


กาลครัง้หน่ึงนานมาแลว้มสีมณะชัน้สูงผูห้น่ึงออกเดนิทางไปยงัทศิ
ประจมิ มุ่งหน้าสู่ชมพทูวปีเพื่ออญัเชญิพระไตรปิฎกอนัเป็นหลกัธรรมของ
พระโพธสิตัวเ์พือ่นํามาสัง่สอนชาวโลก 

แมห้นทางทีต่อ้งเดนินัน้จะเตม็ไปดว้ยอุปสรรคและความยากลาํบาก
กไ็มย่อ่ทอ้ เน่ืองดว้ยทา่นมศีษิยท์ัง้สามคนทีร่ว่มเดนิทางดว้ยคอยชว่ยเหลอื 
ปกป้องจากเหลา่ปีศาจทีถ่กูดงึดดูดว้ยขา่วลอืทีว่า่ หากไดก้นิเน้ือสมณะชัน้สงู
จะชว่ยใหเ้ป็นอมตะไมแ่ก่ไมต่าย 

หลงัรอนแรมอยู่หลายปี ฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ ผ่านบททดสอบ
กเิลสตณัหาทัง้รอ้ยแปด ในทีสุ่ดสมณะท่านนัน้และศษิย์ทัง้สามกอ็ญัเชญิ
พระไตรปิฎกสาํเรจ็และไดก้ลายเป็นเซยีน เรือ่งราวของพวกเขาเป็นทีเ่ลา่ขาน
ไปทัว่ทัง้แผน่ดนิ แมแ้ต่เดก็สามขวบยงัรูจ้กัชือ่

ชือ่ของสมณะทา่นนัน้คอืถงัซนัซาง (ถงัซมัจัง๋)
หลงัจากนัน้ผา่นมาหา้พนัปี ไดม้คีณะเดนิทางมุง่หน้าสูด่นิแดนตะวนัตก

อนัแสนหา่งไกลอกีครัง้ แต่อยา่เขา้ใจผดิวา่ขา้เดนิทางไปดว้ยแรงศรทัธาใน
หลกัธรรมอะไรขนาดนัน้

การเดินทางของข้าเริ่มต้นจากการประชุมเซียนประจําปีเมื่อสอง
สปัดาหก่์อนต่างหาก...

“กาลเวลาเปลีย่นคนเปลีย่น เดีย๋วน้ีพวกมนุษยเ์ริม่เสือ่มศรทัธา ไมใ่ห้
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ความเคารพเทพเซยีนกนัเหมอืนเมื่อก่อน กลบัไปนิยมชมชอบพวกปีศาจ
แทน”

ตาแก่เครายาวในชุดยาวสเีหลอืงทองอรา่มทีน่ัง่อยูห่วัโต๊ะประชุมเอ่ย
พลางทอดถอนใจ รอ่งรอยความกงัวลปรากฏอยูท่ีห่วา่งคิว้ ในฐานะเงก็เซยีน
ฮอ่งเตก้ส็มควรอยูท่ีเ่ขาจะกงัวล ตอนน้ีภพสวรรคก์าํลงัแยง่ชงิความนิยมของ
มนุษยก์บัภพปีศาจอยู ่หากปีน้ีความนิยมยงัตกตํ่าสูไ้มไ่ดอ้กี มนุษยค์งเลกิ
กราบไหวบู้ชาพวกเราแน่ นัน่จะสง่ผลต่อบรรดาของเซ่นไหวด้ ีๆ และเงนิ
ทาํบุญทีค่วรจะได้

หลายพนัปีที่ผ่านมาความหวาดกลวัของมนุษย์ที่มต่ีอปีศาจลดลง 
หลงัจากทีเ่หล่าปีศาจล่อลวงมนุษยโ์ดยใชรู้ปร่างหน้าตาอนัชวนน่าลุ่มหลง 
ชนิดทีว่า่ไมต่อ้งทาํอะไรกม็มีนุษยเ์สนอตวัไปใหก้นิถงึที ่

แต่ขา้กพ็อเขา้ใจนะ แหม... หล่อเสยีขนาดนัน้ใครบา้งจะอดใจไหว 
(ความจรงิขา้เองกเ็ป็นสาวกชมรมคนรกัราชาปีศาจกระทงิผูค้รองตําแหน่ง
ชายเจา้เสน่หห์า้สมยัเชน่กนั) ทาํใหน้อกจากจะมขีา่วมนุษยถ์กูปีศาจกนิแลว้ 
ยงัมหีลายครัง้ทีปี่ศาจโดนมนุษยก์นิแทน จนออกมารอ้งหม่รอ้งไหเ้รยีกรอ้ง
ความบรสิทุธิ ์(!?) อยา่งน่าสงสาร

ดูส ิพวกปีศาจใช้รูปลกัษณ์เป็นอาวุธ แต่เทพเซียนที่เหล่ามนุษย์
รูจ้กัแทนทีจ่ะแปลงรา่งเป็นหนุ่มรปูงามไปพบปะมนุษย ์กลบัใชร้า่งเฒา่ชรา
หนวดเคราหงอกเพื่อสรา้งความน่าเกรงขาม เป็นนโยบายทีผ่ดิจรงิ ๆ จะ
มนุษยห์รอืเซยีนอยา่งขา้กต็อ้งการของสวยงามเป็นอาหารตานะ ! 

หมื ? ขา้เป็นใครถงึกลา้มานัง่นินทาเงก็เซยีน ? 
ความจรงิขา้เป็นเซยีนตวัน้อยไม่มอีะไรโดดเด่นเมื่อเทยีบกบัเซยีน

องคอ์ื่น ภายนอกดคูลา้ยดรุณีวยัแรกแยม้ เสยีกแ็ต่ใบหน้าขาวซดีดอูมโรค
ไปหน่อย เสน้ผมดาํขลบัดจุมา่นรตัตกิาลยิง่ทาํใหผ้วิดขูาวราวกบัหมิะ ดวงตา
กลมโตสมี่วงลกึลํ้าปรอืลงทลีะน้อยจวนจะปิด ทว่าเสยีงเรยีกทีด่งัผ่ากลาง
หว้งนิทราทาํเอาขา้สะดุง้โหยง

“เหมย่หยวน” 
จู ่ๆ  เงก็เซยีนกเ็รยีกขา้กลางทีป่ระชมุ ทัง้ทีข่า้เป็นเซยีนชัน้ผูน้้อย ปกติ

กจ็ะเขา้มานัง่หลบัและตืน่เมือ่การประชมุจบโดยไมม่เีซยีนองคอ์ืน่สงัเกตเหน็
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แท ้ๆ  ไฉนวนัน้ีตาแก่เงก็เซยีนทีน่ัง่หา่งจากขา้ไปถงึสบิจา้ง1 ถงึมองเหน็ขา้ที่
นัง่หลบมมุไดล้ะ่ ต่อใหแ้กแ่ลว้สายตายาวขนาดไหนกไ็มน่่าจะเหน็ชดัขนาดน้ี

เมือ่ถูกเรยีกขา้กจ็าํเป็นตอ้งเสนอหน้าออกไปใหเ้ขาเหน็ เดีย๋วตาแก่
นัน่จะใชเ้ป็นขอ้อา้งตดัเบีย้ประชมุขา้โทษฐานทีโ่ดดงาน

เงก็เซยีนฮ่องเต้ลูบเคราดํางามของเขา โคลงศรีษะพลางเอ่ย “ขา้
ใครค่รวญดแูลว้ เราจาํเป็นตอ้งสรา้งสถานการณ์เรยีกศรทัธาจากพวกมนุษย์
กลบัคนื”

ขา้เริม่สงัหรณ์ใจไมด่ ีจะสรา้งสถานการณ์อะไรกส็รา้งไปส ิเกีย่วอะไร
กบัขา้ ตาแก่น่ีคดินโยบายแต่ละอย่างออกมาไมเ่คยเป็นผลดกีบัเหล่าเซยีน
เลย อยา่งคราวทีแ่ลว้กส็ง่หลานชายตวัเอง ‘เออ้หลางเสิน่กบัเจา้เหา่ฟ้า’ ลงไป
โฆษณานโยบายลดโรคพษิสนุขับา้ยงัโลกมนุษย ์ผลคอืเจา้เหา่ฟ้าเกอืบถกูจบั
ไปทาํหมาหมอ้ไฟ วิง่หางจกุตดูกลบัสวรรคแ์ทบไมท่นั (ขา้แอบหวัเราะสะใจ 
ขา้เกลยีดเจา้หน่ึงคนหน่ึงตวัปากเสยีน่ีมานานแลว้)

แลว้ครัง้น้ีตาแก่เงก็เซยีนจะหาเรือ่งอะไรใหข้า้อกีละ่
เงก็เซยีนฮ่องเตย้ดืตวั เชดิหน้าใหดู้น่าเกรงขามก่อนประกาศกนัให้

ไดย้นิทัว่หอ้งประชมุ
“ขา้จะใหเ้จา้ไปอญัเชญิพระไตรปิฎกอกีครัง้”
“หา !?”
ทนัททีีน่โยบายเรยีกศรทัธาถกูประกาศออกมาจากปากเงก็เซยีน ขา้ก็

ถงึกบัรอ้งเสยีงหลง ดวงตาทีป่รอืเพราะความงว่งเบกิกวา้งจนแทบถลน รอ้ง
ละลํ่าละลกั

“เดีย๋วก่อนเงก็เซยีน ทาํไมตอ้งไปอญัเชญิพระไตรปิฎกดว้ย !?”
“การเดนิทางไปชมพทูวปีนัน้จะทาํใหพ้วกมนุษยไ์ดใ้กลช้ดิกบัเจา้ซึง่

เป็นตวัแทนของเหลา่เซยีน สามารถตามตดิชวีติเจา้ไดท้กุอริยิาบถ ทาํใหเ้รยีก
ศรทัธาและความเลือ่มใสไดม้ากกวา่อยา่งไรละ่” เงก็เซยีนอธบิายเหตุผลเสยี
ดบิด ีเหน็การเดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกเป็นรายการตามดชูวีติดาราที่
กาํลงัเป็นทีนิ่ยมบนโลกมนุษยห์รอืไง

“ถา้อยากใหใ้กลช้ดิมนุษยก์ส็่งแปดเซยีนลงไปจุตอิกีรอบส ิพวกเขา
1 มาตราวดัความยาว 1 จา้ง = 2.3 เมตร
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กเ็ป็นทีรู่จ้กัของพวกมนุษย ์ทัง้ยงัโดง่ดงัเป็นทีเ่คารพมากกวา่อกี !” ขา้ชีม้อื
ไปยงัแปดเซยีนทีส่ะดุง้โหยงเป็นแถบ ๆ หลีเ่ทีย้ไกวซ่ึง่เป็นอนัดบัหน่ึงของ
แปดเซยีนรบีโขยกเขยกตวัลุกขึน้ ยอ่กายคารวะทัง้ทีข่าไมด่ี

“กราบทูลเงก็เซยีน ถงึเรื่องของพวกเราแปดเซยีนจะเป็นที่รูจ้กัใน
หมู่มนุษย ์ แต่ถา้พดูถงึความโด่งดงักไ็ม่อาจเทยีบเรื่องราวของท่านซนัซาง
และศษิยท์ัง้สามทีแ่มแ้ต่เดก็สามขวบกร็ูจ้กัได”้ หลีเ่ทีย้ไกว่หาทางปัดภาระ
โดยมเีสยีงสนบัสนุนจากพวกอกีเจด็

“ถูกแลว้เงก็เซยีน เดก็ ๆ อาจไม่รูจ้กัขา้เฉากว๋อจิ้ว แต่หากพูดถงึ
ฉเีทยีนตา้เซิน่ละ่กไ็มม่ใีครไมรู่จ้กั” 

“ทกุวนัน้ีคนยงัเขา้ใจผดิวา่ขา้เป็นผูห้ญงิอยูเ่ลย” หลนัไฉ่เหอบน่อุบอบิ
ดว้ยทา่ทางน้อยใจ

เซยีนคนอื่นกพ็ยกัหน้าเหน็ดว้ย ขา้สะอกึ ตระหนกัถงึอานุภาพของ
การมพีรรคพวก... ฮึม่ ! คนหน่ึงพดู อกีคนขานรบั เป็นลกูคูก่นัดเีหลอืเกนิ 
ทัง้แปดเสยีงประสานกนัอยา่งพรอ้มเพรยีง

“พวกขา้จงึคดิวา่การสง่ทา่นซนัซางลงไปเป็นการเหมาะสมทีส่ดุ”
“ไม ่!!!”
ขา้กรดีรอ้ง สองมอืตบโต๊ะตะโกนเสยีงดงั “ขา้ไมล่งไปโลกมนุษยเ์ดด็ขาด 

ทา่นอยากใหข้า้ตายหรอือยา่งไร กร็ูน่ี้วา่ขา้ลงไปไมด่ะ... ได.้.. ออ่ก !!”
ยงัไม่ทนัจบประโยคด ี ขา้ก็รู้สกึเหมอืนมกี้อนเคม็ ๆ จุกอยู่ในคอ 

พยายามจะกลนืมนัลงไปแต่มนัดนัไปกระทบโดนบางจุดในลําคอทําใหเ้กดิ
ความรูส้กึอยากขยอ้น ต้องอา้ปากกระอกัใส่ฮัน่จงหลีท่ีน่ัง่อยู่ตรงขา้ม จน
ใบหน้าอวบอว้นเตม็ไปดว้ยเลอืดสแีดงฉาน 

“วา้ย ! เหมย่หยวนอาการกาํเรบิอกีแลว้ !” เหอเซยีนกหูวดีรอ้ง กระเถบิ
ออกหา่งฮัน่จงหลี่

“ทา่นไทซ่่างเหลา่จวนิรบีมาดนูางท ี!”
เน่ืองจากตําแหน่งทีน่ัง่ค่อนขา้งห่างกนัไกล กว่าชายชราผมขาวจะ

เดนิเคราลากพืน้มาหาขา้ ขา้กเ็ริม่หน้ามดื รูส้กึเหมอืนวญิญาณจะหลุดจาก
รา่ง ไทซ่่างเหลา่จวนิยอ่ตวัลงหาขา้ดว้ยสหีน้าเบือ่หน่าย เขายดัยาใสป่ากขา้ 
จบัชพีจรพอเป็นพธิแีลว้เอย่ใหท้กุคนทราบ
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“ไมต่ายแลว้”
ทกุคนถอนหายใจอยา่งโลง่อก โดยเฉพาะพวกแปดเซยีนทีก่ลวัวา่หาก

ขา้เป็นอะไรไป พวกเขาจะตอ้งดาํเนินนโยบายของเงก็เซยีนแทน
ขา้รอจนหายหน้ามดืแลว้ลุกขึน้มาเถยีงกบัเงก็เซยีนต่อ “เหน็หรอืไม ่

ขนาดอยูบ่นสวรรคข์า้ยงักระอกัเลอืดไมต่ํ่ากวา่วนัละสามหน ขนืลงไปโลกมนุษย ์
เจออากาศสกปรกมหีวงัตายตัง้แต่ยงัไมอ่อกเดนิทางแน่ !”

ไมใ่ชว่า่ขา้เอาเรือ่งสขุภาพมาเป็นขอ้อา้ง แต่วา่รา่งกายขา้นัน้ออ่นแอ
มาแต่กาํเนิด ธาตุหยนิหยางในรา่งไมส่มดลุกนั วนัดคีนืดหีากขา้กระอกัเลอืด
แลว้แน่น่ิงไปอยา่ไดต้กใจ กรณุารบีเอายาของไทซ่่างเหลา่จวนิยดัปากขา้ก่อน
วญิญาณจะออกจากรา่งดว้ย

เงก็เซยีนฮอ่งเตเ้หลอืบมองขา้ดว้ยสายตาเยน็ชา กลา่วเสยีงราบเรยีบ 
“คราวทีแ่ลว้เจา้โดดงานลงไปดกูารแสดงดนตรขีองพวกปีศาจไดต้ัง้ครึง่คอ่น
วนัยงัไมเ่หน็ตายเลย”

ขา้แทบกระอกัเลอืดอกีรอบ... กค็วาม (หลอ่ที)่ ดงึดดูมนัต่างกนัน่ี 
เดีย๋วส ิ! มาแอบดชูวีติขา้แบบน้ีไดอ้ยา่งไร ละเมดิสทิธสิว่นบคุคลชดั ๆ  

คอยดเูถอะ คราวหน้าขา้จะไปร่วมประทว้งกบัพวกเซยีนรุ่นใหม่ เรยีกรอ้ง
ความเป็นสว่นตวับา้ง

เงก็เซยีนฮอ่งเตโ้บกมอืปัดคลา้ยไมใ่สใ่จ “ขา้จะใหไ้ทซ่่างเหลา่จวนิทาํ
ยาสาํรองไวใ้หเ้จา้ตดิตวัเยอะ ๆ หมดกข็ึน้มาขอไดท้กุเมือ่”

“เหน็ความสาํคญัของชวีติขา้หน่อยส ิ!” ขา้โวยวาย เงก็เซยีนฮอ่งเตท้าํ
หน้าเหน่ือยหน่าย ตดับทเสยีงเฉยีบขาด

“เชน่นัน้เจา้กไ็ปตามหาอาจารยเ์จา้กลบัมาแลว้ใหเ้ขารบัหน้าทีแ่ทนส”ิ
เจอประโยคน้ีเขา้ไปขา้กถ็งึกบัสะอกึ ใหต้ามหาอาจารยเ์น่ียนะ เผลอ ๆ  

ขา้เดนิทางไปชมพทูวปียงัใชเ้วลาน้อยกวา่อกี
เมื่อสามปีก่อนอาจารย์ผู้มพีระคุณของขา้ซึ่งเป็นซนัซางรุ่นแรกได้

หายตวัไปอยา่งไรร้อ่งรอย ขา้และศษิยท์ัง้สามของเขาคดิวา่คงเป็นการประทว้ง
เงก็เซยีนฮอ่งเตท้ีจ่า่ยเบีย้หวดัชา้ ทัง้ยงัตดัลดสวสัดกิารของเหลา่เซยีนลงดว้ย
เหตุทีม่นุษยท์าํบุญกนัน้อยลง ไมม่งีบประมาณเหลอืมากพอจา่ย

“เชอะ เพราะทา่นขีเ้หนียว อาจารยถ์งึไดห้นีไปอยา่งไรเลา่” ขา้เชดิหน้า
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ไมพ่อใจ 
เงก็เซยีนเอามอืนวดขมบั เอย่วา่ “ขา้รูว้า่เจา้ไมพ่อใจ แต่แผนการน้ีเป็น

สิง่ทีอ่าจารยเ์จา้เสนอไวก่้อนหายตวัไป” ขา้นึกออกแลว้ วนันัน้อาจารยน์ัง่ปัน่
โครงการเพิม่ศรทัธาทีเ่งก็เซยีนสัง่ใหเ้ซยีนทกุองคเ์ขยีนไปเสนอน่ี... 

