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ไป๋ถานมองดูลักษณะของเขาในเวลาน้ี เพียงรู้สึกว่าหยกเน้ืองามถล�าลงสู่ความมืดมัวแล้ว  

นางพลันระลึกถึงเงาร่างของเขาในอดีตซึ่งแลคล้ายภาพสีน�้าหมึกอ่อนจาง ในใจจึงสะทกสะท้อน 

สดุแสน "อาจารย์เชือ่ว่าท่านอ๋องยังรกัษาหวัใจดวงเดมิท่ีบรสิทุธ์ินัน้เอาไว้อยู่ มใิช่หมดทางเยียวยา"

ซือหม่าจิ้นคล้ายได้ยินเรื่องขบขัน "แต่ไรมาข้าท�าสิ่งใดเพียงยึดเอาตามความชอบ ไม่เคย 

ค�านึงถึงหัวใจดวงเดิมอะไรนั่น"

"เช่นนั้นความชอบของท่านอ๋องคือสิ่งใด"

"เลือด...เสียงครวญครางของคนใกล้ตาย...ท่าทางกระเสือกกระสนของคนสิ้นหวัง... 

สภาพน่ารังเกียจของคนหัวแข็ง ยิ่งหัวแข็งเพียงใดสุดท้ายก็ยิ่งต้องคลานตัวซีดตัวสั่นอยู่แทบเท้าข้า 

ให้ได้...เหล่านี้คือความชอบของข้าทั้งสิ้น"

"..." ไป๋ถานถึงกับเงียบไป คนผู้นี้ที่แท้กินอะไรโตมากันแน่
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มากกว่ารักพเิศษกลบัมาพร้อมผลงานจากนักเขียนใหม่ 'เทยีนหรูอวี'้ ซึง่มผีลงาน 

ที่ถูกกล่าวถึงในเว็บไซต์อ่านนิยายออนไลน์จิ้นเจียงอยู่หลายเร่ือง อีกทั้งเพียงแค่

มากกว่ารักประกาศลิขสิทธ์ิเรื่องน้ีก็ท�าให้มีกระแสของท่านผู้อ่านที่รอคอยกลับมา 

อย่างมากมายจริงๆ ค่ะ โดยเร่ือง 'อาจารย์หญิง' น้ีมีถึงสามเล่มจบให้ได้อ่านกัน 

อย่างจุใจเลยค่ะ เห็นหนาๆ หลายเล่มจบอย่างน้ี แต่กลับมีเร่ืองตลกสนุกสนาน 

สอดแทรกมาเป็นระยะไม่ได้ขาด อีกทั้งตัวละครแต่ละตัวก็มีบุคลิกแปลกประหลาด

ไม่เหมือนใคร รับประกนัเลยค่ะว่าท่านผูอ่้านอ่านไปแล้วก็จะต้องหลดุหวัเราะออกมา

และหลงรักเรื่องนี้อย่างแน่นอน

ซึง่เร่ืองน้ีจะเป็นเร่ืองราวของอาจารย์หญงิทีรั่กสนัโดษ นางสอนศษิย์อยูบ่นภเูขา

มานานนับสบิปี และเพือ่หลบเลีย่งไม่ให้บดิาจบันางแต่งงานกบัมารร้าย 'หลงิตูอ๋อง' ที่

ผู้คนทั้งแผ่นดินขยาด ทั้งยังไม่ขัดกับราชโองการของฮ่องเต้ ไป๋ถานจึงตัดสินใจ 

รับเขาเป็นศิษย์ ซึ่งผู้คนที่อยู่ในเมืองล้วนยึดจารีตอย่างเคร่งครัด...ศิษย์อาจารย ์

มิอาจก้าวข้าม!

จากอาจารย์หญงิทีอ่ยูส่งบเงยีบมานาน จะรับหน้าทีก่ล่อมเกลาจติใจศษิย์มารร้าย

ที่นอกจากไม่ร้ายกับนางแล้วยังคอยพยายามท�าทุกทางให้นางหว่ันไหวได้อย่างไร  

ทัง้ยงัมเีบือ้งลกึเบือ้งหลงัทีท่�าให้เขาต้องมนิีสยัโหดร้ายเช่นน้ีอกี หากท่านผูอ่้านอยากรู้

เร่ืองราวว่าเป็นอย่างไรแล้ว เชิญพลกิหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เทียนหรูอวี้

1

ยามน้ีจติใจของไป๋ถานกลดักลุม้รุม่ร้อนย่ิง เนือ่งจากนางเพ่ิงถูกผู้อืน่

ลกัพาตัวมา!

เหตุเกิดขึ้นหลังอาหารค�่าของวันนี้เอง ตอนนั้นนางปรับไส้ตะเกียง 

ให้สว่าง ก�าลงัอ่านหนังสอืในยามราตร ี เมือ่ถึงตอนท่ีสองทพัประจญับาน 

นางตะเบ็งเสยีงพูดตามแม่ทัพใหญ่ในเรือ่งว่า 'วันนีข้้าคงถูกจบัเป็นแน่แท้!'  

แล้วจู่ๆ  บนขือ่ห้องก็ปรากฏคนชดุด�าผูห้น่ึงโผล่ศรีษะลงมา 'มารดามนัเถอะ 

ข้าถึงกับถูกพบเห็นเข้าจนได้!'

ไป๋ถานกระโดดโหยงร้องตะโกนว่า 'ช่วยด้วย!'

อู๋ โก้วซึ่งจะไปตักน�้าเดินผ่านห้องไป๋ถานพอดี นางจึงขานตอบ 

หนึง่ประโยคด้วยความต่ืนตะลงึเป็นอย่างย่ิง 'อาจารย์เจ้าคะ ท่านยังสวม

บทบาทเป็นผู้อื่นอยู่อีกหรือ คนออกรบหาใช่ท่านไม่!'

ไป๋ถานยังไม่ทนัจะได้อธิบาย ต้นคอของนางก็ถูกสนัมอืของคนผูห้น่ึง
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อาจารย์หญิง 1

ฟาดสลบไปเสยีก่อน

รอจนนางฟ้ืนคืนสติแล้วจงึพบว่าตนนัง่อยู่ในห้องทีไ่ม่คุน้ตาห้องหนึง่ 

ไม่ว่าจะเสาคานซึง่สลกัเสลาวาดลายลงเคลอืบเงา ทัง้ฐานวางโคมไฟลงยา 

และฉากบงัลมซึง่ท�ามาจากไม้แดงฝังหยก...

นางถูกท้ิงให้อยู่อย่างอกสั่นขวัญแขวนบนเบาะที่นั่งข้างโต๊ะนี ้

เพียงล�าพังแล้ว...

ท่ีน่ีมิใช่สถานที่ซอมซ่อ คาดว่าผู้ที่จับนางมาก็คงมิใช่คนธรรมดา

เช่นกัน

ด้านนอกของฉากบังลมมีบุรุษสองคนก�าลังกระซิบกระซาบกันอยู่

คนผู้หนึ่งกล่าวว่า "เจ้ากล้าลงมือจริงหรือนี่ นางเป็นคนสกุลไป๋ 

แห่งไท่หยวน มาจากตระกูลผูด้เีชยีวนะ ลกัพาตวัคนมาเช่นน้ีจะไม่เป็นเรือ่ง

แน่หรือ"

ทว่าคนอกีผูห้นึง่กลบัเอ่ยอย่างดแูคลน "ใต้หล้านียั้งจะมใีครทีจ่วน

หลิงตูอ๋องของพวกเราไม่กล้าจับตัวอีก นางก็แค่หญิงจากตระกูลขุนนาง 

ทีต่กอบั บดิามารดาไม่รกั ยังจะกลวันางหาอะไร ต่อให้ฆ่านางทิง้ตอนน้ี 

ก็ไม่แน่ว่าจะมคีนรูด้้วยซ�า้!"

กระทั่งสถานะของนาง อีกฝ่ายก็ยังสืบจนกระจ่างชัด ไป๋ถาน 

พลนัขนลกุซูอ่ยู่ในใจ ทว่าเมือ่ตรองจนถีถ้่วนแล้ว จวนหลงิตอู๋องท่ีอกีฝ่าย

เอ่ยถึงน้ันนางกลบัไม่เคยคบค้าสมาคมด้วยเลยสกันดิ ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่า

เคยไปล่วงเกินหรอืไม่

ไป๋ถานนัง่ขดัสมาธิยืดกายตรง ใครจะคาดว่าเพียงแค่นางเพ่ิงขยับตวั 

ต้นคอจะเจบ็แปลบรนุแรงจนนางต้องสดูปากร้องอย่างไม่อาจข่มกล้ันได้
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คงเป็นเพราะได้ยินเสียงความเคล่ือนไหว บุรุษสองคนน้ันจึงยุติ 

บทสนทนาแล้วเดินอ้อมฉากบังลมเข้ามา

ผูเ้ดนิน�าหน้าก็คอืคนชดุด�าท่ีลกัพาตวัไป๋ถานมาทีน่ี่ รูปร่างของเขา

ก�าย�าล�า่สนั สหีน้าด�าทะมนึ ดวงตาดุดนัวาวโรจน์ ตรงง่ามมอืมแีผลเป็น 

จากคมอาวุธยาวต่อเน่ืองมาจนถึงหลงัมอื

อีกผู้หน่ึงนั้นมีรูปร่างผอมสูงกว่า ทว่าสวมชุดเกราะเช่นเดียวกับ 

นายทหาร สีหน้าเขาซีดขาว เส้นผมแห้งกรอบจนสีผมเปลี่ยน แม้ 

มุ่นมวยผมแล้วก็ยังแลดูยุ่งกระเซอะกระเซิงอยู่ สภาพของเขาคล้าย 

ตั้งแต่เล็กไม่เคยได้กินอิ่มมาก่อน

คนชุดด�าเคาะกรอบฉากบังลมพร้อมสีหน้าดุร้าย "เจ้าฟ้ืนแล้วก็ดี  

จงอย่าได้คิดตุกติก ขอเพียงเจ้าช่วยท�าธุระเร่ืองหน่ึงให้พวกเราอย่างว่าง่าย

แล้วพวกเราจะไม่ท�าให้เจ้าล�าบากโดยเดด็ขาด"

ไป๋ถานช�าเลอืงมองซ้ายขวาก่อนถามอย่างรู้สถานการณ์ "ธุระอนัใด"

คนชุดด�าตอบ "นับต้ังแต่น้ีเจ้าจะเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู ้

ให้กับหลงิตูอ๋อง อกีครูจ่ะมคีนมาสอบถามเจ้า ไม่ว่าเขาถามสิง่ใดเจ้าก็ต้อง

ท�าทีว่ารู้เรื่องน้ันดี อีกท้ังจงเลือกพูดแต่ถ้อยค�าที่จะส่งผลดีต่อหลิงตูอ๋อง

เท่าน้ัน หากเจ้าท�าเรื่องนี้ได้ดี พวกเราขอรับรองกับเจ้าว่าแม้แต่เส้นผม 

ก็จะไม่สกึหรอเลยสกัเส้น"

ไป๋ถานเคยได้ยินแต่ว่าจบัคนไปเป็นฮหูยินค่ายโจร นางไม่เคยได้ยิน

มาก่อนว่ามกีารจบัคนมาเป็นอาจารย์ด้วย

หลิงตูอ๋องผู้นี้อยากได้รับการอบรมสั่งสอนมากปานนี้เชียว...

"ค�าถามของคนผู้นั้น...จะต้องให้ข้าเป็นผู้ตอบเท่านั้นหรือ"
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"มิผิด! หากเจ ้าไม่เชื่อฟังก็จะเป็นเช ่นโต๊ะตัวนี้ ! " คนชุดด�า 

ฟาดหน่ึงฝ่ามือลงบนโต๊ะเล็กที่อยู่เบื้องหน้านางทันที โต๊ะเล็กซึ่งเขียนสี 

บนพ้ืนด�าเคลอืบเงาพลนัหักไปมมุหนึง่พร้อมกบัเสยีงดงัเป๊าะ

ไป๋ถานกระถดถอยไปด้านหลังแล้วผงกศรีษะระรวัดจุลกูไก่จกิข้าวสาร 

"เชือ่ๆ! ว่าแต่หลงิตูอ๋องน่ีเป็นผูใ้ดกัน"

คนผมแห้งกรอบท่ีเข้ามาพร้อมกับคนชุดด�าร้องข้ึนอย่างต่ืนตะลึง 

"กระทั่งท่านอ๋องของพวกเราเป็นใครนางก็ยังไม่รู้!"

คนชุดด�ากอดอกพลางกระหย่ิมย้ิมย่อง "คนท่ีหมกตัวอยู ่บน 

ภูเขาตงซานมานานปีอย่างนาง ปกตินอกจากสอนศิษย์ไม่ก่ีคนนั่นแล้ว

นางยังจะได้คบค้าสมาคมกับใครท่ีไหน จะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรได้อีกเล่า 

ไม่รู้จักท่านอ๋องของพวกเราสิจึงจะจัดการง่ายกว่า"

"ก็จริง" คนผมแห้งกรอบเกาศีรษะแกรกๆ

"เฝ้านางไว้ให้ดีล่ะ!" คนชดุด�าก�าชบัอีกฝ่ายหนึง่ประโยคแล้วถลงึตา

ข่มขูไ่ป๋ถานอีกครัง้ ก่อนเร่งรดุออกจากประตไูป

ไป๋ถานคาดคะเนว่าเขาน่าจะไปรับผู้สอบถามที่เอ่ยถึงผู้นั้นมา

จรงิดงัคาด ไม่ช้าคนชดุด�าก็กลบัเข้ามา ชดุด�าส�าหรบัปฏิบตัภิารกิจ

ยามราตรขีองเขาได้ถูกผลดัเปลีย่นเป็นชดุล�าลองแล้ว เบือ้งหลงัยังน�าพา 

คนผู้หนึ่งมาด้วย

คนผูน้ั้นเป็นบรุษุวัยกลางคนรปูร่างเตีย้เลก็ทัง้ยังซบูผอม สวมชดุล�าลอง

แลดูคล้ายบัณฑิต ทว่าข้างเอวกลับพกกระบี่สั้นเล่มหน่ึง เขาเดินอ้อม 

ฉากบงัลมมายนือยู่เบือ้งหน้าไป๋ถาน หลงัพินิจนางขึน้ลงอย่างถ่ีถ้วนรอบหน่ึง

แล้วจงึผงกศีรษะกล่าว "มผิดิ นางคือไป๋ถาน...คณุหนูสกุลไป๋จรงิๆ"
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ไป๋ถานประหลาดใจไม่น้อย นางรู้ว่าความสามารถของตนอาจจะ 

พอมชีือ่เสยีงอยู่บ้าง ทว่ากลบันกึไม่ถึงจรงิๆ ว่าตนจะเป็นทีเ่ลือ่งลอืจนถึงขัน้ 

ผูอ้ืน่มองเพียงรอบเดียวก็จดจ�าได้

บรุษุผูนั้น้คารวะไป๋ถานก่อนเอ่ยชีแ้จง "ขออภยัท่ีมาเยือนยามวิกาล 

สร้างความล�าบากแก่คณุหนูแล้ว ข้าน้อยเกาผงิ วันนีม้าขอรบกวนสอบถาม

คณุหนสูองสามค�าถามก็จะกลบั"

คนชดุด�าเดินมายืนอยู่ด้านหลงัของไป๋ถานแล้วลอบขยับมอืข้างหนึง่

ใช้สองนิ้วจ่อท่ีกระดูกสันหลังของนางโดยท่ีเกาผิงไม่ทันสังเกต ไป๋ถาน 

ยังไม่อยากกลายเป็นคนพิการเฉียบพลันจึงยกมือเอ่ยด้วยท่าทีเป็นงาน

เป็นการ "เชญิท่านสอบถามมาได้"

"หลิงตูอ๋องระยะนี้กล่อมเกลาจิตใจได้ผลบ้างหรือไม่" เกาผิงกล่าว

"อืม...ได้ผลสิ" ถึงขั้นต้องอบรมบ่มนิสัยกันแล้ว นางเองก็ไม่รู้ว่า 

นี่มีต้นสายปลายเหตุเช่นไร

"ประเสริฐแท้ เช่นนั้นปกติคุณหนูให้ท่านอ๋องกล่อมเกลาจิตใจ

อย่างไรบ้าง"

"อ่านต�าราจวงจื่อ* กับคัมภีร์เต้าเต๋อจิง** และคัดลอกอักษรของ 

หวังอี้เซ่า***" อย่างไรเสียการกล่อมเกลาจิตใจก็คงหนีไม่พ้นเร่ืองท่ีนาง 

ว่ามา

* ต�าราจวงจ่ือ เน้ือหาสะท้อนปรัชญาความคิดของจวงจื่อปราชญ์คนส�าคัญของลัทธิเต๋าในด้านต่างๆ เช่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ คุณค่าของชีวิต และปรัชญาเชิงวิพากษ์ เป็นต�าราท่ีมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมและอารยธรรมจนีเป็นอย่างสงู
** คมัภร์ีเต้าเต๋อจงิเรยีบเรยีงโดยเหลาจือ่ (เล่าจือ๊) ปรมาจารย์ลทัธิเต๋า ซึง่มแีนวคดิแตกต่างจากลทัธิขงจือ่คอื 
ไม่ยึดตดิกับกรอบประเพณี ทุกสิง่ล้วนด�ารงอยู่และด�าเนินไปได้ด้วยหลกัธรรมชาต ิ เป็นหนึง่ในคมัภีร์ท่ีย่ิงใหญ่ 
ซึง่ได้รบัการยอมรบัจนถึงปัจจบุนั
*** หวังอี้เซ่า ชื่อรองของหวังซีจือ ลิปิกรเลื่องชื่อสมัยราชวงศ์จิ้นตะวันออก ผู้ได้รับฉายานามว่าเทพอักษร
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เกาผิงเลิกคิ้วคล้ายประหลาดใจอยู่บ้าง "ท่านอ๋องยอมสงบใจ 

ท�าสิ่งเหล่าน้ีเชียวหรือ คุณหนูช่างมีฝีมือโดยแท้ ไม่ทราบท่านอ๋องให ้

ความเคารพต่อคุณหนูหรือไม่ หากมีสิ่งใดที่คุณหนูยากจะควบคุม 

ก็โปรดเอ่ยปากมาได้อย่างเต็มที่"

"ท่านอ๋องเคารพเชือ่ฟังอาจารย์เสมอมา ไม่เคยท�าสิง่ใดท่ีไม่ให้เกียรติ" 

หึๆ ยังไม่ทันรู้จักกันเขาก็ลักพาตัวข้ามาแล้ว...ช่างเคารพให้เกียรติกัน 

เสยีจรงิ!

แววประหลาดใจบนใบหน้าของเกาผิงย่ิงเผยออกมาอย่างเด่นชัด 

ยามทีไ่ป๋ถานมองใบหน้าของเขาแล้วจงึรูส้กึได้ว่าสหีน้าของเขาคล้ายแทรก 

ไว้ด้วยอารมณ์ขนั ราวกับสิง่ทีน่างพูดน้ันล้วนเป็นวาจาท่ีไร้แก่นสาร

ความคิดนางพลันผุดวาบขึ้นในใจ หรือว่าเกาผิงจะพบเห็น 

เรื่องน่าสงสัยแล้ว? เช่นน้ันท่านก็เบิกตาให้กว้างๆ แล้วช่วยข้าจากการ 

ถูกลักพาตัวนี้ทีสิ!

ทว่าเกาผงิกลบัมสีหีน้าเป็นปกตดิจุเดมิอย่างรวดเรว็ "ต่อไปยังต้อง

รบกวนคุณหนูสิ้นเปลืองความคิดให้มากย่ิงข้ึน อุปนิสัยของหลิงตูอ๋อง 

ในช่วงนีช่้างชวนให้ผูอ้ืน่กล่าวประณามโดยแท้ ฝ่าบาทเองก็ทรงกลัดกลุ้ม

พระทัยย่ิงนกั ก่อนหน้านีเ้พียงได้ยินว่าคณุหนยูอมออกหน้าให้การอบรม  

ฝ่าบาทยังทรงไม่กล้าเชื่อด้วยซ�้า ยามนี้เห็นคุณหนูดูแลอยู่ที่นี่แล้วจริงๆ  

ข้าน้อยก็วางใจกลบัไปถวายรายงานได้อย่างหมดกังวล"

ไป๋ถานพลันแข็งท่ือไปท้ังร่าง ความรู ้สึกนั้นคล้ายดั่งถูกผู ้อื่น 

ยัดเกล็ดน�้าแข็งหน่ึงก�ามือเข้ามาในปากแล้วอุดปิดไว้ จะคายออกก็มิได้

จะกลืนลงคอก็ยากล�าบาก ได้แต่ปล่อยให้ความเย็นวาบแผ่ซ่านตั้งแต ่
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ขากรรไกรจนจรดผิวแก้ม

หากรูแ้ต่แรกว่าเรือ่งนีเ้ก่ียวพันกับฝ่าบาท ต่อให้ถูกคนชดุด�าตตีาย 

นางก็จะไม่รบัปากเด็ดขาด น่ีมใิช่ว่านางก�าลงัหลอกลวงเบือ้งสูงหรอกหรอื!

แต่จะว่าไปฝ่าบาททรงว่างงานมากนักหรอื หากพระองค์ทรงว่างมาก

จริงๆ ก็ควรไปห่วงใยต�าหนักในสิ มาทรงห่วงใยอันใดกับหลิงตูอ๋อง!  

นางร้องถามสวรรค์ในใจ

โชคยังดท่ีีเกาผงิไม่ได้สอบถามเรือ่งอ่ืนอีก หลงัเอ่ยวาจาอีกสองประโยค

เขาก็กล่าวขอตัว

คนผมแห้งกรอบออกไปส่งแขก ท่าทขีองคนชดุด�าพลนัเปลีย่นจาก

หน้ามือเป็นหลังมือ เขาย้ิมร่าขณะเดินอ้อมมาถึงตรงหน้าไป๋ถาน  

"ได้ยินมานานแล้วว่า 'สามยอดอจัฉรยิะแห่งใต้หล้าคอืหนึง่ชงิกับสองไป๋'  

คุณหนูสกุลไป๋สมค�าเล่าลือ ที่พาเจ้ามาถือว่าข้าเลือกได้ไม่ผิดจริงๆ"

ไป๋ถานขยุ้มชายเสื้อพลางเอ่ยอย่างระมัดระวัง "ด้วยฐานะของ 

หลิงตูอ๋องแล้ว อยากจะได้อาจารย์เช่นไรย่อมไม่มีปัญหา แค่ไปเชิญมา

โดยตรงก็ได้แล้ว ไยต้องท�าเช่นนี้ด้วย"

คนชดุด�าหวัเราะร่วน "คนทัว่หล้าน้ีก็มแีต่เจ้าผู้เดยีวทีจ่ะพูดเช่นน้ีแล้ว 

หากท่านอ๋องของข้าออกหน้าไปเชญิอาจารย์จรงิก็คงไม่มผีูใ้ดกล้ารบัหรอก 

ใช้หนทางน้ียังนับว่ารวบรดักว่า"

ไม่กล้ารบัหรอื... ไป๋ถานไม่อยากจะเชือ่ ยังคงขยุ้มชายเส้ือสอบถาม

ต่อ "ถ้าเช่นนัน้เหตุใดจะต้องเป็นข้าเล่า"

ก่อนลกัพาตัวนางมา คนชดุด�ายังกังวลใจว่านางจะทะนงตนหัวแข็ง

เหมอืนท่ีพวกเหล่าบณัฑิตเป็นกัน หากนางเป็นเช่นน้ันจรงิคงรบัมอืได้ยากย่ิง 
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ทว่ากลบัไม่คาดคดิว่านางจะใจเสาะถึงปานนี ้ เขาขูเ่สยีงเห้ียมไปไม่ก่ีประโยค

นางก็ยอมอยู่ในโอวาทแล้ว เขาจงึบอกต่อนางอย่างไม่กร่ิงเกรงว่า "เนือ่งจาก

เจ้าเป็นคนมีชื่อเสียง ค�าพูดย่อมมีน�้าหนัก มิหน�าซ�้าเจ้าก็เก็บเน้ือเก็บตัว 

อยู่แต่ในเรอืน จบัตัวเจ้ามาจงึเป็นเรือ่งง่ายท่ีสดุแล้ว ย่ิงไปกว่านัน้เมือ่ก่อน

เจ้ายังเคยสอนท่านอ๋องของข้าด้วย!"

"ข้าเคยสอนท่านอ๋องของเจ้าเมื่อไหร่กัน"

"ก็เมื่อก่อนอย่างไรเล่า" ใบหน้าของคนชุดด�าขรึมลงในฉับพลัน  

"นี่หมายความว่าอย่างไร เจ้ามิได้ใส่ใจท่านอ๋องของข้าเลยหรือ"

"ไหนเลยจะเป็นเช่นน้ัน เป็นเพราะข้าจ�าท่านอ๋องของเจ้าไม่ได ้

แล้วจริงๆ..." ไป๋ถานย้ิมประจบทั้งท่ีในใจดูแคลน เมื่อก่อนหรือ... 

หากเป็นเมื่อก่อนพวกเจ้าลองกล้าแตะข้าเช่นนี้ดูสิ!

คนชุดด�าคร้านจะพูดกับนางให้มากความอีก เขาเหลือกตา 

แล้วเดินออกนอกประตูไปสั่งการสองประโยค จากนั้นสาวใช้ผู ้หน่ึง 

ก็ยกน�้าชากับของว่างเดินเข้ามาจัดวางบนโต๊ะเล็กอย่างนอบน้อม ทั้งยัง

จัดเตียงให้อีกด้วย รอจนท�าเสร็จแล้วนางก็ถอยออกไปโดยไม่แม้แต่ 

จะเงยหน้าขึ้นมาสักครั้งเดียว

คนชุดด�ายืนอยู่นอกประตู เขากวาดตามองเข้ามาในห้องสองหน

ก่อนปิดประตูดังโครม ท่าทางจะยืนเฝ้าประตูนี้ด้วยตนเอง

ไป๋ถานมุ่นหัวคิ้ว นางเพียงแสร้งท�าใจเสาะเพ่ือคลายความระแวง

ของพวกเขา ดูคล้ายว่าตอนนี้พวกเขาจะไม่ท�าร้ายนางแล้วก็จริง ทว่า 

ก็ดูเหมือนไม่คิดจะปล่อยนางไปเช่นกัน

การสอนในวันพรุ่งน้ีจะท�าอย่างไรดีเล่า จู่ๆ คนท้ังคนก็หายตัวไป 
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ศิษย์ทั้งหลายจะไม่ตกใจกันแย่หรือ!

นางเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องสองรอบพร้อมหัวใจที่ว้าวุ่น 

กระสับกระส่าย ขณะท่ีนางยังคิดหาวิธีรับมือไม่ได้ น้ัน นอกห้อง 

พลันมีเสียงเรียกของคนผมแห้งกรอบจากระยะไกลจนกระทั่งเสียงน้ัน

เคลื่อนเข้ามาใกล้ "ฉีเฟิง ฉีเฟิง มานี่เร็วเข้า!"

