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ข้าน้อยมีนามว่าตงฟางเม่ย  เป็นบุตรสาวของ 

อัครมหาเสนาบดีได้ค่อนชีวิต  ส่วนช่วงชีวิตที่เหลือเป็นนางคณิกาอันดับหนึ่ง 

ประจำหอนางโลม รวมแล้วมีชีวิตอยู่ยี่สิบกว่าปี แต่แล้วชีวิตก็ต้องมาจบลงบนเรือ 

ที่กำลังเคลื่อนไปในคืนลมโหมอันมืดมิด หลังจากสิ้นชีพแล้ว ข้าคิดอยู่เสมอว่า  

อยา่งไรเสยีขา้กเ็ปน็ ‘หญงิงามอนัดบัหนึง่แหง่เมอืงหลวง’ แตก่ลบัตอ้งมาตายบนแมน่ำ้ 

เปลี่ยวร้างนอกเมือง กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน ช่างน่าอับอายเสียจริง ก่อนหน้านี้ 

ไม่นาน ข้าได้รู้จักกับคุณชายน้อย บุตรชายคนเล็กของท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ฝา่ยขวา ตัง้แตน่ัน้มากเ็กดิเรือ่งวุน่วายราวไฟลกุไหมฟ้นืแหง้ไมอ่าจดบัมอด ทา่นแม ่

ของคณุชายนอ้ยซึง่เปน็คนฉลาดอา่นใจคนออกอดรนทนไมไ่ด ้ เมือ่ไดย้นิวา่ลกูชายมา 

ถกูตาตอ้งใจขา้ กข็ูจ่ะเฉอืนคอตวัเองถงึสามครัง้สามคราภายในหนึง่เดอืน แตใ่นทีส่ดุ 

คุณชายน้อยก็ตัดสินใจเด็ดขาด หอบทรัพย์สินเงินทองหนีไปกับข้า เราได้พบกัน 

อกีครัง้ทีร่มิแมน่ำ้ ลงเรอืไมท้ีม่เีพงิหลงัคาไปดว้ยกนั เมือ่ไมพ้ายเริม่พายไป ผา้เพงิ 

หลังคาสะบัดไหวก็บังเกิดตำนานนางโลมนามตู้สือเหนียง๑ ขึ้นอีกครา คุณชายน้อย 

๑
ท่านพี่

๑  ตู้สือเหนียงเป็นนางเอกในเร่ืองส้ันเร่ืองหน่ึงในหนังสือรวมเร่ืองส้ัน จ่ิงซ่ือทงเหยียน  ( )  
ซึ่งแต่งโดยเฝิงเมิ่งหลง ในช่วงปลายราชวงศ์หมิง ตู้สือเหนียงเป็นหญิงนางโลมผู้หยิ่งในศักดิ์ศรี นางพยายาม 

ต่อสู้ดิ้นรนให้หลุดพ้นจากการเป็นหญิงนางโลม ต่อมานางถูกคุณชายตระกูลร่ำรวยที่ได้ฝากฝังชีวิตไว้หักหลัง  

จนต้องเจ็บช้ำและจบชีวิตด้วยการกระโดดน้ำตายในที่สุด
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ผูก้ำลงัดืม่ดำ่ในความรกักำลงัจะกอดและจมุพติขา้ แตข่า้ผูต้กอยูใ่นหว้งรกักลบัมอิาจ 

ตอบสนองและสิ้นใจไปเสียอย่างนั้น 

แท้จริงแล้ว  ความผิดของข้าเป็นผลจากการที่ท่านพ่อกับท่านแม่ของ 

คุณชายน้อยขัดขวางเรา หากนับการไหว้ฟ้าดินในเรือไม้ที่มีเพิงหลังคาครั้งนั้น  

คุณชายน้อยก็มีฐานะเป็นสามีคนที่สามของข้า ส่วนสามีสองคนแรกล้วนเสียชีวิต 

ไปเพราะดวงพิฆาตสามีของข้าตามความเชื่อของชาวบ้าน ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นคือ  

คุณชายน้อยจุมพิตข้าอยู่นานสองนานกว่าจะรู้ตัวว่ากำลังจุมพิตอยู่กับศพ เขาตกใจ 

สดุขดีและสิน้ใจไปในตอนนัน้ และนีก่ค็อืชะตาของขา้ แคด่วงพฆิาตสามยีงัไมห่นำใจ  

แม้แต่ชีวิตของข้าเองก็ต้องจบลงด้วยเช่นกัน

แล้วข้าตายอย่างไรหรือ เรื่องนี้พิสดารยิ่งนัก ที่เขาว่ากันว่า นางโลมไร้รัก  

นางรำไร้คุณธรรมนั้นคงจริง ที่ข้าไปร้องเพลงขับกล่อมประจำอยู่ที่หอนางโลม  

ก็เพราะตั้งใจจะไร้รักไร้คุณธรรม ข้าจงใจจะไม่รักษาความเป็นหม้าย แล้วก็ไม่มี 

ใครมาบังคับกะเกณฑ์ข้าด้วย ทว่าขณะที่มนุษย์กำลังทำการใด ภูตผีวิญญาณ 

ก็กำลังมองดูอยู่เช่นกัน ตอนที่ข้ากำลังหวานชื่นกับคุณชายน้อยอยู่ในเรือ ข้าเห็น 

เงาดำจากช่องเพิงเรือ แต่ดึกสงัดเช่นนั้น ข้าย่อมมองเห็นไม่ชัด แค่เห็นเป็น 

เงาราง  ๆ  ลอยผ่านไปบนผิวน้ำ พอกำลังจะเบิ่งตามองให้ชัด เงานั้นก็พุ่งตรงลอย 

เข้ามาผ่านทางช่องเพิงเรือ ช่องแคบ  ๆ  นั้นปริออกและมีดวงตาคู่งามปรากฏขึ้น  

ดวงตาคู่นั้นสวยได้รูป แต่นัยน์ตาเป็นสีเขียวเข้มแบบสีหยก ถ้าคนทั่วไปได้เห็น 

ดวงตาเช่นนี้ ผิวที่ขาวซีดเช่นนี้ ส่วนใหญ่ก็คงจะหวาดกลัว แต่ข้ากลับรู้สึกคุ้นตา 

ยิ่งนัก ยังไม่ทันจะได้นึกต่อ เงาใบหน้าของคนตายก็ลอดผ่านช่องเพิงเรือเข้ามา  

ข้าจ้องตากับคนตายอยู่นาน จนถอนหายใจ และตัดพ้อออกมาอย่างไม่รู้ตัวว่า  

ข้านี่ช่างเคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริง  ๆ สามีคนก่อนตายไปเมื่อสองปีที่แล้ว ข้าเพิ่งจะ 

ได้เป็นอิสระปีที่สาม เขาก็ทนรอไม่ไหว มาทวงคืนชีวิตจากข้าเสียแล้ว

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง คุณชายน้อยซึ่งกำลังโอบเอวข้าอยู่ นัยน์ตาเปี่ยม 

ไปด้วยความเสน่หา เชยคางข้าแล้วถามว่า “เม่ยเหนียง ทำไมเจ้าถึงไม่มองหน้าข้า”  

ขณะที่คุณชายน้อยยื่นปากจะจุมพิตข้า ทันใดนั้น เงาดำนั้นก็พุ่งลอดเพิงเรือเข้ามา 

หยุดอยู่ที่ข้างตัวข้า คุณชายน้อยมองไม่เห็นอะไรเลย แต่ข้ากลับถูกตรึงไว้กับที่  
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เหมือนกับถูกผีตนนั้นกดทับอยู่ “ท่านพี่เห็นอะไรไหม”

“เห็น เม่ยเหนียง เจ้า...” คุณชายน้อยตอบด้วยน้ำเสียงห่วงใยยิ่งนัก แล้ว 

เงาดำนั้นก็ห้อยหัวลงมา เป่าลมเข้าที่ใบหน้าข้า

ตอนที่ฟื้นขึ้น ข้าไม่ได้อยู่ในเรือไม้ที่มีเพิงหลังคาแล้ว แต่ลอยอยู่บนผิวน้ำ  

ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะไม่ได้สติไปนานหรืออย่างไร พอฟื้นขึ้นสภาพแม่น้ำจึงไม่ค่อย 

เหมือนเดิม บนผิวน้ำมีแสงสีขาวสว่างโพลนลอยเต็มไปหมด แล้วยังมีเงาร่างโปร่งแสง 

นับร้อยนับพันลอยล่องอยู่ พวกเขาต่างถือโคมหลิ่วหวงลอยอยู่บนผิวน้ำ บางครั้ง 

ก็ทะลุผ่านเรือที่ลอยผ่านมา ทุกครั้งที่เงาร่างโปร่งแสงทะลุผ่านเรือไป คนในเรือ 

จะบ่นว่าอากาศหนาวลมแรงเสียจริง แล้วคนเรือก็ปิดเพิงเรือจนมิดชิด เร่งฝีพาย 

ให้เร็วขึ้น มีเพียงเรือไม้ของข้าเท่านั้นที่ลอยไปตามน้ำเหมือนศพท่ามกลางแสงสลัว 

และบรรยากาศวังเวง

ภาพที่ข้าเห็นทั้งหมดนี้แปลกประหลาดดุจดอกท้อผลิบานในฤดูหนาว จนข้า 

สงสัยว่าตัวเองกำลังอยู่ในความฝัน แต่พอหันหลังกลับไปก็เห็นคุณชายชุดขาว 

คนหนึ่งอยู่ข้าง ๆ สองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยทิวไผ่เขียวขจี ดอกไม้ผลิบาน คุณชาย 

รูปงามอยู่ในชุดขาวบริสุทธิ์ราวหิมะ แต่ร่างกลับโอนเอนราวกับลำไผ่ต้องสายฝน  

ข้าอ้ำอึ้งอยู่นาน ในที่สุดก็พูดออกไปว่า “ท่านเป็นคนหรือผี”

เขาเสียหน้า จ้องข้าแล้วถาม “แล้วเจ้าคิดเช่นไรเล่า”

ถ้าเทียบกับครั้งสุดท้ายที่เห็นหน้า ร่างที่ปรากฏตรงหน้าข้าตอนนี้ดูมีชีวิตชีวา 

กว่ามาก ดูแล้วไม่น่าจะเป็นผี แต่ข้าเป็นคนช่วยนำศพของเขาลงฝังเอง ร่างนี้ 

ก็ไม่น่าจะใช่คน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร สามีภรรยาจากกันมาสองปี ข้าย่อมคิดถึงเขา 

อยู่บ้าง จึงเอ่ยถามด้วยน้ำตาเอ่อเต็มดวงตา “ท่านพี่ สองปีมานี้ท่านไม่เคยมา 

ให้ข้าเห็นในฝัน ในที่สุดวันนี้ท่านก็มาหาข้าจนได้”

ใครจะคาดคิดว่าท่านพี่ที่ เคยผอมซูบซีดเซียวตอนป่วยหนัก ท่านพี่ที่ 

น่าสงสารของข้าจะตอบกลับมาแบบไม่ไว้หน้าว่า “ตอนนั้นเจ้าบอกว่า หากข้าตายไป 

เจ้าจะผูกคอตายตามทันทีแล้วตามข้าไปอยู่ในปรโลก แล้วตอนน้ีจะมาไม้ไหน 

อีกเล่า”

ข้ากลั้นน้ำตาไว้ คิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่ง จึงกล่าวทั้งน้ำตาคลอเบ้า “ท่านพี่ 
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เคยบอกเองมิใช่หรือว่า อย่าได้ทำเรื่องโง ่ๆ เด็ดขาด”

“เจ้าไม่อาจทำเรื่องโง่  ๆ  ก็จริงอยู่ แต่ข้าเพิ่งตายได้ไม่นาน เจ้าก็เริ่ม...เจ้า 

ทำให้ข้าอยู่ในปรโลกอย่างน่าอับอาย” 

ข้าข่มอารมณ์โกรธและฝืนยิ้ม คิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อน 

หลายครั้ง คิดแล้วก็โมโหเลือดขึ้นหน้า ตอบกลับไปว่า “เจ้าคนแซ่ทัง เจ้าหยุดพูด 

ได้แล้ว”

ท่านพี่นิ่งงันไป สีหน้าคล้ายไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน “เจ้า...เจ้าพูดว่าอะไรนะ”

“ใช่ ข้ารักษาความเป็นหม้ายอยู่แค่สองปี แต่ข้าแต่งงานกับท่านไม่ถึง 

ชั่วสองก้านธูป ยังไม่ได้เข้าหอกันด้วยซ้ำ ท่านก็ชิงไปเกิดใหม่เสียก่อน ถ้าไม่ใช่ 

เพราะความสัมพันธ์ของท่านพ่อของเรา ท่านคิดว่าข้าจะอยากแต่งงานกับคนป่วย 

ปางตายอย่างท่าน ซ้ำยังถูกตราหน้าว่ามี  ‘ดวงพิฆาตสามี’  อย่างนั้นหรือ นี่นับว่า 

ข้าเมตตากับท่านถึงที่สุดแล้ว”

“ตงฟางเมย่ เจา้หนา้ไมอ่ายสิน้ด ี จนปา่นนีเ้จา้ยงัไมส่ำนกึอกี เจา้หนา้ไมอ่าย 

สิ้นดี”

ขา้รูส้กึผดิอยูบ่า้งเมือ่เหน็สหีนา้ของเขาซดีกวา่เดมิ ซำ้ยงัพดูวา่ ‘เจา้หนา้ไมอ่าย 

สิ้นดี’ ถึงสองครั้ง ในเมื่อเขาก็ตายไปแล้ว และตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีกับข้าไม่น้อย  

เรียกว่าตามใจข้าทุกอย่างก็ว่าได้ ระหว่างที่ข้ากำลังใคร่ครวญว่าจะแสดงท่าทีอ่อนลง 

หรือไม่ เขาพลันเลิกคิ้วขึ้นแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่า “ไม่เป็นไร เม่ยเหนียง เจ้า 

เอาแตใ่จแบบนีม้าแตไ่หนแตไ่รแลว้ บงัเอญิขา้ชอบทีเ่จา้เปน็แบบนีด้ว้ยสิ ไมม่ปีญัหา  

ถ้าเจ้าจะชอบบุตรชายของท่านผู้ตรวจการ ช่วงชีวิตในโลกมนุษย์ของเจ้าเป็นของ 

คุณชายผู้นั้น แต่เมื่อตายแล้ว เจ้าก็กลับมาอยู่ข้างกายข้า ข้าให้โอกาสเจ้ากลับตัว 

อีกครั้ง”

“เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็รอให้ข้าตายก่อนค่อยว่ากันเถอะ” ข้าประสานมือคารวะ 

พร้อมพูดว่า “ท่านพี่...วันเวลายังอีกยาวไกลนัก แล้วเราคงได้พบกัน”

“นี่เจ้าก็ตายแล้ว เหตุใดจึงพูดจาอ้อมค้อมเช่นนี้”

“ท่านว่าอะไรนะ”

ท่านพี่ถอนใจเบา ๆ ครั้งหนึ่ง หันไปทางเรือลำที่ข้าโดยสารมากับคุณชายน้อย 
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แล้วยื่นแขนไปยังเพิงหลังคาเรือ จากนั้นยกมือดันขึ้น เพิงหลังคาเรือถูกลมหยิน๒  

พัดขึ้น เผยให้เห็นศพที่แข็งเป็นท่อนไม้นอนอยู่ในเรือสองศพตรงมุมหนึ่ง 

ข้ามองศพของตัวเองกับศพบุตรชายของท่านผู้ตรวจการ พลันนิ่งงันกับ 

ภาพตรงหน้า ขณะนั้นเองก็มีผีสาวตนหนึ่งลอยมา หมุนศีรษะรอบหนึ่ง ใช้มือ 

ที่เหมือนกิ่งไม้แห้งสางผม ยิ้มพรายแล้วพูดว่า “ท่านอ๋องทัง ไม่ได้พบเสียนาน  

ไม่บ่อยนักที่ท่านจะมาเที่ยวเล่นบนนี้”

“ข้ามารับคน” ท่านพี่โอบไหล่ข้าเบา ๆ ทำท่าทางมีความสุขราวกับคู่รักที่เพิ่ง 

แต่งงาน “นี่คือภรรยาของข้า ตงฟางเม่ยที่ข้าเคยกล่าวถึง”

ข้ายังคงจ้องศพของตัวเอง ปีศาจนักบวชตนหนึ่งซึ่งกำลังนับประคำลอยผ่าน 

ข้างตัวข้าไปพร้อมพูดว่า “สรรพสัตว์เวียนว่ายในสังสารวัฏ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 

บาปกรรมตามสนองในระยะยาวย่อมตกอยู่ที่ลูกหลาน บาปกรรมตามสนองใน 

ระยะสัน้ยอ่มตกอยูก่บัตวัเอง ปศีาจตนนีม้ดีวงพฆิาตสาม ี พลงัอปัมงคลแผป่กคลมุ  

นับว่าถูกกรรมสนองในชาตินี้ ตอนนี้ต้องมาชดใช้กรรมในปรโลก อมิตาภพุทธ”

“หลวงพ่อโปรดกล่าววาจาให้เหมาะสม ระวังท่านอ๋องของข้าจะสั่งให้ท่าน 

พญายมลงโทษท่านไม่ให้ได้เกิดเป็นคน ปีศาจก็ไม่ใช่ ผีก็ไม่เชิง ไม่ได้ผุดไม่ได้ 

เกิดตลอดไป” ท่านพี่จ้องปีศาจนักบวชอย่างจะเอาเรื่อง ทำเอาปีศาจนักบวชตกใจ 

จนต้องหลบสายตาและทำลูกประคำตกน้ำ จากนั้นท่านพี่ก็หันมาสบตาข้า นัยน์ตา 

นั้นหวานซึ้งยิ่งกว่าบุตรชายของผู้ตรวจการเป็นร้อยเท่า

แม่น้ำมืดมิด ลมหยินพัดมาเป็นระยะ ไผ่เสียดกอสองฝั่งน้ำ ภูตผีร่าง 

เขียวเข้มลอยล่องไปมา ท่านพี่ยื่นมือมาทางข้า ท่าทางนั้นงามสง่า ใบหน้างาม 

ดุจภาพวาด รูปโฉมไม่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน เขาเอ่ยขึ้นว่า “ฮูหยินของข้า ก่อนนี้ 

เราไม่ได้เข้าหอด้วยกันก็ไม่เป็นไร มาเถอะ ข้าจะพาเจ้าไปเข้าหอกันอีกครั้งที่ 

ปรโลก”

เมื่อมองไปรอบ  ๆ นอกจากปีศาจนักบวชกับผีสาวหัวขาด บนแม่น้ำสายนี้ 

ยังมีภูตผีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณชุดขาวที่มีมือแต่ไม่มีขา ผีไม่มีหัว 

๒ ลมที่เกิดจากพลังวิญญาณ หรือภูตผีปีศาจ
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แต่มีผมดำพลิ้ว ผีหกขาที่ใช้แขนคลานอยู่บนผิวน้ำ ผีที่แขวนคอตายลิ้นห้อยมาถึง 

เข่า...พวกเขาเคลื่อนที่ไปมาจนเกิดเป็นลมหนาวพัดหวีดหวิว  เมื่อภูตผีเหล่านี้ 

เคลื่อนห่างจากตัวข้าไป ร่างก็กลายเป็นสีเขียวเข้มมันวาว เมื่อห่างออกไปอีกหน่อย 

ร่างก็จะกลายเป็นสีน้ำเงิน และหายไปในหมอกยามค่ำคืน ผีสาวกระโปรงแดง 

ตนหนึ่งลอยผ่านไปกลางอากาศ ผมยาวพลิ้ว แขนขายังอยู่ครบ รูปร่างงดงาม  

ข้าคาดว่าศพของนางคงไม่ค่อยน่ากลัวนัก จึงตะโกนทักจากด้านหลังว่า “น้องสาว 

ท่านนี้...” ผีสาวหยุดยืนแล้วหันกลับมา ด้านหน้าของผีสาวตนนี้เหมือนด้านหลัง 

ไม่มีผิด และมีผมยาวพลิ้วเช่นเดิม 

หากว่าผีตายได้ ข้าคงต้องตายอีกรอบ

“อะไร ว่าไงนะ...” ข้าได้ยินเสียงพูดสั่น ๆ ของตัวเอง หันกลับไปมองท่านพี่ 

ที่ดูปกติอยู่ผู้เดียว แล้วรำพึง “นี่ข้าตายแล้วจริงหรือ”

“คนที่เพิ่งตายมักไม่คุ้นเคยกับพวกเดียวกันอย่างนี้ทุกคน ข้าชอบท่าทาง 

เช่นนี้ของเจ้าเสียจริง เลยรักษารูปลักษณ์เดิมของเจ้าไว้ เจ้าดูสิ พอใจหรือไม่”

ในกระจกทองแดงที่ท่านพี่ยื่นมาให้มีใบหน้าผีสีฟ้า หน้าตาตื่นตกใจ ผมเผ้า 

ยุ่งเหยิงปรากฏอยู่ ข้าลูบคลำใบหน้าตัวเอง ผีในกระจกก็ลูบคลำใบหน้าตัวเอง  

ข้ายกมืออีกข้างวางทาบใบหน้า ผีในกระจกก็เอามืออีกข้างวางทาบบนใบหน้าตาม 

อย่างว่าง่าย ข้าปิดตาแล้วขว้างกระจกทิ้ง รวบรวมลมหายใจอีกเฮือกหันกลับมา 

พูดเสียงสั่นกับท่านพี่ “ข้า...”

ท่านพี่กล่าวอย่างอ่อนโยนว่า “เม่ยเหนียง เจ้าโมโหตีโพยตีพายอีกแล้ว  

เฮ้อ เจ้าตายในแม่น้ำ สภาพศพก็สมบูรณ์ดี ข้าทำได้เพียงทำให้เจ้ากลายเป็น 

พรายน้ำ เจ้าจึงมองเห็นอะไรไม่ชัดนัก ทนอีกหน่อยนะ กลับไปข้าจะหาคนมา 

เลื่อนขั้นภูตให้เจ้า”

“เจ้า...” ข้าชี้ไปที่เขา เขาก้มหน้าลงมา ไม่รู้ว่าผมเผ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงตั้งแต่ 

เมื่อไร สีหน้าซีดเผือด ขอบตาดำคล้ำเป็นวง ตาทั้งสองข้างสีเขียวคล้ำ ยามยิ้ม  

ฟันแหลมยาวจะโผล่ออกมา ใบหน้าที่แต่งเหมือนหน้าศพกล่าวกับข้าว่า “ฮูหยิน  

มีอะไรให้รับใช้ก็เชิญสั่งได้เลย”

อารมณ์โกรธจุกอยู่ในอกข้า เมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่ง อารมณ์โกรธนั้น 



7

จวินจื่ออี่เจ๋อ

แปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังก้องไปทั่ว “เจ้าปีศาจเอ๊ย...”

คงเป็นเพราะตอนที่ข้ากรีดร้องเสียแรงมากเกินไป ข้าจึงรู้สึกหน้ามืด

เจ้าคนแซ่ทังพวกคางคกลอกคราบ! ตอนมีชีวิตอยู่ก็ทำให้คนอื่นลำบาก  

พอตายแล้วก็ยังมาหลอกหลอนคนอื่น

“ตาเฒ่าอย่างข้าเป็นขุนนางมาหลายปี เพ่ิงเคยเห็นผีเป็นลมไม่ได้สติก็คราวน้ีแหละ”

ลมหยินยังคงพัดโชย ตอนที่ข้าฟื้นขึ้น ข้าได้ยินเสียงคนแก่ ตามด้วยเสียง 

ของท่านพี่ว่า “เม่ยเหนียงกำลังพักผ่อน ท่านเบาเสียงหน่อย อย่าทำเสียงดัง 

รบกวน ว่าแต่...ท่านแก้ไขสมุดดวงชะตาเรียบร้อยหรือยัง”

“สมุดดวงชะตาก็เป็นเพียงสิ่งของตั้งโต๊ะชิ้นหนึ่ง ข้าแค่ออกปาก ผีทั่วไป 

ก็แก้ไขได้ พักนี้ยมทูตเฮยอู๋ฉางออกจะเลอะเลือนไปบ้าง  ฝันกลางวันทั้งวัน  

เพราะฉะนัน้ไมใ่ชต่วัปญัหา แตย่มทตูไปอู๋ฉ๋างเจา้เลห่เ์กรีย้วกราด ถา้ไมใ่ชว่ญิญาณ 

ที่ตัวเองหรือสมุนของตัวเองนำพามา เกินกว่าครึ่งก็จะถูกขึ้นบัญชีดำไว้ ท่านต้อง 

หว่านล้อมเขาให้ดี แล้วยิ่งคราวนี้เป็นกรณีพิเศษ ท่านพญายมกำชับไว้นักหนาว่า  

ผีตนใดที่มีชื่อที่ออกเสียงว่า  ‘เม่ย’ ท่านจะเป็นคนสอบปากคำเอง ท่านอย่าลืม 

ทา่นพญายมไปละ่ หากเกดิเรือ่งขึน้มา จกัรพรรดแิหง่เฟงิตกูช็ว่ยแมน่างตงฟางไมไ่ด”้

“อะไรนะ...แม่นางตงฟางนี่เป็นฮูหยินของข้า จะเรียกแม่นางเหมือนหญิงสาว 

ที่ยังไม่แต่งงานได้อย่างไร”

“ท่านอ๋อง ท่านก็ตายมาสองปีกว่าแล้ว ถ้าจะว่าตามกฎปรโลก ถือว่าได้...”

“หา?”

“ขอรับ ขอรับท่าน ข้าผิดไปแล้ว เอาเป็นว่าท่านยังต้องปกปิดใต้เท้าเนี่ยจิ้ง 

อีกท่าน หากใต้เท้ารู้ว่าฮูหยินของท่านตายแล้ว คงไม่หยุดราวีท่านแน่” น้ำเสียง 

ของตาเฒ่าเป็นกังวลมาก แต่ข้ารู้จักนิสัยของท่านพี่ด ี คำพูดที่ตาเฒ่าพูดมาทั้งหมด  

ท่านพี่คงฟังเข้าหูแค่ไม่กี่คำ ข้าลืมตาขึ้นเล็กน้อย พบว่าตัวเองอยู่ในอ้อมแขนของ 

ท่านพี่ พวกเราอยู่บนเรือไม้ลำหนึ่ง คนเรือหัวขาดในชุดดำพายเรือไปช้า ๆ ทีแรก 

ข้าว่าจะดูสถานการณ์สักพักแล้วค่อยพูด แต่ท่านพี่ชิงพูดขึ้นก่อน “เม่ยเหนียง  

เจ้าฟื้นแล้ว”
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ข้าแกล้งสลบต่อ ท่านพี่ยิ้มหน้าบานพร้อมพูดว่า “ท่านผู้พิพากษาชุย ท่าน 

ดูสิ ฮูหยินของข้าขี้งอนจริง ๆ ฟื้นแล้วแท ้ๆ ยังจะแกล้งหลับ...”

ข้าลุกขึ้นนั่งก่อนที่ท่านพี่จะพูดจบ มองร่างที่ไร้เงาของท่านพี่ มองคนเรือ 

ที่ไม่มีหัว แล้วก็ยังมีตาเฒ่าสวมชุดขุนนางถือพู่กันขนกระต่ายในมือ “...หรือว่าข้า 

จะอยู่บนทางสู่ปรโลกแล้วจริง ๆ”

“ทางสูป่รโลกอยูข่า้งหนา้ ตอนนีเ้ราอยูบ่นแมน่ำ้ซานถู๓ ใกลก้บัแมน่ำ้ลมือดตี”  

ท่านพี่จับตัวข้าให้หันไปอีกด้าน แล้วชี้ไปยังทางสายหนึ่งที่อยู่ไกล  ๆ ทางสายนั้น 

คดเคี้ยวเลี้ยวลด มีดอกไม้แดงผลิบานเต็มไปหมด “นั่นต่างหากเล่าทางสู่ปรโลก  

ทีแรกก็ว่าจะให้เจ้าได้ดูสักหน่อย แต่วันนี้เวลาค่อนข้างกระชั้น จึงไม่ได้หยุดให้ดู”

ถึงตอนนี้หากยังไม่ยอมรับความจริง ข้าก็คงโง่งมเต็มที ท่านพี่มีนามว่า 

ทังเส้าชิง ตั้งแต่เกิดมามีความสัมพันธ์กับบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูง เมื่อ 

คิดย้อนถึงพฤติกรรมต่าง  ๆ  ตลอดทางที่ผ่านมาของท่านพี่ ก็ดูออกไม่ยากว่าเขา 

เริ่มก่อเรื่องบางอย่างในปรโลกแล้ว เนื้อแท้ของท่านพี่ไม่ได้เลวร้ายอะไร แต่ด้วย 

ความที่เป็นทายาทชนชั้นสูง จึงชอบกดหัวโคให้กินน้ำ๔ ฟังจากที่พวกเขาคุยกัน  

เหมือนว่าสมุดดวงชะตาของข้าจะถูกแก้ไข ทำให้ข้าตายแบบมีข้อกังขา แต่ข้า 

ไม่คุ้นเคยกับที่นี่เลย ตอนนี้จึงทำได้แค่ดูความเป็นไปต่าง  ๆ  เงียบ  ๆ ขณะนั้นเอง  

ท่านพี่ก็เอ่ยขึ้น “ดูเหมือนว่าฮูหยินของข้าจะชอบทางสู่ปรโลกไม่น้อย กลับไปถึง 

ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร คนเรือ ช่วยพายกลับไปหน่อย”

“ไม่ได้ ไม่ได้” ผู้พิพากษาชุยส่ายพู่กันในมือไปมา “ท่านอ๋อง ท่านอย่าทำ 

เรื่องที่ขัดกับกฎเกณฑ์เลย”

“แต่ว่าฮูหยินของข้าชอบ”

ขา้โบกมอืปฏเิสธดว้ย “ไมต่อ้ง ไมต่อ้ง ขา้เพยีงแตค่ดิอยูว่า่ อกีนานแคไ่หน 

กว่าจะถึงด่านประตูผี”

๓  ระดับความเร็วของสายน้ำมีสามระดับ เร็ว ปานกลาง ช้า ความเร็วจะขึ้นอยู่กับบาปกรรม 

ที่คนตายผู้นั้นได้ก่อไว้
๔ สำนวนจีน หมายถึง ใช้วิธีการบางอย่างบังคับผู้อื่นทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ
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“ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เอง ไหน ข้าดูซิ”

ทงัเสา้ชงิลกุขึน้ยนื มองไปทีส่ดุปลายนำ้ของแมน่ำ้ลมือดตี เรอืในสายหมอก 

แสงตะเกียงติด  ๆ  ดับ  ๆ ชุดปักลายดิ้นทองของท่านพี่พลิ้วไปทางเดียวกับผมสีดำ  

งามดุจเทพบุตร สง่าดุจต้นหยกต้องลม น่าเสียดายที่ข้าแต่งงานกับท่านพี่ไม่ถึง 

ชั่วสองก้านธูป ไม่ว่าท่านพี่จะสง่างามเพียงใดก็ไม่อาจทำให้ข้าคิดถึง แต่กระนั้น 

ข้าได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นสามีภรรยากับเขาแล้ว อย่างไรเสียก็อดเป็นห่วงไม่ได้  

แต่ก็อย่างที่ข้าได้พูดไปแล้วนั่นแหละว่า ถึงแม้ว่าท่านพี่จะตายไปกว่าสองปีแล้ว 

ด้วยดวงพิฆาตสามีของข้า แต่ท่านพี่ไม่มีทางเลือก ไม่มีที่ไป ต้องอยู่ในปรโลก  

ยังไม่อยากไปผุดไปเกิด ข้าต้องบอกเป็นนัยให้ท่านพี่รู้ว่า หากข้ายังพัวพันกับเขา 

หลังจากที่ตายแล้วคงไม่สู้ดีแน่ ข้าจึงกระแอมขึ้นแล้วกล่าว “เส้าชิง ข้าว่าข้าควร 

ไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องจะเหมาะกว่า”

ทังเส้าชิงพูดว่า “เจ้าจะไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องไม่ได้หรอก ถ้าทำแบบนั้น  

เจ้าจะต้องลงนรกสิบแปดขุมทันทีเหมือนบุตรชายของท่านผู้ตรวจการ”

“ทำไมเล่า” ข้าถามด้วยความตกใจ

ท่านพี่มองข้า “ข้านึกว่าเจ้าจะถามถึงชะตาของบุตรชายท่านผู้ตรวจการก่อน 

เสียอีก ถึงอย่างไรพวกเจ้าก็เพิ่งแต่งงานกัน”

ข้ารีบแก้ตัว “ก็ข้าจะถามนี่ไงเล่าว่า เหตุใดเขาถึงได้ตกนรกสิบแปดขุม”

ทังเส้าชิงจ้องข้าอยู่นาน แล้วก็หันไปพยักพเยิดกับผู้พิพากษาชุยที่อยู่ข้าง ๆ 

ผู้พิพากษาชุยพลิกสมุดดวงชะตาแล้วกล่าวช้า  ๆ “ก่อนหน้าที่เขาจะอยู่กับ 

เจ้าสองเดือน เขาเพิ่งฆ่าชายสองคนและหญิงสองคนเพื่อค้ากามล่วงประเวณี  

ต้องโทษลงกระทะน้ำมัน เขาไม่ทำตามประสงค์ของบิดามารดา หนีไปอยู่กับเจ้า  

ถือว่าอกตัญญู ต้องโทษจุ่มบ่อโลหิต ก่อนหน้านี้พวกเจ้าจัดงานเลี้ยงใหญ่โต 

ที่บ้านเพื่อนของบุตรชายผู้ตรวจการ กินอาหารทิ้งขว้างไปหนึ่งโต๊ะ ถือว่าย่ำยี 

ธัญญาหารทั้งห้า ต้องโทษลงครกตำข้าว เมื่ออายุสิบเอ็ดขวบ ตอนเขาออกไป 

ล่าสัตว์ได้ฆ่ากระต่ายที่กำลังท้องตายไปตัวหนึ่ง ต้องโทษลงปลักวัว...”

“พอได้แล้ว” ทังเส้าชิงโบกมือให้หยุด “ไหนอ่านโทษทัณฑ์ของเม่ยเหนียง 

ให้นางฟังซิ”
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“ขอรับ ท่านอ๋อง”

ผู้พิพากษาชุยยังไม่ทันได้อ่าน ข้าก็ชิงพูดขึ้นก่อน “ท่านพี่ ท่านช่างดีกับข้า 

ถงึเพยีงนี ้ ทา่นมติอ้งเอย่ปากขอขา้เปน็ภรรยาอกีครัง้หรอก โบราณวา่ไว ้ แตง่กบัไก ่

กต็อ้งอยูก่บัไก ่ แตง่กบัสนุขักต็อ้งอยูก่บัสนุขั นีข่า้กม็าอยูใ่นปรโลกแลว้ อยา่งไรเสยี 

ตงฟางเม่ยคนนี้ก็ต้องเป็นคนของท่าน”

ไมว่า่ตอนมชีวีติอยูห่รอืตายแลว้ ถา้ไมอ่ดทนกบัเรือ่งเลก็ ๆ นอ้ย ๆ กอ็าจตอ้ง 

ตายอย่างน่าอนาถ ข้าไม่มีต้นทุนพอที่จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรอก ข้ารู้เรื่องที่สามี 

คนที่สามเจ้าชู้เสเพล แต่นึกไม่ถึงว่าเขาจะเล่นงานผู้ชายด้วย ทั้งยังเล่นงานจนถึง 

แก่ชีวิตทีเดียว ส่วนทังเส้าชิงเป็นผู้ลากมากดี ผิวพรรณเนียนละเอียด ใบหน้า 

หลอ่เหลา ทวา่กม็นีสิยัไมม่เีหตผุลเอาแตใ่จตัง้แตอ่ายไุดส้ามสีข่วบ ใครบา้งจะไมเ่คย 

ทำผิดเลยตอนยังมีชีวิต แค่จะมีคนเห็นตอนเราทำผิดหรือไม่ก็เท่านั้น นับประสา 

อะไรกับคนไร้ศีลธรรมอย่างสามีคนที่สามของข้า ตอนนี้เขาต้องรับเคราะห์กรรม 

ที่ก่อไว้ ทังเส้าชิงย่อมกัดไม่ปล่อยแน่นอน แต่ไหนแต่ไรมาข้าก็ไม่ใช่คนที่แยกแยะ 

ผิดชอบชั่วดีอยู่แล้ว ไม่ว่าสามีคนที่สามจะเล่นกับชีวิตคน หรือสามีคนที่สองจะฆ่า 

สามีคนที่สามตายก็ตาม ทั้งคู่ก็ไม่ใช่คนดีอะไร ดังนั้นข้าจะไม่สุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปยุ่ง 

ด้วย

ทังเส้าชิงกับผู้พิพากษาชุยวางแผนกันว่าจะทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องก่อน  

จากนั้นค่อยติดสินบน เมื่อผ่านไปครู่หนึ่ง แม่น้ำซานถูอันมืดมิดก็แยกสาขาออกไป 

เป็นแม่น้ำลืมอดีต๕ สองฝั่งแม่น้ำลืมอดีตเต็มไปด้วยดอกไม้สีแดงเพลิงบานสะพรั่ง 

ดอกไม้เหล่านี้ทอดยาวมาตั้งแต่ทางสู่ปรโลก เนื่องจากสีของดอกไม้นั้นร้อนแรง  

เมื่อมาอยู่รวมกันมาก ๆ พอมองไปก็เหมือนกับเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่สองฝั่ง 

แมน่ำ้ พอผา่นไปอกีสกัระยะกเ็หน็ดอกไมเ้ชือ่มไปกบัสายนำ้ ทำใหน้ำ้กลายเปน็สแีดง  

กลิ่นคาวเลือดตลบอบอวลดั่งเลือดข้นที่กำลังไหล ข้าอุดจมูกปิดปากไว้ มองเห็น 

๕  มีบันทึกกล่าวถึงความสัมพันธ์ของแม่น้ำลืมอดีต ( ) กับแม่น้ำซานถู  ( ) ไว้สองแบบ  

แบบแรกคือ แม่น้ำลืมอดีตกับแม่น้ำซานถูเป็นแม่น้ำสายเดียวกัน ในต่างประเทศใช้ชื่อว่า Three Passers-by  

river หรือ Three-Way River ส่วนในประเทศจีนจะเรียกว่าแม่น้ำลืมอดีต (หรือ Lethe River) แบบที่สอง 

คือ แม่น้ำลืมอดีตเป็นสาขาของแม่น้ำซานถูสายที่ยาวที่สุด ในเรื่องนี้อ้างอิงตามความสัมพันธ์แบบที่สอง
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อะไรไม่ค่อยชัดจึงถาม “นั่นอะไร”

“ถ้าตกลงไปในแม่น้ำไน่เหอ วิญญาณจะแตกสลายทันที” ทังเส้าชิงชี้ไป 

ที่สะพานบนแม่น้ำสีแดง “นั่นคือสะพานใหญ่สะพานที่หนึ่งในปรโลก สะพาน 

ไน่เหอ๖”

บนแม่น้ำไน่เหอมีสะพานสามสีอยู่สะพานหนึ่ง เป็นสีแดง เหลือง และดำ  

ด้านบนมีเมฆสีแดงลอยคดเคี้ยว พลังหยินปกคลุมไปทั่ว มีวิญญาณหลายตนมอง 

ลงมาจากดา้นบน แลว้จู ่ๆ ผสีาวตนหนึง่ทีก่ำลงักม้มองมายงัเบือ้งลา่งกก็ระโดดลงมา 

จากสะพาน คลื่นน้ำสีแดงด้านล่างยกตัวสูงขึ้น กลืนกินร่างผีสาวตนนั้นลงไปทันที  

ข้าขนลุกซู่ไปทั้งตัว “นี่นางทำอะไรของนางน่ะ”

“กระโดดน้ำตาย”

“ผีก็ฆ่าตัวตายได้ด้วยหรือ”

ผู้พิพากษาชุยลูบเคราพลางกล่าว “ทำไมจะไม่ได้ ที่นี่มีผีฆ่าตัวตายทุกวัน  

เกินกว่าครึ่งฆ่าตัวตายเพราะรอคนบนสะพานไน่เหอ  แต่คนที่รอก็ไม่มาเสียที  

รอจนทนทุกข์ไม่ไหวก็กระโดดน้ำตาย ดูนั่นสิ นั่นก็กระโดดลงไปอีกตนแล้ว  

จริง  ๆ  ถ้าเทียบกับคนที่ฆ่าตัวตาย ผีที่ฆ่าตัวตายต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่า  

เพราะเมื่อกระโดดลงไปในแม่น้ำไน่เหอ วิญญาณก็จะแตกสลาย ผีพวกนี้นับว่า 

เป็นผู้กล้าจริง ๆ”

“ถ้าฆ่าตัวตายแบบนี้ไปเรื่อย ๆ วิญญาณก็ลดลงไปเรื่อย ๆ สิ”

“ไม่หรอก  หกภพภูมิในสังสารวัฏล้วนเชื่อมต่อกัน  เมื่อภพผีมีผีน้อย  

ภพเทพก็จะดึงเซียนขึ้นมาอยู่ ในภพเทพ  เมื่อเซียนทำผิดก็จะถูกลดชั้นให้  

กลายเป็นคน และเมื่อคนตาย ผีก็เพิ่มขึ้นอย่างไรล่ะ อย่าได้ดูถูกบรรดาผีหัวขาด 

แขนด้วนแถวนี้เชียว หากลองสุ่มเลือกมาสักตน ดีไม่ดีชาติที่แล้วอาจจะเป็น 

๖  หรือสะพานโอฆสงสาร เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างปรโลกกับโลกมนุษย์ตามความเชื่อใน 

พุทธศาสนาฝ่ายมหายานของจีน ดวงวิญญาณที่จะไปเกิดในภพชาติใหม่จะต้องข้ามสะพานนี้ไป ก่อนไปเกิดใหม ่

จะต้องดื่มน้ำแกงลืมอดีตของยายเมิ่ง ซึ่งประจำอยู่ที่สะพานแห่งนี้ เพื่อให้ดวงวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่ลืม 

อดีตชาติของตน ชื่อสะพานไน่เหอพ้องเสียงกับชื่อแม่น้ำไน่เหอ  และเป็นคำคำเดียวกับชื่อนวนิยาย  

ชื่อสะพานมีความหมายว่า อย่างเสียไม่ได้ หรือจำใจต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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คนใหญ่คนโตก็ได้ ยกตัวอย่างให้ฟังสักคนแล้วกัน อย่างจักรพรรดิแห่งเฟิงตูองค์ 

ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งผีห่มหนังคน๗ ระดับ  ‘สุดยอด’ ชาติก่อนเคยเป็นเซียน 

ที่ลอยล่องหลุดพ้นจากภพภูมิมนุษย์ ตอนนี้หากเอาผิวหนังคนที่คลุมร่างไว้ออก  

ก็จะกลายเป็นแค่โครงกระดูกผีแห้ง ๆ ทุกวันนี้ท่านยังต้องคอยทาสีแต่งแต้มผิวหนัง 

ที่คลุมร่างอยู่ทุกคืน คิดแล้วก็น่าเหน็ดเหนื่อยยิ่งกว่าถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวน 

เสียอีก”

เมื่อได้ฟังเรื่องที่ผู้พิพากษาชุยเล่า ข้าก็กลัวจนตัวสั่น จะว่าไปแล้วก็ต้อง 

ขอบคุณทังเส้าชิง เพราะแม้ว่าข้าจะตายแล้วก็จริง แต่แค่มีใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้า  

แขนขายังอยู่ครบ แล้วก็ไม่ต้องมาคอยเติมสีให้ผิวหนังที่คลุมร่างด้วย 

เมื่อข้ามแม่น้ำไน่เหอมาถึงฝั่ง ก็พบประตูบานใหญ่ใต้ต้นไม้โบราณสีดำที่สูง 

เสียดฟ้า บนประตูมีตัวอักษรสีทึม  ๆ  สามตัวเขียนอยู่ว่า ‘ด่านประตูผี’ บนต้นไม้ 

โบราณมีอีกาเกาะอยู่ น้ำค้างเย็นเยือกเกาะอยู่บนดอกไม้แดง ภูตผีนับร้อยเข้า  ๆ  

ออก ๆ ประตูนั้น ที่หน้าประตูมีร่างสีดำและสีขาวคู่หนึ่งยืนอยู่ ด้านหลังร่างขาวและ 

ดำคู่นั้นมีทหารผีติดตาม แต่ละตนนำพาวิญญาณที่เพิ่งจับได้สี่ห้าตน เมื่อเห็น 

พวกเราเข้าไปใกล้ ร่างขาวก็ตื่นตัวบินมาหยุดตรงหน้าเราแล้วกล่าว “ท่านอ๋องทัง  

ไม่ได้เจอกันเสียนาน” ชายผู้นั้นอายุราวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปี สวมชุดยาวสีขาว  

สวมหมวกขุนนางทรงสูง ทั้งชุดและหมวกเดินด้ายสีแดง ดวงตาเรียวเล็ก หางตา 

เฉียงขึ้น ใบหน้าเรียวแหลม ดูแล้วเย็นชาดั่งต้นสนไป๋ซง ในมือถือไม้โศกา๘ 

และป้ายกวักวิญญาณกุมไว้ที่หน้าอกด้วยความระแวดระวัง

ทังเส้าชิงกล่าว “ท่านไป๋อู๋ฉาง”

ผู้พิพากษาชุยปาดเหงื่ออยู่เงียบ  ๆ ทังเส้าชิงไม่ใช่คนที่จะเรียกคนอื่นว่า  

‘ท่าน’ พอพูดไปเช่นนั้น ผลก็เป็นไปตามคาด สายตาที่ไม่ค่อยสนใจอะไรของ 

ไป๋อู๋ฉางก็พุ่งตรงมาที่ข้าทันท ี เขาหรี่ตาเล็กน้อยขณะถาม “แม่นางท่านนี้คือ...”

๗   ตามตำนานจีนเล่าว่า ผีประเภทนี้จะเอาหนังของร่างคนมาวาดเป็นรูปลักษณ์ที่ต้องการ แล้วสวม 

หนังนั้นปกปิดรูปลักษณ์เดิม ซึ่งก็คือร่างที่เป็นศพของตนเอาไว้
๘ เครื่องมือประจำกายของยมทูตเฮยอู๋ฉางและไป๋อู๋ฉาง บ้างก็เรียกว่า ‘ไม้จับวิญญาณ’  หรือ 

‘ไม้ดับวิญญาณ’  ในเรื่องนี้เลือกใช้คำว่า ‘ไม้โศกา’ ) เป็นไม้ที่ลูกหลานถือไว้ในพิธีเคลื่อนศพ
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“นางคือ...” ทังเส้าชิงยังพูดไม่ทันจบ ข้าก็ชิงค้อมตัวตอบ “ข้าน้อย 

เป็นคนรับใช้ใหม่ของท่านอ๋อง เพิ่งจะย้ายมารับใช้ท่านเจ้าค่ะ”

ดวงตาดำขลับของไป๋อู๋ฉางมองกลับไปที่ทังเส้าชิง “เป็นเรื่องจริงหรือท่าน”

ทังเส้าชิงกล่าวด้วยแววตาปวดร้าว “เม่ยเหนียง เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนรับใช้ 

ได้อย่างไร จริง ๆ แล้วเจ้ากับข้าเป็น...”

ข้าแสร้งโกรธ ปิดปากทังเส้าชิงด้วยความลำบากใจพลางกล่าว “ข้า ข้าน้อย 

ไม่อาจเอื้อมจะคิดเกินเลยกับท่านอ๋อง ท่านอ๋องอย่ากล่าวเช่นนี้ต่อหน้าคนอื่น...”  

ข้านี่แย่สิ้นดี ไม่คิดก่อนพูด อยากกระโดดลงแม่น้ำไน่เหอเสียให้รู้แล้วรู้รอดไป

โชคดีที่ไป๋อู๋ฉางดูเหนื่อยล้า แววตาแสดงความเบื่อหน่ายเต็มทน “ในเมื่อ 

ท่านอ๋องกำลังอารมณ์ดี ข้ากับคนอื่นก็คงไม่ว่าอะไร แต่ถ้าจะเข้าเมืองก็ต้องแจ้ง 

ชื่อไว้ วันหลังหากท่านอ๋องเกิดเบื่อนางขึ้นมา แล้วนางก่อเรื่องขึ้น ถ้ามีหลักฐาน 

บันทึกไว้จะจัดการได้ง่ายกว่า”

“กับนาง...ข้าไม่มีวันเบื่อหรอก” ทังเส้าชิงหยิกแก้มข้า “เจ้าไป๋ลิ้นยาว เจ้า 

รีบไปเถอะ”

ไป๋อู๋ฉางหรี่ตามองแล้วถาม “ท่านอ๋อง ท่านเรียกข้าว่าอะไรนะ”

เป็นอย่างที่ข้าคาดไว้ ทังเส้าชิงลืมเรื่องที่ผู้พิพากษาชุยกำชับไปเสียแล้ว  

ข้ามองไปที่ผู้พิพากษาชุยแวบหนึ่ง เขากำลังปาดเหงื่อที่ผุดขึ้นเต็มหน้า “ท่าน 

ไป๋อู๋ฉาง พวกเรามีเรื่องด่วนต้องรีบไปหาใต้เท้าเนี่ยจิ้ง ตอนนี้ท่านอยู่ที่ตำหนัก 

เหยียนหลัว๙ หรือไม่”

“ไปดูเองสิ” ไป๋อู๋ฉางลอยถอยไปด้านหลังเล็กน้อย เผยให้เห็นตัวอักษร 

บนป้ายกวักวิญญาณที่เขียนว่า ‘เจ้าก็มาแล้ว’ เขามองทังเส้าชิงด้วยสายตาที่ 

เปี่ยมไปด้วยพลังหยิน “ท่านอ๋อง พวกมนุษย์มีคำกล่าวว่า ‘เดินทางยามมืดมิด 

มากเข้า ย่อมต้องพบเจอผี๑๐’ ท่านเองก็เป็นผี น่าจะเข้าใจความหมายนี้ดีถึงจะถูก”

ใต้เท้าเนี่ยจิ้งผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นกุญแจสำคัญในการติดสินบน แม้แต่ไป๋อู๋ฉาง 

๙ ตำหนักของท่านพญายม
๑๐ หมายถึง การทำผิดหรือทำเรื่องไม่ดีบ่อยครั้งเข้าก็อาจจะถูกเปิดโปงหรือถูกล้างแค้นได้สักวันหนึ่ง
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ก็ยังต้องยอมลงให้ถึงสามส่วน ต้องเป็นผู้มากบารมีผู้หนึ่ง ระหว่างที่นั่งรถม้า 

เข้าเมืองเฟิงตู ผู้พิพากษาชุยเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ฟัง ทำให้ข้าคลายความสงสัยลงบ้าง 

และได้ทราบว่า ภพผีในปรโลกปกครองโดยจักรพรรดิแห่งเฟิงตู หรือจักรพรรดิ 

แดนปรโลก พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของภูตฮ่องเต้ประจำดินแดน 

ทั้งห้า ท่านอ๋องแห่งตำหนักทั้งสิบ และท่านพญายมซึ่งเป็นผู้พิพากษาความเป็น 

ความตาย ท่านอ๋องควบคุมดูแลตำหนักทั้งสิบ ส่วนท่านพญายมควบคุมดูแลนรก 

ทั้ง ๑๘ ขุม ในนรกแต่ละขุมมีผู้พิพากษาประจำอยู่ ใต้เท้าเนี่ยจิ้งเป็นผู้พิพากษา 

ประจำนรกขุมกระจกสะท้อนบาป แต่สถานะที่แท้จริงเป็นถึงภูตฮ่องเต้แห่งแดน 

บูรพา ปกครองหนึ่งในห้าส่วนของเขตชายแดนภพผี 

ข้าถามขึ้นว่า “ผู้พิพากษากับภูตฮ่องเต้ สถานะช่างต่างกันมากนัก เหตุใด 

เขาต้องมาเป็นผู้พิพากษาด้วยเล่า”

ผู้พิพากษาชุยตอบ “ทำสองตำแหน่ง เพราะผู้พิพากษาได้เบี้ยหวัดสูง”

“เขาจะเอาเบี้ยหวัดมากมายขนาดนั้นไปทำอะไร”

“ผเีฒา่ตนนีโ้ลภมาก ชอบการพนนัจนเสยีพนนัไปมาก ตอนนีก้ำลงัพยายาม 

หาเงินหาทองเตรียมไว้แก้มือ ปีที่แล้วภรรยาตายก็ไปพนันกับท่านพญายมว่า 

ภรรยาจะทิ้งเขาไว้แล้วไปเกิดใหม่เองผู้เดียวหรือไม่ พอภรรยาได้ยินเข้าก็โกรธมาก 

ดื่มน้ำแกงยายเมิ่งรวดเดียวหมด ไปเกิดใหม่โดยที่ไม่เหลียวหลังกลับมามองเลย  

เขาหมดอาลัยตายอยากอยู่พักหนึ่ง จนเมื่อสองเดือนก่อนถึงกระปรี้กระเปร่ากลับ 

เข้าบ่อนอีกรอบ”

ครั้นได้ฟังเรื่องทั้งหมด ข้ามีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเรื่อง แล้วก็เป็นไปตาม 

ลางสงัหรณน์ัน้จรงิ ๆ พอเขา้ไปในตำหนกัเหยยีนหลวั นอกจากทา่นพญายม ยมทตู 

หัววัวกับยมทูตหน้าม้าซึ่งข้ามองออกตั้งแต่แวบแรกแล้ว ข้ายังเห็นคนคุ้นเคยอีกคน

“เม่ยเม่ย ในที่สุดเจ้าก็มา” ใต้เท้าเนี่ยจิ้งกล่าวขณะกำลังจะลุกขึ้น แต่พอ 

มองเห็นไพ่นกกระจอกในมือกลับนั่งลง เรียงไพ่เป็นแนว หงายไพ่ทั้งแนว แล้ว 

ร้องว่า “ชนะแล้ว”

สีหน้าของข้าไร้อารมณ์ แต่มุมปากสั่นเล็กน้อย ใต้เท้าเนี่ยจิ้งกำลังนับเงิน 

พลางเดินออกมาทางด้านข้างของยมทูตหัววัวกับยมทูตหน้าม้า ลูบผมข้าแล้วกล่าว 
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ทั้งน้ำตา “เม่ยเม่ย ไม่เจอกันหลายปี เจ้าผอมไปเยอะเลย”

“ข้าได้ยินว่าท่านแม่ไปเกิดใหม่แล้ว จึงคิดว่าท่านก็ไปเกิดแล้ว ท่านพ่อ”  

ตัวข้าสั่นเทา ผู้ที่อยู่รอบ ๆ พลอยยิ้มเจื่อนไปตาม ๆ กัน 

“ทำไมพ่อจะไม่อยากไปเกิดใหม่ แต่ตำหนักของท่านพญายมนี่สิ เหลือกัน 

อยู่แค่สามคน ขาดขาไพ่ไปหนึ่ง เพราะฉะนั้นพ่อเลยตัดสินใจอยู่รอเจ้าที่นี่ แล้ว 

ถอืโอกาสแกเ้หงาใหพ้วกเขาไปดว้ย” ทา่นพอ่ตอ้งไมรู่ต้วัแนน่อนวา่ทีต่นเองพดูอยูน่ัน้ 

ตรงข้ามกับความจริง แล้วท่านพ่อก็หันไปมองทังเส้าชิงที่อยู่ข้างหลังข้า สีหน้าท่าน 

เปลี่ยนไปทันที “ทังเส้าชิง เจ้ามานี่ซิ”

ทังเส้าชิงเดินตัวลีบไปหาท่านพ่อ “ท่านพ่อ”

“ใครอนุญาตให้เจ้าเรียกข้าว่าท่านพ่อ เมื่อก่อนข้าเคยลั่นวาจาไว้แล้วว่าไม่ให้ 

เจ้ากับเม่ยเม่ยอยู่ด้วยกัน เจ้าฉวยโอกาสตอนที่ข้าตายแล้วหลอกลูกสาวข้าไปยัง 

พอทน แต่ยังเป็นต้นเหตุให้นางต้องไปอยู่หอนางโลมอีก แล้วนี่ถึงขนาดดึงนางมา 

ตายเป็นเพื่อนด้วย เจ้าคนบาป ตายหมื่นครั้งก็ชดใช้สิ่งที่เจ้าทำไว้ไม่หมด”

ตอนที่ท่านพ่อยังมีชีวิตเคยเป็นขุนนางนามตงฟางโม่ ท่านมาจากครอบครัว 

ยากจนและใฝ่ฝันอยากจะเป็นคุณชายอย่างสามีของข้า จึงหมั่นไส้ทังเส้าชิงสามี 

ของข้าผู้มีกลิ่นอายคุณชายสูงศักดิ์มาตลอด ตัวข้าเองก็หมั่นไส้เขาเช่นกัน แต่เมื่อ 

เห็นทังเส้าชิงถูกใส่ความ ข้าใคร่ครวญอยู่นานก่อนเอ่ยว่า “ที่จริงหลังจากที่ท่านพ่อ 

เสียได้ไม่นาน ข้าก็ไปขับบทละครแล้ว ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางใช้หนี้คืนได้ ทังเส้าชิง 

ยังเคยไถ่ตัวข้าครั้งหนึ่ง ดังนั้นท่านไม่ควรกล่าวโทษเขาเช่นนี้”

“ท่านพ่อ ข้าผิดไปแล้ว ข้าจะดีต่อเม่ยเหนียงให้มาก” ทังเส้าชิงกล่าวด้วย 

ท่าทีของลูกเขยคนเล็ก

“ก็บอกแล้วมิใช่รึว่าห้ามเรียกข้าว่าพ่อ” ท่านพ่อหันมาพูดกับข้า “เม่ยเม่ย  

หลายปีมานี้เจ้าลำบากนัก เป็นเพราะพ่อไม่ดีเอง แต่ว่าเจ้าคนแซ่ทังผู้นี้คิดไม่ซื่อ  

คอยคิดเล่ห์เหลี่ยมหลอกล่อเจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืน พ่อตัดสินใจแล้วว่าจะหาสามีดี  ๆ  

ให้เจ้าใหม่”

ทังเส้าชิงรีบพูด “ท่านพ่อ เม่ยเหนียงเป็นภรรยาของข้า หากท่านหาสามี 

ให้นางใหม่แบบนี ้ ย่อมทำให้นางเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มากก็น้อย”
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“พอที  ๆ ท่านอ๋องน้อย คำพูดของท่านเอาไว้หลอกเม่ยเม่ยนั้นพอได้ เจ้า 

คิดว่าตาแก่อย่างข้าโง่หรือ ตามกฎปรโลกบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่า สามีภรรยาที่ตาย 

จากกันและอยู่คนละภพภูมิเกินกว่าสองปี ถือว่าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยานั้น 

หมดลง เจ้าตายมาสองปีแล้วมิใช่รึ”

เมื่อเห็นทังเส้าชิงอ้ำอึ้ง แม้ว่าข้าจะไม่แสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้า แต่ 

ในใจกลับรู้สึกโล่งสบายอย่างที่สุด ท่านพ่อกล่าวต่อ “พ่อรู้ว่าเจ้าชอบบุรุษหน้าตาดี  

นอกจากภูตฮ่องเต้กับจักรพรรดิแห่งเฟิงตูที่พ่อไม่อาจจัดการให้เจ้าได้ ภูตผีตนอื่น 

ไม่ว่าตนใด เจ้าเลือกตามใจชอบได้เลย”

ข้าลอบมองท่านพญายมที่อยู่ข้างท่านพ่อครู่หนึ่ง ท่านพญายมยิ้มแฉ่งราวกับ 

จะพูดอะไรบางอย่าง แต่พอเห็นท่านพ่อมองมาด้วยสายตาไม่เป็นมิตรก็รีบโบกมือ 

พลางกล่าว “ยายหนูตงฟางเม่ย ข้าอายุมากกว่าพ่อเจ้าหลายร้อยเท่า เรื่องนี้ข้าคง 

ไม่กล้าทำผิดธรรมเนียม”

ท่านพ่อตบมือสองสามครั้งโดยไม่พูดอะไร แล้วสั่งให้ทหารผีอุ้มกล่อง 

ใบใหญ่ที่ทำจากทองมาเปิดออกตรงหน้าพวกเรา ในกล่องนั้นมีป้ายที่ทำจากแผ่นไม้ 

เต็มไปหมด ท่านพ่อเอามือคนป้ายในกล่องเหมือนตอนล้างไพ่นกกระจอก “พ่อคิด 

แทนเจ้าเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เจ้ามีความสุขตลอดชีวิต สามีคนเดียวคงไม่พอ 

แน่นอน ผีชายในกล่องนี้เป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้น เจ้าเลือกมาสักสามคนซิ”

“ท่านพ่อ ลูกเพิ่งมาถึงที่นี่ ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านเฉกเช่นบุตรสาว 

กตัญญูอย่างฉีหนี่ว์กับจ้าวจี๑๑ ท่านไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหาคู่ให้ข้าขนาดนี้ก็ได้...”

ยังไม่ทันพูดจบ ท่านพ่อก็จ้องมาที่ข้า แล้วหันไปมองทังเส้าชิงที่อยู่ข้าง  ๆ  

วูบหนึ่ง ท่านพ่อกับข้า เราสองพ่อลูกต่างรู้ใจกัน ข้าพอดูออกว่าท่านพ่อจงใจทำที 

๑๑ มาจากคำกล่าว ‘ความกตัญญูของฉีหนี่ว์และจ้าวจ ี คุณธรรมของฉุนอวี๋และเฉาเอ๋อ’ --- ฉีหนี่ว์   

เป็นขุนนางหญิงในราชสำนักแห่งแคว้นฉีในยุคชุนชิวที่มีนามว่า ‘เหยี่ยน’  และมีฉายาว่า ‘ฉีซังหวาย’   

จา้วจ ี  เปน็บตุรสาวของเจา้เหอจนิ  ขนุนางแหง่แควน้เจา้ในยคุชนุชวิ ฉนุอวี ๋  เปน็บตุรสาว 

ของฉุนอวี๋กง ขุนนางตำแหน่งไท่ชางลิ่งในสมัยจักรพรรดิฮั่นเหวิน และเฉาเอ๋อ   เป็นบุตรสาวของ 

เฉาซวีซึ่งเป็นคนในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก อาศัยอยู่ที่ตำบลซั่งอวี๋ ทุกคนที่กล่าวถึงล้วนเป็นบุตรสาวที่เป็น 

ตัวอย่างด้านความกตัญญู
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ไม่พอใจทังเส้าชิง ข้าถอนหายใจครั้งหนึ่ง ก่อนล้วงป้ายชื่อไม้ในกล่องขึ้นมาสามอัน 

อย่างขอไปที ป้ายชื่อไม้อันแรกเขียนว่า  ‘เหยียนจี’ ท่านพ่อขมวดคิ้วแล้วเอ่ย  

“เจ้าเลือกใครไม่เลือก ดันเลือกปีศาจจิ้งจอก...แต่ช่างเถอะ ในเมื่อเลือกได้ป้ายนี้ 

ก็ลองดูก่อน ถ้าไม่ดีค่อยเปลี่ยน”

ป้ายชื่อไม้อันที่สองเขียนว่า  ‘เซี่ยปี้อาน’ ท่านพ่อเอ่ยด้วยสีหน้าที่พอใจขึ้น 

เล็กน้อย “คุณชายเซี่ยดีมาก แม้ว่าจะปากร้าย แต่เป็นคนซื่อตรง ก่อนจะหย่า 

กับภรรยาเก่านับว่าเป็นสามีที่ดีคนหนึ่งเลย”

ป้ายชื่อไม้อันที่สามเขียนว่า ‘ฮวาจื่อเซียว’ ท่านพ่อมองชื่อนี้อยู่นานสองนาน 

ก่อนจะกล่าว “เส้าชิง”

“ขอรับ” ทังเส้าชิงขานรับหน้าเศร้า

“คราวนี้ข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่ง อนุโลมให้เจ้าเป็นสามีน้อยก็แล้วกัน”

ทังเส้าชิงยังตะลึงมองท่านพ่ออยู่นาน แต่ไม่ได้พูดอะไร ท่านพ่อทำตาขวาง 

ใส่เขา เอาป้ายชื่อฮวาจื่อเซียวโยนไว้นอกกล่อง หันมาพูดกับข้าว่า “ทำไม เจ้า 

ไม่เห็นด้วยหรือเม่ยเม่ย ถ้าอย่างนั้นเจ้าเลือกใหม่อีกอัน”

ฮวาจื่อเซียว…ชื่อนี้ฟังดูไพเราะสูงศักดิ์ การที่ท่านพ่อไม่ต้องการเขาทำให้ข้า 

สงสัยมากขึ้น ข้ามองท่านพ่อขณะที่กำป้ายชื่อไม้ไว้ในมือแล้วบอกข้าว่า “ชื่อนั้น 

อาจลวงคน จงอย่าเชื่อ ฮวาจื่อเซียวเป็นผีตายโหง รูปร่างหน้าตาเหมือนปีศาจ  

เจ้าต้องกลัวแน่นอน”

“ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เอง” แต่ที่ข้าไม่เข้าใจคือ ท่านพ่อก็เป็นผีตนหนึ่ง มีสิทธิ์ 

อะไรถึงได้ดูหมิ่นดูแคลนผีตนอื่นเช่นนี้

ในที่สุดทังเส้าชิงก็ตั้งสติได้ “ขอบคุณท่านพ่อ ข้าจะดูแลเม่ยเหนียงอย่างดี”

คำสัญญาเมื่อครู่ของทังเส้าชิง ท่านพ่อไม่ได้ฟังสักนิด ท่านเริ่มร่างหนังสือ 

ขอหมั้นหมายอย่างตั้งอกตั้งใจ จัดของหมั้น แล้วเจาะจงไหว้วานให้ยมทูตหัววัว 

กับยมทูตหน้าม้าส่งไปให้ด้วยตัวเอง ข้าคิดว่าท่านพ่อก็สั่งสอนทังเส้าชิงพอสมควร 

แล้ว จึงให้เขาไปรอข้าข้างนอกประตู พอทังเส้าชิงเดินออกไป ข้าจึงถาม “ท่านพ่อ  

แล้วต่อไปข้าจะอยู่ที่ใด”

“หอยั้งเมฆาที่อยู่ข้างหอสามเซียน ที่นั่นสิ่งแวดล้อมดีมาก ต่อไปเจ้าให้สามี 
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ทั้งสามคนของเจ้าเข้าไปอยู่ด้วยกันได้เลย”

ข้ามองดูด้านนอกประตูเล็กน้อย “ตอนนี้เส้าชิงคงเดินไปไกลแล้ว”

ท่านพ่อพยักหน้าสองสามครั้ง ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าว “ใช่แล้ว  

อีกเจ็ดวันจะเป็นวันวิญญาณคืนร่างของเจ้า วันนั้นจะเป็นวันสารทจีนพอดี พอตก 

กลางคืน ผีทุกตนจะกลับมาจากโลกมนุษย์ ในเมืองผีจะคึกคักมาก ถึงตอนนั้น 

เจา้จะออกไปเดนิเทีย่วกไ็ดน้ะ เจา้อยากไปกบัพอ่ หรอืวา่อยากไปกบับรรดาสามลีะ่”

“ท่านพ่อ เส้าชิงไม่ได้ยินหรอก ท่านมีอะไรก็พูดมาตรง ๆ เถอะ”

“เม่ยเม่ย พ่อไม่ค่อยเข้าใจ เจ้าหมายความว่าอย่างไร”

“ข้าหมายความว่า เส้าชิงเดินไปไกลแล้ว ท่านพ่อไม่ต้องแกล้งทำเป็นว่า 

จะหาสามีให้ข้าหรอก”

“พ่อพูดตอนไหนว่าพ่อแกล้งหาสามีให้เจ้า”

“...”

