได้บทเลย !!” เจ้าลิงโวยวายอย่างไม่สบอารมณ์
“บทหมาเฝ้ าประตูยงั เหลือ เผือ่ เจ้าอยากได้” ข้าชีม้ อื ไปหน้ากระท่อม
หลังน้อยพลางจัดการแต่งตัว
“ชาหวูจ่ งิ่ เจ้าไปเป็ นหมาเฝ้ าประตู ข้าจะรับบทพีช่ ายเอง !”
“ไม่ได้ บทพีช่ ายต้องเป็ นของพีห่ วูจ่ งิ่ เท่านัน้ !” ข้ารีบกอดแขนพีห่ วูจ่ งิ่
นี่ถา้ ไม่ตดิ ว่าหน้าหนาไม่พอ ข้าจะขอให้เขาเล่นบทสามีดว้ ยซํ้า
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ชายหนุ่มได้แต่ยนื ยิม้ ไม่รจู้ ะวางตัวอย่างไร
“เลิกเถียงกันสักที พวกเขาจะมาถึงแล้วนะ” จูปาเจีย้ ในบทพ่อส่งเสียง
เร่งอย่างรําคาญ
“ถ้าว่างนักก็ไปซ่อนบนขือ่ ไป” ข้าไล่เจ้าลิงแล้วรีบแต่งตัว เจ้าลิงทําเสียง
ฮึดฮัดก่อนตีลงั กาม้วนตัวขึน้ ไปสังเกตการณ์อยูบ่ นขือ่
เสียงฝีเท้าม้านับสิบหยุดลงตรงหน้ากระท่อมทีซ่ นุ วูค่ งเสกขึน้ เฉพาะกิจ
ขุนนางทีน่ ําขบวนมาทิง้ ตัวลงจากหลังมา ก้าวอาด ๆ เข้ามาพร้อมราชโองการ
สีเหลืองทอง
“รับราชโองการ !”
ข้าแสร้งทําหน้าเหลอหลาคุกเข่าลง ขุนนางผูน้ นั ้ คลีร่ าชโองการออกอ่าน
ให้ฟัง จับใจความได้ทาํ นองว่าภพมนุษย์มภี ยั ฮ่องเต้ได้รบั บัญชาจากสวรรค์
ออกตามหาเด็กสาวผูม้ นี ัยน์ ตาสีม่วงดุจสีนภายามอาทิตย์อสั ดง เฉกเช่น
กลีบดอกบัวทีโ่ ผล่พน้ นํ้าอะไรสักอย่างทีเ่ จ้าลิงบ้ายัดใส่หวั ให้ สรุปก็คอื ให้ขา้
เป็ นตัวแทนเดินทางไปหาคัมภีรป์ ราบมารมา
แต่จะให้ขา้ ไปลําบากก็ตอ้ งมีอะไรตอบแทนเสียหน่อย
ข้าแสร้งทําตารืน้ ๆ ชวนให้เห็นใจ “แต่... แต่วา่ ใต้เท้า หากข้าไปแล้ว
ใครจะดูแลท่านพ่อทีข่ าพิการ” จูปาเจีย้ ทําหน้างงว่าขาเขาพิการตัง้ แต่เมือ่ ไร
“พีช่ ายข้าก็สขุ ภาพไม่คอ่ ยแข็งแรง”
ข้าไม่ได้แช่งนะพีห่ วู่จงิ่ แต่เขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีดว้ ยการไอ
หนัก ๆ ออกมา
“ข้าจําเป็ นต้องหาเลีย้ งครอบครัวคนเดียว กระซิก ๆ” ข้าใช้ชายแขนเสือ้
เช็ดนํ้าตาเหมือนนางเอกละครทีช่ วี ติ รันทด
“เรื่องนัน้ ไม่ต้องห่วง ฝ่ าบาทพระราชทานทรัพย์สมบัติมากพอให้
พวกเจ้าอยูส่ บายไปชัวชี
่ วติ ” เขาผายมือไปยังหีบนับสิบทีก่ องอยูห่ น้ากระท่อม
เมือ่ เปิ ดออกก็พบทองคําสีเหลืองอร่ามสะท้อนแสงใส่จนตาแทบบอด
“หลังเจ้าอัญเชิญคัมภีรก์ ลับมาได้ จะได้มากกว่านี้อกี เท่าตัว”
“ต่อให้รา่ งแหลกเหลวเป็ นธุลี ข้าก็จะไม่ทาํ ให้ฝ่าบาททรงผิดหวัง !”
ข้าประกาศก้อง ขุนนางผูน้ นั ้ พยักหน้าแล้วพับม้วนราชโองการ
“จบราชโองการ”

ข้าแอบยิม้ เผล่ กล่าวเลียนแบบพวกมนุษย์ “เป็ นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ”
...และแล้วการเดินทางของข้าก็เริม่ ต้นอย่างแท้จริง
“หืม ? สวรรค์จะจัดการเดินทางไปตะวันตกอีกครัง้ หรือ”
ร่างสูงบนบัลลังก์กระดูกเหยียดยิม้ พลางใช้น้ิวทีม่ เี ล็บแหลมยาวลูบ
ข้างแก้มไปมา นัยน์ตาสีสนิมเหล็กพราวระริก ทอประกายตื่นเต้น
“เรือ่ งน่าสนุกแบบนี้ภพปี ศาจจะไม่เข้าร่วมได้อย่างไร” ร่างสูงสง่าก้าว
ลงจากบัลลังก์ “ประกาศไปให้ปีศาจทุกตนรับรู้ !”
เขาสะบัดมือออกไปเบื้องหน้า ปี ศาจใหญ่น้อยต่างพากันคุกเข่ากัน
อย่างพร้อมเพรียง
“ได้เวลาจัดงานล่าเนื้อซันซางกันแล้ว !”
“ด้วยอํานาจโอรสแห่งสวรรค์ ข้าขอแต่งตัง้ เหม่ยหยวนเป็ นซันซาง
เดินทางสูต่ ะวันตกเพือ่ อัญเชิญคัมภีรป์ ราบมาร”
พิธแี ต่งตัง้ ข้าถูกจัดขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ มีฮอ่ งเต้เป็ นประธานและพระเถระ
ชัน้ สูงเป็ นผูท้ าํ พิธที างสงฆ์ให้ขา้ หลังข้าทะเลาะกับเขายกใหญ่เรือ่ งจะปลงผม
ข้าและให้บวชเป็ นแม่ชี จนข้าเกือบให้ซนุ วูค่ งซัดเขาให้ลอยไปชมพูทวีป เฮอะ !
ผมเป็ นสิง่ สําคัญของผูห้ ญิง ลองมาแตะดูสเิ ป็ นเรือ่ งแน่
พระเถระชัน้ สูงแต้มชาดกลางหน้าผากข้า ขณะทีพ่ ระสงฆ์รปู อืน่ กําลัง
สวดมนต์กนั กระหึม่ เสียงทุม้ ตํ่าเป็ นทํานองชวนให้น่าเกรงขาม
ข้าคุกเข่าลงตรงหน้าฮ่องเต้ เพือ่ รับพระราชทานคําอวยพร
“ขอให้ทา่ นเดินทางไปถึงชมพูทวีปโดยสวัสดิภาพและนําคัมภีรป์ ราบมาร
กลับมาช่วยเหลือประชาราษฎร์ให้ได้”
“กระหม่อมจะไม่ทาํ ให้ฝ่าบาทต้องผิดหวัง”
เพือ่ ทองคําอีกสามสิบหีบทีเ่ หลือ
จุดเริม่ ต้นของการเดินทางไปตะวันตกคือการทีข่ า้ ต้องไปช่วยศิษย์
ทังสาม
้ และให้พวกเขาติดตามไปตะวันตกด้วย แน่นอนว่าข้าตัดบทตัวประกอบ
ของเจ้าม้ามังกรทีเ่ สียเวลาออกไป อย่างไรเสียก็ไม่คอ่ ยมีใครจําได้อยูแ่ ล้วว่า
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มันเป็ นหนึ่งในศิษย์ของซันซาง
ข้าเริม่ ต้นด้วยการช่วยซุนวูค่ งจากภูเขาเบญจคีร ี
“ชักช้าเสียจริง รีบ ๆ มาเอาข้าออกไปสักที เจ้าเด็กซีดจาง”
เสียงเจ้าลิงดังเป็ นระยะตลอดทางขึน้ เขา ข้าเหนื่อยจนไม่มแี รงโต้กลับ
จึงได้แต่ดา่ ในใจ องค์ยไู ลก็เหลือเกิน เลือกสถานทีใ่ ห้มนั ไปถึงง่าย ๆ หน่อย
ไม่ได้หรือไร แค่เดินปกติขา้ ก็รสู้ กึ กินแรงแล้ว นี่ให้มาเดินขึน้ เขาสูงเกือบห้าลี้
ข้าอยากจะกระอักเลือดตายจริง ๆ
“ถึงแล้ว !”
