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คนท่ีอยู่ร่วมกันทุกเช้าค�่า วันหนึ่งก็ต้องเกิดความผูกพันต่อกันบ้าง 

เช่นที่หลีซูซูก็ยังมีบางครานึกย้อนไปในวันวานว่าผ่านวันคืนเช่นใดกับ 

ถานไถจิ้นมาแล้วบ้าง หรือแม้แต่คนไร้หัวใจอย่างถานไถจิ้นเองก็ยังมี 

ช่วงเวลาที่คิดถึงวันวานที่ผ่านมาร่วมกันกับนางเช่นกัน

หากน่ีคอืเล่ม 1 แล้วเราบอกกับถานไถจิน้ว่า "วันหนึง่เจ้าจะคะนงึหา  

'เยี่ยซีอู้' ทุกเช้าค�่า" แน่นอนว่าถานไถจิ้นคงจะไม่เชื่อเราเลย แต่หากบอก

นักอ่านทุกท่านว่าในเล่มนี้นักอ่านจะได้พบกับบทบาทของถานไถจิ้น 

ท่ีแตกต่างออกไป เพราะเขาจะหวงเป็น คิดถึงเป็น และอาจจะถึงกับ  

'รักใคร่' เป็น นักอ่านน่าจะเชื่อเป็นแน่ เพราะความสัมพันธ์ของหนึ่งเซียน

หนึง่มารทีด่�าเนินมาในเล่ม 2 ก็มกีารพัฒนาท่ีเหน็ได้ชดัขึน้แล้ว ถานไถจิน้ 

เริ่มหว่ันไหวไปกับหลีซูซูและในหลายๆ ครั้งก็ถึงกับอยากสัมผัสนาง 

มากขึ้น จนถึงขนาดจุมพิตนาง เขาไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไร และ

พยายามต่อต้านการกระท�าน้ี เขาให้นางอยู่ในต�าหนกัเดยีวกับเขา ทัง้สอง

แทบจะตัวติดกันอยู่แล้ว จู่ๆ เขาก็ถามนางว่านางต้องการสิ่งใด สิ่งที ่

หลีซูซูต้องการย่อมต้องเป็นชีวิตของอนาคตจอมมารผู้น้ี ทว่านางกลับ 

ตอบเขาว่านางต้องการต�าแหน่งฮองเฮา แล้วเช่นน้ีเขาจะยอมยกต�าแหน่ง

ส�าคัญน้ีให้นางหรือไม่ ระหว่างทั้งสองใช่ความรู้สึกท่ีเรียกว่า 'รัก' หรือ

เปล่า และเรื่องราวจะด�าเนินต่อไปอย่างไร ติดตามได้ในหน้าถัดไปค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เขาไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย ความรักของพญามารหนุ่มเป็นเหมือนอากาศ 

ที่มิอาจจับต้องได้ ชีวิตของเขาดุจน�้าน่ิง แม้กระทั่งหัวใจหว่ันไหวก็ยังเป็น 

สิ่งที่เกิดขึ้นเงียบๆ เหมือนน�้าที่นิ่งสนิทบ่อหนึ่ง

ง่ายดายถึงเพียงนั้น แต่กลับก�าลังเดือดพล่าน

ตอนท่ีพวกเขาล้มลงไป เขาถึงข้ันใช้ฝ่ามอืรองรบัศรีษะนางไว้โดยไม่รูต้วั

อากาศราวกับจับตัวแข็งในดวงตานางอย่างเฉียบพลัน

ถานไถจิ้นอยู่ใกล้นางถึงเพียงนั้น ความตึงเครียดในดวงตาเขา นาง 

มองเห็นได้ชัดเจน ร่างกายของชายหนุ่มปกป้องนางไว้ ข้างหลังเป็นลูกธนูท่ี 

พุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว

บางสิ่งร่วงหล่นจากตัวของหลีซูซู นางมองไปพบว่าหนอนกู่ท่ีเส่ียวซาน

มอบให้นางถูกฝนธนูแทงจนล�าตัวขาดเป็นสองท่อน ทว่านางกลับไม่มีเวลา

สนใจเรื่องพวกนี้ เพราะถ้าจะสังหารเขา ตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่สุด

แม้แต่โกวอวี้ยังพูดอย่างตื่นเต้น "เจ้านายน้อย เร็วเข้า!"

นี่ต่างหากคือเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขา!



 หลีซูซ ู  บตุรขีองฉวเีสวียนจือ่แห่งส�านกัเหิงหยาง รบัภารกิจ

ให้มาหยุดย้ังต้นตอของยุคสมยัท่ีมารร้ายครองโลก 

นางต้องสอนท้ังความรกัและความชงั ความเจบ็ปวด 

และความหวานหอมให้แก่ถานไถจิ้น

 ถานไถจิ้น  เป็นเป้าหมายในภารกิจหลซีซู ูในอนาคตคอืจอมมาร 

ที่เข่นฆ่าคนเป็นเบือ แต่ในยามน้ีคือฮ่องเต้แห่ง

แคว้นโจว สังหารพี่ชายตนเองเพื่อขึ้นครองราชย์

 เยี่ยปิงฉาง  พี่สาวคนโตของเยี่ยซีอู้ที่เกิดจากอนุ จากชายารอง

ของเซยีวหลิน่กลายมาเป็นเจาหวาฟูเหรนิท่ีแคว้นโจว  

มีภูมิหลังบางอย่างที่ปิดบังทุกคนอยู่

 กงเหย่ียจี้อู๋  ศษิย์พ่ีใหญ่ของหลซีซููในส�านกัเซยีน ใบหน้าเหมอืน

เซียวหลิ่น เขาใช้เวลาเพียงสามสิบปีก็ทะลวงผ่าน

ขัน้ลกูกลอนทองค�า เข้าสูข่ัน้ก�าเนิดใหม่ระดบักลางได้

 เยวี่ยฝูหยา  ศิษย์น้องเล็กของหลีซูซูในส�านักเซียน นิสัยเป็นคน

แข็งทื่อราวกับท่อนไม้ มักสงสัยเสมอว่าหลีซูซู

เกี่ยวข้องอะไรกับสตรีผู้หนึ่งที่เขาเคยรู้จักหรือไม่
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ตอน 10
ตะปูศักดิ์สิทธ์ิหกดอก
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แสงเทียนไหวระริก ระเบิดดังเปรี๊ยะปร๊ะเบาๆ ชายหนุ่มในชุดสีนิล

ลืมตาขึ้น

ดวงเนตรกระจ่างใสของหญิงสาวปิดอยู่ ขนตายาวทอดเงาจางๆ 

ภายใต้แสงไฟอบอุน่ ทัง้ทียั่งไม่ถึงฤดบูปุผา อากาศกลบัเหมอืนมกีลิน่หอม 

ของดอกเหอฮวนแผ่กระจายอยู่

ถานไถจิ้นคล้ายสัมผัสถูกพิษกะทันหัน ประหนึ่งเพิ่งตื่นจากฝัน

หลีซูซูถูกเขาผลักออกทันใด นางบีบนวดไหล่และช้อนตามองไป

สีหน้าของถานไถจิ้นเปลี่ยนแปรยากคาดเดา เขาตระหนักว่า 

ตนเองท�าอะไรลงไป ยามนี้จึงมิอาจกลบเกลื่อนได้อีกแล้ว อีกทั้งเขายัง 

ไม่สามารถโต้แย้งได้

หลีซูซูไม่ได้พูดอะไร นางจ้องมองเขาเงียบๆ

เวลาเช่นนีน้างอยากฟังเหลอืเกินว่าถานไถจิน้จะแก้ตวัอย่างไร เขา

67
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ไร้อารมณ์ความรูส้กึมาแต่ก�าเนิด บางทแีม้แต่ตวัเขาเองยังไม่รูด้้วยซ�า้ว่า

ความหวั่นไหวเมื่อครู่นี้หมายความว่าอะไร

ดงัคาด หลซีซูรูาวกับเหน็ไอน�า้แขง็เย็นเยือกแผ่ออกมาจากในดวงตา 

ของถานไถจิ้นอย่างรวดเร็ว

เขาพูดเสียงเย็นว่า "เจ้ายั่วยวนเรา"

"..." หลีซูซูพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ นางยังไม่เคยเห็นคนที่ปัด

ความผิดให้ผู้อื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้มาก่อน

"ข้าให้โอกาสเจ้าเลือกแล้ว" หลีซูซูพูดอย่างขบเข้ียวเค้ียวฟัน  

"ถานไถจิ้น เจ้าโรคประสาทก�าเริบหรือไร"

ถานไถจิ้นหลุบตาลง ลูบริมฝีปากตนเอง อาจเพราะความรู้สึกที ่

หลงเหลืออยู่บนนั้นท�าให้เขาไม่สบายใจ เขาจึงลดมือลงกลบเกลื่อน 

อาการอย่างรวดเร็ว

"เราไม่มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้น ลูกไม้พวกนี้ของเจ้าใช้ไม่ได้ผล 

แม้แต่น้อย เราไม่มทีางให้เจ้าไปพบท่านย่าของเจ้า และไม่มทีางปล่อยเจ้า 

ออกไป เจ้าถอดใจเสียเถอะ" ไม่รู้ว่าเขาพูดมากมายเช่นนี้ให้นางฟังหรือ

พูดให้ตนเองฟังกันแน่

หลซูีซมูองเขาด้วยสหีน้านิง่เฉย ก่อนจะยกขาหมายจะลงจากเตยีง

ชอบเล่นละครถึงเพียงนี้ เจ้าเล่นไปผู้เดียวให้พอใจแล้วกัน

"หยุดนะ!" เขาพูดขึ้นทันที "เจ้าจะไปที่ใด"

หลีซูซูตอบ "ในเมื่อลูกไม้พวกนี้ของข้าล้วนไม่ได้ผล ข้าก็จะไม่เสีย

เวลาอีก ปล่อย ข้าจะไปนอน เจ้าไม่นอนแต่ข้าจะนอน"

หลีซูซูกลับไปนอนบนตั่งเล็กของตนเองพลางหลับตาลง ไม่นาน 

นางก็ได้ยินเสียงสวบสาบจากบนเตียง
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โกวอวี้พูดขึ้นว่า "ถานไถจิ้นมา"

ตั่งเล็กของนางอยู่ห่างจากเตียงมังกรไม่ไกล ถานไถจิ้นไม่รู้เป็นบ้า

อะไร จวบจนบัดนี้ยังไม่จัดหาที่พักเป็นเรื่องเป็นราวให้นาง คนอื่นไม่กล้า

ยุ่งเรือ่งของถานไถจิน้อยู่แล้ว จนถึงตอนนีห้ลซีซูจูงึได้แต่พักอยู่ในต�าหนกั

ของเขา

โกวอวี้รายงานต่อ "เขาก�าลังมองท่านอยู่"

หลีซูซูย่อมรู้อยู่แล้ว เขาอยู่ใกล้ถึงเพียงนี้ สายตาเหมือนใยแมงมุม

ท่ีเหนียวเหนอะ ชวนให้คนอึดอัดไปทั้งตัว นางมิใช่ว่าจะหลับลงจริงๆ  

สักหน่อย ย่อมต้องรู้สึกได้

เขาเข้ามาใกล้ แต่กลับไม่พูดจา

สถานการณ์พลันเงียบงัน

ส�าหรับหลีซูซู สายตาที่ท�าให้คนหายใจไม่ออกเช่นนี้ยากจะรับไหว

จริงๆ นางแกล้งนอนจนขนลุกซู่ไปทั้งตัว ในที่สุดก็ทนไม่ไหวจึงลืมตาขึ้น 

"เจ้าคิดจะท�าอะไรกันแน่"

ชายหนุ่มในอาภรณ์สนีลิน่ังลงเฉยีงๆ บนขอบตัง่ของนาง การลมืตา

ของนางท�าให้เขาวางตัวไม่ถูกอยู่บ้าง ก่อนจะเบนสายตาออกไปทันที

ใบหน้าด้านข้างอนัคมคายของชายหนุ่มดูประณีตงดงามเป็นพิเศษ

ภายใต้แสงจากโคมแก้วหลิวหลี ผิวของเขาขาวมาก ริมฝีปากบางแดง

เป็นพิเศษ

บุรุษผู้หนึ่งงดงามถึงขั้นนี้ ช่างไม่ง่ายเลยจริงๆ

เขาพูดด้วยน�า้เสยีงไม่เตม็ใจ "เรายอมรบัว่ามใิช่จะไม่ได้ผลเสียทเีดียว  

เราไม่ได้รังเกียจเจ้าถึงเพียงนั้น"

หลีซูซูนอนหนุนท่อนแขนอ่อนนุ่มของตนเอง หาวพลางมองเขา
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ดวงตานางทอประกายน�า้บางๆ ชัน้หนึง่ เขาเหลอืบมองนางด้วยหางตา  

เอ่ยด้วยน�้าเสียงใจกว้างว่า "เจ้าบอกเรามา เจ้าต้องการสิ่งใดกันแน่"

ถานไถจิ้นเหมือนพ่อค้าตระหนี่ที่ระวังตัวแจผู้หนึ่ง เขามองดูหลีซูซู

อย่างหวาดระแวงและคาดหวัง

ราวกับในมือนางมีสิ่งที่เขาปรารถนามากเป็นพิเศษ แต่ของส่ิงน้ี

สามารถน�าพาหายนะมาสู่เขาอย่างง่ายดาย ทางหนึ่งเขาหวาดกลัว 

กับผลลัพธ์อันเลวร้ายที่หลีซูซูอาจจะน�ามาให้ อีกทางหนึ่งกลับอยาก 

เข้าใกล้นางอย่างมิอาจควบคุม

เขาเฝ้ารอค�าตอบด้วยสีหน้าตึงเครียด

หลีซูซูคิดในใจ ข้าต้องการชีวิตเจ้าน่ะสิ

ทว่านางมิอาจพูดเช่นนี้ได้ บุรุษตรงหน้าเป็นนกหวาดเกาทัณฑ์ที่

ตระหนี่และเห็นแก่ตัวอยู่แล้ว ยามที่นางไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขา เขายัง

คิดถึงภาพเจตนาอันชั่วร้ายของนางได้เป็นร้อยอย่าง ย่ิงมิต้องพูดถึงว่า

หากเขารู้ว่านางมาเพื่อเอาชีวิตสุนัขของเขา!

