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“ซื่อจื่อ เมื่อครู่น้ีใต้น�้ำมีปีศำจร้ำยอยู่ ข้ำไล่ตำมมันมำตลอดทำง กว่ำจะตำมมำถึงตรงน้ี 

ไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ไม่ทันระวังปล่อยมันหนีไปจนได้”

ลิ่นเซี่ยวตอบกลับทั้งที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว “ปีศำจร้ำยหรือ”

ในสมองเขำเตม็ไปด้วยภำพผวิขำวผ่องดจุหมิะกับส่วนโค้งเว้ำประณตีงดงำม ซึง่เขำจ้องมอง

อย่ำงตกตะลงึเหมอืนโดนกระชำกวิญญำณเมือ่ครู ่เวลำน้ีจติใจก�ำลงัฟุ้งซ่ำน มหีรอืค�ำพูดของฉวชีิน่เหยำ 

จะเข้ำหูจริงๆ

ฉวีชิน่เหยำมองลิน่เซีย่วอย่ำงประหลำดใจ นำงเอ่ยย�ำ้อกีครัง้ว่ำ “ซือ่จือ่ เมือ่ครูน้ี่ในน�ำ้มปีีศำจ 

เกรงว่ำอีกไม่นำนอำจจะย้อนกลับมำ ท่ำนจะต้องไปบอกให้ทุกคนรู้ไว้ อย่ำให้พวกนำงมำอำบน�้ำ 

ที่ธำรน�้ำแร่อวี้เฉวียนอีก”

ในที่สุดลิ่นเซี่ยวก็เรียกสติกลับคืนมำได้ เขำเอ่ยทวนด้วยควำมตกใจ “ในธำรน�้ำแร่มีปีศำจ?”
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คำ�นำ�

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความแฟนตาซีปราบภูตผีปีศาจของ 'บุปผารัตติกาล

แห่งฉางอัน' ในเล่มแรก สนุกสนาน ลุ้นระทึก และน่าติดตามอย่างที่เคยบอกไว้ 

หรือไม่คะ ถ้าคิดว่าเล่ม 1 สนุกแล้วล่ะก็ในเล่ม 2 มีอะไรมากมายกว่านั้นแน่นอนค่ะ 

โดยเรื่องนี้มี 4 เล่มจบออกต่อเนื่องกัน ติดตามอ่านยาวๆ ได้เลย

ในเล่ม 2 น้ีฉวีช่ินเหยาค้นพบความลับของจิ้งไห่โหวเข้า และความลับน้ีมี 

ส่วนเช่ือมโยงกับปีศาจร้ายที่น่ากลัวมากทีเดียว มิหน�าซ�้ายังเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆ  

ที่เกิดข้ึนในฉางอันช่วงน้ีอีกด้วย นางต้องปกป้องเฝิงชูเยว่ียและช่วยอาจารย ์

ปราบปีศาจ ไม่มีเวลามาสนใจแววตาที่สื่อความรักใคร่อยากทะนุถนอมนางของ 

ลิน่เซีย่วแม้แต่น้อย ทว่าอย่างไรเขากด็ใีจมากแล้วทีไ่ด้ต่อสูเ้คียงบ่าเคยีงไหล่ไปกับนาง 

ผูใ้ดจะคาดคดิว่าเขากลบัต้องเหน็ภาพบรุุษผูห้น่ึงครอบครองทกุส่วนบนร่างของฉวช่ิีนเหยา 

อย่างก�าเริบเสิบสาน เช่นนี้เขาจะอดใจไม่อยากฆ่าคนได้จริงๆ หรือ แล้วบุรุษผู้นั้น

เป็นใครกัน และเหตุใดลิ่นเซี่ยวถึงต้องมาเห็นภาพเช่นน้ี พลิกกระดาษหน้าถัดไป  

ก้าวเท้าเข้าไปในจวนจิ้งไห่โหว สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ นี้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฉวีชิ่นเหยา  ศษิย์นอกส�านักของนักพรตชิงซวจีือ่ กราบอาจารย์เป็น

ศษิย์เน่ืองจากตอนเป็นทารกร่างกายอ่อนแอยิง่ รูปโฉม

งดงามหาใดเปรียบ

✱ ลิ่นเซี่ยว  ซื่อจื่อแห่งวังหลันอ๋อง ผู้ครอบครองกระบี่ชื่อเซียว  

มีท่าทีเย่อหยิ่งถือตัว 

✱ ซย่าตี๋  บตุรชายคนรองขององค์หญิงเต๋อหรง เพิง่ตดิตามบดิา

มารดาที่โดนเนรเทศไปก่อนหน้าน้ีกลับสู่เมืองหลวง  

ชมชอบฉวีชิ่นเหยาอย่างยิ่ง

✱ เฝิงชูเยวี่ย  น้องสาวของเฝิงป๋ออวี้ ติดตามพี่ชายมาอยู่ที่ฉางอัน 

อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายรุ่งเรือง

✱ ฉินหยวน  บุตรสาวของจิ้งไห่โหว นิสัยเงียบขรึมขี้อาย เข้าสังคม

ไม่เก่งนัก
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ฉวีชิ่นเหยาไม่ประหลาดใจท่ีเห็นซย่าตี๋ปรากฏตัวที่นี่ วันน้ีเป็น 

วันเกิดบุตรสาวเพียงคนเดียวของจิ้งไห่โหว คิดว่าคงจะเชิญบุตรหลาน

ขนุนางและชนชัน้สงูมาร่วมงานเลีย้งไม่น้อย เวลานีจ้วนเหวยกัว๋กงเป่ียมด้วย 

อ�านาจและอิทธิพลยิ่งใหญ่ จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชิญมาร่วมงาน

เมือ่เห็นซย่าตีเ๋ดนิมาหาตนเองด้วยสหีน้าย้ิมแย้ม ฉวีชิน่เหยาตัดสินใจ 

แสร้งมองไม่เห็น และดึงแขนเฝิงชูเยวี่ยมุ่งหน้าเข้าไปในจวน

ผู้ใดจะรู้ว่าเพ่ิงเดินไปได้ก้าวหน่ึง เฝิงชูเยว่ียก็ดึงแขนเส้ือของนาง

เบาๆ พลางเอ่ยด้วยสีหน้าแดงระเรื่อ

"อาเหยา คุณชายท่านนี้พูดกับเจ้าอยู่นะ"

เมื่อมาถึงจุดนี้ในที่สุดฉวีชิ่นเหยาก็หมดความอดทนกับเฝิงชูเยว่ีย 

นางหันกลับไปถลึงตาใส่อีกฝ่ายทันที 

"เฝิงชูเยวี่ย อย่าลืมสิว่าวันนี้พวกเรามาร่วมงานเลี้ยง ตอนนี้เวลา 

11
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บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 2

ก็ล่วงเลยไปมากแล้ว มัวแต่ชักช้าร�่าไรไม่ยอมเข้าไป จะรอให้ผู้อื่นมา 

ว่าเราไม่รู้มารยาทหรือ"

"เอ๋?" ตอนนี้ซย่าตี๋เดินมาถึงตรงหน้าฉวีชิ่นเหยา ได้ยินดังนั้นก็ 

เลกิคิว้ขึน้เอ่ยล้อเลยีนว่า "คุณหนฉูวียังอารมณ์ร้ายเช่นน้ีเหมือนเดมิเลยนะ  

อย่างไรพวกเราก็นับว่าเคยรู้จักกันแล้ว พอเห็นหน้าแม้กระทั่งค�าทักทาย

ก็ให้ข้าไม่ได้เชียวหรือ"

ฉวีชิ่นเหยาปล่อยมือเฝิงชูเยวี่ย ยอบกายคารวะซย่าตี๋อย่างขอไปที 

ก่อนจะยกมุมปากเล็กน้อยเอ่ย "ทักทายเสร็จแล้ว ขอตัวเจ้าค่ะ" 

ซย่าตีเ๋ห็นฉวีชิน่เหยาก้าวเท้าจะเดนิจากไป ก็ย่ืนแขนออกไปขวางทาง 

ฉวีชิ่นเหยาเอาไว้พลางเอ่ยยิ้มๆ "นี่นับเป็นการทักทายที่ใดกัน พูดคุยกัน

สักประโยคสองประโยคค่อยไปสิ"

คณุชายเจ้าส�าราญหลายคนท่ียืนอยู่ด้านหลงัของเขาเห็นภาพนีเ้ข้า

ก็ทนไม่ไหวหวัเราะออกมาอย่างครืน้เครงพลางเอ่ยกระเซ้าว่า "พ่ีรองซย่า 

อย่าใจร้อนนักสิ ระวังแม่นางน้อยผู้นี้จะตกใจแย่" 

ระหว่างท่ีพูดก็ใช้สายตามองส�ารวจฉวีชิน่เหยาจากศรีษะจรดปลายเท้า 

อย่างก�าเริบเสิบสาน มีเจตนากลั่นแกล้งหยอกเย้าอย่างชัดเจน

ซย่าตี๋เป็นคนมีนิสัยยอมให้ขุนนางจุดไฟ แต่ชาวบ้านจะจุดไฟบ้าง

กลบัถูกห้าม* เขาจะหาเรือ่งฉวชีิน่เหยานัน้ไม่มปัีญหา แต่กลบัไม่ยอมให้

ใครหน้าไหนมาท�าอย่างตนเอง เขาหันกลับไปตวัดสายตามองอย่าง 

เย็นชา จนกระทั่งคุณชายกลุ่มน้ันหุบปากอย่างรู้กาลเทศะ ถึงได้หัน 

กลับมามองฉวีชิ่นเหยาด้วยสีหน้าจริงจัง 

* ยอมให้ขนุนางจดุไฟ แต่ชาวบา้นจะจุดไฟบ้างกลับถกูห้าม เปน็ส�านวน หมายถงึผูท้ีว่างอ�านาจชอบท�าอะไร
ตามอ�าเภอใจ แต่ไม่ยอมให้ผู้อื่นท�าอย่างที่ตัวเองกระท�า
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"ครั้งก่อนเรื่องท่ีวัดต้าอิ่น โชคดีท่ีเจ้าย่ืนมือเข้าช่วยเหลือ เดิมทีข้า

อยากจะไปขอบคุณถึงท่ีจวน แต่ว่าเห็นน้องสาวข้าบอกจะพาคังผิง 

ไปเย่ียมเจ้าที่จวนสกุลฉวีอยู่แล้ว ข้าก็เลยไม่อยากท�าอะไรให้มากความ 

นี่อาการบาดเจ็บของคุณหนูฉวีดีขึ้นแล้วหรือ"

ฉวีชิ่นเหยาก�าลังลอบขยับน้ิวร่ายคาถา เตรียมจะให้บทเรียน 

เล็กน้อยกับซย่าตี๋ พอได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ การเคล่ือนไหวจึงหยุดชะงัก  

ซย่าเหยียนกับองค์หญิงคังผิงมาเย่ียมนางตั้งแต่เมื่อใดกัน เหตุใดนาง 

ไม่รู้เรื่องเลยสักนิด

พอย้อนคิดดูอีกครั้ง ถ้าหากซย่าเหยียนกับองค์หญิงคังผิงอยากจะ

ไปขอบคุณด้วยความจริงใจ ก็คงไม่แอบมาเงียบๆ เกรงว่าคงไม่ได้คิดจะ

มาเยี่ยมนางหรอก แต่แค่แสร้งท�าให้ผู้อื่นเห็นว่าเป็นเช่นนั้นกระมัง

นางยิ้มเยาะอย่างเยือกเย็น องค์หญิงกับท่านหญิงคู่น้ีอยากจะท�า

อะไรเอาหน้าก็เชิญ แต่นางไม่มีอารมณ์จะเป็นเครื่องมือของใครหรือ 

ไปแบกรบัน�า้ใจท่ีไม่เคยมอียู่เลย จงึเจตนาเผยสีหน้าประหลาดใจพลางว่า  

"ท่านหญิงอี๋ซูกับองค์หญิงคังผิงมาเยี่ยมข้าด้วยหรือนี่" 

แม้ว่าซย่าต๋ีจะเป็นคนเจ้าส�าราญ แต่กลบัเฉลียวฉลาดมไีหวพริบย่ิง  

เพียงแค่ประโยคน้ีก็ตระหนกัได้ในทันทีว่าค�าพูดของท้ังสองฝ่ายไม่ตรงกัน 

ไตร่ตรองอยู่ชัว่ครูก็่รบีหาทางแก้ไขสถานการณ์ให้น้องสาวกับคงัผงิทนัใด 

ฉวีชิ่นเหยากลับไม่อยากฟังเขาพล่ามอะไรไร้สาระอีก นางดึงแขน

เฝิงชูเยวี่ยที่ยังยืนนิ่งอยู่กับที่ เดินอ้อมซย่าตี๋เข้าไปในจวน

เฝิงชูเยวี่ยที่อยู่ข้างกันถูกมองข้ามอยู่ตลอด นางอยากเอ่ยแทรก 

มานานแล้ว แต่จนใจท่ีซย่าตี๋ไม่เหลียวมองนางตรงๆ จึงไม่มีโอกาสให ้
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เอ่ยปาก พอนางเห็นว่าฉวีชิ่นเหยาไม่ยอมแม้กระทั่งให้ซย่าตี๋พูดจนจบ

ก่อนก็ตั้งท่าจะพานางเข้าไปข้างใน จึงรู้สึกตกใจไม่น้อย คิดในใจว่า 

ฉวีชิ่นเหยาผู้นี้ช่างไม่รู้กาลเทศะสิ้นดี

ซย่าตีเ๋ป็นใครกัน เขาเป็นถึงหลานชายของอดีตเหวยกัว๋กงแม่ทพัใหญ่ 

เมื่อครั้งสถาปนาราชวงศ์ เป็นบุตรชายคนรองขององค์หญิงเต๋อหรง  

เชื้อพระวงศ์ระดับสูงตัวจริงเสียงจริง เติบโตมาท่ามกลางความหรูหรา 

สุขสบายแต่เล็ก แม้ว่าภายหลังจะต้องติดตามบิดามารดาที่โดนเนรเทศ

ไปอยู่มณฑลสู่ แต่ชีวิตที่มีผู้คนคอยห้อมล้อมเอาใจไม่ได้เปลี่ยนไปเลย 

สักนิด 

แต่ไหนแต่ไรมามเีพียงเขาไม่ไว้หน้าผูอ้ืน่ ไม่เคยมใีครกล้าชกัสหีน้า

ใส่เขา

เวลาน้ีเห็นฉวชีิน่เหยาไม่สนใจไยดีเขาอย่างเหน็ได้ชดั ท�าให้เขารูส้กึ

ข่มกลัน้อารมณ์ไม่อยู่ขึน้มาบ้าง ถึงแม้จะรูว่้าตนเองไม่ควรท�าอะไรบุม่บ่าม  

ก็ยังทนไม่ไหวจนต้องเข้าไปขวางฉวีชิ่นเหยา อยากจะหยอกเย้านางอีก 

สักสองสามประโยค 

ขณะก�าลงัจะเอ่ยปาก หางตาพลนัเหลอืบเห็นบางส่ิงพุ่งแหวกอากาศ 

มาด้วยความเรว็น่าตกใจ เมือ่เหน็ว่าจะกระแทกท่ีหัวไหล่ของเขา ร่างกาย

ก็สะท้านวูบ รีบปรับลมปราณกระโดดถอยไปด้านหลัง หลบเลี่ยงการ 

ลอบจู่โจมของสิ่งนั้น

จากนั้นได้ยินเสียง 'ปึ้ก' ดังขึ้น มีอะไรบางอย่างพุ่งฉิวเฉียดชายชุด

ของเขาไปอย่างหวุดหวิด กระแทกเข้ากับเสาหลักหินใต้ชายคาระเบียง

ทางเดินแล้วกลิ้งหลุนๆ ลงไปตามขั้นบันไดเสียไกลก่อนจะหยุดนิ่ง  
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คนทั้งหลายเพ่งมองเห็นชัดเจน นั่นเป็นแค่หินก้อนเล็กก้อนหนึ่ง

ฉวีชิ่นเหยากับซย่าตี๋น่ิงอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนจะหันขวับไปมองตาม

ทิศทางที่ก้อนหินลอยมาทันที มองเห็นเพียงต้นไม้สูงใหญ่ข้างทาง ใบไม้

สั่นไหวคล้ายว่ามีเงาร่างคนแฉลบผ่านไปอย่างว่องไว

ผู้คนที่เหลือไม่รู้เบื้องหลัง รีบเข้ามาถามซย่าตี๋ว่าเกิดอะไรขึ้น 

ซย่าตี๋จ ้องมองต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยสีหน้าบึ้งตึงพลางส่ังก�าชับ 

ผู ้ติดตาม "คนว่ิงหายไปทางน้ันแล้ว ตามตัวมาให้ข้า ค้นหาให้ทั่ว  

ห้ามปล่อยอะไรเล็ดลอดสายตา!"

ฉวีชิ่นเหยาไม่กังวลสักนิดว่าใครคิดลอบท�าร้ายซย่าตี๋ พอเห็นว่า 

ซย่าตี๋เบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นแล้ว นางก็รีบพาเฝิงชูเยว่ียเดินเข้าไป

ในจวนจิ้งไห่โหว

ฉางหรงกับเว่ยปอว่ิงฉวิหลบหนีมาจนถึงตรอกอกีแห่งหน่ึง พวกเขา

เหลียวซ้ายแลขวาอย่างระแวดระวัง จากนั้นกระโดดลงจากก�าแพง 

อย่างวางท่า แล้วเดินอ้อมกลับไปที่จวนจิ้งไห่โหวอีกครั้ง

ฉางหรงเดินไปครุ่นคิดไปว่ามิน่าเล่าอยู่ดีๆ ซื่อจื่อถึงส่งพวกข้า 

มาคุ้มครองแม่นางนักพรตน้อย อีกทั้งยังส่ังไว้ว่าไม่ว่าคนที่สร้างความ

ล�าบากใจให้นางจะมีฐานะเช่นไร แค่ลงมือจัดการก็พอ ไม่จ�าเป็นต้อง

คิดมาก ที่แท้คนที่ซื่อจื่อต้องการระวังกลับเป็นคุณชายรองซย่านี่เอง

ฉวีชิ่นเหยากับเฝิงชูเยวี่ยเดินเข้ามาในห้องโถงบุปผาพร้อมกัน  

ฉินหยวนลุกขึ้นยืนจากต�าแหน่งประธานและเดินมาหาทั้งสองคน 

"อาเหยา" นางใบหน้าแดงเรื่อขณะกุมมือฉวีชิ่นเหยา "วันนี้เจ้าเป็น
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แขกคนส�าคัญ ทุกคนก�าลังรอเจ้าอยู่เลย"

ฉวีชิ่นเหยายิ้มรับแล้วมอบของขวัญที่น�ามาให้ฉินหยวน "ของขวัญ

วันเกิดของเจ้า อาจจะเรียบง่ายไปสักหน่อย เจ้าอย่าได้รังเกียจไปเลย" 

แล้วฉวีชิ่นเหยาก็แนะน�าเฝิงชูเยว่ียให้ฉินหยวนรู้จัก "น้องสาวของ

สหายร่วมเรียนพ่ีชายข้า เพ่ิงเดินทางจากหยวนโจวมาถึงฉางอัน คิดว่า 

วันน้ีที่จวนเจ้าจะต้องมีอาหารอร่อย มีเรื่องน่าสนุกรออยู่แน่ ข้าก็เลย 

ขอหน้าหนาพานางมาร่วมวงครึกครื้นนี้ด้วย"

ครั้งก่อนฉินหยวนเคยพบเฝิงชูเยวี่ยท่ีหอเพียวเซียงแล้ว แม้ว่าจะ

จดจ�าภาพท่ีนางเข้ามาคารวะบิดาโดยไม่มีผู้ใดเชื้อเชิญได้ชัดเจนนัก  

แต่ว่านางเป็นคนมนี�า้ใจโอบอ้อมอาร ีไม่เกิดอคตต่ิอเฝิงชเูยว่ียเพียงเพราะ

เรื่องนี้ จึงส่งยิ้มให้อีกฝ่ายแล้วพยักหน้ารับ 

"คุณหนูเฝิง ประเดี๋ยวเจ้าอยากกินอะไรเล่นอะไรก็เชิญตามสบาย 

ไม่ต้องระวังตัวเกินไปนัก"

เฝิงชูเยว่ียดีใจอย่างย่ิง นางย่อกายคารวะฉินหยวนแล้วเดินตาม 

ฉวีชิ่นเหยาไปนั่งที่เก้าอี้ด้านข้างของห้องโถง

ฉวีชิ่นเหยามองส�ารวจแขกเหรื่อในห้องโถงอย่างละเอียด ถึงได้ 

พบว่าแขกทีม่าในวันน้ีส่วนใหญ่เป็นสหายร่วมส�านกัศกึษา ซึง่เคยพบหน้ากัน 

ในงานเลี้ยงคืนนั้นที่จวนเหวยก๋ัวกงแล้ว หวังอิงหนิงกับเฉินอว๋ีฉีก็อยู ่

ในที่นี้ด้วย

คนทัง้สองเหน็ฉวีชิน่เหยากับเฝิงชเูยว่ียแล้วก็แสดงสหีน้าแตกต่างกัน 

ออกไป

หวังอิงหนิงแย้มรอยย้ิมบางเบา กะพริบตาปริบๆ ให้ฉวีชิ่นเหยา
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อย่างรู้ใจกันดี ก่อนจะอมยิ้มแล้วพยักหน้าให้เฝิงชูเยวี่ย

ส่วนเฉินอว๋ีฉีมองส�ารวจเฝิงชูเยว่ียด้วยสายตาดูแคลน เบ้ปาก 

เล็กน้อยแล้วหันหน้าไปกระซิบพูดคุยกับคนข้างๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ 

ไม่เหลียวแลฉวีชิ่นเหยากับเฝิงชูเยวี่ยอีกเลย

ฉวีชิ่นเหยาก็คร้านจะสนใจนาง เพียงหันไปส่งยิ้มกว้างเห็นฟันขาว

อย่างซุกซนให้หวังอิงหนิง ถือเป็นการทักทาย

ซย่าเหยียนทีน่ัง่อยู่อกีฟากหน่ึงของห้องโถง วันนีน้างสวมเสือ้ท่อนบน 

สชีมพู คูกั่บกระโปรงหรฉูวินสฟ้ีานวล บนศีรษะประดับด้วยไข่มกุส่องประกาย 

แวววาวขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ แลดูสูงศักดิ์เลอค่าแต่ไม่บาดสายตา 

จนเกินไป นางนั่งอย่างสงบนิ่งบนเก้าอี้ ช่างงดงามละมุนละไม สง่างาม

ทุกอากัปกิริยาสมค�าเล่าลือ

ฉวีชิ่นเหยาเพ่ิงจะรับน�้าชาจากบ่าวไพร่ หางตาพลันเหลือบเห็น 

ซย่าเหยียนเหมือนก�าลังมองส�ารวจนาง พอหันไปมองก็สบกับสายตา 

สงบนิ่งล�้าลึกดุจน�้าในบ่อ

แต่ว่าเพียงชัว่พรบิตาเดยีว ใบหน้าของซย่าเหยยีนก็ประดบัรอยย้ิม

อ่อนโยนเป็นมติร นางลกุข้ึนมาหาฉวีชิน่เหยาด้วยตนเอง เอ่ยด้วยน�า้เสยีง

แผ่วเบาจริงใจว่า "อาเหยา ครั้งก่อนขอบคุณเจ้าจริงๆ นะ เดิมทีข้า 

อยากจะไปขอบคุณถึงท่ีจวน แต่หลายวันน้ีเป็นช่วงพักฟื้นร่างกายจึง 

ไม่ได้ออกไปทีใ่ดเลย เด๋ียวอกีสองสามวันข้าจะไปเย่ียม ถึงตอนน้ันจะต้อง

ขอบคุณเจ้าอย่างเป็นทางการแน่"

ฉวีชิ่นเหยาลุกขึ้นคารวะ เผยรอยยิ้มบางๆ "เรื่องในวันนั้นเป็นเพียง

การลงแรงเล็กน้อย ท่านหญิงไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ ร่างกายของท่านดีขึ้น
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แล้วหรือ"

หลงัจากทกัทายกันตามมารยาทไม่ก่ีประโยค ต่างฝ่ายต่างก็แยกย้าย 

นั่งลงตามเดิม

ทุกคนในห้องโถงนอกจากหวังอิงหนิงกับฉินหยวนแล้ว คนที่เหลือ

ต่างเหลือบมองเฝิงชูเยวี่ยด้วยความสงสัย

ทว่าเฝิงชูเยวี่ยกลับไม่เก็บมาใส่ใจ นางเพียงแค่มองส�ารวจเสื้อผ้า

อาภรณ์และเครื่องประดับของแขกแต่ละคนด้วยความสนใจ ดวงตา 

ซ่อนประกายอิจฉาไว้เลือนราง

ตอนนี้ฉินหยวนลุกขึ้นรินน�้าชาต้อนรับสหายทุกคน อีกท้ังยังเสนอ

ความคิดว่าก่อนจะเริ่มมื้ออาหาร น่าจะมีการละเล่นเล็กน้อยอย่างการ

ทายปริศนาตัดสินแพ้ชนะกันสักหน่อย

มองดูแล้วท่าทางเปิดเผยกว่าเมื่อก่อนมากนัก แต่ว่าทักษะการ

คบค้าสมาคมกับผู้อื่นยังไม่อาจเทียบพวกหวังอิงหนิงและซย่าเหยียนได้ 

นางเอ่ยปากทักทายไม่กี่ค�าก็หน้าแดงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

ทันใดนั้นเองหน้าประตูก็มีบ่าวไพร่รายงานขึ้น "ท่านโหวมาแล้ว"

เด็กสาวทั้งหลายหยุดหัวเราะพูดคุย หันหน้าไปมองทางประตู 

โดยพร้อมเพรียงกัน

พวกนางเห็นฉินเจิงสวมชุดแพรกระดุมผ่าหน้าสีน�้าเงินสุกสว่าง  

เอวคาดเข็มขัดหยก ก้าวเดินอย่างองอาจผึ่งผายเข้ามาข้างใน 

เฝิงชูเยวี่ยใบหน้าแดงระเรื่อ ลอบสอดส่ายสายตามองฉินเจิงอย่าง

ห้ามใจไม่อยู่ แต่ฉินเจิงกลับเดินตรงไปหาฉินหยวน ก้มหน้ากระซิบบอก

อะไรบางอย่างกับนางแล้วหันกลับมากล่าวกับเด็กสาวในที่น้ีด้วยสีหน้า
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ยิ้มแย้ม 

"ขอบคุณทุกคนท่ีวันนี้มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของอาหยวน นาง 

มีนิสัยขี้อาย พูดจาไม่คล่องแคล่ว ถ้าหากต้อนรับไม่ท่ัวถึงหวังว่าทุกคน

จะอภัยให้ด้วย"

เด็กสาวทั้งหลายทยอยลุกข้ึนมา ขอบคุณฉินเจิงกับบุตรสาวที่

ต้อนรับขับสู้อย่างดี

ฉินเจิงเผยรอยย้ิมปลื้มอกปลื้มใจ แล้วสั่งให้ผู ้ติดตามข้างกาย 

น�ากล่องเครื่องประดับท�าจากไม้จันทน์สีด�าออกมาส่งให้กับฉินหยวน 

"เมื่อวานพ่อมีงานติดพัน ตอนกลับจวนก็ดึกมากแล้ว ยังไม่ทัน 

ได้ให้ของขวัญวันเกิดชิ้นนี้กับเจ้า ลองเปิดดูสิว่าชอบหรือไม่" 

ฉินหยวนยิ้มหวานจนดวงตาหยีโค้งดั่งจันทร์เสี้ยว รับกล่องไม้มา

ด้วยความดีใจ ก่อนจะเปิดฝากล่องท่ามกลางสายตาอิจฉาของทุกคน

ในกล่องใบน้ันมีสร้อยคอปะการังแดงแกะสลักสีเข้มสวยเส้นหนึ่ง

วางอยู่ ลูกปัดปะการังแดงแต่ละเม็ดล้วนแกะสลักเป็นดอกอว้ีหลัน  

กลีบดอกท่ีซ้อนกันแต่ละชั้น แผ่ออกมาทีละน้อย บานสะพรั่งอวดโฉม 

ต่อหน้าทุกคน 

เครื่องประดับประณีตมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนชิ้นใดเช่นนี้ท�าให้ 

เด็กสาวทุกคนในที่นี้ต่างส่งเสียงอุทานด้วยความชื่นชม 

เฝิงชเูยว่ียย่ิงจบัจ้องตาเป็นมนัเหมอืนก�าลงัหิวกระหาย แทบอยากจะ 

ย้ายดวงตาไปติดตรึงอยู่กับลูกปัดปะการังแดงกระนั้น 

ทว่าฉวีชิ่นเหยากลับมิได้มองมันด้วยความชื่นชมแต่เป็นตกตะลึง 

นางมองออกตัง้แต่แรกว่าสร้อยคอเส้นนีก็้คอืสร้อยเส้นท่ีเห็นในร้านรุน่อวี้
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เมื่อวาน นางจึงตกตะลึงไปพักใหญ่ ถึงค่อยๆ เงยหน้ามองไปทาง 

จิ้งไห่โหว

จิ้งไห่โหวก็คือ 'ลูกค้าเก่าแก่' ท่ีหลงจู๊ร้านรุ่นอวี้เอ่ยถึงเองหรือนี่  

มีเรื่องบังเอิญถึงเพียงนี้ด้วยหรือ

ดเูหมอืนจะสมัผสัได้ถึงสายตาของฉวชีิน่เหยาทีจ้่องมองมา จิง้ไห่โหว 

หันหน้ามามองฉวีชิ่นเหยาแล้วพยักหน้าให้ นางจึงรีบยืดกายตรงแล้ว 

ส่งยิ้มตอบ

ผ่านไปครู่หน่ึง นางถึงคิดอย่างปลงตกว่าต่อให้ฉินโหวกับนางร�า 

โหรวชิงจะไปร้านเครื่องประดับร้านเดียวกันบ่อยคร้ังแล้วจะพิสูจน์อะไร

ได้ แม้ว่าชื่อเสียงของร้านรุ่นอว้ีจะไม่โด่งดังเท่าหอไจเยว่ีย กลับมีฝีมือ 

การท�าเครื่องประดับเป็นเลิศ ในเมื่อสามารถดึงดูดฉินโหวได้ ย่อมดึงดูด

ผู้มีอ�านาจบารมีคนอื่นในฉางอันได้เช่นกัน 

แม้ว่าจะมีความคิดเช่นน้ี แต่อย่างไรฉวีชิ่นเหยาก็รู้สึกสงสัยข้ึนมา 

หลงัจากกินอาหารแล้วก็หาข้ออ้างเดนิชมสวนดอกไม้ในจวนโหว ซกุซ่อน

ยันต์แยกวิญญาณเอาไว้ที่กลางฝ่ามือเงียบๆ ลอบตรวจสอบไปรอบด้าน

อย่างแนบเนียน 

แต่ว่าเดินเตร็ดเตร่ในสวนจนทั่วทุกมุมหรือฉินหยวนชวนไปที ่

ห้องนอนของนางรอบหน่ึงแล้ว ยันต์แยกวิญญาณกลางฝ่ามือก็ยังไม่มี

อาการตอบสนองใดๆ

ฉวีชิน่เหยาอดเสยีดายไม่ได้ท่ีลมืพกเขม็ทิศทีอ่าจารย์มอบให้มาด้วย

วันน้ันท่ีอารามชิงอว๋ิน หลังอาจารย์และลูกศิษย์สามคนตกลงกัน

เรื่องกลยุทธ์ที่จะใช้รับมือปีศาจได้แล้ว อาจารย์ก็น�าเข็มทิศสองอัน 
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ออกมาจากคลงัเก็บของ แบ่งให้นางกับศษิย์พ่ีเก็บไว้คนละอนั เขม็ทศิน้ัน

แตกต่างจากเขม็ทศิทัว่ไป มนัมขีนาดใหญ่เท่าฝ่ามอื ท�าข้ึนอย่างประณีต 

พกติดตัวเอาไว้ก็ไม่สะดุดสายตาใคร 

หลงัจากอาจารย์มอบเขม็ทศิให้พวกนางแล้วก็สัง่ก�าชบัว่านับตัง้แต่

วันน้ีไป พวกเขาทั้งสามคนจะผลัดกันน�าเข็มทิศไปเดินตรวจตราละแวก

ใกล้เคียงผิงคังฟาง ปีศาจตนนั้นมีกลิ่นอายชั่วร้ายพุ่งสูงเทียมฟ้า ไม่มี

อาคมอันใดท่ีจะเก็บอ�าพรางได้โดยง่าย ถ้าหากปรากฏตัวในรัศมีของ 

เข็มทิศ มันก็จะบ่งชี้บอกทิศทางเอง และยังบอกนางกับอาหานว่าแม้ 

เขม็ทิศนีจ้ะมอีานภุาพไม่ร้ายกาจเท่าคันฉ่องไร้ขอบเขต แต่เวลาน�าออกมา 

ใช้งานกลบัสะดวกกว่ากันหลายเท่านัก ไม่จ�าเป็นต้องร่ายคาถาก็สามารถ

สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายปีศาจ มีสัมผัสรับรู้ว่องไวและเฉียบคมที่สุด

แต่น่าเสียดายตอนเดินทางมาร่วมงานเลี้ยง ฉวีชิ่นเหยาไม่ทัน 

คิดว่าควรน�าเข็มทิศมาด้วย ตอนนี้ก็เลยต้องใช้ยันต์แยกวิญญาณแล้ว

แม้จะถ่วงเวลารัง้อยู่ในจวนจิง้ไห่โหวจนถึงยามพลบค�า่ ฉวีชิน่เหยา

ก็ยังไม่พบเจอสิ่งใด นางจึงจ�าต้องขอตัวกลับอย่างช่วยไม่ได้

เมื่อมาถึงหน้าประตูจวน ฉวีชิ่นเหยาเพ่ิงสังเกตเห็นว่าเฝิงชูเยว่ีย 

ไม่ได้ตามนางออกมาด้วย นางเหลียวซ้ายแลขวาถามพวกหวังอิงหนิง 

กลับไม่มีใครรู้ว่าเฝิงชูเยวี่ยไปที่ใด

ฉวีชิ่นเหยารู้สึกตกใจย่ิงนัก ย้อนกลับเข้าจวนไปตามหาเฝิงชูเยว่ีย

ด้วยความร้อนใจ แต่ว่ากลับเจอเฝิงชูเยว่ียรีบเดินออกมาพร้อมบ่าวไพร ่

บอกเพียงว่าเดินหาห้องสุขาอยู่ในสวนดอกไม้จนเกือบจะหลงทาง 
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ไปเสียแล้ว

ตลอดช่วงบ่ายฉวีชิ่นเหยาแอบสืบสถานการณ์ในจวนอย่างเงียบๆ 

ไม่ได้สนใจความเคลือ่นไหวของเฝิงชเูยวีย่สกันดิ ตอนนีเ้หน็นางพวงแก้ม

แดงเปล่งปลั่ง ริมฝีปากเป็นสีแดงระเรื่อ นัยน์ตาพราวระยับ จึงอดรู้สึก

แปลกใจไม่ได้จนต้องลอบสังเกตนางมากกว่าเดิม

ขณะเดินทางกลับ ฉวีชิ่นเหยาถามเฝิงชูเยว่ียว่า "อาเยว่ีย เม่ือครู่ 

เจ้าไปที่ใดมาหรือ"

แววตาเฝิงชูเยว่ียวูบไหว นางย้ิมน้อยๆ แล้วเล่าให้อีกฝ่ายฟัง  

"ข้าเดินชมทิวทัศน์ในสวนกับทุกคนอยู่ มองเห็นเจ้าเอาแต่ยืนเหม่อลอย 

พอพูดอะไรด้วยเจ้ากไ็ม่สนใจ ข้าก็เลยต้องไปเดนิเล่นเองน่ะส ิใครจะรูว่้า

สวนดอกไม้จวนท่านโหวกว้างใหญ่ปานน้ัน เดินวนไปมาจนหลงทาง 

เสียได้ โชคดีท่ีต่อมาพบบ่าวไพร่ในจวนหลายคน ไม่อย่างนั้นกลัวว่า 

ตอนนี้คงยังเดินหลงอยู่ข้างในกระมัง"

ฉวีชิ่นเหยาหัวใจกระตุกแปลกๆ ขึ้นมา นางจ้องมองเฝิงชูเยว่ีย 

ด้วยแววตานิง่ขรมึ "อาเยว่ีย เจ้าเพ่ิงมาถึงทีน่ี่ คงไม่รู้ว่าสถานทีห่ลายแห่ง

ในเมืองฉางอันมองดูหรูหราโอ่อ่า เนื้อในกลับซุกซ่อนความสกปรกโสมม

เอาไว้อย่างแนบเนียนนัก ไม่ได้สดใสสวยงามดังเช่นเปลือกนอก เวลา 

ออกจากบ้านไปท่ีใด จ�าไว้ให้มั่นว่าต้องระวังตัวหน่อย อย่าหลงเชื่อใคร

ง่ายๆ"

ตอนแรกเฝิงชเูยวีย่มสีหีน้าตกตะลงึ จากนัน้ก็เอ่ยย้ิมๆ ว่า "อาเหยา 

เจ้าอายุยังน้อยแท้ๆ เพราะอะไรถึงพูดจาเหมอืนเป็นตาแก่คดิมากย่ิงกว่า

พี่ชายข้าอีกล่ะ"
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ระหว่างที่นางพูดก็ย่ืนมือมาท�าท่าจะหยิกแก้มฉวีชิ่นเหยา แต่ 

ฉวีชิ่นเหยาไม่รอให้นางเข้าใกล้ คว้าข้อมือเฝิงชูเยว่ียเอาไว้โดยพลัน  

ก่อนจะกล่าวอย่างจริงจัง 

"อาเยวี่ย เจ้ารู้หรือไม่ว่าหลายวันก่อนหน้านี้เกิดคดีสะเทือนขวัญ 

ในเมอืงฉางอนัหลายคดี ผูต้ายไม่โดนคว้านล�าคอก็โดนควักดวงตา อกีท้ัง

ยังเป็นสตรีที่มีอายุไล่เลี่ยกับข้าและเจ้าทั้งนั้น น่ากลัวมากนะ"

เฝิงชูเยว่ียหน้าเปลี่ยนสี รีบยกแขนเสื้อขึ้นมาปิดปาก สีหน้า 

ตื่นตระหนกหาใดเปรียบ "โดนคว้าน...ล�าคอกับควักดวงตา?" 

ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้า "ยังมีถูกเฉือนจมูกอีกนะ ฟังดูแล้วคลุ้มคลั่ง

เสียสติใช่หรือไม่ ข้าได้ยินว่าคนร้ายที่อยู่เบื้องหลัง เป็นไปได้สูงว่าจะเป็น

ผู ้มีอ�านาจและฐานะสูงส่งคนหน่ึง เข่นฆ่าสตรีอย่างทารุณเพ่ือหา 

ความส�าราญโดยเฉพาะ ไม่รูว่้าตอนสตรพีวกนัน้ยังมชีีวิตโดนส่ิงใดล่อลวง

จิตใจ ถึงได้ยอมเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลก"

เฝิงชูเยว่ียได้ฟังค�านี้แล้วนิ่งเงียบครุ่นคิดอยู่พักหนึ่ง จู่ๆ ก็ฝืนย้ิม 

ออกมา "จะมีคนยอมเอาชีวิตเข้าแลกได้อย่างไร เรื่องพรรค์น้ีเป็นเพราะ

ผู้คนโหมกระพือข่าวลือเหลวไหล ไม่มีทางเป็นเรื่องจริงได้หรอก แต่ว่า 

สิ่งที่เจ้าพูดมาก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผล ในเมื่อระยะนี้เมืองฉางอันไม่สงบสุข

เท่าใด พวกเราก็ออกจากบ้านให้น้อยเป็นดท่ีีสุด จะได้ไม่ต้องเจบ็ตวัเพราะ

คนร้ายพวกนั้น"

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินเช่นนี้แล้วก็ยังไม่วางใจเต็มที่ จ้องหน้าเฝิงชูเยวี่ย

แล้วกล่าวต่อ "อาเยว่ีย ข้าคิดว่าก่อนที่จะจับกุมคนร้ายได้ ยามค�่าคืน 

พวกเราไม่ควรออกไปที่ใด และยิ่งไม่ควรเชื่อใจใครส่งเดช ถ้าหากมีเรื่อง
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ที่ตัดสินใจไม่ได้ก็ให้ไปถามพี่เฝิงดู ถ้าเขาเห็นด้วย เจ้าถึงจะท�าได้"

เฝิงชเูยวีย่ย่ิงรูส้กึประหลาดใจขึน้ทุกที "พูดเหมอืนกับว่ามคีนคดิจะ

ท�าร้ายข้าจรงิๆ อย่างน้ัน แต่ว่าเจ้าสบายใจได้ ข้าเป็นคนรกัชวิีตทีส่ดุแล้ว 

เจ้าบอกว่าไม่ให้ข้าออกไป ข้าก็จะไม่ออกไปที่ใด"

จิตใจของฉวีชิ่นเหยาเริ่มสงบลงมาบ้างเล็กน้อย 

ยามนี้รถม้ามาถึงจวนสกุลฉวีแล้ว ขณะที่หลู่ต้าก�าลังจะจอดรถม้า 

ฉวีชิ่นเหยากลับสั่งให้เขาบังคับรถม้าไปต่อเพ่ือไปส่งเฝิงชูเยวี่ยถึงเรือน 

ด้วยตนเอง 

เมื่อถึงเรือนสกุลเฝิง ฉวีชิ่นเหยายังมีเร่ืองอยากจะก�าชับเฝิงป๋ออวี้

อีกสักหน่อย แต่พอเดินเข้ามาถึงได้รู้ว่าเฝิงป๋ออวี้มีงานติดพัน จนตอนนี้

ยังไม่กลับเรือน 

ฉวีชิน่เหยาคดิแล้วคดิอกีก็เดนิไปทีห้่องหนงัสือจรดพู่กันเขียนจดหมาย  

ก่อนกลับยังเน้นย�้าครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเฝิงชูเยว่ียจะต้องมอบจดหมายให้

เฝิงป๋ออวี้ให้ได้ ก่อนจะยอมกลับไป 

ชิงซวีจื่อและลูกศิษย์รวมสามคนเดินตรวจตราถนนในฉางอันมา

หลายคืนแล้ว

ตลอดหลายคืนมานี้ผิงคังฟางคลื่นลมสงบน่ิง จวนจิ้งไห่โหวก็ไม่มี

ความเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างที่ฉวีชิ่นเหยาคิด ทุกวันเมื่อถึงยามไฮ่*  

จวนจ้ิงไห่โหวจะปิดประตูจวน ดับโคมไฟเข้านอนเรียบร้อย กฎเกณฑ์

เคร่งครัดยิ่งกว่าครอบครัวชนชั้นสูงครอบครัวใด

* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.
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ฉวีชิ่นเหยาเริ่มสงสัยแล้วว่าตนเองอาจจะเล็งเป้าหมายผิดพลาด 

บางทีวันนั้นจิ้งไห่โหวอาจแค่บังเอิญไปซื้อสร้อยปะการังแดงที่ร้านรุ่นอว้ี

จรงิๆ แต่ไม่ได้เป็นอย่างท่ีนางคดิไว้ว่าเขามส่ีวนเก่ียวข้องกับการตายของ

สตรีเหล่านั้น

อาจารย์และศิษย์สามคนไม่ได้สับเปลี่ยนกันหนึ่งคนหนึ่งคืน 

อย่างที่ตกลงกันตอนแรก อย่างไรเสียชิงซวีจ่ือก็อายุมากแล้ว หลังจาก 

อยู่เวรมาหน่ึงคืนเต็ม สีหน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไรนัก ฉวีชิ่นเหยาเห็นแล้ว 

ปวดใจย่ิง จึงบังคับให้ชิงซวีจื่อกลับไปพักผ่อนที่อารามชิงอว๋ิน โดย 

บอกอาจารย์ว่าหน้าที่ตรวจตราส่วนของเขา นางกับอาหานจะแบ่งกัน 

รับผิดชอบเอง 

ส่วนอาหานยังจดจ�าเหตกุารณ์ท่ีผสีาวตนนัน้มารบกวนฉวีชิน่เหยา

เมื่อหลายวันก่อนได้ดี เขากลัวว่าอีกฝ่ายจะโผล่มาท�าร้ายฉวีชิ่นเหยา  

แม้จะวนมาถงึคืนท่ีเขาควรได้พักผ่อนก็ยังออกมาเดนิตรวจตรายามค�า่คนื

เป็นเพื่อนฉวีชิ่นเหยา

ในทีส่ดุการออกตรวจตราถนนหนทางทกุคนืต่อเน่ืองกันก็ส่งผลกับ

ร่างกายทีไ่ม่ได้แขง็แกร่งปานเหลก็กล้าของอาหาน ท�าให้ร่างกายของเขา

เริ่มจะอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรง มาถึงคืนน้ีฉวีชิ่นเหยาเห็นอาหานแทบจะ

ลืมตาไม่ข้ึนแล้ว นางจึงเกลี้ยกล่อมสารพัดเหตุผลให้เขานอนพักผ่อน 

อยู่ที่จวนสกุลฉวี ก่อนจะออกมาตกลงกันดิบดีแล้วว่าถ้าหากเกิด

เหตุการณ์ผิดปกติ นางจะจุดดอกไม้ไฟส่งสัญญาณ

ฉวีชิน่เหยาจงึออกจากจวนสกุลฉวีซึง่ตัง้อยู่ท่ีตรอกหานชนุ มุง่หน้า

ตรงไปผิงคังฟาง โดยที่ในอกเสื้อมีดอกไม้ไฟกับเข็มทิศ ส่วนล�าคอก็ 
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คล้องกระดิ่งกลืนวิญญาณเอาไว้เช่นนี้ 

ยามค�่าคืนมืดมิดยาวนาน ถนนไร้ผู ้คนสัญจรไปมา เงียบเหงา 

เปล่าเปลี่ยวเป็นพิเศษ

แม้ว่าฉวีชิน่เหยาจะพยายามเลอืกใช้เส้นทางทีไ่ม่สะดดุตาท่ีสดุแล้ว 

ก็ยังถูกทหารลาดตระเวนพบเข้าจนได้ หัวหน้าทหารผู้นั้นยังตะคอก 

สั่งให้นางหยุดเดิน ถามว่าเหตุใดนักพรตตัวเล็กๆ อย่างนางถึงออกมา 

เดินเตร็ดเตร่ในช่วงกลางดึก

ฉวีชิ่นเหยาจ�าต้องน�าป้ายหยกที่ลิ่นเซี่ยวมอบให้ไว้ออกมาแสดง 

บอกกล่าวเพียงว่านางช่วยผูส้งูศักด์ิท่านหนึง่ก�าจดัปีศาจร้าย เรือ่งเก่ียวพัน 

ถึงความลบัส่วนตัวของผูส้งูศกัด์ิท่านท่ีว่า ไม่สะดวกจะอธิบายรายละเอยีด

หัวหน้าทหารพอเห็นป้ายหยกก็ยอมปล่อยฉวีชิ่นเหยาไปแต่โดยดี

อย่างรวดเร็ว หลังจากน้ันแม้เจอนางตามท้องถนนอีกหลายครั้ง ก็แสร้ง

ท�าเป็นไม่เห็นไปเสีย ปล่อยให้นางท�าอะไรตามอ�าเภอใจ

ฉวีชิ่นเหยาอดทอดถอนใจไม่ได้ ป้ายหยกแซ่ 'ลิ่น' ช่างมีประโยชน์

เหลือเกิน ท�าให้นางเจอเรื่องยุ่งยากน้อยลงไปมาก

พอเดินตรวจตราผิงคังฟางไปแล้วรอบหนึ่ง เข็มทิศก็ยังไม่ม ี

ความเคลื่อนไหว นอกจากบางครั้งพบเจอดวงวิญญาณเร่ร่อนล่องลอย

ไปมา แต่ไม่มากพอจะเป็นภัยคุกคามกับผู้คน ฉวีชิ่นเหยาจึงไม่คิดสนใจ

ให้เปลืองแรงเปล่า

เมือ่มาถึงตรอกซวงเย่ียนทีต่ัง้ของจวนจิง้ไห่โหว ฉวีชิน่เหยาก็ทะยานตัว 

ขึ้นแผ่วเบา เดินย่องลัดเลาะไปตามแนวชายคาอย่างว่องไว วางแผนจะ

ตรวจตรารอบจวนจิ้งไห่โหวด้วยความรวดเร็วที่สุด จะได้ย้อนกลับไปที ่
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ผิงคังฟางอีกครั้ง

ทว่าขณะเดินไปได้ครึ่งทาง จู่ๆ ด้านหลังก็มีเสียงกระเบื้องหลังคา

ดังลอยมา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีสรรพส่ิงรอบกายเงียบสนิท เสียงนี้ 

จึงดังสะท้อนในหูชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง

ฉวชีิน่เหยาสะท้านวูบข้ึนมา รบีหันขวับกลบัไปทนัใด ทว่ากลบัมองเห็น 

เพียงแสงจันทร์ส่องสว่าง ภาพท่ีปรากฏแก่สายตาคือน�้าค้างแข็งสีขาว  

ไม่พบว่ามีสิ่งใดผิดปกติ

ฉวีชิ่นเหยาเขย่งปลายเท้าเหลียวมองทั่วทิศอย่างฉงนสงสัย ลังเล

อยู่ชั่วครู่ก็พบว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม จึงหันหลังกลับไปเดินตรวจตรา

ตามแนวชายคาอย่างเร่งรีบต่อ

ฉางหรงกับเว่ยปอเพ่งมองจากมุมถนน แม้กระท่ังหายใจแรง 

ยังไม่กล้า ซื่อจื่อบอกว่าแม่นางนักพรตน้อยประสาทสัมผัสเฉียบคม  

ค�าพูดน้ีไม่เกินจรงิเลยสกันดิเดยีว พลัง้เผลอไปชัว่ขณะก็จะถูกนางพบตวั

เข้าแล้ว

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดช่วงนี้นางถึงได้ออกมาเดินตรวจตามท้องถนน

ทุกคืน ดูแล้วไม่เหมือนออกมาจับปีศาจ กลับเหมือนค้นหาใครบางคน

มากกว่า เดินวนเวียนอยู่ในผิงคังฟางท้ังคืนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย 

ท�าให้พวกเขาจ�าต้องคอยติดตามอยู่ข้างหลังอย่างระมัดระวัง ไม่กล้า

ประมาทเลยแม้แต่น้อย 

พวกเขายังไม่มีปัญหา มีคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาท�าหน้าท่ี 

อย่างไรก็หาวิธีนอนพักผ่อนได้ แต่ว่าแม่นางนักพรตน้อยออกตรวจตรา

ยามค�่าคืนบ่อยครั้งถึงเพียงนี้ ไม่รู้ว่าร่างกายจะทนรับได้นานเพียงใด
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น่าเสียดายช่วงน้ีนอกจากซื่อจื่อจะต้องตรวจสอบเรื่องวัดต้าอิ่น  

ยังต้องยุ่งกับการฝึกหน่วยอวี่หลินอยู่ตลอดทั้งวันท้ังคืนเพราะเร่ืองการ 

แปรพระราชฐาน เวลาพวกเขาไปพบซือ่จือ่ทีวั่งหลวงแต่ละครัง้ แทบไม่เคย 

ได้พบหน้า จึงไม่สามารถรายงานสถานการณ์ของแม่นางนักพรตน้อย 

ในขณะนี้ได้

"ไม่รู้ว่าวันเช่นนี้เมื่อใดจะสิ้นสุดสักทีนะ" เว่ยปอทนไม่ไหวจนต้อง

นั่งถอนหายใจด้วยความกลัดกลุ้มอยู่ตรงมุมก�าแพง

ฉางหรงก็นั่งลงข้างกัน ส่ายหน้าแล้วย้ิมจืดเจื่อน เขารู้สึกข้ึนมา 

เป็นครั้งแรกว่าแม่นางนักพรตน้อยรีบแต่งให้ซื่อจื่อโดยเร็วคงจะเป็น 

เรือ่งดมีากทีเดียว พวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงท้ังเรือ่งความปลอดภัยของ

ซื่อจื่อ แล้วก็เรื่องการปกป้องนางจนต้องว่ิงรอกกลับไปกลับมาอย่าง

ล�าบากเกินจะบรรยายเช่นนี้ 

ย่ิงไปกว่านัน้จากการสงัเกตของเขามาตลอดหลายวัน ความประพฤติ 

ของนางดีเย่ียม ท�าอะไรรวดเร็วฉับไว ไม่มีท่าทีชักช้าอิดออด นอกจาก

ฐานะวงศ์ตระกูลไม่สูงส่ง กลับไม่มีสิ่งใดไม่คู่ควรกับซื่อจื่อสักอย่างเลย

จรงิๆ แต่ไม่รูว่้าพอถึงเวลานัน้แล้วซือ่จือ่จะใช้วธีิการใดเพ่ือให้ได้แต่งงาน

กับแม่นางนักพรตน้อยผู้นี้

ระหว่างท่ีก�าลงัครุน่คดิ เว่ยปอทีน่ัง่อยู่ข้างกายพลนักระตกุแขนเสือ้ 

กดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า "คุณหนูฉวีล่ะ เหตุใดพริบตาเดียวก็หายไปแล้ว"

ฉางหรงสะดุ้งตกใจขึ้นมาทันใด เขารีบลุกข้ึนยืนมองไปบนแนว

ชายคา ก็พบว่ามองไม่เห็นเงาร่างของฉวีชิ่นเหยาแล้ว

เขากับเว่ยปอสดูลมหายใจลกึแล้วเร่งตดิตามไปอกีไกล กลบัพบว่า
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รอบข้างเงียบสงัดวังเวง ภายใต้แสงจันทร์ส่องสว่างไม่มีผู้ใดเลยสักคน 

แม่นางนักพรตน้อยหายตัวไปอย่างไร้ร ่องรอยใต้จมูกของพวกเขา 

เสียแล้ว!

ตรอกซวงเย่ียนเป็นหน่ึงในตรอกเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ

เมืองฉางอัน หลังจากสถาปนาราชวงศ์ก่อนขึ้นมาจวบจนวันนี้ก็มีประวัติ

มานานนับร้อยปีแล้ว ตลอดทั้งตรอกมีจวนใหญ่เพียงสองจวน จวนหนึ่ง

เป็นจวนของจิง้ไห่โหว ครอบครองพ้ืนทีป่ระมาณสองในสาม ส่วนอกีจวนหนึง่ 

เป็นจวนเก่าแก่ที่โดนทิ้งร้างมานาน 

เล่าลือว่าจวนร้างแห่งนี้เป็นจวนของแม่ทัพผู้หน่ึงในราชวงศ์ก่อน 

ต่อมาไม่ทราบด้วยเหตุผลใดถึงโดนสัง่ปิดตาย หลายปีท่ีผ่านมาน้ีไม่มใีคร

เหลียวแล แม้กระท่ังจวนจิ้งไห่โหวท่ีอยู่ห่างเพียงก�าแพงก้ัน ยังไม่คิด 

รวบเข้ามาเป็นของตนเอง ปล่อยให้จวนรกร้างอยู่เช่นนี้ต่อไป

ทุกครั้งท่ีฉวีชิ่นเหยาเดินผ่านจวนร้างแห่งน้ี ในใจจะเกิดความรู้สึก

แปลกประหลาด มักสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่เข็มทิศท่ีพก 

ตดิกายกลบัไม่บ่งบอกสิง่ใดเลย พอเบกิเนตรสวรรค์ก็ไม่พบร่องรอยอะไร 

จึงถือเสียว่าตัวนางเองแตกตื่นตกใจมากเกินไป ไม่ได้ขบคิดลึกซึ้ง 

ไปกว่านั้น 

ตอนนี้นางรอดพ้นจากการคุ้มกันหลายชั้นของจวนจ้ิงไห่โหวมาได้

อย่างหวุดหวิด เพิ่งจะกระโดดขึ้นมาบนก�าแพงจวนร้างแห่งนี้ ก็มองเห็น

ว่าสุดตรอกซวงเยี่ยนมีเงาร่างอรชรร่างหนึ่งเดินมาแต่ไกล

ฉวีชิ่นเหยาพลันชะงักค้าง กวาดสายตามองรอบกายอย่างรวดเร็ว
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ยิ่ง พอดีว่าข้างก�าแพงมีต้นไม้ใหญ่ใบรกครึ้มต้นหนึ่ง นางจึงรีบนั่งยองๆ 

บนขอบก�าแพงตรงนั้นเพื่อซ่อนเร้นกายในร่มเงาไม้

ผู้มาเห็นได้ชัดว่าเป็นสตรีนางหนึ่ง ฝีเท้าซอยถ่ีแผ่วเบา เรือนร่าง 

ผอมเพรียวสวมเสื้อคลุมกันลมเปื้อนฝุ่นดูค่อนข้างมอมแมม ตั้งแต่ศีรษะ

จรดปลายเท้าปกปิดมิดชิด ฉวีชิ่นเหยาเพ่งมองผ่านรอยแยกของก่ิงไม้ 

อยู่นานสองนาน แล้วก็รู้สึกว่าจังหวะก้าวย่างของสตรีนางนั้นคุ้นตาอยู่ 

ไม่น้อย 

สตรนีางน้ันเดินมาถึงหน้าประตูจวนท่ีโดนท้ิงร้าง เหลยีวซ้ายแลขวา

แล้วปลดหมวกเสือ้คลมุกันลมลงมา จากน้ันจงึผลกัประตูเปิดเพ่ือจะเดนิ

เข้าไป

คืนนี้ดวงจันทร์สุกสกาวลอยเด่น สรรพสิ่งซึ่งเดิมทีควรซ่อนเร้นอยู่

ในเงามืด ล้วนโดนแสงสว่างสาดส่องดุจการช�าระล้างจนปรากฏชัดเจน 

ใบหน้าของสตรีนางน้ีจึงถูกเปิดเผย หัวใจของฉวีชิ่นเหยาส่ันไหวข้ึนมา 

โดยพลัน หวุดหวิดจะร่วงลงจากก�าแพงไปแล้ว 

นาง...ก็คือเฝิงชูเยวี่ย?!

แทบจะในขณะเดียวกัน เข็มทิศตรงหน้าอกฉวีชิ่นเหยาก็ส่งเสียง

ติ๊กๆ ขึ้นมาแล้วเริ่มหมุนไปอย่างช้าๆ 

ดูเหมือนเฝิงชูเยว่ียจะมีท่าทีกระวนกระวายใจ แม้ว่าประตูจะร้อง

ดังเอ๊ียดอ๊าดและเปิดออกแล้ว นางกลับยังยืนนิ่งอยู่หน้าประตู ลังเล 

ไม่กล้าเดินเข้าไป กว่าจะตัดสินใจเด็ดขาดได้ไม่ง่ายเลย นางเพ่ิงจะ 

ยกชายกระโปรงก้าวเท้าไป ด้านหลังก็มีแขนข้างหนึ่งย่ืนออกมาอย่าง 

ไร้สุ้มเสียง และฉวยโอกาสก่อนท่ีนางจะกรีดร้องด้วยความต่ืนตระหนก
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เอามือปิดปากนางไว้แน่น

เฝิงชเูยว่ียตกใจจนวญิญาณเกือบหลดุออกจากร่าง ใบหน้าซดีขาว

ดิ้นรนสุดก�าลัง คนผู้นั้นกลับกดเสียงลงต�่า กระซิบข้างหูนางว่า "อย่าร้อง 

นี่ข้าเอง"

เฝิงชูเยว่ียได้ยินเสียงคุ้นหูนี้การเคลื่อนไหวจึงหยุดชะงัก รวบรวม

ความกล้าหันไปมองทั้งที่ร่างกายยังสั่นเทาแล้วก็ต้องตกตะลึง 

"อาเหยา?" เนื่องจากโดนฉวีชิ่นเหยาปิดปากแน่นสนิท สองค�านี้ 

จึงฟังดูอู้อี้ไม่ได้ศัพท์

ฉวีชิน่เหยาเหน็ว่าเฝิงชเูยว่ียจ�านางได้แล้ว จงึลดมอืทีปิ่ดปากนางลง

เฝิงชูเยว่ียมองหน้าฉวีชิ่นเหยาอย่างประหลาดใจ "เจ้ามาอยู่ท่ีนี่ 

ได้อย่างไร"

ฉวีชิ่นเหยาเหลือบมองอีกฝ่ายแวบหนึ่งโดยไม่ตอบค�า แล้วล้วง 

เข็มทิศออกมาจากอกเสื้อก็เห็นว่าเข็มทิศเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วข้ึน

เรื่อยๆ สีหน้าของนางแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อย ก่อนจะเงยหน้ามองไปยัง

ด้านหนึ่งของตรอกด้วยความหวาดหวั่นยากจะระงับ

เฝิงชูเยว่ียไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้ ยังคิดจะเอ่ยปากพูด

อะไรบางอย่าง ฉวีชิ่นเหยากลับท�าราวเผชิญหน้าศัตรูตัวฉกาจ กระชาก 

เฝิงชูเยวี่ยพลิ้วกายหลบเข้าจวนร้างไป

เมือ่เข้าประตไูปแล้วพวกนางกลบัพบเพียงสวนดอกไม้ทีม่หีญ้าขึน้

รก ไม่มีการตกแต่งใดสมกับเป็นจวนหลังใหญ่เลยแม้แต่น้อย

คนทัง้สองตะลงึงนัไปพร้อมกัน ด้วยไม่คดิว่าจวนจะรกร้างถึงเพียงนี้

ฉวีชิ่นเหยาหันกลับไปปิดประตูอย่างเบามือและรวดเร็ว ไม่สนใจ
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สงัเกตดทิูวทัศน์รอบข้างให้ละเอยีดก็ดงึแขนเฝิงชเูยว่ียสาวเท้าเดนิเข้าไป

ในส่วนลึกของจวนทันใด

เฝิงชูเยว่ียที่หวาดระแวงเพราะรู้ตัวว่าตนผิดมาแต่แรกอยู่แล้ว  

พอเผชิญกับสถานการณ์ตรงหน้า ในใจย่ิงรู้สึกสับสน นางกระซิบถาม 

ฉวีชิ่นเหยาว่า "นี่พวกเราจะไปที่ใดกันหรือ"

ฉวีชิ่นเหยาไม่สนใจนาง

สีหน้าเฝิงชูเยวี่ยแสดงความอึดอัดขัดเขินขึ้นมาทันใด นางก้าวเดิน

ตามหลังฉวีชิ่นเหยาไปแต่โดยดี ริมฝีปากขยับเล็กน้อย เหมือนอยากจะ

อธิบายอะไรบางอย่าง

คนท้ังสองเดินอยู่นานสองนาน อ้อมไปอ้อมมา แต่หาทางเข้าสู่ 

ด้านในของจวนหรือตัวคฤหาสน์ไม่เจอเสียที กลับยังคงเดินวนเวียนอยู ่

ในสวนดอกไม้ไม่ไปที่ใด

ฉวีชิ่นเหยาเริ่มรู ้สึกร้อนใจ เงยหน้าเหลียวมองก�าแพงโดยรอบ  

ขณะคิดใคร่ครวญว่าจะกระโดดข้ามก�าแพงไปเลยดีหรือไม่ ประตูใหญ่

กลับส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดและเปิดกว้างอย่างช้าๆ

เฝิงชูเยว่ียหัวใจเต้นโครมครามจะหันกลับไปมอง ฉวีชิ่นเหยาที่ 

ยามน้ีมสีหีน้าพรัน่พรงึกลบัไม่รอให้นางหนักลบัไปก็เอามอืปิดปากนางไว้ 

ก่อนจะพากันขยับหลบไปหลังต้นไม้ใหญ่ข้างกายอย่างว่องไว

ต้นไม้ต้นนี้ล�าต้นใหญ่หนา รัศมีกว้างประมาณสองคนโอบรอบ  

เมื่อฉวีชิ่นเหยากับเฝิงชูเยว่ียเข้าไปซ่อนด้านหลัง หากผู้อื่นไม่สังเกตดีๆ  

ก็ยากจะพบร่องรอยของพวกนางสองคนได้

แม้ว่าเฝิงชูเยวี่ยจะมาหลบหลังต้นไม้แล้วกลับยังชะโงกหน้า 
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เหลือบมองไปทางประตูไม่หยุด จนกระทั่งเห็นโฉมหน้าผู้ท่ีเดินเข้ามา

ชัดเจน ใบหน้าก็พลันซับสีแดงระเรื่อ นางหันไปมองฉวีชิ่นเหยาอย่าง 

ละล้าละลัง สุดท้ายก็ไม่กล้าเดินออกจากหลังต้นไม้ไป

ฉวีชิ่นเหยาเห็นนางยังคิดจะหาเรื่องใส่ตัว ไฟโทสะก็พวยพุ่งข้ึนมา 

ถลึงตาใส่สตรีนางน้ีอย่างดุดันแล้วสกัดจุดใบ้ของนางโดยไม่รีรอ เมื่อ 

เฝิงชูเยวี่ยยอมอยู่อย่างสงบเสงี่ยมแล้วถึงได้กลั้นลมหายใจมองไปทาง 

ผู้ที่เพิ่งเข้ามาในจวน 

คนผูน้ัน้เดินลงจากบนัไดหน้าประตแูละค่อยๆ เดนิเข้ามาในลานสวน

แม้ว่าจะเตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว แต่พอฉวีชิ่นเหยาเห็นโฉมหน้า 

ผู้มาชัดเจน สมองพลันโล่งว่างเปล่าในพริบตา มองเห็นคิ้วคมดุจกระบี่ 

ดวงตาพราวระยับด่ังดวงดาว รูปร่างสูงตระหง่านราวต้นสนมายืนอยู่

ท่ามกลางแสงจนัทร์กระจ่างสเีงนิยวงแล้ว ช่างสง่างามประหน่ึงเซยีนสวรรค์ 

ที่จุติลงมายังโลกมนุษย์

เป็นฉินเจิงจริงๆ เป็นเขาจริงดังคาด

ฉวีชิ่นเหยาสีหน้านิ่งขรึมยิ่งขึ้น 

เฝิงชเูยว่ียมองฉวีชิน่เหยาอย่างหวาดกลวั ไม่เข้าใจว่าเหตใุดอยู่ดีๆ  

ก็เอ่ยปากพูดไม่ได้แล้ว นางร้อนใจจนเกาหเูกาแก้ม ก่อนจะกระตกุแขนเส้ือ 

ฉวีชิ่นเหยาพร้อมทั้งถลึงตาใส่นาง แสดงอาการต่อต้านโดยไร้เสียง

เวลาน้ีเข็มทศิในอกเสือ้ฉวีชิน่เหยาหมนุติว้จนเกอืบจะกรีดทะลเุสือ้

ออกมา พอเห็นเฝิงชูเยว่ียมีท่าทางเช่นน้ี ฉวีชิ่นเหยาก็หลุบตามองอย่าง

เยือกเย็น ย่ืนนิ้วชี้เข้าปากกัดจนเป็นแผลฉีกแล้วแต้มหยดเลือดจาก 

ปลายน้ิวลงบนหน้าผากของเฝิงชูเยว่ีย ท่ามกลางสายตาตกตะลึง 
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พรึงเพริดของนาง ปากขยับขมุบขมิบร่ายคาถาโดยไร้เสียง เป็นการช่วย

เบิกเนตรสวรรค์ให้นาง

เฝิงชูเยว่ียรู้สึกประหลาดใจย่ิงนัก พอเห็นฉวีชิ่นเหยาส่งสัญญาณ

ให้นางลองมองออกไป จึงจ�าต้องสะกดกลั้นความสงสัยเอาไว้ก่อน  

ทอดสายตามองไปยังฉินเจิงที่อยู่กลางลานสวนอีกครั้ง

ครัง้น้ีทันทีทีม่องไป นางกลบัหวาดผวาจนขนลกุชนั โชคดีท่ีฉวีชิน่เหยา 

สกัดจุดใบ้นางเอาไว้ถึงได้ไม่หลุดเสียงกรีดร้องออกมา

นางมองเห็นสตรเีกาะอยู่แนบหลงัฉนิเจงิ เส้นผมยาวบดบงัใบหน้า

เอาไว้ครึ่งหนึ่ง ผิวพรรณขาวซีด ปลายคางเรียวแหลม นัยน์ตาไม่มี

ประกายแห่งชีวิตเลยสักเศษเสี้ยว แต่เค้าโครงใบหน้ายังสะท้อนให้เห็น

ความงดงามโดดเด่น

ฉินเจิงปล่อยให้ผีสาวตนน้ันยื่นแขนเรียวบางสองข้างโอบไหล ่

ของเขาเอาไว้แน่น คนทั้งสองศีรษะแนบชิดจนแก้มชนแก้ม มองดูแล้ว

คล้ายคู่รักที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างที่สุด

แผ่นหลังของเฝิงชูเยวี่ยหลั่งเหง่ือเย็นเยียบ พริบตาเดียวเส้ือผ้า 

ของนางก็แทบจะเปียกชุ่มโชก

ตอนนีน้างเพ่ิงจะตระหนกัได้ถึงเจตนาลกึซึง้ในการกระท�าทีผ่่านมา

ของฉวชีิน่เหยา จงึลอบกลนืน�า้ลายด้วยความหวาดกลวัและมองฉวีชิน่เหยา 

เหมอืนสตไิม่อยู่กับเนือ้กับตวั ก่อนจะเอ่ยถามโดยไร้เสยีงว่า 'จะท�าอย่างไรดี'

ฉวีชิน่เหยามองปราดเดียวก็จ�าได้ว่าสตรท่ีีเกาะเก่ียวไหล่ของฉนิเจงิ 

ก็คือผีสาวตนนั้นที่บุกเข้าจวนสกุลฉวีเมื่อหลายคืนก่อน รู้ว่านางมีพลัง

ภายในร้ายกาจไม่ธรรมดา จ�าต้องต้ังใจรับมือให้ดี แต่คืนน้ีตอนออก 
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จากจวนนางเตรยีมตวัพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ขอเพียงไม่ประมาทศตัรเูหมอืน

ครั้งนั้น อย่างไรก็ไม่ถึงขั้นเสียเปรียบแน่

ฝ่ายที่รับมือได้ยากก็คือฉินเจิงต่างหาก...

นางเคยฟังมารดาเล่าเรื่องมาก่อนว่าฉินเจิงมีวิทยายุทธ์ล�้าเลิศ 

เหนือผู ้ใด เมื่อครั้งวัยหนุ่มยกทัพออกปราบศัตรู สามารถกวาดล้าง 

พวกข้าศึกกว่าสามร้อยนายได้ด้วยก�าลังตัวคนเดียว ความเก่งกล้า

เชี่ยวชาญการรบเป็นที่เลื่องลือ แต่ว่าด้วยก�าลังของนางแล้ว ไม่มี 

ความมั่นใจเลยสักนิดว่าจะถอยหนีจากเงื้อมมือเขาไปได้อย่างปลอดภัย

ย่ิงไปกว่านั้นตอนนี้ข้างกายนางยังพ่วงเฝิงชูเยว่ียท่ีไร้เร่ียวแรงจะ 

มัดไก่มาด้วย

สมองนางหมุนวนเร็วรี่ ขบคิดหาหนทางเอาตัวรอด

เฝิงชูเยว่ียเห็นฉวีชิ่นเหยาก้มหน้าครุ่นคิด ท่าทางไม่เหมือนคนที่ 

หาแผนรับมือออกมาได้ ในความหวาดกลัวก็มีความตื่นตระหนกเพิ่มขึ้น

มาอย่างเลี่ยงไม่ได้ นางนิ่งอึ้งด้วยความกระวนกระวายอยู่พักใหญ่  

ก่อนจะหันไปแอบมองฉินเจิงอีกครั้ง

เฝิงชูเยว่ียมีหรือจะหลงเหลือความเพ้อฝันเล่ือนลอยต่อฉินเจิงอีก 

ตอนนี้ความหงุดหงิดขุ ่นเคืองอัดแน่นไปหมด แอบเสียใจที่ตนเอง 

เชือ่คนง่ายเกินไปจนเกอืบจะเอาชวิีตไปทิง้ ยามนัน้เองฉนิเจงิก็เดนิวนไป

รอบลานสวนเหมอืนค้นหาบางสิง่และมท่ีาทเีหมอืนจะจากไป สหีน้านาง

จึงค่อยๆ แสดงความยินดีออกมา ก่อนจะรีบดึงแขนเสื้อฉวีชิ่นเหยา 

อย่างเงียบๆ

พอฉวีชิน่เหยาเงยหน้ามองไปก็เห็นฉินเจงิก้มศรีษะเล็กน้อยพูดอะไร
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กับผีสาวตรงหัวไหล่ประโยคหนึ่ง ยืนนิ่งลังเลอยู่ชั่วอึดใจแล้วหันหลัง 

เดินออกนอกประตูไป

ฉวีชิ่นเหยากับเฝิงชูเยว่ียยืนมองจากหลังต้นไม้อยู ่พักใหญ่  

หน้าประตจูวนยามน้ีมแีต่ความเงียบสงัด เห็นได้ชดัว่าฉนิเจงิจากไปแล้ว

และไม่น่าจะย้อนกลับมาในเวลาใกล้ๆ นี้

ฉวีชิ่นเหยาไม่เสียเวลาคิดแล้วว่าฉินเจิงจะไปจริงหรือแสร้งท�า 

เพ่ือตบตา นางรีบโคจรพลังปราณ ดึงร่างเฝิงชูเยว่ียทะยานขึ้นไปบน 

ยอดไม้และกระโดดจากยอดไม้ข้ามมาท่ีก�าแพง ก่อนจะกระโดดพ้น 

จวนร้างแห่งนั้นไปอย่างรวดเร็ว 

ระหว่างท่ีหลบหนีเพราะความตึงเครียดจนเกินไป คนท้ังสองจึง 

ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าต้นไม้เก่าแก่ด้านหลังพวกนางจู่ๆ ส่งเสียงเสียดสี

แผ่วเบา ก่อนที่อะไรบางอย่างจะผุดขึ้นจากพื้นดินอย่างช้าๆ

เข็มทิศในอกเสื้อยังหมุนอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดว่าฉินเจิงกับผีสาว

ตนน้ันยังไม่ได้จากไปที่ใดไกล ฉวีชิ่นเหยาได้แต่ภาวนาให้สามารถพา 

เฝิงชเูยว่ียหนอีอกจากตรอกซวงเย่ียนได้อย่างราบรืน่ก่อน แล้วค่อยปล่อย

ดอกไม้ไฟส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากอาหานกับอาจารย์

นางไม่มีเวลาสนใจซักถามว่าเพราะเหตุใดเฝิงชูเยว่ียถึงกลายเป็น

เป้าหมายต่อไปของฉินเจิง นางรับรู้เพียงว่าวิชา 'ปราณหยางย้อนคืน'  

มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาเข้มงวดย่ิง จะต้องรวบรวมอวัยวะให้ครบในเวลา 

อันสั้นที่สุดเพื่อตั้งค่ายกลท�าพิธี

เวลาของฉนิเจงิมจี�ากัด ไม่มเีหตุผลทีจ่ะปล่อยเฝิงชเูยว่ียไปโดยง่าย 

เป็นไปได้ว่าเขาจะต้องย้อนกลับมาแน่นอน
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ไม่รู้ว่าเฝิงชูเยวี่ยมีความปรารถนาจะเอาชีวิตรอดแรงกล้าหรือว่า

ตกใจจนขวัญกระเจิงไปหมดแล้ว การเคลื่อนไหวถึงได้คล่องแคล่ว 

ปราดเปรียวกว่าเมื่อครู ่มาก นางตามหลังฉวีชิ่นเหยามาติดๆ โดย 

ไร้สุ้มเสียง

ฉวีชิ่นเหยาว่ิงมาสักพักแล้วเห็นว่าใกล้จะออกจากตรอกซวงเย่ียน

ได้ส�าเร็จ จิตใจก็เริ่มผ่อนคลายลงเล็กน้อย รีบหยิบแท่งดอกไม้ไฟกับ 

แท่งจุดไฟออกมาเตรียมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ

นางเพ่ิงจะเริ่มจุดแท่งจุดไฟ ด้านหลังพลันมีสายลมเย็นยะเยือก 

พัดวูบมาอย่างฉับพลันท�าให้เปลวไฟในมือนางมอดดับ

ร่างกายฉวีชิ่นเหยาแข็งค้าง ในใจเกิดลางสังหรณ์ไม่เป็นมงคล 

อย่างรุนแรง

ฉวีชิน่เหยายืนสงบน่ิงชัว่ครูแ่ล้วถึงคว้ากระดิง่กลนืวิญญาณออกมา

โดยทันทีก่อนจะหันกลับไปมองทางด้านหลัง ยามน้ีถึงได้เห็นว่าผีสาว 

ที่เกาะอยู่บนหลังฉินเจิงมาอยู่ข้างหลังนางตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ ผีสาวก�าลัง

มองนางด้วยแววตาน่าสะพรงึกลวั ส่วนเฝิงชเูยว่ียท่ีควรจะตามหลงันางมา 

กลับหายไปไม่เห็นแม้เงา! 

