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"เกี่ยวก้อยท�ำสัญญำแล้ว ประทับตรำประจ�ำตัวก็ประทับแล้ว ห้ำมผิดสัจจะล่ะ"

หึๆๆ ดีท่ีสุดเลย! ชำยผู้นี้หน้ำตำดูสุขุมลุ่มลึก ท่ำทำงไม่น่ำมีเรื่องด้วย แต่เอำเข้ำจริง 

กลบัรบัมอืได้ง่ำยดำยเช่นนี ้ ย่ัวยวนเพียงนดิก็สยบแทบชำยกระโปรงนำงแล้ว สนตะพำยง่ำยจรงิๆ!

ซำอู๋จีจ้้องมองใบหน้ำหลงล�ำพองตนของฝ่ำยตรงข้ำม ลกูไฟร้อนรุม่วำบเข้ำมำในแววตำเฉยชำ

"ตรำประจ�ำตัวไม่ได้ประทับกันเช่นนั้น"

หญิงสำวหุบยิ้ม ท�ำหน้ำฉงน "ไม่ได้ประทับเช่นนั้น? แล้วประทับเช่นไร"

เขำไม่ตอบ หำกแต่ยกมอืประคองท้ำยทอยเลก็รัง้ใบหน้ำนำงเข้ำมำใกล้ แล้วประทบัรมิฝีปำก

ลงไป ครำวนี้ไม่ใช่สัมผัสผิวเผินเหมือนอย่ำงครั้งแรก หำกแต่ปลำยลิ้นอุ่นจัดแทรกผ่ำนเข้ำไปใน 

โพรงปำก ตวัดเก็บเกี่ยวควำมหอมหวำนในนั้น มอบจุมพิตเร่ำร้อนอย่ำงแท้จริงให้

นี่ต่ำงหำกตรำประทับและข้อแลกเปลี่ยนที่เขำต้องกำร
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เปิดศกัราชใหม่มาครานี ้มากกว่ารักกห็ยบิชุด 'จอมคนเจ้าหวัใจ' ข้ึนมาปัดฝุน่ใหม่

อีกคร้ังหน่ึงค่ะ ส�าหรับใครที่ช่ืนชอบผลงานของท่านโม่เหยียน ห้ามพลาดนิยาย 

ชุดแรกๆ น้ีที่เคยสร้างความประทับใจให้กับท่านนักอ่านมาแล้วเด็ดขาดเชียวนะคะ 

โดยที่ตัวละครจะต่อเนื่องกันทั้งสี่เล่มซึ่งควรอ่านเรียงกัน ดังนี้

1. แม่ทัพเจ้าหัวใจ

2. จอมมารเจ้าหัวใจ

3. เจ้าส�านักเจ้าหัวใจ

4. ประมุขเจ้าหัวใจ

โดยพระเอกของแต่ละเล่มน้ันล้วนเป็นยอดฝีมือที่เก่งฉกาจ รูปโฉมและบุคลิก

แตกต่างกนัไป มัน่ใจได้เลยว่าบรรดาพระเอกเหล่าน้ีจะมากุมหวัใจของทกุคนได้อย่าง 

ไม่ยากเย็นแน่นอน

ทุกคนคงจะสงสัยในเมื่อนางเอกแห่งส�านักเซียนซานทั้งสามคนไปมีคู่กันหมด 

แล้ว 'ประมุขเจ้าหัวใจ' น้ีจะเป็นใครไปได้อีก นางเอกของเร่ืองน้ีก็คือ 'ฉู่เสวียน'  

น้องสาวแสนซนแห่งจอมมารเหมียวเจียงนั่นเองค่ะ 

เมื่อพี่ชายตัวดีคิดจะจับนางแต่งออกไปอยู่ที่อื่น ฉู่เสวียนจึงต้องหนีออกจาก

เหมยีวเจียง ในช่วงเวลาน้ันเองนางกไ็ด้พบกบับรุุษลกึลบั คนทีล่ัน่วาจาว่านับจากน้ีไป

นางจะไม่สามารถไปจากเขาได้ เพียงแค่น้ีก็รู้สึกอยากเป็นนางเอกกันแล้วใช่ไหมคะ 

แต่ถ้าอยากรู้ว่าความรักของคู่สุดท้ายน้ีจะลงเอยอย่างไร ท่านนักอ่านต้องไป 

ติดตามกันต่อแล้วค่ะ และหากจะให้ครบอรรถรสท่านนักอ่านอย่าพลาดเร่ืองอื่นๆ  

ในชุดเดียวกันนี้ด้วยนะคะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱ ฉู่เสวียน สาวน้อยแสนซนผู้มีฐานะเป็นถึงน้องสาวของจอมมาร 

  แห่งเหมียวเจียง แม้ฝีมือวรยุทธ์ของนางจะไม่สูงส่ง  

  แต่เรื่องคุณธรรมน�้ามิตรนางมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม

✱  ฉู่อิน จอมมารแห่งเหมียวเจียงผู ้ เ ช่ียวชาญการใช ้พิษ  

  ภายนอกดูสุภาพเ รียบร ้อย แต ่ความจริงแล ้ว 

  นิสัยโหดเหี้ยมอ�ามหิต ฆ่าคนได้เพียงกะพริบตา

✱ ซาอู๋จี ้ ชายหนุ่มผู้สืบทอดวิชาควบคุมแมลงพิษจนมีช่ือเสียง 

  เลื่องระบือไปทั้งยุทธภพและได้รับฉายาว่าจอมพิษ  

  เป็นคู่ปรับตัวฉกาจของฉู่อิน

✱ ต้วนอวี้สือ แม่ทัพหนุ ่มผู ้องอาจห้าวหาญ บังคับบัญชาการ 

  กองทัพพยัคฆ์ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นกองทหารฝีมือเยี่ยม  

  เต็มไปด้วยทหารแกล้วกล้า เชี่ยวชาญการศึก

✱ สุ่ยหลงิเอ๋อร์ ภร ร ย า ข อ ง ฉู ่ อิ น  น า ง มี วิ ช า ตั ว เ บ า เ ลิ ศ ล�้ า 

  ไร้ผู้ใดเทียบเทียม เร่ืองหนีเอาตัวรอดนางจึงนับเป็น 

  ยอดฝีมือในระดับแนวหน้า
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โม่เหยียน

"ช่วยด้วย..."

เสยีงหวีดร้องขอความช่วยเหลือดงัโหยหวนก้องสะท้อนท่ามกลางหบุเขา

ภายในป่าชฏัอันรกร้าง หญงิชาวบ้านนางหน่ึงก�าลงัตัง้หน้าตัง้ตาวิง่

อย่างไม่คดิชวีติ ดวงหน้างดงามซดีขาวด้วยความพรัน่พรงึ เหลยีวมองกลบัไป

เป็นระยะอย่างหวาดหว่ัน สาเหตุท่ีท�าให้นางว่ิงอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นนี้

ก็คอืเหล่าชายฉกรรจ์ทีก่�าลงัพยายามไล่จบันางนัน่เอง

วิ่งเข้า! วิ่งเข้า!

