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ค�ำน�ำ

และแล้วการเดนิทางของ 'ฟูห่ลนัหยา' และ 'ผงิอว้ี' ก็ด�าเนินมาถึงเล่มสดุท้าย 

แล้วค่ะ จากอว๋ินหนานทีอ่ยู่ทางใต้ พวกเขากม็ุง่หน้าข้ึนไปเหนือสดุของประเทศ สูส่มรภมูิ

คร้ังส�าคญัทีจ่ะตดัสนิว่าในคร้ังน้ีพวกเขาจะรักษาแผ่นดนิเกดิเอาไว้ได้หรือไม่!

เป็นอย่างไรกนับ้างคะ แค่เกร่ินน�ากด็นู่าต่ืนเต้นแล้วใช่ไหมคะ แต่ถึงเล่มน้ีการศกึ

จะดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหน ความรักระหว่างพระเอกนางเอกก็เร่าร้อนซาบซ่าน 

ไม่แพ้กนั ในห้วงเวลาทีก่ดดนัทีส่ดุ ผงิอวีย้งัคงคอยดแูลปกป้องฟูห่ลนัหยาเป็นอย่างดี 

คดิอ่านแทนนางไปเสยีทกุอย่าง

ทว่าปัญหาไม่ใช่ว่าไม่ม ี ตราบทีเ่ขายงัไม่อาจล้างมลทนิให้บดิาและพีช่ายของนาง 

ได้ นางกไ็ม่อาจแต่งงานให้เขา ไหนจะมปัีญหาความแค้นระหว่างตระกลูอกี สดุท้ายแล้ว

พวกเขาทัง้คูจ่ะฝ่าฟันอปุสรรคจนได้ครองรักสมใจหวังหรือไม่ ไปร่วมตดิตามบทสรุป 

ของพวกเขากนัเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



กลิ่นกายหอมสะอาดของชายหนุ่มพัวพันโอบล้อมรอบตัวนาง พาให้ว้าวุ่นเคลิบเคลิ้ม  

ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดที่ร่างของนางอ่อนยวบอยู่ในอ้อมอกเขา เรี่ยวแรงสูญสิ้นไปเมื่อถูกเขาประโลมจูบ  

ได้แต่ปล่อยตัวอ่อนยวบให้เขากลืนกินเข้าไปด้วยความรุ่มร้อนกระหายหา

นางต่างจากหญิงสาวท่ัวไป ภายนอกแม้อ่อนหวานสงบเสงี่ยม ในตัวกลับมีวิญญาณขบถ 

ทีสื่บทอดมาในสายเลอืดสกุลฟู่อย่างเตม็เป่ียม พอต้องตกเป็นฝ่ายรองรบั ลกึๆ ในใจก็เริม่รูส้กึไม่พอใจ 

จึงลองเป็นฝ่ายโอบเอวเขาไว้แน่นแล้วเริ่มรุกไล่คืนบ้างอย่างเงอะงะ

ร่างแกร่งดุจพยัคฆ์ของผิงอวี้ถึงกับสั่นสะท้าน เนื้อตัวอ่อนยวบไปกว่าครึ่งในทันใด

ที่แท้นางก็ชอบเรื่องเช่นนี้!

ในใจเขาพลันฮึกเหิมขึ้นมา อะไรที่เรียกว่า 'คุ้นแล้วย่อมช�่าชอง' คงจะเป็นเช่นนี้เอง



✱ ฟู่หลันหยา บตุรสาวของฟูปิ่ง เคยหมัน้หมายกับบตุรชายคนโตของ 

  มหาบัณฑิตลู่เซิ่ง เป็นคนสุขุมใจเย็น

✱ ผิงอวี ้ บตุรชายคนเลก็ของซผีงิโหว ด�ารงต�าแหน่งผูบ้ญัชาการ 

  หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ฉลาด เก่งเรื่องการต่อสู้

✱ หวังหลิง ขันทข้ีางพระวรกายฮ่องเต้องค์ปัจจบุนั ดแูลส�านักบรูพา  

  เจ้าเล่ห์มากแผนการ มเีป้าหมายบางอย่างกบัฟูห่ลนัหยา

✱ ผิงเฮ่อ พี่ชายคนโตของผิงอว้ี ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการทัพ 

  ฝ่ายซ้ายเขตเจียงหนิง รักและหวังดีกับน้องชาย

✱ ฉินหย่ง คุณหนูใหญ่สกลุฉนิ มีต�าแหน่งเป็นประมขุฉนิ เบือ้งหน้า 

  แต่งกายเป็นบรุุษ มจีติใจผดงุคณุธรรม

✱ หลี่โหยวเจี่ยน เจ้าส�านักสิงอี้ สหายของฉินเยี่ยนซู แอบรักฉินหย่ง

✱ เติ้งอันอี ๋ คุณชายจวนหย่งอันโหว คอยหาทางใกล้ชิดกับ 

  คณะเดินทางของผิงอวี้ ดูมีลับลมคมใน

✱ เยี่ยเจินเจิน องครักษ์ลบัหญงิ รูปร่างคล้ายฟูห่ลนัหยา แอบรักผงิอวี้

แนะน�ำตัวละคร
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ได้ยินเสยีงลูจ่ือ่เชยีนร้องตะโกนให้ช่วย หงเจิน้ถิงก็รบีเข้ามาห้องข้างๆ 

ทนัท ี น่าเสยีดาย ถึงแม้วรยุทธ์ของ 'พวกปกปิดใบหน้า' เหล่าน้ันไม่นับว่า 

สงูมาก แต่วิชาตัวเบาเป็นเลศิ พวกเขาไล่ตามไปได้เพียงสองหลีก็่ตามไม่ทนั 

สดุท้ายจ�าต้องกลบัมามอืเปล่า

ตอนท่ีพวกผงิอว้ีตามมาถงึนอกห้องพักของลูจ่ือ่เชยีน พวกหงเจิน้ถิง 

ก็กลบัเข้ามาพอดี แต่ละคนมสีหีน้าท่าทางเคลอืบแคลงใจ

เกดิเรือ่งข้ึนอย่างกะทันหัน พวกเขามใิช่ไม่สงสยัความเป็นมาท่ีแท้จรงิ 

ของพวกมือสังหารเหล่าน้ี เพียงแต่ไม่คาดคิดว่าเพ่ือจะลวงให้ลู่จื่อเชียน 

ยอมเผยความจรงิออกมา เพ่ิงออกมาจากส�านักว่ันเหมยก็รบีสร้างสถานการณ์

เสยีแล้ว ด้วยคิดอ่านแผนการมาอย่างดี ประกอบกับไข่มกุถ่านเอ๋อร์ก็เป็น 

สิง่ทีส่�านักบรูพาหมายตามาตลอด ดงัน้ันแม้แต่คนทีม่ปีระสบการณ์มาก

อย่างหงเจิน้ถิงก็ยังมองพิรธุไม่ออก

120
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เหน็ผงิอว้ีกับหลีโ่ยวเข้ามาเพราะ 'ได้ข่าว' สายตาหงเจิน้ถิงก็เหลอืบ 

ไปมองลูจ่ือ่เชยีนอย่างสบัสน พูดกับผงิอว้ีว่า "ใต้เท้าผงิ รองผูบ้ญัชาการหวงั 

ไปอยู่เสยีทีใ่ด"

ก่อนหน้าน้ีเพราะเขาไม่รู้ว่าลู่จื่อเชียนซ่อนไข่มุกถ่านเอ๋อร์ไว้ แม ้

เดินทางมาด้วยกันก็มิได้สั่งให้มีคนคอยเฝ้าคุ้มกันลู่จื่อเชียนเป็นพิเศษ 

ทั้งกลางวันกลางคืน จึงท�าให้คืนนี้พวกมือสังหารสามารถบุกเข้าห้องพัก 

ของลู่จื่อเชียนได้อย่างง่ายดาย

แต่พอรู้ว่าเพราะเหตุใดส�านักบูรพาจึงมาก่อกวนลู่จื่อเชียน เขาก็ 

ตื่นตระหนกตกใจยิ่ง เป็นครั้งแรกที่ระแวงสงสัยว่าเป็นหวังซื่อเจา

ถึงแม้คนผูน้ีจ้ะเป็นองครกัษ์เสือ้แพร แต่ก็เป็นหลานชายของหวังหลงิ 

ด้วย ก่อนหน้านีต้อนท่ีทกุคนช่วยกันต่อสูร้บัมอืจนิหรกุูยทีส่�านกัว่ันเหมย  

หวังซ่ือเจาก็อยู่ทีน่ั่น จงึรูว่้าไข่มกุถ่านเอ๋อร์ชิน้สดุท้ายอยู่ทีใ่ด มหีรอืทีจ่ะ 

ไม่ลงมอื

เดิมทีผิงอว้ีวางแผนใส่ร้ายหวังซื่อเจาอยู่แล้ว ได้ยินหงเจิ้นถิง 

ถามเช่นน้ีก็แอบย้ิมหยันแล้วคล้อยตาม "ต้ังแต่หวงักงกงกับฝ่าบาทน�าทัพ

ออกเดินทางจากเมืองจิงเฉิง รองผู้บัญชาการหวังก็เอาแต่เป็นห่วงความ

ปลอดภัยของหวังกงกง ไม่กี่วันก่อนเขาได้ทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งไว้ให้ข้า 

แล้วจากไปโดยไม่ล�า่ลา หายตวัไปได้สองสามวันแล้ว รองผูบั้ญชาการหวัง 

กับหวังกงกงมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นเป็นอาหลาน คิดดูแล้วบางที 

คงจะกลวัว่าในสนามรบท้ังดาบท้ังกระบีล้่วนไม่มตีา จงึเร่งเดนิทางไปสมทบ

หวงักงกงทีเ่ซวียนฝู่"

ความนัยท่ีพูดน้ันสือ่ว่าตอนน้ีหวังซือ่เจาไม่ได้อยู่กับองครักษ์เส้ือแพร 
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เขาจึงไม่ได้ควบคุม อีกฝ่ายย่ิงมีอิสระท่ีจะช่วยหวังหลิงรวบรวมไข่มุก 

ถ่านเอ๋อร์

ลูจ่ื่อเชยีนต่ืนตระหนกจนอกสัน่ขวัญหาย คอยฟังอยู่ข้างๆ เงยหน้า

มองผงิอวีด้้วยความเคลอืบแคลงใจ

พอผิงอวี้หันมามอง นัยที่บ่งบอกทางสายตาคลุมเครือไม่ชัดเจน

สูส้ายตากันอยูส่กัพัก ลูจ่ือ่เชยีนก็ต้องยอมแพ้ จ�าต้องถอนสายตา

กลบัมาอย่างไม่ยินยอม

พอความตระหนกในตอนแรกผ่านไปแล้ว เขาก็กลับมาสงบใจลง 

ได้บ้าง จงึเริม่หวนนึกถึงรายละเอยีดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในคืนน้ี หากดูจาก

สถานการณ์ตอนทีพ่วกมอืสงัหารปรากฏตัว ก็พอจะมบีางเรือ่งท่ีควรครุ่นคิด

ทบทวนให้ละเอียด

ทว่า...ถึงแม้เขาจะรู้ดีแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะไข่มุกถ่านเอ๋อร์

เผยออกมาแล้ว ไม่ว่าส�านักบูรพาหรือองครักษ์เสื้อแพร ต่างก็ไม่มีใคร 

ปล่อยให้เขาลอยนวลง่ายๆ

แผนการส�าหรบัเขาตอนน้ีท�าได้เพียงยอมน�าไข่มกุถ่านเอ๋อร์ออกมา

แต่โดยดี

ทางฟู่หลันหยานั้นเขาก็อยากจะช่วย แต่เขาก็ไม่อยากจะให้คนใน

ครอบครวัท่ีเมอืงหลวงต้องมาเดอืดร้อนร�าคาญใจอย่างไม่มท่ีีสิน้สดุไปด้วย

เรือ่งเดยีวท่ีขดัใจก็คือถ้าเทยีบกับไม่ต้องเผชญิหน้าส�านกับรูพาแล้ว 

เขาต้องยอมเล่าเรื่องทั้งหมดที่รู้ให้ผิงอวี้ฟัง

ผิงอว้ีจะต้องแน่ใจเรื่องน้ีอยู่แล้วจึงได้วางท่าสงบใจต่อหน้าเขา 

ถึงเพียงนี้
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ผิงอวี้มองดูลู่จื่อเชียนอยู่สักพักแล้วเอ่ยถาม สีหน้าคล้ายย้ิม 

คล้ายไม่ย้ิม "คุณชายลู่ ข้าอยากรู้จริงๆ ท่านมีไข่มุกถ่านเอ๋อร์อยู่กับตัว 

ได้อย่างไร"

ลู่จ่ือเชียนถึงกับหนังตากระตุก ส่งเสียงหัวเราะหยันแล้วพูดขึ้น 

อย่างเนิบนาบ "เรื่องน้ีจะเล่าไปแล้วก็ยาว ฟ้าจวนสางแล้ว ถ้าใต้เท้าผิง 

ไม่อยากถูกขัดกลางคันก็รบกวนช่วยกันคนท่ีไม่เก่ียวข้องออกไปด้วย  

ข้าจะได้เล่าอย่างละเอียด"

รอจนผิงอว้ีจัดการทุกอย่างเรียบร้อย ในห้องก็กลับมาเงียบสงบ 

ดงัเดมิ ลูจ่ือ่เชยีนจงึหยิบต�าราเล่มหนึง่ออกมาจากอกเสือ้ วางไว้บนโต๊ะ

ข้างๆ ไข่มุกถ่านเอ๋อร์ชิ้นนั้น

เขาเริ่มเล่าเรื่องที่ตนเองเคยช่วยชีวิตหลี่ป๋ออว๋ินไว้ในตอนน้ันอย่าง

ไม่ได้ตัง้ใจ "ย่ีสบิปีก่อนหลีป๋่ออว๋ินมภีรรยาทีร่กัใคร่ต่อกันแต่มไิด้ตบแต่ง 

ผูห้น่ึง เขาเคราะห์ร้าย ภรรยาผูน้ี้ยังไม่ทันได้แต่งเข้าบ้านก็ป่วยตายเสยีก่อน"

หงเจิ้นถิงตกใจมาก "หรือว่าท่ีป๋ออวิ๋นไปช่วงชิงไข่มุกถ่านเอ๋อร์ 

ที่นิกายเจิ้นหมัวเป็นเพราะเหตุนี้ มิน่าเล่า ตอนน้ันหลังจากซิ่งเหนียง 

ท่ียังไม่ทันได้แต่งงานมาป่วยตายไป ป๋ออว๋ินจึงได้ล้มป่วยอยู่ระยะหนึ่ง  

วันหน่ึงจู่ๆ ก็ไปพบพ่ีสาวของเขาท่ีบ้าน บอกไว้เพียงว่าบัดนี้มีวอโค่ว 

ออกอาละวาด เขาเป็นชายชาตรไีม่อาจเหน็แก่ความสบายส่วนตน จะต้อง 

ไปช่วยราชส�านกัก�าจดัโจรผูร้้าย พ่ีสาวของเขาไม่ทนัได้ซกัถามอย่างละเอยีด 

เขาก็บอกลาแล้วจากไป ข้ากับพ่ีสาวของเขาจงึนึกว่าเขาท�าใจเรือ่งการตาย 

ของซิ่งเหนียงได้แล้ว ไม่คิดเลย ท่ีแท้เขาแอบไปยังชายแดนถ่ินของชาวอี ๋

ต่างหาก"
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พูดถึงตรงน้ีหงเจิน้ถิงก็เศร้าโศกย่ิงนกั จนต้องถอนหายใจเฮอืกใหญ่

แล้วนิง่เงยีบไป

ลูจ่ื่อเชยีนชะงกัไป จากนัน้จงึพูดข้ึนอย่างไม่หว่ันไหว "ทีบ่อกว่าไป

ก�าจดัโจรเป็นเพียงข้ออ้าง ทีจ่รงิพอหลีป๋่ออวิน๋ได้ข่าวเรือ่งไข่มกุถ่านเอ๋อร์ 

แล้ว ก็ทัง้รูส้กึมคีวามหวังว่าพอจะมหีนทางฟ้ืนคนืชพีภรรยาทีม่ไิด้ตบแต่ง 

ให้กลบัคนืมาได้ อกีท้ังยังเกิดความละโมบ เกรงว่าของมค่ีาหายากเช่นนี้ 

จะตกไปอยู่ในมอืผูอ่ื้น จงึได้ลงแรงคัดเลอืกศิษย์ส�านกัหลายคนท่ีเก่งกล้า

ตลอดทั้งคืน ให้ร่วมเดินทางไปยังชายแดนด้วยกัน...และในการต่อสู ้

อันนองเลือดท่ีนิกายเจิ้นหมัวครั้งนั้นนั่นเอง เขาไม่ทันระวังถูกงูพิษของ 

ผูค้มุกฎขวากัดจนได้รบับาดเจบ็ แม้จะมกี�าลงัภายในแขง็แกร่งรอดชวิีต 

มาได้ แต่กลบัต้องสญูสิน้วรยุทธ์ท่ีมอียู่ในตวัเพราะเหตุน้ี ศิษย์ท่ีเขาพาไปด้วย

ต่างเอาชวิีตไปท้ิงไว้ทีย่อดเขาต้าหมนิซานทัง้หมด"

เขาเล่าต่อว่า

"ยากนักกว่าอาการบาดเจ็บจะหายดี เขาหวนคิดได้ว่าเป็นเพราะ

ตนเองละโมบ ไม่เพียงต้องเสยีวรยุทธ์จนกลายเป็นคนพิการ ยังต้องสญูเสยี

ศษิย์ในส�านักไปเกินครึง่ รูส้กึอบัอายจนไม่มหีน้าจะกลบัไปหาประมขุหง 

และภรรยาตลอดจนเหล่าผูอ้าวุโสแห่งส�านักเซยีวเหยา จงึซ่อนไข่มกุถ่านเอ๋อร์

ชิน้นัน้ท่ีช่วงชงิมาได้แล้วซุม่อยู่แถบชายแดน วันท้ังวนัเอาแต่ร�า่สรุาจนเมามาย

ไม่ได้สต ิหลายเดอืนถัดมาเขาเข้าไปนอนในศาลเจ้าร้างหลงัหนึง่ แล้วได้พบ 

ร่องรอยของสาวกนิกายเจิน้หมวัเข้าโดยบงัเอญิ จงึติดตามไปลอบฟังคนเขา 

พูดคุยกัน...

สองคนน้ีพูดคุยกันว่าตอนนัน้เนือ่งจากคนท่ีมาช่วงชงิไข่มุกถ่านเอ๋อร์
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ท่ีนิกายล้วนพากันปิดบังโฉมหน้าและวรยุทธ์ จึงไม่อาจล่วงรู้ได้ว่ามาจาก

ส�านกัใดบ้าง โชคดทีีผู่ค้มุกฎซ้ายของนกิายสบืทราบมาอย่างละเอยีดจนรูว่้า

เป็นไปได้มากว่าหน่ึงในน้ันคือประมุขพรรคตงเจียว ส่วนไข่มุกถ่านเอ๋อร ์

ชิน้หนึง่ท่ีสาบสญูไป เน่ืองจากตอนน้ันซผีงิโหวได้น�าก�าลงัทหารมากวาดล้าง

คนของนิกายเจิ้นหมัวตรงเชิงเขาต้าหมินซาน แปดเก้าส่วนในสิบส่วน 

จึงน่าจะตกอยู่ในมือของซีผิงโหวผู้เฒ่า บัดนี้เจ้านิกายใกล้ตายแล้ว  

ผู้คุมกฎขวาจึงให้ผู้คุมกฎซ้ายคอยอยู่เฝ้าส�านัก ส่วนตนเองเดินทางไป

เมืองหลวง คิดหาทางลอบชิงไข่มุกถ่านเอ๋อร์จากจวนซีผิงโหว"

พอเรือ่งนีถู้กถ่ายทอดออกมา ในห้องก็พลนัเงยีบกรบิจนอาจได้ยนิ 

แม้เสยีงเขม็ตกลงพ้ืน

ไม่เพียงแต่ผงิอว้ี แม้แต่หลีโ่ยวกับหงเจิน้ถิงก็ล้วนมสีหีน้าประหลาดใจ

สหีน้าผงิอว้ีเครยีดคล�า้ ถามข้ึนอย่างเย็นชา "เจ้าบอกว่าท่านปู่ของข้า 

แย่งชงิไข่มกุถ่านเอ๋อร์ ส่วนผูคุ้มกฎขวาก็ล่วงรูเ้รือ่งนี?้"

ไม่สิ เท่าที่เขาจ�าได้ท่านปู่ไม่เคยพูดถึงไข่มุกถ่านเอ๋อร์มาก่อนเลย  

ถ้าในจวนมีไข่มุกถ่านเอ๋อร์จริง ซ�้าของสิ่งนี้ยังเคยท�าให้ยุทธภพเกิดเหตุ 

นองเลือด ต่อให้ท่านปู่ไม่เชื่อเรื่องเล่าขานของมันก็ต้องเอ่ยถึงเรื่องน้ีกับ 

คนในครอบครวัขึน้มาบ้างสิ

ดังนั้นท้ังหมดท่ีเล่ามาจึงเป็นเพียงการคาดเดาจากมุมมองของ 

ผู้คุมกฎขวาเพียงผู้เดียวเท่านั้น

ลู ่จื่อเชียนส่ายหน้า "ตอนนั้นหลี่ป๋ออวิ๋นกล่าวถึงเพียงครั้งหนึ่ง 

เท่าน้ัน ทัง้ไม่ได้เล่าอย่างละเอยีดลึกซึง้ว่าน่ีเป็นเรือ่งจริงหรือไม่ แต่เขาเหน็ 

นิกายเจิ้นหมัวอยากครอบครองไข่มุกถ่านเอ๋อร์มากถึงเพียงน้ี จากเดิม 
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ทีส่ิน้หวังไปแล้วก็รูสึ้กว่าไม่อาจถอดใจ พอได้ยินทีส่าวกสองคนน้ันพูดคุยกัน 

จงึออกจากอว๋ินหนานแล้วติดตามไปยังเมอืงหลวงด้วย...