ฉางหรงกับเว่ยปอได้แต่ชงิชงัทีม้่าว่ิงได้ไม่รวดเร็วพอ พวกเขาควบม้า 

ห้อตะบึงมาตลอดทางจนถึงประตูวังหลวงแล้วให้คนส่งข่าวไปบอก 

ลิ่นเซี่ยวด้วยความร้อนใจ

รอจนกระทัง่ลิน่เซีย่วออกมา ฉางหรงก็เล่าเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ในคนืนี้ 

ให้ลิ่นเซี่ยวฟังอย่างละเอียด พยายามเต็มที่ไม่ให้มีส่วนใดตกหล่นไป 
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"...เมื่อถึงตรอกซวงเยี่ยน ข้ากับเว่ยปอเห็นกับตาชัดเจน เดิมทีนาง

ยังเดินอยู่บนหลังคา ใครจะคิดว่าพริบตาเดียวก็หายลับไปแล้ว พวกเรา

นึกว่ามองพลาดไป มองซ้ายมองขวาหาจนท่ัวก็ยังหานางไม่พบ เดิมท ี

ด้วยฝีมือของนาง ข้ากับเว่ยปอไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดคิด  

แต่ว่าผีสาวท่ีปรากฏตัวในจวนสกุลฉวีเมื่อหลายวันก่อนน่ากลัวโดยแท้ 

และไม่ก่ีวันมานี้นางยังมีความเคลื่อนไหวผิดปกติ พวกเราถึงได้กลัวว่า

จะเกิดเรื่องกับนางขอรับ"

ลิ่นเซี่ยวรับฟังรายงานจากฉางหรงอย่างสุขุมเยือกเย็น พร้อมทั้ง 

รับสายบังเหียนที่อีกฝ่ายส่งมา ก่อนจะพลิกกายข้ึนหลังม้าอย่างว่องไว

พลางเอ่ยถามว่า "คนืน้ีนางมาคนเดยีว? อาจารย์กับศษิย์พ่ีของนางไม่อยู่

ข้างกายหรือ"

ฉางหรงกับเว่ยปอก็รีบข้ึนหลังม้าตามแล้วเอ่ยตอบ "ไม่ก่ีวันก่อน 

ทกุครัง้ท่ีนางออกตรวจตรายามค�า่คืน ศิษย์พ่ีของนางจะมาเป็นเพ่ือนด้วย 

แต่ว่าคืนนี้มีแค่นางคนเดียว"

มือลิ่นเซี่ยวที่จับสายบังเหียนม้าชะงักไป สีหน้าย�่าแย่ขึ้นมา

กะทนัหนั เขาสัง่ก�าชบัเว่ยปอว่า "รบีส่งคนไปอารามชงิอวิน๋ตามตวันักพรต

ชิงซวีจื่อ"

เว่ยปอรับค�าสั่งแล้วจากไปทันที

ลิน่เซีย่วก�าลงัจะควบม้าออกไปแต่ก็นกึอะไรขึน้มาได้ จงึหนัไปถาม

ฉางหรงอีกครั้ง 

"แล้วไปดูทีจ่วนสกุลฉวีหรอืยัง อาเหยาอาจจะกลับจวนไปแล้วก็ได้"

ฉางหรงส่ายหน้า "ไปดูที่จวนสกุลฉวีแล้วขอรับ แต่ว่านางไม่อยู่"
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ลิ่นเซี่ยวได้ยินดังนั้นก็ไม่ลังเลอีกต่อไป "เรียกระดมองครักษ์ใน 

วังอ๋องทั้งหมด ให้รีบไปที่ตรอกซวงเยี่ยน รอฟังค�าสั่งจากข้า"

ฉางหรงตกตะลึงไปเล็กน้อย เห็นล่ินเซี่ยวควบม้าออกไปไวปาน 

ลูกธนูก็รีบเอ่ยปากรับค�าแล้วชักม้าหันกลับ ห้อตะบึงไปที่วังหลันอ๋อง

ยามค�่าคืนเงียบสงบปานนั้น เงียบเสียจนลิ่นเซี่ยวเกือบได้ยินเสียง

หัวใจตนเองเต้นอย่างเลือนราง เขานึกถึงเหตุการณ์ท่ีหน้าร้านรุ่นอว้ี 

เมื่อสองสามวันก่อน ฉวีชิ่นเหยาเคยพูดกับเขาเร่ืองคดีในผิงคังฟาง  

นางสงสัยว่าคดีเหล่านั้นยังมีเรื่องราวซับซ้อนกว่าที่เห็น คิดด้วยซ�้าไปว่า 

ผู้อยู่เบื้องหลังจะเป็นผู้มีอ�านาจสักคนหน่ึงในฉางอัน เขาได้แต่ชิงชังที่ 

ตอนนั้นมัวแตช่ะล่าใจ ไม่น�าขอ้สันนษิฐานของนางมาขบคิดอย่างจริงจัง 

มาถึงตอนน้ีนางหายไปทีใ่ดไม่แน่ชดั แม้กระทัง่เขาจะไปตามหานางท่ีใด

ยังไม่รู้เลย

ความจริงนับตั้งแต่ฉวีชิ่นเหยามาขอพบเขาครั้งแรกเพ่ือเริ่มสืบคดี

ของนางร�าผิงคังฟาง เขาก็ไม่ควรใส่ใจแต่เพียงผิวเผินเช่นนี้ นางจะท�าไป

เพราะความอยากรู้อยากเห็นก็ดี หรือท�าไปเพราะอยากจับตัวคนร้าย 

ก็ช่าง เขาร่วมสบืคดไีปพร้อมกับนางแล้วจะเป็นอะไรนกัหนาหรอื ถ้าหาก

เขาร่วมสบืคดน้ีีตัง้แต่แรก เสนอความช่วยเหลอืนางได้ทนัท่วงที เรือ่งราว

ก็คงไม่ด�าเนินมาจนถึงขั้นนี้หรอก

พอคิดถึงตรงนีแ้ล้วเขาก็รูส้กึเสยีใจจนปวดแปลบในอก นางเป็นคน

ใจคอกว้างขวางไร้ความหว่ันเกรงถึงเพียงน้ัน ไม่มีทางยอมแพ้โดยง่าย 

เมื่อใดสืบพบตัวคนร้ายจะต้องถือโอกาสสืบสาวลงลึกไปอีก และถ้าหาก

เกิดเรื่องไม่คาดคิดกับนางเพราะสาเหตุน้ี ชาตินี้เขาจะเสียใจก็สายไป 
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เสียแล้ว คงไม่อาจอยู่เป็นสุขได้อีกเลย

หลังจากควบม้าพุ่งปราดมาถึงตรอกซวงเย่ียน ถนนกว้างขวาง 

มีแสงจันทร์ส่องสว่างแต่กลับไร้วี่แววผู้คนโดยสิ้นเชิง

ลิน่เซีย่วกระชบัสายบังเหียนม้า สายตามองน่ิงตรงไปยังสองฟากฝ่ัง 

ของตรอก ในตรอกแห่งน้ีมจีวนตัง้อยู่เพียงสองหลงั หลงัหน่ึงมอีายุเก่าแก่

กว่าร้อยปี ไม่มร่ีองรอยคนอยู่อาศัย ถูกทิง้ร้างมาเน่ินนาน ส่วนอกีหลังเป็น

จวนของจิ้งไห่โหว

ยามนั้นเองข้างหลังพลันมีเสียงฝีเท้าที่ก้าวเดินเป็นระเบียบของคน

กลุม่หน่ึงดังขึน้ เป็นฉางหรงน�าองครกัษ์ของวงัหลันอ๋องเดนิทางมาถึงแล้ว 

"ซื่อจื่อจะสั่งการเช่นไรขอรับ"

ลิ่นเซี่ยวไม่เอ่ยตอบค�า แต่บังคับม้าก้าวเดินไปอย่างเชื่องช้า  

ตรวจดรู่องรอยบรเิวณโดยรอบ จนกระทัง่เดินมาถึงก�าแพงทางฝ่ังขวาของ

ปากทางตรอก สายตาพลนัจ้องเขมง็ ก่อนจะพลกิกายลงจากหลงัม้าและ

ก้มลงเก็บของบางอย่างขึ้นมา

ฉางหรงชะโงกมองจากข้างหลังก็เห็นว่าเป็นแท่งจุดไฟท่ีลุกไหม ้

ไปแล้วส่วนหนึ่ง 

"จุดไฟแล้วเดินมาทางน้ี" ลิ่นเซี่ยวสั่งการฉางหรงโดยไม่หันหน้า 

กลับไป

ฉางหรงเอ่ยรับค�าและลงมือท�าตามที่ลิ่นเซี่ยวสั่งการทันที 

เมื่อแสงไฟขยับเข้ามาใกล้ ลิ่นเซี่ยวจึงมองเห็นอักษรที่สลักใต้ฐาน

แท่งจุดไฟชัดเจน 
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'อารามชิงอวิ๋น'

ลิ่นเซี่ยวค่อยๆ ขยับกายลุกข้ึน สายตาเลื่อนจากมุมก�าแพงท่ี 

แท่งจุดไฟตกอยู่มองไล่ข้ึนไป ก็เห็นเสาไม้สีแดงเข้มรับกับคานไม้สลัก

ลวดลายงดงาม เป็นจวนหรูหราโอ่อ่าแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่

เขาหรี่ตาลงแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นเยียบ "จวนจิ้งไห่โหว"

ฉางหรงเคาะประตูอยู่เนิ่นนาน ในจวนจิ้งไห่โหวถึงมีบ่าวไพร่มา 

เปิดประตู

พอมองเห็นสภาพการณ์ตรงหน้า พ่อบ้านวัยกลางคนก็น่ิงอึ้งไป

อย่างเห็นได้ชัด ก่อนจะรีบก้าวออกมาพลางเอ่ย 

"ไม่ทราบว่าคุณชายทุกท่านมาท่ีจวนกลางดกึมธุีระอนัใดหรอืขอรบั" 

เขามองส�ารวจทุกคนรอบหนึ่ง คุณชายใบหน้าอ่อนเยาว์ซึ่งเป็นหัวหน้า

และมีกลิ่นอายสูงศักดิ์แผ่ออกมารอบกายท่านน้ัน มองแล้วรู้สึกคุ้นหน้า

คุ้นตาเหลือเกิน คล้ายว่าจะเป็นท่านซื่อจื่อแห่งวังหลันอ๋องกระมัง

ฉางหรงน�าป้ายห้อยเอวออกมา "พวกข้าได้รับพระบัญชาให้มา 

จับนักโทษส�าคัญ เมื่อครู่พอไล่ตามมาถึงข้างนอก เห็นนักโทษแอบหนี

เข้าไปในจวนจิง้ไห่โหว ฉะนัน้จงึต้องมารบกวนอย่างเลีย่งไม่ได้ รีบเปิดประตู 

ให้โดยเร็ว พวกเราจะได้เข้าไปจับคน"

พ่อบ้านได้ยินดงันีแ้ล้วก็ตกตะลงึจนอ้าปากค้าง "คนร้าย?! จวนพวกเรา 

มีคนร้ายเข้ามาอย่างนั้นรึ"

เพิ่งจะสิ้นเสียงของเขา ทันใดนั้นหลังประตูก็มีบุรุษรูปร่างผอมแห้ง
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ปรากฏตัวขึ้น แววตาสาดประกายเย็นเยียบกวาดมองพวกลิ่นเซี่ยว 

รอบหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้น 

"คุณชายทุกท่าน จวนของพวกเราวางแนวป้องกันเข้มงวดไม่เท่า 

ในวังหลวงก็จริง แต่มีองครักษ์คอยเดินลาดตระเวนทั้งกลางวันกลางคืน 

ไม่กล้าหย่อนยานแม้แต่นิดเดียว เมื่อครู่ไม่พบว่ามีคนร้ายลักลอบเข้ามา 

พวกท่านอาจมองผิดพลาดไปแล้วหรือไม่"

ฉางหรงย้ิมเย็นชา "ไม่ต้องกล่าวให้มากความ รีบเข้าไปรายงาน 

ท่านโหว อย่าได้ถ่วงเวลาการจับกุมนักโทษส�าคัญของราชส�านัก"

แววตาองครักษ์ผู้นั้นวูบไหวเล็กน้อย ใบหน้าประดับรอยย้ิมจางๆ 

"ช่างบงัเอญินกั เวลาน้ีท่านโหวไม่อยู่ในจวน ก่อนไปยังสัง่ก�าชบัว่าอย่าได้

รบกวนเวลาพักผ่อนของคุณหนู ยามค�า่คืนห้ามผูใ้ดเข้ามาในจวน ถ้าหาก

พวกท่านต้องการเข้ามาตรวจค้น ข้าต้องไปเชญิท่านโหวมาก่อน รอให้ได้

ค�าตอบแล้วค่อยว่ากันอีกที ตอนน้ีไม่อาจปล่อยให้พวกท่านเข้าจวนมา

โดยเด็ดขาด" 

พอได้ยนิค�าน้ี ลิน่เซีย่วท่ีนิง่เงยีบมาโดยตลอดพลนัพลกิกายลงจาก

หลังม้า ก้าวเดินขึ้นบันไดไปถึงหน้าประตู มือวางทาบบนกระบี่ข้างเอว 

เอ่ยด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่า "ถ้าหากข้าจะเข้าไปให้ได้ล่ะ" 

ทันทีที่ค�าพูดของเขาสิ้นสุดลง องครักษ์วังหลันอ๋องท่ีอยู่ข้างหลัง 

ต่างชักดาบออกจากฝัก มองตรงไปยังหัวหน้าองครักษ์ผู้นั้นด้วยสีหน้า

พร้อมบุกเข้าไปได้ทุกเมื่อ

พ่อบ้านเหน็สถานการณ์เป็นเช่นนีก็้หวาดกลวัจนสองมอืส่ันไปหมด 

ไม่สนใจสีหน้าขององครักษ์ผู้นั้น รีบเอ่ยว่า "เข้าใจผิดแล้วๆ พวกข้าน้อย
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จะกล้าถ่วงเวลาการสืบคดีของทุกท่านได้อย่างไร พ่ีชายองครักษ์ท่านน้ี

นิสัยมุทะลุไปบ้าง พูดจาไม่ค่อยน่าฟังเท่าใด แต่ว่าไม่มีเจตนาขัดขวาง

งานทางการแน่นอน ท่านโหวของพวกเราค�านึงถึงส่วนรวมเสมอมา  

ไม่มทีางปกป้องคนร้ายอยูแ่ล้ว ทุกท่านโปรดอย่าได้ถือสา รีบเข้ามาข้างใน 

เถิด" แล้วพ่อบ้านก็เปิดประตูใหญ่อย่างตัวสั่นงันงก ก่อนจะเชิญพวก 

ลิ่นเซี่ยวเข้ามาข้างใน

ลิน่เซีย่วเหลอืบมองหัวหน้าองครกัษ์ท่ีใบหน้าด�าทะมนึอย่างเฉยชา 

สองมอืไพล่หลงัก้าวข้ามธรณีประตูไป ยืนอยู่กลางลานเรอืนกวาดสายตา

มองรอบข้างอย่างรวดเร็ว "ค้น!"

องครักษ์กลุ่มใหญ่รับค�าสั่งโดยไร้เสียงแล้วกระจายตัวออกไป  

มุ่งหน้าไปยังทุกเรือนในจวนแห่งนี้

พ่อบ้านยืนอยู่ด้านข้างมีท่าทีกระวนกระวาย ก้าวออกไปด้วย 

รอยยิ้มฝืนๆ "ซื่อจื่อ ข้าน้อยไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางการจับกุมนักโทษ 

แต่ตอนนี้ท่านโหวไม่อยู่ในจวน คุณหนูของพวกเราร่างกายอ่อนแอและ

ตกใจง่ายมาแต่ไหนแต่ไร จะขอให้ซือ่จือ่ไปตรวจค้นท่ีเรือนอืน่ก่อน รอให้

ท่านโหวกลับมาค่อยตรวจค้นเรือนในได้หรือไม่ขอรับ"

ลิ่นเซี่ยวไม่แยแสค�าพูดของพ่อบ้านแม้แต่น้อย 

ฉางหรงเหลือบมองสีหน้าลิ่นเซี่ยวแวบหน่ึง แอบถอนหายใจ

กลัดกลุ้ม แม่นางนักพรตน้อยหายตัวไปไร้ร่องรอย แม้ว่าสีหน้าซื่อจื่อ 

จะไม่แสดงออก แต่ในใจจะรู ้สึกทรมานสักเพียงใดกัน พ่อบ้านผู ้นี ้

กลับเข้าไปต่อรองโดยไม่รู้จักที่ตายเสียแล้ว 

ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก จู่ๆ ก็มีเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากประตู

Page ����������������������� 2.indd   39 23/7/2563 BE   15:18



40

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 2

ชั้นใน บ่าวหญิงวัยกลางคนกลุ่มหนึ่งถือโคมไฟน�าทาง เดินห้อมล้อม 

คุณหนูผู้งดงามบอบบางคนหนึ่งออกมา

ดูเหมือนฉินหยวนเพ่ิงตื่น ดวงตานางยังมีความหวาดผวาอยู่ 

หลายส่วน พอมองเห็นพวกลิ่นเซี่ยวก็สะดุ้งตกใจ ความง่วงงุนหายไป 

เป็นปลิดทิ้ง

"น่ี...นี่พวกท่านจะท�าอะไร" น�้าเสียงฉินหยวนส่ันสะท้านอย่าง 

ห้ามไม่อยู่ นางคว้ามือแม่นมข้างกายด้วยความกลัวอย่างที่สุด

ลิ่นเซี่ยวมองนางดุจไร้ตัวตน มือวางทาบกระบี่ข้างเอว เดินผ่าน 

ข้างกายฉินหยวนไปสั่งการฉางหรงว่า "ตรวจค้นเรือนในอย่างละเอียด"

"หยุดมือ!" มีเสียงตะโกนอย่างเฉียบขาดลอยมาจากข้างหลัง

ทุกคนได้ยินเสียงนี้ก็หันมองตาม จึงเห็นฉินเจิงก้าวเดินเข้ามาด้วย

สีหน้าเปี่ยมโทสะ

ฉินหยวนราวกบัได้ทีพ่ึง่ส�าคญักลับคืนมา นางวิ่งเข้าไปกอดฉินเจิง

พลางเอ่ยเรียกด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ "ท่านพ่อ..."

ฉนิเจงิโอบร่างบตุรสาวเข้าอ้อมกอด ลบูศรีษะนางกระซิบปลอบโยน

อยู่หลายค�า ชัว่ประเดีย๋วเดยีวก็เงยหน้ามองลิน่เซ่ียวอย่างเย็นชา "ไม่ทราบว่า 

ซื่อจื่อน�าคนบุกรุกจวนข้ายามกลางดึกด้วยเรื่องใดกัน"

ลิ่นเซี่ยวมองตอบฉินเจิงด้วยสายตาเย็นเยียบดุจน�้าแข็งพร้อมเอ่ย

อย่างเฉยชา "นักโทษคนส�าคัญของราชส�านักที่ข้าตามจับกุมอยู่ตอนนี้

แอบเข้ามาในจวนจิ้งไห่โหว เพื่อไม่ให้นักโทษรายนี้หลบหนีไปได้ จ�าต้อง

เข้าจวนมาตรวจค้น"

เป็นเหตุผลท่ีฟังแล้วสง่าผ่าเผยเสยีจรงิ ย่ิงไปกว่าน้ันอกีฝ่ายมเีจตนา
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ใช้อ�านาจเข้าข่มชัดเจน ฉินเจิงหน้าเปลี่ยนสีไปมาอยู่หลายครั้ง ผ่านไป

พักใหญ่ก็กัดฟันเอ่ยด้วยสีหน้าด�าคล�้า 

"ซื่อจื่อสนใจเพียงการจับกุมนักโทษ แต่บุตรสาวของข้าอ่อนแอ

ขลาดกลัว ไม่อาจทนรับสภาพเช่นนี้ได้ ข้าคงต้องพานางไปหลบก่อน  

พวกท่านก็ตรวจค้นไปแล้วกัน"

ไม่รอให้ลิ่นเซี่ยวเอ่ยตอบก็ชักสีหน้าเย็นชาพาฉินหยวนหลบไป 

อีกทาง ดูแล้วเหมือนจะไปที่โถงบุปผา

พวกฉางหรงจึงไม่ต้องพะว้าพะวังอีกต่อไป เร่งบุกเข้าไปตรวจค้น

เรือนหลังและเรือนอื่นๆ

เวลาผ่านไปครึ่งชั่วยาม

"ซื่อจื่อ ตรวจค้นทุกซอกทุกมุมแล้วไม่พบร่องรอยนางเลยขอรับ" 

ฉางหรงน�าคนกลับมาแล้วเอ่ยรายงานเสียงแผ่วเบา สีหน้าย�่าแย่ 

ถึงขีดสุด

ดเูหมอืนลิน่เซีย่วจะไม่ประหลาดใจเท่าใด เขาเอ่ยด้วยน�า้เสยีงเยือกเย็น  

"เฝ้าประตูหน้าและประตูข้างทุกจุดให้ดี คืนนี้ห้ามใครเข้าออกเด็ดขาด" 

ก่อนจะเอ่ยถามว่า "เว่ยปอไปนานถึงเพียงนี้ เหตุใดยังไม่พานักพรต 

ชิงซวีจื่อมาอีก"

ฉางหรงจะเอ่ยตอบ เว่ยปอก็น�าชงิซวีจือ่กับอาหานเดนิเข้ามาอย่าง

เร่งรีบพอดี 

"ซือ่จือ่ ข้าไปรบัท่านนกัพรตชงิซวีจือ่ท่ีอารามและแวะรับท่านนกัพรต 

อาหานมาแล้วขอรับ"
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ชั่วพริบตาชิงซวีจื่อคล้ายจะแก่ชราเกินอายุไปมาก สีหน้าของเขา

มืดมนหาใดเปรียบ หลังจากก้าวเข้ามาก็กวาดสายตามองรอบข้างอย่าง

ดุร้าย จากนั้นก้าวยาวเดินมาหาลิ่นเซี่ยวพลางเอ่ยถามอย่างร้อนรน

"อาเหยาหายตัวไปบริเวณนี้หรือ" 

ตอนน้ีเขาไม่มีเวลามาสนใจแล้วว่าเพราะเหตุใดพวกลิ่นเซี่ยวถึงรู้

ในทันทีว่าฉวีชิ่นเหยาเกิดเรื่อง คิดเพียงว่าจะต้องตามหาฉวีชิ่นเหยา 

ให้พบโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันว่านางปลอดภัย

อาหานเดินตามหลังชิงซวีจื่อไม่ห่าง ขอบตาแดงก�่าเหมือนเพ่ิง

ร้องไห้มา

ลิ่นเซี่ยวสังเกตเห็นสีหน้าของคนทั้งสอง ความเย็นชาบนใบหน้า

พลันอ่อนโยนลงมาก เข้าไปรับหน้าแล้วเอ่ยว่า "ท่านนักพรต ศิษย์พ่ี 

อาหาน ตอนน้ีอาเหยาหายตัวไปประมาณหนึ่งชั่วยามแล้ว พวกท่าน 

ทราบหรือไม่ว่าเพราะอะไรนางถึงออกมาตรวจตรายามค�่าคืนบริเวณน้ี 

เพราะคดีในผิงคังฟางพวกนั้นหรือ"

อาหานพยักหน้าโดยแรง น�า้เสยีงอูอ้ีข้ึน้จมกู "หลายวันก่อนอาเหยา

ออกไปงานเลี้ยงงานหนึ่ง พอกลับมาก็สงสัยว่าคนร้ายในคดีนั้นจะอาศัย

อยู่ใกล้กับตรอกซวงเยี่ยน ทุกครั้งท่ีออกตรวจยามค�่าคืนจะต้องมาเดิน 

วนเวียนอยู่แถวนี้รอบหนึ่ง"

ชิงซวีจื่อมองส�ารวจสภาพในจวนด้วยสีหน้าตึงเครียด "อาเหยา 

ท�าอะไรวางแผนรอบคอบเสมอ ไม่มีทางมาสืบที่นี่โดยไร้เหตุผล"

นิง่ครุน่คดิพักหนึง่ก็สัง่อาหานว่า "น�าเขม็ทิศออกมาให้อาจารย์ดูหน่อย"

อาหานได้ยินก็ท�าตามค�าสั่ง รีบหยิบของบางอย่างออกมาจาก 
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อกเสื้อ ลิ่นเซี่ยวเห็นว่าเป็นเข็มทิศทรงกลมขนาดเท่าฝ่ามือ บนหน้าปัด

แกะสลกัเครือ่งหมายยันต์ของส�านักเต๋าจ�านวนหน่ึง ตรงกลางมเีข็มเหลก็

เรียวเล็กเล่มหนึ่งที่หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว

ชิงซวีจื่อน�าเข็มทิศมาวางบนฝ่ามือ ลองหยั่งเชิงไปรอบทิศทาง 

ใบหน้าปรากฏความสับสนก่อนจะอุทานว่า "เจ้าผีร้ายตนนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ 

หรือว่าอาจจะมีที่ซ่อนตัวอื่นอีก"

ลิ่นเซี่ยวสีหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อย ขบคิดชั่วครู่ก็สั่งการเว่ยปอว่า 

"ข้างจวนจิ้งไห่โหวยังมีจวนร้างอยู่อีกแห่ง พวกเจ้ารีบน�าคนไปตรวจค้น 

ถ้าหากพบอะไร รีบกลับมารายงานทันที"

ชิงซวีจื่อได้ยินดังนั้นก็รีบเอ่ยปากห้ามไว้ "ซื่อจื่อ คดีน้ีเก่ียวพันถึง

วิชา 'ปราณหยางย้อนคืน' ท่ีโหดเห้ียมอ�ามหิต ปีศาจร้ายที่อยู่เบื้องหลัง 

มีพลังไม่ธรรมดา ท่านยังมีกระบี่ชื่อเซียวคุ้มกาย ย่อมไม่ต้องเอ่ยถึง  

แต่ว่าพวกเขาไม่มพีลงัภายในท่ีแขง็แกร่งพอ ถ้าหากไม่ทนัระวังไปปะทะ

เจ้าสิง่ชัว่ร้ายนัน่เข้า เกรงว่าคงหนีความตายไปไม่พ้น ต้องระวังตวัให้มาก

จะดีกว่า" 

หวัใจลิน่เซีย่วจมด่ิงลงสูเ่บือ้งล่าง ความสุขุมส�ารวมทีเ่คยมพัีงทลาย

ลงไป วิชาเต๋าของนักพรตชิงซวีจื่อล�้าลึก ไม่เห็นปีศาจทั่วไปอยู่ในสายตา 

ในเมื่อเขาเห็นว่าปีศาจที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ไม่ใช่ธรรมดา แล้วฉวีชิ่นเหยา

จะมิใช่เคราะห์ร้ายมากกว่าดีหรอกหรือ

ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก ท้องฟ้ายามค�่าคืนก็มีเสียงแหลมสูงเหมือน

นกหวีดดังแหวกอากาศ ตามด้วยเสียงปังแล้วดอกไม้ไฟสีสันสดใส 

ก็ระเบิดออก
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พวกลิ่นเซี่ยวเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกัน

ตอนแรกอาหานตกตะลึง จากนั้นก็เอ่ยด้วยความตื่นเต้นยินดี  

"เป็นอาเหยา! เป็นอาเหยาส่งสัญญาณ!"

ดูเหมือนฉินเจิงก็ได้ยินเสียงเช่นกัน ถึงได้เดินออกมาจากห้องโถง 

สหีน้าแปรเปลีย่นยากจะคาดเดา มองท้องฟ้ายามค�า่คนืด้วยแววตามืดมน 

นิ่งเงียบเนิ่นนานไม่เอ่ยอะไรออกมา

ต�าแหน่งท่ีดอกไม้ไฟถูกจุดขึ้นมาอยู่ใกล้แค่เอื้อม เหมือนกับอยู ่

ในจวนร้างข้างจวนจิ้งไห่โหวนี่เอง

อาหานเห็นดังน้ันก็กล่าวกับอาจารย์และลิ่นเซี่ยวอย่างร้อนรน  

"ก่อนอาเหยาออกจากจวนตกลงกับข้าเอาไว้แล้ว ถ้าหากเกิดอะไรผิดปกติ 

นางจะจุดดอกไม้ไฟส่งสัญญาณบอกข้า อาจารย์ ซื่อจื่อ เร็วเข้า พวกเรา

รีบไปหาอาเหยากันเถอะ!"

ลิ่นเซี่ยวสะท้านวูบ เหลือบมองฉินเจิงแวบหน่ึงแล้วสั่งการพวก 

เว่ยปอทันที 

"เหลือก�าลงัคนครึง่หนึง่เฝ้าทีน่ีเ่อาไว้อย่าให้ใครเข้าออก ส่วนท่ีเหลอื

ให้ตามข้ามา"

คนกลุ ่มใหญ่มาถึงจวนร้างอย่างรวดเร็ว พอก้าวเข้าประตูมา  

พวกฉางหรงก็จดุแท่งจดุไฟ ท�าให้ลานสวนขนาดใหญ่สว่างไสวข้ึนทันตา 

แต่ว่าในลานสวนกลับไม่มีใครสักคน

พวกฉางหรงค้นหาทั่วบริเวณรอบหนึ่ง ไม่ปล่อยให้มุมใดเล็ดลอด

สายตาไปสักแห่ง แต่ก็ไม่พบเงาของฉวีชิ่นเหยา
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ความหวังเต็มเปี่ยมของลิ่นเซี่ยวแหลกสลายเป็นผุยผงในพริบตา 

เขายืนนิ่งงันอยู่ที่เดิม สีหน้าแลดูเลื่อนลอยขึ้นมาเป็นครั้งแรก เมื่อครู่ 

ฉวีชิน่เหยาจดุดอกไม้ไฟขอความช่วยเหลอืจากทีน่ีช่ดัเจน แต่ว่าช่ัวอดึใจเดียว 

เท่านั้น นางกลับหายไปอยู่ที่ใดแล้ว

อาหานร้อนใจจนท�าอะไรไม่ถูก "หรืออาเหยาจะโดนปีศาจตนนั้น

จับไปแล้ว"

ชงิซวจีือ่ขมวดคิว้เป็นปมแน่น "ถ้าหากเมือ่ครูม่ปีีศาจปรากฏตวัทีน่ี่ 

อย่างไรเข็มทิศต้องส่งสัญญาณเตือน ไม่มีทางสงบนิ่งไม่ไหวติงเช่นนี้"

คนท้ังสองเอ่ยปากพลางจ้องเข็มทิศเขม็ง แต่ว่าเข็มเหล็กก็ยัง 

ไม่กระดิกเลยแม้แต่น้อย

หลังจากความสับสนในตอนแรกผ่านพ้นไป ล่ินเซี่ยวกลับมาสุขุม

เยือกเย็นได้ในเวลาไม่นาน แม้ว่าจวนแห่งนี้จะว่างโล่ง แต่ไม่ได้ใหญ่โต 

กว้างขวางเกินไปนัก นอกจากต้นไม้เก่าแก่ไม่ก่ีต้นก็ไม่มีพ้ืนที่ใดให้คน

ซ่อนตัว เมื่อครู่พอฉวีชิ่นเหยาส่งสัญญาณเตือน เขากับชิงซวีจื่อก็เร่งรุด

มาโดยไม่รรีอ เรยีกได้ว่ามาถึงในทันทีด้วยซ�า้ ต่อให้ฉวีชิน่เหยาจุดดอกไม้ไฟ 

แล้วรีบออกจากที่นี่ แต่ในเวลาอันสั้นเช่นนี้ อย่างมากที่สุดก็ว่ิงออกไปท่ี

ตรอกซวงเย่ียนนอกก�าแพงจวน ตอนน้ีทั้งด้านในด้านนอกตรอกก็มี

องครักษ์วังหลันอ๋องคอยเฝ้าไว้ ถ ้าหากฉวีชิ่นเหยาปรากฏตัวข้ึน  

พวกองครักษ์จะต้องพบเห็นแต่แรกและมารายงานเขาแล้ว

หรือหมายความว่าตอนนี้ฉวีชิ่นเหยายังอยู่ในจวนร้างแห่งนี้

แล้วเพราะเหตุใดถึงตามหานางไม่พบเล่า

เขามองลานสวนทีว่่างโล่งไม่มอีะไรอยู่เลย ในสมองมคีวามเป็นไปได้ 
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บางอย่างผดุขึน้มาอย่างเลอืนราง เหลยีวมองไปรอบด้านแล้วจู่ๆ  ก็นัง่ยองลง 

มองพื้นดิน

ฉางหรงเห็นดังน้ันก็เอ่ยถามด้วยความฉงน "ซือ่จือ่ ท่านท�าสิง่ใดหล่น 

หรือขอรับ"

ลิ่นเซี่ยวใช้ด้ามกระบี่เคาะพ้ืนดินใต้ฝ่าเท้าอย่างไม่แน่ใจนักพลาง

เอ่ยตอบโดยไม่เงยหน้าขึน้มา "พวกเจ้าเร่งค้นหาในลานสวนน้ีอกีสกัหน่อย 

ดูว่ามีกลไกจ�าพวกทางลับใต้ดินหรือไม่"

ชงิซวีจือ่เข้าใจกระจ่างโดยพลนั ดึงอาหานมาด้วยกันแล้วรีบน่ังยองลง 

ใช้ด้ามแส้ขนจามรีช่วยเคาะหา

ผ่านไปครู่หนึ่งก็มีองครักษ์ส่งเสียงเรียกจากใต้ต้นไม้สูงเทียมฟ้า 

ต้นหนึง่ "ซือ่จือ่ขอรบั ตรงนีพ้ื้นดนิร่วนซยุ ดเูหมอืนใต้ดนิจะมีเส้นทางลบัอยู่"

ลิน่เซีย่วรบีลกุขึน้แล้วเดินมาข้างหน้า ใช้ด้ามกระบีเ่ขีย่ดินบรเิวณนัน้ 

ดูก็พบว่าสีของดินแตกต่างจากบริเวณอื่นอยู่บ้าง หน้าดินดูบางกว่า

บริเวณอื่นๆ จริงเสียด้วย เหมือนเมื่อครู่มีคนจงใจขุดดินออกไป 

ลิ่นเซี่ยวย่ืนมือไปคล�ารอบๆ บริเวณน้ัน ทันใดน้ันมือก็สัมผัสกับ 

บางสิ่งลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ได้ เมื่อลองยกข้ึนมาก็เห็นอุโมงค์ใต้ดิน 

ที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นบึ้ง

แม้ว่าอุโมงค์ใต้ดินจะอยู่ลึกมากแต่อากาศท่ีพรั่งพรูข้ึนมาจาก 

ด้านในกลับสดชื่นอย่างหาได้ยาก ไม่มีกลิ่นเหม็นอับอยู่เลย ขอบทางลง

อุโมงค์ใต้ดินเรียบลื่นวาววับ ข้างผนังยังมีบันไดส�าหรับให้คนเดินลงไป

ด้วย เห็นได้ชัดว่าอุโมงค์แห่งน้ีใช่ว่าจะไม่มีแสงแดดสาดส่องมานาน  

อีกทั้งยังมีคนเข้าออกอยู่เป็นประจ�าด้วย
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ข้างในน้ันมืดสนิทจนมองไม่เห็นสิ่งใด ลิ่นเซี่ยวเพ่ิงจะสั่งให้ชูแท่ง

จดุไฟขึน้ กระบีช่ือ่เซยีวทีห้่อยตรงข้างเอวก็ส่ันไหวเบาๆ ส่งเสียงร้องครวญ

ที่แทบไม่มีใครได้ยินออกมา ส่วนเข็มทิศของอาหานราวกับขานรับกระบี่

ชื่อเซียว เข็มกลางหน้าปัดเริ่มหมุนทีละนิด

ลิ่นเซี่ยวกับชิงซวีจื่อที่อยู่ด้านข้างหันมาสบตากันอย่างรวดเร็ว  

ทั้งสองไม่มีความลังเลอีกต่อไป 

"อาเหยาจะต้องอยู่ในอุโมงค์นี้แน่ ข้าจะลงไปหานางเด๋ียวน้ี"  

ลิ่นเซี่ยวเอ่ยขึ้นทันใด

ฉางหรงได้ยินดงัน้ันก็จะเอ่ยปากห้ามไว้ ทว่าลิน่เซีย่วกลบัพูดอย่าง

เย็นชา "คอยเฝ้าอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องพูดมาก"

