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"โยวโยว!"

ท�ำอย่ำงไรดี ข้ำถึงกับคิดถึงเหยียนตี้จนเกิดหูแว่วแล้ว

"โยวโยว..."

ไม่ใช่แค่หูแว่ว แม้แต่ภำพหลอนก็ปรำกฏออกมำแล้ว!

ท่ามกลางสายลมหนาว เงาร่างสงูใหญ่อนัคุน้เคยค่อยๆ เข้ามาใกล้ ยังคงเป็นใบหน้าทีบ่ึง้ตึง 

ไร้อารมณ์นั้น ในดวงตาเดิมท่ีมีแววแย้มย้ิมอ่อนโยน ทว่าแววแย้มย้ิมน้ันยิ่งใกล้ย่ิงจางลง ขณะ 

คนเดินมาถึงตรงหน้านางก็เปลี่ยนเป็นแววกรุ่นโกรธโดยสิ้นเชิงแล้ว

หวัคิว้ทีเ่ดมิทียังนบัว่าคลายอยู่ของบรุษุขมวดมุน่ขึน้มา เขาเอ่ยถามเสยีงเข้ม "สหีน้าท่าทางน้ี

ของเจ้าคืออะไร จ�าข้าไม่ได้อีกแล้วรึ!"

ข้ำมหีรอืจะจ�ำไม่ได้ ฉนิโยวโยวย้ิมโง่งมออกมาด้วยความดีใจ "ท่านคือเหยียนต้ี เหยียนหย่งเล่อ"

"หญิงไม่ดีที่ไร้จิตส�านึกทั้งยังความจ�าสั้น!"

เหยียนตีป้ระคองใบหน้าฉนิโยวโยวขึน้จบูรมิฝีปากทีเ่ผยรอยย้ิมนัน้ไว้ ดดูดงึขบเลยีกลบีปาก

อ่อนนุ่มของนางแรงๆ
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คำ�นำ�

ในทีส่ดุราชันใต้อาณัติเล่ม 4 ซึง่เป็นเล่มจบกม็าอยูใ่นมอืของท่านนักอ่านแล้ว

นะคะ ส�าหรับเร่ืองน้ีนอกจากความรักของพระ-นางทีเ่ป็นหวัใจหลกัแล้ว ตวัประกอบ

ขนปุกปุยอย่างกระต่ายจอมหลงทางช่างกิน ม้าซื่อๆ ผู้เป็นพี่เลี้ยงกระต่าย และ 

เจ้านกเอี้ยงที่เหมือนอีกาช่างเจรจาก็มีบทบาทเด่นไม่แพ้ฉินโยวโยวกับเหยียนตี้เลย 

ความรักจะเดินหน้าหรือถูกขัดขวางต้องเลียบเคียงถามทั้งสามเลยค่ะ แอบกระซิบ 

นิดหน่ึงว่าใครทีเ่คยอ่าน 'ต�านานรักอสรูร้าย' มา อาจคุน้เคยกบัตวัละครหนึง่ในเล่มน้ี

ส�าหรับเล่มน้ีการศึกระหว่างแคว้นตัวลี่กับแคว้นเซียงเยวี่ยก�าลังดุเดือด  

ฉินโยวโยวที่ติดสอยห้อยตามเหยียนตี้กลายเป็นบุคคลที่หลายแคว้นจ้องตาเป็นมัน  

มีนางเหมอืนได้ครอบครองใต้หล้า ทว่าความคดิของฉนิโยวโยวกลบัอยูท่ีก่ารเลือ่นข้ัน

สัตว์วิเศษของตนเองและการตามหาอาจารย์ผู้สาบสูญ

นอกจากรวมใต้หล้าเป็นหน่ึงแล้ว เหยยีนต้ียงัต้องช่วงชิงกับทกุสิง่อย่างเพือ่เป็น 

ทีห่นึง่ในสายตาฉนิโยวโยว มาร่วมตดิตามกนัค่ะว่าเหยยีนตีจ้ะชิงพืน้ทีใ่นใจภรรยาตนเอง

เช่นไร และจะมีอปุสรรคใดบ้างมาทดสอบความรักของพวกเขาทัง้คูอ่กี เชิญติดตาม 

บทสรุปของราชันใต้อาณัติได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฉินโยวโยว ศิษย์คนเดียวของมือเทพเนรมิตฉีเทียนเล่อ มีรูปโฉม 

  งดงาม เช่ียวชาญด้านวิชากลไก จดจ�าใบหน้าคนไม่ได้  

  เป็นคนชอบเอาแต่ใจ

✱  เหยียนตี ้ ช่ือรองหย่งเล่อ ต�าแหน่งเซิ่งผิงชินอ๋อง เป็นน้องชาย 

  ของฮ่องเต้แคว้นเซียงเยวี่ย วรยุทธ์ล�้าเลิศ ไม่เคยพ่าย  

  เอาแต่ท�าใบหน้านิ่งไร้ความรู้สึกตลอดวัน

✱ ฉีเทียนเล่อ ยอดปรมาจารย์ด้านกลไก ถูกขนานนามว่า 'มอืเทพเนรมติ 

  ฉีเทียนเล่อ' เป็นอาจารย์ของฉินโยวโยว

✱ อี้เสี่ยวฮุย สัตว์วิเศษของฉินโยวโยว เป็นกระต่ายหิมะหลงทาง  

  สขีาวเทา มกีระเป๋าหน้าท้องวเิศษ ชอบกนิทกุสิง่อย่าง  

  เอาแต่ใจ ขี้แย

✱ กวาต้าจุ่ย นกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธ์ิ ลักษณะภายนอกเหมือนอีกา 

  มากกว่านกเอี้ยง เชี่ยวชาญการหาข่าว ชอบกินสมอง 

  และไขกระดูกของงูกับแมลง

✱ จู้อวิ๋นเฟย สตัว์วเิศษของเหยยีนตี ้ม้าแดงตวัใหญ่ มสีายเลอืดของ 

  กิเลน วิ่งเร็วมาก

✱ เฮ่อซีเฉา เมธาจารย์ซว่ีกวง ศิษย์คนเล็กของเจียงหรูเลี่ยน 

  แห่งส�านักเฟิ่งเสิน เป็นองค์ชายเจ็ดของแคว้นตัวลี่
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✱ เฟิงกุยอวิ๋น ผู้ฝึกยุทธ์ข้ันหก เป็นคนของส�านักเฟิ่งเสิน ชอบสวม 

  ชุดสีขาว คอยไล่ล่าฉินโยวโยว
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เป็นอีกราตรีที่ผ่านไปอย่างเร่งร้อน มีเพียงคนหมู่น้อยที่รู้ว่าภายใน 

ป่าเขาซึ่งดูสงบนั้นได้มีหลายร้อยชีวิตถูกฝังลงไปแล้ว ทหารแคว้นตัวลี ่

ทีม่หีน้าทีจ่ดุไฟตามจดุต่างๆ ในป่าถูกฆ่าตายเรียบ บรรดาถ่านและน�า้มนั

ถูกเก็บไปหมด เหล่าทหารเดนตายท่ีดกัซุม่รอเปิดกับดกัปลดิชพีระหว่างทาง 

ก็ถูกยอดฝีมือที่ปรากฏตัวกะทันหันล้อมสังหารจนสิ้นเช่นกัน

เช้าวันถัดมา กองทหารช่างเริ่มตัดต้นไม้ถางทาง สามวันให้หลัง  

ทัพใหญ่ของเหยียนตี้ก็เคลื่อนพลผ่านป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลท่ีแต่เดิม 