โธเ่วย้ ไอโ้ครงการทีเ่ขยีนแบบสง่ ๆ นัน่ดนัผา่นดว้ยหรอื !
“ทัง้ยงัเจาะจงใหเ้จา้และศษิยท์ัง้สามเป็นคนดาํเนินงานดว้ย”
ขา้แทบลม้ตงึลงไปทนัททีีไ่ดย้นิ ขอ้น้ีไม่อยู่ตอนทีข่า้ช่วยตรวจทาน

เอกสารก่อนสง่น่ี น่ีทา่นเพิม่มนัลงไปทหีลงัหรอื !?
“ดว้ยเหตุน้ี เหมย่หยวน เจา้จงลงไปโลกมนุษยซ์ะ” 
ไออ้าจารยเ์ฮงซวย !!!



เมือ่สามปีก่อน ถงัซนัซางผูเ้ป็นอาจารยข์องขา้ไดห้ายตวัไปอยา่งไรร้อ่ง
รอย ไมม่ขีอ้ความหรอืเบาะแสอะไรทิง้ไว ้แมแ้ต่เซยีนทีม่หีน้าทีจ่บัตาดคูวาม
เป็นไปในภพสวรรคแ์ละมนุษยก์ย็งัไมท่ราบรอ่งรอยของเขา แมป้กตเิขามกัจะ
หนีเทีย่วเป็นประจาํอยูแ่ลว้แตก่ไ็มเ่คยหายไปนานขนาดน้ี ทาํใหศ้ษิยอ์ยา่งขา้
ตอ้งรกัษาการและเขา้ประชมุแทน ตอนนัน้ขา้ยงัไมรู่ว้า่เหตุใดเขาถงึหายไป 
แต่ตอนน้ีขา้พอจะรูแ้ลว้…

เพราะเขาไมอ่ยากไปอญัเชญิพระไตรปิฎกอกีรอบน่ะส ิ!
หายตวัไปไมว่า่ ดนัทิง้ภาระหนกัอึง้มาใหข้า้อกี อยา่ใหข้า้ตามหาทา่น

เจอนะทา่นอาจารย ์สาบานไดว้า่สิง่แรกทีข่า้จะทาํคอืต่อยใบหน้านกับุญเป่ียม
ศรทัธาทีไ่วห้ลอกชาวบา้นนัน่ใหห้งายเลย !

“โกรธมากไปไมด่ต่ีอเลอืดลมภายในนะ” ไทซ่่างเหลา่จวนิทีก่าํลงัตรวจ
ดชูพีจรของขา้เอย่ขึน้มาเรยีบ ๆ  ขา้ทาํเสยีงฮดึฮดั ระบายความหงดุหงดิออก
มาเป็นคาํพดู

“จะไม่ใหข้า้โกรธไดอ้ย่างไร อยู่ด ีๆ กต็อ้งลําบากลําบนเดนิทางไป
ตะวนัตกแสนหา่งไกลแทนคนทีห่นีเทีย่ว ฮึม่”

“ไม่แน่เขาอาจกําลงัเผยแผ่สัง่สอนเหล่ามนุษยต์ามหน้าทีซ่นัซางทีด่ี
กไ็ด”้

“นัน่หมายความวา่ภพน้ีใกลจ้บสิน้แลว้” ขา้กลอกตา อยา่งอาจารยข์า้
เน่ียนะจะมจีติสาํนึกการเป็นซนัซางทีด่ ีทกุวนัน้ีศลีขอ้ทีห่า้ของเขาแตกวนัละครัง้

ºÑ¹·Ö¡º··Õè 1
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เป็นอยา่งน้อย แคเ่ขายอมกนิเจตลอดการเดนิทางเมือ่หา้พนัปีก่อน พระยไูล
ทีเ่ป็นอาจารยข์องเขากป็าดน้ําตาดว้ยความยนิดมีากแลว้ ไมต่อ้งพดูถงึการ
เทศนาโปรดชาวโลก 

มาคดิดูแล้วเมื่อหา้พนัปีก่อน ชะตากรรมเขากไ็ม่ไดด้ไีปกว่าขา้สกั
เทา่ไร ความจรงิเจา้แมก่วนอมิแคว่านใหเ้ขาไปเอาคมัภรีท์ีช่มพทูวปีเทา่นัน้ 
แต่เพราะความคดิอนับรรเจดิของเงก็เซยีนทีอ่ยากใหม้นุษยโ์ลกไดเ้หน็ศรทัธา
อนัยิง่ใหญ่ จงึใหเ้ขาไปจตุเิป็นมนุษยธ์รรมดาไรพ้ลงั (อนัทีจ่รงิคอืแอบวางยา
แลว้สง่ไปจตุแิบบไมถ่ามความเหน็) ตอ้งเดนิทางไปชมพทูวปีทลีะกา้วแทนที่
จะขีเ่มฆไปแบบสบาย ๆ นบัจากนัน้มาอาจารยข์า้จงึเกลยีดขีห้น้าเงก็เซยีน
เขา้กระดกูดาํ 

อา... ขา้เริม่สงสารเขาขึน้มานิด ๆ  อยา่งน้อยขา้กโ็ชคดกีวา่ตรงทีไ่มต่อ้ง
ไปจตุเิป็นมนุษย ์ยงัสามารถใชพ้ลงัได ้อกีอยา่งขา้สามารถตอ่รองกบัเงก็เซยีน
สาํเรจ็ เดนิทางเพยีงแคส่ามเดอืนกพ็อ

“น่ี ๆ ไทซ่่างเหลา่จวนิ ทา่นชว่ยเขยีนอาการขา้หนกั ๆ หน่อยส ิเอา
แบบวา่ทนัททีีข่า้เหยยีบพืน้โลกมนุษยเ์ป็นสิน้ลม ตาแก่เงก็เซยีนจะไดไ้มส่ง่
ขา้ไป” ขา้ออ้นหมอเทวดา

“เสยีใจด้วยที่ขา้ยงัมจีรรยาบรรณพอ” ชายชราปัดคําขอของขา้ไป
โดยสิน้เชงิ

“โธ่ ขา้อ่อนแอขนาดน้ีท่านไมเ่หน็ใจเลยหรอื” ขา้ทาํน้ําตาซมึหวงัวา่
เขาจะเหน็ใจ

“คนอ่อนแอที่ไหนไปกระโดดโบกไม้โบกมือดูดนตรีได้ขนาดนัน้” 
ไทซ่่างเหลา่จวนิแทงใจดาํขา้ดงัฉกึ “ตวัเองขาดธาตุหยาง มอิาจสมัผสัธาตุหยนิ
แต่กลบัไปดดูนตรขีองปีศาจไดอ้ยูน่านสองนาน ดทูา่ภมูติา้นทานเจา้คงดขีึน้
มากแลว้”

ขา้ไรค้ําแก้ตวั ใครใชใ้หน้ักรอ้งนําของวงเป็นปีศาจหล่อกระชากใจ
แบบนัน้ละ่

“มยีาของขา้อยู่ คงพอให้เจ้าเอาชวีติรอดบนโลกมนุษย์จนกว่าจะ
อญัเชญิพระไตรปิฎกมาไดแ้น่” หมอเทวดาบอกอยา่งมัน่ใจพลางสง่ขวดยา
ใหข้า้
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“แต่ขา้ไม่อยากไปน่ี !” ขา้งอแง ถา้ไม่ตดิว่าโตแลว้จะลงไปดิน้แบบ
เดก็ ๆ  ใหด้ ูไทซ่่างเหลา่จวนิถอนหายใจยาวเหยยีดก่อนเอย่ดว้ยความออ่นใจ

“หากไมใ่ชเ่จา้จะมใีครกลอ่มสามคนนัน้ไดอ้กี โดยเฉพาะฉเีทยีนตา้เซิน่ 
เจา้กร็ูว้รีกรรมสมยัเขาบุกสวรรคด์”ี 

ขา้ทาํหน้าบดูบึง้ เดีย๋วขา้ตอ้งไปรวบรวม ‘ศษิยท์ัง้สาม’ ใหม้าเดนิทาง
ดว้ยน่ีนา ใหต้ายเถอะ หวงัวา่เจา้ลงิวอกนัน่จะไมโ่มโหจนทาํลายสวรรคอ์กีนะ

ฮวากว๋อซนั ภูเขาแห่งบุปผาและผลไมท้ีย่งัคงความงดงามเฉกเช่น
หลายพนัปีก่อน ทุง่บุปผาหลากหลายสทีีอ่อกดอกตลอดทัง้ปีเรยีกหมูผ่เีสือ้ภมร
ใหม้าบนิตอม น้ําตกสงูไหลกระทบเป็นละอองน้ํา ทอประกายรุง้ยามตอ้งแสง 
ทาํใหด้นิแดนทีต่ดัขาดโลกภายนอกแหง่น้ีดรูาวกบัสวรรคบ์นดนิ สตัวน้์อยใหญ่
ทีน่านครัง้จะไดพ้บเจอคนแปลกหน้าต่างจอ้งมองขา้อยา่งสงสยั บางตวัเขา้มา
ดมอยา่งไมร่ะแวง ดทูา่ชวีติทีน่ี่คงจะสงบสขุไมน้่อย มน่ิาเจา้นัน่ถงึยอมละทิง้
ชวีติบนสวรรค ์เลอืกใชช้วีติทีบ่า้นเกดิอนัแสนสวยงามแหง่น้ี

สวบ !
ใบไมร้ว่งกราวอยูเ่หนือศรีษะขา้ ลกูกวางทีก่าํลงัดมมอืขา้สะดุง้แลว้เผน่

หายไป ขา้เงยหน้ามองลงิวอกทีอ่อกจะตวัโตกวา่ลงิทัว่ไปเทา่ตวั มนันัง่ยอง ๆ  
อยูบ่นกิง่ไม ้กะพรบิดวงตาอนักลมโต รอ้งทกัเสยีงแหลมสดใส

“อา้ว ทา่นเหมย่หยวนน่ี มาหาทา่นอ๋องหรอื”
“อมื ขา้มธีรุะกบัเขาน่ะ”
“งัน้ตามขา้มาเลย” เจา้ลงิหนัหลงักระโจนนําไป ขา้เดนิตามมนัไปอยา่ง

ไมร่บีรอ้น คอ่ย ๆ ดืม่ดํ่าความสวยงามและสดูอากาศบรสิทุธิข์องทีแ่หง่น้ี
เจา้ลงินําขา้มาถงึน้ําตกสงูใหญ่ หลงัมา่นน้ําแห่งน้ีคอืถํ้าอนัเป็นบา้น

ของทา่นอ๋องของมนั ขา้กา้วเทา้ไปบนหนิกลมทีเ่รยีงยาวเป็นเสน้ทาง มา่นน้ํา
คอ่ย ๆ แหวกออกเป็นซุม้โคง้ใหข้า้ผา่นเขา้ไปโดยไมม่แีมแ้ต่หยดน้ํากระทบ
ถกูผวิกาย

หลงัม่านน้ําเป็นถํ้าขนาดใหญ่ ดา้นบนมเีถาวลัยห์อ้ยระยา้เป็นทีใ่ห้
บรรดาลงิน้อยหอ้ยโหน เสยีงรอ้งเจีย๊ก ๆ ดงัสะทอ้นยาวเป็นทอด ๆ คลา้ย
บอกการมาถงึของขา้
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“เหมย่หยวน !!!”
ยงัไมท่นัเหน็ตวั เสยีงตดิซุกซนกด็งักอ้งไปทัว่ถํา้ รา่งทีด่คูลา้ยวานรตวั

ใหญ่กระโดดตลีงักาอยา่งสวยงามมาหยดุตรงหน้าขา้ ยืน่มอืดงึแกม้ขา้เสยีแรง
“เจี๊ยก ไม่เจอกนัตัง้นาน ยงัดูใกล้ตายเหมอืนเดมิเลยแฮะ ฮ่าฮ่า” 

นอกจากจะดงึแกม้ขา้จนเจบ็แลว้ยงัโยกหวัขา้ไปมาจนเวยีนหวั
“ออ่ยอ๊ะ !! (ปลอ่ยนะ)” ขา้พยายามดงึมอืทีเ่ตม็ไปดว้ยขนของเขาออก 

เขาหวัเราะเสยีงดงัแลว้จงึยอมปลอ่ยมอื
ขา้เอามอืลูบแก้มทีแ่ดงจํ้า ถลงึตามองบุรุษหนุ่มรูปร่างสนัทดัอย่าง

ขุน่เคอืง เขาแตง่กายแบบเดยีวกบันกัรบ สวมเกราะสทีองทีไ่หลแ่ละอก เสน้ผม
สน้ํีาตาลประกายทองยาวเกอืบถงึสะโพก หากแต่รวบเอาไวเ้พยีงลวก ๆ 
ใบหน้าคมดแุฝงแววซุกซนเฉกเชน่เดก็ทารก นยัน์ตาสเีพลงิดลูกุโชนราวกบัมี
อคัคอียูภ่ายใน เขายิม้แยกเขีย้ว มอืหน่ึงหมนุหางตวัเองเลน่ เจา้น่ีแหละราชา
วานรทีด่งัสะทา้นไปทัว่ทกุภพ

ฉเีทยีนตา้เซิน่ ‘ซุนวูค่ง’
“มา ๆ  ๆ  นัง่กนิอะไรกอ่น เดก็ ๆ  เอาของมารบัแขกหน่อย” ซุนวูค่งรอ้งสัง่ 

บรรดาบรวิารวานรของเขารบียกน้ําชาและผลไมม้าใหข้า้ทนัที
ขา้ควา้ผลทอ้มากดัเขา้ปาก อยา่งน้อยกข็อชมิสกันิดก่อนทีม่นัจะกลาย

เป็นเศษขยะไปเมือ่ขา้แจง้ขา่วอนัไมน่่าภริมยใ์หแ้ก่ซุนวูค่ง
และเป็นดัง่ที่ขา้คาด... ทนัททีี่ขา้บอกว่าเขาต้องไปตะวนัตกกบัขา้

อกีครัง้ เขากเ็ขวีย้งกลว้ยสดุโปรดในมอืทิง้ นยัน์ตาโชตชิว่งดจุอคัคแีผดเผา 
ตวาดลัน่สะเทอืนฟ้าดนิ

“อยา่มาลอ้ขา้เลน่นะเงก็เซยีน !! ขา้ไมม่วีนัไปอญัเชญิพระไตรปิฎกอกี
แน่ ตาแก่หวัหงอก !!” 

อนัทีจ่รงิเขาไมไ่ดห้วัหงอกนะ ถงึจะเป็นเพราะยอ้มสผีมกเ็ถอะ
ซุนวู่คงอาละวาดยกใหญ่ บรรดาลูกหลานวานรของเขาวิง่หลบกนั

จา้ละหวัน่ ฉีเทยีนตา้เซิน่เอือ้มมอืไปหลงัใบห ูปรากฏพลองทองยาวตดิมอื
ออกมา ตลอดทัง้ทอ่นสลกัลวดลายมงักรไว ้เพยีงวาดมนัผา่นอากาศกส็ง่เสยีง
ดงักอ้งราวกบัมงักรคาํราม 

ไมไ่ดเ้หน็พลองทองคํา้สมทุรทีเ่จา้ลงิไปขโมยจากจา้วมงักรมาตัง้นาน 
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ดทูา่คงไดด้ซุูนวูค่งถลม่สวรรคอ์กีครัง้เป็นแน่แท้
“เมฆวเิศษ !”
ปุยเมฆสขีาวจากกลุ่มเมฆลอยมาหาผูเ้ป็นนายอย่างรวดเรว็ เจา้ลงิ

กระโดดตลีงักาทิง้ตวัลงบนเมฆกอ้นน้อย ตระเตรยีมขึน้สวรรค์
ขา้กะแลว้ มาบอกเจา้ลงิอารมณ์รอ้นน่ีก่อน เขาตอ้งอาละวาดเงก็เซยีน

จนตอ้งลม้เลกิโครงการน้ีแน่ ทน้ีีขา้กไ็มต่อ้งไปชมพทูวปีแลว้
“ไปตําหนกัเงก็เซยีน !” ซุนวู่คงรอ้งสัง่เมฆวเิศษแต่ยงัไม่ทนัไดอ้อก

บนิ เสยีงหน่ึงกด็งัหา้ม
“รอก่อนวูค่ง”
ทัง้ขา้และเขาตา่งชะงกั แสงสขีาวบรสิทุธิส์วา่งจา้อยูบ่นทอ้งฟ้า บลัลงัก์

รปูดอกบวับานคอ่ย ๆ  ลอยลงมาเบือ้งลา่ง ขา้รบีคกุเขา่พนมมอื ขณะทีซุ่นวูค่ง
กระโดดลงจากเมฆ ย่อกายชนัเขา่ขึน้ขา้งหน่ึง ประสานมอืทาํความเคารพ
สตรบีนบลัลงัก์

“คารวะเจา้แมก่วนอมิ” 
สตรผีู้มใีบหน้าเป่ียมด้วยเมตตาทอดมองเราอย่างอ่อนโยน กล่าว

เสยีงใสดุจระฆงัเงนิชวนใหทุ้กสรรพสิง่รูส้กึสงบ ไมเ่วน้แมแ้ต่ฉีเทยีนตา้เซิน่
ทีอ่ารมณ์รอ้นดจุอคัคี

“ตอนน้ีเจา้เป็นเซยีนแลว้ ไฉนจงึอารมณ์รา้ยไมต่่างกบัเมือ่หา้พนัปีก่อน
เลย”

“กท็า่นด ูเงก็เซยีนฮอ่งเตจ้ะใหข้า้ไปอญัเชญิพระไตรปิฎกอกีรอบน่ี !” 
ซุนวูค่งรบีฟ้องทนัที

“อนัทีจ่รงิ เขาเองกไ็หวว้านใหข้า้มาชว่ยเกลีย้กลอ่มเจา้อกีแรง” เจา้แม่
กวนอมิยิม้ “การอญัเชญิพระไตรปิฎกคราวน้ีเป็นสิง่ทีอ่าจารยเ์จา้ทิง้ไวก่้อนจะ
หายตวัไป ทัง้ยงัเจาะจงใหพ้วกเจา้ทัง้สามและเหมย่หยวนเป็นคนไปอญัเชญิ
ดว้ย ดทูา่จะตอ้งมอีะไรสาํคญัแน่ ๆ”

...เจา้แม ่ทา่นมองโลกในแงด่เีกนิไปแลว้
“เขากแ็คห่าเรือ่งโยนงาน” แมแ้ต่ซุนวูค่งยงัรู้
เจา้แมก่วนอมิสา่ยหน้า “อยา่งไรกต็าม เงก็เซยีนมบีญัชาแลว้ แมเ้จา้

