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ค�ำน�ำ
คนอยูใ่ นยุทธภพ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ถ้อยค�ำนี้เป็นเรื่องจริงแท้ ทว่า
ในโลกนี้มีสักกี่คนที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง ที่แน่ๆ ไม่ใช่เล่อเยวี่ย
แล้วหนึง่ แม้ความใฝ่ฝนั ของเขาคือการได้เป็นจอมยุทธ์ผมู้ คี ณ
ุ ธรรมออกเทีย่ วท่อง
ไปในโลกหล้า แต่ตอนนีเ้ ขากลับต้องมาร่วมงานเลือกคูข่ องท่านหญิงฉูห่ ลิง ทัง้ ยัง
ต้องฝึกทหารไปร่วมประลอง เข้าสู่วังวนของการแย่งชิงบัลลังก์จักรพรรดิ ทว่า
นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเลยสักนิด มิหน�ำซ�้ำหนทางเบื้องหน้าดูเหมือนจะยังมี
เรื่องเช่นนี้อีกมาก ทั้งเรื่องที่ไม่ท�ำไม่ได้แม้จะฝืนใจตนเองก็ตาม รวมถึงเรื่องที่
แม้อยากท�ำแค่ไหนก็มอิ าจท�ำด้วย
ยากจะบอกเหลือเกินว่าสิง่ เหล่านีเ้ รียกว่าโชคชะตา ลิขติ สวรรค์ หรือวาสนา
แต่ไม่แน่ว่าหากตามดูจนถึงท้ายที่สุดเราทุกคนอาจรู้ค�ำตอบว่าเรื่องราวเหล่านี้
ควรเรียกว่าสิง่ ใด
ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์

ประวัตินักเขียน
ต้าเฟิงกวากั้ว
นักเขียนระดับเทพของวงการนิยายออนไลน์ ที่ต่อยอดสู่แวดวงนิตยสาร
และแวดวงสิง่ พิมพ์มาตัง้ แต่ปี 2010 เคยได้รบั การจัดอันดับโดย 'China Book
Business Report' ให้เป็นหนึง่ ในสิบสุดยอดนักเขียนนิยายออนไลน์
ต้าเฟิงกวากั้วเป็นผู้ที่สามารถสร้างตัวละครในนิยายให้ถูกโชคชะตา
บีบคั้นเล่นตลกอย่างร้ายกาจ ขนาดนักอ่านยังต้องโอดครวญ จนกลายเป็น
แบบฉบับเฉพาะตัว
ฝีไม้ลายมือของเธอโดดเด่น ส�ำนวนภาษามากชั้นเชิง ถ่ายทอดบุคลิก
และอารมณ์ความรูส้ กึ ละเอียดลึกซึง้
ในเนื้อเรื่องที่ตลกขบขันแฝงด้วยรอยน�้ำตา พาให้นักอ่านตกหลุมรัก
เรื่องราวจะยิ่งสะเทือนอารมณ์และสมจริงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงตอนจบ
ผลงานของต้าเฟิงกวากัว้ ได้รบั การแปลเป็นหลายภาษา และขายดีทงั้ ใน
และต่างประเทศ

ตัดสินแพ้ ชนะตอนนี้ยังเร็วไป
หรือไม่ลิขิตสวรรค์ก็คงก�ำหนดไว้เช่นนี้แต่แรกแล้ว
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บทที่ 11

แปดเก้ า ปี ก ่ อ นเมื่ อ ครั้ ง เล่ อ เยวี่ ย ยั ง เป็นเด็ ก อายุ ไม่ถึ ง สิ บ ขวบ
ตอนนั้นบรรดาศิษย์พี่ยังมิได้แปรพักตร์ไปพึ่งพิงส�ำนักชิงเสวียน เขา
ยังเป็นศิษย์เยาว์วัย ทุกวันต้องฝึกยุทธ์กับอาจารย์และเหล่าศิษย์พี่
หรือไม่ก็เล่นกับเหล่าศิษย์น้อง
ฤดูใบไม้ผลิในปีนั้น เฮ่อจีจื่อได้รับค�ำเชิญจากนักพรตอิ่นหลูจื่อ
ให้ไปสนทนาธรรมที่อารามกุยอวิ๋นในหังโจว ด้วยเหตุนี้เล่อเยวี่ยจึงได้
สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เป็นความสุขยิ่งในชีวิต...อาจารย์พาเขาไปด้วย
หังโจวในเดือนสาม ทิวทัศน์งดงามราวกับแดนเซียนอย่างทีเ่ คยฟัง
จากนักเล่านิทาน อารามกุยอวิน๋ อยูต่ ดิ กับทะเลสาบซีหู นอกอารามสิบหลี่
เต็มไปด้วยต้นหลิว ส่วนในอารามก็เต็มไปด้วยดอกท้อ
เล่อเยวีย่ เก็บว่าวปลาทองตัวหนึง่ ได้บนต้นหลิวต้นใหญ่ทแี่ ข็งแรงทีส่ ดุ
ข้างก�ำแพงอารามกุยอวิน๋
ก่อนจะปีนขึ้นไปเก็บเล่อเยวี่ยได้ดูรอบๆ แล้วว่าไม่มีคน แต่เมื่อ
หยิบว่าวแล้วกระโดดลงมาและปีนก�ำแพงอารามกลับ ตอนกระโดดลงพืน้

8 วาสนาจักรพรรดิมังกร 3

อีกครั้งเขากลับล้มหน้าคะม�ำ หน�ำซ�้ำว่าวยังครูดกับก้อนหินจนขาด
เป็นรูใหญ่ ตอนนั้นเองได้มีเจ้าตัวเปี๊ยกที่ไม่รู้โผล่มาจากที่ใด มายืน
กระทืบเท้าร้องตะโกนอยูข่ า้ งๆ เขา "เจ้าท�ำว่าวของข้าขาด! เจ้าต้องชดใช้
ให้ขา้ !"
เล่อเยวี่ยย่อมไม่พอใจ เขาพลิกตัวแล้วลุกขึ้น "ว่าวปลาทองตัวนี้
ข้าเก็บได้จากบนต้นไม้ดา้ นนอก มีสทิ ธิอ์ นั ใดมาบอกว่าเป็นของเจ้า"
รูปร่างของเขาสูงกว่าเจ้าตัวเปีย๊ กตรงหน้า เจ้าตัวเปีย๊ กจึงต้อง
เงยหน้าถึงจะจ้องมองเขาได้ "มันเป็นของข้า! ว่าวตัวนี้ท่านพ่อท�ำให้ข้า
ตอนทีข่ า้ เล่นมันลอยไปติดบนต้นไม้ใหญ่ ด้านหลังว่าวเขียนอักษรเยวีย่ ไว้
หนึง่ ตัวเป็นชือ่ ของข้า หากเจ้าไม่เชือ่ ก็พลิกดูส!ิ "
เล่อเยวี่ยพลิกว่าวดูก็เห็นว่าด้านหลังมีอักษรค�ำว่าเยวี่ยตัวใหญ่
เขียนอยู่จริงๆ แต่เขายังคงยืดอก "เขียนอักษรเยวี่ยไว้แล้วอย่างไร ชื่อ
ของข้าก็มอี กั ษรเยวีย่ เหมือนกัน ข้าชือ่ เล่อเยวีย่ ข้าบอกแล้วว่าว่าวตัวนี้
เป็นของข้า"
เจ้าตัวเปีย๊ กเบะปาก ดวงตาทัง้ สองข้างเริม่ มีนำ�้ คลอหน่วย "เจ้า...
เจ้ารังแกข้า! ข้าจะฟ้องท่านพ่อ ให้ทา่ นพ่อมาตีเจ้า!"
เล่อเยวี่ยหมุนแขนเป็นวง "เจ้ากล้าหรือ ข้าเป็นวรยุทธ์นะ ทั้งยัง
เก่งกาจมากด้วย แล้วข้ายังใช้วิชาเกราะระฆังทองและภูษาเหล็กได้อีก
ไม้ของพ่อเจ้าตีข้าไม่เจ็บหรอก ก่อนที่เจ้าจะไปตะโกนเรียกท่านพ่อ
ข้าจะต่อยเจ้าให้หัวปูดก่อน ดูซิว่าไม้ของพ่อเจ้ากับหมัดของข้า สิ่งใด
จะร้ายกาจกว่ากัน!"
เจ้าตัวเปีย๊ กกะพริบตาปริบๆ จากนั้นก็อ้าปากร้องไห้กระจองอแง
เสียงดัง
เล่อเยวี่ยแลบลิ้น "สู้ไม่ไหวก็ร้องไห้ ไม่ได้เรื่อง!"
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ทันใดนัน้ ก็มเี สียงฝีเท้าดังเข้ามาใกล้ เล่อเยวีย่ ยังไม่ทนั ได้เอาว่าวหนีไป
ก็มีบุรุษในชุดบัณฑิตผ้าต่วนเดินมาหาเจ้าตัวเปีย๊ กที่ร้องไห้กระจองอแง
แล้วย่อกายลงเช็ดน�ำ้ ตาให้ "เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ ง เจ้าเป็นอันใด"
เสียงร้องไห้ของเจ้าตัวเปี๊ยกพลันดังแหลมขึ้นมาอีกเท่าตัวแล้ว
ซุกเข้าไปในอ้อมอกของบุรษ
ุ ผูน้ นั้ "ท่านพ่อ เขาแย่งว่าวของข้าไป ท�ำว่าว
ขาด ทัง้ ยังรังแกข้า บอกว่าจะตีขา้ ด้วย!"
เล่อเยวี่ยเห็นผู้ใหญ่ก็ร้อนตัวเล็กน้อย แต่ยังคงจับว่าวเอาไว้แน่น
แล้วยืดอก "เจ้าพูดเหลวไหล! ว่าวตัวนีข้ า้ เก็บได้บนต้นไม้นอกลาน เจ้าดูสิ
ด้ายขาดหมดแล้ว เจ้าเอาแต่บอกว่าว่าวตัวนีเ้ ป็นของเจ้า บอกว่าข้าท�ำขาด
ข้าต้องชดใช้ ทัง้ ยังบอกว่าจะให้พอ่ ของเจ้าเอาไม้มาตีขา้ อีก!"
บุรษ
ุ ผูน้ นั้ เช็ดน�ำ้ ตาให้เจ้าตัวเปีย๊ กอีกครัง้ "เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ ง เรือ่ งนี้
เจ้าก็ทำ� ไม่ถกู พ่อเคยสอนเจ้าว่าคนเราต้องซือ่ สัตย์ ห้ามพูดโกหก และก็
ห้ามไม่รคู้ ณ
ุ คน พีช่ ายท่านนีช้ ว่ ยเจ้าเก็บว่าวลงมา เจ้าควรขอบคุณเขา และ
เขาก็ไม่รวู้ า่ นีเ่ ป็นว่าวของเจ้า เจ้าก็ยงั จะให้เขาชดใช้ เขาย่อมต้องไม่พอใจ
เหตุใดเจ้ายังบอกว่าจะให้ใช้ไม้ตเี ขาด้วยเล่า รีบขออภัยพีช่ ายท่านนีเ้ สีย"
เจ้ าตั ว เปีย๊ กเห็ น ว่าบิ ดาไม่ ย อมช่วยจึ ง ยิ่ ง ร้ อ งไห้ ห นั ก ขึ้ น ไปอี ก
"เป็น...เป็นเขารังแกข้า...ข้าบอกเขาว่าด้านหลังว่าวมีชอื่ อยู.่ ..เขายังพูดว่า
ว่าวเป็นของเขา..."
