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คือทุกสิ่งที่เชื่อมโยงใจไว้คู่กัน

แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพื้ นที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ท่ี
www.facebook.com/morethanlovebook

ค�ำน�ำ
และแล้วการเดินทางของ 'ฟหู่ ลันหยา' และ 'ผงิ อวี'้ ก็ดำ� เนินมาถึงเล่มสุดท้าย
แล้วค่ะ จากอวิน๋ หนานทีอ่ ยูท่ างใต้ พวกเขาก็มงุ่ หน้าขึน้ ไปเหนือสุดของประเทศ สูส่ มรภูมิ
ครัง้ ส�ำคัญทีจ่ ะตัดสินว่าในครัง้ นีพ้ วกเขาจะรักษาแผ่นดินเกิดเอาไว้ได้หรือไม่!
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ แค่เกริน่ น�ำก็ดนู า่ ตืน่ เต้นแล้วใช่ไหมคะ แต่ถงึ เล่มนีก้ ารศึก
จะดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหน ความรักระหว่างพระเอกนางเอกก็เร่าร้อนซาบซ่าน
ไม่แพ้กนั ในห้วงเวลาทีก่ ดดันทีส่ ดุ ผิงอวีย้ งั คงคอยดูแลปกป้องฟูห่ ลันหยาเป็นอย่างดี
คิดอ่านแทนนางไปเสียทุกอย่าง
ทว่าปัญหาไม่ใช่วา่ ไม่มี ตราบทีเ่ ขายังไม่อาจล้างมลทินให้บดิ าและพีช่ ายของนาง
ได้ นางก็ไม่อาจแต่งงานให้เขา ไหนจะมีปญั หาความแค้นระหว่างตระกูลอีก สุดท้ายแล้ว
พวกเขาทัง้ คูจ่ ะฝ่าฟันอุปสรรคจนได้ครองรักสมใจหวังหรือไม่ ไปร่วมติดตามบทสรุป
ของพวกเขากันเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

กลิ่นกายหอมสะอาดของชายหนุ่มพัวพันโอบล้อมรอบตัวนาง พาให้ว้าวุ่นเคลิบเคลิ้ม
ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดที่ร่างของนางอ่อนยวบอยู่ในอ้อมอกเขา เรี่ยวแรงสูญสิ้นไปเมื่อถูกเขาประโลมจูบ
ได้แต่ปล่อยตัวอ่อนยวบให้เขากลืนกินเข้าไปด้วยความรุ่มร้อนกระหายหา
นางต่างจากหญิงสาวทั่วไป ภายนอกแม้อ่อนหวานสงบเสงี่ยม ในตัวกลับมีวิญญาณขบถ
ทีส่ บื ทอดมาในสายเลือดสกุลฟูอ่ ย่างเต็มเปีย่ ม พอต้องตกเป็นฝ่ายรองรับ ลึกๆ ในใจก็เริม่ รูส้ กึ ไม่พอใจ
จึงลองเป็นฝ่ายโอบเอวเขาไว้แน่นแล้วเริ่มรุกไล่คืนบ้างอย่างเงอะงะ
ร่างแกร่งดุจพยัคฆ์ของผิงอวี้ถึงกับสั่นสะท้าน เนื้อตัวอ่อนยวบไปกว่าครึ่งในทันใด
ที่แท้นางก็ชอบเรื่องเช่นนี้!
ในใจเขาพลันฮึกเหิมขึ้นมา อะไรที่เรียกว่า 'คุ้นแล้วย่อมช�่ำชอง' คงจะเป็นเช่นนี้เอง

แนะน�ำตัวละคร
ฟู่หลันหยา
		

บุตรสาวของฟูป่ งิ เคยหมัน้ หมายกับบุตรชายคนโตของ
มหาบัณฑิตลู่เซิ่ง เป็นคนสุขุมใจเย็น

ผิงอวี้
		

บุตรชายคนเล็กของซีผงิ โหว ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ญั ชาการ
หน่วยองครักษ์เสื้อแพร ฉลาด เก่งเรื่องการต่อสู้

หวังหลิง
		

ขันทีขา้ งพระวรกายฮ่องเต้องค์ปจั จุบนั ดูแลส�ำนักบูรพา
เจ้าเล่หม์ ากแผนการ มีเป้าหมายบางอย่างกับฟูห่ ลันหยา

ผิงเฮ่อ
		

พี่ชายคนโตของผิงอวี้ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บัญชาการทัพ
ฝ่ายซ้ายเขตเจียงหนิง รักและหวังดีกับน้องชาย

ฉินหย่ง
		

คุณหนูใหญ่สกุลฉิน มีตำ� แหน่งเป็นประมุขฉิน เบือ้ งหน้า
แต่งกายเป็นบุรษุ มีจติ ใจผดุงคุณธรรม
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✱

