
~ ต้วนซิ่วกงจู่ ~

บทน�ำ

ในยุคที่ทั้งสามภพยังไม่ได้แยกออกจากกัน เซียนยังคงลง
มาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ ปีศาจกับภูตผีมีมากมาย มนุษย์ถือว่าเป็น
เผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอและล้มตายง่ายที่สุด ซึ่งเป็นเช่นนี้มาเนิ่นนาน และ
เมื่อถึงยุคที่ปีศาจเหิมเกริม มนุษย์ก็มีรสชาติโอชะที่สุดในบรรดาส่ิงมี
ชีวิตทั้งหมดที่เหล่าปีศาจเคยลองลิ้มมา

เพราะเหตุนี้ปีศาจจึงจับมนุษย์กินเป็นว่าเล่น กระทั่งเง็กเซียน 
ผู้คุมสวรรค์รู้เข้าก็บัญชาให้เซียนสี่องค์ลงมาเจรจากับราชาปีศาจทั้งส่ี
ตน เพื่อให้พวกปีศาจหยุดการกระท�าเช่นนั้น

แต่ราชาปีศาจทัง้สีต่นเหมิเกรมิ คดิว่าพวกตนแขง็แกร่งจงึไม่เหน็
เซียนเหล่านั้นอยู่ในสายตา ยังคงปล่อยให้เหล่าปีศาจออกไปเข่นฆ่า
มนุษย์และจับกินอย่างไม่เกรงกลัว

เมื่อการเจรจาไม่เป็นผล ฝ่ายเซียนจึงต้องใช้วิธีสุดท้ายในการ
ยับยั้งการเหิมเกริมของเหล่าปีศาจ คือก�าราบราชาปีศาจเพื่อไม่ให้
ปีศาจตนอื่นแข็งข้อและเหิมเกริม หลังจากต่อสู้กับเซียนทั้งส่ี รวมทั้ง
นักปราบปีศาจอีกสองคนติดต่อกันอยู่เก้าวัน สุดท้ายราชาปีศาจทั้งสี่
ตนก็ถูกก�าราบ
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~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

วิหคอัคคี... หนึ่งในสี่ราชาปีศาจถูกกระบี่แทงปลิดขั้วหัวใจจน
ร่างมอดไหม้ตาย โทษฐานเผาปราณเซียนของแม่ทัพสวรรค์ผู้หนึ่งจน
มอดไหม้กลายเป็นธุล ีส่วนราชาปีศาจทัง้สามก็ถกูจบัแยกไปจองจ�าอยู่
ในดนิแดนทีต่่างกนัไป ราชสห์ีไฟถกูจองจ�าอยูใ่นถ�า้ลกึแห่งดนิแดนหมิะ
หมื่นปี ผนึกปากถ�้าด้วยผลึกน�้าแข็งหมื่นปี โดยมีเทพหิมะเป็นผู้คุมขัง

ปีศาจเหยี่ยวสองหัวถูกจองจ�าอยู่ใต้เสาค�้าทะเลที่ไม่มีผู ้ใด
สามารถดึงข้ึนมาได้ มเีพยีงผู้เดยีวทีท่�าได้นัน่คือองค์ชายเผ่าเทพมงักร
ซึ่งเป็นผู้คุมขัง 

ปีศาจตนสุดท้ายคือปีศาจจิ้งจอกเก้าหางถูกจองจ�าอยู่ในโพรง
หนิทีล่กึลงไปใต้พ้ืนดินในอาณาบรเิวณของส�านกัปราบปีศาจแห่งหนึง่ 
ด้านบนมีศิลาก้อนหน่ึงทับเอาไว้ บนศิลาน้ันมียันต์สีเหลืองหนึ่งยันต์
แปะอยู่ เพ่ือไม่ให้ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางตนน้ันทลายศิลาได้ ผู้คุมขังก็
คือนักปราบปีศาจที่ร่วมต่อสู้กับเซียนทั้งสี่ และเป็นเจ้าของสถานที ่
แห่งนั้น

เพ่ือไม่ให้ผู้ใดสังเกตเห็นหรือเข้าไปยุ่งกับศิลาซึ่งใช้ปิดโพรงหิน 
เจ้าส�านกัปราบปีศาจรุน่ทีส่ามผูเ้ป็นหนึง่ในกลุม่ทีก่�าราบปีศาจจิง้จอก
เก้าหางตนนีไ้ด้ จงึสัง่ให้คนในส�านักสร้างศาลเจ้าคร่อมศลิาเอาไว้ และ
หวังว่าหากมีคนมากราบไหว้จะช่วยให้ปีศาจที่อยู่ใต้ศาลเจ้ามีจิตใจดี
เพราะเห็นธรรมขึ้นมาบ้าง

แต่เพราะศาลเจ้าแห่งนี้อยู่ท้ายส�านักปราบปีศาจ และอยู่ห่าง
จากตวัส�านกัมากเกนิไป จงึมชีาวบ้านน้อยคนนกัทีจ่ะเดนิเข้ามากราบ
ไหว้

เมือ่ราชาปีศาจทัง้สามตนถกูจองจ�า เหล่าปีศาจทีเ่คยเหมิเกรมิ
ก็เริ่มหวั่นเกรง บางตนยอมกลับดินแดนปีศาจ และบางตนก็ยังอยู่ใน
ดินแดนมนุษย์ แอบจับมนุษย์กินโดยไม่มีผู้ใดรู้ ในช่วงนั้นจึงเป็นช่วง
รุ่งเรืองของส�านักปราบปีศาจ โดยเฉพาะส�านักปราบปีศาจทะยานฟ้า 
ซ่ึงเป็นส�านกัทีท่กุคนรูก้นัว่าเจ้าส�านกัรุน่ทีส่ามและศษิย์เอกของเขาได้
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~ ต้วนซิ่วกงจู่ ~

เข้าร่วมการต่อสู้เพื่อก�าราบราชาปีศาจทั้งสี่ตนด้วย
แต่เมือ่เวลาผ่านไปนานเข้า ผกีบัปีศาจเริม่น้อยลง มนษุย์ไม่ถกู

ปีศาจจบักนิ ส�านกัปราบปีศาจกเ็ริม่ไร้ความหมาย ในเม่ือไม่มีชาวบ้าน
มาว่าจ้างเช่นเมือ่ก่อน ส�านกัปราบปีศาจทีผุ่ดขึน้เป็นดอกเหด็กเ็ริม่หาย
ไปทลีะส�านกั ทัง้ส�านกัทีเ่ก่งกาจและมอืสมคัรเล่น เหลอืเพยีงไม่กีแ่ห่ง
ที่ยืนหยัดอยู่ได้ ซึ่งต้องบอกว่าส�านักเหล่านั้นยึดถืออุดมการณ์ล้วนๆ 
จึงอยู่รอดมาได้ เช่นส�านักทะยานฟ้าที่ไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องยืนหยัด
ตามอุดมการณ์ของเจ้าส�านักรุ่นแรก

สองร้อยปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ก�าราบปีศาจ ส�านักปราบ
ปีศาจที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเช่นส�านักทะยานฟ้า จากที่มีลูกศิษย์หลาย
ร้อยคนก็เริ่มลดลงเหลือเป็นหลักสิบ และเมื่อเวลาผ่านไปอีก ลูกศิษย์
ของส�านักทะยานฟ้าก็แทบจะนับหัวได้ แต่เจ้าส�านักรุ่นที่สี่ยังยึดถือ
อุดมการณ์ต่อไป จนเวลาผ่านไปอีกสองร้อยปี ส�านักทะยานฟ้าก็ยัง
คงยืนหยัดอยู่ได้ โดยเจ้าส�านักรุ่นที่ห้าที่เพิ่งขึ้นเป็นเจ้าส�านักไม่นาน
กับลูกศิษย์เพียง... หนึ่งคน!



~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

ปีศำจจิ้งจอกหลุดออกมำแล้ว!
1

ในยามดึกของคืนอันเงียบสงบ หยาดพิรุณช่วงปลายฤดู
พร่างพรมลงมาจากฟากฟ้าอันมดืมดิโดยไม่มกีารเตอืนล่วงหน้า น�าพา
ความเย็นฉ�่าลงมาสู่ผืนดิน แต่ชวนให้เหงาอย่างน่าแปลก และเพียง 
ไม่นานหยาดพิรณุอนัเบาบางกแ็ปรเปลีย่นเป็นพายุโหมกระหน�า่ เสียง
ลมหวีดหวิวรุนแรงน่ากลัว พร้อมกันนั้นแสงแวบวับบนฟ้าที่ท�าให้ 
ผนืดินสว่างในพรบิตาไม่ต่างกบัตอนกลางวนั กพ็าเสยีงอนัทรงพลงัดงั
ตามมาด้วย

สิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนเหมือนเป็นการโหมโรงเท่านั้น เมื่อในเวลา
ไม่นานสายอสันก็ีฟาดลงมาซ�า้ๆ หลายครัง้ เสยีงกมัปนาทจนแผ่นดนิ
สะเทือน โชคดีที่เป็นเวลากลางคืนจึงไม่มีผู้เดือดร้อนใจนัก ชาวบ้าน
ต่างหลับใหล ทั้งที่สายฟ้ายังคงฟาดลงมาไม่หยุด แต่ถึงอย่างนั้นก็ยัง
มีคนจ�านวนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงอันดังสนั่นหวั่นไหว

เนี่ยมู่ซิ่ง... เจ้าส�านักทะยานฟ้ารุ่นที่ห้า นอนลืมตาอยู่ภายใน
ห้องนอนพลางฟังเสียงที่ไม่ต่างกับฟ้าพิโรธ เขาใช้นิ้วจับยามสามตา
ด้วยความรู้สึกแปลกๆ แต่เมื่อไม่เจอสิ่งใดก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก 
เข้าใจว่าตนคิดมากไปเอง
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~ ต้วนซิ่วกงจู่ ~

ปัง! ปัง! ปัง!
เสียงตบประตูห้องนอนถี่ๆ ท�าให้เขาลุกขึ้นนั่งพลางเอ่ย “เข้า

มาเถิด”
“อาจารย์ ข้าขอนอนด้วยคนนะขอรับ ฟ้าผ่าเสียงดัง ข้ากลัว

เหลอืเกิน” ฟ่านจิง้... เดก็ชายอายเุก้าขวบซึง่เป็นศษิย์เอกของเนีย่มูซ่ิง่
รีบเปิดประตูเข้ามาแล้วปิดอย่างรวดเร็ว ก่อนว่ิงหน้าตั้งเข้ามาปีนขึ้น
บนเตียงของอาจารย์โดยไม่รอค�าอนุญาต

เนี่ยมู่ซิ่งมองศิษย์คนเดียวของเขาด้วยแววตาเย็นชา “หาก
อาจารย์ไม่ให้เจ้านอนด้วยเล่า”

เสียงสายฟ้าฟาดยังคงดังต่อเน่ือง แสงแวบวับท�าให้ฟ่านจิ้ง 
เหน็ว่าสหีน้าของอาจารย์เรยีบเฉยและดเูยน็ชาเพยีงใด แต่เขาชนิแล้ว 
อาจารย์เป็นบรุษุทีภ่ายนอกดเูย็นชา แต่ทีจ่รงิแล้วเป็นคนใจดมีาก ฟ่าน-
จิ้งฉีกยิ้มกว้าง วางหมอนไว้ข้างหมอนของอาจารย์แล้วตอบ

“ข้ารู้ว่าท่านต้องอนุญาต” เด็กชายตบหมอนสองทีแล้วล้มตัว
ลงนอน

“มีศิษย์ที่ไหนนอนกับอาจารย์บ้าง” เนี่ยมู่ซิ่งมองลูกศิษย์อย่าง
อ่อนใจ

“ตอนข้าห้าขวบท่านยังให้ข้านอนด้วยอยู่เลย แล้วจะถือสาไป
ท�าไม”

“แต่นี่เจ้าเก้าขวบแล้ว”
“แต่ข้ากลัวเสียงฟ้าผ่านี่นา”
“เก็บยาไว้ดีหรือไม่ ถ้าเก็บไม่ดีความชื้นจะเข้าไป ยาจะเสื่อม 

น�ามาขายไม่ได้”
“อาจารย์ไม่ต้องกังวล ข้าเก็บไว้อย่างดี ฝนตกหนักกว่านี้มันก็

ไม่ชื้น” ฟ่านจิ้งยิ้มตอบ
“เช่นนัน้กด็แีล้ว พรุง่นีจ้ะได้น�าออกไปขาย อากาศเปล่ียนเช่นนี้ 

คงมีคนป่วยบ้าง”
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~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

“ขอรับอาจารย์ แต่ข้าว่าเราควรจะขึ้นราคายาหน่อยนะขอรับ 
ยาของเราดีกว่าที่ร้านขายยาเสียอีก”

“ถ้าราคาแพงคนกจ็ะไม่มเีงนิซือ้ อย่าลมืสว่ิาส�านกัทะยานฟ้า...”
“ปณิธานคือ ปราบเหล่าผีร้ายและปีศาจ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข ์

ได้ยาก” ฟ่านจิ้งต่อค�าด้วยน�้าเสียงสดใส
เนีย่มูซ่ิง่พยกัหน้าพอใจ ห่มผ้าให้ศษิย์รกั ก่อนจะล้มตวัลงนอน

บ้าง “นอนเสีย”
ฟ่านจิ้งพยักหน้าแล้วหลับตา แต่ก็ต้องลืมตาขึ้นอีกครั้งแล้วพูด

เสียงอ่อย “อาจารย์ ข้าวสารหมดอีกแล้ว”
“อือ” เนี่ยมู่ซิ่งหลับตา เอ่ยรับน�้าเสียงราบเรียบ “พรุ่งนี้ขายยา

ได้ เราจะไปซื้อข้าวสารกัน ไม่มีเรื่องอะไรแล้ว... หลับเสีย”
“ขอรับ” ฟ่านจิ้งหลับตาลงอย่างว่าง่ายอีกครั้ง แต่ในใจเด็กชาย 

กลับคิดว่าอาจารย์น่าจะขึ้นราคายาอีกสักหน่อย เพื่อให้พวกเขามี 
รายได้มากขึ้น

สามสี่ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีคนมาว่าจ้างให้พวกเขาไปปราบผี
หรือปีศาจ ท�าให้ไม่มีรายได้เข้าส�านักมานานแล้ว ก่อนหน้านี้อาจารย์
ยงัไม่ได้ข้ึนเป็นเจ้าส�านกักคิ็ดหารายได้โดยการปรงุยาง่ายๆ น�าไปขาย 
แต่เพราะราคาถูกท�าให้ได้เงินมาเพียงหยิบมือ อีกทั้งยามนั้นอาจารย์
ปู่ของฟ่านจิ้งหรือเจ้าส�านักรุ่นที่สี่ยังเอาแต่ร�่าสุรากับเหล่าสหายจน 
ติดหนี้ผู้อื่นไปทั่ว ท�าให้ยามน้ีส�านักทะยานฟ้าเหลือเพียงเปลือกกับ
หนี้สิน และเร่ืองที่สาหัสกว่าน้ันคือ เมื่ออาจารย์ปู่ถูกคนตามทวงหนี้
มากๆ ก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ตั้งอาจารย์เขาให้เป็นเจ้าส�านัก ส่วน 
ตัวเองขึ้นไปเป็นเซียนอยู่บนสวรรค์

ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย ตั้งแต่ฟ่านจิ้งจ�าความได้ เขาเห็น
อาจารย์ท�างานหาเงินเข้าส�านักตลอด ผิดกับอาจารย์ปู่ที่ไม่ท�าอะไร
นอกจากร�่าสุราไปวันๆ เหตุใดคนผู้น้ันจึงไปเป็นเซียนได้ และเหตุใด
อาจารย์ของเขาจึงต้องมาชดใช้หนี้สินที่อาจารย์ปู่ทิ้งไว้ด้วย
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“คิดอะไร นอนได้แล้ว” เสียงกัดฟันของฟ่านจิ้งท�าให้เนี่ยมู่ซิ่ง
เตือน

“ขอรับ”
เปรี้ยง!
เสยีงดงัสนัน่จนแผ่นดนิสะเทอืน ท�าให้ฟ่านจิง้ผวากอดเนีย่มู่ซิง่

ด้วยความตกใจ “อาจารย์!”
“อาจารย์ไม่ใช่หมอน” น�า้เสยีงของผูเ้ป็นอาจารย์ยังคงราบเรยีบ

เช่นเคย
“แต่ข้ากลวั ขอแค่คนืนีค้นืเดยีว แล้วข้าจะไม่รบกวนท่านอกีเลย” 

ฟ่านจิง้กอดเน่ียมูซ่ิง่แน่นขึน้เพราะเกรงว่าอีกฝ่ายจะดนัตวัออก แม้รูว่้า
เนี่ยมู่ซ่ิงจะไม่ท�าเช่นนั้นเพราะแท้จริงแล้วเป็นคนใจดีเพียงใด แต่เขา
ต้องท�าทีเป็นหวาดกลัวไปอย่างนั้นเอง

“คืนนี้คืนเดียว”
ได้ยินเช่นนั้นฟ่านจิ้งก็ยิ้มพร้อมกับกอดอาจารย์ที่รัก ก่อนจะ

ผล็อยหลับไปอย่างรวดเร็ว แม้ฟ้าผ่าเสียงดังก็ไม่ตื่น 
เนี่ยมู่ซิ่งรู้ว่าศิษย์ของเขาหลับไปแล้วก็หลับตาลง แต่ในใจของ

เขากระวนกระวายอย่างหาสาเหตุไม่ได้ ท่ามกลางเสียงฝนที่ยังตกลง
มาไม่หยุด เนี่ยมู่ซิ่งพยายามข่มใจให้สงบลงโดยไม่คิดสิ่งใดจนหลับไป
ในที่สุด

ด้านหลังส�านักทะยานฟ้า ไกลออกไปจนเกือบติดกับภูเขา 
เมื่อกลางวันศาลเจ้าที่ทนแดดทนฝนมาส่ีร้อยปียังคงตั้งตระหง่าน 
ไม่เสื่อมสลาย เพราะตัวศาลเจ้าท�าจากไม้ชั้นดี แม้จะผ่านมาหลาย 
ร้อยปีก็ยังคงไม่ผุ แต่แม้ไม้เนื้อดีจะทนทานเท่าใดก็สู้แรงอัสนีที่ฟาด 
ลงมาอย่างบ้าคลั่งไม่ได้

ไม่รู ้ว่าเป็นเพราะฟ้าก�าหนดหรือเหตุบังเอิญ เมื่อฝนที่ตก
กระหน�่าเริ่มซาลง ทุกอย่างก�าลังกลับสู่ความเงียบสงบ แต่ในเวลานั้น
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กลับมีสายฟ้าสายหนึ่งฟาดลงมายังศาลเจ้า พลังท�าลายรุนแรงเพียง
คราเดียวศาลเจ้าก็มอดไหม้เป็นจุณ เผยให้เห็นศิลาก้อนใหญ่ที่ถูก
บดบังเอาไว้

แม้ศลิาก้อนใหญ่จะถูกสายฟ้าฟาดอย่างรนุแรง ทว่าไม่สะเทอืน
แม้แต่น้อย มันยังคงสงบน่ิงอยู่ที่เดิม เช่นเดียวกับยันต์สีเหลืองซึ่งมี 
ตัวอักษรสีแดงเขียนอย่างยุ่งเหยิงที่สายฟ้าไม่อาจท�าอะไรได้ ทั้งสอง
สิ่งยังมีสภาพดั่งเมื่อสี่ร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีผิด

สวรรค์รู้ว่าธรรมชาติไม่อาจท�าอะไรกับศิลาก้อนนี้ได้ แต่เพราะ
เวลาผ่านไปและสวรรค์ก็มีเรื่องมากมาย จึงท�าให้เริ่มลืมเลือนว่าเคย
จองจ�าปีศาจตนหนึ่งไว้ใต้ศิลาก้อนนี้...

