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ใช่แล้ว บุรุษอาศัยไม่ได้ ลูกชายต่างหากจึงจะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตของสตรี หากนางมีลูกชาย

สกัคน ครึง่ชวีติหลงัมลีกูหลาน หลงัจากนางตายไปแล้วก็สามารถรบัช่วงกิจการงานใหญ่ท่ีนางสร้าง

ขึ้นมาได้ เลี้ยงดูนางจนแก่ท�าศพให้ เช่นนั้นจะดีเพียงใด

แต่ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะไม่แต่งงานไปชั่วชีวิต นางจะไปเอาลูกมาจากที่ใด

ไม่เช่นนั้นนางก็คลอดลูกสักคนดีหรือไม่

ไม่แต่งงาน...ขอแค่ลูกสักคน

ความคิดน้ีไร้สาระเกินไป หากเป็นเวลาปกติ มู่หว่ันชิวคงไม่กล้าแม้แต่จะคิด แต่ว่าเพ่ิง 

ถูกความไร้สาระและความกล้าหาญขององค์หญิงชิงหวั่นกระตุ้นมา มีอยู่ชั่วขณะหนึ่งที่นางคิดว่า

ความคิดนี้ไม่เลวเลย นางจึงขมวดคิ้วพลางครุ่นคิดขึ้นมา ถ้าได้เด็กสักคนมาดูแลตอนแก่ มาจาก 

พี่หลีย่อมดีที่สุด เขาทั้งฉลาดเจ้าเล่ห์ เป็นอัจฉริยะ หากลูกได้ติดตามเขาต้องท�าให้กิจการที่ข้าสร้าง

มากับมือเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอน
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คำ�นำ�

อีกไม่กี่อึดใจยอดหญิงเซียนเครื่องหอมก็ใกล้จะมาถึงเล่มสุดท้ายแล้วนะคะ 

ส�าหรับตอนน้ีท่านนักอ่านน่าจะก�าลังเคลิบเคลิ้มไปกับบุรุษที่มีนามว่า 'หลีจวิน'  

กนัอยูแ่น่ๆ เลยใช่ไหมคะ และคงต้ังเขาข้ึนท�าเนียบพระเอกในดวงใจกันแน่ๆ ส�าหรับ

เล่มน้ีท่านนักอ่านต้องมาเอาใจช่วยพี่หลีกันต่อนะคะว่าเมื่อไรสาวเจ้าจะยอมใจอ่อน

รับปากแต่งงานเสียที

โดยในเล่มน้ีจะเป็นการต่อสูส้ดุเข้มข้น เมือ่องิอ๋องกับตระกูลหลิว่หวงัล้มตระกูล

หลีให้ได้ในม้วนเดียวจบ ถึงกับส่งเจ้าเมืองต้าเยี่ยคนใหม่มาร่วมมือวางแผนร่วมกับ 

หร่วนอวี้เล่นงานตระกูลหลี รวมถึงสาวงามคนใหม่ผู้สูงศักดิ์ที่หมายปองหลีจวิน  

และการต่อสู้เพื่อครองความเป็นหน่ึงในกิจการเคร่ืองหอมน้ีที่ไม่ว่าใครพลาดพลั้งไป

สักก้าวหนึ่ง จุดจบคงหนีไม่พ้นความตาย 

ส�าหรับใครที่สงสัยว่า 'ปรมาจารย์เว่ย' ผู้เขียนต�าราวิชาการปรุงเคร่ืองหอม 

ตระกูลเว่ยนั้นเป็นใคร ในเล่มนี้ทุกคนจะได้หายสงสัยกันอย่างแน่นอน 

ถ้าท่านนักอ่านพร้อมรับความต่ืนเต้นใน 'ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม เล่ม 6'  

นี้แล้ว เชิญท่านนักอ่านพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

Pre ���������������������� 6.indd   3 18/1/2562 BE   08:08



✱ มู่หวั่นชิว ลูกสาวอัครเสนาบดีที่โดนโทษประหารทั้งตระกูล  

  รูปโฉมงดงาม นิสยัเอาแต่ใจ ผ่านชีวติมาแล้วหน่ึงชาต ิ

  จึงสุขุมรอบคอบ มีพรสวรรค์ในการปรุงเครื่องหอม

✱  หลีจวิน คุณชายใหญ่ตระกูลหลี ผู้น�าสี่ยอดตระกูลแห่งแคว้น 

  ต้าโจว และยงัเป็นผูน้�าในกจิการปรุงเคร่ืองหอม ช�านาญ  

  ด้านยุทธ์ สนใจคนมีความสามารถ

✱  หร่วนอวี้ ผู้บัญชาการรถศึกที่เพิ่งมารับต�าแหน่งที่เมืองต้าเยี่ย  

  บุตรบุญธรรมของหลิ่วอู่เต๋อ สนใจการเล่นหมากล้อม 

  อย่างมาก ท�างานรับใช้อิงอ๋อง

✱  จั่วเฟิง เจ้าเมืองต้าเยี่ยคนใหม่ผู้ถูกขนานนามว่า 'เสือหน้ายิ้ม'  

  ฉลาด มีนิสัยหน้าเนื้อใจเสือ เป็นลูกน้องที่อิงอ๋องไว้ใจ 

  อย่างมาก

✱  หลิ่วเฟ่ิง  คุณหนูตระกูลหลิ่ว บุตรสาวหลิ่วอู่เต๋อ คู่หมายของ 

  หร่วนอว้ี นิสัยเอาแต่ใจ ช่ืนชอบกลิ่นหอม แต่ไม่มี 

  ความสามารถในการปรุงเครื่องหอม

✱  องค์หญงิชิงหว่ัน  องค์หญงิแห่งแคว้นเฉนิ นิสยัเปิดเผยจริงใจ แอบหลงรัก  

  หลีจวิน หาทางที่จะได้แต่งงานกับเขา

แนะนำ�ตัวละคร
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✱  โม่เสวี่ย	 น้องสาวฝาแฝดของโม่อวี่	 เป็นศิษย์เจิงฝานซิว	 คอย	

	 	 รับใช้ใกล้ชิดมู่หวั่นชิว	

✱  หลิ่วอู่เต๋อ	 นายท่านหลิว	 ผู้น�าตระกูลหลิ่วหนึ่งในสี่ยอดตระกูล	

	 	 แห่งแคว้นต้าโจว	 เป็นพ่อบุญธรรมของหร่วนอวี้	นิสัย	

	 	 ละโมบโลภมาก	ท�างานรับใช้อิงอ๋อง	

✱  นายท่านหลีหรือหลีเฉาจง	 บิดาของหลีจวิน	 ผู้น�าวงการปรุงเคร่ืองหอมผู้มาก	

	 	 ประสบการณ์	 มองผลประโยชน์ของตระกูลหลีเป็น	

	 	 ส�าคัญ
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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ขณะที่ดอกไม้บานและร่วงโรยลงไปนั้น ราวกับทุกคนได้ผ่าน

สังสารวัฏแห่งชีวิตมาด้วยตนเอง ไม่อาจใช้ค�าพูดใดมาบรรยายได้  

ทุกคนในที่น้ันต่างก็มีความรู้สึกจากใจจริงถึงความอัศจรรย์และความ

สวยงามในชีวิตท่ามกลางธรรมชาตินี้ได้

ก่อนท่ีกลิน่หอมของดอกไม้จะจางหายไป เหลือไว้เพียงความทรงจ�า

ฝีมือของหญิงสาวผู้นี้สูงกว่าทุกคนมากเกินไป ท�าให้คนไม่อาจ

เปรียบเทียบด้วยได้ ในใจคนส่วนใหญ่จึงไม่มีความอิจฉาใดเหลืออยู่ 

สายตาที่มองไปทางมู่หวั่นชิวมีเพียงความนับถือที่เพิ่มขึ้น 

"แม่นางไป๋มีฝีมือปรุงเครื่องหอมเป็นอันดับหนึ่งต่อจากปรมาจารย์

กู่ได้จริงๆ" หวงผู่อว้ีประกบหมัดพูดชมข้ึนมาก่อน "ไม่รู้ว่าดอกกุ้ยหมักน้ี

จะออกสู่ตลาดเมื่อใดกัน"

"คุณชายหวงผู่ชมเกินไปแล้ว" มู่หวั่นชิวค่อยๆ ยืนขึ้น แล้วย่อตัว
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ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 6

ค�านับทุกคน "ดอกกุ้ยหมักน้ีกลิ่นธรรมดามาก แค่มาช่วยเพ่ิมสีสันใน 

งานเลี้ยงสุราเท่าน้ัน ตระกูลหลีไม่คิดจะผลักดันส่ิงน้ีออกสู่ตลาดหรอก" 

แล้วเปลีย่นประเด็นพูดไป "ส�าหรบัค�าถามทีว่่าช่วงนีต้ระกูลหลจีะผลกัดนั

อะไรออกสู่ตลาด วันน้ีข้าก็ได้เอาขี้ผึ้งเหลวกลิ่นดอกไม้ท่ีเพ่ิงท�าข้ึนใหม่

กลิ่นหนึ่งมาด้วยแล้ว"

นางพูดพลางโบกมือไปทางด้านหลัง

มสีาวใช้ยกถาดสองถาดเข้ามาในทันท ีมูห่ว่ันชวิค่อยๆ เปิดผ้าคลมุ

ด้านบนออก ขวดแก้วเล็กแวววาวสดใสขนาดเท่าหัวแม่มือสูงคร่ึงชุ่นซึ่ง

วางอยู่เต็มสองถาดปรากฏต่อหน้าทุกคนในทันที

ทุกคนพากันส่งเสียงอื้ออึง "นี่คืออะไร"

"นีก็่คือขีผ้ึง้เหลวกลิน่ดอกไม้ท่ีร้านหลจีีก้�าลังจะผลักดนัออกสู่ตลาด" 

มู่หว่ันชิวยื่นมือไปหยิบขึ้นมาหนึ่งขวดแนะน�าให้กับทุกคน สุดท้ายจึง 

พูดว่า "นี่เป็นข้ีผึ้งหอมชนิดแรกที่ข้าผลิตขึ้นหลังจากได้รับเกียรติให้เป็น

นกัปรงุเครือ่งหอมอันดับหนึง่ของร้านหลจีี ้ควรค่าแก่การเป็นทีจ่ดจ�าย่ิงนัก 

เพ่ือเป็นการฉลองแล้ว ข้าขอมอบให้แขกทรงเกียรตทิกุคนในงานเลีย้งชม

ดอกกุ้ยวันนีท่้านละหนึง่ขวด ถ้าทุกคนชอบ วนัหน้าก็ไปหาซือ้ทีร้่านหลจีีไ้ด้"

สิ้นเสียงพูด โม่เสวี่ยก็เดินน�าสาวใช้เดินไปวางตามล�าดับจากที่น่ัง

อันดับหนึ่งทั้งชายและหญิง

ภายในโถงใหญ่มีเสียงดังอื้ออึงลอยมา

ใต้หล้านี้มีเครื่องหอมที่ไม่ต้องจุดควันด้วยหรือ

เต็มไปด้วยความประหลาดใจและดึงดูดใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  

พอขี้ผึ้งเหลวมาถึงมือก็มีคนส่งเสียงร้องอย่างตกใจว่า "สวรรค์! เหตุใดจึง
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เนียนนุ่มเช่นนี้ แม้แต่ขี้ผึ้งหอมสี่ฤดูของปรมาจารย์หลิ่วก็ยังขาดความ

เนียนนุ่มนี้ไป ขี้ผึ้งนี้เนียนนุ่มกว่าขี้ผึ้งหอมสี่ฤดูถึงสิบเท่า!"

ภายในโถงค่อยๆ คึกคักขึ้นมา

"ขี้ผึ้งเหลวกลิ่นดอกไม้ของปรมาจารย์ไป๋จะออกสู่ตลาดเม่ือใด!"  

มีคนถามเสียงดัง

"อีกสามวัน!"

"ถึงตอนนั้นข้าจะไปซื้อเป็นคนแรก!"

มู่หวั่นชิวฉีกยิ้มบางๆ

จากน้ันก็มีคนถามว่า "ปรมาจารย์ไป๋จะผลักดันน�้าหอมสังสารวัฏ

ออกสู่ตลาดเมื่อใด!"

"ปรมาจารย์ไป๋รีบผลักดันน�้าหอมสังสารวัฏออกมาเถอะ ร้านหลีจี้

ต้องฟื้นจากความตายแน่นอน!"

เสียงโห่ร้องในโถงดังขึ้นเป็นระลอก

เดิมทีคนเหล่าน้ีส่วนใหญ่ล้วนถูกตระกูลหล่ิวซ้ือตัวไว้แล้ว ปกติจึง

ท�าตัวเป็นปรปักษ์กับตระกูลหลี ท้ังยังถูกข่าวลือมอมเมามาก่อนหน้า  

คนเหล่านี้จึงไม่ค่อยพอใจมู่หวั่นชิวเท่าใดนัก ดังนั้นพอวันนี้มู่หวั่นชิวเข้า

ประตมูาก็ถูกท้าทายอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน แต่หลงัจากแสดงฝีมอือนั

สุดยอดแล้ว มู่หวั่นชิวก็เอาชนะใจทุกคนได้ ตอนน้ีผู้คนจึงโห่ร้องขึ้นมา

อย่างไม่หวั่นเกรงใดๆ

มูห่วัน่ชวิมองทุกคนด้วยรอยย้ิม ท�าสญัญาณให้เงยีบเสยีงอยู่หลายที 

กลุ่มคนที่ส่งเสียงอึกทึกจึงเงียบเสียงลง

"ท่ีน�้าหอมสังสารวัฏไม่ได้ออกสู่ตลาด เพราะน�้าหอมมีข้ันตอนใน
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ยอดหญิงเซียนเคร่ืองหอม 6

การท�าที่ซับซ้อนและต้นทุนก็สูง เกรงว่าทุกคนจะซื้อไม่ไหว นายท่านหลี

จงึลงัเลตัดสนิใจไม่ได้เสยีท"ี มูห่ว่ันชวิอธิบายด้วยรอยย้ิม จากนัน้ก็เปล่ียน

ประเดน็พูดไป "แต่ถ้าสัง่จองถึงจ�านวนหน่ึงแล้ว ไม่แน่ว่านายท่านหลอีาจ

พิจารณาผลักดันตามค�าขอ"

น่ีเป็นงานเลี้ยงแนวหน้าของเมืองต้าเย่ีย การที่พวกเขาสามารถ 

ได้รับเทียบเชิญของเจ้าเมืองต้าเย่ียย่อมมีฐานะไม่ธรรมดา แล้วจะทน

รับค�าย่ัวยุของมู่หว่ันชิวได้อย่างไร ผู้คนจึงพากันส่งเสียงดังข้ึนมาทันที 

ตะโกนให้ร้านหลีจี้รีบผลักดันน�้าหอมสังสารวัฏออกสู่ตลาด ถึงข้ันมีคน

จัดการจะลงชื่อสั่งจองรวบรวมจ�านวนคนที่อยู่ตรงนั้นเลย

ไม่ถามราคาก็ลงชื่อสัญญาไปแล้ว...

ทุกคนอยากจะแสดงอ�านาจของตนเองต่อหน้าคนอื่น ขอเพียง

สามารถซื้อและใช้น�้าหอมสังสารวัฏได้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานะ

ของพวกเขาแล้ว ในเวลานี้หากใครรั้งท้ายก็จะอยู่ต�่ากว่าคนอื่นขั้นหนึ่ง

มองเห็นมู่หว่ันชิวถูกห้อมล้อมอยู่กลางผู้คนเหมือนดาวล้อมเดือน 

มองดบู่าวตระกูลหลท่ีีมเีหง่ือท่วมหวัคอยลงชือ่สญัญากับทุกคน นายท่าน

หลีก็ตื่นเต้นจนใบหน้าร้อนผ่าว

สถานการณ์เช่นน้ีเขาคาดไม่ถึงมาก่อน สายตาทีม่องไปทางมู่หว่ันชวิ 

จึงเพิ่มความหนักแน่นยิ่งขึ้น

อัจฉริยะเช่นนี้ตระกูลหลีจะปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาด! 

"ครั้งนี้ถือว่าคุณหนูกู้หน้าคืนมาได้แล้ว" โม่เสวี่ยน่ังอยู่บนรถม้า 

หน้าตาสดชื่นอย่างย่ิง "เห็นท่านถูกทุกคนห้อมล้อมเช่นนี้ แม่นางหลิ่วก็

Page ���������������������� 6.indd   10 24/1/2562 BE   13:46



11

อวี่จิ่วฮวา

แสดงใบหน้าโกรธเกรีย้วออกมาเลย" คดิถึงหลิว่เฟ่ิงท่ีน่ังขบเข้ียวเคีย้วฟัน

อย่างโดดเดี่ยวอยู่ด้านข้างแล้ว โม่เสวี่ยก็หัวเราะคิกคัก

มู่หวั่นชิวส่ายหน้า "มีชื่อเสียงใช่ว่าจะเป็นเรื่องดี" นางเป็นบุตรสาว

ขุนนางต้องโทษจะมีชื่อเสียงยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนอย่างน้ีไม่ได้ ที่น่ีมิใช่

เมืองซั่วหยาง แต่เป็นเมืองต้าเยี่ยซึ่งเป็นเมืองแห่งเครื่องหอม ยามที่เดิน

ไปบนถนนใหญ่ล้วนสามารถเจอกับพ่อค้าหรือขุนนางจากเมืองอันคังได้

"คุณหนูเก็บตัวมากเกินไปแล้ว" โม่เสว่ียพูดบ่น "บ่าวได้ยินคุณหนู

หวงผูพู่ดว่าท่านไม่เข้าร่วมงานเลีย้งเช่นน้ีเลย ทกุครัง้เป็นแม่นางหลิว่ทีน่ัง่

ตรงทีน่ั่งส�าคัญตัวแรก ถูกคนห้อมล้อมเป็นดาวล้อมเดอืน อยากมหีน้ามตีา 

เท่าใดก็มีได้เท่าน้ัน วันนี้ถูกท่านแย่งหน้าตาไป นางจึงไม่สนใจฐานะใด

อีก เอาแต่ท�าหน้าโกรธเกรี้ยวไม่ยอมมาพูดแสดงความยินดีกับท่านเลย" 

แล้วพูดด้วยรอยย้ิมสดใส "คุณหนูหวงผู่ยังพูดว่าเพียงได้ยินว่าท่านจะ 

มาร่วมงานเลี้ยงชมดอกกุ้ยน้ีด้วย แม่นางหลิ่วก็ลงแรงไปมาก เตรียม

เครื่องหอมมาตั้งหลายชนิดเพื่อจะสู้กับท่าน" นางพ่นหัวเราะออกมา "แต่

แค่ขี้ผึ้งเหลวกลิ่นดอกไม้ของท่านเพียงขวดเดียวก็ท�านางตะลึงไปเลย 

สุดท้ายจึงไม่ได้เอาออกมาสักอย่าง"