สถานการณ์ในตอนนี้ดูราวกับว่าหากคนเหล่าน้ันจับตัวได้ จุดจบ

ของนางคือการถูกทึ้งเสื้อผ้า จับแยกขาออกแล้วย�่ายีบีฑา

มไิยก่ิงไม้จะขีดข่วนผวิเนียนจนเจบ็แสบแค่ไหน มไิยคมกรวดคมหิน 

บนพ้ืนจะทิ่มต�าฝ่าเท้าจนเจ็บระบมเพียงไร นางก็หาได้ใส่ใจไม่ เพราะ 

สิง่เหล่านัน้ไม่ได้ท�าให้นางหวาดกลวัเท่าชายหนุ่มทีแ่สยะย้ิมเห้ียมเกรยีม

1
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ประมุขเจ้าหัวใจ

อยู่ข้างหลัง

แต่ฝีเท้าของนางไหนเลยจะว่ิงได้เร็วเท่าชายฉกรรจ์ร่างสูงใหญ่ 

ไม่ทันไรนางก็ถูกชายหนุ่มสามคนที่ไล่ตามจนทันล้อมเอาไว้

"ไม่นะ...ได้โปรดเถอะ..." น�า้ตาหยดใสไหลอาบแก้มเนยีนด้วยความ

หวาดกลัว

ชายหนุ่มเหล่านั้นจับจ้องเรือนร่างอ้อนแอ้นบอบบางแล้วแสยะยิ้ม

เลยีปากอย่างหยาบโลน เสยีงวอนเว้าของนางมแีต่จะปลกุสญัชาตญาณ

สัตว์ป่าในตัวพวกเขาให้ยิ่งลุกโชนขึ้นเท่านั้น

"หึๆๆ"

ดวงตาห่ืนกระหายสามคูฉ่ายแววสนกุสนานกบัอาการลนลานของเหย่ือ

ทีจ่นตรอก รืน่รมย์กับความตืน่ตระหนกของนาง เรอืนร่างเย้ายวนทีเ่หมอืน

แกะน้อยรอถูกกินท�าให้เลอืดในกายของพวกเขาเดอืดพล่าน

"คนงาม ไม่ต้องกลัวไปหรอก ขอข้าเอ็นดูเจ้าให้ชื่นใจสักที"

หน่ึงในนั้นเอ้ือมมือออกมาหาอกเสื้อหญิงสาวอย่างอดใจไม่ไหว 

นางหวีดร้องทันทีด้วยความตกใจ

"อย่านะ..."

ทว่ายังไม่ทันได้สัมผัสอาภรณ์บนร่างเล็ก คอเสื้อของชายผู้น้ัน 

ก็ถูกกระชากไปข้างหลังเสียก่อน

"หลีกไป! ต้องให้ข้าคนแรกสิ"

ชายท่ีถูกดึงแทบจะกลิ้งหลุนๆ ไปอีกทางเหมือนลูกหนัง เขา

ตะเกียกตะกายขึน้จากพ้ืนแล้วพุ่งเข้าไปใหม่ ผลกัสหายของตนพลางตวาด

อย่างฉุนเฉียว
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โม่เหยียน

"เจ้ามีสิทธิ์อะไรจะได้ก่อน! คราวนี้ต้องข้าก่อน"

"บัดซบ! เจ้ากล้าแย่งกับข้ารึ"

"ข้าเจอนางก่อน! ข้าก็ต้องได้ก่อน!"

โจรปล้นสวาททัง้สามผลกักันไปผลกักันมาพลางดงึกางเกงตนเองลง

อย่างไม่รอช้า แย่งกันจะเชยชิมรสชาติหญิงงามเป็นคนแรก ต่างตะคอก

ใส่กันด้วยความเดือดดาล ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานสามตัวที่กัดกัน 

เพื่อแย่งของกิน

หญิงชาวบ้านขดตัวกลมดิก หวาดกลวัเสยีจนฟันกระทบกันดงักกึๆ 

ตัวสั่นระริก

ฮือๆๆ ใครก็ได้มาช่วยข้าที ข้ากลัวเหลือเกินแล้ว...

ราวกับสวรรค์เบือ้งบนตอบรบัต่อเสยีงอ้อนวอน มอืเรยีวงามเนยีนขาว

ปานหยกเนือ้ดีข้างหน่ึงจงึโผล่ออกมาจากพงหญ้าอย่างเงยีบเชยีบ ตะปบ

ปากเลก็ๆ ของหญิงสาวผูน่้าสงสารเอาไว้ ก่อนจะลากนางเข้าไปในพงหญ้า

อย่างคล่องแคล่ว โดยชายหนุ่มทัง้สามทีถู่กสัญชาตญาณสัตว์ป่าบดบงัสติ

ไม่รูตั้วเลยแม้แต่นิดเดียว

หญงิชาวบ้านเบกิตากว้างด้วยความตกตืน่ แล้วสบประสานเข้ากับ

นยัน์ตาคู่งามฉายประกายแห่งไหวพรบิ ดวงตาคู่น้ันกะพริบปริบๆ ให้นาง

อย่างซุกซนพลางส่งสัญญาณให้เงียบเสียง หญิงสาวรีบพยักหน้ารัว 

อย่างเข้าอกเข้าใจ มือขาวเนียนที่ปิดปากอยู่จึงคลายออกช้าๆ

ชายตัณหาจดัทัง้สามคนยังทะเลาะกันไม่เลกิว่าใครจะได้ลิม้รสชาติ

หอมหวานเป็นคนแรก

ทะเลาะกันต่อไปมแีต่จะเสยีเวลาเปล่า ใครคนหน่ึงจงึได้เสนอความคิด
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ประมุขเจ้าหัวใจ

"จับไม้สั้นไม้ยาวซะก็สิ้นเรื่อง"

เสียงเอะอะมะเทิ่งหยุดลงทันที ท่ัวทั้งบริเวณเงียบกริบ ชายหนุ่ม 

ทั้งสามคนชะงัก เบิกตามองผู้ชมที่มาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ได้

หญิงสาวคนหนึ่งน่ังขัดสมาธิอยู่บนหินก้อนใหญ่ นางมีใบหน้า 

งามสะคราญ อายุไม่น่าเกินสบิหกสบิเจด็ปี นางสวมหมวกเงนิใบไม้ไหว 

สวมเสื้อป้ายกระโปรงผ้าป่านหยาบลายเขียนเทียน บนคองามระหง 

มีสร้อยคอห่วงเงินประดับด้วยดอกไม้เงิน บนข้อมือสวมก�าไลเงินวงหนึ่ง 

เครื่องหน้างดงามราวกับเป็นผลงานชั้นเย่ียมจากสรวงสวรรค์ ดวงตา 

เป็นประกายดจุดวงดารา รมิฝีปากอวบอิม่ราวเนือ้หยกชัน้ด ีนางกะพรบิ

ดวงตาซุกซนและคลี่ยิ้มพริ้มเพราจ้องมองพวกเขา

สตรีวัยก�าดัดที่งามหยาดฟ้ามาดินตรงหน้าท�าให้ชายหนุ่มทั้งสาม

แทบตาถลนออกจากเบ้า หญิงชาวบ้านคนเมือ่ครู่หายไปแล้ว มหีญิงสาว 

ที่งามหยาดเยิ้มยิ่งกว่ามาแทนที่

นางกินผลไม้ป่าด้วยท่าทางสบายๆ เหมือนก�าลังรับชมละคร 

ฉากสนกุไปด้วย พอเห็นโจรร้ายทัง้สามยืนอึง้ก็พูดขึน้ว่า "ไม่ตกัีนแล้วหรอื 

ตีกันต่อสิ อย่าสนใจข้าเลย ท�าเหมือนข้าไม่ได้อยู่ที่นี่เถอะ"

