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นางมองข้ า มแววตาอยากฆ่ า คนของเขา สองมื อ เคลื่ อ นไหวลู บ ไล้ อ ย่ า งหยอกเย้ า ไป
บนแผงอกของอีกฝ่าย เสือ้ ผ้าบนกายหานอีเ่ ทียนเดิมก็บางเบา แค่ถกู นางกระชากเบาๆ ทัศนียภาพ
ก็พลันปรากฏขึ้นมา
แค่กๆๆ ไม่พดู ไม่ได้วา่ บุรษุ ผูน้ มี้ รี ปู ร่างดียงิ่ ดูกล้ามเนือ้ แข็งแกร่งนี้ เอวนี้ ท่อนขานี้ ทัว่ กาย
ตั้งแต่บนจรดล่างไม่มีไขมันส่วนเกินเลยสักกระผีก
นางเชยชมเรือนร่างเปลือยเปล่าของเขาอย่างเปิดเผยโจ่งแจ้งเพียงนี้ และแววตาเหิมเกริม
ของนางก็ท�ำให้สีหน้าของหานอี่เทียนครึ้มทะมึนจนน่าสะพรึงกลัว
มือของนางส�ำรวจเนิบช้าจากหน้าอกของเขาลงมาด้านล่าง ตอนที่จวนเจียนจะสัมผัส
พื้นที่สามเหลี่ยมนั้น เขาก็เอ่ยปากขึ้นอย่างเย็นชา
"ทางที่ดีเจ้าอย่าแตะต้องมัน หากเจ้าแตะต้องแล้ว นอกเสียจากข้าตาย มิเช่นนั้นข้าจะต้อง
ตัดนิ้วเจ้าออกมาทีละนิ้ว ตัดเนื้อเจ้าออกมาทีละชิ้นอย่างแน่นอน แต่เจ้าวางใจ ข้าจะเหลือดวงตา
ของเจ้า ระวังไม่ให้เจ้าตายลงไป ให้เจ้าสติแจ่มชัด มองดูข้าใช้มีดเฉือนแก่นกายของเจ้าทิ้งกับ
ตาตนเอง ยัดใส่ปากเจ้า ให้เจ้าลิ้มรสชาติของตนเอง"
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คำ�นำ�
ผลงานของท่านโม่เหยียนในครั้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับชุด 'ข่าวลือในยุทธภพ'
ซึง่ มี 'บญั ชาปราบโฉมงาม' และ 'โฉมงามสองหน้า' ออกไปในปี 2019 ค่ะ โดยในเรือ่ ง
'องครักษ์โลมรัก' และ 'เร้ารักองครักษ์' จะเป็นเรื่องราวของผู้คุมกฎทั้งสี่แห่ง
หุบเขาหมื่นบุปผา ต้องอ่านเรียงกันโดยเริ่มจากองครักษ์โลมรัก และตามด้วย
เร้ารักองครักษ์นะคะ
ส�ำหรับเรือ่ ง 'องครักษ์โลมรัก' ในมือของท่านนักอ่านนี้ จะเป็นเรือ่ งของ 'อหู ลี'
ผู้คุมกฎจิ้งจอก และ 'อูหลัน' ผู้คุมกฎงู โดยทั้งสองได้รับภารกิจมาสืบหาโจรราคะ
ที่แอบอ้างชื่อหุบเขาหมื่นบุปผาท�ำชั่ว
ทว่าภารกิจนีไ้ ม่งา่ ยเลย เมือ่ ผูค้ มุ กฎทัง้ สองต้องไปพัวพันกับสองพีน่ อ้ งสกุลหานเข้า
อูหลันปลอมตัวเป็นนางคณิกาเลื่องชื่อคอยคุ้มครองความปลอดภัย 'หานเสี่ยวเจา'
แม่นางน้อยทีห่ นีออกจากบ้าน ทัง้ ยังต้องอยูก่ บั นางทัง้ วันทัง้ คืน กายสัมผัสกายใกล้ชดิ
ทางอูหลีก็ปลอมเป็นบุรุษ ไปสร้างความแค้นอันน่าอดสูล่วงเกิน 'หานอี่เทียน'
เป็นแค้นชนิดทีไ่ ม่พบตัวคนไม่เลิกรา ทัง้ ทีน่ างมองว่าเป็นเพียงการช่วยขจัด 'ธาตุไฟ
เข้าแทรก' ให้เขาด้วย 'สองมือ' แท้ๆ
มาร่วมลุน้ กันค่ะว่าสุดท้ายภารกิจตามหาโจรราคะของผูค้ มุ กฎทัง้ สองจะส�ำเร็จ
หรือไม่ แล้วการพิทักษ์แม่นางคนงามจะปิดบังความลับที่อูหลันเป็นบุรุษไปได้ตลอด
หรือเปล่า รวมถึงแค้นทีอ่ หู ลีไปสร้างเอาไว้ นางจะเอาตัวรอดเช่นไร เชิญท่านนักอ่าน
พลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
อูหลี
		
		

ผูค้ มุ กฎจิง้ จอกแห่งหุบเขาหมืน่ บุปผา เป็นคนยืดได้งอได้
ปรับตัวเก่ง ไม่อนิ งั ขังขอบกับเรือ่ งใด ชอบเย้าแหย่คน
เชี่ยวชาญการใช้ไหมเงิน

อูหลัน
		
		
		

ผู้คุมกฎงูแห่งหุบเขาหมื่นบุปผา เป็นบุรุษที่มีรูปโฉม
งดงามค่อนไปทางสตรี ปลอมตัวเป็นสตรี ซ่อนตัว
อยู่ในหอโคมเขียว ใช้ชื่อว่า 'หลันเอ๋อร์' เชี่ยวชาญ
การคาดเดาจิตใจบุรุษ

หานอี่เทียน
		

คุณชายใหญ่จวนอัครเสนาบดี วรยุทธ์ล�้ำเลิศ ฝ่ามือ
มีพลังวัตรรุนแรงดุดัน เป็นคนมีแค้นต้องช�ำระ

หานเสี่ยวเจา
		

น้องสาวของหานอี่เทียน มีรูปโฉมงดงาม เป็นคุณหนู
นิสัยซุกซน หนีออกจากบ้านมาตามหา 'พี่เว่ย'

เว่ยไห่
		

บุรษุ รูปงามสดใสเปิดเผยคนหนึง่ ผูใ้ จบุญชือ่ เสียงโด่งดัง
ของเมืองจี้เฉิง เคยมอบของแทนใจให้หานเสี่ยวเจา

จื่อฉิน
		

บ่าวของเว่ยไห่ จงรักภักดีกับผู้เป็นนายอย่างมาก
ริษยาหญิงสาวที่เว่ยไห่ให้ความส�ำคัญ