พอคิดว่าแย่งหน้าตาของหลิ่วเฟิ่งมาได้อีกคร้ัง มู่หว่ันชิวก็เม้ม 

ริมฝีปากแล้วฉีกยิ้ม

ก�าลังพูดอยู่ ด้านนอกก็มีเสียงดัง มู่หวั่นชิวยังไม่ทันรู้ตัว โม่เสวี่ยก็

อุ้มนางออกจากที่นั่งแล้วชักกระบี่อ่อนที่เอวออกมา

ถึงโม่เสวี่ยจะไม่ช้า แต่อีกฝ่ายกลับเร็วมาก โม่เสวี่ยเพิ่งจะชักกระบี่

ออกมาก็ได้ยินเสียงดังฉับ ตัวรถถูกคนผ่าออกด้วยกระบี่เดียว กระบี่ 
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เย็นเยือกเล่มหนึ่งก�าลังแทงมาที่มู่หวั่นชิว ด้านบนก็ถูกกระบี่อีกเล่มหนึ่ง

ปักลงมาเฉยีดหัวของคนท้ังสองไป โม่เสว่ียตกใจจนหลดุเสยีงร้องออกมา 

รอจนนางยกกระบี่ขึ้นอีกครั้ง คนชุดด�าสองคนนอกรถม้าก็เคลื่อนตัวไป

อีกที่แล้ว

"คณุหนไูม่เป็นไรใช่หรอืไม่" โม่เสว่ียหนัหน้ามาโดยท่ียังไม่หายตกใจ

"ข้าไม่เป็นไร" มู่หวั่นชิวส่ายหน้า เพิ่งสิ้นเสียงพูดก็ได้ยินเสียงดังฉับ

พร้อมกับท่ีกระบีน่อกตวัรถลอยมาอกีครัง้ ผ่าทีน่ั่งบนรถออกเป็นสองส่วน 

โม่เสว่ียตกใจอุ้มมู่หว่ันชิวขยับไปท่ีนั่งฝั่งตรงข้ามทันที กระบี่น้ันราวกับ 

มตีา ผ่าครึง่แล้วก็ย้อนกลบัมาตรงหน้ามูห่ว่ันชวิ เคลือ่นไหวเร็วราวสายฟ้า 

โม่เสว่ียรู้สึกว่าภาพตรงหน้าลายตาไปหมด ไม่ทันเห็นกระบ่ีนั้นชัดเจนก็

รู้สึกถึงความเย็นวาดผ่านตรงหน้า ประกายกระบี่ผ่านหัวไหล่นางตรงไป

ยังมู่หวั่นชิวที่อยู่ด้านหลัง เลือดสดพลันสาดออกจากหัวไหล่ของโม่เสวี่ย 

เสียงร้องเจ็บปวดดังขึ้น 

ทว่ากระบี่ยังคงพุ่งต่อไป โม่เสวี่ยจะทนรับกระบี่เล่มนั้นไหวได้

อย่างไรเล่า

"คุณหนู ระวัง!" โม่เสวี่ยรู้สึกราวกับหัวใจของนางหยุดเต้น

ขณะก�าลงัสิน้หวัง มดีสัน้เล่มหน่ึงนอกตัวรถก็ลอยผ่านหน้ามู่หว่ันชวิ 

ไป ได้ยินเพียงเสียงดังติ๊ง ปัดคมกระบี่นั้นออกไปได้พอดี

คาดไม่ถึงว่าจะผิดพลาดเช่นนี้ คนชุดด�าที่ถือกระบี่จึงตกตะลึงไป

เช่นกัน ก�าลังจะพลิกกระบี่กลับไปอีกครั้งก็ถูกคนชุดด�าท่ีไล่ตามมาตวัด

กระบี่กันไว้

คนผู้น้ันหันมาตะโกนใส่โม่เสว่ีย "รีบพาแม่นางไป๋ลงจากรถม้า  
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หลบไปที่มุมก�าแพง!"

ดึงสติคืนมาได้ โม่เสวี่ยก็ไม่มีเวลาสนใจความเจ็บจากบาดแผลที่

หัวไหล่ตนเองอีก นางอุ้มมู่หวั่นชิวกระโดดออกไปนอกรถม้า ขาเพิ่งแตะ

พื้นก็ได้ยินเสียงดังครืน รถม้าด้านหลังถูกกระบี่ที่ลอยตรงมาผ่าคร่ึง ก่อน

ท�าท่าจะเอียงล้มมาทางพวกนาง

โม่เสวี่ยร้องตกใจทีหนึ่ง แต่ไม่ได้หันหน้าไปมอง เพียงอุ้มมู่หวั่นชิว

ว่ิงไปที่ก�าแพงตรงหน้าอย่างรวดเร็ว ได้ยินเสียงลมจากกระบี่พุ่งมาจาก

ทางด้านหลงั ก่อนจะถูกขวางเอาไว้กลางทาง เกิดเป็นเสยีงดงัแสบแก้วหู 

โม่เสว่ียรู้สึกเพียงว่าระยะทางแค่หนึ่งจั้งน้ีดูไกลราวพันลี้ ต่อให้นางใช้

ก�าลังทั้งหมดที่มีก็ยังวิ่งไปไม่ถึง

ผ่านไปเพียงชั่วครู่แต่โม่เสว่ียกลับรู้สึกราวผ่านมาเป็นพันปี รอจน

ว่ิงไปถึงก�าแพงนางก็หมดเรี่ยวแรง รู้สึกเพียงสองขาอ่อนแรง ท้ังตัวไม่มี

ก�าลังอะไรเหลือแล้ว

มกี�าแพงให้พิงเป็นตวัยึด มูห่วัน่ชวิกับโม่เสวีย่ต่างก็โล่งอก จ้องมอง

ไปข้างหน้าก็มีคนชุดด�าหกเจ็ดคนสู้กันอยู่ในที่แห่งหนึ่ง หนึ่งในสองคนที่

ไม่ได้คลมุหน้ามูห่ว่ันชวิรูจ้กัดี เขาก็คือหน่วยเงาหวงัช ีไม่ต้องพูดถึง อกีคน 

ทีไ่ม่ได้คลมุหน้าน้ันต้องเป็นคนของตระกลูหลแีน่นอน ท้ังสองก�าลงัร่วมแรง 

กันช่วยยับยั้งคนที่ปิดบังใบหน้าสี่ห้าคนที่ก�าลังบุกเข้ามาหาพวกนาง

คนท่ีปิดบงัใบหน้าสีห้่าคนน้ันก็ไม่ได้ยึดตดิอยู่กับการต่อสู้เท่าใดนัก 

พยายามหาทางบุกตรงมาที่มู ่หว่ันชิว เดิมทีศัตรูก็มีมากกว่าอยู่แล้ว  

กอปรกับอกีฝ่ายล้วนเป็นยอดฝีมอื เอาแต่จะพุ่งตรงไปทางมูห่วัน่ชวิอย่าง

ไม่คิดชีวิต พวกหวังชีเพียงสองคนจึงดูเหมือนว่าจะรับมือไม่ไหว ถูกบีบ 
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ทีละก้าวจนใกล้ไปถึงริมก�าแพง 

เห็นตรงที่ไม่ไกลออกไปมีชายชุดด�าซึ่งปิดบังใบหน้าโผล่ออกมา 

อีกคน มูห่ว่ันชวิก็หลบัตาลงอย่างสิน้หวงั "คืนน้ีข้าต้องตายอยู่ทีน่ี่แน่แล้ว"

"คณุหนูไม่ต้องกลวั" โม่เสว่ียกันมูห่ว่ันชวิไว้ด้านหลังจนมดิ กุมกระบี่

ไว้แน่นขณะยืนขวางตรงหน้า "ขอเพียงบ่าวยังมลีมหายใจ ก็จะไม่ยอมให้

ใครท�าร้ายท่านเดด็ขาด!" โม่เสว่ียพูดเสยีงดงัมาก ในน�า้เสยีงแฝงความมุง่มัน่ 

ดัง่ผูก้ล้าตดัข้อมอื* ทว่าดวงตาโตด�าขลบัคู่นัน้กลับฉายประกายส้ินหวัง

สงัเกตสถานการณ์ตรงหน้าอย่างต่ืนตระหนกชัว่ครู่ ทันใดนัน้ดวงตา

โม่เสวี่ยก็เปล่งประกาย "คุณหนู คนผู้นั้นมาช่วยพวกเราเจ้าค่ะ!" เสียงนั้น

แฝงความยินดี "พวกเรามีทางรอดแล้ว!"

มู่หว่ันชิวลืมตาขึ้นทันใด เป็นอย่างน้ันจริงๆ พอมีคนชุดด�าคนนั้น

เพ่ิมเข้ามา สถานการณ์ตรงหน้าก็เปลี่ยนไปทันที อีกฝ่ายมีคนถูกกระบี่ 

และเริ่มถูกบีบให้ถอยร่นออกไปแล้ว

นางรู้สึกยินดี จากนั้นก็ต้องตกใจ

หร่วนอวี้!

แม้จะปิดบังใบหน้าไว้ แต่ว่าคนท่ีเคยรักฝังลึกเข้ากระดูกมาแล้ว 

ถึงหนึ่งชาติ ต่อให้คนตรงหน้าจะสลายเป็นเถ้าถ่าน หรือสลายเป็นผุยผง 

นางก็ยังจ�าได้

เขายอมมาช่วยข้าหรือ

มูห่วัน่ชวิตัวสัน่กระตุก นางต้องใช้แรงทัง้หมดทีม่จีงึห้ามไม่ให้ตนเอง 

ตะโกนชื่อเขาออกมาได้ เพียงแค่เบิกตาโตตะลึงมองอยู่อย่างนั้น มองดู

* ผู้กล้าตัดข้อมือ มาจากส�านวน 'งูพิษฉกมือผู้กล้าตัดข้อมือ' หมายถึงบุรุษที่มีความเด็ดขาด ถึงคราวคับขัน

ย่อมกล้าเสียสละส่วนน้อยรักษาส่วนมากโดยไม่ลังเล
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ประกายดาบของคนหลายคนท่ีต่อสูกั้นตรงหน้าแล้ว ในชัว่ขณะนัน้นางก็

พูดไม่ออกว่าความขมขื่นที่ผุดขึ้นในใจนี้มันเป็นความรู้สึกใด

รับรู ้ว่ามู ่หว่ันชิวท่ีอยู่ด้านหลังก�าลังส่ันเทา โม่เสวี่ยจึงถามว่า  

"คุณหนูเป็นอะไรไปเจ้าคะ"

"ไม่เป็นไร" ดึงสติคืนมาแล้ว มู่หวั่นชิวก็มองไปยังเงาร่างคุ้นตาที ่

หายไปในความมืดแล้วส่ายหน้า

"บ่าวไร้ความสามารถ ท�าให้แม่นางไป๋ได้รับความตกใจ" เห็น 

คนปิดบังใบหน้าถอยไปแล้ว หวังชีจึงรีบมาหยุดที่ข้างกายมู่หว่ันชิว 

สองนายบ่าว

"ขอบคุณหวังชีที่ช่วยชีวิต" มู่หว่ันชิวเสียงสงบนิ่ง มองไม่ออกถึง

ความตกใจลนลานแต่อย่างใด

หวังชีในดวงตาฉายความชื่นชม

โม่เสวี่ยมองคนชุดด�าที่จากไปแล้วถามว่า "พวกเขาเป็นใคร"

"คนที่ตามกลุ ่มคนพวกนั้นไปคือน้องเก้า รับค�าส่ังคุณชายให้

คุ้มครองคุณหนู ส่วนอีกคนบ่าวก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร" หวังชีพูดไป เหมือนคิด

อะไรขึน้ได้จงึหนัหน้ามาตะโกนว่า "น้องเก้ากลบัมา คณุชายใหญ่บอกให้

คุ้มครองแม่นางไป๋อย่างเดียว ระวังจะหลงกลล่อเสือออกจากภูเขาของ

คนอื่น!"

เงาด�าสองเงาตามกันไป จนกระทั่งออกจากเมืองต้าเย่ียแล้วคน 

ชุดด�าด้านหน้าจึงหยุดยืน

หร่วนอวี้ที่ไล่ตามติดมาด้านหลังก็หยุดลงเช่นกัน
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คนชุดด�าค่อยๆ หันหน้ามา ถอดผ้าคลุมหน้าออกช้าๆ เขาคือจูชุน

สายลับอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใต้บัญชาของอิงอ๋อง

"พี่จู..." หร่วนอวี้คว้าผ้าคลุมหน้าออกพลางประกบหมัดคารวะ

"เจ้า!" จูชุนโมโหมาก "เจ้ายังนับถือข้าพี่ชายคนนี้อีกหรือ!"

"พี่จู ข้า..."

"เจ้าบังอาจขัดค�าสั่งลับของนายท่าน ไม่กลัวนายท่านเอาโทษ  

คิดจะเอาหัวบนบ่าของเจ้าหรือ!" จูชุนพูดด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยว

"ขอพ่ีจูให้เวลาข้าอีกสักนิด ข้าต้องดึงแม่นางไป๋มาได้แน่นอน"  

หร่วนอวี้ประกบหมัดพูด "แม่นางไป๋เป็นอัจฉริยะ ฆ่าตายไปเช่นน้ีถือ 

เป็นความสูญเสียของต้าโจว หวังว่าพี่จูจะช่วยพูดค�าดีๆ แทนข้าต่อหน้า

นายท่านด้วย"

"เจ้า!" จูชุนชี้หน้าเขา สีหน้าโกรธเกรี้ยว ผ่านไปครู่ใหญ่เขาจึง 

วางแขนลง "เจ้าท�าให้นายท่านเสียการใหญ่!" เขาถอนหายใจ "นายท่าน

มีค�าสั่งลับ ถ้าพบว่าไป๋ชิวยืนอยู่ข้างตระกูลหลีก็ให้ฆ่าได้เลย!" เขามอง

หน้าหร่วนอว้ี "ตระกูลหลีใกล้จะล่มสลาย การใหญ่ใกล้จะส�าเร็จแล้ว  

แต่ไป๋ชิวคนน้ีเพียงพลิกฝ่ามือก็ท�าให้ตระกูลหลีฟื้นจากความตาย ถ้า 

เรื่องน้ีลอยไปเข้าหูนายท่าน..." เสียงพูดชะงักไป เขาส่ายหน้า ผ่านไป 

ครู่ใหญ่จึงเงยหน้าขึ้นมองหร่วนอวี้ "วันนี้สวรรค์ให้โอกาสที่ดีลงมาแล้ว  

ขอเพียงไป๋ชิวตายหลังจากงานชมดอกกุ้ยของใต้เท้าฉินก็สามารถยิงธนู

ได้นกสองตวัแล้ว ให้นายท่านใช้โอกาสนีส้อบสวนลงโทษใต้เท้าฉนิได้ด้วย... 

แต่เจ้า...เจ้าท�าเสียการใหญ่จริงๆ!"

"ข้ารู้..." หร่วนอว้ีพยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนที่เขาจะ
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เปลีย่นประเด็นพูดไป "แม่นางไป๋เป็นสดุยอดอจัฉริยะทีร้่อยปีจะมสัีกคน..." 

คดิถึงความโหดร้ายของอิงอ๋องแล้ว หร่วนอวีจ้งึพูดขอร้องเสียงอ่อย "ขอร้อง 

พี่จูให้เวลาข้าสักนิดเถอะ ข้าต้องดึงตัวนางมาได้แน่นอน"

"คืนนี้พลาดโอกาสอันดีไปแล้ว หากจะฆ่านางอีกครั้งคงไม่ง่าย"  

จูชุนพูดอย่างเจ็บใจ เขาจึงเงยหน้าข้ึน "ข้าจะรายงานเรื่องในวันนี้ให ้

นายท่านรู้ตามจริง ส่วนจะออกมาดีหรือร้ายก็อยู่ที่วาสนาของเจ้าแล้ว!"

ค�าพูดนี้คือเขาจะไม่ยุ่งกับมู่หวั่นชิวชั่วคราว

หร่วนอวี้รู้สึกยินดี ก่อนจะรีบประกบหมัด "ขอบคุณพี่จูที่รับปาก"

จูชุนแค่นเสียงสบถเย็นชา "สตรีเป็นภัยเช่นน้ี เจ้าระวังตัวให้ดี 

เถอะ!"

มองดแูผ่นหลงัจชูนุหายไปกลางทุ่งโล่ง หร่วนอวีก็้ยกมอืข้ึนปาดเหง่ือ 

บนหน้าผาก

วันนี้โชคดีท่ีถูกเขาตามมาทันก่อน เนื่องจากข้างกายจูชุนล้วนเป็น

ยอดฝีมอืในวังหลวง ขอเพียงอกีฝ่ายไม่ยอมปล่อยนางไป นางคงต้องตาย

แน่นอน

"เจ็บหรือไม่" ตรวจดูบาดแผลคมกระบี่บนหัวไหล่โม่เสว่ีย ปาก 

มู่หวั่นชิวก็เอ่ยถาม

"ไม่เจบ็เจ้าค่ะ" โม่เสว่ียขยับเสือ้ปิด "แค่ผวิภายนอกเท่าน้ัน ท่านหมอ 

บอกแล้วว่าไม่เป็นไร" นางเปลี่ยนประเด็นพูดไป "บ่าวฟังความคิดของ 

นายท่านหลีมา เขาสงสัยว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนของอิงอ๋อง" ในน�้าเสียง

เต็มไปด้วยความกังวล
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ไม่กลัวโจรขโมยแต่กลวัโจรหมายตา* มูห่ว่ันชวิถูกองิอ๋องทีม่อี�านาจ

บารมีล้นฟ้าหมายตาเช่นนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลย

"เสวี่ยเอ๋อร์แอบฟังเป็นแล้วหรือ" มู่หวั่นชิวในดวงตามีรอยยิ้ม

"มิใช่เสียหน่อย เป็นเพราะเสียงคุณหนูกับนายท่านหลีคุยกันดัง 

เกินไปต่างหาก อยู่ห่างกันเพียงผนังกั้น เสียงจึงลอยมาเข้าหูของบ่าวเอง

เจ้าค่ะ" โม่เสวี่ยใบหน้าแดงก�่า ปากก็เถียงเสียงแข็ง เห็นสายตาที่เต็มไป

ด้วยรอยยิม้ของมูห่วัน่ชิวจงึโวยวายขึน้มา "ทัง้ทีคุ่ณหนเูพิง่ถกูลอบฆา่มา 

เหตุใดท่านยังดูเบิกบานใจเช่นนี้เล่า" แล้วย่ืนมือไปลูบหน้าผากนาง  

"ใช่ท่านตกใจเกินไปหรอืไม่เจ้าคะ" สงสยัว่ามูห่ว่ันชวิตกใจจนสตเิลอะเลอืน 

ไปแล้วใช่หรอืไม่ ตนเองเป็นกังวลจะตายอยู่แล้ว ทว่านางกลบัยังย้ิมอย่าง

เบิกบานเช่นนี้ได้อีก

"ข้าดีใจท่ีพ่ีหลีไม่ได้เข้าใจข้าผิด" มู่หว่ันชิวปัดมือของโม่เสว่ียออก 

หมุนตัวไปนั่งลงบนเก้าอี้

"เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคุณชายหลี" โม่เสวี่ยงุนงงยิ่งขึ้น