คนชดุด�าผละจากประตหู้องพลางตะโกนด้วยเพลงิโทสะทีล่กุโชตช่ิวง 

"เรยีกหานายของเจ้าหรอือย่างไร! นายมา..." เสยีงนัน้แผดออกไปได้เพียง

ครึง่หนึง่น�า้เสยีงก็พลนัเปลีย่นวูบ "นายข้ามาแล้วหรอืนี ่นายข้า ไฉนท่าน

กลบัมาเอาป่านน้ีเล่าขอรบั"

"ข้าได้ยินว่าฝ่าบาทส่งคนมาแล้ว" สุ้มเสียงอันเย็นชาน้ันเจือความ

อ่อนเพลียเล็กน้อย

"ใช่ขอรับๆ ไม่มีเรื่องใหญ่โตอันใด คลี่คลายเรียบร้อยแล้ว"

"อืม"

ไป๋ถานลอบว่ิงไปท่ีข้างประตูแล้วมองลอดช่องประตูออกไป ทว่า

นางกลับเห็นเพียงเลือดกองโต

คนผมแห้งกรอบชคูบไฟ ข้างเท้าของเขามคีนสองคนนอนทอดร่าง

ลมหายใจรวยรนิอยู่ เลอืดเน้ือผสมเคล้ากันจนแทบแยกไม่ออก

"กู้เฉิง เอาตัวสองคนน้ีไป อย่าให้พวกมันตายเสียล่ะ" สุ้มเสียง 

อันเย็นชาน้ันออกค�าสั่งมาหนึ่งประโยค เพราะเจ้าของเสียงผู้นั้นยืนอยู ่

ตรงมุมอับพอดี ท�าให้ไป๋ถานไม่อาจมองเห็นตัวคนได้

คนผมแห้งกรอบขานรบัแล้วใช้เท้าเตะหลังของหน่ึงในสองทีน่อนอยู่ 

"ท่านอ๋อง ดูท่าพวกมนัจะทนได้ไม่พ้นคืนน้ีแล้ว"
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เสียงน้ันหัวเราะเบาๆ ทีหน่ึง "ใช้ได้ที่ไหนกัน ข้ายังสนุกไม่พอเลย  

หากเพียงเท่านีพ้วกมนัก็ตายเสยีแล้ว ไม่เท่ากับพวกมันได้เปรยีบหรอกหรือ"

คนผมแห้งกรอบส่งเสียงอ้ออย่างรู้งาน จากนั้นจึงกวักมือเรียกให้

คนมาช่วยเหลือ

สองคนนั้นถูกลากตรงไปเรื่อยๆ ทิ้งรอยเลือดไว้บนพ้ืนสองสาย  

ไป๋ถานรีบถอนสายตากลับมาด้วยความหวาดผวา

หากคนผู้นี้คือหลิงตูอ๋อง เช่นน้ันนางก็แน่ใจว่าตนไม่เคยสอนเขา

อย่างแน่นอน!

ขณะที่เสียงด้านนอกเคลื่อนไกลออกไปแล้ว ประตูห้องก็พลัน 

ถูกผลกัเปิด ไป๋ถานหมนุกายหน่ึงรอบก่อนจะล้มตวัลงบนพ้ืนด้วยความเรว็

ระดบัฟ้าร้องยังไม่ทันยกมอืป้องห ูแล้วท�าท่าบอบบางน่าสงสาร

คนชดุด�าพรวดพราดปรีเ่ข้ามาคว้าตัวนางพร้อมข่มขู่ "ลุกข้ึนเรว็เข้า! 

ข้าจะรีบส่งเจ้ากลับไปเดี๋ยวนี้ แต่ข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อน เรื่องที่เกิดข้ึน 

ในวันนี้ ทางท่ีดีจงปล่อยให้มันเน่าคาท้องของเจ้าเสีย หาไม่วันหน้า 

เจ้าก็จะไม่ใช่ 'หน่ึงชงิสองไป๋' ผูบ้รสิทุธ์ิผดุผ่องในสายตาของผูอ้ืน่อกี"

ไป๋ถานย่อมไม่คิดพูดออกไป หลอกลวงเบื้องสูงมีโทษถึงศีรษะ 

หลุดจากบ่าเชียวนะ หากเทียบกับเรื่องน้ีแล้วศักด์ิศรีของสตรีจะนับ 

เป็นอย่างไรได้

ดูจากท่าทางรีบร้อนลนลานของคนชุดด�าแล้วในใจไป๋ถานก็รู้ว่า 

อะไรเป็นอะไร นางจงึเอ่ยถามด้วยเสยีงนุ่มดจุปยุฝ้าย "เมือ่ครูค่นผูน้ัน้คอื

ท่านอ๋องของเจ้าสนิะ เขาไม่รูเ้รือ่งนีส้กันดิเลยใช่หรอืไม่"

"เหลวไหล! ท่านอ๋องของข้าองอาจปราดเปรือ่ง จะต้องการอาจารย์
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ไปเพ่ืออะไรกัน หากไม่เพราะต้องรบัมอืกับฝ่าบาท ไหนเลยจะมธุีระกงการ

กับเจ้า"

ไป๋ถานฉวยจังหวะกล่าว "ถ้าเช่นน้ันเร่ืองในวันนี้ทางที่ดีอย่าได้มี

คราวหน้าอีกจะดีกว่า หาไม่...ช้าหรือเร็วก็ต้องไปถึงหูท่านอ๋องของเจ้า  

ถึงตอนนั้นเจ้าจะเป็นเหมือนสองคนนั้นหรือไม่เล่า..."

คนชุดด�าถูกวาจาของนางท�าเอาส่ันสะท้านไปทั้งร่าง อับจน 

ถ้อยค�าทีจ่ะกล่าว ได้แต่กลอกตาไปมา อดัอัน้อยู่เป็นนานสองนานก็ยังคง 

พูดไม่ออกสักประโยค สุดท้ายจึงเลือกวิธีอันรวบรัดหมดจดใช้สันมือ 

ฟาดใส่ต้นคอของนางให้สิ้นเรื่องสิ้นราว

พริบตาก่อนท่ีไป๋ถานจะหมดสติ นางถึงกับมีความคิดจะละทิ้ง 

ภาพอนัดีงามของคนเป็นอาจารย์เอ่ยค�าทกัทายไปถึงบรรพชนของอกีฝ่าย

แล้ว

นอนมาถึงครึง่คนืหลงั อู๋โก้วพลนัท้องเสยีจงึรบีรดุไปห้องปลดทกุข์

ราวกับถูกไฟลน พอเสร็จธุระนางก็เดินผ่านหน้าประตูห้องของไป๋ถาน  

อาศยัแสงจนัทร์อนัสกุสกาวแล้วปรายตามองไปทีป่ระต ูนางกลบัรูส้กึว่า

ประตหู้องของผูเ้ป็นอาจารย์ยามนีดู้คล้ายผิดแปลกจากแต่ก่อนอยู่บ้าง

อู๋โก้วย่ืนมอืผลกัเบาๆ ไปท่ีประตูเพียงครัง้เดยีวก็อ้าออก นางเพ่ิงจะ

พบว่าประตูนีเ้พียงงับไว้เฉยๆ ไม่ได้ลงกลอนจงึเดนิเข้าไปตรวจด ู ก่อนจะ

เห็นไป๋ถานนอนทั้งเสื้อผ้าครบชุดอยู่บนเตียงโดยไม่คลุมผ้าห่ม พอนาง 

คล�าดท่ีูกลอนประตูอกีครัง้จงึพบว่ามนัใช้การไม่ได้แล้ว

นางถอนหายใจ ก่อนคลุมผ้าห่มให้ไป๋ถาน เสร็จแล้วจงึค่อยปิดประตู
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ตามหลังอย่างระมัดระวัง ในใจบ่นอุบไม่หยุด...วันนี้อาจารย์ช่างคึกคัก 

เสยีจรงิ แสดงเกินพอดจีนเตะประตพัูงเลยสนิะ ยังดทีีม่ข้ีาอยู่ ไม่เช่นนัน้ 

ถูกผูอ้ืน่ลกัพาตัวไปก็คงยังไม่รูตั้วด้วยซ�า้ เฮอะ!

ยามทีไ่ป๋ถานฟ้ืนขึน้อกีครัง้ นางพลนัรูส้กึว่าล�าคอของตนใกล้จะหัก

อยู่รอมร่อ

แสงแดดนอกหน้าต่างส่องแยงตา ตะวนัสายโด่งแล้ว ห้องชัน้นอก 

ก็แว่วเสยีงดงัก๊อกแก๊กมาให้ได้ยิน

นางนวดต้นคอพลางก้าวลงจากเตยีง เมือ่เดนิอ้อมฉากบงัลมออกมา

ก็เห็นอู๋โก้วก�าลงัเคาะๆ ตอกๆ ซ่อมประตูอยู่

อู๋โก ้วหยุดมือทันที ท่ีมองเห็นนาง "คาดว ่าเมื่อคืนอาจารย ์ 

คงเหน็ดเหน่ือยเกินไป ข้าจึงเจ้าก้ีเจ้าการให้ศิษย์น้องทั้งหลายกลับไป 

ก่อนแล้ว ท่านจะนอนต่ออีกสักหน่อยก็ได้นะเจ้าคะ"

ไป๋ถานชะโงกศีรษะมองเข้าไปในห้องปีกตะวันตก ไร้เงาคนจริง 

เสียด้วย

ยามปกติเรือนพักของนางมีศิษย์ท้ังหมดสิบกว่าคนท่ีเดินทางมา

ศกึษาเล่าเรียน มเีพียงอู๋โก้วผูเ้ดียวทีเ่ป็นสตร ีมชีาตติระกูลต�า่ต้อย ทัง้ยัง

ตวัคนเดยีวไร้ท่ีพ่ึงพิง นางจงึรบัอปุการะอู๋โก้วไว้ข้างกายให้กินอยู่ด้วยกัน 

ส่วนศษิย์คนอ่ืนๆ นัน้ล้วนแต่เป็นบตุรหลานตระกูลขนุนาง ทุกวันพวกเขา

จะเดนิทางมาเช้าเย็นกลบั

บางครัง้ไป๋ถานก็รูส้กึว่าอู๋โก้วไร้หัวจติหวัใจ ทว่าตอนนีก้ลบัรูส้กึว่า 

อกีฝ่ายก็เอาใจใส่นางไม่น้อย ชัว่ขณะจงึไม่รูว่้าควรพูดอะไรด ีนางถอนหายใจ
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แล้วไปล้างหน้าบ้วนปากผลดัเปลีย่นชดุอยู่เงียบๆ

หลังกินอาหารเช้าเสร็จ อู๋โก้วก็ยังซ่อมประตูไม่เรียบร้อย

เฉกเช่นยามว่างตามปกติ ไป๋ถานนั่งอยู่หลังโต๊ะแล้วเดินหมากกับ

ตนเอง ทว่านางกลบัใจลอยยกมอืมาลบูต้นคอเป็นพักๆ ย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกแย่

จนบอกรสชาติของเมือ่คืนนีไ้ม่ถูก สดุท้ายจึงโยนเมด็หมากท้ิงเสียเลย

"อู๋โก้ว เจ้าไปจวนไท่ฟู*่ แทนข้าสักเที่ยวเถอะ"

ฟังจบอู๋โก้วหวุดหวดิจะทบุค้อนใส่มอืของตนเอง นางหนัหน้าขวับมา

อย่างตืน่ตะลงึ "จู่ๆ  อาจารย์จะให้ข้าไปจวนไท่ฟู่ท�าส่ิงใดกัน"

นางรู้ว่าอาจารย์อ�าลาจวนไท่ฟู่มานับสิบปีแล้ว ไม่ว่าวันตรุษหรือ 

วันเทศกาลไหนๆ ก็ล้วนไม่เคยกลับไปท่ีน่ัน คนจ�านวนมากแทบจะ 

ลืมไปแล้วว่าไป๋ไท่ฟู่ยังมีบุตรสาวเป็นอาจารย์อยู่อีกคน ดูแล้ววันนี้ 

ดวงอาทิตย์คงต้องขึ้นทางทิศตะวันตกเป็นแน่แท้

ไป๋ถานเก็บเมด็หมากขึน้มาพลกิไปมาระหว่างร่องน้ิว "พักน้ีดเูหมอืน

จะมโีจรมาคอยป้วนเป้ียนอยู่แถวนี ้ ข้าอยากขอให้ท่านพ่อส่งคนมาคุม้กัน

เรอืนพักเก่าแก่หลงัน้ีให้มากหน่อย"

อู๋โก้วเงยหน้ามองไปนอกประตเูพ่ือดดูวงตะวันเจดิจ้าบนท้องฟ้าสคีราม

ก่อนขานรบัค�าหน่ึง ถึงแม้นางจะไม่รูท่ี้มาทีไ่ปของเร่ืองราว แต่ก็รู้สึกได้ว่า

น่าจะเป็นเรือ่งทีร้่ายแรงเรือ่งหนึง่

ภูเขาตงซานแห่งนี้เป็นสภาพพ้ืนที่ที่มีความพิเศษ ท้ังที่ตั้งอยู ่

ทางตะวันออกบริเวณชานเมืองหลวงนี่เอง ทว่ากลับมีลักษณะตัดขาด 

* ไท่ฟู่ ต�าแหน่งขุนนางข้ันหน่ึงผู้เป็นอาจารย์ของฮ่องเต้ ดูแลการบัญญัติและประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติ 
ตามจารตีพิธีการ เป็นหนึง่ใน 'สามกง' ซึง่เป็นค�าเรยีกรวมสามต�าแหน่งขนุนางท่ีมฐีานะสงูสดุของราชส�านกั 
จนีโบราณ
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จากโลกภายนอก เน่ืองจากตรงสันเขาเป็นที่ตั้งของอารามเป้าผู่ซ่ึงเป็น

อารามหลวง ท�าให้พวกโจรขโมยย่อมไม่กล้าเข้าใกล้สถานที่แห่งนี้

ทีพ่�านกัของไป๋ถานคอืเรอืนพักแห่งหนึง่ของสกุลไป๋ ตัง้อยู่ฝ่ังตรงข้าม

โดยหนัหน้าเข้าหาอารามเป้าผู ่แม้ในเรอืนจะมบ่ีาวชายกับหญิงรับใช้สูงวัย

เพียงแค่สามสี่คน ทว่าอาศัยบารมีของอารามเป้าผู่แล้วที่พ�านักแห่งนี้ 

จึงสงบสุขเสมอมา

แน่นอน...ว่านั่นคือเมื่อก่อน

ระยะทางเข้าเมืองหลวงเพียงสิบกว่าล้ีไม่นับว่าไกลนัก ทว่าอู๋โก้ว 

ไปคราวนี้กลับใช้เวลาจวบจนอาทิตย์ลับทิวเขาไปแล้วถึงได้กลับมา

บนภูเขาฤดูกาลนี้ ใบไม้ท่ีเสียดสีกันดังซ่าๆ เริ่มปลิดปลิวร่วงหล่น 

บนพ้ืนเกลื่อนไปด้วยใบไม้ท่ีแห้งเหลือง อู๋โก้วเพ่ิงเดินมาสุดทางบันได 

อันยาวเหยียดก็มองเห็นไป๋ถานยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่นอกประตูเรือน  

สองมือของผูเ้ป็นอาจารย์หดอยูใ่นแขนเสือ้ ชายอาภรณ์สฟ้ีาอมเทาอ่อน

พัดพลิ้วล้อลม ดวงหน้าฉาบด้วยแสงเรื่อของอาทิตย์อัสดงอยู่ชั้นหน่ึง 

ท่ามกลางแสงอ่อนๆ น้ันย่ิงท�าให้เรยีวคิว้แลดดู�าขลบั ทัง้รมิฝีปากก็แลดู

แดงผดุผาด

อู๋โก้วเดินตรงไปหาไป๋ถานพร้อมอารมณ์ทีขุ่น่มวั "ข้ารออยู่ตัง้หลาย 

ชั่วยามกว่าจะได้พบไท่ฟู่  ผลคือท่านผู้เฒ่าบอกแต่เพียงว่าหากท่าน 

ไม่กลับไปขอร้องเขาเอง ก็จงอยู่ข้างนอกนี้ด้วยก�าลังของตนเองเถิด  

เขาจะไม่ส่งใครมาแม้สักครึ่งคน"

"เฮ้อ...ข้าก็เดาอยู่แล้วว่าเขาจะต้องพูดเช่นนี้" ไป๋ถานกระตุก 
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ยกมุมปากอย่างแข็งทื่อ สายตาทอดมองออกไปแสนไกล

"อาจารย์มองอะไรอยู่เจ้าคะ"

อู๋โก้วมองตามสายตาของอีกฝ่ายไปจึงพบกับหอสังเกตการณ ์

ที่อยู่บนประตูเมืองเจี้ยนคัง* คล้ายถูกเคลือบระบายด้วยน�้าหมึกสีคราม

อมด�ามานานแล้ว ทว่ายามน้ีภายใต้แสงอัสดงสุดท้ายกลับปกคลุมด้วย

สีเหลืองทองชั้นบางๆ ซึ่งแต่งแต้มให้ภาพสีน�้าหมึกนั้นพลันมีชีวิตชีวา  

แม้จะยืนอยู่บนยอดเขาทีห่่างไกลแห่งน้ีก็คล้ายกับยังสามารถได้ยินเสยีงรถม้า

ทีส่ญัจรขวักไขว่บนท้องถนนได้

อู๋โก้วพลันตระหนักได้ แม้อาจารย์จะไม่พูดออกจากปาก ทว่า 

หลายปีมานี้ย่อมจะคิดถึงครอบครัวอยู่บ้างกระมัง

"อาจารย์..." เสียงเรียกนี้ของอู๋โก้วอาบไปด้วยความรู้สึกอันลึกซ้ึง

และการปลอบประโลม

ไป๋ถานพลันเลียริมฝีปากล่าง "ขนมข้าวน่ึง น�้าแกงเป็ดน�้าข้น 

ใส่หน่อไม้เขยีว เน้ือหมยู่างซอีิว๊ เนือ้กวางต้มน�า้แกงปลา...อาหารเหล่าน้ี

ล้วนมีอยู่ในเมือง ข้าไม่ได้ลิ้มรสชาติมานานแล้ว" พูดจบไป๋ถานจึงค่อย

ได้สติ นางมองไปทางอู๋โก้ว "เอ๊ะ...เมื่อครู่เจ้าเรียกข้าหรือ"

"ไม่มอีะไรเจ้าค่ะ..." อู๋โก้วหลบุเปลอืกตา "ข้าเพียงอยากบอกท่านว่า...

ค�า่น้ีพวกเรากินหวัไช้เท้ากัน"

ไป๋ถานสะบัดแขนเสื้อกลับเข้าเรือนอย่างหัวเสีย

ในเมื่อขอคนมาเพ่ิมไม่ได้ ก็ได้แต่เรียกให้บ่าวชายที่มีอยู่ในเรือน 

ไม่กี่คนตื่นตัวให้มากขึ้นเสียหน่อย

* เมอืงเจีย้นคงั เมอืงหลวงของราชวงศ์จิน้ตะวันออก (ค.ศ. 317 - 420) ปัจจบุนัคือเมอืงหนานจงิ มณฑลเจยีงซู
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อนัทีจ่รงิไป๋ถานเพียงกันไว้ก่อนเท่านัน้ อย่างไรเสยีทางด้านฮ่องเต้  

คนทางนัน้ก็ได้แก้ไขสถานการณ์ไปแล้ว บางทพีระองค์อาจไม่สนพระทยั

เรือ่งการกล่อมเกลาจติใจของหลงิตอู๋องอกีก็เป็นได้ หรือยามทีท่รงนึกถึง 

อีกครัง้คนชดุด�านามว่าฉเีฟิงผูน้ัน้ก็อาจเปลีย่นอาจารย์คนใหม่ให้หลงิตอู๋อง

ไปแล้ว...นีม่ใิช่จะเป็นไปไม่ได้

จริงดังคาด หลายวันต่อจากนั้นไป๋ถานล้วนปลอดภัยไร้เรื่องราว 

เหมือนว่าคลื่นลมจะสงบลงแล้ว

เหล่าศิษย์ในห้องปีกตะวันตกต่างมีน�้าใจ นึกว่าวันก่อนท่ีไป๋ถาน 

ไม่ได้มาสอนเป็นเพราะล้มป่วย หลายวันนี้ยามท่ีเดินทางมาเล่าเรียน 

จึงไม่ลืมที่จะน�าตัวยาบ�ารุงฤทธิ์อุ่นมาแสดงความกตัญญูด้วย

ไป๋ถานน่ังสง่าอยู่หลังโต๊ะ ถือพัดขนนกขาวเล่มหนึ่งโบกถ่านไฟ 

ในเตาเล็กซึ่งต้มน�้าชาอยู่ช้าๆ พลางผงกศีรษะรับของก�านัลแล้วอมย้ิม 

ไม่เผยฟัน

อู๋โก้วที่อยู่ด้านข้างพลันเอ่ยแก้ด้วยเจตนาดี "พวกเจ้าก�านัลสิ่งของ

เหล่านี้มาอาจารย์ก็ล้วนไม่ชอบสักนิด อาจารย์โปรดปรานขนมข้าวนึ่ง  

น�้าแกงเป็ดน�้าข้นใส่หน่อไม้เขียว เน้ือหมูย่างซีอิ๊ว แล้วก็เนื้อกวาง 

ต้มน�้าแกงปลามากกว่า"

"..." เหล่าศิษย์ต่างเงียบงันไปทันใด

พัดขนนกของไป๋ถานหวิดจะโบกขี้เถ้าปลิวเข้าไปในน�้าชา

บ้าบอที่สุด อาจารย์รักษาหน้าตาอยู่คิดว่าง่ายหรืออย่างไร!
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วันนี้อากาศไม่ดี ไป๋ถานเพ่ิงจะสอนเสร็จไม่นานนักลมก็พลัน 

โหมกระโชก ท่าทางคล้ายฝนก�าลงัจะลงเมด็ ท้องฟ้าด�าทะมนึในชัว่พรบิตา

อู๋โก้วไปตกัน�า้ร้อนมา พอนางเดนิผ่านก�าแพงเรอืนกลบัโยนอ่างส�ารดิ

ในมอืท้ิงพลางกรดีร้องเสยีงแหลมทนัที

พวกบ่าวชายนึกว่าโจรท่ีคุณหนูเอ่ยถึงบุกเข้ามาจนได้ จึงต่าง 

รีบรุดมาหมายจะล้อมจับโจรนั่น

ระหว่างท่ีไป๋ถานถือโคมว่ิงตรงมา เสียงร้องของอู๋โก้วก็ไต่ขึ้นไป 

อีกหลายระดับจนแทบจะกลายเป็นท่วงท�านองอยู่แล้ว แขนของอู๋โก้ว 

ยกขึ้นสูง เอาแต่ชี้นิ้วไปที่ก�าแพงเรือน

พอไป๋ถานเงยหน้ามองขึ้นไปก็ผวาวูบ นอกเรือนมีเงาไม้ทึบ 

น่าสะพรึงกลัว ขณะนั้นนางก็เห็นรางๆ ว่าบนก�าแพงเรือนมีเงาร่างสีขาว

นั่งอยู่ ชายอาภรณ์ยาวที่ห้อยลงมาโบกไหวไปตามแรงลม...

ขงจือ่ไม่เอ่ยเรือ่งเหนอืธรรมชาติ ไป๋ถานก็เช่นเดยีวกัน นางสงบสติ

ปลกุปลอบความกล้าของตน ก่อนชโูคมเดนิตรงไปส่องด.ู..

หนุม่น้อยหน้ามน...ดวงตาดอกท้อ* ไฉนมองอย่างไรก็ดคูุน้ตาย่ิงนัก

เมื่อเริ่มจ�าคนตรงหน้าได้ มุมปากของนางก็สั่นกระตุก ก่อนจะ 

สะบัดหน้าแล้วเดินกลับทันที

เงาร่างสีขาวรีบกระโดดผลุงลงมาคว้าแขนของไป๋ถานไว้ "พ่ีสาว  

ข้าเอง ข้าคือไป๋ต้ง เหตุใดท่านไม่ไยดีข้าเลยเล่า"

ไป๋ถานหนัหน้าไปขึงตาใส่เขา "ดกึๆ ดืน่ๆ เจ้ามาหมอบอยู่บนก�าแพง

ของข้า แสร้งท�าเป็นภูตผเีช่นนี ้ยังคิดจะให้ข้าไยดีเจ้าอกีหรือ"
* ดวงตาดอกท้อ เป็นชื่อลักษณะดวงตาเจ้าเสน่ห์ซึ่งงามได้รูปเหมือนกลีบดอกท้อ ตาโตเรียวยาว หางตา 
โค้งงอน แพขนตาหนายาว ในทางนรลักษณ์ว่าเป็นลักษณะดวงตาของคนเจ้าชู้
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ไป๋ต้งร้อนรุม่จนกระทบืเท้า "ปรกัปร�ากันแท้ๆ ข้าเพ่ิงได้ยินว่าพ่ีสาว 

ไปขอคนจากท่านพ่อมาป้องกันโจรไม่ใช่หรอื ท่านพ่อไร้เหตผุลไม่ดดู�าดดูี 

ข้าทนดไูม่ได้ทีเ่ขาไม่ยอมส่งคนมา จงึต้ังใจมาเฝ้ายามให้พ่ีสาวด้วยตนเอง"

ไป๋ถานหันไปมองอู๋โก้วซึง่ยังขวญัผวาไม่หายอยู่อกีด้านแล้วหันมา 

กล่าวกับไป๋ต้งว่า "ที่แท้เจ้าก็ก�าลังเฝ้ายามอยู่นี่เอง"

ไป๋ต้งรูส้กึเสยีดายอยู่บ้าง "เดิมข้าก็ไม่อยากกระโตกกระตากหรอก 

อตุส่าห์จะท�าความดีไว้โดยไม่ทิง้นามเสยีหน่อย"

ไป๋ถานได้ยินเช่นนั้นก็เหลือกตา ก่อนหันร่างเดินกลับห้อง

ไป๋ต้งรบีตามมาติดๆ พลางเอ่ยอย่างมลัีบลมคมใน "พ่ีสาว หากเป็น

เมือ่ก่อน ถ้าท่านอยู่ทีน่ี่แล้วพบเจอโจร อย่างไรข้าก็ต้องเกล้ียกล่อมให้ท่าน

ย้ายกลบัไปอยู่ทีจ่วนแน่ แต่หนนีข้้าจะไม่เกลีย้กล่อม ท่านอย่าได้กลับไป

เดด็ขาดเชยีว"

ไป๋ถานอดแปลกใจไม่ได้จงึชะงักฝีเท้าเพ่ือสอบถาม "เพราะเหตใุด"

ไป๋ต้งโมโหอยู่บ้าง "ท่านพ่อก�าลงัหาวิธีบงัคับให้ท่านกลับไปแต่งงาน

อย่างไรเล่า วันน้ันท่ีท่านส่งอูโ๋ก้วไปทีจ่วนก็สมใจเขาพอดี ข้าจะปล่อยให้

ท่านตกหลมุพรางของท่านพ่อไม่ได้"

"ข้าอายุต้ังย่ีสิบหกแล้ว ยังจะมีตระกูลขุนนางสกุลใดเหลือบุรุษ 

ที่อายุเหมาะสมพอจะมาจับคู่กับข้าอีก" นางเอ่ยอย่างรู้สึกขบขัน

"ตระกูลขุนนางอะไรกัน เป็นเชื้อพระวงศ์ต่างหาก! มิหน�าซ�้า 

อายุก็ไล่เลี่ยกับท่านด้วย แต่จวบจนบัดนี้ท่ีเขายังไม่แต่งงานเป็นเพราะ

ไม่มีใครกล้าแต่งให้ ทั้งท่านกับเขาก็ไม่ใช่คนบนเส้นทางเดียวกันสักนิด"

ได้ยินน้องชายกล่าวเช่นน้ีไป๋ถานย่ิงรูส้กึสงสยัใคร่รู้  "ท่ีแท้เป็นใครกัน"
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"ยังจะมีใครได้อีกเล่า ก็หลิงตูอ๋องน่ะสิ! พี่สาว ท่านเก็บเนื้อเก็บตัว

อยู่แต่ในเรือนย่อมไม่รู้อะไร หลิงตูอ๋องผู้นั้น เขา...เขา..."