เหตุการณ์ฝนตกหนักผ่านไปสามวันแล้ว หลังจากเนี่ยมู่ซิ่ง
ขายยาที่ตนปรุงให้แก่คนในหมู่บ้านที่ส�านักตั้งอยู่จนหมด เขาก็เหลือ
เงนิอกีเลก็น้อย หลงัจากใช้หน้ีแทนอาจารย์แล้วจงึซือ้หม่ันโถวให้ฟ่าน-
จิ้ง และกลับไปยังส�านักอย่างที่ท�าเป็นประจ�าทุกวัน

“เหตุใดวันนี้จึงกินหมั่นโถวได้เล่า” ฟ่านจิ้งถามอย่างแปลกใจ 
แต่ก็กินหมั่นโถวที่นานๆ ได้กินสักครั้งอย่างเอร็ดอร่อย

“เด๋ียวเราจะไปเก็บเห็ดป่าท้ายส�านัก ฝนตกติดกันมาหลายวัน
แล้วเห็ดป่าคงขึ้นมาก เก็บไว้เป็นอาหารส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเอาไป
ขาย” เนี่ยมู่ซิ่งเอ่ยน�้าเสียงราบเรียบเช่นเดิม เห็นฟ่านจิ้งกินหมั่นโถว
หมดก็แบ่งส่วนของตนให้อีกครึ่งลูก แต่ฟ่านจิ้งไม่รับ

“อาจารย์... ท่านผอมจะแย่อยู่แล้ว ตัวสูงกว่าข้าตั้งมาก กินแค่
นี้จะพออะไร”

“เจ้าก�าลงัโต ต้องกินมากหน่อย” เน่ียมูซ่ิง่ยดัหมัน่โถวครึง่ลกูให้
ฟ่านจิ้งแล้วก้าวเดินต่อไป

“อาจารย์...” ฟ่านจิง้น�า้ตาคลอ ตัง้แต่ยงัเล็กกมี็อาจารย์ดต่ีอเขา
ที่สุด
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ตอนฟ่านจิ้งเข้ามาอยู่ในส�านักนั้น เขามีอายุเพียงแค่ส่ีขวบ
เท่านั้น แม้จะยังเล็ก แต่เขาก็จ�าความได้ว่าตนเองป่วยหนัก พ่อกับแม่
ไม่มเีงนิรกัษาจงึพาเขามาทิง้ไว้ทีส่�านักปราบปีศาจแห่งนี ้แต่ทีพ่วกท่าน
ไม่รู้คือ... ที่นี่มีแต่เปลือก ฟ่านจิ้งไม่โทษที่พ่อแม่ทิ้งเขา แต่โทษที่พวก
ท่านไม่สืบให้ดีว่าส�านักใดพอจะมีกินบ้าง เขาจะได้อยู่อย่างสุขสบาย
กว่านี ้ทว่าเมือ่คดิอกีท ีทีน่ีก่ด็เีหมอืนกนั เพราะเขาได้เป็นศษิย์คนเดยีว
ของอาจารย์ที่ภายนอกดูเย็นชาแต่แสนใจดี แม้จะยากจนไปบ้าง แต่
เขาก็มีความสุขกับการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์

อาจารย์ดแูลเขาทีป่่วยจนหายด ีหลงัจากนัน้กร็บัเป็นศษิย์เพราะ
ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยูท่ีใ่ด ส่วนเขาเองกไ็ม่คดิจะกลบัไปสร้างความล�าบาก
ให้แก่พ่อแม่ของตนเองอีก

ฟ่านจิ้งมองแผ่นหลังของอาจารย์ด้วยแววตานับถือและรักใคร่ 
แต่กต้็องถอนหายใจเมือ่เหน็ว่าร่างทีถ่กูลมพัดนัน้บางเพียงใด อาภรณ์
สีทึมมีรอยปะชุนท�าให้ราศีของเจ้าส�านักหดหายไปจนแทบไม่เหลือ 
อาจารย์ของเขากินน้อยเพราะต้องเสียสละให้ลูกศิษย์จนตัวเองผอม
ซูบไปหมดแล้ว ใบหน้าที่เคยงดงามยามนี้ก็ซูบตอบจนดูไม่มีราศี หาก
ท�าได้... เขาจะหาเงินเยอะๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของอาจารย์ คิดแล้ว
ฟ่านจิ้งก็รีบวิ่งตามอาจารย์ไป

ยามนี้เนี่ยมู ่ซิ่งยืนอยู่หน้าศาลเจ้าอายุสี่ร้อยปีพร้อมสีหน้า
เคร่งขรมึ นิง่งนัอยูน่าน สดุท้ายกถ็อนหายใจออกมา ก่อนจะบอกศษิย์
ที่ยืนตะลึงอยู่ข้างกาย

“คงถูกฟ้าผ่าเมื่อสามวันก่อน เห็นทีเราต้องหาเงินมาสร้าง 
ศาลเจ้าใหม่เสียแล้ว”

เขาตัง้ใจมาเกบ็เหด็ป่าเพือ่น�าไปท�าเป็นอาหารและแบ่งบางส่วน
ไปขาย กลับกลายเป็นว่าต้องมาพบกับเรื่องที่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้า 
จนได้ ยามไม่เห็นก็ไม่เป็นไร แต่เห็นแล้วจะนิ่งดูดายก็ไม่ได้

ยามนี้ศาลเจ้าตรงหน้าแทบไม่เหลือเค้าเดิม ไม้เนื้อดีไหม้เป็น
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ตอตะโก แม้แต่พระพุทธรูปแกะสลักก็ไม่รู้ว่าหายไปไหน มีเพียงศิลา
ก้อนใหญ่ที่ด้านบนยังคงแปะยันต์เอาไว้

“ไม่ต้องซ่อมได้หรอืไม่ขอรบั ไหนๆ ศาลเจ้านีก้ไ็ม่มคีนมาสกัการะ
อยู่แล้ว” ฟ่านจิ้งหาทางลดค่าใช้จ่าย

เนี่ยมู ่ซ่ิงส่ายหน้า “ที่นี่เป็นสถานที่จองจ�าปีศาจจิ้งจอกที่
อาจารย์ปู่และอาจารย์ทวดของเจ้าร่วมกับเซียนทั้งส่ีช่วยกันก�าราบ 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งจงึต้องสร้างศาลเจ้าคร่อมเอาไว้” เขาพดู
ตามที่หมิงจื๋ออาจารย์ของตนเคยบอกเอาไว้

“ข้าว่าอาจารย์ปู่คุยโวไปเอง” ฟ่านจิ้งแบะปาก
ตอนอาจารย์ปู่ยังอยู่ก็เอาแต่เล่าเรื่องที่ตัวเองไปช่วยอาจารย์

ทวดปราบราชาปีศาจทั้งสี่ตน บอกว่าสู้กันอยู่เก้าวันเก้าคืน สุดท้าย
ราชาปีศาจก็สิ้นท่า ปีศาจตนหนึ่งถูกจองจ�าอยู่ใต้ศาลเจ้าหลังส�านัก 
ตอนแรกเขากเ็ชือ่ แต่เมือ่ยิง่โตกย็ิง่ไม่เชือ่ เพราะตัง้แต่เขาอยูใ่นส�านกั
มา ไม่เคยเห็นอาจารย์ปู่ออกไปปราบปีศาจหรือปราบผีปราบมาร 
สักครั้ง มีแต่อาจารย์ของเขาออกไปปราบ เป็นไปได้มากว่าอาจารย์ปู่
อาจจะคุยโว ส่วนศาลเจ้าที่พูดถึงก็อาจเป็นเพียงแค่การท�าให้ส�านักดู
น่าเชื่อถือขึ้นเท่านั้นเอง

“อย่าลบหลูอ่าจารย์ปูข่องเจ้า เรือ่งนีเ้ป็นความจรงิ ดงันัน้ไม่ว่า
อย่างไรเรากต้็องหาเงนิมาสร้างศาลเจ้าใหม่ให้ได้” น�า้เสยีงของเนีย่มูซ่ิง่
เคร่งเครียดข้ึน เขาก�าลังคิดว่าในส�านักยังพอมีของใช้ชิ้นใดที่จะน�าไป
จ�าน�าได้บ้าง เรื่องน้ีเร่งด่วนเกินกว่าจะใช้เวลาเก็บรวบรวมเงินได้ อีก
ทั้งค่าสร้างศาลเจ้าก็ไม่ใช่เงินน้อยๆ

ฟ่านจิ้งรับค�าเสียงอ่อย รู้ว่ายามนี้อาจารย์ต้องคิดเรื่องเงินที่จะ
น�ามาสร้างศาลเจ้าเป็นแน่ แต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไร ทั้งสองต่างเลิกสนใจ
ศาลเจ้าที่กลายเป็นตอตะโกตรงหน้า แล้วเริ่มเก็บเห็ดป่าตามที่คิดกัน
ไว้ตั้งแต่แรก
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หลังจากช่วยกันเก็บเห็ดป่าบนเนินเขาด้านหลังส�านักจน
เต็มตะกร้า เนี่ยมู่ซิ่งก็สั่งให้ฟ่านจิ้งแบ่งเห็ดป่าเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่ง
เขาจะน�ากลับไปท�าอาหารมื้อเย็น อีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้ขายในวันพรุ่งนี้

“อาจารย์ ท่านกลับไปก่อนเถิด ข้าจะเก็บเห็ดอีกหน่อย ด้าน
โน้นยังมีดอกที่ไม่บานอยู่เต็มไปหมด” ฟ่านจิ้งชี้ไปยังขอนไม้ที่มีเห็ด
ขึ้นอยู่มากมาย

เนี่ยมู่ซิ่งพยักหน้า “แล้วรีบกลับมาล่ะ ระวังตัวด้วย”
ฟ่านจิง้พยกัหน้ารบัแล้วเริม่เกบ็เหด็ต่อ ส่วนอาจารย์ของเขานัน้

กลับไปที่ส�านักเพื่อน�าเห็ดไปท�าอาหารมื้อเย็น
เมื่อเก็บเห็ดที่ยังไม่บานจนเต็มตะกร้าอีกครั้ง ขณะจะเดินกลับ

สายตาของฟ่านจิ้งก็สะดุดกับซากศาลเจ้าเก่าแก่อีกครั้ง เด็กชายเดิน
ไปทางศาลเจ้าและมองซากไม้ที่มอดไหม้ตรงหน้าไม่ต่างกับเป็นศัตร ู
ผู้ฆ่าพ่อ เขาเตะเสาไม้ที่กลายเป็นตอตะโก ก่อนจะตะโกนด่าด้วย 
ความไม่พอใจ

“ท�าไมเจ้าต้องมาถกูฟ้าผ่าเอาตอนทีส่�านกัย�า่แย่ขนาดนีด้้วย แค่
นี้อาจารย์ของข้าก็เหน็ดเหนื่อยมากพออยู่แล้ว!” เด็กชายแหงนหน้า
ขึ้นฟ้า ตะโกนเสียงดังขึ้น “แค่หนี้สินที่อาจารย์ปู่ทิ้งไว้ก็มากมายเกิน
กว่าที่อาจารย์ข้าจะใช้ไหวแล้ว เจ้ายังมาเพิ่มหนี้สินให้อาจารย์ข้าอีก 
ช่างไม่เห็นใจกันเสียบ้าง!”

ฟ่านจิ้งตะโกนด่าจบก็เริ่มคลายโทสะลงบ้าง หากไม่ท�าแบบนี้
เขาคงไม่สามารถปั้นหน้ายิ้มกับอาจารย์ได้ ยามนี้พอยิ้มได้แล้วก็หัน
หลงัให้แก่ศาลเจ้าเพือ่จะเดนิกลบั แต่เดนิไปได้ไม่กีก้่าวกลบัได้ยนิเสยีง
ทุ้มเสียงหนึ่งลอยมา

“เจ้าต้องการเงินหรือ หากเจ้าต้องการ ข้าหาให้เจ้าได้”
ฟ่านจิง้สะดุง้ เหลยีวซ้ายมองขวาหาต้นเสียง แม้เขาจะเป็นศษิย์

ส�านักปราบปีศาจ แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่กลัวผีกลัวมารเสีย
หน่อย เขาเพิ่งเก้าขวบเองนะ วิชาที่เรียนมาก็ยังไม่มาก
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“จะเงินหรือทองข้าก็บันดาลให้เจ้าได้ เพียงแค่เจ้าดึงยันต์ที่อยู่
บนศิลาออกเท่านั้น เจ้าจะได้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการ”

ค�าพูดนี้ท�าให้ฟ่านจิ้งหันกลับไปมองศิลาก้อนใหญ่ที่อยู ่
ท่ามกลางซากไม้ไหม้

“ไม่อยากได้เงินไปใช้หนี้หรือ”
ฟ่านจิ้งผงะถอยหลังจนสะดุดล้ม เมื่อแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินมา

จากใต้ศิลาก้อนใหญ่
“จะ...เจ้าคือ ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่อาจารย์ปู่เล่าให้ฟัง?”
“ไม่ผิด”
ค�าตอบนี้ท�าให้ฟ่านจิ้งยิ่งตะกายลุกจากพื้นด้วยท่าทางลนลาน

แล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิต แต่วิ่งมาได้ครึ่งทางก็ไม่ได้ยินเสียงทุ้มเสียง
นัน้ ฟ่านจิง้จงึหยดุวิง่ และเมือ่คดิดีๆ  กจ็�าได้ว่าปีศาจจิง้จอกตนนัน้จะ
ไม่สามารถออกมาได้ หากยันต์ที่อยู่บนศิลาไม่ถูกดึงออก

เดก็ชายคดิไตร่ตรองอยูค่รูห่นึง่ ก่อนเดนิกลบัไปหยบิตะกร้าและ
เก็บเห็ดที่หล่นกระจายบนพื้นขึ้นมาใหม่ เพราะอย่างไรก็ยังขายได้ 
ปีศาจตนนัน้ออกมาไม่ได้ ยุคน้ีความจนน่ากลวักว่าปีศาจ ดงันัน้ต่อให้
เก็บเห็ดไประแวงปีศาจไป ฟ่านจิ้งก็ยอมท�า

“จะมัวแต่เก็บเห็ดอยู่ท�าไม แค่ปล่อยข้า เจ้าก็จะได้ทองจ�านวน
มากกว่าเห็ดที่เจ้าเก็บได้เสียอีก” เสียงทุ้มยังคงลอยมาเข้าหูฟ่านจิ้ง

“มะ...ไม่ต้องมาหว่านล้อมข้า อาจารย์ปู่บอกว่าปีศาจจิ้งจอก
กินคน ข้าไม่ปล่อยเจ้าออกมากินคนหรอก ข้าไม่ได้โง่นะ” ฟ่านจิ้งเก็บ
เห็ดเร็วขึ้น

เสียงหัวเราะดังมาจากใต้ศิลา ก่อนอีกฝ่ายจะเอ่ยต่ออย่างไม่
ร้อนใจ “ช่างเป็นค�าเล่าขานที่น่ากลัวนัก ที่จริงแล้วข้าไม่ได้เป็นปีศาจ
กินคน ข้าแค่ท�าผดิกฎสวรรค์จงึถกูจองจ�า ท่าทางอาจารย์ปูข่องเจ้าจะ
ปั้นเรื่องเกินไปหน่อยแล้ว”

‘นกึแล้วว่าอาจารย์ปูต้่องคุยโว’ ฟ่านจิง้เหนบ็แนมอาจารย์ปูอ่ยู่
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ในใจ
“ทีนี้จะช่วยข้าได้หรือยัง”
“ท�าผดิกฎสวรรค์เรือ่งอะไร” ฟ่านจิง้เร่ิมสนใจข้อเสนอของปีศาจ

จิ้งจอกเก้าหาง
“ก็แค่... ไปขโมยทองจากสวรรค์แล้วหลบหนีมาเท่านั้นเอง รู้

หรอืไม่ว่าทองบนสวรรค์นัน้ออกลกูได้ด้วยนะ ก่อนถกูจบัตวัมาข้าเอา
ทองไปซ่อนไว้ ผ่านมาหลายปีแล้ว ยามนี้มันคงออกลูกออกหลานจน
แน่นถ�้าที่ข้าเอามันไปซ่อนไว้แล้ว”

“ทองออกลูกได้!” ฟ่านจิ้งตาวาว วางตะกร้าเห็ดแล้วเดินเข้าไป
ใกล้ศิลาก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

“ถูกต้อง เพียงแค่เจ้ายอมปล่อยข้า เราจะแบ่งทอง... ไม่สิ เจ้า
เอาไปหมดเลยก็ได้ เหลือไว้ให้ข้าแค่แม่ทองก้อนเดียวก็พอ เพราะ
อย่างไรมันก็ออกลูกออกหลานมาใหม่อยู่ดี”

ทองออกลกูได้... ไม่เท่ากบัว่าใช้อย่างไรกไ็ม่มวีนัหมดหรอกหรอื
“อย่ามวัคดิมากเลย หากไม่รบีแล้วมผีูอ่ื้นผ่านมา ข้าก็จะให้ทอง

แก่คนผู้นั้นแทน”
ถกูข่มขูแ่บบนีฟ่้านจิง้ผูอ่้อนต่อโลกกเ็ริม่หวัน่ไหว ความคดิทีจ่ะ

ช่วยอาจารย์แบ่งเบาภาระอยู่ตรงหน้าแล้ว แต่อาจารย์บอกว่านี่เป็น
ศาลเจ้าที่กักขังปีศาจร้ายกินคนนี่นา

“จะเอาสิ่งใดเป็นประกันว่าเจ้าไม่ใช่ปีศาจกินคน”
“เอาทองเป็นประกันอย่างไรเล่า”
ฟ่านจิ้งเดินไปหยุดอยู่ใกล้ๆ ซากศาลเจ้า มองเห็นยันต์ที่แค่

เอื้อมมือไปก็ถึง เขาย่ืนมือไปจับยันต์น้ัน แต่เมื่อนึกถึงค�าสั่งของ
อาจารย์ที่บอกว่าอย่างไรก็ห้ามยุ่งกับยันต์บนศิลาก้อนนี้มือนั้นก็หยุด
นิ่ง ขณะจะชักมือกลับ เสียงนกกระพือปีกอย่างแตกตื่นตรงเนินเขาก็
ท�าให้ฟ่านจิ้งสะดุ้งด้วยความตกใจ และยันต์ที่ติดอยู่กับศิลาก็หลุด
ติดมือมา ยังไม่ทันที่ฟ่านจิ้งจะแปะยันต์กลับไป ร่างเล็กก็ถูกแรง
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~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

มหาศาลกระแทกจนกระเด็นออกไป
หลังจากนั้นเด็กชายก็รีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นมา แต่ลุกยัง