พอมาถึงเมืองหลวงเขาท�าการแปลงโฉม ใช้เงินเก็บก้อนสุดท้าย 

ทีม่เีปิดร้านสรุาใกล้จวนซผีงิโหวในเมอืงหลวง และเพ่ือให้วรยุทธ์ฟ้ืนคนืมา

จึงพากเพียรฝึกฝนท�าสมาธิไม่หยุดหย่อน"

ผิงอว้ีได้ยินค�าว่า 'ซีผิงโหว' ก็บีบถ้วยชาแน่นอย่างแทบไม่มีใคร 

สังเกตเห็น ต้องพยายามแทบแย่ที่จะสะกดใจไว้ไม่ให้พูดโพล่งตัดบท 

ลูจ่ือ่เชยีนขึน้มา

"หลงัจากน้ันหน่ึงปีก�าลงัภายในของหลีป๋่ออว๋ินก็พอจะฟ้ืนคนืมาบ้าง 

ยามว่างมกัจะหยิบไข่มกุถ่านเอ๋อร์ชิน้น้ันออกพินจิดู ผ่านไปนาน เขาพบว่า 

สิง่ท่ีสลกัไว้บนน้ันดเูหมอืนจะเป็นแผนท่ี ดงันัน้จงึรวบรวมแผนทีต่่างๆ กาง

ภาพวาดม้วนออกค้นดเูท่าท่ีจะหาได้ในเมอืงจงิเฉงิ สบืค้นหาเบาะแสทัง้วัน  

แต่น่าเสยีดาย กระทัง่เขาเอาแผนทีท้ั่งหมดมากางเทยีบดทีูละม้วนแล้วก็ยัง 

ไม่ได้เบาะแสอนัใด"

ลู่จื่อเชียนหยุดก่อนเล่าต่อ

"ขณะท่ีหมดปัญญาเขาก็หวนนึกถึงการต่อสูท่ี้นิกายเจิน้หมวัข้ึนมา 

ได้ เคยได้ยินผูค้มุกฎซ้ายออกปากด่าทอสาวกทรยศทีล่อบเข้ามาในนิกาย 

เรยีกคนผูน้ัน้ว่าปูร้ือ่กู่เต๋อ ด่าเขาว่าเป็นพวกต๋าจือ่ จงึฉกุคิดได้ทันท ีวางแผนว่า

จะตามหาแผนท่ีแสดงภูมปิระเทศของดินแดนหยวนเหนือมาดสัูกหน่อย...

เน่ืองจากตอนนัน้ราชวงศ์เราเปิดตลาดค้าม้า จงึมีชาวหยวนเหนอืท่ีน�าฝงูม้า

เข้ามาในดนิแดนเรา ท�าการตดิต่อค้าม้า ขณะเดยีวกันกแ็ลกเปลีย่นเอาผ้า

และเครือ่งป้ันดนิเผากลบัไป หลีป๋่ออว๋ินจงึซือ้หาแผนท่ีทีแ่สดงภูมปิระเทศของ
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ดินแดนภายในของหยวนเหนือจากพ่อค้าชาวหยวนเหนือผู้หนึ่งมาได้ใน

ราคาสงู ท้ังยังได้สอบถามคนทีต่ดิตามคณะพ่อค้าม้าเพ่ือจะรวบรวมต�านาน

การปลกุชพีคนตายของชาวหยวนเหนอืด้วย...

คนผูน้ั้นพูดถึงภูเขาลกูหน่ึง บอกว่าท่ีเชงิเขาแห่งน้ันมศีาลเจ้าหลงัหน่ึง 

ถูกชาวบ้านในท้องถ่ินยกย่องให้เป็นศาลเทพ ว่ากันว่าพอถงึคนืวันพระจนัทร์

เตม็ดวง เทพในศาลจะแสดงอภนิหิาร ถ้าน�าของเข้าไปถวายในศาลเทพ 

กล่าวค�าขอต่อเทพอย่างจริงใจ ไม่แน่อาจท�าให้องค์เทพซาบซึ้งจนยอม

ประทานสิง่ท่ีปรารถนาให้ก็เป็นได้"

เขาส่ายหน้า

"น่าเสยีดาย แม้ภูเขาลกูน้ันจะหาไม่ยาก แต่ศาลเทพกลบัมน้ีอยคน 

ที่เคยพบเห็น เน่ืองจากมีองค์เทพแผลงฤทธ์ิก�าบังไว้ ว่ากันว่ามีเพียง 

คนท่ีมีวาสนาเท่านั้นจึงจะโชคดีหาที่ต้ังของศาลเทพแห่งน้ันจนพบได้ 

ได้ยินว่าเมือ่ร้อยปีก่อนมท่ีานอ๋องชาวหยวนเหนอืท่านหนึง่ไขกลไกด้านนอก

ศาลเทพจนส�าเรจ็ และพยายามร�า่ร้องขอพรอย่างสดุจิตสุดใจจนองค์เทพ

เกิดความเห็นใจ จึงบันดาลให้มารดาที่เสียชีวิตไปแล้วกลับฟ้ืนคืนชีพ"

ผงิอวีย่้อมไม่เชือ่ถือต�านานประหลาดเรือ่งการฟ้ืนคนืชพี ทว่าพอได้ฟัง

เรื่องเล่าน้ีกลับอดไม่ได้ท่ีจะหวนนึกถึงเหตุประหลาดท่ีได้พบในเขตแดน

หยวนเหนอืเมือ่ครัง้ถูกเนรเทศ โดยเฉพาะศาลเจ้าโบราณท่ีอนัตรธานไปใน 

ชัว่ข้ามคืน เป็นเรือ่งแปลกประหลาดท่ีสดุอย่างแท้จรงิ

เขาจึงถามข้ึนว่า "ภูเขาลูกนั้นมีชื่อว่าทัวทัวมู่เอ่อร์ ต้ังอยู่ริมแม่น�้า

เสวียนฮั่นใช่หรือไม่"

ลู่จื่อเชียนชะงักไปทันใด จากนั้นหันไปมองผิงอว้ีแล้วพยักหน้า  
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"ใช่แล้ว"

ดวงตาผิงอว้ีมีแวววูบไหว หรือว่าศาลเจ้าแห่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับ

ไข่มุกถ่านเอ๋อร์จริงๆ

ลู่จื่อเชียนเล่าต่อ "พอทราบเรื่องน้ีหลี่ป๋ออว๋ินก็มอบเงินทองแก ่

ชาวหยวนเหนือผู้นั้น ไหว้วานให้ช่วยวาดลักษณะของภูเขาทัวทัวมู่เอ่อร์ 

มอบให้เขา ทีค่ดิไม่ถึงก็คอืคนผูน้ี้ยึดมัน่ค�าสญัญาย่ิงนกั หน่ึงปีให้หลงัไม่เพียง

เดินทางติดตามคณะพ่อค้ากลับเข้ามาในดินแดนของเรา ขณะเดียวกัน 

ยังน�าภาพวาดแสดงลักษณะภูเขาทัวทัวมู่เอ่อร์อย่างละเอียดมามอบแก่ 

หลีป๋่ออว๋ินอกีด้วย...หลีป๋่ออว๋ินปลาบปลืม้ยินดย่ิีงนัก น�ามาเทียบกับรอยสลกั

บนไข่มกุถ่านเอ๋อร์ดแูล้วก็ย่ิงแน่ใจว่าภาพสลกับนไข่มกุถ่านเอ๋อร์เป็นเขาลกูนี้

จรงิๆ ส่วนทีว่่าจะเป็นเขาทวัทวัมูเ่อ่อร์หรอืไม่นัน้ เนือ่งจากในมอืเขามเีพียง 

ส่วนหนึง่ของไข่มกุถ่านเอ๋อร์เท่าน้ัน ตอนน้ีจงึยังไม่อาจแน่ใจได้"

เขามองหน้าทุกคนในห้อง

"เขาย่ิงรูส้กึว่าหากไข่มกุถ่านเอ๋อร์ทัง้ห้าชิน้มาประกบกัน เป็นไปได้

มากว่าจะเป็นเสมือนกุญแจไขประตูบานใหญ่ของบางส่ิง และศาลเจ้า 

ทีป่กตแิล้วสาบสญูไปอย่างเร้นลบั ไม่แน่อาจเก็บซ่อนสมบตัลิ�า้ค่าหายาก

บางอย่างของราชวงศ์หยวนเหนือไว้ ขอเพียงหาภูเขาทวัทวัมูเ่อ่อร์จนพบ 

และมไีข่มกุถ่านเอ๋อร์เป็นกุญแจ กไ็ม่น่ายากทีจ่ะหาศาลเจ้าโบราณแห่งน้ัน 

พบ เขาคดิว่าถ้าสิง่ทีเ่จ้านิกายเจิน้หมวัพูดมาตอนน้ันเป็นความจรงิ เพ่ือ 

จะให้ไข่มกุถ่านเอ๋อร์ใช้งานได้ ต้องหยดเลอืดจากหวัใจของตวัเร่งยาลงไป 

ข้างบน ก็จะท�าให้ร่องสลักบนไข่มกุปรากฏภาพขึน้มา เช่นนัน้ในความเหน็ 

ของเขา สิ่งที่อ้างว่าต้องใช้เลือดจากหัวใจหยดให้เผยออกมาอาจจะเป็น 
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ภาพแผนทีเ่ส้นทางมุง่สูศ่าลเจ้าโบราณแห่งน้ันนัน่เอง"

ผงิอว้ีโกรธจัดจนหัวเราะหยัน สิง่ของอะไรจ�าเพาะต้องใช้เลอืดจาก

หวัใจจงึจะเผยตวั ฟังแล้วเหลวไหลสิน้ดี!

"ขณะที่เขาขบคิดเก่ียวกับความลับของไข่มุกถ่านเอ๋อร์ อีกด้าน 

ก็แอบตามหาผู้คุมกฎขวาไปด้วย หลี่ป๋ออว๋ินจึงเสียเวลาไปอย่างไม่รู้ตัว 

ในเมืองหลวงถึงสามปี ก�าลังภายในซึ่งเดิมทีเสมือนถูกแช่แข็งไว้ก็ค่อยๆ 

เพ่ิมพูนขึ้น ในระหว่างช่วงเวลานี้ที่จวนซีผิงโหวสงบเงียบไร้เหตุการณ ์

ผิดปกติ เขารู้ดีว่าคนของนิกายเจิ้นหมัวเก่งกาจมากในการแปลงโฉม  

ผูค้มุกฎขวาย่ิงเป็นคนหน่ึงทีม่คีวามสามารถย่ิง พอมาถึงเมอืงหลวงแล้ว 

ไม่แน่อาจแปลงท้ังโฉมหน้าและปลอมแปลงฐานะไปแล้ว น่าเสียดาย 

ท่ามกลางผูค้นมหาศาลดจุหยดน�า้ในทะเล ต่อให้เขามุง่มัน่ตามหาผูคุ้มกฎขวา

ก็ยังยากจะพบเบาะแสใดๆ"

ผงิอวีไ้ด้ฟังดงันัน้ก็รูส้กึถงึลางสงัหรณ์ท่ีไม่เป็นมงคลผดุขึน้ในใจอกีครัง้ 

จงึจ้องมองลูจ่ือ่เชยีนตาเขมง็ สหีน้าบูดบึง้ไม่น่าดูเอาเสียเลย

ที่เขารู้ชัดก็คือเมื่อย่ีสิบปีก่อนผู้คุมกฎขวาได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ใน 

จวนหย่งอันโหวแล้ว ห้าปีก่อนยังได้สงัหารเติง้อนัอีต๋วัจรงิแล้วเข้าสวมฐานะ

กลายเป็นคณุชายรองแห่งจวนหย่งอันโหว

ถ้าผูคุ้มกฎขวาซึง่ปลอมตัวเป็นเติง้อนัอีผู๋น้ี้แน่ใจว่าในมอืของท่านปู ่

มีไข่มุกถ่านเอ๋อร์อยู่ชิ้นหน่ึง ขณะที่ตามหาตัวเร่งยาก็คงต้องพุ่งเป้ามาท่ี 

จวนซผีงิโหวแน่

ประจวบเหมาะเมื่อห้าปีก่อน เกิดเหตุเคราะห์หามยามร้ายข้ึนกับ 

สกุลผงิอย่างกะทนัหนัพอดี...
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จู่ๆ ในใจของเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาอย่างฉับพลัน

หากเป็นเช่นน้ี...หรือว่าจะมีใครอื่นท่ีเป็นผู้ก่อเร่ืองเลวร้ายข้ึนเมื่อ 

ห้าปีก่อน
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เน่ืองจากสิง่ทีไ่ด้รบัรูน้ี้น่าประหว่ันพรัน่พรงึนัก ห้วงความคิดของผงิอวี้

พลนัว้าวุ่นสบัสนราวกับถูกของหนักๆ มากระแทกตุบๆ

เสียงของลู่จื่อเชียนลอยอยู่ใกล้หู เขาได้ยินทุกค�าพูดถนัดชัดเจน 

แต่ไม่อาจเข้าใจความหมาย

หลีโ่ยวเหน็สหีน้าผงิอว้ีผดิแปลกไปกน่ิ็วหน้าพลางเรยีกเขา "ผงิอว้ี"

ผิงอว้ีเงยหน้าขึ้นเห็นสายตาเป็นห่วงของหลี่โยวก็ฉุกคิดได้ว่าสิ่งที ่

ลูจ่ือ่เชยีนจะเล่าต่อมคีวามส�าคัญย่ิงยวด จงึรบีสะสางความคดิทีส่บัสน

ดงัน้ันค�าพูดของลู่จือ่เชยีนจงึดงัแจ่มชดัข้ึนอกีครัง้ราวกับทะลมุ่านหมอก

หนาทบึออกมา

"เพ่ือจะพิสจูน์ความคดิของตนเอง หลีป๋่ออวิน๋จงึอยากจะเดนิทางไป

ค้นหาความจรงิ ณ บรเิวณใกล้แม่น�า้เสวยีนฮัน่ในดนิแดนหยวนเหนอื แต่ 

จนแล้วจนรอดเพราะหนทางอนัยาวไกล อกีท้ังพวกหยวนเหนือก็มาก่อกวน 

121
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ที่ชายแดนอยู่เนืองๆ จึงไม่อาจได้ท�าสมความต้ังใจ ทว่าต้ังแต่สถาปนา 

ราชวงศ์เราขึน้มา ไม่เพียงองค์ไท่จูเ่คยกรธีาทัพไปยังหยวนเหนอืถึงแปดครัง้ 

อดีตฮ่องเต้ก็ยังเคยกรธีาทัพไปโจมตีเหมงิกู่ถงึห้าคร้ัง ในการโจมตีคร้ังทีส่ี่

พวกหยวนเหนอืจงึนับว่าถูกทพัท่ียกขึน้เหนอืปราบจนราบคาบ ด้วยเหตนุี ้

จงึเกิดความสงบสุขข้ึนชัว่คราวท่ีชายแดน หลีป๋่ออว๋ินได้ทราบข่าวก็ยินดมีาก 

รูส้กึว่าโอกาสเดินทางไปเยือนหยวนเหนือได้มาถึงเสียท"ี

ลู่จื่อเชียนเล่าต่อ

"หลายปีน้ีเพ่ือจะไขปริศนาของไข่มุกถ่านเอ๋อร์ เขาไม่เพียงศึกษา

ภาษาต๋าต๋าอย่างลึกซึ้ง ยังตั้งใจหาทางติดต่อกับชาวหยวนเหนือที่อยู่ใน

เมอืงหลวง เน่ืองจากหลายปีก่อนหน้านัน้ฮ่องเต้หยวนซุน่* ลีภั้ยขึน้เหนอื  

จงึยังมชีาวหยวนเหนอืไม่น้อยท่ียังอยูใ่นดนิแดนเรา หลีป๋่ออว๋ินไม่มเีวลา 

อกีแล้ว จงึควานหาตวัผูอ้าวุโสชาวหยวนเหนอืในเมอืงหลวงท่ีเปลีย่นชือ่แซ่

แล้ว โดยใช้เงินและสุราเป็นสิ่งล่อใจให้ผู้อาวุโสตกยากเหล่านั้นบอกเล่า

ธรรมเนยีมทีบ้่านเกิด หรอืไม่ก็เรือ่งเล่าปรมัปราของหยวนเหนือให้เขาฟังเป็น

ภาษาต๋าต๋า... 