“ลูกเอ๋ย พ่อส่งหนังสือขอหมั้นหมายออกไปแล้ว หากเจ้าไม่อยากแต่งงาน  

อย่างไรเสียดูตัวก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งเถอะ ส่วนเจ้าคนแซ่ทัง เจ้าอยาก 

จะเลิกกับเขาเมื่อไหร่ก็เลิกได้เลย เมื่อครู่พ่อเลอะเลือนเอง อาจเข้าใจความต้องการ 

ของเจ้าผิดไป”

“...”

ท่านพ่อไม่ได้เลอะเลือน แต่เป็นข้าต่างหากที่เลอะเลือน หลุมพรางที่เห็นชัด 

ขนาดนี้ยังตกลงไปได้ เมื่อนับดูแล้ว ก่อนตายข้าแต่งงานสามครั้ง หลังตายก็ต้อง 

มาแต่งงานครั้งเดียวกับสามีสามคน กลายเป็นหญิงที่แต่งงานมากที่สุดในสมัยนี้  

ไม่นะ ผีสาวตนนี้ก็คือข้าหรือนี่ 

ข้าคุยกับท่านพ่อสักพัก เห็นสายตาอันคมกริบของท่านจับจ้องไปยังไพ่ 

นกกระจอกที่วางเต็มโต๊ะตลอดเวลา ข้าจึงอ้างว่าต้องไปจัดที่พักให้เข้าที่เข้าทางแล้ว 

ปลีกตัวออกมา 

ทังเส้าชิงสีหน้าไม่ดีตามคาด ข้าหยุดเดินสักครู่ แล้วค่อย  ๆ  เดินไปหยุด 

ตรงหน้าเขา “เส้าชิง ไปดูบ้านเป็นเพื่อนข้าหน่อยเถอะ ข้ายังไม่คุ้นเคยกับที่นี่”

ทังเส้าชิงกล่าว หน้านิ่วคิ้วขมวดด้วยความกังวล “เรื่องสามีสามคน เจ้า 
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วางแผนว่าจะจัดการอย่างไร เจ้าจะแต่งงานกับปีศาจจ้ิงจอกแล้วก็เจ้าเซ่ียล้ินยาวน่ันหรือ”

“ข้าให้ความสำคัญกับท่านมาตลอด แต่คำสั่งของบิดามารดา คำกล่าว 

ของพ่อสื่อแม่ชักนั้นยากจะขัดขืน เรื่องของเราไว้อีกสักพักค่อยว่ากันเถอะ”

“เจ้าให้ความสำคัญกับข้ามาตลอดงั้นหรือ” ทังเส้าชิงกล่าวด้วยท่าทางน้อยใจ  

“...เจ้าเคยให้ความสำคัญกับข้าตอนไหน”

“ท่านช่างไร้สำนึกนัก หลังจากที่ท่านตายข้าก็เศร้าเสียใจมาตลอด แล้วยัง 

รักษาความเป็นหม้ายอยู่สองปี แต่เอาเถอะ แม้ว่าข้าจะต้องตายตามท่านมา แต่ก็ 

ทำให้ข้าได้พบท่านพ่ออีกครั้ง อย่างไรก็ต้องขอบคุณท่านมาก”

ใครจะรู้ว่าเมื่อทังเส้าชิงได้ฟังดังนั้นกลับไม่พอใจ ซ้ำยังพูดด้วยความน้อยใจ  

“เม่ยเหนียง ข้าชอบเจ้าทุกอย่าง ยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือคำพูดที่วกวนของเจ้า  

เจ้าคิดดูสิว่า ตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ มีคำพูดประโยคไหนบ้างที่เจ้าไม่ได้เสกสรรค์- 

ปั้นแต่งอยู่ในใจก่อนพูดออกมา”

“ท่านคิดมากเกินไปแล้ว” ข้าพูดพลางตบแขนทังเส้าชิงเบา ๆ “พอเถอะท่าน  

เราไปดูหอยั้งเมฆากัน”

ทังเส้าชิงนิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่ง มองมือข้าที่กำลังตบแขนเขา ที่จริงแล้วการ 

ตบแขนเชน่นีเ้ปน็เรือ่งธรรมดามาก ไมว่า่จะตบแขนบรุษุผูใ้ดกต็าม คนผูน้ัน้คงไมค่ดิ 

เลยเถิด แต่ไม่รู้ว่าเหตุใดทังเส้าชิงถึงได้คิดไปไกลขนาดนั้น ข้าจึงรีบหดมือกลับมา  

“ไปกันเถอะ”

“ฮูหยินของข้า นี่เรากำลังจะไปเข้าหอกันใช่ไหม”

“...”

โชคดีที่ทังเส้าชิงมีชะตาเป็นถึงท่านอ๋อง ตอนยังมีชีวิตอยู่เป็นท่านอ๋องน้อย  

พอตายแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในท่านอ๋องที่ประจำตำหนักทั้งสิบ๑๒ ไม่มีเวลาอยู่กับข้า 

เท่าใดนัก ถึงแม้ว่าทังเส้าชิงจะไม่ค่อยยินดีกับสภาพเช่นนี้นัก แต่ช่วงนี้ใกล้ถึง 

๑๒ ตามความเช่ือเร่ืองปรโลกของจีน ‘ตำหนักท้ังสิบ’ ก็คือ ‘ตำหนักเหยียนหลัวท้ังสิบ’ แต่เน่ืองจากในเร่ืองน้ี 

กำหนดให้ท่านพญายม (เหยียนหลัวหวัง) ประจำตำหนักเหยียนหลัวซ่ึงเป็นอีกตำหนักหน่ึง ไม่ใช่หน่ึงในตำหนักท้ังสิบ  

ดังน้ันเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน ในท่ีน้ีจึงใช้คำว่า ‘ตำหนักท้ังสิบ’ แทน ส่วนตำแหน่งของทังเส้าชิงคือ ท่านอ๋องท่ีดูแล 

การข้ามภพภูมิแห่งตำหนักทั้งสิบ (ผู้เขียน)
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สารทจีนแล้ว  ย่อมมีภูตผีปีศาจออกไปก่อเรื่องในโลกมนุษย์  ตำหนักทั้งสิบ 

จึงมีเรื่องให้ต้องสะสางมากมาย ทังเส้าชิงกับข้านั่งรถม้าไปยังหอยั้งเมฆาด้วยกัน  

ระหว่างทางทังเส้าชิงก็ถูกตามให้ไปทำงาน ก่อนถึงวันวิญญาณคืนร่าง ข้าได้แต่ 

ประคองวิญญาณพรายน้ำโทรม  ๆ  ของตนเอาไว้ ตอนนี้ยังมองไกล  ๆ  ไม่เห็น ยังดี 

ที่ท่านพ่อตระเตรียมที่พักให้ข้าไว้แล้ว และยังส่งสาวใช้ผีสองตนมาคอยรับใช้  

สาวใช้ผีผิวขาวซีดจนดูเหมือนศพ แต่ก็ไม่ได้มีท่าทางเศร้าหมองนัก สาวใช้ผี 

ตนแรกมองหน้าข้าอย่างตกตะลึงแล้วเอ่ย “คุณหนูช่างงามยิ่งนัก ตอนนี้ยังงาม 

ขนาดนี้ หลังจากวิญญาณคืนร่างแล้วจะต้องงามกว่านี้แน่นอน” หากสุนทรียะ 

ด้านความงามของคนกับผีไม่ต่างกัน คำประจบประแจงของสาวใช้ผีตนนี้ถือว่า 

พลาดเสียแล้ว

สาวใช้ผีตนที่สองพูดว่า “อยากจะเห็นร่างของคุณหนูจริง  ๆ เอาไว้ให้ถึง 

ตอนนั้นขอเชิญท่านไปประชันความงามกับคนงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองโยวตู   

เมืองหลวงแห่งปรโลก จะได้รู้ว่าใครงามกว่ากัน”

ข้าถามกลับ “คนงามอันดับหนึ่งงั้นหรือ”

สาวใช้ผีตนที่สองตอบ “คุณหนูเพิ่งตายก็เลยไม่รู้จัก คนงามอันดับหนึ่ง 

แห่งเมืองโยวตูวาดภาพสวย ดีดพิณเก่ง นิ่งสงบ อบอุ่นนุ่มนวลเหมือนหยก  

รูปร่างหน้าตางดงามยิ่งนัก แต่ละปีคนงามจะได้รับของหมั้นหมายจากคนหลายคน  

แต่ไม่ว่าจะมีผู้ตามเกี้ยวพาราสีมากเพียงไร ก็ถูกปฏิเสธหมดทุกราย บางครั้ง 

เมื่อคนงามรำคาญใจขึ้นมาก็ถึงกับฉีกวิญญาณคู่กรณีจนขาดเป็นเสี่ยง  ๆ เลยเจ้าค่ะ”

พอพูดถึงพิณ ข้าก็คันไม้คันมือขึ้นมา บอกให้สาวใช้นำกู่เจิงมาหลังหนึ่ง  

แล้วให้สาวใช้ทั้งสองตนออกไป จากนั้นก็นั่งดีดกู่เจิงหลังพิงหน้าต่าง ตอนเด็ก  ๆ   

ข้าฝันเลือนรางอยู่หลายครั้งว่า ข้าแต่งทำนองเพลงสั้น  ๆ  เพลงหนึ่ง เหตุการณ์ 

ในฝันนั้นไม่ปะติดปะต่อ ทำนองเพลงก็ขาด ๆ หาย ๆ ไม่เต็มเพลง โดยมากทุกครั้ง 

เมือ่ดดีไปถงึชว่งสำคญัแลว้กด็ดีตอ่ไปไมไ่ด้ ขา้รูว้า่ทำนองเพลงนัน้ออ่นโยนพลิว้ไหว  

ผู้แต่งทำนองเพลงกำลังจมอยู่ในห้วงรักจนยากจะถอนตัว  เดิมทีข้าคิดว่าพอ 

ข้ามสะพานไน่เหอได้กลายเป็นผีเต็มตัวแล้วจะมีญาณหยั่งรู้มากขึ้น แต่พอดีดเพลง 

มาถึงช่วงสำคัญก็ต้องหยุดลงเหมือนเดิม 
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ขณะนั้นเอง หางตาของข้าก็มองเห็นเงาสีขาวลอยผ่านไปในกระจกทองแดง  

ขา้ละมอืจากกูเ่จงิครูห่นึง่ แลว้คอ่ยดดีตอ่ไป นกึในใจวา่ทีน่ีม่พีลงัหยนิมาก มองเหน็ 

เงาผีได้ตลอดเวลา ข้าดีดกู่เจิงอีกสองครั้ง เงานั้นก็ปรากฏเคลื่อนไหวในกระจก 

ทองแดงอีกครั้ง ข้าจึงรวบรวมความกล้ามองเข้าไปในกระจกบานนั้น ภาพที่เห็น 

เป็นภาพหัวกลับของผีชุดขาวที่ลอยอยู่นอกหน้าต่าง ข้ามองเห็นไม่ชัดนัก เนื่องจาก 

ตอนที่ข้าสิ้นลม ดวงตาถูกกระทบกระเทือน อีกทั้งผีตนนั้นอยู่ไกล ขอบหน้าต่าง 

ทีส่ลกัลวดลายบงัเงาผตีนนัน้อยูค่รึง่หนึง่ เงาผตีนนัน้ทะลหุนา้ตา่งไม้ บนิตรงเขา้มา 

พร้อมกับเสียงฮู  ๆ ในที่สุดร่างนั้นก็ค่อย  ๆ  ปรากฏชัดขึ้น ข้าเห็นผีตนนั้นอยู่ใน 

ชุดขาว สวมหมวกทรงสูงสีขาว ในมือถือป้ายกวักวิญญาณที่มีข้อความเขียนว่า  

‘เจ้าก็มาแล้ว’ ลิ้นสีแดงห้อยยาวออกมาจนถึงท้อง ดวงตากลมโตของผีตนนั้น 

เป็นจุดดำสองจุด เพ่งมองมาที่ข้าโดยไม่กะพริบตา สายกู่เจิงที่อยู่ใต้มือข้าดีดตัว 

ส่งเสียงแหลมครั้งหนึ่ง จากนั้นข้าก็หมดสติไปเป็นครั้งที่สอง ลำตัวพาดหมอบ 

อยู่บนกู่เจิง...

เมื่อข้าฟื้นขึ้น ยมทูตไป๋อู๋ฉางก็ปรากฏตัวในร่างที่ข้าพบเขาครั้งแรก เขานั่งอยู่ข้าง 

ตัวข้า ดื่มน้ำชาอย่างไม่สนใจผู้ใด แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงดูแคลน “ตัวเองก็เป็นผี 

ยังจะถูกผีหลอกเสียจนเป็นลม ความสามารถระดับนี้ ข้ากับลูกน้องต้องนับถือ 

จริง ๆ”

ขา้เอย่ดว้ยสหีนา้เศรา้หมอง “ทา่นไปอู๋ฉ๋าง ขา้เพิง่ตายไดไ้มน่าน อยา่ดถูกูขา้ 

เช่นนี้เลย”

“ร่างผีกับร่างคนของข้าแทบจะไม่ต่างกัน นี่ถ้าเจ้าเห็นร่างผีของผีตนอื่น 

จะไม่หวาดกลัวกว่านี้หรือ”

ข้ามองด้านข้างของใบหน้าไป๋อู๋ฉางซึ่งครึ่งหนึ่งถูกถ้วยชาบังอยู่ จมูกของเขา 

แหลมเหมือนยอดเขาหิมะ ดวงตาเรียวแหลมเฉียงขึ้น นี่หรือที่ว่า  ‘แทบจะไม่ 

ต่างกัน’ ข้าหัวเสียจนแทบจะยกกู่เจิงกระแทกกับโต๊ะ ที่ว่าแทบจะไม่ต่าง ก็แค่ 

ลิ้นยาวกว่าเดิมหลายเท่า ตาถลึงโปนจนแทบจะหลุดออกจากเบ้าอย่างนั้นหรือ  

ข้าเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก “ผีทุกตนจะมีร่างผีเป็นของตัวเองงั้นหรือ”
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“อืม ผีทุกตนจะมีร่างผี แต่ไม่ได้มีร่างคนทุกตน ผีที่มีร่างคนมักเป็นผี 

ที่เคยเป็นคนหรือเซียน มีฐานะสูงกว่าผีที่ไม่มีร่างคน อย่างเช่นทังเส้าชิง ใต้เท้า 

เนี่ยจิ้ง ท่านพญายม ท่านผู้พิพากษาชุย...ที่เจ้าเห็นนั้นที่จริงเป็นร่างคนของพวกเขา 

ทั้งหมด”

เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าพลันคิดถึงร่างผีของทังเส้าชิงขึ้นมา “เส้าชิงเป็นผีอะไร  

รูปร่างหน้าตาน่ากลัวนัก”

“ผีหลัวช่า” ไป๋อู๋ฉางเลื่อนเปิดฝาครอบถ้วยชา “ท่านอ๋องแห่งตำหนักทั้งสิบ 

ล้วนเป็นผีหลัวช่า นับว่าเป็นผีที่มีฤทธิ์มากที่สุดในนรกประเภทหนึ่ง”

“ท่านไป๋อู๋ฉาง แล้วท่านเป็นผีอะไร”

“ผีจับวิญญาณ”

ที่แท้ก็เป็นผีจับวิญญาณ นึกว่าเป็นผีแขวนคอตายเสียอีก ข้าถามต่อ “แล้ว 

ท่านพญายมเป็นผีประเภทใด”

“ผู้พิพากษา ท่านกับผู้พิพากษาชุยต่างก็เป็นผีผู้พิพากษา แต่ฐานะของท่าน 

พญายมสูงกว่าเล็กน้อย”

“พ่อของข้าก็เป็นผู้พิพากษาใช่ไหม”

“ไม่ใช ่ เขาเป็นผีพนันต่างหาก”

ข้าเหงื่อผุดเต็มหน้า “...ถ้าเช่นนี้ ข้าก็มีร่างผีแล้วเหมือนกันใช่ไหม”

ไป๋อู๋ฉางก้มหน้าลง ดื่มชาอีกอึกแล้วตอบ “ตอนนี้เจ้าก็อยู่ในร่างผีแล้ว  

หลังวันวิญญาณคืนร่างถึงจะมีอิทธิฤทธิ์แปลงเป็นคนได้”

ข้าถอนหายใจยาวกล่าวว่า “ก็ยังดี เมื่อครู่ยังคิดอยู่ว่าร่างข้าจะเปลี่ยนเป็น 

ร่างที่น่าเกลียดน่ากลัว”

“แล้วเจ้าคิดว่าร่างของเจ้าตอนนี้ไม่น่ากลัวงั้นหรือ”

ไป๋อู๋ฉางเอากระจกทองแดงบนโต๊ะยื่นมาตรงหน้าข้า พอข้าเห็นใบหน้าผีสีฟ้า 

คลำ้ ๆ ในกระจกกย็กมอืปดักระจกทิง้ทนัที “ทา่นไปอู๋ฉ๋าง ขา้ยงัไมไ่ดถ้ามทา่นเลยวา่  

ที่ท่านมาที่นี่มีธุระอันใด”

“ท่านใต้เท้าเนี่ยจิ้งให้ข้ามาพาเจ้าไปเดินเที่ยวในเมือง” ไป๋อู๋ฉางวางถ้วยชาลง  

กวาดสายตาคมกรบิมาทีข่า้ “แตเ่จา้ขวญัออ่นขนาดนี ้ ยงัไมท่นัพน้ถนนคนืวญิญาณ 
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ก็คงสลบกลับมาแล้วกระมัง”

ท่านพ่อช่างมีบารมีจริง  ๆ ถึงกับให้ยมทูตไป๋อู๋ฉางพาข้าไปเดินเที่ยว ขณะที่ 

เดินออกจากหอยั้งเมฆาพร้อมกับไป๋อู๋ฉาง ข้าก็ถาม “ท่านไป๋อู๋ฉาง ท่านเป็นพี่น้อง 

กับท่านยมทูตเฮยอู๋ฉางหรือเปล่า”

“เป็นพี่น้องร่วมสาบาน”

“ชื่อของท่านทั้งสองคล้ายกันมาก เป็นเพราะท่านเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน 

ใช่หรือไม่”

“ไม่ใช ่ ปกติผีที่ทำหน้าที่จับวิญญาณเรียกว่า ‘ผีจับวิญญาณ’ หรือ ‘โกวหุน๑๓’  

แบ่งเป็นหยินกับหยางสองฝ่าย ผีจับวิญญาณฝ่ายหยางซึ่งทำหน้าที่ตอนกลางวัน 

เรียกว่า  ‘ไป๋โกวหุน’ ผีจับวิญญาณฝ่ายหยินซึ่งทำหน้าที่ตอนกลางคืนเรียกว่า  

‘เฮยโกวหนุ’ นายกองของผจีบัวญิญาณเรยีกวา่ ‘อูฉ๋าง’ ขา้กบัฟัน่อูจ๋ิว้กเ็ลยมตีำแหนง่ 

ที่เรียกรวมกันว่า เฮยไป๋อู๋ฉาง”

ที่แท้ท่านเฮยอู๋ฉางมีนามว่าฟั่นอู๋จิ้ว ข้าพยักหน้าเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ 

พลางถาม “ถ้าเช่นนั้น ท่านไป๋อู๋ฉางมีนามว่าอะไร”

“เจ้าไม่รู้ชื่อข้าหรือ”

“ข้ายังไม่ได้เรียนถามท่านเลย”

ไป๋อู๋ฉางมองมาด้วยสายตาดูถูก แต่ก็ยกมือขึ้นประสานพร้อมค้อมตัวมาทาง 

ข้าอย่างสุภาพ ยิ้มและกล่าวชัดถ้อยชัดคำว่า “ข้าน้อยชื่อเซี่ยปี้อาน”

๑๓  ตามตำนานจีนกล่าวว่า ในปรโลกมียมทูตจับวิญญาณสองตน ได้แก่ เฮยอู๋ฉาง และไป๋อู๋ฉาง  

แต่เมื่อคิดแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไร ในโลกมนุษย์มีสิ่งชั่วร้ายมากมาย ยมทูตจับวิญญาณเพียงสองตน 

ย่อมไม่เพียงพอ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงเพิ่มตัวละครที่เป็นเจ้าพนักงานในกอง ‘ผีจับวิญญาณ’ ไว้ด้วย (ผู้เขียน)
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“ที่แท้ท่านคือคุณชายเซี่ย  ขออภัย ขออภัย” ข้ายิ้ม 

พลางประสานมือคำนับท่านไป๋อู๋ฉาง รู้สึกใจหายใจคว่ำอยู่ในใจ ไม่รู้ว่าท่านไป๋อู๋ฉาง 

ได้รับหนังสือขอหมั้นหมายจากท่านพ่อหรือยัง ข้าจึงถามหยั่งเชิงดู “คุณชายเซี่ย- 

ปี้อาน ข้าคุ้น ๆ ว่าเคยได้ยินชื่อนี้ที่ไหนมาก่อน”

“ถ้าเจ้าเคยได้ยินชื่อข้ามาก่อนก็ถือเป็นเรื่องปกติ”

คำตอบคลุมเครือเช่นนี้ยิ่งทำให้ข้าหายใจไม่ทั่วท้อง ข้ากล่าวตอบ “ใช่แล้ว  

ชื่อเสียงของท่านอู๋ฉางข้าเคยได้ยินมาก่อน แต่ก็รู้สึกคุ้นหูยิ่งนัก เหมือนว่าเคย 

ได้ยินมาจากที่อื่นก่อนหน้านี้”

ไป๋อู๋ฉางยักคิ้วให้ข้าสองสามที “อย่างนั้นหรือ เคยได้ยินจากที่ไหนเล่า”

สมแล้วที่เป็นนายกองผีจับวิญญาณ เล่นลิ้นหลอกล่อข้าได้ตลอด ข้าลอง 

คิด  ๆ  ดู ก็ตัดสินใจถอยออกมาดูเชิงหนึ่งก้าวจะดีกว่า ข้ายิ้มกว้าง ชี้ไปที่ประตู 

แลว้เอย่ “ขา้คงคดิไมอ่อกภายในชว่งเวลาสัน้ ๆ แคน่ี ้ เชญิทา่นเดนินำขา้ไปกอ่นเถดิ”

ไป๋อู๋ฉางหยิบป้ายกวักวิญญาณ ลุกขึ้นเดินลงมาจากหอยั้งเมฆา ตอนที่ข้า 

เดินตามเขาลงมานั้น ก็เห็นถนนคืนวิญญาณอย่างชัดเจน ตึกรามบ้านช่องบนถนน 

สายนั้นสีแดงเข้ม วางซ้อนตัวกัน มีตะเกียงฉางหม่าน๑ แขวนอยู่เต็มไปหมด  

ไฟในตะเกียงสีเหลืองอ่อนแสง ตัวตะเกียงมีงูเหลือมเจ็ดตัวกับตัวเจิงห้าตัวพันรอบ  

แสงไฟในตะเกียงส่องจากถนนฟากหนึ่ง ทอดยาวไปยังถนนอีกฟากหนึ่ง ว่ากันว่า 

นี่คือถนนสายที่คึกคักที่สุดในเมืองโยวตู เงาผีขวักไขว่ไปมา ทว่าเสียงบนถนนที่ 

๒
วิญญาณคืนร่าง
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คึกคักสายนี้ไม่เหมือนกับเสียงในโลกมนุษย์ เพราะเสียงที่ได้ยินตามถนนและตรอก 

ซอยต่าง  ๆ ล้วนเป็นเสียงร้องไห้คร่ำครวญและเสียงสะอึกสะอื้น ที่แย่กว่านั้นคือ  

มีผีนับไม่ถ้วนที่พยักหน้าค้อมตัวเคารพไป๋อู๋ฉางผู้เป็นนายกองผีจับวิญญาณ มีผี 

บางตนเพิ่งตาย ตอนที่ค้อมตัวคำนับไม่ทันระวังทำหัวหลุดออกมา ทำเอาข้าตกใจ 

กลวัเสยีแทบแย ่ ไปอู๋ฉ๋างไมไ่ดส้งสารขา้แมแ้ตน่อ้ย เมือ่เหน็ขา้ตกใจกลวัจนวญิญาณ 

เกือบแตกซ่าน เขาก็แค่มองยิ้ม ๆ อยู่ข้าง ๆ

พืชพรรณในปรโลกไม่เหมือนบนโลกมนุษย์ แม้แต่ดอกกุ้ยยังเรืองแสง 

หม่นเศร้า ดอกไม้บานเต็มต้น หนักจนกดทับกิ่งก้านลงจนโค้งงอ กลิ่นหอมของ 

ดอกไม้ประกอบกับรอยยิ้มของไป๋อู๋ฉาง พลังหยินเต็มเปี่ยมจนข้ารู้สึกหนาวสะท้าน 

ไปทัง้รา่ง พอเดนิไปไดร้ะยะหนึง่ เขากใ็ชไ้มโ้ศกาชีไ้ปยงัฝัง่ตรงขา้มของถนน ตรงนัน้ 

มีแผงค้าขายที่มีผีต่อแถวยาว “นั่นคือโรงฝากเงินกระดาษ ช่วงนี้ใกล้ถึงสารทจีน 

แล้ว ทุกบ้านบนโลกมนุษย์ต่างก็เผากระดาษเงินกระดาษทอง กิจการของร้านนี้ 

จึงดีเป็นพิเศษ”

สัตว์ประหลาดที่ลากรถม้าอยู่ร้องขณะวิ่งผ่านไป เกิดลมพัดจนดอกกุ้ย 

ที่บานเต็มกิ่งร่วงลงมา แล้วยังพัดเงินกระดาษกับเหรียญทองแดงจนปลิวว่อนไปทั่ว  

ตอนยังมีชีวิตอยู่ข้าลำบากลำบนเพราะเรื่องเงินทอง ครั้นตายแล้วก็กลายเป็นผีจน ๆ  

ข้าสงสัยว่าผีในปรโลกได้เงินมาจากไหน “ผีในปรโลกต้องอาศัยถอนเงินกระดาษ 

มาใช้ดำรงชีพทางเดียวหรือ”

“ไม่ใช่แน่ รอให้วิญญาณของเจ้าคืนร่างเสียก่อน แล้วจะมีโอกาสหางาน 

ที่เหมาะสมกับประเภทผีที่เจ้าเป็น อย่างผีตายทั้งกลมคือสตรีที่ตายขณะคลอด 

บุตร ก็ไปเป็นแม่นมผีเด็กได้ ผีป่าคือผีที่ตายในที่รกร้างหรือในป่า ก็ไปเป็นทหาร 

๑ ตามหนังสือรวมเรื่องสั้นโบราณของจีนที่ชื่อว่า ซีจิงจ๋าจี้  ตะเกียงฉางหม่านเป็นตะเกียง 

ทองแดงที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยติงหยวน ช่างสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ตะเกียงประณีตงดงามประดับลวดลายมังกร  

๗ ตัว หงส์ ๕ ตัว เสริมด้วยดอกบัว รากบัว ฯลฯ เน่ืองจากฉากในเร่ืองน้ีอยู่ในปรโลก ผู้เขียนจึงจินตนาการ 

ตะเกียงฉางหม่านข้ึนใหม่ จากเดิมท่ีตะเกียงประดับด้วยมังกรและหงส์ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของความมงคล เปล่ียนเป็น 

งูเหลือม  และเจิง  ‘เจิง’ เป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งใน ตำนานขุนเขาและมหาสมุทร  มีรูปร่างเหมือน 

เสือดาวสีแดง มีห้าหางกับหนึ่งเขา เสียงร้องเหมือนกับเสียงเคาะก้อนหิน
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ลาดตระเวนหรอืกว ี สว่นผทีีเ่ปน็ศพแขง็ตาย ปฏกิริยิาเชือ่งชา้ กไ็ปทำงานใชแ้รงงาน 

หนัก...สรุปคือ สาเหตุการตายจะเป็นสิ่งตัดสินว่าเจ้าจะทำอาชีพอะไรในปรโลก”

“แล้วพรายน้ำเล่า”

“เกรงว่าจะต้องส่งลงไปในนรกสิบแปดขุมก่อน แล้วค่อยมาพิจารณาอีกที 

ตอนกลับขึ้นมา”

“อะไรนะ”

ข้ารู้สึกชาตรงกลางศีรษะอยู่พักหนึ่ง ครั้นเห็นไป๋อู๋ฉางลอยโฉบไปพร้อม 

รอยยิ้ม ถึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกเสียแล้ว ไป๋อู๋ฉางเป็นคนฉลาด เวลาคุยกับเขา 

ตอ้งคอยระวงัคำพดู ถา้ไมค่อยระวงักอ็าจจะโดนเลน่งานจนนว่ม ตรงกนัขา้ม ยาม 

ที่คุยกับทังเส้าชิง ไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็จะรู้สึกว่าตัวเองฉลาดหลักแหลมไม่มี 

ใครเทียม

หลังจากนั้นไป๋อู๋ฉางก็พาข้าเดินเล่นบนถนนคืนวิญญาณ พร้อมกับแนะนำ 

อาคารผีใหญ่น้อยต่าง  ๆ  อย่างกระตือรือร้น “นี่คือสถานที่ซื้อขายแขนขาของเหล่า 

ผีปีศาจ เจ้าอยากจะตัดขาทิ้งสองข้าง หรือต่อขาใหม่สองข้างก็ได้ แต่คนที่กลัว 

แม้กระทั่งใบไม้ร่วงใส่หัวอย่างเจ้า ถ้าจะให้ดูก็เกรงว่าคงไม่เหมาะ

“นี่คือโรงรับจำนำคืนวิญญาณ ไม่เพียงรับจำนำของในโลกมนุษย์ ของ 

ในภพภูมิทั้งหกเอามาจำนำที่นี่ได้ทั้งหมด แต่สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลย รู้เรื่อง 

พวกนี้ไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไร

“บ่อนพนัน ข้างในมีเลือดเนื้อลอยโฉบไปมา อวัยวะต่าง ๆ กระเด็นกระดอน  

คนขี้ขลาดไม่ควรเข้าไปสังเกตการณ์

“บ้านผีทารก เป็นสถานที่รับเด็กไปเลี้ยง ผีที่ดำรงชีพโดยพึ่งพาอาศัยคนอื่น 

ไม่ควรรับเด็กไปเลี้ยง

“ร้านปีศาจสัตว์เลี้ยง เจ้าซื้อไม่ไหวหรอก

“อาหารของโรงเตี๊ยมนี้ได้ชื่อว่ารสชาติดีที่สุดในเมืองโยวตู เอาไว้ค่ำ ๆ หน่อย 

เจ้าค่อยกลับมาชิมเองแล้วกัน” นี่เป็นคำพูดประโยคเดียวของเขาในวันนี้ที่ฟังเข้าหู

ข้าเหลือบมอง  ‘โรงเตี๊ยมหมิงฝู่’  อยู่ครู่หนึ่ง หลุดปากพูดไปว่า “ท่านอู๋ฉาง 

ลิ้นยาวขนาดนี้ เกรงว่าจัดอาหารสิบโต๊ะก็คงไม่พอกิน”
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ดูเหมือนว่าไป๋อู๋ฉางจะไม่ต้องการให้คนอื่นพูดถึงลิ้นของเขานัก ครั้งก่อนที่ 

ทังเส้าชิงเรียกเขาว่าเจ้าไป๋ลิ้นยาวก็ถูกเขาพูดจาเป็นนัยข่มขู่มาแล้ว มาตอนนี้สีหน้า 

ของเขาเปลี่ยนไป แสร้งยิ้มอย่างสบายใจพลางเอ่ย “ใช่ อาหารคงไม่พอกินหรอก  

ดังนั้นบางครั้งก็นึกอยากกินหญิงสาวเพิ่มให้เต็มอิ่มเสียหน่อย”

บางครั้งปฏิกิริยาที่ไวเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี ในสมองของข้าปรากฏภาพเขา 

แลบลิ้นยาวออกมาลอกหนังคนแล้วกินเนื้อลงไป ข้าตัวสั่นเทาโดยไม่รู้ตัว “กิน 

อย่างไร แทะเนื้อเอาหรือ”

“อมื แทะกนิแบบนีแ้หละ” เขายิม้ทัง้นยันต์าปรอื กวาดตามองมาทีร่า่งของขา้  

“นี่เป็นสิ่งเริงรมย์ยิ่งใหญ่ในชีวิต แม่นางตงฟาง เจ้าไม่ต้องหวาดกลัวขนาดนั้น”

ข้าตัวสั่นเล็กน้อย แต่ก็รีบตั้งสติกลับมายิ้ม “เป็นเช่นนี้นี่เอง ท่านอู๋ฉาง 

ช่างเอาอกเอาใจ หากท่านไม่พูด ข้าคงเข้าใจว่าท่านไม่เคยมีประสบการณ์เรื่อง 

อย่างว่า”

ไป๋อู๋ฉางตกตะลึงไปครู่หนึ่ง พลันกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง “ตงฟางเม่ย  

เจ้า...” หน้าของเขาแดงเล็กน้อย “เจ้าเป็นผู้หญิง เหตุใดถึงพูดจาเช่นนี้ออกมาได้”

ข้าแลบลิ้นใส่เขา “ท่านพูดเองไม่ใช่หรือว่า นี่เป็นสิ่งเริงรมย์ยิ่งใหญ่ในชีวิต”

ดทูา่ไปอู๋ฉ๋างคงจะปกปดิใบหนา้ทีแ่ดงเรือ่ไวไ้มอ่ยู ่ เขาไมร่อใหข้า้ไปเดนิขา้ง ๆ  

แต่กลับสะบัดแขนเสื้อแล้วเดินก้าวยาว  ๆ  ไปข้างหน้า จะว่าไปแล้วข้าเข้าใจมา 

ตลอดว่า เรื่องเริงรมย์ที่ว่ามีแต่คนกับปีศาจเท่านั้นที่ทำได้ เหล่าเซียนคงทำไม่ได้  

ส่วนบรรดาผีที่ข้าได้รู้จักในเมืองโยวตูคงไม่มีทางทำได้ เมื่อไม่ได้เดินข้างเขา  

โสตประสาทของขา้เบาสบายขึน้มาก ขา้เดนิตามหลงัเขาออกมาจากถนนคนืวญิญาณ 

อย่างสบายอารมณ์ แล้วนั่งรถม้าไปยังด้านตะวันตกของเมือง ถนนและตรอกซอย 

ด้านตะวันตกของเมืองกว้างขวางกว่าด้านตะวันออกของเมืองมาก ตึกรามบ้านช่อง 

ที่อยู่ตรงหน้ามีสีสันหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นแดง ดำ เขียว ฟ้า และม่วง  

ข้างทางยังมีผีป่าตั้งแผงขายของ ของที่ขายล้วนแต่เป็นของที่ข้าไม่เคยเห็นใน 

โลกมนุษย์ ข้ากำลังจะเดินไปดูใกล้  ๆ  ก็พอดีมีคนกลุ่มหนึ่งเดินสวนมา ผู้ที่เดิน 

นำหนา้มศีรีษะอยูบ่นบา่ซึง่ปกคลมุดว้ยขนสทีอง ประดบัดว้ยผา้จบัจบีปกัลายดิน้ทอง  

คลุมร่างด้วยผ้าต่วนสีดำที่มีขนนกประดับ ปีกหมวกที่สวมอยู่กดต่ำจนมองเห็นแค่ 
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ใบหนา้ครึง่ลา่ง เขาสงูโปรง่ตวัตัง้ตรง มองปราดเดยีวกร็ูว้า่เปน็ชาย ทวา่คางของเขา 

แหลมและงอมาด้านหน้าเล็กน้อย มุมปากสีแดงสดบนใบหน้าขาวโพลนเฉียงขึ้น 

เล็กน้อย ขับดุนด้วยผมสีเงินยาวทิ้งตัวลงมาใต้หมวก ดูราวกับดอกเหมยสีแดง 

บนพื้นหิมะ เมื่อประกอบกับท่วงท่าการเดินที่อรชรอ่อนช้อย ช่างงดงามไม่เหมือน 

กิริยาของบุรุษ ด้านหลังเขามีหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งติดตามมา แต่ละตนต่างก็มีจริต- 

จะก้านอย่างเขามากบ้างน้อยบ้าง แต่สะโพกของพวกเขาบิดไม่เป็นจังหวะ ท่วงท่า 

ก็เลยไม่งดงามเท่า บุรุษที่เดินนำหน้าตนนี้ไม่เหมือนผี แต่เหมือนปีศาจมากกว่า  

เมื่อมองทิศทางที่เขากำลังเดินไปข้างหน้า ตรงนั้นมีอาคารโบราณสีแดงหลังใหญ่ 

ตั้งอยู่ ม่านไหมบางสีขาวตรงประตูทางเข้าถูกม้วนเก็บขึ้นหลวม  ๆ โคมสีเหลือง 

ที่มีแสงไฟหม่น  ๆ แกว่งไกวไปมา ป้ายชื่อร้านขลิบขอบทองเขียนว่า ‘หออวิ๋นเซียว’

ไป๋อู๋ฉางกล่าว “หอนี้เป็นหอสลักเสลาลวดลายที่ใหญ่ที่สุดของด้านตะวันตก 

ของเมือง ที่นี่ขับกล่อมบทเพลงต่างจากบนโลกมนุษย์ อีกทั้งกู่เจิงกับพิณยังเป็น 

เครือ่งดนตรทีีผ่ตีายโหง ผหีม่หนงัคน และปศีาจจิง้จอกโปรดปรานทีส่ดุ ผกีบัปศีาจ 

สามกลุ่มนี้จึงเป็นแขกประจำของที่นี่”

ปีศาจจิ้งจอกชายในชุดคลุมขนนกตนนั้นหยุดอยู่ข้างหน้าหออวิ๋นเซียว  

ยื่นนิ้วชี้ออกมาดันปีกหมวกขนสัตว์ที่อยู่บนศีรษะขึ้นเบา  ๆ เผยให้เห็นผมสีเงิน 

เป็นประกาย ท่วงท่านี้ดึงดูดความสนใจของภูตผีที่อยู่บริเวณนั้นทุกตน แต่เขากลับ 

ยกมือขึ้นเล็กน้อยอย่างไม่สนใจ ปีศาจหนุ่มที่อยู่ข้างเขาตนหนึ่งรับคำสั่งแล้วเดินไป 

ด้านหน้าสองสามก้าว แล้วตะโกนเข้าไปในหออวิ๋นเซียว “ขอเชิญคนงามลงมา”

ตอนนี้แม้แต่ไป๋อู๋ฉางก็ยังมองดูพวกเขา ปีศาจชายตะโกนอีกครั้ง “ขอเชิญ 

คนงามแห่งเมืองโยวตูลงมา นายของเราต้องการพบเจ้า”

ปีศาจชายผมสีเงินตนนั้นย่างเท้าที่สวมรองเท้าหนังแพะสีทอง มือหนึ่ง 

กุมแขนอีกข้างหนึ่งไว้ เยื้องย่างมายืนอยู่ด้านข้าง มุมปากเฉียงขึ้น ท่าทียียวน  

ดวงตาปีศาจจิ้งจอกคู่นั้นกวาดมองเข้าไปในหออวิ๋นเซียว กลิ่นอายปีศาจคละคลุ้ง  

ทวา่รออยูน่านสองนานกไ็มม่ใีครตอบ สมนุปศีาจหนุม่ตนเดมิจงึตะโกนทา้ทายอกีครัง้  

“คนงามอันดับหนึ่งในภพผีที่เขาร่ำลือ เหตุใดวันนี้เจ้าจึงไม่กล้ากรีดร้อง หรือเจ้า 

กลัวว่าพอเจอนายข้าแล้วจะละอายจนต้องคิดสั้น”
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“นี่มันอะไรกัน” ข้ามึนงงสับสนกับภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ปรากฏ 

ตรงหน้า

“เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อย  ๆ จะว่าแปลกก็ไม่แปลก” ไป๋อู๋ฉางพูดพลาง 

เชิดคางชี้ไปทางหออวิ๋นเซียว “เจ้าของหออวิ๋นเซียวแห่งนี้มีฉายาว่า  ‘คนงามแห่ง 

เมืองโยวตู’ รูปร่างหน้าตาใช้ได้ จึงมักจะมีผีหรือปีศาจมาท้าประชันความงาม 

อยู่เนือง ๆ เจ้าจิ้งจอกเก้าหางตนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น”

“ผูช้ายกอ็ยากประชนัความงามหรอื” ขา้หนัไปมองปศีาจจิง้จอกตนนัน้อกีรอบ  

รู้สึกละอายแทน

“มีแต่ปีศาจเท่านั้นที่จะทำเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนี้ น้อยนักที่ผีจะทำเช่นนี้  

แล้วอีกอย่าง เจ้าจิ้งจอกเก้าหางตนนี้ยังเป็นบุตรคนเล็กแห่งพญาปีศาจจิ้งจอกด้วย  

จึงมีเวลาว่างมากกว่าปีศาจทั่วไป”

เมือ่มองไปทีป่ศีาจจิง้จอกยยีวนตนนัน้อกีครัง้ กจ็ะเหน็เขาเอยีงไปทางซา้ยบา้ง  

เอนมาทางขวาบ้าง หัวจรดหางไม่เคยอยู่นิ่งในแนวตรง ปีศาจมีพลังหยินน้อยกว่า 

ผีก็จริง แต่มีพลังก่อกวนมากกว่าไม่น้อย หากเป็นอย่างที่ข้าพบเห็น ปีศาจจิ้งจอก 

ชื่อเหยียนจีตนนั้นก็คงมีบุคลิกลักษณะไม่ต่างจากนี้ ถ้าเช่นนั้นก็ประเสริฐนัก  

ทังเส้าชิงท่านชนะแล้ว ในบรรดาว่าที่สามีทั้งสาม ข้ากล้าเลือกท่านผู้เดียวเท่านั้น

ระหว่างนั้นเอง เจ้าสมุนปีศาจจิ้งจอกก็ยิ้มอย่างมีเลศนัย “คนงามกลัว 

เข้าจริง  ๆ  เสียแล้ว ถ้ากลัวต่อไปก็อย่าได้...” ยังพูดไม่ทันจบประโยคก็มีคนโยน 

หัวกะโหลกลงมาจากชั้นสองของหออวิ๋นเซียวมาแตกอยู่ข้างหน้าเหล่าปีศาจจิ้งจอก  

พวกเขาต่างถอยหลบ แล้วแหงนมองขึ้นไปบนหออวิ๋นเซียวพร้อมเพรียงกัน  

ม่านไหมบางเบาสีขาวที่อยู่ชั้นสองพลิ้วไหว หญิงสาวผู้หนึ่งเดินออกมาจากด้านหลัง 

ผา้มา่น อายุไม่น่าจะเกินยี่สบิตน้ ๆ ใบหน้างดงามเกินบรรยาย ขา้กะพรบิตาปรบิ ๆ  

แล้วเอ่ย “ช่างเป็นหญิงงามโดยแท้”

ไป๋อู๋ฉางเอ่ยขัด “นี่เป็นสาวใช้ของคนงามต่างหาก”

“อะไรนะ นี่แค่สาวใช้อย่างนั้นหรือ”

สาวใช้ยืนกอดแขนพูดด้วยความโกรธ “วันนี้หออวิ๋นเซียวไม่เปิด พวกเจ้า 

ตาบอดหรือไร นายข้ามีธุระต้องไปจัดการ จะไม่กลับมาจนกว่าจะถึงวันสารทจีน  
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ถ้าพวกเจ้าจะประชันความงามก็ไปเข้า...” พูดถึงตรงนี้ สาวใช้ก็สบตากับสายตา 

อันยียวนของคุณชายปีศาจจิ้งจอกพอดี และเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสโต้กลับนี้ 

หลุดลอยไป เขาเชิดคางแหลมขึ้น แล้วจ้องตาสาวใช้เขม็ง สาวใช้กลัวจนยืนเซ  

ใบหน้าแดงระเรื่อ โวยวายต่อสองสามประโยคแล้วหนีกลับเข้าไปหลังม่าน ข้า 

กลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ เสียงหัวเราะนี้ทำให้ผีที่เห็นเหตุการณ์แถวนั้นต่างพากันหัวเราะ 

ด้วย คุณชายปีศาจจอมก่อกวนสังเกตเห็นเหตุการณ์นี้ จึงหันมามองข้าวูบหนึ่ง  

ข้านิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ขนตาของเขาดกหนาเป็นแผงเหมือนปีกผีเสื้อกะพริบขึ้นลง 

อยูห่ลายครัง้ แลว้กส็ง่สายตามองพุง่ตรงมาทีข่า้ครัง้หนึง่ ทา่นแมช่ว่ยดว้ย! ขา้รูส้กึ 

เสียววาบตรงกลางกระหม่อม ตัวสั่นเทาด้วยความกลัว หันกลับไปบอกไป๋อู๋ฉาง  

“ท่านไป๋อู๋ฉาง เรา เราไปเดินเที่ยวถนนอื่นกันเถอะ”

ข้ากับไป๋อู๋ฉางเดินเล่นกันอยู่นาน แต่แล้วก็กลับมาที่ถนนคืนวิญญาณอีก  

ข้ารู้สึกหิวขึ้นมา ไป๋อู๋ฉางก็พาข้าไปที่โรงเตี๊ยมหมิงฝู่อย่างรู้ใจทันที ดูเหมือนว่าเรื่อง  

‘แทะกนิหญงิสาว’ กอ่นหนา้นีจ้ะทำใหไ้ปอู๋ฉ๋างเกรงขา้อยูบ่า้ง ในเมือ่เปน็เชน่นี้ ตอ่ไป 

ถ้าเขาก่อกวนข้าแม้เพียงเล็กน้อย ข้าจะพูดเรื่องต่ำ  ๆ  พรรค์นั้นขึ้นมาให้เขาอับอาย  

ระหวา่งทีม่องดเูขาสัง่อาหารกบัเสีย่วเออ้ร์๒ ผูม้สีองหวัอยู ่ ขา้ไดก้ลิน่คาวเลอืดแรงมาก  

แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะข้ารู้สึกเหนื่อยมาก ข้านั่งพิงเก้าอี้ในท่าสบาย  ๆ “วันนี้ 

เราเดินเที่ยวภพผีกันเกินกว่าครึ่งแล้วใช่ไหม”

“ยังไม่ถึงเศษเสี้ยวหนึ่งเลย”

“หา?”

“ที่ที่ข้าพาเจ้าไปเป็นแค่สถานที่ที่ผีพลุกพล่านคึกคักที่สุด ตรงชานเมือง 

ยังมีที่รกร้างที่มีผีป่าอยู่เต็มไปหมด อีกอย่างเมืองโยวตูเป็นแค่เมืองหลวงของภพผี  

สุดแดนตะวันออกของภพผีมีบันไดสู่สวรรค์ สุดแดนตะวันตกมีหอเวรกรรม  

ตรงรอยต่อกับโลกมนุษย์มีหอมองบ้านเกิด แต่ละที่อยู่คนละเมือง รอจนเจ้าจะไป 

เกิดใหม่ก็คงไปดูไม่ครบ”

“คิดไม่ถึงจริง  ๆ  ว่าคนตายจะมากมายขนาดนี้ ไม่รู้ว่าถ้าเทียบกับคนเป็น 

๒ บริกร
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อย่างไหนจะมากกว่า...พูดถึงเรื่องเกิดใหม่ เมื่อไรข้าจะได้ไปเกิดใหม่เล่า”

“วญิญาณยงัไมท่นัคนืรา่งกเ็ริม่คดิเรือ่งไปเกดิใหมเ่สยีแลว้ สตปิญัญาของเจา้ 

นี่ตายไปพร้อมกับร่างกายเลยใช่ไหม”

คำพูดแดกดันประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยคิดดีกับข้าเลย ข้าเลิกคิ้ว 

แล้วกล่าว “ถึงอย่างไรข้าก็ชอบโลกมนุษย์มากกว่า ในเมื่อการแทะกินหญิงสาวของ 

ท่านอู๋ฉางนั้นยากที่คนธรรมดาจะเข้าใจ”

ไป๋อู๋ฉางมีท่าทีอึดอัดขัดเขินอีกครั้ง “ตงฟางเม่ย เจ้าเป็นสาวเป็นนาง...”

“ท่านอู๋ฉางไม่ต้องเขินอายขนาดนี้ก็ได้ ในเมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาของคน  

ขา้หมายความวา่ ภรรยาของทา่นกเ็ปน็ผูห้ญงิไมใ่ชห่รอื หรอืวา่ทา่นไมแ่ทะโลมนาง”  

จำได้ว่าท่านพ่อบอกว่าไป๋อู๋ฉางแต่งงานแล้ว

“ก็จริง” ไป๋อู๋ฉางพยักหน้าเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ ท่าทียังคงระแวงระวัง 

อยู่มาก

ไม่นาน เสี่ยวเอ้อร์ก็ยกอาหารร้อน  ๆ  มาพร้อมกับสุรา ข้ามองเห็นก้อน 

สีแดงสดมาแต่ไกล ข้าหรี่ตามองดูอย่างตั้งใจ เสี้ยวเวลาที่ข้าเห็นอาหารอย่างชัดเจน 

ก็รู้สึกพะอืดพะอมทันที ข้าปิดปาก นั่งยอง  ๆ  ลงกับพื้น อยากจะอาเจียนแต่ก็ 

อาเจียนไม่ออก ไป๋อู๋ฉางตบหลังข้าเบา ๆ “วันนี้ข้าได้ยินแม่นางตงฟางพูดถึงเรื่อง 

แทะกินหญิงสาวอยู่หลายครั้ง ก็เลยคิดว่าเจ้าอยากลอง ดูสิ ในจานนี้ใส่หญิงสาว 

ไว้หลายคนเลยทีเดียว” พอได้ยินอย่างนี้ข้ายิ่งพะอืดพะอมมากขึ้น ไป๋อู๋ฉางไม่ได้ 

ว่าอะไร ตบหลังข้าเบา  ๆ ต่ออย่างอ่อนโยน ผ่านไปนานพอสมควร ข้าถึงได้ลุกขึ้น 

มานั่ง อยากจะพูดอะไรสักเล็กน้อย แต่พอเห็นอาหารบนโต๊ะก็กลับต้องงอตัวลง 

เพราะความพะอืดพะอมอีกครั้ง

“เจ้าวางใจได้ เนื้อพวกนี้เป็นเนื้อของพวกใจหยาบบาปหนาทั้งนั้น ส่งตรง 

มาจากนรกทั้งสิบแปดขุม สะอาดสะอ้านปลอดภัย ในเมื่อมาถึงปรโลกแล้ว ถ้า 

กินเนื้อสดไม่เป็นจะถูกผีตนอื่นหัวเราะเยาะเอาได้ มา ข้าเอาตะเกียบวางให้เจ้า 

ตรงนี้”

“ท่านใต้เท้าไป๋อู๋ฉาง ท่านใต้ท้าว ท่าน...” นิ้วมือของข้าสั่นไปหมด ไม่มี 

แม้แต่แรงจะชี้ไปที่อาหารเหล่านั้น “เก็บอาหารพวกนี้ไปซะ ข้าจะไม่พูดว่าท่านแทะ 
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กินหญิงสาวอีก จะไม่พูดอีกเลย...”

ในที่สุดอาหารคาวเลือดพวกนั้นก็ถูกยกออกไป เหลือไว้แค่สุราเลือดร้อน ๆ  

หนึ่งถ้วย ข้านั่งพิงกับขอบหน้าต่างที่สลักลวดลาย ร่างกายอ่อนแรง กิริยาท่าทาง 

ของไป๋อู๋ฉางกลับไปร้ายกาจเหมือนตอนแรกอีกครั้ง 

แค้นนี้ข้าต้องชำระ! 

ทว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นเป็นความจริง ข้ามองดูแขกรอบตัวในร้าน ถ้าไม่กิน 

เนื้อคนก็กินเนื้อสัตว์สด  ๆ  ที่มีเลือดติดอยู่ กลิ่นคาวเลือดที่ข้าได้กลิ่นตั้งแต่เข้ามา 

ในร้าน ที่แท้ก็มาจากอาหารเหล่านี้ คาดว่าพ่อครัวของโรงเตี๊ยมนี้คงไม่ได้ทำอาหาร 

จากเนื้อสุกมานาน อาหารที่สั่งมาใหม่แต่ละจานจึงมีรสชาติแย่ลงทุกจาน ข้ากินได้ 

แตผ่กักาดขาว หหูลัวโป๓ และเนื้อทีม่ีลกัษณะเหมือนเนื้อกระตา่ย ขา้ไมก่ลา้หนัไป 

มองรอบ  ๆ  เพราะเกรงว่าจะพะอืดพะอมขึ้นมาอีก จนกระทั่งมีคนมานั่งลงข้าง  ๆ   

ข้าถึงได้รู้ว่ามีคนรู้จักอยู่ที่นี่ด้วย ทังเส้าชิงที่นั่งข้างข้ากล่าวด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก  

“เม่ยเหนียง ข้ามีเรื่องหนึ่งจะบอกเจ้า เจ้าฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจไป ที่จริงเซี่ยปี้อาน 

ก็คือผีแขวนคอตายตนนี้นั่นเอง” ทังเส้าชิงมองไป๋อู๋ฉางที่อยู่ข้างหน้า

ยังไม่ทันที่ข้าจะถามทังเส้าชิงว่าเหตุใดจู่  ๆ  จึงมาปรากฏตัวที่นี่ ข้าก็ต้อง 

ตกอกตกใจเพราะเรื่องที่เขาบอก ขณะที่ข้ากำลังจะห้ามไม่ให้เขาพูดต่อ ไป๋อู๋ฉาง 

ยิ้มเยาะอยู่ในที “ในปรโลกนี้ คนที่ไม่รู้ชื่อข้าก็คงมีแต่แม่นางตงฟางกระมัง”

“เม่ยเหนียง เจ้าได้ยินแล้วใช่ไหม” ทังเส้าชิงแสร้งทำไม่เห็นไป๋อู๋ฉาง “หรือ 

เจ้าอยากจะ...กับคนพรรค์นี้”

ข้าปิดปากทังเส้าชิงไม่ให้หลุดปากพูดอะไรมากไปกว่านี้ ก่อนที่ไป๋อู๋ฉางจะ 

ไดร้บัหนงัสอืขอหมัน้หมาย ขา้จะตอ้งคยุเรือ่งยกเลกิการแตง่งานกบัทา่นพอ่ใหรู้เ้รือ่ง  

มฉิะนัน้ไปอู๋ฉ๋างอาจจะกลายรา่งเปน็ผมีาจดัการขา้ตอนกลางดกึ เพือ่ยบัยัง้งานมงคล 

ที่แสนพิสดารนี้

“ท่านอ๋องน้อย ข้าเคยบอกแล้วอย่างไรว่า เดินทางยามมืดมิดมากเข้า ย่อม 

ต้องพบเจอผี ท่านอ๋องแห่งตำหนักทั้งสิบผู้สง่างามกลับต้องมาเป็นลูกกะจ๊อกของ 

๓ แครอต
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นายกองผจีบัวญิญาณ หากเปน็ขา้ ขา้กค็งรบัไมไ่ดเ้หมอืนกนั” ไปอู๋ฉ๋างยกถว้ยหยก 

ขึ้นดื่มเลือดสดไปหนึ่งอึก รอบริมฝีปากมีเลือดสีแดงสดเปรอะเป็นวง พลางยิ้ม 

เจ้าเล่ห์ ข้ามองดูท่าทางของไป๋อู๋ฉาง รู้สึกว่าคำพูดของเขาแปลกพิกล เขาละสายตา 

จากทังเส้าชิงแล้วมองมาที่ข้า ใช้ผ้าขาวเช็ดมุมปากจนสะอาด เขากล่าวกับข้า 

ด้วยท่าทางสุขุมเยือกเย็น “ต่อไปหากคนแซ่เซี่ยบางคนจะมีข้อบกพร่องไปบ้าง  

อย่างข้อบกพร่องในเรื่องแทะกินหญิงสาว...” เขาหยุดพูดแล้วยิ้มในที “ก็ขอเมียจ๋า 

ได้โปรดชี้แนะด้วย”

“ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา” ข้าตอบอย่างรวดเร็ว แต่รู้สึกหัวตื้อไปหมด

“พวกเจ้าพูดอะไรกัน เจ้าไป๋ลิ้นยาว ‘เมียจ๋า’ เจ้าเรียกเม่ยเหนียงแบบนี้ 

ได้อย่างไร หรือการที่ผู้หญิงหนึ่งคนปรนนิบัติสามีหลายคนกลายเป็นเรื่องถูกต้อง 

ไปแล้ว” ทังเส้าชิงขยับเข้ามาใกล้ พลางยกแขนโอบตัวข้าไว้

ไป๋อู๋ฉางยังคงยิ้มไม่หุบ “ท่านอ๋องไม่เคยเห็นกฎปรโลกอยู่ในสายตาอยู่แล้ว  

ธรรมเนียมปรโลกกับโลกมนุษย์นั้นต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสามีหลายภรรยา  

หรือหนึ่งภรรยาหลายสามี ล้วนแต่ถูกต้องตามกฎ ส่วนที่จะยอมรับข้าหรือไม่นั้น  

เรื่องนี้คงต้องให้เมียจ๋ากับใต้เท้าเนี่ยจิ้งเป็นผู้ตัดสินใจ หากพวกเขายอมรับข้า  

แต่เจ้าไม่พอใจ เจ้าก็หลีกทางไปเสีย”

ทังเส้าชิงกล่าว “ท่านจงหยุดคิดเถอะ”

ข้าถาม “เหตุใดในปรโลกถึงอนุญาตให้ภรรยาหนึ่งคนมีสามีหลายคนได้”

“ตอนเดินเที่ยวในเมืองโยวตู เจ้าก็เห็นไม่ใช่หรือว่าคนกับผีไม่เหมือนกัน  

ผีส่วนใหญ่จะมีแต่โครงกระดูกรูปร่างประหลาด และไม่มีร่างกายอย่างมนุษย์ สามี 

คนเดียวไม่พอใช้หรอก”

“โครงกระดกูรปูรา่งประหลาดเกีย่วอะไรกบัการแตง่งานหรอื” ขา้ยกนำ้สะอาด 

ขึ้นดื่มหนึ่งอึก

“ยกตัวอย่างง่าย  ๆ เช่น ผีผู้ชายบางตนมีแต่หัวไม่มีตัว  ภรรยาย่อม 

ไม่พึงพอใจ หรือบางทีบนตัวผีผู้หญิงก็มี...ตั้งห้าสิบคู่ สามีคนเดียวย่อมไม่พอ 

แน่นอน”

ขา้เกอืบจะพน่นำ้ในปากใสท่งัเสา้ชงิ พดูตดับทวา่ “พอเถอะ ๆ ทา่นไปอู๋ฉ๋าง  
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ในนี้อากาศระบายไม่ค่อยดี เรื่องนี้เอาไว้วันหลังเราค่อยพูดกันข้างนอกเถอะ”

“เม่ยเหนียงไม่ใช่ผีที่มีแต่โครงกระดูกรูปร่างประหลาดเสียหน่อย” ทังเส้าชิง 

มองข้าครู่หนึ่ง แล้วพึมพำว่า “ข้าดูแลเจ้าคนเดียวก็เพียงพอแล้ว เหตุใดท่านพ่อ 

จึงต้องให้เจ้าผีแขวนคอลิ้นยาวมายุ่งเกี่ยวด้วย”

ไป๋อู๋ฉางหยิบไม้โศกาขึ้นมา มองไปรอบ  ๆ  แล้วพูดอย่างไม่รีบร้อน “มีคำ 

กล่าวว่า คนเราเมื่อหมดผลประโยชน์ก็ถูกเขี่ยทิ้ง ท่านอ๋องพูดจาสนุกปากตอนนี้  

เกรงว่าต่อไปชีวิตคงจะไม่ได้สงบสุข”

“คำพูดของข้าทุกคำล้วนเป็นความจริง”

“หากคนแซ่เซี่ยบางคนเป็นพวกแขวนคอตายแล้วละก็ ท่านอ๋องน้อยก็คง 

เป็นผีตายทั้งกลม”

“ข้าเป็นผู้ชายชัด ๆ จะกลายเป็นผีตายทั้งกลมได้อย่างไร”

“ก็ท่านรอภรรยาเหมือนรอบุตร  วัน  ๆ  เอาแต่บ่นพึมพำละเมอเพ้อพก  

ถ้าบอกว่าท่านอ๋องน้อยไม่ใช่ผีตายทั้งกลม เกรงว่าคนอื่นจะไม่เชื่อเสียด้วย”

“ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง ข้าต้องขออภัยท่านอย่างสูงที่เข้าใจผิด ที่จริงแล้วท่าน 

ไป๋อู๋ฉางไม่ใช่ผีแขวนคอตาย แต่เป็นผีแขวนคอตายที่ทิ้งภรรยาด้วย ท่านปากร้าย 

เลือดเย็น เจ้าคิดเจ้าแค้น”

นาน  ๆ  ครั้งไป๋อู๋ฉางจะโมโห มองทังเส้าชิงด้วยสายตาดุดัน คำพูดที่ออก 

จากปากแต่ละคำไม่มีคำไหนดีเลย เดิมทีข้าตั้งใจว่าจะห้ามปรามไม่ให้พวกเขา 

ทะเลาะกัน แต่คิดไปคิดมา นี่เป็นศึกวิวาทะของผู้ชาย ไม่ว่าข้าจะห้ามปรามหรือไม่  

พวกเขาก็ทะเลาะกันต่ออยู่ดี ดังนั้นข้าจึงไม่ควรเข้าไปผสมโรงด้วย

หลังจากเหตุการณ์นั้น ข้าได้ไปหาท่านพ่อ คุยเรื่องยกเลิกการแต่งงานกับท่าน 

คร่าว  ๆ  ที่โต๊ะวงไพ่นกกระจอก ควันลอยฟุ้ง ท่านพ่อคาบกล้องยาสูบมวนยาว  

ลูบเคราสองสามครั้ง กล่าวอย่างมีนัยลึกซึ้งว่า “เม่ยเม่ย เจ้าก็รู้นี่ว่า การเป็นคน 

นั้นมันก็หลักการเดียวกับเงินนั่นเอง เจ้าดูเหรียญทองแดงนี่สิ พ่อเพิ่งไปแลกมา 

จากโรงฝากเงินกระดาษเมื่อครู่” ท่านพ่อโยนเหรียญทองแดงที่ใช้ในปรโลกให้ข้าดู 

เหรียญหนึ่ง “เงินพวกนี้เป็นเงินที่เพื่อนเก่าของพ่อเผาส่งมาให้ทั้งนั้น ถ้าไม่มี 
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พี่น้องต่างแซ่ต่างตระกูลเหล่านี ้ พ่อก็คงเล่นการพนันไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้”

ข้ามองท่านพ่อด้วยความไม่เข้าใจ ท่านพ่อเอากล้องยาสูบเคาะบนเหรียญ 

ทองแดง “เหรียญทองแดงนี้ ตรงกลางมีรูเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนตัวกรอบเหรียญ 

เป็นวงกลม เราเป็นคนก็ควรเป็นแบบนี้ เนื้อในยึดถือความถูกต้องตามกรอบ 

ธรรมเนียมจารีต ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกควรจะกลมกลึงงดงามประณีตไม่มีตำหนิ”  

ข้าพยักหน้าเหมือนกับว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ท่านพ่อมีประสบการณ์มากมาย คำพูด 

ของท่านมักมีเหตุมีผล เพียงแต่ข้าไม่เข้าใจว่า มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องยกเลิกการ 

แต่งงานด้วย

“ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายก็มีหลักการเดียวกัน พ่อรู้ว่าในใจเจ้ายัง 

คิดถึงเจ้าหนุ่มหยางอวิ๋นอยู่ ข้าก็เสียดายเขา แต่ในเมื่อทางนั้นเราเดินไปไม่ได้  

เราก็ต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่ มองทางสายใหม่ให้ชัดเจนเสียก่อนแล้วค่อยว่ากัน  

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินไปก่อน ตอนนี้ก็เป็นมีดหั่นเต้าหู้ที่เรียบทั้งสองด้าน ทำดีกับ 

ทุกฝ่ายไปก่อนเป็นดี” ท่านพ่อสูบยาสูบทีหนึ่ง ใบหน้าเคลิบเคลิ้มมีความสุข  

“ชนะแล้ว!”

