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ความรูส้ กึ อบอุน่ แผ่มาจากหน้าอก ฉินโยวโยวหรีต่ าด้วยความสบายจนแทบอยากระบายลม
หายใจออกมา
ทว่า...หน้าอก?!
นางลืมตาขึ้นทันที มองเห็นฝ่ามือข้างหนึ่งของเหยียนตี้ก�ำลังทาบที่หน้าอกของนางอยู่จริงๆ!
มืออีกข้างก็ 'บังเอิญ' โอบนางไว้ในอ้อมแขนพอดิบพอดี
นะ...นะ...นีม่ นั อะไรกัน! ฉินโยวโยวอ้าปากพะงาบ อยากจะปัดกรงเล็บหมาป่าข้างนัน้ ของเขา
ที่เอาเปรียบนางอย่างโจ่งแจ้งให้พ้นตัว รวมถึงประณามท่าทางลามกของเขาอย่างจริงจัง
แต่ครั้นสายตามองเห็นใบหน้าปราศจากอารมณ์ของเหยียนตี้ นางก็หยุดความคิดนั้นทันที
คนเขาก�ำลังรักษาอาการบาดเจ็บให้นางอย่างซื่อตรง ไม่ได้มีความคิดจะลวนลามนางเลยสักนิด
กระมัง มีค�ำกล่าวว่าผู้เป็นหมอมีใจดั่งบุพการี ส�ำหรับปัญหาส�ำคัญถึงชีวิตอย่างการรักษาอาการ
บาดเจ็บนี้ไม่สมควรห่วงเรื่องชายหญิงมีความแตกต่าง
ใช่นางคิดมากไปอีกแล้วหรือไม่ ผูอ้ นื่ ช่วยนางด้วยความหวังดี แต่นางกลับกล่าวหาว่าคนเขา
เป็นหมาป่าราคะ นี่จะไม่รู้ดีรู้ชั่วเกินไปแล้ว!
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มากกว่ารักครัง้ นีก้ ลับมาพร้อมผลงานเรือ่ งใหม่ของ 'ทา่ นเอ๋อเหมย' ซึง่ เคยฝาก
ความประทับใจให้กบั ท่านนักอ่านจาก 'เงาเพลิงสะท้านปฐพี' และ 'ตำ� นานรักอสูรร้าย'
มาแล้ว
ส�ำหรับเรื่อง 'ราชันใต้อาณัติ' จะมีจ�ำนวน 4 เล่มจบ ซึ่งยังคงความแฟนตาซี
อยู่ค่ะ โดยจะกล่าวถึงโลกที่มีมนุษย์เดินดิน สัตว์วิเศษ ผู้ฝึกยุทธ์ นักกลไก แบ่ง
ความสามารถออกเป็นล�ำดับขั้น ใครล�ำดับขั้นสูงก็จะเป็นที่ยอมรับนับถือ
'ฉินโยวโยว' หญิงสาวผู้ไม่เคยจดจ�ำใบหน้าของใครได้ เป็นศิษย์เพียงคนเดียว
ของยอดปรมาจารย์ด้านกลไกที่เคยเอาแต่พึ่งพาอาจารย์ไปทุกสิ่งอย่าง วันหนึ่ง
เมื่ออาจารย์มาหายตัวไป ฉินโยวโยวจึงต้องออกมาผจญโลกกว้างเพียงคนเดียว
ทว่าไม่ทนั ไรก็ถกู คนวางยาจนตบะทีฝ่ กึ มาอย่างยากล�ำบากสูญสิน้ ไป ต้องแยกกันหนี
กับสัตว์วิเศษทั้งสอง แต่ดีที่นางเอาชีวิตรอดมาได้ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก
'เหยียนหย่งเล่อ' บุรุษผู้มีสีหน้าเดียว
ฉินโยวโยวจะตามหาสัตว์วิเศษและอาจารย์ของนางพบหรือไม่ จะมีใคร
หวังใช้ประโยชน์จากความสามารถของนางหรือเปล่า เหยียนหย่งเล่อจะเพิ่งพบ
ฉินโยวโยวครั้งแรกจริงหรือ หากท่านนักอ่านอยากรู้เรื่องราวต่อแล้ว เชิญพลิก
หน้าต่อไปได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
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ฉินโยวโยว	ศิษย์คนเดียวของมือเทพเนรมิตฉีเทียนเล่อ มีรูปโฉม
งดงาม เชีย่ วชาญด้านวิชากลไก จดจ�ำใบหน้าคนไม่ได้
เป็นคนชอบเอาแต่ใจ
เหยียนตี้	ชื่อรองหย่งเล่อ ต�ำแหน่งเซิ่งผิงชินอ๋อง เป็นน้องชาย
ของฮ่องเต้แคว้นเซียงเยวี่ย วรยุทธ์ล�้ำเลิศ ไม่เคยพ่าย
เอาแต่ท�ำใบหน้านิ่งไร้ความรู้สึกตลอดวัน
เหลียงลิ่ง	ขันทีชรา เคยก�ำกับดูแลสายลับทั้งหมดที่อยู่ใต้อาณัติ
ราชวงศ์ ก่อนมาเป็นพ่อบ้านใหญ่ของจวนเหยียนตี้
ฉีเทียนเล่อ	ยอดปรมาจารย์ด้านกลไก ถูกขนานนามว่า 'มือเทพ
เนรมิตฉีเทียนเล่อ' เป็นอาจารย์ของฉินโยวโยว
อี้เสี่ยวฮุย	สัตว์วิเศษของฉินโยวโยว เป็นกระต่ายหิมะหลงทาง
สีขาวเทา มีกระเป๋าหน้าท้องวิเศษ ชอบกินทุกสิง่ อย่าง
เอาแต่ใจ ขี้แย
กวาต้าจุ่ย	นกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะภายนอกเหมือนอีกา
มากกว่านกเอี้ยง เชี่ยวชาญการหาข่าว ชอบกินสมอง
และไขกระดูกของงูและแมลง
จู้อวิ๋นเฟย	สัตว์วิเศษของเหยียนตี้ เป็นสัตว์วิเศษขั้นห้า ม้าแดง
ตัวใหญ่ วิ่งเร็วมาก
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1
โชคดีที่นางไม่ได้ขยันฝึกตนมากนัก มิเช่นนั้นคงได้เสียหายหนัก
จริงๆ แล้ว!
ฉินโยวโยวพยายามคิดในแง่ดี ก่อนจะฝืนแรงเปิดหน้ากากบนหน้า
ออกแล้วกระอักเลือดออกมาค�ำใหญ่
ร่างกายฉินโยวโยวคล้ายถูกคว้านภายในจนว่างเปล่าในเวลาเพียง
ชั่วประเดี๋ยวเดียว ทรมานจนนางอยากจะล้มตัวลงนอนตรงนี้เสียให้
รู้แล้วรู้รอด จะถูกจับก็ดี ถูกฆ่าก็ช่าง อย่างไรก็ดีกว่าดิ้นรนหนีตาย
ด้วยสภาพรากเลือดเช่นยามนี้
แต่ครั้นคิดถึงผลที่ตามมาหลังถูกบรรดาคนด้านหลังไล่ตามทัน...
ฉินโยวโยวก็กดั ฟันแน่นวิง่ ไปข้างหน้าต่อท่ามกลางสายลมภูเขาพัดค�ำราม
ไม่รวู้ า่ ตัวเลวทรามตัวใดคิดค้นลูกกลอนทีโ่ หดเหีย้ มอย่าง 'ลูกกลอน
สลายพลัง' ออกมา น่าสงสารนางยิ่งนัก อุตส่าห์ล�ำบากล�ำบนฝึกยุทธ์
7
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ราชั น ใต้ อ าณั ติ 1

มาเป็น สิ บ ปี กลั บ ต้ อ งมาสู ญ สิ้ น พลั ง ทั้ ง หมดไปในครั้ ง เดี ย วเช่ น นี้
ขอสาปแช่งเจ้าตัวเลวทรามนั่นให้แต่งภรรยาไม่ได้ไปสิบชาติ!
ฉินโยวโยวอาศัยความคิดฟุง้ ซ่านมาเบนความสนใจจากความเจ็บปวด
ที่เกิดขึ้นเพราะอาการบาดเจ็บบนร่างกาย นางฝืนเดินกะโผลกกะเผลก
มุ่งไปข้างหน้าตามทางบนภูเขา
ด้านหน้ามีเสียงน�้ำดังซู่ซ่า ขณะเดียวกันเสียงตะโกนจากกลุ่มคน
ที่ไล่ตามอยู่ด้านหลังก็ใกล้เข้ามาทุกที!
แปลกแล้ว! ไฉนเสียงน�ำ้ จากล�ำธารจึงได้ดงั เพียงนี!้ สติของฉินโยวโยว
พร่าเลือนอยูบ่ า้ ง เนือ่ งจากนางวิง่ วุน่ ไปมา ฤทธิข์ องยาลูกกลอนสลายพลัง
จึงได้โคจรไปทัว่ ร่างนางแล้ว ความรูส้ กึ อ่อนแรงค่อยๆ ปกคลุมนางทีละน้อย
"โยวโยว หยุดหนีเสียที ด้านหน้าไม่มที างแล้ว ตามข้ากลับไปเถอะ"
เสียงบุรุษที่คุ้นเคยดังมา...เป็นเฟิงกุยอวิ๋น
ข้าตามเขากลับไปก็ได้จบเห่แน่นอน! ไม่หนีกโ็ ง่ส!ิ ฉินโยวโยวกลอกตา
ในใจไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ทว่าชัว่ ครูถ่ ดั มาฉินโยวโยวก็นกึ เสียใจแล้ว...เท้าทีก่ า้ วออกไปเหยียบ
พบแค่เพียงอากาศ ตัวนางหลุดจากการควบคุม ร่วงตกลงไปยังด้านล่าง
ด้านหน้าถึงกับเป็นหน้าผา!
เฟิงกุยอวิน๋ ทีส่ มควรตายผูน้ นั้ แค่ประโยคเดียวยังพูดให้มนั ดีๆ ไม่ได้
หากเขาบอกมาตรงๆ ว่าด้านหน้าเป็นหน้าผา นางก็ไม่มีทางเร่งความเร็ว
พุ่งตัวมาแน่นอน นางจะตายอย่างไม่เป็นธรรมเกินไปแล้ว!
แต่เหมือนว่าคนที่ตกหน้าผาโดยปกติแล้วจะไม่ตายกัน ซ�้ำยังจะมี
โชคหล่นใส่เสียด้วยซ�ำ้ หากไม่ได้ของจ�ำพวกสมบัตโิ บราณ ก็จะได้สดุ ยอด
8
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ต�ำราลับแห่งยุคมา...ฉินโยวโยวที่ร่างอยู่กลางอากาศประคองสติเอาไว้
ไม่อยู่ นางสลบไปแล้ว ทว่าก่อนจะหมดสติ สิ่งที่วาบผ่านสมองทั้งหมด
ล้วนแต่เป็นนิทานเรื่องเล่าก่อนนอนที่อาจารย์เล่าให้นางฟัง
"โยวโยว!" เสียงร้อนรนตกใจระคนเดือดดาลของเฟิงกุยอวิ๋นดังมา
จากบนหน้าผาและถูกลมภูเขาพัดจนขาดหายไป
ท่ามกลางแสงไฟวูบไหว รูปโฉมหล่อเหลาอ่อนโยนของเฟิงกุยอวิ๋น
ดูดุร้ายและตื่นตระหนก เขาได้ยินเพียงเสียงน�้ำดังซู่ซ่า ไหนเลยจะยังมี
เงาร่างของฉินโยวโยวอยู่อีก
เฟิงกุยอวิ๋นก�ำหมัดแน่น เล็บแทงเข้าฝ่ามือแล้วก็ยังไม่รู้ตัว เขา
หันหลังขวับไปตะคอกสัง่ บรรดาคนชุดด�ำทีม่ าด้วยกัน "ลงไปหา ต่อให้ตอ้ ง
สูบแม่น�้ำสายนั้นจนแห้งก็ต้องหาคนกลับมาให้ข้า! เป็นต้องเห็นคน..."
พูดถึงตรงนีส้ องตาเขาก็แดงเรือ่ สะกดกลัน้ ไม่พดู ค�ำว่า 'ตายต้องเห็นศพ'
ออกมา
ฉินโยวโยวจะตายไม่ได้! ไม่ว่าด้วยเหตุผลส่วนรวมหรือส่วนตัว
เขาล้วนต้องหาตัวนางกลับไปให้ได้
ต้องโทษที่เขาใจร้อนบีบคั้นคนมากเกินไป หากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้
วันนี้เขาคงยอมปล่อยนางไปชั่วคราว...
ในฐานะที่เป็น 'นางเอก' ของเรื่องนี้ ฉินโยวโยวย่อมไม่ตาย แต่ก็
มิได้พบเจอเรื่องเหนือความคาดหมายเหมือนกับในนิทานไม่น่าเชื่อถือ
เหล่านั้นที่อาจารย์เล่ามา นางเพียงแต่ถูกคนช้อนตัวขึ้นจากน�้ำ และ
น�ำมาวางไว้บนไม้กระดานท้ายเรือ
9
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"ด้านนอกเกิดอะไรขึ้น" บุรุษชุดสีเขียวครามผู้หนึ่งที่อยู่ภายในห้อง
บนเรือเลือ่ นสายตาจากจดหมายในมือ มองไปยังบ่าวชราผมขาวไร้หนวด
ในชุดพ่อบ้านที่เฝ้าอยู่ข้างประตู
หากกล่ า วถึ ง รู ป โฉม บุ รุ ษ ชุ ด สี เ ขี ย วครามผู ้ นี้ ก็ นั บ ว่ า โดดเด่ น
อย่างที่สุด ทว่าน่าเสียดายที่ใบหน้าไม่มีรอยยิ้มแม้แต่น้อย ท่าทีที่ดู
น่าย�ำเกรงโดยธรรมชาติเมื่อรวมกับรอยพับจางๆ ไม่กี่รอยที่หว่างคิ้วก็ยิ่ง
เพิ่มความเคร่งครัดเย็นชาให้กับตัวเขาที่เดิมทีก็ค่อนข้างขึงขังอยู่แล้ว
เป็นเท่าตัว ท�ำให้คนเกิดความครั่นคร้ามหวั่นเกรงขึ้นในใจอย่างห้าม
ตนเองไม่ได้ มิต้องพูดถึงความน่าใกล้ชิดหรือชวนให้ชมชอบเลย กระทั่ง
ให้มองนานขึ้นอีกสักอึดใจยังรู้สึกว่าเป็นการบังอาจล่วงเกิน ยามเขา
มองมาแค่ปราดเดียวก็ยิ่งรู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งตัวทั้งใจ
รูปโฉมต่อให้งามเพียงไร แต่เมื่อไปอยู่บนหน้าของพญายมแล้วก็
ไม่มีใครชื่นชมได้ลง!
เขาแซ่เหยียนนามตี้ เป็นพญายมในความคิดของผูค้ นจ�ำนวนมาก!
บ่าวชราค้อมตัวตอบเสียงเบา "คนเรือพบเห็นคนจมอยู่ในแม่น�้ำ
จึงช่วยขึ้นมาวางไว้ท้ายเรือพ่ะย่ะค่ะ" ขอเพียงได้ยินเสียงของบ่าวชราผู้นี้
คนทั้งหมดก็รู้ถึงอาชีพที่เขาท�ำได้...ขันที
ผู้ที่มีขันทีอยู่ข้างกายย่อมมิใช่คนธรรมดา เหยียนตี้เป็นน้องชาย
ร่วมอุทรของผู้ครองแคว้นเซียงเยวี่ย ขันทีชรานามว่าเหลียงลิ่งเคยก�ำกับ
ดูแลสายลับทัง้ หมดทีอ่ ยูใ่ ต้อาณัตริ าชวงศ์ แม้บดั นีจ้ ะถอนตัวออกมาเป็น
พ่อบ้านใหญ่ของจวนเหยียนตี้แล้ว แต่เขาก็ยังคงเป็นบุคคลทรงอ�ำนาจ
ชั้นหนึ่งในเมืองหลวงแคว้นเซียงเยวี่ย
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ครั้ ง นี้ พ วกเขาสองนายบ่ า วลั ก ลอบเข้ า แคว้ น ตั ว ลี่ เ ป็ น การลั บ
ข้างกายพาองครักษ์คนสนิทมาเพียงสิบสองคนเท่านัน้ ย่อมจะระแวดระวัง
ต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันและคนแปลกหน้าที่จู่ๆ ก็ปรากฏตัวในบริเวณ
ใกล้เคียงเป็นพิเศษ
เหลี ย งลิ่ ง ก� ำ ลั ง คิ ด จะเอ่ ย ปากขออนุ ญ าตไปจั ด การกั บ 'เหตุ
ไม่ ค าดฝั น ' นี้ เหยี ย นตี้ ก ลั บ โยนจดหมายในมื อ เข้ า กระถางไฟและ
ลุกขึ้นเดินออกไปนอกห้องแล้ว
จดหมายฉบับนี้สายลับใต้บังคับบัญชาเพิ่งส่งมาอย่างเร่งด่วน
ในจดหมายเป็นข่าวที่ท�ำให้เหยียนตี้ผิดหวัง คนที่เขาต้องการหาตัว
เพิ่งมีร่องรอยปรากฏ แต่จู่ๆ เบาะแสก็มาขาดหายไปอีกครั้ง เหตุการณ์
ท�ำนองเดียวกันนี้มิใช่เพิ่งเกิดเป็นครั้งแรก จนเขาเองยังนึกสงสัยว่า
สวรรค์ใช่จงใจเป็นศัตรูกับเขาหรือไม่
เจ้าคนสมควรตายนั่นก็หลบซ่อนเก่งเหลือเกิน! ลื่นไหลยิ่งกว่า
ปลาหนีชิว* เสียอีก!
เหลี ย งลิ่ ง มองออกว่ า เหยี ย นตี้ อ ารมณ์ ไ ม่ ดี จึ ง ไม่ ก ล้ า พู ด มาก
เพียงเดินตามเขาไปท้ายเรืออย่างเงียบๆ
ฉิ น โยวโยวก� ำ ลั ง คว�่ ำ หน้ า นอนพาดอยู ่ บ นขาคนเรื อ หญิ ง นาง
กระอักน�้ำที่ปนทรายและเลือดค�ำสุดท้ายออกมา สติของนางเลอะเลือน
เรือนผมยาวเปียกชุ่มสยายยุ่ง สภาพอเนจอนาถเหลือแสน
เหยียนตี้เดินมาหยุดข้างกายฉินโยวโยว อาศัยแสงตะเกียงอ่อนๆ
วับแวมก็มองเห็นสีแดงสดวงเล็กๆ ปรากฏระหว่างเส้นผมหลังคอนาง
* ปลาหนีชวิ เป็นชือ่ ปลาชนิดหนึง่ ตัวกลมปลายหางแบน หลังสีดำ� ท้องสีขาวหรือเทา หัวเล็กแหลมปากมีหนวด
มักจะอยู่ในแม่น�้ำ หนอง บึง ชอบซ่อนตัวอยู่ในดินเลน เนื้อใช้รับประทานได้
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ได้พอดี...เป็นเขา?!
เหยียนตีพ้ ลันก้มตัวยืน่ มือไปปัดเรือนผมเปียกทีก่ ดี ขวางสายตาออก
เผยให้เห็นล�ำคอบอบบางขาวสะอาด บริเวณหลังคอมีปานสีแดงสดรูปร่าง
คล้ายใบเฟิง* ขนาดใหญ่กว่าหัวแม่มือเล็กน้อยปรากฏให้เห็นในสายตา
การมาถึงกะทันหันของเหยียนตีท้ ำ� ให้คนเรือหญิงทีก่ ำ� ลังช่วยเหลือ
ฉินโยวโยวสะดุ้งตกใจ คิดจะลุกขึ้นท�ำความเคารพอย่างลุกลี้ลุกลน
ท�ำให้ฉินโยวโยวที่ฟุบอยู่บนตักนางหวิดจะกลิ้งตกลงจากไม้กระดานเรือ
โชคดีที่เหยียนตี้มือไวตาไวรวบตัวคนไว้ได้ทัน
"ระวัง!" เหลียงลิง่ คิดไม่ถงึ ว่าจูๆ่ เหยียนตีจ้ ะพุง่ ไปกอดสตรีแปลกหน้า
เช่นนี้ ถ้าเกิดนั่นเป็นมือลอบสังหารปลอมตัวมาจะท�ำเช่นไร!
