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โซเคนโย

มีใครเคยกล่าวว่า พื้นฐานของสิ่งต่างๆ ในโลกคือวงกลม

มนุษย์เองก็ใช้ชีวิตเช่นวงกลม

เริ่มจากจุดแรกที่เรียกว่าการเกิด

และวนกลับมาจุดเดิมที่เรียกว่าความตาย

“แม้รู้ว่าไร้ซึ่งหนทางที่เป็นจริง แต่ได้โปรดช่วยตอบรับข้า ความ

รู้สึกของข้า...”

“ทกุอย่างเป็นเสมอืนเส้นคูข่นาน ความรู้สกึนัน้ระหว่าง ‘มนษุย์กบั

ปีศาจ’ ข้าไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของเจ้าได้”

“ไม่!...อย่าเดินจากข้าไป...ได้โปรด...อย่า ข้ามิอาจอยู่ได้หากขาด

ท่าน”

“เจ้าจะอยู่ได้นานกว่านี้ หากอยู่ไกลจากข้า...”

ดวงแก้วสเีทางดงามคูน่ัน้ท�าไมถงึห่างเหนิยิง่นกั เส้นไหมสรีตัตกิาล

ที่เคยโบกสะบัดพลิ้วไหวก�าลังไกลออกไป อ้อมแขนที่เคยปกป้องข้าจะไม่

ท�าหน้าที่นั้นอีกแล้ว...ข้าอยู่ไม่ได้หากขาดท่าน
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ได้โปรด...ช่วยหันกลับมา ได้โปรดอย่าเดินจากข้าไป อย่าเดินหนี

ข้าไป

ท่านกินเท็นชิ!

ญ่ีปุ่ น ยุคมุโระมะจิ
แสงจากจนัทร์ทรงวงแหวนยามราตรีไร้ดวงดารามาแข่งขนั เงยีบ

สงบราวกบัทะเลไร้คลืน่ลมและพาย.ุ..หารู้ไม่ว่ายิง่ทะเลสงบนิง่เท่าไร คลืน่

ลมและพายุก็ยิ่งโหมกระหน�่ารุนแรงเท่านั้น

ณ ป่าหนาทึบที่เต็มไปด้วยไม้ยืนต้นอายุเก่าแก่ ซึ่งแฝงเร้นด้วย

อ�านาจลึกลับเปี่ยมมนตร์ขลัง ทว่าไร้นามกร มีเพียงค�าเล่าขานถึงต�านาน

ในพื้นที่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของอมนุษย์ ภูต ผี ปีศาจ สิ่งมีชีวิตแสนน่ากลัว

จนไม่มผีูอ้าจหาญกล้าตัง้ชือ่ ราวกบักลวัเทพเจ้าจะลงโทษ แต่อกีไม่กีน่าที

นบัถอยหลงัจากน้ี ป่าที่ไร้ชือ่กล่าวขานจะถกูตัง้นามด้วยบรุษุคนแรกทีก่ล้า

ย่างเท้าเข้าไปในเขตแดนอีกภพนี้เพียงล�าพัง

“ข้าไม่อยากท�าเช่นนี้เลย” เสียงแผ่วอ่อนถูกเอ่ยจากชายหนุ่มผู้มี

นัยน์ตาสีด�าประกายกล้าน่าเกรง ทว่ายามนี้กลับถูกเคลือบทับด้วยความ

หนักใจ

“ข้าชดใช้ให้ได้เพยีงเท่านี”้ ถ้อยค�าทรงอ�านาจ ทุม้ลกึพร้อมเสยีงขู่

ต�า่ในล�าคออกีเสยีงถกูเอ่ยออกมาจากสนุขัป่าสดี�าทีม่ลี�าตวัใหญ่โตราวภผูา

ทว่าร่างกายมโหฬารเหมือนอสุรกายนั้นกลับสามารถย�่าอุ้งเท้า 

ทั้งสี่ เดินวนช้าๆ รอบตัวมนุษย์ตรงหน้า ในผืนป่าที่มีต้นไม้สูงเบียดเสียด

กันได้ราวกับปาฏิหาริย์ 

มนัทะลผุ่านล�าต้นหนาเหมอืนเป็นภตูผ ีและแทรกตวัในเงามดืของ

ราตรีได้ราวกบัเป็นส่วนหนึง่ของกนัและกนั ทกุย่างก้าวไร้สุม้เสยีง มเีพยีง

นัยน์ตาสีเทาคู่คมกริบ เรียวยาว ที่มีประกายเรืองวาวชัดเจนในความมืด 

เฝ้ามองผู้มาเยือนในผ้าคลุมสีด�า 

“มีเจ้าคนเดียวที่มีพลังพอจะสะกดอ�านาจข้าได้ ‘โซเคนโย’ ”
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สุนัขป่ากล่าวพร้อมเสียงครางต�่าแบบสัตว์ร้าย

‘โซเคนโย’ ชื่อที่ไม่มีความหมายในภาษาใด แต่มีค�าเล่าขานว่ามัน

คือภาษาเฉพาะของ ‘อสูร’ เผ่าหนึ่ง อสูรร้ายที่มีทายาทเป็นมนุษย์ และ

เป็น ‘นักปราบปีศาจ’ แห่งแดนเหนือ

“แล้วป่าแห่งนีท่้านจะท�าอย่างไร หากไม่มผีูใ้ดคอยดแูลควบคมุ อกี

ไม่นานเหล่าปีศาจที่ท่านปกครองคงลุกขึ้นมาท�าร้ายมนุษย์...ท่านก็รู้ว่า 

ป่าแห่งนี้และโลกภายนอกคืออาณาเขตแบ่งแยกกัน ถ้าปีศาจใต้อาณัติ

ของท่านเข้ารุกรานมนุษย์ขึ้นมา เหล่านักปราบปีศาจคงไม่อยู่เฉย แล้ว

สัญญาข้อตกลงของท่านก็จะเป็นโมฆะ” ชายหนุ่มหว่านล้อม หวังให้ 

อีกฝ่ายเปลี่ยนใจและพิจารณาเรื่องครั้งนี้ใหม่ ขณะต่อท้ายด้วยค�าพูดที่

ฟังเหนื่อยล้า “และอีกอย่าง...เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของท่าน” 

สนุขัป่าสดี�าพ่นลมหายใจยาวอย่างปลงอนจิจงั แม้นยัน์ตาสเีทาจะ

ดูมีอ�านาจแต่ก็แฝงด้วยความหม่นหมองกับเรื่องผิดพลาดที่เกิดขึ้น...แต่ 

สิ่งที่ตัดสินใจไปแล้ว ไม่อาจเปลี่ยนจุดประสงค์ของสิ่งมีชีวิตสีด�าได้ 

“มนัเป็นเร่ืองช่วยไม่ได้ ถ้าเพยีงข้า...” สนุขัป่ายกัษ์ต้องกลนืถ้อยค�า

ลงคออย่างฝืนทน เพราะเวลานี้มันไม่มีค�าว่า ‘ถ้า’ อีกต่อไปแล้ว

มันกลับมาเอ่ยสั่งด้วยเสียงเฉียบเย็นอีกครั้ง

“เพื่อป้องกันสงครามระหว่างเจ้าเมืองกับปีศาจท่ีนี่ มันเป็นทาง

เลอืกทีด่ทีีส่ดุ เหตทุีเ่กดิขึน้ใช้การเจรจาไม่ได้อกีแล้ว ดงันัน้จงท�าซะ เหล่า

ปีศาจทั้งหมดข้าจะสะกดพวกมันไปพร้อมกับตัวข้าเอง ตอนนี้ไม่มีผู้ใดมี

พลังเท่ากับตระกูลโซเคนโย และไม่มีโซเคนโยคนใดมีอ�านาจเท่ากับเจ้า”

“...กไ็ม่แน่เสมอไป” ชายหนุม่พมึพ�าขึน้ พร้อมก้มดหูลงัมอืขวาของ

ตนทีม่ตีราสญัลกัษณ์เลก็ๆ บางอย่างคล้ายรอยสกัสแีดง มนัเป็นลวดลาย

ตัวหนังสือขนาดเล็กจิ๋วที่อ่านไม่ออกเรียงกันสะเปะสะปะไม่เป็นประโยค 

...แต่แฝงไปด้วยความหมายแห่งความชั่วร้าย

ค�าสาปส่งที่ไม่อาจลบเลือน

“นี่จะไม่ใช่เพียงค�าท�านาย ท่านกินเท็นชิ”  
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เป็นครั้งแรกที่ชายปริศนาเอ่ยนามของสุนัขป่า ขณะเงยหน้าส่ง

สายตาคมกล้าไปสบดวงตาสเีทาของผูม้อี�านาจเหนอืป่าอนักว้างใหญ่แห่งนี้

“แม้ข้าสะกดท่านได้ในตอนนี ้แต่อกีห้าร้อยปีข้างหน้าจะมโีซเคนโย

อกีคนมาปลดผนกึทีข้่าท�าไว้...และท่านจะไม่มทีางหนชีะตากรรมครัง้นี้ได้

อีก”

“ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะรอชะตากรรมของข้า”

สายตาแน่วแน่บอกจดุประสงค์เดมิของสตัว์สดี�าในความมดื ท�าให้

ชายหนุม่แย้มรอยยิม้ทีริ่มฝีปาก ไม่ใช่เพราะถกูใจความแน่วแน่มัน่คงของ

อีกฝ่าย แต่เป็นเพราะสิ่งที่ก�าลังจะเกิด มันคือสิ่งที่เขาคาดเดาไว้แล้ว 

...หมากตาแรกเดินแล้ว

ครืด!

ทนัททีีช่ายหนุม่เริม่ร่ายอาคมผนกึ เมฆด�าทะมนึกก่็อตวับนท้องฟ้า 

เสียงค�ารามกู่ก้องกังวานไปทั่วผืนป่าลึก พื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนเกิด

อาเพศและไหวแรงขึน้เรือ่ยๆ ตามบทสวดทีห่ลั่งไหลออกมาจากรมิฝีปาก

เขา

เปรียะ เปรียะ

ครืน!

พืน้ดนิทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าชายหนุม่เริม่แยกออกราวกบักระดาษทีถ่กูฉกี 

ก่อนทะยานพุง่ขึน้สงูสูท้่องฟ้ามดืมดิ ประดจุเสาดนิต้นยกัษ์ จนท�าให้ต้นไม้

มากมายทั่วบริเวณหลุดร่วงออกจากผืนดินราวกับห่าฝน

เปรี้ยง!

ทันใดสายฟ้าก็ฟาดผ่าลงบนร่างของสุนัขป่าตัวใหญ่ ฉับพลันร่าง

สนุขัป่ากค่็อยๆ กลบักลายเป็นชายหนุม่รูปร่างสงูสง่าแขง็แกร่งในอาภรณ์

สีด�าสนิท เครื่องแต่งกายดูแปลกตา คล้ายชุดคาริกินุ1 ผสมเครื่องแบบ

ของนักรบ ไหล่ขวาพาดทับด้วยขนสัตว์ฟูฟ่องสีด�าและยาวจดพื้นเหมือน

1 ชุดคาริกินุ คือ เครื่องแต่งกายชายสมัยเฮอัน เป็นเสื้อสวมด้านนอก
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หางของสุนัขป่า ทว่านัยน์ตาคมกริบสีเทาสวยงามท่ีสะกดทุกสิ่งกลับไม่

แตกต่างจากเดมิแม้แต่น้อย มนัยงัคงทรงอ�านาจ เยน็เฉยีบ และนิง่เหมอืน

ผืนน�้า

เส้นผมสดี�าเงาของเขายาวสยายล้อมกรอบใบหน้าคมราวกบัรปูป้ัน 

...ใบหน้าทีห่ล่อเหลางดงามจนดนู่ากลวัราวกบัถกูจงใจป้ันแต่งขึน้มา กลาง 

หน้าผากปรากฏสญัลกัษณ์เลก็ๆ เป็นลวดลายสดี�าคล้ายกลบีดอกไม้เลก็ๆ 

สามกลีบ

สุนัขป่าหนุ่มเวลานี้แทบไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ทั่วไป สิ่งที่แตกต่าง

มีเพียงใบหูเรียวยาวแบบปีศาจ และความงดงามสมบูรณ์แบบที่เกินกว่า

มนุษย์ทั่วไปจะพึงมีได้

ร่างของเจ้าปีศาจลอยสูงเข้าสู่ใจกลางของเสาดินท่ีถูกอาคมสร้าง

ขึน้ และเพยีงเสีย้ววนิาทเีมือ่ร่างในอาภรณ์สดี�าสนทิจมดิง่สู่ใต้ดนิทีถ่กูผ่า

แยก เสาดินทั้งสองข้างก็โถมเข้าหากันฉับพลันเหมือนคลื่นน�้า และก่อตัว

ขึน้เองอย่างอศัจรรย์ กลายเป็นภผูาสงูตระหง่านกลางลานโล่งในเวลาไม่

ถงึนาท ีทิง้ไว้เพยีงพืน้ทีท่ี่ไร้ต้นไม้ใดในรัศมสีองร้อยเมตรรอบตวัมนั จาก

นัน้ทัง้ฟ้าผ่า ทัง้อาเพศทกุอย่างกห็ยดุสนทิราวกบัไม่เคยเกดิสิง่ใดมาก่อน

ชายหนุ่มผู้ท�าพิธีกลับมายืนนิ่ง จ้องมองภูเขาเบื้องหน้า ก่อนหัน

หลงัเดนิกลบัไปยงัเส้นทางเดมิทีต่นเข้ามา ไม่มแีม้แต่ค�ากล่าวอ�าลาปีศาจ

ที่เขาผนึกอยู่ใต้นั้น จะมีก็เพียงค�ากระซิบแผ่วกับตัวเองว่า

“จงจ�าไว้ท่านกินเท็นชิ ‘ชีวิต’ จริงๆ ของท่านจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้

อีกห้าร้อยปี” 

ญ่ีปุ่ น ห้าร้อยปีต่อมา
กรุงโตเกียว ปีเฮเซท่ี 24 ก่อนเวลาปัจจุบันครึ่งปี...

สายฝนตกเปาะแปะลงกระทบร่มสีใส แรงจากหยดน�า้มีไม่มากนกั 

แต่ก็มากพอจะท�าให้รู้สึกหนาวเย็น และชื้นแฉะ กระนั้นร่างสูงๆ ของ 

เดก็สาวในชดุนกัเรยีนมธัยมปลายของโรงเรยีนเอกชนมชีือ่แห่งหนึง่กย็งัคง
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ยืนนิ่งไม่ขยับ และปรายนัยน์ตาหลังกรอบแว่นทรงทื่อๆ ลงมองบางสิ่งที่

พื้นตรงหน้าตน

ร่างของสุนัขขนสีสกปรก ดูออกว่าเป็นพันธุ์ผสม นอนหายใจหอบ

หมดเรีย่วแรงอยูก่ลางสายฝนปรอย นยัน์ตาสนี�า้ตาลทองอ่อนแสงจนแทบ

ดับสนิท แต่ก็ยังใช้เรี่ยวแรงที่เหลือฝืนความหนาวเหน็บรอบตัวพ่นลม

หายใจออกเป็นช่วงๆ

เด็กสาวเรือนผมสีน�้าตาลที่ตัดสั้นประบ่ายังคงมองต�่ายังสัตว์

เดรัจฉานตรงหน้าอย่างเงียบงัน ไม่มีความเห็นใจหรือสงสารในดวงตา

สนี�า้เงนิแปลกตาของเธอ มเีพยีงความว่างเปล่า และเยน็ชาทีด่เูหนบ็หนาว

กว่าสายฝน เธอมองเจ้าสุนัขกลับ ก่อนเปรยขึ้นเนิบช้า แต่มีแววไม่สบ

อารมณ์อยู่ลึกๆ ว่า

“เพราะแบบนี้ไง ฉันถึงได้เกลียดหมา...”

ช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสมเพชสิ้นดี...

ครึ่งปีต่อมา
“ฉันไม่รับงานนี้!”

เด็กสาวเจ้าของเรือนผมสีน�้าตาลยาวประบ่าโวยขึ้น ขณะผูกโบ

สีน�้าเงินเข้มบนคอของเครื่องแบบนักเรียนเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนตาม

ปกติของเธอ หัวคิ้วแทบขมวดแน่นไปพร้อมกับโบสีน�้าเงินที่ผูกตามแรง

อารมณ์

และสาเหตุการโวยนั่นก็เพราะจดหมายฉบับเดียว

“มีอะไรหรือขอรับท่านเลนยะ” 

ถ้อยค�าทีฟั่งโบราณจากข้างหลงั กท็�าให้ ‘เลนยะ’ ปรายตากลบัไป

ยังต้นเสียง แล้วเห็นร่างของวิญญาณซามูไรหนุ่มดวงหนึ่ง 

ใช่...ร่างของวิญญาณ และเขาเป็นดวงวิญญาณจริงๆ ตามความ

หมายที่ว่ามา หรือจะเรียกว่าผีก็ได้ หากจะเข้าใจได้ง่ายกว่า ถึงแม้ความ

เป็นจรงิค�าว่า ‘ผ’ี จะใช้กบัศพของคนตาย ไม่ใช่วญิญาณของคนตายกต็าม 
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แต่มันคงไม่แตกต่างในความคิดคนทั่วไป

และถงึจะบอกว่าเป็นดวงวญิญาณแต่กไ็ม่ได้โปร่งแสงจนมองทะลุ

ได้หรือเป็นหมอกควันสีขาวอย่างในหนังสยองขวัญ เขายังมีรูปร่างท่ีดู

สมบรูณ์ อยู่ในชดุกโิมโนแบบผูช้ายสเีทาเข้มพร้อมมดีาบคาตานะเล่มยาว

สะพายพาดอยู่กลางหลัง เพียงแค่ความชัดเจนของร่างกายเริ่มจางหาย

จนมองไม่เห็นตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงไปเท่านั้น

และวญิญาณซามไูรทีอ่ยูร่่วมกบัเดก็สาวหน้าตาไม่ค่อยรบัแขกผูน้ี้

มาหลายปี จนชินชากับท่าทางฉุนเฉียวของเธอที่มักเจอประจ�าก็อดสงสัย

เรื่องที่เธอหงุดหงิดอย่างไม่มีสาเหตุครั้งนี้ไม่ได้

“จะมีอะไรที่แม่คุณโมโหจนเป็นเดือดเป็นร้อนขนาดนี้ล่ะ โดนลด

ค่าจ้างละสิ” คราวนี้ค�าถามกวนๆ มาจากร่างวิญญาณของเด็กชายอายุ

ไม่เกินสิบขวบ ดวงวิญญาณอีกดวงในบ้านหลังนี้ที่ท�าเอามนุษย์คนเดียว

ต้องมองด้วยดวงตาสีน�้าเงินเหี้ยมกลับไป พร้อมค�าสวนเฉียบนิ่ง 

“ถ้าไม่อยากตายอีกรอบ ก็หุบปากซะทาโร่”  

วิญญาณเด็กชายแทบกลืนน�้าลายไม่ลงคอเมื่อเจอสายตานั่น

“ฉะ...ฉันยังไม่ตายสักหน่อย คะ...แค่หาร่างตัวเองไม่เจอเท่านั้น

เอง” วิญญาณเด็กชายโต้ติดๆ ขัดๆ ทั้งกลัว ทั้งอยากเอาชนะ แม้รู้ว่าคง

ไม่มีทางสู้คนตรงหน้าได้ก็ตามที

วิญญาณซามูไรหนุ่มมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างจนปัญญาจะ

ห้าม แม้อยากเตือนวิญญาณเด็กชายว่ายิ่งหาเร่ืองเลนยะ ก็จะย่ิงเจอ

ปัญหาหนักกว่าเดิม เพราะเขาคงไม่มีทางเถียงเจ้าหล่อนชนะ ที่ส�าคัญ 

เดก็สาวนาม โซเคนโย เลนยะ คนนีก้ไ็ม่ใช่มนษุย์ทีว่ญิญาณควรเข้าไปยุง่

นัก...ความจริงแม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็ไม่ควรยุ่งกับเธอ

วิญญาณที่ก�าลังหาต้นเหตุของเรื่องหันไปสะดุดตากับกระดาษที่

เพิ่งถูกแกะออกจากซองจดหมาย แล้วกางแผ่หลาอยู่กลางโต๊ะเตี้ยๆ เข้า

ชุดกับโซฟา

ซึ่งมันท�าให้เขาต้องก้มดูเนื้อหาในจดหมายทันที สันนิษฐานว่ามัน
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คอืสาเหตคุวามหงดุหงดิของเดก็สาว และไม่นานที่ได้ไล่อ่านอย่างละเอยีด 

วิญญาณซามูไรหนุ่มก็เบิกตาโตแล้วหันไปหาคนเปิดจดหมายฉับพลัน

“ท่านเลนยะ ท่านต้องรับงานนี้นะขอรับ!”

