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"พ่ีชาย" เมื่อครู ่นางได้ยินหลี่หลิงหว่านเรียกหลี่เหวยหยวนว่าพ่ีชาย นางในตอนน้ีจึง 

เอ่ยเรียกเขาด้วยน�้าเสียงสั่นสะท้านแบบเดียวกัน ทั้งยังเร่งร้อนอธิบาย "ข้าไม่ได้ตั้งใจท�าให้น้องสี ่

ตกใจ ข้าเพียงแค่..."

แต่กลบัถูกหล่ีเหวยหยวนกล่าวตดับทค�าพูดของนางอย่างเย็นชา " 'พ่ีชาย' ไม่ได้มไีว้ให้เจ้าเรยีก"

มีเพียงหลี่หลิงหว่านเท่านั้นจึงจะสามารถเรียกเขาว่าพ่ีชายได้ และเขาเองก็ยินยอมให้ 

หลี่หลิงหว่านเรียกเขาว่าพี่ชายแค่คนเดียวเท่านั้น
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คำ�นำ�

'นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน!' ด�าเนินมาถึงเล่มสองกันแล้วนะคะ มีท่านนักอ่าน

ท่านใดทีเ่วลาอ่านหนังสอืแล้วเผลอตกหลมุรักตวัร้าย ลงเรือพระรอง หรือตวัประกอบชาย

อันดับหนึ่งสองสามสี่บ้างหรือเปล่า เพราะบรรดาตัวละครชายที่แวดล้อมนางเอกนั้น

มีแต่คนดีๆ ส�าหรับเร่ืองน้ีชีวิตของหลินหว่านก็คงจะเป็นเช่นนั้น เพียงแต่ตัวละคร 

ที่เธอเข้ามาอยู่ดันไม่ใช่ 'นางเอก' ตั้งแต่แรกนี่สิ พอนิสัยตัวร้ายเกิดการเปลี่ยนแปลง

ก็มีคนหาว่าผีเข้าไปเสียอย่างนั้น

ในเล่มสองน้ีเมือ่ 'เทพผูส้ร้าง' ต้องกลายมาเป็นแสงสว่างในใจตวัประกอบชาย

อนัดบัสองอย่าง 'หลีเ่หวยหยวน' หวัใจทีปิ่ดตาย เยน็ชา และโหดเหีย้มของหลีเ่หวยหยวน

ก็เหมือนได้สัมผัสกับความอบอุ่น กระทั่งละโมบจนอยากเก็บเธอไว้เพียงคนเดียว  

ในเล่มน้ีหลนิหว่านยังจะได้พบตัวประกอบชายอนัดบัหน่ึง ตวัละครทีเ่ธอบรรจงสร้างมา

อย่างดี และนางเอกของเร่ือง 'หลี่หลิงเยี่ยน' พี่สาวต่างมารดาของหลี่หลิงหว่าน 

ที่มาพร้อมความฉลาดเฉลียวสวยงาม บุรุษใดเห็นเป็นต้องรัก

เมื่อเร่ืองราวมาบรรจบกับตอนที่หลินหว่านเร่ิมเขียนนิยายขณะที่หลี่หลิงเยี่ยน 

อายสุบิสีปี่ เธอกเ็ร่ิมตัง้ค�าถามกบัตนเองว่าทีแ่ท้สิง่ทีเ่ธอพยายามเปลีย่นแปลงในตอนจบ

ของตนเองที่ต้องตายอย่างอนาถน้ันจะสามารถเป็นจริงได้หรือไม่ หากท่านนักอ่าน 

อยากรู้เรื่องราวต่อแล้ว เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ หลินหว่าน นักเขียนนิยายออนไลน์เว็บจิ้นเจียง ก่อนจะข้ามมิติ 

  เข้ามาในบทของ 'หลี่หลิงหว่าน' ตัวร้ายหญิง

✱  หลี่หลิงหว่าน คุณหนูสกุลหลี่ หยิ่งยโสโอหัง เมื่อหลินหว่านเข้าร่าง 

  นิสัยก็เปลี่ยนไปเป็นรู้ความ มีเหตุมีผล

✱ หลี่เหวยหยวน หลานชายคนโตสกุลหลี่  ไม ่ ได ้ รับการยกย ่อง  

  มารดาไม่รัก นิสัยเก็บตัว ชอบอ่านต�ารา รักใคร่สิ่งใด 

  ก็จะหวงแหนสิ่งนั้น

✱ หลี่หลิงเย่ียน พีส่าวต่างมารดาของหลีห่ลงิหว่าน เป็นนางเอกในนิยาย 

  ที่หลินหว่านเขียน รูปโฉมงดงาม ฉลาดเฉลียว  

  พร้อมด้วยความสามารถมากมาย

✱ หยางซื่อ ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลหลี่ มีอ�านาจมากที่สุดในสกุลหลี่  

  รักหลานล�าเอียง

✱ โจวซื่อ มารดาของหลี่หลิงหว ่าน นิสัยไม ่สู ้คน ไม ่ใช ่ 

  สะใภ้คนโปรด รักบุตรสาวมาก

✱ หลี่ซิวป๋อ บิดาของหลี่หลิงหว ่าน รักโปรดปรานซุนหลันอี  

  ไม่ รักโจวซื่อและหลี่หลิงหว ่านเลย เป็นขุนนาง 

  อนาคตไกล
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✱ ซุนหลันอ ี มารดาของหลี่หลิงเยี่ยน บิดาต้องโทษจนถูกเนรเทศ 

  ไปอยู่ชายแดน หลี่ซิวป๋อมาพานางไปอยู่ด้วย

✱ เหลียงเฟิงอว่ี ซือ่จือ่ของก่วงผงิโหว หลีห่ลงิหว่านคนก่อนช่ืนชอบเขา 

  มาก
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่

www.facebook.com/morethanlovebook
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ฉางโกวลั่วเยวี่ย

พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดอายุครบเก้าขวบของหลี่หลิงหว่านแล้ว

เป็นเพราะระยะนี้ฮูหยินผู้เฒ่าโปรดปรานหลี่หลิงหว่านอย่างมาก 

ของขวัญวันเกิดท่ีมอบให้จึงใจกว้างย่ิง โดยมอบปิ่นหยกเนื้องามคู่หนึ่ง 

กับอาภรณ์สีแดงดอกไห่ถังปักด้ินทองหน่ึงชุด โจวซื่อยิ่งไม่ต้องพูดถึง  

แทบจะน�าสิ่งของดีๆ ทั้งหมดที่ตนมีมามอบให้กับนาง

หลี่หลิงหว่านจดบันทึกสิ่งของท่ีได้รับมาเหล่านี้ลงสมุดด้วยตนเอง 

ก่อนจะเก็บของท้ังหมดลงในกล่องสีด�าเคลือบเงาประดับมุกกล่องน้ัน 

ทีละอย่าง ทว่าไม่ได้เก็บหยกประดับสีขาวชิ้นหนึ่งซึ่งโจวซื่อมอบให้ไว้

เข้าไปด้วย หยกนีเ้ป็นหยกขาวมนัแพะเน้ือด ีตวัหยกทัง้ชิน้แกะสลกัเป็น

ลายปลาปี่มู่* คู่หนึ่งล้อมรอบด้วยเมฆา

หลี่หลิงหว่านหยิบหยกประดับสีขาวชิ้นนี้มาพลิกมองซ้ายขวา  

19

* ปลาป่ีมู่ หมายถึงปลาฟลาวน์เดอร์ (Flounder) เป็นปลาทะเลตัวแบนที่ดวงตาสองข้างอยู่ฝั่งเดียวกัน
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นิยายเร่ืองนี้ข ้าไม่ได้เขียน! 2

หากมอบหยกน้ีให้หลี่ เหวยหยวนห้อยไว้ท่ีเอวจะต้องเป็นเรื่องที่ด ี

เสียยิ่งกว่าดีแน่

ความจรงิแล้วหลีเ่หวยหยวนรปูร่างหน้าตาคมคายองอาจนัก หาก

ขจดัความอมึครมึบรเิวณหว่างค้ิวออกไปได้ ยามทีอ่อกไปข้างนอกก็ย่อม

กลายเป็นเด็กหนุ่มผู้สง่างามคนหนึ่ง คงจะดึงดูดความสนใจของสตรีได้

นับไม่ถ้วน

หลี่หลิ งหว ่านจึ งสั่ ง ให ้ เสี่ ยวซานไปหยิบเชือกสีมุกด�ามา 

อย่างกระตือรือร้น นางอยากถักเง่ือนผีเสื้อห้อยไว้ที่หยกช้ินน้ีเพ่ือท�าเป็น

เครื่องประดับ หลายวันมานี้อาจารย์หญิงผู ้สอนวิชาเย็บปักได้สอน 

ทักษะถักเชือกให้นางกับหลี่หลิงเจียว ยามน้ีนางท�าเป็นแล้วจึงอยากจะ

แสดงฝีมือให้เห็น มิหน�าซ�้าของท่ีมอบให้ผู้อื่น หากตนเป็นผู้ลงมือเอง  

จะมใิช่เป็นการแสดงออกถึงความจรงิใจของตนเองมากขึน้ไปอกีหรอื ทว่า

ตอนท่ีถักไปได้ครึง่ทางนางกลบัเห็นว่าเชอืกสีมกุด�าค่อนข้างมดืมนเกินไป 

สดุท้ายก็แกะออก จากนัน้จงึนัง่เอามอืเท้าคางครุน่คดิว่าท่ีสดุแล้วควรใช้

เชือกสีอะไรมาถักเป็นเงื่อนกันแน่

เสีย่วซานเห็นคุณหนขูองตนเองขมวดคิว้กไ็ม่กล้าถามว่ามเีรือ่งอะไร 

เพียงแค่ยกถาดรองเคลือบเงาที่มีถ้วยชาวางอยู่มาให้นางเงียบๆ

แต่เสีย่วซานเพ่ิงจะน�าชาถ้วยน้ีวางลงบนโต๊ะเลก็ตรงหน้าหลีห่ลงิหว่าน 

ก็พลนัเหน็นางปรบมอืพลางเอ่ยอย่างดีใจ "ได้แล้ว!"

หลี่หลิงหว่านท�าให้เสี่ยวซานตกใจจนเกือบจะท�าชาที่ถืออยู่ในมือ

หกออกมา ยังดีท่ีจับเอาไว้ได้ทัน ก่อนจะวางชาถ้วยน้ีลงบนโต๊ะเล็ก 

ได้อย่างราบรื่น
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"คุณหนู" หลังตั้งสติได้แล้วเสี่ยวซานก็เอ่ยถามหลี่หลิงหว่าน  

"ท่านพูดว่าได้อะไรแล้วหรือเจ้าคะ"

หลี่หลิงหว่านย้ิมแย้มพลางเอ่ยสั่งนาง "เจ้าไปเอาขดเชือกสีทอง 

ที่วางอยู่ในตะกร้าสานมาให้ข้า"

ระยะน้ีนางเรียนเย็บปักกับอาจารย์หญิง นอกจากในเวลาเรียน 

ต้องฝึกฝน เวลาเลิกเรียนแล้วนางยังน�ากลับมาฝึกต่อด้วย

หลีห่ลงิหว่านรูส้กึว่าอาจารย์หญิงดต่ีอนาง หากนางฝึกเย็บปักได้ไม่ดี

จะเป็นการท�าผดิต่อความเมตตาท่ีอาจารย์มใีห้ และเน่ืองจากต้องฝึกเย็บปัก

ด้วยตนเอง จงึมกีารเตรยีมเชอืกหลากหลายชนดิไว้อยู่ก่อนแล้ว

พอเสี่ยวซานได้ยินค�าพูดของผู้เป็นนาย นางก็เดินไปหยิบขดเชือก

สีทองในตะกร้าสานมาให้

หลี่หลิงหว่านรับมา ก่อนน�าเชือกสีทองมาเข้าคู่กับเชือกสีมุกด�า 

หยิบขึ้นมาทีละเส้นๆ จากนั้นจึงน�ามาถักเป็นเงื่อนผีเสื้ออีกครั้ง

รอจนถักเสร็จแล้วหลี่หลิงหว่านก็วางไว้บนฝ่ามือพลางมองดู 

อย่างมีความสุข

เชอืกสทีองเส้นบาง สมีกุด�าเส้นหนา สีทองย่อมข่มสีด�าไม่ลงอยู่แล้ว 

ทว่าในความไม่ตัง้ใจน้ีกลบัท�าให้มองเห็นประกายแสงสทีองวิบวับข้ึนมาได้ 

ช่างเป็นความหรหูราทีอ่่อนน้อมถ่อมตนและไม่โอ้อวดจริงๆ

หลีห่ลงิหว่านรูส้กึว่าวิธีการแบบเซวียเป่าไช* นีม้ปีระโยชน์จรงิดังคาด 

สามารถแก้ไขปัญหายากๆ ของนางได้อย่างหมดจด

คิดดูแล้วนางยังน�าหินปะการังแดงเม็ดหนึ่งมาร้อยใส่ไว้ด้านล่าง
* เซวียเป่าไช คือตัวละครหญิงตัวหน่ึงในวรรณกรรมจีนเรื่องความฝันในหอแดง เป็นแบบฉบับของสตรี 
ที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบจารีตของสังคมศักดินา กิริยาและวาจานุ่มนวลสง่างาม เป็นที่รักของทุกคน
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เงื่อนผีเสื้อเพ่ิม จากนั้นก็น�าทั้งหมดไปผูกไว้บนหยกขาวมันแพะชิ้นนั้น 

