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จูจูเดาได้ว่าที่ก่อนท่านยายสิ้นใจได้เรียกอิ่นจื่อจางมาก็คงเพราะต้องการฝากหลานก�าพร้า 

ไว้กับเขา กลัวว่านางอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลจะถูกผู้อื่นรังแก หากแต่ท่านยายต้องไม่ได้ค้นพบ 

ความดุร้ายเกเรไร้เหตุผลภายใต้รูปโฉมภายนอกอันหล่อเหลาของอิ่นจื่อจางเป็นแน่แท้

มีอิ่นจื่อจางอยู่ ผู้อื่นไม่สามารถรังแกนางได้จริงๆ แต่นางก็ถูกอิ่นจื่อจางเพียงคนเดียวรังแก 

จนพรนุไปท้ังร่างแล้ว!

อิน่จือ่จางเหน็ท่าทางท้ังโง่ทัง้ทึม่ของจจูก็ูมนี�า้โห ถลงึตาใส่นางทหีน่ึงก่อนบอกกับฝเูอ่อร์ไต้ว่า 

"ตอนท่านยายของจจูยัูงอยู่เคยให้การดแูลข้า ก่อนนางสิน้ลมจงึได้ฝากฝังให้ข้าดแูลจจู"ู

จูจูนึกเคืองในใจ...คนท่ีดูแลท่านมาตลอดเป็นข้าชัดๆ! ซักผ้าเอยท�าอาหารเอย ปัดกวาด 

เช็ดถูเอย แต่ละอย่างข้าเป็นคนท�าทั้งนั้น!
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คำ�นำ�

ห่างหายไปพักใหญ่ส�าหรับมากกว่ารักแนวพะบู๊ซึ่งต้องบอกว่า 'เงาเพลิง 

สะท้านปฐพ'ี น้ีเราได้คดัสรรมาเป็นอย่างด ี เข้าสูก่ระบวนการจดัท�าทีพ่ถิพีถินัมาแรมปี 

กว่าจะพร้อมและน�าเสนอสูนั่กอ่านทัง้หลายค่ะ

เงาเพลงิฯ ว่าด้วยเร่ืองราวของเดก็สาวบ้านๆ (ทัง้รูปร่างหน้าตาและนิสยัใจคอ) 

ที่ได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ส�านักบ�าเพ็ญเซียนอย่างตกกระไดพลอยโจน น�ามาสู ่

ความป่ันป่วนหากแต่สนุกสนาน ฉากส�าแดงอภนิิหารการต่อสูส้ดุอศัจรรย์ แฝงด้วย 

เร่ืองบบีคัน้อนัเป็นปริศนาทีต้่องรอการเฉลยในเล่มถดัๆ ไป ซึง่ก็มมีาอย่างจใุจแน่นอน

เพราะซร่ีีส์น้ีจะมด้ีวยกนัทัง้สิน้แปดเล่มค่ะ

ในเล่มแรกก็จะปูพื้นฐานให้ทุกท่านได้รู้จักกับส�านักเซิ่งจื้อ วิถีการฝึกบ�าเพ็ญ  

ล�าดบัข้ันต่างๆ...มันกจ็ะมึนๆ นิดหน่อย แต่รับรองว่าใช้เวลาปรับจนูไม่นานกจ็ะเข้าใจ 

สามารถซมึซบัอรรถรสได้อย่างถงึใจถงึอารมณ์

นอกจากน้ีก็จะเล่าถึงจูจูนางเอกของเร่ือง และอิ่นจื่อจางซึ่งก็ไม่รู ้สิว ่า 

จะใช่พระเอกหรือไม่ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองน่ารักมากๆๆๆ เลย อยากรู้ 

กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าจะน่ารักสักแค่ไหน สมราคาคุยหรือไม่ เช่นน้ันก็อย่ารอช้า  

เชิญพลิกหน้ากระดาษเปิดอ่านได้เลยค่ะ!

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ จูจ ู เด็กสาวบ้านนอกธรรมดาๆ คนหนึ่ง ถูกอิ่นจื่อจาง 

  หว่านล้อมแกมข่มขูใ่ห้ไปส�านกัเซิง่จือ้ด้วยกัน มชีีพจร 

  ศิลาแข็งโดยก�าเนิดท�าให้ฝึกบ�าเพ็ญไม่ได้ ทว่านาง 

  กลับมีพรสวรรค์ด้านการหลอมโอสถอย่างเป็นปริศนา

✱  อิ่นจื่อจาง เด็กหนุ่มรูปงามแต่นิสัยใจคอออกจะมีปัญหา เพราะ 

  รับปากท่านยายของจูจูว่าจะดูแลนาง จึงยึดถือนาง 

  เป็นกรรมสทิธ์ิส่วนตน เป็นอจัฉริยะด้านการบ�าเพญ็เซยีน  

  มีพลังธาตุเดี่ยวสายน�้าแข็ง

✱ ฝูอวี ้ เจ ้ าส� า นัก เซิ่ งจื้ อ  ส� า นักบ� า เพ็ญเซียนในแถบ 

  ตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนจิ้นเฉียน ภายนอก 

  ดอู่อนโยนใจด ีนิสยัประนีประนอม ความคดิอ่านต่างๆ  

  ล้วนเป็นไปเพื่อส�านัก

✱ โหยวเชียนเร่ิน ปรมาจารย์ข้ันก�าเนิดใหม่ของส�านกั ผูค้มุยอดเขาอิง้ป้ัง  

  รับอิน่จือ่จางเป็นศษิย์เอก แม้มศีษิย์น้อยกว่ายอดเขาอืน่ๆ  

  ทว่าศิษย์ที่เขารับไว้แต่ละคนล้วนเป็นอัจฉริยะทั้งสิ้น

✱ เจิ้งเฉวียน อาจารย์ของจจู ูเป็นนักหลอมโอสถข้ันหกซึง่หาได้ยาก  

  ยาลูกกลอนที่เขาปรุงออกมาล�้าค่ายิ่งนัก เขาจึง 

  ได้รับเกียรติให้เป็นผู ้คุมยอดเขาอิ้งปั ้งร่วมกันกับ 

  โหยวเชียนเริ่น เป็นผู้เดียวที่รู้อดีตของจูจู

Pre ������������������ 1.indd   5 30/5/2561 BE   10:55



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook

Pre ������������������ 1.indd   6 30/5/2561 BE   10:55



7

เอ ๋อเหมย

กลิ่นคาวเลือด... กลิ่นคาวเลือดที่ฉุนแรงจนชวนให้คนคลื่นเหียน...

ใต้เสาทองแดงต้นใหญ่สองต้นบนลานกว้าง หน่ึงบุรุษหน่ึงสตรี 

ถูกมัดในสภาพสะบักสะบอม ได้แต่ส่งเสียงโหยหวนครวญครางท่ีฟังอู้อ้ี 

ปากของพวกเขาต่างถูกผลหมาเหอเถา* ยัดเอาไว้จึงพูดออกมาไม่ได้ 

แม้เพียงครึ่งค�า ทว่าเสียงโหยหวนครวญครางแผ่วอ่อนกลับท�าให้ทุกผู ้

ทีถู่กบงัคับให้มองดูพวกเขารบัโทษทณัฑ์อยู่บนลานกว้างประหว่ันพร่ันพรึง

ดั่งว่าเป็นเสียงฟ้าร้องก็มิปาน

ภายใต้กลดท่ีเรยีงรายอยู่สองข้างลานมหีญงิงามในอาภรณ์หรหูรา

สดสวยนัง่อยู่สบิกว่านาง ด้านหลงัพวกนางมนีางก�านัลขันทยีนือยู่ไม่น้อย 

ยามนี้ล้วนแล้วแต่ตกใจจนหน้าเผือดสี ไม่มีแก่ใจจะมาสนเร่ืองมารยาท

อริยิาบถโดยสิน้เชงิ

บทนำ�

* ผลหมาเหอเถา อยู่ในสกุลเดียวกับวอลนัท

Page ������������������ 1.indd   7 1/6/2561 BE   10:17



8

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 1

สตรีท่ีนั่งอยู่เหล่านี้ล้วนเป็นสนมชายาขององค์รัชทายาท เมื่อ 

ไม่ก่ีวันก่อนสตรีที่ถูกทรมานจนสภาพไม่เป็นผู ้เป็นคนนางน้ันก็เป็น 

หนึ่งในเหล่าสนมชายา ต่อให้เป็นคนที่เคยกระทบกระท่ังกับนางด้วย 

เรือ่งหงึหวง เคยเกลยีดนางเข้ากระดูกด�า แต่ยามน้ีอกีฝ่ายกลบักลายเป็น

เช่นนี้เสียแล้ว ไม่ว่าใครก็ทนดูสภาพน่าสังเวชของนางไม่ไหว

เรอืนร่างเปลอืยเปล่าของคนทัง้สองทีอ่ยูบ่นเสาทองแดงถูกตาข่าย 

ห่อพันอย่างแน่นหนาท่ัวท้ังตวั ในมอืของสองเพชฌฆาตทีรั่บหน้าทีล่งทณัฑ์

ต่างถือมดีใบหลวิไว้คนละเล่ม รศัมสีเีงินวาบขึน้ เนือ้หนังโชกเลอืดชิน้หนึง่

ตกลงบนถาดทองแดงท่ีผูช่้วยถือประคองอยู่ด้านข้าง

เพชฌฆาตท้ังสองและผูช่้วยของพวกเขามสีีหน้าเฉยชา ประหนึง่ว่า

ผู้ท่ีรับทัณฑ์เถือหนังแล่เนื้ออยู่ใต้น�้ามือพวกเขาหาใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับ 

พวกเขา แต่เป็นเพียงท่อนไม้ไร้ชีวิตสองท่อน ลงมีดไปคร้ังแล้วครั้งเล่า 

อย่างละเอยีดแม่นย�าโดยปราศจากความลงัเล

องค์รัชทายาทมีบัญชาให้ชายหญิงที่บังอาจเล่นชู้ลับหลังเขาได้รับ

โทษทัณฑ์เฉือนเนื้อพันชิ้น เช่นนั้นพวกเขาก็ต้องถูกเฉือนให้ครบพันก่อน 

จงึจะพ้นทกุข์ไปได้!

