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ความรูส้กึอบอุน่แผ่มาจากหน้าอก ฉนิโยวโยวหรีต่าด้วยความสบายจนแทบอยากระบายลม

หายใจออกมา

ทว่า...หน้าอก?!

นางลืมตาขึ้นทันที มองเห็นฝ่ามือข้างหนึ่งของเหยียนตี้ก�าลังทาบที่หน้าอกของนางอยู่จริงๆ! 

มืออีกข้างก็ 'บังเอิญ' โอบนางไว้ในอ้อมแขนพอดิบพอดี

นะ...นะ...น่ีมนัอะไรกัน! ฉนิโยวโยวอ้าปากพะงาบ อยากจะปัดกรงเลบ็หมาป่าข้างน้ันของเขา 

ที่เอาเปรียบนางอย่างโจ่งแจ้งให้พ้นตัว รวมถึงประณามท่าทางลามกของเขาอย่างจริงจัง

แต่ครั้นสายตามองเห็นใบหน้าปราศจากอารมณ์ของเหยียนตี้ นางก็หยุดความคิดนั้นทันที 

คนเขาก�าลังรักษาอาการบาดเจ็บให้นางอย่างซื่อตรง ไม่ได้มีความคิดจะลวนลามนางเลยสักนิด

กระมัง มีค�ากล่าวว่าผู้เป็นหมอมีใจดั่งบุพการี ส�าหรับปัญหาส�าคัญถึงชีวิตอย่างการรักษาอาการ 

บาดเจ็บนี้ไม่สมควรห่วงเรื่องชายหญิงมีความแตกต่าง

ใช่นางคดิมากไปอกีแล้วหรอืไม่ ผูอ้ืน่ช่วยนางด้วยความหวงัด ีแต่นางกลบักล่าวหาว่าคนเขา

เป็นหมาป่าราคะ นี่จะไม่รู้ดีรู้ชั่วเกินไปแล้ว!
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คำ�นำ�

มากกว่ารักคร้ังน้ีกลบัมาพร้อมผลงานเร่ืองใหม่ของ 'ท่านเอ๋อเหมย' ซ่ึงเคยฝาก

ความประทบัใจให้กับท่านนักอ่านจาก 'เงาเพลงิสะท้านปฐพ'ี และ 'ต�านานรักอสรูร้าย' 

มาแล้ว 

ส�าหรับเรื่อง 'ราชันใต้อาณัติ' จะมีจ�านวน 4 เล่มจบ ซึ่งยังคงความแฟนตาซี

อยู่ค่ะ โดยจะกล่าวถึงโลกที่มีมนุษย์เดินดิน สัตว์วิเศษ ผู้ฝึกยุทธ์ นักกลไก แบ่ง 

ความสามารถออกเป็นล�าดับขั้น ใครล�าดับขั้นสูงก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือ

'ฉินโยวโยว' หญิงสาวผู้ไม่เคยจดจ�าใบหน้าของใครได้ เป็นศิษย์เพียงคนเดียว

ของยอดปรมาจารย์ด้านกลไกที่เคยเอาแต่พึ่งพาอาจารย์ไปทุกสิ่งอย่าง วันหน่ึง 

เมื่ออาจารย์มาหายตัวไป ฉินโยวโยวจึงต้องออกมาผจญโลกกว้างเพียงคนเดียว  

ทว่าไม่ทนัไรก็ถกูคนวางยาจนตบะทีฝึ่กมาอย่างยากล�าบากสญูสิน้ไป ต้องแยกกนัหนี

กับสัตว์วิเศษทั้งสอง แต่ดีที่นางเอาชีวิตรอดมาได้ ซ่ึงได้รับความช่วยเหลือจาก  

'เหยียนหย่งเล่อ' บุรุษผู้มีสีหน้าเดียว

ฉินโยวโยวจะตามหาสัตว์วิเศษและอาจารย์ของนางพบหรือไม่ จะมีใคร 

หวังใช้ประโยชน์จากความสามารถของนางหรือเปล่า เหยียนหย่งเล่อจะเพิ่งพบ 

ฉินโยวโยวคร้ังแรกจริงหรือ หากท่านนักอ่านอยากรู้เร่ืองราวต่อแล้ว เชิญพลิก 

หน้าต่อไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฉินโยวโยว  ศิษย์คนเดียวของมือเทพเนรมิตฉีเทียนเล่อ มีรูปโฉม

งดงาม เช่ียวชาญด้านวชิากลไก จดจ�าใบหน้าคนไม่ได้  

เป็นคนชอบเอาแต่ใจ

✱ เหยียนตี้  ช่ือรองหย่งเล่อ ต�าแหน่งเซิ่งผิงชินอ๋อง เป็นน้องชาย

ของฮ่องเต้แคว้นเซียงเยวี่ย วรยุทธ์ล�้าเลิศ ไม่เคยพ่าย 

เอาแต่ท�าใบหน้านิ่งไร้ความรู้สึกตลอดวัน

✱ เหลียงลิ่ง  ขันทีชรา เคยก�ากับดูแลสายลับทั้งหมดที่อยู่ใต้อาณัติ

ราชวงศ์ ก่อนมาเป็นพ่อบ้านใหญ่ของจวนเหยียนตี้

✱ ฉีเทียนเล่อ  ยอดปรมาจารย์ด้านกลไก ถูกขนานนามว่า 'มือเทพ

เนรมิตฉีเทียนเล่อ' เป็นอาจารย์ของฉินโยวโยว

✱ อี้เสี่ยวฮุย  สัตว์วิเศษของฉินโยวโยว เป็นกระต่ายหิมะหลงทาง  

สขีาวเทา มกีระเป๋าหน้าท้องวเิศษ ชอบกินทกุสิง่อย่าง 

เอาแต่ใจ ขี้แย

✱ กวาต้าจุ่ย  นกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธ์ิ ลักษณะภายนอกเหมือนอีกา

มากกว่านกเอี้ยง เชี่ยวชาญการหาข่าว ชอบกินสมอง

และไขกระดูกของงูและแมลง

✱ จู้อวิ๋นเฟย  สัตว์วิเศษของเหยียนตี้ เป็นสัตว์วิเศษข้ันห้า ม้าแดง 

ตัวใหญ่ วิ่งเร็วมาก
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เอ๋อเหมย

โชคดีที่นางไม่ได้ขยันฝึกตนมากนัก มิเช่นน้ันคงได้เสียหายหนัก

จริงๆ แล้ว!

ฉนิโยวโยวพยายามคดิในแง่ด ีก่อนจะฝืนแรงเปิดหน้ากากบนหน้า

ออกแล้วกระอักเลือดออกมาค�าใหญ่

ร่างกายฉนิโยวโยวคล้ายถูกคว้านภายในจนว่างเปล่าในเวลาเพียง

ชั่วประเดี๋ยวเดียว ทรมานจนนางอยากจะล้มตัวลงนอนตรงนี้เสียให้ 

รู ้แล้วรู ้รอด จะถูกจับก็ดี ถูกฆ่าก็ช่าง อย่างไรก็ดีกว่าด้ินรนหนีตาย 

ด้วยสภาพรากเลือดเช่นยามนี้

แต่ครั้นคิดถึงผลที่ตามมาหลังถูกบรรดาคนด้านหลังไล่ตามทัน...

ฉนิโยวโยวก็กัดฟันแน่นวิง่ไปข้างหน้าต่อท่ามกลางสายลมภูเขาพัดค�าราม

ไม่รูว่้าตัวเลวทรามตัวใดคิดค้นลกูกลอนท่ีโหดเหีย้มอย่าง 'ลกูกลอน

สลายพลัง' ออกมา น่าสงสารนางย่ิงนัก อุตส่าห์ล�าบากล�าบนฝึกยุทธ์ 

1
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ราชันใต้อาณัติ 1

มาเป็นสิบปี กลับต้องมาสูญสิ้นพลังทั้งหมดไปในคร้ังเดียวเช่นน้ี  

ขอสาปแช่งเจ้าตัวเลวทรามนั่นให้แต่งภรรยาไม่ได้ไปสิบชาติ!

ฉนิโยวโยวอาศยัความคดิฟุ้งซ่านมาเบนความสนใจจากความเจบ็ปวด 

ที่เกิดขึ้นเพราะอาการบาดเจ็บบนร่างกาย นางฝืนเดินกะโผลกกะเผลก 

มุ่งไปข้างหน้าตามทางบนภูเขา

ด้านหน้ามีเสียงน�้าดังซู่ซ่า ขณะเดียวกันเสียงตะโกนจากกลุ่มคน 

ที่ไล่ตามอยู่ด้านหลังก็ใกล้เข้ามาทุกที!

แปลกแล้ว! ไฉนเสยีงน�า้จากล�าธารจงึได้ดังเพียงนี!้ สติของฉินโยวโยว 

พร่าเลอืนอยู่บ้าง เนือ่งจากนางว่ิงวุ่นไปมา ฤทธ์ิของยาลกูกลอนสลายพลงั 

จงึได้โคจรไปท่ัวร่างนางแล้ว ความรูส้กึอ่อนแรงค่อยๆ ปกคลมุนางทลีะน้อย

"โยวโยว หยุดหนเีสยีท ีด้านหน้าไม่มทีางแล้ว ตามข้ากลบัไปเถอะ" 

เสียงบุรุษที่คุ้นเคยดังมา...เป็นเฟิงกุยอวิ๋น

ข้าตามเขากลบัไปก็ได้จบเห่แน่นอน! ไม่หนก็ีโง่ส!ิ ฉนิโยวโยวกลอกตา  

ในใจไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ทว่าชัว่ครูถั่ดมาฉนิโยวโยวก็นึกเสยีใจแล้ว...เท้าท่ีก้าวออกไปเหยียบ 

พบแค่เพียงอากาศ ตัวนางหลุดจากการควบคุม ร่วงตกลงไปยังด้านล่าง

ด้านหน้าถึงกับเป็นหน้าผา!

เฟิงกุยอว๋ินทีส่มควรตายผูน้ัน้แค่ประโยคเดยีวยงัพูดให้มนัดีๆ  ไม่ได้ 

หากเขาบอกมาตรงๆ ว่าด้านหน้าเป็นหน้าผา นางก็ไม่มีทางเร่งความเร็ว

พุ่งตัวมาแน่นอน นางจะตายอย่างไม่เป็นธรรมเกินไปแล้ว!

แต่เหมือนว่าคนที่ตกหน้าผาโดยปกติแล้วจะไม่ตายกัน ซ�้ายังจะมี

โชคหล่นใส่เสยีด้วยซ�า้ หากไม่ได้ของจ�าพวกสมบติัโบราณ ก็จะได้สดุยอด
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ต�าราลับแห่งยุคมา...ฉินโยวโยวที่ร่างอยู่กลางอากาศประคองสติเอาไว้

ไม่อยู่ นางสลบไปแล้ว ทว่าก่อนจะหมดสติ สิ่งที่วาบผ่านสมองทั้งหมด

ล้วนแต่เป็นนิทานเรื่องเล่าก่อนนอนที่อาจารย์เล่าให้นางฟัง

"โยวโยว!" เสียงร้อนรนตกใจระคนเดือดดาลของเฟิงกุยอว๋ินดังมา

จากบนหน้าผาและถูกลมภูเขาพัดจนขาดหายไป

ท่ามกลางแสงไฟวูบไหว รูปโฉมหล่อเหลาอ่อนโยนของเฟิงกุยอวิ๋น

ดูดุร้ายและตื่นตระหนก เขาได้ยินเพียงเสียงน�้าดังซู่ซ่า ไหนเลยจะยังม ี

เงาร่างของฉินโยวโยวอยู่อีก

เฟิงกุยอวิ๋นก�าหมัดแน่น เล็บแทงเข้าฝ่ามือแล้วก็ยังไม่รู้ตัว เขา 

หนัหลงัขวบัไปตะคอกสัง่บรรดาคนชดุด�าท่ีมาด้วยกัน "ลงไปหา ต่อให้ต้อง

สูบแม่น�้าสายนั้นจนแห้งก็ต้องหาคนกลับมาให้ข้า! เป็นต้องเห็นคน..."  

พูดถึงตรงนีส้องตาเขาก็แดงเรือ่ สะกดกลัน้ไม่พูดค�าว่า 'ตายต้องเห็นศพ' 

ออกมา

ฉินโยวโยวจะตายไม่ได้! ไม่ว่าด้วยเหตุผลส่วนรวมหรือส่วนตัว  

เขาล้วนต้องหาตัวนางกลับไปให้ได้

ต้องโทษที่เขาใจร้อนบีบค้ันคนมากเกินไป หากรู้ว่าจะเป็นเช่นน้ี  

วันนี้เขาคงยอมปล่อยนางไปชั่วคราว...

ในฐานะที่เป็น 'นางเอก' ของเรื่องนี้ ฉินโยวโยวย่อมไม่ตาย แต่ก็

มิได้พบเจอเรื่องเหนือความคาดหมายเหมือนกับในนิทานไม่น่าเชื่อถือ

เหล่าน้ันที่อาจารย์เล่ามา นางเพียงแต่ถูกคนช้อนตัวข้ึนจากน�้า และ 

น�ามาวางไว้บนไม้กระดานท้ายเรือ
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"ด้านนอกเกิดอะไรขึ้น" บุรุษชุดสีเขียวครามผู้หนึ่งที่อยู่ภายในห้อง

บนเรอืเลือ่นสายตาจากจดหมายในมอื มองไปยังบ่าวชราผมขาวไร้หนวด

ในชุดพ่อบ้านที่เฝ้าอยู่ข้างประตู

หากกล่าวถึงรูปโฉม บุรุษชุดสีเขียวครามผู ้นี้ก็นับว่าโดดเด่น 

อย่างที่สุด ทว่าน่าเสียดายที่ใบหน้าไม่มีรอยย้ิมแม้แต่น้อย ท่าทีท่ีด ู

น่าย�าเกรงโดยธรรมชาติเมื่อรวมกับรอยพับจางๆ ไม่กี่รอยที่หว่างคิ้วก็ยิ่ง

เพ่ิมความเคร่งครัดเย็นชาให้กับตัวเขาที่เดิมทีก็ค่อนข้างขึงขังอยู่แล้ว 

เป็นเท่าตัว ท�าให้คนเกิดความครั่นคร้ามหว่ันเกรงขึ้นในใจอย่างห้าม

ตนเองไม่ได้ มิต้องพูดถึงความน่าใกล้ชิดหรือชวนให้ชมชอบเลย กระทั่ง

ให้มองนานข้ึนอีกสักอึดใจยังรู้สึกว่าเป็นการบังอาจล่วงเกิน ยามเขา 

มองมาแค่ปราดเดียวก็ยิ่งรู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งตัวทั้งใจ

รูปโฉมต่อให้งามเพียงไร แต่เมื่อไปอยู่บนหน้าของพญายมแล้วก็

ไม่มีใครชื่นชมได้ลง!

เขาแซ่เหยียนนามตี ้เป็นพญายมในความคดิของผูค้นจ�านวนมาก!

บ่าวชราค้อมตัวตอบเสียงเบา "คนเรือพบเห็นคนจมอยู่ในแม่น�้า  

จึงช่วยขึ้นมาวางไว้ท้ายเรือพ่ะย่ะค่ะ" ขอเพียงได้ยินเสียงของบ่าวชราผู้นี้ 

คนทั้งหมดก็รู้ถึงอาชีพที่เขาท�าได้...ขันที

ผู้ที่มีขันทีอยู่ข้างกายย่อมมิใช่คนธรรมดา เหยียนตี้เป็นน้องชาย 

ร่วมอุทรของผู้ครองแคว้นเซียงเยวี่ย ขันทีชรานามว่าเหลียงลิ่งเคยก�ากับ

ดแูลสายลบัทัง้หมดท่ีอยู่ใต้อาณัติราชวงศ์ แม้บดัน้ีจะถอนตวัออกมาเป็น

พ่อบ้านใหญ่ของจวนเหยียนตี้แล้ว แต่เขาก็ยังคงเป็นบุคคลทรงอ�านาจ

ชั้นหนึ่งในเมืองหลวงแคว้นเซียงเยวี่ย
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ครั้งน้ีพวกเขาสองนายบ่าวลักลอบเข้าแคว้นตัวล่ีเป็นการลับ  

ข้างกายพาองครกัษ์คนสนทิมาเพียงสบิสองคนเท่าน้ัน ย่อมจะระแวดระวัง

ต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันและคนแปลกหน้าท่ีจู่ๆ ก็ปรากฏตัวในบริเวณ 

ใกล้เคียงเป็นพิเศษ

เหลียงลิ่งก�าลังคิดจะเอ่ยปากขออนุญาตไปจัดการกับ 'เหต ุ

ไม่คาดฝัน' น้ี เหยียนตี้กลับโยนจดหมายในมือเข้ากระถางไฟและ 

ลุกขึ้นเดินออกไปนอกห้องแล้ว

จดหมายฉบับนี้สายลับใต้บังคับบัญชาเพ่ิงส่งมาอย่างเร่งด่วน  

ในจดหมายเป็นข่าวท่ีท�าให้เหยียนตี้ผิดหวัง คนท่ีเขาต้องการหาตัว 

เพ่ิงมีร่องรอยปรากฏ แต่จู่ๆ เบาะแสก็มาขาดหายไปอีกครั้ง เหตุการณ์

ท�านองเดียวกันน้ีมิใช่เพ่ิงเกิดเป็นครั้งแรก จนเขาเองยังนึกสงสัยว่า 

สวรรค์ใช่จงใจเป็นศัตรูกับเขาหรือไม่

เจ้าคนสมควรตายนั่นก็หลบซ่อนเก่งเหลือเกิน! ลื่นไหลย่ิงกว่า 

ปลาหนีชิว* เสียอีก!

เหลียงลิ่งมองออกว่าเหยียนต้ีอารมณ์ไม่ดีจึงไม่กล้าพูดมาก  

เพียงเดินตามเขาไปท้ายเรืออย่างเงียบๆ

ฉินโยวโยวก�าลังคว�่าหน้านอนพาดอยู่บนขาคนเรือหญิง นาง 

กระอักน�้าท่ีปนทรายและเลือดค�าสุดท้ายออกมา สติของนางเลอะเลือน 

เรือนผมยาวเปียกชุ่มสยายยุ่ง สภาพอเนจอนาถเหลือแสน

เหยียนตี้เดินมาหยุดข้างกายฉินโยวโยว อาศัยแสงตะเกียงอ่อนๆ 

วับแวมก็มองเห็นสีแดงสดวงเล็กๆ ปรากฏระหว่างเส้นผมหลังคอนาง 
* ปลาหนชีวิ เป็นชือ่ปลาชนดิหนึง่ตวักลมปลายหางแบน หลงัสดี�าท้องสขีาวหรือเทา หัวเลก็แหลมปากมหีนวด 
มักจะอยู่ในแม่น�้า หนอง บึง ชอบซ่อนตัวอยู่ในดินเลน เนื้อใช้รับประทานได้
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ได้พอดี...เป็นเขา?!

เหยียนต้ีพลนัก้มตัวย่ืนมอืไปปัดเรอืนผมเปียกท่ีกีดขวางสายตาออก 

เผยให้เหน็ล�าคอบอบบางขาวสะอาด บรเิวณหลงัคอมปีานสแีดงสดรปูร่าง 

คล้ายใบเฟิง* ขนาดใหญ่กว่าหัวแม่มือเล็กน้อยปรากฏให้เห็นในสายตา

การมาถึงกะทันหันของเหยียนตีท้�าให้คนเรอืหญิงท่ีก�าลงัช่วยเหลอื

ฉินโยวโยวสะดุ้งตกใจ คิดจะลุกขึ้นท�าความเคารพอย่างลุกลี้ลุกลน  

ท�าให้ฉินโยวโยวท่ีฟุบอยู่บนตักนางหวิดจะกลิ้งตกลงจากไม้กระดานเรือ 

โชคดีที่เหยียนตี้มือไวตาไวรวบตัวคนไว้ได้ทัน

"ระวัง!" เหลยีงลิง่คิดไม่ถึงว่าจู่ๆ  เหยียนตีจ้ะพุ่งไปกอดสตรแีปลกหน้า 

เช่นนี้ ถ้าเกิดนั่นเป็นมือลอบสังหารปลอมตัวมาจะท�าเช่นไร!