ไม่ได้อยู่ที่นี่? ล้อเล่นหรืออย่างไรกัน

สาวน้อยเผ่าเหมียวเจียงที่อยู ่ตรงหน้างดงามชวนน�้าลายหก 

กว่าสตรีคนใดท่ีพวกเขาเคยพบเห็นมาตั้งแต่เกิด แล้วยังจะให้ตีกันต่อ 

ได้อย่างไรเล่า

ทั้งสามค่อยๆ หันมาช้าๆ แสยะย้ิมหื่นกระหาย พร้อมย่างสามขุม

เข้าไปล้อมนางไว้คนละทางอย่างสมัครสมานสามัคคี
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หญิงสาวเองก็เบกิตากว้าง มองสหีน้าส่อเจตนาชัว่ร้ายของชายทัง้สาม

แล้วถามอย่างประหลาดใจ "พวกเจ้าคิดจะท�าอะไรน่ะ"

ทั้งสามหันไปสบตากัน ก่อนจะหัวเราะขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียง

"คิดจะท�าอะไรยังต้องถามด้วยหรือแม่นาง"

แววตาลามกสามคู ่มองนางอย่างโลมเลียพลางใคร่ครวญว่า 

จะเริ่มกินจากตรงไหนก่อนดี

หญิงสาวถามต่ออย่างไร้เดียงสา "พวกเจ้าคงไม่คิดจะข่มเหงข้า

หรอกกระมัง"

กลุ่มโจรปล้นสวาทหัวเราะลั่น และหนึ่งในนั้นก็ส่งสัญญาณ

"ลุย!"

หมาป่าหื่นกระหายสามตัวกระโจนเข้าใส่เหยื่อพร้อมกัน

ในยามบ่ายที่ฟ้าใสไร้เมฆ สายลมพัดพาไออุ่นของแสงตะวัน 

โชยผ่านผืนป่าเขียวขจี

บุรุษผู้หน่ึงนอนอยู่บนก่ิงไม้ เขาสวมเสื้อสีเทา กางเกงรัดรูปกับ

รองเท้าหนงัหุ้มข้อสงูสดี�า เส้นผมยาวสดี�ามะเมือ่มถูกรวบมดัไว้ด้านหลงั 

สองแขนไขว้ประสานหนุนศีรษะ เปลือกตาปิดสนิท ท่าทางผ่อนคลาย  

จวบจนเสียงร้องขอความช่วยเหลือท่ีแว่วมาแต่ไกลท�าลายความเงยีบสงบน้ัน

ลง

ดวงตาที่ปิดสนิทเมื่อครู่เบิกโพลงส่องประกายวาววับ ชายหนุ่ม 

หยัดตัวลุกขึ้นพร้อมกับลดมือไปหาดาบสีด�าตรงเอว แววตาคมกริบ 

ตวัดมองไปยังทิศทางของเสียง
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เพยีงครูเ่ดียวค้ิวดกหนาก็ต้องเลกิขึน้ด้วยไม่คาดคดิกบัภาพทีไ่ด้เห็น

สตรีวัยก�าดัดนางหน่ึงว่ิงหน้าเริดมาตามทางเดินสายเล็กคดเค้ียว 

ฝีเท้าของนางแผ่วเบาว่องไว การเคลือ่นไหวคล่องแคล่ว ท้ังทีส่หีน้าชืน่มืน่

ออกอย่างนัน้ ปากกลบัร้องตะโกนปาวๆ

"ช่วยด้วย!...ใครก็ได้ช่วยข้าที!..."

หญิงสาวส่งเสียงร้องโหยหวน ทว่ากิริยาอาการปราดเปรียวฉับไว 

นางกระโดดทีหนึ่งก็หยุดรีรอสักสองอึดใจด้วยท่าทางสนุกสนาน ให ้

ชายหนุ่มสามคนท่ีตามมาข้างหลงัไล่กวดจนทนั เมือ่ฝ่ายนัน้กระหืดกระหอบ

ตามมาใกล้ในท่ีสุดถึงได้กระโดดแผล็วต่อไปอย่างร่าเริงสดใสราวกับ 

นกน้อยที่แสนเบิกบาน

อาการว่ิงสลับกระโดดท�าให้ลูกกระพรวนที่ห้อยประดับอยู่บน 

หมวกผ้าสั่นไหวไปมา กระโปรงผ้าป่านเนื้อหยาบลายดอกไม้พลิ้วสะบัด

ราวกลีบดอกไม้บานที่ต้องแรงลม

"ช่วยด้วย..."

"วะฮ่าฮ่า แม่นางคนงาม กลางป่ากลางดงแบบนีต่้อให้ร้องจนคอแตก 

ก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าหรอก!"

"โอย...ข้ากลัวเหลือเกิน...ได้โปรดเมตตาข้าด้วยเถอะ..."

"อย่าหนีนะ!"

"ใครก็ได้มาช่วยข้าที..."

เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยหรือ

หญงิสาวมรีปูร่างอ้อนแอ้นบอบบางเหมอืนจะปลวิลม การเคลือ่นไหว

คล่องแคล่วว่องไว เสียงร้องฟังดูคล้ายต่ืนตระหนก ทว่ามองจากสีหน้า 
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จะรู้ว่าเจ้าตัวก�าลังสนุกเพียงไร ขนาดโดนบุรุษตัวโตๆ ไล่กวด นางยังม ี

แก่ใจเก็บผลไม้ตามข้างทาง ใช้แขนเสือ้เชด็ให้สะอาดแล้วกัดกนิดงักร๊อบ 

จากนัน้ก็คลีย้ิ่มด้วยความพึงพอใจกับรสชาตหิวานฉ�า่ของผลไม้ โดยไม่ลืม 

ทีจ่ะเจยีดเวลามาร้องตะโกนปานประหน่ึงครวญเพลง

"ข้ากลัวจังเลยน้า!..."

กลัว?