อย่าเห็นว่าตอนนีบ้รุษุผูน้ี้มองนางด้วยความปรารถนาแล้วจะได้ใจ 

ด้วยสันดานชั่วร้ายในกระดูกมารของเขา หากเขารู้ความจริงอาจจะ 

บีบคอนางจนตายในอึดใจต่อไปเลยก็เป็นได้

ดังนั้นหลีซูซูจึงกะพริบตาปริบๆ เอ่ยว่า "ข้าอยากเป็นฮองเฮา"

สตรใีนโลกมนษุย์ล้วนมคีวามใฝ่ฝันเช่นนีม้ใิช่หรือ รวมถึงเย่ียปิงฉาง

ด้วย

ดงัคาด พอได้ฟังเหตผุลของนางแล้ว สหีน้าของถานไถจิน้เปลีย่นเป็น 

เสียดสีเยาะหยันทันตา "เจ้าอยากเป็นฮองเฮา?"

ท่าทางเหยียดหยันทีม่ากเกินความจ�าเป็นของเขา ประหนึง่มองแมว
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ที่กระโดดเข้าไปจับปลาในกองเพลิง

ไม่ว่าจะเป็นแม่นมทีเ่ลีย้งดเูขามาหรอืว่าจงิหลนัอนั ล้วนเคยเตอืนเขา 

ว่าต�าแหน่งนั้นมีความส�าคัญมากเพียงใด

ส�าหรบัองค์เหนอืหวัผูป้กครองบ้านเมอืง ฮองเฮาถึงขัน้เป็นตัวตัดสนิว่า 

ยุคสมัยนั้นแผ่นดินจะสงบมั่นคงหรือไม่

สั่งสมอ�านาจทางการเมือง ผูกใจราษฎร หรือแม้กระท่ังสาน

สัมพันธไมตรีระหว่างสองแคว้น ฮองเฮาล้วนมีบทบาทส�าคัญเป็นพิเศษ

ถานไถจิ้นนิสัยเย็นชาอ�ามหิต ไม่จ�าเป็นต้องพ่ึงฮองเฮาในการ

ก�าราบขุนนางในราชส�านัก

ทว่าหากเขาปรารถนาจะครอบครองใต้หล้า ฮองเฮาย่อมมอิาจเป็น

ชาวแคว้นซย่าได้แน่นอน แคว้นซย่าสิ้นอ�านาจแล้ว แต่หากมุ่งไปทาง 

ทิศอุดร ย่อมเป็นแคว้นเสินชาที่มีแหล่งน�้าและพืชพรรณอุดมสมบูรณ์ 

ผู้คนเจนจัดวิชาไสยเวท

ยิ่งไปกว่านั้นหากรออีกไม่กี่ปี ส�านักเซียนเปิดกว้าง เขายังสามารถ

หาฮองเฮาที่มีแก่นวิญญาณ อาศัยนางเดินผ่านเข้าส�านักเซียนได้

ถึงอย่างไรเขาก็เคยเห็นโลกที่กว้างใหญ่กว่า ส�าหรับคนอื่นๆ  

ปัวเหร่อฝูเซิงเป็นความรู้สึกท่ียากจะลืมเลือน แต่ส�าหรับถานไถจิ้น เขา 

ได้เห็นพลังอันแข็งแกร่งของมังกรเซียนหมิงเยี่ย

หนึ่งกระบี่ผ่าขุนเขาได้ หนึ่งหัตถ์เก็บจันทราได้

ตราสงบวาร ีพระธาตขุองพระศากยมนีุพุทธเจ้า...ของล�า้ค่าในโลก

มากมายนับไม่ถ้วน พลังอันยิ่งใหญ่ เขาล้วนมีโอกาสที่จะไขว่คว้า

หมิงเย่ียโง่เขลา ทว่าเขาหาได้โง่เขลาไม่ หากมอบพลงัย่ิงใหญ่เช่นนัน้ 

ให้กับเขา เขาไม่มีทางสนใจซังจิ่วหรือเทียนฮวนอะไรน่ันหรอก ความรัก
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บัดซบอะไรกัน ไหนเลยจะเทียบกับพลังอันแข็งแกร่งได้

ทว่ายามน้ีหญิงสาวท่ีนอนอยู่บนต่ังด้วยท่าทางหงดุหงิดกลบัเอ่ยปาก 

ขอต�าแหน่งฮองเฮาจากเขา

หากเขาตอบตกลงกับนาง เขาก็บ้าเต็มทีแล้ว

อดทนกับความยากล�าบากสิบสี่ปีจึงได้ทุกส่ิงทุกอย่างในตอนน้ีมา  

เขาดเูหมอืนคนโง่เง่าถงึเพียงนัน้เลยหรอื ถึงจะแบ่งยศถาบรรดาศกัดิใ์ห้กับ 

สตรีที่เคยดูหมิ่นเขาผู้นี้

นับแต่นี้ไปมิอาจยึดครองดินแดนทางเหนืออย่างง่ายดาย มิอาจ 

ได้มาซึ่งวิชาไสยเวทท่ีว่ากันว่าจะท�าให้คนมีชีวิตเป็นอมตะ ทั้งยังมิอาจ 

เข้าสู่ส�านักเซียน

แต่กลบัได้ใช้ชวีติ...เย่ียงสามภีรรยาทัว่ไปคูห่นึง่กบัหญงิสาวตรงหน้า  

แก่เฒ่า และตายไปอย่างเรียบง่ายธรรมดา?

ย่ิงไปกว่านัน้หญิงสาวท่ีเขาอ่านไม่ออก จบัไม่ได้ไล่ไม่ทันผูน้ียั้งอาจ

แทงเขาได้ทุกเมื่อด้วย

หลซีซููไม่รูว่้าเขาคดิอะไรอยู่ สหีน้าประเดีย๋วดดุนั ประเดีย๋วเหม่อลอย  

ราวกับสิ่งที่นางต้องการมิใช่ต�าแหน่งฮองเฮา หากแต่เป็นชีวิตของเขา

กระนั้น

ผ่านไปพักใหญ่เขาเม้มปากตอบว่า "ไม่ได้ เจ้าเป็นฮองเฮาไม่ได้ แต่

เราสามารถมอบศักดิ์ฐานะอื่นให้กับเจ้า"

หลีซูซูยกขาขึ้น ถีบไปที่ไหล่เขาหนึ่งทีด้วยความโมโห "ไสหัวไปเสีย 

ผีเท่านั้นล่ะที่อยากเป็นอนุของเจ้า"

ถานไถจิน้มไิด้ระวังตวัจงึถูกนางถีบเข้าทีไ่หล่เตม็แรง เขาหนักลบัมา 

อย่างขุ่นเคือง "เยี่ยซีอู้!"
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หลีซูซูเอ่ยตอบ "ตะโกนหาอะไร ข้าได้ยินแล้ว ถ้าเจ้าชอบหาอนุนัก 

พรุ่งนี้ก็ไปปิดราชโองการหาสตรีมาเติมให้เต็มสามวังหกต�าหนักก็ไม่มี

ปัญหา อ้อ ข้าเกือบลืมไป เจ้ามอบต�าแหน่งฟูเหรินให้คนผู้หนึ่งไปแล้ว"

หญิงสาวมองเขาเหมอืนมองสิง่สกปรก "เดาว่าน่ีคงเป็นความชืน่ชอบ 

ของเจ้าสินะ มอบต�าแหน่งฟูเหรินให้กับทุกคน ไสหัวไปเสีย ไม่ตกลง 

ก็อย่ามารบกวนการนอนของข้า"

หน้าเขาเขยีวคล�า้ กัดฟันพูดว่า "เจ้าเป็นเพียงแค่บตุรสาวของขนุนาง

ที่สิ้นอ�านาจแล้วเท่านั้น"

ในเมือ่ยังไม่ยอมไสหัวไป หลซีซูจูงึยกขาขึน้ คราวนีไ้ม่ไว้หน้าย่ิงกว่าเดมิ  

ถีบไปบนหน้าเขาพลางพูดเน้นย�า้ทีละค�าว่า "ถึงอย่างนัน้ก็ยังสงูศักด์ิกว่าเจ้า"

ถานไถจิน้คว้าเท้าเนยีนดจุหยกของหญงิสาวไว้ "เย่ียซอีู ้เจ้าอย่าได้ 

ท�าตัวไม่รู้ดีชั่ว"

นางยกมอืขึน้ท�ามทุรา แผ่นยันต์สเีหลอืงทีน่างวาดไว้ในช่วงหลายวันนี ้

เพื่อใช้รับมือกับปีศาจเสือลอยออกมาจากแขนเสื้อ

เปลวไฟลุกข้ึนกลางอากาศ เผาคอเสื้อถานไถจิ้นจนไหม้เกรียม 

ในพริบตา

หญิงสาวพลิกตัวไปแล้ว ไม่คิดจะสนใจเขาอีก

หลังย่างเข้าฤดูวสันต์ บรรยากาศในวังคึกคักขึ้นทีละน้อย

ถานไถจิน้กลับจากประชมุขนุนาง เห็นข้ารบัใช้หญิงนับไม่ถ้วนก�าลัง

เก็บดอกซิ่ง พวกนางสวมชุดสีแดง หิ้วตะกร้าสีแดง มองปราดเดียวก็รู้ว่า

ต้องมีคนสั่งให้ท�าเช่นนี้แน่

เว่ยสีก้่าวเข้ามาอธิบายทนัใด "ฝ่าบาท เข้าฤดใูบไม้ผลิแล้ว อกีไม่นาน 
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ก็จะถึงวันขอพรของแคว้นโจวเรา วันนัน้จะมกีารอธิษฐานขอพรจากทวยเทพ  

ขอให้องค์เทพคุ้มครองบ้านเมืองเราให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล แผ่นดิน

ผาสกุ ปวงประชาปลอดภัย หลายวันนีเ้จาหวาฟูเหรนิเตรยีมการอยู่ตลอด 

เก็บดอกซิ่งที่งามที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุด ส่งไปยังแท่นพยากรณ์ดารา"

ดอกซิง่ตกลงบนมอืของถานไถจิน้ เขาแค่นเสียงเบาๆ เอ่ยว่า "ขอพร 

จากทวยเทพ?"

เว่ยสี่จับกระแสเสียดสีในค�าพูดเขาไม่ออก ด้านหลังดอกซิ่งสีขาว 

เงาร่างแบบบางงดงามสายหนึ่งเดินออกมา

เมื่อเห็นถานไถจิ้นแล้ว ดวงตานางฉายรอยย้ิมอ่อนโยน "ฝ่าบาท

กลับมาแล้วหรือเพคะ"

เป็นเยี่ยปิงฉางนั่นเอง

ถานไถจิน้พยักหน้า เขาเกบ็แววเสยีดสใีนดวงตา ถามเสียงละมนุว่า  

"ร่างกายของปิงฉางเป็นอย่างไรบ้าง"

เย่ียปิงฉางย่อกายพลางตอบเสยีงแผ่ว "ร่างกายหม่อมฉนัดข้ึีนมาก

แล้ว ฝ่าบาทโปรดอภยัทีห่ม่อมฉนับงัอาจเตรยีมงานพิธีขอพรโดยพลการ 

หม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาทไม่สนพระทัยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ แต่ฝ่าบาทเพ่ิงจะ

เป็นฮ่องเต้ของต้าโจว มิอาจขาดการสนับสนุนจากปวงประชาได้"

ความรูส้กึเช่นน้ี ส�าหรบัถานไถจิน้แล้วช่างเป็นสิง่ทีห่่างหายไปนาน

เหลอืเกิน เพราะนอกจากจงิหลนัอันก็ไม่มใีครท่ีจะช่วยจดัเตรียมส่ิงเหล่านี ้

ให้เขาโดยยึดผลประโยชน์ของเขาเป็นหลัก ถานไถจิ้นพูดตอบ "เราจะ

ต�าหนิเจ้าได้อย่างไร"

เยี่ยปิงฉางเผยรอยยิ้มที่แฝงความขัดเขินอยู่สามส่วน

เดิมนางมีรูปโฉมพริ้มเพราอยู่แล้ว เมื่อยืนอยู่ท่ามกลางดอกซิ่งที่
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บานสะพรัง่ รอยยิม้นีจ้งึยิง่งามกระจ่างและบอบบางน่าทะนถุนอมยิง่นกั 

แม้แต่เว่ยสี่กงกงที่เป็นขันที สีหน้ายังฉายแววชื่นชมจางๆ

เย่ียปิงฉางช้อนตาขึ้น หวังจะได้เห็นความตื่นตะลึงลุ่มหลงจาก 

ดวงเนตรของฮ่องเต้หนุม่ในชดุสนีลิ ไม่คดิว่าสหีน้าเขายังคงอ่อนโยนเจอืย้ิม 

ดุจเดิม ไม่ได้ดูเหินห่างจนเกินไป แต่ก็มิได้มีความเร่าร้อนอยู่เช่นกัน

นางมิได้แสดงออกทางสีหน้า แต่ในใจกลับบังเกิดความฉงนนิดๆ

เพราะเหตุใดกัน

เพราะเหตุใดจึงใช้ไม่ได้ผลกับถานไถจิ้น

ไม่ มิใช่ว่าจะไม่ได้ผลเสียทีเดียว อย่างน้อยทรราชผู้นี้ก็ดีต่อนาง

มากกว่าคนอืน่ๆ เพียงแต่ครัง้นัน้ตอนนางพักอยู่ทีเ่รอืนตากอากาศ ผังอีจ๋อื 

ท่ีฝีปากร้ายกาจนิสัยโอหังยังหลงนางจนหัวปักหัวป�า ใบหน้าแดงซ่าน  

แต่ท่าทีของถานไถจิ้นออกจะเรียบเฉยเกินไป

เย่ียปิงฉางครุ่นคิดอย่างน่ิงสงบ ที่ฟังจากปากผู้อื่นท�าให้นางรู้ว่า 

อีกฝ่ายเย็นชากว่าคนทั่วไปมาก บางทีอารมณ์ของเขาอาจถูกเก็บง�าเป็น

อย่างดีก็เป็นได้

ความรักของเซียวหลิ่นมิใช่อ่อนโยนดุจสายน�้าหรือ

คิดได้เช่นนี้นางก็ไม่ร้อนใจอีก พานางก�านัลในชุดแดงกลุ่มหน่ึง 

จากไป

พอนางจากไป รอยย้ิมในดวงตาถานไถจิ้นก็หายไปไม่เหลือ เขา 

ขยี้ดอกซิ่งในมือจนเละและเดินเหยียบมันไป

เว่ยสีว่ิ่งเหยาะๆ ตามมา ถามถานไถจิน้อย่างประจบประแจงว่าคนืนี ้

จะกินอาหารค�่าที่ใด

ค�าถามน้ีน่าขบคิดทีเดียว ถึงอย่างไรน�้าใจของเจาหวาฟูเหรินก็ 
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ล�า้ค่าย่ิงนกั ไม่ว่าอย่างไรทรราชน้อยก็ต้องปลอบประโลมจติใจของฟูเหรนิ 