เหยียนตี้ไม่สนใจพวกเขาสองคน เขาเพียงยกฝ่ามือทาบไปบน
หน้าอกฉินโยวโยว
ฉินโยวโยวรู้สึกว่าไออุ่นกลุ่มหนึ่งเริ่มแผ่จากหน้าอกลามไปทั่ว
ทั้งร่างกาย นางค่อยๆ ฟื้นคืนสติ แต่ลืมตาขึ้นมามองเหยียนตี้ที่อยู่ใกล้
แค่คืบด้วยความงุนงงได้เพียงแวบหนึ่ง ศีรษะนางก็เอียงพับสลบไป
อีกครั้ง
เหลียงลิง่ คอยจับสังเกตอย่างละเอียดอยูด่ า้ นข้างครูห่ นึง่ ครัน้ พบว่า
ฉินโยวโยวไม่มีความสามารถพอจะจู่โจมได้จริงๆ จึงค่อยวางใจลง สั่งให้
คนเรือหญิงเตรียมน�้ำร้อนและน�้ำขิงมา
มี ฐ านะเป็น ถึ ง คนสนิ ท ของเหยี ย นตี้ แค่ เ สี้ ย วเวลาที่ ม องเห็ น
ปานบนคอฉินโยวโยว เหลียงลิ่งก็รู้แล้วว่าเหตุใดนายท่านของตนถึงมี
* ใบเฟิง หมายถึงใบเมเปิ้ล
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ท่าทางผิดปกติเช่นนี้...สตรีที่ถูกคนเรือช่วยขึ้นมาด้วยความหวังดีนางนี้
เป็นไปได้มากว่าจะเป็นคนทีน่ ายท่านเทีย่ วตามหาทัว่ ทุกสารทิศมาตลอด
หนึ่งปีนี้!
เพียงแต่...ไฉนจึงเป็นหญิงสาวไปเสียเล่า
ภายในห้องบนเรือ เหยียนตีแ้ น่ใจแล้วว่าฉินโยวโยวยังไม่มอี นั ตราย
ถึงชีวิตจึงได้สั่งให้คนเรือหญิงเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นาง แล้วจัดการ
น�ำตัวนางไปไว้บนเตียงเขาอย่างระมัดระวัง
องครักษ์ก้าวมารายงานในห้อง "สองฝั่งแม่น�้ำพบเห็นคนชุดด�ำ
ท่าทางน่าสงสัยกลุ่มใหญ่ก�ำลังค้นหาตามริมแม่น�้ำ ส่วนข้างหน้าสิบหลี่*
มีทหารแคว้นตัวลี่เริ่มปิดแม่น�้ำสกัดกั้นเรือที่สัญจรไปมาพ่ะย่ะค่ะ"
เหยียนตี้เลิกคิ้ว พวกคนไล่ตามมาเร็วเสียจริง!
แคว้นตัวลี่กับแคว้นเซียงเยวี่ยไม่ลงรอยกันมาแต่ไหนแต่ไร หาก
พบว่าคนส�ำคัญของเชื้อพระวงศ์แคว้นเซียงเยวี่ยอยู่ที่นี่ จะเกิดอะไรขึ้น
ก็ยากจะคาดเดา
สถานการณ์คบั ขัน เหยียนตีก้ ลับไม่มที า่ ทีตระหนกหรือตกประหม่า
เลยสักกระผีก เขาโบกมือเป็นค�ำสั่งให้เหลียงลิ่งออกไปจัดการเรื่องนี้
แทนเขาด้วยอ�ำนาจเต็มที่อย่างอารมณ์ดียิ่ง
เพียงประเดี๋ยวเดียวคนทั้งหมดก็ถอยออกไปนอกห้อง ท่ามกลาง
แสงตะเกียงวูบไหว ภายในห้องก็เหลือเพียงความเงียบสงบนุ่มนวล
ปลายนิ้วเหยียนตี้ค่อยๆ ลูบไปบนปานรูปใบเฟิงสีแดงสดที่หลังคอ
ฉินโยวโยว เมื่อพิจารณาจากบรรดาสิ่งของประหลาดรวมถึงหน้ากาก
* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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หลากหลายรูปแบบที่คนเรือหญิงปลดออกมาจากบนตัวนางก็เพียงพอ
จะท�ำให้เขาแน่ใจในฐานะของนางได้แล้ว
เดินจนรองเท้าเหล็กพังยังหาไม่เจอ บทจะมาง่ายดายไม่เปลืองแรง*...
"เป็นสวรรค์ส่งเจ้ามาถึงมือข้า" เสียงทุ้มต�่ำเอ่ยอย่างทอดถอนใจ
ฉินโยวโยวทีย่ งั สลบไสลรูส้ กึ ขนลุกทีห่ ลังคอ นางตัวสัน่ วูบหนึง่ แล้ว
หันศีรษะมาอย่างห้ามตนเองไม่ได้ ดวงหน้าซีดขาวแต่ยงั คงงดงามจนชวน
ตะลึงเผยโฉมภายใต้แสงตะเกียง ดูเปราะบางอ่อนละมุน คล้ายเพียง
สัมผัสก็อาจแตกสลาย ช่างชวนให้คนนึกรักใคร่เอ็นดูปานกล้วยไม้แรกผลิ
รอยยิ้มบางๆ ค่อยๆ จุดขึ้นในดวงตาของเหยียนตี้ก่อนแผ่ขยาย
ทีละนิดมาถึงริมฝีปาก ใบหน้าไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึก เพียงแค่มีรอยยิ้ม
ก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นมีเสน่ห์เหลือร้ายไร้ใดเทียม
"เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ชวนให้ข้าคาดไม่ถึงโดยแท้"
มือทีอ่ อ้ ยอิง่ อยูบ่ นคอฉินโยวโยวยังมิได้ผละจากไป กลับเปลีย่ นมา
ลากไล้แก้มเนียนนุ่มของนางเบาๆ รอยยิ้มของเหยียนตี้ยิ่งแย้มกว้าง
พึงพอใจกว่าเดิม และก็ยิ่ง...น่าสยดสยองกว่าเดิม
ฉินโยวโยวไม่อาจมองเห็นรอยยิ้มอันหาได้ยากยิ่งนี้ของเหยียนตี้
ทว่ า ดู จ ากค� ำ บรรยายความคิ ด ที่ น างจะมี ต ่ อ เหยี ย นตี้ ใ นวั น หน้ า ก็
จินตนาการได้ไม่ยากว่ายามเหยียนตี้ยิ้มนั้นน่าเขย่าขวัญมากเพียงไร...
ยามเขาไม่ยมิ้ สามารถขูใ่ ห้เด็กร้องไห้ได้ ยามเขายิม้ ...กระทัง่ ผูใ้ หญ่ยงั ต้อง
ตกใจจนร้องไห้!
ฉินโยวโยวฟืน้ ขึน้ มาก็เป็นอีกสามวันให้หลังแล้ว นางไม่ได้ลมื ตาขึน้
* 'เดินจนรองเท้าเหล็กพังยังหาไม่เจอ บทจะมาง่ายดายไม่เปลืองแรง' เปรียบถึงสิ่งของที่รีบร้อนต้องการ
บางครั้งทุ่มเทหาอย่างไรก็หาไม่ได้ แต่กลับได้มาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝัน
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ในทันที ด้วยตัวนางยังต้องระมัดระวังอย่างมาก
ความว่างโหวงไร้พลังอย่างเห็นได้ชัดภายในกายท�ำให้ฉินโยวโยว
อึดอัดคับข้องใจจนแทบอยากเปล่งเสียงร้องไห้โฮออกมา แม้นางมิได้
หมัน่ เพียรนัก แต่กล็ ำ� บากล�ำบนฝึกตนมาถึงสิบปีเต็ม ลูกกลอนสลายพลัง
ทีส่ มควรตายเพียงเม็ดเดียวนัน่ ถึงกับสลายความทุม่ เทตลอดสิบปีของนาง
ให้กลายเป็นอากาศไปแล้ว หากรู้ก่อน นางคงไม่ฝึกตนอะไรนี่หรอก
มิสู้เอาเวลาไปมุ่งศึกษาวิชากลไกที่ตนชอบเสียยังดีกว่า
น่าเสียดายที่ต่อให้ฉินโยวโยวจะห่อเหี่ยวเศร้าใจเพียงไร ทุกอย่าง
ก็ ไ ด้ ก ลายเป็นเรื่อ งจริง แล้ว สิ่ง ที่ต อนนี้นางควรพิจารณายิ่งกว่า คือ
สถานการณ์ในยามนีแ้ ละเรือ่ งทีว่ า่ หลังจากนีน้ างจะหลบเลีย่ งการตามจับ
ของเฟิงกุยอวิ๋นอย่างไร
ฉินโยวโยวเศร้าซึมได้เพียงครูเ่ ดียวก็จำ� ต้องกระตุน้ จิตใจให้ฟน้ื ขึน้ มา
อีกครั้ง
นางน่าจะถูกคนช่วยไว้แล้ว รู้สึกเหมือนว่าอยู่บนเรือ นางจ�ำได้ว่า
คล้ายมองเห็นบุรุษแปลกหน้าผู้หนึ่งระหว่างที่สติพร่าเลือน ทว่าตอนนี้
นางก็จ�ำไม่ได้แล้วว่าอีกฝ่ายมีหน้าตาท่าทางเช่นไร
หากเฟิงกุยอวิ๋นจับนางได้จะต้องไม่เลือกเดินทางทางน�้ำแน่นอน
นางไม่รู้ว่าตนเองสลบไปนานเพียงไร แต่คาดว่าคงไม่ใช่แค่ครู่สั้นๆ แน่
คนทีช่ ว่ ยสามารถพานางหลบพ้นการสืบหาของเฟิงกุยอวิน๋ ได้โดยปลอดภัย
จะต้องมีเส้นสายและลู่ทางอย่างแน่นอน
บัดนี้นางสู้ไม่ได้แม้แต่สตรีธรรมดาคนหนึ่ง หากอยากจะหนีพ้น
อันตรายได้โดยปลอดภัย หนทางที่ดีที่สุดก็คงไม่พ้นเกาะติดข้างกาย
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ผู้มีพระคุณช่วยชีวิต รอออกห่างจากสถานที่เสี่ยงไปไกลและสภาพ
ร่างกายนางดีขึ้นบ้างแล้วก็ค่อยมาวางแผนอีกที
ฉินโยวโยวคิดหาค�ำอธิบายถึงฐานะทีม่ าของตนเองอยูเ่ งียบๆ ในใจ
พร้อมกับเตรียมอารมณ์ส�ำหรับแสดงเป็นสาวน้อยปวกเปียกหลอกให้
คนเห็นใจไปด้วย
อาจารย์เคยบอกว่าบุรุษน้อยคนนักที่จะไม่เจ้าชู้และไม่ชอบเป็น
วีรบุรุษ วีรบุรุษช่วยสาวงามอะไรนั่น พวกเขาชอบที่สุดแล้ว!
"ในเมื่อฟื้นแล้วก็ลืมตามาคุยกัน" เสียงบุรุษพลันดังขึ้นข้างเตียง
ฉินโยวโยวหายใจสะดุด นางท�ำตนเองส�ำลักจนไอโขลกไม่หยุด
ฉินโยวโยวเพิง่ ฟืน้ ได้ไม่นาน เหยียนตีก้ ส็ งั เกตเห็นแล้ว สาวน้อยนางนี้
ฟื้นแล้วกลับจงใจแกล้งสลบ ไม่รู้ว่าในใจก�ำลังคิดวางแผนอะไรอยู่
เหยียนตี้เห็นนางไอติดกันจนหมดเรี่ยวแรงก็นึกสงสารอยู่บ้าง เขา
จึงอุม้ นางขึน้ มาพิงในอ้อมแขนตนเอง ลูบหลังช่วยให้นางหายใจไม่ตดิ ขัด
ทั้งยังป้อนชาร้อนในมือให้นางดื่มอีกสองอึก
เหลียงลิ่งที่ด้านข้างมองเห็นภาพฉากนี้ก็ตกใจจนลูกตาแทบหลุด
ออกมา หลายปีมานีเ้ ขาไม่เคยเห็นนายท่านของตนอ่อนโยนเอาใจใส่ผอู้ นื่
ถึงเพียงนี้มาก่อนเลย! ยังดีที่เขาผ่านอะไรมาโชกโชน สีหน้าผิดปกติจึง
ปรากฏเพียงวูบเดียวก็กลับมาเป็นปกติในทันที
ฉินโยวโยวค่อยยังชัว่ แล้วจึงได้คน้ พบว่าตนเองถึงกับถูกบุรษุ แปลกหน้า
ผู้หนึ่งกอดอยู่ในอ้อมแขน...ข้าถูกล่วงเกินแล้ว?!
ฉินโยวโยวยันตัวขึ้นก่อนจะถอยห่างด้วยอาการโซเซ พลางช้อนตา
ถลึงใส่เหยียนตี้ เดิมคิดจะต่อว่าการกระท�ำรุม่ ร่ามของอีกฝ่ายแรงๆ ผลคือ
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พอจ้องไปกลับถูกท่าทางอันน่าครั่นคร้ามของอีกฝ่ายปรามเอาไว้ จู่ๆ
นางก็เกิดอาการหวาดระแวงขึ้นมา
ภาพจ�ำแรกทีบ่ รุ ษุ เบือ้ งหน้ามอบให้แก่ฉนิ โยวโยวคือความเคร่งขรึม
...เคร่งขรึมมาก...เคร่งขรึมเป็นที่สุด! คล้ายว่าเขายิ้มไม่เป็นมาแต่ก�ำเนิด
ทั้งใบหน้าแข็งตึงประหนึ่งแผ่นเหล็ก เครื่องหน้าลึกล�้ำ โครงหน้าชัดเจน
ท่าทางดุจดังยอดเขาสูงตระหง่าน ไม่เพียงดูแข็งกร้าวเย่อหยิง่ ยังดูเย็นชา
มากด้วย
โดยเฉพาะดวงตาคูน่ นั้ ยิง่ ดูนา่ กลัวเป็นพิเศษ แววตาทีม่ องคนของเขา
ประหนึ่งสามารถมองทะลุการเสแสร้งทั้งหมดเข้าไปถึงใจคนได้
อารมณ์บนใบหน้าเขา 'เคร่งขรึมน่าย�ำเกรง' เกินไป ไม่มีท่าทาง
เจ้าชู้เหลาะแหละเหมือนกับพวกบ้าตัณหาสักกระผีก แววตาที่จ้องมอง
ฉินโยวโยวประดุจเป็นผู้พิพากษาก�ำลังประเมินมองผู้ต้องหาอย่างไร
อย่างนั้น
ฉินโยวโยวนึกสงสัยตนเองขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ บุรุษที่เหมือน
ก้อนหินผู้นี้น่าจะไม่ได้ล่วงเกินนางหรอกกระมัง ต้องเป็นนางคิดมาก
จนเข้าใจผู้อื่นผิดไปเองแน่นอน
คนทัง้ สองจ้องกันเขม็งได้ชวั่ ครู่ ต่อให้ฉนิ โยวโยวจะใจกล้าหน้าหนา
มาแต่ไหนแต่ไรก็ยังทนไม่ไหวอยู่บ้าง พร้อมกันนั้นก็นึกถึงแผนการของ
ตนเองขึ้นมาได้...นางต้องแสร้งอ่อนแอเพื่อให้ได้รับความเห็นใจแล้ว
ขอความคุ้มครอง
"เอ่อ ปะ...เป็นท่านช่วยข้าเอาไว้หรือ ที่นี่คือที่ใดกัน" ฉินโยวโยว
เก็บสายตากลับคืนมาทันที นางก้มหน้ากอดผ้านวมทีค่ ลุมอยูต่ รงหน้าอกไว้
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พลางเอ่ยถามอย่างขลาดๆ
เสียงที่ไร้เรี่ยวแรงบวกกับท่าทางปวกเปียกน่าสงสารนี้ของนาง...
คะแนนเต็ม!
เหยียนตี้จ้องกลางกระหม่อมของนาง ก่อนกล่าวถามทีละค�ำ "เจ้า
จ�ำข้าไม่ได้?"
ฉินโยวโยวนิ่งงันไป ข้าควรจะจ�ำเขาได้หรือ...
นางช้อนตาขึ้นเหลือบมองเหยียนตี้แวบหนึ่งอย่างรวดเร็ว ไม่มี
ความทรงจ�ำสักนิด! เมื่อก่อนนางกับเขาเคยพบกันหรือ
ถึงเคยพบคนผู้นี้มาก่อน เขาก็ไม่ควรจะจ�ำนางได้สิ ปกติหากนาง
ไม่แปลงโฉมก็มักจะใส่หน้ากากเอาไว้ตลอด มีเพียงไม่ก่ีคนที่เคยเห็น
รูปโฉมที่แท้จริงของนาง
หรือว่าบุรุษผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดัง ทุกคนควรจะจดจ�ำเขาได้?
แม้ฉินโยวโยวจะมิได้ตอบค�ำ แต่สีหน้างุนงงก็ได้ให้ค�ำตอบแก่
เหยียนตี้แล้ว
ในใจเหยียนตี้พลันเกิดโทสะขึ้นมาทันควัน
หนึง่ ปีแล้ว หนึง่ ปีเต็มๆ ทีเ่ ขาแทบจะใช้กำ� ลังทัง้ หมดในการสืบเสาะ
หาสตรีตัวน้อยตรงหน้านี้ แต่นางถึงกับจ�ำเขาไม่ได้สักนิด!
นางกล้าละเลยเขาเช่นนี้ได้อย่างไร!
หรือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นการแสดงของนาง คิดว่าท�ำเช่นนี้
ก็จะปัดเรื่องที่นางท�ำเมื่อหนึ่งปีก่อนไปพ้นตัวได้?!
รอยพับทีห่ ว่างคิว้ เหยียนตีก้ ดลึกขึน้ อีกหลายส่วนโดยไม่รตู้ วั ยามที่
อยู่ภายใต้สายตาเขาเช่นนี้ จู่ๆ ฉินโยวโยวก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาอย่าง
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อธิบายสาเหตุไม่ได้ ทว่านางจ�ำเขาไม่ได้จริงๆ นี่!
ความสามารถในการจดจ� ำคนของนางย�่ ำ แย่ ม าแต่ ไ หนแต่ ไ ร
หากบนตัวอีกฝ่ายไม่มีความเด่นชัดอะไร โดยทั่วไปนางล้วนจ�ำไม่ได้
หมู่บ้านเล็กๆ ที่ใกล้กับสถานที่เร้นกายของนางกับอาจารย์ในสมัยก่อน
ก็มีคนอยู่เพียงร้อยกว่าคน ที่นางจดจ�ำได้แม่นย�ำมีไม่ถึงครึ่งเสียด้วยซ�้ำ
ทั้งคนเหล่านั้นยังเป็นคนที่นางสัมผัสคลุกคลีด้วยเป็นประจ�ำ
ถ้าเป็นผู้ที่เคยพบปะกันโดยบังเอิญ ขอแค่นางหันหลังกลับก็ลืม
คนออกจากสมองไปจนสิ้นแล้ว
อาจารย์บอกว่านางเป็นพวกไม่คิดอะไรมากซ�้ำยังแยกแยะคน
ไม่ได้โดยก�ำเนิด ฉินโยวโยวจึงท�ำได้เพียงปลอบใจตนเอง สมองนางมีไว้
ใช้จดจ�ำสิ่งที่มีค่ามากกว่านี้ จะจ�ำพวกคนผ่านมาแล้วผ่านไปเหล่านั้น
ไปไย
นางไม่ทันตระหนักเลยสักนิดว่า 'ข้อบกพร่องเล็กๆ' นี้ของนาง
จะน�ำพาความยุ่งยากใหญ่หลวงเพียงไรมาให้นางบ้าง...
"มิทราบว่าผู้มีพระคุณมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร" ฉินโยวโยว
เอ่ยถามด้วยท่าทางน่าสงสาร แสดงท่าทางส�ำนึกผิดจากใจจริงออกมา
ก่อนหน้านี้ข้าจ�ำท่านที่เลื่องชื่อลือนามไม่ได้ก็ถือเป็นความผิด
ของข้า ตอนนี้ข้ารู้ผิดแล้วแก้ไขในทันที นายท่านสมควรจะพอใจแล้ว
กระมัง
เหยี ย นตี้ ม องนางอย่ า งเย็ น เยี ย บ ก่ อ นกล่ า วโดยข้ า มค� ำถาม
ของนางไป "เจ้ากินลูกกลอนสลายพลังเข้าไป? ศัตรูของเจ้าเป็นใครกัน
ต่อไปคิดจะท�ำอย่างไร"
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น�้ำเสียงเหมือนสอบสวนนักโทษโดยแท้!
