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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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ค�ำน�ำ

หลงัฝากผลงานอนัน่าประทบัใจไว้มากมาย คร้ังน้ีมากกว่ารักพาท่านโม่เหยยีน 

กลับมาหานักอ่านทุกท่านอีกคร้ังพร้อมกับผลงานใหม่ที่เต็มไปด้วยความกลมกล่อม  

เฮฮา น่าตืน่เต้นเร้าใจตามสไตล์โม่เหยยีนเช่นเคย โดยในธีมเกิดใหม่น้ีมทีัง้หมดสีเ่ร่ือง

ซึง่สามารถอ่านแยกเล่มกไ็ด้ หรืออ่านเรียงตามน้ีได้เลยค่ะ

1. ใต้เท้าอย่ามาหยอก

2. โจรหญิงอย่ามาเย้า

3. ท่านเซียนอย่ามาหลอก

4. ปีศาจจิ้งจอกอย่ามาลวง

ส�าหรับ 'ใต้เท้าอย่ามาหยอก' น้ีเป็นเร่ืองราวของ 'เหมียวลั่วชิง' นักฆ่าสาว 

ทีใ่ช้เสน่ห์ยัว่ยวนเป็นอาวุธ ได้รับภารกิจให้มาสงัหาร 'หร่านเจยีง' ผู้บงัคบัการกองปราบ

ฝ่ายเหนือขององครักษ์เสือ้แพรทีใ่ครๆ ต่างกห็วาดกลวั

เหมียวลัว่ชิงลอบสงัหารหร่านเจยีงมาแล้วเก้าภพเก้าชาต ิ ล้วนโดนเขารู้ทนัและ

ตายด้วยน�า้มือของเขาทัง้หมด ทัง้วิธีการฆ่านางแต่ละคร้ังกย็งัทรมานต่างกนัไปอกีด้วย 

ชาตทิีส่บิทีเ่หมยีวลัว่ชิงได้หวนกลบัมานีจ้งึท�าให้นางตัดสนิใจทีจ่ะไม่ฆ่าเขาอกีแล้ว

นางแค่จะไม่ฆ่า แต่เหตุการณ์กลับพาไปเกินกว่าน้ัน เหมียวลั่วชิงช่วยชีวิต 

หร่านเจยีงไว้ถงึสองคร้ัง...พออ่านมาถึงตรงน้ีนักอ่านทกุท่านคงพอจะเดากันออกแล้ว

ใช่ไหมคะว่าหร่านเจียงจะมองเหมียวลั่วชิงด้วยความลึกซึ้งเพียงใด ยังไงก็ขอเชิญ 

นักอ่านทกุท่านไปร่วมชมความหลงใหลทีห่ร่านเจยีงมต่ีอเหมยีวลัว่ชิงกันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ข้าสัง่ให้สาวใช้เตือนเจ้าตัง้แต่เน่ินๆ ให้เตรยีมของขวัญวันเกิดให้ข้า แต่เจ้ากลบัท�างามหน้า 

เตรยีมแค่ยันต์คุม้ภัยให้ข้า มใีครขีเ้กียจอย่างเจ้าบ้าง สมควรโดนลงโทษนัก"

ไม่ต้องพูดพล่าม เขาดงึสายรดัเอวแค่สองสามทร่ีางกายนางก็เปลอืยเปล่า เขากดร่างนางลง 

บนเตยีง สอบสวนนางอย่างเข้มงวดทลีะข้อ

ขอร้องได้ แต่ห้ามกรีดร้องว่าถูกท�าร้าย ขออภัยได้ แต่ห้ามแสร้งโง่

ค�่าคืนน้ีกลายเป็นค�่าคืนอันแสนยาวนาน ทว่าเขากลับบีบบังคับให้สารภาพด้วยความรัก 

ที่ลึกซึ้งและอ่อนโยนออกมาเป็นเสียงร้องครางอย่างสุขเหลือล้นเป็นห้วงๆ



✱ เหมียวลั่วชิง นักฆ่าสาวที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนเป็นอาวุธ ได้รับค�าสั่งมา 

  ให้สังหารหร่านเจียง

✱ หร่านเจียง ผู้บังคับการกองปราบฝ่ายเหนือขององครักษ์เสื้อแพร  

  เป็นคนเดด็ขาด แบ่งแยกการลงโทษและการตกรางวัล 

  อย่างชัดเจน

✱ อี ้ นักฆ่าทีท่างส�านักส่งมาให้แฝงตวัอยูใ่นจวนสกลุหร่าน 

  เช่นเดียวกับเหมียวลั่วชิง

✱ ชิวเยว่ีย สาวใช้ในจวนสกุลหร่าน เป็นคนทะเยอทะยาน  

  อยากรับใช้ใกล้ชิดหร่านเจียง

✱ เช่ียนเหนียง สตรีทีฮ่่องเต้พระราชทานให้หร่านเจยีง เป็นสตรีทีง่ดงาม 

  มาก เดมิทเีป็นทีโ่ปรดปรานของหร่านเจยีง

✱ ฮว่าเหมย ซืออี ้ สาวใช้ทั้งสี่ที่หร่านเจียงส่งมาคอยรับใช้เหมียวลั่วชิง  

 ฉินเซ่อ ซูเซียง มคีวามสขุุมกว่าสาวใช้ทัว่ไป และต่างกม็วีรยทุธ์ทีถ่นัด 

  คนละด้าน

แนะน�ำตัวละคร
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ในชาติภพนี้ เหมียวลั่วชิงก็สิ้นชีวิตด้วยน�้ามือหร่านเจียงอีกครา

นางเป็นนักฆ่าหญิงผูม้รีปูโฉมงดงาม ซึง่ได้รบัค�าสัง่ให้มาปลดิชวิีต 

ผูบั้งคับการกองปราบฝ่ายเหนือแห่งหน่วยองครกัษ์เสือ้แพร* อย่างใต้เท้า 

หร่านเจียง นางแฝงตวัเข้ามาในจวนสกุลหร่านเพ่ือหาโอกาสลงมอื และ 

นางก็ท�าส�าเรจ็ ได้เลือ่นข้ันกลายเป็นสาวใช้ข้างกายเขา ซ�า้ยังร่วมหลบันอน 

กับเขาด้วย

วรยุทธ์ของนางก็ไม่นับว่าเลวนัก ทว่าคู่ปรับของนางคือหร่านเจียง 

ผูม้วีรยุทธ์ล�า้เลศิ นางจงึท�าได้เพียงใช้กลยุทธ์สาวงามเข้าล่อ

นกัฆ่าทกุคนล้วนมคีวามถนดัเป็นของตวัเอง เหมยีวลัว่ชงิเองก็เช่นกัน 

นางช�านาญการใช้เสน่ห์พิฆาต ใช้รูปโฉมเข้าหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามแล้ว 

ปลดิชวิีตทนัควัน

1

* องครักษ์เสื้อแพร เป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นตรงกับฮ่องเต้ มีหน้าที่ตรวจสอบและจัดการขุนนางรวมถึง 
กลุ่มอ�านาจซึ่งอาจเป็นภัยต่อบัลลังก์ เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยจักรพรรดิหมิงไท่จู่ในสมัยราชวงศ์หมิง
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ทว่าการลอบสังหารหร่านเจียงกลับกลายเป็นฝันร้ายของนางมา 

เก้าภพเก้าชาติ

แล้วเหตใุดจงึเป็นเก้าภพเก้าชาต ิ นัน่เพราะนางลอบสงัหารหร่านเจยีง 

มาแล้วเก้าครัง้ แต่คนท่ีต้องสิน้ชวิีตด้วยน�า้มอืเขาเก้าครัง้กลบัเป็นตัวนางเอง 

และนางก็กลบัมาเกิดใหม่ท้ังเก้าครัง้

เหมยีวลัว่ชิงรูแ้จ้งแก่ใจแล้วว่าหร่านเจยีงคอืมารร้ายตวัฉกาจทีเ่กิดมา

เพ่ือสงัหารนางโดยเฉพาะ จะว่าไปนางและเขาก็ไม่ได้มบีญุคณุความแค้น

ต่อกัน การลอบสงัหารเขาเป็นเพียงการท�าตามค�าสัง่เท่าน้ัน แต่เมือ่มองจาก

ความพ่ายแพ้ในการลอบสงัหารแต่ละครัง้ก็เหน็ว่าทัง้นางและเขาได้สัง่สม

หนีแ้ค้นไว้ถึงเก้าภพเก้าชาติ

นางและเขาจ�าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่สิน้ชวิีต อกีฝ่ายจะได้มชีวิีตรอด  

ไม่ว่านางจะใช้กลอุบายที่อิงจากประสบการณ์ในชาติภพที่ผ่านมาน�ามา

ปรบัปรงุแก้ไขในชาตปัิจจบุนัอย่างไร ท้ายทีส่ดุคนท่ีมชีวีติรอดต่อไปก็คอืเขา 

ส่วนนางคอืคนท่ีตายอย่างน่าอนาถ

นางโกรธแค้นหร่านเจยีงเสยีจนอยากประท้วงต่อยมบาลในนรก ทว่า 

น่าเสียดายท่ีนางยังไม่ทันได้พบหน้ายมบาลก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อย่าง

พิลกึพิลัน่

ในการเกิดใหม่ทัง้เก้าครัง้น้ีนางเคยโดนหร่านเจยีงยิงธนูทะลขุัว้หวัใจ 

วางยาพิษ ท�าให้ชพีจรนางแตกซ่าน ล้วนน่าเวทนาจนทนดไูม่ได้

กล่าวตามจรงิ หร่านเจยีงสงัหารนางอย่างง่ายดายราวกับบ้ีมดตัวหน่ึง

หลังจากจบชีวิตมาแล้วเก้าครั้ง นางลืมตาข้ึนมาก็มองเห็นห้อง 

ที่คุ้นเคย เตียงและเครื่องเรือนที่คุ้นตา
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นางค่อยๆ ยันตัวลกุขึน้นัง่ ดวงหน้างดงามนัน้ซดีเซยีวไร้ความรูส้กึ  

มเีพียงความเย็นยะเยือกและเหนือ่ยล้าอย่างท่ีสดุ หลงัจากตายด้วยน�า้มอื 

หร่านเจยีง นางก็จะฟ้ืนคนืชพีข้ึนมาใหม่ในห้องนี ้บนเตียงเตียงน้ี และเวลาน้ี 

ทกุครัง้

ครั้งนี้คือการเกิดใหม่ครั้งที่สิบ

"เฮ้อ...ฟื้นข้ึนมาอีกแล้ว..." นางเอ่ยกับตนเองด้วยน�้าเสียงเย็นชา  

ไร้ซึ่งความปีติยินดี มีเพียงความด้านชาเท่านั้น

หลังพ่ายแพ้ในการลอบสังหารและต้องตายอย่างน่าอนาถมาถึง 

เก้าครั้ง ไม่ว่าผู ้ใดล้วนต้องรู ้สึกล้มเหลวเป็นธรรมดา ย่ิงไปกว่าน้ัน 

ในครัง้สดุท้ายนางโดนหร่านเจยีงใช้ดาบฟันทีเ่อว ก่อนจะสิน้ใจนางยังต้อง 

ฝืนทนความทรมานและหวาดกลวัอย่างท่ีสดุอีกพักหน่ึงด้วย

นี่นับว่าประเสริฐแล้วที่นางไม่ได้สติฟั่นเฟือนไปเสียก่อน

จู่ๆ ประตูห้องก็ถูกเปิดออก สตรีนางหนึ่งโผล่พรวดเข้ามา

"นี่มันยามใดแล้ว เจ้ายังจะนอนขี้เซาอยู่บนเตียงอีก?"

สตรท่ีีเอ่ยวาจาน้ันมนีามว่าชวิเยว่ีย นางเป็นสาวใช้ในจวนสกุลหร่าน 

เช่นเดยีวกับเหมยีวล่ัวชงิ ครัน้ชวิเยว่ียเห็นนางยังนอนอยู่บนเตยีงก็เอ่ยวาจา

แดกดนัด้วยเสยีงสงูปรีด๊ทันที

เหมยีวลัว่ชงิเหลอืบมองชวิเยว่ียแวบหนึง่อย่างเหน่ือยหน่าย ทีผ่่านมา

นางและชิวเยว่ียเป็นปรปักษ์กันเสมอ ทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างดุเดือด  

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ทว่าวันน้ีนางกลบัคร้านจะต่อปากต่อค�า จงึเพียงแต่ 

นัง่เหม่อมองอกีฝ่ายอยู่บนเตียงอย่างเงยีบๆ

"ไยเป็นใบ้ไปแล้วเล่า ใต้เท้ากลบัจวนมาแล้ว ต้องการคนคอยปรนนิบตั ิ
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พอเจ้าไม่อยู่หรุ่ยเอ๋อร์จึงปรนนิบัติใต้เท้าแทน เจ้ายังกล้ามานอนข้ีเกียจ 

อยู่เช่นนีอ้กีหรอื"

เหมียวลั่วชิงยังคงจ้องมองชิวเยวี่ยอย่างไร้อารมณ์

ตัวนางและชิวเยวี่ยบาดหมางกันมาตลอด แต่คราน้ีชิวเยว่ียกลับ 

ตัง้ใจว่ิงเอาเรือ่งน้ีมาบอก? ครัน้ลองใคร่ครวญจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา

นางจึงรู้ว่าชิวเยว่ียก�าลังโกหก ความจริงก็คือหรุ่ยเอ๋อร์ถูกวางแผนให้ไป

ปรนนบิตัใิต้เท้าแทนนาง

เป้าหมายของชวิเยว่ียคือต้องการให้นางและหรุย่เอ๋อร์มปีากเสียงกัน

ต่อหน้าหร่านเจยีงหมายสร้างความร�าคาญใจให้เขา ส่วนตวัชวิเยว่ียก็จะ 

นัง่คอยเป็นผูเ้ฒ่าหาปลา*

ชิวเยว่ียหลงรักหร่านเจียง นางปรารถนาจะรับใช้ข้างกายเขา 

มาโดยตลอด ส่วนเหมียวลั่วชิงนั้นท�าไปเพราะเป็นภาระหน้าที่ จึง 

ไม่เคยยอมให้ชิวเยวี่ยสมหวังสักครา

ทว่าในชาติภพนีน้างตัดสนิใจแล้วว่าจะสานฝันชวิเยว่ียให้เป็นจริง

"ชวิเยวีย่ ข้าไม่สบาย" นางเหน็ชวิเยว่ียตะลงึงนัไปจงึเอ่ยต่อโดยไม่รอให้

อีกฝ่ายมีโอกาสได้พูด "ข้ารู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวมาก หลายวันนี้คงไม่อาจ

ปรนนบิตัใิต้เท้าได้ เจ้าช่วยไปแจ้งพ่อบ้านจ้าวทีว่าข้าขอลาป่วย"

ชวิเยว่ียแสดงสหีน้าไม่คาดฝัน หลงัจากน้ันก็เปลีย่นเป็นสงสยัแทน 

"เจ้าป่วยหรอื"

เหมยีวลัว่ชงิหลบุตาลงทนัที ก่อนล้มตวัลงนอนอย่างกะปลกกะเปลีย้

* มาจากส�านวน 'หอยกาบกับนกปากซ่อมย้ือแย่งกัน ผูเ้ฒ่าหาปลาได้ประโยชน์' เป็นค�าเปรยีบเปรย หมายถึง 
ได้รบัผลประโยชน์โดยไม่ต้องลงแรง มเีรือ่งเล่าว่าหอยกาบอ้าเปลอืกออกผึง่แดด นกปากซ่อมเข้ามาหวังจกิกิน
เป็นอาหาร หอยจงึงบัเปลือกเข้ามาหนีบปากนกเอาไว้ ทัง้สองต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน ชาวประมงผ่านมาเหน็ 
จงึจบัไปเป็นอาหารท้ังคู ่คล้ายนิทานเรือ่งตาอนิกับตานาของไทย
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แสดงท่าทางไร้เรี่ยวแรง "ยามนี้ข้าอ่อนแรงไปท่ัวร่าง หน้ามืดวิงเวียน  

ไม่มปัีญญาไปปรนนิบติัใต้เท้าหรอก"

เดิมทีชิวเยวี่ยจงใจจะเหน็บแนมหมายให้นางทะเลาะฟาดฟันกับ 

หรุย่เอ๋อร์ แต่คดิไม่ถึงว่านางกลบัล้มป่วยแล้วยังอยากลางาน ขณะทีช่วิเยวีย่ 

ก�าลงัครุน่คิดอยู่น้ันก็มอีีกความคิดหน่ึงผดุข้ึนมา

"ในเมื่อเป็นเช่นน้ีเจ้าก็นอนพักเถิด ข้าจะไปแจ้งพ่อบ้านจ้าวให้"  

ชวิเยวีย่ไม่พูดมากความอกี นางหมนุตัวเดินออกจากห้องไปพลางครุ่นคดิ 

แล้วก็เร่งฝีเท้าไปหาพ่อบ้านจ้าว

ครัน้ชวิเยว่ียจากไปเหมยีวลัว่ชงิก็ลกุข้ึนน่ัง นางรูดี้ว่าชวิเยว่ียจะใช้

โอกาสนีช่้วงชงิงานของนางไป ซึง่ก็ตรงกับใจนางพอดี

เหมยีวลัว่ชงิอดทนอดกลัน้มามากพอแล้ว ชาตนิีน้างไม่อยากพบกับ

จดุจบทีต้่องสิน้ชวิีตอย่างทรมาทรกรรมอกี นางตัดสนิใจหลบเลีย่งหร่านเจยีง 

อยู่ให้ห่างจากเขาไว้ ย่ิงไกลย่ิงด ีขอเพียงไม่ต้องสงัหารหร่านเจยีง นางก็จะ 

ไม่ประสบเคราะห์กรรมจากน�า้มอืเขาอีก

แต่จะให้ทางส�านกัล่วงรูถึ้งการตัดสนิใจนีไ้ม่ได้เดด็ขาด นางจะต้อง

รกัษาความลบันีไ้ว้ โชคดท่ีีทางส�านักไม่ได้ระบเุวลาว่านางจะต้องสงัหาร 

หร่านเจยีงให้ได้ภายในเมือ่ไร ดังน้ันนางจงึคิดจะยืดเวลาออกไปทีละวันๆ 

ส่วนเรือ่งอืน่น้ันวันหลงัค่อยแก้ไปตามสถานการณ์!

หลังจากที่เหมียวลั่วชิงตัดสินใจแน่วแน่แล้วนางก็ได้พักอยู่ในห้อง 

เป็นเวลาสามวัน แสร้งแสดงอาการเหมอืนคนป่วยให้แนบเนียนทีสุ่ด

สามวันถัดมานางก็ออกจากห้องไปปรนนิบัติใต้เท้า สถานการณ ์

เป็นเหมอืนทีน่างคาดการณ์ไว้มผิิดเพ้ียน ท่ีแท้งานของนางกต็กไปอยู่ในมอื 
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ของชวิเยว่ียแล้ว นางถูกเรยีกตัวให้ไปพบพ่อบ้านจ้าวทนัที

พ่อบ้านจ้าวกล่าวว่านางล้มป่วยนานเกินไป หน้าท่ีดูแลใต้เท้านั้น 

จะขาดคนไม่ได้ เขาจึงสั่งให้ชิวเยว่ียไปปรนนิบัติใต้เท้าแทนนาง แล้วก็ 

หาคนอืน่มาท�าหน้าท่ีแทนชวิเยว่ีย ในเมือ่แทนกันไปแทนกันมา ท้ายท่ีสุด 

ก็เหลอืเพียงงานในห้องครวัท่ียังขาดคน

ครัน้ได้ยินว่าตนเองถูกสบัเปลีย่นไปท�างานในห้องครัว เหมยีวลัว่ชงิ

ก็พลนัย้ิมเย็น

งานในห้องครัวเป็นงานหยาบ สาวงามเช่นนางและชิวเยว่ียมักถูก 

แบ่งหน้าทีใ่ห้ท�างานท่ีประณีตอยู่ในเรอืน อย่างไรเสยีก็ไม่มทีางสบัเปลีย่นนาง

ให้ไปท�างานในห้องครวัได้ เห็นได้ชดัว่าพ่อบ้านจ้าวจงใจกล่ันแกล้งนาง

เหมยีวลัว่ชิงมองแววตาเป็นประกายของพ่อบ้านจ้าว นางรู้อยู่แก่ใจว่า

พ่อบ้านจ้าวก�าลงัรอให้นาง 'ติดสนิบน' เขา

"เข้าใจแล้ว ข้าจะไปท่ีห้องครัวเดี๋ยวน้ีเจ้าค่ะ" นางไม่แยแสสักนิด  

ถึงจะให้นางเป็นสาวใช้เผาฟืนหรอืล้างจานก็ล้วนไม่สลกัส�าคญัแต่อย่างใด 

ขอเพียงได้ออกห่างจากหร่านเจยีง ย่ิงไกลย่ิงดี

พ่อบ้านจ้าวคิดไม่ถึงว่านางจะไม่ขอร้องอ้อนวอนเลยสักค�า กลับ 

ตอบรบัอย่างว่าง่ายถึงเพียงนี ้ เดมิทีเขาคดิเอาไว้ว่าขอเพียงนางเอ่ยปาก 

ขอร้อง เขาก็จะฉวยโอกาสนีต้ั้งเงือ่นไขทนัที

"ในเมื่อเจ้ายอมย้ายไปท�างานในห้องครัวแล้วก็ต้องย้ายออกจาก 

ห้องนอนเดมิด้วย เจ้าไปนอนเบยีดเสียดกับพวกบ่าวไพร่ในโรงนอนแล้วกัน"  

พ่อบ้านจ้าวเอ่ยอย่างไม่ย่ีหระ

ทกุคนในจวนล้วนตระหนกัดีว่าโรงนอนทีบ่่าวไพร่ในห้องครวัพักนัน้ 
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มสีภาพแย่กว่าห้องพักของสาวใช้ในเรอืนหลายเท่า สาวใช้ชัน้ดจีะได้พัก

ห้องละสองคน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเตียงหรือเครื่องตกแต่งห้องล้วน 

สะอาดสะอ้าน ประณีตงดงาม แต่โรงนอนของบ่าวไพร่ชั้นต�่าในครัวนั้น 

กลับต่างกันลิบลับ ท้ังแม่บ้านและสาวใช้ชั้นต�่าล้วนนอนเรียงกันเป็นตับ 

ขณะท่ีคนงานซึง่เป็นบรุษุพักอยู่อกีห้องหนึง่ โรงนอนแห่งนัน้ล้วนมกีลิน่อาย

หลากหลายคละคลุง้ พอตกดกึก็มทีัง้เสยีงจาม ละเมอ กดัฟัน อกึทกึจน 

ยากทีจ่ะข่มตาหลบัได้

พ่อบ้านจ้าวไม่เชื่อหรอกว่าเหมียวลั่วชิงจะทนได้ พอนางฟังแล้ว 

จะต้องหน้าถอดสแีน่ ทว่าเขาก็คาดการณ์ผดิอกีครา เหมยีวลัว่ชงิผอมแห้ง 

เพียงรูปร่างภายนอก แต่ความจริงนางสามารถท�างานหยาบในห้องครัว 

นอนในโรงนอน และทนความล�าบากได้ ส�าหรบันางเรือ่งนีจ้ะยากเท่าไรกัน 

สิง่เหล่าน้ีเทยีบไม่ได้เลยกับค�าว่าล�าบาก

ในขณะที่พ่อบ้านจ้าวก�าลังงุนงงอยู่นั้นนางก็หมุนตัวเดินจากไป 

อย่างสง่างาม ตัง้ใจว่าจะกลบัห้องไปเก็บข้าวของ

พ่อบ้านจ้าวตีหน้าขรมึ ด่าว่านาง "นางตัวแสบ! ไม่รู้จกัผิดชอบชัว่ดี 

ถึงตอนน้ันอย่ามาอ้อนวอนข้าก็แล้วกัน หากจะมาอ้อนวอนก็คงไม่อาจ 

แลกเปลีย่นด้วยเงนิทองได้ แต่ต้องใช้เรอืนร่าง..." พอเอ่ยมาถึงจดุนีเ้ขาก็ 

พึงพอใจทีม่องเหน็เหมยีวลัว่ชงิชะงักฝีเท้า นางหันมามองเขาด้วยแววตา 

คมกรบิเย็นยะเยือก

เหมียวลั่วชิงเป็นนักฆ่า ย่อมมีความเลือดเย็นเป็นธรรมดา ดวงตา

งดงามเฉยีบคมคูน้ั่นจ้องมองด้วยความอ�ามหิตและข่มขู ่ เสยีดแทงเข้าไปใน

ดวงตาของอกีฝ่าย
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พ่อบ้านจ้าวถูกนางจับจ้องอย่างไม่ทันตั้งตัวเย่ียงน้ี ชั่วพริบตา 

ความหนาวเย็นก็แล่นขึ้นมาท่ีแผ่นหลัง ตัวเขาสั่นสะท้านอย่างไร้เหตุผล 

และยืนแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น

ครั้นเหมียวลั่วชิงแลเห็นความขลาดกลัวในดวงตาของเขาก็นับว่า 

ได้บรรลจุดุประสงค์แล้ว นางจงึก้าวเดินจากไปอย่างไม่หนัหลงักลับ

ครั้นนางจากไป พ่อบ้านจ้าวก็เพ่ิงได้สติ เขากุมอกไว้ด้วยความ

ประหลาดใจ อดถามตนเองไม่ได้ น่าแปลก เมื่อครู่เด็กสาวผู้นั้นจ้องมา 

ปราดหนึง่ ไยข้าจงึตัวสัน่พูดอะไรไม่ออก

เมือ่คดิมาถึงตรงนีเ้ขาก็อดท่ีจะบนัดาลโทสะไม่ได้ สาปแช่งนางไป

เสยีงหนึง่

"นางตวัแสบ กล้าจ้องข้าด้วยสายตาโหดเหีย้ม รอให้มโีอกาสก่อนเถอะ 

คอยดแูล้วกันว่าข้าจะจดัการเจ้าอย่างไร!" ยามน้ีในใจเขาล้วนครุน่คดิแต่เรือ่ง

สกปรกโสมม

ตอนทีเ่หมยีวลัว่ชงิเพ่ิงเข้ามาในจวน พ่อบ้านจ้าวก็ถูกตาต้องใจใน

ความงามของนาง ไม่ว่าเขาจะแสดงออกอย่างเป็นนัยหรือเปิดเผย เด็กสาวนัน่

ก็ไม่เคยคดิจะเหลยีวแล

ส�าหรบัพ่อบ้านจ้าวแล้ว หากเขาถูกใจสาวใช้นางใดก็นับเป็นบญุวาสนา

ของสาวใช้นางนัน้ แม้ว่าเขาจะเป็นเพียงพ่อบ้านตวัเลก็ๆ ในจวน แต่เขา 

ก็คงจะได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นพ่อบ้านใหญ่ในอกีไม่ช้า เช่นนัน้เหมยีวลัว่ชงิ 

ท่ีมองข้ามความหวังดขีองเขาไป เขาสาบานด้วยความโกรธแค้นในใจว่า 

จะต้องครอบครองตัวนางให้ได้ในสกัวัน
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เหมียวล่ัวชิงตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะออกห่างจากหร่านเจียง  

ด้วยเหตนีุก้ารย้ายไปท�างานในห้องครวัและย้ายห้องนอนก็ตรงกับใจนางพอดี 

ทัง้หมดท่ีนางต้องท�าคอืคดิหาหนทางและเหตผุลออกจากจวนสกุลหร่าน 

โดยไม่ท�าให้หร่านเจยีงนกึสงสยัและสามารถอธิบายกับทางส�านกัได้

แต่เรือ่งน้ียังตดิอยู่ทีว่่านางได้รบัค�าสัง่ให้มาสงัหารหร่านเจยีง หาก

เจ้าส�านกัไม่ถอนค�าสัง่ นางจะออกจากจวนสกุลหร่านไม่ได้เดด็ขาด ถึงจะ

จากไปก็ต้องหาเหตุผลสดุวิสยัต่างๆ มาปิดบงั

เดมิทเีหมยีวลัว่ชงินกึว่าการท่ีนางอยู่ในห้องครวัจะท�าให้อยู่ห่างจาก

หร่านเจยีงได้ แต่กลบัคดิไม่ถึงว่าวงล้อโชคชะตาจะจงใจเป็นปรปักษ์กับนาง 

นางมาท�างานในห้องครวัได้ไม่ถึงสบิวนัก็เกิดเรือ่งใหญ่ข้ึนในจวน

"มีนักฆ่าในจวน!"

ไม่รูว่้าใครกรดีร้องเสยีงแหลมสงูราวกับฟ้าผ่าดงัเล่ือนล่ัน ก่อให้เกิด

ความชลุมนุไปทัว่จวน

ยามนี้เหมียวลั่วชิงก�าลังล้างจานชามอยู่ คร้ันได้ยินค�าว่านักฆ่า 

สองค�านี้ นางก็ตื่นตระหนกทันที

นางหยุดงานในมือแล้วเดินตามพวกบ่าวไพร่ออกไปนอกเรือน

ป้าหลูผู่ดู้แลห้องครวัคว้าตัวคนงานคนหน่ึงมาซกัถาม "นีม่นัเกิดอะไรขึน้"

"แย่แล้ว มีคนจะลอบสังหารใต้เท้า!"

"นักฆ่ามีกี่คน ใต้เท้าเป็นอะไรหรือไม่"

"ได้ยินว่านักฆ่าแฝงตวัเข้ามาในจวน ใต้เท้าออกค�าสัง่ให้จบัตวัไว้แล้ว 

ยามน้ีนกัฆ่าก�าลงัดิน้รนอย่างสุดความสามารถ!" ครัน้คนงานคนนัน้กล่าวจบ 

ก็รีบวิ่งไปชมความคึกคัก ส่วนบ่าวไพร่คนอื่นๆ ก็วางงานในมือลงแล้ว 
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เดนิตามไปดู

เหมียวลั่วชิงก็เดินตามทุกคนไปอย่างสงบเสงี่ยม นางครุ่นคิดอยู่ 

ในใจว่าที่แท้นอกจากตัวข้าแล้ว ในจวนแห่งนี้ยังมีนักฆ่าคนอื่นดักซุ่ม 

อยู่อีก ไม่รู้ว่านักฆ่าคนนี้จะถูกเจ้าส�านักส่งตัวมาเหมือนข้าหรือไม่

เหตทุีน่างคดิเช่นน้ีก็เป็นเพราะนางรูว่้าเพ่ือสงัหารหร่านเจยีงให้ส�าเรจ็ 

ทางส�านกัอาจจะแอบส่งนักฆ่าอกีคนหน่ึงมาซ่อนตวัอยู่ในทีล่บัเพ่ือรอโอกาส

ลงมอื

ข้อแรกเพ่ือให้แผนการท่ีวางไว้รอบคอบรดักุม เพ่ิมโอกาสทีจ่ะปฏิบติั

ภารกิจให้ส�าเรจ็ ข้อสองเพ่ือเฝ้าตดิตามดคูวามเคล่ือนไหว หากนกัฆ่าคนแรก

ล้มเหลว นักฆ่าคนที่สองก็จะฆ่าปิดปากทันทีเพ่ือไม่ให้ทรยศต่อส�านัก 

เพราะถูกหร่านเจียงทรมาน

เหมยีวลัว่ชงินึกระแวงอยู่ในใจ นักฆ่าคนนีถู้กเจ้าส�านกัส่งตวัมาให้

จับตาดูนางใช่หรือไม่ พอเห็นนางถูกย้ายไปห้องครัว ไม่มีโอกาสลงมือ  

ก็เลยลงมอืสงัหารหร่านเจยีงเสยีเอง?

เหมียวลั่วชิงเดินตามทุกคนไป เมื่อเดินผ่านกลุ่มคนนางก็เห็นสตรี 

ถือดาบนางหนึ่งก�าลังถูกเหล่าองครักษ์โอบล้อม สตรีนางน้ีไม่ใช่ใครอื่น  

แต่เป็นสาวใช้ชวิเยว่ียน่ันเอง

เหมียวลั่วชิงตกตะลึงขั้นสุด คิดไม่ถึงว่าชิวเยวี่ยจะเป็นนักฆ่า!

ยามนี้ชิวเยว่ียหน้าซีดเผือด ร่างกายอาบไปด้วยโลหิต เห็นชัดว่า 

นางบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้อย่างดุเดือด คางของนางถูกจับ มือ 

ทัง้สองข้างกถู็กองครกัษ์ผูห้น่ึงคุมไว้ด้านหลงัมอิาจขยับเขย้ือนได้

หากนักฆ่าคนใดท�างานล้มเหลว เพ่ือไม่ให้ตกไปอยู่ในก�ามือของ 
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ฝ่ายตรงข้าม นักฆ่าคนนั้นจะต้องกินยาพิษฆ่าตัวตาย ทว่าชิวเยว่ีย 

ถูกจบัคางไว้จงึไม่ทนัได้กลนืยาพิษ 

เหมียวลั่วชิงแลมองชิวเยวี่ย ในใจพลันรู้สึกสับสนจนพูดไม่ออก

ยามน้ีจู่ๆ  เหล่าองครกัษ์ท่ีล้อมไว้ทุกด้านก็แยกกลุม่ออกเป็นสองแถว 

จนเกิดพ้ืนท่ีว่างตรงกลางขึ้น เงาร่างสูงใหญ่ก้าวมาอย่างสุขุมจากทาง 

อกีฝ่ังหน่ึง

ร่างเขาสูงตระหง่านราวปลายดาบที่ต้ังตรง คิ้วคมคาย ดวงตา 

เป็นประกาย ท่าทางเย็นชา ร่างนั้นแผ่ไอความกดดันออกไปท่ัวบริเวณ  

ดนู่าเกรงขามย่ิงนักแม้ไม่ได้บนัดาลโทสะ จนไม่มผีูใ้ดตรงน้ันกล้าส่งเสียง 

สักค�า

หร่านเจียง!