ข้าเกาะหลังม้ามังกรพาสังขารตัวเองมาจนถึงยอดเขาสําเร็จ เห็นเจ้าลิง
ทีถ่ ูกทับอยู่ใต้ภูเขาทีม่ หี า้ ยอดเหมือนนิ้วมือทัง้ ห้ากําลังโบกนิ้วไปมา ทัง้ ยัง
ส่งเสียงจิจ๊ ๊ะในลําคอ
“ช้าชะมัด ข้านึกว่าเจ้าเป็ นลม ตกเขาตายไปแล้วเสียอีก”
นันมั
่ นคําพูดของคนทีข่ อความช่วยเหลือรึ !
“เอ้า เอายันต์ออกไปเสียที ข้าเมือ่ ยจะตายอยูแ่ ล้ว”
ฮึม่ ถ้ามีมงคลทองนะ ข้าจะท่องมันเป็ นทํานองเร็วสามวันสามคืนเลย !
ข้าท่องมนตร์สนั ้ ๆ ยันต์ทแ่ี ปะอยูบ่ นภูเขาก็จางหายไป ภูเขาห้านิ้ว
ค่อย ๆ เคลือ่ นตัวลอยขึน้ ไป เจ้าลิงรีบกระโดดตีลงั กามายืนจังก้าอยูห่ น้าข้า
บิดตัวไปมายืดเส้นก่อนจะเอ่ยอย่างร่าเริง
“เอ้า ไปหาเจ้าจูปาเจีย้ กันเถอะ !”
ตามบททีว่ างไว้ จูปาเจี้ยต้องไปลักพาตัวธิดาคหบดีใหญ่ของเมือง
เกาเหล่าจวงเพือ่ จะให้นางมาเป็ นภรรยาของตน แล้วข้ากับซุนวูค่ งก็จะไปช่วย
นางและสอนให้จปู าเจีย้ กลับตัวกลับใจ ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
แต่ปรากฏว่าเมือ่ ข้าไปถึงบ้านคหบดีใหญ่...
“หืม ลูกสาวข้าก็ยงั อยู่ปกติสุขดีน่ีท่านซันซาง” คหบดีทําหน้างุนงง
สายตาเหลือบมองลูกสาวตนที่รอ้ งสังสาวใช้
่
ให้ไปเอาขนมบัวหิมะมาเพิม่
อีกถาด ดูท่านางไม่คดิ จะลุกออกจากโต๊ะอาหารหรือไม่กล็ ุกไม่ขน้ึ เพราะดู
จากภายนอกนางน่ าจะหนักไม่ต่ํากว่าสองร้อยชัง่ 4 พุงใหญ่โตพอไปประชัน
4
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1 ชังประมาณ
่
500 กรัมในประเทศจีน

กับพระสังกัจจายน์5ได้
...ข้าพอรูแ้ ล้วว่าทําไมจูปาเจีย้ ถึงไม่ยอมลักพาตัวนางไปเป็ นภรรยา
“แล้วเจ้าหมูชกี อนันหายไปไหนของมั
่
น” ข้าถามอย่างหงุดหงิดหลังออก
มาจากจวน ซุนวูค่ งแบมือสองข้างแล้วยักไหล่เป็ นเชิงบอกว่าไม่รู้ ข้าขบเขีย้ ว
ฟั น “บังอาจทําข้าเสียเวลานะเจ้าหมูชกี อ คนยิง่ อยากไปเจอพีห่ วูจ่ งิ่ เร็ว ๆ อยู่ !”
“ท่านซันซาง”
ข้าหันมองตามเสียงเรียก ชาวบ้านกลุม่ ใหญ่ยนื รวมตัวกันคล้ายรอคอย
ข้า มีผเู้ ฒ่าคนหนึ่งก้าวออกมา เขาบอกกับข้าว่า
“ท่านซันซางได้โปรดช่วยลูกสาวของพวกเราด้วยเถอะ”
ข้ามุน่ คิว้ เล็กน้อย “เกิดอะไรขึน้ กับลูกสาวพวกท่านหรือ”
ผูเ้ ฒ่าตัวสันเพราะกลั
่
น้ นํ้าตา ตอบเสียงสะอืน้ “ลูกสาวของพวกเราถูก
ปี ศาจลักพาตัวไปหลายวันแล้ว ตอนนี้จะเป็ นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่ร”ู้
“เล่ารายละเอียดให้ขา้ ฟั งหน่อย”
“เมือ่ สามวันก่อนมีชายหนุ่มผูห้ นึ่งมาทีน่ ่ี เขาเป็ นคนอัธยาศัยดี ไม่นาน
ก็สนิทกับทุกคน” ผูเ้ ฒ่าเริม่ ต้นเล่า “แต่เมือ่ วานเขาก็หายตัวไปพร้อมกับเด็กสาว
ในเมืองหลายคน เราจึงคิดว่าเขาต้องเป็ นปี ศาจทีจ่ บั ตัวเด็กสาวไปกินแน่ ๆ”
ข้าสังหรณ์ใจแบบแปลก ๆ ว่าเรือ่ งนีต้ อ้ งเกีย่ วข้องกับจูปาเจีย้ สามวันก่อน
ข้าเป็ นคนให้เขาเดินทางมาทีน่ ่ีเอง
“ลูกสาวพวกเจ้าหน้าตาดีหรือไม่” ซุนวูค่ งต้องคิดแบบเดียวกับข้าแน่ ๆ
ถึงได้ถามออกไปแบบนี้
“ดี”
ทัง้ หมดพร้อมใจกันตอบ ท่าทางภูมใิ จอย่างยิง่ ข้ากับเจ้าลิงมองหน้ากัน
ก่อนข้าจะถามอีก “ช่วยบอกลักษณะชายผูน้ นั ้ ได้หรือไม่”
“อืม รูปร่างสูงใหญ่ ผมสีฟาง หน้าตาดีทเี ดียว อ้อ ๆ นัยน์ตาเขาเป็ นสีเขียว
ประหลาด ต้องไม่ใช่มนุษย์แน่ ๆ”
ชัดเลย... ‘จูปาเจี้ย’ !
“หน็อย คนทีจ่ ะให้ลกั พาตัวไม่ลกั ดันไปลักพาตัวลูกสาวชาวบ้าน ถ้า
พระอรหันต์ มีลกั ษณะอ้วนพลุย้ เปลือยอก มีใบหน้าทีส่ ดชืน่ ร่าเริง สีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส และมัก
หัวเราะเริงร่าอยูเ่ สมอ สองหูยาวจดบ่า
5
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เจอตัวล่ะก็เห็นดีกนั แน่ !”
ข้าคาดโทษเจ้าหมูชกี อไว้ ขณะทีซ่ ุนวูค่ งถอนขนมากระจุกหนึ่ง เป่ า
มันฟุ้งไปในอากาศกลายเป็ นร่างแยกมากมาย
“ตามหาเจ้าหมูชกี อนันให้
่ เจอ”
สิน้ เสียงสัง่ ร่างแยกเหล่านัน้ ก็แปลงร่างเป็ นแมลงวัน บินกระจายไป
ทัวทั
่ ง้ เมือง ...มุกเก่ายังคงหากินได้เสมอ
ข้านัง่ รออยู่บนหลังม้ามังกรอยู่พกั ใหญ่กว่าจะมีแมลงวันตัวหนึ่งบิน
กลับมารายงานกับซุนวูค่ ง
“เจอตัวแล้ว อยูท่ น่ี อกเมือง เจ้านันเสกคฤหาสน์
่
ออกมาไว้อยูก่ บั เด็กสาว
พวกนัน้ ”
ข้าพยักหน้ารับรู้ งานนี้เจ้าเสร็จแน่ไอ้หมูชกี อ !