สุดท้ายหลังมองส�ารวจอย่างละเอียดแล้วนางก็ผงกศีรษะอย่างพึงพอใจ 

ลงจากตั่งวิ่งไปยังเรือนของหลี่เหวยหยวนในทันที

หลีเ่หวยหยวนก�าลงัน่ังอ่านต�าราอยู่ท่ีโต๊ะ ระยะนีท้กุครัง้ทีห่ลีห่ลงิหว่าน

มาหา นางมกัจะพบเขาอ่านต�าราอยู่เสมอ ท่าทางขยันขันแข็งย่ิงนัก

หลี่หลิงหว่านว่ิงเข้าไปหาก่อนหยุดยืนอยู่อีกฝั่งของโต๊ะหนังสือ  

ย่ืนมือข้างขวาซึ่งก�าหยกประดับสีขาวชิ้นน้ันอยู่ออกไปด้านหน้า แล้วก็

แบมือออกพลางยิ้มเอ่ย "พี่ชาย ดูสิเจ้าคะ"

หลี่ เหวยหยวนมองมา บนฝ่ามือขาวเนียนดุจหยกของนาง 

มีหยกประดับสีขาวเน้ืองามปราศจากรอยต�าหนิชิ้นหนึ่งวางอยู่ ทว่า 

ในสายตาของหลีเ่หวยหยวนน้ัน เขากลบัรูส้กึว่ามอืของหลีห่ลงิหว่านขาว

และปราศจากรอยต�าหนิเสียยิ่งกว่าหยกประดับสีขาวชิ้นนี้มากนัก

"สิ่งนี้คืออะไร" เขาเงยหน้าเอ่ยถามนางนิ่งๆ

รอยย้ิมบนใบหน้าของหลี่หลิงหว่านย่ิงสดใสมากข้ึนไปอีก "พ่ีชาย 

หยกประดบัสขีาวชิน้นีม้อบให้พ่ีเจ้าค่ะ" นางชะงกัไปเลก็น้อยก่อนจะเอ่ยต่อ

อีกประโยค "ถือเสียว่าชดเชยของขวัญวันเกิดของพี่นะเจ้าคะ"

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดหลี่เหวยหยวนนั้นนางยังไม่รู้ 

ผ่านไปสองวันถึงเพ่ิงนึกเรื่องน้ีขึ้นมาได้ ตอนน้ันนางหงุดหงิดแทบตาย 

ทเีดยีว เพราะนางต้องเสยีโอกาสในการสร้างความประทับใจดีๆ  เช่นนีไ้ป

อย่างเปล่าประโยชน์ ทว่ายามนั้นในมือนางก็ไม่มีของใดท่ีเหมาะสมพอ

จะมอบให้เขาได้ บังเอิญกับที่ของในกล่องซึ่งโจวซื่อมอบให้ส�าหรับ 
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วันเกิดนางนั้นมีหยกประดับสีขาวชิ้นน้ีอยู่พอดี ถือว่านางน�าของขวัญ 

มาใช้ต่อแล้วกัน

หลี่เหวยหยวนไม่ได้รับมา ทั้งสีหน้าและน�้าเสียงยังคงราบเรียบ 

"หยกประดับสีขาวชิ้นนี้ล�้าค่ามาก เจ้าเก็บไว้เล่นเองเถอะ"

หลี่หลิงหว่านมีเหงื่อเม็ดหนึ่งผุดขึ้นมาบนหน้าผาก

เจ้าเป็นคนพูดว่าหยกประดับสีขาวชิ้นน้ีล�้าค่ามาก ถึงอย่างนั้น 

เจ้าก็ยังให้ข้าเก็บไว้เล่นเอง? เหตุใดจึงไม่บอกให้ข้าน�าไปเก็บไว้ดีๆ เล่า

แม้หลี่หลิงหว่านจะนึกค่อนขอดอยู่ในใจ ทว่าเบื้องหน้ากลับแสดง

ท่าทีเสียใจออกมา "พ่ีชาย เหตุใดพ่ีถึงไม่รับหยกประดับสีขาวชิ้นน้ีเล่า 

หรือพ่ีก�าลังกล่าวโทษท่ีข้าจ�าวันเกิดพ่ีไม่ได้ พ่ีชายคนดี ข้าผิดไปแล้ว  

ข้าอุตส่าห์ถักเง่ือนผีเสื้อบนหยกประดับสีขาวชิ้นน้ีด้วยตนเองเชียวนะ  

พ่ีช่วยเห็นแก่ทีข้่าถักเงือ่นผเีสือ้ขึน้มาอย่างยากล�าบากนีที้เถอะ เลกิโกรธข้า

แล้วรับหยกประดับสีขาวชิ้นนี้ไป ดีหรือไม่เจ้าคะ"

หลี่เหวยหยวนเหลือบมองนางคราหนึ่ง วันน้ีนางเกล้าผมเป็น 

ทรงมวยคู่ไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไร เพียงเสียบดอกไม้มุกสีชมพูอ่อน 

ทัง้สองข้างเท่าน้ัน อาภรณ์ท่ีสวมก็เป็นชดุกระโปรงสชีมพูอ่อน ประกอบกับ

ท่าทางอยากร้องไห้ในตอนนี้ของนางแล้วนับว่าดูน่าสงสารยิ่งนัก

ต่อให้หลี่เหวยหยวนจะรู้อยู่แก่ใจว่าท่าทางเช่นนี้ของหลี่หลิงหว่าน

เป็นแค่การแสร้งท�า แต่เขาก็ยังรูส้กึใจอ่อนข้ึนมาอยู่ด ี เขาย่ืนมอืออกไปรับ

หยกประดับสีขาวในมือของนางมา แล้วก็หยิบของชิ้นหน่ึงออกมาจาก

แขนเสื้อยื่นไปให้

หลี่หลิงหว่านชะโงกหน้ามองไปยังมือของเขา ก่อนจะเห็นว่า 
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ของสิ่งนั้นเป็นปิ่นไม้อันหน่ึง แม้นางจะมองไม่ออกว่าปิ่นไม้น้ีท�ามาจาก

ไม้อะไร แต่นางก็เห็นว่าที่หัวปิ ่นแกะสลักเป็นใบไม้คู ่หนึ่งโอบล้อม 

ดอกไม้ดอกหนึ่งไว้ตรงกลาง

"ให้เจ้า ของขวัญวันเกิด"

คิดดูแล้วหลี่เหวยหยวนน่าจะเพิ่งเคยมอบของให้ผู้อื่นเป็นครั้งแรก 

ดงัน้ันท่าทางจงึดไูม่เป็นธรรมชาตย่ิิง แค่ปลายหแูดงเลก็น้อยยังไม่ต้องพูดถึง 

ประโยคที่เอ่ยออกมาต่างหากที่ดูไม่เป็นตนเองยิ่งนัก

หลี่หลิงหว่านเหลือบไปเห็นสีแดงบนปลายหูของเขาแล้วแต่ก็ 

ไม่ได้เปิดโปง ท้ังยังย้ิมกว้างพร้อมรับของมา "ขอบคุณเจ้าค่ะพ่ีชาย"  

พลกิดป่ิูนไม้ในมอืไปมาก่อนจะทอดถอนใจเอ่ยชืน่ชม "พ่ีชาย พ่ีแกะสลกั

ด้วยตนเองเชียวหรือ ดอกท้อดอกนี้ช่างแกะออกมาได้น่ามองนัก"

หลี่เหวยหยวนใบหน้าด�าทะมึน...ความจริงแล้วที่เขาแกะสลักน้ัน

ไม่ใช่ดอกท้อ แต่เป็นดอกไห่ถังต่างหาก

เนื่องจากไม่เคยมีใครสอนเขาแกะสลักมาก่อน ปิ ่นไม้อันน้ี 

เขาจึงต้องใช้เวลาหลายวันในการคล�าทางแกะสลักออกมาด้วยตนเอง 

แกะเสียไปต้ังหลายอันจนสุดท้ายถึงได้ปิ่นไม้อันนี้มา แต่ก็เห็นได้ชัดว่า 

ยังแกะสลักออกมาได้ไม่ดีพอ ทว่าตัวเขาก็ไม่มีของสิ่งอื่นที่สามารถ 

น�ามามอบเป็นของขวัญให้หลี่หลิงหว่านได้อีก

คิดมาถึงตรงนี้หลี่เหวยหยวนก็อดรู้สึกผิดหวังขึ้นมาไม่ได้

หลงัจากใคร่ครวญแล้วเขาก็มองหลีห่ลงิหว่านก่อนเอ่ยอย่างจรงิจงัย่ิง 

"หว่านวาน คราวหน้าเมือ่ถึงวันเกิดเจ้า พ่ีชายจะหาของทีด่ย่ิีงกว่าป่ินไม้น้ี

มาให้เจ้าแน่นอน"
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ภายภาคหน้าหากข้ามอี�านาจและบารม ีขอเพียงเป็นของท่ีมอียู่ใน 

ใต้หล้านี้ ไม่ว่าสิ่งใดขอแค่เจ้าพูดออกมา ข้าจะต้องไปหามาให้เจ้าได้ 

อย่างแน่นอน

หล่ีหลงิหว่านยังคงไม่รบัรูถึ้งความนึกคดิของเขา นางเอาแต่เล่นป่ินไม้

ในมือพลางย้ิมเอ่ย "ข้าว่าปิ่นไม้ที่พ่ีชายมอบให้อันนี้ก็ดีมากแล้วเจ้าค่ะ" 

ก่อนจะย่ืนมอืส่งป่ินไม้ไปให้หล่ีเหวยหยวน และชะโงกหน้าไปหาเขาอกีครัง้

พลางย้ิมเอ่ย "พ่ีชาย มาช่วยปักป่ินอนัน้ีลงบนมวยผมข้าทเีจ้าค่ะ"

หลีเ่หวยหยวนส่งเสยีงรบัค�าแล้วรบัป่ินไม้ทีน่างย่ืนมาให้ โน้มตวัไป

เสียบปิ่นไม้เข้าไปในมวยผมด้านขวาของนางเบาๆ

หลี่หลิงหว่านยกมือขึ้นลูบปิ่นท่ีปักเรียบร้อยแล้วบนศีรษะตนเอง  

ก่อนย้ิมเอ่ยเรยีกร้องขึน้มาอย่างไม่รูส้กึกระดากอาย "พ่ีชาย หลงัจากนีทุ้กปี

เวลาถึงวันเกิดข้า พ่ีจะต้องแกะสลักปิ่นไม้เช่นน้ีให้ข้าหนึ่งอันดีหรือไม่  

อมื ขอข้าคดิดกู่อน ปีน้ีพ่ีมอบป่ินดอกท้อให้ข้า ปีหน้าพ่ีก็มอบป่ินดอกอว้ีหลนั  

ปีถัดไปมอบปิ่นดอกเหมย ปีถัดๆ ไปก็มอบปิ่นดอกบัว สุดท้ายให้พ่ีน�า 

ดอกไม้ท้ังหมดในใต้หล้านี้แกะสลักออกมามอบให้ข้าจนครบทุกดอก  

ดหีรอืไม่เจ้าคะ"

"เจ้าช่างละโมบย่ิงนกั" หลีเ่หวยหยวนตวดัสายตามองนางคราหนึง่ 

ทว่าในแววตากลบัไม่มเีจตนาต่อว่าเลยสกันดิ ตรงกันข้ามกลับแฝงไปด้วย

รอยย้ิมหลายส่วน "ดอกไม้ในใต้หล้านี้ใช่มีเพียงร้อยชนิดเสียที่ใด หาก 

ท�าตามที่เจ้าเอ่ยมา มิใช่ว่าจวบจนผมข้าขาวหมดแล้ว ทุกๆ ปีก็ยังต้อง 

แกะสลกัป่ินไม้อันหน่ึงมาให้เจ้าหรอกหรอื"

