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“ทุกสิง่ล้วนอยู่ในมอืท่าน หากท่านต้องการ มหีรือท่ีเขาจะหนพ้ีน มแีต่ท่านน่ันล่ะทีไ่ม่เอาเอง”

“...ข้ายังไม่ได้บอกสกัหน่อยว่าไม่เอา” มูไ่คเวยรูส้กึว่าช่วงน้ีนางหน้าร้อนบ่อยขึน้เรือ่ยๆ

“แล้วเมือ่ไรจะเอาเล่าเจ้าคะ ข้าก�าชบัให้ทางห้องครวัเตรยีมทกุอย่างเอาไว้พร้อมสรรพท้ังก่อน

และหลงัแล้วนะ”

“ข้าแขง็แรงราวกับวัว ยังต้องบ�ารงุอะไรอกี” ดวงตารปูเมลด็ซิง่เบกิกว้าง

หลันกูกูเอานิ้วจิ้มหน้าผากหญิงสาว “อย่างท่านยังต้องบ�ารุงอีกหรือ ข้าให้คนเตรียมไว้ให้ 

ท่านอ๋องต่างหาก เพราะเขาคอืคนทีน่่าจะได้รบัการบ�ารงุมากกว่า”

มูไ่คเวยอยากร้องไห้แต่ไร้น�า้ตา

หากเป็นคู่สามีภรรยาท่ัวไป เมื่อถึงคืนเข้าหอ เจ้าสาวย่อมนอนนิ่งๆ อย่างอดทนในขณะท่ี 

เจ้าบ่าวเป็นฝ่ายออกแรง แต่สถานการณ์ระหว่างนางกับคงัอ๋องกลบัแตกต่างออกไป

เพราะแปดส่วนบอกว่าคนท่ีต้องนอนน่ิงควรจะเป็นเขา ในขณะท่ีคนควรจะออกแรงคอืนาง
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มากกว่ารักครั้งนี้ภูมิใจน�าเสนอเรื่อง 'ชายาพกดาบเข้าห้องหอ' แก่ท่านนักอ่าน

ทุกท่านค่ะ เป็นผลงานของท่านนักเขียน 'เหลยเอินน่า' ซึ่งน่าจะเคยผ่านตาแฟนๆ 

มากกว่ารักกันมาบ้างแล้วจาก 'เจ้าดวงใจ' และ 'ทาสหัวใจ' ค่ะ

ส�าหรับเร่ืองน้ีใครที่ถูกใจนางเอกแข็งแรง ดุดัน กับพระเอกอ่อนแออ้อนแอ้น 

คล้ายๆ กับ 'แม่ทัพอยู่บน ข้าอยู่ล่าง' น่าจะชอบคาแร็กเตอร์ของพระเอกนางเอก 

เร่ืองน้ีเช่นกนัค่ะ ซึง่ 'มูไ่คเวย' เป็นถงึหวัหน้าสีปั่กษผีูม้ผีลงานมากมายในการสบืสวน

ไล่ล่าคนร้าย จนความสามารถเข้าตาไทเฮา ได้พระราชทานสมรสให้กับคังอ๋อง  

'ฟู่จิ่นซี' ผู้อ่อนแอขี้โรค

ความรักอลหม่านของคนสองคนที่ดูต่างกันสุดข้ัว เมื่อพระชายาผู้ห้าวหาญ

เอะอะเป็นต้องจับดาบ จับแส้ข้ึนมาจัดการคนร้าย แม้แต่สามีก็ไม่เว้นถูกเล่นงาน 

มิต่างกัน พร้อมการไขคดีปริศนาเกี่ยวกับการตายของแม่นางและพ่อแม่เขา รวมถึง

การปรากฏตัวของชายชุดด�าที่ดูคุ้นเคยในสายตานางเสียเหลือเกิน หากท่านนักอ่าน

อยากรู้เรื่องราวต่อไปแล้ว เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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✱  มู่เจิ้งหยาง มือปราบเทวดาคนก่อน เป็นบิดาและอาจารย์ของ 
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✱  เฟิ่งชิงเฉิง ผู้อาวุโสหญิง ช่วยชีวิตฟู่จิ่นซีไว้ในอดีต เป็นยายเฒ่า 

  เซียนพิษ

✱  หลิ่วเหยียนกัว้ เป็นนักพรต ข้ึนช่ือเร่ืองการท�านายทายทกั เป็นทีเ่คารพ 

  ของหลีอ๋อง

✱  เมิ่งอวิ๋นเจิง ศษิย์พีใ่หญ่ของมู่ไคเวย เป็นมอืปราบเทวดาคนปัจจบุนั  

  ในมือมีป้ายแผ่นเหล็กนิล ฉลาดเฉลียวเก่งกาจ

✱  หลีอ๋อง องค์ชายห้า ผู้มีร่างกายอ้วนท้วน จอมตะกละ 

แนะนำ�ตัวละคร
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1

ณ เมอืงหลวงแห่งเทียนเฉาอนัเป็นทีป่ระทบัของโอรสสวรรค์ ปีใหม่

เพ่ิงผ่านพ้นไปท�าให้บรรยากาศช่วงส้ินปียังคงเหลืออยู่ ทว่าคุกของ 

ศาลยุติธรรมกลับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นอย่างกะทันหัน เปลวเพลิงลุกโหมขึ้น

ในช่วงกลางดึกที่มีหิมะโปรยบางเบาจึงสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที ่

เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ย่ิงถ้ายืนอยู่บนที่สูง แม้จะห่างออกไปสิบกว่า 

ช่วงถนนก็ยังมองเห็นไฟสีแดงวาบๆ นั้นได้

ศาลยุติธรรมเป็นหน่ึงในสามตุลาการ* แห่งราชวงศ์ซึ่งมีหน้าที่

ลงโทษจ�าคุกและสืบสวนคดีต่างๆ ท�าให้มีเอกสาร หนังสือราชการ และ

หลักฐานจ�านวนมหาศาลถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นเวลาหลายปี หาก 

ทุกอย่างถูกเปลวอัคคีกลืนกินไปจนหมด ผลลัพธ์คงยากจะคาดเดา 

ประกอบกับในห้องขังยังมีนักโทษถูกจองจ�าอยู่ด้วย พวกเขาย่อมไม่อาจ

* สามตุลาการ หมายถึงกรมอาญา ศาลยุติธรรม และส�านักตรวจการ มีหน้าท่ีพิจารณาคดีส�าคัญร่วมกัน 
โดยเฉพาะ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกว่าหน่วยหยาเหมิน หรือหน่วยประตูหกบาน
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ชายาพกดาบเข ้าห้องหอ

ละเลยเพลิงที่มาเยือนในช่วงกลางดึกนี้ได้

นีไ่ม่ใช่เรือ่งของเขา และเขาไม่ควรเข้ามายุง่ แต่กลบัจ�าเป็นต้องยุ่ง

บรุษุหนุม่ในชดุตระเวนราตรสีดี�าย่างกรายไปตามสายลมเพ่ือเข้าไป

ส�ารวจบริเวณที่ไฟมอดไปแล้ว

ดูเหมือนจะมีนักโทษอุกฉกรรจ์คนหน่ึงฉวยโอกาสตอนท่ีพวกผู้คุม

ก�าลังช่วยกันดับไฟอย่างวุ่นวายแอบหนีออกไปจากคุกของศาลยุติธรรม 

โดยมีเหล่ามือปราบก�าลังตามไปจับกุมนักโทษที่หลบหนีคนนั้นอยู่

อืม...แต่...แทนที่จะบอกว่า 'จับกุม' มิสู้บอกว่า 'ตามหาร่องรอย'  

จะดีกว่า 

เน่ืองจากมือปราบใหญ่น้อยในเมืองหลวงมีจ�านวนเกือบร้อยคน 

ท�าให้ทางเข้าออกของท่ีว่าการสามตุลาการล้วนอยู่ภายใต้กฎระเบยีบและ

ธรรมเนียมอันเคร่งครัด อาคารท่ีว่าการตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองจะมี

ประตเูปิดไปทางทศิใต้ แม้อาคารจะมพ้ืีนท่ีกว้างขวาง แต่กลบัมปีระตใูหญ่ 

ที่เปิดออกไปทางทิศใต้ซึ่งน�าไปสู ่ภายนอกได้เพียงทางเดียว ท�าให้ 

สามตลุาการมปีระตทูีจ่ะเปิดออกไปได้แค่สามบาน ซึง่ประตทูกุบานจะมี

ลกัษณะเป็นประตูบานคู่ท่ีทาด้วยสดี�า ยามประตทูัง้สามเปิดออกพร้อมกัน 

จะมีบานประตูทั้งหมดหกบานพับ

เวลานี้ มือปราบของหน่วยประตูหกบานได้แยกออกกันเป็นกลุ่ม 

กลุ่มละสองถึงสามคน โดยก�าลังคนและม้าสองกลุ่มก�าลังไล่ล่านักโทษ

ด้วยการควบม้าไปตามถนนใหญ่และตรอกเล็ก พวกเขาพูดคุยกัน 

เสียงดังเหมือนกลัวชาวบ้านจะไม่รู้ว่าหน่วยประตูหกบานก�าลังปฏิบัติ

ภารกิจอย่างไรอย่างน้ัน ส่วนก�าลังคนและม้าอีกสามกลุ่มท่ีเหลือเมื่อ 
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ได้รบัสญัญาณก็เร้นหายไปในความมดือย่างเงยีบเชยีบราวกับไม่มตีวัตน

ดูน่าสนใจไม่น้อยเลย

ทีแ่ท้นกัโทษแหกคุกท่ีได้ลมช่วยหนนุน�าใบเรอืก็ไม่ได้ดวงดจีรงิๆ แต่

เพราะมีใครบางคนจงใจ 'ปล่อยเสือกลับภูเขา'* เพ่ือ 'คล�าตามเถาวัลย ์

ไปหาผลแตง'** ต่างหาก

ดสู ิพอกองหน้ามัน่ใจว่าคนร้ายหนีออกไปได้ 'โดยสะดวก' ไฟด้านหลัง 

ก็ถูกควบคุมได้อย่างเรียบร้อย 

เยี่ยมยอด!

ชายหนุม่ท่ีหมอบอยู่บนทีส่งูมองหญิงสาวในชดุเจ้าหน้าทีส่นี�า้หมกึ

ด้วยแววตาวาวโรจน์

นางมีรูปร่างอรชรแน่งน้อย ย่ิงมาอยู่กับพวกมือปราบหลังเสือ 

เอวหมีท่ีมีรูปร่างก�าย�าล�่าสันแล้ว ก็ย่ิงเน้นให้เห็นถึงความอ้อนแอ้น

บอบบางชดัเจนย่ิงขึน้ ทว่าทัง้เอวและแผ่นหลังของหญิงสาวกลับหยัดตรง

สู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

นางปล่อยไหล่ ทิง้ศอก ท่วงท่าดสูบายๆ ก็จรงิ แต่กลบัให้ความรูส้กึ

งามสง่าเด็ดเด่ียว ภายนอกงดงามหมดจดสดใส เป่ียมด้วยความน่าค้นหา 

ทว่าภายในกลับแกร่งกร้าวอย่างน่าเหลือเชื่อ เขารู้ว่านางเป็นบุคคล 

ชั้นยอด

การเตร็ดเตร่อยู่ในเมืองหลวงและใช้ชีวิตอย่าง 'หลบๆ ซ่อนๆ'  

คอยมองและฟังข่าวจากทั่วทุกสารทิศอาจท�าให้เขาไม่รู้จักคนอื่นๆ แต่

ไม่มีทางไม่รู้จักนาง หัวหน้ากลุ่มสี่ปักษีแห่งหน่วยประตูหกบาน

* ปล่อยเสือกลับภูเขา หมายถึงการปล่อยคนเลวให้กลับคืนถิ่น ก็เหมือนกับการปล่อยต้นตอภัยร้ายให้คงอยู่
** คล�าตามเถาวัลย์ไปหาผลแตง เป็นส�านวน หมายถึงอาศัยเบาะแสสืบเสาะไปเรื่อยๆ จนค้นพบความจริง
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ขุนนางหลวงขั้นสามผู้มีสมญา 'อสุราหน้าหยกแห่งเมืองหลวง'

ศิษย์น้องของเมิ่งอวิ๋นเจิง 'มือปราบเทวดา' คนปัจจุบัน

บุตรสาวของมู่เจิ้งหยาง 'มือปราบเทวดา' คนก่อน

มู่ไคเวย

เมื่อคิดพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนจะพบว่ามู่ไคเวยอายุเท่ากับเขา แต ่

ในช่วงระยะเวลาหลายปีนี้นางได้คลี่คลายคดีไปจ�านวนไม่น้อยจน 

กลายเป็นหัวหน้าสี่ปักษีและขุนนางหลวงขั้นสาม ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได ้

เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญ และยิ่งไม่ใช่เพราะมีบิดาช่วยหนุนหลัง

ชายหนุม่ถึงกับทอดถอนใจเพราะสตรีนางนีม้ฝีีไม้ลายมอืเหนือกว่า

เขามาก

นางทุ่มเทท�างานเพ่ือบ้านเมอืงและราษฎร เพ่ือปกป้องความสงบสุข 

และมั่นคงของทุกคน ส่วนตัวเขาหากสลัดฐานันดรอันสูงส่งท้ิงไปแล้ว 

เกรงว่าคงไม่มีค่าคู่ควรแม้แต่จะถือรองเท้าให้นางด้วยซ�้า

ทางด้านมูไ่คเวยเหน็ผูใ้ต้บงัคบับญัชาออกไปปฏบิตัติามค�าสัง่แล้ว 

นางก็กระโดดขึ้นไปว่ิงบนหลังคา นางทั้งซุ่มซ่อน เหาะเหิน และไล่ล่า 

ไปในทิศทางที่ถูกก�าหนดไว้แล้ว

นักโทษอุกฉกรรจ์แหกคุกถูกพวกมือดีของหน่วยประตูหกบาน 

คอยสกัดจนเหลอืทางหนแีค่ทางเดียว เจ้านกัโทษทีก่�าลงัห้อหนไีม่ทนัรูต้วั

ด้วยซ�้าว่าตนเองก�าลังถูกล้อม เจ้านักโทษมุดตัวเข้าไปในทุกช่องทาง  

ไม่เว้นแม้แต่รูสุนัขลอด

เจ้านักโทษอาศัยเลาะเลียบไปตามก�าแพงจนเข้าใกล้ประตูเมือง

Page_�������������������.indd   10 8/10/2562 BE   17:55



11

เหลยเอินน่า

เขาเข้าใจว่าถ้าใช้มือเปล่าแย่งดาบมาจี้จับนายทหารพวกท่ี 

เฝ้าประตูเมืองส�าเร็จ ย่อมสามารถบีบให้นายทหารขี้กลัวเปิดประตูให้ได้ 

แต่เขาต้องท�าให้ส�าเร็จก่อนที่หน่วยประตูหกบานจะมาถึง หาไม่ คืนนี ้

เขาคงเสียแรงเปล่า และสิ่งที่รอคอยอยู่ก็คือแท่นประหารที่พร้อมจะ 

บั่นคอเขาอยู่แล้ว

สิ่งเดียวท่ีเจ้านักโทษน้ันคิดไม่ถึงก็คือมีพลทหารลาดตระเวน 

กลางคืนมาขวางหน้า!

คนเรามักมีสามด่วน* ท�าให้ยามท่ีพลทหารลาดตระเวนกลางคืน

ถ่ายเบาในตรอกที่ลับตาเสร็จ หยิบไม้กับฆ้องที่วางอยู่ข้างตัวเดินออกมา

แล้วก็เผชิญหน้ากับคนร้ายแหกคุกในระยะประชิดพอดี

"เจ้า...เจ้า...ชุดนักโทษ...เจ้าใส่ชุดนักโทษ!" ดวงตาสะลึมสะลือ

อย่างคนง่วงนอนของพลทหารลาดตระเวนกลางคืนพลันเบิกกว้าง  

เขาก้าวถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าว ตั้งท่าจะตีฆ้องร้องตะโกน แต่กลับถูก

คนร้ายพุ่งพรวดเข้ามาเค้นคอหอยเสียก่อน

ในช่วงเวลาวิกฤตน้ัน หินก้อนเล็กสองก้อนก็ถูกดีดออกไปจากมือ

ลึกลับ!

หินก้อนแรกพุ่งตรงเข้าหาไหล่กว้างของคนร้ายท่ีก�าลังท�าเรื่อง

อ�ามหิต ส่วนหินก้อนท่ีสองแม้จะมีขนาดเล็กกว่าก้อนแรก แต่มันกลับ 

ชนหินก้อนแรกให้แหลกเป็นผุยผงได้ในพริบตา ก่อนหน้าท่ีหินก้อนแรก

จะกระแทกถูกเป้าหมาย

แม้คนร้ายจะไม่ได้ถูกก้อนหินที่เป็นอาวุธลับท�าร้าย แต่เหตุการณ์

* คนเรามกัมสีามด่วน หมายถึงเรือ่งเร่งด่วนในชวิีตประจ�าวันท่ีเลีย่งไม่ได้ คอืการถ่ายหนกั ถ่ายเบา และผายลม
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ที่เกิดข้ึนในช่วงระยะเผาขนนี้ก็ท�าให้มันตกใจจนขนลุกชัน ลมหายใจ 

ฟืดฟาด น้ิวท้ังห้าที่หมายเค้นเอาลมหายใจของพลทหารลาดตระเวน 

กลางคืนไปจึงเผลอคลายออก

คนร้ายสะดุง้เฮอืก เดมิทีเขาตัง้ใจจะจบัพลทหารลาดตระเวนกลางคืน 

ไว้เป็นตวัประกัน แต่แค่ก้าวออกไปข้างหน้าเพียงหนึง่ก้าวก็มเีงาด�ามาขวาง 

อยู่ตรงหน้าของพลทหารลาดตระเวนกลางคืนที่ก�าลังตัวสั่นเทิ้ม

แสงสีเงินสาดใส่ตาคนร้ายพร้อมเรี่ยวแรงมหาศาล และไอเย็นจัด

จากกระบ่ีประจ�าตัวของมอืปราบหน่วยประตหูกบานจ่อเข้าทีเ่ส้นเลอืดใหญ่ 

บนคอของมัน

มู ่ ไคเวยคิดไม ่ถึงว ่าแผนในวันน้ีจะยุ ่งยากเพราะพลทหาร 

ลาดตระเวนกลางคืนคนหนึ่ง!

แต่นางไม่อาจทนเห็นคนทัง้คนตายไปต่อหน้าต่อตาได้จงึต้องยอม

ลงมือ ทว่าการจะปล่อยให้คนร้ายจอมเจ้าเล่ห์หนีไปได้อย่างแนบเนียน

และสมเหตุสมผลก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

หากอีกฝ่ายสะกิดใจขึ้นมาว่าคืนนี้หน่วยประตูหกบานก�าลังแอบ

ตามรอยเพ่ือคล�าตามเถาวัลย์ไปหาผลแตงล่ะก็ การค้นหาความจริงท่ี 

ซ่อนอยู่ก็จะยากทบทวีย่ิงขึ้นไปอีก แต่สิ่งท่ีท�าให้มู่ไคเวยตกใจคือเร่ือง

ตัก๊แตนจ้องจบัจกัจัน่ นกขมิน้อยู่ข้างหลงั* นางนึกว่าตนเป็นนกขมิน้ โดย

หารู้ไม่ว่าความจริงแล้ว นกขมิ้นคือผู้อื่น...มีใครบางคนตามหลังนางอยู่ 

และท�าลายลูกหินที่เป็นอาวุธลับของนาง เมื่อครู่นี้เองที่หญิงสาวเพิ่งรับรู้

ได้ถึงลมหายใจของอีกฝ่าย

* ตั๊กแตนจ้องจับจักจั่น นกขมิ้นอยู่ข้างหลัง หมายถึงกระท�าการโดยมองแต่ประโยชน์ตรงหน้า ไม่คิดเผื่อ 
ให้รอบด้าน ไม่ค�านึงถึงอันตรายที่อาจซุ่มซ่อนอยู่ข้างหลัง
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เป็นไปได้ว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่า และยังมีวรยุทธ์สูงส่งกว่านาง

แต่อย่างน้อยนางก็ได้เปรียบเรื่องพื้นที่และก�าลังคน 

เมืองหลวงเป็นถิ่นของนาง ขอเพียงรั้งตัวคนผู้นั้นเอาไว้ให้ได้ ไม่ถึง

หน่ึงเค่อ* เจ้าหน้าทีก่ลุม่สีปั่กษคีนอืน่ๆ กับมอืปราบจลุปักษจีะต้องสงัเกต

เห็นความผิดปกติและเร่งมาให้ความช่วยเหลือ มู ่ไคเวยจึงไม่ต้อง 

พะวงหลัง ทว่าแผนคืนนี้คงต้องพังเพราะไม่สามารถปล่อยตัวคนร้าย 

ให้หนีไปได้จริงๆ

"ออกมาได้แล้ว สหาย กล้าท�าแล้วไม่กล้ารับหรือ"

แขนนางถืออาวุธมัน่ สายตาท่ีกวาดมองไปในท่ีมดืนัน้เปรียบได้กับ

กระบี่ที่ชักออกจากฝัก พลางเอ่ยด้วยน�้าเสียงเนิบช้าชัดเจน

จังหวะน้ีเอง พลทหารลาดตระเวนกลางคืนก็ตกใจจนแข้งขาอ่อน 

ไม่มีแรงจะตะกายหนีไปได้ไกล ส่วนคนร้ายก็มีเหงื่อเม็ดเป้งผุดขึ้นมา 

เต็มหน้า และนิ่งเป็นก้อนหินโดยไม่กล้าขยับ

ฟึ่บ!

มู่ไคเวยคอยสังเกตการณ์อยู่ตลอดนางจึงแน่ใจว่า 'นกขมิ้น' ซ่อน

อยู่ในท่ีลบัตาบรเิวณก้อนหนิ และกลัน้ใจรอคอย ทว่าสิง่ทีต่อบกลบัมาคอื

ลูกหินที่เป็นอาวุธลับก้อนหน่ึงซึ่งแหวกอากาศมา แต่เป้าหมายที่โดน 

เล่นงานกลับไม่ใช่นาง แต่เป็นพลทหารลาดตระเวนกลางคืนที่เป็น 

มะพลับนิ่ม** ท�าให้มู่ไคเวยต้องช่วย

หญิงสาวย่ืนแขนไปคว้าตัวพลทหารลาดตระเวนกลางคืนกลับมา

ท�าให้เขารอดพ้นจากการถูกโจมตีได้อย่างฉิวเฉียด แต่ยังไม่ทันได้ 

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
** มะพลับนิ่ม อุปมาถึงคนที่อ่อนแอไร้อ�านาจ ต้องตกเป็นเบี้ยล่างถูกคนอื่นข่มเหงรังแก
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หยุดหายใจ อาวุธในมอืกลบัถูกบางสิง่มากระทบ เปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้าม

ได้ฉวยโอกาสตอนที่นางเสียสมาธิพุ่งออกมาช่วยคนร้าย

"ยอมให้จับเสียโดยดี!" ร่างบางเคลื่อนไหวอย่างปราดเปรียว 

ด้วยกระบวนท่าที่ดุดัน นางชิงเข้าพัวพันก่อนเป็นฝ่ายถูกโจมตี

ฝ่ายตรงข้ามใช้มือข้างหนึ่งยึดตัวคนร้ายไว้อย่างให้การคุ้มครอง 

และใช้มอือีกข้างต่อสูกั้บนาง ช่วงแรกเขาถูกมูไ่คเวยเล่นงานไม่ย้ังจนต้อง

ถอยหลงักรดู แต่กลบัไม่มท่ีาทว่ีาจะพ่ายแพ้ ซ�า้ยังสามารถหลกีหลบอาวุธ

ของนางไปได้

เขาหายใจเข้าลึกเฮือกหนึ่งแล้วใช้แขนยาวทรงพลังส่งตัวคนร้าย 

ขึ้นไปบนก�าแพง ก่อนตวาดเสียงกร้าว "มีคนให้ข้ามาช่วยเจ้า ยังไม่รีบ 

หนีไปอีก!"

คนร้ายถูกเหว่ียงขึ้นไปบนก�าแพงโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า

จึงล้มโครมเจ็บไปทั้งร่าง ย่ิงได้ยินค�าพูดประโยคนี้ เขาก็หลุดปากด่าทอ

ออกมาว่า "หากเจ้าโล้นน่ันไม่มาช่วยข้า ข้าจะลากไส้มันออกมาให้หมดเลย  

โอ๊ย! มารดามันเถอะ...เจ็บโว้ย!"

"ยังไม่ไปอีก! อยากหัวขาดจริงๆ หรือ!"

ช่วงที่ชายหนุ่มพูด มู่ไคเวยก็สูดลมหายใจเข้าปอดลึกแล้วเหยียบ

ก้อนหินที่ยื่นออกมานอกตัวก�าแพงเหินตัวขึ้นไปด้านบน

หญิงสาวแผดเสียงเข้ม "หยุดนะ!"

แต่นั่นมิเท่ากับเป็นการ 'เร่งกระตุ้น' คนร้ายหรือ

ชั่วเวลาน้ี ไม่ว่าจะเจ็บเน้ือปวดตัวสักเพียงใด คนร้ายก็ต้องกัดฟัน

แล้วฝืนหยัดกายขึ้นเพื่อหนีออกจากเมือง
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มู่ไคเวยตั้งท่าจะตามแต่กลับถูกสกัดเอาไว้

เมื่อหมดห่วงให้ต้องพะวง บุรุษปริศนาก็ใช้มือเปล่าต่อกรกับ 

หญิงสาวผู้ถืออาวุธ เงาสองร่าง...หนึ่งใหญ่หนึ่งเล็กเคลื่อนพลิ้วอยู่บน 

ทีส่งู หลังต่อสูกั้นเกือบร้อยกระบวนท่า ในมอืของบรุุษปรศินาก็มขีองมคีม

สีเงินขนาดประมาณครึ่งแขนโผล่ออกมาสกัดกระบี่ที่ฟาดลงมาอย่าง

รุนแรงของมู่ไคเวยเสียงดังแกร๊ง

มู่ไคเวยผงะไปด้านหลังแล้วเสียหลักล้มลง

ลมหายใจของหญิงสาวหอบกระชั้นเล็กน้อย นางรู้สึกเจ็บง่ามมือ

แปลบๆ ทว่าสายตาทีจ้่องมองฝ่ายตรงข้ามกลบัไม่กะพริบเลยแม้แต่น้อย 

เพราะบัดนี้นางสามารถพจิารณาคนตรงหน้าได้อย่างละเอียดแล้ว

เขาเป็นบรุษุทีส่วมชดุตระเวนราตรสีดี�า ไหล่กว้างเอวสอบ แขนขายาว  

รปูร่างสงูใหญ่ แต่ยังไม่ถึงขนาดหลงัเสอืเอวหมหีรือเป็นภเูขาขนาดย่อมๆ 

อากัปกิริยาของเขาก็แคล่วคล่องว่องไว แม้เขาจะดูผอมเพรียว แต่ 

กล้ามเน้ือทุกมัดเหมือนมีพละก�าลังแอบแฝงอยู่ ราวกับสามารถน�า 

ออกมาใช้ได้อย่างไม่มหีมดสิน้ ช่วงท่ีต่อสูกั้นเมือ่ครู่ มูไ่คเวยรบัรู้ได้ถงึการ

ย้ังมือของฝ่ายตรงข้าม ท�าให้นางนึกสงสยัว่าเขายังไม่ได้ใช้ความสามารถ

ที่มีอยู่ออกมาทั้งหมด

หรือบางที...อาจจะยังไม่ถึงแปดส่วนเสียด้วยซ�้า

มู่ไคเวยเห็นหน้าเขาไม่ชัด เพราะยามนี้แสงจันทร์ถูกเมฆบดบังอยู่ 

รัศมีอ่อนๆ ท่ีทอดลงมาบนก�าแพงและส่องกระทบหน้ากากเนื้อบางท่ี 

เลียนแบบหนังมนุษย์ของเขาเปล่งรัศมีแปลกตา ท�าให้มองเห็นนัยน์ตา 

สีด�าเป็นมันวาว
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นี่เป็นเทพจากที่ใดกัน!