'นาง' น่ังอยู่บนแท่นสงูเบือ้งหน้าลานกว้าง ถูกรัชทายาทในชดุแพร 

สนีลิปักลายมงักรทองโอบไว้ในอ้อมแขน แม้จะอยู่ภายใต้ดวงตะวันเจดิจ้า

นางกลับไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นสักกระผีก รู้สึกได้เพียงความหนาวเหน็บ 

หนาวจนเสียดกระดูก

เสยีงโหยหวนครวญครางเหล่าน้ันเหมอืนเป็นค�าสาปแช่งเร่งเอาชวีติ 

ท�าให้ท้ังร่างนางสั่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ นางอยากจะปิดหูแล้วหนีไป 
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ให้พ้นจากท้ังหมดทัง้มวลน้ีนกั หากแต่นางไม่กล้า...และก็ไม่สามารถ

แขนท่ีโอบอยู่บนเอวนางราวกับเป็นห่วงเหลก็จ�ากัดการเคลือ่นไหว

ทั้งหมด นางท�าได้เพียงขดตัว พยายามบังคับให้ตนเองมองผ่าน 

เรื่องโหดเห้ียมที่ก�าลังเกิดขึ้นอยู่ด้านข้าง มองผ่านบุรุษน่ากลัวท่ีมีค�าสั่ง 

ให้ลงทัณฑ์ทารุณนี้และในยามนี้ก็ก�าลังกอดนางไว้แน่น

ครัน้สงัเกตเห็นอาการสัน่เทาของนาง รัชทายาทก็เปล่งเสียงหวัเราะ

ทุม้ต�า่ออกมา เขาโอบกระชบันางแน่นขึน้ ก้มหน้าลงขบติง่หูนางก่อนเอ่ยขึน้

อย่างเกียจคร้าน "คนงามตัวน้อยที่น่าสงสารของข้าตกใจแย่แล้วหรือนี่  

ไม่ต้องกลัว...ถ้าเจ้าเชื่อฟังว่าง่าย ข้าย่อมจะทะนุถนอมเจ้าอย่างดี"

เชือ่ฟัง...เชือ่ฟัง...ถ้านางไม่เชือ่ฟังเล่า นางไม่กล้าจนิตนาการเลยว่า

สิง่ท่ีรอนางอยู่จะเป็นอะไร...

หถูกูขบจนทัง้คนัทัง้เจบ็ ลมหายใจผ่าวร้อนรดอยู่ในหนูาง กระตุน้ 

ให้นางตัวสัน่ขึน้มาอกีครัง้ นางหลบัตาแน่น หวังว่าเพชฌฆาตสองคนน้ัน

จะรบีจดัการผูต้้องโทษให้เสรจ็สิน้โดยเรว็ รวมทัง้หวังว่ารชัทายาทท่ีกอดอยู่

จะรบีปล่อยนางไปเสยีเช่นกนั...นางรูส้กึอยู่ตลอดว่าอกีประเดีย๋วบรุษุผูน้ี้ 

ก็จะกัดหนูางอย่างไม่ปราน ีจากน้ันก็กินนางท้ังเป็นทีละค�าๆ

รชัทายาทส�าราญกับท่าทางปวกเปียกอ่อนแอตวัสัน่งนังกของคนที่

อยู่ในอ้อมแขนเขาย่ิงนัก สองมือเริ่มเคล่ือนไปบนร่างนางอย่างอุกอาจ 

ประหน่ึงว่าเป็นหมาป่าหิวโหยท่ีจับเหย่ืออันโอชะมาได้แล้วก�าลังส�ารวจ

ตรวจสอบผลงานของตนอย่างกระหย่ิมใจ พิจารณาว่าควรกัดชมิค�าแรก

ตรงใดจงึจะอร่อยท่ีสดุ

นางพยายามควบคุมร่างกายไม่ให้หลบเล่ียงแม้จะหวาดกลัวและ
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อบัอายเหลอืก�าลงั เพราะทุกครัง้ท่ีท�าเช่นนัน้นางจะถูกลงโทษ ยิง่อยากหนี

เท่าไร ท้ายท่ีสดุก็จะได้รบัความอดสทูรมานมากข้ึนเท่าน้ัน

ความเจ็บปวดระคนแสบคันที่หูหาได้สิ้นสุดลง รัชทายาทคล้ายว่า

จะชอบขบเลียติ่งหูนางเป็นพิเศษ

นางจ�าได้ว่าเมื่อสองปีก่อนนางข้าหลวงอาวุโสที่พระอัครมเหส ี

ส่งมาพบว่านางยังไม่ได้เจาะหจูงึจดัแจงเจาะติง่หูท้ังสองแล้วใส่ต่างหูมกุ

ให้นาง ผลคือหลงัจากเขามาพบก็มคี�าสัง่ให้ตดัมอืทัง้สองของนางข้าหลวง

ด้วยเหตุผลว่า 'แตะต้องของของเขา'

นับแต่นั้นเป็นต้นมา เหล่าข้ารับใช้ท่ีปรนนิบัตินางก็ย่ิงระวังตัวแจ 

แววตาที่มองนางไม่มีความอ่อนโยนชิดเชื้ออีกต่อไป เหลือเพียงความ 

ระแวดระวัง ไม่กล้าแตะต้องนางอีก

หากเป็นเวลาปกติ ท่าทางกกกอดสนิทแนบแน่นของคนท้ังสอง 

ไม่รู้ว่าจะท�าให้สนมชายาแห่งวังตะวันออกมากน้อยเพียงไรต้องอิจฉา 

ตาร้อน ทว่ายามนี้คนท้ังหมดล้วนถูกฉากเหตุการณ์คลุ ้งคาวเลือด 

อันโหดเหีย้มไร้มนุษยธรรมบนลานกว้างกระทบกระเทอืนจนจติใจสบัสน

อย่างย่ิง ในก้นบึ้งหัวใจรู้สึกเห็นใจสาวน้อยที่ถูกโอบรั้งอยู่ในอ้อมแขน

รัชทายาทขึ้นมาครามครัน

ติดตามกษัตริย์ดุจติดตามพยัคฆ์! โดยเฉพาะเป็นพยัคฆ์ร้าย 

กระหายเลือดทั้งยังอารมณ์ไม่คงเส้นคงวาตัวหนึ่งยิ่งแล้วใหญ่!

ทัณฑ์ทารุณบนลานกว้างยังคงด�าเนินต่อไป สนมชายาหลายคน 

ท่ีถูกบังคับให้มา 'ร่วมชมพิธี' อดจะก้มตัวลงอาเจียนลมออกมาไม่ได้  

ย่ิงกว่านั้นยังมีบางคนท่ีสลบไปดื้อๆ หากแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยขอตัว 
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ออกไปก่อน

ประสงค์ของรชัทายาทชดัเจนย่ิง เขาต้องการให้ทกุคนในวังตะวันออก

รูถึ้งจดุจบของการทรยศเขา!

กลิ่นคาวเลือดข้นแรงคล้ายกระตุ้นอารมณ์ของเขาอย่างมาก เขา

สอดมือเข้าใต้ชุดหลายชั้นของนาง เคล้นคลึงร่างนางตามอ�าเภอใจ

ท่ามกลางธารก�านัลโดยไม่หลบเลี่ยงสักนิด

นางปรารถนาคนช่วยเหลือเกิน แสงอาทิตย์จ้าจนตาลาย หางตา

เหลือบเห็นนางก�านัลขันทีท่ียืนรอปรนนิบัติอยู่บนแท่นต่างถอยหลบไป 

ด้านข้าง เบอืนหน้าหนีไม่กล้ามองมาทางนี้

"เชื่อฟังว่าง่าย เข้าใจหรือไม่" ค�าเตือนทุ้มต�่าดังข้ึนข้างหู ร่างบาง 

ถูกยกขึ้นก่อนกดลงบนโต๊ะหยกเขียวเย็นยะเยือกที่เบื้องหน้า
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1

นี่เป็นฝันร้าย! ขอแค่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแล้ว! ขอแค่ตื่นขึ้นมา!

ทนัใดน้ันจจูกูพ็ลนัลมืตาขึน้ สิง่ทีส่ะท้อนเข้ามาในม่านตาคอืมุง้ผ้า 

ที่สีเริ่มเหลืองแล้ว ในอากาศอวลไปด้วยกล่ินสดช่ืนของต้นไม้ใบหญ้า 

ที่มีอยู่เฉพาะในเขา ไม่ใช่กลิ่นควันก�ายานท่ีเข้มข้นอบอวลจนเหมือน 

จะท่วมทับนางให้จมอยู่ในนั้น

นางสงบสติก่อนพูดในใจ นั่นเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้น...

หวัใจทีส่ญูเสยีการควบคมุค่อยๆ เต้นสงบลง จจูลูกุขึน้นัง่พลางมองดู

การตกแต่งอันเรียบง่ายจนเรียกได้ว่าหยาบภายในห้อง นางโล่งใจ  

มีความรู้สึกหลุดพ้นคล้ายว่าได้รอดชีวิตมาจากมหันตภัย

นางหยิบเสื้อผ้ามาคลุมร่างก่อนลงจากเตียงแล้วเดินไปห้องครัว

ด้วยสภาพเหมือนวิญญาณออกจากร่าง เอียงศีรษะคิดอยู่ครู่ใหญ่ก็ยัง 

คดิไม่ออกว่าท�าไมตนถึงฝันเช่นน้ีอยู่เรือ่ย นางมองเห็นเค้าโครงเคร่ืองหน้า
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ของคนในฝันเหล่านั้นไม่ชัด แต่กลับรู้ดีถึงฐานะของพวกเขาและความ

สัมพันธ์ระหว่างกัน ถึงขนาดว่ายามท่ีนางกลายไปเป็นตัวเอกในฝันนั้น  

นางคล้ายจะมีความทรงจ�าของคนอีกผู้หน่ึงอยู่ รับรู้ถึงเร่ืองราวท้ังหมด 

ทีเ่คยเกิดขึน้กับตัว 'นาง'

แต่เมื่อตื่นจากฝันมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็เลือนรางลงอีกครั้ง

ครั้นก้มหน้าลงมองเงาสะท้อนของตนในอ่างทองแดงเบื้องหน้า  

จูจูก็รู้สึกกลัดกลุ้มอย่างมาก...ใบหน้าซื่อๆ แสนธรรมดาของสาวชนบท 

อันเป็นแบบฉบับยังคงเหลืองซูบซีดเหมือนได้รับการบ�ารุงไม่เพียงพอ  

ตาโตแต่ไร้ชีวิตชีวา ขนคิ้วบาง จมูกท้ังแบนท้ังเล็ก นางก�านัลเล็กๆ  

ในฝันเหล่านั้นน่าจะสวยกว่านางเป็นร้อยเท่า รัชทายาทอะไรน่ันจะชอบ

หญิงชาวบ้านเช่นนี้หรือ ความชมชอบต้องพิลึกถึงเพียงใดกัน!

จูจูคิดอย่างไรก็คิดไม่ออก นางเป็นเพียงเด็กก�าพร้า หนีภัยแล้ง 

มาตัง้รกรากยังหมูบ้่านเลก็ๆ แห่งน้ีกับท่านยาย เมือ่ครึง่ปีก่อนท่านยายเอง 

ก็จากไปอีกคน ในความทรงจ�าอันน้อยนิดของนาง อย่าว่าแต่รัชทายาท 

ในวังหลวงเลย กระทัง่ขุนนางชัน้ผูน้้อยสกัคนนางยังไม่เคยได้เห็น

ภาพทีร่างเลอืนแต่กเ็หมือนจรงิแต่ละฉากเหลา่นัน้นางจนิตนาการ

ออกมาได้อย่างไรกัน!

