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นางมองข้ามแววตาอยากฆ่าคนของเขา สองมือเคลื่อนไหวลูบไล้อย่างหยอกเย้าไป 

บนแผงอกของอกีฝ่าย เสือ้ผ้าบนกายหานอีเ่ทียนเดมิก็บางเบา แค่ถูกนางกระชากเบาๆ ทัศนียภาพ 

ก็พลันปรากฏขึ้นมา

แค่กๆๆ ไม่พูดไม่ได้ว่าบรุษุผูน้ีม้รีปูร่างดย่ิีง ดกูล้ามเน้ือแขง็แกร่งน้ี เอวน้ี ท่อนขาน้ี ท่ัวกาย

ตั้งแต่บนจรดล่างไม่มีไขมันส่วนเกินเลยสักกระผีก

นางเชยชมเรือนร่างเปลือยเปล่าของเขาอย่างเปิดเผยโจ่งแจ้งเพียงนี้ และแววตาเหิมเกริม 

ของนางก็ท�าให้สีหน้าของหานอี่เทียนครึ้มทะมึนจนน่าสะพรึงกลัว

มือของนางส�ารวจเนิบช้าจากหน้าอกของเขาลงมาด้านล่าง ตอนที่จวนเจียนจะสัมผัส 

พื้นที่สามเหลี่ยมนั้น เขาก็เอ่ยปากขึ้นอย่างเย็นชา

"ทางที่ดีเจ้าอย่าแตะต้องมัน หากเจ้าแตะต้องแล้ว นอกเสียจากข้าตาย มิเช่นนั้นข้าจะต้อง

ตัดน้ิวเจ้าออกมาทีละน้ิว ตัดเนื้อเจ้าออกมาทีละชิ้นอย่างแน่นอน แต่เจ้าวางใจ ข้าจะเหลือดวงตา 

ของเจ้า ระวังไม่ให้เจ้าตายลงไป ให้เจ้าสติแจ่มชัด มองดูข้าใช้มีดเฉือนแก่นกายของเจ้าทิ้งกับ 

ตาตนเอง ยัดใส่ปากเจ้า ให้เจ้าลิ้มรสชาติของตนเอง"
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ผลงานของท่านโม่เหยียนในครั้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับชุด 'ข่าวลือในยุทธภพ' 

ซึง่มี 'บญัชาปราบโฉมงาม' และ 'โฉมงามสองหน้า' ออกไปในปี 2019 ค่ะ โดยในเร่ือง 

'องครักษ์โลมรัก' และ 'เร้ารักองครักษ์' จะเป็นเรื่องราวของผู้คุมกฎทั้งสี่แห่ง 

หุบเขาหม่ืนบุปผา ต้องอ่านเรียงกันโดยเร่ิมจากองครักษ์โลมรัก และตามด้วย 

เร้ารักองครักษ์นะคะ

ส�าหรับเร่ือง 'องครักษ์โลมรัก' ในมอืของท่านนักอ่านน้ี จะเป็นเร่ืองของ 'อหูล'ี  

ผู้คุมกฎจิ้งจอก และ 'อูหลัน' ผู้คุมกฎงู โดยทั้งสองได้รับภารกิจมาสืบหาโจรราคะ 

ที่แอบอ้างชื่อหุบเขาหมื่นบุปผาท�าชั่ว

ทว่าภารกิจน้ีไม่ง่ายเลย เมือ่ผูคุ้มกฎทัง้สองต้องไปพวัพนักบัสองพีน้่องสกลุหานเข้า 

อูหลันปลอมตัวเป็นนางคณิกาเลื่องช่ือคอยคุ้มครองความปลอดภัย 'หานเสี่ยวเจา'  

แม่นางน้อยทีห่นีออกจากบ้าน ทัง้ยงัต้องอยูกั่บนางทัง้วนัทัง้คนื กายสมัผสักายใกล้ชิด

ทางอูหลีก็ปลอมเป็นบุรุษ ไปสร้างความแค้นอันน่าอดสูล่วงเกิน 'หานอี่เทียน' 

เป็นแค้นชนิดทีไ่ม่พบตัวคนไม่เลกิรา ทัง้ทีน่างมองว่าเป็นเพยีงการช่วยขจดั 'ธาตไุฟ 

เข้าแทรก' ให้เขาด้วย 'สองมือ' แท้ๆ

มาร่วมลุน้กนัค่ะว่าสดุท้ายภารกจิตามหาโจรราคะของผูค้มุกฎทัง้สองจะส�าเร็จ

หรือไม่ แล้วการพิทักษ์แม่นางคนงามจะปิดบังความลับที่อูหลันเป็นบุรุษไปได้ตลอด

หรือเปล่า รวมถงึแค้นทีอ่หูลไีปสร้างเอาไว้ นางจะเอาตวัรอดเช่นไร เชิญท่านนักอ่าน

พลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ อูหล ี ผูค้มุกฎจิง้จอกแห่งหบุเขาหมืน่บปุผา เป็นคนยดืได้งอได้  

  ปรับตวัเก่ง ไม่อนัิงขังขอบกับเร่ืองใด ชอบเย้าแหย่คน  

  เชี่ยวชาญการใช้ไหมเงิน

✱  อูหลัน ผู้คุมกฎงูแห่งหุบเขาหมื่นบุปผา เป็นบุรุษที่มีรูปโฉม 

  งดงามค่อนไปทางสตรี ปลอมตัวเป็นสตรี ซ่อนตัว 

  อยู่ในหอโคมเขียว ใช้ช่ือว่า 'หลันเอ๋อร์' เช่ียวชาญ 

  การคาดเดาจิตใจบุรุษ

✱ หานอี่เทียน คุณชายใหญ่จวนอัครเสนาบดี วรยุทธ์ล�้าเลิศ ฝ่ามือ 

  มีพลังวัตรรุนแรงดุดัน เป็นคนมีแค้นต้องช�าระ

✱ หานเสี่ยวเจา น้องสาวของหานอี่เทียน มีรูปโฉมงดงาม เป็นคุณหนู 

  นิสัยซุกซน หนีออกจากบ้านมาตามหา 'พี่เว่ย'

✱ เว่ยไห่ บรุุษรูปงามสดใสเปิดเผยคนหน่ึง ผูใ้จบญุช่ือเสยีงโด่งดงั 

  ของเมืองจี้เฉิง เคยมอบของแทนใจให้หานเสี่ยวเจา

✱ จื่อฉิน บ่าวของเว่ยไห่ จงรักภักดีกับผู้เป็นนายอย่างมาก  

  ริษยาหญิงสาวที่เว่ยไห่ให้ความส�าคัญ
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โม่เหยียน

ในอากาศมีกลิ่นอายโหดเหี้ยมโชยมา...

อูหลีท่ีอยู่ในความมืดพลันตื่นตัว ก่อนพลิกตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 

มุ ่งตรงไปท่ีข้างหน้าต่าง ดวงเนตรงามยวนตาประดุจแมวน้อยคู่นั้น 

เปลี่ยนเป็นเฉียบคม จับจ้องผิวทะเลสาบด�าสนิทไม่วางตา

ความสามารถในการมองเห็นในท่ีมืดของนางล�้าเลิศย่ิง ค�่าคืนน้ี 

ไร้ดวงจันทร์ มีเพียงแสงดาวประปราย แต่นางยังคงสัมผัสได้ถึงเงาร่าง 

ลับๆ ล่อๆ บนผิวน�้าที่ก�าลังเข้าประชิดเรือสินค้าล�านี้อย่างเงียบๆ

โจรลุ่มน�้ำ?!

อหูลหีรีต่าดู เรอืล�าน้ีเป็นเรอืก่ึงโดยสาร ชัน้บนเป็นห้องพัก ชัน้ล่าง

เป็นที่บรรทุกสินค้าซึ่งถือเป็นพ้ืนที่ส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของพ่อค้า 

โดยบรรทุกสินค้ามีค่าที่ขนมาจากทางใต้จนเต็มพ้ืนที่ ปกติทางน�้าสายน้ี 

จะมเีรอืของทางการคอยตรวจตราคุม้กัน ทว่าโจรลุม่น�า้เหล่าน้ีกลบัขวัญกล้า 

1
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องครักษ์โลมรัก

ฉวยจังหวะในยามวิกาลออกมาปล้นสินค้า

อูหลไีม่รัง้รออกีต่อไป นางออกจากห้องเก็บสนิค้า คล�าทางขึน้ไปบน

ดาดฟ้าเรอืโดยไร้สุ้มเสยีง พร้อมถือโอกาสขโมยธนจูากยามเฝ้าเวรกลางคืน

มาด้วย

นางจับลูกธนูขึ้นวางบนคันธนู ชุบน�้ามันที่ปลายลูกธนู จากน้ัน 

จดุไฟเลง็เป้าหมายให้ตรงแล้วยิงลกูธนูออกไป การเคล่ือนไหวตดิต่อกันนี้

ไหลลื่นประหนึ่งเมฆาคล้อยสายน�้าไหล เสร็จสิ้นในชั่วอึดใจ

แสงไฟสว่างจ้าเส้นหน่ึงกรดีวาดเป็นเส้นโค้งขึน้กลางผนืฟ้าในยามราตรี 

ลูกธนูยิงถูกใบเรือของเรือเล็กล�าหนึ่งที่ลอยอยู่ในทะเลสาบ ไฟลุกพ่ึบ 

กลายเป็นกองใหญ่ข้ึนในพรบิตา ไม่เพียงส่องสว่างทัว่ท้ังสีท่ศิ แต่ยังเผา 

โจรลุม่น�า้ท่ีอยู่บนเรอืเลก็อีกด้วย

แสงไฟกับเสยีงร้องตระหนกได้เปิดโปงการเคลือ่นไหวของโจรลุ่มน�า้

จนหมดสิน้แล้ว ท�าให้ยามเฝ้าเวรกลางคนืบนดาดฟ้าเรอืสนิค้าเหลอืบไปเหน็ 

ระหว่างท่ีตืน่ตกใจก็ได้หยิบไม้เคาะขึน้ออกแรงตฆ้ีองเตือนภยัอย่างรบีร้อน 

ส่งผลให้คนท่ีก�าลงันอนหลบัสนิทผดุลกุต่ืนกันหมดท้ังล�า

อหูลบีรรลเุป้าหมายแล้วจงึอ�าพรางตวั รอเคลือ่นไหวตามสถานการณ์ 

นางเงยหน้าขึน้ไปเห็นดอกไม้ไฟสสีนังามตาระเบดิขึน้กลางท้องฟ้า นัน่เป็น

สญัญาณขอความช่วยเหลอืจากเรอืทางการ

โจรลุ ่มน�้าถูกเปิดเผยร่องรอยจึงไม่หลบซ่อนอีกต่อไป ภายใต้ 

เสียงสั่งการ คบไฟถูกจุดติดท้ังหมด บนผิวน�้ามีดวงไฟถูกจุดข้ึนมา 

นับไม่ถ้วน เปิดฉากการฆ่าคนปล้นสินค้า

อูหลีคาดเดาอย่างคร่าวๆ ได้ว่าโจรลุ่มน�้ากลุ่มน้ีมีมากถึงร้อยคน  
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แม้บนเรอืจะมผีูคุ้้มกัน แต่ก็เป็นคนน้อยสูค้นมาก หากเรือทางการมาช่วย

ไม่ทันเวลา คืนนี้เกรงว่าคงมีลางร้ายมากกว่าดี

"มารดามันเถิด!" นางสบถเสียงต�่าค�าหน่ึง อีกสามวันก็จะถึง 

เมอืงจีเ้ฉงิแล้ว เวลาเช่นน้ีกลบัเจอโจรลุม่น�า้ท�าเสียเร่ือง ต่อให้นางด�าน�า้ได้ 

แต่ก็ต้องปวดใจกับผ้าเนื้อดีทั้งชุดนี้

นางก้มหน้าลบูชดุใหม่บนตัว อดทอดถอนใจไม่ได้ "นีข้่าจ่ายไปตัง้

ร้อยต�าลึงเชียวนะ"

เสยีงเข่นฆ่าดงัขึน้รอบด้าน บนเรอืก�าลงัชลุมนุวุ่นวาย เสยีงร้องไห้ 

ของสตรีและเด็กดังผสานกับเสียงตะโกนของลูกเรือ ลูกธนูติดไฟ 

ลอยสวนกันไปมาบนท้องฟ้า ส่องสว่างคืนแห่งการเข่นฆ่านี้

อูหลีประเมินสถานการณ์ตรงหน้า โจรลุ ่มน�้ามีจ�านวนไม่น้อย  

ไม่เหมาะทีจ่ะรัง้อยู่นาน ดทู่าแผนการวันนีม้เีพียงแย่งเรอืเลก็จากโจรลุม่น�า้

แล้วหนีไปเท่านั้น

"คุณหนู พวกเราจะท�าอย่างไรดีเจ้าคะ"

"เรื่องด�าเนินมาถึงขั้นนี้แล้ว มีเพียงคิดหาวิธีแย่งเรือเล็กจาก 

โจรลุ่มน�้าสักล�าเพื่อหลบหนี"

อูหลีตะลึงงัน นางมองตามเสียงไป ด้านล่างของหลังคาห้องพัก 

ทีน่างซ่อนตวัอยู่มคีนสองคนก�าลงัพูดคยุกัน คนหน่ึงแต่งกายเป็นบณัฑิต 

อกีคนแต่งกายเป็นองครกัษ์ แม้เป็นอาภรณ์ของบรุษุ ทว่าน�า้เสยีงกลบัเป็น

หญิงสาวผู้หนึ่ง

"คุณหนู พวกเราจะชิงเรือมาได้อย่างไรเจ้าคะ" เชวี่ยสี่ถามขึ้น

หานเสี่ยวเจาชี้ไปยังโจรลุ่มน�้าท่ีถูกฆ่าอยู่บนดาดฟ้าเรือไม่ไกล  
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เอ่ยด้วยน�้าเสียงเด็ดเด่ียวแน่วแน่ "พวกเราถอดชุดคนตาย ปลอมตัว 

เป็นโจรลุ่มน�้าไปปะปนอยู่ภายใน อย่างไรเสียท้องฟ้ามืดปานนี้ พวกมัน 

มองเห็นเราไม่ชัดหรอก"

อูหลีเลิกคิ้วขึ้น โอ๊ะ! ควำมคิดนี้ไม่เลวเลยทีเดียว

"ร่างกายคุณหนูมค่ีาดุจทองพันชัง่ จะสวมเส้ือผ้าคนตายได้อย่างไร

เจ้าคะ" เชวี่ยสี่สั่นศีรษะอย่างรีบร้อน

เวลำเช่นน้ี ไหนเลยจะมีทำงเลือกให้เจ้ำเลือกกันเล่ำ อูหลีได้ยิน 

ก็รู้สึกขบขันโดยแท้

หานเสี่ยวเจาเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจัง "ในเวลาเช่นน้ียังจะเลือกอะไร 

อกี คดิหาทางเอาชวิีตรอดก่อน อย่าได้ตกอยู่ในก�ามอืของโจรลุม่น�า้จงึจะ

ส�าคัญที่สุด"

อูหลีพยักหน้า รู้สึกว่าแม่นางผู้นี้แลดูอ่อนแอไม่อาจทนรับแรงลม 

แต่เมือ่ประสบเหตกุลบัมคีวามคดิความอ่าน อดท่ีจะเกิดความรู้สกึดีขึน้มา 

ไม่ได้

"บ่าวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ บ่าวจะท�าตามคุณหนูทุกอย่าง"