✱

✱

หลี่โหยวเจี่ยน

เติ้งอันอี๋
		
✱

✱

เยี่ยเจินเจิน

เจ้าส�ำนักสิงอี้ สหายของฉินเยี่ยนซู แอบรักฉินหย่ง
คุ ณ ชายจวนหย่ ง อั น โหว คอยหาทางใกล้ ชิ ด กั บ
คณะเดินทางของผิงอวี้ ดูมีลับลมคมใน
องครักษ์ลบั หญิง รูปร่างคล้ายฟูห่ ลันหยา แอบรักผิงอวี้
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120
ได้ยนิ เสียงลูจ่ อื่ เชียนร้องตะโกนให้ชว่ ย หงเจิน้ ถิงก็รบี เข้ามาห้องข้างๆ
ทันที น่าเสียดาย ถึงแม้วรยุทธ์ของ 'พวกปกปิดใบหน้า' เหล่านัน้ ไม่นบั ว่า
สูงมาก แต่วชิ าตัวเบาเป็นเลิศ พวกเขาไล่ตามไปได้เพียงสองหลีก่ ต็ ามไม่ทนั
สุดท้ายจ�ำต้องกลับมามือเปล่า
ตอนทีพ่ วกผิงอวีต้ ามมาถึงนอกห้องพักของลูจ่ อื่ เชียน พวกหงเจิน้ ถิง
ก็กลับเข้ามาพอดี แต่ละคนมีสหี น้าท่าทางเคลือบแคลงใจ
เกิดเรือ่ งขึน้ อย่างกะทันหัน พวกเขามิใช่ไม่สงสัยความเป็นมาทีแ่ ท้จริง
ของพวกมือสังหารเหล่านี้ เพียงแต่ไม่คาดคิดว่าเพื่อจะลวงให้ลู่จื่อเชียน
ยอมเผยความจริงออกมา เพิง่ ออกมาจากส�ำนักวัน่ เหมยก็รบี สร้างสถานการณ์
เสียแล้ว ด้วยคิดอ่านแผนการมาอย่างดี ประกอบกับไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์กเ็ ป็น
สิง่ ทีส่ ำ� นักบูรพาหมายตามาตลอด ดังนัน้ แม้แต่คนทีม่ ปี ระสบการณ์มาก
อย่างหงเจิน้ ถิงก็ยงั มองพิรธุ ไม่ออก
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เห็นผิงอวีก้ บั หลีโ่ ยวเข้ามาเพราะ 'ได้ขา่ ว' สายตาหงเจิน้ ถิงก็เหลือบ
ไปมองลูจ่ อื่ เชียนอย่างสับสน พูดกับผิงอวีว้ า่ "ใต้เท้าผิง รองผูบ้ ญ
ั ชาการหวัง
ไปอยูเ่ สียทีใ่ ด"
ก่อนหน้านี้เพราะเขาไม่รู้ว่าลู่จื่อเชียนซ่อนไข่มุกถ่านเอ๋อร์ไว้ แม้
เดินทางมาด้วยกันก็มิได้สั่งให้มีคนคอยเฝ้าคุ้มกันลู่จื่อเชียนเป็นพิเศษ
ทั้งกลางวันกลางคืน จึงท�ำให้คืนนี้พวกมือสังหารสามารถบุกเข้าห้องพัก
ของลู่จื่อเชียนได้อย่างง่ายดาย
แต่พอรู้ว่าเพราะเหตุใดส�ำนักบูรพาจึงมาก่อกวนลู่จื่อเชียน เขาก็
ตื่นตระหนกตกใจยิ่ง เป็นครั้งแรกที่ระแวงสงสัยว่าเป็นหวังซื่อเจา
ถึงแม้คนผูน้ จี้ ะเป็นองครักษ์เสือ้ แพร แต่กเ็ ป็นหลานชายของหวังหลิง
ด้วย ก่อนหน้านีต้ อนทีท่ กุ คนช่วยกันต่อสูร้ บั มือจินหรูกยุ ทีส่ ำ� นักวัน่ เหมย
หวังซือ่ เจาก็อยูท่ นี่ นั่ จึงรูว้ า่ ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ชนิ้ สุดท้ายอยูท่ ใี่ ด มีหรือทีจ่ ะ
ไม่ลงมือ
เดิมทีผิงอวี้วางแผนใส่ร้ายหวังซื่อเจาอยู่แล้ว ได้ยินหงเจิ้นถิง
ถามเช่นนีก้ แ็ อบยิม้ หยันแล้วคล้อยตาม "ตัง้ แต่หวังกงกงกับฝ่าบาทน�ำทัพ
ออกเดินทางจากเมืองจิงเฉิง รองผู้บัญชาการหวังก็เอาแต่เป็นห่วงความ
ปลอดภัยของหวังกงกง ไม่กี่วันก่อนเขาได้ทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งไว้ให้ข้า
แล้วจากไปโดยไม่ลำ�่ ลา หายตัวไปได้สองสามวันแล้ว รองผูบ้ ญ
ั ชาการหวัง
กับหวังกงกงมีความสัมพันธ์สนิทแนบแน่นเป็นอาหลาน คิดดูแล้วบางที
คงจะกลัวว่าในสนามรบทัง้ ดาบทัง้ กระบีล่ ว้ นไม่มตี า จึงเร่งเดินทางไปสมทบ
หวังกงกงทีเ่ ซวียนฝู่"
ความนัยทีพ่ ดู นัน้ สือ่ ว่าตอนนีห้ วังซือ่ เจาไม่ได้อยูก่ บั องครักษ์เสือ้ แพร
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เขาจึงไม่ได้ควบคุม อีกฝ่ายยิ่งมีอิสระที่จะช่วยหวังหลิงรวบรวมไข่มุก
ถ่านเอ๋อร์
ลูจ่ อื่ เชียนตืน่ ตระหนกจนอกสัน่ ขวัญหาย คอยฟังอยูข่ า้ งๆ เงยหน้า
มองผิงอวีด้ ว้ ยความเคลือบแคลงใจ
พอผิงอวี้หันมามอง นัยที่บ่งบอกทางสายตาคลุมเครือไม่ชัดเจน
สูส้ ายตากันอยูส่ กั พัก ลูจ่ อื่ เชียนก็ตอ้ งยอมแพ้ จ�ำต้องถอนสายตา
กลับมาอย่างไม่ยนิ ยอม
พอความตระหนกในตอนแรกผ่านไปแล้ว เขาก็กลับมาสงบใจลง
ได้บา้ ง จึงเริม่ หวนนึกถึงรายละเอียดเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในคืนนี้ หากดูจาก
สถานการณ์ตอนทีพ่ วกมือสังหารปรากฏตัว ก็พอจะมีบางเรือ่ งทีค่ วรครุน่ คิด
ทบทวนให้ละเอียด
ทว่า...ถึงแม้เขาจะรู้ดีแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่น เพราะไข่มุกถ่านเอ๋อร์
เผยออกมาแล้ว ไม่ว่าส�ำนักบูรพาหรือองครักษ์เสื้อแพร ต่างก็ไม่มีใคร
ปล่อยให้เขาลอยนวลง่ายๆ
แผนการส�ำหรับเขาตอนนีท้ ำ� ได้เพียงยอมน�ำไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ออกมา
แต่โดยดี
ทางฟู่หลันหยานั้นเขาก็อยากจะช่วย แต่เขาก็ไม่อยากจะให้คนใน
ครอบครัวทีเ่ มืองหลวงต้องมาเดือดร้อนร�ำคาญใจอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุดไปด้วย
เรือ่ งเดียวทีข่ ดั ใจก็คอื ถ้าเทียบกับไม่ตอ้ งเผชิญหน้าส�ำนักบูรพาแล้ว
เขาต้องยอมเล่าเรื่องทั้งหมดที่รู้ให้ผิงอวี้ฟัง
ผิงอวี้จะต้องแน่ใจเรื่องนี้อยู่แล้วจึงได้วางท่าสงบใจต่อหน้าเขา
ถึงเพียงนี้
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ผิ ง อวี้ ม องดู ลู่จื่ อ เชี ย นอยู ่ สั ก พั ก แล้ ว เอ่ ย ถาม สี ห น้ า คล้ า ยยิ้ ม
คล้ายไม่ยิ้ม "คุณชายลู่ ข้าอยากรู้จริงๆ ท่านมีไข่มุกถ่านเอ๋อร์อยู่กับตัว
ได้อย่างไร"
ลู่จื่อเชียนถึงกับหนังตากระตุก ส่งเสียงหัวเราะหยันแล้วพูดขึ้น
อย่างเนิบนาบ "เรื่องนี้จะเล่าไปแล้วก็ยาว ฟ้าจวนสางแล้ว ถ้าใต้เท้าผิง
ไม่อยากถูกขัดกลางคันก็รบกวนช่วยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปด้วย
ข้าจะได้เล่าอย่างละเอียด"
รอจนผิงอวี้จัดการทุกอย่างเรียบร้อย ในห้องก็กลับมาเงียบสงบ
ดังเดิม ลูจ่ อื่ เชียนจึงหยิบต�ำราเล่มหนึง่ ออกมาจากอกเสือ้ วางไว้บนโต๊ะ
ข้างๆ ไข่มุกถ่านเอ๋อร์ชิ้นนั้น
เขาเริ่มเล่าเรื่องที่ตนเองเคยช่วยชีวิตหลี่ป๋ออวิ๋นไว้ในตอนนั้นอย่าง
ไม่ได้ตงั้ ใจ "ยีส่ บิ ปีกอ่ นหลีป่ อ๋ อวิน๋ มีภรรยาทีร่ กั ใคร่ตอ่ กันแต่มไิ ด้ตบแต่ง
ผูห้ นึง่ เขาเคราะห์รา้ ย ภรรยาผูน้ ยี้ งั ไม่ทนั ได้แต่งเข้าบ้านก็ปว่ ยตายเสียก่อน"
หงเจิ้นถิงตกใจมาก "หรือว่าที่ป๋ออวิ๋นไปช่วงชิงไข่มุกถ่านเอ๋อร์
ที่นิกายเจิ้นหมัวเป็นเพราะเหตุนี้ มิน่าเล่า ตอนนั้นหลังจากซิ่งเหนียง
ที่ยังไม่ทันได้แต่งงานมาป่วยตายไป ป๋ออวิ๋นจึงได้ล้มป่วยอยู่ระยะหนึ่ง
วันหนึ่งจู่ๆ ก็ไปพบพี่สาวของเขาที่บ้าน บอกไว้เพียงว่าบัดนี้มีวอโค่ว
ออกอาละวาด เขาเป็นชายชาตรีไม่อาจเห็นแก่ความสบายส่วนตน จะต้อง
ไปช่วยราชส�ำนักก�ำจัดโจรผูร้ า้ ย พีส่ าวของเขาไม่ทนั ได้ซกั ถามอย่างละเอียด
เขาก็บอกลาแล้วจากไป ข้ากับพีส่ าวของเขาจึงนึกว่าเขาท�ำใจเรือ่ งการตาย
ของซิ่งเหนียงได้แล้ว ไม่คิดเลย ที่แท้เขาแอบไปยังชายแดนถิ่นของชาวอี๋
ต่างหาก"
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พูดถึงตรงนีห้ งเจิน้ ถิงก็เศร้าโศกยิง่ นัก จนต้องถอนหายใจเฮือกใหญ่
แล้วนิง่ เงียบไป
ลูจ่ อื่ เชียนชะงักไป จากนัน้ จึงพูดขึน้ อย่างไม่หวัน่ ไหว "ทีบ่ อกว่าไป
ก�ำจัดโจรเป็นเพียงข้ออ้าง ทีจ่ ริงพอหลีป่ อ๋ อวิน๋ ได้ขา่ วเรือ่ งไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์
แล้ว ก็ทงั้ รูส้ กึ มีความหวังว่าพอจะมีหนทางฟืน้ คืนชีพภรรยาทีม่ ไิ ด้ตบแต่ง
ให้กลับคืนมาได้ อีกทัง้ ยังเกิดความละโมบ เกรงว่าของมีคา่ หายากเช่นนี้
จะตกไปอยูใ่ นมือผูอ้ นื่ จึงได้ลงแรงคัดเลือกศิษย์สำ� นักหลายคนทีเ่ ก่งกล้า
ตลอดทั้งคืน ให้ร่วมเดินทางไปยังชายแดนด้วยกัน...และในการต่อสู้
อันนองเลือดที่นิกายเจิ้นหมัวครั้งนั้นนั่นเอง เขาไม่ทันระวังถูกงูพิษของ
ผูค้ มุ กฎขวากัดจนได้รบั บาดเจ็บ แม้จะมีกำ� ลังภายในแข็งแกร่งรอดชีวติ
มาได้ แต่กลับต้องสูญสิน้ วรยุทธ์ทมี่ อี ยูใ่ นตัวเพราะเหตุนี้ ศิษย์ทเี่ ขาพาไปด้วย
ต่างเอาชีวติ ไปทิง้ ไว้ทยี่ อดเขาต้าหมินซานทัง้ หมด"
เขาเล่าต่อว่า
"ยากนักกว่าอาการบาดเจ็บจะหายดี เขาหวนคิดได้ว่าเป็นเพราะ
ตนเองละโมบ ไม่เพียงต้องเสียวรยุทธ์จนกลายเป็นคนพิการ ยังต้องสูญเสีย
ศิษย์ในส�ำนักไปเกินครึง่ รูส้ กึ อับอายจนไม่มหี น้าจะกลับไปหาประมุขหง
และภรรยาตลอดจนเหล่าผูอ้ าวุโสแห่งส�ำนักเซียวเหยา จึงซ่อนไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์
ชิน้ นัน้ ทีช่ ว่ งชิงมาได้แล้วซุม่ อยูแ่ ถบชายแดน วันทัง้ วันเอาแต่รำ�่ สุราจนเมามาย
ไม่ได้สติ หลายเดือนถัดมาเขาเข้าไปนอนในศาลเจ้าร้างหลังหนึง่ แล้วได้พบ
ร่องรอยของสาวกนิกายเจิน้ หมัวเข้าโดยบังเอิญ จึงติดตามไปลอบฟังคนเขา
พูดคุยกัน...
สองคนนีพ้ ดู คุยกันว่าตอนนัน้ เนือ่ งจากคนทีม่ าช่วงชิงไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์
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ที่นิกายล้วนพากันปิดบังโฉมหน้าและวรยุทธ์ จึงไม่อาจล่วงรู้ได้ว่ามาจาก
ส�ำนักใดบ้าง โชคดีทผี่ คู้ มุ กฎซ้ายของนิกายสืบทราบมาอย่างละเอียดจนรูว้ า่
เป็นไปได้มากว่าหนึ่งในนั้นคือประมุขพรรคตงเจียว ส่วนไข่มุกถ่านเอ๋อร์
ชิน้ หนึง่ ทีส่ าบสูญไป เนือ่ งจากตอนนัน้ ซีผงิ โหวได้นำ� ก�ำลังทหารมากวาดล้าง
คนของนิกายเจิ้นหมัวตรงเชิงเขาต้าหมินซาน แปดเก้าส่วนในสิบส่วน
จึงน่าจะตกอยู่ในมือของซีผิงโหวผู้เฒ่า บัดนี้เจ้านิกายใกล้ตายแล้ว
ผู้คุมกฎขวาจึงให้ผู้คุมกฎซ้ายคอยอยู่เฝ้าส�ำนัก ส่วนตนเองเดินทางไป
เมืองหลวง คิดหาทางลอบชิงไข่มุกถ่านเอ๋อร์จากจวนซีผิงโหว"
พอเรือ่ งนีถ้ กู ถ่ายทอดออกมา ในห้องก็พลันเงียบกริบจนอาจได้ยนิ
แม้เสียงเข็มตกลงพืน้
ไม่เพียงแต่ผงิ อวี้ แม้แต่หลีโ่ ยวกับหงเจิน้ ถิงก็ลว้ นมีสหี น้าประหลาดใจ
สีหน้าผิงอวีเ้ ครียดคล�ำ้ ถามขึน้ อย่างเย็นชา "เจ้าบอกว่าท่านปู่ของข้า
แย่งชิงไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ ส่วนผูค้ มุ กฎขวาก็ลว่ งรูเ้ รือ่ งนี?้ "
ไม่สิ เท่าที่เขาจ�ำได้ท่านปู่ไม่เคยพูดถึงไข่มุกถ่านเอ๋อร์มาก่อนเลย
ถ้าในจวนมีไข่มุกถ่านเอ๋อร์จริง ซ�้ำของสิ่งนี้ยังเคยท�ำให้ยุทธภพเกิดเหตุ
นองเลือด ต่อให้ท่านปู่ไม่เชื่อเรื่องเล่าขานของมันก็ต้องเอ่ยถึงเรื่องนี้กับ
คนในครอบครัวขึน้ มาบ้างสิ
ดังนั้นทั้งหมดที่เล่ามาจึงเป็นเพียงการคาดเดาจากมุมมองของ
ผู้คุมกฎขวาเพียงผู้เดียวเท่านั้น
ลู่จื่อเชียนส่ายหน้า "ตอนนั้นหลี่ป๋ออวิ๋นกล่าวถึงเพียงครั้งหนึ่ง
เท่านัน้ ทัง้ ไม่ได้เล่าอย่างละเอียดลึกซึง้ ว่านีเ่ ป็นเรือ่ งจริงหรือไม่ แต่เขาเห็น
นิกายเจิ้นหมัวอยากครอบครองไข่มุกถ่านเอ๋อร์มากถึงเพียงนี้ จากเดิม
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ทีส่ นิ้ หวังไปแล้วก็รสู้ กึ ว่าไม่อาจถอดใจ พอได้ยนิ ทีส่ าวกสองคนนัน้ พูดคุยกัน
จึงออกจากอวิน๋ หนานแล้วติดตามไปยังเมืองหลวงด้วย...
พอมาถึงเมืองหลวงเขาท�ำการแปลงโฉม ใช้เงินเก็บก้อนสุดท้าย
ทีม่ เี ปิดร้านสุราใกล้จวนซีผงิ โหวในเมืองหลวง และเพือ่ ให้วรยุทธ์ฟน้ื คืนมา
จึงพากเพียรฝึกฝนท�ำสมาธิไม่หยุดหย่อน"
ผิงอวี้ได้ยินค�ำว่า 'ซีผิงโหว' ก็บีบถ้วยชาแน่นอย่างแทบไม่มีใคร
สังเกตเห็น ต้องพยายามแทบแย่ที่จะสะกดใจไว้ไม่ให้พูดโพล่งตัดบท
ลูจ่ อื่ เชียนขึน้ มา
"หลังจากนัน้ หนึง่ ปีกำ� ลังภายในของหลีป่ อ๋ อวิน๋ ก็พอจะฟืน้ คืนมาบ้าง
ยามว่างมักจะหยิบไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ชนิ้ นัน้ ออกพินจิ ดู ผ่านไปนาน เขาพบว่า
สิง่ ทีส่ ลักไว้บนนัน้ ดูเหมือนจะเป็นแผนที่ ดังนัน้ จึงรวบรวมแผนทีต่ า่ งๆ กาง
ภาพวาดม้วนออกค้นดูเท่าทีจ่ ะหาได้ในเมืองจิงเฉิง สืบค้นหาเบาะแสทัง้ วัน
แต่นา่ เสียดาย กระทัง่ เขาเอาแผนทีท่ งั้ หมดมากางเทียบดูทลี ะม้วนแล้วก็ยงั
ไม่ได้เบาะแสอันใด"
ลู่จื่อเชียนหยุดก่อนเล่าต่อ
"ขณะทีห่ มดปัญญาเขาก็หวนนึกถึงการต่อสูท้ นี่ กิ ายเจิน้ หมัวขึน้ มา
ได้ เคยได้ยนิ ผูค้ มุ กฎซ้ายออกปากด่าทอสาวกทรยศทีล่ อบเข้ามาในนิกาย
เรียกคนผูน้ นั้ ว่าปูร้ อื่ กูเ่ ต๋อ ด่าเขาว่าเป็นพวกต๋าจือ่ จึงฉุกคิดได้ทนั ที วางแผนว่า
จะตามหาแผนทีแ่ สดงภูมปิ ระเทศของดินแดนหยวนเหนือมาดูสกั หน่อย...
เนือ่ งจากตอนนัน้ ราชวงศ์เราเปิดตลาดค้าม้า จึงมีชาวหยวนเหนือทีน่ ำ� ฝูงม้า
เข้ามาในดินแดนเรา ท�ำการติดต่อค้าม้า ขณะเดียวกันก็แลกเปลีย่ นเอาผ้า
และเครือ่ งปัน้ ดินเผากลับไป หลีป่ อ๋ อวิน๋ จึงซือ้ หาแผนทีท่ แี่ สดงภูมปิ ระเทศของ
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ดินแดนภายในของหยวนเหนือจากพ่อค้าชาวหยวนเหนือผู้หนึ่งมาได้ใน
ราคาสูง ทัง้ ยังได้สอบถามคนทีต่ ดิ ตามคณะพ่อค้าม้าเพือ่ จะรวบรวมต�ำนาน
การปลุกชีพคนตายของชาวหยวนเหนือด้วย...
คนผูน้ นั้ พูดถึงภูเขาลูกหนึง่ บอกว่าทีเ่ ชิงเขาแห่งนัน้ มีศาลเจ้าหลังหนึง่
ถูกชาวบ้านในท้องถิน่ ยกย่องให้เป็นศาลเทพ ว่ากันว่าพอถึงคืนวันพระจันทร์
เต็มดวง เทพในศาลจะแสดงอภินหิ าร ถ้าน�ำของเข้าไปถวายในศาลเทพ
กล่าวค�ำขอต่อเทพอย่างจริงใจ ไม่แน่อาจท�ำให้องค์เทพซาบซึ้งจนยอม
ประทานสิง่ ทีป่ รารถนาให้กเ็ ป็นได้"
เขาส่ายหน้า
"น่าเสียดาย แม้ภเู ขาลูกนัน้ จะหาไม่ยาก แต่ศาลเทพกลับมีนอ้ ยคน
ที่เคยพบเห็น เนื่องจากมีองค์เทพแผลงฤทธิ์ก�ำบังไว้ ว่ากันว่ามีเพียง
คนที่มีวาสนาเท่านั้นจึงจะโชคดีหาที่ตั้งของศาลเทพแห่งนั้นจนพบได้
ได้ยนิ ว่าเมือ่ ร้อยปีกอ่ นมีทา่ นอ๋องชาวหยวนเหนือท่านหนึง่ ไขกลไกด้านนอก
ศาลเทพจนส�ำเร็จ และพยายามร�ำ่ ร้องขอพรอย่างสุดจิตสุดใจจนองค์เทพ
เกิดความเห็นใจ จึงบันดาลให้มารดาที่เสียชีวิตไปแล้วกลับฟืน้ คืนชีพ"
ผิงอวีย้ อ่ มไม่เชือ่ ถือต�ำนานประหลาดเรือ่ งการฟืน้ คืนชีพ ทว่าพอได้ฟงั
เรื่องเล่านี้กลับอดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงเหตุประหลาดที่ได้พบในเขตแดน