สองปีให้หลังเขาก็เล่าเรียนภาษาต๋าต๋าได้เป็นอย่างดี ท้ังยังเรียนรู้ 

จดจ�าธรรมเนียมของชาวหยวนเหนือจนข้ึนใจ เพ่ือจะท�าการให้ส�าเร็จราบร่ืน 

ยังได้ใช้เวลานานหลายเดือนเตรยีมม้าและอาหารแห้ง ในทีส่ดุหลงัจากนัน้ 

ไม่นาน เมือ่คณะพ่อค้าชาวหว่าล่าเดนิทางมาค้าขายในดินแดนเราอกีคร้ัง  

ก็มีพ่อค้าชาวหยวนเหนือที่แสร้งปลอมแปลงฐานะอาศัยอยู่ในจงหยวน 

มาเป็นเวลานานร่วมเดินทางกลบัไปยังเหมงิกู่ด้วย"

* จักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวน มีพระนามเดิมว่า 'ถั่วฮวนเถี่ยมู่เอ่อร์'
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ลู่จื่อเชียนหยุดครู่หนึ่งแล้วเล่าต่อ

"การเดนิทางครัง้นัน้ยากล�าบากเพยีงใดไมต้่องพดูถงึ ระหว่างทาง 

เขาเกือบจะเผยฐานะออกไปหลายครั้งเพราะความเผอเรอเป็นครั้งคราว  

ในทีส่ดุก็คล�าทางอย่างยากล�าบากจนมาถึงแม่น�า้เสวยีนฮัน่ได้ เดมิทีเขา 

คดิว่าถ้าท�าตามแผนน้ีแล้วน่าจะหาศาลเจ้าโบราณจนพบ แต่น่าเสยีดาย 

ปักหลกัอยู่รมิแม่น�า้เสวียนฮัน่ถึงครึง่เดือน ออกค้นหาทัง้กลางวันกลางคนื 

ก็ยังหาศาลเจ้าโบราณหลงันัน้ทีเ่ล่าลอืกันไม่พบ

มอียู่คนืหนึง่เป็นคนืพระจนัทร์เตม็ดวง เขาน่ังขดัสมาธิอยู่ข้างกระโจม 

แหงนหน้ามองจนัทราสเีงิน หวนนกึถึงช่วงหลายปีมาน้ีว่าตนเองต้องเสยีเวลา

มากเพียงใดเพ่ือไข่มกุถ่านเอ๋อร์ชิน้หนึง่ ก็อดจะหวนอาลยัถึงบ้านเกิดไม่ได้  

ในตอนนัน้เรือ่งการแย่งชงิไข่มกุถ่านเอ๋อร์ท่ีชายแดนถ่ินของชาวอีผ่๋านไปได้

หลายปีแล้ว วนัเวลาได้ช่วยชะล้างจนความรูส้กึผดิต่อการตายของเหล่าศิษย์ 

ในส�านกัท่ีนิกายเจิน้หมวับรรเทาลงไปได้ไม่น้อย อกีท้ังเขาสะเทือนใจต่อภาพ

ความโดดเดีย่วเยือกเย็นท่ีอยู่ตรงหน้า ดงัน้ันจึงตัง้ใจไว้ว่าวันพรุง่น้ีจะเดนิทาง

กลบั เลกิใช้ชวิีตล่องลอยไร้แก่นสารเช่นน้ีเสยีที

ไม่คาดคิดเลย เขาเพ่ิงจะเข้ากระโจมเท่าน้ัน ก็ได้ยินเสียงดังสน่ัน

ราวกับฟ้าผ่ามาจากใต้พ้ืนดิน แม้ก�าลงัภายในของเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่า

เมือ่ก่อน แต่ก็ได้พักฟ้ืนบ�ารงุก�าลงัมาหลายปี ก�าลงัภายในจงึพอจะฟ้ืนฟู

กลบัมาได้เจด็แปดส่วน พอได้ยินเสยีงดงัสน่ันเช่นนีก็้รูว่้าจะต้องมสีิง่ของ

ขนาดใหญ่บางอย่างก�าลังเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณใกล้ๆ อีกอย่างพอฟัง 

จากเสยีงสะท้อนกึกก้องทีต่ามมาหลงัเกิดเสยีงดงัสนัน่แล้ว เป็นไปได้มากว่า 

จะมทีางลบัขนาดใหญ่สายหนึง่อยู่ใต้ผนืดิน"
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น�้าเสียงเขามั่นคงขณะเล่าต่อว่า

"ฉบัพลนัเขาก็มกี�าลงัใจ รบีใช้วชิาตวัเบาโผนทะยานออกมานอกกระโจม 

ว่ิงไปตามทศิทางของต้นเสยีง ใครเลยจะรู ้ เสยีงนัน้ดงัต่อเนือ่งไม่นานนัก 

จู่ๆ  ก็ขาดหายกลบัไปเงียบสงบดังเดิม หลีป๋่ออวิน๋ร้อนใจราวมไีฟแผดเผา 

ยากมากที่จะมีเสียงประหลาดดังขึ้นริมน�้า ไม่แน่อาจเก่ียวข้องกับไข่มุก 

ถ่านเอ๋อร์ก็เป็นได้ เขาไม่อยากจะคลาดจากเบาะแสง่ายๆ เช่นนีจ้งึว่ิงห้อไป 

อกีระยะหน่ึง ก�าลังจะหยุดเพ่ือแยกแยะทิศทางของเสยีง ไม่คาดคิดว่าจะมี

ภาพท่ีเขาต้องจดจ�าไปชัว่ชวิีตอย่างไม่อาจลมืเลือนปรากฏข้ึนเบือ้งหน้า...

คนืนัน้เป็นคนืพระจนัทร์เตม็ดวง ทกุหนแห่งท่ีทอดสายตาไปล้วนถูกแสงจนัทร์

ฉาบไว้จนเป็นสเีงนิเหมือนเกลด็หมิะ ห่างออกไปเกือบสบิจัง้ พ้ืนดนิทีแ่ต่เดมิ

ราบเรียบว่างเปล่ากลับมีศาลเจ้าโบราณหลังหนึ่งผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตา  

ที่น่าแปลกก็คือจุดท่ีศาลเจ้าโบราณแห่งน้ีปรากฏข้ึน เขาเคยเดินผ่าน 

ไม่ต�่ากว่าสิบครั้ง ไม่เคยพบเห็นว่ามีศาลเจ้าโบราณแห่งนี้เลย ไม่รู้ว่า 

มนัปรากฏขึน้มาได้อย่างไร"

หนงัตาผงิอว้ีกระตุกหลายครัง้ทนัที ห้าปีก่อนเขาตดิตามกองทัพไป

บกุโจมตทีหารหน่วยลาดตระเวนภายใต้การน�าของถ่านปูข่้าน เมือ่เดนิทาง 

ผ่านแม่น�้าเสวียนฮั่น เน่ืองจากมีพายุทรายยามราตรี เพ่ือไม่ให้หลงทาง 

คนทัง้กลุม่จงึเข้าไปในศาลเจ้าร้างแห่งหนึง่อย่างไม่ได้ต้ังใจ จากทีห่ลีป๋่ออว๋ิน

เล่า เป็นไปได้ว่าศาลเจ้าร้างท่ีเขาได้พบในตอนน้ันจะเป็นศาลเจ้าแห่งเดียว 

กับทีห่ลีป๋่ออวิน๋ได้พบ

ในภาพจ�าศาลเจ้าโบราณหลังน้ันใหญ่มาก มองไปแล้วชวนให้ 

รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเยือกเย็น ดูจากแผ่นสีที่ลอกล่อนตามผนังและต้นเสา  
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น่าจะเก่าแก่มากกว่าร้อยปี

ศาลเจ้าโบราณแห่งนัน้จะต้องสร้างด้วยเหตผุลบางอย่างแน่ นอกจาก 

สิง่ท่ีเหน็เหนือพ้ืนดินแล้ว ใต้พ้ืนดินลงไปจะต้องมบีางอย่างซ่อนไว้อกี

น่าเสียดาย ตอนน้ันทุกคนเหน็ดเหน่ือยกันมากจึงไม่มีแก่ใจ 

จะประเมนิดผูงัการจดัวางของศาลเจ้า เพ่ือจะพักให้หายเหนือ่ยทกุคนจงึ

แยกย้ายกันเข้าไปหาทีห่ลบันอนด้านในวิหารใหญ่ ไม่ช้าก็พากันผลอ็ยหลบั

ที่น่าแปลกก็คือเมื่อพวกเขาเดินทัพกลับมายังเส้นทางเดิมอีกครั้ง  

ศาลเจ้าแห่งน้ันก็อนัตรธานไปแล้ว สิง่ทีไ่ด้พบเหน็ในคนืน้ันราวกับเป็นเพียง

ความฝันเท่านัน้เอง

ลูจ่ือ่เชยีนเล่าต่อ "หล่ีป๋ออว๋ินเห็นว่าเดนิจนรองเท้าเหลก็พังยังหาไม่ได้* 

เช่นนีก็้ยินดีย่ิงนัก ก�าลงัจะลอบเข้าไปสบืดใูนศาลเจ้าเสยีหน่อย ไม่คาดคิด 

เลย ยังไม่ทันเข้าไปใกล้ เสียงดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าท่ีคุ้นหูก็ดังข้ึนอีกคร้ัง  

จู่ๆ  ก็มบ่ีอโคลนผดุออกมาใต้ศาลเจ้าโบราณ แล้วศาลเจ้าก็อนัตรธานไป 

ต่อหน้าต่อตา

เขาตืน่ตระหนกมาก เกรงว่าจะมยีอดฝีมอืซุม่อยูจ่งึไม่กล้าเผยร่องรอย

ของตนเอง รบีหมอบหลบอยู่ท่ีเดมิ ผ่านไปนานค่อยกล้าชะโงกหน้าออกไปด ู 

ก็พบว่าพ้ืนดนิตรงน้ันราบเรยีบดุจเดิม ไม่เพียงไม่พบเหน็ร่องรอยใดๆ ของ

ศาลเจ้าโบราณ แม้แต่เงาร่างคนก็ไม่พบเห็นแม้แต่คนเดยีว"

ลู่จื่อเชียนเล่าต่อ

"ถึงแม้หลี่ป๋ออว๋ินจะเป็นชาวยุทธ์ แต่ก็พอจะรู ้เรื่องเก่ียวกับ 

ฉีเหมินตุ้นจย่ามาบ้างเล็กน้อย เห็นศาลเจ้าหายวับไปในบัดดลเช่นน้ัน 
* มาจากส�านวนเต็ม 'เดินจนรองเท้าเหล็กพังยังหาไม่ได้ บทจะมาง่ายดายไม่เปลืองแรง' เปรียบถึงสิ่งของ 
ที่รีบร้อนต้องการ บางครั้งทุ่มเทหาอย่างไรก็หาไม่ได้ แต่กลับได้มาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝัน
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ก็รูว่้าพ้ืนดนิตรงนัน้จะต้องมใีครมาตัง้กลไกไว้ ท่ีเมือ่ครูน้ี่ศาลเจ้าปรากฏขึน้ 

ให้เห็นใต้แสงจันทร์ ไม่แน่อาจเป็นเพราะมีคนขับเคล่ือนกลไกส�าเร็จ  

พอสิ่งก�าบังศาลเจ้าหายไปจึงได้ปรากฏออกมาให้เห็น แต่ท่ียังไม่รู้คือ 

ผู้ขับเคลื่อนกลไกได้หลบหนีไปแล้วหรือยังคงติดอยู่ในศาลเจ้า"

แววตาผงิอวีย่ิ้งฉายประกายเหีย้มเกรยีม ตอนท่ีเข้าพักในโรงเตีย๊ม 

ที่เมืองลิ่วอัน ฟู่หลันหยาเคยเล่าว่าที่เมืองหลวงมีหอสุราชื่อหอหลิวเปย 

ภายในซ่อนกลไกไว้แทบจะเหมอืนกับในโรงเตีย๊มแห่งนัน้ทีล่ิว่อนั ถามเขาว่า 

รูจ้กักับเจ้าของโรงเต๊ียมแห่งน้ีใช่หรอืไม่ เน่ืองจากตามความคดิเห็นของนาง 

เจ้าของโรงเตีย๊มทีเ่มอืงล่ิวอนักับคนทีส่ร้างหอหลวิเปยน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน 

เรยีกได้ว่าเป็นพวกคลัง่ไคล้ในศาสตร์แห่งฉเีหมนิตุน้จย่าอย่างแท้จริง

ตอนนัน้พอได้ฟังการคาดเดาของฟู่หลันหยา เน่ืองจากเขายังเก่ียงงอน...

ที่มากกว่าน้ันก็คือยังไม่พอใจนางอยู่ จึงไม่ยอมบอกว่าเจ้าของสถานท่ี 

ทัง้สองแห่งก็คอืหวังหลงินัน่เอง

การตดัสนิใจครัง้น้ันไม่รู้ว่าดหีรอืร้าย เพราะถัดจากนัน้จากค�าสารภาพ

ของหลินจือเฉิง ฟู่หลันหยาจึงได้รู้ว่าการท่ีตนเองกับพ่ีชายไปฟังเพลง 

ทีห่อหลวิเปยและได้พบหวังหลงิโดยบงัเอญิท่ีน่ัน กลายเป็นการน�าหายนะ 

ครัง้ใหญ่มาสูม่ารดา

คดิถึงตรงนีเ้บือ้งหน้าเขาก็เหมอืนมภีาพสหีน้าเศร้าโศกและสิน้หวัง

ของฟู่หลนัหยาผดุข้ึนมาจนรูสึ้กเจบ็ปวดหัวใจไปด้วย สหีน้าจงึย่ิงย�า่แย่เข้าไป

อีก ในสมองครุ่นคิดว่าไม่ว่าอย่างไรก็ได้ข้อสรุปหนึ่งจากเร่ืองน้ี...ดูเหมือน 

หวงัหลงิจะมคีวามรูอ้ย่างลกึซึง้เก่ียวกับศาสตร์แห่งฉเีหมนิตุน้จย่า แต่ท่ีไม่รู้ 

ก็คอืความเชีย่วชาญในศาสตร์นีข้องหวังหลงิเก่ียวข้องกับศาลเจ้าโบราณ



24

รัตติกาลซ่อนกล 4

ในดนิแดนหยวนเหนอืหรอืไม่

"หลีป๋่ออว๋ินประหว่ันพรัน่พรงึยิง่ เห็นศาลเจ้าโบราณหายวบัไปกบัตา 

ก็ย่ิงเศร้าหมอง แม้คาดไว้แล้วว่าการไขปรศินาไข่มกุถ่านเอ๋อร์คงไม่ง่ายดาย 

นัก แต่ก็ไม่คดิว่าจะยากเย็นถึงขัน้นี ้ ไม่เพียงต้องรวบรวมไข่มกุถ่านเอ๋อร์ 

ให้ครบทัง้ห้าชิน้ ยังต้องเชีย่วชาญศาสตร์แห่งฉเีหมนิตุน้จย่า แค่จะเข้าไปใน 

ศาลเจ้าก็ไม่ง่ายแล้ว ยังต้องสามารถรบัมอืกับสิง่ประหลาดทัง้หลายทีซุ่ม่รอ 

จะปรากฏตวัในศาลเจ้าแห่งน้ันอกี ถ้าไม่ระวังก็อาจต้องเอาชวิีตมาทิง้เสยีทีนี่่

เขาหวนนึกถึงตนเองที่หมกมุ่นอย่างไร้เหตุผลมาหลายปีเพียงเพ่ือ

ไข่มกุถ่านเอ๋อร์ จู่ๆ  ก็รูส้กึเหมอืนตาสว่าง ไม่ว่าจะเพราะความละโมบหรอื

อยากแก้แค้น มาถึงขัน้น้ีแล้วทุกเรือ่งล้วนไม่ส�าคญั เขาจะไม่ยอมให้เลอืดเนือ้

กายใจท่ีเสยีไปเพ่ือสิง่นีต้้องเสยีเปล่า จงึรบีเร่งเดินทางตลอดทัง้คนืกลับสู่

เมอืงหลวง"

ลู่จื่อเชียนเล่าอย่างต่อเนื่อง

"พอมาถึงเมอืงหลวง เนือ่งจากความเชือ่ทียึ่ดมัน่ไว้หลายปีพังทลาย

ในชั่วข้ามคืน ประกอบกับตรากตร�าร่างกายมาหลายปี สภาพจิตใจของ 

หลีป๋่ออวิน๋อ่อนล้าเกินจะทานไหวจงึล้มป่วยในฉับพลนั ใครเลยจะรู้ เพราะ 

ตอนน้ันเขาล้มป่วยอยู่ในโรงเตีย๊มแห่งหนึง่ เถ้าแก่โรงเต๊ียมแห่งนัน้เหน็เขา 

หมดสติไม่ฟ้ืนมาตลอดวัน เกรงว่าจะป่วยจนตายไป จึงคิดจะหาหมอมา 

ตรวจรกัษาให้ แต่ก็เกรงว่าพอเขาหายดจีะไม่มเีงนิมาชดใช้ จงึแอบเอากระบี่ 

ท่ีวางไว้ข้างหมอนของเขาออกมา ถือเสยีว่าเป็นเงินมดัจ�า เถ้าแก่จงึยอม 

ควักเงนิออกมาเชญิหมอมารกัษา

เถ้าแก่โรงเตี๊ยมมีลูกที่ยังเล็ก เห็นกระบี่เล่มนั้นของหลี่ป๋ออวิ๋น 
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ดูวาววับน่าเกรงขามย่ิง ด้วยความอิจฉาจึงลอบน�ากระบี่ออกมาเผยให ้

ลูกของตนเองดูเล่นต่อหน้าผู้คนกลางถนนใหญ่ พอหลี่ป๋ออว๋ินฟื้นข้ึนมา 

ได้ทราบเรื่องนี้สีหน้าก็แปรเปลี่ยนฉับพลัน กระบี่เล่มนั้นเป็นสิ่งล�้าค่า 

ที่สืบทอดกันมาของส�านักเซียวเหยา ดูภายนอกดาษด่ืนสามัญ หากแต่

ภายในกลบัซ่อนความลบับางอย่างไว้ ถูกน�าออกมาเปิดเผยต่อหน้าธารก�านลั

เช่นน้ียากจะรับรองว่าจะไม่มีคนจ�าได้ โดยเฉพาะตั้งแต่หลังการต่อสู้ท่ี 

นกิายเจิน้หมวัเมือ่ยีส่บิปีก่อน ส�านักเซยีวเหยากห็ายหน้าไปจากยุทธภพ  

หากผูคุ้มกฎขวากับปูร้ือ่กู่เต๋อยังมชีวิีตอยู่ เกรงว่าคงจะตัง้ข้อสงสยัในตวัเขา 

นานแล้ว"

ทุกคนนิ่งฟังลู่จื่อเชียนอย่างตั้งใจ

"เขาจะโทษเถ้าแก่โรงเต๊ียมก็ไม่ได้ จ�าต้องคืนเงินค่ารักษาตัวให้

เถ้าแก่ไป ตนเองรบักระบีคื่นมา เร่งรบีจดัสมัภาระทัง้คืนแล้วออกเดนิทาง

จากเมืองหลวง ใครเลยจะรู้ เพ่ิงมาถึงชานเมืองก็มีคนไล่ตามมาถึง เขา 

ต่อสู้กับคนผู้น้ันอยู่พักใหญ่ ไม่ทันระวังจึงกลิ้งตกหน้าผา หนีรอดมาได้ 

อย่างหวุดหวิด ขณะท่ีต่อสู้เขาจ�าได้ว่าเพลงมวยที่คนผู้นั้นใช้เป็นของ 

พวกนิกายเจิ้นหมัว จึงรู้ว่าเกินครึ่งคนผู้นั้นน่าจะเป็นผู้คุมกฎขวา แต ่

น่าเสยีดาย คนผูน้ัน้เชีย่วชาญในการแปลงโฉม ท�าให้เขาไม่ได้เห็นโฉมหน้า

ทีแ่ท้จรงิของผูค้มุกฎขวา จงึยังไม่รูฐ้านะในปัจจบุนัของผูคุ้มกฎขวาเลย..."