ด้วยเหตุน้ีนายบ่าวสองคนจึงร่วมแรงกันลากศพบนพ้ืนไปยังที่มืด 

แล้วเริ่มลงมือถอดชุดออกจากศพ

อหูลมีองฉากน้ีอย่างนกึสนุก นางออกจากหบุเขาหนนี ้ เดิมทรัีบค�าสัง่

ประมขุหุบเขาให้ไปรวมตวักับอหูลนัทีเ่มอืงจีเ้ฉงิเพ่ือปฏบิตัภิารกิจจบัคน  

จงึได้มาขึน้เรอืล�าน้ี แต่กลบัคาดไม่ถึงว่าจะมาเจอโจรลุม่น�า้ปล้นเรอื เดมิที

นางคิดจะจากไป ทว่าจู่ๆ  กลบัเกิดความอยากรูอ้ยากเหน็ต่อนายบ่าวสตรี

ปลอมเป็นบรุษุคู่นีข้ึน้มา จงึตัดสนิใจรอดูก่อนแล้วค่อยว่ากันอกีที
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ขณะที่หานเสี่ยวเจาและสาวใช้เชว่ียส่ีก�าลังวุ่นกับการถอดเสื้อผ้า

คนตายก็ไม่ทนัระวังตัวให้ดว่ีาไม่ไกลกันน้ันจะมโีจรลุม่น�า้คนหนึง่ถือดาบ

เล่มเขื่องคืบคลานมาหาพวกนางอย่างเงียบเชียบ

ในระยะห่างสบิก้าว จู่ๆ  ร่างของโจรลุม่น�า้ผูน้ัน้ก็แขง็ท่ือ ก่อนท่ีร่างน้ัน 

จะหงายหลงัล้มลงตรงหน้าพวกนาง อหูลีจบัเขาไว้ได้ทันและวางลงบนพ้ืน 

อย่างไร้สุ้มเสียง

ภายใต้แสงไฟ หากมใิช่เพราะเส้นไหมในมอืนางมเีลอืดหยด ก็ยากท่ีจะ

ให้ผูอ้ืน่มองเห็นได้อย่างชดัเจนว่าอาวุธของนางคอืไหมสเีงนิท่ีเลก็ย่ิงเส้นหนึง่

หลังจากจดัการคนรบกวนอย่างไร้สุม้เสยีง อหูลก็ีจบัตาดูพวกนางต่อ 

ราวกับเมือ่ครูเ่ป็นเพียงล�าน�าค่ันเวลาทีไ่ม่ส�าคญับทหน่ึงเท่านัน้

เมื่อหานเสี่ยวเจากับเชว่ียสี่เปลี่ยนเส้ือผ้าเสร็จแล้วก็ลอบลัดเลาะ

ไปยังท้ายเรอื อหูลตีามไปเงียบๆ เช่นกัน ตลอดทางยังแอบช่วยพวกนาง

จัดการโจรลุ่มน�้าไปได้อีกสองคน

นายบ่าวสองคนหลบซ้ายหลีกขวาไปถึงท้ายเรือ หานเสี่ยวเจา 

หันไปเอ่ยกับเชว่ียสี่ "เจ้ารออยู่ท่ีน่ีก่อน ข้าจะกระโดดลงไป" กล่าวไปก็

ท�าท่าจะปีนขึ้นไปบนราวกั้นเรือ

เชว่ียสี่จับมือคุณหนูของนางทันทีพลันกล่าว "ไม่เจ้าค่ะคุณหนู  

บ่าวด�าน�้าเป็น ให้บ่าวไปดูลาดเลาก่อนเถอะเจ้าค่ะ"

"ความสามารถด�าน�า้ของเจ้า ข้าเองก็เป็นคนสอน แน่นอนว่าให้ข้าไป

จะดีกว่า"

"บ่าวมีแรงมาก งานชิงเรือเช่นนี้ให้บ่าวไปเถอะเจ้าค่ะ"

ทัง้สองแย่งกนัไปมา ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน มองออกว่านายบ่าวคูน้ี่ 
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มนี�า้จติน�า้ใจต่อกัน ยามเผชญิหน้ากับช่วงเวลาตัดสนิเป็นตายยังคงค�านึงถึง

อกีฝ่ายก่อน นบัว่าหาได้ยากย่ิง

อูหลอียากบอกพวกนางว่าไม่ต้องแย่งกัน เพราะไม่ว่าผูใ้ดกระโดด 

ลงไปก็ไม่รอดแน่

ทัง้สองยืนกรานไม่ยอมกัน สุดท้ายหานเสีย่วเจาจงึเปลีย่นไปบอกว่า  

"มสิูเ้อาอย่างนี ้พวกเรากระโดดลงไปพร้อมกนัเถิด"

เชวี่ยสี่พยักหน้าทันควัน "เจ้าค่ะ บ่าวจะไปพร้อมกับคุณหนู"

เชว่ียสีป่ระคองหานเสีย่วเจา ขณะทีก่�าลังปีนข้ึนราวก้ันเรือ ไหนเลย

จะคาดคดิ หานเสีย่วเจาฉวยโอกาสตอนท่ีเชวีย่สีไ่ม่ทนัระวงั จู่ๆ  ก็ผลกันาง

ออกแล้วกระโดดลงไปโดยไม่ลงัเลแม้แต่น้อย

"คุณหนู!" เชวี่ยสี่ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความตื่นตระหนก

เวลาเดียวกับที่หานเสี่ยวเจากระโดดลงไป อูหลีที่หมอบอยู่บน

หลงัคาห้องพักก็สะบดัไหมเงนิในมอืออกไปเช่นกัน ไหมเงนิน้ีเป็นท้ังอาวธุ

สังหารคนและยังเป็นเครื่องมือช่วยคนได้เช่นกัน เส้นไหมเปรียบเสมือน

ตาข่าย โอบเอวหานเสีย่วเจาดงึขึน้มาด้านบน อหูลย่ืีนสองมอืออกไปรบั

หญิงสาวร่างน้อยเข้ามาในอ้อมแขนอย่างนุ่มนวล

"คนงาม กระโดดลงไปจะตายเอาได้นะ" เสียงนุ่มมเีสน่ห์ใสกระจ่าง

แฝงด้วยเสียงหวัเราะเบาๆ อันน่าหลงใหล ประดุจเสียงพิณดงัแว่วในราตรี

มืดมิดก�าลังสั่นคลอนก้นบึ้งของใจคนอย่างแผ่วเบา

จู่ๆ  กพ็บกับหญิงสาวแปลกหน้าผูน้ี้ หานเสีย่วเจาทีโ่ดนอุม้อยู่ในอก

พลนัตะลงึงนั นิง่อึง้มองอกีฝ่าย ขณะทีอ่หูลใีนตอนน้ีเองก็มองเหน็ใบหน้า

ฝ่ายตรงข้ามได้ชัดเจนแล้ว ในใจคิดว่าช่างเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาสะสวย 
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โดยแท้ ต่อให้ปลอมเป็นบุรุษก็ยังปิดบังความจริงที่ว่าแม่นางผู้นี้เป็น 

โฉมสะคราญไว้ไม่ได้

หานเสี่ยวเจามองอีกฝ่ายอย่างตกตะลึง หญิงสาวท่ีอุ ้มนางอยู ่

มีใบหน้าเป่ียมเสน่ห์ ยามดวงตาหงส์คู่งามชายมองนางอย่างแย้มย้ิม 

คล้ายกับจะดึงดูดจิตวิญญาณของนางได้

อูหลีปล่อยหานเสี่ยวเจาลง ชี้ไปยังด้านล่างพลางเอ่ยกับคนงาม 

"โจรลุม่น�า้ด้านล่างถือหอกไว้ ยามเหน็คนก็จะแทง หากเจ้ากระโดดลงไป

จริง จะถูกแทงเป็นโพรงเอาได้"

หานเสี่ยวเจาหลุดจากภวังค์ นางกับเชวี่ยสี่มองตามทิศที่อูหลีชี้ไป 

ภายใต้แสงไฟประเดีย๋วสว่างประเด๋ียวมดื คราแรกยังมองไม่ชดั แต่รออยู่

อีกครู่หนึ่งก็มองเห็นผิวทะเลสาบที่อาบย้อมไปด้วยสีเลือดทั้งผืน ทุกที่ 

เต็มไปด้วยศพลอยอยู่

ประจวบเหมาะทีพ่วกนางมองเห็นโจรลุ่มน�า้คนหน่ึงใช้หอกยาวในมอื

แทงทะลชุายหนุม่ผ่านน�า้ ชายผูน้ัน้สหีน้าบิดเบีย้วด้วยความเจบ็ปวดทรมาน 

เหล่าโจรลุม่น�า้ทีอ่ยู่ข้างๆ คนแทงแผดเสยีงหัวเราะลัน่ ภาพอนัโหดเหีย้ม

อ�ามหติน้ันชวนให้คนเห็นต้องอกสัน่ขวัญผวา

หานเสี่ยวเจากับเชว่ียสี่ต่างสูดหายใจเฮือกอย่างเสียขวัญ สีหน้า

หวาดกลัว

อหูลเีหน็ว่าทัง้สองต่างก็เข้าใจเรือ่งราวดแีล้ว นางพลนัหวัเราะร่วน

กล่าวว่า "ไม่อยากตายก็ตามข้ามาเถิด" พอท้ิงประโยคนีไ้ว้ นางก็หมนุตวั

ออกเดินทันที

หานเสี่ยวเจากับเชว่ียสี่นิ่งอึ้งไปท้ังคู่ ก่อนจะได้สติกลับคืนมา  
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รีบตามนางไปโดยไม่กล่าวอะไรแม้สักค�า

อูหลีเห็นพวกนางตามมาก็พลันยิ้มพราย

แม้การพาคนอีกสองคนหนีตายไปด้วยกันออกจะยากเย็นอยู่บ้าง 

แต่ยังคงไม่เกินความสามารถของนาง ย่ิงไปกว่านั้นหากให้นางเห็น 

โฉมสะคราญตกยากโดยไม่ช่วยเหลอื นางยังหกัใจไม่ได้จรงิๆ จงึพาเดนิทาง

ไปด้วยกันเสียเลย

ระหว่างทางนางยังจัดการโจรลุ่มน�้าไปอีกสามคน ล้วนปลิดชีพ 

ในกระบวนท่าเดยีว รวดเรว็ฉบัไวไม่ชกัช้า ท้ังท่ีเป็นการส่งคนไปพบพญายม

แต่เมือ่นางเป็นผูก้ระท�าก็แฝงด้วยความสง่างามท่ีเกินกว่าจะกล่าวออกมาได้

ทัง้สองคนเหน็ฝีมอืล�า้เลศิปานนีข้องอหูล ี ต่างมสีหีน้าตกตะลงึ แม้

หวาดกลัวแต่ไม่มีการร�่าไห้หรือร้องตกใจเสียงหลง เพียงคอยตามนาง 

ไปติดๆ ท�าให้อูหลีพอใจอย่างมาก และยิ่งยินดีช่วยเหลือพวกนาง

อหูลนี�าพวกนางมาตรงหน้าถังไม้เปล่า เปิดฝาออกก่อนสัง่คนข้างหลงั

ทัง้สอง "เข้าไปหลบ"

ถังไม้นี้เพียงพอจะบรรจุหญิงสาวบอบบางสองคน หานเสี่ยวเจา 

ไม่พูดพร�า่ท�าเพลงพลนัแทรกตัวเข้าไปในถังไม้อย่างเชือ่ฟัง จากนัน้เชว่ียส่ี 

ก็แทรกตัวตามเข้าไป

"อยู่ข้างในก่อน รอข้ามาหาพวกเจ้า อีกประเด๋ียวจะโคลงเคลงอยู ่

สกัหน่อย จ�าไว้ ไม่ว่าเกิดอะไรขึน้อย่าได้ส่งเสยีง เข้าใจหรือไม่" อหูลีก�าชบั

ด้วยสีหน้าขึงขัง

ทั้งสองรีบพยักหน้า นางว่าอะไร ทั้งสองก็ว่าตามนั้น

อหูลพีอใจในความร่วมมอืของพวกนางอย่างย่ิง ไม่พูดให้มากความ
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อีก รีบปิดฝาถังไม้ ด้านในถังไม้พลันตกสู่ความมืดมิดถึงข้ันท่ีเอื้อมมือ 

ออกไปก็ยังมองไม่เห็นนิ้วทั้งห้า ได้ยินเพียงเสียงหายใจของทั้งสองคน

เชว่ียสีพู่ดเสยีงค่อย "คุณหน ูนางขังพวกเราไว้ในถังไม้ จะไม่สนใจ

พวกเราแล้วใช่หรือไม่"

"เมือ่ครูน่ีน้างช่วยพวกเราไว้ ย่อมไม่อาจไม่สนใจไยดพีวกเรา อกีทัง้

เจ้าคดิด ู ด้วยฝีมอืของนาง หากต้องการท�าร้ายพวกเราจรงิกง่็ายดายมาก 

เพียงดาบเดียวก็ปลดิชวิีตน้อยๆ ของพวกเราได้แล้ว ไยต้องพาพวกเราหนี

ให้ยุ่งยากวุ่นวายปานนี้ด้วยเล่า"

เชว่ียสีรู่ส้กึว่าคุณหนูพูดมเีหตุผล จึงรับค�าเสียงเบา "บ่าวเช่ือคณุหนู

เจ้าค่ะ"

ทั้งสองคนนั่งรออย่างเงียบเชียบอยู่ในถังไม้ ไม่ทันไรก็สัมผัสได้ว่า

ถังไม้ก�าลังเคลื่อนท่ี ฉับพลันหลังจากการหมุนโคลงและสั่นอย่างรุนแรง

ระลอกหนึง่ ก็ตามมาด้วยความรูส้กึดิง่ลงกะทนัหนั ท�าให้หวัใจของพวกนาง

บีบรัดทรมาน กระนั้นยังไม่ทันหอบหายใจพัก ถังไม้ก็สั่นข้ึนลงรุนแรง 

อีกระลอก จวนเจยีนจะสะเทอืนให้อวัยวะห้ากลัน่หกกรอง* ของพวกนาง

แยกออกจากกันแล้ว

เคราะห์ดีท่ีถังไม้น้ียัดร่างของพวกนางไว้ได้สองคน เมื่อท้ังสอง 

กอดกันแน่น การชนปะทะของร่างกายจึงไม่มาก กลับเป็นเสียงตะโกน

เข่นฆ่าด้านนอกที่ชวนให้อกสั่นขวัญหายประหน่ึงดังอยู่ข้างหู จวบจน 

เสียงเข่นฆ่านั้นค่อยๆ ไกลห่างออกไป

* อวัยวะห้ากลัน่หกกรอง หรอืห้าตนัหกกลวง เป็นค�าเรยีกรวมอวัยวะภายในตามต�าราแพทย์แผนจนี ห้ากลัน่ 
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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พวกนางยงัคงอยู่น่ิงไม่ขยับ ท่ามกลางความมดืได้ยินเพียงเสยีงหายใจ

และเสยีงหวัใจเต้นของกันและกัน

ผ่านไปเน่ินนานเพียงไรน้ันก็สุดจะรู้ จู่ๆ ถังไม้ก็ถูกคนเคาะทีหนึ่ง  

ทั้งสองตกใจกอดกันกลมอีกครั้ง กระทั่งลมหายใจยังหยุดนิ่ง

พรบิตาท่ีฝาของถังไม้เปิดขึน้ หานเสีย่วเจาปราดมองไปเห็นใบหน้า

ของจอมยุทธ์หญิง สองตาเปล่งประกายด้วยความตืน่เต้นระคนดใีจ พร้อมกับ

เผยรอยยิ้มออกมา

อูหลีกวาดตามองใบหน้าเล็กตรงหน้าพลันย้อนคิดถึงตอนวัยเด็ก  

นางเก็บจิง้จอกน้อยแรกเกิดตวัหนึง่ได้บนเขา เลีย้งอาหารไม่ก่ีวนัจิง้จอกน้อย

ตัวนั้นก็เห็นนางเป็นแม่ ตามติดนางท้ังวัน หากนางออกไปข้างนอก 

สองสามวัน หลังจากกลับมาแล้วจิ้งจอกน้อยจะใช้สีหน้านี้จ้องมองนาง  

ชวนให้นางรูส้กึเอ็นดูย่ิงนกั

"เอาล่ะ ออกมาได้แล้ว"