เมือ่นกึย้อนถึงเรือ่งต่างๆ ในฝันขึน้มาจจูก็ูอดหน้าแดงไม่ได้ ต่อให้ 

ตนถึงวยัทีจ่ะคดิเรือ่งความรกั แต่การฝันเช่นน้ีก็เหลวไหลนอกลูน่อกทาง

เกินไปแล้ว สมองนางไม่ได้มปัีญหา อีกท้ังนางยังเป็นสาวบริสุทธ์ิ ไฉนถึง

จนิตนาการว่าท�าเรือ่งพรรค์นัน้กับเจ้าคนวิปริตกระหายเลือดได้เล่า

จูจูเอื้อมมือดึงผ้ากลางเก่ากลางใหม่บนชั้นข้างผนังมาโยนลงน�้า 
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ท�าให้เงาสะท้อนของตนแตกออกจากกัน จากนัน้ก็คว้าข้ึนมาบดิจนหมาด

แล้วออกแรงเชด็หน้า

เช็ดจนหนังแทบหลุดไปสามชั้นแล้วก็ยังไม่เห็นสาวงามสักคน!  

เป็นแค่ความฝันเท่านั้น ไยต้องไปคิดให้มากมาย จูจูเหลือกตาและ 

หันกลับไปก่อไฟท�าอาหารอย่างยอมรับชะตากรรม

น�า้แกงผกัป่าสองชาม ใหญ่หนึง่เลก็หนึง่ เพ่ิงจะท�าเสรจ็ยกขึน้โต๊ะ 

ประตูห้องครัวก็ถูกคนถีบเปิดจากด้านนอกอย่างโผงผางหยาบคาย  

เดก็หนุ่มในชดุเขยีวครามทีด่แูล้วอายุราวสบิเจด็สบิแปดผูห้น่ึงก้าวอาดๆ 

เข้ามาในอาณาเขตของจูจู เขาหันหลังให้แสงจึงมองเห็นหน้าตาเขาได้ 

ไม่ชัด

เด็กหนุ่มเหลือบมองน�้าแกงผักป่าบนโต๊ะปราดหนึ่ง ก่อนขมวดคิ้ว 

ถามด้วยท่าทีและน�้าเสียงดุร้าย "กินเจ้าน่ีน่ะหรือ! ไก่ฟ้าห้าสีสองตัว 

ทีข้่าหิว้มาให้เมือ่วานเล่า!"

จจูถููกผูม้าเยือนท�าเอาตกใจจนสะดุ้ง นางถอยหลงัไปสองสามก้าว

อย่างไม่รูต้วัก่อนตอบอ�า้อึง้ "ตะ...ตอนเช้ากินของมนัเกินไปไม่ด ี ดะ...ดะ...

เดีย๋วข้าท�าให้ท่านกินตอนเทีย่งได้หรอืไม่...โอ๊ย!"

ยังพูดไม่ทันจบเด็กหนุม่ชดุเขยีวครามก็ย่ืนกรงเลบ็มาดงึหนูางหมบั

พร้อมย่ืนหน้ามาตรงหน้านางแล้วด่าว่า "ในสมองหมขูองเจ้าใส่อะไรเอาไว้ 

ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วว่าเช้านีจ้ะออกเดินทางไปกราบอาจารย์ทีเ่ขาเซิง่จือ้ 

แล้วก็จะอยู่บนเขาตลอด ตอนเท่ียงยังจะมากินไก่ฟ้าห้าสีอะไรได้อกี"

เมือ่อยู่ใกล้ก็มองเห็นได้ชดัเจนว่าเดก็หนุ่มหน้าตาดเีป็นทีส่ดุ เรยีวคิว้

ดจุดาบ ดวงตาดจุดวงดาว ในเครือ่งหน้าทีห่ล่อเหลาประณีตบรรจงแฝงไว้
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ด้วยความเย็นชาและเสน่ห์ดึงดูด แม้จะหน้าตาถมึงทึงด้วยความโมโห 

ก็ยังคงน่ามองอย่างย่ิง

จูจูพรรณนาไม่เป็น เพียงแต่คิดถึงค�าพูดหนึ่งที่ดูขัดแย้งกัน 

ขึ้นได้...'แม้นเย็นชาไร้น�้าใจก็ยังชวนให้หวั่นไหว'

ไฉนนางจึงคิดถึงค�าพูดท่ีสุภาพสละสลวยเพียงนี้ข้ึนมาได้เล่า  

เหมือนว่านางจะไม่เคยเข้าส�านักศึกษาและก็ไม่เคยได้ร�่าเรียนเขียนอ่าน

อะไรเลยน่ีนา...พลันอาการใจลอยที่นางเป็นจนเคยชินก็ถูกแทนที่ 

ด้วยความเจ็บที่หูอย่างรวดเร็ว

เด็กหนุ ่มเลิกคิ้วซ้ายขึ้น มองประเมินนางอย่างดุร ้ายดูแคลน  

แววตาน้ันแสดงออกอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ให้ค�าชี้แจงท่ีน่าพอใจแก่เขา  

เขาจะบิดหูนางให้หลุด!

จูจูเจ็บจนน�้าตารื้น กล่าวอย่างนอบน้อมสงบเสง่ียม "ชะ...เช่นนั้น 

ข้าจะไปท�ามาให้ท่านกินตอนน้ีเลย..."

หากแถข้างๆ คูๆ มีแต่จะถูกใช้ก�าลังก�าราบ ยอมรับความผิด 

อย่างซื่อตรงแล้วแก้ไขเสียเดี๋ยวนี้ยังพอจะมีทางรอด

เด็กหนุ ่มชุดเขียวครามแค่นเสียงหนักออกมาเสียงหนึ่ง เขา 

ปล่อยหูนางออกแล้วว่า "รอเจ้าท�าเสร็จฟ้าคงมืดค�่ากันพอดี แล้วจะ 

ออกเดนิทางไปทนัได้อย่างไร สมัภาระเก็บเรยีบร้อยแล้วใช่หรอืไม่ รบีกิน 

ให้เสร็จแล้วตามข้าไป!"

"หา? สัมภาระ?" จูจูงุนงง นางจ�าได้ว่าเมื่อสองวันก่อนเด็กหนุ่ม 

เคยบอกกับนางเรือ่งท่ีจะขึน้เขาเซิง่จือ้ไปกราบอาจารย์เพ่ือฝึกวชิา หากแต่

เขาอยู่บ้านข้างๆ ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน แล้วนางจะไปเก็บสมัภาระให้เขา 

Page ������������������ 1.indd   15 1/6/2561 BE   10:17



16

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 1

ได้อย่างไร ไม่ส!ิ เขาว่าให้ตามเขาไป!?

หทูีเ่พ่ิงจะรอดพ้นภยักลบัมาตกอยู่ในเงือ้มมอืมารอกีครัง้ เดก็หนุม่

บิดมันอย่างแรงพลางพูดด้วยโทสะ "เจ้าหมูโง่! แน่นอนว่าเจ้าต้องไป 

เขาเซิ่งจื้อด้วยกันกับข้า เรื่องนี้ต้องให้ข้าสั่งให้ข้าเตือนด้วยหรือ!"

จูจูทางหน่ึงพยายามช่วยชีวิตหูของตนอย่างเต็มท่ี อีกทางก็พูด 

เสียงค่อย "ข้าไม่ได้อยากบรรลุมรรคผลเป็นเซียนอมตะเสียหน่อย จะไป 

เขาเซิง่จือ้ท�าไมกัน"

เด็กหนุ่มตะลึงไปก่อนพูดด้วยความโมโห "โอกาสที่ผู้อ่ืนขอให้ตาย 

ยังไม่ได้มา ข้าอตุส่าห์ยอมพาเจ้าไปด้วย เจ้ายังจะเล่นตวัอกี!?"

"ข้าไม่อยากบ�าเพ็ญเซียน อยู่ท่ีนี่ก็ดีอยู่แล้ว" จูจูดิ้นหลุดจาก 

กรงเลบ็มารมาได้อย่างยากล�าบาก นางป้องหูไว้พลางว่ิงหนอีย่างรวดเร็ว

ชนิดแทบจะบิน

"เจ้าอยู่ที่นี่ไม่มีญาติไม่มีสหาย หิวตายก็ไม่มีใครสนใจ ตามข้าไป

กราบอาจารย์ที่เขาเซิ่งจื้อ ขอเพียงสามารถเข้าเป็นศิษย์ชั้นนอกได้ 

ก็ไม่ต้องกังวลเรือ่งกินอยู่ไปชัว่ชวิีต มสี�านักเซิง่จือ้ให้ท่ีกินท่ีอยู่ไปจวบจน 

วันท่ีเจ้าตายไม่ดหีรอืไร" เขาระงบัเพลงิโทสะพลางแค่นเสยีงกล่าว ในก้นบึง้

ดวงตาของเด็กหนุ่มชุดเขียวครามวาบประกายเจ้าเล่ห์

เขาอยูกั่บจจูมูาเกือบหน่ึงปี จบัความคดิของนางได้พอสมควรแล้ว  

จึงย่อมรู ้ดีว ่าสิ่งใดมีพลังดึงดูดนางมากที่สุด หนทางไปเขาเซิ่งจื้อ 

ไกลแสนไกล ให้เร็วอย่างไรก็ต้องใช้เวลาสองสามวัน หากเกลี้ยกล่อม 

ให้นางสมัครใจตามไปด้วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องยุ่งยากแล้ว

จูจูได้ฟังก็หว่ันไหวตามคาด แต่ยังคงลังเลอยู่บ้าง "มีเรื่องดีเช่นนี้
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เชียว? เป็นศิษย์ของพวกเขายากหรือไม่ ต้องท�าอะไรบ้าง"

เด็กหนุ่มแค่นเสียงตอบ "ไม่ยาก ขอเพียงเจ้าผ่านการทดสอบ 

วัดพลงัธาตขุองพวกเขาก็เป็นได้แล้ว เวลาปกตก็ิกวาดลานปลกูสมนุไพร 

สบายอย่างย่ิง หากมิใช่เคยรับปากท่านยายของเจ้าว่าจะดูแลเจ้า ข้า 

ก็ไม่อยากจะมายุ่งยากเช่นนี้หรอก! ไม่หัดตักน�้าส่องดูเงาตนเองเสียบ้าง 

กระทัง่ตาเฒ่าท่ีเปล่าเปลีย่วเดยีวดายท่ีสดุในหมู่บ้านก็ยงัไม่ยอมมาแต่งเจ้า 

วันหน้าใครจะเลี้ยงดูเจ้า!"