เต็มไปด้วยกับดักปลิดชีพน้ีไปได้อย่างปลอดภัย บุกตรงไปถึงเมืองเจิ้นซี

อันเป็นเมืองยุทธศาสตร์ส�าคัญบริเวณใจกลางหูโจวแล้ว

แผนการหลายชั้นของแคว้นตัวลี่ล้มเหลวไม่เป็นท่า ยังไม่ทันได้ 

ข่าวดว่ีาเผาทพัใหญ่แคว้นเซยีงเยว่ียส�าเรจ็ ก็มข่ีาวร้ายว่าทัพอกีฝ่ายยกมา

ประชดิเมอืงแล้ว

37
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ราชันใต้อาณัติ 4

กองก�าลงัรกัษาเมอืงเจิน้ซเีผชญิหน้ากับปืนใหญ่เป็นสบิๆ กระบอก

ล้อมเมอืง ถูกย่ืนค�าขาดว่าหากไม่ยอมจ�านนภายในหนึง่วนัก็จะยิงปืนใหญ่

ถล่ม

เดมิทีทางเมอืงเจิน้ซยัีงลงัเล แต่หลงัจากเหยียนตีส้ัง่ให้คนยิงปืนใหญ่

ไปทางประตูเมืองหน่ึงนัด จนท�าให้พ้ืนที่ท่ีอยู่ไม่ไกลจากหน้าประตูเมือง

ระเบดิเป็นหลมุไหม้เกรยีมขนาดใหญ่ แม่ทัพภายในเมอืงก็เปิดประตเูมอืง

ยอมจ�านนในเวลาหนึง่ชัว่ยาม

เหยียนต้ีน�ากองทหารหาญเข้าเมืองมาแล้วก็ท�าตามกฎท่ีปฏิบัติ 

มาตลอดทาง จบัตัวแม่ทัพขนุนางระดับสงูไว้ ไม่ได้ริบอาวุธและชดุเกราะ

ของกองก�าลังรักษาเมืองแต่แยกคุมตัวพวกเขาไว้ในสถานท่ีอื่น แล้ว

เปลี่ยนเอาทหารของแคว้นเซียงเยว่ียมาเป็นกองก�าลังรักษาเมืองแทน 

ส่วนท่ีเหลือก็เหมือนเดิมทุกอย่าง ทัพใหญ่สองแสนตั้งค่ายอยู่นอกเมือง

เป็นส่วนใหญ่ มีค�าสั่งห้ามไม่ให้ทหารท้ังต�าแหน่งสูงต�่าออกปล้นสะดม

รบกวนชาวบ้าน ให้ท�าเพียงขนทรพัย์สนิและเสบยีงกว่าค่อนในคลงัของเมอืง

มาเสริมให้กองทัพ แล้วตกรางวัลแก่เหล่าทหาร

ฉินโยวโยวเองก็เข้ามาพักในจวนเจ้าเมืองเจ้ินซีเช่นกัน เหยียนตี้ 

ไม่วางใจเหล่าบริวารเดิมของจวน จึงให้เหลียงลิ่งกับขันทีเพียงไม่ก่ีคน 

คอยปรนนิบัติ

จู้อว๋ินเฟยอยากจะเอาใจเสี่ยวฮุย ทุกวันจึงออกไปเดินซื้อของกิน 

สดใหม่รสเลศิสารพัดอย่างกลบัมาให้มนักิน ทัง้ยังเค้นสมองคดิหาถ้อยค�า

ไพเราะมาเอ่ยชมมัน แม้เสี่ยวฮุยจะยังไม่ชอบม้าเช่นเดิม แต่พอได้กิน 

ของดีจ�านวนมาก ได้ฟังค�าพูดดีๆ มากมาย ในท่ีสุดมันก็กล�้ากลืนฝืนใจ
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หยุดถากถางเอ่ยวาจาเหน็บแนมจู้อวิ๋นเฟย

สามวันทีฉ่นิโยวโยวพักอยู่ทีเ่มอืงเจิน้ซ ี ต้าจุย่ทีอ่ยู่ว่างไม่มอีะไรท�า 

ก็ออกไปเตร็ดเตร่ข้างนอก สืบข่าวลือต่างๆ กลับมาบอกแก่ฉินโยวโยว 

และเสี่ยวฮุย

วันน้ีเขาออกไปแต่เช้า ตกเทีย่งก็บนิกลับมาเร็วกว่าปกต ิ เขาน�าข่าว

กลบัมาด้วยข่าวหนึง่...เฟิงกุยอว๋ินบอกว่าคนสกุลเฟิงอาจจะได้ทีอ่ยู่ทีแ่ท้จรงิ

ของมอืเทพเนรมติฉีเทียนเล่อมาแล้ว เวลานีก้�าลงัพาพวกเมธาจารย์ซว่ีกวง

จากส�านักเฟิ่งเสินมุ่งหน้าไปยังแคว้นเล็กแห่งหนึ่งทางทิศใต้

ต้าจุ่ยที่ออกไปแต่เช้าบังเอิญเห็นขีดสัญลักษณ์พิเศษที่เฟิงกุยอวิ๋น 

ท�าไว้ในย่านการค้า เขานึกแปลกใจจงึบนิไปด ูผลคือได้พบกับเฟิงกุยอว๋ิน 

บดันีอ้กีฝ่ายก�าลงัพักอยู่ในบ้านชาวบ้านแห่งหนึง่ซ่ึงอยู่ทางใต้ของเมอืง

ท่ีอีกฝ่ายไม่ได้มาหาตรงๆ แต่ใช้วิธีลดเลี้ยวเช่นน้ีติดต่อพวกเขา  

ก็ด้วยกลัวจะถูกเหยียนตี้จับได้

ฉนิโยวโยวกับต้าจุย่คดิดเูลก็น้อยก็เข้าใจในความกังวลของเฟิงกุยอว๋ิน

เหยียนตี้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของส�านักเฟิ่งเสินรวมถึง

สมาชิกคนส�าคัญของสกุลเฟิงแห่งซีเหออย่างใกล้ชิดโดยตลอด ข่าวนี ้

เขาไม่มทีางไม่รู ้ แต่ในเวลานี ้ ไม่ว่าด้วยเหตผุลส่วนตวัหรอืส่วนรวม เขา

ล้วนไม่อาจแบ่งพลังกายพลังใจมาติดตามเรื่องนี้มากเกินไปได้ และ 

ย่ิงไม่มีทางปล่อยให้ฉินโยวโยวไปตามหาอาจารย์ ฉะนั้นเพ่ือเล่ียง 

ความยุ่งยาก เป็นไปได้มากว่าเขาจะคิดหาทกุวิธีมาปิดบงัไม่ให้ฉินโยวโยว 

รู้เรื่อง

เฟิงกุยอวิน๋เพิ่งจากไปได้ไม่กีว่ัน จู่ๆ ก็ย้อนกลับมาเช่นนี้ เหยียนตี้
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ต้องคาดเดาได้แน่นอนว่าเขามาเพ่ือบอกข่าว ถ้าเขามุ่งมาขอพบถึง 

จวนเจ้าเมืองตรงๆ นอกจากไม่มีทางได้เจอฉินโยวโยว ยังจะถูกคนของ 

เหยียนตี้เฝ้าคุมทุกฝีก้าวเพื่อกันไม่ให้เขาส่งข่าวไปถึงฉินโยวโยวด้วย

"ข่าวน้ีไม่รู้ว่าจริงมากน้อยเพียงไร กลัวแต่ว่าจะเป็นข่าวโคมลอย 

ที่ส�านักเฟิ่งเสินปล่อยออกมาอีก เพราะคิดจะล่อเจ้าออกไปให้จับตัว"  

ต้าจุ่ยตีปีกสองสามทีอย่างกลัดกลุ้มหงุดหงิดอยู่บ้าง

ความเป็นไปได้นี้มีสูงยิ่งนัก!

หากเป็นเมือ่ก่อน ฉนิโยวโยวคงขอให้เหยียนตีช่้วยตรวจสอบข่าวนี ้

ให้แน่ชดัก่อน นางจงึค่อยตดัสนิใจว่าจะท�าเช่นไร ทว่าบัดน้ี...นางยังเชือ่ใจ 

เหยียนตี้ได้อีกหรือ

"เหยียนต้ีบอกว่าวันมะรืนจะเริ่มเดินทางออกจากเมืองเจิ้นซี  

วันพรุ่งนี้ข้าจะหาทางไปพบพ่ีอว๋ิน ปรึกษากับเขาสักหน่อยว่าควรท�า 

เช่นไร" ฉินโยวโยวตัดสินใจก่อนกล่าว

ต้าจุ่ยเองก็เห็นว่าตอนน้ีท�าได้เพียงเท่าน้ี จงึบนิไปส่งข่าวให้เฟิงกุยอว๋ิน 

นดัแนะสถานท่ีพบหน้า

เช้าวันรุง่ขึน้ ฉนิโยวโยวอ้างว่าอยู่ในกองทพัมาหลายวัน อยากออกไป

เดนิเทีย่วเล่น เหยียนต้ีให้จูอ้ว๋ินเฟยไปกับพวกนางด้วยอย่างไม่วางใจ

ฉนิโยวโยวกับเฟิงกุยอว๋ินนดัพบกันภายในร้านขายเสือ้ชือ่ดงัแห่งหน่ึง

ในเมอืง นางจะลองเสือ้ จูอ้ว๋ินเฟยจงึไม่อาจตามไปด้วยได้ ซ�า้เส่ียวฮยุยัง 

ลากเขาให้มาช่วยมนัเลอืกผ้าตัดเสือ้อีก

นอกร้านขายเสื้อแห่งนี้ไม่รู้มีองครักษ์ลับซุ่มอยู่เท่าไรบ้าง ต่อให้ 

Page �������������� 4.indd   10 9/6/2563 BE   09:20



11

เอ ๋อเหมย

ฉินโยวโยวอยากจะแอบหนีออกไปก็มิใช่เรื่องง่ายดายเพียงนั้น

มิหน�าซ�้าจู้อว๋ินเฟยยังรู้สึกว่าการจับตามองเส่ียวฮุยก็ถือว่ามีค่า 

เท่ากัน ถึงอย่างไรฉินโยวโยวก็ไม่มีทางทิ้งเสี่ยวฮุยแล้วหนีไปได้ ดังน้ัน 

เขาจึงปล่อยให้นางไปลองชุดที่ห้องด้านหลังเพียงล�าพัง

ฉินโยวโยวให้สาวใช้ในร้านพาเดินมาถึงห้องเล็กท่ีด้านหลัง  

เฟิงกุยอวิ๋นก็รออยู่ที่นั่นแล้ว

ครั้นเขาเห็นฉินโยวโยวก็ลุกขึ้นยืนก่อนเอ่ยว่า "โยวโยว ข่าวของ 

สกุลเฟิงเป็นท่านพ่อข้าลอบส่งออกมา เชือ่ได้ว่าเป็นความจรงิเกินเจด็ส่วน 

คนสกุลเฟิงออกเดินทางได้ห้าวันแล้ว จากความเร็วในการเดินทางของ

พวกเขา อย่างมากอีกเจ็ดแปดวันก็คงจะถึงแคว้นหนานผู่ ได้ข่าวว่า

อาจารย์เจ้าเหมือนจะเคยบาดเจ็บหนัก ท�าให้จ�าเรื่องในสมัยก่อน 

ไม่ค่อยได้ คหบดีคนหนึ่งของแคว้นหนานผู่ได้ช่วยเขาไว้ เขาท�าของเล่น

แปลกใหม่ให้คหบดีผู ้นั้นหลายชิ้น ก่อนจะถูกน�าไปถวายผู้ปกครอง 

แคว้นหนานผู่ บังเอิญคนของสกุลเหวินแห่งยอดเขาซย่าอว๋ินมาพบเข้า 

ถึงได้มีข่าวออกมา"