บุรุษผู้นั้นอุ้มเจ้าตัวเปีย๊ กขึ้นมาและลูบศีรษะเล่อเยวี่ย "ขออภัย
ด้วย เสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงถูกข้าตามใจจนเคยตัว เป็นคนไม่มีเหตุผล ท�ำให้
เจ้าล�ำบากแล้ว ข้าขออภัยแทนก็แล้วกัน ขอบคุณเจ้ามากทีเ่ ก็บว่าวตัวนี้
ลงมาให้ แต่นา่ เสียดายว่าวขาดไปแล้ว เอาอย่างนี้ หากเจ้าชอบวันหลัง
ข้าจะมอบตัวใหม่ให้เจ้าตัวหนึง่ "
เล่อเยวีย่ จับว่าวเอาไว้และรูส้ กึ ว่าศีรษะทีถ่ กู บุรษ
ุ ผูน้ ลี้ บู พลันหนักขึน้
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ว่าวทีอ่ ยูใ่ นมือก็คล้ายร้อนลวกมือ "ความจริง...ความจริงข้า..." เขาเงยมอง
บุรษ
ุ ผูอ้ อ่ นโยนตรงหน้า ในใจคิดจะยอมรับว่าตนเองนัน้ พูดโกหก แต่แล้ว
ก็ยงั ฝืนกลืนค�ำพูดกลับลงไป
เขาจับว่าวแน่นพลางก้มหน้า ทันใดนั้นเองก็มีเสียงของอาจารย์
ดังขึ้นมาจากด้านข้าง "เล่อเยวี่ย ว่าวตัวนี้เจ้ากล้าเอาไปจริงๆ หรือ"
เล่อเยวี่ยรีบทิ้งว่าวและคุกเข่าดังตุบ "อาจารย์ ข้าผิดไปแล้ว"
เฮ่อจีจื่อเอ่ยด้วยน�้ำเสียงเข้มงวด "อาจารย์สอนเจ้าว่าอย่างไร
คนโป้ปดมิใช่ชายชาติบรุ ษ
ุ คนไร้สจั จะมิอาจเข้าส�ำนักเต๋า ยังไม่รบี ขออภัย
ผูม้ พ
ี ระคุณทัง้ สองท่านอีก"
อิ่นหลูจื่อที่ยืนอยู่ข้างๆ เฮ่อจีจื่อเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่า "พี่เฮ่อ ข้า
ไม่ยักรู้ว่าส�ำนักของท่านจะเชี่ยวชาญในเคล็ดวิชาของส�ำนักพุทธอย่าง
เส้าหลิน กระทั่งวิชาเกราะระฆังทองและภูษาเหล็กก็ยังเคยฝึก"
ใบหน้าของเล่อเยวีย่ เห่อร้อนขึน้ มา เขาหมอบลงบนพืน้ รูส้ กึ ละอาย
จนไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมา เหตุการณ์นี้ในท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการที่เขา
ยอมรับผิดต่อเจ้าตัวเปีย๊ กและบิดาอีกฝ่ายด้วยความจริงใจ บิดาของ
เจ้าตัวเปีย๊ กเป็นคนดี บอกว่าเรือ่ งนีเ้ จ้าตัวเปีย๊ กก็เป็นฝ่ายผิดก่อน ทัง้ ยัง
ขอร้องอาจารย์แทนเล่อเยวีย่ ว่าอย่าลงโทษเขาอีกด้วย
อาจารย์ย่อมไม่ฟังค�ำของบิดาเจ้าตัวเปี๊ยก และลงโทษเล่อเยวี่ย
โดยการน�ำตัวเขาไปขังไว้ในห้องมืดเล็กๆ ในอารามกุยอวิน๋ ให้เขาคัดคัมภีร์
อยูท่ นี่ นั่ เล่อเยวีย่ หดหูย่ ง่ิ นัก ห้องมืดทีเ่ ขาถูกกักบริเวณก็คอื ห้องทีอ่ าราม
กุยอวิน๋ ไว้ใช้เก็บข้าวของจิปาถะ เล่อเยวีย่ ค้นเจอตอกไม้ไผ่จากข้างในนัน้
จึงใช้เวลาช่วงพักมือจากการคัดคัมภีร์มาประกอบว่าวนกนางแอ่นขึ้น
ด้วยตนเอง จากนัน้ ก็ใช้หมึกวาดลาย หลังจากพ้นการท�ำโทษ เล่อเยวีย่ ก็หวิ้
ว่าวนกนางแอ่นไปปล่อยทีเ่ รือนส่วนหลังของอาราม จากนัน้ ก็ตระหนักว่า
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ของทีไ่ ด้มาด้วยมือตนเองนัน้ ย่อมดีกว่า
ว่ า วของเขาลอยขึ้ น สู ง มาก เล่ อ เยวี่ ย นึ ก อย่ า งภาคภู มิ ใ จว่ า
แม้ ว ่ า วปลาทองของเจ้ า ตั ว เปี๊ยกนั่ น จะมี สี สั น สวยงาม แต่บิ น สู ง สู ้
ว่าวนกนางแอ่นสีขาวด�ำของตนไม่ได้แน่
ตอนทีเ่ ขาก�ำลังกระตุกด้ายก็พบว่าเจ้าตัวเปีย๊ กผูน้ นั้ แอบอยูข่ า้ งหลัง
ต้นท้อ ก�ำลังดูดนิว้ พลางมองว่าวของเขาอย่างอิจฉา และเมือ่ รูส้ กึ ได้ถงึ
สายตาของเล่อเยวีย่ ก็รบี หลบไปข้างหลังต้นไม้ทนั ที
เล่อเยวี่ยช�ำเลืองมองอีกฝ่าย ก่อนพูดด้วยเสียงหยาบกระด้าง
"นี่ เจ้าอยากเล่นหรือ"
ครั้นเห็นเจ้าตัวเปี๊ยกหดตัวอยู่หลังต้นไม้ไม่ส่งเสียง เล่อเยวี่ยจึง
ดึงว่าวมาใกล้ต้นท้อแล้วยื่นแกนด้ายที่อยู่ในมือให้ "นี่ ถ้าเจ้าอยากเล่น
ข้าก็จะให้ยมื เล่นสักเดีย๋ ว"
เจ้าตัวเปี๊ยกชะโงกหน้ามาและเงยมองเขาตาปริบๆ ดวงตาของ
เจ้าตัวเปี๊ยกทั้งใหญ่และเป็นประกาย งดงามคล้ายกับดวงจันทร์จริงๆ
เจ้าตัวเปีย๊ กยื่นมือออกไปอย่างลังเลและรับแกนด้ายในมือเล่อเยวี่ย
มาอย่างช้าๆ ด้วยความขลาดกลัว
เล่อเยวีย่ นัง่ ลงใต้ตน้ ไม้ เมือ่ เห็นเจ้าตัวเปีย๊ กดึงว่าววิง่ ไปวิง่ มาอย่าง
สนุกสนานก็เชิดคางขึน้ "นี่ ว่าวของข้าบินได้สงู มาก สูงกว่าว่าวปลาทอง
ของเจ้าตัวนัน้ ใช่หรือไม่"
เจ้าตัวเปี๊ยกพยักหน้าด้วยความตื่นเต้น
เล่อเยวี่ยยิ้มอย่างมีความสุข เจ้าตัวเปี๊ยกวิ่งมาข้างๆ เขา "ข้าชื่อ
เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ ง เจ้าชือ่ อันใดหรือ"
เล่อเยวีย่ เอ่ย "ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้ว ข้าชือ่ เล่อเยวีย่ " เขาหยิบกิง่ ไม้
มาเขียนอักษรค�ำว่าเล่อเยวีย่ บนพืน้ เจ้าตัวเปีย๊ กย่อกายนัง่ ลงมองชือ่ ทีอ่ ยู่
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บนพืน้ จากนัน้ ก็กะพริบตามองเขา "อักษรเยวีย่ ของเจ้าคือเยวีย่ ทีม่ าจาก
แคว้นอูเ๋ ยวีย่ มิใช่เยวีย่ ทีม่ าจากดวงจันทร์เสียหน่อย"
เล่อเยวีย่ กระแอม "ข้า...นีค่ อื ชือ่ จริงของข้า แต่ขา้ ยังมีฉายาอืน่ อีก
ฉายาของข้าก็คอื อักษรเยวีย่ ทีม่ าจากดวงจันทร์ ข้าชือ่ ต้าเยวีย่ "
เจ้าตัวเปีย๊ กเบิกตากว้างมองเขา เล่อเยวีย่ ยืดอกขึน้ มา "เอาอย่างนี้
ข้าอายุมากกว่าเจ้า ข้าชื่อต้าเยวี่ย เจ้าชื่อเสี่ยวเยวี่ยเลี่ยง เพราะฉะนั้น
นับแต่วนั นีเ้ ป็นต้นไปเจ้าคือน้องชายของข้า ข้าจะดูแลเจ้าเอง ว่าอย่างไร
ข้าเป็นวรยุทธ์ เจ้าจะไม่ถกู ใครรังแกแน่นอน"
เจ้าตัวเปีย๊ กกะพริบตา "น้องชายคือสิ่งใด"
เล่อเยวีย่ อธิบาย "ก็คอื พีน่ อ้ ง คล้ายๆ กับสหาย ข้าแก่กว่าเจ้า ดังนัน้
ข้าก็จะปกป้องเจ้า"
เจ้าตัวเปีย๊ กคล้ายเข้าใจคล้ายไม่เข้าใจ แต่ในที่สุดก็พยักหน้า
อย่างหนักแน่นหลังเล่อเยวีย่ สาธยายโน้มน้าว
"อื้ม ดีๆ"
นับตัง้ แต่วนั นัน้ เล่อเยวีย่ กับเจ้าตัวเปีย๊ กเสีย่ วเยวีย่ เลีย่ งก็กลายเป็น
เพือ่ นเล่นกัน เขาเห็นเสีย่ วเยวีย่ เลีย่ งเป็นพีน่ อ้ งด้วยใจจริง มีของเล่นสนุกๆ
ก็แบ่งให้เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ ง และก็มกั จะพาอีกฝ่ายไปเล่นว่าวบ่อยๆ
ในที่สุดก็ถึงวันที่เล่อเยวี่ยจะต้องกลับส�ำนักชิงซาน ตอนที่เขา
ไปหาเสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงเพื่อบอกลาก็ถือโอกาสมอบว่าวนกนางแอ่นให้
เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ งเป็นทีร่ ะลึก เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ งร้องไห้จนผ้าเช็ดหน้าทัง้ สองผืน
แขนเสือ้ ของตนเอง รวมไปถึงแขนเสือ้ ของเล่อเยวีย่ นัน้ เปียกชุม่
เล่อเยวี่ยเอ่ยด้วยเสียงหยาบกระด้าง "เจ้าอย่าร้องไห้ ลูกผู้ชาย
ที่แท้จริงไม่ควรเสียน�้ำตาง่ายๆ ข้าเพียงกลับบ้านเท่านั้น พวกอาจารย์
มักบอกว่าหากวันหน้ามีวาสนาจะต้องได้เจอกันแน่!"