เหมียวลั่วชิงก้มหน้างุดพลางถอยหลังก้าวหน่ึงโดยไม่รู้ตัว นาง 

ยืนหลบอยู่ด้านหลงักลุม่คน ซ่อนตวัเสยีมดิชดิ ด้วยฝันร้ายท่ีตามหลอกหลอน

จากหลายชาตก่ิอนเป็นผลให้นางเกิดความหวาดกลวัอนัไร้รปูต่อหร่านเจยีง 

นางหลบเขาราวกับหลบอสรพิษร้าย

หร่านเจียงก้าวเดินมายังเบื้องหน้าชิวเยว่ีย สายตาเย็นยะเยือก 

กวาดมองทัว่ร่างต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแวบหน่ึง

"ใครส่งเจ้ามา หากยอมสารภาพแต่โดยดีข้าจะลงมือประหารเจ้า 

อย่างฉบัไว เหลือสภาพศพท่ีสมบรูณ์ไว้ให้เจ้า และข้าจะได้ไม่ต้องเสยีเวลา 

ส่งเจ้าไปยังคกุอาญาหลวง*"

* คกุอาญาหลวง ในสมยัราชวงศ์หมงิคอืคกุหลวงทีส่ร้างขึน้ส�าหรบัหน่วยองครกัษ์เสือ้แพรโดยเฉพาะ มอี�านาจ
ในการคมุขัง สอบสวน และลงอาญาได้เอง ไม่ต้องผ่านฝ่ายตลุาการของกรมอาญา วิธีลงโทษโหดเหีย้มอ�ามหิต
อย่างย่ิง อาณาประชาราษฎร์ได้ยินชือ่แล้วเป็นต้องสัน่สะท้าน



18

ใต้เท้าอย่ามาหยอก

ครัน้เข้าไปในคกุอาญาหลวงขององครกัษ์เสือ้แพรแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับ

การลงนรก ภายในห้องขงัจะลงโทษอย่างโหดเห้ียมทารุณ แม้แต่โจรผูร้้าย

ทีฆ่่าคนเป็นผกัปลาก็ยังนึกหวาดผวา

สายตาชวิเยว่ียสบกับแววตาเย็นยะเยือกนัน้ นางเพียงย้ิมเย็นชัว่ครู่ 

แค่มองจากสายตาท่ีไม่ยอมศโิรราบของนางก็ตระหนกัได้แล้วว่านางไม่เหน็

โลงศพไม่หลัง่น�า้ตาแน่

ครัน้หร่านเจยีงเหน็เช่นน้ันกย้ิ็มเย็นตอบกลบั ย่ืนมอืซ้ายไปด้านข้าง 

องครกัษ์คนหน่ึงมอบดาบให้เขาทนัที เขาก�าดาบไว้แล้วค่อยๆ เย้ืองย่างไป

เบือ้งหน้า ตวัดาบส่องแสงเย็นเยียบภายใต้ดวงตะวัน

หร่านเจียงไม่พูดพร�่าใดๆ ทั้งสิ้น เขาเอียงปลายดาบแล้วค่อยๆ  

แล่เนื้อหนังตรงหัวไหล่ของชิวเยวี่ยออกมาชิ้นหนึ่ง

ใช่แล้ว ค่อยเป็นค่อยไป เขาแล่เนื้อเถือหนังของชิวเยว่ียราวกับ 

หัน่เน้ือหมพูลางซกัถามอย่างเยือกเย็นว่า "เจ้าจะยอมรับสารภาพหรือไม่"

ชวิเยว่ียถูกจบัคางไว้ นางจงึไม่อาจกรดีร้องออกมายามท่ีดาบกรีดลงไป

บนเนือ้หนงั นางท�าได้เพียงครวญครางอย่างทรมานผ่านทางล�าคอ สีหน้า

ของนางโกรธแค้น แสดงออกว่าก�าลงัทนทรมานอยู่

มีเพียงเหล่าองครักษ์ที่สีหน้าไม่เปลี่ยน พวกบ่าวไพร่ทั้งหมดที่เห็น

เหตุการณ์ต่างก็ต้องกลัน้หายใจเอาไว้

ชิวเยว่ียเนื้อตัวสั่นเทิ้ม มือท้ังสองข้างของนางถูกองครักษ์มัดไว ้

มิอาจขยับเขยื้อน ท�าได้เพียงปล่อยคนฆ่าแกง

ดาบในมอืของหร่านเจยีงเฉอืนเน้ือทางซ้ายชิน้หนึง่ ทางขวาชิน้หนึง่ 

ทกุครัง้ทีตั่ดเนือ้ชิน้หน่ึงก็จะถามประโยคหนึง่ว่าจะยอมสารภาพหรือไม่
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ร่างของโฉมงามราวบุปผาหยกอาบไปด้วยโลหิต การลิ้มลอง 

ความทรมานเช่นนี้กลับไม่ถึงแก่ความตาย

หร่านเจยีงเฉอืนเน้ือของนางออกมาสบิสามชิน้แล้วก็หยุดมอืเก็บดาบ

"ส่งนางไปยังคุกอาญาหลวง" เขาออกค�าสั่งอย่างเย็นเยียบ

ครัน้เขากล่าววาจาน้ันออกไปก็มอีงครกัษ์สองคนเดนิมาลากร่างของ

ชวิเยว่ียท่ีเหวอะหวะออกไป รอยเลอืดยังคงรนิไหลตามทาง

เหล่าบ่าวไพร่ต่างสีหน้าซีดเผือด มีบางคนทนความพะอืดพะอม 

และความหวาดหว่ันไม่ไหว รบีปิดปากแล้วว่ิงไปอาเจยีนอกีทาง

เหมยีวลัว่ชงิตระหนกัดว่ีาหร่านเจยีงจงใจลงโทษชวิเยว่ียต่อหน้าทุกคน 

เขาคิดจะใช้โอกาสน้ีสั่งสอนทุกคนให้เข็ดหลาบ ให้พวกเขาตระหนักว่า 

ถ้ากล้าคดิไม่ซือ่หรอืก�าเรบิกับเขาแล้วล่ะก็ เขาจะให้อกีฝ่ายมสีภาพแบบ

อยูไ่ม่สูต้าย

หร่านเจียงโยนดาบคืนไปให้องครักษ์แล้วหมุนกายเดินก้าวยาวๆ  

จากไป ทุกคนต่างก็แยกย้ายกลับไปท�าหน้าท่ีของตนเอง ไม่มีใครกล้า 

เอ่ยวาจาแม้เพียงประโยคเดียว

เหมียวลั่วชิงเดินกลับไปอย่างเงียบเชียบเหมือนคนอ่ืนๆ หัวใจนาง 

ถูกบบีรดัจนทรมานย่ิง เพราะมอียู่ชาติหนึง่นางเองก็ประสบกับเหตกุารณ์

เช่นเดยีวกับชวิเยว่ีย ถูกเขาตัดมอื ตัดเท้า และเชอืดคอทลีะดาบ จากนัน้

ค่อยส่งเข้าคกุอาญาหลวง

ชิวเยวี่ยพบจุดจบเช่นเดียวกับนางในชาตินั้นอย่างมิมีผิดเพี้ยน

จนกระทั่งได้เกิดใหม่คราน้ีเหมียวลั่วชิงจึงรู้ว่าชิวเยว่ียก็เป็นนักฆ่า 

เช่นกัน ชาติท่ีแล้วนางอาจจะตายก่อนชิวเยว่ียจึงไม่รู้เร่ืองนี้ ส่วนคร้ังนี ้
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เป็นเพราะนางอ้างว่าล้มป่วยปล่อยให้ชวิเยว่ียท�าหน้าท่ีแทน จงึเกิดเหตกุารณ์

อย่างวันน้ีขึน้

ทกุครัง้ท่ีคนืชพีข้ึนมาใหม่ หากนางเปลีย่นกลยุทธ์ในการลอบสังหาร 

ก็จะส่งผลท�าให้บางเหตุการณ์เปลีย่นแปลงไป เหมยีวลัว่ชิงจงึย่ิงมัน่ใจว่า 

ขอเพียงนางไม่ท�าตวัเป็นปรปักษ์กับหร่านเจยีง นางจะต้องเปลีย่นจดุจบ 

อนัน่าอนาถเหล่านัน้ได้แน่

เมื่อเหมียวลั่วชิงเกิดความมั่นใจดังน้ีนางก็รู้สึกมีความหวังข้ึนมา 

ท�าให้เมฆหมอกและความเจบ็ปวดรวดร้าวท่ีเก่ียวพันกับความทรงจ�าเดมิๆ 

ลดลงไปไม่น้อย นางย่างก้าวอย่างแผ่วเบาและเรว็ข้ึนหมายจะกลบัห้องครวั

เพ่ือไปท�างานต่อ

เรื่องของชิวเยว่ียท�าให้ไม่มีใครกล้าปริปาก ไม่มีใครกล้าซุบซิบ 

ตามอ�าเภอใจ ใต้เท้าอาจจะตรวจสอบเรื่องการลอบสังหารภายในจวน  

หากยามนี้ใครกล้าเอ่ยปากออกมาเพียงประโยคเดียวอาจตายก็เป็นได้  

ด้วยเหตนุีแ้ต่ละคนจงึก้มหน้างุดๆ ท�างานต่อไป รกัษาความเงยีบสงบไว้

เดมิทีเหมยีวลัว่ชงินึกว่าตนจะพ้นเคราะห์แล้ว ใครจะนึกว่าพอผ่านไป

เพียงชัว่ครูอ่งครกัษ์คนหนึง่ก็มายังห้องครวั ซกัถามด้วยน�า้เสียงดงักึกก้อง

"สาวใช้ชิงเอ๋อร์อยู่ที่ใด"

เหมยีวลัว่ชงิตะลงึพรงึเพรดิโดยพลนั นางแอบประหลาดใจ ภายใต้

ความเงยีบงนันัน้นางรูส้กึได้ถึงสายตาทุกคู่ท่ีจบัจ้องมาโดยไม่ได้นดัหมาย

นางหายใจเข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ ยืนขึ้น สายตาขององครักษ์ผู้นั้น 

ก็จับจ้องมาที่นางเช่นกัน

องครักษ์คนนั้นเดินขึ้นหน้าก้าวใหญ่ "เจ้าก็คือชิงเอ๋อร์?"
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"ใช่เจ้าค่ะ"

"ตามข้าไปพบใต้เท้า"

เหมียวลั่วชิงตอบรับเบาๆ เสียงหน่ึงแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเดินตาม

องครกัษ์ออกจากห้องครวัไป

นางยังคงประหลาดใจไม่หาย ครุ่นคดิไปต่างๆ นานา เหตใุดหร่านเจยีง

จงึต้องการพบนาง เขาพบเบาะแสอะไรหรอื หรอืเขาเริม่สงสยัในตวันาง 

เข้าแล้ว

เหมียวลั่วชิงเกร็งไปทั่วร่าง สมองคิดไปหลากหลาย ท้ายที่สุด 

นางก็แน่ใจว่าตนเองไม่ได้มีพิรุธแต่อย่างใด หร่านเจียงไม่มีเหตุผลอะไร

ที่จะสงสัยในตัวนาง มิสู้เฝ้าสังเกตการณ์ไปก่อน ใคร่ครวญไปทีละก้าว 

แล้วกัน หากว่าเค้าลางไม่ดี...

ครัน้นกึถึงจดุจบน่าอนาถเมือ่ชาตท่ีิแล้วนางก็หน้าบดูบึง้ขึน้มาทันใด 

นางตดัสนิใจแน่วแน่แล้ว เมือ่เทยีบกับการท่ีต้องถูกเขาทรมาทรกรรม มสู้ิ 

ฆ่าตวัตายให้รูแ้ล้วรูร้อดไปเสยีเลยจะดีกว่า

นางเดนิตามองครกัษ์มาถึงห้องหนังสือแล้วก้มหน้างดุๆ เดินเข้าห้องไป 

พอเดนิผ่านประตูก็เห็นพ่อบ้านจ้าวคุกเข่าอยู่บนพ้ืน

พ่อบ้านจ้าวเงยหน้ามองปราดหนึง่หลงัจากทีน่างเดนิเข้ามาในห้อง 

แววตาคูน้ั่นแฝงไปด้วยความเกลยีดชงัท�าให้นางรู้สกึถึงลางร้าย

"ใต้เท้า ชงิเอ๋อร์มาถึงแล้วขอรบั" ครัน้องครกัษ์กล่าวจบ เหมยีวลัว่ชงิ

พลนัรูส้กึได้ว่าหร่านเจยีงตวัดสายตาอันเฉยีบคมและแฝงความกดดนัมาท่ี

ตวันาง

"เจ้าเงยหน้าขึน้" เป็นสุม้เสยีงบรุษุเพศทีท่รงอ�านาจและเย็นยะเยือกย่ิง
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เหมียวลั่วชิงจ�าต้องส�ารวมอากัปกิริยาอย่างมากเมื่ออยู่เบื้องหน้า

เขา นางแสดงท่าทีหวาดกลัว เงยหน้าขึ้นด้วยเน้ือตัวสั่นเทาเล็กน้อย  

สหีน้าประจบประแจงระคนระแวดระวังแฝงด้วยความเคารพอยูส่ามส่วน 

ความหวาดกลัวอีกเจ็ดส่วน

หร่านเจยีงจบัจ้องนาง นัยน์ตาของเขาด�าขลบั เย็นชา และลกึสดุหย่ัง 

เฉกเช่นทีผ่่านมา เขาพินิจดวงหน้าอนังดงามอย่างละเอยีด

เหมยีวลัว่ชงิปรนนิบติัอยู่ข้างกายเขามาครึง่ปี นางมฝีีมอืและละเอียด

รอบคอบย่ิงนกั กอปรกับอ่อนโยนสงบเสงีย่ม รูจ้กัสงัเกตสหีน้าวาจา รบัใช้เขา

อย่างเอาอกเอาใจ ท�าให้เขาพออกพอใจย่ิง

เม่ือครึง่เดอืนก่อนเป็นเพราะเหมยีวลัว่ชงิลาป่วย พ่อบ้านจ้าวจงึให้ 

ชวิเยว่ียเข้ามาท�าหน้าท่ีแทน ปรนนิบตัอิยู่ข้างกายเขา ซึง่เขาก็เห็นพ้องด้วย 

ขอเพียงสาวใช้ท่ีอยู่ข้างกายปรนนิบัติเขาเป็นอย่างดี ส่วนจะเป็นใครนั้น 

เขาไม่เคยใส่ใจสกันิด ทว่าสาวใช้นางนัน้กลบัเป็นนกัฆ่าทีด่กัซุม่อยู่ในจวน

มาเป็นเวลานาน เรือ่งน้ีย่ัวโทสะเขาย่ิงนัก

"ชงิเอ๋อร์ เดมิทเีจ้าก็ปรนนบิติัอยูข้่างกายข้า เพราะเหตใุดจงึย้ายไป

ห้องครวัเสยีเล่า" หร่านเจยีงซกัถามเสยีงเข้ม

เหมยีวลัว่ชงิก้มหน้าลง นางสัมผัสได้ถึงความกดดันท่ีแผ่ซ่านมาจาก 

ด้านบน แม้นางจะหวาดกลวัหร่านเจยีงเพียงใด ทว่าจากท่ีนางรูจ้กัหร่านเจยีง

มาหลายชาต ิยามอยู่ต่อหน้าบรุษุทีฉ่ลาดล�า้ผูน้ี้ไม่มอีะไรสามารถหลอกลวง 

เขาได้ เมือ่เทยีบกับการเล่นเล่ห์เพทบุายแล้ว มสิูต้อบตามความจรงิไปเลย

จะดีกว่า

"เรียนใต้เท้า เพราะบ่าวป่วยเจ้าค่ะ จึงลางานเสียหลายวัน รอจน 
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บ่าวหายดีแล้วพ่อบ้านจ้าวก็แจ้งว่างานเดิมของบ่าวมีคนท�าแทนแล้ว  

เหลอืเพียงงานในห้องครวัท่ียังขาดคนเจ้าค่ะ"

"แล้วเจ้าก็เชื่อฟังเขาเช่นนี้ พ่อบ้านให้เจ้าไปห้องครัวเจ้าก็ไปอย่าง 

ว่าง่าย?"

"ไม่ใช่เจ้าค่ะ ตวับ่าวเองไม่ยินยอม แต่ว่า..." นางชะงกัชัว่ครูค่ล้ายว่า 

ลงัเล

ทนัใดนัน้ค�าสัง่อนัเย็นชาของหร่านเจยีงก็ดงัมาจากด้านบน "แต่อะไร 

ว่ามา"

เหมียวลั่วชิงครุ่นคิดชั่วครู่ นางโค้งกายลงทันใด คุกเข่าลงกับพ้ืน  

"การได้ปรนนิบตัริบัใช้ใต้เท้าเป็นเกียรตขิองบ่าวย่ิงแล้วเจ้าค่ะ แต่หากจะให้ 

บ่าวใช้เรอืนร่างแลกกับงาน บ่าวไม่ยินยอมเด็ดขาดเจ้าค่ะ"

ครั้นนางเอ่ยวาจาออกไป พ่อบ้านจ้าวท่ีอยู่ด้านข้างก็ค�ารามอย่าง 

โกรธเกรีย้วราวฟ้าผ่าข้ึนมา "นางตัวแสบ เจ้าอย่ามาพูดจาเหลวไหล!"

เหมียวลั่วชิงเงยหน้าขึ้น ค่อยๆ หันไปมองพ่อบ้านจ้าว

"ทีข้่าพูดล้วนเป็นความจรงิทัง้สิน้ ชวิเยว่ียตดิสินบนท่านแย่งงานข้า

ไป แล้วข้าก็ไม่ยอมขอร้องท่าน ท่านหยามหยันข้าโดยส่งข้าไปห้องครัว  

แม้ข้าจะเป็นบ่าวแต่กร็กันวลสงวนตวั จะให้ข้าใช้เรอืนร่างรบัใช้ท่าน ข้า 

ยอมไปท�างานหยาบทีห้่องครวัเสยีจะดีกว่าเจ้าค่ะ"

เหมียวลัว่ชงิรูซ้ึง้ถึงความปราดเปรือ่งของหร่านเจยีงด ี เขาสามารถ

ด�ารงอยู่ในต�าแหน่งผู้บังคับการกองปราบฝ่ายเหนือได้คงจะไม่ถูกหลอก

ง่ายๆ เป็นแน่ เหตุท่ีหร่านเจียงส่งองครักษ์มาเรียกตัวนางคงไม่ใช่เพ่ือ 

คมุตวันาง เหน็ได้ชดัว่าหร่านเจยีงไม่ได้เห็นนางเป็นผูต้้องสงสยั พ่อบ้านจ้าว 
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จับจ้องความงามของนางจนตาเป็นมันมานานแล้ว โดยปกติขอเพียง 

หร่านเจียงตั้งใจจะตรวจสอบย่อมพบเรื่องที่พ่อบ้านรับสินบนในจวน 

ได้อย่างง่ายดาย

ถึงจะโบยพ่อบ้านจ้าวจนตายเขากไ็ม่ยอมรบัเรือ่งน้ี เขาเป็นคนย้าย 

ชิวเยว่ียให้ไปปรนนิบัติข้างกายใต้เท้า ทว่ากลับเกิดเรื่องลอบสังหารขึ้น  

เช่นนีค้งยากท่ีจะหลดุพ้น ดงันัน้เพือ่เอาตวัรอด เขาจงึสาดน�า้โคลน* ใส่ 

เหมียวลัว่ชงิ

พ่อบ้านจ้าวชีน้ิว้ด่ากราดนางยกใหญ่ "เจ้าใช้ความงามมาย่ัวยวนข้า 

ชดัๆ หมายจะพูดเกลีย้กล่อมให้ข้าย้ายชวิเยว่ียไปห้องครวั พอข้าไม่ตอบรบั 

เจ้าก็อ้างว่าล้มป่วย ข้าเป็นพ่อบ้านนะ จะยอมให้เจ้ามาข่มขูไ่ด้หรือ ข้าจงึส่ง 

ชวิเยว่ียไปท�าหน้าทีแ่ทนเจ้า แล้วย้ายเจ้าไปห้องครวัหมายจะลงโทษ แต่เจ้า

กลบัฉวยโอกาสมาปรกัปร�าข้า นางอสรพิษ!"

พ่อบ้านจ้าวหันไปทางหร่านเจยีง "ใต้เท้า สตรนีางนีจ้ติใจชัว่ช้า ผูน้้อย

สงสยัว่าเรือ่งราวท้ังหมดนีจ้ะต้องเป็นแผนของนางแน่ ซึง่จะเป็นผลร้ายต่อ

ใต้เท้า ขอใต้เท้าโปรดตรวจสอบด้วยขอรบั!"

เหมียวลั่วชิงปล่อยให้พ่อบ้านจ้าวที่อยู่ด้านข้างบิดเบือนความจริง 

ไป นางเพียงคกุเข่าก้มหน้าอย่างเงยีบเชยีบไม่รบีร้อนแก้ต่าง อย่างไรก็ตาม

นางได้พูดสิ่งที่ควรพูดไปหมดแล้ว ส่วนที่เหลือก็รอให้หร่านเจียงเป็น 

คนตดัสนิ

หร่านเจียงฟังอย่างไร้อารมณ์ เขาไม่พูดอะไรสักค�า หลังจากท่ีฟัง 

ค�าให้การของทัง้สองฝ่ายแล้วก็เพียงแต่ออกค�าสัง่

* สาดน�้าโคลน หมายถึงใส่ร้ายป้ายสี โยนความผิดให้อีกฝ่าย



25

โม่เหยียน

"ใครก็ได้น�าตัวพ่อบ้านจ้าวไปตัดขาทัง้สองข้างเสีย แล้วโยนออกไป

นอกจวน"

พ่อบ้านจ้าวต่ืนตระหนกย่ิง ต่อมาก็แสดงความหวาดกลัวสุดขีด 

ตะโกนกรีดร้องว่าถูกใส่ร้าย

องครกัษ์สองคนเดนิขึน้หน้ามา ออกแรงลากเขาไปอย่างไม่สนใจไยดี

เหมยีวลัว่ชงิก้มหน้าก้มตาอยู่ตลอด คอยเงีย่หูฟังเสยีงกรดีร้องของ 

พ่อบ้านจ้าว ไม่นานนักเสียงน้ันก็เงียบลง สถานการณ์ท้ังหมดกลับคืนสู่

ความปกติ

นางยังคงคกุเข่าอยู่บนพ้ืน หร่านเจยีงก็ไม่ได้เรียกให้นางลกุขึน้ นางจงึ

ยังคงคกุเข่าอยู่อย่างน้ัน สมัผสัได้ว่ามคีนก�าลงัจ้องอยู่จากด้านบน

เขาจดัการพ่อบ้านจ้าวโดยทีไ่ม่กล่าวอะไรอกี เห็นชดัว่าก่อนหน้านี้ 

เขาได้สบืหาต้นสายปลายเหตไุว้ก่อนแล้ว เพียงแต่ลองฟังค�าให้การของนาง

และพ่อบ้านจ้าวสกัหน่อย แม้ว่าหร่านเจยีงจะโหดร้ายอ�ามหิต ทว่าเขากลบั

ฉลาดหลกัแหลมในการจดัการเรือ่งนีย่ิ้ง

แต่เหตใุดเขาจงึยังให้นางคกุเข่าอยู่เล่า ไยไม่พูดไม่จาแต่กลบัจ้องนาง

อย่างเงยีบๆ

เหมยีวลัว่ชงิใจเต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ นางไม่กล้าขยับตวั เพียงแต่รอคอย

อย่างเงยีบสงบ

ยามนีน้างได้ยินเสยีงฝีเท้าดังมาทางเบือ้งหน้า ต่อมาก็มมีอืข้างหน่ึง

ช้อนคางนางให้เงยหน้าข้ึน นางจงึต้องสบเข้ากับนยัน์ตาบบีบงัคบัของเขา

ใบหน้าเย็นชาเคลื่อนเข้ามาใกล้ ดวงตาเขาเจิดจรัสจนแทบจะ 

แผดเผาคนได้ นิ้วมือด้านสากสัมผัสผิวพรรณอันเกลี้ยงเกลาของนาง 
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จนรู้สึกเจ็บแปลบ

นางปรนนิบัติรับใช้อยู่ข้างกายหร่านเจียงมาเป็นเวลาครึ่งปี น่ีเป็น 

ครัง้แรกทีเ่ขาจงใจสมัผสัดวงหน้านาง

"เจ้ารู้หรอืไม่ว่าเหตุใดข้าจงึจดัการจ้าวเฟิง" จ้าวเฟิงก็คือพ่อบ้านจ้าว

เหมียวลัว่ชงิจ้องมองนยัน์ตาเขาอย่างสงบแล้วตอบตามความจรงิ

"ใต้เท้าฉลาดหลกัแหลม ย่อมรูว่้าใครพูดปด ใครถูกใส่ร้ายเจ้าค่ะ"

นางสัมผัสได้ว่าวาจาของนางน่าจะตรงกับใจเขา นางเห็นเขายก 

มุมปากขึ้นเล็กน้อย

"จ้าวเฟิงปรักปร�าเจ้า เจ้ากลับดูไม่ร้อนรน สงบเยือกเย็นยิ่งนัก"

เหมยีวลัว่ชงิตะลึงอยู่ชัว่ครู ่ สัมผัสได้ถึงลางไม่ด ี ท่าทีของตนคงดสูงบ 

เกินไป จะเป็นเหตใุห้เขาเริม่สงสยัหรอืไม่

"บ่าวสงบเยือกเย็นเป็นเพราะเชือ่มัน่ในตัวใต้เท้าเจ้าค่ะ แต่อนัท่ีจริง

ในใจบ่าวก็ยังรูส้กึกลวัอยู่บ้าง"

นางมองเขาอย่างขลาดกลวั เอ่ยด้วยน�า้เสยีงระแวดระวัง ไม่ได้จงใจ

ประจบประแจง ทว่ารูส้กึเคารพย�าเกรงในความฉลาดหลกัแหลมและร้ายกาจ

ของเขาอย่างแท้จริง

นางไม่รูว่้ายามนีส้หีน้าของตนแฝงไปด้วยความสขุมุและความอ่อนโยน

ซึง่ไม่ได้จงใจแสดงออกมา ขณะทีน่างรูส้กึขลาดกลวัก็ยังรูส้กึเชือ่ใจเขาด้วย  

ทว่าในความเชือ่ใจก็กลับคอยระวังตวัอยู่ในที อารมณ์หลากหลายท่ีขัดแย้ง 

ไปมาเช่นน้ีแสดงออกมาในคราวเดยีวกัน ท�าให้หร่านเจยีงอดไม่ได้ทีจ่ะมอง

ตรวจสอบนางอกีสักครู่

ส�าหรับเขาแล้วเหมียวลั่วชิงก็เป็นเพียงสาวใช้รูปร่างงดงาม จวน 
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ของเขาไม่เคยขาดซึ่งโฉมงามเลย ผู้คนต่างพยายามส่งสตรีมาให้เขา 

แต่ละนางก็งดงามไม่แพ้กัน ทว่าจนกระทั่งวันน้ีเขาเพ่ิงสังเกตความงาม 

ของเหมียวลั่วชิงอย่างเต็มตา

ขณะเดยีวกับท่ีนางเชือ่ใจเขา แต่ก็หวาดกลวัและคอยระวังตัวอยู่ในที 

ท�าให้ต้องนึกใคร่ครวญมากสกัหน่อย

เขาปล่อยคางนางพลางยืนตัวตรง ออกค�าสั่งประโยคหนึ่ง

"ไปเก็บข้าวของท่ีห้องครวั ย้ายกลบัมาทีห้่องเดิมแล้วกลบัมาปรนนิบติั

ข้า"

วาจานี้ท�าให้เหมียวลั่วชิงตะลึงพรึงเพริด

เขาเลิกคิ้วขึ้น "เจ้าไม่ได้ยินค�าสั่งข้าหรือ"

"บ่าวน้อมรบัค�าสัง่เจ้าค่ะ" เหมยีวลัว่ชงิรบีก้มหน้าลงเป็นการตอบรับ

แล้วยืนขึน้โค้งกาย พลนัรบีถอยออกจากห้องหนงัสือ

ตอนทีอ่อกมานางไม่ได้หันหลงักลบัไปอกีเลย จนกระท่ังออกมาจาก 

ห้องหนงัสอืเรยีบร้อยถึงได้ทอดสายตามองกลบัไป

นางคิดไม่ถึงว่าจากเหตุการณ์ในครั้งน้ีหร่านเจียงจะย้ายนาง 

กลบัมายังข้างกายเขาอกีครา แม้ใจนางจะไม่ยินยอม แต่กลบัไม่กล้าฝ่าฝืน 

ค�าสัง่ของเขา

ต่อไปนางคงท�าได้เพียงปฏิบตัภิารกิจอย่างระมัดระวังแล้วค่อยขบคดิ

วางแผนต่อไป
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องครกัษ์เสือ้แพรคอืสุนัขรบัใช้ของฮ่องเต้ ฟังค�าสัง่จากฮ่องเต้โดยตรง 

มีหน้าที่สังหารคนที่ไม่จงรักภักดี ควบคุมตัวผู้ท่ีต่อต้าน เหล่าขุนนาง 

ในราชส�านักล้วนเกรงกลัว ถึงจะเป็นขุนนางใหญ่ข้ันหนึ่ง ครั้นพบหน้า

องครกัษ์เสือ้แพรก็ยังต้องให้เกียรติเสยีสามส่วน

กล่าวได้ว่าองครกัษ์เสือ้แพรก็คอืดาบของฮ่องเต้ แล้วหร่านเจยีงก็คอื

ดาบเล่มท่ีแหลมคมท่ีสดุ ซึง่เป็นเรือ่งธรรมดาท่ีมนัจะชกัน�าการลอบสังหาร

มาสูต่วัเขา

เหมียวลั่วชิงพบว่าตั้งแต่หร่านเจียงย้ายนางมาปรนนิบัติเขา เขาก็ 

ให้นางอยู่ข้างกายบ่อยครัง้ข้ึน

สาวใช้ที่ปรนนิบัติอยู่ข้างกายหร่านเจียงไม่ได้มีเพียงนางคนเดียว 

นอกจากนางแล้วยังมหีรุย่เอ๋อร์และซุย่เอ๋อร์ด้วย โดยปกตพิวกนางสามคน

จะคอยดแูลเรือ่งชวิีตประจ�าวันของหร่านเจยีง ปรนนบิตัเิรือ่งอาหารการกิน 

2
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เปลีย่นเสือ้ผ้าอาภรณ์ น�า้ชา รวมถึงเรือ่งเลก็น้อยอืน่ๆ

ยามกลางวันหร่านเจียงจะไปสืบสวนคดี ณ กองปราบฝ่ายเหนือ  

พอกลบัมาถึงจวนก็มกัจะประชมุลบัในห้องหนงัสอืกบับรรดาผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ต่ออยู่บ่อยครัง้

ทีผ่่านมาพวกนางสามคนซึง่เป็นสาวใช้จะสลบัสบัเปลีย่นกันไปปรนนบิตัิ 

หร่านเจยีงในห้องหนงัสอื ทว่าช่วงนีท้กุครัง้ทีเ่ขาไปห้องหนังสอืก็จะเจาะจง 

ให้นางตามไปด้วย ด้วยเหตน้ีุยามทีเ่หมยีวลัว่ชงิตามเขาไปห้องหนงัสอืก็จะ

มโีอกาสได้ฟังส่ิงท่ีพวกเขาประชมุหารอืกัน

หากจะกล่าวว่าเป็นการประชุม มิสู้กล่าวว่าเป็นการวางแผนว่า 

จะขุดหลุมอย่างไรให้คนกระโดดลงไปแทน

"ใต้เท้า พวกเราสืบได้ความว่าใต้เท้าเจียงวางแผนจะถวายฎีกา 

ในวันพรุ่งนี้ยามท่ีฮ่องเต้ออกว่าราชการ โดยจะกล่าวหาว่าท่านสังหาร 

ผูบ้รสิทุธ์ิ รบัสนิบน ท�าผดิกฎหมาย แล้วยังกล่าวว่าได้เตรยีมพยานและ 

หลักฐานไว้พร้อมแล้วขอรับ" ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเอ่ยผู้นี้มีนามว่าหวงจิ่น  

เป็นนายกองพันองครกัษ์เสือ้แพร และเป็นคนสนทิของหร่านเจียง

"เขาคงไม่อยากมชีวีติอยู่ถึงได้กล้าสร้างหลกัฐานเท็จ กล้าเป็นศตัรู 

กับองครกัษ์เสือ้แพรอย่างนัน้หรอื" คนสนทิอกีคนมนีามว่าหลวิขยุ ซึง่เป็น

นายกองพันเช่นเดียวกัน สองคนน้ีคอยตดิตามหร่านเจยีงไปทุกท่ี จงรกัภักด ี

ต่อเขาย่ิงนกั ไม่ว่าหร่านเจยีงจะไปค้นบ้านยึดทรพัย์ จบัคน หรือสอบสวน 

ล้วนจะต้องเหน็เงาร่างของสองคนนี้

หากจะกล่าวว่าหร่านเจียงเป็นสุนัขรับใช้ของฮ่องเต้ เช่นน้ันแล้ว 

พวกเขาก็เป็นสุนัขสองตัวที่จงรักภักดีต่อหร่านเจียง
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ยามทีส่องคนน้ีกล่าวถึงใต้เท้าเจยีง น�า้เสยีงนัน้เตม็ไปด้วยการแดกดนั

ถากถาง ใต้เท้าเจียงเป็นขุนนางจ�านวนน้อยในราชส�านักท่ีกล้าต่อกรกับ

องครกัษ์เสือ้แพรต่อหน้าฮ่องเต้และเหล่าขนุนาง

หร่านเจยีงฟังอย่างเพลดิเพลิน ซ�า้ยังไม่มีทีท่ากังวลสกันดิ กลบัคดิว่า

เป็นเรือ่งน่าสนใจย่ิงนกั

ใต้เท้าเจยีงกล้าถวายฎีกาแก่ฮ่องเต้ นัน่ก็แสดงว่าต้องมผู้ีสนบัสนุน 

อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน คนท่ีอยู่เบื้องหลังก็อาจจะเป็นเหล่าเจ้าเมือง

ศกัดนิา

ฮ่องเต้มีปมในใจกับบรรดาเจ้าเมืองศักดินาเหล่าน้ันมานาน  

องครักษ์เสื้อแพรถือเป็นกรงเล็บของฮ่องเต้ จึงไม่ได้รับการยอมรับจาก 

เหล่าเจ้าเมอืงศักดนิา

หร่านเจียงเอ่ยอย่างไม่รบีร้อน "ไม่เป็นไร ปล่อยให้เขาถวายฎีกาไป 

เขาอยากลองด ีข้าก็จะเล่นเป็นเพ่ือนเขา"

หร่านเจยีงสามารถนัง่อยู่ในต�าแหน่งผูบั้งคับการกองปราบฝ่ายเหนือ

ได้ นอกจากมฝีีมอืเหลอืล้นแล้วเขายังมท้ัีงพรสวรรค์และความกระตือรือร้น 

ในด้านการตรวจสอบคดี จบักุมนักโทษ รวมถึงการสอบสวนด้วย ย่ิงเป็น 

คดท่ีีตรวจสอบยาก ศัตรย่ิูงเจ้าเล่ห์ขีโ้กงด้วยแล้ว ย่ิงท�าให้เขามีก�าลังวังชา

ทีจ่ะรบัมอืกับฝ่ายตรงข้ามมากข้ึน

เหมยีวลัว่ชงิยืนอยู่ด้านข้างอย่างเงยีบสงบ นางก้มหน้าหลบุตา ไม่ว่า 

พวกเขาจะเอ่ยอะไรนางก็ล้วนเอาตามองจมูก จมกูมองใจ* ไม่แสดงสหีน้าใดๆ 

ทัง้นัน้
* ตามองจมูก จมูกมองใจ เป็นส�านวน หมายถึงการก้มหน้าก้มตาด้วยท่าทีอับอาย หรือแสดงท่าทีมีสมาธิ  
ไม่ว่อกแว่ก
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ผ่านไปหลายวัน เหมียวลั่วชิงก็ได้ยินข่าวคราวเรื่องหนึ่ง

ชิวเยวี่ยที่เข้าไปในคุกอาญาหลวงนั้นท้ายที่สุดก็ทนรับการทรมาน 

ไม่ไหว ยอมรบัสารภาพว่าใครเป็นคนบงการอยู่เบือ้งหลงั ซึง่เก่ียวพันไปถึง

ใต้เท้าเจยีงด้วย

ในคนืนัน้หร่านเจยีงก็น�าองครกัษ์เสือ้แพรกว่าร้อยคนไปสบืค้นและ

ยึดจวนของใต้เท้าเจยีง ท�าให้เกดิความโกลาหล ท้ังจวนล้วนไก่สนัุขไม่เป็นสขุ*

ครัน้ได้ยินเรือ่งนีเ้หมยีวลัว่ชงิก็ตกตะลงึไปครูใ่หญ่ นางตระหนักได้

ด้วยตนเองว่าน่ีคือหลุมพรางท่ีหร่านเจียงขุดเอาไว้ ฝ่ายตรงข้ามปรักปร�า

หมายจะล้มเขา เขาจึงซ้อนแผนขุดหลุมให้อกีฝ่ายกระโดดลงไป ฝ่ายตรงข้าม

นกึว่าจะก�าจดัเขาได้ แต่แท้จรงิแล้วกลบัไม่รูเ้ลยว่าใครก�าจัดใครกันแน่

วันนีเ้หมยีวลัว่ชงิปรนนบิติัรบัใช้หร่านเจยีงอยู่ในห้องหนงัสอืเหมอืน

เช่นเคย เดมิทหีร่านเจยีงก�าลงัอ่านต�าราอยู่ นางเหน็ว่าน�า้ชาเย็นชดืแล้วจงึ

ออกไปชงชามาให้ใหม่ ครัน้กลับเข้ามาในห้องนางก็เหน็ว่าเขาน่ังอยู่บนเก้าอี้ 

ข้อศอกข้างหนึง่วางอยู่บนโต๊ะ มอืเท้าคาง ก�าลงัหลับตาพักผ่อน

นางก้าวเท้าอย่างแผ่วเบา วางถ้วยชาลงบนโต๊ะอย่างเบามือ คร้ัน 

ช้อนตาข้ึนนางก็ต้องตะลงึในทันใด

แมงมมุตวัด�าเมีย่มขนาดเท่าก�าป้ันตัวหนึง่ก�าลงัไต่ข้ึนไปบนหวัไหล่

ของหร่านเจียงอย่างเชื่องช้า นางมองออกในทันทีว่าน่ันคือแมงมุมพิษ  

ขอเพียงถูกกัดก็จะตายอย่างไม่ต้องสงสัย

แมงมุมตัวน้ันก�าลังคืบคลานไปใกล้ล�าคอของหร่านเจียง นางคิด 

วกไปวนมาหลายตลบ สายตาจับจ้องแมงมุมพิษตัวนั้น นางเห็นว่ามัน 

* ไก่สุนัขไม่เป็นสุข เป็นส�านวน หมายถึงก่อให้เกิดความวุ่นวาย เดือดร้อนไปทั่ว



32

ใต้เท้าอย่ามาหยอก

ก�าลังจะกัดคอเขาอยู่รอมร่อ ชั่วพริบตานางก็ตะโกนกรีดร้องขึ้นมา

"ใต้เท้าระวงัเจ้าค่ะ!" นางร้องพลางปัดมนัตกลงจากหวัไหล่หร่านเจยีง

หร่านเจียงเบิกตากว้างในทันใด หางตาเหลือบเห็นเงาสีด�า เขา 

สะบดัอาวธุลบัในมอืไปทนัท ีลกูดอกสกดัแมงมมุตวันัน้ไว้กบัพืน้รวดเรว็

เพียงชัว่พรบิตา

เขาลุกขึ้นยืนพลางจ้องแมงมุมพิษท่ีถูกปักอยู่บนพ้ืนด้วยแววตา 

น่าสะพรึง ร้องฮึเสียงเย็น

"เจ้าแมงมุมพิษตัวร้าย ทหาร!"

