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ค�ำน�ำ
อ่านเล่มหนึ่งจบไปแล้ว ท่านนักอ่านอยากมอบต�ำแหน่ง 'ราชาสายซึน' ให้กับ
ผิงอวี้เลยหรือเปล่าคะ ช่างบึ้งตึงยามอยู่ต่อหน้าฟู่หลันหยาเก่งเหลือเกิน แล้วก็เป็น
'นักปีนหน้าต่าง' เสียด้วย
มาถึงเล่มนี้เขาก็ยังต้องคอยปกป้องฟู่หลันหยาต่อไปค่ะ พร้อมกับสืบหาตัว
ผูโ้ จมตีทไี่ ม่ได้มแี ค่พวกเดียว คนจากฝ่ายมารเหมือนค่อยๆ โผล่หน้าออกมา พอฟ้ามืด
ทีไรเป็นได้เกิดความไม่สงบ
ซึ่งในเล่มนี้ผิงอวี้ไม่เพียงต้องรบรากับคนส�ำนักพรรคต่างๆ เขายังต้องต่อสู้กับ
จิตใจของตนเองด้วย ใจหนึง่ ก็หวัน่ ไหวกับ 'บตุ รีขนุ นางต้องโทษ' ไปแล้ว แม้รวู้ า่ สถานะ
ที่ต่างกันและความบาดหมางระหว่างตระกูลจะท�ำให้พวกเขาไม่อาจลงเอยด้วยดีได้
แต่เขาไม่อาจกะเกณฑ์ใจตนเองได้เลย ยิ่งไม่อาจทนเห็นนางใกล้ชิดกับบุรุษอื่นได้
สุดท้ายแล้วผิงอวี้จะตัดสินใจกับความรักครั้งนี้อย่างไร จะคงสถานะเพียง
ขุนนางกับบุตรสาวขุนนางต้องโทษ หรือใกล้ชิดนางไปอีกขั้นหนึ่ง แล้วการเดินทาง
ครั้งนี้จะพบเจอเรื่องราวใดอีก ไปติดตามต่อกันได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

จะว่าอย่างไรดี นางเคยสัมผัสด้ามดาบซิว่ ชุนยามเขาพกพาติดกายอยูห่ ลายครัง้ ทุกครัง้ ล้วน
แข็งเหมือนเช่นด้ามดาบซิ่วชุนที่สัมผัสได้ในตอนนี้ แต่หากว่ากันถึงความหนาบางแล้ว ดูเหมือนจะ
แตกต่างออกไป
อย่างเช่นตอนที่หลบหนีการไล่ล่าของหลินจือเฉิง ด้ามดาบตรงขาของเขาที่นางไปแตะเข้า
อย่างไม่ได้ตั้งใจเหมือนจะหนากว่าด้ามดาบเล่มนี้ที่อยู่ตรงหน้าอยู่บ้าง
นางสับสน หรือว่าผิงอวี้จะมีอาวุธอื่นที่พกติดกาย
ผิงอวี้เห็นฟู่หลันหยาจับดาบซิ่วชุนเล่นอยู่นานแล้วทางหางตา ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร
เพียงคิดว่าเดิมทีเขาจะไปกินอาหารและหารือเรื่องธุระการงานกับหลี่โยวและประมุขหง ตอนนี้
กลับมาอยู่ที่ห้องพักของฟู่หลันหยา อีกสักครู่จะต้องส่งหลี่หมินไปแจ้งให้ทราบสักหน่อย พวกเขา
จะได้ไม่ต้องรอเก้อ
ใครเลยจะรู้ ผ่านไปสักพักแล้วฟูห่ ลันหยายังไม่มที ที า่ จะวางดาบซิว่ ชุนลง มือซ้ายก�ำด้ามดาบ
มือขวากลับท�ำท่าจรดนิว้ เป็นวงกลมแล้วเอียงศีรษะด้วยสีหน้าครุน่ คิด เหมือนก�ำลังเปรียบเทียบขนาด
อย่างจริงจัง
เขานึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ในทันที ใบหน้าพลันแดงก�่ำ ส�ำลักชาออกมา
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ฟู่หลันหยา	บุตรสาวของฟูป่ งิ เคยหมัน้ หมายกับบุตรชายคนโตของ
มหาบัณฑิตลู่เซิ่ง เป็นคนสุขุมใจเย็น
ผิงอวี	
้
บุตรชายคนเล็กของซีผงิ โหว ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญั ชาการ
หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ฉลาด เก่งเรื่องการต่อสู้
หวังหลิง	ขันทีขา้ งพระวรกายฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั ดูแลส�ำนักบูรพา
เจ้าเล่หม์ ากแผนการ มีเป้าหมายบางอย่างกับฟูห่ ลันหยา
หลี่หมิน	บุตรชายของอวิ๋นหยางป๋อ คอยจัดการงานต่างๆ ให้
ผิงอวี้ นับถือผิงอวี้เป็นทั้งเจ้านายและพี่ชายคนหนึ่ง
หลี่โยว	พี่ชายของหลี่หมิน สหายรักของผิงอวี้ มีต�ำแหน่งเป็น
แม่ทัพอู่เต๋อ
ฉินหย่ง	คุณหนูใหญ่สกุลฉิน มีตำ� แหน่งเป็นประมุขฉิน เบือ้ งหน้า
แต่งกายเป็นบุรุษ มีจิตใจผดุงคุณธรรม
เติ้งอันอี๋	คุ ณ ชายจวนหย่ ง อั น โหว คอยหาทางใกล้ ชิ ด กั บ
คณะเดินทางของผิงอวี้ ดูมีลับลมคมใน
ฉินเยี่ยนซู	คุณชายใหญ่สกุลฉิน มีต�ำแหน่งเป็นเจ้าส�ำนักฉิน
ชอบฟู่หลันหยา
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42
แม่นมหลินเห็นผิงอวีก้ ำ� ลังโกรธจัด เกรงว่าเขาจะท�ำร้ายฟูห่ ลันหยา
จึงไม่ยอมออกจากห้อง
แม้จะหน้าซีด น�้ำเสียงสั่นเครือ แม่นมหลินก็ยังอยากจะพูดขอร้อง
อีกสักสองสามประโยค
แต่เพิ่งจะอ้าปาก มือที่กุมดาบของผิงอวี้ก็ขยับอย่างฉับพลัน
ฟู่หลันหยาเห็นท่าไม่ดีก็ไม่ค�ำนึงถึงอะไรอีกแล้ว รีบคว้าข้อมือ
ผิงอวี้ที่กุมดาบไว้อย่างลนลานพลางร้องบอกแม่นมหลิน น�้ำเสียงร้อนใจ
"แม่นมไม่ต้องพูดอีก ออกไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะ"
แม่นมหลินมีหรือจะไม่รบั รูว้ า่ ดาบเล่มนัน้ ขยับเข้ามาประชิดตนเอง
นางตกใจกลัวจนปากซีด ในที่สุดก็เข้าใจว่านี่ไม่ใช่เวลาจะดึงดัน หันไป
มองฟู่หลันหยาน�้ำตาคลอ ค่อยๆ ปลีกตัวออกห่าง เดินออกจากห้องไป
พลางคอยหันมามองอย่างพะวักพะวน
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ฟู่หลันหยามองส่งแม่นมหลินออกไปจากห้อง ถอนหายใจโล่งอก
แต่กลับลืมหดมือกลับมา ยังคงจับข้อมือผิงอวีไ้ ว้ นางหันไปมองเขาอย่าง
เย็นชา "ใต้เท้าผิงพอใจแล้วหรือไม่ ต่อไปจะท�ำอะไรอีก"
จะท�ำอะไรอีก? ผิงอวี้ถลึงตาจ้องมองฟู่หลันหยา เห็นกันอยู่ว่านาง
หาทางซ่อนสิ่งของหลายต่อหลายครั้ง ยังจะท�ำมาเป็นย้อนถามเขาอีก
สตรีผู้นี้ฉลาดเกินไป ทั้งยังใจกล้า จึงได้เล่นลูกไม้ต่อหน้าเขา
หลายครั้งหลายหนเช่นนี้
ไม่รวู้ า่ นางถือดีอะไร หลังจากเขาค้นตัวไปสองรอบแล้ว นางก็ยงั คง
ท้าทายขีดจ�ำกัดความอดกลั้นของเขาครั้งแล้วครั้งเล่า
อันที่จริงหลังจากได้ระบายโทสะไปในตอนแรก ความหงุดหงิด
ของเขาก็ทุเลาลงบ้างแล้ว โดยเฉพาะตอนที่ได้ชักดาบจ่อคอแม่นมหลิน
เมื่อครู่นี้ พอได้เห็นความหวาดหวั่นพรั่นพรึงในแววตาของฟู่หลันหยา
อย่างชัดเจน เขาก็รู้สึกว้าวุ่นใจขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล ในชั่วขณะนั้น
เกิดความรู้สึกอยากจะอ่อนข้อให้นางเสียอย่างนั้น
ทว่าเพียงชัว่ พริบตา เมือ่ ผิงอวีเ้ หลือบไปเห็นผ้าห่มบนเตียงข้างหลังนาง
อย่างชัดเจน ผ้าผืนนัน้ มีสเี หลืองอมส้มดูสะดุดตาเป็นพิเศษ มันคอยทิม่ แทง
สายตาเขาอยู่ตลอดเวลา
ท�ำให้เขาพลอยนึกไปถึงท่าทางอันย�่ำแย่ของตนเองตอนที่เกือบจะ
ตกหลุมพรางการท�ำเสน่ห์ ความรู้สึกไม่พอใจตอนที่ได้เห็นนางป้อน
ยาถอนพิษให้ฉินเยี่ยนซู และยังท�ำให้นึกถึงความรู้สึกหงุดหงิดงุ่นง่าน
ที่ไม่อาจระบายกับใครได้ตลอดช่วงเช้านี้
เขารู้สึกได้รางๆ ว่าทุกครั้งที่มาระบายอารมณ์ต่อหน้าฟู่หลันหยา
8
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ก็เหมือนกับทุบลงไปในนุ่น ไม่เพียงไม่หายหงุดหงิด กลับจะท�ำให้ตนเอง
หงุดหงิดยิ่งกว่าเก่า
คิดถึงตรงนี้ผิงอวี้ก็ได้แต่ท�ำใจแข็ง ไม่ว่าอย่างไรคราวนี้เขาจะ
ไม่ให้นางหาทางหลบเลี่ยงได้อีก...คราวก่อนเป็นหนังสือ คราวนี้เป็น
ยาถอนพิษ คราวต่อไปใครจะรู้ว่านางแอบซ่อนของสิ่งใดไว้อีก!
เขาค่อยๆ ดึงมือนางที่จับข้อมือตนเองออกไปอย่างเย็นชา หันหลัง
เดินห่างจากขอบเตียงแล้วหันไปมองรอบๆ ตัง้ ใจว่าจะไปค้นด้านหลังฉาก
บังลมก่อน ค่อยให้นางไปอยูห่ ลังฉากอันนัน้ จากนัน้ สัง่ ให้ถอดเสือ้ ผ้าออก
ทีละชิ้น แล้วยื่นออกมาให้เขาตรวจดูจากด้านหลังฉากบังลม
อย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่นางรนหาที่เอง นางจะร้องไห้หรือจะโวยวาย
ก็ช่าง ล้วนแต่ไม่อาจโทษเขาได้
ฟู่หลันหยาเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้เขายังวางท่าข่มขู่ใช้อ�ำนาจ ต่อมาจู่ๆ
ก็เดินออกห่างจากข้างเตียง ดูจากสายตาเขาที่กวาดมองส�ำรวจไปทั่ว
ไม่รู้เลยว่าเขาตั้งใจท�ำสิ่งใด นางอดรู้สึกใจเต้นไม่เป็นส�่ำไม่ได้ จึงมอง
ตามเขาไปแล้วเรียกถาม "ใต้เท้าผิง?"
ผิงอวี้ไม่ตอบ กวาดมองไปไม่เพียงไม่เห็นฉากบังลม กลับเห็น
กระดาษเคลือบน�้ำมันห่อหนึ่งวางไว้บนโต๊ะแทน ไม่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนก็รู้
ได้วา่ เป็นยาของฉินเยีย่ นซูทมี่ อบให้นาง เขาอดรูส้ กึ เจ็บแปลบในใจไม่ได้
จึงชะงักเท้าแล้วยิ้มหยัน "นี่เป็นยาที่เจ้าส�ำนักฉินให้เจ้ามามิใช่หรือ ไย
ไม่รีบทาให้เร็วๆ เล่า"
พูดจบผิงอวี้ก็เงียบไปพักหนึ่ง โมโหตนเองว่าเหตุใดต้องถามให้
มากความ พานให้ยิ่งรู้สึกอึดอัดว้าวุ่นใจ ฟู่หลันหยาจะใช้ยานี้หรือไม่
9
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ข้าไม่ได้ใส่ใจเสียหน่อย
ผิงอวี้ท�ำทีเป็นไม่แยแสยานั้น แล้วเดินไปที่ด้านหลังเตียง
แม้คฤหาสน์หลังนี้จะเป็นของเขา แต่เขากลับไม่เคยมาพักเลย
สักครั้ง ที่นี่กว้างขวาง เดินวนอยู่สักพักแล้วก็ยังหาฉากบังลมไม่พบ
ไหนเลยจะรู้ เขาเพิ่งพูดจบ ฟู่หลันหยาก็ค่อยนึกขึ้นได้ว่าตนเอง
ยืนนานเกินไปจนเริ่มรู้สึกเจ็บเล็กน้อยที่ข้อเท้า เห็นผิงอวี้ไม่สนใจ นางจึง
เกาะเตียงแล้วค่อยๆ นั่งลง
ได้ยนิ ผิงอวีพ้ ดู ถึงยาทา นางก็นกึ อยากใช้ขนึ้ มาครามครัน อยากให้
เขาเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นแทบแย่อยู่แล้ว ไม่สนใจด้วยซ�้ำว่าน�้ำเสียงที่
แฝงอาการเย้ยหยันของเขามีสาเหตุจากเรื่องใด นางเพียงตอบด้วย
น�ำ้ เสียงเรียบๆ ว่า "ตอนนีข้ า้ ใช้แต่ยาทาของท่านหมอหลิวจากเมืองลิว่ อัน
เท่านั้น ยาดีมากทีเดียว ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาอื่นเลย"
ตอนนี้ผิงอวี้หาฉากบังลมพบแล้ว มันอยู่ในห้องอุ่น* ด้านหลังเตียง
ก�ำลังจะบังคับให้ฟู่หลันหยาไปที่ด้านหลังฉากบังลม พอได้ยินนางพูด
ก็ถึงกับชะงักไปครู่หนึ่ง
นิง่ เงียบไปครูใ่ หญ่ แม้เขาไม่อยากจะพูดเรือ่ งนีต้ อ่ แล้วแต่กอ็ ดไม่ได้
จึงถามอย่างเย็นชา "ตอนใกล้จะตายเขายังไม่ลืมเอายามาให้เจ้า ถ้าเจ้า
ไม่ใช้ เจตนาดีของเขามิใช่เสียเปล่าหรือ"
แม้ฟู่หลันหยาจะไม่เห็นสีหน้าผิงอวี้ แต่นางได้ยินน�้ำเสียงถากถาง
ของเขาอย่างชัดเจน จึงรู้สึกงงงันด้วยไม่รู้ที่มาที่ไป "ในการเดินทางครั้งนี้
มีผคู้ ดิ ร้ายมากเหลือเกิน ทัง้ ยังคอยสรรหาวิธกี ารต่างๆ มาใช้ไม่รจู้ กั เลิกรา
* ห้องอุ่น หมายถึงห้องเล็กๆ ที่กั้นแยกไว้ส�ำหรับวางเตาผิงไฟและเตียงเตาเพื่อให้ความอบอุ่น
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ไม่ว่าเขาจะจริงใจเพียงใดข้าก็ไม่กล้าไว้ใจ เจ้าส�ำนักฉินอาจเป็นคนดี
แต่ถ้ายานั้นไม่ได้ผ่านการตรวจสอบก่อน ข้าก็ไม่กล้าใช้"
เดิมทีผิงอวี้ก็รู้สึกว่าความโกรธเกรี้ยวในใจก่อนหน้านี้ลดลงไป
ไม่น้อยแล้ว แต่พอได้ยินนางบอกว่า 'เจ้าส�ำนักฉินอาจเป็นคนดี' ก็รู้สึก
รวดร้าวใจขึน้ มาอีก จึงประชดประชัน "เจ้าเอายาถอนพิษทีอ่ ตุ ส่าห์ซอ่ นไว้
กับตัวตลอดทางมารักษาเขา ก็แสดงว่าไว้ใจเขาแล้วนี่ ไยต้องพูดถึงเรื่อง
ไว้ใจหรือไม่ไว้ใจกันอีก"
ฟู่หลันหยากระตุกมุมปาก "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ไม่ว่าใคร
ก็คงไม่อาจนิ่งดูดายปล่อยให้คนตายโดยไม่ช่วยเหลือแน่ ข้าช่วยเขา
เป็นเรื่องของคุณธรรม ไม่เกี่ยวกับเรื่องไว้ใจหรือไม่ไว้ใจเสียหน่อย เขา
ไม่ได้มคี วามมุง่ หมายใดก็ดไี ป แล้วถ้าเขาเป็นคนดีจริงๆ หากต้องตายไป
มิเท่ากับตายอย่างไม่เป็นธรรมหรือ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าข้าเองก็ไม่ได้เชือ่ มัน่
ในตัวยาถอนพิษ คิดแค่ว่าลองใช้ดู เผื่อจะช่วยชีวิตเขาได้เท่านั้นเอง"
ผิงอวี้นิ่งอึ้ง ผ่านไปครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่า "เหตุใดเจ้าจึงกล้าใช้ยาของ
ท่านหมอหลิวเล่า ไม่กลัวข้าจะวางยาเจ้าหรือ"
ฟูห่ ลันหยามองปลายเตียง สีหน้าประหลาดใจ ข้ามีทางเลือกด้วยหรือ
ไม่ตอ้ งพูดถึงเลยว่าอาหารสามมือ้ ต่อวันล้วนต้องให้เขาจัดหามาให้ ตอนที่
อยู่ร่วมห้องกันทุกวัน ผิงอวี้ย่อมมีโอกาสเป็นร้อยเป็นพันครั้งที่จะลงมือ
"ถ้าพวกท่านจะท�ำร้ายข้า ก็คงลงมือไปแล้วตัง้ แต่ตอนทีอ่ ยูเ่ มืองชวีจงิ้
ไยต้องรอจนพบเจอศัตรูรา้ ยกาจมากมายเช่นนีแ้ ล้วค่อยแสร้งลงมือด้วยเล่า"
นางเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่าง "ลองถามใจข้าเองดูแล้ว ยามนี้
นอกจากใต้เท้าผิง ข้าก็ไม่กล้าไว้ใจใครทั้งสิ้น"
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อันที่จริงยังมีอีกประโยคที่นางไม่ได้พูดออกมา...
ผิงอวี้ไม่เคยปิดบังท่าทีรังเกียจที่มีต่อข้ามาก่อน ดังนั้นย่อมไม่คิด
จะหาทางหลอกลวงข้าเพื่อให้เชื่อใจเป็นแน่ เนื่องจากเขาท�ำทุกสิ่งอย่าง
เปิดเผยเช่นนี้ นางจึงไม่จ�ำเป็นต้องคอยระแวดระวังอยู่ตลอดเวลา
อย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเมื่อสักครู่ ไม่เพียงแค่เขาบุกเข้ามาท�ำท่า
โมโหโกรธเกรีย้ วเท่านัน้ แต่ยงั เอาดาบมาขู่ ร�ำ่ ร�ำ่ จะสังหารแม่นมของนาง
อีกด้วย เห็นได้ชัดว่ากลัวนางจะมีความรู้สึกดีๆ ให้กับเขา
ผิงอวี้ได้ยินค�ำพูดนี้ก็ยืนนิ่งไม่พูดอะไรอยู่เป็นนาน ค�ำพูดของนาง
ประหนึ่งสายลมแผ่วเบาพัดพาเข้าสู่ในอก เพียงครู่เดียวก็หอบเอาความ
หงุดหงิดกลัดกลุม้ ทีส่ ะสมอยูใ่ นใจของเขาให้กระจัดกระจายไปได้ไม่นอ้ ย
น�้ ำ เสี ย งของนางยั ง แฝงด้ ว ยความเย็ น ชาเรี ย บเฉย เขาจึ ง รู ้ ว ่ า
การกระท�ำของตนเองเมื่อครู่นี้ท�ำให้นางเจ็บแค้นเสียแล้ว จึงอดจะ
นึกเสียใจไม่ได้
ยิ่งมานึกถึงสิ่งที่ตนเองจะท�ำต่อไปก็ใจหายวาบทันที ถ้าบังคับจะ
ค้นตัวนางให้ได้ จะไม่กลายเป็นท�ำให้นางรังเกียจเขาหนักขึ้นอีกหรือ
เขาย่อมไม่กลัวว่านางจะรังเกียจ แต่ถา้ นางเกิดรูส้ กึ ขยะแขยงในตัวเขา
เพราะเรือ่ งนี้ ระหว่างการเดินทางต่อจากนีน้ างคงไม่ยอมให้ความร่วมมือ
อีกต่อไป นั่นจะไม่ยิ่งยุ่งยากมากกว่าเดิมหรือ
ไฉนต้องบีบให้นางสิ้นไร้หนทางด้วยเล่า
คิดมาถึงตรงนีเ้ ขาก็ทำ� เป็นกระแอมกระไอ แล้วเดินออกมาช้าๆ จาก
ด้านหลังเตียง
ฟู่หลันหยาได้ยินเสียงเขาเดินออกมาก็รู้ว่าต้องลุกแล้ว แต่เรื่อง
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เมื่อคืนท�ำให้นางรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากเกินไป ประกอบกับเมื่อครู่นี้ถูก
ผิงอวีต้ ะคอกจนตกอกตกใจ เวลานีส้ องขาจึงอ่อนยวบ จ�ำต้องนัง่ อยูท่ เี่ ตียง
อีกครู่หนึ่ง รอจนอาการวิงเวียนค่อยๆ ดีขึ้นบ้างก็เห็นผิงอวี้เดินมา นางจึง
เม้มปากเอ่ยว่า "ขออภัยด้วย ข้ารูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบาย ลุกไม่ขนึ้ จริงๆ ถ้าใต้เท้าผิง
อยากให้ข้าลุกขึ้นก็โปรดให้ข้านั่งพักสักครู่เถอะ"
ผิงอวีเ้ ห็นสีหน้าของนางดูซดี ขาวอยูบ่ า้ ง ความรูส้ กึ เสียใจทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ก็ยงิ่ ทบทวี เขาจึงวางสีหน้าไม่ถกู อยูบ่ า้ ง แล้วบอกให้นางนัง่ ลง มองดูนาง
พลางพูดขึ้นว่า "ข้าขอถามเจ้าอีกครั้ง ในตัวเจ้ายังเก็บซ่อนสิ่งอื่นไว้อีก
หรือไม่"
ตลอดมาฟูห่ ลันหยาเป็นคนทีอ่ า่ นความคิดคนได้จากน�ำ้ เสียง พอได้ยนิ
เขาถามเช่นนี้ก็ตกใจ
แม้ไม่ทราบว่าเหตุใดจูๆ่ ผิงอวีจ้ งึ ยอมปล่อยให้เรือ่ งนีผ้ า่ นไป แต่นาง
ไม่ยอมพลาดโอกาสอันหาได้ยากนี้แน่ๆ จึงรีบส่ายหน้า "ของทั้งสองสิ่ง
เป็นของที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้ ข้าหวงแหนมากจึงได้แอบซ่อนไว้ นอกจาก
สองสิ่งนี้แล้วก็ไม่ได้ซ่อนสิ่งใดไว้อีก" นางพยายามพูดด้วยน�้ำเสียงจริงใจ
อย่างที่สุด
ผิงอวีจ้ อ้ งมองนาง ผ่านไปพักใหญ่จงึ ค่อยพยักหน้า "ก็ได้ ข้าจะลอง
เชื่อเจ้าอีกสักครั้ง ถ้ามีคราวหน้าอีก ข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่ ตอนนี้ข้ายังมี
เรื่องอื่นต้องไปท�ำ รอให้ข้ากลับมาคืนนี้ก่อน ยังมีเรื่องจะถามจากเจ้าอีก
เจ้าควรรู้ไว้ว่าถ้าอยากจะสืบให้รู้โดยเร็วว่าเหตุใดนิกายเจิ้นหมัวและ
กลุ่มอื่นๆ ถึงได้จ้องจะเล่นงานเจ้า ทางที่ดีเจ้าควรจะบอกทุกอย่างกับข้า
โดยไม่ปิดบังอ�ำพราง และอย่าได้หาทางเล่นลูกไม้อีกเป็นอันขาด"
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ฟู่หลันหยาเป็นคนฉลาดหลักแหลม นางย่อมฟังความนัยจาก
ค�ำพูดของเขาออก จากเมือ่ ก่อนทีเ่ อาแต่บอกว่าอยากเล่นงานส�ำนักบูรพา
แทบแย่ กลับเปลี่ยนเป็นอยากสืบหาสาเหตุที่คนเหล่านั้นจ้องจะเล่นงาน
นาง
ฟู่หลันหยาประหลาดใจ หรือเพราะผิงอวี้เองก็พลาดท่าให้นิกาย
เจิ้นหมัวหลายต่อหลายครั้ง เขาจึงพลอยเกลียดนิกายเจิ้นหมัวไปด้วย
อย่างนั้นหรือ อืม ดูจากนิสัยของเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้
แม้ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากสาเหตุใด แต่ในเมื่อเขา
ยอมท�ำมากกว่าการหาทางจับผิดเพือ่ เล่นงานหวังหลิง มาเป็นการสืบสวน
เรื่องของคนเหล่านั้นที่จ้องจะเล่นงานนางแทน ส�ำหรับนางที่ตกอยู่ใน
สถานการณ์ล�ำบากตอนนี้ นับว่ามีแต่ข้อดีทั้งสิ้น
คิดได้เช่นนี้ ความรู้สึกเคียดแค้นเมื่อครู่ที่จู่ๆ ถูกเขาอาละวาดใส่
ก็ลดลงไปไม่น้อย นางรีบพยักหน้าแล้วยิ้มน้อยๆ "ใต้เท้าผิงวางใจเถอะ
ข้าจะไม่ปิดบังเรื่องใดอีก"
ผิงอวี้มองดูฟู่หลันหยาเงียบๆ อยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงเดินออกห่างจาก
ข้างเตียงไปที่หน้าประตู เปิดประตูเดินออกจากห้องไป
แม่นมหลินยืนกระสับกระส่ายอยูห่ น้าประตู ได้ยนิ ผิงอวีอ้ อกมาแล้ว
ก็ตกใจจนรีบยืนหลบเข้าข้างทาง
ผิงอวี้เดินผ่านนางไป ไม่หันมามองด้วยซ�้ำ
ตอนแรกแม่นมหลินยังไม่กล้าท�ำอะไรบุม่ บ่าม รอจนผิงอวีเ้ ดินออกไป
จนพ้นเรือนแล้ว นางจึงค่อยวิง่ เข้าไปในห้องอย่างร้อนใจ ในใจว้าวุน่ ยิง่ นัก
ไม่รู้เลยว่าเมื่อครู่นี้ตอนที่อยู่ในห้องผิงอวี้ได้ทุบตีหรือด่าทออะไรคุณหนู
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ของนางบ้าง หรือเขาจะ...