กล่าวจบเขาก็น�าชายเสื้อชุดคลุมยาวสีน�้าเงินอมม่วงมาผูกเอวไว้ 

มือจับกระบี่ไว้มั่นแล้วไต่ลงไปตามขั้นบันไดลงสู่อุโมงค์ใต้ดิน 

ชิงซวีจื่อมองเงาร่างลิ่นเซี่ยวที่หายลับไปในอุโมงค์ด้วยแววตา 

ซับซ้อน นิ่งเงียบเพียงชั่วครู่ก็ตามลงไปด้วยเช่นกัน

จากนั้นอาหานก็ตามพวกเขาลงไปติดๆ

ลิน่เซีย่วใช้เวลาไต่บนัไดลงไปประมาณครึง่ก้านธูป เมือ่ครูร่ะหว่าง

ที่ลงมายังนึกว่าสภาพภายในอุโมงค์จะคับแคบจนต้องค้อมเอวลงถึงจะ

เดินไปข้างหน้าได้ ไม่คิดว่าที่จริงแล้วกลับสูงเท่าตัวคนและยังกว้างขวาง

เสียด้วย

ลิ่นเซี่ยวคล�าไปตามแนวผนังระยะหนึ่ง พบว่าไม่มีทางแยกอื่นอีก 

มเีพียงเส้นทางตรงหน้าสายเดยีว ไม่รูว่้าจะทะลผุ่านไปถึงทีใ่ด แต่จ�าต้อง

มุ่งไปข้างหน้าต่อตามเส้นทางนี้
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เพ่ิงจะเดินไปได้สองสามก้าว ภาพตรงหน้าดูเหมือนจะเริ่มมีแสง

เลือนราง ย่ิงเดินไปข้างหน้าย่ิงสว่างชัดเจน ไม่ไกลจากตรงน้ีน่าจะม ี

บางสิ่งส่องสว่างอยู่

ลิ่นเซี่ยวค่อยๆ เดินไป ระหว่างน้ีก็จับสังเกตความเคลื่อนไหว 

รอบข้างพร้อมป้องกันเหตุไม่คาดคิด

ผ่านไปสกัพัก ทนัใดนัน้ก็มองเห็นว่าข้างหน้าห่างจากเขาไปไม่ก่ีก้าว

มีหัวมุม ท่ีมุมผนังมีแท่งเทียนไขท่ีละลายเหลือครึ่งเล่มวางอยู่ ส่องแสง

สะท้อนกบัผนังฉายภาพเงาร่างบดิเบีย้ว แสงสว่างในอโุมงค์ใต้ดนิมาจาก

เทียนไขเล่มนี้นี่เอง

ลิน่เซีย่วพลนัชะงักฝีเท้าและชกักระบีอ่อกจากฝักอย่างระแวดระวัง 

ขณะเตรียมเก็บเสียงกลั้นลมหายใจเดินผ่านเทียนเล่มนั้น กลับมองเห็น

เงาร่างเล็กอรชรเดินออกมาจากหัวมุมทางขวามือน่ัน คนทั้งสองต่าง 

ตกตะลงึ ใบหน้าคนผูน้ั้นเลอืนรางภายใต้แสงสลวัจากเทียนไข แต่รูปร่าง

ช่างคุ้นตาเหลือเกิน

ลิ่นเซี่ยวหัวใจเต้นโครมครามขึ้นมา ก่อนจะได้ยินคนผู้นั้นกดเสียง

ลงต�่าเอ่ยว่า "ซื่อจื่อ เหตุใดถึงเป็นท่านได้"

พอลิ่นเซี่ยวได้ยินเสียงใสกังวานเช่นนี้ จิตใจก็สะท้านไหวข้ึนมา  

ยังไม่ทันจะถอนหายใจโล่งอก ไส้เทยีนเล่มน้ันก็ส่งเสยีงฟู่ก่อนจะมอดดบั

ไปอย่างกะทันหัน 

ท่ามกลางความมืดมิด มือเล็กอ่อนนุ่มคู่หนึ่งย่ืนมาปิดปากเขาไว้

พลางกระซิบบอกว่า "ซื่อจื่ออย่าเพ่ิงส่งเสียง ตรงน้ีใกล้จะถึงทางออก

อุโมงค์แล้ว ข้างนอกนั่นมีปีศาจร้ายตนหนึ่ง"
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ฉวีชิ่นเหยากล่าวจบก็เก็บมือกลับไปอย่างรวดเร็ว

ริมฝีปากลิ่นเซี่ยวยังมีสัมผัสจากฝ่ามืออุ่นร้อนของนางหลงเหลือ 

ความคิดของเขาชะงักค้างไปในพริบตา แต่พอเห็นฉวีชิ่นเหยาหันหลัง 

เดินไปข้างหน้าอีกครั้งก็รีบคว้าแขนของนางเอาไว้แน่น

"ปีศาจร้ายอะไรกัน แล้วเจ้ามาอยู่ในอโุมงค์นีไ้ด้อย่างไร" เขาพยายาม 

สลัดความคิดเหลวไหลที่มาไม่ถูกเวลาออกไปจากสมอง เสียงทุ้มต�่า

กระซิบถามแผ่วเบา

ในอโุมงค์บรเิวณนีค่้อนข้างคับแคบ สามารถรองรบัได้หนึง่คนอย่าง

สบายๆ แต่ถ้าหากมสีองคนอยู่ด้วยกันก็เบยีดเสยีดขึน้มาอย่างเลีย่งไม่ได้

ฉวีชิ่นเหยารู้สึกว่าเวลาลิ่นเซี่ยวเอ่ยปาก ลมหายใจของเขาเหมือน

เป่ารดใบหูนางอยู่กระนั้น มันหยอกเย้าเสียจนใบหูนางเป็นสีแดงก�่า 

โดยไม่รู ้ตัว จึงรีบเบี่ยงกายหลบด้วยความขัดเขินเพ่ือเว้นระยะห่างที่ 

ใกล้ชิดจนเกินไปนี้

เมื่อจิตใจสงบน่ิงลงได้ นางจึงกระซิบตอบว่า "ตอนน้ีอธิบายมาก 

ไม่สะดวก เมื่อครู่ข้าสร้างข่ายอาคมตรงทางออกอุโมงค์ไว้ ปีศาจตนนั้น

จะมองไม่เหน็พวกเราชัว่คราว แต่พวกเราจะต้องไปเชญิอาจารย์มาจัดการ

กับปีศาจนั่นให้เร็วที่สุด" 

ก่อนหน้านี้ในตรอกซวงเย่ียน ทันทีที่ฉวีชิ่นเหยาพบว่าคนท่ีนาง 

พามาด้วยไม่ใช่เฝิงชูเยว่ียก็ตกใจระคนโกรธเกร้ียวจนลงมืออย่างดุดัน  

ผีสาวตนนั้นจึงใช้กระบวนท่าเดิม ยังย่ืนกรงเล็บผีมาคิดจะบีบคอ 

ฉวีชิ่นเหยาเหมือนครั้งก่อน แต่ว่าฉวีชิ่นเหยาเคยพลาดท่าเสียทีมาแล้ว 

มีหรือจะยอมให้ผีสาวท�าส�าเร็จอีก ไม่รอให้อีกฝ่ายเข้ามาใกล้ นางก็ 
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ปลดปล่อยมังกรไฟในกระดิ่งกลืนวิญญาณทันที 

ทว่าผีสาวตนนั้นกลับร้ายกาจกว่าที่ฉวีชิ่นเหยาคิดไว้ เมื่อสัมผัสไฟ

กลนืวิญญาณ นอกจากวญิญาณจะไม่สลายไป ยังกลายร่างเป็นกลุม่ควนั

สีด�าลอยหนีไปอีกด้วย 

ฉวีชิ่นเหยาเป็นห่วงเรื่องการตามหาร่องรอยของเฝิงชูเยวี่ย จึง 

ไล่ตามอย่างกระชัน้ชดิไปตลอดทาง จนกระทัง่ว่ิงไล่ออกไปเกือบครึง่เมอืง

ฉางอัน เห็นว่าไม่อาจจับได้ในชั่วครู่นี้แน่ จึงอยากจะจุดดอกไม้ไฟขอ 

ความช่วยเหลือ ใครจะคิดว่าพอล้วงหาในอกเสื้อ ถึงพบว่าแท่งจุดไฟ 

ของตนเองหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ 

จนกระทั่งฉวีชิ่นเหยาไปขอยืมแท่งจุดไฟจากทหารลาดตระเวน  

ผีสาวก็วกกลับไปท่ีตรอกซวงเย่ียนตามเดิม และลอยหายเข้าไปใน 

จวนร้าง จากนั้นก็ไม่ปรากฏร่างให้เห็นอีกเลย

ฉวีชิ่นเหยาฉงนใจย่ิงนัก ปกติภูตผีวิญญาณท่ัวไปหลังจาก 

ได้รับบาดเจ็บจะต้องหนีกลับไปที่รังเก่าเพื่อพักฟื้นรักษาตัว ผีสาวตนนั้น

กลับหนีอ้อมเป็นวงใหญ่ สุดท้ายไม่ได้ไปหาฉินเจิงในจวนจิ้งไห่โหว  

แต่กลับมาที่จวนร้างแห่งนี้ หรือว่าที่นี่ต่างหากเป็นรังซ่อนตัวของนาง

หลงัจากฉวีชิน่เหยาค้นหาในลานสวนอย่างละเอยีดแล้วกลบัไม่พบ

อะไรเลยสักอย่างเดียว จึงเดินหามาจนถึงใต้ต้นไม้ที่นางกับเฝิงชูเยวี่ย 

เคยใช้หลบซ่อนตัวอยู่ เข็มทิศในอกเสื้อเริ่มจะมีความเคลื่อนไหว เดิมที

นางคิดว่าใต้ต้นไม้คงมีค่ายกลที่ใช้หล่อเลี้ยงผีสาวตนนั้น ไม่คิดว่าใช้มือ

ลูบคล�าไปทั่วสักพักกลับพบว่าใต้ดินมีอุโมงค์ลึกแห่งหนึ่งโดยบังเอิญ 

พอเดินหน้าไปตามเส้นทางในอุโมงค์ ไม่รู ้ว่าเดินไปนานเท่าใด  
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กว่าจะมาถึงทางออกไม่ใช่เรื่องง่าย ก็พบว่านอกอุโมงค์ไม่ได้มีเพียงแค ่

ผีสาวตนน้ัน ยังมีปีศาจร้ายอีกตนหนึ่ง ซึ่งท่าทางจะรับมือยากเย็นกว่า 

ที่นางคิดเอาไว้ด้วย 

ยามน้ันยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องช่วยเฝิงชูเยว่ีย เกรงว่าแม้แต่ตนเอง 

ฉวีชิ่นเหยาก็ยากจะปกป้อง อาจต้องพลาดท่าภายใต้เงื้อมมือศัตรูแน่  

นางจึงต้องย้อนกลับไปทางเดิมแล้วจุดดอกไม้ไฟส่งสัญญาณขอความ

ช่วยเหลือจากอาจารย์กับศิษย์พี่

"อาเหยา เป็นเจ้าใช่หรือไม่" 

ด้านหลังมีเสียงชิงซวีจื่อลอยมา ความสามารถในการฟังเสียง 

ของเขาเฉยีบคมเหนอืผูค้น เขาได้ยินอยู่นานแล้วว่าลิน่เซีย่วก�าลงักระซบิ

พูดคุยกับใครอยู่ น�้าเสียงของคนผู้นั้นเห็นชัดว่าคงจะเป็นฉวีชิ่นเหยา

"อาจารย์" ฉวีชิ่นเหยามีสีหน้ายินดีอย่างยิ่ง นางกลัวว่าอาจารย์ 

จะเดินท่ามกลางความมืดไม่สะดวก จึงรีบจุดแท่งจุดไฟขึ้น

ชงิซวจีือ่เดนิมาหยุดตรงหน้านาง อาศยัแสงไฟมองส�ารวจฉวีชิน่เหยา 

อย่างรวดเร็ว พอเห็นว่าลูกศิษย์ปลอดภัยไร้ร่องรอยบาดเจ็บ ถึงได้ 

ถอนหายใจด้วยความโล่งอก ก่อนจะเอ่ยปากถามนาง 

"เมื่อครู่เจ้าจุดดอกไม้ไฟ แล้วเพราะอะไรถึงไม่รออยู่ที่เดิมแต่วิ่ง 

ลงมาในอุโมงค์ใต้ดินอีกเล่า เดือดร้อนพวกเราตามหาอยู่ตั้งนาน"

"ข้านกึว่าพวกท่านคงต้องใช้เวลาสกัหน่อยกว่าจะมาถึง ข้าเป็นห่วง

ว่าเฝิงชูเยวี่ยจะถูกปีศาจกับผีสาวตนนั้นท�าร้ายบาดเจ็บ ก็เลยกลับลงมา

ในอุโมงค์จับตาดูพวกมันไว้ ไม่คิดว่าพวกท่านจะตามมาเร็วถึงเพียงนี้"

ไม่เพียงเท่านัน้ นางย่ิงคดิไม่ถึงว่าพอมคีนลงมาในอโุมงค์ ปากทาง
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ของอุโมงค์จะปิดตัวลงเสียเอง ถ้าหากผู้อื่นไม่ตรวจดูให้ละเอียดถ่ีถ้วน 

ย่อมไม่มีทางพบทางเข้านี้ได้แน่นอน 

ชิงซวีจื่อมองลิ่นเซี่ยวด้วยอารมณ์คลุมเครือ รู้สึกโชคดีที่บุรุษผู้น้ี 

มไีหวพรบิปฏิภาณ มฉิะนัน้เกรงว่าตอนนีพ้วกเขาคงยังตามหาฉวีชิน่เหยา

ไม่พบด้วยซ�้ากระมัง

ยามน้ีอาหานก็เร่งตามมาถึงแล้ว พอเขาเห็นหน้าฉวีชิ่นเหยา  

ตอนแรกยังรู้สึกปีติยินดี ต่อมามีท้ังความละอายใจและความเสียใจ  

ถ้าหากคนืนีไ้ม่ใช่เพราะเขาเกียจคร้านและร่างกายอ่อนเพลียลง ไม่ได้ตาม 

ฉวีชิ่นเหยาออกมาเดินตรวจตราด้วย อยู่ดีๆ จะเกิดเรื่องวุ่นวายถึงเพียงนี้

กับนางได้อย่างไร

เขาก�าลงัจะเอ่ยปากพูด ทันใดน้ันก็มเีสยีงแปลกประหลาดดงัมาจาก 

ด้านหน้าอโุมงค์ ราวกับมอีะไรบางอย่างใช้เลบ็กรดีผนงัอโุมงค์ แม้ว่าเสยีง

จะไม่ดังเท่าไร แต่กลับน่าสะพรึงกลัวและบาดหูเป็นพิเศษ ประหนึ่งว่า

กรีดลึกลงไปในหัวใจคน

เพียงชัว่อดึใจก็มกีระแสพลงับางอย่างลอยมาตามอโุมงค์เข้าจูโ่จม

ทกุคน มนัพุง่มาอย่างดรุา้ยและรวดเรว็ยิง่ มองเหน็ชดัว่าใกลจ้ะกระแทก

ฉวีชิ่นเหยาที่ยืนอยู่หน้าสุดแล้ว

ทุกคนเหมือนเผชิญกับศัตรูตัวฉกาจ ชิงซวีจื่อหยิบยันต์แผ่นหนึ่ง

จากแขนเสื้ออย่างว่องไว ปากท่องคาถาทลายโลกันตร์ เท้าย�่าตาม

ต�าแหน่งกลุ่มดาวเพ่ือเรียกพลังศักดิ์สิทธ์ิ พร้อมตะโกนด้วยเสียงกังวาน 

"ทลาย!" 

ยันต์ที่เดิมทียังลอยเคว้งคว้างพลันเปลี่ยนเป็นแข็งทื่อเหยียดตรง 
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ราวกับโดนสายลมกระโชกทีไ่ร้รปูร่างฉดุดงึให้ออกมารบัหน้าสิง่ท่ีพุ่งเข้ามา

ฉ่า... 

ท่ามกลางความมดืมกีลิน่เนือ้เหมน็ไหม้ลอยมา สิง่นัน้กลบัส่งเสยีง

หัวเราะประหลาดชวนขนลุก ความเร็วท่ีพุ่งมาไม่ได้ลดน้อยลง ยังคง 

ตรงไปหมายจะจับตัวฉวีชิ่นเหยา

ฉวีชิ่นเหยาเริ่มร่ายคาถาตั้งแต่ตอนแรกที่ได้ยินเสียงผิดปกติแล้ว 

จนใจท่ีก่อนหน้าน้ีเคยเรียกมังกรไฟออกมาแล้วครั้งหนึ่งเพ่ือรับมือกับ 

ผสีาว ท�าให้ตอนนีก้�าลงัภายในยังไม่ฟ้ืนตัวกลบัมา ไม่อาจใช้พลงัภายใน

ต่อได้ มังกรไฟก็มีท่าทีเกียจคร้านเฉื่อยชา เน่ินนานไม่โผล่ออกมาจาก

กระดิ่งกลืนวิญญาณเสียที 

พอเห็นว่าสิ่งน้ันขยับเข้ามาใกล้ เม็ดเหง่ือก็พลันไหลรินลงมาจาก

จอนผมของฉวีชิ่นเหยา ในใจสบถด่ามังกรไฟสามตัวนี้ว่าพึ่งพาไม่ได้

ขณะทีน่างก�าลงัร้อนรนท�าอะไรไม่ถูกก็มเีสยีงกระบีค่รวญดงัมาจาก

ข้างหลัง สาดประกายเย็นเยียบวูบหน่ึง ก่อนจะมีบางสิ่งเรียวแหลมคม

กรบิปัดผ่านแขนเสือ้ของนางและเสอืกแทงเข้าใส่ปีศาจทีพุ่่งมาถึงตรงหน้า

ในเวลาเดียวกันน้ัน แส้ขนจามรีของชิงซวีจื่อก็สะบัดแหวกอากาศ

เข้ามา ฟาดเข้าที่ร่างของปีศาจตนนั้นอย่างหนักหน่วง

ได้ยินเสียงปีศาจกรีดร้องโหยหวน จังหวะการพุ่งเข้าหาเป้าหมาย

หยุดชะงัก รีบล่าถอยกลับไปอย่างรวดเร็ว เมื่อลิ่นเซี่ยวจู่โจมส�าเร็จก็ 

ไม่ลงัเลอกี เขากระชบักระบีเ่คลือ่นกายผ่านฉวีชิน่เหยา ด้วยกลวัว่าปีศาจ

ตนน้ันจะหนีไป จึงไล่ตามอย่างไม่ลดละไปตลอดทาง พริบตาเดียวก็ 

มาถึงปลายอุโมงค์
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รอบข้างตกอยู่ในสภาพเงียบสนิท ไม่รับรู้ถึงกลิ่นอายด�าชั่วร้าย 

จนต้องกลั้นลมหายใจอย่างเมื่อครู่อีก เจ้าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน

แล้วแน่นอน 

ภาพตรงหน้าเป็นความมืดมิดมองไม่เห็นส่ิงใด มีเพียงเหนือศีรษะ

ที่มีแสงสว่างเลือนราง ลิ่นเซี่ยวเข้าใจกระจ่างทันที คาดว่าต�าแหน่งที่มี

แสงลอดผ่านน้ันคงจะเป็นทางออกทีฉ่วชีิน่เหยาเอ่ยถึงก่อนหน้านีเ้ป็นแน่

"ซื่อจื่อ..." ฉวีชิ่นเหยาวิ่งตามมาถึงตัวลิ่นเซี่ยว เงยหน้ามองไป 

รอบกายแล้วเอ่ยว่า "เหนือศรีษะพวกเราจะมแีผ่นไม้บางๆ อยู่ ผลกัมนัขึน้

ก็จะออกไปได้ แต่ข้ากังวลว่าพวกมันจะเฝ้าอยู่ข้างนอกน่ัน พวกเรา 

ต้องระวังตัวให้ดี"

"ไม่เป็นไร" ลิน่เซีย่วน�า้เสยีงหนักแน่น "เจ้าอยู่ทีน่ี่ เดีย๋วข้าจะออกไป

ดูหน่อย" กล่าวจบเขาก็คล�าไปตามแนวผนัง แล้วก็พบว่าเป็นเหมือนกับ

ตอนลงมาในอุโมงค์ดังคาด ข้างผนังมีบันไดให้คนปีนข้ึนลง บันได 

ทอดยาวไปถึงปากทางออกอุโมงค์ที่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามา 

ฉวีชิน่เหยาจะยอมให้ลิน่เซีย่วออกไปเส่ียงอนัตรายล�าพังได้อย่างไร 

นางลอบหย่ังเชงิพลงัภายในของตนเอง พบว่าในท่ีสดุสามารถปลกุกระด่ิง

กลนืวิญญาณได้แล้ว จงึปลดปล่อยมงักรไฟสามตวันัน้ไปพันรอบร่างกาย

ลิ่นเซี่ยว คุ้มครองความปลอดภัยให้เขา

ลิน่เซีย่วตกตะลงึไปเลก็น้อย หัวใจราวกับมสีายลมโชยอ่อนพัดผ่าน 

ทกุแห่งท่ีสมัผสัล้วนอุน่สบายหาใดเปรยีบ แม้ว่าจะไม่ใช่เวลาทีเ่หมาะสม 

สักนิดแต่ก็อดหันกลับไปส่งยิ้มให้ฉวีชิ่นเหยาไม่ได้

เมื่อมาถึงปากทางเหนือศีรษะ ลิ่นเซี่ยวก็เอามือคล�ารอบต�าแหน่ง 

Page ����������������������� 2.indd   54 23/7/2563 BE   15:18



55

หนิงหล่ง

ที่มีแสงสว่าง แล้วก็พบแผ่นไม้กระดานที่ไม่ได้ปิดแน่นสนิท เนื้อไม้ไม่ได้

หนาหนักอึ้ง ออกแรงไม่มากก็พลิกเปิดออกแล้ว

พวกฉวีชิ่นเหยาเฝ้ามองจากข้างล่าง ทันใดนั้นก็เกิดความรู้สึก 

แปลกประหลาดบางอย่าง

ฉวีชิ่นเหยารู้สึกสงสัยมาตั้งแต่แรก เวลานี้ย่ิงไม่เข้าใจไปกันใหญ่  

ว่าตามหลักแล้วจะผีสาวหรือปีศาจตนนั้นก็มีวิชามาร สามารถไปไหน 

มาไหนได้ตามแต่ใจต้องการ ไม่จ�าเป็นต้องใช้อุโมงค์สายน้ีมาปิดบัง 

ร่องรอย เห็นได้ชัดว่าอุโมงค์นี้จิ้งไห่โหวขุดขึ้นเพื่อจะได้ 'ท�างาน' นี้ส�าเร็จ

อย่างราบรื่น

แต่ว่าเขาเป็นคนท�าอะไรระมัดระวัง ทุกเร่ืองล้วนรอบคอบรัดกุม  

ไม่เคยเผยพิรธุให้ใครจบัได้ ในเมือ่ตัง้ใจขดุอโุมงค์แล้ว เหตใุดไม่วางแผ่น

ไม้กระดานหนักอ้ึงปิดปากทางทัง้สองแห่ง หรอืใช้ก้อนหนิกับแผ่นเหล็กเล่า  

เหตุใดจึงเลือกใช้แผ่นไม้กระดานน�้าหนักเบาและบางเฉียบเช่นน้ี ท�าให้

ผลักออกอย่างง่ายดาย ไม่กลัวว่าวันใดจะมีคนมาพบอุโมงค์เข้าจนสิ่งที่

ท�ามาจะต้องสูญเปล่าในช่วงสุดท้ายหรือ

ฉวีชิ่นเหยาคิดทบทวนอยู่ชั่วครู่ก็คาดเดาได้อย่างเลือนราง 

หรอืคนท่ีเข้าออกอโุมงค์บ่อยครัง้ไม่ใช่ฉนิเจงิคนเดยีว แล้วคนผูน้ั้น

มวิีทยายุทธ์ไม่เท่าฉนิเจงิ แม้ว่าจะไปมาบ่อยคร้ังกลับมกี�าลังวังชาไม่เพียงพอ  

ผลกัแผ่นประตูหนกัอ้ึงไม่ไหว ฉนิเจงิจงึท�าได้แค่วางแผ่นไม้กระดานบางๆ 

คนผู้นั้นจะได้เข้าออกสะดวก

นี่หมายความว่า...ฉินเจิงยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคน? 

แต่ว่า...ฉวีชิ่นเหยาขมวดคิ้ว คนผู้นี้จะเป็นใครกันนะ
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ขณะก�าลังใช้ความคิดอยู่น้ัน เหนือศีรษะก็มีเสียงลิ่นเซี่ยวดังขึ้น  

"อาเหยา" น�้าเสียงนั้นเรียบนิ่ง เห็นได้ชัดว่าภายนอกไม่มีสิ่งใดผิดปกติ

ฉวีชิ่นเหยารีบเอ่ยตอบรับแล้วออกจากอุโมงค์มากับพวกชิงซวีจื่อ

ชิงซวีจื่อกับอาหานกวาดสายตามองโดยรอบก็เห็นว่าสถานที่ 

ตรงหน้าคือศาลเจ้าเล็กๆ อยู่ในสภาพทรุดโทรม หาได้ยากที่ในห้องโถง 

ยังมีเทียนถูกจุดไว้เล่มหนึ่ง บรรยากาศโดยรอบปกคลุมด้วยแสงสลัว 

เลือนราง ตามคานไม้แกะสลักมีใยแมงมุมเกาะหนา พระพุทธรูปซึ่งเคย

เป็นท่ีเคารพบูชาในศาลเจ้าเป็นรอยด่างและสีซีดจางมานานแล้ว อีกท้ัง

ยังบิดเบี้ยวไปทางหนึ่ง แท่นวางเทียนและกระถางธูปย่ิงกระจัดกระจาย

เละเทะ 

โต๊ะและเก้าอี้ส่วนใหญ่หักพังไปหมดแล้ว ไม่เหลือชิ้นใดให้นั่ง 

หรอืนอนได้เลย มเีพียงโต๊ะตวัยาวตวัหน่ึงใต้พระพุทธรปู ซึง่ปดู้วยผ้าผนืใหญ่ 

สีเหลืองอมส้มและบนผ้าผืนนั้นมีรอยเลือดเต็มไปหมด 

ฉวีช่ินเหยาเรยีกมงักรไฟกลบัมา สายตามองผ้าผนืใหญ่ทีเ่ปรอะเป้ือน 

รอยเลือดสีเข้มเป็นด่างดวง ในใจพลันเกิดความรู้สึกแปลกประหลาด 

น่าอึดอัดอย่างที่สุด ก่อนหน้าน้ีนางเหลือบมองรูปลักษณ์ของปีศาจร้าย

ตนนั้นแล้วก็ตกตะลึงพรึงเพริด รีบถอยกลับเข้าไปในอุโมงค์ ยังไม่ทัน 

มองส�ารวจศาลเจ้าแห่งนีอ้ย่างละเอยีด ตอนนีม้องเห็นสภาพของโต๊ะยาว

ก็คิดไปว่าหรือสตรีเหล่านั้นจะโดนควักเฉือนอวัยวะที่นี่

ชิงซวีจื่อท่ีตามมาก็สังเกตเห็นโต๊ะยาวตัวน้ีแล้ว เขากวัดแกว่งแส้ 

ในมอืแล้วเดินเข้าไปใกล้ ก่อนจะเดินอ้อมรอบโต๊ะอย่างช้าๆ และเหมอืนจะ 

พบอะไรขึ้นมากะทันหัน ฝีเท้าพลันชะงักงัน ก่อนจะนั่งยองๆ ลงก้มมอง
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ข้างใต้

สิ่งที่เขาเห็นคือรอยเท้าเล็กใหญ่ไม่เท่ากันกระจายอยู่บนพ้ืนที่ม ี

ฝุ่นหนาเตอะ มีทั้งรอยรองเท้าหุ้มข้อ มีทั้งรอยรองเท้าปักลายของสตรี

สับสนปนเปกันไปหมด ไม่อาจแยกแยะได้ว่าเป็นของใคร

แต่ว่าในกลุ่มรอยเท้าเหล่านี้มีอยู่รอยหน่ึงสะดุดสายตาเป็นพิเศษ 

นอกจากจะมขีนาดใหญ่เท่าพัดกลม ยังมน้ิีวเท้าอยู่สีน้ิ่วเท่าน้ัน ปลายนิว้เท้า 

เรียวแหลมคมกริบดุจใบมีด

ชิงซวีจื่อมองเห็นรอยเท้าคล้ายคนก็ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่เชิง

ชัดเจนแล้วก็ตกใจจนหน้าเปลี่ยนสี เขาเงยหน้ามองฉวีชิ่นเหยา "แย่แล้ว 

หรือว่าที่เจ้าเห็นเมื่อครู่ก็คือปีศาจรากษส!"

เพ่ิงจะสิ้นเสียงของเขา บนคานไม้จู่ๆ ก็มีเสียงกรีดร้องแหลมสูง 

ดังขึ้น แล้วเงาด�าขนาดใหญ่ก็กระโจนลงมาทันที
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ไม่รู้ว่าเจ้าปีศาจซ่อนตัวอยู่บนคานไม้มานานเท่าใด เวลานี้เมื่อมัน

ปรากฏตัวออกมาก็ท�าให้ทั่วบริเวณน้ันแทบจะตกอยู่ในความมืดมิด 

ไปทันที

พวกฉวีชิ่นเหยาตกใจจนหน้าถอดสี มองเห็นปีศาจตนนั้นมีผิวกาย

สีด�าปลอดเป็นมันวาว ความสูงประมาณแปดฉื่อกว่า รูปร่างคล้ายลิง 

แต่ก็เหมือนไม่ใช่ลิง ปากเรียวแหลมมีกระพุ้งแก้ม หน้าตาอัปลักษณ์

พิสดาร ดวงตาสองข้างเปล่งประกายวาววับสเีขยีว หลงัล�าตวัมหีางยาวลืน่ 

เป็นมันม้วนปลายหงิกงอ

ปีศาจตนนัน้กระโจนลงมาจากคานด้านบน มนัไม่ย่ืนกรงเลบ็จูโ่จม

ชงิซวีจือ่ แต่ปากแหลมๆ อ้ากว้างเตรยีมพร้อม หมายจะงบัศรีษะชงิซวีจือ่

ให้ขาดในคราวเดียว 

ชงิซวีจือ่ได้สติจากความต่ืนตระหนกสดุขีดอย่างฉับพลัน เขารบีถอย

12
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สามก้าวติดกันและคว้าเชือกผิวเกลี้ยงเส้นหนึ่งจากข้างเอวออกมาพลาง

เอ่ยเสียงดังขึ้น "ไป!" 

เชือกซึ่งเดิมทีไม่มีส่วนใดสะดุดสายตา เมื่ออยู่ในมือชิงซวีจื่อ 

ก็ราวกับมชีวิีตขึน้มา มนัส่งเสยีงหวดีหวิวพุ่งไปข้างหน้า พันรอบคอปีศาจ

ตนนั้นเร็วรี่ดั่งอสรพิษเลื้อย

เจ้าปีศาจโดนเชือกรัดคออย่างไม่ทันตั้งตัว ก่อนจะโดนกระชาก 

ลงมากลางอากาศ ร่วงกระแทกพื้นเต็มแรง 

ฉวีชิน่เหยากับอาหานรูส้กึดใีจเป็นอย่างย่ิง รีบว่ิงมาสมทบข้างกาย

ชิงซวีจื่อ วางสุดยอดค่ายกลสามชั้นและต่างคนต่างปลุกของวิเศษในมือ

ขึ้นมา แทบอยากจะน�าวิชาความรู้ที่ร�่าเรียนมาทั้งชีวิตใช้กับปีศาจตนนี้ 

ให้หมดเพื่อท�าให้มันยอมศิโรราบ

ไหนเลยจะคาดคดิว่าเจ้าปีศาจเพียงแค่โดนเชอืกลากไปสองสามก้าว  

มันก็รีบค้อมเอวลงและใช้กรงเล็บยักษ์สี่นิ้วสองข้างจิกลึกลงในพ้ืนดิน 

หยัดยืนจนร่างกายหยุดนิ่ง ตามด้วยแผดเสียงค�ารามแหบต�่าออกมา  

ก่อนจะกระชากเชือกที่รัดคออย่างแรง

ชงิซวีจือ่สญูเสยีพลงัไปกะทนัหนั เขาเซถลาไปข้างหน้าจนเกือบจะ

ล้มลง โชคดีท่ีก�าลังภายในลึกล�้า ร่างกายโงนเงนเล็กน้อยก็กลับมายืน

อย่างมั่นคงได้อีกครั้ง 

นี่ เห็นได้ชัดว่าของวิเศษและค่ายกลของพวกเขาทั้งสามคน 

ไม่สามารถท�าอะไรเจ้าปีศาจได้เลย

ยามน้ีฉวีชิ่นเหยารู้สึกกระวนกระวายใจอย่างย่ิง น่ีเป็นครั้งแรก 

ที่นางรู ้สึกไร ้พลังยามรับมือกับปีศาจ และทั้งท่ีตอนน้ีพวกนางงัด 
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ความสามารถออกมาจัดการโดยไม่เกรงใจตั้งมากมายแล้ว แต่กลับ

ท�าร้ายปีศาจตนนี้ไม่ได้แม้แต่ปลายเส้นขน มันมีพลังแข็งแกร่งชัดเจน  

ถ้าหากมัวแต่ชักช้าไม่รีบเผด็จศึก ทุกคนในที่นี้จะทยอยกันหมดเรี่ยวแรง

และต้องตายด้วยเงื้อมมือของปีศาจกันหมด

ขณะความคดิก�าลงัสบัสนวุ่นวายนี ้นางก็ได้ยินเสยีงทีก่ดลงต�า่ของ

ชิงซวีจื่อจากข้างหลัง 

"อาหาน อาจารย์จะคุ ้มครองเจ้าให้หนีออกไป เจ้าจงรีบไปท่ี 

วัดต้าอิ่นหาเจ้าลาเฒ่าหัวโล้นหยวนเจว๋ีย บอกเขาว่าปีศาจรากษส 

ปรากฏตวัข้ึนแล้ว ให้เขารบีรวบรวมก�าลงัคนมาท่ีนี ่มาร่วมกันปราบปีศาจ

กับพวกเรา" 

ทว่าอาหานจะตัดใจทอดท้ิงอาจารย์กับศิษย์น้องในสถานการณ์

คบัขนัเช่นน้ีได้อย่างไร ตอนแรกเขานิง่อึง้ไปจากนัน้ก็ส่ายหน้าปฏเิสธแล้ว

เอ่ยว่า "อาจารย์ ให้ข้ากับศิษย์น้องรับมือปีศาจอยู่ที่นี่แล้วท่านไปส่งข่าว

ให้เจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยแทนเถอะ"

ครัง้น้ีไม่ต้องให้ชงิซวีจือ่เปิดปากด่าทออาหาน แม้กระทัง่ฉวชีิน่เหยา

ก็โมโหแทบตายกับความดื้อดึงไม่เข้าท่าของศิษย์พ่ี นางเอ่ยข้ึนด้วย 

น�้าเสียงกดลงต�่าและร้อนรนยิ่ง 

"ศษิย์พ่ี ตอนนีไ้ม่ใช่เวลาท�าตัวเป็นวีรบรุษุนะ แม้ท่านจะเคลือ่นไหว 

งกๆ เง่ินๆ แต่ถ้าหากวิ่งออกไปตั้งแต่ทีแรก ป่านนี้ก็คงว่ิงไปได้ไกลแล้ว 

รีบไปจัดการตามที่อาจารย์สั่งเถอะ หาคนมาช่วยเร็วๆ พวกเราจะได้ม ี

ทางรอดสักทาง"

แม้กระทั่งศิษย์น้องยังโมโหเดือดดาล อาหานจึงจ�าต้องยอมตกลง
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ท�าตาม เขาร้อง "อ้อ" ค�าหนึ่ง ก่อนจะนึกอะไรขึ้นมาได้และเอ่ยถาม 

ด้วยความลงัเล "อาจารย์ ปีศาจรากษสรบัมอืยากเย็น เจ้าอาวาสหยวนเจว๋ีย 

กับท่านที่ผ่านมาไม่เคยปรองดอง เขาจะยอมมาช่วยหรือ"

"ให้เจ้าไปก็ไปสิ ไยจงึมวัพล่ามมากอยู่อกี!" ชงิซวีจือ่พยายามระงบั

โทสะ แต่ยังอดตะคอกใส่อีกฝ่ายด้วยสีหน้าบึ้งตึงไม่ได้

ในที่สุดอาหานก็ยอมหุบปากแต่โดยดี

ระหว่างท่ีอาจารย์และศิษย์รวมสามคนหารอืเรือ่งการไปส่งข่าวบอก

หยวนเจว๋ีย ปีศาจท่ีโดนเชอืกมดัอยู่กลางห้องโถงทางน้ันก็เบนความสนใจ

ไปทีล่ิน่เซีย่ว ดวงตาสเีขยีววาววบัด่ังมรกตจบัจ้องล่ินเซีย่วเน่ินนานแต่รีรอ

ไม่ยอมลงมือ เหมือนยังจ�าได้ว่าตอนอยู่ในอุโมงค์เคยเสียเปรียบกระบี ่

เล่มนี้มาก่อน จึงเกิดความหวั่นเกรงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้

ลิ่นเซี่ยวมองตอบปีศาจตนน้ันอย่างเย็นชา กระบี่ชื่อเซียวในมือ 

ส่งเสยีงครวญครางไม่หยดุ เขารูด้ว่ีาปศีาจตนนีร้บัมอืยากเยน็ แม้กระทัง่

ชิงซวีจื่อยังท�าอะไรไม่ได้ จึงไม่คิดท�าอะไรหุนหันพลันแล่น

หลังจากประจันหน้าคุมเชิงกันอยู่นาน สุดท้ายเจ้าปีศาจก็อดรน 

ทนไม่ไหว ส่งเสยีงร้องแปลกประหลาดออกไปนอกห้องโถง คล้ายว่าก�าลัง

เรียกใครสักคน จากน้ันก็มีเงาร่างเพรียวบางพล้ิวกายไหววูบเข้ามา  

ก่อนจะคุกเข่าแทบเท้าของปีศาจเพื่อรอฟังค�าสั่งอยู่เงียบๆ 

ฉวีชิ่นเหยาหันกลับไปเพ่งมองให้ชัดเจน เป็นผีสาวตนน้ันจริงๆ  

นางน่ิงอึ้งไปเล็กน้อย ไม่คาดคิดว่าผีสาวจะมีท่าทีอ่อนน้อมเชื่อฟัง 

เจ้าปีศาจถึงเพียงนี้

ฉวีชิ่นเหยาเห็นว่าปีศาจส่งสัญญาณบางอย่างพร้อมชี้มาทาง 
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พวกนางด้วยสีหน้าชวนพรั่นพรึง ผีสาวตนนั้นก็ก้มศีรษะรับค�าสั่งแล้ว 