ในมอืคนสกุลเหวินมภีาพเหมอืนของฉเีทยีนเล่ออยู่ ทัง้ยังเคยมคี�าสัง่

ให้แต่ละสาขาออกค้นหาที่อยู่ของฉีเทียนเล่อ การจะจดจ�าฉีเทียนเล่อได้ 

ก็ถือเป็นเรือ่งปกติ

จากท่ีนีไ่ปยังแคว้นหนานผู ่ ต่อให้ฉนิโยวโยวจะออกเดนิทางในทนัที 

เร่งอย่างเต็มก�าลังแล้วก็ยังต้องใช้เวลาเป็นสิบวันกว่าจะไปถึง

"หรือจะให้ข้าพาต้าจุ่ยเร่งเดินทางไปก่อนดี พอได้ข่าวแน่ชัดแล้ว 

ค่อยมาวางแผนหลังจากนี้กัน" เฟิงกุยอวิ๋นออกความคิด
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นีก็่เป็นวิธีท่ีไม่เลว...ฉนิโยวโยวก�าลงัจะตอบ กลบัได้ยินเสยีงเหยียนต้ี

พูดขึน้ว่า "ไม่ต้องหรอก มสิูเ้จ้าอยู่ท่ีน่ีแล้วบอกข้ามาว่าคนของส�านกัเฟ่ิงเสนิ 

มีแผนการเช่นไรจะดีกว่า"

เหยียนตี้ผลักประตูเดินเข้ามาพร้อมกับพูดไปด้วย เขาก้าวยาว 

มาหยุดอยู่ข้างกายฉินโยวโยว มองเฟิงกุยอวิ๋นอย่างเย็นเยียบ

"ทะ...ท่านมาอยู่นี่ได้อย่างไร" ฉินโยวโยวตกใจอย่างมาก

เฟิงกุยอว๋ินมองเหยียนต้ีด้วยสีหน้าซับซ้อน ก่อนมองฉินโยวโยว

ปราดหนึ่ง ท่าทางเหมือนอยากพูดอะไร

"กลับไปกับข้า" เหยียนตี้กุมมือฉินโยวโยวไว้ จะพานางจากไป

ทุกการกระท�าของฉินโยวโยวล้วนมีคนคอยรายงานเหยียนต้ีเสมอ 

แต่ไหนแต่ไรมานางก็ไม่ได้ชอบเดินเท่ียวเล่นสักเท่าไร และย่ิงไม่ค่อย 

มีความอดทนกับเรื่องเลือกอาภรณ์พวกน้ี ทันทีที่เหยียนตี้ได้ยินว่านาง 

จะพาสัตว์วิเศษสามตัวไปร้านขายเสื้อก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติ

เมธาจารย์ซว่ีกวงมีตบะไม่อ่อนด้อย ยากย่ิงท่ีเหยียนตี้จะจับ 

ความเคลื่อนไหวของเขาได้อย่างแน่ชัด แต่บรรดาคนสกุลเฟิงแห่งซีเหอ 

กลบัไม่เหมอืนกัน ระยะนีพ้วกเขาไม่ได้มคีวามเคลือ่นไหวผดิแปลกมากนัก  

ถึงข่าวของเฟิงกุยอวิ๋นจะหลอกฉินโยวโยวได้ ทว่ากลับหลอกเขาไม่ได้

"ไม่กลับ" แม้ฉินโยวโยวจะไม่มั่นใจว่าข่าวที่เฟิงกุยอวิ๋นบอกมานั้น

เป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่ถ้านางถูกเหยียนตี้พากลับไปเช่นนี้ เกรงว่า 

เฟิงกุยอวิ๋นจะต้องโชคร้ายมากกว่าโชคดีแน่นอน

หากต้องเปรยีบเทยีบกันระหว่างสองคนน้ี นางยอมเชือ่เฟิงกุยอว๋ิน 

ดีกว่า อย่างน้อยเขาก็ไม่เคยหลอกลวงนาง ในขณะที่เหยียนตี้น้ันท�าได้ 
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ทุกอย่างโดยไม่เลือกวิธีการ

"เรื่องที่เขาบอกล้วนเป็นเรื่องโกหก ระยะนี้สกุลเฟิงแห่งซีเหอ 

มิได้มีความเคลื่อนไหวผิดแปลกใดๆ" เหยียนตี้พูดเสียงเข้ม

ฉินโยวโยวไม่สนใจเขา เพียงแต่หันหน้าไปมองเฟิงกุยอวิ๋น

เฟิงกุยอวิ๋นหัวเราะเสียงขื่นทีหน่ึง "ข้าไม่มีหลักฐานใดมาพิสูจน ์

ค�าพูดของข้าได้จริงๆ เดิมทีข้าก็ไม่ได้คิดจะพาโยวโยวไปเส่ียงอันตราย 

อยู่แล้ว หากเซิ่งผิงชินอ๋องไม่เชื่อค�าข้าก็ไม่เป็นไร ข้าไปสืบข่าวกับต้าจุ่ย 

ให้แน่ชัดแล้วค่อยคิดวางแผนก็ได้"

ก ่อนเหยียนตี้ปรากฏตัว เฟ ิงกุยอวิ๋นก็ออกความเห็นเช ่นนี้  

ฉินโยวโยวได้ยินเขาบอกมาเช่นเดิมอีกก็ยิ่งเชื่อว่าเขาพูดความจริง นาง

ออกแรงสะบดัมอืเหยียนตีท้ิ้งก่อนเอ่ยว่า "ท่านไม่อยากให้ข้าไปหาอาจารย์ 

ก็ช่างเถอะ แต่ผู้อื่นจะช่วยข้าก็ไม่ได้เชียวหรือ"

นี่ชัดเจนว่าเชื่อเฟิงกุยอว๋ินแต่ไม่เชื่อข้าแล้ว? เหยียนตี้โมโหจน

ใบหน้าเขียวคล�า้ พูดน�า้เสยีงยะเยือก "หากต้าจุย่ไปกับเขาแล้วตกอยู่ในมอื

คนส�านกัเฟ่ิงเสนิ รายต่อไปก็คอืเจ้า ผูอ้ืน่พูดมาไม่เท่าไร เจ้าก็หลงเชือ่แล้ว?  

แค่เอ่ยถึงอาจารย์เจ้า เจ้าก็ไม่สนใจอะไรท้ังสิน้ สมองเจ้าหายไปอยู่ทีใ่ด

แล้ว!"

ฉนิโยวโยวเดือดดาลย่ิง "ใช่ส ิข้ามนัหลอกง่ายน่ี! แต่ข้ายอมให้ผูอ้ืน่

หลอกยังดีกว่าถูกท่านหลอก!" พูดพลางดงึเฟิงกุยอว๋ินหนัหลังจะเดินหนไีป

มองเห็นฉินโยวโยวเดินผ่านไปเช่นน้ี มือของเหยียนต้ีก็ขยับน้อยๆ 

สุดท้ายกลับยังคงมิได้ยื่นออกไป

สตรนีางนีร้นหาทีต่ายโดยแท้! ไม่ว่าข้าดต่ีอนางเพียงไรก็ไร้ประโยชน์ 
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นางไม่ยอมเชือ่ข้าอกีแล้ว ยอมเชือ่เฟิงกุยอว๋ินท้ังท่ีเห็นชดัว่ามปัีญหา แต่ 

ไม่ยอมเชือ่ข้าผูเ้ป็นสาม!ี

ในเมือ่นางไร้ไมตรเีช่นนี ้ ไฉนข้าต้องฝืนรัง้นางไว้ด้วยเล่า นางไม่เพียง 

ไม่ซาบซึ้งต่อข้า แต่กลับย่ิงคับแค้นข้า ดูถูกข้า ย่ิงเหยียบย�่าน�้าใจข้า 

ตามอ�าเภอใจ

สองมือเหยียนตี้ก�าเป็นหมัดแน่น เบือนหน้าหนีไม่มองเงาหลัง 

ที่เดินห่างออกไปอย่างไร้เยื่อใยของฉินโยวโยวอีก

"เจ้านาย นายหญิงพาต้าจุ่ยกับเสี่ยวฮุยไปแล้ว ขะ...ข้าจะไปตาม 

พวกนางกลับมา" เสียงร้อนใจของจู้อวิ๋นเฟยดังขึ้นริมโสต

"ไม่ต้องแล้ว ปล่อยพวกนางไปเถอะ" เหยียนต้ีคล้ายได้ยินตนเอง

บอกกับจู้อวิ๋นเฟยเช่นนี้

"แต่ว่า..."