"ข้าคิดมาตลอดว่าพ่ีหลีเห็นว่าข้ากับคุณชายหวงผู่กับหร่วนอว้ี 

อยู่ด้วยกันอาจจะเข้าใจผิด ดังน้ันจึง..." คิดได้ว่าวันนั้นหลีจวินจากไป 

โดยไม่ลังเล มู่หว่ันชิวจึงส่ายหน้า "ท่ีแท้เขาคาดไว้แต่แรกแล้วว่าอิงอ๋อง

คงไม่ยอมให้ข้ากับตระกูลหลีอยู่ข้างเดียวกันเด็ดขาด เขากลัวว่าหากข้า

ผูกติดกับตระกูลหลีก็จะเกิดเรื่องเหมือนในวันนี้ขึ้น" 

ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ส่งอวี๋จิ่วมาคุ้มครองนางเพิ่มอีกคนกระมัง

* ไม่กลัวโจรขโมยแต่กลัวโจรหมายตา หมายถึงเมื่อไม่รู้เจตนาของอีกฝ่ายก็ย่ิงเกิดความหวาดระแวง การ 

ทีโ่จรได้ของท่ีขโมยไปแล้วถือว่าเรือ่งราวได้เกิดขึน้และจบลง เมือ่เวลาผ่านไปกจ็ะลมืเหตกุารณ์ไปเอง แต่หาก

ถูกโจรหมายตาโดยไม่รู้ว่าจะลงมือเมื่อไร จะขโมยอะไร ก็ยากที่จะป้องกันและต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง
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ทนัใดนัน้มูห่วัน่ชวิเหมอืนจะเข้าใจหลจีวินแล้ว เขาไม่เคยหมางเมนิ

นางเลย เขาดีต่อนางด้วยความจริงใจ ไม่ได้คิดจะใช้ประโยชน์จากฝีมือ

ของนางเท่านั้น ย่ิงคิดว่าเพ่ือความปลอดภัยของนางแล้วเขาถึงกับยอม

เสยีสละผลประโยชน์ของตระกูล หัวใจมูห่วัน่ชวิก็ถูกความอบอุน่โอบกอด 

เอาไว้

มมุหนึง่ในหวัใจคล้ายถูกอะไรบางอย่างมาเติมเตม็ จู่ๆ  นางก็คดิถึง

จูบนั้น มือพลันยกขึ้นแตะริมฝีปากอย่างไม่รู้ตัว สองแก้มค่อยๆ แดงเรื่อ

ราวกับดอกตู้เจวียนที่แดงทั่วเขา

โม่เสว่ียกลับมีความกังวลอยู่เต็มหัวปรากฏออกมาผ่านดวงตา  

"ไม่ว่าอย่างไรการที่ถูกอิงอ๋องหมายตาอย่างน้ีก็มิใช่เร่ืองดี" ในน�้าเสียง 

เต็มไปด้วยความเสียใจ "น่าเสียดาย บ่าวไม่ตั้งใจฝึกวรยุทธ์เหมือนกับ 

พี่โม่อวี่ตั้งแต่แรก"

"ค�าพูดของเสวี่ยเอ๋อร์เตือนสติข้า" มู่หว่ันชิวดวงตาเปล่งประกาย  

"ข้าควรจะพกเครื่องหอมป้องกันตัวสักหน่อยแล้ว" ในต�าราวิชาการปรุง

เครื่องหอมมีสูตรเครื่องหอมหลับใหลกับเครื่องหอมพิษมากมาย ท�ามา

พกติดตัวไว้ย่อมสามารถใช้ป้องกันตนเองได้

หลีจวินคิดเผื่อนางทุกอย่าง นางจะปล่อยให้ความบุ่มบ่ามของ

ตนเองท�าให้เขาผิดหวังไม่ได้

"น่ีมนัเรือ่งอะไรกันแน่" องิอ๋องวางรายงานในมอืลงบนโต๊ะ "พวกเจ้า

ใครจะอธิบายให้ข้าฟังได้บ้าง น่ีมันเรื่องอะไรกัน" สายตาของเขากวาด

มองพวกจูชุนที่ยืนเงียบๆ อยู่สองข้าง "บอกว่าตระกูลหลีจะล่มสลายแล้ว
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ไม่ใช่หรือ เหตุใดตอนนี้ถึงยังอยู่ดีเล่า" 

นิ้วมือชี้ไปทางทุกคน 

"พวกเจ้าบอกว่าขอเพียงลดจ�านวนเครื่องหอมบรรณาการของ

ตระกูลหลีอย่างกะทันหัน ฤดูฝนน้ีก็สามารถท�าให้ตระกูลหลีขาดทุนจน

ยากจะกลับมาได้แล้วมิใช่หรือ! ข้าเชื่อค�าพวกเจ้า จึงได้คิดหาวิธีลด

จ�านวนเครื่องหอมบรรณาการของตระกูลหลี..." เขาพูดทีละค�าอย่างช้าๆ 

ทันใดนั้นก็ตบโต๊ะ "แต่ตอนนี้ฤดูฝนใกล้จะผ่านไปแล้ว เหตุใดตระกูลหลี

ยังไม่ล่มสลายอีก พวกเจ้าลองว่ามาซิ เหตุใดตระกูลหลีจึงยิ่งโด่งดังขึ้น 

ทุกวัน" เขาโยนรายงานไปตรงหน้าทุกคน "เหตุใดเสด็จแม่ทรงยกน�้าหอม

สังสารวัฏกับขี้ผึ้งเหลวกลิ่นดอกไม้ขึ้นเป็นเครื่องหอมบรรณาการอีก"

ทุกคนทรุดลงคุกเข่าบนพื้น

ชุยเจี๋ยเก็บรายงานขึ้นมา รีบอ่านอย่างเร็วหนึ่งรอบจึงโขกหัว 

พูดว่า "ท่านอ๋องทรงคลายโกรธลงด้วย กระหม่อมคิดว่าที่เรื่องมีความ

เปลี่ยนแปลง สาเหตุนั้นมาจากไป๋ชิว..." แล้วโขกหัวอีกหนึ่งคร้ัง "เพราะ

กระหม่อมประเมนิฝีมอืของนางต�า่เกินไป นางเหนือกว่าปรมาจารย์กู่ทีถู่ก

ขนานนามว่าเป็นเทพเสยีอกี ครัง้นีห้ากไม่ใช่นางย่ืนมอืมา ตระกูลหลก็ี..." 

เสยีงนัน้ขาดห้วงไป เขาเงยหน้าขึน้ทันใด "ท่านอ๋องอย่าทรงกังวล กระหม่อม 

คิดว่าความโด่งดังของร้านหลีจี้เป็นเพียงเปลือกนอก ปัญหาท่ีแท้จริงยัง

คงไม่คลายไป"

"หมายความว่าอย่างไร"

"ดจูากรายงานน้ีแล้ว ความโด่งดังของร้านหลจีีก็้อยู่ท่ีขีผ้ึง้เหลวกลิน่

ดอกไม้และน�้าหอมสังสารวัฏ ขณะที่เครื่องหอมอื่นยังคงขายไม่ออก 
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สินค้าชุดใหญ่ท่ีกองอยู่ในคลังของร้านหลีจี้ขอเพียงหน่ึงวันขายไม่ออก 

ปัญหานี้ก็ไม่อาจคลายลงได้ นอกเสียจาก..." เสียงพูดของเขาผ่อนลง

ทุกคนล้วนเงยหน้าขึ้น

"นอกเสียจากเครื่องหอมเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับเม็ดหอมบุปผา

สวรรค์ที่ถูกปรับแก้เป็นกระวานหอมบุปผาสวรรค์อย่างน่าอัศจรรย์..."

"เจ้าคิดว่าตระกูลหลไีม่มทีางท�าเช่นน้ีได้หรือ" องิอ๋องมองหน้าชยุเจ๋ีย 

อย่างดุดัน

ชุยเจี๋ยตัวสั่น "กระหม่อมคิดว่าขอเพียงตระกูลหลีมีไป๋ชิวอยู่  

ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้"

"ที่ตระกูลหลีครั้งนี้เป็นปลาเค็มพลิกตัว* ล้วนเป็นเพราะไป๋ชิว คนผู้

นี้สามารถท�าเรื่องอัศจรรย์ได้" สื่อเหวินฉวยโอกาสพูดเสริม "ท่านอ๋องจะ

ทรงประมาทไม่ได้เด็ดขาด"

"ไป๋...ชิว..." อิงอ๋องพูดพึมพ�าประโยคหนึ่ง "เรามีค�าสั่งลับว่าถ้านาง

ไม่เชื่อฟังให้ฆ่าได้เลย" ในดวงตาฉายแววเย็นเยือกในทันที เขามองจูชุน

อย่างเย็นชา "เหตุใดนางยังมีชีวิตอยู่ดี!"

จชูนุโขกหวัไม่หยุด "กระหม่อมไร้ความสามารถ กระหม่อมท�าพลาด" 

เขาเล่าเรือ่งตอนทีไ่ล่ฆ่ามูห่ว่ันชวิออกมา แต่กลบัซ่อนเรือ่งท่ีหร่วนอวีย่ื้นมอื 

เข้าช่วยเอาไว้ "คนข้างกายนางล้วนเป็นหน่วยเงาที่ดีที่สุดของตระกูลหลี"

"หร่วนอวี้เล่า" อิงอ๋องสีหน้าโกรธเกรี้ยว "เขาไปอยู่ที่ใด"

ขอเพียงหร่วนอว้ีลงมือ ตระกูลหลีจะมีหน่วยเงาเท่าใดนั้นก็ไม่ใช่

ปัญหา

* ปลาเค็มพลิกตัว เป็นส�านวน หมายถึงผู้ที่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากผ่านสถานการณ ์

ยากล�าบาก
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"คนืนัน้ผูบ้ญัชาการหร่วนถูกใต้เท้าฉนิรัง้ตวัไว้ ปลกีตวัไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ" 

อย่างไรกเ็ป็นพ่ีน้องทีร่่วมเสีย่งชวิีตกันมา เรือ่งมาถึงตวัเช่นนี ้สดุท้ายจชูนุ

ก็ใจร้ายไม่พอที่จะผลักหร่วนอวี้ออกมา 

กระพุ้งแก้มของอิงอ๋องสั่นไปหลายที หน้าเขียวคล�้าด้วยพูดอะไร 

ไม่ออก

"ฉินต้าหลงเป็นสุนัขรับใช้ตัวหนึ่งของตระกูลหลี" ชุยเจี๋ยพูด "หนึ่งปี

มานี้ที่ผู้บัญชาการหร่วนไม่มีผลงานอะไรก็เพราะถูกเขาขวางเอาไว้"

"เจ้าเมืองต้าเยี่ยควรเปลี่ยนคนได้แล้ว" จูชุนโขกหัวพูด

"ฉินต้าหลงอาศัยการสนับสนุนจากตระกูลหลี นับว่ามีผลงาน 

โดดเด่น หากจะลดขั้นเขาเกรงว่าฮ่องเต้จะทรงสงสัยเอาได้" ชุยเจี๋ยพูด

"เช่นนั้นก็เลื่อนข้ัน!" สื่อเหวินพูดอย่างเด็ดขาด "ตราบใดท่ีตระกูล

หลียังไม่ล่ม การใหญ่ของท่านอ๋องก็ส�าเร็จได้ยาก!"

อิงอ๋องไม่ได้พูดจา ในดวงตาฉายความเหี้ยมโหด
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"ใต้เท้าหร่วนค่อยๆ เดิน" ส่งหร่วนอวี้ออกจากบ้านไปแล้ว มองจน

แผ่นหลงัเขาหายลบัไปกลางระเบยีงทางเดิน มูห่ว่ันชวิจงึหมนุตวักลบัมา 

พบกับหวังชีที่มายืนอยู่กลางห้องอย่างไร้เสียงราวกับภูตผี นางเกือบจะ

ตะโกนร้องออกมา มอืขวาทาบอกขณะผ่อนลมหายใจ แล้วพูดเสยีงเอือ่ย

ว่า "หวังชี ต่อไปเวลาจะเข้ามาในห้องจ�าไว้ว่าต้องเคาะประตูก่อน"

"บ่าวจ�าไว้แล้วขอรับ" หวังชีหน้าร้อน

"หวังชีมีธุระหรือ"

"บ่าวสงสยัว่าใต้เท้าหร่วนจะไม่ประสงค์ดต่ีอแม่นางไป๋ ขอแม่นางไป๋ 

ระวังเขาให้มาก"

มู่หวั่นชิวขมวดคิ้ว "เจ้ามีหลักฐานอะไร"

"คืนก่อนมีคนแอบเข้าคฤหาสน์ตระกูลไป๋คิดจะจับตัวท่านไป แต่ 

ถูกบ่าวกับน้องเก้าขวางเอาไว้ วันน้ีใต้เท้าหร่วนมาเยือน บ่าวจึงพบว่า 

114
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ใต้เท้าหร่วนกับคนชุดด�ามีไฝแดงที่ข้อมือซ้ายเช่นเดียวกัน..." หวังชีมอง

หน้ามู่หวั่นชิว "บ่าวสงสัยว่าใต้เท้าหร่วนคิดจะจับตัวแม่นางไป๋"

หร่วนอวี้คิดจะจับตัวนางไป

เพราะเหตุใด

หากคดิท�าร้ายนางจรงิ เหตุใดวันนัน้เขาจงึต้องคลมุหน้ามาช่วยนาง

ด้วย

ได้ฟังค�าพูดน้ีแล้ว มู่หวั่นชิวก็ส่ายหน้า จากน้ันก็นึกได้ว่ากู่ฉินถูก

ตระกูลหลิ่วกักตัวเอาไว้ ยามนี้อีกฝ่ายซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังหลิ่วเฟิ่งคอย

ท�างานถวายชีวิตให้ ร่างนางพลันสั่นกระตุก เขาคงกลัวว่าข้าจะช่วย

ตระกูลหลีท�าลายการใหญ่ของอิงอ๋อง เขาต้องคิดกักตัวข้าแน่นอน!  

ความคิดแล่นผ่าน มู่หวั่นชิวก็หน้าซีด

เห็นมู่หว่ันชิวส่ายหน้าก็คิดว่านางไม่เชื่อ หวังชีจึงพูดว่า "ในเวลา

ส�าคัญเช่นนี้ขอแม่นางไป๋เชื่อการคาดเดาของบ่าวด้วย" แล้วพูดอีกว่า  

"ใต้เท้าหร่วนเป็นคนนสิยัทารณุโหดร้าย ขอให้ตอนทีแ่ม่นางไป๋ไปมาหาสู่

กับเขาโปรดระวังตัว"

เรื่องนี้นางรู้แล้ว

มู่หว่ันชิวถอนหายใจเบาหวิว ชาติก่อนเหตุใดจึงไม่มีใครเตือนสติ

นางมาก่อน แม้แต่โยวจวนิท่ีเปิดแผงแขวนป้ายดดูวงชะตาใต้หอชนุเซยีง

ยังบอกว่าชีวิตนางมีวาสนาดี ขอเพียงอดทนรอก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีแน่นอน 

คิดถึงเรื่องนี้แล้ว หัวใจมู่หวั่นชิวก็บีบตัวแรง นางจึงเงยหน้ามองหวังชี 

"เจ้า..."

ก�าลังพูดอยู่ เสียงเคาะประตูก็ดังลอยมา
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หวังชีกระโดดสวบหายไปอย่างไม่เห็นร่องรอย

เห็นเขาหายตัวรวดเร็วเหมือนภูตผี มู่หวั่นชิวก็ส่ายหน้าแล้วตะโกน

ไปทางประตู "เข้ามา!"

หลนัเซยีงถือเทยีบเชญิสแีดงสดเดนิเข้ามา "คณุหน ูจัว่เฟิงเจ้าเมอืง

คนใหม่ส่งเทียบเชิญมา เชิญคุณหนูไปร่วมงานเลี้ยงเทศกาลฉงหยาง*  

เก้าค�่าเดือนเก้าที่จวนว่าการเจ้าเมืองจะจัดขึ้นเจ้าค่ะ"

"ไม่ไป!" มู่หวั่นชิวส่ายหน้าอย่างเด็ดขาด ทันใดนั้นก็หยุดชะงัก  

"เจ้าว่าเจ้าเมืองคนใหม่ชื่ออะไรนะ" นางยื่นมือไปรับเทียบเชิญมา

"ชื่อจั่วเฟิงเจ้าค่ะ เพิ่งมารับต�าแหน่งเมื่อวาน จึงคิดจะใช้โอกาสใน

เทศกาลฉงหยางนี้เชิญผู้มีชื่อเสียงจากทุกวงการมา"

เป็นเขาหรือ

เขามาต้าเยี่ยได้อย่างไร

มูห่ว่ันชวิมอืสัน่จนเทยีบเชญิแทบจะตกลงพ้ืน จัว่เฟิงเป็นทหารอายุ

น้อยที่มีชื่อเสียงของอิงอ๋อง เขาเป็นคนที่มีแผนการมากมาย ทั้งหน้าเนื้อ

ใจเสอื มคีนให้ฉายาเขาว่าเสอืหน้าย้ิม คอืเป็นคนท่ีก่อนหน้ายังย้ิมกับเจ้า 

แต่พอหมนุตวัแล้วก็สามารถฆ่าเจ้าได้ทนัที เขาเป็นขนุนางตรวจสอบขัน้สาม 

ชาตก่ิอนหลงัจากองิอ๋องขึน้ครองราชย์แล้วก็ได้รับความไว้วางใจอย่างมาก 

กระทั่งปีนขึ้นสู่ต�าแหน่งอัครเสนาบดี 

ในชาติน้ีเขากลบัมาทีต้่าเย่ีย มาเป็นเจ้าเมอืงต้าเย่ียแทนฉนิต้าหลง

* เทศกาลฉงหยาง คือวันท่ีเก้าเดือนเก้าตามจันทรคติจีน โดยสมัยโบราณถือว่าเลขเก้าคือเลขที่มีพลังกล้า

แกร่งเรียกว่าเลขหยาง จึงเรียกชื่อวันที่มีเลขเก้าสองตัวว่าฉงหยาง (หยางซ้อน) และถือเป็นวันผู้สูงอายุ ใน 

วันนัน้ผูค้นจะชืน่ชมดอกเบญจมาศและเดนิขึน้เขาหรอืท่ีสูงเพ่ือดืม่สรุาชมทวิทศัน์ ถือเป็นเสมอืนการหลบภัย 

หากขึ้นเขาไม่ได้ก็กินขนมฉงหยางเกา โดยค�าว่า 'เกา' ที่แปลว่าขนมมีเสียงคล้ายค�าว่า 'สูง'
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เห็นทีอิงอ๋องคงร้อนใจมากแล้ว ถึงกับไม่เสียดายจั่วเฟิงลดข้ันเขา

ส่งมาท่ีต้าเย่ีย หากมีเขากับหร่วนอว้ีหนึ่งบุ๋นหน่ึงบู๊คอยน่ังควบคุมอยู่  

นางกับตระกูลหลีคงจะเดินไปได้ยากขึ้นแล้ว!