พูดก็พูดไปสิ ไม่เห็นต้องเหยียดหยามกันขนาดนี้เลย!

นางก็ส่องดูสารรูปตนเองในอ่างน�้าอยู่ทุกเช้านั่นล่ะ! ท่านยาย 

บอกว่านางเป็นหญิงทีง่ามทีส่ดุในหล้า ต่อให้ตอนนีไ้ม่ใช่ แต่อสิตรโีตขึน้ 

ก็เปลีย่นเป็นคนละคน ต้องมสีกัวันทีน่างจะงดงามข้ึนแน่นอน! จจูเูน้นย�า้

อยูใ่นใจ แต่นางก็ไม่ได้โง่จนพดูมนัออกมา มเิช่นนัน้เจ้าคนโฉดตรงหน้าผู้นี้

ต้องหวัเราะเยาะเย้ยนางอย่างไม่ไว้หน้าเป็นแน่

เมื่อพิจารณาดูเด็กหนุ่มอย่างละเอียดแล้ว แม้เขาจะรังแกและ 

เรยีกใช้นางจนเคยชนิ แต่ก็ไม่เคยหลอกลวงนางเลย หรือสมควรกล่าวว่า 

ไม่เห็นค่าที่จะหลอกลวงนางมากกว่า ด้วยสารรูปเช่นนี้ของนาง แม้แต่

พ่อค้ามนุษย์เห็นนางก็ยังเดินอ้อมผ่านแต่ไกล ในตัวรึก็มีเศษเงินอยู่ 

ไม่เท่าไร ไร้ทั้งทรัพย์ไร้ทั้งโฉมเช่นนี้ก็ไม่คุ้มค่าให้คนลงมือ

ท่านยายจากไปแล้ว พอเจ้าคนโฉดจากไปอีกคน พวกอันธพาล 

ในหมู่บ้านจะต้องถือโอกาสมารังแกนางอย่างแน่นอน นางตัวคนเดียว 

โดดเดี่ยวไร้ที่พึ่ง เป็นไปได้มากว่าจะต้องอ้างว้างในบั้นปลายชีวิตจริงๆ

เด็กหนุ่มเห็นนางเริ่มเปลี่ยนใจก็ไม่โน้มน้าวอีก เขานั่งลงก่อน 
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ยกชามใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าขึ้นมาซดกินด้วยท่าทางวางโต จูจูรูปโฉม 

ไม่น่ามอง แต่ฝีมือปรุงอาหารกลับยอดเยี่ยมยิ่ง

ในทีส่ดุจจูก็ูคล้ายว่ายอมรบัชะตากรรมแล้ว นางเคลือ่นร่างกลบัไปที่

โต๊ะทีละก้าวๆ ก่อนจดัการกินอาหารในชามของตนอย่างไม่รบัรูร้ส จากนัน้ 

ก็ลกุขึน้เก็บชามเก็บตะเกียบแล้วกลบัห้องไปเก็บสัมภาระอย่างว่าง่าย

เด็กหนุ่มมองดูเงาหลังท่ียุ่งง่วนของนาง ในใจก็รู้สึกยินดีขึ้นมา  

ท่านแม่เคยบอกว่าอาหารท่ีส�านักเซิง่จือ้แย่ย่ิงนกั เร่ืองอย่างซกัผ้าปัดกวาด

เช็ดถูตามปกติเหล่าศิษย์ต้องลงมือท�ากันเอง หลอกพาหมูโง่ตัวน้อยผู้นี้ 

ขึน้เขาไปด้วยก็ไม่ต้องกลุม้กับเรือ่งจกุจกิเหล่าน้ีแล้ว แถมยังนบัว่าได้ท�าตาม

ค�าสัญญาท่ีให้ไว้กับท่านยายของจูจู ยิงเกาทัณฑ์คร้ังเดียวได้นกสองตัว 

โดยแท้

ครั้นนึกถึงท่านแม่ อารมณ์ลิงโลดของเด็กหนุ ่มก็สลดลงทันที  

เขาก้มหน้าเม้มปากไม่พูดไม่จา

จูจูมิใช่ไม่รู้ว่านางตามเด็กหนุ่มขึ้นเขาไปกราบอาจารย์แล้วต้อง 

ถูกเขาเรียกใช้เป็นทาสต่อไป ทว่าอย่างไรก็ดีกว่าอยู่ในหมู่บ้านคนเดียว 

พอแก่ตัวไม่มีคนดูแล ต้องหิวตายตามล�าพัง

อีกท้ังนับแต่เขากลายมาเป็นเพ่ือนบ้านของนาง จ�านวนครั้งท่ีนาง

ฝันร้ายก็เหมือนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อก่อนนางถูกฝันร้ายท�าให้

สะดุ้งตื่นแทบจะทุกสองสามวัน แต่หลังจากเขามา บางทีเป็นหน่ึงเดือน 

ก็ยังไม่ฝันร้ายสักครั้ง...ฝันร้ายเองก็คงจะกลัวคนโฉดเช่นกัน

เฮ้อ! นางท�าเวรท�ากรรมอะไรมา! ในฝันถูกคนวิปริตรังแก ต่ืนมา 

ยังต้องถูกคนโฉดเรียกใช้อีก!
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อันท่ีจริงจูจูไม่มีสัมภาระอะไรให้เก็บนัก ของที่ต้องเอาไปมีแค ่

เสบยีงกรงั น�า้สะอาด และเสือ้ผ้าส�าหรบัผลดัเปลีย่นไม่ก่ีชดุ หลงัเก็บกวาด

ห้องหับจนสะอาดอย่างง่ายๆ น�าของจิปาถะใส่ลงหีบ ฝากเพ่ือนบ้าน 

ให้ช่วยดบู้านสกัหน่อยก็เป็นอนัเสรจ็ มแีต่สิง่ของไม่มรีาคาค่างวด ต่อให้

ตัวนางไม่อยู่บ้านก็ไม่มีโจรคนไหนให้เกียรติมาเยือน

ก่อนเดินทาง จจูไูปเคารพสสุานของท่านยายทีเ่ขาด้านหลงัหมูบ้่าน 

จากนั้นก็สะพายเข่งไม้ไผ่ใส่เสื้อผ้าและอาหาร ลูบก�าไลทองแดงวงเล็ก 

บนข้อมอืทีท่่านยายทิง้ไว้ให้นางเบาๆ หันกลบัไปมองหมูบ้่านเลก็ๆ ท่ีนาง

อาศัยมาสองปีแวบหน่ึงก่อนหมนุตัวเดินตามเดก็หนุ่มชุดเขียวครามไป

เด็กหนุ่มชุดเขียวครามเดินตัวปลิวโดยไม่ได้ถือสัมภาระใดๆ เขา 

พาจจูมูาขึน้เกวียนเทียมวัวทีเ่ขาจ้างมา จากน้ันตนเองก็หาต�าแหน่งสบาย

หลับตานั่งสมาธิ

จูจูมองดูต้นไม้ใบหญ้าที่คุ้นเคยด้านข้างเกวียนส่ายไหวถอยห่าง 

ออกไป แต่กลบัไม่ได้รูส้กึอาลยัอาวรณ์เสยีเท่าไร นางพลันนึกปัญหาส�าคัญ

ข้อหน่ึงขึ้นได้...เมื่อครู่เด็กหนุ่มบอกว่าหากจะไปอาศัยอยู่กินที่เขาเซิ่งจื้อ 

ก็ต้องผ่านการทดสอบวดัพลงัธาตุเสยีก่อน!

จูจูถูกหลอกพาตัวมาแล้วถึงค่อยคิดได้ว่านางไม่รู้โดยสิ้นเชิงว่า 

พลังธาตุคืออะไร และย่ิงไม่รู้ว่าจะผ่านการทดสอบอย่างไร ถ้าเกิดนาง

ผ่านไม่ได้จะท�าอย่างไรเล่า!

แต่เห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าไม่อยากให้ความสนใจนาง และ

นางก็ไม่กล้ารบกวนเขา จงึได้แต่แอบจ้องเขาไม่วางตา

จ้องอยู่ครึ่งค่อนวันจนจูจูใกล้จะตาเขแล้ว เด็กหนุ่มพลันลืมตาข้ึน
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พูดอย่างหย่ิงยโส "แอบมองมาทั้งเช้า มองพอแล้วหรือยัง จะมองก็มอง

ตรงๆ เลย ข้าเข้าใจ คนเราย่อมชอบมองสิ่งสวยงามกันทั้งนั้น ข้าให้เจ้า

มองนานสักหน่อยก็ไม่สึกหรอ"

หลงตนเอง! จูจูลอบด่าในใจ ทว่าบนหน้ากลับย้ิมปะเหลาะ  

"ขะ...ข้าอยากถามท่านเรื่องหนึ่ง"

"หืม?"

"พลังธาตุคืออะไร"

"บอกว่าเจ้าเป็นหมูเจ้าก็ไม่ยอมรับ ป่านน้ีเพ่ิงรู้จักมาถาม มัวแต ่

ไปท�าอะไรอยู่" เด็กหนุ่มไม่ปล่อยโอกาสท่ีจะได้เยาะหยันนาง

จจูกูล้าโกรธแต่กลบัไม่กล้าพูด เกวียนจากหมูบ้่านมาเป็นระยะทาง

ครึ่งวันแล้ว เกิดเด็กหนุ่มไล่นางลงจากเกวียนข้ึนมา นางที่จ�าทางกลับ 

ไม่ได้ อยู่กลางป่าเขารกร้างหากโชคร้ายไปเจอะสัตว์ป่าเข้า พวกมัน 

คงไม่ละเว้นไม่กินนางเพราะนางไร้ทรัพย์ไร้โฉมแน่นอน

"วางใจเถอะ! มีข้าอยู่ เจ้าต้องอยู่ท่ีเขาเซิ่งจื้อได้แน่" เด็กหนุ่ม 

บิดขี้เกียจ รื้อหาเสบียงกรังจากในเข่งไม้ไผ่ของนางออกมากินค�าใหญ่  

ไม่มทีีท่าจะพูดอะไรต่อแม้แต่น้อย

จูจูหารู้ไม่ว่าเพ่ือจะให้เด็กหนุ่มรับปากดูแลจูจู ท่านยายของนาง 

ต้องเสียลูกกลอนสร้างฐานไปถึงสามเม็ด

แต่เดก็หนุ่มกลบัรูดี้ย่ิงว่าเจ้าลกูกลอนสร้างฐานน้ีเป็นลกูกลอนวิเศษ 

หายากที่บรรดาส�านักบ�าเพ็ญเซียนมีให้ศิษย์ผู้เป็นเลิศในจ�านวนจ�ากัด 

ท่านยายของจูจูมีของเช่นน้ีได้ก็แสดงชัดว่าเป็นผู้บ�าเพ็ญเซียน อีกท้ัง 

ย่อมมีตบะไม่อ่อนด้อย
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ต้ังแต่เล็กเด็กหนุ่มก็ได้เห็นความยึดถือลาภยศผลประโยชน์ 

