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"ข้างหน้ามีสิ่งผิดปกติ" อูเจียงที่โผล่ขึ้นมาจากในดินอ้าปากสื่อสารกับเขา

ฮวาจือ่จิน้นิง่งนัอยู่ท่ีเดมิ เขาค้างตวัอยู่ในท่าปลดกางเกง และทหารสองนายกยื็นอยู่หลงัเขา 

ไม่ไกล ห่างเพียงระยะห้าก้าวเท่าน้ัน เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเล็กน้อยกระทั่งลมพัดหญ้าไหว 

รอบสี่ด้านอย่างรัดกุม

เคราะห์ดีที่ฮวาจื่อจิ้นขวัญกล้า ถึงได้ไม่โดนสภาพที่นางโผล่หัวขึ้นมานี้ท�าให้ตกใจกลัว  

กระนั้นหนังหน้าก็อดกระตุกไม่ได้

อเูจยีงขณะจะเอ่ยวาจาต่อ จู่ๆ  ก็สงัเกตเห็นกิรยิาอาการของเขา เผยขาแขง็แกร่งล�า่สนัสองข้าง 

ออกมา ส่วนล่างเหลอืเพียงผ้าปิดอายหน่ึงผนืปกปิด

นางคิดไม่ถึงว่าตนเองพอโผล่ขึ้นมาจะเห็นเขาในลักษณะนี้ นางอึ้งตะลึงไปชั่วครู่ ก่อน 

ตระหนักได้ทันใดว่าเขาก�าลังจะท�าสิ่งใด

ย�า่แย่แล้ว นางมาได้ไม่ถูกเวล�า่เวลา ปรากฏตวัในเวลาน้ีต่อให้ไม่ปลอมตัวเป็นนางปีศาจราคะ  

ก็กลายเป็นนางปีศาจราคะจรงิๆ แล้ว

ทัศนียภาพเบ้ืองหน้าสายตากลนืไม่เข้าคายไม่ออกเกินไป นางรูส้กึผดิชัว่ขณะ แม้แต่จะพูดอะไร 

ยังลมืเสยีหมด

"ท่านค่อยๆ ท�า" ทิ้งสามค�าน้ีไว้ นางก็หดคอเหมือนเต่าตัวหน่ึงหดตัวกลับไปในดิน หนีเป็น

กลยุทธ์ชั้นเยี่ยม
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ผลงานของท่านโม่เหยียนในครั้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับชุด 'ข่าวลือในยุทธภพ' 

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

'องครักษ์โลมรัก' และ 'เร้ารักองครักษ์' จะเป็นเรื่องราวของผู้คุมกฎทั้งสี่แห่ง 

หุบเขาหม่ืนบุปผา ต้องอ่านเรียงกันโดยเร่ิมจากองครักษ์โลมรัก และตามด้วย 

เร้ารักองครักษ์นะคะ

ส�าหรับ 'เร้ารกัองครักษ์' เป็นเร่ืองราวของ 'อเูจยีง' ผูคุ้มกฎอนิทรี และ 'อเูช่อ'  

ผูค้มุกฎเสอืดาว ทัง้สองมหีน้าที ่'เก็บบญัชี' ของหบุเขาหมืน่บปุผา ทว่ากลบัท�าตัว๋เงนิ

หาย ทัง้คูจ่งึต้องแยกกนั ทางหน่ึงออกตามหาตัว๋เงิน และอกีทางก็หาวิธีรวบรวมเงิน 

ทางอื่น

ซึง่การหาเงนิคราน้ีจะชักจูงให้พวกเขาต้องเก่ียวพนักับราชส�านัก ความวุน่วาย

จากการถูกตามล่า ท้ายที่สุดผู้คุมกฎทั้งสองน้ีจะหาเงินมาคืนหุบเขาหมื่นบุปผา 

ได้หรือไม่ แล้วคนทีพ่วกเขาไปหาเงนิจะสร้างความเดอืดร้อนอะไรให้กบัพวกเขาบ้าง  

หรือกลายเป็นเร้ารักป่วนหัวใจพวกเขากันแน่ หากท่านนักอ่านอยากรู้แล้ว เชิญ 

พลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ อูเจียง ผูค้มุกฎอนิทรีแห่งหบุเขาหมืน่บปุผา เป็นคนหตูาฉบัไว  

  เคลือ่นไหวปราดเปรียว วรยทุธ์ลกึลบัพสิดาร มคีวามคดิ 

  ละเอียดรอบคอบ

✱  อูเช่อ ผูคุ้มกฎเสอืดาวแห่งหบุเขาหมืน่บปุผา เป็นบรุุษสงูใหญ่ 

  ล�่าสัน มีกลิ่นอายอ�ามหิต อาวุธประจ�ากายคือ 

  ดาบเล่มใหญ่

✱ ฮวาจื่อจิ้น แม่ทัพใหญ่เวยหย่วน ถูกขนานนามว่า 'แม่ทัพอสุรา'  

  เป็นที่ยกย่องสรรเสริญในหมู่ราษฎร เป็นคนเที่ยงตรง

✱ ฝูหรง สาวใช้ของสกุลอว๋ี ดูแลคุณชายน้อยวัยแปดขวบ  

  สายตาด ีความจ�าแม่นย�า พบเหน็วรยทุธ์ของส�านักต่างๆ  

  มาไม่น้อย

✱ อูหล ี ผู ้คุมกฎจิ้งจอกแห่งหุบเขาหมื่นบุปผา สนิทสนม 

  เป็นพี่เป็นน้องกับผู้คุมกฎทั้งสี่ ปรับตัวเก่ง

✱ อูหลัน ผูคุ้มกฎงแูห่งหบุเขาหมืน่บปุผา สนิทสนมเป็นพีเ่ป็นน้อง 

  กบัผูค้มุกฎทัง้สี ่ เป็นบรุุษทีม่รูีปโฉมงดงามค่อนไปทาง 

  สตรี
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โม่เหยียน

คนในยุทธภพต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหุบเขาหมื่นบุปผาเป็นส�านัก 

ที่ลึกลับที่สุด ทั้งยังลือกระฉ่อนว่าคนของหุบเขาหมื่นบุปผาล้วนชั่วร้าย 

ยิ่งนัก

หากท่านสอบถามคนท้ังหลายว่าคนของหุบเขาหมื่นบุปผาชั่วร้าย

เพียงใด พวกเขาสามารถไล่เรยีงเรือ่งต�า่ช้าท่ีหุบเขาหมืน่บปุผาเคยกระท�า

ได้เป็นพรวนอย่างไม่ต้องสงสัย แต่หากท่านถามว่ามีผู้ใดเคยพบคนของ

หุบเขาหมื่นบุปผาหรือไม่ ค�าตอบย่อมเป็นไม่มี

หากท่านถามอีกว่าในเมื่อไม่เคยพบ ไฉนจึงรู้เรื่องท่ีผ่านมาของ 

คนเหล่านั้น ซ�้ายังรู้รายละเอียดดีปานเห็นมาด้วยตาตนเองได้เล่า

ค�าตอบของคนทั้งหลายแน่นอนว่ามีเพียงหนึ่งเดียว 'ข้าได้ยินมา'

ว่ากันว่าคนของหบุเขาหมืน่บปุผาเอาแน่เอานอนไม่ได้ ประพฤตติน

ตามอ�าเภอใจ ท�าอะไรไม่ยึดหลักของเหตุผล

1
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เร ้ารักองครักษ์

ว่ากันว่าประมขุหุบเขาหมืน่บปุผางามเลศิล�า้พราวเสน่ห์ เช่นเดยีวกับ 

ผู้คุมกฎทั้งสี่ข้างกายนาง ผู้คุมกฎอินทรี ผู้คุมกฎเสือดาว ผู้คุมกฎงู และ 

ผู้คุมกฎจิ้งจอก สตรีก็เพริศพริ้งยวนใจ บุรุษก็โฉดช่ัว เอาเป็นว่าชื่อเสียง

ของหุบเขาหมืน่บปุผาในยุทธภพไม่น่าฟัง ถูกเหน็เป็นพวกแปลกแยก และ

คนของหุบเขาหมื่นบุปผาก็คร้านจะไปอธิบายหรือล้างมลทินให้ตนเอง 

เพราะพวกเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้ ประพฤติตนตามอ�าเภอใจ ไม่สน 

เหตุผลจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คุมกฎทั้งสี่

ถัดจากท่ีผู้คุมกฎงูและผู้คุมกฎจิ้งจอกรับค�าส่ังของประมุขหุบเขา

ออกจากหุบเขาไปปฏิบัติภารกิจลับ ผู ้คุมกฎอินทรีนามอูเจียงและ 

ผู้คุมกฎเสือดาวนามอูเช่อก็มิได้ว่างงาน ถูกประมุขหุบเขามอบหมาย

ภารกิจอื่นให้

ภารกิจน้ีกล่าวว่าง่ายดายก็ง่ายดายย่ิง กล่าวว่าส�าคญัก็ส�าคญัสดุแสน 

นัน่คอืการไป 'เก็บบัญช'ี

คนของหบุเขาหมืน่บปุผาต่อให้ลกึล�า้ยากคาดเดาเพียงไร ก็หนีไม่พ้น

การกินดื่มถ่ายหนักปลดเบาของคนธรรมดา ประมุขหุบเขาในอดีต 

เพ่ือเลีย้งดผููอ้าวุโสและลกูน้องกลุม่ใหญ่ นอกจากหักร้างถางพงท�าไร่นา  

ล่าสัตว์ภูเขาจ�านวนหน่ึง เลี้ยงหมูเป็ดไก่ปลาอีกจ�านวนหนึ่ง ยังต้อง 

คิดหาทางท�าเงิน

มเีงนิถึงจะจ่ายเบีย้หวัดไหว ถึงปีใหม่วันเทศกาลจงึจะตกรางวัลได้ 

ส่งคนไปท�างานนอกหุบเขาจงึจะมค่ีาเดนิทาง ท่องยุทธภพจงึจะมเีงนิใช้ 

ด้วยเหตุนี้ภารกิจเก็บบัญชีต้นฤดูใบไม้ผลิของทุกปีจึงส�าคัญยิ่งยวด

อูเจียงและอูเช่อผู้รับภารกิจส�าคัญทั้งสองร่วมกันออกจากหุบเขา 
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โม่เหยียน

ไปยังแหล่งการค้าของหุบเขาหมืน่บปุผาท่ีตัง้อยู่ในท่ีต่างๆ เพ่ือเก็บบญัชี 

ขณะเดียวกันได้ตรวจตราสถานทีต่่างๆ แลกเปลีย่นข่าวคราวในยุทธภพ

เดมิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัจิากรุน่สูรุ่น่ เช่นเดยีวกับอเูจยีงและอเูช่อ 