ไม่ทนัขึน้ เสยีงดงัตูม! ก็ท�าให้ฟ่านจิง้หนัไปมองด้วยใบหน้าขาวซดี ศลิา
กลายเป็นเศษหินก้อนเล็กๆ กระจุยกระจายตกเกลื่อนพื้น พร้อมกับ
ร่างสูงเพรียวร่างหนึ่งลอยขึ้นมาเหนือโพรงหินที่ศิลาก้อนใหญ่เคยทับ
ไว้

ใบหน้าของคนผู้น้ันงดงามเย้ายวน ซึง่สามารถล่อลวงได้ทัง้บรุษุ
และสตรี สหีน้าของเขาบ่งบอกว่าไม่ยีห่ระต่อสิง่ใด ดวงตาดอกท้อเรยีว
ยาว หางตาเชิดขึ้นเล็กน้อยรับกับคิ้วเรียวได้รูป นัยน์ตาเป็นสีเทาเงิน
ตดักบัเส้นผมสดี�าขลบัยาวสลวย อาภรณ์สม่ีวงเข้มยิง่ขบัให้เขาดงูดงาม
อย่างไร้ทีต่ ิด้านหลงัคนผู้น้ันมบีางอย่างงอกออกมา เมือ่มองดีๆ  กจ็ะ
เห็นเป็นหางฟูฟ่องและมีสีขาวบริสุทธิ์ไม่ต่างกับหิมะ แต่ไม่ได้มีเพียง
หางเดียว กลับมีถึงเก้าหาง คนผู้นั้น... ไม่ใช่ ปีศาจตนนั้นมองฟ่านจิ้ง 
ด้วยแววตาเยยีบเยน็ ก่อนลอยข้ามเศษซากศลิาเข้ามาหาเดก็ชาย ลาง
สงัหรณ์บอกฟ่านจิง้ว่าปีศาจตนนีไ้ม่ได้คดิจะมอบทองให้ ดจูากมอืทีม่ี
เล็บยาวแหลมคมงอกออกมา น่าจะมอบความตายให้เสียมากกว่า

“ไหนเจ้าบอกว่าหากข้าปล่อยเจ้าแล้ว เจ้าจะมอบทองให้อย่างไร
เล่า”

ผูม้ใีบหน้างดงามเย้ายวนทีม่องไม่ออกว่าเป็นบรุษุหรอืสตรยีิม้
ให้ฟ่านจิ้ง แต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้ส่งผ่านไปถึงดวงตาที่มีประกายอ�ามหิต
พาดผ่านแม้แต่น้อย ยิ่งสร้างความสะพรึงกลัวให้แก่เด็กชายอย่าง
มหาศาล

“ข้าลืมบอกเจ้าไปว่าทองที่ข้าเก็บไว้อยู่ในปรโลก ดังนั้น... มี
หนทางเดียวที่จะท�าให้เจ้าสมหวังได้คือฆ่าเจ้าเสีย!” ปีศาจจิ้งจอกเก้า
หางเอ่ยจบก็กางกรงเล็บออก แล้วยื่นมือข้างหนึ่งไปตรงหน้าฟ่านจิ้ง 
ด้วยความรวดเร็ว

ฟ่านจิง้ทัง้ตกใจทัง้หวาดผวา ยามนัน้เขาคดิสิง่ใดไม่ออก คดิถงึ
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เพียงอาจารย์ของตน จึงหลับตาปี๋ แล้วตะโกนเรียกเนี่ยมู่ซิ่งสุดเสียง
ก่อนที่กรงเล็บแหลมคมทั้งห้าจะสัมผัสหน้าอกตรงต�าแหน่ง

หัวใจของเด็กชาย กระบี่เล่มหนึ่งก็พุ่งมาสกัดไว้ได้อย่างฉิวเฉียด
หลังจากขัดขวางกรงเล็บของปีศาจจิ้งจอกได้ เนี่ยมู่ซิ่งก็รีบ 

ประคองฟ่านจิ้งให้ลุกขึ้น ยังคงไม่ละสายตาไปจากปีศาจจิ้งจอกเก้า
หางตรงหน้า เมื่อฟ่านจิ้งลุกขึ้นมาได้ เขาก็ผลักลูกศิษย์ไปด้านหลัง

“ถอยไป!”
“อาจารย์ ข้าไม่ได้ตั้งใจ ฮือๆๆ...” ฟ่านจิ้งร้องไห้ด้วยความ

หวาดกลัวสุดขีด เสียงของเด็กชายสั่นปนสะอื้น
“ไม่ใช่เวลาจะมาเอ่ย ถอยออกไป!”
ได้ยินเสียงดุดันของอาจารย์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ฟ่านจิ้งก็

รู้ตัวว่าท�าเรื่องร้ายแรงเข้าให้แล้ว
“กี่ปีแล้วนะ ที่ข้าไม่ได้ออกมาสูดอากาศภายนอก กลิ่นช่าง

ร่ืนรมย์นัก” สีหน้าของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางผ่อนคลายลงยามสูด
อากาศเข้าปอด

“ปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง กลับลงไปเสีย ไม่เช่นนั้นอย่าหาว่าข้า 
ไม่เตือน”

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้ยินก็หัวเราะหยัน “แค่เจ้าน่ะหรือจะท�า
อะไรได้ จิ้วหมิงกับหมิงจื๋อไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะ หรือว่ายามนี้ไม่มีเซียน
อยูด้่วยจงึกลายเป็นเต่าหดหวัไปแล้ว แค่เพยีงข้าออกมากไ็ม่กล้าออก
มาสู้”

“ห้ามลบหลู่อาจารย์กับอาจารย์ปู่ของข้า” สีหน้าของเนี่ยมู่ซิ่ง
แม้จะเรียบเฉย แต่น�้าเสียงดุดันนั้นบ่งบอกว่าโกรธเพียงใด

“แล้วเหตุใดจึงไม่ออกมาเล่า” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางยังคงพูด
อย่างสบายใจ แสงอาทิตย์ยามอัสดงอาบไล้ให้ใบหน้านั้นยิ่งดูงดงาม
ชวนมอง แต่เพยีงแค่คลีย้ิ่มเท่าน้ัน ใบหน้าชวนหลงใหลกด็รู้ายกาจและ
โหดเหี้ยมอย่างเห็นได้ชัด
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“ไม่ใช่เรือ่งของเจ้า ยามนีข้้าคอืเจ้าส�านกัทะยานฟ้ารุน่ทีห้่า การ
ก�าราบปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเป็นหน้าที่ของข้า!”

ผู้มีนัยน์ตาหวานแต่หางตาคมกริบมองประเมินชายหนุ่มที่ถือ
กระบี่ปราบมารตรงหน้าแล้วก็อดหยันไม่ได้ 

“เจ้าหนู ดูก็รู้ว่าเจ้ายังอายุไม่ถึงสามสิบปีด้วยซ�้า พลังตบะยัง
เทียบกับลูกกะจ๊อกของข้าไม่ได้ด้วยซ�้า แล้วจะรับมือข้าได้อย่างไร”

“ได้ไม่ได้ ไม่นานก็รู้เอง”
“ได้ ไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานาน วันนี้ข้าจะกินเจ้ากับเจ้าเด็กนั่น

ก่อนเป็นการประเดมิ” ปีศาจจิง้จอกเก้าหางใช้นิว้ลบูรมิฝีปากสสีดด้วย
ท่าทางกระหาย

“กลับไปอยู่ในหอประกายธรรม หากอาจารย์ไม่เรียก ไม่ต้อง
ออกมา”

“แต่ว่าอาจารย์...”
“ไป!”
เสียงตวาดน้ันท�าให้ฟ่านจิ้งต้องวิ่งกลับไปยังหอประกายธรรม

ตามที่อาจารย์สั่ง วิ่งไปพร้อมกับร้องไห้ไปไม่ต่างกับคนขี้แพ้ ก่อนจะ
หันมาตะโกน

“อาจารย์ ข้าจะรอท่านนะ!”
เมื่อฟ่านจิ้งไปแล้ว เน่ียมู่ซิ่งก็ไม่กังวลสิ่งใดอีกต่อไป นี่คงเป็น

ชะตาของเขา ชายหนุ่มมั่นใจว่าหากเขาตายวันนี้ ฟ่านจิ้งก็จะมีชีวิต
รอดไปได้ หอประกายธรรมนั้นเป็นศาลาที่เจ้าส�านักทะยานฟ้ารุ่นที่
สองสร้างเอาไว้ มเีขตอาคมแขง็กล้า หากไม่ได้รบัอนญุาตจากเจ้าส�านกั
ก็ไม่มีผู้ใดเข้าไปได้ ดังนั้น... หากเขาตาย ปีศาจตนนี้ก็ไม่สามารถท�า
อะไรฟ่านจิ้งได้ และเนี่ยมู่ซิ่งก็มั่นใจว่าแม้ไม่มีเขา ลูกศิษย์ก็จะเติบโต
เป็นคนดีอย่างที่เขาหวังไว้ได้

“เป็นแค่นักปราบปีศาจปลายแถว... ว่ามา จะเอาสิ่งใดมาสู้
กบัข้า” ปีศาจจิง้จอกเก้าหางถามพลางมองบรุษุตรงหน้าอย่างพจิารณา
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อีกครั้ง
คนผู้นี้รูปร่างสูงแต่ผอม กลิ่นอายเต็มไปด้วยคุณธรรม สีหน้า

ราบเรียบ ไม่แสดงออกถึงความหวาดกลัวใดๆ ใบหน้าซูบตอบมี 
ไรหนวดข้ึนเป็นตอคล้ายกบัคนไม่ค่อยดแูลตวัเองเท่าใดนกั เขายืดกาย
ที่ผอมแห้งจนแผ่นหลังตรงแน่ว ท่าทางผึ่งผายขัดกับรูปร่างที่บางจน
แทบจะทานลมไม่ได้ ตาสีด�าสนิทน้ันมีแววแน่วแน่และมุ่งมั่น มือ
กระชับกระบี่แน่น ตั้งท่าเตรียมพร้อมตลอดเวลา หรือจะมีของดี...

“ข้า... ในฐานะเจ้าส�านักทะยานฟ้าผู้สืบทอดหน้าที่ผู้คุมขังเจ้า 
ขอสัง่ให้เจ้ากลบัเข้าไปยังทีคุ่มขัง หาไม่แล้วกจ็งมอบความตายเป็นการ
ปลดปล่อยแทน”

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะ
หัวเราะอย่างบ้าคลัง่ราวกบัได้ยนิเรือ่งน่าขนัในรอบหลายร้อยปี จนเขา
ต้องกรีดน�้าตาที่เล็ดออกมาจากหางตาเพราะหัวเราะมากไป ผิดกับ 
นักปราบปีศาจตรงหน้าที่ยังมีสีหน้าราบเรียบ ไม่แสดงอารมณ์ใดๆ

“ใช้ความตายเป็นการปลดปล่อยแทน? ฮ่าๆๆ เจ้าช่างเป็นนัก
เล่าเรื่องน่าขันหน้าตายที่สุดที่ข้าเคยเจอ” เสียงหัวเราะนั้นเงียบลง
กลายเป็นเสียงของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่กดต�่า ไอสังหารแผ่ออกมา
อย่างรุนแรง “ไม่เคยมีผู้ใดเอ่ยเรื่องความตายกับข้าแล้วจะรอดไปได้! 
จะท�าอะไรก็รีบท�า แต่ข้าไม่กลับเข้าไปแน่ และอย่างที่บอก ข้าจะกิน
เจ้าเป็นคนแรกเพื่อฉลองให้แก่อิสรภาพของข้า”

“เช่นนัน้กไ็ม่มอีะไรจะพดูอกีต่อไป แม้ต้องแลกด้วยชวีติ ข้ากจ็ะ
ไม่ปล่อยเจ้าออกไปก่อกรรมท�าเข็ญแน่!”

ชายร่างผอมสูงกระชับกระบี่แน่น ก่อนจะทะยานเข้าหาปีศาจ
จิง้จอกเก้าหาง มอือกีข้างกล้็วงเอายนัต์หลายยนัต์ออกมาจากอกเสือ้ 
แล้วตั้งใจจะซัดมันใส่ปีศาจตรงหน้าเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว แต่ยัง
ไม่ทนัทีย่นัต์จะพุง่ไปถงึกล็กุเป็นไฟ และมอดไหม้เหลือเพยีงขีเ้ถ้าตกลง
สู่พื้นดิน
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~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

เนีย่มูซ่ิง่ไม่หวัน่ไหว แทงกระบีป่ราบมารใส่ปีศาจจิง้จอกเก้าหาง
โดยไม่ลงัเล แต่ปีศาจตนนัน้กลบัหลบได้อย่างง่ายดาย เขาพยายามอีก
หลายครั้งก็ไม่เป็นผล และขณะจะพยายามอีกครั้ง กรงเล็บของปีศาจ
จิง้จอกเก้าหางกต็วดัมาตรงหน้า เขาจงึถอยฉากออกมาอย่างฉวิเฉยีด 
แต่เมื่อก้มลงมองก็เห็นว่าอาภรณ์บริเวณหน้าท้องของตนมีรอยเล็บ
กรีดจนขาด และยามนี้มีเลือดซึมออกมา

เนี่ยมู่ซิ่งไม่สนใจบาดแผล น�าเชือกปราบมารออกมาร่ายอาคม
เพียงครู่ ก่อนจะสั่งให้เชือกนี้พุ่งไปยังร่างปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง

ในที่สุดก็ได้ผล!
เชอืกปราบมารคล้องร่างปีศาจตนนัน้ได้พอด ีแต่ยงัไม่ทนัทีเ่ขา

จะยนิด ีอกีฝ่ายก็ย้ิมเย็นพร้อมกับเชอืกทีเ่มือ่ครูม่แีสงสขีาวเริม่เปลีย่น
เป็นสีส้ม ก่อนจะกลายเป็นสีแดงและเริ่มลุกไหม้

“ของเล่นพวกน้ีใช้กับข้าไม่ได้หรอก” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเอ่ย
พร้อมพุง่เข้าหานกัปราบปีศาจหนุม่อย่างรวดเรว็ เชอืกปราบมารมอด
ไหม้ลงในพริบตา

กรงเลบ็คมพุง่ไปตรงหน้าเนีย่มูซ่ิง่ มนัเรว็มากจนเขาหลบไม่ทนั 
รู้ตัวอีกครั้งก็เจ็บปนชาบนหน้าอก เมื่อก้มมองก็เห็นว่าเล็บของปีศาจ
จิ้งจอกเก้าหางกรีดเนื้อเขาลึกอีกสามแนว เลือดไหลย้อมชุดสีทึมจน
กลายเป็นสีด�า แต่ถึงอย่างน้ันเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ พยายามใช้กระบี่
ปราบมารแทงไปยังร่างตรงหน้า ทว่าไม่เป็นผลตามคาด

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางหลบกระบี่พร้อมตวัดหางหนึ่งในเก้าของ
ตนมาด้านหน้า แล้วรดัร่างนักปราบปีศาจเอาไว้จนเขาไม่สามารถขยบั
ได้ตามต้องการ จากนั้นก็ยกร่างของเนี่ยมู่ซิ่งขึ้นไปบนอากาศ เลียเล็บ
ที่มีเลือดติดจนสะอาด ก่อนจะหลับตาพริ้มด้วยสีหน้าอิ่มเอม เม่ือ
ลมืตาข้ึนมาอกีทดีวงตาสเีทาเงนิกแ็ปรเปลีย่นเป็นสีอ�าพนัเข้มเรอืงรอง

“เลอืดของเจ้าอร่อยมาก หรอืเป็นเพราะข้าไม่ได้ดืม่เลอืดคนมา
นาน ทั้งหอมและหวาน”
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~ ต้วนซิ่วกงจู่ ~

“จงดื่มเลือดข้าให้พอใจ แต่อย่าหวังจะได้ดื่มเลือดของผู้ใดอีก 
อ๊าก!” หางปีศาจจิ้งจอกรัดร่างของเนี่ยมู่ซิ่งแน่นขึ้นจนได้ยินเสียง
กระดูกซี่โครงหัก กระบี่ปราบมารร่วงหล่นลงพื้น แขนทั้งสองข้างของ
เขาตกลู่

“จะตายอยู่แล้วยังปากกล้า แต่ในเมื่อเจ้าอุตส่าห์เสนอเอง ข้า
ก็จะสนองตามที่เจ้าหวังละนะ” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางดึงร่างเนี่ยมู่ซิ่ง 
มาอยู่ตรงหน้า เขี้ยวแหลมคมงอกออกมาจากปากสีสด แต่เนี่ยมู่ซิ่ง 
หาได้หวั่นเกรง แม้จะหายใจล�าบากก็ยังพยายามเอ่ยออกมา

“ไม่คิดจะกินหัวใจข้าหรือ เห็นว่าปีศาจชอบกินเลือดกับหัวใจ”
“เจ้ามีแผนใดกันแน่” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางหรี่ตามองอีกฝ่าย
“หรอืเจ้ากลวัแม้แต่นักปราบปีศาจปลายแถวอย่างข้า” เนีย่มูซ่ิง่

ยิ้มหยัน ก่อนจะกระอักเลือดออกมาด้วยแรงรัดของหางปีศาจจิ้งจอก
ที่ก�าลังโกรธจัดหลังจากถูกหยามหยัน

“ได้ ข้าจะกินหัวใจเจ้า ก่อนที่มันจะหยุดเต้น คงจะหวานอร่อย
กรุบกรอบไม่น้อย” นัยน์ตาสีอ�าพันเข้มขึ้น

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางกางกรงเล็บแล้วย่ืนไปจ่อตรงหน้าอกข้าง
ซ้ายของเนี่ยมู่ซิ่ง และกดลงช้าๆ ปลายเล็บแทงเข้าไปในเนื้อหน้าอก
ของชายหนุม่ ขณะทีแ่ววตาของปีศาจลงิโลด เม่ือคดิว่าจะได้กนิอาหาร
อันโอชะหลังจากไม่ได้กินมานาน เลือดซึมออกมาจากรอยเล็บทั้งห้า
ทีก่ดทะลผุวิหนังของเน่ียมูซ่ิง่จนชุม่อาภรณ์เนือ้หยาบ และยามทีปี่ศาจ
จิ้งจอกเก้าหางก�าลังรู้สึกถึงการเต้นของก้อนเนื้อในร่างเหยื่อตรงหน้า 
ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยไม่คาดคิดกับเหตุการณ์ยามนี้

มือผอมๆ ที่เห็นกระดูกปูดโปนข้างหนึ่งจับข้อมือของปีศาจ
จิ้งจอกเก้าหางข้างที่ก�าลังจะควักหัวใจของเหยื่อออกมา และเมื่อเห็น
ว่าปากของอกีฝ่ายเหมอืนจะบรกิรรมอะไรสกัอย่าง ฝ่ายปีศาจกค็ดิจะ
ชักมือกลับ แต่กลายเป็นว่านักปราบปีศาจจับมือเขาไว้แน่น ปีศาจ
จิ้งจอกเก้าหางมองมนุษย์ตรงหน้าด้วยแววตาตื่นตะลึง ยิ่งเห็นว่า
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นัยน์ตาของคนตรงหน้าแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงก�่า เขาก็ยิ่งประหลาดใจ
เป็นไปได้อย่างไร คนผู้นี้ไม่น่าจะสู้แรงเขาได้ แต่ยามนี้เขากลับ