หยวนเหนือเมือ่ ครัง้ ถูกเนรเทศ โดยเฉพาะศาลเจ้าโบราณทีอ่ นั ตรธานไปใน
ชัว่ ข้ามคืน เป็นเรือ่ งแปลกประหลาดทีส่ ดุ อย่างแท้จริง
เขาจึงถามขึ้นว่า "ภูเขาลูกนั้นมีชื่อว่าทัวทัวมู่เอ่อร์ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำ
เสวียนฮั่นใช่หรือไม่"
ลู่จื่อเชียนชะงักไปทันใด จากนั้นหันไปมองผิงอวี้แล้วพยักหน้า
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"ใช่แล้ว"
ดวงตาผิงอวี้มีแวววูบไหว หรือว่าศาลเจ้าแห่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับ
ไข่มุกถ่านเอ๋อร์จริงๆ
ลู่จื่อเชียนเล่าต่อ "พอทราบเรื่องนี้หลี่ป๋ออวิ๋นก็มอบเงินทองแก่
ชาวหยวนเหนือผู้นั้น ไหว้วานให้ช่วยวาดลักษณะของภูเขาทัวทัวมู่เอ่อร์
มอบให้เขา ทีค่ ดิ ไม่ถงึ ก็คอื คนผูน้ ยี้ ดึ มัน่ ค�ำสัญญายิง่ นัก หนึง่ ปีให้หลังไม่เพียง
เดินทางติดตามคณะพ่อค้ากลับเข้ามาในดินแดนของเรา ขณะเดียวกัน
ยังน�ำภาพวาดแสดงลักษณะภูเขาทัวทัวมู่เอ่อร์อย่างละเอียดมามอบแก่
หลีป่ อ๋ อวิน๋ อีกด้วย...หลีป่ อ๋ อวิน๋ ปลาบปลืม้ ยินดียงิ่ นัก น�ำมาเทียบกับรอยสลัก
บนไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ดแู ล้วก็ยงิ่ แน่ใจว่าภาพสลักบนไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์เป็นเขาลูกนี้
จริงๆ ส่วนทีว่ า่ จะเป็นเขาทัวทัวมูเ่ อ่อร์หรือไม่นนั้ เนือ่ งจากในมือเขามีเพียง
ส่วนหนึง่ ของไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์เท่านัน้ ตอนนีจ้ งึ ยังไม่อาจแน่ใจได้"
เขามองหน้าทุกคนในห้อง
"เขายิง่ รูส้ กึ ว่าหากไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ทงั้ ห้าชิน้ มาประกบกัน เป็นไปได้
มากว่าจะเป็นเสมือนกุญแจไขประตูบานใหญ่ของบางสิ่ง และศาลเจ้า
ทีป่ กติแล้วสาบสูญไปอย่างเร้นลับ ไม่แน่อาจเก็บซ่อนสมบัตลิ ำ�้ ค่าหายาก
บางอย่างของราชวงศ์หยวนเหนือไว้ ขอเพียงหาภูเขาทัวทัวมูเ่ อ่อร์จนพบ
และมีไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์เป็นกุญแจ ก็ไม่นา่ ยากทีจ่ ะหาศาลเจ้าโบราณแห่งนัน้
พบ เขาคิดว่าถ้าสิง่ ทีเ่ จ้านิกายเจิน้ หมัวพูดมาตอนนัน้ เป็นความจริง เพือ่
จะให้ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ใช้งานได้ ต้องหยดเลือดจากหัวใจของตัวเร่งยาลงไป
ข้างบน ก็จะท�ำให้รอ่ งสลักบนไข่มกุ ปรากฏภาพขึน้ มา เช่นนัน้ ในความเห็น
ของเขา สิ่งที่อ้างว่าต้องใช้เลือดจากหัวใจหยดให้เผยออกมาอาจจะเป็น
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ภาพแผนทีเ่ ส้นทางมุง่ สูศ่ าลเจ้าโบราณแห่งนัน้ นัน่ เอง"
ผิงอวีโ้ กรธจัดจนหัวเราะหยัน สิง่ ของอะไรจ�ำเพาะต้องใช้เลือดจาก
หัวใจจึงจะเผยตัว ฟังแล้วเหลวไหลสิน้ ดี!
"ขณะที่เขาขบคิดเกี่ยวกับความลับของไข่มุกถ่านเอ๋อร์ อีกด้าน
ก็แอบตามหาผู้คุมกฎขวาไปด้วย หลี่ป๋ออวิ๋นจึงเสียเวลาไปอย่างไม่รู้ตัว
ในเมืองหลวงถึงสามปี ก�ำลังภายในซึ่งเดิมทีเสมือนถูกแช่แข็งไว้ก็ค่อยๆ
เพิ่มพูนขึ้น ในระหว่างช่วงเวลานี้ที่จวนซีผิงโหวสงบเงียบไร้เหตุการณ์
ผิดปกติ เขารู้ดีว่าคนของนิกายเจิ้นหมัวเก่งกาจมากในการแปลงโฉม
ผูค้ มุ กฎขวายิง่ เป็นคนหนึง่ ทีม่ คี วามสามารถยิง่ พอมาถึงเมืองหลวงแล้ว
ไม่แน่อาจแปลงทั้งโฉมหน้าและปลอมแปลงฐานะไปแล้ว น่าเสียดาย
ท่ามกลางผูค้ นมหาศาลดุจหยดน�ำ้ ในทะเล ต่อให้เขามุง่ มัน่ ตามหาผูค้ มุ กฎขวา
ก็ยงั ยากจะพบเบาะแสใดๆ"
ผิงอวีไ้ ด้ฟงั ดังนัน้ ก็รสู้ กึ ถึงลางสังหรณ์ทไี่ ม่เป็นมงคลผุดขึน้ ในใจอีกครัง้
จึงจ้องมองลูจ่ อื่ เชียนตาเขม็ง สีหน้าบูดบึง้ ไม่นา่ ดูเอาเสียเลย
ที่เขารู้ชัดก็คือเมื่อยี่สิบปีก่อนผู้คุมกฎขวาได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ใน
จวนหย่งอันโหวแล้ว ห้าปีกอ่ นยังได้สงั หารเติง้ อันอีต๋ วั จริงแล้วเข้าสวมฐานะ
กลายเป็นคุณชายรองแห่งจวนหย่งอันโหว
ถ้าผูค้ มุ กฎขวาซึง่ ปลอมตัวเป็นเติง้ อันอีผ๋ นู้ แี้ น่ใจว่าในมือของท่านปู่
มีไข่มุกถ่านเอ๋อร์อยู่ชิ้นหนึ่ง ขณะที่ตามหาตัวเร่งยาก็คงต้องพุ่งเป้ามาที่
จวนซีผงิ โหวแน่
ประจวบเหมาะเมื่อห้าปีก่อน เกิดเหตุเคราะห์หามยามร้ายขึ้นกับ
สกุลผิงอย่างกะทันหันพอดี...
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จู่ๆ ในใจของเขาก็แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมาอย่างฉับพลัน
หากเป็นเช่นนี้...หรือว่าจะมีใครอื่นที่เป็นผู้ก่อเรื่องเลวร้ายขึ้นเมื่อ
ห้าปีก่อน
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121
เนือ่ งจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั รูน้ นี้ า่ ประหวัน่ พรัน่ พรึงนัก ห้วงความคิดของผิงอวี้
พลันว้าวุน่ สับสนราวกับถูกของหนักๆ มากระแทกตุบๆ
เสียงของลู่จื่อเชียนลอยอยู่ใกล้หู เขาได้ยินทุกค�ำพูดถนัดชัดเจน
แต่ไม่อาจเข้าใจความหมาย
หลีโ่ ยวเห็นสีหน้าผิงอวีผ้ ดิ แปลกไปก็นวิ่ หน้าพลางเรียกเขา "ผิงอวี"้
ผิงอวี้เงยหน้าขึ้นเห็นสายตาเป็นห่วงของหลี่โยวก็ฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่
ลูจ่ อื่ เชียนจะเล่าต่อมีความส�ำคัญยิง่ ยวด จึงรีบสะสางความคิดทีส่ บั สน
ดังนัน้ ค�ำพูดของลูจ่ อื่ เชียนจึงดังแจ่มชัดขึน้ อีกครัง้ ราวกับทะลุมา่ นหมอก
หนาทึบออกมา
"เพือ่ จะพิสจู น์ความคิดของตนเอง หลีป่ อ๋ อวิน๋ จึงอยากจะเดินทางไป
ค้นหาความจริง ณ บริเวณใกล้แม่นำ�้ เสวียนฮัน่ ในดินแดนหยวนเหนือ แต่
จนแล้วจนรอดเพราะหนทางอันยาวไกล อีกทัง้ พวกหยวนเหนือก็มาก่อกวน
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ที่ชายแดนอยู่เนืองๆ จึงไม่อาจได้ท�ำสมความตั้งใจ ทว่าตั้งแต่สถาปนา
ราชวงศ์เราขึน้ มา ไม่เพียงองค์ไท่จเู่ คยกรีธาทัพไปยังหยวนเหนือถึงแปดครัง้
อดีตฮ่องเต้กย็ งั เคยกรีธาทัพไปโจมตีเหมิงกูถ่ งึ ห้าครัง้ ในการโจมตีครัง้ ทีส่ ี่
พวกหยวนเหนือจึงนับว่าถูกทัพทีย่ กขึน้ เหนือปราบจนราบคาบ ด้วยเหตุนี้
จึงเกิดความสงบสุขขึน้ ชัว่ คราวทีช่ ายแดน หลีป่ อ๋ อวิน๋ ได้ทราบข่าวก็ยนิ ดีมาก
รูส้ กึ ว่าโอกาสเดินทางไปเยือนหยวนเหนือได้มาถึงเสียที"
ลู่จื่อเชียนเล่าต่อ
"หลายปีนี้เพื่อจะไขปริศนาของไข่มุกถ่านเอ๋อร์ เขาไม่เพียงศึกษา
ภาษาต๋าต๋าอย่างลึกซึ้ง ยังตั้งใจหาทางติดต่อกับชาวหยวนเหนือที่อยู่ใน
เมืองหลวง เนือ่ งจากหลายปีกอ่ นหน้านัน้ ฮ่องเต้หยวนซุน่ * ลีภ้ ยั ขึน้ เหนือ
จึงยังมีชาวหยวนเหนือไม่นอ้ ยทีย่ งั อยูใ่ นดินแดนเรา หลีป่ อ๋ อวิน๋ ไม่มเี วลา
อีกแล้ว จึงควานหาตัวผูอ้ าวุโสชาวหยวนเหนือในเมืองหลวงทีเ่ ปลีย่ นชือ่ แซ่
แล้ว โดยใช้เงินและสุราเป็นสิ่งล่อใจให้ผู้อาวุโสตกยากเหล่านั้นบอกเล่า
ธรรมเนียมทีบ่ า้ นเกิด หรือไม่กเ็ รือ่ งเล่าปรัมปราของหยวนเหนือให้เขาฟังเป็น
ภาษาต๋าต๋า...
สองปีให้หลังเขาก็เล่าเรียนภาษาต๋าต๋าได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเรียนรู้
จดจ�ำธรรมเนียมของชาวหยวนเหนือจนขึน้ ใจ เพือ่ จะท�ำการให้สำ� เร็จราบรืน่
ยังได้ใช้เวลานานหลายเดือนเตรียมม้าและอาหารแห้ง ในทีส่ ดุ หลังจากนัน้
ไม่นาน เมือ่ คณะพ่อค้าชาวหว่าล่าเดินทางมาค้าขายในดินแดนเราอีกครัง้
ก็มีพ่อค้าชาวหยวนเหนือที่แสร้งปลอมแปลงฐานะอาศัยอยู่ในจงหยวน
มาเป็นเวลานานร่วมเดินทางกลับไปยังเหมิงกูด่ ว้ ย"
* จักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวน มีพระนามเดิมว่า 'ถั่วฮวนเถี่ยมู่เอ่อร์'
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ลู่จื่อเชียนหยุดครู่หนึ่งแล้วเล่าต่อ
"การเดินทางครัง้ นัน้ ยากล�ำบากเพียงใดไม่ตอ้ งพูดถึง ระหว่างทาง
เขาเกือบจะเผยฐานะออกไปหลายครั้งเพราะความเผอเรอเป็นครั้งคราว
ในทีส่ ดุ ก็คล�ำทางอย่างยากล�ำบากจนมาถึงแม่นำ�้ เสวียนฮัน่ ได้ เดิมทีเขา
คิดว่าถ้าท�ำตามแผนนีแ้ ล้วน่าจะหาศาลเจ้าโบราณจนพบ แต่นา่ เสียดาย
ปักหลักอยูร่ มิ แม่นำ�้ เสวียนฮัน่ ถึงครึง่ เดือน ออกค้นหาทัง้ กลางวันกลางคืน
ก็ยงั หาศาลเจ้าโบราณหลังนัน้ ทีเ่ ล่าลือกันไม่พบ
มีอยูค่ นื หนึง่ เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง เขานัง่ ขัดสมาธิอยูข่ า้ งกระโจม
แหงนหน้ามองจันทราสีเงิน หวนนึกถึงช่วงหลายปีมานีว้ า่ ตนเองต้องเสียเวลา
มากเพียงใดเพือ่ ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ชนิ้ หนึง่ ก็อดจะหวนอาลัยถึงบ้านเกิดไม่ได้
ในตอนนัน้ เรือ่ งการแย่งชิงไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ทชี่ ายแดนถิน่ ของชาวอีผ๋ า่ นไปได้
หลายปีแล้ว วันเวลาได้ชว่ ยชะล้างจนความรูส้ กึ ผิดต่อการตายของเหล่าศิษย์
ในส�ำนักทีน่ กิ ายเจิน้ หมัวบรรเทาลงไปได้ไม่นอ้ ย อีกทัง้ เขาสะเทือนใจต่อภาพ
ความโดดเดีย่ วเยือกเย็นทีอ่ ยูต่ รงหน้า ดังนัน้ จึงตัง้ ใจไว้วา่ วันพรุง่ นีจ้ ะเดินทาง
กลับ เลิกใช้ชวี ติ ล่องลอยไร้แก่นสารเช่นนีเ้ สียที
ไม่คาดคิดเลย เขาเพิ่งจะเข้ากระโจมเท่านั้น ก็ได้ยินเสียงดังสนั่น
ราวกับฟ้าผ่ามาจากใต้พนื้ ดิน แม้กำ� ลังภายในของเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่า
เมือ่ ก่อน แต่กไ็ ด้พกั ฟืน้ บ�ำรุงก�ำลังมาหลายปี ก�ำลังภายในจึงพอจะฟืน้ ฟู
กลับมาได้เจ็ดแปดส่วน พอได้ยนิ เสียงดังสนัน่ เช่นนีก้ ร็ วู้ า่ จะต้องมีสงิ่ ของ
ขนาดใหญ่บางอย่างก�ำลังเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณใกล้ๆ อีกอย่างพอฟัง
จากเสียงสะท้อนกึกก้องทีต่ ามมาหลังเกิดเสียงดังสนัน่ แล้ว เป็นไปได้มากว่า
จะมีทางลับขนาดใหญ่สายหนึง่ อยูใ่ ต้ผนื ดิน"
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น�้ำเสียงเขามั่นคงขณะเล่าต่อว่า
"ฉับพลันเขาก็มกี ำ� ลังใจ รีบใช้วชิ าตัวเบาโผนทะยานออกมานอกกระโจม
วิง่ ไปตามทิศทางของต้นเสียง ใครเลยจะรู้ เสียงนัน้ ดังต่อเนือ่ งไม่นานนัก
จูๆ่ ก็ขาดหายกลับไปเงียบสงบดังเดิม หลีป่ อ๋ อวิน๋ ร้อนใจราวมีไฟแผดเผา
ยากมากที่จะมีเสียงประหลาดดังขึ้นริมน�้ำ ไม่แน่อาจเกี่ยวข้องกับไข่มุก
ถ่านเอ๋อร์กเ็ ป็นได้ เขาไม่อยากจะคลาดจากเบาะแสง่ายๆ เช่นนีจ้ งึ วิง่ ห้อไป
อีกระยะหนึง่ ก�ำลังจะหยุดเพือ่ แยกแยะทิศทางของเสียง ไม่คาดคิดว่าจะมี
ภาพทีเ่ ขาต้องจดจ�ำไปชัว่ ชีวติ อย่างไม่อาจลืมเลือนปรากฏขึน้ เบือ้ งหน้า...
คืนนัน้ เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง ทุกหนแห่งทีท่ อดสายตาไปล้วนถูกแสงจันทร์
ฉาบไว้จนเป็นสีเงินเหมือนเกล็ดหิมะ ห่างออกไปเกือบสิบจัง้ พืน้ ดินทีแ่ ต่เดิม
ราบเรียบว่างเปล่ากลับมีศาลเจ้าโบราณหลังหนึ่งผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตา
ที่น่าแปลกก็คือจุดที่ศาลเจ้าโบราณแห่งนี้ปรากฏขึ้น เขาเคยเดินผ่าน
ไม่ต�่ำกว่าสิบครั้ง ไม่เคยพบเห็นว่ามีศาลเจ้าโบราณแห่งนี้เลย ไม่รู้ว่า
มันปรากฏขึน้ มาได้อย่างไร"
หนังตาผิงอวีก้ ระตุกหลายครัง้ ทันที ห้าปีกอ่ นเขาติดตามกองทัพไป
บุกโจมตีทหารหน่วยลาดตระเวนภายใต้การน�ำของถ่านปูข้ า่ น เมือ่ เดินทาง
ผ่านแม่น�้ำเสวียนฮั่น เนื่องจากมีพายุทรายยามราตรี เพื่อไม่ให้หลงทาง
คนทัง้ กลุม่ จึงเข้าไปในศาลเจ้าร้างแห่งหนึง่ อย่างไม่ได้ตงั้ ใจ จากทีห่ ลีป่ อ๋ อวิน๋
เล่า เป็นไปได้วา่ ศาลเจ้าร้างทีเ่ ขาได้พบในตอนนัน้ จะเป็นศาลเจ้าแห่งเดียว
กับทีห่ ลีป่ อ๋ อวิน๋ ได้พบ
ในภาพจ�ำศาลเจ้าโบราณหลังนั้นใหญ่มาก มองไปแล้วชวนให้
รู้สึกเปล่าเปลี่ยวเยือกเย็น ดูจากแผ่นสีที่ลอกล่อนตามผนังและต้นเสา
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น่าจะเก่าแก่มากกว่าร้อยปี
ศาลเจ้าโบราณแห่งนัน้ จะต้องสร้างด้วยเหตุผลบางอย่างแน่ นอกจาก
สิง่ ทีเ่ ห็นเหนือพืน้ ดินแล้ว ใต้พนื้ ดินลงไปจะต้องมีบางอย่างซ่อนไว้อกี
น่ า เสี ย ดาย ตอนนั้ น ทุ ก คนเหน็ ด เหนื่ อ ยกั น มากจึ ง ไม่ มี แ ก่ ใ จ
จะประเมินดูผงั การจัดวางของศาลเจ้า เพือ่ จะพักให้หายเหนือ่ ยทุกคนจึง
แยกย้ายกันเข้าไปหาทีห่ ลับนอนด้านในวิหารใหญ่ ไม่ชา้ ก็พากันผล็อยหลับ
ที่น่าแปลกก็คือเมื่อพวกเขาเดินทัพกลับมายังเส้นทางเดิมอีกครั้ง
ศาลเจ้าแห่งนัน้ ก็อนั ตรธานไปแล้ว สิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นในคืนนัน้ ราวกับเป็นเพียง
ความฝันเท่านัน้ เอง
ลูจ่ อื่ เชียนเล่าต่อ "หลีป่ อ๋ อวิน๋ เห็นว่าเดินจนรองเท้าเหล็กพังยังหาไม่ได้*
เช่นนีก้ ย็ นิ ดียงิ่ นัก ก�ำลังจะลอบเข้าไปสืบดูในศาลเจ้าเสียหน่อย ไม่คาดคิด
เลย ยังไม่ทันเข้าไปใกล้ เสียงดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าที่คุ้นหูก็ดังขึ้นอีกครั้ง
จูๆ่ ก็มบี อ่ โคลนผุดออกมาใต้ศาลเจ้าโบราณ แล้วศาลเจ้าก็อนั ตรธานไป
ต่อหน้าต่อตา
เขาตืน่ ตระหนกมาก เกรงว่าจะมียอดฝีมอื ซุม่ อยูจ่ งึ ไม่กล้าเผยร่องรอย
ของตนเอง รีบหมอบหลบอยูท่ เี่ ดิม ผ่านไปนานค่อยกล้าชะโงกหน้าออกไปดู
ก็พบว่าพืน้ ดินตรงนัน้ ราบเรียบดุจเดิม ไม่เพียงไม่พบเห็นร่องรอยใดๆ ของ
ศาลเจ้าโบราณ แม้แต่เงาร่างคนก็ไม่พบเห็นแม้แต่คนเดียว"
ลู่จื่อเชียนเล่าต่อ
"ถึ ง แม้ ห ลี่ ป๋ออวิ๋ น จะเป็นชาวยุ ท ธ์ แต่ ก็ พ อจะรู ้ เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ฉีเหมินตุ้นจย่ามาบ้างเล็กน้อย เห็นศาลเจ้าหายวับไปในบัดดลเช่นนั้น
* มาจากส�ำนวนเต็ม 'เดินจนรองเท้าเหล็กพังยังหาไม่ได้ บทจะมาง่ายดายไม่เปลืองแรง' เปรียบถึงสิ่งของ
ที่รีบร้อนต้องการ บางครั้งทุ่มเทหาอย่างไรก็หาไม่ได้ แต่กลับได้มาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝัน
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ก็รวู้ า่ พืน้ ดินตรงนัน้ จะต้องมีใครมาตัง้ กลไกไว้ ทีเ่ มือ่ ครูน่ ศี้ าลเจ้าปรากฏขึน้
ให้เห็นใต้แสงจันทร์ ไม่แน่อาจเป็นเพราะมีคนขับเคลื่อนกลไกส�ำเร็จ
พอสิ่งก�ำบังศาลเจ้าหายไปจึงได้ปรากฏออกมาให้เห็น แต่ที่ยังไม่รู้คือ
ผู้ขับเคลื่อนกลไกได้หลบหนีไปแล้วหรือยังคงติดอยู่ในศาลเจ้า"
แววตาผิงอวีย้ งิ่ ฉายประกายเหีย้ มเกรียม ตอนทีเ่ ข้าพักในโรงเตีย๊ ม
ที่เมืองลิ่วอัน ฟูห่ ลันหยาเคยเล่าว่าที่เมืองหลวงมีหอสุราชื่อหอหลิวเปย
ภายในซ่อนกลไกไว้แทบจะเหมือนกับในโรงเตีย๊ มแห่งนัน้ ทีล่ วิ่ อัน ถามเขาว่า
รูจ้ กั กับเจ้าของโรงเตีย๊ มแห่งนีใ้ ช่หรือไม่ เนือ่ งจากตามความคิดเห็นของนาง
เจ้าของโรงเตีย๊ มทีเ่ มืองลิว่ อันกับคนทีส่ ร้างหอหลิวเปยน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน
เรียกได้วา่ เป็นพวกคลัง่ ไคล้ในศาสตร์แห่งฉีเหมินตุน้ จย่าอย่างแท้จริง
ตอนนัน้ พอได้ฟงั การคาดเดาของฟู่หลันหยา เนือ่ งจากเขายังเกีย่ งงอน...
ที่มากกว่านั้นก็คือยังไม่พอใจนางอยู่ จึงไม่ยอมบอกว่าเจ้าของสถานที่
ทัง้ สองแห่งก็คอื หวังหลิงนัน่ เอง
การตัดสินใจครัง้ นัน้ ไม่ร้วู า่ ดีหรือร้าย เพราะถัดจากนัน้ จากค�ำสารภาพ
ของหลินจือเฉิง ฟู่หลันหยาจึงได้รู้ว่าการที่ตนเองกับพี่ชายไปฟังเพลง
ทีห่ อหลิวเปยและได้พบหวังหลิงโดยบังเอิญทีน่ นั่ กลายเป็นการน�ำหายนะ
ครัง้ ใหญ่มาสูม่ ารดา
คิดถึงตรงนีเ้ บือ้ งหน้าเขาก็เหมือนมีภาพสีหน้าเศร้าโศกและสิน้ หวัง
ของฟู่หลันหยาผุดขึน้ มาจนรูส้ กึ เจ็บปวดหัวใจไปด้วย สีหน้าจึงยิง่ ย�ำ่ แย่เข้าไป
อีก ในสมองครุ่นคิดว่าไม่ว่าอย่างไรก็ได้ข้อสรุปหนึ่งจากเรื่องนี้...ดูเหมือน
หวังหลิงจะมีความรูอ้ ย่างลึกซึง้ เกีย่ วกับศาสตร์แห่งฉีเหมินตุน้ จย่า แต่ทไี่ ม่รู้
ก็คอื ความเชีย่ วชาญในศาสตร์นขี้ องหวังหลิงเกีย่ วข้องกับศาลเจ้าโบราณ
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ในดินแดนหยวนเหนือหรือไม่
"หลีป่ อ๋ อวิน๋ ประหวัน่ พรัน่ พรึงยิง่ เห็นศาลเจ้าโบราณหายวับไปกับตา
ก็ยงิ่ เศร้าหมอง แม้คาดไว้แล้วว่าการไขปริศนาไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์คงไม่งา่ ยดาย
นัก แต่กไ็ ม่คดิ ว่าจะยากเย็นถึงขัน้ นี้ ไม่เพียงต้องรวบรวมไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์
ให้ครบทัง้ ห้าชิน้ ยังต้องเชีย่ วชาญศาสตร์แห่งฉีเหมินตุน้ จย่า แค่จะเข้าไปใน
ศาลเจ้าก็ไม่งา่ ยแล้ว ยังต้องสามารถรับมือกับสิง่ ประหลาดทัง้ หลายทีซ่ มุ่ รอ
จะปรากฏตัวในศาลเจ้าแห่งนัน้ อีก ถ้าไม่ระวังก็อาจต้องเอาชีวติ มาทิง้ เสียทีน่ ี่
เขาหวนนึกถึงตนเองที่หมกมุ่นอย่างไร้เหตุผลมาหลายปีเพียงเพื่อ
ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ จูๆ่ ก็รสู้ กึ เหมือนตาสว่าง ไม่วา่ จะเพราะความละโมบหรือ
อยากแก้แค้น มาถึงขัน้ นีแ้ ล้วทุกเรือ่ งล้วนไม่สำ� คัญ เขาจะไม่ยอมให้เลือดเนือ้
กายใจทีเ่ สียไปเพือ่ สิง่ นีต้ อ้ งเสียเปล่า จึงรีบเร่งเดินทางตลอดทัง้ คืนกลับสู่
เมืองหลวง"
ลู่จื่อเชียนเล่าอย่างต่อเนื่อง
"พอมาถึงเมืองหลวง เนือ่ งจากความเชือ่ ทีย่ ดึ มัน่ ไว้หลายปีพงั ทลาย
ในชั่วข้ามคืน ประกอบกับตรากตร�ำร่างกายมาหลายปี สภาพจิตใจของ
หลีป่ อ๋ อวิน๋ อ่อนล้าเกินจะทานไหวจึงล้มป่วยในฉับพลัน ใครเลยจะรู้ เพราะ
ตอนนัน้ เขาล้มป่วยอยูใ่ นโรงเตีย๊ มแห่งหนึง่ เถ้าแก่โรงเตีย๊ มแห่งนัน้ เห็นเขา
หมดสติไม่ฟน้ื มาตลอดวัน เกรงว่าจะป่วยจนตายไป จึงคิดจะหาหมอมา
ตรวจรักษาให้ แต่กเ็ กรงว่าพอเขาหายดีจะไม่มเี งินมาชดใช้ จึงแอบเอากระบี่
ทีว่ างไว้ขา้ งหมอนของเขาออกมา ถือเสียว่าเป็นเงินมัดจ�ำ เถ้าแก่จงึ ยอม
ควักเงินออกมาเชิญหมอมารักษา
เถ้าแก่โรงเตี๊ยมมีลูกที่ยังเล็ก เห็นกระบี่เล่มนั้นของหลี่ป๋ออวิ๋น
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ดูวาววับน่าเกรงขามยิ่ง ด้วยความอิจฉาจึงลอบน�ำกระบี่ออกมาเผยให้
ลูกของตนเองดูเล่นต่อหน้าผู้คนกลางถนนใหญ่ พอหลี่ป๋ออวิ๋นฟื้นขึ้นมา
ได้ทราบเรื่องนี้สีหน้าก็แปรเปลี่ยนฉับพลัน กระบี่เล่มนั้นเป็นสิ่งล�้ำค่า
ที่สืบทอดกันมาของส�ำนักเซียวเหยา ดูภายนอกดาษดื่นสามัญ หากแต่
ภายในกลับซ่อนความลับบางอย่างไว้ ถูกน�ำออกมาเปิดเผยต่อหน้าธารก�ำนัล
เช่นนี้ยากจะรับรองว่าจะไม่มีคนจ�ำได้ โดยเฉพาะตั้งแต่หลังการต่อสู้ที่
นิกายเจิน้ หมัวเมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ น ส�ำนักเซียวเหยาก็หายหน้าไปจากยุทธภพ
หากผูค้ มุ กฎขวากับปูร้ อื่ กูเ่ ต๋อยังมีชวี ติ อยู่ เกรงว่าคงจะตัง้ ข้อสงสัยในตัวเขา
นานแล้ว"
ทุกคนนิ่งฟังลู่จื่อเชียนอย่างตั้งใจ
"เขาจะโทษเถ้าแก่โรงเตี๊ยมก็ไม่ได้ จ�ำต้องคืนเงินค่ารักษาตัวให้
เถ้าแก่ไป ตนเองรับกระบีค่ นื มา เร่งรีบจัดสัมภาระทัง้ คืนแล้วออกเดินทาง
จากเมืองหลวง ใครเลยจะรู้ เพิ่งมาถึงชานเมืองก็มีคนไล่ตามมาถึง เขา
ต่อสู้กับคนผู้นั้นอยู่พักใหญ่ ไม่ทันระวังจึงกลิ้งตกหน้าผา หนีรอดมาได้
อย่างหวุดหวิด ขณะที่ต่อสู้เขาจ�ำได้ว่าเพลงมวยที่คนผู้นั้นใช้เป็นของ
พวกนิกายเจิ้นหมัว จึงรู้ว่าเกินครึ่งคนผู้นั้นน่าจะเป็นผู้คุมกฎขวา แต่
น่าเสียดาย คนผูน้ นั้ เชีย่ วชาญในการแปลงโฉม ท�ำให้เขาไม่ได้เห็นโฉมหน้า
ทีแ่ ท้จริงของผูค้ มุ กฎขวา จึงยังไม่รฐู้ านะในปัจจุบนั ของผูค้ มุ กฎขวาเลย..."
หลีโ่ ยวหันไปสบตาผิงอวี้ แววตาของทัง้ สองเย้ยหยัน ดูจากช่วงปีที่
หลีป่ อ๋ อวิน๋ ได้พบผูค้ มุ กฎขวา ในตอนนัน้ คนผูน้ นี้ า่ จะยังเป็นเพียงผูต้ ดิ ตามของ
เติง้ อันอี๋ ไม่นานต่อมาผูค้ มุ กฎขวาซึง่ แปลงโฉมเป็นผูต้ ดิ ตามก็ได้สวมรอย
เป็นเติง้ อันอีอ๋ ย่างราบรืน่ กลายเป็นบุตรชายคนรองของจวนหย่งอันโหว
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นับแต่นั้นมาผู้คุมกฎขวาก็มีพร้อมทั้งก�ำลังคนและก�ำลังทรัพย์
สามารถกระท�ำการต่างๆ ได้อย่างราบรืน่ ไม่เหมือนแต่กอ่ น ทัง้ การตามหา
ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์และตัวเร่งยา
ผู้คุมกฎขวาสามารถสืบจนล่วงรู้แต่แรกแล้วว่าในบรรดาส�ำนัก
ทีเ่ ข้าร่วมในการแย่งชิงไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์มพี รรคตงเจียวรวมอยูด่ ว้ ย คิดแล้ว
คงเริม่ ก่อกวนพรรคนีก้ อ่ นเป็นแห่งแรก โดยอาศัยทัง้ ก�ำลังคนและก�ำลังทรัพย์
ของจวนหย่งอันโหว พอสยบพรรคตงเจียวได้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดอีก จึง
ไม่แปลกที่ตอนอยู่ในเมืองลิ่วอัน เติ้งอันอี๋จะร่วมมือกับพรรคตงเจียว
สร้างสถานการณ์ลวงให้ฟ่หู ลันหยาติดกับ
ลูจ่ อื่ เชียนนิง่ เงียบไปอึดใจหนึง่ แล้วเล่าต่อ "หลีป่ อ๋ อวิน๋ บาดเจ็บหนัก
แม้ข้าจะหาทางช่วยชีวิตไว้แต่ไม่อาจยืดอายุเขาต่อไปได้ เขาจึงมอบ
ทัง้ ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์และแผนทีเ่ ส้นทางตามหาศาลเจ้าโบราณทีว่ าดขึน้ ด้วย
ตนเองให้แก่ขา้ ทัง้ ยังเล่าเหตุการณ์การแย่งชิงตัวเร่งยาและไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์
เมื่อในอดีตให้ข้าฟังทั้งหมด สิ่งเดียวที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือห้าปีให้หลังคนที่
กลายเป็นตัวเร่งยาที่แท้คือฟูห่ ลันหยานั่นเอง ได้ยินว่าไข่มุกถ่านเอ๋อร์
ถูกบรรพชนชาวหยวนเหนือสาปแช่งไว้ จะทิง้ ก็ไม่ได้จะเอาไปเผาไฟก็ไม่ไหม้
ต่อให้ขา้ เอาไปทิง้ ทีใ่ ดก็ยากจะรับรองว่าจะไม่มคี นใจคดมาฉวยเอาไป สุดท้าย
ยังคงท�ำให้ฟ่หู ลันหยาต้องเดือดร้อนอยูด่ ี สูค้ วานหาแหล่งทีม่ าให้พบแล้ว
ท�ำลายเสียจะดีกว่า
ข้าพอจะรู้ศาสตร์แห่งฉีเหมินตุ้นจย่าอยู่บ้าง หากไร้หนทางจริงๆ
ยังอาศัยแผนทีข่ องหลีป่ อ๋ อวิน๋ ตามหาศาลเจ้าแห่งนัน้ ได้ แล้วเข้าไปข้างใน
ท�ำลายค่ายกลทีต่ อ้ งใช้ทงั้ ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์และเลือดจากหัวใจนัน้ ให้สนิ้ ซาก
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พอการณ์กลับเป็นเช่นนี้...คนเหล่านี้ก็จะไม่อยากใช้ตัวฟูห่ ลันหยาหรือ
ลูกหลานของนางมาเป็นตัวเร่งยาอีก นางก็จะอยูร่ อดปลอดภัยไปชัว่ ชีวติ "
ในปากเขาเหมือนมีรสขมปร่าเอ่อขึ้นมา ดวงตาฉายแววเยือกเย็น
มองดูผิงอวี้อย่างท้าทายแล้วพูดขึ้นเรียบๆ "นี่คือความเป็นมาของไข่มุก
ถ่านเอ๋อร์ชิ้นสุดท้าย ใต้เท้าผิง ท่านพอใจค�ำสารภาพของข้าแล้วหรือไม่"
ฟ้าใกล้สาง แสงแรกของวันส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่าง ทุกคน
มองดูลู่จื่อเชียนด้วยสีหน้าสับสน ชั่วขณะหนึ่งไม่มีใครพูดอะไรเลย
หลีโ่ ยวเหลือบมองลูจ่ อื่ เชียนทีก่ ำ� ลังท้าทายผิงอวี้ ไม่ตอ้ งหันไปมอง
ผิงอวีก้ ร็ วู้ า่ เขาต้องไม่สบายใจแน่ จึงเบ้ปากอย่างไม่เห็นพ้อง การทีห่ ลีป่ อ๋ อวิน๋
เล่าเรือ่ งการลอบเข้าไปในดินแดนหยวนเหนือประหนึง่ ว่าเป็นเรือ่ งง่ายดาย
นัน่ เป็นเพราะเมือ่ ยีส่ บิ ปีกอ่ นเขาเป็นถึงเจ้าส�ำนักแห่งส�ำนักเซียวเหยา นับว่า
เป็นคนทีเ่ ก่งกาจหาได้ยากทัง้ ในเชิงวรยุทธ์และความคิดอ่านวางแผนการ
หลีป่ อ๋ อวิน๋ เข้าไปในหยวนเหนือและหาศาลเจ้าโบราณพบอย่างราบรืน่
ไม่ได้หมายความว่าผูอ้ นื่ จะท�ำได้เช่นเขา
ลู่จื่อเชียนกลับคิดว่าล�ำพังตนเองเพียงคนเดียวก็จะท�ำลายค่ายกล
ของศาลเจ้าโบราณส�ำเร็จ เพราะเข้าใจผิดไปว่าเรื่องนี้มิได้ยากเย็นอะไร
ช่างไม่รู้จักประมาณตนจริงๆ
ตอนที่เติ้งอันอี๋เข้ามาในห้อง เติ้งเหวินอิ๋งก็สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อย
แล้ว ก�ำลังนัง่ เอามือเท้าคางอยูห่ น้าโต๊ะ มองดูคนรับใช้เก็บห่อเสือ้ ผ้าและ
สัมภาระ
เติง้ อันอีก๋ วาดตามองไปบนเตียง เห็นเสือ้ ผ้าแพรพรรณพับซ้อนกัน
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เป็นตั้งๆ เครื่องประดับที่สวมใส่ประจ�ำวันแยกเป็นกล่องๆ ดูยุ่งเหยิง
น่าร�ำคาญ สีหน้าก็บึ้งตึงฉับพลัน มองดูเติ้งเหวินอิ๋งอย่างไม่ค่อยพอใจ
แค่เดินทางจากเมืองหลวงมาอวิ๋นหนานเท่านั้น ไฉนต้องมีคนรับใช้
ติดสอยห้อยตามมากมายถึงเพียงนี้
หวนคิดถึงค�ำกล่าวที่ว่า 'สตรีประทินโฉมก็เพื่อผู้ที่ตนชื่นชอบ'
ก็รสู้ กึ เสียดแทงใจ สีหน้ายิง่ หม่นหมอง เดิมทีจะบันดาลโทสะ แต่พอเห็น
เติง้ เหวินอิง๋ ดูเหมือนก�ำลังเพลิดเพลินก็ไม่อาจติเตียนนางได้ จ�ำต้องสะกด
อารมณ์ไว้
แอบครุน่ คิดในใจว่าบัดนีเ้ รือ่ งทีต่ วั ข้ามีไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์อยูถ่ กู เปิดโปง
แล้ว ไม่ว่าส�ำนักบูรพาหรือองครักษ์เสื้อแพรก็ล้วนไม่มีทางปล่อยวางแน่
ถ้าปล่อยให้เติง้ เหวินอิง๋ เดินทางกลับเมืองหลวงเพียงล�ำพัง ก็ยากจะรับรองว่า
คนของทัง้ สองฝ่ายจะไม่รวู้ า่ ข้าซ่อนไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์ไว้กบั เติง้ เหวินอิง๋ แล้ว
หันไปเล่นงานนางแทน
แผนการในตอนนี้จึงต้องให้นางร่วมเดินทางไปเซวียนฝูด่ ้วยกัน
อันทีจ่ ริงตัง้ แต่ตอนทีอ่ ยูจ่ งิ โจว เขาก็ควรตัดสินใจเด็ดขาดให้องครักษ์
คุม้ กันนางพาไปส่งเมืองหลวง ไม่นา่ ยอมตามใจแล้วพานางมาจินหลิงด้วย
เลย
ถ้ากลับเมืองหลวงไปตัง้ แต่แรก จะเกิดเรือ่ งต่อมาภายหลังได้หรือ
บัดนี้เผ่าหว่าล่าก่อการจลาจล การเดินทางไปเซวียนฝู่จะต้อง
ยากล�ำบากแน่ ที่อยากจะให้นางอยู่ห่างไกลจากไฟสงครามคงไม่อาจ
ท�ำได้แล้ว
ระหว่างเดินทางเขาทั้งต้องระวังป้องกันพวกส�ำนักบูรพา ทั้งต้อง
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คิดหาทางลักพาตัวลูจ่ อื่ เชียน ทีน่ า่ แค้นใจก็คอื ผิงอวีช้ า่ งเป็นคนเจ้าเล่หน์ กั
เขาอุตส่าห์ตดิ ตามมาตลอดทางก็ยงั ไม่อาจหาโอกาสได้
กว่าจะมาถึงจุดพักม้าได้ไม่งา่ ยเลย ก�ำลังจะฉวยโอกาสลงมือ ใครเลย
จะรู้ คงเพราะฟ้าบันดาล ดินอ�ำนวย คนก็เป็นใจ ผิงอวี้จึงชิงตัดหน้าไป
เสียก่อน
ถ้าในมือลู่จื่อเชียนมีไข่มุกถ่านเอ๋อร์อยู่ชิ้นหนึ่งจริง ผ่านคืนนี้ไป
เกินครึ่งคงจะตกอยู่ในมือผิงอวี้แล้ว
เขาไม่นึกอยากจะชิงกลับมา เพราะคงยากล�ำบากกว่าการฉกชิง
จากมือลูจ่ อื่ เชียนมากนักอย่างไม่ตอ้ งสงสัย
เติ้งเหวินอิ๋งเห็นสีหน้าเติ้งอันอี๋เครียดคล�้ำจนน่าตกใจก็รีบลุกขึ้น
สาวเท้าเข้าไปอยู่เคียงข้าง ถามไถ่ด้วยความเป็นห่วง "พี่รอง พี่ไม่สบาย
หรือ"
ตัง้ แต่ได้รบั บาดเจ็บกลับมาจากส�ำนักวัน่ เหมยเมือ่ คราวก่อน พีร่ อง
ก็รสู้ กึ เจ็บอกอยูบ่ อ่ ยๆ หลายวันมานีเ้ พือ่ จะไม่ให้ใครดูออกจึงได้แต่ฝนื อดทน
ไว้ แสร้งท�ำเหมือนไม่ได้บาดเจ็บอะไร
เติ้งเหวินอิ๋งขยับเข้าไปใกล้ กลิ่นกายหอมละมุนของหญิงสาว
ลอยเข้าจมูกเติ้งอันอี๋ ทั้งนางยังเกาะแขนถามไถ่อย่างอบอุ่นอ่อนหวาน
หัวคิว้ เขาจึงคลายลงอย่างอดไม่ได้ ความคับข้องหมองใจสลายไปไม่นอ้ ย
ห้าปีก่อนเขาแสร้งท�ำเป็นล้มป่วยหนัก วันๆ เอาแต่นอนซมอยู่กับ
เตียง รู้สึกเบื่อหน่ายอย่างมาก ก็ได้น�้ำเสียงอ่อนหวานของเติ้งเหวินอิ๋ง
ทีค่ อยช่วยประโลมใจ
หลายปีที่ผ่านมาความรู้สึกหยอกเย้าเหมือนเล่นกับเด็กๆ ที่เขา
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มีตอ่ นางได้แปรเปลีย่ นไปเป็นความปรารถนาในตัวหญิงสาว น่าเสียดาย
ที่จนกระทั่งบัดนี้เขายังไม่ได้แตะต้องนางแม้เพียงปลายนิ้ว ความรู้สึกที่
ท�ำได้เพียงมองแต่ไม่อาจลิ้มลองเช่นนี้ช่างยากจะรับไหวจริงๆ
หากมีสักวันค�ำเรียก 'พี่รอง' นี้พ้นจากตัวเขาไปเสียทีก็คงดี
คิดได้เช่นนีก้ ห็ ยักยิม้ มุมปาก ก�ำลังจะพูดอะไร เติง้ เหวินอิง๋ ก็เหมือน
ได้ยนิ อะไรบางอย่าง ดวงตาพลันนิง่ ไป สีหน้าแปรเปลีย่ นเป็นเลื่อนลอย