สีหน้าของท่านพญายม ยมทูตหัววัวและยมทูตหน้าม้าเปลี่ยนไปชั่วขณะ

ช่วงวัยชราท่านพ่อมีฉายาในราชสำนักว่า ‘ตาเฒ่าพันธุ์ปลาไหล’ สาเหตุที่ได้ 

ฉายานี้ก็เพราะประการแรก ท่านพ่อเจ้าเล่ห์ลื่นไหล ประการที่สองก็เพราะท่าน 

มคีวามอดทนในการรอคอย เรยีกไดว้า่ทา่นพอ่ผา่นวยัหนุม่ดว้ยการรอคอยมาตลอด  

ท่านมีความอดทนสูง แต่กลับไม่เข้าใจความเป็นไปของสังคม จึงแค้นเคืองสังคม 

ทีไ่มเ่ปน็ธรรม และผดิพลาดครัง้ใหญเ่มือ่ไดร้บับทเรยีน ดงันัน้ในชว่งบัน้ปลายชวีติ  

ท่านจึงกะล่อนปลิ้นปล้อน ไม่อยู่ในศีลในธรรม หากท่านพ่อไม่ติดการพนันจน 

งอมแงมและตายคาโต๊ะไพ่นกกระจอก วงศ์ตระกูลของเราก็คงเจริญรุ่งเรืองแน่นอน  

ตอนนัน้ทา่นพอ่เพิง่อายไุดส้ีส่บิปกีเ็สยีลกูชายไปสองคน ทา่นจงึรกัขา้มาก ชายหนุม่ 

ที่คู่ควรเป็นเขยของท่านมีเพียงไม่กี่คน แม้แต่ชายหนุ่มที่มีคุณธรรมมีความสามารถ 

รอบด้านก็ยังถูกท่านวิจารณ์เสียไม่มีชิ้นดีทุกราย  ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 

ที่ท่านพ่อจะนิยมชมชอบเซี่ยปี้อาน ท่านพ่อรอคอยอยู่ทุกวันว่าเมื่อไรข้าจะได้เป็น 

ภรรยาของไป๋อู๋ฉาง เพราะฉะนั้นเรื่องยกเลิกการแต่งงานจึงถูกถ่วงเวลาไปเรื่อย  ๆ  
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ไม่มีใครสนใจ แต่เมื่อข้าได้มาอยู่ในสถานที่แปลกใหม่ วันเวลาจึงผ่านไปรวดเร็ว 

กว่าปกติ แค่ถนนคืนวิญญาณสายเดียวก็พอให้ข้าได้เดินเที่ยวจนเต็มอิ่มแล้ว  

นอกจากนี้ตั้งแต่ข้าปรับตัวได้จนเข้าที่เข้าทางแล้ว เซี่ยปี้อานกับทังเส้าชิงก็กลายเป็น 

แขกประจำของหอยั้งเมฆา ถ้ามาแลว้ไมเ่จอกันก็ดีไป แตห่ากคู่กัดคู่นีเ้จอกันเมือ่ใด 

เป็นต้องต่อปากต่อคำ ประชดประชันแดกดันกันไปมา ยืดเยื้อไปเป็นวันเป็นคืน 

ก็ยังไม่มีใครยอมใคร

เวลาเจ็ดวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว และแล้วก็มาถึงวันสารทจีน เดิมทีข้าคิดจะชวน 

ท่านพ่อไปเดินเที่ยวในโลกมนุษย์ด้วยกัน แต่ท่านพ่อบอกว่าท่านกับท่านพญายมมี  

‘งานหลวง’ ตอ้งจดัการ จงึผดินัดข้า ตน้เดอืนเจด็และกลางเดือนเจด็เปน็ชว่งเริม่ตน้ 

ของเทศกาลผี๔ ในช่วงสองวันนี้ บรรดาผีในนรกต่างอุดอู้สุดทน จึงหนีไปก่อเรื่อง 

บนโลกมนุษย์อยู่บ่อย ๆ ดังนั้นวิญญาณที่เซี่ยปี้อานจับได้จึงมากกว่าปกติ ทังเส้าชิง 

ก็ต้องสะสางคดีชีวิตมากเป็นพิเศษ ช่วงก่อนเที่ยงคืนที่ต้องส่งเหล่าวิญญาณกลับ 

ปรโลกให้เรียบร้อยนั้น พวกเขามีงานหลวงที่ต้องจัดการจริง  ๆ ทังเส้าชิงบอกว่า 

เมื่อเสร็จงานจะรีบมาหาข้า เขาอยากเห็นข้ากลายร่างจากพรายน้ำสีฟ้าหม่นเป็น 

ภูตยักษ์โฉมงาม

หลังจากที่ถกเถียงกันนับครั้งไม่ถ้วน ในที่สุดท่านอ๋องทังเส้าชิงกับท่าน 

ไป๋อู๋ฉางก็ตกลงกันได ้ พวกเขาตัดสินใจให้ข้าเลื่อนขั้นเป็นภูตยักษ์หลังจากวิญญาณ 

คืนร่างแล้ว ภูตยักษ์เป็นผีร้ายที่มีชื่อในปรโลก มักทำหน้าที่เฝ้าด่านประตูผี เดิน 

ลาดตระเวนตามถนนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองโยวตู คล้าย ๆ กับขุนนาง 

ฝ่ายบู๊ในโลกมนุษย์ เป็นงานที่ทำง่าย  ๆ  สบาย  ๆ  แต่เบี้ยหวัดสูง นับเป็นประเภท 

ภูตผีที่ไม่เลวทีเดียว ภูตยักษ์ชายมีพลังอำนาจสมกับเป็นยักษ์ แต่ภูตยักษ์หญิง 

ฟงัดแูลว้กลบัไมม่พีลงัอำนาจเหมอืนชือ่ ดงันัน้กอ่นทีข่า้จะตอ้งกลายรา่งเปน็ภตูยกัษ ์

๔  ตามความเชื่อโบราณกล่าวว่า ท่านพญายมจะปล่อยดวงวิญญาณบรรพบุรุษผู้ล่วงลับครึ่งเดือน 

ตั้งแต่ต้นเดือนเจ็ด ดังนั้นจึงมีประเพณีรับบรรพบุรุษต้นเดือนเจ็ด และส่งบรรพบุรุษกลางเดือนเจ็ดหรือในวัน 

สารทจีนนั่นเอง
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สาวเต็มตัว ข้าจึงอยากจะใช้ชีวิตอย่างพรายน้ำให้เต็มที่เป็นคืนสุดท้าย

ข้าพบผู้พิพากษาชุยที่ด่านประตูผีอีกครั้ง เขาถือพู่กันขนกระต่ายกับสมุด 

ดวงชะตาไว้ในมือ หันมาคำนับข้าแล้วกล่าว “วันนี้เป็นวันวิญญาณคืนร่างของ 

หวังเฟย๕ เมื่อข้ามประตูนี้ไปยังแม่น้ำลืมอดีตก็จะกลายร่างเป็นวิญญาณที่มีร่าง 

เป็นคนหลังเที่ยงคืน และจะกลายร่างเป็นภูตผีได้ด้วยการเพ่งกระแสจิต วิญญาณ 

ทั่วไปกลายร่างเป็นคนไม่ได ้ แต่ท่านเป็นถึงหวังเฟยจะกลายร่างเป็นคนไปอยู่ในโลก 

มนุษย์เมื่อใดก็ได้ แต่ท่านจงจำไว้ว่า ห้ามคนทั่วไปรู้เด็ดขาดว่าท่านเป็นผี ถ้าเป็น 

เวลาปกติก็ยังพออะลุ่มอล่วยได้ เพราะอย่างไรเสียก็ต้องมีผีบางตัวขึ้นไปก่อเรื่อง 

ในโลกมนุษย์ ถ้าทำผิดเล็กน้อยก็ปล่อยไป ทำผิดมากก็ลงโทษตามกฎ แต่ตอนนี้ 

เป็นช่วงวันสารทจีน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจับตามองเป็นพิเศษ หากท่านก่อเรื่อง- 

ก่อราวขึ้นมา ย่อมไม่มีใครปกป้องท่านได้ หวังเฟยโปรดอย่าถือสาที่ข้าน้อยพูดมาก  

ข้าน้อยเพียงแต่จะบอกความจริงที่ไม่น่าฟังให้ท่านทราบเท่านั้น” 

“ข้าทราบแล้ว ขอบคุณใต้เท้าชุยมากที่เตือน” ข้ามองไปที่สะพานไน่เหอ 

ที่อยู่ด้านนอก “ถ้าเช่นนั้น วันนี้ต้องข้ามสะพานไหม”

“มีเพียงผีที่กำลังไปเกิดใหม่เท่านั้นที่จะต้องข้ามสะพานไน่เหอ หวังเฟย 

เป็นภูตผี ไม่จำเป็นต้องข้ามสะพาน ท่านนั่งเรือจากแม่น้ำลืมอดีตไปยังโลกมนุษย์

ได้เลย”

“ถ้าเช่นนั้นเหตุใดบนสะพานไน่เหอถึงได้มีผีอยู่มากขนาดนั้น พวกเขา 

กำลังจะไปเกิดในภพภูมิใหม่กันหมดเลยหรือ”

“บางตนก็ใช่ บางตนก็ไม่ใช่” ผู้พิพากษาชุยชี้พู่กันขนกระต่ายไปที่ผีแก่ 

ผมขาวบนสะพานแล้วพูดว่า “อย่างเขาผู้นั้น รอคอยคนอยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปีแล้ว 

ก็ยังไม่ยอมไปเกิดใหม่ หวังเฟยทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใด” ข้าส่ายหน้า  

ผู้พิพากษาชุยเล่าต่อไป “ดวงชะตาที่ผูกพันกันตั้งแต่ชาติก่อนยังไม่หมด มิทราบ 

หวังเฟยเคยทราบหรือไม่ว่า หากสามีภรรยาคู่ใดสัญญากันว่าจะอยู่ด้วยกันร้อยปี  

แล้วมีใครตายเมื่ออายุเก้าสิบเจ็ด ก็ต้องมารอบนสะพานไน่เหออีกสามปี ผีตนนั้น 

๕  หมายถึง สนมหรือชายา
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เพิ่งกลับมาจากโลกมนุษย์ ภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นเขาจึงมารอภรรยา 

ไปเกิดใหม่พร้อมกัน”

“ช่างรักกันลึกซึ้งถึงเพียงนี้” ข้าพยักหน้าอย่างเข้าอกเข้าใจ “แต่ที่เขารอ 

ก็เพราะเขาเต็มใจรอเองกระมัง หากเขาต้องการไปเกิดใหม่ก็คงไม่มีใครห้ามได้”

“หวังเฟยกล่าวถูกต้องแล้ว”

“ถ้าเช่นนั้นผู้ที่ไม่มีชะตาผูกพันกับใคร ก็ไปเกิดใหม่ได้ทันทีใช่หรือไม่”

“หวังเฟยฉลาดหลักแหลมนัก”

“ถ้าเป็นเช่นนั้น คืนนี้เมื่อวิญญาณข้าคืนร่างแล้ว ข้าก็จะไปเกิดใหม่”

“อืม ถ้าว่ากันตามหลักการก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่การไปเกิดใหม่เป็นเรื่อง 

สำคัญอันดับหนึ่งในปรโลก เหมือนอย่างพิธีฝังศพในโลกมนุษย์ ผีที่จะไปเกิดใหม่ 

ทุกตนจะต้องได้รับการอนุญาตจากจักรพรรดิแห่งเฟิงตูเสียก่อน สาเหตุการตาย 

ของหวังเฟยนั้นไม่มีปัญหาอะไร แต่เวลาตายนี่สิมีปัญหา หากตอนที่ท่านจักรพรรดิ 

ตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผทีีจ่ะไปเกดิใหม่ และทา่นเกดิอยากตรวจสอบสมดุดวงชะตา 

ขึน้มาดว้ยแลว้พบวา่มกีารแกไ้ขเวลาตายของทา่น จนรูว้า่จรงิ ๆ แลว้ทา่นตอ้งตกนรก  

สิบแปดขุม แต่ท่านกลับหนีโทษ เกรงว่าท่านจะต้องถูกจับไปส่งนรกขุมอเวจี”

“นรกขุมอเวจี?”

“คุกทุกแห่งย่อมมีที่คุมขังนักโทษประหาร นรกขุมอเวจีก็คือสถานที่คุมขัง 

นักโทษประหารในปรโลก จะอธิบายเช่นไรดีนะ ความหมายคือไม่มีวันได้ไปผุด 

ไปเกิดนั่นเอง”

“...” 

ข้ากับผู้พิพากษาชุยมองหน้ากันอยู่นาน “ถ้าเช่นนั้นข้าควรทำอย่างไร  

อยู่เป็นภูตยักษ์สาวในปรโลกตลอดไปอย่างนั้นหรือ”

“หามิได้ หามิได้ หวังเฟยไม่ต้องกังวลไป ขอแค่มีคนเปลี่ยนชื่อท่านใน 

บัญชีรายชื่อผีที่จะไปเกิดใหม่ให้เป็น  ‘ภรรยาของท่านใดสักท่าน’ อย่าใช้ชื่อเดิม  

แล้วตอนที่ข้ามสะพานไน่เหอก็ข้ามไปพร้อมกับสามี แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว”

“ถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ยาก หากท่านได้พบเส้าชิง ช่วยบอกเขาหน่อยว่าข้าอยาก 

ไปเกิดใหม่ ถามเขาว่าเขาอยากไปเกิดใหม่พร้อมข้าหรือไม่”
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“ข้าน้อยรับบัญชา หวังเฟยเดินทางระวังด้วย”

ข้านั่งเรือไปตามแม่น้ำลืมอดีต ผ่านแม่น้ำซานถู แล้วถูกทหารผีนำตัวส่งไป 

ยังโลกมนุษย์ ภาพแรกที่ปรากฏตรงหน้าข้าคือสุสานรกร้าง หลุมศพมากมาย 

ที่มีวิญญาณลอยเข้าลอยออก วิญญาณทุกตนกลับมาเยี่ยมโลกมนุษย์เหมือนกับข้า 

ในสุสานอันมืดมิดแห่งนี้ มีคนมาเซ่นไหว้ผู้ล่วงลับ ข้างหลุมศพของข้าซึ่งมีป้ายชื่อ 

โทรม  ๆ  เขียนว่า ‘สุสานของตงฟางเม่ย’ มีชายคนหนึ่งกำลังคุกเข่าอยู่หน้า  ‘สุสาน 

ของภรรยาคนแซ่อู๋’ เขาร่ำไห้พลางเผากระดาษเงินกระดาษทอง วิญญาณภรรยา 

ของเขาก็คุกเข่าหลั่งน้ำตาอยู่ตรงหน้าเขานั่นเอง แต่เขามองไม่เห็น นี่เป็นครั้งแรก 

ที่ข้ารู้สึกว่าผีไม่น่ากลัว แต่รู้สึกว่าน่าเศร้าระคนซาบซึ้งใจ โชคดีที่สามีของข้าก็ตาย 

ไปพร้อมกัน ไม่อย่างนั้นหากข้ามาพบเหตุการณ์เช่นนี้คงทนไม่ได้เช่นกัน ทันใดนั้น 

เองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งคลานเข้ามาร้องไห้โอดครวญเสียงดังไปทั่วสุสาน “นางปีศาจ 

จิ้งจอกตงฟางกินผัว เจ้าฆ่าใครไม่ฆ่า ดันมาทำให้ลูกชายข้าต้องมาตายไปด้วย  

เจา้ไมไ่ดต้ายดหีรอก เจา้ตกนรกไปกต็อ้งถกูตดัลิน้ลงกระทะทอดนำ้มนั นางผูห้ญงิ 

ดวงกินผัว โถ ลูกรักของแม่ ดวงใจของแม ่ ลูกต้องตายอย่างน่าอนาถนัก”

ข้ามองไปที่ต้นเสียงโอดครวญนั้น มุมปากพลันกระตุกโดยไม่รู้ตัว ที่แท้ 

ก็ฮูหยินของท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือท่านแม่ของสามีคนที่สามของข้านั่นเอง  

ด้านหลังของฮูหยินยังมีท่านพ่อและน้องชายน้องสาวของเขาอีกเป็นพรวน น้องสาว 

คนหนึ่งถามขึ้น “ท่านแม่ ตงฟางกินผัวคือใครหรือ”

ท่านผู้ตรวจการตอบ “ก็นางรำที่ทำให้พี่ชายของเจ้าตายไงเล่า”

“แล้วนางรำคืออะไรหรือ”

“กค็อืผูห้ญงิทีร่อ้งรำทำเพลงใหค้นอืน่ดู นางรำทีข่ายตวัใหห้อนางโลมอยา่งไร 

เล่า”

“ท่านพี่ เรื่องแบบนี้ไม่ควรเล่าให้เด็กฟัง” ฮูหยินท่านผู้ตรวจการรีบอธิบาย 

ใหล้กู ๆ ฟงั “เอาเปน็วา่ นางไมใ่ชค่นดี แตเ่ปน็ภตูผปีศีาจทีเ่ปน็ตน้เหตใุหส้ามตีาย”

“พวกเจ้าพูดเหลวไหล”

เด็กคนหนึ่งในชุดไว้ทุกข์วิ่งมาพลางตะโกนด้วยใบหน้าแดงก่ำ “พี่สาวข้า 

ไม่ใช่ปีศาจ นางเป็นคนดี ที่นางต้องไปเป็นนางรำก็เพื่อหาเลี้ยงข้า ถ้าไม่มีนาง  
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ข้าคงอดตายไปนานแล้ว พวกเจ้าจะมาดูหมิ่นนางไม่ได้”

ท่านผู้ตรวจการพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่า “ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอันใด นางรำ 

ก็คือนางรำ ไม่มีข้อแก้ต่างอะไร และถึงแม้ว่านางจะไม่ได้เป็นนางรำ นางก็ไม่ใช่ 

คนดีอะไร”

ยังไม่ทันที่เด็กคนนั้นจะได้เปิดปากพูด น้องชายและน้องสาวของสามีคนที่ 

สามของข้าต่างก็ตบมือชอบใจด้วยความไร้เดียงสา บ้างก็ร้องว่า “อ๋อ  ๆ  ๆ นางรำ  

นางรำ นางรำที่เต้นกินรำกิน พี่สาวของเจ้าเป็นนางรำ พี่สาวของเจ้าเป็นนางรำ”

“พวกเจ้าห้ามว่าพี่สาวข้า พี่สาวข้าไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเจ้าพูด”

เด็กคนนั้นขอบตาแดง กระทืบเท้าด้วยความโกรธแค้น ในที่สุดก็วิ่งมา 

คุกเข่าอยู่ตรงหน้าหลุมศพของข้า กอดป้ายชื่อหน้าหลุมศพไว้ “พี่จ๋า พี่กลับมา  

พี่กลับมาสิ พี่กลับมาสิ พวกนั้นจะพูดถึงพี่แบบนี้ไม่ได้ พี่จ๋า พี่กลับมาเถอะ”

น้องชายข้ายังเด็ก ไม่อาจแบกรับความทุกข์ทน เขาพูดได้ไม่กี่ประโยค 

ก็ร้องไห้โฮขึ้นมาอีก ในขณะที่เด็ก  ๆ  ที่อยู่ข้างหลังเขายังคงตบมือหัวเราะชอบใจ  

“นางรำ นางรำ ตงฟางกินผัวเป็นนางรำ น้องชายนางรำก็เป็นนางรำ”

ข้ามองดูเช่อเอ๋อร์ น้องชายข้าอยู่ในชุดไว้ทุกข์ นั่งคุกเข่าเดียวดายอยู่หน้า 

หลุมศพ ข้าเกือบจะกลายร่างเป็นคนเข้าไปกอดน้องแล้ว แต่ผีสาวที่นั่งอยู่กับสามี 

ข้างหลุมศพข้าห้ามเอาไว้ก่อน นางบอกข้าว่า “ถ้าคนพวกนี้จำเจ้าไม่ได้ก็ดีไป แต่ 

ถ้าเกิดพวกเขาจำเจ้าได้ขึ้นมาแล้วรู้ว่าเจ้าเป็นผีก็จะเกิดเรื่องราวใหญ่โต เจ้าจะต้อง 

ตกนรกสิบแปดขุม แถมน้องชายเจ้าก็ต้องลำบากไปด้วย”

“แต่...” ข้ามองเช่อเอ๋อร์อย่างอดเป็นห่วงไม่ได้

“ผีทุกตนต่างก็มีคนที่ยังผูกพันในโลกมนุษย์ ล้วนแต่เป็นชะตาสัมพันธ์ 

ที่ยากจะตัดขาด” ผีสาวมองสามีตนที่อยู่ข้าง ๆ แล้วพูดว่า “เจ้าอย่าได้วู่วาม”

ขณะนั้นเอง รองเท้าปักลายดอกคู่หนึ่งกับกระโปรงสีม่วงอ่อนก็ปรากฏอยู่ 

ตรงหน้าเช่อเอ๋อร์

“เป็นนางรำแล้วทำไม” น้ำเสียงนั้นเย็นเยือกราวน้ำแข็ง คนที่อยู่ตรงหน้า 

เชอ่เออ๋รค์อืหญงิแพศยาแซเ่หลิง่ “ยงัไงกด็กีวา่พวกขนุนางสงูศกัดิท์ีก่อ่เรือ่งนา่บดัส”ี

ฮูหยินท่านผู้ตรวจการกล่าวด้วยความโกรธ “เจ้าพูดว่าอะไร เหลิ่งหรง  
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เจ้านึกว่ามีฮ่องเต้หนุนหลังอยู่แล้วจะใหญ่คับฟ้าหรือ เมื่อก่อนเจ้าก็เป็นนางรำ 

เหมือนกัน”

“แต่พวกเจ้าก็ไม่กล้าทำให้ข้าไม่พอใจไม่ใช่หรือ” เหลิ่งหรงมองพวกเขาด้วย 

สายตาเย็นชาแล้วพูดต่อ “ข้าขอพูดอีกสักประโยค ข้าจะทูลให้ฝ่าบาทส่งคนไป 

ยึดทรัพย์และประหารพวกเจ้ายกครอบครัว”

หลังจากนั้นที่หน้าหลุมศพคุณชายน้อยก็สงบลง เช่อเอ๋อร์มองเหลิ่งหรงด้วย 

ดวงตาบวมแดง “พี่เหลิ่ง พี่สาวข้าจะกลับมาใช่ไหม ข้าคิดถึงพี่ ข้าคิดถึงพี่มาก...”

เหลิ่งหรงถอนใจเบา  ๆ  ครั้งหนึ่ง คุกเข่าลงหน้าหลุมศพแล้วหยิบกระดาษ 

เงินกระดาษทองวางลงในที่เผาพลางกล่าว “ตงฟางเม่ย เจ้านะเจ้า ทำปากแข็ง  

ตอนนั้นข้าจะให้เงินเจ้า เจ้ากลับทำปากแข็งไม่ยอมรับน้ำใจของข้า ปากก็พร่ำบอก 

ว่าจะดูแลตงฟางเช่อให้ดี แต่ท้ายสุดก็มาฆ่าตัวตายเพราะความรักพร้อมกับสามี 

บนเรือ เจ้านะเจ้า ทำอะไรช่างวู่วามนัก”

มุมปากของข้ากระตุกเป็นครั้งที่สอง ข้าหรือที่วู่วาม ข้าอยากฆ่าตัวตาย 

อย่างนั้นหรือ คนที่วู่วามคือทังเส้าชิง ข้าต่างหากที่ถูกฆ่าตายเพราะความรัก

เชอ่เออ๋รร์อ้งไหท้ีห่นา้หลมุศพอยูน่าน ใบหนา้ทีข่าวสะอาดตอ้งมาเปรอะเปือ้น  

ก่อนกลับเช่อเอ๋อร์คุกเข่าคำนับหน้าสุสานของข้าสามครั้ง เมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่า 

หน้าผากน้องข้าถลอก เมื่อได้เห็นผ้าขาวไว้ทุกข์ผูกอยู่ที่ศีรษะเล็ก ๆ  ของน้องชาย  

อีกทั้งบนหน้าผากยังมีเลือดไหลซิบ  ๆ หัวใจของข้าแทบแหลกสลาย ข้าเป็นห่วง 

น้องที่สุด ข้าตายแล้ว แต่เช่อเอ๋อร์ยังเด็กนัก ใครจะดูแลน้อง เหลิ่งหรงนั้น 

แย่งได้แม้กระทั่งสามีคนอื่น ถ้าจะฝากความหวังไว้กับนาง แม่หมูคงปีนต้นไม้กัน 

ได้หมดแล้ว๖ ข้านั้นตายอย่างน่าเศร้านัก สิ้นลมไปเจ็ดวันแล้ว แต่กลับมีคนแค่ 

สองคนมาจุดธูปไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทองให้ที่หน้าหลุมศพ คนหนึ่งเป็น 

ญาติพี่น้องคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ ส่วนอีกคนกลับเป็นศัตรูหัวใจ 

ทีป่ระชนัขนัแขง่กนัมาทัง้ชวีติ คนทีข่า้รูจ้กัเมือ่ครัง้ยงัมชีวีติอยู ่ ผูท้ีถ่งึคราวกเ็สยีชวีติ 

กันไปหมดแล้ว พี่ชายสองคนของข้าก็คงไปเกิดใหม่ได้สิบถึงยี่สิบปีแล้ว ข้าถอนใจ 

๖ หมายถึง หาได้ยากยิ่ง ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา
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เบา ๆ เดินตามพวกเขาออกมานอกสุสาน มองพวกเขาขึ้นรถม้า แล้วรถม้าก็วิ่งไป 

ตามทางจนสุดสายตา

คืนวันสารทจีน หลังจากที่เพิ่งเสร็จพิธีเซ่นไหว้วิญญาณเร่ร่อน๗  ในตรอกซอย 

มีผู้คนไม่น้อย แต่ถนนหลวงในเมืองกลับโล่งว่าง ร้านค้าปิดทำการเพื่อหลีกทาง 

ให้กับผีและวิญญาณ ตรงกลางซอกซอยจะมีโต๊ะเซ่นไหว้ที่วางอาหารเต็มไปหมด 

ทุกช่วงสิบกว่าเชียะ๘ กลางคูเมืองมีโคมไฟรูปดอกบัวลอยอยู่เต็มไปหมด ชาวบ้าน 

เชื่อว่า การลอยโคมเป็นการส่งดวงวิญญาณเร่ร่อนไปยังทางสู่ปรโลก สำหรับ 

คนเป็นแล้ว ค่ำคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญ พระจันทร์เต็มดวง ลมตะวันออกพัดโชย  

ดอกไม้ต้นไม้พากันพลิ้วไหว เมืองหลวงกลายสภาพเป็นเมืองร้าง จะมีก็เพียง 

กระดาษเงินกระดาษทอง ควันธูป กลีบดอกไม้ และใบไม้ร่วงที่ถูกสายลมเย็น 

พัดปลิวไปทั่ว หากคนเป็นได้เห็นสภาพที่แท้จริงในคืนนั้นอาจตกใจกลัวจนสิ้นลม 

กลายเปน็พวกเดยีวกบัเหลา่วญิญาณกเ็ปน็ได ้ แสงจนัทรส์าดสอ่งทางหลวงนอกเมอืง 

อันกว้างขวาง สะพานหินข้ามคูเมือง หอแดงที่ประดับประดาหลังคาอย่างงดงาม... 

ในเมืองหลวงที่มีบ้านเรือนกว่าหมื่นหลังคาเรือนแห่งนี ้ กลับแออัดไปด้วยผีประเภท 

ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเปน็ พรายนำ้ ผศีพแขง็ตาย เทพมาร วญิญาณตายโหง ผแีขวนคอ 

ตาย ผีไม่มีหัว ผีสองหัว...แล้วยังมีวิญญาณเร่ร่อนที่เพิ่งคืนร่างเหมือนข้าอีก 

จำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีปีศาจจากภพปีศาจที่มาเพื่อ  ‘ชมบรรยากาศ’  ปีศาจ 

กลุม่นีบ้า้งกต็ฆีอ้งรอ้งปา่ว บา้งกค็รวญเพลงรำ่ไห ้ บางตนลอยอยูใ่นอากาศ บางตน 

คลานอยู่กับพื้น บางตนกระโดดอยู่บนถนน บางตนลากขาที่ขาดเดินไปมา... 

๗  พิธีเซ่นไหว้วิญญาณเร่ร่อน   จะทำกันในวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ หรือวันสารทจีน  

บริเวณที่จัดพิธีเซ่นไหว้จะมีเนื้อสัตว์ ผลไม้ และของเซ่นไหว้อื่น  ๆ  วางเรียงรายนับร้อยจาน นอกจากนี้ 

ยังมีข้าวสารและธัญญาหารเต็มเกวียน ปลาและเนื้อกองสูงพะเนิน ร้านรวงต่าง  ๆ  จะจัดเตรียมของเซ่นไหว้กัน 

อย่างเต็มกำลังเท่าที่จะจัดหาได้ พิธีเซ่นไหว้นี้ทำเหมือนกับพิธี  ‘จั้วเจี้ยว’  ซึ่งเป็นพิธีเซ่นสรวงเทพยดา 

ในงานแตง่งาน นอกจากนีย้งัมกีารนมินตพ์ระสงฆแ์ละนกับวชเตา๋มาสวดมนตใ์นบรเิวณพธิ ี เพือ่นำพาดวงวญิญาณ 

เร่ร่อนกลับไปยังสวรรค์ บางครั้งก็ยังมีการแสดงชุด ‘จงขุยจับผี’ และการแสดงพื้นบ้านอื่น ๆ 
๘  ออกเสยีงตามภาษาจนีกลางวา่ ‘ฉือ่’ เปน็หนว่ยวดัความยาวของจนี โดย ๑ เชยีะมคีวามยาวเทา่กบั  

๓๓.๓๓ เซนติเมตร
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ราวกับเป็นขบวนแห่ในงานเลี้ยงรื่นเริง

โคมแดงส่ายไหวไปมาตามแรงลม กลิ่นดอกกุ้ยหอมฟุ้งไปทั่วเมืองหลวง  

กลีบดอกไม้ร่วงดูราวกับหิมะลอยล่องไปตามลม ลอยผ่านแผงขายภาพที่วางขาย 

ตอนกลางคนืรา้นหนึง่ ใกล ้ๆ แผงขายภาพ มผีกีลุม่หนึง่กำลงัขายภาพอยู่ กลุม่คน 

พเนจรมองไม่เห็นผีกลุ่มนี้ ส่วนข้าถ้าไม่ติดว่ามีอย่างอื่นที่ต้องทำ ก็คงจะเดินไปดู 

จิตรกรวาดภาพ ข้าเป็นผีมาเจ็ดวัน ความสามารถในการแยกแยะคนกับผีของข้า 

ดีขึ้นมาก แม้แต่ผีที่ปรากฏในร่างคน ข้าก็ดูออกว่าไม่ใช่คนตั้งแต่แรกเห็น จิตรกร 

หญิงคนนั้นมีพลังหยินปกคลุมซึ่งสัมผัสได้ตั้งแต่อยู่ไกลจากนาง บนแผงขายภาพ 

ของนางมีอุปกรณ์วาดภาพวางเรียงรายอยู่ แต่กระดาษวาดภาพมีเนื้อกระดาษ 

ไม่เหมือนกระดาษทั่วไป สีเขียนภาพบนที่ฝนหมึกเป็นก้อนเลือดผสมหมึก แต่มี 

หมึกผสมอยู่เพียงเล็กน้อย กระดาษนั้นที่แท้ก็คือหนังสด  ๆ  ของคน เมื่อเงยหน้า 

มองใบหน้าของนาง แม้จะงดงาม แต่ก็แลดูหลอกตา นางคงจะเป็นผีห่มหนังคน 

ที่เอาผิวหนังคนคลุมร่างมารื่นเริงบนโลกมนุษย์

ร่างที่นั่งอยู่ด้านหน้าแผงขายภาพดูเหมือนจะเป็นคน ด้านบนแผงมีโคมไฟ 

กระเบื้องแขวนอยู ่ ภายใต้แสงไฟสีเหลือง ผมของเขาเหมือนสายธารน้ำตกสีดำยาว 

ทิ้งตัวลงมาถึงเอว ชุดคลุมยาวสีแดงขับให้เห็นรูปร่างสูงโปร่ง มองจากด้านข้าง  

ลำคอและจมกูขาวราวกบัหยก ดทูา่ทางนา่จะเปน็คณุชายรปูงามทา่นหนึง่ ในคเูมอืง 

ดา้นหลงัแผงขายภาพมโีคมรปูดอกบวัสเีหลอืงลอยอยูน่บัไมถ่ว้น ราวกบัดวงวญิญาณ 

ที่ส่องแสงริบหรี่โอบล้อมเมืองหลวงแห่งนี้ไว้ในคืนเดือนเพ็ญ กิ่งก้านของต้น 

ดอกกุ้ยถูกน้ำหนักของดอกกุ้ยกดทับจนงองุ้มลง  ท่ามกลางสายลมโชยไหว  

กลีบดอกกุ้ยสีขาวร่วงลงเต็มไหล่ของเขา ยังพัดเอาโคมไฟที่แขวนอยู่บนร้านไหว 

ไปมา แสงไฟจากโคมส่องผมสีดำขลับของเขาให้เป็นประกายเงางาม

ผิวพรรณที่ละเอียดงดงามเช่นนี้คงต้องถูกผีห่มหนังคนตนนั้นลอกไปทำชุด 

คลุมร่างเป็นแน่

ในปรโลก ผีห่มหนังคนคงเป็นผีที่ข้ากลัวที่สุด พวกเขาไม่มีร่าง ร่างจริง 

ของพวกเขาเป็นศพที่ไม่อาจฟื้นคืนสภาพเดิมได้ จึงได้แต่ปล่อยให้เน่าเปื่อยไป  

นอกเสียจากว่าไปเกิดใหม่เท่านั้นจึงจะได้ร่างใหม่ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่อยาก 
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ออกไปไหน เพราะแม้แต่ผีห่มหนังคนยังตกใจกลัวกันเองแทบแย่ จึงจำเป็นต้อง 

เอาผิวหนังคนเป็นมาคลุมร่าง และหากผิวหนังที่คลุมร่างนั้นเน่าเปื่อยเมื่อใด ก็ต้อง 

ทิ้งไปเหมือนกับทิ้งเสื้อผ้าขาด หรือไม่ก็วาดแต่งเติมหรือปะชุนให้ดูไม่เน่าเละมาก  

เมื่อมองดูรูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาที่คลุมด้วยผิวคนไว้ แล้วจินตนาการถึง 

รูปร่างหน้าตาภายใต้ผิวที่คลุมอยู่นั้น ข้าก็รู้สึกรับไม่ได้เล็กน้อย

ขณะนั้นเอง คุณชายรูปงามลุกขึ้นจากที่นั่งมารับพู่กันจากจิตรกรผี แต้ม 

พู่กันบนภาพสองสามจุด ขณะที่กำลังแต่งแต้มภาพ เขากดแขนเสื้อที่ไหลลงมา 

เบา ๆ ผมดำทิ้งตัวยาวบนชุดแดงดั่งสายน้ำไหล ในมือถือพู่กันไว้ด้วยนิ้วเรียวยาว  

ข้อนิ้วสมส่วน งดงามจนไม่อาจละสายตา ข้าเป็นผีที่เพิ่งตายไม่นาน พอคิดถึงภาพ 

ทีเ่ขาจะถกูลอกหนงักถ็งึกบัขนหวัลกุ โชคดทีีเ่ขาไมรู่จ้กัขา้ จงึไมก่ลวัจะถกูเขาจบัได้ 

วา่เปน็ผ ี ขา้กลายรา่งเปน็คนเดนิไปขา้งเขา คดิวา่จะชว่ยชวีติเขาสกัหนอ่ย จงึพดูวา่  

“คุณชายท่านนี้ ขอถามหน่อยว่า...”

คุณชายผู้กำลังจะเอาพู่กันจุ่มหมึกหันกลับมาแสดงอาการตกตะลึงอย่างเห็น 

ได้ชัด สถานการณ์ต่อจากนี้ไม่ค่อยปกตินัก ช่วงเวลาที่ข้ากับเขาสบตากันจะว่ายาว 

ก็ไม่ยาว จะว่าสั้นก็ไม่สั้น เอาเป็นว่าเราสบตากันอยู่ชั่วเวลาหนึ่ง ไม่มีใครพูดอะไร  

สิ่งที่ข้าเห็นก็มีแค่ดวงตาดำขลับคู่นั้นของเขา ที่น่าแปลกคือสีหน้าของเขาตกตะลึง 

อยู่นาน ไม่ใช่เพราะตกใจกลัว แต่ดูเหมือนได้พบกับเพื่อนเก่าผู้ล่วงลับไปนานปี  

แววตาของเขาปกปิดความเศร้าหมองไว้ไม่อยู่ ขณะนั้นเอง จิตรกรผีโบกไม้โบกมือ 

แล้วเอ่ย “คุณชายฮวา ภาพของท่านจะเขียนกลอนประกอบสักหน่อยไหม”
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เพียงชั่วครู่เท่านั้น สหีนา้ตกตะลงึของเขากห็ายไปอยา่งไรร้อ่งรอย  

แทนที่ด้วยใบหน้าเรียบเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ข้าไม่รู้ว่าเหตุใดเมื่อครู่เขาจึง 

มองข้าอยู่นาน แต่ที่ข้าจ้องมองเขาก็เพราะห้ามใจตัวเองไม่อยู่ ข้าเคยคิดว่ารูปร่าง 

หน้าตาของบุรุษนั้นไม่สำคัญ แต่จักรพรรดิแห่งเฟิงตูกับท่านพญายมก็หน้าตาสุดทน 

ไปหน่อย ข้าถึงกับติดอ่างพูดไม่ออกเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา ทว่าเขากลับยิ้มแล้วเอ่ยว่า  

“แม่นางโปรดรอสักครู่” เขาขยับภาพในมือไปมา หยิบพู่กัน แล้วเขียนกลอนไว้ 

ที่มุมล่างขวาของภาพ

	 	 ยังจำจดแหนบัวขาว	 โฉมน้องงามราวบุปผา

	 มาพบพักตร์สบสายตา	 ไยน้องยากลับลืมเลือน

คำกลอนสี่วรรคเขียนเสร็จอย่างรวดเร็ว ตัวอักษรที่เขียนนั้นตัวเล็ก แต่ 

งดงามได้ส่วน ลีลาการเขียนคล้ายกับหวังซีจือ๑ เมื่อเขียนเสร็จแล้ว เขาขยับภาพ 

ไปดา้นหนา้เลก็นอ้ยใหภ้าพไปอยูต่รงหนา้ของจติรกรผแีลว้กลา่ว “รบกวนทา่นดว้ย”

“ได้สิ คราวนี้ท่านแต่งได้ดีทุกวรรค  โปรดอย่าแก้ไขอีกเลย  ข้าน้อย 

เอากลับไปทีไรก็เห็นว่าท่านแก้ไขทุกที ทำเอาข้าลำบากแทบแย่...” จิตรกรผีเริ่ม 

๓
คนงาม

๑  เป็นหนึ่งในปรมาจารย์ด้านศิลปะการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
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ม้วนภาพนั้นพลางเงยหน้ามองข้าอย่างจงใจ ราวกับจะต่อว่าที่ข้าเพิ่มงานให้เขา

ข้ามองภาพนั้นครู่หนึ่ง ในภาพมีหญิงสาวผู้หนึ่งเหยียบเมฆหลากสี ลอย 

ล่องเหมือนเซียน กอดกู่เจิงหลังหนึ่งไว้ในอ้อมอก ข้าเคยอยู่หอนางโลมหลายปี  

มีแขกส่งภาพวาดและอักษรศิลป์มาให้บ่อย ๆ ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ถือว่า 

มีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้าง เพียงแค่ชั่วเวลาจิบชาเดียว ข้าก็สามารถแยกแยะได้ว่าภาพ 

สายลมกลางทวิสนหมืน่ภผูา๒ ภาพใดเปน็ของจรงิ ภาพใดเปน็ของปลอม นอกจากนี ้

ข้ายังช่วยแต่งเติมภาพให้กับพวกขายภาพปลอมได้ด้วย ดังนั้นข้าจึงมีรสนิยมเรื่อง 

ภาพวาดไม่น้อย ข้าก็พอจะจำภาพทุกภาพและบทกวีทุกบทบนภาพที่ข้าเคยเห็นได้  

ทว่าข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่า ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าขณะนี้จะเป็นภาพที่  

‘เลอเลิศ’  ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาในชีวิต มิได้ ต้องรวมช่วงเวลาที่ตายแล้วด้วย  

ภาพนี้งดงามเสียจนจิตรกรที่ข้าชื่นชอบที่สุดอย่างกู้ข่ายจือ๓ต้องแพ้ไม่เป็นท่า  

ไม่น่าเชื่อว่าโลกนี้จะมีคนเขียนภาพที่มีฝีมือสูงส่งและมีลายเส้นพู่กันที่งดงามเพียงนี้  

ขณะทีข่า้กำลงัมองภาพวาดดว้ยความตะลงึนัน้ กไ็ดย้นิคณุชายฮวากลา่ว “ไมท่ราบวา่ 

แม่นางมีคำชี้แนะอันใด”

เมื่อได้ยินเสียงเขา ข้าหันไปมองด้วยความตื่นเต้น คนอะไรนอกจากรูปงาม 

แล้ว น้ำเสียงยังไพเราะเช่นนี้ ช่างเพียบพร้อมราวกับไม่ใช่เรื่องจริง ข้าตอบไปว่า  

“ข้าเพียงแต่อยากถามคุณชายว่า วันนี้เป็นวันสารทจีนมิใช่หรือ เหตุใดจึงออกมา 

ซื้อภาพนอกบ้าน”

“แมน่างหมายถงึภาพนีห้รอื” คณุชายฮวาชีไ้ปทีภ่าพนัน้ เมือ่เหน็ขา้พยกัหนา้  

ก็พูดอย่างอ่อนโยนว่า “ภาพนี้ข้าวาดเอง เพียงแต่เอามาให้จิตรกรท่านนี้ช่วย 

ติดกรอบให้”

๒
  วาดโดยหล่ีถัง จิตรกรสมัยราชวงศ์ซ่ง ความยาวของภาพรวมท้ังส้ิน ๑๘๘.๗ เซนติเมตร  

กว้าง ๑๓๙.๘ เซนติเมตร เป็นหนึ่งในสามภาพวาดประเภททิวทัศน์ภูเขาแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดภาพหนึ่ง ปัจจุบัน 

เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง เมืองไทเป ไต้หวัน
๓   (ค.ศ.  ๓๔๘  – ค.ศ.  ๔๐๙) ศิลปินผู้เรืองนามในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก เขาเป็นศิลปิน 

ที่มีความสามารถหลายด้าน ทั้งจิตรกรรม การประพันธ์บทกวีโคลงกลอน และยังเขียนตัวอักษรด้วยพู่กันจีน 

ได้อย่างวิจิตรงดงาม
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ข้ากล่าวตอบด้วยความตกตะลึง “อะไรนะ นี่คือผลงานของคุณชายหรือ  

ข้าขอเสียมารยาทถามว่า ท่านวาดภาพเป็นอาชีพหรือ ถึงได้มีฝีมือเยี่ยมยอดเพียง 

นี้...” ยังไม่ทันพูดจบประโยค ข้าก็นึกขึ้นได้ว่าจุดประสงค์เดิมของข้าคืออะไร  

จึงตัดบท “คุณชายฮวา คืนนี้มีผีพลุกพล่าน เกรงว่าอยู่นอกบ้านนานจะไม่ดี”

คุณชายฮวายิ้มน้อย ๆ “แม่นางเป็นหญิง ดูเหมือนว่าจะไม่ปลอดภัยกว่าข้า 

เสียอีก”

คุณชายฮวาเป็นคน อาจไม่รู้ว่าในคืนวันสารทจีนไม่มีสิ่งใดเป็นอันตรายต่อ 

ภูตยักษ์สาว เมื่อนึกถึงเรื่องผีที่เคยได้ยินตอนเด็ก ๆ ซึ่งเล่าว่าคนเป็นคุยกับผีสาว 

อยู่นานสองนาน แต่ก็ไม่รู้ตัวว่ากำลังคุยกับผี นึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับ 

ตัวเองจริง ๆ แถมข้ายังรับบทเป็นผีสาวเองเสียด้วย ข้ามองภาพวาดนั้น กระแอม 

ก่อนเอ่ย “คุณชายวาดเซียนหญิงผู้ใดหรือ ช่างงดงามสมจริง”

“นี่คือภรรยาของข้าเอง”

“ภรรยาของท่านหรือ” ข้าแปลกใจเล็กน้อย แต่ก็เป็นดังที่คาดไว้เช่นกัน

“อืม เมื่อก่อนข้ากับนางไม่เคยห่างกันเลย แต่ตอนนี้ห่างกันไกลแสนไกล  

ไม่อาจพบกัน เหมือนดาวนายพรานกับดาวพุธ๔ ก็เลยได้แต่ดูภาพต่างหน้า”

“คุณชายฮวากับภรรยาของท่าน...อยู่คนละภพภูมิแล้วหรือ”

คณุชายฮวายิม้รบัโดยไมพ่ดูอะไร คนืนีม้เีรือ่งนา่เศรา้มากเหลอืเกนิ เซยีนสาว 

ตายเสียแล้ว สามีของนางออกจากบ้านในคืนวันสารทจีนที่มีผีพลุกพล่านเต็มถนน  

เพื่อนำภาพวาดของนางมาติดกรอบ ส่วนตัวข้าชะตายังไม่ถึงฆาต แต่ทังเส้าชิง 

กลับทำให้ข้าตายมาอยู่เป็นผีกับเขา ถ้าเป็นผีเฉย ๆ ก็ยังดี แต่นี่ท่านพ่อยังยัดเยียด 

สามีปากเสียอย่างไป๋อู๋ฉางมาให้ข้าอีก ช่างน่าเหนื่อยหน่ายใจเสียจริง เมื่อคุณชาย 

ฮวาเห็นว่าข้าไม่พูดอะไร ก็ยิ้มให้ข้านิดหนึ่ง แล้วหยิบพัดสีขาวที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมา  

ยืนรอจิตรกรผีติดกรอบภาพวาดให้ เมื่อคุณชายฮวายืนขึ้น ข้าจึงเห็นว่าใบหน้า 

ของเขาเล็กทีเดียว แต่รูปร่างกลับไม่เล็กเลย แขนเสื้อของเขาใหญ่และกว้าง มือ 

๔
 ดาวนายพรานแปลมาจาก  ดาวพุธแปลมาจาก  ดาวสองดวงนี้จะขึ้นและตกสลับกัน 

จึงไม่มีวันปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกัน



48

ชะตารักพันภพ

ทัง้สองซอ่นอยูใ่ตแ้ขนเสือ้สแีดง พดัสขีาวดา้มหนึง่วางนอนอยูร่ะหวา่งแขนเสือ้ทัง้สอง  

ในวลานัน้ถอ้ยคำทีข่า้คดิถงึกค็อื ‘รา่งสงูยนืสงา่ดจุหยก’ ‘สภุาพอบอุน่’ ไมน่า่เชือ่วา่ 

คุณชายรูปงามในชุดสีแดงจะทำให้สัมผัสถึงความเป็นปราชญ์ แม้แต่ตัวข้าเองก็รู้สึก 

ประหลาด จิตรกรผีติดกรอบภาพวาดอยู่นานกว่าจะเสร็จ คุณชายฮวารับม้วนภาพ 

เรียวยาวสีขาวสะอาดมาถือไว้ในแนวเดียวกับพัด เมื่อจ่ายเงินแล้วก็พูดกับข้าว่า  

“ข้ายังไม่ทราบชื่อของแม่นางเลย”

“ตงฟางเม่ย”

“แม่นางตงฟาง ต่อไปเราคงได้พบกันอีก” คุณชายฮวากล่าวพลางชี้พัดมา 

ทางข้า ยิ้มน้อย ๆ แล้วเดินจากแผงขายภาพนี้ไป

รอยยิม้นัน้ชา่งมเีสนห่ร์าวถกูผจีบัวญิญาณเกีย่วเอาวญิญาณขา้ไป ขา้ตกตะลงึ 

จนลืมถามชื่อเขากลับ ช่างเสียมารยาทจริง เมื่อคุณชายฮวาเดินไปไกลแล้ว ข้า 

ก็หันกลับมาพูดกับจิตรกรผี “ข้ามาเกะกะหน้าร้านท่าน ต้องขออภัยด้วยจริง ๆ”

“แม่นางท่านนี้ ที่ข้าน้อยออกมาขายรูปในคืนวันสารทจีนเช่นนี้ก็หวังว่า 

จะหาเงินได้บ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ เหตุใดท่านต้องมาก่อกวนด้วยเล่า”

“ผิวหนังของเขาก็คือเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ของท่านหรือ”

“ผิวหนัง? ผิวหนังของคุณชายฮวา? โธ่ แม่นางภูตยักษ์เจ้าคะ ข้าน้อย 

มิกล้า ข้าน้อยมิกล้ายุ่งกับเขาหรอก” จิตรกรผีชี้ไปยังคุณชายฮวาพลางกล่าว  

“ท่านดูนั่นสิ ดูสิ”

ข้ามองไปตามทางที่จิตรกรผีชี้ บริเวณที่คุณชายฮวาเดินผ่านไปจะมีผีและ 

ปีศาจคำนับทักทายทำความเคารพเขา แต่คุณชายฮวากลับมองตรงไปข้างหน้า 

ราวกับไม่เห็นผีตนใดเลย

“นี่มันเรื่องอะไรกัน”

“ชาติก่อนคุณชายฮวาเคยเป็นเซียนชั้นสูง ใคร  ๆ ก็ไม่กล้ามีเรื่องด้วย ไหน 

เลยข้าจะกล้าลอกผิวหนังของเขา เฮ้อ ข้าเห็นว่าเจ้าอายุยังน้อย แล้วก็เพิ่งตาย 

ไมน่าน จะไมถ่อืสาหาความ ถา้คราวหนา้เจา้พบคณุชายฮวา จะพดูจะจาอะไรกร็ะวงั 

ไว้บ้าง” จิตรกรผีร่ายเวทมนตร์บังตาผู้คนที่อยู่แถว ๆ นั้น จากนั้นก็เสกให้แผงขาย 

ภาพกลายเป็นกองกระดูกสีขาว แล้วถือโอกาสลากเด็กผู้หญิงน่ารักน่าชังไปด้วย 



49

จวินจื่ออี่เจ๋อ

คนหนึ่ง

ข้างถนนมีเด็กอายุราวสิบขวบกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นจับผีกันอยู ่ วิธีการเล่นก็คือ  

ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากผี ให้คนที่แพ้ทายว่าใครเป็น  ‘ผี’  ที่ตีหัวตัวเอง มีผีจริง  ๆ  

หลายตนเข้าไปเล่นกับเด็กโดยไม่ได้ใส่หน้ากาก และเด็ก  ๆ ก็นึกว่าผีเป็นเพื่อนเล่น 

ของตัวเอง ผีพวกนี้มาเล่นอย่างสบายอารมณ์ และกลับไปอย่างสะใจ เด็กบางคน 

เมื่อรู้ว่าเล่นอยู่กับผีก็ถึงกับตกใจกลัวจับไข้ไม่สบายเลยก็มี ในกลุ่มเด็กที่เล่นอยู่นี้ 

มีผีอยู่หลายตน ข้าคงช่วยเด็ก  ๆ  ไม่ไหว จึงได้แต่ดูอยู่ข้าง  ๆ  เด็กคนหนึ่งที่จับ 

ชายเสื้อสีขาวของผีหลัวช่าได้พูดว่า “เจ้าคือคนที่ตีหัวข้า”

ผีหลัวช่าชุดขาวตนนั้นเข้ามาเล่นกับเด็กในร่างจริงของตน แต่กลับถูกเด็ก 

คนนั้นจับไว้ แล้วยังถูกสั่งให้ถอด ‘หน้ากาก’ ออก ผีตนนั้นก็เลยต้องปัดมือเด็กออก  

รีบถอยหลังพลางปฏิเสธ “ไม่ใช่ข้า ไม่ใช่ข้า”

เมื่อได้ยินดังนั้น ข้าก็ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย เดินตรงไปที่ผีตนนั้น

“เจ้านั่นแหละ” เด็ก  ๆ  วิ่งเข้าไปเพื่อจะจับหน้าของผีตนนั้น แต่ข้าคว้าแขน 

ของผีหลัวช่าตนนั้นอย่างรวดเร็วแล้วกล่าว “ท่านพี่ ท่านมาที่นี่ทำไม ลูกรอกินข้าว 

กับท่านอยู่ที่บ้านนะ”

ทังเส้าชิงหลบมาอยู่ข้างหลังข้า กอดข้าไว้แน่น เรียกข้าว่า “ฮูหยิน” ด้วยเสียง 

ตื่นตกใจปนซาบซึ้ง

“พอเถอะ พอเถอะ เรากลับบ้านได้แล้ว เจ้าหนู ไปเล่นกับเพื่อนเจ้าสิ”

ข้าบอกให้เด็กคนนั้นกลับไปเล่นกับเพื่อน แล้วหันมามองทังเส้าชิงที่ยังตกใจ 

จนหน้าตื่น ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ท่านอ๋องแห่งตำหนักทั้งสิบผู้สง่าผ่าเผยจะมาเล่น 

เป็นเด็ก ๆ แบบนี้

“เม่ยเหนียง เจ้ากลายร่างกลับมาอยู่ในร่างคนแบบเดิมแล้วหรือ” ทังเส้าชิง 

มองขา้ดว้ยแววตาลกึซึง้ ภายใตใ้บหนา้ผหีลวัชา่ทีเ่ขาพดูกบัขา้นัน้ ชา่งนา่สยดสยอง 

นกั ทงัเสา้ชงิกลา่วตอ่ “เมือ่เหน็เจา้ในรา่งเดมิ กท็ำใหข้า้นกึถงึคนืวนัแตง่งานของเรา 

คืนนั้น...”

ในความทรงจำของทังเส้าชิง วันที่ข้าแต่งงานกับเขาอาจเป็นความหลัง 

ที่สวยงาม แต่สำหรับข้า เมื่อคิดถึงวันนั้น กลับรู้สึกเย็นเยือกถึงกระดูก เตียง 
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ในห้องหอสีแดงเป็นมงคล แต่กลับมีศพเจ้าบ่าวนอนอยู่บนเตียง ช่างอัปมงคลนัก  

มหินำซำ้หลงัจากนัน้ทกุคนยงัตราหนา้วา่ขา้เปน็คนทำใหท้งัเสา้ชงิตาย เรือ่งราวรา้ย ๆ  

ในอดตีอยา่ไปพดูถงึมนัเลย แตข่า้กลบัรูส้กึพอใจกบัคำพดูทีท่งัเสา้ชงิพดูไวก้อ่นตาย 

อยูม่ากวา่ ‘ฮหูยนิ หากขา้ไปอยูใ่นปรโลก ขา้จะรอเจา้อยูท่ีเ่ชงิสะพานไนเ่หอ จากนัน้ 

เราจะกลับชาติมาเกิดด้วยกัน แล้วชาติหน้าเราจะเกิดมาเป็นสามีภรรยากันอีก’

ตอนนั้น ริมฝีปากและใบหน้าของเขาขาวซีดเหมือนกระดาษ มือที่กุมมือข้า 

อยู่นั้นเย็นกว่าปกติ ข้าซาบซึ้งใจยิ่งนัก จึงตอบเพราะสถานการณ์พาไปว่า ‘ท่าน 

จะตายไม่ได้นะ ถ้าท่านตายไป ข้าจะแขวนคอตายตามท่านไปปรโลกทันที’

‘ไม่ได้นะ เม่ยเหนียง...ไม่ได้ เจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป จะต้องอยู่จนแก่เฒ่า  

ไม่ว่าจะนานเพียงใด ข้าก็เต็มใจรอเจ้า...’ พอพูดประโยคนี้จบ เขาก็สิ้นใจ

ข้ากอดศพของเขาร้องไห้โฮ แต่ทังเส้าชิงก็หมดลมหายใจไปเช่นนั้น หลับไป 

ตลอดกาล ตอนนั้นข้าคิดว่าถ้าเขาฟื้นขึ้นมาได้ ข้าก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขา  

ลืมคนทรยศคนนั้นเสีย แล้วใช้ชีวิตคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาไปตลอดชีวิต...ตอนนั้น 

ข้าตดัสินใจเด็ดขาดเช่นนั้น ทว่าชะตาชีวติคนเราแปรผนัไม่หยดุนิ่งยากจะคาดการณ ์ 

คำพูดซาบซึ้งทั้งหลายที่เราได้พูดไว้ยามต้องจากกันถูกลบลืมไปหมด หลังจากนั้น 

สองป ี ข้าไม่ได้แขวนคอตาย และเขาก็ไม่ได้อดทนรอคอยจนข้าตายไปอยู่ในปรโลก 

อย่างที่พูดไว้

ทังเส้าชิงพูดว่า “เมื่อครู่เจ้าพูดถึงลูกของเรา นี่คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย 

ที่สุด เพราะแม้ว่าผีจะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาได้ แต่ว่ามีลูกไม่ได้ ตอนแรก 

ข้าไม่อยากไปเกิดใหม่ เพราะไม่อยากดื่มน้ำแกงลืมอดีต จะได้เริ่มต้นใหม่กับเจ้า 

อีกครั้ง แต่เราก็เป็นเพียงแขกผู้มาเยือนปรโลกชั่วคราว ไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไป  

เจ้ามองการณ์ไกลกว่าข้า ท่านพญายมได้เตรียมการไว้ให้เราแล้ว เราทั้งคู่จะได้ไป 

เกิดในตระกูลใหญ่ รู้จักกันตั้งแต่ยังเล็ก เติบโตขึ้นด้วยกัน และได้อยู่ด้วยกัน 

จนแก่จนเฒ่า มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง...ฮูหยิน เจ้ามีความเห็นเช่นไร”

“...จะรีบไปเกิดเร็วขนาดนี้เลยหรือ”

“เม่ยเหนียง เจ้ามิใช่หรือท่ีบอกกับผู้พิพากษาชุยว่า จะให้บันทึกในบัญชีรายช่ือ 

ผีท่ีจะไปเกิดใหม่ว่าเป็น ‘ภรรยาของทังเส้าชิง’ แล้วข้ามสะพานไน่เหอไปพร้อมกับข้า  
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ข้าได้ยินแล้วรู้สึกดีใจยิ่งนัก” ทังเส้าชิงกุมมือข้าและจุมพิตที่หลังมือครั้งหนึ่ง 

ด้วยความลืมตัว

เด็กน้อยที่อยู่ข้าง  ๆ  ตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อเห็นท่านอาหน้าผีจุมพิตข้า  

ข้าทอดสายตามองไปไกลจนสุดถนนในเมืองหลวง ถนนทั้งสายมืดมิด มีหมอก 

ควันลอยล่อง “เรื่องนี้เราควรจะตรองดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อน”

ทงัเสา้ชงินิง่งนัไปพกัใหญ ่ “ทำไมเลา่” เขาหยดุครูห่นึง่ ยงัไมท่นัรอใหข้า้ตอบ 

ก็พูดดักคอว่า “เจ้าคิดว่ายังมีโอกาสจะได้พบเขาอีก ใช่หรือไม่”

“ว่าไงนะ ท่านหมายถึงใคร”

ทังเส้าชิงเริ่มไม่พอใจ “ต่อหน้าข้า เจ้าไม่ต้องเสแสร้งเช่นนี้ก็ได้ ข้ารู้จักเจ้าดี  

เจ้าบอกท่านพ่อแล้วว่าอยากจะยกเลิกเรื่องการแต่งงาน ไม่อยากได้สามีทั้งสามคน  

ตงฟางเม่ย เจ้านี่ช่างหัวสูงนัก สามคนนี้เจ้าไม่ชอบเลยสักคนหรือ ในใจของเจ้า 

คงมีแต่หยางอวิ๋นสิท่า คนอื่นถึงไม่ได้อยู่ในสายตาเจ้าเลย”

“พูดเรื่องนี้อีกแล้ว” ข้ารู้สึกโกรธขึ้นมาบ้าง “ท่านนี่คงจะรักหยางอวิ๋นมาก  

ก่อนตายก็พูดถึงเขา พอตายแล้วก็ยังพูดถึงเขา ท่านพูดถึงเขามากกว่าข้าเป็น 

ร้อยเท่า ข้าว่าคนที่คิดถึงเขาไม่ใช่ข้า แต่เป็นท่านต่างหากที่เป็นพวก  ‘ต้วนซิ่ว’๕  

จึงอยากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขา”

“เจ้า...เจ้าคิดถึงหยางอวิ๋นข้ายังพอรับได้ นี่ยังจะมาสบประมาทข้าอีก”

“ข้าไม่เถียงกับท่านหรอก ข้าไม่ใช่ท่านไป๋อู๋ฉาง ข้าไม่ว่างจะต่อปากต่อคำกับ 

ท่านทั้งวันทั้งคืน” ข้าปัดแขนเสื้อสองสามที “ข้าจะไปเดินเล่นที่อื่น”

พอข้าหันหลังกลับมา ทังเส้าชิงก็พูดขึ้นจากด้านหลังของข้า “เม่ยเหนียง  

หยางอวิ๋นทำผิดต่อเจ้าขนาดนี้ เจ้ากลับยอมลดตัวลงเพื่อเขา มันคุ้มกันหรือ”

ข้าหายใจเข้าออกสงบสติอารมณ์อยู่หลายครั้ง แต่จนแล้วจนรอดก็ทนไม่ได้ 

๕
 คำว่า   ย่อมาจากวลี   แปลตรงตัวว่า ตัดแขนเสื้อขาด ต่อมาคำนี้หมายถึงชาย 

รักร่วมเพศ คำนี้มีที่มาจากเรื่องราวความรักของจักรพรรดิฮั่นไอตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกกับถงเสียนที่ปรากฏ 

ในบันทึกประวัติศาสตร์ ( ) ในบันทึกกล่าวไว้ว่า วันหนึ่งฮั่นไอตี้จะลุกจากพระแท่นบรรทม 

เพื่อเตรียมออกว่าราชการ แต่ถงเสียนซึ่งนอนหลับอยู่ข้าง ๆ ทับแขนเสื้อข้างหนึ่งไว้ พระองค์ไม่อยากปลุกถงเสียน  

จึงตัดแขนเสื้อข้างที่ถูกทับ
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จนต้องหันหลังกลับไปพูดว่า “หยางอวิ๋น หยางอวิ๋น หยางอวิ๋น ตอนนี้ท่านกับ 

ท่านพ่อต่างก็เรียกชื่อคนคนนี้จนติดปากเสียแล้ว คนคนนี้ไม่มีความสัมพันธ์ใด  ๆ  

กับข้านานแล้ว อย่าพูดถึงเขาอีกได้ไหม”

“ถ้าเช่นนั้น เหตุใดการกระทำและคำพูดของเจ้าถึงกลับกลอกไปมาเล่า”

“ก็เพราะว่าเช่อเอ๋อร์”

ทังเส้าชิงนิ่งงันไป

เช่อเอ๋อร์เกิดตอนที่ครอบครัวของข้ารุ่งโรจน์ที่สุด แต่ตอนนั้นท่านพ่อติดไพ่ 

งอมแงมจนไม่สนใจลูกชาย เช่อเอ๋อร์จึงไม่เคยได้รับความรักจากท่านพ่อ มิหนำซ้ำ 

ท่านพ่อท่านแม่ยังมาสิ้นลมตามกันไปจนต้องบ้านแตกสาแหรกขาด  สถานะ 

เปลี่ยนจากคุณชายน้อยกลายเป็นเด็กกำพร้า จากนั้นเราก็เหลือกันอยู่สองพี่น้อง  

ตัวข้าผ่านความเป็นความตายและการจากลามานับครั้งไม่ถ้วน จึงปลงตกกับทุก 

เรื่องนานแล้ว แต่พอนึกถึงน้องชายที่ตอนนั้นเพิ่งจะอายุได้หกขวบ ข้าก็รู้สึกสงสาร 

จนนอนไม่หลับ ข้าอยากจะเป็นท้องฟ้า คอยปกป้องคุ้มครองน้องชายไว้ไม่ให้ต้อง 

ลมฝนพายุต่าง  ๆ หลังจากที่ท่านพ่อเสียใหม่  ๆ บ้านเราก็ถูกทหารบุกค้นและยึด 

ทรัพย์สินไปหมด เช่อเอ๋อร์ต้องออกจากโรงเรียน ใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก แต่น้อง 

ก็ไม่เคยร้องไห้ หรืออาจจะเป็นเพราะน้องยังเด็ก จึงไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ 

ส่งผลต่อชีวิตตัวเองอย่างไร หลังจากนั้นไม่นานท่านแม่ก็สิ้นลมตามท่านพ่อไป  

เช่อเอ๋อร์ก็แค่ร้องไห้ตามข้านิดหน่อย ไม่เคยร้องไห้ฟูมฟายอย่างที่ร้องอยู่หน้า 

หลุมศพของข้าในคืนนี้

“ข้าขอโทษ ข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องราวมากมายอย่างนี้มาก่อน” นัยน์ตาของ 

ทังเส้าชิงเศร้าลง เขาเดินมาข้างหน้าแล้วโอบไหล่ข้า ทำท่าจะกอดข้าไว้ในอ้อมอก  

แตข่า้บดิตวัหลบไดเ้สยีกอ่น ทงัเสา้ชงิรูว้า่ขา้เลา่เรือ่งนีใ้หเ้ขาฟงัทำไม เขาพดูเสยีงตำ่ 

วา่ “เปน็ความผดิของขา้เอง ในเมือ่เปน็เชน่นี ้ ขา้จะรอเปน็เพือ่นเจา้ รอใหเ้ชอ่เออ๋ร ์

โตเต็มที่กลายเป็นชายอกสามศอกเสียก่อน แล้วเราค่อยคิดเรื่องไปเกิดใหม่...”