ผูค้มุกฎอ่อนวัยทัง้สองท่ีเพ่ิงรบัต�าแหน่งก็ไปปฏิบัติภารกิจอย่างมคีวามมัน่ใจ

เต็มเปี่ยม กระนั้นระหว่างทางกลับเกิดความผิดพลาดขึ้น

"แน่จริงเจ้าพูดอีกครั้งซิ" อูเจียง...ผู้คุมกฎอินทรีเอ่ยปากเสียงต�่า  

แต่ไรมานางมคีวามคิดละเอยีดรอบคอบเป็นทีส่ดุ ทัง้ยงัเป็นคนท่ีอปุนิสยั

สงบสขุมุท่ีสุดในบรรดาผู้คมุกฎท้ังส่ี ยามนีพ้ายุฝนฟ้าคะนองก�าลงัก่อตวัขึน้ 

ในดวงตาคู่นั้น จับจ้องอูเช่ออย่างมืดทะมึน

อูเช่อยืนกอดอกสงูตระหง่านดุจภูผาตรงหน้านาง สีหน้าเขาเฉยเมย 

เผชิญกับการคาดคั้นของอูเจียงก็หน้าไม่เปลี่ยนสี ทว่าหากมองให้ถี่ถ้วน 

จะพบว่าท่ีหน้าผากของเขามเีหงือ่เย็นค้างเติง่อยู่เมด็หน่ึงยังไม่หยาดหยด

ลงมา

"ไม่อยู่แล้ว" เขาพูดซ�้าอีกครั้ง สามค�านี้พาให้บรรยากาศตึงเครียด

ระหว่างคนทัง้สองพุ่งสงูข้ึนมาภายในพรบิตา แววตาประสานกันประหนึง่

พยัคฆ์ประชันเสือดาว อันตรายราวกับจะปะทะกันได้ทุกเมื่อ

เวลานี้อูเจียงกลับยกมุมปากขึ้นยิ้มเย็นเยือก

"อเูช่อ น่ันมนัหน่ึงหมืน่ต�าลงึเชยีวนะ เป็นค่าใช้จ่ายของหุบเขาหมืน่บปุผา

หนึง่ปีเตม็ ไร้ต๋ัวเงินแล้ว เจ้าอยากให้ทกุคนกินแกลบหรือไร"

น�้าเสียงของอูเจียงคลายลงมาก ทว่าก้นบึ้งของนัยน์ตาด�าขลับ 

ของนางมืดครึ้มย่ิง โดยปกตินี่เป็นสัญญาณเตือนยามนางจวนเจียน 

จะระเบิด อูเช่อที่โตมาด้วยกันกับนางรู้แจ้งเป็นที่สุด
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อูเช่อมองนาง เหงื่อเย็นที่หน้าผากค่อยๆ รินไหลในที่สุด

"เรื่องมาถึงบัดน้ี..." เขาเอ่ยปากขึ้นด้วยใบหน้าที่เห็นความตาย 

ดั่งคืนสู ่มาตุภูมิ "เจ้ามัดตัวข้า พาไปขอรับโทษกับท่านประมุขเถิด  

ความรับผิดชอบทั้งหมดข้ารับไว้เอง"

รอยย้ิมเย็นในส่วนลึกของดวงตาอูเจียงย่ิงเย็นยะเยียบ เจ้านี ่

ตัง้แต่เลก็ก็อาศยัว่าตนเองหนังหยาบเน้ือหนา โดนตด้ีวยตะบองไม่กลวัเจบ็ 

ทัง้รูว่้าประมขุหบุเขาคงจะใจอ่อน ท้ายท่ีสดุย่อมยกโทษให้เขา หรือลงโทษ

ให้เขาท�าความดีชดเชยความผดิ ถึงได้กล้าลัน่วาจาไม่ขลาดกลวั วาจาน้ี 

พูดแล้วเท่ากับไม่ได้พูด

"ข้ามัดเจ้าไปหอโคมเขียวเสียเลยดีกว่า ให้พวกลุงแก่เที่ยวระเริง 

ชายบ�าเรอมาประมูลราคา ต้องมีคนยินดีจ่ายหนึ่งหมื่นต�าลึงซื้อคืนแรก

ของเจ้าแน่" พูดยังไม่ทนัขาดค�า นางก็ออกมอืทันท ีรวดเรว็ดจุสายฟ้าฟาด 

แต่อูเช่อเร็วกว่าหนึ่งกระบวนท่า ฝีเท้าปีศาจหลบกรงเล็บอินทรีของนาง

พร้อมกับแสดงสีหน้าคัดค้านด้วยท่าทางเคร่งขรึม

"ความคิดน้ีไม่ดี ตอนอายุสิบเอ็ดอาจารย์ก็พาข้าไปเปิดหูเปิดตา

แล้ว ไม่ได้เป็นชายบริสุทธิ์!"

"ไม่ต้องห่วง ดอกเบญจมาศท่ีก้นด้านหลังของเจ้ายังไม่เคยมีคน

ทะลวงมาก่อนแน่นอน!"

อเูจยีงออกมอืตะครบุอกีหน อูเช่อเคลือ่นฝีเท้าปราดกายอกี หน่ึงคน

ก้าวไปด้านหน้า หน่ึงคนถอยไปด้านหลัง สดุท้ายกลายสภาพเป็นเจ้าไล่ตาม

ข้าวิ่งหนี

"อูเช่อ เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้!"
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"ข้าขายตับขายไตได้ทั้งนั้น แต่ไม่ขายก้น!"

"เจ้าหมูโง่นี่! กระทั่งตั๋วเงินยังรักษาไว้ไม่ได้ ข้าจะฟันเจ้าให้ตาย!"

อูเจยีงปฏิบติังานเชือ่ถือได้ตลอดมา เมือ่แผนการรดักุมถูกคนท�าให้

พลาดพลั้งล้มเหลวในข้ันสุดท้าย จึงย่ิงพาให้นางอดรนทนไม่ได้ โมโห 

เป็นฟืนเป็นไฟ

อูเช่อหนีไปพลางหลบไปพลาง ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมปลอบนาง  

"อาเจียงเอ๋ย คิดวิธีหาตั๋วเงินก่อนเถิด เมื่อรวบรวมต๋ัวเงินพอแล้วข้าจะ 

ยอมให้เจ้าเล่นงานได้ตามใจ..."

ทั้งสองหน่ึงอยู่หน้า หนึ่งตามหลัง กระโดดทะยานเหินบัดเดี๋ยวสูง

บดัเดีย๋วต�า่อยู่ในป่าเขา ท�าให้นกและสตัว์ในป่าแตกฮอืไปทัว่ทศิ ท้ายทีส่ดุ 

อูเจียงก็ไม่ได้ลงมือกับอูเช่อ เพราะต่อให้เล่นงานเขาจนตาย ตั๋วเงินก็ 

ไม่มีทางกลับมา ไม่สู้คิดหาวิธีรวบรวมตั๋วเงินจนครบโดยเร็วที่สุดเสีย 

จะดีกว่า

สุดท้ายอูเจียงสั่งให้อูเช่อกลับไปตามหาตั๋วเงินที่สูญหาย ส่วนนาง

คดิหาวิธีรวบรวมต๋ัวเงนิทางอืน่ ท้ังสองแบ่งงานกันด�าเนนิการ มข่ีาวคราว

อันใดก็ให้ส่งจดหมายบอกกล่าว

หลงัต้ังเป้าหมายส�าเรจ็ อูเจยีงปฏิบติัการทนัที วางบญัชขีองอเูช่อนี้

ลงก่อนชัว่คราว

นางเข้าเมือง คิดในใจว่าควรไปรวบรวมเงินที่ใดดี

หนึ่งหมื่นต�าลึงเป็นจ�านวนเงินที่มากเอาการ หากไปขโมย ไปปล้น 

ดึงดูดทหารทางการมานั้นเป็นเรื่องเล็ก แต่การท�าให้ประมุขหุบเขาโกรธ 

เป็นเรือ่งใหญ่ ก่อนออกจากหบุเขา ประมขุหุบเขาก�าชบัพวกเขาหลายครัง้

Page ���������������.indd   11 23/3/2563 BE   12:52



12

เร ้ารักองครักษ์

ไม่ให้ปล้นฆ่าฉกชิงว่ิงราว ไม่ว่าเรื่องใดให้ท�าตัวไม่โดดเด่นเป็นหลัก  

เมือ่คดิถึงตรงนีอ้เูจยีงจงึล้มเลกิความคดิปล้นขโมยไป ในเมือ่ขโมยไม่ได้ 

ปล้นไม่ได้ เช่นนั้นก็มีเพียงหาวิธีหลอกลวงแล้ว

ขณะนางก�าลังใคร่ครวญว่าจะไปหลอกในบ่อนพนัน หรือว่า 

ไปหลอกที่หอนางโลมดี อย่างไรเสียท้ังสองท่ีนี้ล้วนเป็นแหล่งถลุงเงิน 

อยู่แล้ว คนมีเงินให้หลอกลวงต้มตุ๋นมีมากยิ่ง...

"ไร้มโนธรรมเกินไปแล้ว! นึกไม่ถึงว่าจะคิดหลอกลวงชาวบ้าน  

เห็นพวกเราเป็นคนโง่หรือไร"

อเูจยีงตะลงึงนั เหลยีวหลงัไปเหน็บรุษุสองสามคนก�าลงัสนทนากัน 

ล้วนมสีหีน้าโกรธเกรีย้วไม่ยินยอม ทัง้ยังได้ยินคนเหล่านัน้เอ่ยต่ออกีว่า...