อูหลียื่นมือไปดึงทั้งคู่ออกมาทีละคน พาขึ้นบนเรือเล็กที่นางชิงมา

คงเป็นเพราะอยู่ในถังไม้ท่ีโคลงเคลงจนเวียนหัว ทั้งตอนข้ึนเรือ 

พ้ืนก็ยังไม่มัน่คง ขาของหานเสีย่วเจาจงึสะดดุทหีนึง่ โชคยังดทีีอ่หูลตีาเรว็

มือไวเข้าไปโอบหานเสี่ยวเจาได้ทันท่วงที

หานเสี่ยวเจาเอ่ยเสียงอ่อนอย่างซาบซึ้ง "ขอบคุณ" จากนั้นนางก็ 

รีบนั่งให้ดี แล้วจับมือกับเชวี่ยสี่เพื่อป้องกันไม่ให้พวกตนตกน�้า

หลงัหานเสีย่วเจานัง่มัน่คงแล้วกเ็ริม่กวาดตามองรอบด้าน เหน็ถังไม้ 

ลอยอยู่จ�านวนมากบนผิวทะเลสาบ และพบว่าเรอืล�าเลก็ทีน่างน่ังอยู่ตอนนี้

ห่างจากเรอืสนิค้าล�าใหญ่น้ันไกลมากแล้ว
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นางพลันกระจ่างแจ้งในใจ ที่แท้จอมยุทธ์หญิงก็ให้นางกับเชว่ียสี่

ซ่อนตวัในถังไม้ จากนัน้โยนลงจากเรอืพร้อมถังไม้อืน่ๆ ซึง่ปะปนอยู่ในน�า้

มากมาย อีกท้ังอาภรณ์บนตัวจอมยุทธ์หญิงก็เปียกชื้น จึงกระจ่างชัดว่า

หลงัจากหญิงสาวโยนถังไม้ลงน�า้แล้วก็กระโดดตามลงมา ชงิเรอืเลก็ล�าหน่ึงได้ 

ก็มารบัพวกนาง จอมยุทธ์หญิงช่างกระท�าการได้ปราดเปรียวงดงามย่ิงนัก

อูหลีพายเรือไประยะหน่ึง ในที่สุดก็เข้าเทียบบริเวณน�้าตื้น นาง

กระโดดลงไปเอือ้มมอืลากเรอืเลก็มาจนถึงรมิฝ่ัง เมือ่พาพวกนางขึน้ฝ่ังแล้ว 

จึงได้สั่งการทั้งคู่ว่า "รอข้าอยู่นี่ อย่าได้ไปไหนตามใจ เข้าใจหรือไม่"

ทั้งสองคนพยักหน้าทันที

อูหลีส�าทับเสร็จก็เดินหายไปอย่างรวดเร็ว ผ่านไปราวสองเค่อ*  

นางก็รุดกลับมา ในมือมีชุดหญิงชาวบ้านเพิ่มมาสองชุด

นางกวาดตามองรอบทศิ กลบัไม่เห็นเงาทัง้สองคน ในใจอดบบีรดั

ไม่ได้ ทนัใดน้ันก็ได้ยินเสยีงกรอบแกรบแว่วมาจากพงหญ้าใกล้ๆ หันไปมอง 

ก็เห็นด้านหลังพงหญ้ามีใบหน้าของคนสองคนโผล่ออกมา ดวงตาสองคู่

ก�าลังเพ่งมองนางพลางกลอกตาเร็ว ซึ่งก็คือนายบ่าวท้ังสองที่นางก�าลัง 

ตามหาอยู่

อูหลีโล่งใจเปลาะหนึ่ง กวักมือเรียกพวกนาง "ข้าเอง ออกมาเถิด"

หานเสี่ยวเจากับเชว่ียสี่ประคองกันเดินออกจากพงหญ้า รีบร้อน 

เดินมาทางอูหลีก่อนร้องดีใจ "จอมยุทธ์หญิง!"

"ถอดชุดของโจรลุ่มน�้าออก เปลี่ยนเป็นชุดนี้" อูหลียัดเส้ือผ้าในมือ

ให้พวกนาง

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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ทั้งสองคนไม่กล่าวค�า พลันถอดเสื้อผ้าบนตัวอย่างว่าง่าย

อูหลีเลิกค้ิว เดิมคิดว่าหญิงสาวสองคนนี้เปล่ียนเส้ือผ้าข้างนอก 

จะชักช้ายืดยาดเสียอีก คิดไม่ถึงพวกนางกลับคล่องแคล่ว ไม่อิดออด

แม้แต่นดิเดยีว ชวนให้อหูลรีูส้กึว่าการตดัสนิใจช่วยพวกนางน้ันเป็นสิง่ท่ี

ถูกต้อง

อูหลีจุดกลักไฟ เผาชุดของโจรลุ่มน�้าเสีย จากนั้นจึงพาพวกนาง 

ไปหาเรือนของชาวบ้านสักแห่งเพื่อพักค้างคืน

เรือนชาวบ้านหลังน้ีเป็นของแม่ม่ายกับลูกชายวัยเก้าปี อูหลี 

ให้เงนิส�ารดิกับท่านป้าไปหนึง่พวง แล้วขอชดุสะอาดมาให้หานเสีย่วเจากับ

เชว่ียสีส่องชดุ เพ่ือให้พวกนางสวมหลงัอาบน�า้เสรจ็ พร้อมกับกินอาหารร้อนๆ 

รองท้อง

ท่านป้าได้เงนิส�ารดิก็ปลาบปลืม้อย่างย่ิง เหน็คนทัง้สามล้วนเป็นสตรี 

จงึค่อยวางใจยกห้องใหญ่ทีส่ดุให้พวกนางนอน ส่วนนางก็พาลกูชายไปนอน

อกีห้องหนึง่

อูหลใีช้น�า้ร้อนอาบน�า้ จดัการตนเองอย่างง่ายๆ แล้วเดนิออกมาจาก

หลงัฉากก้ัน

หานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่ทั้งสองคนต่างตะลึงงัน เพราะยามนี้ 

ร่างกายอูหลีไม่มีผ้าคลุมเลยสักชิ้น

ต่อให้เป็นหญิงสาวดุจเดียวกัน หานเสี่ยวเจาก็ยังคงหน้าแดงและ 

ท�าตวัไม่ถูกอยู่บ้าง ส่วนเชว่ียส่ีท่ีปรนนิบตัคิณุหนูมาต้ังแต่เลก็ ย่อมคุ้นเคย 

กับการมองร่างกายเปลือยเปล่าของสตรี กระน้ันการได้เห็นหญิงสาว 
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เปิดหน้าอกอย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยเช่นนีก็้ยังท�าให้เบกิตากว้างจบัจ้องอหูลี

อย่างตื่นตะลึง

อูหลีเติบโตในหุบเขาหมื่นบุปผาต้ังแต่เล็ก นางวิ่งอยู่ในป่าเขา 

ตั้งแต่เด็ก ยามพบบ่อน�้าแร่บนภูเขาก็ล้วนถอดเสื้อผ้าจนหมด แล้ว 

กระโดดลงไปเล่นน�้ากับบรรดาพ่ีสาวน้องสาวทันที จึงท�าตามอ�าเภอใจ 

จนเคยชินมาตั้งแต่ต้น

นางรปูร่างดีมาก อวบอดัได้สดัส่วน ทีซ่ึง่ควรอวบอิม่ก็อวบอิม่ ทีซ่ึง่

ควรบอบบางอรชรก็บอบบางอรชร เมือ่เหน็สหีน้าแดงระเรือ่ของพวกนาง

คล้ายเขนิอายก็ไม่รูส้กึติดใจ เพียงชายตามองพวกนางพลางย้ิมกรุม้กริม่

หานเสีย่วเจาเหลอืบเหน็ชดุเปียกท่ีพาดอยู่บนฉากบงัตา ทนัใดน้ัน

ก็ได้สติ นางเอ่ยอย่างละอายใจ "ดีท่ีจอมยุทธ์หญิงช่วยพวกเรา ยังล�าบาก

ท�าให้ท่านชุดเปียก เชวี่ยสี่ไปขอยืมชุดจากท่านป้ามาชุดหนึ่ง"

"ไม่ต้อง ชดุสะอาดของท่านป้าสวมบนตวัพวกเจ้าสองคนหมดแล้ว  

ข้าใช้น่ีแก้ขัดไปก่อนก็พอ" อหูลีพูดจบก็หยิบผ้าผนืหน่ึงขึน้มาห่อตัว ผกูปม 

เผยไหล่และขาทั้งสองข้าง แม้ปกปิดหน้าอกและส่วนล่างแล้ว แต่ยังคง 

ยากท่ีจะปกปิดประกายวสนัต์อนัเย้ายวน โดยเฉพาะสองจดุตรงทรวงอก 

ทีม่องเหน็แจ่มชดัย่ิงนกั เผยเรอืนร่างงามดึงดดูใจ เป่ียมเสน่ห์เหลอืแสน

หานเสีย่วเจาพลนัตระหนกัได้ ท่ีแท้จอมยุทธ์หญิงเอาเสือ้ผ้าสะอาด

ที่มีอยู่เพียงสองชุดให้นางกับเชวี่ยสี่สวมแล้ว จึงยิ่งละอายใจ

"ล�าบากจอมยุทธ์หญิงแล้ว"

อูหลีโบกมือไปมา พูดอย่างไม่ใส่ใจนัก "เรื่องเล็กน้อยเท่าน้ัน  

ไม่จ�าเป็นต้องเรียกข้าว่าจอมยุทธ์หญิง ข้าชื่ออูหลี พวกเจ้าเล่า?"
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"ข้าชื่อหานเสี่ยวเจา นางเป็นสาวใช้ของข้าชื่อเชวี่ยสี่"

"หลังจากน้ีพวกเจ้ามีแผนการอย่างไร" อูหลีนั่งเอกเขนก มือหน่ึง 

เท้าคาง ท่าทางเกียจคร้าน ในความงามลออเจ็ดส่วนมีความห้าวหาญ 

อยู่สามส่วน

นางเพียงถามไปส่งเดช แต่หานเสี่ยวเจากลับตอบอย่างจริงจังยิ่ง

"พวกเราคิดจะไปเมืองจี้เฉิง" หากไม่เจอโจรลุ่มน�้าเข้า เรือสินค้า 

ที่พวกนางนั่งก็จะถึงเมืองจี้เฉิงในอีกสามวันให้หลัง

แน่นอนว่าอูหลีรู้ว่าพวกนางต้องการที่จะไปเมืองจี้เฉิงถึงได้น่ังเรือ

ล�าเดยีวกัน แต่ท่ีนางถามก็เพ่ือจะได้รูถึ้งเป้าหมายในการไปเมอืงจีเ้ฉิงของ

พวกนาง

"พวกเจ้าจะไปท�าอะไรที่เมืองจี้เฉิงหรือ"

หานเสี่ยวเจาลังเลชั่วครู่จึงเอ่ยตอบ "ไปหาคน"

"เยี่ยมญาติ?"

หานเสีย่วเจามไิด้เอ่ยค�า เพียงพยักหน้าเบาๆ นางก้มหน้า มมุปาก 

ยกยิ้มขึ้นโดยไม่รู้ตัว รอยยิ้มนี้ถูกอูหลีจับสังเกตได้อย่างรวดเร็ว

"อย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการไปหาคนที่เจ้าต้องใจ!"

หานเสี่ยวเจานิ่งอึ้งไป ใบหน้าแดงเรื่อ "ไม่ใช่..."

อูหลีส่ายหน้า "กระท่ังโป้ปดยังไม่เป็น การแสดงออกของเจ้า 

ขายความคิดเจ้าออกมาแล้ว"

หานเสี่ยวเจาอับจนค�าพูดชั่วขณะ ถูกคนอ่านใจออกเช่นนี้ย่อม 

ท�าตัวไม่ถูกอยู่บ้าง กระนั้นกลับคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะกล่าวถ้อยค�า 

น่าตกใจออกมาอีก
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"ที่แท้เจ้าหนีออกจากบ้านมาเพราะบุรุษผู้หนึ่งนี่เอง"

เมื่อได้ฟังวาจานี้แล้ว หานเสี่ยวเจาพลันตะลึงงันราวกับไม่รู ้ว่า 

ควรท�าเช่นไรดี ท่ามกลางแววตาเจอืรอยย้ิมของอกีฝ่าย ดวงหน้าของนาง 

ก็แดงปลั่งดั่งโลหิต เรียกว่าไม่ทันบังคับก็สารภาพออกมาเอง

นี่ก็คือ 'หญิงลุ่มหลงในรักเดินทางไกลพันลี้* มาพบชายในดวงใจ' 

ตามท่ีนักเล่านิทานในตลาดหรือนิยายรักเอ่ยถึง เมื่ออูหลีซักถาม 

จนกระจ่างชัดก็ไม่สงสัยใคร่รู้อีก อ้าปากหาวอย่างเกียจคร้าน

"รูแ้ล้ว ข้าไปส่งพวกเจ้าพบชายคนรกัทีเ่มอืงจีเ้ฉงิก็แล้วกัน! รบีนอนเถิด 

นอนอิม่ดต่ีอการเดนิทางพรุง่น้ี" นางไม่ถามมากความอกี เพียงปรบัท่าทาง

แล้วก็เอนตัวลงนอน หลบัตาเข้าสูห้่วงนทิราในทนัที

ท้ังสองยังคงตะลึงอยู่ตรงน้ัน เมื่อเห็นจอมยุทธ์หญิงนอนแล้ว  

หลังสบตากันวูบหนึ่งก็เอนกายลงนอนอย่างเงียบๆ

หลังจากท่ีหานเสี่ยวเจาหลับไปแล้ว อูหลีพลันลืมตาข้ึน นาง 

ลกุข้ึนนัง่อย่างเงียบเชยีบ มองส�ารวจดวงหน้างดงามไร้ราคน้ีีโดยละเอยีด 

อดส่ายหน้าไปมาไม่ได้

ดูรูปโฉมนี้ต่อให้ปลอมเป็นบุรุษก็ง่ายที่จะถูกเปิดโปงฐานะสตรี 

เคราะห์ดีทีม่าเจอนาง มเิช่นนัน้หญิงสาวงามพริง้ดจุบปุผาดัง่หยกงามผูน้ี้

คงตกอยู่ในมอืโจรลุม่น�า้ หากไม่ถูกจบัไปเป็นฮหูยินกองโจรก็คงถูกขายแก่ 

หอโคมเขียว

ดจูากกิรยิาท่าทางและเส้ือผ้าของแม่นางผูน้ีก็้รู้ได้ว่ามาจากตระกูลมัง่ม ี

หญงิสาวเลอืกท่ีจะไม่อยู่อย่างสขุสบายในห้องหอ กลบัยอมเสีย่งอนัตราย

* ลี ้(หลี)่ หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจนี เท่ากับความยาว 15 อิน่ เทียบได้กับระยะทางประมาณ 500 เมตร
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แอบหนีออกจากบ้านด้วยตนเอง เวลานีอ้หูลปีระหลาดใจ ไม่รู้ว่าบุรุษท่ีท�าให้

คุณหนูตระกูลใหญ่ผู้หน่ึงทิ้งความหรูหราสูงส่งเดินทางไกลจากบ้านมา 

จะเป็นคนเช่นไรกัน

เมือ่คดิถึงตรงน้ีอหูลก็ีหยักรมิฝีปากย้ิม นางกับหานเสีย่วเจาแค่พบกัน

โดยบังเอิญเท่านั้น ช่วยเหลือพวกนางเป็นเพียงความคิดชั่ววูบขณะหน่ึง  

อีกทั้งแม่นางผู้นี้นางเห็นแล้วรู้สึกเจริญตาย่ิง อย่างไรเสียก็ทางเดียวกัน  

นางพาพวกนางไปเมอืงจีเ้ฉงิก็แล้วกัน!