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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1
ในอากาศมีกลิ่นอายโหดเหี้ยมโชยมา...
อูหลีที่อยู่ในความมืดพลันตื่นตัว ก่อนพลิกตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
มุ่งตรงไปที่ข้างหน้าต่าง ดวงเนตรงามยวนตาประดุจแมวน้อยคู่นั้น
เปลี่ยนเป็นเฉียบคม จับจ้องผิวทะเลสาบด�ำสนิทไม่วางตา
ความสามารถในการมองเห็นในที่มืดของนางล�้ำเลิศยิ่ง ค�่ำคืนนี้
ไร้ดวงจันทร์ มีเพียงแสงดาวประปราย แต่นางยังคงสัมผัสได้ถึงเงาร่าง
ลับๆ ล่อๆ บนผิวน�้ำที่ก�ำลังเข้าประชิดเรือสินค้าล�ำนี้อย่างเงียบๆ
โจรลุ่มน�้ำ?!
อูหลีหรีต่ าดู เรือล�ำนีเ้ ป็นเรือกึง่ โดยสาร ชัน้ บนเป็นห้องพัก ชัน้ ล่าง
เป็นที่บรรทุกสินค้าซึ่งถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของพ่อค้า
โดยบรรทุกสินค้ามีค่าที่ขนมาจากทางใต้จนเต็มพื้นที่ ปกติทางน�้ำสายนี้
จะมีเรือของทางการคอยตรวจตราคุม้ กัน ทว่าโจรลุม่ น�ำ้ เหล่านีก้ ลับขวัญกล้า
7
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ฉวยจังหวะในยามวิกาลออกมาปล้นสินค้า
อูหลีไม่รงั้ รออีกต่อไป นางออกจากห้องเก็บสินค้า คล�ำทางขึน้ ไปบน
ดาดฟ้าเรือโดยไร้สมุ้ เสียง พร้อมถือโอกาสขโมยธนูจากยามเฝ้าเวรกลางคืน
มาด้วย
นางจับลูกธนูขึ้นวางบนคันธนู ชุบน�้ำมันที่ปลายลูกธนู จากนั้น
จุดไฟเล็งเป้าหมายให้ตรงแล้วยิงลูกธนูออกไป การเคลือ่ นไหวติดต่อกันนี้
ไหลลื่นประหนึ่งเมฆาคล้อยสายน�้ำไหล เสร็จสิ้นในชั่วอึดใจ
แสงไฟสว่างจ้าเส้นหนึง่ กรีดวาดเป็นเส้นโค้งขึน้ กลางผืนฟ้าในยามราตรี
ลูกธนูยิงถูกใบเรือของเรือเล็กล�ำหนึ่งที่ลอยอยู่ในทะเลสาบ ไฟลุกพึ่บ
กลายเป็นกองใหญ่ขนึ้ ในพริบตา ไม่เพียงส่องสว่างทัว่ ทัง้ สีท่ ศิ แต่ยงั เผา
โจรลุม่ น�ำ้ ทีอ่ ยูบ่ นเรือเล็กอีกด้วย
แสงไฟกับเสียงร้องตระหนกได้เปิดโปงการเคลือ่ นไหวของโจรลุม่ น�ำ้
จนหมดสิน้ แล้ว ท�ำให้ยามเฝ้าเวรกลางคืนบนดาดฟ้าเรือสินค้าเหลือบไปเห็น
ระหว่างทีต่ นื่ ตกใจก็ได้หยิบไม้เคาะขึน้ ออกแรงตีฆอ้ งเตือนภัยอย่างรีบร้อน
ส่งผลให้คนทีก่ ำ� ลังนอนหลับสนิทผุดลุกตืน่ กันหมดทัง้ ล�ำ
อูหลีบรรลุเป้าหมายแล้วจึงอ�ำพรางตัว รอเคลือ่ นไหวตามสถานการณ์
นางเงยหน้าขึน้ ไปเห็นดอกไม้ไฟสีสนั งามตาระเบิดขึน้ กลางท้องฟ้า นัน่ เป็น
สัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือทางการ
โจรลุ่มน�้ำถูกเปิดเผยร่องรอยจึงไม่หลบซ่อนอีกต่อไป ภายใต้
เสี ย งสั่ ง การ คบไฟถูกจุด ติด ทั้ง หมด บนผิวน�้ำมีดวงไฟถูกจุดขึ้นมา
นับไม่ถ้วน เปิดฉากการฆ่าคนปล้นสินค้า
อูหลีคาดเดาอย่างคร่าวๆ ได้ว่าโจรลุ่มน�้ำกลุ่มนี้มีมากถึงร้อยคน
8
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แม้บนเรือจะมีผคู้ มุ้ กัน แต่กเ็ ป็นคนน้อยสูค้ นมาก หากเรือทางการมาช่วย
ไม่ทันเวลา คืนนี้เกรงว่าคงมีลางร้ายมากกว่าดี
"มารดามั น เถิ ด !" นางสบถเสี ย งต�่ ำ ค� ำ หนึ่ ง อี ก สามวั น ก็ จ ะถึ ง
เมืองจีเ้ ฉิงแล้ว เวลาเช่นนีก้ ลับเจอโจรลุม่ น�ำ้ ท�ำเสียเรือ่ ง ต่อให้นางด�ำน�ำ้ ได้
แต่ก็ต้องปวดใจกับผ้าเนื้อดีทั้งชุดนี้
นางก้มหน้าลูบชุดใหม่บนตัว อดทอดถอนใจไม่ได้ "นีข่ า้ จ่ายไปตัง้
ร้อยต�ำลึงเชียวนะ"
เสียงเข่นฆ่าดังขึน้ รอบด้าน บนเรือก�ำลังชุลมุนวุน่ วาย เสียงร้องไห้
ของสตรี แ ละเด็ ก ดั ง ผสานกั บ เสี ย งตะโกนของลู ก เรื อ ลู ก ธนู ติ ด ไฟ
ลอยสวนกันไปมาบนท้องฟ้า ส่องสว่างคืนแห่งการเข่นฆ่านี้
อูหลีประเมินสถานการณ์ตรงหน้า โจรลุ่มน�้ำมีจ�ำนวนไม่น้อย
ไม่เหมาะทีจ่ ะรัง้ อยูน่ าน ดูทา่ แผนการวันนีม้ เี พียงแย่งเรือเล็กจากโจรลุม่ น�ำ้
แล้วหนีไปเท่านั้น
"คุณหนู พวกเราจะท�ำอย่างไรดีเจ้าคะ"
"เรื่ อ งด� ำ เนิ น มาถึ ง ขั้ น นี้ แ ล้ ว มี เ พี ย งคิ ด หาวิ ธี แ ย่ ง เรื อ เล็ ก จาก
โจรลุ่มน�้ำสักล�ำเพื่อหลบหนี"
อูหลีตะลึงงัน นางมองตามเสียงไป ด้านล่างของหลังคาห้องพัก
ทีน่ างซ่อนตัวอยูม่ คี นสองคนก�ำลังพูดคุยกัน คนหนึง่ แต่งกายเป็นบัณฑิต
อีกคนแต่งกายเป็นองครักษ์ แม้เป็นอาภรณ์ของบุรษุ ทว่าน�ำ้ เสียงกลับเป็น
หญิงสาวผู้หนึ่ง
"คุณหนู พวกเราจะชิงเรือมาได้อย่างไรเจ้าคะ" เชวี่ยสี่ถามขึ้น
หานเสี่ยวเจาชี้ไปยังโจรลุ่มน�้ำที่ถูกฆ่าอยู่บนดาดฟ้าเรือไม่ไกล
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เอ่ยด้วยน�้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ "พวกเราถอดชุดคนตาย ปลอมตัว
เป็นโจรลุ่มน�้ำไปปะปนอยู่ภายใน อย่างไรเสียท้องฟ้ามืดปานนี้ พวกมัน
มองเห็นเราไม่ชัดหรอก"
อูหลีเลิกคิ้วขึ้น โอ๊ะ! ความคิดนี้ไม่เลวเลยทีเดียว
"ร่างกายคุณหนูมคี า่ ดุจทองพันชัง่ จะสวมเสือ้ ผ้าคนตายได้อย่างไร
เจ้าคะ" เชวี่ยสี่สั่นศีรษะอย่างรีบร้อน
เวลาเช่นนี้ ไหนเลยจะมีทางเลือกให้เจ้าเลือกกันเล่า อูหลีได้ยิน
ก็รู้สึกขบขันโดยแท้
หานเสี่ยวเจาเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "ในเวลาเช่นนี้ยังจะเลือกอะไร
อีก คิดหาทางเอาชีวติ รอดก่อน อย่าได้ตกอยูใ่ นก�ำมือของโจรลุม่ น�ำ้ จึงจะ
ส�ำคัญที่สุด"
อูหลีพยักหน้า รู้สึกว่าแม่นางผู้นี้แลดูอ่อนแอไม่อาจทนรับแรงลม
แต่เมือ่ ประสบเหตุกลับมีความคิดความอ่าน อดทีจ่ ะเกิดความรูส้ กึ ดีขนึ้ มา
ไม่ได้
"บ่าวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ บ่าวจะท�ำตามคุณหนูทุกอย่าง"
ด้วยเหตุนี้นายบ่าวสองคนจึงร่วมแรงกันลากศพบนพื้นไปยังที่มืด
แล้วเริ่มลงมือถอดชุดออกจากศพ
อูหลีมองฉากนีอ้ ย่างนึกสนุก นางออกจากหุบเขาหนนี้ เดิมทีรบั ค�ำสัง่
ประมุขหุบเขาให้ไปรวมตัวกับอูหลันทีเ่ มืองจีเ้ ฉิงเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจจับคน
จึงได้มาขึน้ เรือล�ำนี้ แต่กลับคาดไม่ถงึ ว่าจะมาเจอโจรลุม่ น�ำ้ ปล้นเรือ เดิมที
นางคิดจะจากไป ทว่าจูๆ่ กลับเกิดความอยากรูอ้ ยากเห็นต่อนายบ่าวสตรี
ปลอมเป็นบุรษุ คูน่ ขี้ นึ้ มา จึงตัดสินใจรอดูกอ่ นแล้วค่อยว่ากันอีกที
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ขณะที่หานเสี่ยวเจาและสาวใช้เชวี่ยสี่ก�ำลังวุ่นกับการถอดเสื้อผ้า
คนตายก็ไม่ทนั ระวังตัวให้ดวี า่ ไม่ไกลกันนัน้ จะมีโจรลุม่ น�ำ้ คนหนึง่ ถือดาบ
เล่มเขื่องคืบคลานมาหาพวกนางอย่างเงียบเชียบ
ในระยะห่างสิบก้าว จูๆ่ ร่างของโจรลุม่ น�ำ้ ผูน้ นั้ ก็แข็งทือ่ ก่อนทีร่ า่ งนัน้
จะหงายหลังล้มลงตรงหน้าพวกนาง อูหลีจบั เขาไว้ได้ทนั และวางลงบนพืน้
อย่างไร้สุ้มเสียง
ภายใต้แสงไฟ หากมิใช่เพราะเส้นไหมในมือนางมีเลือดหยด ก็ยากทีจ่ ะ
ให้ผอู้ นื่ มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาวุธของนางคือไหมสีเงินทีเ่ ล็กยิง่ เส้นหนึง่
หลังจากจัดการคนรบกวนอย่างไร้สมุ้ เสียง อูหลีกจ็ บั ตาดูพวกนางต่อ
ราวกับเมือ่ ครูเ่ ป็นเพียงล�ำน�ำคัน่ เวลาทีไ่ ม่สำ� คัญบทหนึง่ เท่านัน้
เมื่อหานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ลอบลัดเลาะ
ไปยังท้ายเรือ อูหลีตามไปเงียบๆ เช่นกัน ตลอดทางยังแอบช่วยพวกนาง
จัดการโจรลุ่มน�้ำไปได้อีกสองคน
นายบ่าวสองคนหลบซ้ายหลีกขวาไปถึงท้ายเรือ หานเสี่ยวเจา
หันไปเอ่ยกับเชวี่ยสี่ "เจ้ารออยู่ที่นี่ก่อน ข้าจะกระโดดลงไป" กล่าวไปก็
ท�ำท่าจะปีนขึ้นไปบนราวกั้นเรือ
เชวี่ยสี่จับมือคุณหนูของนางทันทีพลันกล่าว "ไม่เจ้าค่ะคุณหนู
บ่าวด�ำน�้ำเป็น ให้บ่าวไปดูลาดเลาก่อนเถอะเจ้าค่ะ"
"ความสามารถด�ำน�ำ้ ของเจ้า ข้าเองก็เป็นคนสอน แน่นอนว่าให้ขา้ ไป
จะดีกว่า"
"บ่าวมีแรงมาก งานชิงเรือเช่นนี้ให้บ่าวไปเถอะเจ้าค่ะ"
ทัง้ สองแย่งกันไปมา ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน มองออกว่านายบ่าวคูน่ ี้
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มีนำ�้ จิตน�ำ้ ใจต่อกัน ยามเผชิญหน้ากับช่วงเวลาตัดสินเป็นตายยังคงค�ำนึงถึง
อีกฝ่ายก่อน นับว่าหาได้ยากยิง่
อูหลีอยากบอกพวกนางว่าไม่ตอ้ งแย่งกัน เพราะไม่วา่ ผูใ้ ดกระโดด
ลงไปก็ไม่รอดแน่
ทัง้ สองยืนกรานไม่ยอมกัน สุดท้ายหานเสีย่ วเจาจึงเปลีย่ นไปบอกว่า
"มิสเู้ อาอย่างนี้ พวกเรากระโดดลงไปพร้อมกันเถิด"
เชวี่ยสี่พยักหน้าทันควัน "เจ้าค่ะ บ่าวจะไปพร้อมกับคุณหนู"
เชวีย่ สีป่ ระคองหานเสีย่ วเจา ขณะทีก่ ำ� ลังปีนขึน้ ราวกัน้ เรือ ไหนเลย
จะคาดคิด หานเสีย่ วเจาฉวยโอกาสตอนทีเ่ ชวีย่ สีไ่ ม่ทนั ระวัง จูๆ่ ก็ผลักนาง
ออกแล้วกระโดดลงไปโดยไม่ลงั เลแม้แต่นอ้ ย
"คุณหนู!" เชวี่ยสี่ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนก
เวลาเดียวกับที่หานเสี่ยวเจากระโดดลงไป อูหลีที่หมอบอยู่บน
หลังคาห้องพักก็สะบัดไหมเงินในมือออกไปเช่นกัน ไหมเงินนีเ้ ป็นทัง้ อาวุธ
สังหารคนและยังเป็นเครื่องมือช่วยคนได้เช่นกัน เส้นไหมเปรียบเสมือน
ตาข่าย โอบเอวหานเสีย่ วเจาดึงขึน้ มาด้านบน อูหลียนื่ สองมือออกไปรับ
หญิงสาวร่างน้อยเข้ามาในอ้อมแขนอย่างนุ่มนวล
"คนงาม กระโดดลงไปจะตายเอาได้นะ" เสียงนุม่ มีเสน่หใ์ สกระจ่าง
แฝงด้วยเสียงหัวเราะเบาๆ อันน่าหลงใหล ประดุจเสียงพิณดังแว่วในราตรี
มืดมิดก�ำลังสั่นคลอนก้นบึ้งของใจคนอย่างแผ่วเบา
จูๆ่ ก็พบกับหญิงสาวแปลกหน้าผูน้ ี้ หานเสีย่ วเจาทีโ่ ดนอุม้ อยูใ่ นอก
พลันตะลึงงัน นิง่ อึง้ มองอีกฝ่าย ขณะทีอ่ หู ลีในตอนนีเ้ องก็มองเห็นใบหน้า
ฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจนแล้ว ในใจคิดว่าช่างเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาสะสวย
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โดยแท้ ต่อให้ปลอมเป็นบุรุษก็ยังปิดบังความจริงที่ว่าแม่นางผู้นี้เป็น
โฉมสะคราญไว้ไม่ได้
หานเสี่ยวเจามองอีกฝ่ายอย่างตกตะลึง หญิงสาวที่อุ้มนางอยู่
มีใบหน้าเปีย่ มเสน่ห์ ยามดวงตาหงส์คู่งามชายมองนางอย่างแย้มยิ้ม
คล้ายกับจะดึงดูดจิตวิญญาณของนางได้
อูหลีปล่อยหานเสี่ยวเจาลง ชี้ไปยังด้านล่างพลางเอ่ยกับคนงาม
"โจรลุม่ น�ำ้ ด้านล่างถือหอกไว้ ยามเห็นคนก็จะแทง หากเจ้ากระโดดลงไป
จริง จะถูกแทงเป็นโพรงเอาได้"
หานเสี่ยวเจาหลุดจากภวังค์ นางกับเชวี่ยสี่มองตามทิศที่อูหลีชี้ไป
ภายใต้แสงไฟประเดีย๋ วสว่างประเดีย๋ วมืด คราแรกยังมองไม่ชดั แต่รออยู่
อีกครู่หนึ่งก็มองเห็นผิวทะเลสาบที่อาบย้อมไปด้วยสีเลือดทั้งผืน ทุกที่
เต็มไปด้วยศพลอยอยู่
ประจวบเหมาะทีพ่ วกนางมองเห็นโจรลุม่ น�ำ้ คนหนึง่ ใช้หอกยาวในมือ
แทงทะลุชายหนุม่ ผ่านน�ำ้ ชายผูน้ นั้ สีหน้าบิดเบีย้ วด้วยความเจ็บปวดทรมาน
เหล่าโจรลุม่ น�ำ้ ทีอ่ ยูข่ า้ งๆ คนแทงแผดเสียงหัวเราะลัน่ ภาพอันโหดเหีย้ ม
อ�ำมหิตนัน้ ชวนให้คนเห็นต้องอกสัน่ ขวัญผวา
หานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่ต่างสูดหายใจเฮือกอย่างเสียขวัญ สีหน้า
หวาดกลัว
อูหลีเห็นว่าทัง้ สองต่างก็เข้าใจเรือ่ งราวดีแล้ว นางพลันหัวเราะร่วน