"กลับไปค่ายทหารนอกเมือง" เหยียนตี้หันหลังกลับด้วยท่าทาง 

แข็งท่ือ พาจู้อว๋ินเฟยเดินออกจากร้านขายเส้ือ ก้าวเท้ายาวจากไปใน

ทิศทางตรงกันข้าม

เมืองเจิ้นซีเป็นเมืองยุทธศาสตร์ส�าคัญของหูโจว มีขนาดใหญ่โต 

ทั้งยังมีประชากรจ�านวนมาก เหยียนตี้ที่อารมณ์งุ่นง่านไม่รู้เดินมานาน

เท่าไร ครั้นพลันเงยหน้ามองกลับพบว่าตนเองเดินมาถึงหน้าประตูเมือง 

โดยไม่รู้ตัวแล้ว

ในเมือ่ฉนิโยวโยวทะเลาะจนแตกหักกับเขา นางก็ต้องไปจากเมอืง

พร้อมกับเฟิงกุยอวิ๋นแน่นอน เวลาน้ีต่อให้ยังไม่ได้ออกจากเมือง แต่ 

เกรงว่าคงอกีไม่นานแล้ว ขอเพียงนางไปจากเมืองเจิน้ซ ี เขาอยากพบนางอกี 
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ก็เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญแล้ว ยังไม่กล่าวถึงว่านางจะตกอยู่ในก�ามือ

ของส�านักเฟิ่งเสินหรือไม่ ต่อให้นางโชคดีหนีรอดได้ก็คงไม่มาปรากฏตัว 

ต่อหน้าเขาอีก

หากเขาปล่อยมือ ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาระหว่างเขากับ 

ฉินโยวโยวก็จะจบสิ้นลงจริงๆ แล้ว ไม่ว่านางจะเป็นหรือตาย ชีวิตนี ้

อาจจะไม่มีวันได้พบกันอีก...

ในใจเหยียนตี้พลันเกิดความหวาดหวั่นอย่างแรงกล้า

"ถ่ายทอดค�าสั่งข้า ปิดประตูเมืองใหญ่น้อยทั้งหมดของเมืองเจิ้นซี

เดีย๋วน้ี ห้ามฝ่าฝืน!" เสยีงตวาดลัน่ดังก้องไปทัง้เมอืงแทบจะโพล่งออกมา

โดยไม่ผ่านการไตร่ตรอง

นายทหารรักษาประตูเมืองล้วนเป็นคนสนิทของเหยียนตี้ จู ่ๆ  

ได้ยินเสยีงตวาดลัน่ประหน่ึงฟ้าร้องนีก็้คิดว่าในเมอืงเกิดเร่ืองร้ายแรงอะไร 

จึงรีบสั่งทหารใต้บังคับบัญชาให้ปิดประตู

น่าเสยีดายทียั่งช้าไปชัว่เสีย้วเวลา ไม่นานเหยียนตีก็้ได้รบัรายงานว่า

เพียงชัว่ครูก่่อนเขามคี�าสัง่ให้ปิดเมอืง ฉนิโยวโยวกับเฟิงกุยอว๋ินได้ออกไป 

จากเมอืงเจิน้ซแีล้ว

ฉินโยวโยวกับเฟิงกุยอวิ๋นมีรูปโฉมโดดเด่น ทหารรักษาเมือง 

จ�านวนมากล้วนจดจ�าได้แม่น

ครัน้ได้รูข่้าวน้ี หวัใจเหยียนต้ีก็เหมอืนถูกคว้านเป็นรใูหญ่ในพรบิตา 

เขายืนเหม่อลอย ไม่พูดไม่จาอยู่ภายในจวนเจ้าเมือง

ฉินโยวโยวเดินตามเฟิงกุยอว๋ินมาถึงนอกเมืองแล้วก็ยังสามารถ
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ได้ยินเสยีงตวาดลัน่ของเหยียนต้ี ฝีเท้าอดจะชะงกัลงไม่ได้ ต้าจุย่บนิลงมา

เกาะบนไหล่นาง พูดงึมง�าว่า "อนัท่ีจรงิเขาแยแสเจ้าย่ิง"

เสี่ยวฮุยแค่นเสียงก่อนเอ่ยว่า "โยวโยวมีประโยชน์ต่อเขาเพียงน้ี  

เขาต้องแยแสแน่ล่ะ"

"ไม่ต้องพูดแล้ว พวกเราไปกันเถอะ" ฉินโยวโยวส่ายศีรษะก่อน 

ออกเดินมุ่งหน้าไปต่อ

เฟิงกุยอว๋ินมองดทู่าทางเซือ่งซมึหลบุตาไม่พูดไม่จาของฉนิโยวโยว

มาตลอดทาง สีหน้าเขาเปลี่ยนไปมาหลายรอบ ในท่ีสุดก็ใช้มือหนึ่ง 

จับแขนนางไว้ ท�าท่าจะพาเดินกลับไป

"พี่อวิ๋น ท่านท�าอะไร" ฉินโยวโยวมองเฟิงกุยอวิ๋นอย่างงงงัน

"โยวโยว ขออภัยด้วย ข้าหลอกเจ้า ท่านพ่อข้าถูกพวกเขากักตัวไว้ 

เพราะฉะนัน้...เจ้ารบีกลบัไปหาเหยียนต้ีเถอะ" เฟิงกุยอว๋ินคล้ายตดัสินใจ

ได้เด็ดขาดแล้ว จึงพูดออกมารวดเดียว

ฉินโยวโยวกับเสี่ยวฮุยและต้าจุ่ยก�าลังไม่รู้ว่าควรตอบสนองเช่นไร

ก็พลันได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ "เฟิงกุยอว๋ิน ข้านึกแล้วเชียวว่าเจ้าเป็น 

พวกโลเล แต่สายไปแล้ว ฮ่าๆ"

เสยีงหัวเราะนุ่มนวลดจุลมวสันต์ดงัข้ึน ทว่าฉนิโยวโยวกับเฟิงกุยอว๋ิน

ได้ยินแล้วกลบัรูส้กึเหมอืนตกลงไปในโพรงน�า้แข็ง

เป็นเมธาจารย์ซวี่กวง!

ฉนิโยวโยวตอบสนองอย่างรวดเรว็ นางใช้มอืหน่ึงโยนเส่ียวฮยุไปให้

ห่างตวั บอกมนักับต้าจุย่ว่า "รบีไป!" ก่อนจะเปิดการท�างานอาวุธลับในตวั 

โจมตไีปทางเมธาจารย์ซว่ีกวงทันที
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เมธาจารย์ซว่ีกวงพลาดท่าเพราะฝีมือฉินโยวโยวหลายครั้ง จึง 

ไม่กล้าประมาทนางแม้แต่เศษเสี้ยวแล้ว พร้อมกับที่นางเอ่ยปากพูด 

ก็โปรยผงสีเขียวสะท้อนแสงออกไปก�าใหญ่ ส่วนคนก็รีบผลุบตัวถอยไป

เช่นกัน

เคราะห์ดทีีเ่ขาหลบได้ไว มเิช่นน้ันเขาท่ีเป็นถึงราชนัยุทธ์ขัน้สบิเอด็ 

ก็ต้องถูกแทงเป็นรูพรุน

แม้อาวุธลับของฉินโยวโยวจะร้ายกาจ ซ�้าระยะน้ีตบะก็เพ่ิมข้ึนถึง

ขัน้แปดใกล้ข้ันเก้าเน่ืองจากช่วยกระจายพลงัให้เหยียนต้ี แต่ความสามารถ

ของตวันางก็ยังห่างชัน้กับเมธาจารย์ซว่ีกวงพอสมควร แม้อาศัยอาวุธลบั

ท�าให้อกีฝ่ายบาดเจบ็ได้ แต่การโจมตจีากอีกฝ่าย นางกลบัต้านทานไว้ไม่อยู่ 

โดยเฉพาะเมือ่เมธาจารย์ซวีก่วงชงิลงมอืก่อน สิง่ท่ีเขาใช้มใิช่แค่ลมปราณ

พลงัยุทธ์ แต่ยังมหีมอกพิษด้วย!