ขยบัแขนข้างนีไ้ม่ได้ เพยีงเพราะถกูจบัด้วยมอืข้างเดยีวของคนตรงหน้า 
และเขายิ่งตื่นตะลึงเข้าไปใหญ่ เมื่อเห็นว่าข้อมือของนักปราบปีศาจ
ปลายแถวนั้นมีโซ่เส้นเล็กเส้นหนึ่งรัดอยู่ โซ่นั้นเริ่มเรืองแสงเป็นสีทอง 
ก่อนที่แสงนั้นจะเลื้อยจากข้อมือนักปราบปีศาจมาที่ข้อมือของเขา 
ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางขยับมือแรงขึ้น แต่กลับสู้แรงของมนุษย์อ่อนแอ 
ผู้นี้ไม่ได้ สุดท้ายแสงสีทองก็สว่างวาบก่อนจะจางหาย กลายเป็นโซ่
ธรรมดาเส้นหนึ่งพันรอบข้อมือของเขา และอีกเส้นพันข้อมือของคน
ตรงหน้า

เมือ่เหน็ว่าโซ่เส้นน้ันพนัธนาการข้อมอืของปีศาจจิง้จอกเก้าหาง
ได้แล้ว เนี่ยมู่ซิ่งก็เลิกพยายามท�าสิ่งใดต่อ แขนสองข้างตกลู่ลงอีกครั้ง 
ลมหายใจเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆ เขาเหนื่อยล้าเพราะเสียเลือดมาก

“เจ้า!” ดวงตารียาวของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเบิกกว้างอีกครั้ง  
ไม่คิดว่านักปราบปีศาจปลายแถวจะมีของสิ่งนี้

“ฆ่าข้าส ิกนิหวัใจข้าเสยี เจ้าจะได้ตายไปพร้อมกบัข้า” เนีย่มูซ่ิง่
ยิ้มอย่างผ่อนคลาย

เส้นเลอืดบนขมบัของปีศาจจิง้จอกเก้าหางเต้นตบุๆ ด้วยความ
โมโห เขาชักกรงเล็บกลับในทันใด สิ่งที่พันธนาการเขาอยู่คือโซ่ร้อย
วิญญาณ

โซ่ร้อยวิญญาณนี้หากร้อยคู่กับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นคนหรือปีศาจ 
และแม้จะอยู่ไกลเพียงใด ผลก็จะไม่ต่างกันคือหากคนใดคนหนึ่งตาย 
อกีฝ่ายทีม่โีซ่ร้อยวญิญาณคูเ่ดยีวกนัคล้องอยูก่จ็ะตายตามทนัท ีเพราะ
วญิญาณของทัง้สองถูกร้อยรดัเอาไว้ และจะเป็นอสิระกต่็อเม่ือผูท้ีเ่ป็น
คนร่ายคาถาคล้องโซ่เป็นผู้ร่ายคาถาปลดออกเอง ดงันัน้... ผูท้ีถ่กูคาถา
โซ่ร้อยวญิญาณคล้องเอาไว้จงึต้องเชือ่ฟังค�าสัง่ผูท้ีเ่ป็นคนร่ายคาถา... 
ไม่ต่างกับถูกล่ามเป็นสัตว์เลี้ยง
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ยามนี้โซ่ร้อยวิญญาณคล้องอยู่บนข้อมือของปีศาจจิ้งจอกเก้า
หางกับนักปราบปีศาจผู้นี้ นั่นหมายความว่าหากมีผู้หนึ่งตาย อีกฝ่าย
ก็ต้องตายตาม ไม่มีวิธีใดจะปลดโซ่ออก มีเพียงเนี่ยมู่ซิ่งเท่านั้นที่จะ
ท�าได้

ปีศาจจิง้จอกเก้าหางออกมาสดูอากาศได้ไม่นานจะยอมตายได้
อย่างไร เหน็ทคีงจะกนิเจ้านักปราบปีศาจคนนีไ้ม่ได้แล้ว ‘เลือดมนัหอม
อร่อยเสยีด้วย’ เขาคดิอย่างเสยีดาย แต่จะให้ปีศาจจิง้จอกเก้าหางอายุ
หมืน่ปีมาถูกโซ่ร้อยวญิญาณล่ามเอาไว้นีน่ะ! ถ้าปีศาจตนอืน่รูเ้ข้า หนึง่
ในสี่ราชาปีศาจเช่นเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ใด

“ถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าก็แล้วกัน” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางคิดว่า
ไม่กนินกัปราบปีศาจผูน้ีก้ไ็ม่เป็นไร ด้านนอกยังมีมนษุย์อีกมากมายรอ
เขาอยู่ เขายิ้มกริ่ม “วันนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อน” รอให้คิดหาวิธีปลด
โซ่เส้นนี้ได้เสียก่อน เขาจะกินคนผู้นี้ให้เรียบ ไม่ให้เหลือซาก

เอ่ยจบปีศาจจิ้งจอกเก้าหางก็หมุนกายคิดจะจากไป แต่เนี่ยมู่-
ซิ่งที่ยามนี้นั่งอยู่บนพื้นด้วยอาการหายใจระรวยตวาดกร้าวขึ้นมา

“หากเจ้าออกไปจากเขตส�านักปราบปีศาจนี่เม่ือใด ข้าจะปลิด
หัวใจตนเอง!”

“เจ้าไม่กล้าหรอก” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางยิ้มหยัน มีผู้ใดบ้างไม่
กลัวตาย อย่าคิดหลอกเขาให้ยาก

“เช่นนั้นก็ลองดู” เนี่ยมู่ซิ่งใช้มือสองข้างก�าด้ามกระบี่แน่น
แม้จะเห็นแววตาเด็ดเดี่ยวของอีกฝ่าย แต่ปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง

กค็ดิว่ามนัเป็นเพยีงการแสดงละครให้เขาหวาดกลัวเท่านัน้ เขายิม้หยนั
ให้นกัปราบปีศาจอกีครา ก่อนหมนุตวัจะทะยานจากไป แต่สญัชาตญาณ
ก็ท�าให้เขาต้องหมนุตวักลบัไปทางเดมิอย่างรวดเรว็ เส้นเลอืดบนขมบั
ของเขาเต้นตบุๆ เมือ่เหน็ว่ายามนีน้กัปราบปีศาจทีน่ัง่อยูบ่นพืน้ก�าลงั
แทงกระบี่ลงบนหน้าอกข้างซ้ายของตัวเอง

“บัดซบ!” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางสบถออกมา ก่อนจะดีดนิ้วส่ง
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พลงัไปยงักระบีข่องเน่ียมูซ่ิง่เพ่ือท�าให้หกั และรบีไปแย่งมาจากมือของ
มนษุย์ทีย่ามนีห้ายใจระรวย ทัง้ทีห่น้าอกข้างซ้ายยงัมกีระบีอ่กีครึง่หนึง่
ปักคาอยู่ แต่ใบหน้าที่เคยราบเรียบยามนี้กลับเผยรอยยิ้มบางๆ

กระบี่แทงเข้าไปถึงหัวใจของเน่ียมู่ซิ่ง เขาคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อ
ก�าจดัปีศาจจิง้จอกเก้าหางจรงิๆ เพราะการใช้กระบีแ่ทงหวัใจตนเองก็
ไม่ต่างกับแทงไปถึงหัวใจของปีศาจตนนั้น แต่ร่างกายปีศาจไม่ได้
อ่อนแอจึงยังคงยืนอยู่ได้

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางดึงกระบี่ที่หักออกจากอกของเนี่ยมู่ซิ่ง
อย่างไม่ปรานี จนร่างผอมกะหร่องนั้นสะท้านเฮือก หงายหลังล้มตึง
ลงไปนอนอยู่บนพื้น จากน้ันเขาก็ทิ้งกระบี่หักแล้วทาบฝ่ามือลงไปที่
แผลบนหน้าอกข้างซ้ายของเนี่ยมู่ซิ่ง ซึ่งแทบจะเหลือเพียงหนังหุ้ม
กระดูก

“เจ้าอยากตายมากก็ตายไป แต่ข้ายังอยากมีชีวิตอยู่” ปีศาจ
จิง้จอกเก้าหางเอ่ยเสยีงกดต�า่อย่างไม่พอใจ แผลทีอ่ยูใ่ต้ฝ่ามอืของเขา
มีแสงเรืองรองขึ้นมา ก่อนแสงนั้นจะจางลงในที่สุด

ปีศาจที่ไม่เคยช่วยเหลือผู้ใด ยามน้ีกลับต้องมารักษาแผลให้
มนษุย์ผูอ่้อนแอ คิดแล้วก็สมเพชตนเองเหลอืเกนิ ไม่ได้กนิแล้วยงัต้อง
มาช่วยอีก

เมือ่รักษาแผลเสรจ็และเหน็ว่านกัปราบปีศาจผูน้ีน้อนนิง่ หายใจ
อ่อนแต่คาดว่าคงไม่ตาย เขาก็คิดจะหลบหนีไป แต่ขณะก�าลังคิดอยู่
นั้น เสียงทุ้มอ่อนแรงกลับดังขึ้นมา

“เจ้าออกจากอาณาเขตส�านักปราบปีศาจไปเมือ่ใด ข้ากจ็ะปลดิ
ชวิีตตวัเองเมือ่นัน้ และหากเจ้าคร่าชวีติมนษุย์เมือ่ใด ข้ากจ็ะปลดิชวีติ
ตัวเองตามมนุษย์ที่เจ้าฆ่า โดยที่ยมทูตหน้าวัวยังไม่ทันได้รับวิญญาณ
ของคนผู้นั้นไปด้วยซ�้า เชื่อเถิดว่าข้าไม่ได้โกหก”

ใบหน้าขาวของปีศาจจิง้จอกเก้าหางคล�า้ลงในทนัใด แปลว่าถงึ
อย่างไรคนผูน้ีก้จ็ะฆ่าตวัตายเช่นน้ันหรอื ย่ิงคิดกย็ิง่โมโห และไอสังหาร
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ก็ยิ่งแผ่กระจายเป็นวงกว้าง แต่เขาหามนุษย์สักคนมาให้ระบายโทสะ
ไม่ได้ นอกจากคนที่นอนหายใจระรวยอยู่ตรงหน้า

“เจ้ากล้าขูข้่าผู้เป็นหนึง่ในสีร่าชาปีศาจ ระวงัจะไม่ได้ตายด ีหาก
ข้าหาวิธีปลดโซ่ร้อยวิญญาณนี้ออกได้ ข้าจะกินเจ้าทีละส่วนโดยที่เจ้า
ยังหายใจ ดูซิว่าจะทรมานเพียงใด หากเจ้ายังรู้ที่ต�่าที่สูงก็จงปล่อยข้า
ไปเสีย”

“...”
ไม่มีเสียงตอบรับจากเน่ียมู่ซิ่ง เพราะยามนี้เขาหมดสติไปแล้ว 

แม้บาดแผลที่หัวใจและหน้าอกจะหายดี แต่บาดแผลจุดอื่นที่ถูกกรง
เล็บแหลมคมกรีดท�าให้เขาเสียเลือดมากจนสลบไปนั่นเอง

ใบหน้าของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางคล�้าลงกว่าเก่า “สารเลวยิ่งนัก 
ไม่เคยมีผู้ใดปล่อยให้ข้าพูดคนเดียวเช่นเจ้า!”

“ฮูก...” นกฮูกส่งเสียงมาจากด้านหลังภูเขา
“หุบปากเสีย!” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางหันไปตวาดกร้าวใส่ภูเขา

ด้านหลังส�านักปราบปีศาจเพื่อระบายโทสะ เสียงนั้นเต็มไปด้วยไอ
สังหาร คาดว่ายามนี้พวกสัตว์ที่อยู่บนภูเขาคงตายไปแล้วกว่าครึ่ง
เพราะความตกใจ



~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

แผนกำรร้ำยของ
ปีศำจจิ้งจอกเก้ำหำง

2

แม้ฤดูฝนก�าลงัจะผ่านพ้นไป แต่หยาดพริณุยงัคงโปรยปราย
ลงมาจากฟากฟ้าไม่ขาดสาย ต้นไม้ต่างชุม่ฉ�า่ ทว่าการค้าในตลาดเลก็ๆ 
ของหมูบ้่านทะยานฟ้าไม่คกึคกัเพราะฝนตกลงมาไม่หยดุพร้อมกบัเมฆ
สีเทาที่ยังคงก่อตัวหนา อากาศเช่นน้ีท�าให้คนป่วยง่าย ยาแก้หวัดจึง
ขายดีกว่าปกติ

“อาจารย์ ข้ากลับมาแล้ว วันนี้ยาที่น�าไปขาย ขายได้เกือบหมด
เลยขอรับ”

เมื่อเนี่ยมู่ซิ่งได้ยินเสียงฟ่านจิ้ง ก็ขยับกายออกจากห้องปรุงยา 
แล้วเดินออกมาหาศิษย์เอก

“ท�าไมท่านไม่พกัผ่อน ท่านยงับาดเจบ็อยูน่ะขอรบั” ฟ่านจิง้รบี
ประคองเนี่ยมู่ซิ่งมานั่งที่โต๊ะกลางห้องโถงใหญ่ ซึ่งยามนี้นอกจากโต๊ะ
กับเก้าอี้กลมกลางห้องแล้ว ของใช้และของประดับมากมายที่เคยมีได้
อันตรธานไปทีละชิ้นจากฝีมือเจ้าส�านักรุ่นที่สี่

“อาการไม่สาหัสมากแล้ว เจ้าไม่ต้องห่วง” เนี่ยมู่ซิ่งบอก
ฟ่านจิ้งวางล่วมยาลง รีบรินน�้าชาให้อาจารย์ ก่อนจะล้วงเอา

เงินที่ขายยาได้วันนี้ออกมาให้อาจารย์ดู 
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“วันนี้ขายได้มากเลยขอรับ” เขาล้วงของอีกอย่างในล่วมยามา
วางลงบนโต๊ะด้วยท่าทีกล้าๆ กลัวๆ

ของสิ่งนั้นถูกกระดาษน�้ามันห่ออยู่ เนี่ยมู่ซิ่งมองก่อนจะหันไป
ถามศิษย์ตัวน้อยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ “สิ่งนี้คืออะไร”

“ไก่ย่างขอรับ” ฟ่านจิ้งหลุบตาตอบ “ข้าเห็นช่วงนี้ท่านบาดเจ็บ
สาหสั แต่นอกจากยาทีท่่านสัง่ให้ข้าต้มให้ดืม่กไ็ม่ได้กนิของบ�ารงุอะไร
เลย ข้าจึงซื้อไก่ย่างมาให้ท่านครึ่งตัว”

“ไก่ย่างมมีนัมาก กนิไปกไ็ม่ดต่ีอร่างกาย อกีทัง้ยงัสิน้เปลอืงเงนิ” 
เนี่ยมู่ซิ่งติง

“ยามที่ท่านไม่บาดเจ็บ มีเนื้อ ท่านก็ให้ข้ากินมากกว่า บอกว่า
เดก็ต้องเจรญิเตบิโต ยามนีท่้านบาดเจบ็ กค็วรจะกนิเนือ้สตัว์บ�ารงุนะ
ขอรับ”

เนี่ยมู่ซิ่งยังไม่ทันได้ตอบ เสียงทุ้มเอื่อยๆ เสียงหนึ่งก็ขัดขึ้นมา
เสียก่อน

“ข้าได้กลิ่นไก่ย่าง ไก่ย่างอยู่ที่ใด”
เม่ือเห็นผู้มาใหม่ฟ่านจิ้งก็สะดุ้ง ผวาไปยืนอยู่ข้างอาจารย์ใกล้

กว่าเดิม ส่วนเนี่ยมู่ซิ่งยังมีสีหน้าเรียบเฉย ก่อนหยิบมีดสั้นที่เริ่มพก
ติดตัวไม่กี่วันมาวางไว้บนโต๊ะข้างห่อไก่ย่าง

ปีศาจจิง้จอกเก้าหางเหน็ว่าเจ้ามนษุย์ผูน้ีน้�ามดีสัน้มาวางไว้ข้าง
กระดาษน�้ามันห่อใหญ่ก็คิดว่าอีกฝ่ายหวงของ จึงเอ่ยด้วยน�้าเสียงไม่
พอใจนัก แต่ก็ยังแฝงแววยั่วเย้าออกมาด้วย

“นี่เจ้านักปราบปีศาจ เจ้าถึงขั้นงกกับผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเจ้า
เชียวหรือ จ�าไม่ได้หรือไรว่าเมื่อสี่วันก่อนใครเป็นผู้ช่วยชีวิตเจ้า”

นยัน์ตาเย็นชาของผู้ ‘ถูกช่วยชวีติ’ ตวดัไปมองปีศาจจิง้จอกเก้า
หาง แต่เขาไม่ได้เอ่ยสิ่งใด กลับหันไปบอกฟ่านจิ้งด้วยน�้าเสียงดังเดิม

“อาจารย์หุงข้าวไว้แล้ว คิดจะผัดผัก ในเมื่อวันนี้มีไก่ย่าง เช่น
นั้นกินแค่ไก่ย่างก็พอ พรุ่งนี้เช้าค่อยกินผัดผัก”
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“ขอรับ ข้าจะรีบไปยกข้าวมา” ฟ่านจิ้งพยักหน้ารับ แต่ขณะจะ
เดินไปยังห้องครัว เห็นว่าปีศาจยังคงยืนอยู่ก็ไม่ไว้ใจ เกรงว่าอาจารย์
จะเป็นอันตราย

“ไม่ต้องห่วงอาจารย์ เจ้าไปเถิด”
ฟ่านจิ้งได้ยินอาจารย์พูดเช่นนั้นจึงพยักหน้า แล้วรีบเข้าไปใน

ห้องครัวโดยเร็ว
“นี่ ข้าคุยกับเจ้าอยู่นะ!” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่ไม่เคยถูกผู้ใด

ละเลยส่งสายตาพิฆาตให้เนี่ยมู่ซิ่ง
“เจ้าไม่ใช่ผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตข้า แค่กลัวว่าข้าตายแล้วเจ้าจะ

ตายด้วยเท่านั้น” 
เนีย่มูซ่ิ่งนบัเงนิบนโต๊ะ และเริม่คิดว่าจะจดัสรรอย่างไร ไม่สนใจ

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางที่ยืนอยู่หน้าประตูสักนิด
ฝ่ายปีศาจยิง่เหน็ท่าทเีมนิเฉยของมนษุย์กย็ิง่โมโห หากเขาไม่ใช้

ปราณปีศาจจิ้งจอกเก้าหางช่วยรักษาบาดแผลบนหน้าอกให้ ป่านนี ้
คนผูน้ัน้คงไม่มโีอกาสมาท�าท่าทยีโสใส่เขา ถงึแม้จะช่วยเพราะเกรงว่า
ชวิีตตนเองจะจบสิน้ตามไปด้วยกต็าม แต่ถงึอย่างไรช่วยชวีติกค็อืช่วย
ชีวิต อีกทั้งเขาไม่เคยช่วยชีวิตผู้ใดมาก่อน แล้วจะไม่ให้ปีศาจจิ้งจอก
เก้าหางผูเ้กรยีงไกรเดอืดดาลได้อย่างไร คิดแล้วกเ็ดนิเข้าไปคว�า่โต๊ะตรง
หน้าเนี่ยมู่ซิ่งทันที

เนีย่มูซ่ิง่ทีเ่พิง่เกบ็เงนิไว้ในอกเสือ้ เมือ่เหน็ปีศาจจิง้จอกเก้าหาง
ล้มโต๊ะกลางห้องก็คว้ามาได้แค่ของใกล้ตัว นั่นคือมีดสั้นกับกระดาษ
น�้ามันห่อนั้น

โครม!
แรงทีปี่ศาจจิง้จอกเก้าหางใช้ท�าให้ขาโต๊ะหกัไปขาหนึง่ กาน�า้ชา

กับถ้วยชากระเบื้องแตกเสียหาย ฟ่านจิ้งได้ยินเสียงก็วิ่งมาดู มือข้าง
หนึ่งถือทัพพี ส่วนมืออีกข้างถือถ้วยข้าวที่ยังตักไม่เสร็จ เมื่อเห็นโต๊ะ
กลางห้องท่ีเป็นสมบัติชิ้นเดียวถูกท�าลายดวงตาก็ลุกเป็นไฟ เนี่ยมู่ซิ่ง
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ก็ไม่ต่างกัน แม้จะมีโทสะ แต่เขายังข่มไว้ ทว่าฟ่านจิ้งโมโหจนไม่สน
แล้ว

“กล้าดอีย่างไรมาล้มโต๊ะส�านกัข้า! รูห้รอืไม่ว่ามนัเป็นสมบตัชิิน้
สุดท้ายในห้องนี้แล้ว เจ้าต้องชดใช้มานะเจ้าปีศาจร้าย” เด็กชายเห็น
ชดุน�า้ชาสดุรักของอาจารย์แตกไม่มชีิน้ดีก็เลอืดขึน้หน้า ใช้ทพัพชีีห้น้า
ปีศาจจิง้จอกเก้าหางอย่างไม่เกรงกลวั “เจ้ากล้าดอีย่างไรมาท�าชดุน�า้ชา
ของอาจารย์ข้าแตก ชุดน�้าชาชุดนี้ขายได้ราคา พวกข้ายังตัดใจขาย 
ไม่ลง แต่เจ้ากลับท�ามันแตก เจ้าจะชดใช้อย่างไร!”