“ฮ่าฮ่า อยูไ่ หนกันเอ่ย”
จูปาเจีย้ ใช้ผา้ ผูกตา เล่นวิง่ ไล่จบั กับเด็กสาวอย่างสนุกสนาน แว่วเสียง
หัวเราะคิกคักตลอดเวลา “มามะ มาให้ขา้ กอดซะดี ๆ”
หมับ
“จับได้แล้ว” ชายหนุ่มกอดร่างตรงหน้าแน่น มือลูบ ๆ คลํา ๆ ไปทัว่
“หืม ทําไมน้องสาวคนนี้ตวั แข็งจัง ไม่คอ่ ยมีทรวดทรงองค์เอวด้วย” เขาทําจมูก
ฟุดฟิ ด “กลิน่ สาบนีค่ นุ้ จัง เหมือนกลิน่ เจ้าลิงบ้าอํานาจนันเลย...”
่
จูปาเจีย้ ค่อย ๆ
ดึงผ้าปิ ดตาออกก็เห็นร่างนัน้ ถนัดตา
รูปร่างสันทัด เส้นผม (ขน) สีน้ําตาลทอง ดวงตาลุกโชนดุจอัคคี
ไม่ใช่ศษิ ย์พใี ่ หญ่เขาจะเป็ นใคร... !?
“ว่าอย่างไร ศิษย์น้องรอง”
พลัก่ !
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“ทําไมหน้าศิษย์พร่ี องถึงบวมแบบนัน้ ล่ะ หรือโดนสาปให้เป็ นหมูอกี
แล้ว ?”
พีห่ วูจ่ งิ่ ถึงกับผงะเมือ่ เห็นสภาพจูปาเจีย้ หลังโดนข้าและซุนวูค่ งรุมสกรัม
ทําท่าจะเข้าไปช่วยรักษาแต่ซุนวูค่ งยกแขนกัน

“ไม่ตอ้ งรักษามัน ปล่อยไว้แบบนี้ ดูซยิ งั กล้าไปเกีย้ วสาวเทีย่ วหญิง
อีกหรือไม่”
“ข้าให้ไปลักพาตัวลูกสาวคหบดี ดันไปใช้เสน่หล์ อ่ ลวงเด็กสาวชาวบ้าน
สมควรโดนแล้ว” ข้าว่า
“ใครจะไปอยากได้หมูแม่พนั ธุไ์ ปทําภรรยากัน !” จูปาเจีย้ ร้องลันพร้
่ อม
ทําหน้าสยองขวัญ “เกิดข้าโดนนางขืนใจ มิถกู ทับจนบีแ้ บนหรือไร !”
“นิดหน่อยทําเป็ นโอดครวญ คิดว่าข้าให้ลกั พาตัวนางเล่น ๆ หรือไร”
ข้าขึน้ เสียงอย่างไม่สบอารมณ์ “ข้าวางแผนไว้วา่ ให้เจ้าจับตัวนางไปแล้วข้ากับ
วูค่ งจะไปช่วยนาง จากนัน้ ก็ไปขอรางวัลจากคหบดีหรอก เจ้าหมูไร้สมอง !”
“...นี่เจ้าเป็ นนางเอกแน่หรือ”
ข้าค้อนใส่จปู าเจีย้ ก่อนเสริมเสียงเนิบนาบ “อย่างไรก็ตาม ข้าให้วคู่ ง
ส่งภาพเจ้าเล่นสนุ กกับเด็กสาวพวกนัน้ กลับไปให้พฉ่ี างเซียงดูแล้ว อย่าลืม
กลับไปเซ็นใบหย่าล่ะ”
“พวกเจ้าสองคนมันใจอํามหิต... ปี ศาจ... มารร้าย... !” จูปาเจี้ย
ก่นด่าทัง้ ทีพ่ ดู ยังไม่ค่อยจะชัดเพราะปากบวม ถลามาร้องไห้ซบอกพีห่ วู่จงิ่
“ศิษย์น้องสาม สองคนนี้กลันแกล้
่
งข้า !!”
พี่ห วู่จิ่ง จะช่ว ยอะไรเจ้า ได้น อกจากยืน ยิ้ม แล้ว ปลอบใจให้ย อมรับ
ชะตากรรม
“แต่คราวนี้ทา่ นผิดทีไ่ ปลักพาตัวเด็กสาวพวกนัน้ นะศิษย์พร่ี อง” พีห่ วูจ่ งิ่
พูดอย่างเป็ นกลาง จูปาเจีย้ ผลักเขาออก พูดใส่หน้าเสียงดัง
“แม้แต่เจ้าก็ยงั ไม่เข้าข้างข้า !”
บทพ่อแง่แม่งอนแบบนี้แม้แต่นางเอกอย่างข้ายังไม่ได้เลย ทําไม
ตัวประกอบอย่างเจ้าถึงได้ไป
“อย่าทําเรือโคลงเคลงสิเจ้าหมูชกี อ”
ซุนวูค่ งเอ็ด ตอนนี้เรากําลังล่องเรือข้ามแม่น้ําหลิวชาเหอทีไ่ ม่วา่ สิง่ ใด
ตกลงไปก็จะจมไปใต้แม่น้ํา นี่เป็ นสถานทีน่ ดั เจอกับพีห่ วูจ่ งิ่ ตามบทเดิมเขา
ต้องสูก้ บั เราพอเป็ นพิธแี ล้วยอมแพ้เป็ นลูกศิษย์ขา้ จากนัน้ ก็พาพวกเราข้าม
แม่น้ํา แต่เพราะเจ้าหมูตอนทําเสียเวลาจึงไม่ได้ทาํ ตามบท
“ถ้าจมลงไป ข้าไม่ตามงมขึน้ มานะบอกไว้ก่อน”
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“บอกตัวเองเถอะศิษย์พใ่ี หญ่ ในเมื่อท่านเป็ นคนเดียวทีว่ ่าย-นํ้า-ไม่เป็ น” จูปาเจีย้ จงใจยํ้า ทําสายตาเย้ยหยัน “จะว่าไปท่านว่ายนํ้าเป็ นหรือยัง
ให้ขา้ หาห่วงยางให้หรือไม่”
“ยังเจ็บตัวไม่พอสินะ ไอ้หมูตอนใช้ไขมันเป็ นห่วงยาง” ซุนวูค่ งกระทืบ
เท้าใส่ทอ้ งเรือจนเรือโคลง
“ขอเอาคืนเมือ่ ครูเ่ ลยละกัน !”
“เข้ามาเลย !”
“หยุดเดีย๋ วนี้นะ !” ข้าร้องห้ามเมือ่ ทัง้ สองตัง้ ท่าจะสูก้ นั บนเรือ แต่ทงั ้ สอง
คล้ายไม่ได้ยนิ เตรียมเรียกอาวุธออกมา “ข้าบอกให้หยุดอย่างไรเล่า !”
“ศิษย์พ.่ี ..”