เลนยะหนัไปหร่ีนยัน์ตาสนี�า้เงนิแปลกตากบัวญิญาณด้านหลงัทนัที

เช่นกัน

“งานพรรค์นั้นใครจะท�า” เด็กสาวว่า เธอท�าหน้าเบ้เหยียดเหมือน

จดหมายน่ันเป็นขยะ แล้วรบีต่อประโยคทนัททีีเ่หน็ว่าคูก่รณจีะอ้าปากแย้ง 

“ให้ไปก�าจดัปีศาจทีป่่ากกัปีศาจ แกกอ็ยูก่บัตระกลูฉนัตัง้หลายปี ‘โยชฮิาระ’ 

น่าจะรูน้ะว่าการทีจ่ะก�าจัดปีศาจในป่านัน่ได้ต้องปลกุไอ้ตวัอะไรขึน้มา อย่า

คิดว่า ‘หมอผี’ รับงานแบบมั่วซั่วสิ”

คนทีเ่น้นว่าตนคอืหมอผที�าให้วญิญาณซามไูรต้องอ้าปากค้าง ไม่รู้

จะเอ่ยต่อยงัไง เม่ือเขากพ็อจะรูด้ว่ีางานทีถ่กูสัง่มาในจดหมายฉบบันี ้ไม่ใช่

เรื่องง่ายอย่างที่เธอบอกจริงๆ 

“อีกอย่าง” เลนยะเปรยขึ้นใหม่ แล้วยักไหล่ข้างหนึ่งอย่างดูถูก 

“งานยากบรรลยัขนาดนัน้เงนิแค่สองแสน...ไอ้บ้าที่ไหนมนัจะโง่ท�าให้ งาน

ชิ้นเท่าภูเขาแต่จ่ายเท่าก้อนกรวด นี่มันฉีกหน้ากันชัดๆ” 

หมอผีสาวปรามาสคนสั่งงานอย่างไร้น�้าใจ ขณะวญิญาณเดก็ชาย 

กลบัก้มไปดตูรงค่าจ้างในจดหมายนัน้และนบัศนูย์ทีพ่่วงท้ายเลขสองอกีครัง้

อย่างเสียไม่ได้

“หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หะ...!”

วิญญาณเด็กชายชะงัก รีบเงยหน้ามองเลนยะท่ีตอนนี้ก�าลังเดิน

มาหยิบกระเป๋านักเรียน

“เลนยะ นี่มันไม่ใช่แค่สองแสนนะ นี่มันศูนย์หกตะ...”

ยงัไม่ทนัทีว่ญิญาณเดก็ชายจะพดูจบ หมอผสีาวกพ็ุง่ตรงมาเหมอืน

เท้าติดจรวด คว้าเจ้ากระดาษที่วางไว้บนโต๊ะมาดูทันใด

“สองล้านเยน!” เจ้าตัวร้องอย่างตื่นตะลึง แกมสงสัยว่าคนอย่าง

เธอตกส�ารวจเรื่องเงินๆ ทองๆ ไปได้ไง 
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เลนยะเป่าปากหวือ อารมณ์ดีขึ้นทันทีกับค่าจ้าง เปลี่ยนท่าทีจาก

หน้ามอืเป็นหลงัมอืได้เร็วอย่างน่าเหลอืเชือ่ พลางว่า “แหม งานนีก้ไ็ม่เลว

เท่าไรหรอกเนอะ” 

แต่โยชิฮาระที่มองพฤติกรรมนั้นของเลนยะกลับเร่ิมมีสีหน้ากังวล 

และอดเอ่ยเตือนอย่างสุภาพไม่ได้ว่า

“ท่านเลนยะ ครั้งนี้ช่วยรับงานโดยคิดถึงเกียรติของโซเคนโยก่อน

เงินได้ไหมขอรับ”

“ท�าไม เกียรติของโซเคนโยมันท�าให้ฉันได้ค่าจ้างเพ่ิมรึไง” เธอ

สวนกลับหน้าตายทันที ไม่สนใจว่าอีกฝ่ายพยายามสื่อนัยอะไร

“เปล่าขอรับ ข้าแค่อยากให้ท่านรับงานนี้ในฐานะนักปราบปีศาจ 

ไม่ใช่แค่หมอผี...”

“ต่างกันยังไงเล่า” เธอดักค�าของโยชิฮาระ แล้วว่าต่ออย่างเฉยชา 

“สุดท้ายก็คือจัดการกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่ท�าให้มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า

เหมือนกัน...เพราะตัวเองไม่ได้อยู่ในชั้นสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้ว เลย

กลวัขึน้มา พอกลวักรี็บหาทางก�าจดัทิง้ก่อน...นัน่แหละความหมายแท้จรงิ

ของการก�าจัดปีศาจ ก็แค่การท�าให้มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเผ่าพันธุ์

เดียวที่ครองโลกอยู่” 

มันเป็นค�าสรุปอย่างแห้งแล้ง จนวิญญาณซามูไรหนุ่มต้องระบาย

ลมหายใจอย่างปลงอนจิจังกบัความคดิแง่ลบนัน้ แม้จะไม่มลีมหายใจแล้ว

ก็ตาม 

นิสยัเฉยชา เป็นจอมวายร้าย และดถูกูเกอืบทกุสิง่คอืสิง่ที ่โซเคนโย 

เลนยะเป็น และเขารู้จักเธอดีเกินกว่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเธอ 

กระนั้นก็จ�าต้องย�้าถึงสถานะจริงๆ ที่ไม่อยากให้ลืม

“แต่นักปราบปีศาจ ไม่ใช่แค่ก�าจดั หรอืฆ่า มทีัง้ปกป้อง และหลาย

ครั้งเราเลี่ยงจะฆ่า แต่ใช้วิธีที่ให้ดีกับทุกฝ่าย เราให้เกียรติสิ่งมีชีวิตอื่น

เหมือนให้เกียรติตัวเอง เพราะแบบนั้นโซเคนโยถึงถูกเรียกว่านักปราบ 

ไม่ใช่นักล่า”
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“แล้วจะให้ฉันรับไหม” เลนยะถามกลับตัดร�าคาญเมื่อวิญญาณ

ตรงหน้าเริ่มเข้าบทสอนความเป็นโซเคนโยแก่เธอ ‘อีกครั้ง’ 

“ขอรับ ข้าอยากให้ท่านเลนยะท�า แต่ส�าหรับงานนี้ ข้าแค่อยากให้

ท่านรับในฐานะโซเคนโย ท�าเช่นนักปราบปีศาจ ให้คิดถึงเกียรติตระกูล

ของท่าน...”  

“ท�าไมต้องคิดให้ปวดหัวด้วยล่ะ คนมันตายไปหมดแล้วจะไป 

ฟื้นฝอยหาตะเข็บท�าไม” ค�าพูดเจ็บแสบของแม่ตัวดีโต้กลับมาก่อนเขา 

จะพูดจบ แล้วต่อว่า “แถมชื่อโซเคนโยแปลว่าอะไรฉันยังไม่รู้ด้วยซ�้า ไหน

จะชื่อเลนยะนี่อีก...”

“ชือ่ท่านเป็นหนึง่ในชือ่ของอสรูฝาแฝดทีเ่ป็นต้นก�าเนดิโซเคนโย...

ท่านก็รู้ถึงต�านานของมัน” โยชิฮาระเอ่ยแทรกทันที เหมือนกลัวว่าเธอจะ

ลืมต้นก�าเนิดของตัวเองอย่างไรอย่างนั้น

ซึ่งเลนยะก็ประชดเสียงกลั้วหัวเราะกลับทันควัน

“ใช่ อสูรฝาแฝดที่กินกันเอง จนกลายเป็นค�าสาป...เป็นชื่อที่มงคล

สุดๆ” 

“อสรูฝาแฝดทีก่นิกนัเอง?” วญิญาณเดก็ชายต้องสะดดุกบัค�ากล่าว

ถึงเรื่องราวบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้จากเลนยะ และอดต้ังค�าถามไม่ได้ 

“อะไรคืออสูรฝาแฝดเหรอ...”

“ไม่ใช่เรื่องของแก ทาโร่”

ผน้ีอยชะงกัค�าฉบัพลนัเมือ่เลนยะเอ่ยห้วนๆ เสยีงเยน็เฉยีบ พร้อม

นัยน์ตาสีน�้าเงินที่หรี่เขม็งน่าขนลุก และกลิ่นอายบรรยากาศกดดันจน 

หนักอึ้ง เล่นเอาทาโร่ต้องผวาสั่น เพราะวูบแรกท่ีเห็น เขานึกว่าจะถูก 

เจ้าหล่อนฉีกกระชากให้ขาดเป็นชิ้นๆ เดี๋ยวนั้น 

เลนยะเหมอืนจะท�าให้เขาไม่มัน่ใจเข้าไปทกุวนัว่าเธอเป็นเดก็ผูห้ญงิ 

หรือเป็นปีศาจปลอมตัวมาในร่างของเด็กผู้หญิงกันแน่ เมื่อเจ้าหล่อนมี

นยัน์ตาทีน่่าขนลกุซะขนาดนัน้...ถ้าเลนยะไม่ใช่หมอผ ีเขาคงไม่เชือ่ว่าเธอ

เป็นมนุษย์จริงๆ ด้วยซ�้า 
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ว่าแต่เขาเผลอถามอะไรที่ไม่ควรสุดๆ เข้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ย

แต่โชคยังดี เมื่อตัวช่วยอย่างวิญญาณซามูไรหนุ่มเอ่ยดึงความ

สนใจของหมอผีสาวออกไปจากเขาในเวลาไม่นาน

“งั้นสรุปว่าท่านเลนยะจะรับงานนี้แน่นอน และจะท�าอย่างดีที่สุด

ใช่ไหมขอรับ...แบบนักปราบปีศาจจริงๆ”

เลนยะกลอกตาขึ้นข้างบนอย่างสุดทน “อย่าเซ้าซี้ฉันนักได้ไหม 

โยชิฮาระ ครั้งนี้รู้สึกแกจะวุ่นวายเป็นพิเศษเลยนะ” 

“ขออภัยขอรับ ข้าเพียงแค่อยากให้ท่านให้ความส�าคัญแก่ตระกูล

ท่าน...”

“ท�าไมต้องสนใจโซเคนโยขนาดนัน้” เลนยะดกัคอโยชฮิาระอกีครัง้ 

“คนที่ท�าให้แกต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดห้าร้อยปีน่ะ เป็นคนเฮงซวยใน

ตระกูลนี้ไม่ใช่รึไง”   

ค�าถามนีย้งิเข้าหาวญิญาณประจ�าตระกลูอย่างโยชฮิาระ ท�าให้เขา

ต้องเงยหน้าขึน้มา จากสหีน้าส�านกึผดิแปรเปลีย่นเป็นรอยยิม้บางๆ อย่าง

ภาคภูมิใจ แววตามีประกายกล้าราวกับได้รับเกียรติจากค�าถามเช่นนี้

“ไม่ใช่คนเฮงซวยนะขอรับ หากแต่เป็นบรุษุทีเ่ก่งกาจและอ่อนโยน

ต่างหาก การทีแ่พ้ฝีมอืดาบของคนผูน้ัน้ ข้ากไ็ม่เคยคดิเสยีใจ แม้ข้าจะถกู

กกัวญิญาณไว้เช่นนี ้แต่กม็ศีกัดิเ์ทยีบเท่าอาจารย์ทีส่อนดาบให้แก่โซเคน-

โยทุกรุ่น และถึงเวลาจะผ่านมาห้าร้อยปีแล้ว แต่ข้าก็ยังคงจ�าวันที่ข้าเจอ

คนผูน้ั้นครัง้แรกได้แม่นย�า แม้เป็นเพยีงวญิญาณ แต่ท่านผูน้ัน้กใ็ห้เกยีรติ

ข้าเสมอ...”

“อย่าท�านิสัยเหมือนสุนัข โยชิฮาระ”

เป็นอีกครั้งที่ผู ้เป็นวิญญาณประจ�าตระกูลต้องหยุดถ้อยค�ากับ 

สิ่งที่ได้ยิน ขณะเลนยะก็เน้นย�้า

“ซือ่สตัย์ ภกัด ีและโง่ ฉนัไม่ชอบไอ้สตัว์หน้าขนสีข่าพวกนี ้แกกร็ู”้

โยชิฮาระจ�าต้องระบายลมหายใจอย่างเข้าใจ และพยักหน้ารับค�า

อย่างเสียไม่ได้ 
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“พูดถึงเจ้านั่นทีไรมันเป็นงี้ทุกที ให้ตายสิ” เลนยะบ่นอุบอย่าง 

เสียไม่ได้ กับการเห็นท่าทางที่ดูสลดลงของวิญญาณซามูไร

ท�าไมเธอต้องมานั่งฟังเรื่องพร�่าน่าร�าคาญของคนท่ีตายไปแล้ว

ด้วย...ตายแล้วทั้งคนที่ถูกกล่าวถึงและคนกล่าวถึงนั่นแหละ

ยิ่งท่าทางของวิญญาณซามูไรหนุ ่มที่แสดงออกเหมือนสุนัข 

ผู้ซื่อสัตย์ เทิดทูนเจ้านายตนเหนือทุกสิ่ง ยิ่งท�าให้เธอไม่สบอารมณ์

“สรุปว่าฉันรับงานนี้...แต่ถ้างานมันยากเกินค่าจ้าง ก็จบ” เลนยะ

ว่าปิดท้ายอีกครั้งก่อนออกไปจากบ้านเช่าของตน ไม่สนว่าวิญญาณสอง

ดวงจะมองเธอด้วยสายตาขัดใจ เมื่อเธอแสดงเจตนารมณ์ชัดว่ายังสนแค่

เรื่องเงิน ไม่ใช่ความปลอดภัยของใคร

แต่เธอเองก็อยากรู้นักว่าท�าไมวิญญาณประจ�าตระกูลของตนถึง

ย�้านักย�้าหนาให้ไปในฐานะโซเคนโย ไม่ใช่แค่หมอผี

ไอ้เจ้าสิง่ทีเ่ธอจะไปเจอมนัต้องให้เกยีรตกินัขนาดนัน้เลยหรอืยงัไง



2
ท่านหญิงซายูยะ

“โอ๊ะโฮ~ บ้านหรือปราสาทเนี่ย”

เสียงอุทานเล็กๆ ของวิญญาณเด็กชายดังขึ้น ขณะเงยหน้ามอง

คฤหาสน์แบบญี่ปุ่นโบราณที่แม้มีชั้นเดียว แต่ระเบียงไม้ทอดยาวแตก

แขนงออกไปจนมขีนาดใหญ่โตกว้างขวาง กนิอาณาเขตพืน้ที่ไปหลายสบิไร่ 

และสลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกต

ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่อลังการ ตั้งแต่รั้วบ้านที่ทอดยาวเป็นร้อยเมตร 

จนถงึประตทูางเข้าทีเ่ป็นเสาไม้ต้นหนาเหมอืนประตโูทรอิ ิและตดิป้ายชือ่

ตระกลูแผ่นยาวบนเสาด้านหนึง่ โดยเขยีนตวัหนงัสอืไว้ว่า ‘อเิคดะ’ พร้อม

มีประตไูม้บานคูส่งูราวๆ เกอืบสามเมตร เหมอืนประตปูราสาทรอต้อนรบั

และเมื่อผลักมันเปิดเข้าไป ทาโร่ก็ต้องตะลึงกับสวนแบบญี่ปุ่นที่มี

หินทรายแผ่นยาวปลูาดเป็นทางเดนิตัง้แต่ประตรูัว้ ทอดไปถงึทางขึน้ด้าน

หน้าของคฤหาสน์ โดยสองข้างทางเป็นพื้นหญ้า และปลูกไม้ยืนต้นเป็น

หลัก เช่น ซากุระ บ๊วย โอ๊ก เมเปิล และพวกไม้สนชนิดต่างๆ ที่เขียวสด

ตลอดปี เข้ากับบ้านอย่างลงตัว ท�าให้เมื่อก้าวเท้าเข้ามาครั้งแรก ราวกับ

หลุดเข้ามาอยู่ในเทพนิยาย
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“อย่าท�าตัวบ้านนอกน่า ทาโร่ แค่สมัยก่อนตระกูลอิเคดะเคยเป็น

เจ้าเมืองปกครองเมืองเล็กๆ ทางตะวันตกของโตเกียวนี่ มีเงินมีทองจ้าง

ชาวบ้านขนาดนั้นก็คงไม่แปลกหรอกที่จะมีบ้านแบบนี้ อีกอย่าง...ความ

จริงมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเท่าไร” หมอผีสาวดูถูก พลางมองรอบๆ เพื่อหา

คนที่จะมาต้อนรับหรือคนว่าจ้าง

ขณะโยชฮิาระหนัมาต่อค�าพดูของเลนยะด้วยความภาคภมูใิจแทบ

ทันที

“ใช่แล้วขอรบัท่านทาโร่ ถ้าเทยีบกบัคฤหาสน์ของตระกลูโซเคนโย

แล้ว ยังเล็กกว่า...“

“เลิกพร�่าถึงบ้านสับปะรังเคนั่นซะที ตอนนี้มันก็เป็นแค่ซากไม้...มี

คนมาแล้ว!”

เลนยะดักคอวิญญาณซามูไรอย่างฉับไว ก่อนรีบหันไปหาร่างร่าง

หนึง่ทีเ่ดนิมาตามทางเดนิหนิเบือ้งหน้าและไม่ได้สนใจว่าวญิญาณทีก่�าลงั

ชื่นชมบ้านของเธออย่างภูมิใจเวลานี้ต้องอ้าปากค้างกับการแทรกค�าพูด

ร้ายกาจจากเจ้าของบ้านที่ว่าซะเอง 

ผูท้ีเ่ดนิเข้ามาหาเดก็สาวร่างสงูเป็นชายชราร่างเลก็เตีย้ และอยู่ใน

ชุดกิโมโนสีเขียวเทา สวมทับด้วยฮาโอริ2  สีน�้าตาลอ่อนอีกชั้น บนใบหน้า

เหี่ยวย่นของเขามีหนวดเคราสีขาวรอบปาก ซ�้าหัวล้านจนสะท้อนแสง

อาทิตย์เล่นเอาเลนยะต้องเบี่ยงหน้าหลบแสงที่สะท้อนออกมาจริงๆ จาก

ศีรษะของเขาเล็กน้อย 

ชายแก่ที่น่าจะเกินเจ็ดสิบไปแล้วคนนี้ แทบให้ความรู้สึกเหมือน 

คนที่หลุดออกมาจากอีกยุคอย่างไรอย่างนั้น

“ฉนัอเิคดะ โยรจิุเมะ เจ้าบ้านรุ่นที ่52...เธอคงเป็นโซเคนโย เลนยะ

สินะ” ตาเฒ่าอิเคดะหรี่ตาเล็กเมื่อมาหยุดอยู่เบื้องหน้าเธอและไล่มอง

หมอผีสาวตั้งแต่ใบหน้าจดรองเท้าบูตสีด�าอย่างไม่มั่นใจในฝีมือนัก ทว่าก็

2 เสื้อคลุมส�าหรับสวมทับกิโมโน
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หยุดพิจารณามือขวาของเลนยะที่มีผ้าพันแผลสีขาวพันไว้แน่นหนา 

เล็กน้อย ราวกับดูให้แน่ใจว่าเธอเป็นโซเคนโยจริง

แม้จะรู้แล้วว่าหมอผีที่ตนจ้างเป็นเด็กผู้หญิง แต่พอมาเจอกับตา

จริงๆ มันก็อดระแวงไม่ได้...