"ท่านแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนเป็นวีรบุรุษท่ีรู้โดยทั่วกัน เขาน�าทหาร 

ขับไล่ชาวหมาน* หลายครา ช่วยราษฎรให้รอดพ้นอันตราย ท�าให  ้

ชาวหมานไม่กล้ารังแกพวกเรา มีหรือจะคิดคดทรยศแผ่นดิน เห็นชัดว่า

เป็นการยัดเยียดข้อหา!" วาจานี้เรียกเสียงฮือฮาจากคนอื่นๆ พากัน 

ร้องหาความยุติธรรม ท�าให้อูเจียงเงี่ยหูฟังอย่างประหลาดใจ

"ท่านแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนเป็นคนเที่ยงตรง เขากวดขันทหาร 

อย่างเข้มงวด หลายครัง้ทีน่�าทพัออกไปเสีย่งอนัตราย บกุทะลวงค่ายทหาร

ข้าศกึ จูโ่จมจนชาวหมานพ่ายแพ้ย่อยยับ ในกองทัพแม้แต่ทหารช้ันผู้น้อย

ยังรู้ แม้ชายแดนอากาศหนาวเหน็บ แต่อาหารเสื้อผ้าและรายรับของ

แม่ทัพล้วนเหมือนกับทหารใต้บังคับบัญชาทั้งสิ้น"

* หมาน แปลว่าป่าเถ่ือน โหดร้าย ชาวจนีใช้เป็นค�าเรยีกชนเผ่าในเชงิเหยียดหยาม โดยมากใช้สือ่ถึงชนเผ่าทางใต้ 
ของดนิแดนภาคกลางบรเิวณมณฑลเจ้อเจยีง ซือ่ชวน (เสฉวน) ฉงชิง่ ฝเูจีย้น (ฮกเก้ียน) และก่วงตง (กวางตุง้) 
เป็นต้น
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"กล่าวได้ถูกต้อง บุตรชายคนโตสกุลหนิวก็เป็นทหารในค่ายของ 

ท่านแม่ทพัใหญ่เวยหย่วน เขาเขยีนจดหมายเล่าว่าเห็นท่านแม่ทัพฝึกยุทธ์

กับเหล่าพ่ีน้องทุกวันด้วยตาตนเอง กินนอนด้วยกัน ทหารใต้บงัคบับญัชา

แต่ละคนต่างนับถือท่านแม่ทัพ มาบอกว่าคนเช่นนี้สมคบกับข้าศึกกบฏ 

ต่อแผ่นดิน ตีให้ตายข้าก็ไม่เชื่อ!"

ทุกคนต่างก็เห็นพ้องต้องกัน สีหน้าแม้จะโกรธแค้น ทว่ากล้าโกรธ

แต่ไม่กล้าออกปาก แท้จรงิถ้อยค�าเหล่านีล้้วนพูดด้วยเสยีงท่ีกดต�า่ลง แต่ 

อูเจียงหูตาเฉียบไว สามารถได้ยินค�าพูดของพวกเขาทุกค�าไม่มีตกหล่น

สาเหตท่ีุผู้คนเหล่านีค้บัแค้นใจ เป็นเพราะด้านหน้ามกี�าลงัคนกองหน่ึง

ก�าลังคุมตัวนักโทษ และนักโทษผู้นี้ก็คือแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนท่ีพวกเขา

เอ่ยถึง

อูเจียงฉงนสงสัยยิ่ง นางปะปนเข้าไปในฝูงชนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

ทหารที่คุมตัวนักโทษมีประมาณยี่สิบนาย มีอาชาตัวหนึ่งถูกทหาร

ล้อมหน้าหลังซ้ายขวาไว้แน่นหนา ไม่อนุญาตให้ผู ้ใดก็ตามเข้าใกล้ 

แม้แต่หนึ่งก้าว บนหลังอาชาตัวสูงใหญ่ตรงกลางน้ันมีบุรุษผู้หน่ึงน่ังอยู่ 

สวมชดุรดักุมหุ้มเกราะสดี�า ท่าทางเคร่งขรมึ สองมอืถูกคล้องด้วยตรวนเหลก็ 

แต่ยังคงยืดตัวตรงนั่งบนหลังม้า แววตาไม่ว่อกแว่ก นัยน์ตาด�าขลับ 

ดุจน�้าหมึกจับจ้องเบื้องหน้าอย่างตึงเครียด

ขณะที่เขาผ่านไปก็ยังมีผู้คนทนไม่ไหวจนร้องไห้ออกมา

อูเจียงมองประเมินอย่างประหลาดใจ รู้ว่าบุรุษผู้น้ีคือแม่ทัพใหญ่

เวยหย่วนท่ีชาวบ้านกลุ่มนั้นเอ่ยถึงแน่แท้ ค้ิวเรียวดุจกระบี่ของเขาคู่นั้น 

ด�าเข้ม จมูกสูงโด่ง เค้าโครงใบหน้าเย็นชาแข็งกร้าวดุจสลักด้วยมีด  
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บนตัวเขามีกลิ่นอายโหดเห้ียมเย็นชาน่าคร้ามเกรง กอปรกับรัศม ี

กดดันคนท่ีเกิดจากการเข่นฆ่าในสนามรบ เข้าออกวายุคาวหยาดโลหิต 

มานานปีเช่นนั้น

นางไม่รู้ว่าบุรุษผู้นี้สมคบคิดกับข้าศึกกบฏต่อแผ่นดินจริงหรือไม่  

รู้เพียงบรรดาหญิงสาวที่ร้องไห้เพื่อบุรุษผู้นี้มีไม่น้อยเลยจริงๆ

"ท่านแม่ทัพ..."

"ท่านแม่ทัพใหญ่เวยหย่วน..."

เหล่าหญิงสาวร�่าร้อง ท่านน้าท่านป้าร�่าไห้ ท่าทางปานดวงใจแตก

สลายนั้น ช่างราวกับสามีของตนหรือบุตรชายถูกส่งไปตายอย่างแท้จริง

อเูจยีงเมยีงมองรอบทศิ ไม่ว่าท่านน้า ท่านป้า หรอืว่าหญิงทีแ่ต่งงาน

แล้ว สตรแีต่ละคนต่างมองเขาน�า้ตารืน้ ผ้าซบัน�า้ตาเปียกชืน้ไปหลายผนื

ครัน้กลุม่คนและม้าจากไปไกล อูเจยีงก็หมนุตวัจากมา ส�าหรบันาง 

ความเป็นตายของแม่ทัพผู้นั้นใหญ่ไม่เท่าเรื่องท�าเงินหมื่นต�าลึงสูญหาย

นางลัดเลาะถนนเดินทะลุตรอกมาสามวัน เข้าออกโรงน�้าชา  

ร้านอาหาร บ่อนพนัน และหอคณิกา เดิมคิดสืบเสาะวิธีการท�าเงินจาก 

ในน้ัน ทว่าสิง่ทีไ่ด้ยินมากท่ีสดุยังคงเป็นเรือ่งราวของแม่ทัพใหญ่เวยหย่วน

แม่ทัพใหญ่เวยหย่วนเข้าสนามรบตั้งแต่อายุสิบเอ็ด อายุสิบห้า 

พาทหารสังหารทหารชาวหมานสามหมื่น อายุสิบเจ็ดน�าทัพทหาร 

และอาชาสามพันบุกค่ายข้าศึก โค่นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายข้าศึก  

อายุสบิเก้าน�าทัพห้าหมืน่ท�าลายล้างทหารชาวหมานสิบหม่ืนทีด่่านพยัคฆ์

ซีเป่ย ตัดหัวผู้บัญชาการของศัตรูนับไม่ถ้วน ท�าให้ทหารข้าศึกได้ยินชื่อ 

ก็ขวัญหนดีฝ่ีอ ด้วยเหตน้ีุจงึได้รบัการขนานนามว่า 'แม่ทพัอสรุา' อายุย่ีสบิเอด็
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ถูกข้าหลวงตรวจการย่ืนค�าร้องโทษว่าสมคบกบัข้าศกึ ตรวจพบจดหมาย

โต้ตอบไปมาระหว่างเขาและชาวหมาน เขาโดนยกเลกิอ�านาจทางทหาร  

มรีาชโองการสัง่ขังคุก คุมตัวกลบัเมอืงหลวง

ข้างต้นคือข่าวสารทีอ่เูจยีงสบืความมาได้ น่ีเป็นเพียงสงัเขปเท่าน้ัน 

หลังจากที่เขาเข้าคุกข่าวเล่าลือมากมายเก่ียวกับแม่ทัพใหญ่เวยหย่วน 

ก็ย่ิงได้รับการสรรเสริญยกย่องในหมู่ราษฎร บ้างบอกว่าเขาแฝงตัว 

เข้าค่ายข้าศึกอย่างไร ใช้คนน้อยสูค้นมาก ทุม่เทก�าลงัตดัหัวผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายตรงข้าม บ้างยังบอกว่าเขามีก�าลังแขนท่ีน่าทึ่ง ยิงธนูครั้งเดียว 

สังหารได้ถึงสามคนเป็นต้น อูเจียงล�าพังแค่ไปดื่มชาท่ีโรงน�้าชา เรื่องท่ี 

ผูเ้ล่าเล่าก็เป็นเรือ่งราวว่าแม่ทพัใหญ่เวยหย่วนสงัหารข้าศกึอย่างห้าวหาญ

ได้อย่างไรเช่นกัน

น่ียังไม่นับเป็นอะไร ท่ียอดเย่ียมท่ีสุดคือขณะที่นางแอบฟังอยู ่

นอกหน้าต่างห้องหนึ่งในหอคณิกา นางได้พบช่องทางสร้างเงินสายหนึ่ง

เข้าโดยบงัเอญิ แต่ช่องทางสร้างเงนินีก้ลบัเก่ียวข้องกับแม่ทัพใหญ่เวยหย่วน

"ท่ีปรึกษาหลิว คนท่ีพวกเราส่งให้แฝงตัวเข้าไปในคุกถูกจับกุม 

หมดแล้ว อยากช่วยท่านแม่ทัพยากเสียยิ่งกว่ายากโดยแท้"

"พวกเขาป้องกันรดักุมแน่นหนา พวกเราส่งคนเข้าไปสอดแนมก่ีคร้ัง

ล้วนไม่เป็นผล ที่แจ้งก็ไม่ได้ ที่ลับก็ล้มเหลว นี่ควรท�าเยี่ยงไรดีเล่า"

"จะปล่อยให้ท่านแม่ทัพโดนคุมตัวกลับเมอืงหลวงไปเสียเช่นนีไ้ม่ได้ 

เช่นนั้นมีเพียงตายสถานเดียวเป็นแน่"

บรุษุกลุม่หน่ึงสนทนาลบัอยู่ภายในห้อง ข้างกายไร้หญิงสาวปรนนบิตัิ 

คนกลุ่มใหญ่วเิคราะห์หารือวธิชีว่ยแม่ทัพกนัเอ็ดอึงฟังไมไ่ดศ้ัพท์ พวกเขา 
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สวมชดุผ้าหยาบของชาวบ้าน ทว่าแต่ละคนรูปร่างสงูใหญ่ก�าย�า ห้าวหาญ

แข็งแกร่ง อูเจียงฟังเน้ือหาจึงรู ้ว่าพวกเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ 

แม่ทพัใหญ่เวยหย่วน ขณะท่ีหนึง่ในน้ันคือบรุษุท่ีถูกเรยีกว่าท่ีปรกึษาหลวิ 

สวมชุดคลุมยาวสีคราม รูปร่างค่อนข้างสูงโปร่ง หน้าตาก็ติดจะ 

สภุาพเรยีบร้อย มอืขวาจบัด้ามพัดหยกเล่มหนึง่ เคาะเบาๆ บนฝ่ามอืซ้าย  

สีหน้าครุ่นคิดอย่างเคร่งขรึม

"เรือ่งมาถึงบดันี.้.." หลวิหงเมือ่ฟังความเห็นของทกุคนจบ ในท่ีสดุ 

ก็เอ่ยปาก "ท�าได้เพียงหาทางช่วยเหลือท่านแม่ทัพแหกคุก"