ลกุขึน้มา แววตาพลนัทอประกายอ�ามหติ ก่อนจะกระโจนเข้าใส่พวกนาง

ฉวีชิ่นเหยาช่วยอาจารย์รับมือผีสาวไปพลางฉวยโอกาสคุ้มครอง 

อาหานไปด้วย กว่าจะช่วยเขาหนีออกนอกศาลเจ้าเพ่ือให้อีกฝ่ายรีบไป 

ส่งข่าวบอกเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ

เมือ่มผีสีาวคอยพัวพันกับพวกชงิซวีจือ่ เจ้าปีศาจก็ไม่ต้องห่วงหน้า

พะวงหลังอีก ร่างกายใหญ่โตสีด�าคล�้าเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้า มองตรงไป

ที่ลิ่นเซี่ยว ครั้งน้ีมันไม่ลังเลอีกต่อไป ดวงตาเปล่งแสงเรืองรองสีเขียว  

ขยับวูบเข้าใกล้ลิ่นเซี่ยวรวดเร็วเหมือนวิญญาณดวงหนึ่ง

ลิ่นเซี่ยวเตรียมตัวพร้อมอยู่นานแล้ว พอเห็นกรงเล็บคมกริบของ

ปีศาจพุ่งมาท่ีหน้าอกก็เบีย่งกายหลบหลกีอย่างว่องไว ยกกระบีส่กัดไว้ได้ 

ตัวกระบี่ท่ีเดิมทีแผ่รังสีเยือกเย็นกลับเปล่งประกายเจิดจ้า ท�าให้ท่ัวทั้ง

บริเวณสว่างไสวทันตา

เมือ่กรงเลบ็ปีศาจตนน้ันสมัผสักระบีช่ือ่เซียวก็เหมอืนถูกของร้อนลวก  

ส่งเสยีงร้องแหบต�า่แปลกประหลาดดังลัน่แต่กลบัไม่ถอยหนไีม่หลบเลีย่ง 

เร่งเปลี่ยนทิศทางและยื่นกรงเล็บไปคว้าล�าคอลิ่นเซี่ยวแทนโดยพลัน

แม้ว ่าฉวีชิ่นเหยาจะยุ ่งกับการรับมือผีสาว แต่กลับสังเกต 

ความเคลื่อนไหวของลิ่นเซี่ยวอยู่ตลอดเวลา พอเห็นสถานการณ์เช่นน้ี 

ก็ตกใจจนหลุดอุทานออกมา หากปล่อยให้เขาเจอกรงเล็บปีศาจนี้เข้าไป 

ลิ่นเซี่ยวยังจะมีชีวิตรอดไปได้อีกหรือ

นางรีบสกัดผีสาวตนนั้น แย่งเชือกในมือของอาจารย์มาและโจมตี

ปีศาจรากษสด้วยความโกรธแค้น
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กระบี่ของลิ่นเซี่ยวกลับเร็วกว่าท่ีฉวีชิ่นเหยาคิดไว้ เห็นได้ชัดว่า 

ก่อนหน้านีก้ระบียั่งพาดขวางหน้าอก พรบิตาเดยีวก็ก�าด้ามกระบีแ่ทงสวน

ขึ้นไปข้างบนผ่านช่องว่างระหว่างเขากับปีศาจแล้วตัดฉับ กรงเล็บปีศาจ

ตนนั้นรับกระบี่เข้าไปเต็มๆ นิ้วเกือบจะโดนผ่าเป็นสองซีกอย่างหวุดหวิด 

เจ้าปีศาจเก็บกรงเล็บกลับมา ไม่คิดจะต่อสู้พัวพันอีก มันส่งเสียง

หัวเราะเย็นชวนขนลุก กระโดดกลับขึ้นไปอยู่บนคานและเปล่งเสียงร้อง

อืออาฟังไม่ได้ศัพท์ เสียงครางต�่าเยือกเย็นแฝงความแค้นเคือง ทะลุผ่าน

ก�าแพงแล้วลอยออกไปทางประตูศาลเจ้า ฟังดูช่างโศกเศร้าอาดูร  

เพียงไม่นานก็ลอยออกไปไกล หลังจากส่งเสียงร้องเสร็จก็กระโดดลงมา

ข้างล่างอีกครั้ง วิ่งออกไปนอกประตูที่มืดสนิทดั่งน�้าหมึก 

พอชิงซวีจื่อได้ยินเสียงเหล่านี้กับหู ใบหน้าก็พลันเปลี่ยนเป็นซีด 

ดุจขี้เถ้ามอดขึ้นมากะทันหัน เขาหลุดอุทานบอกลิ่นเซี่ยวกับฉวีชิ่นเหยา

ว่า "แย่แล้ว! เจ้าปีศาจรากษสจะต้องเรียกร้อยภูตผีตระเวนราตรีมาแน่ 

ถ้าหากเป็นเช่นน้ันจริง อีกประเด๋ียวที่น่ีก็จะโดนร้อยภูตผีโอบล้อมจน 

หาทางออกไปไม่ได้ พวกเราต้องรีบไปจากที่นี่โดยด่วนแล้ว"

พอคิดได้เช่นน้ีความเกรี้ยวกราดในใจชิงซวีจื่อย่ิงเพ่ิมเป็นทวีคูณ 

เขาแย่งเชือกจากมือฉวีชิ่นเหยากลับมา ท่องคาถาไปพลางใช้เชือกพัน

รอบล�าคอผีสาวเอาไว้และผูกเป็นปมอย่างแน่นหนา

ในท่ีสุดครั้งน้ีผีสาวก็ไม่อาจกลายร่างเป็นเงาด�าหนีไปท่ีใดได้อีก 

ดวงตางดงามแต่ไร้ประกายแห่งชวิีตจ้องหน้าชงิซวจ่ืีอเขมง็ รูจมกูเดีย๋วหุบ 

เดีย๋วบาน ใบหน้าซดีดุจกระดาษเงิน แต่ยังคงดิน้รนอย่างเอาเป็นเอาตาย

ฉวีชิ่นเหยายืนอยู่ด้านข้างเพ่งพินิจใบหน้าผีสาวอย่างละเอียด จู่ๆ 
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ก็นึกถึงชีวิตหนึ่งที่เคยงดงามสดใสในหอตงไหลวันนั้น หัวใจพลัน

หม่นหมองลง นางแอบถอนหายใจเงียบๆ 

นี่เป็นดวงตาของเหย่าเหนียง...

ผสีาวโดนรดัคอจนอวัยวะทัง้ห้าเกือบจะปลิน้ออกมา ตอนนีด้วงตา

ถลนออกจากเบ้าแล้ว มองดูน่าสยดสยองยิ่งนัก

ชิงซวีจื่อกลับไม่ยอมผ่อนแรง ปากพึมพ�าท่องคาถาเร็วรี่ เชือก 

แผ่รัศมีเรืองรองออกมาตลอดเวลา

ผลุบ! 

ในท่ีสุดลูกตาของผีสาวข้างหนึ่งก็หลุดจากเบ้าแล้วกลิ้งหลุนๆ  

ไปบนพ้ืนดิน เน่ืองจากยังมีของเหลวเหนียวหนืดติดมาและเปียกชุ่มอยู่ 

จึงกลิ้งไปได้ไม่รวดเร็วนัก ผ่านไปสักพักก็กล้ิงไปหยุดอยู่ตรงทางออก

อุโมงค์ที่พวกเขาออกมาก่อนหน้านี ้

บังเอิญว่าในยามนี้เองก็มีคนผลักแผ่นไม้กระดานบางๆ ออกจาก

อุโมงค์มาพอดี ลูกตาข้างนั้นจึงไปหยุดแทบเท้าคนผู้นั้น เขาชะงักค้างไป

ทันใด มีเพียงลมหายใจที่หอบถี่รุนแรงขึ้น จากนั้นค่อยๆ นั่งลงเก็บลูกตา

ข้างน้ันขึ้นมา ประคองเอาไว้บนฝ่ามือดุจสมบัติล�้าค่าก็ไม่ปาน ก่อนจะ 

ส่งเสียงทุ้มต�่าคร�่าครวญอย่างสิ้นหวังดังไม่ขาดสาย "ไม่ ไม่นะ ไม่ๆๆ..."

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินเสียงจึงหันหน้าไปก็พบว่าคนผู้นั้นคือฉินเจิง ไม่รู้

ว่าเขาออกมาจากอุโมงค์ต้ังแต่เมื่อใด ผมเผ้ายุ่งเหยิง สภาพทุลักทุเล  

ชดุแพรสฟ้ีานวลมรีอยเลอืดอาบย้อม กระบีย่าวในมอืยังมเีลอืดสแีดงสด

หยดลงพ้ืน ใบหน้าหล่อเหลาสง่างามมีกลิ่นอายอ�ามหิตแผ่ซ่าน ท่าทาง

เหมือนผีร้ายที่ผุดขึ้นมาจากนรก
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เขาประคองลูกตาข้างน้ัน เงยหน้ากวาดสายตามองไปทั่วอย่าง

ร้อนรน ทันทีที่เห็นผีสาวที่โดนชิงซวีจื่อรัดคออย่างแน่นหนาก็รู้สึกตกใจ

และปวดร้าว ตวัดกระบี่เสือกแทงมาท่ีชิงซวีจื่อราวกับคนเสียสติพร้อม 

ส่งเสียงค�ารามลั่น "หรุ่ยจู!"

เมื่อลิ่นเซี่ยวเห็นใบหน้าของฉินเจิงชัดเจน ในสมองพลันว่างเปล่า 

กระบี่ในมือหวุดหวิดจะร่วงลงพ้ืน ฉินเจิงฝ่าวงล้อมมาจนถึงที่นี่ได้เช่นนี้ 

แล้ว...พวกฉางหรงล่ะ

แม้จะกังวลว่าพวกฉางหรงอาจเผชิญกับเรื่องไม่คาดคิด แต่ขณะนี้

ลิ่นเซี่ยวไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องนั้น เพราะกระบี่ของฉินเจิงพุ่งปราดเข้ามา

รุนแรงดั่งสายฟ้าฟาด เสือกแทงเข้าหาชิงซวีจื่อที่ไม่ทันระวังตัว มองไป 

ก็คล้ายว่าจะต้องแทงทะลุอกชิงซวีจื่อเป็นแน่ 

สีหน้าลิ่นเซี่ยวแสดงความตื่นตระหนกชัดเจน เท้าหนึ่งเหยียบเสา

ด้านข้างและทะยานตัวออกไป ย่ืนกระบี่สกัดการโจมตีของฉินเจิงได ้

ทันกาล กระบี่สองเล่มปะทะกันกลางอากาศ ส่งเสียงสะท้อนแหลมสูง 

ดังกังวาน

ฉวชีิน่เหยาถึงได้สติกลบัคืนมา ยามนีน้างรูแ้ก่ใจดว่ีาฉนิเจงิไม่มทีาง

ปล่อยอาจารย์กับนางไปแน่ จึงรีบกระชากตัวชิงซวีจ่ือที่ก�าลังต่อกรกับ 

ผีสาวให้ถอยหลบไปด้านข้าง ด้วยเชือกในมือชิงซวีจื่อยังไม่คลายลงจาก

ผีสาวฉะนั้นจึงกระชากผีสาวจนล้มลงบนพื้นไปด้วย

ฉวีชิ่นเหยาร�่าร้องในใจว่าแย่แล้ว ถ้าหากฉินเจิงเห็นเข้า เกรงว่าจะ

ย่ิงบ้าคลัง่ไปกันใหญ่ แต่ตอนนีน้างไม่มเีวลามาคดิมากถึงเพียงน้ัน มุง่มัน่

อยู่กับการพาชิงซวีจื่อถอยไปข้างหลังและเข้าไปอยู่ในอุโมงค์เพ่ือหลบ 
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การโจมตีของฉินเจิงโดยเร็วที่สุด

นางกับอาจารย์ไม่กลัวปีศาจ แต่กลัวว่าจะต้านทานการโจมตี 

จากกระบี่ของยอดฝีมือแห่งยุคเช่นฉินเจิงไม่ได้

ฉะน้ันยามนี้หากคนนอกมองมาก็จะเห็นภาพที่ฉวีชิ่นเหยาอยู่ 

ด้านหลัง ชิงซวีจื่อโดนหนีบอยู่ตรงกลาง ด้านหน้าเป็นเชือกเส้นยาวที่ 

ลากผีสาวผมยาวสยายหลุดลุ่ยมาด้วย สองคนหนึ่งผีรวมกันเป็นกลุ่มท่ี

แปลกพิลึกพิลั่น ขยับตัวไปทางอุโมงค์อย่างแน่วแน่ด้วยความเร็ว 

ไม่มากนัก 

"หรุ่ยจู!" ฉินเจิงโกรธจัดจนดวงตาแดงก�่าดังคาด ไหนเลยจะม ี

สง่าราศีของท่านโหวหน้าหยกเช่นในวันวานหลงเหลือสักเศษเสี้ยว  

"พวกเจ้าปล่อยนางเดี๋ยวนี้!"

ภายใต้ความโกรธเกรี้ยวสุดขีด พลังของเขารุนแรงข้ึนอย่าง 

ก้าวกระโดด เขาส่งเสยีงค�ารามดดุนัค�าหนึง่ ทกุเพลงกระบีล้่วนแทงไปยัง

จุดตายของลิ่นเซี่ยว ปรารถนาจะสลัดลิ่นเซี่ยวให้พ้นไปโดยเร็ว จะได ้

ไปช่วย 'ภรรยา' ของเขา

ลิน่เซีย่วจะยอมปล่อยให้เขาไปท�าร้ายฉวชีิน่เหยาได้อย่างไร จงึตาม

พัวพันดุจเงาตามตัวไม่เลิกรา ไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกฝ่ายแม้แต่น้อย 

ท่ามกลางเงากระบี่ลอยวนเวียน ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดัง 'ฉึก' มีบางสิ่ง

คมกริบพุ่งตรงออกไปดังลูกธนู ปักตรึงอยู่กับคานกลางห้องโถง 

สดุท้ายกระบีคู่่กายของฉนิเจงิก็ไม่อาจต้านทานกระบีช่ื่อเซยีวในมอื

ลิ่นเซี่ยว ปลายกระบี่ถูกฟันหักสะบั้น 

แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้แล้ว ฉินเจิงกลับรักษาความสุขุมเยือกเย็นไว้ได้ 
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เขาโยนกระบีห่กัท้ิงไปเสยีเลย มอืเปล่าก�าหมดัแน่นเข้าต่อสูป้ระชดิตวักับ

ลิ่นเซี่ยวทันที อาศัยไฟโทสะร้ายกาจที่อัดแน่นเต็มท้องอยู่ตอนนี้ จึงสู้กับ

ลิ่นเซี่ยวได้อย่างสูสียิ่ง 

ตอนนี้ฉวีชิ่นเหยาลากชิงซวีจื่อหนีไปได้ไกลครึ่งทางแล้ว ระหว่างที่

ขยับเข้าใกล้ปากทางออกอุโมงค์ไปทุกขณะ สายตาของนางท้ังจับจ้อง 

ฉินเจิง อีกทั้งยังต้องระวังปีศาจตนน้ันท่ีอาจจะย้อนกลับมา จิตใจก�าลัง

ตึงเครียดถึงขีดสุด ด้วยเหตุนี้จึงไม่ทันสังเกตว่าด้านหลังมีคนก�าลังโผล่

ออกมาจากอุโมงค์

"โอ๊ย!" 

จู่ๆ ก็มีเสียงร้องโอดโอยดังข้ึนจากพ้ืนดิน ฉวีชิ่นเหยาตกใจจนตัว 

สั่นสะท้าน ยังนึกว่ามีผีร้ายที่ใดโผล่มาจากอุโมงค์ใต้ดิน รีบตั้งท่าจะ 

ท่องคาถาและหันกลับไปอย่างดุดัน กลับเห็นฉางหรงนอนหมอบครึ่งตัว

อยู่ตรงปากทางออก สีหน้ามีความเจ็บปวดฉายชัด ปากก็สูดลมหายใจ

แล้วเป่ามือที่โดนฉวีชิ่นเหยาเหยียบเต็มแรงเมื่อครู่

ใบหน้าของเขาเปรอะเป้ือนคราบเลอืดเป็นด่างดวง อกีท้ังยังขาวซดี

กว่าปกติเล็กน้อย แต่แววตากลับสดใส จิตใจอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี  

ไม่เหมือนคนที่ก�าลังบาดเจ็บสาหัส

"ขออภัยด้วย..." ฉวชีิน่เหยาส่งย้ิมให้ด้วยความรูส้กึผดิ "ข้าไม่รูจ้รงิๆ 

ว่าท่านอยู่ข้างหลังก็เลยไม่ทันระวัง ไม่ได้บาดเจ็บถึงกระดูกใช่หรือไม่"

ฉางหรงเงยหน้าขึ้นก็เห็นฉวีชิ่นเหยา ตอนแรกยังตกตะลึงไปชั่วครู่ 

ก่อนจะตามมาด้วยสีหน้าที่แสดงความดีใจจนยากจะระงับ 

ดูแล้วแม่นางนักพรตน้อยปลอดภัยดี ไม่ได้โดนผีสาวจับตัวไป  
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ซื่อจื่อคงสบายใจได้เสียทีกระมัง

ฉางหรงดอีกดใีจถึงเพียงนี ้ไหนเลยจะสนใจความเจบ็ปวดท่ีมอือยู่อกี

ทว่าต่อมาไม่นานนกั เขาก็ย้ิมไม่ออกแล้ว เพราะทันทีทีเ่ขาหนัหน้าไป 

ก็เหน็ชงิซวีจือ่ก�าลงัใช้เชอืกรดัคอผสีาวตนหน่ึงอย่างแน่นหนา และบงัเอญิ

ว่านางก็คือผีสาวที่เขาเคยเจอในคืนที่ลอบเข้าจวนสกุลฉวี เวลานี้อวัยวะ

ทัง้ห้าบนใบหน้าของนางบดิเบีย้วผดิรปู เบ้าตาซ้ายลกูตาหายไปทีใ่ดไม่รู้ 

ส่วนเบ้าตาอีกข้างลูกตาถลนออกมาแล้ว เห็นชัดเจนว่าก�าลังจะหลุดร่วง

ลงพ้ืน จมูกบิดเบี้ยวไปด้านหน่ึง ลักษณะคล้ายโดนใครต่อยมากระนั้น  

ริมฝีปากแดงก�่าอ้ากว้างข้างในด�ามืดไร้ก้นบึ้ง ต�าแหน่งซึ่งควรจะเป็นลิ้น

กลับว่างเปล่า

ฉวีชิน่เหยาเฝ้ามองอยู่ด้านหลงัชงิซวีจือ่ด้วยสายตาเย็นชา มน่ิาเล่า

ผีสาวตนนี้ไม่ส่งเสียงสักค�าตั้งแต่ปรากฏตัว สภาพเหมือนกับคนใบ้

อย่างไรอย่างน้ัน ดูท่ามีแค่ล�าคอคงยังไม่พอ ยังต้องเสริมล้ินเข้าไปด้วย

ถึงจะได้ ย่ิงไปกว่านั้นคิดว่าตัวเลือกส�าหรับลิ้นที่เตรียมไว้ก็คงเป็นของ 

เฝิงชูเยวี่ยที่มีน�้าเสียงไพเราะยิ่งเสียแล้ว

พอคิดมาถึงตรงนี้ ฉวีชิ่นเหยาก็อดร้อนใจขึ้นมาไม่ได้ ตอนนี้ผีสาว

กับปีศาจรากษสปรากฏตวัแล้ว เบือ้งหลงัของฉนิเจงิก็ถูกเปิดโปงหมดสิน้ 

แต่เฝิงชูเยว่ียกลับยังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่รู ้ว่าถูกขังอยู่ท่ีใด  

หรอืว่าจะเคราะห์ร้ายโดนลงมอือย่างโหดเหีย้มไปแล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 

ต่อให้เหลอืเพียงความหวังสดุท้าย นางก็ต้องทุ่มเทสดุก�าลงัตามหาอกีฝ่าย

ให้พบ แต่ว่าถ้าหากสถานการณ์เป็นเช่นอย่างหลัง ไม่รู ้ว่าพ่ีเฝิงกับ 

เฝิงฮูหยินจะรับไหวหรือไม่ พวกเขาสามคนอยู่เคียงข้างพึ่งพากันและกัน
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มาตลอดหลายปี แล้วพ่ีเฝิงกับเฝิงฮหูยินยังรักใคร่เอน็ดเูฝิงชเูยว่ียปานนัน้ 

ถ้าหากเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับอีกฝ่าย ทั้งสองคนคงต้องเจ็บปวดแทบ

ขาดใจเป็นแน่

พอฉวีชิ่นเหยาคิดเช่นนี้แล้ว แม้จะรู้ดีว่าเฝิงชูเยว่ียเป็นคนหาเรื่อง

ใส่ตัวเอง แต่ก็อดเศร้าสลดใจไม่ได้อยู่ดี

ยามนี้ฉางหรงกระโดดออกมาจากอุโมงค์ใต้ดินแล้ว ในใจของเขา

ยังรู ้สึกหวาดกลัวผีสาวตนนั้นอยู่ ต่อให้รู ้ว่าอีกฝ่ายไม่รอดแน่แล้วก็ 

ยังรักษาระยะห่างด้วยความหวาดหว่ัน เขาเดินอ้อมชิงซวีจื่อไปอย่าง

ระมัดระวัง

เมื่อเขาหมุนไปอีกทางแล้วเงยหน้ามองด้านบนก็เห็นว่าในโถงมี 

เงาร่างสองสายต่อสูพั้วพันอยู่ เงาหน่ึงสวมชดุสฟ้ีานวล เงาหนึง่ชดุสนี�า้เงนิ

อมม่วง พวกเขาก็คือฉินเจิงกับลิ่นเซี่ยวนั่นเอง

ในใจฉางหรงมีความโมโหเดือดดาลพวยพุ่งขึ้นมา เมื่อครู่นี้ในจวน

จิ้งไห่โหว จู ่ๆ ฉินเจิงก็แสดงอาการต่อต้านข้ึน เขาสังหารองครักษ ์

วังหลนัอ๋องสองคนในคราวเดยีวแล้วบกุฝ่าวงล้อมมาถึงปากทางเข้าอโุมงค์ 

ในจวนร้าง จู่โจมท�าร้ายพี่น้องหลายคนที่เฝ้าปากทางจนล่าถอย รวมถึง

ท�าเขากับเว่ยปอบาดเจ็บ

แม้ว่าตอนท่ีสองฝ่ายปะทะกนั บนร่างฉนิเจงิจะมบีาดแผลเลอืดไหล

ทะลักอยู่แล้วก็ตาม แต่พวกเว่ยปอก็ยังบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส ตอนนี้ 

ยังต้องน่ังสมาธิปรับลมหายใจอยู่ในจวนร้าง พ่ีน้ององครักษ์หลายคน 

ที่ต้องจากไปอย่างไม่เป็นธรรมท�าให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจโดยแท้ ใคร 

จะคาดคิดว่าท่านโหวผูม้เีกียรติสงูส่งคนหน่ึงจะลงมอือย่างโหดร้ายทารณุ 
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ไม่มีการย้ังมือเลยแม้แต่น้อยเช่นนี้ เรียกได้ว่าเขาไม่เคยพบเคยเห็น 

มาก่อนเลยจริงๆ

ตอนนี้แม้แต่ซื่อจื่อเขาก็จะไม่ปล่อยไปด้วยรึ!

ชั่วพริบตาน้ันฉางหรงท่ีความแค้นเก่าใหม่พากันถาโถมเข้ามา  

แผดเสียงค�ารามพร้อมไอสังหารแผ่ซ่าน กวัดแกว่งกระบี่มุ่งแทงฉินเจิง

ทันใด

ส่วนอวัยวะของผีสาวในท่ีสุดก็เริ่มหลุดร่วงทีละส่วนด้วยความ

พยายามของชิงซวีจื่อ เบ้าตาสองข้างเหลือเพียงรูกลวงโบ๋ที่มีเลือดเน้ือ

ปะปนจนแยกไม่ออก น�้าเหลืองยังคงไหลทะลักออกมา จมูกเรียวโด่งก็ 

หักหลุดร่วงจากใบหน้าผีสาวและคลุกฝุ่นบนพ้ืนดิน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 

ใบหน้าที่มีอวัยวะครบสมบูรณ์ก็เหลือเพียงรูโบ๋สามรูในชั่วอึดใจ ผ่านไป

อกีประเดีย๋วหนึง่ ล�าคอทีม่ผีวิเรยีบลืน่ไร้ต�าหนิของผสีาวก็ส่งเสยีงดงัโพละ 

ก่อนจะมีก้อนเนื้อเละเทะสีแดงฉานร่วงลงมา ดูท่านี่คงจะเป็นส่วนล�าคอ

แล้ว

ฉวีชิ่นเหยาลอบทอดถอนใจ อวัยวะท้ังห้าของพวกเหย่าเหนียง 

หลุดออกมาจนหมดแล้ว แต่น่าเสียดายที่ชีวิตของพวกนางต้องโรยราไป

ทั้งอย่างนี้ ไม่มีทางย้อนคืนกลับมาได้อีก

เมือ่สญูเสยีอวัยวะบนใบหน้าเหล่าน้ีไป กล้ามเน้ือร่างกายของผสีาว

ก็หดเกรง็แห้งเหีย่วอย่างฉบัพลนัราวกับถูกแสงแดดร้อนแรงเจดิจ้าแผดเผา  

ส่วนทีเ่ป็นน�า้อย่างเลอืดและส่วนอืน่ทีต่าเนือ้มองเห็นได้ระเหยไปหมดสิน้

อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นซากศพแห้งเหี่ยวสีด�าสนิทมีแต่รอยยับย่น 

ชิงซวีจื่อเรียกพลังกลับในสภาพเหน่ือยจนหอบแฮก คลายเชือก 
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รอบล�าคอศพที่เว้าแหว่งแล้วโยนซากศพท้ิงไปทางหน่ึงเหมือนผ้าข้ีร้ิว 

ขาดวิ่น

อีกทางนั้นฉินเจิงก�าลังโดนพวกล่ินเซี่ยวทั้งนายบ่าวโจมตีขนาบ 

สองข้าง พละก�าลังเริ่มตกเป็นรองอย่างชัดเจน ขณะยุ่งกับการต่อสู้ยังมี

เวลาหันกลับมามองทางพวกชิงซวีจื่อ พอเห็นสถานการณ์เป็นเช่นน้ี 

ใบหน้าท่ีเคยมีสีเลือดของเขาก็พลันจางหายไปโดยส้ินเชิง ส่งเสียงร้อง

ตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวด "หรุ่ยจู!" 

พอดีว่าจังหวะนี้ฝ่ามือของลิ่นเซี่ยวซัดเข้าที่หน้าอกของเขา เดิมที 

ฉนิเจงิก็จติใจป่ันป่วนยุ่งเหยิงอยู่แล้ว เมือ่รบัฝ่ามอืกระแทกอย่างหนกัหน่วง 

จึงกระอักเลือดออกมา ร่างกายโงนเงนไปสองก้าวแล้วล้มโครมลง

ฉางหรงเห็นดังน้ันก็ไม่รอช้า ก้าวเข้าไปสกัดจุดชีพจรส�าคัญ 

หลายแห่งบนร่างฉินเจิงเพื่อควบคุมเขาเอาไว้

ตอนนีช้งิซวีจือ่ปรบัลมหายใจเป็นปกต ิเหลอืบมองท้องฟ้ายามค�า่คนื 

ที่ยังมืดทึบไม่คลายแวบหนึ่ง แล้วเอ่ยกับฉวีชิ่นเหยาว่า "รวบรวมอวัยวะ

ที่หลุดร่วงนั่นขึ้นมา" 

ฉวีชิน่เหยาไม่เข้าใจว่าอาจารย์จะท�าสิง่ใดกันแน่ นางมองหน้าอาจารย์ 

ด้วยความแปลกใจเลก็น้อย ก่อนจะเอ่ยรบัค�าแล้วหยิบผ้าผนืหนึง่ออกมา

จากแขนเสื้อ เก็บอวัยวะที่กระจัดกระจายอยู่ทีละชิ้น รวบรวมเอาไว้ใน 

ห่อผ้า

ตอนน้ีชิงซวีจื่อหยิบยันต์ออกมาจากอกเสื้อ มองหามุมโล่งกว้าง

ภายในห้องโถงได้มมุหน่ึง เขาเรยีงแผ่นยันต์ล้อมเป็นวงกลม แล้วน�าห่อผ้า 

ที่รวบรวมชิ้นส่วนอวัยวะจากมือฉวีชิ่นเหยาไปวางไว้ใจกลางวงกลมนั้น 
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"ชิน้ส่วนอวัยวะกองน้ีจะต้องเผาท�าลายในทันท"ี ชงิซวีจือ่กล่าวด้วย

สีหน้าตึงเครียด "ปีศาจรากษสมักจะเกิดจากกล่ินอายชั่วร้าย ไม่มีทาง

ปรากฏตัวยามท่ีบ้านเมืองสงบรุ่งเรืองเช่นน้ี แต่ว่าคืนน้ีปีศาจรากษสท่ี 

พวกเราเจอ นอกจากจะกลายร่างจนมีเน้ือหนังแล้ว ยังท�าถึงข้ันชี้น�า 

คนธรรมดาด้วยความอตุสาหะเพ่ือจะอาศัยแรงไปรวบรวมอวัยวะมาแทน 

เกรงว่าเรื่องนี้คงจะรับมือยากกว่าที่พวกเราคิดไว้มากทีเดียว"

เขาอธิบายไปก็หันมองฉนิเจงิท่ีดวงตาไร้ประกายแวววาวหลงเหลอื

พลางกล่าวต่อไปว่า "สุดท้ายแล้วปีศาจรากษสตนนั้นก็แค่ใช้ประโยชน์

จากความหวังลมๆ แล้งๆ ของคนธรรมดาคนหนึ่ง ภายนอกดูเหมือนจะ

ชว่ยท�าความปรารถนาของเขาให้เปน็จริง แตค่วามจรงิแลว้กลับรวบรวม

อวัยวะเพ่ือเป้าหมายอื่น ค่ายกลนี้ที่จริงก็คือค่ายกลปราณหยางย้อนคืน 

ส่วนเป้าหมายที่ต้องการนั้นมิใช่ช่วยภรรยาของเขาแต่อย่างใด"

ระหว่างทีเ่ขากล่าวก็จดุไฟขึน้มา ฉวีชิน่เหยามองดเูปลวไฟท่ีวูบไหว

ตรงหน้าพลางเอ่ยด้วยความสงสัย 

"ในคัมภีร์ปีศาจบันทึกเอาไว้ว่าปีศาจรากษสเป็นแม่ทัพในหมู่ภูตผี 

แต่ไหนแต่ไรมาจะเชือ่ฟังเฉพาะราชาผหีรอืราชนิผี ีเป็นปีศาจท่ีจงรกัภักดี

เป็นท่ีสุด ท่ัวหล้าน้ีผู้ที่สามารถเรียกใช้ปีศาจรากษสเพ่ือตั้งค่ายกลได้  

จึงไม่มีใครอื่นอีกนอกจากพวกเขา แต่ว่าข้อแรกราชาผีและราชินีผีเดิมที

ก็อยู่ในนรกอเวจี แล้วมีความจ�าเป็นใดถึงต้องอาศัยปราณหยางย้อนคืน

กลบัมาปรากฏตัวในโลกมนษุย์ ข้อสองยิง่ไปกว่านัน้แต่ดัง้เดมิมาพวกเขา

ก็คือสิ่งที่ตายไปแล้ว ค�าว่าฟื ้นคืนจะมาจากท่ีใด นี่มันจะฟื้นคืนมา 

ได้อย่างไรกัน...จะพูดอย่างไรก็ขัดแย้งกันอยู่ดี"
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แววตาลึกล�้าของชิงซวีจื่อจ้องมองความว่างเปล่าจนเผลอไผล 

เหม่อลอย ก่อนจะคิดถึงความเป็นไปได้หนึ่งอย่างเลือนราง แต่ว่าการ 

คาดเดาน้ีสะเทือนขวัญผู้คนเกินไป ไม่มีใครยอมเชื่อแน่นอน เมื่อใด 

ที่กลายเป็นความจริงข้ึนมา เกรงว่าแผ่นดินท่ีสงบรุ่งเรืองคงอยู่ต่อไปได้

อีกไม่นานแล้ว

เขากลอกตาไปมาเล็กน้อย ข่มกลั้นความกระวนกระวายจาก 

ส่วนลึกในใจพลางเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างแนบเนียน "สรุปว่าพวกเรา

ต้องท�าลายอวัยวะพวกนี้ก่อนปีศาจรากษสจะย้อนกลับมา เพื่อไม่ให้มัน

เอามาใช้ตั้งค่ายกลได้"

ฉางหรงที่ยืนฟังอยู่ด้านข้างนิ่งงัน แม่นางนักพรตน้อยกับอาจารย์

โต้ตอบปริศนาธรรมอยู่นานสองนาน ตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็ยังฟังไม่รู้เรื่อง

อยู่ด ีจบัใจความส�าคัญได้เพียงประโยคเดยีวก็คอืในศาลเจ้าแห่งนีม้ปีีศาจ 

และอีกไม่นานปีศาจตนนั้นก็จะกลับมาแล้ว ดูท่าจะร้ายกาจรับมือ 

ยากเย็น ในเมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาว่ิงหนีไปก็สิ้นเรื่องแล้ว เพราะเหตุใด 

ถึงยังยืนนิง่ในศาลเจ้าท่ีมอีนัตรายรอบด้านอย่างไม่สะทกสะท้าน เอาแต่

พูดคุยกันอยู่ได้

ลิ่นเซี่ยวกลับเข้าใจแผนการของชิงซวีจื่อกับฉวีชิ่นเหยาได้อย่าง

รวดเร็ว ดูท่าอาจารย์และศิษย์คู่นี้จะรู้จักนิสัยของปีศาจที่ชื่อ 'รากษส'  

เป็นอย่างดี ไม่คิดว่าการหลบหนีจะหลุดพ้นจากการไล่ล่าของปีศาจได้ 

อีกทั้งยังคิดว่าการหลบหนีอาจชักน�ามันเข้าไปในเมืองและกลายเป็น 

การน�าหายนะไปสู่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์

ในเมื่อไม่ว่าหนทางใดก็ต้องเสี่ยงอันตราย พวกเขาคงเลือกจะ 
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ปักหลักอยู่ท่ีน่ี นอกจากจะไม่ท�าให้คนรอบข้างเดือดร้อนแล้ว ไม่แน่ว่า

อาจมีโอกาสเอาชนะด้วยกลอุบายอันแยบยลจนปราบปีศาจรากษสได ้

อยู่หมัดด้วย

ฉะนั้นต่อจากน้ีนางก็คงจะมาเกลี้ยกล่อมให้เขากับฉางหรงไปเสีย 

แล้วบอกเขาว่าท่ีนีม่นีางกับอาจารย์ต้านไว้ก็พอ ซ่ึงเขาไม่จ�าเป็นต้องสนใจ

ให้มากความ...

แล้วฉวีชิน่เหยาก็ลกุขึน้เดนิมาหาเขาดงัคาด ดวงตาใสกระจ่างของนาง 

มองตรงมาพร้อมเอ่ยว่า "ซื่อจื่อ ปีศาจรากษสจะต้องย้อนกลับมาแน่  

อีกประเดี๋ยวเกรงว่าต้องเตรียมตั้งสติรับมือให้ดี กระบี่ชื่อเซียวของท่าน

ร้ายกาจนัก ดูเหมอืนมนัจะหว่ันเกรงอยู่บ้าง คงต้องเชญิท่านเป็นแนวหน้า

เช่นเคย ร่วมมือกันต่อกรปีศาจตนนี้กับพวกเรา"

ลิ่นเซี่ยวตกตะลึง นางไม่ได้บอกให้เขาต้องไปจากที่นี่ แต่ว่าขอร้อง

ให้เขาอยู่ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนาง?

อารมณ์เศร้าหมองในใจของเขาหายวับไปทันใด ดวงตาล่ินเซี่ยว 

เผยรอยยิ้มจางๆ มองหน้าฉวีชิ่นเหยาแล้วเอ่ยว่า "พร้อมรอรับค�าสั่ง"

ฉางหรงท่ียืนอยู่ไม่ไกลมองเหน็ภาพนีแ้ล้วก็ลอบถอนหายใจ ซือ่จือ่

ปกติเป็นคนเย็นชาและมีความคิดเป็นของตนเอง ทว่ายามนี้กลับยอม 

เชือ่ฟังแม่นางนักพรตน้อยผูน้ี้ทกุอย่าง คงอยากจะโอนอ่อนผ่อนตามนาง

ไปทุกเรื่องแล้ว วันหน้าเมื่อแต่งนางเข้าจวนไปจริง จะไม่โดนแม่นางผู้นี้

ควบคุมอยู่ในก�ามือจนดิ้นไม่หลุดหรอกหรือ

ฉวีชิ่นเหยาย้ิมแล้วพยักหน้ารับ นางหันไปมองฉางหรงแวบหนึ่ง 

ก่อนจะหันกลบัมาเอ่ยกับลิน่เซีย่วว่า "ฉวยโอกาสท่ีปีศาจรากษสยังไม่กลบัมา  
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ให้องครักษ์ฉางผู้นี้รีบกลับไปทางอุโมงค์เถอะ"

ฉางหรงรู้สึกอัปยศอดสูอย่างสุดซึ้ง ปากอ้ากว้างอย่างตกใจ ชี้หน้า

ตนเองพลางโวยวายว่า "ให้ข้ากลบัไป? จะได้อย่างไรกันขอรับ ข้าจะต้องคอย 

คุ้มกันอยู่ข้างกายซื่อจื่อนะ"

ฉวีชิ่นเหยากับลิ่นเซี่ยวหันมาสบตากัน ขณะก�าลังจะเอ่ยปาก  

นอกห้องโถงก็มีเสียงแปลกหูคล้ายเสียงของสัตว์ร้ายดังลอยมา

ทนัทีทีช่งิซวีจือ่ ฉวีชิน่เหยา และลิน่เซีย่วได้ยินเสยีงน้ีก็มท่ีาทรีาวกับ

เผชิญหน้าศัตรูตัวฉกาจ ต่างลุกพรวดขึ้นมาแล้วมองออกไปอย่างระแวด

ระวัง 

ปีศาจรากษสตนนั้นกลับมาแล้ว!