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เสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงพูดอันใดสักอย่างขณะสะอึกสะอื้น แต่เพราะ
ร้องไห้หนักเกินไปจึงฟังอู้อี้ท�ำให้เล่อเยวี่ยได้ยินไม่ชัด ตอนนั้นเองได้มี
ดรุณีหลายคนวิ่งเข้ามา หนึ่งในนั้นร้องอุทานพลางรั้งเสี่ยวเยวี่ยเลี่ยง
ออกมาจากเบือ้ งหน้าเล่อเยวีย่ "ตายแล้วคุณหนู ไยจึงร้องไห้จนกลายเป็น
เช่นนี้ แล้วเหตุใดถึงได้แต่งกายเหมือนเด็กผูช้ ายหนีออกมาเล่นล่ะเจ้าคะ
นายท่านกับฮูหยินก�ำลังรอคุณหนูไปกินข้าวอยู"่
เล่อเยวีย่ ราวกับถูกสายฟ้าฟาดลงทีก่ ลางกระหม่อม เขายืนอยูท่ เี่ ดิม
อย่างทึ่มทื่อ มองดูเสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงที่ร้องไห้เสียงดังสะเทือนฟ้าถูกดรุณี
เหล่านัน้ ดึงมือพาไป
คุณหนู...
คุณหนู คุณหนู คุณหนู คุณหนู...
เขาเห็นเจ้าตัวเปีย๊ กเป็นน้องชาย แต่เสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงที่วิ่งไปวิ่งมา
กับเขาตลอดหลายวันมานีก้ ลับเป็นเด็กหญิง!
เขาถึงกับเห็นเด็กหญิงเป็นน้องชาย!
อ๊าก!
เล่อเยวี่ยคล้ายถูกสายฟ้าฟาดจนหัวไหม้ และออกจากหังโจวไป
พร้อมกับอาจารย์ดว้ ยสติเลือ่ นลอย
หลายปีให้หลัง เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ งและว่าวนกนางแอ่นตัวนัน้ ก็ถกู เขา
โยนทิ้งไว้ในซอกมุมหนึ่งของความทรงจ�ำ คิดไม่ถึงว่าในวันนี้มันจะถูก
พูดถึงขึน้ อีกครัง้ และพวกเขาจะได้พบกันอีกครัง้ กลายเป็นสายฟ้าทีฟ
่ าด
ลงมายังกลางกระหม่อมเขาอีกครัง้
บุ ต รี ข องอั ค รมหาเสนาบดี ถ านไถ ว่ า ที่ ช ายารั ช ทายาท ก็ คื อ
เสีย่ วเยวีย่ เลีย่ งน้องชายในวันวานของเขา โลกนีช้ า่ งน่าเหลือเชือ่ มากเกินไป
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แล้วจริงๆ
คิดไม่ถึงว่าเสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงเติบโตแล้วจะ...งดงามถึงเพียงนี้
เล่อเยวีย่ ไม่รวู้ า่ ตนเองนิง่ งันไปนานเท่าใด ได้ยนิ เพียงค�ำพูดทีห่ ลุด
ออกมาจากปากของตน "แค่กๆ...เจ้า...เปลีย่ นไปค่อนข้างมาก..."
ดวงตาทัง้ สองข้างของถานไถหรงเยวีย่ ยังคงโค้งลงราวจันทร์เสีย้ ว
"ท่านไม่ค่อยเปลี่ยนไปนัก ดังนั้นตอนที่ท่านบอกชื่อแซ่วันนี้ ครู่เดียว
ข้าก็เดาได้วา่ เป็นท่าน แต่ดว้ ยไม่แน่ใจนักจึงไม่กล้าเรียก ถึงได้ไหว้วานให้
รัว่ ซานช่วยเชิญท่านมา"
พูดตามสัตย์จริง เมือ่ ต้องเผชิญกับถานไถหรงเยวีย่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้านี้
เล่อเยวีย่ ยิง่ ไม่รวู้ า่ ควรท�ำตัวอย่างไรดี
โชคดี ที่ ล วี่ ห ลั ว ฮู ห ยิ น พู ด แทรกด้ ว ยสี ห น้ า ประหลาดใจ "ที่ แ ท้
คุณหนูถานไถกับพ่อหนุ่มเล่อเยวี่ยก็รู้จักกันนี่เอง"
ถานไถหรงเยวีย่ ผงกศีรษะเล็กน้อย ในดวงตายังคงเจือด้วยรอยยิม้
"เจ้าค่ะ เคยพบกันเมือ่ ตอนเด็กๆ ขณะทีไ่ ปอารามกุยอวิน๋ ในหังโจวกับท่านพ่อ
ตอนนัน้ ท่านพ่อข้าเพิง่ จะเป็นข้าหลวงตรวจการ ได้รบั พระราชโองการให้ไป
ตรวจตราทีแ่ ถบเจียงเจ้อ"
ลวี่หลัวฮูหยินถึงได้เข้าใจในทันใด
ความทรงจ�ำของเล่อเยวีย่ ทีม่ ตี อ่ บิดาของเสีย่ วเยวีย่ เลีย่ งนัน้ เลือนราง
นัก จ�ำได้เพียงว่าบิดาของเสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงในตอนนั้นไม่นับว่าแก่เท่าใด
อายุอานามราวๆ สามสิบปี สง่างามโดดเด่น ปฏิบตั ติ อ่ ผูค้ นอย่างสุภาพยิง่
คิดไม่ถงึ ว่าจะได้เป็นอัครมหาเสนาบดีในวันนี้ เล่อเยวีย่ ลอบถอนหายใจ
ทีแ่ ท้ขา้ ก็มโี ชคได้พบกับบุคคลสูงศักดิต์ ง้ั แต่เด็กหรือนี่
ถานไถหรงเยวีย่ เอ่ยด้วยรอยยิม้ "ว่าวนกนางแอ่นตัวนัน้ ข้าปล่อยมัน
ทิง้ ไว้อยูน่ านมาก สุดท้ายก็ถกู ความชืน้ จนพังไปแล้ว แต่วา่ วตัวอืน่ ทีไ่ ด้เล่น
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หลังจากนัน้ ไม่มตี วั ใดทีล่ อยได้สงู เหมือนกับมันอีกเลย"
เจาหยวนเห็นบรรยากาศระหว่างเล่อเยวี่ยกับถานไถหรงเยวี่ย
สว่างไสวเป็นประกายขึ้นมาอีกครั้ง ก็ช�ำเลืองมองหลินชิ่งอย่างกังวล
ลวี่ ห ลั ว ฮู ห ยิ น กล่ า ว "ท่ า นทั้ ง สองได้ ม าพบกั น อี ก ครั้ ง และ
จอมยุทธ์นอ้ ยเล่อก็ได้ชว่ ยเหลือคุณหนูถานไถไว้ เรียกได้วา่ ไม่มใี ครคาดคิด
จริงๆ" จากนัน้ ก็ละสายตาหันไปมองเล่อเยวีย่ "อ้อใช่ จอมยุทธ์นอ้ ยเล่อ
เจ้ามาร่วมงานเลือกคูใ่ นครัง้ นี้ จะให้คณ
ุ หนูถานไถช่วยท่านกล่าวค�ำชืน่ ชม
ต่อหน้าท่านหญิงสักหน่อยดีหรือไม่"
เล่อเยวี่ยชะงักไป ก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มฝืดๆ "ข้าขอสู้ด้วยการ
พึง่ พาตนเองดีกว่าขอรับ เช่นนีจ้ งึ จะยุตธิ รรม"
ถานไถหรงเยวีย่ เอ่ย "ฮูหยินพูดถูก ข้าจะช่วยพูดเรือ่ งดีๆ ของท่าน
ให้มากหน่อย"
ลวีห่ ลัวฮูหยินยกยิม้ ขึน้ มา "หากจอมยุทธ์นอ้ ยเล่อได้เป็นราชบุตรเขย
จริงๆ คุณหนูถานไถได้เป็นชายารัชทายาท และได้รบั แต่งตัง้ เป็นอัครมเหสี
ในอนาคต นัน่ คงเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดียงิ่ แล้ว"
หลังทั้งสองคนได้ยินค�ำพูดประโยคนี้ก็ต่างเงียบกันไปครู่หนึ่ง
ถานไถหรงเยวีย่ หลุบตาลง "ยามนีด้ กึ แล้ว เพราะได้พบสหายเก่าจึงดีใจ
เกินไป ท�ำให้รบกวนเวลาพวกท่านมานาน"
เล่อเยวีย่ ลุกขึน้ ยืน "เอ่อ...ใช่ คือว่า...ดึกแล้ว พวกเราขอตัวลาก่อน
ดีกว่า เจ้า...คุณหนูถานไถกับลวี่หลัวฮูหยินเชิญพักผ่อนเร็วหน่อยเถอะ
ขอรับ"
เขาลุกขึน้ โดยเร็ว แต่ทนั ใดนัน้ ทีใ่ ต้ซโี่ ครงก็เจ็บแปลบคล้ายถูกเข็มทิม่
จนอดไม่ได้ทจี่ ะร้องขึน้ มาเบาๆ
หลินชิง่ รูส้ กึ ถึงความผิดปกติของเล่อเยวีย่ ได้อย่างรวดเร็ว จึงขมวดคิว้
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ถาม "เล่อเยวีย่ เจ้าเป็นอันใด บาดเจ็บตรงทีใ่ ดหรือไม่"
ถานไถหรงเยวี่ยได้ยินก็มองมาด้วยความเป็นห่วง
เล่อเยวีย่ โบกมือพลางเอ่ย "ไม่เป็นไรๆ อาจเพราะเมือ่ ครูล่ กุ เร็วไป
หน่อย"
ลวี่หลัวฮูหยินลุกขึ้นกล่าว "นั่นสิ จอมยุทธ์น้อยเล่อรั้งอยู่ก่อนเถิด
ด้านหลังฉากบังลมมีโจ๊กเม็ดบัวใส่ไป่เหอ* อุน่ ๆ ข้าเข้าครัวลงมือต้มด้วย
ตัวเอง หากจอมยุทธ์นอ้ ยเล่อและอีกสองท่านไม่รบี ร้อน ลองชิมสักชาม
แล้วค่อยไปเถิด ถือเสียว่าเป็นมือ้ ดึกก็แล้วกัน"
เล่อเยวี่ยรู้สึกตกใจอยู่บ้าง จะให้รั้งกินโจ๊กอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่า...