หลี่หลิงหว่านคิดในใจ ถ้ากระทั่งผมเจ้าขาวหมดแล้วก็ยังแกะสลัก
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ปิ่นไม้ให้ข้าอยู่ล่ะก็ เช่นนั้นย่อมดีเกินกว่าท่ีคาดไว้จริงๆ เพราะน่ัน

หมายความว่าข้าสามารถใช้ชวิีตอย่างสงบสขุไปจนถึงยามน้ันด้วยเช่นกัน

"ใช่เจ้าค่ะ" นางย้ิมแย้มผงกศีรษะ "รอจนวันหน้าพ่ีชายผมขาวโพลน

หมดแล้วก็ยังต้องแกะสลักปิ่นไม้ให้น้องสาวทุกปีอยู่ดี พ่ีชาย พ่ีว่าเช่นน้ี 

ดีหรือไม่เจ้าคะ"

หลี่เหวยหยวนไม่ได้ตอบกลับในทันที แต่เมื่อถูกหลี่หลิงหว่าน 

รบเร้าถามอีกสองรอบ เขาถึงแกล้งท�าเป็นผงกศีรษะอย่างจนใจ "ไม่รู้จะ

จดัการกับเจ้าอย่างไรแล้วจรงิๆ แต่เอาเถอะ ข้าจะยอมรบัปากเจ้าแล้วกัน"

เป็นเพราะในใจเขามคีวามสขุอย่างมาก สหีน้าในยามน้ีจงึละมนุย่ิง 

ค�าพูดที่เอ่ยออกมาก็อ่อนโยนเป็นพิเศษ

จิ่นเหยียนท่ีก�าลังยกถาดน�้าชาเข ้ามาเห็นท่าทางเช ่นน้ีของ 

หลี่เหวยหยวนเข้าพอดีก็ตกใจ

ในความทรงจ�าของจิ่นเหยียน ที่ผ่านมาความรู้สึกที่คุณชายใหญ่

มอบให้คนอืน่น้ันมกัแยกจากความเย็นชาไปไม่ได้ มเีพียงในตอนท่ีอยู่กับ

คุณหนูสามเท่านั้นคุณชายใหญ่จึงจะดูอ่อนโยนลงเช่นนี้

จิ่นเหยียนนึกสะท้อนใจอยู่ในอก คุณหนูสามช่างเป็นดาวน�าโชค

จริงๆ นับแต่นางเข้ามาสนิทสนมกับคุณชายใหญ่ กระทั่งเขาที่อยู ่

ข้างกายคุณชายใหญ่ยังรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างมีความสุขไม่น้อย 

อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง แค่ลานเรือนของพวกเขาในยามน้ีเพียงเปิดประตู

ออกไปก็เป็นสวนดอกไม้นานาพรรณท่ีเต็มไปด้วยพลังชีวิต มองแล้ว 

ชวนให้จิตใจเบิกบานยิ่งนัก

จิน่เหยียนนับถือหลีห่ลงิหว่านจากใจ เขาน�าถ้วยชากระเบือ้งเคลือบ
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สีขาวที่ประคองอยู่ในมือไปวางลงบนโต๊ะด้านข้าง

หางตาหลี่หลิงหว่านมองเห็นจิ่นเหยียนแล้วนางก็หันหน้าไปมอง

ก่อนย้ิมเอ่ย "จิ่นเหยียน ไม่ได้เจอหน้าเจ้าเสียหลายวัน เหมือนว่า 

เจ้าจะสูงขึ้นอีกแล้วนี่"

จิน่เหยียนโตกว่าหลีเ่หวยหยวนหนึง่ปี เป็นช่วงเวลาท่ีส่วนสงูของบรุษุ

จะเพ่ิมขึ้นเร็วท่ีสุด หลี่หลิงหว่านไม่เห็นจิ่นเหยียนแค่ไม่ก่ีวันก็รู้สึกว่า 

เขาสูงขึ้นมาไม่น้อยแล้ว

เมือ่จิน่เหยียนได้ยินประโยคน้ีของหลีห่ลงิหว่าน ขณะทีเ่ขาก�าลงัจะ

เปิดปากตอบไปตามจติใต้ส�านกึ ดวงตาก็ช�าเลอืงไปเห็นสายตาเย็นชาของ

หลีเ่หวยหยวนมองมาเสยีก่อน จากนัน้เขาก็นกึถึงค�าพูดท่ีหลีเ่หวยหยวน

บอกกับตนเองเมือ่ตอนนัน้ว่าวันหลงัเขาไม่อาจพูดคยุกับคณุหนสูามได้

ยามน้ันสีหน้าของหลี่เหวยหยวนเย็นชาย่ิง น�้าเสียงที่พูดออกมา 

ก็เย็นเยียบย่ิงนัก จิ่นเหยียนจะลืมได้อย่างไร เขาไม่มีทางกล้าลืมได้แน่ 

ชัว่ขณะน้ีเขาจงึไม่กล้าตอบหลีห่ลงิหว่านกลับ เพียงแค่ก้มศรีษะแล้วหนบี

ถาดน�้าชาหมุนตัวเดินออกจากห้องไป

หลี่หลิงหว่านย่อมรู้สึกประหลาดใจกับท่าทีเช่นนี้ของจิ่นเหยียน  

นางหันกลับไปถามหลี่เหวยหยวน "พ่ีชาย จิ่นเหยียนเป็นอะไรไปหรือ 

เจ้าคะ"

"ไม่มีอะไร เขาแค่รู ้สึกเขิน ไม่ชินกับการพูดคุยกับเด็กเท่านั้น"  

หลีเ่หวยหยวนดงึสายตาเย็นชาขณะทีม่องจิน่เหยียนกลบัมา เปลีย่นเป็น

มองหลีห่ลิงหว่านอย่างอ่อนโยน "วันหลังเจ้าก็พูดกับเขาให้น้อยลงหน่อยเถอะ 

มเิช่นน้ันเขาจะรูส้กึวางตัวไม่ถูก"
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หลี่หลิงหว่านก่ึงเชื่อก่ึงสงสัยอยู่บ้าง เมื่อก่อนจ่ินเหยียนยังพูดคุย

และหัวเราะกับนางอยู่เลย เหตุใดตอนน้ีจู่ๆ เขาก็เขินอาย ไม่คุ้นชินกับ 

การพูดคุยกับนางแล้วเล่า

หลี่เหวยหยวนยังเอ่ยต่ออีกประโยค "หว่านวาน ค�าพูดท่ีพ่ีชายพูด 

เจ้าฟังเข้าใจหรือไม่"

ทว่าประโยคนี้กลับแฝงความเด็ดขาดไม่ยอมให้ปฏิเสธอยู่บ้าง  

ในใจหลี่หลิงหว่านย่อมไม่สบอารมณ์เล็กน้อย แต่ฉากหน้ายังคงรับปาก

อย่างเชื่อฟัง "เจ้าค่ะ"

หลี่เหวยหยวนผงกศีรษะ ก่อนโน้มตัวมาลูบศีรษะนางแล้วเอ่ย 

อย่างชื่นชม "เด็กดี"

หลีห่ลงิหว่านไร้ค�าพูดไปทนัท ีท�าอย่างไรด ี ข้ารู้สกึอยู่ตลอดเลยว่า

ตัวข้าถูกหลี่เหวยหยวนมองเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหน่ึงไปแล้ว ท้ังต้องเป็น 

สัตว์เลี้ยงที่เชื่อฟังค�าพูดของเขาด้วย!

นึกถึงสัตว์เลี้ยง หลี่หลิงหว่านก็เอ่ยถามหลี่เหวยหยวน "พ่ีชาย  

เมือ่ครูต่อนทีข้่ามาถึง เหตุใดกรงนกทีแ่ขวนอยู่ท่ีระเบียงทางเดินจงึว่างเปล่า

ได้เล่า นกฝูหรงไปอยู่ที่ใดกัน"

มือที่ถือต�าราของหลี่เหวยหยวนบีบเข้าหากันแน่นขึ้น เขาไม่มีทาง

บอกความจรงิกับหลีห่ลงิหว่านเรือ่งนกฝหูรง ต่อให้ตอนนีไ้ด้ยินนางถามถึง 

ในใจเขาก็ไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายเลยสักนิด หลี่เหวยหยวนไม่แม้แต ่

จะเงยหน้าข้ึนมา สายตาเอาแต่มองต�าราในมือ ท้ังยังใช้น้ิวชี้ข้างขวา 

พลกิเปลีย่นหน้าหนงัสอืไปอกีหน้า เอ่ยด้วยน�า้เสียงปกติย่ิง "ข้าเองก็ไม่รู้ว่า

เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อวานตอนเช้ายามข้าตื่นข้ึนมาก็เห็นกรงนก 
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ว่างเปล่าแล้ว ประตูกรงเปิดกว้างอยู่"

"เป็นเช่นนี้นี่เอง" หลี่หลิงหว่านคิดอยู่สักพักก็เอ่ย "จะต้องเป็น 

เจ้านกฝูหรงตัวนี้เปิดประตูกรงออกเอง จากนั้นมันก็บินจากไปแล้ว"

ในใจนางชื่นชอบนกฝูหรงตัวนี้นัก หลังจากรู้ว่ามันบินจากไปแล้ว

จึงรู้สึกเสียใจอยู่บ้าง ทว่าต่อมานางก็คิดได้ว่าการที่เอาแต่ขังนกฝูหรง 

ให้อยู่ในกรงเช่นนี้ เกรงว่ามันจะรู้สึกอึดอัด ท้องฟ้าสูงแล้วแต่นกจะบิน  

ถ้ารักมันก็ต้องให้อิสระกับมัน ดังนั้นนางควรจะดีใจแทนนกฝูหรงตัวนั้น

จึงจะถูก

หล่ีหลิงหว่านพูดความรูสึ้กของตนเองให้หลีเ่หวยหยวนฟัง เพราะในใจ

รู้สึกยินดีแทนนกฝูหรงอยู่หลายส่วนจริงๆ บนใบหน้านางจึงแฝงไปด้วย 

รอยยิ้ม

หลี่เหวยหยวนได้ยินแล้วก็ส่งเสียงอืมตอบรับ หลังจากใคร่ครวญ

แล้วก็พูดออกมาอีก "ในเมื่อเป็นแบบนี้ เช่นนั้นวันหลังเจ้าก็ไม่ต้องเลี้ยง 

นกอะไรแล้ว หากขงัพวกมนัเอาไว้ให้อยู่แต่ในกรงเลก็ๆ พวกมนัก็จะรูส้กึ

ไม่มีอิสระ"

ไม่ต้องเลี้ยงนกแล้ว สายตาของเจ้าย่อมมาอยู่ที่ข้าเป็นส่วนใหญ่

หลีห่ลงิหว่านไม่ได้รบัรูถึ้งความปรารถนาอยากครอบครองของเขา 

กลบักนัยังย้ิมแย้มผงกศรีษะเอ่ย "ได้เจ้าค่ะ เช่นนัน้วนัหลงัข้าไม่เลีย้งนก

แล้ว"

อาการตอบสนองของหลีเ่หวยหยวนต่อเร่ืองนียั้งคงเป็นการโน้มตวั

มาลูบศีรษะนางพร้อมเอ่ยชื่นชม "เด็กดี"

น้องสาวคนน้ีของข้าช่างหลอกง่ายเสียจริง แต่น่ันก็เป็นเพราะนาง
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รู้สึกเชื่อใจข้าจริงๆ ดังนั้นไม่ว่าข้าจะเอ่ยสิ่งใดออกมานางจึงล้วนเชื่อถือ 