พอไป๋ถานได้ยินชื่อนี้หัวคิ้วก็พลันขมวดมุ่น ขมับเต้นตุบๆ ไม่หยุด 

ทว่ายังต้องแสร้งท�าเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราว "เขาเป็นอย่างไรหรือ"

"เขาก็เป็นมารร้ายน่ะส!ิ ความชอบทางทหารโดดเด่นก็จรงิ แต่กลบั

หมกมุน่อยู่กับการฆ่าฟันจนตดิเป็นนสิยั ได้ยินว่าตอนออกรบก็ชอบดืม่เลอืด

กินเน้ือคนดิบๆ ดังน้ันเขาจึงไม่เหลือส�านึกผิดชอบชั่วดีเช่นมนุษย์ท่ัวไป 

นานแล้ว ยามทีจ่บัเชลยได้เป็นต้องทรมานจนกว่าอกีฝ่ายจะตาย ตายแล้ว 

ก็ยังเอากระดกูของพวกเขามาท�าเครือ่งประดบัก�านลัแก่ผูอ้ืน่ นางบ�าเรอ 

ในจวนของเขาล้วนต้องสวมใส่เครื่องประดับพรรค์นี้ ผู้ใดไม่ยอมท�าตาม 

ก็จะถูกฆ่าท้ิงเสียให้สิ้นเรื่อง ดังนั้นสตรีในจวนของเขาจึงได้สาบสูญ 

ไม่มเีหลอื ยามปกตเิขาก็มกัท�าตามอ�าเภอใจย่ิง เรียกว่าฆ่าไม่เลอืกหน้า  

เจอเทพฆ่าเทพ เจอพระฆ่าพระกว่็าได้!"

ไป๋ต้งพูดรวดเดียวมาถึงตรงน้ีก็ยกมือข้ึนกุมอกด้านซ้ายไว้ราวกับ

ยากจะทนรับไหว "แต่งให้เขาไปพ่ีสาวจะต้องไม่รอดชีวิตเป็นแน่ เหตุใด

ท่านพ่อถึงได้ใจด�าอ�ามหติย่ิงนกั ท�าราวกับไม่ไยดคีวามเป็นตายของท่าน

เช่นนี้...ไม่ๆ ข้าไม่เห็นพ้องด้วยเด็ดขาด คนพรรค์น้ันจะคู่ควรกับท่าน 

ได้อย่างไรกัน"

ไป๋ถานลอบกลืนน�้าลาย ที่แท้สิ่งท่ีได้ยินได้เห็นในจวนหลิงตูอ๋อง

ก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงเสี้ยวมุมหนึ่งเท่านั้น

ทว่าเมื่อมองจากอีกมุม ไป๋ต้งก็คิดมากไปโดยแท้

อย่างน้อยตอนน้ีในสายตาของฝ่าบาท นางก็เป็นอาจารย์ของ 
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หลิงตูอ๋องแล้ว อาณาจักรต้าจิ้นปกครองแผ่นดินด้วยความกตัญญู และ

เคร่งครัดในสามหลักปฏิบัติหกความสัมพันธ์* ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทาง 

เกิดเรือ่งผดิจารตีระหว่างศษิย์กับอาจารย์ได้โดยเด็ดขาด ดังน้ันงานมงคลนี้

ฝ่าบาทย่อมเป็นผู้แรกที่จะทรงยับยั้งเอาไว้

ไป๋ถานตบไหล่ของน้องชาย "เอาล่ะๆ นัน่ล้วนแต่เป็นเร่ืองเล่ือนลอย 

ข้าไม่มทีางแต่งให้เขาแน่ เจ้าวางใจแล้วกลบัไปเถิด"

ไป๋ต้งเอ่ยด้วยสีหน้าขึงขังจริงจัง "ข้าจะกลับไปได้อย่างไร ข้าบอก

แล้วว่าจะมาเฝ้ายามให้ท่าน ตราบใดที่ยังไม่อาจก�าจัดโจรนั่นให้ท่านได ้

ไหนเลยข้าจะวางใจ!" เขาพูดพลางก้าวยาวๆ เดนิย้อนกลบัไปทีเ่ชงิก�าแพง 

แล้วปีนกลับขึ้นไปเพ่ือเขย่าขวัญผู้คนต่อ ท่าทางในการปีนป่ายของเขา 

ดูแคล่วคล่องว่องไวไม่เบาทีเดียว

ไป๋ถานรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นหนุ่มน้อยเลือดร้อน ทว่าลมโหมแรงเช่นนี ้

ต่อให้เขาเลือดร้อนระอุเพียงใดก็ถูกลมพัดให้เย็นชืดได้ นางจึงจ�าใจ 

เอ่ยประนีประนอม "ถ้าอย่างไรเจ้ามานอนที่ข้างห้องข้าก็แล้วกัน จะได้ 

เฝ้าข้าได้อย่างใกล้ชิด"

ไป๋ต้งแน่ใจอยู่แล้วว่าผู้เป็นพ่ีสาวจะต้องใจอ่อนกับตน พอได้ยิน 

วาจานี้จึงกระโดดลงจากก�าแพงเรือน พลางเดินเย้ืองย่างด้วยย่างก้าว 

ที่สง่างามเข้าไปในห้องด้านข้าง ก่อนเขาจะปิดประตูยังเอ่ยประโยคหนึ่ง

ด้วยความมัน่ใจเต็มเป่ียม "พ่ีสาววางใจได้ มข้ีาอยู่ท้ังคน ต่อให้โจรร้ายน่ัน

มสีามเศียรหกกรก็ไม่อาจท�าอะไรท่านได้!"
* สามหลกัปฏบิตัหิกความสัมพันธ์ คอืจารตีซึง่ชีแ้จงถึงหน้าทีแ่ละความสมัพันธ์ของผูค้นในสงัคมจนีโบราณ  
โดย 'สามหลกัปฏิบตั'ิ ได้แก่ ขนุนางยึดถือกษตัรย์ิ บตุรยึดถือบดิา ภรรยายึดถือสาม ี ส่วน 'หกความสมัพันธ์'  
ได้แก่ คนรุ่นบิดาต้องมีเมตตา ญาติฝ่ายมารดาต้องมีคุณธรรม คนในวงศ์ตระกูลต้องมีล�าดับอาวุโส พ่ีน้อง 
ต้องมคีวามสนิทสนม ผูเ้ป็นอาจารย์ต้องมเีกียรต ิผูเ้ป็นสหายต้องมไีมตรี

Page ����������� 1.indd   26 23/7/2561 BE   11:30



27

เทียนหรูอวี้

พวกบ่าวชายต่างลอบกุมศรีษะกันเงยีบๆ ...มท่ีานเพ่ิมมาอกีผูห้นึง่

จะไปได้ความอะไร มิใช่ท�าให้ภาระของพวกเราหนักหนาย่ิงข้ึนไปหรอก

หรอื!

จรงิดงัคาด เน่ืองจากความน่าเชือ่ถือในค�าพูดของไป๋ต้งนัน้อยู่ถึงเพยีง

ช่วงกลางดึกเท่านัน้

ไป๋ถานอ่านหนังสอืมาครึง่คนื กระทัง่จะไปเข้านอนแล้ว ทนัทีทียื่นข้ึน

ก็มองเห็นว่าเบื้องหลังของตนเองมีเงาด�าเพ่ิมมาอีกสาย นางเหลียวคอ 

ไปมองอย่างแขง็ทือ่ก็พบฉเีฟิงในชดุด�ายืนค�า้อยู่เบือ้งหลังนางดจุสนโบราณ

ต้นหน่ึง

เมือ่สดับฟังเสยีงข้างห้องอย่างถีถ้่วนแล้ว กลบัได้ยินเพียงเสียงกรน

สะท้านฟ้าของไป๋ต้งดังมา

เอาเจ้าไว้มีประโยชน์อันใด ไหนเจ้าว่ามาซิ!

หว่างคิ้วของนางพลันย่นเข้าหากัน ยามท่ีช้อนตามองอีกฝ่าย  

บนดวงหน้าของนางยังเผยความขลาดกลัวเพ่ิมขึ้นหลายส่วน "ฝ่าบาท 

คงไม่ทรงส่งคนมาสอบถามอีกรอบเร็วปานนี้กระมัง"

"เปล่า" ฉเีฟิงกล่าวเสยีงแขง็ "ข้ามาวันนีเ้พ่ือจะบอกเจ้าว่าท่านอ๋อง 

ของข้าเพ่ิงรับพระบัญชาน�าทัพไปปราบโจร ระยะน้ีท่านอ๋องจะไม่อยู ่

ในเมอืงหลวง หากพบเจอผูส้อบถามของฝ่าบาท เจ้าอย่าได้พูดไปคนละทาง

จนเผยพิรธุออกไปเชยีว"

ไป๋ถานฟังจบท่าทตีอบสนองแรกคือผ่อนคลาย ต่อจากน้ันกลบัมุน่คิว้ 

ขึ้นมาอีก "เร็วๆ น้ีข้าก็พอได้ยินข่าวลือเก่ียวกับท่านอ๋องของเจ้ามาบ้าง 
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การท่ีเขาน�าทัพไปปราบโจรคราวนี้ ฝ่าบาทต้องทรงใช้โอกาสนี้สังเกต 

ผลการกล่อมเกลาจิตใจของเขาเป็นแน่ หากเขายังฆ่าคนเป็นว่าเล่นอีก 

ความผิดย่อมตกอยู่ท่ีอาจารย์ ถึงตอนนั้นข้าคงไม่แคล้วต้องเคราะห์ร้าย

เป็นแน่"

ฉเีฟิงหรีต่า "อะไรกัน นีเ่จ้าไม่เตม็ใจหรอกหรอื" เขางดักระบวนท่าเดมิ

มาใช้ ฟาดฝ่ามอืลงบนโต๊ะเลก็ทีอ่ยู่ตรงหน้าอย่างรนุแรง "หากเจ้าไม่เชือ่ฟัง 

จะเป็นเช่น..."

ทว่าโต๊ะเลก็ตวัน้ันกลบัปลอดภัยไม่สกึหรอ สีหน้าของเขาพลันเหยเก 

รบีเอามอืทีส่ัน่ระรกิไปไพล่ไว้ด้านหลงัก่อนท่ีใบหน้าจะเปลีย่นเป็นสแีดงเข้ม

ในฉบัพลนั

ไป๋ถานหดคอเลก็น้อยอย่างให้ความร่วมมอื จากน้ันจงึเอ่ยเตือนเขา

ด้วยเจตนาดี "โต๊ะเลก็ท่ีห้องข้าหุ้มแผ่นเหลก็เอาไว้น่ะ"

ดวงตาของฉเีฟิงแทบจะพ่นไฟออกมาอยู่แล้ว ทว่าเป็นตายก็ไม่ยอม

เสียหน้า เขายกมือที่สั่นเท้ิมและบวมฉึ่งจนกลายเป็นอุ ้งตีนหมีข้ึน 

พร้อมค�ารามต�่าๆ "จะเป็นเช่นเดียวกับมือนี้!"

"..." ไป๋ถานถึงกับไร้ถ้อยค�าจะตอบโต้

นางถอนหายใจเบาๆ "หากฝ่าบาททรงสอบถามจนต�าหนิมาถึงข้า 

ย่อมจะโยงไปถึงเรือ่งทีเ่จ้ากระท�าการเองโดยพลการด้วย ไม่รู้ว่าหลงัจาก

ท่านอ๋องของเจ้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วจะคิดเห็นเช่นไร อย่างไรเสียเรื่องนี้ 

ก็เหมอืนกระดาษท่ีไม่อาจห่อไฟได้*"

มาดอันใหญ่โตของฉเีฟิงพลนัสลายวับไปในพริบตา สีหน้าบดิเบีย้ว

* กระดาษไม่อาจห่อไฟได้ หมายถึงไม่สามารถปกปิดความจริงได้
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ดจุพบเจอภูตผ ีก่อนท่ีเขาจะสัน่เทาไปทัง้ร่างราวกับคนเป็นไข้จบัส่ัน

ไป๋ถานแสร้งท�าเป็นห่วงใย "เอ๊ะ เจ้าเป็นอะไรไป"

สีหน้าของฉีเฟิงใกล้จะร้องไห้ออกมาอยู่รอมร่อ "ข้าเจ็บมือ... 

ไม่ได้หรืออย่างไร"

ทางด้านไป๋ต้งยังคงหลับสนิทกรนสนั่น...

เขานอนเต็มอิ่มตลอดหนึ่งคืนเต็ม ทว่าเช้าวันรุ่งข้ึนกลับลุกไม่ข้ึน 

เสียนี่ จวบจนกระท่ังยามเที่ยงถึงได้ลืมตาต่ืน พอลุกข้ึนมานั่งก็ยังมึนงง

อยู่อีกพักใหญ่ เขาคงอยู่ดีกินดีเกินไปแล้วจริงๆ วันน้ียังนับเป็นหนแรก 

ในชีวิตที่เขาต้องสวมเสื้อผ้าเอง

พอนึกได้เช่นนี้ไป๋ต้งก็สะทกสะท้อนใจสุดแสน

อันที่จริงเขากับไป๋ถานมิได้เกิดมาจากมารดาเดียวกัน ไป๋ถาน 

เกิดจากซีฮูหยินซึ่งเป็นภรรยาเอก ส่วนเขาเป็นบุตรที่เกิดจากอนุ ทว่า 

ซฮีหูยินล้มป่วยถึงแก่กรรมต้ังแต่วัยสาว ไป๋ถานแม้มคีวามสามารถเชงิบุน๋

แต่กลับไม่ลงรอยกับไป๋หย่ังถังผู้เป็นบิดา นางจึงลาจากบิดาก่อนจะ 

ย้ายออกมาอยู่ด้วยตนเองนานแล้ว นับจากตอนน้ันก็เป็นเวลาถึงสิบปี 

ทว่าบิดาและบุตรสาวคู่นี้ก็ยังไม่เคยได้พบหน้ากันอีก เปรียบกันแล้ว 

เขาซึง่เป็นบตุรท่ีเกิดจากอนุกลบัได้รบัการประคบประหงมตัง้แต่เลก็จนโต

พอคิดมากเข้าไป๋ต้งก็เริ่มแสบจมูกนิดๆ ยามปกติข้างกายพ่ีสาว 

ก็ไม่มใีครดแูลสกัคน แล้วนางผ่านวันเวลาเหล่านัน้มาได้อย่างไรกันหนอ

กว่าเขาจะสวมเสือ้ผ้าเสรจ็ก็มใิช่ง่ายๆ ทว่าเสือ้ผ้าบนร่างยังคงรุย่ร่าย

อยู่น่ันเอง โชคดีท่ีไป๋ต้งมีรูปเป็นทรัพย์ ดูแล้วกลับให้ความรู้สึกผ่าเผย 
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ไม่ยึดตดิกรอบธรรมเนียม

ไป๋ต้งผลกัประตูเดินออกไป แสงตะวันก�าลังพอเหมาะ ภายในเรอืน

เงียบสงบ เงาหลังของเหล่าศิษย์ซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ในห้องปีกตะวันตก 

ล้วนยืดตรงเป็นระเบียบ

ดย่ิีงๆ เห็นทีว่าการทีเ่ขารกัษาความเรยีบร้อยอยู่ทีน่ี่จะมปีระสทิธิภาพ

ยอดเย่ียม โจรน่ันย่อมไม่กล้าปรากฏตัวอีกเป็นแน่แท้

หลังตรวจตราภายในเรือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างละเอียด

รอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกหิวเล็กน้อย เขาลูบท้องแล้วหันหน้าไป กลับปะทะ 

เข้ากับดวงหน้าไร้อารมณ์ของอู๋โก้ว

"มดัไว้" ทนัทีท่ีอู๋โก้วโบกมอื บ่าวชายสองคนท่ีถอืเชอืกอยู่ต่างพุ่งปร่ี

เข้ามาวนรอบตัวไป๋ต้งหลายหน ชัว่พรบิตาก็มดัเขาจนกลายเป็นขนมจ้าง

แล้ว

"นี่ พวกเจ้าท�าอะไรข้า!"

"อาจารย์ก�าชบัว่าพักนีม้โีจรมาป้วนเป้ียนในเรือน คณุชายไป๋อยู่ท่ีน่ี

เกรงจะไม่ปลอดภัย ส่งตัวกลบัจวนไท่ฟู่จะดีกว่า"

บ่าวชายสองคนรีบแบกเขาวิ่งตะบึงไปทางประตูเรือน ไป๋ต้ง 

ไหนเลยจะยินยอม สองขาท่ีชี้ฟ้าอยู่พยายามปัดป่ายเปะปะ ปากก็ 

ตะเบ็งลั่นว่าจะอยู่พิทักษ์เรือนหลังนี้ ขอสาบานจะร่วมเป็นร่วมตายกับ 

พี่สาว ไม่ว่าถ้อยค�าใดเขาก็ล้วนงัดออกมาพูดได้ทั้งสิ้น

ด้านหลงัของห้องปีกตะวันตกอยู่ติดกับสวน นบัตัง้แต่เข้าสูฤ่ดสูารท

ภายในสวนก็ปราศจากบุปผาแดงใบไม้เขียว ดอกบัวที่เคยอยู่เต็มสระ 
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กลบัหลงเหลอืเพียงฝักบัว

พูดตามตรงว่าในสวนแห่งน้ีช่างไม่มีสิ่งใดชวนมองเอาเสียเลย  

ทว่าวันนี้หัวข้อในชั้นเรียนของเหล่าศิษย์กลับเป็นการแต่งกลอนหน่ึงบท

เกี่ยวกับสวนซึ่งไร้ความงามแห่งนี้

แต่ละคนลูบคางเกาแก้ม เค้นสมองเพ่ือขบคิด ทว่ากระดาษที่อยู่

ตรงหน้าก็ยังขาวโล่งดุจเดิม

บุตรหลานตระกูลขุนนางล้วนเจ้าอารมณ์อยู่บ้างไม่มากก็น้อย  

ยามปกติแม้จะเคารพให้เกียรติอาจารย์เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่แคล้ว 

มียามท่ีจะขาดความอดทนอดกลั้นอยู่บ้าง บางคนครุ ่นคิดว่าจะไป 

ขอร้องอาจารย์ให้เปลี่ยนหัวข้อใหม่ท่ีง่ายข้ึนดีหรือไม่ ทว่ากลับมีบางคน

ถึงขั้นคิดจะเลิกแต่งกลอนบทนี้เสียเลย

ยังไม่ทนัท่ีศิษย์เหล่าน้ีจะลงมอืได้ตามความนึกคิด บ่าวชายสองคน

ของเรือนพักสกุลไป๋ก็แบกหนุ่มน้อยชุดขาวผู ้หนึ่งว่ิงตะบึงผ่านไป 

พร้อมเสียงเอ็ดตะโรซึ่งดังสับสนอลหม่าน

ทกุคนล้วนปากอ้าตาค้าง สาดสายตาตามออกไปโดยพร้อมเพรยีง 

นัน่มใิช่ไป๋ต้งคณุชายของจวนไป๋ไท่ฟู่หรอกหรอื เขาเป็นน้องชายของอาจารย์

ชดัๆ แต่กลบัถูกเชอืกคล้องคอมดัแขนไพล่หลงัแบกออกจากประตเูรอืนไป

เช่นนัน้ได้

อาจารย์ที่แลดูสง่างามอ่อนโยนผู้นั้น ความจริงแล้วกลับเข้มงวด

เฉียบขาดถึงเพียงนี้ กระทั่งน้องชายของตนเองก็ยังลงมือได้!

เหล่าศิษย์หันหน้ากลับมาโดยไร้เสียงจะเอ่ยวาจา พวกเขา 

เหน็ไป๋ถานน่ังคุกเข่าภูมฐิานอยู่ตรงท่ีน่ังด้านบน สองหูไม่ใส่ใจเหตกุารณ์ 
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ที่อยู่ด้านนอกหน้าต่าง ตาหลุบต�่าสมาธิจดจ่อ ริมฝีปากเม้มสนิท นิ้วมือ 

ทีเ่รยีวงามขาวหมดจดโผล่พ้นจากแขนเส้ือกว้างซึง่ขลบิขอบด้วยสฟ้ีาสายชล

ก�าลงัจบัหน้าหนังสือ ทันใดน้ันน้ิวมอืงามพลนับดิทหีน่ึง มมุกระดาษยับย่น

เป็นก้อนในทันที

ศิษย์ท้ังหมดพลันผวาวูบ ต่างรีบก้มหน้าขยับพู่กันเขียนอย่างเร็วรี่ 

แรงบันดาลใจในการประพันธ์ไม่เคยพุ่งกระฉูดดุจน�้าพุเช่นนี้มาก่อน

ไป๋ถานกลบัไม่รูส้กึตวัแม้แต่น้อย อนัทีจ่รงินางมองหนงัสอือยู่ครึง่วัน

แล้ว ทว่ากลบัอ่านไม่รูเ้รือ่งสกัตัวอักษรเดียว

นางกลุ้มใจอยู่น่ะสิ!

เป็นเพราะปากเสยีๆ ของฉเีฟิงช่างแม่นย�าแท้ แม้ตัวเกาผงิจะไม่ได้

มาสอบถามอกี ทว่าวันนีก้ลบัให้คนส่งจดหมายฉบบัหนึง่มาให้นางแต่เช้า 

เน้ือความคือฝ่าบาททรงประกาศชดัว่าขอเพียงครัง้น้ีหลงิตอู๋องส�ารวมตน 

ก็จะตกรางวัลแก่อาจารย์เช่นนางอย่างงาม

แล้วถ้าหากเขาไม่ส�ารวมตนเล่า...

ช่างเคราะห์ร้ายเหลอืเกิน เดมิทีนางเพียงสอนหนังสอืบนภูเขาตงซาน

อยู่ดีๆ  ไม่เคยไปขดัแข้งขดัขาใคร เหตุใดจงึไปพัวพันกับมารร้ายผู้นัน้ได้!

เหล่าศิษย์ท่ีล้วนพ่ึงใบบุญของไป๋ต้งต่างส่งงานของวนันีไ้ด้ก่อนเวลา 

ไป๋ถานสตไิม่อยู่กับเนือ้กับตัวจงึอนญุาตให้พวกเขากลบับ้าน ทัง้ยังกล่าว

ชมเชยสองสามประโยค

ไม่คาดว่าศิษย์ทัง้หลายกลบัพินอบพิเทากว่ายามปกตเิสียอกี ท้ังยัง

ไร้ว่ีแววผยองล�าพองใจ

หัวใจของนางพลันเป่ียมล้นไปด้วยความปลาบปลื้ม นี่สิจึงเป็น 
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ศิษย์ที่ดีของนาง ไหนเลยจะเหมือนคนสารเลวหลิงตูอ๋องนั่น!

เหล่าศิษย์หลังคารวะเสร็จแล้วก็พากันจากไปทีละคน พอถึงคราว

ของโจวจื่อ ไป๋ถานกลับแสดงท่าทีให้เขาหยุดรอก่อน

บิดาของโจวจื่อคือเจ้าเมืองอู๋ ไป๋ถานโปรดปรานสถานท่ีแห่งน้ัน  

ท้ังใฝ่ฝันว่าสักวันจะได้เป็นปราชญ์ว่างงานล่องเรือชมทะเลสาบไท่หู*  

ด ้วยเหตุนี้ยามว ่างจึงชอบพูดคุยเรื่องในเมืองอู ๋ กับโจวจื่อเสมอ  

สองศษิย์อาจารย์มคีวามสมัพันธ์ส่วนตัวทีดี่มาตลอด

เห็นอาจารย์รั้งตนไว้ โจวจื่อจึงนึกว่าหนนี้อาจารย์ต ้องการ 

จะสนทนาเรื่องเมืองอู๋เช่นเคย ขณะท่ีสมองก�าลังประมวลข้อมูลและ 

เรื่องเล่าที่น่าสนใจของเมืองอู๋กลับได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยว่า "อาจารย์ได้ยินว่า 

น้าชายของเจ้าเป็นข้าหลวงส่วนพระองค์ เจ้าพ�านักอยู่ท่ีจวนของเขา 

คงเคยได้ยินเขาเอ่ยถึงเรื่องของหลิงตูอ๋องบ้างกระมัง"

โจวจื่อหน้าซีดเผือดไปทันตา "ไยอาจารย์เอ่ยถึงมารร้ายผู้น้ันเล่า 

ท่านน้ากล่าวเสมอว่า 'กาลก่อนไม่เอ่ยหู่ ปัจจุบันไม่เอ่ยจิ้น' น้อยครั้ง 

จะกล่าวถึงคนผูน้ี ้ ย่ิงไม่อนุญาตให้พวกเราเดก็รุน่หลังวิพากษ์วจิารณ์ได้"

ไป๋ถานซักถามด้วยความสงสัยใคร่รู ้ "อันใดเรียกว่า 'กาลก่อน 

ไม่เอ่ยหู่ ปัจจุบันไม่เอ่ยจิ้น' "

"อาจารย์คงยังไม่ทราบกระมัง หลิงตูอ๋องผู้น้ีมีนามว่าซือหม่าจิ้น  

เป็นคนใจคออ�ามหิตชมชอบการเข่นฆ่า จนกระท่ังมกิีตตศิพัท์ทัดเทยีมกับ

สือหู่** อดีตฮ่องเต้ของแคว้นทางเหนือแล้ว"

* ทะเลสาบไท่หู หน่ึงในห้าทะเลสาบน�้าจืดขนาดใหญ่ท่ีสุดของจีน ก้ันพรมแดนระหว่างมณฑลเจียงซูกับ 
เจ้อเจียง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองซูโจว
** สอืหู ่(ค.ศ. 295 - 349) ฮ่องเต้องค์ท่ีสามของแคว้นโฮ่วจ้าว หน่ึงในสบิหกแคว้นทีป่กครองดินแดนจนีทางเหนือ
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ไป๋ถานมุ่นค้ิว สือหู่อ�ามหิตถึงขั้นเคยพาหญิงงามกลุ่มใหญ่เฮโล 

ไปล้อมชมฉากสังหารบุตรชายในไส้ของตนอย่างโหดร้ายทารุณมาก่อน  

หากกิตตศิพัท์ของหลงิตอู๋องเทยีบเท่ากับอกีฝ่ายแล้ว น่ันไม่เลวร้ายถึงขดีสดุ

หรอกหรอื

แลเห็นโจวจื่อช�าเลืองมองตนอย่างแปลกใจ ไป๋ถานจึงรีบเอ่ยด้วย

สหีน้าจรงิจงั "เพียงพูดคุยเป็นหัวข้อสนทนายามว่างเท่าน้ัน หาได้มอีนัใด 

น่าหว่ันเกรงไม่ หรือว่าพวกเจ้าท่ีเป็นบุรุษยังมีจิตใจที่มิอาจเทียบสตร ี

เช่นอาจารย์ได้?"