จะไม่ ค ่ อ ยเหมาะสม...คงเป็ น เพราะว่ า ลวี่ ห ลั ว ฮู ห ยิ น เป็ น เจ้ า ส� ำ นั ก
การกระท�ำจึงไม่คอ่ ยเกรงใจผูอ้ นื่ นัก ถานไถหรงเยวีย่ เองก็ตกใจเล็กน้อย
ทว่าลวี่หลัวฮูหยินได้กล่าวรั้งไว้อย่างจริงใจ
"ฝีมือการท�ำอาหารของข้าอาจไม่นับว่าดีนัก แต่หวังว่าพวกท่าน
จะรับค�ำเชิญ"
พูดถึงเพียงนีแ้ ล้วจะไม่ไว้หน้าฮูหยินก็คงไม่ดนี กั เล่อเยวีย่ เจาหยวน
และหลินชิง่ จึงรัง้ อยูก่ นิ โจ๊กเม็ดบัวใส่ไป่เหอกันคนละชาม
โจ๊กเม็ดบัวใส่ไป่เหอเป็นเพียงโจ๊กธรรมดาๆ เท่านัน้ ไม่ได้มวี ตั ถุดบิ
พิเศษอันใดและก็ไม่ได้มีรสชาติพิเศษอันใดเช่นกัน ทว่าเล่อเยวี่ยกลับ
รู้สึกว่าอาหารอันโอชะทั้งหมดในงานเลี้ยงคืนนี้ล้วนเทียบโจ๊กชามนี้
ไม่ได้สกั นิด
เจาหยวนได้กนิ เป็นครัง้ แรก มันจึงกอดชามไว้และกินอย่างเอร็ดอร่อย
ระหว่างนัน้ วิหคน้อยได้กระโดดมายังข้างชามมันและจิกกินกลีบไป่เหอกับ
เม็ดบัวทีอ่ ยูใ่ นชาม หลังจากกินเสร็จวิหคน้อยก็กระโดดขึน้ บ่าเจาหยวน
* ไป่เหอหรือแปะฮะ (เหง้าลิลลี่) เป็นสมุนไพรจีนอย่างหนึ่ง มีสรรพคุณบ�ำรุงล�ำไส้และกระเพาะอาหาร
ระงับประสาท บ�ำรุงปอด
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แล้วใช้คอเสือ้ เจาหยวนเช็ดจะงอยปากทีเ่ ปือ้ นโจ๊ก
หลังจากกินโจ๊กเสร็จ พวกเล่อเยวี่ยก็กล่าวลา สาวใช้ที่น�ำทางมา
เมือ่ ครูย่ กโคมไฟขึน้ มาอีกครัง้ และน�ำทางพวกเขาออกไป
วิหคน้อยยังคงเกาะติดอยู่บนบ่าของเจาหยวน แม้จะออกจาก
จวนอ๋องแล้วก็ยงั ไม่ไปทีใ่ ด เมือ่ เดินมาถึงตรอกยาวทีเ่ ชือ่ มจากจวนอ๋อง
ทะลุไปยังเรือนพักรับรอง มองซ้ายขวาไม่มคี นแล้ว เจาหยวนถึงได้จบั มัน
อย่างระมัดระวังและดึงออกจากบ่า ก่อนจะเกลีย้ กล่อมเสียงเบาว่า "เจ้า
กลับไปเถอะ"
วิหคน้อยหดคอแล้วปิดตาลง แสร้งว่าตนเองก�ำลังหลับ
เจาหยวนเกลี้ยกล่อมอีกครั้ง "หากเจ้าไม่กลับไป เจ้านายของเจ้า
จะโกรธเอา แล้วจะมาโทษว่าพวกเราลักพาตัวเจ้าไปนะ"
หลินชิง่ ยืน่ นิว้ ออกไปสะกิดหัวของวิหคน้อย "นี่ เจ้าเป็นตัวเมียหรือ"
หวงหลิงทีล่ อยอยูก่ ลางอากาศเหนือศีรษะเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงขุน่ เคือง
"อาหวง กลับมา!"
พูดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาจริงๆ
หวงหลิงร่อนลงตรงหน้าเจาหยวนแล้วฉกวิหคน้อยไปจากมือ
จากนัน้ นางก็เคาะทีห่ วั ของวิหคน้อยหนักๆ สองที "เจ้าจะท�ำให้ขา้ ขายหน้า
ไปจนถึงทีใ่ ดกัน!"
วิหคน้อยร้องจิ๊บๆ อย่างร่าเริง
หลินชิ่งบอกกับหวงหลิงว่า "ขอร้องล่ะ เจ้าดูแลมันให้ดีๆ หน่อย
อย่าให้มนั เพ่นพ่านส่งเดช โชคดีทเี่ จอพวกข้า หากเป็นคนอืน่ ล่ะก็ ไม่แน่วา่
อาจลักพาตัวมันไปนานแล้ว"
หวงหลิงจ้องมองเจาหยวนด้วยใบหน้าเย็นชา "อาหวงมิใช่ตวั เมีย"
เจาหยวนตกตะลึง ฮะ?
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หวงหลิงเชิดปลายคาง "มันเป็นตัวผู้ เด็กหญิงของเผ่าหงส์เรา
ไม่มที างลดตัวลงไปหาพวกเจ้าหรอก โดยเฉพาะลดตัวให้เผ่ามังกร มังกร
ทัง้ โง่เขลาทัง้ หยาบกระด้าง พญาหงส์สง่างามสูงส่งกว่ามังกรไม่รตู้ งั้ กีเ่ ท่า"
เจาหยวนกะพริบตา หวงหลิงก�ำลังด่าว่าเผ่ามังกรอยู่แท้ๆ แต่
อาจเพราะนางเป็นเด็กสาว เจาหยวนจึงไม่โกรธ ทั้งยังรู้สึกว่าหวงหลิง
ค่อนข้างน่ารัก
หลินชิ่งฟั่นเส้นผมที่ยาวมาถึงหน้าอก "ข้าจะบอกเจ้าให้รู้ไว้นะ
เด็กหญิงของเผ่ากิเลนเรารวมถึงเผ่าเต่าเองก็ไม่ชอบหงส์ตวั ผูข้ องพวกเจ้า
อย่าว่าแต่เรื่องนิสัยร้ายกาจเสื่อมทรามเลย แค่รสนิยมก็เกินทนแล้ว
เป็นตัวผู้แต่กลับชอบสวมเสื้อผ้าสีแดงทั้งตัว" คืนนี้นางอัดอั้นไฟโทสะ
ไว้เต็มท้อง เวลานีห้ วงหลิงมาชนปากปล่องภูเขาไฟของนางพอดี นับว่า
หงส์นอ้ ยตัวนีเ้ คราะห์รา้ ยเสียแล้ว
หวงหลิ ง ถู ก นางแทงใจด� ำ จนเต้ น เร่ า "พี่ เ ฟิ ่ ง ถงสวมชุ ด สี แ ดง
ได้ ส ง่ า งามที่ สุ ด ไม่เ หมื อ นกิ เ ลนตั ว เมี ย บางตั ว ที่ ส วมสี แ ดงฉู ด ฉาด
บาดตายิ่งนัก"
หลินชิง่ จงใจลากเสียงยาว "ฉูดฉาดบาดตาก็ยงั ดีกว่าผูช้ ายอ้อนแอ้น"
หวงหลิงโมโหจนตัวสั่นระริก "เจ้าน่ะสิอ้อนแอ้น! พี่เฟิ่งถงองอาจ
ทีส่ ดุ !"
หลินชิ่งกระตุกมุมปาก "ข้าอ้อนแอ้น? เดิมทีข้าก็เป็นสตรีอยู่แล้ว
ขอบคุณเจ้าที่ชมว่าข้าสวยหยาดเยิ้ม พี่เฟิ่งถงที่องอาจของเจ้าผู้นั้นน่ะ
ยังตกเป็นรองข้า แล้วก็เพราะสายตาของเด็กหญิงในเผ่าหงส์ของพวกเจ้า
มองท่าทางเช่นนัน้ ว่า 'สูงส่ง' นัน่ แหละ ถึงได้ชนื่ ชอบพวกหงส์ตวั ผูไ้ ด้ลง!"
เล่อเยวีย่ ลูบหน้าผากและสบตากับเจาหยวนแวบหนึง่ โดยไร้คำ� พูด
เด็กหญิงทะเลาะกันช่างไร้สาระจริงๆ
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หวงหลิงกระทืบเท้าอย่างไม่พอใจ "กิเลนฉูดฉาดบาดตาอย่างเจ้า
ก็เหมาะแล้วทีจ่ ะชอบแค่มนุษย์พรรค์นี้ แต่ถงึ อย่างนัน้ เขาก็ยงั ไม่ชอบเจ้า
เลย!"
สีหน้าหลินชิ่งพลันด�ำมืด
หวงหลิงพูดต่ออย่างไม่ยหี่ ระ "มนุษย์ทเี่ จ้าชอบ เขาก็ชอบแม่นาง
ทีเ่ ผ่าหงส์ของพวกเราเลือก นีก่ ย็ อ่ มเป็นเรือ่ งธรรมดา แม้คณ
ุ หนูถานไถ
จะเป็นมนุษย์ แต่กลับอ่อนโยน งดงาม และสูงส่ง ตอนทีก่ เิ ลนอย่างเจ้า
กลายร่างเป็นคนก็ดูฉูดฉาดบาดตา หากคืนร่างเดิมล่ะก็ ฮ่าๆ คงท�ำให้
มนุษย์ตกใจตายได้ทเี ดียวเชียว!"