เหยียนตี้ไม่สนใจพวกเขาสองคน เขาเพียงยกฝ่ามือทาบไปบน

หน้าอกฉินโยวโยว

ฉินโยวโยวรู ้สึกว่าไออุ่นกลุ่มหนึ่งเริ่มแผ่จากหน้าอกลามไปท่ัว 

ทั้งร่างกาย นางค่อยๆ ฟื้นคืนสติ แต่ลืมตาขึ้นมามองเหยียนตี้ท่ีอยู่ใกล้ 

แค่คืบด้วยความงุนงงได้เพียงแวบหน่ึง ศีรษะนางก็เอียงพับสลบไป 

อีกครั้ง

เหลยีงลิง่คอยจบัสงัเกตอย่างละเอยีดอยู่ด้านข้างครู่หนึง่ คร้ันพบว่า 

ฉินโยวโยวไม่มีความสามารถพอจะจู่โจมได้จริงๆ จึงค่อยวางใจลง สั่งให้

คนเรือหญิงเตรียมน�้าร้อนและน�้าขิงมา

มีฐานะเป็นถึงคนสนิทของเหยียนตี้ แค่เสี้ยวเวลาท่ีมองเห็น 

ปานบนคอฉินโยวโยว เหลียงลิ่งก็รู้แล้วว่าเหตุใดนายท่านของตนถึงมี

* ใบเฟิง หมายถึงใบเมเปิ้ล
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ท่าทางผิดปกติเช่นนี้...สตรีที่ถูกคนเรือช่วยขึ้นมาด้วยความหวังดีนางน้ี

เป็นไปได้มากว่าจะเป็นคนท่ีนายท่านเทีย่วตามหาท่ัวทุกสารทิศมาตลอด

หนึ่งปีนี้!

เพียงแต่...ไฉนจึงเป็นหญิงสาวไปเสียเล่า

ภายในห้องบนเรอื เหยยีนต้ีแน่ใจแล้วว่าฉนิโยวโยวยังไม่มอีนัตราย

ถึงชีวิตจึงได้สั่งให้คนเรือหญิงเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นาง แล้วจัดการ 

น�าตัวนางไปไว้บนเตียงเขาอย่างระมัดระวัง

องครักษ์ก้าวมารายงานในห้อง "สองฝั่งแม่น�้าพบเห็นคนชุดด�า

ท่าทางน่าสงสัยกลุ่มใหญ่ก�าลังค้นหาตามริมแม่น�้า ส่วนข้างหน้าสิบหลี่* 

มีทหารแคว้นตัวลี่เริ่มปิดแม่น�้าสกัดกั้นเรือที่สัญจรไปมาพ่ะย่ะค่ะ"

เหยียนตี้เลิกคิ้ว พวกคนไล่ตามมาเร็วเสียจริง!

แคว้นตัวลี่กับแคว้นเซียงเยว่ียไม่ลงรอยกันมาแต่ไหนแต่ไร หาก 

พบว่าคนส�าคัญของเชื้อพระวงศ์แคว้นเซียงเยว่ียอยู่ที่นี่ จะเกิดอะไรขึ้น 

ก็ยากจะคาดเดา

สถานการณ์คับขนั เหยียนต้ีกลบัไม่มท่ีาทีตระหนกหรอืตกประหม่า

เลยสักกระผีก เขาโบกมือเป็นค�าสั่งให้เหลียงล่ิงออกไปจัดการเร่ืองน้ี 

แทนเขาด้วยอ�านาจเต็มที่อย่างอารมณ์ดียิ่ง

เพียงประเดี๋ยวเดียวคนทั้งหมดก็ถอยออกไปนอกห้อง ท่ามกลาง

แสงตะเกียงวูบไหว ภายในห้องก็เหลือเพียงความเงียบสงบนุ่มนวล

ปลายนิ้วเหยียนตี้ค่อยๆ ลูบไปบนปานรูปใบเฟิงสีแดงสดที่หลังคอ

ฉินโยวโยว เมื่อพิจารณาจากบรรดาสิ่งของประหลาดรวมถึงหน้ากาก

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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หลากหลายรูปแบบที่คนเรือหญิงปลดออกมาจากบนตัวนางก็เพียงพอ 

จะท�าให้เขาแน่ใจในฐานะของนางได้แล้ว

เดนิจนรองเท้าเหลก็พังยังหาไม่เจอ บทจะมาง่ายดายไม่เปลอืงแรง*...

"เป็นสวรรค์ส่งเจ้ามาถึงมือข้า" เสียงทุ้มต�่าเอ่ยอย่างทอดถอนใจ

ฉนิโยวโยวทียั่งสลบไสลรูส้กึขนลกุทีห่ลงัคอ นางตวัสัน่วบูหนึง่แล้ว

หนัศีรษะมาอย่างห้ามตนเองไม่ได้ ดวงหน้าซดีขาวแต่ยังคงงดงามจนชวน

ตะลึงเผยโฉมภายใต้แสงตะเกียง ดูเปราะบางอ่อนละมุน คล้ายเพียง

สมัผสัก็อาจแตกสลาย ช่างชวนให้คนนึกรกัใคร่เอน็ดปูานกล้วยไม้แรกผลิ

รอยย้ิมบางๆ ค่อยๆ จุดข้ึนในดวงตาของเหยียนตี้ก่อนแผ่ขยาย 

ทีละนิดมาถึงริมฝีปาก ใบหน้าไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึก เพียงแค่มีรอยยิ้ม

ก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นมีเสน่ห์เหลือร้ายไร้ใดเทียม

"เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ชวนให้ข้าคาดไม่ถึงโดยแท้"

มอืทีอ้่อยอิง่อยู่บนคอฉนิโยวโยวยังมไิด้ผละจากไป กลบัเปลีย่นมา

ลากไล้แก้มเนียนนุ่มของนางเบาๆ รอยย้ิมของเหยียนตี้ย่ิงแย้มกว้าง 

พึงพอใจกว่าเดิม และก็ยิ่ง...น่าสยดสยองกว่าเดิม

ฉินโยวโยวไม่อาจมองเห็นรอยย้ิมอันหาได้ยากยิ่งนี้ของเหยียนตี้ 

ทว่าดูจากค�าบรรยายความคิดที่นางจะมีต่อเหยียนตี้ในวันหน้าก็

จินตนาการได้ไม่ยากว่ายามเหยียนตี้ย้ิมนั้นน่าเขย่าขวัญมากเพียงไร...

ยามเขาไม่ย้ิมสามารถขูใ่ห้เด็กร้องไห้ได้ ยามเขาย้ิม...กระท่ังผู้ใหญ่ยังต้อง

ตกใจจนร้องไห้!

ฉนิโยวโยวฟ้ืนขึน้มาก็เป็นอกีสามวนัให้หลังแล้ว นางไม่ได้ลมืตาข้ึน
* 'เดินจนรองเท้าเหล็กพังยังหาไม่เจอ บทจะมาง่ายดายไม่เปลืองแรง' เปรียบถึงสิ่งของท่ีรีบร้อนต้องการ  
บางครั้งทุ่มเทหาอย่างไรก็หาไม่ได้ แต่กลับได้มาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝัน
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ในทันที ด้วยตัวนางยังต้องระมัดระวังอย่างมาก

ความว่างโหวงไร้พลังอย่างเห็นได้ชัดภายในกายท�าให้ฉินโยวโยว 

อึดอัดคับข้องใจจนแทบอยากเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมา แม้นางมิได ้

หมัน่เพียรนกั แต่ก็ล�าบากล�าบนฝึกตนมาถึงสบิปีเตม็ ลูกกลอนสลายพลัง

ทีส่มควรตายเพียงเมด็เดียวน่ันถึงกับสลายความทุม่เทตลอดสบิปีของนาง

ให้กลายเป็นอากาศไปแล้ว หากรู้ก่อน นางคงไม่ฝึกตนอะไรนี่หรอก  

มิสู้เอาเวลาไปมุ่งศึกษาวิชากลไกที่ตนชอบเสียยังดีกว่า

น่าเสียดายท่ีต่อให้ฉินโยวโยวจะห่อเห่ียวเศร้าใจเพียงไร ทุกอย่าง

ก็ได้กลายเป็นเรื่องจริงแล้ว สิ่งที่ตอนนี้นางควรพิจารณาย่ิงกว่าคือ

สถานการณ์ในยามน้ีและเรือ่งท่ีว่าหลงัจากนีน้างจะหลบเลีย่งการตามจบั

ของเฟิงกุยอวิ๋นอย่างไร

ฉนิโยวโยวเศร้าซมึได้เพียงครูเ่ดียวก็จ�าต้องกระตุน้จติใจให้ฟ้ืนข้ึนมา 

อีกครั้ง

นางน่าจะถูกคนช่วยไว้แล้ว รู้สึกเหมือนว่าอยู่บนเรือ นางจ�าได้ว่า

คล้ายมองเห็นบุรุษแปลกหน้าผู้หนึ่งระหว่างที่สติพร่าเลือน ทว่าตอนนี ้

นางก็จ�าไม่ได้แล้วว่าอีกฝ่ายมีหน้าตาท่าทางเช่นไร

หากเฟิงกุยอวิ๋นจับนางได้จะต้องไม่เลือกเดินทางทางน�้าแน่นอน 

นางไม่รู้ว่าตนเองสลบไปนานเพียงไร แต่คาดว่าคงไม่ใช่แค่ครู่สั้นๆ แน่ 

คนท่ีช่วยสามารถพานางหลบพ้นการสบืหาของเฟิงกุยอวิน๋ได้โดยปลอดภยั 

จะต้องมีเส้นสายและลู่ทางอย่างแน่นอน

บัดนี้นางสู้ไม่ได้แม้แต่สตรีธรรมดาคนหน่ึง หากอยากจะหนีพ้น

อันตรายได้โดยปลอดภัย หนทางที่ดีท่ีสุดก็คงไม่พ้นเกาะติดข้างกาย 
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ผู้มีพระคุณช่วยชีวิต รอออกห่างจากสถานท่ีเสี่ยงไปไกลและสภาพ

ร่างกายนางดีขึ้นบ้างแล้วก็ค่อยมาวางแผนอีกที

ฉนิโยวโยวคิดหาค�าอธิบายถึงฐานะทีม่าของตนเองอยู่เงยีบๆ ในใจ 

พร้อมกับเตรียมอารมณ์ส�าหรับแสดงเป็นสาวน้อยปวกเปียกหลอกให ้

คนเห็นใจไปด้วย

อาจารย์เคยบอกว่าบุรุษน้อยคนนักท่ีจะไม่เจ้าชู้และไม่ชอบเป็น

วีรบุรุษ วีรบุรุษช่วยสาวงามอะไรนั่น พวกเขาชอบที่สุดแล้ว!

"ในเม่ือฟื้นแล้วก็ลืมตามาคุยกัน" เสียงบุรุษพลันดังขึ้นข้างเตียง  

ฉินโยวโยวหายใจสะดุด นางท�าตนเองส�าลักจนไอโขลกไม่หยุด

ฉนิโยวโยวเพ่ิงฟ้ืนได้ไม่นาน เหยียนตีก็้สงัเกตเห็นแล้ว สาวน้อยนางนี้ 

ฟื้นแล้วกลับจงใจแกล้งสลบ ไม่รู้ว่าในใจก�าลังคิดวางแผนอะไรอยู่

เหยียนตี้เห็นนางไอติดกันจนหมดเรี่ยวแรงก็นึกสงสารอยู่บ้าง เขา

จงึอุ้มนางข้ึนมาพิงในอ้อมแขนตนเอง ลบูหลงัช่วยให้นางหายใจไม่ตดิขดั 

ทั้งยังป้อนชาร้อนในมือให้นางดื่มอีกสองอึก

เหลียงลิ่งที่ด้านข้างมองเห็นภาพฉากน้ีก็ตกใจจนลูกตาแทบหลุด

ออกมา หลายปีมานีเ้ขาไม่เคยเห็นนายท่านของตนอ่อนโยนเอาใจใส่ผูอ้ืน่

ถึงเพียงนี้มาก่อนเลย! ยังดีที่เขาผ่านอะไรมาโชกโชน สีหน้าผิดปกติจึง

ปรากฏเพียงวูบเดียวก็กลับมาเป็นปกติในทันที

ฉนิโยวโยวค่อยยังชัว่แล้วจงึได้ค้นพบว่าตนเองถึงกับถูกบรุษุแปลกหน้า 

ผู้หนึ่งกอดอยู่ในอ้อมแขน...ข้าถูกล่วงเกินแล้ว?!

ฉินโยวโยวยันตัวขึ้นก่อนจะถอยห่างด้วยอาการโซเซ พลางช้อนตา

ถลงึใส่เหยียนต้ี เดิมคิดจะต่อว่าการกระท�ารุม่ร่ามของอกีฝ่ายแรงๆ ผลคอื 
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พอจ้องไปกลับถูกท่าทางอันน่าครั่นคร้ามของอีกฝ่ายปรามเอาไว้ จู่ๆ  

นางก็เกิดอาการหวาดระแวงขึ้นมา

ภาพจ�าแรกท่ีบรุษุเบือ้งหน้ามอบให้แก่ฉนิโยวโยวคอืความเคร่งขรมึ 

...เคร่งขรึมมาก...เคร่งขรึมเป็นที่สุด! คล้ายว่าเขายิ้มไม่เป็นมาแต่ก�าเนิด 

ทั้งใบหน้าแข็งตึงประหน่ึงแผ่นเหล็ก เครื่องหน้าลึกล�้า โครงหน้าชัดเจน 

ท่าทางดจุดังยอดเขาสงูตระหง่าน ไม่เพียงดูแข็งกร้าวเย่อหย่ิง ยังดเูย็นชา

มากด้วย

โดยเฉพาะดวงตาคูน้ั่นย่ิงดนู่ากลวัเป็นพิเศษ แววตาท่ีมองคนของเขา 

ประหนึ่งสามารถมองทะลุการเสแสร้งทั้งหมดเข้าไปถึงใจคนได้

อารมณ์บนใบหน้าเขา 'เคร่งขรึมน่าย�าเกรง' เกินไป ไม่มีท่าทาง 

เจ้าชู้เหลาะแหละเหมือนกับพวกบ้าตัณหาสักกระผีก แววตาที่จ้องมอง

ฉินโยวโยวประดุจเป็นผู้พิพากษาก�าลังประเมินมองผู้ต้องหาอย่างไร 

อย่างนั้น

ฉินโยวโยวนึกสงสัยตนเองขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ บุรุษที่เหมือน 

ก้อนหินผู้น้ีน่าจะไม่ได้ล่วงเกินนางหรอกกระมัง ต้องเป็นนางคิดมาก 

จนเข้าใจผู้อื่นผิดไปเองแน่นอน

คนท้ังสองจ้องกันเขมง็ได้ชัว่ครู ่ต่อให้ฉนิโยวโยวจะใจกล้าหน้าหนา

มาแต่ไหนแต่ไรก็ยังทนไม่ไหวอยู่บ้าง พร้อมกันน้ันก็นึกถึงแผนการของ

ตนเองขึ้นมาได้...นางต้องแสร้งอ่อนแอเพ่ือให้ได้รับความเห็นใจแล้ว 

ขอความคุ้มครอง

"เอ่อ ปะ...เป็นท่านช่วยข้าเอาไว้หรือ ท่ีนี่คือที่ใดกัน" ฉินโยวโยว 

เก็บสายตากลบัคนืมาทนัที นางก้มหน้ากอดผ้านวมท่ีคลมุอยู่ตรงหน้าอกไว้ 
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พลางเอ่ยถามอย่างขลาดๆ

เสียงท่ีไร้เรี่ยวแรงบวกกับท่าทางปวกเปียกน่าสงสารนี้ของนาง...

คะแนนเต็ม!

เหยียนตี้จ้องกลางกระหม่อมของนาง ก่อนกล่าวถามทีละค�า "เจ้า

จ�าข้าไม่ได้?"

ฉินโยวโยวนิ่งงันไป ข้าควรจะจ�าเขาได้หรือ...

นางช้อนตาขึ้นเหลือบมองเหยียนต้ีแวบหนึ่งอย่างรวดเร็ว ไม่มี 

ความทรงจ�าสักนิด! เมื่อก่อนนางกับเขาเคยพบกันหรือ

ถึงเคยพบคนผู้น้ีมาก่อน เขาก็ไม่ควรจะจ�านางได้สิ ปกติหากนาง

ไม่แปลงโฉมก็มักจะใส่หน้ากากเอาไว้ตลอด มีเพียงไม่ก่ีคนที่เคยเห็น 

รูปโฉมที่แท้จริงของนาง

หรือว่าบุรุษผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดัง ทุกคนควรจะจดจ�าเขาได้?

แม้ฉินโยวโยวจะมิได้ตอบค�า แต่สีหน้างุนงงก็ได้ให้ค�าตอบแก่ 

เหยียนตี้แล้ว

ในใจเหยียนตี้พลันเกิดโทสะขึ้นมาทันควัน

หน่ึงปีแล้ว หน่ึงปีเต็มๆ ท่ีเขาแทบจะใช้ก�าลังท้ังหมดในการสบืเสาะ

หาสตรีตัวน้อยตรงหน้านี้ แต่นางถึงกับจ�าเขาไม่ได้สักนิด!

นางกล้าละเลยเขาเช่นนี้ได้อย่างไร!

หรือว่าท้ังหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นการแสดงของนาง คิดว่าท�าเช่นน้ี

ก็จะปัดเรื่องที่นางท�าเมื่อหนึ่งปีก่อนไปพ้นตัวได้?!

รอยพับท่ีหว่างคิว้เหยียนต้ีกดลกึขึน้อีกหลายส่วนโดยไม่รูต้วั ยามที่ 

อยู่ภายใต้สายตาเขาเช่นน้ี จู่ๆ ฉินโยวโยวก็รู้สึกเย็นวาบข้ึนมาอย่าง
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อธิบายสาเหตุไม่ได้ ทว่านางจ�าเขาไม่ได้จริงๆ นี่!

ความสามารถในการจดจ�าคนของนางย�่าแย่มาแต่ไหนแต่ไร  

หากบนตัวอีกฝ่ายไม่มีความเด่นชัดอะไร โดยทั่วไปนางล้วนจ�าไม่ได้  

หมู่บ้านเล็กๆ ท่ีใกล้กับสถานท่ีเร้นกายของนางกับอาจารย์ในสมัยก่อน 

ก็มีคนอยู่เพียงร้อยกว่าคน ท่ีนางจดจ�าได้แม่นย�ามีไม่ถึงคร่ึงเสียด้วยซ�้า 

ทั้งคนเหล่านั้นยังเป็นคนที่นางสัมผัสคลุกคลีด้วยเป็นประจ�า

ถ้าเป็นผู้ที่เคยพบปะกันโดยบังเอิญ ขอแค่นางหันหลังกลับก็ลืม 

คนออกจากสมองไปจนสิ้นแล้ว

อาจารย์บอกว่านางเป็นพวกไม่คิดอะไรมากซ�้ายังแยกแยะคน 

ไม่ได้โดยก�าเนิด ฉินโยวโยวจึงท�าได้เพียงปลอบใจตนเอง สมองนางมีไว้

ใช้จดจ�าสิ่งที่มีค่ามากกว่าน้ี จะจ�าพวกคนผ่านมาแล้วผ่านไปเหล่าน้ัน

ไปไย

นางไม่ทันตระหนักเลยสักนิดว่า 'ข้อบกพร่องเล็กๆ' นี้ของนาง 

จะน�าพาความยุ่งยากใหญ่หลวงเพียงไรมาให้นางบ้าง...

"มิทราบว่าผู้มีพระคุณมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร" ฉินโยวโยว 

เอ่ยถามด้วยท่าทางน่าสงสาร แสดงท่าทางส�านึกผิดจากใจจริงออกมา

ก่อนหน้านี้ข้าจ�าท่านที่เลื่องชื่อลือนามไม่ได้ก็ถือเป็นความผิด 

ของข้า ตอนนี้ข้ารู้ผิดแล้วแก้ไขในทันที นายท่านสมควรจะพอใจแล้ว

กระมัง

เหยียนต้ีมองนางอย่างเย็นเยียบ ก่อนกล่าวโดยข้ามค�าถาม 

ของนางไป "เจ้ากินลูกกลอนสลายพลังเข้าไป? ศัตรูของเจ้าเป็นใครกัน 

ต่อไปคิดจะท�าอย่างไร"
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น�้าเสียงเหมือนสอบสวนนักโทษโดยแท้!