“สิบหก”

“ว่าไงนะ” ชายแก่เงยหน้ามองใบหน้าเด็กสาวทันที ซึ่งเธอก็ฉาย

รอยยิ้มมาให้ 

“ฉันอายุสิบหก” เลนยะย�้าประโยคแรกด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน 

แต่ค�าพูดเพียงประโยคสั้นๆ และบางสิ่งท่ีชายแก่สัมผัสได้จาก 

เด็กสาวตรงหน้า ท�าให้เขาหยุดคิด เริ่มสนใจเธอนิดๆ เพราะเท่าที่เห็น 

แม้เธอจะมีรอยยิ้มอ่อนโยน แต่มันก็อ่อนโยนจนดูเลี่ยนเลยเชียว แถม

นัยน์ตาสีน�้าเงินไม่ได้ยิ้มตามปากแม้แต่นิดเดียว ทว่ามีประกายท้าทาย

อย่างเงียบงัน ยิ่งมองสบลึกเข้าไปก็ยิ่งเห็นความแข็งกร้าว มีอ�านาจซ่อน

อยู่

นี่คงเป็นสิ่งเดียวที่โกหกไม่ได้ว่าเธอมีสายเลือดของโซเคนโยอยู่

เต็มเปี่ยม

และไอ้การบอกอายุตัวเองน�ามาก่อน แสดงชัดว่าเธอรู้ดีว่าถูกเขา

ประเมินอยู่ 

ใบหน้าเหี่ยวย่นขยับรอยยิ้มมุมปากท้าทายนิดๆ ก่อนตั้งค�าถาม

“เธอคงเก่งใช่ย่อยละสิ” 

เลนยะก้มตัวลงเล็กน้อย สบตาคนตั้งค�าถามด้วยใบหน้าย้ิมแย้ม

เช่นเดิม

“ฉันคิดว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดพอในการเลือกคนมาท�างานให้ค่ะ”

น่ันหมายถงึถ้าเธอไม่มฝีีมอื กแ็สดงว่าเขาโง่เองทีด่นัจ้างเธอมางัน้สิ

“ใช่...” ชายแก่จ�าต้องครางรับอย่างเสียไม่ได้

ซึ่งนั่นท�าให้เด็กสาวตรงหน้าพยักหน้ารับนิดๆ และว่าอย่างมั่นใจ 

“งั้นฉันก็เก่งพอ”



22   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

เป็นอีกครั้งที่คนสูงวัยต้องยิ้มถูกใจกับค�าสรุปของคนอ่อนวัยกว่า

อย่างอดไม่อยู่...ตอบได้น่าประทับใจและน่าหมั่นไส้ในเวลาเดียวกัน

“ก็ดี ฉันจะได้มั่นใจว่าจ้างไม่ผิดคน...งั้นเดินตามฉันมา แล้วจะเล่า

รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่เธอต้องท�าให้ฟัง” ร่างเตี้ยๆ สั่งก่อนเดินน�า

หมอผีสาวไปยังตัวอาคารทรงญี่ปุ่น

และเมือ่เธอถอดรองเท้า เดนิขึน้มาด้านบนของระเบยีงไม้ทีข่ดัจน

เงาวับ ถึงได้เห็นว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่ตาเฒ่าอิเคดะ เหล่าแม่บ้านยืนเรียงแถว

ประจ�าอยูบ่นระเบียงกนัหลายคน เพือ่รอรับใช้เจ้าของบ้าน ซ�า้ยงัก้มศรีษะ

ต้อนรับแขกเช่นเธออย่างมีมารยาทพร้อมเพรียง

ซึ่งนั่นแสดงชัดว่าชายแก่ตรงหน้าจริงใจจะมาต้อนรับเธอด้วย 

ตัวเองโดยไม่คิดใช้ใครมาแทน

ดูเหมือนชื่อโซเคนโยจะยังมีคนเกรงใจอยู่ไม่มากก็น้อย

“เธอคงรู้ว่างานนี้ต้องท�าอะไรบ้าง นอกจากรู้ว่าจ�านวนตัวเลข 

ค่าจ้างมันสูงนะ” ตาเฒ่าอิเคดะเอ่ยค�าถามแรกมาหยั่งเชิง

ดวงตาสีน�้าเงินเหลือบลงต�่า มองร่างเตี้ยกว่าของคนสูงวัยด้วย

ความรู้สึกที่อยากยิ้มเหยียดค�าถามที่ตั้งใจสบประมาทตน และแสดงชัด

ถึงความไม่เชื่อใจ...แต่ไว้ก่อน เพราะคนตรงหน้าก็คงเจนโลกมามาก

เหมือนกัน ถ้าคิดจะหาเรื่องคงต้องระวังตัวดีๆ

“ฉนัเกลยีดเรือ่งเสีย่ง” เธอตอบไปแค่นี ้ก่อนส�าทบั “ดงันัน้ถ้าอะไร

ที่เสี่ยงเกินไป ฉันจะไม่รับท�า”

“กแ็ค่อยากทวนให้มัน่ใจ...ว่าเธอจะไม่เดก็ไปส�าหรบังานนี”้ อเิคดะ

ว่าเรียบๆ เหมือนเอ่ยขึ้นลอยๆ

เลนยะส่งรอยยิ้มการค้าให้ผู้ว่าจ้างอีกครั้ง พลางว่า

“อิเคดะซัง ถ้าเราขาดความมั่นใจกันเอง งานนี้เราคงร่วมมือกัน

ยาก...เพราะถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวฉัน ฉันก็แค่กลับไปมือเปล่า ส่วนคุณ 

ก็ต้องรับกรรมกับปีศาจนั่นต่อไป คุณมีแต่จะเสียกับเสีย ส่วนฉันไม่ได ้

ไม่เสยี...เว้นเสยีค่ารถไฟนดิหน่อย ดงันัน้ฉนัว่าคณุมทีางเลอืกเดยีวคอื ต้อง
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ม่ันใจว่าฉนัจะท�าได้ และเงนิคณุไม่สญูเปล่า นัน่คงจะดทีีส่ดุส�าหรบัตอนนี้ 

และกับทุกฝ่าย”

ผู้จ้างวานต้องนิ่งเงียบไปนิดทันทีกับสิ่งท่ีได้ยิน ก่อนยกมือมาลูบ

หนวดเคราสีขาวไปมาอย่างถูกอกถูกใจ นานๆ ทีจะมีคนรุ่นหลานมา ‘คุย

เล่น’ ด้วยแบบที่เขาชอบ...ก็สนุกไปอีกแบบ

“นั่นสินะ” ชายแก่ทิ้งท้ายก่อนเดินน�าต่อ

ปัญหามากมายเร่ิมหลัง่ไหลออกมาจากปากของชายชรา เรือ่งแรก

คือปีศาจที่หลุดจากผนึก ตามด้วยเร่ืองที่เขาต้องปิดเร่ืองปีศาจในป่ากัก

ปีศาจไม่ให้คนในพืน้ทีรู้่มาตลอดอายขุยัของตน ทัง้ปัญหาทีด่นิในป่าทีท่าง

รัฐจะขอยึดเป็นพื้นที่ของรัฐ ทั้งเรื่องที่เขาต้องขึ้นศาล แต่ยังหาทนาย 

ฝีปากคมๆ และหลกัฐานเจ้าของกรรมสทิธิท์ีด่นิไปสูใ้นศาลไม่ได้ แถมด้วย

เรื่องสากกะเบือยันเรือรบ ทั้งหลาน ทั้งลูก ทั้งภรรยาที่เสียไป จนเหมือน

คนสงูวยัไม่เคยมีใครคยุด้วยมานานแล้ว และต้องการหาคนระบายใส่ ซึง่

มันก็ไม่เข้าหูหมอผีสาวสักเรื่อง

แต่พูดก็พูดเถอะ ความจริงที่เหล่าทายาทอิเคดะต้องมาพัวพันกับ

เรื่องป่ากักปีศาจแบบนี้ มันก็เพราะตระกูลของเธอเองนั่นแหละ

ในยุคสมัยที่ปีศาจยังเดินย�่าในทุกที่ได้อย่างอิสระ และเริ่มสร้าง

ความเดอืดร้อนไปทกุหย่อมหญ้า ท�าให้เหล่าองเมยีวจแิละนกัปราบปีศาจ

ต้องเคลื่อนไหวจัดการพวกมันอย่างเด็ดขาดจนเกิดการแบ่งฝ่ายสู้รบกัน 

คนฆ่าปีศาจ ปีศาจฆ่าคน ความเกลียดชังทบทวี จนกลายเป็นอคติ

แต่ปีศาจหรือภูตผีก็ไม่ต่างจากมนุษย์ เมื่อมีชั่วร้าย ย่อมมีดีงาม 

แต่เหล่าผู้มีอาคมศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้คิดถึงตรงนั้น กระทั่งอคติมาถึงจุดสูงสุด

ที่เหตุผลใช้ไม่ได้อีกต่อไป พวกเขาก็ก�าจัดปีศาจทุกตนไม่มีละเว้น

ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างปีศาจกับมนุษย์มาถึง

จุดแตกหัก ปีศาจสายเลือดบริสุทธิ์ที่ก�าเนิดจากเทพแห่งป่าเขาจึงขอท�า

พนัธสญัญาสงบศกึ แบ่งแยกปีศาจออกไปจากมนษุย์และสร้างป่ากกัปีศาจ

ขึน้เพือ่ให้เหล่าอมนษุย์อาศยั แทนการถกูล่าจากผูม้อีาคมทัง้หมด แต่หาก



24   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

ปีศาจตัวใดฝ่าฝืนก้าวย่างออกจากป่า และท�าร้ายมนุษย์ ปีศาจตนนั้นจะ

ต้องถูกก�าจัดทิ้งโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน

และว่ากันว่าผู ้ที่เป็นคนกลางและเป็นผู้ค�้าประกันพันธสัญญา

ระหว่างมนษุย์กบัปีศาจคอืตระกลูโซเคนโยเอง ดงันัน้เมือ่เกดิปัญหาอะไร

ที่เกี่ยวกับปีศาจในป่ากักปีศาจ โซเคนโยต้องลงมาจัดการด้วยตนเอง แต่

เพราะโซเคนโยน้ันถือครองอ�านาจเบื้องหลังอยู่ที่แดนเหนือก่อนแล้ว จึง

ไม่อาจอยู่ดูแลป่ากักปีศาจที่นี่ได้ องค์จักรพรรดิจึงแต่งตั้งตระกูลอิเคดะ

ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเล็กๆ แห่งนี้ เพื่อเป็นป้อมปราการกันคนให้ห่างจากป่า 

และเป็นผู้ดูแลอาณาเขตป่าแทน จนปัจจุบันก็ยังต้องรับภาระนี้รุ่นต่อรุ่น

เหมือนเป็นประเพณีของตระกูล

หรือสรุปง่ายๆ ก็คือ ตระกูลโซเคนโยมันก็แค่หาเรื่องให้คนอื่นมา

รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองก่อนั่นแหละ

เลนยะนกึย้อนถงึเร่ืองเล่าทีเ่คยฟังมาอย่างเบือ่หน่าย ฆ่าเวลาการ

ฟังตาเฒ่าตรงหน้าเล่าอะไรเร่ือยเป่ือย ก่อนเลยไปคดิถงึเรือ่งค่าจ้างทีต่น

จะได้หลังงานนี้ส�าเร็จ...เป็นเรื่องเดียวในชีวิตที่ท�าให้เธออารมณ์ดี ช่วง

เวลาที่มโนถึงเงินที่มากขึ้นในบัญชีธนาคาร 

และกว่าตาเฒ่าอเิคดะจะวนกลบัมาเข้าเร่ืองทีค่วร กแ็ทบท�าให้เธอ

อยากถอนตัวไม่รับงาน ยังดีที่ตัวเลขในจดหมายสั่งงานยังวนเวียนเตือน

สติทุกครั้งที่อารมณ์เริ่มร้อน 

“เธอคงรู้นะว่าท�ายังไงถึงจะปราบมันได้” ชายแก่หมุนตัวกลับมา

ถามเลนยะ ซึ่งตอนนี้มัวแต่คิดถึงเรื่องเงินค่าจ้างที่จะบินเข้ากระเป๋าเธอ

เลนยะเรียกสติที่หลุดลอยไปถึงเรื่องค่าจ้างท่ียังมาไม่ถึงให้กลับ 

เข้ามา แล้วปรับสีหน้าให้ดูน่าเชื่อถือเช่นเดิมก่อนตอบ

“ปีศาจในป่ากกัปีศาจไม่สามารถก�าจดัและกกักลบัไปทีเ่ดมิได้เลย 

เพราะมีอาคมของผูคุ้ม้ครองปกป้องอยู ่ทางเดยีวทีท่�าได้คอืต้องปลดผนกึ

ที่ผนึกผู้คุ้มครอง เพื่อให้มาจัดการผนึกปีศาจเอง”

“หือ ถ้างั้นก็เหมือนหมามีเจ้าของแล้วไปไล่กัดชาวบ้าน แต่ก็ท�า
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อะไรไม่ได้เพราะมีเจ้าของคอยคุ้มหัวอยู่ใช่ไหมเลนยะ” ทาโร่ถามพร้อม

ยกตัวอย่างแบบที่ตนเข้าใจขึ้นมาทันที ไม่สนว่าใครจะมอง เมื่อความจริง

ไม่มีใครเห็น และมีเพียงเลนยะเท่านั้นที่เห็นวิญญาณอย่างพวกเขาได้

“เออ ใกล้เคียง แต่มันเสี่ยงมากถ้าไอ้ตัวที่เราจะปลุกขึ้นมาไม่ 

เชื่อฟังเรา ใครจะมารับผิดชอบ...คนเอาคอขึ้นเขียงมันฉัน ไม่ใช่เจ้าเฒ่า

นั่นสักหน่อย” เลนยะหันไปกระซิบกระซาบบ่นกับวิญญาณเด็กข้างตัว

แต่ก่อนจะบ่นมากกว่านัน้ เจ้าตวักต้็องสะดดุกบับางสิง่จนต้องถอย

หลังกลับไปดู  

เลนยะถอยกายมามองผ่านมู่ลี่ไม้ที่วาดลายดอกบัวกั้นฉาก เข้าไป

ในห้องห้องหนึง่ซึง่กว้างประมาณยีส่บิเสือ่หรอืมากกว่านัน้นดิหน่อย แทบ

ไม่มีอะไรตกแต่ง เรียบง่ายตามสไตล์ห้องญี่ปุ่นโบราณ 

ความจริงมันแทบไม่ต่างจากห้องอื่นๆ ที่เดินผ่านมา แต่ที่สะดุด 

กเ็พราะในห้องนีแ้ขวนรูปวาดขนาดเท่าคนอยูบ่นผนงัไม้ และในรปูนัน้เป็น

ภาพหญิงสาวอายุไม่ห่างจากเธอมากเท่าไร หรืออาจจะเท่ากัน 

หญงิสาวในภาพสวมชดุกโิมโนจูนฮิโิตะเอะ3 แบบชนชัน้สงู กโิมโน

ที่ซ้อนทับหลายชั้นดูหลากสีสดใส ตัวนอกสุดเป็นสีชมพูหวานลายกลีบ

ซากุระเข้ากับผิวขาวผ่องของเจ้าตัว ใบหน้าแสนสวยเป็นรูปไข่ ดวงตาโต

หวานชวนฝัน ปากสีพีชเล็กเป็นทรงกระจับ ผมสีน�้าตาลเข้มถูกมัดต�่าที่

กลางหลัง และปล่อยปลายผมที่เหลือให้ยาวระพ้ืน ขณะบนหน้าผากไว้

หน้าม้าเข้ากับรูปหน้าเล็กๆ นั่น...

บอกได้เลยว่าทุกอย่างบนตัวเธอท�าให้ละสายตาได้ยาก และเป็น 

ผู้หญิงที่น่าทะนุถนอมแม้เป็นเพียงรูปภาพ

“นั่นท่านหญิงซายูยะ” 

3 กิโมโนท�าจากผ้าไหมญี่ปุ่นแท้ ห่มทับ 12 ชั้นขึ้นไป มีหลากสี เป็นเครื่องแต่งกายใน

ยุคเฮอัน ผู้สวมใส่มักเป็นนางใน เชื้อพระวงศ์ หรือชนชั้นสูง หรือใช้ในพิธีการส�าคัญ

ต่างๆ ส�าหรับเชื้อพระวงศ์ในราชวังอาจใส่ถึง 12-20 ชั้นทีเดียว
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เสียงหนึ่งดังมาจากข้างหลัง จนเลนยะที่ก�าลังพิจารณารูปภาพ

อย่างถือวิสาสะต้องตวัดใบหน้ากลับไปมองต�่ายังชายแก่เจ้าของบ้าน

“อ๋อ...ไม่แปลกใจเลย สวยขนาดนี้” เธอรีบเปลี่ยนเรื่องและท�าท่า

จะหมุนตัวกลับออกจากห้อง ไม่อยากยุ่งยากให้ถูกซักว่ามายืนดูภาพท่าน

หญิงที่ว่าท�าไม เพราะเธอเองก็ไม่รู้ รู้เพียงสัญชาตญาณอะไรสักอย่าง

ท�าให้เธอต้องหันไปดู ซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกัน แค่สัมผัสได้ว่า

มันส�าคัญ

“ใช่...ทัง้ทีง่ดงามขนาดนีแ้ต่กลบัต้องตายตัง้แต่อายยุงัน้อย” ชายแก่

ร�าพึงร�าพันด้วยน�้าเสียงเศร้าสร้อยจนคนถือวิสาสะต้องหันมาสนใจใคร่รู้

ขึ้นทันที

“ตายยงัไง” ค�าถามเสยีมารยาทประโยคแรกหลดุออกมาตามนสิยั 

โดยเจ้าตัวไม่คิดจะแก้ค�าใหม่

ชายชรายังคงจ้องรูปภาพโดยไม่ได้สนใจค�าพูดเสียมารยาทของ 

เลนยะ แต่กลับเล่าเรื่องต่อด้วยสีหน้าสงบ “เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อ 

ห้าร้อยปีก่อน ท่านหญิงซายูยะเป็นบุตรีคนเล็กของท่านเจ้าเมืองอิเคดะ 

ชูไฮ ท�าให้ท่านรักและหวงแหนท่านหญิงมาก”

“กส็วยซะขนาดนี”้ เลนยะพมึพ�าออกมาเบาๆ เมือ่ชายแก่เกริน่ด้วย

เนื้อหาที่ไม่ตรงกับค�าถามเธอเท่าไร

“ทุกคนในปราสาทเองก็รักท่านหญิงน้อยเช่นกัน ด้วยนิสัยร่าเริง 

ไม่ถือตัว มีเมตตาและอ่อนโยนมาก ท�าให้ใครๆ ที่พบเห็นต่างก็หลงรัก 

และมีเหล่าท่านชายจากหลายตระกลูหมายปองในตวัท่านหญงิซายยูะ แต่

แล้ววันหนึ่ง ด้วยความซุกซนตามประสาเด็ก ท�าให้ท่านหญิงหนีออกมา

เที่ยวเล่นนอกคฤหาสน์ และหลงเข้าไปในป่ากักปีศาจ...”

“เธอตาย” เลนยะเดาทันที และเริ่มสนใจขึ้นมาเมื่อถึงจุดนี้ ถึง 

ตอนแรกจะร�าคาญนิดๆ กับนิทานท่านหญิงจอมแก่น แต่พอเข้าเร่ือง  

‘ป่ากักปีศาจ’ หูก็ผึ่งโดยอัตโนมัติ

ชายแก่หัวเราะเบาๆ ก่อนเอ่ยต่อ
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“ไม่ ท่านหญิงกลบัมาได้อย่างปลอดภยั แต่...” รอยยิม้บนหน้าชาย

ชราหุบลงอีกครั้ง เขาถอนใจ

“บางอย่างในป่าท�าให้ท่านหญงิเปลีย่นไป...และกเ็กดิเรือ่งเลวร้าย

ขึ้น”

ชายแก่เงียบไปเหมือนระลึกความหลังในอดีต แม้เขาจะไม่ได้อยู่

ในช่วงยุคนั้นก็ตาม ท�าเอาคนตั้งใจฟังด้วยความสนใจต้องรอค�าพูดต่อไป

จนเริ่มหงุดหงิด

“แล้ว...ไงต่อ” เลนยะอดขมวดคิ้วถามต่อไม่ได้ หลังความเงียบ

ครอบคลุมอยู่หลายอึดใจ

แต่ชายแก่กลับเงยหน้ามองเธอนิดๆ และสรุปสั้นๆ ง่ายๆ แค่ว่า 

“เสร็จงานแล้วฉันค่อยเล่าให้ฟังต่อดีกว่า”

น่ันหมายถงึคดิจะรัง้ตวัเธอให้อยูเ่ป็นเพือ่นแก้เหงาต่อ ว่างัน้ใช่ไหม

เลนยะเผลอก�ามือข้างหนึ่งด้วยความอดกลั้น และเกือบหลุดมาด

การค้าหน้ายิ้ม เพราะการเล่นแง่ของคนสูงวัยกว่า ถ้าไม่ติดว่าเขามีเงิน

จ้างเธอมากขนาดนี้ รับรองว่าเธอคงได้ก�าจัดตาแก่นี่ก่อนปีศาจในป่า 

นั่นแน่

ยงัดทีีว่ญิญาณซามไูรหนุม่ข้างตวัคอยกระซบิให้เธอใจเยน็อยูข้่างหู 

แม้จะเป็นค�ากระซิบที่มาพร้อมเสียงขบขันเบาๆ ก็ตามที เพราะรู้ดีว่า 

เดก็สาวทีเ่ขาดแูลมาตัง้แต่เกดิ ไม่ใช่คนใจเยน็อย่างทีแ่สดงออกตอนนีเ้ลย

เธอแค่จะใจเยน็และยิม้ได้...เมือ่คนคนนัน้มเีงนิจ่ายหรอืมผีลประโยชน์ 

ให้เธอเท่านั้น
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“ท่านเลนยะรู้หรือขอรับว่ามันอยู่ตรงไหน”

“รู้สิ แค่จับกลิ่นอายอาคมก็พอจะรู้แล้ว” เลนยะว่าพลางท�าจมูก

ฟุดฟิดหากลิ่นที่ว่าจริงๆ

“ง่ายขนาดนั้นเชียว” ทาโร่ต้องอุทานอย่างไม่ค่อยเชื่อแกมสนใจ

ใคร่รู้

“ใช่” 

เขายิ่งมองเลนยะตาโต 

“โฮ่...คนของโซเคนโยนี่ดีจังนะ มีพลังพิเศษอะไรพวกนี้เหมือน 

ยอดมนุษย์เลย” วิญญาณเด็กชายอดชื่นชมแล้วมองหมอผีสาวเหมือน

ก�าลังดูหนังฮีโร่หรือมนุษย์สายพันธุ์พิเศษไม่ได้

“ไม่เห็นจะแปลก แกอยู่กับฉันมาตั้งครึ่งปี เห็นฉันปราบปีศาจมา

ตั้งเยอะ จะตกใจอะไรอีก”

เลนยะเดินย�่าขึ้นทางลาดเอียงอย่างยากล�าบาก เมื่อต้องแบกเป้ที่

ยัดอุปกรณ์ปราบผีมาเต็มอัตราศึก และเกือบหงายท้องลงเขาถ้ามือเธอ

ไม่กระชากกิ่งไม้ที่ขึ้นต้นเล็กๆ ได้ทันเสียก่อน
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พืน้ดนิทีช่นัจนง่ายต่อการล้มลงไปนอนจมกองเลอืดเล่นเอาหมอผี