อันที่จริงฉินโยวโยวก็ไม่ได้สนใจฐานะหรือชื่อแซ่ของผู้มีพระคุณ
จริงๆ หรอก ในเมื่อเขาไม่อยากบอกก็ปล่อยให้เขาท�ำตัวลึกลับต่อไปได้
ถึงอย่างไรนางก็ไม่คิดจะตั้งป้ายบูชาให้เขาอยู่แล้ว
นางซาบซึ้งในบุญคุณที่อีกฝ่ายช่วยชีวิตไว้ มีโอกาสก็อยากจะ
ตอบแทน แต่ถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นไร นางก็ไม่ยืนกรานเกินไปนัก
บุรษุ ตรงหน้านีส้ ามารถมองออกว่านางถูกลูกกลอนสลายพลังท�ำลาย
ตบะไป เก้าในสิบส่วนจะต้องมีตบะไม่อ่อนด้อย เมื่ออยู่ตรงหน้าเขา นาง
จ�ำต้องระมัดระวังวาจาสักหน่อย มิเช่นนั้นหากคุยโวจนความแตกขึ้นมา
จะมิใช่เรื่องสนุก
"ผู้มีพระคุณสายตาดีนัก นี่เป็นเรื่องของส�ำนักข้า ผู้มีพระคุณช่วย
ชีวิตข้าไว้ เดิมทีข้าก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนอยู่แล้ว ยังจะไร้ความเกรงใจ
เพิม่ เรือ่ งยุง่ ยากให้ผมู้ พี ระคุณอีกได้อย่างไร ส่วนเรือ่ งทีว่ า่ คิดจะท�ำเช่นไร
ต่อไปนั้น..."
ฉินโยวโยวแสดงบทโศกได้ถึงบทบาท ความจริงไม่ต้องแสดงนาง
ก็โชคร้ายและน่าสงสารอย่างมากจริงๆ
หากกล่าวถึงศัตรูของนางก็มแิ คล้วต้องเอ่ยถึงสาเหตุทนี่ างถูกวางยา
และตามจับตัว นางไม่อาจมั่นใจว่าผู้มีพระคุณท่านนี้จะไว้ใจได้หรือไม่
ย่อมจะไม่อยากเผยเรื่องของตนเองออกไป
กลวิธีถอยเพื่อรุกนี้ก็ต้องดูท่าทีของเหยียนตี้ด้วย ไม่ว่าบุรุษคนใด
เห็นสาวงามตกทุกข์ได้ยากแล้วยังคิดเผื่อตนเองเช่นนี้ จะต้องตบอก
แสดงตนว่าเป็นวีรบุรุษช่วยจัดการภาระแทนสาวงามแน่นอน ต่อให้
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ไม่คุยโวรับปากเกินตัวก็ต้องเป็นฝ่ายเสนอความช่วยเหลือบ้าง
ทว่าเหยียนตี้กลับมีสีหน้าไร้อารมณ์ เอาแต่จ้องนางเขม็งโดย
ไม่พูดอะไรสักค�ำ
มองเข้าไป! ไม่เคยเห็นสาวงามหรือไร!
ฉินโยวโยวขุน่ เคืองใจ คิดจะหลอกล่อผูอ้ นื่ ผลคือผูอ้ นื่ กลับไม่ตดิ กับ
เสียอย่างนั้น นางจึงได้แต่ถอนหายใจก่อนเอ่ยว่า "รอหาสัตว์วิเศษทั้ง
สองตัวของข้ากลับมาได้แล้วก็จะหาที่เร้นกายหลบภัย"
"สัตว์วเิ ศษสองตัว?" เหยียนตีเ้ ลิกคิว้ ผูฝ้ กึ ตนโดยทัว่ ไปล้วนจับคูก่ บั
สัตว์วิเศษเพื่อฝึกตน ทว่าชั่วชีวิตอย่างมากก็จับคู่ท�ำพันธะกับสัตว์วิเศษ
ได้เพียงตัวเดียว
"อืม หนึ่งในนั้นเป็นสัตว์วิเศษที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ข้า หาได้มีพันธะ
กับข้าไม่" ฉินโยวโยวอธิบาย
"เจ้าตกทุกข์ได้ยาก พวกมันกลับล้วนไม่อยูข่ า้ งกายเจ้า?" ในน�ำ้ เสียง
ของเหยียนตี้มีแววกังขาดูแคลนรางๆ
แม้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกยุทธ์กับสัตว์วิเศษคู่กายจะยังไม่ถึง
ระดับร่วมเป็นร่วมตาย แต่ก็มิได้ต่างกับญาติร่วมสายเลือดเท่าไรนัก
ฉิ น โยวโยวถู ก ท� ำ ให้ มี ส ภาพเช่ น ตอนนี้ สั ต ว์ วิ เ ศษสองตั ว นั้ น ถึ ง กั บ
หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอย นี่นับเป็นสัตว์วิเศษอะไรกัน!
"พวกมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก หากต้องมาเคราะห์ร้ายเป็นเพื่อนข้า
มิสู้แยกย้ายหนีเอาชีวิตรอดยังจะดีกว่า" ตัวของฉินโยวโยวกลับไม่รู้สึก
อะไร
เรื่องแรกที่นางท�ำหลังพบว่าในอาหารถูกคนวางยาลูกกลอนสลาย
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พลังไว้กค็ อื ปล่อยให้สตั ว์วเิ ศษทัง้ สองตัวหนีไปโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเร็วได้
เป้าหมายหลักของเฟิงกุยอวิน๋ คือนาง เจ้าสองตัวนัน้ เก่งเรือ่ งเล่นลิน้ หนีตาย
อยู่แล้ว แต่พอถึงเรื่องต่อสู้ที่ถึงขั้นเป็นตายกลับไม่ถนัดแม้แต่น้อย
"เจ้าคิดจะตามหาอย่างไร พวกมันมีลกั ษณะเด่นอะไรบ้าง" เหยียนตี้
ซักถามต่อ
นี่คือตั้งใจจะช่วยข้าหรือ ไม่เลวๆ คนหน้าตาดีใครเห็นใครก็รัก
อย่างที่คิดจริงๆ ฉินโยวโยวลอบกระหยิ่มในใจ บนใบหน้ากลับแสดง
ความลังเลอยู่ชั่วครู่ถึงค่อยเอ่ยว่า "ข้านัดแนะพวกมันให้ไปพบกันที่
เมื อ งปาไซ่ ที่ อ ยู ่ ต รงชายแดนแคว้ น เซี ย งเยวี่ ย พวกมั น ตั ว หนึ่ ง เป็ น
กระต่ายหิมะหลงทาง อีกตัวเป็นนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะเด่น...
กินเก่ง พูดมาก หนีไว พวกนี้นับหรือไม่"
"..." เหยียนตี้กับเหลียงลิ่งหมดค�ำพูด นี่เป็นสัตว์วิเศษที่ใช้การได้
ที่ไหนกัน!
ชือ่ เสียงของกระต่ายหิมะหลงทางพวกเขาเคยได้ยนิ นอกจากวิง่ เร็ว
แล้วก็ไม่มีความสันทัดใดๆ อีก ทว่าบรรพบุรุษของนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์
กลับมีชื่อเสียงโด่งดัง พลังต่อสู้ของพวกมันสามารถมองข้ามไปได้เลย
หากแต่พวกมันล้วนมีสมองที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง มีความสามารถเห็น
ผ่านตาจ�ำไม่ลืม อีกทั้งหากเป็นนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์ระดับขั้นสูงจะยิ่ง
สามารถท�ำนายอนาคตได้ จึงเคยเป็นนกวิเศษล�้ำค่าที่วิหารศักดิ์สิทธิ์
ของแต่ละแคว้นเลี้ยงดูบูชา
เพียงแต่เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นต�ำนานอันทรงเกียรติของบรรพบุรุษ
นกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ปัจจุบันนกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดิน
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ได้สูญเสียพลังเทพของบรรพบุรุษไปแล้ว นอกจากฝีปากคมคายกว่า
นกเอี้ยงธรรมดาก็ไม่มีประโยชน์อื่นใดอีก
ข้างกายสาวน้อยนีก่ ลับมีสตั ว์วเิ ศษทีอ่ อ่ นแอถึงเพียงนีอ้ ยูด่ ว้ ยสองตัว
ไม่น่าแปลกที่นางจะถูกคนท�ำร้ายจนเป็นเช่นนี้ เกณฑ์การรับสัตว์วิเศษ
ของสองศิษย์อาจารย์คู่นี้ออกจะประหลาดเกินไปแล้ว สัตว์วิเศษเช่นนี้
มีก็แทบไม่ต่างจากไม่มี
ฉินโยวโยวแอบแลบลิ้น นางไม่ได้โกหก เพียงแต่อธิบายค่อนข้าง
'รวบรัด' และ 'ธรรมดา' ไปสักหน่อยก็เท่านั้น
ในห้ อ งตกอยู ่ ใ นความเงี ย บอั น น่ า กระอั ก กระอ่ ว น ฉิ น โยวโยว
ลอบพินิจมองสีหน้าท่าทางของเหยียนตี้ก่อนเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง
"พวกของที่ข้าพกติดตัวมาอยู่ที่ใดกัน"
ตอนที่นางตกน�้ำในตัวก็มี 'คลังอาวุธ' อยู่ไม่น้อย ยิ่งตอนนี้นาง
เคลื่อนลมปราณในตัวไม่ได้ก็ยิ่งต้องการของเหล่านั้นมาป้องกันตัว
เหยียนตี้มุ่นหัวคิ้วพลางกล่าวเสียงเข้ม "ในตัวสตรีนางหนึ่งกลับ
พกแต่ของพวกนั้น ดูอย่างไรก็ไม่เข้าท่า เจ้าอยู่ข้างกายข้า ข้าย่อมจะ
คุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัย" พูดจบก็ไม่รอให้ฉินโยวโยวมีการตอบสนอง
เขาลุกขึ้นและพาเหลียงลิ่งผลักประตูเดินจากไปทันที
ฉินโยวโยวถูกท่าทางขึงขังน่าเกรงขามยามเอ่ยวาจาของเขาท�ำให้
หวาดกลัว ไม่ทันได้คิดถึงเรื่องโต้แย้ง รอนางนึกขึ้นได้ว่าต้องหาเหตุผล
มาค้าน อีกฝ่ายก็หายตัวไปแล้ว ท�ำเอานางอึดอัดคับข้องใจขึ้นมาทันที
สตรีอ่อนแอเช่นข้าตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่นี่ ในตัวพกของป้องกันตัว
เอาไว้บ้างมีตรงที่ใดไม่เข้าท่าเล่า?!
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อีกอย่างต่อให้เจ้าคนผูน้ จี้ ะเป็นผูม้ พี ระคุณช่วยชีวติ ข้า แต่กไ็ ม่มสี ทิ ธิ์
มาริบทรัพย์สินส่วนตัวของข้าไปตามใจชอบกระมัง ไร้เหตุผลสิ้นดี!
ทว่าตอนนี้กระทั่งฉินโยวโยวจะลุกขึ้นนั่งยังสิ้นเปลืองเรี่ยวแรง
ต่อให้นางไม่พอใจเพียงใดก็ไม่มปี ญ
ั ญาตามออกไปขอเหตุผล ท�ำได้เพียง
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันก่นด่าสาปแช่งเขาอยู่ในใจ
บนเรือนอกจากฉินโยวโยวแล้วก็มีคนเรือหญิงที่เป็นสตรีอยู่เพียง
นางเดียว หลายวันมานี้ล้วนได้คนเรือหญิงดูแลการกินการอยู่ของนาง
ฉินโยวโยวได้ความจากปากอีกฝ่ายว่าบุรษุ ทีช่ ว่ ยตนไว้ผนู้ นั้ น่าจะมีเงินยิง่
ความเป็นมาของเขาลึกลับ ถึงขนาดว่าแม้แต่แซ่อะไรคนเรือสองสามีภรรยา
ก็ยังไม่รู้ ข้างกายเขายังมีผู้ติดตามที่แค่เห็นก็รู้ว่าร้ายกาจอีกสิบกว่าคน
เขาจ่ายทองหลายสิบแผ่นเป็นค่าจ้างเรือใหญ่ลำ� นีข้ องพวกเขาสามีภรรยา
รวมถึงฝีพายอีกจ�ำนวนหนึง่ จากท่าเรือแห่งหนึง่ ทีอ่ ยูต่ รงชายแดนแคว้นตัวลี่
สัง่ ให้พวกเขาล่องเรือไปตามกระแสน�ำ้ ในแม่นำ�้ ไม่ได้บอกชัดว่าต้องการ
ไปที่ใด
ทว่าหลังจากช่วยฉินโยวโยวในวันนัน้ จูๆ่ ก็สงั่ ให้เรือใหญ่หนั หัวกลับ
เปลีย่ นทิศทาง ระหว่างทางแม้เจอทหารแคว้นตัวลีเ่ รียกตรวจอยูห่ ลายด่าน
แต่กลับปล่อยพวกเขาผ่านด่านไปได้อย่างง่ายๆ
คนเรือหญิงรู้สึกเป็นกังวลยิ่งยวดที่จู่ๆ บนแม่น�้ำมีทหารกลุ่มใหญ่
ปรากฏตัวขึน้ กะทันหัน ด้วยกลัวว่าจะมีโจรสลัดก่อคดีอยูใ่ นบริเวณใกล้ๆ
ยิ่งกลัวว่าทหารเหล่านั้นจะฉวยโอกาสนี้รีดไถกลั่นแกล้งพวกตน โชคดี
ที่ตลอดทางแม้ตกใจแต่ไร้อันตราย
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ฉินโยวโยวรูว้ า่ สถานการณ์ในยามนีเ้ ป็นไปได้มากว่าจะเกีย่ วข้องกับ
ตนเอง เห็นทีบรุ ษุ ผูเ้ คร่งขรึมทีท่ งั้ วันดูไร้อารมณ์ความรูส้ กึ ผูน้ นั้ จะเก่งมาก
จริงๆ โชคดีที่นางได้เขาช่วยเหลือเอาไว้ มิเช่นนั้นเวลานี้นางคงได้ตกอยู่
ในเงื้อมมือเฟิงกุยอวิ๋นไปแล้ว คิดได้เช่นนี้ความซาบซึ้งใจที่มีต่อเหยียนตี้
ก็เพิม่ มากขึน้ หลายส่วน พอจะข่มความขุน่ เคืองต่อเรือ่ งทีเ่ ขาริบทรัพย์สนิ
ส่วนตัวของนางตามอ�ำเภอใจลงได้
นับตั้งแต่วันที่ 'แยกกันโดยไม่ดี' วันนั้น นางก็ไม่ได้เห็นเหยียนตี้
อีกหลายวัน จึงได้แต่พักฟื้นอย่างสงบใจ ถึงอย่างไรสภาพนางในตอนนี้
นอกจากกินยาและนอนหลับอย่างว่าง่ายแล้วก็ท�ำอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
ครั้นฉินโยวโยวลงจากเตียงมาเดินเหินได้ เรือก็ใกล้มาถึงจุดหมาย
ปลายทางแล้ว...ท่าเรือซานไถที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนแคว้นตัวลี่และ
แคว้นเซียงเยวี่ย เปลี่ยนมาเดินทางทางบกผ่านเข้าสู่อาณาเขตของ
แคว้นเซียงเยวี่ยจากที่น่ีไม่ถึงร้อยหลี่ก็จะเป็นเมืองปาไซ่ สถานที่นัดพบ
ของนางกับสัตว์วิเศษทั้งสองตัว
พอคิดว่าก�ำลังจะหนีพ้นจากสถานที่เสี่ยงอันตรายอยู่ประเดี๋ยวนี้
แล้ว และบางทีอีกไม่นานน่าจะได้พบกับสัตว์วิเศษทั้งสอง ฉินโยวโยว
ก็อารมณ์ดียิ่งนัก นางคิดหาโอกาสอันเหมาะสมเพื่อเอ่ยปากขอสิ่งของ
ของตนคืนจากเหยียนตี้อีกครั้ง จากนั้นก็ไปหาสหายเก่าของอาจารย์
ตาเฒ่าที่ได้ฉายาว่า 'จอมแพทย์' ผู้นั้น ดูว่าเขาจะคลายฤทธิ์ยาลูกกลอน
สลายพลังให้นางได้หรือไม่
พลังปราณในกายนางยังคงอยู่ เพียงแต่กระจัดกระจายไปตาม
กระดูกตามชีพจร ไม่อาจดึงมารวมกันให้เรียกใช้ได้ สภาพเช่นนี้นับว่า
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เป็นโชคดีในโชคร้าย ทว่ายาแก้พิษจ�ำต้องหาให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่
จะท�ำได้ มิเช่นนั้นหากพลังปราณที่กระจัดกระจายมิอาจกลับไปรวมที่
จุดตันเถียน* ได้อีกครั้ง ภายในหนึ่งปีก็จะค่อยๆ สลายไป ถึงเวลานั้นก็
หมดทางช่วยแล้วจริงๆ
"นายท่านผู้นั้นให้ข้ามาเชิญแม่นางไปบนดาดฟ้าเรือ อีกไม่นาน
เรือก็จะเทียบท่าแล้ว" คนเรือหญิงยิ้มตาหยีพลางกล่าว พอพวกเหยียนตี้
ทั้ ง หมดลงจากเรื อ ไป การเดิ น ทางครั้ ง นี้ ก็ นั บ ว่ า สิ้ น สุ ด ทองหลาย
สิบแผ่นนั้นก็จะนอนนิ่งอยู่ในกระเป๋าพวกตนแล้ว จ�ำนวนนั้นเท่ากับ
รายได้ของพวกตนถึงสองเดือนเลย
มิหน�ำซ�้ำในใจคนเรือสองสามีภรรยาตลอดจนเหล่าฝีพายที่เป็น
คนงานล้วนหวาดกลัวพวกเหยียนตี้อยู่บ้าง ทุกครั้งที่เห็นเขาก็จะรู้สึก
สองขาอ่อนยวบ ไม่กล้าหายใจแรง หลายวันมานี้ท�ำให้พวกเขาทรมาน
มากพอแล้ว
"ดีเลย!" ฉินโยวโยวยิม้ พลางตอบรับ นางก�ำลังคิดจะหาโอกาสไปขอ
'คลังอาวุธ' ของตนคืนจากเหยียนตี้อยู่พอดี
ฉินโยวโยวเดินอาดๆ ไปถึงดาดฟ้าเรือ นางมองเห็นบุรษุ ร่างสูงใหญ่
ไม่ก่ีคนก�ำลังสนทนากันได้จากที่ไกลๆ จากนั้นนางก็นึกถึงปัญหาใหญ่
ข้อหนึ่ง...นางจ�ำไม่ได้แล้วว่าคนใดคือ 'ผู้มีพระคุณ' ของนาง
นางจ� ำ ได้ เ พี ย งว่ า คนผู ้ นั้ น ดู จ ะเป็ น ชายหนุ ่ ม ร่ า งสู ง ก� ำ ย� ำ และ
มี ท ่ า ทางเคร่ ง ขรึ ม ทว่ า ไม่ กี่ ค นตรงหน้ า นี้ ล ้ ว นดู เ หมื อ นกั น ไปหมด
ในสายตานาง...
* จุดตันเถียน คือชื่อเรียกต�ำแหน่งชีพจรบริเวณท้องใต้สะดือลงไปประมาณ 3 นิ้ว
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ฉินโยวโยวลังเลในใจ ฝีเท้าก็ผ่อนช้าลง หากเกิดทักผิดคนขึ้นมา
เช่นนั้นก็เสียมารยาทเกินไปแล้ว
เหยียนตี้มองดูฉินโยวโยวเดินมาใกล้ แม้เรือนร่างอรชรบอบบาง
ของนางจะอยู่ในชุดหยาบตัวโคร่งซึ่งท�ำขึ้นอย่างง่ายๆ ของคนเรือหญิง
ทว่านางกลับมิได้ดูซูบซีดมอซอ แต่กลายเป็นว่าเสื้อผ้าซอมซ่อตัวนั้น
ยิ่งขับเน้นจนนางดูสะดุดตายิ่งกว่าเดิม ประหนึ่งเป็นไข่มุกบนกองกรวด
ชวนให้พินิจพิสมัยเป็นพิเศษ
คนงามหยาดเยิ้มเช่นนี้ ใครเห็นก็ล้วนจะรู้สึกว่านางสมควรสวมใส่
แพรพรรณชั้นดี กินดีอยู่ดีในเรือนอันอบอุ่นมั่งคั่ง หาใช่มาระเหเร่ร่อน
ตรากตร�ำกร�ำแดดอยู่กลางทุ่งนาป่าเขา
เหยียนตี้พลันนึกเสียใจอยู่บ้าง เขาไม่ควรเรียกนางออกมาเลย
ต่อให้ออกมาแล้วก็ตอ้ งบังนางไว้ให้มดิ ชิดจึงจะใช้ได้...องครักษ์ไม่กคี่ นนี้
ที่ข้างเขาถึงกับก�ำลังแอบมองนาง
ทว่าแววตาที่นางมองเขานี่มันอะไรกัน!