หลินชิ่งถลึงตา เล่อเยวี่ยพลันดึงมือนางไว้ "ดึกมากแล้ว พวกเรา
รีบกลับกันเถอะ ยังต้องเอามือ้ ดึกไปให้องิ้ เจ๋ออีก"
หลินชิง่ อัดอัน้ จนใบหน้าแดงเถือกและเบือนหน้าหนีไม่มองเล่อเยวีย่
เล่อเยวีย่ แสร้งมองนางอย่างประหลาดใจ "เหตุใดหน้าของเจ้าถึงได้
เหมือนจะพ่นไฟอย่างนัน้ เล่า" เขายิม้ ขึน้ มา "แต่วา่ กิเลนพ่นไฟก็นา่ รักดี
ข้าชอบ"
หลินชิง่ อึง้ ไป ก่อนจะค่อยๆ หันหน้ากลับมา เห็นรอยยิม้ ของเล่อเยวีย่
ดูเย็นสบายดัง่ สายลมยามราตรี
เล่อเยวีย่ หันไปพูดกับหวงหลิงว่า "เจ้าเองก็รบี กลับไปพักผ่อนเถอะ"
จากนัน้ ก็พาหลินชิง่ เดินจากไป
หลินชิง่ กัดริมฝีปากเดินตามหลังเล่อเยวีย่ แต่ไรมานางชอบปะทะ
อยูข่ า้ งหน้า เคยชินกับการปกป้องผูอ้ นื่ ทว่าพอเล่อเยวีย่ ดึงนางไว้ นาง
ก็รสู้ กึ ได้ถงึ ความสุขจากการถูกปกป้อง ความสุขนี.้ ..นางอยากได้มากขึน้
อีกหน่อย
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หวงหลิงจับวิหคน้อยไว้แล้วลอยขึน้ สูเ่ วหากลับไปยังจวนซีจวิน้ อ๋อง
เมือ่ นางจากไปไกลแล้ว อีกด้านหนึง่ ของตรอกยาวก็มเี งาร่างสีดำ�
เคลือ่ นผ่าน จากนัน้ ก็หายเข้าไปในเงามืดตรงมุมถนน
หลินชิ่งและเจาหยวนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายมนุษย์รางๆ แต่กลับ
ไม่สนใจ คิดว่าเป็นเพียงคนที่บังเอิญผ่านมาเท่านั้น
เงาสีดำ� จับจ้องแผ่นหลังของพวกเล่อเยวีย่ ทีไ่ กลออกไปเรือ่ ยๆ วันนี้
เขาได้รับค�ำสั่งเพียงให้ออกมาสืบข่าวเท่านั้น คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอเรื่อง
ประหลาดอย่างการที่คนข้างกายของตู้ซื่อจื่อพูดกับอากาศอยู่ในตรอก
คนผู้นี้มีเบื้องหลังไม่ธรรมดาเป็นแน่ จ�ำเป็นต้องรีบกลับไปรายงานให้
เจ้านายทราบ และจับตาดูให้มากหน่อย
กว่าจะกลับมาถึงเรือนพักรับรองก็ดกึ มากแล้ว เล่อเยวีย่ ทนเหงือ่ ที่
เหนียวเหนอะหนะทั้งตัวไม่ไหวจึงลากเจาหยวนไปแช่น�้ำที่โรงอาบน�้ำ
ด้วยกัน โรงอาบน�ำ้ ทีน่ เี่ ปิดตลอดเวลาไม่วา่ จะกลางวันหรือกลางคืน เรือ่ งนี้
ท�ำให้เล่อเยวีย่ ชอบมาก
เวลานี้ย่างเข้ายามสาม นอกจากบ่าวอาวุโสของโรงอาบน�้ำแล้ว
ก็มเี พียงเล่อเยวีย่ กับเจาหยวนเท่านัน้ ในสระใหญ่และสระเล็กล้วนเป็น
น�้ำสะอาดที่เปลี่ยนใหม่ พวกเขาเข้าไปแช่สระในห้องเล็ก เล่อเยวี่ย
พิงขอบสระพลางพ่นลมหายใจอย่างสบายอารมณ์
หลังจากทีต่ า่ งฝ่ายต่างถูหลังให้กนั เสร็จ จูๆ่ เล่อเยวีย่ ก็ดงึ เจาหยวน
มาดูซา้ ยดูขวาอย่างละเอียด ก่อนจะบีบหน้ามัน เจาหยวนงุนงง เล่อเยวีย่
หัวเราะเหอะๆ แล้วพูดว่า "ข้าก�ำลังคิดอยู่ว่าเมื่อเจ้าโตแล้วจะรูปร่าง
เป็นอย่างไร" จากนัน้ เขาก็กลับไปแช่ในสระต่อแล้วเอาผ้าชุบน�ำ้ ร้อนๆ วางไว้
บนศีรษะ "แต่กว่าเจ้าจะโตคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี ไม่แน่วา่ ตอนข้าเป็น
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ตาแก่หนวดขาวแล้ว เจ้าก็อาจจะยังตัวโตเท่าตอนนีอ้ ยูก่ ไ็ ด้"
เจ้าตัวเปีย๊ กในวันวานยังสลัดคราบกลายเป็นแม่นางผู้งดงามได้
ไม่แน่วา่ ในอนาคตมังกรโง่กอ็ าจจะเปลีย่ นไปจนเหนือจินตนาการ
เจาหยวนถามเสียงเบา "เจ้าก�ำลังคิดถึงถานไถหรงเยวีย่ อยู่ใช่หรือไม่"
เล่ อ เยวี่ ย พยั ก หน้ า และถื อ โอกาสเล่ า ให้ เ จาหยวนฟั ง ว่ า รู ้ จั ก
ถานไถหรงเยวี่ยได้อย่างไร
เจาหยวนเข้าใจได้ในทันทีว่าเหตุใดเล่อเยวี่ยเห็นถานไถหรงเยวี่ย
แล้วถึงมีทา่ ทางเช่นนัน้ อืม เรือ่ งระหว่างเล่อเยวีย่ กับถานไถหรงเยวีย่ ก็คอื
เหมยเขียวม้าไม้ไผ่* ทีม่ นุษย์เรียกกันใช่หรือไม่ มันอดกังวลแทนหลินชิง่
ขึน้ มาไม่ได้ "เจ้า...ชอบถานไถหรงเยวีย่ ใช่หรือไม่"
เล่อเยวีย่ มุน่ คิว้ จ้องมัน "เหตุใดทุกครัง้ ทีข่ า้ เจอผูห้ ญิงเจ้าถึงเอาแต่
ถามประโยคนี"้ ตอนเจอหลินชิง่ ก็ถาม ตอนเจอแม่นางภูตกระต่ายก็ถาม
ตอนเจอท่านหญิงก็ถาม ตอนนีเ้ จอถานไถหรงเยวีย่ ก็ยงิ่ ไปกันใหญ่ ถาม
ติดๆ กันเสียหลายรอบ คิว้ ของเล่อเยวีย่ ผูกแน่นเป็นปม "เจ้าคิดว่าข้าเหมือน
คนบ้าสตรีหรือ"
เจาหยวนหดตั ว ลงไปในน�้ ำ "เปล่ า ข้ า ...ข้ า แค่คิ ด ว่ า เจ้ า กั บ
ถานไถหรงเยวีย่ รูจ้ กั กันมาตัง้ แต่เด็ก..." และทุกครัง้ ทีเ่ จ้ามองนางก็มกั จะ
ตาค้างด้วย
เล่อเยวีย่ ถอนหายใจ "นางเป็นบุตรสาวของอัครมหาเสนาบดี มิใช่
เด็กหญิงธรรมดาๆ การเป็นชายารัชทายาทเหมาะสมกับนางมากกว่า"
เจาหยวนพูดออกหน้าอย่างระมัดระวัง "อืม หลินชิ่งยังดีกว่า"
เล่อเยวี่ยหัวเราะ "หลินชิ่งยิ่งเป็นไปไม่ได้ นางเป็นเทพกิเลน ข้า
เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น ช่วงเวลาที่พวกเจ้ารู้สึกว่าแค่กะพริบตา
* เหมยเขียวม้าไม้ไผ่ เป็นส�ำนวน หมายถึงผูช้ ายกับผูห้ ญิงทีร่ จู้ กั และเป็นเพือ่ นเล่น สนิทกันมาตัง้ แต่เด็ก
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ข้าก็จะกลายเป็นคนชราแล้ว" เขาบีบหน้ามังกรโง่อีกครั้ง "ปีนี้เจ้าอายุ
เก้าสิบกว่าปีแล้วสินะ มนุษย์ผู้หนึ่งมีชีวิตจนเติบใหญ่ได้เท่าเจ้านับว่า
เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นัก อย่างข้าอาจจะไปพบพญายมก่อนอายุเท่าเจ้า
ก็เป็นได้"
ในใจเจาหยวนรู้สึกหนักอึ้งอยู่บ้าง มันใช้มือจับแขนเล่อเยวี่ย
เล่อเยวี่ยก็ตีมือมันเบาๆ "ไม่ต้องท�ำหน้าอย่างนี้ มนุษย์อย่างพวกเรา
ยังมีลกู หลาน ผ่านไปอีกสักสิบกว่าปีลกู หลานข้าก็จะกลายเป็นชายชาตรี
อีกคนหนึ่งแล้ว!"
ล�ำบากมาหนึง่ วันหนึง่ คืน เล่อเยวีย่ จึงเหนือ่ ยล้ามากและงีบหลับไป
ขณะแช่อยูใ่ นน�ำ้ ร้อน เจาหยวนเองก็หลับอยูข่ า้ งๆ โดยไม่รตู้ วั เช่นกัน
หน้าห้องเล็กมีคนผู้หนึ่งเดินผ่าน เมื่อคนผู้นั้นเหลือบเห็นด้านใน
ก็พลันชะงักเท้าค้างอยูท่ ขี่ า้ งประตู
คิดไม่ถึงว่าหลังจากเขารายงานเจ้านายเสร็จและแวะมาอาบน�้ำ
ก็ยงั ได้คน้ พบความลับอันน่าตืน่ ตะลึงอีกเรือ่ งหนึง่
เล่อเยวีย่ หลับพิงขอบสระ บนบ่าของเขาทีอ่ ยูเ่ หนือผิวน�ำ้ มีสงิ่ ของ
รูปร่างคล้ายงูสที องจางๆ ยาวไม่ถงึ ฉือ่ เกาะอยู่ ผิวท้องของมันยังกระเพือ่ ม
น้อยๆ...นีเ่ ป็นสิง่ มีชวี ติ มิใช่สงิ่ ของ
แม้มนั จะตัวเล็กมาก แต่เขาก็ยงั คงมองออกว่ามันคือสิง่ ทีค่ งอยูม่ า
ตัง้ แต่อดีตกาลและถูกจัดให้เป็นสิง่ ต้องห้าม...
มังกร
เป็นมังกรเยาว์วัยตัวหนึ่ง
ในยามราตรีนี้ หลินชิ่งก�ำลังฝัน
นางฝันเห็นตนเองยืนอยู่เบื้องหน้าต�ำหนักหลังหนึ่ง ผู้คนที่สวม
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ชุดคลุมสีแดง สีนำ�้ เงิน สีเขียว บนศีรษะสวมหมวกขุนนางสีดำ� ปีกกว้าง
ในมือถือป้ายงาช้างแผ่นหนึง่ ต่างพูดคุยกันเสียงเซ็งแซ่อยูใ่ นต�ำหนัก ทว่า
บัลลังก์ซงึ่ อยูย่ งั จุดสูงสุดนัน้ ว่างเปล่า
'เหตุใดฝ่าบาทจึงไม่มาว่าราชการอีกแล้วเล่า'
'ได้ยนิ ว่ามีพรรคมารแห่งยุทธภพปรากฏตัวออกมา ฝ่าบาทจึงออกไป
ผดุงธรรม เฮ้อ...ราชส�ำนักไร้เจ้าแผ่นดินควรท�ำอย่างไรดี'
'อัครมหาเสนาบดีตู้อยู่ท่ีใด'
'ในวัดพุทธทีเ่ จียงหนานขุดเจอแผ่นศิลาโบราณ อัครมหาเสนาบดีตจู้ งึ
ออกเดินทางไปสังเกตการณ์ทเี่ จียงหนานตัง้ แต่เมือ่ วานแล้ว'
'แม่ทัพลั่วก็ไม่อยู่หรือ'
'เพือ่ ให้ราชวงศ์นมี้ สี งครามน้อยลง วันก่อนแม่ทพั ลัว่ จึงไปทีช่ ายแดน
ใช้หลักธรรมแห่งเต๋าขัดเกลาชาวป่าเถือ่ นของแคว้นข้างเคียง'
เสียงรบกวนนีย้ งั คงดังเกรียวกราวจนในหัวของหลินชิง่ เริม่ มีเสียงวิง้ ๆ
ตอนนัน้ เองนางถึงได้ยนิ เสียงถอนหายใจแหบพร่าเสียงหนึง่
'อีกไม่นาน ราชวงศ์จะต้องสูญสิ้นแน่!'