หลีโ่ยวหนัไปสบตาผงิอว้ี แววตาของทัง้สองเย้ยหยัน ดจูากช่วงปีท่ี 

หลีป๋่ออว๋ินได้พบผูค้มุกฎขวา ในตอนน้ันคนผู้น้ีน่าจะยังเป็นเพียงผูติ้ดตามของ

เติง้อนัอี ๋ ไม่นานต่อมาผูค้มุกฎขวาซึง่แปลงโฉมเป็นผูต้ดิตามก็ได้สวมรอย 

เป็นเติง้อนัอีอ๋ย่างราบรืน่ กลายเป็นบตุรชายคนรองของจวนหย่งอนัโหว
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นับแต่น้ันมาผู้คุมกฎขวาก็มีพร้อมท้ังก�าลังคนและก�าลังทรัพย์ 

สามารถกระท�าการต่างๆ ได้อย่างราบรืน่ไม่เหมอืนแต่ก่อน ท้ังการตามหา

ไข่มกุถ่านเอ๋อร์และตัวเร่งยา

ผู้คุมกฎขวาสามารถสืบจนล่วงรู้แต่แรกแล้วว่าในบรรดาส�านัก 

ทีเ่ข้าร่วมในการแย่งชงิไข่มกุถ่านเอ๋อร์มพีรรคตงเจยีวรวมอยู่ด้วย คิดแล้ว 

คงเริม่ก่อกวนพรรคนีก่้อนเป็นแห่งแรก โดยอาศยัทัง้ก�าลงัคนและก�าลงัทรัพย์

ของจวนหย่งอันโหว พอสยบพรรคตงเจียวได้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดอีก จึง 

ไม่แปลกที่ตอนอยู่ในเมืองลิ่วอัน เต้ิงอันอี๋จะร่วมมือกับพรรคตงเจียว 

สร้างสถานการณ์ลวงให้ฟู่หลันหยาติดกับ

ลูจ่ือ่เชยีนนิง่เงียบไปอดึใจหน่ึงแล้วเล่าต่อ "หลีป๋่ออวิน๋บาดเจบ็หนัก 

แม้ข้าจะหาทางช่วยชีวิตไว้แต่ไม่อาจยืดอายุเขาต่อไปได้ เขาจึงมอบ 

ทัง้ไข่มกุถ่านเอ๋อร์และแผนท่ีเส้นทางตามหาศาลเจ้าโบราณท่ีวาดขึน้ด้วย

ตนเองให้แก่ข้า ท้ังยังเล่าเหตกุารณ์การแย่งชงิตวัเร่งยาและไข่มกุถ่านเอ๋อร์ 

เมื่อในอดีตให้ข้าฟังท้ังหมด สิ่งเดียวที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือห้าปีให้หลังคนที ่

กลายเป็นตัวเร่งยาที่แท้คือฟู่หลันหยานั่นเอง ได้ยินว่าไข่มุกถ่านเอ๋อร ์

ถูกบรรพชนชาวหยวนเหนือสาปแช่งไว้ จะท้ิงก็ไม่ได้จะเอาไปเผาไฟก็ไม่ไหม้  

ต่อให้ข้าเอาไปทิง้ท่ีใดก็ยากจะรบัรองว่าจะไม่มคีนใจคดมาฉวยเอาไป สดุท้าย

ยังคงท�าให้ฟู่หลนัหยาต้องเดือดร้อนอยู่ดี สูค้วานหาแหล่งท่ีมาให้พบแล้ว

ท�าลายเสยีจะดกีว่า

ข้าพอจะรู้ศาสตร์แห่งฉีเหมินตุ้นจย่าอยู่บ้าง หากไร้หนทางจริงๆ  

ยังอาศยัแผนท่ีของหลีป๋่ออว๋ินตามหาศาลเจ้าแห่งน้ันได้ แล้วเข้าไปข้างใน 

ท�าลายค่ายกลทีต้่องใช้ทัง้ไข่มกุถ่านเอ๋อร์และเลอืดจากหวัใจนัน้ให้สิน้ซาก 
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พอการณ์กลับเป็นเช่นนี้...คนเหล่านี้ก็จะไม่อยากใช้ตัวฟู่หลันหยาหรือ 

ลกูหลานของนางมาเป็นตัวเร่งยาอีก นางก็จะอยู่รอดปลอดภัยไปชัว่ชีวิต"

ในปากเขาเหมือนมีรสขมปร่าเอ่อขึ้นมา ดวงตาฉายแววเยือกเย็น 

มองดูผิงอว้ีอย่างท้าทายแล้วพูดขึ้นเรียบๆ "น่ีคือความเป็นมาของไข่มุก

ถ่านเอ๋อร์ชิ้นสุดท้าย ใต้เท้าผิง ท่านพอใจค�าสารภาพของข้าแล้วหรือไม่"

ฟ้าใกล้สาง แสงแรกของวันส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่าง ทุกคน 

มองดูลู่จื่อเชียนด้วยสีหน้าสับสน ชั่วขณะหนึ่งไม่มีใครพูดอะไรเลย

หลีโ่ยวเหลอืบมองลูจ่ือ่เชยีนท่ีก�าลงัท้าทายผงิอว้ี ไม่ต้องหนัไปมอง 

ผงิอว้ีก็รูว่้าเขาต้องไม่สบายใจแน่ จงึเบ้ปากอย่างไม่เห็นพ้อง การทีห่ลีป๋่ออวิน๋ 

เล่าเรือ่งการลอบเข้าไปในดินแดนหยวนเหนือประหน่ึงว่าเป็นเร่ืองง่ายดาย 

นัน่เป็นเพราะเมือ่ย่ีสบิปีก่อนเขาเป็นถึงเจ้าส�านักแห่งส�านกัเซยีวเหยา นบัว่า

เป็นคนทีเ่ก่งกาจหาได้ยากท้ังในเชงิวรยุทธ์และความคดิอ่านวางแผนการ

หลีป๋่ออวิน๋เข้าไปในหยวนเหนอืและหาศาลเจ้าโบราณพบอย่างราบรืน่ 

ไม่ได้หมายความว่าผูอ่ื้นจะท�าได้เช่นเขา

ลู่จื่อเชียนกลับคิดว่าล�าพังตนเองเพียงคนเดียวก็จะท�าลายค่ายกล

ของศาลเจ้าโบราณส�าเร็จ เพราะเข้าใจผิดไปว่าเร่ืองน้ีมิได้ยากเย็นอะไร  

ช่างไม่รู้จักประมาณตนจริงๆ

ตอนที่เติ้งอันอี๋เข้ามาในห้อง เติ้งเหวินอิ๋งก็สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย 

แล้ว ก�าลงัน่ังเอามอืเท้าคางอยู่หน้าโต๊ะ มองดูคนรับใช้เก็บห่อเส้ือผ้าและ

สัมภาระ

เติง้อันอีก๋วาดตามองไปบนเตยีง เหน็เสือ้ผ้าแพรพรรณพับซ้อนกัน
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เป็นตั้งๆ เครื่องประดับที่สวมใส่ประจ�าวันแยกเป็นกล่องๆ ดูยุ่งเหยิง 

น่าร�าคาญ สีหน้าก็บึ้งตึงฉับพลัน มองดูเติ้งเหวินอิ๋งอย่างไม่ค่อยพอใจ  

แค่เดินทางจากเมืองหลวงมาอว๋ินหนานเท่านั้น ไฉนต้องมีคนรับใช ้

ติดสอยห้อยตามมากมายถึงเพียงนี้

หวนคิดถึงค�ากล่าวที่ว่า 'สตรีประทินโฉมก็เพ่ือผู้ที่ตนชื่นชอบ'  

ก็รูส้กึเสยีดแทงใจ สหีน้าย่ิงหม่นหมอง เดิมทจีะบนัดาลโทสะ แต่พอเห็น 

เติง้เหวินอิง๋ดเูหมอืนก�าลงัเพลดิเพลนิก็ไม่อาจติเตียนนางได้ จ�าต้องสะกด

อารมณ์ไว้

แอบครุน่คดิในใจว่าบดันีเ้รือ่งทีตั่วข้ามไีข่มกุถ่านเอ๋อร์อยู่ถูกเปิดโปง

แล้ว ไม่ว่าส�านักบูรพาหรือองครักษ์เสื้อแพรก็ล้วนไม่มีทางปล่อยวางแน่  

ถ้าปล่อยให้เต้ิงเหวินอิง๋เดนิทางกลับเมอืงหลวงเพียงล�าพัง ก็ยากจะรบัรองว่า 

คนของทัง้สองฝ่ายจะไม่รูว่้าข้าซ่อนไข่มกุถ่านเอ๋อร์ไว้กับเติง้เหวินอิง๋ แล้ว 

หันไปเล่นงานนางแทน

แผนการในตอนนี้จึงต้องให้นางร่วมเดินทางไปเซวียนฝูด่้วยกัน

อนัทีจ่รงิตัง้แต่ตอนท่ีอยู่จงิโจว เขาก็ควรตดัสนิใจเด็ดขาดให้องครกัษ์

คุม้กันนางพาไปส่งเมอืงหลวง ไม่น่ายอมตามใจแล้วพานางมาจนิหลงิด้วย 

เลย

ถ้ากลบัเมอืงหลวงไปต้ังแต่แรก จะเกิดเรือ่งต่อมาภายหลังได้หรือ

บัดนี้เผ่าหว่าล่าก่อการจลาจล การเดินทางไปเซวียนฝู่จะต้อง 

ยากล�าบากแน่ ที่อยากจะให้นางอยู่ห่างไกลจากไฟสงครามคงไม่อาจ 

ท�าได้แล้ว

ระหว่างเดินทางเขาทั้งต้องระวังป้องกันพวกส�านักบูรพา ท้ังต้อง 
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คดิหาทางลกัพาตวัลูจ่ือ่เชยีน ท่ีน่าแค้นใจก็คอืผงิอว้ีช่างเป็นคนเจ้าเล่ห์นัก  

เขาอตุส่าห์ตดิตามมาตลอดทางก็ยังไม่อาจหาโอกาสได้

กว่าจะมาถึงจดุพักม้าได้ไม่ง่ายเลย ก�าลังจะฉวยโอกาสลงมอื ใครเลย 

จะรู้ คงเพราะฟ้าบันดาล ดินอ�านวย คนก็เป็นใจ ผิงอว้ีจึงชิงตัดหน้าไป 

เสยีก่อน

ถ้าในมือลู่จื่อเชียนมีไข่มุกถ่านเอ๋อร์อยู่ชิ้นหนึ่งจริง ผ่านคืนน้ีไป 

เกินครึ่งคงจะตกอยู่ในมือผิงอวี้แล้ว

เขาไม่นึกอยากจะชิงกลับมา เพราะคงยากล�าบากกว่าการฉกชิง 

จากมอืลูจ่ือ่เชยีนมากนกัอย่างไม่ต้องสงสยั

เติ้งเหวินอิ๋งเห็นสีหน้าเต้ิงอันอี๋เครียดคล�้าจนน่าตกใจก็รีบลุกข้ึน  

สาวเท้าเข้าไปอยู่เคียงข้าง ถามไถ่ด้วยความเป็นห่วง "พ่ีรอง พ่ีไม่สบาย 

หรอื"

ตัง้แต่ได้รับบาดเจบ็กลบัมาจากส�านักว่ันเหมยเมือ่คราวก่อน พ่ีรอง 

ก็รูส้กึเจบ็อกอยู่บ่อยๆ หลายวันมานีเ้พ่ือจะไม่ให้ใครดูออกจงึได้แต่ฝืนอดทน 

ไว้ แสร้งท�าเหมอืนไม่ได้บาดเจบ็อะไร

เติ้งเหวินอิ๋งขยับเข้าไปใกล้ กลิ่นกายหอมละมุนของหญิงสาว 

ลอยเข้าจมูกเติ้งอันอี๋ ท้ังนางยังเกาะแขนถามไถ่อย่างอบอุ่นอ่อนหวาน  

หวัคิว้เขาจงึคลายลงอย่างอดไม่ได้ ความคับข้องหมองใจสลายไปไม่น้อย

ห้าปีก่อนเขาแสร้งท�าเป็นล้มป่วยหนัก วันๆ เอาแต่นอนซมอยู่กับ 

เตียง รู้สึกเบ่ือหน่ายอย่างมาก ก็ได้น�้าเสียงอ่อนหวานของเติ้งเหวินอิ๋ง 

ทีค่อยช่วยประโลมใจ

หลายปีที่ผ่านมาความรู้สึกหยอกเย้าเหมือนเล่นกับเด็กๆ ที่เขา 
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มต่ีอนางได้แปรเปลีย่นไปเป็นความปรารถนาในตวัหญิงสาว น่าเสยีดาย 

ที่จนกระทั่งบัดน้ีเขายังไม่ได้แตะต้องนางแม้เพียงปลายนิ้ว ความรู้สึกท่ี

ท�าได้เพียงมองแต่ไม่อาจลิ้มลองเช่นนี้ช่างยากจะรับไหวจริงๆ

หากมีสักวันค�าเรียก 'พี่รอง' นี้พ้นจากตัวเขาไปเสียทีก็คงดี

คดิได้เช่นน้ีก็หยักย้ิมมมุปาก ก�าลงัจะพูดอะไร เติง้เหวินอิง๋ก็เหมอืน

ได้ยนิอะไรบางอย่าง ดวงตาพลันนิง่ไป สหีน้าแปรเปลีย่นเป็นเลื่อนลอย

ทันใด

ในใจเขากรุ่นโกรธฉับพลัน ไม่ต้องหันไปมองก็รู้ได้ว่าเติ้งเหวินอิ๋ง 

คงได้ยินเสียงผิงอว้ีแว่วมาจากชั้นล่าง ใจท้ังดวงก็ล่องลอยตามไปตรงน้ัน

อย่างไม่รู้ตัว

ไหนเลยจะมีแก่ใจคิดฝันอะไรได้อีก สีหน้าเขาเคร่งเครียดเล็กน้อย  

ดงึมอืนางท่ีเกาะแขนออก ข่มอารมณ์โกรธไว้แล้วเร่งนาง "ไม่ต้องมวัโอ้เอ้  

รบีเก็บข้าวของ จะออกเดินทางกันแล้ว ต่อไปเราจะไปยังเซวียนฝู ่ ขนุนาง

ส�าคญัทัว่ราชส�านกัคงจะไปท่ีนัน่กันเกือบหมด ท่านพ่อของเราก็อยู่ในน้ัน

ด้วย ขอเตอืนให้เจ้าวางความคิดไว้กับเรือ่งท่ีสมควร"

เติง้เหวินอิง๋ใบหน้าแดงซ่าน กัดรมิฝีปากอย่างเก้อเขนิแกมขุน่เคอืง 

อยากพูดแก้ต่างให้ตนเองสักหน่อย เติ้งอันอี๋ก็เปิดประตูเดินกลับไปยัง 

ห้องข้างๆ โดยไม่เหลียวหลังเสียแล้ว
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ท้องฟ้าข้างนอกยังมืดอยู่เลยตอนที่แม่นมหลินปลุกฟูห่ลันหยา

พอลกุขึน้แล้วฟู่หลนัหยาน่ังอยู่ตรงขอบเตยีง เห็นฟูกทีน่อนพับเก็บ

เรยีบร้อยบนพ้ืนหน้าเตยีงก็รูส้กึหายง่วงเป็นปลดิท้ิง รู้ว่าเมือ่คนืผงิอว้ีไม่ได้มา 

นางก็อดรูส้กึเจบ็ปวดใจไม่ได้

ขณะท่ีแปรงผมล้างหน้าหลี่หมินก็ร้องเรียกอยู่นอกห้องหลายครั้ง 

ท่าทางเหมือนรีบร้อน สองนายบ่าวจึงไม่กล้าชักช้า รีบเอาอาหารแห้ง 

ที่หัวหน้าจุดพักม้าให้คนน�ามาส่งใส่ห่อสัมภาระแล้วรีบลงไปชั้นล่าง

เดนิทางมาถึงดินแดนทางเหนืออากาศจงึไม่อบอุน่สว่างไสวเหมอืน

ดินแดนทางใต้ สายลมฤดูสารทยามอรุณรุ่งพัดพรูเข้าใส่ หนาวเหน็บ 

เสียดกระดูกยิ่งนัก

แม่นมหลินเกรงว่าฟู่หลนัหยาจะถูกความเย็น นอกจากจะน�าเสือ้ผ้า 

บุใยฝ้ายมาผลัดเปลี่ยนให้คุณหนูแล้ว ยังหยิบเสื้อคลุมกุ๊นขอบด้วย 

122
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ขนเพียงพอนตดิมอืมาด้วย พอเดินออกมาทีล่านเรอืนแล้วจงึน�ามาห่มให้

คณุหนู

ที่จริงเสื้อคลุมตัวนี้ไม่เหมาะกับฐานะในยามนี้ของฟู่หลันหยา แต ่

ยังดทีีด้่านนอกของเสือ้คลมุท�าจากผ้าทอยกดอก เป็นสนี�า้ตาลอมเหลอืง  

พอน�ามาสวมท่ามกลางสภาพอากาศขมกุขมวัจงึไม่นับว่าสะดดุตามากนกั

ลานกลางจุดพักม้ากว้างขวางมาก รองรับคนได้นับร้อย

ชาวยุทธ์ส�านักฉนิและคนอืน่ๆ ต่างยืนอยู่กลางลานอย่างเงียบสงบ 

คอยตัง้ใจฟังการจดัการอยู่เงียบๆ ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเลย

ไฟสงครามใกล้จะปะทุอยู่รอมร่อ คราวนี้สถานท่ีที่พวกเขาเร่งรีบ 

ออกเดนิทางไปมใิช่เพียงแค่สถานท่ีแห่งหนึง่เท่าน้ัน แต่เป็นสมรภูมทิีต้่อง

ต่อสูป้ระหัตประหารกับทหารม้าเหมงิกู่

พอคิดว่าจะได้ตัดหัวพวกต๋าต๋าท่ีมารุกรานชายแดนหลายปีด้วย 

มอืตนเอง ก็แทบจะรูส้กึได้ว่าเลอืดในกายก�าลงัพลุง่พล่าน ในอกยิง่คกุรุน่

ด้วยแรงกระเหี้ยนกระหือรือ

เหน็สองนายบ่าวเดินออกมา ฉนิหย่งท่ียืนอยู่ด้านหน้าทกุคนก็หันไป

พยักหน้าพลางส่งย้ิมให้นาง

ฟู่หลันหยายิ้มน้อยๆ พลางยอบกายค�านับตอบ

เดมิทีฉนิเย่ียนซกู�าลงัหารอืกับพวกผูอ้าวุโสไป๋ พอได้ยินเสยีงฝีเท้า 

ก็เอามอืไพล่หลงัแล้วหันไปเหลอืบมองฟู่หลนัหยา เห็นนางพยักหน้าน้อยๆ  

ให้ตนเองแล้วเดินผ่านไปอย่างชดช้อย กิริยาท่าทางเรียบร้อยสง่างาม 

อย่างบอกไม่ถูก แม้จะสวมเพียงเสื้อคลุมสีพ้ืนๆ เรือนผมก็มิได้แต่งด้วย

เครือ่งประดบั แต่ยังดงูดงามดุจไข่มกุเสมอืนหยก ราศีสว่างไสวจนยากท่ีจะ 
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ไม่หันไปมอง

เขาถึงกับลมืรกัษากิรยิาเสยีสนทิ ทอดสายตาเหม่อมองตามไปอย่าง 

ไม่อาจอดใจไหว พอนางเดินผ่านไปแล้วจึงค่อยจ้องมองเส้ือคลุมที่นาง 

สวมอยู่ กเ็กิดนกึสงสัย จ�าได้ว่าเขาเคยใส่ใจมองดหู่อสมัภาระท่ีสองนายบ่าว 

พกพาน�ามาด้วย เท่าท่ีจ�าได้ทัง้สองมห่ีอผ้าเพียงห่อเดยีวท่ีดูดาษดืน่สามญั  

ดแูล้วไม่น่าใหญ่พอจะใส่เสือ้คลมุตัวใหญ่เช่นน้ีลงไปได้

ครุ่นคิดอยู่สักพักก็หันไปมองผิงอว้ีที่ก�าลังเดินลงมา ในใจพลัน

กระจ่างขึ้นมาหลายส่วน

ดจูากสถานการณ์ของฟู่หลนัหยาในยามน้ี นอกจากได้รบัอนญุาต 

จากผงิอวีแ้ล้ว ใครก็ไม่อาจช่วยจดัแจงเรือ่งเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายให้นาง 

ได้อย่างลบัๆ โดยไม่มผีูใ้ดรูเ้ห็น

เสื้อคลุมตัวนั้นสีพ้ืนๆ ทั้งกันหนาวได้และไม่สะดุดตา เห็นได้ว่า 

ผิงอวี้รู้จักใส่ใจใคร่ครวญอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้ดูแลฟู่หลันหยาอย่าง 

ไม่ให้ใครล่วงรู้

ฉบัพลนัเหมอืนมรีสชาติหลากหลายประดงัข้ึนในใจเขา จะว่ากันถึง

ความจรงิใจท่ีมีต่อนาง ตัวเขาคิดว่าตนเองกจ็รงิใจไม่แพ้ผงิอว้ี แต่ใครเล่า

ให้ผงิอว้ีมโีอกาสมากกว่าเพราะได้ใกล้ชดินาง ต่อให้เขาอยากจะเอาอกเอาใจ 

ฟู่หลนัหยาบ้างก็หาโอกาสเช่นน้ันไม่ได้เลย

ที่ย่ิงท�าให้เขาเศร้าหมองก็คือดูจากท่าทีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา  

ฟู่หลนัหยาก็ดเูหมอืนจะมใีจโน้มเอยีงไปหาผงิอว้ีนานแล้ว ในสายตานาง 

ไม่มีแม้แต่เงาของเขาอยู่เลย

ต่อให้สกัวันเขามโีอกาสได้สารภาพความในใจท่ีมต่ีอนาง ก็เกรงว่า
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คงจะท�าให้นางโกรธเคืองและไม่ชอบใจเท่านัน้