ฉินโยวโยวหารู้ไม่ว่าเหยียนตี้ก�ำลังให้ความสนใจกับนางอยู่ นาง
ก�ำลังง่วนอยูก่ บั การสังเกตเสือ้ ผ้าอาภรณ์และกิรยิ าท่าทางของคนทัง้ หลาย
เพื่อให้แยกแยะ 'ผู้มีพระคุณ' ของตนออกมาได้
ประจวบเหมาะที่เวลานี้เหลียงลิ่งเองก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือพอดี
เขาเดินไปหยุดที่ข้างกายเหยียนตี้ก่อนค้อมตัวน้อยๆ กระซิบบอกกล่าว
อะไรบางอย่าง
เป็นเขา!
คนผู้นี้เป็นคนที่เย่อหยิ่งวางโตที่สุดในคนทั้งกลุ่ม แม้ว่าแต่ละคน
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จะหน้าไร้ความรู้สึกเหมือนกัน แต่ท่าทางกลับสู้เขาไม่ได้ อีกทั้งผมขาว
โพลนทั้งศีรษะของเหลียงลิ่งก็มีเอกลักษณ์ชัดเจนยิ่ง ฉินโยวโยวเห็น
แวบเดียวก็จ�ำได้ว่าเขาคือผู้ติดตามข้างกายผู้มีพระคุณ นางรู้จากปาก
ของคนเรือหญิงว่าบนเรือมีคนผมขาวอยู่แค่คนเดียว
ฉินโยวโยวมั่นใจในเป้าหมายแล้วก็วางใจก้าวเดินไปหา
"เจ้าจ�ำข้าไม่ได้?" เหยียนตี้นึกถึงแววตาเหมือนไม่รู้จักกันเมื่อครู่นี้
ของนางแล้วก็ให้รู้สึกไม่ชอบใจ
ถ้อยค�ำทักทายเอาใจที่ฉินโยวโยวเตรียมมาเป็นกระบวนใหญ่ถูก
ค�ำถามอันไร้ที่มานี้ท�ำเอาตกใจจนหดกลับมา หลังนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย
ในใจก็อดจะค่อนแคะไม่ได้ ท่านเป็นใครกัน! ทุกคนจ�ำเป็นต้องรูจ้ กั ท่าน?!
อยากมีชื่อเสียงจนเสียสติไปแล้วกระมัง!
ทว่าภายนอกฉินโยวโยวกลับท�ำท่าทางเหมือนกระต่ายขาวตัวน้อย
ทีเ่ หนียมอายรูส้ กึ ผิด นางก้มหน้างุดไม่ตอบค�ำ มัน่ ใจว่าบุรษุ อย่างเหยียนตี้
คงไม่สะดวกใจจะถือสาหาความในเรื่องเล็กๆ พรรค์นี้กับนางต่อหน้า
คนทั้งหลาย
เหยียนตี้โบกมือสั่งเหลียงลิ่ง "ไปหยิบหมวกคลุมมา"
เหลียงลิ่งไปจัดการตามค�ำสั่งทันที เพียงประเดี๋ยวเดียวก็หาหมวก
คลุมผ้าด�ำมาได้ อันทีจ่ ริงมันคืองอบทีค่ นเรือหญิงใช้ประจ�ำแต่เอามาคลุม
ขอบด้วยผ้าสีนิลผืนบาง ดูเข้ากับการแต่งกายในยามนี้ของฉินโยวโยว
อย่างยิ่ง
"สวมเสีย" เหยียนตี้แสดงท่าทีบอกให้เหลียงลิ่งส่งหมวกคลุมไปไว้
ในมือฉินโยวโยว น�้ำเสียงออกค�ำสั่ง ไม่มีที่เหลือให้สงสัยต่อรองแม้แต่
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เศษเสี้ยว
ฉินโยวโยวเข้าใจดีว่าสถานการณ์ในตอนนี้ตนเองต้องพยายาม
ไม่ทำ� ตัวให้โดดเด่นเท่าทีจ่ ะท�ำได้ ต่อให้เหยียนตีไ้ ม่บอก นางก็จะเป็นฝ่าย
ขอให้พวกเขาช่วยหาพวกเสื้อคลุมไม่ก็ผ้าคลุมหน้าที่สามารถอ�ำพราง
ใบหน้ามาให้อยู่แล้ว หากแต่ท่าทีออกค�ำสั่งอย่างยโสเช่นนี้ของเหยียนตี้
ท�ำให้นางไม่ชอบใจเอาเสียเลย
ทว่าตอนนี้ยังต้องอาศัยคนเขาอยู่ นางต้องอดทน
ฉินโยวโยวรับหมวกคลุมมาอย่างว่าง่าย โดยไม่ลืมกล่าวขอบคุณ
เสียงเบา "ผู้มีพระคุณสิ้นเปลืองความคิดแล้ว"
เสแสร้งได้แนบเนียนนัก! ไม่รู้ว่านางคิดจะเสแสร้งไปถึงเมื่อไร
เหยียนตี้กวาดตามองนางปราดหนึ่ง ก่อนสั่งคนเรือให้น�ำเรือเทียบท่า
จากจุดที่ฉินโยวโยวตกแม่น�้ำมาถึงท่าเรือซานไถ เดิมทีเดินทาง
ทางน�ำ้ ราวห้าหกวันก็มาถึงแล้ว ไม่รเู้ หยียนตีน้ กึ อะไรถึงดึงดันให้หยุดเรือ
อยูก่ ลางแม่นำ�้ เสียหลายวัน วันนีก้ ผ็ า่ นมาจากวันทีน่ างเกิดเรือ่ งถึงสิบวัน
เต็มแล้ว
บริเวณท่าเรือยังคงมีทหารแคว้นตัวลี่เรียกตรวจพ่อค้าสัญจรอยู่
เช่นเดิม แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนักแล้ว ล้วนแต่ง่วนอยู่กับ
การฉวยโอกาสกรรโชกทรัพย์เรือสินค้าที่ผ่านทาง
ฉินโยวโยวสวมหมวกคลุมเดินตามเหยียนตีแ้ ละเหลียงลิง่ ลงจากเรือ
ไปอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย ดูไปแล้วก็เหมือนเป็นคุณชายสูงศักดิ์ที่มา
พร้อมบ่าวชรา โดยให้คนเรือหญิงตัวผอมลีบน�ำทางเดินสูดอากาศบน
ท่าเรือ
29
Page �������������� 1.indd 29

17/3/2563 BE 13:14

ราชั น ใต้ อ าณั ติ 1

ความรู้สึกที่เท้าได้เหยียบพื้นดินอีกครั้งช่างดีโดยแท้! ฉินโยวโยว
ยังไม่ทันได้คลายความอุดอู้ก็พลันได้ยินเสียงฆ้องดังรัวมาจากลานว่าง
ด้านหน้าท่าน�้ำ จากนั้นกลุ่มคนทางนั้นก็โกลาหลขึ้นมาทันที ม้าพันธุ์ดี
สีด�ำสนิทห้าตัวพุ่งตรงออกจากกลางฝูงชน วิ่งมาถึงริมท่าเรือถึงค่อย
หยุดฝีเท้า
คนทั้งห้าที่นั่งอยู่บนหลังม้าล้วนสวมเสื้อด�ำกางเกงด�ำ บนใบหน้า
ของผู้เป็นหัวหน้ามีรอยกรีดพาดจากหางตาซ้ายไปถึงกกหูด้านขวา
สันจมูกยุบ หน้าตาดูดุร้ายชวนขนพองสยองเกล้ายิ่ง ฉินโยวโยวพอเห็น
คนผู้นี้ก็ต้องแอบร้องโอดครวญในใจ
เยี่ ย หรู เ หนี ย นลู ก น้ อ งผู ้ แ ข็ ง แกร่ ง อั น ดั บ หนึ่ ง ของเฟิง กุ ย อวิ๋ น !
รอยแผลเป็นบนใบหน้าเขานั้นสะดุดตาเกินไป จึงเป็นหนึ่งในคนเพียง
ไม่กี่คนที่ฉินโยวโยวเห็นเพียงแวบเดียวก็จดจ�ำได้
ก�ำลังความสามารถของเยีย่ หรูเหนียนเข้าใกล้ยอดยุทธ์ขนั้ เจ็ดเต็มที
หากฉิ นโยวโยวมีค ลัง อาวุธครบครันอีกทั้งไม่ได้รับบาดเจ็บนางก็คง
ไม่กลัวเขา ทว่านางในยามนี้เป็นเพียงสตรีอ่อนแอที่มือไร้ซึ่งเรี่ยวแรง
แม้แต่จะมัดไก่ อีกฝ่ายใช้แค่นวิ้ เดียวก็บนี้ างตายได้แปดรอบสิบรอบแล้ว
เจ้าสารเลวเฟิงกุยอวิ๋นจะตามติดนางอย่างไม่ยอมไปผุดไปเกิด
ถึงเมือ่ ไร เยีย่ หรูเหนียนจะมาเร็วหรือช้ากว่านีส้ กั หน่อยก็ไม่ได้ ดันต้องมา
ถึงพอดีกับเวลาที่นางขึ้นฝั่ง ไฉนนางถึงโชคร้ายเพียงนี้!
ท่าเรือทางนัน้ ถูกพวกเยีย่ หรูเหนียนปิดไว้แล้ว หากนางจะหนีกท็ ำ� ได้
แค่กระโดดแม่น�้ำไปอีกครั้ง มิหน�ำซ�้ำอาศัยพละก�ำลังของตนในตอนนี้
ก็ไม่แน่ว่ากระโดดแม่น�้ำแล้วจะหนีพ้นได้
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ยิง่ กว่านัน้ ข้างกายนางยังมีผมู้ พี ระคุณสองนายบ่าวอยูด่ ว้ ย คนเขา
ใจดีช่วยนางไว้ อย่างไรก็คงไม่อาจท�ำให้ทั้งคู่พลอยเดือดร้อนไปด้วยได้
ฉินโยวโยวหันหน้าไปพูดกับเหยียนตี้อย่างจนใจ "อีกประเดี๋ยว
ท่านอย่าลืมท�ำเป็นไม่รจู้ กั ข้า..." พูดพลางคิดจะก้าวออกห่างจากพวกเขา
ทว่านางยังไม่ทันก้าวสักก้าวก็ถูกเหยียนตี้โอบไหล่รั้งตัวกลับมา
ทั้งใบหน้ายังกระแทกเข้ากับอ้อมอกเขาแล้ว
"โอ๊ย!" ฉินโยวโยวร้องออกมาเบาๆ น�้ำตาไหลนองหน้า มิใช่เพราะ
ซึ้งใจ แต่เป็นเพราะจมูกนางกระแทกจนหวิดจะเบี้ยว
ทีเ่ ยีย่ หรูเหนียนมาถึงกะทันหันเดิมทีกเ็ พียงแค่มาตระเวนดูตามปกติ
เวลาผ่านมาสิบวันเต็มแล้ว หากสตรีที่นายท่านต้องการหาตัวยังไม่ตาย
ก็น่าจะหนีหายไปไร้ร่องรอยนานแล้ว ทว่าเพิ่งจะเหยียบท่าเรือ เขาก็
รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง
สายตาเขามองทะลุฝงู ชนมาตกลงบนร่างของเหยียนตีอ้ ย่างแม่นย�ำ
ไม่ผิดพลาด พร้อมกันนั้นย่อมจะมองเห็นฉินโยวโยวที่ถูกเขาโอบอยู่ใน
อ้อมแขนด้วย
ฉินโยวโยวสวมหมวกคลุมทั้งยังหันหน้าหาเหยียนตี้ เยี่ยหรูเหนียน
ย่อมมองไม่เห็นหน้าตาของนาง ทว่าต่อให้มองเห็นจริงก็จ�ำไม่ได้ เพราะ
ฉินโยวโยวยามพบผู้อื่นหากไม่แปลงโฉมก็ใส่หน้ากากมาแต่ไหนแต่ไร
ทว่ารูปร่างนางนัน้ เยีย่ หรูเหนียนคุน้ เคยเหลือเกินแล้ว เขาเคยเห็นจากทีล่ บั
นับครั้งไม่ถ้วน และยิ่งติดตามเฟิงกุยอวิ๋นสะกดรอยนางทั้งคืนเต็มๆ แค่
เห็นแวบเดียวก็แน่ใจได้วา่ นางต้องเป็นคนทีน่ ายท่านต้องการหาตัวอย่าง
เร่งด่วนแน่นอน
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ฉิ น โยวโยวเองก็รู้สึกได้ถึง สายตาของเยี่ยหรูเ หนียน นางพลัน
ตัวแข็งทื่อ ในใจเย็นเฉียบขึ้นมาทันที ลืมความเจ็บปวดที่ส่งมาจาก
ปลายจมูกไปชั่วขณะ ยิ่งลืมไปด้วยว่าเหยียนตี้กับตนเองอยู่ในท่าทาง
ที่สนิทสนมเกินไป
"ไม่ตอ้ งกลัว" ลมหายใจของเหยียนตีร้ ะผ่านริมหูฉนิ โยวโยวแผ่วเบา
แขนอันอุ่นร้อนโอบไหล่นางไว้ เขาเงยหน้ามองไปยังเยี่ยหรูเหนียนอย่าง
เฉยชา
เยี่ยหรูเหนียนยกแส้ม้าชี้ฉินโยวโยวพลางพูดเสียงเย็นด้วยสีหน้า
อึมครึม "นางคือนักโทษฉกรรจ์ที่ฮ่องเต้แคว้นตัวลี่มีพระราชโองการ
ให้ จั บ กุ ม ขอท่านมอบตัวนางให้พ วกเราด้วย ข้า จะตอบแทนน�้ำใจ
อย่างหนักแน่นอน"
แม้เยี่ยหรูเหนียนจะห้าวหาญเกินใคร แต่ก็ไม่อยากเป็นปรปักษ์
กับบุรุษตรงหน้าผู้นี้ที่มองตื้นลึกหนาบางไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นในวาจาจึง
ยังเหลือทางเลือกให้แก่เขา หวังว่าอีกฝ่ายจะยอมท�ำตามโดยดี เพื่อ
ไม่ให้เกิดการปะทะกันรุนแรง
ฝ่ามือเหยียนตี้ลูบไล้ไหล่ของฉินโยวโยวอย่างช้าๆ โดยไม่รู้ตัว
น�ำ้ เสียงราบเรียบจนฟังอารมณ์ใดๆ ไม่ออก "ตอนนีน้ างอยูใ่ นมือข้าก็ถอื ว่า
เป็นคนของแคว้นเซียงเยวี่ย"
ฉินโยวโยวไม่รวู้ า่ ควรโล่งใจหรือควรใจหายดี ตัง้ แต่เมือ่ ครูท่ เ่ี หยียนตี้
ดึงตัวนางเข้าอ้อมแขนกะทันหัน นางก็รสู้ กึ ได้วา่ บุรษุ ผูน้ ตี้ อ้ งการคุม้ ครอง
นางจริงๆ ไม่ว่าผู้ที่มาเป็นใครเขาก็ไม่มีทางมอบตัวนางออกไปแน่
ทว่าปัญหาคือเขามีก�ำลังและความสามารถนั้นหรือไม่
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ทางด้านเยีย่ หรูเหนียนนอกจากตัวเขาเองแล้ว คนชุดด�ำสีค่ นทีเ่ หลือ
ล้วนดูท่าทางไม่อ่อนด้อย เป็นไปได้มากว่าล้วนแต่เป็นผู้ฝึกยุทธ์ขั้นสาม
ขึ้นไป
ผู้ฝึกตนโดยทั่วไปแบ่งเป็นเก้าขั้น ขั้นหนึ่งถึงหกเรียกว่าผู้ฝึกยุทธ์
เมื่อทะลวงขึ้นขั้นเจ็ดได้จะได้รับการยกย่องเป็นยอดยุทธ์ ลือกันว่า
นอกจากขั้นเก้าแล้วก็ยังมีล�ำดับขั้นที่สูงยิ่งกว่า ทว่าคนระดับนั้นหาได้
ยากยิ่งกว่าหนวดเต่าเขากระต่าย แทบจะมีอยู่เพียงในต�ำนานเท่านั้น
ผู้ฝึกยุทธ์ขั้นสามขึ้นไปก็ไม่อ่อนด้อยแล้ว สามารถเรียกได้ว่าเป็น
ยอดฝีมอื คนในขัน้ นีถ้ กู ขนานนามว่า 'ผูต้ า้ นร้อย' ในหมูม่ วลชน ความหมาย
ตรงตัวคือมีความสามารถในการสู้คนเป็นร้อยได้โดยไม่ตกเป็นรอง ส่วน
บุคคลที่เข้าใกล้ยอดยุทธ์ขั้นเจ็ดเต็มทีอย่างเยี่ยหรูเหนียนนั้น รับมือคน
หลายร้อยพร้อมๆ กันก็มิใช่ปัญหา
บุรุษตรงหน้าผู้นี้อายุเพียงยี่สิบห้ายี่สิบหกปี ใช้หนึ่งต้านห้าทั้งต้อง
กระเตงตัวภาระอย่างนางไว้ด้วย คิดจะเอาตัวรอดโดยปลอดภัยจะ
เป็นไปได้หรือ ฉินโยวโยวนึกสงสัยอย่างหนัก
เยีย่ หรูเหนียนท�ำสีหน้าเข้มแล้วเอ่ยว่า "ท่านเป็นชาวแคว้นเซียงเยวีย่ ?
มิทราบมีชื่อเสียงเรียงนามว่ากระไร" พูดพลางโบกมือให้คนชุดด�ำทั้งสี่ที่
ด้านหลัง สี่คนนั้นก็กระตุ้นม้าไปปิดทางเข้าออกของท่าเรือไว้ หนึ่งในนั้น
ยังจุดพลุสัญญาณขึ้นฟ้าด้วย
มือที่พาดไหล่ฉินโยวโยวของเหยียนตี้ชะงักไปเล็กน้อย ฉินโยวโยว
สังเกตเห็นได้ในทันทีวา่ เขาคล้ายก�ำลังประเมินนาง ในใจให้นกึ ประหลาดใจ
อย่างยิ่ง ผู้อื่นถามชื่อท่าน แล้วไยท่านถึงมองข้า คนเขาเรียกพรรคพวก
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มาเสริมแล้ว ไฉนท่านจึงไม่มีอาการอะไรสักนิด!