นางกระโดดสองก้าว กัดผลไม้กินหนึ่งที ก่อนจะหยุดรออย่าง

สบายใจให้กลุ่มชายฉกรรจ์ที่เหนื่อยจนลิ้นห้อยว่ิงตามมาทัน ตั้งแต่ 

หัวจรดเท้า ส่วนไหนของนางกันที่บ่งบอกว่ากลัว

ฉู่เสวียนโยนผลไม้ป่าที่แทะกินจนเหลือแต่แกนทิ้ง วิ่งร้องขอความ 

ช่วยเหลอืไปพลาง หาของกินตามข้างทางไปพลาง ดวงตาคอยเหลอืบแล

มองว่าต้นไม้ต้นใดออกผลท่ีดูเต่งตึงหวานฉ�า่ท่ีสุด

เนตรงามเป็นประกายวาบ ผลไม้ลกูโตอวบเต่งตรงน้ันก�าลังเชญิชวน

นางอยู่ไม่ใช่หรอื

ร่างแบบบางปราดเปรียววิ่งไปหยุดใต้ต้นไม้ จังหวะท่ีก�าลังจะ 

เอื้อมมือไปปลิดผลไม้สดเต่งลูกนั้นลงมาก็ปะเข้ากับดวงตาสีด�าแวววาม

ของใครบางคนเข้า ท�าให้รอยยิ้มบนใบหน้าชะงักค้างไปทันที

คนท่ีอยู่บนต้นไม้กผ็งะไปเช่นกนัเพราะคดิไม่ถึงว่าจะได้สบตากับนาง

ตรงๆ เช่นนี ้ดวงตาสองคูจ้่องมองกันนิง่อยู่อย่างนัน้ราวกับขยับเขย้ือนไม่ได้

ฉู่เสวียนอึ้งไปถนัดใจด้วยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนอยู่บนต้นไม้

นางตกตะลึง ฉงนสงสัย ก่อนจะกลายเป็นหงุดหงิดในท้ายที่สุด 

ดวงตาเบิกกว้างเมื่อครู่หรี่ลงจนแทบปิด
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คนผู้นี้ขึ้นมาท�าอะไรบนต้นไม้นะ แล้วคิดจะมองนางอยู่อย่างนี้ 

ไปอีกนานเท่าไร อย่าบอกนะว่าเขาเห็นการสวมบทบาทของนางเข้าแล้ว

ถูกต้อง นางเดินอยู่บนเขาไม่มีอะไรท�า เบื่อแสนเบื่อ พอไปเจอ 

ชายหืน่กามทีท่�าตวัเย่ียงเดรจัฉานเข้าโดยบงัเอญิ จงึย่ืนมอืเข้าช่วยผู้บริสุทธ์ิ

แล้วถือโอกาสหาอะไรสนุกๆ ท�าฆ่าเวลาไปในตัว

เล่นแบบนีส้นกุนกั แต่ต้องค�านึงถึงความสมจริง หากถูกใครเห็นเมือ่ไร

ความสนกุก็จะลดฮวบฮาบ ไม่เหลอืความหมายอกีแล้ว

น่าโมโห! เหตุไฉนเขาถึงต้องจ้องเอาๆ ด้วย

ฉู่เสวียนท�าหน้าง�้า ไม่สบอารมณ์เลย!

"ฮ่า!"

กลุ่มชายบ้าตัณหากระโดดเข้ามาล้อมนางไว้

"คนงาม ไล่ตามทันจนได้ ดูซิว่าคราวนี้เจ้าจะหนีไปไหนพ้น!"

ชายหนุ่มแต่ละคนเหนื่อยจนหอบแฮก แต่ท�าท่ากระหย่ิมย้ิมย่อง 

ทีไ่ล่ตามเหย่ือทนัในท่ีสดุ โดยไม่ทนัเฉลยีวใจสกันิดว่าวิง่ตามจนข้ามเขา 

มาตัง้ครึง่ลกูท�าไมถึงเพ่ิงตามทันเอาตอนนี ้ซ�า้ยังโง่เง่าเสยีจนไม่ทันสงัเกตว่า

หญิงสาวท่าทางหวาดกลวัเมือ่ครูใ่นเวลานีไ้ม่มคีวามพรัน่พรงึอยู่บนสหีน้าเลย

แม้แต่นิดเดียว ซ�้ายังดูหมดสนุกไปอย่างเห็นได้ชัด

พอชายสามคนที่โดนความใคร่บังตากระโจนเข้าไป ฉู่เสวียน 

ก็กระโดดหลบอย่างคล่องแคล่ว ระหว่างที่เบี่ยงตัวหลบไปอีกทาง 

ด้วยความว่องไว ยังมอบของขวัญทักทายให้ทั้งสามอีกด้วย

ทนัทท่ีีมอืเรยีวขาวกระตกุอะไรบางอย่างมาจากเอว แส้เส้นเรียวสดี�า

เป็นมนัปลาบก็สะบดัออกมาประหนึง่งตัูวเปรยีวเล้ือยออกจากร ู พุ่งเข้าใส่
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ชายท้ังสามอย่างแม่นย�าภายในเวลาชัว่พริบตา เพียงเท่าน้ันชายร่างก�าย�า

สงูใหญ่ราวกับหมก็ีล้มกลิง้ไปกับพ้ืนทนัที

หญิงสาวแค่นเสียงหึข้ึนจมูกแล้วเก็บแส้พันเข้ากับเอวเหมือนเดิม 

จากนั้นก็สะบัดหน้าจากไป วิ่งกระโดดไปได้ไม่ก่ีก้าวก็ชะงักกึกราวกับ 

นึกอะไรขึ้นมาได้ จากนั้นก็เดินกลับมาโดยที่สายตาจ้องเขาเขม็ง

ซาอู๋จีม้องทุกความเคลือ่นไหวของนางจากต�าแหน่งทีส่งูกว่า มอืใหญ่ 

ยังไม่คลายจากด้ามดาบด้วยสมัผสัได้ถึงกล่ินอายไม่เป็นมิตรนกั

นางคิดจะท�าอะไร

จู่โจม หรือว่าท้าทายข้า

ความเป็นไปได้นานปัการผดุข้ึนมาในสมอง ไม่ว่านางจะมเีจตนาใด 

เขาก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกอย่าง หากนางมีพฤติกรรมส่อนัยโจมต ี

แม้เพียงนิด เขาก็จะจดัการรบัมอือย่างทันท่วงที

แต่แล้วอยู่ๆ นางก็ท�าหน้าเบี้ยวลิ้นจุกปากเหมือนผีผูกคอตาย  

เล่นเอาเขาผงะไป

นางจงใจท�าหน้าแบบน้ันใส่เขาเพียงคนเดียว และยังท�าใส่ตลอดเวลา 

ทีว่ิง่หนีห่างออกไปเรือ่ยๆ ทกุที จนกระทัง่ลับสายตาไปแล้วนัน่แหละ

"..."