ของเหล่าผูบ้�าเพ็ญเซยีนมามาก ดูจากท่าทีของท่านยายของจจูก็ูมองออก

ได้ว่าในความรกัใคร่โปรดปรานท่ีนางมต่ีอจูจน้ัูนแฝงด้วยความระมดัระวัง

อันผิดประหลาดท่ีถึงขนาดเป็นความนอบน้อมเลยก็ว่าได้ ถ ้าจูจ ู

เป็นเพียงเด็กสาวธรรมดาย่อมไม่มีทางจะได้รับความส�าคัญเป็นพิเศษ 

จากผู้บ�าเพ็ญเซียน แม้ว่าทั้งสองจะเป็นยายหลานที่ใกล้ชิดกันที่สุด 

ก็ตาม

ดังนั้นเด็กหนุ่มจึงสงสัยมาตลอดว่าตัวจูจูจะมีความลับซุกซ่อนอยู่  

เป็นไปได้มากว่าจะเป็นเหมือนตนเอง คือเป็นอัจฉริยะผู้มีพรสวรรค ์

ในการฝึกฝนบ�าเพ็ญตนอย่างยิ่งยวด

ต่อให้เขาทายผดิ ด้วยสติปัญญาของตน เมือ่ไปถึงส�านกัเซ่ิงจือ้แล้ว

ย่อมได้รบัความส�าคญัอย่างมากแน่นอน แค่พาแม่นางน้อยผูห้นึง่ไปอยู่ด้วย  

คดิว่าคนในส�านักคงไม่น่าจะคัดค้านอะไร

ด้านจูจู นางถูกเขากดข่ีข่มเหงจนชินแล้ว ทั้งตอนนี้ก็ข้ึน 'เกวียน 

คนโฉด' มาเรียบร้อย นอกจากเชื่อฟังเขาก็ไม่มีทางออกอื่นอีก นาง 

จึงควานหาเสบียงกรังออกมากัดกินอย่างแรง

ครั้นจินตนาการว่าสิ่งที่ เคี้ยวอยู ่ในปากคือเน้ือของเด็กหนุ ่ม  

ในสมองของจูจูก็พลันมีภาพชายหญิงที่ต้องโทษแล่เนื้อในความฝัน

ปรากฏวาบขึ้นมา นางอดไม่ได้รีบปิดปากสูดหายใจลึกหลายค�ารบ 

เพ่ือข่มอาการคลื่นไส้กลับลงไป

จู่ๆ ถุงใส่น�้าถุงหน่ึงปรากฏขึ้นเบื้องหน้านาง เด็กหนุ่มพูดข้ึนด้วย

สีหน้าร�าคาญ "แค่กินแผ่นแป้งยังติดคอ ไม่เคยเห็นใครโง่เช่นเจ้าเลย!"

Page ������������������ 1.indd   21 1/6/2561 BE   10:17



22

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 1

ท่านสโิง่! จจูรูบัถุงน�า้มาดืม่อย่างเงยีบๆ เร่ิมผ่อนคลายลงโดยไม่รูต้วั 

ความหวาดกลัวและอาการคลื่นเหียนในใจสลายไปในพริบตาเน่ืองจาก 

ถูกเดก็หนุม่ขดัจงัหวะ

ตกเย็นพวกนางก็มาพักค้างคืนยังเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง ออกจาก 

เมอืงนีไ้ปเขาเซิ่งจื้อจ�าตอ้งเดนิผ่านทางบนเขา ไม่อาจนั่งเกวียนต่อไปได้  

เด็กหนุ ่มพาจูจูเดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมแห่งเดียวของเมือง ไม่รู ้ล้วง 

เหรยีญทองแดงสองพวงใหญ่ออกมาจากทีใ่ดก่อนเอ่ยกับหลงจู ๊ "ขอห้อง 

ทีด่ท่ีีสดุห้องหน่ึง"

หลงจูม๊องเด็กหนุ่มผูห้ล่อเหลางามสง่าตรงหน้า ก่อนเหลอืบมองจจู ู

ผู้มีกลิ่นอายบ้านนอกไปท้ังตัวที่ยืนอยู่ข้างเขา จากน้ันก็กวักมือเรียก 

เสีย่วเอ้อร์ให้พาพวกเขาข้ึนไปท่ีห้องโดยไม่มข้ีอทกัท้วงใดๆ

หลังเสี่ยวเอ้อร์ออกจากห้องไปแล้วจูจูก็เอ่ยแนะขึ้นอย่างอดไม่ได ้

ในท่ีสุด "ชายหญิงแตกต่าง พวกเราแยกห้องกันจะดีกว่ากระมัง" นาง 

ไม่ได้เป็นญาติสนิทกับเด็กหนุ่ม จะค้างคืนในห้องเดียวกันได้อย่างไร!

เด็กหนุ่มปรายตามองนางปราดหน่ึงอย่างเหยียดหยามก่อนว่า  

"ตัวกระจ้อยอย่างเจ้าจะมีปัญญาท�ามิดีมิร้ายกับข้าด้วยหรือ"

ใครจะท�ามิดีมิร้ายกับท่านกัน! ข้ากลัวท่านจะท�ามิดีมิร้ายกับข้า 

ต่างหาก!

จูจูเกือบจะโมโหจนช�้าใน แต่จากน้ันก็ค้นพบอย่างน่าเศร้าย่ิงว่า 

ด้วยสารรูปของนาง กระท่ังตัวนางเองยังไม่เชื่อเลยว่าเด็กหนุ่มจะคิดมิด ี

มิร้ายกับนางได้ มิน่าเล่า เมื่อครู่หลงจู๊ผู้นั้นเห็นนางกับเขาจะพักด้วยกัน 

จงึไม่มีท่าทางติดใจอะไรสกันิด
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เพียงไม่นานเสี่ยวเอ้อร์ก็ยกม้าน่ังและไม้กระดานเข้ามาวางพาด

เป็นเตียงเล็กอยู่ท่ีมุมหนึ่งของห้องโดยไม่ต้องให้ร้องขอ จูจูยืนกลุ้มใจ 

ไม่หยุดอยู่อีกด้าน นางอยู่คนเดียวจนชินแล้ว ไม่คุ้นเคยกับการร่วมห้อง 

กับคนแปลกหน้า หากแต่ในตวันางมเีพียงเศษเงินไม่ก่ีเหรียญ ถ้าไม่อยู่กับ

เดก็หนุ่มก็ต้องไปเร่ร่อนตามถนนแล้ว

แขนยาวของเดก็หนุม่ย่ืนมาหิว้เข่งไม้ไผ่บนหลังนางไปวางข้างเตียงเล็ก

ก่อนแค่นเสียงพูดว่า "เจ้าคิดว่าข้าอยากอยู่กับเจ้ามากนักหรือ ข้าก็แค ่

กลัวเจ้าอยู่คนเดียวแล้วกลางดึกฝันร้ายหวีดร้องให้ผู้อื่นตื่นตระหนก 

จนน�าความยุง่ยากมาให้ข้า หากรูจ้กัส�านึกบญุคณุก็ลงไปท�าอาหารมาให้

ข้ากินซะ"

จจูอ้ึูงไปเลก็น้อย คิดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มจะจ�าเร่ืองท่ีนางชอบฝันร้ายได้ 

นางก้มหน้าลงคิด ในทีส่ดุก็รบัเหรยีญทองแดงท่ีเขาย่ืนมาให้อย่างว่าง่าย 

ก่อนออกไปยืมครวัของโรงเต๊ียมเพ่ือท�าอาหารเย็น

เด็กหนุ่มไม่เพียงแค่ปากร้ายแต่ยังเลือกกินอีกด้วย เมื่อหน่ึงปี 

ก่อนหน้านีไ้ด้กินอาหารฝีมอืจจูแูล้วรูส้กึถูกปาก นบัแต่นัน้เขาก็เกาะตดินาง 

หนึง่วันสามมือ้ล้วนมาฝากท้องทีบ้่านนางโดยไม่ได้รบัเชญิ หากล่าสตัว์ได้ 

ก็มาโยนให้นางจดัการเป็นเรือ่งปกติ

จูจู ถูกบังคับกดขี่ เป ็นเวลานานจนเลิกต่อต้านไปแล้ว นาง 

คอยปลอบใจตนเองเป็นประจ�าว่าถูกคนเรียกใช้นิดหน่อยแต่สามารถ 

มเีนือ้กินทกุวัน ซ�า้ยังสามารถน�าขนสตัว์หรอืแผ่นหนังไปแลกของจ�าเป็น

ในชีวิตประจ�าวันมาได้อีก นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดียิ่งหรอกหรือ

แน่นอนถ้าเด็กหนุ ่มจะไม่เอาแต่ด่าว่านางโง่กับดึงหูนางก็จะ 
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ยิ่งดีกว่านี้มาก

ทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันทั้งคืน ตอนเช้าตื่นมาเด็กหนุ่มก็พาจูจ ู

ออกเดินทางขึ้นเขา จูจูขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรเป็นประจ�า ทางบนเขา 

โดยทั่วไปจึงไม่ได้ล�าบากส�าหรับนาง คนท้ังสองดูทิศทางแน่ชัดแล้วก็ 

เดินทะลุผ่านไปตลอดทาง พอหิวก็เด็ดผลไม้ป่ามาประทังท้อง

จูจูคล้ายว่าเกิดมาก็เข้าใจคุณลักษณะเฉพาะของต้นไม้ใบหญ้า 

เป็นอย่างดี นางมักจะสามารถหาผลไม้ท่ีปลอดภัยและรสชาติดีที่สุด 

ออกมาได้อย่างง่ายดาย เด็กหนุ่มค้นพบ 'จุดเด่น' ประการน้ีของนาง 

นานแล้ว ดังน้ันจึงมอบหน้าที่หาอาหารให้แก่นางอย่างปราศจาก 

ความเกรงใจ

เดนิๆ หยดุๆ จนฟ้าเริม่มดื เด็กหนุ่มจงึเลอืกทีล่าดเนนิเขารมิล�าธาร

ค้างแรม จจูกู�าลงัพะวักพะวนเรือ่งทีไ่ม่มเีตียงไม่มผ้ีาห่มอยู่ก็เห็นเดก็หนุ่ม

ดีดนิ้ว บนพ้ืนพลันมีกระโจมหลังหนึ่งเพ่ิมมา ท�าเอานางอดมองตาค้าง 

ไม่ได้

เด็กหนุ่มเขกศีรษะนางทีหนึ่งก่อนพูดย้ิมๆ "หมูโง่ แหวนเก็บของ 

เจ้าไม่เคยเห็นหรอืไร ก�าไลบนข้อมอืเจ้ายังใส่ของได้มากกว่าแหวนของข้า

เสียอีก"