การท่ีเมืองหลวงมียอดฝีมือปรากฏตัวข้ึนมาอย่างเงียบเชียบเป็น

ความบกพร่องในหน้าทีข่องนางผูเ้ป็นหวัหน้ากลุม่สีปั่กษแีห่งหน่วยประตู

หกบาน

จู่ๆ บุรุษตรงหน้าก็ถอนหายใจเบาๆ น�้าเสียงห้าวทุ้มดังขึ้นจาก 

หลงัหน้ากากว่า "กระบีส่ัง่ท�าพิเศษของหน่วยประตหูกบานไม่อาจดแูคลน

ได้เลยจริงๆ ทั้งน�้าหนักเบา คล่องแคล่ว และดุดัน คุณสมบัติก็ครบครัน 

ท�าได้ท้ังแทง ฟัน พลิก และตัด ซ�้ายังเปล่งประกายในความมืดได้เป็น

ระยะ อีกท้ังไม่ยึดติดกับแบบแผน สามารถพลิกแพลงได้หลากหลาย  

สมกับเป็นอาวุธที่ดี" เขาพูดพลางโบกแท่งแหลมท�าจากเงินในมือ 

เหมือนก�าลังแสดงละคร อึดใจต่อมาอาวุธแหลมชิ้นนั้นก็หายไป

น่าจะเป็นอาวุธลับที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อ เขาถึงหยิบใช้ได้ตามใจ 

เช่นน้ี มูไ่คเวยคิดด้วยอารมณ์ทีเ่ริม่นิง่แล้ว หลงัจากปรบัอารมณ์อยู่ครู่หน่ึง 

นางก็พูดเสียงเย็น "ไม่ทราบว่าท่านมีนามว่าอะไร"

ชายหนุ่มส่ายหน้า "ผู้น้อยต�่าต้อยไม่คู่ควรให้มีนามเรียกขาน"

"เช่นนั้นก็ตั้งมาสักชื่อเถิด"

การท่ีจู่ๆ  มูไ่คเวยขอร้องมาเช่นนีท้�าให้บรุษุปรศินาชะงักงัน สองตาเขา 

กะพรบิปรบิๆ ก่อนออกปากขอรบัการสอนสัง่อย่างหน้าไม่อายว่า "...เหตใุด 

ข้าจึงไม่อาจไร้นาม"

เสยีงตอบของมูไ่คเวยน่ิงสนทิ "หากท่านไร้นาม หน่วยประตหูกบาน

คงตามจับตัวล�าบาก"

ชายหนุ่มรู ้ได้ทันทีว่าคืนน้ีตนได้กลายเป็นก้างชิ้นใหญ่ที่ไม่ว่า 
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อย่างไรมู่ไคเวยก็คงไม่ยอมปล่อยไป หากวันนี้นางจับเขาไม่ได้ พรุ่งนี ้

หญิงสาวย่อมต้องติดประกาศไปทั่วเมืองและใช้ก�าลังของหน่วยประตู 

หกบานตามจบัเขาไปจนสดุหล้าฟ้าเขยีวแน่ ทว่าการจบัคนต้องมใีบหน้า

และชือ่ทีช่ดัเจน เรือ่งใบหน้า...เขามแีล้ว ซ�า้ยังชดัแจ้งหนกัแน่นดจุขุนเขา 

ขาดเพียงนามเท่านั้น

บรุษุปรศินาเกาหพูลางหัวเราะหึๆ "หรอืไม่ หัวหน้ามูแ่ห่งกลุม่สีปั่กษี

ลองตั้งสมญานามดีๆ ให้ข้าสักชื่อเถิด" 

คนผู้นี้กะล่อนอย่างหาตัวจับได้ยาก รู้จักยอกย้อนกลิ้งกลอก ช่วงที่

คุยกัน มู่ไคเวยจับได้ว่าอีกฝ่ายมีส�าเนียงการพูดอย่างคนเมืองหลวงแท้ๆ 

หากไม่ใช่ทหารหลวงของราชส�านักท่ีเป็นฝ่ายธรรมะ ก็ต้องเป็นคนที่ 

แฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงมานานมากแล้ว

หัวคิ้วของมู่ไคเวยย่นเข้าหากันเล็กน้อย นางโค้งริมฝีปากเป็น 

รอยยิ้มแค่บนใบหน้า แต่ดวงตาไม่ได้ยิ้มด้วย

"ท่านสวมชุดสีด�าปลอด เช่นนั้นก็แซ่เฮยเถอะ แซ่เฮยนามว่าซาน  

ดีหรือไม่"

"...เฮยซาน?" ดวงตาสองข้างเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อ

มู่ไคเวยพูดต่อ "หากไม่ชอบเฮยซานจะเป็นโม่ซาน เสวียนซาน 

หรืออูซานก็ได้ เลือกมาสักชื่อหนึ่งเถอะ"

บรุษุปรศินาแผดเสยีงลัน่อย่างอดไม่อยู่ "เหตใุดต้องเป็นล�าดับสาม 

ข้าเป็นลูกคนโตและเป็นลูกโทนของบ้าน เหตุใดถึงถูกเตะโด่งให้เป็น 

อันดับสามเสียได้เล่า"

อ้อ...ลูกโทนเช่นนัน้หรือ เบาะแสเล็กน้อยนีท้�าให้หัวใจของมู่ไคเวย 
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กระตุกเล็กน้อย ทว่าสีหน้ายังคงนิ่งสนิท

"เทีย่วท่องยุทธภพต้องรบัอันดับสาม น่ีเป็นมารยาททีพึ่งมใีนยุทธภพ 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน มิกล้าอวดโอ่ตน  

ในเมื่อท่านเรียกตัวเองว่า 'ผู้ต�่าต้อย' ย่อมชื่อ 'เฮยต้า' ไม่ได้"

ชายหนุ่มถูกดักคอจนเถียงไม่ออก สองตายิ่งเบิกกว้างขึ้น เมื่อเห็น

หญิงสาวเก็บกระบี่กลับเข้าฝัก เขาก็ต้องหรี่ตาลง แววตาเป็นประกาย 

วับวาว

มูไ่คเวยไม่คิดจะคอยค�าตอบ นางพูดข้ึนเองว่า "ท่านซานใช้มอืเปล่า

ต่อสูกั้บกระบีข่องข้า เป็นการต่อให้ข้าอย่างมาก เช่นนัน้ เรามาประมอืกนั

อีกยกหนึ่งดีกว่า ข้าเคยฝึกวิชามือคว้าจับเจ็ดสิบสองท่ามาบ้าง ไม่ทราบ

ว่าท่านซานจะกล้ารับค�าท้าหรือไม่"

บรุษุปรศินาชะงกัก่อนจะรูต้วัว่า 'ท่านซาน' ทีน่างเรยีกหมายถึงตวัเขา  

ใบหน้าคมคายจงึบึง้ตึงและมมุปากกระตกุ เขานกึดใีจท่ีมหีน้ากากเนือ้บาง 

ช่วยซ่อนท่าทีทั้งหลายนี้เอาไว้

อีกประการคือนางก�าลังย่ัวเขาเพ่ือถ่วงเวลาร้ังเขาเอาไว้ เพราะ 

นับต้ังแต่ท่ีมู่ไคเวยถามชื่อจนเป็นฝ่ายตั้งสมญานามให้น้ัน บทสนทนาที่

ด�าเนินไปเรื่อยๆ นี้มีเป้าหมายอยู่ที่การรั้งเขาไว้ ไม่ยอมให้จากไป

เขามองออก แต่กลับหนีไปไม่ได้

ไม่ใช่เพราะหนีไม่ได้ แต่เพราะไม่อยากหนี

เขาอยากพูดคุยกับนาง อยากได้ยินเสียงนาง เป็นความปรารถนา

ที่มีมานานแสนนานแล้ว

ทัง้ทีเ่ป็นถึงหวัหน้ากลุม่สีปั่กษแีห่งหน่วยประตหูกบาน แต่หญิงสาว 
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กลับมีรูปร่างเล็กอ้อนแอ้นดูน่าเอ็นดู นิสัยห้าวหาญ เข้มงวดดุดัน แต่ 

ขณะเดียวกันก็ดูน่ารัก และในที่สุดชายหนุ่มผู้ 'ต�่าต้อย' ที่อยากจะพูดคุย

กับนางเพราะ 'สถานการณ์บงัคบั' ก็ไม่ได้ผดิค�าสาบานเมือ่สบิเจด็ปีก่อน 

ในเมื่อไม่ผิดต่อความตั้งใจของตัวเองเช่นนี้แล้ว จะให้เขาปล่อยโอกาสนี้

ไปง่ายๆ ได้อย่างไร จะท�าใจได้อย่างไร...

"ใต้เท้ามูอ่ยากหาคนซ้อมวิชามอืคว้าจบัด้วยหรอื ข้า เอ่อ...เฮยซาน

ยินดีร่วมด้วยอย่างยิ่ง"

ชายหนุ่มเพิ่งพูดจบค�า เงาร่างสายหนึ่งก็พุ่งเข้าหา

มู่ไคเวยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้หายใจ นางปราดเข้ากระหน�่า 

เล่นงานเขาดุจพายุซัดสาด

หลักส�าคัญของวิชามือคว้าจับอยู่ท่ีแขนขาท้ังส่ี หลักรองอยู่ท่ี 

ความว่องไวของสองแขนและนิ้ว ท�าให้มู่ไคเวยท่ีตัวเล็กน่ารักสามารถ 

ใช้วิชามือคว้าจับเจ็ดสิบสองท่าได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว นางต้องการ

ใช้วิธีสี่ต�าลึงปาดพันชั่ง* จึงเค้นเอาสุดยอดวิชาออกมา ท�าให้เฮยซาน 

ถูกรุกไล่จนเผยช่องออกมาเล็กน้อย

ทนัใดน้ันก็มเีสยีงดังแกร๊ก เฮยซานก้มลงมองใบหน้าใสกระจ่างของ

หญงิสาวทีเ่ข้ามาอยู่ตรงหน้า สหีน้าจรงิจงัของนางท�าให้เขาใจสัน่ ชัว่ขณะน้ัน  

สมองของชายหนุ่มพลันว่างเปล่าขาวโพลน แต่พอได้สติในครู่ถัดมา  

ข้อมือขวาก็มีกุญแจมือเหล็กสีทะมึนเพิ่มเข้ามาอันหนึ่งแล้ว

นี่ต่างหากที่เป็นเป้าหมายของนาง!

อะไรคือ 'เรามาประมอืกันอีกยกหนึง่ดกีว่า' 'ข้าเคยฝึกวิชามอืคว้าจบั 

* สี่ต�าลึงปาดพันชั่ง เป็นหลักปรัชญาเต๋า หมายถึงการใช้แรงเพียงเล็กน้อยในการเอาชนะแรงที่มากกว่า และ
เป็นหนึ่งในเทคนิคของมวยไท้เก๊ก คือการปัดการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามให้พ้นตัว
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เจ็ดสิบสองท่ามาบ้าง' ความจริงคือนางต้องการหาวิธีประชิดตัวเขา 

เพื่อฉวยโอกาส 'ลอบโจมตี' ตอนเผลอต่างหาก!

ส�าหรบัมูไ่คเวยผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบงานของทางการ การ 'ลอบโจมต'ี 

เช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมแล้ว

หลังจากลอบโจมตีส�าเร็จ นางก็ออกแรงกระตุกกุญแจมือและ 

ขยับริมฝีปากเพื่อพูดอะไรบางอย่าง แต่กลับมีกลิ่นบางๆ โชยมากระทบ

ฆานประสาทเสียก่อน

กลิ่นนี้มัน...มันคือ...

นางชะงักงันไปในบัดดล หัวใจเต้นถ่ีรัว สองตาเบิกกว้างอย่าง 

ไม่อยากเชื่อ!

ทว่าจงัหวะทีน่างสดูลมหายใจเข้าปอดเพียงไม่นาน กุญแจมอืเหล็ก

กลับถูกแย่งชิง

เฮยซานโต้กลบัด้วยวิธีย้อนรอย เขาสวมกุญแจมอืลงบนข้อมอืซ้าย

ของนางเสียงดังแกร๊ก

"มาอย่างไรต้องไปอย่างนัน้ เมือ่หัวหน้ากลุม่สีปั่กษใีส่กุญแจมอืข้าแล้ว  

หากข้าไม่ใส่กุญแจมือท่านตอบ ย่อมเป็นการเสียมารยาทใช่หรือไม่"

นัยน์ตาของชายหนุ่มด�าขลับสุกใส แม้จะมีหน้ากากบางๆ กั้น แต่

มูไ่คเวยยังคงมองเหน็รมิฝีปากทีแ่ย้มย้ิมของเขาได้ถนัดว่าเขาย้ิมกว้างมาก 

เพียงใด

ขณะท่ีหญิงสาวก�าลังจดจ่อ นางสามารถจับกลิ่นแปลกๆ น่ันได ้

ง่ายขึ้นว่ามันมาจากร่างของเฮยซาน

แม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีจนกลิน่นีเ้ลือนรางอยู่ในความทรงจ�า 

Page_�������������������.indd   20 8/10/2562 BE   17:55



21

เหลยเอินน่า

และหัวใจส่วนลึกบอกว่ายังมีเรื่องราวท่ีน่าสงสัยอีก แต่ไม่ว่าอย่างไร 

นางก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยเขา!

มู่ไคเวยไม่สนใจว่าใครจะใส่กุญแจมือใคร เพราะมือซ้ายที่สวม

กุญแจมือของนางคว้าหมับเข้าที่ข้อมือขวาท่ีมีกุญแจมือของเฮยซาน  

ส่วนมือขวาตั้งท่าจะจับไหล่เขา

"ตาข่ายแปดทิศ ปล่อย!" เสียงใสของนางตะโกนก้อง และไม่รู้ว่า

ก�าลังพลของหน่วยประตูหกบานมาแอบซุ่มอยู่บนก�าแพงตั้งแต่เมื่อไร

ทว่าพริบตานั้น แหตาถ่ีแปดมุมขนาดใหญ่สองผืนก็ทิ้งตัวคลี่คลุม

ลงมาจากท้องนภาในยามราตรี พร้อมการโจมตีจากด้านซ้ายและขวา  

คนของหน่วยประตหูกบานแต่ละคนล้วนผ่านการฝึกปรอืมาอย่างเข้มข้น

และรู้ทางกันเป็นอย่างดี จนสามารถท�างานประสานกันได้ดุจอาภรณ์ฟ้า

ไร้ตะเขบ็ สิง่ท่ีมูไ่คเวยคดิคอืเฮยซานมฝีีมอืสงูกว่านาง หากสูกั้นตวัต่อตวั 

นางย่อมไม่มีทางชนะ ดังน้ันจึงต้องใช้วิธีอื่นมาสยบชายหนุ่ม ด้วยการ

ฉวยโอกาสตอนท่ีตาข่ายคลุมลงมาบนร่างของพวกเขาแล้วให้ก�าลังพล 

ตีโอบลักษณะในสามชั้นและนอกสามชั้น นางไม่เชื่อว่าจะจับเขาไม่ได้

แต่...มู่ไคเวยกลับพลาด!

เพราะนางจับไหล่เขาไม่อยู่ ซ�้ามือที่จับมือขวาของชายหนุ่มไว้ก็ 

ถูกเขาซัดพลังใส่จนชาหนึบไปครึ่งร่าง ท�าให้นางต้องเปล่ียนมากดมือ 

ของตนเองแทน

"ข้าคงอยู่ในตาข่ายดักของหน่วยประตหูกบานไม่ได้แล้ว!" ชายหนุ่ม

หัวเราะเสียงใส เขาไม่ได้ทะยานตัวขึ้นเพ่ือหาทางรอด แต่กลับลากตัว 

มู่ไคเวยวิ่งออกไปทางด้านข้างแทน
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สถานการณ์เปลี่ยนผันรวดเร็วมากเสียจนมู่ไคเวยรู้สึกว่าเลือดลม

ในร่างแขง็ค้างไปแล้ว ร่างกายครึง่หน่ึงของนางอ่อนยวบลง เพ่ิงจะอ้าปาก

ร้องเตือนพวกพ้องของตนให้ระวัง เจ้าหน้าที่กลุ่มสี่ปักษีจ�านวนสี่คนก็ถูก

เฮยซานเล่นงานจนลงไปนอนกองตามๆ กันแล้ว

เขาไม่ปล่อยให้การต่อสู้ยืดเย้ือ แต่เลือกพุ่งตัวออกจากวงล้อม 

ไปทันที ทั้งยังลากหญิงสาวกระโดดออกไปนอกก�าแพงด้วย

"ไม่เป็นไรนะ ข้าคอยคุ้มกันอยู่" ราวกับรู้ว่าเลือดลมในตัวมู่ไคเวย

แข็งค้าง ช่วงที่ทิ้งตัวลงมาจากก�าแพงท่ีมีความสูงเท่าอินทรีเหิน เขาจึง 

ไม่ลมืทีจ่ะหันมาปลอบ คล้ายกับกลวัว่านางจะไม่ยอมตามมา และไม่อาจ

ปล่อยนางทิ้งไว้ได้

ส�าหรบัคนทีไ่ม่คุน้ชนิกับการถกูปกป้องอย่างมูไ่คเวยถึงกับหน้าร้อนฉ่า 

ขึ้นมาทันที หัวใจก็เหมือนกับหยุดเต้นไปจังหวะหนึ่ง

นางจ้องดวงตาทีม่รีอยย้ิมน้อยๆ ของเขา มอืซ้ายทีเ่ร่ิมมแีรงกลับคืนมา 

แล้วบีบตอบมือเขากลับไปทันใด

นางบีบมือเขาแรงมาก คล้ายเค้นเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีจนท�าให้เขา

รู ้สึกได้ว่า 'นางไม่ยอมให้เขาหนี หากเขาจะหนี ไม่ว่าจะหนีไปที่ใด 

ย่อมต้องพานางไปด้วย' อย่างชัดเจน 

"ท่านซานมีที่พักอยู่ในเมืองหลวงแล้วจะหนีไปที่ใด และจะหนีได้

นานสักเพียงใดกัน"

"หัวหน้ากลุ่มสี่ปักษีคิดจะหย่ังเชิงข้าสินะ แต่ท่านก็คิดได้ถูกจุด 

เพราะตอนน้ีข้าอยู่เมืองหลวงจนคุ ้นแล้วจึงไม่มีความคิดจะย้ายรัง  

เพราะฉะน้ันข้าไม่หนี" เฮยซานยกมือของท้ังสองคนที่กุมกันแน่นข้ึนมา 
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ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีใดถึงท�าให้มือใหญ่เลื่อนจากข้อมือไปแนบอยู่ท่ีมือของ

หญิงสาวได้ แม้แต่นิ้วของทั้งสองยังสอดประสานกันอย่างแนบแน่น

"ท่านท�าอะไรน่ะ!" มูไ่คเวยเข้ามารบัหน้าท่ีตัง้แต่อายุสิบห้า จนวันนี ้

นางอายุย่ีสิบห้าปีแล้ว มีเรื่องท่ีท�าให้นางรู้สึกเหมือนหัวใจจะกระโจน 

ออกมานอกอกน้อยมาก แต่ชั่วขณะน้ี การมีชายหนุ่มมาประสานมือ 

และกอบกุมนิว้ของนางอย่างแนบแน่นจนไม่อาจหลบหนไีด้น้ี เป็นเรือ่งที่

มู ่ไคเวยไม่เคยพบเจอมาก่อน น�้าเสียงของนางจึงเครียดข้ึนมาอย่าง 

อดไม่อยู่

ชายหนุ่มมองนางด้วยดวงตาเป็นประกายพลางย้ิมอย่างสดใส 

"คนร้ายเข้ามาอยู่ในรศัมแีล้ว หากเรายังไม่ปล่อยธนูอกี ไม่เท่ากับเป็นการ

ปล่อยโจรไปเปล่าๆ หรือ"

"ท่านหมายความเช่นไร...อ๊ะ!" พูดยังไม่ทันจบค�า มู่ไคเวยก็ถูก 

อีกฝ่ายกระชากให้แล่นฉิวไปเหมือนสายลม ลมเย็นจัดพรูเข้าปากท่ี 

อ้าค้างของนาง ท�าให้นางถามอะไรไม่ได้

เงาร่างทีก่ระโดดลงมาจากก�าแพงเมอืงติดต่อกันล้วนเป็นยอดฝีมอื

ผู้ช�านาญวิชาตัวเบาในหน่วยประตูหกบาน เมื่อพวกเขาเห็นมู่ไคเวย 

ถูกจับจึงรีบติดตามมา ขณะท่ีคนท่ีเหลือพากันไปเปิดประตูเพ่ือควบม้า

ตามมาช่วย ซึ่งนี่คือวิธีการท�างานของหน่วยประตูหกบาน ต่อให้มู่ไคเวย

ไม่หันไปมอง นางก็สามารถจินตนาการภาพเหตุการณ์บนก�าแพงเมือง 

ได้อย่างชัดเจน

แต่สิ่งที่นางไม่เข้าใจคือ...เฮยซานมีเป้าหมายอะไรถึงได้ท�าเช่นนี้

อีกประการหน่ึง วิชาตัวเบาของเขาก็ดูเหมือนวิชาทางสายมาร 
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อย่างมาก เนื่องจากการกระโดดโลดโผนของเขาดูไม่กินแรง ลมหายใจ 

ไม่สะดุด คล้ายไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายลมปราณระหว่างช่องอกกับ 

จุดตันเถียน* ผิดกับมู่ไคเวยที่พ่นลมหายใจออกมาเป็นกลุ่มควันสีขาว  

มองเหน็ได้ถนดัท่ามกลางราตรทีีเ่หน็บหนาว และในช่วงท่ีสายตาของนาง

เริ่มพร่าเลือน มู่ไคเวยก็มายืนอยู่บนที่สูงกับเฮยซานแล้ว

นางเพ่ิงจะปรับตัวรับกับการฉุดลากของเขาได้ส�าเร็จ แต่ร่างกาย

และพลงัลมปราณกลบัท�างานไม่ประสานกัน ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเรือ่งท่ีว่าจะ

สามารถสลดัการเกาะกุมของน้ิวเขา หรอืเปลีย่นเป็นฝ่ายคมุตวัเขาไว้เลย

หลังเริ่มปรับลมปราณจนหายจากอาการชาหนึบแล้ว มู่ไคเวยก็

ท�าได้เพียงจับจังหวะการเหาะเหินและเคลื่อนไหวเพ่ือพยายามตาม 

เฮยซานไปอย่างเดียว

แต่แล้วจู่ๆ เฮยซานก็หันกลับมามองนาง

มูไ่คเวยรูว่้าเขาก�าลงัย้ิมเพราะดวงตาท่ีโค้งลงเหมอืนสะพานน้อยๆ 

คล้ายเขาก�าลังชื่นชมนางว่าท�าได้ไม่เลวที่สามารถปรับตัวตามเขาได้ 

นิว้ท่ีถูกกุมแน่นของมูไ่คเวยรวบเข้าหากันอย่างแรง เหมอืนอยากจะ 

บีบเขาให้เจ็บ แต่ผลที่ได้คือนางกลับไม่ได้ยินเสียงร้องโอดโอยจาก 

ชายหนุ่ม มีเพียงเสียงหัวเราะหึๆ เบาๆ เท่านั้น

มู ่ไคเวยจึงเลิกเล่นงานเขา เพียงปล่อยตัวตามแรงฉุดของเขา 

เพื่อขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนยอดไม้

ทีน่ีอ่ยูห่่างจากประตเูมอืงราวย่ีสบิลี ้เป็นภเูขาป่าไม้และทีด่นิล�า้ค่า

ของอารามหลงัใหญ่ทางทิศตะวันออกของเมอืงหลวง สถานท่ีทีไ่ด้รบัการ

* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�าแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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สักการะมากที่สุด...อารามเป่าหวา

มูไ่คเวยเห็นคนผูห้น่ึงขีอ่าชาสนี�า้ตาลอ่อนพ่วงพีว่ิงทะยานไปตามถนน  

มุ่งตรงไปยังยอดเขา ซึ่งคนบนหลังม้าคือนักโทษอุกฉกรรจ์ท่ีฉวยโอกาส

หลบหนีออกจากศาลยุติธรรมตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ในคืนนี้

"เกือบสองเดือนท่ีผ่านมา ได้เกิดคดีสตรีถูกลักพาตัวทั้งในและ 

นอกเมือง ส�านวนคดีอยู่ท่ีศาลยุติธรรม ซึ่งเกินกว่าครึ่งของเจ็ดแปด

ครอบครัวท่ีเกิดเหตุล้วนแต่เป็นครอบครัวของคหบดีในเมืองหลวง"  

เฮยซานพูดเสียงเบา น�้าเสียงเยาะหยันมีกระแสเกียจคร้าน "หน่วยประตู

หกบานถูกเบือ้งบนเร่งให้รบีปิดคดี ไม่ง่ายเลยกว่าจะจบัปลาเล็กปลาน้อย

ได้หน่ึงตวั แต่มนัไม่พอให้แคะข้ีฟันหรอก เลยต้องใช้ปลาเลก็ไปตกปลาใหญ่ 

เพ่ือจับตัวการส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังออกมา แค่กๆ ด้วยเหตุนี้ถึงต้อง 

ปล่อยปลาเลก็ให้หนี ท้ังยังกลวัด้วยว่ามนัจะมแีรงว่ิงไปขอความคุม้ครอง

จากปลาใหญ่ไม่พอเลยต้องเตรียมม้าให้ด้วย"

ม้าตัวสีน�้าตาลอ่อนที่คนร้ายข่ีไปเป็นหน่ึงในม้าจ�านวนสิบกว่าตัว 

ทีมู่ไ่คเวยให้มอืปราบสามคนน�าไปไว้ทีโ่รงเตีย๊มนอกเมอืง แล้วให้พวกเขา

ปลอมตัวเป็นพ่อค้าม้าท่ีน�าสินค้ามารอแลกเปล่ียนยามประตูเมือง 

เปิดตอนเช้า ดูจากตอนน้ี คนร้ายสามารถขโมยม้าจากฝูงเพ่ือขี่หลบหนี

ออกจากเมืองเข้าไปในป่าได้อย่าง 'ราบรื่น' แล้ว

แม้แผนท่ีมู่ไคเวยตั้งใจวางไว้จะเกือบถูกพลทหารลาดตระเวน 

กลางคนืท�าให้เสยีเรือ่ง แต่สดุท้ายทุกอย่างยังคงเข้ารูปเข้ารอย และจุดเปลีย่น 

ในช่วงรอยต่อนั้นก็คือเขา...เฮยซาน

มู ่ไคเวยฟังแผนที่เฮยซานพูดแล้ว สมองพลันว่ิงอย่างรวดเร็ว 
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ประเด็นแล้วประเด็นเล่าล้วนถูกน�ามาร้อยเรียงต่อกัน

ทันใดน้ัน เมฆสีด�าที่บังจันทร์พลันมีแสงลอดออกมาสายหนึ่ง 

แสงจันทร์จึงทะลุเมฆลงมา

นางกับเขาเบยีดกันอยู่บนคาคบเหนือยอดไม้ ร่างกายของทัง้สองคน 

ซ้อนทับกันครึ่งหน่ึง ท�าให้กลิ่นหอมประหลาดโชยเข้าจมูกของนาง 

มากขึ้น

มู่ไคเวยเหลือบมองเข้าไปในดวงตาของเฮยซาน ดวงตาคู่น้ันเป็น 

สีด�าขลับเปล่งประกายแวววาว ประดุจแสงจันทร์กลางรัตติกาลอัน 

เหน็บหนาวที่ด�าสนิทและใสเย็น

หญิงสาวพูดโพล่งขึ้น "มิใช่เพราะมีครอบครัวคหบดีมาคอยกวนใจ

หรอกหรือ หน่วยประตูหกบานถึงต้องเร่งปิดคดี"

สายตาทรงคุณธรรมของนางท่ีจดจ้องอยู่ในระยะประชิดท�าให้ 

อกข้างซ้ายของเฮยซานสัน่ไหวอย่างแรงจนเขาได้ยินเสยีงหัวใจของตนเอง

ได้ถนัด "คือ...เมื่อครู่...ข้าหลุดปากไป ขออภัยด้วย"

เขาสะกดอาการทอดถอนใจไว้และกล่าวค�าขอโทษ คดิไม่ถงึว่านาง

จะถามว่า

"ท่านซานเร้นกายอยู่ในเมืองหลวง และคืนนี้ก็ซุ ่มดูเหตุการณ์

ทัง้หมดอยู่ในทีล่บั แต่ทีต้่องเผยตวัออกมาเป็นเพราะถูกบงัคบัใช่หรอืไม่"

เฮยซานกะพริบตา ดวงตาเป็นประกายวาววับอย่างซุกซน "เรื่องนี้

จะพูดอย่างไรดี" 

มู่ไคเวยพูดออกมา "พลทหารลาดตระเวนกลางคืนตกอยู่ในมือ

คนร้ายท่ีก�าลังหลบหนี ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นด้าย ในสถานการณ์เช่นน้ี 
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พวกเราจ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือ แต่ถ้าข้าลงมือย่อมเป็นการ 

แหวกหญ้าให้งูตื่น เมื่อเป็นเช่นนั้น ต้องท�าอย่างไรถึงจะปล่อยตัวคนร้าย

ให้หนีไปได้อย่างไม่ถูกสงสัย ท่านซานเลยเลือกท่ีจะปรากฏตัวออกมา" 

เขาจงใจแสดงตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับหน่วยประตูหกบานของนาง และ

เป็นพวกเดียวกับนักโทษหนีคุก ตอนน้ันมูไ่คเวยยังคดิไม่ตกจงึต่อสู้กับเขา

อย่างเต็มที่ แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ คนร้ายย่อมต้องเชื่อถือเป็นจริงเป็นจังและ

เชือ่มัน่ในเสยีงร้องสัง่ของเขาว่า 'มคีนให้ข้ามาช่วยเจ้า ยังไม่รบีหนไีปอกี!'