คนอื่นได้ฟังก็พากันส่ายหน้าอีก

"คราแรกพวกเราก็โน้มน้าวท่านแม่ทพัไม่ให้คนือ�านาจทางทหาร แต่

ท่านแม่ทัพไม่ฟัง สมัครใจโดนจับโดยไม่สู้ ยามนี้บอกให้ท่านแม่ทัพหนี 

เขามีหรือจะฟังค�าทัดทาน"

"จรงิด้วย หากท่านแม่ทัพต้องการหนจีรงิ ทหารเมอืงหลวงธรรมดา

สองสามนายไหนเลยจะควบคุมท่านแม่ทัพได้"

หลิวหงเอ่ยอย่างสุขุมเยือกเย็น "ทุกท่านมิต้องรีบร้อน ยามนั้น 

ที่ท่านแม่ทัพสมัครใจถูกคุมตัว เพียงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน แต่

ตอนนี้ข้าได้ข่าวว่ามีคนต้องการฉวยโอกาสลอบโจมตีระหว่างทางคุมตัว

กลับเมืองหลวง ย่อมไม่เป็นการดีต่อท่านแม่ทัพแน่ หากส่งข่าวน้ีเข้าไป

ในคุก เชื่อว่าท่านแม่ทัพจะต้องเปลี่ยนใจ"

พอกล่าววาจานีอ้อกไป ทุกคนก็ถกเถียงกันอกีระลอกหน่ึง หากมคีน 

คดิฉวยโอกาส ย่อมไม่เป็นการดีต่อท่านแม่ทัพ พวกเขาผู้ใต้บงัคับบญัชา 

ผูจ้งรกัภักดกีลุม่น้ีไม่มทีางน่ิงดูดายเป็นอันขาด
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พวกเขาเป็นชาวยุทธ์ ชอบลงมือท�าเรื่องใหญ่โดยตรง ทุกคน 

ล้วนเสนอให้ชิงตัวนักโทษเสียเลย แต่หลิวหงกลับมีความเห็นที่แตกต่าง

"พวกเจ้าลองคิดดู ขบวนรถท่ีคุมตัวท่านแม่ทัพรอบทั้งสี่ทิศ 

ล้วนจัดการคุ้มกันแน่นหนา พวกเราส่งคนไปก็โดนจับทั้งส้ิน เห็นชัดว่า

พวกเขามกีารป้องกันแต่แรก อกีท้ังคาดการณ์ได้ว่าพวกเราคดิทีจ่ะชงิตวั

นักโทษออกมา หากพวกเรากระท�าเช่นนั้นจริง ส่ิงที่รอคอยพวกเราก็คือ 

กับดกั ฝ่ายตรงข้ามหาใช่ตัวโง่งมไม่ ในเมือ่พวกเขาใส่ความว่าท่านแม่ทพั

สมคบคิดกับข้าศึก มีหรือจะปล่อยท่านแม่ทัพไปโดยง่ายดายเช่นนี้"

"เช่นน้ันควรท�าเช่นไรด ีจะให้พวกเราเบกิตามองท่านแม่ทัพถูกคมุตวั

กลับเมืองหลวงเสียเช่นนี้หรือ"

หลิวหงยังคงเอ่ยประโยคเดิม "ดังน้ันข้าจึงพูดว่าพวกเราจ�าต้อง 

หาทางส่งข่าวเข้าคุกให้ท่านแม่ทัพรู ้สถานการณ์ ข้าเชื่อว่าหลังจาก 

ท่านแม่ทัพรู้เรื่อง ตราบใดท่ีเขายินยอม การหลบหนีก็มิใช่ปัญหา และ 

สิ่งที่พวกเราควรท�าก็คือรอประสานงานอยู่ด้านนอก"

ท้ังหมดได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีเหตุผลจึงเห็นด้วย เพียงแต่จะส่งผู้ใด 

ไปเล่า คนที่ส่งไปก่อนหน้าน้ีล้วนกลับมาไม่ได้ ดังนั้นภารกิจแฝงตัว 

เข้าคุกนี้จึงเรียกได้ว่ามีโอกาสตายเก้าส่วน มีโอกาสรอดแค่หนึ่งส่วน

พวกเขาเป็นจอมยุทธ์ผู้ไม่กลัวความตายท้ังส้ิน ขณะที่คนท้ังกลุ่ม

ก�าลังแย่งกันอาสารับภารกิจน้ีอย่างกระตือรือร้นไม่เก่ียงงอน หลิวหง 

กลับส่ายหน้า สีหน้าจริงจัง "พวกเจ้าไม่ต้องแย่งกันแล้ว ข้าไม่มีทางให้

พวกเจ้าคนใดคนหนึ่งไปตาย ภายใต้การตกรางวัลอย่างงาม จ�าต้องมี 

ผู้กล้า ข้าตัดสินใจออกเงินหน่ึงพันต�าลึง มองหายอดฝีมือกระท�าการนี้ 
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ให้ส�าเร็จ"

หลิวหงพูดยังไม่ทันขาดค�า และในขณะท่ีทุกคนยังไม่ทันอ้าปาก

แสดงความคิดเห็นก็มีคนสอดรับก่อนแล้ว

"ข้าเห็นด้วย"

เสยีงแผ่วเบาของหญิงสาวดงัข้ึนโดยไร้ทีม่า ท�าให้บรุุษในห้องทัง้หมด

ตะลงึงนั ก่อนพากันชกัดาบออกจากฝัก จ่อไปยังหญิงสาวท่ีจู่ๆ  ก็โผล่ออกมา 

แต่ละคนสายตาเหี้ยมเกรียม

อูเจียงมองข้ามปลายดาบท่ีจ่อมายังตนเอง บนใบหน้านางปิดไว ้

ด้วยผ้า เผยดวงตาคู่หนึ่งจ้องตรงไปที่หลิวหง

"ภารกิจนี้ข้ารับแล้ว" นางกล่าว

หลิวหงอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนถามอย่างสงสัย "เจ้าเป็นใคร"

"ข้าคอืยอดฝีมอื" นางตอบอย่างสงบนิง่ยิง่นกั ทว่าคนอืน่เมือ่ได้ยิน

วาจาอวดเบ่งโดยไม่ละอายนี้กลับหัวเราะอย่างอดไม่ได้

"พวกเจ้าได้ยินหรอืไม่ นางกลบัเรยีกขานตนเองว่ายอดฝีมอื เฮอะ!" 

รองแม่ทัพจงจั่วหัวเราะอย่างดูแคลน น�า้เสียงเจือแววเย้ยหยัน พวกเขา 

ล้วนเป็นผูเ้คยออกศึกเข้าสูส่มรภูมริบ ใช้ชวิีตอยู่ท่ามกลางฝนดาบหอกธนู 

เข่นฆ่าศัตรูและผ่านสนามรบมาไม่รู ้ก่ีหน กระน้ันหญิงสาวบอบบาง 

ที่ปรากฏกายกะทันหันผู้น้ีกลับพูดว่าตนเป็นยอดฝีมือ เห็นว่าพวกเขา 

ไม่เคยผ่านโลกหรือไร

"แม่นาง เจ้าอาศัยสิ่งใดบอกว่าตนเองเป็นยอดฝีมือ" รองแม่ทัพ 

อีกคน...เกาอู๋เย่ียนสีหน้าเย็นชา เขาเอาแขนกอดอก ไต่ถามด้วยท่าท ี

หยิ่งยโส
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อูเจียงเอ่ยอย่างเรียบเฉย "อาศัยที่ข้าฟังอยู่ข้างๆ ครึ่งค่อนวัน แต่

พวกท่านไม่มีผู้ใดรู้ตัวเลยสักคน"

บรรยากาศหนักอึ้งข้ึนมาโดยฉับพลัน บรรดาบุรุษเก็บรอยย้ิม 

บนใบหน้า ไม่มีผู้ใดสามารถโต้แย้งได้ เป็นเพราะนางพูดเรื่องจริง หาก 

นางไม่ปรากฏกายขึ้นมา จนกระทั่งตอนนี้พวกเขาก็ยังคงไม่พบการมีอยู่

ของนาง อดมองพิจารณานางใหม่ไม่ได้

ทว่ามคีนไม่ติดกับลกูไม้นีข้องนาง หลูข่ยุสบืเท้ามาข้างหน้าก้าวหน่ึง 

เขาสูงถึงเจ็ดฉื่อ* เป็นคนที่สูงที่สุดในบรรดาคนทั้งหมด ใบหน้าสี่เหลี่ยม

ยังมีรอยแผลเป็น ตาชั้นเดียวคู่น้ันชี้ข้ึน ยามปราดมองประหน่ึงผีร้าย 

ขึงตาใส่ผู้คน

เขาชายตามองนางอย่างผู้ที่อยู่เหนือกว่า "ปากพูดไร้หลักฐาน มิสู้

ลงมือให้เห็นความสามารถที่แท้จริง หากเจ้าสามารถชนะข้าได้ พวกเรา

ค่อยไตร่ตรองอกีครัง้ มเิช่นน้ัน..." แววตาของหลูขุ่ยขู่เตอืนอย่างอนัตราย 

"วันนี้เจ้าก็อย่าคิดที่จะมีชีวิตออกไป"

อูเจยีงเงยหน้ามองเขา ขานออกไปค�าหน่ึงโดยปราศจากความลงัเล 

"ได้"

เมือ่นางตอบรบั คนอืน่จงึถอยออกไปก้าวหน่ึงอย่างรู้กันทนัท ีแหวก

พ้ืนท่ีตรงกลางออก พร้อมกับยึดครองห้องทัง้สีด้่าน เฝ้าทางออกทัง้หมด

อย่างชาญฉลาด อุดกั้นทางรอดของนางโดยสมบูรณ์

อูเจียงกวาดตามองรอบด้าน มองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในส่วนลึกของ

ดวงตา ส่วนฝ่ายตรงข้ามม้วนแขนเสือ้ขึน้ กระดกูข้อมอืลัน่ดงักร๊อบแกร๊บ 
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร  
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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กล้ามเนื้อบนท่อนแขนขยายแน่น แต่ต่อให้อานุภาพของเขาน่าตื่นตะลึง