คดิถึงเรือ่งเหล่านี ้มูห่ว่ันชวิก็สหีน้าซดีขาว จัว่เฟิงคนนีเ้คยเป็นศษิย์

ของบิดานาง แม้จะไม่เคยเห็นนาง แต่ว่าเขากับบิดามารดาของนางล้วน

ไม่ใช่คนแปลกหน้ากัน ใบหน้าของนางก็ละม้ายคล้ายมารดาด้วย หากได้

เจอหน้าเขา ไม่แน่ว่าเขาอาจจะสงสัยฐานะของตัวนางก็ได้

"คณุหนเูป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ" เหน็สหีน้าของนางผิดปกต ิหลันเซียง 

จึงเอ่ยถาม

"ใต้เท้าฉินเล่า" มู่หวั่นชิวเอ่ยปากถาม

ชาตก่ิอนหลงัจากองิอ๋องข้ึนครองราชย์แล้ว ฉนิต้าหลงก็ลาออกกลบั

ไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่บ้านเกิด ในชาตินั้นเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ติดตาม

องค์รัชทายาทแล้วมีจุดจบที่ดี

"เลือ่นข้ันย้ายไปแล้วเจ้าค่ะ" หลนัเซยีงพูด "ได้ยินทหารส่งเทียบเชญิ

บอกว่าเพราะเมอืงต้าเย่ียมอีจัฉรยิะสองคนอย่างท่านกับปรมาจารย์หลิว่ 

ใต้เท้าฉินจึงได้รับพระราชทานรางวัลจากฝ่าบาท ได้เลื่อนสามขั้น ตอนนี้

เตรียมจะไปรับต�าแหน่งที่เมืองอันคังเจ้าค่ะ"

"เลื่อนขั้นย้ายไปแล้ว?" ความไม่สบายใจของมู่หวั่นชิวลดลงไป

หลายส่วน ฉินต้าหลงไม่ถูกลดขั้นก็แสดงว่าการท�างานในราชส�านักของ

อิงอ๋องยังถูกจ�ากัดเอาไว้ อ�านาจบารมขีองเขายังไม่ถึงข้ันทีจ่ะสร้างความ

กังวลใด

"เจ้าค่ะ เลื่อนข้ันแล้ว เมื่อครู่หลีชิงมาแจ้งข่าว คืนนี้นายท่านจะ 
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จัดงานเลี้ยงฉลองท่ีใต้เท้าฉินได้เลื่อนข้ันและต้อนรับใต้เท้าจ่ัว ขอเชิญ

ท่านไปร่วมงานด้วยเจ้าค่ะ" หลันเซียงพูด "บ่าวเห็นใต้เท้าหร่วนอยู่จึง 

ไม่ได้รายงานท่านเจ้าค่ะ"

"ข้ารูแ้ล้ว" ดึงสติคืนมาแล้ว มูห่ว่ันชิวก็คิดสกัครู่ ก่อนจะส่ังหลันเซยีง 

"เจ้าไปเรียนนายท่านหลี ข้าจะเตรียมสอบนักปรุงเคร่ืองหอมระดับเลิศ  

ให้เขาช่วยบอกปัดค�าเชิญของจั่วเฟิงให้ข้าด้วย" ได้ตระกูลหลีบอกปัด 

ค�าเชิญแทนนาง จั่วเฟิงคงไม่กล้าท�าอะไรนางหรอก

หลันเซียงลังเล "งานเลี้ยงอื่นท่านจะไม่ไปก็แล้วไปเถอะเจ้าค่ะ  

แต่งานเลี้ยงน้ีนายท่านหลีเป็นคนเชิญ..." แล้วพูดอีกว่า "พูดอีกอย่าง  

ท่านต้องไว้หน้าเจ้าเมืองที่เพิ่งมารับต�าแหน่งใหม่บ้าง"

มู่หวั่นชิวส่ายหน้า "เจ้าไปเถอะ"

หลันเซียงจึงหมุนตัวถอยออกไป

มองดแูผ่นหลงัหลนัเซยีงหายลบัไป มูห่ว่ันชวิก็ถอนหายใจ ถ้าพ่ีหลี

ยังอยู่ สิ่งเหล่าน้ีไม่ต้องให้ข้าพูด เขาก็จะปฏิเสธให้ข้าก่อนแล้ว นึกถึง 

ตอนทีห่ลจีวนิอยู่ เรือ่งเหล่าน้ีไม่ต้องให้นางยุ่งยากใจเลย นบัวันนางมแีต่

จะคิดถึงความใจกว้างของเขา ทันใดนั้นนางก็คิดถึงเขาขึ้นมา ใกล้จะ 

สองเดือนแล้ว เขาไปที่ใดกันแน่

นายท่านหลียังคงรักษาความลับ 

แววตาเลื่อนไปที่เทียบเชิญสีแดงสดในมือ มู่หวั่นชิวก็สะดุ้ง

พี่หลีจากไปเกือบสองเดือนแล้ว!

นางหยิบปฏิทินบนโต๊ะข้ึนมาพลิกดู แล้วหลุดปากพูดว่า "สวรรค์ 

ก�าหนดสองเดือนของทะเบียนเรือนเฮยมู่เหลือแค่สามวันแล้ว!" 
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เสียงดังตึง ปฏิทินในมือตกลงบนพื้น

สองเดือนมาแล้วที่โม่อวี่ไม่ส่งข่าวมา ไม่รู้ว่าซื้อทะเบียนเรือนได้ 

หรือไม่ ถ้าเขากลับมาไม่ได้ภายในสามวันเล่า

หากโม่อว่ีกลบัมาไม่ทัน ไม่ต้องพูดถึงว่าหร่วนอว้ีจะรับปากยืดเวลา

ให้หรือไม่เลย แค่พูดถึงจั่วเฟิงเจ้าเมืองคนปัจจุบัน เขาจะยอมให้นางดึง

เวลาไปอีกหรือ

มู่หวั่นชิวส่ายหน้า เขาไม่มีทางท�าเด็ดขาด!

ไม่เช่นนั้นอิงอ๋องคงไม่เสียแรงกายแรงใจย้ายเขามาที่เมืองต้าเย่ีย

เช่นนี้แน่

คิดถึงตรงนี้ มู่หวั่นชิวจึงเอ่ยปากพูด "เสวี่ยเอ๋อร์..."

ไม่ได้ยินเสยีงตอบอยู่นาน มูห่ว่ันชวิจงึขมวดคิว้ "ไม่เหน็เงาของนาง

ตั้งแต่เช้า นางไปที่ใดอีกแล้ว" ปากพูดบ่น นางก็ผลักประตูออกมา

เฉินเซียงก�าลังยืนนิ่งอยู่ที่ประตู เห็นนางออกมาจึงรีบย่อตัวค�านับ 

"คุณหนู..."

"เสวี่ยเอ๋อร์ล่ะ" มู่หวั่นชิวถามแล้วก้าวเท้าออกจากประตูไป

"แม่บ้านเสว่ียออกไปรับอาจารย์นอกเมืองตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะ  

บ่าวเห็นใต้เท้าหร่วนอยู่จึงไม่ได้บอกท่าน"

"ออกไปรับอาจารย์นอกเมือง?" มู่หวั่นชิวขมวดคิ้ว "อาจารย์คนใด"

"คุณชายเจิงอย่างไรเล่าเจ้าคะ" เฉินเซียงตอบกลับ "แม่บ้านเสว่ีย 

ได้รับจดหมายของอาจารย์นางแต่เช้า ในจดหมายบอกว่าควรจะมาถึง

ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเงาเลย นางไม่วางใจจึงอยาก

ออกนอกเมืองไปดูสักหน่อย"
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พี่เจิง! 

มู่หวั่นชิวรู้สึกยินดี เขามาเมืองต้าเยี่ยแล้ว!

ได้ยินว่าจั่วเฟิงมาที่เมืองต้าเยี่ย หลีจวินก็ไม่อยู่ข้างกาย นางก�าลัง

ไร้หนทาง รูส้กึเหมอืนหวัใจทัง้ดวงว่างเปล่า ยังดทีีเ่จงิฝานซวิมาได้จงัหวะ

พอดี นางจึงหันไปสั่งการเฉินเซียง "รีบไปเตรียมใบชาชั้นเลิศมาต้อนรับ 

พี่เจิง"

เฉินเซียงมีความรู้สึกยินดีร่วมไปด้วยจึงรับค�าอย่างรวดเร็ว

รอจนกระท่ังกลางวันก็ยังไม่เห็นเงาร่างของเจิงฝานซิวกับโม่เสว่ีย 

มู่หว่ันชิวจึงเกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมารางๆ หยิบจดหมายของ 

เจิงฝานซิวขึ้นมาอ่านอีกรอบ ตามข้อความในจดหมายนี้ พี่เจิงควรจะมา

ถึงตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้ว เหตุใดตอนนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาเล่า เสวี่ยเอ๋อร์

ก็หายไปด้วย

ไม่เหมอืนหลจีวินทีม่นีสิยัเจ้าเล่ห์และชอบคดิวิธีแปลกๆ เจงิฝานซวิ

นั้นจะเป็นคนตรงไปตรงมา เวลาท�าอะไรก็ล้วนจริงจัง เขาบอกว่าเมื่อใด

ก็เมือ่น้ัน ไม่เคยพูดส่งเดช แม้ตดิขัดอะไรเขาก็จะมจีดหมายมาแจ้งเสมอ 

วันนี้วันอะไรกัน

สายตาเลื่อนไปบนปฏิทิน มู่หวั่นชิวหัวใจกระตุก

หนึ่งค�่าเดือนเก้า!

นางนึกได้แล้ว ชาติก่อนในวันนี้เจิงฝานซิวได้หลักฐานท่ีอิงอ๋อง

ยักยอกเงินช่วยเหลือภัยพิบัติ รวบรวมพรรคพวกท�าการส่วนตัวมาแล้ว 

ระหว่างท่ีเดินทางมารวมตัวกับตระกูลหลีท่ีต้าเย่ีย เขาก็ถูกอิงอ๋องส่ง 

ยอดฝีมือตามไล่ฆ่าจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เขาหนีไปยังเขาอวี้กวนที่อยู่
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นอกเมืองทางเหนือของต้าเย่ีย ห่างออกไปสิบลี้ สองวันให้หลังจึงถูก 

คนตระกูลหลีหาตัวเจอ แม้จะย้ือชีวิตเอาไว้ได้ แต่เขาก็ต้องเสียแขนไป

หนึ่งข้าง

ในตอนน้ันตระกูลหลีล่มสลายลงไปแล้ว เป็นเวลาที่เคร่ืองหอม 

ชดุใหญ่ขึน้ราจนเปลีย่นสภาพไป เหยาจิน่ก็ยืนกรานจะแยกบ้าน นายท่าน

หลีคิดหาทุกวิธีเพ่ือซื้อตัวขันทีที่คอยดูแลข้างพระวรกายฝ่าบาทให้ส่ง 

หลกัฐานท่ีองิอ๋องรวบรวมพรรคพวกท�าการส่วนตวั เดมิทีหากสามารถล้ม

อิงอ๋องลงส�าเร็จก็จะฟื้นฟูตระกูลหลีขึ้นมาได้ แต่ใครจะรู้ว่าทันทีท่ีพบว่า

เสดจ็พ่อทรงเกิดความสงสยัข้ึนมา องิอ๋องก็ร้อนใจจนเกิดความคิดจะฆ่าพ่อ 

กับพี่ชายทันที ท�าให้ในชาตินั้นเกิดเรื่องเศร้าที่ไม่อาจย้อนกลับได้อีก

วางปฏิทินลงแล้ว มู่หวั่นชิวก็ดีดตัวลุกขึ้น 

"หวังชี! หวังชี!" นางยืนตะโกนอยู่ตรงหน้าต่าง โชคยังดีท่ีหลีจวิน

เตรียมหวังชีกับอว๋ีจิ่วไว้ข้างกายนาง ตอนน้ีจึงมีคนไปช่วยเจิงฝานซิวได้

พอดี

ตะโกนอยู่นานกลับได้ยินเพียงเสียงใบไม้ลอยอยู่กลางสายลม 

นอกหน้าต่าง มเีงาร่างของหวังชเีสยีท่ีใดเล่า มูห่ว่ันชวิจงึตะโกนต่อไปอกี 

"อวี๋จิ่ว! อวี๋จิ่ว! หวังชี!"

หลันเซียงผลักประตูเดินเข้ามาแล้วถามอย่างสงสัย "คุณหนูจะหา

ใครหรือเจ้าคะ" นอกจากโม่เสว่ียแล้ว พวกหลันเซียงล้วนไม่มีใครรู้ว่า 

มีหวังชีกับอวี๋จิ่วสองคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลไป๋

มู่หวั่นชิวส่ายหน้า "ไม่มีอะไร เจ้าออกไปเถอะ"

หลันเซียงมองภายในห้องอย่างประหลาดใจ แล้วเดินออกไปอย่าง
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สงสัย

พวกเขาอาจจะซ่อนอยู่บนหลังคาเลยไม่ได้ยินที่ข้าเรียก...คิดในใจ

แล้ว มู่หว่ันชิวก็ก้าวออกนอกห้อง ทว่าทั้งลานด้านหน้าและหลังล้วน 

เดินไปแล้วหนึ่งรอบ รวมถึงยอดไม้บนหลังคาก็หาไปรอบหนึ่ง อย่าว่าแต่

หวังชีกับอวี๋จิ่วเลย แม้แต่นกก็ยังไม่เห็น

กระน้ันมู่หว่ันชิวก็ยังเชื่อว่าพวกเขาต้องซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์

ตระกูลไป๋อย่างแน่นอน ดังน้ันจึงเรียกพวกหลันเซียงกับเฉินเซียงมาช่วย

ตะโกนเรียกจนท่ัวท้ังหน้าและหลังบ้าน แต่เวลาเต็มสองเค่อผ่านไปก็ยัง

ไม่เห็นแม้แต่เงาร่างของสองคนนี้

พวกเขาอาจจะถูกนายท่านหลีเรียกกลับไปชั่วคราวเพ่ือตามหา 

พ่ีเจิงก็ได้...ในใจคิดไป มู่หว่ันชิวก็โบกมือไปทางหลันเซียง "อย่าตะโกน

อีกเลย เตรียมรถเถอะ"

หากจ�าไม่ผิด เจิงฝานซิวตอนนี้คงก�าลังบาดเจ็บหนักและซ่อนตัว

อยู่ในถ�า้แห่งหนึง่บนเขาอว้ีกวนนอกเมอืงทางเหนอื ไม่ว่าอย่างไรนางต้อง

ช่วยเขากลับมาก่อน

เก็บกล่องยาอย่างลวกๆ แล้ว มู่หว่ันชิวจึงขึ้นรถม้าแล้วสั่งการว่า 

"ไปประตูเมืองทางเหนือ" 

รถม้าเคลื่อนออกประตูเมืองทางเหนือไป 

"หยุด" มาหยุดลงตรงตีนเขาอว้ีกวนท่ีอยู่ห่างจากตัวเมืองไปสิบล้ี 

คนบังคับม้าดึงเชือกบังคับ "คุณหนู ด้านหน้าทางแคบเกินไป รถม้าข้าม

ไปไม่ได้ขอรับ"

มูห่ว่ันชวิพลกิเปิดม่านรถ ตรงหน้ามทีางเลก็คดเค้ียวมุง่ไปยังป่าลกึ 
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นางโค้งตวัลงจากรถม้าแล้วหนัไปสัง่การคนบงัคบัรถ "เคลือ่นรถม้าไปซ่อน

ในที่มิดชิดก่อนเถอะ ไม่นานข้าก็กลับมา" แล้วก้าวเท้าเข้าป่าไป

ถูกความเจบ็ท�าให้ตกใจต่ืน เจงิฝานซวิพลนัจบักระบีข้่างกายเอาไว้ 

"อย่าขยับ พี่ได้รับบาดเจ็บมา ถ้าไม่รักษาให้ทันเวลาแขนข้างนี้จะ

พิการได้" มีเสียงราวนกน้อยดังมาทางด้านหลัง 

เจงิฝานซวิร่างแขง็เกรง็ ผ่านไปนานเขาจงึเผยอรมิฝีปากทีแ่ห้งผาก 

"แม่นางไป๋หรือ" แล้วถามอีกว่า "เจ้าตามมาที่นี่ได้อย่างไร"

"ข้า..." มู่หว่ันชิวมือชะงักไป แล้วพูดข้ึนอย่างคลุมเครือ "ได้รับ

จดหมายของพ่ีเจิงแล้ว รออย่างไรท่านก็ไม่มา ข้ากับเสว่ียเอ๋อร์จึง 

แยกย้ายกันตามหา พ่ีเจิงเจอเข้ากับใครจึงได้รับบาดเจ็บหนักเช่นน้ี"  

นิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่ ไม่ได้ยินเสียงจึงพูดอีกว่า "ข้างมือพ่ีมีสุราอยู่ ถ้าพ่ีเจิง

เจ็บก็ดื่มสักสองสามอึกเถอะ ข้าก�าลังจะใช้ใยต้นหม่อน* เย็บบาดแผล 

ให้พี่"

หนัหน้าไป เจงิฝานซวิจงึพบว่าข้างมอืมนี�า้เต้าสรุากระเบือ้งเคลอืบ

เล็กที่ประณีตหนึ่งอัน ขณะเดียวกัน ก็พบว่าตนเองก�าลังเปลือยอกจน 

ถึงท่อนแขน ร่างน้ันแข็งเกร็ง นางรักษาบาดแผลให้ข้าเช่นนี้ ชายหนุ่ม 

หญิงสาวอยู่ด้วยกันอย่างนี้ ต่อไปนางจะไปแต่งงานกับใครได้อย่างไร

ด้วยไม่รู้ถึงความคิดในตอนน้ีของเจิงฝานซิว เพียงรู้สึกกล้ามเนื้อ

ของเขาเกร็งตัวแน่น คิดว่าเขาก�าลังเจ็บมาก มู่หวั่นชิวจึงหยุดการกระท�า 

* 'ใยต้นหม่อน' เป็นเส้นใยท่ีได้จากล�าต้นของต้นหม่อน โดยลอกเปลือกสีเหลืองภายนอกออกให้เหลือแต ่

ผิวชั้นท่ีเป็นเส้นใยสีขาวบริสุทธ์ิ น�ามาทุบและแปรรูปจนกลายเป็นเส้นใยเล็กๆ ในต�าราแพทย์จีนใยชนิดน้ีมี

ความยืดหยุ่นและช่วยระบายความร้อนขับพิษ ท�าให้บาดแผลสมานตัวได้เร็วขึ้น
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"พี่เจิงผ่อนคลายลงสักหน่อย ถ้าเจ็บก็ดื่มสุราสักสองสามอึก"

กล้ามเนื้อแข็งเกร็งเช่นนี้ นางลงเข็มไม่ได้แน่

"ประคองข้าขึน้มา" เจงิฝานซวิประคองตวัจะลุกข้ึนด้วยมอืข้างเดยีว

"แผลคมมีดของพ่ีเจิงยาวเกินไป ขยับได้ยาก" นางคิดว่าเขานอน

คว�่าอย่างนี้ นางเย็บแผลให้เขาได้ง่ายกว่า

เจงิฝานซวิขบกราม ก่อนจะหยัดพ้ืนด้วยมอืเดยีว พยายามจะลกุน่ัง 

เข็มในมือแทบจะปักไปบนแผ่นหลังของเขา มู่หว่ันชิวจึงตะโกน 

เสียงดัง "พี่ขยับช้าๆ หน่อย ข้าจะประคองพี่เอง!"

มูห่ว่ันชวิใช้ฟันกัดใยต้นหม่อน กลัน้ลมหายใจขณะประคองเจงิฝานซวิ 

ขึ้นน่ัง แล้วคุกเข่าตรงด้านหลังเขา "เช่นน้ีก็ดี บาดแผลเห็นได้ชัดเจนจะ 

ลงเข็มได้ง่าย"

"เจ้าออกไป" เจิงฝานซิวเสียงเย็นราวน�้าแข็ง เขาก�าลังเปลือยอก

จนถึงท่อนแขน ในตอนนีห้ากมใีครเข้ามาเหน็เข้า เกรงว่าชือ่เสยีงของนาง

จะเสียหาย!