หลังจากเสียงเรียกของเขา องครักษ์สองคนก็เข้ามาทันที พอเห็น

แมงมุมพิษบนพื้นก็หน้าถอดสีทันใด

ภายในจวนมีการคุ้มกันอย่างเข้มงวด ข้างกายใต้เท้าย่ิงไม่มีทาง 

ปล่อยให้น�้าสักหยดรั่ว* ทว่ากลับยังยากที่จะป้องกันได้อย่างครอบคลุม 

แมงมมุพิษจงึแฝงตวัเข้ามาได้ คนทีอ่ยู่เบือ้งหลงัฉลาดหลกัแหลมชัว่ร้าย 

ย่ิงนักทีคิ่ดใช้กลอบุายนี้

"ไปตรวจสอบทุกห้องเด๋ียวน้ี ตรวจดูว่ายังมแีมงมมุพิษตวัอืน่หรือไม่"

เหล่าองครกัษ์รบีแยกย้ายไปตรวจค้นตามค�าสัง่ของเขา ส่วนหร่านเจยีง

ก็หันไปมองทางเหมยีวลัว่ชงิ แววตาเขาแฝงไปด้วยความชืน่ชม

"เจ้าท�าได้ดมีาก ข้า..." เขาชะงกัค้างโดยพลนัพลางจ้องไปทีส่หีน้า 

ซดีเผอืดของนาง

เหมยีวลัว่ชงิเพียงรูส้กึหนาวยะเยือกไปทัว่ร่าง เวียนศรีษะ หน้ามดื 

นางมองจุดสแีดงเลก็ๆ ทีห่ลงัมอืด้วยความงนุงง นางเพ่ิงพบว่าเมือ่ครูท่ีต่น 

* น�้าสักหยดก็ไม่รั่ว เป็นส�านวน หมายถึงมิดชิด ไร้ช่องโหว่
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ปัดแมงมมุพิษตัวนัน้ไป ทีแ่ท้ตนก็โดนมนักัดเข้าแล้ว

หากนางรู้แต่แรกว่าแมงมุมกัดคนได้รวดเร็วเช่นน้ีก็คงจะไม่ใช้มือ 

คราวน้ีเป็นอย่างไรเล่า นางไม่ตายด้วยน�า้มอืของหร่านเจยีง แต่กลบัตายด้วย

ปากของแมงมมุพิษ กลายเป็นผตีายแทน*

ภาพเบือ้งหน้านางพลนัด�ามดื ขาทัง้สองข้างอ่อนยวบ ก่อนทีจ่ะด�าด่ิง 

เข้าสูค่วามมดืมดิ นางล้มตัวลงในอ้อมกอดอันกว้างใหญ่และแสนอบอุน่

ในขณะท่ีเหมียวลั่วชิงยังคงสะลึมสะลือ นางรู้สึกว่าหน้าอกอึดอัด

ทรมานยิง่ราวกับมกีระแสความร้อนคอยบบีรดัอยู่ในร่างกายท�าให้เลือดลม

ภายในป่ันป่วน

ทันใดนั้นล�าคอนางก็รู้สึกร้อนผ่าวและส�ารอกเอาเลือดด�าออกมา 

ค�าหน่ึงดงั 'แหวะ' อวัยวะภายในป่ันป่วนไปหมด ทรมานย่ิงนัก

นางลืมตาขึ้น รู้สึกว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าคุ้นตาอยู่บ้าง รอจนกระทั่ง

ใบหน้าคนผูน้ั้นเคลือ่นเข้ามาใกล้ นางจงึตระหนักได้ว่าใบหน้าท่ีแสนเย็นชา 

ของหร่านเจยีงน้ันใกล้แค่เอือ้ม

ดวงตานางพร่ามวั ความรูส้กึกลบักลายเป็นความโกรธเกรีย้วโดยพลนั

"เจ้าคนแซ่หร่าน..." นางพลันชกหน้าเขาโดยไม่ได้คิดแม้แต่น้อย

ทว่าก�าป้ันน้ันกลบัถูกฝ่ามอืใหญ่กุมไว้อย่างง่ายดาย ดวงตาทีเ่ฉยีบคม 

คูน้ั่นแฝงไปด้วยอันตรายอยู่เบือ้งหน้านาง เขาเอ่ยปากด้วยเสียงเข้ม

"เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะ"

เหมียวลั่วชิงรู ้สึกสับสน นางมองเขาอย่างเซ่อๆ ชั่วพริบตาน้ัน 

* ผีตายแทน เป็นส�านวน หมายถึงคนที่ต้องรับความเดือดร้อนแทนคนอื่น
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นางไม่แน่ใจว่าตนอยู่ในชาติใดกันแน่

ครัน้ลมืตาข้ึนมาก็มองเห็นใบหน้าอนัเย็นเยียบของหร่านเจยีง ดังน้ัน 

การจู่โจมของนางจึงเป็นท่าทีตอบสนองอย่างไม่รู้เน้ือรู้ตัว ไม่ได้ผ่าน 

ความคดิใดๆ ทัง้สิน้

การซักถามและสายตาอันขุ่นเคืองของเขาท�าให้นางเฉลียวฉลาด 

ขึ้นมา นางตื่นตัวจากอาการสะลึมสะลือนั้นโดยพลัน คร้ันได้สติกลับมา 

จงึเพ่ิงพบว่าตนเองและหร่านเจยีงประจนัหน้าอยู่บนเตยีงเดยีวกัน

มอืเขาวางอยู่บนหน้าอกของนาง กระแสความร้อนสายหนึง่ส่งผ่าน

จากฝ่ามอืเข้าสูร่่างกายนางไม่ขาดสาย นางเพ่ิงระลึกได้ว่าเขาก�าลงัเดนิพลงั 

ขบัพิษให้นาง

นางนกึได้ว่าตนเองถกูแมงมมุพิษกัดเข้า ในขณะทีก่�าลงัสะลมึสะลือ

อยู่นัน้ก็ได้ส�ารอกเอาเลอืดด�าออกมาเพราะหน้าอกท่ีอดึอดัทรมาน

นางรบีหลบุตาลงและเกิดความรูส้กึผดิข้ึนในใจ โชคดทีียั่งเรียกสติ

กลบัมาได้ทนัเวลา นางยังคงประหลาดใจไม่หาย คาดไม่ถึงว่าเขาจะเดินพลงั

ช่วยนางขบัพิษ

เดิมทีนางไม่คิดที่จะช่วยเขาสักหน่อย นางอยากเห็นเขาดับสูญไป 

กับตาเสียด้วยซ�้า ทว่าก็ตระหนักด้วยความหวาดผวาว่าหากหร่านเจียง 

ถูกแมงมมุพิษกัดเข้า คนแรกท่ีตกเป็นผูต้้องสงสยัต้องเป็นนางแน่ ส่วนเขา 

ก่อนหน้าท่ีพิษจะก�าเรบิจะต้องมเีวลาพอทีจ่ะก�าจดันางแน่

ด้วยเหตน้ีุนางจงึเปลีย่นใจรบีย่ืนมอืออกไปปัดแมงมมุ นางไม่ได้ท�า

เพ่ือช่วยชวิีตเขา แต่ท�าไปเพราะไม่อยากให้ตนเองต้องตายเพราะถูกปรกัปร�า

นางต้องเลอะเลือนแล้วแน่ๆ ที่รีบเอามือไปปัดแมงมุมพิษตัวนั้น  
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โชคยังดท่ีียามน้ีครัน้มองไป นางก็รูว่้าตนเองพนนัได้ถูกแล้ว หากหร่านเจยีง

สงสยัในตวันางก็คงไม่มทีางช่วยชวิีตนางแน่

ส�าหรบัวาจาของนางทีเ่อ่ยโดยไม่ระวังเมือ่ครู่น้ี ถึงตายนางก็ไม่ยอมรบั

หร่านเจียงมองนางด้วยแววตาคมกริบ เจิดจรัสย่ิงกว่าประกายไฟ  

เขาจ้องเหงื่อเย็นที่ไหลลงมาจากหน้าผากของนาง ค่อยๆ ไหลผ่านคิ้ว  

ดวงตา และขนตาท่ีสั่นระริกอยู่เล็กน้อย คล้ายปีกผีเสื้อท่ีก�าลังกระพือ 

อย่างแผ่วเบา ผิวพรรณนางซีดเผือดแต่กลับเป็นประกายแวววาว พอ 

พินิจดแูล้วนางช่างบอบบางน่ารกัน่าเอ็นดูย่ิง

เขาเดินพลังเพ่ือจะขับพิษให้นาง ถอดเสื้อนางออกโดยไม่พูดพร�่า 

ท�าเพลง ครึง่ท่อนบนเหลือเพียงเส้ือตวัในท่ีปกปิดหน้าอก เขาแนบฝ่ามอืกับ

หน้าอกนาง ถ่ายทอดพลงัเข้าไปขบัพิษอย่างง่ายดาย

โดยปกตเิขาเห็นเหมยีวลัว่ชงิมรีปูร่างผอมแห้งแรงน้อย ดบูอบบาง

ขลาดกลัว แต่กลับคิดไม่ถึงว่านางจะกล้าย่ืนมือออกไปปัดแมงมุม 

เพ่ือช่วยชวิีตเขา เหน็ได้ชดัว่าแมงมมุตัวนัน้มขีนาดใหญ่เท่าก�าป้ันสตรี

สตรีในจวนล้วนแล้วแต่จะพยายามเอาอกเอาใจเขา ทว่าพอถึง 

เสีย้วเวลาแห่งความเป็นตาย คนทีจ่ะยอมสละชวีติเพ่ือเขาจะมสีกัเท่าไร 

กันเชียว

เขามาจากการสอบขนุนางฝ่ายบู ๊ ไม่ได้มาจากตระกลูทีเ่รืองอ�านาจ 

ไม่มีเส้นสายในราชส�านัก ที่ปีนป่ายขึ้นมาถึงต�าแหน่งนี้ได้ก็เพราะเขา 

แลกมันมาด้วยชีวิต เขามักจะน�าผลประโยชน์มาล่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

อกีฝ่ายถึงได้ตดิตามเขา ยอมบกุน�า้ลยุไฟและจงรกัภกัดต่ีอเขา ส่วนพวกคน 

ทีก่ล้าทรยศหรอืกล้ามาหาเรือ่ง เขาก็จะใช้วิธีตาต่อตา ฟันต่อฟัน ใช้หนทาง 
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ทีโ่หดเหีย้มทีส่ดุมาสยบฝ่ายตรงข้าม

เหมยีวลัว่ชงิปรนนบิตัเิขามาครึง่ปี แม้เขาจะรูว่้านางงดงามย่ิง แต่ 

ที่ผ่านมาคนที่สามารถควบคุมความปรารถนาในความงามของอิสตรี 

เช่นเขาน้ันตระหนักดีว่าความงามสตรีเป็นสิ่งอันตราย หากเขาต้องการ  

เขาก็จะหาเอาจากอนุภรรยาในจวน ไม่ว่าจะเป็นบรุษุหรอืสตร ี เขาสนใจ 

เพียงว่าคนผูน้ีจ้งรกัภักดีต่อเขาหรอืไม่ จะทรยศเขาหรือไม่

คนที่จงรักภักดีต่อเขา เขาก็จะให้ผลประโยชน์ หากกล้าทรยศ 

ก็สังหารสถานเดียว!

ครานีเ้หมยีวลัว่ชงิช่วยชวิีตเขาไว้ ท�าให้เขาได้มองนางอย่างเตม็ตา

เป็นครัง้แรก

ยามน้ันเห็นได้ชัดว่านางแค่เอ่ยปากเตือนเขาก็พอ สาวใช้ท่ีไร้ซึ่ง 

วรยุทธ์นางหนึง่ พอเห็นแมงมมุท่ีตวัใหญ่ถึงเพียงน้ัน โดยปกติแล้วก็ควรจะ 

ตืน่ตระหนกและกรดีร้องออกมา ทว่านางกลับออกหน้าย่ืนมอืไปปัดแมงมมุ

เพ่ือเขาโดยไม่คิดชวิีต

หร่านเจยีงเชือ่ว่าคงมเีพียงยามคบัขันเท่านัน้จงึจะเห็นความจรงิใจของ

คนผูห้น่ึงได้ เขาจงึใช้พละก�าลงัท้ังหมดทีม่เีพ่ือช่วยชวิีตสาวใช้นางนีใ้ห้ได้

หลงัจากการตรวจค้นก็พบแมงมมุพิษในห้องนอนอกีด้วย หร่านเจยีง 

ไปหาผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งท่ีช�านาญเรื่องพิษมาตรวจสอบ ก็รู้ว่า 

หากตนเองถูกแมงมุมพิษหายากน้ีกัดเข้าจะต้องเดินพลังขับพิษในทันที  

มเิช่นน้ันเพียงหน่ึงเค่อ* พิษก็จะก�าเรบิและตายในท่ีสดุ

ขณะน้ันเขาจงึเข้าใจว่าหากตวัเขาถูกแมงมมุพิษกัดเสยีเอง แม้จะ 

* เค่อ หน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
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เดนิพลงัขับพิษในทันที แต่หากมคีนลอบโจมตใีนตอนน้ัน เขาก็จะประมอืกับ

ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างยากเย็น หากเขาไม่เดนิพลงัขบัพิษ มวัแต่รบัมอืกับ 

ฝ่ายตรงข้ามก่อน ก็จะกระตุ้นพิษให้ก�าเรบิและสิน้ชวิีต

นี่เป็นแผนสังหารที่โหดเห้ียมแนบเนียนไร้ที่ติ หร่านเจียงที่ชื่นชม 

ตวัเองว่าฉลาดหลกัแหลมก็ยังต้องชืน่ชมในแผนการน้ี

โชคดีท่ีเขาดวงแข็ง แผนการอันแนบเนียนนี้โดนสาวใช้ข้างกาย

ท�าลายเสียสิ้น

ครัน้นึกถึงนางท่ีไม่ห่วงชวีติตวัเอง ดวงตาแขง็กร้าวของหร่านเจยีง 

ก็อ่อนโยนอย่างหาได้ยากนัก แววตาท่ีมองนางดอูบอุน่กว่าเมือ่ก่อน

เบ้ืองล่างฝ่ามือเขาท่ีก�าลังส่งพลังอยู่น้ันก็คือเนินอกของหญิงสาว  

ที่แท้ส่วนท่ีนุ่มนิ่มนั้นดูอวบอิ่มกว่าที่เห็นในยามปกติ เน่ืองจากปกตินาง 

จะมเีสือ้ผ้าอ�าพรางไว้ เขาจงึประเมนิส่วนน้ันต�า่ไป และดูท่านางน่าจะเป็น 

คนบอบบาง มนีสิยัขลาดกลวั แต่เมือ่ครูก่ลบักล้าโพล่งออกมาว่า 'เจ้าคน

แซ่หร่าน' อย่างไม่ส�านกึบญุคุณ ท่ีแท้นางก็เหน็บแนมเป็นเช่นกัน มเีสน่ห์

ดงึดดูใจไปอกีแบบ

เขายังจ�าได้ว่าครั้งนั้นที่นางคุกเข่าอยู่กับพ้ืน นางเอ่ยด้วยความ 

เดด็เด่ียวต่อหน้าพ่อบ้านจ้าวทีป่รกัปร�านาง 'แม้ข้าจะเป็นบ่าวแต่ก็รกันวล

สงวนตวั จะให้ข้าใช้เรอืนร่างรบัใช้ท่าน ข้ายอมไปท�างานหยาบท่ีห้องครัวเสยี

จะดกีว่าเจ้าค่ะ'

ครานัน้พอประโยคน้ีดังเข้าหู เขาจงึต้องหันไปมองนางอกีหลายแวบ

ในตอนน้ันก็มคีวามรูส้กึหน่ึงผดุขึน้มา สาวใช้นางน้ีคล้ายจะเชือ่มัน่ 

ในตัวเขาย่ิงนัก นางเชื่อว่าเขาจะตรวจสอบความจริงจนกระจ่างและ 
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ไม่ใส่ร้ายนาง ทว่าในครานั้นเขาตรวจสอบต้นสายปลายเหตุไว้ก่อนหน้า 

แล้ว เขารู้เรื่องที่จ้าวเฟิงท�ากับนาง เหตุที่เรียกนางมาก็เพียงต้องการ 

ฟังค�าแก้ต่างของนางเท่านั้น กลับนึกไม่ถึงว่าสาวใช้นางน้ีจะแข็งแกร่ง 

ย่ิงนัก แม้มองจากภายนอกจะดูบอบบางก็ตาม

คงเป็นเพราะพอเด็กสาวนางนีฟ้ื้นขึน้มาเสยีแปดส่วนก็พบว่าตนเอง

ถูกเปลือ้งเสือ้ผ้า หน้าอกโดนลบูคล�า ดังน้ันจงึเอ่ยวาจาหยาบคายออกมา 

ท�าท่าจะชกหน้าเขาท่าเดียว

ถ้าหากเปลีย่นเป็นคนอืน่กล้ามาก�าเรบิเสบิสานเช่นนีค้งโดนเขาซดั

จนตัวปลิวไปนานแล้ว ทว่า...เขากลับพบว่าตนเองไม่เก็บมาใส่ใจอย่าง 

น่าประหลาด ซ�า้ยังรูส้กึว่าน่าขนัเสยีหลายส่วน

เหมียวลั่วชิงก้มหน้าก้มตาอย่างกระวนกระวายใจ นางยังกังวลว่า 

จะแก้ตวัอย่างไรดีท่ีเมือ่ครูก่ล่าววาจาหยาบคายออกไปเพ่ือไม่ให้เขาสงสัย

ในตัวนาง ไม่ได้คิดเลยว่าหร่านเจียงจะหาเหตุผลให้นางแล้วเสร็จสรรพ  

ส่วนนางยังคงคิดว่าแววตาเป็นประกายของเขาท่ีจ้องนางอยู่น้ันเป็น 

ความโกรธเกรีย้ว

หลังจากท่ีหร่านเจียงถ่ายพลังสายสุดท้ายเข้าสู่ร่างกายนาง เขาก็ 

เก็บฝ่ามอื ส่วนนางก็คล้ายโดนสบูพลงัไปหมดในทนัใด ร่างกายอ่อนยวบ 

ทว่าก่อนท่ีจะล้มลงไปก็มีคนย่ืนแขนอันแข็งแกร่งออกมากอดนางเข้าสู่

อ้อมอกโดยพลนั

จู่ๆ เหมียวลั่วชิงก็ตะลึงพรึงเพริดไปกับท่าทีของเขา ความตกใจ 

ครัง้นีเ้ทยีบไม่ได้เลยกับสายตาเย็นชาของเขาทีแ่ปรเปล่ียนเป็นส่ิงท่ีเรียกว่า 

'รอยย้ิม'
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นางคงไม่ได้ตาฝาดไปกระมัง เขาก�าลัง 'ยิ้ม' ให้นาง

หลงัจากท่ีนางกล้าก�าเรบิชกเขาแล้วยังโพล่งค�าว่า 'เจ้าคนแซ่หร่าน' 

ออกไป นางไม่เชือ่หรอกว่ารอยย้ิมของเขาจะมาจากเจตนาท่ีดี

ความโกรธถึงขีดสุดกลับกลายเป็นรอยยิ้ม

ประโยคนีผ้ดุขึน้มาในความคดิของเหมยีวล่ัวชงิ ความหนาวยะเยือก

แล่นขึน้มาตามแผ่นหลงั จากทีน่างรูจ้กัหร่านเจยีงมา บรุษุผูน้ี้มนีสิยัเจ้าคดิ

เจ้าแค้นและไม่ยอมเสยีเปรยีบให้ผูใ้ด ถ้าคนอืน่ชกเขา เขาจะต้องตดัมอื 

คนผูน้ัน้ แก้แค้นให้หนกัย่ิงกว่า

หร่านเจยีงอุม้ร่างกายนุ่มน่ิมของนาง ในใจก็คดิว่าตนเองประเมนินาง 

ต�า่ไป เรอืนร่างนีท้ัง้อ่อนนุม่และยืดหยุ่น เนินอกนัน้แนบกับแผ่นอกของเขา

ท�าให้ส่วนนัน้ย่ิงดันนนูขึน้มา

เขาก้มหน้าลง หากมองจากมุมนี้เขาสามารถเห็นทิวทัศน์เนินอก 

ของนางทีน่นูขึน้อย่างเตม็ตา ท้ังยังท�าให้นกึชวนฝัน อยากเหน็ทวิทศัน์ท่ีอยู่ 

ภายใต้เสือ้ตวัในน้ันบ้างว่าจะน่าหลงใหลหรอืไม่

ภายใต้ล�าแสงในห้อง นยัน์ตาด�าขลบัภายใต้ขนตายาวซ่อนเงามดื 

ไว้ชั้นหนึ่งช่วยขับความเจิดจรัสของนัยน์ตาคู่น้ันให้เป็นประกายย่ิงขึ้น 

สะท้อนดวงหน้าทีน่่ารกัใสซือ่ของนาง

"เจ้าใจกล้านกั" เขาเอ่ยน�า้เสยีงแหบพร่าซึง่แฝงไว้ด้วยรอยย้ิมบางๆ 

ขณะลบูไล้คางของนาง ปัดผ่านกลีบปากอนัแตกแห้งท่ีเม้มไว้แน่น จู่ๆ  เขาก็

อยากจะก้มลงไปใช้ลิน้เลยีสร้างความชุม่ชืน้และแต่งแต้มสแีดงสดให้กับ

กลบีปากทีซ่ดีขาวนัน้

เขาเข้าใจว่านางโดนพิษ ร่างกายอ่อนแอ ต้องพักฟ้ืนให้มาก จงึไม่ได้
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รบีร้อน เขาจ้องมองนางอย่างลกึซึง้แวบหนึง่ เอ่ยเสยีงทุ้มต�า่ "เจ้าพักฟ้ืน 

ให้หายดี หลงัจากหายแล้วข้าจะตกรางวัลให้"

หลังจากท่ีเขาให้ค�าสัญญาประโยคนี้แล้วก็วางร่างนางลงบนเตียง 

ก�าชบัให้บ่าวไพร่ดแูลนางเป็นอย่างดีแล้วเดินจากไป

เหมียวลั่วชิงทอดสายตามองเขาจากไป ทว่าความสงสัยระคน

ประหลาดใจยังคงอยู่

เดิมทีนางนึกว่าหร่านเจียงจะบันดาลโทสะ แต่กลับคิดไม่ถึงว่า 

เขาจะไม่ท�าอะไรเลย แล้วยังก�าชบัให้นางพักฟ้ืนจนกว่าจะหาย

มิน่าจึงท�าให้นางตกตะลึงเช่นนี้ จากการท่ีนางสะสมความทรงจ�า 

มาหลายภพหลายชาติ ในใจนางรูส้กึเพียงว่าหร่านเจยีงเป็นคนชัว่ช้า ไม่มี

ข้อดสีกันิด มแีต่ความโหดเห้ียม ไร้ความอ่อนโยน

จนกระทัง่เขาจากไปนางก็ยังคงอึง้และนึกสงสยัอยู่ นางหวาดกลวัเขา

มากเกินไป กระทัง่ยามทีส่มัผสัตัวเขาความรูส้กึนัน้ก็ยังคงอยู่

ทว่าหลงัจากท่ีนางสงบจติสงบใจลง พิจารณาถึงสถานการณ์เมือ่ครู่

อย่างละเอียดถ่ีถ้วนแล้ว คิดทบทวนถึงวาจาของเขาไปมาอย่างละเอียด

หลายรอบ ในท้ายที่สุดก็เป็นเสียงของป้าจางท่ีรับค�าส่ังให้มาดูแลนาง 

เพียงประโยคเดยีวทีป่ลกุนางจากความมดืบอด

"คราวนีเ้จ้าได้สร้างผลงานชิน้ใหญ่แล้วนะ! เจ้าช่วยชวิีตใต้เท้า ท�าให้

ใต้เท้ามองเจ้าต่างออกไปจากแต่ก่อน เมือ่ครูใ่ต้เท้ายังก�าชบัข้าให้ดแูลเจ้า

อย่างดี หากเจ้าต้องการอะไรก็บอกคนเฝ้าห้องได้เลย ให้เจ้าพักจนกว่า 

จะหายเป็นปกต!ิ"

เมือ่ครูน่ีป้้าจางอยู่ด้านข้าง นางเห็นเหตกุารณ์ท้ังหมดอย่างชดัเจน 
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ใต้เท้าช้อนตัวเหมียวลั่วชิง ท่าทางเช่นนั้นดูต่างออกไป แม้เหมียวลั่วชิง 

จะชกจะด่า ใต้เท้าล้วนไม่คิดเลก็คิดน้อย ช่างอศัจรรย์ย่ิงนกั

วาจาของป้าจางท�าให้เหมียวลั่วชิงได้สติ จึงหันไปเอ่ยกับนางว่า

"เช่นนั้นหรือ"

"ใช่สิ! เจ้าไม่เห็นหรือว่าเมื่อครู่สีหน้าใต้เท้าอ่อนโยนเพียงไร แต่ 

ข้าว่านะชงิเอ๋อร์ แม้ใต้เท้าจะแบ่งแยกการตกรางวัลและลงโทษอย่างชดัเจน  

แต่เจ้านีก็่จรงิๆ เลย นกึไม่ถึงว่าเจ้าจะกล้าชกใต้เท้า คราวนีใ้ต้เท้าเหน็แก่ 

ทีเ่จ้าช่วยชวิีตเขา ไม่เอาเรือ่งเจ้า ครัง้หน้าเจ้าต้องระวังตวัให้มาก อย่าท�าอะไร

ตามใจตวัเองอกีล่ะ"

ปกตพิวกบ่าวไพร่อย่างเช่นป้าจางจะเข้ากับเหมยีวลัว่ชงิได้ด ีรูด้ว่ีานาง

เป็นคนหวัแข็ง อย่าไปย่ัวโทสะนางเชยีว มเิช่นน้ันพ่อบ้านจ้าวทีม่ากตัณหาน่ัน 

ก็คงได้ตวัเหมยีวลัว่ชงิไปนานแล้ว ท้ายท่ีสดุเขาไม่เพียงโดนตัดขาท้ังสองข้าง 

แม้แต่อนาคตอันเรืองรองก็ดับสูญไปด้วย จากในมุมมองของป้าจาง  

เหมยีวลัว่ชงิจะต้องพบกับความเจรญิรุง่เรอืงในวันข้างหน้าแน่นอน ดจูาก

ท่าทีก่อนท่ีใต้เท้าจะเดินจากไป จะต้องถูกใจในตวันางแล้วเป็นแน่

เหมยีวลัว่ชงิกระจ่างแจ้งโดยพลนั จรงิส ิหร่านเจยีงเป็นคนทีแ่บ่งแยก 

การลงโทษและตกรางวัลอย่างชดัเจน นางช่วยชวิีตเขา ถึงนางจะเสยีมารยาท

ต่อเขา เขาก็จะไม่ลงโทษนางในเวลาเช่นนี ้มเิช่นนัน้จะไม่เป็นการตบปาก

ตนเองหรอื

หลังจากที่คิดตกเหมียวลั่วชิงก็ถอนใจโล่งอก นอนลงบนเตียง 

อย่างอ่อนแรง แล้วพลนัระลกึได้ว่าบนร่างตนเหลอืเพียงเสือ้ตวัในตวัเดยีว 

จงึถามป้าจางว่ามเีสือ้ผ้าให้เปลีย่นหรอืไม่
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หลงัจากได้รับเสือ้ผ้ามานางก็รบีสวมทนัท ี ถึงได้นอนพักผ่อนอย่าง

สบายใจ

วิธีการต่างออกไป โชคชะตาก็ต่างออกไปตามคาด เหมียวล่ัวชิง 

ย่ิงมีความมั่นใจมากขึ้นและตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้องคอยเอาใจ 

หร่านเจียง

ไม่ได้สังหารหร่านเจียง นางก็ไม่ต้องดับอนาถด้วยน�้ามือเขา

วันน้ีนางหลบัตาลง พักฟ้ืนภายในห้องอย่างสบายใจ นีเ่ป็นความสงบ 

อนัหาได้ยากย่ิง นางจะได้ใช้เวลาช่วงนีพั้กฟ้ืนและครุ่นคิดวางแผนขัน้ต่อไป

เน่ืองจากยามกลางวันนางนอนไปมาก พอตกกลางคืนนางจึง 

นอนไม่หลับ

นางนอนพลกิไปพลกิมาอยู่บนเตียง เช่นนัน้ก็เลยลกุข้ึนมาน่ังขัดสมาธิ 

ตดัสนิใจว่าจะใช้โอกาสน้ีนัง่สมาธิเดนิพลัง พยายามให้ร่างกายฟ้ืนตวัโดยเรว็

ทีส่ดุ

นางกลัน้หายใจและเพ่งสมาธิไม่นานก็สมัผสัได้ถึงความผดิปกติ นาง 

ตกตะลงึทนัที

ในห้องนี้มีคนอื่นอยู่!

ครัน้นางลมืตาขึน้ก็มองเหน็บุรษุผูห้น่ึงปกปิดใบหน้ายืนอยู่เบือ้งหน้า 

นางตวัแขง็ทือ่ในทันใด จ้องฝ่ายตรงข้ามอย่างระแวดระวัง

"เมล็ดทรายยอดจันทราประหนึ่งหิมะ" ครั้นบุรุษผู้ปกปิดใบหน้า 

เอ่ยปาก เหมียวลั่วชิงก็กระจ่างแจ้ง

"จนัทราแดนตะวันประหนึง่น�า้ค้าง" นางมองเขาพลางเอ่ยประโยคต่อมา

อย่างสงบ
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สองประโยคนีใ้ช้เพ่ือแยกแยะว่าฝ่ายตรงข้ามใช่พวกเดยีวกันหรือไม่

"เจ้าส�านักอยากถามว่าภารกิจของเจ้าด�าเนินการไปถึงขั้นใดแล้ว"

"มีนักฆ่าคนอื่นอยู่ในจวนด้วย เป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่น ข้าจึง 

ไม่มีโอกาสลงมือ"

นีค่อืเหตุผลทีน่างตระเตรยีมไว้นานแล้ว และโชคดทีีน่างมเีหตผุลน้ี

จงึยืดเวลาออกไปได้ แล้วก็ไม่ถึงขัน้ถูกสงสยั

นอกจากดวงตาของเขาแล้ว บรุษุผูน้ีป้กปิดใบหน้าครึง่ล่าง ซ่อนตัวตน

อยู่หลงัผ้าสดี�า กอปรกับแสงมดืมวัภายในห้อง เหมยีวล่ัวชงิจึงมองไม่เห็น

หน้าตาของเขา ทว่ากลบัมองเหน็ดวงตาเป็นประกายเฉยีบคมราวพยัคฆ์

หมาป่าท่ีรอโอกาสจะพุ่งไปขย�า้เหย่ือในยามราตรี

นางตระหนักได้ว่าคนผู้นี้ก็คือนักฆ่าคนที่สองที่ทางส�านักส่งตัวมา 

และเป็นคนทีค่อยจบัตาดูนาง นางดกัซุม่อยู่ในจวนมาครึง่ปี บรุษุผูน้ีเ้พ่ิงมา

ปรากฏตวัในยามน้ี เขาซ่อนตวัได้อย่างมดิชดิมาก ไม่รู้ว่าคนผูน้ี้จะรู้หรือไม่ว่า

นางช่วยชวิีตหร่านเจยีงไว้เมือ่ตอนกลางวัน

"ไยเจ้าจึงช่วยชีวิตเขา"

ใจของเหมียวลั่วชิงสะท้าน เขารู้เรื่องนี้แล้วตามคาด

นางไม่ตอบแต่ถามกลบัว่า "ท่านเป็นคนปล่อยแมงมมุพิษตัวน้ันหรือ"

ฝ่ายตรงข้ามเงยีบงันไม่ปฏิเสธ นางเข้าใจอย่างถ่องแท้ทนัที จงึจงใจ

ถามกลบัโดยข่มกลัน้โทสะไว้

"หากท่านจะลงมอื ไยจงึไม่เลอืกเวลาทีเ่ขาอยู่คนเดยีวเล่า ท่านก็รูว่้า

ตอนนัน้ถ้าเขาถูกแมงมมุพิษกัดเข้าข้าคงจะต้องถูกสงสยัเป็นแน่ คนอย่าง 

หร่านเจียงยอมสังหารผิดร้อยคน แต่จะไม่ปล่อยใครไว้ทั้งน้ัน ท่านจงใจ 
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จะท�าร้ายข้าให้ถึงตายหรอื"

บรุษุผูป้กปิดหน้าร้องฮึเสียงเย็น "หากเขาโดนพิษ ข้าจะต้องลงมอืแน่ 

เจ้าก็หนไีปเสยี ไฉนเข้าใจว่าข้าจะท�าร้ายเจ้าให้ถึงตาย"

เหมียวลั่วชิงกระจ่างแจ้ง นางเอ่ยด้วยโทสะต่อว่า "ท่านไม่บอกข้า 

แต่เนิน่ๆ เล่า หากรูว่้ามคีนช่วย ไยข้าจะต้องท�าเรือ่งทีไ่ม่จ�าเป็นด้วย แค่ 

ร่วมมอืกับท่านสงัหารเขาก็เรยีบร้อยแล้ว"

น�า้เสยีงขุน่เคอืงของนางแฝงไปด้วยความเสยีดายใหญ่หลวง นาง

พลาดโอกาสอนัดงีามไปเปล่าๆ เช่นนี ้ทัง้โทษเขาและโทษตนเอง

บรุษุผูป้กปิดใบหน้าจบัจ้องนาง จดจ�าภาพดวงหน้านางทีซ่ดีเผอืด

และขดัเคอืงใจไว้ เขาเงยีบงันชัว่ครูแ่ล้วเอ่ยว่า "ช่างเถอะ คราวหน้าค่อย 

หาโอกาสใหม่แล้วกัน" เขาเอ่ยพลางย่ืนมอืออกมาข้างหน่ึง "เอาส่ิงน้ีไป"

เหมียวลั่วชิงเห็นเขาแบฝ่ามือออก บนมือมียาเม็ดหนึ่ง

"นี่คืออะไร"

"ยาแก้พิษแมงมุม"

เหมยีวลัว่ชงิตาเป็นประกายโดยพลนั แม้หร่านเจยีงจะช่วยเดนิพลงั

ขบัพิษให้นางแล้ว ทว่าหากมยีาแก้พิษก็ย่อมจะดีกว่าแน่นอน เพ่ือป้องกัน

ไม่ให้เกิดผลข้างเคยีง นางไม่ยอมพลาดเด็ดขาด

นางย่ืนมือไปหยิบยาลูกกลอนมากลืนลงท้องไปอย่างง่ายดาย  

เพียงชั่วครู่ก็รู้สึกว่าในท้องเย็นสบาย รู้สึกสบายตัวยิ่งนัก

นางเงยหน้าถามเขา "ท่านมีนามว่าอะไร"

"จงเรียกข้าว่าอี้ อี้ที่มาจากค�าว่าอี้หรง*"

* อี้หรง (易容) แปลว่าเปลี่ยนแปลงใบหน้า
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นี่จะต้องเป็นชื่อปลอมแน่ๆ นางวิจารณ์อยู่ในใจ

"หากข้าต้องการพบท่าน จะไปตามหาท่านได้ที่ใด"

"ยามกลางวันเจ้าก็แขวนโคมไฟไว้ที่ประตูวงพระจันทร์ ยามราตรี

แขวนโคมไฟไว้บนต้นไม้ข้างหน้าต่าง พอข้าเหน็ข้าจะมาหาเจ้าเอง"

ความหมายนี้ก็คือเขาไม่ยอมเปิดเผยว่าเขาซ่อนตัวอยู่ท่ีใดในจวน  

นางเม้มปากชัว่ครูแ่ล้วเอ่ยเสยีงเรยีบ "ข้ารูแ้ล้ว"

บรุษุผูป้กปิดใบหน้าพยักหน้าพลนัแฉลบกายกระโดดข้ามหน้าต่าง

ออกไป กลืนหายเข้าไปในความมืดราวกับสายลมท่ีพัดโชย ยามจากไป 

ก็ปิดหน้าต่างให้ด้วย

เหมยีวลัว่ชงิลงจากเตยีงอย่างเงยีบกรบิ เดนิมาตรวจสอบรมิหน้าต่าง 

บนหน้าต่างไม้ไม่มร่ีองรอยใดๆ วิชาตัวเบาของบรุุษผู้น้ีไม่เลวจริงๆ

นางเดินกลับมายังข้างเตียง นอนลงพลางคิดหนัก

ในเมื่อมีคนคอยจับตาดูอยู่เช่นนี้ ต่อไปทุกย่างก้าวนางจะต้องเดิน

อย่างระมัดระวังเสียแล้ว
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หลงัจากเหมยีวลัว่ชงิกินยาแก้พิษเข้าไป ผ่านไปเพียงวันเดยีวตวันาง 

ก็รูส้กึหายดเีป็นปกต ิทว่านางยังจะใช้โอกาสนีพั้กผ่อนอกีสองวัน ข้อแรกคอื 

นางไม่อยากพบหน้าหร่านเจยีง ข้อสองนางต้องการครุน่คดิว่าก้าวต่อไป 

จะเดนิอย่างไร

ด้านหน่ึงนางคดิจะปกปิดไม่ให้หร่านเจยีงล่วงรูฐ้านะนกัฆ่าของตน 

อกีด้านหนึง่กไ็ม่อาจปล่อยให้ทางส�านักจบัได้ว่าตนฝ่าฝืนค�าส่ัง

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด หากรูถึ้งเป้าหมายของนางแล้วล่ะก็ ล้วนมเีพียง

จดุจบเดียว...ตายอย่างน่าสมเพช!