โจวจือ่ไหนเลยจะเผยอาการขลาดกลวัต่อหน้าอาจารย์ เขารบีเอ่ยตอบ

โดยไม่รอช้า "อาจารย์สอนสั่งด้วยชอบแล้ว ศิษย์เพียงเคยได้ยินท่านน้า 

บอกว่าหลงิตอู๋องเป็นญาตผิูน้้องของฝ่าบาท เขาเชีย่วชาญการศกึจงึเป็น 

ที่โปรดปรานอย่างมาก ทว่าเรื่องอื่นๆ ของเขานั้นศิษย์กลับไม่ทราบ 

กระจ่างนัก"

ไป๋ถานกล่าว "อาจารย์ได้ยินว่าเร็วๆ นี้เขาน�าทัพไปปราบโจร  

น้าชายของเจ้าพอจะรู้ความคืบหน้าหรือไม่ บัดนี้พวกเจ้าก็อายุไม่น้อย

แล้ว อีกไม่ช้าล้วนต้องทยอยเข้ารับราชการ พวกเจ้าพึงใส่ใจเหตุการณ ์

ในราชส�านักไว้บ้าง"

โจวจื่อฟังจบก็พลันตระหนักได้ "อาจารย์สอนสั่งด้วยชอบแล้ว  

ศิษย์กลับไปจะเร่งสอบถามเรื่องนี้ดู"

ไป๋ถานย้ิมรับพลางผงกศีรษะ สนทนากับคนฉลาดย่อมไม่ต้อง

เหนื่อยแรง
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โจวจื่อกลับไปถามมาจริงๆ วันรุ่งขึ้นเมื่อมาเข้าเรียนจึงน�าข่าวสาร 

มาแจ้งว่าคราวนีห้ลงิตูอ๋องไปทีเ่มอืงผอหยาง

โจรทีน่ัน่คอืพรรคพวกซึง่หลงเหลอืจากการปราบปรามของหลงิตอู๋อง

ที่มณฑลเจียวโจว โจรซึ่งลอบหลบหนีมาเหล่านี้เป็นเสมือนเม็ดทราย 

ทีร่วมตวักันไม่ติดจงึไม่ต้องสิน้เปลอืงเวลาเท่าไรนกั ประกอบกับฝีมอืของ

หลิงตูอ๋องโหดเหี้ยมเฉียบขาด ทันทีท่ีไปถึงจึงคว้าชัยได้อย่างต่อเนื่อง

ประดจุผ่าล�าไผ่ คาดว่าเขาจะกลบัเมอืงหลวงได้เรว็กว่าก�าหนดมาก

ไป๋ถานไม่แยแสสักนิดว่าเขาจะกลับมาเมื่อไร สิ่งที่นางต้องการ 

คือประเด็นส�าคัญ "รู้หรือไม่ว่าปราบโจรคราวน้ีเขาก่อบาปเข่นฆ่าคน 

เกินจ�าเป็นอีกหรือเปล่า"

โจวจื่อตอบได้ทันที "ไหนเลยยังต้องเอ่ยถามอีก ว่ากันว่าทุกแห่ง 

ทีเ่ขาผ่านไปล้วนมซีากศพกองเป็นภเูขา โลหตินองดจุท้องธาร เสยีงราษฎร 

โอดครวญดังระงมไม่หยุด ถึงข้ันมีคนบอกว่าอเนจอนาถย่ิงกว่าภัยจาก 

โจรผูร้้ายเสยีอกี"

ไป๋ถานหลบัตาลงอย่างเจบ็ปวดรวดร้าว นีเ่ขาต้องการจะท�าร้ายนาง

ให้ถึงตายชดัๆ!

คนเราช่างแปลกพิกลแท้ เมื่อก่อนยามท่ีมิได้ให้ความสนใจ 

ใครสักคนก็คล้ายกับสัมผัสไม่ได้สักนิดถึงการด�ารงอยู่ของคนผู ้นั้น  

ต่อเมื่อวันใดเริ่มให้ความสนใจข้ึนมา คล้ายกับทั่วหล้าโยงใยไปถึง 

เรื่องที่เกี่ยวพันกับเขาได้ทั้งสิ้น

พลบค�า่ของวนัน้ัน ไป๋ถานเพ่ิงจะย่างเท้าข้ึนมาบนระเบยีงทางเดนิ
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ก็ได้ยินแม่ครัวก�าลังซุบซิบกับอู๋โก้วว่าพักนี้ที่อารามเป้าผู่ย�่าระฆังถ่ีขึ้น 

เป็นเพราะเหล่านักพรตก�าลังประกอบพิธีสวดส่งดวงวิญญาณ สาเหตุ

ทัง้หมดล้วนมาจากหลงิตูอ๋องมารร้ายผูน้ัน้ท่ีก่อบาปเข่นฆ่าเกินจ�าเป็น

อู๋โก้วยังจดจ�าค�าพูดของไป๋ต้งในคืนนั้นได้ พอนางช�าเลืองตา 

เหน็ไป๋ถานจงึวิง่รีเ่ข้ามาโน้มน้าวทันที "อาจารย์ ท่านจะแต่งให้หลงิตอู๋อง 

ผูน้ัน้ไม่ได้เดด็ขาดเชยีวนะเจ้าคะ หาไม่สกัวันเสยีงระฆงัของอารามเป้าผู่

อาจตใีห้ท่านก็เป็นได้"

มีศิษย์ที่แช่งอาจารย์ของตนเช่นนี้ด้วยหรือ ไป๋ถานอับจนถ้อยค�า

เช้าวันนีด้วงตะวนัเพ่ิงเย่ียมหน้า ไป๋ถานก็คลุมเส้ือคลมุเดินมาจนถึง

นอกห้องปีกตะวันตก เหล่าศิษย์เพ่ิงจะรดุมาถึงกันพอดี

โจวจื่อยืนคารวะนางอยู่หน้าประตูโดยไม่ลืมที่จะพูดคุยกับนาง 

"อาจารย์ต้องระวงัหน่อยนะขอรบั ได้ยินว่าปีน้ีฤดหูนาวมาเรว็ ท้ังทีเ่พ่ิงจะ

ต้นเดอืนเก้าอากาศก็หนาวมากแล้ว"

เพ่ิงผงกศีรษะพร้อมรอยย้ิมน้อยๆ ไป๋ถานกลับได้ยินเขาเอ่ยต่อ  

"ทว่าผูค้นบนท้องถนนต่างพูดกันว่าเหตทุีปี่นีอ้ากาศหนาวจดัมาเยือนเรว็

ล้วนเป็นเพราะหลิงตูอ๋องก่อบาปหนาเกินทน เสียงเคืองแค้นของผู้คน 

จึงดังทะลุไปถึงชั้นฟ้า เป็นเรื่องที่จนใจยิ่งนัก"

รอยย้ิมของนางพลันแข็งค้างอยู่ท่ีมุมปาก ไยจึงมีเขาอยู่ไปเสีย 

ทุกที!่

ศิษย์คนอื่นๆ ที่อยู่ด้านข้างต่างเหลือบมองโจวจื่อด้วยหางตา  

ท่าทางเขาจะประจบผิดที่ผิดทางเสียแล้ว สมน�้าหน้านัก!
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เสียงน�้าในกาน�้าหยด* ร่วงหยดดังเผาะ เมื่อทุ่นลอยขยับข้ึนก็ได้

เวลาเข้าเรียนแล้ว

คนท้ังหมดนัง่ประจ�าที ่พอไป๋ถานจะเร่ิมสอนกลบัมองเหน็อูโ๋ก้วว่ิงรี่

มาจากระเบียงทางเดิน

เพราะนางอายุมากกว่าคนอืน่ๆ เล็กน้อยจงึถงึวัยทีไ่ม่อาจเรยีนร่วมชัน้

กับเหล่าศิษย์ชายได้อกี ไป๋ถานจงึแยกสอนนางตามล�าพัง จู่ๆ  วันน้ีนางว่ิง

มาที่ห้องปีกตะวันตกระหว่างเวลาเรียนเช่นนี้ ไป๋ถานย่อมอดไม่ได้ที่จะ

ประหลาดใจ

หลังสั่งให้เหล่าศิษย์ทบทวนต�าราไปพลางก่อน ไป๋ถานก็ลุกขึ้น 

เดินออกไปนอกประตู "เป็นอะไรหรือไม่"

อู๋โก้วชี้มือไปที่ลาน ไป๋ถานมองตามไปก็เห็นเด็กหนุ่มชุดเทาผู้หนึ่ง

ยืนอยู่ตรงนั้น เขาคือซวงเฉวียนเด็กรับใช้ประจ�าตัวไป๋ต้ง

เฮ้อ...เจ้าเด็กหน้าเหมน็น่ันยังขุน่เคอืงเรือ่งทีถู่กไล่กลบัไปอยู่เป็นแน่

ไป๋ถานสอดสองมอืเข้าในแขนเสือ้พลางกล่าวเนบิๆ ทว่าตรงไปตรงมา

เพ่ือสอบถาม "ไป๋ต้งเป็นอะไรไปอกีล่ะ"

ซวงเฉวยีนคกุเข่าพรวด ก่อนจะโขกศรีษะดงัตบุๆ "คณุหนชู่วยด้วย

ขอรบั คณุชายไปล่วงเกินผูอ่ื้นเข้า น่ากลวัว่าจะไม่รอดชวิีตแล้ว!"

ไป๋ถานตะลึงงัน "ล่วงเกินผู้อื่นก็คงไม่ถึงขั้นจะเอาชีวิตกันหรอก

กระมัง เหตุใดเจ้าไม่ไปขอความช่วยเหลือจากไท่ฟู่เล่า"

"นายท่านเป็นคนเรียกให้ข้ามาขอร้องคุณหนูเอง นายท่านบอกว่า

ใต้หล้าน้ีผู้ที่จะช่วยชีวิตคุณชายได้มีเพียงคุณหนูเท่าน้ัน คุณหนูได้โปรด
* กาน�า้หยด เป็นนาฬิกาน�า้ในสมยัโบราณของจนี มลัีกษณะแตกต่างหลากหลายรูปแบบ โดยมากจะใช้ภาชนะ 
ทีท่�าจากทองแดงเจาะรใูห้น�า้หยดลงมาตามท่อเพ่ือบอกเวลา ภายหลงัได้น�าปรอทและทรายมาใช้แทนน�า้
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รบีไปดหูน่อยเถิด หากช้ากว่าน้ีเกรงว่าคงไม่ทนักาลแล้ว!"

ลางสังหรณ์ไม่ดีวาบผ่านหัวใจของไป๋ถาน "อีกฝ่ายเป็นใคร"

"หลิง...หลิงตูอ๋องขอรับ"

"..." ไป๋ถานหลับตา 

ไฉนข้าถึงเคราะห์ร้ายเช่นนี้หนอ!
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2

นอกประตูเมืองทิศตะวันตก สายลมฤดูสารทพัดดังหวีดหวิว  

ทัพใหญ่จัดแถวเป็นระเบียบอยู่ริมคูเมือง กระโจมหลังหน่ึงตั้งหันหน้า

เข้าหาประตูเมืองปิดทางเข้าออกของสะพานชักพอดิบพอดี

ไป๋ต้งถูกมดัแน่นหนาท้ิงให้อยู่นอกกระโจม อาภรณ์สขีาวเปรอะเป้ือน

ไปด้วยฝุน่ดนิ เขาขบรมิฝีปากล่างพลางเหลอืบดวงตาดอกท้อคูน่ัน้ไปมา  

เขาฉนุเฉยีวจนใบหน้าแดงก�า่

จู่ๆ  เช้าน้ีหลงิตอู๋องก็กลบัมาถึงเมอืงหลวงเรว็กว่าก�าหนดเดิมทีแ่จ้งไว้

ในหนังสือกราบทูลหลายวัน เผอิญในวังก�าลังมีการบวงสรวงฤดูสารท  

ฝ่าบาททรงน�าขุนนางท้ังหลายไปท่ีศาลบวงสรวงเพ่ือขอพรให้เป็นปีท่ี 

เก็บเก่ียวได้ผลอุดมสมบูรณ์ ด้วยไม่อาจส่งขุนนางคนใดออกไปได้ 

ราชโองการฉบบัหนึง่จงึถูกส่งไปยังจวนไท่ฟู่ บญัชาเป็นกรณีพิเศษให้ไป๋ต้ง 

รบัต�าแหน่งชัว่คราวเป็นขุนนางฝ่ายพิธีการไปต้อนรบัหลงิตอู๋อง
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ไป๋ต้งใช้น้ิวเท้าคิดดูก็รู้ได้ว่าบิดาจะต้องเป็นผู้เสนอชื่อของตนแน่  

เป็นไปได้สงูว่าท�าเพ่ือแสดงไมตรต่ีอหลงิตอู๋อง จากนัน้จะได้จบัพ่ีสาวแต่งให้

อกีฝ่ายไป

เพียงคิดว่าพ่ีสาวท่ีแสนดีของตนก�าลังจะถูกหลิงตูอ๋องมารร้ายผู้น้ี

แตะต้อง ไป๋ต้งพลันรู้สึกว่าเรื่องน้ียังน่าสะพรึงกลัวย่ิงกว่าฟ้าถล่มลงมา

เสียอีก เรื่องเยี่ยงนี้บิดาทนได้ แต่น้องชายเช่นเขามิอาจทน!

ทว่าเขาก็ไม่กล้าขัดราชโองการ จึงได้แต่ต่อต้านเชิงรับด้วยการ 

ไม่สวมชุดขุนนางฝ่ายพิธีการมาต้อนรับและแสดงท่าทีขาดมารยาท 

จนถึงขั้นโอหังไปบ้างกับอีกฝ่าย

เดมิเขานึกว่าหลิงตูอ๋องแม้จะเป็นมารร้าย แต่ตีสนุขัยังต้องดูเจ้าของ 

เอ่อ ไม่สิ...ตีบุตรชายยังต้องดูบิดาก่อน! ไม่ว่าอย่างไรเขาก็คงไม่ถึงขั้น 

ถูกลงโทษร้ายแรงอะไร

และต่อจากนั้น...เขาก็มาลงเอยในสภาพเช่นนี้!

ซวงเฉวียนรุดไปขอความช่วยเหลือกับบิดาของเขาที่ศาลบวงสรวง

ตั้งนานแล้ว แต่จวบจนบัดนี้ก็ยังไม่กลับมา

ไป๋ต้งเงยหน้ามองหอสังเกตการณ์บนก�าแพงเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก 

ทหารรักษาเมืองท่ีอยู่ด้านบนถึงกับสุมหัวล้อมวงกันเพ่ือดูเขา ช่างไร้

มโนธรรมเกินไปแล้ว!

ม่านกระโจมพลนัถูกเปิด ฉเีฟิงก้าวยาวๆ เดนิออกมาคว้าตวัไป๋ต้ง 

หิว้เข้าไปในกระโจม

ไป๋ต้งถูกโยนลงกับพ้ืน ดวงหน้าขาวเนียนเปรอะฝุ่นไปทั้งแถบ 

อเนจอนาถอย่างบอกไม่ถูก เขาช้อนตาข้ึนมองเหน็เงาคนท่ีอยูห่ลงัฉากบงัลม
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ก�าลงัถอดชดุเกราะ เสยีงแขนเสือ้ท่ีเสยีดสกัีนเพียงแผ่วเบากลบัสะกิดให้

เพลงิโทสะของไป๋ต้งไม่อาจสะกดกลัน้ไว้ได้อกี เขาแทบจะกระโจนเข้าไป

แลกชีวิตกับอีกฝ่าย "ซือหม่าจิ้น! เจ้านึกว่าทุกคนล้วนเกรงกลัวเจ้า 

อย่างน้ันหรอื บดิาของข้าคือไท่ฟู่คนปัจจบุนั ต�าแหน่งสงูเป็นหนึง่ในสามกง 

กระทั่งฝ่าบาทยังทรงให้เกียรติสามส่วน เจ้ากล้าดีอย่างไรมาแตะต้องข้า 

ตามอ�าเภอใจ!"

ฉเีฟิงพลนับงัเกิดโทสะ "ชชิะ! นีเ่จ้าต้องการประชนับดิาของเจ้ากับ

ท่านอ๋องของข้าใช่หรือไม่ บิดาของท่านอ๋องข้าคืออดีตฮ่องเต้! บิดาเจ้า 

ที่เป็นแค่สามกงจะนับเป็นตัวอะไร แม้แต่เก้ากงก็ยังไร้ประโยชน์!"

ไป๋ต้งตะลงึงนั พลนัระลกึถึงสิง่ทีบ่ดิาเคยเอ่ย...หลงิตอู๋องเป็นโอรส

ของอดตีฮ่องเต้ ทว่าอดีตฮ่องเต้ก่อนสวรรคตกลบัมอบบลัลงัก์แก่ญาตผิูพ่ี้

ของหลงิตอู๋อง ด้วยเหตน้ีุฝ่าบาทองค์ปัจจบุนัถึงทรงให้ท้ายเขาสารพัดอย่าง 

ทัง้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับพฤติกรรมโฉดชัว่ของเขา

ไป๋ต้งพลันกลืนน�้าลายไม่กล้าส่งเสียงอีก

เบื้องหลังฉากบังลมกลับคืนสู ่ความสงบเงียบอีกครั้ง จากน้ัน 

เสยีงพูดอนัเยียบเย็นดุจน�า้แขง็จงึถ่ายทอดออกมา "ฉเีฟิงเตอืนสตข้ิาพอดี 

ตรงน้ีมีภาพปักเก้าต�าหนัก* อยู่ผืนหนึ่ง ในเมื่อเจ้าเป็นบุตรชายของไท่ฟู่  

* เก้าต�าหนัก (จิ่วกง) หมายถึงต�าแหน่งทั้งเก้าตามหลักโหราศาสตร์จีนโบราณ ได้แก่ 1 - ข่าน (น�้า)  
2 - คุน (ดิน) 3 - เจิ้น (สายฟ้า) 4 - ซว่ิน (ลม) 5 - ต�าหนักกลาง 6 - เฉียน (ฟ้า) 7 - ตุ้ย (หนองน�้า)  
8 - เก้ิน (ภูเขา) 9 - หล ี(ไฟ) โดยจดัเรยีงเป็นแผนภมู ิแถวละสามตวัจ�านวนสามแถว ซึง่ตวัเลขของแต่ละแถว 
ทั้งแนวนอน แนวตั้ง และแนวทแยงล้วนบวกได้ผลรวมเท่ากับ 15 ดังภาพ 

4
ซวิ่น

9
หลี

2
คุน

3
เจิ้น

5
กลาง

7
ตุ้ย

8
เกิ้น

1
ข่าน

6
เฉียน
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คาดว่าคงมคีวามรูอ้ยู่พอสมควร มสิูใ้ห้ข้าได้ประจกัษ์สักหน่อยเล่า" จบค�า 

ซอืหม่าจิน้ก็หนัหน้าไปเอ่ยเรยีก "กู้เฉงิ เอาภาพมาให้เขา"

ขณะท่ีไป๋ต้งก�าลังงุนงงสงสัยก็เห็นองครักษ์รูปร่างผอมสูงเรือนผม

แห้งกรอบผู้หนึ่งเดินออกมาจากด้านหลังของฉากบังลม มือของอีกฝ่าย

ประคองผ้าไหมสีสันละลานตาผืนหน่ึงไปวางบนโต๊ะเล็ก จากน้ันเดินมา

ตรงหน้าไป๋ต้งแล้วแก้มัดให้เขา

เขารีบขยับแขนขายืดเส้นยืดสายก่อนก้มหน้ามองดู ผืนผ้าไหม 

ทีอ่ยู่บนโต๊ะเลก็เป็นสฟ้ีาอ่อน ด้านบนของผ้าปักตวัอกัษรถ่ียิบด้วยเส้นด้าย 

สต่ีางๆ มน่ิาเล่าถึงได้ดูหลากสนีกั

ซอืหม่าจิน้เอ่ย "ภาพปักผนืน้ีมท้ัีงสิน้เก้าต�าหนกั ทุกต�าหนักล้วนเป็น 

กลอนย้อนอกัษร* แต่ละต�าหนกัแม้จะเป็นเอกเทศ ทว่าก็เชือ่มโยงถึงกัน 

ทกุต�าหนกั ข้าให้เวลาเจ้าหนึง่ก้านธูป หากเฉลยค�าตอบไม่ได้ ทกุหน่ึงก้านธูป

ข้าจะเปลือ้งผ้าเจ้าออกหน่ึงชิน้"

ไป๋ต้งรีบยกมือโอบสองแขนของตน "น่ีมันความชอบพิลึกพิลั่น 

อันใดของเจ้า ช่วงบนช่วงล่างทัง้เน้ือท้ังตวัข้ามเีสือ้ผ้ารวมกันไม่ถึงเก้าชิน้

สกัหน่อย!"

ซอืหม่าจิน้เอ่ยกลัว้หวัเราะเบาๆ "แม้ไม่มเีส้ือผ้าก็ยังมผิีวหนัง ขอแค่

ใช้คมมดีกรดีเปิดจากฝ่าเท้า ถลกหนงัออกมาท้ังผนืแล้วยัดฟางใส่เข้าไป 

ก็จะเป็น 'กระสอบหญ้าฟาง'** ขนานแท้"

"..." 

* กลอนย้อนอักษร หมายถึงกลอนซึ่งไม่ว่าจะอ่านไปข้างหน้าหรืออ่านย้อนกลับล้วนแต่มีความหมาย
** กระสอบหญ้าฟาง หมายถึงกระสอบท่ีสานจากหญ้าแห้งซึ่งไม่ทนทาน ใช้บรรจุสิ่งใดไม่ได้จริง  
ใช้เปรียบเปรยถึงคนสมองขี้เลื่อยหรือไม่เป็นโล้เป็นพาย
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เมื่อก่อนไป๋ต้งเพียงได้ยินกิตติศัพท์ของมารร้ายผู้นี้ ทว่ายังไม่เคย 

ได้สัมผัสกับตนเองอย่างแท้จริง เมื่อครู่ที่ตนเอะอะโวยวายใส่เขาไป 

จึงค่อยมารู้สึกหวาดผวาเอาจนป่านนี้

เขาไม่ใช่คน เป็นมารปีศาจชัดๆ!

กู ้ เฉิงวางกระถางธูปไว้บนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว สิ่งล�้าค ่าทั้งสี ่

แห่งห้องหนังสือ* ก็ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมสรรพ

ไป๋ต้งน่ังคุกเข่าตัวตรง ถือพู่กันมือสั่น แค่เปิดฉากมาด่านแรก 

ที่ต�าหนักซวิ่นเขาก็คาอยู่ตรงนั้นเสียแล้ว

กลอนย้อนอักษรสามารถจ�าแนกได้หลายชนิด เช่น ย้อนทั้งบท  

ย้อนเฉพาะวรรค และย้อนสองวรรค กลวิธีการคิดที่แตกต่างย่อมจะได้

ความหมายที่ผิดกันลิบลับ

ทีแ่ท้ควรใช้รปูแบบการย้อนอกัษรชนดิใดมาคดิดเีล่า ท้ังท่ีเหน็อยู่ว่า

ทกุค�าล้วนอ่านเข้าใจ ทว่าเขากลบัไม่กล้าตดัสินความหมายออกมาส่งเดช 

อีกทั้งด้านหลังยังมีโจทย์อีกแปดต�าหนักท่ีรอให้เขาต้องแก้! ไป๋ต้ง 

กลนืน�า้ลายเสยีงดัง บนหน้าผากถงึกับเริม่มเีหงือ่ผดุซมึ

เมือ่ก่อนบิดามกัต�าหนท่ีิเขาไม่ยอมต้ังใจศกึษาเล่าเรียน เทียบพ่ีสาว

ไม่ตดิสักนดิ ทว่าเขากลบัไม่เคยเก็บเรือ่งน้ีมาใส่ใจ วนันีถึ้งค่อยรูว่้าอนัใดคอื 

'ยามต้องใช้จงึส�านึกว่าเรยีนมาน้อย'

เขาขบกรามนึกอยากโยนพู่กันทิ้ง ทว่าผู ้ท่ีอยู ่หลังฉากบังลม 

กลับพลันเอ่ยปาก "หากเจ้ากล้าปฏิเสธ ข้าจะให้เจ้ากลายเป็นกระสอบ

หญ้าฟางเดี๋ยวนี้"
* สิ่งล�้าค่าท้ังส่ีแห่งห้องหนังสือตามค่านิยมของชาวจีนสมัยโบราณหมายถึงอุปกรณ์ส�าคัญสี่อย่าง 
ในห้องหนังสือ ได้แก่ กระดาษ พู่กัน แท่งหมึก และจานฝนหมึก
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"..." เขาได้แต่กระชับด้ามพู่กันอีกครั้งโดยมิอาจกล่าววาจา

เขาไม่เคยรู ้สึกมาก่อนว่าเวลาหนึ่งก้านธูปจะรวดเร็วปานน้ี  

เหลอืบมองเพียงแวบเดียวธูปก็ใกล้จะไหม้หมดแล้ว ไป๋ต้งจ�าใจฝืนท�าเก่ง

เขยีนค�าตอบทีต่นเองไม่แน่ใจลงไป

พอกู้เฉิงน�ากระดาษเสี่ยวเจียน* ท่ีเขาเขียนเสร็จแล้วส่งไปที ่

ด้านหลังฉากบังลม สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาคือเสียงหัวเราะเยาะหยัน  

"ผิดแล้ว"

ฉี เฟ ิงก ้าวยาวฉับๆ ตรงมากระชากเสื้อนอกของไป๋ต ้งออก 

อย่างไม่เกรงใจ

"ต�าหนักถัดไปยังมีโอกาส ไม่ต้องร้อนใจ" ซือหม่าจิ้นถึงกับ 

พูดปลอบประโลมไป๋ต้ง ทว่าน�้าเสียงที่เจือไว้ด้วยความเยาะหยัน 

อันแจ่มชัดนั้นบอกให้เขารู ้สึกถึงความกระหายต่ืนเต้นท่ีซือหม่าจิ้น 

จะได้เห็นเลือด

ไม่ร้อนใจจะเป็นไปได้อย่างไรเล่า ไป๋ต้งพลนัมอืไม้ป่ันป่วนไปหมดแล้ว 

หวัใจก็ย่ิงกระสบักระส่ายไร้หนทางจะบงัคบัสายตาไม่ให้เหลอืบมองไปทาง

กระถางธูป สมาธิของเขาไม่อาจจดจ่ออยู่ทีตั่วอกัษรบนภาพได้อกีแล้ว

พอเวลาของธูปดอกท่ีสองหมดลง ฉีเฟิงกับกู้เฉิงก็เดินขึ้นหน้า 

มาโดยพร้อมเพรยีง ประกบซ้ายขวาแล้วผลดักันลงมอื ถลกเสือ้ของไป๋ต้ง 

ออกไปอีกหนึ่งชิ้น

ดูเหมือนพวกเขาจะคาดการณ์แน่นอนแล้วว่าไป๋ต้งจะไม่มีทาง 

ไขค�าตอบออก สองคนน้ันจึงคอยท่าอยู่ข้างกายเสียเลย รอให้ถึงเวลา 

* กระดาษเสี่ยวเจียน เป็นกระดาษชั้นดีแผ่นเล็ก ใช้ส�าหรับเขียนกลอนหรือจดหมาย
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จะได้กระชากเสื้อของเขาออกทันที

ไป๋ต้งเจ้าส�าอางห่วงรูปลักษณ์ กระทั่งปลายฤดูสารทเช่นนี้ก็ยัง 

แต่งกายด้วยอาภรณ์น้อยชิน้ บดันีอ้าภรณ์ท่อนบนถูกเปลือ้งจนเหลอืเพียง

เสือ้ตวัในชิน้เดียวแล้ว หากถอดกางเกงชัน้ในไปอกีตวัเขาก็จะถูกถลกหนงั

จรงิๆ แล้ว

ทว่าเขากลับไม่รู้สึกหนาวเลยแม้แต่น้อย ทั้งแผ่นหลังยังชุ่มโชก 

ไปด้วยเหงื่อ

ซวงเฉวียน เจ้าตัวบัดซบ ไปขอกองหนุนถึงบนสวรรค์หรืออย่างไร!