สักหน่อย

ถานไถจิ้นยังมิได้ตอบอะไร คิ้วตาพลันเย็นเยียบกะทันหัน

เว่ยสี่เงยหน้ามองไป เห็นหญิงสาวในชุดสีชมพูนั่งยองกับพ้ืน  

ในมือถือชามหยกกับช้อน ก�าลังป้อนน�้าให้บุรุษในชุดเหลืองผู้หนึ่ง

หลีซูซูป้อน บุรุษผู้นั้นก็อ้าปาก

เขามีใบหน้าองอาจ เถรตรงหน่อยๆ เปี ่ยมด้วยความเป็นชาย  

ทั้งยังดูทึ่มทื่อเล็กน้อย

ถานไถจิ้นมองดูอย่างเย็นชา หลีซูซูตระหนักถึงการมาถึงของเขา  

จึงเงยหน้ามองเขาแวบหนึ่ง

บุรุษในชุดเหลืองมองหลีซูซูตาแป๋ว หลีซูซูตักน�้าอีกช้อนป้อนใส ่

ปากเขา เขาก็คลี่ยิ้มเต็มหน้าอย่างดีอกดีใจ

หลีซูซูยังจะป้อนต่อ ทว่าข้อมือกลับถูกคนคว้าไว้กะทันหัน นาง

เหลือบตาขึ้น เห็นใบหน้าที่เย็นเยียบจนน่ากลัว

ทรราชน้อยเอียงศีรษะเอ่ยถามนางเสียงค่อยว่า "เจ้าท�าอะไรอยู่"

หากเขาโมโหยังดเีสยีกว่า ท่าทางเช่นนี ้ชดัเจนว่าโรคก�าเรบิอกีแล้ว

หลีซูซูยิ้มไม่ตอบ

ถานไถจิ้นยิ้มเช่นกัน "เนี่ยนไป๋อวี่"

เนี่ยนไป๋อวี่ปรากฏตัวข้างหลังเขาทันใด

ถานไถจิ้นเอ่ยถามอีกฝ่ายด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "พิธีขอพรต้องใช ้

โคมสวรรค์หลายดวง เราได้ยินมาว่า โคมสวรรค์ท่ีท�าจากหนังมนุษย์

ทนทานและงดงามเป็นที่สุด เราว่าหนังของเขาไม่เลวเลยทีเดียว"

คนที่เขาชี้คือบุรุษในชุดเหลืองที่หมอบอยู่บนพื้น
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เว่ยสี่ฟังออกว่าทรราชน้อยมิได้มีท่าทีล้อเล่น สองขาของเขาพลัน

สั่นพั่บๆ

เนี่ยนไป๋อวี่รับค�าด้วยสีหน้าราบเรียบ "พ่ะย่ะค่ะ"

หลซีซูเูข้ามาขวางหน้าบรุษุในชดุเหลอืง "ช้าก่อน! เจ้าคดิจะท�าอะไร"

ถานไถจิ้นมองนางด้วยสีหน้าไร้อารมณ์

ทั้งสองคนเผชิญหน้ากันอย่างเงียบงันครู่หนึ่ง

หลซีซูมูองถานไถจิน้ จากนัน้มองบรุษุในชดุเหลอืงบนพ้ืนทีท่�าหน้า

งุนงงและหวาดกลัว นางพูดว่า "เจ้าจะฆ่าเขาจริงๆ หรือ"

ถานไถจิ้นไม่ตอบ ทว่าดวงตาด�าเข้มกลับเต็มไปด้วยไอสังหาร  

ไม่รู้พุ่งเป้าไปที่ใครกันแน่

หลีซูซูพูดด้วยน�้าเสียงประหลาด "เขาก็คือปีศาจเสือของเจ้า"

พอค�าพูดน้ีถูกเอ่ยออกมา โทสะเยียบเย็นในดวงตาถานไถจิ้น 

แข็งชะงักทันใด เขาก้มมองบุรุษในชุดเหลืองบนพื้น

บรุษุในชดุเหลอืงย้ิมประจบเขาอย่างขลาดกลวั หากว่ามหีาง เดาว่า 

คงตกใจจนหางหดลีบแล้วเป็นแน่ น่ีเขาก็แค่ขอน�้ายันต์ขจัดปราณขุ่น 

จากนางมาดืม่เท่าน้ันเอง ไฉนถานไถจิน้จงึได้น่ากลวัถึงเพียงน้ี ไม่ง่ายเลย 

กว่าจะกลายร่างในเตาอัคคีแดงได้ เขาก็อยากตั้งใจฝึกบ�าเพ็ญบ้าง 

เหมอืนกันนะ ไฉนทรราชน้อยจะฆ่าเขาอกีแล้ว ทัง้ยังจะถลกหนงัเขาด้วย



19เถิงหลัวเหวยจือ

ปีศาจเสือกลายร่างเป็นคน แต่ยังคงมีนิสัยเย่ียงสัตว์ พอเห็น 

ทรราชน้อยตีหน้าเย็นชา ก็อดประสานมือร้องขอชีวิตมิได้

เน่ียนไป๋อว่ีมองคนผู้นี้อย่างไร้วาจา รู้ว่าเป็น 'คนกันเอง' ย่อม 

ไม่ลากเขาออกไปถลกหนังฆ่าทิ้งอีก

ปีศาจเสือเห็นว่าไม่มีใครเอาชีวิตเขาแล้ว จึงรีบใช้ท้ังมือและเท้า 

เผ่นหนีไป

เขาอาภัพย่ิงนกั สมยัทีติ่ดตามถานไถหมงิหล่างยังเป็นขุนพลพยัคฆ์

ที่น่าเกรงขาม แต่เมื่อมาติดตามถานไถจิ้น กลับไม่หลงเหลือศักดิ์ศรี  

ได้แต่เลียแข้งเลียขาประจบเจ้านาย

หลีซูซูโยนชามกับช้อนทิ้ง เดินจากไปโดยไม่มองถานไถจิ้น

ตัง้แต่นางบอกว่าต้องการต�าแหน่งฮองเฮา อารมณ์ในดวงตาถานไถจิน้ 

ก็เปลี่ยนแปรไปมาตลอด ประเดี๋ยวเหยียดหยันดูแคลน ประเดี๋ยวขัดแย้ง

68
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เย็นชา

โกวอว้ีพูดข้ึนว่า "เขาเป็นพญามาร พญามารชื่นชอบอ�านาจและ

ต�าแหน่งมาแต่ก�าเนิด ท่านยังจ�าพญามารอีกตนท่ีถูกบันทึกอยู่ในต�ารา

บรรพกาลได้หรือไม่ คนผู้นั้นไม่มีแม้กระทั่งภรรยาด้วยซ�้า แม้แต่คนงาม

อนัดบัหนึง่ของพิภพเทพในตอนนัน้ยังถูกเขาทรมานแทบตายทัง้เป็น ดงันัน้ 

ถานไถจิ้นไม่มีทางมอบต�าแหน่งฮองเฮาให้ท่านหรอก"

การแสวงหาอ�านาจเป็นสัญชาตญาณของพญามาร

ถานไถจิ้นเองก็เข้าใจดีว่าหากเขายอมรับว่าตนเองชอบหลีซูซูจริง 

ย่อมต้องหยุดชะงักอยู่กับที่อย่างมิต้องสงสัย

...หากเขาสมรสเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแคว้นเสินชา เช่นน้ันการ 

ช่วงชิงแดนเหนือ ศึกษาวิชาไสยเวทโบราณ ย่อมเป็นเรื่องช้าเร็วเท่านั้น

...หากสองสามปีน้ีเขาให้นักพรตเฒ่าหาต้นกล้าที่มีแก่นวิญญาณ 

แต่งนางเป็นภรรยาเสีย วันหน้าเมื่อส�านักเซียนเปิดประตู บางทีเขาอาจ

ได้เรียนรู้วิถีเซียน

เน่ืองจากเขาไม่รูว่้าตนเองเป็นใคร จวบจนบดันีถ้านไถจิน้ยังคงคดิว่า 

ตนเองเป็นตัวประกันอ่อนแออายุสั้นที่มิอาจฝึกยุทธ์ได้

แล้วหลีซูซูเล่า สามารถมอบสิ่งใดให้เขาได้บ้าง

เวลาน้ีโกวอว้ีเข้าใจความคิดของถานไถจิ้นเป็นอย่างดี หากเลือก

หลีซูซูจริง ส�าหรับเขาแล้วก็คือการเด็ดปีกตนเอง

หลีซูซูเอ่ย "ข้ารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ให้"

"เจ้านายน้อย ท่านรู้?"

"ใช่ ข้าเองก็ไม่ได้อยากได้ต�าแหน่งฮองเฮาอะไรนั่น" หลีซูซูว่า  

"ข้าจงใจพูดเช่นน้ีมีข้อดีสองอย่าง ถานไถจิ้นเอาแต่คิดว่าทุกคนในโลก 
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อยากจะท�าร้ายเขา ข้าบอกว่าต้องการต�าแหน่งฮองเฮา กลับเป็นการ 

ท�าให้เขาสบายใจ ขอเพียงจิตใจเขาหวั่นไหวสักเล็กน้อย พวกเราก็บรรลุ

เป้าหมายแล้ว อีกอย่างคือข้าอยากดูว่าเยี่ยปิงฉางคิดจะท�าสิ่งใดกันแน่"

พ่ีสาวคนโตของเจ้าของร่างเดิมผูน้ีล้กึลบัเกินไป แม้แต่พญามารหนุม่ 

ยังทะนุถนอมนางยิ่งนัก นางต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่ๆ

หลายวันต่อมาถานไถจิน้ยังคงอารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน หลซีซูู

จึงมิได้สนใจเขาอีก

กลับเป็นปีศาจเสือที่หลังจากกลายร่างเป็นมนุษย์แล้วหายตัวไป

อยู่มาวนัหนึง่เน่ียนมูห่นิงมองหลซีซูดู้วยสายตาประหลาดและเอ่ยว่า  

"ปีศาจเสือถูกฝ่าบาทโยนเข้าไปในธงกลืนวิญญาณแล้ว"

ฝ่าบาทบอกว่าให้ปีศาจเสือฝึกวิชากับนักพรตเฒ่า ตอนน้ีเจ้าเสือ

ร้องไห้ฟูมฟายอยู่ในธงกลืนวิญญาณทุกวัน

หลีซูซูรู้สึกเห็นใจมันมากทีเดียว

ต้นเดือนสี่ ราษฎรในแคว้นโจวฉลองเทศกาลบุปผา*

ในวังก็มีงานเลี้ยงเช่นกัน มีการแขวนโคมผูกสายรุ้งทั่วทุกแห่งหน 

ต้าโจวที่ชื่นชอบความฟุ้งเฟ้อและเสียงสังคีต เมื่อถึงเทศกาลบุปผา 

บรรยากาศก็คึกคักชื่นมื่นยิ่งนัก

ประเพณีของแคว้นโจวเดิมทีเปิดกว้างอยู่แล้ว วันน้ีจึงเป็นวันท่ี 

หนุ่มสาวให้สัญญารักกันด้วย ย้อนกลับไปพันปีก่อน บุรุษจะร้องเพลงให้

สตรีฟัง สองคนเพียงสบตากัน ก็สามารถกลิ้งไปในทุ่งหญ้าด้วยกันแล้ว

* เทศกาลบุปผา อยู่ในช่วงเดือนสองตามปฏิทินจันทรคติจีน เปรียบเหมือนเทศกาลวันเกิดของหมู่มวลบุปผา
ของจนี ชาวบ้านมกัจบักลุม่กันไปชมทวิทศัน์หรอืดอกไม้บรเิวณชานเมอืง มกีารบชูาเทพบปุผาและตัดกระดาษ
หลากสีไปแขวนห้อยบนต้นไม้
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โกวอวีวิ้จารณ์เหมอืนผูค้งแก่เรยีน "แคว้นโจวช่างไม่มจีารีตธรรมเนียม  

ท�าตัวเสื่อมเสียจริงๆ"

ยามโพล้เพล้ หลีซูซูได้ยินนางก�านัลหลายคนพูดคุยหัวเราะกัน 

ดังเจี๊ยวจ๊าว...

"ได้ยินว่าฟูเหรินท�าหยกวารีด้วยตนเอง พอหยกวารีแยกออก  

สองชิ้นแทบจะเหมือนกันทุกประการ"

"ฝ่าบาทได้รับแล้วจะต้องดีพระทัยมากแน่ๆ"

หยกวารเีป็นหินหยกพิเศษชนดิหน่ึงของแคว้นโจว ต้องผ่านการหลอม 

เหมือนเครื่องเคลือบดินเผา เลี้ยงหยกอย่างพิถีพิถันแล้ววางลงในน�้า  

หยกจะแยกออกจากกันเป็นสองชิ้น

ย่ิงประณีต หยกสองชิน้ก็จะย่ิงมคีวามสมมาตร หยกวารท่ีีเลีย้งออกมา 

สีสันยิ่งงดงาม ยิ่งแสดงถึงความตั้งอกตั้งใจ

โกวอว้ีออกอบุายให้หลซีซู ู"ท่านลองท�าหยกวารใีห้ถานไถจิน้สกัชิน้

ดีหรือไม่"

เห็นเย่ียปิงฉางอ่อนโยนดุจสายน�้า มีความเป็นศรีภรรยาและ 

มารดาผู้อารีเต็มสิบส่วน แต่เจ้านายน้อยของมันจิตใจกลับนิ่งดุจน�้าตาย 

สงบประหนึ่งก�าลังบ�าเพ็ญเพียรก็มิปาน โกวอวี้จึงลอบร้อนใจอยู่บ้าง

หลังจากจี้เจ๋อแตกดับไป ผนึกของเหวร้างก็เหลือเวลาอีกปีกว่า

เท่านั้นก่อนจะพังทลาย

เวลาหน่ึงปีส�าหรับชีวิตของเซียน แค่ชั่วกะพริบตาเท่านั้น ทว่า 

หยาดน�้าตาดับวิญญาณกลับยังคงเห็นเพียงรูปร่างของตะปู

หัวใจของพญามารหนุ่มนั้นเย็นเยือก รอยย้ิม ความโกรธและ 

ความโมโหของเขา ส่วนใหญ่ล้วนเป็นการเลียนแบบอารมณ์ของผู้อื่น
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โกวอวี้กังวลว่าภารกิจจะล้มเหลว

หลีซูซูส่ายหน้า "การท�าดีกับเขาอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ เจ้าดู 