"ค�าว่า 'ไป' ในวลี 'ยังไม่รีบหนี' ที่ท่านซานร้องบอกคนร้ายว่า 'ยัง 

ไม่รีบหนีไปอีก' น้ันยอดเย่ียมมาก เพราะมันถูกใจคนร้าย ท�าให้เขารีบ 

ตรงไปยังรังของพวกเดียวกันทันที นอกจากนี้อีกประโยคท่ีใช้ได้ผล 

ไม่แพ้กันคือ 'มีคนให้ข้ามาช่วย' ฟังดูก�ากวมไม่มีต้นไม่มีปลาย เป็นการ

วางเดิมพันอย่างหมดหน้าตกัแต่กลบัได้ผลอย่างมหาศาล เพราะคนทีถู่ก

สัง่ให้มาช่วยจะหมายถึงใครได้ ขนาดท่านไม่รูแ้ผนยงัวางกบัดกัหลอกล่อ

อีกฝ่ายได้ส�าเร็จภายในครั้งเดียว และท�าให้คนร้ายร้อนใจจนเผลอ 

หลดุปาก..." สหีน้าของมูไ่คเวยเครยีดขรมึข้ึน น�า้เสยีงแผ่วเบาคล้ายก�าลงั

พยายามท�าความเข้าใจต้นสายปลายเหตุและวิเคราะห์ออกมา

'หากเจ้าโล้นนั่นไม่มาช่วยข้า ข้าจะลากไส้มันออกมาให้หมด!' 

"ค�าว่า 'เจ้าโล้น' ที่คนร้ายด่าน�าพาให้ท่านกับข้าตามรอยกันมาถึง

อารามเป่าหวา และในอารามก็มีแต่...หัวโล้นทั้งนั้นมิใช่หรือ คิดๆ ดูแล้ว

แผน 'ให้ศัตรูแพ้ภัยตัวเอง' ของท่านซานให้ผลดีเย่ียมเสียจนไม่อาจจะ

เยี่ยมยอดไปกว่านี้ได้อีกแล้ว"

สิ่งละอันพันละน้อยแล่นวาบเข้ามาในสมองก่อนตกตะกอน 
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กลายเป็นผลสรุปของแต่ละเรื่อง ท�าให้ใบหน้ารูปไข่จิ้มลิ้มเหมือนตุ๊กตา

ฉายแววเครียดขรึมจนคนมองกลืนน�้าลายไม่ลง และไม่กล้าถามให ้

มากความ

ริมฝีปากของเฮยซานที่อยู่หลังหน้ากากอ้าแล้วหุบ หุบแล้วอ้า 

สุดท้ายเขาก็ฝืนหัวเราะออกมา "หึ หัวหน้ามู่พูดเช่นนี้แสดงว่าข้าถูกแผน

ของหน่วยประตูหกบานในคืนนี้บีบให้ต้องเผยตัวออกมาน่ะสิ เช่นน้ัน... 

ข้าเฮยซานมิกลายเป็นพลเมืองดีผู้มีความกล้าหาญชาญชัยไปแล้วหรือ"

"ท่านซานมิใช่คนดีหรือ" หญิงสาวถามตามตรง

"เอ่อ...เป็นคนดีแน่นอน แต่ก็พอมีชื่อเสียงอยู่ในกลุ่มคนเลวด้วย!" 

เฮยซานดจูะไม่คุน้กับการถูกเรยีกว่าเป็นคนดเีอามากๆ เพราะเขามท่ีาทาง

คล้ายไม่รู้ว่าจะเอามือเอาเท้าไปวางไว้ที่ใด

ดูเหมือนชายหนุ่มจะฉุกคิดเรื่องอะไรข้ึนมาได้ เขาจึงยกมือที่ 

เกาะกุมกันของท้ังสองคนข้ึนมาแล้วย่ืนไปตรงหน้ามู่ไคเวยอย่างรวดเร็ว 

"ในเมือ่ท่านบอกว่าข้าเป็นคนดี เช่นนีก็้ควรปลดกุญแจมอืของหน่วยประตู

หกบานออกไปได้แล้วกระมงั หัวหน้ากลุม่สีปั่กษคีงไม่กลัน่แกล้งพลเมอืงด ี

ใช่หรือไม่"

มู ่ไคเวยดึงมือของพวกเขาทั้งสองคนลงมาก่อนที่มุมปากจะ 

คลายลง "พลเมืองดีต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจการ 

สืบคดีของหน่วยประตูหกบาน" นางยังคงยืนกรานหนักแน่น "ท่านซาน 

ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัย ขออภัยที่ข้ายังไม่อาจปล่อยท่านไปได้"

ชายหนุ่มเบิกตากว้าง "นี่ท่านจงใจบีบคั้นข้าใช่หรือไม่!"

"บีบคั้นอะไร"
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"บีบให้ข้าเป็นคนชั่ว" พูดยังไม่ทันจบ ชายหนุ่มก็ดีดน้ิวใส่จุดชา 

บนแขนของหญิงสาว

มู่ไคเวยปัดป้องตามสัญชาตญาณ แต่น่าเสียดายที่นางช้ากว่าเขา

เล็กน้อย

หลังจากถูกเล่นงาน มือข้างท่ีนางเกาะเก่ียวนิ้วของเขาไว้ก็มี 

ความรู้สึกชาวาบจนเผลอคลายออกมาเอง มู่ไคเวยได้แต่เบิกตามอง 

ชายหนุ่มแสดงวิชาหดกระดูกแสนพิสดารในระยะประชิด ท�าให้มือใหญ่

ที่ประกอบด้วยนิ้วเรียวหลุดออกจากกุญแจมือได้อย่างลื่นไหล มู่ไคเวย

สะดุ้ง เพราะบนยอดไม้หาใช่ที่ที่เหมาะแก่การส�าแดงวรยุทธ์ นางจึงต้อง

ฝืนใช้มือข้างเดียวไปจับตัวอีกฝ่าย

แต่นางกลับคว้าตัวเขาไว้ไม่ส�าเร็จ ซ�้ายังเห็นชายหนุ่มพลิกหลบไป

ทางด้านหลังของตน และเน่ืองจากพวกเขาอยู่ใกล้กันมาก มู่ไคเวย 

จึงสะบัดศีรษะเหล็กไปทางด้านหลังเพื่อกระแทกใส่เขาเสียดื้อๆ

กระบวนท่าท่ีไร้แบบแผนนี้ให้ผลชะงัด เพราะท้ายทอยของนาง

กระแทกถูกจมูกของชายหนุ่มอย่างแรงจนได้ยินเสียงร้องโอ๊ย มู่ไคเวย 

รีบหันหน้าไป ชั่วขณะน้ัน เฮยซานเหมือนเสียการทรงตัวจึงร่วงลงไป 

ด้านล่าง เสียงกิ่งไม้หักดังมาไม่หยุด

มู ่ไคเวยรีบกระโดดตามลงไปที่พ้ืนแต่กลับไม่เห็นเงาร่างของ 

เฮยซานอีก

"หัวหน้าอยู่นี่!"

"เจอตัวแล้วๆ!"

"หัวหน้า!"
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"ลูกพี่! ลูกพี่..."

"ใต้เท้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ขอรับ"

มือปราบใหญ่น้อยของหน่วยประตูหกบานเร่งควบม้ามาตามเสียง 

บางคนตามมาจากในเมือง บางคนเป็นคนที่มู ่ไคเวยวางตัวไว้ให้อยู่ 

นอกเมือง แต่พอท้ังสองฝ่ายมาเจอกันตรงกลางทางก็พากันตามนาง 

มาที่ป่านอกเมืองทางทิศตะวันออก

มู่ไคเวยโบกมือเป็นการบอกว่านางไม่เป็นไร และไม่มีเวลาอธิบาย

มาก นางรีบออกค�าสั่ง "คนรา้ยเอามา้ทีเ่ราเตรยีมไว้ไปแลว้ มุง่หน้าขึน้ไป

บนภูเขา อารามเป่าหวาถือเป็นสถานท่ีต้องสงสัย เถ่ียต่าน เจ้าพาคน 

อ้อมไปท่ีภูเขาด้านหลังอารามเป่าหวา แล้วตรวจดูว่าเหมาะส�าหรับเข้า

ออกหรือไม่ แม้แต่ทางเดินของสัตว์ป่าก็อย่าปล่อยผ่าน และจ�าไว้ให้ดีว่า

อย่าแหวกหญ้าให้งูตื่น หากมีคนใช้ภูเขาด้านหลังเข้าออก ไม่ต้องสนใจ

ว่าเป็นใคร ให้จับตัวไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน"

"ขอรับ ข้าจะรับผิดชอบเอง รบัรองว่าจะไมป่ล่อยให้แมลงวนัสักตัว

หลุดรอด ลูกพี่โปรดวางใจ!"

บุรุษหนุ่มอายุย่ีสิบปีผู้มีฉายาว่าเถ่ียต่านมีรูปร่างเต้ียล�่า ผิวสีเข้ม 

ทันทีที่ได้รับค�าสั่ง มือใหญ่เท่าใบพัดก็ตบอกหนาปึงๆ เป็นการรับรอง

มูไ่คเวยหนัไปพูดกับผูใ้ต้บงัคับบญัชาท่ีอยู่อกีด้าน "ป้ีโถว พ่ีใหญ่จิง่ 

พวกเจ้ารบัผดิชอบเรือ่งการซุม่ดอูารามเป่าหวาทัง้ซ้ายและขวา ต้องคอย

จับตาทั้งกลางวันและกลางคืน"

"ใต้เท้า คนืน้ีพวกเราตามมาถึงทีน่ี่ หากอารามเป่าหวามปัีญหาจริง 

เรื่องมันไม่น่าจะง่ายนะขอรับ" ปี้โถวเป็นมือดีของหน่วยประตูหกบานที่มี
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ประสบการณ์ถึงยี่สิบกว่าปี เขาอยู่ในล�าดับที่สองของสี่หัวหน้า อันที่จริง

ด้วยความเก่งของเขาสามารถขึ้นไปได้สูงกว่านี้ น่าเสียดายที่เขาเป็นคน

ใจคอเย่อหยิ่ง มักจะคอยขัดหูขัดตาคนไปทั่ว ยากนักกว่าที่เขาจะยอมลง

ให้สตรีอย่างมู่ไคเวย และติดตามท�างานให้นางด้วยความเต็มใจ

ฟังค�าพูดของเขาแล้ว มู่ไคเวยผงกศีรษะเป็นเชิงบอกว่าเข้าใจ

"อารามเป่าหวาเป็นสถานทีป่ระดษิฐานของพระอฐัขิองพระพุทธองค์  

ได้รบัการอปุถัมภ์จากราชส�านกัมาอย่างยาวนาน ไม่อาจบกุเข้าไปโดยง่าย  

อีกห้าวันก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาประจ�าปีต่อหน้าพระประธาน

ในวัด เจ้าอาวาสอายุร่วมเก้าสิบปีจะออกมาแสดงธรรมด้วยตนเอง  

ราชส�านักมคี�าสัง่ลงมาว่างานน้ีไทเฮาจะเสดจ็ด้วย" มูไ่คเวยใช้กุญแจปลด

กุญแจมือเหล็กบนข้อมือตนเองออกแล้วเก็บเอาไว้ นางเอ่ยด้วยน�้าเสียง

จรงิจงั "ถือเป็นโอกาสอนัด ีหากใช้ก�าลงับกุเข้าไปไม่ได้ เช่นน้ันก็ให้พ่ีน้องเรา 

เดินเข้าไปอย่างเปิดเผยเลยเถอะ"

เวลาหน่วยประตหูกบานปฏิบตัภิารกิจจะไม่เคยยัดข้อหาหรอืสร้าง

ความวุ่นวายมาก่อน แต่จะเลือกใช้วิธีท่ีธ�ารงความสงบเรียบร้อยเอาไว้ 

สามารถเห็นผลได้ชะงัด ซึ่งวิธีเหล่านี้พวกเขาเคยใช้กันมาแล้วและได้ผล

ดังใจ

ปี้โถวไม่เคยสนใจหัวหน้าท่ีเอาแต่ยึดมั่นในกฎระเบียบแบบแผน 

ไม่รู้จักคิดนอกกรอบ และไร้จินตนาการ เทียบกันแล้ว 'ตุ๊กตาแซ่มู่' คนนี้

ยังดีกว่า เพราะนางร้ายกาจจนฮ่องเต้เฒ่ายังไม่กล้าแตะต้อง หึๆ ถูกตา

ต้องใจข้านัก

ทุกคนเข้าใจความหมายของหัวหน้าจึงมองตากันแล้วย้ิมอย่าง 
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รู ้ความนัยแม้จะไม่ได้พูดออกมา ก่อนจะร้องรับเป็นเสียงเดียวกัน  

"น้อมรับค�าสั่ง!"
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2

กลิ่นเย็นฉุนจากร่างของบุรุษคนนั้นยังคงอยู่ แม้กลิ่นจะน้อยลงไป

บ้างแล้ว แต่กลับกรุ ่นกลิ่นจางอยู่ในสายลมของภูเขาเย็นจัดยามท่ี 

พัดผ่านมา

หลงัจดัวางก�าลงัใหม่เรยีบร้อย มูไ่คเวยส่งงานให้ป้ีโถวกับพรรคพวก

ดูแลต่อก่อนสะกิดเท้าไล่ตามกลิ่นเข้าไปในป่า

ฆานประสาทของนางเฉียบไวกว่าคนทั่วไป หากพูดตามอย่างบิดา

ของนางมู่เจิ้งหยางบอกเอาไว้ก็คือจมูกนางไวกว่าคนปกติสิบสองส่วน

เน่ืองจากมู ่ไคเวยมีความสามารถในการจ�าแนกกลิ่นได้อย่าง

ละเอียดชัดเจน ขอเพียงเป็นกลิ่นที่นางสนใจแล้วจะไม่มีวันลืมเลือน

กลิ่นท่ีนางได้จากตัวเฮยซานในคืนนี้ เหมือนกับกลิ่นแปลกๆ  

บนสัมภาระที่มารดานางทิ้งไว้เมื่อสิบเจ็ดปีก่อน

นางจะต้องตามหาเขาให้พบ
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สบิเจด็ปีผ่านไป ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้เบาะแสเลก็ๆ ชิน้นี ้แล้วจะให้

นางปล่อยไปง่ายๆ ได้หรือ

อยู่นั่น! อยู่ตรงนั้น! ข้าหาเจอแล้ว!

พอได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวดังมาจากด้านหลัง เงาร่างสูงเพรียว

ของบุรุษก็ออกมาให้นางเห็นแค่แวบเดียวแล้วหลบเข้าไปในมุมมืดของ

ป่าที่ไร้แสงจันทร์ส่อง ดวงตาวาววับที่จดจ้องหญิงสาวมีตาด�ากับตาขาว

แยกกันชัดเจน คล้ายเขาก�าลังตกใจมากที่นางไล่ตามมาได้

หน้ากากเน้ือบางของชายหนุ่มเลื่อนหลุดออกไปแล้ว พอมู่ไคเวย

สังเกตเห็น นางก็ยืนนิ่งโดยไม่ได้ก้าวเข้าไปใกล้อีก

เพราะบุรุษที่สวมหน้ากากท�างานย่อมไม่อยากให้ผู้ใดเห็นใบหน้า

ที่แท้จริง หากนางไล่ตามติดมากเกินไป เกรงว่าเขาจะหนีไปไกลกว่าเดิม 

วิชาตวัเบาของมูไ่คเวยสูเ้ฮยซานไม่ได้ หากบบีให้เขาต้องหน ีการไล่ตามเขา 

จะต้องใช้เรี่ยวแรงมหาศาล

ด้วยเหตุนี้หญิงสาวจึงหยุดเท้า

ระยะห่างจากจดุท่ีชายหนุ่มเร้นกายเข้าไปในความมดืท�าให้มูไ่คเวย 

เห็นเครื่องหน้าของเขาได้ไม่ถนัด แต่นางยังมองออกว่าชายหนุ่มยกมือ 

ขึน้มากุมจมกู...ชัว่ขณะนัน้ มูไ่คเวยทัง้รูส้กึข�าและรู้สึกผดิในคราวเดยีวกัน

"จมูกของท่านซาน...ยังดีอยู่หรือไม่"

รอบด้านตกอยู่ในความเงียบสงัด อึดใจต่อมา เสียงเล็กเสียงน้อย

ของบุรุษก็ดังอึกอักมาว่า 

"วิชาโขกศีรษะเหล็กของใต้เท้ามู่ท�าให้ใบหน้าอันดูดีของข้า...ยัง 

พอไหวกระมัง" 
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มู่ไคเวยอยากหัวเราะมาก แต่นางไม่ได้เปล่งเสียงหัวเราะออกไป 

เพียงแค่ยกมุมปากขึ้นเพราะน�้าเสียงกระฟัดกระเฟียดของชายหนุ่ม

"ข้ามีเรื่องอยากจะสอบถาม ขอท่านซานโปรดช่วยไขข้อข้องใจ 

ให้ด้วย"

ชายหนุ่มอุทานแล้วหัวเราะเสียงแปลกๆ "เป็นเพราะท่านจับตัวข้า

ไม่ได้ หรือถึงจับได้ก็ขังข้าไว้ไม่ส�าเร็จ ท่านเลยยังไม่ยอมแพ้จึงเปลี่ยนวิธี

เพื่อมารับมือกับข้าใช่หรือไม่"

มู่ไคเวยไม่ตอบแต่กลับย้อนถาม "ท่านซานรู้จักมารดาข้าหรือไม่"

น�้าเสียงของนางเป็นปกติ แต่กลับท�าให้คนถูกถามมีท่าทีใจลอย  

เขานิ่งไปพักใหญ่ก่อนตอบ

"มารดาของหัวหน้ามู่ จอมยุทธ์หญิงแซ่ลิ่นเป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

อย่างยิ่ง ชาวยุทธ์ทุกคนย่อมต้องเคยได้ยินเรื่องราวของนาง แล้วจะม ี

ผู้ใดบ้างที่ไม่รู้จัก"

มูไ่คเวยถามอกี "มารดาข้าประสบเหตุร้ายจนเสยีชีวิตเมือ่สบิเจด็ปีก่อน  

ตอนนัน้ข้าเพ่ิงอายุเต็มแปดขวบ นายท่านซานเองจะอายุสักก่ีขวบกันเชยีว 

น่าจะยังเดก็อยู่ใช่หรอืไม่ แสดงว่าท่านมาได้ยินเร่ืองในยุทธภพของมารดาข้า 

ในภายหลังหรือ"

"เอ่อ ข้า...ข้าเด็กขนาดนั้นเสียเมื่อไรเล่า เอาอะไรมาตัดสินว่าข้า 

ยังเด็กอยู่ ข้าแก่มากนะ แก่กว่าเจ้าด้วย!" ดูเอาเถอะว่าเขาตอบอะไรไป 

โอย ไม่มีความสุขุมเสียเลย

เป็นเพราะเขาถอดหน้ากากออกไปแล้ว แต่นางกลบัไล่ตามมาอย่าง

ไม่คาดฝัน ซ�้ายังถามถึงเรื่องในอดีตเลยท�าให้เขารู้สึกลนลานใช่หรือไม่
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"หัวหน้ามูส่อบปากค�าข้าเหมอืนเป็นคนร้ายเช่นนี ้ข้าไม่สบายใจเลย"  

เขาแสร้งกระแอมให้คอโล่งสองครั้งแล้วหัวเราะหึๆ "ท่านเดินอยู่บน 

เส้นทางแห่งแสงตะวัน ส่วนข้าเดินอยู่บนสะพานไม้เดียวดาย เราทั้งสอง

ต่างคนต่างเดิน ไม่ล่วงเกินกัน ขอลา!" ชิงหนีก่อนย่อมได้เปรียบ!

"คอยก่อน" มู่ไคเวยเห็นชายหนุ่มก�าลังจะลับหายไปในความมืด 

จงึไล่ตามไป นางพยายามทุ่มสดุตัว แต่ในป่ามร่ีมไม้รกครึม้มากมาย และ

วิชาตวัเบาของเฮยซานก็เหนือชัน้ ท�าให้เขาหายวับไปในไม่ก่ีอดึใจเท่าน้ัน 

ทิ้งให้มู่ไคเวยอยู่กับกลิ่นที่จางลงไปเรื่อยๆ

พิจารณาจากบทสนทนากับเขาเมื่อครู่ เฮยซานบอกว่า 'ข้าอยู่ 

เมืองหลวงจนคุ้นแล้วจึงไม่มีความคิดจะย้ายรัง' 

เขาจะต้องกลับเข้าไปในเมืองแน่ๆ

คิดได้ดังน้ัน มู่ไคเวยจึงโคจรพลังเพ่ือเร่งกลับไปที่ตัวเมืองพร้อม

เสาะหากลิ่นที่จางลงจนเกือบไม่มี

พอเข้าเมืองแล้ว กลิ่นกลับย่ิงน้อยลงไปอีก เพราะในช่วงห้าม 

ออกจากบ้านมีหิมะตกปรอยๆ มู่ไคเวยว่ิงพล่านไปท่ัวทุกหนแห่งเพ่ือ 

เสาะหากลิ่นนั้น ก่อนหน้าที่กลิ่นเย็นฉุนจะจางหายไป นางก็ได้มายืนอยู่

ที่นอกก�าแพงสูงของเรือนด้านหลังของคฤหาสน์หลังหนึ่ง

เนื่องจากปราศจากหลักฐาน มู่ไคเวยจึงต้องเลาะเลียบก�าแพงสูง

ไปยังด้านหน้าเรือนพักแล้วเงยหน้าขึ้นมองป้ายท่ีแขวนอยู่เหนือประต ู

ซึ่งสลักด้วยตัวอักษรลี่ซู* ซึ่งดูหนักแน่นมั่นคง

'จวนคังอ๋อง'

* อักษรลี่ซู เป็นอักษรโบราณรูปแบบหนึ่งของจีน มีลักษณะกว้างและแบน
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เมื่อหน้ากากหนังเน้ือบางที่หมดสภาพเกินกว่าจะเกาะติดผิวเนื้อ

หล่นลงไปในอ่างไฟก็ถูกเปลวไฟกลืนกินอย่างรวดเร็ว วัสดุที่ท�าขึ้นจาก 

น�้ายางชนิดพิเศษพลันมอดไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านในพริบตา

บนขาต้ังอ่างล้างหน้าตรงมมุห้องลบัมนี�า้สะอาดเตรียมไว้ ชายหนุม่

จึงเข้าไปวักน�้าล้างหน้าอย่างไม่กลัวความเย็นจัดสองสามครั้ง

มือขวาแตะลงบนผิวหน้า น้ิวมือและฝ่ามือมีไอร้อนผะผ่าว เป็น 

ไออุ่นแบบแปลกๆ ที่ติดมาจากการกุมมือกับแม่นางคนหน่ึง ยามนี้ 

เขาไม่รู้แล้วว่าใบหน้าหรือฝ่ามือที่ร้อนกว่ากัน

หัวใจที่ซ่อนอยู่ในโพรงอกเต้นกระหน�่ารัวแรงจนรู้สึกเจ็บกระดูก

หน้าอก ชายหนุ ่มจึงยกมือขึ้นนวดมันตามสัญชาตญาณก่อนคว้า

ผ้าเช็ดหน้าบนราวมาเช็ดหยดน�้าที่เกาะพราวเต็มใบหน้า

หลังจากถอดชุดตระเวนราตรีท้ิงไว้ในห้องลับเรียบร้อยแล้ว เขาก็ 

ใช้เส้นทางลับกลับไปท่ีห้องนอน เมื่อดึงกลไกเพ่ือเปิดประตูลับที่ท�าเป็น

ผนังชั้นวางวัตถุโบราณก็เห็นเงาร่างของบ่าวอาวุโสผู้ภักดียืนอยู่ เมื่อ 

อีกฝ่ายเห็นเขา ดวงตาฝ้าฟางก็เบิกโพลง

"ท่านอ๋อง ท่าน...ท่านโดนซ้อมหรือขอรับ!"

"อืม" เขานวดจมูกที่ยังเจ็บ

บ่าวอาวุโสผู้ภักดีโกรธจัด "ผู้ใดตาไร้แววถึงได้กล้าซ้อมท่าน ข้าจะ

ไปเอาคืนให้เอง!"

ไม่คอยให้บุรุษที่ถูกเรียกว่า 'ท่านอ๋อง' เอ่ย ก็มีเสียงหัวเราะอย่าง

เย็นชาของสตรีชิงน�ามาก่อน สตรีสูงวัยคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนอน

อย่างแช่มช้า ก่อนเอ่ยแค่นเสียงเย็น "ลองว่าคนตาไร้แววผู้นั้นซ้อมเขาได้ 
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แล้วตาแก่อย่างเจ้าจะอาศัยวรยุทธ์อ่อนด้อยเหมือนแมวสามขา*  

ไปจัดการคนผู้นั้นได้หรือ"

บ่าวอาวุโสผู้ภักดีมีใบหน้าแดงก�่า สองตาราวกับมีไฟลุกโชติช่วง 

"เช่นนั้น...เช่นนั้น...ท่านก็ไปสิ! ท่านเก่งนักก็ไปเลย!"

"เรือ่งอะไรข้าต้องไป เขาถูกซ้อมหนกัๆ เช่นน้ีก็ดี ในเมือ่ฝีมอืไม่เอาไหน 

ก็สมควรต้องเจ็บตัวแล้ว"

เห็นบ่าวอาวุโสผูภั้กดีกับสตรสีงูวัยต้ังท่าจะลงไม้ลงมอืกัน ชายหนุม่

จึงต้องรีบแย่งสิทธ์ิในการพูดกลับมา "ไม่ว่าผู้ใดก็ห้ามแตะต้องคนผู้นั้น! 

ข้ายอมให้นางซอ้มเพราะข้าเป็นฝ่ายตดิค้างนาง นางอยากจะท�าอะไรข้า

ก็ได้เต็มที่ ผู้ใดก็ห้าม...ห้ามแตะต้องนาง!"