นางจ�ำข้าไม่ได้จริงๆ...ในใจเหยียนตีบ้ อกไม่ถกู ว่าเป็นความผิดหวัง
หรือความโกรธเคืองกันแน่
"เจ็บ..." ฉินโยวโยวพลันรู้สึกว่าฝ่ามือใหญ่อันอบอุ่นบนหัวไหล่
กลายเป็นคีมเหล็กใหญ่ บีบจนกระดูกนางแทบแหลกแล้ว นางทนไม่ไหว
หลุดส่งเสียงร้องเบาๆ ออกมา
เหยี ย นตี้ อึ้ ง ไปเล็ ก น้ อ ยก่ อ นเก็ บ มื อ กลั บ มาจั ด หมวกคลุ ม ของ
ฉินโยวโยวที่ถูกกระแทกเปิดขึ้นไปครึ่งหนึ่งให้เข้าที่ จากนั้นก็ดึงแขนนาง
เดินอาดๆ ไปข้างหน้า คล้ายมองไม่เห็นการมีอยู่ของเยี่ยหรูเหนียน
โดยสิ้นเชิง
ฉินโยวโยวถูกเขาลากเดินไปข้างหน้าอย่างอกสั่นขวัญแขวน เพียง
ประเดี๋ยวเดียวก็อยู่ห่างจากเยี่ยหรูเหนียนไม่ถึงหนึ่งจั้ง*
"ใครขวางข้า...ฆ่าให้หมด!" น�้ำเสียงของเหยียนตี้ยังคงราบเรียบ
เหมือนเก่า คล้ายว่าก�ำลังพูดเรื่องไม่สลักส�ำคัญอันใด กระทั่งฝีเท้า
ก็มิได้หยุดชะงักเลยสักนิด
โครม! เสียงของหนักตกลงพื้นดังมาจากที่ไม่ไกล ฟังดูดีๆ คล้ายว่า
มีของหนักสี่ห้าชิ้นตกพื้นโดยพร้อมเพรียงกัน แต่เพราะเกิดขึ้นพร้อมกัน
จึงท�ำให้ฟังคล้ายเป็นเสียงเดียวแต่หนักหน่วงทอดยาว
บนท่าเรือพลันเงียบสงัดจนน่าอัศจรรย์ ฉินโยวโยวอดไม่ไหวต้อง
เลิกผ้าด�ำมุมหนึ่งของหมวกคลุมขึ้นน้อยๆ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น
พอมองเห็นฉากเหตุการณ์สุดแสนนองเลือด...คนชุดด�ำสองคนทาง
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ซ้ายมือเยี่ยหรูเหนียนถูกดาบฟันขาดกลางล�ำตัว ร่างท่อนบนกลิ้งตกจาก
หลังม้า ร่างท่อนล่างยังคงนั่งนิ่งอยู่บนอาน เลือดสดๆ พุ่งทะลัก เศษเนื้อ
และอวัยวะภายในสาดกระจาย ด้านข้างม้าไม่รู้มีบุรุษชุดสีเขียวคราม
ท่าทางเหมือนวิญญาณผู้หนึ่งโผล่มาตั้งแต่เมื่อไร ในมือกุมดาบยาว
ประกายดาบดุจหิมะ บนคมดาบมีรอยเลือดเปรอะเป็นดวง
ไม่ต้องหันหน้าไปฉินโยวโยวก็รู้ว่าคนชุดด�ำอีกสองคนก็ประสบ
ชะตากรรมเดียวกันแล้ว
ใบหน้าดุร้ายของเยี่ยหรูเหนียนซีดขาวบิดเบี้ยว เขาถลึงตาจ้อง
บุรุษที่ก�ำลังลากฉินโยวโยวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างไม่ละสายตา
คล้ายว่าแม้แต่ความกล้าที่จะลงมือโจมตีก็หายไปเกลี้ยงแล้ว
ฉินโยวโยวเข้าใจความรู้สึกของเยี่ยหรูเหนียนอย่างยิ่ง หากเปลี่ยน
นางไปแทนที่เขา เกรงว่าจะยิ่งกลัวกว่าเขาไม่ใช่แค่สิบเท่า
สีค่ นนัน้ ไม่ใช่คนธรรมดา ล้วนแต่เป็นผูแ้ ข็งแกร่งทีฝ่ กึ ตนมาหลายปี
ถึงกับถูกฟันขาดกลางอย่างง่ายดายประหนึง่ หัน่ ผักโดยทีย่ งั มองเห็นคูต่ อ่ สู้
ไม่ชัดเสียด้วยซ�้ำ ผู้ที่ลงมือจัดการพวกเขาต้องมีระดับขั้นสูงกว่าพวกเขา
อย่างน้อยๆ ก็สามขั้น!
ดูจากเสื้อผ้า ฉินโยวโยวก็จ�ำได้ว่ายอดฝีมือที่ลงมือสังหารคน
กลางวันแสกๆ เหล่านี้ก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างผู้มีพระคุณของนางขณะอยู่
บนเรือเมื่อครู่นี้
นางพลั น รู ้ สึ ก ว่ า ฝ่ามื อ ที่ จั บ แขนตนอยู ่ ข ้ า งนั้ น น่ า กลั ว ประหนึ่ ง
สัตว์มีพิษ ผู้มีพระคุณของนางแข็งแกร่งยิ่ง อีกทั้งต้องมีความเป็นมา
ใหญ่โตแน่นอน แต่ดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีอะไร...
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ไม่ รู ้ ว ่ า ใครร้ อ งอุ ท านน� ำ ขึ้ น มาก่ อ น ผู ้ ค นจึ ง ได้ ส ติ ก ลั บ มาจาก
คดีสยองขวัญตรงหน้า พากันกรีดร้องและวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง ท่าเรือ
ดูสับสนอลหม่านขึ้นมาทันที
ทหารแคว้นตัวลี่ที่ลาดตระเวนอยู่บนแม่น�้ำเองก็มีการตอบสนอง
แล้วเช่นกัน พากันร้องตะโกนลั่น แต่กลับไม่มีสักคนที่กล้าแล่นเรือ
กลับท่ามาช่วยจับคนร้าย
"กลับไปบอกนายเจ้าว่านางเป็นคนของแคว้นเซียงเยวี่ยของข้า
หากไม่พอใจก็ไปที่เมืองจื่อเยี่ยได้เลย" ว่าแล้วเหยียนตี้ก็ลากฉินโยวโยว
เดินลอยชายจากไปด้วยท่าทางวางโต กระทั่งพวกเขาเดินไปไกลแล้ว
เยี่ยหรูเหนียนถึงได้ยกมือปาดเหงื่อด้วยอาการสั่นเทา
ทหารที่ประจ�ำการอยู่บริเวณใกล้ๆ เห็น 'ดาวพิฆาต' จากไปแล้วก็
รีบวิ่งมาต้อนรับแสดงความภักดี หนึ่งในนั้นเอ่ยถามขึ้นว่า "ท่านเยี่ย
พวกเราต้องส่งคนตามไปหรือไม่ขอรับ"
เยีย่ หรูเหนียนรอดตายมาได้แล้ว เมือ่ เห็นหน้าพวกเขาก็ยงิ่ หงุดหงิด
ได้แต่ส่ายหน้ากล่าวว่า "ไม่ต้อง ตามไปก็รนหาที่ตาย เว้นแต่ว่าพวกเรา
จะมียอดฝีมือระดับยอดยุทธ์ขั้นเจ็ดขึ้นไปอยู่ด้วย..."
"ยอดยุทธ์?!" เสียงสูดหายใจดังขึ้นเป็นระลอก ส�ำหรับพวกเขา
ที่เป็นคนธรรมดา ยอดยุทธ์แทบจะเป็นความหมายเดียวกับเทพเซียน
หากกล่าวว่าผู้ฝึกยุทธ์ขั้นสามขึ้นไปคือผู้ต้านร้อย เช่นนั้นยอดยุทธ์
ทีแ่ ท้จริงก็คอื ผูต้ า้ นพัน ว่ากันว่าผูท้ มี่ อี ายุขยั ยืนยาวทีส่ ดุ สามารถอยูไ่ ด้ถงึ
สองสามร้อยปี คนเช่นนี้ชั่วชีวิตของพวกเขาใช่ว่าจะมีโอกาสได้สัมผัส
ทหารหนึง่ ในนัน้ พูดขึน้ ตะกุกตะกัก "ท่านเยีย่ ท่าน...ท่านหมายความ
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ว่าคนหนุ่มเมื่อครู่นี้เป็น...เป็นยอดยุทธ์?!" คนหนุ่มผู้นั้นท่าทางน่ากลัวยิ่ง
ทว่าดูไปแล้วอย่างมากก็อายุไม่ถงึ สามสิบ อายุเท่านีก้ เ็ ป็นยอดยุทธ์แล้ว?
คงไม่ใช่วา่ เยีย่ หรูเหนียนไม่กล้าสูเ้ ลยจงใจพูดถึงความสามารถของคูต่ อ่ สู้
ให้ดูสูงเกินจริงกระมัง
ไม่ใช่แค่เขาที่คิดเช่นนี้ ทหารที่อยู่ด้านข้างไม่น้อยก็มีความคิด
ในท�ำนองเดียวกัน
เยี่ ย หรู เ หนี ย นมี ห รื อ จะไม่รู ้ ค วามคิ ด ของพวกเขา จึ ง พู ด ด้ ว ย
ความเจ็บใจ "หากเขาไม่ใช่ยอดยุทธ์ บิดามีหรือจะท�ำตัวขี้ขลาดมองเห็น
พี่น้องของตนเองถูกฆ่าแล้วยังไม่กล้าแม้แต่จะพูดอะไร!"
อี ก ด้ า นหนึ่ ง ผู ้ ที่ ก� ำ ลั ง คาดเดาถึ ง ความสามารถของเหยี ย นตี้
ดุจเดียวกันก็ยังมีฉินโยวโยวอีกคน
เมื่อครู่เหยียนตี้มิได้ลงมือเอง แต่พลังที่แผ่ออกมาในชั่วพริบตา
ที่ เ ดิ น ผ่ า นเยี่ ย หรู เ หนี ย นนั้ น น่ า กลั ว ยิ่ ง ยวด พิ จ ารณาจากความรู ้ ที่
ฉินโยวโยวมี อย่างน้อยคนผู้นี้ก็เป็นระดับยอดยุทธ์!
ทว่ายอดยุทธ์ที่อายุน้อยถึงเพียงนี้...จิตใจฉินโยวโยวเสียสมดุล
ขึ้นมาอย่างร้ายแรง ต่อให้เขาเริ่มฝึกตนทันทีที่ออกมาจากครรภ์มารดา
ก็ไม่มีทางเป็นยอดยุทธ์ได้ตั้งแต่อายุยี่สิบปีกระมัง จะต้องเป็นตนเอง
คิดมากเกินไปแน่นอน
ยังไม่ขอกล่าวถึงความสามารถของตัวเขา ดูแค่บรรดาลูกน้องทีเ่ ขา
สัง่ ให้ลงมือในวันนีแ้ ล้วก็นา่ จะเป็นผูฝ้ กึ ยุทธ์อย่างน้อยขัน้ ห้าขัน้ หกทัง้ สิน้
สามารถท�ำให้คนระดับนี้ยินยอมพร้อมใจฟังค�ำสั่งของเขาได้ หากไม่ใช่
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เพราะเขามีฐานะสูงจนน่าตกใจก็ต้องเป็นเพราะความสามารถของเขา
แข็งแกร่งเกรียงไกรถึงขีดสุด
ฟังจากส�ำเนียงเขาเป็นชาวเซียงเยวีย่ อีกทัง้ ในค�ำพูดค�ำจาก็คล้ายว่า
แคว้นเซียงเยวี่ยคือบ้านของเขา เช่นนั้นก็เป็นไปได้มากว่าจะเป็นหนึ่งใน
เชือ้ พระวงศ์แคว้นเซียงเยวีย่ มินา่ ถึงได้เห็นชีวติ คนเป็นผักปลา บอกจะฆ่า
ก็ฆ่า
ฉินโยวโยวไม่มีทางเห็นใจคนที่ตามจับและท�ำร้ายนาง กระนั้น
ก็ยังเกิดใจหวาดกลัวระแวงระวังห่างเหินต่อเหยียนตี้ที่ลงมือโหดเหี้ยม
แปดเปื้อนคาวเลือดเช่นเดียวกัน
ตนเองเพิ่งจะได้รับความเสียหายหนักที่แคว้นตัวลี่มา ขอให้ไป
แคว้นเซียงเยวี่ยแล้วอย่าได้โชคร้ายซ�้ำอีก คิดถึงตรงนี้ฉินโยวโยวก็ยิ่ง
นึกดีใจที่ก่อนหน้านี้ตนเองไม่ได้เปิดเผยฐานะให้เหยียนตี้รู้
เห็นชัดว่าคนผู้นี้เป็นเจ้าแห่งการฆ่าคน นางต้องตามหาสัตว์วิเศษ
ทัง้ สองของตนกลับมาให้ได้เร็วทีส่ ดุ หลังจากนัน้ หลบหายไปไกลได้เท่าไร
ก็ยิ่งดี
ฉินโยวโยวคิดค�ำนวณกับตนเองมาตลอดทาง จวบจนเหยียนตี้
ที่เบื้องหน้าหยุดฝีเท้าลง
"เจ้าขี่ม้าเป็นหรือไม่" เหยียนตี้พลันหันมาถาม
"หา? มะ...ม้า?!" ใจฉินโยวโยวที่ลอยไปไกลกลับเข้าที่ นางได้ยิน
ค�ำถามของเหยียนตี้ชัด และก็มองเห็นชัดเช่นกันว่าเบื้องหน้ามีม้าแดง
ตัวสูงใหญ่บึกบึนเพิ่มมาตัวหนึ่ง เสียงจึงสูงขึ้นอีกแปดระดับทันที
ตอนยั ง เล็ ก นางเคยห่ ว งเล่ น ไปขี่ ลู ก ม้ า ตั ว หนึ่ ง ที่ มี ค นมอบให้
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อาจารย์ ผลคือนางถูกสะบัดตกจากหลังม้า หวิดจะคอหัก นอนอยู่
บนเตียงหนึ่งเดือนเต็มๆ ถึงจะหายดี นับแต่นั้นมาก็ไม่ยอมเข้าใกล้สัตว์
น่าสยดสยองอย่างม้าอีกเลย
เหยียนตีไ้ ม่เข้าใจว่านางก�ำลังกลัวอะไร แต่กค็ ร้านจะถามความเห็น
นางอีก จึงพลิกตัวขึ้นม้าแล้วใช้มือหนึ่งยกตัวนางขึ้นมาวางบนตักตนเอง
ทันที
ฉินโยวโยวถูกท�ำให้ตกใจจนแทบเปล่งเสียงกรีดร้องออกมา นาง
เกลี ย ดม้ า และยิ่ ง กลั ว ความรู ้ สึ ก น่ า กลั ว ยามนั่ ง อยู ่ บ นหลั ง ม้ า ที่ สู ง
ห่างจากพื้นหลายฉื่อ* อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถตกลงไปได้ทุกเวลา
เช่นนี้
"ข้า...ข้า...ข้าไม่อยากขี่ม้า!" ฉินโยวโยวออกแรงดิ้นหมายจะกลับ
ลงพื้น
เหยียนตี้ท�ำหน้าเข้มพลางตวาดเสียงเย็น "หุบปาก! ห้ามขยับ!"
สตรีนางนี้ไม่เข้าใจสักนิดว่านางก�ำลังนั่งแนบชิดกับบุรุษ การขยับตัว
วุน่ วายนับเป็นการท้าทายครัง้ ใหญ่เพียงไรต่อความสามารถในการควบคุม
ตนเองของบุรุษ
ความน่าเกรงขามทีเ่ หยียนตีแ้ ผ่ออกมาโดยไม่รตู้ วั ท�ำให้คนหวาดกลัว
จากใจ ฉินโยวโยวถูกจับร่างให้อยู่กับที่ สตินางเริ่มกลับมาเล็กน้อย
ก่อนจะบีบน�้ำตาร้องไห้ฮือๆ พลางเอ่ยว่า "ข้ากลัว ข้าไม่อยากขี่ม้า..."
เหยียนตี้ขมวดคิ้วไม่สนใจนาง มือหนึ่งโอบเอวนางไว้ อีกมือก็จับ
บังเหียน ม้าแดงห้อตะบึงออกไปดั่งลูกศรออกจากสาย
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน สมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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ฉินโยวโยวตกใจจนใบหน้าถอดสี นางไม่มีเวลาให้มัวมาแกล้ง
ร้องไห้อกี ยามนีแ้ ทบจะใช้ทงั้ แขนทัง้ ขาจับเหยียนตีเ้ อาไว้แน่น กลัวแต่วา่
เสี้ยวเวลาถัดไปจะถูกโยนลงจากหลังม้า
คนตรงหน้าคือผู้มีพระคุณเสียที่ไหน เป็นอันธพาลชัดๆ!
ฉินโยวโยวไม่รู้ว่าตนเองลงมาจากม้าได้อย่างไร หลังนางได้รับ
บาดเจ็บร่างกายก็ออ่ นแอมากอยูแ่ ล้ว ด้วยอารามตืน่ ตกใจจึงเกร็งขมึงไป
ทั้งร่าง ตัวสั่นตัวคลอนอยู่บนม้าได้ครู่เดียวในที่สุดก็ทนไม่ไหวหมดสติไป
ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็นอนอยู่บนเตียงแล้ว กระดูกในร่างคล้ายกับ
เคลื่อนหลุดออกจากที่ไปแล้ว เป็นครึ่งค่อนวันกว่านางจะผลักผ้าห่ม
ลุกขึ้นนั่งได้อย่างเปลืองแรง
คลับคล้ายมีเสียงสุนัขเห่าและเสียงคนบอกเวลาเคาะเกราะไม้ไผ่
ดังแว่วมาจากที่ไกลๆ น่าจะเป็นยามจื่อ* แล้ว ฉินโยวโยวจับหัวเตียง
พยุงตัว คิดจะลงจากเตียงไปจุดตะเกียงหาน�้ำดื่ม จู่ๆ ตรงหน้าก็มีแสงไฟ
วาบขึ้นมาทันที
เงาร่างของเหยียนตี้ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงสลัวจากตะเกียง
ฉินโยวโยวลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนเปิดปากหยั่งเชิง "ผู้มีพระคุณ ดึกถึงเพียงนี้
แล้ว ท่าน..." เหยียนตี้ยังอยู่ในชุดเมื่อตอนกลางวัน ฉินโยวโยวแน่ใจ
ในฐานะของเขาด้วยอาศัยจุดนี้
ดึกดื่นเที่ยงคืนแอบเข้าห้องหญิงสาว เขาคิดจะท�ำอะไร!
เหยียนตี้รินชายื่นส่งให้ถึงมือนางอย่างเงียบเชียบ ก่อนเอ่ยว่า
"เจ้ากลัวการขี่ม้าถึงเพียงนี้เชียว?"
* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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เดิมทีเหยียนตี้ยังนึกว่านางเสแสร้ง จนกระทั่งนางสลบอยู่ในอ้อม
แขนเขาถึงได้พบว่านางกลัวจริงๆ ยามที่มองเห็นใบหน้าซีดขาวของนาง
เขาถึงกับเกิดอารมณ์ที่คล้ายรู้สึกผิดละอายใจขึ้นมา
โชคดีทนี่ างเพียงแต่ตระหนกจนตกประหม่าเกินไป อาการบาดเจ็บ
มิได้รับผลกระทบเท่าไรนัก
"ข้ า เคยตกม้ า ตอนยั ง เล็ ก จึ ง กลั ว การขี่ ม ้ า มาก" ฉิ น โยวโยว
บอกไปตามจริง หวังว่าผู้มีพระคุณจะให้ทางรอดแก่นาง อย่าได้บังคับ
ให้นางขี่ม้าอะไรอีก
"ดื่มชาหมดแล้วก็กินของว่างเสียหน่อยเถอะ แล้วค่อยนอนต่อ
ยามนี้เจ้าอ่อนแอเกินไปแล้ว"
น�้ำเสียงเป็นงานเป็นการถึงขนาดว่าเจือแววเดียดฉันท์ของเขา
ท�ำเอาฉินโยวโยวปัดความสงสัยต่อเรื่องที่เขาแอบเข้าห้องหญิงสาว
ยามดึกจนแตกเป็นเสี่ยงๆ
คนที่ส�ำรวมกิริยาถึงเพียงนี้ เจ้าว่าเขาเข้าห้องนอนสตรีกลางดึก
เพราะคิดจะท�ำมิดมี ริ า้ ยหรือ!...ฉินโยวโยวรูส้ กึ ว่าตนเองคิดมากเกินไปแล้ว
บอกว่าเขาไปฆ่าคนกลางดึกยังจะเข้าท่ากว่า
ได้ดมื่ ชาอุน่ ๆ ลงไปอึกหนึง่ ก็รสู้ กึ ดีขนึ้ มาก ฉินโยวโยวช้อนตาขึน้ มอง
พบว่าภายใต้แสงตะเกียงไม่มีคนอยู่ ไม่รู้เหยียนตี้ไปที่ใดแล้ว
นางยังอยากจะถามเขาอยูเ่ ลยว่าทีน่ คี่ อื ทีใ่ ด อยูไ่ กลจากเมืองปาไซ่
เท่าไร รวมถึงการเดินทางต่อจากนี้จะเป็นเช่นไร
พิ ลึ ก คนเสี ย จริ ง ! คงมิ ใ ช่ เ จาะจงมาดู ว ่ า ข้ า เตะผ้ า ห่ ม หรื อ ไม่
ตอนกลางดึกหรอกนะ?