ในใจหลี่เหวยหยวนพอใจยิ่งนัก

หลี่หลิงหว่านท่ีถูกพอใจย่ิงนั้นยังคงรู้สึกเหมือนถูกหลี่เหวยหยวน

มองเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ดี

หลี่หลิงหว่านกลับไปยังเรือนอี๋เหอพร้อมเสี่ยวซาน ทว่านางก็ยัง

ครุ่นคิดตลอดทางว่ายามนี้ในใจหลี่เหวยหยวนมองตนเองเป็นสัตว์เลี้ยง

ประเภทใดกันแน่ กระทัง่นางเพ่ิงน่ังลงบนตัง่ไม้ริมหน้าต่าง ฮว่าผงิก็เลกิม่าน

เดินเข้ามา

ระยะน้ีหลี่หลิงหว่านย่ิงห่างเหินกับฮว่าผิงมากขึ้นไปอีก ยามปกติ

มักใกล้ชิดอยู่กับแค่เสี่ยวซานและเสี่ยวอว้ี ทว่าโชคดีหน่อยที่ระยะน้ี 

ฮว่าผิงเองก็นับว่าเชื่อฟังดี รู้จักขอบเขตของตนเองเป็นอย่างย่ิง ไม่ได ้

เป็นเหมอืนกบัในอดตีทีจ่ะแสดงความร้ายกาจออกมาเช่นน้ันแล้ว ดงัน้ัน 

หลี่หลิงหว่านจึงพึงพอใจกับเรื่องนี้ยิ่งนัก

ในมือฮว่าผิงประคองถาดลงรักลายทองมาถาดหนึ่ง บนนั้นไม่รู้ว่า 

วางสิง่ใดเพราะมกีารใช้ผ้าไหมสแีดงปกปิดเอาไว้อย่างมดิชดิ

หลังคารวะหลี่หลิงหว่านแล้วฮว่าผิงก็เอ่ยด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา  

"เมื่อครู่หลังคุณหนูออกไปได้ไม่นาน นายหญิงรองก็ส่งสาวใช้คนหน่ึง 

น�าของสิ่งน้ีมามอบให้ทันที บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณหนู สิ่งนี้ 

เป็นของขวัญวันเกิดที่มอบให้ท่านเจ้าค่ะ"

เฉียนซื่อส่งมา? คนท้ังจวนต่างรู ้ว่านายหญิงรองเฉียนซื่อเป็น 

คนทีง่กทีส่ดุ ตลอดมามแีต่เข้าไม่เคยออก อกีฝ่ายจะส่งของขวัญวนัเกิดอะไร
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มาให้นางได้เล่า หลี่หลิงหว่านรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง จึงให้ฮว่าผิง 

วางถาดนี้ลงบนโต๊ะเล็กข้างมือ

ฮว่าผงิรบัค�าก่อนประคองถาดในมอืวางลงบนโต๊ะอย่างระมดัระวัง 

แล้วถอยกลบัไปยืนรวบมอือยู่ท่ีด้านข้าง ทว่าดวงตากลบัมองไปทีห่ลีห่ลงิหว่าน

โดยไม่แม้แต่จะกะพรบิ

หลี่หลิงหว่านย่ืนมือไปหยิบผ้าไหมสีแดงผืนน้ันบนถาดออก  

นางเห็นว่าบนถาดวางจานลายครามไว้จานหน่ึง ในน้ันมีลูกท้อน�้าผึ้ง*  

จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบห้าลูก

แม้จะบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดของหลานสาว ทว่าผู้เป็นป้า 

กลบัมแีค่ลกูท้อห้าลกูนีม้ามอบให้เท่านัน้ กระน้ันท้ออายุยืน** ก็นบัได้ว่า

เป็นสิริมงคลอยู่ดี อีกทั้งลูกท้อน�้าผึ้งทั้งห้าลูกนี้ก็มีแต่ลูกใหญ่ๆ ทั้งน้ัน  

สีเหลืองเคลือบแดงสดใหม่ เพียงแค่เห็นก็นึกอยากกินจนทนไม่ไหวแล้ว

หลี่หลิงหว่านอยากจะย่ืนมือไปหยิบลูกท้อน�้าผ้ึงท่ีอยู่บนสุดลูกน้ัน 

แต่ยามท่ีมือก�าลังจะสัมผัสโดนนางก็พลันนึกถึงค�าพูดที่หลี่เหวยหยวน 

พูดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้

หลี่เหวยหยวนเคยเตือนนาง บอกว่าต่อจากนี้ไม่อาจกินลูกท้อ 

ได้อีกแล้ว ทั้งยังบอกให้เชื่อค�าพูดของเขา ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่มีทาง

ท�าร้ายนางแน่นอน แม้นางจะไม่เข้าใจว่าเหตใุดหลีเ่หวยหยวนจงึพูดเช่นน้ี

กับนาง แต่นางก็รู้สึกว่าเขาไม่มีทางท�าร้ายนางแน่

ว่าแต่ลูกท้อน�้าผึ้งที่วางอยู่ตรงหน้านี้...จะกินหรือไม่กินดีเล่า

* ลูกท้อน�้าผึ้ง (สุ ่ยมี่เถา) เป็นลูกท้อเน้ือนิ่มชนิดหนึ่ง เปลือกบาง หอมหวาน เนื้อสีเหลืองและชุ่มน�้า  
ราคาค่อนข้างสูง
** ท้ออายุยืน (โซ่วเถา) คอืลกูท้อสดหรอืขนมทีท่�าเป็นรปูลกูท้อ ถือเป็นของขวญัแทนค�าอวยพรให้ผูร้บัอายุยืน
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หลี่หลิงหว่านมองลูกท้อน�้าผึ้งในจานอยู่พักใหญ่ สุดท้ายยังคง 

เก็บมือกลับมาอย่างปวดใจ แล้วหันหน้าไปส่ังเส่ียวซานแทน "เอาจาน 

ลูกท้อไปเก็บเอาไว้ก่อน"

เสีย่วซานรบัค�าแล้วเดินมายกจานลกูท้อน�า้ผึง้ไปวางไว้ในกล่องผลไม้

ที่อยู่ด้านข้าง

ฮว่าผิงที่จ้องหลี่หลิงหว่านมาโดยตลอดยามน้ีถึงได้หลุบตาลง 

อย่างผิดหวังอยู่บ้าง นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะไม่กินลูกท้อพวกนี้ ทว่ามองดู

สีหน้าเมื่อครู่นี้เห็นได้ชัดว่าอยากกินยิ่ง แล้วเหตุใดสุดท้ายถึงได้ไม่กิน

ฮว่าผิงยังคงรู้สึกสงสัย ทว่าต่อมานางก็คิดได้ว่า ไม่เป็นไร ตอนนี ้

ลูกท้อยังวางอยู่ภายในห้องมิใช่หรือ ไม่แน่ว่าภายหลังหลี่หลิงหว่าน 

อาจจะกินก็ได้

จนวันรุง่ข้ึนฮว่าผงิก็อาศยัโอกาสตอนทีห่ลีห่ลงิหว่านออกจากเรือน

ลอบเข้ามาในห้อง เปิดผ้าไหมสีแดงซึ่งยังคงวางปิดบนจานออก 

อย่างระมัดระวัง แล้วนางก็เห็นได้ทันทีว่าลูกท้อน�้าผึ้งในนั้นหายไป 

สองลูก

ของของคุณหนูผูใ้ดจะกล้ากิน จะต้องเป็นหลีห่ลงิหว่านกินลงไปเอง

อย่างแน่นอน ย่ิงคิดไปว่าเมือ่ครูต่อนอกีฝ่ายออกจากเรือนไปยังสขุสบายดี 

ไม่มท่ีาทีผดิปกติเลยสกันิด บนใบหน้าฮว่าผงิก็ปรากฏรอยย้ิมแห่งชยัชนะ

ขึ้นมา

นางกลับหลังมุ่งไปหามารดานางที่เรือนซื่ออันด้านนั้นทันที
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วันเกิดหนน้ีของหลีห่ลงิหว่านนอกจากได้รับของขวัญจ�านวนไม่น้อย

แล้ว นางยังต้องกินของกินอีกจ�านวนมาก ทั้งซาลาเปาท้ออายุยืนเอย 

บะหมี่อิ๋นซือ* เอย และพวกของอื่นๆ ที่แฝงความเป็นสิริมงคลทั้งหลาย

ความจริงแล้วหลี่หลิงหว่านก็ไม่ได้อยากจะกินของพวกน้ีนักหรอก 

ทว่านางปฏิเสธไม่ได้ ตอนไปหาฮหูยินผูเ้ฒ่า อกีฝ่ายอยากให้นางกินบะหมี่ 

บอกว่าเป็นบะหมีอ่ายุยืน จ�าเป็นต้องกินให้หมดชาม แม้แต่น�า้แกงยังไม่อาจ 

ให้เหลอืสกัหยด

ตอนไปหาโจวซือ่ อกีฝ่ายก็หยิบซาลาเปาท้ออายุยืนมาให้กิน บอกว่า

ยึดหลกัมอบของเป็นจ�านวนคู่ ถือเป็นสริมิงคล ดงันัน้จ�าเป็นต้องกินให้หมด 

ทัง้สองลกู หล่ีหลิงหว่านกินจนรูสึ้กอดึอดั สดุท้ายนางกก็ลบัมายังเรอืนอีเ๋หอ

ของตนเอง ปิดประตูไม่ออกจากเรอืนอีก

หากออกไปแล้วเจอใครอยากให้นางกินอะไรข้ึนมาอีก นางเอง 

ย่อมไม่สะดวกจะปฏเิสธแน่ แต่นัน่จะไม่เป็นการท�าให้นางท้องแตกตาย

หรอกหรือ

แต่เมื่อถึงตอนพลบค�่าก็มีคนมาเคาะประตูเรือน สาวใช้เดินไป 

เปิดประตูก็เห็นซวงหงกับบ่าวหญิงอาวุโสสองคนก�าลังยืนอยู่ที่ด้านนอก

ซวงหงเป็นสาวใช้รุน่ใหญ่ข้างกายฮหูยินผูเ้ฒ่าทีม่คีวามสามารถท่ีสดุ 

ไม่ว่าสาวใช้คนใดท่ีอยูใ่นจวนสกุลหลีเ่หน็นางแล้วล้วนไม่กล้าไม่เคารพนาง 

สาวใช้ท่ีเปิดประตูคารวะนางอย่างนอบน้อม ก่อนน�าทางนางมาถึงยัง 

ห้องพักของหลีห่ลงิหว่าน

หลี่หลิงหว่านก�าลังเอนหลังงีบพักผ่อนอยู่บนเตียง วันนี้กินไปมาก 

* บะหมี่อิ๋นซือ คือบะหมี่ที่เส้นเล็กละเอียดราวกับเส้นใยเงิน
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คนจึงรู้สึกง่วงได้ง่าย

เสี่ยวซานเดินไปต้อนรับแล้วเอ่ยถามซวงหงเสียงเบา "พ่ีซวงหง  

คณุหนูของเราก�าลงันอนหลบัอยู่เจ้าค่ะ ท่านมเีรือ่งเร่งด่วนอะไรจะบอกกับ

คุณหนูหรือไม่"

ความหมายก็คอืหากซวงหงไม่มเีรือ่งเร่งด่วนอะไรก็ไม่ต้องปลกุคณุหนู

ของนางหรอก เอ่ยบอกกับนางก็เหมอืนกัน

ซวงหงมองไปยังหลี่หลิงหว่านแวบหนึ่ง เด็กหญิงก�าลังหลับสนิท 

ใบหน้าสะท้อนกับแสงอาทิตย์อสัดงภายนอกหน้าต่าง สองแก้มของนาง

เป็นสีชมพูอ่อน มองดูแล้วน่ารักน่าทะนุถนอมยิ่งนัก

ทว่าสีหน้าซวงหงก็ยังคงเคร่งขรมึดุจเดมิ กระทัง่ค�าพูดทีเ่อ่ยออกมา 

ยังฟังดเูข้มงวด "เสีย่วซาน ไปปลกุคุณหนขูองเจ้า ฮหูยินผูเ้ฒ่ามเีรือ่งด่วน

ต้องการพบนาง ให้นางไปหาตอนน้ี"

เสีย่วซานได้ยินประโยคนีใ้นใจพลนัตระหนก ระยะน้ีคณุหนูของตน

ได้รบัความโปรดปรานจากฮหูยินผูเ้ฒ่ามากมใิช่หรือ มคีร้ังใดบ้างท่ีซวงหง

พบคุณหนูแล้วจะไม่มีสีหน้าย้ิมแย้มเอ่ยเรียกคุณหนูสามกัน ไหนเลย 

จะเคยเคร่งเครยีดเช่นนีม้าก่อน เมือ่เหลอืบมองไปยังบ่าวหญิงอาวโุสสองคน 

ทียื่นใบหน้าเคร่งขรมึเช่นเดียวกันท่ีด้านหลงัซวงหงแล้ว เส่ียวซานก็ไม่รู้ว่า

เหตุใดตนเองจงึรูส้กึกระวนกระวายข้ึนมาเช่นน้ี

นางรีบรับค�าก่อนจะกลับตัวเดินไปข้างเตียงแล้วเอ่ยเรียกเสียงเบา 

"คุณหนู คุณหนูเจ้าคะ..."