ความรู้สึกแปลกๆ ที่ไม่อาจบรรยายได้ด้วยค�าพูดท�าให้คิ้วหนา

ขมวดเข้าหากันแน่น ดวงตาท่ีมีแต่ความเฉยชาอยู่เป็นนิตย์บัดน้ี 

ฉายประกายความรู้สึกซับซ้อน

ไม่คิดไม่ฝ ันจริงๆ ว ่านางจะวกกลับมาเพ่ือท�าหน้าผีใส่เขา 

เพียงอย่างเดียว
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ชายแดนแบ่งอาณาเขตระหว่างชาวฮัน่และชาวเหมยีวเจยีงถือเป็น

จุดเสือปะทะสิงห์

ซาอู๋จี้จูงม้าเดินทอดน่องไปตามถนนลาดหินสายใหญ่ เขาสวม 

หมวกฟางอยู่บนศีรษะ บดบังใบหน้าเฉยชาไว้กว่าคร่ึง เส้ือคลุมกันลมสดี�า

เต็มไปด้วยฝุน่ เดินฝ่าฝูงชนด้วยฝีเท้ามั่นคง โดยมีอาชาย�่าเท้ากุบกับ 

ตามหลังเจ้าของอย่างแสนเชื่อง

นับตั้งแต่ย ่างเท้าเข ้ามาในเมืองป่าเถ่ือนไร ้กฎหมายแห่งนี้  

เสียงเอะอะมะเท่ิงจากวงนักดื่มสุราและวงพนันก็ดังเข้าหูไม่ขาดระยะ  

แต่เขายังคงมท่ีาทางสขุมุ ไม่สนใจสิง่ท่ีอยู่รอบตวั ต่อให้มใีครทะเลาะกัน 

จนถึงข้ันวางหมัดวางมวยหรือไล่ฆ่ากัน เขาก็ยังเมินเฉยราวกับไม่เห็น  

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเคลื่อนไหวเพียงน้อยนิดใดๆ จะรอดพ้น

สายตาของเขาไปได้

หัวขโมยล้วงกระเป๋าใคร ใครคิดจะเล่นงานใคร เขาเห็นและได้ยิน

ทั้งหมด ทว่าภายนอกเขายังดูนิ่งสงบราวกับไม้ใหญ่เก่าแก่สูงเสียดฟ้า  

เยือกเย็นไม่ต่างกับลมเหนือท่ีพัดพาไอหนาวมาให้

เขาเดินไปเรื่อยๆ ด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก ไม่ใส่ใจกับทุกส่ิงที่อยู่ 

ตรงหน้า ตราบจนเสียงคุ้นเคยดังเข้าหู

"ชีวิตข้าช่างรันทดเหลือเกิน..."

เท้าที่ก�าลังก้าวไปข้างหน้าชะงักกึกทันที

หมวกฟางหลบุต�า่ถูกยกขึน้ช้าๆ ดวงตาสีด�าสนทิเหลอืบมองไปทาง

ด้านข้าง แล้วหยุดอยู่ทีใ่บหน้านองน�า้ตาประหน่ึงบปุผาต้องฝน

"ฮือๆๆๆ นายท่านผู้มีเมตตาทั้งหลายโปรดรั้งฝีเท้าด้วย..."
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หญิงสาวแต่งกายแบบชาวฮั่น อาภรณ์เรียบง่าย ผมเผ้าค่อนข้าง 

จะกระเซิง แม้ใบหน้าจะปราศจากเครื่องประทินโฉม แต่ก็ยังสะท้อน 

ความงามตามธรรมชาตอิอกมาเตม็เป่ียม ดงึดูดสายตาทุกคู่ของผูส้ญัจรไปมา

ได้ตั้งแต่แรกเห็น

ท่ีน่ีมักจะมีชาวบ้านยากไร้ทางเหนือมาร�่าไห้ขอความเวทนา แต่ 

โดยปกติมักจะไม่ได้รับความสงสารเห็นใจ เพราะความยากไร้ไม่ใช ่

ของแปลกส�าหรบัคนทีน่ี ่ ชาวบ้านในเมอืงล้วนแต่มคีวามเป็นอยู่แร้นแค้น 

ชวิีตรนัทดด้วยกันทัง้นัน้ ต่างต้องปากกัดตนีถีบช่วยเหลือตนเอง ไม่มใีคร

ว่างพอจะมาสนใจเรื่องของคนอื่น

แต่แม่นางน้อยผู้มีรูปโฉมประโลมโลกคนนี้กลับดึงดูดความสนใจ

จากผู้คนรอบข้างได้ส�าเร็จ ทุกคนต่างสนใจใคร่รู้ในชะตากรรมของนาง 

ใครคนหนึ่งปราดเข้าไปแสดงความห่วงใยทันที

"แม่นาง เหตุใดจึงได้ร้องไห้ด้วยความเจ็บช�้าถึงเพียงนี้เล่า"

ฉู่เสวียนชี้ไปยังศพท่ีนอนอยู่บนเสื่อข้างๆ น�้ามูกน�้าตาไหลนอง

ใบหน้างาม

"นายท่านท่านนี้...ท่านพ่อของข้าน้อยมีอันเป็นไป ที่บ้านยังม ี

แม่นอนป่วย ไหนจะน้องชายน้องสาวที่ไม่มีจะกิน วอนขอความเมตตา 

จากท่านผูม้นี�า้ใจสละเงนิช่วยข้าน้อยฝังศพพ่อ แล้วข้าน้อยและครอบครวั

จะติดตามรับใช้ท่านตลอดไปเป็นการตอบแทน"

"ความหมายของแม่นางก็คอื...เจ้าขายตวัเพ่ือฝังศพพ่ออย่างนัน้หรอื"

หญิงสาวพยักหน้าหงึก "เจ้าค่ะ"

หลายคนตาวาวขึน้มาทันที ต่างแย่งกันแซ่ซ้องความกตญัญูของนาง 
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แต่สิ่งที่พวกเขาสนใจย่ิงกว่านั้นคือใบหน้าและเรือนร่างชวนพิศของนาง 

ต่างหาก

หากคนที่อยู่ตรงนี้เป็นลูกกตัญญูผู้มีใบหน้าธรรมดา ต่อให้ร้องไห้ 

จนน�้าตาเป็นสายเลือดรับรองว่าจะไม่มีใครแยแส ในเมืองท่ีเต็มไปด้วย

ความวุ่นวายและอยู่ห่างไกลอ�านาจจกัรพรรดเิช่นน้ี น�า้ใจและความสงสาร

ไม่มีความหมายแต่อย่างใด เพราะในกลียุคน้ี ราษฎรที่มีความเป็นอยู ่

น่าสงสารมเีกลือ่นกล่น พ่อแม่ใครตายก็ไม่มคีวามส�าคญัไปกว่าการตาย

ของมดตวัหนึง่

ทว่าหากคนท่ีนั่งร�่าไห้เป็นหญิงสาวสะคราญโฉม ผลท่ีได้ย่อมต่าง

ออกไป

ซาอู๋จี้จ�านางได้ในทันที ต่อให้การแต่งตัวเปลี่ยนไป นางก็ไม่อาจ

รอดพ้นสายตาของเขาไปได้

คิ้วดกหนาขมวดเข้าหากันขณะจ้องมองใบหน้าที่ก�าลังร้องไห ้

อย่างน่าเวทนา เจอกันคราวก่อน นางเล่นละครเป็นหญิงอ่อนแอหลอกให้

ชายบ้าตัณหาสามคนไล่ตาม มาคราวนี้นางปลอมเป็นลูกกตัญญูท่ียอม

ขายตัวหาเงินฝังศพพ่อ นี่นางคิดจะท�าอะไรกันแน่

คนท่ีไม่เคยแยแสสิง่รอบกายและไม่มอีารมณ์จะสนใจเร่ืองชาวบ้าน

อย่างเขา เวลาน้ีกลับหยุดเท้าอย่างผิดวิสัย ด้วยอยากรู้ว่านางคิดจะเล่นลกูไม้

ใด

ชายวยักลางคนในอาภรณ์แพรต่วนสเีขียวปราดเข้าไปช่วยประคอง

หญิงสาวข้ึนจากพ้ืน แล้วถามผ่านรอยย้ิมละไม "แม่นางหักห้ามใจ 

เสยีเถอะ เรือ่งฝังศพพ่อเจ้าเดีย๋วข้าจะจดัการให้เอง" พูดพลางลูบไล้มอืเล็ก 
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เนยีนละเอียดขณะมองใบหน้างดงามตาเป็นมนั

ฉูเ่สวียนกะพรบิดวงตาฉ�า่น�า้ของตน ท�าท่าจะกระแซะกายเข้าใกล้

ชายวัยกลางคนด้วยท่าทางตื้นตัน

"นายท่านท่านนี้...ท่านช่างมีเมตตาเหลือเกิน..."