กล่าวว่า "ไม่อยากตายก็ตามข้ามาเถิด" พอทิง้ ประโยคนีไ้ ว้ นางก็หมุนตัว
ออกเดินทันที
หานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่นิ่งอึ้งไปทั้งคู่ ก่อนจะได้สติกลับคืนมา
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รีบตามนางไปโดยไม่กล่าวอะไรแม้สักค�ำ
อูหลีเห็นพวกนางตามมาก็พลันยิ้มพราย
แม้การพาคนอีกสองคนหนีตายไปด้วยกันออกจะยากเย็นอยู่บ้าง
แต่ยังคงไม่เกินความสามารถของนาง ยิ่งไปกว่านั้นหากให้นางเห็น
โฉมสะคราญตกยากโดยไม่ชว่ ยเหลือ นางยังหักใจไม่ได้จริงๆ จึงพาเดินทาง
ไปด้วยกันเสียเลย
ระหว่างทางนางยังจัดการโจรลุ่มน�้ำไปอีกสามคน ล้วนปลิดชีพ
ในกระบวนท่าเดียว รวดเร็วฉับไวไม่ชกั ช้า ทัง้ ทีเ่ ป็นการส่งคนไปพบพญายม
แต่เมือ่ นางเป็นผูก้ ระท�ำก็แฝงด้วยความสง่างามทีเ่ กินกว่าจะกล่าวออกมาได้
ทัง้ สองคนเห็นฝีมอื ล�ำ้ เลิศปานนีข้ องอูหลี ต่างมีสหี น้าตกตะลึง แม้
หวาดกลัวแต่ไม่มีการร�่ำไห้หรือร้องตกใจเสียงหลง เพียงคอยตามนาง
ไปติดๆ ท�ำให้อูหลีพอใจอย่างมาก และยิ่งยินดีช่วยเหลือพวกนาง
อูหลีนำ� พวกนางมาตรงหน้าถังไม้เปล่า เปิดฝาออกก่อนสัง่ คนข้างหลัง
ทัง้ สอง "เข้าไปหลบ"
ถังไม้นี้เพียงพอจะบรรจุหญิงสาวบอบบางสองคน หานเสี่ยวเจา
ไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลงพลันแทรกตัวเข้าไปในถังไม้อย่างเชือ่ ฟัง จากนัน้ เชวีย่ สี่
ก็แทรกตัวตามเข้าไป
"อยู่ข้างในก่อน รอข้ามาหาพวกเจ้า อีกประเดี๋ยวจะโคลงเคลงอยู่
สักหน่อย จ�ำไว้ ไม่วา่ เกิดอะไรขึน้ อย่าได้สง่ เสียง เข้าใจหรือไม่" อูหลีกำ� ชับ
ด้วยสีหน้าขึงขัง
ทั้งสองรีบพยักหน้า นางว่าอะไร ทั้งสองก็ว่าตามนั้น
อูหลีพอใจในความร่วมมือของพวกนางอย่างยิง่ ไม่พดู ให้มากความ
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อีก รีบปิดฝาถังไม้ ด้านในถังไม้พลันตกสู่ความมืดมิดถึงขั้นที่เอื้อมมือ
ออกไปก็ยังมองไม่เห็นนิ้วทั้งห้า ได้ยินเพียงเสียงหายใจของทั้งสองคน
เชวีย่ สีพ่ ดู เสียงค่อย "คุณหนู นางขังพวกเราไว้ในถังไม้ จะไม่สนใจ
พวกเราแล้วใช่หรือไม่"
"เมือ่ ครูน่ นี้ างช่วยพวกเราไว้ ย่อมไม่อาจไม่สนใจไยดีพวกเรา อีกทัง้
เจ้าคิดดู ด้วยฝีมอื ของนาง หากต้องการท�ำร้ายพวกเราจริงก็งา่ ยดายมาก
เพียงดาบเดียวก็ปลิดชีวติ น้อยๆ ของพวกเราได้แล้ว ไยต้องพาพวกเราหนี
ให้ยุ่งยากวุ่นวายปานนี้ด้วยเล่า"
เชวีย่ สีร่ สู้ กึ ว่าคุณหนูพดู มีเหตุผล จึงรับค�ำเสียงเบา "บ่าวเชือ่ คุณหนู
เจ้าค่ะ"
ทั้งสองคนนั่งรออย่างเงียบเชียบอยู่ในถังไม้ ไม่ทันไรก็สัมผัสได้ว่า
ถังไม้ก�ำลังเคลื่อนที่ ฉับพลันหลังจากการหมุนโคลงและสั่นอย่างรุนแรง
ระลอกหนึง่ ก็ตามมาด้วยความรูส้ กึ ดิง่ ลงกะทันหัน ท�ำให้หวั ใจของพวกนาง
บีบรัดทรมาน กระนั้นยังไม่ทันหอบหายใจพัก ถังไม้ก็สั่นขึ้นลงรุนแรง
อีกระลอก จวนเจียนจะสะเทือนให้อวัยวะห้ากลัน่ หกกรอง* ของพวกนาง
แยกออกจากกันแล้ว
เคราะห์ดีที่ถังไม้นี้ยัดร่างของพวกนางไว้ได้สองคน เมื่อทั้งสอง
กอดกันแน่น การชนปะทะของร่างกายจึงไม่มาก กลับเป็นเสียงตะโกน
เข่นฆ่าด้านนอกที่ชวนให้อกสั่นขวัญหายประหนึ่งดังอยู่ข้างหู จวบจน
เสียงเข่นฆ่านั้นค่อยๆ ไกลห่างออกไป
* อวัยวะห้ากลัน่ หกกรอง หรือห้าตันหกกลวง เป็นค�ำเรียกรวมอวัยวะภายในตามต�ำราแพทย์แผนจีน ห้ากลัน่
ได้แก่ ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต ท�ำหน้าที่ผลิตสร้าง กลั่นฟอก และหล่อเลี้ยง ส่วนหกกรอง ได้แก่ ถุงน�้ำดี
ล�ำไส้เล็ก กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ และท่อล�ำเลียง (ซานเจียว) ท�ำหน้าที่ย่อย ดูดซึม
และเก็บสะสม
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พวกนางยังคงอยูน่ งิ่ ไม่ขยับ ท่ามกลางความมืดได้ยนิ เพียงเสียงหายใจ
และเสียงหัวใจเต้นของกันและกัน
ผ่านไปเนิ่นนานเพียงไรนั้นก็สุดจะรู้ จู่ๆ ถังไม้ก็ถูกคนเคาะทีหนึ่ง
ทั้งสองตกใจกอดกันกลมอีกครั้ง กระทั่งลมหายใจยังหยุดนิ่ง
พริบตาทีฝ่ าของถังไม้เปิดขึน้ หานเสีย่ วเจาปราดมองไปเห็นใบหน้า
ของจอมยุทธ์หญิง สองตาเปล่งประกายด้วยความตืน่ เต้นระคนดีใจ พร้อมกับ
เผยรอยยิ้มออกมา
อูหลีกวาดตามองใบหน้าเล็กตรงหน้าพลันย้อนคิดถึงตอนวัยเด็ก
นางเก็บจิง้ จอกน้อยแรกเกิดตัวหนึง่ ได้บนเขา เลีย้ งอาหารไม่กวี่ นั จิง้ จอกน้อย
ตัวนั้นก็เห็นนางเป็นแม่ ตามติดนางทั้งวัน หากนางออกไปข้างนอก
สองสามวัน หลังจากกลับมาแล้วจิ้งจอกน้อยจะใช้สีหน้านี้จ้องมองนาง
ชวนให้นางรูส้ กึ เอ็นดูยง่ิ นัก
"เอาล่ะ ออกมาได้แล้ว"
อูหลียื่นมือไปดึงทั้งคู่ออกมาทีละคน พาขึ้นบนเรือเล็กที่นางชิงมา
คงเป็นเพราะอยู่ในถังไม้ที่โคลงเคลงจนเวียนหัว ทั้งตอนขึ้นเรือ
พืน้ ก็ยงั ไม่มนั่ คง ขาของหานเสีย่ วเจาจึงสะดุดทีหนึง่ โชคยังดีทอี่ หู ลีตาเร็ว
มือไวเข้าไปโอบหานเสี่ยวเจาได้ทันท่วงที
หานเสี่ยวเจาเอ่ยเสียงอ่อนอย่างซาบซึ้ง "ขอบคุณ" จากนั้นนางก็
รีบนั่งให้ดี แล้วจับมือกับเชวี่ยสี่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกตนตกน�้ำ
หลังหานเสีย่ วเจานัง่ มัน่ คงแล้วก็เริม่ กวาดตามองรอบด้าน เห็นถังไม้
ลอยอยูจ่ ำ� นวนมากบนผิวทะเลสาบ และพบว่าเรือล�ำเล็กทีน่ างนัง่ อยูต่ อนนี้
ห่างจากเรือสินค้าล�ำใหญ่นนั้ ไกลมากแล้ว
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นางพลันกระจ่างแจ้งในใจ ที่แท้จอมยุทธ์หญิงก็ให้นางกับเชวี่ยสี่
ซ่อนตัวในถังไม้ จากนัน้ โยนลงจากเรือพร้อมถังไม้อนื่ ๆ ซึง่ ปะปนอยูใ่ นน�ำ้
มากมาย อีกทั้งอาภรณ์บนตัวจอมยุทธ์หญิงก็เปียกชื้น จึงกระจ่างชัดว่า
หลังจากหญิงสาวโยนถังไม้ลงน�ำ้ แล้วก็กระโดดตามลงมา ชิงเรือเล็กล�ำหนึง่ ได้
ก็มารับพวกนาง จอมยุทธ์หญิงช่างกระท�ำการได้ปราดเปรียวงดงามยิง่ นัก
อูหลีพายเรือไประยะหนึ่ง ในที่สุดก็เข้าเทียบบริเวณน�้ำตื้น นาง
กระโดดลงไปเอือ้ มมือลากเรือเล็กมาจนถึงริมฝัง่ เมือ่ พาพวกนางขึน้ ฝัง่ แล้ว
จึงได้สั่งการทั้งคู่ว่า "รอข้าอยู่นี่ อย่าได้ไปไหนตามใจ เข้าใจหรือไม่"
ทั้งสองคนพยักหน้าทันที
อูหลีส�ำทับเสร็จก็เดินหายไปอย่างรวดเร็ว ผ่านไปราวสองเค่อ*
นางก็รุดกลับมา ในมือมีชุดหญิงชาวบ้านเพิ่มมาสองชุด
นางกวาดตามองรอบทิศ กลับไม่เห็นเงาทัง้ สองคน ในใจอดบีบรัด
ไม่ได้ ทันใดนัน้ ก็ได้ยนิ เสียงกรอบแกรบแว่วมาจากพงหญ้าใกล้ๆ หันไปมอง
ก็เห็นด้านหลังพงหญ้ามีใบหน้าของคนสองคนโผล่ออกมา ดวงตาสองคู่
ก�ำลังเพ่งมองนางพลางกลอกตาเร็ว ซึ่งก็คือนายบ่าวทั้งสองที่นางก�ำลัง
ตามหาอยู่
อูหลีโล่งใจเปลาะหนึ่ง กวักมือเรียกพวกนาง "ข้าเอง ออกมาเถิด"
หานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่ประคองกันเดินออกจากพงหญ้า รีบร้อน
เดินมาทางอูหลีก่อนร้องดีใจ "จอมยุทธ์หญิง!"
"ถอดชุดของโจรลุ่มน�้ำออก เปลี่ยนเป็นชุดนี้" อูหลียัดเสื้อผ้าในมือ
ให้พวกนาง
* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ทั้งสองคนไม่กล่าวค�ำ พลันถอดเสื้อผ้าบนตัวอย่างว่าง่าย
อูหลีเลิกคิ้ว เดิมคิดว่าหญิงสาวสองคนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าข้างนอก
จะชักช้ายืดยาดเสียอีก คิดไม่ถึงพวกนางกลับคล่องแคล่ว ไม่อิดออด
แม้แต่นดิ เดียว ชวนให้อหู ลีรสู้ กึ ว่าการตัดสินใจช่วยพวกนางนัน้ เป็นสิง่ ที่
ถูกต้อง
อูหลีจุดกลักไฟ เผาชุดของโจรลุ่มน�้ำเสีย จากนั้นจึงพาพวกนาง
ไปหาเรือนของชาวบ้านสักแห่งเพื่อพักค้างคืน
เรื อ นชาวบ้ า นหลั ง นี้ เ ป็ น ของแม่ ม ่ า ยกั บ ลู ก ชายวั ย เก้ า ปี อู ห ลี
ให้เงินส�ำริดกับท่านป้าไปหนึง่ พวง แล้วขอชุดสะอาดมาให้หานเสีย่ วเจากับ
เชวีย่ สีส่ องชุด เพือ่ ให้พวกนางสวมหลังอาบน�ำ้ เสร็จ พร้อมกับกินอาหารร้อนๆ
รองท้อง
ท่านป้าได้เงินส�ำริดก็ปลาบปลืม้ อย่างยิง่ เห็นคนทัง้ สามล้วนเป็นสตรี
จึงค่อยวางใจยกห้องใหญ่ทสี่ ดุ ให้พวกนางนอน ส่วนนางก็พาลูกชายไปนอน
อีกห้องหนึง่
อูหลีใช้นำ�้ ร้อนอาบน�ำ้ จัดการตนเองอย่างง่ายๆ แล้วเดินออกมาจาก
หลังฉากกัน้
หานเสี่ ย วเจากั บ เชวี่ ย สี่ ทั้ ง สองคนต่ า งตะลึ ง งั น เพราะยามนี้
ร่างกายอูหลีไม่มีผ้าคลุมเลยสักชิ้น
ต่อให้เป็นหญิงสาวดุจเดียวกัน หานเสี่ยวเจาก็ยังคงหน้าแดงและ
ท�ำตัวไม่ถกู อยูบ่ า้ ง ส่วนเชวีย่ สีท่ ปี่ รนนิบตั คิ ณ
ุ หนูมาตัง้ แต่เล็ก ย่อมคุน้ เคย
กับการมองร่างกายเปลือยเปล่าของสตรี กระนั้นการได้เห็นหญิงสาว
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เปิดหน้าอกอย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยเช่นนีก้ ย็ งั ท�ำให้เบิกตากว้างจับจ้องอูหลี
อย่างตื่นตะลึง
อูหลีเติบโตในหุบเขาหมื่นบุปผาตั้งแต่เล็ก นางวิ่งอยู่ในป่าเขา
ตั้งแต่เด็ก ยามพบบ่อน�้ำแร่บนภูเขาก็ล้วนถอดเสื้อผ้าจนหมด แล้ว
กระโดดลงไปเล่นน�้ำกับบรรดาพี่สาวน้องสาวทันที จึงท�ำตามอ�ำเภอใจ
จนเคยชินมาตั้งแต่ต้น
นางรูปร่างดีมาก อวบอัดได้สดั ส่วน ทีซ่ งึ่ ควรอวบอิม่ ก็อวบอิม่ ทีซ่ งึ่
ควรบอบบางอรชรก็บอบบางอรชร เมือ่ เห็นสีหน้าแดงระเรือ่ ของพวกนาง
คล้ายเขินอายก็ไม่รสู้ กึ ติดใจ เพียงชายตามองพวกนางพลางยิม้ กรุม้ กริม่
หานเสีย่ วเจาเหลือบเห็นชุดเปียกทีพ่ าดอยูบ่ นฉากบังตา ทันใดนัน้
ก็ได้สติ นางเอ่ยอย่างละอายใจ "ดีทจี่ อมยุทธ์หญิงช่วยพวกเรา ยังล�ำบาก
ท�ำให้ท่านชุดเปียก เชวี่ยสี่ไปขอยืมชุดจากท่านป้ามาชุดหนึ่ง"
"ไม่ตอ้ ง ชุดสะอาดของท่านป้าสวมบนตัวพวกเจ้าสองคนหมดแล้ว
ข้าใช้นแี่ ก้ขดั ไปก่อนก็พอ" อูหลีพดู จบก็หยิบผ้าผืนหนึง่ ขึน้ มาห่อตัว ผูกปม
เผยไหล่และขาทั้งสองข้าง แม้ปกปิดหน้าอกและส่วนล่างแล้ว แต่ยังคง
ยากทีจ่ ะปกปิดประกายวสันต์อนั เย้ายวน โดยเฉพาะสองจุดตรงทรวงอก
ทีม่ องเห็นแจ่มชัดยิง่ นัก เผยเรือนร่างงามดึงดูดใจ เปีย่ มเสน่หเ์ หลือแสน
หานเสีย่ วเจาพลันตระหนักได้ ทีแ่ ท้จอมยุทธ์หญิงเอาเสือ้ ผ้าสะอาด
ที่มีอยู่เพียงสองชุดให้นางกับเชวี่ยสี่สวมแล้ว จึงยิ่งละอายใจ
"ล�ำบากจอมยุทธ์หญิงแล้ว"
อูหลีโบกมือไปมา พูดอย่างไม่ใส่ใจนัก "เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องเรียกข้าว่าจอมยุทธ์หญิง ข้าชื่ออูหลี พวกเจ้าเล่า?"
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"ข้าชื่อหานเสี่ยวเจา นางเป็นสาวใช้ของข้าชื่อเชวี่ยสี่"
"หลังจากนี้พวกเจ้ามีแผนการอย่างไร" อูหลีนั่งเอกเขนก มือหนึ่ง
เท้าคาง ท่าทางเกียจคร้าน ในความงามลออเจ็ดส่วนมีความห้าวหาญ
อยู่สามส่วน
นางเพียงถามไปส่งเดช แต่หานเสี่ยวเจากลับตอบอย่างจริงจังยิ่ง
"พวกเราคิดจะไปเมืองจี้เฉิง" หากไม่เจอโจรลุ่มน�้ำเข้า เรือสินค้า
ที่พวกนางนั่งก็จะถึงเมืองจี้เฉิงในอีกสามวันให้หลัง
แน่นอนว่าอูหลีรู้ว่าพวกนางต้องการที่จะไปเมืองจี้เฉิงถึงได้นั่งเรือ
ล�ำเดียวกัน แต่ทนี่ างถามก็เพือ่ จะได้รถู้ งึ เป้าหมายในการไปเมืองจีเ้ ฉิงของ