เสี่ยวซานเรียกอยู่หลายครั้ง ในที่สุดหลี่หลิงหว่านก็ตื่นขึ้นมา

หลังต่ืนนอนแล้วหลี่หลิงหว่านก็บิดขี้เกียจหนหนึ่งก่อน จากนั้น 
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ถึงได้เอ่ยถามเสีย่วซานอย่างเกียจคร้าน "เส่ียวซาน ตอนน้ีเป็นยามใดแล้ว"

เสีย่วซานไม่ได้ตอบค�าถามน้ี กลบัเอ่ยข้ึนอย่างระมดัระวัง "คณุหนู  

พ่ีซวงหงมาหาเจ้าค่ะ บอกว่าฮูหยินผู้เฒ่ามีเร่ืองเร่งด่วนต้องการพบท่าน 

ให้ท่านไปหาตอนนี้เลยเจ้าค่ะ"

หลีห่ลงิหว่านจงึหนัหน้าไปทางซวงหง ยามน้ีดวงอาทิตย์ได้ลบัขอบฟ้า

ไปแล้ว ภายในห้องก็ไม่ได้จดุโคม ทุกหนแห่งจึงล้วนเป็นสีเทาทึบทมึ และ 

ซวงหงกับบ่าวหญิงอาวโุสสองคนท่ีก�าลงัยืนอยู่ท่ามกลางความทึบทึมนัน้ 

ก็มองมาท่ีนางด้วยสายตาเคร่งขรมึ ทัง้ยังแฝงไปด้วยความหวาดกลัว

หลี่หลิงหว่านจึงเริ่มคิดว่าพวกนางเป็นอะไรไป เหตุใดจึงรู้สึกว่า 

พวกนางก�าลังมองมาราวกับนางเป็นสัตว์ประหลาดกัน
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รอจนหลี่หลิงหว่านตามซวงหงกับบ่าวหญิงอาวุโสสองคนมาถึง

เรือนซื่ออันก็เป็นเวลาที่จุดโคมแล้ว ทั้งภายในและภายนอกเรือนซื่ออัน

ต่างจุดโคมไฟ ส่องสว่างวูบวาบราวยามกลางวันอย่างไรอย่างนั้น

เมื่อก่อนหลี่หลิงหว่านก็เคยมาหาฮูหยินผู้เฒ่าในยามกลางคืน 

เช่นกัน จากความทรงจ�าด้านในเรอืนซือ่อนัทกุบรเิวณกจ็ดุโคมเหมอืนกนั 

แต่ไม่ได้จุดมากมายเช่นในยามนี้

หลีห่ลงิหว่านพลนัสงสยั แต่นางรูว่้าต่อให้ถามไปก็ไม่ได้ค�าตอบใด

ออกมาอยู่ดี

ตลอดทางท่ีผ่านมานางพยายามหลอกถามซวงหงมาทุกหนทาง 

แล้ว ถามว่าเย็นขนาดน้ีแล้วฮหูยินผูเ้ฒ่าจะตามนางไปท�าไม ซวงหงราวกับ

ตั้งใจจะไม่เปิดปากอย่างไรอย่างน้ัน สุดท้ายไม่ว่านางจะถามอย่างไร 

ซวงหงก็เอาแต่ส่ายศีรษะ ทั้งเอ่ยว่า 'รอจนคุณหนูสามไปถึงเบื้องหน้า 

20
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าแล้วก็จะได้รูเ้องเจ้าค่ะ'

หลี่หลิงหว่านสังหรณ์ใจว่าหนนี้ที่ฮูหยินผู้เฒ่าเรียกนางมาจะต้อง

ไม่ใช่เรือ่งดแีน่นอน เรือ่งอืน่ไม่พูดถึง เดมิทกีารท่ีซวงหงเป็นคนมาเรยีกนาง

ด้วยตนเองก็แปลกพอแล้ว น่ียังพาบ่าวหญิงอาวุโสอีกสองคนมาด้วย  

อีกทั้งตลอดทางท่ีเดินมาน้ีบ่าวหญิงอาวุโสท้ังสองคนยังแยกกันเดินอยู่

ซ้ายขวาขนาบข้างนาง ท่าทางเช่นนัน้ราวกับจงใจป้องกันไม่ให้นางว่ิงหนไีป

อย่างไรอย่างนั้น ยามนี้ยังมาเห็นเรือนซื่ออันจุดโคมเต็มไปหมดเช่นนี้อีก 

หลี่หลิงหว่านจึงอดกระวนกระวายขึ้นมาไม่ได้

หลีห่ลงิหว่านรบีคดิทบทวนอยู่ในใจว่าระยะนีต้นเองได้ท�าเรือ่งใหญ่โตใด

ทีเ่ป็นการล่วงเกินฮหูยินผู้เฒ่าให้โกรธข้ึนมาบ้างหรอืไม่ ถึงกับท�าให้อกีฝ่าย

สร้างสถานการณ์ใหญ่โตขนาดน้ีไว้รอนาง แต่คดิไปคดิมาแล้วนางรูส้กึว่า 

การแสดงออกในระยะน้ีของตนเองก็ดเูชือ่ฟังอกีฝ่ายย่ิงนกั ไม่ถงึขัน้มเีร่ืองอะไร

ทีท่�าให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าโกรธได้

ขณะพิจารณารอบด้านแล้วก็ยังคงไม่ได้ค�าตอบอะไร หล่ีหลิงหว่าน

จงึตดัสนิใจเดด็ขาด นางคิดว่า ช่างแล้ว ข้าเอาแต่คาดเดาไปเรือ่ยอยู่ตรงนี้ 

ก็ไม่ได้อะไร รออกีสกัพักค่อยพลกิแพลงไปตามสถานการณ์ก็แล้วกัน

หลี่หลิงหว่านจึงเดินยืดอกเชิดหน้าติดตามซวงหงก้าวเข้าไปใน

ประตูเรือนซื่ออัน จากนั้นก็เดินเข้าไปในห้อง

ฮูหยินผู้เฒ่าก�าลังนั่งอยู่บนเตียงหลัวฮั่นในห้องหลัก โคมสองข้าง

ยกสูงสะท้อนสีหน้าเข้มงวดบนใบหน้านาง มองดูแล้วน่าหวาดหว่ันย่ิง  

หลี่หลิงหว่านรู้สึกตกใจ ทว่าหลังจากน้ันใบหน้านางก็ปรากฏรอยยิ้ม  

ก่อนเดินขึ้นหน้าไปสองก้าว เอ่ยเรียกอีกฝ่ายด้วยน�้าเสียงอ่อนหวานย่ิง 
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"ท่านย่าเจ้าคะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ได้ตอบกลับ สายตาเพียงจับจ้องมาที่นางเขม็ง

ในใจหลีห่ลงิหว่านรูส้กึไม่สงบมากขึน้กว่าเดมิ แต่รอยย้ิมบนใบหน้า

กลบัลุม่ลกึกว่าเมือ่ครูห่ลายส่วน พร้อมเอ่ยถาม "ท่านย่า ท่านให้พ่ีซวงหง

เรยีกหลานมาท่ีนีเ่พราะมเีรือ่งใดหรอืเจ้าคะ"

ฮูหยินผู้เฒ่ายังคงไม่ตอบกลับ สายตาที่มองมายังนางยิ่งลึกซึ้ง 

ยากจะอ่านออก มองจนหลี่หลิงหว่านรู้สึกขนลุกขึ้นมาในใจ

มารดามนัเถอะ! หลีห่ลงิหว่านสบถค�าหยาบข้ึนมาในใจอย่างอดไม่อยู่ 

จะฆ่าเลยหรอืจะทรมานก่อนก็รบกวนท่านช่วยบอกมาตรงๆ ได้หรอืไม่เล่า 

เอาแต่มองข้าเช่นน้ีหมายความว่าอย่างไรกันแน่!

ต่อให้ในใจหลี่หลิงหว่านจะโกรธจนท้องแทบระเบิดแล้ว ทว่า

ภายนอกยังคงมรีอยย้ิมน่ามองไม่เปล่ียน ท้ังยังเอ่ยเรียกท่านย่าอย่างอ่อนหวาน

ออกมาอีกค�า

หนน้ีในที่สุดฮูหยินผู้เฒ่าก็ขยับแล้ว แต่ท่ีขยับก่อนน้ันกลับเป็น 

สร้อยลูกประค�าอ�าพันในมือ นิ้วซูบผอมดุจขิงแห้งของนางขยับเคล่ือน 

ลกูประค�าทีละเมด็ไปอย่างเชือ่งช้า ดวงตาทีเ่หมอืนจะขุ่นมวัคูน่ัน้ราวกับ 

มีประกายคมกริบและก�าลังมองตรงมาที่นางเขม็ง

"หว่าน...เจี่ย...เอ๋อร์" ฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ยเรียกหลี่หลิงหว่านทีละค�า

อย่างเชื่องช้า

หลี่หลิงหว่านย้ิมอย่างบริสุทธ์ิไร้เดียงสา "ท่านย่า หลานอยู่ตรงนี้

เจ้าค่ะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเคลือ่นไหวในฉบัพลนั จากนัน้ทัง้ร่างของนางก็ลกุยืนขึน้
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จากเตียงหลัวฮั่น มือข้างขวาท่ีสวมสร้อยลูกประค�าอ�าพันชี้มาที่นาง 

แล้วตะโกนเสียงดัง "เจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่!"

หลี่หลิงหว่านน่ิงงันไป ท่านว่าข้าเป็นตัวอะไรเล่า หากข้าไม่ใช่คน

แล้วจะเป็นอะไรได้อีก

เบื้องหน้านางยังคงแสดงท่าทีว่าได้รับความตกใจข้ึนมา โซเซ 

ถอยหลังไปสองก้าว น�้าตาคลอเบ้า เอ่ยด้วยน�้าเสียงเหมือนจะร้องไห้ 

"ท่าน...ท่านย่า หลาน...หลานเป็นหลานสาวของท่านย่านะเจ้าคะ"

"เจ้าไม่ใช่หลานสาวของข้า!" น�า้เสยีงของฮหูยินผูเ้ฒ่ายังคงดังชดัเจน 

ใบหน้าย่ิงราวกับปกคลุมไปด้วยความอึมครึม "นิสัยหลานสาวของข้า 

เย่อหยิง่ยโส เหตใุดภายในชัว่ข้ามคนืกลบัเปลีย่นไปเป็นคนฉลาดเฉลยีว

และรูค้วามเช่นน้ีได้!"

หล่ีหลิงหว่านน่ิงงันอกีรอบ ท่ีแท้เปลีย่นไปเป็นคนฉลาดเฉลยีวรูค้วาม 

ก็ถือเป็นความผดิอย่างหน่ึง

"นั่นเป็นเพราะว่าหลานโตขึ้นอย่างไรเล่าเจ้าคะ" หลี่หลิงหว่าน

อธิบาย "หลานไม่อยากให้ท่านย่าต้องเป็นกังวลกับเรื่องของหลานอีก  

ดังนั้นย่อมฉลาดเฉลียวรู้ความขึ้นมาบ้าง"

ฮูหยินผู ้เฒ่าส่ายศีรษะ "เคลื่อนย้ายภูเขาแม่น�้ายังง ่ายกว่า 

เปลี่ยนสันดานคน" ทั้งยังเอ่ยต่อว่า "ในเมื่อเจ้าไม่ยอมพูดความจริง  

เช่นนั้นก็ดี ข้ามีวิธีท�าให้เจ้าพูด"

หลีห่ลงิหว่านพลนัรูส้กึตึงเครยีดขึน้มาทันที ให้ตายเถอะ นีไ่ม่ใช่ว่า

ก�าลงัจะใช้ศาลเตีย้หรอกร?ึ มารดามนัเถอะ ศกึฝีปากข้าไม่กลวั กลวัแต่

จะจับข้าขึ้นแท่นไปโบยนี่แหละ
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ก่อนจะเห็นได้ชดัว่านางคดิมากไปเอง ฮหูยินผูเ้ฒ่าเพียงให้คนไปเรยีก

นกัพรตผูห้น่ึงออกมา

เป็นนักพรตผู ้หนึ่งจริงๆ ศีรษะประดับหมวกทรงดอกบัว สวม 

เสือ้คลมุยาวเจด็ดารา มอืถือแส้ปัดสขีาว ท่ีข้างหลงัยังมนัีกพรตน้อยสองรูป

ตดิตามมา คนหน่ึงในอ้อมแขนมกีระบีไ่ม้ท้อเล่มหนึง่ อกีคนในอ้อมแขน 

มีน�้าเต้าขนาดใหญ่ใบหนึ่ง

ฮหูยินผูเ้ฒ่าให้สาวใช้ช่วยประคองพานางเดนิไปคารวะทีเ่บือ้งหน้า

นักพรตผู้นี้อย่างนอบน้อม เรียกขานเขาว่า "ท่านนักพรตหยวนเมี่ยว"