ขณะนั้นเองก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากด้านหลัง “ท่านอ๋องน้อย ไม่ได้เจอ 

กันหลายวัน ท่านกับเมียจ๋าสบายดีหรือ”

ข้ากับทังเส้าชิงมองตากันแวบหนึ่ง สีหน้าของทังเส้าชิงเปลี่ยนไปมาก ถึงแม้ 
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ว่าท่านไป๋อู๋ฉางนามเซี่ยปี้อานจะเป็นลูกเขยที่ท่านพ่อ  ‘ขอหมั้นหมาย’  ให้ แต่เรา 

ก็ไม่ไว้ใจเขา ถ้าเขาไม่พอใจขึ้นมา แล้วเอาเรื่องของเราไปฟ้องจักรพรรดิแห่งเฟิงตู 

ว่าทังเส้าชิงแก้ไขสมุดดวงชะตา ข้าทำผิดกฎทั้งที่รู้ หนีการตกนรกไปเกิดใหม่  

เราสองคนอาจถูกส่งไปลงนรกสิบแปดขุมทันที หรือไม่แน่อาจจะต้องไปอยู่ใน 

นรกขุมอเวจี ทังเส้าชิงกำลังจะอ้าปากพูด แต่เสียงที่เย็นชาและชั่วร้ายของเซี่ยปี้อาน 

ก็ลอยมาอีกครั้งว่า “ท่านอ๋องอย่าเพิ่งรีบร้อนกล่าววาจา ตอนนี้ข้าล่องหนไม่ปรากฏ 

กาย ถา้ทา่นพดูอยูค่นเดยีว เกรงวา่คนแถวนีจ้ะเขา้ใจวา่ในเมอืงมผีอีอกมาเพน่พา่น”

ข้ากับทังเส้าชิงมองหน้ากันแล้วเดินไปยังด้านหลังของบ้านหลังหนึ่ง จากนั้น 

กพ็รางกายลอ่งหน ทา่นอูฉ๋างทัง้สองตนลอยตามมาในความมดืมาหยดุอยูข่า้งพวกเรา  

นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเฮยอู๋ฉางใกล้ขนาดนี้ เขาถือโซ่ตรวนเส้นหนาและหนักไว้  

ในมือยังมีป้ายกวักวิญญาณที่มีข้อความเขียนไว้ว่า ‘กำลังจับเจ้า’ เขาตัวใหญ่กว่า 

ไป๋อู๋ฉางเล็กน้อย แต่ดูแล้วไม่ร้ายกาจเท่า ทว่าเมื่อยืนอยู่ข้าง  ๆ  ก็น่ากลัวไม่แพ้ 

ไป๋อู๋ฉางเลย อาจเป็นเพราะว่าเขาผิวขาว แล้วสวมชุดดำ จึงยิ่งทำให้ดูสงบและสง่า  

แต่ปากของเขาเหมือนถูกปิดผนึกเอาไว ้ เมื่อเห็นพวกเรา เขาก็แค่พยักหน้าทักทาย 

ด้วยสีหน้าเรียบเฉย หลังจากนั้นก็นิ่งเงียบ เซี่ยปี้อานมองข้าอยู่นาน มองข้าตั้งแต่ 

หัวจรดเท้า ข้ากลืนน้ำลาย แล้วถอยหลังนิดหนึ่งอย่างระวังตัว เซี่ยปี้อานยิ้มอย่าง 

ไม่น่าไว้ใจแล้วพูดว่า “เมียจ๋า เจ้าเป็นคนสวยจริง  ๆ มิน่าถึงได้เย่อหยิ่งเพียงนี้”

“ท่านโปรดอย่าชมข้าเลย ท่านไป๋อู๋ฉางชมใคร คนนั้นเป็นต้องอกสั่น- 

ขวัญแขวน”

ที่น่าแปลกที่สุดก็คือ เมื่อเฮยอู๋ฉางได้ยินไป๋อู๋ฉางเรียกข้าว่าเมียจ๋า เขา 

เพียงแค่หันมามองครู่หนึ่ง ไม่พูดไม่จาสักคำ นี่เขากับไป๋อู๋ฉางสาบานเป็นพี่น้อง 

กันแล้วจริงหรือ เหตุใดพี่น้องจะแต่งงานทั้งทีไม่ถามไถ่สักคำ ไป๋อู๋ฉางเหล่ตามอง 

เฮยอู๋ฉางแวบหนึ่งแล้วพูดว่า “ไม่ต้องมองเขาหรอก ระยะนี้เขาก็เป็นแบบนี้  

หนึ่งในนายกองทั้งสิบผู้ยิ่งใหญ่แห่งปรโลก แต่กลับถูกปีศาจดูดวิญญาณไป  

ช่างน่าอับอายนัก”

“เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือ”

“เรื่องของเขาไม่สำคัญ แต่เรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับเมียจ๋า”
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“มิกล้า มิกล้า”

ข้ากับทังเส้าชิงมองหน้ากันอีกครั้งด้วยความระแวง เซี่ยปี้อานพูดต่อโดย 

ไม่เว้นจังหวะ “เมียจ๋าเป็นคนงาม ข้อนี้ย่อมดีต่อตัวเจ้าเองและตัวข้าด้วย แต่ 

เจ้ายังจะวางแผนหนีไปกับท่านอ๋องน้อยอีก ข้อนี้ไม่ควรนัก”

ทังเส้าชิงพูดว่า “คุณชายเซี่ย ท่านคงจับวิญญาณมากเกินไปจนหูของท่าน 

ไม่ดี”

เซี่ยปี้อานยิ้มแล้วตอบว่า “อย่างนั้นหรือ ที่แท้ข้าฟังผิดเอง”

“ใช่แล้ว ท่านฟังผิด ท่านกลับไปพักเถอะ” ทังเส้าชิงแสดงท่าทางเป็นนัย  

หันไปโบกมือให้เขากลับไป

ทังเส้าชิงไม่ได้เอะใจอะไร แต่จู่  ๆ  ข้าก็ตระหนักได้ว่า ผีในปรโลกต่างเรียก 

ทังเส้าชิงว่า  ‘ท่านอ๋องทัง’ หรือ  ‘ท่านอ๋องแห่งตำหนักทั้งสิบ’ แต่ไม่ได้เรียกว่า  

‘ท่านอ๋องน้อย’ ท่านอ๋องน้อยเป็นชื่อเรียกของทังเส้าชิงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะ 

เขาเป็นโอรสองค์เล็กในพระอนุชาของฮ่องเต้ ก่อนหน้านี้คนที่เรียกทังเส้าชิงว่า 

ท่านอ๋องน้อยก็มีแต่ท่านพ่อเท่านั้น ส่วนเซี่ยปี้อานนั้นเริ่มเรียกท่านอ๋องน้อยตั้งแต่ 

ได้รับหนังสือขอหมั้นหมายจากท่านพ่อ เมื่อครู่เขายังพูดว่าข้า  ‘ยังจะ’  วางแผนหนี 

ไปกับทังเส้าชิง...ข้าถอนใจพลางตบไหล่ทังเส้าชิงแล้วพูดว่า “เส้าชิง เราล้มเลิก 

แผนการเถอะ เซี่ยปี้อานตาเป็นสับปะรด เขารู้ทุกเรื่อง”

ทังเส้าชิงมองข้า แล้วก็หันไปมองเซี่ยปี้อาน เซี่ยปี้อานยังคงยิ้มอย่างได้ใจ  

เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ยากจะเดาความหมาย “ตอนนี้ก็เกือบจะพ้นยามสองแล้ว  

เมียจ๋าได้เห็นรูปร่างหน้าตาใหม่ของตัวเองแล้วสินะ ช่างงามเสียจริง” เมื่อพูดจบ  

เขาก็หยิบกระจกทองแดงบานหนึ่งยื่นมาตรงหน้าข้า ภาพในกระจกยังคงเป็นร่างคน 

ของข้า 

ข้าพูดว่า “ยังดีที่ไม่เปลี่ยนไปมาก”

“อ้าว ขอโทษด้วย นี่มันกระจกสะท้อนร่างก่อนตาย ข้าหันผิดด้าน ด้านนี้ 

ต่างหากถึงจะเป็นกระจกธรรมดา” เซี่ยปี้อานหันกระจกอีกด้านหนึ่งให้ข้าส่อง

คงเป็นเพราะระยะนี้ได้ฝึกปรือในปรโลกมาแล้ว ดังนั้นเมื่อข้ามองกระจก 

แล้วเห็นภาพภูตสาวผมแดง ผิวขาว ดวงตาสีแดง มีเขี้ยว ขวัญบนหัววนขด 
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เหมอืนเปลวไฟ ขา้ไมไ่ดต้กใจเปน็ลมลม้พบัไปอกี เพยีงแตเ่อามอืกดกระจกลงนิง่ ๆ  

หลบัตา ลบูหนา้อกตวัเองพลางกลา่ว “ใหข้า้ทำใจสกัหนอ่ย” ทงัเสา้ชงิมองขา้ครูห่นึง่ 

แล้วจับไหล่ข้า สีหน้าของเขาดูเจ็บปวด เซี่ยปี้อานก็ได้แต่มองข้าเงียบ ๆ 

ในที่สุดเฮยอู๋ฉางก็เปิดปากพูด “พวกมนุษย์ชอบเอาเรื่องภูตยักษ์หญิงมา 

หลอกกันให้ตกใจกลัว ช่างเสกสรรค์ปั้นแต่งเรื่องเก่งเสียจริง” 

เพื่อไม่ให้บรรดาสาวใช้ผีตกอกตกใจ เมื่อกลับถึงหอยั้งเมฆา ข้าจึงปรากฏตัวใน 

ร่างคนก่อนให้พวกนางได้เตรียมใจ แล้วค่อยกลายร่างเป็นภูตยักษ์สาว ใครจะรู้ว่า 

เมื่อสาวใช้ผีได้เห็นร่างคนของข้า พวกนางต่างก็มีแววตาผิดหวัง พากันพูดว่า

“ร่างคนของคุณหนูก็สวยใช่ย่อยเลยทีเดียว ฮ่า ๆ...”

“ใช ่ ใช ่ คนที่หน้าตาแบบนี้ ถือว่าใช้ได้แล้วนะ”

“อืม ถึงพรายน้ำจะดูดีกว่านิดหน่อย แต่ร่างคนก็ไม่เลวนะ”

ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ข้าเกือบถูกคนอาชีพเดียวกันทำให้เสียโฉมเพราะความ 

ริษยา ไม่นึกเลยว่าจะได้รับคำปลอบใจจากสาวใช้ผีก็คราวนี้ ข้าไม่รู้จริง  ๆ  ว่าควร 

จะร้องไห้หรือหัวเราะดี ข้าบอกพวกนางว่าร่างผีของข้าน่าเกลียดกว่านี้เป็นร้อยเท่า  

หน้าตาของสาวใช้ผีทั้งสองก็ยิ่งเหยเก ในที่สุดข้าก็ฝืนใจกลายร่างเป็นภูตยักษ์  

แต่เรื่องไม่เป็นไปตามคาด สาวใช้ผีต่างก็อึ้งไป แต่ละตนตกตะลึงมองข้าตาค้าง

“ข้าบอกพวกเจ้าแล้วใช่ไหมว่ามันน่าเกลียดน่ากลัวมาก” ข้าถอนใจขณะ 

หันหลังให้กระจกทองแดง

“โอ สวรรค์!”

“สวรรค!์ พระจกัรพรรดนิเีพคะ ขอใหพ้วกขา้ไดร้บัใชใ้ตฝ้า่พระบาทดว้ยเถดิ”

ข้ากะพริบตาหลายครั้ง อุทานว่า “อา”

“งามยิ่งนัก พวกข้าคาดไว้ไม่ผิดเลย คุณหนูเป็นผีที่งามที่สุดในเมืองโยวตู  

คนงามแห่งโยวตูก็เถอะ งามไม่ถึงกระผีกของคุณหนูเลย”

“มาเร็ว ตอนนี้คนงามแห่งเมืองโยวตูอยู่ที่หออวิ๋นเซียว รีบพาคุณหนู 

ไปแสดงตัวที่นั่น ให้พวกเขาได้รู้กันว่าคนงามอันดับหนึ่งแห่งปรโลกรูปร่างหน้าตา 

เป็นอย่างไร”
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ข้ายังไม่ทันได้พูดอะไร สาวใช้ผีต่างก็รีบเข้ามาหวีผมแต่งตัวแต่งหน้า  

เปลี่ยนเสื้อผ้าและรองเท้าให้ข้า ข้าไม่มีกำลังพอจะสู้สองสาวใช้ทรงพลังได้ จึงได้แต่ 

นั่งนิ่ง  ๆ  บนเก้าอี้ให้พวกเขาจับแต่งตัว พวกเขาผัดแป้งสีขาวบนหน้าข้า แล้วก็ทา 

ริมฝีปากข้าด้วยสีผึ้งแดง พอข้าเม้มริมฝีปากก็รู้สึกว่ามีรสชาติแปลก  ๆ จึงใช้ 

นิ้วนางปาดสีผึ้งออกไปบ้าง ข้าลองดมนิ้วดูแล้วถาม “นี่อะไรหรือ ทำไมถึงได้คุ้น 

กลิ่นขนาดนี้...”

สาวใช้ผีตนท่ีหน่ึงเขย่ากระปุกสีทองใบเล็กในมือเบา ๆ ในกระปุกน้ันเต็มไปด้วย 

ของเหลวสีแดง สาวใช้ตนนั้นตอบว่า “เรียนคุณหนู นี่ก็คือเลือดคน ท่านย่อม 

คุ้นกลิ่นแน่นอน เครื่องสำอางที่คุณหนูใช้ล้วนเป็นของหรูหราฟุ่มเฟือย ของพวกนี้ 

เป็นของสด ๆ ทั้งนั้น คุณหนูดูสิ ยังอุ่น ๆ อยู่เลยใช่ไหม”

ข้าบ้วนน้ำลายหลายครั้งแล้วเช็ดหน้า พูดด้วยน้ำเสียงอกสั่นขวัญแขวน  

“แล้ว แล้วแป้งพวกนี้คือ”

สาวใช้ผีตนที่สองโบกไม้โบกมือให้กับสาวใช้ผีตนที่สาม สาวใช้ผีตนที่สาม 

หยิบตะไบอันเล็ก  ๆ  ออกมา แล้วเคาะกระดูกท่อนขาสีขาวขุ่นครึ่งท่อนสองสามที 

“เถ้ากระดูก เพิ่งฝนออกมาสด ๆ เช่นกัน”

ข้าเหงื่อแตกเต็มหน้า พะอืดพะอมแทบจะอาเจียนลงในอ่างล้างหน้า นับว่า 

ข้าได้เข้าใจแล้วว่า ความงามในสายตาของคนตายกับความงามในสายตาของคนเป็น 

นั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นคนงามแห่งเมืองโยวตูจะต้องเป็นผีที่น่าเกลียดน่ากลัวมาก  

ข้าถูกบรรดาสาวใช้ผีทรมานเสียจนหมดแรง เตรียมใจที่จะเจอกับคนงามเรียบร้อย 

แล้ว ต่อให้เขาไม่มีหัว ไม่มีแขน ไม่มีขา มีตาเต็มหน้าไปหมด ข้าก็ไม่ควรแสดง 

ความตกใจกลัวมากนัก ดังนั้นเมื่อเหล่าสาวใช้ผีชี้ไปที่ด้านหลังของผีชุดแดงตนหนึ่ง  

ข้างุนงงในตอนแรก “อยู่ไหนหรือ”

“อยู่ตรงนั้น” บรรดาสาวใช้ผีต่างก็ชี้ไปที่ผีชุดแดง

ในหออวิน๋เซยีวมคีนมากมาย ขา้ยนืเขยง่มองดอูยูน่านถงึไดม้องเหน็ดา้นหลงั 

ของคนงามคนนั้น ข้าหรี่ตามอง “คนงามที่พวกเจ้าพูดถึงคือคนไหน”

เหล่าสาวใช้ผีตอบพร้อมเพรียงกันว่า “คนที่ใส่ชุดแดงนั่นไงเจ้าคะ”

“แต่...นั่นผู้ชายไม่ใช่หรือ...”
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เหล่าสาวใช้ผีทำหน้างง สาวใช้ผีตนที่หนึ่งตอบว่า “นี่ไม่มีใครบอกคุณหนู 

เลยหรือว่า คนงามแห่งเมืองโยวตูเป็นผีผู้ชาย”

สาวใช้ผีตนอื่น ๆ หรี่ตามองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่ง

“ข้านึกว่าคุณหนูทราบ”

“ข้าก็นึกว่า...”

แมแ้ตผ่หีญงิวยักลางคนตนขา้ง  ๆยงัทนไมไ่หวจนตอ้งพดูขึน้วา่ “ภตูยกัษส์าว 

ทา่นนี ้ ทา่นเพิง่จะตายไดไ้มน่านใชไ่หม ถงึไมเ่คยไดย้นิแมแ้ตช่ือ่ของคณุชายคนงาม”

ข้าส่ายหน้าซื่อ  ๆ ผีหญิงวัยกลางคนปัดมือไปมามองข้าด้วยสายตาดูถูก  

จากนั้นก็ยืนเขย่งดูผีชุดแดงที่อยู่ด้านในต่อไป คุณชายชุดแดงนั่งอยู่บนเสื่อไม้ไผ่ 

ผืนใหญ่ ด้านหน้าเขามีกู่เจิงหลังยาววางอยู่หลังหนึ่ง มู่ลี่มุกและม่านผ้าไหมบดบัง 

ร่างของเขาอยู่ครึ่งหนึ่ง นิ้วมือของเขาเรียวยาว ปลายนิ้วที่ดีดสายกู่เจิงมีพลังมาก  

ดังนั้นเสียงกู่เจิงที่เขาดีดจึงทั้งเร่งเร้าและชิงชัง ผมดำของเขาแผ่คลุมชุดแดง  

ยาวทิ้งตัวอยู่บนเสื่อไม้ไผ่ ดุจสายธารน้ำตกสีดำไหลผ่านผาดอกไม้แดงที่กำลัง 

บานสะพรั่ง ข้าพูดขึ้นว่า “คนผู้นี้...แซ่ฮวาใช่หรือไม ่ เหมือนว่าข้าจะเคยพบเขา”

สาวใช้ผีตอบว่า “ใช่เจ้าค่ะ ใช่เจ้าค่ะ เขาแซ่ฮวา”

ข้าพูดด้วยความงงงวย “แต่รูปร่างหน้าตาของเขาไม่น่าเกลียดน่ากลัวเลย  

ซ้ำยังมีรูปโฉมงดงามด้วย”

“ผีผู้ชายจะน่าเกลียดน่ากลัวได้อย่างไร ผีผู้ชายไม่ใช่ผีผู้หญิงสักหน่อย  

ผีผู้ชายต้องมีรูปโฉมงดงามถึงจะถูก”

“นี่มันอะไรกัน หรือว่าผีผู้หญิงจะต้องมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวอย่างข้าถึง 

จะใช้ได้อย่างนั้นหรือ”

“คุณหนู ท่านไม่ได้สังเกตหรือว่าเรื่องผีที่พวกมนุษย์เล่ากัน ส่วนใหญ่ 

จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีผู้หญิง”

“อืม”

“เจ้าพนักงานในปรโลกต้องทำให้มนุษย์หวาดกลัว ผีผู้หญิงมีพลังหยินมาก  

เหมาะกับงานหลอกหลอนคนมากกว่า ผีที่ถูกส่งไปล้างแค้นฆ่าคนในโลกมนุษย์ 

จงึมแีตผ่ผีูห้ญงิ ดงันัน้ผผีูห้ญงิยิง่หนา้ตาดรุา้ยนา่กลวัเทา่ไร พวกเรากย็ิง่เหน็วา่งาม  



58

ชะตารักพันภพ

แต่ผีผู้ชายนั้นต่างกัน นอกจากท่านอู๋ฉางทั้งสองกับทหารผีที่เป็นกรณีพิเศษแล้ว  

ผีผู้ชายตนอื่น ๆ จะไม่ได้ไปไกลจากปรโลก ดังนั้น ผีผู้ชายจึงมีรูปงาม”

“เป็นอย่างนี้นี่เอง ถ้าเช่นนั้นข้าก็คงงามมากจริง ๆ”

เมื่อเห็นเหล่าสาวใช้ผีพยักหน้าพร้อมเพรียงกัน ข้าก็ได้แต่ทำใจ ข้ามองไป 

ที่คนงาม เห็นใบหน้าเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเขา เพราะเขากำลังบรรเลงกู่เจิง ข้า 

พลันหันหน้ากลับมาถามว่า “ช้าก่อน คุณชายฮวาเป็นผีหรือ”

“ใช่เจ้าค่ะ ถ้าไม่ใช่ผี เหตุใดถึงได้เรียกว่าคนงามแห่งเมืองโยวตูเล่า”

“แตม่ผีผีูห้ญงิตนหนึง่บอกขา้วา่เขาเปน็เซยีน แลว้รา่งเขากไ็มม่พีลงัหยนิดว้ย”

“เมือ่กอ่นเขาเปน็เซยีน ตอ่มาทำผดิกเ็ลยถกูสง่ไปอยูน่รกขมุอเวจ ี แตจ่ือ่เซยีว 

คนงามรูจ้กัมกัคุน้กบัจกัรพรรดแิหง่เฟงิต ู ตอนนีไ้มเ่พยีงแตไ่ดร้บัการปลอ่ยตวัออกมา  

แล้วยังกลายเป็นคนดัง เขาเคยบำเพ็ญเพียรมามาก ผีส่วนใหญ่ก็เลยไม่รู้สึกถึง 

พลังหยินของเขา...”

ข้าพูดขัดจังหวะ “เดี๋ยวก่อน เจ้าเรียกเขาว่าอะไรนะ”

“จื่อเซียวคนงาม” สาวใช้ผีเอียงศีรษะ หน้าตางุนงง

“เขาชื่อฮวาจื่อเซียวหรือ”

“เจ้าค่ะ คุณหนู”

ทา่นพอ่บอกขา้วา่ชือ่ฮวาจือ่เซยีวไพเราะ แตร่ปูรา่งหนา้ตาเหมอืนปศีาจ แลว้ 

ยังเป็นผีตายโหงด้วย ข้าจะต้องกลัวแน่นอน...

ขณะนั้นเอง ดูเหมือนว่าเขาจะสังเกตเห็น จึงเงยหน้ามามองข้า แล้วยิ้ม 

น้อย ๆ อีกครั้ง ขนตาสีดำเข้มงอนยาวจนแทบจะปิดดวงตาโค้งได้รูปของเขา ข้าไม่รู้ 

เลยว่าเขากำลังยิ้มให้ข้าหรือเปล่า แต่หัวใจของข้าเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะเสียแล้ว เขา 

ไมม่กีลิน่อายปศีาจจิง้จอกจอมกอ่กวนแมแ้ตน่อ้ย แตเ่ขากไ็มไ่ดม้ลีกัษณะอยา่งมนษุย ์ 

ใบหน้าอันงดงามหมดจดเช่นนี้ แต่กลับมีกลิ่นอายภูตผีแผ่ซ่าน เหตุใดตอนนั้น 

ข้าถึงได้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์กัน ตอนนี้ข้าอยากรู้จริง  ๆ  ว่า คำพูดของท่านพ่อเป็น 

คำโกหก หรือเป็นเพราะข้าเข้าใจผิดไปเอง

บทเพลงกำลังจะจบ ปลายนิ้วของฮวาจื่อเซียวดีดทะยานขึ้นหลายครั้งแล้ว 

รวบเสียงจบบทเพลงด้วยจังหวะเร่งเร้านั้นเอง ผู้ชมผีต่างปรบมือส่งเสียงชอบใจ  
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เขาหลบฉากไปนั่งอยู่ข้างเสื่อไม้ไผ่ เรียกเหล่าผีสาวนักพิณในชุดชมพูที่อยู่ด้านหลัง 

เขาออกมาแสดงต่อ พอพวกนางบรรเลงบทเพลงไปสามสี่ท่อนก็มีผีผู้ชายกลุ่มหนึ่ง 

เดินออกมาจากหลังม่าน แล้วเริ่มเป่าขลุ่ยกระดูกขาว บทเพลงที่บรรเลงนั้นช้าเนิบ  

จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นจังหวะเร็วขึ้น บรรเลงร่วมกับเสียงพิณ บรรดาผีต่างฟังกัน 

อย่างเคลิบเคลิ้ม แต่ฮวาจื่อเซียวกลับนั่งพิงอยู่ที่หน้าต่าง หยิบทับทิมสีแดงเข้ม 

จนเกือบเป็นสีม่วงผลหนึ่งขึ้นมาจากตะกร้าผลไม้ ใช้ดาบสั้นขนาดยาวเท่าแขนและ 

มีคมดาบสีเขียวผ่าทับทิมออกเป็นสองซีก เขากินทับทิมผลนั้นพลางมองลอดมู่ลี่มุก 

มายังเหล่าภูตผีกลุ่มที่กำลังบรรเลงเพลงและกลุ่มที่กำลังฟังเพลง แล้วดวงตา 

ที่ฉายแววยิ้มระรื่นก็มาหยุดอยู่ที่ข้าอีกครั้ง ถ้าจะบอกว่ารูปร่างหน้าตาของเขาไม่น่า 

หลงใหล ก็คงจะเป็นการโกหกตาใส แต่เมื่อข้าถูกเขามองด้วยสายตาเช่นนี้กลับ 

ตัวสั่นหลายครั้งโดยไม่รู้ตัว เขาโยนทับทิมอีกซีกหนึ่งลงพื้น เม็ดทับทิมที่เหมือน 

หยดเลอืดกลิง้ไปบนเสือ่ไมไ้ผอ่ยา่งรวดเรว็ เขากดัแทะทบัทมิอกีซกีหนึง่พลางมองมา 

ที่ข้าอย่างไม่วางตา คงเป็นเพราะในเมืองโยวตูมีพลังหยินสูงมาก ทั้งที่เห็นว่าเขายิ้ม 

ให้ข้าอย่างนี้ แต่ข้ากลับรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นมีความแค้นฝังลึกแฝงอยู่ ถ้าไม่ใช่เป็น 

เพราะเขาอยู่ไกลจากข้าเกินไป เขาอาจใช้ดาบสั้นเล่มนั้นเชือดคอข้าแล้วก็ได้ และ 

หากเป็นเช่นนั้นจริง ข้าคงไม่รู้สึกแปลกใจนัก

ในหออวิ๋นเซียวค่อนข้างมืด เปลวเทียนสีแดงสั่นไหว สายพิณสั่นไม่เป็น 

จังหวะ เหล่านักดนตรีบรรเลงเพลงถึงช่วงเร้าใจ ในช่วงจังหวะสำคัญน้ีเอง ฮวาจ่ือเซียว 

ใช้ด้ามดาบสั้นดีดสายกู่เจิงอยู่หลายที ทำให้ท่วงทำนองเพลงเร่งเร้ายิ่งขึ้นจนผู้ฟัง 

หายใจไม่ทั่วท้อง มีหลายจังหวะที่ร่างของเขากับร่างของเหล่านักดนตรีโยกไปมา 

พลิ้วไหวอยู่ใต้แสงเทียน อย่างนี้นี่เองที่ไป๋อู๋ฉางเรียกว่าการบรรเลงดนตรีในปรโลก  

ช่างได้บรรยากาศเริงระบำของเหล่าภูตผีเสียจริง ข้ากล่าวว่า “ที่นี่สงบเรียบร้อยดี  

ฟังเพลงได้อย่างสบายใจ ไม่เหมือนบนโลกมนุษย์ที่นักดนตรีมักจะถูกรบกวนเสมอ”

สาวใช้ผีพูดว่า “ไม่เจ้าค่ะ ไม่เจ้าค่ะ ปรโลกวุ่นวายกว่าบนโลกมนุษย์มาก  

เพียงแต่ไม่มีใครกล้ามาทำอันธพาลในหออวิ๋นเซียวต่างหาก ไม่เช่นนั้นจะตาย 

อย่างไรก็ไม่รู้”

ขา้ยิม้พลางพดูวา่ “เราตา่งกต็ายกนัหมดแลว้ ยงัจะตายครัง้ทีส่องไดอ้กีหรอื”
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“ก็ไม่เชิง...อย่างเช่น อย่าง...” ระหว่างที่สาวใช้ผีกำลังเงยหน้าคิดก็ชี้ไปทาง 

ฮวาจื่อเซียวแล้วพูด “อย่างเช่นรายนี้”

ขณะนั้นเอง  ผีชายท้องโตที่มีสี่มือตนหนึ่งก็พุ่งเข้ามา  มือทั้งสี่กดมือ 

ฮวาจื่อเซียวข้างที่ถือทับทิมอยู่ ถลึงตากลมโปนเหมือนปลาทอง ร้องไห้พลางพูด  

“ท่านฮวาคนงาม ท่านฮวาคนงาม ข้าชื่นชอบท่านมานานปีแล้ว วันนี้ข้าต้องลงนรก 

สิบแปดขุม ข้าจะพาท่านไปด้วย”

ทับทิมร่วงตกพื้น เม็ดทับทิมหลุดกระจายออกจากผล ฮวาจื่อเซียวคว้าดาบ 

สั้นฟันลงไปสองครั้ง ครั้งหนึ่งฟันไปที่มือสองข้างของผีตนนั้น แต่ไม่ได้ยินเสียง 

ร้องเจ็บปวดของเขา จากนั้นเขาใช้ฝ่ามือตบสายกู่เจิงจากอีกฝั่งครั้งหนึ่ง สายกู่เจิง 

สะเทือนจนดีดมือทั้งสี่ข้างของผีตนนั้นลอยขึ้น ขณะเดียวกัน ผีลิ้นยาวกลุ่มหนึ่ง 

ก็พุ่งออกมา แย่งชิงมือทั้งสี่ไปกิน ผีชายท้องโตตนนั้นเกลือกกลิ้งร่ำไห้อยู่ที่พื้น  

บนสายกู่เจิงยังมีเลือดสดสีม่วงเข้มติดอยู่ ฮวาจื่อเซียวเก็บผลทับทิมขึ้นมาบีบ  

ใช้น้ำทับทิมสีม่วงแดงเช็ดสายกู่เจิง แล้วใช้ผ้าขาวเช็ดเลือดสดออก จากนั้นก็ 

เช็ดปลายนิ้วขาวเรียวของตัวเองให้สะอาดทีละนิ้ว  ๆ ข้าเบือนหน้าหนีโดยไม่รู้ตัว  

“ช่างโหดเหี้ยมนัก”

“แม่นางภูตยักษ์เพิ่งจะข้ามประตูผีมาได้ไม่กี่วัน ก็เลยไม่รู้ว่าคุณชายของเรา 

เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร คุณชายพูดไว้ตั้งนานแล้วว่า เวลาบรรเลงเพลงไม่ชอบ 

ให้ใครรบกวน” ผู้ที่พูดไม่ใช่สาวใช้ผี แต่กลับเป็นเด็กรับใช้ผีตนหนึ่งที่มีสามตา 

“คุณชายของพวกเจ้าบรรเลงเพลงอยู่ที่ไหน เขากินทับทิมอยู่ชัด ๆ”

“เพลงที่ต้องบรรเลงให้มีเสียงตลอดเวลาอาจไม่ใช่เพลงที่ไพเราะ แม้ว่า 

คุณชายจะกินทับทิมอยู่ แต่ใจท่านจดจ่ออยู่กับเพลงที่บรรเลง”

“จิตใจจดจ่ออยู่กับสองเรื่องในเวลาเดียวกันเช่นนี้ จะบรรเลงเพลงให้ไพเราะ 

ได้อย่างไร”

“เรื่องนี้ก็เหมือนกับความรักระหว่างหญิงชาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าแม่นาง 

แต่งงานกับคนคนหนึ่ง แม่นางตั้งอกตั้งใจปรนนิบัติเขา แต่ในใจแม่นางอาจคิดถึง 

ชายอีกคนก็เป็นได้”

ข้าตะลึงงันอยู่ครู่หนึ่ง นึกถึงคนผู้หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าอยู่แห่งหนใดมานานแล้ว  
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ขณะที่คิดอยู่นั้นเอง ข้าก็สบตากับฮวาจื่อเซียวอีกครั้ง ดวงตาของเขาสีดำเข้ม  

มองแล้วรู้สึกเหมือนตกหลุมพราง เวลายิ้มหางตาของเขาราวกับสะกดวิญญาณ  

จนข้าไม่กล้าขยับเท้าก้าวไปข้างหน้า...

“เม่ยเหนียง ที่แท้เจ้าอยู่นี่เอง”

เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงพระมาโปรดเมื่อได้ยินเสียงของ 

ทังเส้าชิง ข้าหันหน้ากลับไปมองหาเขา ท่ามกลางเหล่าภูตผีปีศาจ รูปร่างหน้าตา 

ของเขาดปูกตทิีส่ดุ และดงูามทีส่ดุจรงิ ๆ ทา่มกลางใบหนา้แปลกประหลาดมากมาย  

ใบหนา้หลอ่เหลาของเขาสะดดุตามาก เขาใหเ้จา้พนกังานผแีหวกทางใหแ้ลว้เดนิตรงดิง่ 

เข้ามากุมมือข้า จากนั้นพาข้าเดินออกไปด้านนอก “ช่วงสารทจีนในเมืองโยวตูเพิ่ง 

เริ่มต้น ทำไมเจ้าถึงออกมาฟังดนตรีถึงที่นี่ ข้าจะพาเจ้าไปเดินเล่นข้างนอก”

ข้าดึงมือกลับมา ทังเส้าชิงกลับไม่ว่าอะไรสักนิด แต่ใช้มือข้างหนึ่งกุมไหล่ข้า 

ไว้เพื่อแหวกทางออกมา เมื่อเดินไปครู่หนึ่ง ข้าหันกลับไปมองฮวาจื่อเซียวแวบหนึ่ง  

เขาไม่ได้จ้องมาที่ข้าอีก ท่าทางดูสบาย  ๆ  ราวกับว่าแววตาจ้องเขม็งเหมือนผีเข้า 

เมื่อครู่ไม่เคยปรากฏ

ครั้นออกมาจากหออวิ๋นเซียวแล้ว จึงได้เห็นยามค่ำคืนของเมืองโยวตู ช่าง 

แตกต่างจากช่วงกลางวันยิ่งนัก ไฟในโคมทั่วเมืองดับลง ดวงไฟวิญญาณเรืองแสง 

สีเหลือง โคมกระดาษนับหมื่นดวงจุดสว่างลอยสูงบ้างต่ำบ้างกลางอากาศ แผงค้า 

หลายหลากเรียงรายข้างถนนวางแผ่อย่างไม่เป็นระเบียบ ของที่ขายก็ล้วนแปลก 

ประหลาด มีทั้งกุนเชียงเนื้อคน ตับผัดเผ็ด กระจกที่ทำจากเกล็ดตัวโห่ว๖ ปิ่นปัก 

ผมที่ทำจากกระดูกปลาอิ๋งอวี๋๗ พิณหลังยาวที่ทำจากกระดูกแห้ง เครื่องประดับ 

ทำจากขนจิ้งจอกเก้าหาง โคมไฟหัวกะโหลก...ไม่เพียงมีผีบนถนนมากกว่าปกต ิ แต ่

ยังมีปีศาจ เซียนและมารที่ไม่ค่อยได้พบเห็นอีกมากมาย มีผีสาวคอยาวสามเชียะ 

๖ ตามตำนาน  ซานไห่จิง (ตำนานขุนเขามหาสมุทร) บันทึกไว้ว่า โห่วเป็นสัตว์กินคนที่อาศัยอยู่ทางเหนือ  

รูปร่างเหมือนสุนัข แต่มีการเล่าสืบทอดกันมาว่า โห่วเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในทะเล รูปร่างเหมือนม้า แต่มีเกล็ด  

พ่นไฟได้ นิสัยดุร้าย กินสมองมังกรเป็นอาหาร
๗ ตามตำนาน ซานไห่จิง (ตำนานขุนเขามหาสมุทร) บันทึกไว้ว่า อิ๋งอวี๋มีลำตัวเป็นปลา แต่มีปีกเหมือน 

นก เสียงร้องเหมือนเป็ดแมนดาริน เมื่อใดที่ปรากฏตัวให้เห็นก็จะเกิดอุทกภัย
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กับสามีตัวเตี้ยม่อต้อเดินผ่านแผงขายเครื่องประดับพอดี สามียืนเขย่งหยิบปิ่น 

ปกัผมทีป่ระดบัดว้ยมกุกะโหลกลงมาจากแผง เงยหนา้มองภรรยาดว้ยสายตาหวานซึง้  

ภรรยาคอยาวเอี้ยวคอไปพันรอบคอสามีไว้รอบหนึ่ง ยื่นหน้าเข้ามาชิดกับแก้มของ 

สามี สามีผู้อยู่ในภวังค์รักเอาปิ่นปักผมปักบนศีรษะภรรยา ทังเส้าชิงเห็นแล้วก็ 

ซาบซึ้งไปด้วย จึงเลียนแบบสามีภรรยาคู่นั้น เลือกปิ่นปักผมที่ทำจากกระดูกปลา 

อิ๋งอวี ๋ หันมาทางข้าพลางเอ่ย “เม่ยเหนียง มาสิจ๊ะ”

“ไม่นะ”

ปิ่นปักผมมีขายทั่วไปบนโลกมนุษย์ หญิงสาวทั่วไปก็จะชอบปิ่นลายหงส์  

มังกร หรือนก ใครจะเอาปิ่นที่ทำจากกระดูกปลามีปีกมาปักบนศีรษะเหมือนปีศาจ 

กระดูกขาว ทังเส้าชิงวางปิ่นกลับที่เดิมด้วยความน้อยใจ แล้วพาข้าไปนั่งรถม้าโดย 

ไมพ่ดูไมจ่า เรานัง่รถมา้ออกจากประตเูมอืงผมีาถงึนอกเมอืง แมน่ำ้ไนเ่หอนอกเมอืง 

ทอดยาวมีสีดำเข้ม แต่กลับมีโคมรูปดอกบัวลอยเต็มไปหมด เมื่อกวาดตามองไป  

ดูราวกับเรือลำน้อยที่ลอยอยู่นับไม่ถ้วน มีผีจำนวนไม่น้อยนั่งยอง  ๆ  อยู่ริมแม่น้ำ  

ใช้คบไฟจุดโคมดวงที่ใกล้จะดับให้สว่างขึ้นอีกครั้ง “พวกเขากำลังทำอะไรกัน”

“ตอ่คำอธษิฐาน นีเ่ปน็ประเพณขีองปรโลกในวนัสารทจนี ถา้เขยีนคำอธษิฐาน 

ตอ่บนโคมลอยนำ้ทีไ่หลมาจากโลกมนษุย ์ แลว้จดุโคมนัน้ใหส้วา่งขึน้อกีครัง้ โคมนัน้ 

ยิ่งสว่างอยู่ได้นานเท่าไหร่ คำอธิษฐานนั้นก็ยิ่งจะกลายเป็นจริงได้มากเท่านั้น”

“น่าสนุกดี เราไปดูกันเถอะ”

เมื่อเดินเข้าไปใกล้ริมแม่น้ำ ก็ได้เห็นถ้อยคำอธิษฐานของบรรดาผีและ 

วิญญาณที่เขียนอยู่บนโคมรูปดอกบัว มีทั้ง  ‘ขอให้บุตรธิดาอยู่เย็นเป็นสุข’ ‘ขอให้ 

พบกับภรรยาอีกครั้ง’ ‘ขอให้พ่อแม่แข็งแรงอายุยืน’ ‘ขอให้ได้ไปเกิดในเร็ววัน’... 

เมื่อนั่งยอง  ๆ  สังเกตการณ์อยู่ครู่หนึ่ง ทังเส้าชิงก็ซื้อพู่กันมาด้ามหนึ่ง เขายื่นพู่กัน 

ให้ข้า “เจ้าคงอยากจะเขียนคำอธิษฐานบ้าง”

ข้าตบไหล่เขาเบา ๆ ด้วยความรู้สึกขอบคุณ จากนั้นดึงโคมดอกบัวมาอันหนึ่ง  

คิดว่าจะเขียนคำอธิษฐานบนโคมนั้น แต่ก็พบว่าโคมที่ติดไฟอยู่เขียนได้ไม่สะดวก  

ทงัเสา้ชงินัง่ยอง ๆ ลงขา้งตวัขา้แลว้บอก “อยากจะเขยีนวา่อะไร ขา้ชว่ยเจา้เขยีนเอง”

“คำอธิษฐานต้องเขียนเองสิ ไม่อย่างนั้นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์”
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ข้าลองใหม่อยู่หลายรอบ แต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ที่เขียนบนโคมได้บ้าง 

ก็เป็นตัวโย้เย้ ทังเส้าชิงจึงยกที่ฝนหมึกลงมา แล้วจับมือข้า แตะหมึกบนที่ฝนหมึก 

เล็กน้อย แล้วเขียนบนโคมว่า ‘ขอให้เช่อเอ๋อร์’ ข้าตกใจเล็กน้อย “ทำไมท่าน 

ถึงรู้ว่าข้าจะเขียนอะไร”

ทังเส้าชิงไม่ตอบ แต่จับมือข้าเขียนคำอธิษฐานต่อไป ‘เติบโตขึ้นอย่าง 

ปลอดภยั’ ขา้หวัเราะออกมา เอาโคมดอกบวัวางลงบนผวินำ้ ผลกัโคมออกไปเบา ๆ  

นั่งเท้าคางมองโคมที่ลอยไกลออกไป “หวังว่าไฟในโคมจะสว่างนาน ๆ หน่อย”

ข้าพูดอยู่นาน แต่ก็ไม่มีคำพูดตอบ ข้าหันหน้ากลับไปมองทังเส้าชิงครู่หนึ่ง  

เขาอยู่ใกล้ข้ามาก ดวงตาคู่นั้นดำแวววาวเหมือนว่ามองข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้ว  

แต่พอข้าหันไปสบตากับเขา เขาก็หันหน้าหนี แล้วมองไปยังโคมที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ 

ไน่เหอ เขายกนิ้วชี้ขึ้นวางทาบบนริมฝีปาก กระแอมสองสามทีแล้วพูด “ใช่ อืม  

ขอให้เป็นอย่างนั้น”

เมื่อกลับมาถึงหอยั้งเมฆา ข้างหน้าต่างไม้แดงในห้องรับแขกมีก้อนสีทอง 

สลับขาวเพิ่มมา ก้อนนั้นเป็นขนปุกปุยขดอยู่บนเบาะนั่ง สีสันของมันสดใสเสียจน 

ข้ากับทังเส้าชิงมองเห็นตั้งแต่แรกที่เข้าไปในห้อง เมื่อเดินเข้าไปใกล้อีกนิดก็เห็น 

หัวเล็ก ๆ ยื่นออกมาจากก้อนขนปุกปุยนั้น ใบหน้าแหลม ดวงตาเฉียงขึ้น เห็นแล้ว 

รูส้กึเหมอืนวา่เคยรูจ้กัทีไ่หนมากอ่น ทีแ่ทก้เ็ปน็สนุขัจิง้จอกนัน่เอง ขา้ถอนใจครัง้หนึง่ 

ด้วยความโล่งใจ ขณะนั้นเองก็เห็นหางสีทองเลื่อนออกมาจากเบาะ กวัดแกว่งไปมา 

ในอากาศ ขณะที่ข้ากำลังคิดอยู่ว่าเคยเห็นสัตว์ชนิดนี้ที่ไหน จู่ ๆ ก็คิดถึงเหตุการณ์ 

ตอนที่เลือกสามีก่อนหน้านี้ ท่านพ่อพูดไว้ว่า ‘เจ้าเลือกใครไม่เลือก ดันเลือก 

ปีศาจจิ้งจอก’

“เหยียน...เหยียนจี?” เมื่อพูดจบข้ากลับไม่แน่ใจ ข้ามองทังเส้าชิง แต่ 

ดูเหมือนว่าความจำของเขาจะเลอะเลือนกว่าข้าเสียอีก

จิ้งจอกตัวนั้นหรี่ตามองมาที่พวกเราด้วยท่าทีขี้เกียจ แล้วหางสีทองขนปุย 

ก็ทิ้งตัวลงมาเสียงดังพึ่บ ข้าถึงกับต้องล้วงผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อที่แตกเพราะ 

ความตื่นตกใจ...ที่แท้ปีศาจจิ้งจอกที่ท่านพ่อพูดถึงก็คือสุนัขจิ้งจอกธรรมดา  ๆ  

ตัวหนึ่ง แต่เมื่อรอจนหางของจิ้งจอกหล่นลงมาจนครบ ข้าลองนับ  ๆ  ดูก็พบว่า  
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นี่ไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกธรรมดา แต่เป็นปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง เมื่อได้เห็นขนสีทองและ 

สีเงินมันวาวของมัน ข้ารู้สึกคันไม้คันมือ และรู้สึกสนุกขึ้นมา “ดูท่าเราจะไม่ 

ขาดทนุ เปน็สตัวก์ด็อียา่ง ตอ่ไปจะไดเ้ลีย้งไวเ้ปน็สตัวเ์ลีย้งในบา้น ใหค้อยเฝา้บา้น 

คอยกัดขโมย ไม่เลวเลยทีเดียว”

“ใช่แล้ว ปีศาจกับภูตผีมีวิถีต่างกัน แต่บางครั้งพาไปเดินเล่นข้างนอกบ้าง  

ก็น่าสนุกดี”

เห็นได้ชัดว่าคำพูดของข้ากับทังเส้าชิงไปยั่วโมโหสัตว์ตัวนี้ มันกระโดดลงมา 

จากเบาะ สะบัดตัวสองสามครั้ง แล้วกลายร่างเป็นคนอย่างรวดเร็ว มันพูดว่า  

“แม้แต่ชื่อของคุณชายอย่างข้า พวกเจ้ายังไม่เคยได้ยิน นี่พวกเจ้าอยู่ในภพภูมิผี 

ได้อย่างไร”

เขากอดแขนหรี่ตามองมาที่พวกเรา ผมสีเงิน ผิวขาวราวหิมะ นัยน์ตา 

มีเสน่ห์แบบจิ้งจอก แม้เวลาโกรธแววตาก็ยังสวยมาก แต่น่าเสียดายที่ข้าเคยเห็น 

คนคนนี้มาก่อน แล้วยังเคยตกใจกลัวเขาจนขนลุก...เคย เขาเคยไปท้าทายฮวา- 

จื่อเซียวถึงหออวิ๋นเซียว เพื่อประชันว่าใครเป็นผีงามอันดับหนึ่งในปรโลก สมัยนี้ 

อะไร ๆ  ก็เปลี่ยนไป ผู้ชายยังประชันความงามกัน จิ้งจอกจอมก่อกวนก็มาปรากฏ 

ร่างเดิมของมันที่บ้านข้า

ทังเส้าชิงพูดด้วยใบหน้ายับย่น “ถ้าเช่นนี้ เจ้าก็คือเหยียนจี?”

“หนังสือขอหมั้นหมายก็ถูกส่งออกไปแล้วมิใช่หรือ แล้วยังมิทราบอีกว่าข้า 

คือใคร” เหยียนจีเดินมาตรงหน้าเรา เดินก้าวหนึ่งสลับกับโยกตัวสามครั้ง วนรอบ 

ข้ากับทังเส้าชิงหนึ่งรอบ แล้วพูดช้า ๆ “เจ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วจริง ๆ ถึงแม้จะ 

ให้ข้าเป็นสามีหลวง แต่ข้าก็ขาดทุนอยู่ดี...”

ที่จริงคำพูดของเขาเป็นเรื่องปกติ แต่เมื่อกล่าวด้วยลีลาท่าทางอย่างจิ้งจอก  

กลับทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนถูกหยามกันซึ่ง ๆ หน้า ขนตาหนา ๆ ของเขาสั่นเล็กน้อย  

“ช่างเถอะ ถึงอย่างไรผีอย่างพวกเจ้าก็อยู่ในปรโลกไม่นาน คุณชายอย่างข้าจะร่วม 

สนุกกับพวกเจ้าด้วย” พลังก่อกวนของจิ้งจอกเปี่ยมล้น แค่ฟังเขาพูดข้าก็อ่อนแรง 

แล้ว แต่ข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างแปลก  ๆ คำพูดพวกนี้เขาพูดกับข้า แต่ตลอดเวลา 

เขากลับมองทังเส้าชิงอย่างไม่ละสายตา
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“ตงฟางเมย่” เขาพดูสามพยางคน์ีด้ว้ยนำ้เสยีงลกึลบั ขา้หวาดกลวัจนตวัสัน่  

เขาบ่นพึมพำขึ้นอีก “ตงฟางเม่ย ตงฟางเม่ย เจ้าชอบผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่  

หรือว่าชอบทั้งคู่”

เมื่อมองนิ้วเรียวยาวที่ขยับเล็กน้อยของเหยียนจ ี แล้วมองไปที่ใบหน้างุนงง 

ของทังเส้าชิง ข้าก็เข้าใจเหตุการณ์ขึ้นมาทันที ข้ากำลังจะถามให้ได้ความชัดเจน  

เหยียนจีก็ชิงเอามือทั้งสองแตะไหล่ของทังเส้าชิง “เจ้าก็คือตงฟางเม่ย...ใช่ไหม  

งามสมชื่อจริง  ๆ แต่ในเมื่อเจ้ามีภรรยาน้อยอยู่แล้ว จะตบแต่งภรรยาชายอีกได้ 

อย่างไร คนเรานั้นไม่ควรกระหายโลภมาก”

เป็นไปตามที่ข้าคาดไว้ ทังเส้าชิงตัวแข็งเป็นหิน เหยียนจีชันหางขึ้นแกว่ง 

ไปมา แล้วใช้นิ้วเกาคางของทังเส้าชิงหลายครั้ง “ทำไม ข้าพูดแทงใจดำเข้าแล้วสิ”

ครู่ต่อมา เหยียนจีเกือบถูกทังเส้าชิงผลักล้ม ทังเส้าชิงหลบมาอยู่ข้างหลังข้า  

ตื่นตกใจจนทำอะไรไม่ถูก หน้าตาซีดเผือด “ฮูหยิน ช่วยข้าด้วย”

ทังเส้าชิงเป็นท่านอ๋องน้อยผู้สูงศักดิ์ ไม่เคยได้ยินเรื่องราวนอกตำหนัก  

จึงไม่รู้ว่าในโลกนี้ยังมีผู้ชายอีกประเภท พวกเขาไม่เหมือนผู้ชายทั่วไป ข้ากระแอม 

ครั้งหนึ่งแล้วกล่าว “ที่จริง...ข้าต่างหากที่ชื่อตงฟางเม่ย”

เมือ่เหยยีนจไีดฟ้งัคำพดูของขา้ ทา่ทเีขากเ็ปลีย่นไป จากทีส่ะบดัชายแขนเสือ้ 

อยูด่ว้ยสหีนา้เออืมระอา กลบัถลงึดวงตาจิง้จอกคูน่ัน้จนกลมโปน “อะไรนะ วา่ไงนะ  

ทหารผีบอกข้าว่าบุตรของใต้เท้าตงฟางเป็นชาย”

“ใตเ้ทา้ตงฟางมบีตุรชายคนหนึง่จรงิ แตเ่ขายงัอยูบ่นโลกมนษุย”์ ข้ากระแอม 

แล้วกล่าว “คุณชายเหยียน นี่ถือเป็นความผิดพลาดจริง  ๆ เอาไว้ข้าจะไปคุยกับ 

ท่านพ่อให้เข้าใจตรงกัน แล้วยกเลิกการแต่งงานเสีย...”

“ตงฟางเม่ย...เป็นผู้หญิง?” เหยียนจีมองข้าด้วยสีหน้าเศร้าหมอง ยังไม่ตื่น 

จากฝันร้าย

“อืม ใช่แล้ว ต้องขออภัยด้วยท่ีทำให้ท่านไม่พอใจ” ข้าเช็ดเหง่ือบนหน้าผาก  

รู้สึกประดักประเดิดเล็กน้อย

“ข้า...ต้องแต่งงานกับผู้หญิง?”

“คุณชายเหยียนจี ท่านวางใจเถอะ เราจะไม่แต่งงานกันแน่นอน เรื่องนี้ 
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เปน็เพราะทา่นพอ่เขา้ใจผดิ ความผดิพลาดในวนันี ้ ทา่นพอ่จะตอ้งชดใชใ้หท้า่นดว้ย 

ชายรูปงามในวันหน้า”

เหยียนจียังคงมีสีหน้าตกใจที่ได้รู้ความจริง ทังเส้าชิงชี้ไปที่เหยียนจี นิ้วที่ชี้ 

นัน้สัน่เทา “ฮหูยนิ เขา เขา...เขาเหมอืนพวกตว้นซิว่” เขาพดูคำวา่ ‘ตว้นซิว่’ เบามาก  

ราวกับว่าเป็นการทำผิดใหญ่หลวง เกรงว่าคนอื่นจะได้ยิน

“ใครเหมือนพวกต้วนซิ่ว” เหยียนจีเอ่ยขึ้นราวกับถูกยั่วโมโห “ข้านี่แหละ 

ต้วนซิ่วแท ้ๆ”

ในสายตาคนนอกนับว่าข้ามีโชคเพราะรูปโฉมไม่น้อย แม้ว่าก่อนตาย 

จะพิฆาตสามี แต่เมื่อตายแล้วกลับมีโชคราวกับถูกรางวัล ถือว่าได้รับการชดเชย 

จนครบแล้ว แต่ใครจะรู้ถึงความเจ็บปวดในใจข้า สามีสามคนในปรโลก คนหนึ่ง 

เป็นต้วนซิ่ว คนหนึ่งเจ้าเล่ห์ปากร้าย ส่วนอีกคนฆ่าภรรยาตัวเอง มิหนำซ้ำต้วนซิ่ว 

ยังเป็นสามีหลวงลำดับที่หนึ่ง ข้าตบไหล่ทังเส้าชิงเบา  ๆ อยากจะพูด แต่ก็ไม่ได้ 

เอย่ปาก ทา้ยสดุกก็ลบัเขา้ไปนอนในหอ้ง บรรยากาศนัน้วงัเวงยิง่นกั ในบรรดาสามี 

ที่ข้าเลือกมา คนเดียวที่ข้าพึงพอใจอยู่บ้างกลับถูกท่านพ่อคัดออกอย่างไร้เหตุผล  

ข้าจะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเช่นนี้ 

เช้าวันต่อมา ข้าตื่นแต่เช้า เดิมทีคิดว่าจะไปหาท่านพ่อเพื่อคุยธุระและเรื่อง 

สำคัญของชีวิต แต่เมื่อเห็นว่ายังเช้าเกินไป ยังไม่ควรไปรบกวนเวลาฝันของท่าน  

ข้าจึงไปเดินเล่นใต้สะพานไน่เหอคนเดียว โคมดอกบัวที่เห็นเมื่อคืนก่อนยังคงลอย 

อยูบ่นแมน่ำ้ แมว้า่ในปรโลกจะไมม่แีสงอาทติย ์ แตเ่วลากลางวนักม็แีสงสวา่งอยูบ่า้ง  

โคมลอยอยู่บนแม่น้ำไน่เหอได ้ แต่ไม่รูว้่าเหตุใดเมื่อผีกระโดดลงไป กลับจมหายไป 

ไม่เหลือแม้แต่เส้นผมสักเส้น ขณะเดินเลียบไปตามแม่น้ำไน่เหอก็แลเห็นหอ 

กลางน้ำอยู่หลังม่านหมอก แม่น้ำลืมอดีตทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุด เสียงขลุ่ยระคน 

เสียงสายน้ำดังแว่วอยู่พักหนึ่ง เมื่อฟังไปช่วงหนึ่ง ข้าก็ยืดตัวตรงโดยไม่รู้ตัว... 

นี่เป็นเพลงที่ข้ามักได้ยินในความฝันนั่นเอง เพียงแต่ ณ ตอนนี้เสียงเพลงเย็นเยือก 

เข้ากระดูก ทำนองเพลงสูงต่ำแต่อ่อนโยนเช่นนี้ก็ยังเป่าได้ ข้าเกิดอยากรู้ขึ้นมา  

จึงเดินต่อไปข้างหน้าตามทางเลียบแม่น้ำลืมอดีต

แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องลอดดอกกุ้ย ดอกกุ้ยต้องลมพัดปลิวไปตลอดทาง  
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ร่วงหล่นอยู่ด้านหลังของผู้เป่าขลุ่ย เขาหันหน้าเข้าหาแม่น้ำลืมอดีต ข้างตัวเขามี 

เดก็รบัใชย้นืถอืโคมไฟกระดาษอยู ่ ดเูหมอืนวา่พวกเขายนือยูท่ีน่ีม่าทัง้คนืแลว้ ครัน้ 

มองด้านหลังของชายชุดแดงผมดำผู้นี้ก็ทราบทันทีว่าเขาคือใคร ในปรโลกนี้มีเพียง 

เขาผู้เดียวเท่านั้น เขายังไม่สังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามาใกล้ ยังคงกดรูขลุ่ยเบา  ๆ  

บรรเลงเพลงที่ข้าไม่เคยฟังจบเพลงนั้นต่อไปจนจบ บทเพลงจบลงแล้ว เขายืนมอง 

ไปทางแม่น้ำลืมอดีตอยู่นาน ก่อนจะรับโคมไฟกระดาษจากเด็กรับใช้ “อี้เซิง เจ้า 

กลับไปก่อน”

“ขอรับ คุณชายก็โปรดรีบกลับไปพักผ่อน”

เด็กรับใช้อี้เซิงหยุดครู่หนึ่ง แต่ในที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไร เขาหันหลังกลับมา 

เห็นข้าจึงเอ่ยทัก “แม่นางภูตยักษ์”

ฮวาจื่อเซียวจึงหันกลับมา เขาขยับขลุ่ยในมือให้กระชับขึ้น ประสานมือ 

คารวะ ยิ้มพลางกล่าว “แม่นางตงฟาง ข้าได้พบกับแม่นางทุกที่จริง ๆ”

อี้เซิงมองข้าทีมองฮวาจื่อเซียวทีด้วยสายตาประหลาด ครั้นแล้วจึงก้มหัว 

เดินจากไป ข้าขยับเข้าไปใกล้อีกนิดแล้วเอ่ย “ขอบังอาจถามคุณชายฮวาว่าเพลง 

ที่ท่านเป่าคือ...”

“เหตุใดเจ้าจึงถามคำถามนี้”

“เพราะเหมือนว่าข้าเคยได้ยินเพลงนี้จากที่ไหนมาก่อน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก 

ที่ได้ฟังเต็มเพลง ดังนั้นก็เลยรู้สึกประหลาดใจ”

“เพลงนี้เป็นเพลงพิณโบราณชื่อ  บ่วงรัก สมัยนี้ไม่มีใครจำได้แล้ว แม่นาง 

ตงฟางคงเคยได้ยินจากผู้อาวุโส”

กล่าวได้ว่า ฮวาจื่อเซียวเป็นผีที่ประหลาดที่สุดเท่าที่ข้าได้พบมา เมื่อได้ 

พูดคุยกับเขา ข้ารู้สึกว่ารูปโฉมของเขางดงามชวนเคลิบเคลิ้ม แต่เมื่อมองเขาจาก 

ระยะไกลกลบัรูส้กึถงึพลงัเคยีดแคน้ทีย่ากจะบรรยาย ชา่งนา่สะพรงึกลวันกั ขา้กลา่ว 

พลางคิดบางอย่างอยู่ในใจ “จะว่าไปแล้ว ข้าเคยพบท่านครั้งหนึ่งในเมืองหลวง  

เข้าใจมาตลอดว่าท่านเป็นคน ต่อมาจึงรู้ว่า ที่แท้ท่านคือคนงามแห่งเมืองโยวตู  

ขออภัย ขออภัย”

“นั่นเป็นเพราะว่าข้าตายนานแล้ว เมื่ออยู่มานานย่อมมีฉายาแปลกประหลาด 
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อยู่บ้าง แต่ในสายตาข้า คนงามที่แท้จริงต้องเหมือนอย่างแม่นางตงฟาง”

เมือ่ไดย้นิเขาพดูเชน่นี ้ ขา้กล็บูใบหนา้ตวัเองโดยไมรู่ต้วั “คงเปน็เพราะตอนนี ้

ข้าอยู่ในร่างคนกระมัง”

“งามทั้งร่างคนและร่างผี ข้าจึงไม่อาจหักห้ามสายตาตัวเอง แต่หวังว่าจะ 

ไม่เป็นการล่วงเกินแม่นาง”
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เมื่อได้รับคำชมจากคุณชายรูปงามเช่นนี้ ข้าก็รู้สึกอึดอัดใจด้วย 

ความรู้สึกหลากหลายระคนกัน โชคดีที่ข้าเคยขับกล่อมบทเพลงอยู่ที่หอนางโลม 

มาก่อน จึงไม่เขินจนเป็นลมล้มพับไปตอนนี้ “คุณชายฮวาชมเกินไปแล้ว”

ฮวาจื่อเซียวกำลังจะตอบก็มีเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นลอยมา ต้นเสียงนั้น 

อยู่ไม่ไกล ข้าสบตากับเขา “ท่านได้ยินไหม”

“อืม คงจะเป็นผีที่มาใหม่ ไปดูกันเถอะ”

เราเดินเลาะไปตามริมแม่น้ำ มองเห็นด้านหลังของผีสาวตนหนึ่งอยู่หน้า 

มวลหมูด่อกไมแ้ดง นางนัง่อยูท่ีพ่ืน้ในสภาพเปยีกโชกไปทัง้ตวั ผมดำยาวทีเ่ปยีกชุม่ 

ทิ้งตัวลงมา เพชรพลอยและปิ่นปักผมลายดอกร่วงกองอยู่กับพื้น ร่างของนางบวม 

เล็กน้อย ร้องไห้สะอึกสะอื้นพลางกดท้องไว้ นางอาเจียนออกมาเป็นเลือดมากมาย  

เมื่อเห็นสภาพเช่นนี้ เท้าของข้าเหมือนถูกตะปูตอกตรึงอยู่กับที่ แต่ฮวาจื่อเซียว 

กลับไม่กลัวสักนิด เขาเดินตรงไปที่ผีสาวตนนั้นแล้วถาม “แม่นางคงประสบ 

เคราะห์กรรมมาใช่หรือไม่” 

ผีสาวตนนั้นยืดตัวขึ้นแล้วหันกลับมา ในวินาทีที่เห็นใบหน้าของนาง ข้า 

ตั้งสติทันจึงไม่ได้กรีดร้องจนเสียมารยาทกับนาง...ใบหน้าของนางซีดขาวและ 

แข็งกระด้าง  ดวงตากลมถลน  ริมฝีปากแบะออก  ตัวบวมและท้องกลมโต  

เป็นศพที่ถูกเก็บขึ้นมาหลังจากถูกโยนทิ้งน้ำมาแล้วเจ็ดวันเจ็ดคืน ริมฝีปากที่ 

แบะออกของนางสั่นเล็กน้อย มีเลือดจำนวนมากไหลออกจากปาก “ข้า ข้าตาย 

๔
ผีห่มหนังคน
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อย่างน่าอนาถนัก...”

เมื่อเห็นเลือดขุ่นข้นและได้ยินเสียงร้องไห้ของนาง ฮวาจื่อเซียวก็ยังไม่รู้สึก 

พะอืดพะอมแม้แต่น้อย แต่กลับก้มลงไปพยุงนางขึ้นมาอย่างใจเย็น “มีเรื่องอะไร 

ก็ลุกขึ้นมาค่อยพูดค่อยจากันเถอะ”

ผีสาวตนนั้นส่ายหัวแรง  ๆ เอามือปิดหน้าร้องไห้โฮ “ข้าถูกผู้คุ้มกันทำร้าย  

เขาอาศัยจังหวะที่นายท่านไม่อยู่ใส่ยาในอาหาร เมื่อฟื้นขึ้น ข้ากับเขาก็นอนอยู่บน 

เตียงเดียวกัน...จากนั้นข้าก็ถูกจับใส่กรงหวายขังหมูแช่อยู่ในน้ำ นายท่านวางแผน 

จะยับยั้งไม่ให้พวกเขาลงโทษข้า แต่ไม่สำเร็จ ข้า ข้าถูกใส่ร้ายจริง  ๆ...” เสียง 

ร้องไห้ของนางโหยหวนระคนเคียดแค้น เสียงสะท้อนกลางหุบเขาอันว่างเปล่าทำให ้

ข้ากลัวจนตัวชาเป็นพัก ๆ

ฮวาจือ่เซยีวกลา่ว “แมน่าง คนตายแลว้ไมอ่าจฟืน้คนื ในเมือ่เจา้กก็ลายเปน็ 

ผีห่มหนังคนไปแล้ว สู้เจ้าหาหนังคนมาคลุมร่างสักผืนแล้วกลับไปยังโลกมนุษย์  

หาตัวการที่ให้ร้ายเจ้า เรียกร้องความยุติธรรมกลับมาไม่ดีกว่าหรือ และไม่แน่ว่า 

ถ้าเจ้าไปหาท่านพญายม ท่านอาจจะช่วยหาที่ไปเกิดใหม่ที่ดีก็ได้”

ร่างของผีสาวตนนั้นสั่นอยู่ครู่หนึ่ง “หากข้าไปทำร้ายคนเพื่อถลกเอาหนัง 

ของเขา แล้วข้าจะต่างอะไรจากผู้คุ้มกันเลว  ๆ  นั่น ขอแค่นายท่านยังมีชีวิตอยู่ 

อย่างสงบสุข ต่อให้ข้าต้องตายสักร้อยครั้ง ข้าก็ยินยอมพร้อมใจ”

ฮวาจื่อเซียวกล่าว “เจ้าตายอย่างมีเงื่อนงำ อย่างน้อย  ๆ  สามีของเจ้าก็ควร 

จะงมศพเจ้าขึ้นมาจากน้ำ สวดมนต์ภาวนาให้เจ้าหลุดพ้นจากบ่วงกรรม แต่ตอนนี้ 

เจ้ายังอยู่ในสภาพเช่นนี้ เห็นชัด  ๆ  ว่าเขาลืมเจ้าแล้ว ผู้ชายแบบนี้คิดถึงเขาไป 

ก็ไร้ประโยชน์”

“เหลวไหล!” ผีสาวตนนั้นจ้องเขม็งจนดวงตาโปนโตขึ้นอีก “เขาต้องมีธุระ 

จำเป็นอื่นที่ต้องจัดการแน่นอน ปกติแล้วข้าทำอาหาร ซักเสื้อผ้าให้เขา กินอาหาร 

ที่เขากินเหลือ อาบน้ำที่เหลือจากที่เขาอาบ เขาจะทำผิดต่อข้าได้อย่างไร พวกเจ้า 

เป็นผีจนชินชาเสียแล้ว ถึงได้อิจฉารักนิรันดร์ของสามีภรรยาบนโลกมนุษย์”

ข้าเสนอว่า “ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรมา เจ้าก็ลอยมาถึงที่นี่แล้ว อย่างไรเจ้า 

ก็ควรข้ามด่านประตูผีไปก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าต่อไปจะทำอย่างไร”
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“พอข้ามด่านประตูผีไปแล้ว ข้าก็จะกลายเป็นผีจริง  ๆ  แล้วสิ พวกเจ้า 

จงหยุดคิดทำร้ายข้าเสียที”

ตอนแรกข้าคิดจะบอกนางว่า ต่อให้นางอยู่ตรงนี้ต่อไปก็ต้องเป็นผีอยู่ดี  

ซ้ำยังต้องกลายเป็นผีห่มหนังคนเร่ร่อน แต่เมื่อเห็นนางมีปฏิกิริยารุนแรงเช่นนี้  

จะพูดปลอบนางก็คงไร้ประโยชน์ จึงได้แต่พูดหลอกให้นางดีใจ “แม่นาง ในเมื่อ 

ทางที่จะกลับไปเป็นคนได้มีทางเดียวคือไปเกิดใหม่ ถึงอย่างไรก็ไม่มีทางกลับไป 

ได้แล้ว สู้เจ้าไปเดินเที่ยวในเมืองโยวตูไม่ได้ ในปรโลกนั้นดีมาก เจ้าสามารถมีสามี 

ได้หลายคน...”

ผีสาวตนนั้นพูดด้วยความตกใจ “แต่ไหนแต่ไรมา ข้าเคยได้ยินแต่สามี 

หนึ่งคนมีภรรยาหลายคน ไม่เคยได้ยินว่าภรรยาหนึ่งคนมีสามีหลายคน เจ้ามัน 

ผู้หญิงเสเพล ไม่รักษาจารีต อย่าให้มลทินของเจ้ามาแปดเปื้อนตัวข้า”

‘ไม่รักษาจารีต’ ช่างเป็นถ้อยคำที่คุ้นเคยนัก ก่อนตายมีคนพูดคำนี้กรอกหู 

ข้าเสียจนจำขึ้นใจแล้ว ข้ามองฮวาจื่อเซียวด้วยสายตาระอา “นางไม่ชอบข้า ท่าน 

อยู่ปลอบนางต่อเถอะ ข้าจะกลับเข้าเมืองไปหาท่านพ่อก่อน”

“ข้าก็มีธุระต้องกลับไปจัดการพอด ี เราไปด้วยกันเถอะ” ฮวาจื่อเซียวโน้มตัว 

ลงพูดกับผีสาวตนนั้นอีกครั้ง “แม่นาง ข้าจะส่งคนมาช่วยเจ้า”

ระหวา่งเดนิกลบัไปตามรมิแมน่ำ้ลมือดตี ฮวาจือ่เซยีวเอย่วา่ “แม่นางตงฟาง 

มาอยู่ในปรโลกได้ไม่นาน แต่กลับรู้ว่าที่นี่มีธรรมเนียมที่ภรรยาหนึ่งคนมีสามีได้ 

หลายคน”

“ท่านพ่อของข้ายัดเยียดสามีให้ข้าถึงสามคน ข้าจะไม่รู้ได้อย่างไรเล่า”

ฮวาจื่อเซียวชะงักงันไปชั่วครู่ จากนั้นก็ยิ้ม “เจ้าเป็นผู้ที่แต่งงานเร็วที่สุด 

ในปรโลกเท่าที่ข้าเคยพบมา”

ครั้นเห็นรอยยิ้มบาดใจคนทั้งเมืองของเขา หัวใจของข้าพลันเต้นเร็วขึ้น 

หลายจังหวะ แล้วยังเป็นสิ่งยืนยันแน่ชัดยิ่งขึ้นอีกว่าคำบอกเล่าของท่านพ่อไม่น่าจะ 

ถูกต้องนัก “คุณชายฮวาเคยได้ยินชื่อตงฟางโม่หรือไม่”

“ใต้เท้าเนี่ยจิ้งเป็นหนึ่งในภูตฮ่องเต้ผู้ปกครองเขตชายแดนภพผี ข้าย่อมเคย 

ได้ยินชื่อ ท่านกับเจ้าแซ่เดียวกัน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือไม่”
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“ท่านคือพ่อของข้า”

“ที่แท้แม่นางตงฟางเป็นธิดาของภูตฮ่องเต ้ ขออภัยที่ล่วงเกิน”

เม่ือได้ยินคำว่า ‘ภูตฮ่องเต้’ ภาพท่านพ่อจับไพ่พร้อมกับสูบยาสูบอย่างเคลิบเคล้ิม 

กป็รากฏขึน้ในหวัขา้ ทำอยา่งไรขา้กย็งัคดิวา่สองสิง่นีไ้มน่า่จะเชือ่มโยงมาอยูด่ว้ยกนัได ้ 

“หามิได้ หามิได้ ท่านกล่าวหนักเกินไปแล้ว คุณชายฮวารู้จักท่านพ่อหรือไม่”

ฮวาจ่ือเซียวย้ิมแล้วตอบ “ข้ารู้จักท่าน แต่ท่านจะรู้จักข้าหรือไม่ ข้าไม่แน่ใจนัก”

ดูจากรูปการณ์แล้วพวกเขาไม่ได้มีความแค้นต่อกัน นั่นหมายความว่า 

ท่านพ่อไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินคน แต่ที่ว่าฮวาจื่อเซียวรูปร่างหน้าตาน่าเกลียด 

น่ากลัว ไม่ให้ข้าเข้าใกล้เขา ข้อนี้ทำให้ข้าอยากรู้สาเหตุยิ่งนัก ในเมื่อร่างผีของ 

ทังเส้าชิงกับเซี่ยปี้อานก็น่ากลัวมาก โดยเฉพาะลิ้นของเซี่ยปี้อานเมื่ออยู่ในร่างผี  

เห็นแล้วเหมือนฝันร้ายชัด ๆ ตัวข้าเองเมื่อส่องกระจกขณะอยู่ในร่างผีก็ทำเอาตัวเอง 

ตกใจแทบแย่ ร่างผีของฮวาจื่อเซียวจะน่าสยดสยองสักแค่ไหนเชียว แต่จะถามเขา 

ตรง ๆ ว่าร่างผขีองเขาเป็นอย่างไรก็คงไม่ดีนัก ข้าคดิอยู่นาน จึงพูดอ้อม ๆ “รา่งคน 

ของคุณชายฮวาคงเป็นร่างที่งามที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบ รวมถึงคนที่ข้าพบบนโลก 

มนุษย์ด้วย”

ฮวาจื่อเซียวนิ่งงันเล็กน้อย “ข้าไม่มีร่างคนหรอก”

ข้ากะพริบตาสองสามครั้ง “ไม่มีร่างคน? ถ้าเช่นนั้นร่างของท่านตอนนี้คือ... 