อันท่ีจริงฉินโยวโยวก็ไม่ได้สนใจฐานะหรือชื่อแซ่ของผู้มีพระคุณ

จริงๆ หรอก ในเมื่อเขาไม่อยากบอกก็ปล่อยให้เขาท�าตัวลึกลับต่อไปได้ 

ถึงอย่างไรนางก็ไม่คิดจะตั้งป้ายบูชาให้เขาอยู่แล้ว

นางซาบซึ้งในบุญคุณที่อีกฝ่ายช่วยชีวิตไว้ มีโอกาสก็อยากจะ

ตอบแทน แต่ถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นไร นางก็ไม่ยืนกรานเกินไปนัก

บุรษุตรงหน้าน้ีสามารถมองออกว่านางถูกลกูกลอนสลายพลงัท�าลาย 

ตบะไป เก้าในสิบส่วนจะต้องมีตบะไม่อ่อนด้อย เมื่ออยู่ตรงหน้าเขา นาง

จ�าต้องระมัดระวังวาจาสักหน่อย มิเช่นนั้นหากคุยโวจนความแตกขึ้นมา

จะมิใช่เรื่องสนุก

"ผู้มีพระคุณสายตาดีนัก นี่เป็นเรื่องของส�านักข้า ผู้มีพระคุณช่วย

ชีวิตข้าไว้ เดิมทีข้าก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนอยู่แล้ว ยังจะไร้ความเกรงใจ

เพ่ิมเรือ่งยุ่งยากให้ผูม้พีระคณุอกีได้อย่างไร ส่วนเรือ่งท่ีว่าคดิจะท�าเช่นไร

ต่อไปนั้น..."

ฉินโยวโยวแสดงบทโศกได้ถึงบทบาท ความจริงไม่ต้องแสดงนาง 

ก็โชคร้ายและน่าสงสารอย่างมากจริงๆ

หากกล่าวถึงศัตรขูองนางก็มแิคล้วต้องเอ่ยถึงสาเหตท่ีุนางถูกวางยา 

และตามจับตัว นางไม่อาจมั่นใจว่าผู้มีพระคุณท่านนี้จะไว้ใจได้หรือไม่ 

ย่อมจะไม่อยากเผยเรื่องของตนเองออกไป

กลวิธีถอยเพ่ือรุกนี้ก็ต้องดูท่าทีของเหยียนตี้ด้วย ไม่ว่าบุรุษคนใด

เห็นสาวงามตกทุกข์ได้ยากแล้วยังคิดเผื่อตนเองเช่นน้ี จะต้องตบอก 

แสดงตนว่าเป็นวีรบุรุษช่วยจัดการภาระแทนสาวงามแน่นอน ต่อให ้
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ไม่คุยโวรับปากเกินตัวก็ต้องเป็นฝ่ายเสนอความช่วยเหลือบ้าง

ทว่าเหยียนตี้กลับมีสีหน้าไร้อารมณ์ เอาแต่จ้องนางเขม็งโดย 

ไม่พูดอะไรสักค�า

มองเข้าไป! ไม่เคยเห็นสาวงามหรือไร!

ฉนิโยวโยวขุ่นเคืองใจ คิดจะหลอกล่อผู้อืน่ ผลคอืผู้อืน่กลบัไม่ตดิกับ

เสียอย่างน้ัน นางจึงได้แต่ถอนหายใจก่อนเอ่ยว่า "รอหาสัตว์วิเศษทั้ง 

สองตัวของข้ากลับมาได้แล้วก็จะหาที่เร้นกายหลบภัย"

"สตัว์วิเศษสองตวั?" เหยียนตีเ้ลกิคิว้ ผูฝึ้กตนโดยทัว่ไปล้วนจบัคู่กับ

สัตว์วิเศษเพ่ือฝึกตน ทว่าชั่วชีวิตอย่างมากก็จับคู่ท�าพันธะกับสัตว์วิเศษ

ได้เพียงตัวเดียว

"อืม หน่ึงในน้ันเป็นสัตว์วิเศษท่ีอาจารย์ทิ้งไว้ให้ข้า หาได้มีพันธะ 

กับข้าไม่" ฉินโยวโยวอธิบาย

"เจ้าตกทกุข์ได้ยาก พวกมนักลบัล้วนไม่อยู่ข้างกายเจ้า?" ในน�า้เสยีง

ของเหยียนตี้มีแววกังขาดูแคลนรางๆ

แม้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกยุทธ์กับสัตว์วิเศษคู่กายจะยังไม่ถึง

ระดับร่วมเป็นร่วมตาย แต่ก็มิได้ต่างกับญาติร่วมสายเลือดเท่าไรนัก  

ฉินโยวโยวถูกท�าให้มีสภาพเช่นตอนน้ี สัตว์วิเศษสองตัวนั้นถึงกับ 

หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอย นี่นับเป็นสัตว์วิเศษอะไรกัน!

"พวกมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก หากต้องมาเคราะห์ร้ายเป็นเพื่อนข้า 

มิสู้แยกย้ายหนีเอาชีวิตรอดยังจะดีกว่า" ตัวของฉินโยวโยวกลับไม่รู้สึก

อะไร

เรื่องแรกที่นางท�าหลังพบว่าในอาหารถูกคนวางยาลูกกลอนสลาย
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พลงัไว้ก็คอืปล่อยให้สตัว์วิเศษทัง้สองตวัหนีไปโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะเรว็ได้ 

เป้าหมายหลกัของเฟิงกุยอว๋ินคอืนาง เจ้าสองตวันัน้เก่งเร่ืองเล่นล้ินหนีตาย 

อยู่แล้ว แต่พอถึงเรื่องต่อสู้ที่ถึงขั้นเป็นตายกลับไม่ถนัดแม้แต่น้อย

"เจ้าคิดจะตามหาอย่างไร พวกมนัมลีกัษณะเด่นอะไรบ้าง" เหยียนตี ้

ซักถามต่อ 

นี่คือตั้งใจจะช่วยข้าหรือ ไม่เลวๆ คนหน้าตาดีใครเห็นใครก็รัก 

อย่างที่คิดจริงๆ ฉินโยวโยวลอบกระหย่ิมในใจ บนใบหน้ากลับแสดง 

ความลังเลอยู่ชั่วครู ่ถึงค่อยเอ่ยว่า "ข้านัดแนะพวกมันให้ไปพบกันที ่

เมืองปาไซ่ที่อยู ่ตรงชายแดนแคว้นเซียงเยวี่ย พวกมันตัวหนึ่งเป็น 

กระต่ายหิมะหลงทาง อีกตัวเป็นนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธ์ิ ลักษณะเด่น... 

กินเก่ง พูดมาก หนีไว พวกนี้นับหรือไม่"

"..." เหยียนตี้กับเหลียงลิ่งหมดค�าพูด นี่เป็นสัตว์วิเศษที่ใช้การได้ 

ที่ไหนกัน!

ชือ่เสียงของกระต่ายหมิะหลงทางพวกเขาเคยได้ยิน นอกจากว่ิงเรว็

แล้วก็ไม่มีความสันทัดใดๆ อีก ทว่าบรรพบุรุษของนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์

กลับมีชื่อเสียงโด่งดัง พลังต่อสู้ของพวกมันสามารถมองข้ามไปได้เลย  

หากแต่พวกมันล้วนมีสมองที่ยอดเย่ียมอย่างย่ิง มีความสามารถเห็น 

ผ่านตาจ�าไม่ลืม อีกทั้งหากเป็นนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธ์ิระดับขั้นสูงจะย่ิง

สามารถท�านายอนาคตได้ จึงเคยเป็นนกวิเศษล�้าค่าท่ีวิหารศักดิ์สิทธ์ิ 

ของแต่ละแคว้นเลี้ยงดูบูชา

เพียงแต่เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นต�านานอันทรงเกียรติของบรรพบุรุษ 

นกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ปัจจุบันนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดิน
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ได้สูญเสียพลังเทพของบรรพบุรุษไปแล้ว นอกจากฝีปากคมคายกว่า 

นกเอี้ยงธรรมดาก็ไม่มีประโยชน์อื่นใดอีก

ข้างกายสาวน้อยน่ีกลบัมสีตัว์วเิศษท่ีอ่อนแอถึงเพียงนีอ้ยู่ด้วยสองตวั  

ไม่น่าแปลกที่นางจะถูกคนท�าร้ายจนเป็นเช่นนี้ เกณฑ์การรับสัตว์วิเศษ

ของสองศิษย์อาจารย์คู่นี้ออกจะประหลาดเกินไปแล้ว สัตว์วิเศษเช่นนี ้

มีก็แทบไม่ต่างจากไม่มี

ฉินโยวโยวแอบแลบลิ้น นางไม่ได้โกหก เพียงแต่อธิบายค่อนข้าง 

'รวบรัด' และ 'ธรรมดา' ไปสักหน่อยก็เท่านั้น

ในห้องตกอยู่ในความเงียบอันน่ากระอักกระอ่วน ฉินโยวโยว 

ลอบพินิจมองสีหน้าท่าทางของเหยียนตี้ก่อนเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง 

"พวกของที่ข้าพกติดตัวมาอยู่ที่ใดกัน"

ตอนท่ีนางตกน�้าในตัวก็มี 'คลังอาวุธ' อยู่ไม่น้อย ย่ิงตอนนี้นาง

เคลื่อนลมปราณในตัวไม่ได้ก็ยิ่งต้องการของเหล่านั้นมาป้องกันตัว

เหยียนต้ีมุ่นหัวค้ิวพลางกล่าวเสียงเข้ม "ในตัวสตรีนางหนึ่งกลับ 

พกแต่ของพวกน้ัน ดูอย่างไรก็ไม่เข้าท่า เจ้าอยู่ข้างกายข้า ข้าย่อมจะ

คุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัย" พูดจบก็ไม่รอให้ฉินโยวโยวมีการตอบสนอง  

เขาลุกขึ้นและพาเหลียงลิ่งผลักประตูเดินจากไปทันที

ฉินโยวโยวถูกท่าทางขึงขังน่าเกรงขามยามเอ่ยวาจาของเขาท�าให้

หวาดกลัว ไม่ทันได้คิดถึงเรื่องโต้แย้ง รอนางนึกข้ึนได้ว่าต้องหาเหตุผล 

มาค้าน อีกฝ่ายก็หายตัวไปแล้ว ท�าเอานางอึดอัดคับข้องใจขึ้นมาทันที

สตรีอ่อนแอเช่นข้าตกทุกข์ได้ยากอยู่ท่ีนี่ ในตัวพกของป้องกันตัว 

เอาไว้บ้างมีตรงที่ใดไม่เข้าท่าเล่า?!
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อกีอย่างต่อให้เจ้าคนผูน้ีจ้ะเป็นผูม้พีระคณุช่วยชวีติข้า แต่ก็ไม่มสีทิธ์ิ 

มาริบทรัพย์สินส่วนตัวของข้าไปตามใจชอบกระมัง ไร้เหตุผลสิ้นดี!

ทว่าตอนน้ีกระท่ังฉินโยวโยวจะลุกขึ้นนั่งยังสิ้นเปลืองเรี่ยวแรง  

ต่อให้นางไม่พอใจเพียงใดก็ไม่มปัีญญาตามออกไปขอเหตผุล ท�าได้เพียง

ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันก่นด่าสาปแช่งเขาอยู่ในใจ

บนเรือนอกจากฉินโยวโยวแล้วก็มีคนเรือหญิงที่เป็นสตรีอยู่เพียง

นางเดียว หลายวันมานี้ล้วนได้คนเรือหญิงดูแลการกินการอยู่ของนาง  

ฉนิโยวโยวได้ความจากปากอกีฝ่ายว่าบรุษุท่ีช่วยตนไว้ผูน้ั้นน่าจะมเีงนิย่ิง 

ความเป็นมาของเขาลกึลบั ถึงขนาดว่าแม้แต่แซ่อะไรคนเรอืสองสามภีรรยา 

ก็ยังไม่รู้ ข้างกายเขายังมีผู้ติดตามที่แค่เห็นก็รู้ว่าร้ายกาจอีกสิบกว่าคน 

เขาจ่ายทองหลายสบิแผ่นเป็นค่าจ้างเรอืใหญ่ล�านีข้องพวกเขาสามภีรรยา

รวมถึงฝีพายอกีจ�านวนหน่ึงจากท่าเรอืแห่งหนึง่ทีอ่ยู่ตรงชายแดนแคว้นตวัลี่  

สัง่ให้พวกเขาล่องเรอืไปตามกระแสน�า้ในแม่น�า้ ไม่ได้บอกชดัว่าต้องการ

ไปที่ใด

ทว่าหลงัจากช่วยฉนิโยวโยวในวันนัน้ จู่ๆ  ก็สัง่ให้เรอืใหญ่หนัหวักลบั

เปลีย่นทิศทาง ระหว่างทางแม้เจอทหารแคว้นตวัลีเ่รียกตรวจอยู่หลายด่าน  

แต่กลับปล่อยพวกเขาผ่านด่านไปได้อย่างง่ายๆ

คนเรือหญิงรู้สึกเป็นกังวลย่ิงยวดที่จู่ๆ บนแม่น�้ามีทหารกลุ่มใหญ่

ปรากฏตวัขึน้กะทนัหัน ด้วยกลวัว่าจะมโีจรสลดัก่อคดอียู่ในบรเิวณใกล้ๆ 

ย่ิงกลัวว่าทหารเหล่านั้นจะฉวยโอกาสน้ีรีดไถกลั่นแกล้งพวกตน โชคดี 

ที่ตลอดทางแม้ตกใจแต่ไร้อันตราย
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ฉนิโยวโยวรูว่้าสถานการณ์ในยามนีเ้ป็นไปได้มากว่าจะเก่ียวข้องกับ 

ตนเอง เหน็ทีบรุษุผูเ้คร่งขรมึทีท้ั่งวนัดูไร้อารมณ์ความรู้สกึผูน้ัน้จะเก่งมาก

จริงๆ โชคดีท่ีนางได้เขาช่วยเหลือเอาไว้ มิเช่นน้ันเวลาน้ีนางคงได้ตกอยู่

ในเงื้อมมือเฟิงกุยอวิ๋นไปแล้ว คิดได้เช่นนี้ความซาบซึ้งใจที่มีต่อเหยียนตี้

ก็เพ่ิมมากขึน้หลายส่วน พอจะข่มความขุ่นเคอืงต่อเร่ืองทีเ่ขารบิทรพัย์สนิ

ส่วนตัวของนางตามอ�าเภอใจลงได้

นับต้ังแต่วันท่ี 'แยกกันโดยไม่ดี' วันนั้น นางก็ไม่ได้เห็นเหยียนตี ้

อีกหลายวัน จึงได้แต่พักฟื้นอย่างสงบใจ ถึงอย่างไรสภาพนางในตอนน้ี

นอกจากกินยาและนอนหลับอย่างว่าง่ายแล้วก็ท�าอะไรไม่ได้ทั้งนั้น

ครั้นฉินโยวโยวลงจากเตียงมาเดินเหินได้ เรือก็ใกล้มาถึงจุดหมาย

ปลายทางแล้ว...ท่าเรือซานไถที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนแคว้นตัวลี่และ

แคว้นเซียงเยว่ีย เปลี่ยนมาเดินทางทางบกผ่านเข้าสู ่อาณาเขตของ 

แคว้นเซียงเยว่ียจากที่นี่ไม่ถึงร้อยหลี่ก็จะเป็นเมืองปาไซ่ สถานที่นัดพบ

ของนางกับสัตว์วิเศษทั้งสองตัว

พอคิดว่าก�าลังจะหนีพ้นจากสถานที่เส่ียงอันตรายอยู่ประเดี๋ยวนี้

แล้ว และบางทีอีกไม่นานน่าจะได้พบกับสัตว์วิเศษท้ังสอง ฉินโยวโยว 

ก็อารมณ์ดีย่ิงนัก นางคิดหาโอกาสอันเหมาะสมเพ่ือเอ่ยปากขอสิ่งของ

ของตนคืนจากเหยียนต้ีอีกครั้ง จากนั้นก็ไปหาสหายเก่าของอาจารย์  

ตาเฒ่าที่ได้ฉายาว่า 'จอมแพทย์' ผู้นั้น ดูว่าเขาจะคลายฤทธิ์ยาลูกกลอน

สลายพลังให้นางได้หรือไม่

พลังปราณในกายนางยังคงอยู่ เพียงแต่กระจัดกระจายไปตาม

กระดูกตามชีพจร ไม่อาจดึงมารวมกันให้เรียกใช้ได้ สภาพเช่นนี้นับว่า 
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เป็นโชคดีในโชคร้าย ทว่ายาแก้พิษจ�าต้องหาให้ได้โดยเร็วท่ีสุดเท่าที่ 

จะท�าได้ มิเช่นนั้นหากพลังปราณที่กระจัดกระจายมิอาจกลับไปรวมท่ี 

จุดตันเถียน* ได้อีกครั้ง ภายในหนึ่งปีก็จะค่อยๆ สลายไป ถึงเวลานั้นก็

หมดทางช่วยแล้วจริงๆ

"นายท่านผู้นั้นให้ข้ามาเชิญแม่นางไปบนดาดฟ้าเรือ อีกไม่นาน 

เรือก็จะเทียบท่าแล้ว" คนเรือหญิงยิ้มตาหยีพลางกล่าว พอพวกเหยียนตี้

ทั้งหมดลงจากเรือไป การเดินทางครั้งนี้ก็นับว่าสิ้นสุด ทองหลาย 

สิบแผ่นนั้นก็จะนอนน่ิงอยู่ในกระเป๋าพวกตนแล้ว จ�านวนนั้นเท่ากับ 

รายได้ของพวกตนถึงสองเดือนเลย

มิหน�าซ�้าในใจคนเรือสองสามีภรรยาตลอดจนเหล่าฝีพายที่เป็น 

คนงานล้วนหวาดกลัวพวกเหยียนต้ีอยู่บ้าง ทุกครั้งท่ีเห็นเขาก็จะรู้สึก 

สองขาอ่อนยวบ ไม่กล้าหายใจแรง หลายวันมานี้ท�าให้พวกเขาทรมาน

มากพอแล้ว

"ดเีลย!" ฉนิโยวโยวย้ิมพลางตอบรบั นางก�าลงัคดิจะหาโอกาสไปขอ 

'คลังอาวุธ' ของตนคืนจากเหยียนตี้อยู่พอดี

ฉนิโยวโยวเดินอาดๆ ไปถึงดาดฟ้าเรอื นางมองเหน็บรุุษร่างสงูใหญ่

ไม่ก่ีคนก�าลังสนทนากันได้จากที่ไกลๆ จากน้ันนางก็นึกถึงปัญหาใหญ ่

ข้อหนึ่ง...นางจ�าไม่ได้แล้วว่าคนใดคือ 'ผู้มีพระคุณ' ของนาง

นางจ�าได้เพียงว่าคนผู ้น้ันดูจะเป็นชายหนุ ่มร่างสูงก�าย�าและ 

มีท่าทางเคร่งขรึม ทว่าไม่ก่ีคนตรงหน้านี้ล้วนดูเหมือนกันไปหมด 

ในสายตานาง...

* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�าแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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ฉินโยวโยวลังเลในใจ ฝีเท้าก็ผ่อนช้าลง หากเกิดทักผิดคนขึ้นมา  

เช่นนั้นก็เสียมารยาทเกินไปแล้ว

เหยียนตี้มองดูฉินโยวโยวเดินมาใกล้ แม้เรือนร่างอรชรบอบบาง 

ของนางจะอยู่ในชุดหยาบตัวโคร่งซึ่งท�าข้ึนอย่างง่ายๆ ของคนเรือหญิง 

ทว่านางกลับมิได้ดูซูบซีดมอซอ แต่กลายเป็นว่าเสื้อผ้าซอมซ่อตัวนั้น 

ย่ิงขับเน้นจนนางดูสะดุดตาย่ิงกว่าเดิม ประหนึ่งเป็นไข่มุกบนกองกรวด 

ชวนให้พินิจพิสมัยเป็นพิเศษ

คนงามหยาดเยิ้มเช่นนี้ ใครเห็นก็ล้วนจะรู้สึกว่านางสมควรสวมใส่

แพรพรรณชั้นดี กินดีอยู่ดีในเรือนอันอบอุ่นมั่งคั่ง หาใช่มาระเหเร่ร่อน

ตรากตร�ากร�าแดดอยู่กลางทุ่งนาป่าเขา

เหยียนตี้พลันนึกเสียใจอยู่บ้าง เขาไม่ควรเรียกนางออกมาเลย  

ต่อให้ออกมาแล้วกต้็องบงันางไว้ให้มดิชดิจงึจะใช้ได้...องครกัษ์ไม่ก่ีคนนี้

ที่ข้างเขาถึงกับก�าลังแอบมองนาง

ทว่าแววตาที่นางมองเขานี่มันอะไรกัน!