พวกนาง
"พวกเจ้าจะไปท�ำอะไรที่เมืองจี้เฉิงหรือ"
หานเสี่ยวเจาลังเลชั่วครู่จึงเอ่ยตอบ "ไปหาคน"
"เยี่ยมญาติ?"
หานเสีย่ วเจามิได้เอ่ยค�ำ เพียงพยักหน้าเบาๆ นางก้มหน้า มุมปาก
ยกยิ้มขึ้นโดยไม่รู้ตัว รอยยิ้มนี้ถูกอูหลีจับสังเกตได้อย่างรวดเร็ว
"อย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการไปหาคนที่เจ้าต้องใจ!"
หานเสี่ยวเจานิ่งอึ้งไป ใบหน้าแดงเรื่อ "ไม่ใช่..."
อูหลีส่ายหน้า "กระทั่งโป้ปดยังไม่เป็น การแสดงออกของเจ้า
ขายความคิดเจ้าออกมาแล้ว"
หานเสี่ยวเจาอับจนค�ำพูดชั่วขณะ ถูกคนอ่านใจออกเช่นนี้ย่อม
ท�ำตัวไม่ถูกอยู่บ้าง กระนั้นกลับคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะกล่าวถ้อยค�ำ
น่าตกใจออกมาอีก
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"ที่แท้เจ้าหนีออกจากบ้านมาเพราะบุรุษผู้หนึ่งนี่เอง"
เมื่อได้ฟังวาจานี้แล้ว หานเสี่ยวเจาพลันตะลึงงันราวกับไม่รู้ว่า
ควรท�ำเช่นไรดี ท่ามกลางแววตาเจือรอยยิม้ ของอีกฝ่าย ดวงหน้าของนาง
ก็แดงปลั่งดั่งโลหิต เรียกว่าไม่ทันบังคับก็สารภาพออกมาเอง
นี่ก็คือ 'หญิงลุ่มหลงในรักเดินทางไกลพันลี้* มาพบชายในดวงใจ'
ตามที่ นั ก เล่ า นิ ท านในตลาดหรื อ นิ ย ายรั ก เอ่ ย ถึ ง เมื่ อ อู ห ลี ซั ก ถาม
จนกระจ่างชัดก็ไม่สงสัยใคร่รู้อีก อ้าปากหาวอย่างเกียจคร้าน
"รูแ้ ล้ว ข้าไปส่งพวกเจ้าพบชายคนรักทีเ่ มืองจีเ้ ฉิงก็แล้วกัน! รีบนอนเถิด
นอนอิม่ ดีตอ่ การเดินทางพรุง่ นี"้ นางไม่ถามมากความอีก เพียงปรับท่าทาง
แล้วก็เอนตัวลงนอน หลับตาเข้าสูห่ ว้ งนิทราในทันที
ทั้งสองยังคงตะลึงอยู่ตรงนั้น เมื่อเห็นจอมยุทธ์หญิงนอนแล้ว
หลังสบตากันวูบหนึ่งก็เอนกายลงนอนอย่างเงียบๆ
หลั ง จากที่ ห านเสี่ ย วเจาหลั บ ไปแล้ ว อู ห ลี พ ลั น ลื ม ตาขึ้ น นาง
ลุกขึน้ นัง่ อย่างเงียบเชียบ มองส�ำรวจดวงหน้างดงามไร้ราคีนโี้ ดยละเอียด
อดส่ายหน้าไปมาไม่ได้
ดูรูปโฉมนี้ต่อให้ปลอมเป็นบุรุษก็ง่ายที่จะถูกเปิดโปงฐานะสตรี
เคราะห์ดที มี่ าเจอนาง มิเช่นนัน้ หญิงสาวงามพริง้ ดุจบุปผาดัง่ หยกงามผูน้ ี้
คงตกอยูใ่ นมือโจรลุม่ น�ำ้ หากไม่ถกู จับไปเป็นฮูหยินกองโจรก็คงถูกขายแก่
หอโคมเขียว
ดูจากกิรยิ าท่าทางและเสือ้ ผ้าของแม่นางผูน้ กี้ ร็ ไู้ ด้วา่ มาจากตระกูลมัง่ มี
หญิงสาวเลือกทีจ่ ะไม่อยูอ่ ย่างสุขสบายในห้องหอ กลับยอมเสีย่ งอันตราย
* ลี้ (หลี)่ หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เท่ากับความยาว 15 อิน่ เทียบได้กบั ระยะทางประมาณ 500 เมตร
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แอบหนีออกจากบ้านด้วยตนเอง เวลานีอ้ หู ลีประหลาดใจ ไม่ร้วู า่ บุรษุ ทีท่ ำ� ให้
คุณหนูตระกูลใหญ่ผู้หนึ่งทิ้งความหรูหราสูงส่งเดินทางไกลจากบ้านมา
จะเป็นคนเช่นไรกัน
เมือ่ คิดถึงตรงนีอ้ หู ลีกห็ ยักริมฝีปากยิม้ นางกับหานเสีย่ วเจาแค่พบกัน
โดยบังเอิญเท่านั้น ช่วยเหลือพวกนางเป็นเพียงความคิดชั่ววูบขณะหนึ่ง
อีกทั้งแม่นางผู้นี้นางเห็นแล้วรู้สึกเจริญตายิ่ง อย่างไรเสียก็ทางเดียวกัน
นางพาพวกนางไปเมืองจีเ้ ฉิงก็แล้วกัน!
อูหลีหลับตาลง บิดขี้เกียจทีหนึ่ง แล้วหลับฝันถึงโจวกง*
หลังผ่านการต่อสู้ทางน�้ำมาหนึ่งคืน โจรลุ่มน�้ำที่แต่เดิมคิดว่า
การปล้นเรือเทีย่ วนีจ้ ะได้รำ�่ รวยมหาศาล ไหนเลยจะรูต้ กั๊ แตนจ้องจับจักจัน่
นกขมิน้ อยูด่ า้ นหลัง** พวกเขาเพิง่ ปล้นเรือสินค้าส�ำเร็จ เรือทางการก็ลอ้ ม
เข้ามาทันที
บรรดาโจรลุ ่ ม น�้ ำ ที่ ร อดชี วิ ต แต่ ล ะคนหากไม่ คุ ก เข่ า ก็ น อนราบ
ด้านหลังมีหอกยาวจ่ออยู่ พวกเขาที่เดิมก�ำเริบถือดี บัดนี้ไม่หลงเหลือ
ท่าทียโสโอหังอีก แต่ละคนกลายเป็นก้อนเนื้อรอเชือดอยู่บนเขียง
เหล่ า ทหารตรวจสอบจ� ำ นวนคนที ล ะคน งมศพที่ ล อยอยู ่ บ น
ผิวทะเลสาบ น�ำ้ ในทะเลสาบถูกเลือดสดย้อมเป็นสีแดง ยามทอดสายตา
มองไปช่างน่าประหวัน่ พรัน่ พรึงยิง่
* โจวกง เป็นนักปกครองในสมัยโบราณทีข่ ง่ จือ่ (ขงจือ๊ ) เคารพเลือ่ มใสและหวังให้บา้ นเมืองเป็นดังเช่นทีโ่ จวกง
วางรูปแบบไว้ จึงเป็นบุคคลที่ข่งจื่อฝันถึงบ่อยๆ เป็นที่มาของค�ำเปรียบเปรยการหลับฝันก็คือการไปพบเจอ
โจวกง คล้ายกับที่คนไทยมักเปรียบว่าไปเข้าเฝ้าพระอินทร์
** ตัก๊ แตนจ้องจับจักจัน่ นกขมิน้ อยูด่ า้ นหลัง หมายถึงกระท�ำการโดยมองแต่ประโยชน์ตรงหน้า ไม่คดิ เผือ่ ให้
รอบด้าน ไม่ค�ำนึงถึงอันตรายที่อาจซุ่มซ่อนอยู่ข้างหลัง
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คนทีร่ อดชีวติ จากเรือสินค้ารวมตัวอยูอ่ กี ที่ แม้ได้รบั ความช่วยเหลือ
ทว่าผ่านความตื่นกลัวมาหนึ่งคืน แต่ละคนจึงมีใบหน้าซีดเผือด สองตา
ไร้ประกาย
หานอี่เทียนนั่งยองๆ อยู่บนดาดฟ้าเรือ ก�ำลังมองประเมินอาภรณ์
บนพืน้ สองชุดอย่างละเอียด ชุดนีแ้ ม้เป็นชุดบุรษุ ทว่ารูปทรงชุดกลับเป็น
ชุดส�ำหรับคนผอมบางที่มีความสูงเทียบเท่าสตรีทั่วไป
"คุณชายใหญ่ ชุดทั้งสองนี้คือชุดของคุณหนูกับเชวี่ยสี่ตอนขึ้นเรือ
ขอรับ" หานอู่คนสนิทใช้เสียงที่ได้ยินเพียงแค่สองคนรายงาน คนของ
พวกเขาตรวจสอบรอบรัศมีรอ้ ยลีแ้ ล้ว ไม่พบร่องรอยของคุณหนูกบั เชวีย่ สี่
พบเพียงอาภรณ์สองชุดนี้เท่านั้น
หานอีเ่ ทียนตรึกตรอง เสือ้ ผ้าสมบูรณ์หมดจด ไร้ร่องรอยฉีกกระชาก
แสดงว่าสมัครใจถอดออกเอง เสือ้ ผ้าไร้รอยคราบเลือด แสดงว่าไม่ได้รบั
การกดขี่ทรมาน ที่ประจวบเหมาะคือด้านข้างเสื้อผ้ายังมีศพโจรลุ่มน�้ำ
อีกสองศพ เสื้อผ้าบนตัวถูกถอดออกไป
เห็นชัดยิง่ ว่าพวกนางเปลีย่ นไปสวมชุดของโจรลุม่ น�ำ้ หมายปลอมตัว
อ�ำพรางป้องกันเขา
หานอี่ เ ที ย นขมวดคิ้ ว แน่ น ตลอดทางมานี้ เ ขาพาคนสนิ ท และ
ก�ำลังคนไล่ตามเบาะแสมาจนถึงที่นี่ น่าเสียดายที่ช้าไปเพียงก้าวหนึ่ง
จึงได้ตามหาน้องสาวกับสาวใช้ไม่พบ หาพบเพียงเสื้อผ้า
เขาลุกขึน้ ตรวจสอบโดยรอบอย่างละเอียดต่อ เดินไประยะเจ็ดก้าว
ทีน่ นั่ มีศพโจรลุม่ น�ำ้ อีกศพหนึง่ ศพนีว้ ธิ ตี ายดูประหลาดยิง่ ไม่ใช่แผลจาก
คมดาบ และหาได้เป็นรอยแทงจากหอก บาดแผลถึงแก่ชีวิตของผู้ตาย
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อยู่ที่ล�ำคอ
เขาย่อตัวลง ตรวจดูรอยเลือดบนล�ำคอผูต้ ายอย่างถีถ่ ว้ น รอยแผล
แนวนอนแต่กลับไม่ขาดสะบัน้ วิธกี ารฆ่าคนพรรค์นเี้ ด็ดขาดหมดจดสุดแสน
ตายเร็ว...ซ�ำ้ ยังไร้สมุ้ เสียง
หานอี่เทียนหรี่ดวงตาเหยี่ยวอันเฉียบคมมองรอยตัดที่เฉียงขึ้นบน
แสดงว่าผู้สังหารลงมือจากด้านหลัง หากมิใช่ร่างกายสูงใหญ่เป็นพิเศษ
ยามนั้นตัวจะต้องอยู่บนที่สูงเป็นแน่
เขาเงยหน้าขึ้น ชายตามองหลังคาห้องพักด้านข้างพลันลุกขึ้นยืน
ก่อนสะกิดปลายเท้าทะยานร่างไปด้านบนอย่างง่ายดาย จากนัน้ จึงพบว่า
จากมุมนีไ้ ม่เพียงสะดวกแก่การลอบโจมตี ยังมองเห็นศพทีโ่ ดนถอดเสือ้ ผ้า
ทั้งสองศพได้อีกด้วย
คิ้วของหานอี่เทียนที่เดิมทีคลายออกแล้วขมวดเข้าหากันอีกครั้ง
ใบหน้าคมคายเปลี่ยนเป็นถมึงทึง มีคนยืนมองน้องสาวเขาถอดเสื้อผ้า
จากทีน่ ี่ คนผูน้ อี้ าจบังเกิดจิตอกุศล เมือ่ คิดถึงตรงนีท้ วั่ ร่างเขาก็แผ่ไอสังหาร
เข้มข้น
หานอีเ่ ทียนส�ำรวจทีเ่ ดิมอย่างละเอียด สุดท้ายสายตาก็จบั อยูท่ จี่ ดุ หนึง่
ก่อนยืน่ มือไปหยิบผมเส้นหนึง่ บนพืน้ เส้นผมเล็กยาว ความยาวประมาณ
หกชุน่ *
เขาล้วงผ้าเช็ดหน้าออกมา เก็บผมเส้นนี้ไว้ในสาบเสื้อ
"คุณชายใหญ่ ท่านนายอ�ำเภอมาแล้วขอรับ" หานลิว่ คนสนิทอีกคนหนึง่
เข้ามารายงานด้วยเสียงค่อย
* ชุน่ เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิว้ ระยะ 10 ชุน่ เป็น 1 ฉือ่ (เชียะ)
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หานอี่เทียนเหลียวหลังไปมองก็เห็นใต้เท้าจางเดินมาหาเขาพร้อม
ผู้บัญชาการโจว
"คุณชายหาน" ใต้เท้าจางประสานมือทักทายเขาอย่างกระตือรือร้น
ผู้บัญชาการโจวที่อยู่ด้านข้างก็มีรอยยิ้มประจบเช่นกัน
หานอี่เทียนหันไปทางทั้งคู่ ก่อนพยักหน้าให้ทั้งสองคน
"ท่านทัง้ สองล�ำบากแล้ว โจรลุม่ น�ำ้ กลุม่ นีเ้ ป็นภัยมาเนิน่ นาน บัดนี้
กวาดล้างจนหมดสิ้น เป็นความดีความชอบใหญ่หลวงเรื่องหนึ่งโดยแท้
ขอแสดงความยินดีกับใต้เท้าจางและผู้บัญชาการโจวล่วงหน้าด้วย"
"มิกล้า ก�ำจัดทุกข์เพื่อราษฎรถือเป็นหน้าที่ของนายอ�ำเภอ ครั้งนี้
จับกุมโจรลุ่มน�้ำกลุ่มนี้ได้ในคราวเดียว ทั้งหมดก็ด้วยอาศัยอุบายที่
ผูบ้ ญ
ั ชาการโจวเสนอ ล่อให้โจรลุม่ น�ำ้ มาติดกับ ถึงได้ปราบปรามราบคาบ
เช่นนี้"
ผู้บัญชาการโจวได้ยินก็รีบร้อนยกมือประสานเอ่ยอย่างถ่อมตัว
"มิกล้า เรือ่ งนีส้ ำ� เร็จได้เป็นเพราะใต้เท้าจางปราดเปรือ่ ง สวรรค์มตี า เป็น
บุญวาสนาของราษฎร"
หานอี่เทียนยิ้มน้อยๆ พลันเอ่ยขึ้น "พวกข้าประจวบเหมาะผ่านมา
ยังที่แห่งนี้จึงเข้ามาดู หลังกลับเมืองหลวงแล้วข้าจะรายงานต่อท่านพ่อ
ใต้เท้าจางกับผูบ้ ญ
ั ชาการโจวมีความดีความชอบในการกวาดล้างโจรลุม่ น�ำ้
ย่อมต้องได้ยนิ ถึงพระกรรณฝ่าบาท ฝ่าบาทจะต้องทรงตกรางวัลอย่างงาม
เป็นแน่"
ทั้งสองได้ฟังก็พลันประสานมือโค้งกายเอ่ยมิกล้าเป็นพัลวัน ทว่า
ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
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หานอี่เทียนพูดคุยพอเป็นพิธีกับพวกเขาสองสามประโยคและ
ไม่พูดมากความ จากนั้นควบม้าอย่างปราดเปรียว พาก�ำลังคนของตน
จากไป
ทันทีที่หันหลังให้พวกเขา สีหน้าหานอี่เทียนก็ขรึมลง
"หานอู่"
"ขอรับ คุณชายใหญ่" หานอู่บังคับม้ามาใกล้ ขานรับเสียงต�่ำ
"ส่งคนไปหาหลักฐานที่ใต้เท้าจางกับผู้บัญชาการโจวสมคบกับ
โจรลุ่มน�้ำ แล้วรีบส่งม้าเร็วไปหาท่านพ่อที่เมืองหลวง"
"ผู้น้อยรับบัญชา"
หานอี่ เ ที ย นสี ห น้ า เยี ย บเย็ น โจรลุ ่ ม น�้ ำ ปล้ น เรื อ สิ น ค้ า ครั้ ง นี้
ผู้บงการเบื้องหลังที่วางแผนร่วมกันกับหัวหน้าโจรลุ่มน�้ำก็คือใต้เท้าจาง
โดยมีผู้บัญชาการโจวเป็นคนกลาง เขาได้ข่าวนี้มาโดยบังเอิญตอนที่
คนของเขาตามหาน้องสาว
หากมิใช่เพราะขุนนางกินสินบนเหล่านี้ โจรลุม่ น�ำ้ จะปล้นเรือสินค้า
ทางสายน�้ำนี้ได้อย่างไร
ใต้เท้าจางเป็นคนของอันอ๋อง หากไม่มอี นั อ๋องหนุนหลัง ใต้เท้าจาง
ที่เป็นเพียงนายอ�ำเภอเล็กๆ คนหนึ่งจะกล้ากระท�ำเช่นนี้ได้อย่างไร
น้องสาวเป็นตายยังไม่แน่ชดั หากมีเรือ่ งไม่คาดฝัน เขาจะฝังคนพวกนี้
ลงไปพร้อมกันอย่างแน่นอน
"หานลิ่ว"
คนสนิทอีกคนหนึ่งบังคับม้าขึ้นหน้ามาทันที "ขอรับ คุณชายใหญ่"
"ส่งค�ำสัง่ ลงไป ไปตรวจสอบริมตลิง่ ว่ามีเรือเล็กต้องสงสัยเข้าฝัง่ หรือไม่"
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"รับบัญชาขอรับ" หานลิ่วกระทุ้งท้องม้า พลันหันม้าไปจัดการทันที
ทั่วร่างหานอี่เทียนมีกลิ่นอายเหี้ยมโหด เขาสาบานกับตนเองว่า
ไม่วา่ คนทีล่ กั พาตัวน้องสาวไปคือผูใ้ ด หากกล้าแตะต้องเจาเอ๋อร์แม้เพียง
ปลายเล็บ เขาจะให้คนผู้นั้นต้องตายทั้งเป็นอย่างแน่นอน