เหมียวลั่วชิงไม่กลัวตาย แต่กลับหวาดกลัวว่าตอนตายจะต้อง 

ทนทรมาน ยิง่ไปกว่าน้ันนางอยากเปลีย่นโชคชะตาตนเองจงึย่ิงเห็นคุณค่า 

ชวิีตตนเองมากขึน้

นางคดิได้แผนการหนึง่ ในเมือ่ทางส�านกัก็ส่งอีม้าดกัซุม่อยู่ในจวน 

3
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เช่นนั้นภารกิจการลอบสังหารก็ยกให้เป็นหน้าที่เขาแล้วกัน นางเพียงแต่ 

ต้องคดิหาวธีิท�าให้หร่านเจยีงไม่พอใจในตวันาง จะได้ย้ายนางไปท�างาน 

ยังส่วนอืน่ ให้นางอยู่ห่างจากเขา

การออกห่างจากหร่านเจยีงจะท�าให้นางพลาดโอกาสลอบสงัหารเขา 

เมือ่อ้างเหตผุลนีแ้ล้วทางส�านกัก็จะไม่สงสยัในตวันาง

ครัน้เหมยีวลัว่ชงิคดิวางแผนเสรจ็สรรพ นางก็ 'หายเป็นปกต'ิ กลบัไป

ปรนนบิตัอิยู่ข้างกายหร่านเจยีงตามเดิม

หร่านเจียง 'ตกรางวัล' ให้นางตามสัญญาจริงๆ เขาเรียกนางไปท่ี 

ห้องหนงัสอื อยู่ต่อหน้าบ่าวไพร่ทุกคน แล้วสัง่ให้พ่อบ้านใหญ่ยกกล่องไม้

กล่องหน่ึงวางลงเบือ้งหน้านาง

ยามท่ีกล่องไม้ใบนั้นถูกเปิดออก ภายในมีต�าลึงทองวางเรียงราย 

อย่างเป็นระเบียบจ�านวนย่ีสิบก้อน ล�าแสงระยิบระยับสะท้อนออกมา  

บ่าวไพร่ทกุคนทีไ่ด้เห็นต่างดวงตาร้อนผ่าว

ในมมุมองของเหมยีวลัว่ชงิ ต�าลงึทองจ�านวนย่ีสบิก้อนไม่ใช่เร่ืองใหญ่

อะไร นางเคยฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาในชาติใดชาติหนึ่ง นางย่ัวยวนหร่านเจียง  

ครานัน้เขาตกรางวัลนางด้วยป่ินทองและก�าไลหยกซึง่มค่ีาหน่ึงร้อยต�าลงึทอง

เชยีว

ทว่าในครานีน้างต้องการให้หร่านเจยีงย้ายนางไปไกลๆ ดงัน้ันนางจงึ

แสดงท่าทางอย่างคนเห็นแก่เงิน นางประคองกล่องไม้ใบนั้นด้วยสีหน้า 

เบกิบานลงิโลด

"ขอบพระคณุใต้เท้าเจ้าค่ะ บ่าวจะปรนนบิตัท่ิานเป็นอย่างด ี ไม่ให้ 

เสยีแรงทีใ่ต้เท้าตกรางวัลมากมายแก่บ่าว บ่าวจะต้องแย้มย้ิมแม้แต่ในฝัน
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เจ้าค่ะ"

นางกอดกล่องไม้ใบน้ันไว้ ท้ังโค้งกายค�านับ แสดงท่าทางยินดี 

ประจบสอพลอราวกับว่า 'เงินทองเป็นส่ิงล�า้ค่า' แล้ววาจาทีน่างเอ่ยออกมา  

แม้ภายนอกจะแสดงความซาบซึง้ใจ ทว่าคนทีไ่ด้ยินล้วนสมัผสัได้ว่าท่ีนาง 

แสดงความจงรกัภักดีอย่างสดุใจนัน้ท�าลงไปเป็นเพราะผลประโยชน์ท้ังสิน้ 

มใิช่ท�าเพ่ือใต้เท้า

เป็นไปตามคาด ครัน้นางเอ่ยวาจานีอ้อกไป นางสงัเกตเหน็โดยพลนั

ถึงความเหยียดหยามทีแ่ฝงอยู่ในแววตาหร่านเจยีง

"พอได้แล้ว แยกย้ายกันไปท�างานได้" หลังจากทีห่ร่านเจยีงโพล่งค�าสัง่

ประโยคน้ีออกไป เขาก็หลบุตาลง ไม่แลมาทีน่างอกี

"เจ้าค่ะ บ่าวขอบพระคุณใต้เท้าที่ตกรางวัลให้เจ้าค่ะ"

เหมยีวลัว่ชงิประคองกล่องไม้เดินออกไปอย่างยินดปีรีดา คร้ันนาง 

หนัหลงัให้เขา สายตาอนัเร่าร้อนคูน้ั่นก็จ้องตามหลังนางมา จบัจ้องเงาร่าง

ลงิโลดของนางพลางครุน่คิดอย่างลกึซึง้

เหมียวลั่วชิงตัดสินใจใช้หนทางที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาที่สุด

หมายจะออกห่างจากหร่านเจยีง นางท�าให้ตนเองถูกมองว่าเป็นสตรีธรรมดา 

ทีเ่หน็แก่เงิน

หลังจากได้รับรางวัลนางก็ไม่ปิดบังความล�าพองใจของตนเอง  

ต่อหน้าสาวใช้และบ่าวไพร่คนอื่นๆ นางแสดงความหย่ิงผยองออกมา 

อย่างไม่เกรงกลวัแม้แต่น้อย ทัง้ยังเปิดเผยอย่างแสร้งท�าเป็นไม่เจตนาว่า 

ยามที่ใต้เท้ารักษาอาการบาดเจ็บให้นาง เขายังโอบกอดนาง ลูบไล ้

เรือนร่างนางด้วย นางโอ้อวดต่อหน้าทุกคน แสดงท่าทางกลัวว่าคนอื่น 
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จะไม่รูว่้าใต้เท้าให้ความส�าคัญกับตนเพียงใด

การล�าพองตนในคุณงามความดีก็คือการแสดงของนาง

ทกุวันนางถึงขนาดจงใจมานับต�าลึงทองในห้องสามครัง้ตามเวลาอาหาร 

ก่อนนอนก็จะลบูคล�าอกีครัง้หนึง่ คล้ายกลวัทีส่ดุว่าคนจะมาขโมยต�าลงึทอง 

ในขณะทีน่างไม่ระวังตวั ให้ทกุคนในจวนลอืกันถึงพฤติกรรมหน้าเงินของนาง

วันน้ียามท่ีนางปรนนิบัติรับใช้หร่านเจียงอยู่ในห้องหนังสือ นางก็ 

ไม่ทันระวังท�าน�า้ชาหกรดบนอาภรณ์ของหร่านเจยีง แทบจะในขณะเดียวกัน

เขาก็ช้อนตาขึน้มองนางราวสายฟ้าฟาด

นางกรดีร้องเสยีงหวานเสยีงหน่ึง ดวงหน้างดงามนัน้ซดีเผอืด นาง

คกุเข่าลง รบีร้อนหยิบผ้าเชด็หน้ามาเชด็ให้เขา

"บ่าวสมควรตาย ใต้เท้าโปรดให้อภัย บ่าวไม่ได้ต้ังใจเจ้าค่ะ" นาง

อ้อนวอนให้ยกโทษพลางใช้ผ้าเชด็หน้าเชด็เสือ้คลุมของเขา

หร่านเจียงยังไม่ทันได้บันดาลโทสะ เพียงแต่แสดงแววตาสุขุม  

ไม่ยินดยิีนร้าย จบัจ้องท่าทีลนลานท�าอะไรไม่ถูกของนางพร้อมกับน�า้ตา 

ทีเ่อ่อล้นนยัน์ตาคูง่าม แต่ความลกุลีล้กุลนบนดวงหน้านัน้กลบัดขูดัแย้งกัน 

คล้ายว่าจะมเีสน่ห์พรัง่พรอูอกมา

ผ้าเชด็หน้าสีชมพูปักภาพดอกไม้ช่วยขับเน้นให้มอืทีข่าวนวลราวงาช้าง

ย่ิงดเูนียนนุม่ไร้กระดกู เพียงแต่มอืข้างนัน้กลบัเชด็เข้าไปตรงระหว่างขาเขา 

ดรูาวกับบงัเอญิ แต่ก็ดูจงใจในคราวเดียวกัน

หร่านเจียงนั่งนิ่งไม่ขยับ เพียงแต่จ้องนาง

เขาเคยเหน็กลอบุายทีส่ตรใีช้เอาอกเอาใจเขามาไม่น้อย หญิงสาว 

ทีอ่ยากขึน้เตยีงกบัเขามมีากมาย เพียงแต่ทีผ่่านมาเขาไม่เคยแยแสสตรทีี่



50

ใต้เท้าอย่ามาหยอก

พร้อมจะกระโจนเข้าสูอ้่อมกอดเขาเอง ถงึจะสนใจก็แค่เสแสร้งแสดงออกมา

ไม่มใีครรูว่้าเขาถูกใจสตรเีช่นไร ย่ิงไม่มใีครรูว่้าเขารงัเกียจสตรแีบบใด  

มเีพียงตวัเขาเท่านัน้ท่ีรู ้ สตรท่ีีมแีผนการ ใช้กลอบุายเลก็ๆ น้อยๆ บางอย่าง 

กับเขา ก็คือสตรีในแบบท่ีเขาไม่ชอบท่ีสุด แม้แผนการของสตรีนางนั้น 

จะเป็นไปเพ่ือมอบกายถวายชวิีตให้เขา แม้ว่านางจะงามสะพรัง่ด่ังเทพธิดา  

ทว่าส�าหรบัหร่านเจยีงแล้ว แค่วิธีคดิทีฝ่่ายตรงข้ามตัง้ใจมอบกายให้ก็เพียงพอ 

ท่ีจะท�าให้เขาเย็นชาไปแล้วครึง่หนึง่ สดุท้ายความสนใจของเขาก็จะมาถึง

จดุจบ

เขาอนุญาตให้อนุภรรยาในจวนแย่งกนัเป็นท่ีรกัได้ อนญุาตให้พวกนาง

ครุ่นคิดสรรหาวิธีการต่างๆ นานาเพ่ือให้ได้ตัวเขามา เม่ือปรนนิบัติเขา 

ให้มคีวามสขุแล้วก็จะได้รางวัล เขาจงใจแสดงความรักใคร่ต่อฝ่ายตรงข้าม 

เพราะเขารู้ว่าความรักของบุรุษจะปลุกเร้าสตรีให้ยอมท�าเพ่ือเขามากขึ้น  

ย่ิงจะยอมสยบแทบเท้าเขา น่ีคอืสิง่ท่ีเขาปรารถนา แล้วเขาก็ตระหนักดว่ีา 

ตวัเขาไม่ใช่สิง่ท่ีท�าให้สตรเีหล่าน้ีมาสยบ แต่ต้องการอ�านาจและฐานะท่ีเขา

ครอบครองต่างหาก

หากไร้ซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้แล้วเหล่าสตรีก็จะเลิกทุ่มเทความรัก 

ให้แก่เขา ทุกๆ ครั้งท่ีเขาไปค้นบ้าน ยึดทรัพย์ สอบสวนคดี ท่ามกลาง 

การแย่งชงิอ�านาจ เขาพบเห็นเรือ่งราวเช่นน้ีมามากมาย

ความจงรกัภักดล้ีวนเป็นเพียงเรือ่งตลกไม่มอียู่จริง หากขัดแย้งกัน

ทางผลประโยชน์แล้วความสมัพันธ์ชายหญิงก็คงได้รบัผลกระทบ แม้จะเป็น

สามภีรรยาก็ตาม

จะว่าไปเหมียวลั่วชิงก็ปรนนิบัติเขามาครึ่งปีแล้ว ครึ่งปีท่ีผ่านมา 
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มอียู่ครัง้หน่ึงท่ีนางช่วยชวิีตเขาจากแมงมมุพิษ ท�าให้เขาได้มองนางอย่าง

เตม็ตา พลนัเกิดความรูส้กึสนใจในตัวนาง

ครานัน้เขาก�าลงัหลบัตาพักผ่อน ทว่าสมัผสัท่ีหกของเขายังแจ่มชดั

นัก เขาย่อมสัมผัสได้ถึงความผิดปกติ เพียงแต่ก�าลังรอคอย จนกระทั่ง 

เขาได้ยินเสยีงนางกรดีร้อง

เขาประหลาดใจย่ิง ขณะทีเ่ขาตกอยู่ในอนัตราย สาวใช้ท่ีดูอ่อนแอ

ไม่มแีรงแม้แต่จะจบัไก่นางหน่ึงกลบัยอมสละชวิีตเพ่ือช่วยเขา นีท่�าให้เขา

มองตรวจสอบนางใหม่อีกครัง้

ความสนใจในตัวนางเพ่ิงลุกโชนขึ้นก็ถูกดวงตาเห็นแก่เงินคู่น้ัน 

ดับมันลงทันใด ครานั้นเขายังคงรอยย้ิมไว้บนใบหน้า ทว่าแววตากลับ 

เย็นยะเยือก

ทีแ่ท้นางช่วยชวิีตเขาก็เพราะหวังในผลประโยชน์น่ันเอง นางไม่ผดิ  

เขาจงึตระหนักได้ว่าจติใจมนษุย์น้ันย่อมขับเคลือ่นด้วยผลประโยชน์

ยามนีน้างกลบัวาดฝันว่าจะได้ครอบครองตวัเขา กระท�าเช่นเดยีวกบั

สตรีอื่น เดิมทีตอนที่รู้ว่านางปฏิเสธต่อการขู่เข็ญของพ่อบ้านจ้าว เขายัง 

นึกว่านางรักนวลสงวนตัว ทว่าเขาประเมินนางสูงเกินไปจริงๆ ที่แท้แล้ว 

นางก็แค่ดถููกฐานะและต�าแหน่งของพ่อบ้านจ้าวเท่าน้ัน คนทีน่างเฝ้าฝัน 

จะครอบครองแท้จรงิแล้วก็คือตัวเขาเอง

หร่านเจียงจบัจ้องนางทีจ่งใจใช้เสน่ห์มารยามาประจบสอพลอ ดวงตา 

ด�าขลบัอนัเงยีบงนัยังคงสภาพราวน�า้นิง่ไหลลกึ ไร้คล่ืนอารมณ์โดยส้ินเชงิ

หลายวนันีข่้าวลอืท่ีนางคุยโวโอ้อวดก็ดังเข้าหเูขาอย่างไม่ขาดสาย...

ดทู่าเขาคงต้องเปลีย่นสาวใช้แล้ว



52

ใต้เท้าอย่ามาหยอก

เหมียวลัว่ชงิยังคงไม่ย่อท้อ นัยน์ตาทีเ่ต็มไปด้วยน�า้ตาเป็นประกาย

เหลอืบมองเขาด้วยความรกัลกึซึง้ แววตาราวกับว่า 'ท่านจะต้องลงโทษข้า 

ไม่ลงแน่' ใช่หรอืไม่ ใช่หรอืไม่ ใช่หรอืไม่

หร่านเจียงไม่พูดอะไรอีก เขาย้ายนางจากในเรือนไปนอกเรือน  

ตัง้แต่นีต่้อไปไม่ต้องมาปรนนิบติัข้างกายเขาอกี

นางไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไปแล้ว

เดิมทีเหล่าบ่าวไพร่ภายในจวนต่างก็รู้กันทั่ว สาวใช้เหมียวลั่วชิง 

สละชีวิตช่วยใต้เท้า ดงันัน้ใต้เท้าจงึโปรดปรานนางย่ิงขึน้ ทว่าใต้เท้าเป็น 

คนท่ีแบ่งแยกการตกรางวัลและลงโทษอย่างชดัเจน หลงัจากทีน่างท�าน�า้ชา 

หกรดเขาก็เลยโดนลงโทษย้ายไปกวาดพ้ืนทีน่อกเรอืน ซึง่แสดงถึงทศันคติ 

ของใต้เท้าอย่างแท้จรงิ เมือ่ท�าคณุงามความดก็ีจะได้รางวลั เมือ่ท�าผดิก็ต้อง

โดนลงโทษ เรยีบง่ายเช่นน้ีเอง

"นางเป็นบ่าวรบัใช้ ก็แค่โชคดไีด้ท�าคณุงามความดี ได้คืบจะเอาศอก  

หลงระเรงินัก คงนึกว่าตนเองเป็นขุนนางเป็นเจ้านายล่ะสิ!"

"ข้าว่านางจงใจต่างหาก นางท�าน�า้ชาหกรดใส่ใต้เท้าเป็นเพราะนาง

หวังว่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ และจะได้ปีนข้ึนเตียงของใต้เท้า 

ได้อย่างง่ายดายอย่างไรเล่า"

"ดูแผนการท่ีนางคิดสิ นึกว่าตนเองงามล่มเมือง มีสตรีงามที่ใด 

ที่ใต้เท้าไม่เคยพบเห็นบ้าง นางรนหาที่เองแท้ๆ!"

สาวใช้หลายคนรวมตัวกับพวกบ่าวไพร่มาซุบซิบนินทาด้วยกัน 

หัวเราะเยาะเหมยีวล่ัวชงิ ขัดหูขัดตาท่ีนางคยุโวโอ้อวดอยู่นาน ยามน้ีพอรูว่้า

นางถูกลงโทษให้ออกไปกวาดพ้ืนนอกเรอืนก็ยินดปีรดีาจนอยากจะฉกีหน้านาง
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เหมยีวลัว่ชงิแสร้งท�าเป็นโกรธแค้นไปกับพวกวาจาเสยีดสถีากถาง 

ทีไ่ด้ทีขีแ่พะไล่

ในสายตาผู้อื่น นางพ่ายแพ้ย่อยยับ

ทว่าในใจนาง ในที่สุดนางก็ชนะหมากตานี้

การทีน่างถูกย้ายออกห่างจากหมาป่าตวัน้ันอย่างราบร่ืนเป็นสิง่ทีน่าง

ปรารถนาท่ีสดุ

ดวงตางดงามภายใต้ขนตางอนยาวเก็บซ่อนรอยย้ิมท่ีผูอ้ืน่ไม่มวีนัล่วงรู้

นางถูกย้ายมานอกเรอืน ค�า่คนืน้ีนางนอนอยู่บนเตียง พอถึงยามจือ่*  

ก็ยังไม่ง่วง เพราะมลีางสงัหรณ์ว่าอ้ีจะต้องมาหานางแน่

ครัน้นางสมัผสัได้ว่าภายในห้องมอีกีคนอยูด้่วย นางก็มองเหน็อีท้นัที

บรุษุผูน้ี้ยังคงสวมชดุด�า จงใจจะท�าตัวกลมกลืนกับความมดื ท�าให้

คนเห็นรปูร่างหน้าตาของตวัเองไม่ชดั เขาปกปิดไว้ครึง่หน้า เผยเพียงดวงตา 

อนัเฉยีบคมท่ีก�าลงัจบัจ้องนางจากในความมดืมดิ

"นีมั่นเกิดอะไรขึน้" เขาซกัถามด้วยเสยีงเข้ม ประโยคฟังดเูรียบง่าย  

ไม่ต้องเอ่ยให้ชดัแจ้ง แต่ต่างก็รูกั้นดีว่าเขาก�าลงัถามเร่ืองอะไร

เหมียวลั่วชิงเตรียมใจไว้ก่อนหน้าแล้ว รอเพียงให้อีกฝ่ายซักถาม

นางนั่งอยู่บนเตียง มองหน้าเขาด้วยสีหน้าเย็นชา

"เมื่อวานข้าปรนนิบัติเขาในห้องหนังสือ ฉวยโอกาสย่ัวยวนเขา 

ในขณะท่ีรอบตัวไม่มีใคร คิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่หว่ันไหว แต่กลับย้ายข้า 

ออกมานอกเรอืน"

* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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"ปกติเจ้าดูระมัดระวังยิ่งนัก ไยเมื่อวานเจ้าจึงหุนหันพลันแล่น"

นางขมวดคิ้ว "เมื่อวานคือโอกาสอันดี เขากอดและลูบไล้ตัวข้า 

ขณะรกัษาอาการบาดเจบ็ เห็นชดัว่าเขามใีจให้ข้า แต่ติดทีว่่าข้ายังไม่หายดี  

จะต้องพักฟ้ืน จะตเีหลก็ต้องฉวยโอกาสทีม่นัยังร้อน* วันน้ีมเีพียงแค่เขา 

และข้าในห้องหนงัสอื บรุษุสตรอียู่ด้วยกันตามล�าพัง แน่นอนว่าข้าก็จะต้อง 

ฉวยโอกาสน้ีแสดงความรูส้กึออกไป ท�าให้เขาหลงใหลในตัวข้าจงึจะมโีอกาส

ลงมอื น่ีเรยีกว่าเลง็เวลาได้อย่างแม่นย�าต่างหาก หนุหนัพลนัแล่นท่ีใดกัน"

นางคิดทบทวนบทพูดน้ีอย่างละเอียดท้ังหน้าและหลัง คิดว่าฟังดู 

มเีหตมุผีล ไร้ซึง่ช่องโหว่ นางเชือ่ว่าจะสามารถเกลีย้กล่อมฝ่ายตรงข้ามได้

อี้เงียบงันลง ดวงตาด�าขลับที่ซ่อนไว้ในความมืดมิดนั้นประจันกับ

ดวงตาโกรธเคอืงเลก็น้อยของนางราวกับก�าลงัไตร่ตรองวาจาของนางอยู่

นางนัง่อยู่บนเตยีง แสงจนัทราอ่อนๆ หลายสายสะท้อนมาบนร่างนาง 

วาดแต่งลวดลายท้ังส่วนสว่างไสวและมดืครึม้ ชบุเสน่ห์อันลกึลบัให้กับนาง

เดมิทนีางก็เกิดมาหน้าตางดงาม มเีสน่ห์เฉดิฉาย น่ารกัไม่ธรรมดา  

ในยามท่ีนางท�าสหีน้าเย็นชาย่อมท�าให้คนท่ีได้เห็นอยากเอาชนะความเย็นชา

นัน้

อี้จ้องนางไม่วางตา ในใจครุ ่นคิดว่าทีแรกท่ีเบ้ืองบนเลือกนาง 

เข้ามาในจวนสกลุหร่านก็เพราะพิจารณาในความงดงามและเล่ห์เหลีย่ม

ของนาง เชื่อว่าหร่านเจียงจะต้องสนใจนางแน่ แต่กลับคาดไม่ถึงว่า 

หร่านเจียงจะไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อย

หลังจากท่ีอี้เงียบงันอยู่พักหน่ึงจึงเอ่ยอย่างเนิบช้าว่า "เขาย้ายเจ้า 

* ตีเหล็กต้องตีตอนร้อน เป็นส�านวน อุปมาถึงการท�าสิ่งต่างๆ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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ออกมา เจ้าก็พลาดโอกาสแล้ว"

"ข้ารู้" น�้าเสียงราบเรียบของนางเต็มไปด้วยความหงุดหงิดและ 

นึกเสียดาย

"ไม่เป็นไร เรื่องราวต่อจากนี้ข้าจะจัดการเอง"

ครัน้เหมยีวลัว่ชงิได้ฟัง ใจนางก็สะท้านโดยพลนั "ท่านมแีผนการอะไร"

เขาไม่พูดมากความอกี เพียงเอ่ยมาประโยคเดยีว "เมือ่โอกาสมาถึง 

ก็ท�าตามทีข้่าส่ังแล้วกัน"

ครั้นนางเห็นว่าเขากล่าวจบแล้วก�าลังจะจากไปก็เรียกตัวเขาไว้  

"รอเดี๋ยว"

เขาหันมามองนาง รอให้นางเอ่ยปาก

"คราวหน้าก่อนท่ีจะมาโปรดส่งเสียงให้ข้ารู้ก่อน เผื่อข้าไม่สะดวก"  

นางเอ่ย

อ้ีร้องฮึเสยีงเย็น "ไยต้องมกีฎเกณฑ์มากมายด้วย" พอเขากล่าวจบ 

ก็หายตวัไปในพรบิตาราวภูตผปีีศาจเหมอืนตอนท่ีมา

ครั้นเขาจากไป เหมียวลั่วชิงก็รีบลงจากเตียงไปตรวจสอบทันที

นางไม่รู้เช่นกันว่าบุรุษผู้น้ีเข้ามาในห้องได้อย่างไร ไร้สุ้มไร้เสียง  

จนกระท่ังเขามายืนอยู่เบื้องหน้านางจึงค่อยเห็นตัวเขา ท�าเช่นนี้ 

ช่างเสียมารยาทนัก ถ้าหากวันใดนางก�าลังเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือปลดทุกข ์

อยู่เล่า ถ้าเขาเหน็เข้าจะท�าเช่นไร

นางเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของห้อง สาวใช้ซุ่ยเอ๋อร์ก็นอนอยู่บนเตียง 

ทางฝ่ังนัน้ นางไม่ได้ต่ืนมาโดยตลอด น่าจะถูกสกัดจดุนอนหลบัไว้

เหมียวลั่วชิงจ้องซุ่ยเอ๋อร์ปราดหน่ึงแล้วก็เดินกลับไปนอนที่เตียง 
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ของตนเอง

ถึงอย่างไรความโหดเห้ียมชั่วร้ายของหร่านเจียงผู้นี้ก็ยังท�าให้ผู้คน

หวาดกลวัอยู่ด ีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นบรุษุรปูงามทรงเสน่ห์ สตรีหลายคน

ลุม่หลงในบรุษุเลวทรามเช่นน้ี หน่ึงในน้ันรวมถึงองค์หญิงเจ็ดด้วย

ทุกคนล้วนรู้ดีว่านางลุ่มหลงในตัวหร่านเจียง ส�าหรับองค์หญิงเจ็ด 

ผูห้ย่ิงยโส หากนางสามารถเอาชนะหร่านเจยีงผูห้ล่อเหลา ฉลาดหลกัแหลม 

และเย็นยะเยือก ท�าให้เขากลายเป็นขนุนางภายใต้อ�านาจนางได้จะเป็น

ความส�าเรจ็อนัใหญ่หลวงนัก

นางไม่เพียงลุ่มหลงหน้าตาของหร่านเจียงเท่าน้ัน ยังหลงใหลใน 

รูปร่างสงูใหญ่บกึบนึของเขาด้วย องค์หญิงเจด็เชือ่ว่าหร่านเจยีงทีไ่ต่เต้า 

ขึน้มาจากการสอบขนุนางฝ่ายบู๊ย่อมดูดีกว่าพวกคุณชายบณัฑิตผู้เย่อหย่ิง 

นางคลัง่ไคล้ทหารผูอ้งอาจกล้าหาญตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่างหร่านเจยีง

ทียั่งแอบแฝงความโหดเห้ียมเย็นชาไว้ด้วย องค์หญิงเจด็อยากรูเ้หลอืเกินว่า 

พอไปถึงบนเตยีง หลงัจากเปลือ้งเสือ้ผ้าอาภรณ์ออกแล้วเขาจะดุร้ายเย่ียง

สตัว์ป่าหรอืไม่

ครั้นนึกถึงหร่านเจียงยามอยู่บนเตียงนอน องค์หญิงเจ็ดก็พลัน 

ร้อนผ่าวไปทั่วร่าง ดวงหน้ารูปไข่แดงระเรื่อ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสุราหรือ 

เพลงิปรารถนากันแน่

วันนี้นางมาเป็นแขกที่จวนสกุลหร่าน ยามนี้ก�าลังชูจอกสุราดื่มกับ 

หร่านเจยีงด้วยเสยีงหัวเราะและความสขุใจ

ไม่ว่านางจะแสดงออกอย่างเป็นนัยหรือโจ่งแจ้ง หร่านเจียงมักจะ 
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ไม่ไว้หน้า ดูราวกับเขามีมารยาทและให้ความเคารพ ทว่าอันท่ีจริงคือ 

รกัษาระยะห่างกับนาง

บุรุษท่ีนางปรารถนาจะต้องเอามาไว้ในก�ามือให้จงได้ นางจะต้อง 

เอาชนะหร่านเจยีงให้ได้

ครั้นองค์หญิงเจ็ดนึกถึงจุดประสงค์ที่มาเยือนในวันนี้ รอยย้ิมบน 

ดวงหน้าก็ย่ิงคล้ายกับมึนเมา นางเหลือบมองไปท่ีนางก�านัลข้างกาย  

นางก�านัลผู้นั้นพยักหน้าให้นาง ฮองเฮาเป็นคนมอบนางก�านัลคนน้ีให้  

ความสามารถเป่ียมล้น สามารถช่วยให้นางท�าการส�าเร็จได้

"ใต้เท้าหร่าน ข้าขอคารวะท่านหนึ่งจอก" นางเอ่ยด้วยเสียงหวาน 

หยาดเย้ิม

หร่านเจยีงจ้องมองดวงตาคูง่ามขององค์หญิงเจด็ซึง่แฝงไปด้วยเสน่ห์

และความเขินอาย ภายในดวงตาเขานั้นเผยรอยย้ิมบาง ชูจอกสุราขึ้น  

เอ่ยย้ิมๆ "มกิล้า ควรจะเป็นผูน้้อยด่ืมคารวะองค์หญิงพ่ะย่ะค่ะ"

เขาชูจอกสุราข้ึนดื่ม องค์หญิงเจ็ดดื่มคารวะเขาจอกแล้วจอกเล่า  

เขาก็ดื่มไปจอกแล้วจอกเล่าเช่นกัน เมื่อประจันหน้ากับองค์หญิงเจ็ด 

เขาจะคงรอยย้ิมไว้ตลอด เขามองเหน็แผนการในแววตานางอย่างชดัเจน

องค์หญิงเจ็ดอยากใช้ฐานะแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งว่านางอยาก 

กรอกสรุาเขาจนเมามาย เขาเองก็ไม่รบีร้อน ด่ืมเป็นเพ่ือนนางต่อไป

หลงัจากท่ีด่ืมสรุาไหหนึง่หมดเขาก็ยังไม่เมาสักท ีทว่าองค์หญิงเจด็

กลบัทรงตวัไม่มัน่เสยีแล้ว

หร่านเจยีงวางจอกสุราลง เอ่ยด้วยเสียงราบเรยีบให้บ่าวไพร่ไปตามขันที

และนางก�านัลมาพยุงองค์หญิง
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"องค์หญิงทรงเมาแล้ว พยุงนางกลบัวังไปพักผ่อนเถิด" เขาเอ่ยกับขนัที

ขนัทีโค้งกายไปทางเขา ก�าชบักับนางก�านัลสองนางว่า "ยังไม่ประคอง

องค์หญงิกลบัไปอกี"

นางก�านัลสองนางรับค�าในทันใด พยุงร่างองค์หญิงข้ึนมาอย่าง

ระมดัระวัง ทว่าทนัใดนัน้นางก�านลัทียื่นอยู่ด้านซ้ายก็เดนิเซไปชนไหสรุา 

จนล้มคว�า่โดยไม่ทันระวัง น�า้สรุาสเีหลอืงอร่ามจงึหกรดอาภรณ์ขององค์หญิง

ครัน้ขนัทเีห็นสถานการณ์ก็ระเบดิอารมณ์ทันท ี "พวกเจ้าท�างานกัน

ประสาอะไร สภาพเช่นนีอ้งค์หญิงจะออกไปได้อย่างไร หากใครมาเห็นเข้า

จะไม่กลายเป็นเรือ่งข�าขนัหรอื!"

นางก�านลัท่ีท�าผดิพลาดรบีคกุเข่าขอร้องอย่างลกุลีล้กุลน ขันทีด่านาง

เพียงไม่ก่ีประโยคแล้วก็ออกค�าสัง่ "ยังไม่พยุงองค์หญิงไปเปลีย่นอาภรณ์ 

ในห้องอกี!"