"แหวนเก็บของ? ก�าไล?" จจูมูองก�าไลทองแดงทีด่ธูรรมดาอย่างย่ิง

ทีท่่านยายท้ิงไว้ให้บนข้อมอืของตนอย่างไม่อยากจะเชือ่

"เจ้าคงไม่ได้ไม่รู้อะไรเลยหรอกนะ ท่านยายเจ้าไม่เคยบอกเจ้า 

เลยหรือ" เด็กหนุ่มพูดอย่างหมดแรง

จูจูส่ายหน้า สีหน้างุนงง
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เดก็หนุม่มองออกนานแล้วว่าก�าไลทองแดงของจจูไูม่ใช่เคร่ืองประดับ

ธรรมดา แม้ว่าบนนั้นจะไม่มีกลิ่นอายพลังใดๆ แต่ลวดลายที่เหมือน 

เมฆเคลื่อนน�้าวนบนผิวก�าไลนั้นกลับราวออกมาจากพิมพ์เดียวกับ 

แหวนเก็บของของเขา

ลือกันว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานของปรมาจารย์ผู ้เลื่องชื่อ 

ด้านการหลอมของวิเศษท่ีเร้นกายอยู่ในแคว้นตันท่านหนึ่ง ลวดลาย 

เหล่าน้ีอันท่ีจริงเป็นข่ายอาคมล่องหน สามารถเก็บง�ากลิ่นอายพิเศษ

จ�าเพาะของวัตถุธรรมของวเิศษได้มดิชดิ ท�าให้มนัดไูปแล้วเหมอืนเป็นแค่

เครื่องประดับธรรมดา

อีกท้ังจุดที่ส�าคัญท่ีสุดคือวัตถุธรรมของวิเศษเช่นน้ีพอยอมรับ

เจ้าของแล้วก็จะมีเพียงเจ้าของของมันท่ีสามารถใช้พลังเปิดมันออกได้  

ผู้อื่นไม่มีทางแอบดูสิ่งที่อยู่ข้างใน เมื่อเจ้าของสิ้นลม สิ่งที่อยู่ข้างใน 

ก็ไม่สามารถเอาออกมาได้อีก นอกเสียจากจะมีคนอีกผู้หน่ึงท่ีสามารถ

ท�าให้วัตถุธรรมของวิเศษนี้ยอมรับได้ปรากฏตัวขึ้นมา

เด็กหนุ่มนึกสงสัยอยู่หลายครั้งว่าท่านยายของจูจูจะน�าสิ่งของ 

ทีจ่ะตกทอดให้แก่จจูใูส่ไว้ในก�าไลน้ี เขาหาได้โลภในของของจจู ูแต่กระน้ัน 

ก็ยังอยากรูว่้าพวกมนัเป็นของสิง่ใดอย่างเลีย่งไม่ได้

คิดไม่ถึงว่าจูจูกลับไม่รู้อะไรสักอย่าง แล้วบนตัวของจูจูก็ยังไม่มี

กลิ่นอายของผู้บ�าเพ็ญเซียนแม้เพียงกระผีกอีกด้วย จะให้นางใช้พลัง 

เปิดก�าไลเก็บของวงนี้นางจึงท�าไม่ได้โดยสิ้นเชิง

"หมูโง่!" เด็กหนุ่มคร้านจะต่อความยาวสาวความยืดกับนาง หยิบ 

พวกหม้อ กระบวย และเครือ่งนอนออกมาจากในแหวนอกีครัง้ก่อนส่ังว่า 
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"ข้าจะไปจับไก่จับกระต่ายมาสักหน่อย เจ้าก็จัดการกับของแล้วก่อไฟ  

อย่าไปไหนไกลล่ะ มิเช่นนั้นถูกหมาป่าคาบไปข้าก็ขี้เกียจจะไปช่วยเจ้า"  

พูดจบก็หมนุตัวเดินเข้าไปในป่า

จจูคู้นพบว่าตนเองน่าจะได้เหน็ 'สิง่มหศัจรรย์' อย่างแหวนเก็บของ

เป็นครั้งแรก แต่ไม่มีความรู้สึกตื่นตะลึงใดๆ กลับกลายเป็นนึกขึ้นได้ว่า

ตนเองแบกเข่งไม้ไผ่มาตลอดทางอย่างเสยีแรงเปล่า ช่างน่าแค้นใจนกั

เจ้าคนโฉดมีของท่ีสะดวกสบายเพียงนี้ ท�าไมไม่เอาเข่งของนาง 

เก็บเข้าไป เจ้าคนใจแคบ!

แม้ในใจจะขุ่นเคือง จูจูก็ยังคงเก็บก่ิงไม้แห้งมาก่อไฟอย่างเช่ือฟัง  

ค้นเอาหม้อใบหนึง่จากในกองของทีเ่ด็กหนุ่มท้ิงไว้ออกมา ตกัน�า้ในล�าธาร

เล็กแล้ววางต้มบนกองไฟ จากน้ันก็หันกลับไปจัดการกับกระโจมและ 

เครือ่งนอน

หลงัจากง่วนอยู่พักหน่ึง เพ่ิงจะน่ังลงพักก็พลนัได้ยินเสยีงคนดงัมาจาก

ด้านล่างเนินเขา เพียงไม่นานก็มคีนเก้าคนเดนิข้ึนมา

คนเหล่าน้ีมีหกคนแต่งกายในชุดคนรับใช้ พวกเขาแบกสัมภาระ 

ห่อเลก็ห่อใหญ่ไว้บนหลงั บนตัวพกอาวุธจ�าพวกดาบกระบี ่ ผู้เป็นหวัหน้า

เป็นชายวัยกลางคนรูปร่างบึกบึนก�าย�าในชุดแพรตัวยาวสีเทาเขียว  

หนึ่งหญิงหนึ่งชายท่ีด้านข้างเขาอายุไล่เลี่ยกับจูจู คือราวสิบห้าสิบหกปี 

บุรุษหล่อเหลาสตรีจิ้มลิ้มพริ้มเพรา สีหน้าเจือความเย่อหยิ่งอยู่สักหน่อย  

แค่เห็นก็รู้ว่าเป็นคุณหนูคุณชายจากตระกูลใหญ่

หน้าตาของพวกเขาสามคนละม้ายคล้ายกันอยู่บ้าง ถึงจะไม่ใช่ 

บิดากับบุตรธิดา แต่ก็น่าจะเป็นญาติสนิทแน่นอน
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คนทัง้คณะทีป่รากฏตัวขึน้กะทันหันน้ีเองก็เห็นว่าจดุน้ีเหมาะแก่การ

ค้างแรม จากไกลๆ ก็มองเห็นแล้วว่าทางนี้มีแสงไฟ คร้ันเดินมาถึง 

กลบัเห็นเพียงแม่นางน้อยท่าทางบ้านนอกนัง่อยู่ข้างกองไฟเพียงคนเดยีว

ชายวัยกลางคนท่ีเป็นผู้น�าลอบขมวดค้ิวเล็กน้อยทว่าก็ไม่ได้สนใจ

อะไรนกั เขาโบกมอืให้บ่าวอารกัขาท่ีด้านหลงั ให้พวกเขาลงมอืต้ังกระโจม 

ตระเตรยีมอาหารเย็น

จู่ๆ  จจูก็ูเหน็คนมากมายเพียงน้ี แต่ละคนล้วนไม่ใช่ผูท้ีต่นมเีรือ่งได้ 

ด้วยเหตุนีน้างจงึน่ิงเงยีบ ทุกอย่างรอเด็กหนุม่กลับมาค่อยว่ากัน!

นางไม่มเีรือ่งกับใคร ไม่ได้หมายความว่าผูอ้ืน่จะไม่มเีรือ่งกับนาง

น�า้บนกองไฟตรงหน้าเดือดในเวลาเพียงไม่นาน จจูนู�าผกัป่าเหด็ป่า

ทีเ่ก็บมาตลอดทางเทใส่ลงไป ต้ังใจว่าจะต้มเป็นน�า้แกง ขอเพียงปรนนิบตัิ

ปากท้องของเด็กหนุ่มได้ดี พอเขาอารมณ์ดี ท่าทีท่ีมีต่อนางก็จะดีย่ิง 

ตามไปด้วย

กลิ่นหอมย่ัวใจคนลอยฟุ้งไปทั่ว ท�าเอาคนท่ีก�าลังผูกกระโจม 

ท�าอาหารอยู่อีกด้านของเนินเขาอดลอบกลืนน�้าลายไม่ได้ แม้แต่ชาย 

วัยกลางคนท่ีเป็นผู้น�าก็ไม่ยกเว้น เขาคิดว่าตนเองประสบการณ์มากล้น

ความรูก้ว้างขวางแล้ว แต่ก็ไม่เคยได้กลิน่หอมทีช่วนให้น�า้ลายสอเพียงน้ี 

มาก่อน

เขาคดิเลก็น้อยก่อนลกุขึน้เดนิมาถึงเบือ้งหน้าจจู ู "เดก็น้อย ข้าให้เจ้า

หนึ่งต�าลึงเงิน เจ้าขายน�้าแกงหม้อน้ีให้ข้าแล้วกัน" ถ้อยค�าเรียกไม่ได้ว่า 

ไร้มารยาท หนึง่ต�าลงึเงนิซือ้น�า้แกงเหด็ป่าผกัป่าถือว่าเป็นราคาสงูลบิจรงิๆ 

หากแต่แววออกค�าสั่งอย่างคนที่สูงส่งกว่าในน�้าเสียงกลับชัดเจนย่ิงยวด  
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คุณหนูคุณชายที่เขาพามาก็เดินตามมาดูด้วยความว่างไม่มีอะไรท�า 

เช่นกัน

จจูอู้าปาก แต่ยังไม่ทันตอบก็พลนัได้ยนิเสยีงปฏเิสธอย่างเดด็ขาด

ของเดก็หนุ่มดังมาจากทีไ่ม่ไกลนกั "ไม่ขาย!"

ชายวัยกลางคนหน้าคล�้าลง คุณชายน้อยท่ีด้านข้างเขาตะโกนลั่น 

ขึน้มาแล้ว "บงัอาจ! เจ้าเป็นใคร! ท่านพ่อข้าสนใจในอาหารหยาบๆ ของเจ้า 

ก็เป็นการให้เกียรติพวกเจ้าแล้ว เจ้ารูห้รอืไม่ว่าพวกข้าเป็นใคร!"