ทันใด
ในใจเขากรุ่นโกรธฉับพลัน ไม่ต้องหันไปมองก็รู้ได้ว่าเติ้งเหวินอิ๋ง
คงได้ยินเสียงผิงอวี้แว่วมาจากชั้นล่าง ใจทั้งดวงก็ล่องลอยตามไปตรงนั้น
อย่างไม่รู้ตัว
ไหนเลยจะมีแก่ใจคิดฝันอะไรได้อีก สีหน้าเขาเคร่งเครียดเล็กน้อย
ดึงมือนางทีเ่ กาะแขนออก ข่มอารมณ์โกรธไว้แล้วเร่งนาง "ไม่ตอ้ งมัวโอ้เอ้
รีบเก็บข้าวของ จะออกเดินทางกันแล้ว ต่อไปเราจะไปยังเซวียนฝู่ ขุนนาง
ส�ำคัญทัว่ ราชส�ำนักคงจะไปทีน่ นั่ กันเกือบหมด ท่านพ่อของเราก็อยูใ่ นนัน้
ด้วย ขอเตือนให้เจ้าวางความคิดไว้กบั เรือ่ งทีส่ มควร"
เติง้ เหวินอิง๋ ใบหน้าแดงซ่าน กัดริมฝีปากอย่างเก้อเขินแกมขุน่ เคือง
อยากพูดแก้ต่างให้ตนเองสักหน่อย เติ้งอันอี๋ก็เปิดประตูเดินกลับไปยัง
ห้องข้างๆ โดยไม่เหลียวหลังเสียแล้ว
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122
ท้องฟ้าข้างนอกยังมืดอยู่เลยตอนที่แม่นมหลินปลุกฟูห่ ลันหยา
พอลุกขึน้ แล้วฟู่หลันหยานัง่ อยูต่ รงขอบเตียง เห็นฟูกทีน่ อนพับเก็บ
เรียบร้อยบนพืน้ หน้าเตียงก็รสู้ กึ หายง่วงเป็นปลิดทิง้ รู้วา่ เมือ่ คืนผิงอวีไ้ ม่ได้มา
นางก็อดรูส้ กึ เจ็บปวดใจไม่ได้
ขณะที่แปรงผมล้างหน้าหลี่หมินก็ร้องเรียกอยู่นอกห้องหลายครั้ง
ท่าทางเหมือนรีบร้อน สองนายบ่าวจึงไม่กล้าชักช้า รีบเอาอาหารแห้ง
ที่หัวหน้าจุดพักม้าให้คนน�ำมาส่งใส่ห่อสัมภาระแล้วรีบลงไปชั้นล่าง
เดินทางมาถึงดินแดนทางเหนืออากาศจึงไม่อบอุน่ สว่างไสวเหมือน
ดินแดนทางใต้ สายลมฤดูสารทยามอรุณรุ่งพัดพรูเข้าใส่ หนาวเหน็บ
เสียดกระดูกยิ่งนัก
แม่นมหลินเกรงว่าฟู่หลันหยาจะถูกความเย็น นอกจากจะน�ำเสือ้ ผ้า
บุใยฝ้ายมาผลัดเปลี่ยนให้คุณหนูแล้ว ยังหยิบเสื้อคลุมกุ๊นขอบด้วย
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ขนเพียงพอนติดมือมาด้วย พอเดินออกมาทีล่ านเรือนแล้วจึงน�ำมาห่มให้
คุณหนู
ที่จริงเสื้อคลุมตัวนี้ไม่เหมาะกับฐานะในยามนี้ของฟู่หลันหยา แต่
ยังดีทดี่ า้ นนอกของเสือ้ คลุมท�ำจากผ้าทอยกดอก เป็นสีนำ�้ ตาลอมเหลือง
พอน�ำมาสวมท่ามกลางสภาพอากาศขมุกขมัวจึงไม่นบั ว่าสะดุดตามากนัก
ลานกลางจุดพักม้ากว้างขวางมาก รองรับคนได้นับร้อย
ชาวยุทธ์สำ� นักฉินและคนอืน่ ๆ ต่างยืนอยูก่ ลางลานอย่างเงียบสงบ
คอยตัง้ ใจฟังการจัดการอยูเ่ งียบๆ ไม่ได้พดู คุยอะไรกันเลย
ไฟสงครามใกล้จะปะทุอยู่รอมร่อ คราวนี้สถานที่ที่พวกเขาเร่งรีบ
ออกเดินทางไปมิใช่เพียงแค่สถานทีแ่ ห่งหนึง่ เท่านัน้ แต่เป็นสมรภูมทิ ตี่ อ้ ง
ต่อสูป้ ระหัตประหารกับทหารม้าเหมิงกู่
พอคิดว่าจะได้ตัดหัวพวกต๋าต๋าที่มารุกรานชายแดนหลายปีด้วย
มือตนเอง ก็แทบจะรูส้ กึ ได้วา่ เลือดในกายก�ำลังพลุง่ พล่าน ในอกยิง่ คุกรุน่
ด้วยแรงกระเหี้ยนกระหือรือ
เห็นสองนายบ่าวเดินออกมา ฉินหย่งทีย่ นื อยูด่ า้ นหน้าทุกคนก็หนั ไป
พยักหน้าพลางส่งยิม้ ให้นาง
ฟู่หลันหยายิ้มน้อยๆ พลางยอบกายค�ำนับตอบ
เดิมทีฉนิ เยีย่ นซูกำ� ลังหารือกับพวกผูอ้ าวุโสไป๋ พอได้ยนิ เสียงฝีเท้า
ก็เอามือไพล่หลังแล้วหันไปเหลือบมองฟู่หลันหยา เห็นนางพยักหน้าน้อยๆ
ให้ตนเองแล้วเดินผ่านไปอย่างชดช้อย กิริยาท่าทางเรียบร้อยสง่างาม
อย่างบอกไม่ถูก แม้จะสวมเพียงเสื้อคลุมสีพื้นๆ เรือนผมก็มิได้แต่งด้วย
เครือ่ งประดับ แต่ยงั ดูงดงามดุจไข่มกุ เสมือนหยก ราศีสว่างไสวจนยากทีจ่ ะ
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ไม่หันไปมอง
เขาถึงกับลืมรักษากิรยิ าเสียสนิท ทอดสายตาเหม่อมองตามไปอย่าง
ไม่อาจอดใจไหว พอนางเดินผ่านไปแล้วจึงค่อยจ้องมองเสื้อคลุมที่นาง
สวมอยู่ ก็เกิดนึกสงสัย จ�ำได้วา่ เขาเคยใส่ใจมองดูหอ่ สัมภาระทีส่ องนายบ่าว
พกพาน�ำมาด้วย เท่าทีจ่ ำ� ได้ทงั้ สองมีหอ่ ผ้าเพียงห่อเดียวทีด่ ดู าษดืน่ สามัญ
ดูแล้วไม่นา่ ใหญ่พอจะใส่เสือ้ คลุมตัวใหญ่เช่นนีล้ งไปได้
ครุ่นคิดอยู่สักพักก็หันไปมองผิงอวี้ท่ีก�ำลังเดินลงมา ในใจพลัน
กระจ่างขึ้นมาหลายส่วน
ดูจากสถานการณ์ของฟู่หลันหยาในยามนี้ นอกจากได้รบั อนุญาต
จากผิงอวีแ้ ล้ว ใครก็ไม่อาจช่วยจัดแจงเรือ่ งเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายให้นาง
ได้อย่างลับๆ โดยไม่มผี ใู้ ดรูเ้ ห็น
เสื้อคลุมตัวนั้นสีพื้นๆ ทั้งกันหนาวได้และไม่สะดุดตา เห็นได้ว่า
ผิงอวี้รู้จักใส่ใจใคร่ครวญอย่างแท้จริง เพื่อจะได้ดูแลฟู่หลันหยาอย่าง
ไม่ให้ใครล่วงรู้
ฉับพลันเหมือนมีรสชาติหลากหลายประดังขึน้ ในใจเขา จะว่ากันถึง
ความจริงใจทีม่ ตี อ่ นาง ตัวเขาคิดว่าตนเองก็จริงใจไม่แพ้ผงิ อวี้ แต่ใครเล่า
ให้ผงิ อวีม้ โี อกาสมากกว่าเพราะได้ใกล้ชดิ นาง ต่อให้เขาอยากจะเอาอกเอาใจ
ฟู่หลันหยาบ้างก็หาโอกาสเช่นนัน้ ไม่ได้เลย
ที่ยิ่งท�ำให้เขาเศร้าหมองก็คือดูจากท่าทีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา
ฟู่หลันหยาก็ดเู หมือนจะมีใจโน้มเอียงไปหาผิงอวีน้ านแล้ว ในสายตานาง
ไม่มีแม้แต่เงาของเขาอยู่เลย
ต่อให้สกั วันเขามีโอกาสได้สารภาพความในใจทีม่ ตี อ่ นาง ก็เกรงว่า
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คงจะท�ำให้นางโกรธเคืองและไม่ชอบใจเท่านัน้
เรื่องมาถึงวันนี้แล้ว เขาได้แต่หวังว่าผิงอวี้จะมีน�้ำใสใจจริงต่อ
ฟู่หลันหยา พอเดินทางถึงเมืองหลวงแล้ว จะขจัดอุปสรรคต่างๆ ลงได้
จากนั้นรับฟู่หลันหยาเป็นภรรยา หากเป็นเช่นนี้ แม้จะรู้สึกปวดใจ แต่
อย่างน้อยก็เป็นความพ่ายแพ้ที่เขายอมรับ
ถ้าผิงอวี้กล้าคิดเป็นอื่น...ดวงตาเขามีประกายเหี้ยมเกรียมวาบขึ้น
ฉับพลัน ต่อให้ต้องใช้ก�ำลังของทั้งส�ำนักฉิน เขาก็จะแย่งชิงตัวคุณหนูฟ่ ู
กลับมาให้ได้ จะไม่ยอมให้นางต้องถูกหยามหมิน่ ให้เจ็บช�ำ้ น�ำ้ ใจ
แม้ตนเองจะยับยัง้ ชัง่ ใจไปแล้ว แต่หวั ใจของเขายังเจ็บหน่วงราวกับ
ถูกถ่วงไว้ด้วยหินก้อนใหญ่ รู้สึกเศร้าหมองอึดอัดคับข้องไปหมด ไม่รู้ว่า
การตัดสินใจร่วมขจัดนิกายเจิน้ หมัวตอนอยูท่ ลี่ วิ่ อันนัน้ ทีแ่ ท้เป็นการตัดสินใจ
ถูกหรือผิดกันแน่
ในสายตาของเขาฟู่หลันหยามีแต่ความดีงาม ถ้าไม่เคยพบนาง
มาก่อนเขาก็คงไม่มีความคิดฝันเฟื่องอันว่างเปล่า ตลอดทางต้องทน
ลิ้มรสขมเฝือ่ นของการโหยหาแต่ไม่อาจไขว่คว้ามา ต่อจากนี้ไปแม้นึก
อยากจะพบพานหญิงสาวที่มีจิตใจสูงส่งและบริสุทธิ์เยี่ยงนี้ก็คงไม่อาจ
ได้พบเจออีก
สิ่งเดียวที่ปลอบประโลมใจเขาไว้ก็คือครั้งนั้นเพราะเกิดเหตุร้ายขึ้น
กับเขา จึงได้กนิ ยาชือ่ อวิน๋ ทีฟ่ ่หู ลันหยามอบให้ บัดนีก้ ำ� ลังภายในราวกับ
คลืน่ น�ำ้ หลากถาโถมลงสูม่ หาสมุทร นับวันมีแต่เพิม่ พูนขึน้ อย่างไร้ขอบเขต
ประกอบกับพืน้ ฐานวิชากระบีท่ แี่ ข็งแกร่ง ต่อไปภายหน้าในยุทธภพคงยากจะ
มีใครต่อกร นับว่าเป็นนิมติ หมายอันดี
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ฟู่หลันหยาไม่ได้รบั รูเ้ ลยว่าเพียงชัว่ ขณะทีไ่ ด้สบตากัน หลังจากนาง
หันหลังจากไป ฉินเยีย่ นซูจะครุน่ คิดเรือ่ งราวต่างๆ ตัง้ แต่อดีตถึงอนาคต
ได้มากมายเพียงนี้ นางรู้เพียงว่าไม่ไกลออกไปมีสายตาของเติ้งเหวินอิ๋ง
ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าคนรับใช้ของจวนหย่งอันโหวก�ำลังจับจ้องมาอย่าง
ประสงค์ร้าย
ทุกครั้งที่ได้พบเติ้งเหวินอิ๋งผู้นี้ นอกจากเสื้อผ้าเครื่องประดับบนตัว
ที่ไม่เคยซ�้ำกันแล้ว สิ่งที่ท�ำให้นางจดจ�ำได้ไม่ลืมก็คือความเป็นปรปักษ์
อันเข้มข้นจากแววตาของเติ้งเหวินอิ๋ง
เดินไปได้สกั ระยะนางก็เหลือบเห็นทางหางตาว่าเติง้ เหวินอิง๋ ยังจ้อง
มองมา ก็อดจะแอบขมวดคิว้ ไม่ได้ แม้วา่ ก่อนบิดาจะถูกขับออกจากต�ำแหน่ง
แล้วโยกย้ายให้ไปอยูอ่ วิน๋ หนาน สกุลฟู่จะอาศัยอยูใ่ นเมืองหลวงมาตลอด
แต่บิดาไว้ตัวอย่างทะนง น้อยมากที่จะไปมาหาสูก่ ับพวกตระกูลชั้นสูง
ที่มีชื่อเสียงอย่างพวกจวนหย่งอันโหวหรือจวนซีผิงโหว เท่าที่นางจ�ำได้
ตัวนางเองไม่เคยเจรจาวิสาสะกับพวกสกุลเติ้งมาก่อน
ไม่รู้ว่าที่แท้ตนเองเคยท�ำผิดอะไรต่อคุณหนูเติ้งผู้นี้
เดินไปถึงประตูอย่างสงบ ฟู่หลันหยาก็ได้ยนิ เสียงผิงอวีด้ งั แว่วมาทาง
ด้านหลัง จูๆ่ นางพลันรูส้ กึ เอะใจ จึงหันไปมองเติง้ เหวินอิง๋ ด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ก็เห็นอีกฝ่ายเบือนหน้าไปตัง้ แต่เมือ่ ใดไม่ทราบ ก�ำลังกระซิบกระซาบอะไร
บางอย่างกับคนรับใช้ขา้ งๆ ไม่ยอมหันไปมองทางผิงอวี้
นางนิง่ เงียบไปอึดใจหนึง่ ค่อยๆ ถอนสายตากลับมา จ้องมองหลังมือ
ขาวผ่องเนียนละเอียดของเติง้ เหวินอิง๋ ทีก่ ำ� ลังกุมกระชับชายเสือ้ คลุมกันลม
ดูจากข้อนิ้วที่ขาวซีด เหมือนว่าเติ้งเหวินอิ๋งจะออกแรงมากเกินไป
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สักหน่อย
นางเข้าใจได้ทนั ที อดจะหวนนึกถึงตอนทีอ่ ยูใ่ นโรงเตีย๊ มทีเ่ มืองลิว่ อัน
ไม่ได้ สองพีน่ อ้ งสกุลเติง้ พักในห้องฝัง่ ตรงข้าม ทุกครัง้ ทีเ่ ติง้ เหวินอิง๋ ได้พบ
ผิงอวีต้ รงทางเดินโดยบังเอิญ นางดูเหมือนจะมีทา่ ทีกระวนกระวายอยูบ่ า้ ง
ตอนนีม้ าคิดๆ ดู เงือ่ นง�ำน่าสงสัยเหล่านีก้ น็ า่ คิดจริงๆ
คิดไปพลางเดินไปถึงหน้ารถม้า ตอนที่เลิกม่านขึ้นรถ เพราะก�ำลัง
ครุ่นคิดเลื่อนลอยจึงอดจะชะงักฝีเท้าไม่ได้ แล้วเหลือบมองไปที่ผิงอวี้
เห็นเขานิ่วหน้ารีบสาวเท้าเดินไปถึงม้าตัวที่อยู่ข้างรถ รับสายบังเหียน
ทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชายืน่ ให้แล้วพลิกร่างกระโดดขึน้ หลังม้า ใต้ขอบตาดูดำ� คล�ำ้
เล็กน้อย มองออกว่าเมือ่ คืนคงไม่ได้นอนทัง้ คืน
ฟู่หลันหยาเห็นชัดถนัดตาแต่ยงั รูส้ กึ ไม่แน่ใจ ดูจากกิรยิ าท่าทางต่างๆ
ที่เติ้งเหวินอิ๋งเผยให้เห็น อีกฝ่ายจะต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่พัวพันกับ
ผิงอวีแ้ น่ แต่ไม่รชู้ ดั ว่าสถานการณ์ทแี่ ท้จริงเป็นเช่นไร น่าเสียดาย ผิงอวี้
ไม่เคยเล่าเรือ่ งนีใ้ ห้นางรูเ้ ลย ทัง้ นางเองก็ไม่สะดวกจะสอบถามอย่างอ้อมๆ
จากพวกหลีห่ มิน...
เวลานี้เองมีเสียงจอแจดังขึ้นที่ปากประตู คนของส�ำนักฉินและ
ส�ำนักสิงอี้พากันทยอยออกมาแล้ว
แม้แต่ลู่จื่อเชียน หลินจือเฉิงกับภรรยาก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วย
ทุกคนขึน้ หลังม้าตรงปากประตูแล้วก็ออกเดินทางไปยังเมืองเซวียนฝู่
อย่างเอิกเกริก
ความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ปกป้องชาติของบุรษุ ชาวฮัน่ เป็นเรือ่ งทีม่ เี กียรติ
ทุกคนจึงคึกคักมากกว่าตอนทีเ่ ดินทางล่องเรือมา เหล่าผูอ้ าวุโสเช่นผูอ้ าวุโสไป๋
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นัง่ บนหลังม้า คอยเป็นต้นเสียงร้องเพลงอย่างฮึกเหิม บทเพลงทีข่ บั ขานนัน้
เรียบง่ายเนือ้ หาตรงไปตรงมา เจือเศร้าแต่ไม่หดหู่ แตกต่างจากเสียงเป่าขลุย่
ดีดพิณยามบ้านเมืองสงบสุข หากแต่เต็มไปด้วยเสียงกังวานดุจฉาบและ
กลองศึกอันอึกทึกในสมรภูมิ ฟังแล้วหนาวสะท้าน
ผ่านไปสักพักเหล่าศิษย์สำ� นักต่างก็เคลิบเคลิม้ จนอดไม่ได้ตอ้ งร้องคลอ
ตามไป
ฟู่หลันหยานั่งอยู่ในรถม้าอย่างเรียบร้อย นางได้ยินเสียงเพลง
ด้านนอกก็หลับตาพักผ่อนครูห่ นึง่ นึกถึงเส้นทางสายกว้างเบือ้ งหน้า การไป
เซวียนฝูค่ รานีไ้ ม่รวู้ า่ จะโค่นหวังหลิงส�ำเร็จหรือไม่ ถ้าไม่...ก็แทบไม่ตอ้ งพูดถึง
การแก้แค้นให้มารดาเลย แค่นางกับพวกผิงอวี้จะรอดกลับมาได้อย่าง
ปลอดภัยหรือไม่กย็ งั เป็นปัญหา
นางมีแต่เรื่องให้ครุ่นคิดกังวล จึงหยุดคิดเรื่องเติ้งเหวินอิ๋งไว้ก่อน
เดินทางไปได้สกั ระยะ ตอนทีม่ าถึงเส้นทางบนภูเขาทีข่ รุขระทุรกันดาร
สายหนึง่ จูๆ่ ก็มกี ลุม่ ชายฉกรรจ์กว่าร้อยคนแต่งกายทะมัดทะแมงปรากฏตัว
ขึน้ อย่างไม่ให้สมุ้ ให้เสียง
คนทีข่ มี่ า้ สองคนหน้าสุด คนหนึง่ ใบหน้าขาวไร้หนวดเครา อายุราว
ห้าสิบปี ร่างท้วม สีหน้ายิม้ แย้ม
อีกคนทุกคนต่างคุน้ หน้าคุน้ ตากันดี เขานัง่ บนหลังม้าอย่างสง่างาม
น่าเกรงขาม ทั่วร่างราวกับขีดเขียนไว้ด้วยค�ำว่า 'ไร้เทียมทาน' ดวงตา
ดุจเหยีย่ วจับจ้องผิงอวีอ้ ย่างไม่ประสงค์ดี ก็คอื หวังซือ่ เจานัน่ เอง
"ใต้เท้าผิงคงเดินทางอย่างราบรื่น" ขันทีร่างท้วมผู้นั้นประสานมือ
ค�ำนับ "ตั้งแต่จากกันที่เมืองหลวงก็ไม่ได้พบกันนานทีเดียว"
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ผิงอวี้ชักดาบซิ่วชุนออกมาจากเอว มองดูขันทีผู้นั้น ยิ้มเอ่ยว่า
"ท่านขันทีหลิวอี้เต๋อ ล�ำบากท่านแล้วที่ต้องเดินทางตามหลังพวกข้ามา
อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เกรงว่าคงไม่ได้นอนหลับเต็มตื่นสักคืน วันนี้มีอะไร
จึงได้ยอมออกหน้ามาทักทาย"
หลิวอี้เต๋อถูกผิงอวี้เปิดโปงว่าพูดปดต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ สีหน้า
กลับไม่แปรเปลีย่ นแม้แต่นอ้ ย เพียงหัวเราะเสียงดังแล้วว่า "ใต้เท้าผิงเป็น
คนชอบพูดเล่น ข้าเองก็รบั ค�ำสัง่ มาท�ำภารกิจ หากมีอะไรทีล่ ว่ งเกินไปบ้าง
ใต้เท้าก็อย่าได้ถือสาเลย..."
"มัวพูดเหลวไหลไร้สาระกับเขาอยู่ได้!" หวังซื่อเจาสีหน้าชั่วร้าย
หันไปเชิดหน้าใส่ผงิ อวี้ "หวังกงกงสัง่ การไว้ สิง่ ทีเ่ ขาต้องการ บัดนีอ้ ยูใ่ นมือ
ของเจ้ากับเติ้งอันอี๋แล้ว ล�ำบากพวกเจ้าที่ช่วยรวบรวมให้จนครบ จึง
ได้ให้พวกข้ามารับไป หวังกงกงเร่งรัดมา ดังนัน้ ไม่ตอ้ งพูดจาให้มากความ
จงรีบน�ำทั้งคุณหนูฟแ่ ู ละไข่มุกถ่านเอ๋อร์ส่งมอบให้พวกข้าเสียดีๆ!"
ผิงอวี้กระตุกมุมปาก หัวเราะหยันพลางว่า "ของก็อยู่ตรงนี้แล้ว
ดูซิว่าพวกเจ้ามีชีวิตมาแลกไปหรือไม่"
ว่าแล้วสายตาก็เป็นประกายกร้าว ผิงอวี้กระโจนขึ้นจากหลังม้า
ท่าร่างว่องไวดุจเหยี่ยว ตวัดดาบแทงใส่หลิวอี้เต๋อ กระบวนท่านี้ว่องไว