แต่พอแม่นมหลินเงยหน้าขึน้ มองก็เห็นฟูห่ ลันหยานัง่ อยูท่ ขี่ อบเตียง
อย่างเรียบร้อย แม้สหี น้าจะไม่คอ่ ยดีนกั ทว่าไม่ได้ดโู กรธขึง้ หรือเจ็บช�ำ้ ใจ
นางจึงรีบเดินเข้าไปหา มองส�ำรวจอีกฝ่ายอย่างละเอียด แล้วเอ่ยขึน้ อย่าง
ระมัดระวัง "คุณหนู เมื่อครู่นี้ใต้เท้าผิงเขา..."
ฟูห่ ลันหยาส่ายหน้าด้วยท่าทางเหน็ดเหนือ่ ย ปลอบนางด้วยน�ำ้ เสียง
อ่อนโยน "เขาถามข้าสองสามเรื่องเท่านั้น ไม่ได้ท�ำอะไรเลย"
แม่นมหลินเห็นเสื้อผ้าฟู่หลันหยายังเรียบร้อยดี และไม่เหมือน
พยายามข่มกลัน้ ความเจ็บใจไว้กว็ างใจ แต่หวนนึกถึงท่าทางเกรีย้ วกราด
ของผิงอวีเ้ มือ่ ครูน่ ตี้ อนทีเ่ ข้ามาในห้องก็ยงั ตกใจไม่หาย "ใต้เท้าผิงไม่ซกั ไซ้
เอาความที่คุณหนูแอบซ่อนของไว้กับตัวแล้วหรือเจ้าคะ"
ฟูห่ ลันหยาเหน็ดเหนือ่ ยทัง้ กายใจนานแล้วจึงล้มตัวลงนอน หลับตา
ตอบไปว่า "คงระงับไว้ชวั่ คราวไม่สบื สาวราวเรือ่ งแล้ว แม่นมเองก็เหนือ่ ย
มิใช่หรือ ในเมื่อเขาไปแล้ว แม่นมก็นอนพักผ่อนกับข้าสักพักเถอะ"
ใครเลยจะรู้ สองนายบ่าวเพิ่งล้มตัวลงนอนได้ไม่นานก็มีคนรับใช้
มาแจ้งที่ด้านนอก "คุณชายมีค�ำสั่งมา บอกว่าที่เรือนหลังนี้ยังมีพิษงู
หลงเหลืออยู่ จึงให้พวกบ่าวมาพาท่านทั้งสองไปพักเรือนที่อยู่ด้านข้าง
ตอนนี้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านทั้งสองย้ายไปพักอีกเรือนด้วย"
ฟูห่ ลันหยากับแม่นมหลินแปลกใจมาก แม้กอ่ นหน้านีภ้ ายในลานเรือน
จะเละเทะจนมีสภาพดูไม่ได้ แต่ตอนนีเ้ ก็บกวาดจนสะอาดเรียบร้อย แทบ
ไม่เกี่ยวอะไรกับภายในห้องพักเลย ทุกอย่างยังเรียบร้อยดี เหตุใดจึงต้อง
เปลีย่ นเรือนทีพ่ กั ด้วยเล่า แต่ในเมือ่ เป็นค�ำสัง่ ของผิงอวี้ พวกนางก็ไม่กล้า
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ต่อรอง จึงเก็บเสื้อผ้าข้าวของที่น�ำติดตัวมา แล้วเดินตามคนรับใช้ไปยัง
เรือนเล็กๆ อีกแห่งหนึ่ง
พอเข้ามาในเรือน เห็นบนเตียงเปลีย่ นผ้าปูนอนใหม่เอีย่ ม สองนาย
บ่าวเหน็ดเหนือ่ ยจึงไม่คดิ อะไรให้มาก เก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วก็เข้านอน
ผิงอวี้มาถึงห้องหนังสือนอก หลี่โยวก�ำลังนั่งเขียนจดหมายอยู่
หลังโต๊ะ
เห็นเขามาหา หลี่โยวก็วางพู่กันลง ยิ้มให้แล้วว่า "ไม่เห็นหน้าเจ้า
ตั้งแต่เช้าแล้ว ไปที่ใดมา"
พูดจบหลีโ่ ยวเห็นสีหน้าผิงอวีแ้ ม้จะไม่ได้ยมิ้ แต่กด็ อู อ่ นโยนลงมาก
จึงมองเขาด้วยความแปลกใจ "เจ้าดื่มสุราเคล้านารีในหอคณิกามา
หรื อ ไร ตอนที่ อ อกไปยั ง หน้ า ด� ำ คร�่ ำ เครี ย ดแทบดู ไ ม่ ไ ด้ ตอนนี้ ก ลั บ
หน้าระรื่นเสียอย่างนั้น"
ผิงอวีก้ ลับมาตีหน้าขรึมดังเดิม นิว่ หน้าเอ่ยว่า "ตอนนีย้ งั มีเรือ่ งส�ำคัญ
ต้องท�ำ ไม่มีเวลามาตีฝีปากกับเจ้า"
พูดจบก็สั่งให้คนรับใช้เรียกตัวพวกสวี่เฮ่อเข้ามา แล้วเริ่มสอบถาม
สิ่งที่ผู้คุมกฎซ้ายเปิดปากสารภาพเมื่อคืนอย่างละเอียด
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43
พอสวี่เฮ่อกับหลินเหวยอันเข้ามา ผิงอวี้ก็ถามว่า "เมื่อคืนสอบสวน
ได้ความอะไรมาบ้าง"
สวี่เฮ่อหยิบกระดาษจดปึกหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ แล้วยื่นส่งให้
ผิงอวี้ "ผู้คุมกฎซ้ายเจ้าเล่ห์กลับกลอกนัก คอยพูดลวงพวกข้าน้อย พอ
ลงทัณฑ์ทรมานแล้วจึงค่อยรู้จักอ่อนข้อลงบ้าง แต่น่าเสียดาย เพิ่งจะ
เริ่มสอบก็ถูกฝูงงูของนิกายเจิ้นหมัวก่อกวนเข้าเสียก่อน จึงไม่ทันได้
สอบสวนต่อขอรับ"
ผิงอวี้รับกระดาษปึกนั้นมา กวาดตาอ่านคร่าวๆ ทั้งหมด หัวคิ้วก็
ขมวดมุ่น
สวี่เฮ่อเหลือบเห็นสีหน้าผิงอวี้ก็รีบรายงานต่อ "ตามที่ผู้คุมกฎซ้าย
ให้การ เหตุทพี่ วกเขานิกายเจิน้ หมัวต้องการจะจับตัวบุตรีขนุ นางต้องโทษ
ให้ได้ก็เพราะในมือพวกเขามีของสิ่งหนึ่ง ถ้าขาดบุตรีขุนนางต้องโทษ
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ในฐานะตัวเร่งยาไป ของสิ่งนั้นก็เท่ากับเป็นเพียงเศษเหล็กเท่านั้น ตามที่
นางบอกมา ถ้าอยากจะใช้งานสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องหา
สิ่งต่างๆ ที่เหลือมาให้ครบ แต่น่าเสียดาย เพราะการต่อสู้นองเลือด
เมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ น ท�ำให้ของสิง่ นัน้ โชคร้ายถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วน นอกจาก
ส่วนทีห่ วังหลิงและนิกายเจิน้ หมัวแย่งชิงมาได้ฝา่ ยละส่วนแล้ว ทีเ่ หลืออีก
สามส่วนกลับไม่รู้ว่าตกไปอยู่ในมือของผู้ใดบ้าง"
"ยีส่ บิ ปีกอ่ น? การต่อสูน้ องเลือด?" หลีโ่ ยวรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ ในยุทธภพ
ละเอียดลอออย่างยิ่ง ทว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน จึงงงงันไม่รู้เหนือ
รู้ใต้ไปชั่วขณะ "นางบอกหรือไม่ว่าเอาสิ่งนี้มารวมกันเพื่อจะใช้ท�ำสิ่งใด"
สวี่เฮ่อส่ายหน้า เอ่ยว่า "ตอนนั้นแม้ว่านางจะถูกทรมาน แต่กลับ
ยืนกรานว่าหวังหลิงเองก็รู้เรื่องไม่น้อยไปกว่านาง ให้ข้าน้อยมาเรียน
ใต้เท้าว่าแทนที่จะมาบีบคั้นเอากับนิกายเจิ้นหมัว มิสู้ให้ท่านคิดหาทาง
ว่าจะเล่นงานไอ้แก่หวังหลิงอย่างไรเสียดีกว่า เขานั่นแหละที่เป็นตัวการ
ที่แท้จริง เวลานั้นข้าน้อยก�ำลังทรมานเพื่อจะสอบสวนเอาความต่อ ฝูงงู
ของนิกายเจิ้นหมัวก็บุกเข้ามาในลานเรือนพอดี"
แล้วรายงานอีกว่า "ใต้เท้า ค�ำให้การของผู้คุมกฎซ้ายทั้งหมด
ข้าน้อยคัดลอกลงในกระดาษแล้ว"
ผิงอวีน้ งิ่ เงียบอึดใจหนึง่ น�ำกระดาษไปวางไว้บนโต๊ะ มองดูพวกเขา
พลางเอ่ยว่า "ข้าเข้าใจแล้ว เมื่อคืนเหน็ดเหนื่อยกันมาก พวกเจ้าไป
พักผ่อนก่อน เรื่องอื่นค่อยมาหารือกันภายหลัง"
"ขอรับ" ทั้งสองถอยออกจากห้องไป
หลี่ โ ยวลุ ก ขึ้ น ยื น เอามื อ ไพล่ ห ลั ง เดิ น กลั บ ไปกลั บ มาในห้ อ ง
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หลายก้าว แล้วหันไปมองผิงอวี้อย่างงุนงงสงสัย "ของใดกันที่ชักน�ำให้
คนมากมายเพียงนี้มายื้อแย่ง ค�ำพูดนางจริงกี่ส่วนเท็จกี่ส่วนกันแน่"
ผิงอวี้นิ่งเงียบนานเป็นพักใหญ่ แล้วจึงพูดขึ้น "ไม่ว่าจริงหรือเท็จ
ระหว่างการเดินทางครั้งนี้ คนหลายกลุ่มที่ปรากฏตัวออกมาสร้างความ
เดือดร้อนให้บตุ รีขนุ นางต้องโทษก็มใิ ช่เรือ่ งเท็จแน่นอน นอกจากส�ำนักบูรพา
กับนิกายเจิน้ หมัวแล้วยังมีพรรคตงเจียว ดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ ต่อไป
จะยังมีอีกหลายกลุ่มปรากฏตัวออกมาอีก"
พอนึกถึงเติ้งอันอี๋ จู่ๆ ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจผิงอวี้ ที่เติ้งอันอี๋
สามารถโน้มน้าวให้พรรคตงเจียวร่วมมือกับเขาวางกับดักได้ คงเป็นเพราะ
ในมือเขาเองก็มี 'สิ่งล�้ำค่า' ด้วยใช่หรือไม่ มิเช่นนั้นจะอธิบายการกระท�ำ
ของเขาตลอดการเดินทางครั้งนี้ได้อย่างไร
แต่ผิงอวี้ก็รู้ดีว่าแม้ทั้งหลี่โยวและตัวเขาเองจะมีแหล่งข่าวที่กว้าง
และหลากหลายซับซ้อน ทว่ากลับไม่เคยได้รับรู้เรื่องที่ชาวยุทธ์เรียกว่า
'การต่อสูน้ องเลือดเมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ น' เลย อีกทัง้ พรรคตงเจียวและพรรคอืน่ ๆ
ก็หายหน้าไปจากยุทธภพยาวนานถึงยี่สิบปีแล้ว ดูจากอายุของเติ้งอันอี๋
อีกฝ่ายไปล่วงรู้ข่าวลึกลับอันเก่าแก่นี้มาจากที่ใดกันแน่
จู่ๆ หลี่โยวก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงหยุดเดิน บอกด้วยท่าทางครุ่นคิด
"มาลองคิดดู ถ้าสิง่ ทีผ่ คู้ มุ กฎซ้ายพูดมาเป็นความจริง การทีพ่ รรคตงเจียว
ยอมปรากฏตัวขึ้นในยุทธภพอีกครั้ง อยู่ห่างไกลกันนับพันหลี่ยังอุตส่าห์
มาระรานบุตรีขนุ นางต้องโทษ เป็นไปได้มากทีใ่ นมือพวกเขาจะมีสงิ่ ล�ำ้ ค่า
หายากนั้นอยู่สักชิ้น ที่น่าแปลกก็คือเติ้งอันอี๋ใช้วิธีการใดจึงยุให้พรรค
ตงเจียวมาร่วมมือด้วยได้ เจ้าว่าคนจ�ำพวกคุณชายชั้นสูงอย่างเขา จู่ๆ
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มาร่วมมือกับคนในยุทธภพ ที่แท้มีความมุ่งหมายใดกันแน่"
ผิงอวี้หวนนึกถึงเหตุการณ์ที่พรรคตงเจียวบุกจู่โจมโรงเตี๊ยมคืนนั้น
หยิบกระดาษปึกนัน้ ออกมากางออกอ่านอีกครัง้ พลางว่า "ไม่วา่ เขาคิดจะ
ฉวยโอกาสช่วงชุลมุน หรือตัวเขาเองก็มีของล�้ำค่าอยู่ในมือด้วยส่วนหนึ่ง
คราวก่อนเจ้าก็เคยบอกมิใช่หรือ แม้พรรคตงเจียวจะแทบไม่ปรากฏตัว
ออกมา แต่ในอดีตก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมอ�ำมหิต ไม่มีเรื่องชั่วใด
ที่ไม่เคยท�ำ ดูจากที่พวกเขามีก�ำลังกล้าแข็งถึงเพียงนี้ ย่อมไม่น่าจะยอม
ให้ใครมาสั่งการได้ดังใจ แต่ตอนที่จู่โจมโรงเตี๊ยมคืนนั้น พอเหล่าชาว
พรรคตงเจียวถูกจับได้ก็ล้วนมีอาการพิษก�ำเริบจนตายกันหมด ไม่เหลือ
ผู้ใดรอดชีวิตแม้แต่รายเดียว แต่องครักษ์ใต้บังคับบัญชาของเติ้งอันอี๋
จากจวนหย่งอันโหวกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย จากเรื่องนี้จะ
เห็นได้ว่าพรรคตงเจียวกลายเป็นหมากในมือของเติ้งอันอี๋แล้วตั้งแต่แรก
ส่วนจะเป็นด้วยเหตุผลกลใดกลับไม่อาจรู้ได้ แต่พอจะสรุปได้ว่าของ
สิ่งนั้นอาจตกมาถึงมือเติ้งอันอี๋แล้วก็เป็นได้"
"เจ้าจะบอกว่าเติ้งอันอี๋ก็มีของสิ่งนั้นด้วย?" หลี่โยวย้อนถามอย่าง
ประหลาดใจ ตลอดมาเขามักรูใ้ จผิงอวี้ เพียงชัว่ พริบตาจึงนึกออกถึงความ
ซับซ้อนซ่อนเงื่อนของเรื่องนี้ได้อย่างกระจ่างแจ้ง
ผิงอวีย้ กมุมปาก ทิง้ กระดาษกลับลงไปบนโต๊ะ เอนหลังพิงพนักเก้าอี้
แล้วเอ่ยว่า "ไม่รวู้ า่ ในมือเขามีของสิง่ นัน้ กีส่ ว่ นกันแน่ ถ้ามีอยูส่ ว่ นหนึง่ ก่อน
แล้วตั้งแต่ก่อนจะได้แรงสนับสนุนจากพรรคตงเจียว รวมกับส่วนหนึ่งที่
ได้จากพรรคตงเจียว เช่นนั้นก็มีสองส่วนแล้ว หรือต่อให้เพิ่งได้ชิ้นแรก
มาจากพรรคตงเจียว เพือ่ จะได้ครอบครองส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือ ต่อไปเกินครึง่
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เขาจะต้องขอติดตามไปด้วย ย่อมไม่ยอมรามืออย่างแน่นอน"
หลีโ่ ยวเดาะลิน้ พลางกล่าวว่า "มองไม่ออกเลยว่าเติง้ อันอีผ๋ มู้ ที า่ ทาง
ดุจคุณชายผู้สง่างามอบอุ่นอ่อนโยนเรียบร้อยมีมารยาท แท้ที่จริงกลับ
เจ้าเล่ห์เพทุบายไม่เบาเลยทีเดียว"
ดูเหมือนเขาจะนึกอะไรขึน้ ได้อกี จึงทอดถอนใจคล้ายแสร้งท�ำ "ผิงอวี้
เจ้าว่าหลายปีมานี้ ในเมืองหลวงมีคนชั้นสูงจากตระกูลใดบ้างที่ไม่ได้
ยึดถือเติ้งอันอี๋เป็นแบบอย่างอันดีงามไว้สั่งสอนบุตรหลาน ต่างพากัน
บอกว่าเขาทัง้ อ่อนโยนและโอบอ้อมอารี สง่างามสุภาพน่าเทิดทูน เรียกได้วา่
เป็นต้นแบบของลูกหลานแห่งเมืองหลวง โดยเฉพาะผู้อาวุโสตระกูลข้า
มักชอบเอาข้าไปเปรียบกับเจ้าหนุ่มนั่น บอกว่าที่เหมือนกันก็แค่เป็น
บุตรหลานบ้านแม่ทัพ แต่หลานของนางกลับไม่อ่อนน้อมมีวินัย ท�ำตัว
ไม่ต่างจากลิงค่าง ส่วนเติ้งอันอี๋นั้นดีงามราวกับเทพบุตรบนฟ้าที่หามิได้
ในใต้หล้า"
ผิงอวีเ้ หลือบมองหลีโ่ ยว แม้นำ�้ เสียงจะมีแววกระทบกระเทียบอยูบ่ า้ ง
แต่สหี น้าอีกฝ่ายกลับไม่ดเู หมือนขุน่ ใจ เขาจึงหวนนึกถึงฮูหยินผูเ้ ฒ่าผูเ้ ป็น
มารดาของอวิ๋นหยางป๋อ แม้คนผู้นั้นจะขี้โมโหอยู่บ้าง แต่ก็รักใคร่เอ็นดู
หลานชายคนรองอย่างหลี่โยวมากที่สุด จึงรู้ว่าที่อีกฝ่ายพูดเช่นนี้ก็แค่จะ
เย้าท่านย่าผู้ชราของตนเองเท่านั้น
หลีโ่ ยวยังพูดต่อ "แต่จะว่าไปก็แปลก ตัง้ แต่ได้รจู้ กั เติง้ อันอี๋ ข้าก็รสู้ กึ
ไม่ถกู ชะตากับเจ้านีเ่ ลย เรือ่ งตอนยังเด็กก็ชา่ งเถอะ ข้าจ�ำได้วา่ มีอยูป่ หี นึง่
ที่เขาล้มป่วยหนัก ต้องนอนซมกับเตียงอยู่นานสามเดือน พอหายดีแล้ว
กลับดูผิดแปลกไปจากเดิมไม่น้อย ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่น พอพวกเรา