เสียงเย็นยะเยือกทําเอาข้าสะดุง้ เฮือก หันขวับมองพีห่ วูจ่ งิ่
เมือ่ ครูน่ ีเ่ สียงเขาจริง ๆ หรือ
ใบหน้าหล่อเหลายังคงมีรอยยิม้ ประดับ แต่เป็ นรอยยิม้ ทีท่ าํ เอาคนเห็น
เย็นวาบไปถึงสันหลัง จูปาเจีย้ กับซุนวูค่ งชะงักมือทันที
“โปรดอย่าทะเลาะกันบนเรือของข้าได้หรือไม่ขอรับ”
เป็ นประโยคขอร้องทีฟ่ ั งดูเหมือนประโยคคําสังมากกว่
่
า จูปาเจีย้ เหงือ่
ตกเล็กน้อย รีบพูด “ได้ ๆ ไม่ทะเลาะแล้ว ๆ”
“เชอะ ยุง่ ไม่เข้าเรือ่ ง” เจ้าลิงเก็บพลองอย่างไม่สบอารมณ์
บรรยากาศรอบตัวพีห่ วูจ่ งิ่ กลับมาอ่อนโยนเช่นเดิม “แม่น้ํานี้ของตกไป
ไม่ลอย หากเรือล่มต้องลําบากแน่ ๆ อีกไม่นานก็ถงึ ฝั ง่ แล้วอดทนหน่อยเถอะ
ขอรับ”
น่ า แปลกที่เ จ้า ลิง ยอมทํา ตาม กระแทกตัว นัง่ ลงกับ พื้น เรือ อย่ า ง
สงบเสงีย่ มไปจนถึงฝั ง่
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เมือ่ เรือถึงฝัง่ เจ้าลิงก็กระโดดลงจากเรือเป็ นคนแรก ท่าทางไม่ถกู โฉลก
กับการเดินทางทางนํ้าอย่างยิง่ อย่างว่าก็คนมันว่ายนํ้าไม่เป็ น
พีห่ วูจ่ งิ่ เก็บเรือกลับไป ขณะทีจ่ ปู าเจีย้ เอ่ย “จะมืดแล้ว หาทีพ่ กั ค้างคืน
กันเถอะ”
“หมูบ่ า้ นอยูไ่ หนล่ะ” ซุนวูค่ งมองซ้ายมองขวา “ถามเจ้าทีด่ กี ว่า” เขา
หยิบพลองทองออกมา ใช้ปลายกระแทกลงพืน้ อย่างแรงจนแผ่นดินสะเทือน
“เจ้าที่ !”
ร่างชายชราผมหงอกขาวโผล่ขน้ึ มาจากพืน้ ในท่าคุกเข่าเอามือยันพืน้
แบบทรงตัวไม่อยู่ หมวกบนหัวเอียงกระเท่เร่
“เรียกธรรมดาข้าก็ได้ยนิ แล้วฉีเทียนต้าเซิน่ ” เจ้าทีโ่ อดครวญ
“หมูบ่ า้ นทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ไปทางไหน” เจ้าลิงถามโดยเมินคําร้องของเจ้าทีช่ รา
“เดินไปทางทิศเหนืออีกสามลีจ้ ะพบหมูบ่ า้ น” เจ้าทีต่ อบพลางชีน้ ้ิวไป
ทางทิศเหนือ ก่อนจะพูดอย่างนึกขึน้ ได้ “จริงสิ ทางสวรรค์ฝากให้ขา้ มาบอก
ท่านเรือ่ งทีภ่ พปี ศาจเริม่ เคลือ่ นไหวแล้ว”
“หมายความว่าอย่างไร ?” ข้าทําหน้างงแต่ดอู กี สามคนจะเข้าใจ
“โธ่เอ๊ยเหม่ยหยวน เจ้าไม่รหู้ รือว่าอะไรคือสิง่ ทีต่ ่นื เต้นเร้าใจทีส่ ุดใน
การเดินทางไปชมพูทวีป” ซุนวูค่ งทําเสียงสูง ตาเป็ นประกาย “ก็ปีศาจทีห่ มาย
กินเนื้อซันซางอย่างไรล่ะ คอยกําจัดปี ศาจไปตลอดทาง ไม่มสี งิ่ ไหนตื่นเต้น
เท่านี้อกี แล้ว”
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เจ้าทีเ่ สริมต่อ “พวกมนุ ษย์เองก็ชอบเรื่องราวทีฉ่ ีเทียนต้าเซิน่ ปราบ
ปี ศาจ ภพปี ศาจเคลือ่ นไหวแบบนี้ตอ้ งช่วยเรียกความนิยมได้แน่นอนขอรับ”
มีใครถามข้าบ้างว่าอยากถูกกินหรือไม่ ข้าไม่ใช่เนื้อลดราคานะจะได้
แห่มาซื้อกิน !
“ไม่ต้องห่วงนะเหม่ยเอ๋ อร์ ไม่ว่าจะเจอปี ศาจตนไหนพวกเราก็จะ
ปกป้ องเจ้าเอง” พีห่ วูจ่ งิ่ เอ่ยอย่างหนักแน่นพร้อมส่งรอยยิม้ ละมุนมาให้คล้าย
จะปลอบไม่ให้ขา้ กลัว
อยูก่ บั ท่านข้าไม่กลัวปีศาจหรอก กลัวจะหัวใจวายตายอย่างเดียว หล่อ
เหลือเกิน !
“อย่างไรก็ระวังตัวไว้ดว้ ยท่านซันซาง ข้าขอตัวก่อน” เจ้าทีบ่ อกก่อนจะ
ขอตัวลา มุดหายลงไปในดิน
เมื่อเจ้าทีไ่ ปแล้ว จูปาเจีย้ ก็พดู ขึน้ ว่า “เราไปหาหมู่บา้ นกันเถอะ ข้า
อยากพักเต็มแก่แล้ว”
แล้วเราก็เดินเท้าไปทางทิศเหนือเพือ่ ไปหมูบ่ า้ นทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ระหว่างทาง
ผ่านป่ าไผ่สงู แว่วเสียงกิง่ ไผ่และลําต้นเสียดสีโหยหวน คล้ายเสียงกรีดร้อง
ของภูตผี อุณหภูมริ อบตัวลดตํ่าลงกะทันหันจนขนลุก
“ทีน่ ่เี ป็ นสุสานเก่าหรือไร” จูปาเจีย้ เอ่ยโดยไม่ดบู รรยากาศ แค่น้กี ว็ งั เวง
มากพอแล้วไม่ตอ้ งพูดให้ชวนนึกหรอก
“ใช้ปากหรือตูดพูดกัน” ซุนวูค่ งสวนกลับเข้าให้
“แค่ก” ข้าไอออกมาเล็กน้อย บรรยากาศทีน่ ่ีเต็มไปด้วยธาตุหยินทําให้
ข้ารูส้ กึ อึดอัดในอก ล้วงเอายาเม็ดของไท่ซ่างเหล่าจวินมากิน
“ไม่เป็ นไรนะเหม่ยเอ๋อร์” พีห่ วูจ่ งิ่ เงยหน้าถามอย่างเป็ นห่วง ข้าส่งยิม้
ให้เขาเป็ นเชิงบอกว่าไม่เป็ นไร
“อ๊ะ ตรงนัน้ มีบา้ นด้วยศิษย์พ”่ี จูปาเจีย้ ร้องขึน้ พลางชีน้ ้ิวไปด้านหน้า
เห็นกระท่อมไม้ไผ่หลังน้อยแอบซ่อนอยู่ในดงไผ่ “เราไปขอเขาพักค้างคืน
กันเถอะ”
“ทําไมกระท่อมมาตัง้ โดดเดี่ยวอยู่ในที่แบบนี้กนั ” ซุนวู่คงเอียงคอ
ขมวดคิว้ ไม่ยอมเข้าไปเคาะประตู
“โธ่เอ๊ย จะคิดมากไปทําไมพีใ่ หญ่ พัก ๆ ไปเถอะน่า ข้าง่วงเต็มทีแล้ว”

จูปาเจีย้ ว่าแล้วเดินไปเคาะประตูเอง “มีคนอยูห่ รือไม่”
แอ๊ด
ประตูกระท่อมเปิ ดออกอย่างเชือ่ งช้า เจ้าของกระท่อมค่อย ๆ โผล่หน้า
ออกมาอย่างไม่คอ่ ยเต็มใจ “พวกเจ้าเป็ นใครมาเคาะประตู”
เมื่อเห็นใบหน้ าอีกฝ่ ายชัด ๆ ข้าก็แทบลมจับ ผมดํายาวสลวยดุจ
เส้นไหมรัตติกาล ใบหน้าหมดจดไม่แพ้อสิ ตรี ผิวขาวซีดดุจกระดาษ แบบ...
แบบนี้มนั จะหล่อเกินไปแล้ว !!