นกัพรตหยวนเมีย่วมอืหนึง่ถือแส้ปัด อกีมอืยกขึน้ค�านบัฮหูยินผูเ้ฒ่า 

เอ่ยอูเ๋ลีย่งเทยีนจนุ* ออกมาค�าหน่ึง ไม่ว่าจะท่าทาง ค�าพูด หรือน�า้เสยีง

ของเขานบัว่าดย่ิีง วางท่าคล้ายนักพรตชัน้สงูผูท่ี้อกีไม่นานก็จะบรรลเุป็น

เทพเซียนอย่างไรอย่างนั้น

หลงัหลีห่ลงิหว่านได้ยินค�าว่านักพรตหยวนเมีย่วแล้วนางก็รูส้กึยินดี

ขึ้นมาทันที

ในนิยายนางออกแบบตัวละครเช่นนี้ออกมาจริงๆ มีครบทั้งภิกษุ

และนกัพรต มท่ีานเจ้าอาวาสตบะแก่กล้าแล้ว จะไม่ให้สร้างนักพรตผู้หน่ึง

ขึ้นมาท้ารบกับเขาได้อย่างไร ทว่าท่านเจ้าอาวาสนั้นถูกวางให้เป็น 

ผูท้ีม่สีตปัิญญาสงูส่ง ส่วนนักพรตหยวนเมีย่วกลับเป็นแค่คนซือ่บือ้เท่าน้ัน 

ทว่าคนซือ่บ้ือผูน้ีห้ลงคิดไปว่าตนเองวิเศษวิโสนัก อกีท้ังไม่ว่าดร้ีายอย่างไร

เขาก็เป็นเจ้าอารามเต๋าแห่งหน่ึง ยามปกตจึิงมผีูศ้รัทธาชายหญิงจ�านวนไม่น้อย

ทีน่บัถือเขา
* อู๋เลี่ยงเทียนจุน เป็นนามของเทพเจ้าท่ีผู้นับถือเต๋านิยมเอ่ยยามแสดงคารวะ บางครั้งใช้เป็นค�าอุทาน 
คล้ายการเอ่ยนามพระ 'อมิตาภพุทธ' ในศาสนาพุทธ

Page ����������������������������! 2.indd   28 29/5/2562 BE   18:01



29

ฉางโกวลั่วเยวี่ย

ไม่รู ้ว ่าฮูหยินผู ้ เฒ่าเชิญนักพรตหยวนเมี่ยวผู ้นี้มาในตอนนี ้

ด้วยเหตุผลใดกันแน่ ในจวนสกุลหลี่แห่งนี้มีวิญญาณอาละวาดหรือ  

เชญิเขามาจบัวิญญาณหรอืไร อาศยัความสามารถของนักพรตหยวนเมีย่ว 

เกรงว่าจะต้องให้วิญญาณมาจับเขามากกว่า

หลงัจากนัน้หลีห่ลงิหว่านก็เข้าใจความคดิของฮหูยินผูเ้ฒ่าในทันที 

เพราะว่าอีกฝ่ายก�าลังชี้นิ้วมาที่นางพร้อมเอ่ยกับนักพรตหยวนเมี่ยว  

"ท่านนักพรต คืนน้ีท่านได้โปรดแสดงฝีมืออันสูงส่งของท่านจัดการ 

ปราบมารร้ายตนน้ีให้ได้ทีเถอะ วันหน้าข้าจะต้องบรูณะรปูป้ันตรวิีสทุธิเทพ* 

ในอารามของท่านอย่างแน่นอน"

หลี่หลิงหว่านตระหนักว่าคืนน้ีตนเองไร้ค�าพูดโดยส้ินเชิงแล้ว หาก

นางไม่ไร้ค�าพูดแล้วยังจะท�าสิ่งใดได้อีก ขณะเดียวกันในใจนางก็รับรู้ว่า 

ฮหูยินผู้เฒ่าคงเกิดความสงสยัในตัวนางขึน้มา ตรองดแูล้วนิสัยของตนเอง

กับนิสัยของเจ้าของร่างเดิมก็แตกต่างกันเกินไป อีกท้ังในช่วงหลายวัน 

หลงัจากท่ีเพ่ิงข้ามมติมิานางก็เอาแต่หวาดกลวัจดุจบอันน่ารนัทดในภายหลงั 

จึงทุ ่มเทความสนใจไปให้กับการใกล้ชิดและประจบหลี่เหวยหยวน 

เพียงอย่างเดียว ไม่เคยคิดจะเก็บซ่อนนิสัยของตนเองเลยสักนิด ยามน้ี

เป็นอย่างไรเล่า คนฉลาดอย่างฮูหยินผู ้เฒ่าผู้นี้ถึงกับมองนางออก 

จนทะลปุรโุปร่ง เชญินักพรตมาจบันางเข้าให้แล้ว ทัง้ทีไ่ม่ก่ีวันก่อนหน้านี้ 

ฮูหยินผู้เฒ่ายังปกติดีอยู่แท้ๆ แต่เหตุใดจู่ๆ วันนี้ถึงได้ก่อเรื่องเช่นนี้เล่า

ดวงตาของหลีห่ลงิหว่านกวาดมองไปรอบห้อง ในท่ีสุดก็เห็นฮว่าผิง

* ตรีวิสุทธิเทพ (ซานชิง) คือสามปฐมเทพสูงสุดตามหลักความเชื่อของศาสนาเต๋า สถิตในดินแดนสูงสุด 
เหนือจากเก้าสวรรค์ชัน้ฟ้า ได้แก่ หยวนสือ่เทยีนจวนิแห่งแดนอว้ีชงิ (หยกวิสทุธ์ิ) หลงิเป่าเทยีนจวินแห่งแดนซัง่ชงิ 
(เหนือวิสทุธ์ิ) และเต้าเต๋อเทยีนจวนิแห่งแดนไท่ชงิ (บรมวสิทุธ์ิ)
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ยืนอยู่กับอู๋มามาและก�าลังมองมาทางด้านน้ีพอดี ตอนที่สบสายตาของ 

หลีห่ลงิหว่าน ฮว่าผงิก็เบอืนหน้าหลบไปอย่างลนลานทันท ีไม่กล้ามองนางอกี

ในใจหลี่หลิงหว่านพลันกระจ่างแจ้ง จะต้องเป็นฮว่าผิงผู้นี้ท่ีท�า 

เรื่องบางอย่างขึ้นแน่นอน

ฮว่าผงิเป็นคนทีอ่ยู่ใกล้ชดินางทัง้วันทัง้คนื หากตัง้ใจจบัสงัเกตนาง

ขึ้นมาจริงๆ ก็ย่อมมองออกถึงความแตกต่างบางอย่างระหว่างนางกับ

เจ้าของร่างเดิม จากน้ันฮว่าผิงก็น�าเรื่องเหล่าน้ีไปบอกกับฮูหยินผู้เฒ่า 

เพ่ือเอาความดคีวามชอบ สดุท้ายก็ท�าให้เกิดงิว้โรงใหญ่เช่นการจบัวิญญาณ

ในคนืวันน้ีข้ึนมาได้

ฮว่าผิงตัวดี ดูท่าต่อจากนี้จะยอมให้นางอยู่ในเรือนอี๋เหอต่อไป 

ไม่ได้แล้วจริงๆ

อกีด้านหนึง่น้ัน หลงันกัพรตหยวนเมีย่วได้ยินค�าพูดของฮหูยินผู้เฒ่า 

สายตาก็เหลือบมองหลี่หลิงหว่านแวบหนึ่ง ต่อจากนั้นเขาก็ยกแส้ปัด 

ในมอืตนเองขึน้พลางตวาดเสยีงเย็นออกมา "มารร้าย ยังไม่รบีปรากฏร่างอกี!"

หลี่หลิงหว่านนึกอย่างดูแคลน ให้ตายสิ! เก่งจริงก็รีบๆ ท�าให้ข้า

ปรากฏตัวเสียเลยสิ อย่าเอาแต่ปากดีอยู่เช่นนี้

ทว่าเบื้องหน้ายังต้องแสดงออกอีกอย่าง ฉับพลันหยาดน�้าตา 

ในดวงตาของหลี่หลิงหว่านก็ไหลลงมาตามสองแก้มราวกับสั่งได้  

พอร้องไห้แล้วก็พยายามจะเข้าไปจับชายเสื้อของฮูหยินผู้เฒ่า "ท่านย่า 

ท่านจะท�าสิ่งใดกันแน่เจ้าคะ ท่านท�าเช่นนี้ หลาน...หลานกลัวเจ้าค่ะ"

ไม้เท้าหัวมงักรในมอืฮหูยินผูเ้ฒ่าเคาะลงบนหลงัมอืของหลีห่ลงิหว่าน

อย่างแรง นางเจ็บจนต้องสูดปากกัดฟันแน่น สุดท้ายก็หดมือข้างนั้น 
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ทีพ่ยายามดึงชายเสือ้ของฮหูยินผูเ้ฒ่ากลับไป

"มารร้าย ยังไม่รบีออกไปอกีหรอื จงคนืกายเนือ้ของหลานสาวข้ามา" 

น�า้เสยีงฮหูยินผูเ้ฒ่าท้ังเย็นชาท้ังหนาวเหน็บ ทว่าในยามทีห่นัหน้าไปเอ่ยกับ

นักพรตหยวนเมี่ยวนั้น น�้าเสียงของนางกลับเต็มไปด้วยความเคารพ  

"เชิญท่านนกัพรตท�าพิธีเจ้าค่ะ รบีก�าราบมารร้ายตนนีเ้สยี โปรดช่วยชวิีต

หลานสาวผูน่้าสงสารของข้าด้วย"

"ฮูหยินผู้เฒ่าโปรดวางใจ คืนน้ีข้าน้อยจะต้องก�าราบมารร้ายตนนี้ 

ได้อย่างแน่นอน ท้ังจะท�าให้วญิญาณของนางดับสลายจนไม่อาจกลบัมา

ท�าร้ายผู้คนได้อีกต่อไป"

จากนั้นเขาก็ให้บ่าวหญิงอาวุโสสองคนมาจับตัวหลี่หลิงหว่าน  

ทว่าทุกคนต่างก็หลงคิดว่าหลี่หลิงหว่านถูกวิญญาณร้ายเข้าร่างไปแล้ว 

ยังจะมีใครกล้ามาจับตัวนางอีก สุดท้ายนักพรตหยวนเมี่ยวไร้หนทาง 

ท�าได้เพียงสั่งให้ลูกศิษย์ทั้งสองของตนเองไปจับตัวนางมา

หลีห่ลงิหว่านส่งย้ิมให้กับนักพรตน้อยสองรูปน้ัน "พ่ีชายทัง้สองท่าน 

พวกท่านไม่ต้องจับข้าหรอก แค่บอกว่าจะต้องไปที่ใดก็พอแล้ว แล้วข้า 

จะตามพวกท่านไปอย่างว่าง่าย"

เดมิทนีางก็มรีปูโฉมงดงามชวนมองอยู่แล้ว เวลาท่ีย้ิมสดใสออกมา

เช่นนีช่้างราวกับดอกโบต๋ันค่อยๆ เบ่งบานส่องประกายจบัตา นักพรตน้อย

สองรปูน้ันถึงกับมองอย่างตกตะลึง ชัว่ขณะหนึง่หลงลมืไปแล้วว่าต้องย่ืนมอื

ออกไปจบันาง

นกัพรตหยวนเมีย่วท่ีอยู่ด้านข้างเห็นเช่นนัน้ก็แค่นเสยีงดูแคลนออกมา

คราหน่ึง ก่อนตวาดเสยีงเย็นชา "มารร้าย เจ้ายังกล้าล่อลวงผูค้นท่ีนีอี่กหรือ!" 
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จากน้ันก็ตวาดนักพรตน้อยท้ังสองเสียงดังให้รีบจับแขนทั้งสองของ 