เพราะอยู่เมืองผิงเฉิงมาตลอด เจิงฝานซิวจึงยังไม่รู้ว่าชื่อเสียงของ 

มู่หว่ันชิวถูกหร่วนอว้ีท�าลายไปจนสิ้นนานแล้ว เขาไม่เหมือนหลีจวินที่

เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ แต่เขากลับป้องกันความสัมพันธ์ระหว่าง

ชายหญิงอย่างเคร่งครดั กระท่ังกลายเป็นแสดงออกไปทือ่ๆ เช่นน้ี

"ออกไปหรือ" มู่หว่ันชิวตกตะลึง จากนั้นจึงพูดว่า "ข้าออกไปแล้ว

ใครจะเย็บบาดแผลให้พ่ีเล่า" ในใจพึมพ�าต่อว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บนี ่

ไร้เหตุผลสิ้นดี!

ที่หัวไหล่มีความเจ็บปวดส่งผ่านมา เจิงฝานซิวจึงขบกรามแน่น 
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"บาดแผลของข้าไม่ต้องให้เจ้าเย็บหรอก เจ้ารีบออกไป!" รับรู้ว่าแผ่นหลัง

ของเขาแข็งเกร็งมากขึ้น บรรยากาศพลันตึงเครียด ใจของเขาก็อ่อนยวบ

ลง จึงผ่อนน�้าเสียงลงในที่สุด "ออกไปเรียกโม่อวี่เข้ามา"

โม่อว่ีหายไปอย่างไร้ข่าวคราว แม้แต่โม่เสวี่ยก็หายตัวไปอีกคน  

เขาจะให้นางไปหาคนจากที่ใดอีก

คิดถึงชื่อเสียงของตนเองท่ีถูกหร่วนอว้ีท�าลายไป มู่หว่ันชิวก็รู้สึก

ปวดใจ แอบคิดในใจว่าเขาคิดว่าท่ีข้าไม่หลบเลี่ยงความเข้าใจผิดเช่นนี้ 

ถือเป็นคนที่ไม่รู้ยางอายอย่างนั้นหรือ

ไม่ใช่ไม่รู้ยางอาย แต่เพราะตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าชาติน้ีจะไม่

แต่งงานกับใครจึงไม่มีอะไรให้ห่วง

ถ้าใจใสสะอาดจะกลัวอะไรกับโคลนตม

"บาดแผลของพ่ีเจิงหนักถึงเพียงน้ี ถ้ายังไม่ท�าแผลอีกเกรงว่าแขน

ข้างนีต้้องพิการแน่นอน" สะกดความเจบ็ปวดในใจแล้ว มูห่ว่ันชวิก็พยายาม

ท�าให้เสยีงพูดฟังดูราบเรยีบ "พ่ีเจงิวางใจได้ ข้าเย็บเสรจ็แล้วก็จะไป"

ไม่รูเ้พราะเหตใุดทัง้ทีไ่ด้ยินเสยีงนางราบเรยีบเป็นปกต ิแต่เจงิฝานซวิ 

กลับรู้สึกถึงความเจ็บปวดล้นฟ้าปกคลุมรอบตัวเขา ท�าให้เขาทนไม่ไหว

อยากเข้าไปเยียวยา อยากไปปลอบขวัญ ตรงหน้าปรากฏภาพในวันนั้น

ทีโ่ม่อว่ีบงัคับให้หลจีวินแต่งงานกับนาง เจงิฝานซวิก็ใจสัน่ ใช่แล้ว จากท่าที 

ของข้า นางคงคิดไม่ถึงว่าข้าก�าลังคิดเผื่อนาง กลัวจะท�าให้นางเสื่อมเสีย

ชื่อเสียง คิดว่าข้าก็เหมือนหลีจวินที่ดูถูกนาง ความคิดนี้แล่นผ่าน เขาก็

กลืนค�าพูดที่ทะลักมาถึงปลายลิ้นลงไป

เมื่อคิดได้แล้ว เจิงฝานซิวก็แอบหมิ่นตนเองในใจ อยู่ในสภาพ 
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อย่างนี้แล้ว ถ้าชื่อเสียงของนางจะเสียหายก็คงถูกข้าท�าเสียหายไปแล้ว

กระมงั แม้ตอนน้ีจะหลบเลีย่งก็เป็นเพียงการปิดหขูโมยกระดิง่เท่านัน้ เขา

แอบทอดถอนใจ ช่างเถอะ เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ข้าก็แต่งงานกับนางเลย

แล้วกัน 

ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว เจิงฝานซิวจึงผ่อนคลายร่างลง เขายื่นมือไป

หยิบน�้าเต้าสุรามา ใช้ฟันกัดจุกออก ดื่มกรึ๊บๆ จากนั้นก็หลับตาลง ปล่อย

ให้มู่หวั่นชิวเย็บแผลเขาไปทีละเข็ม

ในความเงียบงันนีเ้วลาค่อยๆ ไหลไปตามมอืของมูห่วัน่ชวิทีเ่ย็บไป

ทีละเข็ม

กระท่ังเย็บเข็มสุดท้ายเสร็จ บนหัวมู่หว่ันชิวก็เต็มไปด้วยเม็ดเหง่ือ 

นางกัดปลายใยต้นหม่อนจนขาด แล้วยกแขนเสื้อเช็ดเหงื่อ มู่หวั่นชิวหัน

ไปมองแผลที่ตนเองเย็บบิดเบี้ยวเหมือนตะขาบนั้นแล้วก็หัวเราะออกมา 

"ข้าท�างานฝีมือไม่เป็นตั้งแต่เด็ก เย็บได้ไม่น่าดูเสียเลย เกรงว่าหลังจาก

บาดแผลพี่หายแล้ว รอยแผลเป็นนี้จะต้องออกมาน่าเกลียดมากแน่"

มีชีวิตผ่านมาแล้วสองชาติ นางมีความสามารถพิเศษมากกว่า 

คนอื่นมากมายนัก แต่กลับท�างานฝีมือและท�าอาหารไม่เป็น ซึ่งเป็น 

ความสามารถสองอย่างทีค่นเป็นภรรยาทีด่แีละเป็นแม่ท่ีดคีวรจะม ีในใจ

จงึแอบเยาะเย้ยตนเอง ต่อให้มชีวิีตอกีก่ีชาต ิสวรรค์ก็ไม่ยอมให้ข้าได้เป็น

ภรรยาที่ดีและเป็นแม่ที่ดีสินะ!

ทนัใดน้ันนางก็รูส้กึอจิฉาหญิงสาวทีม่ชีวิีตเรียบง่ายเหล่านัน้ แม้จะ

ปรุงเครื่องหอมไม่เป็น ไม่มีความต้องการอะไรเป็นพิเศษ แต่กลับได้เป็น

ภรรยาที่มีความสุข
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"ถ้ารอยแผลเป็นนี้น่าเกลียดเกินไปจนข้าแต่งภรรยาไม่ได้ แม่นาง

ไป๋ก็แต่งงานกับข้าเถอะ ไม่อย่างน้ันเกรงว่าข้าคงต้องอยู่ตัวคนเดียวไป 

ทัง้ชาตแิล้ว" เจงิฝานซวิหวัเราะเสยีงสดใส กึง่ล้อเล่นให้สญัญาว่าจะแต่งงาน 

กับนาง

แต่งกับเขา?

มือของมู่หว่ันชิวที่ถือขวดยาชะงักอยู่ตรงน้ัน เวลาผ่านไปครู่ใหญ่

จงึก้มหน้าลงทายาให้เขาต่อไปราวกับไม่มอีะไรเกิดข้ึน ปากก็พูดหยอกล้อ 

"ข้าน่ะ ชาตินี้ไม่คิดจะแต่งงานกับใคร ถ้าภายหน้าพี่เจิงแต่งภรรยาไม่ได้

จรงิๆ พวกเราก็หนไีปอยู่ในเขาลกึ สร้างบ้านอยู่ใกล้กัน ดูแลกันไปจนแก่เฒ่า 

ก็พอ"

ไม่ว่าจะเป็นค�าขอแต่งงาน ให้นางแต่งให้กับผู้อื่น เป็นภรรยาท่ีดี 

หรือแม่ที่ดีนั้น ส�าหรับนางแล้วล้วนเป็นค�าร้องขอที่มากเกินไป

ในชาตินีน้างไม่มคีวามสามารถพอจะไปรกัใครคนหนึง่ทัง้ใจอกีแล้ว

นางบอกว่านางจะไม่แต่งกับใคร!

เพราะความบริสุทธิ์ถูกตนเองท�าลายไปหรือ หรือเพราะหลีจวิน?

คิดถึงท่าทีแข็งกร้าวของหลีจวินในอดีต เจิงฝานซิวก็หัวใจเต้นรัว 

เขาเรียกนางอย่างขมขื่น "แม่นางไป๋..." พยายามจะหมุนตัวกลับมามอง

หน้าของนาง

"พ่ีอย่าขยับตัว" มู่หว่ันชิวห้ามเขา "บาดแผลเย็บได้ไม่ดีไปแล้ว  

ยาน้ียังใส่ไม่ดีอีก ถ้ากลายเป็นหนองจนท�าให้แขนข้างน้ีพิการข้ึนมา  

เกรงว่าพี่คงจะแต่งภรรยาไม่ได้จริงๆ แล้ว!"

รู้สึกว่าผิวใต้ฝ่ามือเกร็งตัวในทันใด มู่หว่ันชิวก็ขมวดค้ิว ก�าลังจะ 
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เอ่ยปาก เสียงพูดอย่างอึดอัดใจก็ดังมาเข้าหู 

"น้องหล"ี เหน็หลจีวนิจบัจ้องมูห่ว่ันชวิทีอ่ยู่ด้านหลังตนเอง เจงิฝานซวิ 

จึงพูดเสริมอีกประโยค "นางก�าลังท�าแผลให้ข้า"

หลีจวิน!

เขากลับมาแล้ว?

ร่างของมูห่ว่ันชวิท่ีก�าลงัก้มหน้าท�าแผลวุน่วายอยู่นัน้พลนัชะงกัไป 

นางเงยหน้าขึ้นช้าๆ

เขายืนอยู่ตรงปากถ�้า ตลอดร่างก�าลังรับแสงตะวัน บนใบหน้าขาว

ปรากฏแสงทองอร่าม ดวงตายังคงเหมอืนเดมิ แต่มคีวามอ่อนล้าจากการ

รอนแรมเพิ่มเข้ามา

เขาคือหลีจวินที่ไม่ได้พบกันมานาน เขาก�าลังจ้องนางไม่วางตา  

สี่ตาประสานกันกลางอากาศ หัวใจมู่หวั่นชิวเกิดความขมขื่นเจ็บปวดขึ้น

อย่างไร้สาเหต ุราวกับเห็นญาติทีไ่ม่ได้เจอกันมานาน ในดวงตามม่ีานน�า้

ปกคลุมทันที นางจึงรีบหันหน้าไปทางอื่น

พยายามสะกดหัวใจทีอ่ยากกระโจนไปหาเขาเอาไว้ มูห่ว่ันชวิสะกด

ความรู้สึกตนเอง พยายามเบิกตา แล้วกดม่านน�้ากลับเข้าไป นิ้วมือ 

แข็งเกร็งจึงค่อยขยับอย่างช้าๆ อีกครั้ง

"เจ้าออกไป" ใส่ยาเสรจ็แล้ว มูห่ว่ันชวิเพ่ิงจะหยิบผ้าสมนุไพรข้ึนมา

ก็ได้ยินเสียงทุ้มต�่าจากบนหัว

นางจงึเงยหน้าขึน้ เห็นหลจีวนิก�าลังยืนอยู่ข้างกายนางและขมวดคิว้ 

มองดูกิริยาไม่รีบไม่ร้อนของนาง

"บาดแผลของพ่ีเจงิยงัท�าไม่เสรจ็เลย" มูห่ว่ันชวิก้มหน้าลง กิรยิานัน้
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ยังคงไม่รบีไม่ร้อน แต่ในใจกลบับบีตวัแน่น นางถึงข้ันไม่กล้ามองตาหลีจวิน

ไม่รู้เพราะเหตุใดท้ังท่ีกระท�าทุกสิ่งอย่างเปิดเผย ทั้งที่ยอมรับได้ 

ทกุอย่าง แต่พอเผชญิกับหลจีวินทีม่คีวามโมโหรางๆ นีแ้ล้ว นางก็รู้สกึร้อนตัว 

ไม่อยากให้หลจีวินดถููกนางด้วยเหตุนี ้ค�าพูดชีแ้จงทะลกัมาท่ีริมฝีปากอยู่

หลายครั้ง แต่ก็ล้วนถูกนางกลืนลงไป เพียงแค่เกร็งแผ่นหลังตนเองแล้ว

ท�าแผลต่อไปอย่างช้าๆ 

"เจ้าออกไป" หลีจวินโน้มตัวลงมากดมือของนางไว้ 

มู่หวั่นชิวจึงเงยหน้าขึ้น "ท่าน..."

หลีจวินดึงผ้าสมุนไพรไป "ข้าท�าเอง"

"แม่นางไป๋ออกไปก่อนเถอะ" เพียงคิดว่าภาพอันน่าอึดอัดใจเช่นนี้

ถูกหลีจวินพบเห็นเข้าจึงรู้สึกว่าจ�าเป็นต้องชี้แจงสักหน่อย เจิงฝานซิวจึง

หนัหน้าไป แล้วมองมูห่ว่ันชวิอย่างอ่อนโยน "ให้น้องหลที�าแผลให้ข้าก็พอ 

แม่นางไป๋ไปรอที่ปากถ�้าเถอะ อย่าเดินไปไกลเด็ดขาด" น�้าเสียงอ่อนโยน

ฉายความห่วงใย

สัตว์ร้ายในเขาลึกป่ากว้างนี้มีมาก

หัวคิ้วหลีจวินที่เพิ่งคลายออกกลับขมวดแน่นอีกครั้ง

ลังเลเพียงครู่มู่หวั่นชิวจึงค่อยๆ ลุกขึ้น "เช่นนั้นก็รบกวนพี่หลีแล้ว"

"พวกเราเป็นพี่น้องกัน ไม่มีอะไรรบกวน!" น�้าเสียงหลีจวินเคืองขุ่น 

นางเป็นอะไรกับเจิงฝานซิว ถือสิทธิ์อะไรมาพูดรบกวนแทนเขา

มู่หวั่นชิวเม้มริมฝีปาก

"แม่นางไป๋ออกไปก่อนเถอะ พวกเราอีกครู่ก็จะออกไป" เจิงฝานซิว

พูดเร่งด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน
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มู่หวั่นชิวฉีกยิ้ม "ได้ ข้าจะรออยู่ข้างนอก"

เจิงฝานซิวพยักหน้าด้วยรอยยิ้ม "อย่าเดินไปไกลเด็ดขาด"

เหลอืบเหน็ทัง้สองคนส่งรอยย้ิมสดใสให้กัน หลจีวินจงึเพ่ิมแรงท่ีมอื 

เจิงฝานซิวกัดฟันแน่น ร้องเจ็บปวดราวกับหมูถูกเชือด "โอ๊ย!"

มู่หวั่นชิวชะงักฝีเท้าเล็กน้อย แล้วรีบเดินออกไปอย่างรวดเร็ว

"ข้ารับปากจะแต่งนางเป็นภรรยาเอกแล้ว" พันแผลเสร็จแล้ว  

เจิงฝานซิวก็รับเสื้อตัวนอกที่หลีจวินยื่นมาให้

"ข้าได้ยินแล้ว" หลีจวินก้มหน้าลงเก็บกล่องยาเล็กในห่อผ้าของ 

มูห่ว่ันชวิ เหน็น�า้เต้าสรุาประณตีน้ันแล้ว เขาก็หยิบข้ึนมา ย่ิงมองย่ิงขมวดค้ิว 

แน่น "แต่นางไม่ตอบตกลง"

"พวกเรา..." ลังเลสักครู่เจิงฝานซิวก็พูดอย่างหนักแน่นว่า "ข้าต้อง

รับผิดชอบนาง!"

มือนั้นออกแรงทีหนึ่ง น�้าเต้ากระเบื้องเคลือบที่ประณีตพลันแหลก

เป็นผงในทันที สุราขาวสีใสไหลลงมาตามร่องนิ้วของหลีจวิน ภายในถ�้า

ที่ไม่ใหญ่นี้มีกลิ่นสุราลอยคลุ้ง

เจิงฝานซิวหยุดมือที่สวมเสื้อผ้า มองดูผงฝุ่นในมือหลีจวินแล้วก็ 

ปวดใจจนกลืนน�้าลาย "นั่นเป็นสุราจินหวาชั้นเลิศ แม่นางไป๋ตั้งใจเตรียม

มาให้ข้าเชียวนะ"

หลจีวินก้มหน้าลงเก็บผ้าสมนุไพรทีต่กลงพ้ืนเข้ากล่องอย่างรวดเรว็ 

ปิดฝาแล้วหยิบกล่องยาขึน้มา จากนัน้จงึหมนุตวัเดนิออกไปข้างนอก "นาง

เป็นคนของข้านานแล้ว ไม่ต้องให้พี่รับผิดชอบ!"
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"เจ้า..."

เจิงฝานซิวตกตะลึง จากน้ันก็ขยับตัวไปยืนขวางหน้าหลีจวิน แต่

เป็นเพราะขยับแรงเกินไปจงึกระเทอืนไปถงึแผลเจบ็ไปถึงใจ เขากัดฟันแน่น 

มองหน้าหลีจวินอย่างจริงจังแล้วพูดทีละค�า "นางเป็นสตรีที่ดี เป็นคนที่

ควรค่าจะท�าดด้ีวยท้ังชวีติ" เขาพูดแล้วก็เหมอืนจะเข้าใจเร่ืองราว ทีมู่ห่ว่ันชวิ 

พูดว่าชาตินี้จะไม่แต่งกับใคร คงเป็นเพราะคนตรงหน้านี้กระมัง

ไม่นานมาน้ีโม่เสว่ียทิ้งใกล้มาขอไกล ขอให้เขาช่วยโรงธูปไป่เย่ีย 

เห็นได้ชัดว่าเพราะหลีจวินตรงหน้าผู้น้ีไม่ออกมือเข้าช่วย โม่อว่ีเองก็เคย

บีบบังคบัให้หลจีวินแต่งกับนาง ท�าให้หลจีวนิเกิดความรูส้กึต่อต้านขึน้มา 

ตอนน้ียังมาเห็นภาพไม่น่าดูเช่นนี้อีก แม้หลีจวินจะแต่งงานกับนางจริง 

แต่อีกฝ่ายจะดีต่อนางแน่หรือ

ความคิดนีแ้ล่นผ่าน เจงิฝานซวิจงึหมนุตวัไปขวางหน้าหลีจวินเอาไว้ 

"แต่งกับนางแล้ว แต่ถ้าท�าดีต่อนางไม่ได้ ทางท่ีดเีจ้าก็ทิง้ความคดินีไ้ปเสยี

ดกีว่า ข้าเคยบอกแล้วว่าเรือ่งนีข้้าจะรบัผดิชอบเอง ข้าจะแต่งงานกับนาง!"