เพียงใด นางก็ยังคงนิง่ไม่ไหวติงด่ังภูผา เพียงจ้องฝ่ายตรงข้ามด้วยดวงตา 

เย็นชาคู่หนึ่ง

หลูข่ยุตวาดกร้าวเสยีงดัง หน่ึงหมดัเหวีย่งไปหาใบหน้านาง อเูจยีง 

ลดกายลงต�่าในทันใด หลบก�าปั้นของฝ่ายตรงข้าม ตามด้วยอีกฝ่าย 

เตะกวาดมาทางช่วงล่างของนาง นางกระโดดข้ึนมาทันที หลบหลีก 

ได้ทันเวลา สุดท้ายฝ่ายตรงข้ามหมุนตัวรวดเร็วซัดหมัดคู่ออกมา จู่โจม 

ทั้งช่วงบนและช่วงล่างของนางพร้อมกัน นางพลันหมุนตัวเฉียดผ่าน 

ช่วงเอวหลู่ขุยไปยังด้านหลังเขา

การเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นพรวนน้ีคล่องแคล่วว่องไว แลคล้าย

เป็นการหลบหลีกอย่างง่าย แต่ฝีไม้ลายมือภายในกลับไม่ง่ายดาย  

เกาอู๋เย่ียนกับจงจั่วที่อยู่ด้านข้างเห็นแล้วอดอึ้งไม่ได้ ขณะท่ีหลิวหง 

ยิ่งเลิกหัวคิ้วขึ้น

หลู่ขุยย่ิงสู้ย่ิงมีน�้าโห หญิงสาวผู้นี้ไหลลื่นย่ิงนัก เขาจับอย่างไร 

ก็จับไม่ได้ แต่อีกฝ่ายกลับรู ้จักหลบหลีกเพียงอย่างเดียว เขาก่นด่า 

อย่างหมดความอดทน "เจ้าจะสู้หรือไม่กันแน่ อย่าบอกข้านะว่าท่ีเจ้า

ช�านาญที่สุดก็คือการหนีน่ะ!"

อูเจียงไม่ตอบ เพียงหลบหลีกต่อ ร่างนางลอยสลับไปมา วรยุทธ์

ลึกลับพิสดาร ทุกคนมองออกถึงจุดแข็งแกร่งของนาง มีเพียงหลู่ขุย 

ที่ประมือกับนางที่ยังคงมองคู่ต่อสู้ของตนไม่ออก

"พอแล้ว" สดุท้ายยังคงเป็นทีป่รกึษาหลวิท่ีเอ่ยปากยุติการประลองยุทธ์

คราวนี้
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เมือ่เขาเอ่ยค�า ท้ังสองก็หยุดมอืโดยพลนั หลูขุ่ยแค่นเสยีงเฮอะสองหน

ด้วยสีหน้า 'ถือเสียว่าเป็นโชคดีของเจ้า' ขณะท่ีอูเจียงกลับไม่สนใจ 

แววดูแคลนในสายตาของหลู่ขุย หันมองไปทางหลิวหงเพ่ือรอค�าตอบ 

ของเขา

"แม่นางเป็นยอดฝีมืออย่างแท้จริง" หลิวหงเอ่ยชมเชย

หลู่ขุยที่อยู่ด้านข้างถลึงตาโตสองข้างอย่างตะลึงลาน ชี้หน้านาง

พลางกล่าวดูหมิ่น "นางเป็นยอดฝีมือเช่นน้ันหรือ ท่ีปรึกษาหลิว ท่าน 

ไม่ได้เข้าใจผิดไปกระมัง"

จงจั่วเดินเข้าไปตบไหล่เขา ส่ายหน้าถอนใจพลางกล่าว "พ่ีน้อง  

เมื่อครู่เจ้าตายไปสามครั้งแล้ว"

หลู่ขุยยิ่งไม่ยินยอม "เจ้าพูดเลอะเทอะอันใด!"

"พี่น้อง เจ้าดูว่าในมือนางถืออะไรอยู่"

หลูข่ยุจงึตัง้ใจเหลอืบด ูพบว่านางถือป่ินไม้อนัหนึง่ เหอเปา* ใบหน่ึง 

และหยกชิ้นหนึ่ง ของสามอย่างนี้เป็นของติดตัวเขาทั้งสิ้น

หลู่ขุยรีบร้อนลูบคล�าเน้ือตัวอย่างตกตะลึง ปิ่นไม้บนหัวขาดไป 

อันหนึ่ง หยกท่ีคอน้อยไปชิ้นหนึ่ง และเหอเปาที่เอวหายไปใบหน่ึงจริงๆ 

ซ�้าเหอเปาใบนี้ยังเป็นใบที่ภรรยาท�าให้เขา

คราวน้ีหลู่ขุยมีแววตกตะลึงไปท้ังหน้าจนเอื้อนเอ่ยค�าใดไม่ออก 

กระท่ังฝ่ายตรงข้ามหยิบของตนไปเมือ่ใด เขาก็จบัสังเกตไม่ได้ น่ีแสดงว่า

เมือ่ครูร่ะหว่างประมอืกัน ฝ่ายตรงข้ามมโีอกาสฆ่าเขาถึงสามคร้ัง แบ่งเป็น 

ส่วนหัว ส่วนคอ และส่วนท้อง น่ีก็คือความหมายที่จงจั่วบอกว่าเขา 
* เหอเปา คือกระเป๋าพกติดตัวใบเล็กส�าหรับใส่เศษสตางค์หรือของจุกจิก มักปักรูปสัตว์หรือตัวอักษร 
ที่มีความหมายเป็นมงคล
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ตายไปแล้วสามครั้ง

คนทั้งหมดไม่กล้าดูเบาหญิงสาวตรงหน้าอีก เวลาเดียวกันก็รู้สึก

ฉงนสงสัยในฐานะของนาง

หลวิหงประสานมอืกล่าว "ขอเรยีนถามชือ่เสยีงเรียงนามของแม่นาง 

และมาจากส�านักใด"

อูเจียงตอบ "ข้าไร้ชื่อไร้ส�านัก เรียกข้าว่าพี่ใหญ่เจียงก็พอแล้ว"

พ่ีใหญ่เจียง? ค�าพูดดูโอ้อวดไม่เบา ยังกล้าให้ทุกคนเรียกนางว่า 

พ่ีใหญ่อกี หญิงผูน้ีแ้ลดูอ่อนวัยอย่างมาก ไม่มีทางอายุมากกว่าย่ีสบิปีแน่

เกาอู๋เย่ียนแค่นเสียงเย็น "เจ้าไม่ยอมบอกกล่าวนามแท้จริง ท้ังยัง

ปิดบังใบหน้า เห็นชัดว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์"

อูเจยีงมองเกาอูเ๋ย่ียน "ข้าไม่บอกชือ่เสยีงเรียงนามเพราะฐานะต�า่ต้อย 

ปิดหน้าเพราะอปัลกัษณ์เกินไป"

นางเปิดเผยไม่ถือสา กลบัพาให้คนท้ังหมดตะลงึงนัอกีครัง้ เงยีบกรบิ

ไปชัว่ขณะ

บนโลกน้ีมีคนโอ้อวดตนเองมากย่ิง ทว่าแม่นางที่สามารถยอมรับ

อย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยว่าตนเองหน้าตาอัปลักษณ์ถึงเพียงนี้ยังพบได ้

ไม่บ่อยนัก กระท่ังเกาอู๋เย่ียนที่เป็นท่ีรู้กันว่าพูดจาไร้คุณธรรมน�้ามิตร 

มาแต่ไหนแต่ไรยังสะอึกจนพูดไม่ออกชั่วขณะ

หลิวหงกระแอมทีหน่ึง "แม่นาง...เจียง ฝีมือของเจ้าล�้าเลิศย่ิงนัก  

แต่เรื่องของท่านแม่ทัพเป็นเรื่องใหญ่ พวกเรากับเจ้าไม่รู ้จักกัน หาก 

ไม่เปิดเผยจริงใจต่อกัน ก็ต้องขออภัยที่ข้ามิอาจฝากฝังเรื่องนี้กับเจ้าได้"

อูเจยีงเอ่ย "หากต้องการให้ข้าแสดงโฉมหน้าทีแ่ท้จรงิ ต้องเพ่ิมเงนิ 
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รวมทั้งหมดสองพันต�าลึง"

คนทัง้หมดถลงึตาโตอกีครัง้ หลูข่ยุตะคอก "เจ้า...นีเ่ป็นการชงิเงนิน่ี!  

ดูหน้าก็เพ่ิมหน่ึงพันต�าลึง เจ้าเห็นตนเองเป็นยอดบุปผาหอโคมเขียว 

หรือไร"

วาจาน้ีทารุณกรรมคนอย่างแท้จริง จงจั่วมุ่นคิ้ว อยากต่อว่าเขา 

สกัสองสามประโยค ไหนเลยจะคาดคิดว่าหญิงผู้น้ันกลบัไม่ใส่ใจแม้สักนิด

"หมดี�ายักษ์ เจ้าผดิแล้ว ยอดบปุผาหอโคมเขยีวต้องมรีาคาสงูกว่าน้ี 

ดูท่าเจ้าคงไม่มีโอกาสไปหอโคมเขียวเลย"

จงจั่วกลั้นไม่อยู่ข�าพรืดออกมา ส่วนเกาอู๋เย่ียนเลิกคิ้ว คนอื่นก็

หัวเราะตัวสั่นเท้ิมเช่นกัน เพราะหญิงผู้น้ีกล่าวถูกต้องเร่ืองหนึ่ง หลู่ขุย 

ไม่มโีอกาสเข้าหอโคมเขยีวจรงิๆ เพียงเพราะทีบ้่านมสีงิโตเหอตง* ร้ายกาจ 

ตัวหน่ึง ควบคุมเข้มงวด อีกทั้งหลู่ขุยยังรูปร่างทั้งสูงทั้งด�าและบึกบึน 

ประกอบกับโครงหน้าเหลี่ยมและหนวดเฟ้ิม เหมือนเป็นหมีด�าตัวโตมาก

จริงๆ

หนก่อนคนท่ีด่าเขาว่าเป็นหมดี�ายักษ์ถกูเขาซ้อมจนเป็นคนพิการไปแล้ว

หลู่ขุยหน้าด�าทะมึน "หญิงหน้าเหม็น เจ้าเรียกข้าว่าอะไร!"