บรรยากาศพลันเงียบกริบ

สตรีสูงวัยปรายตามองมา สีหน้าฉายแววเข้าอกเข้าใจ

บ่าวอาวุโสผู้ภักดีผงกศีรษะรับอย่างนอบน้อม หัวคิ้วคลายออก 

ท่าทางโอนอ่อนผ่อนตามอย่างมาก เขาพูดเสยีงงึมง�ากับตนเอง "อ้อ...ท่ีแท้

ท่านอ๋องก็ถูกสตรีซ้อม"

'ท่านเฮยซาน' ที่เพ่ิงได้รับสมญานามมาหมาดๆ ในคืนนี้ต้อง

ออกแรงถูหน้าอกีครัง้ เสยีดายท่ีความร้อนซ่อนอยู่ใต้ผวิ ถูเท่าไรกไ็ม่หมด

ไปเสียที

ห้าวันต่อมา

พิธีกรรมทางศาสนาของอารามเป่าหวาจัดข้ึนอย่างย่ิงใหญ่ปีละ 

* แมวสามขา เป็นค�าเปรียบเปรยถึงคนที่มีทักษะหรือมีความรู้ในศิลปะบางแขนงเพียงผิวเผินเท่านั้น
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หนึ่งครั้ง เจ้าอาวาสหยวนเต๋อต้าซือ* จึงออกมาแสดงธรรมที่ลานหน้า 

พระอุโบสถด้วยตนเองในช่วงก่อนเท่ียง ครั้งละหน่ึงชั่วยามต่อเนื่องกัน 

เป็นเวลาสามวัน 

ว่ากันว่าหยวนเต๋อต้าซอืถือก�าเนิดมาพร้อมกับความเป็นภกิษ ุเพียง

อายุห้าขวบก็ได้รับสมญาทางธรรมจากอาจารย์ และเข้าพิธีปลงผม 

อย่างเป็นทางการ เมือ่ก้าวเข้าสูช่่วงแรกรุน่ก็เดนิทางจารกิแสวงบญุไปยัง

ชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก ถอดความพระคัมภีร์หลายคร้ัง และ

มีใจฝักใฝ่ศึกษาพุทธศาสนา ท�าให้ท่านกลายมาเป็นยอดภิกษุของ 

พุทธศาสนา

มาวันนี้หยวนเต๋อต้าซืออายุมากแล้ว แม้ท่านจะยังด�ารงต�าแหน่ง

เจ้าอาวาส แต่กิจธุระต่างๆ ในวัดล้วนอยู่ในมอืของลกูศิษย์ การแสดงธรรม

ตลอดสามวันน้ีจะเป็นการออกงานครั้งสุดท้ายของท่าน เมื่อข่าวนี ้

แพร่ออกไป เหล่าผู ้มีจิตศรัทธามีหรือจะยอมพลาด ทันทีที่ฟ้าสว่าง  

เส้นทางภูเขาท่ีน�ามายังอารามเป่าหวาก็แน่นขนดัไปด้วยผูค้น หากต้องการ 

สอบสวนอารามเป่าหวาซึง่ถือเป็นอารามหลวง และแตะต้องหยวนเต๋อต้าซอื 

ผู้เป็นอรหันต์ในสายตาของชาวบ้าน รวมถึงศิษย์ชั้นเอกของวัด มู่ไคเวย

จ�าเป็นต้องใช้ความน่ิงสงบสยบความเคลื่อนไหว เพ่ือลงมือให้ส�าเร็จ

ภายในครั้งเดียว เพราะหากต้องล่วงเกินกันก็ต้องล่วงเกินให้ถึงที่สุด

เสียงระฆังยามเช้าดังเหง่งหง่างสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขา

การเสด็จของไทเฮามีองครักษ์และข้าหลวงช่วยเปิดทางมาท่ี 

อารามเป่าหวาอย่างเอิกเกริก หลังมีพระเสาวนีย์ก็มีพระบัญชาห้าม

* ต้าซอื เป็นค�าเรยีกอาจารย์หรอืยอดฝีมอืในศลิปการแขนงต่างๆ นอกจากนียั้งใช้เรยีกขานภกิษสุงฆ์ชัน้ผูใ้หญ่ 
และใช้กับนักบวชผู้เป็นที่เคารพนับถือ
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ราษฎรคุกเข่ารับเสด็จ รับสั่งว่าวันน้ีทุกคนล้วนต้องการมาสักการะพระ

เหมือนกนั จึงควรคกุเขา่ไหว้พระโพธสิัตว์และพระพุทธยามขึ้นเขาเข้าวดั

เท่านั้น ไม่จ�าเป็นต้องคุกเข่าท�าความเคารพผู้อื่นอีก

หยวนเต๋อต้าซอืน�าศษิย์ออกมารบัเสดจ็ไทเฮาเข้าไปในห้องแสดงธรรม 

ด้วยตนเอง หลังจบพิธีสักการะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และการแสดงธรรม

ที่ราษฎรทุกคนรอคอยแล้ว ก็มีการแสดงธรรมเป็นการส่วนพระองค์ 

แด่บคุคลส�าคญัในห้องแสดงธรรมต่อ...ไม่ต้องสงสยัเลยว่าบคุคลส�าคญั

ที่กล่าวมานี้มิใช่ข้าหลวงและนางก�านัลที่ติดตามอยู่ข้างกายไทเฮา แต่

เป็นคังอ๋องที่ตามเสด็จมาไหว้พระด้วย

คังอ๋องฟู่จิ่นซี อายุย่ีสิบห้าปี เป็นหลานชายของฮ่องเต้ซิงอว้ี และ 

ไทเฮาผู้ทรงเกียรติที่สุดนี้ก็คือเสด็จย่าของเขา

แม้ชาติก�าเนิดของคังอ๋องจะสูงส่ง ทว่าเขากลับก�าพร้ามาตั้งแต ่

ยังเล็ก 

ว่ากันว่าตอนคังอ๋ององค์ก่อนกับพระชายาพาบุตรชายโทนอายุ 

แปดขวบท่ีป่วยเป็นโรคประหลาดไปหาหมอรกัษายังต่างถ่ิน ระหว่างทาง

ก็เจอโจรสลดัท่ีซานชวนโข่วโจมตีเพ่ือชงิทรพัย์ ท�าให้เรือล่มลงกลางแม่น�า้

อันเชีย่วกรากทีม่หิีนแหลมคม เป็นเหตุท�าให้คงัอ๋ององค์ก่อนกับพระชายา

เสียชีวิตอยู่ที่ก้นแม่น�้า

เมื่อข่าวนี้ถูกส่งกลับมาที่เมืองหลวง ฮ่องเต้ซิงอวี้กับไทเฮาทั้งโกรธ

และเสียใจ จนท�าให้ขุนนางท้องที่ท้ังบุ ๋นและบู ๊ในซานชวนโข่วต้อง 

เร่งกระจายก�าลงัลงพ้ืนที ่และส่วนกลางต้องส่งก�าลงัทหารไปปราบปราม

รังโจรสลัดให้สิ้นซาก
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ขณะน้ันพวกเขาท่ียังหาตัวฟู่จิน่ซผีูเ้ป็นบตุรของคงัอ๋องไม่พบก็ท�าให้

คิดไปว่าเขามีลางร้ายมากกว่าดี ซื่อจื่อ* อายุแปดขวบหายสาบสูญไป

เกือบหน่ึงปีเต็มก่อนจะกลับมาที่เมืองหลวงอีกคร้ัง พร้อมบ่าวผู้ซื่อสัตย์ 

วัยฉกรรจ์อายุเลยสี่สิบปี กับสตรีอาวุโสหนึ่งคน 

วันนี้หยวนเต๋อต้าซือได้พบกับคังอ๋องผู้ประสบภัยแต่เอาชีวิตรอด 

มาได้เป็นครั้งแรก หลังสนทนากันได้สักพัก เขาก็รู้สึกคับแค้นใจท่ีพบ 

อีกฝ่ายช้าเกินไป

ตอนแรกเขาต้ังใจแสดงธรรม แต่คิดไม่ถึงว่าคังอ๋องจะเป็นฝ่าย

ปจุฉาความหมายของอรรถาธิบายพระธรรมของท่านอย่างต่อเนือ่ง ถามมา 

ตอบไปตั้งแต่เรื่อง 'มี' ในพระคัมภีร์อาคม 'จิตว่าง' ในคัมภีร์สติไปจนถึง 

'การท�าจิตให้ว่าง' ในปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร จนไม่เหลือสิ่งใดให้คุย

อีก ทิ้งให้ไทเฮา 'ทรงเป็นประธาน' อยู่ท่ีด้านข้างจนนางก�านัลชั้นสูง 

คนหน่ึงก้าวเข้ามาในห้องแสดงธรรมอย่างเงียบกรบิแต่รวดเร็ว นางย่ืนหน้า 

ไปกระซิบที่ริมหูของไทเฮา หยวนเต๋อต้าซือถึงเพ่ิงรู ้สึกตัวว่าตนได้ 

เสียท่าทางอันส�ารวมไปแล้ว

โชคดีท่ีไทเฮาดูจะไม่ได้ใส่ใจ เพราะนางเพียงรับฟังบทสนทนา 

ด้วยรอยย้ิมน้อยๆ ท่ีมุมปาก ทว่าพอได้รับฟังค�ารายงานของนางก�านัล 

ใบหน้าอ่อนโยนเปี่ยมเมตตากลับมีอาการมุ่นหัวคิ้วแน่นขึ้นเรื่อยๆ

เห็นเช่นน้ี หยวนเต๋อต้าซือย่อมต้องหยุดสนทนาธรรมกับคังอ๋อง 

โดยทันที และเผลอหันไปมองศิษย์ห้าคนที่น่ังขัดสมาธิอยู่บนเบาะกลม

เพื่อร่วมแสดงธรรมด้วยแววตาฉงน

* ซื่อจื่อ เป็นค�าที่ใช้เรียกทายาทของเชื้อพระวงศ์ชายยศอ๋อง กง และโหว
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ศิษย์ทั้งหมดของเขาสมควรมีท้ังสิ้นเจ็ดคน พวกเขาเป็นศิษย์เอก 

ที่ติดตามหยวนเต๋อต้าซือมาหลายปีและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่

อาจารย์เช่นเขาอย่างมาก แต่ละคนเป็นอจัฉรยิชนทีไ่ด้รบัสมญานามจาก

หยวนเต๋อต้าซอืด้วยตัวอกัษร 'กวน' จนถึงวันน้ี หยวนเต๋อต้าซอืมวัียสงูข้ึน 

กิจธุระทั้งในและนอกวัดจึงต้องมอบหมายให้ศิษย์ดูแลทุกอย่าง ท�าให้

พวกเขาได้รับฉายาว่า 'เจ็ดกวนแห่งอารามเป่าหวา' แต่เหตุใดในงาน

ส�าคัญเช่นนี้ ศิษย์ที่ควรมารวมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ถึงได้เหลืออยู่แค่ห้าคน?

หลังฟังค�ารายงานจากนางก�านัลจบ ไทเฮาก็เอ่ยเสียงเครียดว่า  

"นี่เป็นเรื่องใหญ่ เรียกหน่วยประตูหกบานเข้ามาอธิบายให้ข้าฟัง"

"น้อมรับพระเสาวนีย์เพคะ" นางก�านัลย่อกายแล้วถอยออกไปจาก

ห้องแสดงธรรม

"เสด็จย่า เกิดอะไรข้ึนหรือพ่ะย่ะค่ะ" อ๋องหนุ่มยกชาหอมที่ภิกษุ 

ในวัดจัดเตรียมไว้ให้บนโต๊ะเต้ียข้างตัวขึ้นจิบกล้ัวคอก่อนใช้มือข้างหน่ึง

กอดเตาอุ่นใบเล็กไว้กับอก และใช้มืออีกข้างกุมมือที่บีบแน่นของไทเฮา 

แล้วเอ่ยถามเสียงนุ่มด้วยสีหน้าเป็นกังวล

ไทเฮาตบหลงัมอืขาวใสจนมองเหน็เส้นเลอืดสีเขียวของท่านอ๋องหนุม่  

รมิฝีปากท่ีเม้มแน่นเปลีย่นเป็นรอยย้ิมปลอบใจภายในชัว่พรบิตา "ไม่มอีะไร  

จะมอีะไรได้เล่า ต่อให้เป็นเรือ่งใหญ่ย่ิงกว่าน้ี เมือ่มาถึงย่าแล้ว ย่าจะช่วย

จดัการแทนเจ้าเอง เจ้าไม่ต้องตกใจจนหลบัไม่สนิทกระทัง่ล้มป่วยอกีเล่า 

เด็กดี เชื่อย่านะ ไม่ต้องตกใจ" 

อ๋องหนุ่มย้ิมบางๆ ผงกศีรษะรับอย่างว่าง่าย "พ่ะย่ะค่ะ หลานจะ 

ไม่ตกใจ"
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มู่ไคเวยที่สวมชุดขุนนางสีด�าปลอดตามนางก�านัลเข้ามาในห้อง

แสดงธรรม สิ่งท่ีนางเห็นคือภาพแห่งความผูกพันและความสุขของ 

ย่าหลานที่เกาะกุมมือและส่งยิ้มให้แก่กัน

นางก้มศีรษะและคุกเข่าลงข้างหนึ่งเป็นการแสดงคารวะ "ผู้น้อย 

มู่ไคเวย คารวะไทเฮาและคังอ๋องเพคะ"

"เอ๋? เจ้า เจ้า...เสี่ยวมู่จื่อมิใช่หรือ อ้อ ข้านึกได้แล้ว บิดาเจ้าเป็น 

มือปราบเทวดาที่ท�างานควบหน่วยหยาเหมินของสามตุลาการจนต่อมา

เจ้าพาคนไปคลี่คลายคดีปลอมเงินกับไฟไหม้ที่ทางใต้ของเมืองส�าเร็จ 

ภาระของหน่วยประตูหกบานจึงมาอยู่บนไหล่เจ้าแทน"

ไทเฮานึกย้อนแล้วตบขาเบาๆ สีหน้าทวีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้น

"บิดาเจ้ากับเจ้าเคยเข้าวังไปรับพระราชทานรางวัลหลายครั้ง  

ข้าย่อมเคยเห็นเจ้าและยังกล่าวชื่นชมเจ้าด้วย ตอนนั้นข้ายังบอกทุกคน

เลยว่าเสี่ยวมู่จื่อแห่งสกุลมู่ช่วยกอบกู้หน้าให้สตรีราชวงศ์เทียนเฉา 

ของพวกเรา เจ้าน่าจะจ�าได้กระมัง"

"พรืด...แค่กๆ" เสียงคล้ายหลุดหัวเราะเบาแสนเบาดังมา ทว่า

เจ้าของเสียงรีบกดมันไว้ท�าให้ได้ยินไม่ถนัดว่าเขาก�าลังกลั้นหัวเราะ 

หรือแอบไอกันแน่

"คันคออกีแล้วหรอื เจบ็หน้าอกหรอืไม่ วันนีไ้ม่ควรให้เจ้ามาด้วยเลย

จริงๆ เรื่องขึ้นเขาเช่นนี้ ย่าไม่ควรตามใจเจ้าเลย" ไทเฮาตกใจ ท�าให้ 

นางก�านัลที่ติดตามอยู่ข้างกายพลอยตื่นตระหนกตามไปด้วย แต่ละคน

ยกชา ส่งผ้า ส่งกระโถน และลูบหลังให้ท่านอ๋องหนุ่มที่น่ังพิงที่เท้าแขน 

อยู่บนฟูกกันให้วุ่นวายไปหมด
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มู่ไคเวยยังคงน่ิงสงบ นางไม่แม้แต่จะเลิกค้ิวข้ึน ทว่าจู่ๆ นางกลับ

ได้ยินเสียงท่านอ๋องหนุ่มหัวเราะเบาๆ

"เสด็จย่า หลานไม่เป็นไร รีบให้แม่นางเสี่ยวมู่จื่อลุกขึ้นมาคุยกัน 

ดีกว่า"

เมื่อถูกเตือน ไทเฮาจึงหันมาสนใจมู่ไคเวยอีกครั้ง และสั่งให้นาง

ท�าตัวตามสบาย

มูไ่คเวยกล่าวขอบพระทยัแล้วลกุขึน้เพ่ือถวายรายงานอย่างกระชบั

ชัดเจน "หน่วยประตูหกบานได้รับแจ้งข่าวว่าเมื่อห้าวันก่อนมีนักโทษ

อุกฉกรรจ์หนีออกจากคุกของศาลยุติธรรมแล้วมาอยู่ท่ีอารามเป่าหวา 

นักโทษรายน้ีมีส่วนเก่ียวพันกับคดีการหายตัวไปอย่างต่อเนื่องของสตร ี

ในเมืองหลวง แต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันประกอบพิธีส�าคัญของอาราม 

เป่าหวา มีไทเฮาและท่านอ๋องทรงให้เกียรติมาเยือน หน่วยประตูหกบาน

ไม่อาจใช้ก�าลงัล่วงล�า้ ทว่าการช่วยคนต้องเร่งด่วนเช่นเดยีวกับการดบัไฟ 

ผูน้้อยเป็นห่วงว่าหากช้าไปก้าวหนึง่จะมมีอืดมีาช่วยคนร้ายให้หนไีปไกลข้ึน  

และท�าให้สตรีที่ถูกลักพาตัวไม่ได้รับการช่วยเหลือ"

แม้หยวนเต๋อต้าซอืจะอายุมาก แต่พอได้ยินค�าพูดเช่นน้ีแล้ว เขายังคง 

สงบปากไว้ไม่อยู่ "ใต้เท้ามูเ่ป็นหัวหน้ากลุม่สีปั่กษแีห่งหน่วยประตหูกบาน

ทีไ่ด้รบัการขนานนามว่าอสรุาหน้าหยกแห่งเมอืงหลวง แต่กลบัท�างานชุย่ๆ  

เช่นน้ีหรือ ใต้เท้าบอกว่าอารามเป่าหวาของข้าซุกซ่อนคนร้ายหนีคุกไว้? 

แล้วท่านมีหลักฐานหรือไม่" 

"เพราะมีหลักฐานทางเราถึงได้กล้าปิดล้อมห้องแสดงธรรมของ

ต้าซือ" มู ่ไคเวยหันไปเผชิญหน้ากับเจ้าอาวาสด้วยแววตาเยือกเย็น  
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"ก�าลังคนและม้าจ�านวนหลายกลุ่มของหน่วยประตูหกบานได้แทรกตัว

ปะปนอยู่ในเหล่าผู้ที่มีจิตศรัทธาในวันนี้เพ่ือลอบสังเกตเหตุการณ์ คิด 

ไม่ถึงว่าจะเจอคนร้ายลงมือในวัด พวกท่านช่างใจกล้าย่ิง แม้แต่ 

นางข้าหลวงในวังที่อยู ่ในปกครองขององค์ไทเฮายังกล้าแตะต้อง  

หากไม่ใช่เพราะคนของข้าให้ความช่วยเหลอืได้ทนั เกรงว่าคงมผีูส้ญูหาย

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคดีแล้ว" 

ได้ยินค�าว่านางข้าหลวงในวัง ไทเฮาก็หยัดกายน่ังตรงทันท ี 

"เสี่ยวอันจื่อเกิดเรื่องขึ้นจริงๆ หรือ"

นางก�านัลคนท่ีเข้ามาถวายรายงานเมื่อครู่ทูลตอบอย่างรวดเร็ว 

"กราบทูลไทเฮา พออันกูกูจัดการเรื่องคนที่จะเข้ามาถวายการรับใช้ใน 

ห้องแสดงธรรมเรียบร้อย แล้วออกจากห้องแสดงธรรมไปไม่นานก็ถูก 

คนเล่นงาน คนร้ายพุ่งเข้ามาอุดปากนางจากทางด้านหลังแล้วลากไปยัง

เรอืนด้านหลงัของอารามเป่าหวา โชคดีท่ีมอืปราบของหน่วยประตหูกบาน

ที่ปลอมเป็นผู้ท่ีมีจิตศรัทธาเห็นเข้า ไทเฮาไม่ต้องเป็นกังวลนะเพคะ  

เวลานี้อันกูกูปลอดภัยแล้ว แค่ข้อเท้าแพลงจากตอนดิ้น นางจึงให ้

หม่อมฉันมาถวายรายงาน"

ไทเฮาโล่งอก ผงกศีรษะ "เช่นน้ันก็ดีๆ" นางหันมามองมู่ไคเวย  

น�้าเสียงมีกระแสหวาดหว่ัน "เสี่ยวมู่จื่อ แล้วคนร้ายเล่า จับตัวได้หรือไม่ 

เป็นใครกันแน่"

เสี่ยวอันจื่อ เสี่ยวมู่จื่อ...มู ่ไคเวยคิดในใจว่านี่คงเป็นค�าเรียกที่ 

แสดงถึงความสนิทสนมของไทเฮาเสียแปดส่วน

หญิงสาวจึงเลือกมองผ่านไป ใบหน้างดงามพริ้มเพราฉายแวว
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เคร่งเครียดขณะทูลตอบ "กราบทูลไทเฮา คนของหม่อมฉันได้ต่อสู้กับ

คนร้ายซ่ึงหน้า ท�าให้แน่ใจว่าเป็นนักโทษที่แหกคุกของศาลยุติธรรม 

ออกมาเมื่อห้าวันก่อนไม่ผิดแน่ แต่คนร้ายเจ้าเล่ห์เกินไป มันจับอันกูกู 

เป็นตัวประกันแล้วหนีหายไปที่ภูเขาด้านหลังของอารามเป่าหวา ขณะนี้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยประตูหกบานทุกคนก�าลังตามจับตัวอยู่เพคะ"

"นี่ น่ีมัน...เป็นไปได้อย่างไร เหตุใด...เพราะเหตุใด" สีหน้าของ 

หยวนเต๋อต้าซือซีดเผือด เขาพยายามลุกแต่กลับยืนไม่ขึ้น

จังหวะนี้เอง กวนจื่อผู้เป็นหน่ึงในเจ็ดกวนแห่งอารามเป่าหวาและ

เป็นศิษย์ที่อาวุโสมากท่ีสุดก็ลุกขึ้นมาจากเบาะกลม เขาไม่ได้เข้ามา

ประคองเจ้าอาวาส แต่กลับหันไปโต้เถียงกับมู่ไคเวย "เป็นไปไม่ได้  

ท่านโกหก ท่านแต่งเรื่องขึ้นเอง!"

มู่ไคเวยไม่โกรธซ�้ายังย้ิม มือข้างหนึ่งของนางกุมมีดพกที่ข้างเอว

พลางเอยีงหน้ามอง "นักบวชย่อมไม่มสุา ข้ามใิช่นักบวชจงึต้องพูดปดบ้าง 

หวงัว่าพระท่านคงไม่ลงทัณฑ์มากจนเกินไป แต่ส�าหรบัพระอาจารย์ท่านนี้  

อืม...ต�าแหน่งท่ีน่ังของท่านเป็นล�าดับที่สามของเจ็ดกวนแห่งอาราม 

เป่าหวา แสดงว่าท่านน่าจะเป็นอาจารย์สามกวนจื่อ ไม่ทราบว่าอาจารย์

กวนจื่อทราบได้อย่างไรว่าข้าแต่งเรื่องขึ้นเอง"

ก่อนหน้าน้ีนางพูดเป็นจริงเป็นจัง แต่ต่อมากลับยอมรับว่าโกหก 

ได้อย่างหน้าชืน่ตาบาน ทว่ายังไม่ทันท่ีทกุคนจะดงึสตกิลับคนืมาได้ ก็ได้ยิน 

มูไ่คเวยพูดเสยีงชดัเจนว่า "หรอืทีอ่าจารย์กวนจือ่มัน่ใจเป็นเพราะนักโทษ

แหกคุกคนน้ันถูกท่านสังหารไปนานแล้ว แม้แต่ศพก็กลบฝังเรียบร้อย 

ท่านเลยจับโกหกข้าได้อย่างซึ่งหน้า?"
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"เจ้าพูดจาเหลวไหลอะไร!" กวนจื่อตวาดเสียงเกรี้ยว เส้นเลือด 

บนหน้าผากปูดโปน

"เหลวไหล?" มูไ่คเวยเลกิคิว้และย้ิมอย่างเย็นชา "เมือ่คืนน้ีช่วงกลางดึก  

ภูเขาด้านหลังของอารามเป่าหวาไม่ได้สงบเงียบ เพราะมีรถสามล้อ 

ถูกลอบเข็นจากอารามไปที่ภูเขาด้านหลัง บนรถมีศพสามศพ การจะ 

ฝังศพทั้งสามให้เรียบร้อยคงต้องใช้แรงมากใช่หรือไม่ เสียดายที่อาจารย์

กวนจื่อเข้าใจว่าตัวเองฝังศพเรียบร้อยโดยไม่รู้เลยว่าหน่วยประตูหกบาน

คอยสะกดรอยท่านอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้ว ในทีสุ่ดก็เห็นบปุผาเช่นท่าน

โผล่ออกมาจนได้"

สีหน้าของพวกไทเฮาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่ใบหน้าที่ได้รับ 

การบ�ารงุดแูลจนเดาอายุไม่ออกของกวนจือ่กลบัประเดีย๋วด�าประเดีย๋วขาว 

มากยิ่งกว่า

หยวนเต๋อต้าซอืลกุข้ึนยืนด้วยเนือ้ตวัสัน่เทิม้ เขาถามเสยีงแหบแห้ง 

"กวนจือ่...กวนเจนิกับกวนเจีย้เล่า เหตุใดจงึไม่เหน็ศษิย์พ่ีใหญ่กับศษิย์พ่ีรอง 

ของเจ้า ข้าไม่เห็นเงาของพวกเขาสองคนตั้งแต่เช้าแล้ว ในวัดก็ไม่มีใครรู้

ว่าพวกเขาไปที่ใด เจ้าบอกมาซิว่าพวกเขาไปที่ใด"

ดวงตาของกวนจื่อหรี่ลงเล็กน้อย เขาเม้มปากไม่ตอบค�า

ชัว่ขณะนัน้ พระอาจารย์หนุ่มคนหน่ึงทีม่ตีวัอกัษรกวนในชือ่เช่นกัน

ผุดลุกขึ้นกล่าวด้วยน�้าเสียงปลอบใจ "อาจารย์ กวนชินรู้ว่าศิษย์พ่ีใหญ ่

กับศิษย์พี่รองอยู่ที่ใด กวนชินจะไปตามพวกเขามาให้เดี๋ยวนี้!"

"ไม่ว่าใครก็ห้ามไปที่ใดทั้งนั้น!" มู่ไคเวยพูดเสียงดุ

พร้อมกันนั้น อาวุธลับอย่างมีดบินก็ถูกเหวี่ยงออกจากมือของนาง
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เสยีงดงัฟ่ึบ มดีบนิเปล่งประกายวาววบัปักลงตรงปลายเท้าทีก่�าลงัจะก้าว

ออกจากห้องแสดงธรรมของกวนชินพอดี

หญิงสาวกวาดตามองเหล่าภิกษุที่มีสมญานามว่ากวนแล้วสูด 

ลมหายใจเข้าปอดลกึ "หยวนเต๋อต้าซอื เมือ่คนืคนของข้าไปขดุหลมุท่ีภูเขา

ด้านหลงั นอกจากจะพบตวัคนร้ายทีแ่หกคกุของศาลยุตธิรรม อกีสองศพ

ที่เหลือคือพระอาจารย์สองท่านของอารามน้ี การจะน�าศพบุรุษตัวโตๆ 

สามคนไปฝังกลางหุบเขาโดยไม่ให้ท่านและนักบวชในส�านักรู้ ต้าซือ 

คิดว่าล�าพังอาจารย์กวนจื่อเพียงคนเดียวจะท�าส�าเร็จได้ง่ายๆ หรือ" 

ได้ยินมาถึงตรงนี้ ขาทั้งสองข้างของหยวนเต๋อต้าซือพลันอ่อนยวบ

จนต้องทรุดลงไปนั่งอีกครั้ง พลางพูดเสียงงึมง�าฟังไม่ได้ความ 

บัดน้ี ไทเฮาพอเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆ แล้ว อ�านาจอันน่าเกรงขาม

จงึแผ่ซ่าน นางสะบดัแขนเสือ้ตบเบาะด้วยความโกรธจดั "บงัอาจ! วิปรติ! 

เห็นอารามเป่าหวาเป็นสถานที่เช่นใดกัน เจ้า...เจ้า...นี่...พวกเจ้า... 

พวกเจ้ายืนขึ้นเช่นนี้...คิดจะท�าอะไร!"

ในบรรดาพระอาจารย์ที่มีสมญานามว่ากวนทั้งห้าคน นอกจาก 

กวนจือ่กับกวนชนิท่ียืนน่ิงไม่ขยับ อีกสามคนท่ีเหลือต่างยันกายข้ึนมาจาก

เบาะกลมทีละคนอย่างช้าๆ พลางจ้องหน้าแขกผู้ทรงเกียรติที่ข้ึนเขา 

มาเยือนในวันน้ีด้วยสีหน้าทะมึนคล้ายจะเป็นค�าตอบให้แก่ส่ิงที่มู่ไคเวย 

ถามไปเมื่อครู่ว่า...คนคนเดียวไม่มีทางท�างานส�าเร็จโดยง่าย แต่หาก 

ห้าคนร่วมแรงร่วมใจกัน ย่อมสะดวกง่ายดาย 

ห ้องแสดงธรรมตกอยู ่ในความเงียบชั่วอึดใจ กวนจื่อมอง 

หยวนเต๋อต้าซอืทีน่ัง่นิง่ขาอ่อนเปลีย้แล้วกล่าวด้วยน�า้เสยีงเคารพยกย่อง
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ว่า "อาจารย์ พวกเราท�าเพื่อท่าน และเพื่อความมั่นคงรุ่งเรืองของอาราม

เป่าหวา ศิษย์พี่กวนเจินกับศิษย์พี่กวนเจี้ยไม่ยอมเข้าใจ พอพวกเขาเห็น

นักโทษแหกคุกและสิ่งที่ไม่ควรเห็น พวกเราจึงจ�าเป็นต้องลงมือ เสียสละ

พวกเขาเพื่อวันข้างหน้าของทุกคน"

หยวนเต๋อต้าซือมีน�้าตากลบดวงตา เขาส่ายหน้าพูดเสียงงึมง�า 

"อกตัญญู...เนรคุณ...นี่พวกเจ้าท�าอะไรลงไป"

จังหวะนี้ กวนชินที่แสร้งท�าเป็นจะออกไปตามคนก็หยิบคบเพลิง 

อันหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ เขายอบกายลง ก่อนจะเอาคบเพลิงขีด 

กับพื้นท�าให้ไฟติดขึ้นมาทันที

"วางลง!" ทนัทีทีห่างตาของมูไ่คเวยเห็นแวบๆ นางก็ซดัมดีบนิท่ีเป็น

อาวุธลับออกไป

ทว่ากวนชินกลับยิ้มแปลกๆ เขาไม่ได้หลบเลี่ยงแต่ปล่อยให้มีดบิน

ตัดนิ้วสองน้ิวไปเสียอย่างนั้น คบเพลิงระเบิดตูม แสงไฟพุ่งทะลุหลังคา 

ขึ้นไปแตกตัวบนฟ้า

ดูท่านี่จะเป็นปืนไฟขนาดเล็กที่ใช้ในการสื่อสาร แสดงว่าในอาราม

เป่าหวาจะต้องมีคนของพวกเขาอีก

มูไ่คเวยชกักระบีอ่อกจากฝัก เมือ่กระบีส่าดประกายวาววับประดจุ

หิมะ ก็ย่ิงขับเน้นใบหน้าดูเห้ียมเกรียมและสองตาลึกล�้าดูพรั่นพรึงมาก 

ยิ่งขึ้น 

ข้าหลวงและนางในที่สามารถเข้ามาถวายการรับใช้ใกล้ชิดในห้อง

แสดงธรรมมีจ�านวนไม่ถึงสิบคน และบัดน้ีแต่ละคนล้วนอยู่ในท่าทาง 

ที่อลหม่าน
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ข้าหลวงสองคนร้องโวยวายจะว่ิงออกไปข้างนอก แต่ยังไม่ทันท่ี 

พวกเขาจะออกไปเรียกองครักษ์ท่ีอยู่ด้านนอกส�าเร็จก็ถูกกวนจีผู้เป็น

ล�าดับสี่ในเจ็ดกวนแห่งอารามเป่าหวาเตะจนสลบเหมือดในเท้าเดียว  

วิชาบาทาไร้เงาของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ฝึกยุทธ์ที่เก็บง�าประกาย

ได้อย่างแนบเนียน

ในขณะเดียวกันก็มเีสยีงต่อสูดั้งเข้ามาจากด้านนอก ปืนไฟท่ีกวนชิน 

ปล่อยขึ้นฟ้าให้ผลชะงัด เพราะมันท�าให้คนของอารามเข้าเล่นงาน

องครักษ์จากวังหลวงจ�านวนเกือบร้อยนายในระยะประชิด เสียงดาบ

กระทบกันและเสียงโหวกเหวกดังก้องห้องแสดงธรรม คล้ายกับมีศัตรู 

กรูเข้ามาจากสี่ทิศแปดทาง ท�าให้ผู ้สูงศักดิ์ภายในห้องไร้ซึ่งหนทาง 

หลบหนี

"ไทเฮา! ไทเฮา!"

"ไทเฮาทรงพระทัยเย็นไว้ เย็นไว้ก่อน!"

"เสี่ยวหลี รีบเอายาลูกกลอนขวดสีฟ้าของหมอหลวงหลี่มาเร็ว!"