ฉินโยวโยวหารู้ไม่ว่าเหยียนตี้ก�าลังให้ความสนใจกับนางอยู่ นาง

ก�าลงัง่วนอยู่กับการสงัเกตเสือ้ผ้าอาภรณ์และกิริยาท่าทางของคนท้ังหลาย 

เพื่อให้แยกแยะ 'ผู้มีพระคุณ' ของตนออกมาได้

ประจวบเหมาะที่เวลานี้เหลียงลิ่งเองก็ข้ึนมาบนดาดฟ้าเรือพอดี  

เขาเดินไปหยุดที่ข้างกายเหยียนตี้ก่อนค้อมตัวน้อยๆ กระซิบบอกกล่าว

อะไรบางอย่าง

เป็นเขา!

คนผู้นี้เป็นคนที่เย่อหย่ิงวางโตท่ีสุดในคนทั้งกลุ่ม แม้ว่าแต่ละคน 
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จะหน้าไร้ความรู้สึกเหมือนกัน แต่ท่าทางกลับสู้เขาไม่ได้ อีกทั้งผมขาว

โพลนทั้งศีรษะของเหลียงลิ่งก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนย่ิง ฉินโยวโยวเห็น 

แวบเดียวก็จ�าได้ว่าเขาคือผู้ติดตามข้างกายผู้มีพระคุณ นางรู้จากปาก 

ของคนเรือหญิงว่าบนเรือมีคนผมขาวอยู่แค่คนเดียว

ฉินโยวโยวมั่นใจในเป้าหมายแล้วก็วางใจก้าวเดินไปหา

"เจ้าจ�าข้าไม่ได้?" เหยียนตี้นึกถึงแววตาเหมือนไม่รู้จักกันเมื่อครู่น้ี

ของนางแล้วก็ให้รู้สึกไม่ชอบใจ

ถ้อยค�าทักทายเอาใจท่ีฉินโยวโยวเตรียมมาเป็นกระบวนใหญ่ถูก

ค�าถามอันไร้ที่มานี้ท�าเอาตกใจจนหดกลับมา หลังน่ิงอึ้งไปเล็กน้อย  

ในใจก็อดจะค่อนแคะไม่ได้ ท่านเป็นใครกัน! ทกุคนจ�าเป็นต้องรูจ้กัท่าน?! 

อยากมีชื่อเสียงจนเสียสติไปแล้วกระมัง!

ทว่าภายนอกฉนิโยวโยวกลบัท�าท่าทางเหมอืนกระต่ายขาวตวัน้อย

ทีเ่หนยีมอายรูส้กึผดิ นางก้มหน้างดุไม่ตอบค�า มัน่ใจว่าบรุษุอย่างเหยียนตี ้

คงไม่สะดวกใจจะถือสาหาความในเรื่องเล็กๆ พรรค์น้ีกับนางต่อหน้า 

คนทั้งหลาย

เหยียนตี้โบกมือสั่งเหลียงลิ่ง "ไปหยิบหมวกคลุมมา"

เหลียงลิ่งไปจัดการตามค�าสั่งทันที เพียงประเดี๋ยวเดียวก็หาหมวก

คลมุผ้าด�ามาได้ อันทีจ่รงิมนัคืองอบทีค่นเรอืหญิงใช้ประจ�าแต่เอามาคลมุ

ขอบด้วยผ้าสีนิลผืนบาง ดูเข้ากับการแต่งกายในยามนี้ของฉินโยวโยว 

อย่างยิ่ง

"สวมเสีย" เหยียนตี้แสดงท่าทีบอกให้เหลียงล่ิงส่งหมวกคลุมไปไว้

ในมือฉินโยวโยว น�้าเสียงออกค�าสั่ง ไม่มีท่ีเหลือให้สงสัยต่อรองแม้แต ่
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เศษเสี้ยว

ฉินโยวโยวเข้าใจดีว่าสถานการณ์ในตอนน้ีตนเองต้องพยายาม 

ไม่ท�าตวัให้โดดเด่นเท่าท่ีจะท�าได้ ต่อให้เหยียนตีไ้ม่บอก นางก็จะเป็นฝ่าย

ขอให้พวกเขาช่วยหาพวกเสื้อคลุมไม่ก็ผ้าคลุมหน้าท่ีสามารถอ�าพราง

ใบหน้ามาให้อยู่แล้ว หากแต่ท่าทีออกค�าส่ังอย่างยโสเช่นน้ีของเหยียนต้ี

ท�าให้นางไม่ชอบใจเอาเสียเลย

ทว่าตอนนี้ยังต้องอาศัยคนเขาอยู่ นางต้องอดทน

ฉินโยวโยวรับหมวกคลุมมาอย่างว่าง่าย โดยไม่ลืมกล่าวขอบคุณ

เสียงเบา "ผู้มีพระคุณสิ้นเปลืองความคิดแล้ว"

เสแสร้งได้แนบเนียนนัก! ไม่รู ้ว่านางคิดจะเสแสร้งไปถึงเมื่อไร  

เหยียนตี้กวาดตามองนางปราดหนึ่ง ก่อนสั่งคนเรือให้น�าเรือเทียบท่า

จากจุดท่ีฉินโยวโยวตกแม่น�้ามาถึงท่าเรือซานไถ เดิมทีเดินทาง 

ทางน�า้ราวห้าหกวนัก็มาถึงแล้ว ไม่รูเ้หยียนตีน้กึอะไรถึงดงึดนัให้หยุดเรือ

อยู่กลางแม่น�า้เสยีหลายวนั วันนีก็้ผ่านมาจากวันทีน่างเกิดเรือ่งถึงสบิวัน

เต็มแล้ว

บริเวณท่าเรือยังคงมีทหารแคว้นตัวลี่เรียกตรวจพ่อค้าสัญจรอยู ่

เช่นเดิม แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนักแล้ว ล้วนแต่ง่วนอยู่กับ

การฉวยโอกาสกรรโชกทรัพย์เรือสินค้าที่ผ่านทาง

ฉนิโยวโยวสวมหมวกคลมุเดินตามเหยียนตีแ้ละเหลยีงลิง่ลงจากเรอื 

ไปอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ดูไปแล้วก็เหมือนเป็นคุณชายสูงศักดิ์ที่มา

พร้อมบ่าวชรา โดยให้คนเรือหญิงตัวผอมลีบน�าทางเดินสูดอากาศบน

ท่าเรือ
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ความรู้สึกที่เท้าได้เหยียบพ้ืนดินอีกครั้งช่างดีโดยแท้! ฉินโยวโยว 

ยังไม่ทันได้คลายความอุดอู้ก็พลันได้ยินเสียงฆ้องดังรัวมาจากลานว่าง

ด้านหน้าท่าน�้า จากนั้นกลุ่มคนทางน้ันก็โกลาหลขึ้นมาทันที ม้าพันธุ์ดี 

สีด�าสนิทห้าตัวพุ่งตรงออกจากกลางฝูงชน ว่ิงมาถึงริมท่าเรือถึงค่อย 

หยุดฝีเท้า

คนทั้งห้าที่นั่งอยู่บนหลังม้าล้วนสวมเสื้อด�ากางเกงด�า บนใบหน้า

ของผู ้เป็นหัวหน้ามีรอยกรีดพาดจากหางตาซ้ายไปถึงกกหูด้านขวา  

สันจมูกยุบ หน้าตาดูดุร้ายชวนขนพองสยองเกล้าย่ิง ฉินโยวโยวพอเห็น

คนผู้นี้ก็ต้องแอบร้องโอดครวญในใจ

เย่ียหรูเหนียนลูกน้องผู ้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งของเฟิงกุยอวิ๋น!  

รอยแผลเป็นบนใบหน้าเขานั้นสะดุดตาเกินไป จึงเป็นหนึ่งในคนเพียง 

ไม่กี่คนที่ฉินโยวโยวเห็นเพียงแวบเดียวก็จดจ�าได้

ก�าลงัความสามารถของเย่ียหรเูหนียนเข้าใกล้ยอดยุทธ์ขัน้เจด็เตม็ที 

หากฉินโยวโยวมีคลังอาวุธครบครันอีกท้ังไม่ได้รับบาดเจ็บนางก็คง 

ไม่กลัวเขา ทว่านางในยามน้ีเป็นเพียงสตรีอ่อนแอที่มือไร้ซึ่งเรี่ยวแรง

แม้แต่จะมดัไก่ อกีฝ่ายใช้แค่น้ิวเดยีวกบ็ีน้างตายได้แปดรอบสบิรอบแล้ว

เจ้าสารเลวเฟิงกุยอว๋ินจะตามติดนางอย่างไม่ยอมไปผุดไปเกิด 

ถึงเมือ่ไร เย่ียหรเูหนยีนจะมาเรว็หรอืช้ากว่านีส้กัหน่อยก็ไม่ได้ ดนัต้องมา

ถึงพอดีกับเวลาที่นางขึ้นฝั่ง ไฉนนางถึงโชคร้ายเพียงนี้!

ท่าเรอืทางนัน้ถูกพวกเย่ียหรเูหนยีนปิดไว้แล้ว หากนางจะหนก็ีท�าได้

แค่กระโดดแม่น�้าไปอีกครั้ง มิหน�าซ�้าอาศัยพละก�าลังของตนในตอนน้ี 

ก็ไม่แน่ว่ากระโดดแม่น�้าแล้วจะหนีพ้นได้
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ย่ิงกว่านัน้ข้างกายนางยังมผีูม้พีระคณุสองนายบ่าวอยู่ด้วย คนเขา

ใจดีช่วยนางไว้ อย่างไรก็คงไม่อาจท�าให้ทั้งคู่พลอยเดือดร้อนไปด้วยได้

ฉินโยวโยวหันหน้าไปพูดกับเหยียนตี้อย่างจนใจ "อีกประเดี๋ยว 

ท่านอย่าลมืท�าเป็นไม่รูจ้กัข้า..." พูดพลางคิดจะก้าวออกห่างจากพวกเขา

ทว่านางยังไม่ทันก้าวสักก้าวก็ถูกเหยียนตี้โอบไหล่ร้ังตัวกลับมา  

ทั้งใบหน้ายังกระแทกเข้ากับอ้อมอกเขาแล้ว

"โอ๊ย!" ฉินโยวโยวร้องออกมาเบาๆ น�้าตาไหลนองหน้า มิใช่เพราะ

ซึ้งใจ แต่เป็นเพราะจมูกนางกระแทกจนหวิดจะเบี้ยว

ทีเ่ย่ียหรเูหนยีนมาถึงกะทนัหนัเดิมทีก็เพียงแค่มาตระเวนดตูามปกติ  

เวลาผ่านมาสิบวันเต็มแล้ว หากสตรีที่นายท่านต้องการหาตัวยังไม่ตาย

ก็น่าจะหนีหายไปไร้ร่องรอยนานแล้ว ทว่าเพ่ิงจะเหยียบท่าเรือ เขาก็ 

รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง

สายตาเขามองทะลฝุงูชนมาตกลงบนร่างของเหยียนตีอ้ย่างแม่นย�า

ไม่ผิดพลาด พร้อมกันน้ันย่อมจะมองเห็นฉินโยวโยวท่ีถูกเขาโอบอยู่ใน

อ้อมแขนด้วย

ฉินโยวโยวสวมหมวกคลุมทั้งยังหันหน้าหาเหยียนตี้ เยี่ยหรูเหนียน

ย่อมมองไม่เห็นหน้าตาของนาง ทว่าต่อให้มองเห็นจริงก็จ�าไม่ได้ เพราะ

ฉินโยวโยวยามพบผู้อื่นหากไม่แปลงโฉมก็ใส่หน้ากากมาแต่ไหนแต่ไร 

ทว่ารปูร่างนางน้ันเย่ียหรเูหนียนคุ้นเคยเหลือเกินแล้ว เขาเคยเหน็จากท่ีลับ 

นับครั้งไม่ถ้วน และย่ิงติดตามเฟิงกุยอว๋ินสะกดรอยนางท้ังคืนเต็มๆ แค่

เหน็แวบเดยีวก็แน่ใจได้ว่านางต้องเป็นคนทีน่ายท่านต้องการหาตวัอย่าง

เร่งด่วนแน่นอน
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ฉินโยวโยวเองก็รู ้สึกได้ถึงสายตาของเยี่ยหรูเหนียน นางพลัน 

ตัวแข็งทื่อ ในใจเย็นเฉียบข้ึนมาทันที ลืมความเจ็บปวดท่ีส่งมาจาก 

ปลายจมูกไปชั่วขณะ ย่ิงลืมไปด้วยว่าเหยียนตี้กับตนเองอยู่ในท่าทาง 

ที่สนิทสนมเกินไป

"ไม่ต้องกลวั" ลมหายใจของเหยียนตีร้ะผ่านริมหูฉนิโยวโยวแผ่วเบา 

แขนอันอุ่นร้อนโอบไหล่นางไว้ เขาเงยหน้ามองไปยังเยี่ยหรูเหนียนอย่าง

เฉยชา

เย่ียหรูเหนียนยกแส้ม้าชี้ฉินโยวโยวพลางพูดเสียงเย็นด้วยสีหน้า 

อึมครึม "นางคือนักโทษฉกรรจ์ที่ฮ่องเต้แคว้นตัวลี่มีพระราชโองการ 

ให้จับกุม ขอท่านมอบตัวนางให้พวกเราด้วย ข้าจะตอบแทนน�้าใจ 

อย่างหนักแน่นอน"

แม้เย่ียหรูเหนียนจะห้าวหาญเกินใคร แต่ก็ไม่อยากเป็นปรปักษ ์

กับบุรุษตรงหน้าผู้นี้ที่มองต้ืนลึกหนาบางไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นในวาจาจึง 

ยังเหลือทางเลือกให้แก่เขา หวังว่าอีกฝ่ายจะยอมท�าตามโดยดี เพ่ือ 

ไม่ให้เกิดการปะทะกันรุนแรง

ฝ่ามือเหยียนตี้ลูบไล้ไหล่ของฉินโยวโยวอย่างช้าๆ โดยไม่รู ้ตัว  

น�า้เสยีงราบเรยีบจนฟังอารมณ์ใดๆ ไม่ออก "ตอนน้ีนางอยู่ในมอืข้าก็ถือว่า

เป็นคนของแคว้นเซียงเยวี่ย"

ฉนิโยวโยวไม่รูว่้าควรโล่งใจหรอืควรใจหายด ีตัง้แต่เม่ือครู่ทีเ่หยียนตี ้

ดงึตวันางเข้าอ้อมแขนกะทนัหนั นางก็รูส้กึได้ว่าบรุษุผูน้ีต้้องการคุม้ครอง 

นางจริงๆ ไม่ว่าผู้ที่มาเป็นใครเขาก็ไม่มีทางมอบตัวนางออกไปแน่

ทว่าปัญหาคือเขามีก�าลังและความสามารถนั้นหรือไม่
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ทางด้านเย่ียหรเูหนียนนอกจากตัวเขาเองแล้ว คนชดุด�าส่ีคนทีเ่หลือ

ล้วนดูท่าทางไม่อ่อนด้อย เป็นไปได้มากว่าล้วนแต่เป็นผู้ฝึกยุทธ์ข้ันสาม

ขึ้นไป

ผู้ฝึกตนโดยทั่วไปแบ่งเป็นเก้าขั้น ข้ันหนึ่งถึงหกเรียกว่าผู้ฝึกยุทธ์ 

เมื่อทะลวงข้ึนขั้นเจ็ดได้จะได้รับการยกย่องเป็นยอดยุทธ์ ลือกันว่า 

นอกจากขั้นเก้าแล้วก็ยังมีล�าดับขั้นท่ีสูงย่ิงกว่า ทว่าคนระดับนั้นหาได ้

ยากยิ่งกว่าหนวดเต่าเขากระต่าย แทบจะมีอยู่เพียงในต�านานเท่านั้น

ผู้ฝึกยุทธ์ขั้นสามข้ึนไปก็ไม่อ่อนด้อยแล้ว สามารถเรียกได้ว่าเป็น

ยอดฝีมอื คนในขัน้นีถู้กขนานนามว่า 'ผูต้้านร้อย' ในหมูม่วลชน ความหมาย 

ตรงตัวคือมีความสามารถในการสู้คนเป็นร้อยได้โดยไม่ตกเป็นรอง ส่วน

บุคคลท่ีเข้าใกล้ยอดยุทธ์ข้ันเจ็ดเต็มทีอย่างเย่ียหรูเหนียนน้ัน รับมือคน

หลายร้อยพร้อมๆ กันก็มิใช่ปัญหา

บุรุษตรงหน้าผู้นี้อายุเพียงยี่สิบห้ายี่สิบหกปี ใช้หนึ่งต้านห้าทั้งต้อง

กระเตงตัวภาระอย่างนางไว้ด้วย คิดจะเอาตัวรอดโดยปลอดภัยจะ 

เป็นไปได้หรือ ฉินโยวโยวนึกสงสัยอย่างหนัก

เย่ียหรเูหนยีนท�าสหีน้าเข้มแล้วเอ่ยว่า "ท่านเป็นชาวแคว้นเซยีงเยว่ีย?  

มิทราบมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร" พูดพลางโบกมือให้คนชุดด�าทั้งสี่ท่ี

ด้านหลัง สี่คนนั้นก็กระตุ้นม้าไปปิดทางเข้าออกของท่าเรือไว้ หนึ่งในนั้น

ยังจุดพลุสัญญาณขึ้นฟ้าด้วย

มือที่พาดไหล่ฉินโยวโยวของเหยียนตี้ชะงักไปเล็กน้อย ฉินโยวโยว

สงัเกตเหน็ได้ในทนัทว่ีาเขาคล้ายก�าลงัประเมนินาง ในใจให้นึกประหลาดใจ 

อย่างย่ิง ผู้อื่นถามชื่อท่าน แล้วไยท่านถึงมองข้า คนเขาเรียกพรรคพวก 

Page �������������� 1.indd   33 17/3/2563 BE   13:14



34

ราชันใต้อาณัติ 1

มาเสริมแล้ว ไฉนท่านจึงไม่มีอาการอะไรสักนิด!