สาวอยากโยนของในตัวทิ้งซะให้หมด ติดอยู่นิดเดียวก็ตรงที่มันจะเปลือง

โดยใช่เหตุนี่สิ

ทาโร่สังเกตเห็นท่าทางกระเสือกกระสนของเลนยะแล้วอดสม 

น�า้หน้าไม่ได้ ตอนแรกท�าเป็นตฝีีปากกบัตาเฒ่าอเิคดะว่าไม่ชอบเรือ่งเสีย่ง 

แต่พอเอาเข้าจริงๆ ก็เพราะเงินเข้าตาจนปฏิเสธไม่ได้เสียมากกว่า

ยิ่งเขามองเลนยะ ยิ่งขัดใจ ตั้งแต่รู้จักกันมาเขายังหาข้อดีของ

หมอผีสาวไม่เจอสักที

“ตระกลูโซเคนโยเนีย่มคีนนบัหน้าถอืตาเยอะจรงิรเึปล่าฮะ” ทาโร่

กระซิบถามกับวิญญาณประจ�าตระกูลข้างตัว เมื่อชักสงสัยเรื่องเชื้อสาย

ของคนที่ลากสังขารและแบกเป้หนักๆ ของตนให้พ้นความล�าบากจาก

ธรรมชาติรอบตัว

ซึ่งจากสภาพที่เห็นเวลานี้ ความรู้สึกมันบอกเขาว่าเลนยะไม่เห็น

เป็นที่นับหน้าถือตา อย่างที่วิญญาณซามูไรยกย่องชื่อเสียงตระกูลเธอให้

ฟังอยู่เกือบทุกวันเลยสักนิด

“นั่นมันเรื่องสมัยก่อนขอรับ สมัยนี้น่ะจะมีคนรู้จักชื่อโซเคนโย 

สกักีค่น...ตอนนีก้ก็ลายเป็นแค่ความลบัทีซ่่อนอยูห่ลงับทเรยีนวชิาประวตั-ิ

ศาสตร์เท่านั้นเอง” โยชิฮาระหันมาแก้ปัญหาให้วิญญาณเด็กชาย 

“โฮ่~ นี่มันเข้าข่ายยิ่งสุดยอดยิ่งต้องลึกลับเลยนะครับ” ดวงตา 

สีด�าคู่โตของผีน้อยประกายระยับด้วยความตื่นเต้น สนใจ แล้วรีบตั้ง

ค�าถามอีกทันที “แล้วโซเคนโยมีอะไรเจ๋งๆ อีกฮะ อย่างเช่นเก่งกาจซะจน

ไม่มีใครสู้ได้ รึเปล่า”

วิญญาณซามูไรหนุ่มขยับยิ้มตอบรับกับความกระตือรือร้นตาม

ประสาเด็กของทาโร่ แต่สิ่งที่เขาจะพูดต่อไปนี้คงดับประกายแห่งความ

ชื่นชมในนัยน์ตาของผีน้อยไปไม่มากก็น้อย

“โซเคนโยอาจเกรียงไกรอย่างที่ท่านคิด แต่ว่าไม่เคยมีค�าว่า

สมบูรณ์แบบในโลกใบนี้...โซเคนโยคือตระกูลนักปราบปีศาจ ไล่ล่าสิ่งมี
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ชีวิตที่พวกเขาเรียกว่า ผู้ถูกสาป หรือปีศาจ อย่างที่รู้ๆ กัน แต่เหล่า 

นักปราบปีศาจที่ใช้นามของโซเคนโยนั่นแหละคือผู้ต้องสาปซะเอง” 

โยชิฮาระว่า พลางมองตามเลนยะที่ตอนนี้คงไม่มีทางได้ยินสิ่งท่ี

เขาพูด เมื่อเธอก�าลังพยายามปีนป่ายทางลาดเอียง และบ่นอุบไปตลอด

ทางว่า ‘คดิผดิรเึปล่าวะ’ ‘จะคุม้เงนิไหมเนีย่’ แล้วก ็‘เมือ่ไรจะถงึซะทโีว้ย’

“เลนยะเป็นปีศาจ!” ทาโร่เบกิตากว้าง เกบ็อาการตกใจไม่อยู ่แล้ว

สรุปเรื่องเอาเองอย่างไม่ต้องคิด เพราะแม่ตัวดีนั่นก็ท�าตัวเหมือนอย่างที่

เขาว่าจริงๆ

“เปล่าขอรับ ไม่ใช่แบบนั้น...แต่ก็ไม่เชิง” วิญญาณซามูไรหนุ่มรีบ

แก้ความเข้าใจผดิ แต่ประโยคท่อนท้ายทีฟั่งไม่เตม็เสยีงกลบัยิง่สร้างความ

สับสนให้ทาโร่มากขึ้นอีก

“แล้วหมายความว่าไงเหรอครบั” วญิญาณเดก็ชายขมวดหวัคิว้กบั

ค�าพูดวกวน 

วิญญาณซามูไรเม้มปาก ชั่งใจอยู่ชั่วครู่ มันมีบางอย่างที่เขารู้สึก

ว่าไม่ควรพูดตอนนี้ ทว่าก็ก้มกลับมามองทาโร่ใหม่ 

“จ�าเรื่องที่ข้าเคยพูดถึงอสูรฝาแฝดได้รึเปล่าขอรับ” และค�าเปรย

จากวิญญาณข้างตัวก็ท�าให้ทาโร่ต้องพยักหน้ารับ

“ครับ”

“มนัเป็นต�านานทีว่่ากนัว่า พวกมนัเป็นอสรูฝาแฝดชือ่ เลนยะ และ

เลนโย ซึง่ต่างกม็อี�านาจมากสดุในโลก ทว่าวนัหนึง่ด้วยอ�านาจทีม่อียูม่าก

ล้น พวกมันจงึต้องการรู้ว่าใครคอืผูท้ีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุ อสรูฝาแฝดจงึตดัสนิใจ

สู้กันเอง เพื่อตัดสินหาผู้ที่จะเป็นที่สุดในโลกของมัน”

“แล้วใครที่ชนะเหรอครับ...เลนยะ...หรือเลนโย”

“ไม่มีใครรู้ขอรับ” เขาตอบ “อาจด้วยเพราะเป็นฝาแฝด ทั้งสอง

ต่างเหมือนกันราวกับเป็นคนคนเดียว จึงไม่มีใครตัดสินได้แน่ว่าแฝดตน

ไหนคือผู้ที่ชนะ รู้แค่ว่าฝ่ายที่ชนะนั้นกินฝ่ายที่แพ้เข้าไป”

“กินเหรอ” คนฟังรู้สึกขนลุกซู่ทันที ขณะเผลอจินตนาการตาม



B  1 3  s . t   31

“ขอรับ กิน” โยชิฮาระยืนยัน และส�าทับ “กินเพ่ือเอาพลังของ 

อีกฝ่ายมา”

“กินพี่น้องตัวเองเนี่ยนะครับ” วิญญาณเด็กชายยังย�้าด้วยสีหน้า

หวาดๆ รู้สึกขนลุกและขยะแขยงแปลกๆ 

“ก็เป็นอสูรนี่ขอรับ...แต่เพราะว่ากินพี่น้องตัวเอง มันจึงกลายเป็น

ค�าสาป” วิญญาณซามูไรว่า “ค�าสาปที่ท�าให้อสูรฝาแฝดตนที่ชนะ 

กลายเป็นเพียงมนุษย์เดินดิน และฝาแฝดที่มันกินเข้าไปกลายเป็นบางสิ่ง

บางอย่างที่อยู่บนหลังมือขวาของโซเคนโยทุกรุ่น...และว่ากันว่าเพราะสืบ

เชือ้สายมาจากอสรู คนในโซเคนโยจงึมลีกัษณะแตกต่างจากมนษุย์ทัว่ไป 

เช่น มีผมสีอ่อนเหมือนสีรวงข้าว หรือผมสีด�าสนิทเหมือนขนอีกา หรือ

แม้แต่...มีดวงตาสีน�้าเงิน”

ทาโร่นิ่งงันไปทันทีเมื่อได้ยินค�าพูดสุดท้ายของโยชิฮาระ เพราะ 

เลนยะมีสีตาที่ผิดแปลกจากคนญี่ปุ ่นโดยสิ้นเชิงจริงๆ มิหน�าซ�้าเธอมี

บรรยากาศทีต่่างจากคนรอบตวัด้วยซ�้า...นัน่เพราะการมเีชือ้สายของอสรู

จริงๆ น่ะเหรอ

เด็กสาวที่ก�าลังกระชับกิ่งไม้ใหญ่เพื่อพยุงตัวยืนขึ้นเพื่อเข้าสู ่ 

ทางลาดปกติ เจ้าของมือขวาแห่งต�านานต้องสาป ไม่ได้สังเกตวิญญาณ

สองดวงที่พูดคุยถึงเรื่องส�าคัญชนิดติดแผ่นหลังเธอเลย

ทาโร่หันกลับไปจับจ้องตามแขนขวาของเลนยะ แล้วความคิดท่ี

อยากเห็นไอ้บางสิ่งบางอย่างแบบที่วิญญาณซามูไรบอก ก็เริ่มผุดขึ้นมา

ในหัวเล็กๆ ของเขา

ดวงตาสีด�าคู่โตเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นท�าให้เขาขยับ

เข้าไปใกล้เลนยะมากขึ้นเรื่อยๆ...

“มีอะไร” 

ทาโร่สะดุ้งเฮือก เมื่อสบเข้ากับดวงตาสีน�้าเงินที่หันกลับมาตั้งแต่

เมื่อไรไม่รู้ 

เลนยะที่ก�าลังใช้มือขวาเสยผมหน้าม้าสีน�้าตาลชื้นเหงื่อให้ออกไป
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พ้นดวงตาของตนหร่ีนยัน์ตาดุๆ  เมือ่หนัมาเจอวญิญาณเดก็ชายลอยเข้ามา

ประชิดตัวเธอด้วยท่าทางไม่น่าไว้ใจพอดี

“ปะ...เปล่า” ทาโร่รีบส่ายหัวปฏิเสธและลอยกลับไปอยู่ข้างๆ 

วิญญาณตัวใหญ่กว่าแทบทันที

“เปล่า? ฉันว่าเมื่อกี้รู้สึกพวกแกจะมีเรื่องอะไรคุยกันน่าสนใจนี่ 

บังเอิญฟังไม่ทัน เล่าให้ฟังอีกรอบสิ” หมอผีสาวหมุนนัยน์ตาสีน�้าเงินมอง

ตามผีน้อยเขม็ง น�้าค�าเจือการข่มขู่บ่งว่าเธอไม่เชื่อค�าโกหกของเขา

“ไม่มีอะไรหรอกขอรับ แค่สนทนาเรื่อยเปื่อยรอท่านปีนเนินดิน

เฉยๆ น่ะขอรับ” โยชิฮาระแก้ตัวแทนทาโร่ พลางส่งยิ้มให้อีกฝ่ายคลาย

กังวล หรือควรจะเรียกว่ารอยยิ้มแทนค�าพูดของเขาซึ่งมีความหมายเป็น

เชิงว่า ‘คงเล่าให้ฟังไม่ได้’ มากกว่า

เลนยะจ้องมองวิญญาณประจ�าตระกูลของตนอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน 

จ�าต้องเป่าปากด้วยความเบื่อหน่ายแล้วปัดร�าคาญไปว่า

“เอาเถอะ เรื่องผีๆ สางๆ ฉันไม่อยากรู้นักหรอก” 

เธอสามารถง้างปากหาความจริงจากใครกไ็ด้ถ้าอยากรู ้และไม่สน

วธิกีาร แต่วญิญาณซามไูรหนุม่ทีอ่ยูด้่วยกนัมาตัง้แต่เธอจ�าความได้ กลบั

ไม่ใช่คนที่เธอจะไปง้างปากได้ง่ายๆ เลย ฉะนั้นการเปลี่ยนเรื่องใหม่ใน

การสนทนาเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

“ตอนนีฉ้นัเจอเขาลกูทีว่่าแล้ว” เดก็สาวพยกัพเยดิหน้าไปทางภเูขา

สงูชนัลกูใหญ่ทีอ่ยูต่รงหน้า ห่างจากจดุทีพ่วกเธอยนือยูไ่ม่กีก่โิลเมตร แค่

ตัดผ่านป่าไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึง เธอเดินน�าออกไปอีกครั้ง ไม่ได้

สนใจจะมาซักไซ้วิญญาณสองดวงอีก

ทาโร่ผงกหัวขอบคุณผู้ช่วยชีวิตด้วยสีหน้าส�านึกผิด ก่อนถามเสียง

กระซิบ

“รูส้กึเรือ่งนีม้นัน่าจะเป็นเร่ืองส�าคญั แล้วกเ็ป็นความลบัด้วย ท�าไม

โยชิฮาระถึงเล่าให้ผมฟังล่ะครับ”

“อาจจะเพราะท่านอยู่ในฐานะทีค่วรรูไ้ด้แล้ว เพราะการบอกความ
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ลับของตนเองให้คนอื่นรู้ ก็เท่ากับเป็นการยอมรับคนคนนั้นว่าเป็นพวก

เดียวกันที่จะไม่มีวันหักหลังกัน”

ค�าอธิบายท�าให้คนฟังยิ้มแฉ่ง รู้สึกปลื้มที่ได้รับความไว้วางใจจาก

โยชฮิาระ แต่พอเขาลองมาคดิดดูีๆ  แล้ว ถงึเขาจะรูค้วามลบัของโซเคนโย

หมดไส้หมดพุง ก็คงเอาไปป่าวประกาศที่ไหนไม่ได้อยู่ดี ในเมื่อเขาเป็น

แค่วิญญาณแบบนี้ จะให้มีใครมาได้ยินเรื่องของเขาได้ล่ะ นอกจาก

วิญญาณด้วยกัน ซึ่งมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลย สรุปแล้ว ต่อให้เขา

รู้หรือไม่รู้เรื่องเลย มันก็มีค่าเท่ากับไม่รู้อยู่ดี

ภูเขาลูกมหึมาสูงจนเกือบชิดเมฆ และโดดเด่นสะดุดตาด้วยเหตุ 

ทีว่่า ณ พืน้ทีร่าบในป่าทัง้หมด มเีพยีงมนัเป็นภเูขาโดดๆ อยูเ่พยีงลกูเดยีว

กลางวงล้อมต้นไม้สเีขยีว ดงันัน้จงึเหมอืนตัง้ใจให้มคีนหาเจออย่างไม่ต้อง

สงสัย

ผีน้อยอ้าปากค้าง มองวัตถุขนาดมหึมาตรงหน้าด้วยความอึ้ง ทึ่ง 

และตะลึง รู้สึกเหนื่อยใจแทนเลนยะขึ้นมาในบัดดล

“สูงชะมัด อย่าบอกนะว่าต้องปีนขึ้นไปบนนั้นน่ะ”

“ใครบอก...อยู่ใต้ภูเขาต่างหากเจ้างั่ง” เลนยะว่า

แต่วญิญาณเดก็ชายกลบัหน้าซดีเผอืดกว่าเดมิ แล้วคดิว่าถงึแม่คณุ

จะเก่งขนาดไหน หรือแขง็แกร่งเพยีงใด คงยกภเูขาด้วยมอืเปล่าไม่ขึน้แน่

แต่เลนยะกลบัมองงานท้าทายตรงหน้าด้วยความรูส้กึบอกไม่ถกูว่า 

ไอ้การที่ประสาทสัมผัสทั้งหก ซึ่งรวมไปถึงประสาทสัมผัสในการรับรู้ถึง

สิ่งเหนือธรรมชาติของเธอตื่นตัวเต็มที่ มันคืออะไร

รูแ้ค่ว่าเพยีงก้าวเข้ามา กลิน่อายอาคมทีห่นกัหน่วงกจ็ูโ่จมเธอทนัที 

และมนัแรงขึน้เรือ่ยๆ จนแทบรูส้กึว่าทกุย่างก้าวทีเ่ข้าใกล้ภเูขานัน้ มอีะไร

สักอย่างที่สั่นรัวราวกับมีหัวใจเต้นตุบๆ อยู่ใต้ฝ่าเท้า 

มนัเหมอืนเชือ้เชญิให้เธอเข้าไปปลดผนกึเดีย๋วนัน้ หรอือาจเป็นแค่

เพราะความแรงกล้าของอาคม เธอเลยอยากลองเทยีบรุน่กบัผูท้ีส่ร้างผนกึ
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นี้สักครั้ง...เป็นความกระตือรือร้นที่ไม่ได้รู้สึกมานานแล้ว 

“อย่างงี้สิถึงจะน่าเล่นด้วยหน่อย อาคมหนาขนาดนี้...ฮึ” เลนยะ

แสยะรอยยิ้มน่ากลัวอย่างสุดกลั้น ราวกับเจอศัตรูท่ีเหมาะสมจนท�าให้

ขนลุกซู่ไปทั้งกาย โดยที่เด็กสาวไม่ทันรู้ว่าตนเองก�าลังเผยสัญชาตญาณ

ดิบของตระกูลโซเคนโยออกมาให้ผีน้อยมองเธอตาปริบๆ อย่างไม่ไว้ใจ

“นั่นสินะขอรับ ข้าผู้นี้ก็อยากรู้ว่า พลังของท่านเลนยะจะสู้อาคม

ของคน ‘ผู้นั้น’ ได้รึเปล่า” คราวนี้รอยยิ้มบางๆ แต่แฝงความน่าขนลุก

กลบัปรากฏบนใบหน้าของวญิญาณซามไูรหนุม่อกีดวงด้วย ความกระหาย

ในการต่อสู้จากการที่ไม่ได้จับดาบมานานหลายร้อยปี คล้ายจะหวนกลับ

มาเมือ่จะได้เหน็การท้าทายอ�านาจระหว่างสายเลอืดโซเคนโยทีเ่ขารกั และ

เคารพทั้งคู่

บรรยากาศชวนสยองรอบๆ ทัง้เดก็สาวทายาทโซเคนโยและวญิญาณ 

ประจ�าตระกูลโซเคนโย เล่นเอาทาโร่ต้องถอยหนี

คนหนึง่เป็นหมอผหีน้าเงนิสดุโหด แถมตระกลูยงัถกูตตีราต้องสาป

ด้วยอสูรร้าย ส่วนอีกคนก็อดีตเจ้าของฉายา ‘กบฏนัยน์ตาเหยี่ยว’ เอามา

จับคู่กันอย่างนี้เหมาะเกินจนน่าขนลุก

เขาไม่รู้ว่าอดีตของโยชิฮาระเป็นยังไงถึงได้ฉายานี้มา อย่างเดียว

ทีบ่อกได้คือโยชฮิาระมดีวงตาสอี�าพนัแปลกตา และเส้นผมสนี�า้ตาลเกอืบ

แดงเหมือนผมที่โดนแดดเผามามาก ซึ่งนั่นอาจเป็นสาเหตุท่ีได้ค�าว่า 

เหยี่ยว มา แต่ก็คงไม่ได้มีที่มาดีนัก เมื่อมีค�าว่า กบฏ น�าหน้าด้วย 

ผีน้อยรู้สึกว่าขนที่หลังคอลุกชันอย่างห้ามไม่อยู่จริงๆ บางครั้งเขา

รูส้กึว่าตนอยูผ่ดิทีผ่ดิทางถงึทีส่ดุ ยงัไม่รูเ้ลยว่าเมื่อครึง่ปีก่อน อะไรดลใจ

เขาให้มาอยู่กับสองคนตรงหน้าได้...