"ช้าก่อน!"

ชายในอาภรณ์สีน�้าเงินก้าวออกจากกลุ่มคน เขามีลักษณะท่าทาง

ภูมิฐาน ดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดา พอเดินออกมาก็รีบพูดข้ึนทันที "ไม่ว่า 

เขาจะให้เท่าไร ข้าจะให้เป็นเท่าตัว"

ฉู่เสวียนท�าตาเป็นประกาย "จริงหรือ"

"ข้าพูดจริงท�าจริงเสมอ ไม่เพียงแต่พ่อเจ้า แม้แต่แม่กับน้องที่อยู ่

ที่บ้านต่อให้เป็นหรือตาย ข้าก็จะรับเป็นธุระให้เอง รับรองได้เลยว่า 

จากน้ีไปเจ้าและครอบครัวจะต้องมีความเป็นอยู่ท่ีดี ไม่ต้องทุกข์ร้อน 

เรื่องใดอีกแล้ว" ชายคนนั้นตบอกรับรอง

ฉู่เสวียนรีบบ่ายหัวเรือขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายใหม่ด้วยท่าทาง

ซาบซึ้ง

"นายท่าน ครอบครัวของข้าน้อยต้องพึ่งท่านแล้วนะเจ้าคะ..."

ชายชุดเขียวถูกแย่งชิ้นปลามันไปต่อหน้าต่อตา มีหรือจะท�าใจ 

ยอมให้หญิงงามตรงหน้าถูกคนอ่ืนคว้าไปครอง จึงรีบตวาดทันที  

"นี่ พูดกันให้รู้เรื่อง ข้ามาก่อนนะ!"

ชายชดุน�า้เงนิแค่นหัวเราะ "จะท�าบญุสนุทานมก่ีอนมหีลงัด้วยหรอื 

การท�าความดีไม่จ�าเป็นต้องหลีกทางให้ใครนี่!"

"เจ้าคงถูกตาต้องใจความงามของแม่นางผู้นี้สินะ"
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"เหลวไหลสิ้นดี! เจ้าต่างหากที่หมายปองตัวนาง ไม่มีเจตนาดี!"

เดิมทีชายสองคนนี้ก็ยอมทุ่มเงินทุ่มทองเพ่ือแย่งตัวนางเพราะ 

ตณัหาบงัตาอยู่แล้ว แต่ถึงตายอย่างไรกไ็ม่มใีครกล้ายอมรบั ทัง้ยงัด่าว่า

ฝ่ายตรงข้ามคิดไม่ซือ่กับนางอีกด้วย

ฉูเ่สวียนค่อยๆ ก้าวเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างคนทัง้คูอ่ย่างไม่รบีร้อน 

แล้วเลอืกห้ามทัพในจงัหวะท่ีเหมาะทีส่ดุ

"นายท่านท้ังสองอย่าได้ทุม่เถียงกันเลย ตามท่ีข้าน้อยด ูท่านทัง้สอง

ล้วนแต่เป็นผูม้จีติเมตตาราวกับพระโพธิสตัว์ เป่ียมคณุธรรม คดิอยากจะ

ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ใช่คนเลวท่ีละโมบอยากครองหญิงงาม 

แต่อย่างใด ใช่หรอืไม่เจ้าคะ"

ทั้งสองรีบพยักหน้าหงึกหงัก หน้าบานเป็นจานเชิงที่สาวงามชม

จะตีงูต ้องตีให ้ตาย หากไม่รีบฉวยโอกาสน้ีป้อยอให้มากๆ  

ก็น่าเสียดายแย่

ฉูเ่สวียนงัดฝีมือการแสดงออกมาใชสุ้ดความสามารถขณะแนะน�า

อย่างแนบเนียน

"ในเมื่อนายท่านท้ังสองอยากจะท�าบุญสุนทานด้วยกันท้ังคู ่  

ทุม่เถียงกันไปก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดขึน้มา จะต้องให้โอกาสท่านทัง้สอง

ได้แข่งกันอย่างยุติธรรมถึงจะถูก"

นางพูดได้มีเหตุผล แม้แต่ชาวบ้านที่ล้อมวงยืนดูก็ยังพยักหน้า 

อย่างเห็นพ้อง

"ตามความเหน็ของข้า ถ้าท่านใดให้ราคาสงูกว่า ท่านนัน้ก็จะได้รบั 

ผลบญุครัง้น้ีไป ทุกท่านว่าวิธีน้ีดีหรอืไม่"
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เมื่อเสียงหวานถามเป็นเชิงขอความเห็น เหล่าคนมุงก็โห่ร้อง 

แสดงความเห็นด้วยทันที

ท่ามกลางเสยีงอือ้องึของชาวบ้านทีอ่ยู่รายล้อม ชายฐานะดทีัง้สอง

คนปฏิเสธไม่ออกด้วยเกรงว่าจะเสียหน้า นับตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงตอนน้ี  

นางเล่นบทหญิงสาวยอดกตัญญูท่ียอมขายตัวหาเงินฝังศพพ่อได้อย่าง

แนบเนียน ซ�้ายังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่หมัด

โอกาสทองมาอยู่ตรงหน้าแล้ว ฉูเ่สวียนท�าน�า้ตาคลออย่างน่าสงสาร 

หันใบหน้างามของตนไปมองชายหนุ่มในท่ีนั้นอย่างน่าเวทนาพร้อม

พยายามพูดโน้มน้าว

"เพ่ือความยุตธิรรม ถ้านายท่านท่านใดในทีน้ี่มเีจตนาคดิอยากท�าบญุ  

ก็ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาได้เตม็ท่ี ผูใ้ดเสนอราคาสงูสุด ผูน้ัน้จะได้ผลบญุ

ไปครอง หลงัเสรจ็เรือ่งแล้ว ข้าน้อยจะตอบแทนพระคุณสดุตวัเลยทีเดยีว..."

ทันใดนั้นนางก็ต้องผงะไป

ใบหน้านองน�า้ตาของฉูเ่สวียนชะงกัค้างในทนัทเีมือ่เหน็ใบหน้าคุน้เคย

จากกลุม่คน

ซาอู๋จี้มองนางด้วยอาการเหงื่อตก บอกตามตรงว่าเขาเพียงแค่ 

ตั้งใจจะยืนดูละครฉากสนุกเท่านั้น คิดไม่ถึงว่าคนจะเยอะข้ึนเร่ือยๆ  

จนเขาถูกดนัมาอยู่ข้างหน้า และปะเข้ากับสายตาของนางท่ีก�าลงักวาดมอง

รอบวงพอดี

ฉู่เสวียนแหงนหน้ามองใบหน้าเฉียบขาดที่อยู่ใต้หมวกฟาง

เขานั่นเอง!