เรื่องมาถึงวันนี้แล้ว เขาได้แต่หวังว่าผิงอว้ีจะมีน�้าใสใจจริงต่อ 

ฟู่หลันหยา พอเดินทางถึงเมืองหลวงแล้ว จะขจัดอุปสรรคต่างๆ ลงได้  

จากน้ันรับฟู่หลันหยาเป็นภรรยา หากเป็นเช่นน้ี แม้จะรู้สึกปวดใจ แต ่

อย่างน้อยก็เป็นความพ่ายแพ้ที่เขายอมรับ

ถ้าผิงอว้ีกล้าคิดเป็นอื่น...ดวงตาเขามีประกายเห้ียมเกรียมวาบข้ึน 

ฉับพลัน ต่อให้ต้องใช้ก�าลังของท้ังส�านักฉิน เขาก็จะแย่งชิงตัวคุณหนูฟู่ 

กลบัมาให้ได้ จะไม่ยอมให้นางต้องถูกหยามหมิน่ให้เจบ็ช�า้น�า้ใจ

แม้ตนเองจะยับย้ังชัง่ใจไปแล้ว แต่หัวใจของเขายังเจ็บหน่วงราวกับ

ถูกถ่วงไว้ด้วยหินก้อนใหญ่ รู้สึกเศร้าหมองอึดอัดคับข้องไปหมด ไม่รู้ว่า 

การตดัสนิใจร่วมขจดันกิายเจิน้หมวัตอนอยู่ทีล่ิว่อนันัน้ท่ีแท้เป็นการตัดสนิใจ

ถูกหรอืผดิกันแน่

ในสายตาของเขาฟู่หลันหยามีแต่ความดีงาม ถ้าไม่เคยพบนาง 

มาก่อนเขาก็คงไม่มีความคิดฝันเฟื่องอันว่างเปล่า ตลอดทางต้องทน 

ลิ้มรสขมเฝ่ือนของการโหยหาแต่ไม่อาจไขว่คว้ามา ต่อจากนี้ไปแม้นึก 

อยากจะพบพานหญิงสาวท่ีมีจิตใจสูงส่งและบริสุทธ์ิเย่ียงนี้ก็คงไม่อาจ 

ได้พบเจออีก

สิ่งเดียวที่ปลอบประโลมใจเขาไว้ก็คือครั้งนั้นเพราะเกดิเหตุร้ายขึ้น 

กับเขา จงึได้กินยาชือ่อว๋ินทีฟู่่หลนัหยามอบให้ บดันีก้�าลงัภายในราวกับ 

คลืน่น�า้หลากถาโถมลงสูม่หาสมทุร นบัวันมแีต่เพ่ิมพูนขึน้อย่างไร้ขอบเขต 

ประกอบกับพ้ืนฐานวชิากระบีท่ี่แขง็แกร่ง ต่อไปภายหน้าในยุทธภพคงยากจะ 

มใีครต่อกร นบัว่าเป็นนมิติหมายอันดี
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ฟู่หลนัหยาไม่ได้รบัรูเ้ลยว่าเพียงชัว่ขณะท่ีได้สบตากัน หลังจากนาง

หนัหลงัจากไป ฉนิเย่ียนซจูะครุน่คดิเรือ่งราวต่างๆ ตัง้แต่อดตีถึงอนาคต 

ได้มากมายเพียงนี้ นางรู้เพียงว่าไม่ไกลออกไปมีสายตาของเติ้งเหวินอิ๋ง

ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าคนรับใช้ของจวนหย่งอันโหวก�าลังจับจ้องมาอย่าง

ประสงค์ร้าย

ทุกครั้งท่ีได้พบเต้ิงเหวินอิ๋งผู้น้ี นอกจากเสื้อผ้าเครื่องประดับบนตัว 

ที่ไม่เคยซ�้ากันแล้ว สิ่งท่ีท�าให้นางจดจ�าได้ไม่ลืมก็คือความเป็นปรปักษ ์

อันเข้มข้นจากแววตาของเติ้งเหวินอิ๋ง

เดนิไปได้สกัระยะนางก็เหลอืบเหน็ทางหางตาว่าเติง้เหวินอิง๋ยังจ้อง

มองมา ก็อดจะแอบขมวดคิว้ไม่ได้ แม้ว่าก่อนบดิาจะถูกขบัออกจากต�าแหน่ง

แล้วโยกย้ายให้ไปอยู่อว๋ินหนาน สกุลฟู่จะอาศัยอยู่ในเมอืงหลวงมาตลอด 

แต่บิดาไว้ตัวอย่างทะนง น้อยมากที่จะไปมาหาสูก่ับพวกตระกูลชั้นสูง 

ที่มีช่ือเสียงอย่างพวกจวนหย่งอันโหวหรือจวนซีผิงโหว เท่าท่ีนางจ�าได้

ตัวนางเองไม่เคยเจรจาวิสาสะกับพวกสกุลเติ้งมาก่อน

ไม่รู้ว่าที่แท้ตนเองเคยท�าผิดอะไรต่อคุณหนูเติ้งผู้นี้

เดนิไปถึงประตอูย่างสงบ ฟู่หลันหยาก็ได้ยินเสยีงผงิอวีด้งัแว่วมาทาง

ด้านหลงั จู่ๆ  นางพลันรูสึ้กเอะใจ จงึหันไปมองเติง้เหวินอิง๋ด้วยสหีน้าเรียบเฉย 

ก็เหน็อกีฝ่ายเบอืนหน้าไปตัง้แต่เมือ่ใดไม่ทราบ ก�าลงักระซบิกระซาบอะไร 

บางอย่างกับคนรบัใช้ข้างๆ ไม่ยอมหันไปมองทางผิงอว้ี

นางน่ิงเงยีบไปอดึใจหน่ึง ค่อยๆ ถอนสายตากลบัมา จ้องมองหลงัมอื 

ขาวผ่องเนยีนละเอยีดของเติง้เหวินอิง๋ทีก่�าลงักุมกระชบัชายเส้ือคลุมกันลม

ดูจากข้อนิ้วที่ขาวซีด เหมือนว่าเต้ิงเหวินอิ๋งจะออกแรงมากเกินไป 
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สกัหน่อย

นางเข้าใจได้ทันที อดจะหวนนึกถึงตอนทีอ่ยู่ในโรงเต๊ียมท่ีเมอืงลิว่อัน 

ไม่ได้ สองพ่ีน้องสกุลเต้ิงพักในห้องฝ่ังตรงข้าม ทุกคร้ังทีเ่ติง้เหวนิอิง๋ได้พบ 

ผงิอว้ีตรงทางเดนิโดยบงัเอญิ นางดเูหมอืนจะมีท่าทีกระวนกระวายอยู่บ้าง  

ตอนน้ีมาคดิๆ ด ูเงือ่นง�าน่าสงสยัเหล่านีก็้น่าคิดจรงิๆ

คิดไปพลางเดินไปถึงหน้ารถม้า ตอนที่เลิกม่านขึ้นรถ เพราะก�าลัง

ครุ่นคิดเลื่อนลอยจึงอดจะชะงักฝีเท้าไม่ได้ แล้วเหลือบมองไปที่ผิงอวี้  

เห็นเขานิ่วหน้ารีบสาวเท้าเดินไปถึงม้าตัวท่ีอยู่ข้างรถ รับสายบังเหียน 

ท่ีผูใ้ต้บงัคบับญัชาย่ืนให้แล้วพลิกร่างกระโดดข้ึนหลงัม้า ใต้ขอบตาดดู�าคล�า้

เลก็น้อย มองออกว่าเมือ่คืนคงไม่ได้นอนทัง้คืน

ฟู่หลนัหยาเห็นชดัถนัดตาแต่ยงัรูสึ้กไม่แน่ใจ ดจูากกิรยิาท่าทางต่างๆ  

ที่เติ้งเหวินอิ๋งเผยให้เห็น อีกฝ่ายจะต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่พัวพันกับ 

ผิงอว้ีแน่ แต่ไม่รูช้ดัว่าสถานการณ์ทีแ่ท้จรงิเป็นเช่นไร น่าเสยีดาย ผงิอวี ้

ไม่เคยเล่าเรือ่งนีใ้ห้นางรูเ้ลย ท้ังนางเองก็ไม่สะดวกจะสอบถามอย่างอ้อมๆ 

จากพวกหลีห่มนิ...

เวลาน้ีเองมีเสียงจอแจดังขึ้นท่ีปากประตู คนของส�านักฉินและ

ส�านักสิงอี้พากันทยอยออกมาแล้ว

แม้แต่ลู่จื่อเชียน หลินจือเฉิงกับภรรยาก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย

ทกุคนขึน้หลงัม้าตรงปากประตแูล้วก็ออกเดนิทางไปยังเมอืงเซวยีนฝู่

อย่างเอกิเกรกิ

ความภาคภมูใิจทีไ่ด้ปกป้องชาติของบรุษุชาวฮัน่เป็นเรือ่งทีม่เีกียรติ 

ทกุคนจงึคกึคักมากกว่าตอนท่ีเดนิทางล่องเรอืมา เหล่าผูอ้าวุโสเช่นผูอ้าวุโสไป๋ 
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นัง่บนหลงัม้า คอยเป็นต้นเสยีงร้องเพลงอย่างฮกึเหมิ บทเพลงท่ีขบัขานน้ัน

เรยีบง่ายเนือ้หาตรงไปตรงมา เจอืเศร้าแต่ไม่หดหู ่แตกต่างจากเสยีงเป่าขลุย่ 

ดดีพิณยามบ้านเมอืงสงบสขุ หากแต่เต็มไปด้วยเสยีงกังวานดจุฉาบและ

กลองศกึอนัอกึทกึในสมรภูม ิฟังแล้วหนาวสะท้าน

ผ่านไปสกัพักเหล่าศษิย์ส�านกัต่างก็เคลบิเคลิม้จนอดไม่ได้ต้องร้องคลอ

ตามไป

ฟู่หลันหยาน่ังอยู่ในรถม้าอย่างเรียบร้อย นางได้ยินเสียงเพลง 

ด้านนอกก็หลบัตาพักผ่อนครูห่นึง่ นึกถึงเส้นทางสายกว้างเบือ้งหน้า การไป 

เซวียนฝูค่รานีไ้ม่รูว่้าจะโค่นหวงัหลิงส�าเรจ็หรอืไม่ ถ้าไม่...ก็แทบไม่ต้องพูดถึง

การแก้แค้นให้มารดาเลย แค่นางกับพวกผิงอว้ีจะรอดกลับมาได้อย่าง

ปลอดภัยหรอืไม่ก็ยังเป็นปัญหา

นางมีแต่เรื่องให้ครุ่นคิดกังวล จึงหยุดคิดเรื่องเติ้งเหวินอิ๋งไว้ก่อน

เดนิทางไปได้สักระยะ ตอนท่ีมาถึงเส้นทางบนภเูขาทีข่รขุระทรุกนัดาร

สายหนึง่ จู่ๆ  ก็มกีลุม่ชายฉกรรจ์กว่าร้อยคนแต่งกายทะมดัทะแมงปรากฏตวั

ขึน้อย่างไม่ให้สุ้มให้เสยีง

คนท่ีขีม้่าสองคนหน้าสดุ คนหนึง่ใบหน้าขาวไร้หนวดเครา อายุราว 

ห้าสบิปี ร่างท้วม สหีน้าย้ิมแย้ม

อกีคนทุกคนต่างคุ้นหน้าคุน้ตากันดี เขานัง่บนหลงัม้าอย่างสง่างาม

น่าเกรงขาม ทั่วร่างราวกับขีดเขียนไว้ด้วยค�าว่า 'ไร้เทียมทาน' ดวงตา 

ดจุเหยีย่วจบัจ้องผงิอว้ีอย่างไม่ประสงค์ดี ก็คอืหวังซือ่เจาน่ันเอง

"ใต้เท้าผิงคงเดินทางอย่างราบรื่น" ขันทีร่างท้วมผู้นั้นประสานมือ

ค�านับ "ตั้งแต่จากกันที่เมืองหลวงก็ไม่ได้พบกันนานทีเดียว"
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ผิงอว้ีชักดาบซิ่วชุนออกมาจากเอว มองดูขันทีผู้น้ัน ย้ิมเอ่ยว่า  

"ท่านขันทีหลิวอี้เต๋อ ล�าบากท่านแล้วที่ต้องเดินทางตามหลังพวกข้ามา 

อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เกรงว่าคงไม่ได้นอนหลับเต็มตื่นสักคืน วันน้ีมีอะไร 

จึงได้ยอมออกหน้ามาทักทาย"

หลิวอี้เต๋อถูกผิงอว้ีเปิดโปงว่าพูดปดต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ สีหน้า 

กลบัไม่แปรเปลีย่นแม้แต่น้อย เพียงหัวเราะเสยีงดังแล้วว่า "ใต้เท้าผิงเป็น 

คนชอบพูดเล่น ข้าเองก็รบัค�าสัง่มาท�าภารกิจ หากมอีะไรทีล่่วงเกินไปบ้าง 

ใต้เท้าก็อย่าได้ถือสาเลย..."

"มัวพูดเหลวไหลไร้สาระกับเขาอยู่ได้!" หวังซ่ือเจาสีหน้าชั่วร้าย  

หนัไปเชดิหน้าใส่ผงิอว้ี "หวงักงกงสัง่การไว้ สิง่ทีเ่ขาต้องการ บดัน้ีอยู่ในมอื 

ของเจ้ากับเติ้งอันอ๋ีแล้ว ล�าบากพวกเจ้าที่ช่วยรวบรวมให้จนครบ จึง 

ได้ให้พวกข้ามารบัไป หวงักงกงเร่งรดัมา ดังนัน้ไม่ต้องพูดจาให้มากความ  

จงรีบน�าทั้งคุณหนูฟูแ่ละไข่มุกถ่านเอ๋อร์ส่งมอบให้พวกข้าเสียดีๆ!"

ผิงอว้ีกระตุกมุมปาก หัวเราะหยันพลางว่า "ของก็อยู่ตรงน้ีแล้ว  

ดูซิว่าพวกเจ้ามีชีวิตมาแลกไปหรือไม่"

ว่าแล้วสายตาก็เป็นประกายกร้าว ผิงอว้ีกระโจนขึ้นจากหลังม้า  

ท่าร่างว่องไวดุจเหย่ียว ตวัดดาบแทงใส่หลิวอี้เต๋อ กระบวนท่านี้ว่องไว 

อย่างย่ิงยวด เห็นได้ชดัว่าเวลาเพียงไม่นานวรยุทธ์ของผงิอว้ีก็ก้าวหน้าข้ึน

อย่างมากทีเดียว

คนอืน่ๆ ท่ีเหลอืไม่มวัแต่ตะลงึงนั ต่างรบีชกักระบีอ่อกจากฝักแล้ว 

จดัวางก�าลงัตามท่ีนดัหมายไว้ล่วงหน้า ทุกคนเข้าประจ�าท่ี ตรงเข้าไปฆ่าฟัน 

คนของส�านักบรูพาท่ีประดังเข้ามาจากทุกทศิทกุทาง
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หลวิอีเ้ต๋อท�าตามทีห่วังหลงิแนะน�า ตลอดการเดินทางน้ีล้วนใช้กลยุทธ์ 

'ท�าทีขงึขงัในท่ีแจ้งแต่ทีจ่รงิอ่อนข้อให้' กับพวกผงิอว้ีมาตลอด

ผงิอว้ีมวิีธีการจดัการท่ีชาญฉลาด หากอยากจะรวบรวมไข่มกุท้ังสีช่ิน้

อย่างราบรืน่ ตามความเห็นของหลวิอีเ้ต๋อแล้วก็ใช่ว่าจะท�าไม่ได้ ชัว่คราวนี ้

ไม่ว่าไข่มกุถ่านเอ๋อร์จะอยู่ในมอืใคร ก็ปล่อยให้ผิงอว้ีเป็นคนช่วงชงิมาให้หมด

แล้วกัน

เรื่องที่ท�าให้หลิวอี้เต๋อยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือผิงอวี้เป็นคนแข็งกร้าว 

มาตลอด ต่อให้รูท้ั้งรูว่้าหวังกงกงคดิจะท�าอะไร เขากจ็�าต้องใช้วิธีหนามยอก 

เอาหนามบ่ง ฮึดสู้เพ่ือรับศึกครั้งนี้ เปลี่ยนให้ตนเองเป็นฝ่ายรุกแทนท่ีจะ

เอาแต่ต้ังรบัอย่างเดียว

ดังนั้นไมว่า่นิกายเจิ้นหมัวที่อวิน๋หนาน หรือนกิายเจาเยวี่ยที่จนิหลิง  

ทกุครัง้ทีเ่กิดเหตข้ึุน อย่างมากหลิวอีเ้ต๋อก็แค่เตมิฟืนสกันิดโหมไฟสกัหน่อย

123
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เท่านัน้ ส่วนมากแล้วเลอืกจะเป็นเพียงผูช้ม

นอกจากน้ีเขากับหวังกงกงเห็นพ้องต้องกันนานแล้ว หากคิดจะ 

พ่ึงพาความสามารถของหวังซือ่เจา การฉวยโอกาสขณะทีทุ่กสิง่อยู่ภายใต้

การจบัจ้องของผงิอว้ีก็ไม่ต่างกับคนโง่ท่ีคดิเพ้อฝัน ย่ิงไม่ต้องพูดถึงการแย่งชงิ

ไข่มกุถ่านเอ๋อร์มาจากเหล่าส�านกัต่างๆ ในยุทธภพท่ีหลบอยู่แต่ในทีล่บัตา

เหล่านัน้ด้วย

ดงันัน้ตลอดการเดนิทางนีเ้ขาจงึไม่เคยคาดหวังอะไรเลยจากหวังซือ่เจา 

เพียงขอให้หวังซือ่เจาไม่ก่อเรือ่งวุ่นวายขึน้มา คอยตดิตามอยู่ข้างกายผงิอว้ี

อย่างสงบเสงี่ยมและคอยส่งข่าวสารกับความเคลื่อนไหวของผิงอว้ีเป็น 

ครัง้คราว เพียงเท่านีเ้ขาก็ปลาบปลืม้แทบแย่แล้ว

น่ีเป็นเหตุผลที่หลิวอี้ เต๋อตัดสินใจอย่างฉับพลันที่จะถ่ายทอด 

วิชาเบญจพิษให้แก่หวังซื่อเจาเมื่ออีกฝ่ายถูกแทงที่โรงเตี๊ยมเมืองลิ่วอัน

เพราะเมือ่ครัง้ยังอยู่ในเมอืงหลวง หวงักงกงก�าชบันักหนากับเขาว่า

จะต้องใช้งานหมากทุกตัวให้คุ้มค่า ต้องไม่ปล่อยทิง้เสียเปล่าเป็นอนัขาด

ถ้าหวังซือ่เจาต้องบาดเจบ็หนกัจนเดินทางต่อไม่ได้ก็หมดประโยชน์ 

ท�าไม่ได้แม้แต่งานรวบรวมข่าวสาร

พอถ่ายทอดวชิาเบญจพิษให้แล้ว หวงัซือ่เจาซึง่ยังอายุน้อยร่างกาย

แข็งแรง เพียงสองเดือนก็ฝึกฝนวิชาเบญจพิษได้ถึงขัน้ท่ีห้า เพียงพอแล้ว 

ทีจ่ะต่อกรกับชาวยุทธ์แถวหน้า

ส่วนตัวเขานั้นฝึกฝนวิชาเบญจพิษมาได้หลายปีแล้ว ด้วยวรยุทธ ์

ของเขาในตอนนี ้ หากทอดสายตามองไปทัว่หล้า นอกจากจนิหรกุูยแห่ง 

จินหลิง หลินจือเฉิงแห่งจูเฉิง ก็มีเพียงวรยุทธ์ของหวังกงกงเท่าน้ันที่ยัง 
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เหนือกว่าเขา

ดงันัน้ด้วยความคดิอนัเป่ียมด้วยความเชือ่มัน่น้ี พอเห็นผงิอว้ีแกว่งดาบ

แทงใส่ตนเองอย่างดุดันและรวดเร็ว จึงเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความรู้สึก 

หวัน่ไหวสัน่กลวั

เขาเกือบจะลืมเรื่องท่ีหวังซื่อเจามาเล่าให้ฟังเม่ือสองสามวันก่อน 

เสียสนิท ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใด ก�าลังภายในของผิงอว้ีจึงรุดหน้าไป 

อย่างมาก อกีท้ังก�าลงัภายในท่ีอีกฝ่ายได้ฝึกฝนก็แตกต่างอย่างส้ินเชงิจาก

วิชาเบญจพิษทีแ่สนชัว่ร้าย ไม่เพียงท่วงท่าสง่าผ่าเผย ยังดูเหมอืนจะต้าน 

วิชาเบญจพิษได้ด้วย...