“พวกเราเป็ นผูแ้ สวงบุญทีเ่ ดินทางไปชมพูทวีป จะขอพักค้างคืนทีน่ ่ี
สักคืน” เมือ่ ได้ยนิ คําตอบของจูปาเจีย้ สีหน้าเจ้าของบ้านก็ดเู ป็ นมิตรขึน้ มา
โดยพลัน เขาคลีย่ ม้ิ งดงามแล้วเอ่ย
“อ้อ เป็ นคณะของท่านซันซางนี่เอง ข้าเสียมารยาทแล้ว เชิญเข้ามา
เลยขอรับ”
เขาเบีย่ งตัว ผายมือเชือ้ เชิญ ข้าไม่รอช้า ก้าวกระโดดเข้าไปในบ้าน
ทันที ไม่สนใจเสียงห้ามของซุนวูค่ ง
“...เห็นผูช้ ายหน้าตาดีหน่อยไม่ได้เลยนะยัยเด็กบ้า” เจ้าลิงบ่นก่อนจะ
ก้าวตามเข้ามา
“บ้านข้าออกจะคับแคบไปหน่อย ต้องขออภัยท่านซันซางด้วย” ชายหนุ่ม
เอ่ยอย่างนอบน้อม ข้ารีบพนมมือ ค้อมศีรษะ
“ไม่เลย ข้าต่างหากทีต่ อ้ งขอบคุณท่านทีใ่ ห้พกั ค้างคืน”
ข้าใช้สายตาสํารวจบ้านเขา เป็ นบ้านไม้ไผ่หลังเล็กพอควร ข้าวของ
เครือ่ งใช้กม็ ไี ม่กช่ี น้ิ มีจอบเสียมทีเ่ ป็ นอุปกรณ์ทาํ มาหากินวางพาดไว้กบั ผนัง
“ไม่คดิ ว่าป่ าไผ่วงั เวงเช่นนี้จะมีบา้ นคนอยูด่ ว้ ย ช่างโชคดีจริง ๆ” ข้า
พูดกับเจ้าบ้าน “ท่านอยูท่ น่ี ่ีคนเดียวหรือ”
“ขอรับ”
“ไม่มสี ตรีใดคิดมาตบแต่งด้วยหรือ”
เขายิม้ เล็กน้อยอย่างเก้อเขิน “ใครจะมาสนใจชาวนาจน ๆ อย่างข้า
กันล่ะขอรับ”
ข้าขอสรุปว่าสตรีแถวนี้มตี าหามีแววไม่ หล่อขนาดนี้เป็ นข้าไม่ปล่อย
ให้หลุดรอดไปได้หรอก !
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“อย่าแม้แต่คดิ นะ ไม่งนข้
ั ้ าจะฟ้ องหวูจ่ งิ่ ” ซุนวูค่ งกระซิบดักคอ ข้าเดาะลิน้
หงุดหงิด
“เชิญท่านซันซางตามสบายนะขอรับ ข้าจะไปทําอาหารเจมาให้”
ได้ยนิ คําว่าอาหารเจข้าก็ออกอาการหยี ...ขอโทษนะ ข้ากระอักเลือด
เป็ นกิจวัตรวันละไม่ต่าํ กว่าสามครัง้ ร่างกายต้องการการซ่อมแซมอย่างมาก
ให้กนิ แต่อาหารไม่มเี นื้อสัตว์มหี วังไปไม่ถงึ ชมพูทวีปพอดี
ข้ารีบส่งสัญญาณไปหาจูปาเจีย้ ทันที เขารีบไปขวางทางเจ้าบ้านไว้
“โอ๊ะ ไม่ตอ้ งรบกวนท่านหรอก เรือ่ งอาหารข้าจัดการเอง ขอยืมครัวท่านก็พอ”
“งัน้ เชิญทางนี้ขอรับ”
จูปาเจีย้ ก้าวตามไปในครัว ส่วนพวกข้านังรอที
่ โ่ ต๊ะนํ้าชาเล็กกลางบ้าน
เสียงมีดกระทบเขียง เสียงฉ่ าของอาหารบนกระทะแว่วมากระตุ้น
ความอยากของข้า ยิง่ ได้กลิน่ อาหารหอมฉุ ยก็ทาํ เอาท้องข้าร้องลัน่ สักพัก
จูปาเจีย้ ก็ออกมาพร้อมอาหารหน้าตาน่าทาน เขาวางลงบนโต๊ะพร้อมเอ่ย
“อาหารมาแล้ว”
“น่ ากินมากเลยปาเจีย้ ” ข้านํ้าลายสอ รับชามข้าวมาจากพีห่ วูจ่ งิ่ แล้ว
จัดการใช้ตะเกียบคีบกับใส่ชาม ยกพุย้ อย่างไม่รรี อ
“อร่อย ฝีมอื ไม่ตกเลยนะเจ้าเนี่ย” ข้าชมชายหนุ่มจากใจจริง ฝีมอื ทํา
อาหารของจูปาเจีย้ แม้แต่พอ่ ครัววังหลวงยังต้องคารวะ
จูปาเจีย้ ยิม้ รับแล้วคีบกับเติมให้ขา้ “อร่อยก็กนิ เข้าไปเยอะ ๆ ดูตวั เจ้า
ซิ ผอมอย่างกับอะไรดี”
ข้าพยักหน้ารัว กินอาหารฝี มอื จูปาเจีย้ อย่างเอร็ดอร่อย นานแล้วที่
ไม่ได้ลม้ิ รสอาหารฝีมอื เขา ต้องตักตวงให้เต็มที่
“ศิษย์น้อง ไก่ชน้ิ นี้เจ้าไม่กนิ ใช่หรือไม่ งัน้ ข้าขอนะ” ซุนวูค่ งถามโดย
ไม่รอคําตอบ ฉกไก่น่องโตจากชามจูปาเจีย้ ไป
“ใครบอกล่ะ เอาคืนมานะ !” ชายหนุ่ มพยายามแย่งคืน จนเกิดศึก
ตะเกียบบนโต๊ะ
“โธ่ศษิ ย์พ่ี เวลาทานอาหารอย่าเล่นกันสิ” พี่หวู่จงิ่ ร้องปรามอย่าง
เหนื่อยอ่อน
ข้าลดชามข้าวลง มองชายหนุ่ มทัง้ สามด้วยสายตายากจะบรรยาย

ความรูส้ กึ บรรยากาศเช่นนี้ขา้ เคยสัมผัสมาแล้ว มันชวนให้นึกถึงสมัยก่อน
เหลือเกิน
“ปาเจี้ยเจ้าไม่กินหมูนีห่ รือ งัน้ ข้าขอนะ” ซุ นวู่คงพูดรัวเร็วแล้วใช้
ตะเกียบฉกหมูไปจากชามจูปาเจี้ย
“นันข้
่ าจะเก็บไว้กนิ ตอนท้ายหรอก !” ชายหนุ่มผมสีฟางคํารามพร้อม
พุง่ ตะเกียบใส่หมายจะชิงกลับ แต่เจ้าลิงว่องไวกว่า พลิ้วตะเกียบหลบทัง้ ยัง
ฟาดหลังมือจูปาเจี้ยได้อกี
“เอาคืนมานะศิษย์พ ี ่ !”
“แบร่ ไม่ให้”
“ศิษย์พนี ่ ีม่ นั โต๊ะอาหารนะขอรับ” พีห่ วูจ่ งิ ่ บอกอย่างเหนือ่ ยใจ ศิษย์พ ี ่
ทัง้ สองของเขาทะเลาะกันเหมือนเด็กไม่มผี ดิ
“ให้ตายเถอะเจ้าพวกนี้ ผ่านไปกีพ่ นั ปีกน็ ิสยั ไม่เปลีย่ นเลยนะ”
เสียงทุม้ นุ่มดังขึน้ อย่างอ่อนใจระคนขบขัน ร่างสูงโปร่งในชุดขาวสะอาด
ยกจอกสุราขึน้ จิบ นัยน์ตาคูง่ ามสีมว่ งมองลูกศิษย์ทงั ้ สามแล้วส่ายหน้าเบา ๆ
ก้มบอกกับข้า
“เหม่ยเอ๋อร์ โตขึน้ เจ้าอย่าเป็ นอย่างพวกนี้นะ”
ข้าเงยหน้า กะพริบดวงตากลมโตให้อาจารย์กอ่ นมองศึกบนโต๊ะอาหาร
เอ่ยเบา ๆ
“ข้าก็อยากกิน...”