ไม่คดิไม่ฝันเอาเสยีเลย นางอตุส่าห์บบีน�า้ตาป้ันย้ิมอย่างยากล�าบาก
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จนถึงเวลาส�าคญัแล้วแท้ๆ ดนัต้องมาเจอบรุษุผูน้ี้ เล่นเอาบทบาทการแสดง 

ทีแ่สนแนบเนียนเกือบจะสะดุด

เขามายืนท�าบ้าอะไรอยู ่ตรงน้ี อย่าบอกนะว่าคิดจะเปิดโปง 

เรื่องปั้นน�้าเป็นตัวของข้า

ดวงตาคู่งามฉายประกายดุดันถลึงมองเขาเป็นเชิงข่มขู่ว่าหากเขา

กล้าท�าลายงานนางล่ะก็ นางจะต้อง...

"หนึ่งพันต�าลึง!"

มอืใหญ่ของใครคนหน่ึงดงึนางเข้าไปไว้ในอ้อมแขนจากทางด้านหลงั 

ท�าให้หญิงสาวแทบเซล้ม

"ข้าให้หนึ่งพันต�าลึง! ไม่มีใครเสนอราคามากกว่าข้าแล้วแน่ๆ  

แม่นาง ข้าจะคอยดูแลความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเจ้าให้เอง!"

ฉูเ่สวียนแอบกัดฟัน เผลอเพียงครูเ่ดียวเท่านัน้ก็ถกูชายกกัขฬะคนนี้

เอาเปรยีบเสยีได้ เอวนางมไีว้ให้กอดง่ายๆ หรอืไรกัน ความไม่พอใจของนาง

ระเบดิออกมาอย่างกลัน้ไม่อยู่

"ท่านบอกว่าหน่ึงพันต�าลึงแล้วคนอื่นจะเชื่อหรืออย่างไร ต้อง 

เอาออกมาให้เห็นสิถึงจะน่าเชื่อถือ"

"ง่ายมาก! ดูเสีย นี่ใช่หรือไม่"

ตั๋วเงินใบหน่ึงแกว่งไปมาตรงหน้า หมึกสีด�าบนนั้นเขียนค�าว่า 

เงินหน่ึงพันต�าลึงเอาไว้ชัดเจน ซ�้ายังมีตราประทับสีแดงเข้มจาก 

ร้านแลกเงินคลังสินยืนยันอีกด้วย

ร้านแลกเงินคลังสินเป็นร้านแลกเงินที่มีชื่อที่สุดของทางตอนเหนือ 

ตั๋วแลกเงินใบนี้ไม่มีทางเป็นของปลอมไปได้แน่
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จากทีท่�าหน้าบดูบึง้อย่างไม่พอใจ ฉู่เสวียนรีบป้ันสีหน้าซาบซึง้ทนัที 

มองตั๋วแลกเงินด้วยดวงตาเป็นประกายระยิบระยับ

"นายท่าน ท่านช่างมีใจเมตตาอะไรอย่างนี้..."

"เรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้ว รีบจัดการฝังศพพ่อเจ้า แล้วกลับบ้าน 

ไปเก็บข้าวของมาอยู่กับข้าซะ"

"เจ้าค่ะ"

นางรบีเก็บตัว๋เงินอย่างรวดเรว็ ก่อนจากไปยังไม่ลมืย่อตวัค�านับรอบวง

เพ่ือขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุน จากน้ันก็เดินตามชายผู้ซื้อตัวไป 

อย่างสงบเสง่ียมเรยีบร้อยปานประหนึง่ภรรยา

เมื่อมีคนได้หญิงงามไปครอง เหล่าคนมุงทั้งหลายจึงสลายตัว

แม้ร่างอ้อนแอ้นจะเลีย้วลบัไปในตรอกแล้ว ซาอู๋จีก็้ยังยืนนิง่อยู่ท่ีเดมิ 

ดวงตามองตามทิศทางท่ีหญิงสาวลบัตาไปโดยไม่เอ่ยอะไรออกมา

ยืนเงียบๆ อย่างน้ันอยู่สักพัก เขาก็ท�าท่าจะเดินจากไปบ้าง แต่

ใบหน้าดวงหน่ึงโผล่ออกมาจากมมุตรอกแล้วจ้องเขาเขมง็ ท�าให้ปลายเท้า

ของเขาชะงักค้างอยู่กับที่

ใบหน้างามแฉล้มท�าตาถลนเหมือนศพนอนตายตาไม่หลับใส่เขา

ชายหนุ่มน่ิงไป ได้แต่ยืนอึ้งมองนาง ไม่นานนักใบหน้าดวงนั้น 

ก็หายลับเข้าไปในตรอกอีกครั้ง

"..."

นี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตที่เขาโดนท�าหน้าผีใส่ พิเศษหน่อยตรงท่ี 

ฝ่ายตรงข้ามเป็นคนเดียวกันทั้งสองครั้ง

ความรู้สึกแปลกๆ ท�าให้คิ้วดกหนาขมวดเข้าหากันอีกครั้ง ดวงตา
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สีด�าเข้มสะท้อนความรู้สึกผสมปนเปอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นนัก

กลุ่มคนแยกย้ายกันไปแล้ว เสียงเอะอะมะเทิ่งรอบตัวจึงดังมา 

ให้ได้ยินอีกครั้ง

เขาจูงม้าเดินต่อไปช้าๆ โดยที่ยังสงวนปากสงวนค�าเหมือนเดิม

ไม่นานนกัซาอู๋จีก็้เหลอืบไปเหน็คนสามคนท�าลบัๆ ล่อๆ อยู่ในตรอก

เล็กจากทางหางตาโดยบังเอิญ เขาไม่ใช่คนช่างสงสัย แต่สัญชาตญาณ

บอกเขาว่าคนสามคนนี้จะต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับละครขายตัวฝังศพพ่อ

เมื่อครู่นี้แน่ ความคิดนั้นท�าให้ปลายเท้าทั้งสองข้างค่อยๆ เดินเข้าไปใกล้

อย่างไม่รู้ตัว ขณะเงี่ยหูฟังว่าคนเหล่านั้นสนทนาอะไรกันบ้าง

"ท่านแม่ พี่สาวคนนั้นจะกลับมาจริงหรือ"

"กลับมาสิ นางบอกว่าจะหาวิธีช่วยให้เราฝังศพท่านพ่อ และ 

บอกให้พวกเรารอนางอยู่ตรงนี้"

"ฮือๆๆ ท่านพ่อ..." เด็กหญิงตัวน้อยสะอื้นไห้

"แม่บอกแล้วมใิช่หรอืว่าอย่าร้องไห้ ท่านพ่อไปดแีล้ว จะไม่กลบัมา

อีกแล้ว พวกเราจะต้องเข้มแข็ง" หญิงม่ายโอบกอดลูกสาวอย่างรักใคร่

"ท่านแม่ พวกเรานั่งร้องไห้ต้ังนาน เหตุใดถึงไม่มีใครสนใจเลย  

แต่พอพ่ีสาวคนน้ันร้องไห้ชั่วครู่ ทุกคนก็แย่งกันช่วยฝังศพท่านพ่อเล่า

ขอรับ" เด็กชายตัวน้อยถาม

หญิงม่ายตอบเบาๆ "แม่นางใจงามคนนั้นจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์