อูเจียงเอ่ย "ท่ีบ้านเกิดข้า หมีเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิ ได้รับการเคารพ

ยกย่องจากผู้คน โดยเฉพาะหมีสีด�า ข้าเห็นว่าเจ้ารูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง 

มีรูปโฉมหล่อเหลา เป็นวีรบุรุษ ควรค่าแก่ค�าเรียกนี้ หมีด�ายักษ์"

* สิงโตเหอตง มีท่ีมาจากซูตงพัว ปราชญ์ในสมัยซ่ง มีเพ่ือนรักชื่อเฉินจี้ฉาง ซึ่งเป็นคนท่ีมีศรัทธา 
ในพระพุทธศาสนา ภรรยาของเฉินจี้ฉางคือนางหลิ่ว เป็นชาวเหอตง มีนิสัยดุร้ายชอบดุด่าสามี ซูตงพัวจึง 
แต่งโคลงล้อเพ่ือนว่า 'พอได้ยินเสียงสิงโตเหอตงก็หัวหด' ท่ีเปรียบเป็นสิงโตเพราะคนในสมัยน้ันเปรียบ 
เสียงสวดมนต์ว่ามีอ�านาจบารมีดุจดังเสียงสิงโต ต่อมาผู้คนจึงใช้ค�าน้ีเรียกหญิงดุร้ายท่ีชอบดุด่าสามีหรือ 
ผู้หญิงที่ชอบส่งเสียงดัง
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คนท้ังหลายเงียบสนิทอีกครั้ง ค�าพูดของหญิงผู้นี้ท�าให้ชะงักค้าง 

และที่ย่ิงพาให้พวกเขาตะลึงงันก็คือหลู่ขุยที่เดิมนึกว่าจะโกรธเกร้ียว  

ยามนี้กลับคลี่ยิ้มอย่างผิดธรรมดา

"หึ...มิกล้ารับว่าเป็นวีรบุรุษ ข้านั้นก็แค่กินมากกว่าผู้อื่นเล็กน้อย  

สูงหน่อยก็เท่านั้น"

อูเจียงขมวดค้ิว "ท่านเห็นว่าหมีด�าบ้านเกิดข้าไม่ดีอย่างน้ันหรือ  

ท่านดูถูกหมีด�าบ้านข้าหรือ"

หลูขุ่ยรบีโต้แย้ง "หามไิด้อย่างแน่นอน" เขาขบคดิดพูลางกัดฟันเอ่ย 

"ก็ได้ หมีด�ายักษ์ก็หมีด�ายักษ์"

จริงหรือเท็จเนี่ย?

ทกุคนได้ยินพลนัเบกิตากว้างพูดไม่ออก เมือ่ครูห่ลูขุ่ยทียั่งมท่ีาทาง

เหมอืนจะต่อยคน บดัน้ีกลบัขัดเขินเลก็น้อยทีถู่กเรยีกว่าหมดี�ายักษ์ ถึงขัน้ 

เม้มปากข่มกลั้นสีหน้ายินดี

จงจั่วเดินมายังข้างกายหลิวหง เอ่ยเสียงเบา "ที่ปรึกษา ท่านว่า 

หญิงผู้นี้เป็นเช่นไร"

หลิวหงน่ิงคิดครู ่หนึ่ง ก่อนย้ิมน้อยๆ พลางเอ่ย "แม่นางเจียง  

สองพันต�าลึงแพงเกินไป ข้าให้ได้เพียงหนึ่งพันต�าลึง"

อูเจียงต่อราคาทันควัน "พันแปดร้อยต�าลึง"

"พันต�าลึง"

"พันห้าร้อยต�าลึง"

"พันต�าลึง"

"พันสามร้อยต�าลึง"
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"พันต�าลึง"

สายตาของคนทั้งหมดมองไปยังท้ังสองที่ต่อราคากันสลับซ้ายขวา

ไปมา สดุท้ายอเูจยีงจงึถลงึตามองหลวิหง ส่วนหลวิหงก็มองหน้านางตรงๆ 

โดยไม่ละสายตา ทั้งสองคนประชันสายตากันเนิ่นนาน ภายในห้อง 

ทีเ่งยีบสนทิจนเขม็ตกยังแทบได้ยนิเสยีงนัน้ ในท่ีสดุอเูจยีงก็เอ่ยเสยีงเย็น 

"ตกลง!"

บรุษุผูน้ีเ้จ้าเล่ห์นัก เขามองออกว่านางร้อนใจต้องการเงนิ เป็นนาง 

ที่เสียแผน ดูเบาเขาเกินไป

หลิวหงประสานมือด้วยรอยย้ิมพรายบนใบหน้า "เช่นนี้ก็ดีย่ิง  

ขอแม่นางโปรดแสดงโฉมหน้าที่แท้จริง"

อูเจียงไม่ร�่าไรอีก นางถอดผ้าบนใบหน้าออกในทันที เมื่อนาง 

เผยโฉมหน้าของตนเองแล้ว ท้ังห้องก็เงียบลงไปอีกครั้ง ถึงขั้นมีคน 

สูดหายใจเฮือก

โฉมหน้าของนางไม่อาจใช้ค�าว่าอัปลักษณ์มาบรรยาย แต่ต้อง 

เรียกว่าอุบาทว์ เพราะบนใบหน้านางมีปานรูปหนูเป็นแถบใหญ่ และ 

ปานน่าเกลยีดน้ีกินพ้ืนทีเ่กินครึง่ของใบหน้าเลยทเีดยีว พาให้ใบหน้าของนาง 

ดนู่าเกลยีดน่ากลวั หากมใิช่เพราะบรุษุเหล่าน้ีเคยผ่านโลกมาอย่างโชกโชน 

เกรงว่าคงได้ร้องตระหนกเสยีงหลงเพราะหน้าตาอนัน่าสะพรึงน้ีของนาง

อูเจียงกวาดตามองทุกคนแวบหน่ึง สุดท้ายจึงมองไปทางหลิวหง 

"ว่าอย่างไร"

หลวิหงทีม่สีหีน้าตกตะลงึในทแีรกก็คนืกลบัมาเป็นปกตอิย่างรวดเรว็ย่ิง 

ในดวงตาไม่มแีววดูหมิน่แม้แต่น้อย ก่อนหยิบตัว๋เงนิจากในถุงเงนิออกมา
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"นี่คือห้าร้อยต�าลึง หลังจากเสร็จเรื่องค่อยให้อีกห้าร้อยต�าลึง"

อเูจียงเดินไปรบัเงนิห้าร้อยต�าลงึอย่างไม่เกรงใจแล้วถามข้ึน "ว่ามา 

ต้องการให้ข้าเอาข่าวอะไรเข้าคุกไปให้ท่านแม่ทัพ"

หลวิหงไม่รัง้รออกี เชญินางให้นัง่ลงรอสกัครูใ่นทันใด เขาให้คนไป

เตรยีมสีส่ิง่ล�า้ค่าในห้องหนงัสอื* มาให้เรยีบร้อย เขียนจดหมายฉบบัหนึง่

อย่างรวดเรว็ แล้วมอบจดหมายพร้อมด้วยกล่องใบหนึง่แก่นาง ทัง้ก�าชบัว่า 

"เข้าไปในห้องนักโทษที่จุดพักม้า มอบของให้ท่านแม่ทัพก็พอแล้ว"

"รับทราบ" อูเจียงเก็บของเสร็จก็หมุนตัวจะจากไป

"ช้าก่อน"

อูเจียงหันหน้ากลับไปมองเขา "ยังมีเรื่องใด"

"แม่นางคิดแฝงตัวเข้าไปในคุกอย่างไร"

"ข้าย่อมมวิีธีการของข้า" กล่าวจบก็จากไปโดยไม่แม้แต่เหลียวหลัง

ครั้นนางจากไปแล้ว เกาอู๋เย่ียนมีสีหน้าครุ่นคิดก็มุ่นหัวคิ้วพลาง

ไต่ถามหลิวหง "ท่านเชื่อหญิงผู้นั้นหรือ"

หลวิหงเอ่ย "เจ้าก็เห็นฝีมอืของนางแล้ว หากส�าเรจ็ย่อมเป็นประโยชน์

กับพวกเรา หากนางล้มเหลว พวกเราก็ไม่เสียประโยชน์ ย่ิงกว่าน้ัน 

นางต้องการเงิน น่ีมปีระโยชน์และไร้ผลเสยีกับพวกเรา"

คนอื่นพากันเห็นด้วย มีเพียงเกาอู๋เยี่ยนที่ยังขมวดคิ้วนิ่งคิด

จงจั่วเดินมายังข้างกายเขา ตบไหล่เขาแล้วถาม "เป็นอะไร สงสัย 

เรื่องใดหรือ"

เกาอู๋เย่ียนมองไปทางจงจั่ว ถามข้อสงสัยที่ค้างคาใจ "ข้ารู้สึกว่า
* ส่ีส่ิงล�า้ค่าในห้องหนงัสอื ตามค่านิยมของชาวจนีสมยัโบราณหมายถึงอปุกรณ์ส�าคญัสีอ่ย่างในห้องหนังสอื 
ได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ แท่นฝนหมึก
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เหมือนเคยเห็นนางที่ใด แต่นึกไม่ออกชั่วขณะ"

จงจัว่เอ่ยกลัว้หัวเราะ "เจ้าเคยเห็นนางเช่นนัน้หรอื ไม่กระมงั หาก 

เจ้าเคยเห็นนางจริง รูปโฉมเช่นน้ันก็ยากที่จะท�าให้คนลืมเลือนกระมัง"  

หาใช่เขาปากเสีย แต่บนโลกใบน้ีมีหญิงสองประเภทที่จะท�าให้บุรุษ

พบเห็นแล้วยากลมืเลอืน หนึง่คืองดงามเหนือบรรยาย สองคอือปัลักษณ์

จนโดดเด่นเกินไป และหญิงแซ่เจียงผู้นี้ประจวบเหมาะเป็นแบบหลัง

เกาอูเ๋ย่ียนรูส้กึว่าถ้อยค�านีม้เีหตผุล "น่ีกลบัถูกต้อง อาจเป็นเพราะ 

ข้าจ�าผิดไป"

พวกเขาสองสามคนหารอืลบัเรือ่งการช่วยเหลอืท่านแม่ทพัต่อ หาก

หญิงแซ่เจียงผู้น้ันแฝงตัวเข้าไปในคุกได้อย่างราบรื่นก็ดี หากโชคไม่ดี

พลาดพลั้ง พวกเขาจ�าต้องมีแผนการช่วยเหลือส�ารองไว้จึงจะได้

ไหนเลยจะคาดคิด วันถัดมาพวกเขาได้รับข่าวใหม่ข่าวหน่ึง... 

นางปีศาจราคะท่ีทางการประกาศจับมาแสนนานได้ติดกับถูกจับขังคุก 

เมื่อพวกเขาเห็นภาพวาดในประกาศจับของนางปีศาจราคะผู้น้ัน ทุกคน

ล้วนตื่นตะลึงสุดขีด

ในท่ีสุดเกาอู๋เย่ียนก็นึกออกว่าตนเองเคยเห็นหญิงผู้นั้นจากที่ใด 

ปานรูปหนูบนใบหน้าของนางปีศาจราคะในภาพวาดประกาศจับน้ัน  

หาใช่เหมอืนกับปานรปูหนูบนหน้าหญิงผูน้ัน้เป็นพิมพ์เดยีวกนัหรอกหรือ

พวกเขามองหน้ากันไปมา ล้วนมองเหน็แววกังวลบนใบหน้าอกีฝ่าย... 