นางก�านัลรบีพยุงองค์หญงิ ยังไม่ทันถามเจ้าของจวนสกัค�าพวกเขา

ก็มุง่หน้าไปยังห้องนอนของหร่านเจยีงแล้ว

หร่านเจยีงสหีน้าเรยีบเฉย ออกค�าสัง่ทันท ี "ใครก็ได้พาองค์หญิงไป 

ทีเ่รอืนรบัรองแขก"

พ่อบ้านใหญ่รูด้ถึีงความคดิของใต้เท้า รบีโค้งกายแล้วเดนิขึน้หน้าทันที 

จงใจขวางทางพวกเขาพลนัยกมอืข้ึน

"โปรดตามบ่าวมาทางนี้ขอรับ"

ขนัทแีละนางก�านลัสองนางนัน้ได้รบัสัญญาณจากองค์หญิงนานแล้วว่า

จะต้องหาเหตผุลอยู่ทีน่ี่ต่อ เรอืนรบัรองแขกก็เรอืนรบัรองแขกเถอะ ไม่ว่า

อย่างไรก็บรรลตุามจดุประสงค์ จงึพยุงองค์หญิงเดินตามพ่อบ้านใหญ่ไป
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พวกเขาเอ่ยปากว่าจะให้องค์หญิงเปลี่ยนอาภรณ์ที่สะอาดสะอ้าน  

แต่ครั้นไปถึงเรือนรับรองแขก พวกเขาก็ยังไม่ยอมจากไป อ้างเหตุผลว่า 

พอองค์หญิงบรรทมแล้วก็ไม่ยอมตื่น หากมีใครไปรบกวนนาง นางจะ 

บนัดาลโทสะ ท�าให้พวกบ่าวไพร่ล้วนไม่กล้ารบกวน

หลงัจากทีห่ร่านเจยีงฟังการรายงานของพ่อบ้านใหญ่กเ็พียงก�าชบัไป

อย่างเรยีบๆ "ในเมือ่เป็นเช่นน้ี สัง่คนไปแจ้งบรรดาอ๋ีเหนยีง* ให้ไปปรนนบัิติ 

องค์หญงิทีเ่รอืนรบัรองแขกที"

ด้านหนึง่หร่านเจยีงสัง่บ่าวไพร่ให้ไปตามบรรดาอีเ๋หนียงทัง้หมดไปยัง

เรอืนรบัรองแขก อกีด้านหนึง่ก็ส่งคนไปแจ้งข่าวในวังว่าองค์หญิงเจด็ทรงเมา

เขาสั่งให้เหล่าอนุภรรยาไปปรนนิบัติองค์หญิง ส่วนตัวเองก็สั่งให้ 

บ่าวไพร่ไปเตรยีมรถม้า ออกจากจวนทนัที

เขามองเหน็แผนขององค์หญิงเจด็อย่างทะลปุรโุปร่งมานานแล้ว นาง

เป็นถึงองค์หญิงผูส้งูศักด์ิ เขาไล่นางกลบัวังไม่ได้ ทว่าเขาออกจากจวนได้

ถึงองค์หญิงเจ็ดจะพักค้างคืนที่จวนของเขาแล้วอย่างไร ตัวเขา 

ไม่ได้อยู่ในจวนสักหน่อย อนุภรรยาทัง้หมดท่ีอยู่ท่ีเรอืนรบัรองแขกเป็นพยาน 

ได้ ไม่เพียงรกัษาความบรสิทุธ์ิขององค์หญิง ยังดงึตนออกจากสถานการณ์ 

ได้ด้วย เขาไม่ล่วงเกินองค์หญิง ซ�า้ยังป้องกันไม่ให้คนอืน่หาช่องทางเล่นงาน 

เขา น่ีคอืกลอบุายทีไ่ด้ประโยชน์ทัง้สองทาง

รถม้าถูกจัดเตรียมอย่างรวดเร็ว จอดรออยู่ที่หน้าเรือนแล้ว

หร่านเจยีงพาผูใ้ต้บงัคบับญัชาไปด้วยหกคน พอมาถึงด้านข้างรถม้า 

เขาก�าลังจะขึ้นรถกลับชะงักชั่วครู่ คิดไปคิดมาก็หันไปมองพ่อบ้านใหญ ่

* อี๋เหนียง คือต�าแหน่ง หรือค�าเรียกของอนุภรรยา
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ก่อนจะออกค�าสัง่ไปประโยคหนึง่

"ไปตามชิงเอ๋อร์มา"

พ่อบ้านใหญ่รบัค�า หนัไปสัง่บ่าวไพร่ให้ไปตามเหมยีวล่ัวชงิมาทันที

ยามน้ีเหมยีวลัว่ชงิยังไม่รูว่้าหายนะก�าลงัคืบคลานเข้ามา นางก�าลัง

หลบซ่อนอยู่ในห้องตนอย่างสบายใจ

ครัน้นางได้ยินจากพ่อบ้านคนหน่ึงบอกว่าองค์หญิงเจ็ดเข้าจวนมาหา

หร่านเจยีง นางก็รูว่้าต่อจากนัน้จะเกิดเรือ่งอะไรขึน้

จากที่นางปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงมือในทุกชาติภพท่ีผ่านมา  

บางเรื่องก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ทว่าก็มีบางเรื่องที่ยังคงเป็นเหมือน 

ในชาตก่ิอนๆ อย่างเช่นองค์หญิงเจด็ลุม่หลงในตัวหร่านเจยีง ก็เป็นดงัเช่น

วันน้ีที่นางเป็นฝ่ายมาเยี่ยมเยียนเขาเสียเอง หร่านเจียงก็ต้องจัดงาน 

เพ่ือต้อนรบันาง

แต่นางเชื่อว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากงานเลี้ยงจะต้องเหมือน 

ในชาติก่อนเป็นแน่ เพราะนางไม่ได้อยู่ข้างกายหร่านเจียงแล้วจึงไม่ได้ 

มีส่วนร่วมด้วย

คิดมาถึงจุดนี้นางก็เผยรอยย้ิมท่ีมุมปาก น่ังอยู่ในห้องดื่มชาต่อไป  

รู้สึกผ่อนคลาย เป็นตัวเองอย่างที่สุด ใครจะไปรู้ว่าพอนางเพ่ิงวางใจลง 

ปัญหาก็มาเยือนถึงหน้าประตู

"ชิงเอ๋อร์อยู่หรือไม่"

มอืของเหมยีวลัว่ชงิท่ียกถ้วยชาอยู่ชะงักค้าง นางวางถ้วยชาลงทนัที 

เดนิออกไปนอกห้อง
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"ข้าอยู่นี ่ มอีะไรจะสัง่ข้าหรอื" นางรูจ้กัคนรบัใช้หนุม่คนนี ้ เขาดแูล 

อยู่ทีด้่านหน้าเรือนหลกั

"ใต้เท้าเรียกหาเจ้า ตามข้ามาเถิด"

ครัน้นางได้ฟังก็ชะงักค้าง ลางร้ายสายหนึง่ปกคลุมหัวใจโดยพลัน

"พี่ชายท่านนี้ ใต้เท้าเรียกหาข้าไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือ"

"ใต้เท้าจะออกจากจวน คงจะเรยีกเจ้าให้เดนิทางไปด้วยเพ่ือปรนนบัิติ

ท่าน"

แท้จรงิแล้วนางหวาดกลวัอะไร มเีรือ่งอนัใดเกิดขึน้ คนอืน่ล้วนไม่รูท้ีม่า 

แต่เหมยีวลัว่ชงิกลบัรูแ้จ้งเหน็จรงิ หร่านเจยีงดืม่สรุาคารวะจากองค์หญิงเจด็ 

ยามน้ีคงก�าลงัเดอืดดาล หากนางไปอยู่ข้างกายเขาในเวลานีก็้เท่ากับส่งตวัเอง

เข้าปากหมาป่าอย่างไม่ต้องสงสยั

นางไม่เข้าใจ หร่านเจยีงจะให้ใครเดนิทางไปด้วยก็ได้แต่ต้องไม่ใช่นาง 

นางเพ่ิงหลดุจากการเป็นท่ีโปรดปราน ไยจู่ๆ  เขาจึงนกึถึงนางเล่า

ไปไม่ได้! ไปไม่ได้เด็ดขาดนะ!

คนรับใช้ที่มาเรียกตัวนางเห็นนางไม่ขยับเขย้ือนจึงตะโกนเอ่ยว่า 

"เหม่ออะไรอยู่ ยังไม่รีบตามข้าไปยังหน้าเรือนหลักอีก เจ้าไม่กลัวใต้เท้า

ต�าหนิ แต่ข้ากลัวนะ!"

เหมียวลั่วชิงพลันก้มหน้ารับค�า เดินตามหลังคนรับใช้คนน้ันไป  

นางก�าหมัดแน่น ในใจรีบคิดหาทางรับมือทันที

จะท�าเช่นไรดี จะท�าเช่นไรดี หร่านเจียงมีอะไรผิดปกติหรือ ไฉน 

ไม่ไปหาคนอื่น แต่กลับเรียกหาสาวใช้ที่เพ่ิงล่วงเกินเขาไป หรือว่าค�่านี ้

ข้าจะหนีจากหายนะไม่พ้นเสียแล้ว
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ทุกย่างก้าวท่ีเหมียวลั่วชิงเย้ืองย่างไปราวกับหนักอึ้ง นางต้องการ 

เวลามาคิดหาวิธีใจจะขาด เพียงแต่คนรับใช้ที่รับค�าส่ังมาห้ามไม่ให้นาง 

ท�าเสยีเวลา เร่งนางครัง้แล้วครัง้เล่าให้ก้าวเท้าเรว็ขึน้

ในท่ีสุดก็มาถึงด้านหน้าจวน ครั้นนางช้อนตาข้ึนก็มองเห็นรถม้า 

ที่จอดรออยู่ตรงนั้น

"ใต้เท้า ชิงเอ๋อร์มาถึงแล้วขอรับ"

"ข้ึนมานี่" น�้าเสียงเนิบทุ้มของหร่านเจียงดังมาจากด้านในรถม้า  

มัน่คงมพีลงั ไม่ปล่อยให้นางสงสยั

เหมียวลัว่ชงิค่อยๆ ก�าหมดัแน่น ก้มหน้าพลางเดนิข้ึนหน้าไป นาง

เหยียบม้าน่ังเพ่ือก้าวขึ้นไปบนรถม้า ครั้นนางช้อนตาขึ้นก็ปะทะเข้ากับ

ดวงตาลกึล�า้ยากจะคาดเดา

แววตาของหร่านเจียงสุขุมน่าเกรงขามคล้ายกับพยัคฆ์หมาป่า

นางรบีก้มหน้างุดๆ เพ่ือปิดบงัดวงตาทีก่�าลงัลกุลีล้กุลนของตน ทว่า

นางกลบัห้ามหวัใจทีเ่ต้นรวัไม่ได้
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รถม้าค่อยๆ เคลือ่นตัวออกจากจวนสกุลหร่าน ภายในรถม้าเงยีบงนั

ย่ิง ได้ยินเพียงเสยีงหายใจของคนท้ังสอง คนหนึง่ก�าลังอดึอดั อกีคนหนึง่

ก�าลงัหอบหายใจ

หร่านเจียงนั่งพิงผนังรถม้าอย่างเกียจคร้าน เหมียวล่ัวชิงคุกเข่า 

อยู่ข้างเท้าเขาพลางก้มหน้าก้มตา สมัผสัได้ถึงแววตาลกุโชนจากด้านบน  

ในขณะทีห่นงัศีรษะตนน้ันด้านชาไปเสยีแล้ว

หลงัจากทีข่ึน้มาบนรถม้านางก็รกัษาท่วงท่าคกุเข่าอยู่ตลอด ไม่เข้าไป

ประจบสอพลอ ไม่ส่งเสยีง น่ิงไม่ไหวติงราวคนใบ้

เวลาผ่านไปราวหนึ่งก้านธูป* ในที่สุดหร่านเจียงก็เอ่ยปาก

"มาน่ี" เขาเอ่ยอย่างเรยีบง่ายเพียงสองค�า ทว่ากลบัฟังออกถึงน�า้เสยีง 

ทีแ่ฝงอยู่ในน้ัน มนัแหบพร่ากว่าเมือ่ครูห่ลายส่วน

4

* หนึ่งก้านธูป เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง
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ฤทธิ์ยาก�าเริบแล้ว!

เหมียวลั่วชิงยังคงก้มหน้าอยู่ไม่ขยับเขย้ือนเลยสักนิด ความคิด

ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด ยังไม่ทนัทีจ่ะครุน่คดิถึงต้นสายปลายเหต ุบรุษุผูน้ั้น 

กลบัทนรอไม่ไหวแล้ว ฝ่ามอืใหญ่คว้าแขนของนางพลนัดงึเข้ามาสูอ้่อมกอด  

ให้นางนัง่ลงบนตกัเขา

เหมียวลั่วชิงแข็งทื่อไปทั่วร่าง ต่อมาหน้าอกก็รู้สึกร้อนผ่าว ส่วน 

กลมกลึงด้านซ้ายถูกปกคลุมด้วยฝ่ามือใหญ่ เคลื่อนเข้าใกล้หัวใจนาง  

นวดคลึงความอวบอิ่มนั้น

มอืหน่ึงของหร่านเจยีงกุมเอวคอดก่ิวของนางไว้ อีกมอืหนึง่ก็นวดคลงึ

เนนิอก แล้วลมหายใจทีร้่อนด่ังไฟแต่ไม่กระชัน้น้ันก็รดใส่ติง่หูของนาง

เขาต้องการระบายไฟราคะใส่นางจริงๆ ด้วย หมายขจัดฤทธ์ิยา 

ปลุกก�าหนัดออกไป

เหมยีวลัว่ชงิเก็บกดโทสะเอาไว้ ในท่ีสดุการสมัผสัของเขาก็จดุไฟราคะ

ในตวันางราวกับปล้นสะดม

เรอืนฝ่ายในของเขามอีนภุรรยามากมายเช่นนัน้ เขาจะคว้าใครมาก็ได้ 

หรอืไม่ก็ยังมสีาวใช้คนอ่ืนๆ อีก ไยจงึต้องเรยีกหานางด้วยเล่า

เหมยีวลัว่ชิงพยายามอดกลัน้ครัง้แล้วครัง้เล่า ท้ายทีสุ่ดก็ทนไม่ไหว 

ย่ืนมอืไปกดฝ่ามอืใหญ่ท่ีก�าลงัสมัผสัเนินอกของนาง

"ปล่อย" เขาออกค�าสั่ง

นางไม่ฟัง ถึงตายก็ไม่ยอม

หร่านเจยีงค่อยๆ ถอยออกมาเล็กน้อย จบัจ้องนาง เหน็ชดัว่าดวงตานาง

แฝงไว้ด้วยเพลงิปรารถนา ทว่ายามนีน้างกลบัหรีต่าลงอย่างเย็นชา
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"เจ้าไม่ยินยอมหรือ"

แน่นอนว่านางไม่ยินยอม มอืเลก็ๆ ของนางกดมอืใหญ่ไว้ ไม่ยอม

ประนปีระนอมเด็ดขาด แม้นางจะไม่ได้เอ่ยปาก ทว่าท่าทกีลบัปฏเิสธเขา

อย่างเหน็ได้ชดั

นึกไม่ถึงว่านางจะปฏิเสธเขา เหตุใดนางจึงกล้าปฏิเสธเขา

หร่านเจยีงย่ิงท�าหน้าบึง้ตึง "ก่อนหน้าน้ีท่ีเจ้าประจบประแจงข้า เจ้า

แสร้งท�าหรอกหรอื"

"ครานั้นที่ใต้เท้าปฏิเสธข้าก็แสร้งท�าเช่นกันหรือเจ้าคะ"

นางไม่เพียงปฏเิสธแต่ยังกล้ามาโต้เถียงกับเขา คงจะเบือ่ชวิีตแล้ว

กระมงั ขณะท่ีหร่านเจยีงอดกลัน้โทสะไว้ เขาก็ประหลาดใจในความกล้า 

ของนางด้วย

เขารูว่้าองค์หญิงเจด็สัง่คนให้ใส่ยาปลกุก�าหนดัในสรุา เขาจงใจด่ืมมนั

ลงไป และจงใจเตรยีมม้าออกจากจวน เลยถือโอกาสพาสตรนีางหน่ึงมาด้วย

ขณะทีก่�าลงัใคร่ครวญว่าจะเลอืกใครด ี เขากลบันึกถึงเหมยีวลัว่ชงิ 

ขึน้มา

สาวใช้นางนีไ้ม่ใช่อยากปีนป่ายมาหาเขาหรอื เขาก็เลยอยากท�าให้

นางสมหวงั แล้วให้องค์หญิงเจด็ตระหนักเอาไว้ว่าเขาหร่านเจยีงไม่ใช่บรุษุ 

ท่ีจะยอมให้สตรีนางใดมาหลอกล่อด้วยแผนการได้ แม้ว่านางจะเป็น 

องค์หญิงผู้สูงศักดิ์ก็ตาม เขาก็จะใช้ยาปลุกก�าหนัดที่นางใส่ไว้ไประบาย 

เพลิงปรารถนาบนร่างสาวใช้นางหน่ึง เขาต้องการเพียงสาวใช้ กลับ 

ไม่สนใจไยดต่ีอองค์หญงิเลย

ใครจะไปนึกว่าสาวใช้นางนี้จะกล้าปฏิเสธเขาอย่างไม่กลัวตาย
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เหมียวลั่วชิงสิ้นหนทาง เพราะนางทนไม่ไหวแล้ว ชาติท่ีแล้วเขาก็

ระบายเพลงิปรารถนาต่อนางบนรถม้า น่ันคือความทรงจ�าอนัโหดร้ายและ

น่าสะพรงึกลวั นางฉวยโอกาสท่ีหร่านเจยีงถูกองค์หญิงเจด็ใส่ยาปลกุก�าหนัด

ย่ัวเย้าเขาได้ส�าเรจ็ ประสานเพลิงปรารถนาเข้ากับเขา นางกระตุ้นอารมณ์เขา

ด้วยมารยาทัว่ท้ังร่าง

ย่ิงไฟราคะของเขาพรัง่พรอูอกมามากเท่าไร เขาย่ิงใช้ก�าลงักับนาง

มากขึน้เท่านัน้ นางปล่อยให้เขาย�า่ยี ระบายความปรารถนา ทว่ามอืหนึง่ 

ของนางกลบัค่อยๆ คล�าหาเขม็เงนิในกลุม่เส้นผม นางมองเขาหอบกระหาย 

กลนืกินเรอืนร่างนางจนแทบจะเข้าไปในกระดกู เข็มเงินในมอืนางอยู่ห่างจาก

ยอดศรีษะเขาเพียงหน่ึงชุน่* ทว่านางกลบัถูกเขาฟันข้อมอืขาดอย่างเด็ดเด่ียว

นางถลงึตามองด้วยความหวาดผวา มองเขาอย่างไม่อยากจะเชือ่

ดวงตาเฉยีบคมเย็นชาไร้ความรูส้กึน้ันยงัจะมไีฟราคะอะไรหลงเหลอื

อยู่อีก ยามน้ีเหลือเพียงความเย็นยะเยือกอันโหดเห้ียม รวมทั้งไอพิฆาต 

อนัหนกัอึง้ คราน้ันความปรารถนาอนัใหญ่หลวงของเขายังฝังอยู่ในทางบุปผา

ของนาง ส่วนน้ันของเขายังคงกระแทกกระท้ันอย่างรนุแรง

เขาฟันมือนางสองข้าง จับจ้องดวงตาหวาดผวาของนาง เผยยิ้ม 

มมุปากอย่างชัว่ร้าย เขาก�าลงัหัวเราะเยาะนางทีไ่ม่รูจั้กประมาณตน ท่ีแท้

เขาก็มองกลอุบายของนางออกนานแล้ว แล้วนางยังนึกว่าตนเองย่ัวเขา 

ได้ส�าเรจ็ อันท่ีจรงิเขาแค่ขดุหลมุให้นางกระโดดลงไป

บุรุษผู้นี้ระบายเพลิงราคะใส่นางแล้วยังพึมพ�าค�าหวานอยู่ข้างหู

'เจ้ามเีสน่ห์พอตวั เรอืนร่างเร่าร้อนนัก ท�าให้ข้าพอใจจรงิๆ แต่เสยีดาย 

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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ทีเ่จ้าเป็นนกัฆ่า'

วาจาอันโหดร้ายในชาติก่อนคล้ายดังก้องอยู่ข้างหู กรีดหัวใจนาง

อย่างโหดเหีย้ม

ครานัน้มอืท่ีถูกฟันขาดก็ห้อยลงอย่างไร้เรีย่วแรง เขาใช้ส่วนน้ันพุ่งชน

เรอืนร่างนางด้วยแรงมหาศาล ในดวงตาของนางเป่ียมไปด้วยความอปัยศ

อดสแูละความเกลยีดชงั ทว่ากลบัต้องเบกิตามองเขาย�า่ยีร่างตวัเองอย่าง 

ไร้ความเห็นอกเห็นใจ จากนั้นชีวิตนางก็ดับสิ้นด้วยพลังฝ่ามือ ตอนตาย 

ร่างนางยังคงเปลอืยเปล่า ไม่เหลอืซึง่ศักด์ิศรใีดๆ

ทกุครัง้ทีเ่กิดใหม่ ความทรงจ�าทีเ่จบ็ปวดรวดร้าวก็คอยกัดกินหวัใจ

คล้ายฝันร้ายทีต่ามหลอกหลอนนาง คอยทิม่แทงหวัใจนาง คร้ันนกึถึงมนั 

นางก็จะรูส้กึเจบ็ปวดแม้ในยามหายใจ

เมือ่หลายชาติก่อนนางถึงขนาดใช้เรอืนร่างเป็นอาวุธเพ่ือลอบสังหาร 

หวงัเพียงจะท�าให้ภารกิจเสรจ็สิน้ ทว่าชาตนิีน้างเพียงปรารถนาจะมชีวิีต 

ต่อไป นางไม่อยากมอบชีวิตให้เขาอีก ไม่ว่าชีวิตในชาติก่อนหรือชีวิตน้ี  

นางไม่คดิจะย�า่บนรอยเท้าเดิม

น่ีเป็นครั้งแรกท่ีนางท้าทายอ�านาจเขา นางหัวแข็งอย่างที่สุด นาง 

ผลักเขาออก ท�าให้นางไม่มีเวลามาครุ่นคิดว่าหลังจากที่ปฏิเสธเขาแล้ว

จดุจบจะลงเอยเช่นไร

หร่านเจียงหรี่ตามองตรวจสอบนาง แสงสว่างภายในดวงตานั้น 

วูบไหวไม่แน่นอน บรรยากาศภายในตัวรถม้าแข็งเกร็งราวกับลากสาย 

ของเครือ่งสายจนถึงขดีสดุ พร้อมจะขาดสะบัน้ลงทกุเม่ือ

ทัง้สองคนต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน นางก�าลงัรอคอยให้เขา
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บนัดาลโทสะ ทว่านอกจากแววตาทีจ่บัจ้องอย่างเงยีบงันราวสายน�า้น่ิงนัน้ 

แล้ว เขาก็ไม่เอ่ยวาจาใดสกัค�าราวสตัว์ดรุ้ายทีเ่ก็บตวัเงียบอยู่ในความมดืมดิ 

เงยีบสงบจนน่าสะพรงึ

จู่ๆ ราวกับมีสิ่งหนึ่งแวบผ่านเข้ามาในความคิดนาง ราวแสงแรก 

อันริบหรี่ยากที่จะจับต้องได้

ในเมือ่นางเป็นนกัฆ่าท่ีได้รบัการฝึกฝนมาอย่างด ีแต่กม็คีวามรูส้กึไว 

ดงัเช่นสตร ีคล้ายว่านางละเลยอะไรไป นางพยายามไขว่คว้าความคิดทีก่�าลงั

จะอนัตรธานหายไปในชัว่ขณะน้ัน

จู่ๆ นางก็คิดได้!

นางตระหนักได้แล้วว่ามอีะไรบางอย่างผดิปกต.ิ..เขามท่ีาทสีขุมุเกินไป

เขาถูกวางยาปลกุก�าหนดั เดมิทคีวรจะหน้าแดง หอบหายใจ พยายาม

สะกดกลัน้อารมณ์ ท้ังๆ ทียั่งคงโอบนางไว้ในอ้อมกอด ทว่าส่วนทีแ่ข็งร้อนผ่าว 

ทีด่นัอยู่ท่ีสะโพกของนางน้ันกลบัอ่อนตัวลงอย่างไม่มป่ีีมขีลุ่ย

ความคิดหนึ่งแวบผ่านเข้ามาราวสายฟ้าฟาด นางตระหนักได้ 

ในทันทีทันใด

เขาแสร้งท�าต่างหาก!

ท่ีแท้เขาก็ไม่ได้โดนวางยาปลุกก�าหนัด หรือไม่เขาก็คงโดนวางยา 

ทว่ากินยาแก้ไปแล้ว หากเขาสามารถเดนิพลงัขับพิษให้นางได้ เช่นน้ันแล้ว 

แค่ยาปลกุก�าหนัดจะไปท�าอะไรเขาได้

เขาเป็นคนท่ีเฉลยีวฉลาดเล่ห์เหลีย่มแพรวพราว จะโดนองค์หญงิเจด็

วางยาปลกุก�าหนัดได้อย่างไร นอกเสยีจากว่าเขาจะยินยอมพร้อมใจเสยีเอง  

แต่ทีเ่ขาท�าเช่นนีม้คีวามเป็นไปได้เพียงอย่างเดยีว ก็คอืท้ังหมดท้ังมวลน้ี 
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เป็นหลมุพรางทีเ่ขาขุดไว้เอง

มิน่าเล่า...มิน่าเล่านางจึงจบชีวิตในชาติก่อนลงภายใต้ร่างของเขา 

มิน่าเล่าตัวนางเองจึงตกหลุมพรางที่เขาขุดไว้ เขาจะโดนองค์หญิงเจ็ด 

วางยาได้อย่างไรกัน จะออกจากจวนเพ่ือหลบองค์หญิงเจด็ด้วยเหตใุดกัน 

ทัง้หมดนีเ้ป็นเร่ืองหลอกลวงทัง้เพ!

เขาขุดหลุมพรางไว้นานแล้ว เพียงรอให้เหยื่อมาติดกับดักเท่านั้น

เหมียวลั่วชิงรู ้สึกหนาวยะเยือกจากก้นบึ้งหัวใจ ท้ังเน้ือทั้งตัว 

ราวตกลงไปในอุโมงค์น�้าแข็งอย่างไรอย่างนั้น

เขาเคลอืบแคลงในตัวนางหรอื ดงัน้ันแม้ว่านางจะถูกย้ายออกไปแล้ว 

เขาก็ยังคงเรียกนางกลับมา น่ีก็คือจุดประสงค์ที่แท้จริงท่ีเขาเลือกนาง 

ให้เดนิทางมาด้วย

ความตระหนกัรูท้ีม่าช้าเกินไปท�าให้โลหติในตวันางไหลทะลกัข้ึนมา

อย่างรวดเรว็ หวัใจหดเกรง็อกีครา คล้ายถูกสกัดจดุตาย นางท�าได้เพียง

ปล่อยให้ร่างกายแขง็ท่ือ แขนขาด้านชาไปหมด

ภายใต้แววตาทีลุ่่มลึกและเงยีบสงบ โลหิตในร่างกายนางเย็นยะเยือก 

หรือชีวิตน้ีนางจะต้องตายอย่างน่าสมเพชด้วยน�้ามือเขาอีกแล้ว แม้ว่า 

นางจะพยายามหลบหลีกอย่างไร ไม่ท�าตัวเป็นปฏิปักษ์กับเขา ล้มเลิก 

การลอบสงัหารเขาแล้วก็ตาม จดุจบก็ยังคงไม่เปล่ียนแปลงหรือ

ความรู้สึกของนางในขณะนี้คือความสิ้นหวัง

นางตกอยู่ในความมืดมน ท�าอะไรไม่ได้สักอย่าง แล้วก็ไม่กล้าจะ 

ท�าอะไรด้วย ท�าได้เพียงตัวแขง็ท่ือเช่นน้ี จนกระท่ังมีเสียงหน่ึงดงัข้ึนมา

"ใต้เท้า ถึงแล้วขอรับ"
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เสียงนี้...ท�าให้หัวใจท่ีเดิมทีก�าลังจะตายของเหมียวลั่วชิงราวกับ 

ได้รับหยดน�้าชุบชีวิต

นางจ�าได้ว่าน่ีเป็นเสยีงของอี ้ หัวใจของนางทีเ่ดิมทคีล้ายจะหยุดเต้น

ก็กลับมาเต้นอีกครั้ง เส้นประสาทที่ด้านชาก็กลับมามีความรู้สึกอีกครั้ง 

เช่นกัน

'เรื่องราวต่อจากนี้ข้าจะจัดการเอง'

วาจาของอี้ท่ีเคยกล่าวไว้ผุดข้ึนมาในความคิด นางเกิดความหวัง 

ทีเ่กือบจะดบัสญูไปอกีครัง้

"ลงไป!" หร่านเจียงออกค�าสั่งด้วยเสียงเข้ม

นางช้อนตาขึ้นมาเห็นสายตาร้อนแรงดั่งเปลวเพลิงของเขาก็รีบลุก

จากตกั คกุเข่าลงไปบนพ้ืนรถ ก้มหน้าลง ค้อมตวัลงต�า่คล้ายเป็นคนตวัเลก็ 

อกีครัง้

หร่านเจียงร้องฮึเสียงเย็น เปิดประตูและลงจากรถม้าไป

หลังจากน้ันนางท่ีกลับมาสงบนิ่งดังเดิมก็ลงจากรถม้าตามไปด้วย 

ขณะเดยีวกันนางก็ช้อนตาขึน้อย่างรวดเรว็ กวาดตามองบรุษุทีอ่ยู่ด้านข้าง

แวบหนึง่

บรุษุผูน้ั้นแต่งกายเป็นองครกัษ์ก�าลงัยืนอยู่ด้านข้างรถม้ารอให้นาง

ลงไป แล้วขณะที่นางมองไปทางเขา แววตาของคนท้ังสองประสานกัน 

เพียงแวบเดียว เหมียวลั่วชิงก็รู้ว่าเขาคืออี้ และสารที่เขาส่งผ่านมาทาง 

แววตาสือ่ว่า...เขาจะลอบสงัหารหร่านเจยีงเอง!

เหมียวลั่วชิงหลุบตาลง เมื่อมองจากภายนอกแล้วดูคล้ายนาง 

เงยีบสงบไร้คลืน่อารมณ์ใดๆ แต่หวัใจนางคล้ายกับตกลงไปในคลืน่ยกัษ์ 
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ทีส่งูเสยีดฟ้า

อ้ีใช้สายตาบอกนางว่ายามทีเ่ขาลงมอื นางต้องเข้ามาร่วมมอืกับเขา

เมือ่สบโอกาส

นางจะท�าเช่นไรดี นางไม่กล้าสงัหารหร่านเจยีง แต่ถ้าไม่สังหารเขา  

อีค้งจะไม่ปล่อยนางแน่

นางดทู่าทางสงบเยือกเย็น แต่อนัทีจ่รงินางเย้ืองย่างแต่ละก้าวอย่าง

เลือ่นลอย ท่ัวทัง้ร่างราวกับวิญญาณหลดุลอย นางช้อนตามองหร่านเจยีง 

ทีเ่ดนิอยูเ่บือ้งหน้า แม้เขาจะหันหลังให้นาง นางก็ยังคงสงสยัอยูด่ว่ีาบรุษุผูน้ี้ 

มตีาทีส่ามอยู่ด้านหลงัคอยควบคุมทกุสิง่ ท�าให้ไม่มใีครกล้าท�าอะไรบุ่มบ่าม

หร่านเจยีงมาถึงโรงเต๊ียมเยว่ียไหล พอเข้ามาด้านในเขาก็เดนิไปน่ัง

ตรงกลางห้องโถง ท่ัวทัง้โรงเต๊ียมเงียบกรบิในทันใดเพราะท่วงท่าของเขา

"องครกัษ์เส้ือแพรมาตรวจสอบคด ีทุกคนท่ีอยู่ในทีน้ี่ห้ามไปท่ีใดทัง้น้ัน!" 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาคนหน่ึงประกาศข้ึนในห้องโถง

โรงเต๊ียมทัง้ด้านบนด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นหลงจู ๊ เส่ียวเอ้อร์ ชาวบ้าน 

ที่กินข้าวอยู่หรือหยุดพักผ่อนล้วนถูกเรียกตัวออกมายืนเรียงแถวทั้งหมด 

องครักษ์เสื้อแพรสอบสวนอย่างเข้มงวด เริ่มตรวจสอบต้ังแต่บรรพบุรุษ 

แปดรุน่ของพวกเขา

องครกัษ์เสือ้แพรต�าแหน่งใหญ่โต ไม่มใีครกล้าคัดค้าน ทกุคนล้วน 

ยืนรอพร้อมร่างกายท่ีสัน่เทิม้ด้วยความกลวั

เหมยีวลัว่ชงิยืนอยู่ข้างกายหร่านเจยีง นางแอบเหลอืบมองเขา ใบหน้า

อันหล่อเหลาคล้ายยังคงแดงด้วยฤทธ์ิของยาปลุกก�าหนัดท่ีหลงเหลืออยู่ 

ดวงตาคูน่ัน้ทีห่รีเ่พียงครึง่คล้ายลอบอดกลัน้อารมณ์ไว้ ค้ิวเข้มขมวดเลก็น้อย
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โรงเตี๊ยมเยว่ียไหลตั้งอยู่บนถนนใหญ่ที่คึกคัก มีผู้คนสัญจรไปมา

ขวักไขว่ เขามาสืบคดีที่นี่จึงท�าให้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นต่างรู้เรื่องนี้  

แล้วจุดประสงค์ที่เขาท�าเช่นนี้ก็เพ่ือแสดงให้ทุกคนรู้ว่าถึงองค์หญิงเจ็ด 

จะอยู่ในจวน แต่ตวัเขากลบัยุ่งกับการสบืคดอียู่ภายนอก แม้จะท�าพอเป็นพิธี

เท่าน้ัน

หน้าตาเขาดูวุ่นวายใจ เหนื่อยหน่าย ไร้ความสนใจใดๆ เขา 

พาองครักษ์มาไม่มาก หากยามนี้จะสังหารเขา จะมองอย่างไรนี่ก็คือ

โอกาสที่พันปีจะเจอสักครั้ง

ทว่าสถานการณ์เป็นเช่นน้ีจรงิๆ หรอื ไม่ใช่ส ินางไม่เชือ่หรอก นีค่อื

หลมุพรางท่ีจะชกัน�าให้นักฆ่ากระโดดลงไป

ทันใดนั้นอี้ก็จู่โจมมาในท่วงท่าท่ีต้องการสังหารหร่านเจียงให้ตาย  

เหมียวลั่วชิงเองก็ขยับตัวเช่นกัน ทว่านางไม่ได้จะเข้าช่วยอี้ แต่กลับ 

ใช้ร่างกายนางเป็นเกราะก�าบงั อารกัขาอยู่เบือ้งหน้าหร่านเจยีง ป้องกันกระบี่ 

ทีแ่ทงมาอย่างรวดเรว็ราวดาวตก

ชั่วขณะที่กระบี่แทงเข้าสู่ร่าง นางก็รู้สึกทรมานอยู่เช่นกัน แต่เมื่อ 

เทยีบกบัการทรมานจากการตดัมอืเท้าและเชอืดคอแล้ว กระบีน้ี่ก็ไม่นับว่า 

จะท�าให้นางเจบ็ปวดสกัเท่าไร แม้มนัจะแทงแทบทะลุร่างนางก็ตาม

นางเห็นสีหน้าของหร่านเจียงท่ีสุขุมด่ังขุนเขาเผยความตกตะลึง 

ออกมา ดวงตาคู่น้ันที่ลึกล�้าสุดหย่ังตลอดมาในที่สุดก็เผยคลื่นอารมณ์  

ทัง้ประหลาดใจ งนุงง นึกไม่ถึง เพียงเพราะนางสละชีวติเพ่ือช่วยเขา

จู่ๆ เหมียวลั่วชิงก็เกิดความสุขใจ แล้วยังมีความเบิกบานใจ 

ทีไ่ม่สามารถอธิบายได้
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ฮึๆ คงเดาไม่ออกกระมัง! มองไม่ออกล่ะสิ! ถึงท่านจะล่วงรู้ทุกสิ่ง 

ดัง่เทพเจ้า ปลิน้ปล้อนราวจิง้จอกพันปี ข้าจะท�าให้ท่านสับสนอย่างทีส่ดุ!