อย่างยิง่ ยวด เห็นได้ชดั ว่าเวลาเพียงไม่นานวรยุทธ์ของผิงอวีก้ ก็ า้ วหน้าขึน้
อย่างมากทีเดียว
คนอืน่ ๆ ทีเ่ หลือไม่มวั แต่ตะลึงงัน ต่างรีบชักกระบีอ่ อกจากฝักแล้ว
จัดวางก�ำลังตามทีน่ ดั หมายไว้ลว่ งหน้า ทุกคนเข้าประจ�ำที่ ตรงเข้าไปฆ่าฟัน
คนของส�ำนักบูรพาทีป่ ระดังเข้ามาจากทุกทิศทุกทาง
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123
หลิวอีเ้ ต๋อท�ำตามทีห่ วังหลิงแนะน�ำ ตลอดการเดินทางนีล้ ว้ นใช้กลยุทธ์
'ท�ำทีขงึ ขังในทีแ่ จ้งแต่ทจี่ ริงอ่อนข้อให้' กับพวกผิงอวีม้ าตลอด
ผิงอวีม้ วี ธิ กี ารจัดการทีช่ าญฉลาด หากอยากจะรวบรวมไข่มกุ ทัง้ สีช่ นิ้
อย่างราบรืน่ ตามความเห็นของหลิวอีเ้ ต๋อแล้วก็ใช่วา่ จะท�ำไม่ได้ ชัว่ คราวนี้
ไม่วา่ ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์จะอยูใ่ นมือใคร ก็ปล่อยให้ผงิ อวีเ้ ป็นคนช่วงชิงมาให้หมด
แล้วกัน
เรื่องที่ท�ำให้หลิวอี้เต๋อยินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือผิงอวี้เป็นคนแข็งกร้าว
มาตลอด ต่อให้รทู้ งั้ รูว้ า่ หวังกงกงคิดจะท�ำอะไร เขาก็จำ� ต้องใช้วธิ หี นามยอก
เอาหนามบ่ง ฮึดสู้เพื่อรับศึกครั้งนี้ เปลี่ยนให้ตนเองเป็นฝ่ายรุกแทนที่จะ
เอาแต่ตงั้ รับอย่างเดียว
ดังนั้นไม่วา่ นิกายเจิ้นหมัวที่อวิน๋ หนาน หรือนิกายเจาเยวี่ยที่จนิ หลิง
ทุกครัง้ ทีเ่ กิดเหตุขนึ้ อย่างมากหลิวอีเ้ ต๋อก็แค่เติมฟืนสักนิดโหมไฟสักหน่อย
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เท่านัน้ ส่วนมากแล้วเลือกจะเป็นเพียงผูช้ ม
นอกจากนี้เขากับหวังกงกงเห็นพ้องต้องกันนานแล้ว หากคิดจะ
พึง่ พาความสามารถของหวังซือ่ เจา การฉวยโอกาสขณะทีท่ กุ สิง่ อยูภ่ ายใต้
การจับจ้องของผิงอวีก้ ไ็ ม่ตา่ งกับคนโง่ทคี่ ดิ เพ้อฝัน ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงการแย่งชิง
ไข่มกุ ถ่านเอ๋อร์มาจากเหล่าส�ำนักต่างๆ ในยุทธภพทีห่ ลบอยูแ่ ต่ในทีล่ บั ตา
เหล่านัน้ ด้วย
ดังนัน้ ตลอดการเดินทางนีเ้ ขาจึงไม่เคยคาดหวังอะไรเลยจากหวังซือ่ เจา
เพียงขอให้หวังซือ่ เจาไม่กอ่ เรือ่ งวุน่ วายขึน้ มา คอยติดตามอยูข่ า้ งกายผิงอวี้
อย่างสงบเสงี่ยมและคอยส่งข่าวสารกับความเคลื่อนไหวของผิงอวี้เป็น
ครัง้ คราว เพียงเท่านีเ้ ขาก็ปลาบปลืม้ แทบแย่แล้ว
นี่ เป็นเหตุ ผ ลที่ ห ลิ ว อี้ เต๋อตั ด สิ น ใจอย่างฉั บ พลั น ที่ จ ะถ่ายทอด
วิชาเบญจพิษให้แก่หวังซื่อเจาเมื่ออีกฝ่ายถูกแทงที่โรงเตี๊ยมเมืองลิ่วอัน
เพราะเมือ่ ครัง้ ยังอยูใ่ นเมืองหลวง หวังกงกงก�ำชับนักหนากับเขาว่า
จะต้องใช้งานหมากทุกตัวให้คมุ้ ค่า ต้องไม่ปล่อยทิง้ เสียเปล่าเป็นอันขาด
ถ้าหวังซือ่ เจาต้องบาดเจ็บหนักจนเดินทางต่อไม่ได้กห็ มดประโยชน์
ท�ำไม่ได้แม้แต่งานรวบรวมข่าวสาร
พอถ่ายทอดวิชาเบญจพิษให้แล้ว หวังซือ่ เจาซึง่ ยังอายุนอ้ ยร่างกาย
แข็งแรง เพียงสองเดือนก็ฝกึ ฝนวิชาเบญจพิษได้ถงึ ขัน้ ทีห่ า้ เพียงพอแล้ว
ทีจ่ ะต่อกรกับชาวยุทธ์แถวหน้า
ส่วนตัวเขานั้นฝึกฝนวิชาเบญจพิษมาได้หลายปีแล้ว ด้วยวรยุทธ์
ของเขาในตอนนี้ หากทอดสายตามองไปทัว่ หล้า นอกจากจินหรูกยุ แห่ง
จินหลิง หลินจือเฉิงแห่งจูเฉิง ก็มีเพียงวรยุทธ์ของหวังกงกงเท่านั้นที่ยัง
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เหนือกว่าเขา
ดังนัน้ ด้วยความคิดอันเปีย่ มด้วยความเชือ่ มัน่ นี้ พอเห็นผิงอวีแ้ กว่งดาบ
แทงใส่ตนเองอย่างดุดันและรวดเร็ว จึงเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความรู้สึก
หวัน่ ไหวสัน่ กลัว
เขาเกือบจะลืมเรื่องที่หวังซื่อเจามาเล่าให้ฟังเมื่อสองสามวันก่อน
เสียสนิท ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใด ก�ำลังภายในของผิงอวี้จึงรุดหน้าไป
อย่างมาก อีกทัง้ ก�ำลังภายในทีอ่ กี ฝ่ายได้ฝกึ ฝนก็แตกต่างอย่างสิน้ เชิงจาก
วิชาเบญจพิษทีแ่ สนชัว่ ร้าย ไม่เพียงท่วงท่าสง่าผ่าเผย ยังดูเหมือนจะต้าน
วิชาเบญจพิษได้ดว้ ย...
คมดาบแฝงด้วยความเหี้ยมเกรียมตรงรี่เ ข้า ใส่อย่างแข็งกร้าว
ความเป็นความตายห่างเพียงเส้นกั้นบางๆ เท่านั้น
เขาไม่มีเวลาจะฟุ้งซ่านอีกแล้วจึงหัวเราะหึๆ แล้วเคลื่อนไหวร่าง
อย่างน่าประหลาด ตะแคงลงจากหลังม้า
ทางด้านคนจากจวนหย่งอันโหวก็ถูกคนของส�ำนักบูรพาล้อมไว้
เช่นกัน
ศึกสงครามเกิดอย่างกะทันหัน ตั้งแต่มณฑลจื๋อลี่ทางเหนือลงมา
ทางใต้บัดนี้ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้ว
แม้เติง้ อันอีต๋ งั้ ใจอยากจะกลับเมืองหลวงระดมคนมารับมือส�ำนักบูรพา
ทว่าเนือ่ งจากข่าวสารถูกสกัดกัน้ จึงไม่อาจส่งจดหมายออกไปได้ทนั
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก� ำ ลั ง คนในมื อ เขาเท่ า ที่ เ ห็ น จึ ง มี เ พี ย งองครั ก ษ์ ข อง
จวนหย่งอันโหวและคนของพรรคตงเจียวกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
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เขาเคยลิ้มรสชาติการใช้ชีวิตท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดมาแล้ว จึง
คุน้ เคยกับการเตรียมตัวให้พร้อมทุกย่างก้าว ไม่เคยคิดจะนัง่ รอความตาย
ดังนั้นหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ส�ำนักวั่นเหมยแล้วจึงมิได้ปกปิดเรื่องที่
ตนเองมีความเกี่ยวข้องกับนิกายเจิ้นหมัว แต่น�ำป้ายค�ำสั่งที่ชิงมาจาก
มือผู้คุมกฎซ้ายและป้ายค�ำสั่งของตนเองออกมาใช้ เรียกระดมก�ำลังพล
สาวกนิกายเจิน้ หมัวในแถบเจียงหนานทัง้ หมดได้ในชัว่ ระยะเวลาเพียงสัน้ ๆ
ให้มารวมตัวกันทีจ่ นิ หลิง
รวมกับพรรคตงเจียวและองครักษ์ของจวนหย่งอันโหว ก�ำลังพล
สามสายในมือเขามารวมอยูใ่ นทีเ่ ดียวกัน ก็นบั ได้วา่ ไม่ตกเป็นรองอีกแล้ว
เมือ่ คนของส�ำนักบูรพามาล้อมไว้ เขาก็หยิบขลุย่ สัน้ เลาหนึง่ มาวาง
ชิดปาก แล้วเป่าออกมาดังหวีดแหลมสั้นๆ พอสิ้นเสียงขลุ่ย สาวกนิกาย
เจิน้ หมัวทีซ่ มุ่ อยูร่ อบๆ ก็ทยอยกันปรากฏตัวขึน้ มาดุจหน่อไม้แทงยอดขึน้
จากเนือ้ ดิน
ด้านหลังเหล่าสาวกนิกายมีหวั งูชสู ลอน ฝูงงูสง่ เสียงขูฟ่ อ่ ๆ ไม่ขาดสาย
จ�ำนวนมหาศาลดูนา่ ครัน่ คร้ามยิง่ นัก พวกมันหลัง่ ไหลเข้ามาดุจคลืน่ ทะเล
สีดำ� มะเมือ่ ม
เดิมทีเติง้ เหวินอิง๋ นัง่ อยูใ่ นรถ หวนนึกถึงสถานการณ์ตอนได้พบกับ
ผิงอวี้ที่จุดพักม้าก่อนหน้านี้
ขณะมองผ่านม่านหมวกแพร นางเฝ้ามองเสื้อผ้าที่ผิงอวี้สวมใส่
เช้านี้ ท่าทางยามเขาพูดคุยกับผูค้ นทุกอากัปกิรยิ า เห็นสีหน้าเขาเหนือ่ ยล้า
อย่างชัดเจน
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นางย่อมรูว้ า่ ผิงอวีพ้ ยายามจะไม่หนั ไปมองฟู่หลันหยาให้มากเกินไป
ตัง้ แต่ตน้ จนบัดนี้ ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ถึงเรือ่ งนี้ ในใจนางก็รสู้ กึ หนาวเยือกขึน้ ทันที
การกระท�ำเช่นนีห้ มายความว่าอะไร นางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง มีเพียง
คนทีใ่ ส่ใจจดจ่อกับคนผูห้ นึง่ อย่างแท้จริง จึงจะพิจารณาทุกรายละเอียด
ได้อย่างรอบด้านเช่นนี้
แน่ล่ะ นางย่อมหงุดหงิดไม่พอใจ
ตอนที่อยู่เมืองหลวงนางเคยพยายามคิดหาทางสืบเรื่องส่วนตัว
ของเขา จึงได้รู้ว่ามารดาของเขาเคยจัดให้มีสาวใช้รูปงามสองนางไว้ให้
ใช้สอยในห้องหับ แต่ผา่ นไปหนึง่ ปีสองสาวใช้กย็ งั ไม่เคยได้เปิดหน้า*
ทีเ่ มืองหลวง สถานทีท่ มี่ แี ต่สงิ่ ยวนตายัว่ ใจ ผิงอวีก้ ลับแทบไม่เคย
เทีย่ วเล่นเยีย่ งหนุม่ เจ้าส�ำราญ
เพราะเหตุนี้แม้ผิงอวี้จะยังไม่ยอมตอบรับเรื่องแต่งงานกับนาง
นางก็มิได้รู้สึกร้อนใจมากเท่าเวลานี้
ความรูส้ กึ พึงพอใจอย่างลับๆ นีถ้ กู ท�ำลายจนย่อยยับเมือ่ นางได้เห็น
กับตาว่าผิงอวี้ไปซื้อเสื้อผ้าให้ฟ่ ูหลันหยาเมื่อคราวก่อน ที่แท้เขามิใช่ว่า
ไม่ยอมเข้าใกล้หญิงสาว เพียงแต่ยอมเข้าใกล้หญิงอืน่ ทีไ่ ม่ใช่นางเท่านัน้ เอง
คิดถึงตรงนี้ความริษยาอันเข้มข้นก็ท่วมท้นขึ้นมาในอก
นางจ�ำได้ว่าตอนอายุได้แปดขวบ มีครั้งหนึ่งมารดาพานางไปร่วม
งานเลีย้ งทีจ่ วนซีผงิ โหว
อากาศยามวสันต์สดใสเจิดจ้า สายลมพัดมาแผ่วเบา นางกับ
* เปิดหน้า ถือเป็นธรรมเนียมเกีย่ วกับการแต่งงานของจีน เมือ่ หญิงสาวจะแต่งงาน จะมีการให้ญาติทเี่ ป็นหญิง
ซึง่ แต่งงานแล้ว และมีชวี ติ แต่งงานทีเ่ พียบพร้อมสมบูรณ์มาช่วยแต่งหน้าแต่งผมเพือ่ เป็นสิรมิ งคล ชัว่ ชีวติ หนึง่
หญิงสาวจะ 'เปิดหน้า' เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
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พวกพี่สาวน้องสาวเล่นว่าวกันที่สวนดอกไม้ด้านหลังของจวนสกุลผิง
สวนดอกไม้ของจวนสกุลผิงทั้งกว้างใหญ่และงดงาม นางปล่อย
ว่าวรูปสาวงามขึ้นฟ้าได้สักพัก ไม่ทันระวังว่าวจึงหลุดมือ ว่าวกระดาษ
ถูกลมพัดจนไปติดอยู่บนยอดต้นไหว ผ่านไปพักหนึ่งยังหาทางเอาลงมา
ไม่ได้ ในลานบ้านด้านในก็ล้วนมีแต่พวกคุณหนู ไม่มีใครที่จะปีนต้นไม้
ขึ้นไปเก็บว่าวลงมาได้
ขณะก�ำลังตามพวกแม่เฒ่าให้ชว่ ยเอาบันไดมา ก็มหี นุม่ น้อยอายุราว
สิบสองสิบสามปีปรากฏตัวขึน้ บนยอดก�ำแพง เห็นว่าวกระดาษก็กระโดด
ตัวเบาหวิวขึน้ ไปถึงยอดไม้ หยิบว่าวลงมาให้
เพียงมองปราดเดียวนางก็นกึ ออกว่าหนุม่ น้อยรูปงามผูน้ นั้ คือผิงอวี้
จึงทั้งเก้อเขินทั้งว้าวุ่นใจขึ้นมาทันที นางยืนนิ่งอยู่กับที่ บิดผ้าเช็ดหน้า
อย่างตืน่ เต้น จ้องมองเขาเดินเข้ามาใกล้
เดิมทีคดิ ว่าเขาจะเหมือนนางทีพ่ อจะจดจ�ำกันได้วา่ เป็นคูห่ มายของ
ตนเอง ใครเลยจะรู้ เขาเพียงยิม้ ให้แล้วยืน่ ว่าวกระดาษให้แม่เฒ่าทีอ่ ยูข่ า้ งๆ
ท่าทางไม่อยากจะรัง้ รอทีเ่ ดิมให้นานกว่านี้ พอหันหลังได้กก็ ระโจนขึน้ บน
ยอดก�ำแพงอีกครัง้ เผยลักษณะท่าทีเยีย่ งเด็กหนุม่ ให้เห็น
ตอนนั้นเขาสูงกว่านางราวหนึ่งช่วงศีรษะ รอยยิ้มบนใบหน้าสดใส
เจิดจ้าเปล่งประกาย นางเหม่อมองจนหูพร่าตาลายเลยทีเดียว
ทว่าบัดนีร้ อยยิม้ ผ่อนคลายไร้กงั วลถึงเพียงนัน้ ไม่ปรากฏบนใบหน้า
ผิงอวีอ้ กี เลย ราวกับมันได้สญ
ู สลายไปแล้ว รวมทัง้ วาสนารักของนางกับเขา
ด้วย
ความเศร้าและไม่ยนิ ยอมผสมปนเปกัน หัวใจนางหม่นหมองตรมทุกข์
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ราวกับถูกบีบเค้น เมือ่ ไร้หนทาง จูๆ่ ก็เริม่ หวนนึกอย่างเคียดแค้นถึงภาพ
ยามได้พบฟู่หลันหยาเมือ่ ครูน่ ี้
นางผู้นี้ยามปรากฏกายต่อหน้าผู้คนดูบริสุทธิ์ดุจหยกเสมอมา ใคร
จะรู้ว่าเมื่ออยูล่ ับหลังผู้อื่น ฟู่หลันหยาจะใช้มารยาใดบ้างยั่วยวนผิงอวี้
ให้หลงใหล
ผิงอวี้มิใช่คนเจ้าชู้มากรัก ทั้งยังมีความเคียดแค้นต่อสกุลฟู่ ถ้า
ไม่ใช่เพราะฟู่หลันหยามีเจตนาจะยัว่ ยวน เขาจะโอนอ่อนต่อนางได้อย่างไร
ไม่แน่ว่า...ฟูห่ ลันหยาอาจพลีกายให้ผิงอวี้นานแล้วก็เป็นได้ ใครจะรู้
ความคิดเช่นนีม้ าถึงอย่างไม่ทนั ตัง้ ตัวจนนางรูส้ กึ ตืน่ ตระหนก ทว่า
พอนึกถึงความใกล้ชดิ สนิทสนมระหว่างผิงอวีก้ บั ฟูห่ ลันหยา ก็เหมือนมีอะไร
มาจุกอยูใ่ นล�ำคอ นางโศกเศร้าเสียจนหายใจหอบหนักขึน้ มา
ความริษยาแกมเคียดแค้นชัว่ ขณะหนึง่ ก็ประดังขึน้ ในห้วงความคิด
นางกัดฟันแน่น คิดอย่างเคียดแค้นว่าถ้านางแพร่งพรายเรื่องพฤติกรรม
ไม่งามของฟู่หลันหยาจนผูค้ นรูก้ นั ทัว่ ต่อให้ผงิ อวีย้ นื กรานความต้องการ
ของตนเอง แต่ซผี งิ โหวฮูหยินจะต้องไม่ยอมให้แต่งฟู่หลันหยาเข้าตระกูลแน่
เมือ่ เกิดความคิดเช่นนีข้ นึ้ มาอารมณ์รอ้ นรนกระวนกระวายของนาง
ก็สงบลงได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาด อย่างไรเสียเรื่องนี้ก็เลวร้ายเกินไป
ต่อให้นางเคียดแค้นฟู่หลันหยาเพียงไร ชัว่ ขณะนีก้ ย็ งั ยากจะตัดใจท�ำได้ลง
จ�ำได้วา่ พีร่ องเคยพูดกับพวกบ่าวประโยคหนึง่ ว่า 'ไม่ตอ้ งท�ำเสียเลย
หรือไม่กจ็ งลงมือให้เด็ดขาด' ตอนนัน้ นางแอบได้ยนิ ก็ยงั ประหลาดใจอยู่
ครามครัน เหตุใดจึงรูส้ กึ ว่านีไ่ ม่นา่ จะเป็นค�ำพูดของพีร่ องผูส้ ภุ าพอ่อนโยน
เสมอมา
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ทว่าหากตรองดูให้ดี ค�ำพูดนีก้ ด็ เู หมือนจะมีเหตุผลอยูบ่ า้ ง อาจเพราะ
นางมักลังเลอยูเ่ สมอเมือ่ ประสบเรือ่ งใดๆ ดังนัน้ จึงผิดพลาดซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า
เมือ่ อยูต่ อ่ หน้าผิงอวี้
หรือว่า...จะตัดใจลงมือให้เด็ดขาดสักครั้ง
จู่ๆ เติ้งเหวินอิ๋งก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นด้านนอก เสียงขู่ฟอ่ ๆ
ดังขึ้นไม่ขาดระยะ เสียงนั้นพาให้หวาดหวั่นอย่างไม่มีสาเหตุ
นางเป็นห่วงความปลอดภัยของพีร่ องจึงรีบเลิกม่านขึน้ แล้วมองออกไป
อย่างประหลาดใจ ใครเลยจะรู้ สิง่ ทีไ่ ด้เห็นเป็นภาพทีน่ า่ หวาดหวัน่ พรัน่ พรึง
ชนิดทีน่ างไม่เคยพบเจอมาก่อนในชีวติ
นางหวีดร้องอย่างตื่นตระหนกแล้วหมดสติแน่นิ่งไป
ฟู่หลันหยาแนบร่างติดผนังรถม้าคอยฟังเสียงต่อสูด้ งั เอ็ดอึงข้างนอก
แม้รดู้ วี า่ ผิงอวีค้ งเตรียมการไว้กอ่ นแล้วแต่กย็ งั เป็นกังวลจนไม่อาจสงบใจ
ลงได้
สิง่ ทีท่ ำ� ให้นางไม่สบายใจเป็นทีส่ ดุ ก็คอื ผ่านไปไม่นานนักท่ามกลาง
เสียงฟาดฟันอาวุธดังโช้งเช้ง นางฟังออกว่ามีเสียงฝูงงูบกุ เข้ามาจูโ่ จม นาง
ตะลึงงันไปชัว่ ขณะ ตระหนักได้ทนั ทีวา่ ผูค้ มุ กฎขวาทีป่ ลอมตัวเป็นเติง้ อันอี๋
คงใช้อาคมเรียกงูแน่
เดิมทีนางก็กลัวงูอยูแ่ ล้ว หวนนึกถึงภาพนางกับผิงอวีถ้ กู ฝูงงูไล่ลา่
เมือ่ คราวก่อนทีช่ วีถวั ก็รสู้ กึ กลัวจนนัง่ ไม่ตดิ ได้แต่รอ้ งอุทานออกมาพลาง
รีบซุกหน้ากับอ้อมอกแม่นมหลิน
ตอนนี้เองเสียงผิงอวี้ก็ดังขึ้นนอกรถ เสียงนั้นแหบพร่ากว่าปกติ
46