นีพ่วกเขาส่งคนเช่นน้ีไปช่วยท่านแม่ทัพ หรอืว่าส่งท่านแม่ทพัไปเข้าปากเสอื

กันแน่
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2

ท่ามกลางราตรีมืดมิด แสงเทียนในคุกท่ีจุดพักม้ากะพริบวูบไหว  

ผู้คุมนักโทษสามคนอยู่ในมุมเอาหัวชนหัว หูชิดหู ก�าลังกดเสียงต�่า 

กระซิบกระซาบกัน

"เจ้านัน่ท�าได้อย่างไรกัน หลายสบิวนัไม่กินไม่ดืม่ เปลีย่นเป็นผูอ้ืน่

คงทนไม่ไหวตั้งนานแล้ว"

"อย่าลมืเสยี คนเขาคอืแม่ทัพใหญ่เวยหย่วน ออกศึกในพ้ืนท่ีทุรกันดาร

หนาวเหน็บน้ันยังทนได้ นามเกรียงไกรที่คนเรียกกันว่าอสุรามิได้มีไว้ 

หลอกเดก็นะ"

"เป็นแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนแล้วมีประโยชน์อะไร เป็นอสุราแล้ว

อย่างไร สุดท้ายยังมิใช่เพราะประโยคเดียวของฝ่าบาทต้องกลายเป็น

นักโทษในอาณัติหรอกหรือ"

"เขาไม่กินไม่ดื่ม ต้องรู้ว่าพวกเราวางยาในอาหารเป็นแน่..."
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ทั้งสามคนนิ่งเงียบ ก ่อนเหลียวหลังไปมองห้องคุมขังที่อยู  ่

ด้านในสุดอย่างระแวงระวัง เห็นเพียงแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนน่ังขัดสมาธิ

อยู่กลางห้องคุมขัง ผมยาวของเขาแผ่สยาย หนวดเคราทั่วแก้ม ต่อให้ 

สวมชุดนักโทษ แผ่นหลังล�่าสันก็ยังคงยืดสูงประหนึ่งภูผา ดูสง่าผ่าเผย 

เย็นชาเฉียบคม คล้ายไม่มีความอิดโรยอย่างอเนจอนาถจากการติดคุก

แม้แต่น้อย ต่อให้แขนขาทัง้สีถู่กล่ามโซ่ตรวนก็ยังคงมีกลิน่อายคุกคามคน

แม้พวกเขาอยู่ห่างกันไกลเพียงน้ี แต่ยังคงสมัผสัได้ถึงรงัสน่ีาพรัน่พรงึ 

ทีแ่ผ่ออกมาจากส่วนลกึทีส่ดุของคุกใต้ดิน

สามารถได้รับนาม 'อสุรา' มา หาใช่ไม่มีเหตุผล

ผูคุ้มนกัโทษหนึง่ในนัน้ลดเสยีงต�า่ลงอกี "ไม่มทีางเลอืก ท่านใต้เท้า

สัง่การไว้ หากก่อนกลบัเมอืงหลวงท�าให้เขาตายไม่ได้ ถึงตอนนัน้คนท่ีตาย 

ก็คือพวกเรา"

ท้ังสามคนนิ่งเงียบไประลอกหนึ่ง นี่ก็คือความโศกเศร้าในฐานะ

หมากตัวหนึ่ง พวกเขาเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยคุมคุกใต้ดินที่จุดพักม้า  

แม้ไร้ความแค้นต่อแม่ทัพ แต่เพ่ือปกป้องตนเอง จ�าต้องตัดใจวางยา

แม่ทัพผู้นี้ให้ตายจงได้

"ข้าไม่เชือ่ว่าเขาจะไม่กินไม่ดืม่ไปตลอดได้จริงๆ" ประตูคกุเปิดออก

กะทันหันขัดบทสนทนา จู่ๆ ก็มีลมเย็นเยือกพัดมา แสงเทียนไหววูบ

ประเดี๋ยวสว่างประเดี๋ยวมืด กระท่ังเงาของทุกคนยังเจือแววแปลกพิกล

ขึ้นหลายส่วน ชวนให้ทั้งสามคนหวาดหวั่น พากันชูดาบกระโดดขึ้นยืน

หม่าเทาชายตามองพวกเขาอย่างเย็นชาพลางต�าหนขิึน้ "ดพูวกเจ้า

เสียขวัญสิ ขายหน้ากันหรือไม่!"
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"ใต้เท้าหม่า" ทั้งสามคนรีบร้อนเก็บดาบ พลันประสานมือคารวะ

หม่าเทาคอืใต้เท้าจากกรมอาญา ได้รบับญัชาให้น�าทหารกองหนึง่ 

รับหน้าที่คุมตัวนักโทษ

เขามองทั้งสามคนแวบหนึ่ง ก่อนหันไปสั่งทหารทางด้านหลัง

"คุมตัวคนเข้ามา"

ทหารสองนายพานักโทษคนหนึ่งเข้ามา จางหยวนเป่า...ผู้ซึ่งเป็น

หัวหน้าผู้คุมรีบเดินขึ้นหน้า ประสานมือถามอย่างเคารพ "ท่านใต้เท้า  

นี่คือ..."

"นักโทษหญิงที่มาใหม่ คุมขังไว้ที่นี่ก่อน"

ทั้งสามคนพอได้ยินว่าเป็นหญิง ดวงตาก็เปล่งประกายทันใด  

ในคุกใต้ดินที่จุดพักม้านี้ไม่มีนักโทษหญิงมาเนิ่นนานแล้ว

ขณะทีพ่วกเขาก�าลงัปีติยินด ีหลงัจากทหารถอดผ้าคลมุศรีษะสดี�า

บนหัวนักโทษหญิงออก ก็ต่ืนตะลงึจนกระโดดถอยหลังจากตรงนัน้ในทันที

นกัโทษหญงิผูน้ี้หน้าตาน่าสะพรงึย่ิง บนใบหน้าของนางมปีานรปูหนู

น่ากลวัแถบใหญ่แถบหนึง่ หน้าตาราวกับมแีมลงตวัหนึง่ไต่อยู่บนใบหน้า 

อปัลกัษณ์น่าพรัน่พรงึย่ิงนกั

หม่าเทาย้ิมเย็น "ดูพวกเจ้าสิ ท่าทางไม่เอาไหนเลย ทว่าน่ีก็ 

ไม่น่าแปลกใจ นางปีศาจราคะผู้นี้ข่มขวัญบุรุษมาแล้วไม่น้อยจริงๆ"

จางหยวนเป่าร้องอย่างตื่นตระหนก "นางก็คือนางปีศาจราคะ 

ที่ขืนใจบุรุษนับไม่ถ้วน จนถูกตั้งค่าหัวล่าตัวผู้นั้นหรือ"

"ไม่ผิด"

จางหยวนเป่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหยิบภาพวาดมาเปรียบเทียบ 
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หญิงผูน้ีเ้หมอืนกับคนในภาพจรงิๆ ปานรปูหนูบนใบหน้าก็คือลกัษณะพิเศษ

ที่ใหญ่ที่สุด

จางหยวนเป่าเก็บภาพวาด แค่นเสียงหนักๆ ทีหน่ึง "ที่แท้ก็คือ 

นางปีศาจราคะท่ีขืนใจบุรุษ หญิงน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้ เห็นแล้วข้า 

ไม่มีความอยากอาหารแล้ว" เขาหมุนตัวไปขณะจะส่ังการผู้คุมนักโทษ 

อีกสองคนให้รับช่วงต่อเอาตัวนางไปขังคุก สมองก็แล่นปราดขึ้นมา 

ในทันใด

เขาขยับเดินขึ้นหน้าไปเสนอแนะใต้เท้าหม่าเสียงเบา "ท่านใต้เท้า 

จากที่ผู้น้อยดู มิสู้ขังนางปีศาจราคะผู้น้ีไว้ในห้องด้านข้างของคนผู้น้ัน  

เป็นอย่างไรขอรับ" เขาชี้ไปยังห้องคุมขังที่อยู่ด้านในสุด

ใต้เท้าหม่าหัวค้ิวกระตุกทันใด แม้มิเอ่ยวาจา แต่จางหยวนเป่า 

ก็มองออกว่าใต้เท้าหม่าก�าลังฟังอย่างสนใจยิ่งยวด

"ท่านใต้เท้า เทียบกับพวกเราลงมือก�าจัดเขาด้วยตนเอง มิสู ้

ยืมดาบฆ่าคน..." ดาบที่ว่านี้ก็คือนางปีศาจราคะ

ดัดแปลงภายในคุกสักหน่อย ให้นางปีศาจราคะไปย�่ายีบุรุษผู้นั้น 

ทั้งสองฝ่ายต่อสู้พัวพัน ย่อมต้องมีฝ่ายหน่ึงตาย ส่วนใครตายส�าหรับ 

พวกเขาล้วนไม่มผีลเสยีท้ังสิน้ หลงัสิน้เร่ืองก็บอกว่านางปีศาจราคะผูน้ั้น

อาศัยจังหวะที่พวกเขาไม่ทันระวังท�าห้องคุมขังเสียหาย พวกเขาก็จะ

สามารถผลักภาระได้อย่างสะอาดหมดจด

แววตาของใต้เท้าหม่ามีประกายเจ้าเล่ห์วาบผ่าน เขาตบไหล่ 

จางหยวนเป่าพลางยิ้มเอ่ย "นับว่าเป็นความคิดที่ไม่เลว"

จางหยวนเป่าคลี่ย้ิมประจบ เขาก�าลังกลัดกลุ้มว่าควรใช้วิธีการใด 
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จึงจะสามารถท�าให้แม่ทัพตายได้ บุรุษผู้นั้นรู้ว่าในอาหารมียาพิษ จึง 

ไม่หลงกลใดๆ เลย ทว่าตอนนี้ประจวบเหมาะมีโอกาสดีหล่นลงมา  

ด้วยการให้นางปีศาจราคะกระท�าเรื่องนี้แทนพวกเขา

หม่าเทาก�าชบัจางหยวนเป่าด้วยแววตาชืน่ชม "คนมอบให้เจ้าแล้ว"

"ขอรบั ท่านใต้เท้าโปรดวางใจ" จางหยวนเป่ารู้ว่านีค่อืได้รับอนุญาต

แล้ว เขาหมุนตัวเป็นเชิงให้บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาไปจัดการ หลังจาก