27
Page ��������������.indd 27

20/3/2563 BE 14:38

องครั ก ษ์ โ ลมรั ก

2
อูหลีซอื้ รถเทียมลาคันหนึง่ จากชาวบ้าน นางกังวลว่าหานเสีย่ วเจา
กับเชวี่ยสี่ทั้งสองคนจะบอบบางเกินไป จึงเลือกเดินทางด้วยรถเทียมลา
เสียเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดินทาง
ด้วยเงินที่นางจ่ายเพียงพอให้ครอบครัวนี้ซื้อรถเทียมลาได้สามคัน
ฝ่ายตรงข้ามจึงตอบรับอย่างเต็มใจ เช้ามืดหลังจากเตรียมอาหารแห้งกับ
น�้ำดื่มเรียบร้อย อูหลีก็บังคับรถเทียมลาพาสองนายบ่าวออกเดินทาง
นางบังคับรถเทียมลาบรรทุกหญิงสองคนเดินทางไปหกวัน ในทีส่ ดุ
พลบค�่ำวันที่เจ็ดก็รุดมาถึงเมืองจี้เฉิง
ก่อนเข้าเมือง อูหลีให้พวกนางรออยู่บนรถเทียมลาก่อน จากนั้น
จึงปราดกายหายตัวไป ยามกลับมาประหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
กลายเป็นบุรุษรูปโฉมองอาจผึ่งผายผู้หนึ่ง
ตอนที่หานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่เห็นอูหลีที่แปลงโฉมแล้ว สองตา
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เบิกโตกระทั่งกลมยิ่งกว่ากระดิ่งส�ำริดเสียอีก ปากอ้าตาค้างพูดอะไร
ไม่ออก
"เจ้าคือฮูหยินของข้า เชวี่ยสี่คือสาวใช้ของพวกเรา ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไปเจ้าต้องเรียกข้าว่าสามี เชวี่ยสี่ต้องเรียกข้าว่านายท่าน เข้าใจ
หรือไม่" อูหลีมองท่าทางปากอ้าตาค้างของพวกนางอย่างนึกสนุก
ไม่ผดิ ทีห่ านเสีย่ วเจากับเชวีย่ สีจ่ ะจ้องมองจนดวงตาแทบถลนจากเบ้า
อูหลีทแี่ ต่งกายเป็นบุรษุ หน้าอกราบเรียบ ผมเกล้าเป็นมวยทรงสูง สวมเสือ้
แขนสัน้ และกางเกงขายาวอย่างรัดกุม แขวนกระบีไ่ ว้ทเี่ อว ดูปราดเปรียว
ทัว่ ทัง้ ร่าง เปลีย่ นจาก 'จอมยุทธ์หญิง' กลายเป็น 'จอมยุทธ์ผสู้ ง่าผ่าเผย'
นางใช้ วิ ช าแปลงโฉมเปลี่ ย นแปลงรู ป หน้ า เล็ ก น้ อ ยพร้ อ มติ ด
ลูกกระเดือกปลอม ดวงหน้าที่เดิมงามเฉิดฉันจึงมีความแข็งแกร่งของ
บุรษุ เพิม่ ขึน้ มา แลดูสง่าผ่าเผยอย่างเห็นได้ชดั อีกทัง้ รูปร่างนางก็สงู กว่า
สตรีทั่วไป ด้วยเหตุนี้เมื่อปลอมตัวเป็นบุรุษจึงไม่ดูเตี้ย
รู ป ลั ก ษณ์ บุ รุ ษ นี้ ข องนางท�ำ ให้ ห านเสี่ ย วเจากั บ เชวี่ ย สี่ ส องคน
ถลึงตามองจนไม่อาจถอนสายตา หากไม่รู้แต่แรกว่านางเป็นสตรีและ
ใช้นำ�้ เสียงของหญิงสาวพูดคุยกับพวกนาง พวกนางคงคิดว่าอูหลีเป็นบุรษุ
จริงๆ!
อูหลีปลอมตัวเป็นบุรษุ ปรับตัวให้คนุ้ เคยได้อย่างว่องไว พลันยืน่ มือ
ไปโอบหานเสีย่ วเจาเข้าสูอ่ อ้ มแขน ขณะทีม่ อื อีกข้างเชยคางนางขึน้ อย่าง
หยอกเย้า กระทัง่ แววตายังเปลีย่ นเป็นแววตาของบุรษุ หนุม่ ทีม่ องหญิงสาว
จ้องมองจนหานเสีย่ วเจาหน้าแดงใจเต้นรัวขึน้ มาโดยไม่อาจห้ามได้
"ภรรยา เรียกสามีให้ขา้ ฟังหน่อย" เสียงของนางเปลีย่ นเป็นเสียงของ
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บุรุษ ท�ำให้หานเสี่ยวเจาตะลึงจนดวงเนตรคู่งามถลึงโตยิ่งขึ้น นัยน์ตา
กวางน้อยใสซือ่ ไร้ความผิดแสนน่ารักน่าเอ็นดู พาให้อหู ลีขบขันจนคลีย่ มิ้
อดบีบดวงหน้าเล็กนวลอิ่มน�้ำของหานเสี่ยวเจาไม่ได้
"เจ้าท�ำความคุน้ เคยดูกอ่ น หลังเข้าเมืองจะตืน่ ตกใจเช่นนีไ้ ม่ได้ ถ้าให้
ทหารเฝ้าประตูเมืองจับพิรธุ ได้จะต้องวุน่ วายแน่ เข้าใจหรือไม่ ภรรยา"
"เจ้า...เจ้าเป็นสตรีจริงหรือ"
"ข้าย่อมเป็นสตรีแน่ คืนก่อนเจ้าก็เห็นหมดแล้วมิใช่หรือ"
หานเสีย่ วเจาจึงได้ฉกุ คิดถึงคืนก่อนทีอ่ หู ลีถอดเสือ้ ผ้า บนตัวพันเพียง
ผ้าผืนเดียว สัดส่วนเว้าโค้งอวบอัดนัน้ เป็นของสตรีจริงแท้แน่นอน
หญิงสาวลังเลชั่วอึดใจ ถึงเรียกขึ้นค�ำหนึ่งอย่างขวยเขิน "สามี"
"เด็ ก ดี " อู ห ลี ลู บ ใบหน้ า เนี ย นละเอี ย ดของฝ่ายตรงข้ า มอี ก ครา
ตัวนางงามหยาดเยิ้มโดยก�ำเนิดอยู่แต่เดิม เมื่อปลอมตัวเป็นบุรุษขึ้นมา
จึงครอบครองดวงตารูปดอกท้อแบบคุณชายเสเพล ทุกการขมวดคิว้ และ
คลี่ยิ้มล้วนแฝงด้วยเสน่ห์ยั่วยวนหญิงสาว
เชวี่ยสี่มองตะลึงไปเช่นกัน ครั้นเมื่อได้สติก็อดเผยแววตาเลื่อมใส
ออกมาไม่ได้ รีบเปลีย่ นค�ำพูดทันที "นายท่าน รูปโฉมของท่านนีห้ ล่อเหลา
โดยแท้!" ตอนพูดยังยกนิ้วโป้งชูขึ้นแสดงความชื่นชมอีก
อูหลียมิ้ เจ้าชูท้ า่ ทีดเู ปิดเผย "นางหนูปากหวาน ข้าชอบ" กล่าวจบก็
ลูบใต้คางเชวีย่ สีท่ หี นึง่ จากนัน้ ก็โอบหานเสีย่ วเจาเดินไปทางรถเทียมลา
หานเสี่ยวเจายังคงจับจ้อง 'บุรุษ' ตรงหน้าอย่างอัศจรรย์ใจ ท่าทาง
ทีด่ วงตารูปเมล็ดซิง่ * เบิกกว้างชวนให้คนสงสารรักใคร่โดยแท้ ท�ำให้อหู ลี
* ซิง่ หมายถึงแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักเปรียบดวงตาทีก่ ลมโตว่าเหมือน
เมล็ดซิ่ง
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เกิดความรูส้ กึ อยากปกป้องอย่างอดไม่ได้ เหมือนกับเป็นบุรษุ คนหนึง่ จริงๆ
พลันยื่นแขนอุ้มนางขึ้นวางบนรถเทียมลา
เชวี่ยสี่ก็ขึ้นรถเทียมลาเช่นกัน ครั้นนายท่านบังคับรถออกเดินทาง
อยูด่ า้ นหน้า นางก็กระซิบข้างหูคณ
ุ หนูอย่างขีเ้ ล่น "ฮูหยิน นายท่านรูปงาม
จริงๆ บ่าวยังอยากเป็นอนุของเขาเลยเจ้าค่ะ"
หานเสีย่ วเจาพยักหน้าเห็นด้วย จากนัน้ จึงส่ายหน้าพลางทอดถอนใจ
อีก เอ่ยกับเชวี่ยสี่เสียงเบา "ตอนนี้ข้าถึงได้รู้ พวกเราปลอมตัวเป็นบุรุษ
ไม่เหมือนเลยสักนิด มินา่ แวบแรกก็ถกู ผูอ้ นื่ มองออกแล้ว เหลือบดูคนเขา
แต่งเหมือนเพียงไร กระทัง่ ลูกกระเดือกยังมี ท�ำให้ขา้ เปิดหูเปิดตาจริงๆ"
ถ้อยค�ำสนทนาแฝงความไร้เดียงสาและตรงไปตรงมาอย่างน่ารักนี้
ชวนให้อูหลีที่บังคับรถอยู่ด้านหน้าอดยกมุมปากคลี่ยิ้มไม่ได้
ประตูเมืองมีทหารคุมทางเข้าออกอยู่ ขณะเข้าเมือง หานเสี่ยวเจา
กับเชวีย่ สีร่ สู้ กึ ประหม่ายิง่ อูหลีปลอบขวัญพวกนางเสร็จก็กา้ วไปข้างหน้า
ทักทายยิม้ หัวกับบรรดาทหารอย่างมีมาด ตอนทีย่ นื่ หนังสือผ่านเข้าเมือง ได้
ถือโอกาสแทรกเงินให้ก้อนหนึ่ง ทหารเฝ้าประตูเมืองชั่งน�้ำหนักก้อนเงิน
ในมือก่อนเก็บใส่ผ้ารัดเอว ปราดมองคนในรถส่งเดชแวบหนึ่ง จึงปล่อย
พวกนางผ่านไปอย่างง่ายดาย
ทัง้ สามคนเข้าเมืองอย่างราบรืน่ อูหลีทบี่ งั คับรถอยูด่ า้ นหน้าได้ยนิ เสียง
พูดคุยของคนทัง้ สองในรถ
"ฮูหยิน นายท่านหาหนทางได้จริงๆ ไม่รเู้ ขาใช้วธิ อี ะไร แม้แต่หนังสือ
ผ่านเข้าเมืองของพวกเรายังจัดหามาได้"
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"นั่นสิ โชคดีที่พวกเราเจอสามี มิเช่นนั้นย�่ำแย่แน่"
นายบ่าวสองคนค�ำหนึง่ ก็ 'นายท่าน' อีกค�ำหนึง่ ก็ 'สามี' ยัว่ ให้อหู ลี
ขบขันจนต้องยกปากยิ้มขึ้นอีก รู้สึกว่านายบ่าวคู่นี้ช่างน่าสนใจจริงๆ
ตลอดทางนี้นายบ่าวสองคนนั่งบนรถเทียมลา ชะโงกหน้ามองไป
รอบทิศ มองดูร้านค้าสองข้างทางและผู้คนที่สัญจรไปมาด้วยอาการ
เบิกตากว้างหรือไม่ก็คลี่ยิ้มประดับมุมปากบ่อยครั้ง แลดูคล้ายสุขใจ
ยิ่งนัก
อูหลีรวู้ า่ สตรีทถี่ กู เลีย้ งดูในห้องหอน้อยนักจะมีโอกาสออกจากเรือน
ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงการเดินเตร็ดเตร่ไปทั่ว จึงอ้อมไปทางตลาดเป็นพิเศษ
เพื่อให้พวกนางได้ดูอย่างสมใจอยาก
อูหลีบังคับรถเทียมลามาถึงตลาดม้า ขายรถเทียมลาที่นั่น และ
เปลี่ยนเป็นรถม้านั่งสบายคันหนึ่ง แล้วพา 'ภรรยา' ของนางกับ 'สาวใช้'
ไปเดินตลาดต่อ ยามพบแผงขายดอกไม้ยังซื้อมาดอกหนึ่งอย่างเข้าที
มอบให้ภรรยาใช้ปักบนเรือนผม
"ภรรยา ดอกไม้นี้คู่ควรกับเจ้าจริงๆ" อูหลีแย้มยิ้มจนดวงหน้างาม
ปานดอกท้ อ เกี้ ย วพานฮู ห ยิ น ของตนขึ้ น มากลางถนน เป็นดั ง คาด
หานเสีย่ วเจาพวงแก้มผุดสีแดงระเรือ่ ประดุจเมฆสองก้อน ขับให้หญิงสาว
งามอ่อนช้อยยิ่งกว่าบุปผา งามเลิศล�้ำหาใดเปรียบ
เชวีย่ สีท่ อี่ ยูด่ า้ นข้างก็ผสมโรงกล่าวชมเชย "ฮูหยินงดงามยิง่ นายท่าน
ตาถึงยิง่ นักเจ้าค่ะ"
หานเสี่ยวเจายิ้มอย่างเขินอาย ตอบอูหลีเสียงเบา "ขอบคุณสามี"
ทั้งสามคนพูดคุยหัวเราะกันตลอดทาง อูหลีเห็นว่าเดินตลาดได้
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พอประมาณแล้วจึงบังคับรถม้ามุ่งไปยังโรงเตี๊ยม
นางขอห้องอย่างดีสองห้อง ให้เสี่ยวเอ้อร์ของโรงเตี๊ยมตระเตรียม
ของกินเล็กน้อยส่งมายังห้องพัก เมือ่ จัดให้ทงั้ สองคนพักผ่อนแล้ว นางจึง
ออกจากโรงเตีย๊ ม เดินมุง่ หน้าไปทางถนนบุปผาทางทิศตะวันตกของเมือง
ถนนบุปผาสายนีม้ หี อโคมเขียวและบ่อนพนันไม่นอ้ ย เวลาพลบค�ำ่
โคมไฟบนถนนบุปผาถูกจุดติด และหญิงสาวทั้งหลายต่างก็ประทินโฉม
เตรียมพร้อมนานแล้วเช่นกัน โดยต่างนัง่ บนขอบหน้าต่างโปรยยิม้ หยาดเยิม้
ให้บุรุษที่เดินไปมาบนถนน รอคอยแขกประจ�ำมาเยือน
อูหลีคลีย่ มิ้ งดงาม ดวงตารูปดอกท้อคูน่ นั้ ชายตามองพวกนางอย่าง
เปีย่ มสิเน่หา บรรดาหญิงสาวเหล่านัน้ ทีแรกยังคงมองอูหลีอย่างหวานเยิม้
แต่แล้วเพราะแววตาของคุณชายท่านนี้ลึกล�้ำเกินไป ไม่มีท่าทีรุ่มร่าม
แตกต่างจากบุรุษอื่น อีกทั้งสีหน้าปราศจากแววเจ้าชู้โดยสิ้นเชิง แววตา
มุ่งมั่นคล้ายก�ำลังชื่นชมหยกงามอันไร้ที่ตินั้นกลับจ้องมองจนพวกนาง
ดวงหน้าร้อนผ่าวขึ้นมา พวกนางก็พากันเก็บรอยยิ้มหวานหยาดเยิ้ม
โดยไม่ทันรู้ตัว เผยแววเอียงอายออกมา
อูหลีหยอกเย้าพวกนางจนหน้าแดงยังไม่พอ นางยังประสานมือ
โค้งคารวะไปทางพวกนางด้วยท่าทีจริงจัง ประหนึง่ ในสายตานาง หญิงสาว
เหล่านี้ก็เหมือนคุณหนูตระกูลใหญ่ที่ควรค่าแก่การเคารพชื่นชมปานนั้น
ขณะทีน่ างหมุนตัวจากไป เงาหลังอันสง่าผ่าเผยก็ประทับในดวงใจ
ของบรรดาแม่นางกลุ่มหนึ่ง พัดกระพือระลอกคลื่นให้หลงเหลืออยู่
"เขาเป็นใครกัน" หญิงสาวคนหนึง่ ถามเสียงเบา ทอดตามองเงาหลัง
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ที่จากไปนั้น ใบหน้าอาลัยอาวรณ์
"เป็นผู้มาใหม่คนหนึ่งกระมัง"
"หากถูกเขาต้องตา กลายเป็นหญิงงามรูใ้ จของเขาคงจะดีไม่นอ้ ย..."
หนึง่ ในนัน้ กล่าวความในใจของบรรดาหญิงสาวออกมา หากเลือกได้
พวกนางหวังว่าจะสามารถเลือกแขกที่ตนเองชมชอบได้ เช่นเดียวกับ
คุณชายที่สง่าผ่าเผย โดดเด่นเหนือคนทั่วไปคนนั้น
"อา ดูนั่น เขาหยุดเดินแล้ว"
สายตาของเหล่าหญิงสาวล้วนจับอยู่ที่คนผู้นั้น เห็นเขาหยุดตรง
หน้าหอโคมเขียวแห่งหนึ่ง ตามด้วยเลิกชายอาภรณ์ก้าวผ่านธรณีประตู
เข้าไป โดยมีเด็กรับใช้ต้อนรับน�ำเดินเข้าด้านใน
หอโคมเขียวนั้นคือหอจุ้ยเยวี่ย และสองสามเดือนนี้หอจุ้ยเยวี่ย
มีหญิงสาวคนใหม่เข้ามา นามว่า 'หลันเอ๋อร์'
บรรดาหญิงสาวมองตากันและกัน ก่อนเบือนหน้าเสมองไปทางอืน่
บ้างก็ใช้พัดปิดใบหน้า บ้างก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก พากันลอบถอนใจ
จริงดังว่าบุรษุ ล้วนรักใคร่โฉมงาม หลันเอ๋อร์ผนู้ นั้ คือยอดบุปผาของ
หอจุ้ยเยวี่ย รูปโฉมงามสะคราญเฉิดฉายเป็นที่เลื่องลือ
พวกนางกล่าวมิผิด อูหลีมุ่งมาหายอดบุปผาหลันเอ๋อร์จริงๆ
แม่เล้าเจียวซานเหนียงทีเ่ ข้ามาต้อนรับอายุราวสามสิบกว่า ท่วงท่า
ชดช้อยงามพอเหมาะ เป็นผู้ดูแลของหอจุ้ยเยวี่ย เมื่อเห็นอูหลีในรูปโฉม
คุณชายงามเลิศเช่นนี้ ดวงตาหยาดเยิ้มคู่นั้นพลันลุกวาว
"คุณชายท่านนีร้ ปู โฉมหล่อเหลาจริงเชียว ท่านมาจากต่างเมืองหรือ
มิทราบชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไร"
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อูหลีคลีย่ มิ้ พลางโบกพัดจีบทีซ่ อื้ มาจากร้านขายภาพ "ข้าน้อยแซ่อู
ชื่อมีอักษรเดียวคือหลี ผู้แซ่อูมาเยือนตามเสียงเล่าลือ เพราะได้ยินว่า
แม่นางหลันเอ๋อร์ของพวกเจ้าเลอโฉมที่สุด หวังว่าจะได้พบหน้าสักครา"
พอเอ่ยปากก็ขานชื่อยอดบุปผาหลันเอ๋อร์แล้ว เจียวซานเหนียง
ดวงหน้าเจือรอยยิม้ ทว่าในใจกลับพิศมองฝ่ายตรงข้ามอย่างระวังมากขึน้
"คุณชายอูตาถึงนัก หลันเอ๋อร์ของพวกเราเป็นถึงยอดบุปผาของ
หอจุ้ยเยวี่ย งามเพริศพริ้งเหนือผู้ใด ธรรมดาไม่รับแขก นอกเสียจาก
ราคาสูงพอ..."
อูหลีเลิกคิ้ว "ต้องการเท่าใด"
เจียวซานเหนียงชูนิ้วสามนิ้ว
อูหลีลอบบริภาษในใจ อูหลันผูน้ ชี้ า่ งรูจ้ กั หาเงินโดยแท้! "สามร้อยต�ำลึง
ใช่หรือไม่ ได้!"
"คุณชายล้อเล่นแล้ว หลันเอ๋อร์เป็นยอดบุปผาของหอเรา อย่างไร
ก็ต้องสามพันต�ำลึง"
อูหลีตะลึงงัน เหลือบมองเจียวซานเหนียงวูบหนึง่ รอยยิม้ บนใบหน้า
เปลีย่ นเป็นอึมครึมเล็กน้อย "สามพันต�ำลึง? ราคานีใ้ ช่กล่าวผิดไปกระมัง"
"มิผิดๆ หลันเอ๋อร์กล่าวไว้ ต้องการเรียกนางก็ต้องราคานี้"
อูหลีถามอย่างหัวเราะไม่ได้รอ้ งไห้ไม่ออก "ข้าพูดเมือ่ ใดว่าจะเหมา
ตัวนาง"
"โถ คุณชาย แม่นางหลันเอ๋อร์กล่าวไว้แล้ว นางต้องใจคุณชาย
หากคุณชายต้องการพบนางก็ตอ้ งซือ้ เหมาตัวนาง มิเช่นนัน้ นางจะไม่พบ
คุณชาย"
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อูหลียกมุมปาก พัดจีบในมือจวนเจียนจะถูกนางบีบพังอยู่รอมร่อ
นางฝืนข่มความเดือดดาลในใจ เพียงพึมพ�ำขึน้ มาค�ำหนึง่ "พ่อไก่เหล็ก"*
ก่อนหยิบตัว๋ เงินสามพันต�ำลึงใบหนึง่ ออกมาวางบนโต๊ะอย่างไม่สบอารมณ์
"ได้! ข้าจะใช้เงินสามพันต�ำลึงซื้อเหมานาง!"
ตั๋วเงินสามพันต�ำลึงนี้เท่ากับค่าไถ่ตัวของยอดบุปผาคนหนึ่งแล้ว
เจี ย วซานเหนี ย งยิ้ ม จนตาหยี พลั น รั บ มาอย่ า งลิ ง โลด ตะลี ต ะลาน