ฉินโยวโยวกับเฟิงกุยอว๋ินรีบกลั้นหายใจ แต่หมอกพิษเหล่าน้ัน

ร้ายกาจเกินไป เพียงแค่ถูกผิวหนังก็เริ่มออกฤทธิ์ทันที คนทั้งสองทรงตัว 

ไม่อยู่ ล้มลงกับพื้น

ในเวลาเดียวกัน ต้าจุ่ยกางปีกบินขึ้นสูง เสี่ยวฮุยก็ออกตัววิ่งตะบึง 

หนีไปทางเมืองเจิ้นซี สัตว์วิเศษทั้งสองหนีได้รวดเร็วอย่างที่สุดท้ังยัง 

ไม่มคีวามลงัเลเลยสกันิด

นับตัง้แต่พวกมนัตดิตามฉเีทียนเล่อศษิย์อาจารย์กไ็ด้รบัการอบรมว่า...

เมือ่เจอศตัรแูขง็แกร่งให้หนีไปให้ไกลก่อน จะหาคนส่งข่าวขอความช่วยเหลอืก็

ด ีรกัษาชวิีตรอดแล้วหาทางแก้แค้นทีหลงัก็ช่าง ไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามรัง้อยู่หา

ทีต่าย แล้วท�าให้พวกเขาศษิย์อาจารย์ต้องแบ่งสมาธิมาคุ้มครองพวกมนั
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แม้เมธาจารย์ซว่ีกวงจะคาดไม่ถึงว่าพวกมันจะหนีได้ปราดเปรียว

ว่องไวปานน้ี แต่ก่อนหน้านีเ้ขาก็ได้รูจ้ากปากเฟิงกุยอว๋ินถึงความสามารถ

การสบืข่าวของต้าจุย่แล้ว ทีค่ราวนีเ้หยยีนตีน้�าทหารบกุยึดเมอืงเจิน้ซไีด้

โดยไม่มีเลือดตกยางออก อีกทั้งเรื่องที่จู ่ๆ ฉินโยวโยวหายตัวไปจาก

ต�าหนักเย็นในวันนั้น คิดว่าน่าจะเป็นเพราะนกสมควรตายตัวนี้

ดังนั้นเขาจึงให้ยอดฝีมือดักซุ่มเล่นงานต้าจุ่ยอยู่บริเวณใกล้ๆ ก่อน

แล้ว ส่วนเสี่ยวฮุยนอกจากเรื่องกินก็ไม่มีความสามารถอื่น เจ้าตัวนี ้

ปล่อยมันไปได้ แต่ต้าจุ่ยจ�าเป็นต้องหยุดเอาไว้!

"จะหนีไปที่ใด!" ตาข่ายสีด�าสนิทขนาดใหญ่พลันปรากฏข้ึน 

เบื้องหน้าต้าจุ่ยและคลุมลงมายังตัวเขา

ตาข่ายใหญ่นี้ถักจากไหมทองด�ากับใยไหมเทพปั่นรวมกันออกมา 

เป็นสมบัติส�าคัญชิ้นหนึ่งของส�านักเฟิ่งเสิน พอถูกตาข่ายน้ีคลุมแล้ว  

ถึงจะเป็นราชันยุทธ์ขั้นสิบห้าก็ไม่มีปัญญาดิ้นหลุด

สองคนที่ถือตาข่ายล้วนเป็นราชันยุทธ์ขั้นสิบ การเคลื่อนไหวไม่ช้า

ไปกว่าต้าจุย่สกัเท่าไร ต้าจุย่ย่อมหลบไม่ทนั ด้วยความลนลานหัวจงึติดอยู่ใน

ตาข่าย

ทว่าราชันยุทธ์สองคนนั้นยังไม่ทันดีใจก็พลันเห็นต้าจุ่ยอ้าปาก 

พ่นเปลวไฟโชติช่วงลูกหนึ่งออกมา ตาข่ายทั้งปากลุกไหม้ในชั่วพริบตา 

เชอืกตาข่ายทีแ่ข็งแรงทนทานหาใดเทยีมถึงกับถูกเผาขาดไปกว่าค่อนทนัที

"อ๊าก!" ราชนัยุทธ์ทีซุ่ม่โจมตีต้าจุย่ร้องโหยหวนข้ึนพร้อมกัน สองมอื 

ทีจ่บัตาข่ายถูกความร้อนท่ีส่งมาจากตวัเชอืกลวกจนพอง ต่างโยนตาข่ายท้ิง

แล้วถอยไปหลายก้าวอย่างห้ามตนเองไม่ได้
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ต้าจุย่ลอดผ่านตาข่ายทีข่าดไปแล้วก็หันหน้ามาคดิจะพ่นไฟต่อ แต่

พ่นอยู่หลายทกีลบัมเีพียงน�า้ลายไม่ก่ีหยดออกมา ไม่มสีะเก็ดไฟอกีสักนิด

เมธาจารย์ซว่ีกวงเองก็รูส้กึคาดไม่ถึงต่อเร่ืองท่ีต้าจุย่พ่นไฟร้ายกาจ

เพียงน้ีออกมาได้ ยามนีต่้อให้เขาจะรวดเรว็มากเพียงใด แต่หากคดิจะจบั

สตัว์วิเศษสองตัวนัน้ก็คงเป็นไปได้ยากแล้ว พวกมนัจะต้องไปบอกข่าวแก่

เหยียนตีแ้น่นอน เรือ่งด่วนในเวลานีค้อืต้องพาตวัฉนิโยวโยวกับเฟิงกุยอวิน๋ 

ไปให้ไกลจากที่นี่เดี๋ยวนี้

แม้เมืองเจิ้นซีจะถูกแคว้นเซียงเยว่ียยึดไว้ได้ แต่สถานท่ีส่วนใหญ่

ในหูโจวยังคงเป็นของแคว้นตัวลี่ ขอเพียงไปจากบริเวณเมืองนี้ได้ ถึง 

เหยียนตี้จะร้ายกาจเพียงไรก็ท�าอะไรพวกเขาไม่ได้แล้ว

ต้าจุ ่ยออกแรงบินกลับจวนเจ้าเมืองอย่างสุดก�าลัง เขาโผเข้า 

ห้องโถงใหญ่โดยไม่รีรอ เพ่ิงจะเห็นเงาร่างเหยียนต้ีชัดเจนก็เริ่มร้อง 

เสยีงดงั "ช่วยด้วย แว้กๆๆ! ช่วยด้วย! โยวโยว โยวโยวถูกเมธาจารย์ซว่ีกวง 

จับไปแล้ว!"

เหยียนตี้เงยหน้ามองทันที "เจ้าว่าอะไรนะ!"

"ทะ...ทางตะวันตกของเมือง...พวกข้าเพ่ิงออกจากเมืองได้ราว 

ย่ีสิบกว่าหลี่ เมธาจารย์ซว่ีกวงก็โผล่มา..." ต้าจุ่ยพูดด้วยอาการหายใจ

ไม่ทัน

"พาข้าไป!" เหยียนตี้ลุกพรวดขึ้นมา ก่อนตรงไปทางประตูเมือง 

ทิศตะวันตก เมื่อเขากับต้าจุ่ยไปถึงนอกเมืองตรงจุดที่เจอกับเมธาจารย ์

ซวี่กวงก่อนหน้านี้ พวกฉินโยวโยวก็หายตัวไปนานแล้ว
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สีหน้าเหยียนตี้อึมครึม ต ้าจุ ่ยบินไปถามข่าวจากนกตัวอื่น 

ในบริเวณใกล้ๆ ก็รู้เพียงว่าเมธาจารย์ซว่ีกวงพาฉินโยวโยวมุ่งไปทางใต้

แล้ว มุ่งลงใต้อีกราวร้อยกว่าหลี่จะเป็นเมืองอีกเมืองของหูโจว หาก 

พวกเมธาจารย์ซว่ีกวงแปลงโฉมกันที่นั่น มีกองทัพและท่ีว่าการท้องถ่ิน

ของแคว้นตวัลีใ่ห้การคุ้มกันหลายชัน้ คิดจะหาพวกเขาให้เจอก็ไม่ต่างกับ

งมเข็มในมหาสมุทรแล้ว

"ท�าเช่นไรด"ี ต้าจุย่บนิวนรอบเหยียนต้ีหลายรอบด้วยความร้อนใจ

เหยียนตี้หลับตา บังคับให้ตนเองใจเย็นลง

เมธาจารย์ซวีก่วงจบัตวัฉนิโยวโยวไปไม่ใช่แค่จะจับนางเป็นตัวประกัน 

แต่จะเค้นถามความลับของปืนใหญ่บรรพบุรุษ หรือไม่ก็ให้ฉินโยวโยว 

ท�าอาวุธร้ายกาจให้พวกเขาด้วย ไม่ว่าอย่างไรก็คงไม่ท�าอนัตรายนางง่ายๆ

เขาจะต้องช่วยนางกลับมาได้แน่!