อูหลีหลับตาลง บิดขี้เกียจทีหนึ่ง แล้วหลับฝันถึงโจวกง*

หลังผ่านการต่อสู ้ทางน�้ามาหน่ึงคืน โจรลุ ่มน�้าที่แต่เดิมคิดว่า 

การปล้นเรอืเท่ียวนีจ้ะได้ร�า่รวยมหาศาล ไหนเลยจะรู้ต๊ักแตนจ้องจบัจกัจัน่ 

นกขมิน้อยู่ด้านหลงั** พวกเขาเพ่ิงปล้นเรอืสนิค้าส�าเรจ็ เรอืทางการก็ล้อม

เข้ามาทันที

บรรดาโจรลุ ่มน�้าที่รอดชีวิตแต่ละคนหากไม่คุกเข่าก็นอนราบ  

ด้านหลังมีหอกยาวจ่ออยู่ พวกเขาท่ีเดิมก�าเริบถือดี บัดนี้ไม่หลงเหลือ 

ท่าทียโสโอหังอีก แต่ละคนกลายเป็นก้อนเนื้อรอเชือดอยู่บนเขียง

เหล่าทหารตรวจสอบจ�านวนคนทีละคน งมศพท่ีลอยอยู่บน 

ผวิทะเลสาบ น�า้ในทะเลสาบถูกเลอืดสดย้อมเป็นสีแดง ยามทอดสายตา

มองไปช่างน่าประหว่ันพรัน่พรงึย่ิง

* โจวกง เป็นนกัปกครองในสมยัโบราณทีข่่งจือ่ (ขงจือ๊) เคารพเลือ่มใสและหวังให้บ้านเมอืงเป็นดังเช่นท่ีโจวกง
วางรูปแบบไว้ จึงเป็นบุคคลที่ข่งจื่อฝันถึงบ่อยๆ เป็นที่มาของค�าเปรียบเปรยการหลับฝันก็คือการไปพบเจอ 
โจวกง คล้ายกับที่คนไทยมักเปรียบว่าไปเข้าเฝ้าพระอินทร์
** ตัก๊แตนจ้องจบัจกัจัน่ นกขมิน้อยู่ด้านหลงั หมายถึงกระท�าการโดยมองแต่ประโยชน์ตรงหน้า ไม่คดิเผือ่ให้
รอบด้าน ไม่ค�านึงถึงอันตรายที่อาจซุ่มซ่อนอยู่ข้างหลัง
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คนทีร่อดชวีติจากเรอืสนิค้ารวมตัวอยู่อกีที ่ แม้ได้รบัความช่วยเหลือ 

ทว่าผ่านความตื่นกลัวมาหนึ่งคืน แต่ละคนจึงมีใบหน้าซีดเผือด สองตา

ไร้ประกาย

หานอี่เทียนน่ังยองๆ อยู่บนดาดฟ้าเรือ ก�าลังมองประเมินอาภรณ์

บนพืน้สองชดุอย่างละเอยีด ชดุนีแ้ม้เป็นชดุบรุษุ ทว่ารปูทรงชดุกลบัเป็น

ชุดส�าหรับคนผอมบางที่มีความสูงเทียบเท่าสตรีทั่วไป

"คุณชายใหญ่ ชุดทั้งสองนี้คือชุดของคุณหนูกับเชว่ียสี่ตอนขึ้นเรือ

ขอรับ" หานอู่คนสนิทใช้เสียงท่ีได้ยินเพียงแค่สองคนรายงาน คนของ 

พวกเขาตรวจสอบรอบรศัมร้ีอยลีแ้ล้ว ไม่พบร่องรอยของคุณหนกัูบเชว่ียสี่ 

พบเพียงอาภรณ์สองชุดนี้เท่านั้น

หานอีเ่ทยีนตรกึตรอง เสือ้ผ้าสมบรูณ์หมดจด ไร้ร่องรอยฉกีกระชาก 

แสดงว่าสมคัรใจถอดออกเอง เสือ้ผ้าไร้รอยคราบเลอืด แสดงว่าไม่ได้รบั 

การกดขี่ทรมาน ที่ประจวบเหมาะคือด้านข้างเสื้อผ้ายังมีศพโจรลุ่มน�้า 

อีกสองศพ เสื้อผ้าบนตัวถูกถอดออกไป

เหน็ชดัย่ิงว่าพวกนางเปลีย่นไปสวมชดุของโจรลุม่น�า้ หมายปลอมตวั

อ�าพรางป้องกันเขา

หานอี่เทียนขมวดคิ้วแน่น ตลอดทางมานี้เขาพาคนสนิทและ 

ก�าลังคนไล่ตามเบาะแสมาจนถึงที่นี่ น่าเสียดายที่ช้าไปเพียงก้าวหนึ่ง  

จึงได้ตามหาน้องสาวกับสาวใช้ไม่พบ หาพบเพียงเสื้อผ้า

เขาลกุขึน้ ตรวจสอบโดยรอบอย่างละเอยีดต่อ เดนิไประยะเจด็ก้าว 

ทีน่ั่นมศีพโจรลุม่น�า้อีกศพหนึง่ ศพน้ีวิธีตายดปูระหลาดย่ิง ไม่ใช่แผลจาก

คมดาบ และหาได้เป็นรอยแทงจากหอก บาดแผลถึงแก่ชีวิตของผู้ตาย
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อยู่ที่ล�าคอ

เขาย่อตัวลง ตรวจดูรอยเลอืดบนล�าคอผูต้ายอย่างถ่ีถ้วน รอยแผล

แนวนอนแต่กลบัไม่ขาดสะบัน้ วธีิการฆ่าคนพรรค์น้ีเด็ดขาดหมดจดสดุแสน 

ตายเรว็...ซ�า้ยังไร้สุม้เสยีง

หานอี่เทียนหรี่ดวงตาเหยี่ยวอันเฉียบคมมองรอยตัดท่ีเฉียงข้ึนบน 

แสดงว่าผู้สังหารลงมือจากด้านหลัง หากมิใช่ร่างกายสูงใหญ่เป็นพิเศษ 

ยามนั้นตัวจะต้องอยู่บนที่สูงเป็นแน่

เขาเงยหน้าขึ้น ชายตามองหลังคาห้องพักด้านข้างพลันลุกข้ึนยืน 

ก่อนสะกิดปลายเท้าทะยานร่างไปด้านบนอย่างง่ายดาย จากน้ันจึงพบว่า

จากมมุนีไ้ม่เพียงสะดวกแก่การลอบโจมต ี ยังมองเห็นศพทีโ่ดนถอดเสือ้ผ้า 

ทั้งสองศพได้อีกด้วย

คิ้วของหานอ่ีเทียนท่ีเดิมทีคลายออกแล้วขมวดเข้าหากันอีกครั้ง 

ใบหน้าคมคายเปลี่ยนเป็นถมึงทึง มีคนยืนมองน้องสาวเขาถอดเส้ือผ้า 

จากทีน่ี ่ คนผูน้ี้อาจบงัเกิดจติอกุศล เมือ่คดิถึงตรงน้ีท่ัวร่างเขาก็แผ่ไอสงัหาร

เข้มข้น

หานอีเ่ทียนส�ารวจทีเ่ดมิอย่างละเอยีด สดุท้ายสายตาก็จบัอยู่ท่ีจดุหนึง่ 

ก่อนย่ืนมอืไปหยิบผมเส้นหนึง่บนพืน้ เส้นผมเลก็ยาว ความยาวประมาณ

หกชุน่*

เขาล้วงผ้าเช็ดหน้าออกมา เก็บผมเส้นนี้ไว้ในสาบเสื้อ

"คณุชายใหญ่ ท่านนายอ�าเภอมาแล้วขอรบั" หานลิว่คนสนิทอกีคนหน่ึง

เข้ามารายงานด้วยเสยีงค่อย

* ชุน่ เป็นหน่วยมาตราวัดของจนีสมยัโบราณ เทยีบความยาวประมาณ 1 น้ิว ระยะ 10 ชุน่เป็น 1 ฉือ่ (เชยีะ)
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หานอี่เทียนเหลียวหลังไปมองก็เห็นใต้เท้าจางเดินมาหาเขาพร้อม

ผู้บัญชาการโจว

"คณุชายหาน" ใต้เท้าจางประสานมอืทักทายเขาอย่างกระตอืรือร้น  

ผู้บัญชาการโจวที่อยู่ด้านข้างก็มีรอยยิ้มประจบเช่นกัน

หานอี่เทียนหันไปทางทั้งคู่ ก่อนพยักหน้าให้ทั้งสองคน

"ท่านทัง้สองล�าบากแล้ว โจรลุม่น�า้กลุม่นีเ้ป็นภัยมาเน่ินนาน บดัน้ี

กวาดล้างจนหมดสิ้น เป็นความดีความชอบใหญ่หลวงเรื่องหนึ่งโดยแท้ 

ขอแสดงความยินดีกับใต้เท้าจางและผู้บัญชาการโจวล่วงหน้าด้วย"

"มิกล้า ก�าจัดทุกข์เพ่ือราษฎรถือเป็นหน้าที่ของนายอ�าเภอ ครั้งนี้

จับกุมโจรลุ ่มน�้ากลุ ่มน้ีได้ในคราวเดียว ท้ังหมดก็ด้วยอาศัยอุบายท่ี 

ผูบ้ญัชาการโจวเสนอ ล่อให้โจรลุม่น�า้มาติดกับ ถึงได้ปราบปรามราบคาบ

เช่นนี้"

ผู้บัญชาการโจวได้ยินก็รีบร้อนยกมือประสานเอ่ยอย่างถ่อมตัว  

"มกิล้า เรือ่งน้ีส�าเรจ็ได้เป็นเพราะใต้เท้าจางปราดเปรือ่ง สวรรค์มตีา เป็น

บุญวาสนาของราษฎร"

หานอี่เทียนยิ้มน้อยๆ พลันเอ่ยขึ้น "พวกข้าประจวบเหมาะผ่านมา 

ยังท่ีแห่งนี้จึงเข้ามาดู หลังกลับเมืองหลวงแล้วข้าจะรายงานต่อท่านพ่อ 

ใต้เท้าจางกับผูบ้ญัชาการโจวมคีวามดคีวามชอบในการกวาดล้างโจรลุ่มน�า้ 

ย่อมต้องได้ยินถึงพระกรรณฝ่าบาท ฝ่าบาทจะต้องทรงตกรางวลัอย่างงาม

เป็นแน่"

ทั้งสองได้ฟังก็พลันประสานมือโค้งกายเอ่ยมิกล้าเป็นพัลวัน ทว่า

ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
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หานอี่เทียนพูดคุยพอเป็นพิธีกับพวกเขาสองสามประโยคและ 

ไม่พูดมากความ จากนั้นควบม้าอย่างปราดเปรียว พาก�าลังคนของตน

จากไป

ทันทีที่หันหลังให้พวกเขา สีหน้าหานอี่เทียนก็ขรึมลง

"หานอู่"

"ขอรับ คุณชายใหญ่" หานอู่บังคับม้ามาใกล้ ขานรับเสียงต�่า

"ส่งคนไปหาหลักฐานที่ใต้เท้าจางกับผู้บัญชาการโจวสมคบกับ 

โจรลุ่มน�้า แล้วรีบส่งม้าเร็วไปหาท่านพ่อที่เมืองหลวง"

"ผู้น้อยรับบัญชา"

หานอี่ เทียนสีหน้าเยียบเย็น โจรลุ ่มน�้าปล้นเรือสินค้าครั้งน้ี  

ผู้บงการเบื้องหลังที่วางแผนร่วมกันกับหัวหน้าโจรลุ่มน�้าก็คือใต้เท้าจาง 

โดยมีผู้บัญชาการโจวเป็นคนกลาง เขาได้ข่าวนี้มาโดยบังเอิญตอนท่ี 

คนของเขาตามหาน้องสาว

หากมใิช่เพราะขนุนางกินสนิบนเหล่าน้ี โจรลุม่น�า้จะปล้นเรอืสนิค้า

ทางสายน�้านี้ได้อย่างไร

ใต้เท้าจางเป็นคนของอนัอ๋อง หากไม่มอีนัอ๋องหนนุหลัง ใต้เท้าจาง 

ที่เป็นเพียงนายอ�าเภอเล็กๆ คนหนึ่งจะกล้ากระท�าเช่นนี้ได้อย่างไร

น้องสาวเป็นตายยังไม่แน่ชดั หากมเีรือ่งไม่คาดฝัน เขาจะฝังคนพวกน้ี 

ลงไปพร้อมกันอย่างแน่นอน

"หานลิ่ว"

คนสนิทอีกคนหนึ่งบังคับม้าขึ้นหน้ามาทันที "ขอรับ คุณชายใหญ่"

"ส่งค�าสัง่ลงไป ไปตรวจสอบรมิตลิง่ว่ามเีรือเลก็ต้องสงสยัเข้าฝ่ังหรือไม่"
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"รับบัญชาขอรับ" หานลิ่วกระทุ้งท้องม้า พลันหันม้าไปจัดการทันที

ท่ัวร่างหานอ่ีเทียนมีกลิ่นอายเห้ียมโหด เขาสาบานกับตนเองว่า 

ไม่ว่าคนท่ีลกัพาตัวน้องสาวไปคือผูใ้ด หากกล้าแตะต้องเจาเอ๋อร์แม้เพียง

ปลายเล็บ เขาจะให้คนผู้นั้นต้องตายทั้งเป็นอย่างแน่นอน
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2

อูหลซีือ้รถเทียมลาคนัหน่ึงจากชาวบ้าน นางกังวลว่าหานเสีย่วเจา 

กับเชว่ียสี่ท้ังสองคนจะบอบบางเกินไป จึงเลือกเดินทางด้วยรถเทียมลา

เสียเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดินทาง

ด้วยเงินที่นางจ่ายเพียงพอให้ครอบครัวน้ีซื้อรถเทียมลาได้สามคัน 

ฝ่ายตรงข้ามจงึตอบรบัอย่างเตม็ใจ เช้ามดืหลงัจากเตรยีมอาหารแห้งกับ 

น�้าดื่มเรียบร้อย อูหลีก็บังคับรถเทียมลาพาสองนายบ่าวออกเดินทาง

นางบงัคับรถเทยีมลาบรรทุกหญิงสองคนเดินทางไปหกวัน ในทีส่ดุ

พลบค�่าวันที่เจ็ดก็รุดมาถึงเมืองจี้เฉิง

ก่อนเข้าเมือง อูหลีให้พวกนางรออยู่บนรถเทียมลาก่อน จากน้ัน 

จึงปราดกายหายตัวไป ยามกลับมาประหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคน  

กลายเป็นบุรุษรูปโฉมองอาจผึ่งผายผู้หนึ่ง

ตอนที่หานเสี่ยวเจากับเชว่ียสี่เห็นอูหลีท่ีแปลงโฉมแล้ว สองตา 
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เบิกโตกระท่ังกลมย่ิงกว่ากระด่ิงส�าริดเสียอีก ปากอ้าตาค้างพูดอะไร 

ไม่ออก

"เจ้าคือฮูหยินของข้า เชว่ียสี่คือสาวใช้ของพวกเรา ต้ังแต่บัดนี้

เป็นต้นไปเจ้าต้องเรียกข้าว่าสามี เชว่ียสี่ต้องเรียกข้าว่านายท่าน เข้าใจ

หรือไม่" อูหลีมองท่าทางปากอ้าตาค้างของพวกนางอย่างนึกสนุก

ไม่ผดิท่ีหานเสีย่วเจากับเชว่ียสีจ่ะจ้องมองจนดวงตาแทบถลนจากเบ้า 

อหูลท่ีีแต่งกายเป็นบรุษุหน้าอกราบเรยีบ ผมเกล้าเป็นมวยทรงสูง สวมเสือ้

แขนสัน้และกางเกงขายาวอย่างรดักุม แขวนกระบีไ่ว้ท่ีเอว ดปูราดเปรยีว

ทัว่ท้ังร่าง เปลีย่นจาก 'จอมยุทธ์หญิง' กลายเป็น 'จอมยุทธ์ผู้สง่าผ่าเผย'

นางใช้วิชาแปลงโฉมเปลี่ยนแปลงรูปหน้าเล็กน้อยพร้อมติด 

ลูกกระเดือกปลอม ดวงหน้าท่ีเดิมงามเฉิดฉันจึงมีความแข็งแกร่งของ 

บรุษุเพ่ิมขึน้มา แลดสูง่าผ่าเผยอย่างเหน็ได้ชดั อกีท้ังรปูร่างนางกส็งูกว่า

สตรีทั่วไป ด้วยเหตุนี้เมื่อปลอมตัวเป็นบุรุษจึงไม่ดูเตี้ย

รูปลักษณ์บุรุษน้ีของนางท�าให้หานเสี่ยวเจากับเชว่ียสี่สองคน

ถลึงตามองจนไม่อาจถอนสายตา หากไม่รู้แต่แรกว่านางเป็นสตรีและ 

ใช้น�า้เสยีงของหญิงสาวพูดคุยกับพวกนาง พวกนางคงคิดว่าอหูลเีป็นบรุษุ

จริงๆ!