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางกัดฟันกรอด เมื่อก่อนเขาเคยเกรียงไกร
เพยีงใด แม้เผาบ้านท�าลายเมอืงก็ไม่เคยมผีูใ้ดกล้าให้เขาชดใช้ แต่ยาม
นีเ้พียงแค่โต๊ะเก่าๆ ขาหกัไปหนึง่ขาและชดุน�า้ชาชดุเดยีว กลบัมผีูก้ล้า
ทวงให้เขาใช้คืน กินดีหมีหัวใจเสือมากี่ตัวกัน

เขากางมือเรียวขาวออก แล้วกรงเล็บก็งอกยาวขึ้นเรื่อยๆ 
ใบหน้างดงามทีย่ามปกตเิหมอืนไม่ย่ีหระสิง่ใด บดันีแ้ค่บดิยิม้เลก็น้อย
ใบหน้านั้นก็ดูโหดเหี้ยมขึ้นทันตา พร้อมไอสังหารแผ่ออกมาจากร่าง
ของเขา

“คงไม่อยากโตแล้ว จึงอาจหาญใช้สิ่งนั้นชี้หน้าข้า อยากตาย
อย่างไรบอกข้ามา ข้าจะสงเคราะห์ให้” น�้าเสียงเขาเยียบเย็นขึ้น

ไม่รอให้ฟ่านจิ้งตอบ ร่างสูงเพรียวของปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง 
ก็พุ่งเข้าหาร่างเล็กป้อม หวังจะควักหัวใจของเด็กชายออกมาดูว่ามัน
ท�าด้วยอะไรถึงได้มีความกล้าเช่นน้ี แต่ขณะเดียวกัน... คนที่นั่งอยู่ 
บนเก้าอี้ก็ไม่ได้น่ังน่ิงอีกต่อไป เน่ียมู่ซิ่งพุ่งตัวมาบังร่างเล็กป้อมของ
ฟ่านจิ้งเอาไว้ ให้หน้าอกข้างซ้ายของตนเองตรงกับกรงเล็บแหลมคม
นั้นอย่างไม่กลัวตาย

ปีศาจจิง้จอกเก้าหางเหน็ว่าก�าลงัจะฝังกรงเล็บเข้าไปในเนือ้ของ
ผู้ใด ก็ต้องชักมือกลับอย่างไม่พอใจ 

“ถอยไป ข้าจะฆ่ามัน!”
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“เจ้าไม่มสีทิธิฆ่์าผูค้นตามอ�าเภอใจ หากเจ้าฆ่าคนแม้แต่ผูเ้ดยีว 
ข้าจะแทงมีดสั้นเล่มนี้เข้าหัวใจของข้าทันที” เนี่ยมู่ซิ่งเอ่ยขณะที่สีหน้า
เคร่งขรึม พร้อมกับยกมีดสั้นขึ้นมาจ่อที่หน้าอกข้างซ้ายของตนเอง

นยัน์ตางดงามคมปลาบของปีศาจจิง้จอกเก้าหางตวดัมองเนีย่-
มู่ซิ่งอย่างเดือดดาลสุดขีด “เจ้ากล้า!?”

“ข้าเคยท�ามาครั้งหนึ่งแล้ว ท�าอีกครั้งก็ไม่แปลก” เนี่ยมู่ซิ่งตอบ
อย่างไร้ความกลัวเกรง แล้วกดมีดลงบนหน้าอก

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเห็นแล้วก็ยิ่งเดือดดาลมากขึ้น แต่ท�าได้
เพยีงค�าราม ก่อนจะสะบดัแขนเสือ้ด้วยความไม่พอใจ ตอนแรกเขาคดิ
จะจับตัวนักปราบปีศาจไปทรมาน เพื่อให้คนผู้นี้ยอมปลดโซ่ร้อย
วิญญาณออก แต่ดูท่าแล้วเนี่ยมู่ซิ่งคงใช้วิธีฆ่าตัวตายเป็นการตอบโต้ 
และชวีติปีศาจจิง้จอกเก้าหางทีเ่พ่ิงเป็นอิสระก็คงจบเห่เช่นกนั คดิแล้ว
ก็ต้องข่มกลั้นโทสะเอาไว้

เมือ่บรรยากาศการเข่นฆ่าเริม่จางลง ฟ่านจิง้ทีย่นืหลบด้านหลงั
เนี่ยมู่ซิ่งก็ถามเสียงเบา “อาจารย์ แล้วเราจะนั่งกินข้าวที่ใดกันเล่า”

เนี่ยมู่ซิ่งยังบาดเจ็บอยู่ แต่เรื่องกินก็ส�าคัญ เขาเดินเข้าไปใน 
ห้องนอนของตนแล้วยกโต๊ะออกมาแทนโต๊ะตัวเดิมที่กองอยู่บนพื้น
ด้วยสภาพไม่สมประกอบ แล้วนัง่ลงบนเก้าอีต้วัเดมิ ก่อนจะบอกศษิย์
ตัวน้อย “ใช้ตัวนี้ไปก่อน ไว้อาจารย์หายดีเมื่อใดค่อยซ่อม”

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้ยินก็ส่งเสียงฮึเย้ยหยัน “พวกเจ้าเป็น
ยาจกหรืออย่างไร โต๊ะพังก็ซื้อใหม่เสีย”

“เช่นนั้นเจ้าก็เอาเงินมาสิ คิดว่าเงินนั้นหากันได้ง่ายๆ หรือไร” 
ฟ่านจิ้งพูดออกมาด้วยนิสัยคนปากไว

ได้ยินเจ้าเด็กปากกล้าหาเรื่อง ปีศาจจิ้งจอกก็เริ่มกางกรงเล็บ
อย่างอ�ามหิตอีกครั้ง

“กลับที่คุมขังของเจ้าไปเสีย” เนี่ยมู่ซิ่งพูดขึ้นอีกครั้ง
“กลับแล้วอย่างไร ยามนี้ศิลาแตกไปแล้ว ยันต์ก็ขาด เจ้ายังคิด
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ว่าข้าจะกลับไปอีกหรือ” ปีศาจจิ้งจอกเดินไปนั่งบนเก้าอี้ด้วยท่าที
เอ้อระเหยตามเคย

“แล้วจะเอาอย่างไร” เนี่ยมู่ซิ่งมองอีกฝ่ายด้วยแววตากดดัน
แววตาเอ้อระเหยของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางแปรเปล่ียนเป็น 

เจ้าเล่ห์ในทันที “ปล่อยข้าไปสิ แล้วหากเจ้าต้องการสิ่งใด ข้าจะให้เจ้า
ทุกอย่าง”

“ต้องการให้เจ้ากลับไปอยู่ใต้ศิลาดังเดิม”
ปีศาจจิ้งจอกเริ่มไม่พอใจอีกครั้ง เนี่ยมู่ซิ่งชอบสั่งให้เขากลับไป

ยังที่คุมขัง และขู่ว่าจะปลิดชีพตัวเอง มีอยู่แค่สองอย่าง เขาฟังจนเริ่ม
เบื่อแล้ว ปีศาจจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เริ่มคิดแผนการใหม่

“เอาเช่นนี้... ในเมื่อศิลาและยันต์ถูกท�าลายไปแล้ว ข้าเองก็ถูก
จองจ�ามาถึงสี่ร้อยปี ข้าขออยู่ร่วมกับพวกเจ้าก็แล้วกัน”

“หมายความว่าอย่างไร” เน่ียมูซ่ิง่มองปีศาจจิง้จอกเก้าหางด้วย
แววตาไม่ไว้ใจ

“กแ็ค่เปลีย่นจากอยู่ใต้ศิลาเป็นอยู่ในส�านกัปราบปีศาจของพวก
เจ้าแทนอย่างไรเล่า ข้าสัญญาว่าจะท�าตัวดีๆ ไม่ให้พวกเจ้าเดือดร้อน 
จะไม่ออกไปทีใ่ด ไม่ฆ่าผูใ้ดเดด็ขาด แค่นีก้ไ็ม่น่าจะมปัีญหาไม่ใช่หรอื” 
ปีศาจเอ่ยพร้อมเผยรอยยิ้มที่ดูคล้ายว่าใสซื่อ

“ไม่ได้” เนี่ยมู่ซิ่งปฏิเสธทันที
“เจ้ากลัวสิ่งใดเล่า ในเมื่อเจ้าก็ก�าจุดตายของข้าเอาไว้ หากข้า

หนีไป เจ้าก็คิดจะฆ่าตัวตาย หากข้าคิดจะฆ่าคน เจ้าก็คิดจะสังหาร
ตนเอง ข้าไม่มทีางรอดอยูแ่ล้ว อกีทัง้ยามทีข้่าถกูคมุขงัอยูม่นัท�าให้ข้า
คิดได้ว่าข้าควรจะกลับตัวเป็นปีศาจที่ดี”

เนี่ยมู่ซิ่งนิ่งเงียบ ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางจึงเอ่ยต่อ
“เช่นนั้นเอาอย่างนี้ ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกัน จนกว่าเจ้าจะ

หาศลิาทีเ่หมาะสมได้ ข้าจะอยูใ่นส�านกัแห่งนี ้หากหาศลิาได้เม่ือใด ข้า
จะกลับไปอยู่ใต้ศิลาดังเดิม ยอมกลับไปอยู่ในนั้นแม้จะไม่อยากกลับ
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ไปก็ตาม” ประโยคสุดท้ายนั้นสีหน้าปีศาจจิ้งจอกเก้าหางดูคล้ายไม่ได้
รับความเป็นธรรมแม้แต่น้อย

เนี่ยมู่ซิ่งคิดช่ังใจ สุดท้ายก็พยักหน้า ใครจะเชื่อว่าปีศาจที่เพิ่ง
กางกรงเล็บใส่พวกเขาจะกลับใจได้ง่ายๆ แต่ก็ไม่มีหนทางอื่น ยามนี้
ไม่มีศิลาที่เหมาะสมเลย ศิลาที่เคยกักขังปีศาจจิ้งจอกตนนี้หาใช่ศิลา
ธรรมดา มนัคอืศลิาหมืน่ปีจากเขาคุนหลนุทีเ่ซยีนเป็นผูย้กมาให้ เพราะ
หากเป็นศิลาธรรมดาจะไม่สามารถท�าให้โพรงหินด้านในแข็งแรงจน
กักขังปีศาจตนนี้ได้ และปีศาจจิ้งจอกเก้าหางอาจท�าลายโพรงหินแล้ว
หนีไปได้นั่นเอง

เขาต้องรอให้อาจารย์ลงมาจากสวรรค์เพือ่เย่ียมส�านกัเช่นทีเ่คย
ท�า แล้วให้ท่านส่งข่าวแก่เซียนขอให้ยกศิลาจากเขาคุนหลุนมาให้อีก
ก้อน แต่จะเป็นเมื่อใดที่อาจารย์จะกลับมาเน่ียมู่ซิ่งก็ไม่แน่ใจ เพราะ
ท่านเป็นผู้ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้

“เจ้ายินยอมแล้ว” เห็นเนี่ยมู่ซิ่งไม่ปฏิเสธ ปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง
จึงสรุปเอาเอง เขายิ้มพร้อมดวงตาเป็นประกาย ท�าให้ใบหน้างดงาม
ยิง่ข้ึน แต่ก็ไม่ได้ท�าให้บรุษุตรงหน้ามสีหีน้าเปลีย่นไปแม้แต่น้อย ปีศาจ
จิ้งจอกเก้าหางไม่ได้สนใจ ยังถามต่อด้วยความกระตือรือร้น “แล้วจะ
ให้ข้าอยู่ที่ห้องใดเล่า”

“ห้องพักแขกมีอยู่หลายห้อง ข้าให้เจ้าเข้าพักห้องหนึ่ง”
“อาจารย์ แต่ว่าปีศาจตนนี้...” ฟ่านจิ้งคิดจะท้วง แต่เสียงทุ้ม

กลับดังตัดบทขึ้นมาก่อน
“จ�าไว้ หากเขาควบคมุร่างกายของอาจารย์ ให้เจ้าใช้มดีสัน้แทง

ทีห่วัใจอาจารย์ หากเขาคิดจะหนีออกจากส�านัก กใ็ห้เจ้าแทงมาทีหั่วใจ
ของอาจารย์ หากเขาฆ่าผู้อ่ืน เจ้ากต้็องแทงทีห่วัใจของอาจารย์เช่นกนั”

“อาจารย์...” ฟ่านจิ้งครางออกมาอย่างไม่เห็นด้วย
“คิดจะขัดค�าสั่งอาจารย์?”
เห็นสีหน้าจริงจังของอาจารย์ ฟ่านจิ้งก็ไม่กล้าขัดอีกต่อไป 
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เพราะรู้ว่านั่นคือเรื่องส�าคัญมาก จึงท�าได้แค่ขานรับเสียงอ่อย
“ขอรับอาจารย์”
“กินข้าวกันเถิด” สีหน้าของเนี่ยมู่ซิ่งกลับมาราบเรียบเช่นเดิม
ฟ่านจ้ิงน่ังลงบนเก้าอ้ี หยิบตะเกียบขึน้มาคบีไก่ย่างทีจ่ดัใส่จาน

อย่างดวีางไว้บนถ้วยข้าวของอาจารย์ เนีย่มูซ่ิง่เหน็เช่นนัน้กค็บีเนือ้ไก่
ให้ฟ่านจิง้ชิน้หนึง่ เดก็ชายรบัมากนิแล้วพุย้ข้าวเข้าปากค�าโต เนีย่มูซ่ิง่
กก็นิไก่ย่างกบัข้าวอย่างผ่อนคลาย ไม่ได้สนใจบคุคลทีส่ามซึง่นัง่หวัโด่
อยู่ในห้องนี้แม้แต่น้อย

“ข้าวข้าล่ะ” ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางถาม
“ไม่มี” เน่ียมู่ซิ่งตอบด้วยน�้าเสียงราบเรียบเช่นเดิม เพราะรู้ว่า

ข้าวทั้งหมดนั้นอยู่ในถ้วยของเขากับลูกศิษย์แล้ว เห็นสีหน้าไม่พอใจ
ของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเขาจึงพูดต่อ “พรุ่งนี้ข้าจะให้ฟ่านจิ้งซื้อ
ข้าวสารมาเพิ่มในส่วนของเจ้า”

ไอทะมนึทีเ่ริม่ก่อตวัรอบกายปีศาจจิง้จอกเก้าหางเม่ือครูจ่างลง
ไปบ้าง แต่กลับทะมึนมากกว่าเดิมเมื่อเสียงทุ้มของเนี่ยมู่ซิ่งดังขึ้น 
อีกครั้ง

“แต่เจ้าต้องจ่ายค่าทีพ่กัและค่าอาหารให้พวกข้าทกุวนั หากคดิ
จะอยูร่ายวนักจ่็ายเป็นรายวนั หากคิดจะอยู่เป็นเดอืนกจ่็ายมาเป็นราย
เดือน แต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็กลับไปอยู่ในโพรงหินของเจ้าเช่นเดิม”

ฟ่านจิ้งได้ยินเช่นนั้นดวงตาก็เป็นประกาย นับถืออาจารย์
มากกว่าเดิม ไม่คิดว่าอาจารย์ของเขาจะฉลาดเช่นนี้ ที่ยอมให้ปีศาจ
ตนนี้อยู่ร่วมส�านักด้วยเพราะต้องการรายได้เพิ่มนั่นเอง

“พวกเจ้าเป็นนกัเลงทีค่อยรดีไถเงนิผูอ้ืน่หรอือย่างไร ข้าเพิง่ขึน้
มาสูดอากาศบนโลกภายนอกไม่นานก็เรียกเก็บเงินกับข้า” ปีศาจ
จิ้งจอกเก้าหางไม่พอใจ

แต่คนถกูกล่าวหาว่าเป็นนกัเลงแค่ปรายตามองอีกฝ่าย “เม่ือครู่
เจ้ายงับอกว่าหากข้าอยากได้สิง่ใดกห็าให้ได้ เพยีงแค่เงนิค่าอาหารและ
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ค่าที่พักไม่เท่าใดก็หาไม่ได้แล้วหรือ สงสัยคงเป็นแค่ราคาคุย”
หนึ่งในสี่ราชาปีศาจถูกมนุษย์ต�่าต้อยผู้นี้สบประมาทอยู่หรือ 

ศิษย์อาจารย์คู่นี้สมควรถูกเขาฆ่ามาหลายรอบแล้ว หากไม่ติดว่ามีโซ่
ร้อยวิญญาณที่ยังหาทางปลดออกไม่ได้

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้แต่ก�าหมัดข่มกลั้นโทสะที่แล่นเป็นริ้วๆ 
ข้ึนมาให้ไหลกลับลงไปอย่างรวดเร็ว และเอ่ยด้วยน�้าเสียงประจบที่
หลายพันปีจะท�าสักครั้ง

“ย่อมมีอยู่แล้ว ท่านเจ้าส�านักรุ่นที่ห้าไม่ต้องเป็นห่วง ข้าไม่ใช่
ลูกค้าที่มาแล้วชักดาบเสียหน่อย” เขาเคยจ่ายเงินที่ไหนกันเล่า!