หลงัจากเมธาจารย์ซวีก่วงพาฉนิโยวโยวทีอ่ยูใ่นสภาพขยับเขย้ือนตวัไม่ได้

รดุเดนิทางมาได้พักใหญ่ก็มองเห็นเมอืงเมอืงหน่ึงอยู่เบือ้งหน้า ด้านหน่ึง 

ของถนนหลวงมรีถม้าคันหนึง่จอดรออยู่

นางกับเฟิงกุยอวิ๋นถูกยัดใส่ในรถ เพียงไม่นานรถม้าก็ว่ิงเข้าเมือง 

เลีย้วลดไปมาหลายเลีย้วจนเข้ามาในบ้านหลงัใหญ่แห่งหน่ึง ต่อจากนัน้ 

ก็มคีนมาเปลีย่นเสือ้ผ้าแปลงโฉมให้คนทัง้สอง ก่อนจะส่งตวัไปยังคฤหาสน์

อีกแห่ง

อาวุธลับในตัวฉินโยวโยวถูกบ่าวหญิงที่เปลี่ยนชุดให้นางริบไป 

จนหมดสิน้ เมธาจารย์ซว่ีกวงผนกึตบะของนางกับเฟิงกุยอวิน๋เสร็จก็มองนาง
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พลางพูดย้ิมๆ "อกีประเดีย๋วเซิง่ผงิชนิอ๋องจะต้องมาตเีมอืงนีแ้น่นอน เจ้าว่า 

ถ้าข้ามัดเจ้าไว้บนก�าแพงเมือง เขาจะกล้าใช้ปืนใหญ่บรรพบุรุษอะไรนั่น 

ยิงถล่มส่งเดชอีกหรือไม่"

"ไม่มีอะไรให้ไม่กล้านี่ หากเจ้าเป็นเขา จะเต็มใจถูกควบคุมเพราะ

สตรีนางหนึ่งหรือไม่เล่า" ฉินโยวโยวพูดด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบ

ฉินโยวโยวใจเย็นลงตัง้แต่อยู่ระหว่างการเดนิทางแล้ว ตนเองตกอยู่ใน

สภาพเช่นนี้ถือเป็นการพิสูจน์ได้พอดีว่าเหยียนต้ีพูดไม่ผิด นางเอาแต่ใจ 

ไร้เดียงสา ทั้งโง่ทั้งหลอกง่ายจริงๆ

นางถึงข้ันหวังให้เหยียนต้ีตัดเย่ือขาดใย อย่ามาช่วยนาง และก็ 

อย่าถูกผูอ่ื้นข่มขู ่นางแค้นใจตนเองท่ีท�าเร่ืองโง่ๆ ลงไปแล้วยังต้องให้ผู้อืน่

มาชดใช้

เมธาจารย์ซว่ีกวงพินจิดสูหีน้าเย็นยะเยือกของฉนิโยวโยวอย่างนึกสนใจ 

"สตรนีางอืน่ข้าย่อมไม่เต็มใจ แต่ถ้าสตรนีางนัน้เก่ียวพันถึงชวิีตของข้า หึๆ  

เช่นนั้นก็ต้องพิจารณาดูดีๆ แล้ว"

ฉนิโยวโยวรูต้วัดว่ีาตกอยู่ในมอืเมธาจารย์ซว่ีกวงย่อมไม่มเีรือ่งดอีะไร 

จงึคร้านจะเกรงใจเขา นางปรายตามองเขาปราดหน่ึงก่อนเอ่ยว่า "ควรต้อง

พูดว่าเจ้าเห็นข้าส�าคัญเกินไปหรอืว่าสมองใช้การได้แย่กว่าข้าด"ี

เมธาจารย์ซว่ีกวงไม่ได้ถูกฉินโยวโยวท�าให้มีโทสะ กลับย้ิมกว้าง 

เอ่ยถามว่า "สมองของข้าใช้การได้แย่อย่างไร เหยียนตีใ้ช้เจ้ากระจายพลงั 

เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือ"

"วิธีกระจายพลงัใช่ว่ามแีค่วิธีเดยีวน่ี เรือ่งคนย่ิงไม่จ�าเป็นต้องเป็นข้า

เท่านัน้ อาจารย์เจ้าไม่ได้บอกเจ้าหรอืไร" ฉนิโยวโยวยังคงปากแขง็
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นางไม่รู ้ว ่าเจียงหรูเลี่ยนรู ้เรื่องน�้าพุศักดิ์สิทธ์ิรวมถึงกฎเกณฑ์ 

อันยุ่งยากเหล่าน้ันมากน้อยเพียงไร แต่ในเมื่อเขาฝึกเคล็ดวิชาเดียวกับ 

เหยยีนตี ้ ทัง้ยังสามารถอยู่รอดปลอดภัยมาได้จนถึงตอนน้ี คดิว่าถ้ามใิช่ 

ใช้เกลด็น�า้ค้างแขง็อมตะมาปรบัเปลีย่นสภาพร่างกายสตรีท่ีมคีวามเหมาะสม

เพื่อช่วยกระจายพลังให้เขา ก็คงคิดวิธีกระจายพลังวิธีอื่นได้

เมธาจารย์ซวีก่วงย้ิม ก่อนย่ืนมอืมาลบูแก้มฉนิโยวโยว "คนงามแห่งยุค

เช่นนี้ ทั้งสามารถช่วยกระจายพลัง คลายห่วงให้เขาได้ ทั้งมีความรู้ 

ความสามารถอันล�้าเลิศด้านวิชากลไกช่วยเขาแย่งชิงใต้หล้า ข้าพนันว่า 

เขาตดัใจไม่ลงหรอก"

ฉินโยวโยวหลบมือเขา คร้านจะพูดอะไรให้มากความอีก เพราะ 

ต่อให้เมธาจารย์ซว่ีกวงจะผลักนางออกไปเป็นตัวประกันจริงๆ นางก็ 

ไม่มีปัญญามาห้ามอะไรได้

มิหน�าซ�้านางยังรู้สึกอยู่ตลอดว่าเขาคล้ายจะมีแผนการอื่น

อย่างน้อยยามแคว้นตวัลีต่กอยู่ในฐานะเป็นรองเช่นน้ี หากเปลีย่นเป็น 

คนอืน่จบันางท่ีเป็นตวัการใหญ่ได้ จะต้องเต้นเร่าๆ คดิหาวธีิระบายแค้น 

กับนางให้สาแก่ใจก่อนค่อยว่ากันอย่างแน่นอน

พวกทีใ่จเย็นมสีตหิน่อยก็ควรจะเค้นความลบัของปืนใหญ่บรรพบรุษุ

จากนางให้ได้โดยเรว็ท่ีสุด หรอืแม้แต่บงัคบัให้นางวาดแบบร่างอาวุธร้ายกาจ

ออกมา มใิช่มวัแต่ใช้ค�าพูดย่ัวแหย่อย่างเยือกเย็นไม่สะทกสะท้านอยู่ตรงนี้

เมธาจารย์ซว่ีกวงกวาดตามองเฟิงกุยอว๋ินที่เงียบกริบอยู่ด้านข้าง

ปราดหนึง่ ก่อนย้ิมอย่างไม่มเีจตนาดี "ทีไ่ด้พบพระชายาอกีครัง้ในคราวนี้ 

ยังคงต้องขอบคุณพ่ีอว๋ินท่านน้ี บัดน้ีเขาไม่มีประโยชน์อะไรต่อข้าแล้ว  
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ถือเสียว่าเป็นน�้าใจท่ีข้ามอบให้พระชายาแล้วกัน พระชายาต้องการ

จัดการเขาเช่นไรก็บอกมาได้เลย"

"ข้าจะท�าอะไรกับเขาก็ได้ท้ังน้ันหรอื" ฉนิโยวโยวเหลอืบมองเฟิงกุยอว๋ิน

เรยีบๆ ปราดหนึง่

เฟิงกุยอวิ๋นสีหน้าหม่นหมอง ทว่ากลับไม่มีท่าทีจะเอ่ยปากขอให ้

ยกโทษหรอืละเว้น เรือ่งมาถึงขัน้น้ี เขาท�าอะไรอกีก็ไม่มคีวามหมายแล้ว

"แน่นอน ต่อให้เจ้าต้องการแล่เน้ือเขาเป็นหมื่นชิ้น ข้าก็จะให้

สมปรารถนา" เมธาจารย์ซวี่กวงพูดอย่างใจกว้าง

"ปล่อยพวกเขาพ่อลูกจากไปอย่างปลอดภัยแล้วกัน" ฉินโยวโยว 

กล่าวอย่างสงบ

เฟิงกุยอวิ๋นอึ้งงัน แววละอายใจบนใบหน้ายิ่งเด่นชัดกว่าเดิม

"ช่างมใีจเมตตาโดยแท้ เจ้ายังเชือ่ค�าพูดเขาอกีหรอื หึๆ  ถ้าข้าบอกว่า

บดิาเขาไม่ได้อยู่ในก�ามอืข้า เขาช่วยหลอกเจ้ามาให้ข้าเพ่ือต�าแหน่งประมขุ

ของสกุลเฟิงเล่า?" เมธาจารย์ซวีก่วงมองฉนิโยวโยวด้วยสายตาทีก่�าลงัมอง

คนโง่เขลา

ฉินโยวโยวย้ิมฝืดเฝ่ือนก่อนเอ่ยว่า "เช่นน้ันก็ปล่อยเขาไปเถอะ  

ถึงอย่างไรถูกหลอกมากขึ้นหนึ่งครั้งหรือน้อยลงหน่ึงคร้ัง ผลลัพธ ์

ก็เหมือนกัน"