หลินชิ่งหมายจะเข้าไปฟังต้นเสียงให้ชัดขึ้นสักหน่อย ก็มีเสียง
คนก�ำลังร้องเรียกซ�ำ้ ๆ ดังแว่วมา 'อัครมเหสีเพคะ อัครมเหสี...' หลินชิง่
อดหันไปมองไม่ได้ แต่ทนั ใดนัน้ รอบๆ ก็ปรากฏไอหมอกหนา ภาพเบือ้ งหน้า
พลันเลือนราง ต�ำหนักใหญ่ทนี่ างอยูห่ ายไป และตัวนางก็มาปรากฏอยู่
กลางสวนดอกไม้อันโอ่อ่า หมู่ภมรบินตอมดอกเสาเย่าสีแดงอ่อนที่อยู่
ตรงหน้า
เสียงนั้นยังคงร้องเรียกอยู่ 'อัครมเหสี อัครมเหสีเพคะ...'
นางเพ่งมอง ผูท้ รี่ อ้ งเรียกนัน้ เป็นดรุณสี วมชุดนางก�ำนัลสีชมพูออ่ น
ท�ำผมทรงมวยคู่ ก�ำลังวิง่ มาทางนาง
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'อัครมเหสี อัครมเหสีเพคะ...'
หลินชิง่ งุนงง นีก่ ำ� ลังเรียกข้าอยูห่ รือ เงาร่างนัน้ ค่อยๆ วิง่ เข้ามาใกล้
ใกล้เข้ามา...ใกล้เข้ามา...วิง่ มาจนถึงเบือ้ งหน้าหลินชิง่ ทว่ากลับตรงทะลุ
ผ่านร่างนางไป ราวกับว่านางเป็นเพียงไอหมอกกลุม่ หนึง่
'อัครมเหสีเพคะ อัครมเหสี...'
หลังพุม่ ดอกไม้สแี ดงเข้มมีเงาร่างสง่างามทีส่ วมมงกุฎหงส์ยา่ งก้าว
ออกมา 'มีเรือ่ งอันใดถึงรีบร้อนเช่นนี'้
ใบหน้าของเงาร่างนั้นถูกบดบังด้วยไอหมอก มองเห็นไม่ชัด ทว่า
น�ำ้ เสียงอันนุม่ นวลของนางนัน้ คุน้ หูอย่างยิง่
'อัครมเหสีเพคะ ฝ่าบาทออกจากวังไปผดุงธรรมอีกแล้ว'
น�้ำเสียงอันนุ่มนวลนั้นหัวเราะพลางเอ่ย 'แต่ไรมาฝ่าบาทก็มีนิสัย
เช่นนี้ ปล่อยพระองค์ไปเถิด'
'อัครมหาเสนาบดีตแู้ ละแม่ทพ
ั ลัว่ ก็ไม่อยูใ่ นราชส�ำนักเช่นกันเพคะ
ขุนนางต่างโกลาหลกันไปหมด'
เงาร่างทีส่ วมมงกุฎหงส์นนั้ เดินเข้ามาสองสามก้าว 'เจ้าค่อยๆ พูด
ไม่ตอ้ งรีบ...' ส่วนหน้าท้องของนางนูนออกมาเหมือนว่าตัง้ ครรภ์มาแล้ว
หลายเดือน ในมือยังจูงเด็กน้อยที่สวมชุดสีเหลืองอีกคนหนึ่ง ไอหมอก
ทีป่ กคลุมอยูเ่ บือ้ งหน้าจางลงไปเล็กน้อย ทันใดนัน้ เองหลินชิง่ ก็เห็นใบหน้า
ของนาง
นั่นคือ...ถานไถหรงเยวี่ย!
เด็กน้อยชุดเหลืองเขย่ามือถานไถหรงเยวีย่ อย่างสุดก�ำลัง 'เสด็จแม่
เสด็จแม่ ตอนที่น้องชายเกิด เสด็จพ่อจะรีบกลับมาหรือไม่ ลูกคิดถึง
เสด็จพ่อ'
ถานไถหรงเยวี่ยประคองท้องและลูบศีรษะเด็กน้อยอย่างรักใคร่
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'เด็กดี เสด็จพ่อจะต้องกลับมาแน่นอน อีกทัง้ ยังจะเอาน�ำ้ ตาลปัน้ กลับมา
ให้เจ้ากินด้วย'
หลินชิ่งถูกความฝันของตนท�ำให้ตกใจตื่น นางพลันลุกขึ้นนั่ง
เหงื่อเย็นๆ ซึมไปทั่วทั้งร่าง
ความฝันของเทพผูพ้ ทิ กั ษ์มกั จะเป็นลางบอกเหตุ หรือว่าความฝันนี้
จะเป็นอนาคตของพวกเล่อเยวีย่ ?
หลินชิ่งกุมหน้าผาก ไม่! ต่อให้ตัดถานไถหรงเยวี่ยออกไป แต่
ส�ำหรับแผ่นดินแล้ว หากความฝันเช่นนีเ้ ป็นจริง นัน่ ก็เป็นฝันร้ายโดยแท้
แล้ว ไม่กล้าจะคิดถึงผลลัพธ์เลยทีเดียวเชียว
หากบังคับให้เล่อเยวี่ยเป็นจักรพรรดิ ก็จะมีจุดจบเช่นนี้จริงหรือ
วันต่อมาขณะกินอาหารเช้า เล่อเยวีย่ พบว่าหลินชิง่ ท่าทางเซือ่ งซึม
และไร้ชวี ติ ชีวาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นางกินโจ๊กเพียงค�ำสองค�ำ อิง้ เจ๋อ
เห็นดังนัน้ จึงตัดสินใจกินเสีย่ วหลงเปาทัง้ หมดแทนนางอย่างมีนำ�้ ใจ
ตอนที่เล่อเยวี่ยก�ำลังจะไปฝึกทหารต่อ หลินชิ่งถึงได้เงยหน้าขึ้น
และพูดด้วยสีหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยความลังเลใจ "เล่อเยวีย่ หากเจ้าไม่ชอบ
ก็อย่าฝืนเลย"
เล่อเยวีย่ ยกมือแตะหน้าผากตนเอง อืม ไม่มไี ข้ จากนัน้ ก็กดั นิว้ ทีหนึง่
ไม่ได้ฝนั จากนัน้ เขาก็หนั กายไปอย่างสงบนิง่ และโบกมือ "ข้าไปล่ะ"
เจาหยวนกับลั่วหลิงจือล้างถ้วยชามเสร็จและเช็ดโต๊ะจนสะอาด
จากนั้นเจาหยวนก็ขยับเข้าไปใกล้หลินชิ่ง "พวกเราต้องไปดูเล่อเยวี่ย
ฝึกซ้อมหรือไม่"
หลินชิ่งกุมหน้าผาก "วันนี้ข้าไม่มีอารมณ์"
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ใบหน้าเจาหยวนเต็มไปด้วยความงุนงง ก่อนจะลากอิ้งเจ๋อไป
ลัว่ หลิงจือหยิบกระดาษกับพูก่ นั ออกมาและถามนางว่าจะฝึกศาสตร์
การรบต่อหรือไม่ หลินชิง่ ถามเขาอย่างจริงจังว่า "เจ้าบอกข้ามาตามตรง
เจ้าชอบการสูร้ บหรือไม่"
ลัว่ หลิงจือเอ่ย "การหยุดศึกสงคราม หากใช้ความเมตตาและคุณธรรม
ขัดเกลาผูค้ นได้ ใต้หล้าไร้ซงึ่ ความขัดแย้งไปตลอดกาลจึงจะดีทสี่ ดุ "
หลินชิง่ กุมหน้าผากอีกครัง้ "วันนีไ้ ม่ฝกึ แล้ว ข้าอยากพักสักหน่อย"
ใบหน้าลั่วหลิงจือเต็มไปด้วยความสงสัย
เล่อเยวี่ยและพลทหารทั้งสิบฝึกซ้อมอยู่ตรงพื้นที่โล่งล่างเนินเขา
จนถึงกลางยามอู่ และพักครึ่งชั่วยามเหมือนอย่างเคย
เล่อเยวี่ยเดินไปยังก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างต้นไม้เตี้ย ก่อนจะ
หยิบเอาน�ำ้ และขนมเปีย๊ ะชิน้ ใหญ่ทพ
ี่ กมาเติมให้เต็มท้อง
เขานอนใต้ตน้ ไม้แล้วหวนนึกถึงค�ำพูดแปลกๆ ของหลินชิง่ เมือ่ เช้า
หลินชิง่ ทีแ่ ต่ไรมาเต็มไปด้วยความเด็ดเดีย่ วถึงกับบอกเขาว่าไม่ตอ้ งฝืน
เล่อเยวีย่ เด็ดก้านดอกหญ้ามาคาบไว้ในปาก เขารูว้ า่ เจาหยวนกับ
หลินชิ่งมักจะแอบมาดูการฝึกซ้อมทุกวัน หลินชิ่งพูดเช่นนี้ออกมา ดูท่า
คงคิดว่าเขาไม่ได้เรือ่ งจริงๆ สินะ
เล่อเยวี่ยนอนหนุนแขนพลางถอนหายใจ เขาเป็นคนไม่มีความรู้
แม้ฝกึ มาหลายวันแล้วแต่กย็ งั คงคล�ำทางไม่เจอ ในสายตาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
จะต้องน่าขันมากแน่ เขายันกายลุกขึน้ นัง่ แล้วหยิบก้อนหินมาหลายๆ ก้อน
หักกิง่ ไม้เป็นท่อนเล็กๆ มากองไว้ มือวาดผังค่ายกล ซักซ้อมสถานการณ์
ด้วยการเดินหมากอีกครั้งอยู่ใต้ต้นไม้ เขามีนิสัยเช่นนี้ เรื่องที่ท�ำไปแล้ว
ไม่ว่าอย่างไรก็จะพยายามท�ำให้ถึงที่สุด เหมือนดังถ้อยค�ำที่ว่าเมื่อท�ำ
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จนถึงทีส่ ดุ แล้ว ชีวติ ก็จะไม่มคี ำ� ว่าเสียใจ
ยามนีเ้ องทีด่ า้ นหลังเล่อเยวีย่ พลันมีความเคลือ่ นไหวบางอย่าง เขา
หันกลับไปมองและเห็นคนผู้หนึ่งก้าวออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่แล้ว
เดินมายังข้างกายเล่อเยวีย่ ก่อนก้มหน้ามองผังกระบวนทัพทีอ่ ยูต่ รงหน้า
"นีเ่ จ้าเป็นคนวาดหรือ"
เล่อเยวี่ยพยักหน้าอย่างอึ้งงัน คนผู้นี้อายุราวๆ สี่สิบปี บนศีรษะ
โพกผ้า สวมชุดผ้าไหมสีนำ�้ ตาล เล่อเยวีย่ เหลือบมองดูรองเท้าของอีกฝ่าย
เป็นรองเท้าผ้าธรรมดาๆ ตรงขอบมีฝนุ่ และดินโคลนไม่มากนัก อีกทั้ง