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เหล่าคุณชายมารวมตัวกันเล่นเตะลูกหนังหรือขีม่ า้ มีคราวใดบ้างทีไ่ ม่เล่นกัน
อย่างสนุกสุดเหวีย่ ง มีเพียงเขาทีว่ างท่าเคร่งขรึมเกินวัยตัง้ แต่อายุยงั น้อย
คอยระวังตัวส�ำรวมกายวาจาอยูต่ ลอดเวลา ราวกับเกรงว่าใครจะจับผิดเขา
ได้อย่างไรอย่างนั้น ข้าเห็นแล้วยังเหนื่อยแทน"
ผิงอวี้ไม่พูดอะไร ตอนเด็กๆ แม้เขาจะได้เล่นสนุกกับลูกหลานบ้าน
สกุลเติ้งอยู่บ่อยครั้ง แต่เติ้งอันอี๋กลับชื่นชอบการอ่านหนังสือและบทกวี
ไม่เหมือนเขาที่ชอบควงหอกร�ำกระบอง ไม่เคยเกียจคร้านหย่อนยาน
แม้สกั ชัว่ เค่อเดียว ดังนัน้ เขาจึงได้เล่นกับบุตรคนโตกับคนทีส่ ามมากกว่า
ส่วนเรื่องเติ้งอันอี๋ล้มป่วยตามที่หลี่โยวพูดถึง เขาก็พอจะมีภาพจ�ำ
อยู่บ้าง จ�ำได้ว่าหลังจากเติ้งอันอี๋หายป่วยไม่นาน ทางบ้านของผิงอวี้ก็
เกิดเรือ่ งขึน้ กระทัง่ ผ่านไปสามปีได้กลับมาจากเมืองเซวียนฝู่ สองตระกูล
ก็เลิกไปมาหาสู่กันแล้ว จึงไม่ทราบว่าจนถึงบัดนี้เติ้งอันอี๋วางตัวเช่นไร
หลี่โยวได้แต่พูดคนเดียวอยู่สักพัก พอเห็นผิงอวี้ไม่โต้ตอบก็คิดว่า
คงหวนนึ ก ถึ ง ตอนที่ ถู ก เนรเทศในอดี ต เกรงว่ า เขาจะไม่ พ อใจจึ ง รี บ
กระแอมกระไอ แล้วเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างแนบเนียน "ค�ำให้การของผู้คุม
กฎซ้ายตรงกับทีเ่ จ้าคาดเดาไว้กอ่ นหน้านีพ้ อดี หวังหลิงก�ำลังตามหานาง
จริงๆ เขาอาศัยอ�ำนาจอันมากมายของส�ำนักบูรพา ทางหนึง่ ใช้ฟหู่ ลันหยา
เป็นเหยือ่ ล่อ อีกทางก็ลอ่ ให้พรรคตงเจียวกับส�ำนักพรรคอืน่ ๆ ทยอยออกจาก
ถ�ำ้ จุดมุง่ หมายก็เพือ่ ฉกฉวยเอา 'สิง่ ล�ำ้ ค่า' ชิน้ อืน่ ๆ ทีเ่ หลือไปจากมือของ
พวกเขา เพียงแต่ข้ายังไม่เข้าใจว่ายี่สิบปีก่อนบุตรีของฟู่ปิงยังไม่เกิด
เหตุใดพวกหวังหลิงจึงมั่นใจนักว่าจะใช้ตัวนางเป็น 'ตัวเร่งยา' ได้"
ผิงอวีด้ วงตาหยุดมองทีโ่ ต๊ะ สีหน้าดูสับสน "เรื่องนี้ขา้ เองก็แปลกใจ
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เช่นกัน"
ทั้งสองต่างตกอยู่ในภวังค์ความคิด เนิ่นนานมิได้พูดจากัน
นอกห้องมีเสียงจักจั่นแว่วมาเป็นพักๆ ทว่าในห้องกลับเงียบกริบ
จนแทบได้ยินเสียงเข็มตก
ผ่านไปนานหลีโ่ ยวก็เอ่ยท�ำลายความเงียบ "ถ้าหากสิง่ ทีผ่ คู้ มุ กฎซ้าย
ว่ามาไม่ผิด ของส�ำคัญชิ้นนั้นถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วนตั้งแต่ตอนนั้น แล้ว
ตกอยู่ในมือของกลุ่มต่างๆ หากเป็นเช่นนั้น นอกจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้
ปรากฏตัวออกมาแล้ว อีกสองสามกลุ่มที่เหลือซึ่งครอบครอง 'สิ่งล�้ำค่า'
ชิ้นอื่นๆ ก็จะพากันทยอยออกมาหาถึงที่ นอกจากนี้ข้ายังมีลางสังหรณ์
ว่าหากเรือ่ งนีช้ กั น�ำคนจ�ำนวนมากเพียงนีใ้ ห้พากันมายือ้ แย่ง สิง่ ล�ำ้ ค่านัน้
ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ให้คุณอย่างใหญ่หลวง ถ้าผู้คนในยุทธภพล่วงรู้เข้า
แม้แต่คนที่ไม่มีสิ่งล�้ำค่าแม้แต่ชิ้นเดียวก็ยังยากรับรองว่าจะไม่สอดเท้า
เข้ามาขอมีส่วนร่วมด้วย"
พูดจบก็ยิ้มเอ่ยว่า "ใต้เท้าผิง หนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยอันตราย
แต่ใครเล่าให้พวกเรานับถือเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นข้าจะยอมเดินทาง
กลับไปเมืองหลวงกับพวกเจ้าด้วยก็แล้วกัน เหตุใดท�ำสายตาเช่นนั้น
เจ้าก็คดิ เสียว่าข้ายอมลงมาลุยน�ำ้ ขุน่ นีด้ ว้ ยก็ได้ อย่าลืมสิ น้องชายของข้า
ยังอยู่ในก�ำมือเจ้า"
ผิงอวี้ทั้งฉุนโกรธทั้งรู้สึกว่าน่าขัน "เจ้าพูดเองเออเองหมดแล้วนี่
ข้าจะไปพูดอันใดได้"
หลี่โยวแสร้งตีหน้าขรึมพลางส่ายหน้า "ข้ารู้ว่าตลอดมาเจ้าจะ
ท�ำการใดล้วนเฉียบขาดไม่ลังเล เกินครึ่งคงจะเตรียมการไว้แล้ว แต่ผู้คน
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ในยุทธภพเหล่านี้เจ้าเล่ห์เพทุบาย แตกต่างจากพวกที่ต้ังหน้าตั้งตา
หลอกลวงกันจนระแวงกันเองในราชส�ำนัก ข้าคลุกคลีกับคนเหล่านี้
มาหลายปี คิดๆ แล้วก็น่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางด้านนี้มากกว่าเจ้าอยู่บ้าง
นอกจากนี้จากค�ำให้การของผู้คุมกฎซ้าย หากวันใดสิ่งล�้ำค่านั้นมา
รวมกัน จะต้องเกิดผลลัพธ์อันน่าพรั่นพรึง หากตกอยู่ในก�ำมือคนต�่ำช้า
เยีย่ งหวังหลิง จะมินา่ กังวลหรือว่าอาจเกิดเหตุการณ์ลม่ บ้านล่มเมืองขึน้ ได้
ตั้งแต่ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์มา หวังหลิงได้ต�ำแหน่งขันทีใหญ่
ผู้รักษาพระราชลัญจกร เวลาเพียงไม่นาน เจ้าเฒ่านี่ก็เอื้อมมือเข้าไป
แทรกแซงในสภาขุนนางเรียบร้อยแล้ว วันๆ ใช้อ�ำนาจพลิกเปลี่ยนทุกสิ่ง
กลับไปกลับมาตามอ�ำเภอใจ จนทั้งในและนอกราชส�ำนักต่างสับสน
วุ่นวายไปหมด ราวกับปกคลุมด้วยหมอกร้ายไออัปมงคล ฝ่ายฮ่องเต้ก็
ลุ่มหลงมัวเมา เอาแต่จะหลอมยาแสวงหาหนทางแห่งเซียน ไม่สนใจ
ราชกิจใดๆ ข้าว่าอีกไม่นานผูค้ รองใต้หล้านีอ้ าจเปลีย่ นเป็นแซ่หวังก็เป็นได้"
ผิงอวี้มองเขา สีหน้าเหมือนจะยิ้ม "เจ้ากล้าพูดเสียจริงนะ"
"ท�ำไมรึ" หลีโ่ ยวจ้องมองเขา "ใต้เท้าผิงยังจะกล้าโยนข้าเข้าคุกหลวง
หรือไร เจ้าเองก็รู้อยู่แก่ใจชัดแจ้งแล้ว มิเช่นนั้นจะร้อนใจหาทางจับผิด
หวังหลิงถึงเพียงนี้เชียวหรือ"
ผิงอวีค้ รุน่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วก็ตดั สินใจได้ หยิบกระดาษเขียนค�ำให้การ
ยัดใส่อกเสือ้ แล้วแสร้งมองหลีโ่ ยวด้วยสายตาหยันๆ "เมือ่ คืนเจ้าก็เผชิญหน้า
กับนิกายเจิ้นหมัวมาแล้วนี่ เช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือน เจ้าจะเข้ามา
ร่วมด้วยก็มาเถอะ ถึงตอนนั้นถ้าถูกตีจนน่วมก็อย่ามาร้องไห้ขอกลับ
เมืองหลวงไปหาท่านย่าของเจ้าก็แล้วกัน"
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"เพ้ย!" หลี่โยวฉุนโกรธจนคิ้วชี้ขึ้น เดินเข้ามาชกหมัดหนึ่ง "ดูแล้ว
ไอ้หนุม่ อย่างเจ้าคงไม่ได้รบั การสัง่ สอนจากข้านานเกินไปแล้ว ถึงกับกล้า
พูดจาเหลวไหลเช่นนี้!"
ผิงอวีเ้ อีย้ วตัวหลบ แล้วถีบใส่หน้าแข้งหลีโ่ ยวครัง้ หนึง่ พลางร้องด่า
"เห็นชัดๆ อยู่แล้วว่าใครสอนใครกันแน่"
พอทัง้ สองบอกจะลงมือก็ลงมือทันที ตีกนั ในห้องหนังสือวุน่ วายเป็น
พัลวัน จนกระทั่งฉินหย่งกับเหล่าผู้อาวุโสมาขอพบเพื่อหารือกับผิงอวี้
ทั้งสองคนจึงค่อยยอมเลิกรา ทว่าท่าทางยังดูไม่สาแก่ใจ
ผิงอวี้ออกหมัดจนเหงื่อชุ่มร่าง เพราะมีฉินหย่งอยู่ด้วยเขาจึงต้อง
ผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้า รับผ้าจากคนรับใช้มาเช็ดหน้าเช็ดตาอย่างลวกๆ ยกชา
ขึ้นดื่มจนหมดถ้วยแล้วจึงนั่งลง จากนั้นยิ้มให้ฉินหย่งที่นั่งตัวตรงอยู่ตรง
ที่นั่งแขก "ประมุขฉินจะมาหารือเรื่องการไล่งูหรือ"
ฉินหย่งเห็นผิงอวี้เช็ดหน้าเช็ดตาที่ชุ่มเหงื่อแล้ว ใบหน้านั้นก็ดู
คมคายสะดุดตากว่าเดิมเสียอีก เห็นชัดๆ ว่าอยูห่ า่ งโดยมีโต๊ะกัน้ กลาง แต่
กลิ่นอายความเป็นบุรุษของเขายังเหมือนว่าสามารถแปรเปลี่ยนเป็น
พลังความร้อนที่มองไม่เห็นจนแผ่มาถึงร่างของนางได้อย่างไรอย่างนั้น
จูๆ่ ใบหูของนางก็รอ้ นผ่าวขึน้ มาจนต้องรีบรวบรวมสมาธิ ตีหน้าขรึม
เอ่ยว่า "ใช่แล้ว นอกจากเรื่องนี้ยังมีอีกเรื่องมาขอปรึกษาใต้เท้าผิงด้วย"
ตกกลางคืน ฟู่หลันหยาเพิ่งจะอาบน�้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อย
ผิงอวี้ก็มา
ฟู่หลันหยาก�ำลังนั่งเท้าคางครุ่นคิดอยู่ที่โต๊ะ พอเห็นผิงอวี้เข้ามา
25

รั ต ติ ก าลซ่ อ นกล 2

ก็รบี ลุกขึน้ ยิม้ พลางร้องทัก "ใต้เท้าผิง" นางหันไปมองดูทอ้ งฟ้านอกหน้าต่าง
น่าจะเป็นเวลาหัวค�่ำอยู่ ดูเหมือนเขาจะมาเร็วกว่าปกติ
ผิงอวี้กวาดตามองนาง เนื่องจากเพิ่งอาบน�้ำผมด�ำขลับของนางจึง
รวบไว้เพียงลวกๆ ใบหน้าเกลี้ยงเกลา ริมฝีปากแดงมันวาว ดวงตาสุกใส
ใต้แสงตะเกียงงดงามราวกับมุกงามหยกเนื้อดี
เขาถอนสายตากลับมาแล้วเดินไปนั่งลงหน้าโต๊ะ
เนือ่ งจากนัง่ ตรงข้ามกับนาง จึงจ�ำต้องประสานสายตากับนางอย่าง
ไม่อาจหลีกเลีย่ ง เขาค่อยพบว่านางสวมเสือ้ ผ้าส�ำหรับฤดูคมิ หันต์สเี หลืองอ่อน
ที่คอเสื้อปักลวดลายดอกไห่ถัง* สีหยกเขียวขนาดพอๆ กับเม็ดไข่มุก
ไว้อย่างงดงามประณีตจนจ�ำได้ติดตา และในการเดินทางนี้เขาก็เคยเห็น
นางสวมชุดนี้อยู่หลายครั้ง
เขาไม่พดู อะไรสักค�ำ เนือ่ งจากสกุลฟูถ่ กู ตรวจยึดทรัพย์ ฟูห่ ลันหยา
จึงมีเสือ้ ผ้าติดตัวมาไม่มากนัก ตอนทีอ่ ยูว่ งั มูอ่ อ๋ งก็เกิดเหตุไฟไหม้จนต้อง
สูญเสียเสื้อผ้าไปหมดในกองเพลิง บัดนี้เสื้อผ้าทั้งหมดที่มีติดตัวจึงเป็น
เสื้อผ้าไม่กี่ชุดที่ชายาของมู่เฉิงปินมอบให้ในตอนนั้น นางไม่มีเสื้อผ้าอื่น
ให้ซักล้างผลัดเปลี่ยน จึงเอาเสื้อผ้าเก่าสองสามชุดนี้เวียนกันใส่ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า
ฟู่หลันหยาเห็นผิงอวี้มองนางอยู่นานโดยไม่พูดอะไร แต่เพราะ
สีหน้าท่าทางนิ่งสงบ ดวงตาเขาจึงวาววามดุจหยกด�ำขลับ สันจมูกโด่ง
ริมฝีปากบางเฉียบน่ามอง อีกทั้งความเกรี้ยวกราดน่าเกรงขามยาม
บันดาลโทสะเฉกเช่นในเวลาปกติกล็ ดน้อยลงแล้ว จึงค่อยดูนา่ มองขึน้ มา
* ไห่ถัง หรือ Chinese Flowering Crabapple เป็นพืชตระกูลแอปเปิ้ล ดอกมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีแดง
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นางหยักมุมปากขึ้นแล้วเอ่ยเตือนเขา "ใต้เท้าผิง?"
ผิงอวีห้ ยิบต�ำราเล่มเล็กออกมาจากอกเสือ้ แล้วโยนไปบนโต๊ะพลาง
มองดูนาง "ต�ำราเล่มนี้เป็นของต่างหน้าที่มารดาเจ้าทิ้งไว้ให้แน่หรือ"
ฟูห่ ลันหยามองตามมือของเขาจนไปหยุดอยูท่ ตี่ ำ� ราเล่มนัน้ จากนัน้
ก็พยักหน้าแล้วพูดด้วยน�ำ้ เสียงจริงจัง "ตอนทีข่ า้ ติดตามบิดาซึง่ ถูกย้ายมา
ประจ�ำการที่อวิ๋นหนาน ก็เก็บของต่างหน้าท่านแม่มาได้โดยบังเอิญ
ตอนนั้นในกล่องบุผ้าไหมมีของเก็บไว้สามสิ่ง ในกล่องนั้นมียาพิษกับ
ยาถอนพิษและวิธีใช้อย่างละเอียดแนบไว้ด้วยกัน แต่กลับไม่มีอะไร
เขียนบอกไว้สักค�ำเกี่ยวกับความเป็นมาของต�ำราเล่มนี้"
พูดจบนางก็ลองหยั่งเชิงถามผิงอวี้ "ใต้เท้าผิง ตัวอักษรในต�ำรา
เล่มนี้ดูแปลกพิสดาร ระหว่างเดินทางมายังอวิ๋นหนาน ข้าเคยเอาต�ำรานี้
ไปสอบถามกั บ ท่ า นพ่ อ แต่ ต อนนั้ น เขามั ว แต่ ยุ ่ ง อยู ่ กั บ เรื่ อ งราวใน
ราชส�ำนัก จึงไม่มีแก่ใจจะพูดถึง ได้แต่กวาดตาอ่านสองรอบผ่านๆ แล้ว
บอกข้าว่ามิใช่ตวั อักษรในยุคก่อน ยังบอกด้วยว่านีเ่ ป็นของดูตา่ งหน้าของ
ท่านแม่ ข้าจะต้องคอยดูแลรักษาไว้ให้ดี อย่าให้สูญหายเป็นอันขาด พอ
มาถึงอวิ๋นหนานข้ารื้อค้นต�ำราโบราณในห้องหนังสือของท่านพ่อจน
แทบจะหมดทุกเล่มแล้ว แต่ก็ยังไม่พบตัวอักษรที่เหมือนกับต�ำราเล่มนี้
แม้แต่น้อย หลังจากประสบเหตุโจมตีของนิกายเจิ้นหมัว สองวันนี้ข้าก็
เอาแต่ครุ่นคิด เป็นไปได้หรือไม่ว่าตัวอักษรในนี้เป็นตัวอักษรของชาวอี๋"
ผิงอวี้ถามกลับอย่างเย้ยหยัน "ใครบอกเจ้าว่าเป็นตัวอักษรของ
ชาวอี๋"
ฟังจากค�ำพูดนี้ ฟู่หลันหยาก็รู้ชัดว่าผิงอวี้ทราบถึงความแปลก
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พิสดารของต�ำราเล่มนี้แล้ว นางลอบนึกชื่นชมอยู่ในใจว่าเขาท�ำงานได้
รวดเร็วนัก จึงรีบถามขึ้น "ไม่ใช่ตัวอักษรของชาวอี๋แล้วเป็นตัวอักษรของ
ชาวเผ่าใด"
ผิงอวีห้ ลุบตาลงมองตัวอักษรบนหน้าปก "เป็นอักษรของชาวต๋าต๋า"
"อักษรชาวต๋าต๋า?" ฟู่หลันหยาประหลาดใจ "ใต้เท้าผิงรู้อักษรของ
ชาวต๋าต๋า?"
ผิงอวี้ฉุนโกรธขึ้นมาทันใด ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเจ้า ตอนนั้นข้าจะ
ถูกส่งไปอยู่ค่ายทหารเมืองเซวียนฝู่ ต้องต่อสู้กับทหารม้าเหมิงกู่อย่าง
เอาเป็นเอาตายหรือ!