"โยวโยว ข้าไม่ได้..." เฟิงกุยอว๋ินรูว่้าการหลอกลวงของตนได้ท�าร้าย

หัวใจฉินโยวโยวเข้าแล้ว ทว่าเรื่องที่บิดาถูกกักตัวไว้ เขาไม่ได้หลอกนาง 

จริงๆ

ฉินโยวโยวมองเฟิงกุยอว๋ิน "อนัท่ีจรงิท่านโง่กว่าข้าเสยีอกี เอาแต่กังวล
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สารพัดอย่าง ท�าให้เรื่องง่ายๆ กลายเป็นเร่ืองซับซ้อน วันท่ีเหยียนตี ้

ช่วยข้าไว้แล้วพาข้ากลับเมืองจื่อเย่ีย อันที่จริงขอแค่ท่านหาคนผ่านทาง

สักคนมาร้องบอกพวกข้าดังๆ ว่า 'น่ีคือเซิ่งผิงชินอ๋อง' ข้าก็จะเข้าใจ 

เรื่องทุกอย่างเอง ยามอยู่ที่เมืองจื่อเย่ีย ท่านรู้ทั้งรู้ว่าเหยียนตี้มีใจให้ข้า  

ขอแค่ท่านขอความคุ้มครองจากเขาเป็นการลับก็ไม่ต้องคอยหลบซ่อน

หรอืหว่ันเกรงว่าจะถูกคนส�านกัเฟ่ิงเสนิจบัตัวแล้ว ท่านเห็นทีเ่ขาพยายาม

ผกูไมตรแีม้แต่กับสกุลจนิ ก็ควรจะรูแ้ล้วว่าเขายินดย่ิีงท่ีจะมคีนท่ีสามารถ

เหนี่ยวรั้งข้าไว้ได้เพิ่มขึ้น

เหมอืนกับคราวนี ้ ท่านเองก็บอกออกมาตามตรงได้ว่าท่านลงุของข้า 

ถูกพวกเขาจบัตวัไว้ คดิบบีให้ท่านล่อข้าจากไป เหยียนตีรู้ข่้าวนี ้คดิว่าคงจะ

วางหลมุพรางจบัคนผูน้ี้แล้ว ตราบใดทีม่เีขาอยูใ่นมอื เรือ่งแลกตวัท่านลงุ

กลับมาก็ท�าได้แทบจะแน่นอน"

ฉนิโยวโยวประหน่ึงว่าเปล่ียนเป็นคนละคนในทันใด ถ้อยค�าทีส่ัง่สอน

เฟิงกุยอว๋ินเป่ียมด้วยเหตุและผล ท�าเอาเขาเบือ้ใบ้หมดค�าพูด

"ท่านดูท่าทางฉลาดย่ิง แต่ไม่ว่าเรื่องใดล้วนมักจะคิดหน้าคิดหลัง

ลังเลตัดสินใจไม่ได้ ทั้งยังยอมศิโรราบต่ออ�านาจง่ายเกินไป อันท่ีจริง 

อย่างมากก็แค่ชีวิตเดียว อย่าว่าแต่เมธาจารย์ซว่ีกวงกระจอกๆ ผู้น้ีเลย  

ต่อให้เป็นยอดฝีมอืขัน้สบิแปดอย่างเจยีงหรเูลีย่นแล้วอย่างไร หรือแค่เพราะ 

เขามีตบะสูงส่งมากอ�านาจก็จะสามารถฆ่าท่านได้หลายรอบ?"

แม้ในใจฉินโยวโยวจะเข้าใจในความล�าบากใจของเฟิงกุยอวิ๋น  

และก็เชื่อว่าที่เขานึกเสียดายในตอนสุดท้ายแล้วคิดจะปล่อยนางไปน้ัน

ออกมาจากใจจริง ทว่ากลับไม่อาจไม่แค้นใจต่อเร่ืองท่ีเขาโลเลจนท�าให้ 
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นางตกอยู่ในก�ามือเมธาจารย์ซวี่กวงเช่นนี้

แปะๆๆ!

เมธาจารย์ซว่ีกวงปรบมอืก่อนกล่าวย้ิมๆ "พระชายากล่าวได้ตรงจดุ  

รู ้ได้ถนัดชัดแจ้งย่ิงนัก หากข้าบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ 

ล้วนเป็นเพียงแผนการ พ่ีอว๋ินของเจ้าไม่เคยทรยศข้า เจ้ายังอยากปล่อย

พวกเขาพ่อลูกไปอีกหรือ"

"ล�าบากพวกเจ้าพยายามวางแผนหลอกข้าเช่นนี ้ หากข้าไม่หลงกล 

ไหนเลยจะไม่เป็นการท�าให้พวกเจ้าเหน่ือยเปล่าเกินไป เจ้าไม่ต้องพูดมาก

แล้ว หากเจ้าจะกลบัค�าไม่ยอมปล่อยคน ก็ตามใจเจ้า" ฉนิโยวโยวย้ิมเยาะ

ตนเอง ก่อนเบือนหน้าหนีไม่พูดอะไรอีก

เมธาจารย์ซว่ีกวงโบกมอืให้เฟิงกุยอวิน๋อย่างหมดสนกุอยู่บ้าง ดดีนิว้

คลายผนึกบนตัวเขา ก่อนกล่าวว่า "เจ้าไปเถอะ พ่อเจ้าอยู่ท่ีสกุลเฟิง แต่ถ้า

พวกเขายังอยากเล่นลกูไม้อะไรอกี ข้าเองก็จดัการอะไรไม่ได้"

ความหมายก็คือบดิาของเฟิงกุยอว๋ินถูกคนสกุลเฟิงแห่งซเีหอกักตวั

ไว้ เมธาจารย์ซว่ีกวงยอมปล่อยพวกเขาไป แต่คนทางนั้นจะคิดท�าอะไร 

ก็บอกได้ยากแล้ว

เฟิงกุยอวิ๋นลุกข้ึนยืน มองฉินโยวโยวอย่างลึกซึ้งปราดหน่ึง ก่อน 

หมุนตัวก้าวจากไปเร็วๆ

เมธาจารย์ซว่ีกวงเอยีงศรีษะประเมนิมองฉนิโยวโยวได้ชัว่ครูก็่พลนั

พูดขึน้ย้ิมๆ "เจ้าน่าสนใจกว่าท่ีข้าคดิไว้มาก อาจารย์เหน็แล้วน่าจะย่ิงชอบ"

ฉินโยวโยวรู้สึกสะกิดใจ หรือว่าตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าคนวิปริตน่ีแค่

สะดุดใจในใบหน้า รวมถึงฐานะบุตรสาวเฟิงเหยาจีของนาง จึงอยากจะ
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มอบนางให้อาจารย์ของเขาโดยไม่มีจุดประสงค์อื่นจริงๆ?

ไม่ว่าอย่างไร ขอเพียงไม่ต้องเดือดร้อนไปถึงเหยียนตีก็้นบัเป็นข่าวดี 

ส่วนหลังจากได้พบเจียงหรูเลี่ยนแล้วชีวิตนางจะเป็นเช่นไร ก็ท�าได้เพียง 

คิดไปทีละก้าว

ตอนน้ีนางกลวัแต่ว่าเหยียนต้ีรวมถึงต้าจุย่กับเสีย่วฮยุจะมาช่วยนาง

อย่างไม่ถอดใจ

ฟังจากค�าของเมธาจารย์ซว่ีกวง เขาน่าจะกระจ่างแจ้งถึงข้อบกพร่อง

ในเคล็ดวิชาของเหยียนตี้ และจะต้องใช้นางเป็นเหยื่อล่อ หลังจากนั้น 

ค่อยวางหลมุพรางเล่นงานเหยียนต้ีอย่างแน่นอน

ต้าจุย่กับเสีย่วฮยุย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึง แค่ท้ังสองจะรักษาตัวรอดยังมปัีญหา 

หากหลบัหูหลบัตามาช่วยนางก็ไม่ต่างกับเอาตัวมารนหาท่ี

ในใจฉนิโยวโยวร้อนรุม่ราวถูกไฟแผดเผา ทว่าภายนอกกลบัพยายาม

แสดงท่าทางสขุุมเยือกเย็นออกมา

ย่ิงนางกลัวเท่าไร เมธาจารย์ซว่ีกวงก็จะย่ิงชอบใจ นางจ�าต้อง 

ใจเย็นเข้าไว้ และใคร่ครวญดูว่าจะหนีอย่างไร

ภายในเมอืงเจิน้ซ ี ข่าวเรือ่งพระชายาถูกเมธาจารย์ซว่ีกวงลกัพาตวั

ไปยังไม่มใีครล่วงรู ้ เหยียนต้ีทางหน่ึงเร่งมอืจดัการงานในกองทพั อกีทาง 

ก็ถ่ายทอดค�าสั่งให้สายลับท้ังหมดที่แฝงอยู่ในแคว้นตัวลี่สืบหาร่องรอย

ความเคลื่อนไหวของเมธาจารย์ซวี่กวง

จากจดุเกิดเหตุถึงเมอืงเจิน้ซมีทีางตรงเพียงเส้นเดยีว ต่อให้เสีย่วฮุย

เป็นจอมหลงทางอย่างไรก็ไม่มทีางหลงได้ ทว่าภายในเมอืงเจิน้ซมีถีนนหนทาง
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อยู่มากมายนัก การที่มันจะหาจวนเจ้าเมืองที่เหยียนตี้อยู่เจอ มีความ 