แววตาหลีจวินเย็นชา เปล่งประกายเย็นเยือกออกมาทันที ผ่านไป

ครู่ใหญ่เขาจึงพูดด้วยน�้าเสียงเย็นชาว่า "ข้าจะท�าอย่างไรกับนางนั้น  

ไม่ต้องให้พี่มากังวลใจหรอก!" จากนั้นก็ก้าวยาวออกไป

"เจ้าหยดุนะ!" เจงิฝานซวิหมนุตวักลบัมาทนัใด ค�าพูดออกจากปาก

แล้ว เขาก็ตะลึงไป นึกขึ้นได้ทันใดว่า คบหากับหลีจวินมานานถึงเพียงนี้ 

แต่นีก่ลบัเป็นครัง้แรกท่ีเขาเหน็คนผูเ้ป็นเสมอืนเทพทีแ่ม้ภูเขาไท่ซานถล่ม

ก็ยังไม่เปลี่ยนสีหน้าคนนี้ วันนี้กลับชักสีหน้าใส่เขา และอารมณ์ก็เหมือน

จะควบคุมไม่อยู่ อีกฝ่ายแทบจะโกรธเกรี้ยวอยู่แล้ว 
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เพราะนางหรือ...

เห็นทีน้องหลีจะเก็บนางไว้ในใจแล้วจริงๆ ความคิดนี้แล่นผ่าน  

เจงิฝานซวิก็กลนืค�าพูดท่ีข้างลิน้ลงไป แล้วหนัมาพูดว่า "ข้า...ข้าบาดเจ็บอยู่!"

ยามนี้เขาเป็นคนบาดเจ็บ หลีจวินควรจะมีเมตตา ช่วยเขาสวมใส่

เสื้อผ้าแล้วประคองเขาออกไปสิ

"ขาพ่ีไม่ได้บาดเจ็บ!" ผ่านไปครู่ใหญ่ปากถ�้าก็มีเสียงเย็นชาดัง 

ลอยมา

เดินออกจากปากถ�้าแล้ว เงาร่างคนท่ียืนหันมาทางปากถ�้าก็ท�าให้

มูห่ว่ันชวิตกใจ นางเอามอืจบัหินตรงปากถ�า้ แล้วจ้องตรงไป เขาคอืหวงัชี  

ที่ก่อนหน้านี้นางได้ค้นหาทั่วท้ังคฤหาสน์ตระกูลไป๋แล้วก็ยังไม่เจอตัว  

นางจึงเดินเข้าไปถามว่า "เหตุใดเจ้ามาอยู่ที่นี่"

หวังชีโค้งค�านับ "บ่าวรับค�าสั่งให้คุ้มครองแม่นางไป๋!"

"คุ้มครองข้า?" เห็นเขาพูดอย่างหนักแน่น มู่หว่ันชิวก็รู้สึกเคืองขุ่น 

"ข้าอยู่คฤหาสน์ตระกูลไป๋แล้วไยไม่เห็นเจ้า..." เสยีงพูดชะงกัไปทนัใด "เจ้า

สะกดรอยตามข้ามาที่ถ�้านี้หรือ"

ไม่เช่นนั้น...เขาจะมารอนางที่นี่ได้อย่างไร

"บ่าวรับค�าสั่งเพียงคุ้มครองความปลอดภัยของแม่นางไป๋ ไม่ได้ให้

มารับค�าสั่งจากแม่นางไป๋..." หวังชียืดอกพูดโดยไม่เหลือบมองนาง

นี่เป็นค�าสั่งของหลีจวินจริง ด้วยเกรงว่ามู่หว่ันชิวจะสั่งพวกเขาให้

ออกไปท�างาน แล้วข้างกายนางไม่มีคนอยู่จะเป็นอันตรายได้ หลีจวินจึง

มคี�าสัง่เดด็ขาดให้พวกเขารบัผดิชอบคุม้ครองมูห่ว่ันชวิเท่านัน้ รับปากว่า
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จะไม่ห่างจากข้างกายนางแม้แต่ชั่วขณะเดียว เรื่องอื่นทุกอย่างล้วน 

ไม่เก่ียวข้องกับพวกเขา ไม่เพียงแต่มู่หวั่นชิวแม้แต่นายท่านหลีก็สั่ง 

พวกเขาไม่ได้ ดังน้ันก่อนหน้านี้ต่อให้มู่หว่ันชิวน�าคนไปตะโกนเรียกจน 

คอแตก หวังชีกับอวี๋จิ่วก็ได้แต่หลบอยู่บนหลังคาเฝ้าดูความคึกคักโดยที่

ไม่ยอมออกมา จนกระท่ังมู่หว่ันชิวข้ึนรถม้าออกจากคฤหาสน์ตระกูลไป๋

แล้ว พวกเขาจึงตามติดออกมา...

"เจ้า..." ในใจมูห่วัน่ชวิเคร่งเครยีด ผ่านไปครูใ่หญ่จงึได้ผ่อนลมหายใจ 

"ช่างเถอะ" นางผ่อนเสียงลง "ถึงข้าจะสั่งพวกเจ้าไม่ได้ก็จริง แต่พวกเจ้า

ตามข้ามาจนถึงที่นี่ เห็นคุณชายเจิงได้รับบาดเจ็บแล้ว เหตุใดพวกเจ้าจึง

ไม่เข้าไปช่วย"

หากพวกเขายอมออกหน้าก็คงไม่ถูกหลีจวินเห็นภาพน่าอึดอัดใจ

เช่นนั้น

ไม่รู้เพราะเหตุใดเพียงคิดว่าจะถูกหลีจวินดูถูกตนเองด้วยเหตุน้ี  

หัวใจมู่หวั่นชิวก็เกิดความร�าคาญใจอย่างไร้สาเหตุ

"คุณชายใหญ่สั่งเอาไว้ บ่าวรับผิดชอบคุ้มครองแค่ความปลอดภัย

ของแม่นางไป๋เท่านั้น จะไม่ยุ่งเกี่ยวงานใดของแม่นางไป๋" หวังชีพูดอย่าง

เต็มปาก

นั่นคือเห็นคนจะตายก็ไม่ช่วยหรือ!

มองหวังชท่ีีเชดิหน้าพลางยืดอกมองตรงแล้ว มูห่ว่ันชวิกอ็ยากจะลอง

เคาะหัวเขาดูว่าท�าจากไม้มาหรอืไม่ เหตุใดไม่รู้จักโค้งลงบ้างเลย ปล่อยให้

นางทีเ่ป็นหญิงไปท�าแผลให้ชายฉกรรจ์ ท�าให้หลีจวินต้องเข้าใจผิด

มู่หว่ันชิวริมฝีปากขยับ อยากจะสอบถามต่ออีกสองสามประโยค 
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แต่ก็รูส้กึว่าคนประเภทน้ีไม่มอีะไรให้พูดด้วยจรงิๆ นางจงึถอนหายใจแล้ว

ก้าวเท้าเดินลงเขาไป หากอยู่ต่อหน้าหวังชีต่อ นางคิดว่าตนเองคงทน 

ไม่ไหวจนต้องด่าคนออกมาแน่

"แม่นางไป๋หยุดก่อน" หวังชีขยับมาขวางหน้านาง "คุณชายใหญ่สั่ง

ให้บ่าวคุ้มครองแม่นางไป๋ ให้แม่นางไป๋รอเขาอยู่ตรงนี้ขอรับ"

หลีจวิน?

มูห่วัน่ชวิขมวดคิว้แล้วเอย่ปากถาม "พีห่ลตีามมาถงึทีน่ีไ่ด้อย่างไร"

"ยามท่ีหน่วยเงาตระกูลหลีมีความเคลื่อนไหว พวกเราล้วนท้ิง

เครื่องหมายพิเศษเอาไว้" หวังชีพูดชี้แจง "คิดว่าคุณชายใหญ่ท่ีเดินทาง

กลับมาแล้วไม่พบแม่นางไป๋ จึงได้ตามเครื่องหมายที่บ่าวทิ้งเอาไว้มา"

หวังชเีดาไม่ผดิ พอหลจีวินกลบัถึงแคว้นต้าโจวก็ได้ยินเร่ืองมูห่ว่ันชวิ 

ถูกคนไล่ฆ่า ด้วยความกังวลเขาไม่กล้าเสียเวลารีบรุดเดนิทางกลับมาทนัที 

เข้าเมอืงต้าเยีย่แล้ว แม้แต่บ้านก็ไม่กลบัไป กลบัตรงไปทีค่ฤหาสน์ตระกูล

ไป๋ ใครจะรู้ว่าไปถึงแล้วจะกลายเป็นเสียเปล่า

พวกหลันเซียงล้วนไม่รู้ว่ามู่หวั่นชิวไปที่ใด

ดังน้ันหลีจวินจึงเดินตามเครื่องหมายที่หวังชีท้ิงไว้ตลอดทางจน 

มาถึงที่นี่ ได้ยินหวังชีพูดว่ามู่หวั่นชิวอยู่ในถ�้า เขาจึงเดินเข้าไป เห็นภาพ

ที่เจิงฝานซิวสัญญาจะแต่งงานกับมู่หวั่นชิวเข้าพอดี ความโกรธเกรี้ยว 

ในใจแค่คิดก็รู้ได้ เขาไม่อยากให้มู่หว่ันชิวอยู่กับเจิงฝานซิวที่สวมเส้ือ 

ไมเ่รียบร้อยจึงไล่นางออกมานอกถ�า้ แต่ก็กลัวว่านางจะเดินหายไปจึงใช้

เสียงลับสั่งหวังชีให้เฝ้ามู่หวั่นชิวรอเขาอยู่ข้างนอก 

ให้นางรอเขาอยู่ตรงนี้?
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ได้ยินค�าพูดของหวังช ีมูห่วัน่ชวิก็หนัหน้าไปมองเขา คดิถึงก่อนหน้า

นีท่ี้อยู่เยบ็บาดแผลให้กับเจงิฝานซวิตามล�าพังแล้วถูกหลจีวินมาเหน็เข้า 

นางย่อมไม่มคีวามกล้ามากพอจะอยู่ตรงน้ีเพ่ือรอพวกเขาสองคนออกมา

แน่นอน นางจงึตัดสนิใจพูดว่า "เจ้าแจ้งพ่ีหลกัีบพ่ีเจงิทว่ีาคฤหาสน์ตระกูล

ไป๋ยงัมงีานรออยู่ ข้าต้องกลบัไปก่อน" พูดจบกเ็ดนิอ้อมตวัหวังชจีะลงเขา

ต่อไป

"คณุชายใหญ่สัง่ให้แม่นางไป๋รอเขา..." หวังชขียับตัวไปขวางมูห่วัน่ชวิ 

เอาไว้

คุณชายใหญ่สั่ง คุณชายใหญ่สั่ง เขาช่างเชื่อฟังค�าสั่งเสียจริง!

ไฟโทสะของมูห่ว่ันชวิปะทุออกมาในทีส่ดุ "คณุชายของเจ้าจะมายุ่ง

กับข้าไม่ได้หรอกนะ!" พูดจบ เหน็หวงัชขีวางทางไม่ยอมถอยให้ มูห่วัน่ชวิ

จึงเอี้ยวตัวเดินเข้าพุ่มไม้ด้านข้าง แล้วเดินมุ่งไปทางป่าทึบ

นางเคยหนีเอาชีวิตรอดคนเดียวในป่าลึกมาก่อน ผ่านวันเวลาท่ี

เรียกฟ้าฟ้าไม่ขาน เรียกดินดินไม่พูดเช่นนั้นมาแล้ว นางจึงไม่สนใจหาก

จะต้องเดินผ่านป่านี้ไป

"แม่นางไป๋ช้าก่อน...แม่นางไป๋..." คาดไม่ถึงว่ามู่หว่ันชิวโมโหแล้ว

จะเดนิเข้าพุ่มไม้ไปอย่างน้ี ในน้ันมหีนามอยู่ทัว่ ทัง้มงีหูนอนปนเปอนัตราย

อย่างมาก ในป่านั้นท้ังทึบและครึ้ม เห็นมู่หว่ันชิวเดินเข้าไปในนั้นแล้ว  

จะห้ามก็ห้ามไม่ได้ ขวางก็ขวางไม่ได้ อย่างไรชายหญิงก็ไม่ควรเข้าใกล้กัน 

หวังชไีม่กล้าเข้าไปอุ้มมูห่ว่ันชวิออกมา เขาจงึท�าได้เพียงตะโกนเรียกอย่าง

ร้อนใจอยู่ด้านหลังมู่หวั่นชิวเท่านั้น

เห็นมูห่ว่ันชวิสองมอืแหวกพุ่มไม้ยิง่เดนิย่ิงลกึจวนจะหายลบัเข้าไป
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ในพุ่มไม้แล้ว หวังชจีงึหนัหน้าไปมองในถ�า้ สุดท้ายกต็ดัสนิใจอย่างเดด็ขาด 

แอบคิดในใจว่าสนใจอะไรมากไม่ได้แล้ว ข้าตามแม่นางไป๋ไปก่อนอย่า

ให้เกิดเรือ่งจะดกีว่า...คดิถึงตรงน้ีหวังชก็ีหนัหน้ากลบัมา ก�าลงัคดิจะเดนิ

ตามมู่หวั่นชิวไป ทว่าพอช้อนตาขึ้นแล้วก็ต้องตกใจ

รอบข้างเงยีบสนทิ ได้ยินเพียงเสยีงลมเอือ่ยพัดพุ่มไม้ไหว มเีงาร่าง

ของมู่หวั่นชิวเสียที่ใด

นางไม่มีวิชาตัวเบา เป็นแค่หญิงอ่อนแอ เวลาแค่เพียงพริบตานี้จะ

ไปที่ใดได้เล่า

เพียงชั่วครู่หวังชีก็มีเหงื่อผุดเต็มตัว

เขากระโดดลอยตัวเข้าไปในพุ่มไม้ "แม่นางไป๋! แม่นางไป๋!" ปาก

ร้องตะโกน เขาเดินหาไปมาในพุ่มไม้อยู่สามสีร่อบ กระท่ังพุ่มไม้ถูกเหยียบ

จนราบไปหมดแล้วก็ยังไม่พบเงาร่างของมู่หวั่นชิวสักที
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ทางด้านมู่หว่ันชิวนั้น เป็นเพราะหนึ่งปีมาน้ีอยู่สุขสบายจนเคยชิน 

ตอนนี้เพียงแค่เดินเข้าพุ่มไม้เพียงไม่ก่ีก้าว เส้ือผ้าก็ถูกหนามเก่ียวขาด 

ฝ่าเท้าถูกรากท่ีโผล่ออกมาขูดจนเจ็บ หันไปมองทางภูเขาที่คดเคี้ยวน้ัน

แล้ว มู่หวั่นชิวก็รู้สึกว่านั่นเป็นเส้นทางที่กว้างใหญ่เหลือเกิน!

นางรูส้กึเสยีใจกบัความกล้าของตนเอง จงึส่ายหน้าพลางถอนหายใจ 

เป็นคนมาแล้วถึงสองชาติ แต่ข้าก็ยังบุ่มบ่ามอยู่เช่นน้ี มิน่าเล่าตอนน้ัน 

พี่หลีจึงไม่ยอมเชื่อข้า เห็นหวังชีที่ถูกทิ้งไว้ด้านหลังก�าลังเหม่อมองถ�้าอยู่ 

มู่หวั่นชิวก็แอบแหวกพุ่มไม้เดินลงทางภูเขาไป

เดินไปบนทางใหญ่ดีกว่า ใช่ว่าจะถูกบีบคั้นเหมือนกับเมื่อก่อนนี้

เสียหน่อย นางไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ตนเองล�าบาก

ใครจะรู้ว่าเพ่ิงเดินไปได้เพียงสองก้าว ทั้งท่ีคิดว่าเหยียบไปบน 

พ้ืนหญ้าเขียวขจ ีแต่กลบักลายเป็นเหยียบไปบนอากาศ ร่างของมูห่ว่ันชวิ

115
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ร่วงลงไปในทันที

หลุมพราง!

หลุมพรางของนายพรานล้วนเป็นแผ่นเหล็กหรือหนามแหลมที่ 

ท�ามาจากเหลก็ หากตกลงไป คนก็จะกลายเป็นตะแกรงมรีทัูนท ีเคยอาศยั

อยู่ในบ้านหม่าจูเ้อ๋อร์ท่ีอาศยัการล่าสตัว์เลีย้งชพีมาก่อน มูห่วัน่ชวิจงึรู้จกั

หลุมพรางนี้

ความคิดน้ีแล่นผ่าน นางก็รวบรวมก�าลัง สองมอืป่ายคว้าไปสองข้าง 

อยากจะยึดอะไรไว้แล้วปีนกลบัข้ึนไป แต่ว่าสองข้างนัน้ล้วนเป็นหญ้าป่า

ลื่นมือ เพิ่งคว้าได้ก็หลุดมือแล้ว อย่างนี้จะช่วยนางได้อย่างไร

ร่างจึงหล่นลงไปอย่างควบคุมไม่ได้

มูห่ว่ันชวิหลบัตาลงอย่างสิน้หวงั ในครัง้น้ีนางยากจะหนีพ้นความตาย 

ได้แล้ว

เหนือความคาดหมายของมู่หว่ันชิว หล่นลงไปอยู่นานกลับได้ยิน

เสยีงดงัตมู ร่างของนางตกลงไปในบ่อน�า้แห่งหนึง่ ความหนาวเหน็บแทง

ทะลุกระดูก นางได้สติคืนมาจากความงุนงงในทันที ว่ายน�้าหลายทีจน

โผล่พ้นผิวน�้า อาศัยแสงแดดจุดเล็กๆ ท่ีส่องลงมาจากด้านบนจึงพบว่า

ตนเองหล่นลงมาในบ่อน�า้ทีม่หีน้ากว้างสามจัง้แห่งหน่ึง รอบด้านเป็นผนัง

ที่มีตะไคร่เขียวขึ้นเต็ม

เงยหน้าขึ้นมองไปก็เห็นว่าเพดานถ�้านั้นสูงมากกระทั่งมองไม่เห็น

ปากถ�้าท่ีเพ่ิงหล่นลงมา มีเพียงแสงแดดเป็นจุดเล็กๆ ตกกระทบบนร่าง

นางราวกับเป็นดวงดาว 

ไม่ใช่หลุมพรางของนายพราน แต่เป็นเหวลึกที่แทบมองไม่เห็น
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ปลายยอด

ผ่านไปครู่ใหญ่มู่หว่ันชิวจึงได้สติคืนมา นางพยายามใช้มือแหวก

ผืนน�้าแล้วตะโกนเสียงดังว่า "ข้ายังไม่ตาย!" 

มูห่ว่ันชวิพยายามว่ายกลบัไปขึน้ฝ่ัง มือตวัดน�า้จนเกิดเสียงดงัไปทัว่ 

ตะไคร่น�า้รมิฝ่ังลืน่มาก นางลืน่ล้มไปหลายคร้ัง กว่าจะปีนข้ึนไปอยู่บนหนิที่

ค่อนข้างแห้งก้อนหนึง่ได้ในท่ีสดุ นางพาดตัวอยู่บนน้ัน ไม่ขยับเขย้ือน

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่

นิ้วมือนางเริ่มขยับ ไม่นานนางก็ค่อยๆ ปีนหินก้อนใหญ่ขึ้นมา

"พี่หลี! พี่หลี!"