จะสามารถขดัขนืได ้แต่เหมย่หยวนไมอ่าจฝ่าฝืนราชโองการ นางจาํเป็นตอ้ง
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ลงไปยงัโลกมนุษย ์แลว้เจา้จะปลอ่ยนางลงไปเพยีงลาํพงังัน้หรอื”
คราวน้ีซุนวูค่งถงึกบัเงยีบปาก ขา้เองกเ็ริม่คดิวา่หากเดนิทางโดยไมม่ี

เขาละ่กค็งลาํบากขึน้แน่... แยแ่ลว้ เขาคงไมท่ิง้ขา้ใหเ้ดนิทางคนเดยีวหรอกนะ
ราชาวานรน่ิงเงยีบอยูพ่กัใหญ่ ในทีส่ดุกย็อมเอย่ปาก
“กไ็ด ้ขา้ไปกไ็ด ้!” 
เขาชีน้ิ้วมาทีข่า้แลว้พดูต่อ “ไมง่ ัน้เจา้เดก็อมโรคน่ีตายไประหวา่งทาง 

อาจารยง์ีเ่งา่นัน่ตอ้งเลน่งานขา้แน่”
...อยา่มาแชง่ขา้สิ
“แต่วา่ขา้จะไมย่อมใสม่งคลทองอกีแน่ !” ซุนวูค่งประกาศกรา้ว ดทูา่

ประสบการณ์ถกูมงคลทองรดัหวัยงัฝังลกึอยูใ่นความทรงจาํ
เจา้แมก่วนอมิยิม้คลา้ยขบขนั “ยอ่มได”้
“เดีย๋วก่อนเจ้าแม่กวนอมิ แล้วขา้จะควบคุมเขาได้อย่างไร” ขา้รบี

ทกัทว้ง เจา้ลงิน่ียอมฟังใครซะทีไ่หน
“จะควบคมุขา้ ฝันไปอกีพนัปีเถอะ เจีย๊ก” ซุนวูค่งวา่พลางเอาน้ิวจิม้

แกม้ซะแทบทะลุ ขา้อา้ปากจะงบัน้ิวเขาแต่เขาดนัชกักลบัไปไดท้นั
“ขา้เชือ่วา่ตอนน้ีฉีเทยีนตา้เซิน่มวีฒุภิาวะพอทีจ่ะควบคมุตวัเองไมใ่ห้

ก่อเรือ่งเดอืดรอ้นได”้
“ขา้เคยก่อเรือ่งเดอืดรอ้นซะทีไ่หน !” ซุนวูค่งโวยวาย 
หยู~ กลา้พดู วรีกรรมเจา้เยอะจนจะบนัทกึไมห่มดแลว้ อยากใหข้า้นบั

วรีกรรมทีน่รกรวมเขา้ไปดว้ยหรอืไม ่จะไดย้าวเป็นพงศาวดารไดพ้อดี
แม้กระทัง่เจ้าแม่กวนอิมยงัไม่เชื่อ แต่ยงัรกัษาภาพพจน์ด้วยการ

ไมแ่สดงสหีน้าออกมาชดัเจน “หากเจา้ยอมตกลงกไ็มม่อีะไรตอ้งเป็นหว่งอกี”
สิน้คาํกลา่ว บลัลงักด์อกบวักค็อ่ย ๆ  ลอยขึน้ไปบนอากาศ ขา้และซุนวูค่ง

ประสานมอื คอ้มศรีษะเป็นเชงิเคารพ 
“น้อมสง่เจา้แมก่วนอมิ”
รศัมสีขีาวสวา่งลอยหายไปบนฟ้ากวา้ง ขา้คอ่ย ๆ ลุกขึน้ยนื ยกมอื

ปิดปากไอเลก็น้อย เป็นจงัหวะเดยีวกบัทีซุ่นวูค่งหนัมาถาม
“ขา้ยอมเดนิทางไปกบัเจา้ ทน้ีีเอาอยา่งไรต่อ”
“กต็อ้งไปตามอกีสองคน ขา้วา่จะไปหาจปูาเจีย้ก่อน” ขา้บอก ซุนวูค่ง
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พยกัหน้าก่อนกระชากตวัขา้ขึน้เมฆวเิศษ
“งัน้กไ็ปกนัเลย”
ทนัททีีไ่ดร้บัคาํสัง่เจา้เมฆกพ็ุง่ทะยานออกไปดว้ยความเรว็สงู ขา้ทีย่งั

ไมท่นัทรงตวัใหม้ัน่คงถงึกบัแทบพลดัตกลงจากเมฆ เมฆวเิศษใชเ้วลาไมน่าน
กพ็าเรามาถงึสวรรค ์แถมมกีารปาดซา้ยปาดขวาใสเ่มฆและสตัวว์เิศษอืน่จน
เขาตะโกนดา่ขา้ไลห่ลงัมา โอ๊ย ! ขา้บอกแลว้วา่อยา่ซิง่แบบน้ี นิสยัเหมอืน
เจา้ของไมม่ผีดิ !

“พวกเต่าคลานทัง้หลายหลบไป ! ฉีเทยีนตา้เซิน่มาแลว้ !!” เจา้ลงิ
ทา่ทางเมามนัเตม็ที ่สัง่เมฆวเิศษซิง่ซะเกนิความเรว็ทีเ่ขาจาํกดั ขา้ไมอ่ยาก
โดนคา่ปรบันะ

“ทหารสวรรคต์ามมาแลว้ !” ขา้ตะโกนแขง่กบัเสยีงลม ขา้งหลงัมทีหาร
สองสามนายขีเ่มฆไลต่ามมา พรอ้มรอ้งสัง่ใหข้า้หยดุ

“ไมต่อ้งหว่ง เหมย่หยวน !” เจา้ลงิตะโกนกลบัมา ขา้เหน็แววซุกซนใน
ดวงตาเขา “ขา้จะสลดัเจา้พวกนัน้ใหด้ ู!!”

“ขา้จะบอกใหเ้จา้หยดุหรอก !!”

“ฮอื... โดนคา่ปรบัจนได”้
ขา้ร้องไห้กระซกิ ๆ หลงัทหารสวรรค์เขยีนใบสัง่มาให้ขา้ไปชําระ

ตามกําหนด เป็นความผดิเจา้ลงิบา้แท ้ๆ ทาํไมขา้ถงึเป็นคนรบัเคราะหล์่ะ 
ฮอื สวรรคไ์มย่ตุธิรรม 

ซุนวูค่งทีไ่มรู่ค้วามผดิกระโดดลงจากเมฆ เดนิตรงไปยงัรา้นสรุาของ
เมอืงสวรรคช์ัน้ลา่ง หน้ารา้นตกแต่งดว้ยสแีดงฉาน กลิน่สรุาหอมโชยมาจาก
ดา้นใน

หลงัจูปาเจี้ยปฏบิตัภิารกจิอญัเชญิพระไตรปิฎกสําเรจ็ก็ได้กลบัมา
สวรรค์ เปิดรา้นสุราอยู่ที่เมอืงสวรรค์ชัน้ล่าง มตีัง้แต่สุราของเมอืงมนุษย์
ไปจนถงึสรุาทอ้ชัน้เลศิ ไดร้บัความนิยมจากเซยีนน้อยใหญ่อยา่งลน้หลาม 

นอกจากน้ีเขายงัเป็นแกนนําในการประทว้งขอสทิธิใ์นการรกักบัเซยีน
ดว้ยกนั จนเงก็เซยีนฮอ่งเตท้นไมไ่หว ตอ้งอนุญาตใหเ้หลา่เซยีนมคีวามรกัได ้
เขาจงึไดแ้ต่งงานกบันางฟ้าของเจา้แมห่วางหมู ่แต่ขา้ไดย้นิมาวา่ความสมัพนัธ์
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ของทัง้คูไ่มค่อ่ยจะดสีกัเทา่ไร
โครม !
...นัน่ปะไร พดูไมท่นัขาดคาํ
บางสิง่ลอยกระแทกประตหูลดุกลิง้มากลางถนน ซุนวูค่งรบีชกัเทา้ออก 

เมือ่ตัง้สตไิดก้พ็นิิจดรูา่งนัน้
“อ๊ะ ! เจา้หมชูกีอนัน่เอาอกีแลว้” ซุนวู่คงว่า ขณะทีข่า้ชะโงกเขา้ไป

มองในรา้น
“จปูาเจีย้ เจา้คนใจรา้ย !” 
หญงิสาวร่างระหงในชุดบางเบาจนแทบเหน็เอี๊ยมดา้นในยนืรอ้งไห้

กระซกิ ใบหน้ารปูไขม่นงดงามสะกดสายตาบรุษุเพศ ดวงตากลมโตกลอกกลิง้
สน้ํีาตาลมองรา่งทีน่อนแผอ่ยูก่ลางถนน รมิฝีปากอวบอิม่ทาชาดสแีดงเผยอ
อยา่งเยา้ยวน 

“พีฉ่างเซยีง เอาอกีแลว้หรอื... ?” ขา้คอ่ย ๆ  เอย่ปากถามสตรรีา่งระหง 
เมือ่นางเหน็ขา้กร็บีตรงเขา้มาหา

“เหมย่เอ๋อร ์เจา้ดเูขาส ิขา้ใหอ้อกไปซือ้แป้งผดักไ็ปเกีย้วบตุรรีา้นผา้ไหม 
ใหไ้ปซือ้ป่ินปักผมกไ็ปเกีย้วดรณุรีา้นขนม ดเูอาละกนัวา่สมควรตายหรอืไม ่!”

“สมควรตายอยา่งยิง่ ฉางเซยีง หากยงัไมส่าแก่ใจขา้ใหย้มืพลองทอง
ดหีรอืไม”่ ซุนวูค่งรบีสนบัสนุน

“ด ีทา่นเอาออกมาเถอะ”
“เดีย๋ว ๆ ฉางเอ๋อร ์น่ีเจา้จะฆา่ขา้หรอื !”
รา่งทีน่อนอยูร่บีกระเดง้ตวัขึน้มาทนัท ีเขาเป็นบรุษุรา่งสงูกาํยาํ หน้าตา

หล่อเหลาคมคายทเีดยีว ผมสเีหลอืงฟางรวบสูงเป็นหางมา้ปล่อยปอยไว้
ดา้นหน้า ดวงตาเรยีวสเีขยีวจางดจุหยกเน้ือดดีมูเีสน่ห ์มน่ิาเวลาเกีย้วหญงิ
ถงึประสบความสาํเรจ็ทกุครัง้

ขา้ส่ายหน้า รูส้กึเหน่ือยใจแทนพีฉ่างเซยีง จูปาเจี้ยเอ๋ยจูปาเจี้ย... 
หา้พนัปีก่อนเจา้ไปจบีนางฟ้าทาํใหโ้ดนโทษทณัฑใ์หท้นพษิรกัพนัชาต ิแถม
ชาตสิดุทา้ยยมบาลดนัตาลายเผลอสง่เจา้ไปเขา้ครรภห์ม ูตอ้งเกดิเป็นครึง่หมู
ครึง่คนหน้าตาอปัลกัษณ์ไปจนกระทัง่อญัเชญิพระไตรปิฏกสาํเรจ็ จงึคอ่ยได้
รบัอภยัโทษกลบัเป็นเซยีนดงัเดมิ แทนทีจ่ะเขด็หลาบกลบัยงัเจา้ชูเ้หมอืนเดมิ
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“ฉางเอ๋อรค์นด ี ขา้ผดิไปแลว้ ยกโทษใหข้า้เถอะนะ” จูปาเจีย้กล่าว
เสยีงออดออ้น “ขา้เกีย้วพวกนางแกเ้ซง็ไปเทา่นัน้เอง เจา้กร็ูว้า่ใจขา้มแีต่เจา้
คนเดยีว”

“ฉางเซยีง อยา่ไปฟังคารมมนั มนักพ็ดูอยา่งน้ีทกุครัง้นัน่แหละ” เจา้ลงิ
รบียแุยงตะแคงรัว่

“ศษิยพ์ีใ่หญ่ ท่านจะมเีรือ่งกบัขา้ใหไ้ดใ้ชห่รอืไม”่ จปูาเจีย้มองเขมน่
ดว้ยสายตาคกุคาม

“เจา้กลา้หรอืไมล่ะ่” ซุนวูค่งยิม้ทา้ทาย
“อยา่คดิวา่ขา้กลวัทา่นนะ !”
“งัน้กเ็ขา้มาส ิ!”
ขา้กลอกตาอย่างเหน่ือยหน่าย ศษิย์พีน้่องคู่น้ีเจอหน้ากนัทไีรเป็น

ทะเลาะกนัทกุท ีลาํบากขา้ตอ้งไปแทรกหวา่งกลาง เป็นกรรมการหา้มทพั
“หยดุ !!”
แมจ้ะไมไ่ดล้งไมล้งมอืแต่ชายหนุ่มทัง้สองกย็งัขบเคีย้วฟัน ถลงึตาใส่

กนั ขา้เริม่เหน็ความลาํบากทีจ่ะเกดิขึน้ระหวา่งการเดนิทางแลว้
“ขอขา้พดูธรุะกบัปาเจีย้ใหเ้สรจ็ก่อนแลว้คอ่ยตกีนั”
จปูาเจีย้ฟังแลว้ไมรู่จ้ะยิม้หรอืจะรอ้งไหก้นัด ีแต่กย็งัพดูเสยีงออ่นโยน

กบัขา้ “มธีรุะอะไรหรอื เหมย่เอ๋อร”์
ขอ้ดอียา่งหน่ึงของจปูาเจีย้คงเป็นใหเ้กยีรตสิตรกีระมงั ถงึจะเจา้ชูป้ระตดูนิ

แต่กไ็ม่เคยเสยีมารยาทกบัสตรสีกัครัง้ ขอเพยีงเกดิมาเป็นเพศหญงิเขาจะ
ออ่นใหท้กุครา

“ทาํใจด ีๆ ไวน้ะ คอื...” ขา้ใหเ้วลาเขาตัง้สตเิลก็น้อยก่อนจะบอกธรุะ
“ขา้มาตามเจา้ไปชมพทูวปีอกีรอบ” 
“อะไรนะ !?”
จปูาเจีย้หตูาเหลอืก ขา้พดูสาํทบัลงไปอกีวา่ “เป็นบญัชาของเงก็เซยีน 

เขาตอ้งการใหม้นุษยเ์หน็ถงึศรทัธาอนัยิง่ใหญ่เหมอืนเมือ่หา้พนัปีก่อน” 
ชายหนุ่มทาํทา่เหมอืนลมจบั รอ้งเสยีงหลง ยกมอืกุมขมบั “...โอ๊ย ขา้

อยากตาย”
“ขา้กร็ูส้กึแบบเดยีวกบัเจา้น่ีแหละ” ขา้ตบไหลเ่ขาตามประสาคนหวัอก
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เดยีวกนั 
“ขา้ไมไ่ปไดห้รอืไม ่มศีษิยพ์ีใ่หญ่คนเดยีวกเ็พยีงพอแลว้น่ี ดว้ยฝีมอื

เขารบัรองไมม่ปีีศาจทีไ่หนทาํอนัตรายเจา้ไดแ้น่” จปูาเจีย้แสรง้ทาํเป็นเยนิยอ
ซุนวูค่ง

“อย่ามาเนียนปัดภาระเลยเจ้าหมูตอน” แมป้ากจะบอกแบบนัน้แต่
ใบหน้าซุนวูค่งกป็รากฏแววกระหยิม่ยิม้ยอ่งไมน้่อย ...เรือ่งคารมคมคายไมม่ี
ใครเกนิ

แต่คารมขา้กไ็มเ่ป็นรองเหมอืนกนั พว่งฝีมอืการแสดงไปใหด้ว้ย
“เจา้จะทิง้ขา้หรอืปาเจีย้” ขา้ทาํเสยีงสัน่ ๆ  น้ําตารืน้เลก็น้อย แต่กม็าก

พอทีจ่ะทาํใหจ้ปูาเจีย้สะดุง้เฮอืก
“อะ... เออ่ ไมใ่ช.่..”
“นัน่สนิะ เจา้คงไมอ่ยากคอยดแูลคนป่วยแบบขา้” วา่แลว้กไ็อคอ่กแคก่

เลก็น้อยพอใหเ้ศษเลอืดตดิมอืมาสกัหน่อย จปูาเจีย้ยิง่หน้าเสยีกวา่เดมิ
“เหมย่เอ๋อร ์!?” พีฉ่างเซยีงรบีเขา้มาประคองขา้ ขา้ทาํเป็นซวนเซยนื

ไมไ่หวอยูใ่นออ้มแขนนาง ดรูาวกบัลกูนกอ่อนแอไรเ้รีย่วแรง นัน่ทาํใหน้าง
หนัไปถลงึตาใสส่ามี

“ทา่นมนัเหน็แก่ตวั !!” นางตวาดเสยีงแหลมใสจ่ปูาเจีย้ทีห่น้าเสยีจน
ไมรู่จ้ะเสยีอยา่งไร “ทา่นปลอ่ยใหเ้หมย่หยวนไปตกระกาํลาํบากบนโลกมนุษย์
ไดอ้ยา่งไร !” นัน่ละ่ เอาอกี ๆ พีฉ่างเซยีง “ไปเกบ็ขา้วของซะ ขา้มทีางเลอืก
ใหท้า่นสองทาง ตดิตามนางไปหรอืไมก่อ็อกจากบา้นไปซะ เรา-หยา่-กนั !!”

เปรีย้ง !
เทพสายฟ้าช่างรูง้าน ฟ้าผ่าเปรี้ยงเป็นฉากหลงัใหจู้ปาเจี้ยผูไ้ด้รบั

ความกระทบกระเทอืนทางจติใจหลงัโดนภรรยาขอหยา่ ขา้พยายามอยา่งหนกั
เพือ่จะกลัน้หวัเราะ ทาํใหด้เูหมอืนพยายามไมใ่หก้ระอกัเลอืดออกมา

เจอไมน้ี้เขา้ไป จูปาเจีย้กถ็งึกบัยอมแพ ้ทรุดเขา่เอามอืยนัพืน้อย่าง
หมดสภาพ

“...ขา้จะไปอญัเชญิพระไตรปิฎกกบัเหมย่หยวน”
ห ึใหม้นัรูเ้สยีบา้งวา่ใครมนัเหนือชัน้กวา่กนั
อา ไดพ้อ่ครวัมอืทองอยา่งจปูาเจีย้รว่มเดนิทาง ขา้กไ็มต่อ้งกงัวลเรือ่ง
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อาหารการกนิแลว้ 
ทน้ีีกเ็หลอืคนสดุทา้ย...