โค้งค�ำนับอย่างประจบประแจง
"คุ ณ ชายรี บ ขึ้ น ไปนั่ ง เถิ ด หลั น เอ๋ อ ร์ ร อท่ า นอยู ่ เ ลยเจ้ า ค่ ะ !"
เจี ย วซานเหนี ย งทางหนึ่ ง รั บ รอง ทางหนึ่ ง สั่ ง ให้ ค นน� ำคุ ณ ชายไปยั ง
เรือนหลัง ขณะเดียวกันก็ลอบใคร่ครวญในใจ เดิมทีนางได้รับค�ำสั่งของ
หลันเอ๋อร์ผเู้ ป็นนาย กล่าวว่าเมือ่ ได้พบกับคุณชายแซ่อกู ใ็ ห้เรียกร้องอีกฝ่าย
สามพันต�ำลึง อีกฝ่ายจะต้องมอบให้อย่างแน่นอน นางยังรู้สึกกังขา
กลับคิดไม่ถึงว่าจะมีคุณชายแซ่อูที่ยอมหลับหูหลับตาซื้อขึ้นมาจริงๆ
อูหลีลกุ ขึน้ ด้วยสีหน้าเครียดขรึม ตามแม่นางทีน่ ำ� ทางอยูด่ า้ นหน้า
เดินมุ่งไปทางเรือนหลัง
นางถูกเชิญเข้าไปยังห้องรับรองห้องหนึ่ง บรรดาสาวใช้ยกสุรากับ
ของว่างมา จากนั้นไม่นานหลันเอ๋อร์ก็เลิกม่านเยื้องกรายเข้ามา อูหลี
พอเห็นอีกฝ่ายก็มองพิจารณาตั้งแต่หัวจรดเท้า ขณะที่หลันเอ๋อร์กลับ
ก�ำชับสาวใช้สองคนอย่างยิ้มๆ
"เอาล่ะ พวกเจ้าออกไปเถิด"
ครั้นสาวใช้เหล่านั้นออกไป อูหลีก็เข้ามาตรวจสอบข้างประตูทันที
* พ่อไก่เหล็ก เป็นส�ำนวน หมายถึงคนตระหนี่ถี่เหนียว ขนสักเส้นก็ไม่ยอมให้หลุดร่วง
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ป้องกันก�ำแพงมีหู
"วางใจเถิด เจียวซานเหนียงเป็นคนของข้า หอโคมเขียวนี้นางเป็น
คนเปิด ข้าสั่งไว้แล้วว่าไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้"
"อะไรนะ!" อูหลีเหลียวหลังไปขึงตาใส่เขา "นางเป็นคนของเจ้า?
เจ้าไยไม่บอกนางว่าข้าก็เป็นคนของเจ้า กลับเอาเงินสามพันต�ำลึงไปจากข้า
เสียได้"
"ข้าเป็นคนสั่งนางเอง ไม่ว่าบุรุษผู้ใดเจาะจงขานชื่อต้องการพบข้า
จ�ำต้องน�ำเงินออกมาสามพันต�ำลึง มีผใู้ ดรูก้ นั ว่าเจ้าจะปลอมตัวเป็นบุรษุ
มาเยือน"
"ดีนกั นะ" อูหลีไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลงก็ถลาไปข้างหน้า กดเขาไว้กบั เตียง
"หญิงมากตัณหา คืนเงินสามพันต�ำลึงมา มิเช่นนัน้ จะจัดการเจ้าเสีย!"
อูหลีท�ำท่าทางหื่นกระหายอย่างต้องการใช้ก�ำลังข่มเหงขืนใจ
กิรยิ าหยาบคายปราศจากการถนอมพฤกษาอาลัยหยก* โดยสิน้ เชิง ทว่า
อูหลันทีถ่ กู นางทาบทับอยูด่ า้ นล่างกลับไม่ประหม่าแม้แต่นอ้ ย ตรงกันข้าม
กลับมองนางอย่างสงบนิ่งเยือกเย็น
"ตัว๋ เงินจ่ายออกมาแล้ว มีทใี่ ดมีหลักว่าต้องคืน เจ้าอ่อนโยนหน่อย
เถอะ อย่าหยาบคายเช่นนี้"
"ข้าจะหยาบคายกับเจ้าแล้วจะท�ำไม!" อูหลีเปิดสาบเสื้ออีกฝ่าย
อย่างไม่เกรงใจ ถอดผ้ารัดเอวของอูหลัน กระชากเอี๊ยมบังทรง เผย
ส่วนหน้าอกคู่นั้นออกมา
อูหลีถลึงตามองหน้าอกสูงชันนัน้ นางยืน่ มือไปทัง้ ลูบคล�ำทัง้ บีบเค้น
* ถนอมพฤกษาอาลัยหยก เป็นส�ำนวน หมายถึงบุรุษที่รักทะนุถนอมคอยเอาอกเอาใจอิสตรี
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"ท�ำใหม่หรือ วัสดุอะไร ไฉนอ่อนนิ่มปานนี้"
อูหลันกลับมีทา่ ทีเกียจคร้าน ปล่อยให้นางรังแกโดยไม่ขดั ขืนแยแส
"ไม่นมิ่ แล้วจะเหมือนจริงได้อย่างไร เบาหน่อย อย่าท�ำเสียล่ะ จ่ายไปหนัก
ยิ่งนัก"
เสียงกล่าววาจาของยอดบุปผามิใช่เสียงอ่อนโยนรื่นหูอีก แต่เป็น
เสียงต�ำ่ แหบพร่าทว่าหนักแน่นมัน่ คงของบุรษุ อูหลันทีถ่ กู ทับอยูใ่ ต้กน้ นาง
เป็นบุรษุ เต็มตัวผูห้ นึง่ และเป็นผูค้ มุ กฎงูแห่งหุบเขาหมืน่ บุปผา เขาปลอมตัว
เป็นสตรี ซ่อนตัวอยู่ในหอโคมเขียวแห่งนี้
อูหลีแค่นเสียงเฮอะก่อนเอ่ย "ข้าชักอยากดูแล้ว หน้าอกสามพันต�ำลึง
จะกระชากวิญญาณได้ถงึ ขัน้ ไหนกัน ชิ! ดูทา่ คงไม่เท่าไร แย่กว่าของข้า
มากโข"
"เจ้าลูบพอแล้วหรือไม่ ลูบพอก็ลุกขึ้น!"
"แน่นอนว่ายังไม่พอ ยังมีด้านล่างที่ต้องตรวจสอบ" อูหลีย่ืนมือ
คว้าหมับไปที่ใต้สะโพกของเขาอย่างชั่วร้าย
อูหลันพลันหยุดยัง้ อุง้ มือมารของนาง ทัง้ สองต่อสูก้ นั ชุลมุนบนเตียง
อย่างรวดเร็ว ในชั่วพริบตาก็รับส่งกันหลายสิบกระบวนท่า
จากนั้นอูหลันพลันม้วนตัวกลับหลัง ถลาลงจากเตียง กระโดดไป
นอกระยะสามฉื่อ* ปกป้องหน้าอกตนเองพลางเอ่ยว่า "ข้าขายศิลป์
ไม่ขายตัว"
อูหลีชหี้ น้าก่นด่าเขา "โกงเงินข้าไปสามพันต�ำลึง ข้าจะถลกหนังเจ้า
อย่างไรก็ได้!"
* ฉือ่ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิว้ หรือหนึง่ ส่วนสามเมตร
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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พวกเขาผู้คุมกฎทั้งสี่ฝึกยุทธ์ด้วยกันตั้งแต่เด็ก เติบโตมาด้วยกัน
กินนอนอาบน�้ำก็ท�ำด้วยกัน อะไรล้วนเห็นมาหมดสิ้น ต่อให้โตแล้ว แม้
หญิงชายแตกต่างกัน ทว่าพวกเขาแต่ไรมาก็ไม่ยึดติดจนเคยชิน ไม่เคย
แยแสสายตาของคนทั่วไปมาก่อน พูดจาตรงไปตรงมา อูหลีกับอูหลัน
ยังสูก้ นั มาตัง้ แต่เด็กจนโต สนิทสนมยิง่ กว่าพีน่ อ้ งแท้ๆ อูหลันอายุมากกว่า
อูหลีหนึง่ ปี ไม่เพียงเห็นนางเป็นน้องสาว ยังเห็นนางเป็นเหมือนน้องชาย
ของตนเองด้วย
"สามพันต�ำลึงนับเป็นอะไรได้ เจ้าน่าจะด�ำกินด�ำ* จากพวกโจรลุม่ น�ำ้
มาได้ไม่นอ้ ยกระมัง"
อูหลีขงึ ตาโต ตามด้วยกระจ่างแจ้งในบัดดล "อ้อ! ทีแ่ ท้กเ็ ป็นเช่นนี้
เจ้ารูข้ า่ วตัง้ แต่ตน้ แล้ว ข้าก็วา่ ไยเจ้าจึงเป็นสิงโตอ้าปากกว้างเช่นนี*้ * ทีแ่ ท้
ก็อยากแบ่งน�้ำแกงกิน!"
ในใจนางคับแค้นนัก ก่อนจะเดินทางมาหาอูหลันทีน่ ี่ นางไม่ได้สง่ ข่าว
บอกเขาล่วงหน้าว่าตนเองขึ้นเรือสินค้าแล้ว อูหลันจะต้องส่งสายลับไป
สืบข่าวของนางแน่ ด้วยเหตุนี้ถึงได้รู้เรื่อง
มุมปากงามสง่าของอูหลันกระดกขึ้นเป็นรอยยิ้มชั่วร้าย "หาได้
เป็นเช่นนั้น เดิมทีข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้า ถึงได้ส่งสายลับ
ออกไปตามหาข่าวของเจ้า ด้วยนิสยั เจ้าแล้วจะต้องฉวยโอกาสด�ำกินด�ำแน่
ข้าเพียงลิ้มชิมเศษเนื้อเล็กน้อยแก้กระหายเลยตามเลยไปก็เท่านั้น"
"สามพันต�ำลึงที่ใดเรียกว่าเศษเนื้อ ที่แท้ก�ำลังดูดเลือดข้า แทะ
กระดูกข้าอยู่ต่างหาก!"
* ด�ำกินด�ำ หมายถึงการใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาจัดการฝ่ายตรงข้าม
** สิงโตอ้าปากกว้าง อุปมาถึงละโมบโลภมากหรือยื่นเงื่อนไขที่เอาแต่ได้ฝา่ ยเดียว
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"เจ้าก็รู้ ข้าเป็นชายชาตรีซอ่ นตัวอยูใ่ นหอโคมเขียวไม่งา่ ยดาย หาก
เจ้าเหมาตัวข้า ก็ทำ� ให้ขา้ สะดวกขึน้ บ้าง"
"เหมาตัวเจ้าท�ำแค่เป็นพิธีก็พอ ไยต้องรับเงินจริงด้วย"
"ถูกเจ้าเหมาตัว ข้าก็ไม่มีเงินเข้าบัญชีน่ะสิ พวกค่าใช้จ่ายเสื้อผ้า
อาหารการกินใช่น้อยๆ เสียที่ใด"
อู ห ลี ถ ลึ ง ตามองเขาพลางกั ด ฟั น กรอด เดิ น มาหน้ า โต๊ ะ อย่ า ง
กระฟัดกระเฟียด หยิบสุราไหหนึง่ ขึน้ เปิดฝาออกดมดู กลิน่ หอมฟุง้ ของสุรา
โชยแตะจมูก ล�ำพังแค่กลิน่ สุรานีด้ มดูกแ็ ตกต่างแล้ว จะต้องเป็นของชัน้ ดีแน่
นางแค่นเสียงเฮอะหนักๆ "เจ้ารู้จักเสพสุขโดยแท้ กินของดี สวม
เสือ้ ผ้าดีๆ พักทีด่ ๆี ซ�ำ้ ยังได้ทขี ายรอยยิม้ หาเงิน ไยเจ้าไม่ไปเป็นชายบ�ำเรอ
เสียเลยเล่า มาแย่งเงินทองกับสตรีทหี่ อนางโลมเช่นนี้ ช่างไร้ยางอายจริงๆ"
อูหลันมีใบหน้างามเลิศตั้งแต่เกิด รูปร่างสูงโปร่งเช่นบุรุษทางใต้
เดิมก็เป็นบุรุษที่มีใบหน้างามดุจสตรี เพียงแค่แปลงโฉมอีกเล็กน้อยแล้ว
ประทินโฉมอีกสักหน่อย ก็เปลีย่ นเขาเป็นหญิงสาวนุม่ นวลสะสวยได้ทนั ที
เขาเดินมาที่ข้างกายอูหลี หยิบไหสุราขึ้นรินสุราให้นางเจ็ดส่วน
ของจอก ก่อนแย้มยิ้มพราวเสน่ห์
"เจ้าแต่งกายเป็นบุรุษมาหอโคมเขียว ก็แค่หาเหตุผลเข้าห้องข้า
เป็นประจ�ำให้คนนอกดู นีข่ า้ ช่วยเจ้าอยู่ หากเป็นเช่นนีก้ จ็ ะไม่มใี ครสงสัย
ฐานะของเจ้าและข้า"
"เฮอะ ข้าปลอมเป็นบุรษุ ก็เพือ่ พาหญิงสาวสองคนเดินทางต่างหาก"
อูหลันเลิกคิ้ว "หญิงสาวสองคน? มาจากที่ใดกัน"
"ช่วยมาจากบนเรือ"
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"โอ๊ะ ไฉนจู่ๆ ถึงเกิดใจบุญอยากท�ำความดีขึ้นมา"
อูหลีก�ำลังจะเล่าออกมาอย่างละเอียด แต่พอนึกถึงรูปโฉมงดงาม
ของหานเสี่ยวเจา เหลือบดูอูหลันแวบหนึ่ง ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงเปลี่ยน
ค�ำพูด "ข้าอารมณ์ดี อยากช่วยก็ชว่ ย จะว่าไป เจ้ามีขา่ วของโจรราคะนัน่
หรือไม่"
พูดถึงเรือ่ งส�ำคัญ อูหลันทีเ่ ดิมทีมที ว่ งท่าหยอกล้อก็เปลีย่ นเป็นจริงจัง
"คนของข้าสืบได้วา่ คนผูน้ เี้ คยปรากฏตัวทีเ่ มืองจีเ้ ฉิง แต่นา่ เสียดาย
ตัง้ แต่ตน้ จนจบไม่อาจระบุการเคลือ่ นไหวของเขาได้แน่ชดั คนผูน้ ม้ี คี วาม
สามารถมาก มาไร้เงาไปไร้รอย แม้แต่สายลับของข้าก็ยงั สืบไม่พบ ยิง่ ไม่รวู้ า่
เขาหน้าตาเป็นเช่นไร เพือ่ ไม่เป็นการแหวกหญ้าให้งตู นื่ ข้าได้ถอนก�ำลังคน
ออกมาแล้ว แผนการตอนนีค้ อื รอเขามาติดกับเท่านัน้ "
นี่คือสาเหตุที่อูหลันแฝงตัวอยู่ในหอโคมเขียว ปลอมตัวเป็นหญิง
เฝ้าตอรอกระต่าย* ที่หอจุ้ยเยวี่ยสามเดือน เป้าหมายก็เพื่อล่อโจรราคะ
ลึกลับผู้นี้
หุบเขาหมื่นบุปผาตั้งอยู่ในหุบเขาลึกของซีซาน มีประมุขหุบเขา
อูอีเสวี่ยเป็นผู้ปกครอง ข้างกายมีผู้คุมกฎทั้งสี่คุ้มกัน ตั้งตนเป็นพรรค
คนทีน่ ที่ ำ� ตามใจตนเองมาแต่ไหนแต่ไร มีทงั้ ด้านดีและด้านร้าย พวกเขา
ไม่สนเรือ่ งราวในยุทธภพ ท�ำตัวลึกลับสุดแสน ต่อให้พวกเขาเข้าออกยุทธภพ
ก็ไม่มที างเอ่ยนามหุบเขาหมืน่ บุปผา ด้วยเหตุนคี้ นในยุทธภพจึงมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหุบเขาหมื่นบุปผาไม่มากนัก รู้เพียงพวกเขาไม่ควรตอแยด้วย
เท่านั้น
* เฝ้าตอรอกระต่าย เป็นส�ำนวน หมายถึงนัง่ รอให้โชคลาภหรือโอกาสลอยมาหา มีตำ� นานเล่าว่าในสมัยจัน้ กัว๋
มีชาวนาเห็นกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาชนตอไม้ตาย เขาจึงไม่ไปท�ำนา นั่งรอให้กระต่ายวิ่งมาชนตอไม้ตายอีก
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ทว่ามีคนว่างไม่มีเรื่องกระท�ำมาหาเรื่องพวกเขาเข้า
ระยะนี้ในยุทธภพปรากฏโจรราคะคนหนึ่งขึ้น ประกาศว่ามาจาก
หุบเขาหมื่นบุปผา เป็นการยั่วให้คนในหุบเขาหมื่นบุปผากราดเกรี้ยว
คนผู้นั้นอยากเสพสมกับสตรีก็เป็นเรื่องของเขา กลับกล้าท�ำไม่กล้ารับ
จะต้องมาอ้างชื่อหุบเขาหมื่นบุปผาหลอกลวงผู้คนให้ได้ เช่นนี้ก็อย่าว่า
พวกเขาไม่เกรงใจก็แล้วกัน ด้วยเหตุนปี้ ระมุขหุบเขากับผูอ้ าวุโสทัง้ หลาย
จึงส่งผู้คุมกฎงูนามอูหลันกับผู้คุมกฎจิ้งจอกนามอูหลีออกมาจับคนก่อน
และยังประจวบเหมาะให้ผคู้ มุ กฎวัยหนุม่ สาวได้ออกมาฝึกปรือฝีมอื ในยุทธภพ
อีกด้วย
เหล่าผู้อาวุโสคิดเห็นตรงกันว่าอูหลันกับอูหลีทั้งสองคนมีนิสัย
อ่อนโยนลึกล�้ำพราวเสน่ห์ งอได้ยืดได้ ที่ซึ่งควรเจ้าเล่ห์ก็เจ้าเล่ห์ ที่ควร
ปลิ้นปล้อนก็ไม่มีทางเกรงใจ ประจวบเหมาะสามารถต่อกรกับโจรราคะ
ที่เจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อน อีกทั้งพวกเขามีรูปโฉมบุรุษก็ได้สตรีก็ได้ ถือเป็น
เหยื่อล่อลวงโจรราคะให้มาติดกับที่ดีที่สุดได้พอดิบพอดี
อูหลันออกจากหุบเขาเมื่อสามเดือนก่อน ระหว่างทางก่อนที่อูหลี
จะมารวมตัวกับอูหลัน อูหลีจึงถือโอกาสช่วยหานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่ไว้
อูหลันเชี่ยวชาญการคาดเดาจิตใจบุรุษ เขาห้าวหาญละเอียดลออ
อธิบายหลุมพรางทีว่ างไว้ในสามเดือนนีใ้ ห้อหู ลีฟงั คร่าวๆ เมือ่ อูหลีฟงั จบ
ก็จับมือเขา รู้สึกนับถือจากก้นบึ้งของหัวใจ
"วางใจเถอะ ข้าจะต้องร่วมมือกับเจ้าแน่นอน นี่เป็นประสงค์
ของท่านประมุข แต่ถา้ ให้พดู ถึงเรือ่ งความต�ำ่ ช้า กะล่อน และเจ้าเล่หแ์ ล้ว
ข้าเทียบเจ้าไม่ได้จริงๆ"
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นีเ่ ป็นการพูดจาอ้อมค้อมเพือ่ มาด่าทอกันนี!่ อูหลันลูบดวงหน้านาง
อย่างอ่อนละมุนเจือขุ่นเคือง ก่อนยิ้มหวานเอ่ย "เห็นแก่สามพันต�ำลึง
พี่สาวจะไม่ถือโทษที่น้องสาวปากเสีย"
อูหลีกดั ฟันกรอดด้วยสีหน้าเข่นเขีย้ วเคีย้ วฟัน "ท้องข้าหิว ยกอาหาร
ที่แพงที่สุดกับสุราดีเข้ามา!"
อูหลันอดยิม้ ไม่ได้ขณะปล่อยให้นางพาลพาโล แล้วสัง่ คนไปจัดสุราดี
อาหารเลิศรสมาอย่างมีไมตรีจติ
ขณะทีอ่ หู ลันหมุนตัวออกไป อูหลีกล็ อบเผยรอยยิม้ เจ้าเล่ห์ นางไม่ใช่
แค่ดำ� กินด�ำตัว๋ เงินเหล่านัน้ ยังมีอญ
ั มณีอกี ด้วย ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ก็คอื อัญมณี
อย่างไรก็มโี จรลุม่ น�ำ้ เป็นแพะ บนเรือเสียหายอะไรไปบ้างล้วนโยนทัง้ หมด
ให้โจรลุม่ น�ำ้ เป็นพอ หนนีน้ างนับว่าได้ลาภลอยก้อนโต
ด้วยเหตุนี้อูหลีจึงใช้ชีวิตสุขสบายกินอิ่มหน�ำส�ำราญในเมืองจี้เฉิง
กลางวันนางใช้ฐานะบุรุษพาภรรยางามพริ้มเพรากับสาวใช้ไปเดินถนน
กลางคืนก็ไปเทีย่ วหญิงคณิกาทีห่ อโคมเขียว ยืนยันชือ่ เสียงคุณชายเสเพล
เจ้าชู้ของนาง
ทว่าไม่กี่วันต่อมาข่าวลือที่อูหลีมือเติบจ่ายสามพันต�ำลึงซื้อเหมา
ยอดบุปผาหอโคมเขียวก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านหลังอาหารหรือ
เวลาดืม่ ชา ล้วนกล่าวกันว่าคุณชายอูมโี ชคจากหญิงงามไม่นอ้ ย นอกจาก
ฮูหยินของตนจะงดงามดุจเทพธิดา ยอดบุปผาทีง่ ามเลิศเหนือมวลบุปผา
หลันเอ๋อร์ก็ยังหลงรักเขาจนหมดหัวใจ
วันนี้ในโรงเตี๊ยมคลาคล�่ำไปด้วยผู้คน อูหลีกลับมาจากข้างนอก
43
Page ��������������.indd 43