อูหลปีลอมตัวเป็นบุรษุ ปรบัตัวให้คุน้เคยได้อย่างว่องไว พลันย่ืนมือ

ไปโอบหานเสีย่วเจาเข้าสูอ้่อมแขน ขณะท่ีมอือกีข้างเชยคางนางขึน้อย่าง

หยอกเย้า กระท่ังแววตายังเปลีย่นเป็นแววตาของบรุุษหนุ่มทีม่องหญิงสาว 

จ้องมองจนหานเสีย่วเจาหน้าแดงใจเต้นรัวข้ึนมาโดยไม่อาจห้ามได้

"ภรรยา เรยีกสามใีห้ข้าฟังหน่อย" เสยีงของนางเปลีย่นเป็นเสยีงของ 
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บุรุษ ท�าให้หานเสี่ยวเจาตะลึงจนดวงเนตรคู่งามถลึงโตย่ิงข้ึน นัยน์ตา 

กวางน้อยใสซือ่ไร้ความผดิแสนน่ารกัน่าเอน็ด ูพาให้อหูลขีบขันจนคลีย้ิ่ม 

อดบีบดวงหน้าเล็กนวลอิ่มน�้าของหานเสี่ยวเจาไม่ได้

"เจ้าท�าความคุน้เคยดกู่อน หลงัเข้าเมอืงจะตืน่ตกใจเช่นน้ีไม่ได้ ถ้าให้

ทหารเฝ้าประตูเมอืงจบัพิรธุได้จะต้องวุน่วายแน่ เข้าใจหรอืไม่ ภรรยา"

"เจ้า...เจ้าเป็นสตรีจริงหรือ"

"ข้าย่อมเป็นสตรีแน่ คืนก่อนเจ้าก็เห็นหมดแล้วมิใช่หรือ"

หานเส่ียวเจาจงึได้ฉกุคดิถึงคนืก่อนท่ีอหูลถีอดเสือ้ผ้า บนตัวพันเพียง

ผ้าผนืเดยีว สดัส่วนเว้าโค้งอวบอดัน้ันเป็นของสตรจีรงิแท้แน่นอน

หญิงสาวลังเลชั่วอึดใจ ถึงเรียกขึ้นค�าหนึ่งอย่างขวยเขิน "สามี"

"เด็กดี" อูหลีลูบใบหน้าเนียนละเอียดของฝ่ายตรงข้ามอีกครา  

ตัวนางงามหยาดเย้ิมโดยก�าเนิดอยู่แต่เดิม เมื่อปลอมตัวเป็นบุรุษข้ึนมา

จงึครอบครองดวงตารปูดอกท้อแบบคณุชายเสเพล ทุกการขมวดคิว้และ

คลี่ยิ้มล้วนแฝงด้วยเสน่ห์ยั่วยวนหญิงสาว

เชวี่ยสี่มองตะลึงไปเช่นกัน ครั้นเมื่อได้สติก็อดเผยแววตาเลื่อมใส

ออกมาไม่ได้ รบีเปลีย่นค�าพูดทันที "นายท่าน รปูโฉมของท่านนีห้ล่อเหลา

โดยแท้!" ตอนพูดยังยกนิ้วโป้งชูขึ้นแสดงความชื่นชมอีก

อูหลย้ิีมเจ้าชูท่้าทีดูเปิดเผย "นางหนูปากหวาน ข้าชอบ" กล่าวจบก็

ลบูใต้คางเชวีย่สีท่หีน่ึง จากนัน้ก็โอบหานเสีย่วเจาเดนิไปทางรถเทยีมลา

หานเสี่ยวเจายังคงจับจ้อง 'บุรุษ' ตรงหน้าอย่างอัศจรรย์ใจ ท่าทาง

ทีด่วงตารปูเมลด็ซิง่* เบกิกว้างชวนให้คนสงสารรักใคร่โดยแท้ ท�าให้อหูลี
* ซิง่ หมายถึงแอปปรคิอต เป็นพืชตระกูลเดยีวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมกัเปรียบดวงตาท่ีกลมโตว่าเหมอืน
เมล็ดซิ่ง
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เกิดความรูส้กึอยากปกป้องอย่างอดไม่ได้ เหมอืนกับเป็นบรุุษคนหน่ึงจรงิๆ 

พลันยื่นแขนอุ้มนางขึ้นวางบนรถเทียมลา

เชว่ียสี่ก็ขึ้นรถเทียมลาเช่นกัน ครั้นนายท่านบังคับรถออกเดินทาง

อยู่ด้านหน้า นางก็กระซบิข้างหคุูณหนูอย่างข้ีเล่น "ฮหูยิน นายท่านรปูงาม

จริงๆ บ่าวยังอยากเป็นอนุของเขาเลยเจ้าค่ะ"

หานเสีย่วเจาพยักหน้าเหน็ด้วย จากนัน้จงึส่ายหน้าพลางทอดถอนใจ

อีก เอ่ยกับเชว่ียสี่เสียงเบา "ตอนนี้ข้าถึงได้รู้ พวกเราปลอมตัวเป็นบุรุษ 

ไม่เหมอืนเลยสกันดิ มน่ิาแวบแรกก็ถูกผู้อืน่มองออกแล้ว เหลอืบดคูนเขา

แต่งเหมอืนเพียงไร กระทัง่ลกูกระเดือกยังมี ท�าให้ข้าเปิดหูเปิดตาจริงๆ"

ถ้อยค�าสนทนาแฝงความไร้เดยีงสาและตรงไปตรงมาอย่างน่ารกันี้ 

ชวนให้อูหลีที่บังคับรถอยู่ด้านหน้าอดยกมุมปากคลี่ยิ้มไม่ได้

ประตูเมืองมีทหารคุมทางเข้าออกอยู่ ขณะเข้าเมือง หานเสี่ยวเจา

กับเชว่ียสีรู่ส้กึประหม่าย่ิง อหูลปีลอบขวัญพวกนางเสรจ็ก็ก้าวไปข้างหน้า

ทกัทายย้ิมหัวกับบรรดาทหารอย่างมมีาด ตอนทีย่ื่นหนงัสอืผ่านเข้าเมอืง ได้

ถือโอกาสแทรกเงินให้ก้อนหนึ่ง ทหารเฝ้าประตูเมืองชั่งน�้าหนักก้อนเงิน

ในมือก่อนเก็บใส่ผ้ารัดเอว ปราดมองคนในรถส่งเดชแวบหนึ่ง จึงปล่อย

พวกนางผ่านไปอย่างง่ายดาย

ท้ังสามคนเข้าเมอืงอย่างราบรืน่ อหูลทีีบ่งัคบัรถอยู่ด้านหน้าได้ยินเสยีง

พูดคุยของคนท้ังสองในรถ

"ฮหูยิน นายท่านหาหนทางได้จรงิๆ ไม่รู้เขาใช้วิธีอะไร แม้แต่หนงัสือ

ผ่านเข้าเมืองของพวกเรายังจัดหามาได้"
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"นั่นสิ โชคดีที่พวกเราเจอสามี มิเช่นนั้นย�่าแย่แน่"

นายบ่าวสองคนค�าหนึง่ก็ 'นายท่าน' อกีค�าหนึง่ก็ 'สาม'ี ย่ัวให้อหูลี

ขบขันจนต้องยกปากยิ้มขึ้นอีก รู้สึกว่านายบ่าวคู่นี้ช่างน่าสนใจจริงๆ

ตลอดทางน้ีนายบ่าวสองคนนั่งบนรถเทียมลา ชะโงกหน้ามองไป

รอบทิศ มองดูร้านค้าสองข้างทางและผู้คนที่สัญจรไปมาด้วยอาการ 

เบิกตากว้างหรือไม่ก็คลี่ย้ิมประดับมุมปากบ่อยครั้ง แลดูคล้ายสุขใจ 

ยิ่งนัก

อหูลรีูว่้าสตรทีีถู่กเลีย้งดูในห้องหอน้อยนักจะมโีอกาสออกจากเรอืน 

ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงการเดินเตร็ดเตร่ไปท่ัว จึงอ้อมไปทางตลาดเป็นพิเศษ  

เพื่อให้พวกนางได้ดูอย่างสมใจอยาก

อูหลีบังคับรถเทียมลามาถึงตลาดม้า ขายรถเทียมลาท่ีน่ัน และ

เปลี่ยนเป็นรถม้านั่งสบายคันหนึ่ง แล้วพา 'ภรรยา' ของนางกับ 'สาวใช้' 

ไปเดินตลาดต่อ ยามพบแผงขายดอกไม้ยังซื้อมาดอกหนึ่งอย่างเข้าที  

มอบให้ภรรยาใช้ปักบนเรือนผม

"ภรรยา ดอกไม้นี้คู่ควรกับเจ้าจริงๆ" อูหลีแย้มย้ิมจนดวงหน้างาม

ปานดอกท้อ เก้ียวพานฮูหยินของตนข้ึนมากลางถนน เป็นดังคาด 

หานเสีย่วเจาพวงแก้มผดุสแีดงระเรือ่ประดุจเมฆสองก้อน ขับให้หญิงสาว

งามอ่อนช้อยยิ่งกว่าบุปผา งามเลิศล�้าหาใดเปรียบ

เชว่ียสีท่ี่อยู่ด้านข้างก็ผสมโรงกล่าวชมเชย "ฮหูยินงดงามย่ิง นายท่าน

ตาถึงย่ิงนักเจ้าค่ะ"

หานเสี่ยวเจายิ้มอย่างเขินอาย ตอบอูหลีเสียงเบา "ขอบคุณสามี"

ท้ังสามคนพูดคุยหัวเราะกันตลอดทาง อูหลีเห็นว่าเดินตลาดได ้
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พอประมาณแล้วจึงบังคับรถม้ามุ่งไปยังโรงเตี๊ยม

นางขอห้องอย่างดีสองห้อง ให้เสี่ยวเอ้อร์ของโรงเตี๊ยมตระเตรียม

ของกินเลก็น้อยส่งมายงัห้องพัก เมือ่จดัให้ทัง้สองคนพักผ่อนแล้ว นางจงึ

ออกจากโรงเต๊ียม เดินมุง่หน้าไปทางถนนบปุผาทางทิศตะวนัตกของเมอืง

ถนนบปุผาสายนีม้หีอโคมเขยีวและบ่อนพนนัไม่น้อย เวลาพลบค�า่

โคมไฟบนถนนบุปผาถูกจุดติด และหญิงสาวทั้งหลายต่างก็ประทินโฉม

เตรยีมพร้อมนานแล้วเช่นกัน โดยต่างน่ังบนขอบหน้าต่างโปรยย้ิมหยาดเยิม้

ให้บุรุษที่เดินไปมาบนถนน รอคอยแขกประจ�ามาเยือน

อูหลคีลีย้ิ่มงดงาม ดวงตารปูดอกท้อคูน่ัน้ชายตามองพวกนางอย่าง

เป่ียมสเิน่หา บรรดาหญิงสาวเหล่านัน้ทีแรกยังคงมองอหูลีอย่างหวานเย้ิม 

แต่แล้วเพราะแววตาของคุณชายท่านนี้ลึกล�้าเกินไป ไม่มีท่าทีรุ่มร่าม  

แตกต่างจากบุรุษอื่น อีกทั้งสีหน้าปราศจากแววเจ้าชู้โดยสิ้นเชิง แววตา

มุ่งมั่นคล้ายก�าลังชื่นชมหยกงามอันไร้ที่ติน้ันกลับจ้องมองจนพวกนาง 

ดวงหน้าร้อนผ่าวขึ้นมา พวกนางก็พากันเก็บรอยยิ้มหวานหยาดเย้ิม 

โดยไม่ทันรู้ตัว เผยแววเอียงอายออกมา

อูหลีหยอกเย้าพวกนางจนหน้าแดงยังไม่พอ นางยังประสานมือ 

โค้งคารวะไปทางพวกนางด้วยท่าทีจรงิจงั ประหน่ึงในสายตานาง หญงิสาว

เหล่านี้ก็เหมือนคุณหนูตระกูลใหญ่ที่ควรค่าแก่การเคารพชื่นชมปานนั้น

ขณะทีน่างหมนุตัวจากไป เงาหลงัอนัสง่าผ่าเผยก็ประทับในดวงใจ

ของบรรดาแม่นางกลุ่มหนึ่ง พัดกระพือระลอกคลื่นให้หลงเหลืออยู่

"เขาเป็นใครกัน" หญิงสาวคนหน่ึงถามเสียงเบา ทอดตามองเงาหลัง
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ที่จากไปนั้น ใบหน้าอาลัยอาวรณ์

"เป็นผู้มาใหม่คนหนึ่งกระมัง"

"หากถูกเขาต้องตา กลายเป็นหญิงงามรูใ้จของเขาคงจะดีไม่น้อย..."

หน่ึงในน้ันกล่าวความในใจของบรรดาหญิงสาวออกมา หากเลอืกได้ 

พวกนางหวังว่าจะสามารถเลือกแขกที่ตนเองชมชอบได้ เช่นเดียวกับ

คุณชายที่สง่าผ่าเผย โดดเด่นเหนือคนทั่วไปคนนั้น

"อา ดูนั่น เขาหยุดเดินแล้ว"

สายตาของเหล่าหญิงสาวล้วนจับอยู่ที่คนผู้น้ัน เห็นเขาหยุดตรง 

หน้าหอโคมเขียวแห่งหนึ่ง ตามด้วยเลิกชายอาภรณ์ก้าวผ่านธรณีประตู

เข้าไป โดยมีเด็กรับใช้ต้อนรับน�าเดินเข้าด้านใน

หอโคมเขียวน้ันคือหอจุ้ยเยวี่ย และสองสามเดือนน้ีหอจุ้ยเยวี่ย 

มีหญิงสาวคนใหม่เข้ามา นามว่า 'หลันเอ๋อร์'

บรรดาหญิงสาวมองตากันและกัน ก่อนเบอืนหน้าเสมองไปทางอืน่ 

บ้างก็ใช้พัดปิดใบหน้า บ้างก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก พากันลอบถอนใจ

จรงิดงัว่าบรุษุล้วนรกัใคร่โฉมงาม หลนัเอ๋อร์ผูน้ั้นคอืยอดบปุผาของ

หอจุ้ยเยวี่ย รูปโฉมงามสะคราญเฉิดฉายเป็นที่เลื่องลือ

พวกนางกล่าวมิผิด อูหลีมุ่งมาหายอดบุปผาหลันเอ๋อร์จริงๆ

แม่เล้าเจยีวซานเหนียงทีเ่ข้ามาต้อนรบัอายุราวสามสบิกว่า ท่วงท่า

ชดช้อยงามพอเหมาะ เป็นผู้ดูแลของหอจุ้ยเยว่ีย เมื่อเห็นอูหลีในรูปโฉม

คุณชายงามเลิศเช่นนี้ ดวงตาหยาดเยิ้มคู่นั้นพลันลุกวาว

"คณุชายท่านนีร้ปูโฉมหล่อเหลาจรงิเชยีว ท่านมาจากต่างเมอืงหรอื 

มิทราบชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไร"
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อหูลคีลียิ่ม้พลางโบกพัดจบีทีซ่ือ้มาจากร้านขายภาพ "ข้าน้อยแซ่อู  

ชื่อมีอักษรเดียวคือหลี ผู้แซ่อูมาเยือนตามเสียงเล่าลือ เพราะได้ยินว่า 

แม่นางหลันเอ๋อร์ของพวกเจ้าเลอโฉมที่สุด หวังว่าจะได้พบหน้าสักครา"

พอเอ่ยปากก็ขานชื่อยอดบุปผาหลันเอ๋อร์แล้ว เจียวซานเหนียง 

ดวงหน้าเจอืรอยย้ิม ทว่าในใจกลบัพิศมองฝ่ายตรงข้ามอย่างระวังมากข้ึน

"คุณชายอูตาถึงนัก หลันเอ๋อร์ของพวกเราเป็นถึงยอดบุปผาของ 

หอจุ้ยเยว่ีย งามเพริศพริ้งเหนือผู้ใด ธรรมดาไม่รับแขก นอกเสียจาก 

ราคาสูงพอ..."