สองมือว่างเปล่า คล้ายกับคนนอกทีอ่ อกมาเดินเล่นนอกเมือง เล่อเยวีย่
ส�ำรวจใบหน้าและท่วงท่าตลอดทัง้ ตัวของชายตรงหน้าอีกครัง้ สีผวิ ธรรมดา
ไว้หนวดสัน้ คล้ายขุนนางอยูห่ ลายส่วน และก็คล้ายกับพ่อค้าอยูห่ ลายส่วน
เช่นกัน
คนผู้นั้นมองผังกระบวนทัพบนพื้นอีกครั้ง ก่อนจะย่อกายนั่งลง
อย่างสุขมุ "ตนเองสูก้ บั ตนเอง สองฝ่ายย่อมล่วงรูก้ นั อย่างทะลุปรุโปร่ง ไย
เจ้าจึงยังมองกิง่ ไม้เป็นกิง่ ไม้ มองก้อนหินเป็นก้อนหินเล่า"
หืม? เล่อเยวีย่ เกาท้ายทอย "ข้าว่างๆ ไม่มอี นั ใดท�ำ จึงวางเล่นไป
เรือ่ ยเปือ่ ย ไม่ทราบว่าเหตุใดท่านจึงพูดว่ากิง่ ไม้กย็ งั คงเป็นกิง่ ไม้ ก้อนหิน
ก็ยงั เป็นก้อนหินเล่า"
ดีร้ายอย่างไรเล่อเยวี่ยก็มาจากส�ำนักชิงซาน เขาตระหนักได้ว่า
แม้คนผู้นี้จะมีวาจาลึกลับน่าสงสัยแต่กลับมีเจตนาจะชี้แนะ จึงรีบขอ
ค�ำแนะน�ำอย่างถ่อมตนทันที
คนผู้นั้นหยิบกิ่งไม้มากิ่งหนึ่ง "กิ่งไม้นี้ยาวกว่ากิ่งอื่น ย่อมเคลื่อน
ตรงเข้าไปได้ แต่เมือ่ วางไว้แนวหน้า มันย่อมเข้าไปไม่พร้อมกับคนอืน่ ๆ
หากเข้าไปก่อนก็จะถูกโต้กลับและหักได้ง่าย เหตุใดเจ้าถึงวางมันไว้
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ด้านหน้าสุด ไม่วางไว้ตรงกลางหรือข้างหลังเล่า" เขาหยิบก้อนหินที่อยู่
อีกด้านขึ้น "หินก้อนนี้มีขอบมุมโดดเด่น ใช้เป็นแนวหน้าได้ หินก้อนนี้
กลมมน ขนาดใหญ่และแข็งแรง ใช้ปอ้ งกันได้ด"ี
เล่อเยวีย่ ตีศรี ษะตนเองและเข้าใจได้ในทันที จากนัน้ จึงประสานมือ
เอ่ย "ขอบคุณท่านมาก"
คนผูน้ นั้ ลุกขึน้ และกล่าวด้วยรอยยิม้ ว่า "สิง่ ทีเ่ รียกว่าการมอบหมาย
หน้าทีค่ อื การจัดผูท้ มี่ คี วามสามารถเหมาะสมให้อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม
ต้องมีการมอบหมายหน้าทีก่ อ่ น จึงจะวางกระบวนทัพได้"
เล่อเยวีย่ ดีใจเป็นอย่างยิง่ จึงลุกขึน้ กล่าวอย่างนอบน้อมว่า "ได้รบั
ค�ำชี้แนะจากท่านถือเป็นประโยชน์มากมายนัก ไม่ทราบว่าท่านเป็นคน
ของจวนจวิ้นอ๋องใช่หรือไม่" คนผู้นี้คุ้นเคยกับวิธีการจัดวางกระบวนทัพ
จะต้องมีพนื้ เพไม่ธรรมดาแน่
คนผูน้ นั้ ส่ายหน้าแล้วเอ่ย "ข้าเป็นเพียงคนนอกทีผ่ า่ นทางมาเท่านัน้
ปกติเคยอ่านต�ำราการทหารมาสองเล่ม อีกทัง้ ชอบเดินหมาก บังเอิญได้พบ
จอมยุทธ์นอ้ ยทีน่ จี่ งึ อดไม่ได้ทจี่ ะมาถกปัญหากันสักเล็กน้อย"
ผู้สูงส่งมักจะชอบปิดบังตนเองเช่นนี้ เล่อเยวี่ยแสร้งท�ำเป็นเชื่อ
ค�ำพูดของเขาและหัวเราะแหะๆ "เช่นนัน้ วันนีข้ า้ ก็นบั ว่าได้รบั ผลประโยชน์
แล้ว"
คนผูน้ นั้ ยกคิว้ และถามต่อ "จริงสิ ดูทา่ ทางจอมยุทธ์นอ้ ยคงจะมา
ร่วมงานเลือกคูข่ องท่านหญิงใช่หรือไม่"
เล่อเยวี่ยยอมรับอย่างตรงไปตรงมา คนผู้นั้นเอ่ยด้วยรอยยิ้ม
"งานเลือกคู่ของท่านหญิงครั้งนี้มีแต่คนหนุ่มมากฝีมือเต็มไปหมดจริงๆ"
เล่อเยวีย่ รีบกล่าวทันที "ท่านกล่าวเกินไปแล้ว" และอดมองส�ำรวจ
คนตรงหน้าอีกรอบหนึง่ ไม่ได้
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คนผูน้ ั้นลุกขึน้ ยืนแล้วเดินจากไป โดยไม่รวู้ ่าเจาหยวนและอิ้งเจ๋อ
นั่งพรางตัวอยู่บนต้นไม้ข้างๆ เล่อเยวี่ยมาโดยตลอด เจาหยวนรู้สึกว่า
คนผูน้ นั้ แปลกๆ จึงแอบตามไป
หลังจากทีค่ นผูน้ นั้ ออกไปจากเนินเขาทีเ่ ล่อเยวีย่ อยู่ เขาก็เดินตรง
เข้าเมืองและไปยังโรงเตีย๊ มแห่งหนึง่ เป็นโรงเตีย๊ มทีซ่ นุ เปินก�ำลังท�ำงาน
รับจ้างอยูใ่ นช่วงนี้
ตอนกลางคืนหลังกลับไปยังที่พัก เจาหยวนก็น�ำเรื่องที่เจอมา
ทั้งหมดเล่าให้เล่อเยวี่ยฟัง เล่อเยวี่ยคิดว่าอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
ตู้หรูยวนและลั่วหลิงจือเองก็บอกว่าต้องสืบอีกสักหน่อย
หลินชิ่งเอ่ย "จะใช่หนึ่งในมือสังหารที่ลอบสังหารถานไถหรงเยวี่ย
หรือไม่"
เจาหยวนกล่าว "เช่นนั้นเหตุใดเขาต้องชี้แนะเล่อเยวี่ยด้วย แม้
พวกเราจะไม่รู้จักมือสังหาร แต่มือสังหารจะต้องรู้จักเล่อเยวี่ยแน่"
หลินชิ่งกล่าว "ไม่จ�ำเป็น เขาเพียงอาศัยการชี้แนะท�ำให้เล่อเยวี่ย
ไว้วางใจ เท่านีก้ จ็ ะสอดแนมสถานการณ์ทเี่ กีย่ วกับจวนเจิน้ ซีออ๋ งได้"
เจาหยวนคิดว่ามีเหตุผลยิง่ มันยังคงเข้าใจในโลกมนุษย์นอ้ ยเกินไป
แต่เห็นได้ชดั ว่าหลินชิง่ มิได้เซือ่ งซึมเหมือนเมือ่ ตอนเช้าแล้ว มันจึงดีใจ
ยามนี้หลินชิ่งคิดตกแล้ว อนาคตยังไม่อาจรู้ ดังนั้นตอนนี้ต้อง
พยายามให้มาก อนาคตจะได้ไม่สนิ้ หวังดังเช่นฝันร้าย นางเปลีย่ นความ
ท้อแท้ให้กลายเป็นแรงผลักดัน และแรงผลักดันนี้ก็ทรงพลังยิ่ง นาง
เอ่ยกับเจาหยวนด้วยสายตาเป็นประกายและกระตือรือร้น "หรือไม่...
กลางดึกของวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้ พวกเราไปสืบหาคนคนนั้นกันเถอะ
อ้อใช่ เจ้ารู้หมายเลขห้องพักของเขาหรือไม่"
เจาหยวนส่ายหน้า "ไม่รู้ ข้าเห็นเขาเดินเข้าโรงเตี๊ยมไปแล้วก็เลย
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กลับมา"
หลินชิ่งระอาใจ "เจ้านี่ยังประสบการณ์อ่อนด้อยเกินไปจริงๆ"
เห็นคนเดินเข้าไปก็ไม่ตามแล้ว ไม่คดิ บ้างหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้พกั อยู่
ที่นั่น แต่เข้าไปหาคน หรือไม่ก็คุยความลับกับใครบางคน
บางทีตอนนี้เบาะแสชิ้นนี้อาจจะไม่มีค่าแล้ว
หลินชิ่งรู้สึกร้อนรน พอเริ่มดึกนางก็ลากเจาหยวนไปสอบถาม
ทีโ่ รงเตีย๊ มแห่งนัน้ ด้วยกัน พวกมันหาคนผูน้ นั้ ในโรงเตีย๊ มไม่เจอ หลินชิง่
จึงพาเจาหยวนเดินวนอยูใ่ นเมืองอีกรอบหนึง่ แต่กย็ งั คงไม่ได้ขา่ วอันใด
แม้จะผ่านยามสามไปแล้วก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายาม พวกมัน
กลับไปทีโ่ รงเตีย๊ มอีกครัง้ แล้วใช้ศาสตร์อำ� พรางกายกับวิชาเวททะลุผา่ น
ก�ำแพงไปทีละชัน้ ๆ และแล้วก็ได้พบคนผูน้ นั้ อยูใ่ นห้องชัน้ บนโดยบังเอิญ
แต่พวกมันยังพบเรื่องนอกเหนือความคาดหมายอีกเรื่องหนึ่ง
ภายในห้องชั้นบนนอกจากบุรุษวัยกลางคนที่ชี้แนะเล่อเยวี่ยผู้นั้น ยังมี
สตรีอีกหนึ่งคน...เป็นป้าของท่านหญิงฉู่หลิง เจ้าส�ำนักของส�ำนักกระบี่
หนานไห่ ลวี่หลัวฮูหยิน
ตอนที่พวกมันเข้าไปในห้อง ลวี่หลัวฮูหยินก�ำลังน�้ำตาคลอหน่วย
นางวิงวอนบางอย่างกับคนผูน้ นั้ ท่ามกลางแสงสลัวๆ จากตะเกียง
"...ข้าแค่อยากเจอเขาสักครั้ง ฟังเขาพูดกับข้าสักประโยค เพียง
ครัง้ เดียวและประโยคเดียวก็พอ..."