นางจ�าข้าไม่ได้จรงิๆ...ในใจเหยียนตีบ้อกไม่ถูกว่าเป็นความผดิหวัง

หรือความโกรธเคืองกันแน่

"เจ็บ..." ฉินโยวโยวพลันรู้สึกว่าฝ่ามือใหญ่อันอบอุ่นบนหัวไหล่ 

กลายเป็นคมีเหลก็ใหญ่ บบีจนกระดกูนางแทบแหลกแล้ว นางทนไม่ไหว

หลุดส่งเสียงร้องเบาๆ ออกมา

เหยียนตี้อึ้งไปเล็กน้อยก่อนเก็บมือกลับมาจัดหมวกคลุมของ 

ฉินโยวโยวที่ถูกกระแทกเปิดขึ้นไปครึ่งหนึ่งให้เข้าที่ จากนั้นก็ดึงแขนนาง

เดินอาดๆ ไปข้างหน้า คล้ายมองไม่เห็นการมีอยู่ของเย่ียหรูเหนียน 

โดยสิ้นเชิง

ฉินโยวโยวถูกเขาลากเดินไปข้างหน้าอย่างอกสั่นขวัญแขวน เพียง

ประเดี๋ยวเดียวก็อยู่ห่างจากเยี่ยหรูเหนียนไม่ถึงหนึ่งจั้ง*

"ใครขวางข้า...ฆ่าให้หมด!" น�้าเสียงของเหยียนตี้ยังคงราบเรียบ

เหมือนเก่า คล้ายว่าก�าลังพูดเรื่องไม่สลักส�าคัญอันใด กระทั่งฝีเท้า 

ก็มิได้หยุดชะงักเลยสักนิด

โครม! เสียงของหนักตกลงพื้นดังมาจากที่ไม่ไกล ฟังดูดีๆ คล้ายว่า

มีของหนักสี่ห้าชิ้นตกพ้ืนโดยพร้อมเพรียงกัน แต่เพราะเกิดข้ึนพร้อมกัน

จึงท�าให้ฟังคล้ายเป็นเสียงเดียวแต่หนักหน่วงทอดยาว

บนท่าเรือพลันเงียบสงัดจนน่าอัศจรรย์ ฉินโยวโยวอดไม่ไหวต้อง

เลิกผ้าด�ามุมหนึ่งของหมวกคลุมขึ้นน้อยๆ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น  

พอมองเห็นฉากเหตุการณ์สุดแสนนองเลือด...คนชุดด�าสองคนทาง 

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ซ้ายมือเยี่ยหรูเหนียนถูกดาบฟันขาดกลางล�าตัว ร่างท่อนบนกลิ้งตกจาก

หลังม้า ร่างท่อนล่างยังคงนั่งนิ่งอยู่บนอาน เลือดสดๆ พุ่งทะลัก เศษเนื้อ

และอวัยวะภายในสาดกระจาย ด้านข้างม้าไม่รู้มีบุรุษชุดสีเขียวคราม

ท่าทางเหมือนวิญญาณผู้หนึ่งโผล่มาตั้งแต่เมื่อไร ในมือกุมดาบยาว 

ประกายดาบดุจหิมะ บนคมดาบมีรอยเลือดเปรอะเป็นดวง

ไม่ต้องหันหน้าไปฉินโยวโยวก็รู้ว่าคนชุดด�าอีกสองคนก็ประสบ

ชะตากรรมเดียวกันแล้ว

ใบหน้าดุร้ายของเย่ียหรูเหนียนซีดขาวบิดเบี้ยว เขาถลึงตาจ้อง 

บุรุษท่ีก�าลังลากฉินโยวโยวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างไม่ละสายตา 

คล้ายว่าแม้แต่ความกล้าที่จะลงมือโจมตีก็หายไปเกลี้ยงแล้ว

ฉินโยวโยวเข้าใจความรู้สึกของเยี่ยหรูเหนียนอย่างยิ่ง หากเปลี่ยน

นางไปแทนที่เขา เกรงว่าจะยิ่งกลัวกว่าเขาไม่ใช่แค่สิบเท่า

สีค่นน้ันไม่ใช่คนธรรมดา ล้วนแต่เป็นผูแ้ขง็แกร่งทีฝึ่กตนมาหลายปี  

ถึงกับถูกฟันขาดกลางอย่างง่ายดายประหน่ึงหัน่ผกัโดยท่ียังมองเหน็คูต่่อสู ้

ไม่ชัดเสียด้วยซ�้า ผู้ที่ลงมือจัดการพวกเขาต้องมีระดับขั้นสูงกว่าพวกเขา

อย่างน้อยๆ ก็สามขั้น!

ดูจากเสื้อผ้า ฉินโยวโยวก็จ�าได้ว่ายอดฝีมือท่ีลงมือสังหารคน 

กลางวันแสกๆ เหล่าน้ีก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างผู้มีพระคุณของนางขณะอยู ่

บนเรือเมื่อครู่นี้

นางพลันรู ้สึกว่าฝ่ามือที่จับแขนตนอยู่ข้างน้ันน่ากลัวประหน่ึง 

สัตว์มีพิษ ผู้มีพระคุณของนางแข็งแกร่งย่ิง อีกท้ังต้องมีความเป็นมา 

ใหญ่โตแน่นอน แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีอะไร...
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ไม่รู ้ว ่าใครร้องอุทานน�าขึ้นมาก่อน ผู ้คนจึงได้สติกลับมาจาก 

คดีสยองขวัญตรงหน้า พากันกรีดร้องและวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง ท่าเรือ 

ดูสับสนอลหม่านขึ้นมาทันที

ทหารแคว้นตัวลี่ท่ีลาดตระเวนอยู่บนแม่น�้าเองก็มีการตอบสนอง

แล้วเช่นกัน พากันร้องตะโกนลั่น แต่กลับไม่มีสักคนที่กล้าแล่นเรือ 

กลับท่ามาช่วยจับคนร้าย

"กลับไปบอกนายเจ้าว่านางเป็นคนของแคว้นเซียงเยว่ียของข้า  

หากไม่พอใจก็ไปท่ีเมืองจื่อเย่ียได้เลย" ว่าแล้วเหยียนต้ีก็ลากฉินโยวโยว

เดินลอยชายจากไปด้วยท่าทางวางโต กระทั่งพวกเขาเดินไปไกลแล้ว 

เยี่ยหรูเหนียนถึงได้ยกมือปาดเหงื่อด้วยอาการสั่นเทา

ทหารที่ประจ�าการอยู่บริเวณใกล้ๆ เห็น 'ดาวพิฆาต' จากไปแล้วก็

รีบว่ิงมาต้อนรับแสดงความภักดี หน่ึงในนั้นเอ่ยถามขึ้นว่า "ท่านเย่ีย  

พวกเราต้องส่งคนตามไปหรือไม่ขอรับ"

เย่ียหรเูหนยีนรอดตายมาได้แล้ว เมือ่เห็นหน้าพวกเขาก็ย่ิงหงดุหงดิ 

ได้แต่ส่ายหน้ากล่าวว่า "ไม่ต้อง ตามไปก็รนหาที่ตาย เว้นแต่ว่าพวกเรา

จะมียอดฝีมือระดับยอดยุทธ์ขั้นเจ็ดขึ้นไปอยู่ด้วย..."

"ยอดยุทธ์?!" เสียงสูดหายใจดังข้ึนเป็นระลอก ส�าหรับพวกเขา 

ที่เป็นคนธรรมดา ยอดยุทธ์แทบจะเป็นความหมายเดียวกับเทพเซียน  

หากกล่าวว่าผู ้ฝึกยุทธ์ข้ันสามขึ้นไปคือผู ้ต้านร้อย เช่นน้ันยอดยุทธ ์

ทีแ่ท้จรงิก็คือผูต้้านพัน ว่ากันว่าผูท่ี้มอีายุขยัยืนยาวท่ีสดุสามารถอยู่ได้ถึง

สองสามร้อยปี คนเช่นนี้ชั่วชีวิตของพวกเขาใช่ว่าจะมีโอกาสได้สัมผัส

ทหารหน่ึงในน้ันพูดขึน้ตะกุกตะกัก "ท่านเย่ียท่าน...ท่านหมายความ
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ว่าคนหนุ่มเมื่อครู่นี้เป็น...เป็นยอดยุทธ์?!" คนหนุ่มผู้นั้นท่าทางน่ากลัวยิ่ง 

ทว่าดไูปแล้วอย่างมากก็อายุไม่ถึงสามสบิ อายุเท่าน้ีก็เป็นยอดยุทธ์แล้ว? 

คงไม่ใช่ว่าเย่ียหรเูหนยีนไม่กล้าสูเ้ลยจงใจพูดถึงความสามารถของคูต่่อสู้

ให้ดูสูงเกินจริงกระมัง

ไม่ใช่แค่เขาที่คิดเช่นนี้ ทหารที่อยู่ด้านข้างไม่น้อยก็มีความคิด 

ในท�านองเดียวกัน

เย่ียหรูเหนียนมีหรือจะไม่รู ้ความคิดของพวกเขา จึงพูดด้วย 

ความเจ็บใจ "หากเขาไม่ใช่ยอดยุทธ์ บิดามีหรือจะท�าตัวขี้ขลาดมองเห็น

พี่น้องของตนเองถูกฆ่าแล้วยังไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไร!"

อีกด้านหนึ่ง ผู ้ที่ก�าลังคาดเดาถึงความสามารถของเหยียนตี้ 

ดุจเดียวกันก็ยังมีฉินโยวโยวอีกคน

เมื่อครู่เหยียนต้ีมิได้ลงมือเอง แต่พลังท่ีแผ่ออกมาในชั่วพริบตา 

ที่เดินผ่านเย่ียหรูเหนียนน้ันน่ากลัวย่ิงยวด พิจารณาจากความรู ้ที ่

ฉินโยวโยวมี อย่างน้อยคนผู้นี้ก็เป็นระดับยอดยุทธ์!

ทว่ายอดยุทธ์ที่อายุน้อยถึงเพียงน้ี...จิตใจฉินโยวโยวเสียสมดุล 

ขึ้นมาอย่างร้ายแรง ต่อให้เขาเริ่มฝึกตนทันทีที่ออกมาจากครรภ์มารดา 

ก็ไม่มีทางเป็นยอดยุทธ์ได้ต้ังแต่อายุย่ีสิบปีกระมัง จะต้องเป็นตนเอง

คิดมากเกินไปแน่นอน

ยังไม่ขอกล่าวถึงความสามารถของตวัเขา ดแูค่บรรดาลกูน้องทีเ่ขา

สัง่ให้ลงมอืในวนันีแ้ล้วก็น่าจะเป็นผูฝึ้กยุทธ์อย่างน้อยขัน้ห้าขัน้หกทัง้สิน้ 

สามารถท�าให้คนระดับนี้ยินยอมพร้อมใจฟังค�าส่ังของเขาได้ หากไม่ใช่
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เพราะเขามีฐานะสูงจนน่าตกใจก็ต้องเป็นเพราะความสามารถของเขา

แข็งแกร่งเกรียงไกรถึงขีดสุด

ฟังจากส�าเนียงเขาเป็นชาวเซยีงเยว่ีย อกีทัง้ในค�าพูดค�าจาก็คล้ายว่า 

แคว้นเซียงเยวี่ยคือบ้านของเขา เช่นนั้นก็เป็นไปได้มากว่าจะเป็นหนึ่งใน

เชือ้พระวงศ์แคว้นเซยีงเยว่ีย มน่ิาถึงได้เห็นชวิีตคนเป็นผกัปลา บอกจะฆ่า 

ก็ฆ่า

ฉินโยวโยวไม่มีทางเห็นใจคนที่ตามจับและท�าร้ายนาง กระนั้น 

ก็ยังเกิดใจหวาดกลัวระแวงระวังห่างเหินต่อเหยียนตี้ที่ลงมือโหดเห้ียม

แปดเปื้อนคาวเลือดเช่นเดียวกัน

ตนเองเพ่ิงจะได้รับความเสียหายหนักที่แคว้นตัวลี่มา ขอให้ไป

แคว้นเซียงเยว่ียแล้วอย่าได้โชคร้ายซ�้าอีก คิดถึงตรงน้ีฉินโยวโยวก็ย่ิง 

นึกดีใจที่ก่อนหน้านี้ตนเองไม่ได้เปิดเผยฐานะให้เหยียนตี้รู้

เห็นชัดว่าคนผู้นี้เป็นเจ้าแห่งการฆ่าคน นางต้องตามหาสัตว์วิเศษ

ทัง้สองของตนกลบัมาให้ได้เรว็ท่ีสดุ หลงัจากนัน้หลบหายไปไกลได้เท่าไร

ก็ยิ่งดี

ฉินโยวโยวคิดค�านวณกับตนเองมาตลอดทาง จวบจนเหยียนต้ี 

ที่เบื้องหน้าหยุดฝีเท้าลง

"เจ้าขี่ม้าเป็นหรือไม่" เหยียนตี้พลันหันมาถาม

"หา? มะ...ม้า?!" ใจฉินโยวโยวที่ลอยไปไกลกลับเข้าที่ นางได้ยิน

ค�าถามของเหยียนตี้ชัด และก็มองเห็นชัดเช่นกันว่าเบื้องหน้ามีม้าแดง 

ตัวสูงใหญ่บึกบึนเพิ่มมาตัวหนึ่ง เสียงจึงสูงขึ้นอีกแปดระดับทันที

ตอนยังเล็กนางเคยห่วงเล่น ไปข่ีลูกม้าตัวหน่ึงที่มีคนมอบให้
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อาจารย์ ผลคือนางถูกสะบัดตกจากหลังม้า หวิดจะคอหัก นอนอยู ่

บนเตียงหนึ่งเดือนเต็มๆ ถึงจะหายดี นับแต่นั้นมาก็ไม่ยอมเข้าใกล้สัตว์

น่าสยดสยองอย่างม้าอีกเลย

เหยียนต้ีไม่เข้าใจว่านางก�าลงักลวัอะไร แต่ก็คร้านจะถามความเหน็

นางอีก จึงพลิกตัวขึ้นม้าแล้วใช้มือหนึ่งยกตัวนางขึ้นมาวางบนตักตนเอง

ทันที

ฉินโยวโยวถูกท�าให้ตกใจจนแทบเปล่งเสียงกรีดร้องออกมา นาง

เกลียดม้า และย่ิงกลัวความรู ้สึกน่ากลัวยามน่ังอยู่บนหลังม้าท่ีสูง 

ห่างจากพ้ืนหลายฉื่อ* อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถตกลงไปได้ทุกเวลา

เช่นนี้

"ข้า...ข้า...ข้าไม่อยากขี่ม้า!" ฉินโยวโยวออกแรงด้ินหมายจะกลับ

ลงพื้น

เหยียนต้ีท�าหน้าเข้มพลางตวาดเสียงเย็น "หุบปาก! ห้ามขยับ!"  

สตรีนางน้ีไม่เข้าใจสักนิดว่านางก�าลังน่ังแนบชิดกับบุรุษ การขยับตัว

วุ่นวายนับเป็นการท้าทายครัง้ใหญ่เพียงไรต่อความสามารถในการควบคมุ 

ตนเองของบุรุษ

ความน่าเกรงขามทีเ่หยียนตีแ้ผ่ออกมาโดยไม่รูต้วัท�าให้คนหวาดกลวั 

จากใจ ฉินโยวโยวถูกจับร่างให้อยู่กับที่ สตินางเริ่มกลับมาเล็กน้อย  

ก่อนจะบีบน�้าตาร้องไห้ฮือๆ พลางเอ่ยว่า "ข้ากลัว ข้าไม่อยากขี่ม้า..."

เหยียนตี้ขมวดคิ้วไม่สนใจนาง มือหน่ึงโอบเอวนางไว้ อีกมือก็จับ

บังเหียน ม้าแดงห้อตะบึงออกไปดั่งลูกศรออกจากสาย
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ฉินโยวโยวตกใจจนใบหน้าถอดสี นางไม่มีเวลาให้มัวมาแกล้ง

ร้องไห้อกี ยามนีแ้ทบจะใช้ท้ังแขนท้ังขาจบัเหยียนตีเ้อาไว้แน่น กลวัแต่ว่า

เสี้ยวเวลาถัดไปจะถูกโยนลงจากหลังม้า

คนตรงหน้าคือผู้มีพระคุณเสียที่ไหน เป็นอันธพาลชัดๆ!

ฉินโยวโยวไม่รู้ว่าตนเองลงมาจากม้าได้อย่างไร หลังนางได้รับ 

บาดเจบ็ร่างกายก็อ่อนแอมากอยู่แล้ว ด้วยอารามตืน่ตกใจจงึเกร็งขมงึไป

ทั้งร่าง ตัวสั่นตัวคลอนอยู่บนม้าได้ครู่เดียวในที่สุดก็ทนไม่ไหวหมดสติไป

ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็นอนอยู่บนเตียงแล้ว กระดูกในร่างคล้ายกับ

เคลื่อนหลุดออกจากที่ไปแล้ว เป็นครึ่งค่อนวันกว่านางจะผลักผ้าห่ม 

ลุกขึ้นนั่งได้อย่างเปลืองแรง

คลับคล้ายมีเสียงสุนัขเห่าและเสียงคนบอกเวลาเคาะเกราะไม้ไผ่

ดังแว่วมาจากที่ไกลๆ น่าจะเป็นยามจื่อ* แล้ว ฉินโยวโยวจับหัวเตียง 

พยุงตัว คิดจะลงจากเตียงไปจุดตะเกียงหาน�้าดื่ม จู่ๆ ตรงหน้าก็มีแสงไฟ

วาบขึ้นมาทันที

เงาร่างของเหยียนตี้ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงสลัวจากตะเกียง  

ฉินโยวโยวลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนเปิดปากหยั่งเชิง "ผู้มีพระคุณ ดึกถึงเพียงนี้

แล้ว ท่าน..." เหยียนต้ียังอยู่ในชุดเมื่อตอนกลางวัน ฉินโยวโยวแน่ใจ 

ในฐานะของเขาด้วยอาศัยจุดนี้

ดึกดื่นเที่ยงคืนแอบเข้าห้องหญิงสาว เขาคิดจะท�าอะไร!

เหยียนตี้รินชาย่ืนส่งให้ถึงมือนางอย่างเงียบเชียบ ก่อนเอ่ยว่า  

"เจ้ากลัวการขี่ม้าถึงเพียงนี้เชียว?"

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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เดิมทีเหยียนตี้ยังนึกว่านางเสแสร้ง จนกระท่ังนางสลบอยู่ในอ้อม

แขนเขาถึงได้พบว่านางกลัวจริงๆ ยามที่มองเห็นใบหน้าซีดขาวของนาง 

เขาถึงกับเกิดอารมณ์ที่คล้ายรู้สึกผิดละอายใจขึ้นมา

โชคดทีีน่างเพียงแต่ตระหนกจนตกประหม่าเกินไป อาการบาดเจบ็

มิได้รับผลกระทบเท่าไรนัก

"ข้าเคยตกม้าตอนยังเล็ก จึงกลัวการขี่ม ้ามาก" ฉินโยวโยว 

บอกไปตามจริง หวังว่าผู้มีพระคุณจะให้ทางรอดแก่นาง อย่าได้บังคับ 

ให้นางขี่ม้าอะไรอีก

"ดื่มชาหมดแล้วก็กินของว่างเสียหน่อยเถอะ แล้วค่อยนอนต่อ  

ยามนี้เจ้าอ่อนแอเกินไปแล้ว"

น�้าเสียงเป็นงานเป็นการถึงขนาดว่าเจือแววเดียดฉันท์ของเขา 

ท�าเอาฉินโยวโยวปัดความสงสัยต่อเรื่องท่ีเขาแอบเข้าห้องหญิงสาว 

ยามดึกจนแตกเป็นเสี่ยงๆ

คนท่ีส�ารวมกิริยาถึงเพียงน้ี เจ้าว่าเขาเข้าห้องนอนสตรีกลางดึก

เพราะคิดจะท�ามดีิมร้ิายหรอื!...ฉนิโยวโยวรูส้กึว่าตนเองคดิมากเกินไปแล้ว  

บอกว่าเขาไปฆ่าคนกลางดึกยังจะเข้าท่ากว่า

ได้ดืม่ชาอุน่ๆ ลงไปอกึหนึง่ก็รูส้กึดขีึน้มาก ฉนิโยวโยวช้อนตาข้ึนมอง  

พบว่าภายใต้แสงตะเกียงไม่มีคนอยู่ ไม่รู้เหยียนตี้ไปที่ใดแล้ว

นางยังอยากจะถามเขาอยู่เลยว่าทีน่ี่คอืทีใ่ด อยู่ไกลจากเมอืงปาไซ่

เท่าไร รวมถึงการเดินทางต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร

พิลึกคนเสียจริง! คงมิใช่เจาะจงมาดูว่าข้าเตะผ้าห่มหรือไม ่

ตอนกลางดึกหรอกนะ?
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เหลยีงลิง่ปรนนิบติัเหยียนต้ีล้างหน้าบ้วนปากเสรจ็ก็ออกมาจากห้อง  

ขณะท่ีผ่านหน้าประตูห้องฉนิโยวโยวเขาก็หยุดฝีเท้าและมองดอูย่างลกึซึง้ 

ปราดหนึ่งโดยไม่รู้ตัว

นายท่านถึงกับต้องได้เห็นสตรีนางนี้ฟื ้นกับตาตนเอง มั่นใจว่า 

นางไม่เป็นอะไรแน่แล้วถึงได้ยอมกลับห้องไปพักผ่อน 'เกียรติ' ระดับน้ี 

ไม่เคยมใีครได้รบัมาก่อน นายท่านคดิอย่างไรกับสตรนีางนี ้นบัว่าเหน็กัน

ชัดเจนยิ่งแล้ว

เช้าตรูวั่นต่อมาฉนิโยวโยวลมืตาขึน้มองห้องทีต่นเองอยู่ชดัเจนแล้ว

ก็อดจะแอบแลบลิ้นไม่ได้ ห้องท่ีหรูหราโอ่อ่าเช่นน้ีอย่าว่าแต่โรงเตี๊ยม 

ไม่มีทางมีเลย ต่อให้เป็นบ้านคหบดีทั่วไปก็ยังยากจะได้พบเห็น

ตั้งแต่เตียงไม้กฤษณาสลักลายท่ีนางนอนเมื่อคืนไปจนถึงถาดรอง

กระเบื้องเคลือบใต้กระถางดอกไม้ข้างหน้าต่าง ล้วนแต่มีความเป็นมา 

ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น

เกรงว่าผู้มีพระคุณท่านนั้นคงเป็นคนในราชวงศ์แคว้นเซียงเยว่ีย

จริงๆ นางได้คนเช่นน้ีช่วยเหลือไว้ ไม่รู้ว่าเป็นเคราะห์ร้ายหรือเคราะห์ด ี

กันแน่

เสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอก หลังไต่ถามบอกกล่าวอย่าง