เสียงฝีเท้าหยุดลงตรงพื้นดินที่มีหญ้าขึ้นรก ซ่ึงถ้าเดินฝ่าไป

ประมาณร้อยเมตรข้างหน้า ก็จะถึงบริเวณตีนเขาเจ้าปัญหา

ต้นวัชพืชที่ขาดการดูแลโตสูงขึ้นมาจนเลยหัวเข่าของหมอผีสาว  
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ดูท่าเจ้าต้นเขียวๆ น่าร�าคาญที่คอยพันแข้งพันขาเหล่านี้คงไม่เคยสัมผัส

ของมคีมหรอืโดนเหยยีบย�า่มาก่อน ถงึได้ขึน้เรยีงรายเป็นทุง่กว้างสวยงาม

แบบนี้ 

เลนยะกลายเป็นคนประเดมิเหยยีบเจ้าวชัพชืบนผนืดนิเป็นคนแรก 

เธอไล่ใช้เท้าเขี่ยต้นหญ้าไปทางนู้นทีทางนี้ทีเหมือนหาอะไรตามพื้น 

มากกว่าจะจงใจท�าลายต้นหญ้าที่ขึ้นรก

เด็กสาวยังก้มต�่ามองไล่ตามพื้นดินที่ถูกปกคลุมอย่างพินิจ ก่อน

เสียงต้นหญ้าล้มและโดนเหยียบซ�้าจะเงียบลง ร่างสูงของเธอค่อยๆ ก้ม

ลงไปมองบางสิง่บนพืน้ หวัคิว้ขมวดขณะเพ่งให้แน่ชดักบับางสิง่ทีพ่บ และ

ไม่นานจึงเหยียดรอยยิ้ม

“ผนึกนิทราอสรู...เดาไม่ผดิเลยแฮะ มกีีค่นกนัทีส่ามารถใช้อาคมนี้

ได้” 

เลนยะหรี่ตามองผนึกนิทราอสูรที่อยู่บนพื้นดิน โดยลักษณะเด่นที่

เห็นชัดคือลายผนึกบนพื้นมีสี่เหลี่ยมเป็นศูนย์กลาง และมีเส้นตรงห้าเส้น

ขีดแยกออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยมไปคนละทิศ ซึ่งท่ีปลายเส้นท้ังห้าก็ม ี

ตัวอักขระแปลกๆ หน้าตาแตกต่างกันเรียงรายอยู่

เท่าที่เธอเรียนอาคมมา มันน่าจะเป็นอาคมผนึกพวกภูต ปีศาจชั้น

สูง หรือแม้แต่พวกกึ่งเทพ และน้อยคนถึงจะท�าได้ ถ้าพลังวิญญาณไม่สูง

มากพอกับปีศาจที่ตัวเองผนึกแล้วละก็ จะไม่มีทางสร้างผนึกได้เลย

หมอผีสาวเงยหน้ามองภูเขาสูงด้วยดวงตาสีน�้าเงินอย่างชื่นชมปน

หมั่นไส้ อยากเอ่ยปากชมอยู่หรอก แต่อีกใจก็สุดจะเกลียดพวกที่เก่งเกิน

ชาวบ้านขนาดนั้น 

“แก้ไม่ได้หรือขอรับ” วิญญาณซามูไรถามอย่างกังวลทันที

“อาจจะ” เลนยะตอบแบบไม่ให้ความหวงัอะไร และดไูม่ได้ใส่ใจนกั 

จนคนฟังต้องเบิกตาโต ตกใจกับค�าตอบง่ายๆ แบบคนไม่รับผิดชอบนั่น 

แต่ครู่หนึ่งหมอผีสาวก็ต่อค�าพูดตนด้วยเสียงกลั้วหัวเราะเจ้าเล่ห์ “แต ่

โชคดทีีฉ่นัเดาออกว่าจะเจอกบัอาคมอะไรก่อนมาทีน่ี ่เลยถอืว่าไอ้คนทีท่�า
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ไม่ได้ ไม่นับฉัน”  

โยชิฮาระแทบล้มทั้งยืนเมื่อถูกหมอผีตรงหน้าแกล้งให้ใจเสีย แต่

เธอก็ยังเตือนไม่ให้เขาโล่งใจมากนักว่า

“แต่มีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะ” เลนยะทิ้งท้ายไว้แค่นั้น และยังดู 

ไม่เดือดร้อนอะไรขณะก้มมองอักขระบนพื้นดิน แล้วว่า “เอาละ ได้เวลา

ท�างานให้เสร็จ แล้วกลับไปรับเงินสองล้านได้เลย”

กระเป๋าเป้ถูกเหวี่ยงลงพื้น และถูกเจ้าของหยิบบางสิ่งออกมา

มันเป็นกระจกใสขนาดฝ่ามือห้าบาน กระจกแต่ละบานมีลายตัว

อักษรที่เหมือนลายผนึกบนพื้นไม่มีผิดเพี้ยน 

เธอวางกระจกทั้งห้าบานทับบนตัวอักษรผนึก ให้ทุกบานตรงตาม

อกัขระบนพืน้ เมือ่กระจกบานสดุท้ายถกูทาบทบัสนทิกบัตวัอกัษร เลนยะ

ก็ถอยเท้ากลับมาสองสามก้าว ก่อนประสานมือพนม และบทสวดจึงดัง

กังวานขึ้น

บทสวดปิดผนึกปีศาจที่ทาโร่มักได้ยินบ่อยๆ จากปากของเลนยะ

เมื่อเธอก�าจัดปีศาจเสร็จสิ้นนั้น ครั้งนี้กลับฟังแปลกออกไป ไม่ใช่ว่าเธอ

ท่องบทสวดบทใหม่ มันคุ้นหู แต่ฟังแปร่งๆ เหมือนบทสวดถูกย้อน

ใช่...หมอผีสาวก�าลังท่องบทสวดย้อนกลับจากหลังมาหน้า

เปรียะ เปรียะ

พื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเด็กสาวเริ่มสั่นสะเทือน พร้อมกันนั้น กระจก

ทัง้หมดทีท่าบทบับนผนกึกค่็อยๆ ลอยขึน้เหนอืพืน้ แรงสะเทอืนรนุแรงขึน้

เรื่อยๆ ตามบทสวดจากปากของหมอผีสาว

แกร๊ก แกร๊ก แกร๊ก

แผ่นกระจกทัง้ห้าเกดิปฏกิริยิา จากสัน่น้อยๆ กค่็อยๆ แรงขึน้ แรง

ขึ้น จนกลายเป็นหมุนติ้วเหมือนใบพัด แรงหมุนของพวกมันท�าให้เศษดิน

ทรายปลวิว่อน และมบีางอย่างทีเ่หมอืนเมด็ทรายสดี�าลอยหมนุขึน้มาจาก

พื้น เกิดเป็นวงพายุสีด�าเล็กๆ ก่อนวงพายุนั้นจะถูกแรงหมุนของกระจก

ดูดขึ้นไปหา และถูกกลืนกินหายไปในกระจกใสทั้งห้าบาน
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และวนิาทนีัน้ ทาโร่ถงึรูว่้าเจ้าสิง่ทีค่ดิว่าเป็นเมด็ทรายสดี�าทีถ่กูดดู

หายไปในกระจก คือตัวอักขระที่ไว้ผนึกปีศาจบนพื้นนั่น เพราะเมื่อเขา

ก้มกลับไปมองที่พื้นอีกครั้ง อักขระพวกนั้นก็หายไปแล้ว

ครืด! 

รอยแตกร้าวเร่ิมปรากฏตามแนวยาวของภูผาใหญ่ ต้นหญ้าท่ีขึ้น

สูงล้อมรอบพวกเขาขาดกระจุยกระจายราวกับโดนใบมีดล่องหนตัดจน

เกรียนในพริบตา เศษหญ้าสาดเต็มท้องฟ้าคล้ายห่าฝน

แต่แม้ผืนดินก�าลังโยกไหวราวกับจะพังทลายหายไปจากใต้เท้า 

หมอผีสาวกลับยังท่องบทสวดอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เธอต้องตั้งสมาธิ

ใหม้ัน่เพือ่ท่องบทสวดย้อนหลงันี้ เพราะถา้หากเพยีงผดิพลาดแค่ค�าเดียว 

หมายความว่าทกุอย่างจะต้องเริม่นบัหนึง่กนัใหม่ และกระจกห้าบานทีเ่ธอ

เตรียมมาก็จะไร้ความหมาย เพราะมันใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ดงันัน้จงึไม่ใช่อะไรง่ายๆ อย่างทีค่ดิ กระจกพวกนัน้ไม่ได้ท�าขึน้มา

ง่ายๆ ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ และการปลดผนึกนี้จะกินพลังวิญญาณเธอไป

เกินครึ่ง หากพลาด นั่นเท่ากับเป็นเวลาหลายอาทิตย์ หรือเป็นเดือนกว่า

เธอจะกลับมาแก้ไขใหม่ได้

ท้องฟ้าทีเ่คยสว่างจ้าถกูปกคลมุด้วยเมฆหมอกทีก่่อตวักนัเป็นก้อน

สีเทาอึมครึม สายฟ้าเริ่มส่องประกายวูบวาบราวกับจะเกิดอาเพศ

เปรี้ยง!

เสยีงกมัปนาทดงักกึก้องเมือ่อสนบีาตจากฟากฟ้าฟาดผ่ากลางภผูา

แห่งอาคม แสงสว่างวาบจนแสบตาและดบัวบูไปทนัท ีก่อนเกดิความเงยีบ

เข้ามาเยือนแทนที่ บทสวดจากปากเลนยะหยุดสนิท กระจกห้าบานท่ี 

เคยลอยคว้างและหมุนอยู่กลางอากาศบัดนี้ตกลงมานอนแน่นิ่งคนละทิศ

คนละทาง ก่อนจะเห็นว่าภูเขาใหญ่เบื้องหน้าแบ่งออกเป็นสอง เปิดทาง

ให้อย่างน่าอัศจรรย์ เผยเส้นทางลาดลงสู่ถ�้าใต้ดิน

เส้นทางที่น�าไปสู่สถานที่ผนึกร่างของสิ่งมีชีวิต ซึ่งหลับใหลมา

ยาวนานถึงห้าร้อยปี
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เสียงฝีเท้าที่เดินเหยียบและเขี่ยก้อนหินให้พ้นทางของเลนยะดัง

น�าเข้ามาก่อน เมื่อเธอเป็นคนน�าคณะลงมาตามทางลาดของพื้นถ�้าที่ไม่

สม�่าเสมอ แถมยังมืดอับ

ในช่วงเดนิเข้ามาตอนแรกกพ็อมแีสงสว่างจากข้างนอกช่วยน�าทาง

บ้าง แต่เธอดันคิดไม่ถึงว่ามันจะลึกและคดเคี้ยวจนชวนให้อยากค้างแรม

สักคืน แล้ววันพรุ่งนี้ค่อยหากันต่อแบบนี้

แสงสว่างจากไฟฉายถกูเอามาใช้งาน เลนยะส่องแสงไฟหาสิง่ทีถ่กู

ผนึกแบบไม่ค่อยร้อนรนเท่าไร เพราะดูจากจุดต่างๆ ที่หมอผีสาวส่องหา

นั้น เหมือนเธอจะวางแผนหาที่พักแรมไว้ล่วงหน้าก่อนเสียมากกว่า 

แต่คนที่ดูกระตือรือร้นที่สุดก็คงไม่พ้นวิญญาณท่ีอายุน้อยท่ีสุดใน

ทีม ซึ่งเขาเอาแต่มองผนังถ�้าอันมืดมิดรอบด้านด้วยความตื่นตาตื่นใจ

กึก!

เสียงฝีเท้าคนน�าขบวนหยุดกึกเมื่อฉายไฟฉายไปเจอสิ่งหนึ่งเข้า

“มีอะไรเหรอเลนยะ...อ๊ะ!?”

ทาโร่ที่เพิ่งรู้สึกตัวว่าคนน�าขบวนหยุดเดินแล้ว รีบลอยเข้าไปหา 

และต้องมองตามแสงไฟฉายที่สาดส่องใส่บางสิ่งทันที 

และบางสิ่งที่ว่า ก็ท�าให้คนมองอย่างเขาต้องตะลึงงัน ไม่อาจละ

สายตาออกจากภาพตรงหน้าได้เหมือนถูกสะกด

เพราะสิง่หนึง่ทีอ่ยูต่รงหน้านัน้ คอืร่างของชายหนุม่ทีต่ดิอยู่ในผนงั

หินแทบทั้งตัว มีแค่ส่วนศีรษะที่มีใบหูเรียวยาวแบบปีศาจสองข้างดูแปลก

ตา และมือสองข้างยื่นออกมาพ้นแผ่นหินแกร่งเท่านั้น

แต่สิ่งที่หยุดสายตาเขาจริงๆ คือใบหน้างดงามคมเข้มอย่างบุรุษ 

ซึ่งครึ่งหนึ่งถูกปรกด้วยเส้นผมสีด�ายาว รูปหน้าของร่างนั้นมีเสน่ห์ชวน

พิศวง ราวกับเป็นประติมากรรมที่ถูกปั้นอย่างประณีตทุกรายละเอียด  

ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็สมบูรณ์แบบอย่างน่าเหลือเชื่อ แต่ขณะเดียวกันมัน

ก็สมบูรณ์แบบจนน่ากลัว...เพราะมันราวกับว่าเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตบนโลก

มนุษย์เลย ซ�้ายังมีบรรยากาศที่เปี่ยมเสน่ห์แต่ก็มีมนตร์ขลัง ลึกลับ เข้า
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ถึงยากอย่างอธิบายไม่ถูก

และทาโร่สังเกตเห็นอีกว่าบนกลางหน้าผากของเขามีตราสัญ-

ลักษณ์เล็กๆ แต้มไว้ เหมือนเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงยศต�าแหน่งกลายๆ 

ขณะเปลอืกตาเขาปิดสนทิ แต่แค่นีก้ม็ากพอจะท�าให้รูว่้า ดวงตาทีซ่่อนอยู่

หลังเปลือกตานั้นต้องสวยงามมาก ทว่าน่าเสียดายท่ีเวลานี้เขาแน่นิ่งไม่

ไหวติง ไม่ส่อแววว่ามีชีวิตด้วยซ�้า...

“นี่มันตัวอะไรสักอย่างติดหินชัดๆ!”

ผีน้อยที่มัวแต่มองใบหน้าราวกับรูปปั้นอย่างลืมตัวสะดุ้งโหยงกับ

เสียงร้องจากเด็กสาวที่อยู่ๆ ก็โพล่งขึ้นท�าลายบรรยากาศเงียบสงบน่า

พิศวงจนไม่มีชิ้นดี

“อย่าพดูเช่นนัน้ขอรับ ท่านผูน้ีค้อืท่านกนิเทน็ช ิก�าเนดิจากเทพแห่ง

ป่าเขา เป็นปีศาจหมาป่าที่ปกครองป่านี้ทั้งหมด” โยชิฮาระรีบท้วงหมอผี

ทีย่นืมองเจ้าปีศาจด้วยสายตาดถูกู และเหมอืนจะไม่สนว่าถ้าเจ้าตวัตืน่ขึน้

มาได้ยนิ จะคดิยงัไงทีม่มีนษุย์มาบงัอาจเรียกตวัเองว่าเป็นตวัอะไรสกัอย่าง

“หมา! ถ้างั้นมันก็เป็นหมาติดอยู่ในหินน่ะสิ!” เลนยะยิ่งชักสีหน้า 

เพิ่มความเหยียดหยามในดวงตาสีน�้าเงินมากขึ้นไปอีก ค�าพูดยาวๆ ของ

โยชิฮาระ เธอจับได้แต่ค�าว่า ‘หมา’ ค�าเดียว

ภาพจนิตนาการอนัยิง่ใหญ่อลงัการของหมอผสีาวว่า เธอคงได้เจอ

จอมปีศาจอันน่าสะพรึงกลัว เห็นแล้วชวนให้ขนลุก ถูกท�าลายทิ้งย่อยยับ

ด้วยร่างของบรุุษคนหนึง่ทีม่าแทนทีย่กัษ์ตวัโตในจนิตนาการ จนพงัไม่เหลอื

ชิ้นดี

“ไม่ใช่หมาขอรับ แต่เป็นหมาป่า ท่านเป็นปีศาจชัน้สงูมากนะขอรบั 

ท่านเลนยะ กรุณาอย่าดูเพียงภายนอกอย่างเดียวสิขอรับ” อดีตเจ้าของ

ฉายากบฏนัยน์ตาเหยี่ยวพยายามอธิบายให้หมอผีตรงหน้าเข้าใจว่า เจ้า

ปีศาจที่หลับใหลอยู่ขณะนี้เป็นสุนัขป่า ไม่ใช่หมาเฉยๆ และส�าคัญขนาด

ไหน

“จะปีศาจชั้นอะไรก็เหมือนกันหมดแหละน่า แต่ว่านี่มันหมาติดอยู่
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ในหินชัดๆ ให้ตายสิ แล้วมันจะช่วยเราได้จริงๆ งั้นเหรอ...ไม่แล้ว งานนี้

ฉันไม่ท�าแล้ว” แม่ตัวดียังไม่ลดละการดูถูก แถมท�าท่าจะเลิกท�างานเอา

ดื้อๆ

“ไม่ได้นะขอรับ แล้วปีศาจทีอ่าละวาดอยูล่่ะ จะท�ายงัไง!” วญิญาณ

ซามไูรหนุม่ร้องเสยีงหลง เรียกหมอผลีะงานทีก่�าลงัเดนิย�า่เท้าหนกัๆ ออก

ไปหน้าตาเฉย 

“ช่างหัวมันสิ เรื่องของใครของมัน จัดการเอาเอง” ว่าอย่างไร ้

เยื่อใยแล้วก้าวหนีต่อ ไม่ได้สนใจกลับมาฟังอีก

“งั้นเงินสองล้านก็ไม่มีความหมายงั้นสิ”   

ประโยคเดยีวทีถ่กูเอ่ยออกมาจากวญิญาณเดก็ชาย ท�าเอาคนดถูกู

งานชะงกักกึ ก่อนเขาจะเอ่ยขึน้ใหม่อกีว่า “ดีไม่ด ีถ้างานออกมาสวยอาจ

ขอเพิ่มได้ด้วยนะ เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอ เลนยะ”

ขอเพิ่มได้...

เพียงเท่านั้นร่างสูงๆ ที่ยืนนิ่งก็หมุนตัวกลับมายืนที่เดิมราวกับถูก

แรงแม่เหล็กดึงกลับมา 

โยชิฮาระถึงกับอ้าปากค้าง อึ้งในความสามารถของผีน้อยที่รู ้ 

จุดอ่อนมนุษย์หน้าเงินคนนี้ดี

และสุดท้ายเมื่อยอมแพ้ให้แก่เงินอย่างหมดทางเลือก เลนยะก็ 

จ�าต้องก้าวกลับมาเผชิญกับร่างที่อยู่ในผนังหิน และหร่ีนัยน์ตาลง พินิจ

มองหน้ากินเท็นชิอยู่นานกว่าจะเปรยขึ้น 

“ไอ้หมอนี่หน้าตาดีใช่ย่อยเหมือนกันแฮะ”

เธอเอ่ยออกมาประโยคสั้นๆ หลังจากจ้องจนหน้าแทบชิดใบหน้า

หล่อราวกับรูปสลัก แถมเป็นการใกล้ชิดชนิดที่ท�าให้เส้นผมสีด�าเงาไหว

เบาๆ ตามลมหายใจของเธอที่เป่ารด

“อะไรเลนยะ เพิง่คดิจะสนใจเพศตรงข้ามขึน้มารึไง” ทาโร่นกึสนกุ

จึงแซ็วไปทันทีที่ได้ยินเลนยะเอ่ยปากชมท่านผู้ชายคนอื่นเป็นครั้งแรก

“กย็งัดกีว่าสนใจเพศเดยีวกนัอย่างแก” เลนยะสวนกลบัเฉยชา แต่
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เล่นเอาวิญญาณเด็กชายสะอึกไปทันที

“ฉะ...ฉนัไม่ได้มองเขาเพราะคดิอะไรแบบนัน้นะ!” ทาโร่โต้ด้วยเสยีง

ตะกุกตะกัก พลันหน้าแดง

“ตาค้างเหมือนเจอรักแรกนั่นน่ะนะ” เธอย้อนมาอีก

“ฉันก็แค่ชื่นชม ชื่นชม ไม่รู้จักรึไง!”

คนฟังเพียงยักไหล่ไม่ใส่ใจค�าโต้แย้งของวิญญาณเด็กชาย 

“ก็เรื่องของแก จะชื่นชมหรืออะไรก็ช่าง แต่ถ้าแกยังอยากเป็น

วญิญาณหาร่างตวัเองต่อไป กห็บุปากของแกไว้ซะ ฉนัไม่ได้เป็นเพือ่นเล่น

ให้แกแซ็วหรอกนะ” เลนยะตัดบทใส่วิญญาณที่พยายามหาทางเถียง 

หน้าด�าหน้าแดง จนทาโร่ต้องกลืนน�้าลายลงคอแทน แล้วลอยไปใกล้ 

คนที่อันตรายน้อยกว่าอย่างเสียไม่ได้

“ปัญหามันอยู่ที่ จะท�าให้ท่านกินเท็นชิฟังพวกเราได้รึเปล่านะ

ขอรับ” โยชิฮาระเปรยขึ้นใหม่ เมื่อเห็นว่าเลนยะกลับไปสนใจร่างบน 

ผนังหินอีกครั้ง

หากแต่หมอผีสาวกลับฉายรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ และปรากฏรอยไหว

ระริกอย่างไม่น่าไว้ใจในดวงตาสีน�้าเงิน ก่อนเธอจะว่า

“แต่ฉันว่า มันจะต้องเชื่อฟังค�าสั่งฉันอย่างดี...เหมือนเป็นลูกหมา

เลยละ” เลนยะหัวเราะในล�าคอ และเริ่มก้มไปรื้อค้นของในกระเป๋าเป้



4
ต่ืนนิทรา

ตึก...ตัก...

เสียงแห่งชีวิตดังขึ้นช้าๆ สม�่าเสมอ และเป็นเสียงเดียวที่เขาได้ยิน

มาเสมอ 

เสยีงเดยีวในความเงยีบอนัเป็นนรัินดร์ และทกุครัง้ทีม่นัดงัขึน้ ภาพ

หญิงสาวในชุดกิโมโนสีชมพูลายกลีบดอกซากุระก็จะปรากฏขึ้นในความ

ทรงจ�า

แม้ดเูลอืนรางและห่างไกล แต่ภาพของเธอกย็งัวบูวาบขึน้ตามหวัใจ

ในอกที่ไม่เคยหยุดเต้น

และในความทรงจ�านั้น เด็กสาวในชุดกิโมโนลายดอกซากุระก็วิ่ง

อย่างไร้จุดหมาย ดูอ่อนล้า ตื่นตระหนก ผมสีน�้าตาลเข้มยาวสยายพัด 

ปลวิไปด้านหลงัตามร่างกายทีเ่คลือ่นไปข้างหน้า และไม่นานร่างเลก็ๆ นัน่

กล้็มลงกองร่างทัง้ร่างไปกบัพืน้ดนิ ก่อนเร่ิมมนี�า้ใสๆ หยาดรนิจากใบหน้า

เรียวที่เปรอะเปื้อน

ร่างบอบบางหวาดกลัวและดูไร้เรี่ยวแรง มีเพียงมือสองข้างท่ียก

ขึ้นกอดตัวเองเพียงล�าพัง ก่อนเธอจะค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองมาที่เขา แต่
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ภาพแสนพร่าเลือนก็ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นใบหน้านั้นได้ และก่อนที่

มโนภาพน้ันจะเด่นชดั ก่อนทีจ่ะเหน็ใบหน้าทีอ่าบน�า้ตาใกล้กว่านี ้ฉบัพลนั

ทุกอย่างก็ดับวูบ กลายเป็นเพียงความมืดมิด และเหตุการณ์เดิมก็เร่ิม 

ขึ้นใหม่อีกครั้ง

เหมอืนฝันร้ายที่ไม่มวีนัจบ และยงัไม่ทนัให้เขาได้แก้ไขเรือ่งราวใน

ฝันนี้ มันก็จะดับหายไปและเริ่มต้นใหม่

เป็นเช่นนี้มาตลอดห้าร้อยปี...