อูหลีเลิกคิ้ว "ต้องการเท่าใด"

เจียวซานเหนียงชูนิ้วสามนิ้ว

อหูลลีอบบรภิาษในใจ อหูลนัผูน้ี้ช่ำงรูจ้กัหำเงินโดยแท้! "สามร้อยต�าลงึ

ใช่หรอืไม่ ได้!"

"คุณชายล้อเล่นแล้ว หลันเอ๋อร์เป็นยอดบุปผาของหอเรา อย่างไร 

ก็ต้องสามพันต�าลึง"

อหูลตีะลงึงนั เหลอืบมองเจยีวซานเหนียงวูบหนึง่ รอยย้ิมบนใบหน้า

เปลีย่นเป็นอมึครมึเลก็น้อย "สามพันต�าลงึ? ราคานีใ้ช่กล่าวผดิไปกระมงั"

"มิผิดๆ หลันเอ๋อร์กล่าวไว้ ต้องการเรียกนางก็ต้องราคานี้"

อหูลถีามอย่างหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก "ข้าพูดเมือ่ใดว่าจะเหมา

ตัวนาง"

"โถ คุณชาย แม่นางหลันเอ๋อร์กล่าวไว้แล้ว นางต้องใจคุณชาย  

หากคณุชายต้องการพบนางก็ต้องซือ้เหมาตวันาง มเิช่นน้ันนางจะไม่พบ

คุณชาย"
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อูหลียกมุมปาก พัดจีบในมือจวนเจียนจะถูกนางบีบพังอยู่รอมร่อ 

นางฝืนข่มความเดอืดดาลในใจ เพียงพึมพ�าข้ึนมาค�าหน่ึง "พ่อไก่เหลก็"* 

ก่อนหยิบตัว๋เงนิสามพนัต�าลงึใบหนึง่ออกมาวางบนโต๊ะอย่างไม่สบอารมณ์

"ได้! ข้าจะใช้เงินสามพันต�าลึงซื้อเหมานาง!"

ตั๋วเงินสามพันต�าลึงนี้เท่ากับค่าไถ่ตัวของยอดบุปผาคนหน่ึงแล้ว 

เจียวซานเหนียงย้ิมจนตาหยี พลันรับมาอย่างลิงโลด ตะลีตะลาน 

โค้งค�านับอย่างประจบประแจง

"คุณชายรีบข้ึนไปน่ังเถิด หลันเอ ๋อร ์รอท่านอยู ่เลยเจ้าค่ะ!"  

เจียวซานเหนียงทางหน่ึงรับรอง ทางหนึ่งสั่งให้คนน�าคุณชายไปยัง 

เรือนหลัง ขณะเดียวกันก็ลอบใคร่ครวญในใจ เดิมทีนางได้รับค�าส่ังของ

หลนัเอ๋อร์ผูเ้ป็นนาย กล่าวว่าเมือ่ได้พบกับคณุชายแซ่อก็ูให้เรยีกร้องอกีฝ่าย

สามพันต�าลึง อีกฝ่ายจะต้องมอบให้อย่างแน่นอน นางยังรู ้สึกกังขา  

กลับคิดไม่ถึงว่าจะมีคุณชายแซ่อูที่ยอมหลับหูหลับตาซื้อขึ้นมาจริงๆ

อูหลลีกุขึน้ด้วยสหีน้าเครยีดขรมึ ตามแม่นางทีน่�าทางอยู่ด้านหน้า

เดินมุ่งไปทางเรือนหลัง

นางถูกเชิญเข้าไปยังห้องรับรองห้องหนึ่ง บรรดาสาวใช้ยกสุรากับ

ของว่างมา จากน้ันไม่นานหลันเอ๋อร์ก็เลิกม่านเย้ืองกรายเข้ามา อูหลี 

พอเห็นอีกฝ่ายก็มองพิจารณาตั้งแต่หัวจรดเท้า ขณะที่หลันเอ๋อร์กลับ 

ก�าชับสาวใช้สองคนอย่างยิ้มๆ

"เอาล่ะ พวกเจ้าออกไปเถิด"

ครั้นสาวใช้เหล่าน้ันออกไป อูหลีก็เข้ามาตรวจสอบข้างประตูทันที 

* พ่อไก่เหล็ก เป็นส�านวน หมายถึงคนตระหนี่ถี่เหนียว ขนสักเส้นก็ไม่ยอมให้หลุดร่วง
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ป้องกันก�าแพงมีหู

"วางใจเถิด เจียวซานเหนียงเป็นคนของข้า หอโคมเขียวน้ีนางเป็น

คนเปิด ข้าสั่งไว้แล้วว่าไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้"

"อะไรนะ!" อูหลีเหลียวหลังไปขึงตาใส่เขา "นางเป็นคนของเจ้า?  

เจ้าไยไม่บอกนางว่าข้าก็เป็นคนของเจ้า กลบัเอาเงนิสามพันต�าลงึไปจากข้า

เสียได้"

"ข้าเป็นคนสั่งนางเอง ไม่ว่าบุรุษผู้ใดเจาะจงขานชื่อต้องการพบข้า 

จ�าต้องน�าเงนิออกมาสามพันต�าลงึ มผีูใ้ดรูกั้นว่าเจ้าจะปลอมตวัเป็นบรุษุ 

มาเยือน"

"ดนัีกนะ" อหูลไีม่พูดพร�า่ท�าเพลงก็ถลาไปข้างหน้า กดเขาไว้กับเตยีง 

"หญิงมากตัณหา คืนเงินสามพันต�าลงึมา มเิช่นน้ันจะจัดการเจ้าเสีย!"

อูหลีท�าท่าทางหื่นกระหายอย่างต้องการใช้ก�าลังข่มเหงขืนใจ  

กิรยิาหยาบคายปราศจากการถนอมพฤกษาอาลยัหยก* โดยสิน้เชงิ ทว่า 

อหูลนัท่ีถูกนางทาบทับอยู่ด้านล่างกลบัไม่ประหม่าแม้แต่น้อย ตรงกันข้าม

กลับมองนางอย่างสงบนิ่งเยือกเย็น

"ตัว๋เงินจ่ายออกมาแล้ว มทีีใ่ดมหีลกัว่าต้องคนื เจ้าอ่อนโยนหน่อย

เถอะ อย่าหยาบคายเช่นนี้"

"ข้าจะหยาบคายกับเจ้าแล้วจะท�าไม!" อูหลีเปิดสาบเสื้ออีกฝ่าย

อย่างไม่เกรงใจ ถอดผ้ารัดเอวของอูหลัน กระชากเอี๊ยมบังทรง เผย 

ส่วนหน้าอกคู่นั้นออกมา

อูหลถีลงึตามองหน้าอกสงูชนันัน้ นางย่ืนมอืไปทัง้ลบูคล�าท้ังบบีเค้น 

* ถนอมพฤกษาอาลัยหยก เป็นส�านวน หมายถึงบุรุษที่รักทะนุถนอมคอยเอาอกเอาใจอิสตรี
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"ท�าใหม่หรือ วัสดุอะไร ไฉนอ่อนนิ่มปานนี้"

อูหลันกลบัมท่ีาทเีกียจคร้าน ปล่อยให้นางรงัแกโดยไม่ขัดขืนแยแส 

"ไม่นิม่แล้วจะเหมอืนจรงิได้อย่างไร เบาหน่อย อย่าท�าเสยีล่ะ จ่ายไปหนกั

ยิ่งนัก"

เสียงกล่าววาจาของยอดบุปผามิใช่เสียงอ่อนโยนรื่นหูอีก แต่เป็น

เสยีงต�า่แหบพร่าทว่าหนักแน่นมัน่คงของบุรษุ อหูลนัทีถู่กทบัอยู่ใต้ก้นนาง

เป็นบรุษุเตม็ตวัผูห้นึง่ และเป็นผูค้มุกฎงแูห่งหุบเขาหมืน่บปุผา เขาปลอมตัว

เป็นสตรี ซ่อนตัวอยู่ในหอโคมเขียวแห่งนี้

อหูลแีค่นเสยีงเฮอะก่อนเอ่ย "ข้าชกัอยากดูแล้ว หน้าอกสามพันต�าลงึ

จะกระชากวิญญาณได้ถึงขัน้ไหนกัน ช!ิ ดทู่าคงไม่เท่าไร แย่กว่าของข้า 

มากโข"

"เจ้าลูบพอแล้วหรือไม่ ลูบพอก็ลุกขึ้น!"

"แน่นอนว่ายังไม่พอ ยังมีด้านล่างท่ีต้องตรวจสอบ" อูหลีย่ืนมือ 

คว้าหมับไปที่ใต้สะโพกของเขาอย่างชั่วร้าย

อหูลันพลนัหยุดย้ังอุ้งมอืมารของนาง ทัง้สองต่อสูกั้นชลุมนุบนเตยีง

อย่างรวดเร็ว ในชั่วพริบตาก็รับส่งกันหลายสิบกระบวนท่า

จากน้ันอูหลันพลันม้วนตัวกลับหลัง ถลาลงจากเตียง กระโดดไป

นอกระยะสามฉื่อ* ปกป้องหน้าอกตนเองพลางเอ่ยว่า "ข้าขายศิลป ์

ไม่ขายตัว"

อหูลีชีห้น้าก่นด่าเขา "โกงเงินข้าไปสามพันต�าลึง ข้าจะถลกหนงัเจ้า

อย่างไรก็ได้!"
* ฉือ่ (เชยีะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจนีสมยัโบราณเทยีบระยะประมาณ 10 นิว้ หรอืหนึง่ส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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พวกเขาผู้คุมกฎท้ังสี่ฝึกยุทธ์ด้วยกันตั้งแต่เด็ก เติบโตมาด้วยกัน  

กินนอนอาบน�้าก็ท�าด้วยกัน อะไรล้วนเห็นมาหมดสิ้น ต่อให้โตแล้ว แม้

หญิงชายแตกต่างกัน ทว่าพวกเขาแต่ไรมาก็ไม่ยึดติดจนเคยชิน ไม่เคย

แยแสสายตาของคนทั่วไปมาก่อน พูดจาตรงไปตรงมา อูหลีกับอูหลัน 

ยังสูกั้นมาต้ังแต่เด็กจนโต สนิทสนมยิง่กว่าพ่ีน้องแท้ๆ อหูลนัอายุมากกว่า 

อูหลหีนึง่ปี ไม่เพียงเห็นนางเป็นน้องสาว ยังเหน็นางเป็นเหมอืนน้องชาย 

ของตนเองด้วย

"สามพันต�าลงึนบัเป็นอะไรได้ เจ้าน่าจะด�ากินด�า* จากพวกโจรลุม่น�า้

มาได้ไม่น้อยกระมงั"

อหูลขีงึตาโต ตามด้วยกระจ่างแจ้งในบดัดล "อ้อ! ท่ีแท้ก็เป็นเช่นน้ี  

เจ้ารูข่้าวต้ังแต่ต้นแล้ว ข้าก็ว่าไยเจ้าจงึเป็นสิงโตอ้าปากกว้างเช่นน้ี** ท่ีแท้

ก็อยากแบ่งน�้าแกงกิน!"

ในใจนางคบัแค้นนัก ก่อนจะเดนิทางมาหาอหูลนัท่ีน่ี นางไม่ได้ส่งข่าว

บอกเขาล่วงหน้าว่าตนเองขึ้นเรือสินค้าแล้ว อูหลันจะต้องส่งสายลับไป 

สืบข่าวของนางแน่ ด้วยเหตุนี้ถึงได้รู้เรื่อง

มุมปากงามสง่าของอูหลันกระดกข้ึนเป็นรอยย้ิมชั่วร้าย "หาได้ 

เป็นเช่นนั้น เดิมทีข้าเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้า ถึงได้ส่งสายลับ 

ออกไปตามหาข่าวของเจ้า ด้วยนสิยัเจ้าแล้วจะต้องฉวยโอกาสด�ากินด�าแน่ 

ข้าเพียงลิ้มชิมเศษเนื้อเล็กน้อยแก้กระหายเลยตามเลยไปก็เท่านั้น"

"สามพันต�าลึงที่ใดเรียกว่าเศษเน้ือ ที่แท้ก�าลังดูดเลือดข้า แทะ

กระดูกข้าอยู่ต่างหาก!"
* ด�ากินด�า หมายถึงการใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาจัดการฝ่ายตรงข้าม
** สิงโตอ้าปากกว้าง อุปมาถึงละโมบโลภมากหรือยื่นเงื่อนไขที่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

Page ��������������.indd   39 20/3/2563 BE   14:38



40

องครักษ์โลมรัก

"เจ้ากร็ู ้ ข้าเป็นชายชาตรซ่ีอนตัวอยู่ในหอโคมเขยีวไม่ง่ายดาย หาก 

เจ้าเหมาตวัข้า กท็�าให้ข้าสะดวกขึน้บ้าง"

"เหมาตัวเจ้าท�าแค่เป็นพิธีก็พอ ไยต้องรับเงินจริงด้วย"

"ถูกเจ้าเหมาตัว ข้าก็ไม่มีเงินเข้าบัญชีน่ะสิ พวกค่าใช้จ่ายเส้ือผ้า 

อาหารการกินใช่น้อยๆ เสียที่ใด"

อูหลีถลึงตามองเขาพลางกัดฟันกรอด เดินมาหน้าโต๊ะอย่าง

กระฟัดกระเฟียด หยิบสรุาไหหน่ึงขึน้ เปิดฝาออกดมดู กลิน่หอมฟุ้งของสรุา

โชยแตะจมกู ล�าพังแค่กลิน่สรุาน้ีดมดกูแ็ตกต่างแล้ว จะต้องเป็นของชัน้ดีแน่

นางแค่นเสียงเฮอะหนักๆ "เจ้ารู้จักเสพสุขโดยแท้ กินของดี สวม

เสือ้ผ้าดีๆ  พักทีดี่ๆ ซ�า้ยังได้ทีขายรอยย้ิมหาเงนิ ไยเจ้าไม่ไปเป็นชายบ�าเรอ

เสยีเลยเล่า มาแย่งเงินทองกับสตรทีีห่อนางโลมเช่นนี ้ช่างไร้ยางอายจรงิๆ"

อูหลันมีใบหน้างามเลิศตั้งแต่เกิด รูปร่างสูงโปร่งเช่นบุรุษทางใต้  

เดิมก็เป็นบุรุษที่มีใบหน้างามดุจสตรี เพียงแค่แปลงโฉมอีกเล็กน้อยแล้ว

ประทนิโฉมอีกสกัหน่อย ก็เปลีย่นเขาเป็นหญิงสาวนุ่มนวลสะสวยได้ทันที

เขาเดินมาที่ข้างกายอูหลี หยิบไหสุราข้ึนรินสุราให้นางเจ็ดส่วน 

ของจอก ก่อนแย้มยิ้มพราวเสน่ห์

"เจ้าแต่งกายเป็นบุรุษมาหอโคมเขียว ก็แค่หาเหตุผลเข้าห้องข้า 

เป็นประจ�าให้คนนอกดู นีข้่าช่วยเจ้าอยู่ หากเป็นเช่นน้ีก็จะไม่มใีครสงสยั

ฐานะของเจ้าและข้า"

"เฮอะ ข้าปลอมเป็นบุรษุก็เพ่ือพาหญิงสาวสองคนเดนิทางต่างหาก"