ข้าจ้องหมูในตะเกียบของซุนวู่คงตาไม่กะพริบ เขาชะงักมือมองข้า
เมือ่ เห็นสายตาเว้าวอนก็ตดั สินใจส่งหมูช้นิ สุดท้ายให้ขา้ แทนเข้าปากตัวเอง
“เอ้า ! ให้เจ้า กินเข้าไปเยอะ ๆ จะได้แข็งแรง” เจ้าลิงบอกก่อนหันไป
สังจู
่ ปาเจี้ย “เจ้าหมูตอนมัวนังขี
่ เ้ กียจอยูไ่ ด้ รีบไปทํามาเพิม่ สิ เห็นหรือไม่วา่
เหม่ยหยวนยังไม่อมิ ่ เลย”
“รูแ้ ล้วน่า” จูปาเจี้ยยันเข่าลุกขึน้ จะเดินเข้าครัวไปทําอาหารมาเพิม่
“เอาเหล้ามาเพิม่ ด้วยนะปาเจี้ย” อาจารย์แกว่งไหเหล้าว่างเปล่าไปมา
พร้อมรอยยิม้
“...อาจารย์ ท่านเป็ นซันซางนะ แค่ศลี ห้าน่ะหัดรักษาบ้างเถอะ”
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“เจ้ารักษาศีลข้อสามให้ได้ก่อนค่อยมาบอกข้านะ”
“งัน้ คงไม่ได้บอกหรอก” ซุนวูค่ งว่าก่อนหัวเราะเสียงดัง พีห่ วูจ่ งิ ่ ยังหลุด
หัวเราะพรืดแต่ตอ้ งรีบเก็บอาการเมือ่ ศิษย์พรี ่ องถลึงตามองเขา
บรรยากาศรอบโต๊ะอาหารคึกครื้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เป็ นสิง่ ที ่
ข้าชืน่ ชอบทีส่ ดุ
ได้อยูร่ ว่ มกับทุกคน...
“เหม่ยเอ๋อร์”
ข้าสะดุง้ ชายหนุ่มทัง้ สามจ้องข้าเป็ นตาเดียวก่อนจูปาเจีย้ จะเอ่ยถาม
“เป็ นอะไร นังเหม่
่ อเชียว”
“อ๋อ เปล่า ไม่มอี ะไรหรอก” ข้าส่ายหน้า “ข้าแค่คดิ ว่าการออกเดินทาง
ไปตะวันตกคราวนี้กม็ ขี อ้ ดีเหมือนกัน”
“หืม ?”
ข้ามองทัง้ สามคนแล้วคลีย่ ม้ิ สดใส “อย่างน้อยก็ทาํ ให้ขา้ ได้อยูร่ ว่ มกับ
พวกท่านสามคนอีกครัง้ อย่างไรเล่า”
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“ข้าเตรียมห้องไว้ให้พวกท่านแล้วขอรับ ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้
สบาย” เจ้าบ้านผูแ้ สน (หน้าตา) ดีเอ่ยอย่างนอบน้อม เขาจัดเตรียมห้องไว้
สองห้องสําหรับข้าและศิษย์ทงั ้ สาม ส่วนตัวเองออกไปนอนข้างนอก
“ฮ้า” ข้าทิง้ ตัวลงบนเตียงไม้ เหนื่อยเดินทางมาทัง้ วัน ขอพักผ่อนให้
สบายหน่อยเถอะ
“แค่ก” ข้ากระแอมไอออกมา ทีน่ ่ีธาตุหยินเยอะจริงเชียว ไม่สบายตัว
เอาเสียเลย “แค่ก แค่ก”
ข้าไอแรงขึน้ จนต้องกินยาถึงสองเม็ดจึงจะรูส้ กึ หายอึดอัด หากเป็ น
เช่นนี้ทงั ้ คืนเกรงว่าคงจะไม่ตอ้ งนอนเสียแล้ว
“เหม่ยเอ๋อร์” เสียงพีห่ วู่จงิ่ ดังมาจากประตู ร่างสูงโปร่งก้าวเข้ามาใน
ห้องข้าด้วยสีหน้าเป็ นห่วง “เสียงเจ้าไอดังไปถึงอีกห้องเลย”
“ขอโทษเจ้าค่ะ” ข้าตอบเสียงอ่อย
ชายหนุ่มนังลงข้
่ างเตียงข้า วางมือลงบนหน้าผาก กระแสร้อนสายหนึ่ง

ซึมจากฝ่ ามืออุน่ ผ่านมาสูต่ วั แผ่กระจายไปทัวร่
่ าง ทําให้ขา้ รูส้ กึ ดีขน้ึ มา
อา... จะว่าไปสมัยก่อนอาจารย์กเ็ คยทําแบบนี้ให้ขา้ เวลาข้าไม่สบาย
มาก ๆ
“ข้าถ่ายเทจิตหยางบางส่วนให้เจ้า แบบนี้จะได้รสู้ กึ ดีขน้ึ ”
เมือ่ รูส้ กึ สบายตัวความง่วงก็เข้าจู่โจมทันที ข้างัวเงียขอบคุณอีกฝ่ าย
ไป “ขอบคุณพีห่ วูจ่ งิ่ ”
พูดจบข้าก็ผล็อยหลับไป
“ฝั นดีนะเหม่ยเอ๋อร์”
“พวกมันหลับไปแล้วสินะ”
ร่างสูงเอ่ยถาม กลุม่ โครงกระดูกไร้เนื้อหนังมังสาทีค่ กุ เข่าอยูด่ า้ นหลัง
พวกมันตอบอย่างนอบน้อม “ขอรับ”
เขาพยักหน้าพึงพอใจ “งัน้ ลงมือได้”
ร่างที่เหลือแต่กระดูกยืนอยู่เหนือร่างเด็กสาวที่นอนขดอยู่ใต้ผา้ ห่ม
ดาบใหญ่ในมือเงือ้ สูงก่อนฟั นลงอย่างแรง ทว่ายามทีด่ าบกระทบถูกเป้ าหมาย
กลับไม่รสู้ กึ ถึงแรงต้านทีค่ วรจะมี กระทังเลื
่ อดสักหยดยังไม่ตดิ ใบดาบ โครงกระดูก
รีบเลิกผ้าห่มขึน้ มาดูกพ็ บแต่หมอนข้าง ไม่พบร่างเด็กสาว
“ดึก ๆ ดืน่ ๆ แอบเข้าห้องเด็กสาวสมควรตายยิง่ นัก”
โครงกระดูกตวัดมองบนขือ่ เด็กสาวทีเ่ ป็ นเป้ าหมายกําลังนังแกว่
่ งขา
สบายอารมณ์ นัยน์ตาสีมว่ งลํ้าลึกดูเรืองรองในความมืด รอยยิม้ เหีย้ มปรากฏ
บนใบหน้า
“หยางก่อกําเนิด หยินดับสลาย ห้าธาตุดาํ รง ไฟสยบทอง... อัญเชิญ
เพลิงโลกันตร์”
ข้าประกบมือร่ายมนตร์ ยันต์แปดทิศขนาดใหญ่ปรากฏขึน้ ด้านหลัง
เปลวเพลิงสีดาํ จากนรกพลันลุกโชนขึน้ ใต้เท้าโครงกระดูกนัน่
“อะไรกัน ทําไมซันซางอย่างเจ้า... !?”
“แหม ๆ ใครกําหนดกันว่าซันซางต้องใช้อาคมไม่เป็ น” ข้าโบกนิ้วไปมา
“ถึงเมือ่ ห้าพันปี ก่อนจะจุตเิ ป็ นมนุษย์ไร้พลัง แต่อาจารย์ขา้ คือศิษย์ผใู้ ช้อาคม
ทีเ่ ก่งกาจทีส่ ดุ ของพระยูไลเชียวนะ และข้า...”
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นัยน์ตากลมโตหรีล่ งอย่างมีเลศนัย
“...ก็เป็ นศิษย์ทใ่ี ช้อาคมได้เก่งกาจทีส่ ดุ ของเขา”
“อ๊าก !!!”
เปลวเพลิงโหมกระหนํ่า ห่อหุม้ ร่างทีม่ แี ต่กระดูก ข้ามองดูเพลิงโลกันตร์
แผดเผามันจนไม่เหลือแม้แต่เถ้าธุลดี ว้ ยสายตาเฉยชา กระโดดลงจากขือ่ ตบ
ชุดสองสามครัง้ ก่อนยืดตัวขึน้
“อย่าคิดว่าซันซางอย่างข้าจะถูกกินง่าย ๆ นะ”
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โครม !
เสียงดังลันจากข้
่
างห้องทําให้ขา้ ต้องโผล่หน้าไปดู โครงกระดูกสามตน
โดนโยนทะลุประตูออกมา กระแทกพืน้ หลุดเป็ นชิน้ ๆ
“ลูกน้องปี ศาจกระดูกขาวหรือ คิดถึงจังเลยเจีย๊ ก” เจ้าลิงยืนจังก้า พาด
พลองไว้บนบ่า ขยับยิม้ เยาะ “คิดจะจัดการพวกข้าด้วยลูกไม้ตน้ื ๆ แบบนี้ฝัน
ไปเถอะ”
เจอบ้านตัง้ โดดเดีย่ วอยูก่ ลางป่ าไผ่ โดยรอบเต็มไปด้วยจิตหยินเข้มข้น
เป็ นใครก็ตอ้ งระแวง แถมเจ้าของบ้านยังหน้าตาดีเกินกว่าจะมาอยูใ่ นทีแ่ บบนี้
แค่ก ! จะบอกว่าเขาผิวขาวเกินกว่าจะเป็ นชาวนา จอบเสียมทีว่ างไว้กใ็ หม่
สะอาด ไม่มรี อยบิน่ เหมือนไม่ได้ถูกใช้งานจึงรูว้ ่าเขาโกหก ไม่ได้ตดั สินคน
จากหน้าตาภายนอกจริง ๆ
“สมแล้วทีเ่ ป็ นฉีเทียนต้าเซิน่ ”
บ้านไม้ไผ่อนั ตรธานหายไป ข้าพบว่าพวกเราตกอยูก่ ลางวงล้อมของ
โครงกระดูกนับสิบ ในมือแต่ละตนถือดาบเล่มใหญ่
“ส่งตัวซันซางมา”
จูปาเจีย้ กับพีห่ วูจ่ งิ่ รีบเข้ามากันข้าไว้ ทัง้ สามหันหลังเข้าหากัน ล้อม
ข้าไว้ตรงกลาง
เจ้าลิงเอียงคอไปมาดังกรอบแกรบ เดาะลิน้ “จะกินเจ้าเด็กนี่หรือ...
ผ่านพลองข้าก่อนเถอะ !”
เสียงดังกังวานดุจมังกรคํารามดังอือ้ อึงอยูใ่ นหู ซุนวูค่ งวาดพลองฟาด
ใส่ปีศาจด้านหน้าจนลอยกระเด็นกระแทกพืน้ กลายเป็ นเศษกระดูก

“เอ้า ! เข้ามาชิงตัวซันซางสิเจีย๊ ก !!” เจ้าลิงกระโดดเข้าใส่เหล่าปี ศาจ
ท่าทางลิงโลดเหมือนเด็กทีไ่ ด้ออกไปเล่น
“เดีย๋ วสิศษิ ย์พใ่ี หญ่ อย่าทิง้ พวกข้าไว้แบบนี้ส ิ !” จูปาเจีย้ ร้องตามไป
แต่ดทู า่ เจ้าลิงจะไม่ได้ยนิ
“ระวัง !” ข้าร้องเตือนเมือ่ ดาบใหญ่สองเล่มฟั นลงกลางศีรษะชายหนุ่ม
ฉัวะ !
ก่อนทีด่ าบจะถึงตัว โครงกระดูกนันก็
่ ขาดเป็ นสองท่อน ดาบในมือฟั น
ถูกเพียงอากาศธาตุ เป้ าหมายกลับไปปรากฏตัวอยู่ดา้ นหลังตัง้ แต่เมื่อไรก็
ไม่ทราบพร้อมทวนวงเดือนกรีดฟ้ า6สีดาํ สนิท
“ให้ตายเถอะ ข้าไม่ชอบงานใช้กาํ ลังแบบนี้เลย”
“นี่ปาเจี้ย ไม่ใช้คราดแล้วเจ้าก็ไม่ใช่จูปาเจี้ยสิ” ข้าทักท้วงขณะที่
ชายหนุ่มหมุนตัวกลับไปแทงทวนใส่ปีศาจอีกตน
“ครัง้ นี้ขา้ ขอเถอะ ใช้คราดอย่างนัน้ สาวกรีด๊ ไม่ลงหรอกนะ !” ชายหนุ่ม
ว่าก่อนจะลงสนามไปอีกคนอย่างไม่เต็มใจ “มากันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย”
เจ้าลิงกับจูปาเจีย้ ออกไปต้านศึก ทิง้ ให้พห่ี วูจ่ งิ่ คุม้ กันข้าเพียงคนเดียว
พวกปี ศาจเห็นสบโอกาสดีจงึ เสีย่ งทะลวงฝ่ าสองคนนัน้ เข้ามาทางนี้
“จับตัวซันซางมาให้ได้ !!” ปี ศาจสองสามตนทีฝ่ ่ าซุนวูค่ งกับจูปาเจีย้ ได้
คํารามลัน่ ดาบใหญ่ตวัดออกหมายฟั นชายหนุ่มผมนํ้าเงินทีข่ วางทาง
“คงจะยากล่ะนะ” พีห่ วูจ่ งิ่ คลีย่ ม้ิ ก่อนตัง้ มือ นิ้วชีน้ ้วิ กลางประกบกันแตะ
ริมฝีปากแล้วร่ายมนตร์
เปรี๊ยะ !
แท่งนํ้ าแข็งแทงขึ้นมาจากพื้นราวกับคมหอก เสียบทะลุร่างปี ศาจ
ทัง้ สามกลางอากาศ โครงกระดูกถูกทะลวงเป็ นรูเบ้อเริม่ และร่วงลงมา
“ตราบใดทีม่ พี วกข้าอยู่ จะไม่ยอมให้ทาํ อะไรเหม่ยหยวนเป็ นอันขาด”
กรี๊ดดด !!
พีห่ วูจ่ งิ่ ของข้าเท่สดุ ใจขาดดิน้ โดยเฉพาะประโยคสุดท้ายยิง่ ทําให้ขา้
ใจละลาย
อ้า~ สวรรค์ ข้าตายตาหลับแล้ว
6

ทวนทีม่ ปี ลายยาวแหลม ด้านข้างทัง้ สองด้านของส่วนอาวุธตีโลหะเป็ นรูปเสีย้ วจันทร์เอาไว้
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“อ่อก !”
ข้ากระอักเลือดออกมาคําโต เอ่อ... เมือ่ ครูข่ า้ แค่เพ้อนิดหน่อยนะ ยัง
ไม่ตอ้ งรีบทําให้ขา้ ตายก็ได้
“เหม่ยเอ๋อร์ !?” พีห่ วูจ่ งิ่ รีบเข้ามาประคองข้าไว้
...ขอร้องอย่าใกล้ขา้ มากพีห่ วูจ่ งิ่ เดีย๋ วข้ากําเดาทะลักตายจริง ๆ
“หวา อยู่ ๆ ก็กระอักเลือดเลย”
“แบบนี้เนื้อจะกินได้หรือ ?”
“กินเข้าไปจะไม่ตดิ โรคหรือไร”
พวกปี ศาจส่งเสียงกระซิบกระซาบนินทา ข้ารูส้ กึ ถึงเส้นเลือดทีเ่ ต้น
ตุบ ๆ อยูต่ รงขมับ ถูกปี ศาจมาพูดถึงสุขอนามัยเนื้อข้าแบบนี้มนั ชวนให้อยาก
เอาพลองทองฟาดหัวจริง ๆ
“จะกินเนื้อนางจริง ๆ หรือนายท่าน” พวกสมุนปี ศาจเอ่ยถามอย่าง
ไม่มนใจ
ั่
ร่างสูงในชุดยาวสีขาวก็กา้ วออกมาจากเงามืดของต้นไม้ เจ้าบ้านหนุ่ม
แสนหน้าตาดีคนนัน้ มองสํารวจข้าแล้วคลีย่ ม้ิ เอ่ยเสียงนุ่ม “ถึงจะปนเปื้ อนเชือ้
แต่ถา้ เอามาปรุงให้สกุ ก็ไม่น่ามีปัญหา”
นี่ถา้ เป็ นคนอื่นพูดล่ะก็ได้ไปรายงานตัวกับยมบาลแน่ แต่เพราะเป็ น
คนหล่อพูดข้าถึงให้อภัย
“ยัยเด็กบ้าผู้ชายต้องเห็นแก่ท่เี จ้านัน่ มันหน้ าตาดีจงึ นิ่งเฉยแน่ ๆ”
ซุนวูค่ งกระซิบบอกกับจูปาเจีย้ ซึง่ พยักหน้าเห็นด้วย
“เอาเป็ นว่าจับมาให้ได้ ส่วนจะปรุงอย่างไรค่อยว่ากันอีกที” ปี ศาจ
กระดูกขาวสะบัดมือออกมาด้านหน้าก่อนข้าจะรูส้ กึ ถึงบางอย่างเคลื่อนไหว
อยูใ่ ต้เท้า
ฟุ่ บ !