เคารพนบนอบแล้วก็มีสาวใช้เดินเข้ามาสองนาง

"นายท่านสัง่ให้บ่าวมาปรนนบิติัแม่นางแต่งตัวเจ้าค่ะ" บนตวัสาวใช้ 

ทั้งสองเองก็สวมใส่แพรพรรณงดงาม ดูเข้าท่ากว่าแขกในชุดผ้าหยาบ

อย่างฉินโยวโยวมากนัก
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พวกนางน�าเสือ้ผ้าชดุใหม่ท่ีเข้าชดุกันตัง้แต่ชัน้ในถึงชัน้นอกรวมถึง

บรรดาเครื่องประดับเครื่องประทินโฉมมาด้วย ดูแล้วเรียบง่ายแต่กลับ 

ไม่มีช้ินใดท่ีธรรมดาสามัญ ฉินโยวโยวมีความรู้ทางด้านนี้ไม่มาก แต่ก็

มองออกว่าบรรดาของเหล่านี้ต้องไม่ใช่ของราคาถูกแน่นอน

ฉนิโยวโยวพิจารณากับตนเองแล้วก็เหน็ว่าตนเป็นเพียงคนเคราะห์ร้าย 

ที่เหยียนตี้ช่วยขึ้นมาจากแม่น�้า เขามีเงินมากเกินไปจึงไม่สนใจ หรือว่า 

มีแผนจะท�าอะไรกับนางกันแน่ นางรีบปลีกตัวไปโดยเร็วดีกว่า

"ท่ีนี่คือที่ใด ไกลจากเมืองปาไซ่หรือไม่ เมื่อวานข้ามาถึงเวลาใด"  

ฉินโยวโยวถาม

"ท่ีน่ีเรยีกว่าเมอืงปากุย พวกบ่าวเพ่ิงถูกส่งตวัมาท่ีน่ีเมือ่เช้านี ้ เรือ่งอืน่ 

ล้วนมิทราบแน่ชัด อีกประเดี๋ยวแม่นางพบนายท่านแล้วก็จะได้ทราบเอง

เจ้าค่ะ" สาวใช้ทั้งสองยิ้มตาหยี ถามมาก็ตอบไป ทว่ามีแต่น�้าเป็นหลัก

ฉนิโยวโยวถามต่อไม่ก่ีค�าก็คร้านจะถามอีก ปิดปากเงียบแล้วปล่อยให้ 

พวกนางจับแต่งตัว พวกนางมิใช่ไม่รู ้เรื่องจริงๆ เสียหน่อย เพียงแต ่

ได้รับค�าสั่งว่าห้ามพูดมากเท่านั้น

ช่างเถอะ พวกเขาชอบท�าตัวลึกลับก็ปล่อยพวกเขาไปแล้วกัน!  

อีกประเดี๋ยวนางได้พบเหยียนตี้ก็จะเอ่ยเรื่องแยกจากเขาแล้ว
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ข้ออ้างท่ีจะจากไปของฉินโยวโยวน้ันมีอยู่แล้ว...นางต้องการไป

เมืองปาไซ่เพ่ือพบกับสัตว์วิเศษของนาง ไม่สะดวกจะอยู่รบกวนอีก  

หากมีวาสนาพวกเราค่อยพบกันใหม่!

แน่นอนว่ายังไม่ลืมเรื่องที่ต้องขอคลังอาวุธของตนเองกลับมาด้วย

ส่วนบญุคุณช่วยชวิีตทีติ่ดค้างเหยียนตีแ้ละพวกของนอกกายเหล่าน้ี 

ก็ติดเอาไว้ก่อนแล้วกัน ผู้มีพระคุณดูมีเงินมากมาย น่าจะไม่มาคิดเล็ก 

คิดน้อยในเรื่องพวกน้ีกับนาง หากคิดเล็กคิดน้อยจริงๆ ก็ให้เลือกของ 

สักชิ้นสองชิ้นจากในบรรดาของเล็กของน้อยเหล่าน้ันของนางมาเป็น 

ของขวัญขอบคุณก็มากเหลือเฟือแล้ว

อาวุธลับที่ 'มือเทพเนรมิต' ท�าไม่ว่าชิ้นใดก็ล้วนเรียกราคาได ้

สูงลิบลิ่ว

ฉนิโยวโยวดดีลกูคดิรางแก้วดงัก๊อกแก๊ก เดนิตามสองสาวใช้ไปพบ

2
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เหยียนตี้อย่างให้ความร่วมมือผิดปกติ

เหยียนต้ีก�าลังเตรียมกินอาหารเช้าอยู่ในโถงรับแขก เหลียงลิ่งก็ 

ยืนอยู่ข้างกายเขา บนโต๊ะมอีาหารเช้าประณีตบรรจงต่างชนดิต่างรูปแบบ

วางอยู่อย่างน้อยย่ีสิบกว่าจาน ขณะที่ฉินโยวโยวเข้าประตูมาก็ได้ยิน 

ชายวัยกลางคนในชดุพ่อบ้านคนหน่ึงพูดกบัเหยียนตีด้้วยสหีน้าละอายใจ

พอดี "บ่าวไร้ความสามารถ ด้วยความฉุกละหุกจึงเตรียมมาได้เพียง 

เท่านี้"

นีม่นัมากเกินไปแล้วต่างหาก! เขาคนเดยีวกินมากถึงเพียงนีเ้ชยีวหรอื  

ฉนิโยวโยวรูส้กึว่าพ่อบ้านผูน้ีก้�าลงัขอความดคีวามชอบในอกีรูปแบบหน่ึง

ในที่สุดวันน้ีนางก็หาเป้าหมายพบได้อย่างแม่นย�าเป็นครั้งแรก  

ต้องขอบคุณที่เหล่าบุรุษไม่กี่คนในห้องโถงนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่าง

ชัดเจน

สายตาเหยียนตีเ้ลือ่นมาตกบนตวัฉนิโยวโยว ในดวงตามบีางอย่าง

วาบผ่าน คล้ายว่าค่อนข้างพอใจในการแต่งกายหรูหราเต็มยศของนาง 

เขาพยักหน้ากล่าวเรียก "มานั่งลงกินอาหารสิ"

ปัจจบุนัน้ีความนกึคดิของผูค้นโดยมากล้วนเปิดกว้าง ไม่ได้เหมอืน

ราชวงศ์ก่อนที่เอาแต่พูดเรื่องชายหญิงมีความแตกต่าง ห้ามข้องแวะ 

ใกล้ชิดกันอะไรพวกนั้น แต่ฉินโยวโยวก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองคุ้นเคยกับ 

เหยียนตี้จนถึงขั้นร่วมโต๊ะกินอาหาร หรือดื่มสุราสังสรรค์กันได้

นางอยากปฏิเสธอย่างมีศักดิ์ศรีย่ิงนัก แต่กระเพาะกลับไม่ให้ 

ความร่วมมือเสียเลย นับต้ังแต่อาหารยามบ่ายของเมื่อวานที่นางกิน 

ก่อนลงจากเรือจนถึงบัดนี้ก็มีเพียงของว่างไม่กี่ชิ้นที่เหยียนตี้ทิ้งไว้ให้นาง
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ได้ฝืนยัดลงไปตอนที่ฟื้นมากลางดึกของเมื่อคืน เวลานี้นางหิวจนตาลาย

ไปหมดแล้ว

อาจารย์สั่งสอนนางมาตั้งแต่เล็กว่าเรื่องหิวเป็นเรื่องใหญ่ท่ีสุด  

เรื่องอ่ืนล้วนค่อยว่ากันทีหลังได้ ดังนั้นเมื่อมีของโอชะเต็มโต๊ะมาล่อใจ  

ฉินโยวโยวลังเลแค่ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งก็นั่งลงอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย

กินไม่คยุ นอนไม่พูด ใบหน้าไร้อารมณ์ของเหยียนตีท้�าให้คนกดดนั

อย่างมากจรงิๆ ฉนิโยวโยวตัดสนิใจจะไม่เสีย่งเปิดประเดน็ทีอ่าจท�าให้เขา

ไม่พอใจขึ้นบนโต๊ะอาหาร นางกินอาหารเช้าไปอย่างสุดจะน่ารักว่าง่าย

ภายใต้การปรนนิบัติของสาวใช้โดยไม่เอ่ยอะไรสักค�า

ส่วนเรื่องที่ว่าเหตุใดนางถึงได้รู้สึกว่าถ้าตนเองเอ่ยเรื่องจะจากไป

ออกมาแล้วจะท�าให้เหยียนตี้ไม่พอใจนั้น...ฉินโยวโยวไม่ทันได้ตระหนัก

ถึงปัญหานีโ้ดยสิน้เชงิ มนัมาจากสญัชาตญาณอนัแปลกพิสดารอย่างหนึง่ 

เท่านั้น

เหยียนตี้มองดูฉินโยวโยวที่อยู่เบื้องหน้าเคี้ยวค�าเล็กแล้วค่อยๆ  

กลืนเหมือนลูกแมวอย่างเงียบๆ ในใจออกจะเหนือความคาดหมาย 

อยู่บ้าง

ส�าหรับสตรีท่ีสามารถคลุกคลีกับโจรภูเขาโจรท้องถ่ินได้นางหนึ่ง

กลับรู้กิริยามารยาทดีจนน่าอัศจรรย์ใจ แม้จะไม่ถึงขั้นวางตัวสูงส่งอย่าง

พวกเชื้อพระวงศ์ แต่การแต่งกายรวมกับรูปโฉมและการได้รับการอบรม

สั่งสอนมาในระดับนี้ เทียบกับบุตรสาวตระกูลขุนนางใหญ่แล้วก็หาได้

ด้อยกว่าไม่

ทว่าคิดดูอกีทเีขาก็หายข้องใจ สาวน้อยนางนีเ้ป็นไปได้มากทีจ่ะเป็น
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ผู้สืบทอดของ 'คนผู ้น้ัน' ศิษย์เอกของผู ้วิเศษผู้ตัดขาดจากทางโลก 

จะหยาบช้าไร้มารยาทได้อย่างไร

เช่นนี้ก็ดี หลังกลับถึงเมืองจื่อเยี่ย ไม่ต้องใช้เวลานานนักก็สามารถ

สอนกฎเกณฑ์มารยาทให้นางได้แล้ว

ถ้าฉินโยวโยวรู้ว่าในใจเหยียนตี้เคยนึกดูถูกนางถึงเพียงนี้ เกรงว่า

คงได้มีล้มโต๊ะด่าคนเสียตรงนี้กระมัง

ฉินโยวโยวรู้สึกได้ว่าเหยียนต้ีก�าลังพินิจพิเคราะห์นางอยู่ เพียงแต่

นางนึกด้วยความหลงตนเองว่าเป็นเพราะนางมีรูปโฉมท่ีงดงามเกินไป  

ไม่เพียงไม่ถือสาแล้ว นางยังค่อนข้างกระหยิ่มยิ้มย่องเสียด้วยซ�้า

กินอาหารเช้าเสร็จ ฉินโยวโยวก็อาศัยจังหวะที่เหยียนตี้หลับตาลิ้ม

รสชาเอ่ยปากขึน้ว่า "ต้ังแต่วนันัน้ ข้าก็ได้ผูม้พีระคณุช่วยเหลอืเป็นอนัมาก 

ไม่ก่ีวนันีย่ิ้งได้ท่านปกป้องคุม้ครอง นับเป็นการเพ่ิมความยุ่งยากให้กับท่าน 

อย่างมาก บดันีข้้าไม่เป็นอะไรมากแล้ว จงึต้ังใจจะออกเดินทางไปเมืองปาไซ่ 

เพ่ือตามหาสตัว์วเิศษทัง้สองของข้ากลบัมาในวันน้ี ไม่ขอรบกวนต่อแล้ว"

เหยียนตี้ลืมตาขึ้นมามองนาง "เจ้าคิดจะไปแล้ว?"

น�้าเสียงเขาราบเรียบ บนใบหน้าปราศจากความรู้สึก ฉินโยวโยว

รู้สึกร้อนตัวขึ้นมาภายใต้สายตาจับจ้องของเขา ทั้งที่เป็นค�าถามธรรมดา

ประโยคเดียว แต่ก็ท�าให้นางฟังแววค่อนขอดออกได้หลายส่วน คล้ายว่า

ความคิดความอ่านเล็กๆ ของนางถูกเขามองออกจนทะลุปรุโปร่ง

ต้องหลอนไปเองแน่ๆ จะต้องเป็นข้าคิดมากไปแน่ๆ!

ฉินโยวโยวพยักหน้า ท่องบทที่ตนเองเตรียมมาอย่างดีต่อ "ใช่แล้ว 

บุญคุณช่วยชีวิตของผู้มีพระคุณ ข้าจะจดจ�าใส่ใจ อนาคตหากมีโอกาส
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จะต้องตอบแทนอย่างดีแน่นอน"

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็จะไม่ฝืนใจรั้งไว้" เหยียนต้ีตอบรับได้ตรงไป

ตรงมาย่ิงยวด เขาหันหน้าไปกล่าวกับเหลียงลิ่ง "ไปหยิบของท่ีนาง 

น�าติดตัวมาก่อนหน้านี้เถอะ"

ราบรื่นกว่าที่คาดคิดไว้เสียอีก!

ฉนิโยวโยวดใีจเป็นล้นพ้น นางอดจะแอบเยาะหยันตนเองในใจไม่ได้  

ข้าคดิมากเกินไปจรงิๆ คนเขาไม่ได้คดิจะท�าให้ข้าล�าบากใจโดยสิน้เชงิ...

ล้วนเป็นข้าเอาใจแคบๆ ไปประเมินคนอื่นเขา ระแวงจนกลัวไปเอง

เหลียงลิ่งหยิบห่อผ้าห่อหนึ่งมาในเวลาไม่นาน ด้านในนอกจาก

เสือ้ผ้าทีฉ่นิโยวโยวใส่มาก่อนหน้าน้ีแล้วก็ยงัมอีาวุธลบัรวมถึงของจปิาถะ

อย่างหน้ากากและเงินทองทั้งหมดที่นางพกติดตัวอยู่ด้วย ไม่หายไป 

แม้แต่ชิ้นเดียว

ความคุยด้วยง่ายของเหยียนต้ีท�าให้ฉนิโยวโยวเกิดความรูส้กึผดิข้ึน

หลายส่วน

นางลงัเลอยู่ชัว่ครูก่่อนจะหยิบกล่องขนาดพกพาซึง่ท�าจากเหลก็กล้า 

ใบหนึ่งมาย่ืนไปตรงหน้าเหยียนต้ีแล้วเอ่ยว่า "เจ้าน่ีคือของป้องกันตัว 

ชิ้นน้อยที่อาจารย์มอบให้ข้า ชื่อว่า 'กล่องพกจิ๋ว' ด้านในสามารถใส่เข็ม

เหล็กกล้าได้ร้อยแปดเล่ม ขอเพียงดันตรงนี้เล็กน้อยก็จะมีเข็มพุ่งออกมา

สามสิบหกเล่ม ภายในระยะหนึ่งจั้งสามารถแทงทะลุปราณคุ้มกายของ

ยอดยุทธ์ข้ันเจ็ดได้ สามารถยิงได้ท้ังหมดสามคร้ัง ขอเพียงใช้เข็มเล่มน้ี

เป็นแบบก็ให้ช่างธรรมดาท�าเข็มเหล็กกล้าท่ีเหมาะสมออกมาได้แล้ว  

เอาเข็มแช่พวกยาสลบไว้ก็จะยิ่งได้ผลดีกว่าเดิม"
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ฉนิโยวโยวพูดพลางสาธิตให้ดูวิธีเปิดกล่องพกจ๋ิวบรรจเุข็มเหล็กกล้า

และวิธีขยับกลไกเพ่ือยิง กล่องพกจิ๋วใบน้อยน้ีมีขนาดเพียงเท่าฝ่ามือ 

ทารก บนผิวหน้ามีลวดลายงดงามหรูหราซับซ้อน ด้านหลังมีตะขอเกี่ยว 

ยามกลัดไว้บนสายรัดเอวก็ดูเหมือนเครื่องประดับงามแปลกตาชิ้นหน่ึง 

ไม่ว่าใครก็คาดไม่ถึงว่ามนัจะเป็นอาวุธลบัน่ากลวัทีส่ามารถเอาชวิีตคนได้ 

ในพริบตา

ฉินโยวโยวสาธิตการใช้งานเสร็จก็เงยหน้าข้ึนกล่าวกับเหยียนตี้  

"ผู้มีพระคุณมีตบะไม่ธรรมดา คิดว่าคงไม่ต้องใช้ของเล่นเล็กๆ พรรค์น้ี

หรอก ทว่านี่เป็นน�้าใจของข้า ขอท่านโปรดอย่าได้รังเกียจ"

กล่องพกจิ๋วนี้อันท่ีจริงฉินโยวโยวเป็นคนท�าข้ึนเอง หากกล่าวถึง

ราคาแล้ว ทองหมื่นแผ่นก็ใช่จะแลกมาได้ ทว่านางไม่กล้าโอ้อวดตนเอง 

จึงได้แต่อ้างไปว่าได้มาจากอาจารย์ เหยียนตี้รับของขวัญชิ้นนี้ไว้ นางก็

นับว่าได้ตอบแทนน�้าใจแล้ว

เหยยีนตีพ้ยักหน้า ไม่ได้พูดอะไรมากความอกี เพียงสัง่ให้เหลยีงลิง่

ไปส่งฉินโยวโยวออกประตูไป

เหลยีงลิง่พาฉนิโยวโยวมาส่งถึงหน้าประตคูฤหาสน์ เขาถอนหายใจ

ก่อนประสานมอืค�านบันาง แล้วหนัหลงัเดนิกลับไปโถงรบัแขกเพ่ือรายงาน 

ภารกิจ

ภายในโถงรับแขก เหยียนต้ีก�าลังนั่งอยู ่ริมหน้าต่าง เขาจับ 

กล่องพกจิ๋วที่ฉินโยวโยวให้มาด้วยท่าทางใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

เหลียงลิ่งก้าวมารายงาน "แม่นางฉินจากไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"อืม" เหยียนตี้มองเหลียงลิ่งปราดหนึ่งก่อนเอ่ยว่า "เจ้าอยากถาม 
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ใช่หรือไม่ว่าเหตุใดข้าจึงยอมให้นางจากไป"

เหลียงลิ่งพยักหน้าตอบว่าใช่ เขารู้สึกแปลกใจจริงๆ

"หากไม่ให้นางหนีสกัสองสามครัง้ นางจะยอมจ�านนต่อชะตากรรม

ที่ตนเองไม่มีทางหนีพ้นได้อย่างไร" เหยียนตี้เก็บกล่องพกจิ๋วเข้าอกเสื้อ

แค่กล่องพกจิว๋ใบน้อยใบเดียวกคิ็ดจะสลัดเขาทิง้แล้วหรอื สาวน้อย

นางนี้ช่างไร้เดียงสาเกินไปหน่อยแล้ว

สวรรค์ส่งนางมาถึงมอืเขาเช่นนี ้เขาจะยังคลายมอืปล่อยให้นางหนี

จากไปจรงิๆ ได้อย่างไร อกีไม่นานนางจะได้รู้ว่าสถานท่ีเดยีวท่ีนางควรไป

ก็คือข้างกายของเขา!