“น่ี เจา้จะแต่งตวัอกีนานหรอืไม”่
ซุนวู่คงทีย่นืรออยู่นอกหอ้งมาครึง่ชัว่ยาม2 ตะโกนถามเขา้มาอย่าง

หงดุหงดิ ขา้โยนชดุในมอืทีไ่มถ่กูใจทิง้ไปดา้นขา้งพลางตอบ
“รอประเดีย๋ว”
“กะอแีคไ่ปหาชาหวูจ่ิง่จะมาเปลีย่นชดุใหมท่าํไมใหยุ้ง่ยาก” เจา้ลงิบน่

กระปอดกระแปด 
“กเ็พราะไปหาพีห่วูจ่ ิง่ ขา้ถงึตอ้งมาเปลีย่นชดุใหม”่ ขา้ควา้ชดุใหมม่า

อกีสองสามชดุ เทยีบกบัตวัแลว้สอ่งกระจกดวูา่สวยหรอืยงั “ขา้อยากใหเ้ขา
เหน็วา่ขา้สวยขนาดไหน”

“เดก็อกแผน่กระดานอยา่งเจา้แต่งอยา่งไรกไ็มส่วยหรอก”
“ปากเสยี !” ขา้ควา้ของใกลม้อืเขวีย้งทะลุประตใูสเ่ขาทนัท ีแต่เจา้ลงิ

นัน่เอยีงคอหลบไดส้บาย ๆ ขา้ทาํเสยีงฮดึฮดัในลาํคอ พยายามสงบอารมณ์ 
ไมใ่หเ้ลอืดลมในรา่งพลุง่พลา่นแลว้กระอกัเลอืดเป้ือนชดุ

หลงัเลอืกอยูน่านสองนาน ขา้กไ็ดช้ดุทีถ่กูใจ จดัการปะแป้งกลบรอยซดี
และรอบคลํ้าใตต้าพอเป็นพธิ ีจงึออกมาพบซุนวูค่ง

“เสรจ็แลว้ ทน้ีีไปได”้
ซุนวู่คงมองขา้หวัจดเทา้ เทา้จดหวั เอ่ยอย่างไม่เกรงใจ “ไม่เหน็จะ

สวยขึน้มาเลย”
ขา้เอือ้มมอืไปดงึจอนผมเขาอยา่งแรง “เจา้ลงิปากเสยี มตีาหามแีววไม”่
“โอ๊ย ปล่อยนะเจา้เดก็อกกระดาน !” ซุนวูค่งรอ้งพลางดงึมอืขา้ออก 

เอามอืลบูจอนผมทีถ่กูขา้ดงึแหวง่ไปหลายเสน้ กระโดดขึน้เมฆอยา่งขุน่เคอืง 
“เจา้ชาหวูจ่ ิง่ทาํใหเ้รือ่งยุง่ยากแท ้ๆ”

“อยา่มาวา่พีห่วูจ่ ิง่ของขา้นะ !” ขา้แวด้ใสท่นัที
ซุนวูค่งทาํหน้าขยะแขยงแลว้หิว้คอเสือ้ขา้ขึน้ไปนัง่บนเมฆ สัง่ใหม้นั

บนิไปยงับา้นชาหวูจ่ิง่ ศษิยค์นสดุทา้ยของอาจารย ์ชายหนุ่มทีข่า้แอบชอบ
2 1 ชัว่ยาม = 2 ชัว่โมง



2323

มานาน... โอ๊ย นึกแลว้หน้าแดง
“ถามจรงิ เจา้ชอบเจา้คนทีว่นั ๆ เอาแต่ยิม้เหมอืนคนปัญญาอ่อนได้

อยา่งไร”
ข้าตีเจ้าลิงปากพล่อยเต็มแรง “รอยยิ้มของพี่หวู่จิ่งเปรยีบเสมอืน

ดวงอาทติยท์ีท่าํใหโ้ลกน้ีสดใสหรอก !”
คราวน้ีซุนวูค่งถงึกบัอาเจยีนจรงิ ๆ
“น่ี ๆ อยา่มาทาํหลงัคาบา้นพีห่วูจ่ ิง่เป้ือนนะ !” ขา้รบีหาอะไรไปรอง

อาเจยีน เบือ้งล่างคอืกระท่อมหลงัน้อยกลางทะเลสาบมรกต รายลอ้มดว้ย
ดอกไมแ้ละภูเขาทําใหบ้า้นหลงัน้ีถูกแยกจากภายนอก ทีน่ี่แหละบา้นของ
พีห่วูจ่ ิง่สดุทีร่กัของขา้

“...ขา้เพิง่รูซ้ึง้ถงึความลาํเอยีงสดุในสามโลกของเจา้” ซุนวูค่งทาํหน้า
ละเหีย่ใจ

“แน่นอน ความหลอ่ชนะทกุสิง่” ขา้ยดือกพดูอยา่งภาคภมูใิจ 
เมฆวเิศษร่อนลงไปจอดทีห่น้ากระท่อม ขา้กระโดดลงจากเมฆ จดั

เสือ้ผา้ผมเผา้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนจะเดนิไปเคาะประตพูรอ้มสง่เสยีงเรยีก
“พีห่วูจ่ ิง่ น่ีเหมย่หยวนเองเจา้คะ่” ขา้ดดัเสยีงใหเ้ลก็ลง ฟังดเูป็นสาวน้อย

กวา่ปกติ
ไมต่อ้งรอนาน ประตกูระทอ่มเลือ่นเปิดออกพรอ้มรา่งสงูโปรง่เจา้ของ

นยัน์ตาสคีรามของทอ้งสมทุร เรอืนผมสน้ํีาทะเลยาวรวบไวบ้รเิวณทา้ยทอย
พลิว้ตามการเคลือ่นไหว ผวิเขาขาวเนียนดจุหมิะ องคาพยพบนใบหน้าลว้น
ไดร้ปู คิว้กระบีส่อดรบักบันยัน์ตาเรยีวคม จมกูโดง่เป็นสนั รมิฝีปากบางเฉยีบ
ยกเป็นรอยยิม้ละมนุ เจอรอยยิม้น้ีเขา้ไปวญิญาณขา้กแ็ทบหลุดลอย 

“ไมเ่จอกนันานเลยนะเหมย่เอ๋อร”์ 
โอ ้สวรรค ์ขา้ตายตาหลบัแลว้
ขนืขา้มองรอยยิ้มเขาต่อขา้ต้องตายจรงิ ๆ แน่ โชคดทีี่เขาหนัไป

ทกัทายซุนวูค่ง ขา้จงึรอดตาย 
“คารวะศษิยพ์ีใ่หญ่” พีห่วู่จิง่ประสานมอืโคง้ตวัอย่างงดงาม สมควร

ไดร้บัรางวลัมารยาทดเีดน่แหง่ปีจรงิ ๆ พีห่วูจ่ ิง่ของขา้
ซุนวูค่งทาํหน้าไมส่บอารมณ์แทนการตอบรบั แต่ดว้ยความทีพ่ีห่วูจ่ ิง่
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เป็นคนดจีงึไมถ่อืสา ทัง้ยงัเอย่ชวน “เขา้มาสขิอรบั ขา้จะชงชาให”้
ขา้ไมร่อชา้รบีเขา้ไปนัง่ยงัชดุโต๊ะน้ําชาไมไ้ผก่ลางบา้น ขณะทีพ่ีห่วูจ่ ิง่

หายไปหลงับา้นเพือ่ชงชาให ้ขา้เอาสองมอืเทา้คาง ทาํหน้าเคลิม้อยา่งสาวน้อย
ชา่งฝัน ซุนวูค่งเหน็แลว้ถงึกบัเผยสหีน้าสะอดิสะเอยีน

“...นบัวนัเจา้น่ียิง่อาการหนกั”
“ไดด้ืม่ชาฝีมอืคนทีช่อบมใีครไมป่ลืม้บา้ง” ขา้บอกพลางยิม้น้อยยิม้ใหญ่
เจา้ลงิแคน่เสยีงเฮอะ “น่ีแหละนะผูห้ญงิ ดแูต่รปูลกัษณ์ภายนอก”
“ผูห้ญงิเราไมไ่ดด้แูตห่น้าตาสกัหน่อย” ขา้เถยีงทนัควนั “แคถ่า้หน้าตา

ไมด่ ีอยา่งอืน่กไ็มต่อ้งด”ู 
ขา้เมนิสหีน้าเออืมระอาของซุนวูค่ง พดูต่อไปเรือ่ย ๆ  “แต่พีห่วูจ่ ิง่ดที ัง้

หน้าตาและจติใจ สมเป็นชายในฝันของขา้” 
“เจา้ยงัไมเ่คยเหน็ตวัตนทีแ่ทจ้รงิของเจา้หวูจ่ ิง่ถงึพดูได”้
“ตวัตนแทจ้รงิขา้มนัเป็นอยา่งไรหรอืพีใ่หญ่ ?”
พีห่วู่จิง่ออกมาจากในครวัพรอ้มถาดน้ําชา ไอขาวกรุ่นลอยอยู่เหนือ

ถว้ยจาง ๆ  พากลิน่ใบชาออ่นลอยเขา้จมกู ชายหนุ่มยิม้บางถามศษิยพ์ีข่องตน
“เปลา่ ไมม่อีะไร” ซุนวูค่งโบกมอืปัดคลา้ยไมอ่ยากพดูต่อ พีห่วูจ่ ิง่เอง

กไ็มซ่กัไซ ้วางถาดชาลงพลางยืน่ถว้ยทีใ่สช่าสเีขยีวมรกตใหข้า้
“น่ีเป็นชาสมนุไพรบาํรงุธาตุหยาง เจา้ดืม่ถว้ยน้ีนะเหมย่เอ๋อร”์
“ขอบคณุเจา้คะ่” ขา้รบัถว้ยชามาดว้ยความปลาบปลืม้ ยกดมเลก็น้อย

ก่อนจะคอ่ย ๆ  จบิมนัเขา้ไป ปลอ่ยใหช้าทีม่รีสนุ่มลิน้ไหลผา่นลาํคอพรอ้มทัง้
พาความรอ้นสายหน่ึงลงไปในทอ้ง 

“รูส้กึดจีงั” ขา้ยิม้บอกพีห่วูจ่ ิง่ เขายิม้ตอบแลว้เอย่ถาม
“วนัน้ีมาหาขา้มธีรุะอะไรหรอื”
ขา้วางถ้วยชาลงแล้วกล่าว “เงก็เซยีนมบีญัชาใหข้า้และท่านลงไป

โลกมนุษยเ์พือ่เดนิทางไปตะวนัตกอกีรอบ” 
“ยอ่มได”้
คนดอีะไรเยีย่งน้ี !!
ผดิกบัสองคนก่อนหน้าทีจ่ะไมไ่ปทา่เดยีวเลย ทา่นหดัปฏเิสธคนบา้ง

กด็นีะพีห่วูจ่ ิง่ อนาคตจะไดไ้มโ่ดนใชง้านหนกัเหมอืนหา้พนัปีก่อนทีต่อ้งคอย
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ยกของแบกของไปตลอดการเดนิทาง โธ ่น่าสงสารเหลอืเกนิ
“น่ีเจา้ไมค่ดิจะขดัขนืบา้งหรอืไร หวูจ่ิง่” แมแ้ต่ซุนวูค่งยงัอดไมไ่ด ้พีห่วูจ่ ิง่

สง่รอยยิม้ละมนุไปใหเ้ขาแลว้กลา่ว
“โลกมนุษยเ์ดีย๋วน้ีเตม็ไปดว้ยธาตุหยนิ ไมด่ต่ีอสขุภาพของเหมย่เอ๋อร ์

ขา้ไปดว้ยจะไดส้ามารถดแูลนางได”้
สวรรค ์ขา้อยากขอเขาแต่งงานเสยีเดีย๋วน้ีเลย ผูช้ายอะไรจะเป็นคนดี

ขนาดน้ี ยอมลาํบากเพือ่ผูอ้ืน่ได้
“กจ็รงิ มแีต่เจา้ทีรู่ว้ชิาแพทย ์ ไม่มเีจา้มหีวงัเดก็น่ีตายกลางทางแน่” 

ซุนวู่คงพยกัหน้าเห็นด้วย “เอาล่ะ เป็นอนัว่าสามศิษย์พี่น้องรวมตวักนั
เรยีบรอ้ย” เจา้ลงิตบมอืเสยีงดงั ลุกขึน้ยนื เอาขาเหยยีบเกา้อีอ้ยา่งวางมาด

“งัน้กอ็อกเดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกไดเ้ลย !!”
ก่อนทีล่งิใจรอ้นจะเรยีกเมฆวเิศษมา ขา้กร็อ้งหา้ม “เดีย๋ว !”
ซุนวูค่งหนัมาสง่สายตาคาํถามใหข้า้ “ทาํไม”
“ขา้ยงัไมม่มีา้มงักร”

“อะไรนะ ไมม่งีบประมาณจดัซือ้มา้มงักร !!”
ขา้ตบโต๊ะของฝ่ายธรุการสวรรคเ์สยีงดงั รูส้กึอยากกระอกัเลอืดใสเ่ขา

เสยีจรงิ มหีน้ามาบอกมา้มงักรราคาแพง ไมม่งีบประมาณเพยีงพอ ขอใหไ้ป
ซือ้ลอ่ใชแ้ทนเสยีก่อน 

น่ีขา้จะเดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกนะ ไมม่มีา้มงักรมนักไ็มค่รบ
องคป์ระกอบส ิแถมต่อใหอ้นาถขนาดไหน อยา่งน้อยกค็วรมเีงนิใหข้า้ไปซือ้
มา้หน่อยสิ

“ล่อทัง้ฉลาดทัง้ทนนะขอรบั รปูร่างกส็งูกําลงัด ี รวมขอ้ดขีองลาและ
มา้ไวใ้นตวัเดยีว” เจา้หน้าทีธุ่รการแวน่หนาเตอะพยายามสาธยายขอ้ดขีอง
เจา้สตัวล์กูผสม บา้นเจา้รบัผสมพนัธุล์อ่ขายหรอืไร !

มา้มงักรไม่เหมอืนมา้ทัว่ไป มนัเดนิทางไกลไดว้นัละพนัลี้3 ทนต่อ
สภาพอากาศทุกประเภท ทัง้ไม่กลวัเกรงปีศาจ หากใชม้า้ธรรมดา แค่เจอ
ไอปีศาจเลก็น้อยกต็กใจตายคาทีแ่ลว้
3 มาตราวดัความยาว 1 ลีป้ระมาณ 500 เมตร
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“อนาถแท”้ ซุนวู่คงเอนตวั เอามอืเทา้คางกบัโต๊ะธุรการดว้ยสหีน้า
สมเพช “ไมไ่ดม้าสวรรคพ์กัเดยีว ตกตํ่าถงึขนาดน้ีเชยีว” เจา้หน้าทีธ่รุการกม้
หน้าตํ่าดว้ยความอบัอาย ขณะทีข่า้ฮึม่ฮัม่ในลาํคอ “ไมต่อ้งงอ้ตาแก่เงก็เซยีน
หรอกเหมย่หยวน มา ๆ เดีย๋วขา้พาไปเอามา้มงักรเอง”

วา่แลว้ซุนวูค่งุกล็ากหลงัคอเสือ้ขา้ใหต้ามเขาไป ขา้มุน่คิว้ถามระหวา่ง
ปีนขึน้เมฆ “เจา้จะไปเอามามงักรจากทีไ่หน”

เจา้ลงิคลีย่ ิม้ซุกซน ชี้น้ิวหวัแม่โป้งลงดา้นล่าง “มา้มงักรกค็อืมงักร 
มงักรกต็อ้งอยูใ่ตบ้าดาลส”ิ

แลว้ขา้กไ็ดไ้ปเยอืนเมอืงบาดาล

ลกึลงไปใตท้อ้งทะเลประจมิ อาณาเขตทีไ่มม่มีนุษยค์นไหนสามารถ
ล่วงลํ้าไดค้อืทีต่ ัง้ของวงับาดาลของจา้วมงักร ปราสาททีส่รา้งดว้ยผลกึแกว้
ทัง้หลงั สีทัง้เจ็ดเหลือบลายตระการตา ฝูงปลาที่มีทัง้หน้าตาและสีสนั
ประหลาดวา่ยวนอยูร่อบปราสาท แต่จู ่ๆ พวกมนักแ็ตกฮอืเมือ่มบีางอยา่ง
จากเบือ้งบนลงมาเยอืน

“ระวงั ฉเีทยีนตา้เซิน่มาแลว้ !!”
เพยีงเขา้เขตวงับาดาลของจ้าวมงักรทะเลประจมิ บรรดาทหารปู

ทหารปลากแ็ตกตื่นอลหมา่น ตะโกนบอกต่อกนัไปทัว่สมทุร บางตวัถกูสง่มา
เป็นหน่วยกลา้ตาย คอยถ่วงเวลาซุนวูค่งไว้

“จะบุกรกุวงับาดาลไมไ่ดน้ะฉเีทยีนตา้เซิน่ !” ทหารปตูวัหน่ึงทาํใจกลา้
พดู ผลกค็อืโดนพลองทองฟาดซะปลวิ

“ถา้พวกเจา้ไมข่วาง ขา้จะบุกรกุทาํไมละ่เจีย๊ก” ซุนวูค่งควงพลองไป
ดา้นหลงั

...กเ็จา้เลน่จะมาลกัพาตวัลกูชายเขา ใครบา้งจะยอม 
เรื่องมนัเริม่จากว่าซุนวู่คงพาขา้ลงมาวงับาดาลเพื่อขอยมืมา้มงักร

สกัตวั แต่ดว้ยวรีกรรมแต่หนหลงัของเขาทาํใหช้าวบาดาลไมค่อ่ยจะตอ้นรบั
เราสกัเทา่ไร ทัง้ยงับา่ยเบีย่งจะไมใ่หย้มืมา้มงักร เจา้ลงิเอาแต่ใจจงึเกดิโทสะ 
บอกวา่ในเมือ่ไมย่กมา้มงักรใหก้จ็ะไปเอาตวัองคช์ายสาม ...อดตีมา้มงักรที่
อาจารยเ์คยขีเ่มือ่หา้พนัปีก่อนมาแทน ทน้ีีกจ็งึงานเขา้ไปทัว่ทอ้งทะเล
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แต่เจา้ลงิกไ็มไ่ดรู้ส้กึสาํนึกแต่อยา่งใด ประกาศเสยีงดงั “เอา้ ไปตาม
มา้มงักรขาวมา ขา้ตอ้งการใหเ้ขาไปชมพทูวปีดว้ย”

ทหารปปูลาทาํหน้าจะรอ้งไห ้“โธ ่นัน่องคช์ายสามของจา้วมงักรนะ จะ
ใหเ้ขาไปเป็นมา้ใหเ้ดก็สาวผูน้ี้ขีไ่ดอ้ยา่งไร !?”