จิงหลันอันสิ"

"เช่นนั้นต้องท�าอย่างไร"

หลีซูซูย้ิมตอบ "พวกเราลองหนีกันดีกว่า โกวอว้ี พวกเราไม่ได ้

เหาะเหินนานเพียงใดแล้ว"

ตอนแรกโกวอว้ียังไม่เข้าใจความหมายของหลีซูซู จนกระท่ังเห็น

นางหยิบว่าวกระดาษตัวใหญ่ออกมา มันจึงรู้ว่าหลีซูซูคิดจะท�าสิ่งใด

ดวงจันทร์ในฤดูวสันต์ประหนึ่งดาบที่ทอประกายเจิดจ้า หลีซูซู 

แบกว่าวกระดาษปีนขึ้นไปบนหอพยากรณ์ดารา เกาะอยู่บนน้ันและ 

เหินบินออกไป

ใต้ฝ่าเท้านางเป็นโลกมนุษย์ โคมไฟนับไม่ถ้วนส่องแสง แคว้นโจว

เจรญิรุง่เรอืง บรรยากาศรืน่เรงิแผ่อยู่ทัว่ทุกแห่งหน สายลมพัดชายกระโปรง 

นาง นางอาศัยยันต์วายุโบยบินออกจากประตูวัง

บินออกไปไกลนางจงึเห็นเนีย่นมูห่นิงท�าหน้าต่ืนตระหนก ยืนอยู่กับท่ี

อย่างท�าอะไรไม่ถูก อกีฝ่ายไม่กล้าท�าร้ายหลซีซูจูรงิๆ จงึว่ิงไปยังสถานที ่

จัดงานเลี้ยงในวัง

หลีซูซูเท้าคางมองความงดงามในโลกมนุษย์ โลกอันกว้างใหญ่น้ี 

ให้ความรู้สึกอบอุ่นกว่าบรรพตเซียนมากนัก

หลีซูซูเลือกร่อนลงบนถนนเส้นที่คึกคักจอแจที่สุด นางซื้อหน้ากาก

มาหนึ่งอัน สวมลงบนหน้าตนเอง "เจ้าว่าเมื่อใดเขาจึงจะไล่ตามออกมา

อย่างฉุนเฉียว"

หญิงสาวเอามือไพล่หลัง เร้นกายเข้าไปในฝูงชน
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งานเลีย้งในวังยังไม่จบ เวลาน้ันเย่ียปิงฉางเพ่ิงจะผกูหยกวารีอกีชิน้

ให้ถานไถจิ้น

"ขอให้ฝ่าบาทสขุสมหวังไร้เทยีบเทียม ปลอดภัยราบรืน่เพคะ" นางย้ิม 

อย่างเขินอายเล็กน้อย ดูงดงามยิ่งกว่าบุปผา

ถานไถจิ้นเงียบไป มุมปากยกขึ้น เผยรอยยิ้มอ่อนโยน

เย่ียปิงฉางมองเขา เห็นเงาของเซียวหลิ่นจากสีหน้าเขาหลายส่วน 

นางนึกอยากขมวดคิ้วเล็กน้อย

เสียงเครื่องสายและเครื่องเป่าดังต่อเนื่อง เหล่านางร�าร่ายร�าอย่าง

พลิ้วไหว แขนเสื้อน�้าโบกไปมา ประหนึ่งอยู่ในห้วงฝันอันงดงาม

ชัว่เวลาต่อมาเนีย่นมูห่นิงในชดุเข้ารปูวิง่เข้ามาอย่างเร่งร้อน กระซบิ

บางอย่างข้างหูถานไถจิ้น

เย่ียปิงฉางเหน็กับตาว่าหน้ากากของความอ่อนโยนบนหน้าถานไถจิน้ 

หายวับไป เปลี่ยนเป็นเยียบเย็นน่ากลัวในพริบตา แววตาเขาค่อยๆ  

มืดทะมึน จังหวะหายใจท�าให้แผงอกสะท้อนข้ึนลงอย่างไม่สม�่าเสมอ  

เขาใช้แววตาที่เปี่ยมด้วยความชั่วร้ายชิงชังมองทุกคนที่อยู่ภายในงาน

เหล่าขุนนางเบื้องล่างดื่มสุราสังสรรค์ ไม่ตระหนักแม้แต่น้อย

ฮ่องเต้ในชดุสนิีลลกุพรวด ทกุคนต่างมองมา สหีน้าอมึครมึของเขา

เจอืรอยย้ิมเย็นเยียบดุจสายน�า้ "เรามธุีระ ต้องขอตัวก่อน ทุกท่านหากไม่มี

อะไรแล้วก็แยกย้ายเถอะ"

ทุกคนหวาดเกรงเขามากกว่าเคารพ โดยเฉพาะขุนนางท่ีกลืน 

เนื้อถานไถหมิงหล่างเข้าไปก่อนหน้านี้ ต่างรีบคารวะและขอตัวทันที

คันธนูสีนิลถูกย่ืนใส่มือฮ่องเต้ เขาคล้ายก�าลังจะออกไปล่าเหย่ือ 

ที่ไม่เชื่อฟัง เดินออกไปข้างนอกด้วยฝีเท้าเร่งร้อน
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เยี่ยปิงฉางอยู่ใกล้เขามาก นางย่อมได้ยินสิ่งที่เนี่ยนมู่หนิงพูด

เย่ียปิงฉางมองแผ่นหลงัของเขา รูด้ว่ีาธนูคนันัน้ไม่มทีางยิงลกูออกไป 

จริงๆ เขาแค่อยากขู่หญิงสาวที่ไม่เชื่อฟังผู้นั้นเท่านั้นเอง

ถานไถจิ้นเดินออกไปหลายก้าว ก่อนจะหันกลับมากะทันหัน

น�้าตาของเยี่ยปิงฉางไหลอาบแก้ม หลั่งน�้าตาพลางมองเขา

ถานไถจิ้นเงียบงันเนิ่นนาน เผยรอยย้ิมท่ีแข็งทื่อเล็กน้อยออกมา 

"เราลืมมอบของขวัญคืนให้เจ้า เนี่ยนไป๋อว่ี พาฟูเหรินไปท่ีคลังสมบัติ 

ถูกใจสิ่งใดก็น�าไปมอบให้ฟูเหริน"

เยี่ยปิงฉางมองเขาด้วยแววตาอ้อนวอน

เขาหันกายก้าวยาวๆ จากไป

เสี่ยวฮุ่ยพูดอย่างเป็นกังวล "ฟูเหริน..."

เย่ียปิงฉางเชด็น�า้ตาบนใบหน้าจนแห้ง พึมพ�าเบาๆ ด้วยน�า้เสียงสุขุม  

"ยังคงไม่ส�าเร็จ"

เน่ียนมู ่หนิงกับองครักษ์เย่ียอิ่งติดตามฮ่องเต้ในอาภรณ์สีนิล 

ออกจากวัง หญิงสาวบนท้องถนนส่วนใหญ่ล้วนสวมหน้ากาก

ผูค้นสญัจรไปมา เสยีงหวัเราะเบกิบานดงัไปทัว่ การตามหาหญิงสาว 

ผู้หนึ่ง ใช่เรื่องง่ายดายเสียที่ใด

เนีย่นมู่หนงิพูด "ฝ่าบาท คณุหนูสามไม่มทีางจากไป ท่านย่าของนาง 

ยังอยู่ในมือของพวกเรา"

ถานไถจิ้นเอ่ยด้วยน�้าเสียงอันตราย ไม่รับฟังอะไรทั้งน้ัน "เราว่า 

อยู่แล้วเชียว นางจะต้องหนีไปแน่ๆ เราควรจะตีขานางให้หัก"

มนุษย์ล้วนเห็นแก่ตัว เหมือนเช่นมารดาเขา การด�ารงอยู่ของนาง

เป็นอุปสรรคต่อการถือก�าเนิดของเขา เขาจึงเลือกที่จะสังหารนางโดย 
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ไม่ลังเล เช่นนี้มีความเป็นไปได้มากทีเดียวที่หลีซูซูจะทอดทิ้งท่านย่าชรา

ไร้ประโยชน์ของนางผู้นั้น!

เนี่ยนมู่หนิงมองถานไถจิ้นกระชากแขนของสตรีในชุดม่วงผู้หนึ่ง 

ก่อนจะดึงหน้ากากของนางออก เมื่อพบว่ามิใช่คนที่ต้องการตามหา  

เขาก็สะบัดคนออกทันที

เขาเหมือนคนท่ีถูกทรยศ เสียใจและโกรธแค้นถึงขีดสุด โมโห 

จนตาแดงก�่า

"นางผิดค�าสัญญา รอไว้เจอตัวนางแล้ว เราจะจับนางกับยายเฒ่า

ผู้นั้นโยนลงบ่องูด้วยกัน!"

เนี่ยนมู่หนิงไม่กล้าเอ่ยอะไร อาจเพราะคิดไปเอง นางจับกระแส

ความน้อยใจและท�าอะไรไม่ถูกได้จากความกรุ่นโกรธครั้งนี้ของฝ่าบาท

คุณหนูสามสกุลเย่ียฝีมือร้ายกาจ หากนางหนีไปจริง ใต้หล้าน้ี 

น้อยคนที่จะตามหานางพบ

พวกเขาเดินหาอยู่นาน ท่าทางดุดันขององครักษ์เย่ียอิ่งท�าให้ผู้คน

พากันถอยหลบ

ถานไถจิ้นพลันชะงักเท้า

เวลาน้ันเขายืนอยู่บนสะพานไร้โทมนัส ใต้สะพานมีคู่รักหลายคู่ 

ดวงตาที่เต็มไปด้วยแววอึมครึมจ้องมองหนุ่มสาวคู่แล้วคู่เล่า มุมปาก 

พลันเผยรอยยิ้มเย็นชา

เนี่ยนมู่หนิงเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีในใจ

ฝ่าบาทพาดลกูธนูไปบนสายแล้ว เขาเลง็ไปยังกลุม่คน ลกูธนูยิงถูก

หัวเข่าของชายผู้หนึ่ง หญิงสาวที่มากับชายหนุ่มหวีดร้องเสียงแหลม

บรรยากาศรื่นเริงเปลี่ยนเป็นโกลาหลทันตา เนี่ยนมู่หนิงเอ่ยอย่าง



27เถิงหลัวเหวยจือ

ลนลาน "ฝ่าบาท พวกเขาเป็นราษฎรของท่านนะ"

ต้นฤดูวสันต์อากาศหนาวเย็น ท่ามกลางสายลมราตรี ชายหนุ่ม

หัวเราะเสียงทุ้ม "อ้อ ใครสนใจเล่า"

เขาพาดลูกธนูอีกครั้ง เริ่มเข่นฆ่าคน

เนี่ยนมู่หนิงใบหน้าซีดเผือด นางไม่เหมือนน้องชายเนี่ยนไป๋อว่ี  

นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีนางเหน็ความโหดเหีย้มอ�ามหติของถานไถจิน้ ราษฎรทีอ่ยู่ 

ใต้ฝ่าเท้าไม่ต่างจากสุกรและแพะในสายตาเขา ดวงตาเขาเจือไอโลหิต 

ถึงขั้นมีรอยยิ้มประปรายด้วยซ�้า

หวัสมองของนางว่างเปล่าขาวโพลน สดุท้ายหยิบหน้ากากผสีขีาวด�า 

ที่มีเขี้ยวออกมาสวมให้ถานไถจิ้น 

มิอาจท�าให้ราษฎร...หมดใจ

มือเท้าของนางเย็นเฉียบ

ขณะท่ีสถานการณ์อยู่เหนอืการควบคมุโดยสิน้เชงิ คนผูห้นึง่ท่ีสวม

ชุดกระโปรงสีฟ้าน�้าทะเลเตะคันธนูในมือถานไถจิ้นออก

ผู้มามีเรือนผมสีด�าดุจน�้าตก รับคันธนูที่ร่วงหล่น และเล็งไปที ่

ถานไถจิ้นอย่างเย็นชา

เนี่ยนมู่หนิงรีบปัดมือของผู้มาออกและคุ้มกันฝ่าบาท

ถานไถจิ้นโยนหน้ากากของตนเองทิ้ง เอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ  

"เจ้ากลับมาแล้วหรือ"

เขาย่ืนมือออกไป ถอดหน้ากากเงินลายผเีสือ้ของหญิงสาวตรงหน้า

บุปผาในโลกมนุษย์ผลิบานไปท่ัว ภายใต้หน้ากาก ดวงเนตรของ

หญิงสาวที่เย็นชาเล็กน้อยดูคล้ายใบมีดในราตรี จ้องมองเขาด้วย 

ความขุ่นเคืองหลายส่วน



28 จันทราอัสดง 3 

ถานไถจิ้นมองนางด้วยสายตาเย็นเยียบ

ในใจของเน่ียนมู่หนิงอดคิดถึงการลงทัณฑ์ในบ่องูที่ฝ่าบาทพูด 

ก่อนหน้านี้มิได้

ความโกลาหลในฝูงชนยังไม่ยุติ เสียงหวีดร้องแหลมดังขึ้นนับครั้ง

ไม่ถ้วน

ชายหนุ่มในชดุสนิีลกอดหญงิสาวตรงหน้ากะทนัหนั เขากอดแน่นมาก  

เหมือนจะบดกระดูกนางให้แหลกลาญแล้วน�าเถ้าธุลีไปโปรยทิ้ง

ทว่าหากต้องการให้นางตายจริง ย่อมไม่มีทางมอบอ้อมกอดให้

แน่นอน

นัยน์ตาด�าเข้มของเขาจ้องโคมบุปผาดวงแล้วดวงเล่าท่ีลอยอยู่ใน

คูเมืองพลางเอ่ยค�าพูดข้างหูหลีซูซูค�าหนึ่ง

หลีซูซูตะลึงงัน "อะไรนะ"

เสียงหวีดร้องกลบเสียงทุ้มต�่าของชายหนุ่ม นางรู้สึกเพียงเรี่ยวแรง

ที่เอวคล้ายจะขยี้นางให้แหลกเหลว

เขาเม้มปาก ไม่พูดซ�้าอีกครั้ง มองดูสายน�้าที่ไหลอยู่เบื้องล่าง 

ด้วยสีหน้าบึ้งตึงเย็นชา

โกวอว้ีกระซบิเสยีงค่อย "เขาบอกว่าให้เจ้าเป็นฮองเฮา ถ้ายงัหนอีกี 

เราจะฆ่าเจ้าจริงๆ"