เหลียงลิ่งฟังค�าของเหยียนต้ีแล้วก็อดจะเห็นใจฉินโยวโยวข้ึนมา 

ไม่ได้ หวังว่านางจะเข้าใจความเป็นจริงได้โดยเร็ว มิเช่นนั้นฝีมือของ 

นายท่านจะต้องท�าให้นางลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตแน่นอน

ก่อนฉนิโยวโยวจากมา นางได้สอบถามเหลยีงลิง่แล้วว่าเมอืงปากุย

ที่อยู่ในตอนนี้ห่างจากเมืองปาไซ่ไปเพียงย่ีสิบหลี่ จากเมืองนี้ขอให้ 

ตรงไปทางตะวันตกเรื่อยๆ ก็เป็นอันใช้ได้

นางออกมาจากคฤหาสน์ของเหยียนตี้แล้วก็เลี้ยวเข้าตรอกเล็ก

ตรอกหนึ่ง จัดการปลอมตัวใหม่ทันที ปรากฏตัวออกมาอีกคร้ังก็ 

เปลี่ยนเป็นเด็กชายร่างผอมอ่อนแอตัวด�าในเสื้อตัวสั้นแล้ว

นางแบกห่อผ้าเดินไปยังร้านเครื่องมือเย็บปักที่อยู่ในเมืองก่อน  

หลังกว้านซื้อเข็มเย็บผ้าท่ีหามาได้จนหมดแล้วก็เดินวนดูร้านตีเหล็ก 

รอบหนึ่ง ซื้อคีมและตะไบเหล็กที่ดีที่สุดมา จากนั้นก็กลับไปหาโรงเตี๊ยม
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ทีอ่ยู่ใกล้กับคฤหาสน์ผูม้พีระคุณปีศาจเข้าพัก ปิดประตลูงมอืท�าบางอย่าง

เป็นครึง่ค่อนวัน ในทีส่ดุก็ตัดและฝนเขม็เย็บผ้าจนมคีวามหนาทีเ่หมาะสม 

และมีความยาวได้ที่ ใส่เข้าไปในกล่องกลไกบนตัวทีละเล่ม

อาวุธลับในตัวยามน้ีกลับมีเพียงสองสามชิ้นที่ยังพอใช้ได้ อีกท้ัง

เมอืงปากุยนีก็้เลก็เกินไป เขม็เย็บผ้าท่ีหาซือ้ได้จงึมปีรมิาณจ�ากัด ย่ิงไม่มี

วิธีปรงุยาทีเ่หมาะสมมาแช่เขม็ ยามเจอศตัรจูะใช้การได้มากน้อยเพียงไร 

ฉินโยวโยวเองก็ไม่แน่ใจ

ทว่ายามนีน้างกท็�าได้เพียงเท่านีแ้ล้ว หากมใิช่ 'ผู้มพีระคณุ' ท่านนัน้ 

มีท่าทางประหลาด ไอสังหารรุนแรง นางก็ไม่อยากเส่ียงจากมาจริงๆ  

หวังเพียงว่าพวกลูกน้องของเฟิงกุยอว๋ินจะข้ีขลาดสักหน่อย อย่าเป็น 

พวกไม่ยอมถอดใจ พุ่งมาตามรังควานนางต่อถึงแคว้นเซียงเยวี่ยเลย

ฉนิโยวโยวเตรยีมพร้อมเสรจ็สรรพก็พักค้างแรมในโรงเตีย๊มหน่ึงคนื 

เช้ารุง่ข้ึนถึงค่อยไปทางเข้าออกเมอืงด้านตะวันตก นางโบกเกวียนเทียมวัว 

ทีผ่่านทาง จ่ายเหรยีญส�ารดิไม่ก่ีเหรยีญถือเป็นค่าเดนิทางตดิไปเมอืงปาไซ่

เกวียนเทยีมวัวแล่นโคลงเคลงออกจากเมอืงปากุยมาได้ไม่นานเท่าไร  

ฉินโยวโยวก็รู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาระลอกหนึ่ง

"สมควรตาย! คงไม่โชคร้ายถึงเพียงน้ันกระมงั" ฉนิโยวโยวแตะหวัใจ

ที่เต้นไม่เป็นส�่า รู้ว่าอาจจะเผชิญกับความยุ่งยากแล้ว

นางแยกแยะคนไม่ได้มาแต่ก�าเนดิ อกีท้ังยังดไูม่เอาไหนกับเร่ืองราว 

ส่วนใหญ่ ทว่าแต่ไรมาสังหรณ์ต่ออันตรายของนางนั้นแม่นย�าว่องไว 

จนน่าตกใจ นางแทบจะแน่ใจแล้วว่าตนเองถูกคนจับจ้องอยู่

"ท่านลงุ หยุดเกวียน! ข้านึกขึน้ได้ว่าลมืของบางอย่างไว้ทีเ่มอืงปากุย  
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ข้าจะกลับไปเอา ท่านเดินทางต่อไปเถอะ" ฉินโยวโยวไม่อยากท�าให้ 

คนบริสุทธ์ิต้องมาพลอยเดือดร้อนด้วย ยามเฟิงกุยอวิ๋นลงมือไม่เคย 

ไว้ชีวิตใครอยู่แล้ว

"ข้าไม่รบี ท่ีนีห่่างจากเมอืงปากุยไม่ไกลนกั เจ้านัง่เกวียนข้ากลบัไป

แล้วกัน" ชาวนาสูงวัยผู้บังคับเกวียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อย่ิงยวด เขาหัวเราะ

ร่วนพลางท�าท่าจะบังคับวัวแก่ลากเกวียนให้หันหัวเลี้ยวกลับ

ฉินโยวโยวโบกมือส่ายหน้าห้ามเอาไว้ "ไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องจริงๆ! 

ข้ากลับไปหยิบของแล้วต้องฟังเจ้านายบ่นอีก ไม่รู้ว่าจะออกเดินทาง 

ก่อนฟ้ามืดได้หรือไม่ ไหนเลยจะไม่ท�าให้ท่านลุงเสียเวลา"

"เจ้าหนู ไม่ต้องเกรงใจ ข้าออกเดินทางวันพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไร" ชาวนา

ดึงดันท�าตามใจตนเอง

ฉนิโยวโยวอ้ึงตะลงึไปแล้ว ขณะทีค่นท้ังสองก�าลังไม่ยอมถอยให้กัน 

ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆ ดังมาจากป่าข้างทาง "โยวโยว เจ้ายังคงจิตใจดี

เหมือนเดิม กลัวท�าคนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วย"

พร้อมกับเสียงพูด คุณชายหน้าหยกในชุดสีขาวคนหน่ึงก็โบกพัด

เดินทอดน่องออกมาจากเงาต้นไม้ คนชุดด�าแปดคนล้อมเกวียนเทียมวัว

ของชาวนาไว้อย่างไร้สุ ้มเสียง เยี่ยหรูเหนียนบุรุษหน้าแผลเป็นเองก ็

อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย

คุณชายผู้สุภาพหล่อเหลาท่ีปรากฏตัวกะทันหันนี้ก็คือเฟิงกุยอว๋ิน 

ที่ฉินโยวโยวหลบเลี่ยงยังแทบไม่ทัน

เหตุผลที่ฉินโยวโยวสามารถจ�าเขาได้ในแวบเดียวนั้นคงต้อง 

ยกความดีความชอบให้กับชุดที่ขาวจนแสบตาของเขา...เฟิงกุยอว๋ิน 
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มีความยึดมั่นอันอธิบายสาเหตุไม่ได้ต่อชุดสีขาว ทุกคร้ังท่ีปรากฏตัว 

จึงล้วนเป็นสีขาวไปทั้งตัว

เหมือนจะไปงานศพอย่างไรอย่างนั้น ในใจฉินโยวโยวไม่เห็นดี 

เห็นงามอย่างยิ่ง

ฉินโยวโยวมองไปรอบๆ หนหน่ึง ก่อนจะกระโดดลงจากเกวียน 

โดยไม่กล้าชักช้า แล้วชี้ชาวนาพลางเอ่ยว่า "ข้าจะไปกับท่าน แต่ท่าน 

ต้องปล่อยเขาไป เขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น"

เสียงของฉินโยวโยวพลันกลับมาใสกังวาน ฟังดูอ่อนหวานเฉกเช่น

สาวน้อย ชาวนาท่ีถูกคนชุดด�าท่าทางเหมือนปีศาจร้ายเหล่าน้ันท�าเอา

ตกใจจนอึ้งงันไปหันมามองนางอย่างเหม่อลอย ลืมจะตอบสนองไป 

โดยสิ้นเชิง

"ตรงดี! ดื่มยาในขวดเสีย แล้วข้าจะปล่อยเขาไป" เฟิงกุยอวิ๋นหยิบ

ขวดเล็กขวดหนึ่งจากในแขนเสื้อออกมาก่อนจะโยนมาบนเกวียน

ฉนิโยวโยวขมวดคิว้กล่าวว่า "ข้ากินลกูกลอนสลายพลงัของท่านแล้ว  

ท่านยังมีอะไรต้องกังวลอีก" พูดพลางเป็นฝ่ายเดินไปหาเฟิงกุยอวิ๋นเอง

เฟิงกุยอว๋ินใบหน้าเปลีย่นส ีเย่ียหรเูหนยีนท่ีอยู่ด้านข้างตวาดข้ึนว่า 

"หยุดเท้า! มิเช่นน้ันข้าจะฆ่าตาแก่น่ีประเด๋ียวนี้เลย!" เขาพูดพลาง 

สะบัดมือหวดแส้ยาวออกไปม้วนตัวชาวนาไว้ แล้วลากอีกฝ่ายมาถึง 

ข้างกาย

ฉินโยวโยวแอบนึกแค้นในใจ เฟิงกุยอวิ๋นผู้นี้ระวังตัวกับนางมาก

อย่างที่คิดจริงๆ อยากลอบจู่โจมเขามิใช่เรื่องง่ายเลย

เฟิงกุยอวิ๋นจ้องฉินโยวโยวพลางพูดย้ิมๆ "โยวโยว เมื่อวานเจ้าซื้อ
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เข็มเย็บผ้าในเมืองไปตั้งมากถึงเพียงน้ัน ข้าไม่อยากล้ิมรสชาติของ 

การถูกเข็มแทงทะลุร่างหรอกนะ ดื่มยาในขวดเสียดีๆ จากนั้นพวกเรา 

ค่อยมาคุยกันก็ยังไม่สาย"

พวกเขาจับตามองนางตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่กลับรอจนนาง 

ออกจากเมืองค่อยลงมือ

ฉินโยวโยวกลอกลูกตาเล็กน้อย จู ่ๆ นางก็กระทืบเท้าแล้วพูด 

อย่างใช้อารมณ์ "ข้าไม่ดื่ม! ใครจะไปรู ้ว่านั่นเป็นของเลวร้ายอะไร  

ลูกกลอนสลายพลังของท่านท�าเอาข้าเสียตบะไปหมด หากด่ืมยาขวดนี้

ลงไป ข้ากลายเป็นใบ้หูหนวกตาบอดขึ้นมาจะท�าเช่นไร!"

บัดน้ีนางแปลงโฉมแล้ว ภายนอกมีผิวด�า หน้าตาธรรมดาสามัญ 

หากแต่เสยีงทีห่วานใสรวมเข้ากับประกายทีไ่หลเวียนในดวงตารปูเมลด็ซิง่*  

อันงดงามคู่น้ันแล้วก็ยังท�าให้เฟิงกุยอว๋ินท่ีเคยบังเอิญได้เห็นรูปโฉมจริง

ของนางจิตใจสั่นไหวไปชั่วขณะ

ในสมองเฟิงกุยอว๋ินมีความคิดหนึ่งวาบผ่าน หากนางกลับคืน 

รปูโฉมเดมิแล้วท�าตะบงึตะบอนใส่ข้าเช่นนี ้น่ันจะน่าหลงใหลสกัเพียงใด!

ทว่าเฟิงกุยอว๋ินเป็นคนใจเย็นมาแต่ไหนแต่ไร เพียงไม่นานความคดิ 

เหลวไหลพวกนี้ก็ถูกกดลงไป เขากล่าวย้ิมๆ "ข้าจะหักใจท�าร้ายเจ้า 

จนพิการได้อย่างไร อย่าได้ถ่วงเวลาอีกเลย"

เหน็นางลงัเลไม่ขยับเสยีท ีเยีย่หรเูหนียนจงึใช้มดีสัน้กรดีไปบนแขน

ของชาวนา เลือดสดๆ พุ่งทะลัก ชาวนาที่ทั้งกลัวทั้งเจ็บพลันร้องโหยหวน

ออกมา
* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักเปรียบดวงตาที่กลมโตว่า 
เหมือนเมล็ดซิ่ง
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ฉินโยวโยวไม่มีทางเลือก อยู่ในสภาพเช่นตอนนี้ ต่อให้นางใช้แผน

สาวงามก็ดูไม่ค่อยเข้าที

นางใช้มือหนึ่งเก็บขวดยาบนเกวียนขึ้นมาก่อนหันหน้าไปพูดกับ 

เฟิงกุยอวิน๋อย่างเคยีดแค้น "ข้าดืม่ยาแล้ว ท่านก็ต้องปล่อยท่านลงุท่านน้ี

ไปอย่างปลอดภัย หากกลับค�าก็อย่าหวังว่าข้าจะท�าอะไรให้ท่านเลย!"

เฟิงกุยอวิ๋นเหลือบมองชาวนาท่ีร้องโหยหวนผู้น้ันปราดหนึ่ง ก่อน

โบกพัดในมอืพลางเอ่ยว่า "วางใจได้ ก็แค่คนบ้านนอกทีไ่ร้ความสลกัส�าคญั 

คนหนึ่ง ถ้าเจ้าเชื่อฟัง ข้าย่อมจะปล่อยคนไป"

ฉินโยวโยวดึงจุกขวดออก นางเงยหน้าแล้วดื่มยาในขวดรวดเดียว

จนหมดต่อหน้าเฟิงกุยอวิ๋น จากนั้นก็ใช้มือข้างหนึ่งโยนขวดคืนกลับไป

จวบจนบัดนี้เฟิงกุยอวิ๋นยังคงรักษาระยะห่างกับฉินโยวโยวอย่าง

ระมัดระวัง สองตาไม่ปล่อยให้ท่าทางหรือการเคล่ือนไหวใดๆ ของนาง

หลุดรอดไปแม้แต่นิดเดียว

ฉินโยวโยวร่างกายโงนเงน พลันกุมหน้าท้องแล้วทรุดลงกับพ้ืน 

"ท่าน...ท่านให้ข้าดื่มอะไร! ปวดย่ิงนัก..." สีหน้านางแทบจะซีดเผือดลง 

ในชั่วพริบตา เลือดสดไหลจากมุมปาก

เฟิงกุยอว๋ินใบหน้าเปลีย่นสใีนฉบัพลัน แต่ไม่นานก็ย้ิมเย็นข้ึนมาอกี 

"โยวโยว เจ้าคิดจะหลอกข้าใช่หรอืไม่ ทีข้่าให้เจ้าดืม่เป็นแค่ยาสลบเท่านัน้ 

เจ้าหลอกข้าไม่ได้หรอก"

ฉินโยวโยวไม่ได้ตอบค�า ท้ังร่างนางสั่นไม่หยุด รูจมูก รูหูค่อยๆ  

มีเลือดไหลออกมา สีเลือดดูด�าคล�้าผิดปกติ ชัดเจนว่าถูกพิษร้ายแรง 

เข้าแล้ว!
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พรดู! ละอองเลอืดพ่นออกจากปากฉนิโยวโยว แล้วนางก็หงายหลงั

ล้มลงกับพื้นทันที

เฟิงกุยอวิ๋นยิ้มไม่ออกในที่สุด อาการเลือดไหลออกเจ็ดทวารเช่นนี้

ไม่มทีางเสแสร้งได้เป็นอนัขาด ฉนิโยวโยวมคีวามหมายต่อเขาอย่างมาก 

หากนางตายไปเช่นน้ี...เขาไม่ลังเลอีก พุ่งตัวมาถึงข้างกายฉินโยวโยว 

ก่อนอุ้มนางขึ้น ยื่นมือไปจับชีพจรตรงคอนาง

ชีพจรนางเต้นอ่อนและสับสนอย่างยิ่ง นางถูกพิษร้ายแรงจริงๆ!

ไฉนจึงเป็นเช่นน้ี! ของที่เขาให้นางดื่มคือ 'ผงเมามาย' ที่เป็นแค่

ยาสลบแท้ๆ หรอืว่าก่อนหน้าน้ีนางจะกินยาอะไรท่ีมฤีทธ์ิขัดกับผงเมามาย

ลงไป หรือจะเป็นยอดฝีมือแคว้นเซียงเยว่ียผู้ลึกลับท่ีช่วยนางไว้คนน้ัน 

เล่นลูกไม้อะไรกับตัวนาง

ความคิดนับร้อยนับพันโฉบผ่านในใจเฟิงกุยอวิ๋น เขาพลันนึก 

เรื่องหนึ่งขึ้นมาได้...

แม้คนท่ีช่วยฉินโยวโยวไว้จะรู้ถึงค่าตัวที่แท้จริงของนาง แต่ต้อง 

เคยเห็นรปูโฉมจรงิของนางแล้วแน่นอน วันก่อนท่ีท่าเรือถึงได้ลงมอืสังหาร

ทตูพิเศษขนุนางแคว้นตวัลีอ่ย่างโจ่งแจ้งเลอืดเย็นเพ่ือนางเช่นนัน้ เหน็ได้ว่า 

อกีฝ่ายให้ความส�าคัญต่อนางอย่างย่ิงยวด แล้วจะตดัใจปล่อยนางจากมา 

ตามล�าพังในเช้าเมื่อวานได้อย่างไร

ระหว่างที่เขาตกใจระคนสงสัยอยู่นั้น ตรงหน้าก็มีแสงสีเงินวาบขึ้น 

เขาเพียงโบกพัดบังช่วงคอไว้ได้ทันอย่างฉิวเฉียด ก่อนรีบถอยกรูดไป 

เกือบจั้ง แต่น่าเสียดายที่ยังไม่อาจหลบพ้นได้ทั้งหมด บนตัวเจ็บปวด 

รวดร้าวเป็นระลอก ไม่รู้มีเข็มเงินแทงเข้ามาในตัวกี่เล่มกัน
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หากเขามไิด้มตีบะของผูฝึ้กยุทธ์ขัน้หกทีม่กีารตอบสนองรวดเร็วกว่า

คนธรรมดาเป็นร้อยเท่า การโจมตีในระยะใกล้เพียงนีก็้คงท�าให้ท้ังร่างเขา

พรุนเป็นตะแกรงได้เลย จุดส�าคัญของร่างกายเขาล้วนมีเกราะคุ้มกาย

ป้องกันไว้ ทว่าฝ่ามือและแขนกลับมิอาจหลบเลี่ยงได้

หลังฉินโยวโยวที่เดิมทีแกล้งสลบอยู่ในอ้อมแขนเฟิงกุยอวิ๋นโจมตี

ส�าเร็จ นางก็ลืมตาพลิกตัวกลิ้งหนีอย่างรวดเร็วราวกับบิน

แม้เฟิงกุยอว๋ินจะโกรธอย่างที่สุด แต่เขายังคงอดกลั้นไม่ลงมือ 

โจมตีนาง

เย่ียหรูเหนียนเห็นเช่นน้ีก็โกรธเกร้ียวเหลือประมาณ อยากจะ 

บิดคอชาวนาให้หัก คนอื่นๆ เองก็อยากกรูกันเข้ามาด้วยเช่นกัน

แต่กลับได้ยินฉินโยวโยวตวาดลั่น "อย่าขยับ! ถ้าเขาตาย เจ้านาย

พวกเจ้าก็ต้องลงหลุมไปด้วย!"