หลี่หลิงหว่านติดตามเขามา

หลี่หลิงหว่านเองก็ไม่ได้ขัดขืน นางกลับอยากเห็นว่าที่สุดแล้ว

นักพรตหยวนเมี่ยวผู้นี้จะเล่นลูกไม้อะไรออกมากันแน่ อย่างไรเมื่อครู่นี้

นางก็คิดหาทางรับมือเรื่องน้ีออกแล้ว แต่ฮูหยินผู้เฒ่าเป็นคนข้ีระแวง  

ทั้งยังเชื่อในพระพุทธองค์ย่ิงนัก ดังนั้นก็ปล่อยให้นักพรตหยวนเมี่ยว 

ท�าพิธีขบัไล่ 'วญิญาณร้าย' สกัครัง้หนึง่ก่อน ฮหูยินผูเ้ฒ่าถงึจะวางใจลงได้

โดยสมบูรณ์

หลีห่ลงิหว่านจงึยอมให้นกัพรตน้อยท้ังสองจับแขนนางเดินตามหลงั

นักพรตหยวนเมี่ยวไปข้างหน้า ฮูหยินผู้เฒ่าเองก็เดินตามมาคอยสังเกต

ภายใต้การประคองของซวงหงและซวงหรง

เพียงครูเ่ดียวเท่าน้ันภายในลานเรอืนก็จดัโต๊ะหลายตวัต่อกันท�าเป็น

แท่นพิธีข้ึนมาแล้ว เบื้องหน้าแท่นพิธียังวางโต๊ะยาวอยู่ตัวหน่ึง บนโต๊ะ 

จดุเทียนสแีดงใหญ่สองเล่มสว่างไสว ตรงกลางวางกระถางธูปทองแดงสามขา

เอาไว้กระถางหนึง่ ในน้ันปักธูปอยู่สามดอก บนโต๊ะยังวางน�า้ชามหนึง่กบั

พวกกระดาษยันต์สเีหลอืงสดเอาไว้เช่นกัน

หลี่หลิงหว่านมองการจัดวางพวกนี้แล้ว ในใจก็เอาแต่หัวเราะ 

จนแทบจะลงไปกลิ้ง ทว่าต่อหน้านางยังคงแสร้งท�าทีว่าใสซื่อไร้เดียงสา

ออกมา เงยหน้าย้ิมถามนักพรตหยวนเมี่ยว "ท่านนักพรต ข้าควรยืนอยู่

ตรงที่ใดจึงจะเหมาะสมเจ้าคะ"

นักพรตหยวนเมี่ยวรู้สึกน่ิงอึ้งขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ มารร้ายตนนี ้

ไม่เกรงกลัวข้าแม้แต่นิดเดียว หรือว่านางบ�าเพ็ญตบะมามากจริงๆ ทว่า
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ต่อมาในใจเขาก็คิดว่า ต่อให้นางมฤีทธ์ิมากกว่าน้ี แต่สุดท้ายก็ยังเอาชนะ

อาวุธวิเศษทั้งสองสิ่งของข้าไม่ได้อยู่ดี

อาวุธวิเศษสองสิ่งของเขาน้ันก็อยู่ในมือของลูกศิษย์ทั้งสองน่ันเอง 

อย่างหนึง่คอืกระบีไ่ม้ท้อเล่มนัน้ ซึง่มชีือ่เสยีงอนัน่าเกรงขามย่ิง เรยีกกันว่า 

'กระบีป่ราบมารปีศาจด�ารงสนัต'ิ ส่วนอกีอย่างก็คอืน�า้เต้าใบนัน้ มชีือ่เสยีง

โด่งดังเช่นเดียวกัน เรียกขานว่า 'น�้าเต้าพลังวิญญาณโลกาสะท้าน'

นกัพรตหยวนเมีย่วย่ืนมอืขวาออกมาพลางสัง่ลกูศษิย์ท้ังสองของตน 

"เอากระบีป่ราบมารปีศาจด�ารงสนัติกับน�า้เต้าพลงัวญิญาณโลกาสะท้าน

ของข้าข้ึนมา"

หลี่หลิงหว่านกลั้นไม่อยู่ ในที่สุดก็หลุดหัวเราะออกมา ตอนแรก 

ที่นางคิดชื่ออาวุธวิเศษทั้งสองให้นักพรตหยวนเม่ียวนั้น นางก็แค่คิดชื่อ 

ไร้สาระนีข้ึ้นมาด้วยความนกึสนุกเท่าน้ัน แต่คดิไม่ถึงว่าวันน้ีนางจะได้เห็น

อาวุธวิเศษทั้งสองอย่างที่นางออกแบบมากับตาตนเองจริงๆ

ความจรงิแล้วก็เป็นแค่กระบีไ่ม้ท้อเล่มหนึง่กับน�า้เต้าใบหนึง่เท่านัน้ 

ทว่านักพรตหยวนเมี่ยวเป็นคนท่ีมีนิสัยแสดงออกเกินจริงผู้หนึ่ง ดังนั้น

นอกจากผวิของตัวกระบีกั่บน�า้เต้าจะสลกัค�าว่า 'ขับวญิญาณ' ลงไปแล้ว 

ยังฝังอญัมณีลงไปอกีหลายเมด็ ยามน้ีภายใต้แสงสว่างของโคมไฟทีแ่ขวนอยู่ 

ทั่วทั้งลานเรือน กระบี่ไม้ท้อเล่มนี้กับน�้าเต้าใบน้ีจึงทอประกายสว่างไสว 

เรยีกได้ว่าสว่างจนแทบจะท�าให้คนตาบอดเลยทีเดยีว

ยามน้ีฮหูยินผูเ้ฒ่าก�าลงันัง่ลงบนเก้าอีไ้ท่ซือ* ท่ีให้สาวใช้ย้ายออกมา 

* เก้าอี้ไท่ซือ เป็นเก้าอี้แบบโบราณของจีน ด้านหลังมีพนักพิงเชื่อมติดกับเท้าแขนทั้งสองข้างเป็นเน้ือเดียว 
นิยมใช้ในหมู่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ชนชั้นสูง และประมุขของบ้านเพื่อแสดงถึงอ�านาจ โดย 'ไท่ซือ' เป็นต�าแหน่ง
ราชครูชั้นสูงสุดในอดีต
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เม่ือเห็นหลี่หลิงหว่านก�าลังยืนหัวเราะเสียงสดใสอยู่ด้านข้างแท่นพิธี  

ใบหน้าไม่มคีวามหวาดกลวัสกันดิ นางก็อดขมวดคิว้ข้ึนมาไม่ได้

ความจริงแล้วก่อนหน้านี้ฮูหยินผู ้เฒ่าก็รู ้สึกว่าหล่ีหลิงหว่าน 

มีบางอย่างที่ผิดปกติ เหตุใดแค่ศีรษะกระแทกก้อนหิน หลังฟ้ืนข้ึนมา 

นางก็เปลี่ยนไปฉลาดเฉลียวรู ้ความ กลายเป็นคนละคนกับเมื่อก่อน 

แบบนัน้ไปได้ แม้นางจะชืน่ชอบเดก็ฉลาดรูค้วามเป็นอย่างย่ิง แต่หากคนผูน้ี้

มใิช่หลานสาวของนาง เป็นเพียงวญิญาณร้ายท่ีมาสงิอยู่ในร่างหลานสาว

ของนางล่ะก็ เช่นน้ันนางยอมเอาหลานสาวผู้มนิีสยัเย่อหย่ิงจองหองกลบัมา

เสียดีกว่า

แต่พอฮูหยินผู ้เฒ่าเห็นท่าทางของหลี่หลิงหว่านหัวเราะสดใส 

เช่นนัน้แล้ว ไม่เพียงไม่เกรงกลวั กลบักันยังมท่ีาทางเพลดิเพลนิใจอย่างยิง่ 

ทีส่ดุแล้วเป็นเพราะวิญญาณร้ายตนน้ันร้ายกาจเกินไปกระท่ังไม่เกรงกลัว

นักพรตหยวนเมี่ยวสักนิด หรือนางไม่เข้าใจว่าทุกคนก�าลังท�าสิ่งใดอยู่ 

แต่แรกแล้ว ดังน้ันเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นน้ีจึงรู้สึกสนุก หากนางแค่ 

รู้สึกสนุกจริงๆ มิใช่ว่าตนเองก�าลังกล่าวหานางหรอกหรือ

ถ้าเช่นนั้นตนท�าอะไรลงไปเล่า ให้หลานสาวแท้ๆ ของตนเอง 

ถูกคนกระท�าเช่นมารปีศาจร้าย?

ในใจฮูหยินผู้เฒ่าเกิดความลังเลขึ้นมาว่าจะให้นักพรตหยวนเมี่ยว

ท�าพิธีต่อไปดีหรือไม่

เมือ่ปลายหางตาเหลอืบไปเห็นฮว่าผงิกับอูม๋ามายืนอยู่ด้านข้าง นาง 

ก็กวักมอืเรยีกทัง้สองคนให้เข้ามาใกล้ แล้วเอ่ยถามฮว่าผิง "ความผิดปกติ

ในระยะน้ีของคุณหนูสามที่เจ้าพูดถึงล้วนเป็นความจริงท้ังหมดแน่หรือ 
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หากมีค�าพูดโป้ปดแม้แต่ค�าเดียว ระวังข้าจะถลกหนังเจ้า!"

ฮว่าผิงได้ยินก็รีบร้อนคุกเข่าลงไปแล้วโขกศีรษะให้ฮูหยินผู้เฒ่า  

ทั้งเอ่ยยืนยันออกมา "เรียนฮูหยินผู้เฒ่า ค�าพูดทุกค�าที่บ่าวพูดล้วนเป็น

ความจรงิเจ้าค่ะ บ่าวไม่กล้าโกหกเดด็ขาด ลกูท้อพวกนัน้บ่าวเหน็กับตา

จริงๆ เดิมทีเมื่อวานคุณหนูเองก็อยากกินอยู่ กระท่ังย่ืนมือออกไปแล้ว 

เสียด้วยซ�้า แต่ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงได้ไม่หยิบมากิน เพียงแค่สั่งให้เสี่ยวซาน

เก็บเอาไว้ ต่อมาวันน้ีตอนเช้าพอบ่าวไปดู ลูกท้อห้าลูกนั้นก็หายไปแล้ว

สองลูก ฮูหยินผู้เฒ่าลองพิจารณาดูเถิด ของภายในห้องคุณหนูผู้ใด 

จะกล้าหยิบไปได้ เมือ่คนืก็ไม่มคีนอยู่รบัใช้ข้างกายคณุหน ูลกูท้อสองลกูนัน้

จะต้องเป็นคุณหนูที่กินไปเองแน่นอนเจ้าค่ะ"

จากนัน้ฮว่าผงิก็พูดถึงเรือ่งอืน่ๆ ท่ีผดิไปจากเมือ่ก่อนของหลีห่ลงิหว่าน 

สดุท้ายจงึสาบานต่อฟ้า "หากมคี�าพูดใดท่ีบ่าวพูดไม่จรงิ ขอให้บ่าวลิน้เน่า 

ฝ่าเท้ามหีนอง ชาติหน้าเกิดเป็นเดรจัฉานเจ้าค่ะ"

ค�าสาบานน้ีเอ ่ยออกมาค่อนข้างหนักหนาไม่น ้อย ยามนั้น 

ในใจฮหูยินผูเ้ฒ่าจงึสงบลงไปได้บ้าง รูส้กึว่าตนเองไม่น่าจะก�าลังกล่าวหา 

หลีห่ลงิหว่าน เรือ่งทีห่ลีห่ลงิหว่านกินลกูท้อไม่ได้น้ันฮหูยินผูเ้ฒ่ากระจ่างดี 

พูดไปแล้วครั้งนั้นก็เป็นตนเองท่ีมอบลูกท้อลูกหน่ึงให้หลานสาวกิน  

แต่ตอนน้ันหลี่หลิงหว่านกินแล้วมีอาการแพ้รุนแรงจนเกือบจะเสียชีวิต 

คาดว่ายามนัน้นางก็ตกใจไม่น้อยจรงิๆ ภายหลังไม่เพียงไม่กล้ากินลกูท้อ

อีกแล้ว แค่ได้ยินสาวใช้พูดถึงลูกท้อข้ึนมาต่อหน้า นางยังจะเดินเข้าไป

ตบบ้องหูผู้อ่ืนเขาเสียด้วยซ�้า แล้วจะเป็นเช่นท่ีฮว่าผิงบอกได้อย่างไร 

นอกจากเห็นลูกท้อแล้วไม่หลบไม่เลี่ยง มิหน�าซ�้ายังกินไปอีกสองลูก 
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โดยที่ไม่เป็นอะไรสักนิดเลยด้วย นางจะต้องถูกวิญญาณร้ายสิงร่างแล้ว