ถ้าสามารถแก้ไขได้ ถ้าเพยีงไม่เอ่ยค�านัน้...ทกุอย่างคงไม่เป็นเช่นนี้

เสียงในใจที่ไม่เคยมีใครได้ยินถูกเอื้อนเอ่ยมาตลอดระยะเวลา

หลายร้อยปี ผ่านความมดืมดิที่ไม่เคยจางหาย ผ่านความผดิบาปทีย่งัตรา

ลงบนส�านึก 

ภาพที่แสนเจ็บปวดนี้ วนเวียนซ�้าซาก เขาต้องอยู่เพียงล�าพังกับ

ความรู้สึกผิดที่ตอกย�้ามากับการหลับฝันที่ไม่มีวันได้ต่ืน...แม้เจ็บปวดกับ

โทษทัณฑ์ ทว่านี่คือสิ่งเดียวที่เขาสามารถชดใช้ได้ 

แต่แล้วความคิดทั้งหลายกลับต้องหยุดนิ่ง เมื่อมีบางอย่างส่องมา

จากปลายทางแห่งความมืด และมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในโสตประสาท มันดัง

มาจากปลายทางของแสงสว่าง เด่นชัดจนกลบเสียงหัวใจของเขาเอง

“จาก...นาย...”

ค�าพูดขาดห้วงจนเขาต้องตั้งใจฟัง ภาพเลือนรางบางอย่างปรากฏ

ขึ้นตรงหน้า

“จากนี้ไป...เจ้านาย...แก”   

ถ้อยค�าไม่ปะติดปะต่อเริ่มมีความหมายมากขึ้น แต่ก็ยังคงไม่

ชัดเจน

เขายังต้องพยายามเงี่ยหูฟังประโยคนั้น และพยายามมองภาพ 

พร่าเลือนที่ไหวระริก แสงสว่างที่ลอดเข้ามาในดวงตาท�าให้เขาเริ่มปรับ

เข้ากับทัศนียภาพรอบด้านได้ดีขึ้นอีกนิด และสิ่งแรกที่พอจะบอกได้...คือ

สีน�้าเงิน
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สีน�้าเงินจากดวงตาของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้า

แต่ก็ยังคงเห็นใบหน้านั้นได้ไม่แจ่มชัด เปลือกตาหนักๆ เปิดขึ้น 

เนิบช้า พยายามปรับให้รับแสงที่ไม่ได้สัมผัสมาหลายร้อยปี

ดวงตาสีเทาหรี่มองใครบางคนที่ยืนอยู่ไม่ไกล ขณะท้ังภาพและ

เสียงที่ขาดห้วงชัดเจนเต็มนัยน์ตาสีเทาคมกริบ

ชัดขึ้น และชัดขึ้น...จนไม่อาจบอกได้อีกว่าเป็นเพียงการคิดไปเอง

และสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือเด็กสาวที่ยืนกอดอก เรือนผมสีน�้าตาล

ยาวแค่ประบ่า ซ�้าก�าลังขยับรอยยิ้มแสนเจ้าเล่ห์ที่มุมปาก และสิ่งที่สะดุด

ตาที่สุดคือสายตาของเธอ ซึ่งท�าให้เขารู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด

กินเท็นชิเพ่งสบตากับอาคันตุกะแปลกหน้า แล้วต้องคิดถึงใคร 

บางคนที่เขาเคยรู้จักดี ขณะสงสัยว่าท�าไมภาพตรงหน้าถึงดูแจ่มชัดเกิน

กว่าจะเป็นเพียงมโนภาพ อีกทั้งมโนภาพเช่นนี้ไม่เคยปรากฏขึ้นในความ

ทรงจ�าของเขามาก่อน 

เด็กสาวในเสื้อผ้าแปลกๆ กับวิญญาณอีกสองดวงข้างหลังเธอ...

ถ้านี่เป็นความฝัน ก็คงเป็นความฝันที่ประหลาดที่สุด แต่ความคิดทบทวน

สิง่ต่างๆ และความสบัสนกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ณ ขณะนี ้ต้องยตุลิงเมือ่

เด็กสาวแปลกหน้าพูดประโยคหนึ่งขึ้นว่า

“จากนี้ไปฉันเป็นเจ้านายของแก จ�าใส่กะลาหัวไว้ด้วยนะ” 

ไม่ว่าเปล่า คุณเธอยังชี้นิ้วใส่หน้าเขาด้วยท่าทางมั่นใจชัดเจน 

“เมื่อกี้เจ้าว่าอย่างไรนะ”  

เจ้าปีศาจที่เพิ่งลืมตาตื่นต้องสะดุดค�ากล่าวทักทายตื่นนอนของ 

ผู้มาเยือนหน้าใหม่เข้าให้อย่างจัง

ในตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าตนตื่นขึ้นมาจริงๆ รึเปล่า บัดนี้เมื่อเจอ

ค�าสัง่ชดัเจนจากเดก็ตรงหน้ากรอกหขูนาดนี ้คงฟันธงได้อย่างเดยีวว่าเขา

ตืน่จากนทิราขึน้มาจรงิๆ แล้ว และแม้ตอนนีต้วัเขาจะยงัปะตดิปะต่อเรือ่ง

ได้ไม่ครบ แต่เหมือนความไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเริ่มก่อตัวขึ้นมาช้าๆ 

ได้เอง
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นี่มันเรื่องอะไร แล้วมนุษย์ตรงหน้าเป็นใคร!

“อะไร ท�าหน้าแบบนั้นท�าไม หัดรู้จักบุญคุณกันบ้างสิ คนเขา

อุตส่าห์ปลดผนึกให้ฟรีๆ เลยนะ”  เลนยะต�าหนิทันทีเมื่อเห็นชัดว่าปีศาจ

เบื้องหน้ามองกลับมาด้วยความไม่เข้าใจ สับสน และขุ่นเคือง

ขณะทีท่าโร่ได้ยนิค�าว่าฟรีจากปากเลนยะแล้วถงึกบัอ่อนใจ ไม่คดิ

ว่าเจ้าหล่อนจะกล้าโกหกหน้าด้านๆ แบบนี้

ปลดผนึก...เด็กผู้หญิงเนี่ยน่ะรึ

กนิเทน็ชต้ิองสะดดุกบัสิง่ที่ได้ยนิจากอกีฝ่าย ก่อนเริม่รบัรูว่้าไม่ใช่

เพยีงสมองของเขาเท่านัน้ทีต่ืน่จริงๆ แต่ยงัรับรู้ได้ว่ากล้ามเนือ้ของร่างกาย

ทีถ่กูฝังในผนังถ�า้กเ็ร่ิมกลบัมามคีวามรูส้กึ และอกีไม่นานคงขยบัได้เตม็ที่

ถงึจะยงัเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ แต่กต้็องยอมรบัว่าเดก็ตรงหน้ามกีลิน่

อาคมชัดเจนมาก...ชัดจนน่าอึดอัด 

“เอาละทีนี้ ในเมื่อแกตื่นแล้ว พูดภาษาเดียวกันรู้เรื่อง เราก็ต้องมี

ข้อตกลงกนัหน่อย” เลนยะพดูขึน้ใหม่อกีคร้ัง ขณะคลายวงแขนออก แล้ว

ก้าวมาประชดิร่างบนผนงั วางมอืทาบกบัผนงัหนิข้างศรีษะเจ้าปีศาจ พร้อม

จ้องลึกเข้าไปในนัยน์ตาสีเทาเรียวคม จนใบหน้าเธอห่างกับเขาแค่ฝ่ามือ

เดียว เป็นระยะทีช่วนอดึอดั แต่เหมือนเจ้าหลอ่นจะไม่สะทกสะท้าน แถม

ฉีกยิ้มให้อีกฝ่ายเต็มที่

ทาโร่ต้องยอมรบัว่ามนัเป็นท่าทางการตกลงทีช่วนกระอกักระอ่วน

และน่าหงุดหงิดแปลกๆ 

“เลน...ยะ...” ผน้ีอยอดครางเตอืนหมอผสีาวเบาๆ เรือ่งการกระท�า

อุกอาจนั่นไม่ได้

ขณะคนที่ยังติดอยู่ในผนังหินยิ่งต้องขมวดคิ้ว งงงัน และรู้สึกไม่

สบอารมณ์มากขึน้กบัไอ้ค�าพดูค�าจาและท่าทางอวดดขีองผูม้พีระคณุตรง

หน้า ไหนจะการเข้าใกล้ที่ไร้มารยาทที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาแบบนี้อีก

“ถอยออกไป” เสยีงเยน็เยยีบจากเจ้าปีศาจเอ่ยเตอืนเลนยะ พร้อม

มองเธอด้วยนัยน์ตาคู่คมกริบเรืองวาวอย่างน่าขนลุก กดดัน พร้อมๆ กับ



46   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

ที่ภายในถ�้าเริ่มมีเสียงแตกหักของหิน และการสั่นนิดๆ ของพ้ืนใต้เท้า 

ขณะบรรยากาศชื้นๆ ก็ราวกับจะหนาวเหน็บขึ้นมาฉับพลัน คล้ายบอกว่า

ปีศาจตรงหน้าฉนุเฉยีวเพยีงใด และเป็นสญัญาณเตอืนว่าเขาจะหลดุออก

มาจากผนึกในไม่ช้า

ทาโร่ต้องถอยออกไปพร้อมโยชิฮาระอย่างเสียไม่ได้ เมื่อเจอการ

ข่มขวัญนั่น รู้สึกวูบไปทั่วสันหลังเมื่อคิดถึงว่าหากปีศาจตนนี้หลุดออกมา

จริงๆ จะเป็นยังไง

ว่าแต่โยชิฮาระที่ปกติจะเตือนเรื่องมารยาทกับเลนยะ ท�าไมครั้งนี้

กลับเงียบให้เจ้าหล่อนยั่วโทสะท่านปีศาจสุนัขป่าท่ีเขาบอกว่าต้องให้

เกียรตินักหนาเสียอย่างนั้นเล่า

แต่หมอผีสาวที่ถูกขู่เพียงหยุดนิ่งไปนิด และตอบกินเท็นชิอย่าง

เฉยชาจนเหมือนล้อเลียนว่า

“โอ้โห! ไม่ทันตื่นเต็มที่ก็วางอ�านาจซะแล้ว...เลิกถือยศถืออย่าง

เถอะน่า นี่มันหมดยุคศักดินาแล้ว ฉันยังไม่อยากเริ่มสอนประวัติศาสตร์

กันใหม่ตอนนี้หรอกนะ”

“...!”

ถ้ามือเขาไม่ติดอยู่กับหิน คงได้ไปอยู่รอบคอเด็กสาวตรงหน้าแล้ว

เป็นใครกนัถงึได้กล้ามาเหยยีบถงึป่ากกัปีศาจ เป็นใครถงึได้กล้ามา

ปลดผนึกของเขา และเป็นใครถงึกล้ายนือยูต่รงหน้าพร้อมรอยยิม้เจ้าเล่ห์ 

และแววตาหยันราวกับเห็นเขาเป็นแค่ลูกสุนัขตัวเล็กๆ แบบนี้

ตลอดระยะเวลาที่อยู ่มานับพันปี ไม่เคยมีผู ้ใดกล้าดูถูกหรือ 

เหยยีดหยามเขาหน้าตาเฉยเหมอืนเดก็นีม่าก่อน แม้จะบอกว่าอาจไม่รูจ้กั

เขา แต่มารยาททั่วไปก็พึงมี ไม่ใช่แสดงท่าทางกวนอารมณ์และหาเรื่อง

ทุกอิริยาบถแบบนี้

นี่มันยุคไหน สัมมาคารวะและความสุภาพแบบที่ควรมี ถึงไม่มีใน

เด็กผู้หญิงตรงหน้าเลย 

แต่ก็เพราะโทสะที่เจ้าหล่อนก่อนั่นแหละ เขาถึงได้ต่ืนเต็มตาไว
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ขนาดนี้ ซ�้าร่างกายยังกลับมามีพละก�าลังอย่างรวดเร็วกว่าที่คาด

“ระวังค�าพูดค�าจาของเจ้าด้วย เด็กน้อย” เสียงเรียบเย็นแต่ 

ทรงอ�านาจ กับแววตาดุดันแสนเย็นชาถูกใช้ออกค�าสั่งกับเลนยะอีกคร้ัง 

แต่แทนที่ยัยตัวดีจะรับฟังโอวาทจากคนอาวุโสกว่าง่ายๆ กลับแสยะ 

รอยยิ้มข่มขู่กลับ และว่า

“ฉันว่าตอนนี้ระวังตัวแกเองดีกว่าไหม...เจ้าหมาน้อย”

“ท่านเลนยะ!” 

ไม่ทนัทีโ่ยชฮิาระจะร้องตะโกนเตอืนจบค�า เลนยะกถ็อยตวัออกมา

ก่อนอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับที่เส้นความอดทนในตัวกินเท็นชิก็ขาดผึง 

ในสมองสั่งให้จัดการคนตรงหน้าเดี๋ยวนี้

ในเมือ่เป็นมนษุย์ และเป็นมนษุย์ทีม่อีาคมก้าวเข้ามาในป่ากกัปีศาจ

โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ�้ายังท�าตัวร้ายกาจขนาดนี้ เขาก็มีสิทธ์ิฆ่าเธอได้

ตามพันธสัญญา! 

เปรียะ เปรียะ เปรียะ!

หินที่ผนึกแตกออกราวกับเป็นแค่กระจกแผ่นบางๆ ในถ�้าสะเทือน

ไปทั่ว กินเท็นชิในร่างชายหนุ่มเริ่มกลายเป็นสุนัขป่าสีด�าทะมึน พร้อม

ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนภูผาทั้งลูกเริ่มปริแตกราวกับปราสาททราย

ครืด!

ร่างสีรัตติกาลใหญ่ยักษ์ทะลุพื้นดินขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ท�าลาย

สถานที่ที่เคยกักขังตนเองให้เป็นเศษดินในพริบตา พร้อมพวงหางสีด�าท่ี

สะบัดเพียงครั้งเดียวก็ท�าให้เกิดวงพายุ พื้นปฐพีสั่นไหวราวกับจะแตกหัก

โยชฮิาระกบัทาโร่แทบกระโจนหนอีอกมาจากถ�า้ไม่ทนั ขณะเลนยะ

ที่พุ่งตัวหนีก่อนสองผีหลังผละออกจากเจ้าปีศาจท่ีตนหาเร่ืองไว้ กลับมา

ยืนประจันหน้ากับสุนัขป่าที่ขยายร่างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 

ทว่าใบหน้าของเดก็สาวกลบัยงัฉายรอยยิม้แสนเจ้าเล่ห์ เหมอืนกบั

ก�าชัยชนะไว้ในมือเรียบร้อยแล้ว

เปรี๊ยะ!



48   Z O K E N Y O  อ สู ร ต น สุ ด ท้ า ย  เ ล่ ม 1

และยงัไม่ทนัทีส่นุขัป่าสดี�าจะกลบัคนืร่างเดมิได้เตม็ที ่สายฟ้าสขีาว

ก็ไหลทะลักออกมาจากคอของเขา สร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสจนต้อง

ส่งเสียงร้องโหยหวนดังก้องสะท้อนไปทั่วผืนป่า และท�าเอาผีน้อยถึงกับ

สะท้านไปทั้งตัวเพราะเสียงค�ารามดังสนั่นหวั่นไหวนั่น

ตูม!

ร่างของจอมปีศาจทรุดลงกับพื้นทันที แรงกระแทกจากน�้าหนัก

ร่างกายมโหฬารส่งผลให้พื้นดินแตกร้าวเป็นแอ่งกว้าง ก่อนสุนัขป่ายักษ์

จะค่อยๆ กลบัมาอยู่ในสภาพของชายหนุม่ใบหเูรยีวยาว ทีก่�าลงันัง่คกุเข่า 

โก่งตัวบนพื้นอย่างทรมาน

กินเท็นชิรีบยกมือคล�าต้นคอของตนด้วยความตระหนก ก่อนเจอ

บางสิง่ทีถ่กูผกูติดกบัคอของเขาไว้...บางสิง่ทีท่�าจากหนงัและร้อยเป็นห่วง 

มีเข็มขัดรัดตรึงแน่นหนา...เอามาใส่ตอนที่เขาหลับอยู่!

บดัน้ีใบหน้าคมเข้มของเจ้าปีศาจเริม่ปรากฏสแีดงสบูฉดีไปทัว่จาก

ความเดือดดาลถึงขีดสุด

“เจ้าท�าอะไรกบัข้า เจ้าเดก็เมือ่วานซนื!” เสยีงตะคอกของกนิเทน็ชิ

ทรงพลังและดังสนั่นอย่างน่าขนลุก แต่ดูจะไม่มีผลกับคนสร้างเรื่องที่ยืน

ยิ้มสบายใจในชัยชนะที่ไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียว

“ถามได้ ฉันเป็นเจ้าของแกแล้ว ฉันก็ต้องใส่ปลอกคอแกไว้ เพื่อ

ยืนยันการเป็นเจ้าของสิ จริงไหม” ค�าตอบแสนกวนประสาท บวกท่วงท่า

กวนอารมณ์ ยิ่งเพิ่มแรงโทสะให้อีกฝ่าย

“เจ้า!”

กินเท็นชิตั้งท่าจะกระโจนใส่เลนยะ แต่เจ้าตัวดีกลับยกมือห้ามไว้

ก่อน

“เฮ้! ปลอกคอที่รัดคอแกอยู่น่ะมันลงอาคมไว้นะ ตอนนี้แกใช้พลัง

ได้มากสุดก็แค่ครึ่งเดียว หรืออาจไม่ถึงด้วยซ�้า แล้วถ้าพยายามจะใช้พลัง

เกินหรือพยายามท�าร้ายฉันละก็...” ยัยตัวแสบขยิบตาแล้วเดาะลิ้น ตวัด

นิ้วชี้ขึ้นมาด้วยท่าทางเหมือนยิงปืนใส่เขา “แกก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นี้ 
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นัน่แหละ หรอืถ้าไม่เชือ่ ลองดกูไ็ด้นะ ฉนัจะได้เหน็อะไรสนกุๆ อกี...เสยีง

แกโซปราโน่ดี”

เจ้าปีศาจได้แต่ก�าหมัดแน่น สั่นเทาด้วยแรงโทสะร้อนระอุ ทั้ง

เจ็บใจและเจ็บกาย ท�าได้เพียงส่งสายตาแค้นเคืองใส่เลนยะที่ยังยิ้มระรื่น

ขณะสองผต่ีางพดูอะไรไม่ออกกบัเหตกุารณ์นี ้รูส้กึว่าเรือ่งทัง้หมด

เกดิขึน้เรว็ในชัว่พรบิตาจนไม่มีใครตามทนั และตอนนีพ้วกเขาไม่รูว่้าควร

เข้าข้างฝ่ายไหน เพราะการท�าให้กินเท็นชิเชื่อฟังได้ถือว่าดี แต่ยัยหมอผี

ก็เล่นแรงเกินเหตุ 

“อะใช่ ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่ง” เลนยะอุทานขึ้นใหม่ แล้วยังเดิน

เข้าไปใกล้กินเท็นชิหน้าตาเฉย ก่อนก้มสบตาสีเทาที่มีแต่ความเยือกเย็น 

เกลยีดชงัของคนตวัใหญ่กว่า “ถ้าเกดิฉนัตายขึน้มาก่อนละก ็ปลอกคอนัน้

ก็ถอดไม่ได้ไปตลอดกาล หวังว่าคงเข้าใจนะว่าหมายความว่ายังไง” 

พูดจบเธอก็หมุนตัวกลับไป พร้อมผิวปากฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดี 

ทิ้งให้เจ้าปีศาจมองตามหลังอย่างกรุ่นโกรธถึงที่สุด

นีเ่ขาตืน่จากฝันร้ายนบัร้อยปีใต้ภเูขานัน่ เพือ่มาเจอฝันร้ายยิง่กว่า

งั้นหรือ!