หลีซูซูนิ่งงันครู่หนึ่ง ก่อนจะผลิยิ้มออกมา

ตะปูสีทองสามดอกหมุนวนอยู่ในหยาดน�้าตา โกวอวี้ดีอกดีใจ  

"ตะปูดับวิญญาณปรากฏออกมาสามดอกแล้ว"

ยังเหลืออีกหกดอก
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ถานไถจิน้ไม่สบอารมณ์อยู่ตลอดเวลา เขาหลบุตาเล่นหน้ากากเงนิ

ลายผเีสือ้ของหลซีซู ูสหีน้าน่ากลวัราวกับนางไปฆ่าคนในบ้านเขาทัง้ตระกูล 

กระนั้น

หายากที่หลีซูซูจะไม่รู้สึกต่อต้านเขาถึงเพียงนั้น

นางจงใจพูดขึน้ว่า "ชดุหงส์ข้าจะเอาสนี�า้เงนิ ปักลายเฟ่ิงหวง* สีแดง"

เขาตีหน้าเย็นชา ไม่เอ่ยอะไร

หลซีซูไูม่ได้อยากเป็นฮองเฮา แต่เหน็เขาท�าหน้าซงักะตาย เหมอืนผ ี

ทีม่าทวงหนี ้ราวกับท้องฟ้าจะถล่มลงมาเช่นนีแ้ล้ว นางรู้สกึเบกิบานใจย่ิง 

นางพยายามควบคุมสีหน้าตนเองให้ดี เลียนแบบความเย็นชาอึมครึม 

บนใบหน้าเขา

"เจ้าอยากหัวเราะก็หัวเราะออกมาเถอะ" เขาเอ่ยเสียงขรึม

ค�าพูดน้ีก่อนหน้านี้เขาก็เคยพูด ตอนนั้นเขาตาบอดไปข้างหน่ึง  

และเป็นหลีซูซูที่ไปพบตัวเขา

ทว่าวันน้ีหลีซูซูไม่เกรงใจแล้ว นางซุกหน้ากับวงแขน ปล่อยเสียง

หัวเราะดังลั่นออกมา

เขาเม้มปาก ก�าหน้ากากเงินลายผีเสื้อแน่น

ผ่านไปครูใ่หญ่ เหน็นางยังหวัเราะไม่เลกิ ถานไถจิน้ก็หมดความอดทน  

ยกมือขึ้นบีบคางนาง "พอที รู้จักพอประมาณบ้าง เราให้เจ้าเป็นฮองเฮา 

มิได้หมายความว่าเราจะทนเจ้าได้!"

หญิงสาวกะพริบดวงตาชุ่มชื้นคู่นั้นพลางยิ้มพูด "อ้อ"

เขาจ้องนางอยู่นาน ก่อนจะกัดฟันเอ่ยว่า "หากเจ้าหลอกเราอีก..."

ดวงตาของถานไถจิ้นเจือแววเย็นเยียบ เหมือนเปลวเพลิงสีด�า 

* เฟิ่งหวงเป็นราชาแห่งนกในต�านานเทพนิยายจีน มักถูกบรรยายว่ามีขนห้าสี รูปร่างคล้ายไก่ฟ้าผสมนกยูง 
เฟิ่งมักเป็นค�าเรียกสัตว์เพศผู้ ส่วนหวงเป็นค�าเรียกสัตว์เพศเมีย
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สองกอง หลซีซูเูหน็แล้วกร็ูว่้าครัง้นีถ้านไถจิน้มไิด้ล้อเล่นกับนาง ถลกหนัง 

เราะกระดูก เขาล้วนสามารถท�าได้ทั้งสิ้น

หากนางทรยศเขาจรงิๆ หรอืหนีไปอกีครัง้ เขาจะต้องเกลยีดนางไป

จนตายแน่

หลซีซูมูองนัยน์ตาด�าสนิทของชายหนุม่ ความเย็นเยือกขุมหนึง่ผุดข้ึน 

ที่สันหลัง

เพราะนางรบัรูว่้าหยาดน�า้ตาดับวิญญาณท่ีกลายเป็นตะปศูกัดิส์ทิธ์ิ

ยามนี้มีสามดอกแล้ว จิตใจจึงสงบลงอย่างมาก

ร้อยปีให้หลงั บคุคลตรงหน้าก็เป็นเพียงทรายเหลอืงกองหนึง่เท่าน้ัน
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ผ่านพ้นเทศกาลบปุผาไป ข่าวเรือ่งทีฝ่่าบาทจะเตรยีมงานเถลงิราชย์

ก็แพร่ไปทั่วแคว้นโจว

แคว้นโจวมีคนส่วนหนึ่งไม่ยอมรับเขา

ครั้งน้ันตอนถานไถหมิงหล่างข้ึนครองราชย์ เขาได้รับราชโองการ

สละบัลลังก์อย่างถูกต้อง ทว่าถานไถจิ้นฆ่าพ่ีชายชิงบัลลังก์ไม่พอ  

ยังไม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮ่องเต้ที่มีคุณธรรมในหมู่ราษฎรด้วยซ�้า

เขาชอบท�าสงคราม รักการเข่นฆ่าสังหาร ก่อนหน้านี้เพ่ือตามหา

องค์ชายแปด ทหารค้นหาไปทีละบ้าน ท�าเอาราษฎรก่นด่าประณามไปท่ัว

แต่ก็มีคนจ�านวนไม่น้อยเช่นกันที่สนับสนุนเขา

ถึงอย่างไรก็เป็นเพราะถานไถจิ้น แคว้นซย่าจึงกลายเป็นแคว้น 

ภายใต้อาณัติของแคว้นโจว ต้าโจวได้ลบล้างความอัปยศก่อนหน้าน้ี  

หลุดพ้นจากการถูกกดขี่

69
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ที่ผ่านมาถานไถจิ้นยังไม่จัดพิธีเถลิงราชย์สักที คิดไม่ถึงว่าเขา 

จะตัดสินใจจัดงานนี้อย่างปุบปับ

หลังจากขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ รัชสมัยเปล่ียน นโยบาย 

หลายอย่างก็ต้องเปลีย่น สิง่น้ีหมายความว่าในอกีหลายปีข้างหน้าถานไถจิน้ 

คงเลือกที่จะบริหารการเมืองภายในให้มั่นคง ไม่ก่อศึกสงครามไปทั่วอีก

ข้างนอกไม่รู้เรื่อง ในวังกลับมีข่าวลืออย่างหนึ่งแพร่ออกมา...

ในวันงานพิธี ฝ่าบาทจะแต่งตั้งฮองเฮาด้วยเช่นกัน

จนกระทัง่แพรต่วนมากมายเหลอืคณาถูกส่งมายงัต�าหนักเฉงิเฉยีน 

ทุกคนจึงตระหนักว่าข่าวลือมิใช่เพียงข่าวลือ...แต่เป็นเรื่องจริง

ทรราชน้อยจะแต่งตั้งฮองเฮาจริงๆ

ฮองเฮาคนใหม่ของพวกเขา หญิงสาวทีส่วมอาภรณ์สม่ีวงในตอนนี้ 

ก�าลังปักผ้าคลุมศีรษะอยู่ในวังเฝ่ยชุ่ย

หลังจากกลับเข้ามาในวัง หลีซูซูก็ย้ายออกจากต�าหนักเฉิงเฉียน 

ถานไถจิ้นยังคงให้เนี่ยนมู่หนิงจับตาดูนางไว้ แต่กลับไม่ได้บังคับให้นาง

อยู่ในต�าหนักเฉิงเฉียนอีก

เหล่าช่างปักชี้แนะด้วยท่าทีนอบน้อมและอดทน "แม่นาง รูปแบบ

การปักมิใช่เช่นนี้ ท่านปักเข็มลงไปเช่นนี้ อีกด้านของผ้าคลุมศีรษะ 

ย่อมไม่น่ามอง"

หลีซูซูไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลยจริงๆ นางพูด "ข้าท�าไม่เป็น พวกเจ้า

ช่วยปักให้ข้าไม่ได้หรือ"

เหล่าช่างปักปิดปากหัวร่อ เห็นหลีซูซูท�าหน้างุนงง จึงมีคนพูดว่า 

"แม่นางล้อเล่นแล้ว ธรรมเนียมต้าโจว สตรีท่ีออกเรือนต้องปักผ้าคลุม

ศีรษะด้วยตนเอง ผ้าคลุมศีรษะที่ใส่ความต้ังใจของเจ้าสาวลงไปด้วย  
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จึงจะคุ้มครองให้สองคนครองรักกันตราบชั่วนิรันดร์"

อีกคนเสรมิว่า "อกีอย่าง ฝ่าบาททรงก�าชบัไว้แล้วว่าแม่นางต้องปัก

ให้เสร็จด้วยตนเอง"

ชุดหงส์ไม่ต้องให้หลีซูซูลงมือเอง อีกสองเดือนจึงจะถึงวันงาน  

ในสถานการณ์ปกติการปักผ้าคลุมศีรษะย่อมทันแน่นอน

หลีซูซูละเหี่ยใจย่ิงนัก นางหยิบเข็มเงินข้ึนมา เรียนรู้วิธีปักผ้ากับ 

ช่างปักต่อ

โกวอวี้ปลอบโยน "อดทนหน่อย"

เขาแค่อยากให้ท่านปักผ้าคลุมศีรษะเท่าน้ัน ท่านกลับต้องการ 

ชีวิตเขา

ดงัน้ันตอนกลางวันหลซีซูจูงึเรยีนการเย็บปักจากเหล่าช่างปัก ครัน้ถึง 

ยามโพล้เพล้ก็ออกไปเดินเล่น

คงเพราะถานไถจิน้อารมณ์ดทีเีดยีว ปีศาจเสือจงึถูกปล่อยตวัออกมา  

แต่มันถูกสั่งห้ามมิให้กลายร่างในวัง

หลีซูซูได้พบเจอมันเป็นบางครั้ง มันนอนรับแสงแดดอยู่ใต้ต้นไม้ 

ในร่างเสือ ทว่านางยังไม่ทันเดินเข้าไป มันก็เผ่นแน่บไปเสียแล้ว

เดิมทีหลีซูซูคิดว่าข่าวเรื่องการแต่งตั้งฮองเฮาแพร่ออกไปแล้ว  

พี่ใหญ่ผู้ลึกล�้ายากคาดเดาของนางจะมีการเคลื่อนไหว

กระนั้นพวกนางเพียงพบกันโดยบังเอิญในวังหนหนึ่ง เย่ียปิงฉาง 

ย้ิมน้อยๆ ให้หลซีซู ูท่าทางเรยีบเฉยและอ่อนโยนมาก หว่างค้ิวของเย่ียปิงฉาง 

มีแววล�าบากใจจางๆ แต่กลับมิได้แสดงออกมามากนัก ดูไปแล้วกลับให้

ความรู้สึกเศร้าสลด ชวนให้คนเห็นใจเสียมากกว่า

พอรับรู ้ว่าหลีซูซูขมวดคิ้วมองเงาหลังของนาง โกวอวี้รีบพูดว่า  
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"เจ้านายน้อย ท่านจะเห็นใจนางไม่ได้นะ โกวอวี้มักรู้สึกว่าเยี่ยปิงฉางผู้นี้

น่ากลัวมากอยู่เสมอ"

"ข้ารู้" หลีซูซูกล่าว "ข้ามิได้เห็นใจนาง"

นางเพียงแต่รูส้กึว่าเย่ียปิงฉางถึงขัน้ควบคุมห่วงเงนิให้ท�าร้ายตนเอง  

ย่อมไม่มทีางนิง่เฉยกับเรือ่งนีแ้น่นอน จวบจนบดันีเ้ย่ียปิงฉางยังไม่ลงมอื

ท�าอะไร ช่างท�าให้คนคาดเดาไม่ถูกจริงๆ

หลีซูซูกลับมาที่วังเฝ่ยชุ่ย ก็พบว่าถานไถจิ้นอยู่ที่นี่

หลายวันมานี้เขามิได้อยู่ว่างไปกว่าตน ทั้งปรับแก้อัตราภาษีอากร 

เตรียมงานเถลิงราชย์ อีกทางหน่ึงยังคงตามหาตัวองค์ชายแปดท่ีผลุบๆ 

โผล่ๆ ด้วย

บางครั้งดึกแล้ว แต่แสงไฟในต�าหนักเฉิงเฉียนของเขายังคงสว่าง

ยามนี้เขาถืออะไรบางอย่างในมือ หลีซูซูเดินเข้าไปดู พบว่าเป็น 

ผ้าคลุมศีรษะที่นางเป็นคนปัก

เน่ืองจากหลีซูซูเป็นมือใหม่ ลายเฟิ่งหวงท่ีปักอยู่บนน้ันจนกระท่ัง

บัดนี้ยังคงเก็บด้ายไม่เรียบร้อย เส้นไหมสีทองบนผ้าคลุมศีรษะสีแดงสด 

มองแวบแรกช่างอนาถตาจนทนดูแทบไม่ไหว

ถานไถจิ้นมองหลีซูซูอย่างไม่พอใจ

ต่อให้เขาไม่พูด หลีซูซูก็อ่านความรู้สึกของเขาออก... เจ้ามีปัญญา

ปักได้แค่นี้น่ะหรือ

หลีซูซูมองเขาอย่างไร้เดียงสาพลางเอ่ยว่า "งานแต่ละอย่างล้วนมี

ทักษะเฉพาะ ข้าท�าไม่เป็นจริงๆ น่ีนา แต่พวกช่างปักกลับบอกว่าคนที่

แต่งงานต้องเป็นคนปักผ้าคลุมศีรษะ จึงจะได้รับค�าอวยพร หากเจ้าทนดู

ไม่ได้จริงๆ ก็ให้ช่างปักเป็นคนปักแล้วกัน ถึงอย่างไรก็ไม่มีใครรู้หรอก"
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ถานไถจิ้นพูดถากถาง "หน้าอย่างเจ้ายังคิดจะเป็นฮองเฮา"

เขาหันกลับไป พบว่าหลีซูซูไม่อยู่ที่เดิมแล้ว

หญิงสาวใช้แขนสองข้างหนุนศีรษะ เอนกายลงบนเตียงท่ีปักลาย

ดอกตู้เจวียน* สีเงินอย่างสบายอารมณ์ ใกล้เข้าฤดูคิมหันต์ คิมหันต ์

ของต้าโจวร้อนอบอ้าวอยู่แล้ว นางยกมือขึ้น ยันต์เหลืองที่คีบอยู่ระหว่าง

นิ้วมือลุกไหม้ เกล็ดหิมะงดงามโปรยปรายลงมาข้างกายนาง

นิว้มอืเรยีวยาวของนางรบัเกลด็หิมะไว้ ชายกระโปรงสม่ีวงแผ่ออกไป 

บนเตียง

เกล็ดหิมะตกลงบนเส้นผมนาง นางเอียงศีรษะ เห็นชายหนุ่มก�าลัง

จ้องหน้านางเขม็งจึงเอ่ยถามว่า "เมื่อครู่นี้เจ้าว่าอะไรนะ"

หมิะทีต่กลงมากลายเป็นผลกึน�า้แขง็สฟ้ีาบนหน้าผากของหญิงสาว 

นางเสกหิมะออกมาในช่วงต้นฤดูร้อน เนตรขนงเจือแววไม่จริงจัง นาง

กะพริบตาสองที ความรู้สึกเย็นชาพลันสลายไป เผยความงามบริสุทธ์ิ 

ของหญิงสาวออกมา

ถานไถจิ้นตีหน้าเย็นชา สะบัดแขนเสื้อจากไปทันใด

โกวอวี้รีบรายงาน "เขาหูแดงด้วย"

หลซีซูลูกุขึน้นัง่ พบว่ามบีางอย่างผดิปกต ิ"ผ้าคลมุศรีษะท่ีข้ายังปัก

ไม่เสร็จเล่า"

โกวอวี้บอก "เขาเอาไปแล้ว"

หลีซูซูขบคิดเล็กน้อย ดวงตาเจือรอยยิ้มหลายส่วน

โคมชาววังในต�าหนกัเฉงิเฉยีนดับช้ากว่าปกตเิลก็น้อย เหล่าช่างปัก

ไม่มากวนใจหลีซูซูอีก

* ดอกตู้เจวียน หรือดอกนกแขกเต้า เป็นชื่อไม้ดอกในสกุลกุหลาบพันปี (Rhododendron) วงศ์กุหลาบป่า  
ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิบดอกไม้งามของจีนและได้ชื่อว่าเป็นซีซือในหมู่ดอกไม้
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ก่อนวันงานครึ่งเดือน หลีซูซูได้รับผ้าคลุมศีรษะที่ปักเสร็จเรียบร้อย

แล้วผืนหนึ่ง

ผ้าคลุมศีรษะวางอยู่บนหัวเตียงของนาง ปักด้วยด้ายทองหรูหรา 

ทุกจุดล้วนงามประณีต หลีซูซูหยิบขึ้นมา นิ้วมือสัมผัสลูบไล้ เหมือนเห็น

ภาพถานไถจิ้นก�าลังปักเฟิ่งหวงด้วยสีหน้าเย็นชา

เทียบกับฝีมือของสตรี เฟิ่งหวงตัวนี้ให้ความรู้สึกแข็งกร้าวและ

องอาจกว่า หลีซูซูมองเฟิ่งหวงที่งามวิจิตรอย่างประหลาดใจ

แม้แต่โกวอวี้เอง น�้าเสียงยังเจือแววสับสนอยู่บ้าง "เด็กที่เติบโตขึ้น

ในวังเย็น ทักษะในการด�ารงชีวิตล้วนต้องเป็นทุกอย่าง"

มารร้ายตนหนึง่กลบัเชือ่ธรรมเนยีมเช่นน้ีด้วย หวังอยากให้ทวยเทพ

อวยพรให้เขา

น่าขันทีเดียว แต่ใคร่ครวญให้ดีก็ชวนให้คนรู้สึกสับสนว้าวุ่นใจ

หลซีซูเูก็บผ้าคลมุศีรษะให้เรยีบร้อย มมุปากเม้มเข้าด้วยกันเลก็น้อย

นีเ่ป็นครัง้แรกในชวีติท่ีนางหลอกปล้นหัวใจจากคนอืน่ ท้ังยังดเูหมอืน 

ว่าจะ...ส�าเร็จ

วันต่อมาหลังจากหลีซูซูได้รับผ้าคลุมศีรษะ เรื่องท่ีถานไถจิ้นจะ 

แต่งตั้งหลีซูซูเป็นฮองเฮา ไม่รู้เหตุใดจึงแพร่เข้าไปในราชส�านัก

หากคนท่ีถานไถจิ้นจะแต่งต้ังเป็นฮองเฮาเป็นคนอ่ืน ขุนนางใหญ่

ทั้งหลายไม่กล้ายุ่งเรื่องภายในครอบครัวของเขาแน่ ทว่าคนที่เขาเลือก

กลับเป็นหลีซูซู

แม่ทพัใหญ่เย่ียเซีย่วของแคว้นศัตรกูดข่มแคว้นโจวมาเกือบยีส่บิปี

จนหายใจไม่ออก บดัน้ีฝ่าบาทกลบัจะแต่งบตุรขีองโจรแซ่เยีย่เป็นฮองเฮา!
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ขนุนางฝ่ายบุน๋ต่างคดิไปไกล หากวันใดวันหนึง่ข้างหน้าหญิงสกุลเย่ีย 

ผูน้ั้นเกดิความมกัใหญ่ใฝ่สงู ให้ก�าเนดิพระโอรสสายตรง ต้าโจวย่อมเหมอืน 

ตกอยู่ในก�ามือของสกุลเยี่ยทางอ้อม

เหล่าขุนนางใหญ่ตัดสินใจกราบทูลทัดทานทันที

ไม่พูดถึงเรือ่งอืน่ ข้างนอกองค์ชายแปดยังจ้องจะลงมอือยู่! ฝ่าบาท

แต่งบุตรขีองโจรแซ่เย่ียเป็นฮองเฮา มใิช่สญูเสยีการสนบัสนนุจากราษฎร

ไปทั้งหมดหรือ

มิเพียงพวกเขา แม้กระทั่งหยางจี้ท่ีเชื่อฟังถานไถจิ้นเสมอมายัง 

รู้สึกว่าไม่ดีนัก

หยางจี้ว่า "หากฝ่าบาทโปรดปรานคุณหนูสามสกุลเย่ีย สามารถ 

แต่งตั้งนางเป็นเหม่ยเหรินได้ หากพอพระทัยจริงๆ แต่งตั้งเป็นฟูเหริน 

ก็ได้เช่นกัน ทว่าต�าแหน่งฮองเฮาหากมอบให้บตุรขีองเย่ียเซีย่ว ในสายตา

ของปวงชน การกระท�าของฝ่าบาทย่อมไม่แตกต่างอันใดกับการขาย 

แว่นแคว้น"

ถานไถจิ้นฟังแล้วโต้แย้งโดยสัญชาตญาณทันที "ใครบอกเจ้าว่า 

เราชอบนาง!"

หยางจี้อึ้งงัน ประเด็นส�าคัญใช่เรื่องนี้ที่ใดเล่า ท่านหลงประเด็น 

แล้วฝ่าบาท

สองคนจ้องตากันครู่หน่ึง ถานไถจิ้นพูดเสียงเบาว่า "นางต้องการ

เพียงต�าแหน่งฮองเฮา"

อ้อ ต้องการสิ่งใดท่านก็ให้สิ่งนั้น ยังจะบอกว่าไม่ชอบนาง?

หยางจี้ทัดทานอย่างไร้เรี่ยวแรง "ใต้เท้าเจี่ยงกับขุนนางเก่าแก่อีก

หลายคนยังคุกเข่าอยู่ข้างนอก ฝ่าบาท ขุนนางเหล่าน้ีล้วนเป็นคนที่
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สนับสนุนท่านข้ึนครองราชย์ คงมิอาจปล่อยให้พวกเขาถวายฎีกาตาย* 

จริงๆ กระมัง"

แววตาของถานไถจิ้นมีแต่ความเหยียดหยัน

หยางจี้ถอนหายใจ รู้สึกจนปัญญาย่ิง ในความคิดเขาการแต่งต้ัง

หลีซูซูเป็นฮองเฮาเป็นเรื่องที่มีแต่โทษไม่มีประโยชน์สักนิด ผู้คนทั่วหล้า

ไม่เห็นด้วย หากถานไถจิน้จะท�าเช่นนีใ้ห้ได้ ย่อมมแีต่จะท�าให้เหล่าขนุนาง

ผิดหวัง

เรื่องน้ีหาข้อสรุปไม่ได้เป็นเวลาหลายวัน แม้กระทั่งเย่ียปิงฉางที่ 

อยู่ในต�าหนักในยังรู้เรื่อง

มีใต้เท้าแซ่ไช่ผู้หน่ึง เพ่ือเรียกร้องให้ถานไถจิ้นเปลี่ยนใจ ถึงข้ัน 

โขกศีรษะกับราชรถของเขา

คนในวังแอบซุบซิบกัน ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มเดาว่าคราวนี้ฝ่าบาท

คงจะไม่แต่งตั้งฮองเฮาแล้ว

ตอนนี้เย่ียปิงฉางเป็นเพียงผู้เดียวในต�าหนักในที่มียศศักดิ์ นาง 

อุ่นน�้าแกงด้วยตนเองและยกไปให้ถานไถจิ้น

นางเดนิผ่านวงัเฉาฮวาทีม่วลบปุผาบานสะพรัง่ ยังไปไม่ถึงต�าหนัก

ของถานไถจิ้น ก็พบกับเว่ยสี่ที่เดินมาด้วยฝีเท้าเร่งร้อนเสียก่อน

ขันทีเฒ่าใบหน้าซีดขาว เห็นเย่ียปิงฉางแล้ว ใช้เวลาครู่ใหญ่จึง 

ปรับสีหน้าให้เป็นปกติได้ ก่อนจะคารวะเยี่ยปิงฉาง

เย่ียปิงฉางมองปราดเดียวก็เห็นคราบโลหิตบนตัวของเว่ยสี่ที่ยัง 

ไม่แห้งไป

"คารวะฟูเหริน บ่าวเฒ่ามีเรื่องเร่งด่วน ต้องขอตัวก่อน" เว่ยสี่วิ่งไป

* ฎีกาตาย หมายถึงการที่ขุนนางล่วงเกินฮ่องเต้เพื่อให้ความคิดเห็นของตนเองได้รับการยอมรับ เช่น อาจใช้
ความตายของตนเองเข้าแลกเพื่อถวายฎีกาหรือหยุดยั้งนโยบายบางอย่าง
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หลายก้าว ก่อนจะหันกลับมาเตือนด้วยความหวังดี "วันนี้ที่ต�าหนักของ 

ฝ่าบาท...ไม่เหมาะท่ีฟูเหรนิจะไปเยือน ฟูเหรนิกลับวังไปพักผ่อนก่อนดกีว่า"

เยี่ยปิงฉางตอบ "ขอบคุณเว่ยกงกงที่เตือนข้า"

เว่ยสี่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว รีบมุ่งหน้าต่อไป

เยี่ยปิงฉางสังเกตเห็นว่าสถานที่ที่เว่ยสี่ไปก็คือวังเฝ่ยชุ่ย

ฝีเท้านางชะงกั มไิด้ฟังค�าเตอืนของเว่ยสี ่ยังคงก้าวเดนิไปข้างหน้าต่อ

ด้านหน้าต�าหนักอันยิ่งใหญ่โอ่โถง เลือดสดๆ ไหลคดเคี้ยวออกมา 

หัวคนกลิ้งหลุนๆ มาหยุดข้างชายกระโปรงของเยี่ยปิงฉาง

เสี่ยวฮุ่ยที่อยู่ข้างหลังหวีดร้องเสียงหลง

เยี่ยปิงฉางหน้าซีดเซียวเล็กน้อย

องครกัษ์เย่ียอิง่ข้างหลงัปิดปากเสีย่วฮุย่เอาไว้พลางเอ่ยเสยีงเย็นว่า 

"ฟูเหริน ล่วงเกินแล้ว ตอนนี้ฝ่าบาทติดธุระอยู่ ไม่สะดวกจะพบฟูเหริน  

ขอเชิญฟูเหรินกลับไปก่อนเถอะ"

เยี่ยปิงฉางรีบพยักหน้าทันใด

องครักษ์เยี่ยอิ่งจึงยอมปล่อยมือจากเสี่ยวฮุ่ย

เสี่ยวฮุ่ยแข้งขาสั่นไปหมด นางยืนชิดติดกับเยี่ยปิงฉาง

เยี่ยปิงฉางไม่กล้ามองอีก นางรีบพาเสี่ยวฮุ่ยหันหลังจากไปทันที

ตอนท่ีหลซีซูถููกเว่ยสีต่ามตวัมา องครกัษ์เย่ียอิง่ก�าลังท�าความสะอาด 

คราบเลือดบนพื้น

อาทิตย์อัสดงแดงดุจโลหิต ฮ่องเต้ในอาภรณ์สีนิลประทับอยู่บน

ยกพ้ืนสูงท่ีมีข้ันบันไดทอดลงมา มือถือกระบี่เล่มหน่ึง มองดวงตะวัน 

สีแดงเพลิงตรงขอบฟ้าอย่างเหม่อลอย รอบกายมีไอเย็นเยียบแผ่อวล  
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นิ้วมือก�าด้ามกระบี่แน่น

นางก�านัลและขันทีรอบด้านถูกไล่ออกไป

รอบบรเิวณท�าความสะอาดเรยีบร้อยแล้ว แต่กลิน่คาวโลหิตเข้มข้น

กลับมิอาจสลายไปได้

หลีซูซูเหลือบมองกระบี่ในมือถานไถจิ้น เขาเองก็เงยหน้า มองเห็น

นางเช่นกัน

สองคนสบตากันครูห่น่ึง หลซีซูยู่อตวัลงตรงหน้าเขา พูดเสยีงค่อยว่า  

"เจ้าฆ่าคน"

เขามองนางครู่หนึ่ง ก่อนจะยกมือขึ้นลูบแก้มนาง

"เราท�าไปก็เพ่ือเจ้า" เขาคลายมือปล่อยกระบี่ ความเย็นชา

หม่นหมองในดวงตาสลายไป ไม่รู้คิดถึงสิ่งใด จึงหัวเราะเบาๆ พลางเอ่ย 

"เจ้าอยากเป็นฮองเฮา ไช่เหล่า* บอกว่าเว้นแต่เขาตาย เราจึงฆ่าเขาเสีย"

หลีซูซูพลันพูดอะไรไม่ออก นางรู้สึกเหมือนมีก้างติดคอ ทางหนึ่ง

รูส้กึคลืน่เหียน ครัน้มองสบดวงตาเรยีบนิง่ของเขาแล้ว นางกลบัสัน่สะท้าน 

ทั้งที่ไม่หนาว

ถานไถจิ้นเอานิ้วแตะริมฝีปากเป็นการบอกให้นางเงียบพร้อมเอ่ย

อย่างสุขุม "วางใจ จะไม่มีใครรู้ว่าเราฆ่าคน ไช่เหล่าถึงวัยเกษียณและ 

กลับบ้านเกิดแล้ว เขาตายภายใต้ดาบของโจรภูเขา"

หลีซูซูมองเขาด้วยสีหน้าย�่าแย่ "เหตุใดเจ้าจึงให้เว่ยสี่กงกงไป 

ตามข้ามา"

ถานไถจิ้นย้ิมน้อยๆ "พวกเขาล้วนไม่ยอมให้เราแต่งตั้งเจ้าเป็น

ฮองเฮา เราต้องการให้เจ้าเห็นว่าเราท�าเพื่อเจ้าอย่างไรบ้าง"

* 'เหล่า' ถูกน�ามาต่อท้ายแซ่ของคนจีนสมัยโบราณเพื่อใช้เป็นค�าเรียกขานผู้สูงวัยอย่างสุภาพ
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หางตาของชายหนุ่มเจือคาวโลหิต เมื่อรอยย้ิมสลายไป สองมือ 

ของเขาก็โอบไหล่หลีซูซู ดึงนางเข้าสู่อ้อมกอด

โกวอวีพู้ดอย่างขุน่เคอืง "เขาเป็นอะไรของเขา คนทัว่ไปชอบใครผู้หน่ึง  

มิใช่ต้องพยายามท�าดีกับนาง คิดเผื่อนางทุกเรื่องหรือ"

ถานไถจิ้นท�าเช่นนี้ เป็นการเพ่ิมแรงกดดันในใจให้เจ้านายน้อย 

ของมันชัดๆ เขาฆ่าคนแล้ว ยังต้องการให้นางรู้ว่าเขาฆ่าคนก็เพ่ือนาง  

ช่างวิปริตอะไรเช่นนี้!

ในอ้อมกอดเขามแีต่กลิน่คาวโลหติเยียบเย็นคล้ายสนิมเหลก็ หลซีซูู 

เบือนหน้าหนี รู้สึกอยากจะวางหน้าเขาลงบนพื้นและเหยียบให้จมดิน

เขาพูดขึ้น "เยี่ยซีอู้"

"อะไร" หลีซูซูเอ่ยปากอย่างหงุดหงิด

"แต่งตั้งเจ้าเป็นฮองเฮาไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย ยังสร้างปัญหา 

ให้เราตั้งมากมาย"

"ข้าบังคับเจ้าหรือไร"

"ดงันัน้ถ้านบัจากน้ีไปเจ้าไม่ดีต่อเรา" เขาพูดเองเออเอง กระซบิเบาๆ 

ข้างหนูาง น�า้เสยีงท้ังทุม้ต�า่และเยียบเย็นประหนึง่งพิูษทีพ่ยายามจะรดัตวั

นางไว้ "เราไม่มีทางละเว้นเจ้า"

นางเงยหน้าขึน้ เห็นความรูส้กึเคว้งคว้างทีถู่กซกุซ่อนไว้เป็นอย่างดี

ภายใต้สีหน้าเย็นชาของชายหนุ่ม

บางทีตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการเดินก้าวนี้ถูกต้องหรือไม่

ละท้ิงสงคราม ละทิง้ความตัง้ใจในการแสวงหาอ�านาจท่ีมมีาโดยตลอด  

เขามองเห็นว่าเบื้องหน้าเป็นหลุมลึก รู้ว่าหากเดินเข้าไปอาจจะหกล้ม 

จนหัวร้างข้างแตกได้ สูญสิ้นทุกสิ่งได้ แต่เขายังคงเดินเข้าไป
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หลีซูซูปล่อยมือ ก่อนจะตอบรับว่า "อืม" แผ่วเบา

แผงอกที่อยู่ข้างหูส่งเสียงเต้นตุบๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสงบ หาก

มใิช่เพราะรูว่้าพญามารไม่มใียรกัมาตัง้แต่เกิด นางคงรูส้กึว่าเร่ืองท้ังหมดนี้ 

ช่างเหลวไหลจนดูเหมือนเรื่องตลก
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ดังคาด การตายของใต้เท้าไช่ถูกปกปิดไว้ ประกาศกับภายนอกว่า

เขาเจอโจรภูเขาระหว่างเดินทางกลับบ้านเกิดไปใช้ชีวติในบั้นปลาย ทว่า

ขุนนางทั้งหลายล้วนฉลาดเป็นกรด ใครๆ ก็เดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

หากฮ่องเต้เปลีย่นเป็นคนอืน่ อาจก่อให้เกิดความขุ่นข้ึงในหมูขุ่นนาง  

แต่ฮ่องเต้คือถานไถจิ้น เขาบอกจะฆ่าคนก็ฆ่าคน ไม่ปิดบังแม้แต่น้อย  

ไม่ต้องการชื่อเสียง ทั้งไม่ต้องการหน้าตา ไม่ว่าใครก็มิอาจรับมือกับคน

ประเภทนี้ได้

เอาเป็นว่า ไม่รู้ว่าใครยอมถอยเป็นคนแรก หลังจากน้ันก็ไม่มีใคร

เป็นฝ่ายไปหาเรื่องถานไถจิ้นอีก

ทกุสิง่ด�าเนินไปอย่างย่ิงใหญ่เอิกเกรกิ เพียงพรบิตาพลนัถึงเดอืนหก

ก่อนถึงงานพิธีเถลิงราชย์หน่ึงวัน หลีซูซูลองสวมชุดหงส์ ชุดหงส ์

สีแดงวิจิตรมีรายละเอียดซ้อนกันหลายชั้น ด้ายทองทอประกายระยับ 

70
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ใต้แสงแดด ช่างปักสามสิบหกคนยุ่งง่วนอยู่สองเดือนเต็ม จึงจะปักชุดนี้

ออกมาส�าเร็จ

แม้แต่เน่ียนมูห่นงิยังจ�าต้องยอมรบัว่าอาภรณ์ชดุนีง้ดงามเป็นพิเศษ

หลีซูซูเพิ่งจะถอดชุดออก ก็มีคนมารายงานว่าเยี่ยปิงฉางมา

"อากาศไม่เลว น้องหญิงสามจะออกไปเดินเล่นด้วยกันหรือไม่" 

เยี่ยปิงฉางชักชวน

นางขอบตาแดงเรื่อ ทุกคนต่างมองออกว่านางต้องร้องไห้มาแน่ๆ 

เหล่านางก�านัลมองหลซีซู ูครัน้หนัไปมองเย่ียปิงฉาง ดวงตาต่างฉายแวว

เห็นใจ

หลังจากแต่งตั้งฟูเหรินท่านนี้แล้ว ฝ่าบาทก็ไม่เคยค้างคืนกับนาง  

ฟูเหรินท่านนี้น่าสงสารทีเดียว

หลีซูซูหัวเราะในใจพลางกล่าว "เอาสิ"

สองคนจึงเดินวนรอบอุทยานหลวง เน่ียนมู่หนิงตามติดพวกนาง 

ไม่ห่างแม้แต่ก้าวเดียว

เย่ียปิงฉางย้ิมข่ืนเอ่ยว่า "น้องหญิงสามอาจจะคิดว่าข้ามาวันนี ้

เพ่ือเอ่ยวาจายุแยง แต่อันทีจ่รงิหลงัจากเซวยีนอ๋องจากไป ข้าก็เข้าใจแล้ว 

ว่าสดุท้ายวาสนาของข้ากเ็บาบางย่ิงนัก มอิาจเทียบกับน้องหญิงสามได้"

หลซีซูพููดตอบ "วาสนามากวาสนาน้อยล้วนขึน้อยู่กับตนเองส่ังสมมา  

การฝากความหวังไว้กับผู้อื่นจะนับเป็นอะไร"

เยี่ยปิงฉางอึ้งงันไป ก่อนจะพยักหน้าตอบ "กล่าวเช่นนี้ก็มิผิด ล้วน

ไม่ส�าคัญอีกแล้ว พรุ่งนี้น้องหญิงสามก็จะได้เป็นฮองเฮาของต้าโจว  

ข้าอยากขอร้องน้องหญิงสามเรื่องหนึ่ง ช่วยขอพระเมตตาจากฝ่าบาท 

แทนข้าทีได้หรือไม่ ให้ข้าออกจากวัง ไม่ว่าจะหาเรือนข้างนอกให้ข้าอยู่ 
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หรือส่งข้ากลับแคว้นซย่า ส�าหรับข้าแล้ว ล้วนเป็นพระมหากรุณาธิคุณ"

นางมองหลีซูซูอย่างวิงวอนพลางกุมมือหลีซูซูไว้

หลีซูซูดึงมือตนเองกลับมา "เจาหวาฟูเหรินอยากขอความเมตตา 

สามารถไปขอเองได้ เกรงว่าข้าคงมิอาจช่วยเหลืออะไร"

คนงามหลั่งน�้าตา ส�าหรับหลีซูซูแล้วไม่ส่งผลใดๆ แม้แต่น้อย นาง

ดึงมือเยี่ยปิงฉางออก "ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ข้าขอตัวกลับวังก่อน"

เยี่ยปิงฉางมองเงาหลังของนาง หดมือกลับมา สีหน้าไร้ซึ่งอารมณ์

โกวอว้ีพูดด้วยความฉงน "นางคิดจะท�าส่ิงใดกันแน่ เป็นไปไม่ได้

กระมังว่าจะอยากออกจากวังหลวงแคว้นโจวจริงๆ"

หลีซูซูแบมือออก

โกวอวีอ้ทุานอย่างแปลกใจ "เอ๋? น่ีคือสิง่ใด เย่ียปิงฉางยัดใส่มอืท่าน

เมื่อครู่นี้หรือ"

เห็นเพียงในมือของหลีซูซูมีอัญมณีสีเขียวอ่อนเม็ดหนึ่ง

หลีซูซูพูด "นี่เป็นอัญมณีของท่านย่า"

ครั้งน้ันตอนสกุลเย่ียถูกเนรเทศ สมบัติในบ้านถูกริบไปหมด  

ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเยี่ยซ่อนอัญมณีเม็ดนี้ไว้เพียงอย่างเดียว

นี่เป็นของชิ้นแรกท่ีท่านปู่มอบให้ท่านย่าสมัยสาวๆ ก่อนหน้านี ้

ตอนหลซีซูแูบกฮหูยินผูเ้ฒ่าเดนิเท้าไปหลิว่โจว ทุกๆ ค�า่คนือนัหนาวเหนบ็

ฮูหยินผู้เฒ่าจะเล่าเรื่องในอดีตให้นางฟัง

อญัมณีทีท่่านย่าหวงแหนถึงเพียงน้ี เหตใุดจงึมาอยู่ในมอืเย่ียปิงฉางได้

หลีซูซูเกิดลางสังหรณ์ไม่ดีในใจ

โกวอว้ีพูด "ท่านอย่าเพ่ิงร้อนใจ ฮูหยินผู้เฒ่าเย่ียอยู่กับถานไถจิ้น

ตลอด ย่อมไม่เกิดเรื่องอะไรอยู่แล้ว เย่ียปิงฉางก็เหมือนกับท่าน อยู่ใน 
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วังหลวงตลอดเวลา เป็นไปไม่ได้ที่นางจะท�าอะไรฮูหยินผู้เฒ่า เมื่อ 

สองวันก่อนท่านยังได้รบัจดหมายแจ้งว่าปลอดภัยจากฮหูยินผูเ้ฒ่าอยู่เลย

มิใช่หรือ"

พูดถึงจดหมาย ชัว่ขณะทีเ่หน็อญัมณี หลซีซูก็ูเกิดความสงสยัในใจ 

นางรีบหยิบจดหมายท่ีท่านย่าเขียนถึงตนเป็นระยะออกมาเทียบกันโดย

ละเอียด บนจดหมายหลายฉบับเหล่านั้น ลายมือเหมือนกันทุกประการ

หลีซูซูหัวใจจมดิ่ง ต่อให้เป็นคนผู้เดียวกันเขียน ก็มิอาจเขียน 

ตัวอักษรแต่ละตัวในจดหมายทุกฉบับให้เหมือนกันทุกประการได้

นางก�าจดหมายและอัญมณีแน่น พลันแน่ใจในเรื่องหน่ึงว่า... 

เกิดเรื่องกับท่านย่าแล้ว

หลีซูซูเดินกลับไปโดยเร็ว ดังคาด เยี่ยปิงฉางยังรอนางอยู่ที่เดิม

เย่ียปิงฉางยืนอยู่ท่ามกลางมวลบุปผา ไม่แปลกใจแม้แต่น้อยท่ี 

หลีซูซูย้อนกลับมา นางเอ่ยเสียงนุ่มนวล "ตอนนี้น้องหญิงสามอยาก 

พูดคุยกับข้าดีๆ แล้วใช่หรือไม่"

หลีซูซูหันกลับไปพูดกับเนี่ยนมู่หนิง "หยกปี้สี่* ที่ต้องใช้ในวันพรุ่งนี้

ยังอยู่ทีต่�าหนกัเฉงิเฉยีน เจ้าช่วยไปเอาทีต่�าหนักเฉงิเฉยีนแทนข้าได้หรอืไม่"

เนี่ยนมู่หนิงขมวดคิ้ว

หลีซูซูพูดต่อ "ให้คนอื่นไปเอาก็ได้"

หยกปี้สี่เป็นของส�าคัญถึงเพียงนั้น ไม่ว่าอย่างไรเน่ียนมู่หนิงก็ 

มอิาจให้คนอืน่ไปเอา นางก�าชบัองครกัษ์เย่ียอิง่เบาๆ ให้เฝ้าหลซีซูไูว้ให้ดี 

ก่อนจะมุ่งหน้าไปวังรุ่ยหมิงทันที

สองพีน้่องเดนิไปบรเิวณภูเขาจ�าลอง หลซีซูลู้วงหยิบอญัมณีออกมา 

* หยกปี้สี่ คือทัวร์มาลีน
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พลางถามว่า "นี่มันอะไรกัน"

ท่าทีอ่อนแอบอบบางของเย่ียปิงฉางหายไป นางมองหลีซูซูด้วย

สีหน้าซับซ้อน

"เจ้าอย่าต�าหนิข้าเลยที่เพ่ิงมาหาเจ้าในตอนนี้ เกิดเรื่องกับท่านย่า

แล้วจริงๆ สมัยยังมีชีวิตอยู่ เซวียนอ๋องมีนักรบพลีชีพกองหน่ึง มีชื่อว่า 

องครักษ์เฉียนหลง ก่อนหน้าน้ีใต้เท้าผังซ่อนตัวอยู่ในเรือนของท่านย่า  

ภายหลงัพอเขาตาย กไ็ม่พบร่องรอยขององครกัษ์เฉยีนหลง นักรบพลชีพี

กองน้ี ฝ่าบาทต้องการ องค์ชายแปดท่ีแฝงตวัอยู่ในหมูช่าวบ้านก็ต้องการ

เช่นกัน"

หลีซูซูพูดขึ้นต่อค�านาง "ดังนั้นเจ้าจะบอกข้าว่าองค์ชายแปด 

ไม่กล้าล่วงเกินถานไถจิ้น จึงจับตัวท่านย่าไป หมายจะคาดคั้นถามหา

เบาะแสขององครักษ์เฉียนหลงหรือ"

"มิผิด" เย่ียปิงฉางเอ่ย "ปกติเจ้ามิอาจไปเย่ียมท่านย่า แต่มารดา 

ของข้าไปได้ ก่อนหน้าน้ีนางไปเย่ียมท่านย่า คนไม่อยู่แล้ว พบแต่อญัมณี

เม็ดนี้"

หลีซูซูมองประเมินอีกฝ่ายอย่างเย็นชา

โกวอวี้พูดเสียงค่อย "สิ่งที่เยี่ยปิงฉางพูดน่าจะเป็นความจริง"

เย่ียปิงฉางพูดต่อ "หลายวนัก่อนองค์ชายแปดปล่อยข่าวออกมาว่า

ให้น�าองครักษ์เฉียนหลงไปแลกกับชีวิตของท่านย่า มิฉะนั้นแล้ว..."