“ทา่ทางไมแ่ขง็แรงแบบน้ี จะขึน้หลงัไหวหรอื”
“หน้าตากด็อูมโรค ไมรู่ข้ ี ่ๆ ไปจะหวัใจวายตายหรอืเปลา่เลย”
คําวิจารณ์จากกุ้งหอยปูปลาทําเอาเส้นบางอย่างในหวัข้าขาดผึง 

ความคดิทีจ่ะหา้มซุนวูค่งมลายหายไปทนัที
“ถลม่ใหเ้หีย้นเลยวูค่ง”
“เจีย๊ก !”
เจา้ลงิรบัคาํอยา่งกระตอืรอืรน้ โยนพลองขึน้พลางรอ้งสัง่ “พลองเอ๋ย

จงขยายใหญ่ขึน้ !”
สิน้เสยีงสัง่ พลองทองกข็ยายขนาดขึน้เรื่อย ๆ จนแทบจะเท่าเสา

ตน้ใหญ่สามคนโอบของวงัมงักร ซุนวูค่งกระโดดควา้มนัไวด้ว้ยสองมอื หมนุตวั
เตรยีมฟาดใสย่อดวงั

“หยดุก่อนฉเีทยีนตา้เซิน่ !!”
ซุนวูค่งรัง้พลองกลบัอยา่งไมก่นิแรง นยัน์ตาอคัคเีหลอืบมองจา้วมงักร

ทะเลประจมิทีว่ ิง่กระหดืกระหอบมาหา ขา้ดสูหีน้าจากหวัทีค่งลกัษณะมงักรไว้
ไมเ่ป็น แต่เดาวา่เขาคงโลง่อกทีเ่จา้ลงิยงัไมไ่ดฟ้าดปราสาทเขาพงัไปจรงิ ๆ

“มอีะไรกว็่ามาจา้วมงักร” ซุนวู่คงทําใหพ้ลองหดลงเท่าเดมิแลว้เอา
พาดไหล ่ทา่ทางเหมอืนนกัเลงเรยีกเกบ็คา่คุม้ครองไมม่ผีดิเพีย้น

“ทา่นตอ้งการมา้มงักรขา้จะยกให ้แต่อยา่เอาตวัลกูขา้ไปเลย” ในทีส่ดุ
จา้วมงักรกร็ูจ้กัสาํนวนทีว่า่ ‘เสยีน้อยเสยียาก เสยีมากเสยีงา่ย’ ยอมทาํตาม
ทีเ่ราขอ

“ใหง้า่ย ๆ แต่แรกกส็ิน้เรือ่ง ทาํใหม้นัวุน่วายไปได”้ ซุนวูค่งบน่ ...เจา้
นัน่แหละทีท่าํใหม้นัวุน่วาย

สุดทา้ยขา้กไ็ดม้า้มงักรรูปร่างด ีทัง้สูงทัง้ใหญ่แถมยงัเป็นขนสขีาว
บรสิทุธิ ์ทา่ทางองอาจแขง็แรงแบบทีม่นุษยเ์รยีกวา่อะไรนะ ออ้ อาชาวเิศษ
วิง่ไกลพนัลี้
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ขา้ลบูขนแผงคอมนัอยา่งพงึพอใจ รูส้กึอยากขีม่นัออกเดนิทางเสยีเดีย๋วน้ี 
พดูอยา่งคกึคกั “เอาละ่ ขา้พรอ้มออกเดนิทางแลว้... ออ่ก !”

...เออ่ ไปหาหมอก่อนกไ็ด้



หลงัขา้ถกูหามสง่ไปนอนคา้งโรงหมอของไทซ่่างเหลา่จวนิอยูห่น่ึงคนื
กก็ลบัออกมาเตรยีมการเดนิทางตอ่ โอ๊ะ ๆ  คงไมค่ดิวา่ขา้จะออกเดนิทางงา่ย ๆ  
เหมอืนไปพกัผ่อนฤดูรอ้นหรอกนะ แบบนัน้กผ็ดิจุดประสงคข์องโครงการ
ที่ต้องการให้มนุษย์รบัรู้ถึงศรทัธาอนัยิง่ใหญ่น่ะส ิ ดงันัน้มนัจงึต้องมกีาร
ประชาสมัพนัธโ์ครงการไปยงัภพมนุษยส์กัเลก็น้อย 

แน่นอนวา่โครงการใหญ่ของสวรรคแ์บบน้ีจะทาํอะไรธรรมดา ๆ  ไมไ่ด ้
มนัตอ้งเปิดตวัใหย้ิง่ใหญ่อลงัการชนิดรูก้นัไปทัว่แผน่ดนิ แขกรบัเชญิงานน้ีจงึ
เป็นถงึฮอ่งเตอ้งคปั์จจบุนัของภพมนุษย์

ณ วงัหลวง
โอรสสวรรคก์ําลงันอนกระสบักระส่ายอยู่บนแท่นบรรทม สหีน้าทีดู่

อดึอดัทรมานบง่บอกถงึพระสบุนิทีไ่มค่อ่ยจะด ีอมื สาเหตุกเ็ป็นเพราะขา้กบั
เจา้ลงิน่ีแหละ

“ไม่ ๆ เอาเป็นฝันว่ามนุษย์จะจบสิน้ จําเป็นต้องไปอญัเชญิคมัภรี์
ปราบมารมาดกีวา่” เจา้ลงิวา่พลางเสกฝันใสฮ่อ่งเต ้แต่ขา้ไมย่อม เสกฝันของ
ตวัเองใหเ้ขาบา้ง

“ไมเ่อา เอาเป็นคมัภรีว์เิศษทีจ่ะบนัดาลใหท้ัว่หลา้มแีต่ความสขุดกีวา่”
“แบบนัน้มนัเขา้ขา่ยหลอกลวงแลว้”
“ของเจา้กห็ลอกลวงพอ ๆ กบัขา้นัน่แหละ”

ºÑ¹·Ö¡º··Õè 2
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ขา้กบัซุนวู่คงเถยีงกนัไปมาเรื่องความฝัน ผลดักนัเขา้ไปแทรกแซง
ความฝันฮ่องเต ้ จนป่านน้ีความฝันเขาคงตกีนัมัว่ซัว่ไปหมด เลอืกไมถู่กจะ
ฝันดหีรอืฝันรา้ยดี

“ความคดิเจา้มนัเหมอืนพวกเซยีนเฒา่เลย ของขา้เรา้ใจกวา่เยอะ แถม
ยงัเขา้กบัสถานการณ์ปัจจบุนัทีภ่พมนุษยก์าํลงัถกูมารคกุคามดว้ย” ซุนวูค่งวา่
พลางฉวยโอกาสตอนขา้ไอ ยดึความฝันเป็นของตวัเอง

“อ๊ะ !” หลงัหยดุไอขา้กก็ระโจนใสเ่ขา แต่เจา้ลงินัน่ไมต่อ้งเหลอืบมองก็
พลิว้กายหลบได ้ทาํเอาขา้กลิง้ตกหลงัคา โชคดทีีย่ ืน่มอืเกาะทนั

“เอาเป็นวา่ภพมนุษยก์าํลงัถกูเหลา่มารปีศาจเขา้ครอบงาํ ตอ้งเสาะหา
เดก็สาวจติใจบรสิทุธิ.์.. อมื ยยัน่ีกไ็มค่อ่ยบรสิทุธิเ์ทา่ไรแฮะ”

“ขา้บรสิทุธิท์ ัง้กายและใจ !!”
“ตดัจติใจบรสิุทธิอ์อกดกีว่า ตอ้งเสาะหาเดก็สาวผูม้นียัน์ตาสมีว่งดุจ

สนีภายามอาทติยอ์สัดง เฉกเชน่กลบีดอกบวัทีโ่ผลพ่น้น้ํา”
...เจา้บรรยายเสยีจนขา้สบัสนสตีาตวัเองเลย
บอกวา่สมีว่งเขากร็ูแ้ลว้กระมงั มนุษยป์กตเิขาไมม่ใีครตาสมีว่งเสยีหน่อย
แต่เจา้ลงิยงักลวัเขาไปหาผดิตวั จงึเสกนกสทีองขึน้มาหน่ึงตวั “เชา้มา

เมือ่เจา้ตื่นขึน้ นกน่ีจะนําทางเจา้ไปหาคนทีถ่กูเลอืกเอง”
เจา้นกน้อยบนิไปเกาะอยูข่า้งแทน่บรรทมอยา่งรูง้าน จากนัน้กร็อเพยีง

อาทติยท์อแสงอกีครัง้

มา้หลายสบิตวัควบออกจากประตเูมอืงอยา่งรบีรอ้น พวกเขาไล่ตาม
นกน้อยสทีองทีบ่นิฉวดัเฉวยีนเพื่อนําทางมาหาขา้ แต่ใหต้ายเถอะ ขา้ยงั
เตรยีมตวัไมเ่สรจ็ !

“ทาํไมขา้ไมเ่หน็ไดบ้ทเลย !!” เจา้ลงิโวยวายอยา่งไมส่บอารมณ์
“บทหมาเฝ้าประตยูงัเหลอื เผือ่เจา้อยากได”้ ขา้ชีม้อืไปหน้ากระทอ่ม

หลงัน้อยพลางจดัการแต่งตวั
“ชาหวูจ่ิง่ เจา้ไปเป็นหมาเฝ้าประต ูขา้จะรบับทพีช่ายเอง !”
“ไมไ่ด ้บทพีช่ายตอ้งเป็นของพีห่วูจ่ ิง่เทา่นัน้ !” ขา้รบีกอดแขนพีห่วูจ่ ิง่ 

น่ีถา้ไมต่ดิวา่หน้าหนาไมพ่อ ขา้จะขอใหเ้ขาเลน่บทสามดีว้ยซํ้า
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ชายหนุ่มไดแ้ต่ยนืยิม้ ไมรู่จ้ะวางตวัอยา่งไร
“เลกิเถยีงกนัสกัท ีพวกเขาจะมาถงึแลว้นะ” จปูาเจีย้ในบทพอ่สง่เสยีง

เรง่อยา่งราํคาญ 
“ถา้วา่งนกักไ็ปซ่อนบนขือ่ไป” ขา้ไลเ่จา้ลงิแลว้รบีแตง่ตวั เจา้ลงิทาํเสยีง

ฮดึฮดัก่อนตลีงักามว้นตวัขึน้ไปสงัเกตการณ์อยูบ่นขือ่
เสยีงฝีเทา้มา้นบัสบิหยดุลงตรงหน้ากระทอ่มทีซุ่นวูค่งเสกขึน้เฉพาะกจิ 

ขนุนางทีนํ่าขบวนมาทิง้ตวัลงจากหลงัมา กา้วอาด ๆ  เขา้มาพรอ้มราชโองการ
สเีหลอืงทอง

“รบัราชโองการ !”
ขา้แสรง้ทาํหน้าเหลอหลาคกุเขา่ลง ขนุนางผูน้ัน้คลีร่าชโองการออกอา่น

ใหฟั้ง จบัใจความไดท้าํนองวา่ภพมนุษยม์ภียั ฮอ่งเตไ้ดร้บับญัชาจากสวรรค์
ออกตามหาเดก็สาวผูม้นีัยน์ตาสมี่วงดุจสนีภายามอาทติย์อสัดง เฉกเช่น
กลบีดอกบวัทีโ่ผลพ่น้น้ําอะไรสกัอยา่งทีเ่จา้ลงิบา้ยดัใสห่วัให ้สรปุกค็อืใหข้า้
เป็นตวัแทนเดนิทางไปหาคมัภรีป์ราบมารมา

แต่จะใหข้า้ไปลาํบากกต็อ้งมอีะไรตอบแทนเสยีหน่อย
ขา้แสรง้ทาํตารืน้ ๆ ชวนใหเ้หน็ใจ “แต่... แต่วา่ใตเ้ทา้ หากขา้ไปแลว้

ใครจะดแูลทา่นพอ่ทีข่าพกิาร” จปูาเจีย้ทาํหน้างงวา่ขาเขาพกิารตัง้แต่เมือ่ไร 
“พีช่ายขา้กส็ขุภาพไมค่อ่ยแขง็แรง”
ขา้ไม่ไดแ้ช่งนะพีห่วู่จิง่ แต่เขากใ็หค้วามร่วมมอือย่างดดีว้ยการไอ

หนกั ๆ ออกมา
“ขา้จาํเป็นตอ้งหาเลีย้งครอบครวัคนเดยีว กระซกิ ๆ ” ขา้ใชช้ายแขนเสือ้

เชด็น้ําตาเหมอืนนางเอกละครทีช่วีติรนัทด
“เรื่องนัน้ไม่ต้องห่วง ฝ่าบาทพระราชทานทรพัย์สมบตัิมากพอให้

พวกเจา้อยูส่บายไปชัว่ชวีติ” เขาผายมอืไปยงัหบีนบัสบิทีก่องอยูห่น้ากระทอ่ม 
เมือ่เปิดออกกพ็บทองคาํสเีหลอืงอรา่มสะทอ้นแสงใสจ่นตาแทบบอด

“หลงัเจา้อญัเชญิคมัภรีก์ลบัมาได ้จะไดม้ากกวา่น้ีอกีเทา่ตวั”
“ต่อใหร้า่งแหลกเหลวเป็นธลุ ีขา้กจ็ะไมท่าํใหฝ่้าบาททรงผดิหวงั !” 
ขา้ประกาศกอ้ง ขนุนางผูน้ัน้พยกัหน้าแลว้พบัมว้นราชโองการ
“จบราชโองการ”
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ขา้แอบยิม้เผล ่กลา่วเลยีนแบบพวกมนุษย ์“เป็นพระมหากรณุาธคิณุ” 
...และแลว้การเดนิทางของขา้กเ็ริม่ตน้อยา่งแทจ้รงิ

“หมื ? สวรรคจ์ะจดัการเดนิทางไปตะวนัตกอกีครัง้หรอื”
ร่างสูงบนบลัลงัก์กระดูกเหยยีดยิม้พลางใชน้ิ้วทีม่เีลบ็แหลมยาวลูบ

ขา้งแกม้ไปมา นยัน์ตาสสีนิมเหลก็พราวระรกิ ทอประกายตื่นเตน้ 
“เรือ่งน่าสนุกแบบน้ีภพปีศาจจะไมเ่ขา้รว่มไดอ้ยา่งไร” รา่งสงูสงา่กา้ว

ลงจากบลัลงัก ์“ประกาศไปใหปี้ศาจทกุตนรบัรู ้!”
เขาสะบดัมอืออกไปเบื้องหน้า ปีศาจใหญ่น้อยต่างพากนัคุกเข่ากนั

อยา่งพรอ้มเพรยีง 
“ไดเ้วลาจดังานลา่เน้ือซนัซางกนัแลว้ !” 

“ดว้ยอํานาจโอรสแห่งสวรรค์ ขา้ขอแต่งตัง้เหม่ยหยวนเป็นซนัซาง
เดนิทางสูต่ะวนัตกเพือ่อญัเชญิคมัภรีป์ราบมาร”

พธิแีต่งตัง้ขา้ถกูจดัขึน้อยา่งยิง่ใหญ่ มฮีอ่งเตเ้ป็นประธานและพระเถระ
ชัน้สงูเป็นผูท้าํพธิทีางสงฆใ์หข้า้ หลงัขา้ทะเลาะกบัเขายกใหญ่เรือ่งจะปลงผม
ขา้และใหบ้วชเป็นแมช่ ีจนขา้เกอืบใหซุ้นวูค่งซดัเขาใหล้อยไปชมพทูวปี เฮอะ ! 
ผมเป็นสิง่สาํคญัของผูห้ญงิ ลองมาแตะดสูเิป็นเรือ่งแน่

พระเถระชัน้สงูแตม้ชาดกลางหน้าผากขา้ ขณะทีพ่ระสงฆร์ปูอืน่กาํลงั
สวดมนตก์นักระหึม่ เสยีงทุม้ตํ่าเป็นทาํนองชวนใหน่้าเกรงขาม

ขา้คกุเขา่ลงตรงหน้าฮอ่งเต ้เพือ่รบัพระราชทานคาํอวยพร
“ขอใหท้า่นเดนิทางไปถงึชมพทูวปีโดยสวสัดภิาพและนําคมัภรีป์ราบมาร

กลบัมาชว่ยเหลอืประชาราษฎรใ์หไ้ด”้
“กระหมอ่มจะไมท่าํใหฝ่้าบาทตอ้งผดิหวงั”
เพือ่ทองคาํอกีสามสบิหบีทีเ่หลอื

จุดเริม่ต้นของการเดนิทางไปตะวนัตกคอืการทีข่า้ต้องไปช่วยศษิย์
ทัง้สาม และใหพ้วกเขาตดิตามไปตะวนัตกดว้ย แน่นอนวา่ขา้ตดับทตวัประกอบ
ของเจา้มา้มงักรทีเ่สยีเวลาออกไป อยา่งไรเสยีกไ็มค่อ่ยมใีครจาํไดอ้ยูแ่ลว้วา่
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มนัเป็นหน่ึงในศษิยข์องซนัซาง
ขา้เริม่ตน้ดว้ยการชว่ยซุนวูค่งจากภเูขาเบญจครีี
“ชกัชา้เสยีจรงิ รบี ๆ มาเอาขา้ออกไปสกัท ีเจา้เดก็ซดีจาง”
เสยีงเจา้ลงิดงัเป็นระยะตลอดทางขึน้เขา ขา้เหน่ือยจนไมม่แีรงโตก้ลบั

จงึไดแ้ต่ดา่ในใจ องคย์ไูลกเ็หลอืเกนิ เลอืกสถานทีใ่หม้นัไปถงึงา่ย ๆ หน่อย
ไมไ่ดห้รอืไร แคเ่ดนิปกตขิา้กร็ูส้กึกนิแรงแลว้ น่ีใหม้าเดนิขึน้เขาสงูเกอืบหา้ลี ้
ขา้อยากจะกระอกัเลอืดตายจรงิ ๆ

“ถงึแลว้ !”
ขา้เกาะหลงัมา้มงักรพาสงัขารตวัเองมาจนถงึยอดเขาสาํเรจ็ เหน็เจา้ลงิ

ทีถู่กทบัอยู่ใตภู้เขาทีม่หีา้ยอดเหมอืนน้ิวมอืทัง้หา้กําลงัโบกน้ิวไปมา ทัง้ยงั
สง่เสยีงจิจ๊๊ะในลาํคอ

“ชา้ชะมดั ขา้นึกวา่เจา้เป็นลม ตกเขาตายไปแลว้เสยีอกี”
นัน่มนัคาํพดูของคนทีข่อความชว่ยเหลอืร ึ!
“เอา้ เอายนัตอ์อกไปเสยีท ีขา้เมือ่ยจะตายอยูแ่ลว้”
ฮึม่ ถา้มมีงคลทองนะ ขา้จะทอ่งมนัเป็นทาํนองเรว็สามวนัสามคนืเลย !
ขา้ทอ่งมนตรส์ัน้ ๆ ยนัตท์ีแ่ปะอยูบ่นภเูขากจ็างหายไป ภเูขาหา้น้ิว

คอ่ย ๆ เคลือ่นตวัลอยขึน้ไป เจา้ลงิรบีกระโดดตลีงักามายนืจงักา้อยูห่น้าขา้ 
บดิตวัไปมายดืเสน้ก่อนจะเอย่อยา่งรา่เรงิ

“เอา้ ไปหาเจา้จปูาเจีย้กนัเถอะ !”