กินเท็นชิยังคงนั่งชั่งใจอยู่ครู่ใหญ่ เลื่อนมือขึ้นจับท่ีปลอกคอสุนัข

อีกครั้ง แล้วหลับตาลงอย่างอดกลั้นในสิ่งที่ตนตัดสินใจ ก่อนเลือกจะ 

ลุกขึ้น และจ�ายอมเดินตามหลังหมอผีตัวแสบไป

ไม่คิดเลยว่าจอมปีศาจที่ปกครองเหล่าปีศาจในป่าแห่งนี้อย่างเขา 

ต้องมาแพ้เดก็ปากยงัไม่สิน้กลิน่น�า้นมตรงหน้า มหิน�าซ�า้ยงัเป็นเดก็ผูห้ญงิ 

แถมยังต้องมาคอยคุ้มครองไม่ให้เจ้าตัวต้องตายก่อนเพ่ือป้องกันไม่ให ้

ตัวเองต้องติดอยู่ในสภาพนี้ตลอดไป



5
ปลอกคอท่ีถอดไม่ได้

“ไม่รู้สึกอะไรเลย”

“ไม่ใช่แถวนี้ละมั้งขอรับ”

“ถึงไม่ใช่แถวนี้แต่ก็อยู่ในเขตป่า ยังไงก็ต้องสัมผัสอะไรได้บ้าง”

เลนยะเริ่มมีน�้าโหนิดๆ เนื่องจากการตามหาปีศาจราคาสองล้าน

เยน ที่คนไม่ชอบยุ่งยากอย่างเธอยอมลากสังขารล�าบากล�าบนมาถึงท่ีนี่ 

แต่ไม่ว่าจะตามร่องรอยเท่าไรก็ยังไม่มีแววว่าจะเจอง่ายๆ 

เท่าทีเ่ธอเดาได้ มนัน่าจะเป็นพวกชัน้ต�า่ มกีรงเลบ็ และคงตวัใหญ่

ไม่น้อย เพราะจากทีเ่หน็บนต้นไม้บางต้น มรีอยข่วนของกรงเลบ็ ต�าแหน่ง

ที่เห็นบ่งบอกว่ามันตัวใหญ่เกือบสองเมตร กลิ่นอายท่ีจับได้สาบเหมือน

กลิ่นสัตว์ แสดงว่าไม่ใช่พวกมีสติปัญญามากนัก แต่ที่มั่นใจว่าไม่ใช่สัตว์ 

ก็เพราะคงไม่มีสัตว์ที่ไหนทนกลิ่นอายปีศาจที่คลุ้งอยู่ทั่วป่าได้

โดยธรรมชาติ สัตว์จะมีสัญชาตญาณไวกว่ามนุษย์ โดยเฉพาะ

สัญชาตญาณการเอาตัวรอด ไม่ว่าจะเกิดน�้าท่วม แผ่นดินไหว หรือภัย

ธรรมชาตริปูแบบไหน พวกมนักจ็ะตอบสนองต่อการถกูคกุคามได้รวดเรว็ 

และหนตีายได้ก่อนเสมอ ฉะนัน้ไม่มทีางมตีวัอะไรอยู่ในพืน้ทีท่ีม่แีต่ปีศาจ
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แบบนี้แน่นอน ที่นี่อยู่ได้ด้วยอ�านาจของสิ่งเหนือธรรมชาติล้วนๆ

“กลิ่นอายปีศาจที่นี่ปะปนกันมั่วไปหมด แยกออกยากเป็นบ้า”  

เลนยะบ่นซ�้า และใช้มือลูบที่รอยบนต้นไม้ เหมือนรอยกรงเล็บของตัว

อะไรสักอย่าง ซึ่งเป็นร่องรอยที่เธอใช้น�าทาง แต่เหมือนจะไม่ช่วยอะไร

มากเท่าไร

แต่ระหว่างทีย่งัส�ารวจเนือ้ไม้ตรงหน้า วญิญาณซามไูรหนุม่กเ็อ่ยขึน้

เบาๆ ข้างตัวว่า

“อย่าท�าอีกได้ไหมขอรับ ท่านเลนยะ”

เลนยะตวัดหน้ากลับไปมองเจ้าของค�าเปรยทันที

“อะไร”

“ท่านกร็ูว่้าข้าหมายถงึเรือ่งอะไร” วญิญาณซามไูรแสดงสหีน้าห่วง

กังวลชัดเจน

และท่าทางเช่นนั้นท�าให้หมอผีสาวระบายลมหายใจ เบื่อหน่ายกับ

ความกังวลไม่เข้าเรื่องของอีกฝ่าย เพราะเวลานี้คงไม่มีเร่ืองอะไรท่ี

วิญญาณตรงหน้าจะวิตกได้ นอกจากเหตุการณ์ที่เธอไปยั่วโทสะท่านเจ้า

ปีศาจผู้สูงศักดิ์ จนปีศาจที่ว่าระเบิดพลังพังภูเขาทั้งลูก และเกือบฆ่าเธอ

ตายตรงนั้น

“คลายเครียดดีออก” เลนยะว่ากลั้วหัวเราะอย่างไม่ทุกข์ร้อน

“ท่านก็รู้ว่ามันอันตราย” โยชิฮาระเน้นหนัก

“แต่ฉันก็ไม่ได้พลาด จริงไหม”

เป็นค�าโต้เฉยเมยทีท่�าให้โยชฮิาระต้องนิง่เงยีบ ไม่อาจปฏเิสธได้ว่า

เลนยะพดูถกู ทว่ากเ็ป็นการจ�ายอมยอมรับ เพราะอกีครึง่ในใจเขากย็งัคง

ไม่เห็นด้วยกับวิธีของเธอ

“ข้ารูว่้าทกุอย่างทีท่่านท�าถกูค�านวณไว้แล้วเสมอ และที่ไม่ได้ปราม

ท่านตอนท่านยัว่โมโหท่านกนิเทน็ชใินถ�า้ เพราะรูว่้าทีท่่านท�าแบบนัน้กเ็พือ่

ให้เขารูส้กึตวัไวขึน้ และให้พลงักลบัมาเร็วทีส่ดุ จะได้หลดุจากผนกึได้เอง 

แต่บางครั้ง...”
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“ฉันไม่มีเวลามานั่งรอให้เจ้าลูกหมานั่นค่อยๆ สะลึมสะลือ รับรู้

เรือ่งราวใหม่ๆ ในโลกปัจจุบนัทลีะนดิเหมอืนพระเอกหลงยคุ แล้วช่วยมนั

ออกมาจากผนังหินหรอกนะ...เจ้านั่นหลุดออกมาได้ไวเท่าไร งานฉันก็จบ

เร็วขึ้นเท่านั้น และมันก็ส�าเร็จด้วยดี ดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรให้วุ่นวายอีก” 

คนเป็นหมอผีตัดบทเด็ดขาด ทว่าก็ต้องชะงักร่างไปนิด เมื่ออยู่ๆ ความ

เย็นวูบบางอย่างก็กระทบเข้ากลางหลัง จนต้องตวัดหน้าไปหาต้นเหตุคน

ที่แผ่รังสีหนาวเยือกนั่นใส่ 

เจ้าของใบหน้ารูปสลักเหมือนเทพปั้นท�านิ่งเฉยไม่รับรู้ถึงดวงตา

สนี�า้เงนิทีจ้่องตนกลบัมา แต่บรรยากาศรอบๆ กายทีแ่ผ่ออกมากลบักดดนั 

เชือดเฉือนคนมองชัดเจน ความรู้สึกข้างในกับใบหน้าข้างนอกของเขา

เหมือนจะไปคนละทางโดยสิ้นเชิง

แต่นั่นคงไม่แปลก เมื่อต้องแบกกระเป๋าเป้หนักๆ ของคนท่ีเพ่ิง

ท�าให้ตนตกอยู่ในสภาพสุนัขที่โดนสวมปลอกคอแบบนี้ 

ระหว่างทางยยัเดก็แสบนัน่ดนัท�าท่าว่าเป้หนกัจนจะทบัตวัเองตาย

คาที่ โอดครวญเหมือนมันเป็นภูเขาทั้งลูก ท�าให้ผู้ตกเป็นรองต้องยอม

แบกของให้อย่างเหลือทน ทั้งที่ตอนขามาคุณเธอก็แบกเป้ตัวปัญหาเข้า

มาได้เองแท้ๆ

“อย่าอารมณ์บูดนักเลยน่า คนสร้างเรื่องนี้ไม่ใช่ฉันสักหน่อย”  

เลนยะหนัไปเอ่ยด้วยรอยเยาะทีม่มุปาก แล้วสงัเกตท่าทางคูก่รณตีรงหน้า

แต่สนัุขป่าหนุม่กลบัท�าเป็นไม่สนใจและเบอืนหน้ามองทางอืน่แทน 

เป็นการไม่ตอบสนองใดๆ จนหมอผสีาวเร่ิมฉนุนดิๆ ก่อนจงใจเปรยลอยๆ 

ขึ้นใหม่ว่า 

“เป็นคนที่อ�านาจลดลงจนท�าให้มีปีศาจหลุดออกมาสร้างความ

เดือดร้อนให้คนอื่นยังท�าเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวอีกนะ”

คราวนี้ได้ผล เมือ่คนทีน่ิง่เฉย เยน็ชา ถงึกบัตวดัใบหน้าคมกลบัมา 

พร้อมน�้าเสียงห้วนเย็น “อย่ามาอวดรู้”

“ไม่ต้องอวดกรู้็ว่าใครทีต้่องนอนผนกึปีศาจในป่า แต่สดุท้ายดนัท�า
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ปีศาจหลุดออกมาให้ฉันมาตามล้างตามเช็ดแบบนี้” 

เลนยะสวนกลับฉับไว และได้สายตาดุดัน เย็นเยียบจากท่านเจ้า

ปีศาจส่งคืนทันทีเช่นกัน 

แต่ไม่ทนัจะมมีวยยกแรก คนคนหนึง่ทีท่นดมูานานกแ็ทรกขึน้ก่อน

“หยุดแค่นี้เถอะขอรับท่านเลนยะ” วิญญาณซามูไรหนุ่มร้องยุติ

สงครามระหว่างหมอผีกับปีศาจ พร้อมส่งสายตาปรามให้นักยั่วโทสะอีก

เล็กน้อย แล้วหันใบหน้าส�านึกผิดไปพูดกับเจ้าปีศาจผู้ต้องตกเป็นเบี้ยล่าง

หมอผีสาวของเขา

“ข้าต้องขออภัยแทนท่านเลนยะด้วยขอรับ ท่านกินเท็นชิ” เขาก้ม

หัวแสดงความเคารพและขอโทษอย่างสุภาพ ก่อนยืดตัวขึ้น “ข้าว่าพวก

เรารีบหาปีศาจนั่นและท่านก็ผนึกมันไว้ที่เดิม หลังจากนั้นท่านเลนยะจะ

ปล่อยท่านไปเองขอรับ”

“ฉันบอกแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไรเหรอ” แม่ตัวดียังไม่วายถามกวนๆ 

แทรกมา ให้โยชิฮาระตวัดหน้าไปเตือนด้วยสายตา

ซึง่คนทีจ่ริงจังกบัค�าพดูเธอเหมอืนจะไม่ได้มโียชฮิาระคนเดยีว เมือ่

ทาโร่ลอยมาใกล้ แล้วกระซิบถามสีหน้าหวั่นใจแทบทันที

“เธอจะไม่ปลดผนึกจริงๆ เหรอ” 

“แกนีก่ช่็างบ้าจีต้ามนะทาโร่” เลนยะกลอกตาขึน้ข้างบนอย่างเบือ่

หน่ายกับวิญญาณที่ซื่อจนเหมือนจะแยกค�าล้อเลียนเอาสนุกกับเรื่องจริง

ไม่ออก...หรืออาจเพราะเรื่องเลวร้ายหลายเรื่องเธอท�ามันจริงๆ เขาเลย

ไม่ไว้ใจว่าเธอจะแค่ล้อเล่นละมั้ง

แต่ยงัไงเธอกต้็องปล่อยสนุขัป่าหนุม่ไปหลงัจากเสรจ็งานแล้วแน่ๆ 

แค่ไม่สามารถเอาเขาไปผนกึไว้ทีเ่ดมิได้ เพราะหลงัจากกนิเทน็ชหิลดุจาก

ผนกึและท�าลายภเูขาทัง้ลกูทิง้แล้ว ทกุอย่างกห็ายกลายเป็นฝุน่ละออง ทิง้

ไว้เพยีงลานดนิโล่งกว้างจนไม่เหลอืแม้แต่ต้นหญ้าสกัต้นทีเ่คยปกคลมุรอบ

บริเวณ มันกลายเป็นทุ่งหัวโล้นบริเวณกว้าง

ที่ส�าคัญต่อให้สภาพร่างกายเธอพร้อม และพลังวิญญาณมีเต็มที่ 
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ยังไงก็คงไม่พอผนึกเจ้าปีศาจแห่งป่ากักปีศาจได้ 

และเพื่อให้ผีน้อยระแวงน้อยลงว่าเรื่องเลวร้ายคร้ังนี้เธอจะไม่ก่อ 

เลนยะจึงหยิบสิ่งหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อ

มันเป็นม้วนคัมภีร์ม้วนเล็กๆ ขนาดเท่าฝ่ามือ สีน�้าตาลเข้ม ดูเก่า

คร�่าคร่าจนเหมือนจะขาดได้ง่ายๆ

“อาคมที่ฉันใช้กับปลอกคอหมานั่นเป็นอาคมโบราณเก่าแก่ท่ีน้อย

คนจะสร้างเป็น เกือบๆ เป็นวิชาต้องห้าม เพราะเป็นผนึกผูกมัดผู้ใช้และ

ผู้ถูกลงอาคม จัดว่าอันตราย แต่ถ้าไม่ใช้อาคมนี้ฉันก็เอาปีศาจระดับเจ้า

ลูกหมานั่นไม่อยู่ ดังนั้นถึงต้องมีไอ้นี่ไว้” เธอชูม้วนกระดาษเล็กๆ ขึ้นใน

ระดับสายตา แล้วยังเล่าเรื่องด้วยเสียงแผ่วเบาฟังลึกลับ “คัมภีร์นี่คือ

กุญแจส�าคัญในการสร้างอาคมและปลดผนึก ‘คัมภีร์อะไคอิโตะ’ เป็น

คัมภีร์เฉพาะที่ลงเวทผูกมัดและปลดพันธนาการไว้ ใช้ผู้มีอาคมชั้นสูง 

เก้าสิบเก้าชีวิตปลุกเสก และอีกเก้าสิบเก้าวันในการท�าพิธี ฉะนั้นเร่ือง

ปลดผนึกไม่ใช่ปัญหาแน่ๆ ถ้าเรายังมีมันอยู่”

วญิญาณเดก็ชายมองตามของชิน้เลก็ทีม่ทีีม่ายิง่ใหญ่อลงัการผดิกบั

หน้าตา แล้วรู้สึกโล่งอกขึ้นมาหน่อย

ความจรงิน่าจะรู้ คนอย่างเลนยะไม่ชอบเร่ืองเสีย่ง โดยเฉพาะเสีย่ง

ให้ตัวเองต้องมีปัญหายุ่งยาก

“แกคงไม่คดิว่าฉนัจะบ้าพอลากไอ้ตวัแบบนัน้เดนิไปเดนิมาในเมอืง

หรอกใช่ไหม” 

เลนยะถามวญิญาณตรงหน้า ก่อนลอบปรายตามองร่างสงูสง่าของ

เจ้าปีศาจแห่งป่ากักปีศาจ แค่เผลอจินตนาการว่าต้องเอาเขาไปอยู่ด้วย 

ขนแขนเธอกล็กุพรบึ หน้าเบ ้รูท้นัทีถึงความยุ่งยากครัง้มโหฬารที่จะห้อย

ติดมาด้วย ถ้าปลดผนึกสุนัขป่าหนุ่มไม่ได้

แต่ความไม่น่าอภิรมย์ในหัวมีอันต้องยุติลง เมื่อเธอสัมผัสได้ถึง 

บางอย่างจนต้องยืดตัวตรง

สุนัขป่าหนุ่มกระชับด้ามดาบคู่ประจ�าตัวที่ห้อยอยู่ข้างเอวท้ังสอง
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ข้าง เมื่อใบหูเรียวยาวของเขาจับเสียงไม่น่าไว้ใจที่เข้ามาใกล้ได้เช่นกัน 

พร้อมสัญชาตญาณในตัวร้องเตือนว่าอะไรก็ตามท่ีก�าลังมาไม่ใช่สิ่งท่ีดี

อย่างแน่นอน

“มบีางอย่างก�าลงัมาทางนี”้ แม้น�า้เสยีงทุม้ต�า่ของเขาจะฟังเรยีบนิง่ 

แต่มีแววออกค�าสั่งเจือมาด้วยอย่างเคยชิน

“สมเป็นหมา หูไวไม่เบา” เป็นค�าชมที่ไม่เหมือนค�าชมจากเลนยะ

ผู้ก้าวมาประจันกบัสิ่งทีก่�าลังมา พร้อมมองตรงไปยังทิศที่เขามองเช่นกัน

“เอาเป้มา” เธอขอเป้คนืจากคนข้างๆ และดไูม่สนว่ามนัจะหนกัจน

ทับตัวเธอตายกลางป่าอีกแล้ว

สุนัขป่าหนุ่มปลดกระเป๋าใบโตออกจากไหล่กว้าง และโยนกลับไป

ให้เจ้าของ ขณะมือของเธอก็เตรียมยื่นมารับกระเป๋า...

ตุบ!

ฟ้าว!

แต่ช่วงจังหวะที่กินเท็นชิโยนกระเป๋าเป้คืนหมอผีสาว สัตว์ขนาด

ยักษ์ก็พุ่งพรวดตรงมาราวกับกระทิงดุ เหมือนรอจังหวะอยู่ก่อนแล้ว มัน

กระโจนสดุตวัลอดผ่านช่องว่างระหว่างกนิเทน็ชกิบัเลนยะพอดบิพอด ีและ

ตวัดกรงเล็บขนาดใหญ่ใส่ร่างของเด็กสาวอย่างมุ่งหมายชัดเจน

เลนยะถีบพื้น กระโดดหลบออกมาอย่างเฉียดฉิวพร้อมดึงมือกลับ 

ท�าให้รอดจากกรงเลบ็อย่างหวดุหวดิ ทว่าต้องปล่อยให้เจ้าสตัว์ยกัษ์วิง่เข้า

ชนกระเป๋าเป้จนอุปกรณ์ปราบผีทั้งหมดกระจายออกมา

แผ่นยันต์ปลิวว่อนไปทั่ว ขวดน�้ามนต์กระแทกพื้นดินแตกละเอียด

ถึงขนาดทาโร่ที่เห็นเลนยะปราบปีศาจมามากมาย ยังเสียวไส้แทนเจ้าตัว 

เพราะทุกอย่างไวเกินกว่าใครจะตามทัน

“ยืนเซ่อหาอะไรของแก มาช่วยฉันสิ!” เลนยะต้องร้องลั่นใส่คนที่

ท�าท่ากระชับดาบแน่นเตรียมสู้ในตอนแรก แต่กลับยืนดูเธอกับปีศาจนั่น

เฉยๆ ไม่คิดดูด�าดูดี 

แล้วยิง่ไอ้ใบหน้าเยน็ชาไร้อารมณ์ของเขาทีม่องมาอย่างเฉยชา ยิง่
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เพิ่มแรงโทสะให้เธอได้ดียิ่งกว่าอะไร

ก็ท�าเขาไว้มากนี่นา...โยชิฮาระกับทาโร่คิดแทบจะพร้อมกัน เข้าใจ

ถึงสาเหตุที่สุนัขป่าหนุ่มหลบฉากให้หมอผีสาวดวลเด่ียวกับศัตรูร่างยักษ์

แบบนั้น 

“แง้ววว!”

ปีศาจร้ายวนกลบัมายงัทศิทางของมนษุย์คนเดยีวอกีครัง้ และรอบ

นี้ทุกคนถึงได้เห็นมันเต็มตา

มันเป็นแมวตัวโตเกือบสองเมตร ขนหยาบกร้านสีน�้าตาลแซมขาว 

มีสามหางสะบัดไปมา และนัยน์ตาสีเหลืองวาวเรืองอย่างน่ากลัว แต่ส่วน

ที่น่าขนลุกที่สุดคือหัวของมันที่ผสมโครงหน้าของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน

อย่างแมวเข้าไปจนชวนผวา และน่าสะอิดสะเอียนไปพร้อมๆ กัน

“เนโกะมาตะ?” ทาโร่อทุานอย่างตืน่ๆ ทนัททีี่ได้เหน็ศตัรทูีต่ามหา

แต่จากประสบการณ์ทีเ่ขาเรยีนรูม้าจากเลนยะตลอดครึง่ปี เขาว่า

ตรงหน้าน่าจะเป็นพวกปีศาจแมวมากกว่า จัดอยู่ในหมวดเนโกะมาตะก็

จริง แต่แบบนี้คงเกิดจากการสะสมความแค้นมากๆ จากทางไหนสักทาง 

แล้วกลายเป็นปีศาจมากกว่าบ�าเพ็ญตบะตามอายุเองแบบเนโกะมาตะ

ทั่วไป

เลนยะที่เผชิญกับศัตรูคนเดียวกลายเป็นต้องยืนนิ่ง หรี่นัยน์ตา

สีน�้าเงินสบประสานเขม็งที่เนโกะมาตะตรงหน้า

ของทุกอย่างของเธอกระจัดกระจายไปทั่ว บางอันก็พังเสียหาย 

แผ่นยนัต์บนิว่อนกลางอากาศและร่วงหล่นอยูเ่กลือ่นพืน้ดนิ แต่ไม่มอีะไร

น่าหงุดหงิดไปกว่าของที่พังไปแล้วไม่ได้อะไรคืนมา แถมไอ้ตัวร้ายท่ีท�า

ข้าวของเธอป่นปี้ ยังคิดจะท�าร้ายเธอต่ออีก

เลนยะต้องค่อยๆ ย่อลงไปหยิบแผ่นยันต์บนพื้นให้ช้าที่สุด และ

ประสานนัยน์ตากับมันไว้ไม่ละ เพื่อระวังท่าทีของแมวปีศาจ เพราะหาก

เคลื่อนไหวเร็วไปมีสิทธิ์ที่มันจะโจมตีทันที 

น�้าลายเหนียวหนืดหยดจากปากที่มีเขี้ยวแหลมคมของปีศาจแมว 
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นัยน์ตาสีเหลืองวาวคู่โตที่เฝ้ามองมาบ่งชัดว่าอยากฉีกเด็กสาวตรงหน้า

ออกเป็นชิ้นๆ บนร่างกายใหญ่โตพองขนสีสกปรกจนชี้ตั้ง เหมือนเป็น

หนามแหลมทั่วร่าง มันขู่หมอผีสาวเสียงฟ่อเป็นพักๆ พร้อมเสียงคราง 

ครืดคราดต�่าๆ ระงมทั่วบริเวณ

และวินาทีที่ปลายนิ้วของเลนยะแตะถูกแผ่นยันต์บนพื้น มันก็

กระโจนเข้าหาเด็กสาวด้วยความเร็วทันที

เลนยะกดัฟันกรอด มอืเธอแตะสะเปะสะปะ ตะปบแผ่นยนัต์สามใบ

บนพื้นที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมร่ายอาคมลั่น

“ธาตุแห่งเพลิง – ปักษา – นภา”

ตูม!