ชั่วพริบตาผิงอวี้ก็มีค�ำพูดร้ายกาจอันเย็นชามากมายที่อยากจะ
เอามาพูดเสียดสีเย้ยหยันถึงบิดานาง แต่พอหวนคิดถึงตอนนัน้ ทีเ่ ขาพูดจา
เสียดสีบดิ าของนางทีโ่ รงเตีย๊ ม นางก็เก็บเอาไปฝันร้ายจนร�ำ่ ไห้สะอึกสะอืน้
เขาจึงจ�ำต้องกลืนค�ำพูดเหล่านั้นกลับลงไป
จากนัน้ ครูห่ นึง่ เขาก็พดู ขึน้ เรียบๆ "ถ้าจ�ำไม่ผดิ ต�ำราเล่มนีน้ า่ จะเป็น
อักษรโบราณของชาวต๋าต๋า ตอนที่ข้าอยู่เมืองเซวียนฝู่ มีอยู่ครั้งหนึ่ง
ได้ติดตามกองทัพไปบุกโจมตีทหารหน่วยลาดตระเวนภายใต้การน�ำของ
ถ่ า นปู ้ ข ่ า น เคยเห็นอักษรพวกนี้ใ นศาลเจ้าโบราณแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่
ริมแม่น�้ำเสวียนฮั่น ดูไปแล้วคล้ายคลึงกับตัวอักษรที่ใช้กันทั่วไปในหมู่
ชาวเผ่าหว่าล่าทุกวันนี้ แต่น่าจะมีอายุเก่าแก่กว่ามาก ไม่แปลกที่พวก
ปัญญาชนจะไม่รจู้ กั แต่เท่าทีข่ า้ จ�ำได้ มารดาเจ้ามีชอื่ ในทะเบียนภูมลิ ำ� เนา
ว่าเป็นชาวหยางโจวแต่กำ� เนิด เหตุใดจึงได้เก็บง�ำต�ำราโบราณทีเ่ ขียนด้วย
ภาษาต๋าต๋าไว้เล่า"
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ฟู่หลันหยาลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตัดสินใจบอกไปตามจริง "ไม่ขอ
ปิดบังใต้เท้าผิง ข้าเองก็เคยสงสัยความเป็นมาของท่านแม่เช่นกัน เพราะ
ท่านพ่อเคยบอกว่าท่านแม่มาจากตระกูลขุนนางชั้นผู้น้อยในหยางโจว
มีนางเป็นบุตรีเพียงคนเดียว บิดามารดาล้วนเสียชีวิตไปนานแล้ว นางจึง
เป็นเด็กก�ำพร้าที่น่าเวทนา แต่ข้ามักรู้สึกว่าต่อให้ไม่มีพี่น้องชายหญิง
แต่กไ็ ม่นา่ จะสิน้ ไร้แม้แต่ญาติหา่ งๆ ทว่าหลายปีมานีแ้ ม้แต่ญาติหลอกๆ
ที่มาขอพึ่งบารมีก็ไม่เคยปรากฏตัวเลยสักคน"
ผิงอวี้เห็นนางท�ำตามที่ให้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเล่าให้เขาฟัง
ทุกเรื่องอย่างไม่ปิดบังอ�ำพรางก็รู้สึกพึงพอใจ แต่ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย
เอ่ยว่า "ข้าจะให้คนไปสืบหาความเป็นมาของมารดาเจ้าอย่างละเอียด
เจ้าเคยได้ยินนางเอ่ยถึงชื่อ 'ปู้รื่อกู่เต๋อ' บ้างหรือไม่"
วันนั้นที่ผู้คุมกฎซ้ายแทงหวังซื่อเจาก็เคยใช้ชื่อนี้เรียกขานหวังหลิง
"ปู้รื่อกู่เต๋อ?" ฟู่หลันหยาครุ่นคิดทบทวนอยู่รอบหนึ่ง แน่ใจว่าเท่าที่
จ�ำได้ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน นางส่ายหน้าแล้วเอ่ยว่า "ไม่เคยได้ยิน
ท่านแม่พูดถึงมาก่อนเลย"
ผิงอวี้สบตากับฟู่หลันหยา เห็นสีหน้าของนางดูสับสน แน่ใจได้ว่า
ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย เนิ่นนานหลังจากนั้นจึงค่อยถอนสายตา แล้ว
หยิบต�ำราในมือกลับมาพลิกดูอีกครั้ง
ฟู่หลันหยารู้สึกว่าแม้ผิงอวี้จะยังพูดจาเย็นชาและแทบไม่พูดอะไร
เหมือนเดิม แต่ก็ยอมเผยบางเรื่องให้นางได้รู้อย่างหาได้ยากยิ่ง เห็นเขา
พลิกต�ำราดูอีกครั้ง นางก็มองผิงอวี้อย่างคาดหวัง หวังว่าเขาจะยอม
เปิดเผยเรื่องราวมากกว่านี้ให้นางรู้
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แม่นมหลินยังหวาดหวั่นกับเรื่องที่เกิดเมื่อเช้า พอยืนอยู่ข้างๆ ได้
สักพักหนึ่งนางก็ค่อยๆ ย่องไปที่ตั่งตรงปลายเตียง ไม่กล้าเดินเสียงดังจน
ไปรบกวน
พอนัง่ ลงแล้วก็เห็นว่าแม้ผงิ อวีจ้ ะไม่แสดงท่าทีใด แต่กเ็ ห็นได้ชดั ว่า
อ่อนโยนกว่าในยามปกติ แม่นมหลินจึงผ่อนคลายลงได้บ้าง แล้วลุกขึ้น
เดินไปที่ห้องอาบน�้ำเพื่อซักเสื้อผ้าที่ฟู่หลันหยาเพิ่งผลัดเปลี่ยนไป
แต่พอซักเสื้อผ้าไปในใจแม่นมหลินก็อดจะรู้สึกแปลกแปร่งไม่ได้
เหตุใดเมือ่ เช้าใต้เท้าผิงจึงได้บกุ เข้ามาระบายอารมณ์ใส่คณ
ุ หนู แต่ตอนนี้
กลับมาพูดคุยกับคุณหนูด้วยท่าทีสุขุมสงบเสงี่ยมเสียอย่างนั้นเล่า
นางชะโงกหน้าออกไปดูกเ็ ห็นว่าต�ำราซึง่ แต่เดิมอยูใ่ นมือผิงอวี้ มาอยู่
ในมือฟูห่ ลันหยาตัง้ แต่เมือ่ ใดไม่ทราบได้ และใบหน้าทีง่ ดงามของคุณหนู
ของนางก็ก�ำลังก้มเล็กน้อย ถือต�ำรานั้นไว้พลางพลิกเปิดดูไปมา
ผิงอวีน้ งั่ อยูต่ รงข้าม มองดูฟหู่ ลันหยาอยูเ่ งียบๆ ใต้แสงสีเหลืองนวล
ที่สาดส่องจากโคมผ้าโปร่งออกมาตกกระทบ แววตานั้นเหมือนจะเผย
ความอบอุ่นอ่อนโยนยามจับจ้องอย่างตั้งอกตั้งใจ
ราวกับมีประกายไฟสว่างวาบขึ้นในใจแม่นมหลิน นางฉุกคิดอะไร
บางอย่ า งขึ้ น มาได้ อ ย่ า งฉั บ พลั น ก่ อ นจะตกตะลึ ง อยู ่ น าน แล้ ว จึ ง
ถอนสายตากลับมาอย่างว้าวุ่นใจ
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44
ฟูห่ ลันหยารับต�ำรานัน้ มาพลิกไปมารอบหนึง่ พอเปิดไปถึงหน้าทีม่ ี
ภาพวาดรูปเคารพ นางจึงชี้ที่ภาพแล้วเลื่อนต�ำราไปให้เขาดู พูดด้วย
ท่าทางครุน่ คิด "มินา่ เล่า คนตัวเล็กในภาพวาดนีจ้ งึ แต่งกายประหลาดนัก
ที่แท้ก็เป็นชาวต๋าต๋านี่เอง"
นางหั น ไปมองผิ ง อวี้ พ ลางเอ่ ย ว่ า "ตั้ ง แต่ ช าวหยวนเหนื อ ถู ก
ฮ่องเต้ไท่จู่ขับไล่ออกไปจนพ้นเขตแดนก็กระจัดกระจายกันไป ได้ยินว่า
บัดนี้ในดินแดนเหมิงกู่แบ่งได้เป็นสามเผ่า คือเผ่าต๋าต๋า เผ่าหว่าล่า และ
เผ่าอู้เหลียงฮา สามเผ่าใหญ่ต่างปักปันเขตแดนคนละส่วน ในสามเผ่านี้
เผ่าหว่าล่านับว่ามีอ�ำนาจมาก ภายหลังยังรวบรวมอีกสองเผ่าเข้ามาได้
ชื่อของหัวหน้าเผ่าหว่าล่าบัดนี้คือถ่านปู้ เขาเป็นคนโลภโมโทสันและ
โหดเหี้ยม มักจะน�ำทหารม้าออกมาก่อกวนเมืองเซวียนฝู่อยู่เนืองๆ ทั้ง
วางเพลิง ฆ่าคน และปล้นชิง เรื่องชั่วไม่ว่าเรื่องใดล้วนท�ำมาแล้วทั้งสิ้น
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ไม่รู้ว่ากองทัพที่ใต้เท้าผิงประจ�ำการอยู่ในตอนนั้น ผู้ที่ประมือด้วยคือ
ถ่านปู้หัวหน้าเผ่าหว่าล่าผู้นี้ใช่หรือไม่"
ผิงอวีม้ องดูฟหู่ ลันหยา เดิมทีคดิ ว่านางเป็นพวกปัญญาชนทีค่ ร�ำ่ เคร่ง
อยูก่ บั ต�ำราทัง้ วัน เรือ่ งทีส่ นใจก็ไม่นา่ จะพ้นการดีดพิณ เดินหมาก เขียนอักษร
วาดภาพ และการแต่งโคลงกลอนเฉกเช่นที่พวกหญิงสาวชมชอบกัน
ไม่คาดคิดเลยว่านางจะพอรูเ้ รือ่ งการป้องกันชายแดนอยูบ่ า้ ง ไม่รวู้ า่ ฟูป่ งิ
ทุ่มเทอบรมนางมามากเพียงใด จึงสั่งสอนจนนางมีความรู้ไม่แพ้บุรุษ
ได้ถึงเพียงนี้
ฟูห่ ลันหยาเห็นผิงอวีไ้ ม่ตอบก็เอียงคอท�ำท่าครุน่ คิด "แม้ชาวเหมิงกู่
จะออกศึกสยบทั่วหล้าบนหลังม้า แต่ก็มีชาวเหมิงกู่ไม่น้อยที่มีความเชื่อ
งมงาย หนึ่งในความเชื่อที่แพร่หลายไปทั่วคือลัทธิหมอผีคนทรง จะว่าถึง
ต้นก�ำเนิดแล้ว สามารถสืบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อน
ถ้าศาลเจ้าโบราณที่ใต้เท้าผิงเคยเห็นริมแม่น�้ำเสวียนฮั่นตอนนั้นคือ
ศาลเจ้าของลัทธิหมอผีคนทรง ตัวอักษรที่สลักในศาลเจ้าก็อาจใช้ใน
พิธีบูชายัญด้วยเลือดแพะ..."
ผิงอวี้ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย "ขณะเดินทัพคราวนั้นกองทัพข้า
ประสบเหตุพายุทรายในยามราตรี เพื่อไม่ให้หลงทางจ�ำต้องพักค้างแรม
ทีศ่ าลเจ้าแห่งนัน้ จึงได้เห็นตัวอักษรบนก�ำแพงเพียงผ่านๆ เท่านัน้ ไม่รเู้ ลย
ว่าเป็นพิธีบูชายัญด้วยสิ่งใด"
ยังมีอกี เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ขามาคิดๆ ดูจนถึงบัดนีก้ ย็ งั รูส้ กึ แปลกประหลาด
นั่นก็คือหลังจากนั้นผ่านไปหลายเดือน ตอนที่พวกเขาเดินทัพผ่านแม่น�้ำ
เสวียนฮั่นอีกครั้ง กลับไม่พบศาลเจ้าโบราณแห่งนั้นอีกเลย
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จ�ำได้วา่ ตอนนัน้ พอทหารหลายนายได้เห็นว่าศาลเจ้าโบราณหลังใหญ่
จูๆ่ ก็หายสาบสูญไป ยังพากันประหลาดใจจนถึงกับแอบถกเถียงกันอย่าง
ลับๆ อยู่นานทีเดียว
ทว่าทุง่ หญ้าในเขตแดนของเผ่าต๋าต๋านัน้ กว้างใหญ่มาก ใครเลยจะรู้
ว่าตอนเดินทัพพวกเขาอาจเบีย่ งออกนอกเส้นทางเดิมไปอย่างมาก จึงไม่อาจ
ระบุอย่างแม่นย�ำได้
ฟู่หลันหยาพยักหน้า จ้องมองรูปเคารพในภาพวาดแล้วพูดต่อ
"ถ้าตัวอักษรนีเ้ ป็นของชาวต๋าต๋า ดูจากภาพวาด ชาวบ้านตรงตีนเขาท�ำท่า
หมอบกราบรูปเคารพที่อยู่บนยอดเขา ก็น่าจะมีศรัทธาอันแรงกล้าต่อรูป
เคารพนี้ ไม่รู้ว่ารูปเคารพมีดีอย่างไรถึงกับท�ำให้ผู้คนมากมายเทิดทูนได้
ปานนี้ ท่านว่านี่เกี่ยวข้องกับลัทธิหมอผีคนทรงหรือไม่"
ผิงอวี้หวนนึกถึงสิ่งที่ผู้คุมกฎซ้ายพูดก็สะดุดใจ รีบรับต�ำราเล่มนั้น
ไปจากมือฟู่หลันหยาแล้วดูรูปเคารพในต�ำราอย่างละเอียด
ฟูห่ ลันหยาเห็นสีหน้าเขาดูจริงจังถึงเพียงนี้ สงสัยว่าคงจะสืบได้ความ
มาไม่น้อยจากปากผู้คุมกฎซ้าย นางจึงลอบสังเกตดูสีหน้าเขา จากนั้น
ยิ้มให้แล้วเอ่ยว่า "ใต้เท้าผิง คืนนั้นก่อนที่ผู้คุมกฎซ้ายจะถูกจับตัวไป
เคยบอกไว้วา่ นางเป็นสหายเก่าของท่านแม่ขา้ ไม่ทราบว่าใต้เท้าผิงได้ลอง
ตามสืบจากเบาะแสนี้บ้างหรือไม่"
ดวงตาผิงอวี้ยังคงจับจ้องต�ำรา แต่ในใจแอบคิด นั่นปะไร เจ้า
มักจะทวงคืนไปส่วนหนึง่ เมือ่ โยนเบาะแสส่วนหนึง่ ออกมาให้ขา้ ไม่เคยลืม
ที่จะหาทางสืบข่าวจากปากของข้าเลยเชียว
ผิงอวี้ลูบคางอยู่พักหนึ่งแล้ววางต�ำราลง มองนางด้วยสายตา
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ส�ำรวจตรวจสอบ ไม่ง่ายเลยที่วันนี้นางจะมาอยู่ต่อหน้าเขาด้วยสีหน้า
ไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นนี้ บอกเบาะแสให้นางรู้สักหน่อยจะเป็นไรไป จึงพูดขึ้น
"หลายปีมานี้เคยมีคนมาก่อกวนมารดาเจ้าบ้างหรือไม่"
ฟู่หลันหยานิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง แล้วหวนนึกถึงเรื่องที่แม่นมหลินเล่าว่า
ผู ้ คุ ม กฎซ้ า ยเคยปรากฏตั ว ที่ เ มื อ งหลวง ทั้ ง ยั ง เคยเข้ า ออกร้ า นขาย
เครื่องประดับกับบิดาของนาง ก็นึกอยากจะเล่าเรื่องนี้อย่างละเอียด
ให้เขาฟัง ทว่านางกลับลังเลอยู่บ้าง ด้วยนิสัยของเขาถ้าได้รู้เรื่องนี้ก็ไม่รู้
ว่าจะเย้ยหยันบิดาของนางว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง
นางไม่อยากให้เขามาดูถูกบิดาแม้แต่น้อย ลองชั่งใจอยู่พักหนึ่ง
ในที่สุดก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเบาะแสส�ำคัญ หากปิดบังอ�ำพรางไว้ไม่บอก
ย่อมไม่ส่งผลดีแต่อย่างใด จึงไตร่ตรองค�ำพูดอยู่ครู่หนึ่ง พอคิดบอก
ใครเลยจะรู้จู่ๆ ก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอก
พอเสียงนั้นดังขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่แม่นมหลินที่อยู่ในห้องอาบน�้ำ
แม้แต่ฟู่หลันหยาเองก็ยังตกใจจนสะดุ้งสุดตัว
ดึกดืน่ ป่านนี้ ล่วงเข้าสูย่ ามดึกสงัด ใครกันทีม่ าหาพวกนางสองนายบ่าว
แล้วก็ได้ยินเสียงอันเปิดเผยร่าเริงของหลี่หมินดังมา "คุณหนูฟู่
ข้าหลี่หมิน ไม่ทราบว่าท่านนอนหลับพักผ่อนไปแล้วหรือไม่"
หัวคิ้วผิงอวี้ขมวดมุ่นทันที เพื่อจะมาหาฟู่หลันหยาได้อย่างไม่เป็น
ทีส่ งั เกต เขาจึงสัง่ ให้พวกเฉินเอ่อร์เซิงทีเ่ ฝ้าอยูใ่ นลานทีพ่ กั ของฟูห่ ลันหยา
ออกไปให้หมด หลี่หมินวิ่งมาท�ำอะไรในเวลานี้กันเล่า
ฟูห่ ลันหยาหันไปมองทางประตูอย่างประหลาดใจ นางนิง่ อึง้ ไปพักหนึง่
แล้วหันไปมองผิงอวี้ด้วยสายตาเป็นกังวล เห็นสีหน้าเขาเครียดคล�้ำ
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ขึ้นจริงดังคาดก็หัวเราะไม่ได้ร�่ำไห้ไม่ออก ถ้าอีกสักครู่หลี่หมินอยากจะ
เข้ามาส่งข่าว ผิงอวี้จะต้องไปซ่อนตัวหรือไม่
แม่นมหลินเองก็ทำ� อะไรไม่ถกู เช่นกัน ดึกดืน่ ป่านนีแ้ ล้ว หากใต้เท้าหลี่
มาพบเห็นใต้เท้าผิงอยู่ในห้องคุณหนูโดยบังเอิญ ใต้เท้าผิงจะมีท่าที
อย่างไรนั้นไม่ต้องบอก แต่เกรงว่าส�ำหรับคุณหนูต่อให้กระโดดลงแม่น�้ำ
หวงเหอก็ยากจะล้างมลทินได้แน่
ผิงอวีไ้ ด้ยนิ หลีห่ มินยังเคาะประตูไม่หยุดก็ผดุ ลุกขึน้ สะกดความโกรธ
ในใจไว้กอ่ นแล้วหันไปมองรอบๆ ในห้องยังจุดตะเกียงสว่าง เห็นได้ชดั ว่า
คนในห้องยังไม่หลับ หลี่หมินก็ไม่ใช่คนโง่ ถ้าฟู่หลันหยายังคงนิ่งเงียบ
ไม่ขานตอบ ด้วยนิสัยเจ้าเด็กโง่นั่นไม่แน่อาจคิดว่าพวกนางประสบเหตุ
ไม่คาดฝัน อาจจะบุกเข้ามาก็เป็นได้
เขาจึงหันไปถลึงตามองฟู่หลันหยาทีหนึ่งแล้วท�ำท่าบอกให้นาง
ขานตอบ ส่วนตนเองรีบเดินไปหลบด้านหลังเตียง
พอเดินไปถึงหน้าต่าง ผิงอวีพ้ ลันรูส้ กึ อย่างหนึง่ ไม่วา่ ตนเองจะเปิด
หน้าต่างออกไปหรือซ่อนตัวในห้อง ก็เหมือนเขาท�ำตัวเป็นพวก 'ชายชู้'
ที่ท�ำอะไรลับๆ ล่อๆ อยู่ดี จึงหงุดหงิดอย่างบอกไม่ถูก
เดิมทีตัดสินใจเด็ดเดี่ยวคิดว่าจะหนีออกไปทางหน้าต่าง แต่ในใจ
ยังครุน่ คิดว่าทีแ่ ท้หลีห่ มินมาหาฟูห่ ลันหยาด้วยเรือ่ งใดกันแน่ จึงข่มใจอยู่
ครู่หนึ่ง ในที่สุดก็ไปซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเตียง
ตลอดช่วงเวลาที่ว่านี้ เขาด่าทอหลี่หมินในใจไปร้อยแปดสิบรอบ
ฟูห่ ลันหยาเห็นผิงอวีห้ ายลับตาไปด้านหลังเตียงแล้ว จึงกระแอมกระไอ
ให้คอโล่งแล้วขานตอบ "ใต้เท้าหลี่ กรุณารอสักครู่"
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ท่าทางแม่นมหลินตอนออกมาจากห้องอาบน�ำ้ มิตา่ งกับโจร ท�ำเหมือน
ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วเดินไปเปิดประตู
หลีห่ มินยืนอยูท่ ปี่ ากประตูไม่ได้เข้ามาในห้อง เพียงมองดูฟหู่ ลันหยา
ทีอ่ ยูใ่ นห้อง ยิม้ ให้แล้วว่า "คุณหนูฟู่ ข้าไม่ได้ตงั้ ใจจะมารบกวนเอาป่านนี้
หรอก อันที่จริงก็อยากจะมาส่งข่าวให้คุณหนูฟู่ตั้งแต่บ่ายแล้ว แต่เพราะ
งานยุง่ จึงลืมไป ประการแรกจะมาเยีย่ มดูวา่ หลังจากคุณหนูฟกู่ นิ ยาเทียบ
นั้นของท่านหมอหลิวแล้วร่างกายฟื้นฟูบ�ำรุงดีขึ้นอย่างไรบ้าง ประการ
ที่สองได้ข่าวว่าเมื่อเช้าคุณหนูมีอาการวิงเวียนศีรษะ จึงเรียกท่านหมอ
ให้มาดูเป็นพิเศษ พรุ่งนี้จะมีหมอมาตรวจชีพจรให้คุณหนูแต่เช้า"
ฟู่หลันหยากะพริบตาปริบๆ วิงเวียนศีรษะ? เมื่อเช้านางถูกผิงอวี้
ข่มขู่ให้ตกใจจนมีอาการวิงเวียนอยู่บ้าง แต่สืบสาวถึงสาเหตุจริงๆ แล้ว
มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ถึงกับต้องเรียกหมอให้มาตรวจเยี่ยม
เสียหน่อย
อีกอย่างหลี่หมินล่วงรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร
แม้ก�ำลังคิดเช่นนี้ แต่ฟู่หลันหยายังคงยิ้มให้หลี่หมินแล้วกล่าว
ขอบคุณ "เข้าใจแล้ว ใต้เท้าหลี่ช่างเป็นห่วงเป็นใย"
หลี่หมินเกาศีรษะแกรกๆ อย่างเก้อเขิน พูดจาลิ้นพันกัน "คุณหนูฟู่
อย่าบอกเรื่องนี้ต่อหน้าใต้เท้าผิงได้หรือไม่"
อันที่จริงตั้งแต่ตอนกลางวัน ผิงอวี้ก็สั่งให้เขาออกไปเชิญท่านหมอ
มาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว ตอนนัน้ เขายังจดจ�ำเรื่องนีไ้ ว้ในใจ แต่คิดไม่ถงึ ว่า
เพราะเมื่อคืนไม่ได้หลับได้นอน ตอนพักผ่อนยามบ่ายจึงเผลอหลับจน
เกินเวลา ตื่นขึ้นมาก็เป็นเวลาพลบค�่ำแล้ว
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ออกไปนอกจวนเวลานี้ ต่อให้พาท่านหมอมาได้ เขาก็ไม่กล้าพามา
ตรวจเยี่ยมฟู่หลันหยาอยู่ดี
ฟูห่ ลันหยาพอได้ยนิ เช่นนีก้ ค็ ดิ ไปว่าหลีห่ มินคิดเองท�ำเองโดยพลการ
จงใจเชิญท่านหมอให้ตนเองลับหลังผิงอวี้ นางก็รสู้ กึ ซาบซึง้ แต่พอเหลือบมอง
ไปทางเตียงนอนด้วยหางตาก็เกิดความกังวลขึน้ มา ถ้าให้ผงิ อวีร้ วู้ า่ หลีห่ มิน
ปิดบังเขา เกรงว่าคงไม่พ้นต้องถูกลงโทษเป็นแน่
นางเม้มปากชั่งใจ ก�ำลังคิดว่าจะหาทางพูดไกล่เกลี่ยให้หลี่หมิน
ต่อหน้าผิงอวีอ้ ย่างไรดี ใครเลยจะรูว้ า่ แม่นมหลินกลับหันไปมองทางผิงอวี้
ด้วยความฉงน ครุน่ คิดจนเหมือนนึกอะไรบางอย่างออกก็รบี หัวเราะแห้งๆ
กับหลีห่ มินแล้วเอ่ยว่า "ใต้เท้าหลีว่ างใจเถอะ พวกเราอาจไม่พบใต้เท้าผิง
ก็ได้ หรือต่อให้ได้พบก็จะไม่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาต่อหน้าใต้เท้าผิง"
หลีห่ มินเห็นนางพูดจาเป็นมัน่ เหมาะเช่นนีก้ ย็ มิ้ ออก จากนัน้ บอกลา
แล้วจากไป
รอจนเขาเดินลับตาไปแล้ว แม่นมหลินจึงค่อยปิดประตู
ผิงอวี้เดินออกมาจากด้านหลังเตียง สีหน้าด�ำคล�้ำจนดูไม่ได้
ฟู่หลันหยาเห็นสีหน้าท่าทางเช่นนั้นของเขาใจก็เต้นตุบๆ ดูท่าแล้ว
ไม่เพียงพรุง่ นีห้ ลีห่ มินจะไม่พน้ ต้องถูกลงโทษ คืนนีน้ างเองก็อย่าคิดจะได้
คุยเรื่องเมื่อครู่กับเขาต่ออีกเลย
เมื่อเห็นผิงอวี้เดินไปอยู่หน้าโต๊ะ ทั่วร่างแผ่กลิ่นอายที่ห้ามผู้ใด
เข้าใกล้ เพียงชั่วพริบตาสองนายบ่าวก็ไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรเลย
ผิงอวี้ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่ง หันไปเห็นฟู่หลันหยากับบ่าวยืนมองตนเอง
ด้วยท่าทางว้าวุน่ ใจ โดยเฉพาะฟูห่ ลันหยา สองตาวาววามของนางคล้าย
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สามารถมองเข้าไปในหัวใจคนได้อย่างไรอย่างนั้น
เขารู้สึกวางหน้าไม่ถูก จึงยืนอย่างกระอักกระอ่วนครู่หนึ่ง แล้วสั่ง
เบาๆ "นอนเถอะ"
ฟู่หลันหยาเฝ้ารอมาหลายวันกว่าเขาจะยินยอมเผยเรื่องที่รู้ให้นาง
ได้รบู้ า้ ง นีช่ า่ งไม่งา่ ยดายเอาเสียเลย นางจึงทัง้ ไม่อยากและไม่กล้าขัดใจเขา
จนความสัมพันธ์อันดีต่อกันเกิดชะงักงันไปอีกครั้ง จึงเหลือบมองเขา
ทีหนึ่งแล้วหลุบตาลงเดินไปที่เตียง ถอดรองเท้าออก เข้านอนทั้งๆ ที่ยัง
สวมเสื้อผ้า
แม้แม่นมหลินจะพอคาดเดาเงือ่ นง�ำบางอย่างได้ แต่พอเห็นท่าทาง
เครียดขรึมของผิงอวี้ ไหนเลยจะกล้าไปวุน่ วายกับมารร้าย รีบดึงผ้าปูนอน
ออกมาปูเงียบๆ จากนั้นขึ้นไปบนเตียง นอนลงข้างๆ ฟู่หลันหยา แล้ว
ดึงม่านเตียงลงมา
ผิงอวีเ้ ห็นพวกนางทัง้ สองคนไม่ได้นกึ สงสัยเรือ่ งทีเ่ ชิญท่านหมอมา
ใบหน้าที่ร้อนผ่าวก็บรรเทาลงได้บ้าง รอจนพวกนางหลับไปแล้วจึงค่อย
ดับตะเกียงแล้วถอดเสื้อนอกออกวางไว้ข้างๆ
ท่ามกลางความมืด ฟูห่ ลันหยาก�ำลังค่อยๆ แอบถอดเสือ้ ตัวนอกออก
จู่ๆ ก็มีเสียงผิงอวี้ดังขึ้นมาจากนอกม่าน "ข้อเท้าเจ้าที่บาดเจ็บดีขึ้น
บ้างหรือไม่"
ฟู่หลันหยาชะงักไปครู่หนึ่งก็นึกได้ว่าผิงอวี้ก�ำลังพูดกับตนเอง
จึงตอบว่า "ดีขึ้นมากแล้ว"
"เจ้าต้องทายาบ่อยๆ มะรืนนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้า ระหว่างทาง
ไม่มีเวลาให้เจ้าได้พักรักษาอาการบาดเจ็บ อย่าเป็นตัวถ่วงก็แล้วกัน"
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ฟู่หลันหยาตอบกลับไปอย่างฉุนๆ "รู้แล้วเจ้าค่ะ"
ผิงอวีไ้ ด้ยนิ น�ำ้ เสียงนางไม่คอ่ ยดีกช็ ะงักแล้วรีบพลิกตัวไป หลับตาลง
อย่างเย็นชา
ถึงวันมะรืน ฟ้าเพิ่งสาง ฟู่หลันหยากับแม่นมหลินก็เก็บข้าวของ
เรียบร้อยแล้วออกจากห้อง
ตลอดทางทีเ่ ดินไปจนถึงประตูคฤหาสน์ เห็นว่าทีด่ า้ นนอกนอกจาก
คนของส�ำนักฉินและส�ำนักสิงอี้แล้ว ส�ำนักพรรคอื่นๆ ล้วนเป็นชายหนุ่ม
แต่งชุดทั่วไป มีกันอยู่ยี่สิบกว่าคน พอเห็นฟู่หลันหยาออกมาก็ต่างหันมา
จับจ้อง ยืนรอที่นอกประตูอย่างเงียบกริบ
แม้ฟู่หลันหยาไม่มีวรยุทธ์ แต่เห็นคนเหล่านี้สายตาคมปลาบ
ผิดธรรมดา หยัดร่างตรง เทียบกับพวกส�ำนักฉินซึ่งเป็นชาวยุทธ์แล้วกลับ
ดูเคร่งครัดสุขุมกว่า นางพลันประหลาดใจ ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มีที่มาเช่นไร
และที่ ยิ่ ง ท� ำ ให้ น างประหลาดใจก็ คื อ ฉิ น เยี่ ย นซู ที่ ส วมเสื้ อ ไหม
รองเท้าหุ้มข้อสีด�ำมีคนส�ำนักฉินห้อมล้อมไว้ราวกับดาวล้อมเดือนนั้น
ดูท่าทางเหมือนว่าอาการถูกพิษจะหายดีแล้ว
นางจึงอดจะแปลกใจกับยาลูกกลอนของมารดายิ่งกว่าเดิมไม่ได้
พอเห็นฟู่หลันหยาออกมา ฉินเยี่ยนซูก็รีบลงจากหลังม้าก้าวเท้า
ยาวๆ มาหานาง
แต่นา่ เสียดาย ฉินเยีย่ นซูเพิง่ จะอยูห่ า่ งจากฟูห่ ลันหยาสิบก้าวก็ถกู
เฉินเอ่อร์เซิงเอาดาบมาขวางหน้าไว้
ก่อนเฉินเอ่อร์เซิงจะพูด เขากะระยะห่างระหว่างฉินเยี่ยนซูกับ
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ฟูห่ ลันหยาแล้ว ไม่ผดิ จากทีผ่ งิ อวีก้ ำ� ชับไว้แม้แต่นอ้ ย ห่างกันสิบก้าวพอดี
แล้วจึงพูดขึ้นอย่างเป็นการเป็นงาน "เจ้าส�ำนักฉิน ช้าก่อน"
ตลอดมาคนของส�ำนักฉินมีฐานะโดดเด่นกว่าผูใ้ ดในยุทธภพ มีหรือ
จะเคยเห็นเจ้าส�ำนักของตนเองถูกปฏิบตั อิ ย่างเย็นชาเช่นนี้ พอเห็นดังนัน้
ก็ต่างหันมามองหน้ากัน ในดวงตาบอกความนัยบางอย่าง
ฉินหย่งกลัวแต่ว่าน้องชายจะปะทะกับเฉินเอ่อร์เซิง จึงรีบลงจาก
หลังม้า ยิ้มให้เฉินเอ่อร์เซิงแล้วประสานมือค�ำนับ "ล�ำบากใต้เท้าเฉินแล้ว
ข้ากับน้องชายไม่ได้จะสร้างความล�ำบากให้ใต้เท้าเฉินแต่อย่างใด เพียงแค่
อยากจะขอบคุณคุณหนูฟู่เท่านั้น มิได้มีเจตนาอื่น"
เฉินเอ่อร์เซิงไม่มีท่าทีจะถอยให้ แต่ก็ไม่พูดอะไรอีก เห็นได้ชัดว่า
อนุญาตเป็นนัยให้ฉินหย่งกับน้องชายพูดคุยกับฟู่หลันหยาได้
ฉินเยี่ยนซูข่มกลั้นโทสะขณะมองดูเฉินเอ่อร์เซิง ก่อนหันไปมอง
ฟูห่ ลันหยาด้วยสีหน้าจริงจัง นิง่ เงียบครูห่ นึง่ แล้วพูดด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน
"คุ ณ หนู ฟู ่ มี บุ ญ คุ ณ ใหญ่ ห ลวงต่ อ ข้ า จนไม่ อ าจกล่ า วขอบคุ ณ ได้ พ อ
ระหว่างเดินทางกลับเมืองหลวง ข้าผูแ้ ซ่ฉนิ จะขอบุกน�ำ้ ลุยไฟเพือ่ คุณหนูฟู่
จะไม่ยอมให้คุณหนูฟู่ได้รับความขุ่นข้องหมองใจแม้แต่น้อย"
ฟูห่ ลันหยาเหลือบมองฉินเยีย่ นซูผา่ นม่านหมวกแพร เห็นเขามองดู
นางด้วยสายตาวาวโรจน์ ทัง้ ยังพูดด้วยความมัน่ อกมัน่ ใจยิง่ ก็ครุน่ คิดอยู่
ในใจ หรือว่าพวกเขาจะติดตามข้าไปตลอดทางจนถึงเมืองหลวง นางจึง
ย่อเข่าลงค�ำนับ ยิ้มน้อยๆ เอ่ยว่า "แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น เจ้าส�ำนักฉิน
กล่าวหนักไปแล้ว"
ฉินเยีย่ นซูได้ยนิ น�ำ้ เสียงนางอ่อนโยนอย่างยิง่ หัวใจก็เต้นรัว ใบหน้า
40

หนิ ง หล่ ง

แดงซ่านขณะรีบค�ำนับตอบ
ขณะทัง้ สองคนต่างค�ำนับซึง่ กันและกัน ผิงอวีก้ อ็ อกมาจากคฤหาสน์
พอดี โดยมีหลี่โยวกับคนอื่นๆ เดินตามหลังมา
พอเห็นภาพคนทัง้ สอง สีหน้าผิงอวีซ้ งึ่ เดิมทีกบ็ งึ้ ตึงอยูแ่ ล้วยิง่ คล�ำ้ ลง
หลายส่วน เขาชะงักเท้าไว้ ขณะจะเดินเข้าไปหาฉินเยี่ยนซู ไหนเลยจะรู้
ว่าชายหนุ่มทั้งกลุ่มที่ยืนนิ่งเงียบอยู่ด้านข้างมาตลอดกลับพากันเดินมา
อยู่ต่อหน้าเขา แล้วประสานมือค�ำนับ
ผิงอวี้จ�ำต้องเบือนหน้ากลับมา รอจนทุกคนค�ำนับเรียบร้อยแล้ว
เขาจึงยิ้มให้พลางกล่าวว่า "ระหว่างการเดินทางคงต้องขอแรงด้วย"
คนที่อยู่ด้านหน้าตอบว่า "มิได้ แล้วแต่ใต้เท้าผิงจะจัดการเถิด"
ฟูห่ ลันหยามองอยูข่ า้ งๆ ก็เข้าใจได้ในทันที แอบคาดเดาว่าคนเหล่านี้
ก็คือกองหนุนที่ผิงอวี้ให้มาช่วยรับมือยามพวกส�ำนักบูรพาลอบลงมือ
ดูท่าแล้วผิงอวี้เองก็ไม่ประมาท ด้วยรู้ว่าคนรอบกายมีจ�ำนวน
ไม่มากพอ เกรงจะตกเป็นรองจึงระดมก�ำลังพลให้พร้อมไว้อย่างรอบคอบ
ขณะก�ำลังครุ่นคิดฟู่หลันหยาก็เหลือบเห็นบุรุษผู้หล่อเหลาคมคาย
ผิวคร้ามทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ผิงอวี้ เพราะแสงตะวันอันเจิดจ้าจึงเห็นใบหน้าของเขา
ได้อย่างชัดเจนยิ่งกว่าเย็นวันนั้น จู่ๆ นางก็พบว่าเขาดูคล้ายหลี่หมิน
อยู่หลายส่วน
นางรู้สึกแปลกใจอยู่บ้าง ขณะก�ำลังจะลองเปรียบเทียบใบหน้า
ของเขากับหลี่หมิน นึกไม่ถึงว่าเพียงชั่วพริบตา นางกลับเห็นหลี่หมิน
ยืนอยู่ด้านหลังผิงอวี้ด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย เห็นได้ชัดว่าเพิ่งจะถูกต่อว่า
ต่อขานมา
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เนื่องจากรถม้ามาจอดอยู่ด้านหลังแล้ว ฟู่หลันหยาไม่กล้าชักช้า
ท�ำให้เสียเวลาอีก จึงเหลือบมองหลีห่ มินอย่างเห็นใจแล้วจับมือแม่นมหลิน
ประคองตัวเดินขึ้นรถม้า
ฉินหย่งมองฟูห่ ลันหยาอยูด่ า้ นข้างอย่างเงียบๆ มาตัง้ แต่ตน้ เห็นนาง
ท่าทางสูงส่งสง่างาม กิริยาอาการใดๆ ล้วนมีแบบแผน ยามก้มค้อมกาย
เตรียมจะเข้าไปในรถม้า เนื่องจากชุดส�ำหรับคิมหันตฤดูนั้นบางเบา
จึงเผยให้เห็นเอวอรชรอ้อนแอ้นอันน่าตรึงใจ
นางแอบเหลือบมองผิงอวีอ้ ย่างแนบเนียน ก็เห็นสายตาเขามองตาม
ฟู่หลันหยาไปจริงดังคาด เห็นอีกฝ่ายยังรั้งรอไม่เข้าไปในรถ หัวคิ้วเขาก็
ขมวดมุ่น
แม่นมหลินเลิกม่านขึน้ ให้แล้ว ฟูห่ ลันหยาก�ำลังจะก้าวเท้าเข้าไปใน
รถม้า จู่ๆ ก็มีเสียงคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งมาจากสุดปลายถนนอีกด้าน
พอหันไปมอง คนทีน่ ำ� หน้ามาก็คอื คุณชายผูห้ ล่อเหลาทีส่ วมใส่เสือ้
หรูหราครอบเกี้ยวทองค�ำ เติ้งอันอี๋นั่นเอง
พอลงจากหลังม้า เขาก็ประคองสาวงามผูห้ นึง่ ลงจากรถม้า เดินเข้ามา
ใกล้แล้วพยักหน้าทักทายฟู่หลันหยาอย่างเป็นมิตร
ฟูห่ ลันหยาหันไปค�ำนับตอบ พอยืดตัวตรงก็รสู้ กึ ได้วา่ หญิงสาวทีย่ นื
ข้างๆ เติง้ อันอี๋กำ� ลังจ้องมองตนเองอยู่ แม้จะมีม่านหมวกแพรกัน้ ไว้ แต่ก็
ยังรับรู้ได้ว่าสายตานั้นคมปลาบจนท�ำให้นางรู้สึกอึดอัด พอทักทาย
ฟู่หลันหยาแล้ว สองพี่น้องก็เดินไปหาผิงอวี้กับหลี่โยว
ฟู่หลันหยาเหลือบมองคุณหนูเติ้งทางด้านหลังแล้วเข้าไปในรถม้า
ปล่อยม่านลง
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พักหนึ่งก็มีเสียงล้อรถม้าบดถนน
ฟูห่ ลันหยาได้ยนิ ผิงอวีบ้ อกเมือ่ คืนว่าต่อไปจะไม่หยุดพักในเขตของ
กุย้ โจวอีกแล้ว เช่นนัน้ จุดหมายถัดไปทีจ่ ะเดินทางไปถึง เกินครึง่ น่าจะเข้าสู่
เขตแดนของหูหนานแล้ว
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45
เห็นสองพี่น้องสกุลเติ้งมาแล้ว ผิงอวี้ไม่แสดงท่าทีใดๆ แต่หลี่โยว
กลับดูกระตือรือร้นอย่างกับอะไรดี ตอนแรกเขาเข้าไปคุยกับเติ้งอันอี๋ถึง
เรือ่ งราวครัง้ เก่าก่อน จากนัน้ ก็ชวนให้ทงั้ ผิงอวีแ้ ละเติง้ อันอีช๋ ว่ ยกันคาดการณ์
ถึงความยากล�ำบากและอันตรายที่จะได้พานพบในหนทางข้างหน้า
พอเห็นว่าจวนหย่งอันโหวน�ำองครักษ์มาด้วยไม่มาก หลี่โยวก็
ตบอกรับปากเป็นมั่นเหมาะว่าแม้จะพบกันโดยบังเอิญระหว่างเดินทาง
เข้าเมืองหลวง เขากับผิงอวีก้ ไ็ ม่ปดั ความรับผิดชอบ ในการเดินทางครัง้ นี้
จะช่วยดูแลกันและกันเป็นอย่างดี
พูดคุยกันนานเท่ากับเวลาครึ่งถ้วยชาแล้ว หลี่โยวจึงค่อยปล่อยให้
สองพี่น้องกลับไปอย่างอาลัยอาวรณ์
ตลอดเวลาที่พูดคุยกัน เติ้งเหวินอิ๋งมิได้ละสายตาจากผิงอวี้เลย
เติ้งอันอี๋เหลือบเห็นทางหางตา อดรู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ได้ เด็กโง่
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ผูน้ อี้ ะไรก็ลว้ นดีไปหมด เสียก็แต่หวั รัน้ ไปสักหน่อย ผิงอวีแ้ สดงท่าทีชดั เจน
แล้วว่าไม่ได้สนใจไยดีนางเลย เพียงเพราะเห็นแก่สายสัมพันธ์ในวัยเยาว์
เท่านั้น ไฉนนางจึงยังอาลัยอาวรณ์เขาถึงเพียงนี้
กลับไปถึงขบวนรถของจวนหย่งอันโหว เขาคอยดูให้เติ้งเหวินอิ๋ง
ขึ้นรถม้าเสร็จแล้วตนเองก็เดินไปด้านหน้าขบวนรถ ผละจากม้าที่ขี่มา
แล้วไปขึ้นรถม้าอีกคัน
เลิกม่านที่หนาหนักขึ้น ก็เห็นได้ว่าในรถม้ามืดสนิทราวกับเวลา
กลางคืน แสงแดดจากภายนอกมิอาจสาดส่องเข้ามาได้แม้แต่น้อย
พอขึน้ มาบนรถม้าแล้วก็หยิบแท่งจุดไฟออกมาจากอกเสือ้ จุดตะเกียง
ครอบแก้วดวงเล็กๆ ที่วางอยู่ตรงมุมหนึ่งในรถม้า ในตัวรถพลันสว่างขึ้น
ทันใด
เขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็ก้มตัวเข้าไปข้างใน เห็นบนที่นั่งข้างในมีสตรี
ผู้หนึ่งนอนอยู่ แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวทว่ากลับห่มผ้าผืนหนาไว้อย่าง
ผิดปกติ
แม้จะเป็นเช่นนี้แต่ริมฝีปากของนางกลับเป็นสีม่วงเพราะได้รับ
ไอเย็นอย่างหนัก เห็นได้ชัดว่าก�ำลังป่วยหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมา
สีหน้าของนางดูยำ�่ แย่ มีรอยตีนกาทีห่ างตาทัง้ สองข้าง เพียงเหลือบมอง
เผินๆ ดูราวกับอายุห้าสิบปีเห็นจะได้ แต่ถ้าพินิจมองใบหน้านั้นให้ถี่ถ้วน
ก็จะพอร�ำลึกได้วา่ นางคือผูค้ มุ กฎซ้ายทีเ่ มือ่ สามวันก่อนยังงดงามตราตรึง
อยู่เลย
"ข้าแก่ลงมากใช่หรือไม่" นางเห็นเติง้ อันอีเ๋ ข้ามาก็พยายามเงยหน้า
ขึ้น น�้ำเสียงราวกับพิณสายขาด ทั้งแหบพร่าทั้งแก่ชรา
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เติ้งอันอี๋นั่งลงข้างๆ ท่าทางสุขุมใจเย็น มุมปากหยักขึ้นเป็นรอยยิ้ม
มองดูสหายร่วมทางของตนเองที่แก่ชราลงในชั่วข้ามคืนด้วยสายตา
เหี้ยมเกรียม
สายตาของเขาบ่งบอกทุกสิ่งชัดแจ้งแล้ว
ผู้คุมกฎซ้ายจ้องมองเติ้งอันอี๋แน่วนิ่งอยู่นานครู่หนึ่ง ในที่สุดก็
นอนกลับลงไป สีหน้าซีดเผือดไร้ชวี ติ ชีวา เอาแต่จอ้ งมองเพดานรถเงียบๆ
"คนเราจะช้าหรือเร็วก็ตอ้ งแก่เฒ่า" เติง้ อันอีต๋ บบ่านางเบาๆ เป็นการ
ปลอบใจ แล้วพูดปลอบอย่างกึ่งจริงกึ่งเท็จ "คิดดูสิ เจ้าอุตส่าห์รักษา
ความอ่อนเยาว์มาได้นานถึงเพียงนี้ นับว่าคุ้มค่าแล้ว"
จูๆ่ แววตาของผูค้ มุ กฎซ้ายก็เต็มไปด้วยความเคียดแค้น นางขบเขีย้ ว
เคี้ยวฟันพลางก่นด่า "ถ้าไม่ใช่เพราะคนของปู้รื่อกู่เต๋อเล่นงานข้าจน
บาดเจ็บสาหัส มีหรือที่ข้าจะถูกคนของส�ำนักฉินท�ำลายก�ำลังภายในได้
เจ้าคนชัว่ ช้าไม่รคู้ ณ
ุ คน เสียแรงทีข่ า้ อุตส่าห์ชว่ ยเขาไว้เมือ่ ยีส่ บิ กว่าปีกอ่ น
แต่เขากลับหาทางท�ำลายพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่า!"
เติ้งอันอี๋ส่ายหน้า แสร้งท�ำเป็นทอดถอนใจ "ตอนนั้นข้าบอกไว้
ว่าอย่างไร อย่าไปช่วยเหลือคนไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเช่นนี้ เจ้ากลับ
ไม่ยอมเชื่อ บัดนี้คงรู้แล้วกระมังว่าอะไรที่เรียกว่ายกหินแต่กลับหล่น
ใส่เท้าตนเอง*"
ผู ้ คุ ม กฎซ้ า ยหวนนึ ก ถึ ง เรื่ อ งราวในอดี ต ก็ เ คี ย ดแค้ น เสี ย จนมี
กลิน่ คาวเลือดเอ่อขึน้ มาในล�ำคอ ชัว่ ขณะหนึง่ ไม่อาจข่มกลัน้ ไว้ได้ จวนเจียน
จะกระอักออกมา แต่เพราะเกรงว่าคนข้างนอกรถอาจได้ยินเข้า นางจึง
* ยกหินแต่กลับหล่นใส่เท้าตนเอง หมายถึงคิดจะท�ำร้ายผู้อื่น แต่ผลร้ายนั้นกลับย้อนมาหาตัวเอง
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ต้องกล�้ำกลืนเลือดก้อนนั้นกลับลงไปจนหน้าด�ำหน้าแดง
"แต่เจ้าวางใจเถอะ ไม่ว่าช้าหรือเร็วพวกเราจะต้องได้สะสางบัญชี
หนีแ้ ค้นกับปูร้ อื่ กูเ่ ต๋อจนหมดสิน้ แน่" เติง้ อันอีป๋ ดั ฝุน่ ทีแ่ ขนเสือ้ ด้วยท่าทาง
สบายๆ แล้วพูดอย่างสุขุมใจเย็น "ของสิ่งนั้นจะต้องหวนคืนมาอยู่ใน
ก�ำมือพวกเราอย่างไม่ตกหล่นแม้แต่ชิ้นเดียว"
ดวงตาผู้คุมกฎซ้ายทอประกายคมปลาบ หันไปเพ่งมองเติ้งอันอี๋
"ดูท่าแล้ว เจ้าคงจะเดาได้แล้วสินะ" เติ้งอันอี๋เหยียดมุมปาก แล้ว
หยิบสิง่ ของสีดำ� สนิทออกมาจากอกเสือ้ "ผ่านมานานหลายปีแล้วเจ้าก็ยงั
คุ้นเคยกับการซ่อนสิ่งของเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน ข้าแค่เข้าไปลองสุ่มๆ
ค้นหาในบ้านเจ้า ก็หาสิ่งล�้ำค่าที่เจ้าซ่อนไว้จนพบแล้ว"
"เอาคืนมา!" ดวงตาผูค้ มุ กฎซ้ายฉายแววเหีย้ มเกรียม นางผุดลุกขึน้ นัง่
แล้วโผเข้าใส่เติ้งอันอี๋
แต่ น ่ า เสี ย ดาย เติ้ ง อั น อี๋ เ พี ย งแค่ ย กมื อ ผลั ก นางอย่ า งรั ง เกี ย จ
ครัง้ หนึง่ ร่างของนางก็ออ่ นยวบราวกับเศษผ้าล้มตัวลงกลับไปนอนทีเ่ ดิม
"ข้าขอเตือนเจ้าให้ออมแรงไว้" เติง้ อันอีห๋ บุ รอยยิม้ มองดูผคู้ มุ กฎซ้าย
ด้วยสายตาเย็นชาราวกับน�้ำแข็ง "ถ้าไม่ใช่ว่าข้าเห็นแก่มิตรภาพในอดีต
เจ้าคงถูกส�ำนักบูรพาสับร่างจนแหลกเหลวกลายเป็นอาหารสุนัขไปแล้ว
ยังจะมีหน้ามาตีฝีปากต่อรองกับข้าที่นี่ได้อีกหรือ เจ้าเองไม่รู้จักคิดบ้าง
บัดนี้วรยุทธ์เจ้าสูญสิ้นไปแล้ว มีค่าเพียงคนพิการเท่านั้น ของสิ่งนี้อยู่
ในมือเจ้าจะมีประโยชน์อันใด"
ผู้คุมกฎซ้ายหอบหายใจหนัก จ้องเติ้งอันอี๋เขม็งอย่างไม่ยินยอม
แค่นเสียงอย่างโกรธแค้น "เจ้าควรจะรู้ไว้ ของสิ่งนี้เป็นเจ้านิกายผู้เฒ่า
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ส่งมอบให้ข้าเองกับมือก่อนตาย เจ้ากล้าทรยศค�ำสั่งเสียของเจ้านิกาย
ผู้เฒ่าหรือ!"
"เวลาเปลีย่ น สถานการณ์กแ็ ปรผัน วันนีเ้ ทียบกับวันวานไม่ได้หรอก"
เติ้งอันอี๋ยิ้มหยัน "หากเจ้านิกายผู้เฒ่าที่อยู่ในปรโลกได้รู้ ก็คงไม่อยากให้
สิง่ ล�ำ้ ค่านีไ้ ปอยูใ่ นมือของคนพิการคนหนึง่ กระมัง ถ้าเจ้าอยากให้ความทะยาน
อยากของเจ้านิกายผูเ้ ฒ่ากลายเป็นจริงขึน้ มา ก็ควรคาดหวังให้ขา้ รวบรวม
สิ่งล�้ำค่าที่เหลือได้ครบจะดีกว่า ช่วงชิงเอาของสิ่งนั้นจากมือปู้รื่อกู่เต๋อ
มาให้ได้ก่อน มิเช่นนั้นจะพูดสิ่งใดก็ล้วนไร้ประโยชน์"
"ถุย!" ผู้คุมกฎซ้ายถ่มน�้ำลาย "เจ้าท�ำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
เท่านั้น อย่าเอาชื่อเจ้านิกายผู้เฒ่ามาอ้างเลย"
เติง้ อันอีห๋ ยิบผ้าเช็ดหน้าจากอกเสือ้ มาเช็ดน�ำ้ ลายปนเลือดทีน่ างถ่ม
รดใบหน้าของเขา สีหน้าบึ้งตึงทันที จู่ๆ ก็ตวัดนิ้วเกี่ยวปลายคางนางไว้
ราวกับเป็นตะขอแล้วพูดเสียงเหีย้ มเกรียม "ข้าท�ำเพือ่ เจ้าทุกหนทางแล้ว!