ตามบททีว่างไว ้ จูปาเจี้ยต้องไปลกัพาตวัธดิาคหบดใีหญ่ของเมอืง
เกาเหลา่จวงเพือ่จะใหน้างมาเป็นภรรยาของตน แลว้ขา้กบัซุนวูค่งกจ็ะไปชว่ย
นางและสอนใหจ้ปูาเจีย้กลบัตวักลบัใจ รว่มเดนิทางไปดว้ยกนั

แต่ปรากฏวา่เมือ่ขา้ไปถงึบา้นคหบดใีหญ่...
“หมื ลูกสาวขา้กย็งัอยู่ปกตสิุขดน่ีีท่านซนัซาง” คหบดทีําหน้างุนงง 

สายตาเหลอืบมองลูกสาวตนที่รอ้งสัง่สาวใช้ใหไ้ปเอาขนมบวัหมิะมาเพิม่
อกีถาด ดทู่านางไมค่ดิจะลุกออกจากโต๊ะอาหารหรอืไมก่ล็ุกไมข่ึน้ เพราะดู
จากภายนอกนางน่าจะหนกัไมต่ํ่ากว่าสองรอ้ยชัง่4 พุงใหญ่โตพอไปประชนั
4 1 ชัง่ประมาณ 500 กรมัในประเทศจนี 
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5 พระอรหนัต ์มลีกัษณะอว้นพลุย้เปลอืยอก มใีบหน้าทีส่ดชืน่รา่เรงิ สหีน้ายิม้แยม้แจม่ใส และมกั
หวัเราะเรงิรา่อยูเ่สมอ สองหยูาวจดบา่

กบัพระสงักจัจายน์5ได้
...ขา้พอรูแ้ลว้วา่ทาํไมจปูาเจีย้ถงึไมย่อมลกัพาตวันางไปเป็นภรรยา
“แลว้เจา้หมชูกีอนัน่หายไปไหนของมนั” ขา้ถามอยา่งหงดุหงดิหลงัออก

มาจากจวน ซุนวูค่งแบมอืสองขา้งแลว้ยกัไหลเ่ป็นเชงิบอกวา่ไมรู่ ้ขา้ขบเขีย้ว
ฟัน “บงัอาจทาํขา้เสยีเวลานะเจา้หมชูกีอ คนยิง่อยากไปเจอพีห่วูจ่ ิง่เรว็ ๆ  อยู ่!” 

“ทา่นซนัซาง”
ขา้หนัมองตามเสยีงเรยีก ชาวบา้นกลุม่ใหญ่ยนืรวมตวักนัคลา้ยรอคอย

ขา้ มผีูเ้ฒา่คนหน่ึงกา้วออกมา เขาบอกกบัขา้วา่
“ทา่นซนัซางไดโ้ปรดชว่ยลกูสาวของพวกเราดว้ยเถอะ”
ขา้มุน่คิว้เลก็น้อย “เกดิอะไรขึน้กบัลกูสาวพวกทา่นหรอื”
ผูเ้ฒา่ตวัสัน่เพราะกลัน้น้ําตา ตอบเสยีงสะอืน้ “ลกูสาวของพวกเราถกู

ปีศาจลกัพาตวัไปหลายวนัแลว้ ตอนน้ีจะเป็นตายรา้ยดอียา่งไรกไ็มรู่”้
“เลา่รายละเอยีดใหข้า้ฟังหน่อย”
“เมือ่สามวนักอ่นมชีายหนุ่มผูห้น่ึงมาทีน่ี่ เขาเป็นคนอธัยาศยัด ีไมน่าน

กส็นิทกบัทกุคน” ผูเ้ฒา่เริม่ตน้เลา่ “แตเ่มือ่วานเขากห็ายตวัไปพรอ้มกบัเดก็สาว
ในเมอืงหลายคน เราจงึคดิวา่เขาตอ้งเป็นปีศาจทีจ่บัตวัเดก็สาวไปกนิแน่ ๆ”

ขา้สงัหรณ์ใจแบบแปลก ๆ  วา่เรือ่งน้ีตอ้งเกีย่วขอ้งกบัจปูาเจีย้ สามวนักอ่น
ขา้เป็นคนใหเ้ขาเดนิทางมาทีน่ี่เอง

“ลกูสาวพวกเจา้หน้าตาดหีรอืไม”่ ซุนวูค่งตอ้งคดิแบบเดยีวกบัขา้แน่ ๆ  
ถงึไดถ้ามออกไปแบบน้ี

“ด”ี 
ทัง้หมดพรอ้มใจกนัตอบ ทา่ทางภมูใิจอยา่งยิง่ ขา้กบัเจา้ลงิมองหน้ากนั 

ก่อนขา้จะถามอกี “ชว่ยบอกลกัษณะชายผูน้ัน้ไดห้รอืไม”่
“อมื รปูรา่งสงูใหญ่ ผมสฟีาง หน้าตาดทีเีดยีว ออ้ ๆ  นยัน์ตาเขาเป็นสเีขยีว

ประหลาด ตอ้งไมใ่ชม่นุษยแ์น่ ๆ”
ชดัเลย... ‘จปูาเจี้ย’ !

“หน็อย คนทีจ่ะใหล้กัพาตวัไมล่กั ดนัไปลกัพาตวัลกูสาวชาวบา้น ถา้
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เจอตวัละ่กเ็หน็ดกีนัแน่ !”
ขา้คาดโทษเจา้หมชูกีอไว ้ขณะทีซุ่นวูค่งถอนขนมากระจุกหน่ึง เป่า

มนัฟุ้งไปในอากาศกลายเป็นรา่งแยกมากมาย 
“ตามหาเจา้หมชูกีอนัน่ใหเ้จอ” 
สิน้เสยีงสัง่ รา่งแยกเหล่านัน้กแ็ปลงรา่งเป็นแมลงวนั บนิกระจายไป

ทัว่ทัง้เมอืง ...มกุเก่ายงัคงหากนิไดเ้สมอ
ขา้นัง่รออยู่บนหลงัมา้มงักรอยู่พกัใหญ่กว่าจะมแีมลงวนัตวัหน่ึงบนิ

กลบัมารายงานกบัซุนวูค่ง 
“เจอตวัแลว้ อยูท่ีน่อกเมอืง เจา้นัน่เสกคฤหาสน์ออกมาไวอ้ยูก่บัเดก็สาว

พวกนัน้”
ขา้พยกัหน้ารบัรู ้งานน้ีเจา้เสรจ็แน่ไอห้มชูกีอ !

“ฮา่ฮา่ อยูไ่หนกนัเอย่”
จปูาเจีย้ใชผ้า้ผกูตา เลน่วิง่ไลจ่บักบัเดก็สาวอยา่งสนุกสนาน แวว่เสยีง

หวัเราะคกิคกัตลอดเวลา “มามะ มาใหข้า้กอดซะด ีๆ”
หมบั
“จบัไดแ้ลว้” ชายหนุ่มกอดรา่งตรงหน้าแน่น มอืลบู ๆ คลาํ ๆ ไปทัว่ 

“หมื ทาํไมน้องสาวคนน้ีตวัแขง็จงั ไมค่อ่ยมทีรวดทรงองคเ์อวดว้ย” เขาทาํจมกู
ฟุดฟิด “กลิน่สาบน่ีคุน้จงั เหมอืนกลิน่เจา้ลงิบา้อาํนาจนัน่เลย...” จปูาเจีย้คอ่ย ๆ  
ดงึผา้ปิดตาออกกเ็หน็รา่งนัน้ถนดัตา

รปูรา่งสนัทดั เสน้ผม (ขน) สน้ํีาตาลทอง ดวงตาลุกโชนดจุอคัคี
ไมใ่ชศ่ษิยพ์ีใ่หญ่เขาจะเป็นใคร... !?
“วา่อยา่งไร ศษิยน้์องรอง”
พลัก่ !

“ทาํไมหน้าศษิยพ์ีร่องถงึบวมแบบนัน้ล่ะ หรอืโดนสาปใหเ้ป็นหมอูกี
แลว้ ?”

พีห่วูจ่ ิง่ถงึกบัผงะเมือ่เหน็สภาพจปูาเจีย้หลงัโดนขา้และซุนวูค่งรมุสกรมั 
ทาํทา่จะเขา้ไปชว่ยรกัษาแต่ซุนวูค่งยกแขนกนั
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“ไม่ตอ้งรกัษามนั ปล่อยไวแ้บบน้ี ดูซยิงักลา้ไปเกีย้วสาวเทีย่วหญงิ
อกีหรอืไม”่

“ขา้ใหไ้ปลกัพาตวัลกูสาวคหบด ีดนัไปใชเ้สน่หล์อ่ลวงเดก็สาวชาวบา้น 
สมควรโดนแลว้” ขา้วา่

“ใครจะไปอยากไดห้มแูมพ่นัธุไ์ปทาํภรรยากนั !” จปูาเจีย้รอ้งลัน่พรอ้ม
ทาํหน้าสยองขวญั “เกดิขา้โดนนางขนืใจ มถิกูทบัจนบีแ้บนหรอืไร !”

“นิดหน่อยทาํเป็นโอดครวญ คดิวา่ขา้ใหล้กัพาตวันางเลน่ ๆ หรอืไร” 
ขา้ขึน้เสยีงอยา่งไมส่บอารมณ์ “ขา้วางแผนไวว้า่ใหเ้จา้จบัตวันางไปแลว้ขา้กบั
วูค่งจะไปชว่ยนาง จากนัน้กไ็ปขอรางวลัจากคหบดหีรอก เจา้หมไูรส้มอง !”

“...น่ีเจา้เป็นนางเอกแน่หรอื”
ขา้คอ้นใสจ่ปูาเจีย้ก่อนเสรมิเสยีงเนิบนาบ “อยา่งไรกต็าม ขา้ใหวู้ค่ง

สง่ภาพเจา้เล่นสนุกกบัเดก็สาวพวกนัน้กลบัไปใหพ้ีฉ่างเซยีงดแูลว้ อย่าลมื
กลบัไปเซน็ใบหยา่ละ่”

“พวกเจ้าสองคนมนัใจอํามหติ... ปีศาจ... มารร้าย... !” จูปาเจี้ย
ก่นด่าทัง้ทีพ่ดูยงัไม่ค่อยจะชดัเพราะปากบวม ถลามารอ้งไหซ้บอกพีห่วู่จิง่ 
“ศษิยน้์องสาม สองคนน้ีกลัน่แกลง้ขา้ !!”

พี่หวู่จิ่งจะช่วยอะไรเจ้าได้นอกจากยนืยิ้มแล้วปลอบใจให้ยอมรบั
ชะตากรรม

“แตค่ราวน้ีทา่นผดิทีไ่ปลกัพาตวัเดก็สาวพวกนัน้นะศษิยพ์ีร่อง” พีห่วูจ่ ิง่
พดูอยา่งเป็นกลาง จปูาเจีย้ผลกัเขาออก พดูใสห่น้าเสยีงดงั 

“แมแ้ต่เจา้กย็งัไมเ่ขา้ขา้งขา้ !”
บทพ่อแง่แม่งอนแบบน้ีแม้แต่นางเอกอย่างข้ายงัไม่ได้เลย ทําไม

ตวัประกอบอยา่งเจา้ถงึไดไ้ป
“อยา่ทาํเรอืโคลงเคลงสเิจา้หมชูกีอ”
ซุนวูค่งเอด็ ตอนน้ีเรากาํลงัลอ่งเรอืขา้มแมน้ํ่าหลวิชาเหอทีไ่มว่า่สิง่ใด

ตกลงไปกจ็ะจมไปใตแ้มน้ํ่า น่ีเป็นสถานทีน่ดัเจอกบัพีห่วูจ่ ิง่ ตามบทเดมิเขา
ตอ้งสูก้บัเราพอเป็นพธิแีลว้ยอมแพเ้ป็นลกูศษิยข์า้ จากนัน้กพ็าพวกเราขา้ม
แมน้ํ่า แต่เพราะเจา้หมตูอนทาํเสยีเวลาจงึไมไ่ดท้าํตามบท 

“ถา้จมลงไป ขา้ไมต่ามงมขึน้มานะบอกไวก่้อน”
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“บอกตวัเองเถอะศษิยพ์ีใ่หญ่ ในเมื่อท่านเป็นคนเดยีวทีว่่าย-น้ํา-ไม่-
เป็น” จปูาเจีย้จงใจยํ้า ทาํสายตาเยย้หยนั “จะวา่ไปท่านวา่ยน้ําเป็นหรอืยงั 
ใหข้า้หาหว่งยางใหห้รอืไม”่

“ยงัเจบ็ตวัไมพ่อสนิะ ไอห้มตูอนใชไ้ขมนัเป็นหว่งยาง” ซุนวูค่งกระทบื
เทา้ใสท่อ้งเรอืจนเรอืโคลง

“ขอเอาคนืเมือ่ครูเ่ลยละกนั !”
“เขา้มาเลย !”
“หยดุเดีย๋วน้ีนะ !” ขา้รอ้งหา้มเมือ่ทัง้สองตัง้ทา่จะสูก้นับนเรอื แต่ทัง้สอง

คลา้ยไมไ่ดย้นิเตรยีมเรยีกอาวธุออกมา “ขา้บอกใหห้ยดุอยา่งไรเลา่ !”
“ศษิยพ์ี.่..”
เสยีงเยน็ยะเยอืกทาํเอาขา้สะดุง้เฮอืก หนัขวบัมองพีห่วูจ่ ิง่ 
เมือ่ครูนี่เ่สยีงเขาจรงิ ๆ หรอื
ใบหน้าหลอ่เหลายงัคงมรีอยยิม้ประดบั แตเ่ป็นรอยยิม้ทีท่าํเอาคนเหน็

เยน็วาบไปถงึสนัหลงั จปูาเจีย้กบัซุนวูค่งชะงกัมอืทนัที
“โปรดอยา่ทะเลาะกนับนเรอืของขา้ไดห้รอืไมข่อรบั”
เป็นประโยคขอรอ้งทีฟั่งดเูหมอืนประโยคคาํสัง่มากกวา่ จปูาเจีย้เหงือ่

ตกเลก็น้อย รบีพดู “ได ้ๆ ไมท่ะเลาะแลว้ ๆ”
“เชอะ ยุง่ไมเ่ขา้เรือ่ง” เจา้ลงิเกบ็พลองอยา่งไมส่บอารมณ์
บรรยากาศรอบตวัพีห่วูจ่ ิง่กลบัมาออ่นโยนเชน่เดมิ “แมน้ํ่าน้ีของตกไป

ไมล่อย หากเรอืลม่ตอ้งลาํบากแน่ ๆ  อกีไมน่านกถ็งึฝัง่แลว้อดทนหน่อยเถอะ
ขอรบั”

น่าแปลกที่เจ้าลิงยอมทําตาม กระแทกตัวนัง่ลงกับพื้นเรืออย่าง
สงบเสงีย่มไปจนถงึฝัง่



เมือ่เรอืถงึฝัง่ เจา้ลงิกก็ระโดดลงจากเรอืเป็นคนแรก ทา่ทางไมถ่กูโฉลก
กบัการเดนิทางทางน้ําอยา่งยิง่ อยา่งวา่กค็นมนัวา่ยน้ําไมเ่ป็น 

พีห่วูจ่ ิง่เกบ็เรอืกลบัไป ขณะทีจ่ปูาเจีย้เอย่ “จะมดืแลว้ หาทีพ่กัคา้งคนื
กนัเถอะ”

“หมูบ่า้นอยูไ่หนล่ะ” ซุนวูค่งมองซา้ยมองขวา “ถามเจา้ทีด่กีวา่” เขา
หยบิพลองทองออกมา ใชป้ลายกระแทกลงพืน้อยา่งแรงจนแผน่ดนิสะเทอืน 
“เจา้ที ่!”

รา่งชายชราผมหงอกขาวโผลข่ึน้มาจากพืน้ในทา่คกุเขา่เอามอืยนัพืน้
แบบทรงตวัไมอ่ยู ่หมวกบนหวัเอยีงกระเทเ่ร ่

“เรยีกธรรมดาขา้กไ็ดย้นิแลว้ฉเีทยีนตา้เซิน่” เจา้ทีโ่อดครวญ
“หมูบ่า้นทีใ่กลท้ีส่ดุไปทางไหน” เจา้ลงิถามโดยเมนิคาํรอ้งของเจา้ทีช่รา
“เดนิไปทางทศิเหนืออกีสามลีจ้ะพบหมูบ่า้น” เจา้ทีต่อบพลางชีน้ิ้วไป

ทางทศิเหนือ ก่อนจะพดูอยา่งนึกขึน้ได ้ “จรงิส ิทางสวรรคฝ์ากใหข้า้มาบอก
ทา่นเรือ่งทีภ่พปีศาจเริม่เคลือ่นไหวแลว้”

“หมายความวา่อยา่งไร ?” ขา้ทาํหน้างงแต่ดอูกีสามคนจะเขา้ใจ
“โธ่เอ๊ยเหม่ยหยวน เจา้ไม่รูห้รอืว่าอะไรคอืสิง่ทีต่ื่นเตน้เรา้ใจทีสุ่ดใน

การเดนิทางไปชมพทูวปี” ซุนวูค่งทาํเสยีงสงู ตาเป็นประกาย “กปี็ศาจทีห่มาย
กนิเน้ือซนัซางอยา่งไรละ่ คอยกาํจดัปีศาจไปตลอดทาง ไมม่สีิง่ไหนตื่นเตน้
เทา่น้ีอกีแลว้” 
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เจา้ทีเ่สรมิต่อ “พวกมนุษยเ์องกช็อบเรื่องราวทีฉ่ีเทยีนตา้เซิน่ปราบ
ปีศาจ ภพปีศาจเคลือ่นไหวแบบน้ีตอ้งชว่ยเรยีกความนิยมไดแ้น่นอนขอรบั” 

มใีครถามขา้บา้งวา่อยากถูกกนิหรอืไม ่ขา้ไมใ่ช่เน้ือลดราคานะจะได้
แหม่าซื้อกนิ !