ยันต์ถูกปาออกไป ก่อนกรงเล็บคมกริบห้านิ้วจะมาถึงศีรษะเธอ

อย่างเฉียดฉิว ยันต์ทั้งสามติดไฟพึ่บ กลายเป็นนกไฟสีม่วงบินถลาเข้า

กลางอกปีศาจร้าย กระแทกมันกระเด็นหงายหลังออกไปหลายเมตร

“ง้าววว!”

ตัวของมันลอยละลิ่วไปไกล ตามด้วยเสียงโหยหวนทรมานเมื่อ

กลางหน้าอกใต้กลุม่ขนหยาบๆ มรีอยแผลกว้างเหวอะหวะจากฤทธิอ์าคม 

กลิน่เนือ้ไหม้และควนัลอยออกมาจากบาดแผล จนท�าให้เจ้าแมวปีศาจต้อง

กลิ้งตัวไปมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อระบายความแสบร้อนกลางหน้าอกของตน

“เยี่ยมมากขอรับ สมกับที่เป็นโซเคนโย” โยชิฮาระเผลอหลุด 

ค�าเชียร์ออกมา เมื่อเลนยะรอดมาได้อย่างน่าหวาดเสียวที่สุด

แต่ชื่อที่เขาใช้เรียกเลนยะกลับท�าให้กินเท็นชิที่ไม่คิดสนใจมนุษย์

ตรงหน้าต้องเบิกตาสีเทามองเธอ แทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะได้ยินชื่อนี้ 

อีกครั้ง 

ทายาทผู้ต้องสาป...

“เจ้าเป็นโซเคนโย?” ครั้งแรกที่เจ้าปีศาจเอ่ยปากถามเลนยะ

เลนยะที่รอดมาได้อย่างหวุดหวิดใช้นัยน์ตาสีน�้าเงินโกรธจัดมอง 

คนถามทันที
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“ก็ใช่สิเว้ย ไม่งั้นฉันจะปลดผนึกแกยังไง ไอ้บ้า!”

เธอตะคอกกลบัดงัลัน่ตามอารมณ์เดอืดดาลทีถ่กูทิง้ให้จดัการศตัรู

เองทุกอย่าง และอุปกรณ์ข้าวของของตนที่พังยับเยิน ซ�้ายังขาดหายไป 

แต่กินเท็นชิกลับไม่ได้ใส่ใจท่าทางของเธออีกแล้ว สิ่งท่ีเขาสนใจ

คือ ‘โซเคนโย’ ชื่อที่ไม่น่าจะได้ยินอีก เมื่อมันผ่านมาเนิ่นนานเกินกว่าจะ

มีตัวตนอยู่ แต่กลับปรากฏอยู่เบื้องหน้าเวลานี้

บัดนี้บางอย่างที่สะกิดใจตั้งแต่แรกยามได้มองเลนยะ แล้วสบ

ประสานดวงตาสีน�้าเงินคู่นั้น ว่าท�าไมถึงดูมีอ�านาจและเหมือนกับใคร 

บางคนนัก... 

“เจ้าคือคนที่ยาสึฮิโระบอกไว้” 

ประโยคที่เผลอหลุดปากออกมาจากสุนัขป่าหนุ่ม ท�าให้เลนยะท่ี

ก�าลังโมโหต้องขมวดคิ้วสงสัยแทน

“บอกอะไร...อ๊ากกก!”

ก่อนจะได้ตัง้ค�าถามกบักนิเทน็ช ิปีศาจแมวทีค่ดิว่าบาดเจบ็และลง

ไปนอนเกลอืกกลิง้กก็ระโจนพรวด ง้างกรงเลบ็เข้าใส่ร่างของคนทีเ่ผลอตวั

อยู่ มันใช้อุ้งเท้าใหญ่นั่นผลักเธอให้ล้มลง ก่อนจะกดร่างหมอผีสาวแน่น

กับพื้น

เลนยะพยายามดิน้อยู่ในอุง้มอืสตัว์ร้ายแต่ไร้ผล กรงเลบ็มหมึาอกี

ข้างฟาดผ่านอากาศรวดเร็ว รุนแรง หมายเอาชีวิตเธอในคราเดียว

ฉับ! 

เสียงวัตถุมีคมวาดผ่านอากาศ ก่อนแขนของสัตว์ร้ายจะถูกฟัน 

ขาดสะบ้ัน ลอยกระเดน็หายไปอกีฟากของป่า เลอืดสแีดงสดสาดกระเซน็

พรั่งพรูจนมันอึ้ง ตะลึงกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด และไม่ทันได้ยินเสียงสวด 

บางอย่างจากร่างของหมอผีสาวผู้ถูกมันตรึงด้วยกรงเล็บ

บึ้ม!

แขนอกีข้างของปีศาจร้ายทีต่รึงร่างเดก็สาวระเบดิ เมือ่สิน้การร่าย

อาคมของมนุษย์ที่มันพันธนาการไว้ ทั้งเศษเนื้อและโลหิตสดๆ สาด
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กระจายไปทั่วทิศทาง

สัตว์ร้ายอึ้งค้างไปชั่วครู่ คาดไม่ถึงกับการโจมตีคร้ังท่ีสองจาก

มนุษย์ที่โดนมันกดไว้ ก่อนวินาทีต่อมามันเพิ่งตระหนักถึงความผิดพลาด

มหันต์ จนต้องปล่อยเสียงโหยหวนดังกัมปนาทจนบาดแก้วหู และลงไป

ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด ท�าให้เลือดแดงๆ ย่ิงกระเซ็นเป็นรัศมี

กว้าง

เลนยะสะบดัเนือ้ตวัไล่เลอืดและเศษเนือ้ออกจากร่างกายหลงัหลดุ

จากปีศาจแมวนั่นได้ ก่อนลุกจากกองเนื้อหนังสีแดงโชยกลิ่นคาว พร้อม

ส่งสายตาเหี้ยมใส่คนที่เข้ามาช่วย

“แส่ในจังหวะที่ไม่ควรแส่จริง” 

ทาโร่ถึงกับต้องลอยไปหลบอยู่หลังโยชิฮาระ ไม่ใช่กลัวปีศาจ แต่

ทนดูสภาพเด็กสาวที่มีเลือดสดๆ ชโลมเต็มตัวไม่ไหว เพราะต้ังแต่เรือน

ผมสีน�้าตาลจดรองเท้าของเธอ มีโลหิตกลิ่นชวนคลื่นไส้ เส้นผมเกรอะ

กรังด้วยเศษเนื้อ หยาดเลือด และยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเมื่อนัยน์ตาสีน�้าเงิน

เรืองวาวอย่างเยือกเย็นอ�ามหิตผ่านน�้าสีแดงบนใบหน้าแบบนั้น

ยามนี้ทุกอย่างท�าให้เลนยะดูเหมือนอสูรร้ายท่ีเพ่ิงปีนขึ้นมาจาก

อเวจีจริงๆ

“งั้นก็อย่าบอกให้ช่วยตั้งแต่แรก” กินเท็นชิว่าอย่างไร้ความสนใจ 

คิดว่าคนที่เขาอยากเอาดาบฟันจริงๆ คือปีศาจในการปกครองตัวเองรึไง 

ถ้าไม่ตดิอาคมบนคอนี ้สิง่ทีข่าดกระเดน็ข้ามป่าไปจะไม่ใช่แขนของเนโกะ-

มาตะ แต่เป็นหัวเจ้าหล่อนแทน 

สนัุขป่าหนุม่สะบดัเลอืดออกจากปลายดาบคาตานะเล่มยาว ทีย่าว

เกือบเท่าส่วนสูงเขา ทั้งที่ฝักดาบข้างเอวมีขนาดเท่ามาตรฐานคาตานะ

ทั่วไป แต่เมื่อเขาตวัดอาวุธเก็บข้างเอว ดาบเล่มยาวกลับเข้าไปอยู่ในฝัก

ขนาดเล็กกว่ามากได้อย่างน่าอัศจรรย์และนุ่มนวลคล่องแคล่ว 

กินเท็นชิเดินตรงไปหาสัตว์ร้ายที่ตอนนี้เร่ิมนอนแน่นิ่งไร้ทางสู้ 

เสียงลมหายใจแผ่วเบาและเริ่มติดขัด ขณะยังคงครางครืดคราด แรง 
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ของมันเหือดหายไปกับน�้าสีแดงและการออกแรงดิ้นทุรนทุรายจนเวลานี้

เหมือนมันกลายเป็นลูกแมวตัวเล็กๆ อีกครั้ง

เส้นผมสีด�าประกายเงินไหลลงลูบข้างใบหน้าคมเมื่อสุนัขป่าหนุ่ม

ก้มลงมาใกล้แมวปีศาจ เขาใช้มือแตะที่หน้าผากของมันพลางร่ายอาคม

ผนึก

แสงสว่างส่องประกายออกมาจากตราสัญลักษณ์เล็กๆ กลาง 

หน้าผากของเจ้าปีศาจ ขณะร่างทีก่�าลงัสิน้ลมกลบัค่อยๆ สลายกลายเป็น

ฝุ่นละอองลอยคว้างขึ้นกลางอากาศ ก่อนหมุนวนม้วนตัวหายลงไปใน 

พื้นดิน พร้อมกับที่แสงสว่างกลางหน้าผากจากตรานั้นดับวูบลง กลับเป็น

เพียงลายวาดกลีบดอกไม้สามกลีบสีด�าเหมือนเก่า

“โซเคนโยไม่มีใครแล้วรึไง ถึงต้องส่งเจ้ามา” ดวงตาสีเทาทรง

อ�านาจปรายมองเลนยะ ก่อนลุกขึ้นยืนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

แต่เจ้าตวัไม่ตอบ คล้ายยงักรุ่นๆ กบัการทีเ่ขายืน่มอืมายุง่กบัปีศาจ

ของเธอ แล้วเลอืกหนัไปค้นหาผ้ามาเชด็เลอืดออกจากใบหน้าตวัเองแทน 

หุบปากที่เคยหาเรื่องคนถามสนิทเหมือนรูดซิป

“ท่านกินเท็นชิขอรับ...เรื่องโซเคนโย...ตอนนี้โซเคนโยเหลือเพียง

ท่านเลนยะคนเดียวขอรับ” โยชิฮาระต้องหันมาตอบค�าถามแทนเลนยะ 

แม้จะฟังไม่เต็มเสียง และคล้ายไม่อยากเอ่ยถึงนัก

“คนเดียว?” 

เลนยะทีเ่ชด็หน้าอยูเ่งยออกมาจากผ้าสขีาวทีต่อนนีก้ลายเป็นสแีดง

จากเลือดสดๆ หลังได้ยินค�าถามของกินเท็นชิ ขณะปรายนัยน์ตาสีน�้าเงิน

มองข้ามไหล่ไปยังร่างสูงสง่า และชักรอยยิ้มเหยียดท่ีแฝงความน่ากลัว 

เอ่ยตอบแทนวิญญาณซามูไรหนุ่มว่า

“โดนฆ่าล้างตระกูลไง” 

เจ้าของดวงตาสีเทาคมกริบขมวดคิ้ว มองสบไปที่นัยน์ตาสีน�้าเงิน

ทันที 

ฆ่าล้างตระกูล...โดยใคร
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จะว่าตกใจกไ็ม่ใช่ แปลกใจกไ็ม่เชงิ เพราะเขารูด้ว่ีาโซเคนโยมศีตัรู

มากมาย ทั้งพวกนักปราบปีศาจด้วยกันเองและปีศาจ ฉะนั้นถ้าสักวัน

ตระกูลนี้จะล่มสลายก็ไม่แปลก แต่เพราะความเก่งกาจเกินใครของพวก

โซเคนโยนัน่แหละ ท�าให้น่าแปลกใจว่าใครสามารถฆ่าล้างตระกลูนี้ได้กนั 

โซเคนโยน่ะ หากไม่ใช่นกัปราบปีศาจ กเ็หมอืนอสรูในคราบมนษุย์

ดีๆ นี่เอง 

“เมือ่แปดปีก่อนขอรบั...เร่ืองเลวร้ายนัน้” หน้าของโยชฮิาระปรากฏ

รอยหมองเศร้า นยัน์ตาสอี�าพนัหม่นแสง จนกลบฉายากบฏนยัน์ตาเหยีย่ว

ของเขาไปชั่วขณะ 

กินเท็นชิมองวิญญาณซามูไรหนุ่มสลับกับเลนยะ ท้ังสองคนมี

ท่าทางผิดกันราวฟ้ากับเหวก็ว่าได้ โยชิฮาระที่เป็นแค่วิญญาณประจ�า

ตระกูลมีสีหน้าเจ็บปวด หม่นหมอง แต่ยัยหมอผีที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข

โดยตรงกลับวางตัวสบายๆ ราวกับไม่ใช่เรื่องของตัวเอง และดูท่าจะไม่

คิดติดใจกับมันด้วย

“อยากรูใ้ช่ไหมล่ะ ว่าฉนัรอดมาได้ยงัไง” เลนยะเปรยขึน้ใหม่ พลาง

ปรายตากลับมามองร่างสูงสง่าอีกครั้ง ขณะเลิกคิ้วขึ้นข้าง คล้ายยั่วให้ 

อีกฝ่ายตั้งต�าถาม

แต่คนที่ไม่อยากตกหลุมพรางปฏิเสธอย่างเย็นชาไร้เย่ือใยทันใด 

“ข้าไม่คิดสนชีวิตเจ้า”

“ก็ดี เพราะฉันก็ไม่คิดจะตอบ”

สุนัขป่าหนุ่มหรี่ตาดุกับค�าสวนของหมอผีสาว ที่แม้เขาจะถามหรือ

ไม่ถาม เธอก็หาค�ามากวนอารมณ์ได้อยู่ดี

กินเท็นชิก้าวเดินไปอีกทาง ไม่คิดเสวนากับมนุษย์จอมยั่วโทสะ 

นั่นอีก

ทว่าเลนยะยังมองเจ้าของแผ่นหลังกว้างท่ีเลี่ยงหนีเธอไปจุดอ่ืน 

ก่อนค่อยๆ หบุยิม้สนกุสนานของตนลง และก้มมองมอืขวาทีม่ผ้ีาสขีาวพนั

ไว้แน่นหนา พลนัรอยยิม้น้อยๆ กป็รากฏขึน้ใหม่บนหน้า แต่ครัง้นี้ไม่มแีวว
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หยัน ติดจะสมเพชบางสิ่ง ขณะร�าพึงร�าพันกับตนเอง

“ดวงตาทวารบาล...ฮึ ก็แค่โดนตีตราเหมือนนักโทษ ยังท�าเหมือน

มันเป็นของบ่งฐานะอีก”

เสียงเบาๆ ที่ไม่มีใครได้ยิน แต่กลับเข้าหูบุคคลหนึ่งที่เดินมาไกล

แล้ว จนต้องหมุนดวงตาสีเทาหันไปมองคนที่ก้มใบหน้าต�่ามองมือตัวเอง

อยู่

เป็นครัง้แรกทีค่วามรู้สกึของกนิเทน็ชต่ิอเลนยะไม่ใช่ความเกลยีดชงั 

แม้จะไม่ได้ลดอคตใินตวัเขาลงนกั แต่อย่างน้อยสดุเขากม็องเธอด้วยความ 

‘ตั้งใจ’ มากขึ้น 

ถ้าลองคิดว่าเป็นเพียงคนเดียวที่รอดออกมาได้และสูญเสียทุกสิ่ง

ไป มันจะทนทุกข์หรือเจ็บปวดขนาดไหน...ไม่ว่ายังไงก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดี

แต่ความรู้สึกวูบนึงของสุนัขป่าหนุ่มก็ต้องดับไปแทบทันที เมื่อ

หมอผีสาวเงยหน้าขึ้นใหม่ แล้วเอ่ยเปลี่ยนเรื่องหน้าตาเฉย

“เอาละ ตอนนีห้มามนัหมดประโยชน์แล้ว งัน้กจ็ดัการทิง้ๆ ไปซะท ี

แล้วกัน”

เธอกลับมาอยู่โหมดน่าหงุดหงิดเหมือนเดิม เร็วซะจนคนที่เห็นใจ

เธอนดิๆ ต้องถอนใจอย่างปลงอนจิจงั ไม่อยากเชือ่ในความคดิของตนเอง

ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้

คงไม่มีอะไรในกอไผ่ นอกจากท่าทางแย่ๆ กับนิสัยแย่ๆ ของ 

เด็กสาวตรงหน้า

“ท่านเลนยะอย่าเสยีมารยาทขอรับ” โยชฮิาระรบีปรามเช่นเดมิแต่

ดูท่าจะไร้ผล เลนยะยักไหล่อย่างชินชาและเลือกก้มหาของของเธอที่

กระจายเกลื่อนกลาดเต็มพื้นแทนฟังเขาบ่น

“เอ่อนี่ เลนยะ” ทาโร่ลอยมาใกล้คนที่ก้มๆ เงยๆ หาของส�าคัญ

วิญญาณเด็กชายมีสีหน้ากังวลไม่น้อยยามเห็นหมอผีสาวเดินหา

ม้วนคัมภีร์ของตน ขณะมือข้างหนึ่งของเธอก็ลากกระเป๋าเป้ และโยน

อุปกรณ์ปราบผีต่างๆ กลับเข้ากระเป๋าไปด้วย
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“อะไร ฉันก�าลังหาของอยู่” เลนยะเงยหน้ามองทาโร่ด้วยสีหน้ายุ่ง

เมื่อยังหาสิ่งที่ต้องการไม่เจอ และไม่อยากให้ใครมารบกวนตนเวลานี้

ทาโร่ก้มหน้ามองพื้นดิน ท�าท่าอ�้าอึ้ง ไม่รู้ควรเริ่มยังไงกับสิ่งที่ตน

อยากบอกเดก็สาวตรงหน้า...ถ้าเลนยะรู้ จะว่ายงัไง ถ้ารูล้ะก.็..ตายแน่เลย!

เลนยะทีร่อค�าตอบเริม่ชกัหวัคิว้ชนกนัมากขึน้ กบัการไม่มคี�าพดูใด

เล็ดลอดออกมาจากปากของวิญญาณเด็กชายเสียที

“มีอะไร” เธอถามย�้าอย่างร�าคาญ เริ่มอึดอัดกับการเงียบไม่ยอม

พูดสักทีของเขา

และครั้งนี้ผีน้อยหลับตาแน่นเหมือนกลัวบางสิ่ง และรีบตะเบ็งสุด

เสียง พูดให้รัวเร็วเพื่อจะได้ผ่านมันไปให้ไวที่สุดว่า

“ไอ้คัมภร์ีแก้อาคมนัน่น่ะ ฉนัเห็นเธอปาออกไปพร้อมกบัยนัตส์าม

แผ่นนั้นแล้ว แล้วมันก็ไหม้ไปกับไฟแล้วด้วย ดังนั้นถ้าเธอจะหามันมาแก้

อาคมที่ปลอกคอละก็ ไม่มีหรอก!”

สิ้นค�าประกาศดังก้องทั่วบริเวณ ระหว่างสองผี หนึ่งคน และหนึ่ง

ปีศาจ เกิดความเงียบขึ้นทันใด

เงียบซะจนได้ยินเสียงสายลมที่พัดใบไม้รอบตัวให้ปลิวขึ้นมา ตาม

ด้วยเสียงตุบของกระเป๋าเป้ในมือเลนยะที่ร่วงลงพื้น

‘แกคงไม่คดิว่าฉนัจะบ้าพอลากไอ้ตวัแบบนัน้เดนิไปเดนิมาในเมอืง

หรอกใช่ไหม’

ประโยคทีต่วัเองเคยพดูก่อนหน้านีแ้ล่นเข้าสมองเหมอืนลกูธนทูีย่งิ

ตรงเป้า จนเธอได้แต่ยืนแข็งทื่อเหมือนถูกสาปเป็นหินกับความผิดพลาด

ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตตน


