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หญิงผู้นั้นถึงกับแกล้งตาย นางรู้หรือไม่ ตอนได้รับข่าวว่านางตายเขาเสียใจมากเพียงใด

รกัมากเพียงใด หัวใจกเ็จบ็ปวดมากเพียงนัน้ ความเสยีใจของเขาแปรเปลีย่นเป็นความแค้น  

เขาแค้นนาง เขาจะต้องจับตัวนางมาให้ได้ การจับตัวนางได้กลายเป็นความมุ่งมั่นของเขาไปแล้ว  

ด้วยเหตุนี้เขาไม่เพียงจับตัวบุตรสาวมา ยังออกประกาศจับไปทั่วทั้งใต้หล้า

ไม่ว่านางซุกซ่อนตัวอยู่ที่ใด ต่อให้ขึ้นสวรรค์ลงนรก เขาก็จะต้องหาตัวนางให้พบให้ได้!
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คำ�นำ�

ส�ำหรับนักอ่ำนท่ำนใดที่คิดถึงงำนเขียนเร่ืองใหม่ๆ ของท่ำนโม่เหยียน  

มำกกว่ำรักขอเอำใจทกุท่ำนด้วย 'บญัชำปรำบโฉมงำม' ชุด 'ข่ำวลอืในยทุธภพ' เล่มน้ี 

ที่จะท�ำให้ทุกท่ำนได้สนุกสนำนไปกับเร่ืองรำวของตัวละครเอกทั้งสอง โดยในเร่ือง 

มทีัง้เสยีงหวัเรำะ ควำมหวำนฉ�ำ่ละมนุละไม และกลยทุธ์ทีต่่ำงใช้เพือ่ล่อลวงฝ่ำยตรงข้ำม 

รับรองว่ำอ่ำนแล้วจะอยำกรู้ฉำกต่อๆ ไปจนวำงไม่ลงเลยล่ะค่ะ 

ในชุดนี้ มีอี กห น่ึง เ ร่ืองที่ มี เ น้ือหำเกี่ ยวข ้องสอดคล ้อง กัน น่ัน ก็คือ 

เร่ือง 'โฉมงำมสองหน้ำ' สำมำรถอ่ำนแยกได้ แต่หำกจะให้ดีอ่ำนเล่มน้ีแล้วต่อด้วย

เรื่อง 'โฉมงำมสองหน้ำ' จะได้อรรถรสดียิ่งขึ้นค่ะ

เร่ือง 'บัญชำปรำบโฉมงำม' น้ันบอกเล่ำเร่ืองรำวของ 'อูมู่ฉิน' ประมุขของ 

หบุเขำหมืน่บปุผำทีเ่พิง่จะเข้ำมำในยทุธภพครำแรกกพ็บเจอกบัรัชทำยำททีป่ลอมตัว

มำเป็นชำวบ้ำนธรรมดำผู้หน่ึงเพื่อแผนกำรใหญ่เสียแล้ว ทวำ่หำกแค่พบเจอกันปกติ

ก็คงไม่เป็นอะไร เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงปกปิดฐำนะที่แท้จริงของกันและกันเอำไว้  

แต่ทัง้สองกลบัรักใคร่ 'พนัผกู' กนัเหนียวแน่นทัง้ทีไ่ม่รู้ถึงฐำนะทีแ่ท้จริงของอีกฝ่ำยน่ีส ิ

จงึท�ำให้เร่ืองน้ียุง่ยำกข้ึนมำ เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้วทัง้สองจะลงเอยอย่ำงไร ควำมยิง่ใหญ่

เบือ้งหลงัของทัง้คูจ่ะใช่ปัญหำหรือไม่ หำกเลอืกจะตดัใจจะตัดได้จริงๆ หรือ บอกเลยว่ำ

สนุกและน่ำตดิตำมมำกจริงๆ ค่ะ หำกไม่เช่ือล่ะก ็พลกิกระดำษหน้ำต่อไป เข้ำสูย่ทุธภพ

และหุบเขำหมื่นบุปผำไปพร้อมกันค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱	ไป่หลี่ซี	 อู่ซีฮ่องเต้	บุรุษผู้มีองคาพยพทั้งห้าบนใบหน้าประณีต 

	 	 ละเอยีดอ่อน	มคีวามองอาจห้าวหาญของผูเ้ป็นจอมทพั	 

	 	 รวมทั้งความสุ ขุมลุ ่มลึกและมีสง ่าน ่าเกรงขาม 

	 	 ที่เกิดจากการหล่อหลอมมานานปี	 เป็นฮ่องเต้ที่ดีของ 

	 	 อาณาประชาราษฎร์

✱  อูอีเสวี่ย	 เด็กสาวอายุสิบเจ็ด	 เด็กก�าพร้าที่อาจารย์เก็บมาเลี้ยง	 

	 	 สั่งสอนปลูกฝังสิ่งดีงามและมอบความรักใคร่ให้ 

	 	 ไม่ต่างจากมารดามอบให้บุตรสาว

✱ อูมู่ฉิน	 ประมขุของหบุเขาหมืน่บปุผา	 เป็นสตรีทีง่ามหยาดเยิม้ 

	 	 ล่มบ้านล่มเมอืง	ถกูคดัเลอืกในฐานะผูส้บืทอดต�าแหน่ง 

	 	 ประมุขตั้งแต่ห้าขวบ

✱ อูหวั่นเซียง	 ผู ้คุมกฎอินทรี	 เป ็นชนเผ ่า เหมียวที่ รับหน ้าที ่

	 	 รวบรวมข่าวในยทุธภพให้กับประมขุหบุเขาหมืน่บปุผา	 

	 	 มีความงามเพริศพริ้งและเก่งกาจด้านวรยุทธ์ยิ่ง

✱	ซือถูหราน	 แม่ทัพซือถูผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมน่าเกรงขามและ 

	 	 น่าเลือ่มใส	สร้างความดคีวามชอบในการท�าศึกมามาก	 

	 	 และจงรักภักดีต่อฮ่องเต้ที่สุด
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✱	ตันไหวชิง	 ยอดฝีมอืนามกระเดือ่งในยทุธจกัร	ฉลาดเฉยีบแหลมยิง่	 

	 	 มีวิชาฝ่ามือสยบมังกรของบ้านสกุลตันเป็นอาวุธร้าย 

	 	 ที่รู้จักกันทั่วยุทธภพ

✱	 สิงฟู่อวี่	 ราชองครักษ์	ซึง่เป็นยอดฝีมอือนัดบัหนึง่แห่งราชส�านัก 

	 	 ที่อู่ซีฮ่องเต้ไว้วางใจ	และเป็นผู้มีฝีมือที่หาได้ยากยิ่ง
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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โม่เหยียน

หลายเดอืนมานี ้ ไม่ว่าในเมอืงหลวงหรือเมอืงใหญ่ต่างๆ ในหมูร่าษฎร 

กระท่ังในหมูช่าวยุทธ์ ต่างพากันโจษจนัเป็นท่ีเอกิเกริกอยู่สามเร่ืองใหญ่

เรื่องท่ีหนึ่ง ขุนนางใหญ่หลายสิบคนทางเจียงหนานถูกค้นบ้าน 

และยึดทรัพย์

การตรวจค้นในครั้งนี้พบทองค�าหนึ่งร้อยหมื่นต�าลึง อู ่ซีฮ่องเต ้

ทรงชิงชังขุนนางท่ีทุจริตต่อหน้าที่เป็นท่ีสุด จึงมีรับส่ังให้ค้นบ้านและ 

ยึดทรพัย์ขนุนางท่ีกินสนิบาทคาดสนิบนทุจริตต่อหน้าท่ี ปลกุเร้าให้ราษฎร

ในเจยีงหนานมกี�าลงัใจฮกึเหิม เหล่าอาณาประชาราษฎร์ต่างสดุดีสรรเสริญ

คุณูปการและคุณธรรมของฮ่องเต้ เลื่องลือไปพันลี้

เรือ่งทีส่อง โจษจนักันว่าฮ่องเต้จะทรงรบัพระธิดาบญุธรรมคนหนึง่

ว่ากนัว่าเด็กสาวผูน้ัน้รปูโฉมงดงามดจุบปุผา ฮ่องเต้ไม่เพียงจะทรง

รบัเป็นพระธิดาบญุธรรม ยงัจะทรงแต่งตัง้นางเป็นองค์หญิงอกีด้วย

1
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บัญชาปราบโฉมงาม

ทกุยุคทุกสมยัทุกราชวงศ์ ท่ีไม่ขาดแคลนมากท่ีสดุก็คือขนุนางท่ีทจุริต

ต่อหน้าท่ีและผูก้ระท�าความผดิ ราชวงศ์ใดบ้างไม่มขีนุนางทีท่จุรติต่อหน้าท่ี 

การค้นบ้านยึดทรพัย์จงึไม่ใช่เรือ่งแปลกอะไร

ส่วนเรือ่งทีฮ่่องเต้จะทรงรบัพระธิดาบญุธรรมก็ไม่นบัเป็นเรือ่งผดิปกติ

อันใด แต่ที่แปลกประหลาดก็คือกล่าวกันว่าสตรีผู้นั้นเป็นคนในยุทธภพ  

อกีทัง้ยงัมาจากหบุเขาหมืน่บุปผา เรือ่งน้ีท�าให้คนแปลกใจอย่างมาก

ทุกคนต่างรู ้ดี หุบเขาหมื่นบุปผาถูกมองว่าเป็นพรรคมาร และ 

สตรีในหุบเขาหมื่นบุปผาก็ถูกมองว่าเป็นนางมาร ไม่รู ้ว ่านางเป็น 

นางมารคนใด ชื่อเรียงเสียงใด เพราะไม่รู ้จักนามของคนผู้น้ี และ 

ไม่เคยเหน็หน้าค่าตามาก่อน จงึท�าให้ผูค้นไม่รูจ้ะวพิากษ์วิจารณ์อย่างไร

เน่ืองจากฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งว่าหุบเขาหมื่นบุปผายอมสวามิภักดิ ์

และจงรักภักดีต ่อราชส�านักแล้ว ดังนั้นไม่ว ่าส�านักหรือพรรคใด 

ก็ห้ามท�าร ้ายคนของหุบเขาหมื่นบุปผา ทันทีที่มีพระบัญชาลงมา  

ผู้คนจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าฮ่องเต้จะทรงรับพระธิดาบุญธรรมจริง หรือ 

ถูกสตรใีนหุบเขาหมืน่บปุผาท�าให้ลุม่หลงกันแน่ แต่ก็หามผีูใ้ดกล้าซบุซบิ

นินทาในเรื่องนี้นอกเสียจากจะไม่ต ้องการศีรษะแล้ว ด้วยเหตุนี ้

ความสนใจของผูค้นและหวัข้อสนทนายามว่างขณะดืม่น�า้ชาหลงัอาหาร

จึงเปลี่ยนมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่สามทั้งหมด

เรื่องที่สาม จับกุมผู้กระท�าผิดคนส�าคัญของราชส�านัก

จากตะวันออกถึงตะวันตก จากเหนือจรดใต้ ฮ่องเต้มีพระบัญชา 

ให้ออกประกาศจับผู้กระท�าผิดผู้หนึ่ง

ทีอ่ื่นยังไม่ต้องกล่าวถึง เพียงแค่กระดานตดิประกาศจบัในเมอืงหลวง 
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โม่เหยียน

ทุกวันจะต้องมีชาวบ้านกลุ่มใหญ่ยืนอยู่หน้าภาพวาด วิพากษ์วิจารณ์ 

คนในภาพต่างๆ นานา เพราะผูก้ระท�าผดิทีถู่กประกาศจบัเป็นสตรีผู้หนึง่ 

ทัง้ยังเป็นสตรท่ีีรปูโฉมงดงามย่ิง

ภาพวาดสาวงามผู้ใดบ้างไม่อยากดู หัวข้อสนทนาของชาวบ้าน 

จงึวนอยู่กับเรือ่งสาวงามผู้กระท�าผิด ท่ีแปลกก็คอืบนกระดานติดประกาศจบั

ไม่ได้บอกว่านางกระท�าความผิดเรื่องใด

การคาดเดาต่างๆ เป็นไปอย่างเกรยีวกราว ย่ิงเป็นการเพ่ิมความลกึลบั

ให้กับสาวงามผูก้ระท�าผดิผูน้ีอี้กชัน้หน่ึง

อี กด ้ าน  ในคฤหาสน ์ของผู ้ มี อ� านาจราชศักดิ์ แห ่ งหนึ่ ง 

แถบชานเมืองหลวง บุรุษผู ้หนึ่งยืนอยู ่ในห้อง แสงอาทิตย ์จาก 

นอกหน้าต่างส่องกระทบร่างของเขา อาบย้อมเงาร่างสูงตระหง่าน 

ล�่าสันแข็งแรงของเขาให้มีประกายสีทองเคลือบอยู่ชั้นหนึ่ง

เขายืนอยู่ข ้างผนัง หยุดน่ิงเป็นเวลานานเพียงเพราะบนผนัง 

มีภาพหญิงงามภาพหน่ึงแขวนอยู่ นักวาดวาดภาพน้ีตอนหญิงงาม 

เพิ่งอายุสิบห้า เป็นภาพในพิธีปักปิ่น* ของนาง

ฝีมือของนักวาดยอดเย่ียมลึกล�้าดุจเทพเซียน วาดใบหน้าและ

ลักษณะท่าทางอันมีเสน่ห์ชวนพิสมัยของหญิงงามออกมาราวกับมีชีวิต 

มมุปากสวยงามหยักโค้งเป็นรอยย้ิมงดงามชวนลุ่มหลง เพ่ิงจะอายุสิบห้าปี

ก็มีรูปโฉมดุจเทพธิดา งามล่มบ้านล่มเมืองแล้ว 

นยัน์ตาด�าสนทิมองไม่เหน็ก้นบึง้ของบรุษุผูน้ีป้กตจิะมปีระกายเยียบเย็น

คมกรบิท�าให้คนเคารพย�าเกรง แต่ยามมองสตรใีนภาพวาด แววตากลบั 

* พิธีปักปิ่น คือพิธีแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะออกเรือนของหญิงสาวชาวจีนเมื่ออายุครบสิบห้าปี
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ทอประกายลึกล�า้อ่อนโยนยากท่ีผู้ใดจะสังเกตเห็น ในสายตาของผูท่ี้มองมา

จะเห็นเพียงว่าเขามองหญิงสาวในภาพ แต่ความจริงแล้วเขาก�าลังมองเงา

ของหญิงสาวอีกคนหนึ่งผ่านหน้าตาและลักษณะท่าทางของหญิงงาม 

ในภาพวาดต่างหาก

สายตาของเขาจดจ่อเช่นน้ัน คล้ายจะสลกัภาพวาดหญงิงามลงไป

ในสมอง เวลาคล้ายหยุดนิง่อยู่กับที ่กระท่ังมคีนมาท�าลายความเงยีบ

"ฝ่าบาท พาคนมาแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

หยวนเจี๋ยปรากฏตัวข้ึนท่ีด้านหลังดุจเงาพลางรายงานเสียงต�่า 

ต่อผู้เป็นนายด้วยความนอบน้อม

ในท่ีสุดไป่หลี่ซีก็เบนสายตาจากคนในภาพวาด ยามที่หันมามอง

หยวนเจี๋ย แสงอาทิตย์ก็ส่องกระทบใบหน้าหล่อเหลาเหนือผู้คนของเขา  

อู่ซฮ่ีองเต้ในวัยสามสบิหก ท่ัวร่างมกีลิน่อายของบรุุษท่ีเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั 

ท่วงทสีภุาพเยือกเย็น หนักแน่นสขุมุเก็บง�าความรูส้กึ รวมทัง้มพีลงัอ�านาจ

ของผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ที่จารึกอยู่ในกระดูก

ยามน้ีในดวงตาด�าสนิทมีประกายเจิดจ้าระริกไหว น�้าเสียง 

ก็คล้ายมีความพยายามกดข่มความตื่นเต้นดีใจเจืออยู่จางๆ

"คนเล่า?"

"จัดให้อยู่ท่ีเรือนซีจู ๋ ให้คนดูแลปรนนิบัติรับใช้ ไม่กล้าละเลย 

พ่ะย่ะค่ะ" 

ในดวงตาของไป่หลี่ซีพลันเป่ียมไปด้วยความเบิกบาน เส้นสาย 

บนใบหน้าท่ีดูแข็งกระด้างเย็นชาก็ผ่อนคลายลง มุมปากหยักโค้งเป็น 

รอยย้ิมจางๆ ดอูบอุน่ดจุแสงอาทิตย์ท่ีเพ่ิงโผล่พ้นขอบฟ้า ประกายอ่อนโยน
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ละมุนละไมในดวงตาคล้ายสามารถแบกรับความมืดมิดในโลกนี้ได้

หยวนเจี๋ยท่ีติดตามอยู่ข้างกายอีกฝ่ายมานานปีอดทอดถอนใจ 

อยู่ในใจไม่ได้ เขาไม่ได้เห็นผู้เป็นนายดีใจเช่นนี้มานานแสนนานแล้ว

ก่ีปีมาแล้ว นับแต่สตรผีูน้ัน้หายตวัไป ฝ่าบาทก็ทรงไม่เคยมคีวามสขุ

อย่างแท้จริง

"หยวนเจี๋ย"

"กระหม่อมอยู่นี่พ่ะย่ะค่ะ"

"ปีนี้นางอายุเท่าไรแล้ว"

"สิบเจ็ดพ่ะย่ะค่ะ"

"สบิเจด็แล้วหรอื..." ไป่หลีซ่ถีอนใจเบาๆ ด้วยความปล้ืมปีต ิจากน้ัน

ก็เอ่ยเบาๆ คล้ายพูดกับตนเอง "สิบเจ็ดปีแล้ว นางช่างเหี้ยม..."

ในน�า้เสยีงทีท่อดถอนใจ นอกจากมคีวามสุขแล้วยังมคีวามเจ็บปวด

ชอกช�้าและไม่ยินยอม รวมทั้งความแค้นใจที่พูดไม่ออก

หยวนเจี๋ยรีบก้มหน้าลง ไม่กล้ามีความคิดเห็นต่อ 'นาง' ท่ีอีกฝ่าย

เอ่ยออกมาแม้แต่น้อย หลายปีมานี้ ในโลกนี้ก็มีเพียงสตรีผู้น้ันที่ท�าให ้

ผู้เป็นนายของเขาเฝ้าคิดถึงไม่ลืมเลือน แม้ผ่านไปหลายปีก็ยังคงฝังลึก 

อยู่ในใจราวใช้มีดสลักไว้ ไม่สามารถลบออก และไม่สมัครใจจะลบ

แต่กไ็ม่น่าแปลก สตรผีูน้ัน้...พิเศษอย่างแท้จรงิ ดเูหมอืนมรีกัลกึซึง้

แต่กลับไร้ปรานี บอกไร้ใจแต่กลับมีใจ ตอนนั้นที่นางจากไปเป็นเพราะ 

เห็นแก่ส่วนรวม คิดเพ่ือฝ่าบาทอย่างแท้จริง เพียงแต่ในใจของฝ่าบาท 

ไม่อาจปล่อยวางได้เท่านัน้ เมือ่วนัเวลาผ่านไปนานเข้าก็กลายเป็นปมในใจ 

และเป็นเคราะห์กรรมของพระองค์เอง
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หยวนเจี๋ยติดตามผู้เป็นนายมาแต่ครั้งอีกฝ่ายยังเป็นรัชทายาท 

ตั้งแต่เป็นองครักษ์เล็กๆ ท่ีไม่ส�าคัญ ไต่เต้าขึ้นมาจนมีต�าแหน่งเป็น 

ผู้บัญชาการใหญ่อยู่ข้างกายฮ่องเต้ ได้เห็นผู้เป็นนายย�่าผ่านกองโลหิต 

ขึ้นมาทีละก้าวๆ กระท่ังได้นั่งบนบัลลังก์มังกรท่ีอยู่สูงสุดเหนือผู้คน 

ด้วยตาตนเอง

แต่ไรมาผู้เป็นนายท�าสิ่งใดก็จะตัดสินใจด�าเนินการอย่างฉับพลัน 

ไม ่โยกโย ้ พิรี้ พิไร มีความเด็ดขาดและวิ ธีการของผู ้ เป็นกษัตริย ์  

เป็นความเปรื่องปราดที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด แต่ยามอยู่ต่อหน้าสตรีผู้น้ัน  

กลบัเหมอืนเปลีย่นไปเป็นคนละคน บางครัง้เขาเองก็ยังสงสยัว่าผูเ้ป็นนาย 

ใช่ถกูวางยาด้วยหนอนพิษหรอืไม่ หาไม่เวลาผ่านไปนานปีเพียงน้ี เหตใุด 

ถึงยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจอีก

เพ่ือจะเอาตัวนางกลับมา ฝ่าบาทได้ทรงท�าทุกวิถีทาง กระทั่ง 

ไม่เลือกวิธีการ ทรงบัญชาให้ติดป้ายประกาศจับไปทั่วแคว้น เร่ืองนี ้

ก็แล้วไปเถิด เวลานียั้งจบัลกูศิษย์ของผูอ้ืน่มาอกี ทัง้ปล่อยข่าวออกไปว่า 

จะรับเป็นพระธิดาบุญธรรม และแต่งตั้งให้เป็นองค์หญิง!

ข่าวปล่อยออกไปแล้ว ถัดจากน้ีก็ต้องดูว่าสตรีผู้น้ันจะเล่นด้วย 

หรือไม่ ในความคิดของหยวนเจี๋ย สตรีผู้น้ันใจด�าอ�ามหิตมากพอ ไม่แน่

ยงัอาจตัดสินใจเด็ดขาดหลบซ่อนตัวไม่ออกมา ความมุ่งหวงัของฝ่าบาท 

ก็คงต้องคว้าน�้าเหลว

ทว่าค�าพูดเหล่าน้ีหยวนเจี๋ยกล้าคิดอยู่เพียงในใจเท่าน้ัน ไม่กล้า 

เอ่ยออกจากปาก น่ันเป็นปมในใจของฝ่าบาท เป็นสิ่งต้องห้ามของ 

ผู้เป็นกษัตริย์ที่แตะต้องไม่ได้เด็ดขาด
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ไป่หลี่ซีกล่าวกับหยวนเจี๋ยเบาๆ "ไปเถิด เราอยากจะไปดูนาง 

ให้เต็มตา"

"พ่ะย่ะค่ะ" หยวนเจี๋ยถอยไปอยู่ด้านหนึ่ง รอผู้เป็นนายเดินผ่านไป

แล้วจึงตามหลังไปอย่างเงียบๆ

สถานท่ีที่พวกเขาอยู่ในเวลานี้คือคฤหาสน์ชานเมืองที่อยู่ห่างจาก

เมืองหลวงสิบลี้ เพ่ือหลบเลี่ยงหูตาของคนในวัง หลังจากพวกเขา 

จบัตวัลกูศิษย์ของสตรผีูน้ั้นได้ก็คุ้มกันและส่งตวัมายังเมอืงหลวง จากน้ัน

ก็จัดให้อยู่ที่นี่อย่างลับๆ

ระหว่างทางจากเรือนหลักไปที่เรือนซีจู๋ ไป่หลี่ซีก้าวย่างอย่างสุขุม

มั่นคง ไม่รีบไม่ร้อนเฉกเช่นปกติ แต่หยวนเจี๋ยรับรู้ได้ถึงฝีเท้าท่ีเบาและ

รวดเร็วของผู้เป็นนาย

"หยวนเจี๋ย"

"กระหม่อมอยู่นี่พ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าว่า...นางรูปร่างหน้าตาเหมือนคนในภาพหรือไม่"

"ทูลฝ่าบาท แม่นางผู้นี้ดูสดใสมีชีวิตชีวากว่าคนในภาพพ่ะย่ะค่ะ"

"เช่นนั้นหรือ" มุมปากของไป่หลี่ซีหยักโค้งมากข้ึน จากน้ันก็ถาม

อย่างออกจะเป็นกังวล "ที่เราจับกุมนางมา นางโกรธหรือไม่"

หยวนเจีย๋บ่นอบุอบิในใจ จบัตัวผูอ้ืน่มายังจะกลวัผูอ้ืน่โกรธอกีหรือ 

ไม่ผดิจากท่ีคาด พอฝ่าบาทเจอเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับสตรผีูน้ัน้ก็เปลีย่นเป็น 

ไม่ปกติแล้ว แต่ปากของเขาไม่กล้าพูดออกไปเช่นนี้ จึงรีบตอบค�า  

"แม่นางผู้นี้ควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่ง ไม่เอะอะไม่โวยวาย"

"อ้อ" ไป่หลี่ซีคาดคิดไม่ถึง หันไปมองหยวนเจี๋ย "นางไม่เอะอะ 
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ไม่โวยวาย แล้วไม่หวาดกลัวหรือ"

"แม่นางผู้นี้แม้อายุยังน้อย อุปนิสัยกลับสุขุมหนักแน่น มีท่วงท่า 

ของการเป็นผู้น�า" ลูบตามขน* ของผู้เป็นนายย่อมไม่ผิดแน่

ไป่หล่ีซีฟังแล้วดวงตาเปล่งประกายวาว รอยย้ิมย่ิงกว้างข้ึน  

ไม่พูดอะไรอีก หมุนตัวเดินไปข้างหน้าต่อ

หยวนเจี๋ยถอนหายใจด้วยความโล่งอก จากนั้นก็เดินตามหลัง 

ผู้เป็นนายไป

มาถึงเรือนซีจู๋ สี่ด้านล้วนมีผู้รักษาการณ์ พวกเขาเป็นยอดฝีมือ 

ของราชส�านักที่รับบัญชาจากไป่หลี่ซีมาเฝ้าพิทักษ์คนที่เขาอยากพบ  

ส่วนคนที่อยู่ในห้องก็คือแม่นางน้อยที่เขาตั้งใจให้คนไปจับตัวมา

ถึงไป่หลี่ซีจะอยู่ในราชส�านักเรียกลมเรียกฝนมานานปี พบเจอ

อุปสรรคมากมาย แต่ทุกครั้งก็สามารถรับมือได้โดยไม่สะทกสะท้าน  

มาบดันีเ้มือ่ต้องเผชญิหน้ากับหญิงสาวท่ีอยู่ในห้อง เขากลับตืน่เต้นข้ึนมา

อย่างฉับพลัน

เขาหยุดฝีเท้าอยู่ที่หน้าประตู ภายนอกยังคงดูสงบนิ่งสุขุม แต ่

หยวนเจี๋ยกลับมองออก มือที่ก�าแน่นของผู ้เป็นนายบ่งบอกให้รู ้ถึง 

ความตืน่เต้นและกังวลในใจ ผูเ้ป็นกษตัรย์ิมกัเก็บซ่อนความรู้สกึไว้ภายในใจ 

จนลึก ไม่เผยด้านที่อ่อนแอออกมาให้เห็นง่ายๆ ดังนั้นหยวนเจี๋ยจึงได้แต่

แสร้งท�าเป็นไม่เหน็ ยืนนอบน้อมอยูด้่านหลัง ส่วนไป่หลีซ่ลีงัเลอยู่เพียงชัว่ขณะ 

ก็ผลักประตูเข้าไปเหมือนไม่มีอะไร

หญิงสาวที่อยู่ภายในห้องเมื่อได้ยินเสียงเคลื่อนไหวนอกประต ู

* ลูบตามขน เป็นส�านวน หมายถึงคล้อยตามความคิดเห็นของคนผู้นั้น
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ก็หมุนตัวมา มองประสานสายตากับเขา

วินาทีที่สายตาสบประสานกัน ไป่หลี่ซีพลันอึ้งตะลึงไป ภาพวาด 

จะอย่างไรก็คือภาพวาด ต่อให้วาดได้ราวกับถอดชีวิตจิตใจออกมา 

ก็เทียบไม่ได้กับตัวจริง

ห ้วงเวลานี้แม ้เขาจะเตรียมตัวเตรียมใจอยู ่ก ่อน แต่ยังคง 

ไม่อาจสะกดกลั้นคลื่นอารมณ ์ ท่ีซัดสาด ข้ึนมาในใจเอาไว ้ ได ้  

มีความตื่นเต้นดีใจ ความตื้นตันใจ ความคิดถึง และความเศร้าใจ 

อย่างลึกซึ้ง หลากหลายอารมณ์ความรู้สึกผสมปนเปถาโถมเข้ามาในใจ

ของเขา

เขาจ้องมองนาง นางก็จ้องมองเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็น 

ดวงตางามแวววาวใสกระจ่างดุจน�้าในทะเลสาบ ใสบริสุทธ์ิดุจนัยน์ตา 

ของกวางน้อย มคีวามประหลาดใจ ความพิศวงสงสยั ท่ีมากกว่าน้ันก็คอื

ความอยากรู้

อูอี เสวี่ยรู ้ จัก เขา เพราะในห ้องเ ก็บภาพวาดของประมุข 

หุบเขาหมื่นบุปผามีภาพวาดของคนผู ้นี้แขวนอยู่ นางคิดอย่างไร 

ก็คิดไม่ถึงว่าคนที่จับตนมาจะเป็นฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน...อู่ซีฮ่องเต้

อู ่ซีฮ ่องเต ้เป ็นฮ่องเต ้ ท่ีดี  เขาทุ ่มเทก�าลังบริหารราชกิจ รัก 

อาณาประชาราษฎร์ ลงโทษขุนนางท่ีทุจรติต่อหน้าท่ีและฉ้อราษฎร์บงัหลวง

อย่างเด็ดขาด ภายใต้การปกครองของเขา อาณาประชาราษฎร ์

ล้วนอยู่เย็นเป็นสุข ชนต่างเผ่าไม่กล้ารุกราน

"นางหนูเสวี่ย" ไป่หลี่ซีเรียกนางเบาๆ 

อูอเีสว่ียตกตะลงึ ในโลกน้ีคนทีเ่รยีกนางว่า 'นางหนเูสว่ีย' นอกจาก
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อาจารย์ท่ีถึงแก่กรรมไปแล้ว ก็มีแต่สิงฟู่อว่ีคนรักของนางเท่านั้น ทว่า 

เวลานี้ฮ่องเต้ที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกะทันหันก็เรียกนางแบบน้ีเช่นกัน  

ความสนิทสนมและความรักใคร่เอ็นดูท่ีอยู่ในน�้าเสียงปรากฏออกมา 

จนหมดสิ้น ท�าให้นางยิ่งงุนงงสงสัย

แม้นางจะถูกจับตัวมาแต่ก็หาได้หวาดกลัวแม้แต่น้อย เพราะ 

คนท่ีจับตัวนางมาเหล่าน้ีล้วนเคารพนบนอบและมีมารยาทต่อนาง 

มาตัง้แต่เริม่ต้น ไม่กล้าท�าร้ายนางแม้แต่เส้นผม กระท่ังปกป้องคุม้ครองนาง

อย่างท่ีสดุ ราวกับถ้านางถูกกระแทกกระท้ันแม้น้อยนดิก็จะท�าให้พวกเขา

ศีรษะหลุดจากบ่าเช่นนั้น

นางไม่กลัวฮ่องเต้ เพราะนางสัมผัสถึงแรงปรารถนาชั่วร้ายใดๆ  

จากรอบกายฮ่องเต้ไม่ได้ ฮ่องเต้จับนางมาหาใช่เพ่ือเรื่องชู้สาว อีกทั้ง 

ความรู้สึกท่ีนางมีต่อฮ่องเต้...เป็นความรู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดท่ีแปลก

ประหลาดและบอกไม่ถูก

ไป่หลี่ซีก้าวไปข้างหน้าช้าๆ แต่ก็กลัวจะท�าให้นางตกใจ ดังน้ัน 

จึงรักษาระยะห่างไว้หลายก้าว ปลอบขวัญนางอย่างอ่อนโยน

"ไม่ต้องกลัว อยู่ที่นี่เจ้าจะปลอดภัยทุกอย่าง ไม่มีผู้ใดท�าร้ายเจ้า"

น�้าเสียงของเขาอ่อนโยนอย่างท่ีสุด ท่ีมากกว่าน้ันคือความจริงใจ

และห่วงใย หัวใจของนางได้รับการปลอบบ�ารุงขวัญอย่างประหลาด  

ท�าให้นางมีความกล้าท่ีจะมองจ้องเขามากข้ึน นางกวาดตาข้ึนลง 

มองประเมนิเขา นยัน์ตาดจุกวางน้อยของนางเบกิจนกลมโต สาดประกาย

แวววาวด้วยความอยากรู้

"เพราะเหตุใดท่านจึงจับตัวข้ามา" นางเอ่ยถามอย่างสงสัย
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"ให้เจ้าทาย" เขาหัวเราะ ในน�้าเสียงมีความรักใคร่เอ็นดู

"เอ่อ...ข้าทายไม่ถูก" นางสั่นศีรษะเบาๆ

"เจ้ามองดูข้า ไม่รู้สึกว่าหน้าตาของเราสองคนมีส่วนคล้ายกันหรือ"

อูอีเสว่ียเบิกตากว้าง คล้ายตระหนักรู ้ ข้ึนมาในฉับพลัน มิน่า 

นางเห็นเขาแล้วถึงได้รู ้สึกสนิทสนมใกล้ชิด ใช ่แล้ว นางกับเขา 

หน้าตาคล้ายกันอยู่บ้าง

ฮ่องเต้แม้จะเป็นบุรุษ แต่องคาพยพทั้งห้าบนใบหน้าของเขา 

ก็ประณีตละเอียดอ่อน เพียงเพราะเขามีความองอาจห้าวหาญของ 

ผู ้เป็นจอมทัพ รวมท้ังความสุขุมลุ ่มลึกและความมีสง่าน่าเกรงขาม 

ที่ เกิดจากการหล่อหลอมมานานปี จึงท�าให้คนมองข้ามเส้นสาย 

อันประณตีละเอยีดอ่อนบนใบหน้าของเขาไป เมือ่พิจารณาดอูย่างละเอยีด 

ความจริงแล้วเขาดูสุขุมลุ่มลึกสุภาพเรียบร้อย โดยเฉพาะยามคล่ีย้ิม 

ยิ่งดูหล่อเหลา

จุดท่ีเหมือนกันระหว่างเขากับนางคือดวงตา แต่ขนคิ้วของเขา 

ค่อนข้างหยาบ ถ้าละเอยีดกว่าน้ีสกัหน่อยล่ะก็...นางพบว่าใบหน้าช่วงบน

ของเขาเหมือนตนอย่างมาก

"ท่านเป็นอะไรกับข้า"

นางแน่ใจ บรุษุผูน้ี้จะต้องมอีะไรเกีย่วข้องกับนางแน่นอน นางเป็น 

เด็กก�าพร้าท่ีอาจารย์เก็บมาเลี้ยง ไม่มีบิดามารดา มีเพียงอาจารย์กับ 

ศษิย์พ่ีศษิย์น้องทีหุ่บเขาหมืน่บปุผาอยู่กับนาง นางมกัคิดอยู่เสมอ ไม่แน่ว่า

นางอาจจะมีคนในครอบครัวกับเขาเช่นกัน เพียงแต่ไม่รู้เพราะเหตุใด 

จงึได้ทอดท้ิงนางทียั่งเป็นทารก เวลานีน้างพลันมคีวามคิดทีอ่าจหาญข้ึนมา
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อีกอย่างหนึ่ง บางทีอาจไม่ใช่ทอดทิ้ง หากแต่ไม่ระวังท�าหายไป

ไป่หลี่ซีพึงพอใจในการพูดจาตรงๆ ไม่อ้อมค้อมของนางอย่างมาก 

เพียงเห็นหน้าครั้งแรกเขาก็ชอบเด็กคนนี้แล้ว

"ท้ังคิว้ ขนตา และดวงตาของเจ้าคล้ายข้า เจ้าว่ามส่ีวนทีค่ล้ายกันมาก

เช่นน้ี ข้าน่าจะเป็นอะไรกับเจ้า"

นางชะงักอึ้ง จากนั้นก็คาดเดาอย่างไม่ค่อยแน่ใจ "พี่ชาย"

"พรืด..." หยวนเจี๋ยที่อยู่นอกประตูได้ยินแล้วแทบจะหลุดหัวเราะ

ออกมา ตกใจจนต้องรบีเอามอือดุปาก นีไ่ม่อาจต�าหนิท่ีเขากลัน้ไม่อยู่ได้ 

เพราะมันน่าขันเกินไปจริงๆ

เด็กสาวอายุสิบเจ็ดเรียกฝ่าบาทท่ีมีพระชนมพรรษาสามสิบหกว่า 

พ่ีชาย ท้ังที่พระชนมพรรษาของฝ่าบาทมากพอที่จะเป็นบิดาของนางได้  

แต่ก็ไม่น่าแปลกใจหรอก ฝ่าบาทของพวกเขาบ�ารุงรักษาร่างกายได้ดี  

ดูแล้วยังหนุ ่มแน่นหล่อเหลา มีเพียงอย่างเดียวท่ีแตกต่างจากเดิม  

นั่นคือลักษณะท่าทางอันเคร่งขรึมน่าเกรงขามท่ีเพ่ิมเข้ามาเนื่องจาก

ประสบการณ์ชีวิตอันยาวนาน

ไป่หลี่ซีอึ้งไปแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้ พร้อมกันน้ันก็ถลึงตาไปทาง 

นอกประตทีูหนึง่ เพ่ือไม่ให้นางหนูเสว่ียหวาดกลวัดงันัน้เขาจงึไม่ได้ให้คน

ปิดประตู แต่ให้องครกัษ์คนอืน่ล่าถอยออกไป เหลอืเพียงหยวนเจีย๋เฝ้าอยู่

หน้าประตูคนเดียว

หยวนเจี๋ยถูกผู ้เป็นนายขึงตาใส่ ตกใจจนต้องกล้ันลมหายใจ  

ยืนตัวตรงแน่ว

ไป่หลีซ่หีนัหน้ากลบัมา หวัเราะแล้วส่ายหน้าน้อยๆ ให้นาง "เดก็เอ๋ย 
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ข้าอายุไม่น้อยแล้ว"

แม้เขาจะอยู่ในวัยฉกรรจ์ยังหนุ่มแน่น แต่เปรียบกับนางก็นับว่า 

แก่แล้ว

อูอีเสวี่ยคาดเดาต่อ "เป็นอา? เป็นน้า? หรือลุง?"

ไป่หลี่ซีชอบท่าทีการพูดท่ีใสซื่อบริสุทธ์ิเพราะความอยากรู้และ 

ไม่มีความหวาดกลัวเขาของนางอย่างมาก ในท่ีสุดก็ห้ามใจไม่อยู่ 

ยื่นมือไปลูบไล้ดวงหน้าน้อยๆ ของนางด้วยความรักและสงสาร

"ลูกเอ๋ย ข้าเป็นพ่อของเจ้า"

อูอเีสว่ียตะลงึงัน ไม่ว่าอย่างไรนางก็นึกไม่ถึงว่าจะได้รบัค�าตอบเช่นน้ี

หยวนเจีย๋ทีอ่ยูห่น้าประตกูต็ืน่ตะลงึราวกับเป็นหนิแกะสลกัไปแล้ว 

ทว่าไป่หลีซ่ไีม่มเีวลาจะไปสนใจเขา หากแต่มองจ้องออูเีสว่ียน่ิง

"ไม่ผิด ข้าเป็นพ่อของเจ้า ส่วนแม่ของเจ้าก็คืออาจารย์ของเจ้า  

อูมู่ฉิน"

ออูเีสวีย่ปากอ้าตาค้าง พูดอะไรไม่ออกเป็นนานสองนาน แต่นางรู้

คนผูน้ีไ้ม่มคีวามจ�าเป็นต้องโกหกนาง เพราะเขาเป็นฮ่องเต้ เขาไม่จ�าเป็น

ต้องท�าทุกวิถีทางจับนางมาเพียงเพื่อจะโกหกนางว่าเขาเป็นพ่อของนาง

"...พ่อ"

"ใช่ นางหนูเสวี่ย เจ้าเป็นลูกของข้ากับฉินเอ๋อร์ เป็นลูกสาวของข้า

ไป่หลี่ซี" นัยน์ตาของเขาเปียกชุ่ม แม้จะพยายามข่มกลั้น แต่ขอบตา 

ก็ยังคงแดงเรือ่ บรุษุไม่หล่ังน�า้ตาง่ายๆ นับประสาอะไรกับบรุุษทีเ่ป็นฮ่องเต้ 

น�้าตาของผู้เป็นกษัตริย์ล�้าค่ายิ่งนัก

ส�าหรับอูอีเสวี่ย น่ีเป็นเรื่องน่าตื่นตระหนกตกใจเกินไปแล้ว  
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นางไม่รูค้วรรบัมอือย่างไร ฮ่องเต้เป็นบดิาของนาง เร่ืองน้ีก็น่าตืน่ตระหนก

มากพอแล้ว แต่เทียบไม่ได้เลยกับความตื่นตระหนกตกใจท่ีนางมีต่อ 

อีกเรื่องหนึ่ง

อาจารย์เป็นมารดาของนาง!

"จะเป็นไปได้อย่างไร อาจารย์ นาง...นางไม่เคย..." อูอีเสวี่ย 

พูดขึ้นช้าๆ แต่เป็นนานก็พูดออกมาไม่จบประโยค

"นางหนเูสวีย่ อย่าต�าหนินาง เป็นความผดิของพ่อเอง ท่ีนางไม่บอกเจ้า

เพราะต้องการปกป้องเจ้า หากไม่ท�าเช่นน้ัน เจ้าคงไม่อาจใช้ชวิีตอย่างมอีสิระ

ไร้สิง่ผกูมดัเช่นนีไ้ด้ เวลานีไ้ด้เหน็เจ้าด้วยตาตนเอง พ่อไม่อาจไม่ยอมรบั 

การตดัสนิใจของนางในตอนน้ัน...ถูกต้องแล้ว..." ทว่าก็โหดเหีย้มไร้เย่ือใย  

ถึงกับปิดบงัเขามานานเพียงน้ี ไม่ให้เขาได้รูเ้ลยว่าตนเองมบีตุรสาวท่ีน่ารกั

อยู่คนหนึง่ กระทัง่เพ่ือจะตดัขาดเบาะแสท้ังหมด แม้แต่บตุรสาวนางก็ปิดบงั 

ใช้ฐานะของอาจารย์มาดูแล ความรู้สึกของเขาท่ีมีต่อสตรีผู้นั้นคือท้ังรัก 

ทั้งโกรธ ทั้งแค้นใจ

อูอีเสว่ียก็ขอบตาแดงแล้วเช่นกัน น�้าตาเม็ดโตร่วงเผาะๆ ลงมา  

นางจบัมอืไป่หลีซ่ ีร้องไห้ระบายความน้อยเน้ือต�า่ใจ

"อาจารย ์ เป็นแม่ของข ้า น่ีมันเรื่องอะไรกัน เพราะเหตุใด 

นางจึงไม่บอกข้า ข้าอยู่กับนางมาหลายปีเพียงน้ี นางรักข้า เอ็นดูข้า  

แต่เพราะเหตุใดจึงปิดบังข้ามาโดยตลอด กระทั่งตายก็ไม่ยอมบอกข้า"

ไป่หลี่ซีรั้งตัวนางเข้ามากอดไว้ เช็ดน�้าตาให้นางด้วยความปวดใจ 

เขามคีวามคบัแค้นใจมากพอกับบตุรสาว หญิงเจ้าเล่ห์ผูน้ั้นไม่เพียงโกหกเขา 

ยังโกหกบุตรสาว ตอนน้ีนับว่าดีย่ิง มีบุตรสาวโกรธนางร่วมกันกับเขา  
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แต่เห็นบุตรสาวเสียใจเขาก็อดสงสารไม่ได้

"เจ้าไม่ต้องเสียใจ แม่ของเจ้ายังไม่ตาย"

เสียงร้องไห้พลันหยุดชะงัก อูอีเสว่ียตื่นตระหนกตกใจอีกครั้ง  

ดวงตาชุม่น�า้ตากะพรบิปรบิๆ ถามด้วยสีหน้าทีเ่ตม็ไปด้วยความประหลาดใจ 

"นางยังไม่ตาย?!"

"ใช่ พ่อหาตัวเจ้ามาก็เพ่ือล่อนางให้ปรากฏตัวออกมา มีเพียง 

ต้องท�าเช่นน้ี พ่อจงึจะ..." เขาคิดจะบอกว่า 'จึงจะจบัตวันางได้' แต่รู้สึกว่า

ค�าพูดน้ีพูดต่อหน้าบุตรสาวดูจะไม่เหมาะสม คร้ันแล้วจึงเปล่ียนค�าพูด 

"พ่อจึงจะได้พบนาง"

ใช่แล้ว เขาต้องการพบนาง นางเข้าใจว่าแสร้งตายก็หลอกเขาได้

เช่นนั้นหรือ เขาไป่หลี่ซีไม่ใช่คนท่ีจะถูกหลอกได้ง่ายดาย ตอนรู้ว่า 

นางอาจไม่ได้ตายเขาโกรธมาก

หญิงผู้นั้นถึงกับแกล้งตาย นางรู้หรือไม่ ตอนได้รับข่าวว่านางตาย

เขาเสียใจมากเพียงใด

รักมากเพียงใด หัวใจก็เจ็บปวดมากเพียงน้ัน ความเสียใจของเขา

แปรเปลี่ยนเป็นความแค้น เขาแค้นนาง เขาจะต้องจับตัวนางมาให้ได้  

การจับตัวนางได้กลายเป็นความมุ ่งมั่นของเขาไปแล้ว ด้วยเหตุน้ี 

เขาไม่เพียงจับตัวบุตรสาวมา ยังออกประกาศจับไปทั่วทั้งใต้หล้า

ไม่ว่านางซุกซ่อนตัวอยู่ที่ใด ต่อให้ขึ้นสวรรค์ลงนรก เขาก็จะต้อง 

หาตัวนางให้พบให้ได้!

เพลงิโทสะทัว่ร่างของเขา แม้แต่อูอเีสว่ียทีอ่ยู่ในอ้อมแขนก็สมัผสัได้ 

นางกะพริบตาท่ีมีหยาดน�้าตาคลอขังมองสีหน้าของบิดา อย่าเห็นว่า 
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นางดูทึ่มทื่อ นางเป็นหญิงสาวที่งดงามฉลาดเฉียบแหลมผู้หนึ่ง

ฮ่องเต้เป็นบดิาของนาง อาจารย์เป็นมารดาของนาง คนในราชวงศ์

กับคนในยุทธภพให้ก�าเนิดนาง แค่คิดก็รู้ว่าเบื้องหลังจะต้องมีเรื่องราว 

ทีม่สีสีนัน่าสนใจแน่นอน อกีทัง้ท่านแม่ยังแกล้งตาย ทีท่�าไปหากไม่ใช่เพราะ

ต้องการจะซุกซ่อนตัวจากท่านพ่อแล้วจะเป็นเรื่องใดได้

หัวสมองของอูอีเสว่ียหมุนอย่างรวดเร็ว ท่ีท่านพ่อฮ่องเต้ของนาง 

จับตัวนางมาต้องท�าไปเพ่ือท่านแม่อาจารย์แน่นอน และเพราะเหตุใด 

ท่านแม่อาจารย์จึงยอมแสร้งตาย ไม่ยอมพบหน้าท่านพ่อฮ่องเต้ เรื่องน้ี 

จะต้องมีสาเหตุมากมายซ่อนแฝงอยู่ นางจะต้องรู้ให้แน่ชัด คร้ันแล้ว 

นางก็คว้าชายเสื้อท่านพ่อฮ่องเต้ พร้อมเรียกออกมาค�าหนึ่ง

"ท่านพ่อ"

สหีน้าทีห่ม่นขรมึของไป่หลีซ่พีลนัตืน่จากภวังค์เพราะค�าว่า 'ท่านพ่อ' 

ความเฉยีบขาดดดุนัในดวงตาก็เปลีย่นเป็นใสกระจ่างเพราะน�า้เสยีงนุม่นวล

ละมนุละไมของบุตรสาว

"นางหนูเสวี่ย" เขาเรียกนางด้วยเสียงอ่อนโยน

"ท่านพ่อ ท่านโปรดเล่าให้ข้าฟังจะได้หรอืไม่ ตอนนัน้ท่านกับท่านแม่ 

พบกันได้อย่างไร ข้าอยากฟังเรื่องราวของท่านพ่อท่านแม่ อยากเข้าใจ

พวกท่าน ข้าดีใจมากที่มีคนในครอบครัวแล้ว"

เมื่อใดที่อูอีเสว่ียประจบออดอ้อนขึ้นมา ในหุบเขาหมื่นบุปผา 

ไม่มีผู้ใดต้านทานได้ นอกจากนางจะมีความงามล่มบ้านล่มเมืองแล้ว 

อปุนสิยัก็ย่ิงท�าให้คนรกัและเอน็ด ู เป็นหญิงสาวทีช่วนลุม่หลง คนเห็นคนรัก  

ผเีหน็ผห่ีวงใย นางเป็นฝ่ายท�าตวัใกล้ชดิสนิทสนมกับไป่หลีซ่ ี แม้ไป่หลีซ่ ี
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จะเป็นกษัตริย์ผู ้สูงศักดิ์ แต่เมื่อมาอยู่ต่อหน้านางก็เปลี่ยนเป็นบิดา 

ที่ใจอ่อนเป่ียมไปด้วยรักและเมตตา

เขาถอนหายใจยาว ดึงมอืบุตรสาวมาน่ังลง ขณะจะเล่าเร่ืองในอดตี

ให้นางฟังอย่างละเอียดอยู่นั้นเขาพลันหยุดชะงัก หันหน้ามองไป  

แล้วก็เห็นหยวนเจี๋ยเงี่ยหูรอฟัง สีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นขรึมลงทันที

หยวนเจ๋ียถูกผูเ้ป็นนายถลึงตาใส่ก็ตกใจได้สตกิลบัคนืมา รบีเหยียดตวั 

ยืนตรง

"หยวนเจี๋ย ปิดประตู สั่งการลงไปให้ทุกคนล่าถอยออกไปที ่

ลานด้านนอก ไม่มีค�าสั่งจากเรา ห้ามเข้ามาใกล้เป็นอันขาด"

"กระหม่อมน้อมรับพระบัญชา"

หยวนเจี๋ยรีบปิดประตู แม้เขาจะอยากฟังมาก แต่เขาอยากจะ 

รักษาศีรษะของตนไว้มากกว่า

อูอีเสว่ียถึงกับเป็นพระธิดาของฝ่าบาท! ความลับนี้ยิ่งใหญ่นัก  

มิน่าฝ่าบาทจึงมีพระบัญชา ถ้านางบาดเจ็บแม้ผมสักเส้น ก็ให้พวกเขา 

บั่นศีรษะตนเองมาขอรับผิด นั่นคือองค์หญิงเชียวนะ

ดจูากท่าทางทะนถุนอมดจุของล�า้ค่าหายากของฝ่าบาท ยังไม่เคยเห็น

ทรงปฏิบติัต่อองค์ชาย องค์หญิงองค์ใดในวังมาก่อน เป็นท่ีประจกัษ์ชดัว่า

ในพระทยัของฝ่าบาท ตัง้แต่ต้นจนจบก็มสีตรทีีช่ือ่อมููฉ่นิเพียงผูเ้ดยีวเท่านัน้

แม้ดูภายนอกฝ่าบาทจะแค้นสตรีผู้นั้น แต่กับบุตรสาวท่ีนางเป็น 

ผู้ให้ก�าเนิดกลับทรงทะนุถนอมย่ิง มีเพียงต้องรักสตรีผู้น้ันอย่างแท้จริง

เท่านั้น จึงจะรักและทะนุถนอมลูกที่ท้ังสองให้ก�าเนิดมา ฝ่าบาทก�าลัง

หลอกตนเองและหลอกผู้อื่น
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หยวนเจี๋ยส่ายหน้า เขาสั่งทุกคนให้ล่าถอยออกไปข้างนอก  

มอบเรอืนด้านในให้สองพ่อลกูได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชดิ เขามลีางสงัหรณ์ 

องค์หญิงผู้น้ีเป็นคนเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม การปรากฏตัวของนาง

เป็นการเปลี่ยนพลิกสถานการณ์ จะต้องคลี่คลายปมท่ีอัดแน่นอยู่ในใจ

ของฝ่าบาทมานานปี และท�าให้สตรีผู้นั้นไม่ดื้อรั้นต่อไปอีกได้แน่นอน

ในห้องเหลือเพียงพวกเขาสองพ่อลูก ในที่สุดไป่หลี่ซีก็สามารถ 

พูดคุยกับนางหนูเสวี่ยของเขาได้เต็มที่แล้ว 

ในดวงตาของบุตรสาววาววับไปด้วยหยาดน�้าตา ก�าลังมองเขา 

อย่างเฝ้ารอคอย ท�าให้หัวใจของเขาอ่อนยวบ ประหนึง่มนี�า้อุน่ในฤดใูบไม้ผลิ

มารินรดหลอมละลายหัวใจที่ปิดแน่นเกาะตัวเป็นน�้าแข็งของเขา

"นางหนูเสวี่ย"

"เจ้าค่ะท่านพ่อ"

ไป่หลี่ซีถูกค�าว่า 'ท่านพ่อ' ที่นางเรียกท�าให้รอยย้ิมกว้างไปถึงค้ิว  

ทัว่ทัง้ร่างโอนอ่อนผ่อนตามจนไม่มท่ีาทน่ีาเกรงขามหลงเหลอืแม้แต่น้อย 

มีแต่ความรักและเอ็นดูเต็มเป่ียม

"เรื่องนี้ต้องเริ่มจากเมื่อสิบแปดปีก่อน..."

ความทรงจ�าของไป่หลี่ซีล่องลอยไปยังเรื่องราวเมื่อสิบแปดปีก่อน 

ณ หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีอยู่ห่างไกลแห่งน้ัน แม้จะไม่มีเส้ือผ้าอาภรณ์และ 

บ้านเรอืนท่ีงามหรหูรา ทัง้ไม่มอีาหารเลศิรส ย่ิงไม่มเีหล่าขนุนางหมอบกราบ

อยู่กับพ้ืน แต่ช่วงเวลานั้นกลับเป็นช่วงเวลาที่เขามีอิสระไร้สิ่งผูกมัด 

และเรียบง่ายดีงามที่สุดในชีวิต

นางกับเขาในเวลา น้ันไม ่มีฐานะและต�าแหน ่งมาผูกมัด  
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ไม่มอี�านาจอทิธิพลและผลประโยชน์มาพัวพัน เป็นเพียงสามภีรรยาคูห่น่ึง

ในหมู่บ้านชนบท 

เรื่ องราวเริ่มขึ้นจากตอนท่ี เขาได ้พบกับนาง เขากับนาง 

เดิมทีเป็นไปไม่ได้ที่จะได้พบเจอกัน ทั้งหมดเป็นเพราะสวรรค์ล้อเล่น 

กับคน...
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เทือกเขาหุบปีศาจท่ีอยู่ทางตะวันตกของจงหยวน* มีลักษณะ

ภูมิประเทศสูงต�่าขรุขระเต็มไปด้วยอันตราย แต่กลับซุกซ่อนแดนสุขาวดี

ในโลกมนุษย์ไว้แห่งหนึ่ง สถานที่แห่งน้ีมีชื่อเรียกว่า 'หุบเขาหมื่นบุปผา' 

และอูมู่ฉินก็คือประมุขของหุบเขาหมื่นบุปผา

ในหุบเขาหมืน่บปุผามสีีฤ่ดทูีแ่บ่งแยกกนัอย่างชดัเจน ฤดใูบไม้ผลิ

ดารดาษไปด้วยบุปผานานาพรรณ ฤดูร้อนปุยเมฆบางเบา ฤดูใบไม้ร่วง

อาบย้อมไปด้วยใบเฟิงแดง ฤดูหนาวทุกแห่งถูกแต่งแต้มด้วยสีเงินยวง  

มดีนิฟ้าอากาศทีพิ่เศษไม่เหมอืนทีใ่ดและได้รบัการปกป้องโดยธรรมชาติ

จากลักษณะท�าเลที่ตั้ง ท�าให้ที่นี่อยู่ห่างไกลจากเรื่องราวโลกภายนอก

ประชากรในหุบเขาที่อาศัยอยู ่ ท่ี น่ีต ่างมีความถนัดของตน  

ท�าในสิ่งท่ีตนอยากท�า เรียนรู้ในสิ่งที่ตนรัก ไม่ถูกผูกมัดด้วยพิธีรีตอง 

2

* จงหยวน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางจนไปถึงตอนใต้ของ 
ลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
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และประเพณีนิยม ใช้ชีวิตอย่างสง่างามตามอ�าเภอใจของตน

ปฐมาจารย์ของหุบเขาหมื่นบุปผาตอนก่อต้ังส�านักได้ก�าหนด 

กฎระเบียบไว้ข้อหนึ่ง ผู ้เข้ารับต�าแหน่งประมุขหุบเขาจะต้องเป็น 

สตรีที่งามหยาดเยิ้มล่มบ้านล่มเมือง ส่วนวรยุทธ์นั้นไม่จ�าเป็นต้องดีมาก 

วรยุทธ์สงูส่งก็มอบให้ผูคุ้มกฎท้ังสี ่เสอืดาว จิง้จอก ง ูอนิทรไีปตัง้อกตัง้ใจ

ฝึกฝนก็พอแล้ว

ตอนอูมู่ฉินอายุห้าขวบก็ถูกอาจารย์ผู้เป็นประมุขหุบเขาคัดเลือก

ออกมา เริ่มรับการอบรมสั่งสอนในฐานะผู้สืบทอดต�าแหน่งประมุข  

ที่เรียกว่าอบรมสั่งสอนก็คือให้นางไปเล่นสนุกอยู่ในเทือกเขาหุบปีศาจ 

ที่สูงชะโงกเงื้อมและเต็มไปด้วยอันตราย

ทุกวันนางจะเท่ียวกระโดดโลดเต้นอยู่ในป่าเขาราววานรตัวหนึ่ง  

ปีนป่ายและห้อยโหน ฝูงวานรกลายเป็นสหายที่ดีของนาง ฝูงสุนัขป่า 

มีไมตรีจิตมิตรภาพต่อนางมาก พยัคฆ์และเสือดาวภายใต้การให้อาหาร

และเลีย้งดขูองนางก็หดกรงเลบ็ให้กับนาง กลายเป็นสตัว์เลีย้งท่ีคอยประจบ

ออดอ้อน

นางพาสหายคนอ่ืนๆ ท่ีร่วมฝึกฝนด้วยกันเล่นจากยอดเขาลูกนี ้

ไปถึงหบุเหวด้านโน้น เล่นจากล�าธารสายนีไ้ปถึงน�า้ตกแห่งโน้น เล่นสนกุ

กระทั่งนางอายุแปดขวบ วันหนึ่งอาจารย์ก็เรียกนางเข้ามาในห้อง

"ป่าเขาในละแวกใกล้เคียงเจ้าคุ้นเคยหมดแล้วหรือ" อาจารย์ถาม

อูมู่ฉินพยักหน้าแรงๆ ตอบด้วยน�้าเสียงมั่นอกมั่นใจ "คุ้นเคยดี

เจ้าค่ะ" อย่าว่าแต่คุ ้นเคย แม้แต่สัตว์ป่าที่มองดูแล้วรูปร่างหน้าตา 

เหมือนกันหมด นางยังแยกแยะได้ว่าตัวใดเป็นตัวใด
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"ดีมาก ตอนน้ีเจ้าไปเลือกคนมาสี่คน พรุ่งน้ีให้พวกเขาลงจากเขา 

ไปเที่ยวเล่นกับเจ้า"

ดวงตาคู่งามของอมููฉ่นิเปล่งประกายด้วยความตืน่เต้นดใีจ ในทีส่ดุ

นางก็สามารถเลือกผู้คุมกฎของตนได้แล้ว ที่อาจารย์ให้นางร่วมกิน  

นอน เล่นกับเหล่าสหาย นอกจากเพ่ือบ่มเพาะความเข้าใจรู้ใจกันแล้ว  

ยังเพ่ือให้นางได้เรียนรู ้ท่ีจะแยกแยะข้อดีข้อเสียของสหายแต่ละคน  

รวมท้ังเข้าใจถึงอุปนิสัยของพวกเขา และนางก็มีคนท่ีอยู่ในใจอยู่แล้ว  

จึงรีบไปหาสหายสี่คน พามาอยู่เบื้องหน้าอาจารย์

อาจารย์ถาม "ตอนนี้เจ้าพูดซิ เพราะอะไรจึงเลือกสี่คนนี้"

อูมู่ฉินเริ่มวิเคราะห์ เน่ืองจากนางเล่นอยู่ในป่าเขามาสามปีแล้ว 

จ�านวนครั้งท่ีเจอสัตว์ป่ากินคน แมลงพิษ หรืองูพิษในป่าจึงไม่น้อย 

นอกจากอาศัยปฏิภาณไหวพริบของนางเองแล ้ว ก็ต ้องอาศัย 

ความช่วยเหลือจากสหายในการหลบหลีกจากอันตราย ถ้านางจะหา 

คนลงจากเขาไปด้วยกัน ไม่เพียงต้องหาคนท่ีเฉลียวฉลาดพ่ึงพาได้  

ยังต้องมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อนาง คิดเพ่ือนางในทุกเรื่อง อีกท้ัง 

คู่ควรแก่การเชื่อถือไว้วางใจ

อาจารย์ผงกศีรษะด้วยความพอใจ บอกนางพรุ่งน้ีลงจากเขาได้  

ให้นางไปเตรยีมตัว ก�าหนดเวลาไว้หนึง่ปี ครัน้แล้วอมููฉ่นิก็พาสหายสีค่น 

ไปจดัเก็บสมัภาระ วันถัดมาทุกคนก็หอบห้ิวสมัภาระลงจากเขาไปผจญภัย

ด้วยความตื่นเต้นฮึกเหิม

หน่ึงปีให้หลัง อูมู่ฉินเก้าขวบแล้ว ได้กลับมาถึงหุบเขาหมื่นบุปผา

เข้าคารวะอาจารย์
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"สนุกหรือไม่" อาจารย์ถาม

"สนุกก็สนุกอยู่เจ้าค่ะ แต่คนท่ีด้านล่างภูเขาเจ้าเล่ห์ปล้ินปล้อนมาก" 

คนตัวน้อยท�าปากยื่น ดูเหมือนจะได้รับความไม่เป็นธรรมมาไม่น้อย

อาจารย์เลกิค้ิว ถามด้วยความสนอกสนใจ "พวกเขาเจ้าเล่ห์อย่างไร

หรือ"

ตอนอยู่ด้านล่างภูเขาอูมู่ฉินได้รับความแค้นใจไม่น้อย ครั้นแล้ว 

ก็เริ่มระบายความคับแค้นใจให้อาจารย์ฟัง บ่นว่าไม่หยุดปาก นางบอก

คนที่ด้านล่างภูเขาค�าพูดกับการกระท�าไม่เหมือนกัน พูดอย่างหน่ึง 

ท�าอกีอย่างหนึง่ ละโมบโลภมาก ท�าร้ายผูอ้ืน่ โกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ต่างๆ 

นานา นางพูดจนนางหวิ ตอนไปกนิข้าวก็พูด หลงัจากกินอิม่แล้วกย็งัพดู 

พูดจนเหน่ือยแล้วอยากนอน แม้แต่ตอนละเมอก็ยังบ่นว่า นอนอิ่มแล้ว

ตื่นขึ้นมาก็ยังพูดต่อ

พูดต่อเนื่องกันอยู่ห้าวันถึงได้หมดเรื่องที่นางต้องการจะบ่น

ตัง้แต่ต้นจนจบอาจารย์ก็รบัฟังนางอย่างมนี�า้อดน�า้ทน ทัง้ไม่ขดัจงัหวะ 

ปล่อยให้นางพูดจนหมดไส้หมดพุง อาจารย์เพียงย้ิมแล้วฟังนางเงยีบๆ

"พูดหมดแล้ว?"

"อืม พูดหมดแล้ว" อูมู ่ฉินสีหน้าเต็มไปด้วยความอัดอั้นตันใจ 

ทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม รออาจารย์มาโอบกอดนางอย่างนุ่มนวลอ่อนโยน 

ปลอบโยนนาง บอกนางว่าล�าบากแล้ว ทว่าอาจารย์กลบัโยนค�าพูดมาให้นาง

ประโยคหนึ่ง

"นั่นเป็นเพราะเจ้าโง่เขลา ไม่มีประสบการณ์"

อูมู่ฉินตะลึงงัน

Page ���������������.indd   29 28/3/2562 BE   14:27



30

บัญชาปราบโฉมงาม

"สตัว์ป่าบนเขามท่ีีกินคน เป็นพิษต่อคน มีทีด่รุ้าย แสนเชือ่ง เจ้าเล่ห์ 

รวมทัง้โหดเหีย้ม คนทีด้่านลา่งภเูขาก็เชน่กนั มคีนดี คนเลว คนเจา้เลห์่  

คนจติใจด ี เจ้าไม่เคยบ่นว่าจิง้จอกปลิน้ปล้อน เพราะเจ้ารู้ว่ามันคอืจิง้จอก  

นัน่เป็นสญัชาตญาณโดยธรรมชาติ เจ้ารูจ้กัหลบหลกีงพิูษ เพราะเจ้ารูว่้า

มนัมพิีษ นัน่เป็นอาวุธของมนั ด้วยเหตุน้ีเจ้าจงึไม่เคยบ่นว่าสัตว์ป่า เพราะ

เหตุใดพอเปลี่ยนเป็นคนที่ด้านล่างภูเขา เจ้าก็บ่นว่าไปหมด ไม่ว่าอะไร 

ก็ไม่รูจ้กัไม่เข้าใจแล้ว"

อูมู่ฉินถูกดุว่าจนสีหน้างงงัน อาจารย์ไม่เพียงไม่ปลอบโยนนาง  

ยังเริ่มยกความผิดนางขึ้นมากล่าวเป็นข้อๆ

"เพราะเจ้าโง่เขลา ดังนั้นเจ้าจึงมองไม่ออก เจ้าไม่มีประสบการณ์ 

ดงันัน้จึงได้รบัความไม่เป็นธรรม ถ้าเจ้าเฉลยีวฉลาดแล้ว มปีระสบการณ์

แล้ว พวกเขาก็ไม่มีทางท�าร้ายเจ้าได้ เจ้าเสียใจ แสดงว่าหัวใจของเจ้า 

ไม่แขง็แกร่งพอ ถ้าคนโง่เขลา รปูร่างหน้าตาสวยงามจะมปีระโยชน์อนัใด 

ก็ได้แต่ให้คนหลอกใช้ หรือไม่ก็ไปเป็นชิ้นเนื้อต้องห้าม* ของบุรุษ"

อาจารย์พูดสั่งสอนไม่หยุด ท�าให้นางฟังจนปากอ้าตาค้าง ทึ่มทื่อ

ไปเลย

"อาจารย์ อะไรคือชิ้นเนื้อต้องห้าม" นางเพ่ิงจะเก้าขวบ ค�าศัพท์ 

ทีล่กึซึง้เข้าใจยากเกินไปนางไม่เข้าใจ แต่สญัชาตญาณบอกว่าศพัท์ค�านี้

ส�าคัญมาก

อาจารย์มุมปากกระตุกไหว ย่ืนมือมาหยิกแก้มนาง "อาจารย์ 

พูดกับเจ้าตั้งมากมาย เจ้ากลับสนใจเพียงชิ้นเนื้อต้องห้ามค�านี้!"

* ชิ้นเนื้อต้องห้าม หมายถึงสิ่งที่หวงแหน ต้องการครอบครองเพียงผู้เดียว ไม่อาจแบ่งปันให้ผู้อื่นได้
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"อาจารย์อย่าหยิกหน้า ข้าเจ็บ" นางท�าท่าน่าสงสาร ใช้ดวงตา

บริสุทธิ์น่ารักดั่งลูกกวางน้อยมองอาจารย์

"ฮึ อย่ามาท�าเป็นน่าสงสาร สตรีที่กลายเป็นสมบัติส่วนตัวพวกนั้น

จึงจะน่าสงสารอย่างแท้จริง"

อาจารย์ปล่อยแก้มนุม่นิม่น้อยๆ ของนาง แล้วเริม่ยกความผดินาง

ขึน้มากล่าวเป็นข้อๆ ต่อไม่หยุด การยกความผดิขึน้มากล่าวน้ีไม่ใช่จะยุตไิด้ 

ในเวลาอนัสัน้ นางบ่นว่ากับอาจารย์มาห้าวัน ก็ต้องแบกรบัการ 'ตอบแทน' 

จากอาจารย์ห้าวัน

หลังจากอูมู ่ฉินถูกต�าหนิจนอ่อนเปลี้ยมาห้าวัน ก็รู ้สึกมึนงง 

สมองบวมโต ในหูมีเสียงหึ่งๆ พอเห็นอาจารย์ตั้งท่าจะเปิดปาก นางก็

ประสาทตึงเครียดไปหมด

"อย่างไร กลัวถูกอาจารย์ต�าหนิ?"

นางหดคอ พยักหน้าหงึกหงัก กลัวอาจารย์จะบ่นนางอีก นาง 

ไม่เคยถูกอาจารย์ต�าหนินานเพียงน้ีมาก่อน เรียกได้ว่าโหดร้ายต่อจิตใจ

อย่างยิ่ง

"ตอนน้ีเจ้าเข้าใจถึงความน่ากลัวของค�าพูดแล้วกระมัง ตอนน้ัน 

เจ้าบ่นว่ากับอาจารย์อยู่ห้าวนั อาจารย์แม้แต่หัวค้ิวยังไม่ได้ขยับเข้าหากัน

แม้แต่น้อย เจ้าต้องจ�าไว้ ค�าพูดแม้จะไร้รูป กลับท�าร้ายคนได้อย่าง 

ไม่เหน็ร่องรอย บ่นว่ามากแล้วก็จะกลายเป็นผีข้ีบ่น เจ้าต้องฟังมากดมูาก

ท�ามากพูดให้น้อย คนที่มีประสบการณ์มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 

จะไม่เสียแรงไปกับการบ่นว่า ประสบการณ์เจ้ายังไม่พอ ลงจากเขาไป

ฝึกฝนเพิ่มเติม!"
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ครั้นแล้วอาจารย์ก็เตะนางลงจากเขาไปอีก หากมองไม่ออก 

ไม่เข้าใจถึงจิตใจคนที่น่าหวาดกลัวและอันตราย เช่นนั้นก็ฝึกไปจนกว่า

จะมองออก ได้รบัความไม่เป็นธรรมแล้วรูส้กึเสยีใจ เช่นน้ันก็ฝึกไปจนกว่า

จะไม่กลวัความเสยีใจ ด้วยเหตุนีอ้มููฉ่นิจงึพาผู้คุมกฎน้อยส่ีคนลงจากเขา

ไปหาประสบการณ์อีกครั้ง

ภายใต้การฝึกฝนหล่อหลอมของอาจารย์ อมููฉิ่นฝึกฝนจนอายุสิบห้า

เข ้าพิธีปักปิ่น อาจารย์จึงได ้มอบต�าแหน่งประมุขหุบเขาให้นาง 

อย่างเป็นทางการ และผู้คุมกฎน้อยทั้งสี่ที่ลงจากเขาด้วยกันในตอนนั้น 

ก็เติบใหญ่เป็นหนุ่มสาวรูปงามแล้ว วรยุทธ์ย่ิงเพ่ิมสูงข้ึนอีกข้ัน และ 

ได้เข้าสืบทอดต�าแหน่งผู้คุมกฎทั้งสี่อย่างเป็นทางการ

หลังจากนางข้ึนสืบทอดต�าแหน่ง อาจารย์ก็บอกว่าในที่สุด 

ตนก็สามารถปลดภาระหนักลงไปหาชายในดวงใจ เป็นเพ่ือนเขา 

ไปท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศได้แล้ว 

"อาจารย์ ศิษย์เพ่ิงอายุสบิห้า ท่านก็ไม่อยู่สัง่สอนแล้วหรอื ทิง้ศษิย์ 

ที่อายุยังน้อยไปเที่ยวเอ้อระเหยอย่างมีความสุขกับชายในดวงใจ ท่าน 

ไม่รู้สึกผิดต่อมโนธรรมบ้างหรือ" อูมู่ฉินอาลัยอาวรณ์อาจารย์ เห็นว่า

อาจารย์ทอดทิ้งนาง

อาจารย์กลับหัวเราะอย่างเปี่ยมเสน่ห์ชวนลุ่มหลง ไม่รู ้สึกผิด 

แม้แต่น ้อย "ดีชั่วอาจารย์ก็อยู ่เป ็นเพ่ือนเจ้ามาสิบห้าปี นี่นับว่า 

เพียงพอแล้ว ความสาวของสตรีสั้นนัก อาจารย์จะมอบสิบห้าปีถัดไป 

ให้กับชายที่รัก"

"อาจารย์ วรยุทธ์ที่สืบทอดจากปฐมาจารย์ที่เราฝึกจะท�าให ้
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รูปโฉมภายนอกไม่แก่เฒ่า ท่านก�าลังหลอกข้า"

"รูว่้าอาจารย์หลอกเจ้า แล้วยังไม่รูจ้กัดทิูศทางลมแสร้งท�าเป็นโง่งม"

"อาจารย์ ท่านเห็นบุรุษดีกว่าศิษย์"

"ค�าพูดไร้สาระกล่าวให้น้อยหน่อย ต�าแหน่งประมุขหุบเขา 

เป็นของเจ้าแล้ว ถ้าเจ้าไม่พอใจ ก็ไปเลือกผู้สืบทอดต�าแหน่งสักคน 

มาฝึกฝน หรือไม่ เจ้าก็ให้ก�าเนิดผู้สืบทอดออกมาสักคนก็ได้"

"อาจารย์ เป็นอาจารย์หนึง่วัน เป็นมารดาชัว่ชวิีต..." ในเมือ่ใช้เหตผุล

เกลี้ยกล่อมไม่ส�าเร็จ ก็ได้แต่ใช้อารมณ์ความรู้สึกมาสร้างความหวั่นไหว 

นยัน์ตางามจนบรรยายไม่ถกูคูน้ั่นมหียาดน�า้ตาเมด็โตผดุขึน้มาสองหยด

ทันที

"อย่ามาใช้วิธีนี้ อาจารย์ของเจ้ามีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่  

ไม่อาจถูกน�้าตาแค่สองหยดเท่านี้ท�าให้สั่นคลอนได้หรอก เช่นนี้ 

อย่าเหนื่อยเลย อาจารย์ไปแล้ว เจ้าดูแลตนเองให้ดี"

หลังจากสะกิดปลายเท้าด้วยวิชาตัวเบา เรือนร่างสง่างาม 

พลนัโผนทะยานออกไปดุจเทพเซยีน ชัว่พรบิตาเดยีวก็หายลับไปในป่าเขา  

อาจารย์ผูเ้ลอโฉมซึง่กลายเป็นอดีตประมขุหุบเขาไปแล้วได้ทอดทิง้ลกูศษิย์

ไปหาชายคนรัก มุ่งไปสู่อนาคตอันสวยงามของการเป็นคู่รักที่ไม่ว่าผู้ใด

ต่างก็อิจฉา

อูมู ่ฉินเหม ่อมองป่าเขากว ้างใหญ่ไพศาลไม่เ ห็นจุดสิ้นสุด  

ใบหน้าเปียกชุม่ นางร้องไห้ออกมาจรงิๆ แล้ว นีเ่ป็นครัง้แรกทีน่างได้ลิม้รส

การพลัดพรากแยกจาก

"อาจารย์..." นางร�า่ไห้ร้องเรยีกอยู่กลางป่าเขา ในหบุเขาเตม็ไปด้วย
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เสียงก้องสะท้อนของนาง

"ฉินเอ๋อร์ เข้มแข็งหน่อย แยกจากกันเป็นเร่ืองธรรมดาของชีวิต  

มีแยกจากจึงจะมีพบเจอ ดุจด่ังฤดูกาลทั้งส่ีที่หมุนเวียนเปล่ียนไป  

ฤดูใบไม้ผลิจากไปฤดูใบไม้ร่วงย่างกรายมาถึง มีเกิดมีตาย อาจารย์ 

มีเวลาว่างจะกลับมาเยี่ยมเจ้า อวยพรให้อาจารย์เถิด..."

การถ่ายทอดเสยีงพันลี*้ ของอาจารย์นุ่มนวลละมุนละไมดจุสายลม

ในฤดูใบไม้ผลิโลมลูบกิ่งหลิว โลมไล้หัวใจของนาง

หยดน�้าตาที่นางหลั่งออกมาถูกสายลมพัดกระจาย จางหายไปใน

อากาศ ดุจเดียวกับเงาร่างของอาจารย์ท่ีค่อยๆ หายลับไปท่ามกลาง

ท้องฟ้าและพ้ืนปฐพี หาไม่พบร่องรอย แต่ค�าพูดสุดท้ายก่อนจากไป 

ของอาจารย์กลับยังคงอยู่ในใจของนาง

อาจารย์แม้จะจากไปแล้วก็ยังไม่ลมืสัง่สอนนาง ให้นางได้ล้ิมรสชาติ

ของการแยกจาก ฝึกฝนหล่อหลอมจติใจนางให้เข้มแขง็

นางเข้าใจ อาจารย์ต้องการให้นางเห็นการพลัดพรากแยกจาก 

เป็นเรือ่งธรรมดา ยกขึน้ได้วางลงได้ นางยืนอยู่ทีริ่มเขาเป็นเวลาเนิน่นาน 

ปลอบประโลมความโศกเศร้าในใจตน หลงัจากกลบัคืนสูค่วามสงบดังเดิม  

มุมปากก็มีรอยย้ิมผุดขึ้น นางเป็นประมุขคนใหม่ของหุบเขาหมื่นบุปผา  

นบัแต่น้ีไปมเีรือ่งให้ยุง่มากมายแล้ว

หลังจากเปน็ประมขุหบุเขาได้หนึง่ปี ยามนีอ้มููฉ่นิก็อายสุิบหกแลว้  

ไม่เพียงรูปร่างสูงขึ้น เส้นโค้งเส้นเว้าบนร่างกายก็มีความเป็นอิสตรี 

มากขึ้น อุปนิสัยก็สุขุมมากขึ้น มีผู ้คุมกฎทั้งส่ีและผู ้อาวุโสทั้งหลาย 

* ลี ้(หลี)่ หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจนี เท่ากับความยาว 15 อิน่ เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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คอยให้ความช่วยเหลือ ท�าให้นางด�ารงต�าแหน่งได้อย่างราบรื่น มีแต ่

ความสงบสุข ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล

ทุกวันอูมู ่ฉินจะใช้เวลาไปกับการอ่านบันทึกเรื่องราวความรัก

ระหว่างชายหญิงและรับฟังเรื่องราวการทะเลาะเบาะแว้งในยุทธภพ 

ทีผู่ค้มุกฎอนิทรรีวบรวมมา แต่ระยะนีม้สีามเรือ่งท่ีกระตุน้ความสนอกสนใจ

ของนางอย่างมาก 

เรื่องแรก ฮ่องเต้ผู้สูงวัยประชวรอยู่บนแท่นบรรทม 

เรื่องที่สอง ไป่หลี่ซีองค์รัชทายาทหายตัวไป

เรื่องที่สาม ค้นเจอหลักฐานว่าแม่ทัพซือถูท่ีอยู่เฝ้ารักษาชายแดน

สมคบกับข้าศึกทรยศบ้านเมืองและถูกจับขังคุก

สามเรือ่งนีเ้กิดขึน้ตดิๆ กัน ท้ังยังมส่ีวนเก่ียวข้องกับราชส�านกัทัง้หมด 

เดิมท้องฟ้าอยู่สูง ฮ่องเต้อยู่ไกล ใต้หล้าสับสนวุ่นวายก็เห็นกันจนชินชา 

ไม่ใช่เร่ืองแปลก เรื่องการแย่งชิงอ�านาจผลประโยชน์ที่น่าเบื่อพวกนี้ 

หบุเขาหมืน่บปุผาแต่ไรมาก็เห็นเป็นเพียงเรือ่งซบุซบิยามว่างช่วงด่ืมน�า้ชา

หลังอาหาร ทว่าเรื่องที่แม่ทัพซือถูถูกจับขังคุกกลับก่อกวนความสงบสุข 

ในหุบเขาหมื่นบุปผาไม่น้อย

"แม่ทัพซือถูถูกใส่ความ!" อูหว่ันเซียง ผู้คุมกฎอินทรีท่ีรับหน้าท่ี

รวบรวมข่าวในยุทธภพตบโต๊ะด ้วยความเดือดดาล เพลิงโทสะ 

ท�าให้สองแก้มนางแดงฉาน เพิ่มความงามเพริศพริ้งยิ่งขึ้น

"ระวังมือของเจ้า อย่าออกแรงมากเกินไป" อูมู ่ฉินเตือนด้วย 

ความปวดใจ

"มือของข้าไม่เป็นไร!" อูหวั่นเซียงพูดด้วยน�้าเสียงโกรธแค้น
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"ข้ารู้มือของเจ้าไม่เป็นไร แต่โต๊ะของข้าเป็น นี่เป็นโต๊ะไม้มะเกลือ 

ที่นายช่างเจียงเพิ่งท�าเสร็จเมื่อวาน สวยงามยิ่ง"

นายช่างเจียงเป็นช่างไม้ผู้หน่ึง ของที่เขาท�าล้วนประณีตงดงาม  

ทั้งเป็นผู ้มีความสามารถด้านการแกะสลัก โต ๊ะไม ้มะเกลือตัวนี ้

แกะลายดอกไม้และนกได้ราวกับมีชีวิต อูมู ่ฉินเห็นแล้วชอบ ลูบไล ้

ไม่วางมือ

อูหว่ันเซียงกล่าวอย่างไม่พอใจ "ท่านประมุขได้ฟังข้าพูดหรือไม่  

แม่ทัพซือถูถูกใส่ความ!"

"ข้าก�าลังฟัง ข้าฟังอยู่ ข้าเชื่อเจ้า ไม่ต้องตื่นตระหนก"

"ข้าจะไม่ต่ืนตระหนกได้อย่างไร เขาถูกจบัขังคุก ไม่รอไต่สวนอกีคร้ัง

ก็ตดัสนิโทษ พรุง่นีจ้ะคมุตวัไปเมอืงหลวง ตดัศรีษะต่อหน้าราษฎรแล้ว!"  

อูหว่ันเซียงก�าหมัด จะตบโต๊ะอีกแต่ถูกประมุขถลึงตาใส่ ท�าได้เพียง 

เปลี่ยนไปตบเสาไม้ที่อยู่ข้างๆ แทน ท�าให้เสาไม้ยุบลงไปทันที

อูมู่ฉินตวัดตามองเสาไม้แวบหนึ่ง แล้วหยิบถ่ัวลันเตามาแกะกิน  

ถ่ัวลนัเตาในช่วงนีเ้มลด็อวบอิม่รสชาติด ีปกตนิางกินมนัเป็นของกนิเล่น

ไม่แปลกที่ศิษย์พ่ีอูหว่ันเซียงจะเดือดดาลเช่นนั้น เพราะนาง 

ชอบแม่ทัพซือถูผู้เปี่ยมไปด้วยความน่าเกรงขามและน่าเลื่อมใสผู้นั้น 

ทุกครั้งเวลาศิษย์พ่ีรวบรวมข่าวสาร ขอเพียงเป็นเรื่องเก่ียวกับ 

แม่ทัพซือถู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดเขาสร้างความดีความชอบ 

ในการท�าศึก หรือเล็กขนาดเขากินข้าวไปแล้วก่ีชาม ไปห้องปลดทุกข์ 

มากี่ครั้ง ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ศิษย์พ่ีล้วนไม่ปล่อยผ่าน กระท่ัง

บรรพบุรุษแปดชั่วคนของเขาก็ตรวจสอบมาทั้งหมด
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เมื่อใดที่ท่านฟังเรื่องราวที่เกิดข้ึนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของ 

คนผูห้น่ึงมาอย่างละเอียดจนพูดได้ชดัเจน ก็ย่อมมองออกถึงลกัษณะนสัิย

ของคนผูน้ัน้ เขาท�าเรือ่งอะไร ไม่ท�าเรือ่งอะไร มหีลักการอะไร ไม่แตะต้อง

สิ่งต้องห้ามอันใด ล้วนคาดเดาออกมาได้

บอกซือถูหรานสมคบข้าศึกทรยศต่อบ้านเมืองก็ไม่ต่างอะไรกับ 

บอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เหลือเชื่อเกินไป แม่ทัพซือถูเป็น

บรุษุทีอ่าจหาญ ทว่าเวลาน้ีถูกใส่ความ จะไม่ให้อหูว่ันเซียงขบเข้ียวเค้ียวฟัน

ได้อย่างไร ด้วยเหตนุีเ้มือ่นางเพ่ิงจะได้รบัข่าวก็รีบว่ิงมาตบโต๊ะกับท่านประมขุ

ทันที

"ท่านประมุข คนดีอายุไม่ยืนยาว ตัวหายนะอยู่นานนับพันปี  

เราไม่อาจปล่อยให้เขาตาย จะท�าให้หัวใจของคนในใต้หล้าต้องเจบ็ปวด

ด้วยความผิดหวัง"

"ท�าให้หัวใจของเจ้าต้องเจ็บปวดด้วยความผิดหวังกระมัง" อูมู่ฉิน

ล้อนาง

อูหวั่นเซียงหน้าไม่แดงลมหายใจไม่สับสนยกปลายคางขึ้นยอมรับ 

"ไม่ผิด เขาเข้าคุก ข้าเสียใจ ข้าจะต้องช่วยเขา!"

ผูคุ้มกฎอีกสามคนบ้างก็ส่ายหน้ามองค้อน บ้างก็แอบหวัเราะรอชม 

บ้างก็แสดงท่าทอีย่างไรก็ได้ อมููฉ่นิคดิไปคิดมา ศิษย์พ่ีพูดถูก ซอืถูหรานผูน้ี้ 

ไม่สมควรตาย และนางในฐานะประมุขหุบเขาก็ไม่ควรว่างมากเช่นนี้  

ครานี้มีเรื่องมาให้นางได้ท�าพอดี

ครั้นแล้วอูมู่ฉินก็สั่งการผู้คุมกฎจิ้งจอก "ไปเชิญผู้อาวุโสทั้งหลาย 

มาปรึกษาหารือกัน"
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"ได้เลย มีเรื่องให้ท�าแล้ว" ผู ้ คุมกฎจิ้งจอกย้ิมแล้วลุกข้ึนมา  

ตอนเดินผ่านผู้คุมกฎอินทรีก็ตบๆ บ่านาง แล้วไปหาผู้อาวุโสทั้งหลาย 

ด้วยท่าทางเบิกบานใจ

อมููฉ่นิกับสีผู่คุ้มกฎรวมท้ังผูอ้าวุโสทัง้หลายประชมุลบักันอยู่หนึง่วัน 

ร่างแผนการชิงตัวนักโทษออกมา

แผนชิงตัวนักโทษครั้งน้ีเป็นผลงานชิ้นแรกท่ีอูมู ่ฉินจะท�าตั้งแต่ 

เข้ารบัต�าแหน่งประมขุมา แต่นางไม่ใช่ประมขุหุบเขาคนแรกทีท่�าเรือ่งแบบนี ้

นับแต่ปฐมาจารย์ก่อตั้งส�านักหุบเขาหมื่นบุปผา ประมุขแต่ละยุค 

ในอดีตมากน้อยล้วนเคยปล้นคุกชิงตัวนักโทษกันมาแล้ว เพียงเพราะ 

โลกนี้ไม่เคยขาดแคลนคดีที่ต้องโทษอย่างไม่เป็นธรรม

ในหุบเขาหมื่นบุปผามีช่างหยกที่ถูกกดขี่ประทุษร้าย มีนักกวี 

ที่เปี่ยมไปด้วยความปราดเปรื่องแต่กลับต้องระเหเร่ร่อนอยู่ตามถนน  

มหีญิงปักผ้าท่ีถูกข่มเหงและกดขี ่ยังมนัีกวาดภาพ ช่างตเีหล็ก หมอต�าแย 

ทีป่รกึษาการทหาร ช่างแกะสลกั หมอ เป็นต้น บคุคลทีม่คีวามสามารถ 

ในทุกสาขาอาชีพท่ีพึงมีก็มีครบ ขอเพียงประมุขหุบเขาเห็นว่าคนผู้น้ัน 

ไม่สมควรตาย ก็จะน�าพากองก�าลังจ�านวนมากปิดหน้าปลอมแปลงโฉม 

ลงจากเขาไปชิงตัวคน

วันนีอ้มููฉ่นิพาก�าลงัคนมาดักซุม่อยู่ละแวกใกล้เคียงเนนิสยบวิญญาณ 

สบิปีก่อน ทีน่ี่เดิมเป็นสสุานทีฝั่งศพรวมกันแห่งหนึง่ เน่ืองจากมกีลิน่อาย

ความเยียบเย็นน่าสะพรงึกลวัมากเกินไป และมคี�าเล่าลอืว่าถูกผีหลอกกัน

อย่างมากมาย ขุนนางท้องถ่ินได้เชิญนักพรตฝีมือเลิศล�้าท่านหนึ่ง 
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มาท�าพิธีร่ายอาคมและตั้งป้ายศิลาแผ่นหนึ่งท่ีบนเนิน ป้ายศิลาแผ่นนี้ 

สลกัตวัอกัษรใหญ่ไว้สามค�า 'เนนิสยบวิญญาณ' นับแต่นัน้ท่ีแห่งน้ีจงึมชีือ่ว่า

เนินสยบวิญญาณตามป้าย

"เจ้าแน่ใจว่าพวกเขาจะต้องผ่านมาทางนี้?"

"พวกเขาแยกออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งไปทางน�้าอย่างเปิดเผย 

อีกกลุ่มหนึ่งลอบมาทางบกอย่างลับๆ เพราะพวกเขากลัวว่าระหว่างทาง

จะมคีนมาชงิตวันกัโทษ ดงัน้ันจงึให้ซอืถูตวัปลอมไปทางน�า้ แต่พวกเขา

หลอกข้าไม่ได้ ข้าอูหว่ันเซียงมีตาวิเศษที่มองทะลุแม้แต่ปัญหาเล็กน้อย 

ซือถูหรานตัวจริงถูกพวกเขาคุมตัวมาทางถนนสายนี้"

ผูค้มุกฎเสอืดาวถามผูค้มุกฎอนิทรด้ีวยความอยากรู ้ "เจ้าแยกแยะ 

ซือถูหรานตัวจริงกับตัวปลอมได้อย่างไร"

"ข้าวางหนอนพิษคล้องใจไว้ในตัวเขา ต่อให้เขากลายเป็นเถ้าถ่าน

ข้าก็จ�าได้"

อูมู่ฉินฟังแล้วเบิกตากว้าง ผู้คุมกฎงูหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก  

ผูค้มุกฎเสอืดาวท�าตาปะหลบัปะเหลอืก ผูค้มุกฎจิง้จอกกลบัยกนิว้หัวแม่มอื

ให้นาง

อูหวั่นเซียงผู้คุมกฎอินทรีเป็นชนเผ่าเหมียว ชาวเหมียวเชี่ยวชาญ

การใช้หนอนพิษ หนอนพิษคล้องใจเป็นหนอนพิษฝาแฝดสองตัว  

เอาหนอนพิษตัวหน่ึงใส่ไว้ในตัวเป้าหมาย อกีตวัหนึง่ไว้ท่ีตวัผูใ้ช้หนอนพิษ 

หนอนพิษฝาแฝดสามารถสมัผสัรบัรูถึ้งกันและกันได้ การเคลือ่นไหวของ

คนทีถู่กใส่หนอนพิษไว้ในตวัจะไม่มวัีนหนีพ้นจากคนท่ีใช้หนอนพิษไปได้ 

นัน่ก็หมายความว่าคนทีใ่ช้หนอนพิษสามารถตามติดอกีฝ่ายดุจดวงวิญญาณ
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ที่ไม่แตกสลาย สุดหล้าฟ้าเขียวก็หาตัวเขาพบ

ผูค้มุกฎจิง้จอกถามด้วยความอยากรู้ "เจ้าลากเขาข้ึนเตยีงไปแล้ว?"

อูหวั่นเซียงสีหน้าขรึมเย็น "ก�าลังจะลงมือ คนก็ถูกจับเสียก่อน  

ช้าไปก้าวหนึ่ง!"

วุ ่นวายกันมาเป็นนาน ท่ีอูหวั่นเซียงแค้นใจก็คือเรื่องนี้ เอง  

เน้ือหอมหวานท่ีก�าลงัจะเข้าปากถูกชงิไปแล้ว นีต่่างหากท่ีเป็นสาเหตใุห้นาง

คลุ้มคลั่ง

อูหวั่นเซียงเป็นคนใจกล้าบ้าบิ่น รักแรงเกลียดแรง บุรุษในหุบเขา 

ที่หลงใหลในตัวนางมีมากมาย แต่อูหว่ันเซียงไม่พึงใจแม้แต่คนเดียว  

ส่วนผู้คุมกฎเสือดาวกับผู้คุมกฎงูแม้จะเป็นบุรุษรูปงามไร้ผู้เทียมทาน  

แต่ส�าหรบัอหูวัน่เซยีงแล้ว นางกับพวกเขาสนิทสนมกันจนไม่ต่างอะไรกบั

พ่ีน้อง มเีพียงซอืถูหรานทีห่ลัง่เลอืดสูร้บในสมรภูม ิอาบโลหติสงัหารศตัรู 

จึงจะถูกใจนาง

อูมู ่ฉินเผยสีหน้าว ่าเข ้าใจ พลางตบอกเอ่ยข้ึน "วางใจเถิด  

ข้าจะช่วยเจ้าชิงชิ้นเนื้อต้องห้ามกลับคืนมา"

'ชิน้เน้ือต้องห้าม' ค�าน้ีนางรูจ้กัตอนอายุเก้าขวบโดยอาจารย์ของตน

ผูค้มุกฎเสอืดาวถามด้วยสหีน้าเรยีบขรมึ "ท่านประมขุ นีเ่รามาช่วยคน 

หรอืผลกัคนลงขมุไฟนรกกันแน่"

ผู ้คุมกฎงูย้ิมชั่วร้าย "น่ีเรียกว่าโชคดีได้ใจหญิงงาม ไม่เพียง 

ช่วยชีวิตน้อยๆ ของตนไว้ได้ ยังได้โอบกอดหญิงงามอีกด้วย"

ผูค้มุกฎจิง้จอกย่ิงย่ัวเย้า "เป็นการช่วยคน และได้ตัวคน ยิงธนูดอกเดียว

ได้นกสองตัว"
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ทุกคนหัวเราะจนไหล่สั่น คาดเดาว่าเมื่อถึงเวลาน้ันหากมิใช่ 

ลมตะวันออกดบัลมตะวันตก ก็ย่อมต้องเป็นลมตะวันตกพัดดบัลมตะวนัออก* 

แม้สิง่ทีก่�าลังรอพวกเขาอยู่คอืการเข่นฆ่าสงัหารทีเ่ป่ียมไปด้วยกลิน่คาวโลหิต 

พวกเขาก็ยังคงพูดคยุกระเซ้าเย้าแหย่กันอย่างไม่สะทกสะท้านไร้ข้อห้ามใดๆ 

เพราะตัง้แต่เด็กพวกเขาก็เป็นเช่นนี้

เวลานี้ผู้สอดแนมที่ส่งตัวไปได้กลับมาแล้ว

"เรียนท่านประมุข ขบวนน�าส่งตัวนักโทษปรากฏขึ้นแล้วขอรับ"

อูมูฉ่นิเก็บสหีน้าล้อเล่น เปลีย่นเป็นท่าทางเคร่งขรมึน่าเกรงขามของ

ผู้เป็นประมุข ในดวงตาคู่งามเปล่งประกายเจิดจ้าด้วยความเบิกบานใจ

เพราะได้ออกมาล่าสัตว์ คนอื่นๆ ก็ถูไม้ถูมือไม่ต่างจากนาง รอคอยด้วย

ดวงตาที่เปล่งประกายแวววาว

ตีขุนนางสุนัข ชิงตัวผู้ถูกกลั่นแกล้ง ภารกิจนี้ช่างน่าสนใจยิ่งนัก!

อูมู่ฉินมองไปข้างหน้า กองก�าลังขบวนหน่ึงค่อยๆ ปรากฏตัวขึ้น  

มมุปากนางหยักโค้งเป็นรอยยิม้งดงาม ชมูอืขึน้ แล้วโบกลงเป็นสญัญาณ

ให้บกุเข้าโจมต ีฉบัพลันน้ันก�าลังคนท่ีดกัซุม่อยู่ทุกทศิทางก็บุกเข้าหาเป้าหมาย

ด้วยความรวดเร็วดุจพยัคฆ์ เสือดาว และสุนัขป่า

ภารกิจในการช่วยคนเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว

บุรุษท่าทางหยาบกระด้างแต่งกายแบบคนหาฟืนผู ้หน่ึงก�าลัง 

เดินไปตามเส้นทางบนภูเขาท่ีห่างไกลผู้คนเช่นปกติ เขาแบกลูกธนู 

และคนัธนไูว้บนหลงั มอืหิว้สตัว์ป่าท่ีล่ามาได้ สวมเสือ้สเีทาผ้าเน้ือหยาบ 
* หากมิใช่ลมตะวันออกดับลมตะวันตก ก็ย่อมต้องเป็นลมตะวันตกพัดดับลมตะวันออก หมายถึง 
สองฝ่ายต่างข่มกันไปมา
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มีรอยปะ เท้าสวมรองเท้าหญ้าเก่าๆ ที่เต็มไปด้วยดินโคลน ผิวตากแดด

จนคล�้าเกรียม ไว้หนวดเคราเต็มหน้า

ไม่ว่าผูใ้ดเมือ่เห็นเขาก็จะรูส้กึว่าเขาเป็นคนหยาบกระด้าง ไม่มทีาง

เอาเขาไปคิดโยงกับรัชทายาทองค์ปัจจุบันไป่หล่ีซีท่ีรูปโฉมงดงาม 

สุภาพเรียบร้อย

เขาก็คือองค์รัชทายาทท่ีหายตัวไปเมื่อคร่ึงเดือนก่อน ฐานะ 

ในเวลาน้ีคือหม่าเฉวียน อายุสิบแปดปี ไร้บิดามารดา อาศัยอยู่ใน 

กระท่อมมุงหญ้าคาที่ฝ ั ่งตะวันตกของหมู ่บ ้านเซ ่อจิ่งตามล�าพัง  

มทีีน่าเช่าท�าอยู่แปลงหนึง่ ปกตทุิกวนัก็จะไปท�าไร่ไถนา บางครัง้บางคราว 

ก็ไปล่าสัตว์มาขายแลกเงิน นิสัยซื่อๆ รักสันโดษ เป็นคนไม่ค่อยพูด

บนใบหน้าท่ีหล ่อเหลามากพอให ้หญิงสาวเทใจให ้ยามนี้ 

ถูกหนวดเคราปิดคลุมไว้หมดสิ้น ในสายตาของคนในหมู่บ้าน เขาเป็น 

คนแปลกประหลาด เพราะเขาอาศัยอยู่ข้างสุสาน ที่นั่นบรรยากาศ 

ค่อนข้างเยียบเย็นน่าสะพรึงกลัว ปกติคนในหมู่บ้านไม่กรายใกล้ แต่

ส�าหรับไป่หลี่ซีแล้วกลับเป็นสิ่งที่เขาต้องการพอดี

ไม่มผีูใ้ดรูว่้าหม่าเฉวยีนผูน้ีไ้ป่หลีซ่เีป็นคนสร้างข้ึนมา โดยให้ลูกน้อง

ของเขาเป็นตัวแสดง อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาเป็นเวลาห้าปีแล้ว ท้ังนี้ 

ก็เพ่ือแผนการใหญ่ในวันนี้ เขาจะได้เข้ามาสวมบทบาทน้ีอย่างราบร่ืน 

อ�าพรางร่องรอย ไม่ให้ผู้ใดรู้ว่าเขาอยู่ที่ใด

เขาเป็นพระโอรสของฮองเฮาองค์ก่อนซ่ึงส้ินพระชนม์ไปแล้ว  

ส่วนโต้วฮองเฮาองค์ปัจจุบันเป็นฮองเฮาองค์ต่อมา โต้วซ่ือ* สมคบกับ 
* ธรรมเนียมการเรยีกขานสตรทีีแ่ต่งงานแล้วของจนีจะใช้ค�าว่า 'ซือ่' (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตร ีบางครัง้อาจเพ่ิมนามสกุลของสามไีว้หน้าสดุเพ่ือระบใุห้ชดัข้ึนก็มี
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พระประยูรญาติสร้างอิทธิพล ลอบแก่งแย่งช่วงชิงต�าแหน่งรัชทายาท 

กับเขาอย่างลับๆ มานาน ฮ่องเต้ชราประชวรหนัก ย่ิงท�าให้การแย่งชิง 

ต�าแหน่งรัชทายาทเปิดเผยชัดเจนมากข้ึน ทั้งสองฝ่ายเจ้าไปข้ามา  

ต่อสูกั้นอย่างดุเดือด

เพ่ือแผนการน้ีไป่หลีซ่เีตรยีมการมาหลายปี การหายตวัไปเป็นเพียง

การเริ่มต้นด�าเนินการตามแผนเท่านั้น

เขามาถึงข้างผนังหนิผาแห่งหน่ึง หลงัจากแน่ใจแล้วว่ารอบด้านไม่มคีน 

เงาร่างก็พลนัพุ่งถลนัไปอย่างรวดเรว็ ผลบุเข้าไปในถ�า้ท่ีซ่อนเร้นอยู่ถ�า้หน่ึง 

ในนั้นมีคนรอเขาอยู่ก่อนแล้ว

พอเห็นเขา หยวนเจี๋ยก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งทันที "รัชทายาท"

"ช่วยคนมาได้หรือไม่"

"คนช่วยได้แล้ว แต่ไม่ใช่คนของเราเป็นคนช่วย"

"อะไรนะ" ลูกตาด�าสนิทคมกริบคู ่นั้นของไป่หล่ีซีพลันน่ิงขรึม 

ราวหุบเหวลกึ อานุภาพกดข่มคุกคามคนแผ่คลุมออกมาท่ัวร่าง หยวนเจีย๋

หวั่นหวาดจนร้องแย่แล้วอยู่ในใจ ยิ่งก้มหน้าลงต�่ากว่าเดิม

"เรื่องเป็นมาอย่างไร เล่ามาให้ละเอียด"

หยวนเจี๋ยเล่าเรื่องที่ซือถูหรานถูกคนลึกลับกลุ่มหนึ่งชิงตัวไป 

อย่างละเอียด แม่ทัพซือถูเป็นคนของรัชทายาท พวกเขารับค�าสั่งจาก

รชัทายาทให้ดกัซุม่อยู่ข้างทาง วางแผนจะชงิตวัคนมา ผูใ้ดเลยจะคาดคดิว่า 

มีคนมือไม้ว่องไวย่ิงกว่าพวกเขา ชิงตัวคนตรงเนินสยบวิญญาณได้ 

แล้วหนีไป

"คนกลุ ่มนี้ลึกลับซับซ ้อน แนวทางวรยุทธ์แปลกประหลาด  
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ทั้งปิดหน้ากันทุกคน ตรวจไม่พบว่าเป็นคนกลุ่มใด แต่ผู ้น้อยแน่ใจ 

พวกเขาไม่ใช่คนของฮองเฮา เพราะยามต่อสูพ้วกเขาหาได้ย้ังมอืไว้ไมตรี 

สังหารอย่างเหี้ยมโหดยิ่ง"

ไป่หลี่ซีสีหน้าผ่อนคลายลงเล็กน้อย แต่ยังคงเงียบขรึม ซือถูหราน

เป็นแม่ทพัคนส�าคญัในแผนการของเขา ขาดซอืถูหรานไป แผนการของเขา

ย่อมมีโอกาสผิดพลาดสูงขึ้น

"ถ่ายทอดค�าสัง่ลงไป สบืหาต่อไป ต้องเอาตวัซอืถหูรานกลบัมาให้ได้"

"พ่ะย่ะค่ะ" 

หยวนเจีย๋ถอนหายใจด้วยความโล่งอก หลงัจากทูลลาองค์รชัทายาท 

เงาร่างก็โผนทะยาน หายลบัไปในป่า

ไป่หลี่ซีคว้าสัตว์ที่ล่ามาได้เดินออกจากปากถ�้า เหลียวซ้ายแลขวา 

เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีคนจึงเดินไปยังทิศทางท่ีจะกลับกระท่อม เวลานี้

ท้องฟ้ามืดแล้ว แต่เส้นทางนี้เขาเดินจนช�านาญ ต่อให้หลับตาก็เดินถูก

พอเดินเข้ามาในลานบ้าน เขาก็พบส่ิงผิดปกติทันที...มีคนบุกรุก 

เข้ามาในบ้าน นยัน์ตาทัง้สองของเขาหรีล่งเลก็น้อย มปีระกายจติสงัหาร

ผุดขึ้น เขาวางสัตว์ท่ีล่ามาได้ลง ลอบโคจรพลังลมปราณและก้าวช้าๆ 

เข้าไปในบ้าน

หลงัเปิดประตูเข้าไป เขากวาดตามองไปท่ัวๆ รอบหนึง่ก็อดตะลงึงนั

ไปไม่ได้ บนโต๊ะมีเปลือกผลไม้ทิ้งอยู่ ท้ังยังมีเสียงหายใจสม�่าเสมอ 

ดังมาจากในห้องนอน คนผู้นี้ไม่ได้ปิดบังเสียงแม้แต่น้อย ถ้าเป็นคนร้าย  

เป็นไปไม่ได้ที่จะทิ้งร่องรอยไว้มากมายเช่นนี้

เขาเดินเข ้าไปในห้องนอนอย่างไร ้สุ ้มเสียง พบว่าบนเตียง 
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มีหญิงสาวผู ้หนึ่งนอนอยู ่ เขาย่นหัวคิ้ว อาศัยแสงจันทร์เพ่งพินิจดู  

เป็นแม่นางน้อยเยาว์วัยผู้หนึ่ง เพียงแต่ทั่วร่างนางสกปรกมอมแมม  

ดวงหน้าน้อยก็ด�าเลอะเทอะ ก�าลังนอนหงายกางแข้งกางขาหลับสบาย

อยู่บนเตียงของเขา

ประสาทสมัผสัท้ังหกของเขาสมัผสัไม่ได้ถึงกลิน่อายอืน่ใดทีน่่าสงสยั 

มเีพียงกลิน่อายของนาง แสดงว่าในบ้านนอกจากนางแล้วไม่มผู้ีอืน่

เขาสลายจติสงัหารลง ขมวดหวัคิว้มองนาง ก่อนจะใช้มอืผลกัหัวไหล่

ของนาง

"นี่ ตื่น!"

อูมู ่ฉินถูกรบกวนการนอน นางลืมตาขึ้นมาช้าๆ เห็นใบหน้า 

หยาบกระด้างของบุรุษก�าลังเขม้นตามองอยู่ก็ไม่ต่ืนตระหนกหวาดกลัว 

ยังคงนอนอยู่เช่นนั้น

"พ่ีหม่าเฉวยีน" เสยีงของนางเหน่ือยหน่ายเจอืความง่วงงนุ หนงัตา

เพียงลืมขึ้นมาครึ่งเดียว

ไป่หลี่ซีวางหน้าขรึม "เจ้าเป็นผู้ใด ข้าไม่รู้จักเจ้า"

"ข้าชื่อมู่เอ๋อร์ หนีมาต้ังหลายวัน เหนื่อยยิ่งนัก ท่านให้ข้านอน 

สักประเดี๋ยว ฟ้าสว่างแล้วก็จะไป..." ช่วงท้ายไม่มีเสียงแล้ว ดูท่าทาง 

จะหลับไปอีกแล้ว

ไป่หลี่ซีขยับหัวค้ิวเข้าหากันอีกครั้ง หนี? เขาจ้องมองนาง แม้จะ 

รู้สึกไม่พอใจหญิงสาวที่จู่ๆ ก็โผล่ขึ้นมาผู้นี้ แต่เขาก็ไม่ได้ปลุกนางอีก

เขาซุกซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านเซ่อจิ่ง นอกจากคนสนิทไม่กี่คนแล้ว 

ก็ไม่มีผูใ้ดรู ้ หญงิสาวผูน้ี้ดไูม่เหมอืนคนร้าย แต่เขาก็ไม่กล้าเชือ่ง่ายๆ ว่า
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นางเป็นหญิงสาวท่ีประสบภัย แม้นางจะดูซอมซ่อย่ิง แต่เขาที่แต่ไรมา 

รอบคอบระมัดระวังยังคงไม่กล้าประมาทเลินเล่อ

ไม่ว ่านางจะน่าสงสัยหรือไม่ เขาตัดสินใจคอยเฝ้าจับตาด ู

การเปลีย่นแปลงเงยีบๆ ไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน ถ้าเขาพบสิง่ใดน่าสงสยั 

เขาก็สังหารนางได้ทันที แต่ถ้าเป็นหญิงสาวที่ประสบภัยมาจริง เขาก็ 

ไม่อยากให้นางกลายเป็นวิญญาณอาฆาตผูกพยาบาท

เขายืนมองนางต่ออยู่ครู่หน่ึง จากน้ันก็หมุนตัวเดินออกไปเงียบๆ 

สละเตียงให้กับนาง

เช้าวันรุ ่งขึ้นอูมู ่ฉินถูกเสียงผ่าฟืนท่ีด้านนอกท�าให้ตกใจตื่น  

นางลกุพรวดพราดข้ึนมาน่ัง เบกิตากว้างมองห้องทีโ่กโรโกโสและอึง้ตะลึง

ไปชั่วขณะ หลังจากน้ันจึงนึกได้ว่าตนมาอยู่ที่กระท่อมมุงหญ้าคาหลังน้ี

ได้อย่างไร

พวกนางแม้จะช่วยซือถูหรานมาได้โดยราบรื่น แต่คิดไม่ถึงว่า

ระหว่างทางจะมีตันไหวชิงโผล่ออกมาอีกคน 

พูดถึงตันไหวชิง คนผู ้น้ีคือยอดฝีมือนามกระเดื่องในยุทธภพ  

ฝ่ามือสยบมังกรของบ้านสกุลตันเป็นที่รู ้จักท่ัวยุทธภพ ตันไหวชิง 

ที่อายุเพียงสิบเก้าปีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นผู้มีฝีมือไม่ธรรมดา  

และเป็นผู้สืบทอดฝ่ามือสยบมังกร

ขุนนางทหารที่ควบคุมน�าส่งตัวซือถูหรานล้วนไม่ใช่ขุนนางทหาร

ธรรมดา แต่เป็นยอดฝีมอืของราชส�านกัปลอมตัวมา เพ่ือจะช่วยซอืถูหราน 

ผู้คุมกฎทั้งสี่ได้เข้าต่อกรกับยอดฝีมือเหล่านี้ ซึ่งก็พอรับมือได้ แต่จู่ๆ ก็มี

Page ���������������.indd   46 28/3/2562 BE   14:27



47

โม่เหยียน

ตันไหวชิงเพิ่มมาอีกคน จึงรุนแรงขึ้นมาทันที

ทั้งสองคนประมือกันเป็นครั้งแรก อูมู ่ฉินก็พบว่าคนแซ่ตัน 

ฉลาดเฉียบแหลมยิ่ง รับมือไม่ง่าย

ดังค�ากล่าวที่ว่าจับโจรต้องจับหัวหน้าก่อน ตันไหวชิงไม่ไปชิงตัว 

ซือถูหราน แต่พุ่งเป้าหมายมาท่ีนาง ผู้ใดก็ไม่จับ จะจับแต่เพียงนาง  

เห็นได้ชัดว่าเขามองออกว่านางเป็นผู้น�า

เพ่ือให้ผู ้คุมกฎทั้งสี่คอยคุ้มกันซือถูหราน สิ่งท่ีท�ามาทั้งหมด 

จะได้ไม่สญูเปล่า นางจงึหลอกล่อตันไหวชงิออกไป นางหนีไปตลอดทาง 

แม้นางจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่าย แต่ก็ไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ามัน*

นางเติบโตอยู่ในหุบเขาต้ังแต่เล็ก เชี่ยวชาญการใช้สภาพท�าเล 

ของป่าเขาในการหลบซ่อนตัว ตันไหวชิงแม้จะมีวรยุทธ์สูง แต่นาง 

มข้ีอได้เปรยีบของตน หลงัจากซ่อนตวัอยู่ในเขตภเูขาไม่ดืม่ไม่กินไม่นอน 

มาหลายวัน นางก็ลอบเข้ามาในกระท่อมหลังนี้  กินผลไม้แก้หิว 

อย่างไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น ถึงที่สุดก�าลังกายก็ทานไม่ไหว ล้มตัวลงได ้

ก็หลับไปทันที

หลงัจากหลับไปตืน่หน่ึง ก�าลงัวังชาก็กลบัคืนมาดังเดิม นางลงจากเตียง

เดนิออกมานอกห้อง ก่อนจะไปตามเสยีงผ่าฟืน พอเห็นอ่างน�า้ก็ตรงรีเ่ข้าไป

ตกัน�า้มาด่ืม

น�้าในอ่างน�้าเย็นชื่นใจย่ิง นางตักดื่มไปห้าชามถึงดับกระหายได้ 

จากนั้นก็เดินไปทางลานด้านหลัง เห็นบุรุษผู้หนึ่งก�าลังผ่าฟืนอยู่ที่นั่น

นางรูค้นผูน้ีช้ือ่หม่าเฉวยีน และนางก็หาได้บกุเข้ามาในบ้านของเขา

* ไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ามัน เป็นส�านวน หมายถึงผู้มีปัญญาหลักแหลม มีพื้นภูมิดี หรือมีผู้คอยสนับสนุน

Page ���������������.indd   47 28/3/2562 BE   14:27



48

บัญชาปราบโฉมงาม

ส่งเดช หากแต่จงใจเลือกเขา

หม่าเฉวียนไปไหนมาไหนตามล�าพัง ในบ้านมีเขาเพียงคนเดียว 

ปกตก็ิอาศยัอยู่ในกระท่อมมงุหญ้าคาทีข้่างสุสาน ไม่ไปมาหาสูกั่บคนอืน่ๆ 

ในหมู่บ้าน เป็นคนน่ิงขรึมพูดน้อย ดังน้ันนางจึงไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ

แพร่งพรายร่องรอยของตนออกไป

เมื่อวานแม้เขาจะปลุกนางตื่นข้ึน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไล่นางไป  

น่าจะเป็นคนท่ีคบค้าได้ นางมองเนื้อตัวที่สกปรกมอมแมมของตน  

สภาพเหมือนคนไม่มีบ้านให้กลับอย่างย่ิง คร้ันแล้วก็ปั้นหน้าเคร่งขรึม  

เดินออกไปอย่างระแวดระวัง

"พี่ชาย" นางเรียกขึ้นเบาๆ

เพียงเห็นหม่าเฉวียนหยุดงานท่ีก�าลังท�าอยู่ หันหน้ามามองนาง  

และในที่สุดนางก็เห็นรูปร่างหน้าตาของบุรุษผู้นี้ได้ชัดเจนแล้ว...

ฮ่าๆ ไม่ผิดจากที่คนในหมู่บ้านบรรยายไว้ คล้ายหมีด�าตัวหนึ่ง
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ไป่หลีซ่มีองนางด้วยสหีน้าเรยีบเฉย ทัว่ร่างของนางสกปรกมอมแมม 

เพียงดก็ูรูว่้าไม่ได้อาบน�า้มาหลายวนั แล้วยังท่าทางท่ีท้ังหิวท้ังเหน่ือยอกี 

สภาพเหมอืนหญิงสาวทีห่นีภยัมาอย่างแท้จรงิ แต่เขาไม่ปรปิากแสดงท่าที 

รอดูว่านางจะพูดอะไร

"พ่ีชาย ข ้าขออภัยด้วยที่บุกรุกเข ้ามาในกระท่อมของท่าน 

โดยไม่ได้เจตนา ทั้งยังยึดครองเตียงของท่าน ต้องขออภัยท่านอย่างยิ่ง" 

อูมู่ฉินค้อมค�านับไปทางเขา จากนั้นก็ยืนอยู่ที่นั่นมองเขาอย่างทึ่มทื่อ 

เขาไม่ได้ตอบ และไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ หันหน้ากลับไปผ่าฟืนต่อ

อย่างไม่สนใจนาง

อูมู ่ฉินคิดในใจ มิน่าคนในหมู่บ้านต่างบอกว่าหม่าเฉวียนผู้น้ี 

นสิยัแปลกประหลาด แต่ก็ด ี เขาไม่พูดจา จะได้ไม่ต้องมาถามโน่นน่ีกับนาง 

ท�าให้นางตัดเรื่องยุ่งยากออกไปได้มาก 

3
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เพ่ือหลบหลีกการตามจับของตันไหวชิง นางได้ปลอมแปลงโฉม 

บนใบหน้า ใช้ยาแปลงโฉมเป็นสดุยอดวิชาเฉพาะตัวของหุบเขาหมืน่บปุผา 

ไม่เหมือนกับวธีิแปลงโฉมทีเ่อาสิง่ของติดบนใบหน้า ยาทีน่างทาสามารถ

เปลี่ยนแปลงรูปหน้าและอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้า ปิดบังรูปโฉมท่ีงดงาม 

ของนางไว้เจ็ดส่วน เหลือความเป็นหญิงงามในหมู่ชาวบ้านอยู่สามส่วน 

เหมาะสมย่ิงกับการแต่งตัวเป็นหญิงชาวบ้านของนางในเวลาน้ี

ในเมื่อหม่าเฉวียนไม่มีข ้อคิดเห็นที่นางบุกรุกเข้ามาในบ้าน  

นางก็จะไม่ถือเคร่งในกรอบแล้ว จึงหมุนตัวเดินไป ยามน้ีนางหิว 

จนท้องแทบแบนติดแผ่นหลังจึงตัดสินใจเดินไปหาของกิน

นางได้กลิน่หอมของอาหารโชยมาแต่ไกล จงึเดนิตรงไปยังห้องครัว 

เปิดฝาหม้อ พบว่าในนัน้มเีส้นหมีเ่หลอือยู่ จงึหยิบชามหยิบตะเกียบมาคบี

เส้นหมีอ่ย่างไม่เกรงใจ บนโต๊ะมเีนือ้สตัว์และผกัเหลอือยู่ นางประคองชาม 

นั่งลง กินเส้นหมี่ไปค�าหนึ่ง แล้วก็คีบเนื้อเข้าปากชิ้นหนึ่ง

แหวะ...รสชาติแย่มาก!

นางเอามือปิดปาก เกือบจะคายออกมา เส้นหมี่อืดแล้วนางทนได้ 

แต่รสชาติของเนื้อสัตว์และผักท�าให้คนไม่กล้าสรรเสริญเยินยอจริงๆ  

พูดหยาบหน่อย อาหารที่ให้หมูกินยังดีกว่านี้

ศิษย์พ่ีใหญ่เคยบอก คนทนหิวนานเข้า อาหารง่ายๆ ก็กลายเป็น

อาหารเลิศรส นางหิวมาตั้งหลายวัน แต่อาหารรสชาติแย่เหล่านี้ยังคง

ท�าให้ความอยากอาหารของนางหายไปหมด เห็นได้ว่ารสชาตแิย่เพียงใด 

ให้หมูกิน หมูยังรังเกียจกระมัง

นางคิดไปคิดมา ในเมื่อนางนอนเตียงของผู ้อื่นแล้วก็สมควร
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ตอบแทนบ้าง คิดถึงว ่าฝีมือการท�าอาหารของนางอูมู ่ ฉินอยู ่ใน 

หุบเขาหมื่นบุปผาก็มีชื่ออยู่ในอันดับหนึ่งอันดับสอง ด้วยเพราะต้องการ

จะเอาใจอาจารย์จึงได้ฝึกฝนฝีมือการท�าอาหารจนช�านาญ ทุกคร้ัง 

ที่ท�าความผิด กลัวอาจารย์จะลงโทษ นางก็จะท�าอาหารรสชาติดีข้ึนมา

หนึง่มือ้ให้อาจารย์คลายโทสะ เวลาอาจารย์ลงโทษนางจะได้เบามอืหน่อย

นางพบว่าที่นี่วัตถุดิบในห้องครัวมีน้อยจนน่าสงสาร ก่อนจะเจอ 

หลมุเก็บอาหาร จงึเอาเน้ือสด ผกัป่าออกมาจ�านวนหนึง่ ยังมแีป้งหมีห่ยาบ 

นางนวดแป้ง ใส่น�้ามันใส่เครื่องปรุงรส แล้วย่างเป็นแผ่นแป้งออกมา  

ก่อนจะเอาเครื่องเทศท่ีคิดขึ้นและท�าเองเทลงไปบนเน้ือสัตว์แล้วหมักไว้ 

จากนัน้ก็เอาไปผดัเรว็ๆ ผกัป่าก็เอาก้านทีข่มออก เหลอืส่วนทีก่รอบอ่อนไว้ 

แล้วก็ทอดไข่ใบหนึ่ง เอาแผ่นแป้งย่างห่อส่วนผสมท้ังหมดที่ท�าเป็นไส ้

เอาไว้

นางท�าออกมาสองชิ้น กินเองชิ้นหนึ่งเติมท้องให้อิ่ม อีกชิ้นหน่ึง 

วางไว้ในหม้อและปิดฝาเอาไว้ นางระบายลมหายใจออกมาด้วยความพอใจ 

ตอนหลบหนีเพ่ือจะไม่ให้ตันไหวชิงพบร่องรอย กระทั่งกินอาหารก็ต้อง

พยายามลดน้อย เพ่ือจะได้ไม่ท้ิงเบาะแสใดๆ ไว้ มเีพียงกินอาหารอยู่ใน

บ้านชาวนาจึงจะไม่ถูกคนสงสัย

ไป่หลี่ซีแม้จะก�าลังผ่าฟืน หางตากลับคอยสังเกตการเคล่ือนไหว 

ของนางตลอดเวลา กลิ่นหอมของเน้ือสัตว ์โชยมาจากห้องครัว  

เขาไม่ได้ขดัขวางนางท�าอาหาร ถ้าหญิงผูน้ี้ถูกส่งตวัมาเพ่ือสอดแนมเขา  

เขาก็ย่ิงต้องรอบคอบระมดัระวงั ก่อนจะยืนยันให้แน่ใจ ไม่อาจแตะต้องนาง

ชั่วคราว ทั้งนี้จะได้ไม่แหวกหญ้าให้งูตื่น ทว่ากลิ่นหอมของเนื้อสัตว์ 
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กลับท�าให้ท้องเขาร้องจ๊อกๆ ด้วยความหิว 

ผ่าฟืนเสร็จแล้วเขาวางขวานลง เดินไปทางห้องครัว ในห้องครัว 

ไม่มีคน แต่ในหม้อที่อยู่บนเตามีตัวอักษรเขียนด้วยถ่านอยู่บรรทัดหนึ่ง

'ขอบคุณมาก มู่เอ๋อร์'

เขามองตัวอักษรเหล่านี้และนิ่งเงียบอยู่ครู ่หนึ่ง ก่อนจะย่ืนมือ 

ไปเปิดฝาหม้อ ในน้ันมีแผ่นแป้งม้วนอยู่จานหนึ่ง ข้างแผ่นแป้งม้วน 

ยังมีก้านผักป่าที่แกะเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆ วางอยู่

เขาจ้องมองแผ่นแป้งม้วนทีอ่ยู่ในจาน จากนัน้ก็เดนิออกจากห้องครวั 

เหลยีวมองไปท่ัวสีทิ่ศ พบว่านางไม่อยู่แล้ว ดเูหมอืนจะไปแล้ว

เขาเดนิกลบัเข้าไปในห้องครวั หยิบแผ่นแป้งม้วนขึน้มาแล้วเดนิไปยัง

ลานด้านหลัง สุนัขป่าตัวหนึ่งได้กลิ่นหอมก็ว่ิงมา เขาโยนแผ่นแป้งม้วน 

ให้สุนัขป่า สุนัขป่ากัดกินค�าโตทันที ประเดี๋ยวเดียวก็กินผักและเน้ือสัตว ์

ที่ห่ออยู่ข้างในจนหมด

สนุขัป่าเงยหน้าขึน้และแลบลิน้ออกมา ก่อนจะมองเขาอย่างเฝ้ารอคอย 

ความหมายก็คือมนัยังอยากกินอกี

ไป่หล่ีซีจับตามองสุนัขป่าที่แกว่งหางเดินวนไปรอบตัวเขา รออยู ่

พักใหญ่ เห็นสุนัขป่าไม่เป็นไร เขาจึงเดินกลับไปในห้องครัว กินหมั่นโถว

ลูกหนึ่งให้อิ่มท้อง แล้วเอาสัตว์ที่ล่าได้เมื่อวานไปขายที่เมืองข้างเคียง

ในเมืองได้จัดวางก�าลังคนของเขาเอาไว้ ปกติลูกน้องเหล่าน้ัน 

ก็จะปะปนอยู ่กับชาวบ้านในเมือง อาจจะเป็นขอทานที่ข ้างถนน  
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พ่อค้าแผงขายผัก หรืออาจจะเป็นคนงานในร้านค้า

ถ้ามีข่าวเร่งด่วน หยวนเจี๋ยก็จะท�าเช่นเมื่อวานคือมาหาเขา 

ที่หมู่บ้านเซ่อจิ่ง ปกติแล้วเขาจะอาศัยการมาขายสัตว์ป่าเข้ามาในเมือง 

ลูกน้องจะเป็นคนถ่ายทอดค�าสั่งของเขาหรือน�าข่าวมาบอก

ลูกน้องแจ้งข่าวให้เขาทราบเรื่องหน่ึง เมื่อไม่นานมานี้มีคนพเนจร 

กลุม่หน่ึงเข้ามาในเมอืง ว่ากันว่าเป็นเพราะหมู่บ้านท่ีพวกเขาอยู่มโีจรผู้ร้าย

สงัหารคนชงิทรพัย์ เพ่ือจะหลบซ่อนตวัจากโจรผูร้้าย คนในหมูบ้่านจงึพากัน

อพยพหนีภัย

ตอนไป่หลีซ่เีข้าเมอืงมาก็เห็นคนพเนจรจ�านวนไม่น้อยเดนิเตร่ไปมา

อยู่นอกก�าแพงเมือง พวกเขาไม่มีเงินติดตัวสักอีแปะ เน้ือตัวซอมซ่อ  

สภาพคล้ายกันมากกับมู่เอ๋อร์หญิงสาวผู้นั้น

หรือว่านางหนีภัยมาจริงๆ

ไป่หลีซ่เีดนิเข้าไปในร้านขายหนงัสตัว์ร้านหนึง่ หลงัจากเอาหนังสตัว์ 

ทีถ่ลกออกมามอบให้หลงจูแ๊ล้วก็เอาจดหมายทีเ่ขียนด้วยลายมอืของเขา 

ส่งออกไปอย่างแนบเนียน

บนจดหมายระบุชื่อชุยเฮ่า ชุยเฮ่าเป็นเสนาบดีกรมทหาร เป็น 

หมากส�าคัญตัวหนึ่งของเขาในเมืองหลวง หลังจากหลงจู๊เก็บจดหมาย 

ที่ซ่อนอยู่ในหนังสัตว์แล้ว ก็แสร้งท�าเป็นหยิบลูกคิดมาดีด จากนั้น 

ก็เอาเงินจ�านวนหนึ่งมอบให้เขา

"วันนี้ก็ได้ราคาเท่านี้ รับไปเถิด"

"หลงจู๊เพิ่มให้อีกหน่อยเถิด"

"หนังสัตว์ของเจ้าธรรมดาเกินไป เอาไปขายให้ร้านอ่ืนก็ไม่ได้มาก
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เท่าที่ข้าให้ เจ้าสมควรยิ้มรับแล้ว ไปๆ อย่ามาเกะกะข้าท�าการค้า"

ไป่หลีซ่คีว้าเศษเงนิมาแล้วหมนุตวัเดนิออกไป เขาเดนิเตร่อยู่ในเมอืง

รอบหน่ึง หลังจากซื้อข้าวของบางอย่างแล้วก็ออกจากเมืองกลับไป

หมู่บ้านเซ่อจิ่ง

กลบัมาถึงในกระท่อม หัวคิว้ของเขาก็ขมวดมุน่ขึน้อกี บนเตยีงของเขา 

มคีนผูห้น่ึงนอนอยู่ เป็นนางอีกแล้ว มูเ่อ๋อร์

นางนอนหลับสนิท กระทั่งเขาจุดเทียนสว่างข้ึน เสียงฝีเท้า 

ก็ไม่ได้ตั้งใจให้เบาลง นางก็ยังคงไม่ได้ตื่นขึ้นมา

ไป่หลีซ่มีองนางอย่างเงยีบๆ อยู่ครูห่น่ึง ก่อนจะหมนุตวัเดินออกจาก

ห้องไป สละเตียงให้นาง ส่วนเขาไปนอนตั่งแข็งที่ห้องด้านนอก

วันรุง่ขึน้ ก่อนจากไปนางก็ท�าแผ่นแป้งม้วนให้เขาจานหน่ึง เขายังคง 

ไม่กินและเอาไปเลีย้งสนัุขป่าเช่นเดิม 

ตอนกลางวันนางไม่อยู่ ไม่รู้ไปที่ใด ทว่าพอตกกลางคืนเขาก็จะ 

พบเงาร่างของนางอยู่บนเตียงในห้องนอนอีก

เขาไม่ไล่นาง นางก็นอนตามเดมิ นอนอิม่แล้วก็จะต้องท�าแผ่นแป้งม้วน

ให้เขาจานหนึง่ ผกัและเนือ้สตัว์ท่ีอยู่ในแผ่นแป้งม้วนยังเปล่ียนรูปแบบไป

ไม่เหมอืนกันทุกวัน

นางท�ามาเก้าครั้ง เขาก็เอาไปเลี้ยงสุนัขป่าเก้าคร้ัง สุนัขป่าตัวนั้น 

จะมารายงานตัวตรงเวลาตอนเช้าตรู ่ทุกวัน แลบลิ้นแผล็บๆ ด้วย 

ความตื่นเต้นดีใจ กวัดแกว่งหางอย่างมีความสุข มองเขาด้วยสีหน้า

ประจบเอาใจ ดวงตาของสนัุขเปล่งประกายแวววาว ไม่มเีค้าส่อให้เห็นว่า

ถูกพิษแม้แต่น้อย
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มาถึงครัง้ท่ีสบิ ไป่หลีซ่มีองแผ่นแป้งม้วนแล้วลงัเลอยูช่ัว่ขณะ เขารู้

นางจะท�าแผ่นแป้งม้วนสองชิ้น ชิ้นหน่ึงกินเอง อีกชิ้นหน่ึงเก็บไว้ให้เขา  

เขาคิดไปคิดมา ในท่ีสุดก็ตัดสินใจหยิบแผ่นแป้งม้วนขึ้นมากัดค�าหนึ่ง 

ใบหน้าทีเ่ดมิทไีม่มอีารมณ์ความรูส้กึสกัเท่าไรพลนัปรากฏแววประหลาดใจ

รสชาตขิองแผ่นแป้งม้วนดถึีงเพียงน้ี อร่อยจนท�าให้คนไม่อยากจะเชือ่

เขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ทีหนึ่ง เพียงไม่ก่ีค�าก็กินแผ่นแป้งม้วน 

จนหมดเกลี้ยง ตอนกินหมดยังอดใจไม่อยู่ เลียคราบน�้ามันท่ีติดอยู่บน 

นิ้วมือ

นางท�าด้วยวิธีใด รสชาติถึงได้หอมกลมกล่อมเพียงนี้

บนจานยังมีก ้านผักที่แกะเป็นรูปกระต่ายน้อยตัวหนึ่ง เขา 

หยิบกระต่ายน้อยขึน้มาพลกิดอูยู่ครูห่น่ึง สดุท้ายก็โยนเข้าปาก กินลงไปใน

ค�าเดียว

ในเมื่อเขาจะแสดงเป็นหม่าเฉวียนคนในหมู่บ้านชนบท ย่อมต้อง

แสดงท่าทางให้เหมอืนคนในหมูบ้่าน ช่วงกลางวนัไป่หลีซ่ที�างานอยู่ในนา 

ตะวันตกดินก็กลับมาท่ีกระท่อม พอเข้ามาด้านใน เขาก็จะเบาฝีเท้า  

เดินมาถึงหน้าประตูห้องนอน ก่อนจะค่อยๆ เลิกม่านขึ้น 

บนเตยีงไม่มคีน เขานิง่เงยีบไปครูห่น่ึง หมนุตัวเดินไปทีล่านด้านหลงั

ตักน�้ามาอาบ เปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าที่แห้งสบาย อาหารค�่าคือหมั่นโถว 

ที่แห้งแข็งกินกับผักดอง รสชาติไม่ดี เพียงกินให้อิ่มท้องเท่านั้น

เขาอดนึกถึงแผ่นแป้งม้วนที่กินไปตอนเช้าไม่ได้ เมื่อเปรียบกับ 

แผ่นแป้งม้วนแล้ว รสชาติของหมั่นโถวกับผักดองท�าให้คนกลืนไม่ลงคอ

จริงๆ
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เขายัดหมั่นโถวค�าสุดท้ายเข้าปาก คว้าถ้วยข้ึนมาด่ืมน�้าค�าหนึ่ง  

และกลืนหมั่นโถวลงท้องไป

เมือ่ถึงเวลานอน เดมิทเีขาจะนอนบนเตียงในห้องนอน แต่พอน่ังลงไป

เขาก็พลนัลงัเลขึน้มา เพราะอยากรูว่้าคนืน้ีนางจะว่ิงพรวดพราดกลบัมานอน

หรอืไม่

วันนีเ้ขาใช้เวลาช่วงพักกลางวันไปสบืข่าวในหมูบ้่านมา ไม่ได้ยินว่า 

มีผู้ใดเคยเห็นมู่เอ๋อร์ อีกฝ่ายเป็นคนท่ีมาจากต่างถ่ิน ถ้าคนในหมู่บ้าน 

พบเจอนางย่อมพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างแน่นอน

นางไปท่ีใดกันแน่ เขานกึสงสยัอยู่ในใจ สตรผีูน้ี้นอกจากกลบัมานอน

ตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ได้รบกวนเขา ไม่ได้เพ่ิมความยุ่งยากให้กับเขา  

หลังจากท�าอาหารเช้าให้มื้อหนึ่งแล้วก็จากไป

เขาคิดไปคิดมา ตัดสินใจไปนอนท่ีตั่งด้านนอกเช่นเดิม กระทั่ง 

เช้าวันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมา เตียงที่อยู่ในห้องนอนก็ยังคงว่างเปล่า

บางทีนางคงจากไปแล้วกระมัง

เขาเดินไปท่ีลานด้านหลัง เปิดฝาปิดอ่างน�้า ใช้ถังตักน�้าข้ึนมา  

ก่อนจะสาดน�้าเย็นชุ่มชื่นไปบนใบหน้า 

หลังจากล้างหน้าบ้วนปากเสร็จแล้ว หางตาพลันเหลือบไปเห็น 

อะไรบางอย่าง สายตาคมกริบมองไปที่ห้องเก็บฟืน เขาคว้าขวานข้ึนมา

และเดินช้าๆ ไปที่ห้องเก็บฟืน

เมื่อเขาเข้าไปใกล้และมองดูอย่างละเอียดก็ต้องตะลึงงันไป

บนกองหญ้าในห้องเก็บฟืนมหีญิงสาวผูห้น่ึงนอนอยู่ นางก็คอืมูเ่อ๋อร์

เห็นเพียงนางนอนขดตัว หลับไม่รู้เรื่อง ร่างกายยังคงมอมแมม 
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ไปท้ังตวั ทัง้สกปรกย่ิงกว่าเดมิ ทัว่ร่างมแีต่ดินโคลน และยังมกีลิน่เหมน็ขมุหน่ึง

โชยออกมา

เขาเขม้นมองนาง สงสยัว่าสตรผีูน้ีใ้ช่ตกลงไปในบ่ออจุจาระหรอืไม่

นางดเูหมอืนเหน็ดเหนือ่ยมาก กระทัง่เขาเดนิเข้ามาพิจารณาดใูกล้ๆ 

นางก็ยังไม่รูต้วั เขาทนต่อกล่ินเหมน็ จ้องมองนางอยู่เช่นนัน้พักหน่ึง ถ้านาง

แกล้งหลับเขาต้องรู้แน่ แต่นางไม่ใช่

ความระแวงสงสยัทีไ่ป่หลีซ่มีต่ีอนางหายไปกว่าครึง่ สตรผีูน้ี้คงรูว่้า

เน้ือตวัของตนสกปรกเกินไปเหมน็เกินไป ด้วยเหตนุีจ้งึเกรงใจไม่กล้าไปนอน 

ที่เตียงของเขา และหนีมานอนที่ห้องเก็บฟืน

เขายืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยื่นมือไปผลักนาง 

อูมู่ฉินตกใจตื่นทันที นางกะพริบตาสะลึมสะลือ พอเห็นเป็นเขา 

ก็มองจ้องเขาอย่างทึ่มทื่อ

"ตามข้ามา" หลังจากท้ิงค�าพูดไว้ประโยคหนึ่ง ไป่หล่ีซีก็ลุกข้ึน 

เดินออกจากห้องเก็บฟืน

เมือ่ได้ยินเสยีงเคลือ่นไหวจากด้านหลงั ไป่หลีซ่จีงึรูว่้านางตามมาแล้ว 

เขาเดนิเข้าไปในกระท่อม หยิบเสือ้ผ้ากับกางเกงเก่าๆ มาชดุหน่ึง รวมทัง้

ผ้าเชด็ตวัและเจ่าโต้ว* ท่ีใช้ในการอาบน�า้ เหน็อกีฝ่ายยืนเหม่ออยู่หน้าประตู  

เขาก็ยื่นสิ่งของให้นาง และชี้ไปที่ห้องอาบน�้าที่ลานด้านหลัง

"ไปอาบน�้าให้สะอาด" พูดจบเขาก็หมุนตัวเดินเข้าไปในกระท่อม  

ไม่ได้สนใจนางอีก

อมููฉ่นิสหีน้าเตม็ไปด้วยความประหลาดใจ นางมองเสือ้ผ้าทีอ่ยู่ในมอื 
* เจ่าโต้ว (ถั่วอาบน�้า) เป็นสบู่สมัยโบราณ ท�าจากตับอ่อนหมูบดละเอียดผสมผงถ่ัวและเครื่องหอม  
น�ามาตากแห้งแล้วใช้ถูตัวช่วยขจัดคราบสกปรกและบ�ารุงผิวพรรณ
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แล้วมองเขาท่ีอยู่ในกระท่อม ผ่านไปครูห่นึง่นางก็หัวเราะออกมา ก่อนจะ

หมุนตัวเดินไปที่ลานด้านหลัง

หม่าเฉวียนผูน้ีไ้ม่ค่อยพูด แต่กลบัเป็นคนใบหน้าเย็นชาจติใจอบอุน่ 

นางนอนเตียงของเขา เขาไม่ได้ไล่นาง นางกินอาหารของเขา เขาก็ 

ไม่ได้ด่านาง ตอนน้ีเห็นนางสกปรกมอมแมมไปทั้งตัว ยังเอาเสื้อผ้ากับ 

เจ่าโต้วให้นางไปอาบน�้าให้สะอาด

นางดมๆ ตนเองก็พบว่าเหม็นมากจริงๆ สมควรต้องไปอาบน�้า 

ช�าระล้างร่างกายให้สะอาด

นางอาบน�้าไปพลางคิดไปพลาง ตันไหวชิงผู้น้ันเป็นคนรับมือด้วย

ยากจริงๆ เขาวางค่ายกลไว้รอบเขตภูเขา คิดจะใช้ค่ายกลปิดล้อมนาง 

เมื่อวานเพราะนางพลาดเข้าไปในค่ายกลและเผยร่องรอยออกไป  

คนแซ่ตนัจงึตามจบัตัวนางอย่างไม่ลดละ ท้ังสองวนยอดเขาเจ้าตามข้าหนี 

หลายครัง้หลายหนทีต้่องแตกต่ืนตกใจแต่นางก็เอาตวัรอดมาได้หวุดหวิด

ขณะจวนตัวนางจงึหนลีงไปในดินโคลนสกปรก ฝังร่างตนเองอยู่ใน

เลนที่ทั้งเหม็นทั้งสกปรก เพื่อหลบเลี่ยงการค้นหาของตันไหวชิง

ในเลนน่ันนอกจากมก่ิีงไม้ใบไม้ทีเ่น่าเป่ือยแล้ว ยังมกีลิน่เหมน็ของ

ซากสตัว์โชยมา ทว่าก็มแีต่ต้องท�าเช่นน้ีจงึจะอ�าพรางประสาทสมัผสัทัง้หก 

ของตันไหวชิงได้

หุบเขาหมื่นบุปผาก็วางค่ายกลไว้ท้ังส่ีด้าน ป้องกันไม่ให้คนนอก 

บุกเข้ามา นางได้รบัการฝึกฝนให้ท�าลายค่ายกลต้ังแต่เดก็ ศกึษาค้นคว้า

เรือ่งค่ายกลมาก็ไม่น้อย ค่ายกลของตันไหวชงิกล่าวได้ว่าส�าหรบันางแล้ว

เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ปลุกเร้าจิตใจด้านต่อสู้ของนางข้ึนมา  
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นางไม่เชื่อว่าจะท�าลายไม่ได้

นีก็่คือสาเหตุท่ีว่าเพราะอะไรช่วงกลางวันนางจงึไม่อยู่ ค่อยกลบัมา

นอนตอนกลางคืน กอปรกับเจ้าของบ้านไม่ได้ไล่นางไป และไม่ถือสา 

ทีน่างมากินข้าวท่ีน่ีมือ้หนึง่โดยไม่ได้รบัเชญิ นางจงึยินดกีลบัมานอนต่อ

แม้ก่อนจะกลับมาท่ีกระท่อมนางได้ไปล้างตัวที่แม่น�้ามาแล้ว  

แต่จะอย่างไรก็อยู่ในป่าตอนกลางคืนมืดมิด ต้องคล�าทางมองเห็นไม่ชัด 

จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะล้างได้สะอาดเอี่ยม บนตัวจึงยังคงมีกลิ่นเหม็น 

และความสกปรกเหลืออยู่ 

ไป่หลี่ซีฉวยโอกาสตอนที่มู ่เอ๋อร์ไปอาบน�้าออกจากบ้าน จนอีก 

หน่ึงชั่วยามให้หลังจึงกลับมา ตอนกลับมา ในมือถือห่อของมาด้วย 

ห่อหนึ่ง

เขาเดินไปท่ีลานด้านหลัง ไม่ได ้ยินเสียงน�้าในห้องอาบน�้า  

เหลียวมองไปรอบๆ ก็ไม่เห็นคนจึงหมุนตัวกลับมา แล้วก็ต้องตะลึงงัน

เพราะเห็นตรงราวตากผ้ามีแม่นางหน้าตาสดใสงดงามผู้หนึ่งยืนอยู่  

นางหน้าตาขาวผ่องสะอาดสะอ้าน ดูแล้วน่าจะอายุราวสิบหกสิบเจ็ดปี 

รปูร่างหน้าตาหมดจดงดงาม ดวงตาคู่นัน้สกุใสแวววาว เส้นผมบนศรีษะ 

ไม่ได้เกล้ามวยแบบหญงิสาว หากแต่ปล่อยยาวคลมุแผ่นหลงั เพียงรวบไว้

อย่างเรียบง่าย จอนผมทัดไว้หลังหู เผยให้เห็นใบหูขาวผ่องนวลเนียน 

ดุจหยกคู่หน่ึง แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบร่างของนาง ท้ังที ่

ไม่มีเสื้อผ้างามหรูหราปิ่นปักผมเครื่องประดับ แต่กลับมีท่วงท่าของ 

ความสูงส่งเหนือผู้คนเผยออกมาให้เห็น

หวัคิว้ดวงตาท่ีบรสิทุธ์ิไร้ราคคีูน่ัน้ก�าลงัมองดเูขาด้วยความประหลาดใจ
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อยู่พอดี หากไม่เพราะบนร่างของนางสวมเสื้อผ้าบุรุษที่เขาให้ยืมใส่  

เขาไม่มีทางจ�าได้เลยว่านางก็คือมู่เอ๋อร์

น่ีเป็นครั้งแรกที่คนท้ังสองมองกันและกันเต็มตา และเป็นครั้งแรก 

ทีไ่ป่หลีซ่ไีด้เหน็รปูโฉมของอมููฉ่นิอย่างชดัเจน เขาคิดไม่ถึงว่านางท่ีอาบน�า้

ช�าระล้างร่างกายจนสะอาดเอ่ียมจะดูสดใสงดงามเช่นน้ี แม้จะพูดไม่ได้ว่า

งามเพรศิพริง้ แต่รอยย้ิมของนางก็ชวนหลงใหล ในยามเช้าตรู่ท่ีเงียบสงบ

เช่นนี้ เป็นภาพที่เขาเห็นแล้วสะดุดตา เกิดความประทับใจอย่างลึกซึ้ง

"พี่ชาย อรุณสวัสดิ์" แม้แต่เสียงก็ไพเราะเสนาะโสต

ไป่หลี่ซีมองประเมินนางไม่พูดไม่จา จากน้ันก็เบนสายตาออก  

ขณะก�าลังคิดว่าควรจะเอ่ยปากอย่างไร นางก็เดินเข้ามาหา ทักทาย 

พูดคุยกับเขาด้วยท่าทางคล้ายรู้จักกันมานาน

"พ่ีชาย ขอบคุณท่ีให้ยืมเสื้อผ้า สวมแล้วเหมาะกับตัวมาก มู่เอ๋อร์

ไม่มีอะไรจะตอบแทน จึงท�าอาหารเช้าไว้ให้ พ่ีชายคงจะหิวแล้ว  

รีบมากินเถิด" นางพูดย้ิมๆ บนใบหน้าไม่มีความเคอะเขินที่ทั้งสองคน 

เพ่ิงพบหน้ากันจรงิๆ เป็นครัง้แรก ตอนมองสบตากับเขาก็ไม่มคีวามขวยอาย

ของอิสตรี กลับดูเป็นธรรมชาติประหนึ่งสนทนากับพ่ีชายที่อยู่ข้างบ้าน

อย่างไรอย่างนั้น

ไป่หลี่ซีพอได้ยินว่านางท�าอาหารแล้ว จึงเก็บค�าพูดท่ีคิดจะพูดไว้

ชัว่คราวก่อน เดนิตามนางเข้าไปในบ้าน แล้วก็เหน็บนโต๊ะมอีาหารจานเลก็

สามจานกับแผ่นแป้งย่างสองชิ้นวางอยู่

เขาน่ังลงเงียบๆ ร่วมกินอาหารกับนาง แผ่นแป้งย่างได้ก�าลังพอดี  

กัดแล้วกรบุกรอบย่ิง ท้ังย่ิงเค้ียวก็ย่ิงหอม อาหารสามจานเป็นเน้ือสตัว์สองจาน
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กับผกัป่าหน่ึงจาน กินแกล้มกับแผ่นแป้งย่าง กลนืลงท้องไปแล้วในปาก 

ก็ยังมีกลิ่นหอมติดอยู่

อาหารที่นางท�ารสชาติอร่อยจนไม่มีอะไรให้ติ ตอนเขาอยู่ในวัง 

แม้กนิอาหารรสเลศิทกุวัน ทว่ากลบัดงึดดูใจเขาเหมอืนอาหารท่ีนางท�าไม่ได้ 

ย่ัวเย้าจนหนอนตะกละในกระเพาะของเขาไม่สงบ แต่เขาก็อดทนไว้ 

พยายามเหลืออาหารไว้ให้นางกินมากหน่อย

ไป่หลี่ซีคิดในใจว่าอาหารมื้อนี้ก็ให้นางกินจนอิ่มเถิด กินอิ่มแล้ว 

จะได้ไล่คนได้ถนัดปาก

หลังกินอิ่มอูมู่ฉินลุกขึ้นมาจะเก็บจานชาม แต่กลับถูกเขาห้ามไว้

"รออยู่ที่นี่" เขาหมุนตัวเดินเข้าไปในห้อง ครู่เดียวก็เดินกลับออกมา 

ในมือถือห่อของห่อหนึ่ง เป็นของที่เขาเอากลับมาจากข้างนอกในวันนี้

"รับไป" เขาเอาห่อของยัดใส่มือนาง

"พี่ชาย นี่คืออะไร" อูมู่ฉินถามด้วยความอยากรู้

"ในนี้มีเสื้อผ้าอยู่สามชุด เอามาให้เจ้า"

นางมสีหีน้าคาดคิดไม่ถึง ท�าท่าจะถามต่อ เขาก็ย่ืนเหอเปา* ให้นาง

ใบหนึ่ง

นางรับมาถือไว้ พบว่าเหอเปามีน�้าหนักพอสมควร แล้วก็ได้ยิน 

เขาพูดต่อ "นีเ่ป็นเงนิ เจ้าเอาเก็บไว้ ใช้สอยอย่างประหยัด น่าจะพอใช้ไปได้

สักสามเดือน ที่ข้าช่วยเจ้าได้ก็มีเพียงเท่านี้ วันนี้เจ้าจงไปเสียเถิด"

กล่าวค�าพูดเหล่านีจ้บ เขาก็รอนางร้องไห้และเตรียมใจไว้พร้อมแล้ว 

ไม่ว่านางจะขอร้องวิงวอนหรอืร้องไห้คร�า่ครวญบอกตนเองน่าสงสารเพียงใด 
* เหอเปา คือกระเป๋าพกตดิตวัใบเล็กส�าหรบัใส่เศษเงินหรอืของจกุจกิ มกัปักรูปสตัว์หรอืตัวอกัษรท่ีมคีวามหมาย
เป็นมงคล
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เขาก็จะปฏิเสธไปทั้งหมด

เขาไม่อาจให้นางอยู่ด้วยได้ ถ้าให้นางอยู่ต่อไป เกรงว่าสุดท้าย 

นางจะไม่ยอมจากไป ดังนั้นเขาจ�าเป็นต้องพูดต่อหน้าให้เข้าใจ

ผู ้ใดจะรู ้ได ้ ความจริงกลับไม่เป็นเช่นท่ีเขาคาดหมาย นาง 

ไม่ได้เสียใจเช่นท่ีเขาคิด ไม่เพียงมิได้ร้องไห้ ยังไม่มีท่าทีน้อยอกน้อยใจ 

หลังจากฟังเขาพูดจบกลับยิ้มออกมาด้วยความซาบซึ้งใจ

"พ่ีชาย ท่านเป็นคนดีจริงๆ เป็นห่วงกลัวข้าจะไม่มีเส้ือผ้าสวมใส่  

ซื้อเสื้อผ้ามาให้ข้า ไม่เพียงเท่านั้น ยังให้เงินข้าอีกด้วย" นางส่ายหน้า 

และเอาเหอเปายัดใส่มือคืนให ้เขา " พ่ีชาย ท ่านซ่ือเกินไปแล้ว  

ข้าเป็นคนแปลกหน้า คนแปลกหน้าบุกเข้ามาในบ้านท่าน ท่านไม่ไล่ไป 

นอนบนเตียงของท่าน ท่านก็ไม่ว่าแม้แต่ค�าเดียว เกิดข้าเป็นคนเลว 

จะท�าอย่างไร โชคดีคนที่ท่านเจอคือข้า หาไม่จะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้" 

ไป่หลีซ่อ้ึีงตะลงึงนั นางถึงกับว่าเขาซือ่เกินไป? เขาก็ก�าลงัไล่นางอยู่

มิใช่หรือไร

"เสือ้ผ้าเหล่านีข้้าจะรบัไว้ ส่วนเงินท่านยังคงเก็บไว้เองเถิด ข้าไปล่ะ 

ท่านดูแลตนเองให้ดี จ�าไว้ เงินทองไม่อาจให้ผู้ใดเห็น ท่านต้องระวัง 

อย่าให้คนหลอกเอาเงินไปเปล่าๆ" อมููฉ่นิพูดจบก็ไม่โอ้เอ้ชกัช้า รับเอาห่อของ

แล้วหมุนตัวเดินจากไปทันที

เขาใช ้สายตามองส่งนาง เห็นนางยังหันกลับมาย้ิมให้เขา 

พลางโบกมืออ�าลาอีกหลายครั้ง เขาให้เสื้อผ้ากับเงินแก่นางก็เพราะ 

เห็นนางน่าสงสาร และเพ่ือความสะดวกในการไล่นางไป ปรากฏว่า 

หญิงสาวกลบัไม่ได้รูส้กึเสยีหน้าท่ีถูกไล่แม้แต่น้อย ยังกลับมาส่ังก�าชบัเขา
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ให้ดูแลตนเองดีๆ อีกด้วย

กระทั่งเงาร่างของนางออกจากประตูรั้วหายลับไปจากหัวโค้ง 

ใบหน้าที่ไร้อารมณ์ความรู้สึกของเขาจึงมีรอยยิ้มปรากฏออกมาเล็กน้อย 

ดูเหมือนเขาจะเข้าใจผิดไปแล้ว นางเป็นเพียงหญิงสาวท่ีใสซื่อ  

แต่เช่นน้ีก็ดี อย่างน้อยก็ไม่ร้องไห้คร�า่ครวญ ลดความยุ่งยากให้เขาไปได้

ไม่น้อย

ทว่าเขาไหนเลยจะรู ้ อมููฉ่นิเติบโตอยู่ในหุบเขาหมืน่บปุผาตัง้แต่เล็ก 

ในการอบรมสัง่สอนท่ีนางได้รบัมา ไม่มคีวามคิดว่าสตรีจะต้องพ่ึงพาบรุุษ

อยู่เลย ทุกอย่างล้วนต้องพ่ึงพาตนเอง ด้วยเหตุนี้ในสายตาของนาง  

การกระท�าของหม่าเฉวยีนจงึดซูือ่เกินไป บรุษุผูน้ีก้ระท่ังนางมคีวามเป็นมา

อย่างไรก็ยังไม่ได้ถามให้แน่ชัด ทั้งยังให้นางอาศัยนอนมาตั้งหลายคืน  

ตัวเขาเองก็ยากจนข้นแค้นมากอยู่แล้ว เสื้อผ้าบนตัวยังมีรอยปะชุน  

แต่ก็ยังจะให้เสื้อผ้านางและเซ่อซ่าเอาเงินให้นางอีกด้วย

เฮ้อ ช่างซือ่เสยีจรงิ ดีท่ีเขารปูร่างหน้าตาดดุนั ยังพอข่มขวญัคนได้ 

หาไม่ต้องถูกข่มเหงแน่นอน

หลังจากนางจากไปแล้ว ไป่หลี่ซี ก็ท�าเช ่นทุกวัน หยิบจอบ 

ไปท�างานในนา ตกกลางคืนเขานอนอยู่บนเตยีงของตนเอง คดิอยู่ในใจว่า

นางคงไปแล้วจริงๆ กระมัง

เขาหลบัตาลง ภาพนางแย้มยิม้พลนัผดุขึน้มาในสมอง จงึย่นหวัคิว้

น้อยๆ พลิกตัวไป ไม่คิดเรื่องอะไรอีก

วันถัดมาเขาลุกจากเตียงไปล้างหน้าบ้วนปากที่ลานด้านหลัง  

ตอนผ่านห้องเก็บฟืนก็ช�าเลืองมองไปข้างในแวบหน่ึงโดยสัญชาตญาณ  
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ข้างในไม่มีเงาร่างคน ในห้องครัวก็ไม่มีแผ่นแป้งม้วน

ถัดจากน้ันติดต่อกันสามวันก็ไม่เห็นนางกลับมา เขาจึงแน่ใจว่า 

นางจากไปแล้วจริงๆ

วันน้ีไป่หลี่ซีขึ้นเขาล่าไก่ฟ้ามาได้ตัวหน่ึง พอเห็นว่าเที่ยงวันแล้ว 

เขาจึงหาท่ีร่มเย็นแห่งหนึ่งนั่งลง หยิบห่อผ้าน�้ามันออกมา ในนั้น 

มแีผ่นแป้งม้วนไส้เนือ้ทีเ่ขาท�าเมือ่เช้า จากนัน้เขาก็กัดไปค�าหนึง่ ก่อนจะ

ย่นหัวคิ้ว

รสชาติของมันแย่มาก เปรียบกับที่มู ่เอ๋อร์ท�าแล้วแตกต่างกัน 

ราวฟ้ากับดิน

ก็แค่แผ่นแป้งม้วนไส้เน้ือมิใช่หรือ เขาก็ท�าตามแบบทุกอย่าง  

ดูภายนอกก็คล้ายกันมาก เหตุใดรสชาติกลับยากจะกลืนลงคอ 

เขาน่ิงไปครูห่น่ึง ไม่มคีวามอยากอาหารเหลอือยู่จงึเก็บแผ่นแป้งม้วน

หยิบถุงหนังใส่น�้าขึ้นมาด่ืมอึกหน่ึง ก่อนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง

เคลื่อนไหว เขายังคงนิ่งงัน ไม่กระโตกกระตาก แสร้งท�าเป็นดื่มน�้าต่อ  

แต่มืออีกข้างหนึ่งเลื่อนไปกุมดาบที่เอวแล้ว

ยามนั้นเองเงาร่างสีขาวสายหนึ่งทะยานลงมา ตามมาด้วย 

ใบไม้ร่วงหลายใบ ร่างนั้นลงสู่พ้ืนอย่างไร้สุ้มเสียง เงาร่างสูงโปร่งยืนอยู่

เบื้องหน้าเขาห่างไปราวสิบก้าว

ไป่หลี่ซีแสร้งท�าเป็นตกใจลุกขึ้นยืน เขาจ้องมองอีกฝ่าย อีกฝ่าย 

ก็จ้องมองเขา

ตันไหวชิง! เขาประหลาดใจเล็กน้อย คิดในใจว่าเหตุใดคนผู้นี้ 
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จึงมาปรากฏตัวที่นี่ได้

บ ้านสกุลตันแห่งท่ีราบทางตอนใต้แต ่ไรมาก็ได ้ชื่อว ่าเป็น 

ผูผ้ดงุคุณธรรม และตันไหวชงิอยู่ในยุทธภพก็มชีือ่เสยีงว่าเป็นฝ่ายธรรมะ 

ไป่หลีซ่แีม้จะเป็นเชือ้พระวงศ์ แต่ก็ลอบคบหาสหายในยุทธภพอยู่ไม่น้อย 

ครึง่ปีก่อนเขาแต่งตัวเป็นสามญัชนออกมานอกวัง ปลอมตวัเป็นชาวบ้าน 

เคยเหน็ตันไหวชงิไกลๆ ในงานเลีย้งใหญ่โตงานหน่ึง ตอนนัน้ยังนึกชืน่ชม

ท่วงทีและรูปร่างลักษณะของคนผู้นี้

ตนัไหวชงิเหน็เขาเป็นชาวบ้านคนหนึง่ คล้ายถูกการปรากฏตวัของตน

ท�าให้ตกใจจนท่ึมทื่อไปแล้วจึงประสานมือด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยน  

"พ่ีน้องท่านน้ี รบกวนแล้ว อยากจะถามท่านว่าเคยเห็นหญิงสาวผู้หน่ึง 

หรอืไม่ นางอายุราวสบิหกสบิเจด็ สงูประมาณนี"้ เขาพูดพลางท�ามอืบอก

ระดับความสูง

ไป่หลี่ซีประสานมือให้เขาด้วยท่าทางเกรงใจ "จอมยุทธ์ท่านน้ี  

ในหมูบ้่านของเรามหีญิงสาวอายุสบิหกสิบเจด็อยู่หลายคน ท่ีสงูประมาณน้ี

ยิ่งมีมาก"

"นางไม่ใช่หญิงสาวในหมู่บ้าน มาจากต่างถิ่น"

พออกีฝ่ายบอกว่ามาจากต่างถ่ิน หัวใจของไป่หลีซ่พีลนักระตกุวาบ

นกึไปถึงมูเ่อ๋อร์ นางหาใช่หญิงสาวในหมูบ้่าน มาจากต่างถ่ิน อกีทัง้อายุ

และความสูงก็สอดคล้อง

ไป่หลี่ซีแสร้งท�าเป็นงงงวยพลางสั่นศีรษะ "ไม่เคยเห็น และ 

ไม่เคยได้ยินว่ามีหญิงสาวมาจากต่างถ่ิน คุณชายมีคนในครอบครัว

พลัดพรากจากกันหรือ ข้าน้อยจะได้บอกคนในหมู่บ้าน ทุกคนจะได้ 
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ช่วยกันหา"

"ขอบอกตามตรง คนที่ข้าตามหาเป็นโจรหญิง"

ไป่หลี่ซีมีสีหน้าประหลาดใจ "โจรหญิง?"

"โจรหญิงผูน้ี้เจ้าเล่ห์ย่ิงนกั ข้าตามจบันางมาหลายวัน นางหนีมาท่ีนี่ 

ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาแห่งนี้ ท่านเคยเห็นผู้ใดน่าสงสัยหรือไม่"

ไป่หลีซ่ขีมวดค้ิวสัน่ศรีษะ "ขอถามจอมยุทธ์ โจรหญิงผูน้ี้รูปร่างหน้าตา

เป็นอย่างไรหรือ"

"นางรปูโฉมงดงามย่ิง พราวเสน่ห์ชวนลุ่มหลง บรุุษเหน็แล้วเกรงว่า 

จะต้องถูกรูปโฉมโนมพรรณอันงดงามของนางท�าให้หลงใหล"

พราวเสน่ห์ชวนลุ่มหลง? เช่นนั้นก็ไม่ใช่มู่เอ๋อร์แน่นอนแล้ว

ไม่รู้เพราะเหตุใดไป่หลี่ซีพลันรู้สึกวางใจแล้ว

"ข้าน้อยไม่เคยพบ ถ้ามีหญิงสาวลักษณะเช่นนี้ปรากฏตัวข้ึน  

จะต้องโจษจันเล่าขานกันในหมู่บ้าน ข่าวต้องแพร่กระจายออกมา  

เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ยินข่าวคราวอะไร"

ตันไหวชิงเองก็คิดเช่นนี้  เขาถามคนในหมู ่บ ้านไปหลายคน  

ก็ไม่มีผู้ใดเคยเห็นโจรหญิงผู้นั้น

เขาประสานมือให้ชาวบ้านผู้น้ี "ยังอยากจะขอให้พ่ีน้องท่านนี ้

ช่วยบอกคนในหมูบ้่าน หากพบเห็นหญงิสาวรปูโฉมงดงามท่ีมาจากต่างถ่ิน  

จะต้องระวังตัวให้มาก"

"ขอบคุณจอมยุทธ์ที่เตือน ข้าน้อยจะบอกให้คนในหมู่บ้านทราบ" 

ไป่หลี่ซีรีบค้อมเอวคารวะตอบ แสดงท่าทีซื่อๆ ดุจชาวบ้านในชนบท

"รบกวนแล้ว" ตันไหวชิงพยักหน้า จากน้ันก็สะกิดปลายเท้า 
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ใช้วิชาตัวเบา พริบตาเดียวคนก็หายลับไปในป่า เหลือเพียงใบไม้ที่ร่วง

ปลิดปลิวตามลมไม่กี่ใบ

ไป่หลี่ซีมองไปยังทิศทางท่ีตันไหวชิงหายตัวไป ขณะก�าลังครุ่นคิด 

พลันได้ยินเสียงแมลงร้องเรียกจากที่ไกล เขาคว้าสัตว์ท่ีล่าได้ขึ้นมา 

และเดินเข้าไปในภูเขา หลังจากมาถึงถ�้าที่ซ่อนอยู่ในผนังผาแห่งนั้น  

ร่างก็พุ่งถลันเข้าไปอย่างรวดเร็ว 

ทันทีที่เขาเข้าไปในถ�้า หยวนเจี๋ยก็ปรากฏตัวขึ้น

"รัชทายาท"

"พูดมา มีข่าวอะไร"

"กระหม่อมตรวจพบว่าในเขตภูเขาลกูนีท้ั้งสีด้่านมคีนวางค่ายกลไว้

พ่ะย่ะค่ะ"

ไป่หลี่ซีชะงักอึ้ง สีหน้าเคร่งขรึมลง "เป็นผู้ใดกัน"

"คุณชายใหญ่บ้านสกุลตันแห่งที่ราบทางตอนใต้ ตันไหวชิง"

ได้ยินชื่อตันไหวชิง ไป่หลี่ซีก็นึกถึงเร่ืองที่เขาพูดเมื่อครู่ก่อน แล้วก็

เข้าใจในทันที

"ไม่เป็นไร ค่ายกลนั่นหาได้พุ่งเป้ามาท่ีเรา ไม่ต้องกังวล เมื่อครู่

ระหว่างทางมา ข้าพบกับตันไหวชิงเข้า เขาก�าลังตามจับโจรหญิงผู้หนึ่ง"

หยวนเจี๋ยฟังแล้วก็ตระหนักรู้ขึ้นมา จากนั้นย่นหัวคิ้วพลางกล่าว 

"รัชทายาท ค่ายกลที่เขาวางไว้ท�าให้คนของเราถูกขัดขวางอยู่ภายนอก 

ไม่กล้าเข้ามา ด้วยกลัวจะเปิดเผยร่องรอย แหวกหญ้าให้งูตื่น"

"คนในหมู่บ้านก็ออกไปไม่ได้หรือ"

"คนในหมู่บ้านจะออกไปได้เพียงเส้นทางเดียว เส้นทางสายน้ัน 
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ค่ายกลที่เขาวางไว้ไม่ท�าอันตรายคน แต่มีคนเฝ้าจับตาดูอยู่พ่ะย่ะค่ะ"

ไป่หลี่ซีนิ่งคิดอยู่ครู่หน่ึงแล้วสั่งการหยวนเจี๋ย "หวังเหล่าเอ้อร์ที่อยู่

ทางตะวันออกของหมู่บ้านทุกห้าวันจะออกจากหมู่บ้านเอาสินค้าไปขาย 

เฉินโก่วจื่อที่ทางใต้ของหมู่บ้านทุกสองสามวันจะต้องออกจากหมู่บ้าน 

ไปเล่นการพนัน ยามเข้าออกจงปลอมตัวเป็นสองคนนี้"

"พ่ะย่ะค่ะ"

"ถ่ายทอดค�าสัง่ลงไป ไปสบืดวู่าโจรทีต่นัไหวชงิผูน้ัน้ต้องการจบัตวั 

ไปซ่อนตัวอยู่ที่ใด ถ้าจับตัวได้ก็เอาไปมอบให้เขา"

"น้อมรับพระบัญชา"

หยวนเจี๋ยจะผละไปทว่ากลับถูกเขาเรียกกลับมา

"รัชทายาทยังมีสิ่งใดจะรับสั่งหรือพ่ะย่ะค่ะ"

"ปล่อยข่าวออกไป ดวู่ามหีญิงสาวทีช่ือ่มูเ่อ๋อร์ออกจากหมูบ้่านหรอืไม่ 

ถ้าพบเจอ ดูว่านางจะไปที่ใด ช่วยส่งนางไปให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย"

"กระหม่อมน้อมรับพระบัญชา"

"ไปเถิด"

"พ่ะย่ะค่ะ"

หยวนเจี๋ยจากไปอย่างรวดเร็ว ไป่หล่ีซีก็เดินไปตามเส้นทาง 

ที่จะกลับกระท่อม เขาเห็นในพงหญ้ามีสุนัขป่าอยู่หลายตัว จึงนึกถึง 

แผ่นแป้งม้วนที่กินเหลือ และหยิบแผ่นแป้งม้วนท่ียากจะกลืนลงคอ 

ออกมาโยนไปที่ข้างทางให้สุนัขป่า

ทนัใดน้ันก็มเีสยีงคนดงัข้ึนมาจากในพงหญ้า "แหวะ...รสชาตแิย่มาก"

เขาจ้องมองไปท่ีพงหญ้าด้วยความตกใจ มอืข้างหน่ึงจบัดาบท่ีเอว
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ด้วยสัญชาตญาณ เอ่ยถามเสียงหนัก "ผู้ใด"

เงาร่างคนร่างหนึ่งยืนขึ้นมา ในมือถือแผ่นแป้งม้วนที่เขาโยนท้ิง

พลางต่อว่าเขา "ท�าแผ่นแป้งม้วนอย่าใช้เนื้อหมักเกลือ จะไม่อร่อย"

เสียงนี้ . . .ไป่หลี่ซี เขม ้นตามองคนที่ เนื้อตัวสกปรก ทั้ งร ่าง 

ไม่มส่ีวนใดสะอาดเลยด้วยความประหลาดใจ สิง่เดยีวทีพ่อจะจ�าได้ก็คอื

ดวงตาท่ีสุกใสแวววาวดุจลูกกวางน้อยคู่น้ัน รวมทั้งเสียงท่ีสดใสกังวาน 

เสนาะโสตนั่น

"มู่เอ๋อร์!" เขาอุทานออกมา
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ไม่ได้พบกันหลายวัน นางย่ิงน่าสังเวชใจจนท�าให้คนทนดูไม่ได้ 

ไม่ใช่เพียงแค่สกปรก แต่สภาพเหมือนเพ่ิงคลานออกมาจากบ่ออุจจาระ

เช่นนั้น แม้แต่ขอทานข้างถนนยังสะอาดกว่านางกระมัง

"พี่ชาย" อูมู่ฉินทักทายเขาพลางยิ้มด้วยความดีใจ

ไป่หลีซ่มีองแวบเดียวก็รูว่้าหลายวันมานีน้างผ่านวันเวลามาได้อย่างไร 

พูดได้ว่าคนไม่เหมอืนคน ผไีม่เหมอืนผ ี เหน็อยู่ว่าทัง้เน้ือท้ังตัวดูไม่ได้ ใช้ชวิีต

อย่างกินไม่อ่ิมท้อง เทียบไม่ได้กระท่ังสนุขัตวัหน่ึง แต่นางกลับยังย้ิมออก 

ใสซือ่เสยีจนไม่รูว่้าโลกมนษุย์เต็มไปด้วยความน่าหวาดกลวัและอนัตราย

เพลิงโทสะขุมหนึ่งพวยพุ่งขึ้นมาจากในท้องของเขา เขาก้าวยาวๆ 

เข้าไปคว้าข้อมือนาง ไม่พูดไม่จาลากนางเดินไป

การกระท�าของเขาฉับพลันกะทันหันยิ่ง ท�าให้นางคาดคิดไม่ถึง  

การถูกลากดึงไปโดยแรงอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวท�าให้นางเดินโซซัดโซเซ

4
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"พี่ชาย ท่านเป็นอะไรไป"

อูมูฉ่นิใบหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงสงสัย คนผู้นีเ้หตใุดไม่พูดไม่จา

ก็ลากนางเดินมา ทั้งยังโมโหฮึดฮัด ผู้ใดไปตอแยเขาเข้า

เห็นเขาไม่ฟัง นางจึงถามอีก "พี่ชาย ผู้ใดท�าให้ท่านโมโหหรือ"

เขายังคงไม่ตอบ ฝีเท้าท้ังยาวทัง้เรว็ ฝ่ามอืใหญ่กุมข้อมอืนางไว้แน่น 

เอาแต่ลากนางเดินไป

อูมู่ฉินฉงน เขาโมโหเพียงนี้ ท้ังจับมือนางแน่นไม่ปล่อย นางพลัน

นึกอะไรขึ้นได้จึงรีบเอ่ยขึ้นเสียงดัง "พี่ชาย ข้าไม่ได้ขโมยของท่านนะ"

ไป่หลีซ่ร่ีางชะงกัค้าง ก่อนจะหนัหน้ากลบัมาสัง่ด้วยความเดอืดดาล 

"เจ้าหุบปาก!"

อูมู่ฉินจู่ๆ ถูกเขาตะคอกใส่จึงตะลึงงันไปทันที จากนั้นก็ถูกเขา 

ลากไปข้างหน้า เดินโซซัดโซเซต่อ

เป็นครัง้แรกทีน่างเหน็เขาบนัดาลโทสะเช่นนี ้หรอืว่าของเขาหายไป

จรงิๆ นางคิดไปคิดมา ในกระท่อมโกโรโกโสของเขาก็ไม่มส่ิีงของมค่ีาอะไร 

คงไม่ใช่เงินถูกขโมยไปกระมัง

ไป่หลี่ซีโมโหมาก แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงโกรธมากเช่นนี้  

หลงัจากเหน็สภาพน่าสงัเวชใจของนางแล้ว เขาก็ข่มกลัน้เพลงิโทสะในใจ 

ไม่อยู ่มาถึงขัน้นีแ้ล้วนางยังย้ิมอย่างบรสิทุธ์ิไร้เดยีงสาเช่นนัน้ออกมาได้อกี 

เขาทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆ!

ไป่หลี่ซีพลันหยุดฝีเท้าลง หันกลับมาถามอีกฝ่ายเสียงเย็น "เส้ือผ้า 

ทีข้่าให้เจ้าเล่า"

นางหดคอเล็กน้อย ชีเ้ส้ือผ้าท่ีสวมอยู่บนร่าง เสือ้ผ้าท่ีขาดกะรุ่งกะริง่ตัวนี้
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ก็คอืเสือ้ผ้าท่ีเขาให้

เขาเพลงิโทสะพวยพุ่งอีกครัง้ แต่พุ่งข้ึนมาถึงล�าคอก็ถูกเขากดข่มไว้ 

ดึงนางเดินไปข้างหน้าต่อ

ไป่หลีซ่ไีม่เคยเหน็สตรทีีใ่ดโง่เขลาเช่นน้ี ไม่มีทีพั่กอาศยั ไม่มขีองกิน  

ถูกเขาไล่ไปก็ไม่บ่นว่า นางต้องซดัเซพเนจรถึงขัน้น้ี เพราะอะไรยังย้ิมออกมา 

ได้ รอยย้ิมนั่นบริสุทธ์ิเสียจนไม่มีอะไรปลอมปน ไม่ถูกกลืนกลายด้วย 

กรอบปฏิบตัใิดๆ ตอนน้ีเขาแน่ใจแล้ว สตรโีง่เขลาผูน้ีใ้สซื่อเสียจนไม่รู้ว่า

โลกมนุษย์เต็มไปด้วยอันตรายและน่าหวาดกลัว

ถ้าวันน้ีเขาไม่ได้เจอนาง นางใช่จะซุกหัวอยู่กับสุนัขป่าฝูงนั้น 

ตลอดไป และเก็บอาหารทีค่นท้ิงให้สนัุขมากนิให้อิม่ท้องหรือ คิดถึงตรงน้ี

เพลิงโทสะไร้นามในใจของเขาก็ลุกโชติช่วงขึ้นมาอีก

ไม่ถูกสุนัขป่าจับกินก็นับว่านางดวงแข็งมาก!

ไป่หลีซ่ลีากนางเดนิไปตลอดทาง ดทีีถ่นนบนภูเขาสายนีป้กตไิม่ค่อย 

มีคนเดินผ่านจึงไม่มีผู้ใดเห็น

เป็นครั้งแรกท่ีอูมู ่ฉินถูกเขาท�าท่าดุดันใส่ แต่นางไม่กลัวเขา  

เพียงอยากรู้ว่าคนผู้นี้คิดจะท�าอันใด เพลิงโทสะของเขามาจากเรื่องใด 

หรือเพราะเขาเป็นห่วงนาง

ความจริงนางจงใจท�าให้ตนเองสกปรก จุดประสงค์ก็เพ่ือก�าบัง 

พรางกาย นางกับศิษย์พี่ศิษย์น้องเล่นอยู่ในเทือกเขาหุบปีศาจตั้งแต่เล็ก 

การละเล่นท่ีเล่นบ่อยที่สุดคือซ่อนแอบ ซ่อนแอบย่ิงเล่นมากคร้ัง  

ระดบัความยากก็ย่ิงเพ่ิมสงู คนท่ีถูกจบัได้จะต้องถูกลงโทษ จากโทษเลก็ 

ในตอนเริ่มต้นกลายเป็นโทษใหญ่ การลงโทษย่ิงท�าให้ขายหน้าเท่าไร  
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ในใจของทุกคนก็ย่ิงรู ้สึกตื่นเต ้นหวาดกลัว จึงพยายามสุดชีวิต 

ที่จะซุกซ่อนตัว

ไม่มผีูใ้ดอยากอยู่อนัดับสดุท้าย ดงันัน้ต่างจงึส�าแดงความสามารถ

ของตน ทุ่มเทความคิดหาวิธีซ่อนตัวต่างๆ นานา ซ่อนอยู่ในโคลนเลน

สกปรก แต่งตัวเป็นสัตว์เล็กมุดเข้าไปอยู่ในถ�้าของสัตว์หรือฝังตัวอยู่ใน

กองกระดูกคนตาย เรื่องที่เลยเถิดอะไรล้วนท�าออกมาได้ทั้งน้ัน และ 

อูมู่ฉินรู้ว่าจะให้คนหาตัวไม่พบก็ต้องกลืนกลายไปกับสภาพแวดล้อม  

ด้วยเหตน้ีุนางจงึท�าให้ตนเองเหมน็เหมอืนกับพวกสนุขัป่า เพราะสนุขัป่า 

วิ่งไปทั่ว ไม่ท�าให้คนสงสัย และสามารถอ�าพรางตัวนางได้

เพ่ือไม่ให้คนแซ่ตนัจบัตวันางได้ นางไม่อาจท้ิงร่องรอยเบาะแสอะไรไว้  

นีเ่ป็นการต่อสูกั้นด้วยสตปัิญญา ไม่ว่าอย่างไรวรยุทธ์ของนางก็สูต้นัไหวชงิ 

ไม่ได้ ได้แต่ใช้สติปัญญาเอาชนะ

ถ้าไม่ใช่นางเผยร่องรอยออกไปเอง หม่าเฉวียนไม่มทีางสงัเกตเห็น

นางได้

ไป่หลี่ซีไหนเลยจะรู้ว่านางก็คือคนที่ตันไหวชิงต้องการจะจับตัว  

เขารู้เพียงหญิงโง่งมผู้นี้ปล่อยให้ตนเองย�่าแย่เพียงนี้ ท�าให้เขาโมโห 

อย่างมาก

เขาลากตัวนางมาจนถึงลานด้านหลังกระท่อม ผลักนางเข้าไปใน

ห้องอาบน�้าและเอ่ยสั่งด้วยความโมโห "รออยู่ที่นี่!"

นางรีบผงกศีรษะหงึกหงัก 

ไป่หลี่ซีถลึงตาใส่นางทีหนึ่งแล้วจึงหมุนตัวเดินไป

อูมู่ฉินรออย่างว่าง่าย นางไม่กลัวเขาโกรธ นางเพียงรู้สึกว่าสนุก 
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พร้อมกันนั้นก็อยากรู้ว่าเขาคิดจะท�าอะไร

ครู่เดียวก็เห็นเขาถือเสื้อผ้ามาชุดหนึ่งยัดใส่มือนาง

"ช�าระล้างเน้ือตัวต้ังแต่หวัถึงเท้าให้สะอาดเอีย่ม" เขาท้ิงค�าส่ังขู่ขวัญ

ประโยคน้ีไว้ หมุนตัวจะเดินจากไป แต่พลันนึกอะไรขึ้นมาได้ หันหน้า 

กลบัมาถามทันท ี "ข้าให้เสือ้ผ้าเจ้าไปสามชดุ นอกจากชดุทีเ่จ้าสวมอยู่แล้ว 

อีกสองชุดที่เหลือเล่า"

นางมองเขาอย่างหว่ันหวาด ก่อนจะเผยรอยย้ิมเก้อเขิน "เหลือแค ่

ชดุนี.้.." ชดุอืน่ตอนนางท�าลายค่ายกลก็ล้วนฉกีขาดทัง้หมด สวมใส่ไม่ได้

แล้ว

ไป่หลี่ซีหางตากระตุก เขาไม่รู้ที่เสื้อผ้านางขาดรุ่งริ่งเพราะเกิดจาก 

การท�าลายค่ายกล คดิว่านางจะต้องเจอสตัว์ป่าอะไรบนภเูขาอย่างแน่นอน 

เมือ่ถูกว่ิงไล่ก็หกล้ม จากนัน้เสือ้ผ้าถูกเก่ียวขาด ถงึได้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ 

หาไม่เสือ้ผ้าดีๆ จะฉกีขาดอยู่ในสภาพเช่นน้ีได้อย่างไร

ความรู้สึกที่เขามีต่อนางคือท้ังปวดใจทั้งเดือดดาล อยากด่านาง  

แต่พอเห็นท่าทางหวัน่หวาดขลาดกลวัของนาง ดวงตาคูน้ั่นดใูสซือ่ไร้ความผดิ

จึงกดข่มเพลิงโทสะเอาไว้

หญิงสาวผู ้นี้ไม่ได้ตายอยู่ในป่าเขารกร้างเปล่าเปล่ียวก็นับว่า 

นางดวงแข็งแล้ว!

"ใส่ของข้าไปก่อน พรุง่นีค่้อยหาชดุใหม่กลบัมาให้เจ้า" เขาทิง้ค�าพูดไว้

แล้วก็หมุนตัวสาวเท้ายาวๆ เดินจากไป กระทั่งเงาด้านหลังก็ยังเจือ 

ความกรุ่นโกรธ

นางถือเสือ้ผ้าอยูใ่นมอื คลีอ่อกมาดูเห็นเป็นเสือ้กับกางเกงของเขา
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ในที่สุดนางก็หัวเราะพรืดออกมา นึกไม่ถึงว่าที่เขาพานางกลับมา 

ก็เพราะทนดูนางสกปรกมอมแมมเช่นน้ีไม่ได้ ตวัโง่งมผูน้ี ้ เขาเป็นห่วงนาง

จริงๆ ด้วย

อมููฉ่นิไม่ถือสาแม้แต่น้อยท่ีเขาบนัดาลโทสะใส่นาง ในใจกลบัรู้สกึดีใจ 

บรุษุผูน้ี้แม้สหีน้าเย็นชาแต่หัวใจอบอุน่ย่ิงนัก

ยามนางเป็นประมขุหุบเขา ฐานะปแูผ่อยู่ตรงหน้า รูปโฉมก็สะสวย

งดงาม ผูอ่ื้นดีต่อนางย่อมเป็นเรือ่งสมเหตผุล แต่เวลานีน้างปิดบงัรูปโฉม 

ทั้งสกปรกทั้งเหม็น เขาไม่เพียงไม่รังเกียจนาง ยังดีต่อนางถึงเพียงนี ้ 

ท�าให้หัวใจของนางรู้สึกอบอุ่น ซาบซึ้งตื้นตันใจยิ่ง

นางคิดมาโดยตลอดว่าผู้คนท่ีด้านล่างภูเขาเจ้าเล่ห์ปล้ินปล้อน 

เสียส่วนใหญ่ จิตใจก็คับแคบ ชอบซุบซิบนินทาว่าร้ายผู้อ่ืนลับหลัง  

แต่บุรุษที่ซื่ออย่างหม่าเฉวียนนางเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก

ไม่รูว่้ากับสตรอีืน่เขาได้เอาใจใส่เช่นนีห้รอืไม่ หรอืว่าส�าหรบัเขาแล้ว

นางพิเศษกว่าสตรีคนใด ถ้าเขาไม่สนใจนาง แล้วเหตุใดจึงได้เดือดดาล

เช่นนั้น

คิดมาถึงตรงนี้นางก็หัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ รู้สึกอารมณ์ดี

เป็นพิเศษ ในใจหวานล�้า

ตอนนางอาบน�า้ ไป่หลีซ่ไีปท�าอาหารทีห้่องครัว เขาเอาเนือ้หมกัเกลอื

ออกมา พลนันึกได้ว่านางบอกเน้ือหมกัเกลือไม่อร่อย เขาลังเลอยู่ช่ัวขณะ

แล้วเอาเน้ือหมกัเกลอืวางกลบัลงไปในไห เอาไก่ฟ้าท่ีล่ามาได้ในวันนีอ้อกมา 

แล้วเริ่มถอนขนเอาเครื่องในออก

เขาวุ่นวายอยู่ในห้องครัวพักใหญ่ก็น�าบะหมี่สองชามใหญ่และ 
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เนื้อไก่ฟ้าผัดมาวางบนโต๊ะ

ตอนเขาเข้ามาในบ้าน มูเ่อ๋อร์อาบน�า้เสรจ็แล้ว ยืนอยู่ในห้องรอเขา 

พอเขาเห็นนางก็อึง้ตะลงึไป

เสื้อผ้าตัวกว้างของบุรุษถูกสวมใส่อยู่บนร่างของนาง ห่อหุ ้ม 

ร่างอรชรอ้อนแอ้นของหญิงสาวไว้ เสือ้ผ้าแนบตดิเนือ้ตวั เส้นโค้งเส้นเว้า 

ที่อยู่ข้างในถูกขับดุนให้เด่นข้ึน เส้นผมบนศีรษะที่เพ่ิงแห้งได้สามส่วน 

ของนางปล่อยสยายลงมา เผยให้เห็นด้านที่งดงามละมุนละไม หยดน�้า

บนเส้นผมหยดถูกเสื้อ ท�าให้เนื้อผ้ายิ่งแนบตัว

นางท่ีเป็นเช่นน้ีดูงดงามชวนลุ ่มหลงอย่างคาดคิดไม่ถึง และ 

ท�าให้คนลอบมองส่วนโค้งส่วนเว้าท่ีอยู่ภายใต้เส้ือผ้า นาง...ดูอวบอิ่ม 

มีเนื้อมีหนังมากกว่าที่คิด

ไป่หลีซ่มีองจ้องนางแล้วจงึนึกขึน้ได้ เขาเอาเสือ้ผ้าของตนให้นางยืม 

แต่เพราะเขาไม่มีเอี๊ยมของอิสตรี ดังน้ันข้างในนางจึงไม่ได้ใส่อันใดเลย  

และเมื่อครู่เขาเพียงคิดอยากให้นางล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดแต่โดยเร็ว  

ลืมนึกถึงเรื่องที่ต้องป้องกันระหว่างบุรุษสตรี เวลานี้เมื่อได้มาเห็นนาง  

เรือนร่างที่งดงามน่าประทับใจก็พลันปรากฏต่อสายตา ปลุกเร ้า 

ความคิดต่างๆ นานาภายในใจของเขา

"เอ๋? พ่ีชาย น่ีให้ข้ากินหรือ" อูมู ่ฉินมองบะหมี่ท่ีวางอยู่บนโต๊ะ 

ด้วยความประหลาดใจ

ไป่หลี่ซีดึงสายตากลับ หลบสายตา ทรุดตัวลงนั่ง

"กิน" เขาสั่ง

อมููฉ่นิรบีนัง่ลง หยิบตะเกียบขึน้มาด้วยความเบกิบานใจ ท้องของนาง
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หวิแล้วจรงิๆ หลายวันมาน้ีกินแต่ผลไม้ป่าจนเบือ่แล้ว เวลานีม้เีน้ือสตัว์ให้กิน

นางย่อมดีใจ

ไป่หลี่ซีหยิบตะเกียบขึ้นมากินบะหมี่ เขาปั ้นหน้าขรึม ไม่มอง 

ร่างกายของนางอกี เพียงคิดในใจว่าต้องรบีหาเสือ้ผ้าอสิตรมีาสกัหลายชดุ 

ไม่อาจให้นางสวมเสื้อผ้าเช่นนี้ เพราะดูช่าง...ขัดหูขัดตาเขายิ่งนัก!

อูมู ่ ฉินซดบะหมี่ จนหมดชาม ตอนนางก�าลั ง กิน  ไป่หลี่ ซ ี

ชายตามองนาง เห็นนางกินอย่างเอร็ดอร่อยคล้ายทนหิวมานาน ในใจ 

ก็อดสงสารไม่ได้ เหลือบตามองไปเห็นหยดน�า้บนเส้นผมของนางก�าลงัหยด 

ท�าให้เสื้อผ้าของเขาย่ิงแนบติดร่างกายนางมากขึ้น หัวคิ้วของเขาพลัน 

ขยับเข้าหากัน มีอะไรบางอย่างก�าลังก่อกวนอยู่ในหัวใจ ท�าให้เขา 

รู้สึกจิตใจรุ่มร้อนว้าวุ่น

"กินอิ่มแล้ว ขอบคุณพ่ีชาย ข้าจะไปล้างชาม" นางลุกขึ้นมา 

จะเก็บจานชาม ทว่ากลับถูกเขาตวาดห้าม

"ไปเช็ดผมให้แห้ง"

"ไม่ล่ะ ยุ่งยากมาก ปล่อยให้มันแห้งเอง"

ไป่หลีซ่ถีลงึตาใส่นางทหีนึง่ คว้าผ้าผืนหน่ึงโยนให้นาง "เชด็ให้แห้ง"

นางเห็นเขาท�าหน้าตาดดุนัราวปีศาจร้ายจงึได้แต่ท�าหน้ามุย่ "ก็ได้" 

เช็ดก็เช็ด คนผู ้นี้เหมือนศิษย์พ่ีใหญ่ของนาง ทนไม่ได้ท่ีจะเห็นนาง 

หลังอาบน�้าเสร็จแล้วเส้นผมยังเปียกอยู่

นางหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดผมพลางเดินออกไปข้างนอก

"ช้าก่อน จะไปที่ใด"

"ข้าไปเช็ดข้างนอก ถือโอกาสตากลม เช่นนี้จึงจะแห้งเร็ว"
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นางออกไปนอกบ้านท้ังสภาพน้ี เส้นโค้งเส้นเว้างดงามบนร่างกายนาง

แม้แต่เขาเห็นแล้วยังร้อนรุ่ม ยิ่งไม่ต้องพูดถึงบุรุษด้านนอกที่อาจผ่านมา

เห็นเข้า

นางอยากตายหรืออย่างไร!

ความจริงเขาคิดมากไปแล้ว นอกบ้านไม่มีผู้ใด มีเพียงสุสานที่อยู่

ด้านข้างเท่านัน้ ท้ังหมดเป็นเพราะเขาใส่ใจนาง เขาไม่อยากให้ผูใ้ดเหน็นาง 

ในสภาพนี้

ไป่หลีซ่ยืีนขึน้มาด้วยความโมโห ก่อนจะคว้าตัวนางให้กลบัมาน่ังท่ีเดิม 

เอาผ้าโยนไปที่ศีรษะของนาง เริ่มเช็ดเส้นผมให้นางแรงๆ

อูมู ่ฉินพยายามกลั้นหัวเราะ นางน่ังนิ่งๆ ให้เขาเช็ดแต่โดยดี  

ฝ่ามือของเขาใหญ่มาก ยามเช็ดผมให้นางคล้ายก�าลังนวดหนังศีรษะให้

อย่างไรอย่างนั้น ช่างสบายยิ่งนัก สบายจนท�าให้นางรู้สึกง่วงงุนขึ้นมา

นอนอยู่ในป่าไหนเลยจะสบายเหมือนนอนอยู่บนเตียง อีกท้ัง 

นางอาบน�้าแล้ว ท่ัวทั้งร่างสดชื่นเย็นสบาย เสื้อผ้าที่สวมใส่ตัวใหญ่ 

และสะอาด มิหน�าซ�้ายังเพิ่งกินอิ่มและมีคนนวดให้ ไม่ง่วงก็แปลกแล้ว

ไป่หลีซ่ช่ีวยเชด็ผมให้นางจนแห้ง พลนัพบว่าศรีษะของนางเอยีงพับ

ไปข้างหน่ึง เขาหยุดการเคลือ่นไหว จากนัน้ก็ได้ยินเสยีงลมหายใจสม�า่เสมอ 

ที่บ่งบอกว่านางหลับสนิท

เขาจ้องมองนางพลางคิดในใจว่าหญิงโง่งมผู ้นี้ไม่เพียงใสซื่อ  

ยังไม่รอบคอบระมัดระวัง ถึงกับหลับไปเช่นนี้ นางช่างไว้ใจเขาจริงๆ

"ตื่นขึ้นมา ผมยังไม่แห้งสนิท ห้ามนอน"

นางลมืตาสะลมึสะลอื ร้องอ้อออกมาค�าหนึง่ พยายามขยับน่ังตัวตรง 
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บังคับตนเองให้ลืมตาเข้าไว้ แต่ไม่นานหนังตาก็เริ่มหนักอีก ศีรษะก็หงุบ

ตามไปด้วย พอรูส้กึตัวว่าตนเองเผลอหลับไปอกีก็รีบขยับข้ึนมานัง่ตวัตรง 

บงัคบัตนเองให้ลมืตา กลบัไปกลบัมาอยู่เช่นน้ี นางไม่เหน่ือย แต่เขาเห็นแล้ว 

กลับทนไม่ไหว

เขาไปที่ห ้องนอนหยิบผ้าห่มผืนหนึ่งมาห่อร่างนาง ปิดคลุม 

เส้นโค้งเส้นเว้าทีท่�าให้คนคิดภาพไปไกลเอาไว้ แล้วลากนางไปทีน่อกบ้าน 

ให้นางน่ังตากลมอยู่บนเก้าอี้ด้านนอก ตอนเขากลับเข้าบ้านหันหน้า 

ไปมองอีกคราก็ไม่ผิดจากที่คาด...นางสัปหงกไปอีกแล้ว

เขาเข้ามาในบ้านเก็บจานชาม ยังต้องแบ่งสมาธิไปมองนาง 

ทีอ่ยู่ด้านนอกด้วยกลัวว่านางจะสปัหงกจนเผลอร่วงตกจากเก้าอี ้ คิดไปคิดมา

ก็เหน็ว่าไม่เหมาะ เขาจงึเดินออกไปอกีครัง้ อุม้นางขึน้มา ก้าวยาวๆ ไปที่

ลานด้านหลงั วางร่างนางลงบนเก้าอีห้นิ ให้นางพิงเสาไม้ท่ีอยู่ด้านข้างหลบั 

ลานด้านหลงัมผ้ีาห่มตากอยู่ บดบงัร่างนางไว้ได้พอด ี ไม่ถูกผูใ้ดเหน็เป็นแน่ 

เขาจึงวางใจกลับเข้าไปท�างานในบ้านต่อ

เขาคิดการวางแผนอยู่ในใจ หลังจากนี้จะต้องสั่งคนให้จัดการ 

หาท่ีอยู่ให้นางให้เรียบร้อย ตนจะได้ไม่ต้องร�าคาญใจคอยห่วงพะวง  

ไม่รู้จริงๆ ว่าเขาไปติดค้างอะไรนางตั้งแต่เมื่อไรกัน

เขาเก็บกวาดเรยีบร้อย จากน้ันก็ตรวจดูรอบด้าน หลงัจากแน่ใจแล้วว่า

ไม่มีคนจงึหยิบสีส่ิง่ล�า้ค่าในห้องหนงัสอื* ออกมาเขยีนอะไรบางอย่าง นีเ่ป็น

จดหมายลับที่จะส่งไปเมืองหลวง เขียนเสร็จแล้วเขาก็หยิบถุงหนังสีด�า 

ใบหนึง่ออกมาจากช่องลบัทีพ้ื่นกระดาน หยิบตราประทับแกะลายอนัหน่ึง
* สิ่งล�้าค่าท้ังส่ีในห้องหนังสือ หมายถึงของส�าคัญส่ีอย่างในห้องหนังสือ ได้แก่ กระดาษ พู่กัน หมึก และ 
แท่นฝนหมึก
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ออกมา มีแต่คนของเขาเท่านั้นจึงจะรู้จักตราประทับนี้

เขาผนกึจดหมายลบั หลงัจากประทบัตราลงไปก็เอาเก็บไว้ในช่องลบั

ด้วยกัน

ท�าเรือ่งเหล่านีเ้สรจ็เขาก็เดนิไปท่ีลานด้านหลงั พอเห็นสภาพของมูเ่อ๋อร์

เขากเ็กือบจะหัวเราะออกมา นางหนผููนี้ท่้าทางจะง่วงมาก แต่กก็ลัวตนเอง

จะล้มลงไป ถงึกบัเอาผ้าห่มท่ีคลมุอยูม่ดัตนเองตดิกับเสาเอาไว้ จากน้ัน 

ก็พิงเสาหลบัสบาย

นางที่อยู่ในสภาพเช่นนี้เห็นแล้วท้ังน่ารักและน่าสงสาร แสงแดด

สาดส่องใบหน้านางจนแดงน่ามองย่ิง นางหลบัสนทิเสยีขนาดเขาเข้ามาใกล้ 

ก็ยังไม่ตืน่ เขาย่ืนมอืไปลบูเส้นผมของนาง เส้นผมแห้งแล้ว เพียงรูส้กึนุม่มอื 

ดุจแพรต่วน ท�าให้เขาแทบไม่อยากละมือ

เส้นผมนุ่มนิ่มระผ่านนิ้วมือของเขา คล้ายระผ่านส่วนที่นุ่มนิ่มที่สุด

ในหัวใจของเขา เขามองนางเงยีบๆ จะว่าไปก็แปลก นางหาได้งามเลศิเลอ 

เพียงนับเป็นหญิงงามในหมูช่าวบ้าน แต่เขาก็ไม่อาจละสายตาจากนางได้

เขาชอบความใสซือ่ของนาง มองใบหน้าทีห่ลบัอย่างสงบสขุของนาง

ท�าให้เขาลมืความมดืมนอัปลกัษณ์ของโลกนีไ้ปได้ชัว่คราว

นางในยามหลับ มุมปากหยักขึ้นเล็กน ้อยคล ้ายก�าลัง ย้ิม  

เขาอยากจะถามนางย่ิงนกั กินไม่อิม่ สวมใส่ไม่อุน่ ไม่มทีีใ่ห้หลบแดดบงัฝน 

เพราะเหตุใดนางจึงยังนอนหลับอย่างสบายใจเช่นนี้ได้ หรือไม่กลัวเขา 

ซึ่งเป็นบุรุษจะเกิดความคิดมิดีมิร้ายต่อนางหรือ

บางทีเขาควรจะขู่ขวัญนาง นางจะได้รู้จักระวังตัว ด้วยรูปโฉม 

ที่งดงามของนาง เที่ยวระเหเร่ร่อนอยู่ในป่าเปล่าเปล่ียวแห่งนี้จะต้อง
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ประสบภัยอันตรายแน่นอน

ครั้นแล้วเขาก็ไม่ค�านึงถึงเรื่องที่ต้องระวังระหว่างชายหญิง จู่ๆ  

ก็อุม้นางข้ึนมา การกระท�านีร้บกวนการนอนของนาง นางลมืตางวัเงยีขึน้มา

ด้วยความฉงน

"พ่ีชาย ท่านจะท�าอะไร" ด้วยความง่วงงุนเสียงของนางจึงอู ้อี้  

นุ่มนิ่มอ่อนหวาน คล้ายมีผู้ใดเอาขนนกเข้าไปเย้าแหย่หัวใจบุรุษ

ไป่หลีซ่แีสร้งยกย้ิม กดเสยีงลงต�า่ พูดกบันางอย่างคลุมเครือมเีลศนยั 

"ข้าจะอุม้เจ้าเข้าไปนอนในห้อง"

"อ้อ" นางพยักหน้า หลับตาลง เอาศีรษะหนุนไปท่ีหัวไหล่ของเขา

และหลับต่อ

ไป่หลี่ซีย่นหัวคิ้ว "ข้าจะอุ้มเจ้ากลับไปท่ีเตียงของข้า" เขาเอ่ยเสริม 

กลัวนางฟังไม่เข้าใจ

"อืม" นางพยักหน้า กระทั่งตายังไม่ลืมขึ้นมา

อืมอะไร ถึงกับยังฟังไม่เข้าใจหรือ หญิงโง่งมผู้นี้!

เขาเพลิงโทสะพวยพุ่ง ถ้าเขาเป็นเติงถูจื่อ* นางจะท�าเช่นไร

ไป่หลี่ซีอุ ้มนางตรงเข้าบ้าน หลังจากวางนางลงบนเตียงแล้ว  

เขาไม่ได้ผละไป หากแต่เอามือท้ังสองข้างค�้ายันไว้ซ้ายขวาข้างตัวนาง 

จากนัน้ก็โน้มตวัลง ขยับใบหน้าเข้าไปจนชดิ ลมหายใจเป่ารดใบหน้าของนาง 

จงใจยั่วเย้าผิวหนังของนาง รอให้นางลืมตาและหวาดกลัวเขา

ทว่าคนตัวเลก็กลบัไม่ต่ืน ยังคงหลบัต่อ ประมาทไม่ระวังตวัเสยีจน

* ในสมัยโบราณมีขุนนางแคว้นฉู่ชื่อ 'เติงถูจื่อ' เขาอิจฉาซ่งอว้ี ราชเลขาฯ ของฉู่ไหวอ๋องที่เป็นบุรุษรูปงาม 
และมปัีญญา จงึกล่าวหาว่าซ่งอว้ีเป็นคนเจ้าชู ้ ซ่งอว้ีจงึว่าตนมสีาวงามข้างบ้านมาเสนอไมตรทุีกวันยังไม่สนใจ 
แต่เตงิถูจือ่มภีรรยาขีร้ิว้กลบัมบีตุรกับนางถึงห้าคน ใครกันแน่ท่ีเจ้าชูม้กัมาก นับแต่นัน้มาผูค้นจงึเรียกคนเจ้าชูว่้า
เติงถูจื่อ
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ท�าให้คนขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

เขาทนไม่ไหว ขู่ขวัญนางเสยีงต�า่ "น่ีเป็นเตียงของข้า ไม่สูเ้ราสองคน

มานอนด้วยกันเสยีเลย เจ้าไม่ตอบ ข้าก็ถือว่าเจ้าตกลงแล้วนะ"

ตอนเขาพูด ลมปากเป่าระเส้นผมนาง ท�าให้นางคันหน้ายุบยิบ  

นางถูกรบกวนจากการหลับฝัน คิ้วงามขยับเข้าหากัน ฉับพลันนั้น 

นางก็ยื่นมือคล้องคอเขา จุมพิตไปที่ริมฝีปากเขาทีหนึ่ง

"อย่าด้ือ ไปเล่นข้างๆ อย่าส่งเสยีงรบกวน" นางพึมพ�าออกมาราวกับ

เสยีงนกนางแอ่นร้อง แล้วพลกิตัวนอนต่อ

ไป่หลีซ่ตัีวแข็งทือ่ไปทัง้ร่าง เบิกตามองนางอย่างงงงนั นางจบูเขา...

นางถึงกับจูบเขา

ลมหายใจของนางสม�่าเสมอ หัวใจเต้นเป็นปกติ ทั้งร่างผ่อนคลาย 

ถ้าแสร้งหลบัเป็นไปไม่ได้ทีเ่ขาจะมองไม่ออก น่ีเท่ากบัว่านางหลับไปแล้ว

จริงๆ ค�าพูดที่ละเมอเมื่อครู่ก็เป็นความจริงเช่นกัน

กลบีปากอ่อนนุม่นีห้อมและน่าหลงใหลย่ิงนัก แม้จะเพียงแตะเบาๆ 

แต่กลบัปลุกเร้าความรูส้กึลกึซึง้ในใจของเขา ท�าให้เขาตะลึงงนัไปชัว่ขณะ

เขามองจ้องนางเขมง็ ประกายตาดจุเปลวไฟ แต่หญิงผูน้ี้ยังคงหลบัใหล

ราวกับคนไร้หัวจิตหัวใจ คล้ายว่าต่อให้ถูกคนจับขายไปแล้วก็ไม่ตื่น  

จมุพิตเขาในฝัน แต่กลบันอนอย่างบรสิทุธ์ิไร้เดยีงสา ช่าง...ประเดีย๋วก่อน 

นางเข้าใจว่าคนที่นางจูบคือผู้ใดกัน

เขาอยากปลุกนางขึ้นมาถาม แต่เห็นนางนอนหลับสบายเช่นน้ี 

กลับไม่อาจตัดใจปลุก ท�าให้เขาในเวลานี้ไม่รู้ควรท�าอย่างไรดี

เขาพบว่าตนเองไม่รังเกียจจุมพิตท่ีเหมือนแมลงปอแตะผิวน�้านี้
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แม้แต่น้อย กลับมีความปรารถนาอยากจะลิ้มลองอีกผุดขึ้น

แววตาข่มขู่คุกคามคนของเขาจับจ้องนางอยู่เป็นนาน เสียดาย 

นางไม่รู้ตัวเลย สุดท้ายเขาก็ทอดถอนใจ ตัดสินใจปล่อยนางไปชั่วคราว  

ให้นางนอนให้เต็มที่สักตื่น พรุ่งนี้เขาค่อยมาคิดบัญชีนี้กับนาง

เขาหยัดร่างขึ้น ก้าวยาวๆ เดินออกจากห้องไป 

หลังจากเขาออกไปแล้ว คนท่ีอยู่บนเตียงพลันลืมตาข้ึน หันหน้า 

มองไปทางด้านนอก เมื่อแน่ใจว่าเขาไปแล้วนางก็หัวเราะซุกซนออกมา

อย่างไร้สุ้มเสียง

นางตื่นอยู่!

ตอนหม่าเฉวียนอุ้มนางท่ีลานด้านหลังนางก็ตืน่แล้ว เพียงแต่ง่วงงนุ

จนคร้านจะลืมตา แต่คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินเขาเอ่ยถ้อยค�าคลุมเครือ 

มีเลศนัยเจือการขู่ขวัญเช่นนั้นออกมา

นางประหลาดใจมาก คิดไม่ถึงว่าเขาจะขู่ขวัญนางเช่นนี้

ตอนแรกท่ีนางกล้ามาบ้านหม่าเฉวียน นอนเตียงของเขา 

โดยไม่กลัวเขาจะท�าเรื่องผิดศีลธรรมกับนาง ก็เพราะนางเคยซ่อนตัว 

อยู่ในหมู ่บ้านและได้ยินหญิงสาวหลายคนพูดคุยเล่นกัน พวกนาง 

ได้เอ่ยถึงหม่าเฉวียน บอกเขาไม่เคยสนใจอิสตรี หญิงม่ายสกุลจ้าวที่อยู่

ด้านตะวันออกของหมู่บ้านรูปโฉมงดงาม ทั้งอายุก็ยังไม่มาก นางพอใจ

ในตวัหม่าเฉวียนทีร่ปูร่างสงูใหญ่ แข็งแรง เคยบอกกับเขาว่าขอเพียงเขา

ยอมแต่งนางเป็นภรรยา ไม่ต้องมีสินสอดทองหมั้น ท่ีนาของนางและ

สินสอดฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นของเขาทั้งหมด ทว่ามีหญิงงามมามอบกาย

ถวายตัวให้ถึงประตูบ้านเช่นนี้หม่าเฉวียนกลับปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย
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คนในหมู่บ้านต่างหัวเราะหม่าเฉวียนว่าโง่เขลา หัวเราะเยาะเขา 

ที่มีเนื้อหอมหวานมาป้อนให้ถึงปากกลับไม่กิน ย่ิงกว่านั้นยังมีค�าพูด 

ที่ชั่วร ้ายกว่าบอกว่าหม่าเฉวียนไม่อาจมีสัมพันธ์กับอิสตรี หาไม ่

เหตุใดจึงปฏิเสธการพาตัวมาส่งถึงอ้อมกอดของแม่ม่ายเล่า

แน่นอนอูมู ่ฉินย่อมไม่ได้เชื่อค�าพูดของคนในหมู ่บ้านทั้งหมด  

แต่ที่นางมั่นใจได้ก็คือหม่าเฉวียนไม่ใช่คนที่มีสตรีมามอบตัวให้ถึงบ้าน 

ก็ไม่รู้อะไรควรไม่ควร เท่าที่นางดู เขาเป็นบุรุษที่ซื่อตรงเปิดเผย

ทว่าเวลาน้ีบุรุษที่ซื่อตรงเปิดเผยผู้น้ีก�าลังพูดจาคลุมเครือมีเลศนัย

กับนาง เขาถึงกับบอกว่าจะนอนร่วมเตียงกับนาง นางไม่เพียงไม่รู้สึก 

ถูกล่วงละเมดิ ยังถูกย่ัวเย้าให้นกึสนุก ด้วยเหตน้ีุเมือ่ครู่นางถึงได้ย่ืนมอืไป

คล้องคอเขา ประทับจุมพิตไปทีหนึ่ง จากนั้นก็แสร้งท�าเป็นหลับต่อ

โชคดเีขาไม่ได้อยู่นานและจากไปก่อนท่ีนางจะหลดุหัวเราะออกมา 

หาไม่ถ้าเขายังจับจ้องนางต่อไป นางคงแสร้งท�าเป็นหลับต่อไปไม่ไหว

พูดตามตรง นางเองก็ถูกการกระท�าที่บ้าบิ่นของตนท�าให้ตื่นตะลึง 

ตนเองถึงกับขโมยจบูเขาไปทีหนึง่ แต่นางหาได้เสยีใจไม่ ท้ังยังดใีจท่ีท�าส�าเรจ็ 

นางเพียงเสียดายท่ีตนเองหลับตาอยู่ ไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางของเขา 

ในตอนนั้น

ตอนนางจุมพิตเขา เขาใช่ท่ึมท่ือไปเลยหรือไม่ เขาดีใจหรือไม่  

ใช่เป็นเหมือนนางที่มีกวางน้อยวิ่งโลดอยู่ในหัวใจหรือไม่

นางแสร้งท�าเป็นหลบัต่อ เพราะแสร้งหลบัเป็นเกราะก�าบงัทีด่ท่ีีสดุ 

เขาจะได้ไม่เห็นว่าใบหน้าของนางร้อนผะผ่าวเช่นนี้ 

หวนนึกถึงความรู้สึกเมื่อครู่ แม้จะอยู่ในหลับฝันนางก็ยังยิ้ม 
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ไม่ผิดจากที่คาด ไม่นานหม่าเฉวียนก็ช่วยหาเส้ือผ้าใหม่มาให้นาง

สามชุด ตอนนางตื่นขึ้นมาก็เห็นบนเก้าอี้มีเสื้อผ้าวางอยู่ นางลุกขึ้น 

แล้วลงจากเตียง ถอดเสื้อผ้าบุรุษบนร่างออก เปลี่ยนมาสวมเสื้อกับ 

กางเกงของอสิตร ีหลงัสวมเสรจ็เรยีบร้อย เนือ่งจากตนเกล้ามวยผมไม่เป็น 

จึงรวบผมยาวไว้ข้างหลังง่ายๆ จากนั้นก็เดินออกไปนอกห้อง

นางไม่พบหม่าเฉวยีนทีด้่านหน้า จงึไปหาท่ีลานด้านหลงั แล้วก็พบเขา

จริงๆ

เขาก�าลงัท�ารัว้บ้านใหม่ มอืหนึง่ถือมดี มอืหนึง่ถือท่อนไม้ ใช้มดีถาก

ปลายไม้ด้านหนึง่ให้แหลมแล้วปักลงไปในดนิ จากน้ันก็ใช้เชือกปอมัดไว้

เมื่อเขาสังเกตเห็นนางก็พลันหยุดงานในมือและหันหน้ามองมา

"พี่ชาย" อูมู่ฉินยิ้มน้อยๆ พลางร้องทัก

ไป่หลี่ซีแววตาสั่นไหวเล็กน้อย นางในยามน้ีเปลี่ยนชุดใหม่แล้ว 

ใบหน้าที่ผ่านการนอนมาเต็มอิ่มมีสีแดงระเร่ืออมชมพูย่ิงชวนให้ลุ่มหลง

กว่าเดิม

นางเดินมาอยู ่ตรงหน้าเขา ย้ิมให้เขาด้วยความซาบซึ้งใจ  

"ขอบคุณพี่ชาย เสื้อผ้านี่ใส่ได้พอดี"

เขาเห็นนางย้ิมจนใบหน้าเต็มไปด้วยความโง ่งมไร ้ พิษภัย  

ทั้งไม่มีท่าทีเก้อเขินอะไร จุมพิตนั่นเกิดข้ึนในความฝันของนางจริงๆ  

ส่วนเขากลับคิดถึงนางมาทั้งคืนเพราะจุมพิตท่ีไม่มีเจตนาของนาง 

เพียงครั้งเดียว

เขาก็ใช่ว่าไม่เคยแตะต้องอิสตรีมาก่อน ในวังหลวง เมื่อองค์ชาย 

ถึงวัยเหมาะสมก็จะมีการจัดนางก�านัลมาปรนนิบัติบนเตียง แม้ตอนนี้ 
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เขาจะแอบซ่อนตัวมาอยู่กับชาวบ้าน ไม่ได้แตะต้องอิสตรีมานาน แต่ก็ 

ไม่ถึงกับถูกจุมพิตท่ีไม่ได้เจตนาท�าให้จิตใจล่องลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

อีกท้ังแบบนั้นไม่อาจนับว่าจุมพิต เพียงแค่แตะถูกริมฝีปากเท่าน้ัน  

ไม่ต่างอะไรกับถูกขนนกระผ่าน ยังไม่ทันได้ลิ้มรสใดจริงจัง...

ทว่าหัวใจเขาพลันร้อนวูบ ยามมองจ้องริมฝีปากของนางก็ถึงกับ 

รู้สึกปากคอแห้งผาก

"พี่ชาย บนหน้าข้ามีสิ่งใดหรือ หรือว่าบนร่างมีอันใดไม่ถูกต้อง"

ไป่หลี่ซีมองท่าทางใสซื่อและท่ึมท่ือไร้เดียงสาของนาง ก่อนจะ 

เอ่ยสั่งอย่างน่าเกรงขาม "ข้าหิวแล้ว ไปท�าอาหาร"

อูมู่ฉินงงงัน จากนั้นก็คลี่ยิ้มออกมา "ได้"

นางหมุนตัวเดินไปที่ห้องครัว หลังจากเข้าไปในครัวก็รีบหลบ 

ที่หลังประตูและลอบมองไปข้างนอก

หม่าเฉวียนผู้น้ี สายตาท่ีเขามองนางในวันนี้แตกต่างจากเมื่อก่อน 

เขาไม่ได้ไล่นางไป ท้ังยังเรยีกนางให้มาท�ากบัข้าว น่ีไม่ใช่ชดัเจนย่ิงหรอกหรอื 

เขาชอบนางแน่นอน

คดิมาถึงตรงน้ี แก้มนางก็ร้อนวูบวาบขึน้มาอกี ในใจมคีวามเบกิบาน

ที่บอกไม่ถูก

นางยินดีจะเป็นหญิงโง่งมใสซือ่ต่อหน้าเขา นางท�าอาหารสามอย่าง

น�า้แกงหน่ึงอย่างและแผ่นแป้งย่างสองชิน้ เสรจ็แล้วกย็กอาหารเข้าไปใน

บ้าน ครู่เดียวหม่าเฉวียนก็เข้ามา

อูมู ่ฉินจัดวางชามตะเกียบเรียบร้อย ก่อนจะกล่าวย้ิมๆ ว่า  

"พี่ชายลองชิมดูว่ารสชาติถูกปากหรือไม่"

Page ���������������.indd   86 28/3/2562 BE   14:27



87

โม่เหยียน

ไป่หลีซ่ไีด้กลิน่หอมแต่ไกล ท้องร้องจ๊อกๆ มานานแล้ว เขารีบน่ังลง 

หยิบแผ่นแป้งย่างขึ้นมา เริ่มลงมือกิน

ไม่อาจไม่บอกว่าอาหารท่ีนางท�ารสชาติดย่ิีง เขากินอย่างเอร็ดอร่อย

จนแทบจะลืมบ้านลืมช่อง

ไป่หลีซ่ลีอบมองนาง เห็นนางก็หยิบตะเกียบข้ึนมาเริม่กิน แม้นางจะ

ไม่ใช่หญิงงามเพริศพริ้ง เมื่อเปรียบกับหญิงงามในวังท่ีเขาเคยเห็นแล้ว 

นางเพียงนับว่ารูปโฉมไม่เลวเท่าน้ัน แต่ก็แปลก เขาเห็นนางแล้ว 

กลับสบายหูสบายตา ไม่ว่าดูอย่างไรก็น่ารัก

มองนางกินเนื้อสัตว์ค�าเล็กๆ ปากน้อยมีคราบน�้ามันติดอยู ่ 

ท�าให้ดูอวบอิ่มมันวาว ดูแล้วก็น่าอร่อยเหมือนเน้ือที่นางผัด ชิมแล้ว 

รสชาตต้ิองดีแน่นอน เขารูส้กึว่าตนเองหิวกระหายมากข้ึน อดกลืนน�า้ลาย

จนลูกกระเดือกเลื่อนขึ้นลงไม่ได้ 

เขาดึงสายตากลบั กัดแผ่นแป้งย่างค�าโต คล้ายอาศยัการกระท�าน้ี

มาระบายความหิวกระหายประหลาดยากจะทานทนนั่น

หลังกินอิ่มนางไปเก็บโต๊ะ ไม่ต่างอะไรกับภรรยาตัวน้อย ดวงตา 

ของเขาจับน่ิงอยู่ที่ร่างนาง นางเดินเข้าๆ ออกๆ สายตาก็เล่ือนไปตาม 

การเคลื่อนไหวของนาง ตอนนางหมุนตัวมา เขาก็รีบหันหน้ากลับ  

แสร้งท�าเป็นท�าเรื่องของตน 

หลังจากเก็บกวาดท�าความสะอาดเรยีบร้อย อมููฉ่นิก็เดนิเข้ามาในบ้าน

แล้วพูดกับเขา "พี่ชาย ข้าเก็บกวาดเสร็จแล้ว"

เขาพยักหน้าพลางส่งเสียงอืมออกมาค�าหน่ึง นางไม่พูด เขาก็ 

ไม่ปริปาก
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อูมู ่ฉินคิดในใจ เขาคิดว่านางไม่รู ้ว ่าเขาแอบมองนาง ดูท่า 

ถ้าไม่กระตุ้นเขาสักหน่อยคงไม่ได้

"พ่ีชาย ขอบคุณท่านมาก ข้าไปแล้ว" ไม่ผิดจากที่คาด พอนาง 

กล่าวออกมาเช่นนี้ก็เห็นเขาเงยหน้าขึ้น ปั้นหน้าขรึมทันที

"เจ้าจะไป?"

"ใช่"

"ไปที่ใด"

"เอ่อ...ไม่รู้ ไปก่อนค่อยว่ากัน"

"เจ้ามีที่พักอาศัย?"

"ไม่มี"

"หิวแล้วมีของกินหรือ"

"นี่..."

เขาพลนัก้าวยาวๆ มาท่ีนาง เพลงิโทสะท่ัวร่างถูกนางปลกุเร้าข้ึนมา

อีก ขณะเดียวกับที่คุกคามเข้ามาใกล้นาง เสียงเย็นก็ต้ังกระทู้ถามขึ้น  

"ไม่มีท่ีอยู่ ไม่มีที่นอน เจ้าคิดจะซุกหัวอยู่ข้างนอก ท�าให้ตนเองสกปรก

มอมแมมไม่ต่างอะไรกับขอทาน หรือจะท�าตัวไม่ต่างกับสุนัขป่าตัวหน่ึง 

เพียงเก็บของจากพื้นมากิน"

นางถูกเขาคุกคามจนต้องถอยไปข้างหลัง นัยน์ตาเบิกกว้าง  

มองหน้าตาถมึงทึงน่าหวาดกลัวราวกับจะจับนางกินเช่นนั้น

แต่ก่อนถึงเขาจะดุดัน แต่ไม่เคยข่มขู่คุกคามเช่นนี้ หัวใจของนาง

เต้นระรัวขึ้นมา บุรุษผู้นี้พอดุดันขึ้นมาแววตาน่ากลัวย่ิง มีพลังอ�านาจ 

น่าเกรงขามอย่างประหลาด
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ทว่านางรู ้ต่อให้เขาดุย่ิงกว่าน้ีกไ็ม่ท�าร้ายนาง เขาก็แค่ท�าท่าท�าทาง

ไปอย่างน้ัน ดังน้ันนางจึงจงใจย่ัวยุเขามากข้ึน

"ข้าดูแลตนเองได้"

"แม้แต่เสือ้ผ้าท่ีข้าให้ยังไม่มปัีญญาดูแลให้ดี ยังจะบอกดูแลตนเองได้"

"ข้าก็จนปัญญา เสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ต้องสกปรกแน่นอนอยู่แล้ว"

"ไม่ได้"

"เช่นนั้น...รอวันหน้าข้ามีเงินแล้วค่อยซื้อเสื้อผ้ามาคืนท่าน"

"ไม่ได้"

"นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ ท่านจะเอาอย่างไรกันแน่"

แววตาของเขาไหวระริก รีบเอ่ยบอก "เจ้ารั้งอยู่ที่นี่ก่อน"

"เอ๋?" นางมองเขาอย่างงงงัน

"ข้าล�าบากไม่น้อยกว่าจะท�าให้เจ้าเนื้อตัวสะอาดสะอ้าน ท้ังยัง 

ให้เสือ้ผ้าใหม่เจ้าสวมใส่ หากเจ้าไปแล้วก็จะท�าให้เน้ือตวัสกปรกมอมแมม 

อีก ข้าไยมิใช่เสียแรงเปล่า"

อมููฉ่นิเกือบกลัน้หัวเราะไม่อยู่ คนผูน้ีอ้้อมไปวนมาก็ไม่ยอมพูดกับนาง

ให้ชดัเจน เห็นอยู่ว่าไม่อาจตดัใจให้นางจากไป กลบัเอาเสือ้ผ้ามาเป็นข้ออ้าง

"อยู่ที่นี่เช่นนี้ไม่ดีกระมัง" นางแสร้งท�าเป็นล�าบากใจ 

ไป่หลี่ซีสีหน้าขรึมกว่าเดิม แม้แต่น�้าเสียงก็ขู่ขวัญมากขึ้น 

"ไม่ดีหรือ ถ้าไม่ดีจริง เพราะอะไรก่อนหน้านี้เจ้าจึงบุกรุกเข้ามา 

ในบ้านของข้า นอนบนเตียงของข้า กินอาหารของข้า ใส่เสื้อของข้า  

มาบัดนี้ค่อยบอกไม่ดี ใช่ช้าไปแล้วหรือไม่"

เขาโกรธนาง โกรธที่นางไม่ขอร้องเขา เขาให้นางอาบน�้า ช่วยนาง

Page ���������������.indd   89 28/3/2562 BE   14:27



90

บัญชาปราบโฉมงาม

เชด็ผม ให้เสือ้ผ้านางสวม ให้เตยีงนางนอน ตอนน้ีแม้แต่โอกาสก็ให้นางแล้ว 

ทว่านางยังไม่ฉวยโอกาสนี้ขอร้องเขา ช่างเป็น...หญิงโง่งม!

นางก้มหน้าลง กล่าวด้วยสหีน้าไม่ได้รบัความเป็นธรรม "ถ้าข้าอยู่ต่อ

จะท�าให้ท่านยุ่งยากหรือไม่"

ไป่หลีซ่เีดิมทียังมเีพลงิโทสะเตม็อก พอได้ยินค�าพูดน้ีของนางก็รู้ว่า 

มีหวัง ในดวงตามีประกายแวววาวเพิ่มเข้ามา

"ถ้า...ข้าไม่กลัวความยุ่งยากเล่า"

"พ่ีชายไม่รังเกียจว่าข้ายุ่งยาก เพราะท่านเป็นคนจิตใจดี แต่ข้า 

ไม่อาจท�าให้ชื่อเสียงของพี่ชายต้องแปดเป้ือน"

"เจ้านอนบนเตียงของข้า ชื่อเสียงข้าแปดเปื้อนมาตั้งแต่แรกแล้ว"

นางเงยหน้าขึ้นด้วยความตื่นตะลึง

"ข้าอุ้มเจ้ากลับห้อง เจ้ายังเคยสวมเสื้อผ้าของข้า ในสายตาคนอื่น

ทีม่องมา ระหว่างเราไม่ธรรมดามานานแล้ว นอกจากนี.้.." ค�าพูดมาถึงตรงน้ี

จู่ๆ เขาก็หยุดชะงัก

"นอกจากนี้อะไรหรือ" นางซักไซ้ด้วยความอยากรู้

เขามองใบหน้าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของนาง นางใสซื่อเกินไป ถ้าเขา

ไม่พูดและนางจากไป เขาจะทวงบัญชีคืนจากนางได้อย่างไร เขาไม่คิด

จะปล่อยนางไป

"เมื่อวานขณะหลับฝันเจ้ายังบังคับจูบข้า"

อา...เขาใส่ร้ายคนแล้ว!

"ปากแตะกัน ไม่ใช่จูบ" นางแก้ค�าผิด แต่พอค�าพูดออกจากปาก 

ก็แอบร้องแย่แล้ว นางไม่ระวังพลั้งปากพูดออกไปแล้ว!
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เมื่อเห็นสีหน้าตะลึงงันของเขา นางก็หน้าแดงข้ึนมาทันที หมุนตัว

คดิจะหนี แต่ไป่หล่ีซหีรอืจะยอมปล่อยนาง เขารบีคว้าเอวอ้อนแอ้นของนาง

จากทางด้านหลังทันที รั้งตัวนางกลับมา กักไว้ในอ้อมแขนท่ีแข็งแกร่ง 

แน่นหนาของเขา กัดฟันพลางขู่ขวญั เสยีงแหบต�า่เจอืด้วยลมร้อนผะผ่าว

ดังขึ้นที่ข้างหูนาง

"ดียิ่งนัก ที่แท้เจ้าแสร้งหลับ คิดจะหนีหรือ ไม่มีทาง!"

เขาหมุนตัวนางกลับมา ก้มหน้าลงและจุมพิตนางอย่างดุดัน
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อูมูฉ่นิคาดคดิไม่ถึงว่าหม่าเฉวียนท่ีเป็นคนซือ่ๆ จะใช้อ�านาจบาตรใหญ่

จูบนางเช่นนี้ นางคิดมาโดยตลอดว่าเขาไม่กล้า อย่างมากก็จุมพิตนาง

อย่างขวยเขิน จากนั้นก็ค่อยๆ ก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ดี

ทว่าเขาไม่เพียงจุมพิตอย่างอุกอาจ ยังแข็งกร้าวย่ิง ฝ่ามือใหญ ่

โอบรั้งท้ายทอยของนาง ท�าให้จูบนี้ยิ่งลึกซึ้งดูดดื่ม 

ปลายลิน้ร้อนผ่าวดุจมงักรรกุล�า้เข้าไปในปากของนาง ข่มเหงระราน

ลิน้น้อยๆ ของนาง ก่อกวนหวัใจของนาง ท�าให้จติใจของนางว้าวุ่นไปหมด 

ท�าเอานางอดดิ้นรนไม่ได้ ผู ้ใดจะรู้การเคลื่อนไหวนี้กลับปลุกเร้าเขา 

ให้จุมพิตลึกซึ้งขึ้น หนักหน่วงขึ้น และอุกอาจเอาแต่ใจมากขึ้น

จุมพิตของเขาคล้ายจะพัดม้วนนางเข้าไปในวังน�้าวน ท�าให ้

หวัใจของนางสัน่ไหวอย่างห้ามไม่อยู่ นางชอบการจมุพิตเช่นน้ี มนัท�าให้ 

ร้อนรุ่มไปทั้งตัว

5
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ไป่หลีซ่ผีละออกไปเลก็น้อยแล้วจ้องมองนาง เห็นกลบีปากของนาง

ภายใต้การประทับตราของเขามีสีแดงสวยสดงดงามดุจดอกอิงฮวา*  

ดวงตาใสกระจ่างของนางก็มีแววเลื่อนลอยท�าอะไรไม่ถูกเพิ่มเข้ามา

นางชื่นชอบ?!

นัยน์ตาด�าของเขาเปลี่ยนเป็นล�้าลึกขึ้น ลึกลงไปในดวงตาราวกับ 

มเีปลวไฟไหวระรกิ เขาทาบรมิฝีปากลงไปอกีครัง้ หากบอกว่าจมุพิตเมือ่ครู่

คล ้ายลมพายุฝนที่โหมกระหน�่าอย่างรุนแรง ครั้งนี้ ก็ เป็นสายลม 

ในฤดูใบไม้ผลิโลมไล้ต้นหลิว ค่อยเป็นค่อยไปอย่างนุ่มนวล

เขาไม่อยากท�าให้หญิงสาวท่ีใสบริสุทธ์ิต้องตื่นตระหนกเสียขวัญ 

เพียงอยากให้นางเคลิบเคลิ้มอยู่ภายในห้วงพิศวาส

อมููฉิ่นถูกเขาจมุพิตจนเริม่เกิดอารมณ์ปฏพัิทธ์ จมุพิตนุ่มนวลอ่อนโยน

ของเขามีเสน่ห์ดึงดูดใจให้เคลิบเคลิ้มลุ่มหลง ท�าให้คนไม่อาจถอนตัว 

และอยากจะได้มากขึ้นกว่านี้

จติใจของสาวน้อยถูกปลกุเร้าอารมณ์ความรูส้กึของความเป็นหญิง

ออกมาเพียงเพราะเขามอบจมุพิตร้อนแรงให้กับนาง จมุพิตน้ีสัน่สะเทือน

ไปถึงจุดซ่อนเร้นอ่อนไหวนุ่มนวลของนาง

ไป่หลี่ซีพลันอุ้มนางขึ้นมา ก้าวยาวๆ เข้าไปในห้อง วางร่างนางลง

บนเตียง ฝ่ามือใหญ่ทาบทับไปที่หน้าอกของนาง ความร้อนลวกผิว 

โดยมีเสื้อผ้ากั้นขวางอยู่ท�าให้นางอดสั่นสะท้านไม่ได้ และดวงตาเจิดจ้า

แวววาวของเขาก็จ้องมองนางน่ิง สิง่ท่ีปรากฏชดัอยู่ในดวงตาคอืไฟปรารถนา

อันร้อนแรง

* ดอกอิงฮวา หมายถึงดอกซากุระ
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"ถ้าเจ้าไม่เตม็ใจ ข้าก็จะหยุดแต่เพียงเท่าน้ี" เสยีงแหบพร่าของเขา

คล้ายมีเสน่ห์รัดรึงใจอย่างหนึ่ง

นางมองเขา กวางน้อยในใจว่ิงวุ่น ชัว่ขณะน้ีคนท้ังสองแนบชดิตดิกัน

เช่นนี ้นางถึงพบว่าท่ีแท้เขามดีวงตาท่ีชวนลุม่หลงคูห่นึง่ ดวงตาคูน้ี่ลกึล�า้

มองไม่เห็นก้นบึ้ง ลูกนัยน์ตาดุจหยกด�าเนื้อดี และดวงหน้าที่แดงระเรื่อ

ด้วยความขวยอายของนางก็ฝังอยู่ในหยกด�า

นางรู้ถัดจากนี้จะเกิดเรื่องใดข้ึน ตอนนางมีระดูครั้งแรก อาจารย์ 

ก็สอนนางแล้ว และนางเองก็อ่านหนังสือเล่มเล็กเก่ียวกับเร่ืองพวกน้ีมา

ไม่น้อย

นางหน้าแดงราวกับหยดโลหิต แต่นางไม่ได้ถอยหนี เพราะนาง 

ไม่อยากหยุด นางก็อยากจะกินเขายิ่งนัก...

"ข้า...ข้ากลัวเจ็บ..."

ไป่หลี่ซีฟังแล้วประสาทที่ตึงเครียดอยู่ในที่สุดก็ผ่อนคลายลง  

เขากลวันางจะปฏิเสธ แต่นางไม่ได้บอกไม่เตม็ใจ หากแต่บอกว่ากลวัเจบ็ 

ลูกนัยน์ตาดุจหยกด�าของเขาพลันมีรอยยิ้มผุดขึ้น

"คงเจ็บบ้าง แต่ข้าจะพยายามเบามือท่ีสุด" มือข้างหน่ึงของเขา

ค่อยๆ ปลดสายผูกเสื้อของนาง ประหนึ่งก�าลังแกะห่อของก�านัลชั้นเลิศ

พร้อมๆ กับการเคลื่อนไหวของเขา หัวใจของนางก็เต้นรัวแรงข้ึน 

ทุกขณะ

"แต่ข้าก็ยังกลัว..."

"ไม่ต้องกลัว ทุกเรื่องล้วนมีข้าอยู่" เสียงของเขาย่ิงเบาลง มือแกะ 

สายผกูเสือ้เส้นสดุท้ายออก ก่อนจะเปิดเสือ้ออกช้าๆ เผยให้เห็นเอีย๊มสีชมพู
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ที่อยู่ด้านใน

"ท่ีกลวัก็คือท่าน" เสยีงนางเจอืการไม่ได้รบัความเป็นธรรม กลีบปาก

ที่เจ่อบวมเป็นหลักฐานยืนยันหลังถูกเขาย�่ายี

รอยย้ิมของเขากว้างข้ึน เอ่ยเสียงต�่าพร่า "ตอนน้ีเพ่ิงมากลัวข้า  

สายไปแล้ว" ฝ่ามือใหญ่แทรกเข้าไปในเอี๊ยม ลวกผิวนุ่มนิ่มที่เย็นเฉียบ 

ของนาง

ไป่หลี่ซีก็คาดคิดไม่ถึง เขาไม่เคยแตะถูกร่างกายของนาง ไม่รู้ว่า

ผิวหนังของนางจะเย็นชุ่มชื่นเช่นน้ี ในวันท่ีอากาศร้อนมาก ร่างของนาง

ดุจหยกน�้าแข็งชั้นเลิศ ความรู้สึกยามสัมผัสดียิ่ง นุ่มเนียนเกลี้ยงเกลา

"ผิวของเจ้า...สบายยิ่งนัก..." เขาถอนหายใจเบาๆ พลางเอ่ยชม

แก้มของนางคล้ายเมฆแดงเรื่อด้วยแสงเงินแสงทองยามสายัณห์ 

ไม่รู้เป็นเพราะค�าชมของเขาหรือเพราะการลูบไล้กันแน่

"ข้ายังไม่ได้รบัปากจะให้ท่านเลย" นางกดมอืทีล่บูคล�าเข้ามาของเขา 

แสร้งท�าเป็นไม่อนุญาตให้เขารุกล�้ามากไปกว่านี้

"แต่เจ้าก็ไม่ได้บอกไม่ให้" เขาจุมพิตนางอย่างไม่ฟังเหตุผล  

ปิดการทักท้วงของนางเสีย เพียงได้ยินเสียงครางอู้อี้ของนาง ฝ่ามือใหญ่

ของเขากอบกุมหน้าอกข้างซ้ายของนางไว้ทัง้หมด ไม่มเีส้ือผ้าก้ันขวางอกี 

หากแต่ใช้ความร้อนในร่างกายของเขาลวกช่อดอกตมูเย็นชุม่ชืน่ของนาง

เอาเถิด นางยอมแพ้แล้ว เพราะ...นางก็ปรารถนาในตวัเขาเช่นกัน

ประมุขหุบเขาหมื่นบุปผาทุกยุคทุกสมัยล้วนต้องฝึกวิชาลับเฉพาะ 

ของส�านกั เรยีกว่าวิชาบปุผาบดิเกลยีว น่ีเป็นวิชาทีป่ฐมาจารย์ผูก่้อตัง้ส�านกั

เป็นผู้คิดค้นขึ้น เหมาะส�าหรับอิสตรีฝึกฝนที่สุด มีประสิทธิภาพในการ 
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หยุดใบหน้าเอาไว้ ความงามไม่เสื่อมถอย

ไม่ต่างจากส�านักอื่นๆ ในยุทธภพ ก่อนจะถ่ายทอดวรยุทธ์นี้ให ้

ก็ต้องเลอืกศิษย์ท่ีมโีครงกระดูกและพ้ืนฐานร่างกายทีด่มีารบัการถ่ายทอด 

วิชาบุปผาบิดเกลียวก็เช่นกัน

เค ้าโครงและพ้ืนฐานร ่างกาย รวมท้ังผิวพรรณของอูมู ่ฉิน 

ล้วนเหมาะสมท่ีจะฝึกวิชาบุปผาบิดเกลียว วิชานี้ไม่เพียงสามารถ 

รักษาความงามในวัยสาว ยังท�าให้เรือนร่างของสตรีผู ้ น้ันอ่อนนุ่ม  

ผิวพรรณนวลเนียนเกลี้ยงเกลาดุจแพรไหม ท�าให้บุรุษลุ่มหลง

ไป่หลี่ซีไม่รู ้ถึงสาเหตุ ตื่นตะลึงที่ร่างกายของนางนุ่มนิ่มย่ิงกว่า 

ที่เขาคิดไว้ เพียงรู้สึกว่าร่างกายของนางนวลเนียนดุจหยก แทบจะท�าให้

ดวงวิญญาณของเขาหลุดลอยจากร่าง และเขาที่ครอบครองหยกงาม 

อยู่ในอ้อมแขนก็เพียงอยากจะหลงระเริงอยู่ในความสุขนี้

เขาถอดเสื้อผ้านางออกหมด เดิมตั้งใจจะปฏิบัติต่อนางด้วย 

ความนุ่มนวลอ่อนโยน ทะนุถนอมระมัดระวัง แต่ไฟปรารถนาท่ีพุ่งสูง 

กลับท�าให้เขาแข็งขึงไปทั้งร่าง ทุกอณูผิวหนังของคนที่อยู่ใต้ร่างปลุกเร้า

ความรูส้กึของเขาขึน้มามากกว่าทีค่าดคิด หน้าอกของนางอวบอิม่นุม่นิม่ 

เรือนร่างอรชรอ้อนแอ้นชวนหลงใหล ท�าให้โลหิตของเขาสูบฉีดรุนแรง  

ไฟปรารถนาท่ีข่มกลั้นมานานดุจสัตว์ป่าที่ส่ังสมพลังพร้อมจะเข้าโจมตี 

เพียงคิดจะย�่ายีคนที่อยู่ใต้ร่างให้สาสมใจ

เสียงครวญครางของสาวบริสุทธ์ิประหน่ึงท่วงท�านองเพลง 

กระชากวิญญาณ ท�าให้เขาบุกโจมตีเมืองยึดพ้ืนที่ เพียงคิดจะพิชิต 

ให้ราบคาบ กระทั่งลมพายุฝนผ่านไป เขาจึงรู้ตัวว่าตนโถมเข้าไปใน
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อารมณ์พิศวาสมากเกินไป ถึงกับลืมว่าต้องนุ่มนวล ส่วนนางที่อยู่ใต้ร่าง

หลงัจากถูกลมพายฝุนกระหน�า่อย่างรนุแรงก็มท่ีาทรีะทดระทวยอ่อนแรง

แบบหญิงที่เพ่ิงผ่านประสบการณ์ครั้งแรก ท่าทางระทดระทวยนี้ 

กลบัท�าให้นางดงูามรดัรงึใจมากย่ิงขึน้ ดอู่อนหวานบอบบางท�าให้คนเห็นแล้ว

เวทนาสงสาร เขารู้สึกกระท่ังว่าแม้แต่เหง่ือที่ซึมออกมาจากร่างของนาง

ก็ยังหอมหวน

"ขอโทษ ข้าหยาบคายเกินไปแล้ว"

นางทุบเขา "หน้าของท่านก�าลังยิ้ม ไม่มีความจริงใจ"

เขาหัวเราะในล�าคอ เพราะนางกล่าวไม่ผิด เขาไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย 

กลับชื่นมื่นในความส�าเร็จเพราะได้เสพสุขอันมหาศาล

เขาชอบรังแกนางและร่างกายของนาง เขาคล้ายได้สิ่งล�้าค่ามา

อย่างหน่ึง ยังคงจมุพิตขบเม้มเน้ือตัวของนางด้วยความลุม่หลง ประหนึง่ 

เพ่ิงจะลิ้มรสชาติอันเอร็ดอร่อยของสัตว์ท่ีล่ามาได้จนหมด แต่ยังคง 

ไม่สาสมใจแทะกระดูกที่เหลือต่อ

เรือนผมยาวของอูมู ่ฉินแผ่กระจายอยู ่บนเตียง บนใบหน้า 

มแีววเหน่ือยล้าท่ีบอกไม่ถูกขมุหนึง่

นางหอบหายใจเบาๆ ในลมหายใจยังคงหลงเหลือกลิ่นอาย 

อันมีเสน่ห์หลังผ่านอารมณ์ร้อนแรง คิดไม่ถึงว่าบุรุษท่าทางซื่อๆ ผู้น้ี  

เมือ่ถอดเสือ้ผ้าออกแล้ววิญญาณสัตว์ป่าจะก�าเริบขึน้ แทบจะถลกหนังนาง

ออกมาชั้นหนึ่ง

เห็นหัวค้ิวงามของนางขมวดมุ่น คล้ายเจ็บปวดทุกข์ทรมานมาก  

ในที่สุดเขาก็รู้สึกผิดขึ้นมา
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"เจ็บมากหรือ"

นางบอกอย่างกระฟัดกระเฟียด "ปวดเอว ปวดกระดกู ปวดไปทัง้ตวั"

เขาหัวเราะเสียงต�่า จุมพิตไปท่ีใบหน้าของนาง คลอเคลียใบหน้า

กับนางราวกับสตัว์ป่าท่ีได้กินอิม่และไม่ดุร้ายตวัหนึง่ คดิจะประจบเอาใจ

สตรีของเขา

"ท่านถอยไป หนักจะตายแล้ว" นางผลักเขา ช่วงล่างของร่างกาย

รู ้สึกไม่สบายจากเหตุการณ์ที่ผ ่านมาเมื่อครู ่ ท�าให้นางทนไม่ไหว 

แสดงอารมณ์ออกมาเลก็น้อย หากรูแ้ต่แรกว่าเจบ็เพียงนีก็้จะไม่โอนอ่อน

ตามเขามากนัก

ไป่หลี่ซีประหลาดใจ ท่ีแท้เด็กสาวโง ่งมผู ้นี้ ก็มีโมโหกับเขา 

เหมือนกัน เขาเหมือนได้ค้นพบของล�้าค่าใหม่เช่นน้ัน ไม่เพียงไม่เห็นว่า

เป็นการกระท�าที่ไม่เคารพ กลับชอบใจ ประหนึ่งแมวน้อยแสนเชื่อง 

ในอ้อมแขน บางครั้งบางคราวก็ย่ืนกรงเล็บออกมาข่วนคนบ้าง ไม่เจ็บ  

กลับน่ารักน่าเอ็นดู

"รีบถอยไป" นางออกแรงผลักเขา อยากขยับออกจากใต้ร่างเขา  

ทั้งร่างมีแต่เหงื่อ นางอยากอาบน�้า

เขาไม่ใช่คนที่ละโมบในกามารมณ์ และควบคุมความต้องการ 

ในด้านน้ีได้ดี แต่หลังจากได้แตะต้องนางแล้ว เขากลับเหมือนเด็กหนุ่ม 

ทีเ่พ่ิงมปีระสบการณ์เป็นครัง้แรก กอปรกับกระบ่ีแห่งความปรารถนาของเขา 

ยังอยู่ในร่างของนาง ไม่อาจตัดใจออกมา ยามน้ีพอนางขยับเน้ือตัว  

ไม่ระวังไปเสียดสีกระบี่ของเขาเข้า ท�าให้เปลวไฟในใจเขาลุกโชนขึ้นมา  

ชูกระบี่แสดงพลานุภาพขึ้นอีกครั้ง
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อูมู่ฉินชะงักค้าง นางรู้สึกถึงการขยายตัวท่ีช่วงล่างของร่างกาย  

เมื่อช้อนตาขึ้นมองก็เห็นไฟปรารถนาในส่วนลึกของดวงตาเขา จึง 

แอบร้องแย่แล้ว คิดจะรบีผละออก ทว่าหวัไหล่ทัง้สองพลนัถูกเขากุมไว้แน่น 

เขาหยัดเอวขึ้น กระบี่คมแทงลึกเข้าไปในร่างของนางอีกครั้ง

"อ๊า!" นางกรีดร้อง ส่งเสียงประท้วง "ไม่เอา ข้าเจ็บ!"

"ไม่ต้องกลวั ครัง้นีข้้าจะนุ่มนวลขึน้ เดก็ดี..." เขาทัง้โกหกท้ังหลอกล่อ

ปลอบขวญันาง ใช้รมิฝีปากร้อนผ่าวปิดปากนางไว้ คลืน่ลมพัดกระพือโหม 

อกีครัง้

แม้คนซือ่ยามอยู่บนเตียงจะไม่ซือ่ แต่ด้านการปฏิบตัติวัจะอย่างไร 

ก็ยังซื่อ

หลังจากได ้นางแล ้ว หม ่าเฉวียนก็แสดงความรับผิดชอบ 

บอกจะแต่งนางเป็นภรรยา แน่นอนนางเองก็เต็มใจจะแต่งงานกับเขา  

ทุกคนในหุบเขาหมื่นบุปผาล้วนสามารถเลือกคนที่ตนชอบแต่งงาน 

เป็นสามีภรรยากัน ขอเพียงท้ังสองฝ่ายผูกสมัครรักใคร่กัน และนาง 

ในฐานะประมขุหุบเขาย่อมมสิีทธ์ิท่ีจะเลือกบุรุษท่ีตนชอบมาเป็นสามขีองนาง

นางไม่คิดจะบอกหม่าเฉวียนถึงฐานะของตนชั่วคราว และ 

ไม่คิดจะพาเขากลับไปหุบเขาหมื่นบุปผาในเวลานี้ด้วยกลัวเขาจะตกใจ 

ยามนี้เป็นช่วงหวานชื่นของคนทั้งสอง นางอยากจะเสพสุขจากช่วงเวลา

ที่อยู่กันสองคนให้เต็มที่ก่อน

ส่วนไป่หลี่ซีก็ยังคงปิดบังนางต่อไป ยังไม่ให้นางรู ้ว ่าตนเป็น

รชัทายาทของราชวงศ์ปัจจบุนัชัว่คราว ประการแรกไม่อยากท�าให้นางตกใจ 
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ประการท่ีสองก็เพราะหวังดีต่อนาง นางใสซื่อเกินไป วิธีนี้ส�าหรับนาง 

จึงดีที่สุดแล้ว

ไม่มสีามแม่ส่ือหกพิธี* พวกเขาสาบานต่อฟ้าดนิ ให้ดวงตะวันจนัทรา

เป็นแม่สือ่ ร่วมผกูสมัพันธ์เป็นสามภีรรยากัน

นางท�าอาหารรสเลศิโต๊ะหนึง่ เขาไปซือ้สรุาอย่างดมีา นางสวมชดุแดง 

ที่หญิงชาวบ้านในครอบครัวชาวนาสวมใส่ ปักดอกไม้แดงดอกหน่ึง 

บนมวยผม ส่วนเขาก็เปลี่ยนมาสวมชุดใหม่ที่สะอาดสะอ้าน ยังคงดูเป็น

คนหยาบๆ ซื่อๆ แต่ดวงตาของเขาเป็นประกายแวววาว ท่าทางโง่งม 

เวลาย้ิมท�าให้นางเห็นแล้วไม่อาจละสายตา หัวใจราวกับจะหลอมละลาย

เต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นอ่อนหวาน

ทัง้สองชจูอกร่วมดืม่ นางตกัข้าวให้เขา เขาคบีกบัข้าวให้นาง สองคน

ดื่มสุรามงคลของพวกตน แย้มย้ิมมองสบตากันและกัน ความรักดื่มด�่า 

โดยไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรออกมา

ท่ีผ่านมากระท่อมมุงหญ้าคาแห่งน้ีมีเขาอยู่อาศัยเพียงคนเดียว 

บุรุษไม่กลัวถูกคนเห็นร่างกายเปล่าเปลือย ดังน้ันห้องอาบน�้าจึงสร้าง

อย่างง่ายๆ หยาบๆ เพียงเอาไม้กระดานไม่ก่ีแผ่นปิดบังไว้ แต่เวลานี ้

เพื่อนางแล้วเขาจึงสร้างห้องอาบน�้าใหม่ ก่อนอื่นก็ไปตัดไม้จากบนภูเขา

กลับมา เอามีดเอาขวานผ่าออก สร้างก�าแพงไม้ข้ึนที่ลานด้านหลัง  

กั้นเป็นพื้นที่มิดชิดขึ้นมา

เขายังเอาเงินเหรียญส�าริดท่ีได้จากการขายหนังสัตว์มาใช้กับนาง

* สามแม่สือ่ หมายถึงแม่สือ่ฝ่ายชาย แม่สือ่ฝ่ายหญิง และแม่สือ่ท่ีชกัน�าให้สองฝ่ายรู้จกักัน หกพิธี หมายถึง 
ขัน้ตอนพิธีการตัง้แต่การหมัน้หมายไปจนสิน้สดุงานววิาห์ของชาวจนีในสมยัโบราณ ได้แก่ เชญิแม่สือ่แนะน�า 
ถามชื่อและเวลาตกฟาก ส่งของหมั้น ยกขบวนสินสอด ก�าหนดฤกษ์แต่ง และเข้าพิธีวิวาห์
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ทัง้หมด ซือ้เสือ้ผ้าเพ่ิมให้นาง อกีท้ังซือ้หวีและเคร่ืองแต่งตวัต่างๆ ทีอ่สิตรี

ต้องใช้ คนผู้นี้ปากไม่รู้จักพูดจาให้น่าฟัง แต่ส่ิงใดท่ีผู้เป็นสามีควรท�า  

เขาก็จะเป็นฝ่ายจัดเตรียมให้นางจนหมดสิ้น

อมููฉ่นิเคยได้ยินอาจารย์พูดไว้ บรุษุเพ่ือจะให้ได้มาซึง่ร่างกายของอสิตรี

ก็จะพูดจาไพเราะหวานหู พึงระวังให้จงด ีแต่นางรูห้ม่าเฉวียนไม่เหมอืนกัน 

เขาปากแข็งใจอ่อน ยามค�่าคืนอากาศหนาวเย็นก็รู้จักห่มผ้าให้นาง

เขาออกจากหมู ่บ ้านเข ้าเมืองอยู ่ เสมอ บางครั้งบางคราว 

ก็จะเดนิทางไปไกลบ้าง ไม่อยู่บ้านสามวันห้าวัน ซึง่นางก็จะฉวยโอกาสนัน้

ออกไปส�ารวจข้างนอก ตนัไหวชงิยังคงตามจบัตวันางอยู่ ค่ายกลท่ีจดัวางอยู่

รอบภูเขายังคงอยู่ ความจรงินางสามารถปลอมแปลงโฉมแล้วหนีไป และ

สามารถติดต่อผู้คุมกฎทั้งสี่ให้มารับนาง แต่นางหลงรักหม่าเฉวียนแล้ว 

อยากใช้ชวิีตหวานชืน่ทีม่เีพียงนางกับเขาสองคนสกัระยะหนึง่ ดงันัน้ครัง้น้ี

นางจึงฉวยโอกาสช่วงท่ีหม่าเฉวียนไม่อยู่ ถ่ายทอดค�าสั่งลับกลับไป 

หุบเขาหมื่นบุปผา

ในยุทธภพการถ่ายทอดข่าวสารจะใช้นกพิราบส่งข ่าว แต่ 

นกพิราบส่งข่าวบินอยู่บนท้องฟ้า เป็นการบอกให้ผู ้อื่นรู ้ว่ามันเป็น 

พิราบส่งข่าว ไม่น่าวางใจแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี้นางกับผู้คุมกฎท้ังสี่ 

จึงใช้วิธีพิเศษอีกวิธีหนึ่งในการติดต่อกัน นางหยิบขลุ่ยนกท่ีท�าข้ึนพิเศษ

ออกมา แล้วเป่าเป็นเสยีงนกร้องขึน้ไปบนท้องฟ้า หลงัจากนัน้ราวสองเค่อ*  

ได้ นกแร้งตัวหน่ึงก็บินลงมา เบิกนัยน์ตาท่ีกลอกไปมาอย่างรวดเร็ว 

จ้องมองนาง

* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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บนเทือกเขาหุบปีศาจมนีกแร้งเกาะอยู่จ�านวนมาก นกแร้งกินซากศพ

โดยเฉพาะ ถูกมองว่าเป็นนกทีไ่ม่เป็นมงคล ผูค้นไม่ชอบ ดงันัน้จงึพยายาม 

อยู่ให้ห่างมนั ด้วยเหตน้ีุใช้นกแร้งถ่ายทอดข่าวสารจงึดีกว่าใช้พิราบส่งข่าว

มากนัก

นกแร้งบนเทือกเขาหุบปีศาจถูกพวกนางฝึกฝนจนเพียงได้ยินเสียง

ขลุ่ยนกก็รู้ว่ามีของกิน

นางเอาข่าวสารท่ีจะส่งผกูไว้ท่ีขานกแร้ง จากนัน้ก็เอาเน้ือสดให้มนั

ชิน้หน่ึง นกแร้งกลนืเน้ือสดไปในค�าเดียว หลงักินเสร็จก็บนิจากไป มนัจะ

บนิกลบัหบุเขาหมืน่บุปผาและเอาข่าวของนางกลับไปด้วย

อูมู่ฉินนับวันดู คาดว่าวันน้ีหม่าเฉวียนน่าจะกลับมาแล้ว ดังน้ัน 

นางจึงไปรอเขาอยู ่ในกระท่อมอย่างว ่านอนสอนง่าย คล้ายว ่า 

นางไม่เคยออกไปไหน พอพลบค�่าหม่าเฉวียนก็กลับมาจริงๆ ท้ังยัง 

มีของฝากกลับมาให้นางด้วย

ตัง้แต่หวี ผ้าเชด็หน้า ป่ินไม้ สิง่ของทีห่ญิงสาวต้องการเขาซือ้มาให้นาง

ทกุอย่าง แต่กลบัไม่เคยซือ้อะไรให้ตนเอง

เขาที่เป็นเช่นน้ีท�าให้อูมู ่ฉินรู ้สึกอบอุ่นในหัวใจย่ิง แม้บุรุษผู ้นี้ 

จะหล่อเหลาสู้ศิษย์พ่ีศิษย์น้องของนางไม่ได้ หน้าตามีแต่หนวดเครา 

ไม่ชวนให้คนชื่นชอบ ท้ังยังเป็นคนในหมู ่บ้านชนบท แต่นางก็รัก 

ในความเรียบง่ายของเขา ในสายตาของนาง เขาหน้าตาชวนมองกว่า 

ศิษย์พี่ศิษย์น้องที่หล่อเหลาเหล่านั้นเสียอีก

ทว่าหลังจากแต่งงานเป็นสามีภรรยากับเขา นางจึงได้รู ้ว ่า 

ตอนนั้นตนมองพลาดไปหลายอย่าง เขาเป็นคนซื่อๆ แค่ตอนกลางวัน
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เท่าน้ัน พอตกกลางคืนก็เหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคน ปฏิบัติต่อนาง 

ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอย่างไม่ส�ารวมเลย 

กลางวันทะนุถนอมนางราวสมบัติล�้าค่า กลางคืนรักใคร่นาง 

เพียงคิดจะกินให้อิ่ม!

"ท่านพ่ี ท่านกินมากไปแล้ว" นางใช้เท้ายันแผ่นอกเขาไว้ ไม่อนุญาต 

ให้เขากินอย่างตะกละตะกลาม

"น้องหญิงรสชาติเยี่ยมยอด ข้ากินเท่าไรก็ไม่อิ่ม"

"สามครัง้แล้ว ยังไม่พออกีหรอื!" นางทนไม่ไหวโมโหข้ึนมา ร่างกายนี้

ไม่ใช่ให้เขามาทรมาทรกรรมเช่นนี้ แม้นางเองก็เสพสุขอย่างมาก  

แต่สุดท้ายที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังคงเป็นนาง!

"น้องหญิงเหนื่อยแล้วหรือ"

นางรีบบอกด้วยท่าทางน่าสงสาร "เหนื่อยมาก"

"เอาเถิด" เขาทอดถอนใจ นางได้ยินแล้วดใีจ ทว่าเพ่ิงจะถอนหายใจ

ด้วยความโล่งอกก็ได้ยินเขาเอ่ยขึน้ "เจ้านอนเถิด ข้าจะท�าเอง เจ้าไม่ต้อง

สนใจข้า"

หา? บอกให้นางนอน เขาจะท�าเอง เช่นน้ันยังมิใช่ไม่มีอะไร 

แตกต่างกันหรอกหรือ! เขากินนางเช่นน้ี นางท�าตัวเป็นปลาตายได ้

ก็แปลกแล้วกระมัง

"ไม่ได้!" นางชักสีหน้าแล้ว ถึงตายก็ไม่ยอมแพ้

"น้องหญิงดกูระฉบักระเฉงเช่นนี ้ ไม่คล้ายเหน่ือยมาก" เขาหัวเราะ 

เสยีงต�า่ รงัแกนางอย่างไม่ฟังเหตผุล ขบเม้มรมิฝีปากของนาง รบเร้าเซ้าซีน้าง

ไม่ยอมเลิกรา
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ภายใต้การคลกุเคล้าพันพัวกันไปมา นางก็ถูกปลุกเร้าแรงปรารถนา

ในร่างกายขึ้นมาอีก ส่วนใดบนร่างนางที่ไวต่อความรู้สึก บริเวณใด 

ที่เป็นจุดอ่อนเขารู้ดี ดูเถิดคนผู้นี้ช่างเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวยิ่งนัก!

นางเลิกดิ้นรนหลบหนีและโอบกอดเขาอย่างยากจะอดใจไว้ได้ 

พลางคิดในใจว่าช่างเถิด ถล�าลึกตามเขาไปก็แล้วกัน

วันรุง่ขึน้ นกแร้งตวัหน่ึงบนิลงมาใกล้ลานด้านหลงัและหยุดอยูบ่น

ต้นไม้ใหญ่ 

นกแร ้งท่ีผ ่านการฝึกฝนจะแสนรู ้  เมื่อเห็นว ่านอกจากนาง 

ละแวกใกล้เคียงยังมีคนแปลกหน้าอยู่ด้วย ดังนั้นจึงเกาะอยู่บนต้นไม้

สังเกตการณ์

อูมู่ฉินรู้ว่านกแร้งหลบหม่าเฉวียนที่ก�าลังจัดการหญ้าคาตากใหม่

อยู่ท่ีลานด้านหน้า นางจึงฉวยจังหวะที่เขาก�าลังยุ่งลอบใช้วิชาตัวเบา

ทะยานออกจากลานด้านหลงั และหลบไปอยู่ตรงสถานทีม่ดิชดิแห่งหนึง่ 

นกแร้งบินตามนางมา พอนางยกมือขึ้น นกแร้งก็บินลงมา 

อย่างว่าง่าย 

อูมู่ฉินเดินเข้าไปแกะผ้าชิ้นหนึ่งออกจากขานกแร้งและคล่ีออกดู  

ในนั้นเขียนตัวอักษรไม่กี่ตัว

'อินทรีตัวเมียตามก้นอินทรีตัวผู้ ไปหาไข่มังกร'

ตัวอักษรไม่ก่ีตัว คนที่ไม่รู ้เรื่องภายในอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจว่า 
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เขยีนอะไร แต่อมููฉ่นิกับผูคุ้มกฎท้ังสีเ่ล่นด้วยกันตัง้แต่เล็กจนโต มสีญัญา

อันเป็นที่รู ้กันเหนือกว่าคนทั่วไป นางรู้ผู ้คุมกฎเสือดาวเป็นคนเขียน  

เพียงครุ่นคิดเล็กน้อยก็เข้าใจแล้ว จึงอดหัวเราะพรืดออกมาไม่ได้

อูหว่ันเซียงเป็นผู้คุมกฎอินทรี ดังนั้นอินทรีตัวเมียจึงหมายถึงนาง 

ส่วนอนิทรตัีวผูย่้อมเป็นซอืถูหราน ส่วนไข่มังกรนัน้...มังกรเป็นตวัแทนของ

โอรสสวรรค์ ไข ่มังกรคือลูกชายของเขา ย่อมหมายถึงรัชทายาท  

ความหมายก็คอืซอืถูหรานเร่งรดุไปรบัใช้รชัทายาท ส่วนศษิย์พ่ีหว่ันเซยีง 

ก็ไล่ตามก้นเขาไปแล้ว

ท่ีแท้รัชทายาทหาได้หายตัวไป หากแต่จงใจหายตัวไป ดูท่า 

จะมีแผนการใหญ่ซุกซ่อนอยู่ภายใน

การต่อสู้ในราชส�านักแต่ไรมาก็ไม่เก่ียวกับพวกนางคนในยุทธภพ 

นางก็ไม่ว่างจะไปสนใจเรือ่งของรชัทายาทผูน้ัน้ นางเพียงต้องการยืนยัน

ให้แน่ใจหลังจากช่วยแม่ทัพซือถูแล้วว่าผู้คุมกฎทั้งสี่กับลูกน้องคนอื่นๆ 

ปลอดภัยดี

อูมู่ฉินกลับเข้าไปในบ้าน เมื่อออกมาอีกครั้งก็เอาผ้าผืนใหม่ไปผูก 

ทีข้่อขานกแร้ง ส่งข่าวกลับไปยังหุบเขาหมืน่บปุผา จากน้ันก็โยนเนือ้กระต่าย 

ให้มันชิ้นหนึ่ง นกแร้งได้กินเน้ือเป็นรางวัลแล้วก็กางปีกบินกลับไปทาง

หุบเขาหมื่นบุปผา ส่วนนางก็กลับไปท่ีลานด้านหลังโดยไม่มีคนรู้เห็น  

ตากเสื้อผ้าของนางต่อไป

สองสามภีรรยาใช้ชวิีตอย่างเรยีบง่ายไม่แก่งแย่งชงิดทีะเลาะเบาะแว้ง

กับผูใ้ด ชายท�านาหญิงทอผ้า ยามเขาไปเพาะปลกูในนาหรอืขึน้เขาไปล่าสตัว์ 

นางก็อยู่ที่กระท่อมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ หุงหาอาหารท�ากับข้าว
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เมื่อถึงยามค�่าคืน ท้ังสองก็นั่งอยู่ใต้แสงจันทร์ มีอาหารจานเล็ก 

จานน้อยโต๊ะหน่ึงกับสุรา ชูจอกร่วมดื่ม เขาใช้ปากป้อนสุราให้นาง 

อย่างซุกซน กรอกสุรานางจนสองแก้มแดงปลั่ง นางถลึงตาใส่เขา 

ด้วยความขุน่เคอืง ทัง้ยังกัดเขาค�าหน่ึง ดวงตาท่ีมองจ้องมาของนางหยาดเย้ิม

เป่ียมเสน่ห์ย่ิง ท�าให้เขาไม่อาจเบนสายตาหนีไปได้ แรงปรารถนาของเขา

ถูกปลกุเร้าข้ึน คว้าตัวนางมาได้ก็บดขย้ีด้วยการจูบเคล้าคลออยู่พักใหญ่

เขายังท�ากระดานหมากและตัวหมากด้วยไม้แล้วสอนนางเดนิหมาก 

นางเดนิหมากเป็น แต่กลับแสร้งว่าเดนิไม่เป็น หลงัจากแพ้ไปหลายกระดาน 

นางก็เริ่มเล่นลูกไม้อย่างหน้าด้านๆ จะให้เขายอมอ่อนข้อให้นางให้ได้  

เอาเบีย้สามตวัเรอืม้าปืนใหญ่ออก นางจงึจะยอมเล่นต่อไป เขารบัปากแล้ว 

แต่กลบัตัง้เง่ือนไข แพ้ครัง้หน่ึงก็ต้องถอดเสือ้ผ้าออกชิน้หนึง่

นางแสร้งท�าเป็นกล้อมแกล้มรบัปาก ในใจกลบัลงิโลด เขาขาดเรอื

ม้าปืนใหญ่ไป นางไม่จัดการเขาจนดิ้นไม่หลุดก็แปลกแล้ว ผลที่ออกมา 

ไม่ต้องบอกก็รู้ เขาพ่ายแพ้ยับเยินต้องถอดเสื้อถอดกางเกง สุดท้าย 

เหลอืเพียงผ้าปิดคลมุส่วนล่างของร่างกายผนืเดียว นางกลบับอกไม่เล่นแล้ว

เขารูต้นเองหลงกลนาง บอกว่านางโง่งม ในยามนีก้ลบัเฉลยีวฉลาดย่ิง 

ถึงกับล้อเขาเล่น เขาจึงจับตัวนางแบกข้ึนบ่าพาเดินเข้าไปในห้อง  

ถอดผ้าปิดคลุมส่วนล่างของร่างกายออก แล้วเล่นงานนางบนเตียง 

อย่างสาสม

วันเวลาผ่านไปอย่างมีความสุข ทั้งสองรักใคร่ดูดด่ืมคลอเคลียกัน

ไม่ห่าง แม้จะไม่มีบ้านหลังใหญ่ เสื้อผ้างามหรูหรา ทว่ากลับมีความสุข

ยิ่งกว่าเทพเซียนบนสวรรค์
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สองเดอืนผ่านไป เช้าตรูวั่นนีท้้องฟ้าเพ่ิงสว่าง ไป่หลีซ่นีอนกอดภรรยา

อยู ่บนเตียง เพราะได้ยินเสียงแมลงร ้องเรียกจากนอกหน้าต ่าง 

จงึลมืตาต่ืนขึน้มาทนัที เสยีงแมลงร้องเรยีกคอืสญัญาณลบัในการตดิต่อ 

เขาดวงตาสาดประกายคมกริบ ค่อยๆ ลุกขึ้น มองภรรยาท่ีอยู่ด้านข้าง

แวบหนึ่ง เมื่อเห็นนางยังหลับสบายจึงจัดผ้าห่มให้นางเบาๆ

เขาลงจากเตียงเดินออกไปนอกประตู อ้อมไปที่ลานด้านหลัง 

สายตากวาดมองไปรอบด้าน จากนั้นก็เดินเข้าไปในป่าที่อยู่แถบนั้น 

หลังจากเขาเดินเข้ามาในป่าก็เหลียวหลังด้วยความระมัดระวัง 

ไปตลอดทาง พอแน่ใจแล้วว่ารอบด้านไม่มคีนจงึผลบุร่างเข้าไปในถ�า้ลกึลบั

แห่งหนึ่ง

"รชัทายาท" หยวนเจีย๋กับบรุษุอกีผูห้น่ึงท่ีรออยู่ในถ�า้คุกเข่าลงข้างหนึง่

ให้กับเขาพร้อมกัน

ไป่หลี่ซีผงกศีรษะให้พวกเขาลุกขึ้น หยวนเจี๋ยเป็นคนสนิทของเขา 

แต่อีกผู้หนึ่งกลับเป็นคนแปลกหน้า

"เขาคือ?"

บุรุษแปลกหน้ารีบค้อมตัวประสานมือ "รัชทายาท กระหม่อมคือ 

ซือถูหราน"

ไป่หลีซ่แีววตาสัน่ไหว เลกิคิว้อย่างตระหนักรับรู้ ย้ิมแล้วตบบ่าเขา 

"เจ้าแต่งตัวเช่นนี้ ข้าจ�าเจ้าไม่ได้เลย"

"หยวนเจี๋ยบอกพระองค์เคยมีรับส่ังให้แต่งตัวเป็นชาวบ้าน 

เข้าออกหมูบ้่าน จงึจะไม่มคีนระแวงสงสยั" เพ่ือจะหลบหตูาผูค้น ซอืถูหราน

ได้ปลอมแปลงโฉม แต่งตวัเป็นชาวบ้าน ตามหยวนเจีย๋ปะปนเข้ามาในหมูบ้่าน
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เพื่อมาพบรัชทายาท

ซือถูหรานมาด้วยตนเองย่อมต้องมีเรื่องส�าคัญมารายงาน ไป่หลี่ซี

สั่งหยวนเจี๋ยไปเฝ้าที่ปากถ�้าไว้ คอยจับตาดูความเคล่ือนไหวรอบด้าน  

ส่วนเขากับซือถูหรานกลับเดินลึกเข้าไปในถ�้า

"ทลูรชัทายาท ในเมอืงหลวงส่งข่าวมา ผู้บญัชาการทหารเก้าประต*ู 

ถูกเปลีย่นตวั มกีองก�าลงัลบัปะปนเข้าไปในเมอืงหลวง เกรงว่าโต้วฮองเฮา

จะรอไม่ไหวแล้วพ่ะย่ะค่ะ" ซือถูหรานลดเสียงลงต�่า

ไป่หลี่ซีย้ิมหยัน "สตรีผู ้น้ีส่งคนมาสังหารข้าหลายคร้ังไม่ส�าเร็จ  

ทัง้หาตวัข้าไม่พบ นางไม่อาจเอาตราบญัชาการทพัมาได้ ถึงกับคดิจะใช้ 

กองก�าลงัทหารของผูบ้ญัชาการทหารเก้าประตูแล้ว ถ้านางกล้าปลงพระชนม์ 

ข้าสาบานจะสงัหารสกุลโต้วของนางเก้าชัว่โคตรจนหมดสิน้ ยังมขุีนนางสนัุข

กลุ่มนั้นด้วย!" จิตสังหารน่าหวั่นหวาดแผ่ออกมาทั่วร่างของเขา

"รัชทายาท กระหม่อมเป็นห่วงฝ่าบาท เวลาน้ีฝ่าบาทประชวรหนัก 

เกิดนาง..."

ไป่หลี่ซีมองเขาแวบหน่ึงพลางกล่าวย้ิมๆ "เกิดนางเล่นลูกไม้  

ท�าให้เสด็จพ่อออกเดินทางเร็วข้ึนเช่นน้ันหรือ" เขาพยักหน้าน้อยๆ  

"เป็นไปได้มาก" 

ซือถูหรานก�าหมัดแน่น ความเคียดแค้นแน่นอก เขาซือถูหราน 

ชัว่ชวิีตน้ีจงรกัภกัดต่ีอฝ่าบาท ตอบแทนคณุแผ่นดิน หลงัจากถูกใส่ความว่า

ทรยศต่อบ้านเมือง ถูกจับขังคุก คนในครอบครัวของเขาก็ถูกโต้วฮองเฮา

สังหาร ท�าให้เขาเคียดแค้นอย่างที่สุด
* กองก�าลังทหารเก้าประตู เป็นหน่วยองครักษ์ท่ีเฝ้าระวังความปลอดภัยและปิดเปิดประตูเมืองหลวงชั้นใน 
ซึ่งมีทั้งหมดเก้าประตู มีผู้บัญชาการ (ถีตู) เป็นผู้น�าสูงสุด
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"รชัทายาท ขอเพียงพระองค์มพีระบญัชาออกมาค�าเดยีว กระหม่อม

จะออกหน้า น�ากองก�าลังทหารบุกโจมตีเข้าเมืองหลวง เปิดโปงแผนชั่ว 

ของสตรีผู้นั้น!"

ซือถูหรานกับเขาเล่นด้วยกันมาต้ังแต่เล็กจนโต จงรักภักดีต่อเขา 

อย่างหาทีส่ดุมไิด้ ทีซ่อืถูหรานถูกจบัขงัคุกเป็นเพราะเขาท�าให้พลอยเดือดร้อน 

ถึงได้ถูกคนเลวท�าร้าย 

ไป่หลี่ซีตบบ่าของอีกฝ่าย ทอดถอนใจแล้วว่า "ข้าท�าให้เจ้าต้อง

พลอยเดือดร้อนไปด้วย"

"รชัทายาทตรสัหนักไปแล้ว พวกกระหม่อมยอมห่อศพด้วยหนงัม้า* 

เพื่อพระองค์ แม้ตายก็ไม่เสียดายชีวิต!"

ไป่หลีซ่กี�าหมดัชกไปทีห่น้าอกเขาไม่หนกัไม่เบาทหีนึง่ "พูดเรือ่งตาย

อะไร มีข้าอยู่ จะไม่ยอมให้คนของข้าต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมเด็ดขาด 

เจ้าเป็นแขนส�าคัญของข้า ไม่มีค�าอนุญาตจากข้า ห้ามตาย!"

ซือถูหรานประสานมือ "กระหม่อมน้อมรับพระบัญชา รัชทายาท 

ทรงทราบเรื่องราวท่ีแท้จริงและเห็นเหตุการณ์อย่างถ่องแท้ หลังจาก

กระหม่อมถูกจับขัง รัชทายาทก็ทรงหายตัวไปทันที เร่ืองนี้ท�าให้ฝ่าบาท

ทรงหวาดระแวง เพราะเหตุนีพ้วกโต้วฮองเฮาจงึไม่กล้าสงัหารกระหม่อม" 

พูดมาถึงตรงนี ้ ซอืถูหรานสหีน้าพลนัเคร่งขรมึ "รชัทายาท กลวัก็แต่สกุลโต้ว 

จะท�าร้ายฝ่าบาท ตบตาขุนนางในราชส�านัก เราจ�าต้องคิดหาวิธีการ  

ไม่อาจปล่อยให้นางฉกฉวยโอกาสไปได้ก่อน!"

ไป่หลี่ซีฟังแล้วกลับหัวเราะ "ข้ายังกลัวนางจะไม่ลงมือ ท�าให้เรา 

* ห่อศพด้วยหนังม้า เป็นค�าอุปมา หมายถึงทหารที่ตายในสนามรบ
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ไม่มีข้ออ้างจะเคลื่อนก�าลังพล"

ซือถูหรานงงงัน "ความหมายของพระองค์คือ?"

"จันกงกงกับหมอหลวงหม ่าเป็นคนของข ้า  มีพวกเขาอยู ่  

อาการประชวรหนักของเสด็จพ่อเป็นเพียงเรื่องช่ัวคราวเท่านั้น ทว่า 

ถ้านางฉวยโอกาสน้ีปลอมแปลงราชโองการ ลอบซ่องสุมผู้คน เรียก 

กองก�าลังทหารเข้าเมือง ก็คือก่อกบฏแล้ว ข้าต้องการให้เสด็จพ่อ 

ได้ทรงเห็นว่าสตรีท่ีทรงโปรดปรานมีความทะเยอทะยานมากเพียงใด  

ถึงตอนนั้นต่อให้เสด็จพ่อทรงละเว้นโทษตายให้นาง ก็ไม่มีทางให้นาง 

อยู่ข้างพระวรกาย และไม่ปล่อยสกุลโต้วไว้"

ซือถูหรานตะลึงงัน จากนั้นก็ตระหนักรู ้ ข้ึนมาในทันที ที่แท้ 

เรื่องทั้งหมดอยู่ในความคาดการณ์ขององค์รัชทายาทอยู่แล้ว นี่เป็น 

หมากที่ทรงวางไว้!

ไป่หลีซ่เีหน็นยัน์ตาท้ังสองของเขาเป็นประกาย สหีน้าปลาบปล้ืมดใีจ 

ก็ยิ้มแล้วตบบ่าเขา "ตอนนี้เจ้าวางใจแล้วหรือยัง"

"รัชทายาทมีพระปรีชาสามารถ กระหม่อมเลื่อมใสย่ิงนัก"  

ซือถูหรานโล่งอกขึ้นจริงๆ "รัชทายาท พระองค์มิทรงรู้ ตอนได้ยินว่า 

ฝ่าบาทประชวรหนัก หัวใจของกระหม่อมเหมือนถูกย่างอยู่บนกองไฟ  

สุดจะทนไหว"

"ข ้าหาตัวเจ ้ามาก็ด ้วยตัดสินใจจะลงมือแล้ว โต ้วฮองเฮา 

มีกองก�าลังทหารของผู ้บัญชาการทหารเก ้าประตู  แต ่ข ้ามี เจ ้า  

เจ้าเตรียมพร้อมแล้วกระมัง"

ซอืถูหรานสองตาเปล่งประกายเจดิจ้า รบีคกุเข่าลงกบัพ้ืนข้างหนึง่ 
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"รัชทายาทโปรดมีพระบัญชา"

ไป่หลีซ่ผีงกศีรษะ พยุงเขาลกุขึน้แล้วกระซบิส่ังการเบาๆ ทีข้่างหเูขา 

หลงัจากทัง้สองปรกึษาหารอืกนัอกีครูห่น่ึง ซือถูหรานกับหยวนเจีย๋ก็จากไป

เมื่อพวกเขาจากไปแล้ว ไป่หลี่ซีก็ออกจากถ�้า เดินไปทางกระท่อม 

ตอนกลับมาถึงห้องด้านใน ภรรยาตวัน้อยของเขายังหลบัอยู่ เขาหวัเราะเบาๆ 

แล้วส่ายหน้า ลงนั่งท่ีข้างเตียงมองใบหน้าหลับฝันหวานของภรรยา  

คงเพราะเมื่อคืนทรมานนางหนักไปหน่อย ท�าให้จนถึงตอนนี้นางก็ยัง 

ลุกไม่ไหว

เขาโน้มตวัลงจมุพิตหัวไหล่มนท่ีโผล่อยู่นอกผ้าห่มของนาง ตรงนัน้

ยังมรีอยขบย�า้ให้เห็น ล้วนเป็นผลงานชิน้เอกของเขา

"ท่านพี่...เจ็บ..." อูมู่ฉินพึมพ�าแผ่วเบา

เขาหัวเราะ นางชอบบอกว่านางเจบ็ ความจรงินางไม่เจ็บมาต้ังนาน

แล้ว เขารู้นางเพียงชอบออดอ้อน

"ยั่วยวนสามีแต่เช้าตรู่"

ในที่สุดภรรยาก็ลืมตาขึ้น มองจ ้องเขาอย่างเหนื่อยหน่าย  

"ใส่ความข้า"

"เจ้าเองก็มิใช่ชอบยัดเยียดข้อหาให้ข้าหรอกหรือ ชอบบอกว่า 

ข้าท�าให้เจ้าเจบ็" เขากระซบิเบาๆ เคล้าคลอเคลยีกับนาง หยอกล้อนางเล่น

อูมู่ฉินสัมผัสได้ถึงความเบิกบานใจของเขา จึงอดแปลกใจไม่ได้  

"ดูเหมือนวันนี้ท่านจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ"

"เช่นนั้นหรือ"

"มีเรื่องมงคลหรือไร"
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ไม่ใช่เรือ่งมงคล แต่เปรยีบกับเรือ่งมงคลแล้วยังท�าให้คนปลืม้ปีติยินดี

ย่ิงกว่า เพราะแผนการใหญ่ของเขารุกคืบไปข้างหน้าอีกก้าวหน่ึงแล้ว  

ซ่อนตัวอยู่ในชนบทห่างไกลนานเพียงนี้ ที่เขารอก็คือโอกาสนี้

"มู่เอ๋อร์ เจ้าชอบข้าหรือไม่" เขาไม่ตอบกลับย้อนถาม

"ท่านเขลาหรือ ไม่ชอบจะแต่งงานกับท่านได้อย่างไร ท่านเห็นข้า

เป็นคนที่ปล่อยให้ผู้อื่นกินดื่มเปล่าๆ หรือไร"

ไป่หลี่ซีหัวเราะจนเนื้อตัวสั่นไหวไปทั้งร่าง ภรรยาตัวน้อยของเขา 

ใสซือ่ทึม่ทือ่ แต่ยามพูดจากลบัชวนให้ตลกขบขนัย่ิง ตอนนัน้เขารับตัวนางไว้ 

ให้นางกินเปล่าด่ืมเปล่า ตอนน้ีนางก็เอาค�าพูดน้ีกลับมากล่าวหาเขา  

จะไม่ให้เขาหัวเราะได้อย่างไร

อยูก่ับนาง เขาสามารถผ่อนคลาย อะไรกไ็มต้่องคิด ไมม่ีการต่อสู้ 

ในราชส�านัก ไม่มคีวามน่าหวาดกลวัและอนัตรายในยุทธภพ เขาทะนุถนอม

วันเวลาเช่นนีย่ิ้งนัก

เพียงเสียดายวันเวลาเช่นนี้ไม่ยาวนานแล้ว เขาเป็นรัชทายาท  

จะต้องขึน้สบืบลัลงัก์เป็นฮ่องเต้ เขามคีวามทะเยอทะยาน มคีวามมุง่มาด

ปรารถนาอันแรงกล้า เขาต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ แบกรับ

ชีวิตของทหารหาญและขุนนางที่จงรักภักดีหลายร้อยชีวิตไว้บนบ่า  

ขนุนางเหล่าน้ันล้วนฝากความหวังไว้ทีตั่วเขา เขาจะไม่ท�าให้คนเหล่านัน้

ต้องผิดหวัง ถ้ามีคนมาขวางเขาเอาไว้ เขาก็จะย�่าเหยียบโลหิตของ 

ฝ่ายตรงข้ามเดินไปสู่บัลลังก์ฮ่องเต้

เพ่ือจะบรรลุเป้าหมาย ชั่วชีวิตน้ีของเขาย่อมไม่ใช่จะมีมู ่เอ๋อร ์

เป็นภรรยาเพียงคนเดยีว เพ่ือจะควบคมุอ�านาจไว้ในมอื เขาย่อมเป็นเหมอืน
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อดีตฮ่องเต้ท้ังหลายที่มีสตรีจ�านวนมากอยู่ในครอบครอง เขาจะได้ 

ใช้ประโยชน์จากอ�านาจและวงศ์สกุลที่อยู่เบื้องหลังสตรีเหล่านั้น

มูเ่อ๋อร์เป็นหญิงสาวตวัเลก็ๆ ทีใ่สซือ่ผูห้นึง่ เขาเชือ่ว่านางจะเข้าใจ 

อีกทั้งเขาก็จะไม่ผิดต่อนาง เขาจะจัดการทุกอย่างให้นางอย่างเรียบร้อย 

ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของเขา นางจะสุขสบายไปชั่วชีวิต

"อยากอยู่กับข้าไปตลอดชีวิตหรือไม่" เขาถามเบาๆ ค�าพูดนี้ 

นุ่มนวลละมุนละไมยิ่งกว่าที่ผ่านๆ มา

อมููฉ่นิย่อมอยาก ทว่าเมือ่นึกถึงว่ายังไม่ได้บอกฐานะท่ีแท้จรงิของตน

กับเขา นางก็ออกจะใจฝ่อ กล่าวส�าหรบัคนในยุทธภพแล้ว หุบเขาหมืน่บปุผา

ถูกมองว่าเป็นพรรคมาร หญิงสาวในหุบเขาหมื่นบุปผาเน่ืองจาก 

คงความสาวยาวนานไม่แก่ จึงถูกมองว่าเป็นนางมาร นางกังวลกลัวว่า

หลังจากสามีรู้แล้วจะโกรธนาง ดังนั้นนางจึงย้อนถามเขา...

"ก็ต้องดูว่าท่านพี่ยินดีจะอยู่กับข้าไปตลอดชีวิตหรือไม่"

"สามีย่อมต้องดูแลภรรยาไปชั่วชีวิต"

นางฟังแล้วอุน่วาบในใจ รูส้กึว่าตนเองโชคดมีากทีไ่ด้พบสามท่ีีดเีช่นนี ้

นางอดใจไม่ไหวยื่นมือไปโอบกอดเขาแน่น

"ขอเพียงท่านไม่ไปจากข้าไม่ทอดท้ิงข้า ข้าก็จะไม่ไปจากท่าน"  

เพียงมุ่งหวังเมื่อบอกความจริงให้เขารู้แล้ว เขาจะไม่ตื่นตระหนกตกใจ 

ในฐานะของนางมากนัก นางเชื่อว่าสามีจะต้องยอมรับได้ เขาจะต้อง

เข้าใจว่าค�าเล่าลือเชื่อถือไม่ได้ นางหาใช่นางมารแห่งยุทธภพไม่

เสียงนุ่มน่ิมอ่อนหวานของภรรยาก่อกวนจนไป่หล่ีซีใบหูร้อนผ่าว 

กลีบปากของเขาคลอเคลียอยู่ข้างหูนาง
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"เจ้าวางใจ ข้าพูดได้ก็ท�าได้ ชั่วชีวิตน้ีของข้าจะไม่ทอดท้ิงเจ้า  

ไม่มีวันปล่อยมือจากกัน" น�้าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจ  

ค�าพูดประโยคนี้คล้ายดั่งค�าสาบาน

นางเชื่อเขา ขณะเดียวกันก็รู ้สึกซาบซึ้งใจ ครั้นแล้วนางก็เป็น 

ฝ่ายมอบริมฝีปากหอมหวานให้เขา เรียวลิ้นน้อยนุ่มน่ิมดุจดอกติงเซียง* 

ยั่วเย้าเบาๆ ปลุกเร้าไฟปรารถนาของเขาได้ส�าเร็จ

นี่เป็นครั้งแรกที่นางเป็นฝ่ายยั่วยวนเขา ไป่หลี่ซีร่างแข็งขึง แววตา

เปลี่ยนเป็นลึกล�้า ควานหาริมฝีปากของนาง แล้วบดเคล้าอย่างดูดดื่ม 

โดยไม่ลังเลใดๆ

ทกุครัง้เขามกับอกกับตนเองว่าอย่าฮกึเหิมรุนแรงกับนางมากเกินไป 

ต้องนุ่มนวลอ่อนโยนหน่อย แต่จะว่าไปก็แปลก มู่เอ๋อร์คล้ายขุมสมบัติ 

ที่ขุดเท่าไรก็ไม่หมด ย่ิงโอบกอดนางก็ย่ิงปรารถนาในตัวนางมากข้ึน  

เขามักได้ลิ้มรสความสุขจนวิญญาณแทบหลุดลอยออกจากร ่าง 

ชนิดที่ตนเองก็คาดคิดไม่ถึงจากตัวนางอยู่เสมอ

"มูเ่อ๋อร์ เจ้าช่างเหมอืนปีศาจตัวน้อย" ลมหายใจร้อนผะผ่าวของเขา

เป่ารดข้างหู จากนั้นก็ค่อยๆ ร้อนแรงบ้าคลั่ง

อูมูฉ่นิลอบคิดในใจ หวังว่านางปีศาจน้อยตวัน้ีจะไม่ท�าให้เขาโมโห

จนหนวดกระดิกในเวลาที่รู้ความจริง...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

* ดอกติงเซียง หมายถึงดอกไลแล็ก

Page ���������������.indd   114 28/3/2562 BE   14:27



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160624096.html

http://store.jamsai.com/9786160624096.html