"อยู่นี่ๆ!"

"รีบเทยาเม็ดหน่ึงออกมาป้อนไทเฮาก่อน ยังมียาขวดสีม่วงด้วย  

เปิดเร็วๆ สิ!"

"ได้ๆ! โอ๊ะ..."

มู ่ไคเวยรับฟังเสียงความวุ่นวายที่ด้านหลังอย่างสงบ สายตา 

จ้องตรงไปยังภิกษุที่มีสมญานามว่ากวนทั้งห้าคน

นางพอจะมองออกว่ากวนจือ่ทีม่อีาวโุสสงูทีสุ่ดกับกวนชนิท่ีมอีาวุโส

น้อยสุดไม่เหมือนคนท่ีรู้วรยุทธ์ แต่กวนจีกับคนที่เหลืออีกสองคนไม่ใช่ 
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คนท่ีจะรับมือได้ง่ายๆ หากพวกเขาสามคนร่วมมือกัน...นางจะมีโอกาส

ชนะเท่าไรกันนะ

ทันใดนั้นก็มีเสียงทุ้มนุ่มของบุรุษดังมา

"เสี่ยวหลี ส่งขวดยาให้ข้า เดี๋ยวข้าจัดการเอง" ทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้น 

ความวุ่นวายโดยรอบก็คล้ายจะสงบลงได้ช่ัวขณะหน่ึง ท�าให้มู่ไคเวย 

อดปรายตาไปมองอย่างรวดเร็วไม่ได้

นางเห็นไทเฮาพิงร่างอยู่กับอกของพระราชนัดดา...คังอ๋อง พอ 

นางข้าหลวงเปิดขวดยาสมนุไพรได้แล้วกว็างขวดยาใส่มอืคงัอ๋อง เวลานี้

ไทเฮายังไม่หมดสตแิต่สหีน้าแย่มาก ส่วนคงัอ๋อง...มูไ่คเวยเหลยีวไปมอง

ก็เห็นเพียงศีรษะที่ก้มต�่าของชายหนุ่มกับเรือนผมสีด�าขลับดุจเส้นไหมท่ี 

สวมรัดเกล้าหยกมุกและทิ้งตัวให้สยายคลุมบ่า

"เสีย่วมูจ่ือ่...เสีย่วมูจ่ือ่..." ไทเฮาสดูกลิน่ยาสมนุไพรโดยมนีางก�านัล

ช่วยลบูหลงัและนวดเฟ้นตามจดุต่างๆ ให้ นางช้อนตาข้ึนเรียกด้วยน�า้เสียง

อ่อนล้า

มูไ่คเวยก้มศีรษะรบัค�า "ทรงหลบอยู่ข้างหลงัก่อน ไม่ต้องตกพระทยั

นะเพคะ"

นางพูดยังไม่ทันจบค�า กวนจีก็น�าศิษย์น้องล�าดับห้าและหกลงมือ

แล้ว

เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดยิ่ง

มู่ไคเวยเดาความคิดของฝ่ายตรงข้ามได้นานแล้ว เม่ือเร่ืองด�าเนิน

มาถึงขั้นน้ีก็ไม่อาจหนีได้อีกต่อไป วิธีที่ดีที่สุดคือจับผู้สูงศักดิ์ท้ังสอง 

เป็นตัวประกัน เพราะไทเฮาและคังอ๋องย่อมเป็นยันต์คุ ้มภัยชั้นยอด 
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สามารถท�าให้พวกเขาค่อยๆ เจรจาต่อรองกับราชส�านักได้โดยไม่จ�าเป็น

ต้องดิ้นรนหาทางรอดเอาเอง

ทว่ามู่ไคเวยกลบัถ่วงเวลาเอาไว้ได ้ขณะทีพ่วกเขาไม่อาจปล่อยให้

เวลาล่วงเลยได้อีกต่อไป

หญิงสาวใช้กระบี่ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว ประกายกระบี่สาด

วูบวาบโจมตีพวกเขาสามคนทั้งซ้าย ขวา บน กลาง ล่าง อาวุธของนาง 

ทรงพลงัไร้ผูใ้ดต้านทาน วิชากระบีแ่ละมดีก็พลกิแพลงได้หลากหลาย แต่

ที่เป็นจุดแข็งคือการโจมตีโดยครอบคลุมอย่างหนักหน่วง 

"มีด!" ไม่รู ้ว่ากวนจื่อไปเอาอาวุธมาจากที่ใด บางทีเขาอาจจะ

ซกุซ่อนมนัไว้ในห้องพระและห้องหนังสอื หรอืบางทอีาจจะซ่อนไว้ทกุห้อง

ในอารามเป่าหวาก่อนแล้ว เขาจึงโยนมีดเล่มใหญ่ไปให้พวกกวนจี 

สามคนก่อนไปช่วยกวนชินท่ีห้ามเลือดเรียบร้อยแล้วและก�าลังคุมตัว

หยวนเต๋อต้าซือเอาไว้ ซึ่งคนหลังดูเหมือนจะได้รับความตกใจจนนิ่งงัน 

สีหน้าของท่านฉายแววสิ้นหวัง ร่างกายอ่อนยวบเหมือนดินเลน ไม่ว่าจะ

ถูกลากไปที่ใดก็เอาแต่พึมพ�าว่า 

"ทรพี ชัว่ช้า ฆ่าคน จบกัน อารามเป่าหวาจบสิน้แล้ว...ไม่เหลอือะไร

อีกแล้ว"

"อาจารย์ อารามเป่าหวายังไม่ถึงกับจบสิ้น ตราบใดท่ียังมีชีวิต  

การถอดความพระคมัภีร์รวมเข้ากับชือ่เสยีงของอาจารย์ย่อมเรียกศรัทธา

จากผูค้นได้ ขอเพียงพวกเราร่วมแรงร่วมใจย่อมรักษาต�าแหน่งอนัดับหนึง่

และมีอ�านาจได้ดังเดิม จะมีโทษทัณฑ์อันใดกัน" กวนจื่อพูดปลอบ 

เสียงเบาอย่างอดไม่อยู่
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มู่ไคเวยไม่อาจแบ่งสมาธิไปฟัง เพราะนางก�าลังถูกพวกกวนจี 

สามคนใช้มีดเล่มใหญ่เล่นงานอีกครั้ง

โลหิตพลันเดือดพล่าน การปะทะทวีความรุนแรงมากขึ้น หญิงสาว

ไม่อาจคาดเดาได้ว่าตนเองมีโอกาสชนะมากน้อยเพียงใด เพราะศึกที่ 

อยูต่รงหน้าไม่ใช่สิง่ท่ีใครอยากเจอก็เจอได้ เนือ่งจากศตัรูมวิีชายุทธ์สงูส่ง 

และทัง้สามคนต่างช่วยส่งเสรมิกัน สามารถท�างานร่วมกันได้จนเกือบเหมอืน 

อาภรณ์ฟ้าไร้ตะเข็บ

เพียงแค่เกือบเหมือน...เพราะมันยังมีจุดอ่อน

มู่เจิ้งหยางบิดาของนางเคยถ่ายทอดวิชา 'ก�าแพงคู่' ซึ่งถือเป็น 

สุดยอดเคล็ดวิชาของสกุลมู่ให้ วิชานี้มีประโยชน์มากเวลาที่ถูกยอดฝีมือ

กลุ้มรุมโจมตี มู่ไคเวยจึงมานะร�่าเรียนอย่างหนัก แต่นางยังไม่แตกฉาน

เท่ากับศิษย์พ่ีใหญ่เมิ่งอว๋ินเจิง ความรู ้สึกบอกว่านางยังขาดอะไร 

บางอย่าง จนภายหลังบิดาบอกนางว่าสิ่งที่นางขาดก็คือประสบการณ ์

จากการต่อสู้จริง

การต่อสู้จริงเป็นประสบการณ์ท่ีหาไม่ได้ง่ายๆ แล้วจะให้นาง 

ปล่อยผ่านไปได้อย่างไร!

ส�าหรับศึกที่อยู่ตรงหน้านี้ นางจะต้องชนะ...ชนะให้ได้...และต้อง

ชนะอย่างเดียวด้วย

มูไ่คเวยชกัมดีเงินทีเ่อวออกมา มดีเล่มนีบ้ดิาตัง้ใจให้คนท�าเพ่ือนาง

โดยเฉพาะ มีความยาวครึ่งแขน และด้ามจับพอเหมาะพอดีกับมือ 

ของนาง

มอืหนึง่ถือกระบี ่อีกมอืถือมดีเงนิ ประโยชน์ของวิชาก�าแพงคูค่อืการ
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ใช้ความยาว ความแข็งแกร่ง ความสั้น และความเสี่ยง หญิงสาวทอน 

ความยาวเสรมิความสัน้เพ่ือใช้ความสัน้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะป้องกัน

หรือเข้าโจมตีก็สามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์

พวกกวนจสีามคนสามารถรกุและถอยได้อย่างคล่องแคล่ว ประกาย

จากดาบใหญ่สามเล่มวูบวาบคล้ายแหขนาดใหญ่ที่ก�าลังทิ้งตัวลงมา

แต่มูไ่คเวยเข้าสกัดไว้ เมือ่พิจารณาแล้วว่าผูสู้งส่งเหล่านีม้ท้ัีงคนแก่

และคนอ่อนแอ ซ�้ายังมีนางก�านัลรูปร่างอ้อนแอ้นบอบบางอีกกลุ่มหนึ่ง 

นางจ�าเป็นต้องตีวงรักษาพ้ืนที่เพ่ือมิให้คนที่อยู่ข้างหลังต้องสูญเสีย

ปราการคุ้มครอง

ทันใดนั้น...

"โดน!" นางวาดกระบีอ่อกไป แม้จะพบกับความว่างเปล่า แต่มดีสัน้

ในมือซ้ายต่างหากที่เป็นไม้ตาย เพราะมันแทงทะลุหัวใจฝ่ายตรงข้าม 

เสยีงดงัฉกึ ท�าให้ค่ายกลมดีของท้ังสามคนถูกท�าลาย มูไ่คเวยไม่ยอมเว้น

จังหวะแม้แต่น้อย กระบี่ลวงเปลี่ยนเป็นจริง โดยทิ้งคมลงบนแขนของ 

ฝ่ายตรงข้ามอย่างแรง ท�าให้แขนหนึ่งข้างขาดทันที

กวนจีร้องลั่นพร้อมถอยกรูดไปข้างหลังอย่างรวดเร็วแต่ไม่รู้ข้อเท้า

ไปกระแทกถูกอะไรท�าให้ขาของเขาชาจนล้มลงกับพื้นอย่างแรง

มู่ไคเวยเบือนหน้าไปมองด้านข้างเล็กน้อย หัวใจนางพลันกระตุก 

แต่ไม่อาจปล่อยให้โอกาสงามตรงหน้าหลุดมือไป นางจึงลดกระบี่ลง 

พาดที่คอของกวนจี

หลังควบคุมตัวฝ่ายตรงข้ามส�าเร็จแล้ว มู่ไคเวยจึงกวาดตามอง 

กวนจีและสภาพรอบๆ ด้วยสายตางุนงงปนคิดหนัก และสุดท้ายนางก็ 
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เก็บวัตถุชิ้นเล็กจิ๋วกลมมนเม็ดหนึ่งขึ้นมาจากข้างเท้า

กวนจื่อกับกวนชินลากตัวหยวนเต๋อต้าซือออกจากห้องแสดงธรรม

ไปนานแล้ว

เวลาน้ี มูไ่คเวยท�าให้นกับวชสองคนบาดเจบ็สาหัสและจบัตวักวนจ ี

ได้ส�าเรจ็ ในทีส่ดุคนข้างนอกก็บกุเข้ามาในห้อง และมเีงาคนอกีหลายคน

ที่พยายามพังหน้าต่างบานใหญ่เพื่อแย่งกันเข้ามา โชคดีที่ทุกคนล้วนแต่

เป็นคนของนาง นอกจากราชองครักษ์แล้วก็ยังมีสายของหน่วยประตู 

หกบานที่มู่ไคเวยลอบวางไว้ในอารามด้วย

ทนัทีทีร่าชองครกัษ์เข้ามาในห้องแสดงธรรมและมองเหน็เหตกุารณ์

ทุกอย่างถนัดก็คุกเข ่าลงข ้างหน่ึง พูดเสียงดังลั่นเป ็นท�านองว ่า  

"พวกกระหม่อมมาช้า ขอไทเฮาและท่านอ๋องโปรดทรงลงโทษด้วย" ท�าให้

เหล่าราชองครักษ์ที่ตามหลังเข้ามาต้องคุกเข่าตาม

มู่ไคเวยส่งตัวกวนจีไปให้ลูกน้องสองคน ก่อนเก็บอาวุธในมือ 

กลับเข้าฝัก แล้วหันไปคุกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้นเช่นเดียวกัน

"ท�าให้ไทเฮาและท่านอ๋องต้องตกพระทัย หม่อมฉัน...เอ๋?" มู่ไคเวย

ประสานแขนทั้งสองข้างไว้บนหน้าอก แต่ยังไม่ทันที่วลี 'มีโทษถึงตาย'  

สีค่�าจะได้หลดุออกจากปาก ใบหน้าของคงัอ๋องทีเ่งยขึน้มามองนางก็ท�าให้

หญิงสาวตกใจจนต้องนิ่งงัน

ใช่ว่านางไม่เคยพบคังอ๋องฟู่จิน่ซมีาก่อน แต่ทกุคร้ังพวกเขาล้วนอยู่

ไกลกัน ไม่เคยได้เจอกันในระยะประชิดเช่นวันนี้

ยามนี้ ทั้งสองอยู่ห่างกันเพียงแค่มือเอื้อม ชายหนุ่มโอบร่างของ 

ไทเฮาน่ังอยู่บนเบาะ มีเหล่านางก�านัลห้อมล้อม และมู่ไคเวยคุกเข่า
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ขออภัย ท�าให้สายตาของทั้งสองคนสบประสานกันพอดี

ลูกหลานของราชวงศ์เทียนเฉาส่วนมากมักเกิดมาหน้าตาดี ท�าให้

ใบหน้ารปูผลแตงขาวจดัดุจหิมะจนเกือบดูเหมือนป่วยของคนตรงหน้านาง 

พลอยดูดีไปด้วย ใต้คิ้วเข้มเรียวยาวคือเนตรหงส์งามสง่า จมูกโด่งสวย 

ได้รูป ริมฝีปาก...เป็นรูปกระจับงามแท้ ริมฝีปากบนบาง ริมฝีปากล่าง 

อวบอิม่ ท�าให้เหมอืนไม่ว่าเขาจะย้ิมหรอืไม่ย้ิม มมุปากก็จะยกสงูอยู่เสมอ 

ท�าให้คนอื่นๆ นึกอยากจะยกมุมปากขึ้นตามไปด้วย

นอกจากน้ี...ยังม.ี..ความรูส้กึแปลกๆ ทีย่ากจะบรรยายอกีอย่างหน่ึง

ตอนที่เขามองนาง สายตาเขาวาววับคล้ายก�าลังจดจ่อ ตั้งใจ และ

ไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่น้อย คล้ายเชื่อมั่นในตัวนางอย่างหมดจิต 

หมดใจ เหมือนนางเป็น...สิ่งที่เขาปรารถนา?

มู ่ไคเวยรีบปัดความคิดเหลวไหลนี้ออกจากสมอง พลางขยับ 

รมิฝีปากเพ่ือพูดอะไรบางอย่าง ทว่ารมิฝีปากรปูกระจบัของชายหนุม่กลบั

เอ่ยออกมาก่อนว่า "เจ้าบอกให้หลบหลังเจ้า เสด็จย่ากับข้าก็หลบกัน 

อย่างดี เจ้าบอกว่าอย่าตกใจ ข้าก็ไม่ตกใจ ข้าเชื่อฟังเจ้าทุกอย่าง"

น�้าเสียงสนิทสนมกับเนตรหงส์ท่ีมองนางอย่างอ่อนเชื่อมโดย 

ไม่กะพริบท�าให้มู่ไคเวยรู้สึกอึดอัดนิดๆ และนึกหวั่นอยู่ในใจว่าน�้าเสียง

ทุ้มนุ่มของบุรุษเช่นนี้เหมือนจะสะกดวิญญาณผู้คนได้อย่างแท้จริง

ย่ิงสหีน้าท่าทางหัวอ่อนดูไม่มพิีษภัยของเขา ย่ิงดใูสซือ่อย่างท่ีท�าให้

ทุกคนรู้สึกอยากปกป้องดูแลเขาจากใจจริง

"เสี่ยว...เสี่ยวมู่จื่อ..." ไทเฮาเริ่มได้สติ แม้จะไม่มีเร่ียวแรง แต่นาง 

มองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างได้อย่างชัดเจน หญิงชราจึงร้องเรียกและ 
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ยื่นมือออกไปหามู่ไคเวยที่รับค�านางเสียงเบา

ตอนแรกมู่ไคเวยยังคุกเข่าตัวตรงอย่างส�ารวมกิริยา แต่พอเห็น 

มือที่ได้รับการบ�ารุงดูแลจนเนียนขาวดุจหิมะของไทเฮายื่นมาจนเกือบ 

ถึงหน้า นางก็จ�าเป็นต้องยื่นมือที่ไม่อาจเรียกได้ว่านุ่มนิ่มของตนเอง 

ออกไปกุมมือของไทเฮาไว้

"เป็นเจ้า เสี่ยวมู่จื่อ..."

...เอ๋? ข้าเป็นอะไรหรือ มู่ไคเวยมีสีหน้าประหลาดใจ

ไทเฮาพูดเสียงหอบ "อสุราหน้าหยกแห่งเมืองหลวงผู้ปราดเปรียว

และกล้าหาญราวกับถือทวนออกรบจะต้อง...จะต้องก�าราบปีศาจได้แน่" 

ไทเฮาบีบมือมู่ไคเวยแน่น "ข้าจะพระราชทานสมรสให้เจ้า ให้เจ้าได้เป็น

ชายาเอกของคังอ๋อง มอบเจ้า...มอบเจ้าแก่เขา"

มูไ่คเวยพบว่ามอืของนางถูกไทเฮาจบัไปยัดไว้ในมอืใครอกีคนแล้ว 

และคนคนน้ันก็รวบมือนางเอาไว้ แต่เขาไม่ได้รวบมันเพียงอย่างเดียว 

หากแต่ยังสอดประสานนิ้วเข้ากับนิ้วของนางด้วย

"...ท่านอ๋อง?" น�้าเสียงของนางแหบพร่าเหมือนกลืนถ่านก้อนใหญ่

ลงไป

"อืม เสด็จย่าทรงยกเจ้าให้ข้า" สีหน้าเข้าอกเข้าใจสถานการณ์ 

ของเขายังคงดูใสซื่อไร้พิษภัยเช่นเดิม

Page_�������������������.indd   57 8/10/2562 BE   17:55



58

ชายาพกดาบเข ้าห้องหอ

3

หลงัไทเฮาพระราชทานสมรสและส่งมอืมูไ่คเวยให้คงัอ๋องเรียบร้อย

ก็คล้ายจะวางใจว่าภัยร้ายท้ังหลายสงบลงแล้ว หญิงชราจึงหลับตาลง 

เนื้อตัวอ่อนยวบ หมดสติไปทั้งอย่างนั้น

บรรดาข้าหลวงและนางก�านัลร้อนใจจนกรีดร้องเสียงดังลั่น

จังหวะนี้เอง มู่ไคเวยก็ดึงมือของตนเองกลับมาอย่างรวดเร็ว

ความคิดของนางเรียบง่ายมาก

ประการแรก นางไม่ใช่หมอและย่ิงไม่ใช่หมอหลวงจึงไม่อาจช่วย 

ไทเฮาที่หมดสติไปเพราะได้รับความตกใจที่มากเกินไปได้

ประการถัดมาคือแม้สถานการณ์วิกฤตจะผ่านพ้นไป แต่ไม่ได้

หมายความว่าเหตุการณ์ข้างนอกจะได้รับการแก้ไขอย่างราบรื่น ตัวนาง

ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสี่ปักษีแห่งหน่วยประตูหกบานต้องเร่งไปให้ความ 

ช่วยเหลือพวกพี่น้องที่วิ่งวุ่นอยู่ข้างนอก
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ประการสุดท้าย นางไม่คิดว่าการพระราชทานสมรสของไทเฮา 

จะเป็นเรื่องจริงจัง เพราะหากยกนางให้แก่คังอ๋องที่ติดตามอยู่ข้างกาย 

ไทเฮาจริง คังอ๋องของพวกตนคง...ต้องอัดอั้นตันใจมากแน่

ย่ิงไปกว่านัน้บตุรมงักรหลานหงส์ในเชือ้พระวงศ์ย่อมคูค่วรกับสตรี

ที่ถือก�าเนิดในตระกูลสูงศักดิ์ มิใช่ว่ามู่ไคเวยดูแคลนตนเอง แต่นางรู้สึก

ว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่มีความเหมาะสมกันเลย

ด้วยเหตุนี ้หญิงสาวจงึรบีตัดบท เก็บง�าความรู้สึกและดึงมอืกลบัมา  

แสร้งท�าเป็นไม่ได้ยินรับสั่งของไทเฮา "ท่านอ๋อง คนร้ายยังลอยนวลอยู่

จ�าเป็นต้องเร่งติดตาม ผู้น้อยต้องขอตัวก่อน"

ไม่รอคอยค�าอนุญาต มู่ไคเวยก็ยกงานที่เหลือให้คังอ๋องไปเช่นนี้

แล้วลุกขึ้นเดินจากไป

นางคิดว่าที่นี่มีทั้งข้าหลวง นางก�านัล และนายทหารราชองครักษ์

เต็มห้องให้คังอ๋องฟู่จิ่นซีเรียกใช้ได้อยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องมีนางอยู่ด้วย

มู่ไคเวยออกจากห้องแสดงธรรมไปก็เจอสภาพอันน่าอเนจอนาถ 

ทีด้่านนอก แม้ราชองครกัษ์ของราชส�านกัจะเจอปัญหาแต่พวกเขามอีาวธุ

ติดตัว ผิดกับเหล่าภิกษุจ�านวนไม่น้อยที่นอนจมกองเลือด นับคร่าวๆ  

มีจ�านวนราวเจ็ดถึงแปดสิบคน การท่ีภิกษุของอารามเป่าหวาลุกข้ึน 

ต่อต้านราชส�านักเกินครึ่งเช่นนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติ

นางเร่งตามไปที่ภูเขาด้านหลังอารามเพ่ือสมทบกับปี้โถวผู ้นั่ง

ต�าแหน่งอันดับสองของหน่วยประตูหกบาน

"ลูกพี่วางแผนได้ยอดเยี่ยม ข้าพาพวกเด็กๆ มาเฝ้าตอรอกระต่าย* 

* เฝ้าตอรอกระต่าย เป็นส�านวน หมายถึงนัง่รอให้โชคลาภหรอืโอกาสลอยมาหา มตี�านานเล่าว่าในสมยัจัน้ก๋ัว
มีชาวนาเห็นกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาชนตอไม้ตาย เขาจึงไม่ไปท�านา นั่งรอให้กระต่ายวิ่งมาชนตอไม้ตายอีก
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กันทีน่ี่ แล้วก็เจอหน้าจรงิๆ" ใบหน้ากระด้างของป้ีโถวมรีอยย้ิม เขาก�าหมดั

ชกใส่ฝ่ามืออีกข้างของตนเอง แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงเคียดแค้น "เสียดาย 

ที่หนีไปได้หน่ึงคน ไอ้คนท่ีชื่อกวนชินน่ันไม่ใช่เล่นเลยจริงๆ ศิษย์พ่ีเขา

อยากให้ช่วยพาหยวนเต๋อต้าซอืไปด้วย แต่แปดส่วนน่าจะเกิดเรือ่งไม่ลงรอย  

ศิษย์พ่ีศิษย์น้องเลยมีปากเสียงกัน ศิษย์พ่ีของเขากับอาจารย์มาทางน้ี 

ส่วนตัวกวนชินอาศัยช่วงชุลมุนหนีรอดไปได้"

กวนชนิอาศยัช่วงท่ีอารามเป่าหวาก�าลงัโกลาหลแทรกตวัเข้าไปใน

กลุม่ภิกษทุีไ่ม่รูเ้รือ่ง กับผูท้ีม่จีติศรทัธา ท�าให้สามารถหลบหนไีปได้ส�าเรจ็ 

หน่วยประตูหกบานจับเป็นกวนจีได้ แต่ภิกษุที่มีสมญานามว่ากวนอีก 

สองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกมู่ไคเวยแทงเข้าท่ีอกและฟันไหล ่

จนแขนขาด เป็นเหตุให้ไม่นานก็เสียชีวิต

บุคคลท่ีเป็นตัวการส�าคัญของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดคือกวนจื่อ ตอน 

มูไ่คเวยเหน็เขาอกีครัง้ เขาก็ล้มลงไปเพราะถูกธนขูองหน่วยประตหูกบาน

ปักอยู่บนหน้าอกถึงสามดอก โลหิตสดไหลรินไม่หยุด คาดว่าคงรอดยาก

หยวนเต๋อต้าซือนั่งแปะอยู ่ข ้างกายกวนจื่อ แผ่นหลังคุ ้มงอ 

มากกว่าเดิม

กวนจือ่ดงึแขนเสือ้ของอาจารย์ เปล่งเสยีงออกมาอย่างยากล�าบาก 

"ทั้งหมดเราท�าไปเพ่ือท่าน...อาจารย์เป็นผู้ถอดความพระคัมภีร์ท่ีดีที่สุด  

มีเพียงหน่ึงเดียว และจะไม่มีผู้ใดท�าได้อย่างท่านอีก...พระไตรปิฎกยัง 

ไม่ได้รับการถอดความอีกเป็นจ�านวนมาก นอกจากอาจารย์ ในอาราม 

เป่าหวาแห่งนี้ก็ไม่มีผู้ใดท�าได้...ขอเพียงอาจารย์ยังมีชีวิต จะต้องมีผู้ม ี

จิตศรัทธามากมาย แต่อาจารย์ชราแล้ว...ชรามาก คนคนนั้นบอกว่า...
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สามารถท�าให้คนตายฟ้ืนคืน...จะช่วยให้อาจารย์มชีวิีตอยู่อกีสบิปี ย่ีสบิปี  

ไปจนถึง..."