เด็กหนุ่มไม่แยแสพวกเขา ค่อยๆ เดินมาหยุดหน้ากองไฟ ย่ืน

กระต่ายป่าสองตัวที่เพ่ิงล่ามาได้จากในป่าให้จูจูก่อนว่า "ไปจัดการ

ท�าความสะอาดแล้วมาย่างกิน"

จูจูกวาดตามองเหล่าคนท่ีข้างกองไฟแวบหนึ่ง ก่อนหิ้วกระต่าย 

ว่ิงไปริมล�าธารเล็กอย่างเชื่อฟัง อันท่ีจริงนางรู้สึกว่าขายน�้าแกงหม้อน้ัน

ไปก็ไม่เป็นไร นางยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเงินหนึ่งต�าลึงเงินเลยว่า 

เป็นอย่างไร!

หากแต่เจ้าคนโฉดบอกว่าไม่ขาย เช่นนัน้นางก็ท�าอะไรไม่ได้ สูน้าง

หลบออกมาก่อนจะดีกว่า ถ้าพวกเขาสู้กันขึ้นมาจะได้ไม่มีลูกหลงมาถึง

นางที่เป็นผู้บริสุทธ์ิ ส่วนเด็กหนุ่มจะเสียเปรียบหรือไม่นางกลับไม่ห่วง

แม้แต่น้อย

เขาไม่ท�าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก็นับว่าเกรงใจมากแล้ว

ข้างกองไฟ ชายวัยกลางคนก�าลงัจะพูดแต่กลับถูกคุณหนูดึงแขนเส้ือ

ก่อนพูดเสยีงค่อย "ท่านพ่อ พอแล้วเจ้าค่ะ"

การเคลือ่นไหวของชายวัยกลางคนชะงักไป เขาฟังค�าของบตุรสาว 
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ไม่เอ่ยปากอะไรอีก คุณหนผููน้ัน้ก้าวออกมาสองก้าว กล่าวกับเดก็หนุ่มว่า 

"พ่ีชายท่านน้ี เมื่อครู่ล่วงเกินอย่างมาก หวังว่าท่านจะไม่ถือโทษ" พูด 

พลางคารวะต�่า

ชายวัยกลางคนเห็นบุตรสาวที่ตลอดมามีสายตาเฉียบคม 

ยอมถอยให้เช่นนี้ก็รู ้ว ่าเด็กหนุ ่มตรงหน้าไม่ใช่คนธรรมดา เขาจึง 

ปรับสีหน้าแล้วประสานมือกล่าวขึ้นทันที "ข้าเลี่ยวเทียนหวา ส่วนน่ีคือ 

บุตรสาวนามหย่งฉีและบุตรชายนามหย่งหลิน เมื่อครู่ล้วนเป็นเรื่อง 

เข้าใจผิด เสียมารยาทแล้ว...น้องชายจะไปฝึกวิชาที่เขาเซิ่งจื้อหรือ"

สกุลเลี่ยวเป็นตระกูลผู้บ�าเพ็ญเซียนเล็กๆ ท่ีระยะน้ีค่อนข้างจะมี

อิทธิพลอยู่สักหน่อย บุตรสาวบุตรชายคู่นี้ของเขาเข้าสู่ข้ันฝึกปราณแล้ว  

โดยเฉพาะบุตรสาวที่อายุยังน้อยแต่บรรลุถึงระดับสามของขั้นฝึกปราณ 

กระน้ันนางก็ยังเรียกขานเด็กหนุ่มผู้น้ีเป็น 'พ่ี' เช่นนั้นอีกฝ่ายก็น่าจะเป็น 

ผูฝึ้กตนเช่นกัน ซ�า้ยังมตีบะแก่กล้ากว่าบตุรสาวของเขาอกีด้วย

ไม่ก่ีวันมานี้ส�านักเซิ่งจื้อเปิดประตูรับศิษย์ใหม่ เด็กหนุ่มตรงหน้า 

มาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ เก้าในสิบต้องมุ่งไปที่นั่นแน่นอน

เด็กหนุ่มมองเมินท่าทีนอบน้อมของพวกเขา แค่ค�าเดียวยังคร้าน 

จะเอ่ยตอบ เขาน่ังลงข้างกองไฟ ปฏิบัติต่อคนท้ังสามเหมือนว่าพวกเขา

ไร้ตัวตน

เลี่ยวหย่งหลินเป็นถึงคุณชายใหญ่ ไหนเลยจะเคยมีใครชักสีหน้า 

ใส่เขาเช่นน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่อกีฝ่ายยังเป็นแค่เดก็หนุม่ทีโ่ตกว่าตนเอง 

ไม่ก่ีปี ทว่าเขายังไม่ทันได้แสดงอาการโมโหก็ถูกหย่งฉีผู้เป็นน้องสาว 

ใช้มือหนึ่งจับไว้แล้วบังคับฉุดลากกลับไป
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ในใจเลี่ยวเทียนหวาเองก็โมโหอย่างยิ่ง แต่จะอย่างไรเขาก็ม ี

ความคดิอยู่บ้าง ดจูากท่าทีของบตุรสาวก็เดาได้ว่าอกีฝ่ายเป็นไปได้มาก 

ที่จะเป็นผู้ที่พวกเขามีเรื่องด้วยไม่ไหว ดังนั้นจึงได้ฝืนใจอดกลั้นเช่นกัน

คนสกุลเลี่ยวท้ังสามกล่าวขออภัยแล้วกลับมายังที่พักแรมฝั่งตน  

ครั้นเห็นว่าห่างจากเด็กหนุ่มเป็นระยะทางพอสมควรแล้วเลี่ยวเทียนหวา 

ก็อดกระซบิถามบตุรสาวไม่ได้ "น้องชายผูน้ัน้เป็นมาอย่างไร"

แม้จะอยู่ห่างกันย่ิง แต่เพ่ือความรอบคอบเขายังคงระวังค�าพูด 

ของตนไว้จะดีกว่า

เลี่ยวหย่งฉีขมวดคิ้วตอบเสียงเบา "ข้าก็มองไม่ออกเจ้าค่ะ..."

เลีย่วหย่งหลนิแทบจะกระโดดผลงุขึน้มา "เช่นนัน้ไยพวกเราต้องไป

พินอบพเิทาด้วย ข้าฝึกปราณอยู่ระดับหนึง่ ส่วนเจ้าก็อยู่ระดบัสาม ยังจะ

กลวัเจ้าเดก็อ่อนหัดคนหน่ึงด้วยหรอื"

"พ่ีใหญ่ระวังค�าพูดหน่อย! ท่านลองคดิดู ขนาดข้าผูเ้ป็นน้องสาวท่าน

ยังประเมินตบะของเขาได้ไม่ชัด หากพวกเราผลีผลามล่วงเกินเขาไป 

จะมีจุดจบเช่นไร" เลี่ยวหย่งฉีปรามไม่ให้พ่ีชายพูดจาอวดดีด้วยน�้าเสียง 

เร่งร้อน

"เจ้าหมายความว่าน้องชายผู้นั้นมีตบะเหนือกว่าเจ้าอีกหรือ!" แม้

เลีย่วเทยีนหวาจะสงัหรณ์อยู่ก่อนแล้ว แต่พอได้ยินก็ยังตกใจอยู่ไม่น้อย

สกุลเลี่ยวมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นศิษย์ขั้นสร้างฐานช่วงปลาย 

ของส�านกัเซิง่จือ้ ตามทีญ่าตผิูใ้หญ่ท่านน้ีกล่าวไว้ เลีย่วหย่งฉมีพีลงัธาต ุ

คู่น�้าไม้ อายุเท่านี้สามารถมีตบะถึงขั้นฝึกปราณระดับสามได้ก็นับว่า 

เป็นอจัฉรยิะแล้ว เด็กหนุม่เมือ่ครูดู่ท่าทางอายุมากกว่านางไม่ก่ีปี แต่ตบะ
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ถึงกับแก่กล้ากว่านาง เช่นนัน้ก็ออกจะน่ากลวัเกินไปแล้ว

"พ่ีใหญ่ท่านฟังข้า อย่าไปมีเรื่องมีราวกับเขา มิเช่นน้ันผลลัพธ์ 

ไม่แน่ว่าท่านจะรับไหว" เนื่องจากเลี่ยวหย่งฉีมีพรสวรรค์สูงย่ิงจึงเป็น 

ความหวังของทั้งตระกูล ทั้งยังเคยฝึกฝนอยู ่ข ้างกายญาติผู ้ใหญ ่

ขั้นสร้างฐานผู้นั้น ประสบการณ์ความรู้จึงไม่มีผู้ใดในสกุลเลี่ยวเทียบได้  

ดงัน้ันแม้อายุยังน้อย แต่เมือ่นางเอ่ยปาก บดิาของนางก็เชือ่ฟังทุกครัง้ไป 

ถึงในใจเลีย่วหย่งหลนิจะไม่ยินยอม แต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรมาก

เลีย่วหย่งฉเีตือนพ่ีชายเสรจ็ก็หนัหน้าไปมองกองไฟท่ีอยู่ไกลออกไป

อกีด้าน ในใจเริม่คิดค�านวณว่าจะผกูมติรกบัเดก็หนุม่ทีมี่พรสวรรค์ล�า้หน้า

ตนเองผูน้ี้อย่างไร

ตอนทีจ่จูลู้างและเราะหนงัของกระต่ายท้ังสองตวัเสรจ็แล้วกลบัมาถึง

ข้างกองไฟ คนสกุลเลี่ยวทั้งสามก็ล่าถอยไปแล้ว ส่วนเด็กหนุ่มก�าลัง 

ดื่มน�้าแกงค�าใหญ่อย่างไม่กลัวจะถูกลวก

นางแบะตัวกระต่ายออกเสียบกับแท่งเหล็กแล้วพาดย่างบนไฟ  

จากน้ันก็เริ่มหยิบโกร่งใบเล็กมาบดลูกไม้ป่าสองสามลูกท่ีใช้ปรุงรสได้ 

ซึง่นางหาพบในระหว่างเดนิทาง น�าน�า้ทีไ่ด้มาทาลงบนตวักระต่ายทีย่่าง 

จนเริม่เหลอืงแล้วจนท่ัว

กลิ่นหอมโชยมาพร้อมกับเสียงปะทุเบาๆ ของน�้ามันท่ีหยดลง 

บนเปลวไฟ ท�าเอาเหล่าคนสกุลเลีย่วท่ีอยู่อกีด้านอยากกินจนน�า้ลายไหล

ไม่หยุด

เลีย่วหย่งหลนิกัดกร้วมลงบนเน้ือไก่ฟ้าย่างจนก่ึงเกรยีมท่ีบ่าวอารกัขา
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ผู้หน่ึงส่งมาให้ ทั้งแห้งท้ังแข็ง ในปากมีแต่รสเกรียมและเนื้อสัมผัส 

แห้งกระด้าง จึงอดพูดด้วยความอิจฉาไม่ได้ "เด็กคนน้ันย่างอะไรน่ะ  

ท�าไมถึงหอมขนาดนี้!"