คมดาบแฝงด้วยความเห้ียมเกรียมตรงร่ีเข้าใส่อย่างแข็งกร้าว  

ความเป็นความตายห่างเพียงเส้นกั้นบางๆ เท่านั้น

เขาไม่มีเวลาจะฟุ้งซ่านอีกแล้วจึงหัวเราะหึๆ แล้วเคลื่อนไหวร่าง

อย่างน่าประหลาด ตะแคงลงจากหลังม้า

ทางด้านคนจากจวนหย่งอันโหวก็ถูกคนของส�านักบูรพาล้อมไว ้

เช่นกัน

ศึกสงครามเกิดอย่างกะทันหัน ตั้งแต่มณฑลจื๋อล่ีทางเหนือลงมา

ทางใต้บัดนี้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว

แม้เติง้อนัอีต๋ัง้ใจอยากจะกลบัเมอืงหลวงระดมคนมารบัมอืส�านกับรูพา 

ทว่าเน่ืองจากข่าวสารถูกสกัดก้ัน จงึไม่อาจส่งจดหมายออกไปได้ทัน

ด้วยเหตุนี้ก�าลังคนในมือเขาเท่าท่ีเห็นจึงมีเพียงองครักษ์ของ 

จวนหย่งอันโหวและคนของพรรคตงเจียวกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
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เขาเคยลิ้มรสชาติการใช้ชีวิตท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดมาแล้ว จึง 

คุน้เคยกับการเตรยีมตัวให้พร้อมทุกย่างก้าว ไม่เคยคดิจะน่ังรอความตาย 

ดังน้ันหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ส�านักว่ันเหมยแล้วจึงมิได้ปกปิดเรื่องที่

ตนเองมีความเก่ียวข้องกับนิกายเจิ้นหมัว แต่น�าป้ายค�าสั่งที่ชิงมาจาก 

มือผู้คุมกฎซ้ายและป้ายค�าสั่งของตนเองออกมาใช้ เรียกระดมก�าลังพล

สาวกนกิายเจิน้หมวัในแถบเจยีงหนานทัง้หมดได้ในชัว่ระยะเวลาเพียงสัน้ๆ 

ให้มารวมตวักันท่ีจนิหลงิ

รวมกับพรรคตงเจียวและองครักษ์ของจวนหย่งอันโหว ก�าลังพล 

สามสายในมอืเขามารวมอยู่ในท่ีเดียวกัน ก็นับได้ว่าไม่ตกเป็นรองอกีแล้ว

เมือ่คนของส�านกับรูพามาล้อมไว้ เขาก็หยิบขลุย่สัน้เลาหนึง่มาวาง 

ชิดปาก แล้วเป่าออกมาดังหวีดแหลมสั้นๆ พอสิ้นเสียงขลุ่ย สาวกนิกาย 

เจ้ินหมวัท่ีซุ่มอยู่รอบๆ ก็ทยอยกันปรากฏตัวขึน้มาดจุหน่อไม้แทงยอดข้ึน

จากเน้ือดนิ

ด้านหลงัเหล่าสาวกนกิายมหีวังชูสูลอน ฝงูงสู่งเสยีงขูฟ่่อๆ ไม่ขาดสาย 

จ�านวนมหาศาลดนู่าครัน่คร้ามย่ิงนกั พวกมนัหลัง่ไหลเข้ามาดจุคล่ืนทะเล

สดี�ามะเมือ่ม

เดมิทีเติง้เหวินอิง๋นัง่อยู่ในรถ หวนนกึถึงสถานการณ์ตอนได้พบกับ

ผิงอวี้ที่จุดพักม้าก่อนหน้านี้

ขณะมองผ่านม่านหมวกแพร นางเฝ้ามองเสื้อผ้าท่ีผิงอว้ีสวมใส ่

เช้าน้ี ท่าทางยามเขาพูดคยุกับผูค้นทุกอากัปกิรยิา เห็นสหีน้าเขาเหน่ือยล้า

อย่างชัดเจน



43

หนิงหล่ง

นางย่อมรูว่้าผงิอว้ีพยายามจะไม่หนัไปมองฟู่หลนัหยาให้มากเกินไป

ตัง้แต่ต้นจนบดันี ้ทกุครัง้ท่ีคิดถึงเรือ่งน้ี ในใจนางก็รู้สึกหนาวเยือกข้ึนทันที

การกระท�าเช่นน้ีหมายความว่าอะไร นางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง มเีพียง 

คนท่ีใส่ใจจดจ่อกับคนผูห้นึง่อย่างแท้จรงิ จงึจะพิจารณาทุกรายละเอยีด 

ได้อย่างรอบด้านเช่นนี้

แน่ล่ะ นางย่อมหงุดหงิดไม่พอใจ

ตอนท่ีอยู่เมืองหลวงนางเคยพยายามคิดหาทางสืบเรื่องส่วนตัว 

ของเขา จึงได้รู้ว่ามารดาของเขาเคยจัดให้มีสาวใช้รูปงามสองนางไว้ให้

ใช้สอยในห้องหบั แต่ผ่านไปหนึง่ปีสองสาวใช้ก็ยังไม่เคยได้เปิดหน้า*

ทีเ่มอืงหลวง สถานทีที่ม่แีต่สิง่ยวนตาย่ัวใจ ผงิอว้ีกลบัแทบไม่เคย 

เทีย่วเล่นเย่ียงหนุม่เจ้าส�าราญ

เพราะเหตุน้ีแม้ผิงอวี้จะยังไม่ยอมตอบรับเรื่องแต่งงานกับนาง  

นางก็มิได้รู้สึกร้อนใจมากเท่าเวลานี้

ความรูส้กึพึงพอใจอย่างลบัๆ นีถู้กท�าลายจนย่อยยับเม่ือนางได้เห็น

กับตาว่าผิงอวี้ไปซื้อเสื้อผ้าให้ฟู่หลันหยาเมื่อคราวก่อน ที่แท้เขามิใช่ว่า 

ไม่ยอมเข้าใกล้หญิงสาว เพียงแต่ยอมเข้าใกล้หญิงอ่ืนทีไ่ม่ใช่นางเท่าน้ันเอง

คิดถึงตรงนี้ความริษยาอันเข้มข้นก็ท่วมท้นขึ้นมาในอก

นางจ�าได้ว่าตอนอายุได้แปดขวบ มีครั้งหน่ึงมารดาพานางไปร่วม 

งานเลีย้งทีจ่วนซผีงิโหว

อากาศยามวสันต์สดใสเจิดจ้า สายลมพัดมาแผ่วเบา นางกับ 

* เปิดหน้า ถือเป็นธรรมเนียมเก่ียวกับการแต่งงานของจนี เมือ่หญิงสาวจะแต่งงาน จะมกีารให้ญาติท่ีเป็นหญิง 
ซึง่แต่งงานแล้ว และมชีวีติแต่งงานท่ีเพียบพร้อมสมบรูณ์มาช่วยแต่งหน้าแต่งผมเพ่ือเป็นสริิมงคล ชัว่ชวีติหน่ึง 
หญิงสาวจะ 'เปิดหน้า' เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
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พวกพี่สาวน้องสาวเล่นว่าวกันที่สวนดอกไม้ด้านหลังของจวนสกุลผิง

สวนดอกไม้ของจวนสกุลผิงท้ังกว้างใหญ่และงดงาม นางปล่อย 

ว่าวรูปสาวงามข้ึนฟ้าได้สักพัก ไม่ทันระวังว่าวจึงหลุดมือ ว่าวกระดาษ 

ถูกลมพัดจนไปติดอยู่บนยอดต้นไหว ผ่านไปพักหนึ่งยังหาทางเอาลงมา 

ไม่ได้ ในลานบ้านด้านในก็ล้วนมีแต่พวกคุณหนู ไม่มีใครท่ีจะปีนต้นไม ้

ขึ้นไปเก็บว่าวลงมาได้

ขณะก�าลงัตามพวกแม่เฒ่าให้ช่วยเอาบนัไดมา ก็มหีนุ่มน้อยอายุราว

สบิสองสบิสามปีปรากฏตัวขึน้บนยอดก�าแพง เหน็ว่าวกระดาษก็กระโดด 

ตวัเบาหวิวขึน้ไปถงึยอดไม้ หยิบว่าวลงมาให้

เพียงมองปราดเดยีวนางก็นึกออกว่าหนุม่น้อยรปูงามผูน้ัน้คอืผงิอว้ี 

จึงทั้งเก้อเขินท้ังว้าวุ่นใจข้ึนมาทันที นางยืนน่ิงอยู่กับท่ี บิดผ้าเช็ดหน้า 

อย่างตืน่เต้น จ้องมองเขาเดินเข้ามาใกล้

เดมิทคีดิว่าเขาจะเหมอืนนางทีพ่อจะจดจ�ากนัได้ว่าเป็นคูห่มายของ

ตนเอง ใครเลยจะรู ้ เขาเพียงย้ิมให้แล้วย่ืนว่าวกระดาษให้แม่เฒ่าท่ีอยู่ข้างๆ 

ท่าทางไม่อยากจะรัง้รอท่ีเดมิให้นานกว่าน้ี พอหันหลงัได้ก็กระโจนข้ึนบน 

ยอดก�าแพงอกีครัง้ เผยลกัษณะท่าทเีย่ียงเด็กหนุ่มให้เหน็

ตอนนั้นเขาสูงกว่านางราวหนึ่งช่วงศีรษะ รอยย้ิมบนใบหน้าสดใส 

เจดิจ้าเปล่งประกาย นางเหม่อมองจนหูพร่าตาลายเลยทเีดยีว

ทว่าบัดน้ีรอยย้ิมผ่อนคลายไร้กังวลถึงเพียงนัน้ไม่ปรากฏบนใบหน้า

ผงิอว้ีอกีเลย ราวกับมนัได้สญูสลายไปแล้ว รวมท้ังวาสนารกัของนางกับเขา

ด้วย

ความเศร้าและไม่ยินยอมผสมปนเปกัน หัวใจนางหม่นหมองตรมทกุข์
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ราวกับถูกบีบเค้น เมือ่ไร้หนทาง จู่ๆ  ก็เริม่หวนนึกอย่างเคยีดแค้นถึงภาพ 

ยามได้พบฟู่หลนัหยาเมือ่ครูน่ี้

นางผู้นี้ยามปรากฏกายต่อหน้าผู้คนดูบริสุทธิ์ดุจหยกเสมอมา ใคร

จะรู้ว่าเมื่ออยู่ลับหลังผู้อื่น ฟู่หลันหยาจะใช้มารยาใดบ้างย่ัวยวนผิงอว้ี 

ให้หลงใหล

ผิงอว้ีมิใช่คนเจ้าชู้มากรัก ทั้งยังมีความเคียดแค้นต่อสกุลฟู่ ถ้า 

ไม่ใช่เพราะฟู่หลนัหยามเีจตนาจะย่ัวยวน เขาจะโอนอ่อนต่อนางได้อย่างไร  

ไม่แน่ว่า...ฟูห่ลันหยาอาจพลีกายให้ผิงอวี้นานแล้วก็เป็นได้ ใครจะรู้

ความคดิเช่นน้ีมาถึงอย่างไม่ทันตัง้ตวัจนนางรู้สกึตืน่ตระหนก ทว่า 

พอนกึถึงความใกล้ชดิสนิทสนมระหว่างผงิอว้ีกับฟู่หลนัหยา ก็เหมอืนมอีะไร

มาจกุอยู่ในล�าคอ นางโศกเศร้าเสยีจนหายใจหอบหนักข้ึนมา

ความรษิยาแกมเคยีดแค้นชัว่ขณะหน่ึงก็ประดงัข้ึนในห้วงความคดิ 

นางกัดฟันแน่น คิดอย่างเคียดแค้นว่าถ้านางแพร่งพรายเรื่องพฤติกรรม 

ไม่งามของฟู่หลนัหยาจนผูค้นรูกั้นท่ัว ต่อให้ผงิอว้ียืนกรานความต้องการ 

ของตนเอง แต่ซผีงิโหวฮหูยินจะต้องไม่ยอมให้แต่งฟู่หลนัหยาเข้าตระกูลแน่

เมือ่เกิดความคิดเช่นน้ีขึน้มาอารมณ์ร้อนรนกระวนกระวายของนาง

ก็สงบลงได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาด อย่างไรเสียเรื่องนี้ก็เลวร้ายเกินไป  

ต่อให้นางเคยีดแค้นฟู่หลนัหยาเพียงไร ชัว่ขณะน้ีก็ยังยากจะตดัใจท�าได้ลง

จ�าได้ว่าพ่ีรองเคยพูดกับพวกบ่าวประโยคหนึง่ว่า 'ไม่ต้องท�าเสยีเลย 

หรอืไม่ก็จงลงมอืให้เดด็ขาด' ตอนน้ันนางแอบได้ยนิก็ยงัประหลาดใจอยู่

ครามครนั เหตุใดจงึรูส้กึว่านีไ่ม่น่าจะเป็นค�าพูดของพ่ีรองผู้สุภาพอ่อนโยน

เสมอมา
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ทว่าหากตรองดใูห้ด ีค�าพูดน้ีก็ดเูหมอืนจะมเีหตผุลอยู่บ้าง อาจเพราะ 

นางมกัลงัเลอยู่เสมอเมือ่ประสบเรือ่งใดๆ ดังน้ันจงึผดิพลาดซ�า้แล้วซ�า้เล่า

เมือ่อยู่ต่อหน้าผงิอว้ี

หรือว่า...จะตัดใจลงมือให้เด็ดขาดสักครั้ง

จู่ๆ เติ้งเหวินอิ๋งก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นด้านนอก เสียงขู่ฟ่อๆ 

ดังขึ้นไม่ขาดระยะ เสียงนั้นพาให้หวาดหวั่นอย่างไม่มีสาเหตุ

นางเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่ีรองจงึรบีเลิกม่านขึน้แล้วมองออกไป

อย่างประหลาดใจ ใครเลยจะรู ้ สิง่ท่ีได้เหน็เป็นภาพทีน่่าหวาดหว่ันพรัน่พรงึ 

ชนิดทีน่างไม่เคยพบเจอมาก่อนในชวิีต

นางหวีดร้องอย่างตื่นตระหนกแล้วหมดสติแน่นิ่งไป

ฟู่หลนัหยาแนบร่างติดผนังรถม้าคอยฟังเสยีงต่อสู้ดังเอด็องึข้างนอก 

แม้รูด้ว่ีาผงิอว้ีคงเตรยีมการไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยงัเป็นกังวลจนไม่อาจสงบใจ

ลงได้

สิง่ท่ีท�าให้นางไม่สบายใจเป็นท่ีสดุก็คือผ่านไปไม่นานนักท่ามกลาง

เสยีงฟาดฟันอาวุธดังโช้งเช้ง นางฟังออกว่ามเีสยีงฝงูงบูกุเข้ามาจูโ่จม นาง

ตะลงึงนัไปชัว่ขณะ ตระหนักได้ทันทว่ีาผูค้มุกฎขวาท่ีปลอมตัวเป็นเต้ิงอนัอี ๋

คงใช้อาคมเรยีกงแูน่

เดมิทนีางก็กลวังูอยู่แล้ว หวนนกึถึงภาพนางกับผงิอว้ีถูกฝงูงไูล่ล่า 

เมือ่คราวก่อนทีช่วีถัว ก็รูส้กึกลวัจนนัง่ไม่ติด ได้แต่ร้องอทุานออกมาพลาง

รบีซกุหน้ากับอ้อมอกแม่นมหลนิ

ตอนน้ีเองเสียงผิงอว้ีก็ดังขึ้นนอกรถ เสียงน้ันแหบพร่ากว่าปกติ 



47

หนิงหล่ง

ทว่ายังคงนิ่งสุขุมเช่นเคย "อย่าเปิดม่านออกมาดูเด็ดขาด"

ฟู่หลันหยาได้ยินถนัดชัดเจน แม้จะไม่กล้าลืมตาแต่หัวใจที่เต้น 

ไม่เป็นส�่าก็แทบจะหล่นวูบถึงพื้น

ผ่านไปสักพักกลิ่นยาเจือจางก็โชยลอดม่านรถเข้ามา ฟู่หลันหยา

เคยประสบเหตเุช่นน้ีมาเม่ือคราวก่อน พอได้กล่ินจงึรู้ทนัทว่ีาเป็นก�ามะถันแดง

ฉนิหย่งร้องบอกทีด้่านนอก "คุณหนูฟู่ไม่ต้องกลวั พวกข้าจดัการฝูงงู 

ได้อย่างไม่ต้องกังขา ไม่มทีางปล่อยให้เดรจัฉานพวกน้ีท�าอนัตรายคณุหน"ู

ค�าพูดปลอบน้ีมิใช่เพียงเพ่ือปลอบให้ฟู่หลันหยาสบายใจเท่าน้ัน 

เพราะแต่ไหนแต่ไรมาส�านักฉินกับนิกายเจิ้นหมัวเป็นเหมือนอริที่ไม่อาจ 

อยู่ร่วมโลก คราวก่อนผู้คุมกฎขวาปล่อยงูช่วยผู้คุมกฎซ้ายหลบหนีไปได้ 

ส�านกัฉนิจงึเกบ็ซากงทูีห่ลงเหลอืในลานเรอืนตอนน้ันมาศึกษาอย่างละเอียด

ด้วยความพยายามอย่างหนัก ระหว่างเดินทางได้เปล่ียนส่วนผสมผงยา 

ในต�ารบัเสยีใหม่ ก็เพ่ือหาทางรบัมอืกับผูคุ้มกฎขวา

ดังนั้นงูฝูงน้ีอาจน่าหวาดผวาส�าหรับคนของส�านักบูรพา ทว่ามัน 

จะต้องกลัวผงยาของส�านักฉินแน่

ต่อสู ้ฆ่าฟันกันได้พักใหญ่จนกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งในอากาศ  

ได้ยินเสียงตุบๆ เหมือนของหนักร่วงลงพื้นดังเป็นพักๆ

ฟู่หลนัหยาอยู่แต่ในรถม้า ไม่ได้รบัรูเ้ลยว่านัน่คอืเสยีงหวัคนร่วงลง 

กับพ้ืน เพียงรูสึ้กว่าเสยีงนีทึ้บหนกัชวนให้บีบหวัใจย่ิงนัก

ที่ต่างจากเมื่อก่อนก็เพราะคราวนี้ศัตรูที่อยู่ต่อหน้าคือส�านักบูรพา 

ไม่เพียงพวกองครกัษ์เส้ือแพรของผงิอว้ี แม้แต่เหล่าชาวยทุธ์อย่างหงเจิน้ถิง 

ก็ยังฆ่าฟันอย่างบ้าคลั่ง กระหายอยากจะบ่ันคอสังหารพวกขันทีท่ีก่อ 
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ความวุ่นวายในราชส�านกัให้ตายไปทีละคนๆ

ถึงยามตะวันชิงพลบในที่สุดเต้ิงเหวินอิ๋งก็ค่อยๆ ฟื้นคืนสติข้ึนมา  

หวนนึกถึงภาพก่อนจะหมดสติก็ตกใจจนใบหน้าซีดเผือด มือท่ีส่ันเทา 

เลกิม่านขึน้แล้วมองออกไปข้างนอก ใครเลยจะรู ้นางไม่ได้เห็นพ่ีรอง แต่กลบั

ได้เหน็ทางบนเขาทีม่แีต่ซากศพนอนเกลือ่นกระจดักระจาย ส่วนมากหวักับ 

ร่างแยกจากกัน ดูแล้วน่าสะพรงึกลวัเป็นอย่างย่ิงราวกับขุมนรกบนดิน

ไม่ไกลออกไปนักผงิอว้ีก�าลงัใช้ดาบฟันหวัคนผูห้นึง่หลดุจากบ่า เลอืด

พุ่งกระฉดูข้ึนกลางอากาศราวกับหมอกโลหิต

เติ้งเหวินอ๋ิงถึงกับหยุดหายใจไปชั่วขณะ โลหิตท่ัวร่างราวกับแข็ง 

ตามไปด้วย เห็นใบหน้าคนผู้น้ันกลมป้อมอวบขาว ดวงตายังเบิกกว้าง

ราวกับไม่ยินยอม ก็คือขนัทหีลวิอีเ้ต๋อแห่งวังหลวงน่ันเอง

ชุดยาวผ้าไหมสีเขียวใบไผ่ที่ดูสะอาดสะอ้านของผิงอวี้เปรอะเลือด 

จนชุม่นานแล้ว ใบหน้ามรีอยคราบเลอืดเลอะไปท่ัว มอืหน่ึงถือดาบ อกีมอื 

ชศูรีษะของหลวิอีเ้ต๋อ สหีน้าเป่ียมด้วยไอสงัหาร ท่าทางดูราวกับอสูรร้าย

เติ้งอันอี๋อยู่ทางน้ัน พอเห็นเข้าก็รีบชักกระบี่ออกมาแล้วบีบให้ 

คนที่อยู่ตรงหน้าถอยออกไปชั่วคราว จากนั้นรีบเฆี่ยนม้าว่ิงมา ก�าลังจะ 

รีบปิดม่านให้เติ้งเหวินอิ๋งด้วยความเป็นห่วง เติ้งเหวินอ๋ิงกลับหมดสติไป 

อีกครั้งเสียแล้ว

ก่อนจะหมดสติไป นางได้ยินเสียงแว่วมาว่า "ผิงอวี้! หวังซื่อเจา 

หนีไปแล้ว!"
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รอจนข้างนอกเงียบสงบราบคาบลง ฟูห่ลันหยาจึงค่อยเงยหน้าขึ้น 

จากอ้อมอกแม่นมหลินท่ีก�าลังอกสั่นขวัญแขวน ร่างที่เครียดเกร็งค่อยๆ  

ผ่อนคลายลง ขณะยังลังเลว่าควรเลิกม่านข้ึนหรอืไม่ ก็ได้ยินเสยีงคนร้องบอก 

ทีด้่านนอก "พวกคนของส�านกับรูพา นอกจากสองสามคนทีห่นีไปได้ท่ีเหลอื 

ล้วนเป็นศพอยู่ท่ีน่ี รวมแล้วหน่ึงร้อยแปดศพขอรบั"

เสียงผิงอว้ีดังแว่วมา น�้าเสียงแหบพร่าดูเหมือนจะอ่อนล้าอยู่บ้าง  

เขาขานตอบเสียงเบา "ดี พวกทหารม้าลูกสมุนของถ่านปู้ข่านรวมแล้ว 

มีห้าหมื่นนาย แบ่งทัพเป็นสี่สาย แม่ทัพสี่นายคอยบัญชาแต่ละสาย  

สายหนึง่ในนัน้มถ่ีานปูข่้านบญัชาการด้วยตนเอง โอบล้อมจูโ่จมเมอืงต้าถง 

ทหารของทัพหมิงที่อยู่นอกเมืองต้าถงเห็นว่ามีหวังหลิงคอยควบคุมอยู ่

จงึไม่มใีครรบีมาช่วย บดันีเ้สยีเมอืงต้าถงให้ข้าศกึแล้ว อูกั๋งผูช่้วยแม่ทพั 

ซึง่คอยพิทักษ์เมอืงไว้ต่อสูใ้นการรบจนตายท่ีเชงิก�าแพงเมอืงนัน่เอง ขนุนาง 

และทหารหลายพันชวิีตในเมอืงพากันล้มตายด้วยฝีมอืทหารม้าสวมเกราะ

ของถ่านปูข่้าน และก�าลังบ่ายหน้าไปยังเมอืงเซวียนฝู ่ศพพวกขนัทีหน่ึงร้อย 

แปดศพนีก็้ให้ถือเป็นเครือ่งสังเวยแด่ดวงวิญญาณของท่านแม่ทพัอูก็๋แล้วกัน"

รอบด้านเงียบกริบไปพักใหญ่

หัวใจฟู่หลันหยาเต้นระส�่า หนึ่งเพราะการสูญเสียเมืองต้าถง สอง

เพราะเหล่าทหารหาญที่ต้องพลีชีพเพ่ือปกปักพิทักษ์เมืองน้ันไว้ สาม 

เพราะภาพอนัน่าสลดทีไ่ด้เหน็ด้านนอก

นอกจากเสียงลมราตรพัีดอูด้งัหวีดหวิว ท่ัวท้ังหบุเขาก็ไร้ซึง่สรรพส�าเนียง

"ใต้เท้าผิง" เสียงหงเจิ้นถิงปนสะอื้นอยู่บ้าง

จู่ๆ ก็มีคนชักกระบี่ยาวออกมาดังเช้ง ตะโกนเสียงดุดัน "หากมิได้
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สังหารไอ้โจรชั่วผู้นี้ ข้าขอไม่อยู่เป็นคน!" 