อูหลันเลิกคิ้ว "หญิงสาวสองคน? มาจากที่ใดกัน"

"ช่วยมาจากบนเรือ"
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"โอ๊ะ ไฉนจู่ๆ ถึงเกิดใจบุญอยากท�าความดีขึ้นมา"

อูหลีก�าลังจะเล่าออกมาอย่างละเอียด แต่พอนึกถึงรูปโฉมงดงาม

ของหานเสี่ยวเจา เหลือบดูอูหลันแวบหนึ่ง ไม่รู้เพราะเหตุใดจึงเปลี่ยน 

ค�าพูด "ข้าอารมณ์ดี อยากช่วยก็ช่วย จะว่าไป เจ้ามข่ีาวของโจรราคะนัน่

หรือไม่"

พูดถึงเรือ่งส�าคญั อหูลนัทีเ่ดมิทีมท่ีวงท่าหยอกล้อก็เปลีย่นเป็นจรงิจงั

"คนของข้าสบืได้ว่าคนผูน้ี้เคยปรากฏตวัทีเ่มอืงจีเ้ฉงิ แต่น่าเสยีดาย 

ตัง้แต่ต้นจนจบไม่อาจระบกุารเคลือ่นไหวของเขาได้แน่ชดั คนผู้นีม้คีวาม

สามารถมาก มาไร้เงาไปไร้รอย แม้แต่สายลบัของข้าก็ยังสบืไม่พบ ย่ิงไม่รู้ว่า

เขาหน้าตาเป็นเช่นไร เพ่ือไม่เป็นการแหวกหญ้าให้งต่ืูน ข้าได้ถอนก�าลงัคน 

ออกมาแล้ว แผนการตอนนีคื้อรอเขามาตดิกับเท่านัน้"

น่ีคือสาเหตุที่อูหลันแฝงตัวอยู่ในหอโคมเขียว ปลอมตัวเป็นหญิง

เฝ้าตอรอกระต่าย* ที่หอจุ้ยเยว่ียสามเดือน เป้าหมายก็เพ่ือล่อโจรราคะ

ลึกลับผู้นี้

หุบเขาหมื่นบุปผาต้ังอยู่ในหุบเขาลึกของซีซาน มีประมุขหุบเขา 

อูอีเสว่ียเป็นผู้ปกครอง ข้างกายมีผู้คุมกฎทั้งสี่คุ้มกัน ตั้งตนเป็นพรรค  

คนท่ีนีท่�าตามใจตนเองมาแต่ไหนแต่ไร มทีัง้ด้านดแีละด้านร้าย พวกเขา 

ไม่สนเรือ่งราวในยุทธภพ ท�าตวัลึกลับสุดแสน ต่อให้พวกเขาเข้าออกยุทธภพ 

ก็ไม่มทีางเอ่ยนามหุบเขาหมืน่บปุผา ด้วยเหตนุีค้นในยุทธภพจงึมคีวามเข้าใจ

เก่ียวกับหุบเขาหมื่นบุปผาไม่มากนัก รู้เพียงพวกเขาไม่ควรตอแยด้วย

เท่านั้น
* เฝ้าตอรอกระต่าย เป็นส�านวน หมายถงึนัง่รอให้โชคลาภหรอืโอกาสลอยมาหา มตี�านานเล่าว่าในสมยัจัน้ก๋ัว 
มีชาวนาเห็นกระต่ายตัวหนึ่งวิ่งมาชนตอไม้ตาย เขาจึงไม่ไปท�านา นั่งรอให้กระต่ายวิ่งมาชนตอไม้ตายอีก

Page ��������������.indd   41 20/3/2563 BE   14:38



42

องครักษ์โลมรัก

ทว่ามีคนว่างไม่มีเรื่องกระท�ามาหาเรื่องพวกเขาเข้า

ระยะนี้ในยุทธภพปรากฏโจรราคะคนหน่ึงขึ้น ประกาศว่ามาจาก

หุบเขาหมื่นบุปผา เป็นการย่ัวให้คนในหุบเขาหมื่นบุปผากราดเกรี้ยว  

คนผู้น้ันอยากเสพสมกับสตรีก็เป็นเรื่องของเขา กลับกล้าท�าไม่กล้ารับ  

จะต้องมาอ้างชื่อหุบเขาหมื่นบุปผาหลอกลวงผู้คนให้ได้ เช่นน้ีก็อย่าว่า

พวกเขาไม่เกรงใจก็แล้วกัน ด้วยเหตน้ีุประมขุหบุเขากับผูอ้าวโุสทัง้หลาย 

จึงส่งผู้คุมกฎงูนามอูหลันกับผู้คุมกฎจิ้งจอกนามอูหลีออกมาจับคนก่อน 

และยังประจวบเหมาะให้ผูค้มุกฎวัยหนุ่มสาวได้ออกมาฝึกปรอืฝีมอืในยุทธภพ

อีกด้วย

เหล่าผู ้อาวุโสคิดเห็นตรงกันว่าอูหลันกับอูหลีทั้งสองคนมีนิสัย 

อ่อนโยนลึกล�้าพราวเสน่ห์ งอได้ยืดได้ ที่ซึ่งควรเจ้าเล่ห์ก็เจ้าเล่ห์ ที่ควร

ปลิ้นปล้อนก็ไม่มีทางเกรงใจ ประจวบเหมาะสามารถต่อกรกับโจรราคะ 

ที่เจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อน อีกทั้งพวกเขามีรูปโฉมบุรุษก็ได้สตรีก็ได้ ถือเป็น 

เหยื่อล่อลวงโจรราคะให้มาติดกับที่ดีที่สุดได้พอดิบพอดี

อูหลันออกจากหุบเขาเมื่อสามเดือนก่อน ระหว่างทางก่อนที่อูหลี 

จะมารวมตัวกับอูหลัน อูหลีจึงถือโอกาสช่วยหานเสี่ยวเจากับเชวี่ยสี่ไว้

อูหลันเชี่ยวชาญการคาดเดาจิตใจบุรุษ เขาห้าวหาญละเอียดลออ 

อธิบายหลมุพรางท่ีวางไว้ในสามเดอืนนีใ้ห้อหูลฟัีงคร่าวๆ เมือ่อหูลฟัีงจบ 

ก็จับมือเขา รู้สึกนับถือจากก้นบึ้งของหัวใจ

"วางใจเถอะ ข้าจะต้องร่วมมือกับเจ้าแน่นอน น่ีเป็นประสงค์ 

ของท่านประมขุ แต่ถ้าให้พูดถึงเรือ่งความต�า่ช้า กะล่อน และเจ้าเล่ห์แล้ว  

ข้าเทียบเจ้าไม่ได้จริงๆ"
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นีเ่ป็นกำรพูดจำอ้อมค้อมเพ่ือมำด่ำทอกันนี!่ อหูลนัลูบดวงหน้านาง

อย่างอ่อนละมุนเจือขุ่นเคือง ก่อนย้ิมหวานเอ่ย "เห็นแก่สามพันต�าลึง  

พี่สาวจะไม่ถือโทษที่น้องสาวปากเสีย"

อูหลกีดัฟันกรอดด้วยสหีน้าเข่นเขีย้วเคีย้วฟัน "ท้องข้าหิว ยกอาหาร 

ที่แพงที่สุดกับสุราดีเข้ามา!"

อหูลนัอดย้ิมไม่ได้ขณะปล่อยให้นางพาลพาโล แล้วสัง่คนไปจดัสรุาดี

อาหารเลศิรสมาอย่างมไีมตรจีติ

ขณะท่ีอหูลนัหมนุตวัออกไป อหูลก็ีลอบเผยรอยย้ิมเจ้าเล่ห์ นางไม่ใช่

แค่ด�ากินด�าตัว๋เงินเหล่านัน้ ยังมอีญัมณีอกีด้วย ท่ีมค่ีาทีส่ดุก็คอือญัมณี 

อย่างไรก็มโีจรลุม่น�า้เป็นแพะ บนเรอืเสยีหายอะไรไปบ้างล้วนโยนทัง้หมด

ให้โจรลุ่มน�า้เป็นพอ หนนีน้างนบัว่าได้ลาภลอยก้อนโต

ด้วยเหตุนี้อูหลีจึงใช้ชีวิตสุขสบายกินอิ่มหน�าส�าราญในเมืองจี้เฉิง 

กลางวันนางใช้ฐานะบุรุษพาภรรยางามพริ้มเพรากับสาวใช้ไปเดินถนน 

กลางคนืก็ไปเทีย่วหญิงคณิกาทีห่อโคมเขียว ยืนยันช่ือเสียงคุณชายเสเพล

เจ้าชู้ของนาง

ทว่าไม่ก่ีวันต่อมาข่าวลือท่ีอูหลีมือเติบจ่ายสามพันต�าลึงซื้อเหมา

ยอดบปุผาหอโคมเขยีวก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาของชาวบ้านหลงัอาหารหรอื

เวลาดืม่ชา ล้วนกล่าวกันว่าคุณชายอมูโีชคจากหญิงงามไม่น้อย นอกจาก 

ฮหูยินของตนจะงดงามดุจเทพธิดา ยอดบปุผาทีง่ามเลศิเหนอืมวลบปุผา

หลันเอ๋อร์ก็ยังหลงรักเขาจนหมดหัวใจ

วันน้ีในโรงเต๊ียมคลาคล�่าไปด้วยผู้คน อูหลีกลับมาจากข้างนอก 
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ก็ได้กลิน่ผดิปกต ิทว่าภายนอกนางมไิด้แสดงท่าที ยังคงข้ึนบนัไดตามปกติ

หลงัจากนางขึน้บนัได แขกชัน้ล่างสองคนก็ลุกข้ึนเงยีบๆ ส่งสายตา

ให้กัน ก่อนเดินขึ้นบันไดตามนางไป

หานอู่กับพวกพ้องอีกคนหน่ึงมาถงึยังห้องอย่างดท่ีีอหูลพัีก เง่ียหูฟัง

ความเคลื่อนไหวข้างใน แต่รออยู่นานกลับไม่ได้ยินเสียงใดดังขึ้นเลย  

พวกเขารูส้กึประหลาดใจจงึผลกัประตเูข้าไปอย่างเงยีบเชยีบ พลนัตกใจ 

พบว่าพี่น้องที่ซ่อนตัวอยู่ด้านในได้หมดสติล้มลงกับพื้นแล้ว

หานอูล่อบร้องย�า่แย่ในใจ แต่กลบัไม่ทนัเวลา พวกพ้องอกีคนล้มลง

กับพ้ืน ส่วนเขาถูกสกัดจดุ

"สะกดรอยตามข้าท�าไม!" อูหลีถามเสียงหนัก

หานอูโ่ดนสกัดจดุ ขยับเขย้ือนไม่ได้ คนท่ีมาหยุดยืนอยู่ด้านหลังเขา 

เขามองไม่เหน็หน้าตาของอกีฝ่าย เพียงกัดฟันเอ่ย "ท่ีนีท้ั่งด้านในด้านนอก

ล้วนถูกล้อมไว้หมดแล้ว เจ้ายังไม่รีบหยุดมือยอมให้จับแต่โดยดีอีก!"

อูหลีเลิกคิ้ว ถามอย่างแปลกใจ "พวกเจ้าเป็นคนของส�านักใด"

"พวกเราคือคนที่จวนอัครเสนาบดีส่งมา"

อหูลตีกตะลงึไปชัว่ขณะ จวนอคัรเสนำบด?ี ช่ำงน่ำแปลกย่ิงนัก ไฉน

คนของจวนอคัรเสนาบดจีงึมาหาตัวนาง เมือ่วานอหูลนัได้รบัรายงานลบั

จากสายลบั กล่าวว่าในเมอืงมกีลุม่คนน่าสงสยัจบัตาดนูางกับหานเสีย่วเจา

อยู่ อูหลันสงสัยว่าคนกลุ่มนี้คือก�าลังคนของโจรราคะ เขาปลอมตัวเป็น 

ยอดบปุผา เดมิก็เพ่ือล่อโจรราคะ กลบัคดิไม่ถึงว่าโฉมสะคราญหานเสีย่วเจา

กลบัถูกหมายตาเข้าเสยีแล้ว

เพราะเหตุนีเ้มือ่คืนอหูลจีงึส่งหานเสีย่วเจาไปซ่อนตวัยังทีข่องอหูลนั
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อย่างลับๆ ก่อน ส่วนตนเองก็เข้าออกโรงเตี๊ยมเหมือนเช่นวันปกติ

"เป็นถึงคนของจวนอคัรเสนาบดี กลบัไม่ใช้ชวิีตในเมอืงหลวง มาว่ิง

ท�าลับๆ ล่อๆ อยู่ในห้องข้าเพื่ออะไร"

"พวกเรารับค�าสั่งจากท่านอัครเสนาบดีให้มารับคุณหนูกลับไป"

อูหลอีึง้งันอกีครัง้ ถามอย่างประหลาดใจ "คณุหนขูองบ้านพวกเจ้า

คือใคร"

"เฮอะ เจ้าลักพาตัวคุณหนูกับสาวใช้ของพวกเราเดินเตร็ดเตร ่

ตามถนน กลับไม่รู้ฐานะของนาง?"

หำนเสี่ยวเจำเป็นถึงบุตรสำวจวนอัครเสนำบดี?!

อูหลีคาดไม่ถึงอย่างแท้จริง นางเพียงคาดเดาว่าหานเสี่ยวเจา 

เกิดในตระกูลมั่งคั่ง กลับคิดไม่ถึงว่าหญิงสาวผู้นั้นจะเป็นถึงคุณหนู 

ในตระกูลขุนนาง และขุนนางผู้น้ีค่อนข้างใหญ่โตไปสักหน่อยจริงๆ แค่

เล็กกว่าฮ่องเต้เพียงนิดเดียวเท่านั้น

"หากเจ้ารู ้จักเอาตัวรอดก็ส่งคุณหนูออกมาอย่างว่าง่ายเถิด  

คุณชายใหญ่ของพวกเรายังจะไว้ชีวิตเจ้า มิเช่นนั้น..."

หลงัจากมเิช่นน้ันก็ไม่มคี�าพูดใดอกี อหูลถีามขึน้อย่างประหลาดใจ 

"มิเช่นนั้นอะไร"

"คุณชายใหญ่ของพวกเราวรยุทธ์สูงส่ง หนนี้ออกหน้าด้วยตนเอง 

รอบโรงเตีย๊มล้วนวางก�าลงัคนไว้หมดแล้ว ต่อให้เจ้ามปีีกก็ยากท่ีจะบนิหน"ี

อูหลีย่ิงอยากรู้อยากเห็น "คุณชายใหญ่ของพวกเจ้าวรยุทธ์ล�้าเลิศ

เพียงไร"

พูดถึงคุณชายใหญ่ของพวกเขา น�้าเสียงหานอู ่ก็เต็มไปด้วย 
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ความภมูใิจและเลือ่มใส "คณุชายใหญ่ของพวกเราเป็นจ้วงหยวนฝ่ายบู*๊  

ได้รับค�าชมเชยจากฝ่าบาทอย่างลึกซึ้ง ทางที่ดีเจ้าว่าง่ายยอมให้จับกุม

โดยดีเถิด ไม่แน่ว่าคุณชายใหญ่ของพวกเรายังละเว้นความตายให้เจ้า 

ครั้งหนึ่ง มิเช่นนั้น หึๆๆ..."

หอึยู่ครึง่ค่อนวันก็ไม่มคี�าพูดใดอกี สะกิดให้อหูลบีงัเกิดโทสะ นาง 

ใช้หมัดทุบศีรษะเขาอย่างไม่เกรงใจ

"หึอะไรอยู่นั่น พูดให้จบในคราวเดียวสิ อย่ามายืดยาดเยิ่นเย้อ!"

หานอูถู่กทุบจนหน้าผากขมวดมุน่ แต่เขาถูกสกัดจดุท�าให้ขยับไม่ได้  

จึงได้แต่กัดฟันเอ่ย "มิเช่นนั้น หากถูกคุณชายใหญ่ของพวกเราจับได้  

เขาจะต้องบดขยี้ศพเจ้าเป็นหมื่นชิ้นแน่!"