ร่างผี?”

เราเดินมาถึงข้างสะพานไน่เหอพอดี ฮวาจื่อเซียวก็เอ่ย “ข้าเห็นคนรู้จัก 

คนหนึ่ง ขอไปคุยกับเขาหน่อย”

ขา้งสะพานไนเ่หอมชีายชราผมขาวสวมใสอ่าภรณป์ระณตียนือยู่ ฮวาจือ่เซยีว 

ทักทายเขา “ท่านปู่หกยืนจนขาชาแล้วหรือเปล่า”

ชายชราตอบ “ตอนนี้ยายเฒ่าของข้าอยู่บนโลกมนุษย์ สุขภาพแข็งแรงดี  

ข้ายินดีจะเฝ้ามองนางมีชีวิตและสุขภาพดีอย่างนี้ นานกว่านี้ข้าก็รอได้”

ความรักความผูกพันของคู่สามีภรรยาผู้อาวุโสมักทำให้ผู้พบเห็นซาบซึ้ง  

ด้านข้างชายชรามีผีสาวหลายตนยืนรอคนรักอยู่บนสะพานเช่นกัน พวกนางรู้ตัวว่า 

ตนเองไมอ่าจเทยีบชัน้กบัชายชราได ้ จงึพากนัซาบซึง้จนนำ้ตาคลอเบา้ ชายชราถามวา่  
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“คุณชายรูปงาม นับจากวันที่ข้าตายถึงตอนนี้ เวลาก็ล่วงเลยมาสามสิบกว่าปีแล้ว  

ข้าเห็นท่านอยู่ที่นี่ตั้งแต่ครั้งนั้น แม้แต่ภูตฮ่องเต้ก็ยังไปท่องแดนมนุษย์ด้วยการ 

ไปเกิดใหม่ เหตุใดท่านจึงไม่คิดเรื่องนี้บ้าง”

“ท่านปู่หก คราวก่อนท่านก็เร่งข้าแล้วมิใช่หรือ ข้าเคยบอกแล้วอย่างไรว่า  

ข้าชอบเมืองโยวตู ถ้าไปเกิดใหม่ก็ไม่แน่ว่าจะมีความสุขเท่าตอนนี้”

“เมืองโยวตูมีพลังหยินมากเกินไป เป็นเพียงสถานที่พักชั่วคราว ท่านจะ 

ทนทุกข์เช่นนี้ไปไย”

ฮวาจื่อเซียวยิ้มน้อย  ๆ บอกลาชายชรา แล้วเดินกลับมาหาข้า เมื่อได้ฟัง 

พวกเขาคุยกันก็ทำให้ข้าตระหนักได้ว่า ที่จริงแล้วหกภพภูมิในสังสารวัฏมีกฎเกณฑ์ 

อยู่มากมาย อย่างเช่นผีทั่วไปเข้าใจว่าจะต้องข้ามด่านประตูผี จะต้องข้ามสะพาน 

ไน่เหอ จะต้องดื่มน้ำแกงลืมอดีต และจะต้องไปผุดไปเกิด หากไม่ข้ามภพภูมิ  

ไม่ไปเกิดใหม่ ย่อมต้องไปเกิดในครรภ์ไม่สมประกอบ แท้จริงแล้วใครกันแน่ที่เป็น 

ผู้กำหนดว่าผีจะต้องข้ามภพภูมิ ก็คงเป็นคนนั่นแหละที่กำหนดกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ   

ขึ้นมา “คุณชายฮวา นอกจากท่านพญายม ใต้เท้าอู๋ฉางทั้งสองกับบรรดาผู้มาก 

ธุระที่มีแต่งานรัดตัว เท่าที่ข้าเคยพบ ท่านเป็นคนเดียวที่ไม่อยากจากปรโลกไป”

“ไมใ่ชข่า้ไมอ่ยากไปจากปรโลก ขา้กแ็คไ่มอ่ยากขา้มภพภมู ิ สำหรบัคนทัว่ไป 

แล้ว ขอแค่ได้ข้ามภพภูมิ ทุกอย่างก็จัดการได้ง่าย ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่”  

ฮวาจื่อเซียวใช้ขลุ่ยชี้ไปที่สะพานไน่เหอ “แต่สำหรับข้า เมื่อได้ข้ามสะพานนี้ไป  

และได้ดื่มน้ำแกงลืมอดีตแล้ว ถึงจะนับว่าสุดทาง”

เมื่อได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ ก็ยิ่งทำให้ข้าอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น แต่ข้ากับ 

เขาเพิ่งรู้จักกัน ไม่เหมาะที่จะถามต้นสายปลายเหตุ ข้าจึงพูดตอบตามมารยาท 

ไม่กี่ประโยค หลังจากนั้นเราก็แยกทางกันในเมืองโยวตู หลังจากเข้ามาในเมือง  

ข้าเดินผ่านตำหนักผู้พิพากษาไป ตรงไปหาท่านพ่อที่ตำหนักของท่านพญายม

ท่านพญายม ยมทูตหัววัวและยมทูตหน้าม้านั่งล้อมวงอยู่กับท่านพ่อ เมื่อ 

เห็นข้า ท่านพ่อซึ่งกำลังสูบยาสูบอย่างเคลิบเคลิ้มเอ่ยว่า “เม่ยเม่ย เจ้ามาหาพ่อ 

เรื่องงานคงไม่เหมาะนัก ควรไปหาเจ้าเส้าชิงนั่น เขาหาตำแหน่งดี ๆ ให้เจ้าได้”

ทำไมข้าจะไม่ได้ไปหาทังเส้าชิง คำพูดที่เขาพูดกับข้าก็คือ ‘ฮูหยิน ข้าทน 
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ไม่ได้ที่จะเห็นเจ้าลำบากลำบนอยู่ข้างนอก เจ้าแค่อยู่กับบ้าน ดีดกู่เจิง ปลูกดอกไม้  

รอสามีหาเงินกลับมา เอาเงินทั้งหมดให้เจ้านับก็พอแล้ว’

ขณะที่ข้ายังอยู่ในสภาพตัวแข็งเป็นหิน ท่านพ่อก็พูดเสริมขึ้นอีก “ส่วนเรื่อง 

ของเจ้ากับสามีทั้งสามคน เราก็เลือกวันแล้วจัดงานมงคลของพวกเจ้าให้เรียบร้อย  

เจ้าหน้าม้า ไพ่ตานี้ข้าเล่นต่อให้เอง เจ้าช่วยไปพลิกปฏิทินเลือกวันมงคลให้ลูกสาว 

ข้าหน่อย...” พอพูดถึงตรงนี้ ตัวของท่านพ่อก็สะดุ้งเล็กน้อยเพราะข้าตบบ่าท่าน

“ลูกพ่อ มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากัน ไพ่ตานี้พ่อหยุดเล่นก่อนก็ได้...”  

ในที่สุดท่านพ่อก็วางกล้องยาสูบกับไพ่นกกระจอกลง มองข้าอย่างเกรง ๆ แล้วหา 

ตำแหน่งงานให้ข้าอย่างว่าง่าย ในฐานะที่เป็นภูตยักษ์สาว ข้าได้รับตำแหน่งเป็น 

นายกองลาดตระเวนด่านประตูผี ตำแหน่งนี้ไม่ทำให้บรรดาสามีผิดหวังแน่นอน  

นายกองลาดตระเวนด่านประตูผีมีหน้าที่ทำอะไรหรือ ก็มีหน้าที่ลาดตระเวนภายใน 

รศัมหีนึง่รอ้ยลีต้ัง้แตด่า่นประตผูเีขา้มาในเมอืงโยวตู หากเจอใครกอ่เรือ่งกฟ็นัทิง้เสยี

ท่านพ่อกล่าวด้วยความฮึกเหิม “เม่ยเม่ย ในตัวเจ้ามีเลือดนักเลงของพ่ออยู่  

จงแสดงฤทธิ์เดชให้พวกผีตัวเล็กตัวน้อยได้เห็นบ้าง หากลูกไม่อยากทำงานนี้แล้ว  

ก็มาหาพ่อได้ตลอดเวลา พ่อจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เจ้าทันที”

คงเป็นเพราะว่าท่านพ่อรู้สึกผิดอยู่ลึก  ๆ ท่านจึงรักและเอาใจข้ามากเกินควร  

ที่จริงก่อนที่ท่านพ่อจะกลายเป็น  ‘ตาเฒ่าพันธุ์ปลาไหล’ ท่านซื่อสัตย์สุจริตมาก... 

มากแค่ไหนหรือ เอาเป็นว่า ขนาดตอนที่ท่านพ่อทำขวัญเดือนให้ข้า มีคนมอบเงิน 

ใหเ้กนิมาสบิตำลงึ ทา่นพอ่ยงัปดิประตใูสแ่ละปลอ่ยสนุขัออกมาไล ่ ตอนนัน้ทา่นพอ่ 

มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาขั้นสาม ขุนนางระดับนี้ในเมืองหลวงมีมากราวดอกเห็ด  

แต่งานของท่านพ่อต้องติดต่อกับอัครมหาเสนาบดี จึงมีคนมาประจบสอพลอและ 

นำของขวญัมาใหถ้งึบา้นทกุเมือ่เชือ่วนั ชว่งสบิปแีรกทีท่า่นพอ่เปน็ขนุนาง คนทีส่อบ 

เป็นจิ้นซื่อได้รุ่นเดียวกับท่านพ่อต่างก็เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ท่านพ่อ 

ยังคงกินตำแหน่งที่ปรึกษาเล็ก  ๆ  มาตลอดยี่สิบปี เลี้ยงชีพด้วยเบี้ยหวัดเดือนละ 

ยี่สิบกว่าตำลึง ญาติพี่น้องของท่านแม่ไม่พอใจท่านพ่อมาก พวกเขาบอกว่าท่านพ่อ 

ไม่รู้ธรรมเนียมขุนนาง ไม่รู้จักพลิกแพลงตามน้ำ เงินแค่ยี่สิบกว่าตำลึงจะเชิญคน 

ไปรับประทานข้าวมื้อหนึ่งยังไม่พอ ท่านแม่เองก็เห็นคล้อยตามญาติพี่น้องอยู่บ้าง  



75

จวินจื่ออี่เจ๋อ

แต่ท่านไม่เคยพูดออกมา ต่อมาอัครมหาเสนาบดีฝ่ายขวาป่วยหนักและเสียชีวิตลง  

อัครมหาเสนาบดีคนใหม่ไม่ค่อยอยู่ข้างท่านพ่อสักเท่าไร ดังนั้นบรรดาขุนนางที่เคย 

ถูกท่านพ่อปฏิเสธการช่วยเหลือเมื่อครั้งก่อน ก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งปีในการเชิญ 

ครอบครัวเราออกจากเมืองหลวงให้ไป ‘รับตำแหน่งสูงขึ้น’ ที่เขตชายแดน

เจ็ดปีหลังจากนั้น อารมณ์เคียดแค้นของท่านแม่รุนแรงเหมือนกับผีสาว 

ในปรโลกนี้เอง อารมณ์ของท่านแม่ย่อมกระทบความรู้สึกของท่านพ่ออยู่บ้าง  

แต่ท่านพ่อก็ไม่เคยพูดออกมาเช่นกัน อีกเจ็ดปีถัดมา ทหารฝ่ายกบฏรุกคืบมา 

ถึงชายแดน พี่ชายของข้าถูกกบฏผู้เหี้ยมโหดจับเป็นแล้วตัดหัวเซ่นสรวงธงกอง  

ถึงตอนนี้ข้ายังจำภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ชัดเจน ตอนที่ออกมายังโถงที่ว่าการ  

ภายใต้ป้าย ‘ยุติธรรมโปร่งใส’ ในโถงนั้นว่างเปล่า ท่านแม่ตั้งท่าจะดื่มยาพิษที่เตรียม 

ไว้พร้อมแล้ว ท่านพ่อแทงพี่ชายคนที่สอง แล้วถือดาบเดินมาทางข้า แต่กลับ

ยั้งมือไว้ในเสี้ยววินาทีก่อนที่จะลงมือแทงข้าอีกคน เหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้น 

รวดเรว็มาก ราชสำนกัสง่แมท่พัชัน้ยศเจิน้กัว๋นามหยางอวิน๋กบัทา่นออ๋งนอ้ยทงัเสา้ชงิ 

มาปราบกบฏได้ทัน ข้าจึงยังเคราะห์ดีไม่ถูกท่านพ่อฆ่าเพื่อพลีชีพถวายแผ่นดิน  

หลังจากเหตุการณ์นั้น ฮ่องเต้ก็ทรงทราบวีรกรรมอันซื่อสัตย์และเสียสละของ 

ท่านพ่อ ท่านพ่อจึงได้รับตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีฝ่ายขวาแทนอัครมหาเสนาบดี 

คนเก่าที่ถูกปลด ท่านแม่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้เป็นฮูหยินลำดับชั้นที่หนึ่ง พี่ชาย 

คนโตและคนรองได้รับชั้นยศยาวเหยียดหลังจากพลีชีพ และได้รับเกียรติให้ฝัง 

ที่สุสานหลวง ข้าถูกกำหนดให้แต่งงานกับแม่ทัพแซ่หยางท่านนั้น ในขณะที่ลุง ป้า  

และน้าซึ่งเป็นพี่น้องของท่านแม่ก็พลอยได้ดิบได้ดีไปด้วย...สรุปคือ ในที่สุดท่านพ่อ 

ก็มาได้ดีตอนอายุล่วงเลยครึ่งร้อยมาแล้ว

หลังจากนั้นสามปี ไม่รู้ว่าท่านอ๋องน้อยเกิดครึ้มอกครึ้มใจอะไรขึ้นมา จึงทูล 

ขอฮ่องเต้ให้ยกเลิกเรื่องการแต่งงานของข้าเสีย แล้วกำหนดให้ข้าแต่งงานกับตนเอง 

แทน แต่ท่านพ่อมีบารมีพอสมควร จึงทำตามความต้องการของข้า ให้ข้าแต่ง 

เข้าบ้านของแม่ทัพหยาง แต่จากนั้นมา ท่านพ่อก็เลอะเลือนมากขึ้นเรื่อย  ๆ หลังจาก 

ที่ร่ำเรียนด้วยความยากลำบากอยู่สิบปี กินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียรมาหลายสิบปี  

สุดท้ายกลับได้ยศถาบรรดาศักดิ์มาโดยแลกกับชีวิตของลูกชายสองคน ท่านพ่อ 
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ปลงไม่ตก ทว่ากลับไม่มีน้ำตาสักหยด และไม่ได้ฆ่าเหล่าอาลักษณ์ที่เคยให้ท่านได้  

‘รับตำแหน่งสูงขึ้น’ แต่ท่านกลับเลือกใช้วิธีอันชาญฉลาด นั่นก็คือร่วมมือและกิน 

ตามน้ำไปกับพวกเขา

ช่วงสิบปีที่เหลือของชีวิต ท่านพ่ออ้วนท้วนขึ้นกว่าสี่สิบชั่ง กิน ดื่ม พนัน  

และเข้าหอนางโลมทุกวัน สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว อยู่มาวันหนึ่งท่านใช้ทรัพย์สิน 

ทั้งหมดของครอบครัวเป็นเดิมพัน แต่แล้วก็แพ้พนันจนหมดตัว เดิมทีหัวใจของ 

ท่านพ่อนั้นมีปัญหาอยู่แล้ว พอเสียพนันหนักขนาดนี้ย่อมเสียขวัญ หายใจติดขัด 

จนสิ้นลมไปในที่สุด ตอนนั้นแม่ทัพเจิ้นกั๋วถูกดวงพิฆาตสามีของข้าคร่าชีวิตไปแล้ว  

ดังนั้นสถานการณ์ที่บ้านเราจึงย่ำแย่กว่าช่วงสิบปีก่อนอยู่บ้าง ตอนที่เหล่าองครักษ์ 

มายึดทรัพย์สินที่ท่านพ่อฉ้อราษฎร์บังหลวงไว้ในช่วงสิบปีสุดท้ายนั้น ท่านแม่พูด 

กบัขา้วา่ “ขนุนางกเ็ปน็เชน่นี ้ ถา้เจา้ซือ่สตัยส์จุรติ ขนุนางคนอืน่ ๆ จะไมป่ลอ่ยเจา้ไว ้ 

แต่ถ้าเจ้าฉ้อราษฎร์บังหลวง ฮ่องเต้ก็จะไม่ปล่อยเจ้าไว้ ถูกก็คือผิด ผิดก็คือผิด  

อย่างไรเสียคนเราก็อยู่กันเยี่ยงลืมตาบ้างหลับตาข้างหนึ่งบ้างตลอดหลายสิบปี  

ก็ยังสู้เป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอก”

จนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่รู้ว่าที่ท่านแม่บอกว่า  ‘เป็นเช่นนี้’  นั้นเป็นแบบไหนกัน  

รู้เพียงว่า ตั้งแต่นั้นมาข้าไม่มีความหวังอะไรในชีวิตอีกแล้ว ในเมื่อญาติพี่น้อง 

ก็ตายกันเกือบหมด ส่วนเรื่องความรัก หัวใจดวงเดียวของข้าก็อยู่กับหยางอวิ๋น  

แทบจะพูดได้ว่าข้าตกหลุมรักเขาตั้งแต่พบกันครั้งแรกได้ไม่นาน  ตั้งแต่ครานั้น 

ข้าก็อยากปรนนิบัติเขาอย่างที่ผีห่มหนังคนหญิงตัวบวมตนนั้นปฏิบัติต่อสามี ขอ 

เพยีงแคไ่ดแ้ตง่งานกบัเขา ตอ่ใหต้อ้งทำอาหาร ซกัผา้ใหเ้ขา กนิอาหารทีเ่ขากนิเหลอื  

อาบน้ำที่เหลือจากที่เขาอาบก็ตาม ต่อให้ต้องเห็นเขาสาบานรักอยู่กับผู้หญิงอื่น 

ตอ่หนา้ตอ่ตา ตอ่ใหต้อ้งเปน็แคต่วัสำรองตัง้แตต่น้ ขา้กย็นิดแีสรง้ทำไมรู่ไ้มเ่หน็ดว้ย 

ความยินยอมพร้อมใจ

นับแต่โบราณมา หญิงสาวผู้ถลำลึกในความรักมักจะโง่งมเช่นนี้ พวกนาง 

มักวางตัวอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ฝ่ายชายดูถูก และเมื่อฝ่ายชายดูถูกตัวเองขึ้นมา  

ผู้หญิงคนนั้นก็จะรู้สึกคับแค้นเพราะความอับอาย
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ไม่นานนัก ข้าก็เร่ิมงานในตำแหน่งนายกองลาดตระเวนด่านประตูผี ทุกวันข้าจะต้อง 

กลายร่างเป็นร่างผี มีภูตยักษ์น้อยกลุ่มหนึ่งเดินตามหลัง เดินลาดตระเวนตั้งแต่ 

ด่านประตูผีไปจนถึงถนนกู่เซิน จากถนนกู่เซินไปยังถนนห้วนเจี๋ย แล้วเดินจาก 

ถนนห้วนเจี๋ยไปยังหอสามเซียน จากนั้นจึงเดินจากหอสามเซียนไปยังด้านตะวันตก 

ของเมือง...บอกได้ว่า งานนี้เป็นงานสบายและมีอำนาจจริง  ๆ ถ้าไม่นับเสียงพูดคุย 

จุ๊กจิ๊กของเหล่าภูตยักษ์น้อยที่ดังมาจากด้านหลัง ซึ่งทำให้รู้สึกปวดหัวอยู่บ้าง  

ขา้กพ็อใจสว่นอืน่ของงานตำแหนง่นีอ้ยูม่าก สองวนัถดัมา ขณะทีข่า้กำลงัลาดตระเวน 

บนถนนตรงปากประตูผี มีรถม้าลวดลายภาพสีคันหนึ่งแล่นเข้ามาจากอีกฝั่ง  

ฮวาจื่อเซียวกับเด็กรับใช้เดินลงมาจากรถม้า ฮวาจื่อเซียวกล่าว “แม่นางตงฟาง  

ข้าให้คนไปตรวจสอบเรื่องราวก่อนตายของผีห่มหนังคนที่ถูกจับแช่น้ำในกรงหวาย 

ขังหมูตนนั้น ตอนนี้รู้ต้นสายปลายเหตุแล้ว เจ้าจะไปหานางกับข้าหรือไม่”

“ไปสิ” ข้าให้เหล่าภูตยักษ์น้อยลาดตระเวนต่อ ส่วนตัวเองก็ออกจากด่าน 

ประตูผีไปกับฮวาจื่อเซียว

“เจา้ดสู ิ ทีจ่รงิแลว้สามขีองนางไมไ่ดเ้ปน็อยา่งทีน่างเลา่ เขาคบชูต้ัง้นานแลว้”  

ฮวาจื่อเซียวล้วงกระจกออกมาบานหนึ่ง ในกระจกบานนั้นมีภาพสามีของผีห่ม 

หนงัคนตนนัน้ เขากำลงันอนกอดพลอดรกัอยูก่บัหญงิสาวอายนุอ้ยหนา้ตาดคีนหนึง่ 

บนเก้าอี้ยาว เสื้อผ้าของทั้งสองคนอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย หน้าตาเหนื่อยอ่อน  

เห็นได้ชัดว่าเพิ่งทำเรื่องอย่างว่าเสร็จ ฮวาจื่อเซียวกล่าวต่อ “จริง  ๆ  แล้วสามีของ 

ผีห่มหนังคนตนนั้นกับหญิงชู้สมรู้ร่วมคิดกันให้ร้ายนาง พวกเขาใส่ยาในอาหาร 

ของนางกับผู้คุ้มกัน แล้วให้ผู้คุ้มกันล่วงเกินนางขณะที่นางหลับอยู่ จากนั้นก็ 

ให้เพื่อนบ้านเป็นผู้มาพบเห็น”

เมื่อเห็นภาพหญิงชายคู่นั้นคลอเคลียกันอยู่อย่างไร้ยางอาย ข้าขมวดคิ้ว 

พลางเอ่ย “เหตุใดชายคนนี้ถึงไม่มีภรรยาน้อยอย่างเปิดเผย แต่กลับทำร้ายภรรยา 

ตัวเองจนตาย”

“เพราะว่าผีห่มหนังคนตนนั้นต้องการความสัมพันธ์แบบผัวเดียวเมียเดียว 

เท่านั้น ต่อให้ต้องตายก็ไม่ยอมให้สามีมีภรรยาน้อย”

เมื่อได้ยินคำพูดนี้ สมองของข้าพลันว่างเปล่าไปชั่วครู่ นึกย้อนถึงภาพ 
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เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ ตอนนั้นคนผู้นั้นพร่ำขอโทษข้าขณะนอนหายใจรวยริน 

อยู่ในอ้อมอกของข้า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา น้อยครั้งนักที่ข้าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ 

เช่นนี้ ข้าไม่สนใจว่าเขาใกล้จะหมดลมหรือไม่ ข้าต่อว่าเขาอย่างรุนแรงอยู่พักใหญ่  

จำไม่ค่อยได้ว่าพูดอะไรไปบ้าง แต่จำประโยคสุดท้ายที่ตัวเองถามเขาได้ 

‘นี่เป็นเหตุผลที่ท่านไม่ยินดีแม้แต่จะจับมือข้าในช่วงหลายปีมานี้ใช่หรือไม่  

ทา่นชอบนาง ขา้กไ็มถ่อืสาหากทา่นจะมภีรรยานอ้ย เหตใุดทา่นถงึทำผดิตอ่ขา้เชน่นี‘้

‘ฮูหยิน ข้าทำผิดต่อเจ้า เพราะ...นางไม่อาจยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ 

ผัวเดียวเมียเดียวได้...’

ครัน้มาทบทวนดยูามนี ้ เหตกุารณค์รัง้นัน้ชา่งนา่ขนันกั เพราะวา่หนึง่ แมว้า่ 

สามีข้าจะตายไปแล้ว แต่ข้ากลับยังบริสุทธิ์ไร้มลทิน สอง แม้ในยามที่ใกล้ตาย  

เขาก็ยังคิดแทนนางอยู่ หลังจากที่เขาตาย ข้าก็กลับเมืองหลวง แม้ว่าบรรดา 

ญาติพี่น้องจะไม่ได้พูดอะไร แต่ลับหลังก็แอบนินทาว่าข้ารักสบายเอาตัวรอด  

ไม่ยอมตายตามเขาไปในสนามรบ ที่จริงการที่ข้าควบม้าทางไกลคนเดียวจาก 

เมืองหลวงไปถึงชายแดนนั้นก็เพื่อจะตายเคียงข้างเขา ให้เราสองคนได้เกิดมา 

ครองคู่กันอีกในชาติหน้า ทว่าประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับข้ากลับเป็นคำพูดเช่นนี้  

แล้วข้าจะตายตามเขาไปได้อย่างไร

ข้ากับฮวาจื่อเซียวหาผีห่มหนังคนตนนั้นจนพบอีกครั้ง นางยังคงดันทุรัง 

ไม่เปลี่ยน นั่งอยู่ตรงริมแม่น้ำลืมอดีตอยู่ตลอดหลายวันหลายคืน นางเป็นผีห่ม 

หนังคนซึ่งมีหยดน้ำติดอยู่เต็มร่าง เมื่อนั่งอยู่ในที่ลมโกรกเช่นนี้ ร่างของนางจึง 

ไม่บวมเท่าครั้งแรกที่เห็น แต่เนื้อหนังที่เน่าเฟะนั้นเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ความ 

แตกต่างที่สำคัญที่สุดของผีห่มหนังคนกับผีประเภทอื่นก็คือ ผีห่มหนังคนไม่อาจ 

ฟืน้คนืสูส่ภาพเดมิได ้ พวกเขาจงึตอ้งทะนถุนอมรา่งของตนอยา่งมาก หากเปน็ไปได้ 

พวกเขาจะห่มหนังคนตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้ศพภายใต้หนังคนของตนนั้น 

เน่าเร็วจนเกินไป สภาพศพของผีสาวตนนี้แย่กว่าผีห่มหนังคนทั่วไป บนตัวนาง 

มีหนอนแมลงวันคลานอยู่เต็มไปหมด บนหัวนางก็มีแมลงวันบินวนอยู่มากมาย  

แตส่ภาพเชน่นีก้ไ็มอ่าจทำใหค้วามรกัอนัยิง่ใหญข่องนางสัน่คลอน สำหรบัผูท้ีจ่มปลกั 

ในความรักเช่นนี้ แม้แต่คนที่จิตใจงดงามเช่นฮวาจื่อเซียวก็ยังลังเลอยู่นานกว่า 
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จะเข้าไปบอกความจริงกับนาง ในฐานะที่ข้าเคยมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันมาก่อน  

ข้าพอจะคาดเดาได้ว่าผีสาวตนนั้นจะมีปฏิกิริยาอย่างไร จึงไม่ได้เข้าไปหานางกับ 

ฮวาจื่อเซียว แล้วผลก็เป็นไปตามคาด เสียงกรีดร้องโหยหวนของนางดังไปทั่ว 

สองฝั่งแม่น้ำลืมอดีต ดังไกลไปถึงทางสู่ปรโลก นางใช้มือที่ถูกหนอนไชจนปรุ 

ตะกุยพื้นดิน ส่ายหัวอย่างบ้าคลั่ง แผดเสียงตะโกน “เจ้าหลอกข้า เจ้าหลอกข้า  

ข้าไม่เชื่อ ข้าไม่เชื่อ ข้าไม่เชื่อเจ้า เขารักข้าคนเดียว เขาจะไม่ทำแบบนี้กับข้า  

พวกเจ้าริษยาข้า พวกเจ้าริษยาข้า...”

เสียงร้องของนางน่าอนาถนัก ข้านิ่วหน้าด้วยความเห็นใจ ส่วนฮวาจื่อเซียว 

เป็นผีประสบการณ์แก่กล้า เขาไม่กลัวเสียงร้องอันน่าสยดสยองและน่าสงสารของ 

ผีสาวตนนี้เลยแม้แต่น้อย แต่กลับนั่งยอง ๆ เพื่อให้นางได้ดูภาพในกระจก คราวนี้ 

เสยีงรอ้งโหยหวนของนางแผดดงัและสงูขึน้อกี หวัใจของขา้พลอยเตน้ไมเ่ปน็จงัหวะ  

เมื่อฮวาจื่อเซียวบอกในสิ่งที่ควรบอกแล้ว เขาก็คงรู้ว่า หากจะเกลี้ยกล่อมให้นางไป 

เกิดใหม่ตอนนี้คงไม่สำเร็จ จึงหมุนกายแล้วเดินจากผีสาวตนนั้นมาพร้อมข้า เรา 

เดินกันมาหลายลี้ก็ยังได้ยินเสียงร้องไห้ของผีสาวตนนั้น ข้าอดรนทนไม่ไหวจนต้อง 

เอ่ย “ช่างน่าอนาถนัก เราจะลงโทษสามีของนางหนัก ๆ สักครั้งไม่ได้เชียวหรือ”

ฮวาจื่อเซียวกล่าว “ข้าได้ส่งหนังสือรายงานจักรพรรดิแห่งเฟิงตูแล้ว เมื่อ 

เขาตาย เขาจะต้องเวียนตกนรกทั้งสิบแปดขุมจนครบ เพียงแต่แม่นางคนนี้ไม่ยอม 

ผ่านด่านประตูผีไป หากพลาดโอกาสไปเกิดใหม่ในที่ที่ดี ผลที่ตามมาก็จะไม่เป็น 

การดีต่อตัวนางเอง”

ข้าพยักหน้าสองสามครั้ง “ถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้เรามาเกลี้ยกล่อมนางกันอีกครั้ง 

เถอะ”

ฮวาจือ่เซยีวหยดุไปครูห่นึง่แลว้หนัมามองขา้ “แมน่างตงฟาง เจา้ยงัจะมากบั 

ข้าอีกหรือ”

“แน่นอน”

ฮวาจือ่เซยีวพยกัหนา้รบั สหีนา้ยงัคงเยน็ชาเหมอืนฝนในฤดใูบไมร้ว่งเชน่เดมิ  

แต่ก็มีรอยยิ้มเจืออยู่ในดวงตา “ถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าจะไปรับเจ้าที่หอยั้งเมฆา” 

เมื่อกลับไปถึงหอยั้งเมฆา ข้าแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง ในห้องรับแขก 
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มีควันลอยฟุ้ง กลางห้องมีโต๊ะสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ ท่านพ่อ เหยียนจี เซี่ยปี้อาน  

ทังเส้าชิงน่ังล้อมวงเล่นไพ่นกกระจอกกันอยู่ ทังเส้าชิงจ้องไพ่ตรงหน้าอย่างระแวดระวัง 

เกินเหต ุ ท่องชื่อไพ่แต่ละตัววนไปวนมาเหมือนกำลังสวดมนต ์ เซี่ยปี้อานคิ้วกระตุก 

ข้างหนึ่งพลางหลิ่วตามองทังเส้าชิง ท่านพ่อถูกเรียกว่าตาเฒ่าตลอดเวลา แต่ท่าน 

กลับนิ่งเฉย นับว่ามีความอดกลั้นสูงกว่าปกติมาก ท่านใช้ตะขอดันยาเส้นเข้าไป 

ในกล้องยาสูบ และพ่นควันยาสูบออกมาเป็นครั้งคราว มีเพียงเหยียนจีเท่านั้น 

ทีด่จูะไมค่อ่ยสบอารมณ ์ เขานัง่ชนัเขา่ขึน้ขา้งหนึง่ เทา้ขา้งนัน้ในรองเทา้สทีองเหยยีบ 

อยูบ่นเกา้อีไ้ม้ ใชแ้ขนขา้งหนึง่เทา้คาง เขามองทงัเสา้ชงิดว้ยสหีนา้รำคาญแลว้เอย่วา่  

“ถ้ายังจ้องต่อไป ไพ่เก้าถ่ง๑  ของเจ้าจะกลายเป็นแผลตกสะเก็ดบนหน้าเจ้าแล้ว  

ทิ้งไพ่เสียทีสิ”

ทังเส้าชิงตอบด้วยความตกใจ “เจ้าแอบดูไพ่ข้าหรือ”

เหยียนจีกลอกดวงตาหวานฉ่ำ “ธูปก้านนั้นใกล้จะไหม้หมดดอกแล้ว ฝีมือ 

กระจอกแบบนี้แล้วยังมาเล่นอีก”

ในที่สุดทังเส้าชิงก็ทิ้งไพ่หนึ่งถ่ง เหยียนจีใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางดีดไพ่สองถ่ง 

และสามถ่งให้หงายขึ้น “เจ้าละอ่อนน้อยทังเอ๋ย กิน!”

“เจ้า...เจ้ากินไพ่ข้า” 

“ก็กินของเจ้านั่นละ จะทำไม” เหยียนจีหัวเราะชอบใจ

ถึงตอนนี้ท่านพ่อจับไพ่อย่างไม่รีบร้อน ขณะจับไพ่ ท่านคาบกล้องยาสูบไว้ 

ด้วยท่าทีที่ยากจะคาดเดา

พอดีกับที่ทังเส้าชิงหันมาเห็นข้า สายตาที่เขามองมายังข้าเป็นประกาย  

ขา้เดนิออ้มไปดไูพข่า้งหลงัเขา แลว้กด็ไูพข่องเหยยีนจ ี คดิในใจวา่ไพด่ขีนาดนี ้ ไมใ่ช ่

เรื่องง่ายที่ทังเส้าชิงจะเล่นเสียเช่นนี้ หากข้าจำไม่ผิด นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเล่นไพ่ 

นกกระจอก ข้านั่งลงข้าง  ๆ  เขา ช่วยเขาทิ้งไพ่ครั้งหนึ่ง ท่านพ่อพ่นควันออกมา 

สายหนึ่ง มือข้างหนึ่งถือกล้องยาสูบไว้ มืออีกข้างหนึ่งดีดไพ่ทิ้งออกมากลางวง 

๑ ชือ่ชดุไพช่ดุหนึง่ของไพน่กกระจอก บา้งกเ็รยีกวา่ ‘ทง้’ ลายไพม่ลีกัษณะเปน็วงกลมทีม่สีสีนั มจีำนวน 

ที่ระบุบนหน้าไพ่ตั้งแต่ ๑ – ๙ แต่ละจำนวนมีไพ่ ๔ ตัว ดังนั้นเมื่อรวมทั้งหมด ไพ่ชุดนี้จึงมี ๓๖ ตัว
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แล้วเอ่ยทัก “เม่ยเม่ยกลับมาแล้วหรือ”

หนา้ตาของเซีย่ปีอ้านหลอ่เหลาทเีดยีว แตม่องอยา่งไรกไ็มใ่ชห่นา้ตาของคนด ี 

เขากล่าว “เมียจ๋าช่วยท่านอ๋องน้อยเล่นเช่นนี้ หากท่านอ๋องน้อยแพ้อีกคงขายหน้า 

น่าดู”

เหยียนจีถอนใจคร้ังหน่ึง “น่ีมันเร่ืองของผู้ชาย ผู้หญิงจะมายุ่งอะไร หลีกไปซะ  

หลีกไปซะ”

ข้าเลิกคิ้วมองพวกเขาอยู่ครู่หนึ่ง เห็นทังเส้าชิงเอามือวางบนไพ่อีกครั้ง ข้า 

ก็ปัดมือเขาออกจากไพ่แล้วทิ้งไพ่ออกมากินไพ่ของท่านพ่อ และนับว่าทังเส้าชิงมือดี 

อยู่ไม่น้อย ไพ่ที่เขาจับได้เป็นไพ่ชุดเดียวกันเกือบทั้งหมด ประกอบกับที่ข้าช่วยเขา 

ทิ้งไพ่อยู่ข้าง  ๆ หลังจากวนทิ้งไพ่กันได้ไม่กี่รอบ สีหน้าของจิ้งจอกจอมก่อกวนกับ 

ท่านอู๋ฉางก็เปลี่ยนไป

“ลูกรัก ไพ่ตานี้ประเดี๋ยวเราค่อยเล่นต่อ มาคุยเรื่องสำคัญกันก่อนเถอะ”

ถึงอย่างไรท่านพ่อก็เข้าใจข้าที่สุด แต่จะให้ข้ายอมแพ้ง่าย ๆ เช่นนี้ได้อย่างไร  

ข้าจับไพ่มาหนึ่งตัว ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางพลิกไพ่ขึ้นอ่าน ดันไพ่ทั้งหมดให้หงายขึ้น  

“ชิงอี๋เส้อ๒ ชนะแล้ว” เมื่อจบตา ข้าก็ละมือจากไพ่แล้วรับกล้องยาสูบจากท่านพ่อ 

มาสูบทีหนึ่ง ข้าไม่มองชายทั้งสองตรง  ๆ แต่ชูนิ้วมือขึ้นหันไปทางพวกเขาแล้ว 

กวักสองสามที

“ฮูหยิน เจ้าเก่งที่สุดจริง ๆ” ทังเส้าชิงกล่าวทั้งน้ำตาคลอเบ้าพลางโอบไหล่ข้า

“เป็นไปได้อย่างไร นี่คงบังเอิญกระมัง” เหยียนจีกล่าวอย่างไม่เชื่อสายตา

“เมยีจา๋ออกโรงเองทัง้ท ี ไมธ่รรมดาเลยจรงิ ๆ เรามาเลน่กนัอกีตาหนึง่ดกีวา่”  

เซี่ยปี้อานกล่าว ดันเงินที่วางพนันมาด้านหน้าอย่างรู้กติกา

เจ้าพวกคุณชายน้อย ท่านอ๋อง ท่านใต้เท้าไป๋อู๋ฉางเอ๋ย คิดจะสู้กับข้าหรือ  

ไมด่เูสยีบา้งวา่ขา้ทำงานทีไ่หนมากอ่น ขณะทีข่า้กำลงัเลน่ไพพ่ลางอมควนัยาสบูอยา่ง 

๒  ชิงอี๋เส้อ แปลทับศัพท์มาจากคำว่า  เป็นวิธีการชนะอย่างหนึ่งในการเล่นไพ่นกกระจอก  

ผูท้ีช่นะดว้ยวธินีีก้ค็อืผูท้ีถ่อืไพช่ดุทีม่จีำนวนระบอุยูบ่นหนา้ไพป่ระเภทเดยีวกนัทัง้หมด เชน่ ไพใ่นมอืเปน็ไพช่ดุถง่  

(ท้ง) ทั้งหมด หรือไพ่ในมือเป็นไพ่ชุดวั่น (บ่วง) ทั้งหมด เป็นต้น
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เสียไม่ได้นั้น ท่านพ่อเกิดประทับใจ ตบไหล่ข้าเบา  ๆ “ดูพวกเจ้าสิ เข้ากันได้ดี 

ถงึเพยีงนี ้ คดิ ๆ แลว้งานแตง่ของพวกเจา้อกีสามวนัหลงัจากนีย้อ่มจดัไดต้ามกำหนด 

เดิมแล้ว”

ทีจ่รงิแลว้ขา้สบูยาสบูไมเ่ปน็ แตเ่นือ่งจากกอ่นหนา้นีข้า้ตอ้งรบัแขกในสถานที่ 

พิเศษอย่างนั้น ย่อมทำให้ท่าทางในการสูบยาของข้าดูเข้าที พอได้ยินท่านพ่อ 

พูดมาเช่นนี้ ควันยาสูบพลันพุ่งออกมาทางจมูก ข้าสำลักควัน ไอจนน้ำหูน้ำตาไหล  

“อะ...อะไรนะ...”

ท่านพ่อซึ่งกำลังล้างไพ่อย่างสบายอารมณ์ เงยหน้าขึ้นท่ามกลางควันยาสูบ  

มองข้าทั้งน้ำตาคลอเบ้า “พ่อตัดสินใจแล้วว่า หลังจากนี้สามวันจะจัดงานแต่งงาน 

ใหญ่ให้พวกเจ้า”

ท่านพ่อมักมีมุมมองแปลกใหม่ในเรื่องต่าง  ๆ อย่างเช่น ท่านเห็นว่าการ 

ที่สามีภรรยาเล่นไพ่กันสนุกสนานบนโต๊ะไพ่นกกระจอกนั้นย่อมนำไปสู่การครองรัก 

ยาวนานเป็นร้อยปี เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงยามสาม ข้าได้ยินเสียงเหยียนจีบ่นว่า 

เหนื่อยแว่ว ๆ พวกเขาถึงจะยอมสลายวงไพ่ไปเข้านอน

เรือ่งคลมุถงุชนนา่กลวัจรงิ ๆ แตข่า้กไ็มอ่าจหาถอ้ยคำใดมาปฏเิสธได ้ เชา้ตรู ่

ของวันรุ่งขึ้นข้าตกใจตื่นขึ้นจากฝันร้าย ค่อย  ๆ  ย่องลงมาจากข้างบน คิดจะเข้าไป 

หยบิหมัน่โถวเยน็ในครวัเสยีหนอ่ย กเ็หน็ดา้นหลงัของชายชดุขาวผูห้นึง่ ผมของเขา 

ยาวถึงเอว มีแถบผ้าไหมสีเขียวมัดหลวม ๆ อยู่ตรงกลางหลัง ผมหลายปอยที่ไม่ได้ 

ถูกรวบไว้ทิ้งตัวอยู่บนบ่า เผยให้เห็นร่างแบบบางจากด้านข้าง ทีแรกข้าคิดว่าเป็น 

ทังเส้าชิง แต่ผมของเขาไม่ยาวขนาดนี้ ไหล่ก็ต้องกว้างกว่านี้เล็กน้อย ผู้ชายคนนี้ 

คอ่นขา้งผอมบาง แลว้กไ็มเ่หมอืนเหยยีนจทีีม่ผีมขาวเงาทัง้ศรีษะ เมือ่เหน็ชายคนนัน้ 

ง่วนอยู่ในครัว ข้ากำลังจะเอ่ยปากถามว่าเขาคือใคร เขากลับได้ยินเสียงข้าแล้ว 

หันกลับมาถามก่อนว่า “ตื่นแล้วหรือ”

“อู๋...ท่านไป๋อู๋ฉาง?” ข้ากวาดมองเขาทั่วร่างอยู่พักหนึ่ง รู้สึกตกใจอยู่มาก

“เจ้าไม่ได้เจอข้าครั้งแรกเสียหน่อย ทำไมถึงทำหน้าตาเช่นนี้”

กระทั่งข้าได้เห็นแววตาดูถูกของเขา จึงรู้สึกโล่งอก เขาก็คือเซี่ยปี้อาน 

คนเดิม เพียงแต่เมื่อเห็นเขาตักข้าวต้ม ในมือถือชามกับตะเกียบ และยังใส่ชุด 
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ลำลองอยู่ในบ้าน จึงไม่อาจเชื่อมโยงกับภาพของเขาที่สวมหมวกทรงสูง ถือป้าย 

กวกัวญิญาณในมอื ลอยไปลอยมาขณะปฏบิตัหินา้ทีน่ายกองผจีบัวญิญาณ ขา้ตะลงึ 

อยู่ได้ไม่นาน เขาก็นำข้าวต้มกับหมั่นโถวมาวางข้างหน้าข้า หลังจากมองหน้ากัน 

ครู่หนึ่ง เขาก็เอ่ย “ทำไมทำหน้าตาเช่นนี้ ไม่ได้ใส่เนื้อคนเลือดคนเสียหน่อย”

“คุณชายเซี่ย ทำไมถึงตื่นมาทำอาหารแต่เช้า”

“ภารกจิของอูฉ๋างมากมายนกั ตอ้งออกจากบา้นแตเ่ชา้และกลบัถงึบา้นคำ่มดื 

ทุกวัน เมียจ๋าคิดว่าข้าว่างเหมือนเจ้าหรือ”

“มิได้ ข้าหมายความว่า เรื่องนี้ให้สาวใช้จัดการก็ได้”

“ไม่ใช่ใครก็จะเหมือนเจ้า มีสาวใช้ทำอาหารให้กินตั้งแต่เกิด ช่างสมกับเป็น 

คุณหนูผู้ไม่รู้จักความลำบากเสียจริง หากไม่มีคนคอยรับใช้แล้วคงต้องอดตายเข้า 

สักวัน”

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสื้อผ้าและทรงผมที่เปลี่ยนไปหรือไม ่ วันนี้เขาดูเกรี้ยวกราด 

นอ้ยลงมาก ผมของเขาทัง้ยาวและหนา เมือ่ปลอ่ยผมลงมากเ็สรมิใหใ้บหนา้หลอ่เหลา 

ขึ้น ที่จริงถ้าเทียบกับฮวาจื่อเซียวแล้ว ข้าชอบหน้าตาอย่างเซี่ยปี้อานมากกว่า  

เซี่ยปี้อานหน้าตาดี เขาเหมือนคนจริง  ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือนิสัย ขณะที่ 

ฮวาจื่อเซียวรูปงามเกินจริงไปสักหน่อย ซํ้ายังมีนิสัยลึกลับยากจะคาดเดาราวกับ 

วิญญาณที่ลอยล่องอยู่ในปรโลก เมื่อกินข้าวต้มไปได้หลายคำ ข้ากล่าวขอบคุณ 

เซี่ยปี้อาน และก่อนจะเดินออกไปข้างนอก เซี่ยปี้อานก็ยื่นกระจกมาให้ข้าบานหนึ่ง  

“นี่คือกระจกสะท้อนอดีตชาติ ด้านหน้าเอาไว้ส่องดูร่างตอนยังมีชีวิตอยู่ ส่วน 

ด้านหลังเอาไว้ส่องดูร่างผีหลังจากตายแล้ว เจ้าพกติดตัวไว้ เผื่อมีเหตุต้องใช้มัน”

“ใช้ทำไมหรือ”

“ดูท่าแล้วเจ้าเป็นคนที่หลงใหลกับรูปลักษณ์ภายนอกได้ง่าย แล้วก็ไม่ค่อย 

ทันคน ถ้าไปเจอผีแปลกหน้า เจ้าก็ใช้กระจกบานนี้ส่องดูได้ มิเช่นนั้นถ้าถูกผี 

ตนไหนหลอกไปกิน เกรงว่าใต้เท้าเนี่ยจิ้งจะไม่ปล่อยพวกข้าทั้งสามไว้”

“หลงใหลกับรูปลักษณ์ภายนอกได้ง่าย?”  ข้าทำตาขวางใส่เขา  “ท่าน 

หมายความว่า ทำไมข้าถึงไม่เห็นลิ้นยาวของท่านเร็วกว่านี้สักหน่อยหรือ”

เซี่ยปี้อานหันกลับมาจ้องข้าครู่หนึ่งแล้วเชิดคางขึ้นชี้ไปทางนอกหน้าต่าง  



84

ชะตารักพันภพ

“ชายขา้งนอกนัน่ อยา่บอกขา้นะวา่เพิง่รูจ้กัเขาไดไ้มก่ีว่นั เจา้กถ็กูอกถกูใจคณุสมบตั ิ

ที่อยู่ภายในของเขาแล้ว”

ข้ายื่นศีรษะออกไปนอกหน้าต่าง  มองเห็นฮวาจื่อเซียวยืนอยู่ข้างล่าง  

เซี่ยปี้อานพูดต่อ “ถึงแม้ว่าร่างผีของเขาจะไม่น่ากลัวเท่าผีตนอื่นที่เป็นผีประเภท 

เดยีวกนักต็าม แตเ่จา้ตอ้งระวงันสิยัของเขาใหม้าก ในปรโลกนีค้งมตีวัเขาเองเทา่นัน้ 

ที่มองเห็นตัวเองอย่างทะลุปรุโปร่ง”

ฟ้าเริ่มสว่างแล้ว บนถนนคืนวิญญาณมีผีเพียงไม่กี่ตนลอยไปมา กระดาษขาว 

จากโรงฝากเงินกระดาษปลิวว่อนเต็มถนนราวหิมะตก ข้าวิ่งลงจากหอยั้งเมฆา  

โบกมือให้คุณชายฮวาและทักทายเขา “คุณชายฮวา ทำไมมาแต่เช้า”

ฮวาจื่อเซียวตอบ “ข้าส่งเสียงดังจนเจ้าตื่นหรือเปล่า”

“ท่านไม่ได้ส่งเสียงแม้แต่น้อย ข้าจะตื่นขึ้นมาเพราะท่านได้อย่างไร ข้า 

ต่างหากที่หลับไม่สนิททั้งคืน...” ข้าหาวอยู่หลายครั้ง “ไปกันเถอะ เรื่องของแม่นาง 

ผู้นั้นสำคัญกว่า”

“จิตใจงามแท ้ ถ้าเช่นนั้น เราไปกันเถอะ” เขากล่าวพลางยิ้มน้อย ๆ ให้ข้า

เมื่อเดินไปบนถนนคืนวิญญาณกับเขา ข้าพบว่าถนนสายนี้เหมือนกับถนน 

หลายสายบนโลกมนษุย ์ เมือ่เดนิไปกร็ูส้กึคุน้เคยเหมอืนเคยเดนิผา่นมาแลว้เปน็รอ้ย 

เป็นพันครั้ง เพียงแต่ไม่มีครั้งไหนที่จดจำได้เลย เราเดินมาถึงริมแม่น้ำลืมอดีต 

อีกครั้งหนึ่ง แต่ผีสาวห่มหนังคนตนนั้นไม่อยู่แล้ว เราทั้งสองเดินหานางอยู่แถว 

ริมแม่น้ำอยู่นาน แต่ก็ไม่พบร่องรอยของนาง จึงตัดสินใจกลับเข้าเมืองไปถาม 

ทหารผวีา่นางไดเ้ขา้เมอืงมาแลว้หรอืไม่ แตเ่มือ่เดนิไปตามทางรมิแมน่ำ้กลบัเขา้เมอืง 

ได้ระยะหนึ่ง เราก็เห็นสาวงามหน้าตาคุ้นเคยผู้หนึ่งบนถนนสู่ปรโลกที่อยู่ฝั่งตรงข้าม  

ข้างหน้าของหญิงสาวผู้นั้นมีหม้อเหล็กใบใหญ่วางอยู่ใบหนึ่ง นางเพิ่งจะเติมฟืน 

ในกองไฟที่อยู่ใต้หม้อ แล้วลุกขึ้นยืนปาดเหงื่อบนหน้าผาก ข้าชี้ไปที่นางพลางกล่าว  

“คุณชายฮวา ท่านดูแม่นางคนนั้นสิ”

“เจ้ารู้จักนางหรือ”

“ท่านไม่รู้สึกว่าหน้าตาของนางคุ้น ๆ หรือ”
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“ข้าไม่เคยเห็น”

“...นางคือผีห่มหนังคนที่สามีมีชู้ ข้าคงดูไม่ผิด”

ฮวาจือ่เซยีวจอ้งนางอยูพ่กัหนึง่ ในทีส่ดุกพ็ยกัหนา้สองสามครัง้ “ดเูหมอืนวา่ 

จะเป็นนาง”

ที่จริงหญิงสาวผู้นี้สวยและอายุยังน้อย ชายใดได้เห็นย่อมติดตราตรึงใจ  

ข้าเคยคิดว่าในสายตาของคนงามแห่งเมืองโยวตู ต่อให้คนงามปานใดก็เป็นเพียงแค่ 

สิ่งสวยงามล้ำค่าอันหาประโยชน์มิได้ แต่คิดไม่ถึงเลยว่าฮวาจื่อเซียวจะลืมแม่นาง 

คนนั้นไปเสียเฉย ๆ ข้าถาม “นางก็ตายแล้วหรือ”

ฮวาจื่อเซียวมองผีสาวตนนั้นนิ่ง  ๆ  อยู่ครู่หนึ่ง แล้วจู่  ๆ  ก็ถอนหายใจ “ใช่  

แต่อาจจะต่างจากที่เจ้าคิดไว้สักหน่อย”

ข้ากำลังจะถามถึงสาเหตุ หญิงสาวผู้นั้นก็เห็นพวกเราเข้าพอดี นางโบกมือ 

ให้เราจากฝั่งตรงข้าม แล้วตะโกนพูดกับเราอยู่หลายประโยค แต่เสียงคลื่นใน 

แม่น้ำดังมาก ทำให้เราไม่ได้ยินว่านางพูดอะไร นางจึงชี้หม้อเหล็กที่อยู่ตรงหน้า 

นาง ทำท่าทางเพื่อสื่อความว่าไปไหนไม่ได้ ต้องให้พวกเราข้ามไปหา เราจึงนั่งเรือ 

ขา้มไปหานาง ผูห้ญงิคนนัน้รบีเดนิเขา้มาหาเราแลว้เอย่ “คณุชาย แม่นาง เมือ่วาน 

ข้าเสียมารยาทมาก ต้องขออภัยพวกท่านด้วย”

ขา้มองฮวาจือ่เซยีวดว้ยความงนุงง เขาโบกมอืนอ้ย ๆ “แมน่างไมต่อ้งคดิมาก”

“เรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่...”

“อ้อ ข้าลืมบอกว่า ข้าห่มหนังของนางสารเลวนั่นอยู่” หญิงสาวดึงหนัง 

บนใบหน้าตัวเองสองสามทีแล้วพูดต่อ “เมื่อคืนตอนกลางดึก ข้ากลับไปที่บ้าน  

เอาเสื้อผ้าชุดใหม่นี้มาสวม เป็นอย่างไรบ้าง เหมาะกับข้าหรือไม่” 

นางจับกระโปรงสีชมพูอ่อนที่สวมอยู่แล้วหมุนตัวรอบหนึ่ง เมื่อมองใกล้  ๆ   

ข้าจึงเห็นว่าหน้าตานางดูไม่เป็นธรรมชาติเอาเสียเลย เหมือนกับจิตรกรผีที่ข้าเจอ 

เมื่อตอนสารทจีน เพียงแต่หนังที่นางห่มไว้เป็นหนังคนที่เพิ่งตาย ผิวหนังยังไม่ตาย 

ทั้งหมด จึงมีเพียงส่วนใบหน้าเท่านั้นที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่เหมือนว่านางกำลัง 

ห่มหนังของศพแม้แต่น้อย ฮวาจื่อเซียวพูดว่า “แม่นางสบายใจก็ดีแล้ว แต่ที่เจ้า 

ต้มเนื้อของพวกเขาอยู่นี่ คิดจะกินเนื้อพวกเขาหรือ”
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“มิได้ ศพของนังสารเลวนั่นที่ถูกถลกหนังแล้ว ข้าทิ้งลงในแม่น้ำไน่เหอ  

ในหม้อนี้มีแต่เนื้อของนายท่านสามีของข้า น้ำที่ใช้ต้มนี้ก็เป็นน้ำในแม่น้ำไน่เหอ”

ฮวาจือ่เซยีวถอนใจเบา ๆ “การโยนคนลงในแมน่ำ้ไนเ่หอโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

จากจักรพรรดิแห่งเฟิงตูเสียก่อน จักต้องโทษตกนรกขุมอเวจี ในกรณีของเจ้า 

อาจได้รับการลดโทษ ยังพอมีหวังจะได้ออกจากนรกขุมอเวจี แต่เจ้าจะไม่ได้ 

ไปผุดไปเกิดแน่นอน ที่เจ้าทำไปคิดดีแล้วหรือ”

“ข้าไม่สนใจ” ผีห่มหนังคนตนนั้นยิ้มพราย “ขอแค่ให้มีโอกาสออกมา  

ขา้จะหม่หนงัคนใชช้วีติไปวนั ๆ กไ็มเ่ลวรา้ยอะไร ตอ่ไปขา้อยากจะกลายรา่งเปน็อะไร 

ก็ได้ตามใจชอบ อยากจะให้ผู้ชายคนไหนรักข้าก็ไม่มีปัญหา สามีของใครก็เป็นสามี 

ของข้าได้ ต่อให้เป็นฮ่องเต้ก็เถอะ”

“แตเ่มือ่ใดทีพ่วกเขาเหน็รา่งทีแ่ทจ้รงิภายใตห้นงัคนทีห่อ่หุม้เจา้อยู่ อยา่วา่แต ่

รักเลย เกรงว่าพวกเขาจะตกใจกลัวจนล้มป่วย ถ้าเป็นเช่นนี้เจ้าก็ไม่สนใจหรือ”

“แล้วอย่างไรเล่า ขนาดตอนที่ข้าไม่ได้เป็นผีห่มหนังคน ก็ยังไม่มีใครจริงใจ 

กับข้า แม้แต่สามีที่ข้ารักมานานปี ก็ไม่ต่างกัน...” นางเดินกลับไปที่หม้อเหล็ก  

ใชท้พัพอีนัใหญค่นเนือ้ในหมอ้ ทำใหเ้สน้ผมสดีำเขม้กบัแขนขาทีถ่กูสบัเปน็หลายทอ่น 

ลอยขึ้นมา

ไม่รู้ว่าในโลกใบนี้มีตำนานรักของชายหญิงผู้เพียบพร้อมกี่คู่ที่เริ่มต้นอย่าง 

สวยงาม ทว่ากลับจบลงอย่างสยดสยอง

ข้าหันกลับไปมองนางขณะที่นั่งเรือลำเดิมข้ามฟากกลับมา เมื่อเห็นรอยยิ้ม 

อันน่าหวาดกลัวประทับบนใบหน้าหนังคนของนาง ข้าก็รู้สึกอึดอัด

เดิมทีฮวาจื่อเซียวจะไปส่งข้าถึงเมืองโยวตู แต่เรือยังไม่ทันจะถึงฝั่งตรงข้าม  

ฝนกเ็ริม่ตกเสยีแลว้ ฮวาจือ่เซยีวเอาผา้สเีขยีวหยกจากหวัเรอืมาคลมุบนศรีษะของเรา 

ทัง้สอง มองไปทีด่า่นประตผูพีลางกลา่ว “ถา้รูว้า่ฝนจะตก ขา้เรยีกรถมา้ออกมาดกีวา่  

ตอนนีร้ถมา้สว่นใหญก่ค็งมคีนเรยีกใชไ้ปหมดแลว้ ถา้จะเดนิกลบัไปกค็งนานเกนิไป... 

แม่นางตงฟาง ถ้าเช่นนั้นเจ้าไปนั่งพักที่บ้านข้าสักครู่ไหม”

“บ้านของคุณชายอยู่ที่ใด”

ที่จริงแล้วระยะห่างระหว่างเราสองคนไม่ได้ใกล้กัน แต่เมื่อเราทั้งคู่อยู่ใต้ 
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ผ้าคลุมผืนเดียวกัน จึงทำให้พื้นที่เล็กลงมาก พอเรือโคลงครั้งหนึ่ง ข้าก็เสียหลัก 

ล้มไปอยู่ในอ้อมอกของเขาครั้งหนึ่ง ฮวาจื่อเซียวอยู่ในชุดยาวสีแดงสดเช่นเคย  

เมื่อมีผ้าสีเขียวหยกปักลายใบไม้สีเขียวเข้มคลุมอยู่บนผมของเขา กลับไม่ทำให้ 

ดูน่าเกลียดเลยแม้แต่น้อย แต่ยิ่งขับดุนให้ใบหน้าของเขางามเด่นขึ้นอีก เขาตอบ  

“ถ้าแล่นเรืออยู่บนแม่น้ำลืมอดีต ข้ามไปจากตรงนี้จะใกล้กว่า”

“อ้อ”

ฮวาจื่อเซียวไม่ได้พูดอะไรต่อ เพียงแค่มองลงมาแล้วยิ้มให้ข้าเล็กน้อย  

จากนั้นก็มองไปยังปลายแม่น้ำลืมอดีต ฝนยิ่งตกหนักขึ้นเรื่อย  ๆ แต่ผู้ชายร่าง 

บึกบึนที่นั่งอยู่ตรงข้ามเรากลับไม่รู้สึกรู้สาอะไร เอาแต่มองไปยังด่านประตูผีซึ่ง 

อยู่ฝั่งตรงข้าม ไม่แม้แต่จะเช็ดน้ำฝนที่เปียกหน้าตัวเองสักครั้ง ข้ายื่นผ้าอีกผืนหนึ่ง 

ให้เขา “ท่านผู้กล้าท่านนี้ ตรงนี้มีผ้าอีกผืนหนึ่ง จะเอาไปกันฝนสักหน่อยไหม”

เมื่อได้ยินข้าถาม ชายผู้นั้นก็หันมาส่ายหน้า “ไม่ต้อง นี่ก็จะถึงแล้ว ข้า 

จะข้ามไปทันที”

ฮวาจื่อเซียวถาม “ข้าไม่ค่อยเห็นผีที่เพิ่งตายอยากรีบผ่านด่านประตูผีไป  

ขอถามสาเหตุของท่านสักหน่อยได้หรือไม่”

ชายผู้นั้นเกาศีรษะ ท่ามกลางฝนที่เทกระหน่ำจนลืมตาไม่ค่อยขึ้น เขาตอบ  

“ข้าจะรีบเข้าไปตามหานายของข้า”

“ซื่อสัตย์ภักดีถึงเพียงนี้ ช่างหายากนัก”

ชายผู้นั้นมีท่าทางหวาดผวาอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจู่  ๆ ก็กุมศีรษะร้องไห้ “ไม่ ข้า 

ไม่ได้ซื่อสัตย์ภักดี แต่ข้าทำให้นายหญิงตาย นายข้าวางแผนจะแต่งงานใหม่กับชู้รัก  

เขาจึงวางยาข้ากับนายหญิง ข้าต้องทำเรื่องผิดศีลธรรมต่อนายหญิง ทำให้นางต้อง 

ถูกจับแช่น้ำในกรงหวายขังหมู ข้าทำให้นางต้องตาย!”

ข้ากับฮวาจื่อเซียวมองหน้ากัน แล้วหันกลับไปมองผีห่มหนังคนที่กำลังต้ม 

น้ำแกงเนื้อคนอยู่ไกล ๆ โดยมิได้นัดหมาย ข้าถามกลับ “ในเมื่อเจ้ารู้ว่าผิด เหตุใด 

ยังทำแบบนี้กับนายหญิง...”

“ท่านก็ลองถามคุณชายข้าง  ๆ ท่านดูสิว่า เมื่อถูกวางยา แล้วต้องอยู่ในห้อง 

สองต่อสองกับหญิงสาวที่รัก ฝ่ายหญิงเองก็ไม่ได้ขัดขืนอะไร แล้วผู้ชายที่ไหน 
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จะทนได้เล่า”

ข้านิ่งงันไปครู่หนึ่ง “หญิงสาวที่รัก?”

“ใช่ นางเป็นนายหญิงของข้า ข้าแอบชอบนางตั้งแต่เด็ก นางเป็นผู้หญิง 

ทีซ่ือ่สตัยแ์ละมจีติใจงดงามทีส่ดุในใตห้ลา้ แตโ่ชครา้ยทีไ่ปเจอเดนมนษุยเ์จา้ชูค้นนัน้  

ขา้...เดมิทขีา้วางแผนไวว้า่จะพานางหนไีปดว้ยกนัหลงัจากเกดิเรือ่ง แต.่..” พอพดูถงึ 

ตรงนี ้ ชายผูน้ัน้กร็อ้งไห ้ “ตอนมชีวีติอยู ่ ขา้เองทีไ่มเ่อาไหน ฐานะตอ้ยตำ่ ไมคู่ค่วร 

กับนาง แต่ตอนนี้เราทั้งคู่ต่างก็ตายแล้ว ข้าจะต้องหานางให้พบเพื่อบอกความในใจ 

กับนาง...”

หลงัจากทีเ่งยีบไปนาน ฮวาจือ่เซยีวกก็ลา่ว “แลว้หากวา่นางตายแลว้ รปูรา่ง 

หน้าตาและจิตใจไม่เหมือนก่อน เจ้ายังอยากจะอยู่กับนางหรือไม่”

เรือเข้าเทียบฝั่งพอดี ชายผู้นั้นกระโดดขึ้นฝั่งแล้วหันกลับมาพูดกับเรา  

“ไมว่า่นางจะเปลีย่นไปอยา่งไร ขา้กไ็มถ่อืสา หากวา่ครัง้นีข้า้ตอ้งตายอกีครัง้ ขา้กจ็ะ 

พานางข้ามสะพานไน่เหอไปด้วยกันและไปเกิดพร้อมกัน ชาติหน้า ข้าจะแต่งงาน 

กับนาง”

เขาวิง่ไปทางดา่นประตผูทีีม่หีมอกควนัปกคลมุอยู ่ โดยไมแ่มแ้ตจ่ะเชด็นำ้ฝน 

ที่เปียกบนใบหน้า ตรงหน้าประตูผีมีเสียงดังคึกคักอยู่ตลอดเวลา มีผีที่เพิ่งตาย 

เบียดเสียดเต็มไปหมด เหล่าผู้พิพากษากับผีจับวิญญาณกำลังจัดระเบียบกองอยู่  

ตรงนั้นมีสายฝนชุ่มฉ่ำ หมอกควันหนาทึบ เหล่าวิญญาณและผีที่เพิ่งตายต่าง 

มรีปูรา่งหนา้ตาธรรมดาอยา่งผทีัว่ไป เราไมม่ทีางรูเ้ลยวา่ พวกเขาเคยประสบพบเจอ 

อะไรมาบ้างเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่

เรื่องราวของผีสาวห่มหนังคนตนนี้ทำให้ข้าใจลอย เมื่อคนเรือเริ่มพายเรือ 

ออกไป ข้าไม่ทันระวังทำให้กระจกส่องอดีตชาติหล่นออกมาจากกระเป๋า ข้าเก็บ 

กระจกขึ้นมา ด้านที่หงายอยู่เป็นด้านหลังของกระจกซึ่งเอาไว้ส่องร่างผีพอดี ภาพที่ 

กระจกสะท้อนให้เห็นคือร่างปัจจุบันของฮวาจื่อเซียว ข้าสังเกตว่าเขาไม่ทันเห็น 

จึงแอบพลิกกระจกกลับมาอีกด้านหนึ่ง ใช้ด้านหน้าของกระจกส่องเขา เมื่อเห็นเงา 

ในกระจก ขา้แทบไมอ่ยากเชือ่สายตาวา่นีค่อืคนคนเดยีวกนั...ใบหนา้ยงัคงเหมอืนเดมิ  

แตร่า่งทีป่รากฏในกระจกนัน้เปน็เซยีนตนหนึง่ ผมพลิว้สลวยดัง่เมฆหมอก สวมชดุ 
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ยาวงามสง่า ราวกับว่าวันเวลาที่ล่วงเลยไม่อาจทิ้งร่องรอยใดไว้บนตัวเขาได้เลย  

ไม่น่าเชื่อเลยว่า เซียนผู้หลุดพ้นจากภพภูมิมนุษย์จะกลายเป็นภูตผีไปได้...จะต้อง 

อยู่ในปรโลกนานเพียงใดหรือ คนคนหนึ่งจึงจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายเช่นนี้  

ข้าเหม่ออยู่ครู่หนึ่ง จึงเก็บกระจกไว้ในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอก “คู่ที่เราเจอเมื่อครู่นี้  

ช่างน่าเสียดายนัก...”