ได้ยินเสียงมันร้องเรียกอยู่นอกประตูพักใหญ่ ดูเหมือนก�าลังเรียก 

ผีสาวตนนั้นให้ออกไปหา เมื่อรออยู่นานก็ไม่มีความเคลื่อนไหว จู่ๆ ก็ 

กรีดร้องโหยหวนชวนขนลุกอย่างที่สุดแล้วพุ่งฉิวเข้ามาในห้องโถง

ในขณะเดียวกันน้ัน ท่ามกลางความมืดมิดไม่มีท่ีส้ินสุดข้างนอก 

ราวกับว่ามเีสยีงคร�า่ครวญอย่างคบัแค้นใจดงัขึน้นบัไม่ถ้วนโดยพร้อมเพรยีง 

กัน เสยีงหวีดร้องเป่ียมด้วยพลงัมหาศาล เมือ่ลอยมากระทบหูแล้วเหมอืน

มีกรงเล็บนับร้อยขยุ้มหัวใจชวนให้หนาวสะท้านไปทั่วท้ังสรรพางค์กาย 

ไม่นานบริเวณซี่กรงหน้าต่างก็มีเสียงดังสนั่นอย่างต่อเน่ือง มือและแขน

ผอมแห้งขาวซีดมากมายเกินจะนับพยายามจะเจาะทะลุหน้าต่างเข้ามา

ให้ได้

ผีร้ายเหล่านี้มีมากมายเรือนหมื่น มองเห็นภาพศีรษะสีด�าสนิท 

เรียงรายยาวเหยียดสุดสายตา เบียดเสียดย้ือแย่งกันอยู่ด้านหน้า ต่าง 
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ใช้มือเน่าเปื่อยแหว่งวิ่นของตนเองกระชากหน้าต่างเพื่อบุกเข้ามาข้างใน

ห้องโถง

ชงิซวีจือ่ถอยหลงัไปสองก้าว สหีน้าเรยีบนิง่ไม่แปรเปลีย่น เอ่ยด้วย

น�า้เสยีงหนักแน่น "อาเหยา รบีปลดปล่อยกระดิง่กลนืวิญญาณมาจดัการ

ผีร้าย"

ฉวีชิ่นเหยาเร่งโคจรก�าลังภายในอยู่แต่แรกแล้ว เมื่อได้ยินค�าน้ี 

ก็ปลดปล่อยกระดิ่งกลืนวิญญาณโดยไม่รีรอ มังกรไฟสามตัวพุ่งทะยาน

ออกจากกระด่ิงอย่างฮึกเหิม เหาะวนเวียนไปรอบห้องอย่างท่ัวถึง ผีร้าย

หลายตนทีช่ะโงกตัวเข้ามาครึง่หน่ึงโดนแผดเผา เสียงร้องโอดครวญดงัข้ึน

ไม่ขาดสาย

พอปีศาจรากษสมองเห็นกระดิ่งกลืนวิญญาณก็หยุดชะงักไป 

เล็กน้อย ความเร็วท่ีจะกระโจนเข้ามาลดทอนไปบางส่วน ดวงตาสีเขียว

เรืองรองอึมครึม ลอยวนเวียนในอากาศอยู่หน้าประตู ลังเลไม่กล้าเข้ามา

ด้านใน

ตอนนี้ชิงซวีจื่อหันไปหาลิ่นเซี่ยวกับฉางหรง "อาเหยาคงต้านเอาไว้

ได้ไม่นาน เด๋ียวปีศาจรากษสตนน้ันก็จะบุกเข้ามา ซื่อจื่อ ท่านรีบมา 

ช่วยข้าตั้งค่ายกลรับมือกับมัน"

ลิ่นเซี่ยวพยักหน้ารับ เขาเดินไปถึงข้างกายชิงซวีจ่ือพลางเอ่ยถาม

ว่า "ท่านนักพรตจะตั้งค่ายกลเช่นไร"

ฉางหรงไหนเลยจะเคยพบเห็นภาพร้อยภูตผีตระเวนราตรีท่ี 

น่าขนลุกเช่นน้ี เขาตกใจแทบตายแล้ว โชคดีที่เคยผ่านการฝึกฝนมา 

หลายปีถึงได้ไม่เผลอเสียกิริยา ตอนนี้เห็นล่ินเซี่ยวเดินไปหาชิงซวีจื่อ  
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เขามีท่าทีนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย ก่อนจะได้สติแล้วรีบเดินตามหลังลิ่นเซี่ยวไป 

ชงิซวีจือ่หยิบคันฉ่องทรงห้าเหลีย่มทีเ่ป้ือนฝุน่เขรอะออกมาบานหนึง่  

ส่งมันให้ฉางหรงประคองเอาไว้ในอก ลังเลอยู่ชั่วครู่ก่อนจะตัดสินใจถาม

ลิ่นเซี่ยวกับฉางหรงว่า "พวกท่านสองคนยังเป็นบุรุษพรหมจรรย์ทั้งคู ่

ใช่หรือไม่"

แม้ฉวีชิ่นเหยาจะรวบรวมสมาธิรับมือกับผีร้ายข้างนอกอยู่ แต่ว่า

เสยีงของชงิซวีจือ่ก็ไม่นบัว่าเบานัก มนัลอยมาเข้าหนูางพอดบิพอดีท�าให้นาง 

สะดุ้งตกใจจนมือสั่นเล็กน้อย ร่างของมังกรไฟบิดเบี้ยวไปบ้าง ไม่นาน 

นางกต็ระหนกัได้ว่าอาจารย์ก�าลงัจะต้ังค่ายกลซานหยาง วิธีการตัง้ค่ายกล 

ง่ายดาย แต่มีเงื่อนไขว่าผู ้ที่ร่วมในค่ายกลจะต้องเป็นบุรุษหรือสตรี

พรหมจรรย์ 

ใบหน้าลิ่นเซี่ยวแข็งค้างไป ก่อนท่ีเขาจะเอ่ยตอบด้วยน�้าเสียง 

ราบเรียบว่า "อืม" นี่นับว่าเป็นการยืนยันแล้ว

แม้ว่าลิน่เซีย่วจะแสร้งป้ันสหีน้าท�าเป็นว่าเอ่ยตอบโดยไม่รู้สกึอะไร 

แต่อย่างไรก็ตามผิวพรรณของเขาขาวสะอาดย่ิง สุดท้ายหูก็แดงเถือก

อย่างชัดเจน

ฉางหรงก็หน้าแดงไม่แพ้กัน เขาเกาศรีษะแกรกๆ ด้วยความเขินอาย 

ก่อนจะเอ่ยตอบอย่างอึกอักว่า "ข้า...ข้าก็ด้วย"

เดิมทีชงิซวีจือ่คิดว่าถ้าหากต้ังค่ายกลซานหยางไม่ได้ก็จะตัง้ค่ายกล 

สยบหายนะแทน ได้ยินค�าตอบก็มองประเมินลิ่นเซี่ยวรอบหนึ่ง ชั่วครู่ก็ 

ละสายตาไป หน้าตึงขึ้นมาอีกรอบ "ถ้าอย่างน้ันเดี๋ยวพวกท่านสองคน 

ท�าตามที่ข้าบอกก็แล้วกัน"

Page ����������������������� 2.indd   77 23/7/2563 BE   15:18



78

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 2

จากนั้นเขาก็ไม่เอ่ยอะไรอีก มือกวัดแกว่งแส้ขนจามรี ปากพึมพ�า

ท่องคาถาแผ่วเบา สะบัดแส้ไปทางคันฉ่องไร้ขอบเขตในมือฉางหรง  

จงึเห็นว่าคนัฉ่องทีแ่ต่เดมิราบเรยีบเงาวาวดจุผวิน�า้เกิดระลอกคลืน่ข้ึนมา

เหมอืนมหีนิก้อนหนึง่ถูกโยนลงในทะเลสาบท่ีเงียบสงบ ผวิน�า้กระเพ่ือมไหว 

เกิดระลอกคลื่นกระจายเป็นวง ใจกลางรอยระลอกคลื่นนั้นค่อยๆ ม ี

แสงสว่างเล็ดลอดออกมาประหนึ่งแหวกเมฆเห็นดวงจันทร์ เปล่งรัศมี 

นุ่มนวลผลิบานสะพรั่ง สาดส่องไปทั่วทุกมุม 

"ประเด๋ียวท่านยกคันฉ่องบานน้ีไว้ น่ังลงท่ีต�าแหน่งเฉียน* แล้ว

หลบัตาให้สนิท ไม่ว่าได้ยินเสยีงอะไรก็ห้ามลมืตา ห้ามขยับจากต�าแหน่ง

ท่ีนั่งอยู่ ปีศาจรากษสสามารถล่อลวงจิตใจคน ตรงหน้าของท่านอาจ 

เกิดภาพลวงตาน่ากลัวสารพัดอย่าง ท่านจะต้องจ�าเอาไว้ว่าทั้งหมดนี ้

คอืภาพลวงตาทีปี่ศาจรากษสสร้างขึน้ ไม่ต้องไปแยแส อย่าปล่อยให้จติใจ

สับสนวุ่นวายได้ ถ้าหากท่านย้ายต�าแหน่งหรือว่าท�าคันฉ่องไร้ขอบเขต

หลุดมือ ค่ายกลนี้จะพังทลายทันที พวกเราอยากจะกักตัวปีศาจรากษส

เอาไว้อีกคงท�าได้ยากแล้ว!"

ชิงซวีจื่อก�าชับฉางหรงอย่างจริงจัง กล่าวไปพลางเร่งใช้ยันต์แปะ

เรียงเป็นรูปเบาะทรงกลมกลางอากาศ แล้วสั่งให้ฉางหรงนั่งลงไปบนนั้น

"ภาพลวงตารึ" ฉางหรงรู้สึกเป็นกังวลพอสมควร เขาถามยืนยันกับ

ชิงซวีจื่อซ�้าอีกครั้ง "ท่านบอกว่าอีกเดี๋ยวสิ่งที่เกิดข้ึนตรงหน้าข้า คือ

ภาพลวงตาที่ปีศาจรากษสสร้างขึ้นอย่างนั้นหรือ"

ชิงซวีจื่อคิดว่าตนเองอธิบายกระจ่างแจ้ง จึงคร้านจะบอกฉางหรง

* ต�าแหน่งเฉียน หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
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ให้มากความอีก เพียงเอ่ยตอบอย่างเย็นชาว่า "หลับตาให้สนิท ห้ามขยับ

ไปที่ใด ท�าสองอย่างนี้ให้ได้ก็พอแล้ว"

ฉางหรงไม่กล้าถามอะไรเพ่ิมเติม เขาประคองคันฉ่องไร้ขอบเขต

อย่างระมัดระวังแล้วนั่งลง

"ซื่อจื่อ" ชิงซวีจื่อหันหน้ามาทางลิ่นเซี่ยวอีกคร้ัง "ท่านยืนอยู่ที ่

ต�าแหน่งเก้ิน ใช้กระบีช่ือ่เซยีวจดัการกับปีศาจรากษส แต่อย่างท่ีข้ากล่าว

ไปเมือ่ครู ่ปีศาจตนนีส้ามารถล่อลวงจติใจคน ท่านอย่าปล่อยให้ภาพลวงตา 

ที่มันสร้างขึ้นปั่นป่วนจิตใจได้"

ลิ่นเซี่ยวพยักหน้า สายตาทอดมองไปยังฉวีชิ่นเหยา ดวงตาเผย

ความกังวลจางๆ "เกรงว่าอาเหยาจะต้านทานไม่ไหวแล้ว"

ตอนนี้ฉวีชิ่นเหยาต้านทานไม่ไหวแล้วจริงๆ

กระดิ่งกลืนวิญญาณบั่นทอนพลังท้ังกายและใจมากเหลือเกิน  

ขณะท่ีนางน�าออกมาใช้งาน เกือบจะต้องใช้ก�าลังภายในจนหมดสิ้น  

ตอนนี้อาศัยแรงฮึดสู ้ต้านทานไว้อย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ว่าผีร้าย 

นอกหน้าต่างก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน พยายามพังหน้าต่างเข้ามา 

ตลอดเวลา ประตูห้องโถงก็ถูกเหล่าผีร้ายจู่โจมจนส่ันสะเทือน ท�าท่า 

พร้อมจะล้มครืนลงมาเต็มที

ปีศาจรากษสเริ่มเปลี่ยนท่าทีจากมองด้วยความลังเลเป็นการลอง

หย่ังเชิงต่อเนื่องหลายครั้ง เดิมทีมันก็ถือก�าเนิดมาจากแรงอาฆาตของ 

ฟ้าดินอยู่แล้ว เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมืดมนและเย็นยะเยือกที่สุดในใต้หล้านี้ 

แม้ว่ากระดิง่กลนืวิญญาณจะแผดเผาเน้ือหนงัของมนัได้ แต่จะท�าให้บาดเจบ็ 

ลึกถึงข้างในยังไม่ง่ายถึงเพียงนั้น ผู้ปลดปล่อยมังกรไฟจะต้องมีก�าลัง
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ภายในและตบะ ขณะทีป่ลดปล่อยมงักรไฟออกมาจะต้องโคจรก�าลังภายใน 

อย่างต่อเนือ่งให้สมดลุ แต่เหน็ได้ชดัว่าตอนนีฉ้วีช่ินเหยายังมตีบะไม่มากพอ 

จะต่อกรกับปีศาจร้ายระดับปีศาจรากษส

ร่างกายสูงใหญ่ด�าคล�้าของปีศาจรากษสก้มลงอย่างช้าๆ มังกรไฟ

สามตวัท่ีลอยฉวิอยู่นัน้ไม่สว่างเจดิจ้าเท่าเมือ่ครูแ่ล้ว มนัลงัเลอยู่เลก็น้อย

ก่อนจะย่ืนกรงเล็บใหญ่โตออกไปหามังกรไฟ จากน้ันพลันมีเสียง 'ฉ่า'  

ดังขึ้น ในอากาศมีกลิ่นเหม็นไหม้ชวนอาเจียนลอยคละคลุ้งทันที

ปีศาจรากษสรู้สึกเจ็บปวดจึงหดกรงเล็บกลับอย่างรวดเร็วพลาง 

ก้มหน้าสงัเกตดอูย่างละเอยีด เห็นว่ากรงเลบ็แค่โดนเผาเนือ้หนังไปบางส่วน  

ไม่ได้เผาจนกลายเป็นถ่านไหม้หรือขี้เถ้าอย่างพวกผีร้ายตนอื่น จึงเข้าใจ

กระจ่างโดยพลันว่ามังกรไฟเผาท�าลายได้แค่ผีร้าย แต่ท�าอันตรายมัน 

ไม่ได้ จึงส่งเสียงหอนชวนขนลุกออกมา อดทนกับความเจ็บปวดจาก 

เนื้อหนังแล้ววิ่งฝ่าไฟกลืนวิญญาณ พุ่งตรงเข้าไปด้านใน

กระบีช่ือ่เซยีวในมอืของลิน่เซีย่วราวกับเผชญิหน้าศตัรูตวัฉกาจ จู่ๆ  

ก็ส่งเสียงครวญครางออกมา เขายืนอย่างมั่นคงอยู่ที่เดิม มือกุมกระบี ่

ต้านรบัศตัร ูชงิซวีจือ่ยืนอยู่ข้างกาย เหวีย่งเชอืกทีอ่ยู่ระดบัหน้าอกออกไป

โดยแรง ปากพึมพ�าท่องคาถา เชือกที่ถูกเหว่ียงจนเหยียดตรงมีรัศม ี

เรืองรองแสบตาลุกโชนขึ้นมาอีก ส่องสะท้อนใบหน้านิ่งขรึมของชิงซวีจื่อ

ให้สว่างไสว

ปีศาจรากษสทีย่่างเท้าเข้ามาไม่รบีร้อนเปิดฉากฆ่าฟัน มนัใช้ดวงตา

สเีขยีวกวาดมองไปทัว่ สายตาทอดมองไปทีร่่างของผสีาวทีก่ลายเป็นศพ

แห้งเหี่ยวพลันชะงักไปโดยไม่รู้ตัว จากนั้นจึงเบนสายตาออก หันไปเห็น
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เศษชิ้นส่วนอวัยวะท่ีถูกเผาท�าลายจนไหม้เกรียม ประกายเย็นเยียบ 

น่าสะพรึงในดวงตาเข้มข้นขึ้น ก่อนจะกระโดดพรวดขึ้นสูงอย่างว่องไว 

หางหงิกงอด้านหลังแข็งเกร็งและยืดตรงดุจคมดาบ จากนั้นสะบัดใส ่

ชิงซวีจื่ออย่างดุร้าย

ชิงซวีจื่อตะโกนเสียงสูงค�าหนึ่ง "องครักษ์ฉางยกคันฉ่อง!"

ฉางหรงรบียกคันฉ่องไร้ขอบเขตในมอืข้ึนสงู มเีสยีงร้องแปลกประหลาด 

จากหน้าประตูคล้ายจะเป็นเสียงคนหรือสัตว์ร้าย เขาสัมผัสได้ว่ามี 

ลมหนาวพัดกรูเข้ามา กลิ่นอายเย็นยะเยือกรอบกายชัดเจนมากข้ึน 

ทกุขณะ แทบจะกรดีทะลเุสือ้ผ้าเข้ามา แม้ว่าร่างกายของเขายังหนุ่มแน่น

แข็งแรงก็ยังสั่นสะท้านไปทั้งตัว

แต่เขาจดจ�าค�าสั่งของชิงซวีจื่อได้ดี ไม่กล้าเคลื่อนไหวส่งเดช  

ท�าได้เพียงหลับตาให้สนิทพร้อมประคองคันฉ่องไร้ขอบเขตเอาไว้ให้มั่น 

แสงสว่างโชติช่วงจากคันฉ่องสะกดปีศาจรากษสต้ังแต่ศีรษะ 

จรดปลายเท้า การเคลื่อนไหวของมันจึงเชื่องช้าลง ราวกับว่ามีพลัง

มหาศาลไร้รปูลกัษณ์ขวางหน้ามนัเอาไว้ สกัดก้ันไม่ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้  

ปีศาจรากษสจึงพลิกแพลงทิศทางฉับไว เก็บหางกลับมาโดยพลัน แขน

สองข้างขยายใหญ่ไปอีกหลายชุน่และแยกกันพุ่งไปคว้าล�าคอของชงิซวจีือ่ 

กับลิ่นเซี่ยว

ลิ่นเซี่ยวตวัดกระบี่สกัดแขนด�าคล�้าของปีศาจรากษสท่ีย่ืนมาถึง 

ตรงหน้าเอาไว้ได้ แขนข้างนัน้ของปีศาจโดนกรีดเป็นรอยลึก มนัส่งเสยีงร้อง 

แปลกประหลาด ไม่ถอยหนีไม่หลบเลี่ยง หมุนข้อมือไปคว้าตัวกระบี่ 

เอาไว้แน่นหนา สะกดกลัน้ความเจบ็ปวดแสนสาหสัเพ่ือประลองก�าลังกับ
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ลิ่นเซี่ยว 

เชือกในมือชิงซวีจื่อก็พันรอบน้ิวทั้งส่ีของปีศาจรากษสเอาไว้ พอ 

รัดนิ้วเข้าด้วยกันแน่นพอแล้ว เขาก็หยิบยันต์ศักดิ์สิทธิ์ใบหนึ่งมาแปะบน

แขนข้างน้ัน ท�าให้แขนด�าคล�้าหดเล็กลงไปหลายชุ่น ก่อนจะกลับไปอยู่

ข้างกายของมันตามเดิม

ปีศาจรากษสชะงักไปเล็กน้อย ดวงตาสีเขียวจับจ้องคนทั้งสาม 

ทันใดนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะมีเลศนัยออกมาเบาๆ ประกายตาสีเขียว 

เรอืงรองพลนัเคลือ่นไหว และแล้วดวงตาก็กลายเป็นแอ่งน�า้สเีขยีวมรกต 

ระลอกคลื่นเป็นวงกลมในนั้นลอยไปทางพวกลิ่นเซี่ยวโดยไร้สุ้มเสียง 

เดมิทีลิน่เซีย่วก�าลงัรวบรวมสมาธิสดุความสามารถเพ่ือรบัมอืปีศาจ

รากษส แต่ดวงตากลบัพร่ามวัข้ึนมากะทันหนั ศาลเจ้าทีม่ดืมนน่าสะพรงึกลวั 

กลายเป็นสวนดอกไม้ด้านหลังในวังหลันอ๋อง

เขาถือกระบีเ่หลยีวมองรอบกายอย่างงนุงง ขณะก�าลงัสบัสนว่าจะ

หาทางกลับศาลเจ้าเช่นไร ก็มีเสียงหัวเราะแผ่วเบาของสตรีสองสามนาง 

ลอยมาเข้าห ูเสยีงหัวเราะแว่วหวานใกล้เคียงกับฉวีชิน่เหยาอยู่หลายส่วน 

ในใจเขาสะท้านไหวข้ึนมา ลืมหมดสิ้นว่าเมื่อครู่น้ีต้องการจะท�าสิ่งใด  

เดินไปตามเสียงนั้นอย่างห้ามใจไว้ไม่อยู่

ท้องฟ้าเบื้องบนสดใสดั่งฤดูใบไม้ผลิ ดอกโบตั๋นในสวนหลายมุม

บานสะพรั่งอยู่พอดี ในอากาศมีกลิ่นหอมกรุ่นลอยอบอวลไม่จางหาย  

กลิ่นที่ผสมผสานกันเด่นชัดราวกับมีเนื้อแท้ให้สัมผัสได้จริง เสียงหัวเราะ

ของฉวีชิ่นเหยาอ่อนหวานเย้ายวนกว่าปกติ คล้ายก�าลังบอกใบ้อะไร 

บางอย่างกระนั้น ประเดี๋ยวเลือนรางประเดี๋ยวชัดเจน ชักจูงให้เขาเดินไป
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ข้างหน้าต่อ 

เมื่อเดินผ่านสวนดอกไม้ก็มาถึงเรือนซือหรูของเขา กลางลานเรือน

ก็ยังไม่เห็นบ่าวไพร่สักคน

หน้าพุ่มดอกชา* มีชิงช้าอยู่อันหนึ่ง สายผูกชิงช้าทั้งสองข้างม ี

เถาดอกจื่อเถิง** เลื้อยพัน มีดอกขนาดเล็กกระจุ๋มกระจิ๋มแต่งแต้มอยู ่

เต็มไปหมด มองดูก็รู ้ว่าทุ่มเทความคิดจิตใจในการตกแต่งจัดวางไป 

ไม่น้อย ตอนนี้ชิงช้าว่างเปล่าไร้คนนั่ง บางครั้งมีสายลมฤดูใบไม้ผลิโชย

พัดผ่าน เถาดอกจื่อเถิงบนชิงช้าเสียดสีกันคล้ายส่งเสียงกระซิบแผ่วเบา

มเีสยีงของเวินกูลอยมาจากด้านหลงั เขาหันกลบัไปมองก็เห็นเวนิกู

ยืนย้ิมหวานอยู่ตรงหน้า ยังมีสีหน้าท่าทางอบอุ่นอ่อนโยนเช่นในวันวาน 

เอ่ยบอกเขาว่า "ชายาซื่อจื่อกินอาหารกลางวันแล้ว ไม่นานก็บอกว่าง่วง 

ตอนนี้ก�าลังนอนพักอยู่ในห้องเจ้าค่ะ" 

พอเขาได้ยินค�านี้ ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงเกิดความรู้สึกอ่ิมเอมอุ่นวาบข้ึน

ในใจ เหมอืนกับในอดีตเมือ่ครัง้มารดายังมชีวิีตอยู ่ทุกครัง้ท่ีเขาออกไปเล่น 

เตะลกูหนงักลบัมาศีรษะมเีหงือ่ชุม่โชก มกัจะตะโกนเสยีงดงัตลอดทางว่า

จะไปหามารดาที่เรือนหลีไป๋ มารดาจะช่วยเช็ดเหงื่อให้ แล้วสั่งบ่าวไพร่

ให้ยกน�้าบ๊วยเปรี้ยวแช่เย็นมา

มาวันน้ีคนที่รอเขาอยู่เปลี่ยนเป็นฉวีชิ่นเหยา ความอิ่มเอมสมหวัง

ดังเฝ้ารอจึงแฝงด้วยความคิดเพ้อฝัน ฝีเท้าก้าวไปดุจมีพลังไร้รูปชักน�า 

ก้าวขึ้นไปบนขั้นบันได เดินผ่านระเบียงทางเดิน ผลักประตูห้องเปิดออก

เสียงหัวเราะของฉวีชิ่นเหยาลอยมาเข้าหูอีกครั้ง เสียงน้ันช่าง 

* ดอกชาหรือฉาฮวา คือดอกคามีเลีย (Camellia) เป็นพืชตระกูลเดียวกับกุหลาบ
** จื่อเถิงหรือ Wisteria เป็นพืชสกุลไม้ดอกวงศ์ถั่ว นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ดอกเป็นพุ่มย้อยสีม่วง

Page ����������������������� 2.indd   83 23/7/2563 BE   15:18



84

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 2

ออดอ้อนฉอเลาะนุ่มนวลดั่งสายน�้า บางครั้งมีเสียงกระซิบร�าพันลอยมา

ด้วย ย่ัวเย้าจนหัวใจเขาคันยุบยิบไปหมด เขาสาวเท้าก้าวเข้าไปในห้อง 

เดินอ้อมฉากบังลมปักดิ้นเงินดิ้นทองไปก็มองเห็นหน้าเตียงท่ีมีผ้าม่าน

โปร่งบางสีแดงเลือดนกห้อยอยู่ เมื่อมองทะลุผ่านผ้าม่านไป จะเห็น 

เงาร่างพร่าเลือนของคนสองคนนอนกอดก่ายพัวพันอยู่บนเตียง

ความคิดเพ้อฝันเต็มล้นในอกแปรเปลี่ยนเป็นความตกตะลึงทันใด 

เขานิ่งอึ้งไปชั่วครู่แล้วก้าวเข้าไปกระชากผ้าม่านอย่างแรง จึงมองเห็น 

ฉวชีิน่เหยาเรอืนร่างเปลอืยเปล่า แขนอวบขาวหมดจดดัง่รากบวัโอบรอบ

ล�าคอบรุษุท่ีนอนทาบทบัด้านบนเอาไว้ ดวงตาพราวระยับฉ�า่วาวจ้องมอง

อีกฝ่าย ริมฝีปากแดงดั่งกลีบดอกไม้เผยอเล็กน้อย ส่งเสียงครางแผ่วเบา

ด้วยความสุขสมอยู่ตลอด 

บุรษุผูน้ั้นครอบครองทกุส่วนบนร่างของฉวีชิน่เหยาอย่างก�าเริบเสบิสาน  

เมื่อสัมผัสได้ว่าด้านหลังมีความเคลื่อนไหวก็หันขวับไปมองลิ่นเซี่ยว

ลิ่นเซี่ยวเห็นใบหน้าของบุรุษผู้นั้นถนัดตา ร่างกายพลันเย็นเฉียบ

ราวกับจะกลายเป็นน�้าแข็ง แผงอกสะท้อนข้ึนลงอย่างรุนแรงราวกับ 

มีเปลวไฟลุกโชนขึ้นมา โทสะเกรี้ยวกราดพร้อมระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อ 

จู่ๆ ก็มีเสียงกระซิบข้างหูว่า "ฆ่ามัน! ฆ่ามันเลย ฆ่ามัน!"

มอืของเขาก�ากระบีป่ระเดีย๋วแน่นประเดีย๋วคลายสลบักัน ขบฟันแน่น 

ด้วยสหีน้าเขยีวคล�า้ บรุษุบนเตยีงมองเขาอย่างเย็นชา ฉวีชิน่เหยาย่ิงไม่มี

สีหน้าละอายแก่ใจ แขนยังคงโอบรอบล�าคอบุรุษผู้นั้น ดวงตาท้ังสี่ของ 

คนทัง้สองทอดมองมา ประหน่ึงการแล่เน้ือเถือหนงั มอบความอปัยศอดสู

เกินจะทานทนให้แก่เขา
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ลิ่นเซี่ยวกัดฟันกรอด ยกกระบี่ข้ึนอย่างรวดเร็ว ทว่าทิศทางท่ีแทง

กระบี่กลับไม่ใช่หน้าเตียง แต่เป็นจ้วงแทงไปข้างหลังอย่างดุดัน!

จู่ๆ  เหมอืนได้ยินบางสิง่ส่งเสยีงคล้ายผ้าไหมฉกีขาดดงัขึน้ เขาลมืตา

พ่ึบมองไป ภาพที่ปรากฏตรงหน้าใช่เรือนซือหรูท่ีใดกันเล่า นี่ยังเป็นที ่

ศาลเจ้ามืดมนน่าสะพรึงกลัวแห่งนั้นชัดๆ

กระบี่ของเขาแทงแขนของปีศาจรากษสที่ย่ืนเข้ามาใกล้เต็มแรง 

ต�าแหน่งที่ตัวกระบี่แทงสวนไปข้างหลังสร้างบาดแผลบนแขนปีศาจ

ประมาณครึ่งชุ่นให้กับมัน ชิงซวีจื่อท่ีอยู่ข้างกันเหลือบมองเขาแวบหนึ่ง

ในสถานการณ์คับขัน ก่อนจะเอ่ยปากอย่างเหน็ดเหน่ือยว่า "ยังนับว่า 

มีความแน่วแน่ สามารถมองออกว่าตรงหน้าคือภาพลวงตา ไม่อย่างนั้น

เมื่อครู่นี้กระบี่ของท่านคงแทงข้าไปแล้ว"

ลิ่นเซี่ยวถอนหายใจด้วยความโล่งอก เจ้าปีศาจรากษสตนน้ีหย่ังรู้

จติใจคนดังว่า ใช้ประโยชน์จากความปรารถนาท่ีซกุซ่อนอยู่ในส่วนลึกของ

จิตใจมาสร้างภาพลวงตาท่ีผู้คนโหยหากระท่ังยามหลับฝัน ท�าให้จิตใจ

ปั่นป่วนยากจะควบคุม รอจนกระทั่งดื่มด�่าอยู่ในความรู้สึกนั้นจนไม่อาจ

ถอนตวั ก็จะสร้างภาพลวงตาเลวร้ายสดุทนข้ึนมา ผลักคนผู้น้ันให้ร่วงหล่น

จากยอดเมฆ เมื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ต่อให้เป็นผู้ท่ีมี

จติใจเข้มแข็งหนกัแน่นก็อาจต้องป่ันป่วนโดยไม่มทีางหลกีเลีย่งและโดน

ปีศาจรากษสหลอกใช้ต่อไป

"เมื่อครู่ท่านเห็นอะไรหรือ" ชิงซวีจื่อมองเห็นจอนผมล่ินเซี่ยวยังมี

หยาดเหงื่อไหลริน สีหน้าแลดูย�่าแย่อยู่มาก จึงอดอยากรู้ขึ้นมาไม่ได้

"ก็เป็นแค่อุบายต�่าช้าของปีศาจ" เขามองไปทางฉวีชิ่นเหยาที ่
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ยังต้านทานผีร้ายนอกหน้าต่างสุดชีวิตพลางถอนหายใจโล่งอกเบาๆ  

หลบเลี่ยงไม่เอ่ยถึงภาพลวงตาเมื่อครู่นี้

ชิงซวีจื่อก�าเชือกในมือเอาไว้แน่น โคจรพลังในร่างแล้วเอ่ยว่า  

"ขอแค่ค่ายกลของพวกเราไม่แตก ปีศาจรากษสจะท�าอะไรพวกเราไม่ได้

ไปสักพัก รอให้หยวนเจว๋ียพาคนมา พวกเราก็มีหนทางปราบเจ้าปีศาจ 

ตนนี้ได้แล้ว"

เพ่ิงจะสิ้นเสียงของเขา ฉางหรงท่ีอยู่ด้านหลังพลันร้องโหยหวน 

ออกมา "ท่านแม่..."

สีหน้าของเขาเศร้าสลด ลุกข้ึนมาทั้งน�้าตาไหลพรากแล้วว่ิงไป 

ข้างหน้า ดเูหมอืนปรารถนาจะไล่ตามอะไรบางอย่าง เนือ่งจากเคล่ือนไหว

รวดเร็วฉับไว คันฉ่องไร ้ขอบเขตที่ประคองไว้ในมือจึงร ่วงลงพ้ืน 

เสียงดังเคร้ง แสงโชติช่วงจากในคันฉ่องพลันดับวูบลง

ชงิซวจีือ่กับลิน่เซีย่วหนัมาสบตากันอย่างรวดเรว็ แผ่นหลงัมไีอเยน็

วาบพวยพุ่งขึ้นมา เห็นปีศาจรากษสเปล่งเสียงร้องแปลกประหลาด 

ด้วยความฮึกเหิมล�าพอง ร่างกายที่โดนสะกดไว้กลับมาคล่องแคล่ว 

ปราดเปรียวเหมือนเก่า กระโจนเข้าไปตรงหน้าคนทั้งสองไวปานสายฟ้า

สถานการณ์เบือ้งหน้าพลนัสญูเสยีการควบคมุไปในพรบิตา มองเหน็ 

กรงเล็บมหึมาพุ่งปราดดั่งสายลม เมื่อไม่มีคันฉ่องไร้ขอบเขตช่วยสยบ 

เอาไว้ เชือกในมือชิงซวีจื่อก็ไร้พลังจะผูกมัดปีศาจรากษสไว้ได้อีก ยามนี้

กรงเล็บของมันพุ่งมา หมายจะฉีกกระชากร่างชิงซวีจื่อแล้ว

ลิ่นเซี่ยวรีบตวัดกระบี่เข้าสกัด แต่ก็สกัดแขนปีศาจได้ข้างเดียว

เท่านั้น แขนข้างที่เข้าใกล้ชิงซวีจื่อยิ่งกว่ากลับจนปัญญาจะท�าอะไรได้
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ขณะที่ชิงซวีจื่อก�าลังหมดอาลัยตายอยาก ก็มีเสียงเคาะเกราะไม้* 

ดงัมาจากด้านนอก ก่อนจะได้ยินเสยีงประกาศนามพระพุทธองค์ลอยมา

แต่ไกล 

"สิง่ชัว่ร้ายทัง้มวลจงถอยไป..." น�า้เสยีงสงบน่ิงนุม่นวล ไร้ระลอกคล่ืน 

อารมณ์ ดจุสายลมเย็นสบายพัดผ่านใบหน้า ทะลผุนังท่ีขวางก้ันสูด้่านใน

ห้องโถง

ใบหน้าชิงซวีจื่อผ่อนคลายลง เปิดปากด่าทอค�าหนึ่ง "เจ้าลาเฒ่า 

หัวโล้นมาถึงเสียที"

ทันทีที่เสียงประกาศนามพระพุทธองค์ลอยเข้ามา การเคล่ือนไหว

ของปีศาจรากษสก็ชะงักไปด้วย แต่ว่าเชื่องช้าได้เพียงชั่วประเดี๋ยวก็ 

กวัดแกว่งกรงเล็บยักษ์เข้าใส่ชิงซวีจื่ออย่างดุดันอีก

ถึงอย่างไรการเชื่องช้าลงสักเสี้ยวหนึ่งก็ช่วยให้ชิงซวีจื่อหาทางรอด

มาได้อย่างเฉียดฉิว เขาก้มลงอย่างว่องไวแล้วล่ืนไถลตัวออกด้านข้าง 

หลบพ้นรัศมีการไขว่คว้าของกรงเล็บนั้นได้ในที่สุด

เมือ่ได้ยินเพียงเสยีงสวดมนต์ดังแผ่วเบาคล้ายเสียงงมึง�าร�าพันเพลง 

ผีร้ายท่ีก่อนหน้าน้ีส่งเสียงดังอ้ืออึงอยู่นอกประตูเงียบสงบลงไปอย่าง 

ฉับพลัน การจู่โจมราวคลื่นน�้าโหมซัดของเหล่าผีร้ายหายไปอย่างรวดเร็ว 

แขนขาท่ีมีบาดแผลหรือขาดว่ินท่ีย่ืนเข้ามาตามช่องหน้าต่างก่อนหน้านี้ 

ก็ถอยหนีออกไปเกือบหมด

ในขณะท่ีเสียงเคาะเกราะไม้ดังข้ึนไม่เร็วไม่ช้าก็มีภิกษุรูปหน่ึงสวม

* เกราะไม้ คือเครื่องเคาะจังหวะท�าด้วยไม้เนื้อแข็ง แกะสลักเป็นทรงกลม ภายในกลวง ใช้เคาะประกอบการ
สวดมนต์ ชาวแต้จิ๋วเรียกว่า 'บั๊กฮื้อ' แปลว่าปลาไม้ เพราะโดยมากจะแกะสลักเป็นรูปปลาซึ่งลืมตาอยู่ 
ตลอดเวลา เป็นสัญลักษณ์ธรรมสื่อถึงผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
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จวีรสขีาวนวลย่างเท้าเข้าประตูมา ดวงตาสะท้อนความสภุาพอบอุน่ กิรยิา

สุขุมสง่างาม ท่านผู้นี้ก็คือหยวนเจวี๋ย เจ้าอาวาสวัดต้าอิ่น 

ด้านหลังของเขายังมีภิกษุหนุ่มแน่นติดตามมาอีกสี่รูป แต่ละรูป 

ต่างถือเกราะไม้เอาไว้ ดวงตาก่ึงหลบัก่ึงลมื ปากขมบุขมบิสวดมนต์อย่าง

พร้อมเพรียง

ฉวีชิ่นเหยาเห็นว่าในที่สุดผีร้ายก็ไม่มีทีท่าจะบุกเข้ามาข้างในอีก  

จึงรีบเก็บกระด่ิงกลืนวิญญาณ พักหอบหายใจและซับเหง่ือบนหน้าผาก 

จากนั้นปรับลมหายใจที่ปั่นป่วนสับสนอย่างช้าๆ

บังเอิญว่าเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียเดินผ่านนางไปพอด ีแม้ว่าแสงโคม

ในห้องโถงจะสลัวราง นางก็ยังมองออกว่าจีวรของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ย

เป็นของมีราคา แม้ว่าตอนแรกจะไม่สะดุดสายตา แต่เนื้อผ้าที่ใช้ท�าเป็น

ผ้าปักดิน้ชัน้ดี ลวดลายท่ีปักบนจวีรสลบัซบัซ้อน มองเห็นริว้เส้นไหมสทีอง

อยู่เลอืนราง ฝีมอืตัดเย็บประณตีอย่างทีส่ดุ รองเท้าทีส่วมใส่คล้ายท�าจาก

วัตถุดิบชนิดพิเศษบางอย่าง นอกจากจะไม่เปรอะเปื ้อนดินโคลน  

ยังสวยงามทนทานอีกด้วย

ในความทรงจ�าของฉวีชิ่นเหยา ดูเหมือนทุกคร้ังที่ฉวีชิ่นเหยา 

พบหน้าเจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋ท่านนี ้บนร่างของเขามกัจะสะอาดหมดจด

ไร้ท่ีติ ไม่มีส่วนใดไม่พิถีพิถัน เห็นได้ชัดว่าเป็นคนที่ให้ความส�าคัญกับ 

ภาพลักษณ์ภายนอกมากทีเดียว

"หึ! ไม่ว่าเมื่อไรก็ไม่เคยลืมวางท่าสูงส่งน่าหมั่นไส้สินะ" ชิงซวีจื่อ 

รูส้กึขดัหขูดัตากับพวกสงูส่งมัง่มแีต่แสร้งสมถะเจยีมตัวอย่างหยวนเจว๋ีย

ย่ิงนกั แอบด่าทอเบาๆ ประโยคหนึง่ ก่อนจะเอ่ยด้วยเสยีงทีด่งัข้ึนกว่าเดมิ 
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"พาคนมาครบใช่หรือไม่ อย่ามัวชักช้ายืดยาด รีบตั้งค่ายกลเร็วเข้าสิ!"