สิ่งท่ีจูจูย่างไม่เพียงแต่หอมย่ิง รสชาติก็ยังดีเป็นท่ีสุด คนทั้งสอง 

กินกันจนอิ่มหน�าอยู่ข้างกองไฟ เด็กหนุ่มลูบหน้าท้องที่ย่ืนออกมาน้อยๆ 

รู้สึกว่าการที่ตนเองพาจูจูมาด้วยเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดโดยแท้

เลี่ยวหย่งฉีสังเกตสังกาการเคลื่อนไหวทางด้านนั้นโดยตลอด ครั้น

เหน็จจูเูก็บหม้อเก็บถ้วยไปล้างทีล่�าธารตามล�าพังก็รีบลกุข้ึนเดนิไปแสร้ง

ท�าเป็นล้างมอืทีล่�าธาร แล้วถือโอกาสหาเรือ่งคยุกับนาง

"น้องสาว เมือ่ครูท่่านพ่อข้าไม่ได้ท�าให้เจ้าตกใจกระมงั เขาเป็นคน

เสียงดังอยู่สักหน่อย ไม่ได้มีเจตนาร้ายหรอก" เลี่ยวหย่งฉีพยายามย้ิม 

ให้ดูอบอุ่นน่าสนิทสนม

"อ้อ..." ในใจจูจูยังคงเศร้าที่ไม่อาจได้เงินหนึ่งต�าลึงเงินนั้นมา

"เมือ่ครู่รบีร้อนเลยไม่ทนัได้ถาม ไม่ทราบว่าคณุชายของเจ้ามนีามว่า

กระไรหรอื" เลีย่วหย่งฉเีอ่ยถาม

"เขาไม่ใช่คณุชายข้า" จจูตูอบลอยๆ ช้อนตามองรอยย้ิมทีแ่ขง็ค้าง

อยู่บนหน้าและแววหมดความอดทนที่ซ ่อนอยู่ภายใต้รอยย้ิมของ 

เลี่ยวหย่งฉี ฉับพลันนั้นก็แจ้งใจ

ที่แท้ผู้อื่นก็เห็นว่านางเป็นสาวใช้ของเจ้าคนโฉดผู้นั้น!

แม้นางจะไม่ใช่สาวงาม แต่ก็ไม่ได้ถึงกับหน้าตาท่าทางเหมือน 

สาวใช้ด้วยกระมัง! จูจูรู้สึกเหมือนถูกโจมตีอย่างรุนแรง ก้มหน้าคิดจะ 

ส่องใบหน้าของตนบนผิวน�้า น่าเสียดายที่น�้าในล�าธารไหลแรงเกินไป 

Page ������������������ 1.indd   32 1/6/2561 BE   10:17



33

เอ ๋อเหมย

จึงมองเห็นอะไรได้ไม่ชัด

"เช่นนั้นเจ้าร่วมทางมากับเขาก็น่าจะรู ้ชื่อแซ่ของเขากระมัง"  

เลี่ยวหย่งฉีเดิมทีก็ไม่ชินกับการคบค้าสมาคมกับ 'ชนชั้นล่าง' พูดไป 

ตั้งหลายค�า อีกฝ่ายกลับยังคงมีท่าทางตะลึงงัน ความอดทนของนาง 

จึงแทบจะหมดลงแล้ว 

ถ้ามใิช่ในมอืถือหม้อเอาไว้ จจูคูงได้เกาศรีษะไปแล้ว เหตุเพราะนาง

พลนัพบว่านางจ�าไม่ได้ว่าเด็กหนุ่มชือ่อะไร!

ตอนที่เพ่ิงรู้จักกันดูเหมือนเด็กหนุ่มจะเคยเอ่ยถึง ทว่าภายหลัง 

ยามอยู่ด้วยกันก็เรยีกแทนตัวว่าเจ้ากับข้ามาตลอด ปกตนิางและเด็กหนุม่

มักอยู่ติดบ้าน ออกไปสัมผัสผู้คนภายนอกน้อยนัก นานวันเข้านางก็นึก 

ไม่ออกแล้วว่าเด็กหนุ่มมีชื่อแซ่ว่ากระไรกันแน่

"เอ่อ...ข้าไม่รู"้ จจูกูะพรบิตาปรบิๆ มองเล่ียวหย่งฉ ี ในใจลอบบ่นว่า

ท�าไมอกีฝ่ายต้องมาทดสอบความจ�าของนางด้วย

เลี่ยวหย่งฉีไหนเลยจะเชื่อค�านาง คิดว่านี่เป็นเพียงการปฏิเสธส่งๆ  

ตนอตุส่าห์ลดตวัลงมาท�าความรูจ้กักับเดก็สาวบ้านนอกผูห้นึง่ แต่คิดไม่ถึงว่า

จะถึงกับถกูสกัดไว้ตัง้แต่ยังไม่ทนัได้เริม่ โทสะพลันปะทข้ึุนมา ก่อนจะลุกข้ึน

สะบดัแขนเสือ้จากไปทนัที

ครัน้เลีย่วหย่งฉเีดินจากไปไกลแล้ว เดก็หนุ่มก็พลนัเดนิออกมาจาก

เงาไม้ เขกศีรษะจูจูไปทีหน่ึงก่อนพูดย้ิมๆ "นับว่าเจ้าก็ฉลาดเหมือนกัน  

ถ้าเจ้ากล้าบอกเรือ่งของข้าให้ผูอ่ื้นฟังลบัหลงัข้า ข้าถีบเจ้าลงน�า้แน่"

เมื่อครู่เขาพบว่าเลี่ยวหย่งฉีแล่นมาทางน้ีก็กลัวนางจะท�าอะไรจูจู 

จึงได้แอบตามมาดู

Page ������������������ 1.indd   33 1/6/2561 BE   10:17



34

เงาเพลิงสะท้านปฐพี 1

จูจูหัวเราะแห้งๆ สองทีก่อนก้มหน้าลงปิดบังสีหน้าแล้วขัดหม้อ 

ต่อไป ทางหนึ่งก็แอบขยับถอยหลังเล็กน้อย นั่งให้ไกลจากล�าธารขึ้นอีก

สักหน่อย

เด็กหนุ ่มเห็นแววตานางเปล่งแสงวิบวับก็ฉุกใจ พริบตาน้ัน 

พลันเข้าใจขึ้นมา เพลิงโทสะพุ่งสูงสามจั้ง* ในทันใด มือหนึ่งดึงหูนาง 

พลางพูดทีละค�าด้วยท่าทอีนัตราย "เจ้าอย่าบอกข้านะว่าเจ้าจ�าชือ่ของข้า

ไม่ได้!"

จูจูปล่อยหม้อท้ิงก่อนร้องด้วยความเจ็บ "ทะ...ท่านเคยพูดถึงแค่ 

ครั้งเดียวเมื่อนานมากแล้ว ขะ...ข้าจะไปจ�าได้ได้อย่างไร..."

"หมูโง่! ในสมองเจ้ามีแต่ก้อนหินหรือไร แม้แต่ชื่อของข้าเจ้ายัง 

จ�าไม่ได้ น่าตายนกั!" เด็กหนุ่มโมโหสดุๆ แล้วจงึออกแรงบดิหูนางแรงข้ึน

จูจูเจ็บจนน�้าตารื้น ขอร้องให้ยกโทษอย่างเศร้าสร้อย "ต่อไปข้าจะ 

จ�าให้ได้ จะจ�าให้ได้แน่ๆ! ท่านปล่อยข้าเถอะนะ"

"เจ้าฟังข้าให้ดี ใช้สมองหมขูองเจ้าจ�าให้แม่น! ข้าชือ่อิน่! จือ่! จาง!" 

เด็กหนุ่มดึงหูของนางไว้พลางแผดเสียงต�่าริมหูนาง หลังแผดเสียงเสร็จ 

ก็ยังไม่ลมืบดิมนัทีหน่ึงพร้อมขู่ว่า "ถ้าเจ้ากล้าลืมอกี ข้าจะบดิหูหมขูองเจ้า

ให้หลดุ!"

"ไม่กล้าแล้วๆ! ไม่กล้าแล้วแน่นอน!" จจูสูาบานกับฟ้าดินอย่างสตัย์ซือ่

ยิง่

"เฮอะ!"

จูจูนวดหูที่ถูกบิดจนแดงเถือกของตนอย่างระมัดระวังย่ิง ก่อนพูด

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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อย่างอึดอัดคับข้อง "เช่นนั้นต่อไปหากมีคนถามข้าว่าท่านเป็นใคร ข้า 

ควรตอบอย่างไร"

อิ่นจื่อจางตอบอย่างไม่สบอารมณ์ "ก็ตอบว่าเจ้าไม่รู้ไปนั่นแหละ"

จูจูนอนร่วมกระโจมเดียวกับอิ่นจื่อจาง โชคดีท่ีกระโจมใหญ่พอ  

จูจูท่ีเหนื่อยมาทั้งวันไม่เหลือแรงจะมาตะขิดตะขวง เอาผ้าห่มห่อตัว 

แล้วขดอยู่มุมหนึ่ง เพียงไม่นานก็หลับอุตุ

กลางดึกพลันมีเสียงกรีดร้องโหยหวนเสียงหนึ่งดังมา ท�าให้ 

คนทั้งหมดบนเนินเขาสะดุ้งตื่น

จจูลูมืตาข้ึนมาอย่างสะลมึสะลอืก็เหน็อิน่จือ่จางลกุข้ึนมานัง่ตวัตรง

แล้ว แววตาเขากระจ่างชัด บนหน้าปรากฏแววขึงขังจริงจังอันเห็นได ้

น้อยครัง้

"เกิดอะไรข้ึน มหีมาป่า? หรอืว่าเสอื?" จจูนูกึถึงเสียงกรีดร้องเมือ่ครู่

แล้วก็คิดได้ในทันทีว่าอาจจะมคีนถูกสตัว์ร้ายจู่โจมเข้าแล้ว

อิ่นจื่อจางไม่ได้ตอบ แต่ลากจูจูออกจากกระโจมไป

บนเนินเขา คนจากสกุลเลี่ยวทั้งนายบ่าวยืนอยู่ด้วยกัน พวก 

เลีย่วเทียนหวาทัง้สามคนยนือยู่ตรงกลาง บ่าวอารักขาหกคนเหลือเพียงห้า 

ในมือแต่ละคนกุมอาวุธยืนล้อมเตรียมพร้อมรับมือ ครั้นเลี่ยวหย่งฉี 

มองเห็นอิ่นจื่อจางก็ใจชื้นขึ้นมาบ้าง บริเวณเขาเซิ่งจื้อมักมีผู้ฝึกตน 

จ�านวนมากปรากฏตัวผลุบโผล่ แต่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีสัตว์ปีศาจ

ดุร้ายอะไร ในท่ีน้ีมีผู้ฝึกตนในขั้นฝึกปราณอย่างน้อยสามคน น่าจะพอ

รับมือสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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