จะให้ดเี จ้าก็จงรูจ้ กั ฉลาดเสียบ้าง อย่าวางท่าหยิง่ ผยองต่อหน้าข้าให้มากนัก!"
ผูค้ มุ กฎซ้ายถลึงตามองเติง้ อันอีอ๋ ย่างเคียดแค้น ในอกมีเสียงหายใจ
ฮืดฮาดราวกับหีบลมทีร่ วั่ จ้องมองเขาอยูพ่ กั ใหญ่ ในทีส่ ดุ ก็เข้าใจว่าตนเอง
สูญเสียความได้เปรียบไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ลูกไฟอันวาวโรจน์ในดวงตา
จึงค่อยๆ ราแสงลง เหลือไว้เพียงแววตาหมองเศร้าเท่านั้น
เติง้ อันอีป๋ ล่อยคางของนางลงด้วยสีหน้าเย็นชา "พอไปถึงหลิง่ หนาน
ข้าจะเห็นแก่ที่พวกเราเป็นสาวกร่วมนิกายเดียวกัน หาที่พักอันเหมาะสม
ให้เจ้า ถ้าไม่อยากให้คนของส�ำนักบูรพาจับตัวได้ อย่าคิดอะไรโง่ๆ มิเช่นนัน้
ก็จงระวังตัวไว้ว่าอาจไม่เหลือแม้แต่ซากศพ!"
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ว่าแล้วก็สะบัดชุดลุกขึน้ ยืน ร้องสัง่ ให้คนข้างนอกจอดรถ เตรียมจะ
ลงจากรถม้าไป
ผู้คุมกฎซ้ายมองดูเพดานรถม้าอย่างสิ้นหวัง เห็นเติ้งอันอี๋ออกไป
ทางหางตา จูๆ่ ก็กระตุกมุมปากแล้วเย้ยหยันว่า "เพือ่ จะได้เข้าใกล้ฟหู่ ลันหยา
เจ้าจ�ำต้องแสดงละครต่อหน้าพวกผิงอวี้ เห็นแก่ที่พวกเรารู้จักกันมานาน
อย่าหาว่าข้าไม่เตือน ผิงอวี้ผู้นั้นร้ายกาจนัก อายุไม่เท่าไรก็เฉลียวฉลาด
เท่าทันคนยิ่งกว่าผู้ใด ระวังอย่าไปล่วงเกินเขา ไม่เช่นนั้นอาจชักน�ำไฟมา
เผาผลาญตัวเจ้าเอง"
เติง้ อันอีน๋ งิ่ เงียบไปอึดใจหนึง่ แล้วเหลียวกลับมา เผยยิม้ อย่างได้ใจ
"หลังจากไปถึงหูหนานแล้ว นอกจากคนของส�ำนักบูรพา ยังมีคนของส�ำนัก
หนานซิงคอยจ้องตาเป็นมันอีก เวลานีค้ งเตรียมการไว้พร้อมแล้ว รอเพียง
ให้ฟู่หลันหยากับพวกมาตกหลุมพราง เจ้าควรรู้ไว้อย่าง ส�ำนักหนานซิง
เป็นส�ำนักทีเ่ ก่งกาจในเรือ่ งฉีเหมินตุน้ จย่าทีส่ ดุ ในใต้หล้า หากต้องการจะ
กางตาข่ายสวรรค์ดักจับจริงๆ ไม่ว่าหวังหลิงหรือผิงอวี้ก็ล้วนต้องตกที่นั่ง
ล�ำบากแน่ ถึงตอนนัน้ ข้าก็แค่นงั่ เฉยๆ รอเก็บเกีย่ วผลประโยชน์เท่านัน้ เอง"
ผูค้ มุ กฎซ้ายได้ยนิ ดังนัน้ ดวงตาก็เป็นประกาย หันกลับไปมองเติง้ อันอี๋
"เจ้าจะบอกว่ามีของล�้ำค่าส่วนหนึ่งตกอยู่ในก�ำมือของส�ำนักหนานซิง?"
เติ้งอันอี๋หัวเราะหยัน "เรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอีกแล้ว!"
พอเขาลงจากรถหายลับตาไป ในรถก็ตกอยูใ่ นความมืดมิดโดยพลัน
ออกจากเมืองต้งหยางแล้วก็เร่งเดินทาง แทบไม่มกี ารหยุดพักชัว่ คราว
พอให้หายเหนื่อยด้วยซ�้ำ
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ตกกลางคืน ส่วนใหญ่ฟหู่ ลันหยากับแม่นมหลินจะอยูแ่ ต่ในรถ ยังดี
ที่รถม้าคันใหญ่ แม้ไม่ได้สบายตัวนัก แต่เมื่อไม่ต้องนอนในกระโจมก็
สะดวกขึ้นมาก
กระทั่งมาถึงต�ำบลเล็กๆ ตรงรอยต่อระหว่างสามมณฑล ผิงอวี้จึง
สั่งให้หยุดพักชั่วคราว แล้วเข้าพักในโรงเตี๊ยมหลังหนึ่ง
วันต่อมาฟ้ายังไม่ทันสางก็รีบเดินทางต่อทันที
เดินทางต่อเนือ่ งไปได้เจ็ดแปดวันก็มาถึงเมืองเป่าชิง่ ในมณฑลหูหนาน
ได้เสียที
พอเข้าเมืองมา ทุกคนจึงพบว่าอากาศร้อนจัดของฤดูคมิ หันต์คอ่ ยๆ
บรรเทาลง เริ่มมีไอเย็นของฤดูสารทเพิ่มขึ้นมาบ้างแล้ว
โดยเฉพาะหลังฝนตกเมื่อคืน ตามท้องถนนทัว่ ทั้งเมืองทีป่ ูลาดด้วย
หินสีดำ� ก็ดวู าวไปด้วยหยาดน�ำ้ ฝนทีย่ งั ตกค้างอยู่ อากาศแฝงไอเย็นเช่นนี้
สดชื่นยิ่งนัก
ทุกคนย�ำ่ น�ำ้ ฝนเดินไปถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ทอี่ ยูท่ างทิศเหนือของเมือง
จากนั้นผิงอวี้ก็สั่งให้หยุดเดินแล้วบอกให้เข้าพักที่นี่สองวัน
คณะเดินทางรอนแรมมาอย่างตรากตร�ำ ล้วนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า
อย่างยิง่ ฝ่ายฟูห่ ลันหยากับแม่นมหลินต่างหมดเรีย่ วแรง ถูกเหวีย่ งไปมา
ในรถม้าที่เคลื่อนโยกไปมาจนร่างแทบหลุดออกจากกัน
พอได้เข้าพักเรียบร้อยในเรือนชั้นในแล้ว ฟู่หลันหยาก็ยังรู้สึก
เวียนศีรษะอยู่ ได้ลิ้มรสชาติอันแท้จริงของค�ำว่าเดินทางทั้งวันทั้งคืนมิได้
หยุดกับตนเองอย่างแท้จริง คิดแล้วผิงอวี้กับพวกตอนที่เดินทางมายัง
อวิ๋นหนานก็คงจะเร่งรีบมาอย่างไม่รู้วันรู้คืนเช่นนี้ ยังดีที่พวกเขายังหนุ่ม
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ร่างกายแข็งแรง มิเช่นนั้นคงจะทนรับไม่ไหวแน่
คฤหาสน์แห่งนี้แตกต่างจากคฤหาสน์ใหญ่ที่เมืองต้งหยางมณฑล
กุย้ โจว คฤหาสน์ทเี่ ป่าชิง่ ค่อนข้างเก่าแก่กว่า พืน้ ทีก่ ว้างขวางและซับซ้อน
ทุกมุมดูสงบเงียบเรียบง่าย
เทียบกับทั้งคฤหาสน์แล้ว ส่วนที่พักของฟู่หลันหยากับแม่นมหลิน
ดูจะตกแต่งอย่างงดงามประณีตยิ่งกว่า เหมือนสร้างไว้เพื่อให้เป็น
ส่วนที่พักของหญิงสาวซึ่งยังมิได้ออกเรือนโดยเฉพาะ
พอสองนายบ่าวได้เข้าพักก็เข้าไปอาบน�ำ้ ช�ำระร่างกายในห้องอาบน�ำ้
ล้างคราบไคลที่เกิดจากฝุ่นซึ่งคละคลุ้งมาตลอดการเดินทางนี้
อาบน�้ำเรียบร้อยแล้วฟู่หลันหยาก็แอบทอดถอนใจว่าอากาศที่นี่
เย็นยะเยือกนัก เสือ้ ผ้าส�ำหรับฤดูคมิ หันต์ทสี่ วมติดกายบางเกินไป นางจึง
เปิดห่อสัมภาระออกค้นดูกับแม่นมหลิน ค้นไปค้นมา หากไม่บางเกินไป
ก็หนาเกินไป เสื้อคลุมกันลมที่ชายาซื่อจื่อมอบให้ยังน�ำมาสวมเวลานี้
ไม่ได้ สุดท้ายจ�ำต้องน�ำเสือ้ ไร้แขนสีแดงอมส้มดอกไห่ถงั มาสวมไปพลาง
ก่อน
ในเรือนพักด้านหน้า ผิงอวี้เพิ่งออกมาจากห้องอาบน�้ำ พวกหลี่โยว
ก็มาหา
พอเข้ามาในห้อง หลีโ่ ยวก็ไม่สนใจว่าผิงอวีก้ ำ� ลังสวมรองเท้าหุม้ ข้อ
สีด�ำอยู่ตรงขอบเตียง ตรงเข้าไปพูดว่า "ได้ยินว่าส�ำนักหนานซิงก็มาถึง
เมืองเป่าชิ่งแล้ว? แหล่งข่าวของเจ้าถูกต้องแน่หรือไม่"
ผิงอวีย้ งั ไม่ได้คาดสายรัดเอว เสือ้ ตัวนอกสีเขียวอ่อนยังไม่ทนั ได้สวม
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เผยให้เห็นเสือ้ ตัวในสีขาวดุจหิมะ เขาก้มหน้าสวมรองเท้าหุม้ ข้อสีดำ� แล้ว
ลุกขึ้น คาดสายรัดเอวพลางพูดกับหลี่โยว "แหล่งข่าวไม่เคยผิดพลาด
เพียงแต่ไม่รู้ว่าส�ำนักหนานซิงนี้มีที่มาเช่นไรกันแน่"
หลีโ่ ยวเผยสีหน้าหนักใจ "ถ้าส�ำนักนีเ้ ข้ามาวุน่ วายด้วย น่าจะยุง่ ยาก
จริงๆ"
ผิงอวี้เหน็บดาบซิ่วชุนไว้ที่เอว หันไปมองหลี่โยวแล้วว่า "เหตุใดจึง
พูดเช่นนี้"
หลี่โยวยกชายเสื้อแล้วนั่งลงข้างโต๊ะ ส่ายหน้าพลางว่า "กล่าวถึง
ส�ำนักหนานซิงแล้วเรื่องมันยาว ผู้ก่อตั้งส�ำนักนี้มีแซ่ว่าซุน ว่ากันว่าเป็น
ลูกหลานผู้สืบสายมาจากซุนปิ้นนักวางแผนการรบสมัยจั้นกั๋ว เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์แห่งฉีเหมินตุ้นจย่า ผู้ที่เข้าเป็นศิษย์ส�ำนักนี้ ก่อนอื่นต้องศึกษา
ศาสตร์อี้จิงและวิชาค�ำนวณมาก่อนแล้วหลายปี ยังต้องเรียนรู้เรื่อง
ก�ำลังภายในกับวรยุทธ์ดว้ ย ดังนัน้ แม้สำ� นักนีจ้ ะเป็นส�ำนักหนึง่ ในยุทธภพ
กลับมีแนวทางทีแ่ ตกต่างจากส�ำนักอืน่ ๆ เชีย่ วชาญทีส่ ดุ ในการสร้างกับดัก
และเขาวงกต จนเคยมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วยุทธภพมาก่อน ยี่สิบปีก่อน
ศิษย์ส�ำนักนี้ก็ค่อยๆ เริ่มหายหน้าไปจากยุทธภพ หลายปีมานี้แทบไม่มี
ความเคลื่อนไหวใดๆ เลย"
ผิงอวี้เดินไปที่ด้านหน้าโต๊ะ หยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบ ท่าทางครุ่นคิด
"แนวทางของส�ำนักหนานซิงเป็นพรรคธรรมะหรือพรรคมาร"
หลี่โยวเม้มปากเอ่ยว่า "จะว่าเป็นพรรคธรรมะก็ไม่ได้ แต่จะว่าเป็น
พรรคมารก็ไม่เชิง ได้ยินว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าส�ำนักหนานซิง
ล้วนทะนงตน ไม่สงุ สิงกับโลกภายนอก นอกจากจะเชีย่ วชาญในวิชาดนตรี
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และการค�ำนวณแล้ว ยังชืน่ ชอบสิง่ ทีแ่ สดงถึงสุนทรียะเป็นพิเศษ ได้ยนิ ว่า
ยีส่ บิ ห้าปีกอ่ นในการชุมนุมใหญ่ของชาวยุทธ์ อดีตเจ้าส�ำนักหนานซิงเคย
ใช้เพลงเนินยุทธ์เพลงหนึ่งท�ำลายก�ำลังภายในของเจ้าส�ำนักปากว้าจน
กลายเป็นที่โจษจันกันไปทั่ว ภายหลังเหล่าศิษย์ส�ำนักปากว้าต่างพากัน
ไปแก้แค้นกับส�ำนักหนานซิง โดยอ้างว่าเจ้าส�ำนักหนานซิงลงมือหนักเกินไป
จนทะเลาะวิวาทกันอย่างไม่หยุดหย่อนมานานหลายปี เห็นได้วา่ คนส�ำนักนี้
ชอบกระท�ำการอย่างอุกอาจ ท�ำทุกสิ่งตามอ�ำเภอใจ หากว่าเรื่องนี้มี
ส�ำนักหนานซิงแทรกเข้ามาพัวพันด้วย เกรงว่าคงจัดการได้ไม่งา่ ยไปกว่า
การจัดการกับนิกายเจิ้นหมัวที่อวิ๋นหนานสักเท่าใด"
ทัง้ สองต่างรูว้ า่ เรือ่ งนีห้ นักหนาสาหัส พอหารือกันแล้วต่างก็ครุน่ คิด
หาแผนการรับมือคร่าวๆ ผิงอวีเ้ หม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นว่าสาย
แล้วก็ลุกขึ้น "ในเรื่องนี้ยังมีประเด็นส�ำคัญรอให้ข้ากลับมาหารืออีกครั้ง
ตอนนี้ข้ามีธุระ ต้องออกไปข้างนอกก่อน"
ว่าแล้วก็ไม่สนใจสายตาประหลาดใจของหลีโ่ ยว ก้าวไปสองก้าว แต่
พอนึกอะไรขึน้ ได้กห็ ยุดเดิน แล้วหยิบเทียบเชิญฉบับหนึง่ ออกมาจากอกเสือ้
พูดด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "เจิ้งหงข้าหลวงตรวจการเมืองเป่าชิ่ง
ส่งเทียบเชิญนี้มา แจ้งว่าอยากจะจัดงานรื่นเริงเพื่อเลี้ยงต้อนรับพวกเรา
ข้ามีเรื่องที่อยากจะไปสอบถามจากเขาอยู่พอดี เจ้าจะไปด้วยกันหรือไม่"
หลีโ่ ยวรับไปแล้วเปิดออกอ่านพลางว่า "เจิง้ หงนีเ่ ป็นพวกสุนขั รับใช้
ที่หวังหลิงแต่งตั้งมากับมือมิใช่หรือ นี่มันงานเลี้ยงหงเหมิน* โดยแท้
* อ้างอิงเหตุการณ์งานเลี้ยงที่ด่านหงเหมิน เป็นการแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างเซี่ยงอวี่ (ฌ้อปาอ๋อง) และ
หลิวปังหลังการสิ้นสุดราชวงศ์ฉิน โดยฉากหน้าเซี่ยงอวี่เชิญหลิวปังมาเลี้ยงฉลองความส�ำเร็จที่ยึดเมือง
เสียนหยางได้ แต่ที่จริงแล้ววางแผนจะสังหารหลิวปัง
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ไปสิ! เหตุใดจะไม่ไปเล่า!"