วันนี้ในจวนสกุลหร่านคงถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะต้องเป็นค�่าคืนแห่ง

ความวุ่นวาย

หร่านเจยีงออกไปสบืคดแีต่กลบัถูกลอบสงัหาร เรือ่งนีล้อืเข้าไปในวงั

อย่างรวดเรว็ ในวันน้ันองค์หญงิเจด็ไม่ได้ค้างคนืในจวนสกุลหร่านเพราะ

ฝ่ายขนัทไีด้เชญินางกลบัวัง

เหตุทีห่ร่านเจยีงถูกลอบสงัหาร องค์หญิงเจ็ดก็ต้องมส่ีวนรับผดิชอบ 

หากไม่ใช่เพราะนางตั้งใจจะค้างคืนท่ีจวนสกุลหร่าน หร่านเจียงจึงต้อง 

ออกจากจวนทนัทีเพ่ือไม่ให้เป็นท่ีสงสยั เช่นนัน้เขาคงเตรียมการป้องกันไว้

รอบด้านแน่ หากไม่ใช่เพราะองค์หญิงเจ็ดใส่ยาปลุกก�าหนัดในสุรา  

หร่านเจียงก็ไม่มีทางสติเลื่อนลอย ปล่อยให้นักฆ่ามีโอกาสลงมือได้

ขณะท่ีเขาถูกเหล่านักฆ่ารุมล้อม หากไม่ใช่เพราะเหมียวลั่วชิง  

สาวใช้ข้างกายเขาท่ีใช้ร่างกายนางมารับกระบี่แทน ไม่แน่ว่าเขาอาจจะ 

บาดเจ็บสาหัสหรือชีวิตดับสิ้นไปแล้วก็เป็นได้

เรือ่งราวเหล่านีซ้ึง่เป็นความลบัขององครกัษ์เสือ้แพรก็ลอืเข้าไปในวงั 

ฮ่องเต้ทรงพระพิโรธ เดอืดดาลเป็นฟืนเป็นไฟ และทรงลงโทษองค์หญิงเจด็ 

ขณะเดียวกันก็ทรงต�าหนิทีฮ่องเฮาตามใจนาง

ครั้นผ่านพ้นภัยพิบัติในครั้งน้ี ถึงองค์หญิงเจ็ดอยากจะพัวพันกับ 

หร่านเจยีงอกีก็คงจะไม่มโีอกาสแล้ว วันถัดมาความจริงก็ได้รับการพิสูจน์ 

ฮ่องเต้ได้พระราชทานสมรสให้แก่องค์หญิงเจ็ดโดยเลือกราชบุตรเขยให้  
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สามเดอืนต่อมาก็อภิเษกสมรสกับบตุรชายของใต้เท้าเสนาบดกีรมทหาร

ส่วนเหมยีวลัว่ชงิ เรือ่งใหญ่โตภายนอกก็ไม่เก่ียวพันอะไรกับนางเลย

กระบี่ของอี้แทบจะแทงทะลุร่างนาง หลังจากเหตุการณ์น้ันหมอก็

รายงานว่าตวักระบีอ่ยู่ห่างจากหัวใจนางเพียงชุน่เดยีว นางเกือบจะเอาชวิีต 

ไม่รอด แม้ว่าจะรกัษาชวีติไว้ได้ ทว่านางกลบับาดเจบ็สาหสั

หลงัจากท่ีเหมยีวลัว่ชงิบาดเจบ็สาหัส บางครัง้นางก็สลบไสลไม่รูต้วั 

บางครัง้ก็คล้ายว่าจะมสีติอยู่บ้าง

ท่ามกลางความมดืสลัวน้ัน คล้ายกับว่านางได้ยินบรุษุผูห้นึง่ออกค�าสัง่

ด้วยความเดอืดดาล

"ต้องช่วยนางให้รอด นางจะตายไม่ได้"

น�้าเสียงนั้นดุดันเด็ดขาด แฝงไปด้วยการข่มขู่

ถึงนางจะลมืตาไม่ขึน้ก็สามารถแยกเสยีงของหร่านเจยีงได้ นอกจากน้ี

นางยังได้ยินคนอืน่ท�าได้เพียงตอบรบัเท่าน้ัน

"ใต้เท้า นางบาดเจบ็สาหัสนกั หยูกยาต่างๆ และการฝังเข็มคงช่วย..."

"หากนางตาย พวกเจ้าก็ตายตามไปด้วยแล้วกัน" สุม้เสยีงเย็นยะเยือก 

ขั้นสุด แม้นางจะอยู่ในความฝันก็ยังสัมผัสได้ น�้าเสียงน้ันแฝงไปด้วย 

เพลงิโทสะและการคุกคามอันโหดเห้ียม

นางรูส้กึตวั ทว่าหนงัตากลบัหนกัอึง้ ไม่สามารถลมืตาขึน้ได้ คล้ายว่า

วิญญาณถูกขงัอยู่ในร่างกาย ขยับเขย้ือนไม่ได้

ข้าจะตายหรอืไม่ ไม่นะ ข้ายังไม่อยากตาย ท่ีนางช่วยหร่านเจยีงก็เพ่ือ 

หาทางรอดให้กับตนเองโดยแลกกับเลอืดเนือ้และชวิีตด้วยการเปลีย่นวิถี 

การเดนิหมาก หากเพราะการช่วยชวิีตเขาเป็นการเสยีสละชวีติน้อยๆ ของนาง
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โดยเปล่าประโยชน์แล้วล่ะก็ ช่างไม่คุ้มค่าเลยจรงิๆ! 

ข้าไม่ยอมนะ ข้าต้องการมชีวีติอยู่ต่อไป ข้าจะไม่ยอมก้มหัวให้กับ 

โชคชะตา!

เหมยีวลัว่ชงิไม่รูห้รอกว่าเป็นเพราะนางมคีวามตัง้ใจท่ีแน่วแน่จงึท�าให้

ชวิีตของนางทีใ่กล้จะดับสิน้นัน้เกิดการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดี

หร่านเจียงไม่แปลกใจที่พบนักฆ่า และรู้ด้วยว่าผู้ใดเป็นคนส่งมา

หนงิอ๋องมอี�านาจครอบครองพ้ืนท่ีทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ เขาลอบ

จดัตัง้กองทพัและสะสมทรพัย์สินเงินทองเอาไว้ เขาเป็นก้างขวางคอฮ่องเต้ 

มาตลอด คนที่หร่านเจียงน�าเหล่าองครักษ์เสื้อแพรไปค้นจวน ยึดทรัพย์ 

จบักุม สอบสวนล้วนเป็นเส้นสายและผูใ้ห้การสนบัสนุนหนิงอ๋องในเมอืงหลวง 

เหตท่ีุหร่านเจยีงกระท�าเช่นนีก็้เพ่ือช่วยฮ่องเต้ก�าจดัพวกคิดคดทรยศ ท�าให้

อ�านาจในเมอืงหลวงของหนิงอ๋องลดน้อยลง

หนิงอ๋องเป็นคนที่ใครดีมาดีตอบ ทว่าหร่านเจียงน้ันเป็นกรงเล็บ 

ทีร้่ายกาจและเป็นผูจ้งรกัภักดีข้างกายฮ่องเต้ เพ่ือต่อต้านอ�านาจกับฮ่องเต้

แล้ว คนแรกทีห่นงิอ๋องจะก�าจดัก็คือเขา

หนิงอ๋องซื้อตัวนักฆ่ามา ทว่าหร่านเจียงไม่กลัวแม้แต่น้อย วิกฤต 

ก็คือจุดเปลี่ยนไปในทางท่ีดี เมื่อมีนักฆ่าก็ย่อมมีหลักฐาน เขาเกรงว่า 

นักฆ่าจะไม่กล้ามาเสียมากกว่า!

เขาเตรยีมการป้องกันไว้แต่แรกแล้ว วางแผนไว้อย่างละเอยีดรอบคอบ 

ถึงขัน้ซ้อนแผน หลอกใช้ความลุม่หลงขององค์หญิงเจด็ รอให้นกัฆ่ามาติด 

กับดกัเอง
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แต่ถึงเขาจะไตร่ตรองสกัพันสกัหมืน่หนก็นึกไม่ถึงเหตกุารณ์หนึง่...

การทีเ่หมยีวลัว่ชงิยอมสละชวิีตเพ่ือช่วยเขาน้ันเกินความคาดหมายโดยสิน้เชงิ

เขาพบว่าตนเองมองสาวใช้นางน้ีไม่ออกอยู่บ้าง ท่ีแท้นางมเีจตนาหรือ

ไม่มเีจตนากันแน่ นางมใีจให้เขาหรอืไม่ม ีนางอยากจะครอบครองตวัเขา 

เพ่ือหวังในทรพัย์สนิเงนิทองหรอืมเีจตนาอืน่แอบแฝง

นางยอมเสี่ยงตายช่วยชีวิตเขาจากแมงมุมพิษ ท�าให้เขามองนาง 

ต่างไปจากเดมิ เริม่สนใจในตัวนางมากขึน้ ทว่ายามท่ีนางคยุโวโอ้อวด ใช้

เสน่ห์มารยาย่ัวยวนเขาในห้องหนังสอืน้ัน เขาก็หมดความสนใจลงทนัที

สิ่งที่นางไม่รู้ก็คือแม้ว่าเขาจะย้ายนางไปนอกเรือน แต่เขาก็ยังคง 

แอบตรวจสอบนางอยู่

หากเป็นคนทัว่ไปพอถูกย้ายออกไปท�างานนอกเรอืนก็น่าจะเศร้าโศก

เสยีใจ ทว่าในยามทีไ่ร้ผูค้นรอบข้าง เขากลบัพบว่านางมคีวามสขุใจและ

สงบเยือกเย็นย่ิงนัก เขาเริม่สงสยัแล้วว่าตนถูกสาวใช้นางนีห้ลอกหรือไม่

ยามที่นางอยู่ต่อหน้าเขา นางปิดบังอะไรไว้หรือไม่

กลอุบายของหร่านเจียงโหดเห้ียมเสมอมา เขาจะเปลี่ยนวิธีไปมา 

ไม่แน่นอน บางครั้งก็รวดเร็วเฉียบขาด บางครั้งก็ท�าให้คนมองไม่ออก  

มองจากภายนอกแล้วเขามีฝีมือและความกล้าหาญพร้อมสรรพ ทว่า 

ในใจนั้นกลับละเอียดรอบคอบราวเม็ดฝุน่ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ 

รายละเอยีดเลก็น้อย มองสถานการณ์จากส่วนเลก็ไปสูภ่าพใหญ่ ประเมนิ 

จากระยะสัน้ไปสูร่ะยะยาว

ยามทีเ่ขาสอบสวนนักโทษ เขาไม่ได้ฟังว่าพวกนกัโทษพูดความจรงิ

หรอืไม่ แต่เขาฟังว่าพวกนัน้พูดอะไร มท่ีาทีเช่นไรบ้าง
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คนผูห้น่ึงถึงจะเสแสร้งเก่งกาจเพียงใดกไ็ม่มทีางค�านงึถึงรายละเอยีด

ทีเ่ลก็ทีส่ดุได้ โดยเฉพาะการตอบสนองในยามคบัขนั น่ันเสแสร้งไม่ได้หรอก

ยามท่ีเหมียวลั่วชิงกระโจนตัวเข้าหาเขาเพ่ือก�าบังกระบี่นั้นจาก 

นกัฆ่า เขาเห็นความโล่งอก ความผ่อนคลาย และรอยย้ิมอ่อนอนัเกิดจาก

การปล่อยวางบนดวงหน้านาง

รอยย้ิมน้ันงดงามเหลือเกิน ท�าให้ดวงตาเขาท่ีตกตะลึงอยู่นั้น 

ฉายความประหลาดใจออกมา

ยามท่ีนางช่วยชีวิตเขา นางไม่มีความเสียใจและความหวาดกลัว 

อยู่ในแววตาเลย มเีพียงความโล่งใจ คนเราแม้จะเสแสร้งเก่งเพียงใด ท่าที

อนัเลก็น้อยเหล่าน้ีก็คงหลอกใครไม่ได้

เขายังคงมีความสงสัยในตัวนางมากมายนัก แต่เขากลับเชื่อว่า 

สตรีผู้นี้กล้าสละแม้แต่ชีวิตเพื่อเขา

หร่านเจียงนัง่อยู่ทีข่อบเตียง สายตาจบัจ้องคนทีส่ลบไสลอยู่บนน้ัน 

แม้ว่าดวงหน้าน่ารกับอบบางจะซดีขาว ทว่าในสายตาเขา นางมแีต่จะงดงาม

มากขึน้ไม่มลีดลง

ฝ่ามือเขาลูบไล้ดวงหน้านางอย่างเบามือ จากคิ้วลงมาถึงดวงตา  

จมกู จนถึงปากน้อยๆ ของนาง ทว่าแววตาเขาแฝงไปด้วยความอ่อนโยน 

ซึ่งหาได้ยากนัก ราวกับดาบปักวสันต์* อันคมกริบ ยากท่ีจะเก็บเข้าฝัก 

และลดความเฉียบคมลงเพ่ือนาง

ยามท่ีสาวใช้หรุย่เอ๋อร์ยกถ้วยยาเข้ามาก็มองเหน็ภาพทีไ่ม่คาดฝันน้ี

มอืของใต้เท้าก�าลงัลบูไล้ดวงหน้าของคนท่ีนอนอยู่บนเตยีง แสงแห่ง

* ดาบปักวสันต์ (ซิ่วชุน) เป็นอาวุธประจ�ากายขององครักษ์เสื้อแพร
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ความอ่อนโยนอนัรบิหรีแ่วบผ่านดวงตาเขา ท�าให้หรุย่เอ๋อร์อดตะลงึไม่ได้ 

สงสยัว่าตนเองตาฝาดไปหรอืไม่ นางไม่เคยเห็นใต้เท้าในสภาพเช่นนีเ้ลย

หร่านเจียงท่ีนั่งอยู่ขอบเตียงไม่ได้หันมามองนาง แต่ก็คล้ายกับ 

มีดวงตาอยู่ที่แผ่นหลัง เขาออกค�าสั่งกับนางด้วยเสียงเข้ม

"ยกถ้วยยามา"

หรุย่เอ๋อร์ได้สตโิดยพลนั นางรบีเดนิซอยเท้าขึน้หน้า พอเดินเข้าไปใกล้

ใต้เท้าก็ย่ืนมอืมารบั

"เอามาให้ข้า"

หร่านเจยีงรบัถ้วยยามาด้วยมอืข้างเดยีว อกีมอืหน่ึงพยงุเหมยีวลัว่ชงิ

ขึน้มา คงคิดว่าจะป้อนยานางด้วยตนเอง

หรุย่เอ๋อร์แอบประหลาดใจอยู่ด้านข้าง ทว่าท�าได้เพียงเม้มปากแน่น 

ในใจรูส้กึอจิฉารษิยานางย่ิงนกั

"ใต้เท้า ชงิเอ๋อร์ยังสลบอยู่ ยังไม่สามารถด่ืมยาได้ ต้องเปิดปากนาง

กรอกลงไป หากท�าเช่นนีจ้ะท�าให้ยาหกได้ เกรงว่าจะท�าให้เสือ้ผ้าของใต้เท้า

สกปรก อย่างไรปล่อยให้เป็นหน้าทีบ่่าวเถิดเจ้าค่ะ!"

หรุ่ยเอ๋อร์นึกว่าตนเองเอ่ยเช่นน้ีแล้วหร่านเจียงจะปล่อยหน้าที ่

การป้อนยาให้แก่นาง ใครจะไปคิดว่าหร่านเจียงปฏิเสธนางทันควัน 

โดยไม่ต้องใคร่ครวญ

"ไม่ต้อง"

เขากรอกยาในถ้วยที่เปิดฝาไว้ใส่ปากตนเอง จากน้ันก็ก้มหน้า 

ประกบปากเหมยีวลัว่ชงิ นกึไม่ถึงว่าเขาจะใช้ปากป้อนยานาง

หรุย่เอ๋อร์เบกิตาโพลงอย่างตืน่ตระหนก อ้าปากค้าง งนุงงไปในทนัใด
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หากข้างกายหร่านเจียงไม่มีใคร การป้อนยาเหมียวลั่วชิงด้วย 

ปากตนเองทีละค�าๆ ช่างดูอ่อนโยนและใจเย็นย่ิงนัก เขาไม่ปล่อยให้ยา 

หยดออกมาภายนอกแม้เพียงหยดเดียว คอยระวังไม่ท�าให้เสื้อผ้านาง 

เปรอะเป้ือน

จนกระท่ังป้อนยาค�าสดุท้าย เขาก็ยังคงจ้องดวงหน้าน้อยทีส่ลบไสล

อยู่ในอ้อมกอดไม่วางตา พบว่ามุมปากนางยังเปื้อนคราบยา เขาก็เลย 

แลบลิน้ออกไปเลยีตรงมมุปากนางจนไม่เหลอืคราบสักหยด

เขาเพ่งพินิจอย่างพออกพอใจ ด้วยความต้ังอกต้ังใจของเขาท�าให้ 

ปากน้อยๆ ท่ีแต่เดิมไร้สเีลอืดกลบัมาชุม่ชืน้ แต่งแต้มสีชมพูอ่อนไว้

เขาป้อนยาและจุมพิตนางราวกับเป็นเรื่องปกติ คล้ายกับว่าเดิมท ี

นี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในอ�านาจของเขา

เขาช้อนตาข้ึนเห็นหรุย่เอ๋อร์แสดงสหีน้างนุงง รมิฝีปากบางอนัได้รปู

ของเขาค่อยๆ โค้งขึ้นกลายเป็นรอยยิ้มอ่อนอันน่าหลงใหล ทว่าวาจา 

ทีเ่อ่ยออกมากลบักลายเป็นค�าเตือนทีท่�าให้คนอกสัน่ขวัญแขวน

"หรุย่เอ๋อร์ ต้ังแต่บดันีช้งิเอ๋อร์ก็คือนายของเจ้า เจ้ามาปรนนบิตันิาง

เหมอืนทีท่�ากับข้า ต้องดแูลนางให้ดท่ีีสุด ละเอยีดรอบคอบ หากเสือ้ผ้านาง

เปื้อนเพียงนิด ห่มผ้าให้ไม่ดีพอ หรือบนร่างนางเกิดมีรอยฟกช�้า เช่นนั้น 

หอนางโลมก็จะกลายเป็นท่ีพักของเจ้าในวันข้างหน้า เจ้าเข้าใจหรือไม่"

หรุย่เอ๋อร์หลดุออกจากภวังค์ทันใด จากนัน้ก็กระจ่างแจ้งในบางสิง่ 

รบีคกุเข่าลงอย่างต่ืนตระหนก

"บ่าวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ บ่าวไม่กล้า บ่าว...จะต้องปรนนิบัติแม่นาง 

เป็นอย่างดเีจ้าค่ะ" หรุย่เอ๋อร์ตกอกตกใจ นางรูด้ว่ีาเป็นเพราะตนปรนนบัิติ 
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เหมยีวลัว่ชงิอย่างขอไปท ีนางแอบไม่มมีารยาทกับเหมยีวล่ัวชิงท่ีสลบไสล

อยู่ เป็นเหตใุห้ใต้เท้าไม่พอใจ

หร่านเจียงไม่ได้เรียกนางลุกขึ้น ปล่อยให้นางคุกเข่าอยู่อย่างนั้น 

เหลอืบมองนางอย่างเหยียดหยาม

"แม้ชงิเอ๋อร์จะยังสลบอยู่ แต่ว่าห้องน้ีมหูีมตีาข้าคอยสอดส่อง ถ้าเจ้า

ปรนนบิตันิางอย่างดี ข้าจะตกรางวัลให้ หากดูแลได้ไม่ด ี ข้าจะลงโทษเจ้า

ด้วยวิธีใดเจ้าคงรูด้นีะ"

หรุ่ยเอ๋อร์รู้แน่แก่ใจในบัดดลว่าไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาใต้เท้าไป 

ได้เลย นางตกใจกลัวจนร่างกายสั่นเท้ิม ไม่กล้าเอ่ยมากความอีกพลัน 

หมอบตวัลง

"บ่าวน้อมรับค�าสั่งเจ้าค่ะ"

เหมียวลั่วชิงยังคงสลบไสลไม่ได้สติ นางยังคงไม่รู้ว่าการท่ีตนเอง 

ใช้ชีวิตเดิมพันกับการรับกระบี่แทนหร่านเจียงในครั้งนี้ท�าให้ชีวิตนาง 

กลับตาลปัตรไปโดยสิ้นเชิง นางยังไม่ทันได้มอบเรือนร่างของตนให้กับ 

หร่านเจยีงก็ได้เลือ่นต�าแหน่งจากสาวใช้เป็นอนุภรรยาของเขาเสียแล้ว

การดแูลปรนนบิตัท้ัิงหมดท่ีนางจะได้รบัเทียบเคยีงกับสิง่ทีบ่รรดาอีเ๋หนียง

ได้รบั
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เหมียวลั่วชิงฟื้นขึ้นมาหลังจากสลบไปห้าวัน

ครั้นนางลืมตาขึ้นก็ตะลึงงันไปโดยพลัน นางพบว่าหร่านเจียง 

นั่งอ่านหนังสืออยูข่้างเตียง

บรุษุผูน้ั้นหันหน้ามาทันทีราวกับเขาสัมผัสได้ถงึยามทีน่างลมืตาขึน้มา

อย่างไร้สุม้ไร้เสียง ดวงตาท่ีหลบุลงคว้าดวงตานางได้อย่างแม่นย�า ถึงนาง

อยากจะแสร้งนอนต่อก็ไม่ทนัการณ์แล้ว

"เจ้าฟ้ืนแล้วหรอื" หร่านเจยีงวางหนังสือลง ออกค�าสัง่ไปด้านนอกทนัที 

"ตามท่านหมอมาเด๋ียวนี"้

ต่อจากน้ันเขาก็หันหน้ากลับมา ดวงตาด�าขลับคู่นั้นจ้องนางนิ่ง  

นกึไม่ถึงว่ารอยย้ิมทีแ่ฝงอยู่ในน้ันจะเป็นเหมอืนภาพลวงตาของคนจมน�า้

เหมียวลั่วชิงคิดไม่ถึงเลยว่าครั้นนางลืมตาข้ึนก็จะเห็นหร่านเจียง 

ในสภาพนี ้สหีน้าท่ีดูอ่อนโยนอบอุน่เช่นนี้

5
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ยามทีฝ่่ามอืใหญ่ของเขาลบูไล้ดวงหน้านาง ทัว่ท้ังร่างนางพลนัแขง็ท่ือ

ไม่ขยับเขย้ือนแม้แต่น้อย เพียงได้ยินเขาเอ่ยอย่างพอใจว่า "ไข้ลดลงแล้ว"

ที่แท้เขาก็แค่วัดไข้ให้นาง

แม้ว่าเหมียวลัว่ชงิจะฟ้ืนแล้ว ทว่าสตขิองนางยังคงเชือ่งช้าอยู่บ้าง  

แต่ใบหน้าและน�า้เสยีงของหร่านเจยีงมกัดึงไหวพรบิของนางกลบัมาทันที 

ท�าให้ความคดินางต่ืนตัว นึกย้อนไปถึงเรือ่งราวทัง้หมดอย่างรวดเรว็

นางยังไม่ตาย นางยังมชีวิีตอยู่ นางนอนอยู่บนเตยีงทีส่ะอาดสะอ้าน  

มผ้ีาพันแผลพันร่างกายไว้ หร่านเจยีงยังคงมองนางด้วยรอยย้ิม นีแ่สดงว่า 

นางท�าส�าเรจ็แล้ว หร่านเจยีงไม่ได้สงสยัในตัวนาง แล้วยังเรยีกท่านหมอ 

มารกัษานางด้วย

"เป็นอะไรไป เจ้าเซ่อไปแล้วหรือ" เขาเอ่ยถาม

"ใต้เท้า...โอ๊ย..." นางครางออกมาเสียงหนึ่ง ขมวดคิ้วมุ่นพลาง 

หลบัตาลง สะเทือนทีป่ากแผล

"อย่าเพ่ิงขยับ เจ้าบาดเจบ็สาหัสอยู่" น�า้เสยีงน้ันอ่อนโยนย่ิงนกั ท�าให้ 

นางเกิดภาพลวงตาว่าตนเองกลายเป็นท่ีโปรดปราน ท�าให้นางอดลมืตาข้ึน 

อกีครัง้ไม่ได้ พลนัสมัผสัได้ถึงความผดิปกติบางอย่าง

ทว่านางแค่มองหร่านเจียงแวบเดียวแล้วก็หลับตาลงอีกครั้ง

"ใต้เท้าโปรดอภัย บ่าว..." นางพยายามจะลุกขึ้น ทว่ากลับถูก 

ฝ่ามือใหญ่กดไหล่ไว้อย่างแน่วแน่

"บอกแล้วอย่างไรเล่าว่าอย่าเพิ่งขยับ เชื่อฟังข้า"

"เจ้าค่ะ..." เหมียวลั่วชิงไม่ขยับตามค�าบอก ในใจกลับก�าลังคิดว่า 

ดูท่าที่นางถูกแทงในครั้งนี้หร่านเจียงไม่ได้สงสัยในตัวนางแล้วยังให ้
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ความส�าคัญนางอีก นับว่าคุ้มค่ายิ่งนัก

ท่านหมอรบีรดุมาตรวจอาการ จบัชพีจรนาง บางคร้ังก็ชีแ้จงอาการ

บาดเจบ็ของนางแก่หร่านเจยีงอย่างละเอยีดว่าฟ้ืนฟูไปถึงข้ันใดแล้ว

เหมยีวลัว่ชงิจงึตระหนักได้ว่าท่ีแท้ท่ีอีแ้ทงนางน้ัน กระบ่ีได้เฉยีดผ่าน

กระดกูและเส้นเอน็ส�าคัญไป ห่างจากหัวใจไปเพียงหน่ึงชุน่เท่าน้ัน นบัว่า

นางดวงแข็งจริงๆ

ขณะทีห่ร่านเจยีงพูดคยุกับหมออยู่นัน้นางก็หลบัตาลงอกีคราราวกับ

เหน่ือยล้ากระน้ัน ท�าเช่นนีก็้สามารถหลบหลกีจากสายตาของเขาได้

นางรูว่้ายามน้ีทางทีดี่ทีส่ดุตนควรพักฟ้ืนให้หายโดยเรว็ ไม่ต้องกังวล

เรือ่งหร่านเจยีงชัว่คราว ทว่านางควรจะกังวลเรือ่งอี ้นางถนดัท�างานคนเดยีว 

นางได้ท�าลายแผนการลอบสงัหารของอีอ้กีครัง้แล้ว

อีต้้องคดิว่านางทรยศแน่ ถ้าหากเรือ่งนีล้อืไปถึงในส�านัก ชีวิตน้อยๆ 

ของนางก็จะตกอยู่ในอันตราย ดังน้ันนางจงึต้องตามหาอีใ้ห้เรว็ท่ีสุด นาง

ไม่รูว่้ายามน้ีอีเ้ป็นอย่างไรบ้าง เขาถูกจบัหรอืหนีไปแล้ว

โชคดท่ีียามนีม้ผีูใ้ต้บังคับบญัชามารายงาน กระซบิข้างหหูร่านเจยีง

ไม่ก่ีประโยค หร่านเจียงจึงต้องไปจัดการ ก่อนจะจากไปเขาก�าชับนาง 

ให้พักผ่อนมากๆ แล้วเขาจะมาเย่ียมนางอกี

เหมยีวลัว่ชงิท�าเป็นว่าง่าย พยักหน้าขอบคณุ คร้ันหร่านเจยีงจากไป

นางก็ลุกข้ึนนั่ง อดกลั้นความเจ็บปวดไว้ ความเจ็บปวดเล็กน้อยแค่น้ี 

นางทนได้ เพราะนางเคยทนทรมานมากกว่าน้ีมาแล้ว

หรุย่เอ๋อร์เข้ามาพอด ีครัน้เหน็ว่านางลุกข้ึนจงึรบีวางอาหารลงในทนัใด 

รบีเข้ามาพยุงนาง "แม่นาง อย่าเพ่ิงขยับเลย มอีะไรส่ังบ่าวก็ได้เจ้าค่ะ"
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เหมยีวลัว่ชงิจ้องหรุย่เอ๋อร์ หรุย่เอ๋อร์ไม่ชอบนางมาตลอด จู่ๆ  ก็มา

แสดงท่าทีเคารพและเป็นห่วงเป็นใยนางเช่นน้ีท�าให้นางอดึอดัและระแวง

ย่ิงนัก

"เจ้าเรียกข้าว่า...แม่นางหรือ"

หรุ่ยเอ๋อร์แสดงสีหน้าเก้อเขิน ทว่าต่อมาก็คิดอะไรข้ึนมาได้ แสดง 

รอยย้ิมประจบประแจงออกมาทนัท ี "ใช่เจ้าค่ะแม่นาง บ่าวดใีจและยินดกัีบ 

แม่นางด้วยเจ้าค่ะ" หรุย่เอ๋อร์บอกว่านางจะถูกยกฐานะข้ึน ใต้เท้าจะรบันาง 

เป็นอีเ๋หนียงแล้วให้หรุย่เอ๋อร์มารบัใช้นาง

เหมียวลั่วชิงฟังอย่างตะลึงงัน สงสัยว่าตนเองหูฝาดไป

"ใต้เท้าจะรับข้าเข้าเรือนฝ่ายในหรือ"

"ใช่สิเจ้าคะ แม่นางช่วยชีวิตใต้เท้าไว้ สร้างคุณงามความดีเช่นน้ี  

ใต้เท้ารูถึ้งความในใจของแม่นาง ดังน้ันยามทีแ่ม่นางยังสลบไสลอยู่ ใต้เท้า 

ก็ออกค�าสั่งว่าขณะน้ีแม่นางคือนาย ให้พวกบ่าวปรนนิบัติดูแลอย่างดี

เจ้าค่ะ"

เหมยีวลัว่ชงิตะลงึย่ิงนกั คราน้ันนางคดิเพียงจะพนนัชวิีตตวัเองไป

ช่วยหร่านเจยีง ฉวยโอกาสนีท้�าลายความสงสยัทีเ่ขามต่ีอตวันาง แต่กลบั

คดิไม่ถึงว่าเขาทีแ่บ่งแยกการลงโทษและการตกรางวัลอย่างชดัเจนจะรบันาง

เข้าสูฝ่่ายในเพ่ือเป็นการตกรางวลั

มน่ิาเมือ่ครูถึ่งรูส้กึว่าเขาดแูปลกไป เผยรอยย้ิมท่ีผดิปกต ิทีแ่ท้ยามน้ี 

เขาก็คดิจะรบันางเป็นอนภุรรยาน่ันเอง

ถ้าหากเป็นตัวนางในไม่ก่ีชาติก่อน นางจะต้องยินดีปรีดาเป็นแน่  

ในเมือ่ภารกิจของนางก็คอืการย่ัวยวนเขา พยายามเข้าใกล้เพ่ือล่อลวงเขา 
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อกีครัง้แล้วฆ่า

ทว่านางในยามนีไ้ม่ดใีจเลยสกันดิ หร่านเจยีงจะรบันางเข้าฝ่ายใน  

แย่แล้ว แย่มากๆ ด้วย!

เหมียวล่ัวชิงไม่ยอมเชื่อแน่นอนว่าเขาจะมีใจให้ หลายชาติก่อน 

นางลองย่ัวยวนเขาด้วยหลายวิธี บรุษุผูน้ีก็้ช่างเย็นชาและเลอืดเย็นนกั เขา 

ยังมคีวามสามารถในการควบคมุไม่ให้ตนเองหลงใหลในความงามของอสิตรี

จนน่าตะลึงด้วย

สตรีที่แต่ละฝ่ายส่งมาเอาอกเอาใจเขาก็เป็นโฉมงามอันดับหน่ึง 

แทบทัง้น้ัน แล้วก็ไม่เคยเหน็เขาหลงใหล มคีวามอบอุน่อ่อนโยนตรงทีใ่ด  

แม้แต่หลิ่วเฟยอิงที่เป็นนางโลมจากหอชิงโหลว นางได้รับฉายาว่าลีลา 

บนเตยีงยอดเย่ียมก็รัง้ตัวเขาไว้ไม่ได้ ทว่าเรือ่งค้นบ้าน ยึดทรพัย์ สืบสวน  

จบัโจรผูร้้าย ปะทะคารมเรือ่งสกปรกโสมมกับขนุนางกลบัท�าให้เขาฮกึเหิม  

มกี�าลงัวังชา ไม่ต้องนอนสามวันสามคืนก็ยังได้ เขาจะน�าองครักษ์เส้ือแพร 

กลุม่ใหญ่ วันนีค้้นบ้านน้ี พรุง่นีย้ดึบ้านนัน้ สบืสวนคดอีย่างเรงิร่าไม่รูจ้กั

เหน็ดเหนือ่ย

บุรุษผู้น้ีเกิดมาเพ่ือเป็นมือสังหารโดยแท้ เหมียวล่ัวชิงรู้แน่แก่ใจ  

ถึงตายนางก็ไม่มทีางลมืการสัง่สอนท่ีนองไปด้วยเลอืดท่ีสัง่สมมาเก้าชาติ 

แต่ถ้าหากนางได้รู้ว่ายามที่นางสลบไปหลายวันนี้หร่านเจียงป้อนยาน�า้ 

ให้นางด้วยปากทลีะค�าๆ โอบกอดนาง มอืเขาแนบกับเนินอกเปลอืยเปล่า

ของนาง ส่งพลงัเข้าไปรกัษาอาการบาดเจบ็ นางคงจะต้องตะลงึอ้าปากค้าง

อย่างแน่นอน

นางไม่รูว่้าหร่านเจยีงมาเย่ียมนางทุกวัน เขาไม่เพียงลบูไล้เน้ือตวันาง  
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ยังจุมพิตนางด้วย ดวงตาเร่าร้อนดั่งเปลวเพลิงจับจ้องสตรีที่รักเขามาก 

จนกระทัง่ยอมตายแทนได้ ปรารถนาให้นางฟ้ืนขึน้มาโดยเร็ว

แม้หรุ่ยเอ๋อร์จะเกรงกลัวอ�านาจของใต้เท้า คอยดูแลปรนนิบัต ิ

เหมยีวลัว่ชงิอย่างระมดัระวงั ทว่าท้ายทีส่ดุในใจนางกลบัไม่ยินยอม ดงันัน้ 

จงึไม่ยอมบอกเหมยีวลัว่ชงิถึงสิง่ท่ีใต้เท้าท�ายามทีส่ลบไสล

ทกุครัง้ทีใ่ต้เท้ามาก็จะให้หรุย่เอ๋อร์ถอยออกไป ทว่านางอดสนใจใคร่รู ้

ไม่ได้จงึแอบมองจากผ้าม่านประตูทีก้ั่นอยู่อย่างอาจหาญ ครัน้นางมองไป 

ก็ตะลงึงันจนเลอืดลมพลุง่พล่าน

ครัน้หรุย่เอ๋อร์นึกถึงภาพนัน้ใบหน้าและร่างกายนางก็พลนัร้อนผ่าว 

นางปรนนิบัติใต้เท้ามาเป็นเวลายาวนานไหนเลยจะเคยเห็นใต้เท้าใส่ใจ 

สตรนีางใดเช่นนี ้หากมองจากรปูโฉมและต�าแหน่งของใต้เท้า มสีตรทีีใ่ดบ้าง 

ทีเ่ขาจะไม่ได้มา ไม่ต้องกล่าวถึงพวกอีเ๋หนยีงทีเ่รอืนฝ่ายใน ขอเพยีงใต้เท้า

กระดิกน้ิว นางและซุ่ยเอ๋อร์ก็ยินยอมพร้อมใจจะปรนนิบัติถึงบนเตียง  

ใครจะไปนึกว่าใต้เท้าไม่สนใจใครท้ังนั้น ดันไปสนใจชิงเอ๋อร์ท่ีไม่ได้สติ  

ทัง้ลบูคล�าทัง้จมุพิต นางสงัเกตการณ์อยู่ด้านข้างก็รูส้กึว่าฉากน้ีดพิูลกึพิลัน่ 

นัก แต่กลับอดหน้าแดงหัวใจเต้นรัวไม่ได้และยังอิจฉาริษยาด้วย

เหมยีวลัว่ชงิจ้องสหีน้าแปลกประหลาดของหรุย่เอ๋อร์ อกีฝ่ายยังคง

หน้าแดงอย่างผดิปกติ ท�าให้นางอดสงสยัไม่ได้

"เจ้าก�าลังคิดอะไรอยู่ ไยจึงหน้าแดงเช่นนี้"

ในทีส่ดุหรุย่เอ๋อร์ก็ได้สตกิลับมา ปะทะกับสายตาสงสยัของเหมยีวลัว่ชงิ

จงึรบีย้ิมกลบเกลือ่น

"ไม่ได้คดิอะไรเจ้าค่ะ แม่นางเพ่ิงฟ้ืนคงจะหวิแล้วกระมงั ท่านหมอ
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ก�าชบัไว้ว่าแม่นางไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน กินโจ๊กสักหน่อยก่อนแล้วกัน"

เหมียวลั่วชิงก็หิวจริงๆ ทว่านางกระหายน�้ามากกว่า ในใจคิดว่า 

ไม่ว่าจะอย่างไรก็กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยหาทางติดต่อกับอี้

นางก�าลังพะวงกับเรื่องนี้จึงไม่สนว่าหรุ่ยเอ๋อร์ก�าลังคิดอะไรอยู่

นางกินโจ๊กพลางมองตรวจสอบสภาพห้องในขณะน้ี น่ีคือเรือนจูเ๋ซวียน 

หรุย่เอ๋อร์บอกนางว่าหร่านเจยีงตดัสนิใจจะรบันางเป็นอนุภรรยา เขาจงึให้นาง

มาพักฟ้ืนท่ีเรอืนแห่งน้ี

เรือนจู๋เซวียนเป็นเรือนท่ีอยู่ใกล้เรือนของหร่านเจียงท่ีสุด เดิมท ี

เป็นเรือนว่าง หลังจากท่ีหร่านเจียงสั่งให้บ่าวไพร่ท�าความสะอาดเรือนนี ้

ก็ย้ายนางมาพักฟ้ืนทีน่ี่ และยังส่งสาวใช้บ่าวไพร่ให้มาปรนนบิตัดิแูลด้วย 

ในระหว่างที่นางยังไม่ได้สติเขาก็จัดเตรียมเรื่องราวทั้งหมดเสียเรียบร้อย

หลงัจากน้ันเหมยีวลัว่ชงิก็พูดเลยีบๆ เคยีงๆ นางอยากรูส้ถานการณ์ 

ในโรงเตีย๊มวนันัน้ หลงัจากทีน่างสลบไป อ้ีซึง่เป็นนักฆ่ารอดหรอืตาย แต่ 

หรุย่เอ๋อร์เป็นเพียงสาวใช้ในเรอืน จะรูส้ถานการณ์ภายนอกได้อย่างไร ทว่า

นางยังคดิจะหลอกถามหรุย่เอ๋อร์ว่าวันน้ันนางช่วยชวิีตใต้เท้าอย่างไร

เหมียวลั่วชิงรู้สึกร�าคาญหรุ่ยเอ๋อร์จึงให้อีกฝ่ายออกไปแล้วเรียก 

บ่าวไพร่คนอืน่เข้ามา แต่กลบัไม่มใีครรูถึ้งเหตกุารณ์ในวนัน้ัน นางท�าได้เพียง

ต้องหาวิธีอืน่สบืข่าวต่อไป

จากสถานการณ์เลวร้ายในครัง้น้ีเรยีกได้ว่านางเป็นแมวเก้าชวีติจริงๆ

ทีผ่่านมาเหมยีวลัว่ชงิอาศยัอยูใ่นเรอืนสาวใช้ ไม่ว่านางจะเข้านอก

ออกใน ท�าอะไร ก็จะหลีกเลี่ยงจากคนอื่นและรักษาความลับไว้ได้ ทว่า 



88

ใต้เท้าอย่ามาหยอก

ยามนี้นางอยู่ในเรือนจู๋เซวียน ข้างกายนางล้วนมีสาวใช้ บ่าวไพร่ นาง 

บาดเจบ็สาหัส ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งดืม่น�า้หรอืเข้าห้องน�า้ ขอเพียงนางเคลือ่นไหว

ก็จะมคีนมาดูแลนางทนัที

"ใต้เท้าก�าชบัไว้ หากแม่นางเป็นอะไรไป ชวิีตของพวกเราคงหาไม่แน่

เจ้าค่ะ"

"ใต้เท้าร้อนใจเช่นน้ี ใต้เท้าจะต้องถูกตาต้องใจแม่นางเป็นแน่เจ้าค่ะ!"