คนชดุด�าอย่างพวกเย่ียหรเูหนยีนเคยเข้าร่วมการตามจบัฉินโยวโยว

มาก่อน ล้วนจดจ�ากลอุบายประหลาดที่มีไม่หมดไม่สิ้นของนางได้ดี  

ครั้นถูกนางตวาดก็ถึงกับหยุดมือจริงๆ

ฉินโยวโยวจับเกวียนประคองตัวขึ้นมาน่ังตัวตรง มองเฟิงกุยอว๋ิน 

พลางพูดอย่างเย็นเยียบ "ท่านคงไม่ได้คิดว่าที่ข้ากินพิษล่อท่านมาก็ 

เพื่อจะลองใช้เข็มเย็บผ้าพื้นบ้านของเมืองปากุยกับตัวท่านหรอกนะ"

เฟิงกุยอวิ๋นขับลมปราณก่อนจะสะบัดแขน เข็มเย็บผ้าทุกเล่มท่ี 

แทงเข้าไปในร่างเขาก็ลอยกลับออกไปปักลงในกรวดหินดินทรายบนพื้น

เขามองเข็มเงินที่ดูไม่มีสิ่งใดผิดปกติปราดหนึ่ง ก่อนพูดเสียงเข้ม 

"บนเข็มของเจ้าคงไม่ใช่ยังมีพิษอีกหรอกนะ"
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"หากไม่มี ข้าจะยอมสิ้นเปลืองแรงครั้งใหญ่ด้วยการแทงท่าน 

หลายเข็มไปไย อีกประเด๋ียวก็ต้องถูกท่านจับตัวไปอีกอยู่ดี ไยข้าต้อง

เปลืองแรงเช่นน้ัน" ฉินโยวโยวแย้มย้ิมงามหยาดเย้ิม ยกมือโยนยา 

ลูกกลอนเม็ดเล็กเม็ดหน่ึงเข้าปาก จากนั้นก็เช็ดเลือดด�าท่ีออกจาก 

ปาก หู และจมูก

เมื่อครู่ฉินโยวโยวถูกพิษจริงๆ เพียงแต่น่ันเป็นพิษที่นางเตรียม 

มาเอง นางเห็นแล้วว่าเฟิงกุยอวิ๋นไม่มีทางตกหลุมพรางง่ายๆ แต่ก็ 

ไม่มีทางตัดใจปล่อยให้นางตายไปเช่นกัน ดังนั้นถึงได้กล้าท�าเช่นนี้

เวลาที่พิษนี้ก�าเริบจะน่ากลัวยิ่ง ทว่านับตั้งแต่พิษก�าเริบจนถึงตาย

อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งก้านธูป* เพียงพอให้นางลอบท�าร้าย 

เฟิงกุยอวิ๋นจนเสร็จแล้วค่อยกินยาแก้เม็ดเมื่อครู่นี้ลงไป

ส่วนยาที่เฟิงกุยอวิ๋นบังคับให้นางดื่มนั้นฉินโยวโยวถือโอกาส 

ตอนที่นางกระอักเลือดพ่นออกมาปนกับเลือดไปแล้ว ไม่มีทางไหลลง

กระเพาะแม้แต่หยดเดียว

เฟิงกุยอวิ๋นไม่รู ้สึกแม้แต่น้อยว่าร่างกายตนเองมีอาการถูกพิษ  

แต่ท่ีฉินโยวโยวพูดมาก็ไม่ได้ไร้เหตุผลเสียทีเดียว เขาแค่นเสียงเย็น 

ก่อนเอ่ยว่า "ถูกพิษก็ช่าง ขอเพียงเจ้าอยู่ในมือข้าก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหา 

ยาแก้ไม่ได้"

"ในตัวข้าไม่มียาแก้ ต�ารับยาแก้อยู่ในสมองข้า วันนี้ท่านไม่ปล่อย

ข้ากับท่านลงุท่านน้ันจากไปอย่างปลอดภัย ข้าก็ได้แต่ตายตกไปพร้อมกับ 

ท่านแล้ว แต่ข้าสามารถท�าให้ท่านตายอย่างไร้ข้อข้องใจได้ พิษท่ีท่าน 

* ก้านธูป เป็นค�าเรยีกเวลาโดยประมาณของคนจนีโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึง่ชัว่โมง บางต�าราว่า 1 ชัว่โมง
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ได้รับชื่อว่า 'เที่ยงทะลุล�าไส้' เป็นพิษของยอดยุทธ์หมื่นพิษ ซึ่งอาจารย์ใช้ 

'ผเีสือ้มารฟ้า' ไปแลกมา ไม่รูว่้าท่านจะมปัีญญาไปขอยาแก้จากยอดยุทธ์

หมื่นพิษหรือไม่"

ฉินโยวโยวยิ้มกว้างพลางกล่าวต่อ แม้สภาพร่างกายของนางจะ

อ่อนแอไร้ใดเทียม แต่กลับปิดแววสาแก่ใจในดวงตาไว้ไม่มิด "พิษชนิดนี้

จะซ่อนอยู่ในร่างกายครึ่งเดือนถึงค่อยเริ่มก�าเริบ ยามปกติจะดูเหมือน 

ไม่มีอาการใดๆ แต่ครั้นถึงเที่ยงวันและเท่ียงคืน ความเจ็บปวดก็จะมา 

รวมตัวกันที่จุดตันเถียนในฉับพลัน ท�าให้คนปวดท้องดั่งถูกบิดล�าไส้  

แต่ละครั้งจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆ จนแทบอยากควักล�าไส้ออกมาให้รู้แล้ว

รู้รอด ทว่าผู้ที่ถูกพิษชนิดนี้จะมิได้ตายเพราะพิษ แต่ล้วนเจ็บปวดจนตาย 

มบ้ีางเหมอืนกันทีแ่หวกหน้าท้องตนเองแล้วดงึล�าไส้และอวัยวะภายในอืน่ๆ  

ออกมาจนตาย"

วาจานั้นกล่าวออกมาได้น่าสะพรึงกลัวย่ิง ต่อให้เป็นคนใจเย็น 

อย่างเฟิงกุยอวิ๋นก็ยังอดมีสีหน้าเขียวคล�้าไม่ได้

พวกเย่ียหรูเหนียนร้อนรนกังวลใจต้ังแต่ได้ยินฉายายอดยุทธ์ 

หมืน่พษิแล้ว ครัน้ได้ยนิฉนิโยวโยวบรรยายเป็นฉากๆ อย่างน่าสยดสยอง

ไร้ใดเทียมอีก พวกเขาก็ยิ่งมองหน้ากันเลิ่กลั่กไม่กล้ากระท�าการบุ่มบ่าม

เฟิงกุยอว๋ินสองจิตสองใจ อาจารย์ของฉินโยวโยวมีสายสัมพันธ์ 

อันดีกับยอดยุทธ์หมื่นพิษอยู่บ้างจริงๆ ยอดยุทธ์หมื่นพิษเองก็เคยสนใจ

อาวุธลับร้ายกาจอย่างผีเสื้อมารฟ้ามาก เขาไม่แน่ใจว่าฉินโยวโยวเพียง

แค่ปั้นเรื่องขู่หรือเป็นเรื่องจริงกันแน่

บดันีส้ตรตีวัน้อยได้ถูกท�าลายตบะไปหมดสิน้แล้ว วันหน้ายังมโีอกาส 
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ให้จบันางอกีมาก ไม่คุม้ท่ีจะเอาชวิีตของตนเองมาเส่ียง แต่ถ้าจะปล่อยนาง 

จากไปทั้งอย่างนี้ เขาก็ไม่เต็มใจอย่างที่สุด

สองฝ่ายยงัคงคมุเชงิกัน ตกอยูใ่นสภาพไม่มใีครยอมถอยอกีครัง้...

ฉินโยวโยวมีสีหน้าสงบเยือกเย็นมั่นใจในตนเองก็จริง ทว่าภายใน

ใจนางนัน้ร้อนรนจนแทบจะกระอกัเลอืดออกมาอกีครัง้แล้ว แม้นางจะกิน

ยาแก้ได้ทันเวลา แต่พิษท่ีกินลงไปก่อนหน้านี้ยังคงสร้างความเสียหาย 

ให้แก่ร่างกายนางไม่น้อย หากยังมีตบะเหมือนเมื่อก่อนย่อมไม่มีอะไร 

ให้ต้องกลัว ทว่าบัดนี้นางสู้ไม่ได้แม้แต่สตรีอ่อนแอธรรมดาท่ัวไป ขืนยัง

ยื้อกันต่อไปเช่นนี้ ฝ่ายที่ทนไม่ไหวย่อมจะเป็นนางเอง

หากเฟิงกุยอว๋ินคิดใคร่ครวญแล้วพบช่องโหว่อะไรขึ้นมา ไม่ยอม

ตกหลุมพรางของนาง เช่นนั้นก็ยิ่งแย่กว่าเดิม!

โชคดทีีเ่ฟิงกุยอว๋ินมใิช่พวกตัดสนิใจชกัช้า "ข้าปล่อยพวกเจ้าไปก็ได้ 

แต่ต�ารับยาแก้เล่า"

ฉินโยวโยวลอบโล่งอก เบื้องหน้ายังคงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่เปลี่ยน 

"หลังข้าปลอดภัยแล้วย่อมจะให้คนส่งไปให้ท่านเอง ท่านก็แค่อยาก 

จับตัวข้าเท่าน้ันมิใช่หรือ ถ้าข้าฆ่าท่านตาย มีหรือส�านักเฟิ่งเสินจะ 

ไม่ตามล่าข้าอย่างไม่ตายไม่ยอมเลิกรา ข้าไม่โง่จนรนหาที่ตายให้ตนเอง

หรอก"

เฟิงกุยอว๋ินมองฉนิโยวโยวนิง่อยู่ชัว่อดึใจหนึง่ก่อนเอ่ยว่า "ดี! ตกลง

ตามนี้ โยวโยว รักษาตัวให้ดี ไม่นานพวกเราจะได้พบกันอีกแน่"

ฉินโยวโยวถูกเฟิงกุยอว๋ินมองจนหนังศีรษะชาหนึบ นางแอบแค่น

เสียงในใจ คงต้องรอให้มีเคราะห์หนักสักแปดชาติถึงจะพบท่านอีกครั้ง!
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เฟิงกุยอวิ๋นโบกมือ ก่อนน�าคนชุดด�าทั้งแปดคนหายลับไปกลางป่า

ข้างทางอย่างรวดเร็วราวกับบินเฉกเช่นยามมา

คนชุดด�าหนึ่งในนั้นพูดขึ้นอย่างอดไม่ไหว "นายท่าน พวกเรา 

จะปล่อยนางเด็กนั่นไปเช่นนี้จริงๆ หรือขอรับ!"

เฟิงกุยอวิ๋นเม้มปากไม่ตอบ

"เมื่อครู ่มีคนอยู่บริเวณใกล้ๆ! เป็นยอดฝีมือท่ีเจอท่ีท่าเรือเมื่อ 

สองวันก่อน!" เย่ียหรูเหนียนพูดเสียงเข้ม ยามเอ่ยถึงเหยียนตี้ เสียงเขา 

ก็แหบแห้งขึ้นมาอย่างยากระงับ

เฟิงกุยอว๋ินเองก็รูส้กึได้เช่นกันว่ามยีอดฝีมอืร้ายกาจลอบสังเกตการณ์ 

อยู่ไม่ไกล ถึงจ�าต้องปล่อยตัวคนไปโดยไม่ลังเล

ท่ีนี่อยู่ในอาณาเขตแคว้นเซียงเยว่ีย พวกเขาย่อมกระท�าการได ้

ไม่สะดวกเท่ายามอยู่ที่แคว้นตัวลี่ อีกอย่างด้วยก�าลังความสามารถของ

พวกเขาเก้าคนย่อมไม่มีปัญญาไปสู้ซึ่งหน้ากับยอดฝีมือลึกลับรวมถึง

บรรดาลูกน้องของคนผู้นั้นที่เยี่ยหรูเหนียนพูดถึง

ถ้ามิใช่เพราะเหตุน้ี พวกเขาก็คงไม่อดทนรอให้ฉินโยวโยวไปจาก

เมืองปากุยแล้วค่อยลงมือหรอก

ฉินโยวโยวรู ้สึกว่าตนเองปวกเปียกไร้เร่ียวแรงไปทั้งร่าง นาง 

วิงเวียนศีรษะ แม้แต่แรงจะยืนขึ้นมาก็ยังไม่มี ชาวนาที่รอดตายมาได ้

ผู้นั้นยิ่งตกใจหนัก ได้แต่กุมแผลบนแขนนั่งตัวสั่นอยู่กับพื้น

นางนวดขมับ หยิบทองสองสามแผ่นจากในกระเป๋าเงินมาโยนไป

ตรงหน้าชาวนาก่อนเอ่ยว่า "ท่านลุง ท�าให้ท่านตกใจซ�้ายังได้รับบาดเจ็บ
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เช่นนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆ ท่านรับทองไว้แล้วรีบจากไปเถอะ"

ชาวนาเก็บทองขึ้นมาอย่างเซ่อซ่า มองฉินโยวโยวที่สภาพดูย�่าแย่

อย่างที่สุดเล็กน้อย พอนึกถึงการคุ้มครองที่เมื่อครู่นี้นางมีต่อเขาก็แข็งใจ

จากไปทั้งอย่างนี้ไม่ลงอยู่บ้าง แต่ครั้นนึกถึงความโหดเห้ียมของคนร้าย

เหล่านั้นก็ให้หวาดกลัวเหลือประมาณ สุดท้ายก็ตะกายข้ึนเกวียนหนีไป

อย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรสักค�า

เกวียนเทียมวัวยังจากไปได้ไม่ไกล ทางด้านหลังก็มีเสียงล้อรถ 

และฝีเท้าม้าดังมาจากทิศทางของเมอืงปากุย คนข่ีม้าสิบกว่าคนห้อมล้อม

รถม้างามโอ่อ่าคันหน่ึงปรากฏตัวขึ้นที่หัวมุมถนนหลวง พริบตาเดียว 

ก็มาหยุดลงเบื้องหน้าฉินโยวโยว

บรุษุชดุสเีขยีวครามผูห้นึง่เดินลงมาจากรถ ขมวดคิว้มองฉินโยวโยว 

ที่นั่งอยู่บนพื้นก่อนเอ่ยว่า "นี่มันเรื่องอะไร"

ฉินโยวโยวไม่หือไม่อือ นางเงยหน้ามองเขาเป็นครู่ใหญ่ จวบจน 

มองเห็นเหลียงลิ่งผู้มีผมขาวทั้งศีรษะเดินตามมาด้านหลังถึงได้แน่ใจ 

ในฐานะของเขาในที่สุด

โชคร้ายจริงๆ! นางเพ่ิงบอกลาคนเขาเมื่อวันก่อน เพ่ิงข้ามวัน 

ได้พบกันอีกนั้นก็ช่างเถอะ แต่เหตุใดต้องเป็นตอนท่ีนางอยู่ในสภาพ

ตกยากดูทุลักทุเลเพียงนี้ด้วย

ยังดีที่ตอนนี้นางแปลงโฉมแล้ว เขาน่าจะจ�านางไม่ได้

ฉนิโยวโยวลอบนึกดใีจ แต่คดิดอูกีทก็ีท้อใจขึน้มาอกี มน่ิาเฟิงกุยอว๋ิน 

ถึงได้จากไปอย่างไม่ลังเลเช่นนั้น คงเป็นเพราะรู้สึกได้ว่ามีบุรุษผู้น้ีอยู ่

ด้านหลัง ตอนน้ีนางมีสภาพเช่นน้ีแล้ว หากเฟิงกุยอว๋ินย้อนกลับมา 
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เล่นงานอีกนางคงได้ตายอนาถแน่ ดูท่าการอาศยัพ่ึงพิงผูม้พีระคณุท่านน้ี 

น่าจะปลอดภัยกว่า

ไม่ว่าเขาเป็นปีศาจร้ายอะไรก็ไม่มีเวลาให้สนใจแล้ว ดีชั่วอย่างไร

เขากไ็มม่เีจตนาร้ายต่อนาง ความจรงิได้เป็นเครือ่งพสิจูน์แล้ว อย่างน้อย

อยู่ข้างกายเขาชั่วคราวย่อมจะปลอดภัยกว่านางอยู่คนเดียว

อาจารย์เคยบอกว่า 'อยู่ต่อหน้าเรือ่งใหญ่อย่างความเป็นความตาย 

ศักดิ์ศรีหน้าตาอะไรล้วนแต่เป็นเรื่องเลื่อนลอยทั้งสิ้น'

"ผูม้พีระคณุ ข้าคอืฉนิโยวโยว รบกวนท่านช่วยข้าอกีสักครัง้ได้หรือไม่"  

ฉินโยวโยวถามอย่างน่าสงสารเป็นหนักหนา

สาวน้อยนางนีช่้างรูก้ารควรมคิวรยิง่นกั! ในใจเหยียนตีม้คีวามขบขัน 

ผุดขึ้นมา แต่ครั้นคิดถึงว่าเมื่อครู่ฉินโยวโยวจ�าเขาไม่ได้เป็นครู่ใหญ่ก็ 

รู้สึกไม่ชอบใจอยู่บ้าง จึงจ้องนางเงียบๆ โดยไม่พูดอะไร

ฉินโยวโยวถูกเขามองจนแทบจะเสแสร้งต่อไปไม่ได้แล้ว อาการ

ตกค้างจากพิษก็ตีขึ้นมาระลอกแล้วระลอกเล่าจนนางทนต่อไปไม่ไหว

กระอักเลือดสดๆ ออกมา บุรุษตรงหน้าตลอดจนทิวทัศน์รอบๆ เร่ิม 

พร่าเลือนหมุนคว้าง

แขนอนัอบอุน่คูห่น่ึงพลนัโอบรอบร่างของนางไว้ นางถูกอุ้มข้ึนตัวลอย  

เสียงอันราบเรียบเป็นท�านองเดียวของเหยียนต้ีดังข้ึนเหนือศีรษะ "เจ้ามี

สภาพเช่นนี้จะให้คนจ�าได้อย่างไร"

นี่ก�าลังเหยียดหยันในคราวเคราะห์จนมีสภาพตกอับของนางหรือ

ก�าลงัชมว่าวิชาแปลงโฉมของนางร้ายกาจกันแน่ ฉนิโยวโยวสตพิร่าเลอืน 

นางรู้สึกเพียงว่าอ้อมอกที่ตนแอบอิงอยู่น้ันอบอุ่นและสบายอย่างย่ิง  

Page �������������� 1.indd   63 17/3/2563 BE   13:14



64

ราชันใต้อาณัติ 1

ถึงกับลืมไปชั่วขณะว่าตนเองถูกบุรุษอุ้มต่อหน้าธารก�านัล

เพียงไม่นานฉินโยวโยวก็ถูกอุ ้มขึ้นรถม้า ภายในรถรองด้วย 

ฟูกหนา ยังมีหมอนอิงอ่อนนุ่มอวบอ้วนอีกจ�านวนมาก พอร่างฉินโยวโยว

จมอยู่ท่ามกลางพวกมันแล้วก็เหมือนได้พ้นนรกข้ึนสวรรค์ในเวลาเพียง 

ชั่วประเดี๋ยวเดียว ท�าให้นางไม่อยากขยับเขยื้อนโดยสิ้นเชิง

ความรูส้กึอบอุน่แผ่มาจากหน้าอก ฉนิโยวโยวหร่ีตาด้วยความสบาย

จนแทบอยากระบายลมหายใจออกมา

ทว่า...หน้าอก?!

นางลมืตาขึน้ทนัท ีมองเห็นฝ่ามอืข้างหนึง่ของเหยียนตีก้�าลงัทาบที่

หน้าอกของนางอยู่จริงๆ! มืออีกข้างก็ 'บังเอิญ' โอบนางไว้ในอ้อมแขน 

พอดิบพอดี

นะ...นะ...น่ีมันอะไรกัน! ฉินโยวโยวอ้าปากพะงาบ อยากจะปัด 

กรงเล็บหมาป่าข้างนั้นของเขาท่ีเอาเปรียบนางอย่างโจ่งแจ้งให้พ้นตัว  

รวมถึงประณามท่าทางลามกของเขาอย่างจริงจัง

แต่ครัน้สายตามองเหน็ใบหน้าปราศจากอารมณ์ของเหยียนตี ้นาง

ก็หยุดความคิดน้ันทันที คนเขาก�าลังรักษาอาการบาดเจ็บให้นางอย่าง

ซื่อตรง ไม่ได้มีความคิดจะลวนลามนางเลยสักนิดกระมัง มีค�ากล่าวว่า 

ผู้เป็นหมอมีใจด่ังบุพการี ส�าหรับปัญหาส�าคัญถึงชีวิตอย่างการรักษา

อาการบาดเจ็บนี้ไม่สมควรห่วงเรื่องชายหญิงมีความแตกต่าง

ใช่นางคิดมากไปอีกแล้วหรือไม่ ผู้อื่นช่วยนางด้วยความหวังดี แต่

นางกลับกล่าวหาว่าคนเขาเป็นหมาป่าราคะ นี่จะไม่รู้ดีรู้ชั่วเกินไปแล้ว!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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