20/3/2563 BE 14:38

องครั ก ษ์ โ ลมรั ก

ก็ได้กลิน่ ผิดปกติ ทว่าภายนอกนางมิได้แสดงท่าที ยังคงขึน้ บันไดตามปกติ
หลังจากนางขึน้ บันได แขกชัน้ ล่างสองคนก็ลกุ ขึน้ เงียบๆ ส่งสายตา
ให้กัน ก่อนเดินขึ้นบันไดตามนางไป
หานอูก่ บั พวกพ้องอีกคนหนึง่ มาถึงยังห้องอย่างดีทอี่ หู ลีพกั เงีย่ หูฟงั
ความเคลื่อนไหวข้างใน แต่รออยู่นานกลับไม่ได้ยินเสียงใดดังขึ้นเลย
พวกเขารูส้ กึ ประหลาดใจจึงผลักประตูเข้าไปอย่างเงียบเชียบ พลันตกใจ
พบว่าพี่น้องที่ซ่อนตัวอยู่ด้านในได้หมดสติล้มลงกับพื้นแล้ว
หานอูล่ อบร้องย�ำ่ แย่ในใจ แต่กลับไม่ทนั เวลา พวกพ้องอีกคนล้มลง
กับพืน้ ส่วนเขาถูกสกัดจุด
"สะกดรอยตามข้าท�ำไม!" อูหลีถามเสียงหนัก
หานอูโ่ ดนสกัดจุด ขยับเขยือ้ นไม่ได้ คนทีม่ าหยุดยืนอยูด่ า้ นหลังเขา
เขามองไม่เห็นหน้าตาของอีกฝ่าย เพียงกัดฟันเอ่ย "ทีน่ ที่ งั้ ด้านในด้านนอก
ล้วนถูกล้อมไว้หมดแล้ว เจ้ายังไม่รีบหยุดมือยอมให้จับแต่โดยดีอีก!"
อูหลีเลิกคิ้ว ถามอย่างแปลกใจ "พวกเจ้าเป็นคนของส�ำนักใด"
"พวกเราคือคนที่จวนอัครเสนาบดีส่งมา"
อูหลีตกตะลึงไปชัว่ ขณะ จวนอัครเสนาบดี? ช่างน่าแปลกยิง่ นัก ไฉน
คนของจวนอัครเสนาบดีจงึ มาหาตัวนาง เมือ่ วานอูหลันได้รบั รายงานลับ
จากสายลับ กล่าวว่าในเมืองมีกลุม่ คนน่าสงสัยจับตาดูนางกับหานเสีย่ วเจา
อยู่ อูหลันสงสัยว่าคนกลุ่มนี้คือก�ำลังคนของโจรราคะ เขาปลอมตัวเป็น
ยอดบุปผา เดิมก็เพือ่ ล่อโจรราคะ กลับคิดไม่ถงึ ว่าโฉมสะคราญหานเสีย่ วเจา
กลับถูกหมายตาเข้าเสียแล้ว
เพราะเหตุนเี้ มือ่ คืนอูหลีจงึ ส่งหานเสีย่ วเจาไปซ่อนตัวยังทีข่ องอูหลัน
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อย่างลับๆ ก่อน ส่วนตนเองก็เข้าออกโรงเตี๊ยมเหมือนเช่นวันปกติ
"เป็นถึงคนของจวนอัครเสนาบดี กลับไม่ใช้ชวี ติ ในเมืองหลวง มาวิง่
ท�ำลับๆ ล่อๆ อยู่ในห้องข้าเพื่ออะไร"
"พวกเรารับค�ำสั่งจากท่านอัครเสนาบดีให้มารับคุณหนูกลับไป"
อูหลีองึ้ งันอีกครัง้ ถามอย่างประหลาดใจ "คุณหนูของบ้านพวกเจ้า
คือใคร"
"เฮอะ เจ้าลักพาตัวคุณหนูกับสาวใช้ของพวกเราเดินเตร็ดเตร่
ตามถนน กลับไม่รู้ฐานะของนาง?"
หานเสี่ยวเจาเป็นถึงบุตรสาวจวนอัครเสนาบดี?!
อูหลีคาดไม่ถึงอย่างแท้จริง นางเพียงคาดเดาว่าหานเสี่ยวเจา
เกิดในตระกูลมั่งคั่ง กลับคิดไม่ถึงว่าหญิงสาวผู้นั้นจะเป็นถึงคุณหนู
ในตระกูลขุนนาง และขุนนางผู้นี้ค่อนข้างใหญ่โตไปสักหน่อยจริงๆ แค่
เล็กกว่าฮ่องเต้เพียงนิดเดียวเท่านั้น
"หากเจ้ า รู ้ จั ก เอาตั ว รอดก็ ส ่ ง คุ ณ หนู อ อกมาอย่ า งว่ า ง่ า ยเถิ ด
คุณชายใหญ่ของพวกเรายังจะไว้ชีวิตเจ้า มิเช่นนั้น..."
หลังจากมิเช่นนัน้ ก็ไม่มคี ำ� พูดใดอีก อูหลีถามขึน้ อย่างประหลาดใจ
"มิเช่นนั้นอะไร"
"คุณชายใหญ่ของพวกเราวรยุทธ์สูงส่ง หนนี้ออกหน้าด้วยตนเอง
รอบโรงเตีย๊ มล้วนวางก�ำลังคนไว้หมดแล้ว ต่อให้เจ้ามีปกี ก็ยากทีจ่ ะบินหนี"
อูหลียิ่งอยากรู้อยากเห็น "คุณชายใหญ่ของพวกเจ้าวรยุทธ์ล�้ำเลิศ
เพียงไร"
พู ด ถึ ง คุ ณ ชายใหญ่ ข องพวกเขา น�้ ำ เสี ย งหานอู ่ ก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ย
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ความภูมใิ จและเลือ่ มใส "คุณชายใหญ่ของพวกเราเป็นจ้วงหยวนฝ่ายบู*๊
ได้รับค�ำชมเชยจากฝ่าบาทอย่างลึกซึ้ง ทางที่ดีเจ้าว่าง่ายยอมให้จับกุม
โดยดีเถิด ไม่แน่ว่าคุณชายใหญ่ของพวกเรายังละเว้นความตายให้เจ้า
ครั้งหนึ่ง มิเช่นนั้น หึๆๆ..."
หึอยูค่ รึง่ ค่อนวันก็ไม่มคี ำ� พูดใดอีก สะกิดให้อหู ลีบงั เกิดโทสะ นาง
ใช้หมัดทุบศีรษะเขาอย่างไม่เกรงใจ
"หึอะไรอยู่นั่น พูดให้จบในคราวเดียวสิ อย่ามายืดยาดเยิ่นเย้อ!"
หานอูถ่ กู ทุบจนหน้าผากขมวดมุน่ แต่เขาถูกสกัดจุดท�ำให้ขยับไม่ได้
จึงได้แต่กัดฟันเอ่ย "มิเช่นนั้น หากถูกคุณชายใหญ่ของพวกเราจับได้
เขาจะต้องบดขยี้ศพเจ้าเป็นหมื่นชิ้นแน่!"
ยังนึกว่ามีคำ� พูดส�ำคัญอะไรเสียอีก ทีแ่ ท้กแ็ ค่คำ� พูดไร้สาระ "เอาล่ะ
ทราบแล้ว" นางไม่รีรอ ครั้งนี้ทุบเขาสลบไปตรงๆ
ในเมื่อไม่ใช่โจรราคะ เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรน่าพูดกันแล้ว จ�ำต้อง
รีบเผ่นหนี อูหลีเม้มริมฝีปาก พึมพ�ำในใจ หนนี้เปลืองเรี่ยวแรงจริงๆ ยัง
คิดว่าในที่สุดก็มีเบาะแสของโจรราคะ ผลคือวุ่นวายเสียเปล่าเที่ยวหนึ่ง
นางหมุนตัวปราดกายไปยังห้องครัวของโรงเตีย๊ ม ตีเสีย่ วเอ้อร์สลบ
เปลีย่ นไปใส่ชดุ และผ้าโพกผมของเขา หมายจะเอาตาปลามาหลอกเป็น
ไข่มุก** หนีไปทางประตูหลังโรงเตี๊ยม
* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจาก
ระดั บ อ� ำ เภอหรื อ จั ง หวั ด เรี ย กว่ า การสอบถงซื่ อ ผู ้ ส อบผ่ า นได้ เ ป็ น ซิ่ ว ไฉ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ร่ ว มสอบเซี ย งซื่ อ
ในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวีเ่ หริน ซึง่ ต้องเข้ามาสอบระดับฮุย่ ซือ่ ทีเ่ มืองหลวงเพือ่ ขึน้ เป็นจิน้ ซือ่
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระที่นั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ
เพือ่ คัดเป็นบัณฑิตเอกสามขัน้ ซึง่ บัณฑิตเอกขัน้ หนึง่ มีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่า จ้วงหยวน (จอหงวน)
ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
** เอาตาปลามาหลอกเป็นไข่มุก เป็นส�ำนวน หมายถึงการน�ำเรื่องเท็จมาหลอกลวงว่าเป็นเรื่องจริง หรือ
เอาของปลอมมาแอบอ้างว่าเป็นของจริง