ระหว่างที่พูดกรงเล็บของปีศาจรากษสก็ย่ืนมาจากข้างหลังพอดี  

พอมองเห็นว่าใกล้จะถากหัวไหล่ตนเองอยู่แล้ว ชิงซวีจ่ือก็รีบสะบัดแส้ 

ขนจามรไีปข้างหลงั ก่อนจะฉวยโอกาสทีปี่ศาจหดกรงเลบ็กลบัไปกลิง้ตวั

หลบอย่างลุกลี้ลุกลน

ตอนนี้มีคนผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาเพิ่ม เป็นอาหานนั่นเอง เดิมทีเขาฆ่าฟัน

ผีร้ายนอกศาลเจ้าอย่างฮึกเหิม เมื่อฆ่าฟันไปกว่าครึ่งก็นึกถึงอาจารย์กับ

ฉวีชิ่นเหยาขึ้นมาได้ จึงรีบร้อนวิ่งเข้ามาด้านใน และทันเห็นชิงซวีจื่อ 

หลบหนีการไล่ล่าของปีศาจรากษสในสภาพท่ีค่อนข้างทุลักทุเลเข้าพอดี 

ใบหน้าของเขากระตุกเกร็งขึ้นมาทีหนึ่ง ก่อนจะตะโกนเสียงดังลั่นว่า 

"อาจารย์!" แล้วกระโจนไปข้างหน้าเพื่อจะช่วยอาจารย์รับมือกับปีศาจ

หยวนเจว๋ียลมืตาขึน้ ย่ืนแขนออกไปขวางอาหานไว้ เอ่ยด้วยน�า้เสียง

หนักแน่น "ไม่ต้องร้อนใจ รออาตมาตั้งค่ายกล"

อาหานจ�าต้องหยุดฝีเท้าลง มองชิงซวีจื่อที่หลบซ้ายหลีกขวาอยู่ 

ด้านในด้วยความร้อนใจเหลือจะกล่าว จะว่าไปแล้วก็แปลกนัก ปีศาจ

รากษสตนน้ันไม่รู ้ว่าหวั่นเกรงกระบี่ชื่อเซียวในมือลิ่นเซี่ยวหรือเพราะ

สาเหตุใด เก้าในสิบครั้งที่ลงมือจะต้องเล็งเป้าหมายไปที่ชิงซวีจื่อ บีบให้

นักพรตเฒ่าต้องวิ่งหนีเป็นพัลวัน

ฉวีชิ่นเหยาเห็นเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียน่ังลงอย่างเชื่องช้า พูดจา 

สัง่ความกับลกูศิษย์ท้ังสีอ่ย่างเนิบนาบ ค่อยๆ หยิบบาตรส�ารดิกลมเกลีย้ง

มนัวาวออกมาโดยไม่สนใจอาจารย์ของนางท่ีอยู่ในภาวะคบัขนัเลยสกันดิ 

จนนางแทบจะเข้าใจผดิว่าเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียจงใจถ่วงเวลาเพ่ือแกล้ง
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ทรมานอาจารย์ของนางเสียแล้ว

"หยวนเจว๋ีย!" ชงิซวจีือ่โกรธจนด่าทอเกรีย้วกราด "เจ้าลาเฒ่าหวัโล้น

จิตใจสกปรก! นี่จงใจถ่วงเวลารอดูสภาพน่าอนาถของข้าสินะ ได้ เจ้า 

รอดูไปเถอะ!"

ว่าแล้วเขาก็แสร้งเผยช่องโหว่ให้เจ้าปีศาจรากษสเห็น ฉวยโอกาส

ที่ปีศาจย่ืนกรงเล็บมาที่ตนเอง กระโดดผลุงขึ้นมาอย่างว่องไวไปหา 

หยวนเจวี๋ย หมายจะล่อให้เจ้าปีศาจมาอยู่ตรงหน้าอีกฝ่าย

ตอนน้ีปีศาจรากษสที่ตามราวีชิงซวีจื่ออยู ่ถึงสังเกตเห็นพวก 

หยวนเจว๋ียที่นั่งอยู่ในห้องโถง ทันทีท่ีเห็นภิกษุใบหน้าอ่อนโยนเปี่ยม

เมตตาทั้งห้ารูปน่ังนิ่งสงบเสงี่ยมอยู่ตรงนั้น ดูแล้วท่าทางใจดีรังแกง่าย

หน่อย จงึผละจากชงิซวจีือ่ สะบดัหางหงิกงอกวาดไปทางพวกหยวนเจว๋ีย

ทันที

หยวนเจว๋ียไม่ได้ขยับตวัสกันิด เพียงหลบุตาลงมสีมาธิกับการสวดมนต์ 

เท่านัน้ จนกระทัง่หางของปีศาจรากษสมาถึงตรงหน้า ก็มลีกูศษิย์สองคน

พลิ้วกายวูบออกมาจากข้างหลัง ทั้งสองต่างถือฉาบทองคนละอัน เมื่อ 

สองมือประสานกันก็จู่โจมจนเกิดเสียงดังขึ้น 

ปีศาจรากษสเหมอืนได้ยินเสยีงดังบาดหอูย่างรนุแรงจงึส่งเสยีงร้อง

แปลกประหลาด เก็บหางกลับไปอย่างรวดเร็วและขยับถอยหนีไป 

ด้านหลังทันที

ภิกษหุนุม่สองรปูโจมตีส�าเรจ็แล้วก็รบีถอยกลบัไปน่ังท่ีต�าแหน่งเดมิ 

ค่ายกลกลับคืนสภาพเดิมอีกครั้ง

เวลานี้ชิงซวีจื่อไปเก็บคันฉ่องไร้ขอบเขตที่ฉางหรงท�าหล่นเอาไว้ 
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ขึ้นมา ใช้แขนเสื้อชุดนักพรตเช็ดหน้าคันฉ่องท่ีเปื้อนฝุ่นมอมแมม ปรับ 

ลมหายใจตนเองแล้วหาท่ีนั่งมุมหนึ่ง นิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะสะบัดแส้

ขนจามรีปลุกคันฉ่องบานน้ี จึงเห็นคันฉ่องไร้ขอบเขตเปล่งรัศมีเจิดจ้า 

ขึ้นมาใหม่ สาดส่องไปที่ปีศาจรากษส

พวกหยวนเจว๋ียยังน่ังน่ิงอยู่ทีเ่ดิมไม่ขยับเขย้ือน มอืยังเคาะเกราะไม้ 

พึมพ�าท่องบทสวด แม้เสียงสวดมนต์จะลุ่มลึกนุ่มนวล แต่ส�าหรับปีศาจ

รากษสแล้วราวกับเสียงมารเสียดแทรกทะลุแก้วหู ท�าให้ร้อนรนจน 

ท�าอะไรไม่ถูก คืนร่างเป็นลิงยักษ์เต็มตัว 

ฉวีชิน่เหยาเห็นอาจารย์กับเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียปักหลกัอยู่คนละมมุ  

ควบคุมปีศาจรากษสเอาไว้อยู่หมัด ขณะนี้นางไม่จ�าเป็นต้องย่ืนมือ 

เข้าช่วย จงึมานัง่รวมสมาธิโคจรพลงัปราณปรบัลมหายใจ รอเวลาให้พลงั

ฟื้นฟูกลับมาโดยเร็วที่สุด

นางเพ่ิงจะหลับตาลง ดวงตาพลันเหลือบเห็นผ้าปูโต๊ะบูชาหน้า

พระพุทธรูปขยับไหวแล้วกลับน่ิงสนิท ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่าง 

ซ่อนอยู่ข้างใน

นางรู้สึกสงสัยย่ิงนักจึงลุกข้ึนแล้วเดินไปทางโต๊ะบูชาตัวนั้น ตั้งใจ

จะมองดูให้รู้แน่ชัด

ราวกับได้ยินเสียงฝีเท้าของฉวีชิ่นเหยา โต๊ะบูชาตัวน้ันโคลงเคลง

เล็กน้อย ดูท่าว่ามีคนพยายามจะเขยิบหนีเข้าไปข้างใน

ฉวีชิน่เหยาเก็บความอยากรูอ้ยากเหน็เอาไว้ไม่อยู่อกี นางเลกิผ้าปโูต๊ะ 

ขึน้อย่างฉบัพลนัแล้วมองลงไปด้านล่าง จงึเห็นเด็กสาวคนหน่ึงนัง่กอดเข่า 

ซุกตัวอยู่ใต้โต๊ะ ผมเผ้าหลุดลุ่ยยุ่งเหยิง เสื้อผ้ารองเท้าสกปรกมอมแมม
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เหมือนนอนหมอบบนพื้นที่มีฝุ่นเขรอะมานาน พออีกฝ่ายเห็นฉวีชิ่นเหยา

ตอนแรกก็กรีดร้องตกใจ จากน้ันก็เงียบเสียงลงทันควันแล้วเผยสีหน้า

ละอายใจระคนเสียใจออกมา เสียงที่เอ่ยกล่าวอึกอักและแผ่วเบายิ่ง 

"อา...อาเหยา..."

นางก็คือเฝิงชูเยวี่ย!

ฉวีชิน่เหยาตกตะลงึพรงึเพรดิ มองเฝิงชเูยว่ียด้วยความประหลาดใจ 

จนอ้าปากค้าง เนิ่นนานไม่อาจเรียกสติกลับมาได้

ไม่รู้ว่าเฝิงชูเยว่ียซ่อนตัวอยู่ใต้นี้นานเท่าใดแล้ว ระหว่างท่ีนางกับ

อาจารย์ต่อสู้กับปีศาจรากษสตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้อีกฝ่ายกลับไม่เผย 

ร่องรอยของตนเองเลย ไม่เคยคิดจะส่งเสียงร้องสักนิดและสามารถ 

สงบจิตสงบใจอยู่ได้ พอคิดถึงก่อนหน้าน้ีท่ีเฝิงชูเยวี่ยกล้านัดพบฉินเจิง

ตามล�าพังยามค�่าคืน ฉวีชิ่นเหยาก็ย่ิงสับสนไปกันใหญ่ ตกลงเฝิงชูเยวี่ย 

ผู้นี้รักหรือไม่รักชีวิตตนเองกันแน่

เฝิงชูเยว่ียมองดูสถานการณ์รอบด้านแล้วยังไม่กล้าออกไปท่ีใด  

นางนัง่กอดเข่าพลางเอ่ยบอกฉวชีิน่เหยา "อาเหยา ขอบคณุท่ีเจ้ามาช่วยข้า"

ฉวีชิ่นเหยามองเฝิงชูเยว่ียอยู่พักหน่ึงแล้วพยักหน้ารับอย่างฝืนๆ  

ในสมองกลบันกึถึงดอกไม้ป่าทีเ่คยเหน็เมือ่ครัง้ออกไปเดินเล่นรบัฤดูใบไม้ผล ิ

ขึน้มาอย่างไมถ่กูเวลาเอาเสยีเลย แมด้อกไมป้า่นัน้จะไร้ชื่อ พวกมันกลับ

มพีลงัชวีติเข้มแขง็ย่ิง ไม่ว่าจะเป็นยามหน้าแล้ง ยามน�า้หลาก เมือ่ร่วงลง

สู่พ้ืนดินแล้วก็สามารถหย่ังรากได้ ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิจะผลิบาน 

ทั่วเมืองฉางอัน แต่พวกมันมักจะกระจัดกระจายไปกับสายลม ไม่มีทาง

ยอมรั้งอยู่ที่เดิมจนเป็นส่วนหนึ่งของดินโคลน ยามใดที่กระแสลมพัดแรง 
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บางครัง้ก็จะลอยละลิว่ขึน้ ลอยสงูไปถึงศาลาพักร้อนและหอสงู คฤหาสน์

ของพวกตระกูลใหญ่หรือจวนของขุนนาง...ช่างคลับคล้ายกับเฝิงชูเยวี่ย 

ผู้นี้จริงๆ

ตอนน้ีเองลิ่นเซี่ยวสังเกตเห็นว่าฉวีชิ่นเหยาเหม่อลอยอยู ่หน้า 

โต๊ะบูชานานแล้ว หัวใจพลันบีบรัดแน่น ด้วยนึกว่าฉวีชิ่นเหยาพบเจอ

ปีศาจร้ายยากจะรับมือตนใดอีก จึงรีบเดินไปหยุดอยู่ด้านหลังนาง  

ก่อนจะมองตามสายตาของนางไปใต้โต๊ะและสบกับสายตาดัง่ลูกกวางน้อย 

ของเฝิงชูเยวี่ยเข้าพอดี

พอเฝิงชเูยว่ียเห็นลิน่เซีย่วก็นิง่อึง้ไป นางรบีมองส�ารวจเขารอบหน่ึง

อย่างรวดเรว็ เหน็ลิน่เซีย่วมใีบหน้าหล่อเหลาคมคาย เสือ้ผ้าอาภรณ์ท่ีสวมใส่ 

ล�้าค่าเกินบรรยาย จึงล้มเลิกความคิดจะซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะต่อไปทันที  

จับขาโต๊ะบูชาเอาไว้แล้วโผล่หน้าออกมาอย่างระมัดระวัง

เฝิงชูเยว่ียยืนตัวตรง จัดแจงความเรียบร้อยของกระโปรงที่ยับย่น 

ไม่รู ้สึกว่าตนเองอยู่ในสภาพย�่าแย่แต่อย่างใด เอ่ยคารวะล่ินเซี่ยว 

เสียงแผ่วเบาว่า "สกุลเฝิงนามชูเยวี่ยคารวะคุณชายเจ้าค่ะ"

กล่าวจบนางก็หันหน้าไปมองฉวีชิ่นเหยาด้วยสายตามีความหวัง

เต็มเปี่ยม คล้ายว่ารอให้ฉวีชิ่นเหยาช่วยเอ่ยแนะน�านาง

นับต้ังแต่ฉวีชิ่นเหยาพบหน้าเฝิงชูเยว่ียครั้งแรก ก็ต้องเผชิญกับ

เหตุการณ์น่าตกใจนับไม่ถ้วน นางจึงสร้างเกราะปกป้องตนเองจากเร่ือง

ของเฝิงชูเยว่ียเอาไว้ก่อนแล้ว หรือกล่าวได้ว่าต่อให้เฝิงชูเยว่ียจะกระท�า

สิ่งใดผิดแผกธรรมเนียมจารีต ฉวีชิ่นเหยาก็ไม่รู้สึกประหลาดใจทั้งสิ้น 

พอเห็นนางเพียรส่งสายตาบอกใบ้มาหาตนเองไม่หยุดหย่อน  
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ฉวีชิน่เหยามหีรอืจะไม่เข้าใจว่านางคดิอะไรอยู่ แต่ฉวีชิน่เหยาก็ตระหนกั

ได้ว่าลิ่นเซี่ยวไม่ใช่บุรุษประเภทเดียวกับซย่าตี๋ นอกจากไม่มีทางยอมรับ

การเสนอตัวเข้ามาสานสัมพันธ์ของอีกฝ่ายแล้ว ไม่แน่ว่าอาจจะเกิด 

ความรู้สึกรังเกียจ เห็นชัดว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีทางไปกันได้ด้วยดี เช่นนั้น 

ไยนางต้องล�าบากหาเรื่องเดือดร้อนให้ตนเองด้วยเล่า 

ฉะน้ันขอเพียงปิดปากให้สนิท แสร้งท�าเป็นไม่รับรู ้สายตาของ 

เฝิงชูเยวี่ยก็เพียงพอ

ส่วนลิน่เซีย่วหลงัจากเห็นเฝิงชเูยว่ียมดุออกมาจากใต้โต๊ะในสภาพ

ทลุกัทุเลก็คาดเดาทีม่าท่ีไปของนางได้เลอืนราง คดิถึงว่าคนืนีฉ้วีชิน่เหยา

ต้องหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เกรงว่าคงจะเก่ียวข้องกับคุณหนูเฝิง 

ผู้นี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ ในใจจึงเกิดความรังเกียจขึ้นมา เพียงพยักหน้าตอบ

อย่างเฉยชาหาใดเปรียบ แล้วไม่หันไปมองเฝิงชูเยวี่ยอีกเลย

เฝิงชเูยว่ียไม่อาจรูเ้บือ้งหลงัของลิน่เซีย่วจากการแนะน�าของฉวีชิน่เหยา 

ได้ จงึรูส้กึผดิหวงัขึน้มาเลก็น้อย นางไม่สนใจท่าทเีฉยเมยไม่พูดไม่จาของ

ลิ่นเซี่ยว แอบใช้สายตามองประเมินเขาไม่เลิกรา ไล่มองตั้งแต่ตัวเสื้อ

จนถึงแขนเสือ้ เหน็ว่างามประณตีหรหูราไปเสยีหมด ข้างเอวยังห้อยหยก

ชิ้นงามลายกิเลน เป็นหยกเนื้อกระจ่างแวววาว หาใช่ของธรรมดาสามัญ 

ก็คาดเดาได้ว่าลิน่เซีย่วคงจะเป็นคณุชายจากตระกูลใหญ่ทัว่ไป ไม่แน่ว่า

อาจจะเป็นท่านอ๋องจากในวังหลวง!

ไม่รู้ว่าคนที่มีฐานะระดับนี้ มารู้จักกับอาเหยาได้อย่างไรกันนะ 

เฝิงชูเยว่ียมองฉวีชิ่นเหยาด้วยสายตาแฝงความอิจฉา คิดถึง 

คุณชายซย่าท่ีพบหน้าประตูจวนจิ้งไห่โหวคร้ังก่อน ก็เป็นบุรุษที่มีคน 
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ล้อมหน้าล้อมหลัง กลิ่นอายสูงศักดิ์แผ่รอบกาย อดคิดไม่ได้ว่าตนเอง

คงจะต้องมองฉวีชิ่นเหยาใหม่เสียแล้ว จึงตัดสินใจเงียบๆ ว่าวันหน้าจะ

ต้องไปมาหาสูกั่บฉวีชิน่เหยาบ่อยกว่าเดิม จะได้ถือโอกาสสานสัมพันธ์กับ

ผู้สูงศักดิ์ในเมืองฉางอันเพิ่มขึ้น

ฉวชีิน่เหยาไหนเลยจะมเีวลาสนใจแผนการเลก็น้อยของเฝิงชเูยว่ีย 

นางรวบรวมสมาธิกลับไปจับตาดูสถานการณ์การต่อสู้ในห้องโถง ยามนี้

ปีศาจรากษสถูกเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียกับอาจารย์สะกดเอาไว้ได้ชัว่คราว 

แต่ดเูหมอืนว่าจะไม่ได้สญูเสยีพลงัไปสกัเท่าไร กลิน่อายมดืมนเย็นยะเยือก 

ที่วนเวียนอยู่ไม่ได้ลดน้อยลง หางหงิกงอที่สะบัดไปมายังแผ่รังสีคุกคาม

ข่มขวัญ 

ฉวีชิ่นเหยาไม่รู ้สึกแปลกใจแม้แต่น้อย ปีศาจรากษสอย่างไรก็ 

เป็นถึงแม่ทัพในหมูภู่ตผ ีสามารถสัง่การผร้ีายท่ัวหล้าให้ยอมสยบแทบเท้า  

เห็นได้ชัดว่ามันมีพลังภายในแข็งแกร่งเพียงใด ถ้าหากจะท�าให้มัน 

ยอมสยบ เกรงว่าคงไม่อาจใช้แค่ค่ายกลหรือของวิเศษธรรมดาได้ คงจะ

ต้องต่อสู้อย่างดุเดือดเท่านั้นแล้ว 

นางหันกลับไปก็เห็นเฝิงชูเยว่ียยังจับจ้องมองส�ารวจลิ่นเซี่ยว  

ไม่สนใจการต่อสู้กลางห้องโถงที่ดุเดือดข้ึนทุกขณะเลยแม้แต่นิดเดียว  

จึงกล่าวกับเฝิงชูเยวี่ยด้วยสีหน้าเย็นชา 

"อาเยว่ีย เจ้ากลับไปหลบใต้โต๊ะเหมือนเมื่อครู่เถอะ ข้าจะสร้าง 

ข่ายอาคมจากข้างนอกให้ เจ้าซ่อนตัวอยู่ในนั้นไม่ต้องออกมา จะได้ 

ไม่โดนลูกหลงจากพลังของปีศาจรากษสจนบาดเจ็บ"

เฝิงชูเยว่ียหันหน้าไปมองปีศาจรูปร่างคล้ายลิงแต่ไม่ใช ่ลิง  
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ตื่นตระหนกจนใบหน้าซีดขาว ไหนเลยจะสนใจลิ่นเซี่ยวต่อไปอีก นาง 

พยักหน้าตอบโดยไม่ลังเล 

"ได้ ข้าจะกลบัไปหลบใต้นัน้ อาเหยา รบกวนเจ้าช่วยสร้างข่ายอาคม

อะไรนั่นให้ข้าหลายๆ ชั้นด้วยล่ะ"

ว่าแล้วนางก็ยกกระโปรงขึ้น หมุนตัวกลับไปและมุดเข้าไปหลบ 

ใต้โต๊ะบูชาตามเดิมพร้อมเอามือปัดผ้าปูโต๊ะให้คลุมลงด้วย

"..." ลิ่นเซี่ยวเห็นภาพนี้ก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกแม้แต่ครึ่งค�า

ด้านฉวีชิน่เหยากลบัพยักหน้ารบัด้วยความเตม็ใจเป็นพิเศษ แล้วก็

ไม่รอช้ารีบก้าวไปข้างหน้าโต๊ะบูชาสร้างข่ายอาคมให้เฝิงชูเยวี่ย เผื่อว่า

ปีศาจรากษสเกิดไล่ฆ่าคนส่งเดช นางกับอาจารย์ไม่อาจแบ่งสมาธิมา 

ปกป้องเฝิงชูเยวี่ยได้ อีกฝ่ายจะได้ยังปลอดภัยไร้กังวลอยู่

ยามน้ีคันฉ่องไร้ขอบเขตกับเสียงสวดมนต์ของหยวนเจว๋ียและ 

ลกูศษิย์ท�าให้ปีศาจรากษสหงดุหงดิกระสบักระส่ายมากข้ึนเร่ือยๆ ร่างกาย

ของมันถูกตรึงอยู่กับท่ีไม่อาจขยับได้ ดวงตาสีเขียวคู่น้ันกลอกหลุกหลิก

มองไปท่ัว และแล้วก็เหลือบเห็นฉินเจิงที่น่ังพิงเสาอยู่ทางนั้น ใบหน้า 

ของเขาซีดเทาดั่งขี้เถ้ามอด ประกายในดวงตาสีเขียวของมันพลันวูบไหว 

นิ้วหนึ่งของกรงเล็บขวากระดิกขึ้นมาอย่างแนบเนียน 

ตอนน้ีฉวีชิ่นเหยาก�าลังวุ่นอยู่กับการช่วยล่ินเซี่ยวลากฉางหรงท่ียัง

หมดสติเข้ามาหลบในต�าแหน่งท่ีค่อนข้างปลอดภัย จะได้ใช้อาคม 

ปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมา

วิธีการล่อลวงคนของปีศาจรากษสไม่อาจเทียบกับวิญญาณร้าย

ทั่วไปได้ นอกจากคนท่ีมีจิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่อย่างท่ีสุด ผู้อื่นล้วน 
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ไม่อาจต้านทานได้โดยง่าย อกีท้ังเมือ่ใดท่ีโดนครอบง�า มกัจะจมดิง่อยู่ใน

ภวังค์ภาพลวงตา บ้างก็อาจจะเจ็บปวดเสียใจ บ้างก็อาจจะคลุ้มคลั่ง 

แค้นเคือง ไม่มีทางถอนตัวออกมาได้เลย เวลาผ่านไปนานเข้าจะท�าร้าย

อวัยวะภายในทั้งหมด ฉะนั้นต้องปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายโดยเร็ว

ที่สุด

หลังจากลากร่างของฉางหรงมาที่หน้าเสาต้นหนึ่งและจัดวางร่าง

ของเขาจนเข้าท่ีเข้าทางแล้ว ฉวีชิ่นเหยากับลิ่นเซี่ยวเพ่ิงจะลุกข้ึนยืน 

ตัวตรง จู่ๆ ก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงหันหน้าไปมองพร้อมกัน  

ก็เห็นว่าหน้าเสาต้นหนึ่งท่ีมัดร่างฉินเจิงเอาไว้ก่อนหน้านี้กลับว่างเปล่า 

ไร้ตัวคน

คนทัง้สองตกตะลงึ พอหนัไปมองก็เหน็ว่าฉนิเจงิเดนิไปถึงด้านหลงั

ชิงซวีจื่อ ซึ่งก�าลังตั้งสมาธิแน่วแน่อย่างเงียบงันตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้ และ

ยามนี้ฉินเจิงก�าลังจะลอบจู่โจมนักพรตเฒ่าจากทางด้านหลัง

ฉวีชิ่นเหยาตื่นตระหนกสุดขีด นางตะโกนเสียงดังก้องว่า "อาจารย์

ระวัง!" 

ลิ่นเซี่ยวสีหน้าเย็นเยียบ รีบเหวี่ยงกระบี่ในมือออกไปสุดแรง 

กระบี่ชื่อเซียวส่งเสียงครวญครางแผ่วเบาพร้อมพุ่งแหวกอากาศ

ออกไปด้วยพละก�าลังมหาศาล ขณะก�าลังจะแทงทะลุร่างฉินเจิง ฉินเจิง 

กลับกระโดดผลุงจากด้านหลังชิงซวีจื่อ ค�ารามลั่นแล้วกระโจนเข้าใส่

ปีศาจรากษส "ข้าขอสู้ตายกับเจ้า!" เพราะจังหวะหลบเลี่ยงนี้ กระบี ่

ชื่อเซียวจึงเฉียดผ่านร่างของเขาและเบนปลายกระบี่พุ่งตรงไปปักตรึง 

ที่เสาด้านหลัง ตัวกระบี่ยังสั่นไหวและส่งเสียงหวึ่งๆ ออกมาครู่หนึ่ง 
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เดิมทีฉินเจิงก็มีพรสวรรค์โดดเด่นเหนือผู้ใด ประกอบกับมุมานะ

ฝึกฝนมาตั้งแต่เล็ก กรีธาทัพออกรบมานานหลายปี ก�าลังภายในที่สั่งสม

ลึกล�้าเกินจะหย่ังถึง ปีศาจรากษสไม่ทันระวังตัวจึงถูกเขากระโจนเข้าใส่

โดยตรง ดูเหมือนฉินเจิงจะระบายความคับแค้นใจทั้งหมดใส่ร่างปีศาจ

รากษส ในมือไม่มีอาวุธใดก็อ้าปากกัดกรงเล็บใหญ่โตของมันอย่าง 

เอาเป็นเอาตาย หลังฉีกกระชากอยู่นานก็ถึงกับท�าให้กรงเล็บนั้นเป็น 

รอยแหว่งรอยหน่ึง พร้อมกับของเหลวสีเขียวเข้มล้นทะลักออกมาตาม 

มุมปาก

ปีศาจรากษสคิดไม่ถึงโดยแท้ว่าฉนิเจงิจะไม่ถูกมนัล่อลวงให้ไปลอบ

จูโ่จมชงิซวีจือ่ แต่หันกลบัมาท�าร้ายมนัแทน มนัตกใจอยู่ชัว่ประเดีย๋วก็ถูก

ความเจ็บปวดจากกรงเล็บกระตุ้นให้โมโหคลุ้มคลั่ง มันร้องโหยหวน 

ออกมาค�าหนึ่ง ยกกรงเล็บอีกข้างขึ้นสูง ตะปบแผ่นหลังของฉินเจิง 

อย่างหนักหน่วง สั่นสะเทือนจนอวัยวะภายในแหลกลาญ แล้วสะบัดร่าง

ของอีกฝ่ายออกไปอย่างแรง

ฉินเจิงลอยกระเด็นไปราวกับว่าวที่สายป่านขาดสะบั้น ก่อนจะ 

ร่วงหล่นกระแทกพื้นในมุมห่างออกไปไกล

ฉวีชิ่นเหยาสะดุ้งตกใจ รีบว่ิงปรี่เข้าไปตรวจสอบดูก็เห็นฉินเจิง 

สหีน้าด�าคล�า้น่ากลวั มมุปากมเีลอืดไหลทะลักไม่หยุด ม่านตาขยายกว้าง 

สายใยชีวิตเป็นดั่งตะเกียงที่น�้ามันแห้งเหือด

ฉินเจิงดูเหมือนจะมองเห็นฉวีชิ่นเหยาที่จ้องมองตนเองอยู่ ดวงตา

ของเขากลอกหลุกหลิกเล็กน้อย ก่อนจะเค้นเรี่ยวแรงเอ่ยปาก "อา... 

คุณหนูฉวี"
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ฉวีชิ่นเหยาเห็นว่าเขาคล้ายมีเรื่องอยากจะพูด แม้ว่านางจะยัง

หวาดระแวงเขาอยู่เลก็น้อย แต่ด้วยเหน็ว่าเขาไม่เหลอืก�าลงัจะท�าร้ายใคร

ได้อีก จึงค้อมกายลงและเอ่ยถามน�้าเสียงราบเรียบ "ท่านมีอะไรอยากจะ

พูดหรือ"

ฉนิเจงิจ้องมองเพดานท่ีมดืสนทิอย่างไร้จดุหมาย ดเูหมอืนอยากจะ

ทะลเุพดานนัน้ไปเหลอืเกิน มองตรงไปยังท่ีแห่งหนึง่ไกลแสนไกล นิง่เงยีบ

ไปสกัพัก น�า้เสยีงแหบพร่าก็เอ่ยขึน้ว่า "ถ้าหากดจูากค�าสอนส�านกัเต๋าของ

พวกเจ้า...คนชั่วช้าท่ีเข่นฆ่าผู้บริสุทธ์ิอย่างทารุณเช่นข้า คงไม่มีสิทธ์ิ 

กลบัเข้าสูวั่ฏจกัรการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วกระมงั" เสียงของเขาเหมอืน

เสียงซอหูฉินท่ีแตกร้าวคันหน่ึง ช่างแปลกแปร่งแหบพร่า ไม่น่าฟังเลย 

สักนิดเดียว ไหนเลยจะยังมีร่องรอยของเสียงกระจ่างชัดหนักแน่นดั่งที่ 

เคยมี

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินค�าพูดน้ี แม้ว่าจะชิงชังการกระท�าของเขาอย่าง

ลกึล�า้ แต่สดุท้ายแล้วก็ยังมคีวามเวทนาสงสารอยู่เสีย้วหนึง่ ไม่อาจตดัใจ

พูดว่า 'ใช่' ออกมาสักค�า 

ฉนิเจงิไม่รอให้ฉวีชิน่เหยาเอ่ยตอบ มมุปากของเขากระตกุเลก็น้อย 

ก่อนจะเผยรอยยิ้มเบาบางดุจควัน 

ลิ่นเซี่ยวเดินมาถึงข้างกายฉวีชิ่นเหยาในเวลานั้นพอดี เขานั่งยองๆ 

ลงตรวจดูสภาพร่างกายของฉินเจิง 

ฉินเจิงตะลึงงันไปเล็กน้อย พยายามปรับสายตาให้ชัดเจนที่สุด  

มองบุรุษและสตรีตรงหน้าที่เป็นด่ังคู่ก่ิงทองใบหยก ก่อนจะพยักหน้า

น้อยๆ แล้วเอ่ยว่า "พวกเจ้าสองคนเหมาะสมกันยิ่งนัก ตอนที่ข้ากับหรุ่ยจู
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แต่งงานกัน อายุก็ไม่ต่างจากพวกเจ้าตอนนี้สักเท่าไร"

ฉวีชิ่นเหยากับลิ่นเซี่ยวนิ่งอึ้งไปพร้อมกัน ต่างมองเห็นว่าในดวงตา

ของฉินเจิงมีความอิจฉาเข้มข้นอัดแน่นอยู่ ในใจพลันมีความรู้สึกท่ี 

บอกไม่ถูกไปชั่วขณะ

ฉินเจิงกลอกดวงตามองขึ้นไปบนเพดานอีกครั้งพลางพึมพ�าว่า  

"ข้ากับหรุ่ยจูเป็นคู่รักท่ีรู้จักกันมาต้ังแต่เด็ก พวกเราเติบโตมาด้วยกัน  

วันแต่งงานตอนท่ีข้าเห็นหรุย่จนูัง่อยู่ในห้องหอยังนกึว่าในโลกน้ีคงไม่มใีคร 

สุขสมหวังไปมากกว่าข้าอีกแล้ว แต่ใครจะรู้...วาสนาของข้ากับนางจะ

น้อยนิดถึงเพียงนี้..."

ฉวีชิ่นเหยาเห็นลมหายใจของเขารวยรินลงไปทุกขณะ นึกถึง 

ข้อสงสัยก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้จึงรีบกระซิบถามขึ้น "ท่านยังมีผู้สมรู้ร่วมคิด

อีกคนใช่หรือไม่ คนผู้นั้นเป็นใครกัน"

ฉินเจิงดูเหมือนจะไม่ได้ยินค�าถามนาง ประเดี๋ยวก็ถอนหายใจแล้ว

เอ่ยว่า "ตอนนี้ข้าแค้นใจนักที่โดนปีศาจรากษสหลอกใช้ให้ฆ่าผู้บริสุทธ์ิ 

นอกจากจะเรยีกหรุย่จกูลบัมาไม่ได้แล้ว ยังต้องมจีดุจบตายไปตกนรกอกี 

กลวัว่าวันหน้าคงไม่มโีอกาสกลบัมาเกิดใหม่...เพ่ือไปตามหาหรุ่ยจแูล้ว..."