"หวังชี! หวังชี!"

ยืนอยู่บนก้อนหินแล้ว มู่หว่ันชิวก็เงยหน้าตะโกนไปทางปากบ่อ 

เสียงนั้นดังสะท้อนไปทั่วรอบแล้วรอบเล่า

ไม่รูว่้าตะโกนอยู่นานเท่าใด กระท่ังตะโกนจนเหนือ่ยแล้ว มูห่ว่ันชวิ

จงึหยุด นางเหม่อมองไปทางปากบ่อ พบว่าทีน่ั่นเงยีบสนทิ มเีสยีงสะท้อน

เสยีทีใ่ด รอบด้านเงียบงันอย่างน่าประหลาด ท�าให้คนเกิดความรูส้กึกลวั

อย่างไร้ขอบเขต

มูห่ว่ันชวิลบูผนังบ่อตรงหน้าไปทีละน้อย บนนัน้มตีะไคร่เกาะอยู่เตม็ 

ทั้งชุ่มชื้นมากจนลื่นมือ จะมีท่ีให้นางวางเท้าได้อย่างไร ยิ่งไม่ต้องพูดถึง

ปากบ่อท่ีมองไม่เห็นปลายยอดน่ัน ด้วยวรยุทธ์อนัน้อยนดิท่ีนางฝึกมาจาก

อาจารย์สอนวรยุทธ์แล้ว หากคิดจะปีนกลบัข้ึนไปทางเดมิก็คงไม่ต่างอะไร

กับการปีนขึ้นสวรรค์

"ถึงอย่างนัน้ก็อยู่รอความตายเช่นนีไ้ม่ได้" พูดพึมพ�ากับตนเองแล้ว 
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มู่หวั่นชิวก็มองส�ารวจไปรอบด้าน

สายตาเลือ่นไปยังฝ่ังตรงข้ามของบ่อ ดวงตานางพลันเปล่งประกาย 

ริมฝั่งตรงข้ามมีบันไดหินอยู่ ทางคดเคี้ยวนั้นยื่นยาวไปในความมืด

ที่นั่นจะมีทางออกหรือไม่

ความคิดนี้แล่นผ่าน มู่หวั่นชิวก็ผุดลุกขึ้นมา

เสือ้ผ้าของนางเปียกหมดแล้ว แม้จะอยู่บนฝ่ังก็ยังหนาวเข้ากระดกู 

มู่หว่ันชิวไม่คิดอะไรให้มากอีก นางกัดฟันแน่นแล้วกระโดดตูมลงน�้า 

พยายามว่ายไปให้ถึงอีกฝั่งหนึ่ง

บนบันไดหินนั้นเป็นปากถ�้า ไม่รู้ว่าจะทะลุไปที่ใด

แต่ไม่ว่าจะทะลไุปทางใด ขอเพียงได้ลองดก็ูยังดกีว่ามานัง่รอความตาย 

เช่นนี้ 

ท�าสญัลกัษณ์ไว้ท่ีปากถ�า้แล้ว มูห่ว่ันชวิก็โค้งตวัจะเดนิเข้าไป ในถ�า้

สูงกว่าตัวคน แต่เป็นเพราะข้างในมืดสนิทและตนเองไม่มีกลักจุดไฟ  

มูห่วัน่ชวิจงึแนบตัวไปกับผนังด้านหนึง่แล้วลองเดนิเข้าไป เดนิไปไม่ก่ีก้าว

นางก็หยุด แล้วก้มลงฉกีผ้าจากกระโปรงยาวมาหน่ึงชิน้ ใช้ฟันกัดเป็นแถบ

ยาวหลายแถบ แขวนไว้บนผนังตลอดทาง

มูห่ว่ันชวิเดนิไปอย่างไร้เรีย่วแรง ตอนแรกยังหนาวจนฟันกระทบกัน 

แต่ยามนี้นางกลับค่อยๆ มีเหงื่อผุด พิงผนังหินที่ชื้นลื่นพลางหายใจหอบ 

เงยหน้าขึน้มองความมดืท่ีไร้ขอบเขตนัน้แล้วก็รู้สึกท้อแท้ นกึอยากจะกลบั

ออกไป ด้านหลงักเ็ป็นความมดือนัไร้ขอบเขตเช่นกัน ลงัเลสกัครูมู่ห่วัน่ชวิ

จึงเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไม่สนใจเรื่องใดอีก

ไม่รู้ว่าเดินไปนานเท่าใด นางจึงเห็นว่าที่ด้านหน้ามีแสงสว่างลอด
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เข้ามา มู่หวั่นชิวหัวใจเต้นแรง

มีแสงก็แสดงว่าสามารถออกไปข้างนอกได้!

ไม่รู้ว่าไปเอาเรี่ยวแรงมาจากที่ใด นางก้าวเท้ารีบเดินไปข้างหน้า  

วิ่งออกไปไม่กี่ก้าวก็เหมือนได้ยินเสียงคนลอดเข้ามา 

ออกไปได้จริงๆ! มู่หวั่นชิวแอบคิดในใจอย่างยินดี ก�าลังจะก้าวเท้า

ไป ทันใดนั้นก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้น นางจึงหยุดฝีเท้า

อาศัยแสงสว่างที่มีมากข้ึน มู ่หวั่นชิวก็สามารถมองเห็นสภาพ 

รอบข้างได้แล้ว นางอยู่ในถ�้าที่มีความกว้างเพียงสามฉื่อกว่า ข้างหน้า 

ราวหนึ่งฉื่อเป็นทางเลี้ยว แสงสว่างมาจากทางน้ัน แสงกะพริบวูบวาบ 

เห็นได้ชัดว่ามีคนจุดคบไฟ

มูห่วัน่ชวิลดฝีเท้าให้เบาลง แล้วค่อยๆ เดนิข้ึนหน้าไปอย่างระมดัระวงั 

กระทั่งมาถึงตรงทางเลี้ยว นางเพ่ิงเดินออกไปก็ต้องรีบหดตัวกลับมา  

แนบร่างติดไปกับผนังถ�้า

ด้านในเป็นถ�้ากว้างอีกแห่งหน่ึง คนชุดด�าสองคนก�าลังถือคบไฟ

ค้นหาไปทั่ว

"ได้รับบาดเจ็บหนักออกอย่างน้ัน เขาหนีไปได้ไม่ไกลแน่นอน  

ต้องซ่อนตัวอยู่ในเขาแห่งนี้แน่ๆ" เสียงคนผู้หนึ่งพูดขึ้น 

"แปลกจรงิ ตัง้แต่เมือ่คืนจนถึงตอนน้ี พวกเรากค้็นจนแทบจะท่ัวท้ัง

เขานี้แล้ว" อีกเสียงหนึ่งพูดขึ้น

"ค้นให้ละเอียด บนตัวเขาซ่อนจดหมายลับที่นายท่านส่งให้กับ

ใต้เท้าสวีอยู่ เรื่องนี้จะผิดพลาดไม่ได้ นายท่านมีค�าส่ังลับมาว่าเป็นต้อง

เห็นคน ตายต้องเห็นศพ!" เสียงของคนก่อนหน้าพูด
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"เจ้าว่าเขาจะถูกคนช่วยไปแล้วหรือไม่ เอ๋?" เสียงนั้นชะงักไปทันใด 

"ข้างหน้ามีปากถ�้า คุณชายรองตระกูลเจิงจะซ่อนอยู่ข้างในหรือไม่!"

"ดับไฟเสีย" อีกเสียงหนึ่งรีบพูดสั่ง

สิ้นเสียงพูด มู่หวั่นชิวก็รู้สึกว่าตรงหน้าพลันมืดลง จากนั้นรอบด้าน

ก็เงียบสนิท นางได้ยินเสียงฝีเท้าคนก�าลังเดินมาทางนี้อย่างชัดเจน

นั่นคือคนของอิงอ๋อง!

พวกเขาก�าลังค้นหาเจิงฝานซิวที่บาดเจ็บหนัก

ได้ยินค�าว่า 'คุณชายรองตระกูลเจิง' หัวใจมู่หวั่นชิวก็ลอยสูงจนถึง

คอหอย หัวใจเต้นรัว ขนาดนางซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์ตระกูลไป๋ พวกเขา

ยังอยากจะมาลอบฆ่านางถึงที่บ้าน หากได้เจอกับพวกเขาที่นี่ นางจะยัง

มีชีวิตรอดได้อีกหรือ

แต่ว่า...พวกเขาอยู่ใกล้แค่นี้ นางจะไปซ่อนตัวที่ใดได้

"อาชิว...อาชิว..."

ขณะก�าลังร้อนรน เสียงของหลีจวินก็ดังลอยมา

พอมูห่วัน่ชวิหันหน้ามา นางก็เหน็ว่าตรงทางเดนิมร่ีางสีขาวร่างหน่ึง

ก�าลงัถือคบไฟเดินเข้ามา นางรูส้กึได้ถึงบรรยากาศอนัตงึเครยีดท่ีด้านหลัง 

มู่หวั่นชิวตกใจจนพูดอะไรไม่ออก นางโบกมือให้หลีจวินไม่หยุด

เพียงมองก็เห็นนางแล้ว เสียงของหลีจวินจึงยินดีเป็นพิเศษ เขารีบ

ลอยตัวเข้ามาหา "อาชิว..."

รู้สึกว่าผนังหินที่ด้านหลังสั่นสะเทือน มู่หว่ันชิวจึงร้องอย่างตกใจ  

"พี่หลีระวัง!"

น่าเสียดายที่สายเกินไปแล้ว
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สิน้เสยีงของนางก็ได้ยินเสยีงดังครนื หนิก้อนใหญ่บนหวัพากันตกลง

มาราวกับแผ่นดินไหวภูเขาเคลื่อน

แย่แล้ว! มู่หวั่นชิวแอบคิดในใจ แล้วหลับตาลงทันที

พูดช้า แต่การเคลื่อนไหวกลับเร็วกว่า มู่หว่ันชิวเพ่ิงจะหลับตาลง 

ร่างนางก็ถูกแรงหนึง่ผลกัไปอกีข้าง จากนัน้ก็ลอยเข้าสูอ้่อมกอดอนัแข็งแรง 

อบอุ่น ท่ามกลางเสียงดังจนหูแทบหนวก นางรู้สึกเหมือนตนเองอยู่บน

เมฆถูกคนอุ้มหลบไปทางโน้นทีทางนี้ที

มู่หวั่นชิวตกใจจนจับเสื้อคนผู้นั้นไว้แน่น ไม่กล้าลืมตา

เสียงทุกอย่างค่อยๆ หายไป...

"อาชิวไม่เป็นไรใช่หรือไม่" ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยแต่แปลกหูอยู่บ้าง

เหนือหัว มู่หวั่นชิวจึงค่อยๆ ลืมตาขึ้น

หลจีวินก�าลงัมองตาของนางด้วยความอบอุน่ ในดวงตาเขาเหมอืน

ฉายความหวาดกลัวออกมา

อีกนิดเดียว เขาก็จะเสียนางไปแล้ว

"พ่ีหล"ี มูห่ว่ันชวิน�า้ตาไหลพราก "ข้ายังมชีีวติมาเห็นหน้าพ่ี..." มูห่ว่ันชิว 

ซบหน้าแนบอกหลีจวิน กอดเขาไว้แน่น ราวกับมีเพียงการท�าเช่นนี้  

นางจึงรับรู้ถึงการคงอยู่ของชีวิตได้...ตนเองยังมีชีวิตอยู่

"ไม่เป็นไรแล้ว อาชวิไม่เป็นไรแล้ว" หลจีวินแตะหลงันางปลอบประโลม 

เบาๆ

ผ่านไปครูใ่หญ่มูห่ว่ันชวิจงึสงบสตลิงได้ พบว่าตนเองกอดหลีจวนิแน่น 

ใบหน้าก็แดงก�่า นางจึงผลักหลีจวินออกแล้วกระโดดลงพื้น

หลีจวินขยับมือ ด้วยอยากจะกอดนางต่อไป แต่แล้วก็ค่อยๆ  
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คลายมือลง "โชคดีที่อาชิวทิ้งสัญลักษณ์ไว้ระหว่างทาง ไม่อย่างนั้นข้าคง

ไม่มั่นใจว่าเจ้าจะคล�าทางมาจนถึงที่น่ี ต่อไปอาชิวอย่าใจกล้าท�าเรื่อง

อย่างนี้อีกเด็ดขาด!" น�้าเสียงหวาดหวั่นฉายความเด็ดขาดรางๆ

คิดถึงความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในใจเม่ือครู่นี้ท่ีได้ยินหวังชีบอกว่า

นางหายตัวไปนั้น จนถึงตอนนี้หลีจวินก็ยังคงรู้สึกหวาดหวั่นใจไม่หาย

"ข้ารู้แล้ว..." มู่หวั่นชิวเชื่อฟังราวกับนกน้อยที่คอยพึ่งพาคน 

ครั้งนี้ที่ตกอยู่ในอันตรายเป็นเพราะความใจกล้าของนาง

รู ้สึกว่ารอบด้านเงียบลงอย่างน่าประหลาด มู่หว่ันชิวพลันเกิด 

ความรูส้กึข้ึนในใจ ทนัใดน้ันก็นกึข้ึนได้ว่าในถ�า้นีน่้าจะมคีนอยู่อกีสองคน 

นางจึงเอ่ยปากพูดอย่างตกใจ "ในถ�้านี้ยังมีคนอีกสองคน..."

"พวกเรารีบไปกันเถอะ!" หลีจวินดึงตัวนาง ก�าลังจะขยับตัวก็ได้ยิน

เสียงหัวเราะร่วนดังมาจากนอกถ�้า "ย�่าจนรองเท้าเหล็กสึกไม่สู้พบพาน

จรงิๆ องิอ๋องให้รางวลัล้านต�าลงึ ต้องการหัวของคุณชายหลีกับปรมาจารย์ไป๋ 

คุณชายหลีก็ส่งตัวเองมาถึงบ้าน วันนี้พวกเราสองพี่น้องคงรวยแล้ว"

อีกเสียงหนึ่งพูดขึ้น "ตอนนี้คิดจะหนีก็สายไปแล้ว"

สิ้นเสียงพูดก็ได้ยินเพียงเสียงดังครืน ปากถ�้าด้านหน้าถูกหิน 

ก้อนใหญ่กองหนึ่งปิดไว้ ภายในถ�้ามืดสนิทในทันที

"ว้าย!" มู่หวั่นชิวหลุดเสียงร้องตกใจ แล้วจับตัวหลีจวินไว้แน่น

หลีจวินอุ ้มมู ่หว่ันชิวขึ้นมา ร่างน้ันขยับกระโดดลอยตัวออกไป 

ราวหนึง่จัง้ เท้าเพ่ิงจะแตะพ้ืนก็ได้ยินเสยีงตรงท่ียืนเมือ่ครูม่เีศษหนิตกลงมา

ผ่านไปครู่ใหญ่ในถ�้าจึงเงียบเสียงลง

รออยู่นานไม่ได้ยินเสียงอะไรอีก หลีจวินถึงวางตัวมู่หว่ันชิวลงใน
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ความมืด แล้วควักกลักจุดไฟออกมา

"ปากถ�้าถูกปิดตายแล้ว!" พอมีแสงสว่าง มู่หว่ันชิวก็มองไปทาง 

ปากถ�้า ปากถ�้าที่เดิมไม่ใหญ่อยู่แล้วยามน้ีถูกหินก้อนใหญ่กองหนึ่งปิด

อดุทางแน่น เมือ่หนัหน้ากลบัมามองปากถ�า้ทีต่นเองเดนิมา ปากถ�า้ตรงนัน้ 

ก็ถูกหินก้อนใหญ่กองหนึ่งอุดเอาไว้ซึ่งเกิดจากการต่อสู้ของหลีจวินกับ 

ทั้งสองคนเมื่อครู่

พวกเขาถูกขังไว้แล้ว!

"พวกเราออกไปไม่ได้แล้ว" ภายใต้แสงไฟริบหรี่ มู่หว่ันชิวมีสีหน้า

ซีดขาว

"ข้าจะลองด"ู หลจีวนิพูดพลางพามูห่ว่ันชวิลอยตวัมาทีป่ากถ�า้แล้ว

ยื่นคบไฟให้นาง จากนั้นก็เดินพลังซัดฝ่ามือไปที่ปากถ�้า

ได้ยินเพียงเสยีงดังครนื ก้อนหินท่ีกองเตม็ปากถ�า้พากันกลิง้ออกไป

ด้านนอก มูห่วัน่ชวิถึงข้ันรบัรูถึ้งแรงสัน่สะเทอืนใต้ฝ่าเท้า หวัใจนางเต้นแรง 

รอจนเสยีงหายไปแล้ว มูห่วัน่ชวิก็ย่ืนหน้ามองจากทางแผ่นหลงัของหลจีวิน 

แต่แล้วก็ต้องรู้สึกผิดหวัง

แม้หินก้อนใหญ่ทีป่ากถ�า้จะถูกหลจีวนิผลกัไกลออกไปสามฉือ่ ทว่า

ทางเดินกว้างสามฉื่อกว่าซึ่งสูงกว่าตัวคนเล็กน้อยข้างนอกถูกคนท�าลาย 

มหีนิก้อนใหญ่ถล่มลงมากองเต็มไปหมด ถึงแม้หลจีวินจะมคีวามสามารถ

ล้นฟ้าเพียงใด แต่หากไม่ใช้เวลาอย่างน้อยถึงแปดวันสิบวันก็คงเปิดทาง

เส้นนี้ไม่ได้

หากไม่มีกินไม่มีดื่ม ไม่ต้องรอให้ถึงสิบวันพวกเขาก็คงหิวตาย 

ไปแล้ว
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ภายใต้ถ�า้ย่อมเย็นเยือกอยู่แล้ว อีกทัง้ก่อนหน้านีน้างยังแช่อยู่ในน�า้ 

เสื้อผ้าในตอนน้ีจึงย่ิงแนบเน้ือ หนาวจนฟันกระทบกัน มู่หว่ันชิวรู้สึกว่า

นางคงทนได้ไม่ถึงสองวัน

อาศัยแสงไฟมองดูผนังรอบถ�้ารอบแล้วรอบเล่า มู่หว่ันชิวรู ้สึก 

สิ้นหวังขึ้นทุกที "ข้าท�าให้พ่ีหลีอยู่ในอันตราย" เสียงเบาหวิวแฝงความ

ละอายใจ

"อาชิวอย่าเพ่ิงสิ้นหวัง พวกเราลองหาดู อาจจะมีทางออกอื่น"  

น�า้เสยีงหลจีวนิอ่อนโยนและสงบนิง่ เขาหันกลบัไปรบัคบไฟในมอืมูห่ว่ันชวิ 

มา เริ่มคล�าไปตามผนังหิน

หากที่นี่ยังมีทางออกอื่น เชื่อว่าคนนอกถ�้าน้ันคงพบมันแล้ว คง 

ไม่โง่คิดว่าอุดปากถ�้าอย่างนี้แล้วจะสามารถขังพวกเขาให้ตายได้

มองดูแผ่นหลังสูงใหญ่สง่างามตรงหน้าแล้ว ช่ัวครู่หน่ึงมู่หว่ันชิว 

รู้สึกว่าตายไปเช่นนี้ก็ไม่เลว ในชาตินี้อย่างน้อยยังมีคนที่เป็นเสมือนเทพ

เช่นนีอ้ยู่เป็นเพ่ือนนางได้ เส้นทางในปรโลก นางก็ไม่ต้องก้าวข้ามสะพาน

ไน่เหอไปเพียงคนเดียว...