46
Page ��������������.indd 46

20/3/2563 BE 14:38

โม่ เ หยี ย น

เดิมทีทกุ อย่างดูราบรืน่ ทว่านางเพิง่ จะหนีออกจากปากตรอกก็พลัน
สัมผัสได้ถึงไอสังหารจากด้านหลัง นางรีบร้อนปราดกายหลบอาวุธลับ
ที่ส่งมา ทว่าเมื่อมองอย่างละเอียดถี่ถ้วน นั่นหาใช่อาวุธลับอันใด แค่
หินไม่กี่ก้อนเท่านั้น
นางเงยหน้าขึ้น เห็นว่าเบื้องหน้ามีบุรุษผู้หนึ่งขวางทางนางไว้
มองดูเงาร่างสูงใหญ่นั้น นางหรี่ดวงตาเล็กน้อย มองประเมินเขาผู้นี้
ตั้งแต่หัวจรดเท้า
บุรษุ ผูน้ มี้ กี ลิน่ อายกดดันคนแผ่ออกมาทัว่ ร่าง มองปราดเดียวก็รวู้ า่
ไม่น่ายุ่มย่ามด้วย
เวลาเดียวกับที่นางมองประเมิน หานอี่เทียนก็มองประเมินนาง
เช่นกัน สายตาคมกริบมองนางจากหัวจรดเท้า...
ดวงตารูปดอกท้อ รูปโฉมหล่อเหลา ใบหน้าดูอ่อนเยาว์
"คนแซ่เว่ยอยู่ที่ใด" หานอี่เทียนคาดคั้นเสียงเย็น
คนแซ่เว่ย... อูหลีตรองดูกเ็ ข้าใจ ทีแ่ ท้คนทีห่ านเสีย่ วเจาต้องใจนัน้
แซ่เว่ย คุณชายใหญ่ผนู้ เี้ ข้าใจผิดว่านางเป็นพวกเดียวกับคนแซ่เว่ยนัน่ เอง
นางก็ไม่อธิบาย ตรงข้ามกลับยืดอก ประสานสายตากับเขา "เจ้าก็คอื
คุณชายใหญ่จวนอัครเสนาบดี หานอีเ่ ทียน..."
เขาไม่ตอบและย้อนถาม "น้องสาวข้าอยู่ที่ใด"
ไม่เสียทีทเี่ ป็นพีน่ อ้ ง น้องสาวเป็นโฉมสะคราญ พีช่ ายก็รปู โฉมไม่เลว
ทว่าเย็นชาไปสักหน่อย
อูหลียิ้มกริ่ม ประสานมือคารวะ "ที่แท้ก็เป็นพี่ใหญ่ของเจาเอ๋อร์
พี่หาน ผู้น้อยขอคารวะ"
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จู่ๆ หานอี่เทียนก็ซัดฝ่ามือมา อูหลีรีบเบี่ยงร่างหนี พลังวัตรฝ่ามือ
กระแทกก�ำแพงด้านหลังนาง
รอยฝ่ามือบนก�ำแพงลึกเข้าไปสามชุน่ อูหลีสะดุง้ ตกใจ คิดในใจว่า
คนผูน้ วี้ รยุทธ์ลำ�้ เลิศ หากฝ่ามือนีซ้ ดั โดนตัวนาง ไม่เป็นโพรงเข้าไปคงแปลก
"ช้าก่อน! เจ้ารีบร้อนไปไย...มีอะไรพูดกันดีๆ..." อูหลีพูดไปพลาง
หลบไปพลาง ฝ่ามือที่ซัดมาครั้งแล้วครั้งเล่าของคนผู้นี้รุนแรงดุจฟ้าผ่า
ซ�ำ้ ยังโจมตีนางอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่ยงั้ มือไว้ไมตรีสกั นิด นางหลบไป
ทางซ้ายทีขวาที สุดท้ายหลบไม่ทันจึงรีบโคจรลมปราณมาต้านทาน
ในขณะเดียวกันนางต้องฝืนรับฝ่ามือนี้ของเขา ภายใต้การปะทะกันของ
พลังวัตร ชั่วอึดใจเดียวในท้องนางปั่นป่วนประหนึ่งพลิกแม่น�้ำคว�่ำทะเล
อีกเพียงนิดเดียวก็จะกระอักเลือดออกมาแล้ว
อูหลีโดนฝ่ามือทีซ่ ดั ติดต่อกันของเขากระตุน้ ให้มโี ทสะ นางชีห้ น้าเขา
พลางด่าทอ "จ�ำเป็นต้องทุม่ เทถึงเพียงนีเ้ ชียวหรือ ซัดข้าตาย ข้าก็ฝงั น้องเจ้า
ไปด้วยกัน!"
หากนางไม่พูดวาจานี้ บางทีหานอี่เทียนคงไม่ฆ่านางเร็วปานนี้
พอพูดวาจานี้ หานอีเ่ ทียนยิง่ ลงมือไม่ปรานี ประหนึง่ ต้องการแยกร่างนาง
เป็นแปดส่วน แต่ละฝ่ามือรุนแรงดุดนั ทุกกระบวนท่าล้วนจะตีนางให้ถงึ
ที่ตาย
อูหลีในฐานะที่เป็นผู้คุมกฎทั้งสี่ และไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ำมัน*
นางสามารถใช้อบุ ายเรียกผูช้ ว่ ยมาต้านทานได้ แต่นางอดกลัน้ ไว้ ตอนนี้
ยังไม่เหมาะทีจ่ ะเปิดเผยว่าพวกนางซุม่ ก�ำลังคนไว้ในละแวกนี้ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
* ไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ำมัน เป็นส�ำนวน หมายถึงผู้มีปัญญาหลักแหลม มีพื้นภูมิดี หรือมีผู้คอยสนับสนุน
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ไม่ให้โจรราคะเกิดข้อสงสัย อีกทัง้ เพือ่ ไม่ให้แผนการทีพ่ วกนางสร้างขึน้ มานาน
พังทลายในขัน้ สุดท้าย
เมือ่ คิดได้เช่นนี้ ทันทีทอี่ หู ลีใจลอย ลมปราณสายหนึง่ ก็กรีดผ่านมา
นางสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ข้างแก้ม ผมสองสามเส้นที่จอนหูถูกตัด
ร่วงหล่น
อูหลียกมือขึน้ ลูบใบหน้าตนเอง ถลึงตามองเลือดบนนิว้ มืออย่างตกใจ
ระคนกราดเกรีย้ ว นาง...เสียโฉม!
รูปโฉมที่นางทะนงกลับมีราคี อีกทั้งยังถูกลมปราณของบุรุษผู้นี้
กรีดเป็นแผล นี่ท�ำให้เพลิงโทสะของนางพวยพุ่งสุดขีด
"น้องสาวมันเถอะ!" ประเสริฐนัก เขาท�ำให้นางฉุนขาดได้แล้วจริงๆ
อูหลีสะบัดไหมเงินนับไม่ถว้ นออกจากมือ เส้นไหมพาดขวางประหนึง่
มีพนั เส้นหมืน่ สาย ชวนให้คนตาพร่าลาย แฝงด้วยพละก�ำลังพุง่ โจมตีไปยัง
ส่วนต่างๆ บนร่างกายหานอีเ่ ทียน
ไหมเงิ น ครอบลงมาประหนึ่ ง ตาข่ า ยสวรรค์ ไอสั ง หารท่ ว มท้ น
หานอี่ เ ที ย นชั ก ดาบออกจากฝั ก ทั น ควั น รวบรวมลมปราณไว้ ที่ ด าบ
ต้านทานเส้นไหมที่พันอยู่รอบกายไม่ให้ถึงขนาดที่จะรัดเขาตาย
"เจ้ากล้าท�ำใบหน้าข้าเป็นแผล เช่นนั้นข้าจะคืนสนองเจ้า ท�ำลาย
หน้าเจ้าเสีย!" อูหลีกัดฟันเอ่ยอย่างคับแค้น
หานอีเ่ ทียนถูกวิชาไหมเงินอันพิสดารนีต้ รึงไว้ เขาขยับเขยือ้ นไม่ได้
ชั่วขณะจริงๆ ทั้งสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงพลังที่มาพร้อมกับไหมเงิน
แต่ละเส้น พลังนี้ยังไหลตามเส้นไหมเงินไปทั่ว
ต้องการท�ำลายหน้าข้า? ไม่ง่ายดายเช่นนั้นหรอก
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องครั ก ษ์ โ ลมรั ก

เขาโคจรลมปราณลงไปยังจุดตันเถียน* กระตุ้นพลังวัตรขึ้นไปถึง
แปดส่วน ก่อนตะเบ็งสุดเสียง ไหมเงินขาดสะบั้นทันที ในขณะเดียวกัน
ก็มีเสียงกระโดดน�้ำดังแว่วมา
เขาหันมองไปทางทะเลสาบ ผิวทะเลสาบหลงเหลือเพียงระลอกน�ำ้
วงแล้ววงเล่า เงาคนหายลับไปแล้ว เจ้านีก่ ลับฉวยโอกาสนีห้ นีไปทางน�ำ้ !
"คุณชายใหญ่!"
หานอูท่ ถี่ กู ปลุกจนได้สตินำ� พาก�ำลังคนเร่งรุดมา เมือ่ เห็นคุณชายใหญ่
ก็คกุ เข่าขอรับโทษทันที
"ผูน้ อ้ ยท�ำหน้าทีบ่ กพร่อง ตกหลุมพรางฝ่ายตรงข้าม ขอคุณชายใหญ่
โปรดลงโทษด้วย"
หานอีเ่ ทียนจับจ้องผิวทะเลสาบอย่างเยือกเย็น เอ่ยเสียงหนัก "วรยุทธ์
ของคนผูน้ แี้ ปลกพิสดารยิง่ นัก พวกเจ้าไม่ใช่คตู่ อ่ สูข้ องเขา ลุกขึน้ เถิด"
เมื่อนั้นหานอู่ถึงได้ลุกขึ้น ถอยไปยืนด้านข้างอย่างเงียบๆ
หานอีเ่ ทียนนิง่ จ้องผิวทะเลสาบครูห่ นึง่ ไม่พบความเคลือ่ นไหวอะไร
ในใจลอบตะลึง คนผูน้ ไี้ ม่เพียงวรยุทธ์แปลกพิสดาร ฝีมอื ด�ำน�ำ้ ยังล�ำ้ เลิศ
เนิน่ นานไม่ลอยขึน้ เหนือผิวน�ำ้ จ�ำต้องใช้วธิ อี ะไรแน่ถงึ ได้สามารถซุกซ่อน
อยูใ่ ต้นำ�้ โดยไม่ถกู คนพบเห็น กระทัง่ ร่องรอยของลมหายใจสักนิดก็ยงั ไม่มี
สีหน้าเขาขรึมเข้มเย็นชา คนผู้นี้ไม่ธรรมดา มีที่มาเช่นไรกันแน่
เขาจะต้องตรวจสอบชัดเจนให้จงได้
"แจ้งทหารเฝ้าเมืองของเมืองจี้เฉิงให้ควานหาตัวคนผู้นี้ทั่วเมือง
แล้วเรียกนายอ�ำเภออวี๋มาพบข้า!"
* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�ำแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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โม่ เ หยี ย น

"ขอรับ คุณชายใหญ่!"
หานอี่เทียนหมุนตัวจากไป ทว่าเพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าว จู่ๆ บนร่าง
พลันรู้สึกเบาโล่ง ทั่วกายเย็นเยียบ เขาก้มหน้ามองดู เสื้อกางเกงบนร่าง
ขาดละเอียดเป็นสิบกว่าชิน้ ลอยละล่องตกพืน้ ดุจใบไม้รว่ ง ไม่เพียงเท่านัน้
กระทัง่ ผ้าปิดอาย* ยังขาดสะบัน้ เป็นสามแผ่น เผยขายาวทีม่ กี ล้ามเนือ้ ล�ำ่ สัน
สองข้างออกมา ด้านหลังคือเส้นสายบั้นท้ายปราศจากไขมัน ด้านหน้า
เป็น 'จุดทะนงตัว' ของบุรษุ ทัง้ หมดล้วนแผ่ออกมาโดยไม่ปกปิดอยูภ่ ายใต้
แสงแดด
สถานการณ์วกิ ฤตนีท้ ำ� ให้ลกู น้องทัง้ หมดล้วนตืน่ ตะลึง หานอีเ่ ทียน
ชะงัก ก่อนเข้าใจกระจ่างโดยพลัน
นี่เป็นผลงานชิ้นเลิศของคนผู้นั้น ตอนที่ใช้อาวุธไหมเงินพิสดาร
รัดกายเขา ก็ตดั เสือ้ ผ้าเขาเป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อย กระนัน้ มิได้รว่ งลงมาในทันที
มีเพียงยามเขาหมุนตัวเคลื่อนไหว เสื้อและกางเกงถึงได้ตึงแน่นปริออก
ที่แท้ที่คนผู้นั้นพูดว่าจะท�ำลาย 'หน้า' เขา...ก็คือความหมายนี้
นั่นเอง
หานอีเ่ ทียนสีหน้าด�ำคล�ำ้ หานอูแ่ ละคนอืน่ ๆ ต่างกลัน้ หายใจก้มหน้า
ไม่มใี ครกล้าเงยหน้ามองคุ
ณชายใหญ่
ใี ครกล้
(ติดตามอ่
านต่อได้และไม่
ในฉบับมเต็
ม) าส่งเสียงออกมา
"ว้าย!" เสียงกรีดร้องของสตรีท�ำลายบรรยากาศหยุดชะงักนี้ เป็น
บรรดาแม่บา้ นทีซ่ กั ผ้าข้างทะเลสาบเสร็จแล้วเดินผ่านมาพอดี เมือ่ เห็นว่า
มีบรุ ษุ เปลือยเปล่าทัง้ ตัวยืนอยูก่ เ็ สียขวัญจนกรีดร้องอย่างตระหนกลนลาน
หนึง่ ในนัน้ เป็นหญิงทีอ่ ายุคอ่ นข้างมากคนหนึง่ ทีท่ นดูไม่ได้ ชีห้ น้าด่าเขา
* ผ้าปิดอาย หมายถึงผ้าที่ใช้ผูกเอวเพื่อปิดบังร่างกายท่อนล่าง
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

https://jamshop.jamsai.com/product/6182-