เป็นเสียงหลี่โยวนั่นเอง

ทุกคนพากันขานรับเสียงดังสนั่น "ฆ่า!"

เสียงล้อรถม้าบดถนนดังกุบกับอย่างไม่ทันตั้งตัว ร่างฟู่หลันหยา 

เอนวูบไปด้านหลังเกือบจะล้ม ต้องจับมือแม่นมหลินประคองตัวไว้ พอ 

เลกิม่านรถขึน้ด ูสายลมราตรหีนาวสะท้าน ฟ้าด�ามดืไปหมดตัง้แต่เมือ่ใด 

ก็ไม่รู ้ รถม้าก�าลังแล่นไปท่ามกลางความมืดมิดแห่งรัตติกาลรวดเร็ว 

ดุจเหินบินมุ่งสู่จุดหมายสุดท้าย ไม่หยุดพักแม้เพียงชั่วอึดใจ
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เดินทางไปได้สักพักฟู่หลันหยาก็กอดแม่นมหลิน สีหน้าง่วงงุน

รถม้าแล่นโขยกเขยกไปมาไม่หยุด นางรูสึ้กเหน็ดเหน่ือยมาก ในท่ีสดุ 

ก็ผลอ็ยหลบัไปในอ้อมอกแม่นมหลนิ ไม่รูว่้าหลบัไปนานเท่าใด พอตืน่ขึน้ 

อีกครัง้ นางงนุงงจนแยกไม่ออกว่าเป็นกลางวันหรือกลางคนื รถม้ายังคง 

ว่ิงไปไม่หยุด

ในห่อสมัภาระมท้ัีงอาหารแห้งและน�า้ท่ีพอกินให้อิม่ท้อง สองนายบ่าว

หวิแล้วจงึกิน กินแล้วก็นอน นอกจากหยุดพักให้คลายเหน่ือยระหว่างทาง 

เป็นครัง้คราวแล้ว ตลอดทางล้วนไม่ได้แวะพักทีใ่ดเลย

พอถึงยามย�า่ค�า่ของวันท่ีสบิ รถม้ายังคงไม่หยดุว่ิง ฟู่หลนัหยานึกสงสยั 

การเดนิทางจากชงัโจวถึงเซวยีนฝู่ไม่น่าจะต้องใช้เวลาเดนิทางนานถึงเพียงน้ี 

ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาใช้วิธีเดินทางท้ังวันทัง้คืนเช่นน้ีด้วย

หรือว่าช่วงใกล้นี้เกิดเหตุผิดพลาดอันใดขึ้น

124
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ตอนน้ีเองนางก็ได้ยินเสยีงแปลกๆ ดงัขึน้ด้านนอก เหมอืนเสยีงฝีเท้า 

คนนับร้อยนับพันเดนิเป็นระเบยีบอย่างพร้อมเพรยีงใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ ฟังแล้ว

เป่ียมด้วยพลงัอนัน่าครัน่คร้ามย่ิง

รถม้าหยุดลงเวลานี้นี่เอง

นางกับแม่นมหลินได้ยินแล้วตื่นตระหนกจนขวัญกระเจิง หันมา 

มองหน้ากันอย่างประหลาดใจ อดไม่ไหวต้องเลิกม่านขึ้นมองออกไป 

ด้านนอก ก็เห็นถนนด้านหลงัมคีนกลุม่ใหญ่ดูด�าทะมนึไปหมด คะเนแล้ว 

น่าจะมากนัหลายพันคน เนือ่งจากฟ้ามดืแล้ว มองออกไปจงึดูราวกับมงักร 

ตวัใหญ่บดิล�าตวัคดเค้ียวไปมา

นางตกตะลงึ หรอืว่านีค่อืทพัเคลือ่นท่ีเรว็ทีมุ่ง่หน้ามารวมพลท่ีเซวียนฝู่

พอมองออกไปอกีครัง้ยังก�าแพงเมอืงท่ีเหน็อยู่ลบิๆ พยายามเพ่งมอง 

สกัพัก จงึได้รูว่้าทีแ่ท้พวกนางยังไม่ได้มุง่ไปเซวียนฝู่เลย แต่มาทีห่ยางเหอ 

ต่างหาก

ดจูากทิศทางการเคลือ่นพลแล้ว เป็นไปได้มากว่าเป็นกองก�าลงัส�ารอง 

ทีถู่กเรยีกระดมพลมาจากท้องท่ีใดท้องท่ีหน่ึง

แม่ทัพผู้บัญชาการเป็นบุรุษอายุราวสามสิบ สีหน้าดูเป็นกังวล  

พอมาถึงตรงหน้าก็ตรงเข้ามาค�านับผิงอว้ีซึ่งลงจากหลังม้านานแล้ว  

"ได้รับหมายเรียกด่วน พวกข้าก็เร่งเดินทัพตลอดทั้งคืน ตอนนี้เท่าที่ข้ารู้  

ต้าถงกับไหวไหลตกอยู่ในมอืข้าศกึแล้ว ฝ่าบาทกับขนุนางใหญ่ในราชส�านกั

ล้วนถูกล้อมไว้ทีเ่ซวยีนฝู ่ ไม่รูเ้ลยว่าถู่มูพู่่ เทียนเจิน้ กับหยางเหอเป็นอย่างไร 

บ้าง"

ฟู่หลนัหยาได้ยินเสยีงเดินทพัอนัเร่งรบีก็ใจเต้นระส�า่ รบีตัง้สตคิอยฟัง 
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คนผูน้ัน้พูด จู่ๆ  ก็จบัสงัเกตได้ว่ามสีายตาวาวโรจน์จ้องมองมาจงึหนัไปมอง  

ก็สบตากับหญิงสาวผูห้นึง่เข้าพอดี

นางตะลงึงนัไปครูห่น่ึง แล้วจงึค่อยพบว่าด้านหลงัแม่ทัพผูน้ัน้ยังมี 

คนขี่ม้าอยู่สองสามคน นอกจากเฉินเอ่อร์เซิงกับหลินเหวยอันแล้ว ยังมี

องครกัษ์ลบัหญิงท่ีแต่งกายเป็นชายผูน้ัน้รวมอยู่ด้วย

นางตระหนกัได้ทนัทว่ีาบดันีผ้งิอว้ีไม่ได้มผีูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เรยีกใช้

มากนกั เขาแทบจะเรียกทุกคนมาใช้งานหมดแล้ว แตเ่มื่อหลายวันก่อน 

ตอนท่ีต่อสูกั้บส�านกับรูพากลบัไม่เหน็ว่ีแววของเฉนิเอ่อร์เซงิกับพวก เดมิที

นางยังนึกสงสัย ท่ีแท้พวกเขาก็รับค�าสั่งผิงอว้ีเดินทางไปส่งจดหมายยัง 

อกีสถานทีห่นึง่นัน่เอง

พอหญิงสาวผู้น้ันเห็นฟู่หลันหยาหันไปมอง ตอนแรกนางย้ิมให้ 

อย่างมไีมตร ีจากนัน้จงึเคลือ่นสายตาไปยังด้านหลังของแม่ทัพผู้น้ัน

เวลานีเ้องผงิอว้ีกระซบิอะไรบางอย่างกับท่านแม่ทัพ เสยีงนัน้เบามาก 

จนได้ยินไม่ชดั

ผ่านไปสักพักจึงค่อยหันไปพูดกับหงเจิ้นถิงและคนอื่นๆ ว่า "ทาง 

ข้างหน้ามอีปุสรรคมาก ต่อให้พวกเราเดนิทางต่อทัง้คนื คนืน้ีก็ยังไม่อาจ 

อ้อมผ่านด่านจวียงไปได้ ท�าได้เพียงหยุดพักท่ีน่ีคืนหน่ึงก่อน ประมุขหง 

ประมุขฉิน เจ้าส�านักฉิน เจ้าส�านักหลี่ พวกท่านสั่งให้บรรดาศิษย์ส�านัก 

ตัง้กระโจมทีพั่กจะดีกว่า"

พวกเขาพากันขานรับแล้วแยกย้ายออกไปจัดการ

ผงิอว้ีจงึค่อยหันไปพูดกับแม่ทพัผูน้ัน้ "แม่ทัพหรง เชญิตามข้ามา"

ฟู่หลันหยาเห็นผิงอวี้จะหยุดพักที่น่ีก็ประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูก 
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หรอืว่าผงิอวีไ้ม่คิดจะเร่งรบีเดินทางไปช่วยท่ีเซวยีนฝู่ แต่จะอ้อมด่านจวียง

แล้วบุกฝ่าแนวรบโดยตรง มุ่งไปยังเหมิงกู่แทน

หากเป็นเช่นนี้จริงกองก�าลังส�ารองเพียงไม่กี่พันนาย...นี่หรือจะพอ

ต้านทานกองทัพหว่าล่าที่อาจพบโดยบังเอิญระหว่างทางเมื่อใดก็ได้...

นางรูว่้าแม้ผงิอวีจ้ะรกุรบเก่งแต่ก็มใิช่คนท่ีบุม่บ่ามหุนหันพลนัแล่น 

การทีเ่ขาตดัสนิใจท�าเช่นนี ้ สาเหตุจะต้องเป็นเพราะน่ีเป็นเร่ืองท่ีจ�าต้องท�า 

อย่างไม่เตม็ใจแน่

ขณะท่ียังนึกสงสัย หลี่หมินก็เดินมาหาแล้วว่า "คุณหนูฟู่ เชิญ 

ลงจากรถขอรับ คืนนี้พวกเราจะพักที่นี่ชั่วคราว"

ฟู่หลันหยารีบขานตอบแล้วลงจากรถม้าพร้อมกับแม่นมหลิน

สถานท่ีแห่งน้ีมีแต่ทรายและลมพัดแรง แม้จะมีม่านหมวกแพร 

ช่วยอ�าพรางสายตา แต่ตอนท่ีลงจากรถม้า ฟู่หลันหยาไม่ทันระวังจึงถูก 

ลมพัดทรายเข้าตาจนตาพร่า

นางขยี้ตาอยู่นานก็ไม่หายพร่า

แม่นมหลนิเหน็ดงันัน้กร้็อนใจย่ิง รบีเลกิม่านหมวกแพรให้แล้วเป่าผง 

ในตาให้ฟู่หลันหยา ใครเลยจะรู้ ดวงตาท่ีถูกทรายพัดเข้ากลับย่ิงน�้าตา 

ไหลพราก แม่นมหลนิจ�าต้องหยิบผ้าเชด็หน้ามาเชด็ให้นางอย่างระมดัระวัง

ตอนท่ีสองนายบ่าวพากันหยุดเดนิ ก็มสีายตาหลายคูท่ี่แฝงเจตนา

คลุมเครอืเพ่งมองมาจากรอบด้าน

ฟู่หลนัหยาปล่อยให้แม่นมหลนิช่วยจดัการเชด็ตาให้สกัพัก แต่ก็รู้ดีว่า 

ทีแ่ห่งนีม้ภียั เกรงว่ามวัชกัช้านานไปจะท�าให้ผิงอว้ีเสยีการได้ จ�าต้องดึงมอื

แม่นมหลนิออกจากใบหน้าแล้วส่ายหน้า "ข้าไม่เป็นไรแล้ว" นางฝืนเจบ็ตา 
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แล้วเดนิตามหลงัหลีห่มนิมุง่เข้าไปในป่าลกึ

แม้ว่าทรายจะท�าให้ตาข้างขวาของฟู่หลนัหยาพร่ามวั แต่นางยังใช้ 

ตาข้างซ้ายมองสิง่ต่างๆ ได้อยู่

นางจบัแขนแม่นมหลนิประคองตวัเดนิไปพลางใส่ใจมองดูสองข้างทาง 

ก็เห็นว่าทัพของแม่ทัพหรงผู้นั้นตั้งค่ายเรียบร้อยแล้ว ท้ังกระสอบบรรจ ุ

หนิจดุไฟ รวมท้ังผ้าสกัหลาดปรูองนอน ล้วนจดัวางเรยีงไว้อย่างเป็นระเบยีบ

เรยีบร้อย ไม่ยุ่งเหยิงสบัสน

นางมองดูพลางแอบพยักหน้านับถือ

เดินไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ผ่านจุดตั้งค่ายพักของคนส�านักฉินกับ

ส�านักสิงอี้ นางเห็นลู่จื่อเชียนกับหงเจิ้นถิงเดินออกมาจากกระโจมพอดี  

ทัง้สองเดินเคยีงกันออกไปอีกทางหน่ึง ดูเหมอืนมเีร่ืองจะหารือกัน

กระโจมขององครักษ์เสื้อแพรมียี่สิบกว่าหลัง ตั้งอยู่ในเขตป่าลึก

เดนิไปจนสุดทางก็เป็นท่ีพักของผิงอว้ี เดนิอ้อมกระโจมหลงัน้ีไปแล้ว

เลีย้วซ้ายอกีครัง้ก็เห็นกระโจมหลงัหน่ึงตัง้อยู่ระหว่างหินผาก้อนใหญ่สองก้อน

พอด ีเป็นท่ีพักของฟู่หลนัหยากับแม่นมหลนิในคนืนี้

ลมในเขตป่าพัดแรง การพ�านักในสถานที่เช่นน้ีพอตกค�่าแล้วย่อม 

ยากจะรบัรองว่าจะไม่หนาวสะท้าน แต่เพราะสองข้างของกระโจมหลงันี ้

มีหินผาเป็นเครื่องก�าบัง จึงใช้หลบลมหนาวได้และยังอยู่ในซอกหลืบ 

ที่ช่วยก�าบังได้เป็นอย่างดี

พอเข้ากระโจมแล้วสิง่ต่างๆ เช่นผ้าสกัหลาดปรูองนอนก็ปลูาดไว้ให้

แล้ว ดูจากความหนาน่าจะปูไว้หลายชัน้เลยทีเดียว

นอกจากนีท่ี้พ้ืนกระโจมยังจดุตะเกียงน�า้มนัวางไว้ดวงหนึง่ ส่องจน
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กระโจมหลงัน้อยดสูว่างไสว

พอเข้ามาแล้วฟู่หลนัหยาก็จบัแขนแม่นมหลนิ น่ังลงบนผ้าปผืูนน้ัน

แม่นมหลนิเหน็ฟู่หลนัหยาดเูหมอืนยังเคืองตา จงึถือโอกาสท่ีหลีห่มนิ

ยังไม่ออกไปหารือกับเขาด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม "คุณหนูถูกทรายพัดเข้าตา 

จนตาพร่า ใต้เท้าหลีพ่อจะน�าน�า้สะอาดมาให้สกัหน่อยได้หรอืไม่ บ่าวจะได้ 

ช่วยล้างตาให้คุณหนู"

หลี่หมินขานรับอย่างไม่เก่ียงงอน ยังบอกด้วยว่า "ในป่ามีล�าธาร 

สายหนึง่ ดเูหมอืนจะไหลลงมาจากยอดเขา น�า้ใสจนเห็นก้นล�าธาร อกีสกัครู ่

ข้าจะสัง่ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาตักมาให้สกัสองสามถงั นอกจากล้างตาแล้ว

แม่นมกบัคณุหนฟูู่ก็อาบน�า้เสยีเลย ใต้เท้าผงิก�าชบัไว้แล้ว เร่งเดนิทางมา 

สิบกว่าวัน ทุกคนเหน็ดเหน่ือยกันมาก มาถึงเชิงด่านจวียงได้แล้ว คืนน้ี 

ก็พักผ่อนให้สบายสกัคนื รอให้หายเหน่ือยสดชืน่ดแีล้วพรุง่นีค่้อยคิดหาทาง

อ้อมแนวป้องกันของถ่านปู้ข่านเข้าไปในเขตแดนหยวนเหนือ"

ฟู่หลนัหยาก�าลังเชด็ตาด้วยผ้าเชด็หน้า ได้ยินเขาบอกเช่นน้ีก็ชะงกัไป 

ครู่หน่ึง ที่แท้นางก็เดาถูก ผิงอว้ีล้มเลิกแผนที่จะเดินทางไปบรรจบทัพ 

ทีเ่ซวียนฝู่ แต่เดนิทางมุง่ขึน้หยวนเหนอื ตรงเข้าไปบกุรังเก่าของหวงัหลงิ 

เสียเลย

เห็นท่าทางหลี่หมินเหมือนจะไม่ปิดบังเรื่องแผนการเดินทัพ นาง 

ก็อดจะถามข้ึนมาไม่ได้ "ไม่ทราบว่าตอนน้ีฝ่าบาทกับขุนนางส�าคัญของ 

ราชส�านักท้ังหมดอยู่ท่ีใด เซวียนฝู่ก�าลงัคับขัน หรอืว่าจะถูกล้อมเสียแล้ว"

สหีน้าหลีห่มนิดเูป็นกังวลขึน้มาอย่างฉบัพลนั เขารู้ดว่ีาฟู่หลนัหยา 

มีความรู้มาก มิใช่คนด้อยปัญญาไม่รู้เรื่องรู้ราว จึงถอนหายใจแล้วว่า  
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"เซวียนฝู่ถูกข้าศึกยึดได้แล้ว บัดน้ีฝ่าบาทกับทัพท่ีตามเสด็จต้องถอยร่น 

มาที่ถู่มู่พู่..."