คล�าไปหน่ึงรอบก็ไม่เจออะไร หลีจวินจึงกลับมาที่เดิมอีกครั้ง ให ้

มู่หว่ันชิวยืนออกห่างแล้ว เขาก็เดินพลังซัดฝ่ามือไป เสียงดังครืนหิน 

ก้อนใหญ่ตรงปากถ�า้พลนัถูกผลกักระเด็นไปไกลสามฉือ่ มูห่ว่ันชวิรีบว่ิงไป 

ด้านหน้ายังคงมีหินก้อนใหญ่อุดไว้จนเต็ม ทางเส้นนั้นถล่มลงมา ยังจะมี

ทางออกเสียที่ใด

เหน็หลจีวนิผ่อนฝ่ามอื และชดุขาวสะอาดของเขาเต็มไปด้วยฝุ่นดนิ

แล้ว มู่หวั่นชิวก็กอดเขาไว้จากด้านหลัง "พี่หลี...อย่าเหนื่อยอีกเลย" 
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ไม่มีประโยชน์

หลีจวินร่างแข็งเกร็ง เขาหันมาอย่างช้าๆ แล้วพยักหน้าทันใด  

"ได้ พวกเราจุดไฟนั่งพักกันก่อน" 

หาเศษไม้ที่คนก่อนหน้าเผาเหลือไว้ในถ�้าก่อกองไฟข้ึนมา หลีจวิน

ยกหินเรียบมาก้อนหนึ่ง แล้วเรียกให้มู่หวั่นชิวมานั่ง พอจับมือนางก็ต้อง

ตกใจ "ไยมืออาชิวเย็นอย่างน้ี" พอหันหน้ามา อาศัยแสงไฟ หลีจวินจึง 

พบว่าเสือ้ผ้าของมูห่ว่ันชวิเปียกชืน้ ท้ังยังถูกเก่ียวจนขาดรุ่งร่ิงแนบตดิเน้ือ 

"อาชิวตกน�้าหรือ"

"ถ้าไม่ใช่เพราะมีสระน�้าเก่าแก่น่ัน ข้าคงจะตกลงมาตายไปแล้ว"  

ทั้งที่อยากจะหัวเราะอย่างผ่อนคลาย แต่พอเอ่ยปาก ฟันมู่หว่ันชิวกลับ

กระทบกันไม่หยุด

"อาชวิรบีเปลีย่นเสือ้ก่อนเถอะ" หลจีวินพูดพลางถอดเส้ือตวันอกย่ืน

ให้นาง

เปลี่ยนเสื้อ?

มูห่ว่ันชวิส่ายหน้าทันที ในถ�า้ไม่มทีีก่�าบงั ต่อให้นางไม่สนใจอย่างไร

ก็ไม่กล้าพอจะเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าเขาได้

เห็นนางส่ายหน้า หลีจวินก็ยัดเสื้อใส่มือนางแล้วรีบหมุนตัวไป  

ปากก็พูดว่า "ในถ�้าทั้งมืดทั้งหนาว ไอเย็นจะแทงทะลุกระดูกเอาได้ อาชิว

รีบเปลี่ยนเถอะ"

เสื้อผ้ายังมีไออุ ่นจากตัวเขาอยู่ เมื่อกุมอยู่ในมือเช่นนี้ร่างของ 

มูห่วัน่ชวิก็รูส้กึอุน่ ท�าให้นางทนไม่ไหวอยากจะคลมุไว้บนตวั มองดูเสือ้ผ้า

เปียกชื้นบนตัวแล้ว นางก็เงยหน้าขึ้นมองแผ่นหลังสูงใหญ่ตรงหน้า ลังเล
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สักครู่มู่หวั่นชิวจึงเม้มริมฝีปาก ปลดกระดุมออกทีละเม็ด...

แม้จะเป็นเพียงเสื้อตัวนอก แต่หลีจวินตัวสูงกว่านางมาก เสื้อตัว

ใหญ่โคร่งนี้สามารถห่อตัวนางได้พอดี ใช้แถบรัดเอวรัดจนแน่นแล้ว  

มู่หวั่นชิวก็รู้สึกอบอุ่นไปทั้งตัว เห็นผมยังคงมีน�้าหยดอยู่จึงดึงปิ่นปักผม

ออก ปล่อยให้ผมด�าสยายลงมาแล้วหันไปผิงไฟ จากนั้นก็พูดกับหลีจวิน

ที่ยังคงหันหลังให้นางว่า "ข้าเปลี่ยนเสร็จแล้ว"

หลีจวินหมุนตัวมา มองเห็นมู่หวั่นชิวที่อยู่กลางแสงไฟก็รู้สึกตกใจ

ท่ามกลางแสงไฟอ่อนแรงนั้น นางอยู่ในชุดยาวสีขาว ล�าคอและ

ไหปลาร้าเผยให้เห็นอยู่รางๆ ใบหน้าขาวนวลเมื่อกระทบกับไฟก็เกิด 

เป็นแสงสะท้อน ดูงดงามเหนือธรรมดาราวกับเป็นนางสวรรค์ ดึงดูด 

จิตวิญญาณคนได้ หลีจวินจิตใจหว่ันไหว เขาถึงขั้นรู้สึกว่าบางส่วนใน

ร่างกายเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา

"พี่หลีเป็นอะไรหรือ" เห็นเขาตะลึงมองตนเอง มู่หวั่นชิวจึงเอ่ยปาก

ถาม

เดินพลงัภายในไปหลายรอบ หลจีวนิจงึสะกดความรุม่ร้อนทีเ่กิดขึน้

นั้นไว้ได้ เขาเอ่ยปากถามอย่างยากล�าบาก "หน้าของอาชิว..."

"หน้าของข้าเป็นอะไรหรือ" มือยกขึ้นจับแก้มในทันที มู่หว่ันชิว 

นกึได้ว่าก่อนหน้านีร่้างของนางแช่อยู่ในบ่อน�า้ ยาบนใบหน้าจงึถูกชะล้าง

ไปหมด คิดได้ว่าถูกหลจีวินเหน็โฉมหน้าทีแ่ท้จรงิแล้ว นางจงึรบีเบอืนหน้า

หน ีเพียงชัว่ครูก็่หนัหน้ากลบัมา สบสายตากบัหลจีวนิแล้วพูดว่า "ท่านป้า 

บอกว่าโฉมหน้าของข้าจะท�าให้คนคิดไม่ดีได้ง่ายจึงต้องทาให้ด�าเอาไว้" 

คิดถึงภาพตอนที่ส่งนางหนีออกมา หม่าจู้เอ๋อร์ก็จับดินป้ายท่ีใบหน้า 
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ของนาง มู่หวั่นชิวถึงกับพ่นหัวเราะออกมา

"คิดไม่ถึงว่าที่แท้อาชิวจะสวยอย่างน้ี แม้แต่ข้าก็ยังมองจนตะลึง 

ไปเลย"

รู้จักหลีจวินมานานถึงเพียงน้ี แต่น่ีเป็นคร้ังแรกที่เขาชมนางโดย 

ไม่ปิดบังเช่นนี้ แม้ฟังแล้วชวนขนลุกอยู่บ้าง แต่มู่หว่ันชิวกลับไม่รู้สึกว่า

น่ารังเกียจเท่าใด กลับรู้สึกถึงความหวานขึ้นในใจ ใบหน้าก็แดงเรื่อ นาง

รีบก้มหน้าลงแล้วเก็บเสื้อบนพื้นขึ้นมา

"ข้าเก็บเอง"

หลีจวินรับเสื้อไปบิดเอาน�้าออก แล้วปูไปบนก้อนหินเพื่อผิงไฟ

ท�าทุกอย่างเสร็จแล้ว หลีจวินก็ดึงตัวมู่หว่ันชิวให้นั่งลงด้วยกัน  

"ก่อนหน้าน้ีคิดอยากจะพาอาชวิมาท่ีเขาฉีห่ลงิ วันน้ีในท่ีสดุก็สมปรารถนา

แล้ว แต่น่าเสยีดายทีอ่าชวิมองไม่เห็นทวิทศัน์ข้างนอก" ห้าน้ิวกางเป็นหวี 

ค่อยๆ สางผมด�าที่ยุ่งเหยิงของมู่หวั่นชิว หลีจวินมีสีหน้าสงบนิ่งอ่อนโยน

แม้จะต้องตาย แต่หากสามารถอยู่กับนางเช่นน้ี ได้ฝังอยู่ในที่

เดียวกันก็ถือเป็นเรื่องงดงามมากแล้ว

"เขาฉีห่ลงิ?" มูห่วัน่ชวิเงยหน้าขึน้ "พวกเราอยู่ทีเ่ขาอวีก้วนมใิช่หรอื" 

นางจ�าได้ว่านางตกลงมาในถ�้าจากบนเขาอวี้กวน

"ทางที่พวกเราเดินนั้นอยู่กลางเขา จากระยะห่างและทิศทางน่าจะ

มาถึงเขาฉีห่ลงิแล้ว" หลจีวินปากพูดไปพลางมอืก็มวยผมของมูห่ว่ันชวิไป

อย่างเงอะงะ แล้วรับปิ่นในมือมู่หว่ันชิวมาปักผม จากนั้นจึงหมุนตัว 

มู่หวั่นชิวมามองส�ารวจอย่างละเอียด ก่อนที่เขาจะรู้สึกขัดเขินอยู่บ้าง 

ผมด�าขลบัสวยงามกลบัถูกเขามวยจนดเูป็นชายก็มใิช่หญิงก็ไม่เชงิ
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ไปแล้ว "ข้ามวยผมเป็นแต่แบบบุรุษ" ในเสียงพูดแฝงความเสียใจบางๆ 

หลีจวินย่ืนมือจะไปดึงปิ่นปักผมออก คิดอยากลองมวยผมให้นางใหม่ 

อีกครั้ง

ช่วงเวลาสดุท้ายของชวีติเขาหวังว่าจะสามารถแต่งนางให้สวยงาม

ด้วยมือตนเองได้

"ไม่ต้องแล้ว..." มู่หว่ันชิวย่ืนมือไปกดมือของเขาไว้ "เช่นน้ีก็ดีแล้ว 

ข้าชอบมาก..." สิบนิ้วสัมผัสกัน ร่างของคนทั้งสองก็สั่นไปพร้อมกันด้วย

สี่ตาประสานกัน ทั้งสองไม่มีใครยอมเลื่อนใบหน้าหนี หลีจวินจ้อง

ดวงตาราวหยดน�า้ของนางอย่างเงียบๆ แล้วพลิกมอืมาจบัมอืเล็กของนาง

ไว้ ก่อนดึงนางเข้ามาในอ้อมกอดอย่างช้าๆ

อิงแอบอยู่ในอ้อมกอดเขาอย่างสบายใจ หูก็ฟังเสียงหัวใจของเขา

ทีเ่ต้นอย่างทรงพลงั แม้เป็นการนัง่รอให้ชวิีตค่อยๆ หมดลงไปอย่างเงยีบๆ 

ทว่าจิตใจมู่หวั่นชิวกลับรู้สึกสงบเป็นพิเศษ

อิงอ๋องยังไม่ตาย แค้นของนางก็ยังไม่ได้ช�าระ มาจากไปเช่นนี้ออก

จะน่าเสียดายอย่างมาก แต่ว่าฟังเสียงน�้าหยดในถ�้าหินแล้ว มู่หว่ันชิวก็

รูส้กึในทนัใดว่าสิง่เหล่านัน้ล้วนไม่จ�าเป็นอกีแล้ว เพียงแค่นอนเงยีบๆ อยู่

ในอ้อมกอดใครคนหน่ึง ตายไปพร้อมเขาอย่างช้าๆ สลายเป็นเถ้าถ่าน

อย่างช้าๆ ก็เป็นเรื่องที่งดงามมากเรื่องหนึ่งเช่นกัน...

ในชั่วขณะนั้นหัวใจพลันว่างเปล่า นางถึงขั้นลืมไปแล้วว่าในชาตินี้

นางยังมีศัตรูที่เกลียดเข้ากระดูกอีกหนึ่งคน...หร่วนอวี้

ทั่วร่างอบอุ่น มู่หวั่นชิวค่อยๆ เข้าสู่ความฝัน

แต่กลบัถูกเสยีงไอท�าให้ตกใจตืน่ มูห่ว่ันชวิจงึลมืตาข้ึนทันใด "พ่ีหลี
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เป็นอะไรหรือ"

"เหมือนมีควันไฟ..." หลีจวินตอบ

เหตุใดนางจึงไม่ได้กลิ่นควันไฟ

มู่หว่ันชิวขมวดคิ้ว เงยหน้าขึ้นอยากจะมองสีหน้าของหลีจวิน 

สายตาก็เลื่อนไปบนผนังหินด้านหลังเขา ร่างนางสั่นกระตุกไปทันใด

หลีจวินหันหน้ามาทันที แสงไฟที่เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างดึงเงาร่างของ

พวกเขาทอดยาวไปบนผนังหินราวกับภูตผี นอกจากน้ันแล้วก็ไม่มีอะไร 

เขาจึงหันหน้ากลับมาอย่างสงสัย "อาชิวเห็นอะไรหรือ"

"ตรงนีม้ภีาพวาดบนผนัง!" มูห่ว่ันชวิลกุพรวดข้ึนน่ัง ชีน้ิว้ไปทีผ่นงัถ�า้

หลีจวินมองไปตามน้ิวมือของนาง เป็นจริงตามท่ีพูด ท่ามกลาง 

แสงไฟสลัวบนผนังสลักภาพเจ้าแม่กวนอินเอาไว้ บนหัวสวมมงกุฎมุก  

มีสร้อยหยกและพลอยพันตัว มือถือกิ่งหลิวที่ใส่อยู่ในขวดสะอาด ยืนอยู่

บนฐานดอกบัวพันกลีบสีทองเปล่งประกาย ท่าทางราวกับมีชีวิต

"บนเขาฉี่หลิงมีถ�้าหินมากมาย ส่วนใหญ่ก็สลักภาพบนผนังเอาไว้

เช่นนี"้ หลจีวนิพูดจบก็เหน็มูห่ว่ันชวิลกุขึน้เดนิไปท่ีผนงัหนิ เขาจงึก้าวเท้า

เดินตามไป

"ก่อนหน้านีไ้ด้ยนิพ่ีหลพูีดถึงเขาฉีห่ลงิแห่งนี ้ข้าก็รูส้กึว่ามบีางอย่าง

ผดิปกต"ิ มูห่วัน่ชวิยืนอยู่หน้าผนังหินแล้วพูดว่า "ตอนน้ีในท่ีสดุก็จ�าได้แล้ว 

ภาพบนผนังน้ีข้าเคยเห็นในต�าราวิชาปรุงเครื่องหอมตระกูลเว่ย..." นาง

พูดพลางย่ืนมอืไปลบูฝักบวัก้านหน่ึงท่ีย่ืนออกมาจากฐานดอกบวัพันกลบี

ใต้เท้าเจ้าแม่กวนอิน

แม่นางเว่ยเคยท�าสัญลักษณ์พิเศษไว้บนฝักบัวนี้ นางคิดอย่างไรก็
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ไม่เข้าใจมาตลอด ภาพในต�าราวิชาปรงุเคร่ืองหอมตระกูลเว่ยร่างด้วยเส้น 

ดูแล้วไม่ให้ความรู้สึกพิเศษอะไร พอมาเห็นภาพสลักจริง มองดูฝักบัว 

ก้านหนึ่งท่ีย่ืนออกมาจากกลางฐานบัวพันกลีบท่ีเบ่งบาน มู่หว่ันชิวก็คิด

ว่าน่าจะมอีะไรผดิปกติ แต่มองอยู่นานกลบัรูสึ้กว่าดเูป็นธรรมชาต ิราวกบั

ว่ามันควรจะวางไว้ตรงนั้น

"ที่น่ีต้องมีอะไรแน่นอน" ปากพูดบ่น มือมู่หว่ันชิวก็ลูบไปบนน้ัน 

ไม่หยุด "เอ๋?" นางร้องขึน้มาทนัใด "ฝักบวัน้ีขยับได้" พอบดินิว้กไ็ด้ยินเสยีง

ดังแกร๊ก ตัวฝักบัวก็หักลงข้างล่างในทันที

ก�าลังขมวดค้ิวอยู่ หางตาก็เหลือบเห็นร่างของมู่หว่ันชิวโอนเอน  

หลีจวินจึงจับตัวนางไว้ ปากก็ตะโกนพูด "อาชิวระวัง!"

เพ่ิงสิ้นเสียงพูดก็เห็นหินก้อนใหญ่ใต้เท้าของคนทั้งสองแยกออก 

เผยให้เห็นปากถ�า้อนัด�ามดื ก�าลงัจะเดนิพลงัเพ่ือลอยขึน้ไปด้านบน หลจีวิน 

ก็เกิดความคิดในใจ กอดมู่หวั่นชิวแล้วพาดิ่งลงไปข้างล่างแทน

ลอยลงมาบนหญ้าแห้งกองหนึง่เบาๆ มูห่วัน่ชวิกับหลจีวินจงึเงยหน้า 

ขึ้นพร้อมกัน ได้ยินเพียงเสียงดังครืน หินก้อนใหญ่เหนือหัวค่อยๆ ปิด

เข้าหากัน ตรงหน้ามู่หวั่นชิวมืดสนิทลงทันที จึงเอ่ยปากถาม "ที่นี่คือที่ใด" 

"คงจะเป็นถ�า้อกีแห่งหนึง่ ท่ีน่ีอาจจะมทีางออก" น�า้เสยีงหลีจวินแฝง

ความยินดี เขาปล่อยตัวมู่หวั่นชิว แล้วยื่นมือควักกลักจุดไฟออกมา

เป็นถ�้าหินแห่งหนึ่งจริงๆ มีขนาดเล็กกว่าเมื่อครู่ครึ่งหนึ่ง รอบด้าน

ล้วนมีกลิน่ราอบัชืน้ หลจีวนิมอืถือกลกัจดุไฟเดนิส�ารวจไปทัว่ "ท่ีนีไ่ม่มคีน

มานานแล้ว"

"ที่นี่ยังมีเทียน..." อาศัยแสงไฟ มู่หวั่นชิวก็เหลือบเห็นว่าบนโต๊ะหิน
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ตรงหน้าวางเทียนสีแดงยาวหนึ่งฉื่อไว้สองฝั่ง

จุดเทียนแล้ว หลีจวินจึงดับไฟจากกลักจุดไฟ

พอเทียนแดงสว่าง มู่หวั่นชิวก็พบว่าบนโต๊ะนั้นวางแผ่นป้ายสีแดง

ไว้ชิน้หน่ึง นางจงึเอ่ยปากอ่านว่า "ป้ายวิญญาณปรมาจารย์ปรงุเครือ่งหอม 

เว่ยหง"

ปรมาจารย์ปรุงเครื่องหอมเว่ยหง?

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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