คนผูน้ นั้ ถอนหายใจยาว "อาหลัว เจ้าท�ำเหมือนว่าเขาตายไปแล้ว
ตัง้ แต่ตอนคลอดเสียเถอะ"
ลวีห่ ลัวฮูหยินก�ำผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นด้วยความสะเทือนใจ "เหตุใด
ข้าต้องท�ำเหมือนว่าเขาตายแล้วด้วยเล่า! ทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยูแ่ ท้ๆ! เขา
เรียกฮูหยินของท่านว่าเป็นมารดาแท้ๆ มาสิบกว่าปี ตอนนีฮ้ หู ยินของท่าน
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ก็สนิ้ ไปแล้ว ข้าไม่ได้ตอ้ งการให้ทา่ นมอบสถานะให้แก่ขา้ และก็ไม่ได้หวัง
จะให้เขามารูจ้ กั ข้า ข้าแค่อยากให้เขาพูดกับข้าสักประโยคเท่านัน้ !"
สีหน้าของคนผู้นั้นทั้งจนใจและเคร่งเครียด "อาหลัว เป็นไปไม่ได้
เจ้าก็รู้ว่าตอนนี้คือเวลาใด เจ้าเป็นมารดาแท้ๆ ของเขายิ่งต้องค�ำนึงถึง
อนาคตของเขา"
ลวี่หลัวฮูหยินกัดฟันแน่น ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน�้ำตาที่ไหลอาบหน้า
ไม่หยุด นางสูดลมหายใจเข้าลึกๆ และเชิดหน้าขึน้ "ดี ในเมือ่ ท่านพูดเช่นนี้
ข้าก็จะไม่วงิ วอน และก็จะไม่มาเจอท่านอีก" นางลุกขึน้ "นับแต่นเี้ ป็นต้นไป
ท่านกับข้าขาดกัน"
นางเดินไปยังหน้าต่างอย่างรวดเร็ว คนผูน้ นั้ รีบเข้าไปคว้าแขนนาง
ไว้ "อาหลัว เหตุใดเจ้าจึงยังรัน้ เช่นนี้ เรือ่ งบางเรือ่ งต้องยืดหยุน่ สักหน่อย
ทุกคนจะได้มลี ทู่ างและก็จะได้ลงมือสะดวก"
ลวี่ ห ลั ว ฮู ห ยิ น สะบั ด มื อ เขาออกอย่ า งเย็ น ชา "ข้ า เกลี ย ดที่ เ มื่ อ
สิบกว่าปีกอ่ นเหตุใดข้าถึงไม่ใจแข็งอีกสักหน่อย เหตุใดข้าถึงได้ตามืดบอด
มารู้จักกับท่าน!" นางสวมหมวกที่อยู่บนเสื้อคลุมกันลมสีด�ำ จากนั้นก็
เปิดหน้าต่างและกระโดดหายเข้าไปในม่านราตรี
"คิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้จะเป็นคนรักเก่าของลวี่หลัวฮูหยิน" หลินชิ่ง
กุมถ้วยชา นัง่ ถอนหายใจอยูข่ า้ งโต๊ะ หลังจากนัน้ นางกับเจาหยวนก็เฝ้าอยู่
ทั้งคืน แต่ก็ไม่เห็นมีใครมาหาเขาอีก จนถึงเช้าเขาก็เก็บสัมภาระและ
ขึ้นรถม้าออกจากเมืองไปพร้อมกับบ่าวหนึ่งคน ท่าทางจะมาพบหน้า
คนรักเก่าอย่างลวีห่ ลัวฮูหยินจริงๆ หลินชิง่ ยังสะกดรอยตามรถม้าไปตลอด
ทัง้ เช้า แต่กไ็ ม่เห็นว่าระหว่างทางจะหยุดรถหรือทักทายกับผูใ้ ดเลย
หรือว่าแค่คิดมากไปเองจริงๆ?

32 วาสนาจักรพรรดิมังกร 3

ตูห้ รูยวนเอ่ยด้วยรอยยิม้ เบิกบาน "หากเจ้ายังไม่วางใจ จะรีบตามไป
จับตาดูรถม้าคันนัน้ ต่อก็ได้"
หลินชิง่ อ้าปากหาว "ข้าไม่อยากจะเสียแรงเปล่า" จากนัน้ ก็เข้าไปงีบ
ในห้องของตน
ในวันสุดท้ายของการฝึกซ้อม เล่อเยวี่ยก็กลับมาในเวลาพลบค�่ำ
เหมือนอย่างเคย หลังเขากินข้าวเสร็จและก�ำลังจะไปแช่นำ�้ กับเจาหยวน
ก็ได้เจอนายน้อยหนานกงระหว่างทาง
นายน้อยหนานกงหน้าตาดูออ่ นเพลียและหยัง่ เชิงถามเล่อเยวีย่ ว่า
"พีเ่ ล่อ เรือ่ งพรุง่ นีท้ า่ นมัน่ ใจหรือไม่"
เล่อเยวี่ยตอบ "บอกตามตรง ไม่มั่นใจเลย"
นายน้อยหนานกงถอนหายใจก่อนจะเอ่ย "ท่านไม่มั่นใจ ข้าก็ยิ่ง
ไม่มนั่ ใจ" เขายกมือกดทีใ่ ต้ซโี่ ครงข้างซ้ายโดยไม่รตู้ วั
เล่อเยวี่ยถาม "ท่านไม่สบายตรงที่ใดหรือไม่"
นายน้อยหนานกงส่ายหน้าอย่างอ่อนแรง "ไม่เป็นไร หมอทีท่ า่ นป้า
พามาด้วยช่วยจับชีพจรให้ทุกวัน แต่ไม่มีอันใดผิดปกติ อาจเป็นเพราะ
เกิดจากจิตใจไม่สงบร่างกายกระสับกระส่ายท�ำให้หายใจไม่คอ่ ยออก"
เมือ่ ถึงโรงอาบน�ำ้ ก็พบกับเหวินจีพ้ อดี ต่างฝ่ายต่างทักทายกันอย่าง
สุภาพ ขณะถอดชุดในห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า เล่อเยวีย่ กับเจาหยวนก็ได้ยนิ
คนที่อยู่ห้องข้างๆ พูดว่า "ข้าว่านายน้อยเหวินมีโอกาสชนะมากกว่า
นายน้อยหนานกง เขาเป็นคนไม่มีพิธีรีตอง ทั้งยังเป็นการเป็นงาน
ไม่เหมือนกับนายน้อยหนานกงผู้นั้น ดูท่าทางเหมือนยังไม่หย่านม
เสียด้วยซ�ำ้ มาร่วมงานเลือกคูย่ งั ต้องมีผใู้ หญ่มาด้วย อาหารการกินและ
การอาบน�ำ้ ก็ลว้ นให้คนของตนจัดการดูแล ไม่เคยมาทีโ่ รงอาบน�ำ้ นีเ่ ลย"
อีกคนเอ่ยต่อ "เฮ้อ นายน้อยเหวินก็ช่าง นายน้อยหนานกงก็ช่าง
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จะว่าไปซื่อจื่อของท่านอ๋องแห่งหนานจวิ้นมีโอกาสชนะมากที่สุดมิใช่
หรอกหรื อ ข้ า เดาว่ า การประลองอั น ใดนี่ ก็ เ ป็ น แค่ ฉ ากหน้ า ดี ไม่ดี
ท้ายที่สุดแล้วราชบุตรเขยก็อาจจะเป็นตู้ซื่อจื่อ"
เล่ อ เยวี่ ย และเจาหยวนยกกล่ อ งอุ ป กรณ์ อ าบน�้ ำ ออกมาจาก
ห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้า คนสองคนทีค่ ยุ กันเมือ่ ครูก่ เ็ ดินออกมาจากห้องข้างๆ
พอดี เมื่อเห็นเล่อเยวี่ยกับเจาหยวน พวกเขาก็รู้ทันทีว่าค�ำพูดเมื่อครู่
ถูกได้ยินแล้ว น�้ำเสียงที่ทักทายจึงกระอักกระอ่วนเล็กน้อย
วันนี้มีคนมาอาบน�้ำมากเป็นพิเศษ ห้องเล็กจึงเต็มแล้ว เล่อเยวี่ย
กับเจาหยวนจึงได้แต่ไปแช่ในสระใหญ่ที่อยู่ด้านนอก หลังแช่น�้ำเสร็จ
และก�ำลังจะสวมเสือ้ ผ้า จูๆ่ ก็มเี สียงวุน่ วายดังมาจากข้างนอก
เล่อเยวีย่ ผูกสายคาดเอวแล้วชะโงกศีรษะออกมา เห็นคนกลุม่ หนึง่
ส่งเสียงเกรียวกราวและเบียดเสียดอยู่ด้วยกัน มีคนตะโกนเสียงดังว่า
"อย่าเบียดๆ หามเขาขึ้นมานอนริมสระก่อน รีบสวมเสื้อผ้าให้แล้วไป
เรียกหมอ!"
ขณะเอ็ดตะโรกันอยู่นั้นก็มีเสียงครวญครางและเสียงกรีดร้อง
ดังมาจากอีกด้าน เล่อเยวีย่ หันไปก็เห็นว่ามีคนผูห้ นึง่ กระอักเลือดออกมา
จากนั้นก็ล้มคว�่ำลงไป
ผู้ที่อยู่รอบๆ คนผู้นั้นร้องอย่างตื่นตระหนก "ถูกพิษ นี่คืออาการ
ถูกพิษ!" ท่ามกลางกลุม่ คนทีก่ ำ� ลังร้องอุทานจูๆ่ ก็มคี นกระอักเลือดสีดำ�
ออกมาเช่นกัน ราวกับถูกคาถาบางอย่าง ในโรงอาบน�ำ้ มีคนกระอักเลือด
และล้มลงไปมากขึ้นเรื่อยๆ
ภายในโรงอาบน�้ำปั่นป่วนโดยสมบูรณ์ "พิษ! มีคนวางยาพิษ!"

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3caa9Gf