"คนผู้น้ันเป็นใคร" มู่ไคเวยพลิกใบหน้าเปื้อนโลหิตของกวนจื่อ 

ให้หันมา "ท่านร่วมมือกับผู้ใด" สีหน้าและน�้าเสียงของนางดุดัน

กวนจือ่จ้องหน้าหญิงสาวอย่างอึง้ๆ เขาอ้าปากกระอกัเลอืดออกมา

มากมายจนพูดไม่ได้อีก ลมหายใจขาดห้วง สองตาปิดสนิทลง

ครั้งน้ีหน่วยประตูหกบานปฏิบัติภารกิจส�าเร็จ และพบบรรดาสตรี

ทีถ่กูลกัพาตัวไปก่อนหน้านีใ้นห้องใต้ดินของเรอืนด้านหลงัอารามเป่าหวา

ที่ถูกทิ้งร้างไว้หลายปี แต่ยังขาดอยู่อีกสองคน

กวนจีท่ียังมีชีวิตอยู่จึงกลายมาเป็นนักโทษเพียงหนึ่งเดียวที่ยังมี 

ลมหายใจของหน่วยประตูหกบาน และเป็นไปอย่างที่มู่ไคเวยคิดไว้ว่า 

ตัวตั้งตัวตีในเรื่องน้ีก็คือกวนจื่อ คนท่ีใช้สมองวางแผนคือกวนชิน ส่วน 

กวนจีรับต�าแหน่งเป็นผู้ช่วย หน่วยประตูหกบานใช้ท้ังไม้อ่อนไม้แข็ง 

อย่างต่อเนื่อง แต่กลับล้วงเบาะแสจากปากของกวนจีมาได้ไม่มาก

ระหว่างท่ีมู่ไคเวยก�าลังว่ิงรอกสืบคดีให้วุ่นจนต้องท้ิงเรื่องสมรส

พระราชทานของไทเฮาเอาไว้ด้านหลงั คนืหน่ึง พ่อบ้านชราของครอบครวันาง 

ก็มาตาม บอกว่าบิดาของมู่ไคเวยอยากให้นางกลับจวน

ทันทีที่เร่งเข้าจวนมา มู่ไคเวยก็พบว่าบิดาผู้ไม่เคยแสดงสีหน้าว่า

ชอบชังหรือเจ็ดอารมณ์* ก�าลังนั่งด้วยท่าทีที่น่าเกรงขามอยู่ในห้องโถง 

ท่าทางก�าลังครุ่นคิดอย่างหนัก เต็มไปด้วยความล�าบากใจอย่างยิ่งยวด 

"วันนีพ่้อถูกเรยีกตัวเข้าเฝ้า ฮ่องเต้ทรงให้พ่อไปพบท่ีต�าหนักจ้งหยวน 

* เจ็ดอารมณ์ ได้แก่ ยินดี โกรธ เศร้า กลัว รัก เกลียด และความใคร่

Page_�������������������.indd   61 8/10/2562 BE   17:55



62

ชายาพกดาบเข ้าห้องหอ

เพื่อสนทนากัน"

"ถึงท่านพ่อจะลาออกจากการเป็นมอืปราบเทวดา และปลดประจ�าการ 

จากกลุม่สีปั่กษแีห่งหน่วยประตูหกบานแล้ว แต่ท่านยังคงเป็นสมาชกิของ

สามตุลาการของราชส�านักเรา การที่ฮ่องเต้ทรงเรียกท่านเข้าเฝ้าเป็นการ

ส่วนพระองค์เช่นน้ี เพราะในวังมีปัญหาอะไรหรือ" สมองของหญิงสาว 

อัดแน่นไปด้วยเรื่องคดี

บดิานางเงยีบไปพักใหญ่ก่อนเอ่ยตอบ "ในวังไม่มปัีญหา แต่บ้านเรา 

มีปัญหา" น้ิวท่ีเคาะเข่าอยู่รวบก�าเป็นหมัด "ไทเฮามีพระเสาวนีย์ยกเจ้า 

ให้เป็นชายาเอกคังอ๋อง ฮ่องเต้จึงเรียกพ่อเข้าวังเพื่อคุยเรื่องนี้"

ค�าว่า 'คุย' ความจริงคือการแจ้งให้ทราบ

การทีบิ่ดานางถูกฮ่องเต้เรยีกให้ไปเข้าเฝ้าเพ่ือ 'แจ้งข่าว' ว่าท้ังหมดนี ้

เป็นพระประสงค์ของไทเฮาที่พระราชทานสมรสต่อหน้าธารก�านัล 

พระองค์จึงต้องรักษาสัจจะด้วยการจัดแจงทุกอย่างให้เรียบร้อย

"ความหมายของฮ่องเต้คือเจ้าช่วยชีวิตไทเฮาและคังอ๋องเอาไว้  

นบัว่ามคีวามชอบใหญ่หลวง ตัวเจ้ามตี�าแหน่งเป็นถึงขนุนางหลวงขัน้สาม

ของราชส�านกัเรา จงึไม่มตี�าแหน่งท่ีสงูย่ิงกว่าน้ีให้อกี ประกอบกับตวัเจ้าเอง 

ก็อายุย่ีสิบห้าปีแล้ว การมอบต�าแหน่งชายาเอกของคังอ๋องจึงมีความ

เหมาะสม พ่อเองก็อยากให้เจ้าถอนตัว และคิดว่ามารดาเจ้า...น่าจะ 

หวังให้เจ้าออกจากกลุ่มสี่ปักษีแห่งหน่วยประตูหกบานเพ่ือแต่งงานและ

มีบุตรมากกว่า" มู ่เจิ้งหยางนิ่งไปครู่หน่ึง สีหน้าเขาพลันเคร่งเครียด 

มากขึ้น "แต่ในสายตาพ่อ คังอ๋องผู้นี้ไม่เหมาะกับเจ้า"

ล�าพังแค่สมรสพระราชทานก็ท�าให้มู่ไคเวยมึนงงพอแล้ว นางใช้
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สมองคดิอย่างหนกัก่อนเอ่ยถาม "ท่านพ่อไม่ชอบท่ีคงัอ๋องสขุภาพอ่อนแอ

เลยรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับลูกหรือ"

"น่ันก็เป็นเรื่องหน่ึง แต่ไม่ใช่ประเด็นส�าคัญท่ีสุด" มู่เจิ้งหยาง 

ถอนหายใจหนักๆ "มีเรื่องหนึ่งที่พ่อไม่เคยบอกเจ้า แต่วันน้ีพ่อจะเล่า 

ให้ฟัง เจ้าจะได้เตรยีมใจไว้ เมือ่สบิเจด็ปีก่อนตอนทีม่ารดาเจ้าประสบภยั

จนเสยีชวิีต แม้ฉากหน้าจะบอกว่าถูกคนร้ายดกัเล่นงานท่ีซานชวนโข่ว แต่

ความจริงไม่ได้ง ่ายดายปานน้ัน เพราะนางผ่านไปเห็นเหตุการณ ์

ไม่เป็นธรรมจึงชักดาบช่วยคนที่ไม่สมควรช่วยต่างหาก"

"คนที่ไม่สมควรช่วย?"

"เป็นคนที่ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันอยากก�าจัดแต่ไม่สะดวกลงมืออย่าง

เปิดเผย"

เมื่อสิบเจ็ดปีก่อน

บริเวณเส้นทางน�้าซานชวนโข่ว

คนร้ายลอบโจมตี

คนที่ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันอยากก�าจัด

การตายของมารดา

มารดาของนางลิ่นเก่ิงเจินเป็นผู ้มีชื่อเสียงในยุทธภพ แต่กลับ 

ต้องมาสิ้นชีวิตลงในมือโจรสลัดกลุ่มหน่ึงเสียได้เล่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ 

มันเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไร...ส�าหรับเรื่องน้ี มู่ไคเวยก็เคยคิดทบทวนมา 

นับครั้งไม่ถ้วน

เมือ่ประเด็นนีถู้กหยิบยกขึน้มาพูดอกีครัง้ในตอนนี ้นางจงึคดิปะตดิ

ปะต่อเหตุการณ์ต่างๆ แล้วเบาะแสทุกอย่างก็น�าไปสู่สิ่งสิ่งเดียว
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"เมื่อสิบเจ็ดปีก่อน คังอ๋องคนก่อนกับพระชายาพาซื่อจื่อฟู่จิ่นซีที่ 

ยังเด็กออกไปเสาะหาหมอที่นอกเมือง แต่กลับถูกโจรสลัดดักปล้น 

ตอนกลางดึก สดุท้ายบรวิารของคงัอ๋องคนก่อนก็ตายหมด แต่ซือ่จือ่ทีอ่ายุ

ยังน้อยกลบัหนีรอดไปได้อย่างปาฏิหารย์ิ สรปุคอื...น่ีเป็นฝีมอืของท่านแม่

ใช่หรือไม่ โจรสลัดท่ีซานชวนโข่วอะไรน่ันเป็นแค่ตัวตนที่ถูกสร้างข้ึน  

ความจรงิมศีตัรทูีร้่ายกาจย่ิงกว่าน้ันอกี...ใช่หรอืไม่" มูไ่คเวยกังขาในการตาย 

ของมารดามาตลอด ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองหรือ "คนที่ฮ่องเต้อยากก�าจัด 

คือคังอ๋องคนก่อน ทั้งที่เขาเป็นน้องชายแท้ๆ ของพระองค์ เพราะว่า... 

ทั้งสองพระองค์เป็นพี่น้องกัน เป็นฝาแฝด?...อา! ฝาแฝด?!"

บิดานางผงกศรีษะ "ส�าหรบัชาวบ้านทัว่ไป ลกูชายแฝดถือเป็นเร่ือง

มงคลย่ิง แต่ส�าหรับเชื้อพระวงศ์ บุตรชายคนโตกับคนรองย่อมม ี

ความแตกต่าง การมีลูกแฝดจึงถูกมองเป็นเร่ืองอัปมงคล ประกอบกับ 

พวกโหรหลวงน้อยใหญ่ในสมยัน้ันตรวจดดูวงดาวแล้วท�านายว่าดาวรอง

จะข่มดาวหลัก ท�าให้ฝ่าบาทต้องการก�าจัดคังอ๋องคนก่อน"

แต่การก�าจัดคังอ๋องคนก่อนจ�าเป็นต้องกระท�าอย่างลับๆ คนร้าย 

ที่มารดาของนางเจอตอนนั้นจึงเป็นมือสังหารที่เป็นหมากลับซึ่งฮ่องเต ้

ชุบเลี้ยงมากับมือ

ตอนนัน้มูไ่คเวยอายแุปดขวบ แต่นางกลบัจดจ�าเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้

ในวันน้ันได้ดีว่าท่านลงุทีเ่อาฟืนมาส่งให้ทีจ่วนทกุวนับอกว่ามคีนวานเขา

ให้เอาของส�าคัญมามอบให้ถึงมือนายท่านมู่

สิ่งที่ส่งมาถึงมือบิดาในวันนั้นคือห่อผ้าทรงสี่เหลี่ยมสีขาวหน่ึงห่อ

กับห่อของยาวๆ อีกหนึ่งห่อ บิดานางเปิดห่อของทั้งสองต่อหน้าบุตรสาว 
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พบว่าในห่อทรงสี่เหลี่ยมคือโถใส่อัฐิสีด�าสนิทหนึ่งใบ ส่วนห่อของยาวๆ 

อีกห่อคือกระบี่อ่อนหลิวเขียว อาวุธที่มารดานางน�าติดตัวตระเวนไปท่ัว

ยุทธภพ

ตอนน้ันมารดานางเดินทางไปเย่ียมสหาย แต่ตอนกลับมากลับมี

แค่โถใส่อัฐิหนึ่งใบ

ทั้งยังมีจดหมายแนบมากับโถใส่อัฐิและกระบี่ จนเมื่อมู่ไคเวย 

เริ่มท�างานในหน่วยประตูหกบานแล้ว นางถึงได้เปิดจดหมายออก 

อ่านร่วมกับบิดา จดหมายเขียนว่าดาบของศัตรูท่ีรุมเล่นงานมารดานาง

อาบยาพิษ ลิน่เก่ิงเจนิเสยีเลอืดมากและพิษก�าเริบท�าให้เสียชวิีต ด้วยเหตุน้ี 

แม้จะเผาร่างเป็นเถ้าถ่านแล้วแต่พิษยังคงอยู่ ท�าให้โถใส่อัฐิกลายเป็น 

สีด�า จ�าเป็นต้องผนึกโถใส่อัฐิไว้เป็นเวลาสามเดือน พิษในอัฐิจึงจะ 

สูญสลายและสามารถเปิดผนึกได้อีกครั้ง

มูไ่คเวยเคยได้ยินบดิาพูดถึงคนท่ีลงชือ่บนจดหมายว่าเป็นผูอ้าวุโสหญิง 

ที่เคยคบหากับผู้อาวุโสของครอบครัวนาง

ผู้อาวุโสหญิงคนน้ันช่วยมารดาของมู่ไคเวยไว้ตอนเผชิญภัยร้าย 

เสียดายที่สายเกินไป ท�าให้มารดานางไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน

ทว่าโถใส่อัฐิสีด�าสนิทที่ผู้อาวุโสหญิงให้คนส่งกลับมาที่จวนสกุลมู่

มีกลิ่นจางๆ ท่ีหญิงสาวไม่เคยลืม เป็นกลิ่นหอมใสบาดจมูกอ่อนเบาที ่

ตราตรึงถึงดวงวิญญาณของนาง และเป็นกลิ่นเดียวกับที่มู่ไคเวยเคย 

ได้กลิ่นจากร่างของเฮยซานผู้ปิดบังโฉมหน้า

นางอยากรูม้าตลอดว่าเกิดเรือ่งอะไรขึน้กับมารดา อยากรูใ้ห้ชดัท้ัง

ขั้นตอนและรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้น แต่ความลับที่เกี่ยวกับราชวงศ์
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ไม่สามารถให้คนนอกล่วงรู้ บิดาจึงปิดบังนางมาตลอดจนถึงวันนี้

"มารดาเจ้าสอดมือเข้าไปขวางหมากลับโดยไม่ได้ตั้งใจ แม้ฮ่องเต้

จะทรงทราบเรือ่งนีใ้นภายหลงัแต่พระองค์ก็ไม่ได้ยุ่งกับสกุลมูข่องพวกเรา 

พ่อคิดว่าพระองค์คงอยากหยุดดูท่าทีไปก่อน แต่การที่ฮ่องเต้สนับสนุน

การพระราชทานสมรสของไทเฮาครัง้นี ้เป็นเพราะทรงมพีระด�ารแิอบแฝง 

ที่เห็นได้ชัด พ่อคิดว่า...พระองค์มีพระราชประสงค์จะทดสอบอะไร 

บางอย่าง"

การมอบมู่ไคเวยให้คังอ๋องฟู่จิ่นซีแบบผลักเรือตามน�้าเพ่ือให้นาง 

ไปอยู่ข้างกายฟู่จิ่นซีเป็นเพราะต้องการทดสอบเรื่องอะไร

ต้องการรู้ว่าสกุลมู่ของนางเป็นพวกของคังอ๋อง และจะช่วยคังอ๋อง

ก�าราบฮ่องเต้หรือไม่เช่นนั้นหรือ

สองวันมานี้ มู่ไคเวยต้องคิดหนัก

เพราะวันนั้นหลังจากคุยกันถึงช่วงสุดท้าย บิดาไม่อยากให้นาง

คิดมากจึงบอกว ่าแม้การพระราชทานสมรสของไทเฮาจะได้ รับ 

การสนับสนุนจากฮ่องเต้ แต่เขาจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ และจะไม่ยอม

ให้มู่ไคเวยไปเป็นชายาเอกของคังอ๋องเด็ดขาด

แต่...จะแก้ไขอย่างไรเล่า

ฮ่องเต้ต้องการให้ขุนนางตาย ขุนนางก็ต้องตาย นับประสาอะไร 

กับการพระราชทานสมรส

หากสกุลมู ่ของนางขัดราชโองการท�าให้โอรสสวรรค์พิโรธจน 

เลือดลมพลุ่งพล่าน ผลจะออกมาเป็นอย่างไรกัน
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หลังเที่ยง รถม้าพาหญิงสาวว่ิงไปบนถนนหลวงท่ีทอดกลับไปสู ่

เมอืงหลวง แต่เนือ่งจากมฝีนตกหนักตดิต่อกันหลายวนัท�าให้ถนนมโีคลนเลน 

จับหนา แม้สายพิรุณจะเบาลงแล้วแต่ยังคงพร่างพรม เสียงกีบม้าย�่า 

แอ่งน�้ากระเซ็นเป็นฝอยกับเสียงล้อรถบดดังกึกๆ สร้างบรรยากาศ 

ชวนเกียจคร้านให้แก่สมองท่ีถูกมู ่ไคเวยใช้งานอย่างหนักให้ค่อยๆ  

ผ่อนคลายลง

กึก! ปัง!

รถม้าสะเทือนอย่างไม่ทันให้ต้ังตัวจนตัวรถเอียงวูบไปด้านหนึ่ง 

ท�าให้ล้อที่อยู่ด้านล่างขยับไม่ได้

"คุณหนู" คนบังคับรถม้าของสกุลมู ่ที่สวมเสื้อและหมวกหญ้า 

อยู่หน้ารถรีบเลิกผ้าม่านขึ้นส�ารวจ "ท่านเป็นอะไรหรือไม่"

"อากุ้ย ข้าไม่เป็นไร" มูไ่คเวยนัง่ตวัตรงแล้วเก็บผลไม้ทีก่ระจดักระจาย 

ใส่กลับเข้าไปในตะกร้าใบใหญ่พลางถาม "ล้อรถติดหล่มใช่หรือไม่ แล้ว

ม้าเราได้รับบาดเจ็บที่ใดบ้าง"

อากุ้ยโบกมือ "มันไม่ได้รับบาดเจ็บขอรับ ไม่เป็นไรเลย คุณหนู 

นั่งดีๆ นะขอรับ ข้าจะบังคับม้าให้ลากรถขึ้นจากหล่ม"

"ข้าช่วยนะ" มู่ไคเวยพูดพลางยันกายขึ้นเตรียมกระโดดออกไป 

ด้านนอก

อากุ้ยร้อนใจรีบโบกไม้โบกมือเป็นพัลวันจนสุดท้ายเขาต้องยึด 

ผ้าม่านเพ่ือกนัมูไ่คเวยไว้ไม่ให้กระโดดลงจากรถ "ไม่ได้ๆๆ ขอรับ! คณุหนู

ห้ามลงมาเจอฝนเด็ดขาด! คุณหนทูกุคนสมควรได้รับการทะนุถนอมดแูล

อย่างดี คุณหนูของเราก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น!" 
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มู่ไคเวยกุมหน้าผากหัวเราะ "อากุ้ย อย่าลืมสิว่าข้าเป็นเจ้าหน้าที่

ของหน่วยประตูหกบาน เคยบุกน�้าลุยไฟมาแล้ว ใช่ว่าจะไม่เคยตากฝน

เสียหน่อย เหตุใดยังต้องทะนุถนอมดูแลอีก"

"ข้าไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกขอรับ เวลานี้ท่านคือคุณหนูของบ้านเรา 

เป็นคุณหนูนะขอรับ มิใช่หัวหน้ากลุ่มสี่ปักษีอะไรน่ัน หากปล่อยให้ท่าน

ต้องลงไปตากฝน มิเท่ากับเป็นการตบหน้าข้าหรือ ไม่ได้เด็ดขาด!"

ที่บอกว่า 'บ่าวรังแกนาย' เนื่องจากบ่าวเก่าแก่พวกน้ีเห็นนาง 

มาตั้งแต่เล็กจนโต พวกเขาเป็นบ่าวรับใช้และผู้ติดตามท่ีท�างานรับใช ้

ใกล้ชดิมาตัง้แต่สมยัท่านปู ่ท�าให้มูไ่คเวยถูกพวกเขา 'รงัแก' และ 'อบรม' 

จนคุ้นชิน ไม่อาจวางมาดอย่างที่ผู้เป็นนายควรมีได้

ระหว่างที่มู่ไคเวยก�าลังคิดหนักว่าจะพูดเกลี้ยกล่อมอากุ้ยอย่างไร 

จู่ๆ อากุ้ยที่อยู่นอกรถก็ตวาดถามเสียงดัง

"ผู้ใด!"

มู่ไคเวยสะดุ้งแล้วเลิกสนใจเรื่องอื่น นางใช้มือปัดผ้าม่านออก 

อย่างแรง ท่ามกลางสายฝน นางเห็นอากุ้ยชักดาบล่าสัตว์ท่ีเขาเคยน�า

ติดตัวไปผ่านสงครามท่ัวทุกทิศและอาบเลือดสดๆ มานับครั้งไม่ถ้วน 

ออกจากฝัก พร้อมหันไปเผชิญหน้ากับรถเทียมม้าคู่คันสีด�าแต่งดงาม

ประณีตอย่างที่สุดคันหนึ่ง

รถม้าคล้ายจงใจว่ิงเข้ามาตอนท่ีอากุ้ยก�าลังจะปะทะกับนาง 

ประกอบกับมีเสียงฝนตกมาไม่ขาด ท�าให้พวกเขาไม่ทันสังเกตเห็นมัน 

ชั่วขณะ ดังนั้นเมื่อรถม้าว่ิงมาหยุดอยู่ท่ีน่ันอย่างกะทันหันจึงท�าให้อากุ้ย

ตกใจจนต้องชักมีดออกมา
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คนบังคับรถม้าของฝ่ายตรงข้ามไม่ตอบแต่กระโดดลงจากรถมา

พร้อมเปิดม่านดิ้นทองของตัวรถด้านหลังอย่างรวดเร็ว

"ล้อติดหล่มหรือ อืม...ดูจากสภาพแล้วคงต้องออกแรงมากทีเดียว 

หากใต้เท้ามู่ไม่รังเกียจ ให้คนของข้าช่วยดีหรือไม่"

น�้าเสียงทุ้มต�่าดุจลมฤดูวสันต์ดังผ่านหูมาท�าให้มู่ไคเวยต้องมอง

บุรุษใบหน้าขาวจัดดุจหิมะท่ีนั่งพิงหมอนอยู่ในรถม้า หัวใจของนาง 

เต้นแรงขึ้น รู้สึกตกใจจนหายใจผิดจังหวะเล็กน้อย

หญิงสาวกระโดดลงจากรถ กดมือที่ถือมีดของอากุ้ยลงแล้ว 

ก้มศีรษะคารวะ "ไม่ทราบว่าท่านคังอ๋องมาเลยเสียมารยาท ต้องขออภัย

เพคะ"

"ขออภัยอะไรกัน ใต้เท้ามูพู่ดเช่นนี.้..เท่ากับไม่เหน็ข้าเป็นสหายน่ะสิ"

น�้าเสียงขัดเขินคล้ายก�าลังตัดพ้อท�าให้มู่ไคเวยต้องช้อนตาข้ึนมอง

อีกครั้ง นางรู้สึกร้อนวาบในอกอย่างมาก

ท่านอ๋องหม้อต้มยาคนน้ีเป็นที่รู ้จักกันดีในเมืองหลวง ใบหน้า

คมคายอมโรคแลดูใสซื่อบริสุทธ์ิ นัยน์ตาเป็นประกายของเขาท�าให ้

มูไ่คเวยมองความนยัทีซ่่อนอยู่ได้ว่าเขาก�าลงัรูส้กึยินดอีย่างแท้จรงิ ราวกับ

ว่าการได้เจอนาง พูดคุยกับนาง ท�าให้เขารู้สึกเบิกบานใจอย่างยิ่ง

"ท่านอ๋อง ผู้น้อยมิได้..."

"ขึ้นรถก่อนดีหรือไม่" ฟู่จิ่นซีตัดบทหญิงสาวแล้วย้ิมเขินๆ ให้นาง  

"ข้าจะส่งเจ้ากลับจวน"

มู่ไคเวยปฏิเสธไม่ได้

นางต้องยอมให้ท่านอ๋องผูม้บีรรดาศกัดิข์ัน้หน่ึงและเป็นเชือ้พระวงศ์
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ผู้ประทานความเมตตาอยู่แล้ว เนื่องจากฝนท่ีตกอย่างต่อเน่ืองท�าให ้

รถม้าของนางติดหล่ม อากุ้ยผู้เป็นบ่าวอาวุโสของนางจึงปรารถนาให้มี

ใครสักคนมาดูแลมู่ไคเวยพอดี ด้วยเหตุน้ีพอฟู่จิ่นซีเชิญหญิงสาวขึ้นรถ

ด้วยน�้าเสียงท่ีเกือบจะเป็นการคาดหวัง อากุ้ยจึงดีใจมากกว่าใครและ 

ไม่คอยให้มู่ไคเวยได้มีท่าที เขาก็ตัดสินใจแทนนางอย่างรวดเร็วด้วยการ

ผลักคุณหนูขึ้นรถม้าของอีกฝ่าย

ยังดีที่ผู้ติดตามและองครักษ์สองคนของจวนคังอ๋องอยู่ช่วยอากุ้ย  

มูไ่คเวยเลยท�าใจกว้างด้วยการเข้าไปนัง่ในรถม้าขนาดใหญ่ทีม่กีลิน่หอม

ของยาสมุนไพรเข้มข้นกับเจ้าของรถที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

รถม้าของจวนคงัอ๋องน่ังสบายจรงิๆ แม้จะว่ิงอยู่บนถนนทีเ่ตม็ไปด้วย 

ดินเลนก็ไม่รู้สึกโคลงเคลงมาก 

เมื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องนั่งให้สบาย มู่ไคเวยคิดในใจ อีกประการคือ

นางอยากไขข้อสงสัยมากมายท่ีมีต่อตัวฟู่จิ่นซีแห่งจวนคังอ๋อง โอกาสนี้

จึงมาอย่างได้จังหวะพอดี 

"ท่านอ๋อง..." มู่ไคเวยยังถามไม่ทันจบก็ถูกค�าถามของชายหนุ่ม

ท�าให้ต้องนิ่งงัน

"ที่ใต้เท้ามู่ออกนอกเมืองมาวันนี้เพราะไปเคารพสุสานที่ทะเลสาบ

หลิว่ห ูซึง่อยู่ห่างจากตวัเมอืงออกไปสบิลีห้รอื" ฟู่จิน่ซยีิม้นิดๆ พูดเสยีงนุม่ 

"วันนีเ้ป็นวันหยุดของเจ้าจงึไม่ต้องสวมชดุขนุนาง แต่การทีเ่จ้าสวมชดุขาว 

และเมื่อครู่ข้าเห็นแวบๆ ว่าในรถม้ามีโต๊ะบูชากับของเซ่นไหว้ เพราะ 

ผลไม้บางส่วนหล่นออกมานอกตะกร้า ประกอบกับทิศทางที่รถม้าว่ิงมา

ท�าให้ข้าสรุปเช่นนี้...ข้าเดาถูกหรือไม่"
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มู่ไคเวยยกมุมปากขึ้นนิดๆ เลียนแบบชายหนุ่ม แล้วผงกศีรษะ  

"สมยัทีท่่านแม่มชีวีติอยู่นางรกัทิวทศัน์ทีท่ะเลสาบหลิว่หูเป็นท่ีสดุ ท่านพ่อ

จึงจัดหาที่ดินให้นาง เพ่ือให้ท่านแม่ได้พักผ่อนอยู่ในธรรมชาติไป 

ตลอดกาล"

"อืมๆ ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้" ฟู่จิ่นซีงึมง�าเสียงเบา

"ท่านอ๋องพูดอะไรนะเพคะ" มู่ไคเวยได้ยินไม่ชัด

เขาจงึเลกิค้ิว "ไม่ม.ี..ไม่มอีะไร ข้าแค่จะบอกว่าพอใต้เท้ามู่เปล่ียนมา 

ใส่ชุดสตรีเช่นนี้แล้วงามมาก"

"..." มู่ไคเวยพูดไม่ออกไปชั่วขณะ

เน่ืองจากสวมชุดสตรี นางจึงไม่ได้น่ังขัดสมาธิอย่างห้าวหาญ 

ต่อหน้าอ๋องแห่งราชวงศ์เทียนเฉา แต่เลือกนั่งพับเพียบแทน ตอนที่เขา 

พูดถึงเรื่องนี้ มู่ไคเวยก็ขัดเขินจนต้องดึงกระโปรงยาวและเอามือเช็ดกับ

กระโปรง "เรือ่งน้ี...ขอบพระคณุท่านอ๋องทีเ่อ่ยชม" หญงิสาวสดูลมหายใจ

เข้าปอดลึกและกระตุ้นตนเองอีกครั้ง "ว่าแต่...ท่านอ๋องรู ้ได้อย่างไร 

ว่าสุสานของมารดาข้าอยู่ที่ทะเลสาบหลิ่วหูเพคะ"

รู้ได้อย่างไร...