“เช่นนัน้วนันีข้้าจะไม่คดิเงนิเพราะเหน็ว่าเจ้าไม่ได้กนิอาหาร แต่
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เจ้าต้องจ่ายข้าทุกวัน”

เมือ่ได้ยนิจ�านวนเงนิทีปี่ศาจจิง้จอกเก้าหางต้องจ่ายในแต่ละวัน 
ฟ่านจิ้งก็ท้วงขึ้นมาทันที

“อาจารย์...” น้อยไป! ค�าหลังฟ่านจิ้งเอ่ยทางสายตา
“อย่าโลภ” เน่ียมูซ่ิง่บอกศิษย์รกั ก่อนจะใช้สายตาส่ือให้รูก้นัสอง

คน ‘ห้องพักที่มีแค่เตียงแข็งๆ กับอาหารตามมีตามเกิด เจ้ายังจะกล้า
คิดราคามากกว่านี้อีกหรือ’

ฟ่านจิง้พยกัหน้าเหน็พ้อง อาจารย์ของเขาคดิค�านวณได้ถกูต้อง
แล้ว

“พวกเจ้าก�าลงัคุยสิง่ใดกนั” ปีศาจจิง้จอกเก้าหางเหน็ว่าศษิย์กบั
อาจารย์คู่นี้ส่งสายตาแปลกๆ จึงถามขึ้น

“เปล่า” เนี่ยมู่ซิ่งมีสีหน้าราบเรียบเช่นเดิม ก่อนวางตะเกียบลง
แล้วจะด่ืมน�า้ชา แต่เพิง่นกึได้ว่าชดุน�า้ชาของเขาแตกไปเสยีแล้ว จงึหนั
ไปบอกปีศาจทีเ่ป็นผูท้�าอย่างไม่ไว้หน้า “โต๊ะ หากเจ้าซ่อมมนัได้ ข้าจะ
ไม่คิดเงิน แต่ค่าชุดน�้าชาเจ้าต้องชดใช้”

มมุปากของปีศาจจิง้จอกเก้าหางกระตกุ แต่ยงัคงใช้วาจาคล้อย
ตาม “ได้ โต๊ะนี้ข้าจะซ่อมให้ ส่วนชุดน�้าชาข้าจะจ่ายคืนเป็นเงิน”
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เนี่ยมู่ซิ่งพยักหน้าพอใจ
“อาจารย์ ข้าเกบ็เอง ท่านพกัผ่อนเถดิ” ฟ่านจิง้เก็บถ้วยข้าวและ

จานเศษกระดูกไก่ไปล้าง เหลือเพียงเนี่ยมู่ซิ่งกับปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง
อยู่ในห้องนี้ตามล�าพังอีกครั้ง

“ข้ามีนามว่าไป๋หู เย่วไป๋หู เจ้าเล่า... มีนามว่าอะไร” ปีศาจ
จิ้งจอกเก้าหางเริ่มสร้างสัมพันธไมตรีก่อน

เนี่ยมู่ซิ่งมองใบหน้าใสซื่อของอีกฝ่ายครู่หนึ่ง ก่อนจะหลุบตา 
ลงอย่างไม่สนใจ “เนี่ยมู่ซิ่ง”

“เนีย่มูซ่ิง่... เช่นนัน้ข้าเรยีกท่านว่าพีเ่นีย่ได้หรอืไม่” โบราณนาน
ปีเคยกล่าวไว้ มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ แต่มีโซ่ร้อยวิญญาณ
อยากให้เรียกอย่างไรก็ให้เรียกไปเถิด

“แล้วแต่เจ้า”
“นี่เจ้า! ข้าอุตส่าห์นับเจ้าเป็นพี่แล้วนะ จะเอาอย่างไรกันแน่”
“เจ้าก็อยู่ส่วนเจ้า ข้าก็อยู่ส่วนข้า” เน่ียมูซ่ิง่ลกุขึน้ยนืด้วยท่าทาง

ไม่ค่อยมัน่คงเท่าใดนักเพราะแผลยังไม่หายด ี“ข้าจะพาเจ้าไปดหู้องพกั”
เย่วไป๋หูหรือปีศาจจิ้งจอกเก้าหางได้แต่ข่มโทสะแล้วเดินตาม 

เนี่ยมู่ซิ่งไป ไม่รู้ว่าเพราะปีศาจเช่นเขาชินกับโพรงหินที่ถูกจองจ�าเป็น
เวลานาน หรือเพราะห้องนี้ดูไม่น่าอยู่จริงๆ เมื่อเห็นสภาพห้องเขาก็
เริ่มคิดถึงโพรงหินที่อยู่มาสี่ร้อยปีว่าน่าอยู่กว่าที่นี่เป็นไหนๆ หากไม่
เห็นว่าโพรงหินเป็นที่คุมขัง เขาคงกลับไปนอนที่นั่นเป็นแน่

ในห้องมีแต่หยากไย่และฝุ่นเกาะเต็มไปหมด มีเตียงเล็กเพียง
หลังเดียว เก้าอี้ในมุมห้องอีกตัวหนึ่ง และตู้เส้ือผ้าเล็กเก่าคร�่าคร่า 
นอกจากนั้นก็ไม่มีสิ่งใดอยู่ในห้องอีกแล้ว

“ผ้าปเูตยีง หมอน และผ้าห่มอยูใ่นตู ้ข้าบาดเจบ็ไม่สามารถช่วย
เจ้าได้ เจ้าจัดการเองก็แล้วกัน” เนี่ยมู่ซิ่งยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องพัก
ที่ยามนี้กลายเป็นห้องของปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง

“เจ้าให้ข้านอนห้องนี้หรือ”



40

~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

“ห้องนีด้ทีีส่ดุเท่าทีม่ ีหากไม่ต้องการกก็ลบัไปอยูใ่นโพรงหนิของ
เจ้า” เนี่ยมู่ซิ่งเอ่ยเสียงทุ้มอย่างไร้อารมณ์

แม้จะไม่พอใจ แต่เย่วไป๋หูก็ยังคงมีรอยยิ้มงดงาม “จะไม่พอใจ
ได้อย่างไร ห้องนี้ย่อมดีกว่าในโพรงหินนั่น ขอบคุณเจ้ามากที่ไม่ไร้
น�้าใจ” ปากบอกเช่นนั้น แต่ในใจอยากจะฝังกรงเล็บลงบนหัวใจคนผู้นี้
อีกสักหลายร้อยรอบ

“เช่นนั้นก็พักผ่อนเสีย พรุ่งนี้ข้าจะให้อาจิ้งออกไปซื้อข้าวส่วน
ของเจ้ามาแต่เช้า หวังว่าเจ้าคงไม่คิดโกงค่าอาหารและที่พัก”

“ข้าไม่โกงหรอกน่า” เย่วไป๋หูแทบจะข่มอารมณ์ไว้ไม่ไหว 
เส้นเลอืดบนขมบัทัง้สองข้างเต้นตบุๆ ด้วยความโมโห เพราะไม่เคยมี
ผูใ้ดมาทวงค่าอาหารและทีพ่กักบัเขา หากให้เอ่ยตามจรงิ ผูใ้ดกล้าทวง 
ผูน้ัน้ต้องไปนอนรอเขาในปรโลกหมดแล้ว ไม่มายืนรอให้เขาจ่ายหรอก

“เช่นนั้นราตรีสวัสดิ์”
“ราตรีสวัสดิ์” เย่วไป๋หูคลี่ยิ้มงดงาม แต่กลับถูกปิดประตูห้อง 

ใส่หน้า จึงได้แต่ย้ิมค้าง เขากางกรงเล็บกรีดอากาศจนผนังห้องเป็น
รอยข่วนยาว สหีน้ายิม้แย้มกลายเป็นโกรธจดั “สารเลว! หากไม่เห็นว่า
มีโซ่ร้อยวิญญาณควบคุมอยู่ ข้าจะบิดกระดูกเจ้าให้หักเลยทีเดียว”

เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าก็รู้ว่าเป็นฟ่านจิ้ง เย่วไป๋หูจึงรีบเปิดประตู
ออกไปเรียก

“เจ้าลูกศิษย์มานี่ซิ”
ฟ่านจิ้งที่จะเดินไปยังห้องนอนของอาจารย์ ถูกเย่วไป๋หูเรียกก็

รีบถอยกลับอย่างระแวดระวัง “ต้องการสิ่งใด”
“เข้ามาในห้องข้าหน่อย” เย่วไป๋หูเอ่ยแล้วก็กลับเข้ามาในห้อง

ของตน เมื่อเห็นฟ่านจิ้งเอามือกุมอกตนเองเอาไว้พร้อมท�าสีหน้า
หวาดระแวง เขาก็บอกอย่างร�าคาญเต็มที “ข้าไม่กินเจ้าหรอกน่า แค่
จะให้เจ้าจัดเตียงให้เท่านั้น รีบๆ หน่อย”

ฟ่านจิ้งได้ยินก็โล่งใจ ขณะจะเดินเข้าไปในห้องพักของเย่วไป๋หู
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ก็ชะงัก 
“ท�าไมข้าต้องเข้าไปจัดเตียงให้เจ้า”
“มีโรงเตี๊ยมที่ไหนบ้างให้ลูกค้าจัดเตียงเอง”
“นัน่สินะ” เมือ่คิดว่าอีกฝ่ายพูดมเีหตุผล ฟ่านจิง้จงึเข้าไปในห้อง
เด็กชายเริ่มจัดเตียงและปัดกวาดห้องอย่างลวกๆ เย่วไป๋หูจึง

ถือโอกาสถามเรื่องของนักปราบปีศาจไปด้วย
“ที่ส�านักยามนี้มีแค่สองคนหรือ”
“อือ” ฟ่านจิ้งตอบอย่างไม่ใส่ใจ
“แล้วฮูหยินเจ้าส�านักล่ะ มีหรือไม่”
“ไม่มหีรอก อาจารย์สนใจแต่เรือ่งใช้หนี ้และท�าอย่างไรให้ส�านกั

อยู่ต่อไปได้ ไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องอาจารย์หญิงหรอก” น�้าเสียงเด็ก
ชายเศร้าลง ก่อนหน้านี้ไม่มีใครให้เขาระบาย ยามนี้มีคนถามจึงพูด
ออกมาอย่างไม่ปกปิด

“แล้วสตรีที่อาจารย์เจ้าสนใจไม่มีหรือ” ดวงตางดงามคมปลาบ
หรี่ลง

เดก็ชายส่ายหน้า “ยามนีส้ิง่ทีอ่าจารย์สนใจมีเพียงเรือ่งเดยีวคอื
เรื่องเงิน” พูดจบฟ่านจิ้งก็ถอนหายใจ คิดว่าทั้งชีวิตของอาจารย์ต้อง
เป็นหนี้โดยที่ตัวเองไม่ได้ก่อ อนาคตของเขาก็คงไม่ต่างกัน

“ไม่มีหรือ” น�้าเสียงของเย่วไป๋หูเปลี่ยนแปร่ง ก่อนจะคล่ีย้ิม
พอใจ

“ข้าจัดการเสร็จแล้ว ห้องน้ีเป็นห้องที่ดีที่สุดแล้ว เชิญท่านพัก
ตามสบาย”

“ช้าก่อน”
ฟ่านจิ้งชะงักเท้า หันกลับมาอย่างไม่ไว้ใจ
“เจ้ามีนามว่าอะไร”
“ฟ่านจิ้ง แซ่ฟ่าน นามว่าจิ้ง”
“อือ เช่นนั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าอาจิ้งก็แล้วกัน”
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“เจ้าจะไม่กินข้าใช่หรือไม่” ฟ่านจิ้งยังคงระแวงไม่หาย
เย่วไป๋หูคลี่ย้ิมงดงาม เดินมาคว้ามือของฟ่านจิ้งจนเด็กชาย

สะดุ้งแล้วชักมือกลับ แต่ก็ถูกมือเรียวขาวของปีศาจตรงหน้าจับแน่น
“ไม่กินอยู่แล้ว ยามนี้ชีวิตข้าอยู่ในก�ามือของอาจารย์เจ้า แล้ว

ข้าจะกล้ากนิหรอืท�าร้ายเจ้าได้อย่างไร วางใจเถดิ ไม่มเีรือ่งนัน้แน่นอน”
“แน่นะ”
“ย่อมแน่นอน อย่างไรเราก็ต้องอยู่ร่วมกัน เช่นนั้นก็มาญาติดี

กันไว้เถิด”
“หากเจ้าไม่คิดจะกินข้า ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้ว”
“เช่นนั้นเรียกข้าว่าท่านเย่วก็แล้วกัน”
“ท่าน...”
“พี่เย่ว” เย่วไป๋หูยอมลดฐานะอันยิ่งใหญ่ของตนเองเพราะ

ต้องการตีสนิทกับเด็กชาย
“อ้อ ได้ พี่เย่ว ข้าจัดเตียงให้ท่านเรียบร้อยแล้ว เช่นนั้นข้าไป

ก่อนนะ” ฟ่านจิ้งชักมือออกจากมือเรียวของเย่วไป๋หู
‘มือเด็กน้ันแสนจะนุ่ม เน้ือก็คงนุ่มด้วย แต่ไม่ได้ ข้าจะกินมัน

ตอนนี้ไม่ได้ เช่นนั้นจะเสียแผน’ เย่วไป๋หูคิด
ในทีส่ดุเย่วไป๋หก็ูยอมปล่อยมอื โบกมอืลาด้วยรอยยิม้เป็นมติร 

ปล่อยให้เหยื่อที่คาดว่ารสชาติคงโอชะออกจากห้องไป ส่วนเขาก็เดิน
ไปนั่งบนเตียงนอนพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์

ยามนีใ้นเมือ่ชวีติเขาตกอยูใ่นก�ามอืของนกัปราบปีศาจหน้าตาย
ผู้นั้น จึงท�าได้เพียงประนีประนอมเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นค่อยหา
โอกาสกล่อมให้คนผู้น้ันยอมปลดโซ่ร้อยวิญญาณ ท�าอย่างไรน่ะหรือ 
ก็แค่หาสตรีหน้าตาพอใช้ได้มาสักคน คอยชักใยให้นางหว่านเสน่ห์นิด
หน่อย ให้เนี่ยมู่ซิ่งหลงสตรีนางน้ันจนโงหัวไม่ขึ้น ยอมนางทุกอย่าง 
ยามนั้นค่อยให้นางสั่งเนี่ยมู่ซิ่งให้ปลดโซ่ร้อยวิญญาณ แผนการช่าง
ง่ายดายเหลือเกิน คาดว่าไม่ถึงเดือนเขาก็คงเป็นอิสระแล้ว
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เย่วไป๋หูหัวเราะออกมาด้วยความพอใจ แผนวีรบุรุษกล้าพ่าย
สาวงามไม่เคยมีครั้งไหนไม่ส�าเร็จ ช่วงนี้แค่ท�าตัวดีนิดหน่อยไปก่อนก็
พอ คืนนี้ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเช่นเขาก็นอนได้อย่างสบายใจแล้ว

แต่การท�าตัวดีนัน้ไม่เป็นดังใจนกึ เพราะปีศาจจิง้จอกเก้าหาง
ที่ไม่เคยต้องควบคุมอารมณ์ เมื่อเห็นอาหารเช้าเขาก็อยากจะล้มโต๊ะ
สักร้อยรอบ

“นีมั่นอะไรกนั โจ๊กเปล่ากบัผกัดอง ไม่มีเนือ้!” เย่วไป๋หูชีช้ามโจ๊ก
น�้าใสแจ๋วกับผักกาดดองไม่กี่ชิ้น

เนี่ยมู่ซิ่งที่กินโจ๊กเงียบๆ เหลือบตาขึ้นมองอีกฝ่าย ก่อนซดโจ๊ก
อีกค�าใหญ่แล้วเอ่ย “เงินค่าอาหารและที่พักเล่า”

“ข้าย่อมมี!” เย่วไป๋หูเอ่ยจบของบางอย่างก็ถูกกระแทกลงบน
โต๊ะดังปัง

สิ่งนั้นคือทองก้อนหนึ่ง ฟ่านจิ้งเห็นก็รีบหยิบขึ้นมากัด เมื่อกัด
เสร็จดวงตาก็เบิกกว้าง

“อาจารย์ ทองแท้!”
“ไปเอาจากที่ใดมา” เนี่ยมู่ซิ่งหรี่ตาถาม
“ข้ามตีดิตวัมานานแล้ว อนัทีจ่รงิในวงัของข้ามเีป็นพะเรอเกวยีน 

หากเจ้าปล่อยข้าไป ข้าสามารถน�ามันกลับมาได้ อยากได้เท่าใดข้าก็
ให้ได้” จากท่าทโีมโหจนแทบล้มโต๊ะ กเ็ปลีย่นเป็นยิม้หวานเอาใจเนีย่-
มู่ซิ่งอีกครั้ง

เนี่ยมู่ซิ่งเมินวาจาตอนท้ายของเย่วไป๋หู รับทองที่ฟ่านจิ้งส่งมา
ให้แล้วเก็บเข้าอกเสื้อ “ตอนเช้าไม่มีอาหารเป็นเนื้อ แต่ตอนเที่ยงมี” 
เขาเอ่ยจบก็ยกชามโจ๊กของตนเองเข้าไปในห้องครัวด้านหลังเรือนพัก

ฟ่านจิ้งเห็นเช่นนั้นก็รีบซดโจ๊กจนหมดชาม แล้วถือชามเปล่า
ตามไป “อาจารย์ ข้าล้างเอง”

บนโต๊ะเหลือชามโจ๊กใบหนึ่งกับผักกาดดองชิ้นเล็กๆ สามชิ้น 
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ตัง้แต่เกดิมาไม่เคยมอีาหารมือ้ใดท�าให้เย่วไป๋หรููส้กึว่าช่างตกต�า่เช่นนี้
มาก่อน นี่มันอาหารคนทั่วไปหรือของยาจกกันแน่ ปีศาจบ้านไหน 
กินเจกัน!