ยังนกึว่ามคี�าพูดส�าคัญอะไรเสยีอีก ท่ีแท้ก็แค่ค�าพูดไร้สาระ "เอาล่ะ 

ทราบแล้ว" นางไม่รีรอ ครั้งนี้ทุบเขาสลบไปตรงๆ

ในเมื่อไม่ใช่โจรราคะ เช่นนั้นก็ไม่มีอะไรน่าพูดกันแล้ว จ�าต้อง 

รีบเผ่นหนี อูหลีเม้มริมฝีปาก พึมพ�าในใจ หนน้ีเปลืองเร่ียวแรงจริงๆ ยัง

คิดว่ำในที่สุดก็มีเบำะแสของโจรรำคะ ผลคือวุ่นวำยเสียเปล่ำเที่ยวหนึ่ง

นางหมนุตวัปราดกายไปยังห้องครวัของโรงเตีย๊ม ตเีสีย่วเอ้อร์สลบ 

เปลีย่นไปใส่ชดุและผ้าโพกผมของเขา หมายจะเอาตาปลามาหลอกเป็น

ไข่มุก** หนีไปทางประตูหลังโรงเตี๊ยม

* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจาก 
ระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู ้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อ 
ในระดบัมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจว่ีเหรนิ ซึง่ต้องเข้ามาสอบระดับฮุย่ซือ่ทีเ่มอืงหลวงเพ่ือขึน้เป็นจิน้ซือ่  
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีนั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ  
เพ่ือคดัเป็นบณัฑิตเอกสามขัน้ ซึง่บณัฑิตเอกขัน้หน่ึงมสีามคน เรยีงตามคะแนนเรียกว่า จ้วงหยวน (จอหงวน)  
ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
** เอาตาปลามาหลอกเป็นไข่มุก เป็นส�านวน หมายถึงการน�าเรื่องเท็จมาหลอกลวงว่าเป็นเรื่องจริง หรือ 
เอาของปลอมมาแอบอ้างว่าเป็นของจริง
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เดมิทีทุกอย่างดูราบรืน่ ทว่านางเพ่ิงจะหนีออกจากปากตรอกก็พลนั

สัมผัสได้ถึงไอสังหารจากด้านหลัง นางรีบร้อนปราดกายหลบอาวุธลับ 

ที่ส่งมา ทว่าเมื่อมองอย่างละเอียดถ่ีถ้วน นั่นหาใช่อาวุธลับอันใด แค ่

หินไม่กี่ก้อนเท่านั้น

นางเงยหน้าขึ้น เห็นว่าเบื้องหน้ามีบุรุษผู ้หนึ่งขวางทางนางไว้  

มองดูเงาร่างสูงใหญ่นั้น นางหรี่ดวงตาเล็กน้อย มองประเมินเขาผู้นี้ 

ตั้งแต่หัวจรดเท้า

บรุษุผูนี้ม้กีลิน่อายกดดันคนแผ่ออกมาทัว่ร่าง มองปราดเดยีวก็รู้ว่า

ไม่น่ายุ่มย่ามด้วย

เวลาเดียวกับที่นางมองประเมิน หานอี่เทียนก็มองประเมินนาง 

เช่นกัน สายตาคมกริบมองนางจากหัวจรดเท้า...

ดวงตารูปดอกท้อ รูปโฉมหล่อเหลา ใบหน้าดูอ่อนเยาว์

"คนแซ่เว่ยอยู่ที่ใด" หานอี่เทียนคาดคั้นเสียงเย็น

คนแซ่เว่ย... อหูลตีรองดก็ูเข้าใจ ท่ีแท้คนทีห่านเสีย่วเจาต้องใจนัน้

แซ่เว่ย คุณชายใหญ่ผูน้ี้เข้าใจผดิว่านางเป็นพวกเดียวกับคนแซ่เว่ยนัน่เอง

นางก็ไม่อธิบาย ตรงข้ามกลบัยืดอก ประสานสายตากับเขา "เจ้าก็คือ

คณุชายใหญ่จวนอัครเสนาบดี หานอ่ีเทียน..."

เขาไม่ตอบและย้อนถาม "น้องสาวข้าอยู่ที่ใด"

ไม่เสียทีท่ีเป็นพ่ีน้อง น้องสำวเป็นโฉมสะครำญ พ่ีชำยก็รปูโฉมไม่เลว 

ทว่ำเย็นชำไปสกัหน่อย

อูหลีย้ิมกริ่ม ประสานมือคารวะ "ท่ีแท้ก็เป็นพ่ีใหญ่ของเจาเอ๋อร์  

พี่หาน ผู้น้อยขอคารวะ"
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จู่ๆ หานอี่เทียนก็ซัดฝ่ามือมา อูหลีรีบเบี่ยงร่างหนี พลังวัตรฝ่ามือ

กระแทกก�าแพงด้านหลังนาง

รอยฝ่ามอืบนก�าแพงลกึเข้าไปสามชุน่ อหูลีสะดุง้ตกใจ คดิในใจว่า 

คนผูน้ี้วรยุทธ์ล�า้เลศิ หากฝ่ามอืนีซ้ดัโดนตวันาง ไม่เป็นโพรงเข้าไปคงแปลก

"ช้าก่อน! เจ้ารีบร้อนไปไย...มีอะไรพูดกันดีๆ..." อูหลีพูดไปพลาง

หลบไปพลาง ฝ่ามือท่ีซัดมาครั้งแล้วครั้งเล่าของคนผู้น้ีรุนแรงดุจฟ้าผ่า  

ซ�า้ยังโจมตีนางอย่างเอาเป็นเอาตาย ไม่ย้ังมอืไว้ไมตรสีกันิด นางหลบไป

ทางซ้ายทีขวาที สุดท้ายหลบไม่ทันจึงรีบโคจรลมปราณมาต้านทาน  

ในขณะเดียวกันนางต้องฝืนรับฝ่ามือน้ีของเขา ภายใต้การปะทะกันของ

พลังวัตร ชั่วอึดใจเดียวในท้องนางปั่นป่วนประหน่ึงพลิกแม่น�้าคว�่าทะเล  

อีกเพียงนิดเดียวก็จะกระอักเลือดออกมาแล้ว

อหูลโีดนฝ่ามอืท่ีซดัตดิต่อกันของเขากระตุ้นให้มโีทสะ นางชีห้น้าเขา

พลางด่าทอ "จ�าเป็นต้องทุ่มเทถงึเพียงนีเ้ชยีวหรอื ซดัข้าตาย ข้าก็ฝังน้องเจ้า 

ไปด้วยกัน!"

หากนางไม่พูดวาจานี้ บางทีหานอี่เทียนคงไม่ฆ่านางเร็วปานนี้  

พอพูดวาจานี ้หานอ่ีเทยีนย่ิงลงมอืไม่ปราน ีประหน่ึงต้องการแยกร่างนาง

เป็นแปดส่วน แต่ละฝ่ามอืรนุแรงดดุนั ทุกกระบวนท่าล้วนจะตนีางให้ถึง 

ที่ตาย

อูหลีในฐานะท่ีเป็นผู้คุมกฎท้ังสี่ และไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ามัน*  

นางสามารถใช้อบุายเรยีกผูช่้วยมาต้านทานได้ แต่นางอดกลัน้ไว้ ตอนนี้

ยังไม่เหมาะท่ีจะเปิดเผยว่าพวกนางซุม่ก�าลังคนไว้ในละแวกนี ้ เพ่ือหลกีเลีย่ง

* ไม่ใช่ตะเกียงขาดน�้ามัน เป็นส�านวน หมายถึงผู้มีปัญญาหลักแหลม มีพื้นภูมิดี หรือมีผู้คอยสนับสนุน
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ไม่ให้โจรราคะเกิดข้อสงสยั อกีทัง้เพ่ือไม่ให้แผนการท่ีพวกนางสร้างขึน้มานาน

พังทลายในขัน้สดุท้าย

เมือ่คิดได้เช่นนี ้ ทันทีทีอ่หูลใีจลอย ลมปราณสายหนึง่ก็กรดีผ่านมา 

นางสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดท่ีข้างแก้ม ผมสองสามเส้นท่ีจอนหูถูกตัด

ร่วงหล่น

อหูลียกมอืข้ึนลูบใบหน้าตนเอง ถลงึตามองเลอืดบนนิว้มอือย่างตกใจ

ระคนกราดเกรีย้ว นาง...เสยีโฉม!

รูปโฉมที่นางทะนงกลับมีราคี อีกทั้งยังถูกลมปราณของบุรุษผู้นี้ 

กรีดเป็นแผล นี่ท�าให้เพลิงโทสะของนางพวยพุ่งสุดขีด

"น้องสาวมนัเถอะ!" ประเสรฐินกั เขาท�าให้นางฉนุขาดได้แล้วจรงิๆ

อหูลีสะบดัไหมเงินนับไม่ถ้วนออกจากมอื เส้นไหมพาดขวางประหน่ึง

มพัีนเส้นหม่ืนสาย ชวนให้คนตาพร่าลาย แฝงด้วยพละก�าลงัพุ่งโจมตีไปยัง

ส่วนต่างๆ บนร่างกายหานอ่ีเทียน

ไหมเงินครอบลงมาประหนึ่งตาข่ายสวรรค์ ไอสังหารท่วมท้น  

หานอี่เทียนชักดาบออกจากฝักทันควัน รวบรวมลมปราณไว้ท่ีดาบ 

ต้านทานเส้นไหมที่พันอยู่รอบกายไม่ให้ถึงขนาดที่จะรัดเขาตาย

"เจ้ากล้าท�าใบหน้าข้าเป็นแผล เช่นนั้นข้าจะคืนสนองเจ้า ท�าลาย

หน้าเจ้าเสีย!" อูหลีกัดฟันเอ่ยอย่างคับแค้น

หานอีเ่ทยีนถูกวิชาไหมเงินอนัพิสดารน้ีตรึงไว้ เขาขยับเขย้ือนไม่ได้ 

ชั่วขณะจริงๆ ทั้งสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงพลังท่ีมาพร้อมกับไหมเงิน 

แต่ละเส้น พลังนี้ยังไหลตามเส้นไหมเงินไปทั่ว

ต้องกำรท�ำลำยหน้ำข้ำ? ไม่ง่ำยดำยเช่นนั้นหรอก
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เขาโคจรลมปราณลงไปยังจุดตันเถียน* กระตุ้นพลังวัตรข้ึนไปถึง

แปดส่วน ก่อนตะเบ็งสุดเสียง ไหมเงินขาดสะบั้นทันที ในขณะเดียวกัน 

ก็มีเสียงกระโดดน�้าดังแว่วมา

เขาหันมองไปทางทะเลสาบ ผวิทะเลสาบหลงเหลอืเพียงระลอกน�า้

วงแล้ววงเล่า เงาคนหายลบัไปแล้ว เจ้าน่ีกลบัฉวยโอกาสน้ีหนไีปทางน�า้!

"คุณชายใหญ่!"

หานอูท่ี่ถูกปลกุจนได้สตนิ�าพาก�าลงัคนเร่งรดุมา เมือ่เหน็คณุชายใหญ่ 

ก็คกุเข่าขอรบัโทษทันที

"ผูน้้อยท�าหน้าท่ีบกพร่อง ตกหลมุพรางฝ่ายตรงข้าม ขอคุณชายใหญ่

โปรดลงโทษด้วย"

หานอีเ่ทยีนจบัจ้องผวิทะเลสาบอย่างเยือกเย็น เอ่ยเสยีงหนกั "วรยุทธ์

ของคนผูน้ีแ้ปลกพิสดารย่ิงนัก พวกเจ้าไม่ใช่คูต่่อสู้ของเขา ลุกข้ึนเถิด"

เมื่อนั้นหานอู่ถึงได้ลุกขึ้น ถอยไปยืนด้านข้างอย่างเงียบๆ

หานอีเ่ทยีนนิง่จ้องผวิทะเลสาบครูห่น่ึง ไม่พบความเคล่ือนไหวอะไร 

ในใจลอบตะลงึ คนผูน้ีไ้ม่เพียงวรยุทธ์แปลกพิสดาร ฝีมอืด�าน�า้ยังล�า้เลศิ 

เนิน่นานไม่ลอยขึน้เหนือผวิน�า้ จ�าต้องใช้วธีิอะไรแน่ถึงได้สามารถซกุซ่อน

อยู่ใต้น�า้โดยไม่ถูกคนพบเหน็ กระท่ังร่องรอยของลมหายใจสักนิดก็ยังไม่มี

สีหน้าเขาขรึมเข้มเย็นชา คนผู้น้ีไม่ธรรมดา มีที่มาเช่นไรกันแน่  

เขาจะต้องตรวจสอบชัดเจนให้จงได้

"แจ้งทหารเฝ้าเมืองของเมืองจี้เฉิงให้ควานหาตัวคนผู้นี้ท่ัวเมือง  

แล้วเรียกนายอ�าเภออวี๋มาพบข้า!"

* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�าแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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โม่เหยียน

"ขอรับ คุณชายใหญ่!"

หานอี่เทียนหมุนตัวจากไป ทว่าเพ่ิงเดินไปได้ไม่ก่ีก้าว จู่ๆ บนร่าง

พลันรู้สึกเบาโล่ง ทั่วกายเย็นเยียบ เขาก้มหน้ามองดู เสื้อกางเกงบนร่าง

ขาดละเอียดเป็นสบิกว่าชิน้ ลอยละล่องตกพ้ืนดุจใบไม้ร่วง ไม่เพียงเท่านัน้ 

กระท่ังผ้าปิดอาย* ยังขาดสะบัน้เป็นสามแผ่น เผยขายาวท่ีมกีล้ามเน้ือล�า่สนั

สองข้างออกมา ด้านหลังคือเส้นสายบั้นท้ายปราศจากไขมัน ด้านหน้า 

เป็น 'จดุทะนงตวั' ของบรุษุ ทัง้หมดล้วนแผ่ออกมาโดยไม่ปกปิดอยูภ่ายใต้

แสงแดด

สถานการณ์วกิฤตนีท้�าให้ลกูน้องทัง้หมดล้วนตืน่ตะลงึ หานอีเ่ทยีน

ชะงัก ก่อนเข้าใจกระจ่างโดยพลัน

น่ีเป็นผลงานชิ้นเลิศของคนผู้นั้น ตอนที่ใช้อาวุธไหมเงินพิสดาร 

รดักายเขา ก็ตดัเสือ้ผ้าเขาเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย กระนัน้มไิด้ร่วงลงมาในทันที 

มีเพียงยามเขาหมุนตัวเคลื่อนไหว เสื้อและกางเกงถึงได้ตึงแน่นปริออก

ที่แท้ที่คนผู้น้ันพูดว่าจะท�าลาย 'หน้า' เขา...ก็คือความหมายน้ี

นั่นเอง

หานอีเ่ทยีนสหีน้าด�าคล�า้ หานอูแ่ละคนอืน่ๆ ต่างกลัน้หายใจก้มหน้า 

ไม่มใีครกล้าเงยหน้ามองคุณชายใหญ่ และไม่มใีครกล้าส่งเสยีงออกมา

"ว้าย!" เสียงกรีดร้องของสตรีท�าลายบรรยากาศหยุดชะงักน้ี เป็น

บรรดาแม่บ้านท่ีซกัผ้าข้างทะเลสาบเสรจ็แล้วเดนิผ่านมาพอด ี เมือ่เห็นว่า 

มบีรุษุเปลอืยเปล่าทัง้ตัวยืนอยู่ก็เสยีขวัญจนกรดีร้องอย่างตระหนกลนลาน 

หนึง่ในน้ันเป็นหญิงท่ีอายุค่อนข้างมากคนหน่ึงท่ีทนดไูม่ได้ ช้ีหน้าด่าเขา

* ผ้าปิดอาย หมายถึงผ้าที่ใช้ผูกเอวเพื่อปิดบังร่างกายท่อนล่าง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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