เป็นแน่ ดไีม่ดหีากเชญินกัพรตมาท�าพิธีช้ากว่าน้ี เกรงว่าวญิญาณร้ายตนนี้ 

คงท�าร้ายชีวิตของหลานสาวตนเองเข้าให้แล้ว

คดิมาถึงตรงน้ีฮหูยินผูเ้ฒ่าก็รูส้กึหวาดกลวัไม่น้อย นางรบีมองไปที่

กลางลาน

ยามนีน้กัพรตหยวนเมีย่วได้เริม่ท�าพิธีแล้ว กระบีไ่ม้ท้อในมอืเล่มน้ัน

ตวัดร่ายร�าจนในอากาศเต็มไปด้วยเงากระบี่ ริมฝีปากก็พึมพ�าบทสวด

ฮหูยินผูเ้ฒ่าก�าลงัคิดว่านักพรตหยวนเมีย่วผูน้ี้เป็นผูม้อีทิธิฤทธ์ิสงูส่ง 

นางเคยได้ยินคนในเมืองหลวงจ�านวนมากกล่าวถึงมาก่อน กล่าวกันว่า

ขอเพียงในบ้านมเีรือ่งไม่สงบแล้วมาเชญินกัพรตหยวนเมีย่วไป แค่ท�าพิธี

ครั้งหนึ่งบ้านก็จะสุขสงบข้ึนมาทันที ทั้งยังพูดว่าของวิเศษทั้งสองอย่าง

ของเขานั้นล้วนมีที่มาท่ีไป ในค�าเล่าขานต่างก็บอกว่าเป็นของวิเศษ 

ทีเ่ทพผูส้ร้างเหลือท้ิงไว้ในโลกมนุษย์ กระบีป่ราบมารปีศาจด�ารงสนัตเิล่มนัน้ 

มีไว้สังหารมารปีศาจทั้งหมดโดยเฉพาะ ส่วนน�้าเต้าพลังวิญญาณ 

โลกาสะท้านใบนั้นก็มีไว้เก็บมารปีศาจทั้งหมด ไม่ว่ามารปีศาจตนใด  

ขอเพียงถูกเก็บเข้าไปในน�้าเต้าแล้วก็จะกลายเป็นน�้าบริสุทธ์ิทันที  

นับจากนั้นเป็นต้นไปไม่อาจกลับมาก่อเรื่องในโลกมนุษย์ได้อีก

ขณะเดียวกันหลี่หลิงหว่านก็ก�าลังดูนักพรตหยวนเมี่ยวท�าพิธี  

เป็นเพราะนางยืนจนเมื่อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีเก้าอี้มาให้นางนั่ง นางจึง 

นัง่ยองๆ ลงไปเสยีเลย จากนัน้จงึกอดอกมองดนัูกพรตหยวนเมีย่วร�ากระบี่ 

เมื่อนักพรตน้อยสองรูปที่อยู่ขนาบซ้ายขวาเพ่ือกันหล่ีหลิงหว่านหนีไป 

เห็นท่าทีของนางแล้วต่างก็เหลือบมองนางแวบหนึ่ง
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พวกเขาตดิตามท่านอาจารย์ออกไปท�าพิธีหลายครัง้แล้ว ทว่าวนันี้ 

นบัเป็นครัง้แรกจรงิๆ ทีไ่ด้เหน็คนน่ิงสงบเช่นน้ี นิง่สงบราวกับท่านอาจารย์

เป็นลงิทีถู่กหยอกเย้าตวันัน้ ส่วนคณุหนูผูน้ีเ้พียงแค่ชมง้ิว ดีไม่ดีอกีสกัพักหน่ึง

นางอาจจะปรบมือร้องว่าดีออกมาเสียด้วยซ�้า

จรงิดงัคาด หลงัจากทีห่ลีห่ลงิหว่านดูไปได้สกัพัก นางก็ปรบมอืข้ึนมา

จรงิๆ ทัง้ยังหันหน้าไปมองทางฮหูยินผู้เฒ่าแล้วย้ิมเอ่ย "ท่านย่า ท่านรบีมาดู

เรว็เข้า คนผูน้ีร้�ากระบีไ่ด้น่ามองย่ิงนกัเจ้าค่ะ"

เจ้าไม่รับรู้เลยสักนิดหรือว่าสถานการณ์ตรงหน้าก�าลังเกิดส่ิงใด 

อยู่กันแน่ ในใจฮูหยินผู้เฒ่าเกิดความลังเลขึ้นมาอีกครั้ง หรือตนเอง 

จะใส่ร้ายหลีห่ลงิหว่านเข้าแล้วจรงิๆ ความจริงนางไม่ได้ถูกวิญญาณร้าย 

สิงร่างแต่อย่างใด และเป็นด่ังท่ีนางพูดเช่นนั้นจริงๆ ด้วยไม่อยากให้ตน

เป็นกังวลกับนาง ดังนั้นถึงได้เปลี่ยนไปฉลาดเฉลียวรู้ความขึ้นมา

เมือ่นักพรตหยวนเมีย่วได้ยินค�าพูดเช่นน้ันของหล่ีหลงิหว่าน ใบหน้า

ก็ด�าคล�า้ราวก้นหม้อ กระบีไ่ม้ท้อในมอืเขาก็ยิง่ร่ายร�าอย่างเร่งร้อนขึน้มา 

เสียงที่ท่องบทสวดก็ดังขึ้นด้วยเช่นกัน ท้ังยังกัดลิ้นตนเองและดื่มน�้า 

ในชามลงไปอกึหน่ึง จากนัน้จงึพ่นไปบนเทียนไขสแีดงใหญ่ท้ังสองเล่มน้ัน 

พลนัก็ได้ยินเสยีงเปรีย๊ะดงัข้ึน เปลวเทียนของเทียนไขสแีดงใหญ่ทัง้สองเล่มน้ัน

ลกุโชนพุ่งพรวดขึน้มากว่าสามจัง้* ในพริบตา

บ่าวรับใช้หญิงภายในจวนที่ดูสถานการณ์อยู่รอบๆ มองจนน่ิงอ้ึง

ไปหมด ยามน้ันต่างพากันเอ่ยว่านักพรตหยวนเมี่ยวผู ้นี้ช่างสมเป็น 

นักพรตชั้นสูงจริงๆ ถึงขั้นมีบ่าวรับใช้หญิงบางคนคุกเข่าลงไปแล้ว

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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หลีห่ลิงหว่านเท้าคางมองอย่างเบือ่หน่าย ในใจคิดว่า ก็ฟอสฟอรสัขาว

อย่างไรเล่า ให้คนอย่างข้าอมไปพ่นลงบนเปลวเทียนเช่นนั้นก็สามารถ 

ท�าให้ไฟลกุโชนข้ึนไปสามจัง้ได้เช่นกัน

คาดว่าอกีฝ่ายคงจะร�ากระบีจ่นเหน่ือยแล้ว เพราะหลีห่ลงิหว่านเหน็ว่า

บนหน้าผากของนกัพรตหยวนเมีย่วมเีหงือ่ผดุข้ึนมา หลงันักพรตหยวนเมีย่ว 

ชีก้ระบีไ่ม้ท้อมาทางหลีห่ลงิหว่านแล้ว เขาก็ฟาดลงมาอย่างรนุแรงคราหนึง่ 

ก่อนจะวางกระบีไ่ม้ท้อลงบนโต๊ะยาว

ขณะนั้นฮูหยินผู ้เฒ่ารีบเข้ามาใกล้พลางเอ่ยถามอย่างร้อนใจ  

"ท่านนักพรต มองออกแล้วหรือไม่ว่าเป็นวิญญาณร้ายอะไรกันแน่"

นักพรตหยวนเมี่ยวยกชายเสื้อขึ้นมาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากตนเอง 

ก่อนรับน�้าที่ลูกศิษย์ส่งมาให้ดื่ม จากน้ันจึงเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึม  

"เป็นจิตดอกเหมยที่กลายเป็นวิญญาณ"

หลี่หลิงหว่านเกือบหลุดหัวเราะออกมาอีกครั้งอย่างกลั้นไม่อยู่  

อย่างน้อยนางก็ยังก้มศีรษะ ท้ังยังยกมือข้ึนมาปิดปากตนเองไม่ให้ 

เสียงหัวเราะดังออกมา ทว่าบ่าก็ยังคงสั่นขึ้นลง

เทียบกับท่ีหลี่หลิงหว่านหลุดหัวเราะออกมาเช่นนี้แล้ว ใบหน้า 

ฮหูยินผูเ้ฒ่ากลบัแสดงอาการนับถือเป็นอย่างย่ิง "ท่านนกัพรตช่างร้ายกาจ

จริงๆ หลานสาวผู้นั้นของข้าแรกเริ่มศีรษะก็กระแทกที่สวนดอกเหมย"

"เช่นนี้ก็ถูกต้องแล้ว" นักพรตหยวนเมี่ยวผงกศีรษะ แสดงสีหน้า

ครุ่นคิดลึกซึ้งยากจะอ่านออก "จะต้องเป็นยามท่ีหลานสาวของท่าน 

ศรีษะกระแทก ท�าให้พลงัหยางอ่อนแรง ปีศาจดอกเหมยจงึเข้ามาสิงร่าง"

"ยามนี้หลานสาวของข้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่" สีหน้าฮูหยินผู้เฒ่า 
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เป็นกังวลอย่างลึกซึ้ง ก่อนจะโค้งค�านับให้กับนักพรตหยวนเมี่ยว  

"ท่านนักพรต ได้โปรดแสดงฝีมอือนัยอดเย่ียมออกมาด้วย ปราบมารร้ายตนน้ี

เสีย ช่วยชีวิตหลานสาวที่น่าสงสารของข้ากลับมา"

นักพรตหยวนเมี่ยวย่ืนสองมือออกมาประคองฮูหยินผู ้ เฒ่า  

ก่อนยกมอืขึน้ลบูเคราตนเองพลางเอ่ยปลอบนาง "ฮหูยินผูเ้ฒ่าวางใจเถิด 

วันน้ีมารร้ายตนนี้ได้เผชิญกับข้าน้อย เช่นนั้นก็เป็นวันตายของนางแล้ว  

เมื่อครู่ข้าน้อยใช้กระบี่ปราบมารปีศาจด�ารงสันติตัดตบะที่นางบ�าเพ็ญ 

มาหลายปีนี้แล้ว อีกประเด๋ียวข้าน้อยจะเก็บนางเข้าไปในน�้าเต้า 

พลังวิญญาณโลกาสะท้านของข้าน้อย จากนั้นก็ให้หลานสาวของท่าน 

ดื่มน�้าละลายผงยันต์อีกชามหนึ่ง รับรองได้ว่าหลานสาวของท่านจะต้อง

หายดีทันทีแน่นอน"

ฮูหยินผู ้ เฒ ่าได ้ ยินแล ้วก็ เอ ่ยขอบคุณนักพรตหยวนเมี่ยว 

หลายต่อหลายครั้ง ก่อนเชิญให้เขาท�าพิธีต่อไป

นักพรตหยวนเมี่ยวพักไปสักครู่หนึ่งแล้วก็หยิบน�้าเต้าในอ้อมแขน

ลกูศษิย์มาเปิดจกุออก ก่อนตะโกนเสยีงดงัไปทางหล่ีหลิงหว่าน "มารร้าย 

เจ้ายังไม่รีบเข้ามาในน�้าเต้าอีกหรือ!"

หลี่หลิงหว่านพยายามกลั้นหัวเราะจนสุดความสามารถ นาง 

ก�าลังจะเงยหน้ามองไปยังน�้าเต้าในมือของเขา ทว่าในหูพลันได้ยินเสียง

คนเรียกนางขึ้นมาก่อน "หว่านวาน!"

หลี่หลิงหว่านเงยหน้ามองไปก็เห็นไฉ่เวยประคองโจวซื่อเข้ามา  

โจวซื่อร่างกายสั่นเทาไปทั้งร่าง น�้าตานองหน้า

เพียงเท่าน้ีก็แล้วไปเถอะ ประเดน็คอืทีด้่านข้างนางยังมหีลีเ่หวยหยวน
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ยืนอยู่ด้วย คนผู้น้ันยามนี้ใบหน้าราวกับมีน�้าแข็งเกาะอยู่ หว่างค้ิว 

ก็เต็มไปด้วยความเย็นชาเหมือนกับช่วงก่อนพายุจะมา ราวกับว่า 

ชั่วขณะต่อมาเขาจะกินเลือดเนื้อสดๆ ของผู้อื่นอย่างไรอย่างนั้น

หลี่หลิงหว ่านพอเห็นท ่าทางเช ่นนี้ของหล่ีเหวยหยวนแล้ว 

ก็สะดุง้ตกใจครัง้ใหญ่ ตอนน้ันนางไม่น่ังยองๆ อกีแล้ว แต่รบีร้อนลกุยืน 

ขึ้นมา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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