นอกกระโจมพลนัมเีสยีงทหารตวาดก้อง "บงัอาจ! กระโจมนีใ้ห้เจ้า

บกุรกุได้หรอื"

ฉีเฟิงซึ่งต้ังตารอกระชากเสื้อผู้อ่ืนอยู่ถูกเสียงน้ีท�าเอาสะดุ้งเฮือก 

จึงเอ่ยสวนออกไปอย่างหัวเสีย "โหวกเหวกหาอะไร! ไม่รู้หรือว่ารบกวน

ความสงบของท่านอ๋อง อีกเดี๋ยวข้าจะออกไปเอาชีวิตสุนัขเช่นเจ้า!"

ด้านนอกจึงเงียบกริบในพริบตา ม่านกระโจมพลันถูกเปิดด้วย 

พัดขนนกขาวเล่มหนึ่ง ไป๋ถานโน้มกายเข้าสู่ด้านใน ทหารซึ่งตามมา 

อย่างประชิดหมายจะยับย้ัง ทว่าเท้าเพ่ิงก้าวเข้ามาก็รีบถอยออกไป 

อย่างลนลานแล้ว

"พี่สาว!" ไป๋ต้งทิ้งพู่กันโผเข้าไปหาพร้อมน�้าตาและน�้ามูก

ฉเีฟิงกับกู้เฉงิมองหน้ากันเลิก่ลัก่เมือ่พลันระลกึได้...มารดามนัเถอะ! 

ไยจงึลมืเสยีได้ว่านางก็เป็นคนในตระกูลไท่ฟู่!

ไป๋ถานลูบศีรษะน้องชายด้วยพัดขนนกก่อนช้อนตามองไปทาง 

ฉากบังลม "หลงิตูอ๋องโปรดอภัย เมือ่ครูข้่าน้อยขอพบท่านอ๋องแล้วแต่ถูก
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คนขัดขวาง ข้าน้อยอยู่ด้านนอกได้ยินเหตุการณ์จึงจ�าใจฝืนบุกรุกเข้ามา 

ขอท่านอ๋องโปรดอนุญาตให้ข้าน้อยไขปรศินาภาพปักผนืน้ีแทนผูเ้ป็นน้องชาย

ด้วย"

"พ่ีน้องช่างผูกพันกันลึกล�้าย่ิง" เสียงของซือหม่าจิ้นเจืออารมณ์

สนุกสนานเพ่ิมเข้ามา "เห็นแก่ที่เจ้ากล้าหาญน่าชื่นชม ข้าจะละเว้น 

ความผดิฐานบกุรกุกระโจมให้เจ้าชัว่คราว แต่ในเมือ่เจ้าได้ยินเหตุการณ์แล้ว 

ก็คงรูน้ะว่าหากไขค�าตอบไม่ได้จะมโีทษเช่นไร"

ฉีเฟิงเห็นนางมาเพ่ือช่วยคนเท่าน้ันจึงลอบระบายลมหายใจ 

อย่างโล่งอก เมือ่ได้ยินวาจานีข้องนาง เขายังหวัเราะทีหนึง่อย่างไม่ประสงค์ดี 

คาดว่าไป๋ถานจะต้องหวาดกลวัหัวหดอีกเช่นเคย

กู้เฉงิกลบัเป็นผูท้ีซ่ือ่ตรงกว่า ยามแลเหน็ผวิหน้าทีข่าวบอบบางของ

ไป๋ถานตากลมฤดูสารทเพราะอยู่นอกกระโจมเสียนาน สองแก้มและ 

ปลายจมูกจึงล้วนแดงเรื่อ ก่อให้เขาเกิดความรู้สึกรักหยกถนอมบุปผา 

ขึ้นมานิดๆ จึงเอ่ยเตือนเสียงเบาประโยคหนึ่งว่า "ไขค�าตอบไม่ได้จะถูก

เปลือ้งผ้าถลกหนังเชยีวนะ"

ไป๋ถานควงด้ามพัดกับร่องนิ้วพลางตอบ "ได้!"

ในกระโจมเงียบสงัดทันตา บรรยากาศแปลกพิกลอยู่บ้าง ไป๋ต้ง 

อดไม่ได้ที่จะกระตุกชายเสื้อของพ่ีสาวหมายโน้มน้าวนางให้ไตร่ตรอง 

อย่างถีถ้่วนก่อน ไม่คาดว่ากลบัถกูนางใช้พัดปัดมอืเขาออก ไป๋ต้งจงึเบ้ปาก

แล้วไปยืนด้านข้างอย่างน้อยใจ

ดวงตาของไป๋ถานจ้องเขม็งไปท่ีฉากบังลม "ก่อนหน้านี้ท่านอ๋อง

กล่าวแต่บทลงโทษ แต่ยังมิได้เอ่ยถึงรางวัลเลย"
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ฉีเฟิงเอ่ยด้วยความขบขัน "ผู้อื่นมีความผิดติดตัว เจ้ายังคิดจะเอา

รางวัลอีกหรือ"

ไป๋ถานไม่แม้แต่จะชายตาแลอกีฝ่าย "ข้าเพียงบอกว่าจะไขปรศินา

แทนน้องชาย ไม่ได้พดูสักนิดว่ารางวัลจะตกเป็นของเขา ในเมื่อภาพปัก 

ผนืน้ีข้าเป็นผูค้ลีค่ลายค�าตอบได้ รางวลัย่อมจะต้องเป็นของข้า เก่ียวอนัใด

กับเขาเล่า"

ฉีเฟิงอับจนด้วยถ้อยค�า ในใจรู้สึกแปลกพิกล เหตุใดนางจึง 

ไม่เกรงกลัวเขาเสียแล้ว จู่ๆ ก็เกิดขวัญกล้าขึ้นมาอย่างนั้นหรือ

ไม่รูว่้าพ่ีสาวดีดลกูคิดรางแก้วอนัใดอยู่ ไป๋ต้งอดไม่ได้ทีจ่ะห่อเหีย่ว 

หน้าม่อยคอตก มอืขยุ้มชายเสือ้ตนเองไว้ ทว่าไม่อาจเปล่งเสียง

ซอืหม่าจิน้กลบัรูส้กึสนุกสนานย่ิงกว่าเดมิ เขาถึงกบัไม่ปฏิเสธ "ได้ 

อีกเดี๋ยวข้าค่อยลงโทษเขา ส่วนเจ้า หากเจ้าไขค�าตอบได้จริง ต้องการ 

สิง่ใดล้วนได้ทัง้สิน้"

ไป๋ถานขบคิดชัว่อึดใจ "ต่อให้เปลือ้งผ้าถลกหนงัท่านอ๋องก็ได้เช่นนัน้

หรอื"

ฉีเฟิงกับกู้เฉิงล้วนมีสีหน้าดุจพบเจอภูตผี...

นี่เจ้ากล้าพูดออกมาเช่นนี้เชียวหรือ!

ซือหม่าจิ้นชะงักไปเล็กน้อย น�้าเสียงย้อมด้วยความตื่นเต้น 

อันแปลกประหลาด "นั่นก็ต้องดูว่าเจ้ามีความสามารถนี้พอหรือไม่"

ที่ข้ารออยู่ก็เพียงประโยคน้ีของเจ้า! ความคั่งแค้นในช่วงที่ผ่านมา

ของไป๋ถานถูกสะกิดออกมาจนหมดสิ้น เม่ือจะได้ถึงคราวช�าระสะสาง 

ให้ละเอียด นางจึงเลิกชายชุดขึ้นแล้วนั่งคุกเข่าลงทันที
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เพ่ิงตัง้ท่าจะยกพู่กนั กู้เฉงิคนซือ่ก็ว่ิงเอาธูปดอกใหม่มาเปลีย่นกับธูป

ซึง่จดุอยู่ในกระถางแล้ว

สายตาของไป๋ถานจบัน่ิงอยู่ท่ีภาพปักขณะเอ่ยปาก "เจ้าจดุธูปเก้าดอก

พร้อมกันทเีดยีวเลยก็ได้ ถึงอย่างไรข้าก็ตัง้ใจจะไขค�าตอบท้ังเก้าต�าหนกั

พร้อมกันอยู่แล้ว"

กู้เฉงิปากอ้าตาค้าง มองนางเพียงแวบหนึง่ก่อนหนัหน้าไปมองทาง

ฉากบังลม แลเห็นเลาๆ ว่าเงาร่างซึง่เดิมทีเอนตะแคงอยูบ่นตัง่เปล่ียนมา 

ยืดกายน่ังตรงเมือ่ได้ยินประโยคน้ี

ไป๋ต้งย่อมเชือ่มัน่ในความสามารถของพ่ีสาว ทว่าชัว่ขณะน้ีในใจก็ยัง

อดไม่ได้ทีจ่ะเคร่งเครยีด

สายลมฤดูสารทหอบม่านกระโจมปลวิสะบดัขึน้ลงเช่นนี ้ เขาวิตกว่า

สายลมน้ันจะช่วยเร่งให้ธูปไหม้เรว็ขึน้ จงึยืนอยู่ตรงปากทางคอยบงัลมไว้ 

ขณะเดียวกันสายตาก็จ้องเขมง็ไปทีธู่ปเก้าดอกนัน้

ขีธู้ปยาวขึน้เรือ่ยๆ ก่อนจะร่วงลงสูก่ระถาง จากนัน้ยาวข้ึนแล้วร่วง

หล่นลงไปอกี...

ไป๋ต้งจดจ่อจนแทบไม่รบัรูส้ิง่รอบข้าง เขาตดัสนิใจเดด็ขาดแล้วว่า 

หากพ่ีสาวเกิดแก้โจทย์น้ีไม่ออก เขาจะปกป้องความบรสิทุธ์ิผดุผ่องของนาง

จนกว่าชวิีตจะหาไม่! 

หลังปะทะเดือดกับมารร้ายผู้นั้นอยู่ในหัวไปหลายร้อยยกแล้ว เขา 

ก็พลนัได้ยินเสยีงดงักุกกักทหีนึง่ ยามท่ีเพ่งตามองไป จงึพบว่าธูปยังเหลอือยู่

ท่อนเลก็ๆ ขณะทีไ่ป๋ถานได้วางพู่กันลงบนโต๊ะแล้ว

"เชิญท่านอ๋องตรวจดู" นางหยิบพัดขนนกวาดไปทางฉากบังลม
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กู้เฉงิเดนิมาหยิบกระดาษเสีย่วเจยีนเหล่านัน้ข้ึนมาเป่าน�า้หมกึให้แห้ง 

ก่อนจะสาวเท้าส่งเข้าไปหลงัฉาก

ซอืหม่าจิน้พลกิกระดาษจนบงัเกิดเสยีงเสยีดสแีผ่วเบา นิว้มอืเผยพ้น

ขอบฉากตามท่าทางการเคลือ่นไหวเป็นครัง้คราว นิว้มอืของเขานัน้เรียวยาว

ขาวสะอาด มองไม่ออกสกันิดว่ามอืคู่น้ีโปรดปรานการอาบเลือดย่ิงนัก

รอจนการเคลื่อนไหวยุติ เสียงพลิกกระดาษสงบลงแล้ว เขาจึง 

เอ่ยปากกล่าว "ไม่เลว แก้โจทย์ได้ทั้งเก้าต�าหนัก"

ไป๋ต้งพลันหัวใจพองโต กระท่ังได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยเสริมมาว่า "แต่ 

น่าเสียดาย เจ้าไม่ได้ไขค�าตอบขั้นสุดท้าย"

ไป๋ถานปรายตามองกระถางธูป "อันต�าแหน่งของเก้าต�าหนัก  

ได้แก่สีแ่ละสองอยู่มมุบน แปดและหกอยู่มมุล่าง ซ้ายคอืสามขวาคอืเจด็ 

บนคือเก้าล่างคือหนึ่ง ห้าอยู่ก่ึงกลาง เมื่อยึดตามต�าแหน่งนี้ กลอน 

ย้อนอกัษรของต�าหนักซวิน่ดงึวรรคทีส่ี ่ต�าหนักคุนดึงวรรคทีส่อง ต�าหนกัเก้ิน 

ดึงวรรคที่แปด ต�าหนักเฉียนดึงวรรคที่หก ต�าหนักหลีดึงวรรคท่ีเก้า  

ต�าหนักข่านดึงวรรคท่ีหน่ึง ต�าหนักกลางดึงวรรคที่ห้า ทั้งหมดเก้าวรรค

ประกอบเป็นกลอนย้อนอักษรบทใหม่ กลอนบทนี้บอกใบ้ถึงสถานที ่

แห่งหน่ึงพอดี...น่ันคือสามสิบลี้ทางตะวันออกของบึงเผิงหลี่* ทิศเหนือ

ของภูเขาหยางซาน คาดว่าน่ีก็คือค�าตอบข้ันสุดท้ายท่ีท่านอ๋องเอ่ยถึง"  

นางเว้นวรรคเล็กน้อย "ขอบังอาจเรียนถามท่านอ๋องว่าเสาะพบของด ี

อันใดที่สถานที่แห่งนี้หรือไม่"

ฉีเฟิงกับกู้เฉิงต่างตะลึงค้างไปโดยสิ้นเชิง
* บึงเผิงหลี่ อีกชื่อหนึ่งของทะเลสาบผอหยาง ทะเลสาบน�้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ปัจจุบันอยู่ในมณฑล
เจียงซี
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พวกเขาค้นเจอภาพปักผืนนี้จากศพของหัวหน้าโจร เชลยบอกว่า 

นีเ่ป็นของขวัญวันเกิดทีกุ่นซอืสัง่ให้ปักมามอบแด่หัวหน้า

แต่ซอืหม่าจิน้กลบัรูส้กึว่าภาพปักนีม้ปีริศนาแอบแฝงอยู่ หลังส่ังให้

ลงทณัฑ์เค้นสอบกุนซอืถงึได้ล่วงรูค้วามลบัว่าทีแ่ท้นีเ่ป็นสถานทีซ่่อนสมบตัิ

ของพวกโจร

พวกเขาขดุพบของดทีีน่ัน่จรงิ หากไม่เป็นเช่นนีม้หีรอืขณะทีบ่วงสรวง

ฤดสูารทอยู่ ฝ่าบาทยังจะส่งคนมารบัท่านอ๋องของพวกเขาอกี น่ันเป็นเพราะ

พวกเขาน�าของดีกลบัมาเชยีวนะ!

ธูปในกระถางดับมอดในท่ีสุด ไป๋ถานเอียงคอพลางเอ่ยเรียก  

"ท่านอ๋อง?"

เจ้านึกว่าไม่ส่งเสยีงก็สามารถหลบหนไีด้แล้วหรอื ฮ ึ ช่างไร้เดยีงสา

ย่ิง!

"ไป๋ถานหรือ"

ไป๋ถานชะงักกึก

ซือหม่าจิ้นเอ ่ยกลั้วหัวเราะ "สามยอดอัจฉริยะแห่งใต้หล้า  

ยอดแพทย์ซีชิง ยอดคีตาไป๋ฮ่วนเหมย ยอดบุ๋นไป๋ถาน เรียกขานกันว่า 

'หนึ่งชิงกับสองไป๋' ข้าน่าจะนึกถึงเจ้าได้แต่แรก"

"ท่านอ๋องชมเกินไปแล้ว" ไป๋ถานรูส้กึว่าน�า้เสยีงของเขาฟังดชูอบกล

อยู่บ้าง

"เจ้าเข้ามาสิ"

ไป๋ถานต้ังสติ ก่อนจะย่างเท้าเดินอ้อมฉากบงัลมเข้าไปอย่างเนิบช้า

เบื้องหลังฉากแสงค่อนข้างมืด ซือหม่าจิ้นนั่งขัดสมาธิ สองมือ 
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วางบนหัวเข่า ชดุผ้าไหมสขีาวตัวในแหวกเปิดนิดๆ พาดเฉียงด้วยเสือ้นอก 

สีด�าอมเขียวเข้ม รูปโฉมหมดจดกระจ่างตา คิ้วโค้ง ผิวพรรณขาวใส  

แววตาเจิดจ้าดุจเปลวเพลิงใต้ภูเขาไฟ

ไป๋ถานเผยอริมฝีปากนิดๆ ครองสติไม่อยู่เล็กน้อย

บุคลกิลกัษณะอันเป่ียมเสน่ห์เช่นนีม้แีต่จะชวนให้ผูอ้ืน่นกึถึงสายลม

กลางป่าสน คนรปูงามประดจุหยกท่องขุนเขา เปรอะเป้ือนคาวโลหติอนัใด

กัน น่าจะไม่แปดเป้ือนกระทัง่คาวโลกีย์ถึงจะถูก!

อาจเพราะนางมองนานเกินควร บุรุษรูปงามผู้น้ีจึงพลันหยักยก 

มุมปาก จากนั้นยกแขนแล้วดึงเสื้อนอกพร้อมทั้งเสื้อตัวในออกไปใน 

คราวเดียว

สายตาของไป๋ถานแข็งค้างในชัว่พริบตา ในท่ีสุดก็เข้าใจกระจ่างแจ้ง

แล้วว่าเขาก�าลงัตกรางวัลให้ตามสญัญา

เอ่อ ขาว...ขาวยิ่งนัก!

ผู้ที่รบทัพจับศึกไฉนผิวกายจึงขาวแวววาวหมดจดเช่นนี้ได้เล่า  

ทว่ากล้ามแขนกับแผงอกกลบัล้วนนนูเด่นเป็นมดัก�าย�าทัง้ส้ิน น่าเสียดาย 

ท่ีมีรอยแผลเป็นพาดอยู่หลายสาย ช่วงท้องซึ่งได้แผลใหม่มาเพ่ิมเติม 

ถูกพันด้วยผ้าพันแผลสีขาวหนาหลายทบ เผยให้เห็นช่วงใกล้เอว 

เพียงเลก็น้อย แต่ถึงกระน้ันกยั็งมองออกถึงลายเส้นกล้ามท้องท้ังแนวตัง้

แนวนอนหลายมัดนั้นได้

รกัษาหน้าด้วย รกัษาหน้า! นางใช้พัดขนนกบดบงัมมุปากซึง่ยกขึน้

นดิๆ ขณะทีส่ายตายังคงวนเวียนอยู่ทีเ่รอืนกายเบือ้งหน้า

นิ้วมือของซือหม่าจิ้นพลันวางแตะบนขอบกางเกง "ถอดชิ้นนี้แล้ว 
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เจ้าก็จะถลกหนงัของข้าใช่หรอืไม่"

ตอนน้ีเองฉีเฟิงกับกู้เฉิงซึ่งอยู่นอกฉากบังลมถึงรู้ว่าเกิดอะไรข้ึน  

ทั้งสองทรุดเข่าแผดร้องเป็นเสียงเดียวกันทันที "ร่างกายอันสูงส่งล�้าค่า 

ของท่านอ๋องจะให้ผู้อื่นหยามหมิ่นได้อย่างไรกัน!"

ดวงตาทัง้คูข่องไป๋ถานโค้งดจุดงัจนัทร์เสีย้ว "พวกเขากล่าวถูกต้อง

แล้ว ร่างกายอนัสงูค่าของท่านอ๋องเป็นหน่อเน้ือเช้ือพระวงศ์ ข้าน้อยมกิล้า

หยามหมิน่ และย่ิงมบัิงอาจถลกหนังของท่านอ๋องจริงๆ"

ดเูหมอืนซอืหม่าจิน้จะคาดคะเนได้แต่แรกแล้วว่านางยังมกีระบวนท่า

ต่อท้าย เขาเอ่ยพลางฉวยเสื้อนอกขึ้นมาพาดบนร่าง "ต้องการสิ่งใด 

ก็พูดมาตามตรงเถิด"

เมื่อไป๋ถานเบนพัดขนนกออก ดวงหน้าก็ฉาบด้วยความเคร่งขรึม

จริงจัง "ข้าน้อยต้องการให้ท่านอ๋องกราบข้าเป็นอาจารย์ รับการอบรม 

จากข้าน้อยนับแต่นี้ไป"

ภายในกระโจมเงยีบสงัดอย่างน่าประหลาด ซอืหม่าจิน้ไม่ได้ปรปิาก 

พวกคนทีอ่ยูน่อกฉากบงัลมน่ากลัวว่าจะแปรสภาพกลายเปน็หินไปหมด

แล้ว

แม้จะพูดจบแล้ว ทว่ากระท่ังตัวไป๋ถานเองยังออกอาการหว่ันใจ 

ขึ้นมาในภายหลัง 

ข้าจะรบัมารร้ายผูน้ี้เป็นศิษย์เชยีวนะ ช่างระทึกขวัญไม่เบาเลยนะนี!่

"ท่านอ๋องเคยลั่นวาจาเองกับปากว่าต้องการสิ่งใดล้วนได้ทั้งสิ้น"

ไป๋ถานหวงัเหลอืเกินว่าจะอ่านอะไรจากสหีน้าของซอืหม่าจิน้ได้บ้าง 

แต่นางก็มองไม่ออก ดวงหน้าของเขาเจริญตาก็จริง ทว่านางกลับอ่าน 
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อีกฝ่ายไม่เข้าใจ ครั้นมองพิจารณาอย่างละเอียดแล้วไยกลับรู ้สึกว่า 

ดวงหน้านี้ดูคุ้นตานางอยู่บ้าง...

"ได้" ซือหม่าจิ้นเอ่ยปากปุบปับจนท�าให้ไป๋ถานตอบสนองไม่ทัน

"ท่านอ๋อง!" ฉีเฟิงเริ่มตะเบ็งเสียงลั่น นี่มันเรื่องอะไรกัน อาจารย์ 

เดมิเอามาวางประดับไว้เฉยๆ ก็ดีอยู่แล้ว จะกราบจรงิไปไย เขาอยากจะ 

บ้าตาย!

ไป๋ถานใช้ด้ามพัดแยงหซูึง่อ้ืออึงไปด้วยเสียงดงัห่ึงๆ "ในเม่ือท่านอ๋อง

รับปากแล้ว เช่นนั้นอาจารย์จะเริ่มสอนบทแรกเลย...กฎหมายบ้านเมือง 

เด็ดขาดเท่ียงธรรม ท่านอ๋องไม่อาจลงทัณฑ์ใครได้ตามอ�าเภอใจ ไป๋ต้ง 

มคีวามผดิก็สมควรรบีส่งตัวให้ศาลโทษ...ใช่หรือไม่"

นิว้มอืของซอืหม่าจิน้ลบูขอบตัง่ไม้ทีอ่ยู่ใต้ร่างของตนเบาๆ สายตา

ซึ่งจับน่ิงอยู่บนร่างของนางชวนให้รู้สึกหนาวเล็กน้อย "อาจารย์มีบัญชา  

ข้าย่อมปฏิบติัตาม"

"ท่านอ๋อง!" กู้เฉิงสติแตกไปอีกคนเช่นกัน เจ้าจะท�าเช่นนี้ไม่ได้นะ 

ท่านอ๋องยังเล่นสนุกไม่พอเลย กลับไปต้องเล่นงานพวกเราตายแน่!

"เช่นน้ีดีย่ิง จบการเรยีนของวันน้ีแล้ว อาจารย์ขอตัวล่วงหน้าไปก่อน

ก้าวหน่ึง" ทันทท่ีีบรรลจุดุมุง่หมาย ไป๋ถานก็หมนุกายออกเดนิ นางไม่ลืม

คว้าตวัไป๋ต้งติดมอืไปด้วย ย่างก้าวเร่งรบีนดิๆ

เพียงแต่ก่อนออกจากกระโจม นางหยุดเหลือกตาใส่ฉีเฟิงทีหนึ่ง

อย่างไร้เจตนาก็ไม่ใช่ จงใจก็ไม่เชิง

ฉีเฟิงถูกสายตานี้ท�าเอาควันออกหูระคนอัดอั้นตันใจสุดประมาณ 

เขาคลานเข่าตลอดทางจนไปถึงข้างฉากบังลม "เหตุใดท่านอ๋อง 
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จงึปล่อยนางไปเช่นนีเ้ล่า ไป๋ถานนัน่ใจเสาะท้ังกลวัมเีรือ่งจะแย่ ขอเพียง

ท่านอ๋องขู่ขวัญทีเดียวนางก็..."