"แม่นางช่วยชวิีตใต้เท้าไว้ ตัง้แต่น้ีต่อไปจะต้องสขุสบายร�า่รวยเป็นแน่  

ได้ลมืตาอ้าปากแล้วเจ้าค่ะ!"

เหล่าสาวใช้และบ่าวไพร่คอยอยู่ข้างกายนาง ทัง้ยินดท้ัีงประจบประแจง 

ใบหน้าเตม็ไปด้วยความอจิฉาและประจบสอพลอ

เหมียวลั่วชิงเผยรอยย้ิมอ่อน ทว่าในใจกลับสัมผัสได้ถึงลางร้าย 

สถานการณ์เช่นน้ีไม่เป็นผลดีต่อนางเลย ยามน้ีไม่ว่าตนจะท�าอะไรก็ม ี

คนคอยมอง ซ�า้ยังบาดเจบ็สาหัส เคล่ือนไหวไม่สะดวก อยากจะหลบออกไป

จากเรอืนจูเ๋ซวียนโดยไม่ให้ใครรูก็้ช่างยากเย็นแสนเข็ญ

มดีวงตามากมายเช่นนีค้อยจบัจ้องนาง นางจะสบืข่าวของอีไ้ด้อย่างไร

นางท�าลายแผนการของอี ้ หากเรือ่งนีรู้ไ้ปถึงทางส�านกั นางจะต้อง 

รบัผลกรรมทีต่ามมาแน่

"ข้าอยากอยูค่นเดยีวเงียบๆ พวกเจ้าออกไปก่อนเถิด" เหมยีวลัว่ชงิ 

เอ่ยเสยีงเรยีบ

ครั้นพวกบ่าวไพร่และสาวใช้ได้ฟังแล้วก็รีบพยักหน้าตอบรับ

หลังจากรอให้คนพวกนั้นแยกย้ายกันไป หรุ่ยเอ๋อร์ก็แอบก่นด่า 

อย่างโกรธเคอืง
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"วิเศษวิโสอะไรนักหนา ดูท่าทางของนางสิ แค่กลายเป็นอี๋เหนียง 

ก็ท�าเป็นวางท่าดูถูกคน"

พอซุ่ยเอ๋อร์ได้ฟังก็รีบเตือนอีกฝ่ายทันควัน "เบาๆ หน่อย ยามน้ี 

นางได้ดั่งฝันแล้ว ทับอยู่บนหัวพวกเรานะ"

"หึ เป็นอี๋เหนียงแล้วอย่างไร ไม่ใช่ภรรยาหลวงสักหน่อย อ๋ีเหนียง 

ก็เป็นสาวใช้เช่นกัน เพียงแต่สูงกว่าพวกเรานิดหน่อยเท่าน้ันเอง รอให้

ความรู้สึกสดใหม่ของใต้เท้าหมดไปก่อนเถอะ ดูซิว่านางจะยังก�าเริบ 

ได้หรือไม่"

ครัน้ซุย่เอ๋อร์ได้ฟังก็ย้ิมเย็นพลางเอ่ยว่า "ทีเ่จ้าพูดก็ถูก ก็ลองดจุูดจบ

ของพวกอีเ๋หนียงในเรอืนฝ่ายในส ิมใีครเป็นทีโ่ปรดปรานไปได้ตลอดบ้าง 

แม้แต่เชีย่นเหนยีงท่ีงดงามท่ีสดุก็ยังถูกใต้เท้าท้ิงไว้ท่ีเรอืนฝ่ายในเลยมใิช่หรือ"

หรุย่เอ๋อร์ได้ฟังมาถึงจดุนีก็้ยนิดปีรดีา "น่ันส ิแม้ว่าพวกเราจะเป็นแค่

สาวใช้ แต่ก็ได้พบหน้าใต้เท้าทุกวัน ดกีว่าสตรทีีโ่ดดเดีย่วเดยีวดายพวกน้ัน

เป็นไหนๆ"

สตรท้ัีงสองนางแอบหัวเราะซบุซบินนิทา อนัทีจ่ริงปกตแิล้วพวกนาง

ทัง้สองคนก็คอยปะทะคารมกันอย่างดเุดอืด ทว่ายามนีต้้องมาเผชญิหน้ากับ 

เหมยีวลัว่ชงิท่ีได้เลือ่นต�าแหน่งแล้วพวกนางก็ยืนอยู่ฝ่ังเดยีวกันโดยปรยิาย

แม้พวกนางจะกระซบิกระซาบ แต่กลบัไม่รูเ้ลยว่าเหมยีวลัว่ชงิได้ยิน

ทกุค�าไม่มตีกหล่น

เหมียวลั่วชิงพลันย้ิมเย็น นางรู ้ตั้งนานแล้วว่าสาวใช้สองคนนี้ 

ไม่ได้หวงัดกัีบนางดังเช่นท่ีแสดงออก ยามอยู่ต่อหน้านางก็ท�าเป็นเสแสร้ง 

พอลบัหลงัก็ซบุซบินนิทา
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เหมยีวลัว่ชงิไม่ใส่ใจพวกนาง สาวใช้สองคนน้ีหน้าไม่ตรงกับใจ ถ้าหาก 

มโีอกาสก็คงหลอกใช้ได้ แต่คนท่ีท�าให้นางปวดหัวคอืพวกบ่าวหญิง พ่อบ้าน  

และบ่าวไพร่ในเรือนต่างหากเล่า เพราะคนเหล่าน้ีจะคอยตรวจตรานาง 

ไม่ให้คลาดสายตา แล้วพวกเขาก็ยังมพ้ืีนฐานวรยุทธ์ด้วย

จากเสยีงฝีเท้าอนัเงียบเชยีบ ลมหายใจยาวและมัน่คงของพวกเขา 

จงึรูว่้าพวกเขาฝึกวรยุทธ์มา นอกจากจะต้ังใจปกปิด อย่างเช่นตวันางเอง 

เพ่ือไม่ให้คนอื่นสังเกตได้ว่านางมีวรยุทธ์ นางจึงแอบสกัดจุดชี่ไห่* เพ่ือ

กีดขวางก�าลงัภายใน ให้ลมหายใจและเส้นลมปราณของตนอยู่ในสภาพ

อ่อนแอ

มเีพียงยามกลางดึกทีไ่ร้ซึง่ผูค้นเท่าน้ันนางถึงจะค่อยๆ เปิดจดุชีไ่ห่

ออกแล้วนัง่สมาธิเดินพลงัสกัครึง่ชัว่ยาม** เพ่ือขยายเส้นเอน็ทัว่ร่าง

นางสัง่ให้ทุกคนออกไปจากห้องแล้วปล่อยผ้าม่านเตยีงลง ซ่อนตวั 

อยู่ด้านใน ค่อยๆ น่ังสมาธิ หลงัจากหายใจเข้าออกลกึๆ นางก็เปิดจดุชีไ่ห่ 

เริม่เดนิพลงัรกัษาอาการบาดเจบ็อย่างไร้สุม้เสยีง

นางนกึว่าเมือ่ให้ทกุคนออกไปแลว้นางกจ็ะนั่งสมาธิเดินพลังอย่าง

สบายใจได้ แต่นางกลับไม่รูว่้ามคีนเล็ดลอดจากการฟังของนาง เข้าใกล้นาง

อย่างเงยีบกริบ ค่อยๆ เอามือแหวกผ้ามา่นออก เหน็รา่งอนัทรงเสน่ห์ได้ 

โดยง่าย

เหมยีวลัว่ชงิก�าลังเดนิพลังอยู่ หมนุเวียนลมปราณภายในไปรอบหน่ึง 

เพ่งสมาธิ หลับตาผ่อนคลายอย่างสงบราวกับพระโพธสิัตว์กวนอินก�าลัง 

นัง่สมาธิ งดงามราวเทพธิดา
* จุดชี่ไห่ เป็นจุดที่อยู่บริเวณท้องน้อยกึ่งกลางล�าตัว อยู่ใต้สะดือ 1.5 นิ้ว เป็นจุดส�าคัญในการบ�ารุงร่างกาย
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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ไม่รูว่้าเป็นเพราะนางมคีวามรูส้กึไวโดยธรรมชาตหิรอืเพราะขีร้ะแวง 

จู่ๆ นางก็รู้สึกไม่ปลอดภัยข้ึนมา มักจะสัมผัสได้ว่ามีคนแอบมองนางอยู่ 

ราวกับว่ามสีายตาท่ีไร้รปูคอยจ้องมองนางท่ัวร่างตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้า 

แววตาอนัเร่าร้อนน้ันท�าให้นางมอิาจซ่อนกายไว้ได้

นางรู้สึกตะลึงงัน ดวงตางดงามลืมขึ้นมาทันใดราวกับตื่นจากฝัน

ภายในห้องเงียบกรบิ ม่านบนเตียงยังคงปิดบงัร่างนางท่ีนัง่ขัดสมาธิ

เดนิพลงัอยู่ในสภาพเดมิ รอบกายไร้ผู้คน ไม่มเีหตกุารณ์ใดๆ เกิดขึน้ มเีพียง

หวัใจนางทีเ่ต้นรวัด้วยความกระสบักระส่าย

นางไม่วางใจจึงเลิกผ้าม่านขึ้นเล็กน้อย มองตรวจสอบรอบด้าน 

อย่างละเอยีด

ประตหู้องก็ยังคงปิดอยู่ นางไม่รูส้กึถึงลมหายใจใดๆ จากรอบด้าน 

นางจงึค่อยถอนหายใจโล่งอก ปาดเหงือ่เย็นบนหน้าผาก นางคดิมากไป 

ตามคาด

"ใต้เท้า"

ซุย่เอ๋อร์เอ่ยประโยคหน่ึงดังมาจากด้านนอกท�าให้เหมยีวล่ัวชงิท่ีเพ่ิง

วางใจลงแข็งเกรง็ขึน้มาโดยพลนั

"ไยจึงอยู่นอกห้อง ไม่คอยอยู่เฝ้าแม่นาง" สุ้มเสียงของหร่านเจียง 

แฝงไปด้วยการต�าหนิ

"ใต้เท้าโปรดอภัยด้วยเจ้าค่ะ แม่นางอยากอยู่เงยีบๆ คนเดยีว ไม่อยาก 

ให้พวกเราเฝ้าอยู่ในห้อง พวกเรากลวัว่าจะรบกวนนางเลยออกมาเฝ้าอยู่ 

นอกห้อง"

ซุย่เอ๋อร์เอ่ยอย่างน่าสงสาร ดจูากท่าทางภายนอกทีเ่คารพนบนอบ 
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แต่ก็แฝงด้วยเจตนาฟ้องเช่นกัน

เหมียวลัว่ชงิไม่สนใจทีซุ่ย่เอ๋อร์ฟ้องหร่านเจยีงหรอก ทว่ากลับสนใจ 

ทีเ่ขามาหาตน กลางวันแสกๆ แท้ๆ เขาไม่ได้อยู่ท่ีกองปราบฝ่ายเหนือหรอื  

ไยจงึกลบัจวนมาแล้วเล่า

นางรีบจัดการความคิด สกัดจุดชี่ไห่ของตน ซ่อนก�าลังภายในไว้  

ก่อนที่ประตูห้องจะถูกเปิดออกนางก็นอนตะแคง หันหลังออกด้านนอก 

หลบัตาแสร้งท�าเป็นหลบั

บุรษุผูน้ั้นเดนิเข้ามาใกล้ด้วยฝีเท้าทีม่ัน่คง นางสมัผสัได้ว่าเรอืนร่าง

ของนางอยู่ในสายตาเขา หร่านเจยีงก�าลงัจ้องนางอยู่

นางรู้สึกว่าขอบเตียงยวบลงไปเล็กน้อย เขานั่งลงข้างกายนาง  

ส่วนนางก็พยายามควบคุมลมหายใจรวมถึงชีพจรให้อ่อนและต้ืนเข้าไว ้

เพ่ือไม่ให้เขาสงัเกตได้ว่านางต่ืนอยู่

นางไม่รูว่้าวันน้ีพอนางต่ืนขึน้มากม็คีนรายงานหร่านเจยีงทันที และ 

นีก็่คอืเหตผุลทีจู่่ๆ  เขาก็กลบัจวนมาแล้วปรากฏตัวในห้องนาง

นางรูแ้ต่เพียงว่าพอตนเองฟ้ืนข้ึนมาก็เปลีย่นจากฐานะสาวใช้กลายเป็น

อนุภรรยาเสียแล้ว นางไม่อยากมีความสัมพันธ์ใดๆ กับเขาเลย แล้วย่ิง 

ไม่อยากให้เขาแตะเน้ือต้องตัวนาง แต่ก็กลวัจะย่ัวโทสะเขาหรอืท�าให้เขา

ระแวง

นางยังไม่รู ้ว่าจะเผชิญหน้าเขาอย่างไร ดังนั้นก่อนที่นางจะคิด 

หาทางออกว่าจะรบัมอืกับเขาเช่นไรดี นางก็ท�าได้เพียงแสร้งนอนหลับ

โชคดท่ีีร่างกายนางบาดเจบ็ เชือ่ว่าในสถานการณ์เช่นนีห้ร่านเจยีง 

ก็คงไม่ถึงกับรบีร้อนแตะต้องตัวนาง
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ขณะท่ีนางปลอบใจตนเองเช่นน้ี จู่ๆ ก็สัมผัสได้ถึงความร้อนผ่าว 

บนหัวไหล่ ฝ่ามอืใหญ่ของเขาส่งพลงัความอบอุ่นผ่านเสือ้ผ้าไปสูผ่วิพรรณ

ของนาง

นางรู้สึกถึงมือข้างนั้นได้อย่างฉับไว มันค่อยๆ เคลื่อนจากหัวไหล ่

ไปตามเส้นเว้าโค้งของเรอืนร่างทีน่างนอนตะแคงอยู่ มอืนัน้รกุล�า้เข้าไปใน 

ผ้าห่ม ลบูไล้จากหัวไหล่ไปยังสะเอว

ดวงหน้านางนอนหลบัอย่างสงบ ทว่าหัวใจกลับเร่ิมกระสบักระส่าย

ไปตามฝ่ามอืใหญ่ทีวู่บไหวอยู่ท่ีเอว

เขาคิดจะท�าอะไร

ฝ่ามอือนัร้อนรุม่แทรกเข้าไปในอาภรณ์ของนางอย่างอ่อนโยนแนบอยู่

บนหน้าท้องนาง ลูบไล้ไปมา ความหยาบกระด้างของฝ่ามือนั้นค่อยๆ 

ลบูคล�าผวิพรรณทีเ่กลีย้งเกลานุม่ลืน่ของนาง

ครัน้ลมหายใจอันร้อนผ่าวของเขาเข้ามาใกล้ข้างหู ริมฝีปากบางนัน้

ก็แนบเข้าไปตรงซอกคออนัเนยีนนุ่มของนาง ดูดดืม่อย่างเชือ่งช้า

เพลงิปรารถนากระจายไปท่ัวอย่างเงยีบเชยีบ เขาไม่ส่งเสยีงปลกุนาง 

ทว่ากลบัใช้การลบูไล้มาก่อกวนนาง

หร่านเจยีงจ้องดวงหน้าด้านข้างอนังดงามของนาง ลมหายใจของนาง 

ตืน้เขินนกั ชพีจรก็ดมูัน่คง ดคูล้ายนางก�าลงัหลบัลกึ แต่ถึงจะรดักุมอย่างไร 

ก็ยังคงมช่ีองโหว่ แววตาอนัเร่าร้อนลกึล�า้จบัจ้องท่ีล�าคอนาง ขณะทีป่ลายลิน้

ของเขาโลมเลยีอยู่น้ัน ผวิของนางก็ขนลกุชนัข้ึนมา

เขาไม่ได้เปิดโปงนาง ปล่อยให้นางแสร้งนอนหลับต่อไป ส่วนเขา 

ก็ไล่พรมจบูไปถึงแก้มอย่างเชือ่งช้า งบัต่ิงหนูางเบาๆ เพ่ือดดูดืม่ล้ิมลอง
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ฝ่ามอืใหญ่ของเขาค่อยๆ เคลือ่นไปด้านบน ความอ่อนโยนปกคลมุ

ความเนียนนุ่มของนางไว้ด้านหน่ึง นิ้วชี้และนิ้วโป้งก็นวดคลึงส่วนยอด 

ของบปุผาตมูสชีมพูแดงนัน้

เหมียวลั่วชิงยังคงหลับตา ลมหายใจราบเรียบเชื่องช้าและต้ืนเขิน 

จติใจนางไม่ได้กระเจดิกระเจงิไปเพราะถูกเขาย่ัวเย้า ทว่าสวรรค์ย่อมล่วงรู้ 

ยามนีจ้ติใจนางหวาดผวาเพียงใด ยามท่ีนางนอน เขายังกล้าก�าเรบิถึงเพียงนี ้

เช่นนัน้ยามทีน่างตืน่ นางจะไม่โดนเขากลนืกินไปทัง้ร่างเลยหรอื

นางท�าได้เพียงอดทนต่อไป เพียงแต่ขมวดคิว้เลก็น้อย ค่อยๆ เผย

ความในใจลกึๆ ของนาง

"ใต้เท้า รองเสนาบดีชยุจากกรมอาญามาขอพบขอรับ" ผูใ้ต้บังคับบญัชา

มาแจ้งจากด้านนอกอย่างแผ่วเบา

เหมียวลั่วชิงรู้สึกยินดีปรีดาย่ิงนัก นึกว่าหร่านเจียงจะยอมหยุด 

และออกไปทันที ใครจะไปนึกว่าเขาเพียงตอบกลับไปอย่างเกียจคร้าน

ประโยคหนึ่ง

"ให้เขารอต่อไป"

รออะไร ใต้เท้าชุยจากกรมอาญาเป็นขุนนางข้ันสาม ต�าแหน่งเขา 

สงูกว่าท่านนะ ท่านยังจะให้เขารออีกหรอื

เหมียวลั่วชิงแทบอยากจะกัดฟันกรอด บุรุษผู้นี้ไม่เพียงไม่หยุดมือ 

ฝ่ามอืใหญ่ท่ีซกุซนน้ันยังลบูไล้เข้าไปด้านในต้นขานาง นางเกือบจะทนไม่ไหว

แล้ว

ตื่นสิ? ยังไม่ยอมตื่นอีก?

นางตกลงไปอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างเทพเจ้าและมนษุย์ ยามน้ี 
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ผูใ้ต้บงัคบับญัชาก็เอ่ยเตือนมาจากด้านนอกอีกคร้ัง

"ใต้เท้า รองเสนาบดีชุยมาด้วยพระราชโองการของฮ่องเต้ขอรับ"

ฝ่ามอืใหญ่ท่ีลูบคล�าเข้าไปท่ีหว่างขาหยุดลงในท่ีสดุ อกีเพียงชุน่เดียว 

ก็จะเข้าไปสูท่างบุปผาแล้ว

หร่านเจยีงเกบ็มอืกลบั ห่มผ้าห่มให้นางอย่างดแีล้วลกุข้ึนเดนิจากไป 

ก�าชบัคนท่ีอยู่นอกห้องให้ดแูลนางให้ด ีเขาก้าวเดนิจากไปด้วยฝีเท้าทีม่ัน่คง

แม้ว่าตวัเขาจะจากไปแล้ว ทว่ากลิน่อายยังคงตลบอบอวลอยู่ภายใน

ผ้าม่าน เขาได้ท้ิงสมัผสัไว้บนผวิของนาง

เหมียวลั่วชิงลืมตาขึ้นหอบหายใจอย่างแรง นางอดกลั้นมานาน 

เกือบจะแสร้งต่อไปไม่ไหวแล้ว

นางหงุดหงดิย่ิง จากสถานการณ์นีไ้ม่ว่าจะช้าจะเร็วหร่านเจยีงก็คง

ต้องการตวันาง ครัน้คดิว่าตนเองจะต้องทนอปัยศอดสคูอยปรนเปรอเขา 

ก็พลนัรูส้กึหนาวยะเยือกไปทัว่ร่าง

ยามนี้หรุ่ยเอ๋อร์ก็เข้าห้องมา เมื่อเห็นนางตื่นแล้วก็เดินขึ้นหน้ามา 

ย้ิมแย้มอย่างเอาใจ

"แม่นาง อยากจะดื่มน�้าหรือไม่เจ้าคะ"

เหมยีวลัว่ชงิช้อนตาข้ึนมองหรุย่เอ๋อร์ เห็นอกีฝ่ายมองตรวจสอบตนเอง

ด้วยสายตาหลกุหลกิก็พอรูว่้าจงใจมาสบืเรือ่งราว อยากรูว่้าเมือ่ครู่หร่านเจยีง

ท�าอะไรกับตนในห้อง

ยามนี้นางก�าลังหงุดหงิดใจและรู้สึกรังเกียจหรุ่ยเอ๋อร์ยิ่ง สตรีผู้นี ้

มีจิตใจคับแคบ เดิมทีนางคิดจะให้หรุ่ยเอ๋อร์ถอยออกไป ทว่าจู่ๆ นางก็ 

คดิอะไรขึน้มาได้
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นางจ้องหรุ่ยเอ๋อร์ ทันใดน้ันก็เกิดความคิดว่าจะหลอกใช้อีกฝ่าย  

ดังนั้นมุมปากจึงโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้ม

"หรุย่เอ๋อร์ ข้านอนอยู่บนเตยีงมานานเกินไปแล้ว อยากเคลือ่นไหว

ร่างกายบ้าง เจ้าออกไปเดินเล่นเป็นเพ่ือนข้าแล้วกัน"

หรุย่เอ๋อร์เห็นเหมยีวลัว่ชงิย้ิมให้ ไม่แสดงสหีน้าเย็นชาใส่นางเหมอืน

ทีผ่่านมา ในใจนางก็คิดว่าต้องเป็นเพราะความสมัพันธ์กับใต้เท้าแน่ทีท่�าให้ 

อกีฝ่ายอารมณ์ดย่ิีงนัก นางอดไม่ได้ท่ีจะสาปแช่งเหมยีวลัว่ชงิอยู่ในใจ ทว่า

ใบหน้ากลบัย้ิมแย้มเอาใจ

"เจ้าค่ะ ออกไปเดนิเล่นก็ดเีหมอืนกัน จะได้หายไวๆ เจ้าค่ะ" หรุย่เอ๋อร์ 

เดนิขึน้หน้าพยุงเหมยีวลัว่ชงิ เป็นท่าทางของสาวใช้ทีป่รนนบิตันิางอย่าง

เอาใจใส่

แม้ว่าหรุย่เอ๋อร์จะอจิฉาเหมยีวลัว่ชงิ แต่นางก็ตระหนกัได้ว่าถ้าหาก

ตนเองยัว่โทสะอกีฝ่ายก็ไม่เป็นผลดอีะไร ย่ิงไปกว่าน้ันการคอยรบัใช้อยู่ท่ีน่ี 

ก็มข้ีอดอียู่อย่างหน่ึงคือนางสามารถพบหน้าใต้เท้าได้บ่อยคร้ัง

เหมียวลั่วชิงยอมให้หรุ่ยเอ๋อร์พยุงเดินเล่นอยู่ภายในลาน ในเมื่อ 

มดีวงตาหลายคูค่อยจบัจ้องอยู่ เช่นนัน้นางก็จะแสดงความใจกว้างออกมา 

การท�าเช่นนีก้ลบัหลบหลกีจากสายตาผูค้นได้มากมาย

เป็นดงัทีเ่หมียวลัว่ชงิคาดการณ์ไว้ เพราะมหีรุย่เอ๋อร์มาเดินเป็นเพ่ือน  

ทัง้สองคนจงึก้าวออกจากเรอืนจูเ๋ซวียนได้อย่างราบรืน่ แล้วนางก็ฉวยโอกาสน้ี

จงใจเอ่ยว่าอยากจะเข้าห้องน�า้ หรุย่เอ๋อร์ก็ไม่สงสยัอะไร จงึพยุงนางเดินไป

ครัน้ถึงห้องน�า้ เหมยีวลัว่ชงิก็จงใจเอ่ยอย่างหย่ิงยโส "ข้าเคลือ่นไหว

ได้ช้า อาจจะนานหน่อยนะ หากเจ้าร�าคาญท่ีข้าช้าจะเข้ามาช่วยก็ได้"
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หรุย่เอ๋อร์ไม่อยากเข้าไปช่วยนางหรอกจงึเอ่ยว่า "แม่นางค่อยๆ ท�า  

ไม่ต้องรบี บ่าวจะรออยู่ด้านนอกเจ้าค่ะ"

เหมียวลั่วชิงเหลือบมองหรุ่ยเอ๋อร์แวบหน่ึงแล้วก็ถอนหายใจ "ก็ได้  

ข้าจะค่อยๆ ท�า แต่เพ่ือไม่ให้กระทบถึงบาดแผล ข้าจะช้ามากนะ เจ้าอย่ามา 

เร่งข้าล่ะ" ครัน้เอ่ยจบนางก็เข้าห้องน�า้ไป

หรุย่เอ๋อร์รออยู่ด้านนอก คนอืน่ก็จะนึกว่านางอยู่ด้านใน เหมยีวลัว่ชงิ 

จงึฉวยโอกาสน้ีทนความเจบ็ปวดจากบาดแผลแฉลบกายจากไปอย่างรวดเรว็

โดยไม่มใีครรูเ้ห็น
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ครั้นเหมียวลั่วชิงมาถึงโรงเตี๊ยมเยว่ียไหล นางก็สืบข่าวคราวจาก 

เสีย่วเอ้อร์ เสีย่วเอ้อร์สาธยายถึงสถานการณ์ในวันน้ันอย่างออกรสออกชาติ  

ในท่ีสดุนางก็เข้าใจสภาพการณ์คร่าวๆ แล้ว

หลงัจากท่ีอ้ีลอบสงัหารไม่ส�าเรจ็ก็หนีไป เขาไม่ได้ตกอยู่ในเงือ้มมอื

ของหร่านเจยีง

ดทู่านางคงจะอยู่ในจวนสกุลหร่านต่อไปไม่ได้แล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงว่า 

นางไม่อยากมคีวามสมัพันธ์ใดๆ กับหร่านเจยีง แค่ทรยศต่อค�าสัง่ลอบสงัหาร

แล้วยังช่วยชวิีตหร่านเจยีงไว้อีก ทางส�านักไม่มทีางปล่อยนางแน่

หากนางยังอยู่ในจวนสกุลหร่านต่อไป จุดจบก็มีเพียงความตาย 

สถานเดยีว

หลังจากออกจากโรงเตี๊ยมเยว่ียไหลนางก็เดินก้มหน้าก้มตาไป 

ตามท้องถนน ยามนีน้างแต่งกายด้วยผ้าหยาบเช่นสตรีท่ัวไป ละเลงจดุด�า 

6
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บนดวงหน้า จงึดูไม่สะดุดตา ไม่เป็นทีส่งัเกต

ตัง้แต่นางล้มเลิกการลอบสังหารหร่านเจยีง นางก็เตรียมทางหนีทีไล่ 

ไว้แล้ว รอเพียงวันใดทีส่บโอกาส จะได้ออกจากจวนสกุลหร่านอย่างราบรืน่ 

ยามน้ีความปรารถนาของนางก็เป็นจรงิแล้ว

นางสะพายย่าม ตัดสนิใจเดินทางออกจากเมืองทนัที เนือ่งจากนาง

ยังคงบาดเจบ็ ไม่สะดวกท่ีจะสิน้เปลอืงก�าลงัภายใน ด้วยเหตน้ีุนางจงึเรยีก 

รถเทยีมวัวมาคันหนึง่ จ่ายเงินให้คนขบัรถด้วยเศษเหรยีญเพ่ือให้เขาส่งตน

ออกจากเมอืง

ครั้นรถเทียมวัวเคลื่อนไปได้สักระยะหนึ่งจู่ๆ ก็หยุดลง

เหมยีวลัว่ชงิเลิกผ้าม่านหน้าต่างข้ึนถามพลางขมวดคิว้ "ท่านลงุ ไยจงึ 

ไม่เคลือ่นทีเ่ล่า"

คนขับรถเป็นบุรุษวัยห้าสิบกว่าปีหันมาตอบนางว่า "แม่นาง  

องครักษ์เสื้อแพรสืบคดีอยู่ด้านหน้า พวกเขาขวางถนนเอาไว้ ต้องรอ 

แล้วล่ะ" น�า้เสยีงของท่านลงุราวกับว่าไม่แปลกใจกับสถานการณ์เย่ียงนีเ้ลย

ครัน้เหมยีวล่ัวชงิได้ยินค�าว่าองครกัษ์เสือ้แพรนางก็หน้าถอดสโีดยพลนั

"ท่านลุง อ้อมไปทางอื่นเถิด ข้าจะจ่ายเงินให้ท่านเพิ่ม"

"ได้เลย!" ครัน้คนขบัรถได้ฟังก็เลีย้วรถเทียมวัวไปทางตรอกอืน่ทันที

รถเทยีมวัวอ้อมรอบใหญ่ หลังจากผ่านถนนไม่ก่ีสายก็พบกับรถเทียมวัว

คนัอืน่ คนขบัรถคล้ายว่าจะเจอพวกเดยีวกันจงึหยุดรถสนทนากับฝ่ายตรงข้าม

แล้วหันกลบัไปบอกนาง

"แม่นาง ได้ยินว่าถนนสายอืน่ท่ีจะไปยังประตเูมอืงถูกขวางไว้หมด 

องครกัษ์เสือ้แพรก�าลงัตรวจสอบคน อย่างไรคงต้องรออกีนาน"
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เหมียวลั่วชิงหน้าคว�่าโดยพลัน นางหยิบเศษเงินออกมาให้ท่านลุง  

"ในเมือ่เป็นเช่นน้ีก็ช่างเถอะ ข้าเดินไปเองแล้วกนั" นางลงจากรถเทียมวัว

ทนัที คนขับรถไม่ต้องทอนเงินให้นาง นางเดินสะพายย่ามไปด้วยตนเอง

เหมียวลั่วชิงเดินปะปนไปกับกลุ่มผู ้คน เห็นองครักษ์เสื้อแพร 

จ�านวนไม่น้อยเดนิไปเดนิมา ชาวบ้านทีอ่ยู่ละแวกนัน้ก็ซบุซบิกันเป็นระลอก

"นีม่นัเกิดอะไรข้ึน คงไม่ใช่ว่าขนุนางคนใดถูกค้นบ้านยึดทรพัย์อกีนะ"  

มคีนถามขึน้

"ไม่ใช่ค้นบ้านยึดทรัพย์ ได้ยินว่าใต้เท้าหร่านจะมาจับคน"

"ใครน่ะ นักโทษหนีตายหรือ"

"ข้าก็ไม่แน่ใจนัก แต่คล้ายว่าจะมาตามหาสตรีนางหน่ึง องครักษ์ 

เสือ้แพรกลุม่ใหญ่ขวางถนนสายส�าคญัท่ีจะมุง่หน้าออกจากเมอืงแต่ละสาย

ไว้ ก�าลงัตรวจสอบทีละคนๆ"

"ก็แน่ส ิ ข้าได้ยินว่าองครกัษ์เส้ือแพรเฝ้าประตเูมอืงไว้หมด ตรวจสอบ 

ทกุคนท่ีจะออกจากเมอืงอย่างเข้มงวด!"