เป็นไปได้น้อยเหลือเกิน

เสี่ยวฮุยปรากฏตัวในกองทัพน้อยย่ิงนัก ทุกคนจึงไม่ค่อยรู ้ว่า 

พระชายายังมสีตัว์วเิศษเช่นนีอ้กีตวัหนึง่ ยามเหน็มนัระหว่างทางก็คงนกึว่า 

เป็นกระต่ายป่าทีห่นอีอกมาจากครวัของบ้านสกัหลงั ไม่ได้ให้ความสนใจ

เป็นพิเศษแน่

แล้วถ้ามันเอ่ยปากถามทาง มีแต่จะท�าให้ชาวบ้านธรรมดา 

ที่ไม่เคยเห็นสัตว์วิเศษตระหนกตกใจ

ต้าจุย่คดิถึงจดุน้ีได้ก็ร้อนใจจนมคีวันขึน้จากศีรษะ เขาลากจูอ้วิน๋เฟย 

ออกตระเวนตามหาเสี่ยวฮุยไปท่ัวเมือง ในที่สุดก็ได้รู้ข่าวจากพวกนกว่า 

หาเสีย่วฮยุพบในกองข้าวของท่ีตรอกเลก็แห่งหน่ึง

ขนบนตัวเสี่ยวฮุยเปื้อนไปด้วยโคลนเลน พอได้ยินเสียงจู้อว๋ินเฟย 

กับต้าจุ่ยมันก็พุ่งพรวดออกมาจากกองของ ถึงกับหลงลืมความเกลียด

ความกลวัท่ีมต่ีอจูอ้ว๋ินเฟยซึง่ร่างจรงิเป็นม้าไปทันใด โผเข้าไปในอ้อมแขนเขา

แล้วปล่อยเสียงร้องไห้โฮขึ้นมาทันที

เสี่ยวฮุยเห็นฉินโยวโยวถูกเมธาจารย์ซว่ีกวงจับตัวไปก็รีบร้อน 

จะกลับมาขอให้เหยียนตี้ตามไปช่วย ทว่าหลังมันมุดผ่านช่องว่างที่อยู่ 

ด้านล่างประตูเมืองเข้ามา ผลคือมันหลงทางอีกครั้ง

ชาวบ้านรายทางมองเห็นกระต่ายตัวอ้วนเพียงน้ี มีหลายคนที่ร้อง 

จะจับมันกลับไปท�าอาหาร

เสี่ยวฮุยนอกจากเรื่องที่มีฟันค่อนข้างแหลมคมและปากสามารถ

กลืนของขนาดใหญ่กว่าตัวมันได้หลายเท่าแล้ว ก็ไม่มีความสามารถ 

Page �������������� 4.indd   27 9/6/2563 BE   09:20



28

ราชันใต้อาณัติ 4

ในการป้องกันตัวอย่างอื่น มันได้แต่ว่ิงหลบซ้ายหลีกขวามาตลอดทาง 

ถึงได้หลบบรรดาคนที่ไล่ตามจะกินมันพ้น

หลังมันวิ่งมาส่งเดชไร้ทิศทางก็ย่ิงหาต�าแหน่งจวนเจ้าเมืองไม่พบ 

หากมใิช่จูอ้ว๋ินเฟยกับต้าจุย่ตามหามนัพบ มนัก็ไม่รู้จริงๆ ว่าควรท�าเช่นไร

เสีย่วฮยุท้ังร้อนใจเสียใจ ท้ังหวาดกลัวไร้ท่ีพ่ึง แม้แต่ต้าจุย่ทีย่ามปกติ 

คอยออกความคดิให้มนักไ็ม่อยู่ข้างกาย แค่เวลาสัน้ๆ เพียงไม่ถึงครึง่วัน  

มนัก็รูส้กึว่ายาวนานทรมานย่ิงกว่าสบิปี

ครัน้ได้เห็นจูอ้วิน๋เฟยกับต้าจุย่ในฉบัพลนัทันใด เส่ียวฮยุก็ประหนึง่ว่า

รอดตายได้พบดาวช่วยชวิีตอย่างไรอย่างน้ัน จงึน�า้ตาร่วงทันท ีระยะทางสัน้ๆ 

ทีร่ดุกลบัจวนเจ้าเมอืงนี ้มนัร้องไห้จนท�าชดุสแีดงของจูอ้ว๋ินเฟยเปียกโชก 

ไปหมด

แม้จู้อว๋ินเฟยจะร้อนใจดั่งไฟเผาเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังจ�าค�าเตือน 

ของต้าจุ่ยได้ขึ้นใจ จึงพยายามเค้นค�าปลอบโยนชมเชยเสี่ยวฮุยออกมา 

"เจ้ามีชวิีตรอดมาได้จนถงึตอนน้ีก็ไม่ง่ายแล้ว ขาทัง้สีข้่างของเจ้าสัน้แค่นี ้

ก็ยังว่ิงระยะทางย่ีสิบกว่าหลี่กลับมาถึงในเมืองได้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้  

ช่างเก่งโดยแท้!"

หากมิใช่อยู่ในสถานการณ์คับขัน ต้าจุ่ยคงได้หัวเราะพรืดออกมา

อย่างกลั้นไม่ไหวจริงๆ

เสี่ยวฮุยคลับคล้ายได้ยินจู้อว๋ินเฟยพูดเหมือนชมเชยมัน แต่ไฉน 

ยิ่งคิดตามยิ่งดูพิกลเล่า

อะไรคือข้ามชีวิีตรอดได้จนถึงตอนนีก็้ไม่ง่ายแล้ว ไหนจะขาส้ันอกี!

เสีย่วฮยุท้ังร้อนใจท้ังโมโห จงึพูดพร้อมเสยีงร้องไห้โฮ "เจ้าเหน็บแนมข้า! 
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ม้าหน้าเหมน็ ม้าไม่ดี ม้าสารเลว! ฮอืๆๆ!"

แม้ปากก่นด่า แต่กลบัไม่ได้ปล่อยขาป้อมๆ ทัง้สีท่ีข่ยุ้มชดุสีแดงของ

จูอ้ว๋ินเฟย เสีย่วฮยุยังต้องอาศัยอีกฝ่ายพามนัไปหาเจ้านาย รอหาเจ้านาย

พบแล้วค่อยแอบกัดเขาสักสองทีระบายแค้น

จู้อว๋ินเฟยรู้ตัวเช่นกันว่าเขาอาจจะประจบไม่เข้าหูไปสักหน่อย  

เผลอพูดค�าท่ีไม่ควรพูดออกไป จงึได้แต่ลองปลอบเสีย่วฮยุเหมอืนอย่างที่

ฉนิโยวโยวท�าเป็นปกติ ลบูขนสกปรกบนตวัมนัเบาๆ ก่อนกล่าว "พวกเรา

รีบกลับไปจวนเจ้าเมืองเพื่อหารือกับเจ้านายเรื่องช่วยนายหญิงกัน"

เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งทีเ่ส่ียวฮยุใส่ใจมากท่ีสดุในยามนี ้ มนัจงึหยุดโมโหลง 

ทนัทีอย่างท่ีคาดไว้

ยามเหยียนตี้เห็นสภาพย�่าแย่ของเส่ียวฮุยก็เพียงแต่ขมวดค้ิว 

โดยไม่พูดอะไร เสี่ยวฮุยนึกถึงว่าบัดนี้ยังต้องขอร้องให้เจ้าคนเลวนี่ช่วย 

ฉนิโยวโยว จงึอดใจไม่สาดถ้อยค�าหยาบคายใส่เหยียนต้ีเหมอืนท่ีเคยท�ามา

สุดท้ายเหยียนตี้ก็ตัดสินใจท�าตามแผนเดิม คือให้ต้าจุ่ยไปสืบข่าว 

ที่เมืองชุยเสว่ียก่อน แล้วจู้อวิ๋นเฟยกับเสี่ยวฮุยและเหยียนตี้จะตามไป 

ทีหลัง

ก่อนต้าจุย่จะไปได้แอบขยับไปกระซบิข้างหูเหยียนตี ้ "ระหว่างทาง 

ก็ดแูลเสีย่วฮยุสกัหน่อย พอถึงเวลาทีเ่จ้าช่วยโยวโยวกลบัมาได้แล้ว ต่อให้

มันไม่ช่วยพูดแทนเจ้า ก็คงไม่หาเรื่องฟ้องหรือก่อกวน"

เหยียนตี้เลิกคิ้วไม่ได้พูดอะไร

ต้าจุ ่ยรู ้ว ่าเหยียนตี้ฟังเข้าหูแล้ว จึงกระพือปีกออกบินไปทาง 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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