"ฮึ!" ซือหม่าจิ้นพลันแค่นเสียงเย็นชาทีหนึ่ง

ฉเีฟิงตระหนกัได้ทันทีว่าตนพลัง้ปากไป เขารีบจรดศรีษะลงกับพ้ืน

พร้อมเหง่ือเย็นทีไ่หลท่วมแผ่นหลงั

"จวนหลิงตูอ๋องเป็นท่ีพ�านักของข้า ต่อให้เจ้าจับมดมาสักตัวข้าก็รู้ 

นับประสาอะไรกับลักพาตัวไป๋ถานมา"

กู้เฉิงผวาจนไม่รู ้จะท�าอย่างไรดีจึงก้มหน้าก้มตาคุกเข่าศึกษา 

สภาพพื้นผิวที่ขรุขระของหน้าดิน

"ตอนนี้ฝ่าบาททรงเชื่อมั่นว่านางคอยชี้แนะอยู่ข้างกายข้า ต่อให ้

วันน้ีนางไม่เอ่ยปาก ช้าหรือเร็วข้าก็ต้องรับอาจารย์ผู้น้ีอยู่ดี" ซือหม่าจิ้น 

งอนิ้วเคาะขอบตั่งสองที "ว่ามา ใครเป็นคนออกความคิดเรื่องลักพาตัว 

ไป๋ถาน"

ร่างของฉีเฟิงสั่นระริกดุจกระชอนร่อนแป้ง

เขาอยากเป็นลมแกล้งตายเหลอืเกิน แต่เหตใุดร่างกายถึงแขง็แรง

ปานนี.้..ไม่เป็นลมเสยีทเีล่า

ภายในศาลบวงสรวง ขนุนางท้ังหลายล้วนแยกย้ายไปกันหมดแล้ว 

ไท่ฟู่ไป๋หย่ังถังยืนก้มศีรษะอยู่เบ้ืองหน้าฮ่องเต้ หัวคิ้วขมวดแน่น จอน 

ทั้งสองข้างคล้ายมีผมสีดอกเลาเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเส้น

รองผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรกัษาวังเกาผงิเร่งสาวเท้าจากนอกประตู

เดินเข้ามาถวายบังคม
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"เป็นอย่างไร ไป๋ถานช่วยคนได้แล้วกระมัง" ฮ่องเต้แห่งต้าจิ้น 

ซือหม่าเสวียนผู้สุภาพอ่อนโยนสอบถามพร้อมรอยยิ้ม

เกาผงิประสานมอืตอบ "ทูลฝ่าบาท ช่วยได้แล้วพ่ะย่ะค่ะ หลิงตอู๋อง

ส่งมอบเขาให้แก่ศาล มไิด้ลงทัณฑ์เอง"

ซอืหม่าเสวียนผงกศรีษะ มองไปทางไป๋หย่ังถัง "ไท่ฟู่วางใจแล้วสนิะ"

ไป๋หยั่งถังระบายลมหายใจอย่างโล่งอกพลางรีบกล่าวตอบรับ

ก่อนหน้านี้เป็นเพราะซวงเฉวียนรุดมาขอให้เขาช่วยถึงท่ีน่ี เขา 

จึงได้แต่รับผิดต่อฝ่าบาท ทว่าฝ่าบาทกลับชี้แนะให้เขาเรียกไป๋ถาน 

ไปช่วยคน ทั้งยังรับสั่งอีกว่ามีแต่ไป๋ถานที่ก�าราบหลิงตูอ๋องได้

เขาร้อนใจหมายช่วยเหลือบุตรชายจึงรีบบอกซวงเฉวียนไปตามนี้  

ให้อีกฝ่ายไปภูเขาตงซานเชิญไป๋ถานออกหน้า ทว่าจวบจนบัดนี้เขาก็ยัง 

คดิไม่ตกว่าท�าเช่นนีด้้วยเหตุใด

เมื่อเกาผิงถอยออกไป ซือหม่าเสวียนจึงย่างเท้าออกจากโถง 

โดยมีไป๋หยั่งถังคอยเดินติดตาม

"ไท่ฟูค่งแปลกใจมากว่าเหตุใดเราจึงให้ไป๋ถานไปช่วยคน"

ไป๋หยั่งถังคิดจะถามอยู่พอดี "ขอฝ่าบาททรงให้ความกระจ่าง"

ซอืหม่าเสวียนแย้มย้ิม "เพราะไป๋ถานเป็นอาจารย์ของหลงิตอู๋องแล้ว

อย่างไรเล่า"

ไป๋หยั่งถังเงยหน้าขึ้นอย่างตกตะลึง

"เจ้าประหลาดใจน้ันก็ไม่แปลก เพราะตอนแรกเราเองก็ประหลาดใจ

มากเช่นกัน นึกว่าคนข้างกายเขากล่าวอ้างกับเราอย่างขอไปทีเท่าน้ัน  

เรายังเคยส่งเกาผิงไปสอบถามถึงจวนหลิงตูอ๋องโดยเฉพาะ ก็พบว่า 
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ไป๋ถานอยู่ท่ีนั่นจริงๆ อีกทั้งยังตอบรับแน่ชัดเร่ืองอบรมกล่อมเกลาจิตใจ 

ของหลิงตูอ๋อง ดังน้ันวันน้ีเราถึงให้นางไปช่วยคนอย่างไรเล่า ในเมื่อ 

หลิงตูอ๋องยอมฟังค�าชี้แนะของนาง เช่นนั้นเขาย่อมให้ความเคารพนาง

อย่างสูง เรื่องปล่อยคนยิ่งไม่ต้องกล่าวถึง"

"..."

เหล่าขันทียกเก้ียวมาถวายการรับใช้ ขณะจะออกเดินทาง 

ซือหม่าเสวียนพลันนึกอะไรข้ึนได้ "จริงสิ ก่อนหน้าน้ีมิใช่ไท่ฟู่บอกว่า 

อยากทาบทามงานมงคลให้หลิงตูอ๋องหรอกหรือ เป็นคุณหนูสกุลใดเล่า"

ไป๋หย่ังถังรู้สึกเพียงว่าตนถูกคนลอบแทงเข้าหนึ่งดาบจึงเอ่ยตอบ 

อย่างท้อใจ "กระหม่อม...ยังหาตวัเลอืกทีเ่หมาะสมมไิด้พ่ะย่ะค่ะ" ยังจะพูด

อนัใดได้อกีเล่า เขาคือไท่ฟู่ผูพึ้งธ�ารงจารตีของใต้หล้ามากท่ีสุด ย่อมมอิาจ

ให้บตุรสาวของตนเป็นตัวต้ังตัวตีกระท�าผดิจารตีระหว่างศษิย์กับอาจารย์

ได้โดยเดด็ขาด

ว่าแต่สองคนนี้กลายมาเป็นศิษย์อาจารย์กันได้อย่างไร

"นีเ่ป็นเรือ่งทีไ่ร้ซึง่ทางเลอืกแล้ว" ไป๋ถานนัง่อยู่หลงัโต๊ะในห้องหนังสอื 

ฝ่ังตรงข้ามคืออู๋โก้วซึง่ก�าลงัปากอ้าตาค้าง

"ดังนั้นท่านจึงรับหลิงตูอ๋องมาเป็นศิษย์หรือเจ้าคะ!" ปากของนาง

สามารถยัดไข่ไก่ได้หนึ่งฟองทีเดียว

ไป๋ถานหยิบพัดขนนกโบกแรงๆ ใส่อีกฝ่ายสองทีหมายปลุกให้นาง 

มีสติมากขึ้น "ขอเพียงอาจารย์รับเขาเป็นศิษย์ก็ไม่ต้องแต่งงานกับเขา  

ทัง้ไม่ต้องรอให้อารามเป้าผูตี่ระฆงัส่งดวงวิญญาณให้ด้วย เจ้าควรจะดใีจ
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มใิช่หรอื"

"แต่ว่านั่นคือหลิงตูอ๋องนะเจ้าคะ!" อู๋โก้วยกมือหนุนขากรรไกรล่าง 

ซึง่ใกล้จะหลดุออกมาอยู่แล้ว "หลงิตอู๋องกลายมาเป็นศษิย์น้องของข้า... 

ข้า...ข้าขอท�าใจเงยีบๆ"

อู๋ โก้วพูดถูกย่ิง ไป๋ถานโบกพัดให้ตนเองแรงๆ หลายที นางก็ต้อง 

ท�าใจเงียบๆ เช่นกัน อย่างไรเสียคนผู้นั้นก็เป็นมารร้ายเชียวนะ!

แต่ไม่ว่าอย่างไรครัง้น้ีก็พลกิจากรบัเป็นรุกได้เสียที อารมณ์ของนาง

จงึนบัว่าไม่เลว

เรื่องน้ีกระทบกระเทือนจิตใจของอู๋โก้วอย่างรุนแรง ท�าให้นาง 

แทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืน วันรุ่งขึ้นหลังตื่นมาพบแม่ครัวจึงถือโอกาส 

เปรยกับอีกฝ่าย ผลก็คือตอนกินอาหารท�าเอานางแสบคอจนน�้าตาไหล

ที่แท้แม่ครัวหวาดกลัวจนมือสั่น เทเกลือส�าหรับกินได้คร่ึงปีลงมา 

ในชามของนางขณะท่ีปากท่องอมติาภพุทธไม่ยอมหยุด

ด้วยเหตุนี้อู๋โก้วจึงพานโกรธไปถึงตัวการใหญ่ หลังประณามไป๋ต้ง 

จบไปหนึง่ยกก็พูดทวงความเป็นธรรมแทนไป๋ถานต่อ "ไป๋ไท่ฟู่น่ีก็เหลอืเกิน 

อาจารย์อตุส่าห์ยอมเสยีหน้าไปขอร้องเขา เร่ืองเล็กน้อยแค่น้ันกยั็งไม่ช่วย 

แต่พอถึงคราวบตุรชายตนเองเกิดเรือ่งกลบัมหีน้ามาตามอาจารย์ สดุท้าย

ผูท้ีเ่คราะห์ร้ายก็คืออาจารย์อยู่ดี"

แม่ครัวเอ่ยเสริมทั้งที่ยังขวัญกระเจิงไม่หาย "ยังมีพวกเราด้วย"

"ยังมีอาหารของข้า"

"ใช่ๆ ยังมีเกลือของข้าอีก"

เดิมทีไป๋ถานตั้งใจจะแจ้งเรื่องที่ตนรับเป็นอาจารย์ของหลิงตูอ๋อง 
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ต่อเหล่าศิษย์ในวนันี ้ แต่พอเหน็ท่าทางของสองคนนีแ้ล้วจงึไม่สะดวกใจ

จะเอ่ยปาก ด้วยเกรงว่าจะท�าให้เหล่าศิษย์คนอืน่ๆ ตืน่ตระหนกขึน้มา

ยังดีที่อีกไม่ก่ีวันก็จะถึงเทศกาลฉงหยาง* อาณาจักรต้าจิ้น 

ให้ความส�าคัญต่อหลักความกตัญญู แต่ไรมาไป๋ถานล้วนพักการสอน 

ในช่วงเวลานีห้ลายวนัเพ่ือให้เหล่าศษิย์ได้แสดงความกตญัญูต่อผูอ้าวุโส

อย่างเต็มที่ ปีนี้ย่อมจะไม่ต่างจากที่เป็นมาอีกเช่นกัน ดังนั้นเรื่องของ 

หลิงตูอ๋องนางจึงอยากเก็บไว้ก่อน ยังไม่ประกาศเป็นการชั่วคราว

พอเหล่าศิษย์จากไปแล้ว เรือนพักของไป๋ถานก็แลดูโล่งว่างวังเวง 

หลายวันนีด้วงตะวันไม่แจ่มชดันัก ประกอบกับสายลมฤดสูารทก็โหมพัดถ่ี

จงึท�าให้นางรูส้กึหนาว

อู๋โก้วเก่งกาจไม่เบา พอเช้าตรู่ก็ต้ังหน้าตั้งตาเปล่ียนม่านประต ู

ห้องหนังสือของไป๋ถานจากมู่ลี่ไม้ไผ่มาเป็นผ้าทึบ ขณะยืนเก็บงาน 

ช่วงท้ายอยู่บนม้านั่งตัวสูงนางก็เห็นว่าบนระเบียงทางเดินมีบุรุษสามคน

มาเยือน ผู้เดินน�าหน้าสวมชุดยาวตัวหลวมรัดสายคาดเอวแถบกว้าง  

เรือนผมรวบไว้ด้านหลังด้วยแถบผ้าต่วนโดยไม่ได้เกล้าข้ึน ไม่รู ้ว่า 

เป็นคุณชายตระกูลขุนนางคนใด ดวงหน้างามสง่าผ่องใสเป่ียมราศี  

บุคลิกงามสง่าโดดเด่นดุจเทพเซียนในหมู่มนุษย์ ทว่าน่าเสียดายท่ีเขา 

มีสีหน้าเยียบเย็นอึมครึม ท่าทางเข้าถึงได้ยาก

นางตะลึงมองอยู่ชั่วครู่ถึงเบือนหน้ามารายงาน "อาจารย์ มีแขก 

มาเยือนเจ้าค่ะ"

* เทศกาลฉงหยาง ตรงกับวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติจีน เนื่องจากเลข 9 สื่อความหมายถึงอายุยืนยาว 
จงึถือเป็นวันผูส้งูอายดุ้วย ธรรมเนยีมปฏิบตัทิีท่�าสบืต่อกันมาแต่โบราณคือการชมทิวทัศน์ฤดูใบไม้ร่วงร่วมกับ
ครอบครัว โดยเฉพาะการขึ้นที่สูงและเสียบผลจูอวี๋ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
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ไป๋ถานนั่งคุกเข่าอยู่บนเบาะที่นั่งข้างโต๊ะ นางหันมองไปทางประตู 

เมื่อม่านประตูถูกเลิกข้ึนสูงก็เผยให้เห็นรองเท้าหุ้มข้อสีด�าปักลายทอง 

กับชายอาภรณ์ยาวสนี�า้เงนิเข้ม รอจนอกีฝ่ายก้มตวัเข้ามาแล้วยืดกายตรง 

นางถึงเพิ่งมองออกว่าคนผู้นี้คือซือหม่าจิ้น

"วันนี้ข้าตั้งใจมากราบอาจารย์อย่างเป็นทางการ"

สองขาของอู๋ โก้วพลันอ่อนระทวยก่อนร่วงตกจากม้าน่ัง นาง 

นวดสะโพกที่ปวดร้าวจากการกระแทกเตรียมพร้อมเผ่นหนี ทว่ากลับถูก

เสียงกระแอมของไป๋ถานตรึงฝีเท้านางไว้เสียดื้อๆ จึงจ�าใจเดินไปยืนอยู ่

ข้างกายผู้เป็นอาจารย์พร้อมอารมณ์ตัดพ้อ ไม่กล้ามองผู้มาเยือนอีก 

แม้เพียงแวบเดียว

ก่อนหน้านี้ไป๋ถานเคยเห็นซือหม่าจิ้นแต่ในท่าน่ัง ยามน้ีอีกฝ่าย 

มายืนอยู่เบ้ืองหน้าสายตาของนางอย่างชดัแจ้งแล้วถึงพบว่ารูปร่างของเขา

สงูเพียงน้ี นางบบีฝ่ามอืแล้วน่ังน่ิงไม่ขยับ "ท่านอ๋องมาแสดงคารวะถึงท่ีน่ี

ด้วยตนเองเชยีวหรอื"

"ข้าว่างเว้นจากงานพอดี" ซือหม่าจิ้นปรายตาไปมองด้านหลังของ

ตนแวบหน่ึง กู้เฉิงซึ่งยืนอยู่ข้างประตูรีบประคองหกภักษาไหว้ครู* ซึ่ง

เตรียมไว้แล้วเข้ามา

นี่คือของไหว้ครูที่มอบให้ไป๋ถาน

อู๋โก้วรับมาอย่างระมัดระวังแล้ววางไว้ ก่อนชงน�้าชาถ้วยหนึ่ง 

ส่งถึงเบื้องหน้าซือหม่าจิ้น มือของนางสั่นอย่างรุนแรง ยังดีที่ไม่ได ้
* หกภกัษาไหว้คร ูหมายถึงอาหารหกชนิดท่ีศษิย์จะต้องก�านัลแด่อาจารย์หรอืส�านกัศกึษาเมือ่ฝากตนเป็นศษิย์ 
ได้แก่ เน้ือแห้ง (หมายถึงขอบคณุพระคณุคร)ู ผกัฉนิไช่หรอืขึน้ฉ่าย (หมายถึงส�าเรจ็ด้วยความเพียร) ล�าไยแห้ง 
(หมายถึงจุดประกายปัญญา) ลูกบัว (หมายถึงทุ่มเทสอนสั่ง) พุทราแดง (หมายถึงสอบได้เป็นขุนนาง 
ในเรว็วัน) และถ่ัวแดง (หมายถึงบรรลปุณิธานอนัย่ิงใหญ่)
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ท�าถ้วยพลิกคว�่า

ซือหม่าจิ้นเห็นผู้อื่นมีท่าทีเย่ียงนี้กับตนเองจนชาชินแล้ว เขาเพียง

ประคองถ้วยชาส่งถึงหน้าโต๊ะของไป๋ถานแล้วยกมือคารวะ มุมปาก 

แม้ประดับย้ิมแต่กลับซ่อนความเย็นชาเอาไว้ไม่อยู่ "ศิษย์ซือหม่าจิ้น

คารวะอาจารย์" กิริยาของเขางามสง่าทว่าสัมผัสถึงความจริงใจไม่ได้ 

สักนิด

ไป๋ถานย่อมไม่อาจถือสาหาความกับเขา นางคล�าหาสิ่งของ 

ในแขนเสื้อและข้างเอวก่อนย้ิมเจื่อนๆ "ท่านอ๋องมาเยือนกะทันหัน 

อาจารย์ยังไม่ได้เตรียมของที่จะก�านัลตอบเลยสักชิ้น"

ซือหม่าจิ้นไม่ได้ใส่ใจ "เช่นนั้นติดค้างไว้ก่อนก็ได้"

ไป๋ถานเชญิเขานัง่บนเบาะทีน่ัง่ "แมท่้านจะสูงศกัดิเ์ป็นถงึชนิอ๋อง*  

แต่ในเมื่อเข้าส�านักแล้วอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติตนกับท่านอย่างเท่าเทียม 

เช่นเดยีวกับศิษย์คนอืน่ๆ ไม่ทราบว่าท่านอ๋องได้ตัง้ช่ือรอง** ไว้หรอืไม่"

ซอืหม่าจิน้เลกิชายชดุขึน้แล้วน่ังลงพร้อมจบัท้องบรเิวณทีม่บีาดแผล 

"ชือ่รองเชยีนหลงิ" เขาเอ่ยเสรมิอกีประโยค "เชยีนทีแ่ปลว่าหนึง่พัน หลงิ 

ทีแ่ปลว่าประหารด้วยการเฉอืนเนือ้"

ไป๋ถานหนงัตากระตกุวูบ ในชือ่ยศก็มอีกัษรหลงิอยูแ่ล้ว ในชือ่รอง 

ยังมหีลงิอกีหน่ึงพันตวั ไม่แคล้วฟังดคูกุคามผูอ้ืน่เกินควรหรอกหรอื มน่ิาเล่า

เจ้าของชื่อถึงมีอุปนิสัยเย่ียงน้ี นางยกพู่กันเขียนอักษรหลิงท่ีแปลว่าอายุ 

* ชนิอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชือ้พระวงศ์ชายล�าดบัท่ีหนึง่ โดยมากผู้ท่ีได้รบัต�าแหน่งน้ีจะเป็นพระโอรส พระเชษฐา  
หรอืพระอนชุาขององค์จกัรพรรดิ
** ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยทั่วไปมี 'นาม (หมิง 明)' คือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้แต่ก�าเนิด 
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นช่ือที่อาจารย์ต้ังให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพ่ิมค�าด้านหน้า 
ให้เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากนี้ผู ้มีความรู้ มีต�าแหน่งหน้าที่อาจตั้ง  
'ฉายา (เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
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ลงบนกระดาษแล้วเลื่อนไปให้อีกฝ่าย "เปลี่ยนเป็นเชียนหลิงท่ีแปลว่า 

อายุพันปีเถิด อาจารย์หวังว่าท่านอ๋องจะกล่อมเกลาจิตใจและมีอายุมั่น 

ขวัญยืน"

ซือหม่าจิ้นไม่เอ่ยตอบ มุมปากผุดรอยย้ิมซึ่งคล้ายมีคล้ายไม่มีข้ึน

อีกครั้ง

ไป๋ถานถูกรอยย้ิมน้ีท�าเอาสนัหลงัเย็นวาบ นางหมนุด้ามพัดท่ีกุมอยู่

ในมือตามจิตใต้ส�านึก ก่อนจะได้ยินเสียงตวาดกร้าวอย่างไม่คาดฝัน 

ดังขึ้น "คนแซ่ไป๋อย่าได้คืบจะเอาศอก! นามของท่านอ๋องให้เจ้าเปลี่ยน 

ได้เองหรือ!"

พอนางหันหน้าไปก็เห็นฉีเฟิงถลันเข้ามาจากนอกประตูแล้ว

ไป๋ถานพลันหรี่ตา "ท่านอ๋องของเจ้ากับอาจารย์ของท่านอ๋องเจ้า 

ก�าลงัสนทนากัน ถึงคราวให้เจ้าสอดปากแล้วหรอื มาทางใดก็จงกลิง้ออกไป

ทางนัน้!"

ในท่ีสุดฉีเฟิงก็มองทะลุอุบายแสร้งเป็นหมูหลอกกินเสือ* ท่ีนาง 

แสดงก่อนหน้าน้ีออก ในใจเขาจึงเต้นผางหัวฟัดหัวเหว่ียง ทว่าเมื่อเห็น

ใบหน้าหันข้างอันเยียบเย็นของซือหม่าจิ้นแล้วก็ไม่กล้าอาละวาด ได้แต่

ถอยออกไปอย่างอดึอดัคับใจ

ต้นคอทีป่วดระบมอยู่เนิน่นานนัน้ไป๋ถานยังคงจ�าฝังใจและขุน่แค้น

ไม่หาย นางจงึเอ่ยท้วงอย่างมเีจตนา "เชยีนหลงิ เหตใุดอาจารย์ถึงรูส้กึว่า

คนผูน้ีฟั้งภาษาคนไม่รูเ้รือ่งเล่า"

ซือหม่าจิ้นมองไปทางประตู "เข้ามาซิ"
* แสร้งเป็นหมูหลอกกินเสือ เป็นส�านวนจีน หมายถึงคนที่แท้จริงมีอ�านาจย่ิงใหญ่หรือมีความสามารถแต ่
แสร้งท�าตัวเซ่อซ่าให้ผู้อื่นหลงกลเพราะหวังผลประโยชน์จากอีกฝ่าย
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ฉีเฟิงย้อนกลับมาแต่โดยดี

"ออกไป ใช้กลิ้งเอานะ"

"..." ฉเีฟิงอดัอัน้ตนัใจแทบทนไม่ไหว ใบหน้าด�าคล�า้แดดสลบัเป็น 

สแีดงก�า่ในฉบัพลนั สดุท้ายยังคงกัดฟันนอนลงกับพ้ืนก่อนจะกล้ิงออกไป 

ทลีะตลบจรงิๆ เขากลิง้ไปพลางแยกเขีย้วยิงฟันไปพลาง

กู้เฉงิพูดเสยีงอ่อย "ท่านอ๋อง ก่อนหน้าน้ีท่านลงโทษฉเีฟิงหนกัปานนัน้ 

เขาทนไม่ไหวหรอกขอรบั ถ้าอย่างไรให้ข้าน้อยกล้ิงแทนเขาเถิด"

ไป๋ถานไม่ได้ขุ่นเคืองกู้เฉิงเหมือนที่ขุ่นเคืองฉีเฟิง อีกอย่างจะว่าไป

สหีน้าของเจ้าหนูฉเีฟิงยามน้ีก็ดยู�า่แย่ไม่น้อยแล้วจริงๆ ด้วยเหตนุีน้างจงึ

บงัเกิดจติเมตตาโบกมอืยับย้ัง "ช่างเถิด เรยีกเขากลับมาแล้วกัน"

ซือหม่าจิ้นเคาะนิ้วลงบนโต๊ะ "กลิ้งกลับมา"

ฉเีฟิงเพ่ิงจะตะกายลกุขึน้อย่างยากเย็นเท่านัน้ พอเขาได้ยินประโยคน้ี

ของผูเ้ป็นนายจงึแทบจะร้องไห้ออกมา

หลงัจากใช้ร่างกายสมัผสัสภาพพืน้บรเิวณประตหู้องหนังสอืท้ังนอก

และในจนครบหน่ึงรอบแล้ว ในทีส่ดุฉเีฟิงก็ไม่เหลือมาดอนัใหญ่โตต่อหน้า 

ไป๋ถานอีก ดวงหน้าของเขาซีดเผือดขณะได้กู้เฉิงพยุงออกไปพักผ่อน 

ทีร่ะเบยีงทางเดิน

ซอืหม่าจิน้กล่าว "ข้ารูเ้รือ่งท่ีตัวบดัซบนีล่กัพาคนแล้ว เดมิทีคอืการ

หลอกลวงเบื้องสูง แต่ในเมื่อตอนน้ีข้ากราบอาจารย์แล้วก็ไม่อาจนับว่า

หลอกลวงเบือ้งสงูอีก"

ไป๋ถานเพ่ิงจะเข้าใจกระจ่างแจ้ง ท่ีแท้มิใช่นางท่ีก�าลังเอาคืนฉีเฟิง 

หากแต่เป็นซือหม่าจิ้นเองท่ีอัดอั้นอยากจะเล่นงานเขามาแต่แรก มัน 
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ก็น่าอยู่หรอก ถึงอย่างไรต้นเหตุท่ีท�าให้เร่ืองราวบานปลายมาถึงข้ันนี้ 

ล้วนต้องโทษฉเีฟิงทีก่่อเรือ่งมาต้ังแต่ต้น

ทว่าเรือ่งนีอู้๋โก้วกลบัยังไม่รู ้ ไป๋ถานกลวันางจะเสยีขวัญจงึแสดงท่าที 

ให้นางออกไปก่อน

อู๋โก้วนบัว่าหลดุพ้นเสยีท ีนางถอยออกจากประตไูปอย่างระมดัระวัง 

ทนัทีทีหั่นหน้าไปอีกทางได้ก็ชกัเท้าว่ิงหนีเตลิดเปิดเปิง

ไป๋ถานรินน�้าชาถ้วยหนึ่งเลื่อนส่งไปฝั่งตรงข้าม "ในเมื่อท่านอ๋อง 

รู้เรื่องแล้ว เช่นน้ันท่านกับข้าก็ถือโอกาสน้ีซักซ้อมค�าพูดกันสักหน่อย 

ดีหรือไม่ คราวหน้าเมื่อถูกสอบถามจะได้ไม่เผยพิรุธ"

น้ิวมือของซือหม่าจิ้นวางอยู่บนขอบถ้วยชา "ไม่ต้องวุ่นวายเช่นนี้

หรอก อาจารย์นึกว่าข้าอยากกล่อมเกลาจิตใจจริงๆ อย่างนั้นหรือ"

ไป๋ถานถูกวาจาของเขาตอกกลับจนชะงักไปชั่วครู่ "แต่อย่างน้อย

เรื่องเวลาที่ท่านกราบข้าเป็นอาจารย์ก็ต้องพูดให้ตรงกันกระมัง"

ซือหม่าจิ้นช้อนตาขึ้นมองนาง "เช่นนั้นอาจารย์ว่าอย่างไรเล่า"

ไป๋ถานค�านวณวันก่อนตอบ "พูดว่าท่านกราบข้าเป็นอาจารย์ 

เมื่อสามเดือนก่อนก็แล้วกัน เดือนนั้นมีสองสามวันท่ีข้าไม่อยู่ในเรือน  

แต่งเร่ืองได้พอดี เช่นนั้นที่ข ้าพลันปรากฏตัวในจวนอ๋องของท่าน 

เมื่อหลายวันก่อนถึงจะดูปกติ"

"วาจานี้ไม่ถูกต้อง" ซือหม่าจิ้นพลันโน้มกายมาเบื้องหน้า ประชิด 

เข้ามาใกล้จนไป๋ถานไม่ทันได้ต้ังตัว "อาจารย์เคยสอนข้าก่อนหน้าน้ัน  

ข้าจงึนบัเป็นศิษย์ของท่านมานานแล้ว จะพูดว่าสามเดือนก่อนได้อย่างไร

กันเล่า"
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ไป๋ถานตะลึงงัน ฉุกคิดได้ว่าฉีเฟิงก็เคยพูดเช่นเดียวกันนี้มาก่อน

กลิ่นยาบนร่างของอีกฝ่ายซึ่งอ ่อนจางจนคล้ายมีคล้ายไม่มี 

พลนัแทรกซมึเข้ามาในจมกูของนาง ดวงตาคูน้ั่นอยู่ใกล้เพียงแค่คืบ ทว่า 

อึมครึมจนน่าพรั่นพรึง นางถอยหลังไปเล็กน้อยอย่างไม่ค่อยเป็นตัว 

ของตัวเอง

ไม่น่าใช่กระมงั หากเขาเคยผ่านมอืของนางจริง มหีรือจะกลายเป็น

เช่นนีไ้ปได้

นี่ด่ากันทางอ้อมหรืออย่างไร!