ได้ยินคำพูดนี้ ฮวาจื่อเซียวก็ก้มลงมองข้าอีกครั้ง นัยน์ตามีประกายยิ้ม 

อบอุน่ “ทีจ่รงิเรือ่งอยา่งนีม้ใีหเ้หน็มากมายในปรโลก เจอบอ่ยเขา้กค็อ่ย ๆ กลายเปน็ 

เรื่องธรรมดา ที่แท้ความรักก็เป็นเช่นนี้ เมื่อใดที่รักถลำลึก ความตายก็ไม่อาจ 

แปรเปลี่ยน”

เรือเข้าเทียบฝั่งบริเวณต้นแม่น้ำลืมอดีตที่บ้านของฮวาจื่อเซียว หน้าบ้าน 

ของเขาเป็นป่าไผ่ ขณะนั้นฝกตกลมพัดแรง เสียงผีคร่ำครวญหวนไห้แว่วมา เสียง 

ใบไผ่เสียดสีกันดังเป็นระยะ เมื่อเดินทะลุป่าไผ่ไปก็จะเห็นเรือนสีแดงสดหลายหลัง 

อยู่ภายในรั้วเดียวกัน บนป้ายชื่อบ้านเขียนว่า  ‘จวนดอกไม้’ เมื่อเข้าไปข้างใน  

ฮวาจื่อเซียวสั่งให้สาวใช้หยิบผ้ามาเช็ดน้ำฝนบนตัวข้า จากนั้นก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า 

ในบ้าน บ้านของเขาช่างสมกับเป็นบ้านของปัญญาชน ในห้องรับแขกมีอักษรศิลป์ 

พู่กันจีนเต็มห้อง และยังมีภาพวาดทิวทัศน ์ ภาพดอกไม้และนก และภาพวาดสตร ี

แขวนอยู่เต็มผนัง ฝีมือการวาดงดงามทุกภาพจนข้าตกตะลึง ทว่าภาพวาดสตรี 

แต่ละภาพแม้จะมีอิริยาบถและอาภรณ์แตกต่างกันไป แต่ใบหน้านั้นกลับเป็นใบหน้า 

เดียวกัน นั่นก็คือใบหน้าของภรรยาผู้ล่วงลับของฮวาจื่อเซียวที่ข้าเคยเห็น ข้ายืนอยู ่

พักหนึ่ง เขาก็เปลี่ยนชุดสีม่วงอ่อนเดินออกมา เมื่อเห็นข้ากำลังดูภาพเหล่านั้น เขา 

ก็กล่าว “ฝีมือวาดภาพของข้าอ่อนด้อยนัก แม่นางโปรดอย่าได้นึกขัน”

“อ่อนด้อยที่ไหนกัน คุณชายฮวาเป็นผู้มีฝีมือวาดภาพดีที่สุดเท่าที่ข้าเคย 

พบมา ภาพเหล่านี้ล้วนเป็นภาพภรรยาของท่านหรือ”

“อืม”

“จำไดว้า่ครัง้แรกทีพ่บทา่น ทา่นบอกวา่ทา่นกบันางอยูค่นละภพภมู ิ ตอนนัน้ 

ข้าคิดว่าท่านเป็นคน จึงเข้าใจว่าภรรยาของท่านอาจจะสิ้นลมไปแล้ว...ถ้าคาดเดา 

จากรูปการณ์ตอนนี้ นางคงยังมีชีวิตอยู่ ใช่หรือไม่”
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“คงเป็นเช่นนั้นกระมัง”

“ท่านไม่ทราบหรอกหรือ”

เขาไมต่อบทนัท ี แตห่นัมามองขา้ ขณะนัน้เอง ขา้ไดย้นิเสยีงฝนตกเปาะแปะ 

จากนอกหนา้ตา่ง ใบไผป่ลวิไหว แตข่า้กลบัไมไ่ดเ้หน็ภาพทวิไผง่ดงามเชน่ในภาพวาด  

เห็นเพียงแต่ดวงตาคู่งามราวถูกเนรมิตด้วยน้ำหมึกของเขา ดวงตาคู่นั้นงามก็จริง  

ทว่ากลับแลดูลึกลับเย็นชา แม้เวลายิ้มนัยน์ตายังดูเศร้าหมอง เพียงชั่วครู่เท่านั้น 

ข้าก็ไม่อาจมองเขาตรง ๆ ต่อไปได้ จึงต้องก้มหน้านิ่งเพราะรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุ  

ที่จริงแล้วการได้รับความรักลึกซึ้งจากใครคนหนึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งนัก แต่ข้า 

กลับรู้สึกว่า หากได้เป็นหญิงในดวงใจของฮวาจื่อเซียว คงจะเจ็บปวดอยู่ไม่น้อย  

ส่วนสาเหตุที่แน่ชัดนั้น ข้ามิทราบเช่นกัน

“ถ้าไปตรวจสอบอย่างจริงจัง ข้าสามารถตรวจสอบได้ว่านางอยู่ที่ไหน แต่ข้า 

รู้ดีว่าหากนางยังมีชีวิตอยู่ ก็คงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้ว” ฮวาจื่อเซียวเงยหน้า 

มองหญงิงามในภาพ “วาดภาพเสยีมากมาย เพยีงเพราะไมอ่าจควบคมุอารมณต์วัเอง  

ที่จริงควรเลิกวาดเสียนานแล้ว”

ข้ายิ้มพลางเอ่ย “ข้าเข้าใจ ข้าก็เคยหลงใหลคนผู้หนึ่งมากเช่นกัน”

ฮวาจือ่เซยีวยิม้ตอบ แตก่ลบัไมพ่ดูอะไรตอ่ ไมรู่ว้า่เขาไมส่นใจเรือ่งทีข่า้พดูถงึ  

หรอืวา่เขา้ใจคนหวัอกเดยีวกนักนัแน่ แตท่ีแ่น ่ๆ คอื ขา้คอ่นขา้งทำตวัไมถ่กู กระทัง่ 

เวลาลว่งเลยมาถงึตอนเยน็ ฝนซาลงบา้งแลว้ เขาจงึกางรม่เดนิมาสง่ขา้ถงึนอกปา่ไผ่  

ข้าเงยหน้ามองท้องฟ้า “คุณชายฮวาส่งแค่นี้ก็พอ”

“จะให้หญิงสาวกลับบ้านคนเดียวหลังจากฟ้ามืดแล้วได้อย่างไร ข้าไปส่งเจ้า 

เอง”

“ไม่ต้องจริง ๆ ข้ากลับเองได้”

“ไปกันเถอะ”

ไมบ่อ่ยนกัทีเ่ขาจะมทีา่ทยีนืกรานเชน่นี ้ แตข่า้กลบัรูส้กึวา่รบกวนเขาหลายครัง้ 

เกินไปออกจะเสียมารยาทอยู่ “หากท่านไปส่ง...เกรงว่าจะไม่ดีนัก”

“เหตุใดจึงกล่าวเช่นนี้”

“คุณชายก็ทราบแล้วว่าที่บ้านข้ามีสามีสามคนอยู่ด้วย หากพวกเขารู้ว่าข้ามา 
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ที่บ้านท่าน...ก็คงไม่ดีนัก”

ฮวาจื่อเซียวนิ่งไปครู่หนึ่ง “ขออภัยที่เสียมารยาท ข้าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย  

เช่นนั้นข้าไปส่งเจ้าที่ริมแม่น้ำก็แล้วกัน”

เขาส่งข้าถึงชายป่าไผ่ตรงริมแม่น้ำลืมอดีตแล้วส่งร่มให้ข้า ข้ารับร่มจากเขา  

แต่ไม่ทันระวังไปถูกนิ้วมือของเขา ข้ารีบหดมือกลับมาจับที่ด้ามร่ม เงยหน้ามองเขา 

แวบหนึ่ง ภายใต้ร่มเงาของร่มกระดาษไข หมอกและฝนที่โปรยปราย นัยน์ตา 

ภายใต้เงาขนตาดำกว่าปกติและยิ่งดูลึกลับ แม้แต่เสียงของเขายังอบอุ่นกว่าปกติ 

มาก “แม่นางตงฟาง โปรดเดินทางอย่างระมัดระวัง”

ทั้ง  ๆ  ที่เขาไม่ได้ทำอะไร เพียงแค่พูดกำชับประโยคเดียวว่า ‘โปรดเดินทาง 

อย่างระมัดระวัง’ ก็ทำให้ข้าคิดเลอะเทอะตลอดทั้งคืนหลังจากกลับถึงบ้าน สามี 

ทั้งสามคนล้วนกลับไปเตรียมงานที่ท่านพ่อเรียกว่างานแต่ง คืนนี้ไม่มีใครอยู่บ้าน  

ในบ้านจึงเงียบจนน่ากลัว ทั้ง ๆ ที่ใกล้จะถึงวันมงคลแล้วแท้ ๆ แต่ไม่รู้เพราะเหตุใด  

ในยามทีข่า้หลบัตานัน้ จู ่ๆ กค็ดิถงึคำพดูประโยคหนึง่ทีฮ่วาจือ่เซยีวพดูตอนกลางวนั  

‘ที่แท้ความรักก็เป็นเช่นนี้ เมื่อใดที่รักถลำลึก ความตายก็ไม่อาจแปรเปลี่ยน’

จากนั้นข้าก็เหมือนกับถูกคุณไสย กระโดดลงจากเตียงมาแต่งตัว หยิบร่ม 

กระดาษไขติดตัวออกจากหอยั้งเมฆา

“คุณชายฮวากำลังแต่งตัว แม่นางตงฟางโปรดรอตรงนี้สักครู่”

ได้ยินคำพูดของเด็กรับใช้ อาการงุนงงของข้าพลันหายไปทันที ไม่แน่ใจว่า 

หลังจากตายแล้วสมองจึงเสียไปด้วยหรือไม่ ซ้ำยังถูกรูปโฉมงดงามของฮวาจื่อเซียว 

ดึงดูด หญิงสาวอย่างข้าจึงต้องออกไปคืนร่มถึงที่บ้านเขากลางดึก ช่างไม่เหมาะสม 

เอาเสียเลย หากเป็นเมื่อก่อนข้าจะไม่ทำเรื่องเช่นนี้เป็นอันขาด ต่อให้เป็นตอนที่ข้า 

อายุสิบสี่สิบห้า ข้าก็ไม่ทำ! แต่หากกลับไปตอนนี้คงจะเสียมารยาท ถ้าเช่นนั้น 

ก็รอเขาอยู่นอกประตูบ้าน ทักทายสักคำแล้วค่อยกลับดีกว่า

ตอนได้ยินว่าฮวาจื่อเซียวกำลัง  ‘แต่งตัว’ ข้ารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย ผี 

ในปรโลกที่เป็นชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงนั้นมีอยู่มาก แม้จะรู้จักเขาได้ไม่นาน แต่ข้า 

กเ็ขา้ใจมาตลอดวา่ฮวาจือ่เซยีวเปน็คนงามโดยกำเนดิ ไมเ่หมอืนกบัเหยยีนจทีีต่ดินสิยั 
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เกาหัวส่ายตัวไปมาอยู่ตลอดเวลา คิดไม่ถึงว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วเขายังต้องแต่งเนื้อ- 

แต่งตัว ซ้ำยังใช้เวลานานเพียงนี้ ข้าจินตนาการเห็นภาพฮวาจื่อเซียวประดับดอกไม้ 

บนหน้าผากอยู่หน้ากระจก แล้วเดินยิ้มเข้าไปถึงลานด้านหลังของจวนดอกไม้

ขา้มองดวงจนัทรข์าวซดีสอ่งแสงเยน็เยอืกทัว่ลานหนา้เรอืนพกั กลางลานบา้น 

เต็มไปด้วยแมกไม้ มีดอกไม้แดงบนกิ่งเหมือนลายผ้าปัก ไม่รู้ว่าเป็นเพราะใกล้ถึง 

งานแต่งหรือไม่ ข้าจึงตื่นกลัวเกินกว่าเหตุ แสงจันทร์ในค่ำคืนนี้แลดูวังเวงยิ่งนัก  

ลานอืน่ในบรเิวณบา้นเงยีบสงดัราวกบัชว่งเชา้มดืในปา่ชา้ หากไมม่เีสยีงเปดิปดิประต ู

ดังเอี๊ยดอ๊าดจากลานหน้าบ้านเป็นครั้งคราว ข้าคงเข้าใจว่าหูทั้งสองข้างของตัวเอง 

สญูเสยีการไดย้นิไปแลว้ ระเบยีงทางเดนิบรเิวณลานหลงับา้นเรยีงตวัซอ้นกนัหลายชัน้  

เชื่อมระหว่างเรือนพักหลายหลัง ระหว่างที่ข้าทายว่าห้องนอนของฮวาจื่อเซียวอยู่ใน 

เรือนหลังไหน ก็เห็นวัตถุสีขาวซีดยิ่งกว่าสีของดวงจันทร์อยู่ที่ลานหน้าเรือนพักนี้  

ทีแรกข้าเข้าใจว่านั่นคงเป็นเพียงรูปปั้นที่น่ากลัว แต่พอกะพริบตาแล้วมองดูอีกครั้ง  

ปรากฏว่ามวลวัตถุสีขาวนั้นเคลื่อนไหวได้ ขณะนั้นข้าตื่นตกใจจนไม่กล้าหายใจ  

ได้แต่ยืนอยู่กับที่มองดูวัตถุไร้เสียงที่เคลื่อนไหวได้นั้น...

วัตถุนั้นคือโครงกระดูกแห้งสีขาวของมนุษย์ มันนั่งอยู่บนพื้น ด้านหน้า 

มีโต๊ะไม้สีแดงตัวเตี้ยวางอยู่ บนโต๊ะมีเครื่องเขียนครบชุด สีสำหรับวาดภาพ 

หลากหลายสีสัน ด้านหน้ามีชุดพู่กันแขวนกลับหัวอยู่แถวหนึ่ง ซึ่งมีทั้งขนาดเล็ก 

และใหญ่ เรียงต่อกันเหมือนต้นไม้ในป่าทึบ โครงกระดูกนั้นหันหลังให้ข้าอยู่ มือ 

ข้างหนึ่งประคองข้อมืออีกข้าง ในมือนั้นถือพู่กันจุ่มหมึกบนที่ฝนหมึก แล้ววาด 

ลงบนวัตถุอย่างหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะ กลีบดอกไม้แดงร่วงหล่นจากกิ่งเหมือน 

เงินกระดาษที่ปลิวว่อนกลางอากาศบนถนนคืนวิญญาณ มันลอยวนเวียนในอากาศ 

กอ่นจะรว่งลงบนหนงัของคนงามทีป่อูยูบ่นโตะ๊ โครงกระดกูนัน้ยืน่กระดกูนิว้เรยีวยาว 

ออกมาหนีบกลีบดอกไม้นั้นทิ้งลงด้านข้าง แล้วแต่งแต้มหนังส่วนใบหน้าของคนงาม 

ต่อไป บริเวณนั้นเงียบกริบ หากเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดเสียงรบกวน  

ทำให้โครงกระดูกนั้นตกใจได้ ขณะที่มองภาพเหตุการณ์ตรงหน้า ข้าไม่กล้าแม้แต่ 

จะยื่นมือมาปิดปาก รู้สึกเย็นเฉียบไปทั้งตัว

หลงัจากทีโ่ครงกระดกูนัน้เตมิสไีดส้องสามครัง้ กม็เีสยีงหนึง่ดงัขึน้ “แม่นาง 
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ตงฟาง ข้าสั่งให้เด็กรับใช้เชิญให้เจ้ารออยู่ข้างนอกแล้ว เจ้ายังบุกรุกเข้ามาโดย 

ไม่ได้รับอนุญาตเช่นนี้ มิเสียมารยาทไปหน่อยหรือ”

นั่นเป็นเสียงของฮวาจื่อเซียว มันดังมาจากโครงกระดูกนั้น แต่กลับไม่เห็น 

กระดูกกรามล่างของเขาขยับแม้แต่น้อย ข้ากำลังใคร่ครวญว่าฮวาจื่อเซียวอยู่ที่ไหน  

ทันใดนั้นเสียงของเขาก็ดังขึ้นอีก “แต่ในเมื่อเข้ามาแล้ว ก็เชิญนั่งก่อนเถอะ” 

“ฮวา...ฮวาจื่อเซียว ท่านอยู่ที่ไหน” เสียงของข้าเริ่มสั่น

“เจ้าเห็นข้าแล้วมิใช่หรือ ข้าอยู่นี่”

ในที่สุดข้าก็หาที่มาของเสียงนั้นเจอ...เสียงนั้นมาจากหนังคนบนโต๊ะ

ร่มกระดาษไขในมือร่วงตกพื้นดัง  ‘ตุ้บ’ มือทั้งสองของข้ากดอยู่บนใบหน้า  

ข้าหวาดกลัวจนน้ำตาไหล

ขณะนั้นเอง โครงกระดูกตนนั้นหยิบหนังคนขึ้นมาจากโต๊ะ สอดแขนเข้าไป 

เหมือนกับสวมเสื้อผ้า ในที่สุดข้าก็กรีดร้องออกมาด้วยความกลัว สะดุดเท้าตัวเอง 

ขณะถอยหลังมาหลายก้าว หมุนตัวกลับแล้ววิ่งหนี

แต่วิ่งได้เพียงไม่กี่ก้าว ข้าก็อดไม่ได้ หันกลับไปมองลานบ้านนั้นวูบหนึ่ง

ภายใต้ดวงจันทร์สีขาวสุกแลดูวังเวง ฮวาจื่อเซียวห่มหนังคนเรียบร้อยแล้ว  

เขามองข้าอยู่ไกล  ๆ  ผ่านหมู่มวลบุปผา แสงจันทราส่องให้เห็นโครงหน้าของเขา 

ชัดเจน ความงดงามคมเข้มของเขาทำให้คนทั้งเมืองหลงใหล สายตาของเขายังคง 

ลึกลับยากจะคาดเดาเช่นเดิม
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เมื่อได้รู้ความลับอันใหญ่หลวง ข้าย่อมต้องการหาผู้รับฟัง เดิมที 

คิดจะเล่าให้ท่านพ่อฟัง แต่ท่านเล่นไพ่กับหนุ่ม  ๆ  จนเบื่อแล้ว จึงกลับไปทำงาน 

ที่ตำหนักเหยียนหลัว จิ้งจอกจอมก่อกวนมีใบหน้าไม่น่าไว้ใจ ส่วนไป๋อู๋ฉางซึ่งพึ่งพา 

ได้มากก็เป็นผู้แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันอย่างเด็ดขาดมาตลอด  

ข้าจึงไม่กล้าพูดอะไรกับเขามาก สุดท้ายข้าจึงไปหาทังเส้าชิงในห้องหนังสือ เขา 

นั่งอยู่ที่โต๊ะหนังสือ กำลังพลิกม้วนหนังสือที่ทำจากแผ่นไม้ไผ่ของราชวงศ์ก่อน  

และจับพู่กันขึ้นเขียนคำอรรถาธิบายเป็นครั้งคราว กาน้ำชาบนโต๊ะไม่มีไอร้อนแล้ว  

เมื่อเห็นเขากำลังตั้งอกตั้งใจเช่นนี้ ข้าก็ย่องไปด้านหลังของเขาแล้วเรียกเขาเบา  ๆ   

“เส้าชิง”

ทงัเสา้ชงิตกใจจนสะดุง้ มอืกระตกุจนหมกึทีป่ลายพูก่นักระเดน็เลอะกระดาษ  

อกัษรเสีย่วจว้น๑ ตวับรรจงบนกระดาษเปรอะเปือ้นเสยีหาย ชว่งเวลาทีท่งัเสา้ชงิเขยีน 

คำอรรถาธบิายจงึกลายเปน็ดัง่หว้งฝนัของเขา เขาหนัมามองขา้ดว้ยความประหลาดใจ  

ยืนขึ้นแล้วดึงข้าเข้าไปอยู่ในอ้อมกอด “ฮูหยิน ในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้ว!”

เขากอดข้าไว้แน่นจนข้าหายใจไม่สะดวก ข้าพูดขึ้นทั้งที่หายใจติดขัด “ข้ามี 

ความลับเรื่องหนึ่งจะบอกกับท่าน ท่านต้องรับปากข้าว่า เรื่องนี้จะมีเพียงสวรรค์  

๕
การแต่งงาน

๑ หรอือกัษรจว้นเลก็  เปน็รปูแบบการเขยีนอกัษรจนีโบราณแบบหนึง่ เกดิขึน้ในสมยัจิน๋ซฮีอ่งเต้  

 โดยปรับมาจากอักษรจ้วนใหญ่ 
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ท่าน และข้าเท่านั้นที่รู้ ห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาด” 

ทังเส้าชิงตอบรับด้วยสีหน้าจริงจัง “ข้ารับปากเจ้า”

“ท่านรู้จักฮวาจื่อเซียวหรือไม่”

“รู้จัก เศรษฐีอันดับหนึ่งในปรโลก เจ้าหน้าจืด เจ้าของหออวิ๋นเซียวที่เปิด 

เป็นโรงน้ำชา บ่อนพนัน และโรงเตี๊ยมทั่วเมืองโยวตู ใคร  ๆ  ก็เรียกเขาว่าจื่อเซียว 

คนงาม”

ไม่รู้จริง ๆ ว่าทังเส้าชิงได้ความกล้ามาจากไหน ถึงเรียกคนอื่นว่าเจ้าหน้าจืด... 

แต่เรื่องที่ฮวาจื่อเซียวทำการค้า ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย...ข้าถอนหายใจยาว 

เฮือกหนึ่งแล้วพูดว่า “เขาเป็นผีห่มหนังคน”

ทังเส้าชิงอุทานออกมาด้วยความตกใจ “อะไรนะ”

“ใช่แล้ว คนงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองโยวตูเป็นผีห่มหนังคน ช่างน่ากลัวนัก 

ใช่หรือไม่”

เขายังตกใจไม่หาย ส่วนข้าก็เล่าเรื่องที่ได้พบเห็นที่จวนดอกไม้ให้เขาฟังอย่าง 

ละเอียดจนจบหนึ่งรอบ ทังเส้าชิงตกใจกลัวจนหน้าซีด แล้วกอดข้าไว้ในอ้อมอก 

อีกครั้ง “เขาไม่ได้ทำร้ายเจ้าใช่ไหม เจ้าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่”

“ไม่เลย ข้าวิ่งหนีมาได้”

เขาหลับตาพลางลูบหลังข้าหลายครั้ง “ถือว่าเป็นเคราะห์ดีในเคราะห์ร้าย  

คราวหน้าไม่ว่าจะไปที่ไหน เจ้าต้องบอกข้า ข้าปกป้องฮูหยินของข้าได้”

“เสา้ชงิ นีไ่มใ่ชเ่รือ่งเลก็ ๆ ทา่นกร็ูม้ใิชห่รอืวา่ ผหีม่หนงัคนนัน้เปน็ผทีีน่า่กลวั 

ที่สุด หากเรื่องนี้แพร่งพรายออกไป และฮวาจื่อเซียวรู้ว่าข้าเป็นคนพูด เราสองคน 

จะต้อง...” ข้าใช้นิ้วทำท่าปาดคอ เหงื่อออกเต็มศีรษะ

เขากลืนน้ำลายเอื๊อกหนึ่งพลางผงกหัวรับหนัก  ๆ “แปลกจริง ข้าก็เป็นอ๋อง 

ในปรโลกมาได้หนึ่งปีแล้ว แต่ไม่เคยได้ยินเรื่องพรรค์นี้มาก่อนเลย ฮูหยินช่างมี 

สายตาแหลมคมนัก”

พธิแีตง่งานกำหนดใหจ้ดัขึน้ในอกีสองวนัขา้งหนา้ ทา่นพอ่จา้งคนมาตดัชดุแตง่งาน  

ช่วยกันจดรายชื่อแขกพิเศษชุดแรกกับสามีทั้งสามจนเสร็จสิ้น แล้วส่งบัตรเชิญ 
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ออกไป พอตกบ่ายท่านพ่อก็คันไม้คันมืออยากเล่นไพ่จึงกลับไป ส่วนข้า สามี 

ทั้งสาม สาวใช้ และบ่าวชายกลุ่มหนึ่งยังคงเตรียมบัตรเชิญอยู่ในห้องรับแขกต่อ  

เซี่ยปี้อานยังเรียกเฮยอู๋ฉางมาช่วยงานด้วย ทังเส้าชิงดูจะกระตือรือร้นที่สุด พอเขา 

เขียนตัวอักษรเสร็จสองสามตัวก็วิ่งมาอวดข้าครั้งหนึ่ง เซี่ยปี้อานผู้พิถีพิถันทำงาน 

รวดเร็ว เขาจัดการรายชื่อแขกชุดที่สองเสร็จภายในเวลาไม่นาน เฮยอู๋ฉางซึ่งดูแล้ว 

เป็นคนหนักแน่นและมีความสามารถ แต่ขณะที่ทำงาน สองตาของเขากลับมอง 

เหยียนจีตลอดเวลา เหยียนจีดูจะไม่เอาใจใส่กับงานมากที่สุด เขานั่งเอียงตัวพิง 

กับเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามข้า เลิกขนตาขึ้นมองข้าเป็นครั้งคราว แล้วก็เขายื่นมือมาเกี่ยว 

คางข้า “หน้าตาไม่เลวเลยทีเดียว เสียดายที่เจ้าเป็นหญิง”

มุมปากของข้ากระตุกเล็กน้อย “ต้องขออภัยท่านจริง  ๆ หากท่านจะยกเลิก 

การแต่งงานเสียตอนนี้ก็ยังทัน”

“สุภาพบุรุษเช่นข้ากล่าวแล้วไม่คืนคำ เจ้าวางใจเถอะ ข้าต้องแต่งงานกับเจ้า 

แน่นอน” พอพูดจบเหยียนจีก็กัดด้ามพู่กันเบา ๆ ยิ้มให้ข้าอย่างมีเลศนัย

ไมใ่ชว่า่ขา้ไมเ่คยพดูเรือ่งจิง้จอกตนนีก้บัทา่นพอ่ ขา้เลา่ใหท้า่นฟงัวา่ คณุชาย 

เหยียนเป็นต้วนซิ่ว ซ้ำยังเป็นต้วนซิ่วประเภทกู่ไม่กลับ เหตุใดต้องให้ข้าแต่งงาน 

กับเขา ท่านพ่อตอบกลับมาว่า เหยียนจีเป็นจิ้งจอกเก้าหางที่อายุใกล้เคียงกับข้า 

มากที่สุดตนหนึ่ง และยังเป็นจิ้งจอกตนเดียวที่ยังไม่ได้แต่งงาน หากได้แต่งงาน 

กับเขาก็นับว่าได้เกี่ยวดองกับภพปีศาจ ต่อให้เป็นต้วนซิ่ว อย่างไรเสียเขาก็เป็นชาย  

เนื้อแท้ของผู้ชายย่อมชอบผู้หญิง เขาเพียงหลงผิดไป อย่างไรก็ต้องกลับมาถูกทาง 

จนได้ เห็นได้ชัดว่าคำพูดของท่านพ่อเป็นความเข้าใจของคนนอก ท่านไม่รู้เลยว่า 

เมื่อก้าวเดินสู่เส้นทางต้วนซิ่วแล้วไม่มีทางกลับตัวกลับใจได้ แต่เมื่อใคร่ครวญดู  

ข้าก็รู้สึกว่าท่านพ่อตัดสินใจไม่ผิด หากแต่งงานกับเหยียนจี อย่างน้อยก็รับประกัน 

ความปลอดภัยของข้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อารมณ์ของคุณชายเหยียนจี 

นั้นแปรปรวนไม่แพ้ทังเส้าชิง พอเขียนตัวอักษรบนบัตรเชิญได้ไม่กี่ตัว เขาก็หนีบ 

ด้ามพู่กันไว้ในนิ้วมือ เงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าเอือมระอาแล้วกล่าว “น่าเบื่อเสียจริง  

มีแต่ผี”

เฮยอู๋ฉางคว้าพู่กันจากมือของเขา “ข้าช่วยท่านเขียนเอง ท่านวางอุปกรณ์ไว้ 
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ตรงนั้นเถิด”

เหยียนจียิ่งเบื่อมากขึ้น เขาส่ายตัวไปมา มองพวกเราง่วนอยู่ในห้อง  

หลงัจากนัน้กม็าหยดุอยูท่ีด่า้นหลงัของขา้ กม้หวัลงมาเปา่ลมเบา ๆ ทีข่า้งหขูา้ครัง้หนึง่ 

แล้วกระซิบ “เมียจ๋า...”

ข้าเอามือปิดหูตัวเอง รู้สึกร้อนที่แก้มราวกับถูกลวก “คุณชายเหยียน ท่าน 

ล้อเล่นกับสตรีในที่โจ่งแจ้งเช่นนี้ ช่างไม่เหมาะสมเสียเลย”

ใบหน้างดงามนั้นเข้ามาใกล้ข้าอีก ดวงตาคู่งามหรี่ลง ยื่นนิ้วมาเกี่ยวคางข้า 

สองสามครั้ง พูดล้อเลียนข้าด้วยเสียงเล็ก ๆ “เมียจ๋า เจ้างามเหลือเกิน”

เขาช่างน่าเอือมระอานัก ข้าหน้าชามองเขาครู่หนึ่ง แล้วช่วยทังเส้าชิงขาน 

ชื่อแขกต่อ ทังเส้าชิงโบกมือไล่เหยียนจี เอาตัวกันอยู่ข้างหน้าข้า “ปีศาจจิ้งจอก 

ตัวผู้ตนนี้ดูดพลังได้ ฮูหยิน เจ้าต้องระวังให้มาก เจ้าปีศาจถอยไปเสีย!”

เหยียนจีเบ้ปาก เอนตัวพิงเก้าอี้อย่างวางมาด ก่อนจะพาดขานั่งไขว่ห้าง  

กล่าวด้วยท่าทีเกียจคร้าน “ข้ากระหายเหลือเกิน อยากดื่มเหล้า”

“ข้าไปรินให้ท่านเอง” เฮยอู๋ฉางพูดพลางลุกออกไป

“เจ้าเอาไปให้ข้าที่ลานบ้านเลย เอาที่อุ่น ๆ นะ แล้วก็สั่งกับแกล้มมาให้ด้วย”

“ขอรับ”

เฮยอู๋ฉางกับเหยียนจีออกไปจากห้องทีละคน ข้ามองด้านหลังของเฮยอู๋ฉาง 

พลางถามเซี่ยปี้อาน “เขาเป็นเช่นนี้มาตลอดเลยหรือ”

เซีย่ปีอ้านตอบ “ไมใ่ชแ่นน่อน เขาตอ้งมนตรข์องเหยยีนจอียู ่ ตอนนีเ้หยยีนจ ี

ว่าอย่างไร เขาก็เชื่อฟังตามนั้น”

“แต่ดวงตาของเขาดูมีสติ ไม่เหม่อลอย ดูไม่เหมือนถูกสะกดจิตเท่าไหร่”

เซี่ยปี้อานเงียบไปพักหนึ่ง ขมวดคิ้วเล็กน้อย “อย่างไรเสียพี่ฟั่นก็ไม่ใช่พวก 

ต้วนซิ่วแน่นอน และยิ่งไม่ใช่ประเภทเดียวกับเหยียนจี...” ไม่บ่อยนักที่จะได้ยินเขา 

พูดจาจริงจังเช่นนี ้ เขาคิดอยู่พักใหญ ่ “เอาเป็นว่า ถ้าเขาเป็นต้วนซิ่ว ข้าเลิกคบเขา 

แน่นอน”

ขณะนั้นเอง ผีจับวิญญาณตนหนึ่งเงยหน้าขึ้นจากกองรายชื่อแขกแล้วถาม  

“ใต้เท้าไป๋อู๋ฉาง ต้องใส่ชื่อของฮวาจื่อเซียวด้วยหรือไม่”
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“ต้องสิ”

หัวสมองของข้าอื้ออึง ข้ากล่าว “ไม่ต้องเชิญฮวาจื่อเซียว”

เซี่ยปี้อานกล่าว “ผีที่มีหน้ามีตา มียศศักดิ์ในปรโลกต้องเชิญมาทุกตน  

ไม่เช่นนั้นต่อไปถ้าพบหน้ากันจะวางตัวลำบาก”

ข้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง “หากท่านรู้ธาตุแท้ของฮวาจื่อเซียว ท่านต้อง 

ไม่อยากเชิญเขาแน่นอน”

ทังเส้าชิงพลันกล่าวขึ้นด้วยท่าทีขึงขัง “ใช่ ที่จริงแล้วเขาเป็นผีประเภท...”  

ปากของเขาไม่มีหูรูด ข้าสะดุ้งครั้งหนึ่งแล้วปิดปากเขาไว้ จ้องเขาพลางยิงฟันแสยะ 

ปากใส่ ทังเส้าชิงรู้ตัวว่าพลั้งปากไป จึงพยักหน้าอย่างว่าง่าย เซี่ยปี้อานกล่าวด้วย 

น้ำเสียงที่ยากจะคาดเดา “ประเภทผีของฮวาจื่อเซียว?”

ข้ากับทังเส้าชิงเตรียมยืดอกรับเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างกล้าหาญ เซี่ยปี้อาน 

กวาดตามองมาด้วยสายตาประหลาด “ฮวาจื่อเซียว ไม่ใช่ผีห่มหนังคนหรอกหรือ”

ข้ากับทังเส้าชิงตกใจกลัวจนตัวแข็งเป็นหิน สาวใช้กลุ่มหนึ่งเข้ามาร่วมวง 

สนทนาด้วย พวกนางแย่งกันพูด “คุณหนูไม่ทราบหรือว่า จื่อเซียวคนงามเป็นผี 

สมัยก่อนราชวงศ์ฉิน เป็นผีห่มหนังคนชุดแดงที่งามที่สุดในปรโลก” 

“จะว่าไปแล้ว ผีงามในปรโลกเกือบทุกตนล้วนเป็นผีห่มหนังคน นับว่าเขา 

เป็นที่สุดในบรรดาผีห่มหนังคนเลยนะเจ้าคะ”

“ใช่เจ้าค่ะ ใช่เจ้าค่ะ คุณชายคนงามเป็นเจ้าแห่งผีห่มหนังคน แม้แต่ 

จักรพรรดิแห่งเฟิงตูยังเรียกเขาว่า ‘ผีเหนือผี’ ”

ข้ากับทังเส้าชิงต่างงวยงง ข้าเอียงศีรษะไปมาพลางพูดแทรก “เดี๋ยวก่อน  

ท่านไป๋อู๋ฉาง ท่านบอกข้าว่า ฮวาจื่อเซียวไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนผีประเภท 

เดียวกันมิใช่หรือ”

เซี่ยปี้อานอึ้งไปครู่หนึ่ง “เมื่อฮวาจื่อเซียวถอดหนังคนออก ร่างของเขาก็เป็น 

โครงกระดูกมิใช่หรือ”

“โครงกระดูกยังไม่น่ากลัวพออีกหรือ”

“ผีห่มหนังคนตนอื่นเมื่อถอดหนังคนออกต่างก็เป็นศพเน่าเปื่อย เมื่อเทียบ 

ระหว่างร่างเน่าเฟะกับโครงกระดูก ร่างเน่าเปื่อยไม่น่าสยดสยองกว่าหรือ”
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ข้าเริ่มเข้าใจมากขึ้น แต่ก็รู้สึกงงงวยมากขึ้นเช่นกัน “ถ้าเช่นนั้น พวกท่าน 

ต่างก็รู้อยู่แล้วหรือว่าฮวาจื่อเซียวเป็นผีห่มหนังคน”

“ผีทุกตนในปรโลกรู้กันทั้งนั้น”

นี่คงเป็นสาเหตุที่ทังเส้าชิงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน เพราะเรื่องที่รู้กันทั่วไป 

คงไม่มีใครบอกกัน เหล่าสาวใช้จับกลุ่มพูดคุยกันเอะอะวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง ข้า 

ได้รู้จากพวกนางว่าผีห่มหนังคนเป็นนักโทษที่ถูกปล่อยตัว ผีห่มหนังคนทุกตนล้วน 

เคยตกนรกสิบแปดขุม เกินกว่าสามในสิบส่วนเคยตกนรกขุมอเวจี เมื่อตกนรก 

ขุมอเวจีแล้วย่อมไม่อาจไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก แต่หากประพฤติตัวดีก็สามารถ 

กลับออกมาใช้ชีวิตในปรโลกได้ กล่าวกันว่าฮวาจื่อเซียวทำผิดไว้เมื่อสมัยฉิน  

ถูกสวรรค์ขึ้นบัญชีดำเอาไว้ จึงไม่เพียงเป็นเซียนไม่ได้อีกตลอดกาล ซ้ำยังต้อง 

ตกนรกขุมอเวจีด้วย เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเมื่อพันปีก่อนมาแล้ว จนถึง 

ทกุวนันีเ้ขาจงึไมอ่าจบำเพญ็เพยีรเพือ่กลบัไปเปน็เซยีนได้ และเมือ่เวลาผา่นไปนานป ี 

เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในปรโลกได้อย่างสบาย ตอนนี้เรื่องที่เขาจะไปเกิดใหม่ได้หรือไม่  

บรรดาภตูผปีศีาจทัง้หลายยงัคงจบัตามองกนัอยา่งสนกุสนาน เพราะหากมใีครบกุเบกิ 

นำทางไปได้ ผีตนอื่นที่ไม่อาจไปผุดไปเกิดย่อมมีความหวังขึ้นมาบ้าง ในปรโลกนี้ 

ผีที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดคงไม่พ้นผีห่มหนังคน ร่างผีของพวกเขาเน่าเปื่อยช้ากว่า 

รา่งมนษุย ์ พวกเขาตอ้งเฝา้มองรา่งตวัเองคอ่ย ๆ เนา่เปือ่ย เจบ็ปวดรวดรา้ว ทรมาน 

เข้ากระดูก ความรู้สึกเช่นนี้ยากนักที่คนทั่วไปจะเข้าใจ  ในเมืองโยวตูมีเพียง 

ผีห่มหนังคนฮวาจื่อเซียวเท่านั้นที่ร่างเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูก ส่วน 

ผีห่มหนังคนตนอื่นนั้น บ้างก็ยังตายไม่นานพอ บ้างก็ไปเกิดใหม่ บ้างก็ทนทุกข์ 

ทรมานไม่ไหวจนต้องกระโดดแม่น้ำไน่เหอ ด้วยเหตุนี้เองฮวาจื่อเซียวจึงดูโหดเหี้ยม  

เคียดแค้น ทำอะไรตามอำเภอใจ และมักทำเรื่องผิดศีลธรรมมากกว่าผีทั่วไป  

แม้แต่บรรดาภูตผีปีศาจก็มิอาจรับได้ ชาติก่อนฮวาจื่อเซียวเป็นเซียน เขาห่มหนัง 

เซียนที่ไม่มีวันเน่าเปื่อย จึงไม่ต้องไปถลกหนังคนเป็นบนโลกมนุษย์ แต่สีสันของ 

หนังเซียนนี้ซีดจางลงได้ เขาจึงต้องถอดหนังออกมาเติมสีทุกวันอย่างไม่มีทางเลือก  

เนื้อแท้ของเขาซ่อนความขมขื่นไว้เสียจนมีความแปลกแยกห่างเหิน เมื่อข้าคิดถึง 

ภาพเหตุการณ์ที่อยู่กับเขา พลันเกิดอาการสั่นกลัวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอยู่หลายครั้ง...
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หลงัจากนัน้ไมน่านนกั ทงัเสา้ชงิกส็ัง่ใหเ้จา้พนกังานสง่สารสง่บตัรเชญิชดุแรก 

ออกไป เซี่ยปี้อานเงยหน้าขึ้นพูดหลังจากเขียนรายชื่อแขกชุดที่สองเสร็จ “ใต้เท้า 

เนี่ยจิ้งออกจะใจร้อนไปหน่อย เหมือนกลัวว่าพวกเราจะหนีกันไปหมด หากมีเวลา 

เตรียมงานอีกสักสิบวันหรือครึ่งเดือนคงจะจัดได้ดีกว่านี้”

“จะยกเลิกการแต่งงานตอนนี้ก็ยังทัน จะได้ไม่ต้องคิดแค้นกันไปอีกนาน”  

ข้าโน้มน้าว

เซีย่ปีอ้านมองรายชือ่ในมอืครูห่นึง่แลว้กลา่ว “งานเลีย้งแตง่งานครัง้นีน้อกจาก 

ท่านพญายมกับท่านอ๋องแห่งตำหนักทั้งสิบจะมาร่วมงานแล้ว แม้แต่ภูตฮ่องเต้ 

ประจำทศิทัง้หา้๒ ยงัมารว่มงานดว้ย ทา่นพอ่ตาชา่งมหีนา้มตีาในสงัคมนกั เพยีงขอ้นี ้

ข้อเดียว ก็ทำให้ข้าตัดสินใจเป็นเขยของท่านแน่นอนแล้ว”

“ในฐานะที่ท่านขยันขันแข็งทำงานด้วยความรอบคอบตลอดช่วงหลายวันมานี้  

ข้าซาบซึ้งน้ำใจนัก อนุญาตให้ท่านยกเลิกการแต่งงานหลังจากเสร็จพิธีแล้ว”

“เดมิทขีา้วางแผนวา่จะทำเชน่นี ้ แตภ่รรยารปูโฉมงดงามหลน่ลงมาจากฟากฟา้ 

เช่นนี้ ถ้ายกเลิกการแต่งงานไปเสีย ข้าคงขาดทุนไม่ใช่น้อย”

ข้านิ่งอึ้งไปเล็กน้อย “วิถีปฏิบัติของเจ้าพนักงาน แผนการพลิกแพลงไปมา 

ตามสถานการณ์ ท่านใต้เท้าไป๋อู๋ฉางล้วนไม่เป็นสองรองใคร”

“เจา้เลกิเรยีกขา้วา่ทา่นใตเ้ทา้ไปอู๋ฉ๋างเถอะ” เซีย่ปีอ้านพดูพรอ้มกบัวางพูก่นัลง  

ยืนขึ้นกระซิบที่ข้างหูข้าว่า “ข้าเรียกเจ้าว่าเมียจ๋ามาตั้งหลายวันแล้ว แม่นางตงฟาง 

ควรจะเรียกข้าด้วยคำที่เหมาะสมตอบเพื่อไม่ให้เสียมารยาท”

เมื่อได้ยินเช่นนี้ข้าก็พูดไม่ออก แต่เขากลับยิ้ม “ช่างเถอะ ข้าเป็นชาย  

จะหยาบคายเสียหน่อยคงไม่เป็นไร แต่เมียจ๋าได้รับการอบรมมาดีเช่นนี ้ เอาไว้ค่อย 

๒
 นกัวชิาการดา้นศาสนาเตา๋ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืบนัทกึตน้กำเนดิของมวลหมูเ่ซยีน  วา่  

ภูตฮ่องเต้ประจำทิศทั้งห้า  ประกอบด้วย ภูตฮ่องเต้ไช่อวี้ลวี่และเสินซูแห่งแดนบูรพา ปกครองภูเขา 

เถาจื่อ ภูตฮ่องเต้เจ้าเหวินเหอและหวังเจินเหรินแห่งแดนประจิม ปกครองภูเขาปัวจ่ง ภูตฮ่องเต้จางเหิงและ 

หยางอวิ๋นแห่งแดนอุดร ปกครองภูเขาหลัวเฟิง ภูตฮ่องเต้ตู้จื่อเหรินแห่งแดนทักษิณ ปกครองภูเขาหลัวฝู  

ภูตฮ่องเต้โจวชี่และจีคังแห่งแดนศูนย์กลาง ปกครองภูเขาเป้าตู๋ นิยายเรื่องนี้กล่าวถึงภูตฮ่องเต้หยางอวิ๋นเพียง

ตนเดียว
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เปลี่ยนคำเรียกข้าในห้องหอน่าจะเหมาะกว่า” เขาสะบัดกระดาษจดรายชื่อแขก 

ในมือสองสามทีแล้วเดินออกไป

ในที่สุดวันแต่งงานก็มาถึง หอยั้งเมฆาเล็กเกินไปที่จะจุแขกเกือบสามร้อยท่าน  

เราจึงย้ายสถานที่จัดงานแต่งงานไปที่ตำหนักผู้พิพากษาของท่านพ่อ พิธีแต่งงาน 

ในปรโลกต่างจากพิธีแต่งงานบนโลกมนุษย์อยู่บ้าง เช่น เจ้าบ่าวจะต้องเปิดผ้า 

คลุมหน้าเจ้าสาว เผยให้เห็นม่านมุกที่ประดับหน้าหมวกเจ้าสาวเสียก่อนจึงจะไหว้ 

ฟ้าดินได้ หลังเข้าห้องหอแล้วค่อยปัดม่านมุกด้านหน้าหมวกเจ้าสาวขึ้น ทังเส้าชิง 

ตื๊อท่านพ่อตลอดทั้งเช้ากว่าท่านจะยอมให้เขาร่วมเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ดังนั้น 

เพื่อเป็นการชดเชย พอใกล้ถึงโถงพิธีแต่งงาน เขาจึงต้องเดินอยู่ท้ายสุด ต่อหลังข้า  

เหยียนจี และเซี่ยปี้อาน ท่านอ๋องน้อยผู้งามสง่าต้องมาเดินตามหลังใต้เท้าไป๋อู๋ฉาง 

กับจิ้งจอกจอมก่อกวนเช่นนี้ ช่างน่าเศร้าเกินบรรยาย เซี่ยปี้อานแสดงอาการดูถูก 

ด้วยการทำเสียง ‘หึ’ ทางจมูก และกล่าวว่านี่เป็นผลกรรมที่ตอบสนองทันทีในชาตินี ้ 

ข้ารู้ว่าวันนี้มีแขกเหรื่อมามากมาย แต่เนื่องจากมีผ้าคลุมหน้าอยู่ จึงได้แต่มอง 

ลอดใต้ผ้าคลุมตั้งแต่เข้ามาในโถงพิธี และเห็นแต่รองเท้าของคนที่มาร่วมงาน  

ยังโชคดีที่ท่านพ่อไม่ได้จัดพิธีที่มีขั้นตอนจุกจิก สิ่งที่ข้าต้องทำก่อนที่จะเปิดผ้า 

คลมุหนา้มเีพยีงเดนิไปยงัดา้นหนา้ของโถงพธิี โดยมเีซีย่ปีอ้านอยูด่า้นซา้ย เหยียนจ ี

อยู่ด้านขวา และทังเส้าชิงเดินตามหลังมา

ขณะที่เดินตรงไปข้างหน้าบนพรมแดง บรรดาผีที่ยืนอยู่ด้านข้างพูดคุยกัน 

เซง็แซ ่ ตา่งบอกวา่เจา้บา่วหลอ่เหลาเอาการเชน่นี ้ เจา้สาวตอ้งมรีปูโฉมงดงามแนน่อน  

ในที่สุดข้าก็เดินผ่านที่นั่งแขกพิเศษ มีเสียงสนทนาดังมาจากด้านหน้าว่า

“ขอบคุณท่านอ๋องหยางยิ่งนัก ฝ่าบาทตรัสว่า ข้าทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่าง  

ก็เห็นจะมีแต่เรื่องตีรันฟันแทงบนสนามรบนี่ละที่พอจะทำได้ จากนี้ไปคงต้องขอ 

คำชี้แนะเพื่อเรียนรู้วิถีการดำรงตนจากท่านอ๋องหยางอีกมาก”

“ท่านหัวหน้านายกองยึดถือพิธีรีตองมากเกินไปแล้ว ฝ่าบาทออกว่าราชการ 

ทกุวนั คงจะเบือ่หนา่ยเกนิทน ขา้กบัเหลา่ขนุนางกเ็พยีงทำตามหนา้ที ่ จดัการการงาน 

ให้เรียบร้อย ไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นจะเรียกว่าวิถีการดำรงตนหรอก”
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เมื่อได้ยินเสียงพูดของผู้ที่พูดทีหลัง ข้าก็อดไม่ได้ที่จะหยุดฟังครู่หนึ่ง แต่ 

ข้าถูกขนาบข้างด้วยเหยียนจีกับเซี่ยปี้อาน จึงหันหลังกลับไปมองไม่ได้ ได้แต่ 

พยายามก้าวให้ช้าลง หยุดมองรองเท้าบนพื้นทีละคู่ขณะที่เดินผ่านไป และแล้วเมื่อ 

เดินต่อไปอีกสองสามก้าว ข้าก็เห็นรองเท้าสีดำคู่งามที่คุ้นเคย หัวหน้านายกอง 

ลาดตระเวนที่ยืนอยู่ข้าง ๆ พูดขึ้นอีก “ท่านอ๋องหยางรีบมาดูเถิด เจ้าสาวมาแล้ว”

เจ้าของรองเท้าคู่งามนั้นเงียบอยู่นานก่อนตอบช้า ๆ “...ใช่แล้ว”

เราทั้งสามเดินต่อไปจนถึงด้านในสุดเพื่อรอไหว้ฟ้าดิน ข้ากระซิบถาม “แขก 

ที่ยืนอยู่ทางซ้ายของเราแถวนอกสุดมีใครบ้าง”

เซี่ยปี้อานตอบ “ภูตฮ่องเต้ตู้หวังแห่งแดนทักษิณ ภูตฮ่องเต้โจวหวังแห่ง 

แดนศูนย์กลาง หัวหน้านายกองลาดตระเวนอู๋แห่งเฟิงตู ภูตฮ่องเต้หยางหวัง 

แห่งแดนอุดร...”

“ท่านอ๋องหยางท่านนั้น...ชื่ออะไร”

คงเป็นเพราะเสียงที่ข้าถามค่อนข้างแปลก เซี่ยปี้อานจึงเงียบไปครู่หนึ่ง เขา 

ยังไม่ทันตอบข้า ผีผู้ทำพิธีด้านหน้าก็ขานเสียงดัง “เชิญเจ้าบ่าวเปิดผ้าคลุมหน้า 

เจ้าสาว” เจ้าบ่าวทั้งสามเปิดผ้าคลุมโดยใช้ไม้ทองมงคลเลิกผ้าขึ้น เซี่ยปี้อานกับ 

เหยียนจีถอยไปข้างหลัง ทังเส้าชิงเดินสลับขึ้นมาข้างหน้า ในที่สุดข้าก็ได้เห็น 

บรรยากาศรอบ  ๆ ท่ามกลางเหล่าภูตฮ่องเต้และขุนนางใหญ่วัยกลางคนถึงสูงวัย 

ที่สวมอาภรณ์ประณีตนับไม่ถ้วน  มีชายหนุ่มคนหนึ่ง กลางหน้าผากของเขา 

มีรอยประทับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สวมชุดยาวลายมังกรดำ เดิมทีเขากำลัง 

คุยกับหัวหน้านายกองลาดตระเวนอยู่ แต่พอผ้าคลุมหน้าของข้าถูกเปิดออก เขา 

ก็มองมาที่ข้าด้วยสายตาของคนแปลกหน้า ชั่วขณะที่เราสบตากัน ภาพเหตุการณ์ 

ความรักความแค้นมากมายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ก็ปรากฏขึ้นในความคิดของข้า

นี่คงจะเป็นการพบกันอีกครั้งที่แย่ที่สุดกระมัง

ทังเส้าชิงคงคาดเดาว่าจะเกิดสถานการณ์เช่นนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว เขามองมา 

ที่ข้าแต่ไม่พูดอะไร ข้ารู้อยู่แก่ใจว่า ณ ขณะนี้ข้าไม่ควรจะมองคนผู้นั้นอีก แต่ก็ 

อดไม่ได้ และก็เป็นเหมือนที่ผ่านมา ข้าอ่านสายตาของเขาไม่ออก จึงได้แต่รีบ 

หันหน้ากลับมา มองทังเส้าชิงด้วยสายตาพร่ามัว ทังเส้าชิงวางผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว 
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สีแดงกับไม้ทองมงคลลง ในห้องโถงนั้นเต็มไปด้วยเสียงปรบมือดังกึกก้องและ 

เสยีงรอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ดว้ยความปลาบปลืม้ยนิดขีองเหลา่ผสีาว จู ่ๆ ขา้กค็ดิถงึตอน 

ที่ข้าแต่งงานกับคนผู้นั้นเมื่ออายุสิบหกปี ตอนนั้นข้าสวมชุดมงคลสีแดงเหมือนวันนี้  

รอบตัวก็มีเสียงปรบมือแสดงความยินดีดังกึกก้องอย่างนี้เช่นกัน

ขณะเดยีวกนันัน้เอง ชายชดุดำผูน้ัน้มองมาทีข่า้กบัทงัเสา้ชงิครูห่นึง่ ปรบมอื 

ไปกับผู้ที่มาร่วมงานอื่น ๆ ช่วงเวลามงคลของเราตอนนั้น เทียนในห้องหอ อาภรณ์ 

มงคลสีแดง เขาคงลืมไปนานแล้ว

นีไ่มใ่ชก่ารแตง่งานครัง้แรก ดงันัน้ขา้จงึไมค่าดหวงัและตืน่เตน้เทา่กบัครัง้แรก  

แต่ครั้งนี้ข้าต้องไหว้ฟ้าดินกับสามีสามตน ช่างเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาด 

ยากจะบรรยาย อย่างไรก็ดี ข้าต้องขอชมสายตาของท่านพ่อ สามีทั้งสามกับข้า 

สวมชุดมงคลสีแดงเหมือนกัน แต่แบบชุดและทรงผมต่างกัน ดูแล้วสง่างามกันไป 

คนละแบบ ทังเส้าชิงรวบผมทั้งหมดไว้ด้านหลังศีรษะ เผยให้เห็นใบหน้าอ่อนเยาว์ 

หล่อเหลา ดูงามสง่ามีชีวิตชีวา เซี่ยปี้อานรวบปอยผมด้านหน้าใบหูทั้งสองไว้ 

ที่หลังศีรษะ ผมส่วนที่เหลือปล่อยยาวประบ่าตามธรรมชาติ ท่วงท่าผ่อนคลาย  

ดูสุภาพอ่อนโยน ราวบัณฑิตผู้ทรงภูมิ ส่วนเหยียนจีผู้มีผมสีเงินแวววาวอยู่แล้ว  

เมื่ออยู่ในชุดแดงก็ยิ่งดูโดดเด่นเปล่งประกาย ทว่าตามธรรมเนียมในปรโลก  

สามีที่แต่งงานพร้อมกันนั้น ผู้ที่จะได้เข้าหอกับข้าคนแรกก็ควรจะเป็นสามีหลวง  

ซึ่งก็คือจิ้งจอกจอมก่อกวนนั่นเอง แต่ตอนนี้ที่ห้องชั้นนอกของเรือนนอน เหยียนจี 

กับทังเส้าชิงกำลังเถียงกันหน้าดำหน้าแดง...

“เจ้าปีศาจ อยู่ห่าง  ๆ  ฮูหยินของข้าหน่อย ไม่เช่นนั้นคืนนี้ท่านอ๋องอย่างข้า 

จะให้เจ้ารับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น”

“หือ?” เหยียนจีซึ่งปกติมักมีสีหน้าอ่อนเพลีย เมื่อได้ยินทังเส้าชิงพูดดังนี้ 

ก็ฮึกเหิมขึ้นมาทันใด เขาหรี่ตามองทังเส้าชิง “ถึงแม้ว่ารูปโฉมอันงดงามของเมียจ๋า 

จะทำใหข้า้พอใจอยูไ่มน่อ้ย แตส่ิง่ทีข่า้สมัผสัไดม้ากกวา่กค็อื เจา้กบัทา่นไปอู๋ฉ๋างนัน้ 

เย้ายวนมากกว่า”

“เจ้าเอาฮูหยินของข้ามาเปรียบกับชายอกสามศอกหรือ เจ้า...เจ้าประเมิน 

ความงามฮูหยินของข้าด้อยกว่าความจริงนัก”
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ช่วงหลายวันที่พักอยู่ที่หอยั้งเมฆา เหยียนจีชอบแกล้งทังเส้าชิงตลอดเวลา  

และไม่ชอบหน้าเซี่ยปี้อานซึ่งชอบรังแกทังเส้าชิง ดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับทังเส้าชิง 

บ่อยครั้ง เพื่อต่อกรกับเซี่ยปี้อาน แต่ทังเส้าชิงรับไม่ได้อย่างยิ่งที่มีต้วนซิ่วมาคอย 

เกาะแกะ และเขาก็ดูถูกเหยียนจีมาก ทั้งเขายังรู้สึกอยู่ลึก ๆ ว่าเซี่ยปี้อานวางตัวข่ม 

อยู่ในที จึงจำเป็นต้องเข้าข้างเหยียนจีอย่างเสียไม่ได้...ด้วยเหตุนี้ การที่สองคนนี้ 

ทะเลาะกันรุนแรงจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ส่วนเซี่ยปี้อานนั่งดื่มชาอยู่ข้าง  ๆ  

อย่างสบายใจ ราวกับว่าไม่ได้สวมชุดมงคลสีแดงอยู่

“เจ้าเข้าไม่ถึงความงามของบุรุษเพศ มิน่าเล่าถึงได้ชิงชังปรโลก ทว่าหากเป็น 

สตรเีพศ ขา้กร็บัได ้ มาสจิะ๊ เมยีจา๋ เราไปเขา้หอ้งหอกนั” เหยยีนจหีนัหนา้กลบัมา  

ขยับขนตางอนยาว ยื่นมือมาทางข้า

ข้าหดมือเข้าหาตัวราวกับกลัวเชื้อโรคติดต่อ ทังเส้าชิงมายืนอยู่หน้าข้า บังข้า 

เอาไว้พลางกล่าว “เห็นไหม เม่ยเหนียงเกลียดเจ้า ที่แต่งงานกับเจ้าก็เพราะทำตาม 

แผนการเฉพาะหน้าของท่านพ่อตา เพื่อทดสอบความจริงใจของข้าที่มีต่อเม่ยเหนียง  

ทา้ยทีส่ดุพวกเจา้สองคนกต็อ้งเปน็คนหลกีทาง เพราะฉะนัน้ถอนตวัเสยีตัง้แตต่อนนี ้

เถอะ”

ทงัเสา้ชงิปดัมอืสองสามครัง้ เซีย่ปีอ้านทีน่ัง่อยูข่า้ง  ๆ เลกิคิว้ขึน้เหนอืฝาถว้ยชา 

อยู่หลายครั้ง แล้วก็ก้มหน้าดื่มชาต่อไป

“หลังจากที่หลีกทางให้แล้ว เจ้าวางแผนจะจัดการข้ากับท่านไป๋อู๋ฉางอย่างไร”

ทังเส้าชิงกับเหยียนจียังเถียงกันต่อไป แต่ก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะ ข้าเดิน 

กลบัมาพกัเหนือ่ยทีเ่รอืนใหมก่อ่นเสยีดือ้ ๆ เมือ่มองดบูรรยากาศในหอ้งทีเ่ตม็ไปดว้ย 

สแีดงมงคล จู ่ๆ ขา้กค็ดิถงึคณุชายแซฮ่วาผูน้ัน้ ตอนนัน้เทยีบเชญิถกูสง่ออกไปแลว้  

เขาคงได้รับ แต่ไม่ได้มาร่วมงาน เสียงถกเถียงจากด้านนอกยังคงดังไม่หยุด ภาพ 

ฮวาจื่อเซียวในชุดสีแดงสดใส พยักหน้าทักทายด้วยรอยยิ้มปรากฏในห้วงความคิด 

ของข้าครั้งแล้วครั้งเล่า ข้ารู้สึกสับสน จึงตัดสินใจลอยทะลุผนังออกไปเตร็ดเตร่ 

ข้างนอก ดวงจันทร์เย็นเยือกลอยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน เมื่อคิดถึงร่างผีที่เป็น 

โครงกระดูกสีขาวของฮวาจื่อเซียวภายใต้แสงจันทร์ในคืนนั้น ข้าก็รู้สึกเย็นวาบไป 

ทั้งตัว ข้าเตร็ดเตร่อย่างไร้จุดหมายออกไปนอกเมืองโยวตูโดยไม่รู้ตัว จนมาถึง 
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เมืองหลวงบนโลกมนุษย์ คนทั่วไปย่อมไม่รู้ว่า พอตกกลางคืน วังหลวงอันงดงาม 

โออ่า่ในตอนกลางวนันัน้จะมวีญิญาณลอ่งลอยอยูเ่ตม็ไปหมด ทัง้ยงัมคีวามเคยีดแคน้ 

โอบล้อมอยู่ แน่นอนว่าที่นี่เป็นสถานที่สูงสุดที่ไม่ว่าใครก็มิอาจก้าวล่วง ภพเซียน 

ย่อมสร้างกำแพงป้องกันที่นี่ไว้ช้านานแล้ว วิญญาณเร่ร่อนทั่วไปจึงไม่อาจเข้าใกล้ได ้ 

ด้วยเหตุนี้เหล่าวิญญาณสนมนางในและคนในวังที่สิ้นใจขณะคลอดบุตร วิญญาณ 

ที่กระโดดบ่อน้ำตายและแขวนคอตาย และวิญญาณที่ถูกให้ร้ายจนเสียชีวิตจึงได้แต ่

วนเวียนอยู่บนถนนนอกวัง วิญญาณเหล่านี้ล่องลอยอยู่ใต้โคมไฟรูปนกไป๋ลู่๓ 

ที่ประดับเรียงรายอยู่รอบวัง

ในฐานะนายกองลาดตระเวนด่านประตูผี ข้าสามารถเข้าออกวังหลวง 

ได้อย่างอิสระ แต่ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียม มิฉะนั้นจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมา  

นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าบุกเข้าวังหลวงในยามวิกาล จึงรู้สึกตื่นเต้นมาก ข้ายังคงจดจำ 

ทิศทางไม่ได้เช่นเคย แต่ยังถือว่าเป็นเคราะห์ดีที่วิญญาณสามารถลอยล่องทะลุ 

กำแพงไปไหนมาไหนก็ได้ ทำให้ข้าได้เห็นเรื่องสนุก  ๆ  ไม่น้อย อย่างเช่น สาวงาม 

คนหนึ่งกำลังทำหุ่นฟางสำหรับทำคุณไสยสาปแช่ง นางในคนหนึ่งกำลังติดสินบน 

ขันทีให้เอาป้ายชื่อของตัวเองวางไว้ด้านบน สนมคนหนึ่งกำลังนินทาอยู่กับ 

นางในอีกคนด้วยสีหน้าร้ายกาจ กุ้ยเฟย๔คนหนึ่งนอนหายใจแผ่วเบาอยู่บนเตียง 

คนป่วย ที่ประตูตำหนักของนางมีเงาสีดำและเงาสีแดงอยู่อย่างละหนึ่งร่าง...ข้า 

กะพริบตาสองสามทีแล้วมองอีกครั้งก็พบว่า  เงาทั้งสองนั้นเป็นเฮยอู๋ฉางกับ 

จิ้งจอกจอมก่อกวน คิ้วของเฮยอู๋ฉางขมวดเข้าหากันเหมือนกับโซ่ตรวนในมือ  

เขามองไปที่เหยียนจีซึ่งยังอยู่ในชุดมงคลด้วยแววตาจริงจัง “คุณชายเหยียน เรื่อง 

อื่นข้าฝืนยอมทำตามท่านได้หมด แต่ชะตาของกุ้ยเฟยคนนี้ถึงคาดแล้ว ไม่ว่า 

จะเป็นเหล่าสนมนางใน ผู้มีบรรดาศักดิ์สูงส่ง หรือองครักษ์ผู้ภักดี อู๋ฉางจะต้อง 

เป็นผู้จับวิญญาณเหล่านี้เองทั้งหมด หากปล่อยให้นางมีชีวิตอยู่ต่อไป ย่อมไม่เป็น 

ผลดีต่อทั้งท่านและข้าแน่นอน”

๓ นกยางเปีย
๔

 กุ้ยเฟย คือ ตำแหน่งสนมขั้นที่หนึ่ง
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เหยียนจีปลิ้นปล้อนตลบตะแลง เขากล่าวด้วยสีหน้าท้าทาย “นั่นเป็นเรื่อง 

ของภพภูมิผีของเจ้า แต่ข้าเป็นปีศาจ เกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเล่า อย่างไรเสียคืนนี้ 

ข้าก็จะไม่ให้เจ้าจับวิญญาณ”

“แม้ว่ากุ้ยเฟยท่านนี้จะมีฐานะสูงส่ง แต่นิสัยค่อนข้างเลือดร้อน จึงไม่เป็น 

ทีโ่ปรดปรานของฮอ่งเตม้าหลายปแีลว้ ถา้ทา่นปลอ่ยใหน้างมชีวีติอยูต่อ่ไป กไ็มต่า่ง 

อะไรกับตายทั้งเป็น ให้นางรีบไปเกิดใหม่จะดีเสียกว่า”

ข้ามองเข้าไปในตำหนักบรรทม พบว่าด้านในนอกจากจะมีกุ้ยเฟยและ 

สาวใช้ที่คอยดูแลอยู่ข้าง  ๆ  แล้ว ยังมีเด็กน้อยสีหน้าเศร้าโศกฟุบอยู่ตรงหน้าเตียง  

เดมิทขีา้คดิวา่ตวัเองคดิถงึนอ้งมากเกนิไปจนเหน็เดก็คนไหนกเ็หมอืนเชอ่เออ๋รไ์ปหมด  

แต่เมื่อเพ่งสายตามองไปอีกครั้งก็พบว่า เด็กคนนั้นคือตงฟางเช่อจริง  ๆ! และ 

คนที่เขากำลังดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดก็คือ...เหลิ่งหรง ข้าเกือบจะลืมไปแล้วว่า 

เหลิ่งหรงได้เป็นสนมนานแล้ว ไม่ได้เป็นนางรำประจำหอนางโลมที่คอยกลั่นแกล้งข้า 

ในตอนนั้น แต่ตอนนี้นางน่าเวทนายิ่งนัก นางใช้นิ้วเรียวยาวกุมมือของเช่อเอ๋อร์ 

เอาไว้ พูดด้วยน้ำเสียงจริงใจว่า “เช่อเอ๋อร์ ข้าทำผิดต่อ...พี่สาวกับพี่เขยของเจ้า  

เจ้าถือโทษข้าหรือไม่”

เช่อเอ๋อร์ส่ายศีรษะโดยแรงพลางตอบ “นี่ไม่ใช่ความผิดของพี่หรง แต่เป็น 

เพราะพี่เขยสารเลวของข้าชอบท่าน”

เหลิง่หรงกลา่วตอ่ทัง้นำ้ตา “แต ่ ขา้กช็อบพีเ่ขยของเจา้...เพยีงแตเ่ขามภีรรยา 

แล้ว ข้าจึงไม่กล้าอยู่กินกับเขา”

เช่อเอ๋อร์ส่ายหน้าอีกครั้ง “นั่นยิ่งไม่ใช่ความผิดของพี่หรง”

เมื่อได้ยินคำพูดของพวกเขา ข้าจึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้หลอกได้แม้กระทั่ง 

น้องชายของข้า เปลวไฟแห่งความโกรธแค้นสุมขึ้นในใจข้า ข้ากำมือทั้งสองไว้แน่น 

โดยไม่พูดอะไรแล้วฟังนางพูดต่อไป “เช่อเอ๋อร์คนดี เจ้าเป็นเด็กดีจริง  ๆ แต่ 

พี่หรงคงจะต้องไปหาพี่สาวกับพี่เขยของเจ้าแล้ว...พี่หรงไม่มีหน้าจะไปพบพวกเขา...”