ผิงอวีย้ มิ้ แล้วพยักหน้า "ได้ รอข้ากลับมา เย็นนีพ้ วกเราไปร่วมงานเลีย้ ง
ของเขาสักครั้ง"
ขณะที่พูดคุยก็พากันเดินออกจากห้องไปข้างนอก
หลีโ่ ยวเดินตามหลังเอามือลูบคาง มองดูผงิ อวีจ้ ากด้านหลังด้วยความ
สงสัย เวลาเช่นนี้เจ้าหนุ่มนี่จะรีบร้อนออกไปข้างนอกท�ำสิ่งใดกัน
ผิงอวี้มาถึงลานเรือนด้านนอกก็เรียกทุกคนมา จัดแจงให้หลี่หมิน
กับพวกคอยเฝ้าอยู่นอกที่พักของฟู่หลันหยา รวมทั้งหมดมีแปดคน
ส่วนคนที่เหลือ รวมทั้งองครักษ์ลับยี่สิบกว่าคนที่เคร่งขรึมและดูมี
ประสบการณ์ซงึ่ เพิง่ โยกย้ายมานัน้ ให้ทกุ คนเฝ้ารักษาการณ์อยูด่ า้ นนอก
คฤหาสน์ ทัว่ ทัง้ คฤหาสน์แห่งนีจ้ งึ ถูกล้อมไว้อย่างแน่นหนาราวกับถังใส่นำ�้
แม้แต่แมลงวันก็ยงั ล่วงล�ำ้ เข้ามาไม่ได้ เขาจึงค่อยออกไปข้างนอกได้อย่าง
วางใจ
เพิง่ จะเดินถึงหน้าประตูกพ็ บกับพวกฉินหย่งทีก่ ำ� ลังกลับเข้ามาพอดี
"ใต้เท้าผิง" ฉินหย่งยิ้มพลางประสานมือค�ำนับ
ผิงอวีห้ ยุดเดินแล้วถามขึน้ ว่า "ประมุขฉิน ไม่ทราบว่าทีพ่ กั ทีจ่ ดั ไว้ให้
ถูกใจหรือไม่"
ฉินหย่งเอ่ยชืน่ ชม "ตลอดการเดินทางครัง้ นี้ เพือ่ จะก�ำจัดภัยร้ายของ
นิกายเจิ้นหมัว ต้องรบกวนใต้เท้าผิงมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน ทุกครั้งได้รับการ
ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี พวกข้ารู้สึกเกรงใจเหลือเกิน"
ขณะที่พูดก็ไม่ลืมสังเกตท่าทางผิงอวี้ไปด้วย เห็นเขาดูเหมือน
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รีบร้อนจะออกไปข้างนอก จึงชิงบอกว่า "ใต้เท้าผิงมีธุระ เช่นนั้นก็เชิญ
ตามสบายเถอะ หากคืนนี้ใต้เท้าผิงกลับมาเร็ว ข้าก็อยากจะขอหารือ
กับท่านเรื่องส�ำนักหนานซิงเสียหน่อย"
ผิงอวี้เหลือบมองฉินหย่ง ส�ำนักฉินนี่ช่างรู้งานเสียจริง ทางเขาเพิ่ง
ได้ข่าวมา ส�ำนักฉินก็ได้ข่าวมาเช่นกัน จึงยิ้มน้อยๆ แล้วว่า "ได้สิ ข้าเอง
ก็ก�ำลังอยากหารือเช่นกัน"
พูดจบก็ประสานมือค�ำนับตอบ "ขอเชิญท่านพ�ำนักในคฤหาสน์
ตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ" แล้วเดินออกไป
ฉินหย่งยืนอยูท่ เี่ ดิม มองแผ่นหลังเขาขณะเดินลับตาออกไปข้างนอก
แล้วจึงหันกลับมาเดินเข้าไปข้างใน
ฟูห่ ลันหยาช่วยแม่นมหลินเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วก็วา่ งไม่มอี ะไร
ท�ำ จึงหันไปส�ำรวจการตกแต่งภายในห้อง
เห็นทีใ่ ต้หน้าต่างมีตงั่ ตัวหนึง่ ก็เดินไปนัง่ ลง ลูบไปมาตรงทีเ่ ท้าแขน
ซึ่งท�ำจากไม้จันทน์สีด�ำขัดจนมันวาวแล้วครุ่นคิด ในเมื่อมีตั่งตัวนี้แล้ว
หากคืนนี้ผิงอวี้มาก็ไม่ต้องนอนที่พื้นอีก
ไม่นานก็จะเข้าสูฤ่ ดูสารท ยิง่ เดินทางขึน้ เหนือมากเท่าไร อากาศก็จะ
ยิ่งหนาวเย็นมากขึ้น
หากต้องนอนทีพ่ นื้ ต่อไป นานวันเข้า ต่อให้รา่ งกายแข็งแรงดีเพียงไร
ก็เกรงว่าจะไม่ดีต่อร่างกายอยู่ดี
ขณะก�ำลังคิด จู่ๆ ก็มีเสียงเคาะดังมาจากด้านนอก เนื่องจากนาง
หายบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วจึงลุกขึ้นเดินไปเปิดประตู
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ข้างนอกเป็นคนรับใช้ชราผู้หนึ่ง พอเห็นฟู่หลันหยาเป็นคนมา
เปิดประตูให้ก็ไม่กล้าเงยหน้า สองมือประคองห่อของยื่นส่งให้ "คุณชาย
สั่งให้บ่าวน�ำมาให้ บอกว่าภรรยาของใต้เท้าเจิ้งหง ข้าหลวงตรวจการ
เมืองเป่าชิ่งทราบข่าวว่าคุณหนูฟู่เดินทางมาด้วย จึงน�ำเสื้อผ้าส�ำหรับ
ฤดูสารทมามอบให้คุณหนูเป็นพิเศษ"
เจิง้ หง? สีหน้าฟูห่ ลันหยาดูงนุ งงสงสัย นางไม่เคยได้ยนิ ชือ่ นีม้ าก่อน
เลย ทั้งมิได้เป็นญาติและมิได้เป็นสหายกัน เหตุใดภรรยาของเขาจึง
ส่งเสื้อผ้ามาให้นางเล่า ไม่ช้าก็นึกขึ้นได้ว่าบิดามีลูกศิษย์อยู่ทั่วไป เจิ้งหง
ผู้นี้อาจเคยได้รับการช่วยเหลือจากบิดาในฐานะเป็นศิษย์อาจารย์กัน
ก็เป็นได้
นอกจากนี้การที่ส่งของเข้ามาถึงเขตที่พักส่วนตัวได้ คิดว่าพวก
หลี่หมินคงตรวจตราดูแล้ว นางจึงกล่าวค�ำขอบคุณแล้วรับห่อของนั้นไว้
เวลานี้แม่นมหลินก็ออกมาด้วย เห็นเช่นนี้ก็น�ำห่อของมาวางไว้
บนโต๊ะแล้วเปิดออกดู เห็นมีเสื้อผ้าส�ำหรับฤดูสารทหลายตัวพับซ้อน
เป็นตั้ง มีทั้งสีเขียวอมเหลือง สีครามไข่เป็ด สีชมพูอ่อนรากบัว ล้วนเป็น
สีสุภาพไม่แสบตา การตัดเย็บประณีตอย่างหาได้ยาก เนื้อผ้าก็ยิ่งนับว่า
เป็นของชั้นดี
แม่นมหลินถึงกับเอ่ยชม "เจิ้งฮูหยินผู้นี้นับว่าส่งถ่านกลางหิมะ*
อย่างแท้จริง มาได้ถกู เวลาพอดีเชียว คุณหนูจะได้มเี สือ้ ผ้าฤดูสารทสวมใส่
แล้ว"
ลองหยิบจับเลือกดูรอบหนึ่ง แม่นมหลินก็เอาเสื้อคลุมสีรากบัว
* ส่งถ่านกลางหิมะ เป็นส�ำนวน หมายถึงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ก�ำลังล�ำบากได้ทันการณ์
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ตัวหนึง่ ออกมา ช่วยฟูห่ ลันหยาถอดเสือ้ ไม่มแี ขนสีดอกไห่ถงั ตัวนัน้ ออกก่อน
แล้วเปลี่ยนมาสวมเสื้อตัวนี้แทน พอมองดูแล้วก็ยิ้มจนตาหยี "พอดีตัว
เลยเจ้าค่ะ สีรึก็เข้ากัน เจิ้งฮูหยินคิดอ่านได้เฉียบแหลมยิ่งนัก มิเช่นนั้น
จะกะขนาดตัวคุณหนูได้แม่นย�ำถึงเพียงนี้เชียวหรือ"
ฟู่หลันหยาหัวเราะไม่ได้ร�่ำไห้ไม่ออก แม่นมนี่จริงๆ เลยเชียว เวลา
เช่นนี้แล้วยังจะมาพิถีพิถันว่าสีเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูเข้ากันดีหรือไม่ ขนาด
พอดีตัวหรือไม่
สองนายบ่าวเก็บห่อเสือ้ ผ้านัน้ เรียบร้อยแล้วก็มเี สียงคนมาเคาะประตู
พอเปิดประตูกลับเห็นเป็นผิงอวี้
เนือ่ งจากเร่งรีบเดินทาง ทัง้ สองจึงไม่ได้มโี อกาสพบปะพูดคุยกันมา
เจ็ดแปดวันแล้ว
พอเห็นเขา ฟู่หลันหยาก็ประหลาดใจอยู่บ้าง จึงลุกขึ้นทักทาย
"ใต้เท้าผิง"
ผิงอวี้เข้ามาในห้อง เหลือบเห็นเสื้อผ้าที่นางสวมอย่างไม่ได้ตั้งใจก็
ชะงักไปครูห่ นึง่ แล้วรีบเบนสายตาหลบไปราวกับไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ก็ดแี ล้ว
ที่เอามาสวม อากาศเริ่มจะเย็นลง นางก็ดูบอบบางนัก แทบไม่ค่อยมี
เสื้อผ้าอะไรให้สวมใส่ ถูกลมเย็นเข้าคงไม่พ้นต้องจับไข้แน่ ข้าเองไม่ได้
ไยดีนกั หรอกว่านางจะเจ็บป่วยหรือไม่ เพียงแต่ถา้ ถึงเวลานัน้ จริงๆ ข้าคง
ต้องเป็นคนตามหมอมาดูนาง จะพลอยยุ่งยากเสียเปล่าๆ
เนื่องจากคิดอะไรอยู่ในใจ แม่นมหลินจึงคอยลอบจับตาดูสีหน้า
ผิงอวี้อยู่ข้างๆ ตั้งแต่เดินเข้ามา พอเห็นเขามีสีหน้าเช่นนั้น ความสงสัย
ก็ยิ่งเพิ่มอย่างระงับไม่อยู่ ประหนึ่งหน่อไม้แทงยอดอ่อนขึ้นจากดิน
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ผิงอวี้ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่ง ไม่รู้จะพูดอะไรดี สีหน้าขรึมลงเล็กน้อย
"ตอนกลางคืนข้ามีธุระ ไม่แน่ใจว่าจะกลับเมื่อใด"
ฟู่หลันหยาตะลึงงันเล็กน้อย รอจนได้สติก็ลอบยินดีในใจ ดูท่าแล้ว
คืนนีค้ งมีโอกาสได้หยัง่ เชิงถามว่าเรือ่ งราวเป็นไปอย่างไรบ้างแล้ว นางจึงยิม้
พลางว่า "ข้าทราบแล้ว"
ผิงอวีไ้ ม่พดู อะไรอีก จากนัน้ ก็เบือนหน้าหนีแล้วก้าวออกจากห้องไป
ฟู่หลันหยาเห็นเขาไปแล้วก็รีบเรียบเรียงความคิดว่าคืนนี้จะพูดคุย
เรื่องอะไรบ้าง
แม่นมหลินน้อมส่งเขาออกไปอย่างพินอบพิเทาแล้วหับประตูปิด
นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่จึงค่อยหันกลับมา เห็นฟู่หลันหยาก�ำลังเอามือค�้ำศีรษะ
ท�ำท่าคล้ายครุน่ คิดอะไรบางอย่างขณะทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่าง
ณ คฤหาสน์อีกหลังทางด้านทิศเหนือของเมือง ภายในเรือนข้างที่
ตกแต่งอย่างหรูหรา หญิงสาวผู้หนึ่งก�ำลังทอดกายสะอื้นไห้อยู่บนเตียง
ร้องไห้สักพักหนึ่งแล้วนางก็หันกลับไปมองเติ้งอันอี๋ที่นั่งจิบชาอยู่
ข้างโต๊ะ พูดด้วยน�้ำเสียงร้อนรน "พี่รอง พี่ช่วยคิดหาทางแก้ไขให้ทีเถอะ"
สีหน้าเติ้งอันอี๋ไม่ค่อยพอใจนัก "เรื่องพวกนี้พี่รองจะไปคิดหาทาง
แก้ไขใดได้เล่า"
เติ้ ง เหวิ น อิ๋ ง ร�่ ำ ไห้ จ นน�้ ำ ตาไหลอาบแก้ ม นวล เห็ น แล้ ว ชวนให้
ปวดหัวใจ "เมื่อครู่ข้าเห็นกับตาว่าผิงอวี้เดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้า ข้างกาย
ไม่มีคนรับใช้ติดตามแม้แต่คนเดียว พี่รองว่าถ้าไม่ใช่เขาเข้าไปซื้อหา
เสื้อผ้าให้นางปีศาจนั่น แล้วจะเข้าไปท�ำสิ่งใดกัน"
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เติ้งอันอี๋เหมือนไม่ค่อยเห็นด้วย "แต่ไรมาเมืองเป่าชิ่งก็มีสาวงาม
หลายปีมานีข้ า้ งกายผิงอวีไ้ ม่มสี ตรีสกั นางเดียว ไม่แน่เขาอาจจะแอบซ่อน
หญิงคนรักไว้ทเี่ มืองเป่าชิง่ ก็เป็นได้ ไม่เห็นจ�ำเพาะจะต้องซือ้ ไปให้คณ
ุ หนูฟู่
เสียหน่อย"
เติ้งเหวินอิ๋งเตะขาไปมาพลางพูดเสียงสะอึกสะอื้น "พี่รอง พี่อย่า
ประชดประชันเช่นนี้เลย เมื่อก่อนเขาไม่ยอมตอบรับว่าจะแต่งงาน แต่
อย่างน้อยข้างกายเขาก็ยงั ไม่มสี ตรีคนใด ข้าก็ยงั วางใจอยูบ่ า้ ง ใครจะไปรู้
เขาแค่มาท�ำภารกิจที่อวิ๋นหนาน ฟู่หลันหยาก็โผล่มา ข้าเจ็บช�้ำจนหัวใจ
แทบจะแตกเป็นเสี่ยงๆ แล้ว พี่รอง ตลอดมาพี่มักจะมีความเห็นดีๆ พี่
ทนเห็นน้องสาวเจ็บปวดชอกช�้ำใจได้หรือ มาช่วยข้าคิดหาวิธีบ้างเถอะ"
ในใจเติง้ อันอีร๋ สู้ กึ เจ็บแปลบ ก่อนออกปากปฏิเสธ "ไม่วา่ เรือ่ งใดเจ้า
ก็เอาแต่พงึ่ พาให้พรี่ องช่วยคิดอ่าน ไม่รจู้ กั คิดด้วยตนเองหรือ พีร่ องก็เป็น
บุรุษ จะไปช่วยเจ้าท�ำเรื่องจ�ำพวกแย่งชิงบุรุษได้อย่างไรกัน!"
เติ้งเหวินอิ๋งได้ยินเขาพูดจาดุดันแข็งกร้าวก็ถึงกับนิ่งอึ้งไปพักหนึ่ง
เติ้งอันอี๋รีบท�ำเป็นกระแอมกลบเกลื่อน แล้วพูดอย่างเหลืออด
"อย่างไรเสียพี่รองก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้"
เติง้ เหวินอิง๋ พูดอย่างฉุนเฉียว "ในเมือ่ พีร่ องไม่ชว่ ย เช่นนัน้ ข้ากลับไป
ถึงเมืองหลวงเมื่อใด ก็จะรีบไปขอร้องให้พี่ใหญ่ช่วยทูลขอต่อพระพักตร์
ฮ่องเต้ ให้จดั งานสมรสพระราชทานระหว่างข้ากับผิงอวี้ รอให้มพี ระราชโองการ
จัดงานสมรสก่อนเถอะ ต่อให้ผงิ อวีใ้ จกล้าบ้าบิน่ เพียงใดก็คงไม่ถงึ กับกล้า
ขัดพระราชโองการกระมัง"
"เหลวไหล!" แววตาดุดันร้ายกาจวาบขึ้นในดวงตาเติ้งอันอี๋ "เจ้า
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ผิดหวังจนเสียสติไปแล้วหรือ"
เติง้ เหวินอิง๋ แทบไม่เคยเห็นพีช่ ายท�ำท่าทางขูต่ ะคอกอย่างเกรีย้ วกราด
ต่อหน้าตนเองเช่นนี้ จึงมองเขาอย่างประหลาดใจครูห่ นึง่ แล้วหันกลับไป
กอดหมอนนอนร้องไห้ตอ่ "เช่นนัน้ พีร่ องก็บอกมาสิวา่ ให้ทำ� เช่นไร ข้าว้าวุน่ ใจ
แทบแย่แล้ว!"
เติ้งอันอี๋มองดูนางด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ไม่พูดอะไรแม้แต่น้อย
เห็นเติง้ เหวินอิง๋ ร�ำ่ ไห้อย่างระทมขมขืน่ มากขึน้ เขาก็หรีต่ า จูๆ่ ก็พดู ว่า
"คืนนีใ้ ต้เท้าเจิง้ ข้าหลวงตรวจการจะจัดงานเลีย้ งขึน้ ในทีว่ า่ การเมืองเป่าชิง่
ตลอดมาผิงอวี้ไม่เคยญาติดีกับส�ำนักบูรพา เขาต้องไปแน่ เจ้าเตรียมตัว
ให้ดเี ถิด ถ้าเจิง้ ฮูหยินจัดงานเลีย้ งขึน้ อีกงาน ข้าจะพาเจ้าไปด้วย ส่วนทีเ่ หลือ
ก็จัดการด้วยตนเองแล้วกัน"
"จริงหรือ!" เสียงร�่ำไห้ของเติ้งเหวินอิ๋งหยุดลง
เติ้งอันอี๋ไม่ตอบ เพียงนั่งครุ่นคิดพิจารณาอยู่ตรงโต๊ะเงียบๆ
เติ้งเหวินอิ๋งกลับเผยรอยยิ้มทั้งน�้ำตา เดินไปข้างๆ โต๊ะแล้วยิ้มให้
เติ้งอันอี๋ "พี่รอง พี่ช่างดีจริงๆ"
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46
แม้หวังซื่อเจาจะได้รับเทียบเชิญจากเจิ้งหงด้วยเช่นกัน แต่เพราะ
ร่างกายไม่แข็งแรง เขาจึงไม่ไปร่วมงานเลี้ยง
ตอนทีผ่ งิ อวีก้ บั หลีโ่ ยวไปถึงทีว่ า่ การเมืองเป่าชิง่ ก็พบว่าในงานเลีย้ ง
นอกจากเหล่ า ขุ น นางของที่ ว ่ า การเมื อ งแล้ ว เติ้ ง อั น อี๋ ก็ อ ยู ่ ใ นที่ นั้ น
ด้วย
พอเห็นเติง้ อันอี๋ ตอนแรกหลีโ่ ยวหันไปส่งสายตารูก้ นั กับผิงอวี้ แล้ว
จึงหันไปทักทายเติ้งอันอี๋อย่างกระตือรือร้น "จื่อเหิงก็มาด้วย"
เติ้งอันอี๋ยิ้มน้อยๆ "กว่าจะได้มีโอกาสร�่ำสุรากับพวกเจ้าไม่ง่ายเลย
จะกล้าไม่มาได้หรือ"
เจิ้งหงรีบลุกขึ้นจากโต๊ะจัดเลี้ยง น�ำผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนไป
ต้อนรับ เชื้อเชิญผิงอวี้กับหลี่โยวเข้ามาในงาน
พอทั้งสองนั่งประจ�ำที่ก็มีสาวใช้เข้ามารินสุราให้
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เจิง้ หงชูจอกหันมาทางผิงอวี้ ใบหน้าแดงก�ำ่ ด้วยฤทธิส์ รุ า "ใต้เท้าผิง
เป็นคนมีงานยุ่งจนเลื่องชื่อ ข้าน้อยได้พบท่านก็เป็นตอนเดินทางเข้าไป
ถวายรายงานที่เมืองหลวงเมื่อปีก่อน หากมิใช่เพราะคราวนี้ใต้เท้ามี
ภารกิจต้องเดินทางผ่านเป่าชิ่ง เกรงว่าทั้งปีก็คงไม่มีโอกาสได้ร่วมร�่ำสุรา
กับท่าน หาได้ยากนักที่ใต้เท้าผิงจะให้เกียรติตอบรับค�ำเชิญ มา ขอให้
ข้าน้อยค�ำนับสุราท่านสักจอกก่อน"
ผิงอวี้รับจอกสุรามา มองดูเจิ้งหงด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม
"ใต้เท้าเจิ้งวาจาคมคายเยี่ยงนี้ มิน่าเล่า หวังกงกงถึงได้ให้ความส�ำคัญ
กับท่านนัก"
เจิง้ หงนัน้ เป็นคนหน้าหนามากทีเดียว เขาแสร้งพูดว่า "มิกล้าๆ" จากนัน้
ก็ยิ้มแล้วหันไปพูดกับหลี่โยว "ข้าเฝ้ารอที่จะได้พบแม่ทัพหลี่นานแล้ว แต่
ตลอดมาท่านแม่ทพั ประดุจมังกรเทพ ได้ยนิ ชือ่ แต่ไม่อาจได้พบตัว ผูแ้ ซ่เจิง้
แม้มใี จกระหายอยากจะผูกมิตรแต่ตดิ ทีต่ ลอดมาไร้วาสนาจะได้พบ วันนี้
ท่านแม่ทพั อุตส่าห์มาเยือน เป็นมงคลแก่เรือนอันต�ำ่ ต้อยของข้ายิง่ นัก ข้า
ได้ฟงั มาเนืองๆ ว่าท่านแม่ทพั คอแข็ง วันนีจ้ งึ เตรียมสุราดีขนึ้ ชือ่ ของเป่าชิง่
ไว้ต้อนรับขับสู้ เชิญท่านแม่ทัพลิ้มลองดูสักคราว่าถูกปากหรือไม่"
หลี่โยวหัวเราะร่าพลางรับจอกสุรามา แต่ในใจยิ้มหยัน เจิ้งหงผู้นี้
ไร้ความสามารถอื่นใด แต่กลับช�่ำชองเรื่องการประจบประแจงยิ่งนัก
แม้จะโดดเด่นเมื่อคราวเคอจวี่* แต่เพราะไร้พรสวรรค์ อายุสี่สิบกว่าแล้ว
* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจาก
ระดับอ�ำเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับ
มณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุ
เข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระที่นั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ เพื่อคัดเป็น
บัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน
และทั่นฮวา
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จึงค่อยสอบเป็นจิ้นซื่อได้ ทว่าความสามารถไม่พอจะเข้าท�ำงานใน
ส�ำนักราชบัณฑิตด้วยซ�้ำ ถ้าไม่ใช่เพราะปีก่อนไปเข้าหาประจบประแจง
หวังหลิงจนสามารถเลื่อนขึ้นมาเป็นข้าหลวงตรวจการที่หูหนาน เกรงว่า
ป่านนี้คงไม่รู้ว่าจะไปตกระก�ำล�ำบากอยู่ที่ใดแล้ว
ได้ยนิ ว่าบัดนีเ้ ขาไม่เพียงยอมรับหวังหลิงเป็นบิดาบุญธรรม ยังเรียก
ตนเองเป็นคนของสกุลหวังไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังผู้คน ไม่รู้ว่าหาก
บรรพบุรุษของเขาในยมโลกได้รู้ว่าลูกหลานของพวกตนนับถือขันทีเป็น
บิดา จะโกรธจนต้องลุกออกมาจากโลงศพหรือไม่
ค�ำนับสุราไปหลายรอบแล้ว เจิ้งหงก็อาศัยฤทธิ์สุราแสร้งท�ำเป็น
หลุดปากอย่างไม่ตงั้ ใจถึงเรือ่ งเผ่าหว่าล่าทีน่ บั วันยิง่ ก�ำเริบหนัก "แถบเมือง
เซวียนฝูแ่ ละเมืองจีโ้ จวทีอ่ ยูช่ ายแดนแจ้งข่าวด่วนมา บัดนีใ้ นราชส�ำนักมี
ขุนนางใหญ่ทูลเสนอให้ฝ่าบาททรงน้อมน�ำแนวทางของอดีตฮ่องเต้
ในเรือ่ ง 'โอรสสวรรค์ปกปักรักษาแว่นแคว้น' มาปฏิบตั ิ ออกหน้ากรีธาทัพ
ต่อกรกับเผ่าหว่าล่า บุกโจมตีถ่านปู้ข่านให้จงหนัก ได้ข่าวว่าฝ่าบาท
ทรงรับฎีกาที่เหล่าขุนนางทูลเสนอแล้วพักไว้ก่อนชั่วคราว ไม่ทราบว่า
สุดท้ายจะตัดสินพระทัยเช่นไร"
ผิงอวี้เองก็เคยได้ยินข่าวนี้มานานแล้ว สีหน้าจึงเรียบเฉยไม่แสดง
อารมณ์ ทว่าหลี่โยวกลับไม่รู้เรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นในราชส�ำนักช่วงนี้เลย
เพราะเขาออกจากเมืองหลวงมาได้สองเดือนแล้ว พอได้ยินเข้า รอยยิ้ม
บนใบหน้าก็แข็งค้างไปฉับพลัน ให้ฝ่าบาทออกน�ำทัพด้วยพระองค์เอง?
ช่างเป็นความคิดที่เหลวไหลสิ้นดี!
แทบไม่ต้องพูดเลยว่าโอรสสวรรค์คนปัจจุบันอ่อนแอมาตั้งแต่
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ยังเด็ก ในปีหนึง่ มีแค่ไม่กคี่ รัง้ ทีไ่ ด้ขนึ้ หลังม้า ต่อให้พระองค์เก่งกล้าสามารถ
ในการท�ำศึกเทียบเท่าอดีตฮ่องเต้ ทว่าการออกน�ำทัพด้วยพระองค์เอง
ก็เป็นเรื่องใหญ่ มีหรือเพียงแค่บอกว่าจะไปก็ไปได้เลย
ใครเล่าจะอยู่ออกว่าราชการที่เมืองหลวง ไหนจะเรื่องก�ำลังพลรบ
และม้ า ศึ ก ยั ง เรื่ อ งเสบี ย งอาหารอี ก มี สิ่ ง ใดที่ ไ ม่ ต ้ อ งตระเตรี ย มให้
พรั่งพร้อมรอบด้านบ้าง
นอกจากนี้ยามอยู่ในการศึกจริงๆ สถานการณ์การรบก็สุ่มเสี่ยง
อย่างยิ่ง ทหารม้าของเผ่าหว่าล่ากล้าหาญปราดเปรียว หากเกิดเหตุ
ผิดพลาดขึ้นกับฮ่องเต้ ผู้ใดจะรับผิดชอบไหว
ต่อให้มพี ระปรีชาสามารถเฉกเช่นอดีตฮ่องเต้ แต่ครานัน้ ทีอ่ ดีตฮ่องเต้
ออกบัญชาการรบด้วยพระองค์เองเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังเกือบพลาดท่า
เสียทีถูกคนของถ่านปู้ข่านลอบวางเพลิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
เขารูด้ วี า่ ขุนนางใหญ่นอ้ ยในราชส�ำนักแทบทัง้ หมดล้วนเป็นพรรคพวก
ของหวังหลิง การทีเ่ ร่งรัดเรือ่ งนีใ้ ห้เร็วขึน้ เกินครึง่ น่าจะเป็นเพราะมีหวังหลิง
คอยบงการอยูเ่ บือ้ งหลัง จึงอดจะฉุนโกรธขึน้ มาในใจไม่ได้ เจ้าแก่นคี่ ดิ จะท�ำ
สิง่ ใดกัน หากฝ่าบาทถูกหวังหลิงยุยงจนยอมรับปากจะบัญชาการรบ ทัว่ หล้า
จะต้องเกิดความวุ่นวายในอีกไม่ช้าแน่
หลี่โยวร้อนรนทนไม่ไหวจนต้องเหลือบมองผิงอวี้ เห็นอีกฝ่ายยังคง
กินดื่มกับพวกเจิ้งหงอย่างสรวลเสเฮฮาก็จ�ำต้องระงับความคิดในใจ
ไว้ก่อนชั่วคราว
พองานเลี้ ย งจวนเลิ ก รา เจิ้ ง หงวางจอกสุ ร าลง เขาก็ ยิ้ ม พลาง
ปรบมือ สักพักมีแม่นางหน้าตาน่ารักสามนางเดินเข้ามา
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พอเจิง้ หงท�ำท่าบอก ทัง้ สามก็พากันเดินอย่างชดช้อยไปอยูข่ า้ งกาย
ผิงอวี้ ยอบกายค�ำนับด้วยท่าทีขวยเขิน
เจิ้งหงยิ้มอย่างมีเลศนัยพลางพูดกับผิงอวี้ เติ้งอันอี๋ และหลี่โยว
"เมืองเป่าชิ่งของพวกเรามิได้มีเพียงสุราดีเท่านั้น ยังมีหญิงงามอีกด้วย
ข้าเลือกเฟ้นสาวใช้สองสามนางนี้มาอย่างพิถีพิถัน รูปโฉมดีพอใช้ ทั้งยัง
ขับร้องได้หลายเพลง รู้จักหลากหลายวิธีปรนนิบัติเอาใจ ใต้เท้าผิง
คุณชายเติ้ง แม่ทัพหลี่ พวกท่านเดินทางไกลมาอย่างเหนื่อยยาก หาก
ไม่รังเกียจก็ให้พวกนางไปรับใช้ ช่วยให้ท่านทั้งสามได้ผ่อนคลายบ้าง
จะเป็นไร"
หญิงสาวชุดแดงที่อยู่ข้างๆ ผิงอวี้ค่อยๆ ช้อนตาขึ้นมอง พอเห็น
ใบหน้าด้านข้างของผิงอวี้ชัดๆ ก็หน้าแดงระเรื่อด้วยความเขินอายทันที
ผิงอวี้หัวเราะ เขาวางจอกสุราลงแล้วลุกขึ้น พูดอย่างไม่ใคร่ไยดี
"เจตนาอันดีของใต้เท้าเจิง้ ข้าขอรับด้วยใจ คืนนีข้ า้ ยังมีธรุ ะด่วนต้องกลับไป
หารือที่คฤหาสน์ นี่ก็ดึกมากแล้ว มิสู้พวกเราแยกย้ายกันเพียงเท่านี้ไม่ดี
กว่าหรือ"
พอหญิงสาวนางนั้นได้ยินเช่นนี้ แววตาที่วูบไหวเปล่งประกายก็
พลันนิ่งค้างไป
หลี่โยวเองก็ก�ำลังครุ่นคิดเรื่องฮ่องเต้จะออกน�ำทัพจนรู้สึกหนักใจ
ไม่มเี วลาแม้แต่จะพินจิ ดูความงามของหญิงสาวทีอ่ ยูข่ า้ งกายแม้แต่นอ้ ย
เติ้งอันอี๋กลับยิ้มแย้มอ่อนโยน เขาไม่ได้ลุกขึ้น เพียงบอกปัดอย่าง
สุภาพเท่านั้น "สองสามวันนี้เดินทางจนเหนื่อยล้า คืนนี้อยากจะนอนพัก
ให้หายเหนื่อยเสียหน่อย ใต้เท้าเจิ้งไม่ต้องจัดการดูแลเป็นพิเศษหรอก"
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เจิง้ หงเพียงเข้าใจว่าผิงอวีก้ บั พวกไม่ชมชอบความงามของหญิงสาว
ทั้งสามที่เขาอุตส่าห์จัดหามาให้อย่างใส่ใจ แม้จะรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้าง
แต่กไ็ ม่กล้าดึงดัน จึงรีบลุกจากโต๊ะจัดเลีย้ งไปส่งผิงอวีก้ บั หลีโ่ ยวออกจาก
ที่ว่าการเมือง
ออกมาถึงโถงบุปผาก็มีคนรับใช้มาพาทั้งสองคนออกไป
ผิงอวี้กับหลี่โยวต่างไม่มีใจจะพูดคุย รอบด้านเงียบสงบ เพิ่งเดิน
ไปถึงภูเขาจ�ำลองลูกหนึ่งก็มีเสียงคนร้องเรียกดังแว่วออกมาจากที่ลับตา
"ผิงอวี้"
ทั้งสองชะงักเท้าแล้วหันไปมองด้านข้าง เห็นเป็นหญิงสาวรูปงาม
ท่าทางสง่างามผูห้ นึง่ เนือ่ งจากสวมเสือ้ คลุมปกปิดตัง้ แต่หวั จรดเท้า ท�ำให้
แทบไม่เห็นหน้าตาของนาง
แต่เสียงของนางไม่นับว่าแปลกหูส�ำหรับผิงอวี้และหลี่โยวเลย
คนรับใช้ที่น�ำทางหันมองซ้ายขวาแล้วค่อยๆ ถอยหลบไป
ผิงอวี้เห็นเติ้งเหวินอิ๋งเดินเข้ามาหาตนเองก็มีสีหน้าเคร่งเครียด
ท�ำท่าจะหลบหลีกแล้วมุ่งหน้าเดินต่อ
เติ้งเหวินอิ๋งรีบเดินไปขวางหน้าเขาไว้ แล้วหันไปพูดกับหลี่โยว
"พี่รองหลี่ ให้ข้าได้พูดกับเขาสักสองประโยคเถิด"
หลี่โยวหลิ่วตาให้ผิงอวี้อย่างมีเลศนัย
เพราะสนิทสนมกับผิงอวี้ เขาจึงล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลผิง
กับสกุลเติ้งในตอนนั้นอย่างชัดแจ้ง ได้ยินเติ้งเหวินอิ๋งพูดจาน่าสงสารก็
หัวเราะหึๆ แล้วหลบให้อย่างรู้งาน เอามือไพล่หลังเดินห่างออกไป
สองก้าว
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ผิงอวี้ฉุนโกรธขึ้นทันที เห็นเติ้งเหวินอิ๋งมาขวางทาง รู้ดีว่าหากนาง
ตัง้ ใจจะก่อกวนขึน้ มาแล้วย่อมไม่งา่ ยทีจ่ ะยอมเลิกราแต่โดยดี จึงหันมอง
ส�ำรวจซ้ายขวาแล้วก้าวเท้าจะเดินไปตามทางเดินสายเล็กอีกทาง
เติ้งเหวินอิ๋งกลับตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าคืนนี้จะต้องคุยกับผิงอวี้
ให้ชัดแจ้ง จึงรีบขยับตัวตามไปขวางทางเขาไว้อีก นางมองดูเขาพลางว่า
"เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของฟู่หลันหยา เพียงแค่สองประโยคเท่านั้น
จะฟังหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้า!"