มือ ที่ม ีแ ต่ โ ครงกระดูก โผล่ ข้นึ มาจากดิน แล้ว จับ ข้อ เท้า ข้า ไว้ เมื่อ
ออกแรงกระชากข้าก็เสียหลักล้มก่อนจะถูกส่งต่อไปตามมือโครงกระดูกที่
โผล่มารับเป็ นทอด ๆ
“เหม่ยเอ๋อร์ !” พีห่ วู่จงิ่ จะคว้ามือข้าไว้แต่ปรากฏโครงกระดูกนับสิบ
ขวางเขาไม่ให้มาใกล้ ปี ศาจกระดูกขาวใช้พลังของตัวเองเรียกกระดูกคนตาย

ทีถ่ กู ฝั งใต้ดนิ ให้ต่นื ขึน้ มา แยกศิษย์ทงั ้ สามให้ออกจากกัน
“แย่แล้วศิษย์พใ่ี หญ่!” จูปาเจีย้ ร้องเมือ่ เห็นข้าถูกพาตัวไป
ซุนวูค่ งฟาดพลองเป็ นวงกว้างจนโครงกระดูกแนวหน้าล้มระเนระนาด
แต่ตวั ทีอ่ ยูข่ า้ งหลังก็ขน้ึ มาทดแทนไม่ขาดตอน ทําให้เขาไม่อาจปลีกตัวมาได้
ได้แต่มองข้าถูกพาตัวไปเพียงอย่างเดียว
มือกระดูกพวกนัน้ พาข้ามาส่งถึงหน้าปี ศาจกระดูกขาว เขาดึงตัวข้า
เข้าไปพินิจดูใกล้ ๆ ทําเอาเลือดลมข้าปั น่ ป่ วน เห็นใบหน้าหล่อ ๆ ระยะ
ประชิดขนาดนี้...
“อืม มองใกล้ ๆ ก็ดนู ่ากินไม่เบาเลย”
ข้ายอมให้กนิ ทัง้ ตัวเลยเจ้าค่ะ !
ตัวข้าอ่อนระทวย ยอมให้ปีศาจรูปงามตรงหน้าโดยดุษณี
“ยัยเด็กบ้า อย่าไปยอมมันง่าย ๆ แบบนี้ส ิ !!” ซุนวูค่ งตะโกนลัน่ แต่ขา้
ต้านทานเสน่หเ์ ขาไม่ไหวนี่ จะให้ทาํ อย่างไร !
“ปล่อยไว้มหี วังยอมให้เขากินแน่ ๆ ทําอะไรสักอย่างสิพใ่ี หญ่” จูปาเจีย้
เร่งเร้า เจ้าลิงกัดริมฝีปากก่อนตัดสินใจขว้างพลองในมือใส่ปีศาจกระดูกขาว
ความเร็วและความแรงทําเอาต่อให้เบีย่ งศีรษะหลบแล้วก็ยงั ทําให้ใบหน้าซีก
หนึ่งหลุดเหวอะ ผิวหนังทีป่ ิ ดซ่อนตัวตนไว้ขาดวิน่ เผยให้เห็นกะโหลกทีม่ ี
แต่รอยแตกร้าว
วะ... เหวอออ ภาพนี้มนั สยองติดระดับเด็กอายุต่าํ กว่าสิบห้าปี ตอ้ งมี
ผูป้ กครองแนะนําเลยนะ !
“หน็อย !” ปี ศาจกระดูกขาวใช้มอื หนึ่งปิ ดบังใบหน้าทีเ่ สียโฉม ตวาดสัง่
โครงกระดูก “ฆ่ามันซะ !!”
โครงกระดูกหลายร่างกระโดดรุมเข้าใส่ซุนวูค่ งทีไ่ ร้อาวุธ ร่างสันทัดนัน่
จมหายไปใต้กองกระดูก
“ศิษย์พใ่ี หญ่ !!”
ปี ศาจกระดูกขาวหันใบหน้าทีเ่ หวอะหวะมาทางข้า คํารามเสียงตํ่า “ถ้า
กินเจ้าต้องทําให้รปู โฉมข้างดงามเหมือนเดิมได้แน่ !”
“จะกินข้า... ?”
บรรยากาศรอบตัวข้าเปลีย่ นไป ดวงตาจ้องมองปี ศาจตรงหน้าอย่าง
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เย็นชาจนเขาถึงกับผงะ
“คนทีจ่ ะกินข้าได้มแี ต่หนุ่มรูปงามสะท้านโลกาเท่านัน้ !!”
ตึง !
ข้ากระทืบเท้าข้างหนึง่ ลงพืน้ ประกบสองมือตังฉากคล้
้
ายกําลังสวดมนตร์
มีแสงสว่างวาบจากพืน้ รอบเท้าข้าจนสว่างไปทัวบริ
่ เวณ
“อาคมปราบมาร !”
“อ๊ากกก !!”
ปี ศาจกระดูกขาวทีอ่ ยู่ใกล้อาคมมากทีส่ ุดกรีดร้องโหยหวน ร่างเขา
ค่อย ๆ สลายไปเป็ นเศษธุลกี ่อนหายไปกับลําแสงปราบมาร แสงสว่างนันแผ่
่
ขยายเป็ นวงกว้าง กลืนกินร่างปี ศาจทัง้ หมด พวกมันส่งเสียงร้องโอดครวญ
ก่อนจะสลายไปเป็ นผุยผง จิตด้านลบถูกชําระล้างจนบริเวณโดยรอบบริสทุ ธิ ์
ข้าค่อย ๆ ลดมือลง เห็นซุนวูค่ งทีด่ ดี ตัวขึน้ มาจากพืน้ แม้จะมอมแมม
ไปเล็กน้อยแต่กไ็ ม่ได้รบั บาดเจ็บ คนอืน่ เองก็ยงั อยูใ่ นสภาพดีอยู่
...มีแต่ขา้ ทีท่ า่ ทางสภาพจะไม่สดู้ ี
“อ่อก !” ข้ากระอักเลือดแล้วหงายหลังล้มตึง
“เหม่ยเอ๋อร์ !!”
...ไม่ได้ใช้พลังเสียนาน ใช้ทเี ล่นเอาพลังชีวติ ข้าหดไปเกือบครึง่ เลย
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“งีเ่ ง่าทีส่ ดุ ! หัวสมองเจ้านอกจากผูช้ ายแล้วมีอะไรเหลืออยูบ่ า้ ง !”
ซุนวูค่ งได้ทดี า่ ข้ายกใหญ่ ฮึม่ ! ถ้าไม่ตดิ ว่าตอนนี้ไม่มแี รงจะอ้าปาก
พูดล่ะก็ตอ้ งมีรายการฉะกันไปสักยกแล้ว
โอ๊ะไม่ได้ ตอนนี้ขา้ นอนหนุนตักพีห่ วูจ่ งิ ่ อยู่ ต้องทําเป็ นอ่อนแอหน่อย
จะได้ออ้ นเขาได้
“งานนี้มนั จะไม่ถงึ ชมพูทวีปก็เพราะเจ้าเสนอตัวไปให้ปีศาจกินแบบนี้
นันแหละ
่
!!”
“ข้าแค่หลอกให้มนั ตายใจต่างหาก จะได้กาํ จัดมันได้” ข้าเถียงสู้
“โกหก เห็นก็รแู้ ล้วว่าหลงเสน่หม์ นั จนทําอะไรไม่ได้ !”
ฉึ ก
ข้ารูส้ กึ ถูกแทงใจดําอย่างแรง ก็... ก็คน (ปี ศาจ) มันหล่อนี่ ใครจะไป