"ดูจากท่าทางของอาจารย์ เห็นชัดว่าจ�าข้าไม่ได้แล้ว" ซือหม่าจิ้น

ถอยกลับไปแล้วลุกขึ้นเดินไปที่ประตู เขาใช้มือข้างเดียวเลิกผ้าม่าน 

ก่อนหยุดชะงักเล็กน้อย "หากอาจารย์ลืมไปแล้วก็ช่างมันเถิด ทว่า 

น่าเสียดายท่ีไม่ว่าอย่างไรก็ถือว่าอาจารย์เคยพัวพันกับข้าอยู่วันยังค�่า  

ชือ่เสยีงของ 'หนึง่ชงิกับสองไป๋' เกรงว่านบัแต่นีจ้ะต้องด่างพร้อยเสียแล้ว"

ไป๋ถานเลิกคิ้ว ได้แต่เบิกตามองเขาเดินออกไป

นับว่านางรู้ซึ้งเสียที ดัดหลังมารร้ายผู้นี้ไปหนหนึ่ง มีหรือเขาจะ

ปล่อยให้นางอยู่ดีมีสุขได้ บอกว่ามากราบอาจารย์ แท้จริงมากวนโทสะ

นางชัดๆ!

ซอืหม่าจิน้ออกจากเรอืนพักแล้ว ทว่าไม่ได้รีบกลบัเข้าเมอืงแต่อย่างใด

ภูเขาตงซานไม่สูงนัก มีทหารหน่วยหน่ึงซึ่งมาพร้อมกับเขาเฝ้าอยู่

ตรงไหล่เขา พอเขาเดินไปถึงท่ีนั่น พวกทหารก็รีบจูงม้าของเขาออกมา 

ด้านหลังของหางม้าผูกคนไว้ผู้หน่ึง ท่ัวร่างอาบไปด้วยเลือด คลุกกับ 
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ดนิโคลนและเศษใบไม้ ท้ังร่างสัน่จนขดเป็นก้อนกลม แทบมองสภาพคน 

ไม่ออก

คนผู้นี้คือหนึ่งในพวกโจร ยามท่ีรังเก่าถูกกวาดล้างเขาไม่ปวดใจ  

พ่ีน้องถูกเข่นฆ่าก็ไม่ปวดใจ ทว่ามาปวดใจก็เมือ่สมบัติท่ีซกุซ่อนมาช้านาน

เหล่านัน้บดัน้ีกลบัตกเป็นของราชส�านกัจนหมด ไหนๆ ก็ไร้ทางถอยแล้ว  

เขาจงึไล่ตามซอืหม่าจิน้มาตลอดทางหมายลอบสงัหารอกีฝ่ายเพ่ือระบาย

แค้นในใจ

ซือหม่าจิ้นรู้ตัวตั้งแต่แรก แต่เฝ้าอยู่สองวันแล้วก็ยังจับตัวอีกฝ่าย

ไม่ได้ วันน้ีจึงจงใจออกนอกเมืองมากราบอาจารย์เพ่ือจะจับตัวโจรได ้

คาหนังคาเขา

ซือหม่าจิ้นพลิกกายขึ้นม้าแล้วตบม้าให้ย่างเหยาะไปอย่างช้าๆ  

โจรทีอ่ยูบ่นพ้ืนถูกลากลงเขาไปราวกับผ้าขีร้ิว้ทีข่าดรุง่ริง่กองหนึง่ ทุกแห่ง 

ทีเ่ขาผ่านล้วนทิง้คราบเลอืดกระจายเปรอะไปตามหินภูเขาและหญ้าแห้ง

ทกุคนล้วนเคยชนิกับเรือ่งท�านองนีกั้นแล้ว ตลอดทางจงึเป็นไปด้วย

ความราบรืน่ ทัง้เงียบสงบไร้สุม้เสยีง

ผ่านไปสักพัก ซือหม่าจิ้นพลันรั้งบังเหียนแล้วเปรยถาม "ตายแล้ว

หรือ"

ขาม้าคู่หลังย้ังไม่ทันจึงเหยียบลงบนกระดูกท่อนหนึ่งของคนผู้นั้น 

จนหักดังลั่น เสียงร้องโหยหวนของเขาดังตามมาติดๆ ก่อนจะเค้นพลัง 

เฮอืกสดุท้ายแผดค�าราม "ซอืหม่าจิน้! ต่อให้ข้าเป็นผก็ีจะไม่ละเว้นเจ้า!"

"ไม่ตายก็ดี ข้าจะได้มีของให้เล่นสนุกอีก" ซือหม่าจิ้นหัวเราะเบาๆ 

อย่างพึงพอใจแล้วกระตุ้นม้าเดินหน้าต่อไป
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คนผูน้ัน้เจบ็ปวดแสนสาหสั กระตุกเกรง็ไปทัง้ร่าง ลมหายใจรวยรนิ 

เสียงครวญครางท่ีกระจายมาตามลมอเนจอนาถจนยากจะทนรับฟัง 

ไหว

เพ่ิงเดินหน้าไปได้ไม่ก่ีก้าว มีคนผู้หนึ่งพลันโผล่ออกมาจากในป่า  

ร่างเขาสวมอาภรณ์สีคราม เรือนผมสีด�า เท้าสวมเก๊ียะไม้ ยืนขวาง 

อยู่เบื้องหน้าคนทั้งกลุ่มได้พอดิบพอดี

ซอืหม่าจิน้มองดเูขา เขากม็องตอบ จากนัน้ชายผูม้าเยือนจงึกวาด

สายตามองไปยังเบื้องหลังม้าของซือหม่าจิ้นแวบหนึ่ง สองมือของเขา 

สอดอยู่ในแขนเสื้อ ก่อนจะหลีกทางให้พร้อมย้ิมประจบ "โอ๊ะ ท่านอ๋อง

ก�าลังยุ่งอยู่หรือ"

"อืม"

"กินอาหารหรือยังขอรับ"

"เจ้าจะเลี้ยงข้าหรืออย่างไร"

คนผู้นัน้ฉกีย้ิมกว้าง "หากข้าเลีย้งก็ได้แต่เลีย้งท่านอ๋องด่ืมยาเท่านัน้"

ซอืหม่าจิน้ย้ิมเยาะทว่าไม่มท่ีาทขีุน่เคอืง "เจ้ามาท�าอะไรท่ีภเูขาตงซาน"

"ข้าก็มาเยี่ยมไป๋ถานน่ะสิขอรับ"

ซือหม่าจิ้นมองอีกฝ่าย "พวกเจ้ารู้จักกันหรือ"

"พวกเราสนิทกันย่ิง" เขากางนิ้วนับ "หลานอาของหลานอาของ 

ท่านแม่นางก็คือข้าเอง"

ฉีเฟิงกดข่มอาการบาดเจ็บทั่วร่างแค่นเสียงดังฮึ "นี่ก็เรียกว่าสนิท 

ด้วยหรอื" ขณะทีป่ากเอ่ยเช่นนีเ้ขากลบัลอบหล่ิวตาส่งสัญญาณให้อกีฝ่าย

ซือหม่าจิ้นกล่าว "ข้าจ�าได้ว่าฮูหยินผู้ล่วงลับของไป๋ไท่ฟู่เป็นคน 
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สกุลซ ี ก็นบัว่าเก่ียวข้องกับเจ้าอยู่บ้างจรงิๆ" สายตาของเขากวาดจากร่าง

ของฉเีฟิงไปยังใบหน้าย้ิมตาหยีของคนผูน้ั้น "แต่เจ้าก็ยังให้ฉเีฟิงไปลกัพาตัว

ไป๋ถาน"

ใบหน้าเป้ือนย้ิมของคนผู ้นั้นพลันหุบไปทันตา เขาก้มหน้างุด 

แล้วรีบวิ่งขึ้นเขาโดยไม่รอช้า เสียงเก๊ียะไม้กระทบขั้นบันไดหินดังแก๊กๆ 

ฟังดูแคล่วคล่องว่องไวไม่เบาทีเดียว

ฉีเฟิงนึกถึงเคราะห์กรรมท่ีตนประสบในช่วงหลายวันมาน้ี ในใจ 

รู้สึกไม่เป็นธรรมย่ิง เขาจึงตะโกนลั่นใส่เงาหลังของอีกฝ่าย "คุณชายซี  

เจ้าแล้งน�้าใจเกินไปแล้ว! โยนหม้อด�าให้ข้าแบก* อยู่คนเดียวแล้วยังจะ

วิ่งหนีอีก!"

สิ้นค�าของฉีเฟิง อีกฝ่ายก็วิ่งไวกระฉับกระเฉงยิ่งกว่าเก่าเสียอีก

ซือหม่าจิ้นแค่นเสียงฮึ ขี่ม้าลงเขาต่อโดยไม่คิดไล่ตาม

ฉีเฟิงช�าเลืองมองสีหน้าของผู้เป็นนายอย่างระมัดระวัง "ท่านอ๋อง 

ไม่เอาความแล้วหรือขอรับ"

"นั่นคือยอดแพทย์ซีชิงผู้โด่งดัง มีประโยชน์อย่างยิ่ง ช่างเถิด"

หัวใจของฉีเฟิงคล้ายถูกแทงเข้าหนึ่งดาบ ทั้งเย็นวาบและรวดร้าว 

นี่แปลว่าข้าไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรือ...

อู๋โก้วได้ยินว่าหลิงตูอ๋องกลับไปแล้วจึงค่อยออกมายืดเส้นยืดสาย  

นางเพ่ิงมาถึงเรือนด้านหน้าก็เห็นบ่าวชายเปิดประตูให้คนผู้หนึ่งเข้ามา  

คนผู้น้ันสวมอาภรณ์สีครามแขนกว้าง สายคาดเอวปลิวล้อลม เก๊ียะไม ้

* แบกหม้อด�า เป็นส�านวนที่เปรียบถึงต้องรับผิดแทนผู้อื่น หรือตกเป็นแพะรับบาป
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ส่งเสียงดังแก๊กๆ ถุงเท้าผ้าสีขาวหิมะเปรอะไปด้วยโคลน ลักษณะเช่นนี้

นอกจากยอดแพทย์ซีชิงผู้ได้ชื่อว่าเป็น 'หน่ึงในสามยอดอัจฉริยะ' แล้ว 

ก็ไม่อาจเป็นใครอืน่ไปได้อกี

นางหันหน้าไปร้องเรียก "อาจารย์ คุณชายซีมาเจ้าค่ะ"

ไป๋ถานเดินออกจากห้องมาอย่างเนิบช้า "โอ๊ะ น่ียอดแพทย์ซีชิง 

มิใช่หรือ ลมอะไรหอบเจ้ามาถึงที่นี่ได้"

ซีชิงตอบพร้อมยิ้มตาหยี "ถึงเทศกาลฉงหยางแล้วอย่างไรเล่า  

ข้าก็เลยมาปีนเขาชมทิวทัศน์กับสหายเก่าไม่ได้หรือ"

ไป๋ถานฟังจบก็คลี่ยิ้ม เพราะว่าน่ีคือธรรมเนียมปฏิบัติอันเคยชิน  

นางกวักมือเรียกอู๋โก้วให้หยิบเสื้อคลุมตามมาแล้วออกจากประตูเรือน 

ไปพร้อมกับเขา

เหตุท่ีผู้คนมักกล่าวขวัญถึงสามยอดอัจฉริยะแห่งใต้หล้ารวมกัน 

แท้จริงแล้วเป็นเพราะสามคนน้ีมีความเก่ียวพันท่ีไม่ธรรมดา ยอดคีตา 

ไป๋ฮ่วนเหมยคือญาติผู ้ พ่ีในตระกูลเดียวกันกับไป๋ถาน ส่วนซีชิงคือ 

บุตรหลานในตระกูลของมารดานาง แม้ไม่อาจนับว่าเติบโตมาด้วยกัน 

แต่ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เล็ก

ทว่าในสามยอดอจัฉรยิะนัน้ไป๋ฮ่วนเหมยกลบัมคีวามเป็นอยู่ดท่ีีสดุ 

เน่ืองจากนางแต่งเข้าวังไปเป็นสนมของฮ่องเต้ ได้ยินว่ายามน้ีนางเล่ือนข้ัน

เป็นกุ้ยเฟย* แล้ว

ส่วนไป๋ถานกับซีชิงนั้นเรียกว่า...น่าสังเวช

ในสายตาของตระกูลขุนนาง อาชีพแพทย์ไม่ต่างจากนักพรต 
* กุ้ยเฟย คือต�าแหน่งพระอัครชายา มีศักดิ์รองจากหวงโฮ่วหรือฮองเฮา (พระอัครมเหสี) แต่สูงกว่าเฟย  
(พระชายา)
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ที่กลั่นยาอายุวัฒนะ* เป็นเพียงวิชาหากินของพวกแสวงหาวิถีเซียน**  

หากเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจะกลัวอันใด แค่กินผงห้าศิลา*** เพียงเล็กน้อย 

ก็เหนอืกว่าเทวดาเดนิดนิแล้ว! ด้วยเหตนีุก้ารเรยีนแพทย์ไหนเลยจะเป็น

สิ่งที่บุตรหลานตระกูลขุนนางพึงกระท�า ใครเรียนก็ช่างไม่รักดีแล้ว!

ทว่าซีชิงผู้มีชาติตระกูลขุนนางกลับมาหลงใหลในวิชาแพทย์ หลัง

ลักลอบกราบอาจารย์เพ่ือเรียนแพทย์แล้ว เขาก็ถูกคนจับได้ แน่นอนว่า

คนในตระกูลล้วนไม่มใีครรบัได้ ดังน้ันเขาจงึสะพายห่อสมัภาระออกจาก

จวนมาเสยีเลย

ปีนั้นไป๋ถานพอจะมีชื่อเสียงเชิงบุ๋นอยู่บ้างแล้ว ทว่าน่าเสียดาย 

ที่ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับบิดากลับตึงเครียดถึงขีดสุด นางจึง 

สะพายห่อสัมภาระแล้ววิ่งตะบึงไปบนเส้นทางที่หันหลังให้กับครอบครัว

เดก็หนุ่มกับสาวน้อยพบเจอกันทีป่ากตรอกออู*ี*** ทัง้สองสบตากัน

เลิ่กลั่ก สุดท้ายก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาต่างเป็นสหายร่วมอุดมการณ ์

จงึออกจากเมอืงหลวงมาพร้อมกันอย่างเบกิบานใจ

ไม่นานนักทั้งสองก็แยกย้ายไปตามเส้นทางของตน คนหนึ่ง 

ตระเวนท่ัวทิศเพ่ือไปร�่าเรียนวิชาแพทย์ ส่วนอีกคนก็คอยค้นคว้า 

* ยาอายุวัฒนะ คือยาลูกกลอนซึ่งนักพรตกล่ันขึ้นจากแร่ซินนาบาร์ ตะก่ัว ก�ามะถัน ฯลฯ โดยเชื่อกันว่า 
เป็นโอสถทิพย์ที่จะท�าให้เป็นอมตะหรือส�าเร็จเป็นเซียน
** วิชาของพวกแสวงหาวิถีเซยีน หมายถึงวิชาซึง่มรีากฐานมาจากต�านานเทพเซยีนและหลกัหยินหยางห้าธาตุ 
เช่น คาถาอาคม วิชาแพทย์ โหราศาสตร์ วิชานรลกัษณ์ และการกลัน่ยาอายุวฒันะ
*** ผงห้าศลิา ผงยาซึง่ปรงุจากแร่ธาตหุ้าชนดิ บ้างว่าปรงุจากแร่ซนินาบาร์ ก�ามะถันแดง สารส้ม แร่อะซไูรต์ 
และแร่แมกนีไทต์ บ้างว่าปรุงจากหินย้อย ก�ามะถัน แร่ควอตซ์ แร่ฟลูออไรต์ และแร่ฮาลลอยไซต์ ซึ่ง 
ยาทั้งสองต�ารับล้วนมีฤทธ์ิร้อน หลังบริโภคจะท�าให้ร้อนไปทั้งร่างและเคลิบเคลิ้มอยู่ช่ัวเวลาหน่ึง แพร่หลาย 
ในสมยัราชวงศ์เว่ยและจิน้ ผูบ้รโิภคตดิต่อกนัเป็นเวลานานล้วนเสยีชวิีตจากพิษเรือ้รัง
**** ตรอกอูอี แปลว่าตรอกเส้ือด�า คือตรอกโบราณของเมืองเจี้ยนคัง (หนานจิง) ซึ่งมีชื่อเสียงท่ีสุด 
ในประวัตศิาสตร์จนี เป็นแหล่งทีพั่กอาศยัของตระกูลขุนนางใหญ่ เน่ืองจากคนสกุลหวังและเซีย่ตระกูลใหญ่ 
ในสมัยราชวงศ์จิ้นชอบสวมเครื่องแต่งกายสีด�าเพื่อแสดงถึงฐานะอันสูงส่ง จึงเป็นที่มาของชื่อตรอก
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หาความรู้อยู่ในเรือนพักบนภูเขาตงซาน

ทว่าต่อมาซีชิงดวงข้ึนชะตาพลิกผัน บังเอิญอัครเสนาบดีหวังฟู 

ล้มป่วยหนัก ในขณะที่เหล่าหมอหลวงก�าลังอับจนหนทางกันหมดแล้ว  

ซชีงิทีเ่พ่ิงไปถึงกลบัสัง่ยาเพียงไม่ก่ีเทยีบก็รกัษาอกีฝ่ายหายเป็นปลดิทิง้ได้ 

นับแต่น้ันชื่อเสียงของเขาจึงสะพัดไปไกล ไม่มีผู้ใดกล้าดูแคลนซีชิงอีก  

ผู้อาวุโสในสกุลซีจึงท�าได้เพียงต้อนรับเขากลับไปอย่างระมัดระวัง

ทุกครั้งที่ ไป๋ถานนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาล้วนอยากตะกุยก�าแพง 

เพ่ือระบายความอัดอั้น เพราะฉะนั้นถึงว ่ากันว่าเรียนหนังสือไป 

มีประโยชน์อันใด ฝึกทักษะที่ใช้สอยได้จริงจึงจะถูกต้องกว่า!

ระหว่างทีต่่างคนต่างเด็ดผลจอูว๋ี* ก�าหน่ึงใส่ลงในถุง ไป๋ถานกับซชีงิ 

ก็เดินเล่นจนมาถึงยอดสูงสุดของภูเขาตงซานโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เวลาน้ี 

เป็นยามเที่ยงพอดี แสงตะวันก�าลังอุ่นสบาย อารามเป้าผู่ที่อยู่ยอดเขา 

ฝั่งตรงข้ามกับเมืองเจี้ยนคังท่ีอยู่ไกลออกไปต่างขับเน้นซึ่งกันและกัน 

แลดเูพลนิตา

ซีชิงกุมผลจูอวี๋ไว้ในมือ เขาเสาะหาที่สูงเพ่ือเสียบก้านผลจูอวี๋ 

พลางเอ่ย "ข้าได้ยินว่าเจ้ารับหลิงตูอ๋องเป็นศิษย์แล้ว"

ไป๋ถานตะลึงงัน "เจ้ารู้ได้อย่างไร"

ซีชิงถูมือ ดวงตาท้ังคู่ย้ิมจนกลายเป็นเส้นโค้งเรียวเล็ก "ข้าย่อมรู้

แน่นอน เพราะว่าตอนทีฉ่เีฟิงร้อนใจจะลกัพาตัวคนไปรบัมอืกับฝ่าบาทน้ัน

ก็ได้ข้าเป็นคนเตือนสติเขาให้ไปลกัพาตัวเจ้าเอง"

"อะไรนะ!" ไป๋ถานหวุดหวิดจะละเลงผลจอูว๋ีในมอืลงบนหน้าของเขา
* จูอว๋ี มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าป้ีเสียเวิง แปลว่าผู้เฒ่าปัดรังควาน เป็นไม้พุ่มผลัดใบ ดอกสีเหลือง ผลสีแดง 
ทรงวงรี เป็นสมุนไพรจีนขึ้นชื่อมาช้านาน
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แล้ว "เจ้ารูจ้กัฉเีฟิงได้อย่างไร"

ซีชิงถอยหลังไปก้าวหนึ่งเพ่ือป้องกันตัว "เมื่อสองปีก่อนหลิงตูอ๋อง 

ออกรบแล้วได้รบับาดเจบ็ มหีมอหลวงไปตรวจเขาสามคน ถูกเขาซดัคว�า่

ไปเสยีสองคน สดุท้ายก็ได้ข้าเป็นคนรกัษาให้เขา นบัแต่นัน้จงึไปมาหาสูกั่น

เสมอ"

ไป๋ถานสีหน้าไม่ชวนมอง "เหตุใดข้าไม่เคยได้ยินเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี ้

มาก่อน"

"เฮ้อ คนไข้ทีข้่าเคยตรวจรกัษามมีากมายนกั บางคนบนกระหม่อม 

ขึ้นตุ่มพุพอง บางคนใต้ฝ่าเท้ามีน�้าหนองไหล ไหนเลยข้าจะเอ่ยกับเจ้า 

เรื่องคนไข้จนครบทุกคนได้"

"เช่นนั้นเหตุใดเจ้าต้องเรียกให้ฉีเฟิงมาลักพาตัวข้า"

ซีชิงย้ิมระรื่นอย่างไร้ความละอายย่ิงนัก "เพราะว่าเมื่อก่อน 

เจ้าเคยสอนหลิงตูอ๋องแล้วอย่างไรเล่า"

ไป๋ถานตะลึงงัน

หน่ึงคนพูดเช่นนี้นางย่อมไม่เชื่อ สองคนพูดเช่นนี้นางก็เริ่ม 

เคลือบแคลง หากสามคนล้วนพูดเช่นน้ีอีกนางก็ได้แต่ต้องสงสัยตนเอง 

แล้ว

"ข้าเคยสอนเขาจริงหรือ"

ซชีงิย้อนถาม "เจ้าลมืเรือ่งในเมอืงอูเ๋มือ่สิบเอด็ปีก่อนแล้วหรอกหรอื"

ลกูตาของไป๋ถานกลอกไปมาอย่างรวดเรว็ แต่ยังคงจบัต้นชนปลาย

ไม่ถูก

"เช่นน้ันข้าจะเตือนสติเจ้าอีกประโยค หลิงตูอ๋องคือโอรสของ 
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อดีตฮ่องเต้"

แววเลื่อนลอยในดวงตาของไป๋ถานค่อยๆ พบเบาะแส นาง 

พลันเบิกตาโต "ไม่จริงกระมัง หรือว่าจะเป็นเขา..."

เรื่องนี้จะว่าไปก็ผ่านมาตั้งสิบเอ็ดปีแล้ว ตอนนั้นอดีตฮ่องเต้ 

ทรงประชวร ชนชั้นปกครองแดนเจียงเป่ย* จึงคิดก่อการกบฏ ท�าให ้

เมืองหลวงตกอยู่ในภาวะคับขัน

เพ่ือจะไม่ต้องคอยห่วงหน้าพะวงหลัง อดีตฮ่องเต้จึงมีรับสั่ง 

ให้เจ้าหน้าท่ีต�าแหน่งส�าคญัรัง้อยู่รกัษาการณ์ และให้คดัเลอืกเจ้าหน้าท่ี 

กับทหารจ�านวนหนึ่งคุ ้มกันครอบครัวขุนนางและเชื้อพระวงศ์ล้ีภัย 

ออกจากเมืองหลวง สุดท้ายคนทั้งหมดเมื่อหลบหนีมาจนถึงเมืองอู๋แล้ว 

จึงค่อยนับว่าปลอดภัย

ในจ�านวนนี้มีพระโอรสองค์เดียวของอดีตฮ่องเต้รวมอยู่ด้วย

แม้ในภาวะไม่สงบ การศึกษาขององค์ชายกลับไม่อาจว่างเว้น  

เดมิทอีงค์ชายมอีาจารย์อยู่แล้ว ทว่ากลบัถูกทพักบฏสงัหารไประหว่างทาง 

ครอบครัวขุนนางต่างรู้ดีว่าทัพกบฏย่อมพุ่งเป้ามาท่ีพระโอรสของฮ่องเต้  

พวกเขาจงึไม่ยินดีจะข้องเก่ียวด้วย แต่ก็ไม่อาจเอ่ยปากได้ตามตรง ดงัน้ัน

พวกเขาจึงพากันเสนอให้ไป๋หย่ังถังผู้มีความรู้สูงสุดเป็นคนรับหน้าที ่

สอนองค์ชายเป็นการชั่วคราว

ทว่าจนใจทีไ่ป๋หย่ังถังรอนแรมเดินทางมานานจนล้มหมอนนอนเส่ือ 

ไม่อาจท�าการสอนได้

องค์ชายถูกส่งมายังที่พ�านักชั่วคราวของสกุลไป๋แล้ว แต่กลับ 
* เจยีงเป่ย คือค�าเรยีกท่ีราบลุม่แม่น�า้ทางด้านเหนอืของแม่น�า้ฉางเจยีง (แยงซีเกียง) ปัจจบุนัคือมณฑลเจยีงซู
และอนัฮยุ
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ไม่มีใครออกไปสอนได้ คนสกุลไป๋ต่างร้อนใจยิ่ง

ตอนนั้นไป๋ถานเพ่ิงเข้าพิธีปักปิ ่น* ได้ไม่นาน แลเห็นทุกคน 

เดินกลับไปกลับมาอย่างกระสับกระส่ายว้าวุ ่นใจ นางจึงหันหน้า 

กลับเข้าไปในห้อง น�าชุดบุรุษมาสวมทับแล้วเกล้ามวยผมออกไปที่เรือน

ด้านหน้าแทนบิดา

นางรู ้เพียงว่าอีกฝ่ายคือองค์ชาย อายุก็น่าจะห่างกับนางเพียง 

ไม่กี่เดือนเท่านั้น ส�าหรับเรื่องอื่นนางก็ล้วนไม่รู้แล้ว

ตอนน้ันสถานการณ์ไม่ปกติ จติใจของทัง้สองล้วนไม่อยู่ทีก่ารศกึษา 

หากบอกว่านางสอนหนงัสอืก็มสิูบ้อกว่าไปน่ังฆ่าเวลาเป็นเพ่ือนองค์ชาย 

จะตรงกว่า

นางจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเคยสนทนากับเขานอกบทเรียนหรือไม่  

ภาพซึ่งประทับติดตรึงที่สุดในหัวจึงเป็นเพียงเค้าโครงอันเรียบง่าย... 

เขาผูน้ัน้นัง่คกุเข่าอยู่บนเบาะทีน่ั่งข้างโต๊ะในห้องโถงข้าง รปูร่างผอมบาง  

ผวิขาวผมด�า ทว่ากลบัไม่เปล่งเสยีงแม้สกัค�าเดยีว

เป็นเช่นน้ีอยู่ไม่ก่ีวัน นางหลับหูหลับตาสอนหนังสือเขาส่งเดช 

ไปได้ไม่ก่ีหน้า ทางเมอืงหลวงก็ส่งข่าวมาว่าซอืหม่าเสวียนน�าทพัออกมา

ถวายการอารกัขา พิทกัษ์เมอืงหลวงเอาไว้ได้ ทกุคนจงึสามารถกลบัไปได้

แล้ว

สิบเอ็ดปีผ่านไป ช่างเนิ่นนานเหลือเกินจริงๆ รูปลักษณ์ภายนอก

เปลี่ยนแปลงย่อมไม่ต้องเอ่ยถึง แต่ไม่นึกเลยว่าเด็กหนุ่มที่เงียบขรึม 

ในตอนนั้น เมื่อเติบใหญ่ขึ้นจะกลายเป็นคนเช่นนี้ไปได้
* พิธีปักป่ิน คอืพิธีเข้าสูค่วามเป็นผูใ้หญ่ของสตรวัียสบิห้าปี โดยการรวบผมปักป่ินเพ่ือแสดงว่าถึงวัยออกเรอืน
แล้ว
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"เจ้าแน่ใจว่าเป็นเขาจริงหรือ" ไป๋ถานยังคงไม่กล้าเชื่อ น่ีมัน 

คนละคนกันชัดๆ!