ขนอ่อนที่ท้ายทอยฟู่หลันหยาถึงกับลุกชัน เมืองเซวียนฝู่คือแนว

ป้องกันหนึง่ทีส่�าคัญท่ีสดุในการป้องกันทหารม้าสวมเกราะของถ่านปูข่้าน

ไม่ให้บกุลงใต้ หากแม้แต่เซวียนฝู่ยังเสยีให้แก่ข้าศกึไปแล้ว ความหมายน้ี 

แม้ไม่พูดออกมาก็เข้าใจได้

นางจ้องมองหลีห่มนิท่าทางเหมอืนเป็นใบ้ ถึงกับไม่รู้จะพูดอย่างไรดี 

ไปชัว่ครูห่นึง่

หลีห่มนิเล่าต่อด้วยความขุ่นแค้น "หลงัจากถ่านปูข่้านโจมตต้ีาถงแล้ว 

ก็บรรจบทัพกับไซ่คานอ๋อง แม่ทพัใต้บญัชาการ แล้วหนัไปโจมตเีซวียนฝู่  

ก่อนหน้าน้ันมขีนุนางใหญ่ของราชส�านกัทลูเตอืนให้ฝ่าบาทถอยทัพไปยัง

ด่านจวียงก่อนชั่วคราว หวังหลิงกลับยืนกรานให้ต้านข้าศึกอยู่ที่เซวียนฝู่  

ภายหลงัถ่านปูข่้านแสร้งท�าเป็นยอมแพ้แล้วถอยร่นขึน้เหนอืไป หวงัหลงิจงึ 

สัง่ให้ทพัเราบกุไล่ตาม ฝ่าบาทจงึมพีระราชโองการเป็นพิเศษให้ท่านบตุรเขย 

เซวียหยวนรบัผดิชอบจดัทัพไล่ตาม

ใครเลยจะรู ้ เนือ่งจากหวังหลงิกับถ่านปูข่้านประสานกันท้ังภายนอก

ภายใน ท�าให้แม่ทัพเซวียถูกโอบล้อมจูโ่จม ไม่ทนัระวังจงึถูกข้าศกึทีซุ่ม่รออยู่ 

เล่นงาน เสยีก�าลงัไพร่พลไปถงึหมืน่นาย แม่ทัพเซวียเองก็ประสบเคราะห์

ไปด้วย ต้องพลชีพีในสมรภมูชิายแดน ตอนน้ีเซวียนฝูต่กเป็นของข้าศกึแล้ว 

ก�าลงัพลทีเ่หลอืเร่งเดินทางตลอดคืนคุ้มกันฝ่าบาทถอยร่นไปถึงถู่มูพู่่อย่าง

ตืน่ตระหนก บดันีถู่้มูพู่่ถูกทพัใหญ่หลายหมืน่ของถ่านปูข่้านกับไซ่คานอ๋อง 

ล้อมไว้สามวันเต็มๆ ในป้อม ขาดทัง้น�า้และอาหาร ไม่รูเ้ลยว่าฝ่าบาทกับ
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พวกขนุนางจะต้านทานอยู่ได้อกีนานเพียงใด หากวันใดป้อมถูกตแีตก... 

คงยากจะรบัรองได้ว่าฝ่าบาทจะไม่ตกอยู่ในเง้ือมมอืถ่านปูข่้าน"

คราวนี้แม้แต่แม่นมหลินก็ยังมือเท้าเย็นเฉียบ ถ้าฝ่าบาทตกอยู่ใน

เงื้อมมือพวกต๋าจื่อ ภัยพิบัติถึงขั้นสิ้นแผ่นดินก็คงอยู่ไม่ไกลแล้ว

ทั้งสามพากันนิ่งเงียบ

ไม่ช้าหลีห่มินก็กลนืน�า้ลายจนลกูกระเดือกขยับข้ึนลง เงยหน้ามอง 

ฟู่หลนัหยา เห็นดวงตาข้างขวาของนางแดงก�า่ ยังมนี�า้ตาเอ่อคลอ ก็ฝืนย้ิมให้

แล้วบอกว่า "ประเดีย๋วข้าจะไปสัง่ให้คนตักน�า้มาให้"

พอเขาออกมาแล้วก�าลงัจะไปสัง่การ ใครเลยจะรู้ เฉนิเอ่อร์เซงิทียื่นอยู่ 

ไม่ไกลก็มาเรยีกเขา "ใต้เท้าผงิเรยีกเจ้า"

หลี่หมินจึงขานตอบ

พอเข้าไปในกระโจมของผิงอว้ี ก็เห็นผิงอว้ีที่เปลือยร่างท่อนบน 

ก�าลงัโยนผ้าเชด็ตวัในมอืกลบัลงไปในอ่างล้างหน้า แผ่นหลงัยังหมาดน�า้

ต้องแสงตะเกียงราวกับประกายดาว

เห็นหลี่หมินกับเฉินเอ่อร์เซิงเข้ามา ผิงอว้ีก็หยิบผ้าเช็ดตัวสะอาด 

อีกผืนหนึ่งมาเช็ดหลังไหล่ จากนั้นหยิบเสื้อผ้าสะอาดบนพ้ืนขึ้นมาสวม  

คาดสายผกูเสือ้ด้านหน้าแล้วพูดข้ึนด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบโดยไม่หันหน้ามา 

"เจ้าไปหาแม่ทัพหรง ถามหายาล้างตาส�าหรับรักษาอาการทรายเข้าตา  

เขาประจ�าการแถบทะเลทราย ยามออกลาดตระเวนย่อมต้องประสบเหตุ

พายุทรายอย่างไม่อาจหลกีเลีย่ง จะต้องมยีาใช้รกัษาอาการเคอืงตาแน่"

หลี่หมินถึงกับตะลึงงัน

ตอนทีคุ่ณหนูฟู่ลงจากรถม้าเมือ่ครูน่ี ้ เห็นอยู่ชดัๆ ว่าพ่ีใหญ่ผงิหารือ 



59

หนิงหล่ง

กับท่านแม่ทัพหรงอยู่ในป่า ไม่เห็นว่าเขาจะเหลือบมองมาทางคุณหนูฟู่ 

เลยสักแวบเดียว หรือว่าพ่ีใหญ่ผิงจะมีตาหลังงอกออกมาตรงท้ายทอย  

จงึได้รูว่้าคณุหนูฟู่ตาพร่าเพราะทรายเข้าตา

เขาเป็นพวกหัวช้า แต่พอได้ร่วมเดินทางคร้ังน้ีก็มองออกแต่แรก 

แล้วว่าพี่ใหญ่ผิงปฏิบัติต่อคุณหนูฟู่อย่างไม่ธรรมดา

ด้วยเหตุนี้จึงน่ิงอ้ึงไปสักครู่แล้วขานรับ "ขอรับ ข้าน้อยจะไปหา 

แม่ทัพหรงเดี๋ยวนี้"

เฉนิเอ่อร์เซงิเม้มปากเลก็น้อย แล้วเดนิตามหลีห่มนิออกไปนอกกระโจม

โดยไม่พูดไม่จา

ตอนที่ทั้งสองคนเดินไปถึงหน้ากระโจมของแม่ทัพหรง เยี่ยเจินเจิน 

ทีม่กัแต่งกายเป็นชายก็เดนิออกมาจากป่าพอด ีพอเห็นทัง้สอง เย่ียเจนิเจนิ 

ก็ส่งย้ิมให้อย่างอ่อนหวาน "พ่ีใหญ่หลี ่ พ่ีใหญ่เฉนิ พวกท่านจะไปท�าอะไร

หรือ"

เฉินเอ่อร์เซิงเพียงแค่เหลือบมอง แต่ไม่พูดอะไร

หลี่หมินเหลือบมองมา ย้ิมให้แล้วว่า "หิวแล้ว จะไปหาอะไรกิน 

เสียหน่อย"

ว่าแล้วก็พยักหน้า จากนั้นเดินผ่านหน้าเยี่ยเจินเจินจากไป

เย่ียเจนิเจนิยืนอยู่ท่ีเดมิ มองดเูงาร่างด้านหลงัของท้ังสองอยู่สกัครู่ 

ท่าทางเหมอืนก�าลงัครุน่คิดอะไรบางอย่าง พอหนัหน้ากลบัมาเดนิเงยีบๆ  

ตรงไปได้สักระยะ พอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ข้างหน้าเป็นกระโจมของผิงอว้ี  

จุดที่กระโจมตั้งก็อยู่ใกล้ๆ กระโจมที่แอบอยู่ด้านหลังหลืบหินผาพอดี... 

เป็นกระโจมของฟู่หลนัหยากับบ่าว
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นางเห็นแสงรางๆ ส่องลอดออกมาจากม่านประตูกระโจม จึงรู้ว่า 

ผิงอวี้ก�าลังอยู่ในกระโจม และบังเอิญเหลือเกินที่รอบด้านไร้ผู้คน

หัวใจเยี่ยเจินเจินเต้นรัว ค่อยๆ ผ่อนฝีเท้าลง นิ่งงันขณะจ้องมอง 

ม่านประตกูระโจม ขณะยังลงัเลไม่รูว่้าจะท�าอย่างไรด ีจู่ๆ  ก็หวนนกึถึงสหีน้า

ท่าทางดดุนัและถ้อยค�าร้ายกาจของเขาในวันน้ันขึน้มาได้ จงึกัดฟันแน่น 

แล้วบ่ายหน้าไปยังกระโจมของตนเอง

ฟู่หลนัหยากินอาหารแห้งกบัแม่นมหลินเรยีบร้อยแล้วก็ดืม่น�า้ หนัมอง

ซ้ายขวาไม่มอีะไรให้ท�า จงึเอาผ้าเชด็หน้ามาปิดดวงตาไว้ รอให้หลีห่มนิน�าน�า้

มาให้ จะได้เชด็ตวัผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าสะอาดแล้วเข้านอน

ใครเลยจะรู ้ ผ่านไปสกัพักหล่ีหมนิก็ยกน�า้มาให้ทีป่ระตูกระโจม ทว่า

แม่นมหลนิยังไม่ทันลกุข้ึนยืนกล้็มหน้าคว�า่ลงไปท่ีผ้าสักหลาดบนพ้ืนแล้ว

ผลอ็ยหลบัไป

ฟู่หลันหยาตกใจจนสะดุ้งโหยง เน่ืองจากเคยพบเห็นเร่ืองเช่นนี ้

เมื่อคราวก่อน จึงมิได้ตกอกตกใจอยู่นานนัก นางเข้าไปใกล้แล้วเขย่า 

หัวไหล่แม่นมหลินเบาๆ พลางกระซิบเรียก "แม่นม แม่นม"

พอเหน็ว่าเรยีกไม่ต่ืนก็จนปัญญา จ�าต้องหาผ้ามาห่มให้แม่นมหลนิ

กันความหนาว

ผ่านไปสกัครูก็่มเีสยีงฝีเท้าแว่วมาจากด้านนอก พอม่านถูกเลกิขึน้  

ผงิอว้ีกลบัเป็นคนยกถังน�า้เข้ามาให้ด้วยตนเอง
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ผงิอว้ีวางถังน�า้ใบน้ันไว้หน้าม่านประตกูระโจม เหลอืบมองแม่นมหลนิ 

ทีก่�าลงักรนสนัน่ ไม่สนใจสายตาฟู่หลนัหยาทีม่องมาอย่างประหลาดใจแล้ว 

เดินไปหาตรงหน้า ย่อเข่าลงจับไหล่ของนางไว้ ก้มลงมองอย่างเพ่งพินิจ  

"ยังเจบ็อยู่หรอื"

ฟู่หลันหยากะพริบตาแล้วจ้องมองเขาเงียบๆ

เขามาหานางย่อมรู้สึกยินดีอย่างบอกไม่ถูก แต่ตัวเขารับปากกับ

นางเป็นมั่นเหมาะไว้แล้วต้ังแต่ตอนอยู่ท่ีชังโจว ว่าจะไม่แอบเล่นงาน

แม่นมหลินอีก ไม่คิดเลย คืนนี้เขาจะเอาลูกไม้เก่ามาใช้อีกครั้ง

แม้จะบอกว่ายาตวัน้ีออกฤทธ์ิเรว็และหมดฤทธ์ิได้เรว็ ไม่เป็นอนัตราย 

ต่อร่างกาย แต่พอนกึถึงว่าเขาท�าให้แม่นมหลนิต้องสลบเหมอืดไม่รูเ้รือ่งรูร้าว

อกีแล้วก็อดจะรูส้กึขดัใจไม่ได้ จงึเม้มปากไม่พูด

ผงิอว้ีย่อมรูว่้านางขัดใจด้วยเรือ่งใด แต่แสร้งท�าเป็นไม่รู้ เขาค่อยๆ  

125
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จบัมอืข้างท่ีกุมดวงตาของนางลงแล้วเพ่งดูดวงตาข้างทียั่งแดงก�า่อย่างจรงิจงั 

จากน้ันหยิบของสิง่หน่ึงออกมาจากชายแขนเสือ้ ก้มลงมองพลางว่า "ทราย

เข้าตาเจ้าแล้ว จะประมาทไม่ได้เชยีว นอนลงก่อน ข้าจะล้างตาให้"

เพราะทนเคืองตามาสักพักแล้ว ฟู่หลันหยาจึงมีท่าทีอ่อนลง นาง

ใจอ่อนแล้ว เหลอืบมองเขาทีหนึง่สกัพักกข็านรบัด้วยท่าทางกระเง้ากระงอด 

"อมื"

ใจผิงอวี้ก็พลันอ่อนโยนลงด้วย

เขารู้ดีว่าที่ผ่านมาฟู่หลันหยามักท�าตัวเข้มแข็งเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น  

มเีพียงอยู่ต่อหน้าเขาเท่านัน้ท่ีนางมกัจะเผยให้เห็นอาการแง่งอนเอาแต่ใจตน

อย่างไม่รูต้วั เหน็รมิฝีปากงามเม้มน้อยๆ ก็รูว่้านางคงไม่ยอมปล่อยเร่ืองท่ี

แม่นมหลินถูกเล่นงานให้ผ่านไปง่ายๆ ในใจเขาก็รู้สึกขบขัน น�้าเสียงจึง 

อ่อนโยนลงหลายส่วน "ยาจะท�าให้แสบตาอยู่บ้าง จ�าไว้ว่าอย่ากะพริบตา"

ว่าแล้วก็จับไหล่นางทั้งสองข้างจะประคองให้นอนลง

ฟู่หลนัหยารบีเอามอืดนัอกเขาไว้ ท่าทางเช่นนีไ้ม่งาม ถ้าแม่นมหลนิ 

เหน็เข้าจะน่าอายสกัเพียงใด

นางอดรูส้กึว้าวุ่นใจข้ึนมาไม่ได้ หันไปมองแม่นมหลนิท่ีก�าลงัหลบัปุย๋ 

เห็นอีกฝ่ายยังกรนไม่หยุด ชั่วครู่นี้คงยังไม่ตื่นขึ้นมา จึงถอนหายใจเบาๆ  

อย่างโล่งอก อกีอย่างนางแสบตามากจรงิๆ จ�าต้องให้เขาประคองลงนอน

ทัง้สองไม่ได้อยู่กันตามล�าพังสบิกว่าวันแล้ว นางเอนลงนอนกับหมอน 

อดมองดเูขาเงยีบๆ ไม่ได้ จงึค่อยพบว่าเรยีวคิว้เข้มคมดหูมาดน�า้เหมอืน 

เพ่ิงซับน�้าออกไปจากใบหน้า เสื้อตัวในขาวสะอาดสะอ้านเผยออกมา 

ตรงคอเสื้อของชุดยาวสีฟ้าสด เห็นได้ชัดว่าเพิ่งผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ามา
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จ้องมองดวงตาคู่น้ันที่ดูด�าขลับเป็นพิเศษใต้แสงตะเกียงอยู่สักครู่  

นางก็เพ่ิงจะรูตั้วว่าตนเองคิดถึงเขามากกว่าท่ีเคยคดิไว้มากนัก

เห็นเขาโน้มร่างเข้ามาหา นางคิดว่ายาหยอดตาน้ีน่าจะแสบมาก  

ร่างก็เกรง็ขึน้ รบีหลบัตาข้างทีท่รายเข้าทันควัน

ผงิอว้ีรูแ้ต่แรกแล้วว่านางจะกะพรบิตาเบีย่งหลบ ก่อนนางจะหลบัตา

ทนั เขาก็รบีย่ืนมอืออกไปจับหนังตาไว้อย่างว่องไว มอือีกข้างรีบเอาขวดยา 

ขยับเข้าหาอย่างคล่องแคล่วแล้วหยดลงไปอย่างไม่ลังเล

ยาเย็นวาบไหลจากท่อน�้าตาเข้าไปในช่องจมูก นางรู ้สึกขมคอ 

แทบแย่

ฟู่หลนัหยาทนอยู่เงยีบๆ สกัพัก ในท่ีสดุก็ทนไม่ไหว ผลกัแขนผงิอว้ี

เบาๆ พลางกัดฟันเร่ง "เสรจ็แล้วหรอืไม่"

ผิงอว้ีก�าลังล้างตาให้นางอย่างจดจ่อ ได้ยินดังน้ันจู่ๆ ก็หวนนึกถึง 

ภาพรัญจวนใจท่ีส�านักวั่นเหมย ตอนท่ีนางถูกเขาทรมาทรกรรมอย่าง 

ไร้หนทางจะต่อต้านก็ท�าเสียงสั่นคอยเร่งเร้าเขาเช่นนี้

ใบหูผิงอวี้แดงซ่านทันที รีบกระแอมแล้วท�าเสียงขรึม "เสร็จแล้ว"

ล้างตาได้สกัพักแล้วจงึถาม "หยาหยา เจ้าลมืตาสกัหน่อย จะดวู่า 

ในน้ันยังมทีรายตกค้างอยู่หรอืไม่"

ฟู่หลนัหยาถูกยาหยดจนแสบไปหมดแทบจะหยุดหายใจ รออยู่นาน 

กว่าจะบรรเทา นางถอนหายใจแล้วลืมตาขึ้น แม้ยังรู้สึกเคืองตาอยู่บ้าง  

แต่ไม่ได้เจบ็มากเหมอืนเมือ่ครูน่ีอ้กีแล้ว

นางลืมตาอยู่สักพักก็ยกมือขึ้นมา เอาผ้าเช็ดหน้าท่ีถือไว้เช็ดยา 

ทีล้่นออกมาตรงหางตา แล้วกะพรบิตาอีก ค่อยๆ ลืมตาข้างขวาข้ึนอกีคร้ัง 
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ภาพทีเ่ห็นตรงหน้าแจ่มชดัขึน้มาก ไม่พร่ามวัอกีแล้ว นางจงึถอนหายใจ 

โล่งอกพลางพยักหน้า ตอบไปเบาๆ "อมื ดีขึน้มากแล้ว"

ว่าแล้วก็จับบ่าเขาประคองตัวลุกขึ้นนั่ง

เน่ืองจากอยู่ใกล้ชิดกัน พอลุกขึ้นหน้าผากของนางจึงไปแตะถูก 

รมิฝีปากของเขาอย่างไม่ทันระวัง ราวกับมปีระกายไฟวาบขึน้ หัวใจท้ังสอง 

เต้นรวัขึน้มาทนัใด

นิ่งอึ้งกันไปอึดใจหน่ึง ผิงอว้ีก็ก้มลงมองนาง เห็นนางก�าลังพิงกับ 

อกเขา สองมือจับบ่าไว้อย่างละล้าละลัง เหมือนก�าลังคิดอยู่ว่าควรจะ

ผลักไสออกไปดีหรือไม่ เน่ืองจากเก้อเขินใบหูท่ีนวลงามราวกับไข่มุก 

จึงมีสีแดงระเรื่อซ่านขึ้นจางๆ

นางเอนศีรษะอยู่ตรงข้างแก้มเขาพอดี ลมหายใจอุ่นร้อนจึงคอย 

เป่าระซอกคอเขาเป็นพักๆ จนรู้สึกจั๊กจี้ท่ีผิว ผิงอว้ีตัวส่ันน้อยๆ ล�าคอ 

แห้งผากเหมือนถูกรมควัน

อันท่ีจริงตอนที่มาหาฟู่หลันหยา เขาก็ไม่ได้เกิดความคิดนอกลู ่

นอกทางอ่ืนใด แต่เพราะสิบกว่าวันไม่ได้อยู่ร่วมห้อง ใจจงึหวนคะนงึถึงนาง 

จนกระวนกระวาย อยากจะมาหาเพ่ือพูดคุยสกัหน่อย ได้คลอเคลยีอย่าง

อบอุ่นสักนิดก็เท่านั้นเอง

ทว่าตอนนี้...

ราวกับมีกระแสร้อนไหลเวียนเข้าสู่ท้องน้อย แรงปรารถนาถาโถม 

ฉบัพลนั เพียงชัว่ครูเ่ดยีวเท่าน้ัน อาการโหยหาทีส่ะกดกลัน้ไว้เนิน่นานก็เริม่

ตะเกียกตะกายหาทางออก



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3ttM8k9

https://bit.ly/3ttM8k9