“เยน็ไว้... เยน็ไว้” เย่วไป๋หหูลบัตาสดูลมหายใจไม่ให้ตนเองกาง
กรงเล็บแล้วพุ่งไปกรีดร่างหน่ึงในสองคนน้ันมาเป็นอาหารเช้าแทน
อาหารบนโต๊ะ

ในที่สุด... หนึ่งในสี่ราชาปีศาจก็มีวันที่ต้องกล�้ากลืนอาหารเช้า
ที่ไม่คิดว่าจะกินลงหมดชามจนได้



~ ต้วนซิ่วกงจู่ ~

แผนหญิงงำม
3

ช่วงแรกที่เย่วไป๋หูมาอาศัยอยู่ในส�านักปราบปีศาจ จะต้อง
มีคนใดคนหนึ่งระหว่างเนี่ยมู่ซิ่งกับฟ่านจิ้งคอยจับตาดู เวลาผ่านไป
พวกเขาก็เหน็ว่าปีศาจจิง้จอกเก้าหางท�าตวัดผีดิคาด แต่กย็งัไม่น่าไว้ใจ

เมื่อถึงก�าหนดที่เนี่ยมู่ซิ่งจะต้องเอายาไปส่งให้ร้านขายยาใน
หมู่บ้านข้างๆ และจ�าเป็นต้องพาปีศาจอย่างเย่วไป๋หูไปด้วย นั่นเป็น
โอกาสให้ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางเริ่มด�าเนินการตามแผนของตน

“อาจารย์เนีย่ เจ้าเหน็สตรนีางนัน้หรอืไม่ แม้จะแต่งตวัธรรมดา 
แต่ผิวพรรณผุดผาด และแม้เสื้อผ้าจะดูไม่พอดีตัว แต่ข้าก็เห็นว่าหุ่น
ทรงของนางงดงามไม่ผิดกับใบหน้าที่งดงามแม้แต่น้อย เจ้าชอบสตรี
แบบนี้หรือไม่” แม้เคยบอกจะเรียกอีกฝ่ายว่า ‘พี่เนี่ย’ แต่เอาเข้าจริง
เย่วไป๋หูก็ไม่อยากจะเรียก จึงเรียกว่า ‘อาจารย์เนี่ย’ ตามชาวบ้าน

“...”
ค�าตอบที่เย่วไป๋หูได้รับกลับมาคือแววตาต�าหนิ
“คนโน้นเล่าอาจารย์เนี่ย ใบหน้ารูปไข่ ทรวดทรงอวบอัด กอด

รัดแล้วคงสบาย ทั้งสะโพกและหน้าอกคงเต็มไม้เต็มมือ หรือเจ้าชอบ
สตรีเช่นนี้”
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“...”
เย่วไป๋หูได้รับแววตารังเกียจเป็นค�าตอบ
“นัน่ๆ รูปร่างเลก็น่าทะนถุนอม ใบหน้าจิม้ลิม้พริม้เพรา งดงาม

ปานบปุผาต้องฝน หากโดนนดิเดยีวคงช�า้ เหมาะกบับรุษุทีช่ืน่ชอบสตรี
บอบบางน่าปกป้อง หรือเจ้าชอบแบบนี้”

“ข้าไม่สนใจสตรนีางใดทัง้นัน้ รบีเดนิ” ครัง้นีเ้นีย่มูซ่ิง่ไม่เงยีบอกี
ต่อไป แต่ดูเหมือนเย่วไป๋หูจะไม่สนใจการปฏิเสธของเขา ยังคงชี้ชวน
ให้เนี่ยมู่ซิ่งดูสตรีที่เดินผ่านมาไม่หยุด

คราวนี้นอกจากสายตารังเกียจ เย่วไป๋หูยังได้รับค�าตอบจริงจัง
กลับมา

“หากเจ้าไม่เงียบปาก ข้าจะใช้มีดสั้นแทงหัวใจตัวเองตายเสีย
เดี๋ยวนี้”

“...”
ความเงียบสงบกลับคืนมาทันที พร้อมกับเสียงก่นด่าในใจของ

เย่วไป๋หู
หลงัจากเก็บเงนิค่ายาของเดือนทีแ่ล้วและส่งยารอบนีเ้สรจ็ เนีย่-

มู่ซิ่งก็จะตรงกลับหมู่บ้านของตนเองทันที แต่เย่วไป๋หูกลับอิดออด
“ข้าไม่ได้ออกมายังโลกภายนอกตั้งสี่ร้อยปี หมู่บ้านนี้คึกคักยิ่ง

นัก อยู่ค้างที่หมู่บ้านนี้สักคืนไม่ได้หรือ”
“อาจิ้งอยู่ส�านักคนเดียว ข้าเป็นห่วง”
“แต่ข้าถามอาจิ้งแล้ว เขาบอกว่าอยู่ส�านักคนเดียวบ่อย อีกทั้ง

ข้ากบ็อกกบัอาจ้ิงแล้วว่าจะกลบัพรุง่น้ีเช้า เขารูแ้ล้ว ดงันัน้ไม่มปัีญหา”
“ค้างหนึ่งคืนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม”
เย่วไป๋หูคิดว่าในหัวของเนี่ยมู่ซิ่งมีอยู่เรื่องเดียวหรือไร ดวงตา

ดอกท้อหร่ีมองคนข้างกายแวบหน่ึง ก่อนจะแปรเปล่ียนเป็นประกาย
พร้อมกับใบหน้ามีรอยยิ้ม

“เร่ืองนั้นไม่ต้องห่วง ในเมื่อข้าเสนอเอง เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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ข้าก็ย่อมเป็นคนจ่ายอยู่แล้ว”
เห็นเนี่ยมู่ซิ่งยังมีสีหน้าครุ่นคิด เย่วไป๋หูจึงพูดด้วยน�้าเสียง

เสยีดาย “เมือ่ครูข้่าเพิง่ผ่านโรงเตีย๊มแห่งหนึง่มา แปะประกาศไว้ว่าใน
โอกาสที่เปิดโรงเตี๊ยมครบรอบยี่สิบปี คืนนี้จะมีงานฉลองและมีการ 
จบัสลากส�าหรบัคนทีม่าเปิดห้อง หากจบัสลากได้ห้องใด คนทีเ่ปิดห้อง
นั้นจะได้เงินสิบต�าลึงเป็นค่าตอบแทน อีกทั้งยังไม่ต้องจ่ายค่าห้องพัก
ด้วย”

“โรงเตี๊ยมใด” เนี่ยมู่ซิ่งสนใจขึ้นมาทันที
เหยื่อติดเบ็ดแล้ว...
“โรงเตี๊ยมตระกูลอี่”
“เช่นนั้นไปดูก่อนว่าเป็นคืนนี้จริงหรือไม่ หากใช่ก็พัก” เนี่ยมู่ซิ่ง

เงียบไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยต่อ “หากได้รางวัลสิบต�าลึง เราจะแบ่งกัน”
“ไม่ต้องแบ่ง ข้าให้เจ้าไปเลย ข้าไม่ใช้เงินอยู่แล้ว ถือเป็นค่า

ตอบแทนทีเ่จ้าดแูลข้าอย่างด ีหากไม่ได้รางวลั ข้ากจ่็ายค่าโรงเตีย๊มให้
เจ้าดังเดิม”

สดุท้ายเนีย่มูซ่ิง่กพ็ยกัหน้า และเมือ่ไปอ่านใบประกาศทีแ่ปะไว้ 
ก็พบว่าเป็นดังที่ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางกล่าวจริงๆ เขาจึงตัดสินใจทันที 
“คืนนี้เราค้างที่นี่”

ตอนแรกเย่วไป๋หูคิดจะเปิดห้องพักสองห้อง แต่เน่ียมู่ซิ่ง
บอกว่าสิ้นเปลืองจึงเปิดแค่ห้องเดียว อย่างไรเขาก็ตามใจเนี่ยมู่ซิ่งอยู่
แล้ว เพราะคนืนีเ้ขาจะมอบห้องพกันีเ้ป็นห้องหอให้แก่นกัปราบปีศาจ
ผู้นั้น

เมือ่เข้ามาในห้องพกั ใบหน้าเย่วไป๋หกูด็�าทะมนึทนัท ีเขาคดิว่า
ตนไม่ได้ออกมาเห็นโลกภายนอกนาน ค่าเงินคงจะสูงขึ้นมาก ที่ไหน
ได้... ค่าที่พักและค่าอาหารในส�านักทะยานฟ้ากับค่าห้องพักที่นี่ราคา
ไม่ต่างกันเลย แต่สภาพต่างกันราวฟ้ากับเหว เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าศิษย์
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กับอาจารย์คู่นั้นเป็นพวกต้มตุ๋นหรือเป็นนักปราบปีศาจกันแน่
“ห้องพักในส�านักที่ข้าให้เจ้าอยู่กว้างกว่า” เนี่ยมู่ซิ่งรู้ว่าเย่วไป๋หู

คิดอะไร จึงเอ่ยออกมาโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้ถาม
“ข้ารู ้จะเทยีบกันได้อย่างไร” เย่วไป๋หย้ิูมตอบ แต่มุมปากกระตกุ

อยู่หลายครั้ง

หลังจากพักผ่อนอยู่บนห้องพักแบบสองเตียงได้ชั่วยาม1 
กว่าก็เริ่มจะเย็นย�่า เย่วไป๋หูเห็นว่าใกล้เวลาอาหารเย็นแล้ว จึงชวน 
เนี่ยมู่ซิ่งลงไปกินอาหาร

เย่วไป๋หูสัง่อาหารมาหลายอย่างไม่ต่างกบัราชา จนเนีย่มูซ่ิง่ต้อง
มองปีศาจตนนัน้ด้วยแววตาปรามให้หยดุสัง่ได้แล้ว แต่เย่วไป๋หกูห็าได้
สนใจไม่ ยังสั่งอาหารและกินอย่างส�าราญใจ

“ข้ามีเงินจ่าย อีกทั้งไม่ได้กินอาหารเช่นนี้มานานแล้ว ดีกว่ากิน
คนก็แล้วกัน”

ได้ยนิเช่นนัน้เนีย่มูซ่ิง่กไ็ม่ห้ามอกีต่อไป เขาคบีอาหารขึน้มากนิ
ช้าๆ เย่วไป๋หูเห็นอีกฝ่ายไม่ห้ามก็คีบอาหารหลายอย่างให้เพื่อเอาใจ 

“กินเยอะๆ หน่อย เดี๋ยวคืนนี้จะไม่มีแรง”
“หมายความว่าอย่างไร” เนี่ยมู่ซิ่งตวัดสายตามองเย่วไป๋หู
“ข้าหมายถึง... เราต้องรอจนดึกกว่าเถ้าแก่โรงเตีย๊มจะจบัสลาก

รางวัล ดังนั้นเจ้าต้องกินให้เยอะหน่อย จะได้ไม่หิว” เย่วไป๋หูบอก
“อือ” เนี่ยมู่ซิ่งพยักหน้าแล้วกินอาหารตรงหน้าเข้าไปอีกมาก 

เมื่อคิดว่าปีศาจตนน้ีเอ่ยมีเหตุผล ไม่ได้ล่วงรู้ความร้ายกาจที่แฝงมา 
สักนิด

พวกเขากินอาหารได้ครู่หนึ่ง ทางโรงเตี๊ยมก็มีการแสดงฉลอง
ครบรอบยี่สิบปี มีทั้งบรรเลงดนตรี ร้องร�า กายกรรมต่อตัว ขณะที ่

1 ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนยุคโบราณ โดยที่ 1 ชั่วยาม เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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เนี่ยมู่ซิ่งดูการแสดงอย่างเพลิดเพลินจอกสุราก็ถูกยื่นมาตรงหน้า
“สุรามงคลกาน้ีได้มาเปล่า แต่ถ้าดื่มไม่หมดจะคิดราคาหนึ่ง

ต�าลึง” เย่วไป๋หูบอก
“แล้วเจ้ารับมาท�าไมเล่า” เนี่ยมู่ซิ่งไม่ชอบดื่มสุรา แต่เงินหนึ่ง

ต�าลึงก็มากเอาการอยู่
“เจ้ากร็ูว่้าการค้าต้องมกีารเอาก�าไร คาดว่าเขาคงคดิจะเอาก�าไร

จากเรา หากไม่อยากจ่าย เห็นทีเราต้องช่วยกันดื่มเสียแล้ว” เย่วไป๋หู
เอ่ย

“ได้ มาช่วยกันดื่ม”
แล้วทัง้สองกด็ืม่สรุาไปพลางดกูารแสดงไปพลาง เนีย่มู่ซิง่ดืม่ไป

นิดเดียวก็หน้าแดง แต่เย่วไป๋หูยังคงรินให้อีกหลายจอก
ผลการจบัสลากผูไ้ด้รบัเงนิสบิต�าลงึไม่ใช่พวกเขา แต่เป็นผูท้ีเ่ข้า

มาพกัก่อนหน้า เนีย่มูซ่ิง่เสยีดายแทบตาย หากเขามาไวกว่านีห้้องพกั
นั้นต้องเป็นของเขา แล้วเงินสิบต�าลึงก็จะตกเป็นของเขาด้วย แต่ใน
เมื่อไม่ได้ก็ต้องท�าใจ

เนี่ยมู่ซิ่งกลับมายังห้องพักด้วยอาการที่ร่างกายโงนเงน
เพราะฤทธิส์รุา เขาคดิว่าหากล้มตวัลงนอนคงหลับทนัท ีส่วนวันพรุง่นี้
ออกเดินทางแต่เช้า คงไปถึงหมู่บ้านทะยานฟ้าไม่เกินเที่ยง แต่ขณะ 
จะล้มตัวลงนอนก็คิดถึงความไม่ถูกต้อง จึงหันไปมองปีศาจจิ้งจอก 
เก้าหางที่จ้องเขาไม่วางตา

“มีสิ่งใดหรือ” เย่วไป๋หูคลี่ยิ้มไร้พิษสง
“เจ้ามานอนนี่”
เย่วไป๋หูท�าสีหน้าตกตะลึงเล็กน้อยก่อนจะยิ้มหวาน “อาจารย์ 

เนี่ย ชอบข้าก็ไม่บอก”
“ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้น หมายถึงให้เจ้ามานอนตรงนี้ ส่วน

ข้าจะไปนอนเตียงโน้นเอง” เพราะเตียงในห้องมีสองขนาด ในเมื่อ 
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เย่วไป๋หูเป็นผู้จ่ายค่าห้องจึงต้องได้เตียงใหญ่ไปครอง เนี่ยมู่ซิ่งไม่ใช่ 
คนใจแคบที่จะไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นนั้น

“ไม่เป็นไร ข้านอนเตียงนี้ได้ อาจารย์เนี่ยนอนที่นั่นเถิด” เตียง
ของเขาคงเลก็ไปหากจะให้สตรอีกีคนขึน้มานอน กลวัว่าถ้ากอดรดักนั
แล้วกลิ้งแค่ครึ่งรอบก็คงตกเตียงไปด้วยกัน

“จะดีหรือ” เนี่ยมู่ซิ่งถามอย่างเกรงใจ
“อาจารย์เนี่ย ข้ารู้ว่าเจ้าดีต่อข้าเพียงไร เรื่องเตียงแค่เล็กน้อย” 

ค�าหลังเย่วไป๋หูเน้นเสียงอย่างตั้งใจ
เนี่ยมู่ซิ่งพยักหน้าก่อนจะพูดเบาๆ “ขอบคุณ”
เย่วไป๋หูไม่คิดว่าคนผู้นี้จะเอ่ยขอบคุณง่ายๆ
เนีย่มู่ซ่ิงถอดรองเท้ากบัเสือ้ตวันอก ก่อนจะล้มตวัลงนอนอย่าง

รวดเร็ว เย่วไป๋หูก็ท�าตาม ล้มตัวลงนอนไม่นานก็ได้ยินเสียงหายใจ
สม�่าเสมอของคนบนเตียงอีกมุมหนึ่งของห้อง

ร่างเพรยีวของปีศาจจิง้จอกเก้าหางขยับลกุขึน้มาอย่างแผ่วเบา 
แล้วออกจากห้องพักไปอย่างเงียบเชียบ

คิดว่าเขาจะหนีหรือ เขาไม่ได้โง่เช่นน้ัน หากหนีไปยามนี้เขาก็
จะตายทันทีท่ีเนี่ยมู่ซิ่งตื่นขึ้นมา ดังน้ันเย่วไป๋หูจึงใช้แผนเดิมที่คิดเอา
ไว้ เขาเดินเข้าไปในห้องพักของคณะดนตรีซึ่งยามนี้ทุกคนมาพักรวม
กนั และให้คนเรยีกนางร�านางหนึง่ออกมา โดยบอกว่าเขาจะให้รางวลั 
นางจึงออกมาทันที

เมือ่เหน็ว่าเป็นคุณชายหน้าตางดงามยืนรออยู ่หัวใจของนางร�า
ก็เต้นถี่ ใบหน้าแดงซ่าน จัดผมเผ้าก่อนจะเดินมาด้วยท่าทางชดช้อย 
นางย่อกายท�าความเคารพแล้วถามเขาเสียงหวาน “มีคนบอกว่า
คุณชายเรียกข้า?”

“อือ” เย่วไป๋หูส�ารวจสตรีตรงหน้า มือเรียวขาวเชยคางของนาง
ขึ้นอย่างถือวิสาสะ แต่หญิงสาวก็ไม่ได้ปฏิเสธ นางท�าทีเอียงอายเล็ก
น้อย แต่ยอมให้เขาเชยคางขึน้อย่างง่ายดาย “หน้าตาเจ้าสะสวยใช้ได้”
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“ขอบคุณคุณชายที่ชม”
“ออกเรือนหรือยัง”
ค�าถามนี้ท�าเอาหัวใจของนางเต้นถี่มากกว่าเดิม นัยน์ตาเปล่ง

ประกายด้วยความยินดี เมื่อคิดว่าคุณชายผู้นี้คงถูกใจใบหน้านางและ
อาจจะสู่ขอไปเป็นอนุ แค่อนุก็เพียงพอแล้ว หน้าตาของเขางดงาม 
เช่นนี้คงไม่มีฮูหยินเพียงคนเดียวแน่ๆ

“ยังเจ้าค่ะ” นางตอบขณะที่ใบหน้าแดงก�่า
“เช่นนั้นก็ดี ข้าจะให้เจ้าไปเป็นฮูหยินของบุรุษผู้หนึ่ง”
สีหน้าเอียงอายของนางกลายเป็นตกใจเพราะคาดไม่ถึง แต่ก็

เพียงพริบตาเมื่อริมฝีปากสีแดงสดพ่นควันสีขาวออกมาปะทะเข้ากับ
ใบหน้าของนางร�า แล้วสหีน้าของนางกก็ลายเป็นเรยีบเฉย แววตาว่าง
เปล่าทันที

เนี่ยมู่ซิ่งหลับไปอย่างรวดเร็วเพราะฤทธิ์สุรา แต่ก็ต้องตื่น
ข้ึนมาเมื่อรู้สึกว่ามีบางอย่างทับกายท่อนล่างเขาอยู่ พร้อมกับสัมผัส
แผ่วเบาที่ไล้ไปมาอยู่บนหน้าอก

ชายหนุ่มปรือตาขึ้นมาอย่างเกียจคร้าน แต่เม่ือมองเห็นส่ิงใด
ในความมืดสลัว เขาก็ตื่นเต็มตา ความมึนเมาหายไปจนส้ิน รีบผลัก
สตรีที่อยู่บนตัวเขาออกแล้วเอ่ยถามอย่างตกใจ

“แม่นางจะท�าสิ่งใด หญิงชายไม่ควรใกล้ชิด”
สตรีที่ถูกผลักจนเกือบตกเตียงเหมือนไม่ได้ยินวาจาของเนี่ยมู่-

ซิ่งแต่อย่างใด นางนั่งอยู่ข้างเตียง มองเขาด้วยแววตาเย้ายวน มือทั้ง
สองก�าลังแหวกสาบเสื้อของตนออก

“คณุชาย ข้าต้องการท่าน” นางถอดเสือ้ตวันอกออก และก�าลงั
จะถอดเสื้อตัวใน

เนี่ยมู่ซิ่งตกใจรีบคว้ามือนางไว้ไม่ให้ถอดสิ่งใดไปมากกว่านี้ แต่
เมือ่จบัมอืนางไว้ หญงิสาวกลบัโน้มตวัมากอดเขาแทน จนเนีย่มูซ่ิง่ท�า



52

~ อำจำรย์ ปีศำจจิ้งจอกตนนั้นบอกว่ำท่ำนน่ำกินนัก ~

สิ่งใดไม่ถูก
“ปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง!” เขาหวังจะให้เย่วไป๋หูมาช่วย แต่เมื่อ

เหลือบไปมองเตียงที่อยู่อีกมุมหน่ึงของห้องกลับพบความว่างเปล่า 
ชายหนุ่มจึงรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ผู้ใดเป็นต้นเหตุ