“ไม่ต้องห่วงนะเหม่ยเอ๋อร์ ไม่ว่าจะเจอปีศาจตนไหนพวกเราก็จะ
ปกป้องเจา้เอง” พีห่วูจ่ ิง่เอย่อยา่งหนกัแน่นพรอ้มสง่รอยยิม้ละมนุมาใหค้ลา้ย
จะปลอบไมใ่หข้า้กลวั

อยูก่บัทา่นขา้ไมก่ลวัปีศาจหรอก กลวัจะหวัใจวายตายอยา่งเดยีว หลอ่
เหลอืเกนิ !

“อยา่งไรกร็ะวงัตวัไวด้ว้ยทา่นซนัซาง ขา้ขอตวักอ่น” เจา้ทีบ่อกกอ่นจะ
ขอตวัลา มดุหายลงไปในดนิ

เมื่อเจา้ทีไ่ปแลว้ จปูาเจีย้กพ็ดูขึน้ว่า “เราไปหาหมู่บา้นกนัเถอะ ขา้
อยากพกัเตม็แก่แลว้”

แลว้เรากเ็ดนิเทา้ไปทางทศิเหนือเพือ่ไปหมูบ่า้นทีใ่กลท้ีส่ดุ ระหวา่งทาง
ผา่นป่าไผส่งู แวว่เสยีงกิง่ไผแ่ละลาํตน้เสยีดสโีหยหวน คลา้ยเสยีงกรดีรอ้ง
ของภตูผ ีอุณหภมูริอบตวัลดตํ่าลงกะทนัหนัจนขนลุก

“ทีน่ี่เป็นสสุานเกา่หรอืไร” จปูาเจีย้เอย่โดยไมด่บูรรยากาศ แคน้ี่กว็งัเวง
มากพอแลว้ไมต่อ้งพดูใหช้วนนึกหรอก

“ใชป้ากหรอืตดูพดูกนั” ซุนวูค่งสวนกลบัเขา้ให้
“แคก่” ขา้ไอออกมาเลก็น้อย บรรยากาศทีน่ี่เตม็ไปดว้ยธาตุหยนิทาํให้

ขา้รูส้กึอดึอดัในอก ลว้งเอายาเมด็ของไทซ่่างเหลา่จวนิมากนิ
“ไมเ่ป็นไรนะเหมย่เอ๋อร”์ พีห่วูจ่ ิง่เงยหน้าถามอยา่งเป็นหว่ง ขา้สง่ยิม้

ใหเ้ขาเป็นเชงิบอกวา่ไมเ่ป็นไร
“อ๊ะ ตรงนัน้มบีา้นดว้ยศษิยพ์ี”่ จปูาเจีย้รอ้งขึน้พลางชีน้ิ้วไปดา้นหน้า 

เหน็กระท่อมไมไ้ผ่หลงัน้อยแอบซ่อนอยู่ในดงไผ่ “เราไปขอเขาพกัคา้งคนื
กนัเถอะ”

“ทําไมกระท่อมมาตัง้โดดเดี่ยวอยู่ในที่แบบน้ีกนั” ซุนวู่คงเอยีงคอ
ขมวดคิว้ ไมย่อมเขา้ไปเคาะประตู

“โธเ่อ๊ย จะคดิมากไปทาํไมพีใ่หญ่ พกั ๆ  ไปเถอะน่า ขา้งว่งเตม็ทแีลว้” 
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จปูาเจีย้วา่แลว้เดนิไปเคาะประตเูอง “มคีนอยูห่รอืไม”่
แอด๊ 
ประตกูระทอ่มเปิดออกอยา่งเชือ่งชา้ เจา้ของกระทอ่มคอ่ย ๆ  โผลห่น้า

ออกมาอยา่งไมค่อ่ยเตม็ใจ “พวกเจา้เป็นใครมาเคาะประต”ู
เมื่อเหน็ใบหน้าอกีฝ่ายชดั ๆ ขา้ก็แทบลมจบั ผมดํายาวสลวยดุจ

เสน้ไหมรตัตกิาล ใบหน้าหมดจดไมแ่พอ้สิตร ีผวิขาวซดีดจุกระดาษ แบบ... 
แบบน้ีมนัจะหลอ่เกนิไปแลว้ !!

“พวกเราเป็นผูแ้สวงบุญทีเ่ดนิทางไปชมพทูวปี จะขอพกัคา้งคนืทีน่ี่
สกัคนื” เมือ่ไดย้นิคาํตอบของจปูาเจีย้ สหีน้าเจา้ของบา้นกด็เูป็นมติรขึน้มา
โดยพลนั เขาคลีย่ ิม้งดงามแลว้เอย่

“ออ้ เป็นคณะของทา่นซนัซางน่ีเอง ขา้เสยีมารยาทแลว้ เชญิเขา้มา
เลยขอรบั”

เขาเบีย่งตวั ผายมอืเชือ้เชญิ ขา้ไมร่อชา้ กา้วกระโดดเขา้ไปในบา้น
ทนัท ีไมส่นใจเสยีงหา้มของซุนวูค่ง

“...เหน็ผูช้ายหน้าตาดหีน่อยไมไ่ดเ้ลยนะยยัเดก็บา้” เจา้ลงิบน่ก่อนจะ
กา้วตามเขา้มา

“บา้นขา้ออกจะคบัแคบไปหน่อย ตอ้งขออภยัทา่นซนัซางดว้ย” ชายหนุ่ม
เอย่อยา่งนอบน้อม ขา้รบีพนมมอื คอ้มศรีษะ

“ไมเ่ลย ขา้ต่างหากทีต่อ้งขอบคณุทา่นทีใ่หพ้กัคา้งคนื” 
ขา้ใชส้ายตาสาํรวจบา้นเขา เป็นบา้นไมไ้ผห่ลงัเลก็พอควร ขา้วของ

เครือ่งใชก้ม็ไีมก่ีช่ ิน้ มจีอบเสยีมทีเ่ป็นอุปกรณ์ทาํมาหากนิวางพาดไวก้บัผนงั
“ไมค่ดิวา่ป่าไผว่งัเวงเชน่น้ีจะมบีา้นคนอยูด่ว้ย ชา่งโชคดจีรงิ ๆ” ขา้

พดูกบัเจา้บา้น “ทา่นอยูท่ีน่ี่คนเดยีวหรอื” 
“ขอรบั”
“ไมม่สีตรใีดคดิมาตบแต่งดว้ยหรอื”
เขายิม้เลก็น้อยอยา่งเกอ้เขนิ “ใครจะมาสนใจชาวนาจน ๆ อยา่งขา้

กนัละ่ขอรบั”
ขา้ขอสรุปวา่สตรแีถวน้ีมตีาหามแีววไม ่หล่อขนาดน้ีเป็นขา้ไมป่ล่อย

ใหห้ลุดรอดไปไดห้รอก !
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“อยา่แมแ้ต่คดินะ ไมง่ ัน้ขา้จะฟ้องหวูจ่ ิง่” ซุนวูค่งกระซบิดกัคอ ขา้เดาะลิน้
หงดุหงดิ

“เชญิทา่นซนัซางตามสบายนะขอรบั ขา้จะไปทาํอาหารเจมาให”้
ไดย้นิคาํวา่อาหารเจขา้กอ็อกอาการหย ี ...ขอโทษนะ ขา้กระอกัเลอืด

เป็นกจิวตัรวนัละไมต่ํ่ากวา่สามครัง้ รา่งกายตอ้งการการซ่อมแซมอยา่งมาก 
ใหก้นิแต่อาหารไมม่เีน้ือสตัวม์หีวงัไปไมถ่งึชมพทูวปีพอดี

ขา้รบีส่งสญัญาณไปหาจูปาเจีย้ทนัท ี เขารบีไปขวางทางเจา้บา้นไว ้
“โอ๊ะ ไมต่อ้งรบกวนทา่นหรอก เรือ่งอาหารขา้จดัการเอง ขอยมืครวัทา่นกพ็อ” 

“งัน้เชญิทางน้ีขอรบั”
จปูาเจีย้กา้วตามไปในครวั สว่นพวกขา้นัง่รอทีโ่ต๊ะน้ําชาเลก็กลางบา้น
เสยีงมดีกระทบเขยีง เสยีงฉ่าของอาหารบนกระทะแว่วมากระตุ้น

ความอยากของขา้ ยิง่ไดก้ลิน่อาหารหอมฉุยกท็าํเอาทอ้งขา้รอ้งลัน่ สกัพกั
จปูาเจีย้กอ็อกมาพรอ้มอาหารหน้าตาน่าทาน เขาวางลงบนโต๊ะพรอ้มเอย่

“อาหารมาแลว้”
“น่ากนิมากเลยปาเจีย้” ขา้น้ําลายสอ รบัชามขา้วมาจากพีห่วูจ่ ิง่แลว้

จดัการใชต้ะเกยีบคบีกบัใสช่าม ยกพุย้อยา่งไมร่รีอ
“อรอ่ย ฝีมอืไมต่กเลยนะเจา้เน่ีย” ขา้ชมชายหนุ่มจากใจจรงิ ฝีมอืทาํ

อาหารของจปูาเจีย้แมแ้ต่พอ่ครวัวงัหลวงยงัตอ้งคารวะ
จปูาเจีย้ยิม้รบัแลว้คบีกบัเตมิใหข้า้ “อรอ่ยกก็นิเขา้ไปเยอะ ๆ ดตูวัเจา้

ซ ิผอมอยา่งกบัอะไรด”ี
ขา้พยกัหน้ารวั กนิอาหารฝีมอืจูปาเจีย้อย่างเอรด็อร่อย นานแลว้ที่

ไมไ่ดล้ิม้รสอาหารฝีมอืเขา ตอ้งตกัตวงใหเ้ตม็ที่
“ศษิยน้์อง ไก่ชิน้น้ีเจา้ไมก่นิใชห่รอืไม ่ งัน้ขา้ขอนะ” ซุนวูค่งถามโดย

ไมร่อคาํตอบ ฉกไก่น่องโตจากชามจปูาเจีย้ไป
“ใครบอกล่ะ เอาคนืมานะ !” ชายหนุ่มพยายามแย่งคนื จนเกดิศกึ

ตะเกยีบบนโต๊ะ
“โธ่ศษิย์พี่ เวลาทานอาหารอย่าเล่นกนัส”ิ พี่หวู่จิง่ร้องปรามอย่าง

เหน่ือยออ่น
ขา้ลดชามขา้วลง มองชายหนุ่มทัง้สามด้วยสายตายากจะบรรยาย
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ความรูส้กึ บรรยากาศเชน่น้ีขา้เคยสมัผสัมาแลว้ มนัชวนใหนึ้กถงึสมยัก่อน
เหลอืเกนิ

“ปาเจี้ยเจ้าไม่กินหมูนีห่รอื งัน้ข้าขอนะ” ซุนวู่คงพูดรวัเร็วแล้วใช้
ตะเกยีบฉกหมไูปจากชามจปูาเจี้ย

“นัน่ขา้จะเกบ็ไวก้นิตอนทา้ยหรอก !” ชายหนุ่มผมสฟีางคาํรามพรอ้ม
พุง่ตะเกยีบใสห่มายจะชงิกลบั แต่เจา้ลงิวอ่งไวกวา่ พลิ้วตะเกยีบหลบทัง้ยงั
ฟาดหลงัมอืจปูาเจี้ยไดอ้กี

“เอาคนืมานะศษิยพ์ี ่!”
“แบร ่ไมใ่ห”้
“ศษิยพ์ีนี่ม่นัโต๊ะอาหารนะขอรบั” พีห่วูจ่ ิง่บอกอยา่งเหนือ่ยใจ ศษิยพ์ี ่

ทัง้สองของเขาทะเลาะกนัเหมอืนเดก็ไมม่ผีดิ
“ใหต้ายเถอะเจา้พวกน้ี ผา่นไปกีพ่นัปีกนิ็สยัไมเ่ปลีย่นเลยนะ” 
เสยีงทุม้นุ่มดงัขึน้อยา่งออ่นใจระคนขบขนั รา่งสงูโปรง่ในชดุขาวสะอาด

ยกจอกสรุาขึน้จบิ นยัน์ตาคูง่ามสมีว่งมองลกูศษิยท์ัง้สามแลว้สา่ยหน้าเบา ๆ 
กม้บอกกบัขา้

“เหมย่เอ๋อร ์โตขึน้เจา้อยา่เป็นอยา่งพวกน้ีนะ”
ขา้เงยหน้า กะพรบิดวงตากลมโตใหอ้าจารยก่์อนมองศกึบนโต๊ะอาหาร 

เอย่เบา ๆ 
“ขา้กอ็ยากกนิ...”
ขา้จอ้งหมูในตะเกยีบของซุนวู่คงตาไม่กะพรบิ เขาชะงกัมอืมองขา้ 

เมือ่เหน็สายตาเวา้วอนกต็ดัสนิใจสง่หมชูิ้นสดุทา้ยใหข้า้แทนเขา้ปากตวัเอง
“เอา้ ! ใหเ้จา้ กนิเขา้ไปเยอะ ๆ จะไดแ้ขง็แรง” เจา้ลงิบอกก่อนหนัไป

สัง่จปูาเจี้ย “เจา้หมตูอนมวันัง่ขีเ้กยีจอยูไ่ด ้รบีไปทาํมาเพิม่ส ิ เหน็หรอืไมว่า่
เหมย่หยวนยงัไมอ่ิม่เลย”

“รูแ้ลว้น่า” จปูาเจี้ยยนัเขา่ลุกขึน้ จะเดนิเขา้ครวัไปทาํอาหารมาเพิม่
“เอาเหลา้มาเพิม่ดว้ยนะปาเจี้ย” อาจารยแ์กวง่ไหเหลา้วา่งเปลา่ไปมา

พรอ้มรอยยิม้
“...อาจารย ์ทา่นเป็นซนัซางนะ แคศ่ลีหา้น่ะหดัรกัษาบา้งเถอะ”
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“เจา้รกัษาศลีขอ้สามใหไ้ดก่้อนคอ่ยมาบอกขา้นะ”
“งัน้คงไมไ่ดบ้อกหรอก” ซุนวูค่งวา่ก่อนหวัเราะเสยีงดงั พีห่วูจ่ ิง่ยงัหลดุ

หวัเราะพรดืแต่ตอ้งรบีเกบ็อาการเมือ่ศษิยพ์ีร่องถลงึตามองเขา 
บรรยากาศรอบโต๊ะอาหารคกึครื้นเตม็ไปดว้ยเสยีงหวัเราะ เป็นสิง่ที ่

ขา้ชืน่ชอบทีส่ดุ
ไดอ้ยูร่ว่มกบัทกุคน...

“เหมย่เอ๋อร”์
ขา้สะดุง้ ชายหนุ่มทัง้สามจอ้งขา้เป็นตาเดยีวก่อนจปูาเจีย้จะเอ่ยถาม 

“เป็นอะไร นัง่เหมอ่เชยีว”
“อ๋อ เปลา่ ไมม่อีะไรหรอก” ขา้สา่ยหน้า “ขา้แคค่ดิวา่การออกเดนิทาง

ไปตะวนัตกคราวน้ีกม็ขีอ้ดเีหมอืนกนั”
“หมื ?”
ขา้มองทัง้สามคนแลว้คลีย่ ิม้สดใส “อยา่งน้อยกท็าํใหข้า้ไดอ้ยูร่ว่มกบั

พวกทา่นสามคนอกีครัง้อยา่งไรเลา่”

“ขา้เตรยีมห้องไว้ให้พวกท่านแล้วขอรบั ขอให้ทุกท่านพกัผ่อนให้
สบาย” เจา้บา้นผูแ้สน (หน้าตา) ดเีอ่ยอยา่งนอบน้อม เขาจดัเตรยีมหอ้งไว้
สองหอ้งสาํหรบัขา้และศษิยท์ัง้สาม สว่นตวัเองออกไปนอนขา้งนอก

“ฮา้” ขา้ทิง้ตวัลงบนเตยีงไม ้ เหน่ือยเดนิทางมาทัง้วนั ขอพกัผอ่นให้
สบายหน่อยเถอะ

“แคก่” ขา้กระแอมไอออกมา ทีน่ี่ธาตุหยนิเยอะจรงิเชยีว ไมส่บายตวั
เอาเสยีเลย “แคก่ แคก่”

ขา้ไอแรงขึน้จนตอ้งกนิยาถงึสองเมด็จงึจะรูส้กึหายอดึอดั หากเป็น
เชน่น้ีทัง้คนืเกรงวา่คงจะไมต่อ้งนอนเสยีแลว้

“เหม่ยเอ๋อร”์ เสยีงพีห่วู่จิง่ดงัมาจากประตู ร่างสงูโปร่งกา้วเขา้มาใน
หอ้งขา้ดว้ยสหีน้าเป็นหว่ง “เสยีงเจา้ไอดงัไปถงึอกีหอ้งเลย”

“ขอโทษเจา้คะ่” ขา้ตอบเสยีงออ่ย
ชายหนุ่มนัง่ลงขา้งเตยีงขา้ วางมอืลงบนหน้าผาก กระแสรอ้นสายหน่ึง
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ซมึจากฝ่ามอือุน่ผา่นมาสูต่วั แผก่ระจายไปทัว่รา่ง ทาํใหข้า้รูส้กึดขีึน้มา
อา... จะวา่ไปสมยัก่อนอาจารยก์เ็คยทาํแบบน้ีใหข้า้เวลาขา้ไมส่บาย

มาก ๆ
“ขา้ถ่ายเทจติหยางบางสว่นใหเ้จา้ แบบน้ีจะไดรู้ส้กึดขีึน้”
เมือ่รูส้กึสบายตวัความงว่งกเ็ขา้จู่โจมทนัท ีขา้งวัเงยีขอบคุณอกีฝ่าย

ไป “ขอบคณุพีห่วูจ่ ิง่”
พดูจบขา้กผ็ลอ็ยหลบัไป
“ฝันดนีะเหมย่เอ๋อร”์

“พวกมนัหลบัไปแลว้สนิะ”
รา่งสงูเอย่ถาม กลุม่โครงกระดกูไรเ้น้ือหนงัมงัสาทีค่กุเขา่อยูด่า้นหลงั 

พวกมนัตอบอยา่งนอบน้อม “ขอรบั”
เขาพยกัหน้าพงึพอใจ “งัน้ลงมอืได”้
ร่างที่เหลอืแต่กระดูกยนือยู่เหนือร่างเดก็สาวที่นอนขดอยู่ใต้ผา้ห่ม 

ดาบใหญ่ในมอืเงือ้สงูกอ่นฟันลงอยา่งแรง ทวา่ยามทีด่าบกระทบถกูเป้าหมาย
กลบัไมรู่ส้กึถงึแรงตา้นทีค่วรจะม ีกระทัง่เลอืดสกัหยดยงัไมต่ดิใบดาบ โครงกระดกู
รบีเลกิผา้หม่ขึน้มาดกูพ็บแต่หมอนขา้ง ไมพ่บรา่งเดก็สาว