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เหลียงลิง่ ปรนนิบตั เิ หยียนตีล้ า้ งหน้าบ้วนปากเสร็จก็ออกมาจากห้อง
ขณะทีผ่ า่ นหน้าประตูหอ้ งฉินโยวโยวเขาก็หยุดฝีเท้าและมองดูอย่างลึกซึง้
ปราดหนึ่งโดยไม่รู้ตัว
นายท่านถึงกับต้องได้เห็นสตรีนางนี้ฟื้นกับตาตนเอง มั่นใจว่า
นางไม่เป็นอะไรแน่แล้วถึงได้ยอมกลับห้องไปพักผ่อน 'เกียรติ' ระดับนี้
ไม่เคยมีใครได้รบั มาก่อน นายท่านคิดอย่างไรกับสตรีนางนี้ นับว่าเห็นกัน
ชัดเจนยิ่งแล้ว
เช้าตรูว่ นั ต่อมาฉินโยวโยวลืมตาขึน้ มองห้องทีต่ นเองอยูช่ ดั เจนแล้ว
ก็อดจะแอบแลบลิ้นไม่ได้ ห้องที่หรูหราโอ่อ่าเช่นนี้อย่าว่าแต่โรงเตี๊ยม
ไม่มีทางมีเลย ต่อให้เป็นบ้านคหบดีทั่วไปก็ยังยากจะได้พบเห็น
ตั้งแต่เตียงไม้กฤษณาสลักลายที่นางนอนเมื่อคืนไปจนถึงถาดรอง
กระเบื้องเคลือบใต้กระถางดอกไม้ข้างหน้าต่าง ล้วนแต่มีความเป็นมา
ไม่ธรรมดาทั้งสิ้น
เกรงว่าผู้มีพระคุณท่านนั้นคงเป็นคนในราชวงศ์แคว้นเซียงเยวี่ย
จริงๆ นางได้คนเช่นนี้ช่วยเหลือไว้ ไม่รู้ว่าเป็นเคราะห์ร้ายหรือเคราะห์ดี
กันแน่
เสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอก หลังไต่ถามบอกกล่าวอย่าง
เคารพนบนอบแล้วก็มีสาวใช้เดินเข้ามาสองนาง
"นายท่านสัง่ ให้บา่ วมาปรนนิบตั แิ ม่นางแต่งตัวเจ้าค่ะ" บนตัวสาวใช้
ทั้งสองเองก็สวมใส่แพรพรรณงดงาม ดูเข้าท่ากว่าแขกในชุดผ้าหยาบ
อย่างฉินโยวโยวมากนัก
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พวกนางน�ำเสือ้ ผ้าชุดใหม่ทเี่ ข้าชุดกันตัง้ แต่ชนั้ ในถึงชัน้ นอกรวมถึง
บรรดาเครื่องประดับเครื่องประทินโฉมมาด้วย ดูแล้วเรียบง่ายแต่กลับ
ไม่มีชิ้นใดที่ธรรมดาสามัญ ฉินโยวโยวมีความรู้ทางด้านนี้ไม่มาก แต่ก็
มองออกว่าบรรดาของเหล่านี้ต้องไม่ใช่ของราคาถูกแน่นอน
ฉินโยวโยวพิจารณากับตนเองแล้วก็เห็นว่าตนเป็นเพียงคนเคราะห์รา้ ย
ที่เหยียนตี้ช่วยขึ้นมาจากแม่น�้ำ เขามีเงินมากเกินไปจึงไม่สนใจ หรือว่า
มีแผนจะท�ำอะไรกับนางกันแน่ นางรีบปลีกตัวไปโดยเร็วดีกว่า
"ที่นี่คือที่ใด ไกลจากเมืองปาไซ่หรือไม่ เมื่อวานข้ามาถึงเวลาใด"
ฉินโยวโยวถาม
"ทีน่ เี่ รียกว่าเมืองปากุย พวกบ่าวเพิง่ ถูกส่งตัวมาทีน่ เี่ มือ่ เช้านี้ เรือ่ งอืน่
ล้วนมิทราบแน่ชัด อีกประเดี๋ยวแม่นางพบนายท่านแล้วก็จะได้ทราบเอง
เจ้าค่ะ" สาวใช้ทั้งสองยิ้มตาหยี ถามมาก็ตอบไป ทว่ามีแต่น�้ำเป็นหลัก
ฉินโยวโยวถามต่อไม่กคี่ ำ� ก็คร้านจะถามอีก ปิดปากเงียบแล้วปล่อยให้
พวกนางจับแต่งตัว พวกนางมิใช่ไม่รู้เรื่องจริงๆ เสียหน่อย เพียงแต่
ได้รับค�ำสั่งว่าห้ามพูดมากเท่านั้น
ช่างเถอะ พวกเขาชอบท�ำตัวลึกลับก็ปล่อยพวกเขาไปแล้วกัน!
อีกประเดี๋ยวนางได้พบเหยียนตี้ก็จะเอ่ยเรื่องแยกจากเขาแล้ว
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2
ข้ออ้างที่จะจากไปของฉินโยวโยวนั้นมีอยู่แล้ว...นางต้องการไป
เมืองปาไซ่เพื่อพบกับสัตว์วิเศษของนาง ไม่สะดวกจะอยู่รบกวนอีก
หากมีวาสนาพวกเราค่อยพบกันใหม่!
แน่นอนว่ายังไม่ลืมเรื่องที่ต้องขอคลังอาวุธของตนเองกลับมาด้วย
ส่วนบุญคุณช่วยชีวติ ทีต่ ดิ ค้างเหยียนตีแ้ ละพวกของนอกกายเหล่านี้
ก็ติดเอาไว้ก่อนแล้วกัน ผู้มีพระคุณดูมีเงินมากมาย น่าจะไม่มาคิดเล็ก
คิดน้อยในเรื่องพวกนี้กับนาง หากคิดเล็กคิดน้อยจริงๆ ก็ให้เลือกของ
สักชิ้นสองชิ้นจากในบรรดาของเล็กของน้อยเหล่านั้นของนางมาเป็น
ของขวัญขอบคุณก็มากเหลือเฟือแล้ว
อาวุธลับที่ 'มือเทพเนรมิต' ท�ำไม่ว่าชิ้นใดก็ล้วนเรียกราคาได้
สูงลิบลิ่ว
ฉินโยวโยวดีดลูกคิดรางแก้วดังก๊อกแก๊ก เดินตามสองสาวใช้ไปพบ
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เหยียนตี้อย่างให้ความร่วมมือผิดปกติ
เหยียนตี้ก�ำลังเตรียมกินอาหารเช้าอยู่ในโถงรับแขก เหลียงลิ่งก็
ยืนอยูข่ า้ งกายเขา บนโต๊ะมีอาหารเช้าประณีตบรรจงต่างชนิดต่างรูปแบบ
วางอยู่อย่างน้อยยี่สิบกว่าจาน ขณะที่ฉินโยวโยวเข้าประตูมาก็ได้ยิน
ชายวัยกลางคนในชุดพ่อบ้านคนหนึง่ พูดกับเหยียนตีด้ ว้ ยสีหน้าละอายใจ
พอดี "บ่าวไร้ความสามารถ ด้วยความฉุกละหุกจึงเตรียมมาได้เพียง
เท่านี้"
นีม่ นั มากเกินไปแล้วต่างหาก! เขาคนเดียวกินมากถึงเพียงนีเ้ ชียวหรือ
ฉินโยวโยวรูส้ กึ ว่าพ่อบ้านผูน้ กี้ ำ� ลังขอความดีความชอบในอีกรูปแบบหนึง่
ในที่สุดวันนี้นางก็หาเป้าหมายพบได้อย่างแม่นย�ำเป็นครั้งแรก
ต้องขอบคุณที่เหล่าบุรุษไม่กี่คนในห้องโถงนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน
สายตาเหยียนตีเ้ ลือ่ นมาตกบนตัวฉินโยวโยว ในดวงตามีบางอย่าง
วาบผ่าน คล้ายว่าค่อนข้างพอใจในการแต่งกายหรูหราเต็มยศของนาง
เขาพยักหน้ากล่าวเรียก "มานั่งลงกินอาหารสิ"
ปัจจุบนั นีค้ วามนึกคิดของผูค้ นโดยมากล้วนเปิดกว้าง ไม่ได้เหมือน
ราชวงศ์ก่อนที่เอาแต่พูดเรื่องชายหญิงมีความแตกต่าง ห้ามข้องแวะ
ใกล้ชิดกันอะไรพวกนั้น แต่ฉินโยวโยวก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองคุ้นเคยกับ
เหยียนตี้จนถึงขั้นร่วมโต๊ะกินอาหาร หรือดื่มสุราสังสรรค์กันได้
นางอยากปฏิเสธอย่างมีศักดิ์ศรียิ่งนัก แต่กระเพาะกลับไม่ให้
ความร่วมมือเสียเลย นับตั้งแต่อาหารยามบ่ายของเมื่อวานที่นางกิน
ก่อนลงจากเรือจนถึงบัดนี้ก็มีเพียงของว่างไม่กี่ชิ้นที่เหยียนตี้ทิ้งไว้ให้นาง
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ได้ฝืนยัดลงไปตอนที่ฟื้นมากลางดึกของเมื่อคืน เวลานี้นางหิวจนตาลาย
ไปหมดแล้ว
อาจารย์สั่งสอนนางมาตั้งแต่เล็กว่าเรื่องหิวเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
เรื่องอื่นล้วนค่อยว่ากันทีหลังได้ ดังนั้นเมื่อมีของโอชะเต็มโต๊ะมาล่อใจ
ฉินโยวโยวลังเลแค่ชั่วประเดี๋ยวหนึ่งก็นั่งลงอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อย
กินไม่คยุ นอนไม่พดู ใบหน้าไร้อารมณ์ของเหยียนตีท้ ำ� ให้คนกดดัน
อย่างมากจริงๆ ฉินโยวโยวตัดสินใจจะไม่เสีย่ งเปิดประเด็นทีอ่ าจท�ำให้เขา
ไม่พอใจขึ้นบนโต๊ะอาหาร นางกินอาหารเช้าไปอย่างสุดจะน่ารักว่าง่าย
ภายใต้การปรนนิบัติของสาวใช้โดยไม่เอ่ยอะไรสักค�ำ
ส่วนเรื่องที่ว่าเหตุใดนางถึงได้รู้สึกว่าถ้าตนเองเอ่ยเรื่องจะจากไป
ออกมาแล้วจะท�ำให้เหยียนตี้ไม่พอใจนั้น...ฉินโยวโยวไม่ทันได้ตระหนัก
ถึงปัญหานีโ้ ดยสิน้ เชิง มันมาจากสัญชาตญาณอันแปลกพิสดารอย่างหนึง่
เท่านั้น
เหยียนตี้มองดูฉินโยวโยวที่อยู่เบื้องหน้าเคี้ยวค�ำเล็กแล้วค่อยๆ
กลืนเหมือนลูกแมวอย่างเงียบๆ ในใจออกจะเหนือความคาดหมาย
อยู่บ้าง
ส�ำหรับสตรีที่สามารถคลุกคลีกับโจรภูเขาโจรท้องถิ่นได้นางหนึ่ง
กลับรู้กิริยามารยาทดีจนน่าอัศจรรย์ใจ แม้จะไม่ถึงขั้นวางตัวสูงส่งอย่าง
พวกเชื้อพระวงศ์ แต่การแต่งกายรวมกับรูปโฉมและการได้รับการอบรม
สั่งสอนมาในระดับนี้ เทียบกับบุตรสาวตระกูลขุนนางใหญ่แล้วก็หาได้
ด้อยกว่าไม่
ทว่าคิดดูอกี ทีเขาก็หายข้องใจ สาวน้อยนางนีเ้ ป็นไปได้มากทีจ่ ะเป็น
46
Page �������������� 1.indd 46

17/3/2563 BE 13:14

เอ๋อเหมย

ผู้ สืบ ทอดของ 'คนผู้นั้น' ศิษย์เอกของผู้วิเศษผู้ตัดขาดจากทางโลก
จะหยาบช้าไร้มารยาทได้อย่างไร
เช่นนี้ก็ดี หลังกลับถึงเมืองจื่อเยี่ย ไม่ต้องใช้เวลานานนักก็สามารถ
สอนกฎเกณฑ์มารยาทให้นางได้แล้ว
ถ้าฉินโยวโยวรู้ว่าในใจเหยียนตี้เคยนึกดูถูกนางถึงเพียงนี้ เกรงว่า
คงได้มีล้มโต๊ะด่าคนเสียตรงนี้กระมัง
ฉินโยวโยวรู้สึกได้ว่าเหยียนตี้ก�ำลังพินิจพิเคราะห์นางอยู่ เพียงแต่
นางนึกด้วยความหลงตนเองว่าเป็นเพราะนางมีรูปโฉมที่งดงามเกินไป
ไม่เพียงไม่ถือสาแล้ว นางยังค่อนข้างกระหยิ่มยิ้มย่องเสียด้วยซ�้ำ
กินอาหารเช้าเสร็จ ฉินโยวโยวก็อาศัยจังหวะที่เหยียนตี้หลับตาลิ้ม
รสชาเอ่ยปากขึน้ ว่า "ตัง้ แต่วนั นัน้ ข้าก็ได้ผมู้ พี ระคุณช่วยเหลือเป็นอันมาก
ไม่กวี่ นั นีย้ งิ่ ได้ทา่ นปกป้องคุม้ ครอง นับเป็นการเพิม่ ความยุง่ ยากให้กบั ท่าน
อย่างมาก บัดนีข้ า้ ไม่เป็นอะไรมากแล้ว จึงตัง้ ใจจะออกเดินทางไปเมืองปาไซ่
เพือ่ ตามหาสัตว์วเิ ศษทัง้ สองของข้ากลับมาในวันนี้ ไม่ขอรบกวนต่อแล้ว"
เหยียนตี้ลืมตาขึ้นมามองนาง "เจ้าคิดจะไปแล้ว?"
น�้ำเสียงเขาราบเรียบ บนใบหน้าปราศจากความรู้สึก ฉินโยวโยว
รู้สึกร้อนตัวขึ้นมาภายใต้สายตาจับจ้องของเขา ทั้งที่เป็นค�ำถามธรรมดา
ประโยคเดียว แต่ก็ท�ำให้นางฟังแววค่อนขอดออกได้หลายส่วน คล้ายว่า
ความคิดความอ่านเล็กๆ ของนางถูกเขามองออกจนทะลุปรุโปร่ง
ต้องหลอนไปเองแน่ๆ จะต้องเป็นข้าคิดมากไปแน่ๆ!
ฉินโยวโยวพยักหน้า ท่องบทที่ตนเองเตรียมมาอย่างดีต่อ "ใช่แล้ว
บุญคุณช่วยชีวิตของผู้มีพระคุณ ข้าจะจดจ�ำใส่ใจ อนาคตหากมีโอกาส
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จะต้องตอบแทนอย่างดีแน่นอน"
"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็จะไม่ฝืนใจรั้งไว้" เหยียนตี้ตอบรับได้ตรงไป
ตรงมายิ่งยวด เขาหันหน้าไปกล่าวกับเหลียงลิ่ง "ไปหยิบของที่นาง
น�ำติดตัวมาก่อนหน้านี้เถอะ"
ราบรื่นกว่าที่คาดคิดไว้เสียอีก!
ฉินโยวโยวดีใจเป็นล้นพ้น นางอดจะแอบเยาะหยันตนเองในใจไม่ได้
ข้าคิดมากเกินไปจริงๆ คนเขาไม่ได้คดิ จะท�ำให้ขา้ ล�ำบากใจโดยสิน้ เชิง...
ล้วนเป็นข้าเอาใจแคบๆ ไปประเมินคนอื่นเขา ระแวงจนกลัวไปเอง
เหลียงลิ่งหยิบห่อผ้าห่อหนึ่งมาในเวลาไม่นาน ด้านในนอกจาก
เสือ้ ผ้าทีฉ่ นิ โยวโยวใส่มาก่อนหน้านีแ้ ล้วก็ยงั มีอาวุธลับรวมถึงของจิปาถะ
อย่างหน้ากากและเงินทองทั้งหมดที่นางพกติดตัวอยู่ด้วย ไม่หายไป
แม้แต่ชิ้นเดียว
ความคุยด้วยง่ายของเหยียนตีท้ ำ� ให้ฉนิ โยวโยวเกิดความรูส้ กึ ผิดขึน้
หลายส่วน
นางลังเลอยูช่ วั่ ครูก่ อ่ นจะหยิบกล่องขนาดพกพาซึง่ ท�ำจากเหล็กกล้า
ใบหนึ่งมายื่นไปตรงหน้าเหยียนตี้แล้วเอ่ยว่า "เจ้านี่คือของป้องกันตัว
ชิ้นน้อยที่อาจารย์มอบให้ข้า ชื่อว่า 'กล่องพกจิ๋ว' ด้านในสามารถใส่เข็ม
เหล็กกล้าได้ร้อยแปดเล่ม ขอเพียงดันตรงนี้เล็กน้อยก็จะมีเข็มพุ่งออกมา
สามสิบหกเล่ม ภายในระยะหนึ่งจั้งสามารถแทงทะลุปราณคุ้มกายของ
ยอดยุทธ์ขั้นเจ็ดได้ สามารถยิงได้ทั้งหมดสามครั้ง ขอเพียงใช้เข็มเล่มนี้
เป็นแบบก็ให้ช่างธรรมดาท�ำเข็มเหล็กกล้าที่เหมาะสมออกมาได้แล้ว
เอาเข็มแช่พวกยาสลบไว้ก็จะยิ่งได้ผลดีกว่าเดิม"
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ฉินโยวโยวพูดพลางสาธิตให้ดวู ธิ เี ปิดกล่องพกจิว๋ บรรจุเข็มเหล็กกล้า
และวิธีขยับกลไกเพื่อยิง กล่องพกจิ๋วใบน้อยนี้มีขนาดเพียงเท่าฝ่ามือ
ทารก บนผิวหน้ามีลวดลายงดงามหรูหราซับซ้อน ด้านหลังมีตะขอเกี่ยว
ยามกลัดไว้บนสายรัดเอวก็ดูเหมือนเครื่องประดับงามแปลกตาชิ้นหนึ่ง
ไม่วา่ ใครก็คาดไม่ถงึ ว่ามันจะเป็นอาวุธลับน่ากลัวทีส่ ามารถเอาชีวติ คนได้
ในพริบตา
ฉินโยวโยวสาธิตการใช้งานเสร็จก็เงยหน้าขึ้นกล่าวกับเหยียนตี้
"ผู้มีพระคุณมีตบะไม่ธรรมดา คิดว่าคงไม่ต้องใช้ของเล่นเล็กๆ พรรค์นี้
หรอก ทว่านี่เป็นน�้ำใจของข้า ขอท่านโปรดอย่าได้รังเกียจ"
กล่องพกจิ๋วนี้อันที่จริงฉินโยวโยวเป็นคนท�ำขึ้นเอง หากกล่าวถึง
ราคาแล้ว ทองหมื่นแผ่นก็ใช่จะแลกมาได้ ทว่านางไม่กล้าโอ้อวดตนเอง
จึงได้แต่อ้างไปว่าได้มาจากอาจารย์ เหยียนตี้รับของขวัญชิ้นนี้ไว้ นางก็
นับว่าได้ตอบแทนน�้ำใจแล้ว
เหยียนตีพ้ ยักหน้า ไม่ได้พดู อะไรมากความอีก เพียงสัง่ ให้เหลียงลิง่
ไปส่งฉินโยวโยวออกประตูไป
เหลียงลิง่ พาฉินโยวโยวมาส่งถึงหน้าประตูคฤหาสน์ เขาถอนหายใจ
ก่อนประสานมือค�ำนับนาง แล้วหันหลังเดินกลับไปโถงรับแขกเพือ่ รายงาน
ภารกิจ
ภายในโถงรั บ แขก เหยี ย นตี้ ก� ำ ลั ง นั่ ง อยู ่ ริ ม หน้ า ต่ า ง เขาจั บ
กล่องพกจิ๋วที่ฉินโยวโยวให้มาด้วยท่าทางใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เหลียงลิ่งก้าวมารายงาน "แม่นางฉินจากไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
"อืม" เหยียนตี้มองเหลียงลิ่งปราดหนึ่งก่อนเอ่ยว่า "เจ้าอยากถาม
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ใช่หรือไม่ว่าเหตุใดข้าจึงยอมให้นางจากไป"
เหลียงลิ่งพยักหน้าตอบว่าใช่ เขารู้สึกแปลกใจจริงๆ
"หากไม่ให้นางหนีสกั สองสามครัง้ นางจะยอมจ�ำนนต่อชะตากรรม
ที่ตนเองไม่มีทางหนีพ้นได้อย่างไร" เหยียนตี้เก็บกล่องพกจิ๋วเข้าอกเสื้อ
แค่กล่องพกจิว๋ ใบน้อยใบเดียวก็คดิ จะสลัดเขาทิง้ แล้วหรือ สาวน้อย
นางนี้ช่างไร้เดียงสาเกินไปหน่อยแล้ว
สวรรค์สง่ นางมาถึงมือเขาเช่นนี้ เขาจะยังคลายมือปล่อยให้นางหนี
จากไปจริงๆ ได้อย่างไร อีกไม่นานนางจะได้รวู้ า่ สถานทีเ่ ดียวทีน่ างควรไป
ก็คือข้างกายของเขา!