หนิ ง หล่ ง

ทว่ายังคงนิ่งสุขุมเช่นเคย "อย่าเปิดม่านออกมาดูเด็ดขาด"
ฟู่หลันหยาได้ยินถนัดชัดเจน แม้จะไม่กล้าลืมตาแต่หัวใจที่เต้น
ไม่เป็นส�่ำก็แทบจะหล่นวูบถึงพื้น
ผ่านไปสักพักกลิ่นยาเจือจางก็โชยลอดม่านรถเข้ามา ฟูห่ ลันหยา
เคยประสบเหตุเช่นนีม้ าเมือ่ คราวก่อน พอได้กลิน่ จึงรู้ทนั ทีวา่ เป็นก�ำมะถันแดง
ฉินหย่งร้องบอกทีด่ า้ นนอก "คุณหนูฟไู่ ม่ตอ้ งกลัว พวกข้าจัดการฝูงงู
ได้อย่างไม่ตอ้ งกังขา ไม่มที างปล่อยให้เดรัจฉานพวกนีท้ ำ� อันตรายคุณหนู"
ค�ำพูดปลอบนี้มิใช่เพียงเพื่อปลอบให้ฟ่หู ลันหยาสบายใจเท่านั้น
เพราะแต่ไหนแต่ไรมาส�ำนักฉินกับนิกายเจิ้นหมัวเป็นเหมือนอริที่ไม่อาจ
อยู่ร่วมโลก คราวก่อนผู้คุมกฎขวาปล่อยงูช่วยผู้คุมกฎซ้ายหลบหนีไปได้
ส�ำนักฉินจึงเก็บซากงูทหี่ ลงเหลือในลานเรือนตอนนัน้ มาศึกษาอย่างละเอียด
ด้วยความพยายามอย่างหนัก ระหว่างเดินทางได้เปลี่ยนส่วนผสมผงยา
ในต�ำรับเสียใหม่ ก็เพือ่ หาทางรับมือกับผูค้ มุ กฎขวา
ดังนั้นงูฝูงนี้อาจน่าหวาดผวาส�ำหรับคนของส�ำนักบูรพา ทว่ามัน
จะต้องกลัวผงยาของส�ำนักฉินแน่
ต่อสู้ฆ่าฟันกันได้พักใหญ่จนกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งในอากาศ
ได้ยินเสียงตุบๆ เหมือนของหนักร่วงลงพื้นดังเป็นพักๆ
ฟู่หลันหยาอยูแ่ ต่ในรถม้า ไม่ได้รบั รูเ้ ลยว่านัน่ คือเสียงหัวคนร่วงลง
กับพืน้ เพียงรูส้ กึ ว่าเสียงนีท้ บึ หนักชวนให้บบี หัวใจยิง่ นัก
ที่ต่างจากเมื่อก่อนก็เพราะคราวนี้ศัตรูที่อยู่ต่อหน้าคือส�ำนักบูรพา
ไม่เพียงพวกองครักษ์เสือ้ แพรของผิงอวี้ แม้แต่เหล่าชาวยุทธ์อย่างหงเจิน้ ถิง
ก็ยังฆ่าฟันอย่างบ้าคลั่ง กระหายอยากจะบั่นคอสังหารพวกขันทีที่ก่อ
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ความวุน่ วายในราชส�ำนักให้ตายไปทีละคนๆ
ถึงยามตะวันชิงพลบในที่สุดเติ้งเหวินอิ๋งก็ค่อยๆ ฟื้นคืนสติขึ้นมา
หวนนึกถึงภาพก่อนจะหมดสติก็ตกใจจนใบหน้าซีดเผือด มือที่สั่นเทา
เลิกม่านขึน้ แล้วมองออกไปข้างนอก ใครเลยจะรู้ นางไม่ได้เห็นพีร่ อง แต่กลับ
ได้เห็นทางบนเขาทีม่ แี ต่ซากศพนอนเกลือ่ นกระจัดกระจาย ส่วนมากหัวกับ
ร่างแยกจากกัน ดูแล้วน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิง่ ราวกับขุมนรกบนดิน
ไม่ไกลออกไปนักผิงอวีก้ ำ� ลังใช้ดาบฟันหัวคนผูห้ นึง่ หลุดจากบ่า เลือด
พุง่ กระฉูดขึน้ กลางอากาศราวกับหมอกโลหิต
เติ้งเหวินอิ๋งถึงกับหยุดหายใจไปชั่วขณะ โลหิตทั่วร่างราวกับแข็ง
ตามไปด้วย เห็นใบหน้าคนผู้นั้นกลมป้อมอวบขาว ดวงตายังเบิกกว้าง
ราวกับไม่ยนิ ยอม ก็คอื ขันทีหลิวอีเ้ ต๋อแห่งวังหลวงนัน่ เอง
ชุดยาวผ้าไหมสีเขียวใบไผ่ที่ดูสะอาดสะอ้านของผิงอวี้เปรอะเลือด
จนชุม่ นานแล้ว ใบหน้ามีรอยคราบเลือดเลอะไปทัว่ มือหนึง่ ถือดาบ อีกมือ
ชูศรี ษะของหลิวอีเ้ ต๋อ สีหน้าเปีย่ มด้วยไอสังหาร ท่าทางดูราวกับอสูรร้าย
เติ้งอันอี๋อยู่ทางนั้น พอเห็นเข้าก็รีบชักกระบี่ออกมาแล้วบีบให้
คนที่อยู่ตรงหน้าถอยออกไปชั่วคราว จากนั้นรีบเฆี่ยนม้าวิ่งมา ก�ำลังจะ
รีบปิดม่านให้เติ้งเหวินอิ๋งด้วยความเป็นห่วง เติ้งเหวินอิ๋งกลับหมดสติไป
อีกครั้งเสียแล้ว
ก่อนจะหมดสติไป นางได้ยินเสียงแว่วมาว่า "ผิงอวี้! หวังซื่อเจา
หนีไปแล้ว!"
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รอจนข้างนอกเงียบสงบราบคาบลง ฟูห่ ลันหยาจึงค่อยเงยหน้าขึ้น
จากอ้อมอกแม่นมหลินที่ก�ำลังอกสั่นขวัญแขวน ร่างที่เครียดเกร็งค่อยๆ
ผ่อนคลายลง ขณะยังลังเลว่าควรเลิกม่านขึน้ หรือไม่ ก็ได้ยนิ เสียงคนร้องบอก
ทีด่ า้ นนอก "พวกคนของส�ำนักบูรพา นอกจากสองสามคนทีห่ นีไปได้ทเี่ หลือ
ล้วนเป็นศพอยูท่ นี่ ี่ รวมแล้วหนึง่ ร้อยแปดศพขอรับ"
เสียงผิงอวี้ดังแว่วมา น�้ำเสียงแหบพร่าดูเหมือนจะอ่อนล้าอยู่บ้าง
เขาขานตอบเสียงเบา "ดี พวกทหารม้าลูกสมุนของถ่านปู้ขา่ นรวมแล้ว
มีห้าหมื่นนาย แบ่งทัพเป็นสี่สาย แม่ทัพสี่นายคอยบัญชาแต่ละสาย
สายหนึง่ ในนัน้ มีถา่ นปูข้ า่ นบัญชาการด้วยตนเอง โอบล้อมจูโ่ จมเมืองต้าถง
ทหารของทัพหมิงที่อยู่นอกเมืองต้าถงเห็นว่ามีหวังหลิงคอยควบคุมอยู่
จึงไม่มใี ครรีบมาช่วย บัดนีเ้ สียเมืองต้าถงให้ขา้ ศึกแล้ว อูก๋ งั ผูช้ ว่ ยแม่ทพั
ซึง่ คอยพิทกั ษ์เมืองไว้ตอ่ สูใ้ นการรบจนตายทีเ่ ชิงก�ำแพงเมืองนัน่ เอง ขุนนาง
และทหารหลายพันชีวติ ในเมืองพากันล้มตายด้วยฝีมอื ทหารม้าสวมเกราะ
ของถ่านปูข้ า่ น และก�ำลังบ่ายหน้าไปยังเมืองเซวียนฝู่ ศพพวกขันทีหนึง่ ร้อย
แปดศพนีก้ ใ็ ห้ถอื เป็นเครือ่ งสังเวยแด่ดวงวิญญาณของท่านแม่ทพั อูก๋ แ็ ล้วกัน"
รอบด้านเงียบกริบไปพักใหญ่
หัวใจฟู่หลันหยาเต้นระส�่ำ หนึ่งเพราะการสูญเสียเมืองต้าถง สอง
เพราะเหล่าทหารหาญที่ต้องพลีชีพเพื่อปกปักพิทักษ์เมืองนั้นไว้ สาม
เพราะภาพอันน่าสลดทีไ่ ด้เห็นด้านนอก
นอกจากเสียงลมราตรีพดั อูด้ งั หวีดหวิว ทัว่ ทัง้ หุบเขาก็ไร้ซงึ่ สรรพส�ำเนียง
"ใต้เท้าผิง" เสียงหงเจิ้นถิงปนสะอื้นอยู่บ้าง
จู่ๆ ก็มีคนชักกระบี่ยาวออกมาดังเช้ง ตะโกนเสียงดุดัน "หากมิได้
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สังหารไอ้โจรชั่วผู้นี้ ข้าขอไม่อยู่เป็นคน!"
เป็นเสียงหลี่โยวนั่นเอง
ทุกคนพากันขานรับเสียงดังสนั่น "ฆ่า!"
เสียงล้อรถม้าบดถนนดังกุบกับอย่างไม่ทันตั้งตัว ร่างฟู่หลันหยา
เอนวูบไปด้านหลังเกือบจะล้ม ต้องจับมือแม่นมหลินประคองตัวไว้ พอ
เลิกม่านรถขึน้ ดู สายลมราตรีหนาวสะท้าน ฟ้าด�ำมืดไปหมดตัง้ แต่เมือ่ ใด
ก็ไม่รู้ รถม้าก�ำลังแล่นไปท่ามกลางความมืดมิดแห่งรัตติกาลรวดเร็ว
ดุจเหินบินมุ่งสู่จุดหมายสุดท้าย ไม่หยุดพักแม้เพียงชั่วอึดใจ
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124
เดินทางไปได้สักพักฟู่หลันหยาก็กอดแม่นมหลิน สีหน้าง่วงงุน
รถม้าแล่นโขยกเขยกไปมาไม่หยุด นางรูส้ กึ เหน็ดเหนือ่ ยมาก ในทีส่ ดุ
ก็ผล็อยหลับไปในอ้อมอกแม่นมหลิน ไม่รวู้ า่ หลับไปนานเท่าใด พอตืน่ ขึน้
อีกครัง้ นางงุนงงจนแยกไม่ออกว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน รถม้ายังคง
วิง่ ไปไม่หยุด
ในห่อสัมภาระมีทงั้ อาหารแห้งและน�ำ้ ทีพ่ อกินให้อมิ่ ท้อง สองนายบ่าว
หิวแล้วจึงกิน กินแล้วก็นอน นอกจากหยุดพักให้คลายเหนือ่ ยระหว่างทาง
เป็นครัง้ คราวแล้ว ตลอดทางล้วนไม่ได้แวะพักทีใ่ ดเลย
พอถึงยามย�ำ่ ค�ำ่ ของวันทีส่ บิ รถม้ายังคงไม่หยุดวิง่ ฟู่หลันหยานึกสงสัย
การเดินทางจากชังโจวถึงเซวียนฝู่ไม่นา่ จะต้องใช้เวลาเดินทางนานถึงเพียงนี้
ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงว่าพวกเขาใช้วธิ เี ดินทางทัง้ วันทัง้ คืนเช่นนีด้ ว้ ย
หรือว่าช่วงใกล้นี้เกิดเหตุผิดพลาดอันใดขึ้น
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ตอนนีเ้ องนางก็ได้ยนิ เสียงแปลกๆ ดังขึน้ ด้านนอก เหมือนเสียงฝีเท้า
คนนับร้อยนับพันเดินเป็นระเบียบอย่างพร้อมเพรียงใกล้เข้ามาเรือ่ ยๆ ฟังแล้ว
เปีย่ มด้วยพลังอันน่าครัน่ คร้ามยิง่
รถม้าหยุดลงเวลานี้นี่เอง
นางกับแม่นมหลินได้ยินแล้วตื่นตระหนกจนขวัญกระเจิง หันมา
มองหน้ากันอย่างประหลาดใจ อดไม่ไหวต้องเลิกม่านขึ้นมองออกไป
ด้านนอก ก็เห็นถนนด้านหลังมีคนกลุม่ ใหญ่ดดู ำ� ทะมึนไปหมด คะเนแล้ว
น่าจะมากันหลายพันคน เนือ่ งจากฟ้ามืดแล้ว มองออกไปจึงดูราวกับมังกร
ตัวใหญ่บดิ ล�ำตัวคดเคีย้ วไปมา
นางตกตะลึง หรือว่านีค่ อื ทัพเคลือ่ นทีเ่ ร็วทีม่ งุ่ หน้ามารวมพลทีเ่ ซวียนฝู่
พอมองออกไปอีกครัง้ ยังก�ำแพงเมืองทีเ่ ห็นอยูล่ บิ ๆ พยายามเพ่งมอง
สักพัก จึงได้รวู้ า่ ทีแ่ ท้พวกนางยังไม่ได้มงุ่ ไปเซวียนฝู่เลย แต่มาทีห่ ยางเหอ
ต่างหาก
ดูจากทิศทางการเคลือ่ นพลแล้ว เป็นไปได้มากว่าเป็นกองก�ำลังส�ำรอง
ทีถ่ กู เรียกระดมพลมาจากท้องทีใ่ ดท้องทีห่ นึง่
แม่ทัพผู้บัญชาการเป็นบุรุษอายุราวสามสิบ สีหน้าดูเป็นกังวล
พอมาถึงตรงหน้าก็ตรงเข้ามาค�ำนับผิงอวี้ซึ่งลงจากหลังม้านานแล้ว
"ได้รับหมายเรียกด่วน พวกข้าก็เร่งเดินทัพตลอดทั้งคืน ตอนนี้เท่าที่ข้ารู้
ต้าถงกับไหวไหลตกอยูใ่ นมือข้าศึกแล้ว ฝ่าบาทกับขุนนางใหญ่ในราชส�ำนัก
ล้วนถูกล้อมไว้ทเี่ ซวียนฝู่ ไม่รเู้ ลยว่าถูม่ พู่ ู่ เทียนเจิน้ กับหยางเหอเป็นอย่างไร
บ้าง"
ฟู่หลันหยาได้ยนิ เสียงเดินทัพอันเร่งรีบก็ใจเต้นระส�ำ่ รีบตัง้ สติคอยฟัง
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คนผูน้ นั้ พูด จูๆ่ ก็จบั สังเกตได้วา่ มีสายตาวาวโรจน์จอ้ งมองมาจึงหันไปมอง
ก็สบตากับหญิงสาวผูห้ นึง่ เข้าพอดี
นางตะลึงงันไปครูห่ นึง่ แล้วจึงค่อยพบว่าด้านหลังแม่ทพั ผูน้ นั้ ยังมี
คนขี่ม้าอยู่สองสามคน นอกจากเฉินเอ่อร์เซิงกับหลินเหวยอันแล้ว ยังมี
องครักษ์ลบั หญิงทีแ่ ต่งกายเป็นชายผูน้ นั้ รวมอยูด่ ว้ ย
นางตระหนักได้ทนั ทีวา่ บัดนีผ้ งิ อวีไ้ ม่ได้มผี ใู้ ต้บงั คับบัญชาให้เรียกใช้
มากนัก เขาแทบจะเรียกทุกคนมาใช้งานหมดแล้ว แต่เมื่อหลายวันก่อน
ตอนทีต่ อ่ สูก้ บั ส�ำนักบูรพากลับไม่เห็นวีแ่ ววของเฉินเอ่อร์เซิงกับพวก เดิมที
นางยังนึกสงสัย ที่แท้พวกเขาก็รับค�ำสั่งผิงอวี้เดินทางไปส่งจดหมายยัง
อีกสถานทีห่ นึง่ นัน่ เอง
พอหญิงสาวผู้นั้นเห็นฟู่หลันหยาหันไปมอง ตอนแรกนางยิ้มให้
อย่างมีไมตรี จากนัน้ จึงเคลือ่ นสายตาไปยังด้านหลังของแม่ทพั ผูน้ นั้
เวลานีเ้ องผิงอวีก้ ระซิบอะไรบางอย่างกับท่านแม่ทพั เสียงนัน้ เบามาก
จนได้ยนิ ไม่ชดั
ผ่านไปสักพักจึงค่อยหันไปพูดกับหงเจิ้นถิงและคนอื่นๆ ว่า "ทาง
ข้างหน้ามีอปุ สรรคมาก ต่อให้พวกเราเดินทางต่อทัง้ คืน คืนนีก้ ย็ งั ไม่อาจ
อ้อมผ่านด่านจวียงไปได้ ท�ำได้เพียงหยุดพักที่นี่คืนหนึ่งก่อน ประมุขหง
ประมุขฉิน เจ้าส�ำนักฉิน เจ้าส�ำนักหลี่ พวกท่านสั่งให้บรรดาศิษย์ส�ำนัก
ตัง้ กระโจมทีพ่ กั จะดีกว่า"
พวกเขาพากันขานรับแล้วแยกย้ายออกไปจัดการ
ผิงอวีจ้ งึ ค่อยหันไปพูดกับแม่ทพั ผูน้ นั้ "แม่ทพั หรง เชิญตามข้ามา"
ฟู่หลันหยาเห็นผิงอวี้จะหยุดพักที่นี่ก็ประหลาดใจอย่างบอกไม่ถูก
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หรือว่าผิงอวีไ้ ม่คดิ จะเร่งรีบเดินทางไปช่วยทีเ่ ซวียนฝู่ แต่จะอ้อมด่านจวียง
แล้วบุกฝ่าแนวรบโดยตรง มุ่งไปยังเหมิงกู่แทน
หากเป็นเช่นนี้จริงกองก�ำลังส�ำรองเพียงไม่กี่พันนาย...นี่หรือจะพอ
ต้านทานกองทัพหว่าล่าที่อาจพบโดยบังเอิญระหว่างทางเมื่อใดก็ได้...
นางรูว้ า่ แม้ผงิ อวีจ้ ะรุกรบเก่งแต่กม็ ใิ ช่คนทีบ่ มุ่ บ่ามหุนหันพลันแล่น
การทีเ่ ขาตัดสินใจท�ำเช่นนี้ สาเหตุจะต้องเป็นเพราะนีเ่ ป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� ต้องท�ำ
อย่างไม่เต็มใจแน่
ขณะที่ยังนึกสงสัย หลี่หมินก็เดินมาหาแล้วว่า "คุณหนูฟ่ ู เชิญ
ลงจากรถขอรับ คืนนี้พวกเราจะพักที่นี่ชั่วคราว"
ฟู่หลันหยารีบขานตอบแล้วลงจากรถม้าพร้อมกับแม่นมหลิน
สถานที่แห่งนี้มีแต่ทรายและลมพัดแรง แม้จะมีม่านหมวกแพร
ช่วยอ�ำพรางสายตา แต่ตอนที่ลงจากรถม้า ฟู่หลันหยาไม่ทันระวังจึงถูก
ลมพัดทรายเข้าตาจนตาพร่า
นางขยี้ตาอยู่นานก็ไม่หายพร่า
แม่นมหลินเห็นดังนัน้ ก็รอ้ นใจยิง่ รีบเลิกม่านหมวกแพรให้แล้วเป่าผง
ในตาให้ฟ่หู ลันหยา ใครเลยจะรู้ ดวงตาที่ถูกทรายพัดเข้ากลับยิ่งน�้ำตา
ไหลพราก แม่นมหลินจ�ำต้องหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดให้นางอย่างระมัดระวัง
ตอนทีส่ องนายบ่าวพากันหยุดเดิน ก็มสี ายตาหลายคูท่ แี่ ฝงเจตนา
คลุมเครือเพ่งมองมาจากรอบด้าน
ฟู่หลันหยาปล่อยให้แม่นมหลินช่วยจัดการเช็ดตาให้สกั พัก แต่กร็ ดู้ วี า่
ทีแ่ ห่งนีม้ ภี ยั เกรงว่ามัวชักช้านานไปจะท�ำให้ผงิ อวีเ้ สียการได้ จ�ำต้องดึงมือ
แม่นมหลินออกจากใบหน้าแล้วส่ายหน้า "ข้าไม่เป็นไรแล้ว" นางฝืนเจ็บตา
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แล้วเดินตามหลังหลีห่ มินมุง่ เข้าไปในป่าลึก
แม้วา่ ทรายจะท�ำให้ตาข้างขวาของฟู่หลันหยาพร่ามัว แต่นางยังใช้
ตาข้างซ้ายมองสิง่ ต่างๆ ได้อยู่
นางจับแขนแม่นมหลินประคองตัวเดินไปพลางใส่ใจมองดูสองข้างทาง
ก็เห็นว่าทัพของแม่ทัพหรงผู้นั้นตั้งค่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งกระสอบบรรจุ
หินจุดไฟ รวมทัง้ ผ้าสักหลาดปูรองนอน ล้วนจัดวางเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่ยงุ่ เหยิงสับสน
นางมองดูพลางแอบพยักหน้านับถือ
เดินไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ผ่านจุดตั้งค่ายพักของคนส�ำนักฉินกับ
ส�ำนักสิงอี้ นางเห็นลู่จื่อเชียนกับหงเจิ้นถิงเดินออกมาจากกระโจมพอดี
ทัง้ สองเดินเคียงกันออกไปอีกทางหนึง่ ดูเหมือนมีเรือ่ งจะหารือกัน
กระโจมขององครักษ์เสื้อแพรมียี่สิบกว่าหลัง ตั้งอยู่ในเขตป่าลึก
เดินไปจนสุดทางก็เป็นทีพ่ กั ของผิงอวี้ เดินอ้อมกระโจมหลังนีไ้ ปแล้ว
เลีย้ วซ้ายอีกครัง้ ก็เห็นกระโจมหลังหนึง่ ตัง้ อยูร่ ะหว่างหินผาก้อนใหญ่สองก้อน
พอดี เป็นทีพ่ กั ของฟู่หลันหยากับแม่นมหลินในคืนนี้
ลมในเขตป่าพัดแรง การพ�ำนักในสถานที่เช่นนี้พอตกค�่ำแล้วย่อม
ยากจะรับรองว่าจะไม่หนาวสะท้าน แต่เพราะสองข้างของกระโจมหลังนี้
มีหินผาเป็นเครื่องก�ำบัง จึงใช้หลบลมหนาวได้และยังอยู่ในซอกหลืบ
ที่ช่วยก�ำบังได้เป็นอย่างดี
พอเข้ากระโจมแล้วสิง่ ต่างๆ เช่นผ้าสักหลาดปูรองนอนก็ปลู าดไว้ให้
แล้ว ดูจากความหนาน่าจะปูไว้หลายชัน้ เลยทีเดียว
นอกจากนีท้ พี่ นื้ กระโจมยังจุดตะเกียงน�ำ้ มันวางไว้ดวงหนึง่ ส่องจน
55