กล่าวยังไม่ทนัจบประโยค รอยเลอืดทีม่มุปากก็กลายเป็นเลอืดข้นคลัก่ 

ไหลออกมา ค�าพูดที่เหลือทั้งหมดจมหายลงไปในล�าคอแล้ว

เขาเหม่อมองเพดานอย่างไร้จดุหมาย ประกายแสงในดวงตาค่อยๆ 

มอดดับลง

ฉวีชิน่เหยารูว่้าเขาใกล้จะหมดลมหายใจเตม็ท ีถ้าหากเป็นยามปกติ 

นางจะต้องสวดคาถาส่งวิญญาณให้ผูต้ายช่วงหนึง่ แต่ว่าคนท่ีท�าบาปกรรม 
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หนกัหนาอย่างฉนิเจงิ ไม่ต้องเอ่ยถึงว่านางไม่ยินยอม หรือต่อให้สวดคาถา

ไปแล้ว ก็เป็นเรื่องเกินความจ�าเป็น ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ฉินเจิงคล้ายจะทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว เปลือกตาปิดลงอย่างช้าๆ 

แต่ทันใดนั้นราวกับว่าได้เห็นภาพท่ีท�าให้มีความสุขเหลือเกิน ดวงตา 

ของเขาพลันเบิกกว้างอีกครั้ง แม้กระท่ังใบหน้าขาวซีดดุจกระดาษก็

สว่างไสวขึ้นมา 

แต่ความสว่างไสวก็คงอยู่แค่เพียงชั่วครู่ เหมือนเปลวเทียนถูก 

ลมพัดจนมอดดับ จากน้ันจึงจมลงสู่ความมืดมิดตลอดกาล ดวงตาท่ี

เลื่อนลอยอยู่เมื่อครู่นิ่งค้างอยู่ในเบ้าตา ไม่ขยับกลอกไปมาอีก

ฉวีชิ่นเหยามองร่างไร้วิญญาณของฉินเจิงจนเหม่อลอยไปชั่วขณะ 

เกิดความรู้สึกซับซ้อนในใจอย่างมาก จนกระทั่งก่อนตายคนผู้น้ีก็ไม่เคย

แสดงความละอายใจกับสตรท่ีีต้องตายอย่างไม่เป็นธรรม เอาแต่พร�า่บอก

ไม่หยุดว่าตนเองคงไม่ได้พบหน้าภรรยาท่ีจากไปอกีแล้ว เห็นได้ชดัว่าเขา

เป็นคนเย็นชาและเห็นแก่ตัว หาใช่คนดีมีคุณธรรมอะไร เมื่อสุดท้าย 

ต้องมีจุดจบเช่นนี้ก็นับว่าสาสมแล้วจริงๆ

แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดนางถึงยังรู้สึกว่ามีลมหายใจติดขัดอยู่ในอก 

เหมือนกับว่ามีก้างปลาติดอยู่ในล�าคอ อึดอัดเป็นอย่างยิ่ง

ลิน่เซีย่วเห็นฉวีชิน่เหยาสหีน้าไม่ดี ยังนึกว่าอย่างไรนางก็อายุยังน้อย  

ไม่อาจทนเหน็ภาพเช่นน้ีได้ จงึรบีฉดุนางลกุข้ึนมา อยากจะบอกอะไรนาง

บางอย่าง

ทันใดน้ันปีศาจรากษสก็กรีดร้องเสียงแหลมโหยหวน ท�าให้ทั้ง 

ศาลเจ้าสั่นสะเทือนตามไปด้วย
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ลิ่นเซี่ยวกับฉวีชิ่นเหยาหันขวับกลับไปมองก็เห็นว่าปีศาจรากษส 

ไม่อาจต้านทานการขนาบโจมตีของพวกชิงซวีจื่อได้อีก อวัยวะภายใน

มอดไหม้ ความเจบ็ปวดตรงหน้าอกรวดร้าวเกินบรรยาย เพียงอดึใจเดยีว

เท่านั้นก็มีเสียงเน้ือฉีกขาดดังขึ้น บริเวณช่วงอกและหน้าท้องของปีศาจ 

มีบาดแผลเป็นทางยาวเท่าแขน 

ทว่ามันย่ิงส่งเสียงร้องแปลกประหลาดไม่หยุด จู่ๆ พลังปีศาจ 

เพ่ิมเป็นทวคีณูอย่างฉบัพลนั หลดุพ้นจากพันธนาการของคันฉ่องไร้ขอบเขต 

ได้แล้ว เริ่มจะขยับร่างกายไปข้างหน้าได้หลายชุ่น หัวใจของฉวีชิ่นเหยา

พลันบีบรัดแน่น มองไปทางกลางโถง ก็เห็นลูกศิษย์คนหนึ่งด้านหลัง 

เจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยคล้ายว่าจะไม่เหลือพลังแล้ว ร่างกายโงนเงนไปมา

และก�าลังจะล้มลง

อาหานเหน็เข้าก็รบีเข้าไปด้านหลงัภิกษรุปูนัน้ ใช้ฝ่ามอืยันแผ่นหลงั

ของอีกฝ่ายเอาไว้แล้วถ่ายทอดก�าลังภายในของตนเองไปให้ด้วย

ชิงซวีจื่อลืมตาพร้อมตะโกนบอกฉวีชิ่นเหยาเสียงดังก้อง "อาเหยา! 

ปีศาจรากษสเนื้อหนังเริ่มปริแตกแล้ว รีบใช้กระดิ่งกลืนวิญญาณเผา 

ดวงจิตของมันเร็วเข้า!"

ฉวีชิ่นเหยาเอ่ยรับค�าทันที นางเร่งโคจรก�าลังภายในปลดปล่อย

มงักรไฟทัง้สามตัว แม้ว่าพลงัของนางจะยังไม่ฟ้ืนฟูเตม็ท่ี แต่เพราะได้พัก

มาพอสมควรแล้วมงักรไฟจงึมรีศัมเีจดิจ้ากว่าเดมิมาก ร่างกายก็สง่างาม

ทรงพลัง เหาะมาหยุดอยู่ตรงหน้าปีศาจรากษสอย่างรวดเร็ว

มังกรไฟทั้งสามเหาะวนรอบร่างกายปีศาจรากษส ก่อนจะพุ่งเข้า 

ในบาดแผลที่ลากผ่านช่วงอกและหน้าท้องทีละตัวตามล�าดับ
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ปีศาจรากษสแผดเสียงร้องราวกับฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย ท่ัวทั้ง 

ศาลเจ้าเหมอืนจะทรดุตวัลงไป พ้ืนใต้ฝ่าเท้าของทุกคนสัน่สะเทือน มองเหน็ 

พื้นดินมีรอยแยกเป็นหลุมยุบตัว

แต่ตอนนี้ทุกคนทุ่มเทสุดก�าลังเพื่อจัดการกับปีศาจ ไม่มีใครปล่อย

ให้ตนเองเสียสมาธิได้เลย เพราะเป็นห่วงอยู่เร่ืองเดียวว่าจะสยบปีศาจ 

ไม่ได้และกลับกลายเป็นโดนมันกลืนกินเข้าไปแทน

แม้จะมีกระดิ่งกลืนวิญญาณแผดเผาร่างกาย เสียงร้องโหยหวน

บาดลึกของปีศาจรากษสยังดังต่อเนื่องไม่ขาดสาย มีพลังทะลุทะลวง 

น่ากลัวหาใดเปรียบ เสียงสะท้อนยังลอยออกนอกศาลเจ้าไปไกลและ

กระจายไปทั่วภูเขาน้อยใหญ่นอกเมืองฉางอัน

ถ้าหากปล่อยให้มนัส่งเสยีงโหยหวนลากยาวต่อไป จะต้องเรยีกร้อย

ภูตผีตระเวนราตรีมาอีกแน่ พวกฉวีชิ่นเหยาอดร้อนใจไม่ได้ นางมีใจ 

อยากจะยับย้ังปีศาจรากษสไม่ให้ร้องเรียกภูตผีมาสมทบ แต่ไม่อาจ 

แบ่งพลังออกไปได้สักส่วน มีเพียงฝืนสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเพ่ือสยบมัน

ให้รวดเร็วที่สุดเท่านั้น

จู่ๆ  ก็มเีสยีงดงั 'สวบ' ราวกับว่ามบีางสิง่แทงทะลเุน้ือหนัง เสยีงร้อง

แหลมสูงของปีศาจรากษสก่อนหน้านี้พลันเงียบลงไป

ทุกคนต่างเงยหน้ามองอย่างตกตะลึง ก็เห็นล่ินเซี่ยวอ้อมไปยืนอยู่

ด้านหลังปีศาจรากษสตั้งแต่เมื่อใดไม่รู ้ ก�าลังใช้กระบี่ชื่อเซียวในมือ 

แทงทะลุร่างปีศาจไป

ราวกับเขากลวัว่าปีศาจรากษสอาจตายไม่สนทิ จงึใช้กระบีบ่ดิคว้านซ�า้ 

เข้าไปอย่างเยือกเย็นด้วยพละก�าลังท่ีมีจนอวัยวะภายในของเจ้าปีศาจ

Page ����������������������� 2.indd   103 23/7/2563 BE   15:18



104

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 2

เละเทะไม่มีชิ้นดี

ปีศาจรากษสมองปลายกระบี่คมกริบสีเงินยวงท่ีทะลุหน้าท้อง 

ด้วยสายตาเหลือเชื่อ ร่างกายแข็งเกร็งนิ่งค้างไปชั่วครู่ ในที่สุดก็ล้มโครม

ลงกับพื้น ประกายแสงในดวงตาสีเขียวขยับไหวเล็กน้อยแล้วมอดดับไป

มังกรไฟสามตัวเห็นดังน้ันก็ดูเหมือนจะกระปร้ีกระเปร่าข้ึนมาก 

เหาะวนเวียนรอบร่างปีศาจรากษสราวกับนักล่าท่ีจับเหย่ือมาได้ส�าเร็จ 

เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นก็เผาร่างปีศาจจนเกลี้ยงเกลา แม้กระท่ัง 

เศษกระดูกก็ไม่เหลือทิ้งไว้

อย่างไรเสียชิงซวีจื่อกับหยวนเจว๋ียก็อายุมากแล้ว หลังการต่อสู ้

อนัดเุดือดสิน้สดุลง ร่างกายรดีเค้นพละก�าลงัออกไปเกินขีดจ�ากัด ต่างฝ่าย 

ต่างถอนหายใจยาว ก่อนจะทรุดฮวบลงกับพ้ืนอย่างไร้เร่ียวแรงและ 

หมดสติไป

ฉวีชิ่นเหยาเห็นดังน้ันก็ไม่สนใจร่างกายและจิตใจที่อ่อนล้าของ

ตนเอง จะรีบว่ิงไปดูแลอยู่ข้างกายอาจารย์ ใครจะรู้ว่าเพ่ิงว่ิงออกไปได้

สองก้าว ภาพตรงหน้านางพลันดับวูบ ล้มลงไปอย่างไม่ทันตั้งตัว

นางฝืนประคองร่างกายอยูน่านแล้ว ตอนน้ีพลงัในร่างกายหมดสิน้

แทบไม่เหลือ เห็นว่าสุดท้ายปีศาจรากษสก็ถูกก�าจัดไปได้ ร่างกาย 

ผ่อนคลายลงชั่วขณะ แบกรับอะไรต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว

ทนัใดน้ันเหมอืนมคีนอุม้นางขึน้มาอย่างมัน่คง นางสตสิมัปชญัญะ

เลือนราง แต่รับรู ้ได้โดยสัญชาตญาณว่าแผงอกของคนผู้น้ีพ่ึงพาได้  

จงึปล่อยให้ศีรษะตนเองจมอยู่ในอ้อมอกของเขา ปล่อยให้ความอ่อนเพลยี

เข้าจู่โจมดั่งกระแสน�้าโหมซัดมาห่อหุ้มตัวนางไว้
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ถึงแม้คนผู้น้ีจะเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนนุ่มนวล แต่ในอกเสื้อ 

ของเขาคล้ายกับซุกซ่อนอะไรบางอย่างไว้ เวลาก้าวเดินไปของสิ่งน้ันจะ

ทิ่มแก้มของนางอยู่ตลอด ท�าให้นางอดขมวดคิ้วไม่ได้ 

ฉวีชิ่นเหยาขบคิดอย่างสับสนงุนงง 

คนผู้นี้เป็นใครกันแน่ ช่างน่าประหลาดนัก เพราะเหตุใดอยู่ดีๆ  

ถึงน�าป่ินปักผมมาเก็บในอกเสือ้ เอาไว้ตืน่ข้ึนมาเมือ่ไร จะต้องถามคนผูน้ี้

ให้รู้เรื่องแน่...
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วันรุ่งขึ้น บ้านสกุลเฝิง

เฝิงป๋ออว้ีน่ังหน้าเขียวอยู่ข้างหน้าต่างพลางสัง่ก�าชบัสาวใช้ชือ่ฝหูนู

ที่เพิ่งซื้อตัวมารับใช้เฝิงชูเยวี่ยไม่กี่วันมานี้ 

"รีบเก็บข้าวของคุณหนูของเจ้าให้เรียบร้อย วันนี้ข้าจะต้องส่งนาง

กลับหยวนโจว คนขับรถม้ารออยู่ข้างนอกแล้ว อย่ามัวชักช้ารีบเดินทาง 

ออกจากเมืองไปเสีย"

เฝิงฮูหยินมองบุตรชายด้วยความตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก อยากจะ

เกลี้ยกล่อมแต่ก็ไม่กล้า ได้แต่มองเฝิงชูเยวี่ยด้วยความแค้นใจเหล็กที ่

ไม่อาจหลอมเป็นเหลก็กล้า ผ่านไปครูห่น่ึงสดุท้ายในใจก็ยังรูส้กึเจบ็ปวด

จนกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่พร้อมกับถอนหายใจหลายเฮือกติดกัน 

เฝิงชูเยวี่ยกอดห่อเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับแนบอกไว้แน่น 

ร้องไห้จนเหนือ่ยหอบหายใจแทบไม่ทนั ไม่ว่าฝหูนจูะเกลีย้กล่อมอย่างไร 

13

Page ����������������������� 2.indd   106 23/7/2563 BE   15:18



107

หนิงหล่ง

เป็นตายนางก็ไม่ยอมไปที่ใดทั้งนั้น เอาแต่ร้องไห้วิงวอนเฝิงป๋ออวี้ 

"พ่ีชาย...ข้ารู้ข้าผิดไปแล้ว ครั้งหน้าข้าไม่กล้าท�าแล้ว ขอร้องท่าน

อย่าส่งข้ากลับหยวนโจวเลยนะ"

ดูเหมือนเฝิงป๋ออว้ีจะตัดสินใจเด็ดขาด เห็นฝูหนูมีท่าทีขลาดกลัว 

ไม่กล้าสร้างความล�าบากใจให้เฝิงชูเยวี่ยจริงๆ ก็โกรธจัดจนเดินมาหยุด

ตรงหน้าเฝิงชูเยวี่ย แย่งห่อผ้าจากอ้อมกอดของนางแล้วประกาศกร้าว 

"แม้จะกล่าวว่าชายหญิงเจ็ดขวบไม่นั่งร่วมโต๊ะ* ข้าวของส่วนตัว 

ของเจ้าจึงไม่ควรปล่อยให้ข้ามาเก็บแทน แต่ว่าพี่ชายดุจบิดา ข้าไม่อาจ

ทนดเูจ้าเสยีนสิยัโดยไม่สัง่สอน ปล่อยให้เจ้าชกัน�าหายนะครัง้ใหญ่มาได้ 

วันน้ีเจ้าไม่ต้องมาเสแสร้งใช้จรติมารยาต่อหน้าข้า อย่างไรข้าก็ต้องส่งเจ้า

กลับหยวนโจวไปแน!่"

เฝิงชเูยวีย่กอดห่อผ้าเอาไว้ไม่ยอมปล่อย แม้โดนเฝิงป๋ออว้ีกระชาก

ห่อผ้าเต็มแรงและลากมาหลายก้าวก็ยังไม่ยอมปล่อยมืออยู่ดี ได้แต่

ร้องไห้และส่ายหน้าปฏิเสธสุดชีวิต 

"พ่ีชาย! ถ้าหากท่านส่งข้ากลับหยวนโจว ข้าจะตายให้ท่านดู!  

ที่หยวนโจวแม้แต่บ้านของพวกเราก็ไม่เหลือแล้ว หรือว่าท่านจะส่งข้า 

ไปอยู่บ้านท่านลุงใหญ!่"

เฝิงป๋ออว้ีได้ยินว่าเฝิงชูเยว่ียถึงข้ันกล่าวว่า 'จะตาย' จึงมองข้าม

ประโยคหลังไปในทันที เขาเอ่ยประชดด้วยความโมโหระคนขบขัน  

"อยากตายรึ เอาสิ เจ้ามีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยท�าให้ที่บ้านสบายใจ ไม่สู้ตายไป

ให้สิ้นเรื่องสิ้นราว เดี๋ยวข้าจะไปหาเชือกให้เจ้าเอง"

* ชายหญิงเจ็ดขวบไม่นั่งร่วมโต๊ะ มาจาก 'คัมภีร์หลี่จี้ บทเน่ยเจ๋อ' ว่าด้วยธรรมเนียมปฏิบัติในครอบครัว 

Page ����������������������� 2.indd   107 23/7/2563 BE   15:18



108

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 2

ว่าแล้วเขาก็สาวเท้าเดินออกไปข้างนอกเพ่ือไปหาเชือกตามท่ี 

ลั่นวาจา

เฝิงฮูหยินรีบคว้าแขนเสื้อเฝิงป๋ออว้ีเอาไว้ เอ่ยเรียกด้วยน�้าเสียง

ร้อนรน "ป๋ออวี้! อย่างไรชูเยวี่ยก็อายุยังน้อย ท�าผิดไปพวกเราสั่งสอนนาง

ก็พอแล้ว ไยเจ้าต้องบีบคั้นนางถึงเพียงนี้ด้วย บีบคั้นนางจนตายถึงจะ

พอใจหรือ"

เฝิงป๋ออว้ีเห็นมารดายังคงเลอะเลอืน คอยให้ท้ายเฝิงชูเยว่ียอยู่เสมอ 

ก็โกรธจัดจนน�้าเสียงเปลี่ยนเป็นทุ้มพร่า 

"ได้ๆ เป็นความผดิข้าท้ังนัน้ ข้าไม่ควรบบีค้ันนาง ย่ิงไม่ควรสัง่สอนนาง  

หลายปีมานี้ข้ามัวแต่ยุ่งอยู่กับการสอบขุนนางและหน้าท่ีการงาน ถือว่า

ละเลยการอบรมสั่งสอนชูเยวี่ยไปโดยแท้ วันน้ีพอคิดจะเข้ามาดูแล  

ก็ก้าวก่ายอะไรไม่ได้อีกแล้ว ดี ในเมื่อท่านแม่ก็สั่งสอนนางไม่ได้ และยัง

ห้ามข้าไม่ให้สั่งสอนนาง พวกเราก็ส่งนางกลับหยวนโจวไปเลยดีกว่า  

มีคนคอยดูแลสั่งสอนนางแทนพวกเราอยู่แล้ว!"

"พ่ีชาย!" เฝิงชูเยวี่ยร้องไห้พลางกระทืบเท้า เอ่ยด้วยน�้าเสียง 

เคืองโกรธว่า "ตอนน้ีท่านมีหน้าท่ีการงาน คงจะมองข้ามความดีของ 

น้องสาวตลอดหลายปีทีผ่่านมาไปหมดแล้ว แต่ท่านอย่าลืมสิว่าค่าใช้จ่าย

ในการเรียนหนังสือของท่าน ก็มีส่วนที่ข้าลงแรงไปด้วยเหมือนกัน!"

พอเฝิงป๋ออวี้ได้ยินค�านี้ก็นิ่งอึ้งไป

เฝิงชูเยว่ียร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ น�้าตาไหลรินปาน 

สร้อยไข่มกุทีข่าดสะบัน้ ย่ิงขับเน้นให้ดวงหน้าเลก็เท่าฝ่ามอืของนางงามล�า้ 

สะกดใจคน
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"นับต้ังแต่ปีนั้นพอท่านพ่อจากไป พวกเราสามแม่ลูกต้องพ่ึงพา 

กันและกัน เหมอืนดิน้รนเอาชวีติรอดไปวันๆ มาหลายปี ทีผ่่านมาต้องเจอ 

กับสายตาดูแคลน ต้องผ่านความยากล�าบากมาเพียงใด ท่านลืมไป 

หมดแล้วหรอื" นางกล่าวไปพลางใช้แขนเสือ้เชด็น�า้ตาไปพลาง เชด็น�า้ตา

อยู่ครู่หนึ่งพลันนึกข้ึนได้ว่าเสื้อตัวนี้เพ่ิงจะตัดเย็บไม่นาน จะปล่อยให้

เปรอะเปื้อนเช่นน้ีไม่ได้ จึงรีบเปลี่ยนมาหยิบผ้าเช็ดหน้าจากแขนเสื้อ 

ออกมาเช็ดน�้าตาแทน

ค�าพูดนี้สะเทือนจิตใจเฝิงฮูหยินด้วย สีหน้าของนางหม่นหมองลง 

นางทนไม่ไหวจนต้องเดินไปนั่งอยู่ทางหนึ่งและแอบเช็ดน�้าตา 

เฝิงป๋ออว้ีจ้องหน้าเฝิงชเูยว่ียอยู่เน่ินนาน ผ่านไปอกีพักใหญ่ก็ค่อยๆ 

เดินมานั่งข้างหน้าต่าง โบกมือด้วยสีหน้าท้อแท้ใจ กล่าวกับฝูหนูที่ก�าลัง

ตกใจท�าอะไรไม่ถูกว่า "เจ้าออกไปก่อน"

ฝูหนูรู้สึกราวกับตนเองได้รับการอภัยโทษ รีบถอยหนีออกไปอย่าง

ว่องไว ก่อนออกจากห้องยังอุตส่าห์หันมาปิดประตูห้องให้ครอบครัว 

สกุลเฝิงด้วยความใส่ใจ

"หลังท่านพ่อจากไป ครอบครัวท่านลุงใหญ่ท�าอย่างไรกับพวกเรา 

ท่านลืมไปแล้วใช่หรือไม่ ร่างท่านพ่อเพ่ิงฝังลงหลุมไม่นาน ท่านลุงใหญ ่

ก็รังแกพวกเราที่เป็นแม่หม้ายลูกก�าพร้า วางแผนจะยึดครองบ้านของ 

พวกเรา ถ้าหากไม่ใช่เพราะท่านอว๋ีทนดูไม่ได้จนออกหน้าเรียกร้อง 

ความเป็นธรรมให้ เกรงว่าป่านน้ีพวกเราแม้กระท่ังท่ีซุกหัวก�าบังลมฝน 

คงไม่เหลือแล้ว"

เฝิงป๋ออวี้นั่งน่ิงไม่ขยับเขย้ือนอยู่ข้างหน้าต่าง สีหน้าแข็งท่ือ 
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ไร้ความรู้สึก ไม่เอ่ยตอบค�าอยู่เป็นนาน

ยามน้ีเป็นช่วงฤดูร้อน นอกหน้าต่างจึงมีร่มเงาสีเขียวอยู่ร�าไร  

แสงยามรุ่งอรุณลอดผ่านม่านหน้าต่าง ตกกระทบจอนผมสีด�าขลับและ

เสีย้วหน้าด้านข้างอนัหล่อเหลา มองอยู่ไกลๆ ช่างงดงามราวกับภาพวาด

กระนั้น

"ปีนัน้ท่านเตรยีมตวัสอบเซยีงซือ่พากเพียรอ่านต�าราอยู่ในส�านกัศึกษา 

ทั้งวันท้ังคืน ท่านแม่ป่วยหนักจนลุกลงจากเตียงไม่ได้ เพราะกลัวว่าจะ

รบกวนการเรียนของท่าน เป็นตายอย่างไรก็ไม่ยอมให้ข้าส่งข่าวไปบอก 

ช่วงฤดูหนาวเดือนสิบสอง เห็นฟืนในบ้านใกล้จะหมดเต็มที ข้ากลัวว่า 

ท่านแม่จะป่วยหนักกว่าเดิม จ�าต้องไปที่บ้านท่านลุงใหญ่ขอร้องให ้

พวกเขาแบ่งฟืนให้บ้าง แต่ท่านลุงใหญ่ท�าอย่างไรรู้หรือไม่"

แววสะอื้นไห้ในน�้าเสียงของเฝิงชูเยวี่ยจางหายไป แปรเปลี่ยนเป็น

ความแค้นเคือง 

"ฟืนไฟยังแบ่งให้อยู่หรอก แต่ว่าเป็นฟืนที่เปียกชื้นทั้งนั้น ข้าจุดไฟ

อยู่ครึ่งค่อนวัน อากาศหนาวจนมือแข็งไปหมดก็ยังจุดไฟไม่ติดเลย 

สักนิดเดียว! เสียเวลาอยู่กับเรื่องน้ีจนฟ้ามืดแล้ว แต่บ้านพวกเราก็ไม่มี 

รถม้าสกัคนั ข้าก็ไม่กล้าออกจากบ้านไปหาฟืน ร้อนใจจนต้องนัง่เชด็น�า้ตา

อยู่ตรงหน้ากองฟืนชืน้ๆ พวกนัน้ ถ้าหากไม่ได้พวกท่านอว๋ีเดนิทางผ่านมา

พอดีเข้ามาเหลียวมอง คืนนั้นพวกเราจะผ่านไปได้หรือ ไม่แน่ว่าท่านแม่

คงจะแข็งตายไปแล้ว!"

"ชูเยว่ีย..." เฝิงฮูหยินเอ่ยด้วยน�้าเสียงแหบแห้ง "ความทุกข์ยาก 

ในตอนนั้นก็ผ่านไปแล้ว พวกเราไม่ต้องพูดถึงอีกได้หรือไม่"
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"ไม่! ข้าจะพูดถึงเสียอย่าง" เฝิงชูเยวี่ยเช็ดน�้าตา ยืดหลังเหยียดตรง

พลางเอ่ยว่า "ครัง้น้ันพ่ีชายมุง่มัน่อยากเรยีนท�าการค้ากับพ่อค้าเร่ในเมอืง 

อยากหาเงินเพ่ิมไว้ใช้จ่ายในบ้าน ใครจะคดิว่าอายุยังน้อย โดนผูอ้ืน่หลอก

ต้มตุ๋น เสียเงินที่จะเป็นทุนท�าการค้าไปหมด ช่วงเวลานั้นบ้านเราอัตคัด

ขัดสน แม้กระทั่งข้าวจะกรอกหม้อยังไม่มี ถ้าไม่ใช่เพราะข้ากับท่านแม ่

เร่งเย็บปะเสื้อผ้าท้ังวันทั้งคืน ตรากตร�าจนตาเกือบบอดแล้ว พวกเรา 

สามคนยังจะอดทนผ่านมาได้หรือ ป่านนี้หิวตายไปไม่รู้กี่ครั้งแล้ว!"

นางว่าพลางย่ืนแขนเรียวขาวสะอาดออกมา ย่ืนไปถึงตรงหน้า 

เฝิงป๋ออว้ีแล้วว่า "ดูมือคู่น้ีของน้องสาวท่าน มองอยู่ไกลๆ ยังพอมองได้ 

แต่ว่าลองมาเพ่งมองให้ละเอียด ก็จะเห็นว่ามีตุ่มด้านแข็งกับรอยแดง 

ที่ถูกความเย็นกัดในอดีตเหลืออยู่มากเพียงใด! ไม่ต้องพูดถึงคุณหนู

บอบบางในเมืองฉางอันพวกนี้ ขนาดพ่ีสาวน้องสาวในบ้านท่านลุงใหญ่ 

มีสาวน้อยนางใดที่มือหยาบกระด้างเหมือนข้าบ้าง"

สายตาของเฝิงป๋ออวีท้อดมองทีม่อืของน้องสาว ก็มองเหน็บนฝ่ามอื

ของนางมีตุ่มหนากลมๆ อยู่หลายแห่งดังว่า อีกทั้งบริเวณง่ามนิ้วมือยังมี

รอยแดงเป็นริ้วๆ คิดว่าคงจะเป็นร่องรอยจากการท�างานซักผ้าและ 

งานเย็บปักให้ผู้อื่นในช่วงหลายปีมานี้ มองดูแล้วหยาบกระด้างเหมือน

อย่างที่นางพร�่าบอกโดยแท้ ไม่เหมือนมือของสตรีวัยแรกแย้มงดงาม 

สกันดิเดยีว อดจะขุน่เคืองและเวทนาสงสารไม่ได้ จติใจทีเ่ดด็ขาดแน่วแน่

อยู่เดิมเริ่มมีเค้าลางสั่นไหว

"กว่าจะอดทนมาจนถึงไม่ก่ีปีก่อนไม่ใช่เรือ่งง่าย ในท่ีสดุความเป็นอยู ่

ของบ้านเราก็สุขสบายขึ้นมาบ้าง หนี้สินที่ติดค้างผู้อื่นก็ชดใช้หมดแล้ว  
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ทั้งยังซื้อที่นาไว้ด้วย ปีนี้มีเรื่องน่ายินดีต่อเนื่อง พี่ชายสอบขุนนางได้แล้ว 

และยังรับต�าแหน่งอยู่ในศาลต้าหลี่ นอกจากน้ียังรับข้ากับท่านแม่มาท่ี

ฉางอนั ซือ้บ้านให้พวกเราอยู่อย่างด ีเดมิทข้ีาคดิว่าต่อไปครอบครวัเราคง

หมดเคราะห์หมดโศกเสียที แต่ใครจะคิดว่าพอพ่ีชายเป็นขุนนางแล้วจะ

อารมณ์โมโหร้าย น้องสาวท�าความผิด ท่านกลับไม่มีเยื่อใยสักนิด ดึงดัน

จะส่งข้ากลับหยวนโจวให้ได้ พี่ชาย นับว่าข้าเข้าใจประโยคในต�าราที่ว่า 

'ได้เพียงร่วมทุกข์ ไม่อาจร่วมสุข' น่ันแล้วว่าหมายถึงอะไร ก็หมายถึง

ครอบครัวเรานี่ไม่ใช่หรือ!"

เฝิงป๋ออว้ีเอ่ยขดัจงัหวะนางอย่างเย็นชา "แต่ก่อนพวกเราล�าบากมา

ไม่น้อย แต่อย่างไรเจ้าก็ไม่ควรไม่สนใจกระท่ังยางอายของสตรีกระมัง  

อยู่ดีๆ กลับไปแอบนัดพบบุรุษแปลกหน้ากลางดึก หวุดหวิดเกือบจะ 

เอาชีวิตไปทิ้ง ถ้าหากไม่ได้นักพรตอารามชิงอวิ๋นพาเจ้ากลับมาส่ง ข้ากับ

ท่านแม่คงไม่รู้ว่าเจ้าขวัญกล้าเทียมฟ้าถึงเพียงนี้!"

ระหว่างที่เฝิงป๋ออว้ีเอ่ยจิตใจท่ีเริ่มสั่นคลอนไปก็กลับมาแน่วแน ่

ยิ่งกว่าเดิมอีกครั้ง 

"เจ้าไม่ต้องพูดอกีแล้ว ข้าเหน็ว่าเจ้านสิยัเสยีเกินแก้ ไม่ใช่แค่ค�าพูด

สอนสัง่ไม่ก่ีค�าก็จะรูเ้รือ่งได้หรอก ตอนน้ีท่านแม่คอยให้ท้ายเจ้าอยู่ตลอด 

งานของข้าก็ยุ่งย่ิงนัก ไม่มเีวลามาดแูลเจ้า ข้าคดิว่าส่งเจ้ากลบัหยวนโจว 

จะดีกว่า ให้ท่านอว๋ีกับฮูหยินอบรมสั่งสอนเจ้าให้ดี เลี่ยงไม่ให้วันหน้า 

เจ้าท�าให้ชื่อเสียงตัวเองต้องมัวหมองอีก ถึงตอนน้ันแล้วจะเสียใจไป 

ทั้งชีวิต!"

"ไม่..." เฝิงชูเยว่ียร้องเสียงแหลมสูงขึ้นมาทันใด นางร้องไห้แล้ว 
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ส่ายหน้า "กว่าจะได้มาถึงฉางอันไม่ใช่เรือ่งง่าย อยู่แค่ไม่ก่ีวันก็ต้องซมซาน

กลบัไปเช่นน้ี จะปล่อยให้คนทีบ้่านท่านลุงใหญ่หวัเราะเยาะข้าหรอื พ่ีชาย

ท่านอย่าลืมสิ ไม่ก่ีปีก่อนญาติผู้พ่ีชายสอบขุนนาง ตอนนี้มีต�าแหน่ง 

เป็นถึงผู้บัญชาการทหารเซียงโจวแล้ว! หลายปีก่อนญาติผู ้พ่ีหญิงก็

แต่งงานกับแม่ทัพหนิงหย่วน ได้ยินว่าปีก่อนแม่ทพัหนงิหย่วนสร้างความด ี

ความชอบในการศึก เลื่อนจากขุนนางบู๊ขั้นห้ามาเป็นข้ันสี่ ตอนนี้เป็น

แม่ทัพจงอู่แล้ว จวนของพวกเขาอยู่ท่ีตรอกฉางเซิ่งพอดี วันนั้นข้ากับ 

ท่านแม่แอบไปดูมา จวนหลังนั้นโอ่อ่าสง่างามยิ่ง พอคิดถึงญาติผู้พีห่ญงิ

ตอนนีเ้ป็นถึงฮหูยินแม่ทพั ไม่รูว่้าจะหย่ิงผยองไม่เหน็หวัใครเพียงใดแล้ว" 

เฝิงป๋ออว้ีมสีหีน้าตึงเครยีด "ด้วยเหตน้ีุเพ่ือจะข่มญาตผิูพ่ี้หญงิให้ได้ 

เจ้าก็เลยท�าทุกวถีิทางเพ่ือเข้าหาผูม้อี�านาจวาสนา แม้กระทัง่ศกัดิศ์รขีอง

สตรีก็ไม่สนใจแล้ว?"

เฝิงชูเยว่ียเบือนหน้าหนีด้วยความไม่พอใจ "ท่านเรียนหนังสือมา 

ย่อมเข้าใจหลักการส�าคัญท้ังหลายดีกว่าข้า แต่ว่าข้าก็รู้ดี มารดาสูงส่ง

เพราะบุตร ภรรยาสูงส่งเพราะสามี! ญาติผู้พี่ชายเป็นขุนนางใหญ่ ญาติ

ผู้พ่ีหญิงก็ได้แต่งงานกับบุรุษท่ีมีชาติตระกูล ชีวิตของพวกเขาสองพ่ีน้อง

มีเกียรติสูงส่งกว่าพวกเรา! ย่ิงไปกว่านั้นไม่ใช่แค่รุ่นของพวกเราท่ีถูก 

พวกเขาข่มเอาไว้ แต่ลกูหลานในวันหน้าก็จะถกูลกูหลานของพวกเขาข่ม

เช่นกัน!"

เฝิงป๋ออวี้โกรธจนแทบส�าลัก แต่ไม่อาจหาค�าพูดมาหักล้างนางได้

ไปชั่วขณะ 

"เดิมทข้ีานกึว่าพ่ีชายสอบได้เป็นป่ังเหย่ียนแล้ว จะต้องน่าภูมใิจกว่า
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ญาตผิูพ่ี้ชายในปีนัน้ไม่รูเ้ท่าไร แต่พอมาถึงฉางอนัจงึรูว่้าต�าแหน่งเสมยีน

ศาลแห่งศาลต้าหลี่ช่างเล็กกระจ้อยจนไม่รู้ว่าอย่างไร ไม่มีปากมีเสียง

อะไรทั้งนั้น รอจนกว่าพ่ีชายจะดิ้นรนจนลืมตาอ้าปากได้ ยังไม่รู้เลยว่า 

ต้องเสียเวลากัดฟันรออีกนานเพียงใด น้องสาวอย่างข้ารอไม่ไหวแล้ว" 

นางว่าพลางลูบจอนผมตนเองโดยไม่มีความละอายใจสักเศษเส้ียว  

หันไปเหลือบมองทางคันฉ่องบุปผาข้างเตียงแวบหน่ึง คล้ายจะยืนยัน 

ในความอ่อนเยาว์และรูปโฉมของตนเอง

"ครั้งนั้นที่พวกเราเจอฉวีฮูหยินกับอาเหยาท่ีหอเพียวเซียง ท่านลืม

แล้วหรือพ่ีชาย เด็กสาวอย่างอาเหยาสามารถเข้าเรียนที่ส�านักศึกษา 

อวิน๋อิน่ได้ แต่ข้ายังไม่มกีระทัง่คุณสมบติัในการลงชือ่ ท่านร�า่เรยีนหนงัสอื

มาตัง้หลายปี หลกัการท่ีแม้แต่ข้ายังเข้าใจกระจ่าง ท่านจะคดิไม่ได้เชยีวหรอื  

เมืองฉางอันแห่งน้ีมีการประชันล�าดับศักดิ์ตระกูลไปทุกแห่งหน! คนท่ี 

มาจากตระกูลต�่าต้อยไร้ชื่ออย่างพวกเรา ต้องการจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่าง

มีหน้ามีตา อาศัยเพียงแค่คุณธรรมความสัตย์ซื่อก็ท�าได้แล้วหรือ"

กล่าวถึงตรงนีน้างกล็กุขึน้ไปน่ังทีข่อบเตยีง จ้องหน้าเฝิงป๋ออว้ีอย่าง

แน่วแน่ไม่ลดละ 

"ในเมือ่ข้ามาถึงแล้ว อย่างไรก็ไม่คดิจะกลบัไป! พ่ีชาย ถ้าหากท่าน

ดงึดนัจะส่งข้ากลบัหยวนโจวให้ได้ ก็รบีเอาเชอืกรดัคอข้าให้ตายเสยีเรว็ๆ 

แล้วแบกร่างไร้วิญญาณของข้ากลับไปเถอะ!"

เฝิงป๋ออวี้มองเฝิงชูเยวี่ยที่พูดจาตรงกับความเป็นจริงเหล่านั้น 

เบื้องหน้าตน โทสะที่เคยพลุ่งพล่านค่อยๆ กลายเป็นความอับจนปัญญา 

เกิดความผิดหวังและท้อแท้จนตัดสินใจไม่ถูกขึ้นมาเป็นครั้งแรกในชีวิต
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ฉวชีิน่เหยาพักรกัษาตัวอยู่ท่ีจวนนานพอสมควร ก�าลงัภายในค่อยๆ 

ฟื้นฟูกลับมา ครุ่นคิดว่าอีกไม่ก่ีวันส�านักศึกษาจะเปิดเรียนแล้ว วันหน้า

พอเข้าส�านักศึกษาไป ถ้าหากอยากจะกลับอารามชิงอวิ๋นก็คงยาก  

จงึปรกึษากับฉวีเฉนิซือ่ว่าอยากจะกลบัอารามชงิอว๋ินเพ่ือไปเย่ียมอาจารย์

กับศิษย์พี่ก่อนสักครา

พอนางออกจากจวนกเ็ร่งเดนิทางไปทีอ่ารามชงิอวิน๋ ก่อนจะพบว่า

อาจารย์กับศิษย์พ่ีไม่อยู่ นกัพรตน้อยฝหูยวนบอกนางว่าเมือ่วานมคีนเชญิ

ชิงซวีจื่อไปก�าจัดปีศาจที่หมู่บ้านแถบชานเมือง คงจะไม่กลับอารามมา

เร็วๆ นี้

ฉวีชิน่เหยารูส้กึผดิหวังยากจะปิดบงั จ�าต้องออกจากอารามชงิอว๋ิน 

พลางสั่งหลู่ต้าให้ขับรถม้ากลับจวนสกุลฉวีอย่างหงุดหงิดใจ

เมื่อรถม้าเคลื่อนผ่านร้านเต๋อหรงก็มีกลิ่นหอมของผลอิงเถาสด 

ราดนมหมักโชยเข้ามาทางหน้าต่าง ฉวีชิ่นเหยารู้สึกน�้าลายสอข้ึนมา 

ครามครัน รีบสั่งให้หลู่ต้าจอดรถม้าแล้วสวมหมวกม่านแพรกระโดดลง

จากรถม้าไป

หน้าร้านมีผู ้คนมายืนรอแน่นขนัดอยู่ก่อนแล้ว ฉวีชิ่นเหยาเพ่ิง 

จะเดินเข้ามาต่อท้ายแถว ก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกจากด้านหลัง 

"อาเหยา!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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