จตุลิงมาเกิดเป็นแน่ถึงได้มาช่วยพวกเรา นางให้พวกเรารออยู่ท่ีนี ่บอกว่า

หลังจากหาคนมาฝังศพท่านพ่อแล้วจะยกเงินที่เหลือให้ คราวน้ีพวกเรา 

ก็จะได้ไม่ต้องทนหิวอีก ดังนั้นพวกเจ้าไม่ต้องร้องไห้แล้ว เข้าใจหรือไม่  
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ไม่อย่างนั้นวิญญาณของท่านพ่อที่อยู่บนสวรรค์จะไม่สบายใจ"

เด็กชายปาดน�้าตาแล้วพยักหน้าอย่างเข้มแข็ง "ข้าจะไม่ร้องไห้!"

"ขะ...ข้าก็ไม่ร้อง" เด็กหญิงสูดจมูกแล้วโผเข้าไปซุกอกมารดา 

เหมือนอย่างพี่ชาย

หญิงม่ายยิ้มทั้งน�้าตา "โถ...พวกเจ้าเป็นคนดีของแม่จริงๆ"

ร่างที่อยู่ตรงหัวมุมยืนฟังอยู่เงียบๆ โดยไม่ขยับเขยื้อน

ไม่นานนักพี่สาวที่พวกเขาพูดถึงก็ปรากฏตัว

ร่างแบบบางใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ท่าทางน่าเวทนาในตอนนั้นหายวับ

ไปแล้ว สิ่งที่มาแทนท่ีคือสีหน้าสดใสร่าเริง บ่งบอกถึงเชาวน์ปัญญา 

ใบหน้างดงามยิ้มร่ามาให้สามแม่ลูกแต่ไกล

"ได้แล้วๆ"

พอมาถึงตรงหน้าทั้งสาม ฉู่เสวียนก็ยัดถุงเงินใส่มือหญิงม่าย

"เอ้า ไปหาเสือ้ผ้าสะอาดมาเปลีย่นกันก่อน จากน้ันก็หาโรงเต๊ียมพัก 

กินอะไรให้อิ่ม เงินถุงน้ีมากพอที่จะให้พวกเจ้ากลับบ้านเกิดไปใช้ชีวิต

อย่างมีความสุขได้อีกหลายปีทีเดียว!"

หญิงม่ายมองเงินในมือ ทั้งประหลาดใจทั้งดีใจ

"แม่นาง พวกเราแม่ลกูไม่ใช่ญาติมติรหรอืคนรูจ้กัของท่าน แต่ท่าน

ยินดช่ีวยพวกเราฝังศพพ่อของเดก็ๆ ซ�า้ยังให้เงนิให้ทอง ไม่ให้พวกเราอดตาย 

ในต่างเมือง พวกเราแม่ลูกไม่รู้จะตอบแทนท่านอย่างไรเลยจริงๆ"

"ตายจริง คุกเข่ากันท�าไม รีบลุกขึ้นมาเร็วเข้า ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

เสยีหน่อย เรือ่งร้องไห้ให้คนตายน่ะข้าถนดันัก ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด"

เด็กหญิงถามอย่างไร้เดียงสา "พ่ีสาว ร้องไห้ให้คนตายแล้ว 
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จะได้เงินหรือเจ้าคะ"

"ไม่ได้นะ เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเรียนรู้อะไรส่งเดชสิ"

"ถ้าอย่างนั้นพอข้าโตแล้วก็เรียนรู้ได้ใช่หรือไม่"

"ถ้าเจ้าอยากเรยีนรูต้้องไปเรยีนวชิายทุธ์ก่อน จะได้ช่วยขจดัคนพาล 

อภิบาลคนดี แต่กว่าจะถึงตอนนั้น เจ้าก็ไม่ต้องร้องไห้ให้คนตายแล้ว"

"ท�าไมรึ"

"เพราะพ่ีสาวอยากช่วยพวกเจ้าถึงได้แกล้งร้องไห้ ท�าอย่างนี้

อันตรายมากนะ ถ้าไม่ระวัง จากที่แกล้งร้องไห้ได้กลายเป็นร้องไห้จริงๆ 

แน่ ทีนี้ไม่สนุกแล้ว"

แต่ในสายตาของใครบางคน นางเล่นละครตบตาอย่างสนุกสนาน

ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนี่นา

หลงัจากยนืมองอยู่ครูใ่หญ่ ร่างตรงหวัมมุก็หมนุตัวเดนิกลบัออกไป

สู่ถนนใหญ่อย่างเงียบเชียบอีกครั้ง ไม่นานนักก็เห็นชายกลุ่มหนึ่งถือมีด

ถือไม้วิ่งสวนมาจากอีกด้าน ท่าทางเหมือนก�าลังมองหาอะไรสักอย่าง

"บ้าเอ๊ย! นางผูห้ญิงน่ันกล้าหลอกเงนิข้า ครู่เดยีวก็เชดิเงินหนีไปแล้ว 

นางจะต้องยังอยู่แถวน้ีแน่ หนีไปได้ไม่ไกลหรอก ลากตัวนางออกมา"

"ขอรับ คุณชาย!"

ชายฉกรรจ์ส่งเสียงรับค�าขณะถืออาวุธค้นหาให้ชุลมุน แต่ละคน 

มนีสิยัป่าเถ่ือนอนัธพาล เพราะเหน็ได้ชดัว่าจงใจปัดข้าวของบนแผงข้างทาง

ล้มระเนระนาด ไม่นานนักคนทั้งกลุ่มก็ร้องเสียงหลง

"เหวอ!"

ชายกลุ่มนั้นกระโดดไปมาราวกับคนเสียสติ
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"ตะ...ตัวอะไรไม่รู้ไต่อยู่ในเสื้อข้า!"

"ข้าก็ด้วย!"

"อ๊าก! ขะ...ขาข้าชาไปหมดแล้ว!"

"มีอะไรไต่เข้ามาในปากข้า!"

"ตัวอะไรมันกัดหลังข้า!"

"เจ็บหูเหลือเกิน!"

"นี่มันอะไรกัน มนตร์ด�าอย่างนั้นรึ!"

บนถนนลาดหินสายกว้าง ผู้คนท่ีสัญจรไปมาต่างหันไปมองชาย

กลุ่มนั้น หากใครมีวรยุทธ์จะคาดเดาได้ท้ังสิ้นว่าคนกลุ่มดังกล่าวจะต้อง

ขัดแข้งขัดขาใครเข้าแน่ แต่ไม่มีใครดูออกว่าคนลงมือคือผู้ใด

ท่ามกลางเสยีงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา ร่างสงูตระหง่านอนัเงียบงนั

ยังคงเดินต่อไปอย่างมั่นคง หมวกฟางบนศีรษะหลุบต�่าตั้งแต่ต้นจนจบ 

จูงม้าเดินห่างออกไปทุกที

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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