รั ต ติ ก าลซ่ อ นกล 4

กระโจมหลังน้อยดูสว่างไสว
พอเข้ามาแล้วฟูห่ ลันหยาก็จบั แขนแม่นมหลิน นัง่ ลงบนผ้าปูผนื นัน้
แม่นมหลินเห็นฟูห่ ลันหยาดูเหมือนยังเคืองตา จึงถือโอกาสทีห่ ลีห่ มิน
ยังไม่ออกไปหารือกับเขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม "คุณหนูถูกทรายพัดเข้าตา
จนตาพร่า ใต้เท้าหลีพ่ อจะน�ำน�ำ้ สะอาดมาให้สกั หน่อยได้หรือไม่ บ่าวจะได้
ช่วยล้างตาให้คุณหนู"
หลี่หมินขานรับอย่างไม่เกี่ยงงอน ยังบอกด้วยว่า "ในป่ามีล�ำธาร
สายหนึง่ ดูเหมือนจะไหลลงมาจากยอดเขา น�ำ้ ใสจนเห็นก้นล�ำธาร อีกสักครู่
ข้าจะสัง่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาตักมาให้สกั สองสามถัง นอกจากล้างตาแล้ว
แม่นมกับคุณหนูฟกู่ อ็ าบน�ำ้ เสียเลย ใต้เท้าผิงก�ำชับไว้แล้ว เร่งเดินทางมา
สิบกว่าวัน ทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมาก มาถึงเชิงด่านจวียงได้แล้ว คืนนี้
ก็พกั ผ่อนให้สบายสักคืน รอให้หายเหนือ่ ยสดชืน่ ดีแล้วพรุง่ นีค้ อ่ ยคิดหาทาง
อ้อมแนวป้องกันของถ่านปู้ข่านเข้าไปในเขตแดนหยวนเหนือ"
ฟู่หลันหยาก�ำลังเช็ดตาด้วยผ้าเช็ดหน้า ได้ยนิ เขาบอกเช่นนีก้ ช็ ะงักไป
ครู่หนึ่ง ที่แท้นางก็เดาถูก ผิงอวี้ล้มเลิกแผนที่จะเดินทางไปบรรจบทัพ
ทีเ่ ซวียนฝู่ แต่เดินทางมุง่ ขึน้ หยวนเหนือ ตรงเข้าไปบุกรังเก่าของหวังหลิง
เสียเลย
เห็นท่าทางหลี่หมินเหมือนจะไม่ปิดบังเรื่องแผนการเดินทัพ นาง
ก็อดจะถามขึ้นมาไม่ได้ "ไม่ทราบว่าตอนนี้ฝา่ บาทกับขุนนางส�ำคัญของ
ราชส�ำนักทัง้ หมดอยูท่ ใี่ ด เซวียนฝู่กำ� ลังคับขัน หรือว่าจะถูกล้อมเสียแล้ว"
สีหน้าหลีห่ มินดูเป็นกังวลขึน้ มาอย่างฉับพลัน เขารูด้ วี า่ ฟู่หลันหยา
มีความรู้มาก มิใช่คนด้อยปัญญาไม่รู้เรื่องรู้ราว จึงถอนหายใจแล้วว่า
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"เซวียนฝู่ถูกข้าศึกยึดได้แล้ว บัดนี้ฝา่ บาทกับทัพที่ตามเสด็จต้องถอยร่น
มาที่ถู่มู่พู่..."
ขนอ่อนที่ท้ายทอยฟู่หลันหยาถึงกับลุกชัน เมืองเซวียนฝู่คือแนว
ป้องกันหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการป้องกันทหารม้าสวมเกราะของถ่านปูข้ า่ น
ไม่ให้บกุ ลงใต้ หากแม้แต่เซวียนฝู่ยงั เสียให้แก่ขา้ ศึกไปแล้ว ความหมายนี้
แม้ไม่พูดออกมาก็เข้าใจได้
นางจ้องมองหลีห่ มินท่าทางเหมือนเป็นใบ้ ถึงกับไม่รจู้ ะพูดอย่างไรดี
ไปชัว่ ครูห่ นึง่
หลีห่ มินเล่าต่อด้วยความขุน่ แค้น "หลังจากถ่านปูข้ า่ นโจมตีตา้ ถงแล้ว
ก็บรรจบทัพกับไซ่คานอ๋อง แม่ทพั ใต้บญ
ั ชาการ แล้วหันไปโจมตีเซวียนฝู่
ก่อนหน้านัน้ มีขนุ นางใหญ่ของราชส�ำนักทูลเตือนให้ฝา่ บาทถอยทัพไปยัง
ด่านจวียงก่อนชั่วคราว หวังหลิงกลับยืนกรานให้ต้านข้าศึกอยู่ที่เซวียนฝู่
ภายหลังถ่านปูข้ า่ นแสร้งท�ำเป็นยอมแพ้แล้วถอยร่นขึน้ เหนือไป หวังหลิงจึง
สัง่ ให้ทพั เราบุกไล่ตาม ฝ่าบาทจึงมีพระราชโองการเป็นพิเศษให้ทา่ นบุตรเขย
เซวียหยวนรับผิดชอบจัดทัพไล่ตาม
ใครเลยจะรู้ เนือ่ งจากหวังหลิงกับถ่านปูข้ า่ นประสานกันทัง้ ภายนอก
ภายใน ท�ำให้แม่ทพั เซวียถูกโอบล้อมจูโ่ จม ไม่ทนั ระวังจึงถูกข้าศึกทีซ่ มุ่ รออยู่
เล่นงาน เสียก�ำลังไพร่พลไปถึงหมืน่ นาย แม่ทพั เซวียเองก็ประสบเคราะห์
ไปด้วย ต้องพลีชพี ในสมรภูมชิ ายแดน ตอนนีเ้ ซวียนฝูต่ กเป็นของข้าศึกแล้ว
ก�ำลังพลทีเ่ หลือเร่งเดินทางตลอดคืนคุม้ กันฝ่าบาทถอยร่นไปถึงถูม่ พู่ อู่ ย่าง
ตืน่ ตระหนก บัดนีถ้ มู่ พู่ ถู่ กู ทัพใหญ่หลายหมืน่ ของถ่านปูข้ า่ นกับไซ่คานอ๋อง
ล้อมไว้สามวันเต็มๆ ในป้อม ขาดทัง้ น�ำ้ และอาหาร ไม่รเู้ ลยว่าฝ่าบาทกับ
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พวกขุนนางจะต้านทานอยูไ่ ด้อกี นานเพียงใด หากวันใดป้อมถูกตีแตก...
คงยากจะรับรองได้วา่ ฝ่าบาทจะไม่ตกอยูใ่ นเงือ้ มมือถ่านปูข้ า่ น"
คราวนี้แม้แต่แม่นมหลินก็ยังมือเท้าเย็นเฉียบ ถ้าฝ่าบาทตกอยู่ใน
เงื้อมมือพวกต๋าจื่อ ภัยพิบัติถึงขั้นสิ้นแผ่นดินก็คงอยู่ไม่ไกลแล้ว
ทั้งสามพากันนิ่งเงียบ
ไม่ชา้ หลีห่ มินก็กลืนน�ำ้ ลายจนลูกกระเดือกขยับขึน้ ลง เงยหน้ามอง
ฟูห่ ลันหยา เห็นดวงตาข้างขวาของนางแดงก�ำ่ ยังมีนำ�้ ตาเอ่อคลอ ก็ฝนื ยิม้ ให้
แล้วบอกว่า "ประเดีย๋ วข้าจะไปสัง่ ให้คนตักน�ำ้ มาให้"
พอเขาออกมาแล้วก�ำลังจะไปสัง่ การ ใครเลยจะรู้ เฉินเอ่อร์เซิงทีย่ นื อยู่
ไม่ไกลก็มาเรียกเขา "ใต้เท้าผิงเรียกเจ้า"
หลี่หมินจึงขานตอบ
พอเข้าไปในกระโจมของผิงอวี้ ก็เห็นผิงอวี้ที่เปลือยร่างท่อนบน
ก�ำลังโยนผ้าเช็ดตัวในมือกลับลงไปในอ่างล้างหน้า แผ่นหลังยังหมาดน�ำ้
ต้องแสงตะเกียงราวกับประกายดาว
เห็นหลี่หมินกับเฉินเอ่อร์เซิงเข้ามา ผิงอวี้ก็หยิบผ้าเช็ดตัวสะอาด
อีกผืนหนึ่งมาเช็ดหลังไหล่ จากนั้นหยิบเสื้อผ้าสะอาดบนพื้นขึ้นมาสวม
คาดสายผูกเสือ้ ด้านหน้าแล้วพูดขึน้ ด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบโดยไม่หนั หน้ามา
"เจ้าไปหาแม่ทัพหรง ถามหายาล้างตาส�ำหรับรักษาอาการทรายเข้าตา
เขาประจ�ำการแถบทะเลทราย ยามออกลาดตระเวนย่อมต้องประสบเหตุ
พายุทรายอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง จะต้องมียาใช้รกั ษาอาการเคืองตาแน่"
หลี่หมินถึงกับตะลึงงัน
ตอนทีค่ ณ
ุ หนูฟ่ลู งจากรถม้าเมือ่ ครูน่ ี้ เห็นอยูช่ ดั ๆ ว่าพีใ่ หญ่ผงิ หารือ
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กับท่านแม่ทัพหรงอยู่ในป่า ไม่เห็นว่าเขาจะเหลือบมองมาทางคุณหนูฟู่
เลยสักแวบเดียว หรือว่าพี่ใหญ่ผิงจะมีตาหลังงอกออกมาตรงท้ายทอย
จึงได้รวู้ า่ คุณหนูฟ่ตู าพร่าเพราะทรายเข้าตา
เขาเป็นพวกหัวช้า แต่พอได้ร่วมเดินทางครั้งนี้ก็มองออกแต่แรก
แล้วว่าพี่ใหญ่ผิงปฏิบัติต่อคุณหนูฟ่อู ย่างไม่ธรรมดา
ด้วยเหตุนี้จึงนิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วขานรับ "ขอรับ ข้าน้อยจะไปหา
แม่ทัพหรงเดี๋ยวนี้"
เฉินเอ่อร์เซิงเม้มปากเล็กน้อย แล้วเดินตามหลีห่ มินออกไปนอกกระโจม
โดยไม่พดู ไม่จา
ตอนที่ทั้งสองคนเดินไปถึงหน้ากระโจมของแม่ทัพหรง เยี่ยเจินเจิน
ทีม่ กั แต่งกายเป็นชายก็เดินออกมาจากป่าพอดี พอเห็นทัง้ สอง เยีย่ เจินเจิน
ก็สง่ ยิม้ ให้อย่างอ่อนหวาน "พีใ่ หญ่หลี่ พีใ่ หญ่เฉิน พวกท่านจะไปท�ำอะไร
หรือ"
เฉินเอ่อร์เซิงเพียงแค่เหลือบมอง แต่ไม่พูดอะไร
หลี่หมินเหลือบมองมา ยิ้มให้แล้วว่า "หิวแล้ว จะไปหาอะไรกิน
เสียหน่อย"
ว่าแล้วก็พยักหน้า จากนั้นเดินผ่านหน้าเยี่ยเจินเจินจากไป
เยีย่ เจินเจินยืนอยูท่ เี่ ดิม มองดูเงาร่างด้านหลังของทัง้ สองอยูส่ กั ครู่
ท่าทางเหมือนก�ำลังครุน่ คิดอะไรบางอย่าง พอหันหน้ากลับมาเดินเงียบๆ
ตรงไปได้สักระยะ พอเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ข้างหน้าเป็นกระโจมของผิงอวี้
จุดที่กระโจมตั้งก็อยู่ใกล้ๆ กระโจมที่แอบอยู่ด้านหลังหลืบหินผาพอดี...
เป็นกระโจมของฟู่หลันหยากับบ่าว
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นางเห็นแสงรางๆ ส่องลอดออกมาจากม่านประตูกระโจม จึงรู้ว่า
ผิงอวี้ก�ำลังอยู่ในกระโจม และบังเอิญเหลือเกินที่รอบด้านไร้ผู้คน
หัวใจเยี่ยเจินเจินเต้นรัว ค่อยๆ ผ่อนฝีเท้าลง นิ่งงันขณะจ้องมอง
ม่านประตูกระโจม ขณะยังลังเลไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไรดี จูๆ่ ก็หวนนึกถึงสีหน้า
ท่าทางดุดนั และถ้อยค�ำร้ายกาจของเขาในวันนัน้ ขึน้ มาได้ จึงกัดฟันแน่น
แล้วบ่ายหน้าไปยังกระโจมของตนเอง
ฟู่หลันหยากินอาหารแห้งกับแม่นมหลินเรียบร้อยแล้วก็ดมื่ น�ำ้ หันมอง
ซ้ายขวาไม่มอี ะไรให้ทำ� จึงเอาผ้าเช็ดหน้ามาปิดดวงตาไว้ รอให้หลีห่ มินน�ำน�ำ้
มาให้ จะได้เช็ดตัวผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้าสะอาดแล้วเข้านอน
ใครเลยจะรู้ ผ่านไปสักพักหลีห่ มินก็ยกน�ำ้ มาให้ทปี่ ระตูกระโจม ทว่า
แม่นมหลินยังไม่ทนั ลุกขึน้ ยืนก็ลม้ หน้าคว�ำ่ ลงไปทีผ่ า้ สักหลาดบนพืน้ แล้ว
ผล็อยหลับไป
ฟู่หลันหยาตกใจจนสะดุ้งโหยง เนื่องจากเคยพบเห็นเรื่องเช่นนี้
เมื่อคราวก่อน จึงมิได้ตกอกตกใจอยู่นานนัก นางเข้าไปใกล้แล้วเขย่า
หัวไหล่แม่นมหลินเบาๆ พลางกระซิบเรียก "แม่นม แม่นม"
พอเห็นว่าเรียกไม่ตนื่ ก็จนปัญญา จ�ำต้องหาผ้ามาห่มให้แม่นมหลิน
กันความหนาว
ผ่านไปสักครูก่ ม็ เี สียงฝีเท้าแว่วมาจากด้านนอก พอม่านถูกเลิกขึน้
ผิงอวีก้ ลับเป็นคนยกถังน�ำ้ เข้ามาให้ดว้ ยตนเอง
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125
ผิงอวีว้ างถังน�ำ้ ใบนัน้ ไว้หน้าม่านประตูกระโจม เหลือบมองแม่นมหลิน
ทีก่ ำ� ลังกรนสนัน่ ไม่สนใจสายตาฟู่หลันหยาทีม่ องมาอย่างประหลาดใจแล้ว
เดินไปหาตรงหน้า ย่อเข่าลงจับไหล่ของนางไว้ ก้มลงมองอย่างเพ่งพินิจ
"ยังเจ็บอยูห่ รือ"
ฟู่หลันหยากะพริบตาแล้วจ้องมองเขาเงียบๆ
เขามาหานางย่อมรู้สึกยินดีอย่างบอกไม่ถูก แต่ตัวเขารับปากกับ
นางเป็นมั่นเหมาะไว้แล้วตั้งแต่ตอนอยู่ที่ชังโจว ว่าจะไม่แอบเล่นงาน
แม่นมหลินอีก ไม่คิดเลย คืนนี้เขาจะเอาลูกไม้เก่ามาใช้อีกครั้ง
แม้จะบอกว่ายาตัวนีอ้ อกฤทธิเ์ ร็วและหมดฤทธิไ์ ด้เร็ว ไม่เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย แต่พอนึกถึงว่าเขาท�ำให้แม่นมหลินต้องสลบเหมือดไม่รเู้ รือ่ งรูร้ าว
อีกแล้วก็อดจะรูส้ กึ ขัดใจไม่ได้ จึงเม้มปากไม่พดู
ผิงอวีย้ อ่ มรูว้ า่ นางขัดใจด้วยเรือ่ งใด แต่แสร้งท�ำเป็นไม่รู้ เขาค่อยๆ
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จับมือข้างทีก่ มุ ดวงตาของนางลงแล้วเพ่งดูดวงตาข้างทีย่ งั แดงก�ำ่ อย่างจริงจัง
จากนัน้ หยิบของสิง่ หนึง่ ออกมาจากชายแขนเสือ้ ก้มลงมองพลางว่า "ทราย
เข้าตาเจ้าแล้ว จะประมาทไม่ได้เชียว นอนลงก่อน ข้าจะล้างตาให้"
เพราะทนเคืองตามาสักพักแล้ว ฟู่หลันหยาจึงมีท่าทีอ่อนลง นาง
ใจอ่อนแล้ว เหลือบมองเขาทีหนึง่ สักพักก็ขานรับด้วยท่าทางกระเง้ากระงอด
"อืม"
ใจผิงอวี้ก็พลันอ่อนโยนลงด้วย
เขารู้ดีว่าที่ผ่านมาฟู่หลันหยามักท�ำตัวเข้มแข็งเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น
มีเพียงอยูต่ อ่ หน้าเขาเท่านัน้ ทีน่ างมักจะเผยให้เห็นอาการแง่งอนเอาแต่ใจตน
อย่างไม่รตู้ วั เห็นริมฝีปากงามเม้มน้อยๆ ก็รวู้ า่ นางคงไม่ยอมปล่อยเรือ่ งที่
แม่นมหลินถูกเล่นงานให้ผ่านไปง่ายๆ ในใจเขาก็รู้สึกขบขัน น�้ำเสียงจึง
อ่อนโยนลงหลายส่วน "ยาจะท�ำให้แสบตาอยูบ่ า้ ง จ�ำไว้วา่ อย่ากะพริบตา"
ว่าแล้วก็จับไหล่นางทั้งสองข้างจะประคองให้นอนลง
ฟู่หลันหยารีบเอามือดันอกเขาไว้ ท่าทางเช่นนีไ้ ม่งาม ถ้าแม่นมหลิน
เห็นเข้าจะน่าอายสักเพียงใด
นางอดรูส้ กึ ว้าวุน่ ใจขึน้ มาไม่ได้ หันไปมองแม่นมหลินทีก่ ำ� ลังหลับปุย๋
เห็นอีกฝ่ายยังกรนไม่หยุด ชั่วครู่นี้คงยังไม่ตื่นขึ้นมา จึงถอนหายใจเบาๆ
อย่างโล่งอก อีกอย่างนางแสบตามากจริงๆ จ�ำต้องให้เขาประคองลงนอน
ทัง้ สองไม่ได้อยูก่ นั ตามล�ำพังสิบกว่าวันแล้ว นางเอนลงนอนกับหมอน
อดมองดูเขาเงียบๆ ไม่ได้ จึงค่อยพบว่าเรียวคิว้ เข้มคมดูหมาดน�ำ้ เหมือน
เพิ่งซับน�้ำออกไปจากใบหน้า เสื้อตัวในขาวสะอาดสะอ้านเผยออกมา
ตรงคอเสื้อของชุดยาวสีฟ้าสด เห็นได้ชัดว่าเพิ่งผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ามา
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จ้องมองดวงตาคู่นั้นที่ดูด�ำขลับเป็นพิเศษใต้แสงตะเกียงอยู่สักครู่
นางก็เพิง่ จะรูต้ วั ว่าตนเองคิดถึงเขามากกว่าทีเ่ คยคิดไว้มากนัก
เห็นเขาโน้มร่างเข้ามาหา นางคิดว่ายาหยอดตานี้น่าจะแสบมาก
ร่างก็เกร็งขึน้ รีบหลับตาข้างทีท่ รายเข้าทันควัน
ผิงอวีร้ แู้ ต่แรกแล้วว่านางจะกะพริบตาเบีย่ งหลบ ก่อนนางจะหลับตา
ทัน เขาก็รบี ยืน่ มือออกไปจับหนังตาไว้อย่างว่องไว มืออีกข้างรีบเอาขวดยา
ขยับเข้าหาอย่างคล่องแคล่วแล้วหยดลงไปอย่างไม่ลงั เล
ยาเย็นวาบไหลจากท่อน�้ำตาเข้าไปในช่องจมูก นางรู้สึกขมคอ
แทบแย่
ฟู่หลันหยาทนอยูเ่ งียบๆ สักพัก ในทีส่ ดุ ก็ทนไม่ไหว ผลักแขนผิงอวี้
เบาๆ พลางกัดฟันเร่ง "เสร็จแล้วหรือไม่"
ผิงอวี้ก�ำลังล้างตาให้นางอย่างจดจ่อ ได้ยินดังนั้นจู่ๆ ก็หวนนึกถึง
ภาพรัญจวนใจที่ส�ำนักวั่นเหมย ตอนที่นางถูกเขาทรมาทรกรรมอย่าง
ไร้หนทางจะต่อต้านก็ท�ำเสียงสั่นคอยเร่งเร้าเขาเช่นนี้
ใบหูผิงอวี้แดงซ่านทันที รีบกระแอมแล้วท�ำเสียงขรึม "เสร็จแล้ว"
ล้างตาได้สกั พักแล้วจึงถาม "หยาหยา เจ้าลืมตาสักหน่อย จะดูวา่
ในนัน้ ยังมีทรายตกค้างอยูห่ รือไม่"
ฟูห่ ลันหยาถูกยาหยดจนแสบไปหมดแทบจะหยุดหายใจ รออยูน่ าน
กว่าจะบรรเทา นางถอนหายใจแล้วลืมตาขึ้น แม้ยังรู้สึกเคืองตาอยู่บ้าง
แต่ไม่ได้เจ็บมากเหมือนเมือ่ ครูน่ อี้ กี แล้ว
นางลืมตาอยูส่ ักพักก็ยกมือขึ้นมา เอาผ้าเช็ดหน้าที่ถือไว้เช็ดยา
ทีล่ น้ ออกมาตรงหางตา แล้วกะพริบตาอีก ค่อยๆ ลืมตาข้างขวาขึน้ อีกครัง้
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ภาพทีเ่ ห็นตรงหน้าแจ่มชัดขึน้ มาก ไม่พร่ามัวอีกแล้ว นางจึงถอนหายใจ
โล่งอกพลางพยักหน้า ตอบไปเบาๆ "อืม ดีขนึ้ มากแล้ว"
ว่าแล้วก็จับบ่าเขาประคองตัวลุกขึ้นนั่ง
เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกัน พอลุกขึ้นหน้าผากของนางจึงไปแตะถูก
ริมฝีปากของเขาอย่างไม่ทนั ระวัง ราวกับมีประกายไฟวาบขึน้ หัวใจทัง้ สอง
เต้นรัวขึน้ มาทันใด
นิ่งอึ้งกันไปอึดใจหนึ่ง ผิงอวี้ก็ก้มลงมองนาง เห็นนางก�ำลังพิงกับ
อกเขา สองมือจับบ่าไว้อย่างละล้าละลัง เหมือนก�ำลังคิดอยู่ว่าควรจะ
ผลักไสออกไปดีหรือไม่ เนื่องจากเก้อเขินใบหูที่นวลงามราวกับไข่มุก
จึงมีสีแดงระเรื่อซ่านขึ้นจางๆ
นางเอนศีรษะอยู่ตรงข้างแก้มเขาพอดี ลมหายใจอุ่นร้อนจึงคอย
เป่าระซอกคอเขาเป็นพักๆ จนรู้สึกจั๊กจี้ที่ผิว ผิงอวี้ตัวสั่นน้อยๆ ล�ำคอ
แห้งผากเหมือนถูกรมควัน
อันที่จริงตอนที่มาหาฟู่หลันหยา เขาก็ไม่ได้เกิดความคิดนอกลู่
นอกทางอืน่ ใด แต่เพราะสิบกว่าวันไม่ได้อยูร่ ว่ มห้อง ใจจึงหวนคะนึงถึงนาง
จนกระวนกระวาย อยากจะมาหาเพือ่ พูดคุยสักหน่อย ได้คลอเคลียอย่าง
อบอุ่นสักนิดก็เท่านั้นเอง
ทว่าตอนนี้...
ราวกับมีกระแสร้อนไหลเวียนเข้าสู่ท้องน้อย แรงปรารถนาถาโถม
ฉับพลัน เพียงชัว่ ครูเ่ ดียวเท่านัน้ อาการโหยหาทีส่ ะกดกลัน้ ไว้เนิน่ นานก็เริม่
ตะเกียกตะกายหาทางออก
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