เช่อเอ๋อร์รีบพูด “ตอนนี้ข้าไม่มีญาติที่ไหน พี่หรงก็เหมือนพี่สาวแท้ ๆ ของข้า  

พี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะ”

เมื่อได้ยินเช่อเอ๋อร์พูดประโยค  “เหมือนพี่สาวแท้  ๆ  ของข้า” ในที่สุดข้าก็ทน 
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ไม่ได้ ลอยทะลุหน้าต่างเข้าไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าจะทำให้นางกับหยางอวิ๋นได้ 

ครองคู่ในปรโลกก็ตามที แต่ข้ายอมไม่ได้ที่จะให้นางหลอกเช่อเอ๋อร์ ดังนั้นต้อง 

ฆ่านางเสียตอนนี้เลย

พอข้าลอยไปถึงข้างเตียง กำลังจะลงมือบีบคอนาง พลันมีแสงจ้าส่องเข้ามา  

จนข้าต้องถอยหลังมาก้าวหนึ่ง ร่างของข้าโซเซไปมา ผู้พิพากษาสูงอายุผู้หนึ่ง 

ถือกระจกส่องมาที่ข้า “ท่านนายกองฯตงฟาง อย่าทำเช่นนั้น ข้าเพิ่งได้รับพระราช- 

เสาวนีย์จากไทเฮาแห่งเฟิงตูให้แก้ไขสมุดดวงชะตาของหญิงสาวผู้นี้ ทรงรับสั่ง 

ให้ต่ออายุขัยของนางออกไปอีกยี่สิบปี  ห้ามอายุสั้นกว่านี้ หากนางตายก่อน 

ถึงกำหนดเวลาจับวิญญาณ จักรพรรดิแห่งเฟิงตูจักปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด  

ท่านนายกองฯตงฟางโปรดอย่าได้กระทำการวู่วาม”

ข้ากุมมือที่บาดเจ็บเพราะถูกไฟลวกของตนเอาไว ้ หลับตาพลางกล่าว “หาก 

จะลงโทษข้า ข้าน้อมรับโทษตามบัญชา แต่อย่างไรเสียวันนี้ข้าจะฆ่านางให้ได้!”  

เมื่อข้าเข้าไปใกล้นางอีกครั้งก็ถูกไฟลวกอีก เฮยอู๋ฉางกับเหยียนจีต่างพุ่งเข้ามารั้งตัว 

ข้าไว้ เกลี้ยกล่อมให้ข้าล้มเลิกความตั้งใจ เมื่อข้ามองไปที่เช่อเอ๋อร์กับเหลิ่งหรง 

ผู้แสร้งทำเหมือนตัวเองบริสุทธิ์นอนอยู่บนเตียงก็ยิ่งโกรธแค้น  “หลบไป ใคร 

ก็อย่ามาขวางทางข้า”

“เมียจ๋าคิดถึงแต่น้องชาย แล้วไม่คิดถึงท่านพ่อบ้างเลยหรือ” เหยียนจี 

เชิดคางชี้ไปทางเหลิ่งหรงสองสามครั้ง “เพื่อแก้แค้นหญิงผู้นี้ เจ้าถึงกับยอมให้ 

ท่านพ่อตาโดนร่างแหไปด้วยหรือ”

ข้านิ่งงัน เหยียนจีกล่าวต่อ “ไปกันเถอะ เรื่องนี้ปล่อยให้ท่านผู้พิพากษา 

กับท่านเฮยอู๋ฉางเป็นคนจัดการ เราออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่า”

ข้ามองไปที่เหลิ่งหรงกับเช่อเอ๋อร์แวบหนึ่งด้วยความไม่พอใจ แล้วเดินตาม 

เหยียนจีออกไป เหยียนจีกล่าว “กุ้ยเฟยที่ชื่อเหลิ่งหรงคนนั้น เป็นศัตรูหัวใจ 

ของเจ้าหรือ”

“...ท่านรู้ได้อย่างไร”

“เรื่องราวของเจ้าครั้งยังมีชีวิตอยู่ ท่านพ่อตาเล่าให้ข้าฟังนานแล้ว ท่านเคย 

บอกชื่อของสนมเอกคนนี้กับข้า ส่วนสามีคนก่อนของเจ้า ท่านเล่าเพียงคร่าว  ๆ ว่า 



108

ชะตารักพันภพ

ตอนนี้เป็นขุนนางใหญ่คนหนึ่งในปรโลก แต่วันนี้ตอนทำพิธีไหว้ฟ้าดิน ข้าดูสีหน้า 

อาการของเจ้าก็รู้ว่า สามีคนก่อนของเจ้าก็คือท่านอ๋องหยาง หากเหลิ่งหรงตายไป  

มเิทา่กบัวา่จะทำใหพ้วกเขาไดพ้บกนัอกีครัง้ในปรโลก และชายหญงิคูน่ีก้จ็ะไดค้รองคู่ 

กันสมใจอยากหรอกหรือ หญิงที่แย่งคนรักของผู้อื่นเช่นนี้ ก็ควรปล่อยให้มีชีวิต 

อยู่ต่อไปอย่างตายทั้งเป็น”

ขณะนั้นเองเฮยอู๋ฉางก็ออกมาจากตำหนัก เหยียนจียักคิ้วให้เขาสองสามที  

“ทำไมออกมาเร็วขนาดนี้”

เฮยอู๋ฉางตอบ “ท่านผู้พิพากษาท่านนี้แสดงตราพระราชเสาวนีย์ของไทเฮา  

ถือว่าไม่มีธุระอันใดของข้าแล้ว”

“ในเมือ่เปน็เชน่นีก้ก็ลบัไปยกนำ้ชารบัใชข้า้ตอ่เถอะ” เหยยีนจเีดนิบดิตวัไปมา 

สองสามก้าวแล้วกล่าว “เมียจ๋า ข้าจะไปรอเจ้าที่นอกประตูเมือง”

เขาหายตัวออกไปจากตำหนัก เฮยอู๋ฉางก็หายตัวออกไปโดยไม่ปริปากบ่น 

แม้แต่น้อย คำพูดและการแสดงออกของจิ้งจอกจอมก่อกวน แสดงให้เห็นว่าเขา 

ไมเ่พยีงแตค่ดิแคน้คนเลวดจุศตัรคููอ่าฆาต ซำ้ยงัพดูจาไมร่ะวงัปาก โดยไม่เกรงกลัว 

ว่าคำพูดนั้นจะไม่เข้าหูคนอื่น ทว่าเขายังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงของเรื่องราว 

ทั้งหมด ตอนที่หยางอวิ๋นยังมีชีวิตอยู่ เมื่อครั้งยังเด็กเขาก็คือฉินอู่หยาง๕ ครั้นเมื่อ 

โตขึ้นก็ได้กินตำแหน่งแม่ทัพเจิ้นกั๋ว เคยนำทัพนายทหารยศเพี่ยวฉีกว่าห้าพันนาย 

จากค่ายปิ้งโจวฝ่าลมหนาวและหิมะมาร่วมทำศึกปราบกบฏครั้งใหญ่ กวาดล้าง 

อำนาจเก่าของราชวงศ์ก่อนหน้าลงได้อย่างสิ้นซาก และยังได้ร่วมวางระบบการทหาร 

แบบใหม่ด้วย เรียกได้ว่าเขาช่วยฮ่องเต้ปราบกบฏทั่วหล้าจนทำให้บ้านเมืองสงบสุข 

ตั้งแต่อายุยังน้อย ข้ากับเขาและทังเส้าชิงรู้จักกันในครั้งนั้น เมื่อเขาปราบกบฏได้  

จิตใจของข้าก็สงบลงด้วย หลังจากแต่งงานกับเขา ถึงแม้ว่าเขากับข้าจะนอน 

บนเตียงเดียวกัน และเขาก็ช่างเอาอกเอาใจ ตามใจข้าทุกอย่าง แต่เขากลับ 

ไมแ่ตะเนือ้ตอ้งตวัขา้เลย ตอนนัน้ขา้ชา่งไรเ้ดยีงสานกั จงึเขา้ใจมาตลอดวา่การปฏบิตั ิ

๕ คนแคว้นเยียนในสมัยจั้นกั๋วเคยฆ่าคนตอนอายุ ๑๓ ปี และเป็นผู้ช่วยของจิงเคอเมื่อครั้งลอบสังหาร 

ฉินซีฮ่องเต้
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ต่อกันเช่นนี้คือสิ่งที่สามีภรรยาพึงกระทำต่อกัน วันเวลาอันสงบสุขเช่นนี้ดำเนินมา 

ได้สองปีเศษ จนกระทั่งถึงงานวันเกิดของท่านพ่อจึงเกิดเรื่องขึ้นเล็กน้อย ตอนนั้น 

ท่านพ่อพูดกับเราสองคนว่า ‘การศึกบนสนามรบทำได้เยี่ยมยอด แต่เหตุใดเรื่อง 

ในห้องนอนไม่ค่อยเอาไหนเลย ข้าอยากอุ้มหลาน ท่านแม่ทัพหยางต้องขยันหน่อย 

แล้ว’

แน่นอนว่าข้าไม่เข้าใจที่ท่านพ่อพูด ข้าคิดเอาเองว่าแค่อยู่กับหยางอวิ๋นทุกวัน 

ก็จะตั้งครรภ์มีบุตรได้ จึงตอบท่านพ่อไปพร้อมรอยยิ้มว่าต้องมีเร็ว  ๆ  นี้แน่นอน  

ครั้งนั้นท่านพ่อเชิญขุนนางใหญ่และชนชั้นสูงมาร่วมงานมากมาย รวมถึงทังเส้าชิง 

ด้วย ขณะที่ฟังท่านพ่อพูด เขาเมาไม่ได้สติ แล้วเดินออกไปรับลมที่ลานหลังเรือน 

คนเดียว ข้ารู้สึกผิดต่อเขาอยู่บ้างมาตลอด เพราะเขาสุขภาพไม่ค่อยดีและรู้จัก 

ประมาณตนมาตลอด จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่เขาจะออกปากขอพระราชทานอนุญาต 

แต่งงานจากฮ่องเต้ แต่แล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมาอย่างไร้เยื่อใย ดังนั้นข้าจึงเดินตาม 

เขาไปที่ลานหลังเรือน เพื่อจะปลอบเขา คืนนั้นลมเย็น ดวงจันทร์ส่องสว่าง  

บรรยากาศสดชื่น ทังเส้าชิงนั่งเอนหลังไออยู่ในศาลา ดูแล้วช่างน่าสงสาร ข้าไปหา 

เสื้อคลุมกันลมของหยางอวิ๋นในห้องนอนมาคลุมตัวให้เขา ข้าพูดกับเขาได้ไม่กี่ 

ประโยค ก็ถูกเขาฉุดกระชากจนล้มนอนบนขาของเขา เขากอดข้าไว้แน่น โน้มตัว 

มาจูบข้าหลายฟอด ข้าตกใจจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว รีบเช็ดปากแล้วร้องขึ้นด้วย 

ความตกใจ ‘เจ้าทำอะไร น่าขยะแขยงที่สุด’

ทังเส้าชิงกล่าวด้วยสีหน้าหมดอาลัยตายอยาก ‘หากเป็นหยางอวิ๋นทำแบบนี้ 

กับเจ้า เจ้าคงไม่ขยะแขยงใช่ไหม’

‘เหลวไหล เขาไม่ทำเรื่องน่าขยะแขยงเช่นนี้หรอก’

เรื่องที่ข้ากับหยางอวิ๋นยังไม่ได้ร่วมหอลงโรงกันก็ถูกเปิดเผยด้วยเหตุนี้  

ท่านพ่อทราบเรื่องนี้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ท่านเห็นว่าเรื่องนี้มีบางอย่างน่าสงสัย  

จึงได้เรียกหยางอวิ๋นมานั่งจับเข่าพูดคุยอยู่นานสองนาน เขามีเรื่องลำบากใจมากมาย  

จนไม่อาจสรุปให้เข้าใจได้ง่าย แต่ผลสุดท้ายก็คือ จนกระทั่งวันที่หยางอวิ๋นสิ้นใจ  

ข้ากับเขาก็ยังไม่ได้ร่วมหอลงโรงกัน เป็นที่รู้กันดีในราชสำนักว่าหยางอวิ๋นเป็นผู้กล้า 

และมีผลงาน เขาเคยปกป้องแผ่นดินไว้ได้ ดังนั้นจึงเป็นทั้งขุนนางคนโปรดของ 
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ฮ่องเต้ และยังเป็นขุนนางผู้ซื่อสัตย์ภักด ี แต่ขุนนางผู้ซื่อสัตย์ส่วนใหญ่มักมีข้อด้อย 

อยู่อย่างหนึ่ง นั่นก็คือแบ่งแยกผิดชอบเด็ดขาดออกจากกันจนเกินไป จะมีมลทิน 

แปดเปื้อนไม่ได้แม้แต่น้อย ท่านพ่อเองก็เคยเป็นเช่นนี้ หยางอวิ๋นก็เป็นเช่นนี้  

หยางอวิ๋นเป็นแม่ทัพฝ่ายบู๊มาก่อน ดังนั้นเมื่อเทียบกับเหล่าขุนนางที่คอยคิดหา 

ผลประโยชน์ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ย่อมเสียเปรียบเวลาที่ต้องต่อกรกัน ความ 

ผดิพลาดครัง้ใหญท่ีส่ดุในชวีติของเขาคอื เขาถกูขนุนางฉอ้ฉลกลุม่หนึง่ยยุงใหเ้ปดิโปง 

เรือ่งการขายตำแหนง่ขนุนาง ซำ้สีข่นุนางผูก้ระทำการดงักลา่วยงัเปน็ขนุนางชัน้ผูใ้หญ ่

ที่รับราชการต่อกันมาสามชั่วคน เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า ขุนนางเก้าในสิบคนต่างก็รับ 

สินบน การที่ขุนนางเก่าแก่รวมสมัครพรรคพวกหารายได้ไว้ใช้ยามเกษียณ ฮ่องเต้ 

ผู้ยังทรงพระเยาว์และสถานะยังไม่มั่นคงก็จำต้องปิดตาข้างหนึ่งเสีย ถึงแม้ว่า 

เมือ่กอ่นหยางอวิน๋จะทนเรือ่งแบบนีไ้มไ่ด้ แตเ่ขากร็ูว้า่เงยีบไวเ้ปน็ดทีีส่ดุ ดว้ยเหตนุี ้ 

เมื่อหลุดปากพูดเรื่องนี้ออกมาแล้ว เขารู้ตัวทันทีว่าตัวเองวู่วามเกินไป แต่ก็สาย 

เกินไปเสียแล้ว เขากล่าวล่วงเกินขุนนางชั้นผู้ใหญ่ถึงสี่คนในคราวเดียว แม้แต่ 

ฮ่องเต้เองก็ไม่กล้าละเว้นโทษประหารให้เขา ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติฮ่องเต้ 

องค์ก่อน ๆ ฮ่องเต้จึงต้องส่งเขาไปรบที่ชายแดนเพื่อให้ทำคุณไถ่โทษ แต่ที่จริงแล้ว 

ก็คือการประหารชีวิตเขาทางอ้อม ตอนนั้นข้ายังไม่เดียงสา รู้เพียงแต่ว่าท่านพี่ 

ตอ้งไปออกรบ ไมรู่ว้า่เรือ่งนีร้า้ยแรงเพยีงใด ขณะทีข่า้กำลงัเตรยีมสมัภาระใหเ้ขานัน้  

ก็มีแขกผู้หญิงคนหนึ่งมาที่บ้าน ข้ายังคงไม่รู้เรื่องรู้ราว จัดน้ำชาและขนมให้แขก 

คนนั้น โดยที่คาดไม่ถึงว่าจะเห็นภาพหยางอวิ๋นทำแบบที่ทังเส้าชิงเคยทำกับข้ากับ 

ผู้หญิงคนนั้น

แขกคนนั้นอยู่ได้ไม่นานก็กลับไป หยางอวิ๋นตระเตรียมชุดและอุปกรณ์ทาง 

ทหารอย่างใจลอย ข้าคิดในใจว่า ไม่มีผู้ชายคนไหนที่ละกามกิเลสได้ เขาจึงชอบ 

ผู้หญิงอื่นด้วย รอให้เขากลับมาจากการศึกแล้วค่อยรับภรรยาน้อยมาอยู่กับเขา 

กแ็ลว้กนั ทวา่หลงัจากทีเ่ขาจากไปออกรบ ขา้ยิง่คดิกย็ิง่ไมเ่ขา้ใจวา่ หากเขาเพยีงแค ่

เป็นผู้ชายเจ้าชู้ เหตุใดคำพูดที่เขาพูดกับผู้หญิงคนนั้นเขาจึงไม่เคยพูดกับข้าเลย  

การโอบกอดแบบนั้นก็เช่นกัน เขาไม่เคยทำกับข้า...ข้าครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่พักใหญ่ 

จนผมรว่งและนอนไมห่ลบัทกุคนื ระหวา่งนัน้เอง ขา้ไดข้า่ววา่ทา่นพีต่กอยูใ่นวงลอ้ม 
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ของข้าศึก

ท้ายที่สุดเขาสิ้นใจในอ้อมอกข้า แต่กลับเพ้อถึงชื่อของหญิงอื่น ทว่าสิ่งที่ทำ 

ให้ข้างุนงงมากที่สุดคือ ผู้หญิงที่เขาเทิดทูนจนหมดหัวใจกลับเป็นนางรำในหอ 

นางโลม ถึงแม้ว่าเขาจะสิ้นใจไปแล้ว แต่เมื่อคิดถึงตอนที่ตัวเองต้องอยู่เฝ้าบ้าน 

อย่างโดดเดี่ยวทุกเมื่อเชื่อวัน ในขณะที่เขากลับดื่มด่ำอยู่ในมวลบุปผา อิ่มเอม 

กับอาหารและสตรีเลอโฉม ความโกรธแค้นก็ยิ่งทวีสะสม ไม่มีที่ระบาย ต่อมา 

การที่ข้าไปเป็นนางรำที่หอนางโลมก็เกี่ยวพันกับความโกรธแค้นข้อนี้อยู่ไม่น้อย  

เหลิ่งหรงนับว่าโชคดีกว่าข้ามาก เพราะต่อมานางได้เป็นสนม ซ้ำยังเสแสร้งมา 

นับพี่นับน้องกับข้า เอาเงินทองมาให้ข้า ฉุดข้าออกมาจากน้ำลึกและไฟที่ลุกโชน  

ข้าไม่ยอมยกโทษให้นาง จึงเป็นนางรำอยู่ที่หอนางโลมจนกระทั่งสิ้นใจ

ไมใ่ชข่า้ไมเ่คยคดิแคน้หยางอวิน๋ ไมใ่ชข่า้ไมเ่คยคดิตดัใจจากเขาอยา่งเดด็ขาด  

ซ้ำข้ายังรู้ว่า ในเรื่องราวความรักของเขาทั้งสอง ข้าเป็นแค่ตัวละครสมทบ เป็นแค่ 

อุปสรรคที่เพิ่มรสชาติให้นิยายรักของพวกเขา ทว่าเมื่อเวลาผ่านไป ความแค้น 

ก็เจือจาง จนสุดท้ายสิ่งที่ข้าจำได้เกี่ยวกับตัวเขาคงเหลือแต่เรื่องดี ๆ 

ทีห่อคอยของตำหนกัหนา้ในคนืนีป้ระดบัประดาดว้ยโคมไฟสวา่งไสว แสงไฟ 

ส่องสว่างออกจากความมืดมิดที่อ้างว้าง ส่องไปตามทางจนแสงไฟกลืนหายไป 

ในมา่นหมอก ยามเฝา้ประตเูมอืงเหนือ่ยลา้จนแทบหลบั พวกเขายอ่มไมเ่หน็วญิญาณ 

ที่ลอยทะลุกำแพงไปมา ข้าลอยช้า  ๆ อยู่ที่ประตูเมือง คิดถึงเมื่อหลายปีก่อนที่เคย 

ส่งสามีไปออกรบนับครั้งไม่ถ้วน มองดูร่างสูงใหญ่จากด้านหลังของเขาบนหลังม้า  

เฝ้าหวังว่าเขาจะกลับมาในเร็ววัน ขณะที่ข้ากำลังถอนหายใจและหาทางกลับไปยัง 

ปรโลก เมื่อเงยหน้าขึ้น ข้าก็เห็นเงาของร่างอันคุ้นเคยอยู่นอกประตูเมือง

ข้าหรี่ตามองเขาด้วยเกรงว่าตัวเองจะมองผิด ทว่าร่างนั้นคือหยางอวิ๋นจริง ๆ  

เขาเดินก้าวยาว  ๆ  เข้ามาหาข้า รอยประทับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีม่วงอ่อน 

บนหน้าผากของเขาเปล่งแสงเล็กน้อย “วันนี้เป็นวันแต่งงานของเจ้า เหตุใดจึงขึ้นมา 

บนโลกมนุษย์คนเดียว”

ครั้นเห็นใบหน้าของเขาชัดเจนขึ้น ข้าก็ได้ยินเสียงพูดอันสั่นเทาของตัวเองว่า  

“ข้า...ข้าก็แค่นอนไม่หลับ จึงออกมาเดินเล่น”



112

ชะตารักพันภพ

หยางอวิ๋นยิ้มน้อย ๆ “เป็นอย่างนี้นี่เอง ไม่สนใจสามีทั้งสามคนแล้วหรือ”

ขณะนั้นข้ารู้สึกทุกข์ทนอยู่เต็มอก ข้าถอนหายใจครั้งหนึ่งแล้วตอบ “ต่อไป 

ยงัมโีอกาสอยูด่ว้ยกนัอกีมาก โอกาสในวนันีก้ป็ลอ่ยไปเถอะ วา่แต.่..” ขา้คดิอยูน่าน  

แต่คิดไม่ออกว่าควรจะเรียกเขาอย่างไรดี “ว่าแต่ท่าน ท่านมาทำอะไรที่นี่”

หยางอวิ๋นมองนัยน์ตาของข้าด้วยสายตาที่คาดเดาความหมายไม่ถูกเช่นเดิม  

“คงเป็นเพราะคิดถึงภรรยา เลยกลับมาเที่ยวบ้านเกิด”
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แม้ว่าเรื่องราวความรักของหยางอวิ๋นกับเหลิ่งหรงจะสวยงาม  

แตก่ต็อ้งจบลงเชน่โศกนาฏกรรม ตลอดชวีติของพวกเขาไมม่โีอกาสแมแ้ตห่มัน้หมาย 

กันเองอย่างลับ ๆ  หากจะว่ากันตามธรรมเนียม ข้าเป็นภรรยาเพียงคนเดียวของเขา  

แต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เขาไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้ ทว่ากลับก่อเรื่องก่อราวเอาไว้แล้ว 

ปล่อยให้ข้ารับเคราะห์คนเดียว ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจำต้องระวังเขาให้มาก ข้ามอง 

ไปรอบ ๆ  “ภรรยาคนแรกหรือ”

แววตาของเขาดูแปลกขึ้นจากเมื่อครู่เล็กน้อย เขามองเสียจนข้ารู้สึกอึดอัด  

ในที่สุดเขาก็ก้มหน้าพูดเสียงหนักแน่นกับข้า “ฮูหยิน ตอนนั้นข้าทำผิดต่อเจ้า”

ถ้าเช่นนั้นที่เขาพูดว่าคิดถึงภรรยา จะเป็นคำโกหกอีกหรือไม่ ข้าไม่มีแรง 

จะไถ่ถามเขาตอนนี้ จึงตอบเสียงเบา “ไม่เป็นไร ข้าไม่ติดใจอะไร”

“ข้ารู้ สิ่งที่ข้าติดค้างเจ้า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางชดใช้ได้หมด และไม่ว่า 

จะด้วยเหตุผลใด ข้าก็ผิดทั้งนั้น ทว่าข้ายังมีเรื่องลำบากใจบางอย่าง ไม่รู้ว่าเจ้า 

จะยินดีฟังข้าอธิบายหรือไม่”

“เรื่องลำบากใจหรือ” ข้ากำหมัดสองข้างไว้แน่น ได้ยินเสียงพูดของตัวเอง 

สั่นเล็กน้อย “เจ้าทำกับข้าถึงขนาดนั้นแล้ว ยังจะบอกว่ามีเรื่องลำบากใจอีกงั้นหรือ”

หยางอวิ๋นยังไม่ทันได้ตอบ เหยียนจีซึ่งอยู่นอกประตูเมืองก็ตะโกนเรียก  

“เมียจ๋า เจ้ามัวแต่คุยกับใครอยู่ตรงนั้นเล่า มานี่เร็ว ข้าเจอใครคนหนึ่ง”

หยางอวิ๋นมองไปทางที่เหยียนจียืนอยู่ “สถานการณ์ตอนนี้ไม่เหมาะจะพูด 

๖
ผมดำสลวย
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อะไรมาก ขา้ไมอ่ยากทำใหเ้จา้เดอืดรอ้น สองสามวนันีข้า้จะอยูท่ีต่ำหนกัของทา่นออ๋ง 

ฉู่เจียง หากเจ้าใคร่ครวญแล้วยินดีจะให้โอกาสข้าอีกครั้ง...ก็มาหาข้าได้”

เขาจากไปโดยกลายร่างเป็นควันสีดำ ข้ายังคงยืนตะลึงอยู่กับที่ พลัน 

ถูกเหยียนจีลากออกมานอกประตูเมือง เขาชี้ไปที่ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นลม 

ล้มพับอยู่ตรงข้างถนน “เจ้าดูสิ ตรงนั้นมีคนตายอยู่คนหนึ่ง”

ข้านั่งยอง  ๆ ยื่นมือไปอังจมูกของเขาเพื่อดูว่ายังหายใจอยู่หรือไม่ “เขายัง 

ไม่สิ้นใจ แค่หิวจนเป็นลมไปเท่านั้น”

“ข้าจะไปหาของมาให้เขากินสักหน่อย”

ข้าเลิกคิ้วมองเหยียนจี “ท่านเหยียนจี ท่านกลายเป็นคนอ่อนโยนมีเมตตา 

เช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่”

“ช่วยคนหนึ่งชีวิตได้บุญเสียยิ่งกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น เจ้ารู้หรือเปล่า” เมื่อ 

พูดจบเหยียนจีก็หายเข้าไปในเมืองเร็วปานสายฟ้าแลบ

ชายหนุ่มคนนั้นถือหนังสืออยู่ในมือ เขาอาจเป็นบัณฑิตที่รีบเดินทางมาสอบ 

ในเมืองหลวงก็เป็นได้ เมื่อมองดูใบหน้าของเขา ข้าเริ่มเข้าใจแล้วว่า...เจ้าไก่อ่อน 

ผวิพรรณละเอยีดคนนีต้รงกบัรสนยิมของทา่นตว้นซิว่แซเ่หยยีน ไมน่านนกั จิง้จอก 

จอมก่อกวนก็กลับมาพร้อมกับเนื้อไก่ เขาป้อนเนื้อไก่ให้กับชายหนุ่มคนนั้นด้วย 

ท่าทางอ่อนโยน ชายหนุ่มกินเนื้อไก่ทั้งที่ยังไม่ได้สติดีนัก ดวงตาครึ่งหลับครึ่งตื่น 

คู่นั้นมองที่เหยียนจี “ท่าน...ท่านเป็นเซียนใช่หรือไม่”

ดวงตาทรงเสน่ห์ของจิ้งจอกจอมก่อกวนกลับจ้องเขม็งจนกลมโปน “เซียน 

งั้นหรือ”

หลังจากนั้นข้าก็อยู่เป็นเพื่อนเขา ดูแลบัณฑิตหนุ่มคนนั้นจนฟ้าสาง เมื่อ 

อรณุรุง่ทอแสง เหลา่ผแีละวญิญาณทีม่อียูเ่ตม็ทอ้งถนนตา่งกห็ายไปในอากาศราวกบั 

หมอกระเหย ข้ากับเหยียนจีกลายร่างเป็นคน แล้วพาบัณฑิตหนุ่มไปส่งที่โรงเตี๊ยม  

จากนั้นจึงกลับไปยังตำหนักผู้พิพากษาในเมืองโยวตูด้วยกัน เพื่อไม่ให้ท่านพ่อ 

ตกใจ เราจึงย่องเข้าเรือนหลังใหม่ทางหน้าต่างด้านหลัง...พอย่างเท้าเข้าไป ก็เห็น 

เซี่ยปี้อานนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะ เขาถอดหมวกเจ้าบ่าวและเครื่องประดับออกแล้ว  

แต่ยังอยู่ในชุดมงคลสีแดง เขาเหลือบตามองเราแล้วพูดว่า “ท่านพ่อโกรธมาก 
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เมื่อรู้ว่าเจ้าหนีไป ท่านเรียกเส้าชิงไปอบรมเมื่อชั่วยามก่อน ตอนนี้ยังไม่เลิก เพราะ 

ฉะนั้นเมียจ๋า คุณชายเหยียน พวกท่านเตรียมตัวไว้ให้ดีก็แล้วกัน”

ข้าตกใจ “ท่านพ่อรู้ได้อย่างไร”

“ข้อนี้คงต้องถามจากท่านอ๋องน้อย” 

ทังเส้าชิงควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นเคย ข้ากับเหยียนจีสบตากันครู่หนึ่ง กำลัง 

ปรึกษากันว่าจะวางแผนรับมืออย่างไร เซี่ยปี้อานพลันกล่าว “ท่านพ่อตารู้ว่า 

พวกเจ้าไม่ได้ออกไปด้วยกัน และรู้ว่าคุณชายเหยียนไม่ค่อยสันทัดเรื่องผู้หญิง 

เท่าใด ความคิดอย่างว่าก็หยุดคิดเสียเถอะ”

“ข้าขอไปดูลาดเลาก่อน เมียจ๋า เจ้าจัดการเรื่องนี้ต่อเองแล้วกันนะ” แล้ว 

เหยียนจีก็วิ่งหายออกไป

ข้ารีบตามเขาออกไป “ข้าไปด้วย”

เซี่ยปี้อานยืนขึ้น “รอเดี๋ยว”

“มีอะไรหรือ”

“มือของเจ้าเป็นแผล ข้าจะทำแผลให้เจ้า”

เมื่อเขาทักขึ้นมา ข้าก็นึกได้ว่าได้รับบาดเจ็บที่มือ จึงเพิ่งร้องโอดโอย  

เซี่ยปี้อานวิ่งไปค้นยาที่ห้องยาอยู่ครู่หนึ่ง แล้วกลับออกมาพร้อมกับกล่องยาสอง 

กล่อง ครั้นเห็นเขาเอายากับผ้าพันแผลวางเรียงบนเตียงแล้วหยิบจับยาอย่าง 

เชี่ยวชาญ ข้าก็อดแปลกใจไม่ได้ จึงนั่งลงตรงหน้าเขา “ปี้อาน แม้ว่าเจ้าจะเจ้าเล่ห์ 

เพทุบายไปสักหน่อย แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะจัดการอะไรได้คล่องแคล่วไปเสีย 

ทุกอย่าง”

“ข้าหวังว่าจะได้ครองรักกับเมียจ๋าไปจนแก่จนเฒ่า จึงต้องดูแลเมียจ๋าเป็น 

อย่างดี ไม่เช่นนั้นเกิดเมียจ๋าบันดาลโทสะขึ้นมาแล้วหย่าขาดจากข้า หรือหนีไปจาก 

เรือนหอพร้อมกับคุณชายเหยียนเหมือนเมื่อคืน ข้ามิกลายเป็นสามีที่ถูกทอดทิ้ง 

หรอกหรือ”

เขาพูดดักคอเสียจนข้าพูดไม่ออก จึงได้แต่เหม่อมองไปที่มุ้งสีแดง เขา 

จับมือและมองแผลบนมือของข้าอยู่นานก่อนจะกล่าวว่า “เจ้าถูกท่านผู้พิพากษา 

ทำร้ายจนเป็นแผลนี้ใช่หรือไม่”
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“ท่านดูออกหรือ”

“เจ้าคงไปพบคนรู้จักบนโลกมนุษย์มาใช่หรือไม่”

“อ้อ เจอท่านเหยียนจีกับพี่ฟั่นของท่าน แล้วก็คนรู้จักสองสามคนตอนที่ 

ยังมีชีวิตอยู่ ไม่มีคนอื่นคนไกล”

เซี่ยปี้อานมองข้าครู่หนึ่งเหมือนจะกล่าวอะไร แต่ก็ไม่ได้กล่าวออกมา เขา 

คลายนิ้วมือของข้าออก ใช้ยาล้างแผลให้ข้า เขายั้งมือเป็นระยะเมื่อมือข้าสั่น  

“ผิวของเมียจ๋าช่างบอบบางสมกับเป็นผู้ดี บาดแผลเล็กน้อยก็เจ็บปวดถึงเพียงนี้”

หากคนที่อยู่ตรงหน้าข้าเป็นทังเส้าชิง ข้าคงพูดตอกกลับไปแล้วว่าถ้าเจ้าเก่ง 

นักก็ลองไปให้ท่านผู้พิพากษาเผาดูบ้าง แต่ทังเส้าชิงคงไม่พูดกับข้าอย่างที่เซี่ยปี้อาน 

พูด เขาต่างหากที่เป็นผู้ดีผิวบอบบางตัวจริง ถ้าเขาเห็นบาดแผลของข้าคงเป็นลม 

ล้มพับไปก่อนแล้วค่อยฟื้นขึ้นมาใหม่ จากนั้นค่อยโอบข้าไว้ในอ้อมกอดแล้วทำแผล 

ให้ทั้งน้ำตา...เซี่ยปี้อานเป็นบุรุษรูปงามและไม่เสแสร้งที่หายาก ไม่รู้ข้าไปทำให้เขา 

รู้สึกว่าข้าเป็นคุณหนูผู้บอบบางได้อย่างไร ถึงแม้จะมาจากตระกูลสูงศักดิ์ แต่ข้า 

ก็อยู่ในบ้านที่มีท่านพ่อผู้ซื่อจนเซ่อในช่วงครึ่งชีวิตแรกและเลอะเลือนในช่วงครึ่งชีวิต 

หลัง ช่วงปีที่ครอบครัวเรามีชีวิตอย่างสุขสบายนับจำนวนด้วยนิ้วมือข้างเดียว 

ก็เพียงพอ จะว่าไปคุณหนูผู้ตกยากยังสู้หญิงสาวสามัญชนไม่ได้...ข้าส่ายศีรษะ 

เล็กน้อย ฝืนเจ็บยืดมือให้ตรงมากขึ้นอีกเล็กน้อย ดีที่เซี่ยปี้อานเป็นคนทำอะไร 

รวดเร็ว เพียงครู่เดียวก็ทำแผลให้ข้าเรียบร้อย พอเก็บกล่องยาเสร็จ เขากับข้า 

จึงเดินไปที่ประตูเรือนใหม่ด้วยกัน พอเปิดประตูเสร็จเขาก็พูดว่า “เชิญ เมียจ๋า”

ข้าถอยหลังออกมา “ไม ่ เชิญใต้เท้า”

“เชิญ เมียจ๋า”

“เชิญ ใต้เท้า”

“การได้เป็นสามีภรรยากันเพียงหนึ่งวันก็มีบุญคุณผูกพันกันไปนับร้อยวัน  

เชิญเมียจ๋าก่อนเถิด”

คำพูดประชดประชันแดกดันของใต้เท้าไป๋อู๋ฉางเป็นหนึ่งในปรโลกจริง ๆ ข้า 

สู้เขาไม่ได้ จึงได้แต่หัวเราะแก้เก้อ แล้วฝืนเดินออกไป เขาไม่ได้เดินตามข้าไป 

ที่ห้องรับแขก แต่เดินไปเก็บกล่องยาที่ห้องยา ในห้องรับแขก สามีสองคนของข้า 
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กำลังถูกท่านพ่อซึ่งนัยน์ตาแดงก่ำอบรมอยู่ เมื่อเห็นข้าเข้าไป ท่านพ่อตบโต๊ะ 

อย่างแรง แสดงสีหน้าท่าทางเจ็บปวดขณะกล่าว “ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริง  ๆ  ว่า  

ลูกสาวของข้าจะหนีไปในคืนวันแต่งงาน เจ้าเอาธรรมเนียมปฏิบัติไปไว้ที่ไหน แล้ว 

หน้าตาของตระกูลตงฟางจะเอาไปไว้ที่ไหน!”

“ท่านพ่อ จริง ๆ แล้วเมื่อคืนเส้าชิงกับคุณชายเหยียนต่างหากที่...”

“คุณชายเหยียน นี่เจ้ายังเรียกเขาว่าคุณชายเหยียนอยู่อีกหรือ  นี่เจ้า 

จะทำให้พ่อโมโหเสียจนฟื้นคืนชีพได้อยู่แล้ว” ท่านพ่อมองเหยียนจีกับทังเส้าชิง  

แล้วโบกมือบอกให้พวกเขากลับไปที่เรือนหลังใหม ่ พอพวกเขาออกไป ข้าก็พูดขึ้น 

ทันที “ท่านพ่อ โปรดฟังข้าอธิบายก่อน...”

“เจ้าจะอธิบายอะไร อธิบายว่าเจ้าหนีออกจากเรือนหอในคืนวันแต่งงาน  

อธิบายว่ากลางดึกก่อนวันแต่งงาน เจ้ายังไปชมจันทร์ที่บ้านของจื่อเซียวคนงาม 

งั้นหรือ”

“อะไรนะ ท่านพ่อรู้เรื่องหมดแล้วหรือ”

“ผีเกือบทั้งปรโลกรู้เรื่องนี้กันหมดแล้ว ยังดีที่เจ้ากลับมาพร้อมกับสามีหลวง  

ไม่เช่นนั้นพ่อคงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน เม่ยเม่ย พ่อบอกเจ้าตั้งนานแล้วไม่ใช่ 

หรือว่าให้อยู่ห่าง  ๆ  ฮวาจื่อเซียวเอาไว้ คนผู้นี้ใช้ไม่ได้เลย ใช้ไม่ได้” ท่านพ่อ 

ส่ายศีรษะแรง ๆ อยู่สองสามที

“แค่ข้อบกพร่องเล็กน้อย ท่านพ่อไม่จำเป็นต้องว่าเขาถึงขนาดนี้ก็ได้”

“มดปลวกยังกัดกินเสาและคานให้ผุกร่อนได้ เหลือบริ้นไรยังกัดวัวควาย 

จนรำคาญได้ แล้วนับประสาอะไรกับเขาที่มีข้อบกพร่องซึ่งผู้อื่นรับไม่ได้ พ่อบอก 

ไว้แล้วไม่ใช่หรือว่า อย่างไรเสียก็จะไม่ให้เจ้าแต่งงานกับเขา”

“ข้าไม่เคยบอกว่าจะแต่งงานกับเขาเลย แต่ข้าอยากรู้มากว่าข้อบกพร่อง 

ของเขาคืออะไร”

“เฮ้อ” ท่านพ่อหลับตา ส่ายหน้าอย่างเหนื่อยหน่าย “เจ้าดูสามีสองคนแรก 

ของเจ้าสิ ล้วนแต่เชี่ยวชาญทั้งบุ๋นและบู๊ มีจรรยาความรู้ ท่านอ๋องน้อยแม้ว่า 

จะไม่มีความสามารถ แต่ก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย  ๆ จนมีเสน่ห์เป็นที่หมายปอง 

ของหญิงสาวถึงเพียงนี้ แล้วนี่เจ้ายังมีอะไรไม่พอใจอีกหรือ เหตุใดยังต้องลังเลใจ 
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กับฮวาจื่อเซียวผู้มีข้อบกพร่องใหญ่หลวงผู้นั้น”

“แล้วที่ท่านพ่อว่ามาทั้งหมดเกี่ยวกันอย่างไร ท่านพ่ออย่าพูดวกไปวนมาอยู่ 

เลย มีอะไรก็บอกข้ามาตามตรงเถอะ”

ความสงสัยใคร่รู้ของข้าไม่เกี่ยวกับฮวาจื่อเซียวอย่างแน่นอน แต่ข้าสงสัยว่า  

ปลาไหลเฒ่าอย่างท่านพ่อพูดกลบเกลื่อนถูไถไปได้ทุกเรื่อง แม้ว่าจะเป็นเรื่องการ 

ทำผดิกฎหมายกต็าม ดงันัน้ขอ้บกพรอ่งทีท่ำใหท้า่นไมพ่อใจนัน้ตอ้งเปน็เรือ่งหนกัหนา 

เอาการอยู่ หลังจากที่เห็นท่านอ้ำ  ๆ  อึ้ง  ๆ  อยู่นาน ในสมองของข้าพลันมีความคิด 

หนึ่งวูบผ่านเข้ามา “ท่านพ่อ หรือว่าเขาเล่นไพ่นกกระจอกไม่เป็น”

ท่านพ่อลอบมองข้าครู่หนึ่ง แล้วหลับตาลงอีกครั้งพลางพยักหน้าสองสามที 

ด้วยท่าทางปวดร้าว

หลังจากผ่านพ้นคืนวันแต่งงาน ข้ากับสามีทั้งสามกลับไปยังหอยั้งเมฆา แยกห้อง 

กันอยู่เหมือนที่ผ่านมา ผีให้กำเนิดบุตรไม่ได้ จึงไม่มีใครบังคับให้พวกเราเข้าหอ 

ด้วยกัน เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากทังเส้าชิงแล้วก็ไม่มีใครคิดถึงเรื่องเข้าหอ ส่วน 

เรื่องที่ข้าคิดถึงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขา เพียงแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหา 

หยางอวิ๋นดีหรือไม่ เขาเคยทิ้งบาดแผลใหญ่ไว้ในใจข้า ถึงตอนนี้เมื่อคิดถึงทีไร 

ก็ยังคงเจ็บปวด ข้าจึงไม่อยากไปเผชิญหน้า

วันหนึ่ง หลังจากที่ข้าเสร็จสิ้นงานลาดตระเวน และเหล่าภูตยักษ์น้อยต่างก็ 

กลับบ้านไปพักผ่อนแล้ว พอคิดถึงสภาพที่ทังเส้าชิงกับเหยียนจีทะเลาะกันที่บ้าน 

ทุกวัน ข้าก็รู้สึกปวดหัว จึงเดินเล่นคนเดียวตามตรอกซอกซอยอยู่หลายรอบ  

จนเดินมาถึงชานเมืองด้านประตูข้างของเมืองโยวตูอย่างไม่ได้ตั้งใจ เบื้องหน้า 

ของข้าเป็นป่าทึบที่ไม่คุ้นเคย ตรงหน้าข้ามีต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้าอยู่ต้นหนึ่ง  

แผ่กิ่งก้านสาขามากมายและมีใบหนาทึบ ต้นไม้โบราณนี้มีแสงอ่อนสีเขียว ด้านบน 

มีผ้าไหมสีดำพันรอบซ้อนวงขึ้นไปเป็นชั้น ๆ เมื่อมีลมพัดผ่านมา ผ้าไหมก็พลิ้วไหว 

ไปตามสายลม ขา้ไมเ่คยมาทีน่ี ่ ครัน้เหน็ตน้ไมต้น้นีม้รีปูรา่งแปลกแตกตา่งจากตน้ไม ้

อื่น ข้าก็เดินตรงไปข้างหน้าด้วยความอยากรู้ เมื่อเดินไปถึงใต้ต้นไม้แล้วมองขึ้นไป  

ข้าก็พบว่าสิ่งที่พันรอบต้นไม้อยู่ไม่ใช่ผ้าไหม แต่เป็นเส้นผมสีดำขลับ ด้านหลัง 
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ต้นไม้โบราณเป็นผืนป่ารกชัฏ มองไม่เห็นบริเวณป่าที่อยู่ลึกเข้าไป บรรยากาศ 

ชวนขนลุก ข้าถอยหลังมาสองก้าว วางแผนว่าครั้งหน้าจะมาสำรวจบริเวณนี้ 

พร้อมกับเหล่าภูตยักษ์น้อย ทว่าพอข้าหันหลังกลับ ปอยผมยาวสีดำก็ค่อย  ๆ  

หอ้ยลงมาจากกิง่ไมไ้หวไปมาราวกบักิง่ตน้หลวิบดบงัสายตาของขา้เอาไว ้ โคนปอยผม 

ยาวสดีำนัน้เปน็ใบหนา้กลบัหวั เขาไมม่รีา่งกาย ราวกบัวา่ฝงัรา่งอยูใ่นกิง่ไมข้องตน้ไม้ 

ต้นนี้ คงเป็นเพราะว่าผมยาวจนเกินไป ทำให้เห็นดวงตาบนใบหน้ากลับหัวนั้น 

เล็กแหลม ดูแล้วแปลกประหลาดน่ากลัวจนพูดไม่ออก ข้าปัดผมของเขาออก  

แล้ววิ่งไปทางประตูเมือง ปอยผมนั้นเคลื่อนตามข้ามาราวกับโซ่ตรวน มันพันมือ 

ทัง้สองของขา้ไวแ้นน่ ขา้หลบัตาแลว้รอ้งขึน้ดว้ยความตกใจกลวั “ปลอ่ยขา้ ปลอ่ยขา้  

เราต่างก็เป็นผี เหตุใดจึงมาหลอกหลอนกันเองเล่า”

ข้าดิ้นรนอยู่นานกว่าปอยผมที่พันข้าอยู่จะคลายออก ข้ายังตกใจกลัวไม่หาย  

ล้มลงกองกับพื้น เนื้อตัวเปรอะเปื้อน เมื่อมองกลับไปที่ผีตนนั้น เขากล่าวทั้ง 

หยาดน้ำตาที่หางตา “ช่วยข้าด้วยเถอะ...แม่นาง ช่วยข้าด้วย...” น้ำตาร่วงหล่นลง 

บนรากต้นไม้โบราณที่โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดิน แล้วรากไม้ก็ดูดซึมน้ำตากลับเข้าไป 

ใหม่ ข้าลุกขึ้นยืนแล้วถามหลังจากพอเข้าใจเรื่องราว “ท่าน...เป็นอะไรหรือ”

“แม่นาง ข้าช่างน่าเวทนานัก...” เสียงของเขาอ่อนแรง ประกอบกับใบหน้า 

ทุกข์ระทม จึงดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าตอนแรก “ข้าเกิดในตัวเมืองซีโจว จากนั้น 

ก็จากบ้านเกิดไปแสวงโชคในเมืองหลวง ข้าตกหลุมรักแม่นางคนหนึ่งในเมือง  

แต่ถูกท่านพ่อกีดกัน ข้ากับแม่นางคนนั้นต่างก็รักกัน จึงลอบแต่งงานกัน ต่อมา 

วนัหนึง่ขา้เมาเหลา้แลว้ถกูฆา่ เมือ่ฟืน้ขึน้มาขา้กก็ลายเปน็ผผีมดำอยูบ่นตน้ไมต้น้นี.้..”

“ถ้าเป็นเช่นนี้ ท่านก็ไม่รู้สาเหตุการตายของตัวเองน่ะสิ”

“ไม่รู้ แต่ข้าคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเกี่ยวพันกับท่านพ่อแน่นอน เพราะต้นไม้ 

ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ในลานบ้านของเรา ข้าเข้าใจว่าท่านคงเสียชีวิตไปแล้ว  

จึงให้ต้นไม้ผีต้นนี้กักขังข้าไว้ ข้าเฝ้ารอให้เขาปรากฏตัวอยู่ทุกวันทุกคืน แต่ท่าน 

กลับไม่เคยปรากฏตัวให้เห็น...แถวนี้มีผีผ่านไปมาน้อยมาก และถึงแม้ว่าจะมีมาบ้าง  

กเ็ปน็แคผ่ทีีผ่า่นมาทางนี้ จงึไมย่นิดฟีงัขา้อธบิาย ขา้ตดิอยูท่ีน่ีม่าหนึง่ปแีลว้ เมยีขา้ 

ยังรอข้าอยู่ที่บ้าน แม่นาง เจ้าช่วยข้าด้วยเถิด...”
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จากบ้านเกิดเข้ามาอยู่ในเมืองหลวง แล้วยังรักกับหญิงสาวในเมือง ฟังแล้ว 

คล้ายกับชีวิตของท่านพ่อท่านแม่ของข้าอยู่ไม่น้อย เพียงแต่ฝ่ายที่คัดค้านการ 

แต่งงานนั้นเป็นฝ่ายของท่านแม่ ข้าอดสงสารผีผมดำตนนี้ไม่ได้ “ท่านวางใจเถอะ  

ข้าเป็นนายกองลาดตระเวนด่านประตูผีแห่งเมืองโยวตูที่เพิ่งรับตำแหน่ง ข้าจะนำ 

เรื่องนี้ไปเรียนปรึกษาท่านอ๋อง ให้ท่านอ๋องทวงคืนความยุติธรรมให้ท่าน”

จริง  ๆ  เรื่องนี้ให้ทังเส้าชิงจัดการก็เรียบร้อย  แต่งานตำแหน่งนายกอง 

ลาดตระเวนด่านประตูผีก็น่าเบื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และไม่ง่ายนักที่ข้าจะมีโอกาส 

ได้จัดการงานราชการในหน้าที่ ดังนั้นจึงควรแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว 

ออกจากกันให้ชัดเจน ขณะที่ข้ากลับไปถึงเมืองโยวตู กำลังจะไปหาท่านอ๋องฉู่เจียง 

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้า  ข้าก็ได้พบกับคนงามแห่งเมืองโยวตูในตำนาน  

ฮวาจื่อเซียวทักข้า “แม่นางตงฟาง เมื่อครู่ข้าเห็นเจ้าเดินไปทางต้นไม้โบราณที่อยู่ 

ชานเมือง”

ตั้งแต่วิ่งหนีมาจากบ้านของเขาครั้งก่อน ข้าก็ไม่ได้พบเขาอีกเลย มาพบกัน 

คราวนี้ ท่าทีของเขากลับดูปกติราวกับว่าเหตุการณ์ที่ข้าพบเขาในร่างผีห่มหนังคน 

ใตแ้สงจนัทรน์ัน้ไมเ่คยเกดิขึน้ เมือ่เหน็ใบหนา้อนังดงามของเขา ขา้พลนัรูส้กึเยน็วาบ 

ขึ้นที่หลัง อยากจะถอยหลัง แต่ก็ไม่กล้า จึงได้แต่หันไปมองทางอื่นพลางตอบ  

“อ้อ ใช่” ที่จริงแล้ว ถ้าเทียบกับผีผมดำที่ไม่มีตัวมีแต่ผมตนนั้น ร่างผีของ 

ฮวาจื่อเซียวไม่ถือว่าน่ากลัวเลย เขาไม่เหมือนกับผีห่มหนังคนทั่วไป เพราะหนัง 

และร่างของเขาเป็นหนังและร่างจริงของเขาเอง ทว่าความรู้สึกเย็นเยือกในใจข้า 

ยังไม่หายไป ด้วยเหตุนี้เวลาพูดคุยกับเขา ข้าจึงระมัดระวังมากกว่าเดิม

ฮวาจือ่เซยีวกลา่วตอ่ “คดขีองผผีมดำบนตน้ไมต้น้นัน้ไดม้กีารพจิารณาตดัสนิ 

ไปเรียบร้อยแล้ว เจ้าคิดจะพิจารณาคดีนี้ใหม่หรือ”

“อืม จากที่ฟังเขาเล่า ดูเหมือนว่าเขาจะถูกใส่ร้าย”

“ถ้าเช่นนั้นข้าช่วยเจ้าได้”

“ไม่ต้องหรอก ไม่ต้อง ต้องรบกวนคุณชายฮวาทุกครั้ง ข้ารู้สึกเกรงใจนัก  

เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ๆ ข้าจัดการเองดีกว่า”

“แม่นางตงฟางยังติดใจเรื่องเมื่อหลายวันก่อนอยู่หรือ” ฮวาจื่อเซียวเงียบ 
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ไปครู่หนึ่ง “ตอนที่ได้รับเทียบเชิญของเจ้า ข้าอยู่ที่เมืองเย่เฉิง ที่นั่นมีเรื่องด่วนมาก 

ที่ต้องรอข้าไปจัดการ จึงกลับมาไม่ทัน ข้าต้องขออภัยอย่างยิ่งที่ไม่ได้ไปร่วมงาน”

“ฮ่า ๆ เป็นเช่นนี้นี่เอง ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ข้าไม่ได้ติดใจอะไร” ข้าเกือบ 

หลุดปากพูดบางอย่างที่ไม่สมควรออกไป เคราะห์ดีที่ยังมีสติฉุกคิดได้ทัน ห้ามปาก 

เอาไว้ได้ “อย่างไรเสียงานแต่งงานครั้งนี้ของข้าก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ สามีทั้งสาม 

กับท่านพ่อต่างออกฤทธิ์ออกเดชจนเกิดเรื่องผิดพลาดมากมายขึ้นที่เรือนหอ แล้วข้า 

ยังไปพบสามีคนแรกบนโลกมนุษย์โดยบังเอิญอีก เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมากมาย”

“ถ้าเช่นนั้น ต่อไปข้าก็ยังช่วยเจ้าจัดการเรื่องนี้ได้”

“ได ้ ได้สิ”

ข้าอยากจะเช็ดเหงื่อบนหน้าผากเสียหน่อย ไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น 

เพราะอะไร ทีจ่รงิแลว้เราตา่งกเ็ปน็ผ ี รา่งผขีองตวัขา้เองกน็า่เกลยีดนา่กลวัไมใ่ชน่อ้ย  

แล้วเหตุใดข้าจึงไม่อาจยอมรับร่างผีห่มหนังคนของเขาได้ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเช่นนี้  

แต่ข้าก็ไม่ยอมเสียสัจจะ ข้ากับฮวาจื่อเซียวนัดกันว่าจะไปสืบคดีนี้บนโลกมนุษย์  

เรานัดพบกันที่เดิมในวันต่อมา น่าเสียดายที่ในปรโลกมีพลังหยินมาก ซึ่งทำให้ 

ฝนตกบ่อย วันนั้นฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจ พอไปถึงประตูเมือง ฝนเริ่มตกพรำ  ๆ  

พอฮวาจื่อเซียวเห็นว่าข้ามาถึง เขาก็กางร่มออก ยกร่มสูงบังศีรษะไว้พลางกล่าว  

“ข้าจะไปถามสถานะของเขาเมื่อครั้งยังมีชีวิตก่อน จะได้สืบคดีได้ง่ายขึ้น”

ข้าพยักหน้ารับ กำลังจะเดินตามเขาไป เขาก็พูดขึ้น “แม่นางตงฟาง  

นอกเมืองเป็นทางโคลนลื่น เจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ดีกว่า”

“อืม”

คณุชายคนงามในชดุแดงรม่ขาวกบัอริยิาบถชรูม่ขึน้กนัฝน ชา่งสงา่งามยิง่นกั  

ทว่าความคิดแรกของข้าเมื่อเห็นเขาในท่านี้คือ เขาคงกลัวว่าน้ำฝนจะชะล้างสีที่ 

แตง่แตม้บนใบหนา้ของเขา พอความคดินีผ้ดุขึน้มา ขา้กอ็ดไมไ่ดท้ีจ่ะตบหนา้ตวัเอง 

ครั้งหนึ่ง ความคิดเช่นนี้แม้ว่าจะวนเวียนอยู่ในใจไม่ได้พูดออกมา แต่ก็ถือว่า 

เสียมารยาทนัก

ฮวาจื่อเซียวคุยกับผีผมดำอยู่นาน ส่วนข้ายืนพิงประตูเมืองอย่างเหม่อลอย  

ระหว่างนั้นมีรถม้าสีดำวิ่งมาอย่างรวดเร็ว แล้วมาหยุดตรงหน้าข้า ดูจากลักษณะ 
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ขององครักษ์ที่ขี่ม้าก็รู้ว่าคนในรถม้าต้องเป็นคนใหญ่คนโต ถ้ารถม้าคันนี้วิ่งผ่าน 

ยา่นคา้ขายพลกุพลา่นในเมอืงคงจะมกีลุม่ผมีามงุดแูนน่อน คนทีเ่ปดิมา่นรถมา้ลงมา 

คือหยางอวิ๋น “เม่ยเหนียง ข้ารอเจ้าอยู่นานมาก แต่เจ้าก็ไม่มา”

“หลายวันนี้ข้ายุ่ง  ๆ  เรื่องงานก็เลยลืมไป...” แต่ที่จริงแล้วหลายวันมานี้เป็น 

ชว่งทีข่า้ทรมานใจไมน่อ้ย ขา้ไมอ่ยากไปเผชญิหนา้กบัเขา การพบกบัเขาอกีครัง้เชน่นี ้

ไมถ่กูกาลเทศะ หรอือาจเปน็ไปไดว้า่โอกาสทีจ่ะพบกบัเขาในกาลเทศะทีเ่หมาะสมนัน้ 

ไม่มีอยู่เลย

“ถ้าเช่นนั้น เจ้ายังยินดีฟังข้าอธิบายหรือไม่”

ที่จริงแล้วช่วงเวลาขณะนั้นสั้นเกินไป ฮวาจื่อเซียวคงกลับมาหาข้าภายใน 

เวลาไม่นาน แต่ข้ากลับพยักหน้ารับราวกับถูกคุณไสย หยางอวิ๋นถอนหายใจยาว  

“หลงัจากทีเ่ราแตง่งานกนั ขา้ไปเทีย่วหอนางโลมกบัเหลา่เพือ่นขนุนางจรงิ แตค่ำพดู 

ของข้าก่อนที่ข้าจะสิ้นใจเป็นคำพูดโกหกเจ้า...หากข้าไม่พูดเช่นนั้น ตอนนั้นเจ้าคง 

จะฆ่าตัวตายตามข้าไปแล้วใช่หรือไม่”

ขา้พยกัหนา้ชา้ ๆ หยางอวิน๋ไมพ่ดูตอ่ แตเ่ขากลบัรอคำตอบจากขา้อยูเ่งยีบ ๆ  

จะว่าไปแล้ว สาเหตุที่ข้ารู้สึกพิเศษกับฮวาจื่อเซียวน่าจะเป็นเพราะเขาคล้ายกับ 

หยางอวิ๋นอยู่หลายส่วน เช่น คำพูดที่มักพูดเพียงเจ็ดส่วน ละไว้ให้คิดต่อเอง 

อีกสามส่วน ข้าตอบไปอย่างไม่รักษาน้ำใจว่า “เพราะฉะนั้นท่านคิดว่า ขอเพียงแต่ 

ข้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะมีความสุขกว่าสิ้นใจไป ใช่หรือไม่”

“ข้าไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเจ้าจะมีชีวิตอยู่อย่างลำบาก หากข้ารู้ ตอนนั้นข้าก็คง 

พาเจา้ไปดว้ย” หยางอวิน๋กลา่ว เขาหลบุตามองขา้ นยันต์าของเขาสะทอ้นเงาสายฝน  

สิ่งนี้ทำให้ข้ามั่นใจขึ้นอีกว่า ก่อนหน้านี้ที่ข้ามองตาของฮวาจื่อเซียว แต่คนที่คิดถึง 

อยู่ในใจคือเขา “ถึงตอนนี้เจ้ายังจะให้อภัยข้าได้ไหม”

ที่จริงแล้วเมื่อเวลาผ่านไป ข้าก็ไม่อยากคิดถึงเรื่องราวร้าย  ๆ  ในตอนนั้น  

โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ข้าขับบทละครอยู่ที่หอนางโลม ข้าถูกบรรดาตาแก่แทะโลม  

พอขัดขืนก็ถูกลากไปทุบตี ตอนนั้นข้าเอามือปิดก้นที่ปวดระบมและคิดในใจว่า  

หากหยางอวิ๋นฟื้นขึ้นมาพูดคุยกับข้าได้ ต่อให้เป็นผี ข้าก็ยินดีลงไปอยู่ในปรโลก 

กับเขา ปกติเขาจะเงียบไม่พูดไม่จา แล้วจู่  ๆ  เขาก็มาระบายความในใจเสียสิ้น 
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เช่นนี้ทำให้ข้าตั้งตัวรับไม่ทัน ข้าเช็ดน้ำฝนบนหน้าผาก ยิ้มให้เขาแล้วตอบ “ท่านพี่ 

ไม่ต้องปฏิบัติต่อข้าด้วยความเกรงใจเช่นนี้อีก อย่างไรเสียเราก็เป็นสามีภรรยากัน  

จะโกรธแค้นกันข้ามคืนได้อย่างไร”

“เม่ยเหนียง” เขาเรียกข้าด้วยเสียงทุ้มครั้งหนึ่ง แล้วก็ดึงข้าไปกอด

สายฝนยังโปรยปรายลงมาไม่หยุด ข้ามองผ่านไหล่ของหยางอวิ๋น เห็น 

ฮวาจื่อเซียวยืนอยู่ไกล  ๆ  ที่ใต้ต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ้าต้นนั้น ท่ามกลางใบตอง 

ใบใหญ่ในดงต้นกล้วย เขาถือร่มสีขาวที่หุบอยู่ มองมาที่เราเงียบ  ๆ  อยู่ครู่หนึ่ง  

จากนัน้กป็ระสานมอืคำนบัขา้ครัง้หนึง่แลว้กลบัหลงัหนัเดนิหายไปในผนืปา่ดำทะมนึนัน้  

ในผืนป่าที่เต็มไปด้วยสายฝนโปรยปราย เงาด้านหลังของเขายังคงอยู่ในชุดแดง  

จากนั้นก็กลายร่างเป็นวิญญาณหายวับไปในคืนพระจันทร์ทอแสง

คราวนี้แย่แล้ว ข้าทำให้คุณชายฮวาไม่พอใจอีกคน ในสายตาของเขา ข้า 

คงเป็นผู้หญิงหน้าโง่ที่พอเห็นชายหนุ่มรูปงามก็ตามไป เหตุการณ์ครั้งนี้อย่าว่าแต่ 

เป็นฮวาจื่อเซียวเลย ต่อให้เป็นฮ่องเต้แห่งสวรรค์ก็ไม่อยู่ในสายตาข้า หลังจาก 

ที่แยกกับหยางอวิ๋น ข้าก็คิดแผนการหย่าขาดกับสามีทั้งสามคน ข้าทำเช่นนี้ 

ก็เพื่อให้พวกเขาได้รับความยุติธรรม ในเมื่อต่อไปข้าจะต้องอยู่กับหยางอวิ๋นทุกวัน  

ข้าฝ่าฝนกลับไปถึงหอยั้งเมฆา เตรียมจะเข้าครัวกับเหล่าสาวใช้ เพื่อเตรียมอาหาร 

เลิศรสไว้คอยสามีทั้งสาม ใครจะคาดคิดว่าสามีทั้งสามกับบ่าวรับใช้จะอยู่กันครบ  

นอกจากเซี่ยปี้อานแล้ว คนอื่น ๆ ต่างหน้านิ่วคิ้วขมวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทังเส้าชิง  

คงเป็นเพราะไข่ปูกับเนื้อปูนุ่ม  ๆ ที่กินเข้าไปเมื่อคืน ทำให้เขาจุกจนรู้สึกไม่สบายตัว 

หน้าตึงเป็นแท่งยาวเหมือนกุนเชียง ข้าคิดว่าจะเข้าไปปลอบเขาสักหน่อย แต่คิดไป 

คิดมาเรื่องเตรียมอาหารสำคัญกว่า จึงแค่เข้าไปตบไหล่เขาเบา  ๆ “เส้าชิง ปี้อาน  

คุณชายเหยียน ข้ามีข่าวดีเรื่องหนึ่งจะบอกพวกท่าน”

สายตาของสามีทั้งสามมองมาที่ข้าพร้อมเพรียงกัน  คิ้วของเหยียนจีกับ 

ทังเส้าชิงยังขมวดอยู่ ข้านึกสงสัยอยู่ในใจว่า หรือพวกเขาจะรู้แล้วว่าข้าจะพูดอะไร  

เกรงว่าเมื่อข้าปลดตำแหน่งสามีของพวกเขาแล้วจะเสียหน้า

ข้ากระแอมครั้งหนึ่ง “วันนี้ข้ากับคนรักเก่าของข้าคืนดีกัน พวกท่านก็รู้นี่ว่า  

การแต่งงานครั้งนี้ท่านพ่อของข้าเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่าง เราต่างไม่ได้เต็มใจ  
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ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ปี้อานกับเส้าชิง พวกท่านไปหาภรรยาดี  ๆ  เสีย ส่วนคุณชาย 

เหยียน ท่านก็ไปหาสามีดี ๆ สักคน พวกเราอยู่ร่วมกัน และจากกันด้วยดีเถอะ”

อีกาบินผ่านนอกหน้าต่างไป ทั้งสามคนมีท่าทีไม่ต่างกัน ทังเส้าชิงกุมมือ 

ข้าไว้ กล่าวทั้งน้ำตาเป็นประกายคลอเบ้า “เม่ยเหนียง เจ้า...เจ้า...เจ้าจะทิ้งข้าหรือ”

ข้ารีบตอบ “จะเรียกว่าทิ้งได้อย่างไร ไม่ใช่ทิ้งสามีแน่นอน ในเมื่อพวกเรา 

ต่างก็ไม่เต็มใจตั้งแต่ต้น...”

“ใครว่าข้าไม่เต็มใจ ข้าเต็มใจต่างหาก ถึงแม้ว่าจะต้องเป็นสามีน้อย ข้า 

ก็เต็มใจ เจ้าดูอย่างไรถึงคิดว่าข้าไม่เต็มใจ”

ข้าฟังคำว่า  ‘เต็มใจ’  จากเขาจนรู้สึกมึน  ๆ “ก็นั่นสิ แบบนี้ถือว่าทำให้ท่าน 

ต้องลำบากใจ ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจหลังจากใคร่ครวญแล้วว่า...”