ชาวบ้านหลายคนพูดไปพูดมา วาจาเหล่านีก็้ดงัมาเข้าหูเหมยีวลัว่ชงิ 

ทุกค�าไม่ขาด นางต่ืนตระหนกย่ิงนัก ตัวนางออกจากจวนสกุลหร่านมาได้ 

ไม่นานนักหร่านเจยีงก็ส่งคนไปปิดประตเูมอืงท้ังส่ีด้านแล้ว เขาจดัการรวดเร็ว

เช่นนีท้�าให้นางท�าอะไรไม่ถูก

นางก้มหน้าก้มตาเดินต่อไป เพียงชัว่ครูน่างก็เห็นเจ้าหน้าท่ีกลุม่หน่ึง

ก�าลังตรวจสอบสตรีสาวบนถนนที่อยู่เบื้องหน้า หน่ึงในนั้นก็คือหวงจิ่น 

องครกัษ์เสือ้แพรผู้สวมชดุเฟยอว๋ี* สแีดงสด ซึง่เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาของ 
* ชุดเฟยอว๋ี เป็นเครื่องแบบขุนนางขององครักษ์เสื้อแพรในสมัยราชวงศ์หมิง มีลักษณะเป็นชุดคลุมยาว  
ปักลายมังกรมัจฉาบิน



101

โม่เหยียน

หร่านเจยีง

นางเปลีย่นทิศทางทนัทีโดยเดินเข้าไปในตรอกด้านข้าง เร่งความเรว็

ฝีเท้าอย่างเงยีบกรบิ

เหงือ่เย็นผดุขึน้บนหน้าผาก ในเมือ่นางเพ่ิงได้รบับาดเจบ็มาไม่นาน 

เพ่ือหลบหลีกหูตาองครักษ์จวนสกุลหร่าน นางต้องใช้วิชาตัวเบาและ 

ก�าลงัภายในจงึสะเทือนถึงบาดแผล

ทว่านางต้องกัดฟันทนไว้ เร่งความเรว็ฝีเท้า คร้ันพบว่ามเีจ้าหน้าที่

ก�าลังตรวจสอบซักถามคนอยู่ท่ีทางเข้าตรอกอีกด้านนางก็รีบแฉลบกาย 

มาทางด้านข้าง หลงัพิงก�าแพงอิฐไว้

ครัน้นางเหน็ว่าเจ้าหน้าทีก่�าลงัจะเดินมาทางนี ้นางก็แตะปลายเท้า

ข้ามก�าแพงเข้าไปยังลานของเรอืนแห่งหนึง่ ขณะท่ีร่วงลงถึงพ้ืนนัน้นางก็ 

โซซัดโซเซเล็กน้อย

นางหลบัตาลงรอให้หายจากอาการตาพร่ามวั ครัน้ดวงตาปรบัสภาพ 

ได้แล้วนางก็ค่อยๆ มองตรวจสอบรอบด้าน

นีค่อืเรอืนใหญ่หลงัหน่ึง มคีนรบัใช้อยู่ไม่มาก ไม่ใช่เร่ืองยากทีน่าง 

จะหาทางหลบหลกี นางจงึตดัสนิใจหลบอยู่ทีน่ี่ก่อนเป็นการชัว่คราว รอให้

สถานการณ์ผ่านไปค่อยคิดหาวิธีออกจากเมอืง

เพียงแต่น่าเสียดาย แผนการท่ีนางวางไว้ไม่เป็นดั่งใจ นางเพ่ิง 

หลบมาได้เพียงคืนเดียว เช้ามืดในวันถัดมานางก็ต้องตกใจต่ืนด้วย 

เสียงรบกวน

นางเป็นคนมีความรูสึ้กไวและนอนหลับไม่ลกึ แค่เสยีงอะไรเลก็น้อย

นางก็จะรูส้กึตวัทนัท ีทว่าเมือ่คนือาจจะมาจากสาเหตทุีน่างยังบาดเจบ็อยู่ 
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เลยท�าให้นางหลบัลกึ

นางเดาว่ายาท่ีด่ืมไปน้ันจะต้องผสมยาผ่อนคลายอารมณ์เข้าไปด้วย

แน่ มิเช่นน้ันไยนางจึงหลับลึกไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นนี้ จนกระทั่งตกใจตื่น 

เพราะการเคลือ่นไหวท่ีรนุแรง

ยามนีห้ากนางจะหนก็ียังคงเชือ่งช้าอยู่บ้าง นางจงึรีบหลบเข้าไปยัง

ห้องหน่ึงแล้วได้ยินท่ีคนรับใช้ซุบซิบกันอยู่ด้านนอก นางจึงรู้ว่าองครักษ ์

เสือ้แพรขยายวงตรวจสอบไปจนถึงเรอืนทกุหลงัแล้ว

เหมยีวลัว่ชงิกังวลเป็นการใหญ่ จะสลดัให้หลดุจากองครกัษ์เสือ้แพร 

ช่างยากเย็นนกั ทว่านางก็อดสงสยัไม่ได้

กล่าวตามจริง นางไม่เชื่อหรอกว่าหร่านเจียงจะกระท�าการอึกทึก

ครึกโครมเย่ียงน้ีเพียงเพ่ือตามหาตัวนาง ส�าหรับเขาแล้วนางก็เป็นเพียง 

สาวใช้ทีไ่ม่ได้สลกัส�าคญัอะไร แม้นางจะช่วยชวิีตเขา ท�าให้เขารู้สกึดกัีบ

นาง ก็คงไม่ถึงข้ันต้องระดมองครักษ์เสื้อแพรและเจ้าหน้าท่ีกลุ่มใหญ ่

ออกตามหานางเสยีท่ัวเมอืงหรอก

เหมียวลั่วชิงข่มกลั้นความเจ็บปวดไว้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะค้นมาถึง 

ห้องท่ีนางอยู่ นางก็หนอีอกไปได้ทนัเวลา

การใช้วรยุทธ์เช่นนีจ้ะต้องใช้ก�าลงัภายในท�าให้แผลของนางปรอิอก 

นางสมัผสัได้ว่าท่ีแผ่นหลงัของตนมเีลอืดซมึออกมา

นางซ่อนตัวไปมาสิบวัน ภายในสิบวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูเมือง

ตรวจสอบคนเข้าออกอย่างเข้มงวดโดยตลอด แต่ละสถานท่ีในตัวเมือง 

ก็มอีงครกัษ์เสือ้แพรตรวจสอบกลบัไปกลบัมา ท้ายทีสุ่ดก็ยงัไม่เว้นแม้กระท่ัง

ขอทาน
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เหมยีวลัว่ชิงจะไปท่ีใดก็ไม่ได้ แล้วก็ไม่รู้ว่าการตรวจสอบของหร่านเจยีง

จะสิน้สดุลงเมือ่ใด นางไม่กล้าไปพักท่ีโรงเตีย๊มและก็ไม่กล้าไปพักอ้างแรม 

ที่ใดเป็นเวลานาน หลายวันนี้นางพักอยู่ด้านนอก บ้างก็นอนบนหลังคา  

บ้างก็หลบเข้าไปนอนในลานเรอืนคนอ่ืน

ยามน้ียงัไม่เข้าสูฤ่ดูสารท ทว่ายามค�า่คืนก็หนาวเย็นอยู่บ้าง อาการ

บาดเจบ็ของนางหนักหนาอยู่เหมอืนกัน กอปรกับการหนีตายในหลายวนันี้

บาดแผลมแีนวโน้มจะแย่ลง

เหมยีวลัว่ชงิแอบก่นด่าเสยีงหน่ึง หากไม่ใช่เพราะองครักษ์เส้ือแพร

มาสร้างเรื่องจนท่ัวท้ังเมืองตกอยู่ในสภาพคับขัน เหตุใดนางจะต้อง 

นอนกลางดนิกินกลางทรายด้วยเล่า ไยต้องหนีหัวซกุหัวซนุอย่างยากล�าบาก  

มเิช่นน้ันป่านน้ีนางคงออกจากเมอืงไปนานแล้ว

ยามเช้านางก็กินขนมแป้งอบร้อนๆ สองชิน้ทีซ่ือ้มาจากแผงรมิทาง

และกินโจ๊กไปชามหน่ึง ทว่านางกลบัยังรูส้กึปวดศีรษะ เท้าอ่อนแรง นาง

ซ่อนตัวมาสบิวันก็รูส้กึว่าความกดดันย่ิงมากขึน้เรือ่ยๆ

นางไปทีร้่านขายยาแห่งหนึง่ ต้องการซือ้ยามารักษาอาการบาดเจบ็

บางส่วนเพ่ือระงับอาการ

"แม่นางบาดเจ็บหรือ" เถ้าแก่ร้านถามยิ้มๆ

"ข้ามาซื้อยาให้พี่ชาย เขาได้รับบาดเจ็บ" นางเอ่ยขึ้น

เถ้าแก่ร้านก็ยังถามอีกว่า "เช่นน้ันพ่ีชายของเจ้าบาดเจ็บจากอะไร 

มีด? น�้าร้อนลวก? หรืออย่างอื่น"

"เมื่อวานพี่ชายข้ามีเรื่องชกต่อย ถูกคนใช้กระบี่แทงเข้า"

"อ๋อ บาดเจบ็จากการโดนกระบีแ่ทง" เถ้าแก่ร้านแสดงท่าทีกระจ่างแจ้ง
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แล้วก็เริม่จดัสมนุไพรให้นาง

ผ่านไปเพียงครูเ่ถ้าแก่ร้านก็เอ่ยกับนางว่า "แม่นางรอสกัครู ่มสีมนุไพร 

ตวัหน่ึงหมด ข้าจะไปเอาท่ีด้านหลงั"

เหมยีวลัว่ชงิทอดสายตามองเขาแล้วพยักหน้าย้ิมๆ "รบกวนท่านด้วย"

ครัน้เถ้าแก่ร้านหมนุกายเลกิผ้าม่านเดนิเข้าไปด้านใน เหมยีวลัว่ชงิ 

ก็ไม่พูดไม่จารบีหมนุกายเดินออกจากร้านในทนัใด

นางไม่ได้เอ่ยว่าตนเองบาดเจบ็ บนดวงหน้าก็ยังแต้มสดี�าไว้อกี ไม่ได้

แสดงถึงอาการป่วยออกมาแต่อย่างใด ทว่าประโยคแรกที่เถ้าแก่ร้าน 

กล่าวกลบัถามนางว่าบาดเจบ็หรอืไม่

เขาจัดสมุนไพรอย่างเชื่องช้า แม้ว่าใบหน้าจะแฝงไปด้วยรอยย้ิม  

ทว่าแววตากลบัคอยตรวจสอบอยู่ตลอด แล้วต่อมาก็เอ่ยว่าขาดสมนุไพรไป 

ตวัหนึง่ ให้นางรอสักครู่

จากเหตุผลสามข้อข้างต้น นางจึงมั่นใจเสียเก้าส่วนว่าร้านขายยา 

ร้านน้ีต้องมอีะไรไม่ชอบมาพากลแน่

ครั้นนางหมุนกายเดินออกจากร้านขายยาก็รีบสาวเท้าอย่างฉับไว

เข้าไปในตรอกฝั่งตรงข้าม ซ่อนตัวแอบดูอยู่หลังต้นไม้ใหญ่

ประเดี๋ยวเดียวองครักษ์เสื้อแพรหลายคนก็รีบรุดมายังร้านขายยา  

เหมียวลั่วชิงจึงรีบหมุนกายจากไปทันที ความคิดหนึ่งผุดข้ึนมา ไม่ว่า 

ร้านขายยาแห่งใดก็ไปไม่ได้แล้ว เกรงว่าจะมีหูตาขององครักษ์เส้ือแพร 

คอยสอดส่องอยู่

เถ้าแก่ร้านขายยาคนนั้นพุ่งเป้ามาท่ีนาง เพราะเป็นสตรี บาดเจ็บ 

จากกระบ่ี...คนทีห่ร่านเจยีงต้องการจบักุมคือนาง
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เหมยีวลัว่ชงิรูเ้พียงว่าจะปล่อยให้เขาจบัตวันางไม่ได้เดด็ขาด ถ้าหาก

ตกอยู่ในก�ามอืของหร่านเจยีงแล้ว ถึงไม่ตายก็ต้องโดนถลกหนัง

นางเพ่ิงออกจากร้านขายยามาไม่นานก็ต้องตะลึง ราวกับพายุ 

โหมกระหน�า่มา นางหมนุกายทนัท ีมพีลงัฝ่ามอืโจมตมีาทีน่างอย่างกะทันหัน 

ในสถานการณ์คบัขนัเช่นนีน้างรบีย่ืนมอืมาก้ันไว้ แต่ก็ถูกสัน่สะเทอืนจน 

ล้มลง

นางล้มลงไปบนพ้ืน กระอักเลือดออกมาค�าหน่ึง ขณะท่ีพยายาม 

หยัดร่างข้ึน กระบีอั่นเย็นเยียบก็จีม้าท่ีคอนาง นางจงึไม่กล้าขยับเขย้ือน

นักฆ่าจากส�านักเดียวกัน!

ครั้นเหมียวลั่วชิงเห็นคนเหล่านี้สวมเสื้อผ้าสีด�าทะมึนก็รู้ทันทีว่า 

จะต้องเป็นคนท่ีทางส�านกัส่งมา พลนัสมัผสัได้ถึงลางร้าย

นางหลบองครักษ์เสื้อแพรมาได้แล้ว แต่กลับหลบการไล่ฆ่าจาก 

ทางส�านักไม่พ้น

ขณะที่เหมียวลั่วชิงถูกดึงผ้าด�าท่ีคลุมศีรษะออกอย่างรุนแรง นาง 

รู้สึกเพียงว่ามีแสงบาดตาอยู่เบื้องหน้า รอจนดวงตานางปรับสภาพได้  

นางจงึเหน็บรุษุตรงหน้าอย่างชดัเจน

ดวงตาหงส์ยาวเรยีวคู่หนึง่เข้ากันกับค้ิวเข้มคมคาย จมกูโด่งเป็นสนั 

เขายืนอยู่ตรงนั้น รูปร่างสูงเพรียวราวกับต้นไม้ต้นหน่ึง ทั้งๆ ที่หน้าตา 

ดหูล่อเหลาสภุาพเรยีบร้อยแต่กลบัแสดงความเย็นชาออกมา แผ่กลิน่อาย

อนัน่าเกรงขามจนทกุคนต้องสยบราวกับปลายดาบ

"ท่านคืออี้หรือ"
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นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีนางได้เหน็หน้าตาทีแ่ท้จรงิของเขา เขาปกปิดใบหน้า

มาตลอด วันนัน้ท่ีลอบสงัหารหร่านเจยีงในโรงเต๊ียมเขาก็แปลงโฉมมา แม้

จะดูแปลกหน้า ทว่านางจ�าแววตาเขาได้

ครั้นเห็นเขาไม่ยอมรับและไม่ปฏิเสธ นางจึงย่ิงแน่ใจว่าเป็นเขา

แน่นอน

ครั้นนางประสานสายตากับแววตาอันเย็นเยียบ นางก็ไม่ยอม 

หลบสายตา แต่มองกลับอย่างเย็นชา

"นี่ท่านคิดจะท�าอะไร ท่านจะฆ่าพวกเดียวกันหรือ"

"เจ้าน่าจะรูจ้ดุจบของการทรยศส�านกั" การสอบสวนของเขาเย็นชา

อย่างย่ิง

นางร้องฮเึสยีงเย็น เอ่ยด้วยน�า้เสยีงแขง็กร้าว "หากข้าทรยศส�านัก 

จรงิ แล้วข้าจะโดนหร่านเจยีงตามล่าจนไม่มทีีไ่ปเช่นน้ีหรอื หากไม่ใช่เพ่ือ

ช่วยชวิีตท่าน ข้าจะยอมพลาดโอกาสทีจ่ะได้เข้าใกล้หร่านเจยีงหรอื"

ครั้นนางเอ่ยวาจานี้ออกไป คนชุดด�าทั้งหมดล้วนตะลึงงัน

อี้ก็ตกตะลึงไปด้วย ต่อมาเขาก็ยิ้มเย็น

"เจ้ามาขวางกระบี่ของข้า ไม่ว่าจะมองจากทางใด คนที่เจ้าคิดจะ 

ช่วยชวิีตคงเป็นหร่านเจยีงกระมงั"

"วันนัน้ท่านนกึว่าเขาโดนฤทธ์ิยาปลกุก�าหนัด ออกจากจวนโดยมเีพียง

องครกัษ์หกคนอยู่ข้างกาย อันทีจ่รงิเขาหลอกใช้องค์หญิงเจด็ หนามยอก

ต้องเอาหนามบ่ง มีคนดักซุ่มอยู่รอบด้าน เขาวางแผนไว้เสียดิบดี รอให้ 

ปลาใหญ่มาติดเบด็"

ครัน้อีไ้ด้ฟังแล้วก็ตกใจและขมวดคิว้ต่อ แววตาเฉยีบคมคูน้ั่นจบัจ้อง
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มาท่ีนางอย่างเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่

เหมยีวลัว่ชงิเอ่ยต่อว่า "เขาออกจากจวน จะเลอืกสตรนีางใดก็ย่อมได้  

แต่เขากลบัมาเลอืกข้าท่ีไม่โปรดปรานแล้ว ท่านไม่คดิว่าแปลกหรือ"

ครั้นนางเอ่ยวาจาน้ี อี้ก็ด�าดิ่งลงสู่ความเงียบงันคล้ายกับก�าลัง 

คิดใคร่ครวญ

"ท่านลงมอืสงัหารเขา หากข้าช่วยท่านก็จะตกหลมุพรางของเขาไปด้วย 

เขาจะกวาดพวกเราเรยีบไม่มเีหลอื ภายใต้สถานการณ์คบัขนั ข้าท�าได้เพียง 

ต้องลองเสีย่ง ขวางกระบีใ่ห้กับเขา ทีข้่าท�าเช่นน้ีไม่เพียงท�าลายแผนของเขา 

ได้ ยังช่วยให้ท่านมเีวลาหนด้ีวย แล้วด้วยความทีเ่ขาคาดไม่ถึงในการกระท�า

ของข้า จึงไม่แน่ใจว่าข้าเป็นมิตรหรือศัตรูกันแน่ แล้วฉวยโอกาสที่เขา 

ก�าลงัลงัเลอยู่น้ันหลดุพ้นจากสถานการณ์อนัเลวร้าย"

พออีฟั้งแล้วก็รูส้กึไม่คาดฝันจรงิๆ ทว่าเขากลับหร่ีตาลง "เจ้าพูดจริง

หรอื"

นางไม่ยอมตอบแต่ถามกลบั "แล้วท่านคิดว่าอย่างไรเล่า ข้าต้องไป

ขวางดาบให้เขาด้วยหรอื หลงัจากท่ีข้าช่วยชวิีตเขาแล้วกลบัไม่ยอมเสพสขุ 

ในฐานะผูม้พีระคณุ ร้องขอแก้วแหวนเงนิทองจากเขา แต่กลบัหนอีอกจาก 

จวน จากนัน้ก็ต้องพบจดุจบท่ีโดนท่านจบัตัว?"

อี้เงียบงันไปโดยพลัน แม้ว่าแววตาเขายังคงเฉียบคมยิ่งนัก แต ่

เหมียวลั่วชิงรู ้ดีว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่านางทรยศจริงหรือไม่ นาง 

ถึงขนาดมั่นใจว่าเขาเชื่อในค�าให้การของตนอยู่หลายส่วน

ค�าอธิบายของนางในครั้งน้ีปราศจากพิรุธใดๆ เพราะที่หร่านเจียง 

วางกับดักไว้ก็เป็นความจริง ขอเพียงอี้ไปตรวจสอบก็จะรู้ ย่ิงไปกว่าน้ัน 
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เรือ่งท่ีองครกัษ์เสือ้แพรออกตามหานางอยู่ทุกท่ี ไก่บนิสนุขัเตลดิ* กันไปหมด 

ชาวบ้านต่างหวาดกลวั อ้ีจะไม่รูเ้รือ่งนีเ้ชยีวหรอื

เป็นดังทีน่างคาด อีเ้พียงแค่จ้องนางสกัครูแ่ล้วก็เอ่ยปากสัง่การคนอ่ืน 

"น�าตวันางลงไป เฝ้าให้ดี"

เหมยีวลัว่ชงิหลบุตาลง เก็บง�าความยินดไีว้แล้วค่อยๆ ถอนใจโล่งอก

แค่สามารถรกัษาชวิีตไว้ได้ก็นับว่าประเสรฐิแล้ว ขอเพียงอีเ้ชือ่ในค�าพูด

ของนาง นางก็ยังมโีอกาสท่ีจะหนี พอนึกถึงตรงน้ีนางก็มคีวามหวังมากขึน้  

กว่าจะเดินมาถึงจุดน้ีได้นั้นยากเย็นย่ิงนัก ไม่ว่าจะเป็นหร่านเจียงหรืออี ้

ก็ไม่มสีทิธ์ิมาตดัสนิความเป็นตายให้นาง

แม้เหมียวลั่วชิงจะถูกอี้กักบริเวณไว้ แต่ค�าพูดนางอาจจะได้ผล 

เน่ืองจากอีข้งันางไว้ในห้อง แต่ก็ไม่ได้ทรมานนาง ซ�า้ยังส่งผูใ้ต้บังคับบัญชา 

สตรคีนหนึง่มาพันแผลให้นางใหม่ ส่งอาหารให้นางครบสามมือ้

เหมยีวลัว่ชงิหลบซ่อนตวัมาสบิกว่าวัน เดมิทีก็ใกล้จะหมดแรงอยู่แล้ว 

กอปรกบัอาการของนางยังแย่ลง บาดแผลฉกีขาด ดงันัน้นางจงึไข้ขึน้สงู  

แม้ยามน้ีจะถูกกักบรเิวณ ทว่านางกลบัสามารถพักหายใจหายคอได้

นางกินยาและนอนหลบัอยู่บนเตยีงตลอด สามวันถัดมาจู่ๆ  คืนหน่ึง 

นางก็ถูกปลกุให้ต่ืนโดยไม่มคี�าอธิบายใดๆ แล้วถูกคมุตวัไปข้ึนรถม้า

"เกิดอะไรขึ้น" นางเอ่ยถาม

คนทีม่าคมุตวันางข้ึนรถม้าคอืผู้ใต้บงัคบับญัชาสตรท่ีีอีส่้งมา สตรผีูน้ัน้

ไม่ได้ตอบค�าถามนาง หลงัจากคุมตัวนางขึน้รถแล้วก็ถอยลงจากรถ

ผ่านไปเพียงชั่วครู่อี้ก็ขึ้นรถม้ามา

* ไก่บินสุนัขเตลิด เป็นส�านวน เปรียบเปรยถึงสถานการณ์ที่สับสนวุ่นวาย ตื่นตระหนกกันไปหมด
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ครั้นเขาขึ้นมา รถม้าที่เดิมทีกว้างขวางก็เปลี่ยนเป็นคับแคบทันใด

"ออกเดนิทางได้" เขาออกค�าสัง่ด้วยน�า้เสยีงเย็นชาเหมอืนทีผ่่านมา

เหมียวล่ัวชิงเหลือบมองเขาแวบหน่ึง เขานั่งหลับตาพักผ่อนอยู ่

ตรงข้ามนาง ตั้งแต่ขึ้นรถม้ามาจนถึงยามน้ีเขายังไม่ได้มองนางสักแวบ  

ทว่านางกลับสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งว่าถึงแม้เขายังคงหลับตาอยู่ แต่ 

การเคลือ่นไหวทุกท่วงท่าของนางกลบัตกอยู่ในการควบคมุของเขา

เหมยีวลัว่ชงิก�าลงัใคร่ครวญ จู่ๆ  ออกเดินทางในยามราตรี สถานที่ 

ทีพ่วกเขาซ่อนตัวอยู่คงจะไม่ปลอดภัยเสยีแล้วจงึต้องย้ายสถานที่

นางจะต้องถามผู้ใต้บังคับบัญชาเขา ไม่มีทางถามเขาแน่นอนว่า 

ก�าลงัจะไปท่ีใด แต่ในเมือ่ผูใ้ต้บงัคับบัญชาเขายังไม่ตอบค�าถามนาง แล้ว

เขาจะบอกนางได้อย่างไร แม้ค�าอธิบายของนางจะท�าให้อ้ีไว้ชวิีตนางชัว่คราว 

ทว่านางรูด้ ีอีไ้ม่ได้เชือ่นางท้ังหมดหรอก

เหมยีวลัว่ชงิเหนือ่ยล้าเตม็ทน นางจงึพิงศรีษะกับผนังรถม้า แผ่นหลงั 

พิงกับเบาะน่ิมๆ ด้านหลงั นางหลบัตาลง ทว่าในขณะท่ีเตรียมจะงีบหลบั 

สกัครู ่น�า้เสยีงเยียบเย็นของอ้ีก็ดังมา

"ไยเจ้าจึงช่วยข้า"

เหมยีวลัว่ชงิลืมตาข้ึนทันที พบว่าเขาก�าลังจ้องมองตวันางอยู่ ดวงตา 

ด�าขลบัลกึล�า้เป็นประกายราวเปลวเพลงิมองกดดนัมาด้วยอ�านาจ

เหมียวลั่วชิงสบตากับเขาสักครู่แล้วก็หลุบตาลง

"เพราะว่า..." นางเหนื่อยล้าเล็กน้อย น�้าเสียงจึงแหบพร่ากว่าปกติ 

อยู่บ้าง "อยากช่วยก็ช่วย ข้าไม่อยากเห็นท่านตายไปอย่างเปล่าประโยชน์"

น่ีคือเหตุผลที่นางนึกได้ในขณะน้ี หวังว่าส่ิงนี้จะท�าให้เขาหวั่นไหว 
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เกิดความเหน็ใจนาง ไม่ส่งตัวนางกลบัส�านัก นางเดาว่าเขาน่าจะยังไม่ได้

รายงานเรือ่งทีน่างช่วยชวิีตหร่านเจยีง เขาคงก�าลงัตรวจสอบนางอยู่ และ

นางจะต้องหาโอกาสเหมาะเจาะเพ่ือท�าให้ชายผูน้ี้สงบลง

"เจ้าไม่เคยคดิบ้างหรอืว่าตนเองจะตายอย่างเปล่าประโยชน์" เขาถาม 

อกีครัง้

นางช้อนตาขึน้มองเขา ตอบอย่างไม่ไว้หน้า "ฮึ พูดตามจริง ยามนัน้

ข้ายังไม่ทันได้คิดจริงๆ" น�้าเสียงนางแฝงการต�าหนิและความแค้นใจอยู ่

เลก็น้อย

หลังจากที่นางถลึงตาใส่เขาอย่างดุดัน นางก็หลับตาลงราวกับ 

จะบอกว่า 'ข้าคร้านจะสนท่านแล้ว จะเชือ่หรอืไม่ก็ตามใจ' แล้วนอนหลบัไป

ด้วยความขุน่เคอืง

แววตาเขายังคงจ้องอยู่ทีด่วงหน้านาง ต่อมาก็เคล่ือนสายตาไปมอง

นอกหน้าต่าง นอกจากเสยีงล้อรถและเสยีงฝีเท้าม้าแล้ว รอบด้านเงียบสงดั 

ย่ิงนัก

ผ่านไปชั่วครู่แววตาของเขาก็เคลื่อนกลับมาท่ีดวงหน้านางอีกครา 

สหีน้าซดีเผอืดเหน่ือยล้านัน้เพ่ิมความอ่อนแอของสตร ีลดความเย็นยะเยอืก

ของนักฆ่าลง ยามนอนหลบัยังคงขมวดคิว้มุน่คล้ายนอนอย่างไม่เป็นสขุ

ท�าให้ดนู่าสงสารย่ิง

พวกเขาเป็นนักฆ่า มักจะเคยชินกับการเย็นชาใส่ผู้อื่น ไม่แสดง 

ความรู้สึกออกมามากนัก พวกเดียวกันเองก็ไม่ค่อยพูดคุยกัน สื่อสาร 

เพียงเรือ่งท่ีส�าคัญเท่านัน้ พูดสัน้กระชบัตรงประเด็น

เมือ่ครูน่างเอ่ยด้วยความขุน่เคอืงและดดุนั แฝงด้วยความเป็นเดก็ 
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อยู่บ้าง ท�าให้ดวงหน้าซดีเผอืดอ่อนแรงนัน้เพ่ิมโทสะและความมชีวิีตชวีา

ขึน้มา

นางเอ่ยว่าอยากช่วยก็ช่วย แล้วยังบอกอีกว่าไม่อยากให้เขาตาย 

อย่างเปล่าประโยชน์

นักฆ่าจะปฏิบัติภารกิจตามค�าสั่งเสมอ ไม่ท�าอะไรตามอ�าเภอใจ  

นกัฆ่าแต่ละคนต้องรบัผดิชอบภารกิจของตนเอง จะไม่คดิมาก จะไม่ช่วย

นกัฆ่าคนอืน่แล้วกระทบถึงภารกิจการลอบสงัหารของตนเอง

กฎของพวกเขาก็คือภารกิจย่อมส�าคัญยิ่งกว่าชีวิต

ทว่าวาจาท่ีนางเอ่ยเมือ่ครู ่ ไม่รูเ้ป็นเพราะอะไรเขากลบัจดจ�ามนัไว้

ในใจ

"หยุดรถ" มีค�าสั่งดังมาจากด้านนอกท�าลายความเงียบสงบจาก

บรเิวณรอบข้าง

เหมียวลั่วชิงลืมตาขึ้นในทันใด นางมองไปทางอี้โดยไม่รู้ตัว

"เป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจตราถนน" ผูใ้ต้บงัคบับญัชาคนหน่ึงเขยิบเข้าใกล้

หน้าต่างกระซบิรายงาน

เหมียวลั่วชิงคิดอยู่ในใจ ก็แค่เจ้าหน้าท่ี ไม่ใช่องครักษ์เสื้อแพร 

สกัหน่อย ยังถือว่าจดัการได้ง่าย

นางมองไปทางอี้ เขาเงียบกริบไม่พูดไม่จา เห็นชัดว่าก็คงคิด 

เช่นเดยีวกัน

ท่ามกลางเสียงฝีเท้าม้า เจ้าหน้าที่ก็เดินเข้ามาใกล้ตัวรถม้าแล้ว

"พวกเจ้ามาจากที่ใด และก�าลังจะไปที่ใด"

"เรยีนเจ้าหน้าท่ี พวกเรามาจากร้านขายยา ได้รับค�าสัง่มาให้รบีไปเก็บ
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สมนุไพร นีค่อืป้ายผ่านทางของพวกเรา..."

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีอยู่ด้านนอกก�าลงัเจรจากับเจ้าหน้าท่ี เหมยีวลัว่ชงิ 

คอยตั้งใจฟัง ในใจนางคิดว่าที่แท้ก็ปลอมเป็นพ่อค้าร้านขายยาเพ่ือจะ 

ออกจากเมือง มิน่าเล่าพอนางขึ้นรถม้ามาจึงได้กลิ่นสมุนไพรอบอวล อี ้

กล้าออกนอกเมืองในยามนี้ก็น่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว มีเขาอยู่ 

อาจจะท�าให้ตัวนางเองหลบจากหูตาขององครักษ์เสื้อแพรได้เพ่ือให้ 

ออกจากเมอืงได้อย่างราบรืน่

"มีใครนั่งอยู่ในรถบ้าง"

"รายงานเจ้าหน้าที่ มีเถ้าแก่ร้านกับฮูหยินขอรับ"

ฮูหยิน?

เหมียวลั่วชิงตะลึงชั่วครู่ ครู่ต่อมาก็รู้สึกได้ว่ามีคนมาน่ังเบียดอยู่ 

ด้านข้าง

ท่ีแท้อี้ก็มาน่ังข้างกายนางแล้วท้ิงน�้าหนักบนหัวไหล่นางเล็กน้อย  

อี้เอื้อมแขนมาพาดไว้ โอบร่างของนางเข้าสู่อ้อมกอดพิงแผ่นอกเขา

กลิ่นอายของบุรุษแปลกหน้าปกคลุมทั่วร่างในชั่วพริบตา

ท่าทีแรกของนางคือจะผลักเขาออก ทว่าในชั่วขณะท่ีประตูรถม้า 

ถูกผลกัเปิดออก ด้วยความรูสึ้กไวของนักฆ่าท�าให้นางสวมบทบาท 'ฮหูยิน'  

นางหน่ึงทนัใด นางพิงอยู่ในอ้อมกอดของอ้ีอย่างสนิทชิดเชือ้

"ท่านเจ้าหน้าที่ ผู ้น้อยจะต้องรีบออกจากเมือง โปรดอ�านวย 

ความสะดวกด้วยเถิด" ขณะท่ีเอื้อนเอ่ย อี้ได้ย่ืนก้อนทองอันแวววับ 

ก้อนหนึ่งให้กับอีกฝ่าย

ยามน้ีอีเ้อ่ยด้วยน�า้เสยีงท่ีแปลกไป เสยีงสงูขึน้เลก็น้อย เป็นเสยีงของ
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เถ้าแก่ทีด่ภููมฐิาน ต่างจากน�า้เสยีงเย็นเยียบในยามปกตริาวกับเปลีย่นเป็น

คนละคน

หากเหมยีวลัว่ชงิไม่ได้อยู่ข้างกายเขา ได้ยินเขาเอือ้นเอ่ยด้วยตนเอง

ในยามนี้ยังจะนึกว่าเป็นเสียงผู้อื่นเสียอีก ดูท่าบุรุษผู้น้ีไม่เพียงช�านาญ 

ในเรือ่งการเปลีย่นแปลงโฉมหน้า แม้แต่เรือ่งการเปล่ียนเสียงก็ไม่เบา

เจ้าหน้าท่ีคาดคะเนน�า้หนกัก้อนทองในมอื เขากวาดตามองตรวจสอบ

รอบด้านแล้วเก็บก้อนทองน้ันใส่ในอกเส้ือ เอ่ยอย่างเนิบช้า "พ่อค้าร้านขายยา 

ในเมือ่ท่านจะออกนอกเมอืงไปเก็บสมนุไพร ไยต้องพาภรรยาท่านมาด้วย

เล่า"

"ข้าขอเรียนตามตรงว่าภรรยาข้าป่วยหนัก ข้าอยากใช้โอกาสน้ี 

พาภรรยาออกนอกเมอืงไปหาหมอ" อีเ้อ่ยพลางโอบเหมยีวลัว่ชงิในอ้อมกอด 

ให้แน่นขึน้เลก็น้อยแล้วก็ย่ืนมอืไปลบูดวงหน้านาง แสดงความรกัความห่วงใย

เกินกว่าค�าพูดเสยีอีก

เจ้าหน้าท่ีได้รบัก้อนทองมาจากเขาก็มใีจอยากปล่อยตวัคนอยู่แล้ว

เลยเอ่ยว่า "หลายวันน้ีองครกัษ์เสือ้แพรก�าลงัตามหาสตรนีางหนึง่ พวกเขา

ตรวจสอบอย่างเข้มงวดย่ิงนัก ระวังอย่าให้ใครข้ึนรถสุม่สีสุ่ม่ห้าออกจากเมอืง

ไปด้วยล่ะ มเิช่นน้ันล�าบากแน่"

"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากที่กล่าวเตือน"

"เอาล่ะ ไปได้แล้ว"

เจ้าหน้าที่ก็ไม่ท�าให้ล�าบากใจอีก ปล่อยให้พวกเขาจากไป

ครัน้ประตูรถปิดลงก็เป็นการตัดขาดออกจากสายตาบคุคลภายนอก 

เหมยีวลัว่ชงิจงึเริม่ขยับออกจากอ้อมกอดเขา แขนของอีท้ีโ่อบนางอยู่นัน้ 
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ก็คลายออกเช่นกัน

อีไ้ม่ได้กลบัไปนัง่ในต�าแหน่งตรงข้ามนางดงัเดมิ แต่ยังคงน่ังข้างนาง

ต่อไป เหมยีวลัว่ชงิก็ไม่ใส่ใจอะไร อย่างไรก็ตามด้วยวาจาประโยคน้ันของ

เจ้าหน้าที ่อีก็้น่าจะเชือ่ในตัวนางมากข้ึน นางน่าจะปลอดภัยแล้วกระมงั

อาจเป็นเพราะนางวางใจในแผนการทีอ่ีว้างไว้ว่าเขาจะต้องพานาง

ออกจากเมอืงได้อย่างปลอดภัยแน่ ดังน้ันนางจงึผ่อนคลายลง ครัน้ศรีษะ 

พิงกับผนังรถม้า เดมิทนีางเพียงแค่ต้องการจะหลบัตาพักผ่อนสกัครู ่แต่กลบั

นกึไม่ถึงว่าพอหรีต่าลงก็หลบัเป็นตาย

รถม้าเคลือ่นไปบนถนนอย่างโคลงเคลง ขณะท่ีนางหลบัอยูร่่างก็เซไป

ด้านหน้า ขณะก�าลงัจะหน้าคะม�าก็มมีอืหน่ึงย่ืนมาจากด้านข้างได้ทนัเวลา  

คว้าตวันางเอาไว้อย่างแข็งแกร่ง แล้วนางก็เอนร่างพิงเขาอย่างว่าง่าย หลบั 

อยู่บนร่างเขาอย่างไม่รูเ้รือ่งรูร้าว

อ้ีก้มหน้าลงจ้องดวงหน้าอีกฝ่าย เขาไม่ได้ผลักนางออก แต่กลับ 

ปล่อยให้นางพิงหลบับนร่างเขาต่อไป



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3HZdq9D

https://bit.ly/3HZdq9D