จัดแจงดัดแปลงห้องคุมขังที่ติดกันแล้วก็คุมตัวนางปีศาจราคะเข้าไป

เมื่อถึงยามราตรีเขาสั่งการกับทุกคน "คืนน้ีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น  

ไม่ว่าใครก็ล้วนห้ามเข้าไปจัดการ"

เขามัน่อกมัน่ใจว่าคืนนีน้างปีศาจราคะจะต้องมกีารเคลือ่นไหว แม้

แม่ทพัใหญ่เวยหย่วนถกูขนานนามว่าอสรุา ทว่ากลบัมรีปูโฉมโนมพรรณ 

ล�้าเลิศ รูปร่างก�าย�า มีสง่าราศี เรียวคิ้วดุจกระบี่ จมูกสูงด่ังต้นสน  

ยามเคลื่อนไหวก็สง่าผ่าเผย เต็มไปด้วยความเผด็จการ ยามสงบน่ิง 

ก็ไม่ลดทอนกลิน่อายอนัเฉยีบคม เพียงแต่ฆ่าฟันข้าศกึในสนามรบมานาน 

กลิ่นอายอ�ามหิตที่รวมอยู่รอบกายจึงพาให้คนมองข้ามรูปโฉมหล่อเหลา

สง่างามของเขาโดยง่าย

เกรงว ่าคืนน้ีคงได้เสียประโยชน์ให ้นางปีศาจราคะนั่นแล้ว  

จางหยวนเป่าพลันรู้สึกสะท้อนใจแทนแม่ทัพผู้นี้ คนผู้น้ีควบอาชาศึก 

ตะลุยสมรภมูิรบมาชั่วชีวติ ท่าทางดนูา่เกรงขาม ทว่าถงึท้ายทีสุ่ดกลับมี

จุดจบถูกนางปีศาจราคะเหยียดหยาม หากเป็นเช่นนี้แล้วไม่สู้ใช้มีด 

จบชีวิตตนเองเสียเลยจะดีกว่า

เพ่ือรักษาชีวิตไว้ จางหยวนเป่าจึงได้แต่ท�าใจแข็ง ที่บ้านเขายังม ี
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ลกูและภรรยาต้องเลีย้งดู เขากระท�าเช่นนีเ้พราะไม่มทีางเลอืก หวังเพียง

แม่ทัพผู้น้ีจะคิดตก กินข้าวปลาอาหารที่วางยาพิษเสียแต่เน่ินๆ เพ่ือ 

จบชีวิตตนเอง อย่างน้อยยังสามารถรักษาเกียรติยศชื่อเสียงไว้ได้

ตกค�่า แสงเทียนบนผนังไหวระริก บุรุษที่เดิมหลับตาพักผ่อนพลัน

ลืมตาคมกริบขึ้น จับจ้องนางปีศาจราคะที่ยืนอยู่ตรงหน้าตนเองผู้นั้น

แม้ชายหนุ่มมไิด้ส่งเสยีง แต่ท่ัวกายของเขาล้วนแผ่กลิน่อายโหดเห้ียม

ประหน่ึงสตัว์ดุร้ายยืดกรงเลบ็แหลมคม เตรยีมตวัพุ่งตะครบุเหย่ือตวัหน่ึง 

ออกมา

อูเจียงมิได้หว่ันกลัวต่อแรงคุกคามของเขา กลับปรายตามองเขา

จากเบื้องสูง ดวงตาคู่นั้นพิจารณาเขาจากหัวจรดเท้าก่อนเอ่ยเสียงเย็น 

"จิ้นจื่อฮวา มีคนไหว้วานข้าให้มอบของสิ่งหนึ่งกับท่าน"

นางไม่พูดให้มากความ ย่ืนมอืหยิบของท่ีหลวิหงฝากฝังออกมาทันที 

นางผู้เคร่งขรึมจริงจังย่ืนสิ่งของไปเบื้องหน้า หมายจะมอบให้นักโทษ 

คนส�าคัญของราชส�านักผู้เคร่งขรึมจริงจังยิ่งกว่าผู้นี้

ชายหนุ่มมิได้รับไว้ นัยน์ตาสีหมึกเย็นเยือกทอประกายเฉียบคม

อันตราย เอ่ยปากขึ้นช้าๆ "ข้ามิได้ชื่อจิ้นจื่อฮวา"

อเูจยีงตะลงึงัน หดมอืกลบั มองประเมนิฝ่ายตรงข้ามอย่างสนเท่ห์ 

"เจ้าไม่ได้ชื่อจิ้นจื่อฮวา เช่นนั้นเจ้าคือใคร"

แต่เจ้าคนแซ่หลิวน่ันบอกนางว่าเป็นคุกใต้ดินนี้ ทั้งยังบอกว่า 

ด้านในคมุขงัคนเพียงคนเดยีวชดัๆ อย่าบอกนะว่าเข้าใจผดิ? หากคนผูน้ี้

ไม่ใช่คนที่นางต้องการตามหา เช่นนั้นนางก็มาเสียเที่ยวหรือนี่
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คราแรกท่ีนางเห็นภาพวาดของนางปีศาจราคะบนกระดานติด

ประกาศจับ ความคิดก็แล่นวาบขึ้นมาในทันที ตัดสินใจแปลงรูปโฉม 

ให้เหมือนนางปีศาจราคะ ปานรูปหนูบนหน้าน้ีนางใช้เงินตนเองถึง 

ห้าสิบต�าลึงท�าออกมา ใช้วัสดุชั้นดี ฝีมือเหมือนจริงแนบเนียน ติดแล้ว 

ไม่คัน และติดทนเป็นเลิศ

เดิมทีนางคิดจะส่งลูกน้องคนหนึ่งมาลากนางให้ทางการเอง เพ่ือ 

กินเงินรางวัลนี้ ทว่าก่อนเริ่มงานนางได้ล่วงรู้แผนการของหลิวหงและ 

คนกลุม่นีเ้ข้าพอด ีใจคดิว่าในเมือ่ต้องตดิคกุอยู่แล้ว เช่นนัน้เงนิหน่ึงพันต�าลงึ 

ไม่เอาคงเสยีเปล่า

หลิวหงและคนอื่นคิดว่าได้เห็นหน้าตาท่ีแท้จริงของนางแล้ว ทว่า 

อนัทีจ่รงิกลบัมใิช่ นางรบัเงินมดัจ�าห้าร้อยต�าลึงอย่างยินดีปรดีา ปลอมรปูโฉม

เป็นนางปีศาจราคะปะปนเข้าคุก มคิาดกลบัหาคนผดิ บรุษุตรงหน้าไม่ใช่

จิน้จือ่ฮวาอย่างสิน้เชงิ

ขณะท่ีนางก�าลังก่นด่าหลิวหงว่าท�างานเชื่อไม่ได้อยู่ในใจ พลัน

ได้ยินค�าตอบอันเย็นยะเยียบของบุรุษผู้นี้

"ข้าชื่อฮวาจื่อจิ้น"

นางอึง้ไปอกีค�ารบ ก่อนหยิบเศษกระดาษออกมาอย่างกังขา อาศยั

แสงไฟมดืสลวัเพ่งดโูดยละเอียด ก่อนร้องชอิย่างตระหนกัได้ ทีแ่ท้อกัษรน้ี

ต้องอ่านจากซ้ายมาขวา!

เป็นฮวาจือ่จิน้ ไม่ใช่จิน้จือ่ฮวา เจ้าคนแซ่หลวิน่ันก็ไม่พูดให้กระจ่างชดั 

ให้เศษกระดาษเขียนชือ่คนเพียงใบเดยีว ทว่าเมือ่แน่ใจว่าตามหาคนไม่ผดิ 

นางจงึเก็บเศษกระดาษ พลนัย่ืนของไปตรงหน้าอกีคร้ัง เร่ิมพูดใหม่อกีหน
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"ฮวาจื่อจิ้น มีคนไหว้วานข้ามามอบของให้ท่าน"

ฮวาจือ่จิน้มองนาง ยังไม่ได้รบัไป ไอสงัหารทัว่ร่างมแีต่เพ่ิมไม่มลีด 

คล้ายเป็นสัตว์ป่าที่พร้อมจู่โจมได้ทุกเมื่อ

อูเจียงเห็นเขามีสีหน้ามืดทะมึน แสดงชัดแจ้งว่าไม่เชื่อถือนาง  

นีก่็ไมน่่าแปลก ตอนนีน้างเป็นนางปีศาจราคะในสายตาของคนทัว่ไปนี!่ 

ดังนั้นนางจึงเอ่ยเสริมอีกประโยค "ท่านรู้จักหลิวหงใช่หรือไม่ เป็นเขา 

ที่วานข้ามา"

พอได้ยินชื่อที่ปรึกษาทัพ ดวงตาฮวาจื่อจิ้นก็ผุดแววคาดไม่ถึง  

ขณะที่สายตากลับเฉียบคมยิ่งขึ้น

"เจ้าเป็นคนของหลวิหงหรอื" นางปีศาจราคะทีถู่กประกาศจบัจะไป

เกี่ยวข้องกับหลิวหงได้อย่างไร

"เขาให้รางวัลอย่างงามกับข้าหน่ึงพันต�าลึง ให้ข้ามอบของสิ่งน้ี 

ถึงมือท่าน ตอนนี้ของได้ส่งถึงท่านแล้ว ก็ถือว่าหน้าที่ของข้าลุล่วงเสียที"

อูเจยีงวางของลงบนพ้ืน พลนัหมนุตวัแล้วจากไปทันที นางเดนิตาม

ทางเดิมกลับห้องคุมขังที่ติดกัน และยังถือโอกาสต่อแท่งเหล็กท่ีถูกถอด

ออกมากลับไปด้วย

แท่งเหลก็นีถู้กผูคุ้มนกัโทษดดัแปลงตัง้แต่แรก เป้าหมายคอืต้องการ

ให้นางซึง่เป็นนางปีศาจราคะไปจดัการฮวาจือ่จิน้กลางดกึ เหน็ทวีาจาของ

พวกหลิวหงไม่เป็นเทจ็ มคีนคิดร้ายต่อฮวาจือ่จิน้ แต่ผูท้ีอ่ยู่เบือ้งหลงัก็คง 

จะคดิไม่ถึงว่านางหาใช่นางปีศาจราคะตัวจริง ทว่าเป็นผลดกัีบนางพอดี 

หลงัจากมอบของเสรจ็นางก็สะบดัก้นกลับห้องคมุขังของตนเอง

หน่ึงพันต�าลงึน้ีหามาได้ง่ายดายเกินไปเสียจริง เม่ือรวมกับเงินค่าหัว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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