คราวนี้มีคนมาต่อคำข้าอีก แต่คนที่เอ่ยปากเป็นเหยียนจี “ตอนแรกที่ได้รับ 

หนังสือขอหมั้นหมายจากท่านพ่อตา อย่างน้อย  ๆ  ข้าก็ได้คิดพิจารณาอย่างดีแล้ว  

จึงตัดสินใจออกจากภพปีศาจมาแต่งงานกับผี คราวนี้ได้วุ่นวายแล้วสิ เพิ่งแต่งงาน 

ก็ต้องกลับไปเพราะถูกทิ้ง ท่านพ่อของข้าจะได้งามหน้าจริง ๆ ก็คราวนี้”

“คุณชายเหยียน วาจาโป้ปดมดเท็จเช่นนี้ย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่คนอื่น”  

เมื่อพูดจบ ข้าเห็นเขามีสีหน้าไม่ไว้ใจ จึงส่งสายตาขอความช่วยเหลือสุดท้ายไปที่ 

เซีย่ปีอ้านทีก่ำลงัพลกิดสูมดุบญัชทีีห่วัหนา้บา่วรบัใชส้ง่มาให้ เขามองมาทีข่า้แลว้กลา่ว  

“ที่ว่าไม่เต็มใจก็มีแค่เมียจ๋าคนเดียวกระมัง ไม่มีใครบังคับพวกเราเลย” พอพูดจบ 

เขาก็ดูสมุดบัญชีต่อ

“ได ้ ถ้าเช่นนั้น ใครก็ได้ไปเชิญท่านพ่อของข้ามาที”

การใช้ชีวิตแบบภรรยาหนึ่งคนกับสามีสามคนเช่นนี้ ข้ารับไม่ได้จริง  ๆ  

อย่างไรเสียวันนี้จะต้องคุยกับท่านพ่อให้เข้าใจ ให้รู้ดำรู้แดงกันไป ทว่านาน  ๆ  

ครั้งที่ข้าจะวางอำนาจบาตรใหญ่ชี้นิ้วสั่งงาน แต่กลับไม่มีแม้แต่เสียงขยับตัวมา 

รับคำสั่งเลย มองไปรอบ  ๆ  ยังเห็นทุกคนยังมีสีหน้ากลัดกลุ้มอยู่เหมือนเดิม ข้า 

จึงได้แต่ส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปที่เซี่ยปี้อานอีกครั้ง เขาถือพู่กันอยู่ในมือ  

แต้มพู่กันทำสัญลักษณ์ลงในสมุดบัญชี คราวนี้เขากล่าวขึ้นโดยไม่ละสายตาจาก 

สมุดบัญชี “เมียจ๋าไม่รู้หรือว่า เมื่อครู่ท่านพ่อตาเพิ่งออกจากบ้านไป”
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“ท่านไปไหน ไปหาท่านพญายมหรือ”

“ท่านกลับมาจากตำหนักเหยียนหลัวหวังและแวะมาที่นี่แล้ว ตอนนี้กำลัง 

จะไปดื่มน้ำแกง”

“ดื่มน้ำแกง?”

ทังเส้าชิงกล่าวด้วยเสียงเศร้า ๆ “น้ำแกงลืมอดีตของยายเมิ่ง”

ข้ามองไปรอบ ๆ ห้องโถงสบตากับทุกคนอยู่นาน ก่อนจะหายตัวออกไปอย่าง 

รวดเร็ว

ท้องฟ้าเวิ้งว้าง แผ่นดินกว้างใหญ่ ท่านพ่อแท้  ๆ  ของข้ากำลังจะไปเกิดโดย 

ไม่บอกให้ข้ารู้สักคำ ประพฤติตนสมกับเป็นท่านอ๋องแล้วหรือ เคราะห์ดีที่ข้าฝีเท้า 

เร็ว ข้าวิ่งอย่างสุดกำลังมาจนถึงสะพานไน่เหอ ก็เห็นท่านพ่อถือชามน้ำแกงร้อน  ๆ  

ในมือ พลางเล่นไพ่ไปด้วย ท่านกำลังคุยเรื่องหน้าไพ่ชุดต่าง ๆ ของไพ่นกกระจอก 

อยู่กับยายเมิ่ง “ท่านใต้เท้าตงฟาง ท่านต้องเลือกครรภ์ที่จะไปเกิดให้ดีล่ะ”

“แน่นอน ข้ากับท่านพญายมสนิทกันแค่ไหนเจ้าก็รู้ ตั้งแต่ครึ่งปีก่อน เขา 

ก็ได้เล็งครรภ์ของหญิงในตระกูลที่มีความสัมพันธ์กับตระกูลใหม่ของภรรยาข้าไว้ 

ให้แล้ว ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว...” พอพูดถึงตรงนี้ ข้าก็เดินไปตบไหล่ 

ทา่นพอ่สองสามท ี ทา่นพอ่หนัหนา้กลบัมา สะอืน้อยูค่รูห่นึง่แลว้เรยีกขา้ “เมย่เมย่!”

คาดวา่คงเปน็เพราะสหีนา้ขา้ไมสู่ด้นีกั ทา่นพอ่จงึมองขา้อยูน่านกวา่จะพดูตอ่  

“เม่ย ลูกเม่ยเม่ย เจ้าต้องให้อภัยพ่อนะ พ่อเฝ้ามองท่านแม่ของเจ้าเจริญเติบโต 

ขึน้ทกุวนั พอ่ทนไมไ่ดจ้รงิ ๆ ถา้พอ่ยงัไมไ่ปเกดิอกี พอ่คงเปน็ไดแ้คล่กูชายของนาง 

แล้ว”

“จริงหรือ ท่านเห็นท่านแม่ด้วยหรือ ข้าอยากเห็นท่านแม่บ้าง”

ท่านพ่อหยิบกระจกบานหนึ่งขึ้นจากเก้าอี้ของยายเมิ่งมาให้ข้าดู ในกระจก 

บานนั้นมีภาพเด็กผู้หญิงผูกจุกคนหนึ่งอายุราวเจ็ดแปดขวบกำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ 

ทารกชายคนหนึ่ง ข้ากะพริบตาสองสามครั้ง “ท่านแม่นี่เยี่ยมจริง  ๆ ท่านพ่อดูสิ  

อายุเท่านี้ก็มีหน้าตาคมเข้ม ต่อไปจะต้องเป็นสาวงามแห่งยุคแน่นอน ท่านพ่อ  

ท่านนี่โชคดีจริง ๆ”

ท่านพ่อปัดมือปฏิเสธพลางกล่าว “แม่ของเจ้าเพิ่งไปเกิดได้ปีเศษ จะโต 
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ขนาดนั้นได้อย่างไร นั่นมันลูกพี่ลูกน้องของแม่เจ้า ทารกชายที่เด็กหญิงอุ้มอยู่นั้น 

ต่างหากคือท่านแม่ของเจ้า”

“อะ อะไรนะ นั่นมันทารกชายชัด ๆ”

“ตอนนั้นแม่ของเจ้าจะเลือกครรภ์ทารกเพศหญิงจากบัญชีของท่านพญายม  

แต่ไม่รู้ว่าไอ้สารเลวคนไหนคาบข่าวไปฟ้องแม่เจ้าว่าพ่อเสียพนันมากมายอีกแล้ว  

แม่เจ้าโมโหมากจึงตัดสินใจเลือกไปเกิดในตระกูลซือหม่าซึ่งเป็นตระกูลจอหงวน 

ฝ่ายบู๊ผู้ยิ่งใหญ่ ซ้ำยังบอกว่าถึงแม้จะต้องเป็นวีรบุรุษตายในสนามรบ ก็จะไม่ให้ 

ท่านพ่อไปขัดใจอีก”

“ถ้าเช่นนั้นท่านพ่อ ท่านมิต้อง...”

ท่านพ่อกุมไพ่ไว้แน่นพลางกล่าว “เจ้าวางใจเถอะ ท่านแม่ของเจ้าหนีพ่อ 

ไม่พ้นหรอก ครรภ์ที่พ่อเลือกคือครรภ์ที่แม่เจ้าเลือกไว้ก่อนหน้านี้”

จำได้ว่าหลังจากที่บ้านเกิดเรื่องขึ้น ท่านแม่ก็ไม่พอใจมาตลอด ท่านบอกว่า 

หากภพชาติหน้ามีจริง ท่านจะไปเกิดในตระกูลฮ่องเต้ จะได้ไม่มีใครมาหาเรื่อง 

ท่านได้ “หรือว่าท่านแม่จะไปเกิดใน...”

“ต่อไปถ้าเจ้าเห็นองค์หญิงหวนเจาพระราชธิดาแห่งองค์ฮ่องเต้ จำไว้นะ  

นั่นคือพ่อเอง” ท่านพ่อเหม่อมองไปยังแม่น้ำลืมอดีต แล้วหันมามองข้า “อ้อ ลูก  

นี่เจ้ามาหาพ่อมีเรื่องอะไรหรือ”

ข้าดึงกระดาษและพู่กันมาจากด้านข้าง “ท่านพ่อ ท่านต้องจัดการเรื่อง 

แต่งงานให้ลูก”

ท่านพ่อยิ้มแฉ่งพร้อมรับพู่กันไว้ “ทำไม ตกหลุมรักเจ้าหนุ่มรูปงามนั่น 

อีกแล้วหรือ”

“ไม่ใช่ ลูกอยากให้ท่านพ่อช่วยเขียนหนังสือขอหย่าร้างกับสามีให้ ปลด 

ตำแหนง่สามทีัง้สามคนในบา้น...” ขา้ยงัพดูไมท่นัจบ ทา่นพอ่กโ็ยนพูก่นัทิง้ลงแมน่ำ้ 

ไน่เหอไปเสียแล้ว จากนั้นท่านก็ดื่มน้ำแกงลืมอดีตจนหมดภายในอึกเดียว ข้า 

ตกใจอ้าปากกว้างจนคางแทบจดพื้น “ท่านพ่อ ท่าน ท่าน นี่ท่านทำอะไร...”

ท่านพ่อมองข้าครู่หนึ่ง “เจ้าเป็นใครกัน”

ยายเมิ่งตบไหล่ท่านพ่อครั้งหนึ่ง “ใต้เท้าเนี่ยจิ้ง ทำไมถึงทำแบบนี้กับ 
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บุตรสาวตัวเองได้ นางไม่ชอบสามีก็ให้นางบอกเลิกไปเสีย ปรโลกนี้กว้างใหญ่  

ทรัพยากรก็สมบูรณ์นัก ผู้ชายแบบไหนล้วนมีทั้งนั้น” แล้วยายเมิ่งก็หันหน้ามา 

พูดกับข้า “แม่นางตงฟาง เจ้าอย่าไปเชื่อท่านพ่อของเจ้า เขากำลังแสดงละคร  

เมื่อดื่มน้ำแกงแล้ว ต้องข้ามสะพานไน่เหอไปก่อนจึงจะลืมเรื่องราวในชาตินี้...”

ยายเมิ่งสาธยายไม่หยุด ข้าชี้ไปที่ท่านพ่อ กำลังจะเอ่ยปากถาม ยายเมิ่ง 

ก็โบกไม้โบกมือด้วยความมั่นใจ “เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง เวลาของเขายังมาไม่ถึง  

ถ้าลงไปเกิดใหม่ตอนนี้ ก็ยากจะรับประกันได้ว่าจะไปเกิดเป็นหมูหมาหรือต้นไม้ 

ใบหญ้าหรือเปล่า เจ้าคุยกับเขาให้เข้าใจเถอะ...”

ในที่สุดยายเมิ่งก็สังเกตเห็นสีหน้าที่ผิดปกติของข้า แล้วมองตามนิ้วที่ข้าชี้ไป  

ท่านพ่อวิ่งกุมศีรษะไปถึงอีกฟากหนึ่งของสะพานไน่เหอเสียแล้ว หลังจากนั้น 

หนึ่งชั่วยาม ท่านพญายมก็ปิดสมุดบันทึกการเกิดดับ แล้วยื่นสมุดนั้นให้ยมทูต 

หัววัวและยมทูตหน้าม้าที่อยู่ข้าง  ๆ พลางพูดกับข้า “หลังจากที่ตาย พ่อของเจ้า 

ก็รักและให้ความสำคัญกับแม่เจ้ามาตลอด แต่ตอนนี้กลับไปเกิดในไข่ของแม่ไก่ 

ในบ้านที่แม่เจ้าอยู่ ถือว่าผิดพลาดครั้งใหญ่นัก ทำคุณบูชาโทษแท ้ๆ”

ข้าทำใจอยู่นานกว่าจะยอมรับได้ว่าท่านพ่อไปเกิดเป็นไก่หลังจากที่ท่าน 

พญายมปลอบใจข้าอยู่หลายรอบ “ตอนนี้ท่านพ่อของข้าไม่ได้อยู่ในปรโลกแล้ว  

ข้าจะเขียนหนังสือขอหย่าร้างกับสามีด้วยตนเองได้หรือไม่”

“เรื่องนี้ง่ายมาก เพียงแค่เจ้าดื่มน้ำแกงลืมอดีตแล้วไปเกิดใหม่เหมือนกับ 

พ่อของเจ้า การแต่งงานก็จะถือเป็นโมฆะไปเอง”

เรื่องไปเกิดใหม่ของท่านพ่อจบลงแล้ว เรื่องหย่าร้างกับสามีต้องพักไว้ก่อน  

สามีทั้งสามที่บ้านก็ไม่แสดงความเห็นใด  ๆ ส่วนเรื่องของผีผมดำนั้นยังจัดการ 

ไม่เรียบร้อย ข้าคิดว่าก่อนหน้านี้ข้าได้เสียมารยาทกับคุณชายฮวา จึงตัดสินใจ 

ไปขอโทษเขาถึงที่บ้าน ฮวาจื่อเซียวเป็นคนที่ได้รับการอบรมมาด ี ข้ายังไม่ทันกล่าว 

คำขอโทษที่เตรียมไว้จนจบ เขาก็ตัดบทอย่างสุภาพ “ที่ข้าเดินจากมาก่อนนั้น  

เพราะรู้สึกว่าไม่ควรเข้าไปรบกวน ไม่ใช่เพราะไม่พอใจแต่อย่างใด แม่นางตงฟาง 

โปรดอย่าคิดมาก”

ในเมื่อเขาพูดเช่นนี้ ข้าก็รู้สึกโล่งใจ จากนั้นข้าจึงทำตามแผนงานที่ตั้งใจไว้ 
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โดยแปลงกายเป็นคนเข้าไปในเมืองหลวงเพื่อไปสืบหาที่อยู่ของผีผมดำตนนั้น งานนี้ 

เป็นงานที่ง่ายมากสำหรับฮวาจื่อเซียว เพราะเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงราชวงศ์นี้  

เพียงแค่เขาห่มหนังเซียนของตัวเอง ก็เดินไปมาบนท้องถนนได้ตามใจชอบ ทว่า 

ในเมืองหลวงแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์ ชนชั้นสูง หรือแม้แต่ชาวบ้านทั่วไป 

จำนวนไมน่อ้ยลว้นเคยเหน็ขา้กนัทัง้นัน้ ทัง้ยงัมคีนจำนวนไมน่อ้ยทีรู่ว้า่ขา้ตายไปแลว้  

ขา้จงึตอ้งเอาผา้ไหมสขีาวคลมุศรีษะไว ้ ใหผ้า้บดบงัใบหนา้ครึง่หนึง่ แลว้เดนิจำ้อยา่ง 

หลบ ๆ ซ่อน ๆ ตามหลังฮวาจื่อเซียวไป

ภรรยาของผีผมดำเป็นบุตรสาวของเถ้าแก่หอขายเพชรพลอยแห่งหนึ่งใน 

เมอืงหลวง บา้นทีพ่กัอยูด่า้นหลงัอาคารหลงันัน้เอง แตต่อนกลางวนัเราเขา้ไปในบา้น 

ด้วยร่างคนไม่ได้ จึงได้แต่เดินวนไปวนมาอยู่ภายในร้าน ต้องรอจนตกกลางคืน  

จึงกลายร่างเป็นผีเข้าไปในบ้านได้ กิจการหอเพชรพลอยแห่งนี้นับว่าดีเลยทีเดียว  

ภายในร้านมีเพชรพลอย ไข่มุก และหยกงามละลานตา บรรดาฮูหยินและคุณหนู 

แห่งตระกูลผู้มั่งมีต่างพากันมาสั่งทำเครื่องประดับจนแน่นร้าน ทีแรกข้าคิดว่า 

จะเข้าไปเงียบ ๆ  ไม่ให้เป็นที่สังเกต แต่แม้ว่าข้าจะเอาผ้าคลุมหน้าไว้แล้ว ก็ไม่อาจ 

ปิดบังประกายความงามของฮวาจื่อเซียวไว้ได้ เมื่อเราเดินเข้าประตูใหญ่ของร้าน  

เสียงของผู้คนในร้านก็ค่อย  ๆ  เบาลงจนเงียบกริบ ข้าดึงผ้าไหมลงมาปิดใบหน้า  

แสร้งทำเป็นเลือกเพชรพลอยหลากสีสันกับฮวาจื่อเซียว เมื่อเลือกเพชรพลอยกัน 

อยูเ่งยีบ  ๆสกัพกั เสยีงของผูค้นในรา้นกค็อ่ย  ๆดงัขึน้เหมอืนเดมิอกีครัง้ เหลา่ฮหูยนิ 

กับคุณหนูทั้งหลายก็ยังหันมามองเราเป็นระยะ ขณะที่ข้ากำลังคิดอยู่ว่าการที่ข้ามา 

ที่นี่กับเขาเป็นวิธีที่ไม่ฉลาดสักเท่าไร ทันใดนั้นข้าก็ได้ยินเสียงคนพูดชื่อข้า ทำเอาข้า 

สะดุ้งตกใจ

“ถึงว่าไง ผู้หญิงนั้นจะสวยหรือไม่สวยไม่สำคัญ แต่สำคัญว่าชะตาชีวิตลิขิต 

ไว้อย่างไร ดูอย่างหนี้รักของตงฟางเม่ยกับบุตรชายของท่านผู้ตรวจการแผ่นดินสิ  

ถือเป็นคดีเลือดตัวอย่างได้เลย”

“กน็ัน่นะ่ส ิ ตอ่ใหส้วยกวา่นีก้ไ็มม่ปีระโยชน์ สดุทา้ยกต็อ้งตายอยา่งนา่อนาถ  

ซ้ำยังไม่ได้ไปดี เกือบถูกทางบ้านสามีขุดศพขึ้นมาจากหลุม น่าสมเพชเสียจริง”

ข้าตะลึงงันไปพักหนึ่ง ไม่กล้าเงยหน้ามองท่าทีของฮวาจื่อเซียว ที่จริง 
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ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ข้าได้ฟังคำเสียดสีนินทาทำนองนี้มาไม่น้อย แต่คิดไม่ถึงเลยว่า 

เมื่อตายแล้วคนยังขุดคุ้ยขึ้นมานินทาว่าร้ายอีก

“ข้าจะบอกให้ เรื่องนี้เกี่ยวกับโหงวเฮ้ง คางของแม่นางตงฟางพิฆาตสามี 

แหลมเสยีจนปอกตน้หอมได ้ ใบหนา้นางไมม่รีาศขีองความมัง่มแีมแ้ตน่อ้ย มนิา่เลา่ 

ชะตาชีวิตจึงอาภัพนัก”

“นัน่สนิะ ตอ้งฮหูยนินีส่โิหงวเฮง้ด ี ดกูร็ูว้า่เปน็ใบหนา้แหง่ความมงคลมัง่ม.ี..”

เมื่อได้ยินคำพูดนี้ จิตใต้สำนึกของข้าก็สั่งให้มองกระจกทองแดง ภาพข้า 

ในกระจกนั้นมีผ้าไหมสีขาวห้อยลงมาปกคลุมใบหน้าไว้ครึ่งหนึ่ง ริมฝีปากสีแดงคล้ำ 

อยู่บนผิวหน้าซีดขาว ราวกลีบดอกไม้สีเลือดที่แต่งแต้มไว้บนใบหน้า ไม่เหมือน 

ใบหนา้ของคนเปน็แมแ้ตน่อ้ย หากขา้เกดิวูว่ามแลว้กลายรา่งปรากฏตวัในรา่งผตีอนนี ้

เกรงว่าจะได้ฉายา  ‘ซากศพตงฟางหลอกหลอนคนทั้งหอ’  เพิ่มมาอีกชื่อ บ่าวชาย 

ที่ขายเพชรพลอยเดินเข้ามากล่าวว่า “คุณชายท่านนี้ ท่านกับภรรยาต่างก็รูปงาม 

สมกับเป็นกิ่งทองใบหยก ท่านจะซื้อกำไลให้ภรรยาสักคู่ไหม”

ข้ากล่าว “เขาไม่ใช่สามีของข้า แต่เป็นพี่ชาย”

“จริงหรือ อ้อ แต่ดู  ๆ  แล้วหน้าตามีส่วนคล้ายกันอยู่หลายส่วน ข้าคิดว่า 

หน้าตาคล้ายกันเพราะมีชะตาเป็นคู่สามีภรรยากันเสียอีก”

“ภรรยาของข้าค่อนข้างขี้อาย จึงพูดแบบนั้นไป” ฮวาจื่อเซียวยกข้อมือ 

ของข้าขึ้นมา แล้วหยิบกำไลทองขึ้นมาวงหนึ่ง “เมียจ๋า ข้าว่ากำไลวงนี้เหมาะกับ 

สีผิวของเจ้ามาก ลองใส่ดูสักหน่อยเถิด”

เมื่อถูกเขาแตะเนื้อต้องตัว ข้ารีบหดมือกลับราวกับถูกไฟดูด ข้าลองสวม 

กำไลด้วยตัวเอง มองกำไลอย่างไม่ตั้งใจพลางกล่าว “ใช้ได้ทีเดียว”

บรรดาฮหูยนิกบัคณุหนทูีม่องฮวาจือ่เซยีวอยูต่า่งเบนสายตามามองขา้ ฮหูยนิ 

ซึ่งเป็นภรรยาของขุนนางที่พูดถึงข้าเมื่อครู่นี้กล่าวว่า “ฮูหยินท่านนี้...ข้าเคยเห็นท่าน 

ที่ไหนมาก่อน”

ข้าตื่นตกใจเสียจนเหงื่อแตก คราวนี้เกือบถูกจับได้แล้ว จะทำอย่างไรดี

ฮวาจ่ือเซียวพูด “ฮูหยินก็รู้สึกคุ้นหน้านางหรือ นางหน้าตาคล้ายกับตงฟางเม่ย 

มาก”
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เห็นได้ชัดว่าฮูหยินท่านนั้นไม่พอใจข้ามานานแล้ว เพราะสามีของนางเคยคิด 

จะใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อตัวข้า แต่นางรำอย่างข้าแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำ  

และยังดูถูกโสเภณี ข้ายอมถูกทุบตี แต่อย่างไรก็ไม่ยอมพบเขาด้วยเหตุนี้ เมื่อ 

ได้ยินชื่อข้า เขาก็ขมวดคิ้ว “คุณชายดูเป็นผู้มีความสามารถ ทั้งวาจาก็ไพเราะ  

เหตุใดจึงต้องแต่งงานกับหญิงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตงฟางเม่ยเล่า” ฮูหยินผู้นี้ 

ช่างสมกับเป็นภริยาขุนนาง แม้คำพูดที่กล่าวจะไม่น่าฟัง แต่กิริยานั้นไม่หยาบคาย 

แม้แต่น้อย

ฮวาจื่อเซียวยิ้ม “ฮูหยินเข้าใจผิดแล้ว เหตุที่ข้าแต่งงานกับนางก็เพราะนาง 

มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแม่นางตงฟาง”

“นางรำชัน้หนึง่กเ็ปน็เพยีงตำแหนง่ แตท่ีจ่รงิแลว้นางคอืนางรำทีเ่ตน้กนิรำกนิ  

ซ้ำยังพิฆาตสามีจนสิ้นใจไปสามคน เช่นนี้แล้วคุณชายยังคิดว่าไม่เป็นไรงั้นหรือ  

หากมีคนกล่าวดูถูกภรรยาของท่านด้วยคำว่านางรำ ท่านไม่กลัวว่านางจะโกรธหรือ”

“นางไมถ่อืสาหรอก” ฮวาจือ่เซยีวมองขา้ดว้ยแววตาหวานซึง้ครูห่นึง่ “เพราะ 

นางรู้ว่าข้าจริงใจกับแม่นางตงฟาง ต่อให้ต้องอยู่กับป้ายวิญญาณของแม่นางตงฟาง 

ทุกเมื่อเชื่อวัน ข้าก็ยินยอมน้อมรับความชอกช้ำนั้น”

สีหน้าของภริยาขุนนางผู้นั้นซดีเผือด บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ที่เออออไปกับ 

นางก่อนหน้านี้ล้วนนิ่งงันไปตาม  ๆ  กัน ฮวาจื่อเซียวคิดแผนการตลบหลังพวกนาง 

ได้ดีกว่าข้ามาก ถ้าเทียบกับวิธีที่ให้เขาดึงผ้าคลุมหน้าออกแล้วบอกรักข้าต่อหน้า 

ทุกคน การที่เขากล่าวไปเช่นนั้น น่าจะเป็นการตบหน้าพวกนางฉาดใหญ่ได้ดีเสีย 

ยิง่กวา่ ทา่มกลางสายตาทกุคูท่ีม่องมา ฮวาจือ่เซยีวพาขา้เดนิไปยงักำไลหยกทีอ่ยูใ่น 

กล่องสีแดงประดับดิ้นทองใบใหญ่ จังหวะพอดีกับที่สามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังจะหยิบ 

กำไลวงนัน้ หญงิวยักลางคนคนขายเพชรพลอยกท็ำทา่ปดัดว้ยแขนเสือ้ “ถอยไปซะ  

ถอยไป นี่เป็นกำไลหยกโบราณของสนมเอกในราชวงศ์ก่อน ถือเป็นของล้ำค่า 

ของร้านเรา พวกเจ้ายืนห่าง ๆ หน่อย ระวังจะชนแตกแล้วชดใช้คืนไม่ไหว”

ฮวาจื่อเซียวพูดกับนางว่า “ช่วยหยิบกำไลวงนี้ให้ภรรยาข้าลองหน่อย”

นางกวาดตามองฮวาจื่อเซียวอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นหยิบกำไลหยกออกมาแล้ว 

ส่งให้ข้าอย่างระมัดระวัง กระซิบบอกราคากำไลหยกที่ข้างหูฮวาจื่อเซียว คงเป็น 
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เพราะเคยลำบากมามาก ครั้นได้ยินราคาของกำไลนั้น ข้าเกือบจะทำกำไลหล่น  

“ท่านรีบเก็บกำไลวงนี้ให้ดีเถอะ”

“ข้าจะซื้อกำไลวงนี ้ รบกวนช่วยห่อกำไลทองวงนั้นด้วย วงนั้นข้าก็จะซื้อ”

ฮวาจื่อเซียวใช้จ่ายมือหนักเช่นนี้ ทำให้คนที่อยู่รอบ  ๆ ตกตะลึงกันถ้วนหน้า  

หญิงคนขายรับกำไลหยกแล้วเดินเข้าไปหลังร้านตามคำสั่งอย่างว่าง่าย ข้ามอง 

ตามหลังนาง ถอนหายใจแล้วพูดว่า “ถ้าตอนกลางคืนนางพบว่าเงินที่ท่านให้ไปเป็น 

เงินกระดาษ คงตกใจสุดขีด”

“ใครว่าข้าจะจ่ายเงินกระดาษให้นาง”

ข้าแปลกใจ “หรือว่าท่านจะจ่ายด้วยเงินจริง”

“ที่ร้านเงินตราในปรโลกสามารถแลกเงินที่ใช้บนโลกมนุษย์ได้ เจ้าไม่รู้หรือ”  

ฮวาจื่อเซียวหยิบเงินออกมาวางบนโต๊ะ “ถึงแม้ข้าจะทำการค้าในปรโลก แต่หาก 

ต้องทำธุระบนโลกมนุษย ์ ข้าก็ต้องทำให้ถูกต้อง ไม่คดโกง”

“แต่ของชิ้นนี้แพงเกินไป ซื้อไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร”

ฮวาจื่อเซียวยิ้มรับแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนเป็นน้ำเสียงปกติของเขา  

“เมียจ๋า เจ้าอย่าได้กังวลไปเลย เจ้าย่อมรู้ว่าตั้งแต่แม่นางตงฟางสิ้นใจไป ไข้ใจ 

ของข้านั้นรักษาไม่หายเสียที เวลาที่ข้ามองดูเจ้าสวมกำไลวงนี้ ก็เหมือนกับข้า 

ได้เห็นแม่นางตงฟางสวมกำไลนี้อยู่...เจ้าอยากให้ข้ามีความสุขไม่ใช่หรือ ถ้าเช่นนั้น 

ก็รับกำไลไว้เถอะ”

ฮวาจื่อเซียวคิดจะยั่วโมโหบรรดาฮูหยินกับเหล่าคุณหนูทั้งหลาย เมื่อหญิง 

คนขายห่อกำไลทองอีกวงเสร็จก็เอามาให้ เขาให้ข้าสวมกำไลหยกเลยในตอนนั้น  

แล้วจูงมือข้าเดินออกไป ขณะกำลังจะออกจากประตูใหญ่ของร้าน ภายในหอ 

เพชรพลอยนั้นเงียบเสียจนได้ยินเสียงลม พอออกมาจากร้าน เขาก็ปล่อยมือข้า  

“ข้าเสียมารยาทกับเจ้า”

ที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร แต่พอเขากล่าวเช่นนี้ ข้ากลับทำตัวไม่ถูก  

ข้ากุมมือตัวเอง หันไปยิ้มให้เขา “คุณชายฮวาช่างมีน้ำใจกล้าหาญนัก ถึงขนาด 

สิ้นเปลืองเงินทองเพื่อแก้ต่างแทนข้า ข้าต้องเลี้ยงอาหารท่านให้อิ่มหนำสำราญ 

สักมื้อ”
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“เจ้าเกรงใจเกินไปแล้ว ข้าไม่ได้ทำอะไรมาก นอกเสียจากเวลาและลงเงิน 

มากหน่อย ข้าก็แค่ยื่นมือเข้าไปช่วยเล็กน้อย” ฮวาจื่อเซียวหยุดพูดครู่หนึ่ง “แม้ว่า 

ในปรโลกจะคึกคักพลุกพล่าน แต่ผีแทบทุกตนล้วนเป็นเพียงแขกผู้มาเยือน เมื่อ 

ดื่มน้ำแกงลืมอดีตแล้วต่างก็กลายเป็นคนแปลกหน้า ไม่ง่ายเลยที่ข้ากับแม่นาง 

ตงฟางจะรู้สึกคุ้นเคยดั่งเพื่อนเก่าตั้งแต่แรกพบ ต่อไปหากมีอะไรที่ข้าช่วยได ้ ขอให ้

บอกได้เลย ข้าจะช่วยสุดกำลัง มิให้เสียทีที่ได้รู้จักกัน”

กลางดึกคืนนั้น ข้ากับฮวาจื่อเซียวลอบเข้าไปในจวนของผีผมดำด้วยกัน  

ภายในจวนวังเวง ท่ามกลางความมืดมิดมีเพียงแสงไฟจากโคมกระดาษบนกำแพง 

ไม่กี่ดวงซึ่งไหวเบา  ๆ  ตามสายลม ตรงลานบ้านมีวิญญาณของบ่าวรับใช้สองตน 

ที่เพิ่งตายลอยไปลอยมา เมื่อเข้าไปสำรวจพักหนึ่งพบว่าบนประตูบานใหญ่ทุกบาน 

มียันต์ไล่ผีแปะอยู่หลายใบ

“ยันต์นี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลย” ข้าหลบยันต์ไล่ผีแล้วลอยทะลุผนังเข้าไป

คุณหนูกับคนในครอบครัวต่างก็ย้ายจากเรือนใหญ่ไปอยู่เรือนหลังอื่นแล้ว  

ในเรือนใหญ่มีเพียงผู้คุ้มกันกับสาวใช้ที่คอยเก็บกวาดเรือน ฮวาจื่อเซียวมองสำรวจ 

บริเวณรอบ ๆ อยู่ครูห่นึ่ง “ดูท่าสถานที่แห่งนี้มีเงือ่นงำบางอย่างอยู ่ เราไปดูด้านหน้า 

กันเถอะ” เงาผีในชุดแดงของเขาพลิ้วไหวอยู่ในค่ำคืนมืดมิด ผมดำพลิ้วสลวยดุจ 

สายหมอก ขณะที่ตามหลังเขาไป จู่ ๆ ข้าก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วผีกับเซียนนั้นไม่ต่างกัน 

มาก เพราะต่างก็เป็นสิ่งว่างเปล่า ปรากฏให้เห็นเป็นแขนเสื้อล่องลอยไปมา  

พลิ้วไหวดั่งลม จะต่างกันก็เพียงผีเป็นหยิน แต่เซียนเป็นหยาง ผีอยู่ในปรโลก  

แต่เซียนอยู่ในหอหยก ระหว่างที่ลอยทะลุเข้านอกออกในตามเขาเข้าไปในหอภาพ 

ได้พักหนึ่ง จู่  ๆ  เขาก็หันหน้ากลับมาบอกข้า “ตามติดข้าให้ดี อย่าหลงหายไปล่ะ”

ม่านลายปักที่อยู่ด้านหลังเขาประดุจหมอกควัน แม้จะเห็นเพียงใบหน้า 

ด้านข้าง แต่ดวงตาและคิ้วของเขาดำเข้มดุจน้ำหมึก ดวงตาสีดำเข้มคู่นี้ตัดกับ 

สันจมูกที่งามราวสลักจากหยกขาวอย่างชัดเจน  สายตาที่มองมายิ่งทำให้รู้สึก 

ราวกับอยู่คนละภพชาติ ข้าลืมไปชั่วขณะว่าภายใต้หนังที่เขาห่มอยู่นั้นเป็นเพียง 

โครงกระดูกแห้ง ติดตามเขาไปประหนึ่งต้องมนตร์ ในที่สุดเราก็มาหยุดอยู่ที่หน้า 

ประตูเรือนพักใหญ่หลังหนึ่ง ป้ายบนประตูบานนี้เขียนชื่อของลูกเขยไว้ น่าจะ 
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เป็นที่พักของผีผมดำ บนกำแพงหินสองข้างของประตูมียันต์จินกัง รูปเทพจงขุย  

แผนภูมิปากว้า และแถบปิดสถานที่แปะซ้อน  ๆ  กันอยู่เต็มไปหมด ดูราวกับหิมะ 

กองหนา ทุกครั้งที่มีลมพัดมา แถบปิดสถานที่ก็จะปลิวขึ้นลงตามลม ข้าขมวดคิ้ว  

“ทำเช่นนี้ก็เกินไปกระมัง”

ฮวาจื่อเซียวกล่าว “ปิดไว้แน่นหนาเช่นนี้ก็ใช่ว่าเราจะเข้าไปไม่ได้ แต่เพื่อ 

ป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึง เรารอกันก่อนดีกว่า”

เรารออยู่ที่หน้าบ้านของผีผมดำจนถึงรุ่งสาง ข้าถือยันต์จินกังสองสามใบ  

ปรากฏกายที่ด้านนอกประตูบ้าน แล้วยืนดักผู้คุ้มกันคนหนึ่งที่กำลังหาบน้ำมา 

พลางถาม “พี่ชายท่านนี้ ยันต์นี่ปลิวออกมาจากจวนที่ท่านอยู่ ขอถามหน่อยเถอะ 

ว่ามีอะไรเกิดขึ้น”

ผู้คุ้มกันแบกไม้คานเดินต่อไปข้างหน้า เขาส่ายหัวไปตลอดทาง “เฮ้อ จวน 

ของเรามีผีมาหลอกหลอนอยู่ตลอด โดยเฉพาะที่ เรือนของลูกเขย ผีหลอก 

หนักข้อนัก ช่วงนี้เขาหายสาบสูญไป จึงติดแถบปิดสถานที่เอาไว้ป้องกันไม่ให้ 

มีสิ่งชั่วร้ายเข้าไป ข้าว่านะ รีบย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่า”

หลังผู้คุ้มกันเดินจากไป ฮวาจื่อเซียวครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง “แม่นางตงฟาง  

เจ้าไปรอข้าที่โรงเตี๊ยมฝั่งตรงข้ามสักครู ่ ข้าไปครู่เดียวแล้วจะกลับมา”

“ท่านกำลังจะไปทำอะไรหรือ”

“หาทางเข้าไปอย่างเปิดเผย ไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ”

ข้าปกปิดใบหน้าขณะสั่งน้ำชาหนึ่งกา แล้วนั่งพักอยู่ในโรงเตี๊ยม เวลาผ่านไป 

ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วยาม ข้ายังไม่เห็นฮวาจื่อเซียว จึงคิดจะไปหาเขา ขณะนั้นเอง 

ข้าก็หันไปเห็นผู้ชายร่างบึกบึนคนหนึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ เขาเขย่าเหยือกเหล้าในมือไปมา  

ลูบหนวดหนา “โอ้ น้องสาว ออกมาข้างนอกคนเดียวเช่นนี้ช่างอันตรายนัก  

ให้พี่คุ้มครองเจ้าเถอะ”

ข้ามองเขาปราดเดียวผ่านผ้าคลุมหน้า แล้วก้มหน้าดื่มชาต่อ ชายร่างใหญ่ 

คนนัน้ยิง่ไดใ้จ ขยบัหนา้เขา้มาใกลข้ึน้อกี พดูทัง้กลิน่เหลา้ตลบอบอวล “ยังไม่เรยีก 

คนมาเก็บเงินอีก อายหรือ” เขาพูดพลางวางมือลงบนไหล่ข้า  ลูบคลำอย่าง 

หยาบคาย



134

ชะตารักพันภพ

“ไปให้พ้น” ข้าพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าว

ชายร่างใหญ่ตกตะลึงไปครู่หนึ่ง “เจ้าว่าไงนะ”

ข้ายกถ้วยชาขึ้นมา พลั้งมือทำน้ำชาที่ร้อนจัดหกใส่กางเกงของเขา เขาร้อง 

ด้วยความเจ็บปวดครั้งหนึ่ง กุมเป้ากางเกงไว้แล้วด่าทอยกใหญ่ “นังหญิงชั่ว  

กล้าทำกับข้าถึงเช่นนี้ ถ้าวันนี้ข้าไม่จัดการเจ้า...”

เขางอตัว นัยน์ตาแดงก่ำ เงยหน้ามองข้า ข้าค่อย  ๆ  เปิดผ้าไหมคลุมหน้า 

สีขาวพลางยิ้มให้เขา “พี่ชายท่านนี้ ท่านพูดว่าอะไร น้องฟังไม่ถนัดนัก”

เขาทำทา่จะอา้ปากรอ้งเสยีงดงั ขา้ใชฝ้าถว้ยชาปดิปากของเขาไว้ “อยา่สง่เสยีง  

แล้วเดินออกไปซะ”

เห็นได้ชัดว่าชายร่างใหญ่สร่างเมาจนเกือบคืนสติแล้ว พยักหน้าหงึก  ๆ  

เชื่อฟังแต่โดยดี ปิดปากเงียบและหนีออกจากร้านไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีด  

ข้าล้วงกระจกทองแดงออกจากกระเป๋าเสื้อตรงหน้าอกมาส่องดูหน้าตัวเอง ที่จริงข้า 

ก็เสียใจอยู่ไม่น้อยที่หน้าผีของข้าไม่เหมือนกับหน้าตาคนปกติ แต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาด 

ทำใหช้ายอกสามศอกปสัสาวะรดกางเกงได ้ ขณะทีข่า้ยกกานำ้ชาจะรนิชาใหต้วัเองนัน้  

มือเรียวยาวของใครคนหนึ่งก็กดมือข้าไว้ หญิงสาวคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียว 

กับข้านั่งลงข้าง  ๆ แม้ว่าใบหน้าของนางจะใหญ่ไปเล็กน้อย โหนกแก้มจะกว้าง 

ไปหน่อย และเอวก็ไม่บางนัก แต่ดวงตาคู่นั้นช่างงดงามเกินบรรยาย เมื่อนางยิ้ม 

น้อย ๆ ก็งามดั่งนางฟ้าจำแลง “แม่นางตงฟางช่างกล้าบ้าบิ่นเสียจริง”

ทีแรกข้าจะถามว่านางคือใคร แต่เมื่อคิดเงียบ  ๆ  อยู่ครู่หนึ่ง ข้าก็นึกได้  

“...คุณชายฮวา?”

“ฉลาดมาก”

ข้ารู้สึกงุนงงบอกไม่ถูก “หนังที่ท่านห่มอยู่นี้เป็นหนังของใคร”

เขาตอบด้วยการยิ้มให้ข้า จากนั้นก็พาข้ามาที่หน้าประตูเรือนพักของผีผมดำ  

เทา้สะเอวขา้งหนึง่พลางชีไ้ปทีป่ระตู “แกะแถบปดิสถานทีพ่วกนีอ้อกใหห้มด อยา่ให ้

เหลอืแมแ้ตแ่ผน่เดยีว ตดิแถบพวกนีเ้อาไว ้ ทา่นเขยกไ็มก่ลบัมาหรอก ขา้จะเขา้ไปด ู

เสียหน่อย”

“แต ่ แต่นายท่านสั่งไว้ว่า...”
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“ท่านเขยไม่กลับมานานขนาดนี้ ต้องเป็นเพราะเสียใจเรื่องพ่อสามีของข้าแน่  

ขา้จะเขา้ไปจดุธปูหอมสกัดอก บอกใหว้ญิญาณพอ่สามรีบัรูแ้ละชว่ยคุม้ครองทา่นเขย 

ใหก้ลบัมาอยา่งปลอดภยั เรือ่งวนันีไ้มว่า่ใครหนา้ไหนกห็า้มบอกนายทา่น! แลว้ตอ่ไป 

ก็ห้ามเอ่ยถึงเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาด!”

“ขอรับ”

ระหว่างที่มองดู  ‘คุณหนู’  เจ้ากี้เจ้าการสั่งงานผู้คุ้มกันอย่างคล่องปากนั้น  

ข้าอดสงสัยไม่ได้อยู่หลายครั้งว่า จริง  ๆ  แล้วคนคนนี้อาจจะไม่ใช่ฮวาจื่อเซียว จน 

เมือ่แถบปดิสถานทีถ่กูแกะออกหมด บา่วรบัใชต้า่งแยกยา้ยกนัไปแลว้ เขาผลกัประต ู

เข้าไป แล้วส่งสายตาให้ข้าซึ่งกำลังล่องหนอยู่ ข้าจึงแน่ใจว่าเป็นเขาและตามเข้าไป  

“เยี่ยมจริง ๆ คุณชายฮวา”

“ชมเกินไปแล้ว”

ภายในบ้านเก่าโทรมรกร้าง ข้าวของระเกะระกะ แผ่นยันต์กระดาษกับ 

แผนภูมิปากว้าปลิวว่อนทั่วบริเวณ ฮวาจื่อเซียวผลักประตูไม้แดงที่มีฝุ่นเกาะหนา 

ให้เปิดออก แล้วเข้าไปสำรวจภายในห้องของผีผมดำ ขณะที่มองดูร่างใหม่ของเขา 

จากด้านหลัง ในที่สุดข้าก็ทนไม่ได้จนต้องถาม “ท่านฆ่าคุณหนูหรือ”

ฮวาจื่อเซียวหยุดครู่หนึ่งขณะกำลังยกที่นอนขึ้นแล้วตอบ “เปล่า”

“ถ้าเช่นนั้นหนังคนนี่...”

“ขา้หาคนตายไดค้นหนึง่ เอาหนงัของเขามาวาดเปน็รปูรา่งหนา้ตาของคณุหน”ู  

ฮวาจือ่เซยีวไมไ่ดห้นัหนา้มาตอบ เพยีงแตห่ยดุคน้ครูห่นึง่ “ดงันัน้เราตอ้งรบีจดัการ 

ให้เสร็จ ไม่เช่นนั้นถ้าคุณหนูตัวจริงกลับมา ความก็จะแตก”

ข้าถอนหายใจโล่งอก จากนั้นข้าพบกล่องไม้ใบหนึ่งในตู้หนังสือ จึงหยิบ 

ออกมา “กล่องนี้ใส่กุญแจไว้”

“ข้าจัดการเอง”

ฮวาจื่อเซียวเดินมาเอาฝ่ามือลูบบนกล่องใบนั้นรอบหนึ่ง ทันใดนั้นแม่กุญแจ 

ก็ถูกปลดออก คงเป็นเพราะสายตาของข้าที่มองอยู่ตกตะลึงมาก เขาจึงอธิบาย  

“ฤทธิ์เซียนของข้ายังพอหลงเหลืออยู่บ้าง”

ในกล่องใบนั้นมีจดหมายจากที่บ้านมากมายหลายฉบับ จดหมายแทบ 
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ทุกฉบับลงชื่อท่านปู่จ้าวซึ่งเป็นบิดาของผีผมดำ ดูจากลายมือในจดหมายก็เดาได้ว่า 

ผูเ้ขยีนไดร้บัการศกึษานอ้ย จดหมายฉบบัแรก ๆ เปน็จดหมายไถถ่ามสารทกุขส์กุดบิ 

ทั่วไป แต่ฉบับหลัง  ๆ  ท่านปู่จ้าวเขียนว่าโรคเก่าของตนกำเริบกำลังป่วยหนัก จึง 

อยากเห็นหน้าลูกชายตนเองสักครั้ง จดหมายฉบับสุดท้ายท่านปู่จ้าวเขียนถึงต้นไม้ 

ที่บ้าน ต้นไม้ต้นนี้อายุเกือบหกสิบปีแล้ว เป็นต้นไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาและ 

มีดอกใบงามบานสะพรั่ง ถือเป็นของมีค่าที่สุดในบ้าน สุขภาพของท่านปู่จ้าวย่ำแย่ 

ลงทกุวนั เกรงวา่ชะตาใกลจ้ะถงึฆาต แตล่กูชายไมไ่ดก้ลบัมาเยีย่มบา้นนานมากแลว้  

ท่านปู่จ้าวปลงไม่ตก จึงตัดสินใจโค่นต้นไม้ต้นนั้นเพื่อขายเอาเงินซื้อยามากิน  

หากทำเช่นนี้ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่รอเห็นหน้าลูกชายได้อีกสามสี่ปี ทว่าจดหมาย 

ฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับสุดท้าย เมื่อข้ากับฮวาจื่อเซียวอ่านจดหมายจบ ข้าก็เอ่ยว่า  

“ในเมื่อต้นไม้ต้นนั้นปรากฏในปรโลก ย่อมหมายความว่าต้นไม้นั้นถูกโค่นไปขาย 

แล้ว แต่เหตุใดบิดาของเขาจึงสิ้นใจแล้วเล่า”

ฮวาจื่อเซียวเงียบไปครู่หนึ่ง “เราไปสำรวจที่บ้านเกิดเขากันเถอะ”

จากเมืองหลวงไปยังบ้านเกิดของผีผมดำต้องนั่งเกวียนไปหลายวันหลายคืน  

แต่เราไปจากทางลัดในปรโลก จึงไปถึงหมู่บ้านเล็ก ๆ  ที่เป็นบ้านเกิดของเขาภายใน 

คืนนั้นเอง หน้าบ้านของเขามีบริเวณรกร้างอยู ่ บ้านดินหลังเล็กนั้นถูกปล่อยร้างมา 

นานปี ที่ลานบ้านมีหลุมใหญ่อยู่หลุมหนึ่ง ดูแล้วน่าจะเป็นบริเวณที่เคยปลูกต้นไม้  

ข้าง  ๆ  หลุมนั้นเป็นสุสานที่ก่อด้วยอิฐอย่างลวก  ๆ บนสุสานมีหญ้าขึ้นรกไปหมด  

บนแผ่นป้ายไม้มีชื่อของบิดาผีผมดำเขียนอยู่

ขณะที่กำลังจะเดินเข้าไปสำรวจก็มีหญิงชราคนหนึ่งถือผักเดินมาพูดว่า  

“ผู้เฒ่าจ้าวตายไปหลายปีแล้ว ไม่ต้องดูหรอก”

ฮวาจื่อเซียวถาม “ว่าแต ่ ต้นไม้ต้นนี้หายไปไหน”

“ออ้ เจา้ไมรู่เ้รือ่งตน้ไมน้ีห้รอื ตน้ไมน้ีเ้ปน็ตน้ไมม้งคลทีพ่อ่แมข่องผูเ้ฒา่จา้ว 

ปลกูตอนเขาเกดิ ตอนเขาแตง่งานตน้ไมก้อ็อกดอก ตอนลกูชายเขาคลอดกอ็อกผล  

ศักดิ์สิทธิ์มาก ตอนแรกที่เขาคิดจะโค่นต้นไม้ต้นนี้ พวกเราพูดหว่านล้อมไม่ให้เขา 

โค่น ในเมื่อต้นไม้มงคลต้นนี้เป็นรากเหง้าของชีวิตเขา ถ้าถอนรากถอนโคนต้นไม้ 

นี้แล้ว ย่อมเท่ากับตัดรากตัดชะตาชีวิตของตัวเอง แต่สุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อ บอกว่า 
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อยากเจอหน้าลูกชาย ต้องขายต้นไม้เพื่อเอาเงินไปซื้อยา แล้วเป็นยังไงเล่า พอโค่น 

ต้นไม้แล้วเขาก็ป่วยหนักขึ้น ต่อให้หาซื้อยามาได้ก็รักษาไม่หาย หลังจากนั้นไม่กี่วัน 

เขาก็สิ้นใจ”

“แต่ลูกชายของเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองหลวงหรอกหรือ ลูกชายเขาน่าจะตอบ 

จดหมายกลับมาบอกบ้างว่าตัวเองอยู่ดีมีสุข”

“พวกเราตา่งกเ็ขา้ใจวา่ลกูชายเขาตายแลว้ หลงัจากไปเมอืงหลวงกไ็มไ่ดส้ง่ขา่ว 

กลับมาเลย”

หลังออกจากโลกมนุษย์กลับมาถึงชานเมืองเมืองโยวตู ฮวาจื่อเซียวก็ไปที่ 

ตำหนักเหยียนหลัวหวัง แล้วจึงไปหาผีผมดำกับข้าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผีผมดำเห็น 

ฮวาจือ่เซยีวภายใต้หนังคนผืนใหม่ก็ตกตะลึง “เมียจา๋ เมียจ๋า ทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ได ้ 

หรือว่าเจ้าก็ถูกทำร้ายจนสิ้นลมแล้ว”

“นี่ไม่ใช่ภรรยาเจ้า เขาคือฮวาจื่อเซียวที่ปลอมตัวเป็นภรรยาของเจ้าต่างหาก”  

ข้าเดินเข้าไปใกล้ผีผมดำอีกนิด “บิดาของเจ้าสิ้นใจได้อย่างไร เจ้ารู้หรือไม่”

ผีผมดำตอบอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ “ข้าไม่รู้...”

ขา้หยบิจดหมายของบดิาเขาออกมา “แลว้จดหมายพวกนีค้อือะไร ทา่นเขยีน 

จดหมายถึงเจ้ามากขนาดนี้ แต่เจ้ากลับไม่ตอบแม้แต่ฉบับเดียว”

“ทา่นพอ่ตามธีรุะใหข้า้ชว่ยจดัการอยูต่ลอดเวลา ขา้จงึไมม่เีวลาเขยีนจดหมาย 

ตอบเลย”

“พ่อตาของเจ้าสำคัญ หรือว่าพ่อของเจ้าสำคัญกันแน่”

“ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อตากับลูกเขยย่อมสำคัญเทียบเท่ากับสายใยของพ่อ 

กับลูก” ผีผมดำอธิบายด้วยเหตุผลต่อไป “ซ้ำพ่อข้ายังไม่มีธุระอันใด เพียงแค่ 

อยากให้ข้ากลับไปเยี่ยม ไปกินไปเที่ยวเล่นในชนบทก็เท่านั้น ท่านนายกองฯตงฟาง  

ข้าแต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้ว จะให้กลับบ้านเดิมบ่อย ๆ นั้นคงไม่ได้”

“แล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่ตอบจดหมาย ปล่อยให้พ่อเจ้าตายไปแบบนี้โดยไม่ทำ 

อะไรเลย”

ผีผมดำอึ้งไป ก่อนพูดเสียงดัง “แล้วนี่ข้าจะทำเช่นไรดี ตอนนี้พ่อกำลัง 

สาปแช่งข้าอยู่ ท่านดูสิ ข้าไม่เพียงถูกทำร้ายจนสิ้นใจ ตอนนี้ยังถูกพ่อที่กลายร่าง 
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เป็นต้นไม้ผีรัดไว้แน่น ผลกรรมเหล่านี้ที่ข้าได้รับก็น่าจะสาสมแล้ว นี่จะให้ข้าติดอยู่ 

ที่นี่ไปถึงเมื่อไรถึงจะถือว่าชดใช้กรรมหมด!”

“ต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่พ่อของเจ้า” ฮวาจื่อเซียวมองขึ้นไปบนกิ่งก้านของต้นไม้ 

ที่มีใบดกหนาแล้วพูดต่อ “ต้นไม้ต้นนี้เพียงแต่ทวงความยุติธรรมคืนให้พ่อเจ้า  

จริง ๆ แล้วพ่อของเจ้าตกนรกสิบแปดขุมไปนานแล้ว”

“...นรกสิบแปดขุม? ทำไมเล่า”

“ที่จริงแล้วคนที่ต้องตกนรกสิบแปดขุมคือเจ้า แต่ท่านรับโทษแทนเจ้า เจ้า 

เพียงแค่ถูกมัดไว้เฉย  ๆ แต่พ่อของเจ้าต้องโทษทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกภูเขา 

น้ำแข็ง เจ้าควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับแล้ว” เมื่อพูดจบ ฮวาจื่อเซียวก็หันมา 

พูดกับข้า “แม่นางตงฟาง เรากลับกันเถอะ”

พอเราเดินออกมาไม่กี่ก้าว ผีผมดำก็ตะโกนมาจากด้านหลัง “รอเดี๋ยว  

รอเดี๋ยวสิ...แล้วข้าจะหลุดไปจากตรงนี้ได้เมื่อไรล่ะ”

ฮวาจื่อเซียวตอบโดยไม่หันหน้ากลับไป “รอให้ต้นไม้หายแค้นก่อน ตอนนั้น 

มันก็คงปล่อยเจ้าไป”

ระหว่างที่เดินกลับเข้าเมืองด้วยกัน ข้ายิ้มเจื่อน  ๆ  พลางกล่าว “ถึงขนาดนี้ 

แล้ว เขาก็ยังคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่ได้คิดถึงบิดาบังเกิดเกล้าเลย”

“ใจของบิดานั้นอยู่ที่บุตร  แต่ใจของบุตรกลับอยู่ที่ผู้อื่น  คนแบบนี้มี 

มากมายนัก”

ข้าหันกลับไปมองต้นไม้ที่รัดผีผมดำไว้แน่นต้นนั้น ถอนหายใจครั้งหนึ่ง  

“ท่านปู่จ้าวโค่นต้นไม้แล้วขายไป แต่ต้นไม้กลับไม่ติดใจ ทั้งยังแก้แค้นแทนเขา 

ด้วย แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าก็ยังมีหัวใจ แต่คนกลับมีน้ำจิตน้ำใจสู้ต้นไม้ใบหญ้า 

ไม่ได้”

ฮวาจื่อเซียวมองข้าแวบหนึ่ง หลุบตาลงแล้วยิ้มเล็กน้อย เขาเงียบไปนาน 

ก่อนจะตอบกลับมาสั้น ๆ “คงเป็นเช่นนั้นกระมัง”

ข้ายิ้มพลางพูด “เรื่องวันนี้ต้องขอบคุณคุณชายฮวามาก ตอนนี้ท่านว่าง 

หรือไม ่ ไปนั่งเล่นที่บ้านข้าไหม”

“ได้สิ แต่เจ้ารอข้าประเดี๋ยว ข้าไปเพียงครู่เดียวแล้วจะกลับมา”
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ฮวาจื่อเซียวถือห่อผ้าห่อหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านร้างหลังเล็ก  ๆ  ข้างทาง ข้า 

รออยูน่อกประตบูา้นครูห่นึง่ ระหวา่งทีร่อขา้เกดิอยากรูอ้ยากเหน็ขึน้มา จงึแงม้ประต ู

แลว้มองไปขา้งใน หญงิสาวในบา้นวางหอ่ผา้บนโตะ๊แลว้เปดิหอ่ผา้นัน้ออก ในหอ่ผา้ 

นั้นมีหนังคลุมร่างเนื้ออ่อนนุ่มของหญิงงามในชุดสีแดง เขาเอามือทั้งสองวางที่ 

ท้ายทอย ดึงหนังลงเบา  ๆ ทำให้หนังตรงใบหน้าคลายออก เผยให้เห็นด้านหลัง 

ของกะโหลกสีขาว ข้าหลับตา กลับหลังหันแล้วไม่หันกลับไปมองอีก เวลาผ่านไป 

ครึ่งชั่วจิบชา ฮวาจื่อเซียวผลักประตูออกมา ผมยาวดุจสายหมอกของเขาทิ้งตัวบน 

ชุดแดง ดวงตาสีดำขลับมองมาที่ข้า เขายิ้ม “แม่นางตงฟาง เราไปกันเถอะ”

รูปโฉมที่ว่างามครองใจคนทั้งเมืองก็มีเพียงเท่านี้เอง หลังจากที่มีความคิด 

สับสนเกิดขึ้นในใจข้าครู่หนึ่ง ข้ากลับพูดออกมาว่า “ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีธุระที่บ้าน  

วันนี้คงจะรับรองคุณชายฮวาไม่ได้”

ฮวาจือ่เซยีวนิง่ไปครูห่นึง่แลว้กลา่ว “เปน็เชน่นีเ้อง บงัเอญิวา่ขา้กม็ธีรุะตอ้งทำ  

ถ้าเช่นนั้นเอาไว้ค่อยไปเยี่ยมที่บ้านเจ้าวันหลัง”

ข้าตอบเหมือนพูดลอย ๆ “ได้”

ฮวาจื่อเซียวรักษามารยาทอย่างดีมาตลอด แม้เวลายิ้มก็ยังดูเย็นชาห่างเหิน  

ปกติข้าจึงดูไม่ออกเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ คราวนี้ข้าสังเกตเห็นมือของเขาที่ถือ 

ห่อผ้าไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ ดูเหมือนว่าเขาถือห่อผ้านั้นไว้แน่นมาก เกร็งจนสีนิ้วมือซีด  

ทว่าใบหน้าของเขากลับไม่แสดงอารมณ์ใด ๆ เขายิ้มพลางกล่าว “ถ้าเช่นนั้นวันนี้ 

ข้าขอลาตรงนี้”

ตามท่ีนัดหมายกันไว้ก่อนหน้าน้ี หยางอว๋ินจะมาหาข้าท่ีหอย้ังเมฆาช่วงบ่ายวันรุ่งข้ึน  

วันนั้นข้าจึงตื่นแต่เช้า คอยควบคุมบ่าวชายหญิงให้ปัดกวาดบ้านจนสะอาดเอี่ยม  

แล้วเข้าครัวลงมือทำอาหารด้วยตัวเอง ให้เหยียนจีช่วยจัดวางชามกับตะเกียบ  

ขณะที่กำลังหั่นผักในครัวอย่างมีความสุข ข้าร้องเพลงเบา  ๆ  อย่างสบายอารมณ์  

จู่  ๆ  ข้างตัวข้าก็มีเงาปรากฏขึ้น ทำให้ตกใจจนแทบจะหั่นมือตัวเอง “ท่านใต้เท้า  

ท่านไป๋อู๋ฉาง ท่านใต้เท้าผู้สูงศักดิ์ คราวหน้าอย่าโผล่มาโดยไม่ให้สุ้มให้เสียงแบบนี้ 

อีกได้หรือไม่”



140

ชะตารักพันภพ

ดูเหมือนว่าเซี่ยปี้อานจะไม่ได้ยิน เขาหยิบมันถู่โต้ว๑ ที่ข้าเตรียมจะหั่นขึ้นมา 

ด้วยท่าทางจริงจัง “เจ้า...ทำกับข้าวเป็นด้วยหรือ”

“อย่างไรเสียข้าก็เคยแต่งงาน ถือเป็นเรื่องปกตินี่”

“เจ้าไม่ใช่คุณหนูที่นั่งเล่นเครื่องหยกเพชรพลอย ซื้อผ้าต่วนกับแพรไหม 

มาเชยชมที่บ้านหรอกหรือ เหตุใดถึงทำกับข้าวเป็นด้วย”

ข้ารับมันถู่โต้วมาด้วยความเหนื่อยอ่อน “ข้าทำอะไรลงไปหรือ ถึงทำให้ท่าน 

มองข้าแบบนี้”

“มือของเจ้า”

ข้ามองเขาด้วยความสงสัยแล้วมองมือตัวเองก็พบว่าเป็นปกติดี นิ้วไม่ด้วน  

กระดูกไม่หัก แต่ช้าก่อน นี่เขากำลังชมข้าอยู่หรือ แต่ข้อสงสัยนี้ก็ยังไม่ได้รับการ 

ตอบ เพราะเหยียนจีตามเข้ามาอย่างรวดเร็ว เขาวิ่งเร็วปานบินเข้ามาแล้วถามด้วย 

ท่าทีขึงขัง “บอกมาซะ เจ้าเอาตงฟางเม่ยไปซ่อนไว้ที่ไหน เจ้าเป็นผีห่มหนังคน 

ใช่หรือไม่”

ข้าอึ้งไป แล้วถามขึ้นว่า “หมายความว่าอย่างไร”

“ไม่อยากจะเชื่อเลยจริง  ๆ” เซี่ยปี้อานทำเสียจุ๊  ๆ  แล้วกล่าวชม “เมียจ๋า 

ช่างเป็นศรีภรรยาแท้ ๆ แต่รูปร่างหน้าตาเช่นนี้ออกจะเสียเปรียบอยู่สักหน่อย”

ครั้นได้ยินคำว่า ‘ศรีภรรยา’ ข้าพลันคิดถึงหยางอวิ๋นซึ่งเคยพูดคำคำนี้กับข้า 

เช่นกัน นึกแล้วก็อดไม่ได้ที่จะก้มหน้าหั่นผักต่อไปอย่างมีความสุข  เหยียนจี 

แหงนหนา้มองขา้ หรีด่วงตาเรยีวเลก็ของเขาพลางพดูวา่ “เอ...เจา้หยางอวิน๋นัน่มอีะไร 

ดึงดูดเจ้าหรือ เจ้าจึงหลงใหลเขาถึงเพียงนี้”

ความจรงิแลว้ขา้กจ็นมมุกบัคำถามนี ้ อารมณค์วามรูส้กึของคนนัน้ชา่งซบัซอ้น  

การชอบหรือไม่ชอบใครสักคน บางทีก็สับสนลังเล ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้ มีเพียง 

หยางอวิน๋เทา่นัน้ทีท่ำใหใ้จขา้หวัน่ไหวตัง้แตแ่รกพบ ถงึขนาดปวดใจอยูล่กึ ๆ ราวกบั 

ว่าความรู้สึกคะนึงหาที่ฝังลึกตั้งแต่ชาติปางก่อนนั้นถูกปลุกขึ้น เมื่อออกมาจาก 

ห้องครัว ก็พบว่าหยางอวิ๋นมารออยู่ที่หน้าโถงรับแขกแล้ว ข้าดึงแขนเสื้อเขาให้เดิน 

๑
  มันฝรั่ง
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ตามเข้ามา ถอดเสื้อคลุมให้เขา แล้วยกกับข้าวทุกจานมาวางเรียงบนโต๊ะด้วยตัวเอง  

จากนั้นก็ตักน้ำแกงให้เขา “วันนี้ท่านพี่เหนื่อยมา ต้องกินให้มากหน่อย”

“อือ” หยางอวิ๋นยิ้มขณะดื่มน้ำแกง

ข้าอ้อมไปข้างหลังเพื่อนวดให้เขา “กับข้าวถูกปากไหม”

“อืม น้ำแกงอร่อยมาก”

เมื่อได้ยินน้ำเสียงอ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนของเขา หัวใจของข้าก็เต้นไม่เป็น 

จังหวะ เซี่ยปี้อานกับเหยียนจีที่อยู่ข้าง  ๆ มองกิริยาท่าทางของข้าแล้วก็ตกตะลึง 

ไปตาม ๆ กัน ข้ารู้สึกว่าจริง ๆ แล้วพวกเขาประหลาดใจเกินเหตุ ข้าจึงตั้งใจนวดไหล่ 

ให้ท่านพี่โดยไม่ได้สนใจพวกเขา จนกระทั่งเหยียนจีพ่นน้ำแกงออกมา “นี่มัน 

อะไรเนี่ย ทำไมถึงรสชาติแบบนี้”

“นี่น้ำแกงไก่ตุ๋นไงเล่า” ข้าตอบอย่างงุนงง ดื่มน้ำแกงของหยางอวิ๋นคำหนึ่ง 

แล้วกล่าว “รสชาติก็ดีนี่”

เซี่ยปี้อานชิมน้ำแกงดูคำหนึ่งก็เอาหลังมือปิดปากไว้ สีหน้าซีดลง “เมียจ๋า  

เจ้า...ประสาทรับรสเสียหรือ”

“พวกท่านพูดอะไรกัน ข้าทำน้ำแกงให้ท่านพี่กินตั้งหลายปี เขาก็ว่าไม่เลว  

เหตุใดพอพวกท่านกินจึงกลายเป็น...” ข้าดื่มน้ำแกงอีกหนึ่งคำ “ท่านพี่ ท่านว่า 

น้ำแกงรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง”

หยางอวิ๋นยิ้มพลางตอบว่า “ข้าชอบมาก”

เหยียนจีกล่าวอย่างตกใจ “ท่านอ๋องหยาง ท่านแน่ใจว่าประสาทรับรสของ 

ท่านไม่มีปัญหาแน่หรือ นี่...นี่มันผิดวิสัยคนปกติแท้ ๆ...”

ขณะที่กำลังจะเถียง ข้าก็นึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งข้าทำกับข้าวให้ท่านพ่อ ท่าน 

พ่อป่วยหนักไปพักหนึ่ง หลังจากนั้นไม่ว่าข้าจะทำกับข้าวอะไร ท่านพ่อกับท่านแม่ 

ต่างก็อ้างเหตุผลสารพัดเพื่อบ่ายเบี่ยงไม่กินอาหารที่ข้าทำ หรือว่า...ข้าลุกขึ้นยืน  

“ไม่ได้ ข้าต้องให้เส้าชิงมาพิสูจน์อีกคน...แล้วเส้าชิงเล่า”

เหยียนจีตอบ “เขาไม่ได้บอกเจ้าหรือว่าเขาไปไหน”

เซี่ยปี้อานดื่มชาเข้ม ๆ  ไปหลายอึก เขาเอามือกุมหน้าผากไว้ สีหน้าของเขา 

ซีดขาว “ท่านอ๋องน้อยบอกว่าตนเองช้ำรักเกินเยียวยา เลยไปเกิดใหม่แล้ว”