"เจ้าหนาวหรือ" ชายหนุ่มโพล่งถาม

พาออกนอกเรื่องจนได้สินะ! "หา? เอ่อ ผู้น้อยไม่..." นางต้ังท่าจะ

ส่ายหน้า

"ต้องหนาวแน่ ฤดูใบไม้ผลิยังไม่มาแต่ฝนฤดูหนาวกลับตกไม่หยุด 

ทัง้ยังเพ่ิงกลบัมาจากทะเลสาบทีจ่บัตัวเป็นน�า้แข็งด้วย เจ้ากอดนีไ่ว้ดกีว่า"

ร่างท่ีสวมเสือ้คลมุจิง้จอกสขีาวดุจหมิะลกุขึน้นัง่ตวัตรง และโน้มตัว
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เข้ามาหาหญิงสาว

คังอ๋องยัดบางสิ่งเข้ามาในมือนาง มู่ไคเวยยังอยู่ในท่าน่ังท่าเดิม 

เพียงรู้สึกว่าแผ่นหลังของตนเกร็งขึ้นอย่างกะทันหัน และให้ความรู้สึก

อึดอัดอย่างแปลกๆ 

ความอบอุ่นแผ่ซ่านอยู่ในอุ้งมือของนาง มันอุ่นเสียจนท�าให้น้ิว 

เย็นเฉียบของมู่ไคเวยรู้สึกเจ็บแปลบนิดๆ

เมื่อมองดูหญิงสาวก็พบว่าเป็นเตาอุ่นมืออันเล็กประณีตอันหน่ึง 

บัดน้ีนางถึงเพ่ิงรู้ว่าตนเองหนาวแต่กลับท�าเหมือนความหนาวจนแข็ง 

พวกนี้เป็นเรื่องสามัญธรรมดา

"ผู้น้อยไม่กล้าใช้เตาอุ่นมือของท่านอ๋องหรอกเพคะ" นางส่งคืน

"ไม่ได้ให้เจ้าใช้ แค่วานใต้เท้ามู่ช่วยประคองไว้ให้ข้าหน่อย เพราะ

รถม้ามันโคลงเคลงมาก อย่าท�ามันตกเชียวล่ะ"

ฟังแล้วมมุปากของมูไ่คเวยก็กระตุกนดิๆ นางไม่รูว่้าควรพูดอย่างไรดี

นางวางมือท้ังสองข้างลงอย่างเงียบๆ และประคองเตาอุ่นมือไว้ 

ที่หน้าอก ท�าให้ได้ยินเสียงของเขาพูดต่อว่า

"ข้าย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่าสุสานของจอมยุทธ์หญิงล่ินผู้เป็นมารดา

ของใต้เท้าอยู่ที่ใด ในเมื่อสกุลมู่ของท่านท�างานรับใช้ราชส�านักมาถึง 

สามรุ่น เป็นแบบอย่างของสามตุลาการและเป็นท่ีเคารพย�าเกรงของ

ราษฎร สกุลมู่จึงมีความชอบอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้ใต้เท้ายังเข้ามา

รบัหน้าทีใ่นกลุม่สีปั่กษขีองหน่วยประตูหกบานทัง้ท่ีเป็นสตรี ซ�า้ยังท�างาน

ได้ดกีว่าบุรษุ สามารถคลีค่ลายคดีได้นบัไม่ถ้วน ช่วยขจดัภยัร้ายมากมาย

ให้บ้านเมือง ในสายตาข้า ท่านถือเป็นผู้องอาจในต�านานประเภทเดิน 
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สิบก้าว สังหารหนึ่งชีวิต สามารถท่องเที่ยวไปได้สุดหล้า" พูดมาถึงตรงนี้ 

ใบหน้าคมคายที่ดูอมโรคก็ฉายแววผิดหวัง 

"ตอนเด็กๆ ข้าอยากมีชีวิตที่สามารถท่องเที่ยวไปในใต้หล้าอย่าง 

มคีวามสขุ ทว่าจนใจทีร่่างกายอ่อนแอท�าให้ทุกสิง่ทีข้่าคดิเป็นได้เพียงแค่

ความคิด ในเมืองหลวงแห่งนี้ สิ่งท่ีตรงกับจินตนาการของข้ามากท่ีสุด 

ก็คือสกุลมู่ของเจ้า ดังนั้นข้าจึงเผลอใส่ใจสกุลมู่ของเจ้าเสมอ"

มู่ไคเวยไม่คิดว่าจะได้รับค�าตอบเช่นนี้ สองแก้มจึงร้อนเห่อข้ึนมา

ทันที

ภายในรถม้าเงียบกรบิไปพักหน่ึงก่อนทีมู่่ไคเวยจะเอ่ยถาม "ว่ากันว่า 

เพราะท่านอ๋องร่างกายอ่อนแอ และตอนเด็กป่วยเป็นโรคประหลาด

ท�าให้...คังอ๋องกับพระชายาคนก่อนไปเจอโจรสลัดท่ีซานชวนโข่วเข้า  

ช่างเป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างมาก...แล้วท่านอ๋องจ�าได้หรือไม่ว่ามีคน 

ช่วยท่านได้อย่างไร หรอืจ�าเรือ่งราวในตอนน้ันได้หรอืไม่ และโรคประหลาด 

นั่นได้รับการรักษาเช่นไร"

ฟู่จิ่นซีดึงเสื้อกันหนาวให้ห่อตัวได้ดีขึ้น ขนจิ้งจอกหิมะฟูฟ่องช่วย 

ขับเน้นใบหน้าขาวผุดผาดให้แลดูหล่อเหลาคมคายมากยิ่งขึ้น

เขาขดร่างนิดๆ เอนพิงหมอนใบใหญ่ น�้าเสียงเนิบช้าลงกว่าเดิม 

"ตอนน้ันข้ายังเด็กมาก อาการป่วยท�าให้มนึศรีษะอยูต่ลอดเวลาจงึจ�าอะไร

ไม่ได้ พอได้สติก็พบว่ามีหมอหญิงคนหนึ่งอยู่ตรงหน้า หมอหญิงผู้นั้น 

ใช้วิชาเฉพาะตัวรกัษาอาการป่วยให้ข้า เพียงแต่อาการป่วยหนกัดจุขุนเขา 

และการรักษายาวนานดุจสาวไหม ระหว่างน้ันข้าต้องทนทรมานอยู ่

หลายครั้ง ทั้งยังเกือบตายอยู่หลายหน ใช้เวลาถึงหนึ่งปีเต็มๆ กว่าจะฝืน
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ขจัดโรคประหลาดออกจากตัวส�าเร็จ แต่คนเราเมื่อเจ็บแล้วจะท�าให ้

ฟื้นคืนเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องยาก...เหตุใดใต้เท้ามู่จึงอยากรู้เรื่องนี้หรือ"

มู่ไคเวยสังเกตเห็นว่าคังอ๋องฟู่จิ่นซีดูจะเก่งเร่ืองวกถามแบบไม่ให้

ตั้งตัว ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาหรือไม่ แต่สิ่งที่เขาพูดมาท�าให้ผู้อื่นรู้สึกสลดใจ

"ผู้น้อยเพียงรู้สึกแปลกใจ" มู่ไคเวยพยายามท�าเสียงให้นิ่งที่สุด

นางสงัเกตเหน็ว่าท่านัง่ท่ีดูคล้ายไม่มกีระดกูของเขากับใบหน้าเผอืดซดี 

เหมอืนไม่มสีเีลอืดนัน้ หากไม่มเีสือ้คลมุขนจ้ิงจอกช่วยบงัเอาไว้ บางทอีาจ

ได้เห็นร่างผอมบางที่ไร้เนื้อหนังของเขาอยู่ข้างในก็เป็นได้

ต้องทนทรมานอยู่หลายครั้ง เกือบตายหลายหน คนที่เคยเจ็บ...

ค�าบอกเล่าของเขาท�าให้นางจินตนาการภาพของเด็กน้อยที่ถูก 

โรคภัยรุมเร้าจนต้องด้ินรนเวียนวนอยู่หน้าประตูผีหลายต่อหลายรอบ 

กว่าจะรอดมาได้ ทว่าเมื่อได้สติ เขาก็ต้องเผชิญกับความเศร้าเสียใจท่ี 

สญูเสยีบดิามารดาไปพร้อมกัน...หน้าอกด้านซ้ายของนางพลนัปวดหนบึ

จนไม่กล้าคิดไปมากกว่านั้น

ตอนแรกนางวางแผนว่าจะเลียบๆ เคียงๆ เพ่ือดูว่าคังอ๋องฟู่จ่ินซ ี

รูส้าเหตท่ีุแท้จรงิในการตายของบดิามารดาของเขาทีซ่านชวนโข่วหรอืไม่

แน่นอนว่านางอยากรูว่้าเขาเคยพบมารดาของนาง...หรอืเคยพูดคยุ

กับมารดาของนางบ้างหรือไม่

ก่อนที่มารดานางจะจากไป ได้ทิ้งค�าสั่งเสียอะไรไว้

ตอนมารดายังอยู่...นางอาลัยท่านพ่อและบุตรสาวของนางบ้าง 

หรือไม่

แต่สุดท้ายมู่ไคเวยพลันรู้สึกว่าการซักถามเช่นน้ีดูเป็นการละลาบ

Page_�������������������.indd   74 8/10/2562 BE   17:55



75

เหลยเอินน่า

ละล้วงมากเกินไป ท�าให้นางรูส้กึล�าบากใจ เพราะสถานการณ์ของฟู่จิน่ซี

ในเวลาน้ันก็ล�าบากยากแค้นเช่นเดียวกัน แล้วมู่ไคเวยจะคาดหวังให้ 

เดก็ท่ีถูกโรคประหลาดรมุเร้าคนหนึง่จดจ�าฝันร้ายนัน้อย่างไม่มวัีนลมืเลอืน

หรือ!

นางส่ายศรีษะแล้วย้ิมเลก็น้อย "ต้องขออภยัท่านอ๋อง ผูน้้อยท�างาน

อยู่ในหน่วยประตูหกบานมาหลายปีท�าให้เวลาพบเจอเรื่องข้องใจอะไร

แล้วต้องหาค�าตอบให้ได้ ช่างน่าละอายใจนัก"

ฟู่จิ่นซีมองนางด้วยเนตรหงส์ท่ีฉายแววอ่อนล้าปริบๆ ริมฝีปาก 

รูปกระจับยกสูงขึ้น "หัวหน้ามู่สอบปากค�าข้าเหมือนเป็นคนร้ายเช่นน้ี  

ข้าไม่สบายใจเลย"

'หัวหน้ามูส่อบปากค�าข้าเหมอืนเป็นคนร้ายเช่นน้ี ข้าไม่สบายใจเลย'

ประโยคน้ีผุดขึ้นมาในสมองของมู่ไคเวยแล้วกึกก้องอึงอลอยู่ใน 

โสตประสาท เพราะค�าคุ้นหูที่ใครคนหน่ึงที่มีฝีมือตึงมือนางเคยกล่าว 

กับนางไว้

เฮยซาน

ไม่ เป็นไปไม่ได้ ข้าจะต้องคิดมาก เหลวไหลเกินไปแน่ๆ

นางท�างานท่ีหน่วยประตูหกบานมานาน แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย 

ก็ต้องทวนซ�า้ถึงสามรอบกว่าจะปล่อยวางได้ นางเป็นคนขีร้ะแวง ช่างคดิมาก  

และห่วงมากจนตะกอนท่ีอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจแทบจะใกล้ตกผลึก 

กลายเป็นต้นตอของโรคแล้ว

ทว่าในคืนที่เฮยซานปรากฏตัวขึ้น นางได้ไล่ตามกลิ่นของอีกฝ่าย 

จนเบาะแสขาดหายไปที่นอกก�าแพงสูงของจวนคังอ๋องจริงๆ
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ด้านในก�าแพงสูงของจวนคังอ๋องซ่อนใครเอาไว้ หรือมีปริศนา 

อะไรอยู่

หรือจะบอกว่าทั้งหมดเกิดจากนิสัยชอบตั้งค�าถามของนาง?

"ผู้น้อยมิกล้า" เพราะเห็นว่าเขาไม่ได้โกรธจริง มู่ไคเวยจึงส่ายหน้า

และยิ้มนิดๆ อีกครั้ง

ทันใดนั้น เหมือนนางจะนึกเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้เลยหยิบวัตถุ

กลมจิ๋วเม็ดหนึ่งออกมาจากถุงผ้าสีขาวตรงเอวมาไว้ในฝ่ามือแล้วย่ืนไป

ตรงหน้าฟู่จิ่นซีอย่างส�ารวม "ท่านอ๋องช่วยดูหน่อยเถอะว่าท่านรู้จักมุก 

เม็ดนี้หรือไม่"

ไข่มุกมีขนาดเท่าเล็บมือ เม็ดกลมเกล้ียงไร้ต�าหนิ ส่องประกาย

แวววับสดใส เป็นอัญมณีชั้นเลิศที่ต้องใช้ช่างฝีมือเยี่ยมจึงจะท�าของเล็ก

น่ารักชิ้นนี้ออกมาได้

ประกายของไข่มกุสะท้อนเข้าไปในดวงตา ท�าให้นยัน์ตาของฟู่จิน่ซ ี

ราวกับเปล่งแสงจ้าขึ้น ทว่าน�้าเสียงที่เปล่งออกมายังคงเรียบเรื่อย

"ท่ีแท้มกุเมด็นีก็้อยู่ท่ีเจ้า" เขาน่ิงไปนดิหน่ึง "น่ีคอืลกูประค�าทีเ่สดจ็ย่า 

ใส่ตดิข้อพระหัตถ์มานานหลายปี ใช้ไข่มกุจ�านวนสบิแปดเมด็ทีม่ลีกัษณะ

เหมือนกันไม่ผิดเพ้ียนร้อยเป็นสร้อยประค�าข้อพระหัตถ์เพ่ือให้เสด็จย่า 

ทรงใช้เวลาสวดมนต์ หลังเกิดเหตุที่อารามเป่าหวา ไม่รู้ว่าสร้อยประค�า

ขาดตั้งแต่เมื่อไร พวกนางก�านัลเก็บเม็ดมุกกลับมาแต่หาเม็ดสุดท้าย 

ไม่พบ" 

มู่ไคเวยเอ่ยตอบ "ผู้น้อยเก็บได้จากข้างเท้าของกวนจี ตอนน้ัน

สถานการณ์วิกฤตท�าให้กวนจีเกือบหนีไปได้ คิดไม่ถึงว่าเขาเกิดล่ืนล้ม 
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ในช่วงเวลาความเป็นความตายจนลุกไม่ขึ้น"

ได้ยินเช่นนี้แล้ว คิ้วที่ยาวจนเกือบถึงจอนผมของฟู่จิ่นซีก็เลิกขึ้นสูง

ก่อนผงกศรีษะ "ทีแ่ท้ก็เป็นเช่นน้ี! ข้าเข้าใจแล้ว สร้อยประค�าคงขาดตอนนัน้  

แล้วไข่มุกเม็ดที่อยู่ในมือใต้เท้าก็กลิ้งไปอยู่ข้างเท้าของกวนจีท�าให้เขา

บังเอิญเหยียบถูกมันเข้าเลยเสียหลักล้มลงไปกินมูลสุนัข"

เหน็นางเม้มปากน่ิงงัน ฟู่จิน่ซก็ีเอนตวัเข้าหานางอกีคร้ัง "หรือใต้เท้า

ไม่ได้คิดเช่นนี้?"

มู่ไคเวยยิ้มขื่นอยู่ในใจ

หากข้าไม่คิดเช่นน้ีแล้ว จะให้คิดว่ามีใครสักคนย่ืนมือมาช่วยด้วย

การใช้อัญมณีเป็นอาวุธลับเล่นงานกวนจีจนหมอบราบโดยท่ีข้าจับพิรุธ

ไม่ได้อย่างนั้นหรือ

ใบหน้าคมคายผงะถอยห่างออกไปอย่างกะทันหัน ก่อนที่ใบหน้า

ครึ่งหนึ่งจะเข้าไปแอบหลังแขนเสื้อกว้างเพื่อก้มหน้าไอเบาๆ

มูไ่คเวยเลกิคดิมาก นางรบีย่ืนเตาอุน่มอืกับไข่มกุไปให้ "ท่านอ๋อง...

โปรดรักษาสุขภาพด้วย"

เสียงไอไม่ได้หยุดลงง่ายๆ เขาไอจนเนตรหงส์มีน�้าตาเล็ด

ชายหนุ่มเอียงหน้ามองนางพลางกระพือขนตาช้าๆ ริมฝีปาก

ซีดเซียวแย้มรอยยิ้มออกมาอย่างอ่อนก�าลัง

มู ่ไคเวยรู ้ว ่าตนเองพูดปลอบใครไม่เก่ง ทั้งที่ควรจะพูดอะไร 

ให้มากกว่าค�าว่า 'รักษาสุขภาพ' ที่ดูไม่มีสาระเช่นนี้

"ที่ข้านั่งรถออกมาวันน้ีเพราะค�าส่ังของพวกหมอหลวงที่บอกว่า 

การมาสูดอากาศบริสุทธ์ิที่นอกเมืองจะท�าให้ร่างกายแข็งแรง และ 
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สภาพจติใจดีขึน้" ฟู่จิน่ซรีบัเตาอุน่มอืท่ีมูไ่คเวยส่งคนืมาซกุเข้าในเส้ือคลุม 

"แต่การได้เจอใต้เท้ามู่ และได้นั่งรถม้าคันเดียวกัน ได้พูดคุยกันเช่นนี้  

กลับท�าให้ข้ารู้สึกสบายใจได้มากกว่า"

'ค�าสารภาพ' ของเขาท�าให้มูไ่คเวยน่ิงงนั ริมฝีปากขยับคล้ายอยากพูด 

อะไรบางอย่าง แต่ยังไม่ทันได้เอ่ยออกมารถม้ากลบัหยุดลงพอด ีน�า้เสยีง

แจ่มใสของผูติ้ดตามดงัมาจากนอกม่านด้ินทองผนืหนาหนกัว่า "ท่านอ๋อง

ขอรับ เรามาถึงหน้าจวนสกุลมู่แล้ว"

พอมู่ไคเวยได้ยิน นางก็ท�าท่าจะแหวกผ้าม่านลงจากรถม้า

ความคิดของหญิงสาวเรียบง่ายมากคือพอลงจากรถม้าแล้วนาง 

จะยืนตัวตรงเพ่ือจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย และท�าความเคารพเพ่ือแสดง

ความขอบคุณอย่างส�ารวม ทว่ามู่ไคเวยกลับไม่ได้ท�าดังใจคิด เพราะ 

คังอ๋องเลือกที่จะยื่นนิ้วมาหยิบไข่มุกในมือนางไปตอนนี้พอดี

ผลคือ...มือของนางถูกมือเขายึดไว้พร้อมไข่มุกเม็ดนั้น

"ท่านอ๋อง?" มูไ่คเวยไม่เคยสนใจเรือ่งท่ีว่าชายหญิงไม่พึงใกล้ชดิกัน

ทั้งการให้และการรับ แต่การถูกรวบมืออย่างไม่ทันตั้งตัวน้ีท�าให้หัวใจ 

ของนางเต้นกระหน�่ารัวเร็วอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ภายในรถม้าเงยีบสนิท สายตาของคังอ๋องทีจ่บัจ้องอยู่ทีน่างฉายแวว 

ลึกซึ้งคล้ายก�าลังใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นค�าพูด

"ตอนเด็ก ท่านพ่อท่านแม่พาข้าไปหาหมอท�าให้ถูกสงัหาร แต่ตวัข้า

ที่ควรตายมากกว่ากลับรอดชีวิต พอข้ากลับมาที่เมืองหลวงเลยถูกคนลือ

ว่ามีชะตาพิฆาตบิดามารดามาโดยตลอด ตอนอายุสิบแปดปี ข้าได้รับ

พระกรุณาจากเสด็จย่าและเสด็จลุงช่วยเฟ้นหาชายาเอกให้...เรื่องน้ี 
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หวัหน้ากลุม่สีปั่กษท่ีีตระเวนอยู่ในเมอืงหลวงน่าจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้าง"

มูไ่คเวยรบัค�า "หลานสาวผูอ้าวุโสจเูก๋อ และบตุรีของใต้เท้าเสนาบดี

แห่งกรมพิธีการน่ะหรือ" อันที่จริงนางสามารถแกะมือออกจากอุ้งมือ 

ของเขาได้อย่างง่ายดาย แต่ไม่รูเ้พราะเหตใุดนางจงึไม่ท�าเช่นนัน้ ไม่ใช่เพราะ 

เขาเป็นเชือ้พระวงศ์ของราชวงศ์เทยีนเฉาผูส้งูศกัดิ ์ทว่า...การสลดัมอืเขา

ออกไปอาจท�าให้...เขาเสียความรู้สึก เมื่อคิดได้เช่นนี้มู่ไคเวยก็ไม่อยาก

ท�าให้ฟู่จิ่นซีต้องเสียใจ

ถ้าจะให้บอกเหตุผลกันจริงๆ ล่ะก็...อืม น่าจะเป็นเพราะชายหนุ่ม

มีรูปโฉมเหมือนคนที่ต้องการการคุ้มครองอย่างมากกระมัง

ริมฝีปากรูปกระจับของฟู่จิ่นซีกระตุกเบาๆ เป็นรอยย้ิมอันฝืดฝืน  

"ถูกต้อง...มิผิด แต่พอมีค�าสั่งพระราชทานสมรสให้คุณหนูสกุลจูกับข้า

แล้ว คณุหนูสกุลจกูเ็กดิล้มป่วย หลบัไม่ยอมตืน่ ท�าให้ผูอ้าวโุสจตู้องร�า่ไห้

มาทูลฟ้อง คนแก่อายุร่วมแปดสิบร้องไห้ฟูมฟาย ขอร้องฮ่องเต้ให้ 

ถอนราชโองการ ยกเลิกการแต่งงานระหว่างคุณหนูสกุลจูกับข้า ฮ่องเต้

จ�าต้องท�าตามค�าขอร้องของขุนนางเก่าแก่สามแผ่นดินด้วยการยกเลิก

การหมั้นหมาย เมื่อนั้นคุณหนูสกุลจูถึงฟื้น จากนั้น...เร่ืองท�านองนี้ก็ 

เกิดขึ้นซ�้าอีกในการพระราชทานสมรสครั้งที่สอง บุตรีของใต้เท้าเสนาบดี

แห่งกรมพิธีการหลบัไม่ยอมต่ืนเช่นเดียวกัน จนมกีารยกเลกิการหมัน้แล้ว

ถึงได้ฟื้นคืนสติ"

มูไ่คเวยเม้มรมิฝีปาก "เหตใุดท่านอ๋องจงึเล่าเร่ืองนีใ้ห้ผูน้้อยฟังเล่า"

ฟู่จิ่นซีถอนหายใจเบาๆ "เจ้าไม่เข้าใจจริงๆ หรือ การที่เสด็จย่า 

อยากให้เจ้าเป็นชายาเอกของคังอ๋อง เพราะเจ้าสังหารนักบวชชั่วและ 
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ตามจับคนร้ายที่อารามเป่าหวาได้อย่างดุดัน มีประสบการณ์โชกโชน 

สามารถปิดประตูจัดการศัตรูได้ หากเจ้าแต่งเข้าจวนคังอ๋องแล้ว  

จะต้องก�าราบปีศาจ และก�าราบดาวปีศาจน�าเคราะห์อย่างข้าได้"

มู่ไคเวยคิดไม่ถึงว่าชายหนุ่มจะพูดออกมาตรงๆ เช่นนี้ ท้ังท่ีเวลา

บุรุษสตรีคุยเรื่องแต่งงานกันน่าจะมีความรู้สึกเขินอาย แต่เขากลับไม่มี  

มีแต่สีหน้าคิดหนักและเป็นกังวล ส่วนนางก็ไม่มีอารมณ์ขัดเขิน 

เช่นเดียวกัน นางคิดเพียงแต่ว่าเขา...น่าสงสาร

ไม่รู้ว่าควรพูดปลอบอย่างไร นางจึงพลิกมือเพื่อจับมือของเขา แต่

เพราะกลัวว่าไข่มุกในมือจะไปกดถูกมือชายหนุ่ม มู่ไคเวยจึงผ่อนแรงลง 

ไม่กล้าบีบมือเขาแรง

แววตาของฟู่จิ่นซีเปลี่ยนไปทันที ได้แต่มองจ้องนางตาไม่กะพริบ

"ท่านอ๋อง...มใิช่ดาวปีศาจน�าเคราะห์อะไร ท่านอย่าคดิมากเกนิไป" 

เอ่อ...ข้าพูดไม่เก่งจริงๆ

บางสิ่งวาบผ่านมาในสมอง มู่ไคเวยเชิดหน้าขึ้น "แล้วผู้น้อยเล่า 

ท่านอ๋องก็เห็นอยู่ว่าแม้ไทเฮาจะยกผู้น้อยให้ท่าน ผู้น้อยก็ยังอยู่ดีมีสุข 

มิใช่หรือ มิใช่ผู้น้อยโอ้อวดตนเอง แต่ผู้น้อยสุขภาพดีมาตั้งแต่เล็ก ไม่เคย

เจบ็ไข้ได้ป่วยเลยสกัครัง้ แขง็แรงพอๆ กับวัว ผูน้้อยก็อยากรู้เหมอืนกันว่า

โรคหลับไม่ตื่นนี่จะท�าอะไรผู้น้อยได้หรือไม่!" 

ช้าก่อน ไม่ถูกสิ ข้าแค่จะพูดให้เขาสบายใจขึ้นมิใช่หรือ เหตุใด

สดุท้าย...กลบัเหมอืน...เหมอืนข้าสามารถสยบไอปีศาจได้จรงิๆ และไม่มทีาง 

หลับไม่ตื่นเพราะได้รับพระราชทานให้แต่งงานกับเขา

ปวดหัวนัก ล�าบากใจเสียจริง! ข้าก�าลังพูดจาเหลวไหลอะไรอยู่นี่
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ทว่าฟู่จิ่นซีกลับย้ิมจนมองเห็นฟันขาว เสียงหัวเราะอันเสนาะหู 

มีกังวานเปี่ยมพลังจนท�าให้คนได้ยินใจสั่น

เพียงแต่เขาก�าลังขบขันค�าพูดท่ีเผลอหลุดปากไปของนาง หรือ

ขบขันเพราะถูกนางเย้าแหย่ มู่ไคเวยก็ไม่แน่ใจ นางรู้แต่เพียงว่าการที ่

คนหน้าตาดูดีมาต้ังแต่เกิดอย่างเขาย้ิมมากๆ เช่นนี้ เป็นเร่ืองที่ผิดต่อ 

ฟ้าดินอย่างยิ่ง

เสียงหัวเราะของชายหนุ่มค่อยๆ เบาลง เขาเผลอใช้นิ้วโป้งคลึงผิว

ของนาง แววตาก็พลันสงบลง

"ข้าเข้าใจว่าตนเองไม่ใช่คู่ท่ีดีส�าหรับใต้เท้ามู่ หากใต้เท้ามู่รู ้สึก

ล�าบากใจทีจ่ะปฏเิสธงานสมรสพระราชทานจากไทเฮาครัง้น้ี ข้าสามารถ

จดัการให้ได้ และจะท�าอย่างดีเพ่ือเป็นการชดเชย ไม่ให้สกุลมูข่องใต้เท้ามู ่

ต้องเดือดร้อนเป็นอันขาด"
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4

ราตรีดึกสงัดที่ดึกเสียจนเทพธิดาแห่งดวงจันทร์เร้นไปอยู่หลัง 

เมฆสีด�าอย่างคร้านที่จะอวดโฉม ท�าให้หรีดหร่ิงเรไรพากันเงียบเสียง 

ตามไปด้วย

ณ ห้วงราตรีอันเงียบงัน

ย่ิงมดืเท่าไรก็เหมอืนทกุอย่างจะย่ิงเงียบงนัข้ึนเท่าน้ัน ท�าให้ใจมนษุย์ 

อ่อนแอลงจนไม่อาจต้านทานแรงฉุดรั้งท่ีดึงเข้าไปในความฝันท่ีซ้อนอยู่

ในความฝัน กระแสธารแห่งกาลเวลาคล้ายหมนุม้วนเข้าไปในความทรงจ�า 

ทีฝั่งลกึท่ีสดุ ท�าร้ายความรูส้กึและจติวิญญาณมากทีส่ดุ ซึง่ความขดัแย้ง

ระหว่างความอ่อนแอและเข้มแข็งอย่างหาท่ีเปรียบไม่ได้นี้คือเน้ือแท ้

ของจิตใจ

ในความฝันซึ่งมีท่ีมาจากความจริง ตัวเขาที่อายุแปดขวบถูก 

โรคประหลาดรุมเร้าจนอาการหนัก ทว่ายังคงมีสติแจ่มใส ด้วยเหตุนี้  
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เขาจึงสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความ 

เจ็บปวดจากการที่ร่างกายถูกท�าร้ายจริงๆ หรือความเจ็บปวดที่จับต้อง 

ไม่ได้แต่แทรกลึกเข้าไปในจิตวิญญาณ ทุกสิ่งล้วนถูกสลักตราตรึงทั้งสิ้น

เขาไม่รูว่้าจอมยุทธ์หญิงผูน้ัน้ถือกระบีอ่่อนเข้ามาในสมรภูมเิลอืดน้ี

ตั้งแต่เมื่อไร รู้แต่ว่าพอท่านแม่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรู้ว่าจอมยุทธ์หญิง 

ผูน้ั้นเป็นใคร พระชายาคังอ๋องก็เหมอืนกับคนทีใ่กล้จะจมน�า้แล้วมองเห็น

ขอนไม้ลอยอยู่ตรงหน้า จงึดึงแขนเสือ้ของจอมยุทธ์หญิงผู้น้ันเพ่ืออ้อนวอน

ขอร้องนางให้ช่วยซื่อจื่อแห่งจวนคังอ๋องอย่างสุดชีวิต

ศัตรูกรูเข้ามาเล่นงานจากสี่ทิศแปดทางของล�าน�้าซานชวนโข่ว 

อย่างไม่ขาดสาย กระทั่งพวกเขาไม่มีทางหนีรอด

จอมยุทธ์หญิงยอมรับค�าวิงวอนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภักดี 

นางอาศัยเพียงกระบี่อ่อนเล่มเดียวฟาดฟันศัตรูรอบกายเพ่ือให้คนรับใช้

แบกฟู่จิน่ซท่ีีป่วยเป็นโรคประหลาดจนร่างกายแทบจะเปลีย่นเป็นแข็งทือ่

วิ่งน�าออกไปก่อน ในขณะที่ตัวนางคอยตามคุ้มกันอยู่ที่ด้านหลัง 

ในที่สุด จอมยุทธ์หญิงก็สามารถพาพวกเขาหนีพ้นการไล่ล่า 

ได้ส�าเร็จสมดังค�าสัตย์ท่ีให้ไว้ ทว่าค่าตอบแทนที่นางต้องจ่ายคือชีวิต 

ของตัวนางเอง

จอมยุทธ์หญิงถูกดาบฟันเข้าที่หลัง ขา และเอว แม้บาดแผลจะ 

ไม่ได้ร้ายแรงถึงแก่ชีวิต แต่เพราะบนใบมีดของศัตรูอาบยาพิษเอาไว้ 

ประกอบกับนางต้องสิ้นเปลืองพลังลมปราณไปจ�านวนมหาศาล พิษจึง

แทรกลึกเข้าไปในร่างกายอย่างช้าๆ

'ซือ่จือ่ลิน้แข็งพูดไม่ได้ แต่ข้ารู.้..ว่าท่านได้ยินสิง่ท่ีข้าพูด เพราะฉะนัน้... 
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ท่านจงฟังให้ดี'

แววตาของจอมยุทธ์หญิงเปล่งประกายบีบคั้นผู้คน สีหน้าของนาง

ขาวซีด ริมฝีปากกลายเป็นสีม่วง ลมหายใจหอบหนัก

'วันใดท่ีซื่อจื่อหายดีและกลับไปเมืองหลวงแล้ว ขอให้ท่านเป็น 

คนแปลกหน้ากับสกุลมู่ของข้า การที่ข้าสละชีวิตเพ่ือช่วยท่านในวันนี้ 

เป็นความสมคัรใจของตวัข้าเอง ซือ่จือ่ไม่จ�าเป็นต้องรู้สกึซาบซึง้เพราะข้า

ไม่ได้หวังสิ่งใดจากท่าน'

โลหิตสีด�าไหลรินออกมาจากมุมปากของนางไม่ขาดสาย ความ 

เจ็บปวดที่เกิดจากพิษท�าให้จอมยุทธ์หญิงต้องน่ิวหน้า แต่นางยังคง 

จ้องเขาตาไม่กะพริบ

'ไม่ว่าจะเกิดเรือ่งอะไรขึน้ ขอให้จวนคังอ๋องของท่านอย่าได้ข้องแวะ

กับสกุลมู่เด็ดขาด...สามีข้า...ลูกสาวข้า...เวยเวยของข้า เวยเวย...ท่าน 

จงอยู่ให้ห่างจากพวกเขา อย่าให้มีดท่ีแขวนอยู่เหนือศีรษะท่านต้องไป 

ตกใส่สกุลมู่...อย่า...'