เหลียงลิ่งฟังค�ำของเหยียนตี้แล้วก็อดจะเห็นใจฉินโยวโยวขึ้นมา
ไม่ได้ หวังว่านางจะเข้าใจความเป็นจริงได้โดยเร็ว มิเช่นนั้นฝีมือของ
นายท่านจะต้องท�ำให้นางลืมไม่ลงไปชั่วชีวิตแน่นอน
ก่อนฉินโยวโยวจากมา นางได้สอบถามเหลียงลิง่ แล้วว่าเมืองปากุย
ที่อยู่ในตอนนี้ห่างจากเมืองปาไซ่ไปเพียงยี่สิบหลี่ จากเมืองนี้ขอให้
ตรงไปทางตะวันตกเรื่อยๆ ก็เป็นอันใช้ได้
นางออกมาจากคฤหาสน์ของเหยียนตี้แล้วก็เลี้ยวเข้าตรอกเล็ก
ตรอกหนึ่ ง จั ด การปลอมตั ว ใหม่ ทั น ที ปรากฏตั ว ออกมาอี ก ครั้ ง ก็
เปลี่ยนเป็นเด็กชายร่างผอมอ่อนแอตัวด�ำในเสื้อตัวสั้นแล้ว
นางแบกห่อผ้าเดินไปยังร้านเครื่องมือเย็บปักที่อยู่ในเมืองก่อน
หลังกว้านซื้อเข็มเย็บผ้าที่หามาได้จนหมดแล้วก็เดินวนดูร้านตีเหล็ก
รอบหนึ่ง ซื้อคีมและตะไบเหล็กที่ดีที่สุดมา จากนั้นก็กลับไปหาโรงเตี๊ยม
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ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั คฤหาสน์ผมู้ พี ระคุณปีศาจเข้าพัก ปิดประตูลงมือท�ำบางอย่าง
เป็นครึง่ ค่อนวัน ในทีส่ ดุ ก็ตดั และฝนเข็มเย็บผ้าจนมีความหนาทีเ่ หมาะสม
และมีความยาวได้ที่ ใส่เข้าไปในกล่องกลไกบนตัวทีละเล่ม
อาวุธลับในตัวยามนี้กลับมีเพียงสองสามชิ้นที่ยังพอใช้ได้ อีกทั้ง
เมืองปากุยนีก้ เ็ ล็กเกินไป เข็มเย็บผ้าทีห่ าซือ้ ได้จงึ มีปริมาณจ�ำกัด ยิง่ ไม่มี
วิธปี รุงยาทีเ่ หมาะสมมาแช่เข็ม ยามเจอศัตรูจะใช้การได้มากน้อยเพียงไร
ฉินโยวโยวเองก็ไม่แน่ใจ
ทว่ายามนีน้ างก็ทำ� ได้เพียงเท่านีแ้ ล้ว หากมิใช่ 'ผูม้ พี ระคุณ' ท่านนัน้
มีท่าทางประหลาด ไอสังหารรุนแรง นางก็ไม่อยากเสี่ยงจากมาจริงๆ
หวังเพียงว่าพวกลูกน้องของเฟิงกุยอวิ๋นจะขี้ขลาดสักหน่อย อย่าเป็น
พวกไม่ยอมถอดใจ พุ่งมาตามรังควานนางต่อถึงแคว้นเซียงเยวี่ยเลย
ฉินโยวโยวเตรียมพร้อมเสร็จสรรพก็พกั ค้างแรมในโรงเตีย๊ มหนึง่ คืน
เช้ารุง่ ขึน้ ถึงค่อยไปทางเข้าออกเมืองด้านตะวันตก นางโบกเกวียนเทียมวัว
ทีผ่ า่ นทาง จ่ายเหรียญส�ำริดไม่กเี่ หรียญถือเป็นค่าเดินทางติดไปเมืองปาไซ่
เกวียนเทียมวัวแล่นโคลงเคลงออกจากเมืองปากุยมาได้ไม่นานเท่าไร
ฉินโยวโยวก็รู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาระลอกหนึ่ง
"สมควรตาย! คงไม่โชคร้ายถึงเพียงนัน้ กระมัง" ฉินโยวโยวแตะหัวใจ
ที่เต้นไม่เป็นส�่ำ รู้ว่าอาจจะเผชิญกับความยุ่งยากแล้ว
นางแยกแยะคนไม่ได้มาแต่กำ� เนิด อีกทัง้ ยังดูไม่เอาไหนกับเรือ่ งราว
ส่วนใหญ่ ทว่าแต่ไรมาสังหรณ์ต่ออันตรายของนางนั้นแม่นย�ำว่องไว
จนน่าตกใจ นางแทบจะแน่ใจแล้วว่าตนเองถูกคนจับจ้องอยู่
"ท่านลุง หยุดเกวียน! ข้านึกขึน้ ได้วา่ ลืมของบางอย่างไว้ทเี่ มืองปากุย
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ข้าจะกลับไปเอา ท่านเดินทางต่อไปเถอะ" ฉินโยวโยวไม่อยากท�ำให้
คนบริสุทธิ์ต้องมาพลอยเดือดร้อนด้วย ยามเฟิงกุยอวิ๋นลงมือไม่เคย
ไว้ชีวิตใครอยู่แล้ว
"ข้าไม่รบี ทีน่ หี่ า่ งจากเมืองปากุยไม่ไกลนัก เจ้านัง่ เกวียนข้ากลับไป
แล้วกัน" ชาวนาสูงวัยผู้บังคับเกวียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อยิ่งยวด เขาหัวเราะ
ร่วนพลางท�ำท่าจะบังคับวัวแก่ลากเกวียนให้หันหัวเลี้ยวกลับ
ฉินโยวโยวโบกมือส่ายหน้าห้ามเอาไว้ "ไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องจริงๆ!
ข้ากลับไปหยิบของแล้วต้องฟังเจ้านายบ่นอีก ไม่รู้ว่าจะออกเดินทาง
ก่อนฟ้ามืดได้หรือไม่ ไหนเลยจะไม่ท�ำให้ท่านลุงเสียเวลา"
"เจ้าหนู ไม่ต้องเกรงใจ ข้าออกเดินทางวันพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไร" ชาวนา
ดึงดันท�ำตามใจตนเอง
ฉินโยวโยวอึง้ ตะลึงไปแล้ว ขณะทีค่ นทัง้ สองก�ำลังไม่ยอมถอยให้กนั
ก็มีเสียงหัวเราะเบาๆ ดังมาจากป่าข้างทาง "โยวโยว เจ้ายังคงจิตใจดี
เหมือนเดิม กลัวท�ำคนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วย"
พร้อมกับเสียงพูด คุณชายหน้าหยกในชุดสีขาวคนหนึ่งก็โบกพัด
เดินทอดน่องออกมาจากเงาต้นไม้ คนชุดด�ำแปดคนล้อมเกวียนเทียมวัว
ของชาวนาไว้อย่างไร้สุ้มเสียง เยี่ยหรูเหนียนบุรุษหน้าแผลเป็นเองก็
อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย
คุณชายผู้สุภาพหล่อเหลาที่ปรากฏตัวกะทันหันนี้ก็คือเฟิงกุยอวิ๋น
ที่ฉินโยวโยวหลบเลี่ยงยังแทบไม่ทัน
เหตุ ผ ลที่ ฉิ น โยวโยวสามารถจ� ำ เขาได้ ใ นแวบเดี ย วนั้ น คงต้ อ ง
ยกความดีความชอบให้กับชุดที่ขาวจนแสบตาของเขา...เฟิงกุยอวิ๋น
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มีความยึดมั่นอันอธิบายสาเหตุไม่ได้ต่อชุดสีขาว ทุกครั้งที่ปรากฏตัว
จึงล้วนเป็นสีขาวไปทั้งตัว
เหมือนจะไปงานศพอย่างไรอย่างนั้น ในใจฉินโยวโยวไม่เห็นดี
เห็นงามอย่างยิ่ง
ฉินโยวโยวมองไปรอบๆ หนหนึ่ง ก่อนจะกระโดดลงจากเกวียน
โดยไม่กล้าชักช้า แล้วชี้ชาวนาพลางเอ่ยว่า "ข้าจะไปกับท่าน แต่ท่าน
ต้องปล่อยเขาไป เขาไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น"
เสียงของฉินโยวโยวพลันกลับมาใสกังวาน ฟังดูอ่อนหวานเฉกเช่น
สาวน้อย ชาวนาที่ถูกคนชุดด�ำท่าทางเหมือนปีศาจร้ายเหล่านั้นท�ำเอา
ตกใจจนอึ้งงันไปหันมามองนางอย่างเหม่อลอย ลืมจะตอบสนองไป
โดยสิ้นเชิง
"ตรงดี! ดื่มยาในขวดเสีย แล้วข้าจะปล่อยเขาไป" เฟิงกุยอวิ๋นหยิบ
ขวดเล็กขวดหนึ่งจากในแขนเสื้อออกมาก่อนจะโยนมาบนเกวียน
ฉินโยวโยวขมวดคิว้ กล่าวว่า "ข้ากินลูกกลอนสลายพลังของท่านแล้ว
ท่านยังมีอะไรต้องกังวลอีก" พูดพลางเป็นฝ่ายเดินไปหาเฟิงกุยอวิ๋นเอง
เฟิงกุยอวิน๋ ใบหน้าเปลีย่ นสี เยีย่ หรูเหนียนทีอ่ ยูด่ า้ นข้างตวาดขึน้ ว่า
"หยุดเท้า! มิเช่นนั้นข้าจะฆ่าตาแก่นี่ประเดี๋ยวนี้เลย!" เขาพูดพลาง
สะบัดมือหวดแส้ยาวออกไปม้วนตัวชาวนาไว้ แล้วลากอีกฝ่ายมาถึง
ข้างกาย
ฉินโยวโยวแอบนึกแค้นในใจ เฟิงกุยอวิ๋นผู้นี้ระวังตัวกับนางมาก
อย่างที่คิดจริงๆ อยากลอบจู่โจมเขามิใช่เรื่องง่ายเลย
เฟิงกุยอวิ๋นจ้องฉินโยวโยวพลางพูดยิ้มๆ "โยวโยว เมื่อวานเจ้าซื้อ
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เข็มเย็บผ้าในเมืองไปตั้งมากถึงเพียงนั้น ข้าไม่อยากลิ้มรสชาติของ
การถูกเข็มแทงทะลุร่างหรอกนะ ดื่มยาในขวดเสียดีๆ จากนั้นพวกเรา
ค่อยมาคุยกันก็ยังไม่สาย"
พวกเขาจั บ ตามองนางตั้ ง แต่ เ มื่ อ วานแล้ ว แต่ ก ลั บ รอจนนาง
ออกจากเมืองค่อยลงมือ
ฉินโยวโยวกลอกลูกตาเล็กน้อย จู่ๆ นางก็กระทืบเท้าแล้วพูด
อย่างใช้อารมณ์ "ข้าไม่ดื่ม! ใครจะไปรู้ว่านั่นเป็นของเลวร้ายอะไร
ลูกกลอนสลายพลังของท่านท�ำเอาข้าเสียตบะไปหมด หากดื่มยาขวดนี้
ลงไป ข้ากลายเป็นใบ้หูหนวกตาบอดขึ้นมาจะท�ำเช่นไร!"
บัดนี้นางแปลงโฉมแล้ว ภายนอกมีผิวด�ำ หน้าตาธรรมดาสามัญ
หากแต่เสียงทีห่ วานใสรวมเข้ากับประกายทีไ่ หลเวียนในดวงตารูปเมล็ดซิง่ *
อันงดงามคู่นั้นแล้วก็ยังท�ำให้เฟิงกุยอวิ๋นที่เคยบังเอิญได้เห็นรูปโฉมจริง
ของนางจิตใจสั่นไหวไปชั่วขณะ
ในสมองเฟิงกุยอวิ๋นมีความคิดหนึ่งวาบผ่าน หากนางกลับคืน
รูปโฉมเดิมแล้วท�ำตะบึงตะบอนใส่ขา้ เช่นนี้ นัน่ จะน่าหลงใหลสักเพียงใด!
ทว่าเฟิงกุยอวิน๋ เป็นคนใจเย็นมาแต่ไหนแต่ไร เพียงไม่นานความคิด
เหลวไหลพวกนี้ก็ถูกกดลงไป เขากล่าวยิ้มๆ "ข้าจะหักใจท�ำร้ายเจ้า
จนพิการได้อย่างไร อย่าได้ถ่วงเวลาอีกเลย"
เห็นนางลังเลไม่ขยับเสียที เยีย่ หรูเหนียนจึงใช้มดี สัน้ กรีดไปบนแขน
ของชาวนา เลือดสดๆ พุ่งทะลัก ชาวนาที่ทั้งกลัวทั้งเจ็บพลันร้องโหยหวน
ออกมา
* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักเปรียบดวงตาที่กลมโตว่า
เหมือนเมล็ดซิ่ง
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ฉินโยวโยวไม่มีทางเลือก อยู่ในสภาพเช่นตอนนี้ ต่อให้นางใช้แผน
สาวงามก็ดูไม่ค่อยเข้าที
นางใช้มือหนึ่งเก็บขวดยาบนเกวียนขึ้นมาก่อนหันหน้าไปพูดกับ
เฟิงกุยอวิน๋ อย่างเคียดแค้น "ข้าดืม่ ยาแล้ว ท่านก็ตอ้ งปล่อยท่านลุงท่านนี้
ไปอย่างปลอดภัย หากกลับค�ำก็อย่าหวังว่าข้าจะท�ำอะไรให้ท่านเลย!"
เฟิงกุยอวิ๋นเหลือบมองชาวนาที่ร้องโหยหวนผู้นั้นปราดหนึ่ง ก่อน
โบกพัดในมือพลางเอ่ยว่า "วางใจได้ ก็แค่คนบ้านนอกทีไ่ ร้ความสลักส�ำคัญ
คนหนึ่ง ถ้าเจ้าเชื่อฟัง ข้าย่อมจะปล่อยคนไป"
ฉินโยวโยวดึงจุกขวดออก นางเงยหน้าแล้วดื่มยาในขวดรวดเดียว
จนหมดต่อหน้าเฟิงกุยอวิ๋น จากนั้นก็ใช้มือข้างหนึ่งโยนขวดคืนกลับไป
จวบจนบัดนี้เฟิงกุยอวิ๋นยังคงรักษาระยะห่างกับฉินโยวโยวอย่าง
ระมัดระวัง สองตาไม่ปล่อยให้ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ของนาง
หลุดรอดไปแม้แต่นิดเดียว
ฉินโยวโยวร่างกายโงนเงน พลันกุมหน้าท้องแล้วทรุดลงกับพื้น
"ท่าน...ท่านให้ข้าดื่มอะไร! ปวดยิ่งนัก..." สีหน้านางแทบจะซีดเผือดลง
ในชั่วพริบตา เลือดสดไหลจากมุมปาก
เฟิงกุยอวิน๋ ใบหน้าเปลีย่ นสีในฉับพลัน แต่ไม่นานก็ยมิ้ เย็นขึน้ มาอีก
"โยวโยว เจ้าคิดจะหลอกข้าใช่หรือไม่ ทีข่ า้ ให้เจ้าดืม่ เป็นแค่ยาสลบเท่านัน้
เจ้าหลอกข้าไม่ได้หรอก"
ฉินโยวโยวไม่ได้ตอบค�ำ ทั้งร่างนางสั่นไม่หยุด รูจมูก รูหูค่อยๆ
มีเลือดไหลออกมา สีเลือดดูด�ำคล�้ำผิดปกติ ชัดเจนว่าถูกพิษร้ายแรง
เข้าแล้ว!
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พรูด! ละอองเลือดพ่นออกจากปากฉินโยวโยว แล้วนางก็หงายหลัง
ล้มลงกับพื้นทันที
เฟิงกุยอวิ๋นยิ้มไม่ออกในที่สุด อาการเลือดไหลออกเจ็ดทวารเช่นนี้
ไม่มที างเสแสร้งได้เป็นอันขาด ฉินโยวโยวมีความหมายต่อเขาอย่างมาก
หากนางตายไปเช่นนี้...เขาไม่ลังเลอีก พุ่งตัวมาถึงข้างกายฉินโยวโยว
ก่อนอุ้มนางขึ้น ยื่นมือไปจับชีพจรตรงคอนาง
ชีพจรนางเต้นอ่อนและสับสนอย่างยิ่ง นางถูกพิษร้ายแรงจริงๆ!
ไฉนจึงเป็นเช่นนี้! ของที่เขาให้นางดื่มคือ 'ผงเมามาย' ที่เป็นแค่
ยาสลบแท้ๆ หรือว่าก่อนหน้านีน้ างจะกินยาอะไรทีม่ ฤี ทธิข์ ดั กับผงเมามาย
ลงไป หรือจะเป็นยอดฝีมือแคว้นเซียงเยวี่ยผู้ลึกลับที่ช่วยนางไว้คนนั้น
เล่นลูกไม้อะไรกับตัวนาง
ความคิดนับร้อยนับพันโฉบผ่านในใจเฟิงกุยอวิ๋น เขาพลันนึก
เรื่องหนึ่งขึ้นมาได้...
แม้คนที่ช่วยฉินโยวโยวไว้จะรู้ถึงค่าตัวที่แท้จริงของนาง แต่ต้อง
เคยเห็นรูปโฉมจริงของนางแล้วแน่นอน วันก่อนทีท่ า่ เรือถึงได้ลงมือสังหาร
ทูตพิเศษขุนนางแคว้นตัวลีอ่ ย่างโจ่งแจ้งเลือดเย็นเพือ่ นางเช่นนัน้ เห็นได้วา่
อีกฝ่ายให้ความส�ำคัญต่อนางอย่างยิง่ ยวด แล้วจะตัดใจปล่อยนางจากมา
ตามล�ำพังในเช้าเมื่อวานได้อย่างไร
ระหว่างที่เขาตกใจระคนสงสัยอยู่นั้น ตรงหน้าก็มีแสงสีเงินวาบขึ้น
เขาเพียงโบกพัดบังช่วงคอไว้ได้ทันอย่างฉิวเฉียด ก่อนรีบถอยกรูดไป
เกือบจั้ง แต่น่าเสียดายที่ยังไม่อาจหลบพ้นได้ทั้งหมด บนตัวเจ็บปวด
รวดร้าวเป็นระลอก ไม่รู้มีเข็มเงินแทงเข้ามาในตัวกี่เล่มกัน
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หากเขามิได้มตี บะของผูฝ้ กึ ยุทธ์ขนั้ หกทีม่ กี ารตอบสนองรวดเร็วกว่า
คนธรรมดาเป็นร้อยเท่า การโจมตีในระยะใกล้เพียงนีก้ ค็ งท�ำให้ทงั้ ร่างเขา
พรุนเป็นตะแกรงได้เลย จุดส�ำคัญของร่างกายเขาล้วนมีเกราะคุ้มกาย
ป้องกันไว้ ทว่าฝ่ามือและแขนกลับมิอาจหลบเลี่ยงได้
หลังฉินโยวโยวที่เดิมทีแกล้งสลบอยู่ในอ้อมแขนเฟิงกุยอวิ๋นโจมตี
ส�ำเร็จ นางก็ลืมตาพลิกตัวกลิ้งหนีอย่างรวดเร็วราวกับบิน
แม้เฟิงกุยอวิ๋นจะโกรธอย่างที่สุด แต่เขายังคงอดกลั้นไม่ลงมือ
โจมตีนาง
เยี่ยหรูเหนียนเห็นเช่นนี้ก็โกรธเกรี้ยวเหลือประมาณ อยากจะ
บิดคอชาวนาให้หัก คนอื่นๆ เองก็อยากกรูกันเข้ามาด้วยเช่นกัน
แต่กลับได้ยินฉินโยวโยวตวาดลั่น "อย่าขยับ! ถ้าเขาตาย เจ้านาย
พวกเจ้าก็ต้องลงหลุมไปด้วย!"