ผิงอวีช้ ะลอฝีเท้าลง เติง้ เหวินอิง๋ อยูข่ า้ งกายเติง้ อันอีท๋ งั้ วันทัง้ คืนย่อม
ได้ยนิ ได้ฟงั อะไรมาบ้าง ไม่แน่อาจจะทราบความลับเกีย่ วกับตัวฟูห่ ลันหยา
มาบ้างก็เป็นได้ คราวก่อนตอนที่นางพูดถึงฟู่หลันหยา ตนเองฟังได้เพียง
ประโยคเดียวก็จากมาด้วยความร�ำคาญว่านางพูดจาเหลวไหล ภายหลัง
ค่อยมานึกเสียดายทีไ่ ม่ปล่อยให้เติง้ เหวินอิง๋ พูดจนจบ ในเมือ่ นางจะเป็นคน
พูดขึ้นมาเองอีกครั้ง เช่นนั้นก็สู้อาศัยโอกาสนี้ลอบสืบถามจากนางดีกว่า
เขาจึงหยุดเดินแล้วรอฟังว่านางจะพูดอย่างไร
เติง้ เหวินอิง๋ เห็นว่าพอตนเองอ้างชือ่ ฟูห่ ลันหยาขึน้ มาผิงอวีจ้ งึ ยอมหยุด
เพื่อฟัง ในใจก็ยิ่งปวดร้าวจนแทบจะหลั่งน�้ำตา
ความคิดพลันกลายเป็นว้าวุ่นสับสน ไหนเลยจะหวนนึกถึงค�ำพูด
ของพี่ชายที่บอกไว้ระหว่างเดินทางมาที่นี่ได้ นางจึงหัวเราะหยันอย่าง
เย็นชาแล้วเอ่ยว่า "เพียงแค่ทดสอบเจ้าเท่านั้น แต่เจ้าก็ตกหลุมพราง
เสียแล้ว ผิงอวี้ ข้ารู้ว่าตั้งแต่เจ้าไปที่เมืองเซวียนฝู่นิสัยใจคอก็เปลี่ยนไป
ไม่นอ้ ย แต่เจ้าควรจดจ�ำไว้วา่ เจ้ากับข้าถูกหมัน้ หมายกันไว้ตงั้ แต่ยงั เยาว์
คิดๆ ดูแล้วมีความผูกพันรักใคร่มาสิบกว่าปี แม้ภายหลังสองตระกูล
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จะหมางใจกัน แต่อย่างไรก็ได้ชื่อว่าเคยหมั้นหมาย หรือว่าในใจเจ้าแล้ว
ตัวข้าเทียบกับบุตรีขุนนางต้องโทษก็ยังไม่ได้"
ผิงอวี้ได้ยินเข้าก็โกรธเกรี้ยว เขาให้ค่านางมากเกินไปจริงๆ เดิมที
คิดว่านางจะสรรหาข้ออ้างใหม่ๆ ขึ้นมาพูดได้ ไม่คิดเลยว่าไปๆ มาๆ ก็ยัง
พูดเรื่องเก่าๆ ที่ฟังดูเหลวไหลอยู่ดี
ไม่วา่ นางไปล่วงรูค้ วามลับใดมา เขาก็คร้านจะอยูฟ่ งั แล้ว จึงก้าวเท้า
เดินจากไป
ใครเลยจะรู้ เขาเพิ่งเดินผ่าน เติ้งเหวินอิ๋งก็พูดด้วยน�้ำเสียงเสียดสี
"บัดนีน้ างเป็นแค่บตุ รีขนุ นางต้องโทษ นางรูด้ วี า่ พอตนเองไปถึงเมืองหลวง
แล้วจะต้องถูกน�ำตัวไปขาย ย่อมต้องพยายามประจบเอาใจเจ้าอย่าง
สุดความสามารถ พอออกเดินทางแล้วคงหาทางปัน่ หัวเจ้าต่างๆ นานากระมัง
เสียทีที่บิดานางเคยเป็นถึงราชเลขาธิการผู้มีเกียรติ ท�ำตัวหน้าไม่อาย
เช่นนี้ช่างน่ารังเกียจนัก!"
เดิมทีผิงอวี้เดินห่างออกไประยะหนึ่งแล้ว ได้ยินนางพูดไม่น่าฟัง
เยี่ยงนี้มีหรือจะทนได้ เขาจึงหยุดเดินในทันทีแล้วหันไปมอง บริภาษนาง
ว่า "อยากจะอาละวาดก็กลับไปอาละวาดทีจ่ วนสกุลเติง้ ของพวกเจ้าเถอะ
อย่ามาพูดจาเหลวไหลต่อหน้าข้า! ไสหัวไปให้ไกล!"
เติ้ ง เหวิ น อิ๋ ง เจ็ บ ปวดเสี ย ดแทงใจยิ่ ง นั ก แต่ พ ยายามอดกลั้ น
ไม่แสดงออกทางสีหน้า พูดเสียงปนสะอืน้ "อะไรกัน ทนฟังผูอ้ นื่ ว่าร้ายนาง
ไม่ได้เชียวรึ! ดูสิ เจ้าถูกนางล่อลวงให้ลุ่มหลงจนกลายเป็นอะไรไปแล้ว
เมื่อวานเพื่อนางแล้วถึงกับอุตส่าห์ไปหาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านให้เป็นพิเศษ..."
ผิงอวี้รู้สึกราวกับถูกตบหน้าเสียงดังฉาด ใบหน้าเขาร้อนผ่าวทันที
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จ้องมองเติ้งเหวินอิ๋งอย่างเอาเป็นเอาตาย ผ่านไปนานจึงค่อยพยายาม
แค่นค�ำพูดประโยคหนึ่งลอดไรฟันออกมาได้ "เจ้าพูดบ้าอะไร!"
เติ้งเหวินอิ๋งเห็นดวงตาด�ำขลับของเขาเปล่งประกายวาวโรจน์
ด้วยความโกรธเคือง ซ�้ำใบหน้ายังบูดบึ้งจนน่าตกใจก็อดจะหวาดหวั่น
ไม่ได้ แต่พอเผชิญหน้ากับเขาอยู่พักหนึ่ง หวนนึกได้ว่าเขาเอาแต่คอย
ปกป้องฟู่หลันหยาไปเสียทุกเรื่อง ความหึงหวงก็พลุ่งพล่านในอกราวกับ
คลื่นทะเลที่ถาโถมอย่างไรอย่างนั้น ไม่อาจสะกดให้สงบลงได้ จึงเดิน
เข้าหาก้าวหนึง่ เชิดหน้าอย่างดือ้ รัน้ พลางเอ่ยว่า "ท�ำไมเล่า หรือข้าพูดผิดไป
เมื่อวานข้าเห็นชัดๆ ว่าเจ้า..."
"เหวินอิ๋ง!" มีเสียงคนตะคอกดังขึ้นตัดบทนางเสียก่อน
เติ้งเหวินอิ๋งหันไปมองน�้ำตาคลอ เห็นเติ้งอันอี๋รีบเดินเข้ามาหา
ยามอยู่ต่อหน้าผิงอวี้ เติ้งอันอี๋ก็ดึงตัวเติ้งเหวินอิ๋งมาไว้ข้างหลัง
เหลือบมองนางทีหนึ่งแล้วจึงเบือนหน้าไป พยายามพูดด้วยน�้ำเสียง
ไม่แสดงอารมณ์ใดออกมา เพียงยิ้มน้อยๆ ให้ผิงอวี้แล้วเอ่ยว่า "เจ๋ออี้
ช่วงนี้เหวินอิ๋งสุขภาพไม่ค่อยดี ท�ำให้นางมักพูดอะไรเหลวไหลไปบ้าง
ว่าไปแล้วก็ตอ้ งโทษพีร่ องอย่างข้าทีไ่ ม่ดแู ลเอาใจใส่ให้ดี เจ้าอย่าได้ถอื สา
หาความกับนางเลย"
ผิงอวีจ้ อ้ งมองเติง้ เหวินอิง๋ ด้วยใบหน้าบูดบึง้ อยูพ่ กั หนึง่ กรามทีข่ บกัน
แน่นก็คลายลง สะกดกลั้นความโกรธไว้ได้แล้วค่อยเหลือบมองเติ้งอันอี๋
ด้วยสายตาเย็นชา จากนั้นเบือนหน้าหนี เดินอาดๆ จากไป
ออกมาจากที่ว่าการเมืองแล้ว ผิงอวี้ไม่ได้ใส่ใจว่ามีหลี่โยวมาด้วย
หรือไม่ เขาเพียงกระโดดขึ้นหลังม้าด้วยหัวใจที่สับสนว้าวุ่น กระตุก
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สายบังเหียนแล้วห้อตะบึงออกไปทันที
เมื่อกลับมาถึงคฤหาสน์ก็ลงจากหลังม้าตรงหน้าประตู ยื่นสาย
บังเหียนให้คนรับใช้ที่ด้านหน้า จากนั้นรีบสาวเท้าไวๆ เข้าไปในคฤหาสน์
เพิ่งจะเดินมาถึงโถงด้านหน้าก็มีเสียงหลี่โยวดังมาจากข้างหลัง
"ไฉนจึงเดินไวปานนี้กัน เกือบจะตามไม่ทันแล้ว"
ผิงอวี้ไม่ตอบ
หลี่โยวเดินตามผิงอวี้ไปอีกสองสามก้าว เห็นสีหน้าเขาไม่ดีนักก็ไป
ตบบ่าเขาอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้าให้ แล้วพูดยิ้มๆ ว่า "ที่เติ้งเหวินอิ๋งพูด
เป็นความจริงหรือ เจ้าต้องใจบุตรีของฟู่ปิงเข้าให้แล้ว?"
ผิงอวี้หยุดเดินทันใด แล้วพูดเสียงกร้าว "เติ้งเหวินอิ๋งสติวิปลาส
ไปแล้ว เจ้าก็พลอยเป็นไปกับนางด้วยรึ!"
หลีโ่ ยวเห็นผิงอวีต้ อบกลับอย่างรุนแรงเช่นนีก้ ถ็ งึ กับอึง้ งันไป เห็นเขา
ยังเดินต่อก็รีบตามไปอีก "แค่ถามดูเท่านั้นเอง ไม่ต้องใจก็ไม่ต้องใจสิ
ไยต้องโกรธเกรี้ยวถึงปานนี้ด้วย อันที่จริงถ้าเจ้านึกชอบนางขึ้นมาก็
ไม่เห็นจะมีอะไรสักหน่อย..."
พูดยังไม่ทันจบก็ถูกผิงอวี้กระชากคอเสื้อ
สีหน้าผิงอวีป้ ระเดีย๋ วเขียวคล�ำ้ ประเดีย๋ วแดงก�ำ่ "ต่อไปอย่าได้พดู จา
เหลวไหลต่อหน้าข้าอีก! ถึงข้าจะชอบใครก็ไม่มที างชอบบุตรีของฟูป่ งิ แน่!"
ว่าแล้วก็ผลักเขาออกอย่างแรง เดินจากไปอย่างไม่เหลียวหลังด้วยซ�ำ้
ตั้งแต่ผิงอวี้ออกไป ฟู่หลันหยาก็ครุ่นคิดถึงช่วงเวลาที่จะได้พบเขา
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ในคืนนี้อยู่เงียบๆ
เพราะไม่มีกระดาษและพู่กัน นางจึงได้แต่ครุ่นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
ตลอดการเดินทางครั้งนี้อยู่ในใจ
เบาะแสที่ผิงอวี้ให้มานั้นไม่ครบถ้วน นางพยายามปะติดปะต่อ
ในหัวอยู่นานก็ยังไม่อาจรวบรวมจนได้ความจริงมาสักเท่าไร
ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มหาเบาะแสจากต�ำราโบราณเล่มนั้น
ในเมื่อผิงอวี้ยืนยันแล้วว่าต�ำราเล่มนั้นเขียนด้วยภาษาต๋าต๋า ทั้งมารดา
ของนางยังเก็บซ่อนสิ่งนี้ไว้นานหลายปีราวกับเป็นของล�้ำค่า จึงบอก
ได้เพียงว่ามารดาของนางอาจได้ต�ำราเล่มนี้มาจากชาวต๋าต๋า หรือไม่ก็
เป็นมารดาทีเ่ ป็นชาวต๋าต๋า แต่มารดาของนางพูดภาษาฮัน่ ได้คล่องแคล่ว
ถึงเพียงนัน้ ดูจากหน้าตาแล้วก็ไม่มลี กั ษณะเยีย่ งชาวต๋าต๋าเลยแม้แต่นอ้ ย
จึงไม่อาจเชื่อมโยงมารดากับชาวต๋าต๋าเข้าด้วยกันได้เลย
อีกอย่าง บิดารู้จักกับมารดาที่อวิ๋นหนาน อวิ๋นหนานอยู่ห่างจาก
เหมิงกู่นับพันหลี่ ถ้ามารดาเป็นชาวต๋าต๋าจริง ยี่สิบปีก่อนมารดามาที่
อวิ๋นหนานด้วยเหตุผลใดกันเล่า ส่วนบิดานั้น ล่วงรู้ความเป็นมาที่แท้จริง
ของมารดาหรือไม่
ยังมีผู้คุมกฎซ้ายนั่นอีก คนผู้นั้นมีฐานะเป็นถึงระดับหัวหน้าของ
นิกายเจิ้นหมัว เหตุใดสิบปีก่อนจึงมาปรากฏตัวที่เมืองหลวง โดยเฉพาะ
เรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ม่อาจท�ำความเข้าใจได้ ทีอ่ กี ฝ่ายเข้าออกร้านขายเครือ่ งประดับ
พร้อมกับบิดา
ได้ยนิ ว่าผูค้ มุ กฎซ้ายเริม่ เก็บตัวตัง้ แต่เมือ่ สิบปีกอ่ น มาช่วงใกล้นเี้ อง
ที่ออกมาเผยโฉมอีกครั้ง หรือจะพูดอีกอย่างว่าตอนนั้นพอผู้คุมกฎซ้าย
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ออกจากเมืองหลวงได้ไม่นานก็เก็บตัว เงื่อนเวลาประจวบเหมาะเช่นนี้
ไม่รู้เลยว่าบิดาหรือมารดาของนางเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ฟู่หลันหยานั่งลงข้างโต๊ะ ครุ่นคิดมาตลอดคืน ทว่าทุกสิ่งยังคงเป็น
ปริศนา คิดๆ แล้วเรื่องนี้ช่างยากเย็นนัก ได้แต่หวังว่าผิงอวี้จะให้เบาะแส
บางอย่างแก่นางมากกว่านี้
รอจนผ่านไปครึ่งคืน ได้ยินเสียงคนตีกรับบอกเวลาแว่วมาแต่ไกล
จากถนนด้านนอก นางจึงค่อยตระหนักได้อย่างน่าตกใจว่านี่เป็นเวลา
ยามจื่อ* เข้าไปแล้ว
แม่นมหลินเห็นฟูห่ ลันหยาดูเหน็ดเหนือ่ ยอ่อนล้าก็อดจะบอกอีกครัง้
ไม่ได้ "คืนนีใ้ ต้เท้าผิงมีธรุ ะ ไม่อาจแน่ใจได้วา่ จะมาเวลาใด คุณหนูมอี ะไร
ที่จะคุยก็ไว้ค่อยถามเขาคืนวันพรุ่งนี้เถอะนะเจ้าคะ"
ฟู่หลันหยาเอามือเท้าคาง ส่ายหน้าเอ่ยว่า "ได้ยินว่าพวกเราจะ
หยุดพักที่เป่าชิ่งแค่สองวัน ไม่ช้าก็จะต้องออกเดินทางแล้ว อีกอย่างวันนี้
ทั้งวันไม่เห็นเขาแม้แต่น้อย ใครเลยจะรู้ว่าจะได้พูดคุยกับเขาคราวต่อไป
เมื่อใดกันแน่"
แม่นมหลินหมดหนทาง ได้แต่บอกว่า "ถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงเอาแต่
รอต่อไปไม่ได้เช่นกัน อย่าลืมสิ คุณหนูเองก็ก�ำลังกินยาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
กว่าจะอาการดีขึ้นได้อย่างช่วงสองสามวันมานี้ไม่ง่ายเลย เหตุใดไม่
ฉวยโอกาสนีพ้ กั ผ่อนให้ฟน้ื ตัวเต็มที่ พวกเรารอกันต่อไปอีกสักครึง่ ชัว่ ยาม
ถ้าใต้เท้าผิงยังไม่มาอีกก็นอนได้แล้วเจ้าค่ะ"
รอต่ออีกครึง่ ชัว่ ยาม ผิงอวีก้ ย็ งั ไม่มา ฟูห่ ลันหยาทัดทานแม่นมหลิน
* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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ที่โน้มน้าวหลายครั้งหลายคราไม่ได้ จ�ำต้องนั่งลงที่ขอบเตียงเตรียมตัว
เข้านอน
จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นด้านนอก รอจนแม่นมหลินไป
เปิดประตูก็เป็นผิงอวี้จริงดังคาด
ฟูห่ ลันหยาย่อมต้องยินดี รีบลุกขึน้ เดินไปทีข่ า้ งโต๊ะ ยิม้ อย่างอ่อนหวาน
แล้วเอ่ยทัก "ใต้เท้าผิง"
ตอนที่เห็นสีหน้าผิงอวี้ชัดๆ รอยยิ้มของนางกลับแข็งค้างไปทันที
เห็นสีหน้าเขาดูเย็นชา ไม่แม้แต่จะเหลือบมองนางด้วยซ�้ำ พอเข้ามาแล้ว
ก็ตรงไปที่หน้าตั่ง โยนดาบซิ่วชุนทิ้งไว้บนนั้น ท�ำท่าจะเข้านอน
สายตาฟูห่ ลันหยาจับจ้องใบหน้าด้านข้างทีด่ เู ย็นชาดือ้ รัน้ ของผิงอวี้
จู่ๆ ก็รู้สึกว่าเขาดูจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อตอนแรกพบกัน ไม่ต้องพูดถึง
เลยว่าจะสืบทราบเบาะแสใดจากปากเขา กระทัง่ จะเข้าไปใกล้กย็ งั กลายเป็น
เรื่องยากเย็นไปแล้ว
แม่นมหลินเองก็ประหลาดใจเช่นกัน ถ้านางเดาไม่ผิด เป็นไปได้
มากว่าเสื้อผ้ากองนั้นเป็นผิงอวี้ที่มอบให้คุณหนูของนาง นอกจากนี้
โดยปกติแล้วต่อให้เขาจะเป็นคนนิสัยประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวโกรธเพียงใด
ก็นอ้ ยครัง้ มากทีจ่ ะแผ่รงั สีเหมือนอยากกีดกันผูค้ นให้หา่ งออกไปสักพันหลี่
เฉกเช่นคืนนี้ คืนนี้เขา...เป็นอะไรไปเล่า
ผิงอวีห้ นั มาเห็นฟูห่ ลันหยายังยืนอยูก่ ลางห้องก�ำลังมองมาทีเ่ ขา จึง
แสร้งพูดเสียดสีเย้ยหยัน "อะไรกันนี่ คุณหนูฟยู่ งั ไม่หลับไม่นอนอีก คิดจะ
ยืนทึ่มทื่ออยู่เช่นนั้นจนเช้าเลยหรือไร"
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/3b4ygWK