ซีชิงขบขัน "อดีตฮ่องเต้มีพระโอรสองค์น้ีเพียงองค์เดียว หรือว่า 

เขายังจะสวมรอยกันได้?"

ไป๋ถานยากจะยอมรับ "แล้วเขากลายมาเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกัน"

"ไม่แน่ตอนนั้นเจ้าอาจสอนอะไรที่ส่งผลร้ายแรงก็เป็นได้"

"..." ไป๋ถานไม่ส่งเสียง แต่กลับเอาก้านผลจูอว๋ีเสียบใส่หน้าของ

ตัวการใหญ่ผู้นี้ทันที
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3

หลายวันนี้โจวจื่อฉวยจังหวะท่ีหยุดเรียนกลับเมืองอู๋ไปเย่ียมเยียน

บดิามารดา เช้าวันน้ีเขาจงึรดุกลบัมาถึงเมอืงหลวง ตกบ่ายก็น�าเด็กรบัใช้

ไปทีย่่านฉางก้ัน* ซึง่เป็นแหล่งทีอ่ยู่ของชาวบ้านท่ัวไปทันที

เทศกาลฉงหยางต้องแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส ซึ่งย่อม 

หมายรวมถึงอาจารย์ด้วย ทุกปีเขาจึงมาเลือกของก�านัลหนึ่งชิ้นท่ีร้าน 

ตรงปลายถนนของย่านฉางกั้นเพื่อแสดงความเคารพต่ออาจารย์

เถ้าแก่ร้านเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมานาน พอเข้าประตูร้านโจวจื่อ 

จึงเอ่ยทักทายอีกฝ่าย ใครจะคาดคิดว่าเขายังไม่ทันพูดจบ เถ้าแก่ร้าน 

กลบัเผ่นแน่บเข้าหลงัร้านไปราวกับพบเจอภูตผีเสียแล้ว

โจวจื่อฉงนยิ่งนัก "เถ้าแก่ เจ้าไม่ขายของให้ข้าแล้วหรือ"

เถ้าแก่ร้านขอโทษขอโพยเสียงแผ่วผ่านม่านประตู "ขออภัยจริงๆ 

* ย่านฉางก้ัน เป็นย่านท่ีมคีวามเจรญิทางเศรษฐกิจและมผีูค้นอาศัยหนาแน่นท่ีสดุของเมอืงเจีย้นคัง (หนานจงิ) 
มาตัง้แต่ยุคชนุชวิจัน้ก๋ัว (770 - 221 ปีก่อนครสิตกาล)
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ขอรบัคณุชายโจว มใิช่ข้าไม่อยากขายของให้ท่านหรอก แต่ข้าไม่กล้าจรงิๆ 

หากของทีข่ายไปเกิดไม่ถูกใจคณุหนูสกุลไป๋ข้ึนมา นางอาจไม่ท�าอนัใดท่าน 

กลวัก็แต่จะมาเล่นงานร้านซอมซ่อน้ีของข้าแทน หากเป็นเช่นนัน้ข้าจะท�า

ประการใดเล่า"

โจวจื่อขบขัน "อาจารย์ข้าไม่ใช่คนเช่นน้ัน ท่ีนางรับของก�านัล 

ก็ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใด เพียงท�าตามธรรมเนียมมารยาท ไหนเลยจะถือสา

มากมาย เมื่อก่อนก็ไม่เห็นเจ้ากลัวนางเช่นนี้ ปีนี้เจ้ากลับเป็นอะไรไป"

เถ้าแก่ร้านแหวกม่านประตูโผล่ออกมาแต่ใบหน้า "ตอนนี้นางรับ

หลิงตูอ๋องเป็นศิษย์แล้ว จะเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนได้อย่างไรกัน"

โจวจื่อชะงักกึกก่อนจะปั้นหน้าขรึม "พูดเหลวไหลอะไรของเจ้า"

เถ้าแก่ร้านหดคอ "ในเมืองลือกันทั่วแล้ว เหตุใดกลายเป็นข้าที่พูด

เหลวไหลเสียได้..."

โจวจื่อไม ่เชื่อ ผู ้ใดบ้างที่ เอ ่ยถึงนามของหลิงตูอ ๋องได ้โดย 

ไม่สั่นสะท้าน เขาสามารถท�าให้เด็กเล็กท่ัวหล้าคร่ึงหน่ึงผวาจนปัสสาวะ

รดกางเกง อีกครึ่งหนึ่งผวาจนปัสสาวะไม่ออก อาจารย์เร้นกายอยู่บน 

ภูเขาตงซาน แต่ไรมาไม่เหยียบย่างเข้าเมืองหลวงเลยสักก้าว จะไป 

เกี่ยวโยงกับคนผู้นั้นได้อย่างไรกัน

"อย่ามาพูดจาเหลวไหล! อาจารย์ข้าชือ่เสยีงดงีามไม่เคยด่างพร้อย 

หากรับมารร้ายผู้นั้นเป็นศิษย์จริงไม่เท่ากับท�าลายชื่อเสียงของตนเอง 

หรอกหรือ ขืนเจ้ายังปั้นน�้าเป็นตัวส่งเดชเช่นนี้ ต่อไปข้าจะไม่มาเหยียบ 

ทีร้่านซอมซ่อน่ีอกี!"

โจวจื่อตวาดถ้อยค�าเหล่านี้สุดเสียง ถึงกับท�าให้ฝูงชนท่ีคลาคล�่า 
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อยู่นอกประตูพลันเงียบกริบไปในพริบตา

ซือหม่าจิ้นซึ่งเดินผ่านมาจึงชะงักฝีเท้าแล้วหันขวับมองเข้าไป

สองสามวันน้ีฉีเฟิงก�าลังพยายามเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่าง 

นายบ่าวอย่างย่ิงยวด เขาแทบจะกลายร่างเป็นสุนัขกัดคนให้นาย 

ไม่เลือกหน้าแล้ว พอได้ยินค�าว่า 'มารร้าย' ไหนเลยจะทนไหว เขาจึง 

แหวกฝงูชนเข้าไปเพ่ือสบืข่าวแล้วกลบัมารายงานผูเ้ป็นนายอย่างรวดเร็ว 

"เรียนท่านอ๋อง เจ้าหนูนั่นชื่อโจวจื่อ เป็นบุตรชายเจ้าเมืองอู๋ หลานชาย 

ของข้าหลวงส่วนพระองค์ เขาไปเรียนหนังสือที่ภูเขาตงซานทุกวัน  

ดเูหมอืนจะมาซือ้ของก�านลัให้คุณหนสูกุลไป๋ ท่านว่าจะให้ข้า..." เขาหรีต่า 

ถูไม้ถูมอืบอกใบ้ว่าก�าลงัจะไปท�าเรือ่งชัว่ร้าย

ซือหม่าจิ้นคลี่ยิ้มกอดอก "ไปบอกเถ้าแก่ว่าให้เขาเลือกของในร้าน

ได้ตามใจชอบ เสร็จแล้วมาคิดเงินกับข้า ถือเป็นของขวัญแรกพบจาก 

ศิษย์พี่"

ความฮึกเหิมของฉีเฟิงพลันสลายไปกว่าครึ่งในพริบตา ก่อนที่เขา

จะเดินเข้าไปอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ

เพียงฉีเฟิงพูดไม่ก่ีประโยค ฝูงชนท่ีรอชมเรื่องสนุกอยู่หน้าประต ู

ก็ต่างแตกฮือจากไปพร้อมกับเสียงเซ็งแซ่ เถ้าแก่ลนลานว่ิงออกมา  

เพราะไม่ทันระวังศีรษะจึงโขกกับบานประตูไม้เข้าอย่างจัง ในขณะท่ี

ใบหน้าของโจวจื่อซึ่งเดิมทีเป็นเดือดเป็นแค้นก็พลันเปลี่ยนเป็นซีดเผือด 

เขามองมาทางซอืหม่าจิน้อย่างตัวสัน่งันงก สดุท้ายเข่าอ่อนน่ังแปะลงกับ

พื้น ครึ่งวันเขาก็พูดไม่ออกสักค�าเดียว

ซือหม่าจิ้นหันหน้าเดินจากไปอย่างพึงพอใจ
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เพ่ิงเดินออกจากถนนสายนั้น กู้เฉิงก็ควบม้าเร็วมาถึง "ท่านอ๋อง  

รีบกลับเถิดขอรับ เกิดเรื่องแล้ว"

ขณะนี้ไป๋ถานหลบมาคัดอักษรเงียบๆ คนเดียวในห้องซึ่งปิดประตู

หน้าต่างมดิชดิ

บนโต๊ะมกีระดาษท่ีเขยีนแล้ววางซ้อนกันเป็นปึกหนา นบัจากทีรู้่ว่า

ตนเคยสอนซอืหม่าจิน้ อารมณ์ของนางก็ซบัซ้อนสบัสนย่ิง จงึจ�าเป็นต้อง

สงบใจอย่างจรงิจงั

ทว่าเรือนด้านหน้ากลับมีเสียงอึกทึกดังมาไม่ขาดสาย หลายคร้ัง 

ทีน่างรวบรวมสมาธิได้ก็ล้วนต้องถูกขัดจงัหวะอยู่ร�า่ไป นางจงึโยนพู่กันท้ิง

เลิกคัดเสียเลย

ถัดจากวันที่พบกับซีชิง ที่นี่ก็เริ่มมีขุนนางใหญ่ทรงอ�านาจจาก 

ตระกูลต่างๆ ทยอยมาเยีย่มเยือนนางไม่ได้ขาด ทัง้หมดล้วนมาเพ่ือมอบ

ของก�านลั จดุมุง่หมายของทกุคนเรยีบง่ายย่ิง นัน่คอืเพียงต้องการผกูไมตรี

กับนาง

หลงิตูอ๋องอุปนิสยัเช่นนัน้ พวกเขาจงึเลกิคาดหวังทีจ่ะประจบเอาใจ

อีกฝ่ายแล้ว ทว่าภายหลังข่าวแพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงว่าหลิงตูอ๋อง 

ปล่อยตัวไป๋ต้งไปเพราะไป๋ถาน ทุกคนต่างรู้สึกว่าไป๋ถานเป็นช่องทาง 

ทีไ่ม่เลวเลย วนัหน้าหากตระกูลใดมใีครไม่ดตูาม้าตาเรือเผลอไปล่วงเกิน

หลิงตูอ๋องเข้า ถึงตอนน้ันเพียงยกนางออกมาอาจมีทางช่วยชีวิตตนเอง 

ก็เป็นได้

อู๋โก้วผลกัประตูเดินเข้ามา "อาจารย์ คุณชายใหญ่สกุลหลวิบอกว่า
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เขากับท่านเป็นเพ่ือนเล่นกันต้ังแต่เลก็จนโต กระทัง่บนหน้าท่านมไีฝก่ีเมด็

เขาก็รู ้ท่านจะพบเขาหรอืไม่"

ไป๋ถานชี้หน้าของตนเอง "บนหน้าอาจารย์มีไฝหรือไม่"

"เอ่อ...ไม่มีเจ้าค่ะ"

"เช่นนั้นยังต้องพูดอะไรอีก ไม่พบ!"

"อ้อ"

อู๋โก้วออกไปแล้ว ทว่าไม่ช้าก็วิ่งตึกๆ กลับเข้ามาอีก คราวนี้สีหน้า 

ของนางส่อนยัคลมุเครอื "อาจารย์ๆ คุณชายสกุลหวนบอกว่าท่านรกัชอบ

เขามาต้ังแต่เลก็ ท่านจะพบเขาหรอืไม่"

ไป๋ถานกุมหน้าผากด้วยความหงุดหงิด ศีลธรรมเสื่อมทรามลง 

ทกุวนั บตุรหลานตระกูลขนุนางไยจงึกลายเป็นเช่นนีกั้นหมด กระทัง่วาจา

ยังพูดกันดีๆ ไม่ได้ จะคบหาเป็นสหายได้อย่างไร

อู๋โก้วเห็นท่าทางของนางก็รู ้ว่าไม่อยากพบจึงเอ่ยโน้มน้าวด้วย

เจตนาดี "เหตุใดอาจารย์ไม่พบสกัหน่อยเล่า ถึงอย่างไรพวกเขาก็ล้วนแต่ 

มชีาตติระกูล ไม่ไว้หน้าพวกเขาเช่นนีค้งไม่ดีกระมงั"

ไป๋ถานถอนหายใจ "เจ้านึกหรือว่าข้าอยากไม่ไว้หน้าพวกเขา  

เรื่องที่พวกเขาจะร้องขอ ข้าไม่มีปัญญาท�าได้สักนิด ช่วยไป๋ต้งส�าเร็จ 

ก็เป็นเพราะโชคช่วยเน่ืองจากเจอสิ่งท่ีข้าถนัด หากคราวหน้าหลิงตูอ๋อง 

จะประลองยุทธ์กับผู้อื่น ข้าไม่ต้องไปขวางดาบแทนพวกเขาหรอกหรือ"

อู๋ โก้วเข้าใจแล้ว "เช่นนั้นข้าจะไปตอบพวกเขาเดี๋ยวนี้"

ไป๋ถานเรยีกนางไว้ "เจ้าไปบอกว่าหลงิตอู๋องก�าลงัจะมาถึงในไม่ช้า

แล้ว ให้พวกเขารบีไปเสยีตอนน้ี ไม่เช่นน้ันจะไม่ทนักาล"
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จรงิด้วย เหตุใดข้าจงึนกึไม่ถึงนะ! อู๋โก้วสองตาสว่างวาบรีบออกไป 

ท�าตามทันที

ด้านนอกพลันเงียบสงบดังคาด

ไป๋ถานเพ่ิงจะระบายลมหายใจ อู๋โก้วก็ย้อนกลับเข้ามาอีก "ผู้อื่น 

ไปกันหมดแล้วเจ้าค่ะ มคีนเดียวทีไ่ม่ตกใจหนไีป เขาบอกว่าตนชือ่เกาผงิ 

เคยพบปะกับอาจารย์แล้ว ท่านจะพบหรือไม่"

คนผู้นี้ไม่อาจหลีกลี้หนีพ้นแล้ว ไป๋ถานลุกขึ้นอย่างจนใจ "พบ"

วันน้ีเกาผิงสวมเครื่องแบบของกองก�าลังรักษาวัง ยืนล�าตัวตรง 

ดุจพู่กันอยู่บนระเบียงทางเดิน แม้รูปร่างของเขาจะเต้ียเล็กและซูบผอม 

ทว่าเขากลับมีลักษณะท่าทางน่าเกรงขามทีเดียว

ไป๋ถานคารวะอีกฝ่ายแล้วเชื้อเชิญเกาผิงไปน่ังในเรือน ทว่าเขา 

ส่ายหน้าปฏเิสธ "ข้าเพียงมาถ่ายทอดค�าพูดเท่าน้ัน ประเดีย๋วข้าก็ไปแล้ว 

คุณหนูมิต้องล�าบาก"

ไป๋ถานจ�าต้องยืนอยู่ด้านนอกเป็นเพื่อนเขา "ใต้เท้าเกาเชิญกล่าว"

เกาผงิเอ่ย "ฝ่าบาทเคยรบัสัง่ว่าหากหลงิตูอ๋องปรับปรุงความประพฤติ

ย่อมจะตกรางวัลแก่คุณหนูอย่างงาม ทว่ายามนี้ดูเหมือนจะไม่เห็นผล 

แต่อย่างใด"

ไป๋ถานลอบบีบฝ่ามือ ประเสริฐแท้ มาคิดบัญชีจนได้!

"ข้าขอบอกโดยไม่ปิดบงั ฝ่าบาททรงมพีระประสงค์ให้คณุหนูเข้าวัง

ไปสกัเทีย่ว ทรงต้องการหารอืเรือ่งน้ีกับคุณหนูด้วยพระองค์เอง"

นึกอย่างไรไป๋ถานก็นึกไม่ถึงว่าค�าพูดท่ีเขาน�ามาถ่ายทอดจะเป็น

เช่นนี้ได้
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"ขอบังอาจเรียนถามใต้เท้า นี่คือราชโองการหรือไม่"

เกาผิงส่ายศีรษะ "ฝ่าบาทตรัสว่าให้คุณหนูตัดสินใจเอง เม่ือก่อน 

เคยได้ยินมาว่าตลอดสิบปีน้ีคุณหนูไม่เคยย่างเท้าเข้าเมืองเจ้ียนคังเลย 

แม้สกัก้าว แต่คราวก่อนข้าก็ได้พบกับท่านทีจ่วนหลงิตอู๋องจรงิ ด้วยเหตน้ีุ

จงึลองมาสอบถามความเห็นของท่านดูก่อน"

คราวก่อนเป็นการถูกลักพาตัว จะเหมือนกันได้อย่างไร

ไป๋ถานย้ิมเจื่อน "ฝ่าบาททรงมีราชกิจรัดตัว ข้าขอไม่ไปรบกวน 

ฝ่าบาทจะดีกว่า อย่างไรล�าบากใต้เท้าเกาช่วยกราบทูลฝ่าบาทว่า 

ข้าจะตั้งใจอบรมหลิงตูอ๋องอย่างเต็มที่แน่นอน"

เกาผงิเม้มปากคล้ายมคี�าพูดอยากจะกล่าวอกี ทว่าสดุท้ายก็ไม่ได้ 

เอ่ยปาก เขาเพียงคารวะแล้วขอตัวจากไป

งานฉลองเทศกาลฉงหยางปีนี้ช่างเป็นปีที่สุดแสนจะครึกคร้ืนย่ิง  

ไป๋ถานยืนมองฟ้าอยู่กลางลาน พรุ ่งนี้นางจะเริ่มกลับมาสอนแล้ว  

น่ากลัวว่ายังมีเรื่องให้ต้องรับมืออีกหลายระลอก

จริงดังคาด วันรุ่งข้ึนยามท่ีเหล่าศิษย์มาถึง พวกเขาล้วนมีสีหน้า 

แตกต่างกันไป อีกทั้งยังน�าของก�านัลติดมือมาด้วยทุกคน

หากมอบเพียงสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่นกาลก่อนก็แล้วไปเถิด ทว่า 

ปีนี้กลับมีศิษย์จ�านวนมากที่ก�านัลของด้วยแก้วแหวนเงินทองมูลค่าสูง  

เหน็ได้ชดัว่าพวกเขาถูกคนทางบ้านบงการให้มาผกูสมัพันธ์

เงินทองเป็นของดี ทว่าเงินทองพรรค์นี้กลับไม่อาจรับไว้

ไป๋ถานอึดอัดขดัใจย่ิง นางป้ันสหีน้าของอาจารย์ผูเ้ข้มงวด นัง่เงียบ 
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ไม่ปรปิากอยู่ตรงทีน่ั่งด้านบน ศิษย์ทกุคนทีม่อบของล�า้ค่าล้วนถูกลงโทษ 

ให้คดับทเรยีนหนึง่ร้อยจบ ไม่รูเ้พราะนางโกรธเคอืงพวกเขาท่ีมอบของก�านลั

เช่นน้ี หรอืโกรธเคืองตนเองทีไ่ม่อาจรบัของเอาไว้ได้

โจวจื่อไม่ได้เคลื่อนไหว ทว่าเขากลับรอคอยจนกระทั่งเลิกชั้นเรียน 

ในยามเย็น ให้ศิษย์คนอ่ืนกลบัไปหมดสิน้แล้วจงึค่อยเดนิเนบิช้ามาจนถึง

เบือ้งหน้าไป๋ถานแล้วหยิบของก�านัลทีต่นเตรยีมไว้ออกมา

นัน่คือป่ินไม้ไผ่อันหนึง่ซึง่แลดูธรรมดาสามญั ทว่าเมือ่มองให้ถ่ีถ้วน

จะพบตวัอกัษรเลก็ละเอยีดถ่ียิบบนดอกไม้ท่ีปลายป่ิน

ไป๋ถานเพ่งพินิจจดจ่อก่อนจะอุทานชื่นชมอย่างอดไม่ได้ "บนนี้ 

ถึงกับสลักประโยคในบท 'อิสรจร'* อยู่ด้วย ยังคงเป็นเจ้าที่รู้ความชอบ 

ของอาจารย์ไม่เปลี่ยน"

โจวจื่อปราศจากอารมณ์ยินดี "อันท่ีจริงศิษย์มิใช่ผู้ก�านัลส่ิงของ 

หลิง...หลิงตูอ๋องเป็นผู้ช�าระเงินขอรับ"

ไป๋ถานได้ยินดังนั้นก็เงยหน้าขวับทันที "เกิดเรื่องอันใดขึ้น"

โจวจื่อเล่าเหตุการณ์เมื่อวานขณะพบเจอหลิงตูอ๋องโดยบังเอิญ 

ที่ย่านฉางก้ันให้นางฟังโดยละเอียด แม้จะละส่วนท่ีตนขวัญกระเจิง 

จนทรุดกับพ้ืนลุกไม่ขึ้นไว้แล้ว แต่ไป๋ถานก็ยังรู ้ว่าเขาคงได้รับความ 

ตื่นตระหนกไปไม่น้อยแน่ นางจึงรู้สึกทั้งจนใจทั้งขบขัน

โจวจื่อกล่าวต่อ "จะว่าไปก็บังเอิญแท้ เมื่อวานยามกลางวัน 

เพ่ิงพบเขา ตกค�า่หลงัข้ากลบัไปก็ได้ยินท่านน้าบอกว่าหลงิตอู๋องประสบ

เรือ่งยุ่งยากเข้าแล้ว"

* อิสรจร ชื่อบทแรกของต�าราจวงจื่อ
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"เอ๊ะ? เรื่องยุ่งยากอันใดกัน"

"ดูเหมือนอัครเสนาบดีหวังกับสมุหกลาโหมเซี่ยจะเข้าชื่อกัน 

กล่าวโทษหลิงตูอ๋องว่าความประพฤติเขายากจะด�ารงยศชินอ๋อง จึง 

เรียกร้องให้ฝ่าบาทปลดเขาเป็นจวิ้นอ๋อง* ขอรับ"

หวังและเซี่ยสองตระกูลขุนนางใหญ่ถึงกับเข้าช่ือกันกล่าวโทษเขา 

เห็นทีเรื่องนี้จะร้ายแรงไม่น้อย! ไป๋ถานตรองชั่วครู่ก่อนกล่าว "น้าชาย 

ของเจ้าบอกหรือไม่ว่าฝ่าบาททรงคิดเห็นเช่นไร"

โจวจื่อตอบ "ฝ่าบาททรงโอบอ้อมมีน�้าพระทัยกว้างขวางจนเป็น 

ทีรู่ก้นัทัว่หล้า ย่อมทรงประสงค์จะปกป้องหลงิตอู๋อง ทว่าก็ต้องทรงคดิหา 

เหตุผลสกัข้อทีพ่อจะปกป้องหลงิตูอ๋องให้ได้เสียก่อน"

ไป๋ถานเพ่ิงจะเข้าใจกระจ่างแจ้ง เหตุท่ีฝ่าบาทพลันส่งคนมา 

เบิกตัวนางเข้าวังเกรงว่าจะเพื่อเรื่องนี้

ยามอาทติย์อสัดงใกล้ลบัตา อู๋โก้วยกส�ารบัอาหารส่งเข้ามาในห้อง

ของไป๋ถาน แลเห็นนางน่ังหน้าเครียดอยู่หลังโต๊ะ บนโต๊ะต้มน�้าชาอยู่  

ไป๋ถานถือพัดทว่ากลับลืมที่จะโบกใส่เตาเล็ก เนิ่นนานถ่านในเตา 

จึงไม่ติดไฟเสียที

"อาจารย์ ท่านเป็นอะไรไป" อู๋โก้วเลื่อนส�ารับไปตรงหน้านาง "ดูสิ 

เจ้าคะ เย็นนี้มีเนื้อด้วยนะ ไยท่านไม่ดีใจเล่า"

"เฮ้อ...เรื่องนี้จะเริ่มพูดอย่างไรดี..." ไป๋ถานกระตุกขนนกสีขาว 

บนพัดของตน "สรุปก็คือ...อันที่จริงแล้ว...หลิงตูอ๋องไม่อาจนับเป็น 

ศิษย์น้อง ทว่ากลับเป็นศิษย์พี่ของพวกเจ้าทุกคนต่างหาก"
* จว้ินอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดับท่ีสองรองจากชินอ๋อง โดยมากฮ่องเต้จะแต่งตั้งแก่บุตรชาย 
ของชินอ๋อง สมาชิกราชวงศ์ ขุนนางต่างแซ่ที่มีความชอบ หรือเจ้าครองแคว้นบริวาร
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อู๋โก้วก�ามือทุบใส่หัวเข่าทีหน่ึง "ท่ีแท้เพราะเหตุนี้เองหรอกหรือ  

นัน่จะเป็นไรไปเล่า เขาคือหลงิตูอ๋องเชยีวนะเจ้าคะ อย่าว่าแต่เป็นศษิย์พ่ี

เลย ให้เป็นอาจารย์แม่ของข้าก็ยังได้!"

ไป๋ถานโบกพัดขนนกใส่หน้าอีกฝ่าย พูดเลอะเทอะอันใดกัน

"ช่างเถิด บอกไปเจ้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดี" ไป๋ถานไม่มคีวามอยากอาหาร

สกันดิ นางน่ังเพียงชัว่ครูก็่พลนัลกุขึน้แล้วฉวยเส้ือคลุม...มุ่งสู่เบือ้งนอก

"เอ๊ะ อาจารย์ เย็นย�่าป่านนี้แล้วท่านจะไปที่ใดเจ้าคะ" อู๋โก้ว 

รีบไล่ตามออกมา "ข้าจะไปเป็นเพื่อนท่าน"

ไป๋ถานตอบ "จวนหลิงตูอ๋อง"

ฝีเท้าของอูโ๋ก้วหมนุขวับกลบัหลงัหนัทนัใด "อาจารย์ค่อยๆ เดนินะ 

เจ้าคะ"

ไป๋ถานไม่ได้แยแสอีกฝ่าย เมื่อนางเดินมาถึงข้างประตูเรือนก็เรียก 

บ่าวชายสองคนให้คอยมาช่วยถือโคมคุ้มกันตนลงเขา

รอจนนางออกจากประตูเรือนไปอู๋โก้วถึงค่อยตระหนักได้ 

ข้าแต่สวรรค์...อาจารย์จะเข้าเมืองแล้ว!

เมื่อลงจากเขาไป๋ถานก็มุ่งตรงไปบนทางหลวง ซ้ายมือของนาง 

คือตัวหมู ่บ้านกับเรือกสวนไร่นาซึ่งทอดยาวไปแสนไกล ขวามือคือ 

เมืองเจี้ยนคังซึ่งเริ่มจุดโคมไฟอันวิจิตรตระการตา

สิบปีมานี้ไป๋ถานลงจากเขานับครั้งไม่ถ้วน ทว่าล้วนแต่เดินมุ่งไป

ทางด้านซ้ายเท่านั้น

ปีน้ันตอนที่ก้าวออกจากประตูใหญ่ของจวนไท่ฟู่ นางเคยลั่น 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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