“ดกึ ๆ ดืน่ ๆ แอบเขา้หอ้งเดก็สาวสมควรตายยิง่นกั”
โครงกระดกูตวดัมองบนขือ่ เดก็สาวทีเ่ป็นเป้าหมายกาํลงันัง่แกวง่ขา

สบายอารมณ์ นยัน์ตาสมีว่งลํ้าลกึดเูรอืงรองในความมดื รอยยิม้เหีย้มปรากฏ
บนใบหน้า

“หยางก่อกาํเนิด หยนิดบัสลาย หา้ธาตุดาํรง ไฟสยบทอง... อญัเชญิ
เพลงิโลกนัตร”์

ขา้ประกบมอืร่ายมนตร ์ยนัต์แปดทศิขนาดใหญ่ปรากฏขึน้ดา้นหลงั 
เปลวเพลงิสดีาํจากนรกพลนัลุกโชนขึน้ใตเ้ทา้โครงกระดกูนัน่ 

“อะไรกนั ทาํไมซนัซางอยา่งเจา้... !?”
“แหม ๆ  ใครกาํหนดกนัวา่ซนัซางตอ้งใชอ้าคมไมเ่ป็น” ขา้โบกน้ิวไปมา 

“ถงึเมือ่หา้พนัปีก่อนจะจตุเิป็นมนุษยไ์รพ้ลงั แต่อาจารยข์า้คอืศษิยผ์ูใ้ชอ้าคม
ทีเ่ก่งกาจทีส่ดุของพระยไูลเชยีวนะ และขา้...” 
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นยัน์ตากลมโตหรีล่งอยา่งมเีลศนยั
“...กเ็ป็นศษิยท์ีใ่ชอ้าคมไดเ้ก่งกาจทีส่ดุของเขา” 
“อ๊าก !!!”
เปลวเพลงิโหมกระหน่ํา หอ่หุม้รา่งทีม่แีตก่ระดกู ขา้มองดเูพลงิโลกนัตร์

แผดเผามนัจนไมเ่หลอืแมแ้ต่เถา้ธลุดีว้ยสายตาเฉยชา กระโดดลงจากขือ่ ตบ
ชดุสองสามครัง้ก่อนยดืตวัขึน้

“อยา่คดิวา่ซนัซางอยา่งขา้จะถกูกนิงา่ย ๆ นะ”

โครม !
เสยีงดงัลัน่จากขา้งหอ้งทาํใหข้า้ตอ้งโผลห่น้าไปด ูโครงกระดกูสามตน

โดนโยนทะลุประตอูอกมา กระแทกพืน้หลุดเป็นชิน้ ๆ
“ลกูน้องปีศาจกระดกูขาวหรอื คดิถงึจงัเลยเจีย๊ก” เจา้ลงิยนืจงักา้ พาด

พลองไวบ้นบา่ ขยบัยิม้เยาะ “คดิจะจดัการพวกขา้ดว้ยลกูไมต้ืน้ ๆ  แบบน้ีฝัน
ไปเถอะ”

เจอบา้นตัง้โดดเดีย่วอยูก่ลางป่าไผ ่โดยรอบเตม็ไปดว้ยจติหยนิเขม้ขน้ 
เป็นใครกต็อ้งระแวง แถมเจา้ของบา้นยงัหน้าตาดเีกนิกวา่จะมาอยูใ่นทีแ่บบน้ี 
แคก่ ! จะบอกวา่เขาผวิขาวเกนิกวา่จะเป็นชาวนา จอบเสยีมทีว่างไวก้ใ็หม่
สะอาด ไมม่รีอยบิน่เหมอืนไมไ่ดถู้กใชง้านจงึรูว้่าเขาโกหก ไมไ่ดต้ดัสนิคน
จากหน้าตาภายนอกจรงิ ๆ

“สมแลว้ทีเ่ป็นฉเีทยีนตา้เซิน่”
บา้นไมไ้ผอ่นัตรธานหายไป ขา้พบวา่พวกเราตกอยูก่ลางวงลอ้มของ

โครงกระดกูนบัสบิ ในมอืแต่ละตนถอืดาบเลม่ใหญ่
“สง่ตวัซนัซางมา” 
จปูาเจีย้กบัพีห่วูจ่ ิง่รบีเขา้มากนัขา้ไว ้ทัง้สามหนัหลงัเขา้หากนั ลอ้ม

ขา้ไวต้รงกลาง 
เจา้ลงิเอยีงคอไปมาดงักรอบแกรบ เดาะลิน้ “จะกนิเจา้เดก็น่ีหรอื... 

ผา่นพลองขา้ก่อนเถอะ !”
เสยีงดงักงัวานดจุมงักรคาํรามดงัอือ้องึอยูใ่นห ูซุนวูค่งวาดพลองฟาด

ใสปี่ศาจดา้นหน้าจนลอยกระเดน็กระแทกพืน้กลายเป็นเศษกระดกู
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“เอา้ ! เขา้มาชงิตวัซนัซางสเิจีย๊ก !!” เจา้ลงิกระโดดเขา้ใสเ่หลา่ปีศาจ 
ทา่ทางลงิโลดเหมอืนเดก็ทีไ่ดอ้อกไปเลน่

“เดีย๋วสศิษิยพ์ีใ่หญ่ อยา่ทิง้พวกขา้ไวแ้บบน้ีส ิ !” จปูาเจีย้รอ้งตามไป
แต่ดทูา่เจา้ลงิจะไมไ่ดย้นิ

“ระวงั !” ขา้รอ้งเตอืนเมือ่ดาบใหญ่สองเลม่ฟันลงกลางศรีษะชายหนุ่ม
ฉัวะ !
ก่อนทีด่าบจะถงึตวั โครงกระดกูนัน่กข็าดเป็นสองทอ่น ดาบในมอืฟัน

ถูกเพยีงอากาศธาตุ เป้าหมายกลบัไปปรากฏตวัอยู่ดา้นหลงัตัง้แต่เมื่อไรก็
ไมท่ราบพรอ้มทวนวงเดอืนกรดีฟ้า6สดีาํสนิท

“ใหต้ายเถอะ ขา้ไมช่อบงานใชก้าํลงัแบบน้ีเลย”
“น่ีปาเจี้ย ไม่ใช้คราดแล้วเจ้าก็ไม่ใช่จูปาเจี้ยส”ิ ขา้ทกัท้วงขณะที่

ชายหนุ่มหมนุตวักลบัไปแทงทวนใสปี่ศาจอกีตน
“ครัง้น้ีขา้ขอเถอะ ใชค้ราดอยา่งนัน้สาวกรีด๊ไมล่งหรอกนะ !” ชายหนุ่ม

วา่ก่อนจะลงสนามไปอกีคนอยา่งไมเ่ตม็ใจ “มากนัเยอะเหมอืนกนันะเน่ีย”
เจา้ลงิกบัจปูาเจีย้ออกไปตา้นศกึ ทิง้ใหพ้ีห่วูจ่ ิง่คุม้กนัขา้เพยีงคนเดยีว 

พวกปีศาจเหน็สบโอกาสดจีงึเสีย่งทะลวงฝ่าสองคนนัน้เขา้มาทางน้ี
“จบัตวัซนัซางมาใหไ้ด ้!!” ปีศาจสองสามตนทีฝ่่าซุนวูค่งกบัจปูาเจีย้ได้

คาํรามลัน่ ดาบใหญ่ตวดัออกหมายฟันชายหนุ่มผมน้ําเงนิทีข่วางทาง 
“คงจะยากละ่นะ” พีห่วูจ่ ิง่คลีย่ ิม้กอ่นตัง้มอื น้ิวชีน้ิ้วกลางประกบกนัแตะ

รมิฝีปากแลว้รา่ยมนตร์
เปร๊ียะ ! 
แท่งน้ําแขง็แทงขึ้นมาจากพื้นราวกบัคมหอก เสยีบทะลุร่างปีศาจ

ทัง้สามกลางอากาศ โครงกระดกูถกูทะลวงเป็นรเูบอ้เริม่และรว่งลงมา
“ตราบใดทีม่พีวกขา้อยู ่จะไมย่อมใหท้าํอะไรเหมย่หยวนเป็นอนัขาด”
กร๊ีดดด !!
พีห่วูจ่ ิง่ของขา้เทส่ดุใจขาดดิน้ โดยเฉพาะประโยคสดุทา้ยยิง่ทาํใหข้า้

ใจละลาย 
อา้~ สวรรค ์ขา้ตายตาหลบัแลว้

6 ทวนทีม่ปีลายยาวแหลม ดา้นขา้งทัง้สองดา้นของสว่นอาวธุตโีลหะเป็นรปูเสีย้วจนัทรเ์อาไว้
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“ออ่ก !”
ขา้กระอกัเลอืดออกมาคาํโต เออ่... เมือ่ครูข่า้แคเ่พอ้นิดหน่อยนะ ยงั

ไมต่อ้งรบีทาํใหข้า้ตายกไ็ด้
“เหมย่เอ๋อร ์!?” พีห่วูจ่ ิง่รบีเขา้มาประคองขา้ไว้
...ขอรอ้งอยา่ใกลข้า้มากพีห่วูจ่ ิง่ เดีย๋วขา้กาํเดาทะลกัตายจรงิ ๆ 
“หวา อยู ่ๆ กก็ระอกัเลอืดเลย”
“แบบน้ีเน้ือจะกนิไดห้รอื ?”
“กนิเขา้ไปจะไมต่ดิโรคหรอืไร”
พวกปีศาจส่งเสยีงกระซบิกระซาบนินทา ขา้รูส้กึถงึเสน้เลอืดทีเ่ตน้

ตุบ ๆ  อยูต่รงขมบั ถกูปีศาจมาพดูถงึสขุอนามยัเน้ือขา้แบบน้ีมนัชวนใหอ้ยาก
เอาพลองทองฟาดหวัจรงิ ๆ

“จะกนิเน้ือนางจรงิ ๆ หรอืนายท่าน” พวกสมุนปีศาจเอ่ยถามอย่าง
ไมม่ัน่ใจ

รา่งสงูในชดุยาวสขีาวกก็า้วออกมาจากเงามดืของตน้ไม ้เจา้บา้นหนุ่ม
แสนหน้าตาดคีนนัน้มองสาํรวจขา้แลว้คลีย่ ิม้ เอย่เสยีงนุ่ม “ถงึจะปนเป้ือนเชือ้
แต่ถา้เอามาปรงุใหส้กุกไ็มน่่ามปัีญหา”

น่ีถา้เป็นคนอื่นพดูล่ะกไ็ดไ้ปรายงานตวักบัยมบาลแน่ แต่เพราะเป็น
คนหลอ่พดูขา้ถงึใหอ้ภยั

“ยยัเดก็บ้าผู้ชายต้องเหน็แก่ที่เจ้านัน่มนัหน้าตาดจีงึน่ิงเฉยแน่ ๆ” 
ซุนวูค่งกระซบิบอกกบัจปูาเจีย้ซึง่พยกัหน้าเหน็ดว้ย

“เอาเป็นว่าจบัมาใหไ้ด ้ ส่วนจะปรุงอย่างไรค่อยว่ากนัอกีท”ี ปีศาจ
กระดกูขาวสะบดัมอืออกมาดา้นหน้าก่อนขา้จะรูส้กึถงึบางอย่างเคลื่อนไหว
อยูใ่ตเ้ทา้

ฟุ่ บ !
มือที่มีแต่โครงกระดูกโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วจบัข้อเท้าข้าไว้ เมื่อ

ออกแรงกระชากขา้กเ็สยีหลกัลม้ก่อนจะถูกส่งต่อไปตามมอืโครงกระดูกที่
โผลม่ารบัเป็นทอด ๆ

“เหม่ยเอ๋อร ์ !” พีห่วู่จิง่จะควา้มอืขา้ไวแ้ต่ปรากฏโครงกระดูกนับสบิ
ขวางเขาไมใ่หม้าใกล ้ปีศาจกระดกูขาวใชพ้ลงัของตวัเองเรยีกกระดกูคนตาย
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ทีถ่กูฝังใตด้นิใหต้ื่นขึน้มา แยกศษิยท์ัง้สามใหอ้อกจากกนั
“แยแ่ลว้ศษิยพ์ีใ่หญ่!” จปูาเจีย้รอ้งเมือ่เหน็ขา้ถกูพาตวัไป
ซุนวูค่งฟาดพลองเป็นวงกวา้งจนโครงกระดกูแนวหน้าลม้ระเนระนาด 

แต่ตวัทีอ่ยูข่า้งหลงักข็ึน้มาทดแทนไมข่าดตอน ทาํใหเ้ขาไมอ่าจปลกีตวัมาได ้
ไดแ้ต่มองขา้ถกูพาตวัไปเพยีงอยา่งเดยีว

มอืกระดกูพวกนัน้พาขา้มาส่งถงึหน้าปีศาจกระดกูขาว เขาดงึตวัขา้
เขา้ไปพนิิจดูใกล ้ๆ ทําเอาเลอืดลมขา้ปัน่ป่วน เหน็ใบหน้าหล่อ ๆ ระยะ
ประชดิขนาดน้ี...

“อมื มองใกล ้ๆ กด็นู่ากนิไมเ่บาเลย”
ขา้ยอมใหก้นิทัง้ตวัเลยเจา้คะ่ !
ตวัขา้ออ่นระทวย ยอมใหปี้ศาจรปูงามตรงหน้าโดยดษุณี
“ยยัเดก็บา้ อยา่ไปยอมมนังา่ย ๆ  แบบน้ีส ิ!!” ซุนวูค่งตะโกนลัน่ แต่ขา้

ตา้นทานเสน่หเ์ขาไมไ่หวน่ี จะใหท้าํอยา่งไร !
“ปลอ่ยไวม้หีวงัยอมใหเ้ขากนิแน่ ๆ  ทาํอะไรสกัอยา่งสพิีใ่หญ่” จปูาเจีย้

เรง่เรา้ เจา้ลงิกดัรมิฝีปากก่อนตดัสนิใจขวา้งพลองในมอืใสปี่ศาจกระดกูขาว 
ความเรว็และความแรงทาํเอาต่อใหเ้บีย่งศรีษะหลบแลว้กย็งัทาํใหใ้บหน้าซกี
หน่ึงหลุดเหวอะ ผวิหนังทีปิ่ดซ่อนตวัตนไวข้าดวิน่ เผยใหเ้หน็กะโหลกทีม่ี
แต่รอยแตกรา้ว

วะ... เหวอออ ภาพน้ีมนัสยองตดิระดบัเดก็อายตุํ่ากวา่สบิหา้ปีตอ้งมี
ผูป้กครองแนะนําเลยนะ !

“หน็อย !” ปีศาจกระดกูขาวใชม้อืหน่ึงปิดบงัใบหน้าทีเ่สยีโฉม ตวาดสัง่
โครงกระดกู “ฆา่มนัซะ !!”

โครงกระดกูหลายรา่งกระโดดรมุเขา้ใสซุ่นวูค่งทีไ่รอ้าวธุ รา่งสนัทดันัน่
จมหายไปใตก้องกระดกู

“ศษิยพ์ีใ่หญ่ !!”
ปีศาจกระดกูขาวหนัใบหน้าทีเ่หวอะหวะมาทางขา้ คาํรามเสยีงตํ่า “ถา้

กนิเจา้ตอ้งทาํใหร้ปูโฉมขา้งดงามเหมอืนเดมิไดแ้น่ !”
“จะกนิขา้... ?”
บรรยากาศรอบตวัขา้เปลีย่นไป ดวงตาจอ้งมองปีศาจตรงหน้าอย่าง
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เยน็ชาจนเขาถงึกบัผงะ
“คนทีจ่ะกนิขา้ไดม้แีต่หนุ่มรปูงามสะทา้นโลกาเทา่นัน้ !!”
ตึง !
ขา้กระทบืเทา้ขา้งหน่ึงลงพืน้ ประกบสองมอืตัง้ฉากคลา้ยกาํลงัสวดมนตร ์

มแีสงสวา่งวาบจากพืน้รอบเทา้ขา้จนสวา่งไปทัว่บรเิวณ
“อาคมปราบมาร !”
“อ๊ากกก !!” 
ปีศาจกระดูกขาวทีอ่ยู่ใกลอ้าคมมากทีสุ่ดกรดีรอ้งโหยหวน ร่างเขา

คอ่ย ๆ สลายไปเป็นเศษธลุก่ีอนหายไปกบัลาํแสงปราบมาร แสงสวา่งนัน่แผ่
ขยายเป็นวงกวา้ง กลนืกนิรา่งปีศาจทัง้หมด พวกมนัสง่เสยีงรอ้งโอดครวญ
ก่อนจะสลายไปเป็นผยุผง จติดา้นลบถกูชาํระลา้งจนบรเิวณโดยรอบบรสิทุธิ ์

ขา้คอ่ย ๆ ลดมอืลง เหน็ซุนวูค่งทีด่ดีตวัขึน้มาจากพืน้ แมจ้ะมอมแมม
ไปเลก็น้อยแต่กไ็มไ่ดร้บับาดเจบ็ คนอืน่เองกย็งัอยูใ่นสภาพดอียู่

...มแีต่ขา้ทีท่า่ทางสภาพจะไมสู่ด้ ี
“ออ่ก !” ขา้กระอกัเลอืดแลว้หงายหลงัลม้ตงึ
“เหมย่เอ๋อร ์!!”
...ไมไ่ดใ้ชพ้ลงัเสยีนาน ใชท้เีลน่เอาพลงัชวีติขา้หดไปเกอืบครึง่เลย
 
“งีเ่งา่ทีส่ดุ ! หวัสมองเจา้นอกจากผูช้ายแลว้มอีะไรเหลอือยูบ่า้ง !”
ซุนวูค่งไดท้ดีา่ขา้ยกใหญ่ ฮึม่ ! ถา้ไมต่ดิวา่ตอนน้ีไมม่แีรงจะอา้ปาก

พดูละ่กต็อ้งมรีายการฉะกนัไปสกัยกแลว้ 
โอ๊ะไมไ่ด ้ตอนน้ีขา้นอนหนุนตกัพีห่วูจ่ ิง่อยู ่ตอ้งทาํเป็นออ่นแอหน่อย

จะไดอ้อ้นเขาได้
“งานน้ีมนัจะไมถ่งึชมพทูวปีกเ็พราะเจา้เสนอตวัไปใหปี้ศาจกนิแบบน้ี

นัน่แหละ !!”
“ขา้แคห่ลอกใหม้นัตายใจต่างหาก จะไดก้าํจดัมนัได”้ ขา้เถยีงสู้
“โกหก เหน็กร็ูแ้ลว้วา่หลงเสน่หม์นัจนทาํอะไรไมไ่ด ้!”
ฉึก
ขา้รูส้กึถกูแทงใจดาํอยา่งแรง ก.็.. กค็น (ปีศาจ) มนัหลอ่น่ี ใครจะไป
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