ดวงตาของจอมยุทธ์หญิงเบิกกว้าง น�้าตาโลหิตไหลรินลงมา 

สองสาย นางถามด้วยน�้าเสียงดุดัน

'ฟู่จิ่นซี ท่านได้ยินชัดหรือไม่!'

น�้าเสียงดุดันท่ีเรียกชื่อพร้อมแซ่ในความฝันนั้นเหมือนนางมา 

บีบเค้นเขาอยู่ตรงหน้าไม่มีผิด หน้าอกด้านซ้ายของฟู่จิ่นซีกระตุกจนต้อง

เปิดเปลือกตาพรึ่บ

ตื่นแล้ว?

ภายในห้องมดืสนทิเงียบสงัด เหมอืนแสงจนัทร์ยงัคร้านทีจ่ะทอดตวั

Page_�������������������.indd   84 8/10/2562 BE   17:55



85

เหลยเอินน่า

เข้ามาในห้อง ชายหนุม่ตลบผ้าห่มแล้วขึน้มานัง่อยู่ในความมืดอย่างเชือ่งช้า  

เขายกมอืข้ึนลบูใบหน้าแล้วถอนหายใจเบาๆ "ได้ยินชดั เพราะเช่นนีส้ิง่ใด

ทนได้ข้าเลยทน สิง่ใดทนไม่ได้ข้าก็ต้องทน ทนจนอวัยวะห้ากล่ันหกกรอง* 

แทบเคลือ่น เพียงแต่ท่านผูอ้าวุโสลิน่ขอรบั บตุรสาวสกุลมูข่องท่านช่าง...

ท�าร้ายความตั้งมั่นของข้าได้ดีเหลือเกิน"

มอืทัง้สองข้างของชายหนุ่มค่อยๆ ก�าเป็นหมดัแน่นข้ึนกระทัง่ข้อนิว้

มเีสยีงกรอบแกรบเหมอืนข้าวตอกแตก คล้ายก�าลงัปฏเิสธความปรารถนา

ท่ีเต้นเร่าอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ และละม้ายอยากจะไขว่คว้าบางสิ่ง 

ในอากาศ

นางช่างท�าร้ายความตั้งมั่นของเขาเสียเหลือเกิน...

มูไ่คเวยย่ิงคิดย่ิงรูส้กึว่าเมือ่วานตนไม่น่าฟังค�าเขาและลงจากรถมา

เหมือนคนโง่งมเลย

ตอนคังอ๋องฟู ่จิ่นซีเปิดใจคุยกับนางว่าตัวเขาเป็นดาวปีศาจ 

น�าเคราะห์ที่ท�าให้บิดามารดาต้องเสียชีวิต นางน่าจะใช้กลยุทธ์เหนือชั้น

ในการสอบสวนเพ่ือล้วงลึกเข้าไปในบทสนทนาและค้นหาเบาะแส  

เผือ่จะได้ความจรงิบางอย่างของคดีทีซ่านชวนโข่วจากปากของเขามากขึน้  

แต่พอโอกาสมาถึงนางกลับโง่งมไปเสียได้

เพราะหลงัจากทีน่างฟังเรือ่งราวทีแ่สนสะเทอืนใจของเขาจบ ฟู่จิน่ซี 

ก็พูดนิ่งๆ 'ถึงจวนสกุลมู่แล้ว เจ้าลงไปเถอะ'

* อวัยวะห้ากลั่นหกกรอง หรือห้าตันหกกลวง เป็นค�าเรียกรวมอวัยวะภายในตามต�าราแพทย์แผนจีน ห้ากลั่น 
ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต ท�าหน้าที่ผลิตสร้าง กลั่นฟอก และหล่อเลี้ยง ส่วนหกกรอง ได้แก่ ถุงน�้าดี 
ล�าไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ล�าไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ และท่อล�าเลียง (ซานเจียว) ท�าหน้าที่ย่อย ดูดซึม 
และเก็บสะสม
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แล้วนางก็ปฏิบัติตาม

กระทั่งเข้ามาน่ังเฉยๆ ท่ีเก้าอี้ไท่ซือ* ในห้องรับแขกพักหน่ึงแล้ว 

เสยีงเรยีกของท่านพ่อจงึช่วยเรยีกสติ ท�าให้มูไ่คเวยรูว่้านางลมืถามฟู่จิน่ซ ี

ว่าเขาจะใช้วิธีใดท�าให้ฮ่องเต้และไทเฮาถอนพระบัญชา

หากไทเฮามีใจปกป้องเขา ยืนกรานให้ฟู่จิ่นซีหา 'อาวุธเทพก�าราบ

ปีศาจ' มาเป็นชายาเอกให้ได้ และหากฮ่องเต้ยังรู้สึกข้องใจและยังอยาก

พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างจวนคังอ๋องกับมารดาของนาง อยากใช้นาง

เข้าไปหยั่งเชิงจวนคังอ๋อง ฟู่จิ่นซีจะเปลี่ยนพระทัยของฮ่องเต้อย่างไร

นางลอบถอนหายใจและรูส้กึว่าเมือ่วานตนเองพลาดไปจรงิๆ เดมิที

เรือ่งทีค่วรซกัก็ต้องซกั หากซกัความจนกระจ่างแล้ว การทีส่องคนร่วมมอืกัน 

ย่อมดีกว่าเขาเป็นฝ่ายลุยเดี่ยวแน่

ความรู้สึกของมู่ไคเวยเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลากหลาย

แต่สิง่หน่ึงท่ีนางไม่สงสยัเลยคือคังอ๋องเป็นคนท่ีพิเศษกว่าคนอืน่ๆ...

พิเศษมากจริงๆ

เพราะเขาคือคนที่มารดาของนางสละชีวิตเพื่อช่วยไว้!

สิ่งท่ีท่านแม่ใช้ชีวิตแลกมาย่อมเป็นสิ่งมีค่า แม้นางกับคังอ๋องจะ 

ไม่สนิทกัน แต่มู่ไคเวยก็ไม่อยากเห็นเขาตกที่นั่งล�าบาก กระทั่งถูกความ

ระแวงของฮ่องเต้ท�าร้ายซ�้าอีก

ตกค�่า สาวใช้สูงวัยกลุ่มหน่ึงก็ยกอ่างน�้าสะอาดเข้ามาภายในห้อง 

ก่อนจะเห็นคุณหนูของพวกนางสวมชุดตัวกลางเพ่ือเตรียมเข้านอนแล้ว 

* เก้าอี้ไท่ซือ เป็นเก้าอี้แบบโบราณของจีน ด้านหลังมีพนักพิง ด้านข้างมีเท้าแขน
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ยามน้ีก�าลังน่ังอยู่ท่ีหน้ากระจก นางไม่ได้มองเงาเฉิดฉายของตนเอง 

ในกระจกด้วยสีหน้าเศร้าซึม แต่ถือกระบี่ไว้ในมือข้างหน่ึงแล้วใช้มือ 

อีกข้างถือผ้าสะอาด ขัดถอูาวธุซ�า้ๆ อย่างประณีตบรรจง...ประกายกระบี่

สาดจบัใบหน้าของนางท�าให้นางแลดูงดงามดดุนัพอๆ กับคมกระบี ่ต่อให้ 

สาวใช้มากประสบการณ์ได้มาเห็นหลายต่อหลายครั้ง แต่ทุกครั้งที่เจอ...

หนังศีรษะก็ยังคงรู้สึกชาวาบอยู่ดี

"คณุหนูเจ้าคะ พวกข้าช่วยท่านหวีผม หรือนวดหนงัศรีษะดหีรือไม่" 

ต่อให้หนังศีรษะชา แต่พวกนางยังคงต้องรับมือนายหญิงของบ้าน 

ผู้ท�างานเป็นหัวหน้ากลุ่มสี่ปักษีมานานหลายปีให้ส�าเร็จอยู่ดี

"อมื ก็ดี รบกวนหลนักูกูด้วย" มูไ่คเวยเลกิคิว้ย้ิมๆ นางเก็บอาวุธอย่าง

แคล่วคล่องว่องไวแล้วนั่งนิ่งๆ อย่างว่าง่าย สีหน้าแลดูนุ่มนวลสมเป็น

กุลสตรีมากขึ้นอีกหลายส่วน

หลันกูกูวางอ่างน�้าบนขาตั้งแล้วเดินไปท่ีด้านหลังของมู่ไคเวยเพ่ือ

ช่วยคลายเอ็นวัวท่ีใช้รวบผมของนางทั้งวัน หลังจากนั้นก็ใช้สิบน้ิว 

นวดคลึงหนังศีรษะหนักเบาสลับกัน นวดไปพลางบ่นไปพลาง

"คุณหนูเอาแต่รวบผมเป็นหางม้าสูงทรงเดิมตลอด ท้ังยังไม่ยอม 

ใช้เครือ่งประดับ ใช้แค่เอ็นวัวเส้นเดียว เฮ้อ เอน็วัวนีก็่ใช้เส้นละสองสามปี 

ไม่เคยเปลี่ยนเช่นกัน..." ย่ิงบ่นก็ย่ิงอยากร้องไห้ "คุณหนูเจ้าขา พวกข้า

ไม่มีสิทธ์ิพูด แต่สิ่งท่ีพวกข้าถนัดที่สุดคือวิชาท�าผมที่มารดาข้าจับมือ 

สอนให้ตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อไรคุณหนูจะท�าตัวดีๆ ให้ข้าได้ 

แสดงฝีมือช่วยท่านท�าผมทรงงามๆ ชนิดพลิกฟ้าคว�่าดินให้ลือล่ันไปท่ัว

เมืองหลวง เพ่ือเป็นการปลอบประโลมดวงวิญญาณของมารดาท่ีอยู่ 
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บนสวรรค์บ้าง"

มู ่ไคเวยมองสบตาหลันกูกูในกระจกแล้วย้ิมอย่างขออภัยปน 

เอาแต่ใจ

"ท่านมสีทิธ์ิพูดได้ตัง้หลายเรือ่ง ดสู ิท่านนวดศรีษะข้าได้ดเีหลอืเกิน 

เฮ้อ...สบายขึ้นจริงๆ" หญิงสาวหลับตาพลางโคลงศีรษะเบาๆ ท่าทาง

เหมือนก�าลังดื่มด�่าอย่างยิ่ง

"ส�ารวมหน่อยเจ้าค่ะ" หลนักูกูบ่นแล้วเคาะศรีษะอกีฝ่ายเบาๆ ทหีน่ึง

หลังนวดหนังศีรษะและหวีผมจนสลวยดีแล้ว มู่ไคเวยก็รับการ

ปรนนิบัติล้างหน้าก่อนดับไฟเข้านอนอย่างเชื่อฟัง

ภายในม่านมุ้ง หญิงสาวเอนกายนอนราบอย่างเรียบร้อย และ 

ทอดแขนทั้งสองไว้ข้างล�าตัวอย่างผ่อนคลาย

ในสมองยังคงมเีรือ่งคดีต่างๆ ของหน่วยหยาเหมนิวนเวียนอยู่ และ

นึกอยากรู ้ว ่าท่านพ่อกับคังอ๋องจะใช้วิธีใดเพ่ือไปขอยกเลิกสมรส

พระราชทาน จากนั้นก็พลันคิดถึงตัวนางเอง...

โบราณกล่าวว่าบุรุษต้องแต่งงาน สตรีต้องออกเรือน มู่ไคเวยไม่ได้

ต่อต้านเรื่องการออกเรือนแต่นางเป็นสตรีท่ีเลยวัยออกเรือนมานานแล้ว 

ซ�้ายังท�างานอยู่ในหน่วยประตูหกบาน และเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มสี่ปักษ ี 

มีต�าแหน่งเป็นขุนนางขั้นสาม หากไม่ได้รับสมรสพระราชทานแล้ว จะมี

ครอบครัวใดกล้ามาสู่ขอ

บุรุษที่มีวัยไล่เลี่ยกัน ทั้งมีอุปนิสัยสอดคล้องและเหมาะสมกับนาง

มีเพียงศิษย์พ่ีใหญ่เมิ่งอว๋ินเจิงคนเดียว แต่พวกเขาคลุกคลีตีโมงกันมา

นานหลายปี ความสัมพันธ์อยู่ในระดับพ่ีน้องอย่างไม่มีสิ่งอื่นเจือปน  
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แค่คิดว่าจะให้นางแต่งเป็นภรรยาของศิษย์พ่ีใหญ่ มู่ไคเวยก็ขนลุกซู่  

รับไม่ได้แล้ว

เฮ้อ...

หลังถอนหายใจยาวเหยียดเหมือนผ่อนลมออกมาจากส่วนลึก 

ในจิตใจแล้ว สติของหญิงสาวก็ค่อยๆ เลือนหายและเข้าสู่ห้วงนิทรา 

ไปอย่างช้าๆ ปราศจากความฝัน

ทว่ากลับมีบางสิ่งที่คล้ายและไม่คล้ายความฝัน

เนื่องจากสิ่งที่ปลุกนางให้ตื่นจากห้วงนิทราคือกลิ่น!

เป็นอกีครัง้ท่ีมูไ่คเวยได้กลิน่เย็นฉนุเฉพาะตวัทีน่างไม่อาจลมืเลอืน

ได้ตลอดชีวิต กลิ่นน้ันแล่นปราดเข้าไปในฆานประสาทท�าให้สมอง 

ของนางตื่นตัวอย่างเต็มที่ และรู้ทันทีว่ามีใครคนหนึ่งได้มุดเข้ามาในมุ้ง

แล้ว

หญิงสาววาดมือออกไปตามสัญชาตญาณ

นางคว้ามือที่ย่ืนมาที่จมูกแล้วกระชากเข้าหาตัวอย่างรวดเร็ว  

ก่อนใช้ข้อศอกกระแทกหน้าอกของอีกฝ่ายแล้วดีดตัวลุกขึ้นนั่ง

ผู้มาเยือนร้องอุ๊กปลีกตัวหนีแทบไม่ทัน คล้ายคิดไม่ถึงว่านางจะ 

ตืน่ขึน้มา กระน้ันเขาก็ยังปะทะและปัดป้องนางได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว

ภายในมุ้งของเตียงหลังเล็กไร้ซึ่งสรรพเสียงใดๆ เพราะเงาของ 

สองร่างทีก่�าลงัเผชญิหน้ากันต่างใช้สองมอืสองขาในการจับยึดในรูปแบบ

ต่างๆ ชนิดเจ้ามาข้าไป เจ้ารกุข้ารบั จนไม่รูว่้าผ่านไปก่ีกระบวนท่า สดุท้าย

ทั้งสองคนต่างก็ยึดข้อมือและตรึงน้ิวของกันและกันได้ส�าเร็จ เมื่อนั้น

สงครามเงียบถึงจบลง
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มูไ่คเวยมฆีานประสาทอนัเย่ียมยอด อกีทัง้ประกายตาอนัคมปลาบ

ก็บอกได้แล้วว่าผู้มาเยือนคือใคร

"ท่านเฮยซานเป็นโจรเด็ดบุปผาหรือ ถึงได้เข้ามาถึงตัวผู้น้อย ท่าน

ฝึกความใจกล้ามาไม่น้อยเลยนี่" หากเป็นสตรีท่ัวไปมาเจอเหตุการณ์ 

เช่นนี้คงต้องตกอกตกใจจนใบหน้าถอดสี ตัวสั่นงันงกไปแล้ว แต่มู่ไคเวย 

กลับไม่ เพราะเวลานางโกรธ นางจะเค้นสารพัดวิธีออกมาเล่นงาน 

ฝ่ายตรงข้าม ต่อให้สวมเพียงชุดนอนแล้วเผชิญหน้ากับโจรเด็ดบุปผา  

นางก็ยังรู้สึกสบายดีมาก

กลายเป็นบุรุษผู้ไม่ได้รับเชิญที่วางตัวไม่ถูก

ดเูหมอืนเฮยซานไม่ค่อยกล้ามองคอเสือ้ทีแ่บะออกเล็กน้อยของนาง 

เขาจึงหันใบหน้าที่สวมหน้ากากเน้ือบางไปด้านข้าง แต่นัยน์ตาวาววับ

กลับเปล่งประกายเจิดจ้าขึ้นกว่าเดิม แม้จะจับจ้องแค่ลายดอกกล้วยไม้

ที่อยู่บนม่านมุ้งก็ตาม 

"จะ...โจรเด็ดบุปผาอะไร พูดจาเหลวไหลอะไรกัน พวกเราท�าเร่ือง

ผดิศลีธรรมเช่นนัน้เสยีเมือ่ไร" เฮยซานประท้วงเสยีงแขง็ เขาหันมาถลงึตา

ใส่หญิงสาวหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนสายตาไปทางอื่นอย่างรวดเร็ว แต่จู ่ๆ  

เขากลับพูดเสียงงึมง�าเหมือนก�าลังคุยกับตัวเอง "ฤดูใบไม้ผลิยังมาไม่ถึง 

หรือต่อให้ถึงแล้ว อากาศช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิก็หนาวมาก แต่เจ้ากลับ 

สวมชุดบางๆ นอน ไม่กลัวตัวเย็นหรือ"

ถึงเขาจะพูดกับตัวเอง แต่เนื่องจากทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมาก และ

รอบข้างก็ไม่มีผู้ใด ประกอบกับไม่มีเสียงรบกวนท�าให้มู่ไคเวยได้ยินสิ่งที่

อีกฝ่ายพูดถนัด นางจึงตอบว่า "ผู้น้อยร่างกายแข็งแรงและมีธาตุไฟ 
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มาตั้งแต่เกิด ต่อให้สวมเสื้อผ้าบางกว่าน้ี ท่านซานก็ไม่จ�าเป็นต้องห่วง  

อีกอย่างแม้ฤดใูบไม้ผลยัิงมาไม่ถึง หรอืต่อให้มาถึงแล้วอากาศช่วงต้นฤดู

ใบไม้ผลก็ิคงหนาวมาก แต่ท่านซานยังออกมาเทีย่วเดด็บปุผาอยู่ข้างนอก

ตอนอากาศหนาวจัดเช่นนี้ แสดงว่าท่านหิวมากใช่หรือไม่"

เฮยซานโกรธ "บอกแล้วว่าข้าไม่ใช่โจรเด็ดบุปผา!"

"ถ้าไม่ใช่...เหตุใดท่านซานจึงมาเยือนในยามวิกาล" มู ่ไคเวย 

ออกแรงกดข้อมอืและง่ามมอืของเขาหนกัขึน้เหมอืนกลวัว่าอกีฝ่ายจะหนี

ลมหายใจของเฮยซานสะดุดเล็กน้อยแต่ไม่นานก็สงบน่ิง "เจ้า 

ปล่อยก่อนแล้วข้าจะบอก"

"เหตุใดท่านซานถึงไม่เล่าให้ฟังก่อนล่ะ เล่าจบแล้วข้าค่อย 

ปล่อยมือ" มู่ไคเวยไม่ยอมถอยแม้แต่นิดเดียว

"ฮ่า! ที่ขา้ไม่อยากท�าเรื่องให้มันเอิกเกริกไม่ใช่เพราะหนไีม่พ้น หรือ

สูไ้ม่ชนะ เจ้าก็รูดี้อยู่แก่ใจ ไม่ต้องท�าเป็นเชิดใส่ข้านกัเลย หากข้าอาละวาด 

จริงๆ ข้า...ข้า...ข้าจะพังเตียงเจ้าให้ยับ!"

หัวคิ้วของมู่ไคเวยกระตุกเล็กน้อย "จริงหรือ ข้าไม่กลัวอาละวาด 

แต่กลวัจะอาละวาดไม่พอมากกว่า ถ้าท่านซานมคีวามสามารถก็พังเลย" 

จบค�า ไม่รูว่้านางใช้กลไกอะไรจงึมแีหผนืใหญ่คลมุลงมาจากเหนือศรีษะ

ความตกใจท่ีถูกแหคลมุท�าให้เฮยซานไม่ทันได้สบถด่าค�าหยาบคาย 

อะไรทั้งสิ้น เขาฝืนดิ้นจนหลุดจากมู่ไคเวยท่ีไม่ยอมปล่อย แล้วกลิ้งตัว 

ออกไปนอกมุ้ง

ชายหนุ ่มฉวยโอกาสตอนที่หลุดพ้นจากมือนางได้ก็กระโดด 

ก้าวยาวๆ ทว่าข้อเท้าทั้งสองข้างกลับถูกแส้เส้นหนึ่งสะบัดมามัดเอาไว้
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ปลายแส้อีกด้านอยู่ในมือของมู่ไคเวย นางกระตุกมันทันที ท�าให้

เฮยซานเสียหลักล้มลงกับพื้นในพริบตา

มูไ่คเวยคดิไม่ถึงว่าชายหนุ่มจะดิน้หลดุได้ไวปานนี ้แต่ยังไม่ทนัทีน่าง 

จะได้ดึงแส้ให้มั่น เฮยซานกลับท�าแส้ขาดและกระโดดลุกขึ้นก่อนแล้ว

ชายหนุ่มพลิ้วหลบการโจมตีของนาง เสียงทุ้มต�่าร้องลั่น "ได้ๆ  

ข้าพูดแล้วๆ ที่คืนนี้ข้าลอบเข้ามาในจวนสกุลมู่เพราะได้ยินว่าคดีของ

อารามเป่าหวาท�าให้สกุลมู่ได้รับรางวัลกองพะเนิน ข้าเลยรู้สึกทะแม่งๆ 

เพราะจะชั่วจะดีอย่างไร คืนที่พวกเราจงใจปล่อยนักโทษไปจนพวกท่าน

คล�าตามเถาวัลย์ไปหาผลแตงและจับคนร้ายได้น้ัน ข้าเฮยซานก็มีส่วน

ร่วมด้วยไม่มากก็น้อยมใิช่หรอื ในเมือ่ตาเฒ่าฮ่องเต้ตกรางวัลให้พวกท่าน

ตั้งมากมาย แล้วเหตุใดจึงไม่ตกรางวัลให้ข้าบ้าง คืนนี้ที่ข้ามาก็เพ่ือจะ 

ถามใต้เท้าว่าท่านจะเอาอย่างไร พวกท่านจะแบ่งสนัปันส่วนให้ข้าเท่าใด 

ท่าน...อ๊าก! อะไรกันเน่ีย?!" สิ่งท่ีเขาเจอแล้วเจออีกคือลูกเหล็กหนักอึ้ง

สองลูก!

การดดีลกูเหลก็ต้องใช้ความเฉพาะตวัอย่างมาก แต่ละเมด็ล้วนถูก

ยิงออกมาอย่างไม่อาจเดาทิศทางได้ ท�าให้เฮยซานต้องคอยรับมือ 

เป็นพัลวัน เขาตกใจจนเหงื่อแตกซิก

"ท่านซานอยากได้รางวัล? ได้ส ิเช่นน้ันข้าจะพาท่านไปเข้าเฝ้าและ

ทูลขอฝ่าบาทให้ท่านเอง"

"ช้าก่อน! นี่มันเรื่องอะไรกัน" หางตาเห็นแสงสีเงินแวบๆ ท�าให้เขา

ต้องรีบหลบ "เชือกปลายหอก?! ไปเอามาจากที่ใด?! โอ๊ย! มีอีก!"

ปลายด้านหน่ึงของเชือกมีใบหอกผูกติด สามารถซัดออกไปและ 
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ดงึกลบัมาได้อย่างรวดเรว็ สามารถเหว่ียงไปรอบๆ และสะบัดเชอืกปลายหอก 

อย่างต่อเน่ือง จดุประสงค์ของมูไ่คเวยคือการจบักุม ไม่ใช่ท�าร้าย ด้วยเหตุนี ้

อาวุธแจ้งและอาวุธลับที่ใช้จึงมีเจตนาท�าให้บาดเจ็บแต่ไม่ได้ต้องการให้

ถึงแก่ชีวิต

"ห้องเจ้าเป็นห้องกุลสตรี เหตุใดจึงมีอาวุธสารพัดอย่างเยอะแยะ

เช่นนี้ เจ้า เจ้านอนอยู่ในคลังอาวุธหรือไร...พัดเหล็ก?!" กว่าจะหยุดเชือก

ปลายหอกของนางได้ก็ไม่ง่าย แต่กลับมีพัดสีด�ามะเมื่อมตามหลังมาอีก 

พ่ึบ เสยีงพัดคลีอ่อก หากเขาไม่ได้สวมหน้ากากเอาไว้ เกรงว่าพลงัของพัด

คงกรีดหน้าเขาไปซีกหนึ่งแล้ว

"ไม่ได้ๆ คงต้องคว�่าเรือจริงๆ ข้าขอล่วงเกินแล้ว"

เฮยซานเปลีย่นจากรบัมาเป็นรกุอย่างกะทันหนั เขาตรึงแขนทัง้สองข้าง 

ของมูไ่คเวยด้วยความรวดเรว็ปานสายฟ้าชนดิปิดหยัูงไม่ทนั ท�าให้พัดเหลก็ 

ทีส่ร้างข้ึนจากแผ่นเหลก็กล้าเป็นซี่ๆ  ประกอบกันหล่นลงกับพ้ืน ชายหนุม่

พูดเสียงกลั้วหัวเราะ "ใต้เท้าคิดจะดึงตัวข้าไว้และท�าเสียงดังเพื่อให ้

ผูอ้าวโุสมูท่ีน่อนอยู่ในเรอืนอกีหลงักับพวกบ่าวรบัใช้และบ่าวไพร่ในบ้าน

เฮกันมาช่วยใช่หรือไม่ ไม่ส�าเร็จหรอก เพราะแค่ข้างนอกมีเสียงว่ิง ข้าก็

เผ่นแล้ว อีกหน่อย...โอ๊ย! เจ็บ!"

มือท้ังสองข้างท่ีถูกตรึงไว้ของมู่ไคเวยไม่สามารถท�าสิ่งใด แต่นาง

ยังมีขา หญิงสาวจึงใช้วิชาขาแมงป่องเล่นงาน ท�าให้อีกฝ่ายตั้งรับไม่ทัน

เลยถูกเท้านางฟาดหน้าผากเข้าอย่างจัง

"เจ้าน่ีมัน...จริงๆ เลย...เหตุใดถึงได้...ถึงเพียงน้ี..." ดวงตาของ 

ชายหนุ่มมีประกายเจิดจ้า ท่าทางร้อนใจ
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มู่ไคเวยเข้าใจว่าเขาจะพูดอะไรอีกแต่กลับได้ยินเสียงระบาย 

ลมหายใจออกมายาวเหยียดคล้ายท่ึงและเหนือคาดมาก แต่ในขณะเดยีวกัน  

ชายหนุ่มก็เหมือนจะอ่อนใจและนึกปลง ละม้ายก�าลังยินดีอย่างย่ิงและ

อารมณ์ละมุนเหลือเกิน...ท�าให้นางไม่เข้าใจ

ชั่วขณะต่อมา ร่างของนางก็ถูกเหว่ียงทีเดียวให้ห่างออกไป 

หลายก้าว

"เฮยซาน!" มู่ไคเวยปล่อยตัวไปตามแรงเหว่ียงแต่พอหยุดตั้งหลัก

ส�าเร็จ นางก็พุ่งไปท่ีข้างหน้าต่าง ทว่าเงาร่างที่เพ่ิงพลิกออกไปด้านนอก

กลับปีนก�าแพงหายวับไปแล้ว

"ปัง" ประตูถูกเปิดผางออก

"เวยเอ๋อร์!" มู่เจิ้งหยางเผ่นพรวดเข้ามากวาดตามองรอบๆ อย่าง

รวดเร็ว สภาพเละเทะในห้องกับกลไกปล่อยแหเหนือเตียงที่ถูกเปิดใช ้

บอกให้รู้ว่าคนร้ายได้ย่างกรายเข้าไปถึงเตียงของบุตรสาว

เรื่องน้ีสามารถทนได้แต่เขาไม่ยอมทน ใบหน้าคมที่มีเหลี่ยมมุม

ชัดเจนมืดครึ้มลงทันตา หว่างคิ้วยับย่น

"เจ้าไม่เป็นไรก็ดี แค่เจ้าปลอดภัยพ่อก็สบายใจ...อากุ้ย อาฝู กับ 

ลงุลูข่องเจ้าตามไปแล้ว เจ้านัน่ไม่มทีางหนพ้ีนเงือ้มมอืของพวกเขาสามคน 

ไปได้แน่" น�้าเสียงเน้นหนักท�าให้คนฟังต้องกลั้นหายใจ

"ท่านพ่อ คอยเดี๋ยว!" สีหน้าย�่าแย่ของบิดากับท่าทางที่พูดจบก็จะ

จากไปฟ้องชัดว่าเขาจะไปล่าคนคนนั้น มู่ไคเวยจึงต้องรีบไปดึงตัวเขาไว้ 

"ท่านพ่อ ไม่เป็นไร มันไม่มีอะไรจริงๆ ท่านอย่าโมโหเลย! เขา...เอ่อ... 

คนที่บุกเข้ามาคืนนี้มีส่วนเก่ียวข้องกับผู้อาวุโสหญิงที่ส่งอัฐิกับสัมภาระ
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ท่านแม่กลับคืนมาเมื่อสิบเจ็ดปีก่อน ถือได้ว่ามีพระคุณต่อบ้านเราอย่าง

ใหญ่หลวง อย่าให้พวกอากุ้ย...ลงมือหนักเกินไปเล่า!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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