เนีย่มูซ่ิง่ผลกัสตรทีีก่อดเขาออกอย่างแรง ใช้ผ้าห่มคลมุร่างนาง
เอาไว้ ก่อนจะหยิบมีดสั้นที่พกติดตัวตลอดขึ้นมา ดึงออกจากฝักแล้ว
จ่อปลายมีดสั้นไว้บนหน้าอกข้างซ้ายและตะโกนเสียงดัง

“เย่วไป๋หู! หากเจ้าไม่ออกมา ข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าอีกแล้ว”
สิ้นประโยคนั้น... เย่วไป๋หูก็ปรากฏกายใกล้เตียงของเนี่ยมู่ซิ่ง

ทันที
“ท�าให้นางกลับไปเป็นเช่นเดิม” เนี่ยมู่ซิ่งกดปลายมีดสั้นลงบน

หน้าอกแรงขึ้น
“ข้าไม่ได้ท�าสิ่งใดกับนางเลยสักนิด นางอาจจะชอบเจ้าก็ได้” 

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางตีหน้าตาย ท�าเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราว
เนี่ยมู่ซิ่งไม่ใช้วาจาอีกต่อไป เขากดปลายมีดลงบนหน้าอกอีก

ครั้ง จนเย่วไป๋หูผวาแล้วเอ่ยอย่างร้อนรน
“ข้ายอมแล้วๆ อย่ากดมีดลงไป”
เย่วไป๋หูหันมองสตรีที่ถูกเนี่ยมู่ซิ่งใช้มือข้างหนึ่งจับเอาไว้ เป่า

ควนัสขีาวใส่ใบหน้าของนาง จากนัน้ดวงตาของนางกปิ็ดสนทิ แล้วล้ม
ลงบนเตียงหมดสติไปทันที

“ท�าให้นางกลับเป็นดังเดิม”
“กล้าดอีย่างไรมาสัง่ข้า!” แม้จะตวาดกลบั แต่เย่วไป๋หูกต้็องยอม

ท�าตามอยูด่ ีเมือ่เหน็คนตรงหน้ากดปลายมดีลงบนหน้าอกจนได้กลิน่
เลือดที่หอมหวนเฉพาะตัวลอยมาในอากาศจางๆ เขาก็รีบออกจาก
ห้อง เพราะเกรงว่าจะทนต่อกลิ่นนั้นไม่ไหว “ไปแล้วๆ”

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางอุ้มร่างอวบอัดของนางร�าออกไปอย่าง 
ไม่พอใจเท่าใดนัก เมื่อกลับมาอีกครั้งก็เห็นเนี่ยมู่ซิ่งนั่งกอดอกอยู่บน
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เตียงด้วยสีหน้าราบเรียบแต่แววตาเอาเรื่อง เย่วไป๋หูท�าเป็นไม่เห็น 
กลบัไปนอนบนเตยีงของตน ขณะทีห่ลบัตาลงเสียงทุม้ของอีกฝ่ายกด็งั
ขึ้นมา

“อย่าได้คิดจะท�าเช่นนี้อีก”
“ข้าเห็นว่าเจ้าชอบนาง ยามนางร่ายร�าเจ้ามองนางตาไม่กะพรบิ 

ก็เลยหวังดี” เย่วไป๋หูตอบ
“ข้าแค่ชอบทีน่างร่ายร�างดงาม อย่าท�าเช่นนีอี้ก ห้ามเจ้าล่อลวง

ผู้อื่น หากข้ารู้ว่าเจ้าคิดไม่ซื่อ หรือล่อลวงผู้อื่นอีกละก็ ปลายมีดส้ัน 
จะปักที่อกข้าอีกครั้ง”

“รู้แล้ว!” เอาแต่ขู่อยู่ได้... เย่วไป๋หูคิดอย่างไม่พอใจ

เช้าวันต่อมาเนี่ยมู่ซิ่งไม่พูดกับเย่วไป๋หูสักค�า ตื่นมาเขาก็
เตรียมตัวออกเดินทาง อาหารเช้าก็ไม่กิน แต่ไม่ลืมซื้อซาลาเปาสอง
ลูกกลับไป เย่วไป๋หูคิดว่าซาลาเปาลูกหนึ่งเป็นของเขา แต่ก็ไม่ใช่ เมื่อ
เดินทางไปถึงหมู่บ้านทะยานฟ้า ซาลาเปาลูกนั้นกลับเป็นของฟ่านจิ้ง 
เมื่อเอ่ยถามก็ได้รับน�้าเสียงเย็นชาตอบกลับมา

“ถูกขังอยู่ใต้ศิลาสี่ร้อยปี ไม่ได้กินก็ไม่ตาย ข้าเลยไม่ได้ซื้อเผื่อ
เจ้า”

“...” เส้นเลอืดบนขมบัของเย่วไป๋หเูต้นตบุๆ เนีย่มูซ่ิง่ผูน้ีพ้ดูน้อย 
แต่ยามเปิดปากพูดแล้วช่างเจ็บลึก

คนในหมู่บ้านไม่เคยเห็นหน้าเย่วไป๋หู ยามนี้เห็นว่ามีบุรุษ
หน้าตาดยีนือยูท่ีแ่ผงขายยาของเนีย่มูซ่ิง่ สตรหีลายนางจงึอดทีจ่ะเดนิ
เข้ามาใกล้แผงขายยาไม่ได้

“อาจารย์เนี่ย คนผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของท่านหรือเจ้าคะ” สตรีใจ
กล้าผู้หนึ่งถามพลางมองบุรุษหน้าหวานด้วยสายตาหยาดเยิ้ม

เนีย่มูซ่ิง่ยังไม่ทนัได้ตอบ บรุษุหน้าหวานดวงตาดอกท้อกห็นัไป
ยิ้มแย้มแล้วตอบให้
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“ถกูต้องแล้ว ยามน้ีข้ามาเป็นลกูศิษย์ของอาจารย์เนีย่ หากทีใ่ด
มีปีศาจหรือภูตผี ท่านเชิญอาจารย์ของข้าไปปราบได้ นี่ก็เป็นยาที ่
อาจารย์เนี่ยปรุงเองกับมือ แม่นางซื้อติดตัวไว้ย่อมมีประโยชน์ ราคา
ก็ไม่แพงด้วย”

“ท่านช่วยอาจารย์เนี่ยปรุงด้วยหรือไม่” หญิงสาวนางหนึ่งถาม
“ย่อมต้องช่วยอยู่แล้ว แม่นางสนใจซื้อหรือไม่” เย่วไป๋หูยิ้มจน

ดวงตาดอกท้อโค้งหยี แต่กลับท�าให้ใบหน้านั้นยิ่งงดงามเย้ายวนมาก
ขึ้น

สตรีเหล่านั้นเมื่อเห็นก็ตะลึงค้าง สตรีนางหนึ่งหลุดออกจาก
ภวังค์ได้ก่อน นางจึงบอกอย่างรีบร้อน

“ข้าซื้อสองชุด”
“ข้าห้าชุด”
“ข้าก็ห้าชุด”
“ข้าสิบชุด”
“ข้าเหมาหมดเลย!”

“เห็นหรือไม่ว่าข้าก็ท�าประโยชน์ให้พวกเจ้าได้”
เย่วไป๋หูพดูพร้อมรอยยิม้หลงัจากเกบ็ร้านกลับมาจากตลาด แต่

ศิษย์กับอาจารย์ทั้งสองท�าเหมือนไม่ได้ยินค�าพูดของเขา พอกลับเข้า
มาถึงส�านกั ฟ่านจิง้กร็บีวิง่น�าล่วมยาไปเกบ็ แล้วว่ิงไปหาเนีย่มู่ซิง่ทีเ่พิง่
น�าห่อผ้าซึ่งใช้ใส่ของตอนเดินทางไปเก็บไว้ในห้องพัก

“อาจารย์ วนันีเ้รามเีวลาเหลอืมากกว่าเก่า เช่นนัน้เราควรจะท�า
อะไรดี” ฟ่านจิ้งถามอย่างกระตือรือร้น

“เช่นนั้นวันนี้เราไปตกปลากัน เอามาท�าเป็นอาหารเย็นนี้ หาก
ได้มากหน่อยก็เอาไปขายที่ตลาด” เนี่ยมู่ซิ่งยิ้มน้อยๆ ให้ศิษย์รัก

“ขอรับอาจารย์” ฟ่านจิ้งพยักหน้าอย่างยินดี รีบวิ่งกลับเข้าไป
ในห้องเกบ็ของแล้วหยิบเบด็กบัถงัน�า้ออกมา และวิง่ไปยงัห้องครวัเพือ่
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หยิบเครื่องปรุงอาหารอย่างกระตือรือร้น
นานแล้วที่พวกเขาไม่ได้ท�าเช่นนี้ อาจารย์ของฟ่านจิ้งชอบตก

ปลา แต่ต้องเอาเวลาไปหาสมุนไพรและปรุงยาเพื่อน�าไปขาย บางวัน
ขายทัง้วันกไ็ม่หมด โชคดีทีว่นัน้ีขายหมดไว อกีทัง้ยงัมียาทีอ่าจารย์เพิง่
ปรุงเสร็จพอส�าหรับขายวันพรุ่งนี้ ดังนั้นวันนี้พวกเขาจึงมีเวลาว่างพอ
จะไปตกปลา

ศษิย์กบัอาจารย์ออกจากเรอืนหลกัในส�านกัโดยไม่สนใจเย่วไป๋หู 
แต่ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางก็หน้าหนาพอจะเดินตาม

“ไปตกกันที่ใด ข้าชอบตกปลา”
“อาจารย์ของข้าก็ชอบตกปลา” ฟ่านจิ้งที่เย่วไป๋หูเพิ่งตีสนิทได้

ไม่นานหันมาตอบ
“ข้าตามไปด้วยได้หรือไม่” เย่วไป๋หูถามต่อ
ฟ่านจ้ิงหันไปมองเน่ียมู่ซิ่งด้วยความไม่แน่ใจ เนี่ยมู่ซิ่งคิดอยู่ 

ครู่หนึ่งก่อนจะตอบ
“เราตกปลากันที่แม่น�้าด้านหลังส�านัก ยังอยู่ในเขตส�านัก เจ้า

สามารถไปได้”
“เช่นนั้นไปกัน ข้าไม่ได้ตกปลามานานแล้วเหมือนกัน” เย่วไป๋หู

ยิ้มกว้าง สีหน้าเริ่มกระตือรือร้นเช่นกัน
แล้วทัง้สามกม็ุง่หน้าไปยงับรเิวณด้านหลังส�านกัทะยานฟ้า เลย

ที่คุมขังของเย่วไป๋หูไปอีกไม่ไกล พวกเขาเดินลัดไปตามทางเล็กๆ ที่
เริม่ได้ยนิเสยีงสายน�า้ไหล ไม่นานก็ไปถึงแม่น�า้สายเลก็ทีเ่ป็นจดุหมาย

ฟ่านจิ้งยกเบ็ดตกปลาของตนเองให้เย่วไป๋หู ก่อนวิ่งไปเล่นน�้า
อย่างมคีวามสขุ ปล่อยให้เย่วไป๋หกูบัเนีย่มูซ่ิง่นัง่ตกปลาโดยอยูไ่ม่ห่าง
กันเท่าใดนัก

“อาจิ้ง เจ้าเอาแต่เล่นน�้าเช่นนั้น ปลาก็ไม่กินเบ็ดอาจารย์พอดี” 
เนี่ยมู่ซ่ิงบอกศิษย์รักที่ยังเล่นน�้าอย่างสนุกสนาน น�้าเสียงนั้นไม่ได้ดุ
เท่าใดนัก คล้ายกับบอกแค่เป็นพิธีเท่านั้น
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ทว่าฟ่านจิง้กย็อมท�าตามแต่โดยด ีรบีกลบัมายงัรมิแม่น�า้ “วนันี้
เราจะกินปลาที่นี่ใช่หรือไม่ขอรับ เช่นนั้นข้าไปหาฟืนก่อนนะขอรับ”

เนี่ยมู่ซิ่งพยักหน้าน้อยๆ เด็กชายเห็นก็รีบวิ่งไปหาฟืนทันที
ชายหนุม่มองลกูศษิย์วิง่หาไม้แห้งอย่างร่าเรงิไม่ต่างกับเดก็อายุ

รุ่นราวคราวเดียวกันก็ยิ้มออกมา แล้วหันไปมองสายน�้าที่ไหลเอื่อย
ตามเดมิ ยามนีเ้ขาผ่อนคลายจนไม่ได้สงัเกตว่ามตีาคูห่นึง่แอบประเมิน
เขาอย่างเงียบๆ

เย่วไป๋หูทีส่งัเกตเนีย่มูซ่ิง่อยู ่เหน็คนทีม่สีีหน้าเรยีบนิง่ไร้อารมณ์
ยิ้มออกมาเมื่อมองดูศิษย์รัก เขาก็ต้องเลิกคิ้วข้างหนึ่งอย่างแปลกใจ 
คิดว่านักปราบปีศาจผู้นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เท่าใดนัก โดยเฉพาะเวลายิ้ม
น้อยๆ เช่นนี้

ใบหน้าของเน่ียมูซ่ิง่ยังคงไร้การดูแล ตอหนวดขึน้เขยีวครึม้ แก้ม
ก็ตอบซูบ ผมเผ้าก็มีบางส่วนที่ชี้และดูกรอบ ทุกอย่างดูไม่น่าพิสมัย
แม้แต่น้อย แต่เหตใุดยามคนผูน้ัน้ยิม้แล้วกลบัเปลีย่นจากหน้ามอืเป็น
หลังมือ แววตาที่ดูไร้อารมณ์กลับทอประกายความอ่อนโยน บวกกับ
มุมปากโค้งเล็กน้อยท�าให้ใบหน้าที่ตอบโทรมดูดีขึ้นอย่างน่าแปลก

เพราะถูกมองนาน สุดท้ายเนี่ยมู่ซิ่งก็รู้ตัวจนได้ “เจ้ามองสิ่งใด”
สีหน้าที่ดูผ่อนคลายกลับกลายเป็นไร้อารมณ์ เมื่อชายหนุ่มหัน

มาถามเย่วไป๋หูด้วยท่าทางไม่ไว้วางใจ มืออีกข้างขยับไปจับมีดส้ันซึ่ง
พกไว้ที่เอวตลอดโดยสัญชาตญาณ

เย่วไป๋หเูกบ็ประกายในดวงตาแล้วแสร้งตหีน้าเศร้า “โธ่ อาจารย์ 
เนี่ย ข้าก็แค่มองเท่านั้น ไม่ได้คิดสิ่งใดที่จะท�าร้ายเจ้าแม้แต่น้อย แม้
ข้าเป็นปีศาจดุร้าย แต่ยามน้ีข้าก็ถอดเขี้ยวเล็บแล้ว เพราะหากข้าคิด
จะท�าร้ายเจ้า ก็ไม่เท่ากบัท�าร้ายตนเองหรอกหรอื อาจารย์เนีย่คดิมาก
ไปแล้ว แย่จริง ข้าคิดว่าจะกลับใจเป็นปีศาจที่ดีเสียหน่อย แต่เจ้ากลับ
ไม่เชื่อข้าเสียได้”

เนีย่มูซ่ิง่ไม่โต้ตอบ หนักลบัไปสนใจเบด็ของเขาเช่นเดมิ เย่วไป๋หู
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เองก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใด หันกลับมามองเบ็ดของตนเอง แล้วนึกถึงค�าพูด
ของฟ่านจิ้ง

จากการตสีนทิกบัฟ่านจิง้ท�าให้เย่วไป๋หูรูว่้า เนีย่มู่ซิง่ไม่ได้มีนสัิย
เฉยชาเหมือนใบหน้าของเขา

“อาจารย์ของข้าเป็นคนอ่อนโยนและใจดีมาก แต่เพราะมีเรื่อง
ที่ท�าให้ต้องคิดมาก สีหน้าของอาจารย์จึงเป็นเช่นนี้ ถึงอย่างนั้น... 
อาจารย์ก็ยังคงเป็นคนอ่อนโยนและใจดีเช่นเดิม ข้ารักอาจารย์มาก”

ฟ่านจิ้งบอกเย่วไป๋หูในวันหนึ่ง เพราะนึกว่าปีศาจจิ้งจอกเก้า
หางกลับตัวกลับใจแล้ว เด็กหนอเด็ก ปีศาจตบะหลายพันปีเช่นเขาจะ
กลับตัวกลับใจในเวลาไม่กี่วันได้อย่างไร ช่างไร้เดียงสาเกินไปแล้ว

เย่วไป๋หคูดิไปถงึแผนการทีใ่ช้สตรล่ีอลวงเนีย่มู่ซิง่แล้วไม่ประสบ
ผลส�าเร็จ คาดว่าคงใช้ซ�้าสองไม่ได้ แต่ถ้าไม่ใช่สตรีเล่า...

เย่วไป๋หูมั่นใจในรูปโฉมของตนเอง ใบหน้าของเขานั้นสามารถ
ล่อลวงได้ทั้งบุรุษและสตรี ในเมื่อใช้สตรีไม่ได้ผล ก็ลองใช้บุรุษล่อลวง
ดูแล้วกัน

แม้ตวัเขาเองจะไม่ชอบสานสมัพันธ์กบับรุษุเท่าใดนกั แต่ถ้าเขา
ล่อลวงเนีย่มูซ่ิง่ได้ส�าเรจ็ ก็อาจจะมโีอกาสท�าให้นกัปราบปีศาจผูน้ีป้ลด
โซ่ร้อยวิญญาณออกจากข้อมือได้เช่นกัน ดังนั้นอย่างไรก็ต้องลอง 
อยากรูเ้หมอืนกันว่านักปราบปีศาจสหีน้าไร้อารมณ์จะรบัมอืกบัปีศาจ
จิ้งจอกเก้าหางผู้ชอบล่อลวงคนเช่นเขาได้อย่างไร เย่วไป๋หูยิ้มให้แก่
เหยื่อตกปลาของตนเองอย่างพอใจอยู่เงียบๆ

เนีย่มูซ่ิง่มีความอดทนมาก เขาตกปลาได้หลายตวั และเมือ่
ตกปลาได้ เขากจ็ดัแจงท�าปลาแล้วน�าไปย่างไฟทีฟ่่านจิง้ก่อเอาไว้ เมือ่
ย่างเสรจ็กย็ืน่ปลาเสยีบไม้ให้ลกูศษิย์หนึง่ตวั แล้วยืน่ปลาตวัใหญ่ทีส่ดุ
ให้เย่วไป๋หูพร้อมกับมีรอยยิ้มบนมุมปาก

“นี่ส�าหรับเจ้าที่ช่วยให้พวกข้าขายยาจนหมดในเวลาไม่นาน”
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เย่วไป๋หูรับปลาย่างมาพร้อมกับได้ยินเสียงของฟ่านจิ้งที่มีเนื้อ
ปลาย่างอยู่เต็มปาก

“อาจารย์ของข้าย่างปลาได้อร่อยมากเลย พี่เย่วลองกินดูสิ”
เย่วไป๋หูพยักหน้า เมื่อเห็นนักปราบปีศาจหน้าตายยิ้มให้ หัวใจ

ของเขาก็คันยิบๆ คล้ายกับมีมดหลายตัวมาตอมไต่ เห็นทีการแสร้ง 
ตกหลมุรกัเนีย่มูซ่ิง่คงไม่ใช่เรือ่งฝืนใจหรอืยากเยน็อย่างทีค่ดิไว้กระมงั...