คนชุดด�ำอย่างพวกเยีย่ หรูเหนียนเคยเข้าร่วมการตามจับฉินโยวโยว
มาก่อน ล้วนจดจ�ำกลอุบายประหลาดที่มีไม่หมดไม่สิ้นของนางได้ดี
ครั้นถูกนางตวาดก็ถึงกับหยุดมือจริงๆ
ฉินโยวโยวจับเกวียนประคองตัวขึ้นมานั่งตัวตรง มองเฟิงกุยอวิ๋น
พลางพูดอย่างเย็นเยียบ "ท่านคงไม่ได้คิดว่าที่ข้ากินพิษล่อท่านมาก็
เพื่อจะลองใช้เข็มเย็บผ้าพื้นบ้านของเมืองปากุยกับตัวท่านหรอกนะ"
เฟิงกุยอวิ๋นขับลมปราณก่อนจะสะบัดแขน เข็มเย็บผ้าทุกเล่มที่
แทงเข้าไปในร่างเขาก็ลอยกลับออกไปปักลงในกรวดหินดินทรายบนพื้น
เขามองเข็มเงินที่ดูไม่มีสิ่งใดผิดปกติปราดหนึ่ง ก่อนพูดเสียงเข้ม
"บนเข็มของเจ้าคงไม่ใช่ยังมีพิษอีกหรอกนะ"
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"หากไม่มี ข้าจะยอมสิ้นเปลืองแรงครั้งใหญ่ด้วยการแทงท่าน
หลายเข็มไปไย อีกประเดี๋ยวก็ต้องถูกท่านจับตัวไปอีกอยู่ดี ไยข้าต้อง
เปลืองแรงเช่นนั้น" ฉินโยวโยวแย้มยิ้มงามหยาดเยิ้ม ยกมือโยนยา
ลู ก กลอนเม็ ด เล็ ก เม็ ด หนึ่ ง เข้ า ปาก จากนั้ น ก็ เ ช็ ด เลื อ ดด� ำ ที่ อ อกจาก
ปาก หู และจมูก
เมื่อครู่ฉินโยวโยวถูกพิษจริงๆ เพียงแต่นั่นเป็นพิษที่นางเตรียม
มาเอง นางเห็นแล้วว่าเฟิงกุยอวิ๋นไม่มีทางตกหลุมพรางง่ายๆ แต่ก็
ไม่มีทางตัดใจปล่อยให้นางตายไปเช่นกัน ดังนั้นถึงได้กล้าท�ำเช่นนี้
เวลาที่พิษนี้ก�ำเริบจะน่ากลัวยิ่ง ทว่านับตั้งแต่พิษก�ำเริบจนถึงตาย
อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งก้านธูป* เพียงพอให้นางลอบท�ำร้าย
เฟิงกุยอวิ๋นจนเสร็จแล้วค่อยกินยาแก้เม็ดเมื่อครู่นี้ลงไป
ส่ ว นยาที่ เ ฟิ ง กุ ย อวิ๋ น บั ง คั บ ให้ น างดื่ ม นั้ น ฉิ น โยวโยวถื อ โอกาส
ตอนที่นางกระอักเลือดพ่นออกมาปนกับเลือดไปแล้ว ไม่มีทางไหลลง
กระเพาะแม้แต่หยดเดียว
เฟิงกุยอวิ๋นไม่รู้สึกแม้แต่น้อยว่าร่างกายตนเองมีอาการถูกพิษ
แต่ที่ฉินโยวโยวพูดมาก็ไม่ได้ไร้เหตุผลเสียทีเดียว เขาแค่นเสียงเย็น
ก่อนเอ่ยว่า "ถูกพิษก็ช่าง ขอเพียงเจ้าอยู่ในมือข้าก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหา
ยาแก้ไม่ได้"
"ในตัวข้าไม่มียาแก้ ต�ำรับยาแก้อยู่ในสมองข้า วันนี้ท่านไม่ปล่อย
ข้ากับท่านลุงท่านนัน้ จากไปอย่างปลอดภัย ข้าก็ได้แต่ตายตกไปพร้อมกับ
ท่านแล้ว แต่ข้าสามารถท�ำให้ท่านตายอย่างไร้ข้อข้องใจได้ พิษที่ท่าน
* ก้านธูป เป็นค�ำเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�ำราว่าประมาณครึง่ ชัว่ โมง บางต�ำราว่า 1 ชัว่ โมง
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ได้รับชื่อว่า 'เที่ยงทะลุล�ำไส้' เป็นพิษของยอดยุทธ์หมื่นพิษ ซึ่งอาจารย์ใช้
'ผีเสือ้ มารฟ้า' ไปแลกมา ไม่รวู้ า่ ท่านจะมีปญ
ั ญาไปขอยาแก้จากยอดยุทธ์
หมื่นพิษหรือไม่"
ฉินโยวโยวยิ้มกว้างพลางกล่าวต่อ แม้สภาพร่างกายของนางจะ
อ่อนแอไร้ใดเทียม แต่กลับปิดแววสาแก่ใจในดวงตาไว้ไม่มิด "พิษชนิดนี้
จะซ่อนอยู่ในร่างกายครึ่งเดือนถึงค่อยเริ่มก�ำเริบ ยามปกติจะดูเหมือน
ไม่มีอาการใดๆ แต่ครั้นถึงเที่ยงวันและเที่ยงคืน ความเจ็บปวดก็จะมา
รวมตัวกันที่จุดตันเถียนในฉับพลัน ท�ำให้คนปวดท้องดั่งถูกบิดล�ำไส้
แต่ละครั้งจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆ จนแทบอยากควักล�ำไส้ออกมาให้รู้แล้ว
รู้รอด ทว่าผู้ที่ถูกพิษชนิดนี้จะมิได้ตายเพราะพิษ แต่ล้วนเจ็บปวดจนตาย
มีบา้ งเหมือนกันทีแ่ หวกหน้าท้องตนเองแล้วดึงล�ำไส้และอวัยวะภายในอืน่ ๆ
ออกมาจนตาย"
วาจานั้นกล่าวออกมาได้น่าสะพรึงกลัวยิ่ง ต่อให้เป็นคนใจเย็น
อย่างเฟิงกุยอวิ๋นก็ยังอดมีสีหน้าเขียวคล�้ำไม่ได้
พวกเยี่ ย หรู เ หนี ย นร้ อ นรนกั ง วลใจตั้ ง แต่ ไ ด้ ยิ น ฉายายอดยุ ท ธ์
หมืน่ พิษแล้ว ครัน้ ได้ยนิ ฉินโยวโยวบรรยายเป็นฉากๆ อย่างน่าสยดสยอง
ไร้ใดเทียมอีก พวกเขาก็ยิ่งมองหน้ากันเลิ่กลั่กไม่กล้ากระท�ำการบุ่มบ่าม
เฟิงกุยอวิ๋นสองจิตสองใจ อาจารย์ของฉินโยวโยวมีสายสัมพันธ์
อันดีกับยอดยุทธ์หมื่นพิษอยู่บ้างจริงๆ ยอดยุทธ์หมื่นพิษเองก็เคยสนใจ
อาวุธลับร้ายกาจอย่างผีเสื้อมารฟ้ามาก เขาไม่แน่ใจว่าฉินโยวโยวเพียง
แค่ปั้นเรื่องขู่หรือเป็นเรื่องจริงกันแน่
บัดนีส้ ตรีตวั น้อยได้ถกู ท�ำลายตบะไปหมดสิน้ แล้ว วันหน้ายังมีโอกาส
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ให้จบั นางอีกมาก ไม่คมุ้ ทีจ่ ะเอาชีวติ ของตนเองมาเสีย่ ง แต่ถา้ จะปล่อยนาง
จากไปทั้งอย่างนี้ เขาก็ไม่เต็มใจอย่างที่สุด
สองฝ่ายยังคงคุมเชิงกัน ตกอยูใ่ นสภาพไม่มใี ครยอมถอยอีกครัง้ ...
ฉินโยวโยวมีสีหน้าสงบเยือกเย็นมั่นใจในตนเองก็จริง ทว่าภายใน
ใจนางนัน้ ร้อนรนจนแทบจะกระอักเลือดออกมาอีกครัง้ แล้ว แม้นางจะกิน
ยาแก้ได้ทันเวลา แต่พิษที่กินลงไปก่อนหน้านี้ยังคงสร้างความเสียหาย
ให้แก่ร่างกายนางไม่น้อย หากยังมีตบะเหมือนเมื่อก่อนย่อมไม่มีอะไร
ให้ต้องกลัว ทว่าบัดนี้นางสู้ไม่ได้แม้แต่สตรีอ่อนแอธรรมดาทั่วไป ขืนยัง
ยื้อกันต่อไปเช่นนี้ ฝ่ายที่ทนไม่ไหวย่อมจะเป็นนางเอง
หากเฟิงกุยอวิ๋นคิดใคร่ครวญแล้วพบช่องโหว่อะไรขึ้นมา ไม่ยอม
ตกหลุมพรางของนาง เช่นนั้นก็ยิ่งแย่กว่าเดิม!
โชคดีทเี่ ฟิงกุยอวิน๋ มิใช่พวกตัดสินใจชักช้า "ข้าปล่อยพวกเจ้าไปก็ได้
แต่ต�ำรับยาแก้เล่า"
ฉินโยวโยวลอบโล่งอก เบื้องหน้ายังคงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่เปลี่ยน
"หลังข้าปลอดภัยแล้วย่อมจะให้คนส่งไปให้ท่านเอง ท่านก็แค่อยาก
จับตัวข้าเท่านั้นมิใช่หรือ ถ้าข้าฆ่าท่านตาย มีหรือส�ำนักเฟิ่งเสินจะ
ไม่ตามล่าข้าอย่างไม่ตายไม่ยอมเลิกรา ข้าไม่โง่จนรนหาที่ตายให้ตนเอง
หรอก"
เฟิงกุยอวิน๋ มองฉินโยวโยวนิง่ อยูช่ วั่ อึดใจหนึง่ ก่อนเอ่ยว่า "ดี! ตกลง
ตามนี้ โยวโยว รักษาตัวให้ดี ไม่นานพวกเราจะได้พบกันอีกแน่"
ฉินโยวโยวถูกเฟิงกุยอวิ๋นมองจนหนังศีรษะชาหนึบ นางแอบแค่น
เสียงในใจ คงต้องรอให้มีเคราะห์หนักสักแปดชาติถึงจะพบท่านอีกครั้ง!
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เฟิงกุยอวิ๋นโบกมือ ก่อนน�ำคนชุดด�ำทั้งแปดคนหายลับไปกลางป่า
ข้างทางอย่างรวดเร็วราวกับบินเฉกเช่นยามมา
คนชุดด�ำหนึ่งในนั้นพูดขึ้นอย่างอดไม่ไหว "นายท่าน พวกเรา
จะปล่อยนางเด็กนั่นไปเช่นนี้จริงๆ หรือขอรับ!"
เฟิงกุยอวิ๋นเม้มปากไม่ตอบ
"เมื่อครู่มีคนอยู่บริเวณใกล้ๆ! เป็นยอดฝีมือที่เจอที่ท่าเรือเมื่อ
สองวันก่อน!" เยี่ยหรูเหนียนพูดเสียงเข้ม ยามเอ่ยถึงเหยียนตี้ เสียงเขา
ก็แหบแห้งขึ้นมาอย่างยากระงับ
เฟิงกุยอวิน๋ เองก็รสู้ กึ ได้เช่นกันว่ามียอดฝีมอื ร้ายกาจลอบสังเกตการณ์
อยู่ไม่ไกล ถึงจ�ำต้องปล่อยตัวคนไปโดยไม่ลังเล
ที่นี่อยู่ในอาณาเขตแคว้นเซียงเยวี่ย พวกเขาย่อมกระท�ำการได้
ไม่สะดวกเท่ายามอยู่ที่แคว้นตัวลี่ อีกอย่างด้วยก�ำลังความสามารถของ
พวกเขาเก้าคนย่อมไม่มีปัญญาไปสู้ซึ่งหน้ากับยอดฝีมือลึกลับรวมถึง
บรรดาลูกน้องของคนผู้นั้นที่เยี่ยหรูเหนียนพูดถึง
ถ้ามิใช่เพราะเหตุนี้ พวกเขาก็คงไม่อดทนรอให้ฉินโยวโยวไปจาก
เมืองปากุยแล้วค่อยลงมือหรอก
ฉิ น โยวโยวรู ้ สึ ก ว่ า ตนเองปวกเปีย กไร้ เ รี่ ย วแรงไปทั้ ง ร่ า ง นาง
วิงเวียนศีรษะ แม้แต่แรงจะยืนขึ้นมาก็ยังไม่มี ชาวนาที่รอดตายมาได้
ผู้นั้นยิ่งตกใจหนัก ได้แต่กุมแผลบนแขนนั่งตัวสั่นอยู่กับพื้น
นางนวดขมับ หยิบทองสองสามแผ่นจากในกระเป๋าเงินมาโยนไป
ตรงหน้าชาวนาก่อนเอ่ยว่า "ท่านลุง ท�ำให้ท่านตกใจซ�้ำยังได้รับบาดเจ็บ
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เช่นนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆ ท่านรับทองไว้แล้วรีบจากไปเถอะ"
ชาวนาเก็บทองขึ้นมาอย่างเซ่อซ่า มองฉินโยวโยวที่สภาพดูย�่ำแย่
อย่างที่สุดเล็กน้อย พอนึกถึงการคุ้มครองที่เมื่อครู่นี้นางมีต่อเขาก็แข็งใจ
จากไปทั้งอย่างนี้ไม่ลงอยู่บ้าง แต่ครั้นนึกถึงความโหดเหี้ยมของคนร้าย
เหล่านั้นก็ให้หวาดกลัวเหลือประมาณ สุดท้ายก็ตะกายขึ้นเกวียนหนีไป
อย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรสักค�ำ
เกวียนเทียมวัวยังจากไปได้ไม่ไกล ทางด้านหลังก็มีเสียงล้อรถ
และฝีเท้าม้าดังมาจากทิศทางของเมืองปากุย คนขีม่ า้ สิบกว่าคนห้อมล้อม
รถม้างามโอ่อ่าคันหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่หัวมุมถนนหลวง พริบตาเดียว
ก็มาหยุดลงเบื้องหน้าฉินโยวโยว
บุรษุ ชุดสีเขียวครามผูห้ นึง่ เดินลงมาจากรถ ขมวดคิว้ มองฉินโยวโยว
ที่นั่งอยู่บนพื้นก่อนเอ่ยว่า "นี่มันเรื่องอะไร"
ฉินโยวโยวไม่หือไม่อือ นางเงยหน้ามองเขาเป็นครู่ใหญ่ จวบจน
มองเห็นเหลียงลิ่งผู้มีผมขาวทั้งศีรษะเดินตามมาด้านหลังถึงได้แน่ใจ
ในฐานะของเขาในที่สุด
โชคร้ายจริงๆ! นางเพิ่งบอกลาคนเขาเมื่อวันก่อน เพิ่งข้ามวัน
ได้พบกันอีกนั้นก็ช่างเถอะ แต่เหตุใดต้องเป็นตอนที่นางอยู่ในสภาพ
ตกยากดูทุลักทุเลเพียงนี้ด้วย
ยังดีที่ตอนนี้นางแปลงโฉมแล้ว เขาน่าจะจ�ำนางไม่ได้
ฉินโยวโยวลอบนึกดีใจ แต่คดิ ดูอกี ทีกท็ อ้ ใจขึน้ มาอีก มินา่ เฟิงกุยอวิน๋
ถึงได้จากไปอย่างไม่ลังเลเช่นนั้น คงเป็นเพราะรู้สึกได้ว่ามีบุรุษผู้นี้อยู่
ด้านหลัง ตอนนี้นางมีสภาพเช่นนี้แล้ว หากเฟิงกุยอวิ๋นย้อนกลับมา
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เล่นงานอีกนางคงได้ตายอนาถแน่ ดูทา่ การอาศัยพึง่ พิงผูม้ พี ระคุณท่านนี้
น่าจะปลอดภัยกว่า
ไม่ว่าเขาเป็นปีศาจร้ายอะไรก็ไม่มีเวลาให้สนใจแล้ว ดีชั่วอย่างไร
เขาก็ไม่มเี จตนาร้ายต่อนาง ความจริงได้เป็นเครือ่ งพิสจู น์แล้ว อย่างน้อย
อยู่ข้างกายเขาชั่วคราวย่อมจะปลอดภัยกว่านางอยู่คนเดียว
อาจารย์เคยบอกว่า 'อยูต่ อ่ หน้าเรือ่ งใหญ่อย่างความเป็นความตาย
ศักดิ์ศรีหน้าตาอะไรล้วนแต่เป็นเรื่องเลื่อนลอยทั้งสิ้น'
"ผูม้ พี ระคุณ ข้าคือฉินโยวโยว รบกวนท่านช่วยข้าอีกสักครัง้ ได้หรือไม่"
ฉินโยวโยวถามอย่างน่าสงสารเป็นหนักหนา
สาวน้อยนางนีช้ า่ งรูก้ ารควรมิควรยิง่ นัก! ในใจเหยียนตีม้ คี วามขบขัน
ผุดขึ้นมา แต่ครั้นคิดถึงว่าเมื่อครู่ฉินโยวโยวจ�ำเขาไม่ได้เป็นครู่ใหญ่ก็
รู้สึกไม่ชอบใจอยู่บ้าง จึงจ้องนางเงียบๆ โดยไม่พูดอะไร
ฉินโยวโยวถูกเขามองจนแทบจะเสแสร้งต่อไปไม่ได้แล้ว อาการ
ตกค้างจากพิษก็ตีขึ้นมาระลอกแล้วระลอกเล่าจนนางทนต่อไปไม่ไหว
กระอักเลือดสดๆ ออกมา บุรุษตรงหน้าตลอดจนทิวทัศน์รอบๆ เริ่ม
พร่าเลือนหมุนคว้าง
แขนอันอบอุน่ คูห่ นึง่ พลันโอบรอบร่างของนางไว้ นางถูกอุม้ ขึน้ ตัวลอย
เสียงอันราบเรียบเป็นท�ำนองเดียวของเหยียนตี้ดังขึ้นเหนือศีรษะ "เจ้ามี
สภาพเช่นนี้จะให้คนจ�ำได้อย่างไร"
นี่ก�ำลังเหยียดหยันในคราวเคราะห์จนมีสภาพตกอับของนางหรือ
ก�ำลังชมว่าวิชาแปลงโฉมของนางร้ายกาจกันแน่ ฉินโยวโยวสติพร่าเลือน
นางรู้สึกเพียงว่าอ้อมอกที่ตนแอบอิงอยู่นั้นอบอุ่นและสบายอย่างยิ่ง
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ถึงกับลืมไปชั่วขณะว่าตนเองถูกบุรุษอุ้มต่อหน้าธารก�ำนัล
เพี ย งไม่ น านฉิ น โยวโยวก็ ถู ก อุ ้ ม ขึ้ น รถม้ า ภายในรถรองด้ ว ย
ฟูกหนา ยังมีหมอนอิงอ่อนนุ่มอวบอ้วนอีกจ�ำนวนมาก พอร่างฉินโยวโยว
จมอยู่ท่ามกลางพวกมันแล้วก็เหมือนได้พ้นนรกขึ้นสวรรค์ในเวลาเพียง
ชั่วประเดี๋ยวเดียว ท�ำให้นางไม่อยากขยับเขยื้อนโดยสิ้นเชิง
ความรูส้ กึ อบอุน่ แผ่มาจากหน้าอก ฉินโยวโยวหรีต่ าด้วยความสบาย
จนแทบอยากระบายลมหายใจออกมา
ทว่า...หน้าอก?!
นางลืมตาขึน้ ทันที มองเห็นฝ่ามือข้างหนึง่ ของเหยียนตีก้ ำ� ลังทาบที่
หน้าอกของนางอยู่จริงๆ! มืออีกข้างก็ 'บังเอิญ' โอบนางไว้ในอ้อมแขน
พอดิบพอดี
นะ...นะ...นี่มันอะไรกัน! ฉินโยวโยวอ้าปากพะงาบ อยากจะปัด
กรงเล็บหมาป่าข้างนั้นของเขาที่เอาเปรียบนางอย่างโจ่งแจ้งให้พ้นตัว
รวมถึงประณามท่าทางลามกของเขาอย่างจริงจัง
แต่ครัน้ สายตามองเห็นใบหน้าปราศจากอารมณ์ของเหยียนตี้ นาง
ก็หยุดความคิดนั้นทันที คนเขาก�ำลังรักษาอาการบาดเจ็บให้นางอย่าง
ซื่อตรง ไม่ได้มีความคิดจะลวนลามนางเลยสักนิดกระมัง มีค�ำกล่าวว่า
ผู้เป็นหมอมีใจดั่งบุพการี ส�ำหรับปัญหาส�ำคัญถึงชีวิตอย่างการรักษา
อาการบาดเจ็บนี้ไม่สมควรห่วงเรื่องชายหญิงมีความแตกต่าง
ใช่นางคิดมากไปอีกแล้วหรือไม่ ผู้อื่นช่วยนางด้วยความหวังดี แต่
นางกลับกล่าวหาว่าคนเขาเป็นหมาป่าราคะ นี่จะไม่รู้ดีรู้ชั่วเกินไปแล้ว!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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