เย่ียปิงฉางพูดด้วยน�า้เสยีงหนกัอึง้ "คนืนีย้ามจือ่ก็คอืเวลาทีท่่านย่า

จะเดนิทางไปปรโลก ข่าวนีค้นในเมอืงหลวงต่างรู้กันท่ัว เจ้ายังจ�าช่วงหน่ึง

ที่ฝ่าบาทออกจากวังได้หรือไม่ ก็คือช่วงที่เขาออกไปตามหากองทัพกบฏ

ขององค์ชายแปด ฝ่าบาทปิดบังเจ้า คนในวังก็ไม่กล้าบอกเจ้า เดิมทีข้าก็
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ไม่อยากเสี่ยงชีวิต แต่นั่นก็เป็นท่านย่าของข้าเหมือนกัน"

เย่ียปิงฉางพิจารณาหลีซูซู "องครักษ์เฉียนหลง...อยู่ในมือเจ้าจริง

หรือไม่"

หลีซูซูหัวเราะเสียงเย็น "ไม่จริง"

หลีซูซูพูดต่อ "เจ้ามีแผนการอะไรข้าไม่สน หากให้ข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วน

เกี่ยวข้องกับการที่ท่านย่าเกิดเรื่อง ต่อให้ข้าต้องผิดค�าสัญญา ก็จะท�าให้

เจ้าเจ็บปวดไปชั่วชีวิต"

ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเย่ียเป็นคนเดียวท่ีมอบความรักความผูกพันเย่ียง

คนในครอบครวัให้กับหลซีซูหูลงัจากนางมาเยือนโลกมนุษย์ ไม่ว่าอย่างไร

หลีซูซูก็ไม่อยากเห็นฮูหยินผู้เฒ่าเกิดเรื่อง

เวลาท่ีองค์ชายแปดก�าหนดคือยามจื่อ หลีซูซูต้องหาองครักษ ์

เฉียนหลงให้เจอก่อนยามจื่อ ทั้งยังต้องเอาองครักษ์เฉียนหลงไปแลกคน 

เรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลย

เย่ียปิงฉางหลุบตาเอ่ยเสียงนุ่มนวล "เจ้าคิดว่าข้ามีความคิดไม่ดี 

บางทีอาจจะมีจริงๆ ก็ได้ แต่ข้าหวังจากใจจริงว่าเจ้าจะช่วยท่านย่า 

กลับมาได้"

หลีซูซูพูดต่อค�านาง "เอาเกล็ดป้องหัวใจมา"

"อะไรนะ" เยี่ยปิงฉางมองนางอย่างตกใจ

หลซีซูเูอ่ย "ในเมือ่เจ้าหวังจากใจจรงิให้ข้าไปช่วยคน กจ็งเอาเดมิพัน 

ของเจ้ามาให้ข้า ข้าจะไปช่วยท่านย่ากลับมา"

เยี่ยปิงฉางถอยหลังก้าวหนึ่ง

หลีซูซูย้ิมพูด "ดูสิ ฉะนั้นอย่ามาเอ่ยค�าพูดหวังดีอะไรกับท่านย่า 

อีกเลย เยี่ยปิงฉาง เจ้ารักแต่ตนเองเท่านั้นล่ะ"
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เย่ียปิงฉางโต้แย้งแทบจะในทันที "ไม่ ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้า 

เอาของไปแล้ว จะช่วยคนหรือไม่..."

หลีซูซูปรายตามองนางแวบหน่ึง ไม่พูดพล่ามกับนางอีกก็หันหลัง

จากไป

โกวอวี้เอ่ยขึ้น "ตอนนี้เอาอย่างไรดี"

"ช่วยคนก่อน"

"ท่านไม่เป็นฮองเฮาแล้วหรือ"

หลซีซูตูอบอย่างไม่สบอารมณ์ "ชวิีตคนส�าคญักว่า ยังจะเป็นฮองเฮา 

อะไรอีก"

จดุประสงค์ของนางเดมิทก็ีมใิช่การเป็นฮองเฮาของถานไถจิน้อยู่แล้ว  

หากลงมือฉับไว ก่อนยามจื่อนางน่าจะไปทัน

ถานไถจิ้นปิดบังเรื่องนี้กับหลีซูซู ย่อมไม่อยากให้นางไปช่วยคน

หากคิดไปในทางที่โหดร้ายกว่านี้หน่อย...ถานไถจิ้นก็อยากล่อ 

องครักษ์เฉียนหลงที่ซ่อนตัวอยู่ในท่ีลับออกมาเช่นกัน ดังน้ันจึงปล่อยให้

องค์ชายแปดจับตัวท่านย่าไป

หรือย่ิงไปกว่านั้น ถานไถจิ้นคิดว่าองครักษ์เฉียนหลงอยู่ในมือ 

หลีซูซู เขากลัวหลีซูซูจะมอบองครักษ์เฉียนหลงให้องค์ชายแปดจริงๆ ถึง

เวลาองค์ชายแปดชื่อเสียงดีกว่าเขา ในมือมีอ�านาจแล้ว ย่อมสามารถ 

สั่นคลอนทุกส่ิงทุกอย่างของเขาได้ แต่หากองค์ชายแปดสังหารฮูหยิน 

ผู้เฒ่าเย่ียจริง ไม่ว่าอย่างไรหลีซูซูก็ไม่มีทางมอบองครักษ์เฉียนหลงให ้

องค์ชายแปด

ทว่าองครักษ์เฉียนหลงมิได้อยู่ในมือนาง

หลีซูซูยอมรับว่าเย่ียปิงฉางฉลาดมาก ต่อให้นี่เป็นหลุมพรางของ 
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อีกฝ่าย นางก็ยังต้องเดินเข้าไป

หลีซูซูเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง บอกถานไถจิ้นว่าก่อนวันพรุ่งนี้ตน

จะกลับมาแน่นอน

โกวอวี้เตือนนาง "เจ้านายน้อย อย่าวางไว้ตรงนี้ ท่านยังจ�าบทเรียน

ของหมิงเยี่ยกับซังจิ่วเมื่อครั้งอยู่ในปัวเหร่อฝูเซิงได้หรือไม่"

หลีซูซูนึกขึ้นได้ทันทีว่าหมิงเยี่ยทิ้งข้อความไว้ให้ซังจิ่ว สุดท้าย 

กลบัถูกเทียนฮวนจ�ากัดทิง้ นางเก็บจดหมายกลบัมา แล้วใช้กระดาษยันต์

เผามัน

หากก่อนวันพรุง่มคีนพบว่านางหายตัวไป คนท่ีเข้ามาในห้องจะเห็น

จดหมายที่ก่อตัวขึ้นจากไอน�้า หลังจากนั้นย่อมไปรายงานถานไถจิ้นเอง

นางปิดประตู บอกนางก�านัลนอกประตูว่าตนจะพักผ่อนแล้ว  

อย่าให้ใครมารบกวน

หลซีซูกูระตุน้บปุผาเหนอืพิภพในร่างกาย และวาดยันต์เคลือ่นย้าย

โลหติไหลออกมาจากปลายนิว้นาง หลซีซูเูหลอืบมองผ้าคลมุศีรษะ

ที่ปักด้วยด้ายทองด้านข้างแวบหนึ่ง เม้มปากนิดๆ และหลับตาลง

ชั่วเวลาต่อมานางก็หายวับไป

เยี่ยปิงฉางถือห่วงเงิน ปรากฏตัวในห้องของหลีซูซู

นางมองดไูอน�า้กลางอากาศทีไ่ม่สลายหายไป ทัง้ยังท�าท่าจะจบัตวั

เป็นน�้าแข็ง นางพูดเบาๆ "เฉลียวฉลาดทีเดียว"

เกล็ดป้องหัวใจในอกเสื้อเปล่งแสงสีเงิน นางหยิบออกมาวาดไป

หนึ่งที ไอน�้าก็สลายไป ไม่เหลือร่องรอยแม้แต่นิดเดียว

"น่าเสียดาย ยังคงเป็นเกล็ดป้องหัวใจที่ใช้งานได้ดี ขออภัยด้วย  
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น้องหญิงสาม เป็นเจ้าที่ไม่เหลือทางให้ข้าเดิน"

เวลาเดียวกัน ธงกลืนวิญญาณมีหมอกด�าปั่นป่วน นักพรตเฒ่า 

รีบมารายงาน

"ฝ่าบาท ข่ายอาคมในวังสั่นสะเทือน"

ถานไถจิ้นลืมตา เขาหดมือกลับมา ริมฝีปากบางย้อมสีแดงจัด

งดงามชั้นหนึ่ง

ปีศาจมุสิกตรงหน้าเกร็งกระตุก ไอด�าบนฝ่ามือถานไถจ้ินหายไป 

ในพริบตา แววตาเขาเข้มขึ้น

ถานไถจ้ินเหม่อลอยชัว่ขณะ จากนัน้หัวเราะอย่างเสยีดส ีมหีลายสิง่ 

หลายอย่างที่เขาคิดอยู่คนเดียวว่ามันก�าลังเปลี่ยนแปลง แต่อันที่จริงมัน

กลบัไม่เคยเปล่ียนไปเลย เป็นต้นว่าเขายังคงเป็นสัตว์ประหลาดทีต้่องการ

ลูกกลอนในตัวปีศาจมาต่อชีวิตของตนเอง

เมื่อครู่ก่อนหน้าน้ีเขายังคิดว่าวันหน้าหากถูกนางจับได้ นางจะ 

มองเขาด้วยสายตาขยะแขยงเป็นพิเศษหรือไม่ อึดใจต่อมากลับมีคน 

มาแจ้งว่านางไปจากเขาอีกแล้ว

อีกครั้งแล้ว...

ถานไถจิ้นลุกขึ้น เนี่ยนไป๋อวี่เฝ้าอยู่นอกประตู

ดงัคาด ไม่นานเน่ียนมูห่นงิก็ปรากฏตัวด้วยใบหน้าซีดเผือด "แม่นาง

หายตัวไป"

ถานไถจิน้สขุุมกว่าทีน่างคดิเอาไว้มาก เขาถงึข้ันมีอารมณ์ย้ิมถามว่า  

"ผีเสื้อเงินเล่า"

เนีย่นมูห่นิงรบีหยิบกล่องใบหนึง่ออกมา ปีกของผเีสือ้เงนิเปล่งแสง
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สีขาวในราตรี โบยบินไปยังทิศทางหนึ่ง

ถานไถจิ้นเอ่ยเสียงแผ่ว "ทิศทางของเฉียนหนาน สถานที่ซ่อนตัว

ขององค์ชายแปด"

แสดงว่าองครักษ์เฉียนหลงอยู่ในมือนางจริงๆ บางทีครั้งนี้นางอาจ

จะมอบองครักษ์เฉียนหลงให้องค์ชายแปด และไม่กลับมาอีกตลอดกาล

ทั้งท่ีเขาคลี่ย้ิมอยู่ชัดๆ เนี่ยนไป๋อว่ีกลับรู้สึกเหมือนอารมณ์ของ 

ฝ่าบาทในตอนนี้ย�่าแย่ยิ่งนัก

เนี่ยนมู่หนิงก้มศีรษะลง

อาคมตามรอยใช้ไม่ได้ผลในโลกมนุษย์แม้แต่น้อย

โกวอว้ีเห็นตาซ้ายของหลีซูซูมีริ้วโลหิต จึงรีบเอ่ยว่า "เจ้านายน้อย 

อย่าสิ้นเปลืองพลังของบุปผาเหนือพิภพอีกเลย ท่านอยู่ในร่างมนุษย์  

มิอาจใช้พลังเช่นนี้ได้"

หลีซูซูเงียบงันไม่พูดจา

อนัท่ีจรงิการทีน่างค้นหามาถึงท่ีน่ีได้อวัยวะภายในก็เริม่เจบ็นิดๆ แล้ว  

เป็นเช่นท่ีโกวอว้ีว่า ทุกครั้งท่ีใช้พลังจากบุปผาเหนือพิภพ ล้วนเป็นการ

ท�าร้ายร่างกายนี้ของนางอย่างยิ่งยวด

นางมองสีท้องฟ้า หวังเพียงก่อนฟ้าสางจะตามหาท่านย่าพบและ

พาท่านย่ากลับไปได้

ใกล้ยามจื่อเข้าไปทุกที ในพุ่มไม้มีดวงตาสีเขียวอ่อนของหมาป่า

ปรากฏเป็นครั้งคราว พวกมันจ้องมองมาที่นางนิ่งๆ แต่มิกล้าเข้าใกล้

หลซีซูรููส้กึไม่ปกตนัิก อากาศเหมอืนมกีลิน่แปลกประหลาดเจอืปนอยู่  

ไม่รอให้นางขบคิดให้ลึกซึ้ง ในอกก็ร้อนลวก หยาดน�้าตาดับวิญญาณ 
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มีตะปูสามดอกปรากฏขึ้นอีกครั้ง

รวมเป็นหกดอกแล้ว...

ในยามนี้เสียงวัตถุแหวกอากาศลอยมา หลีซูซูอาศัยสัญชาตญาณ

หลบลูกธนูแทบจะในทันที

เสยีงปรบมอืดงัขึน้ ชายหนุ่มในชดุสม่ีวงอมแดงก้าวออกมาจากในป่า  

เขาดูแล้วอายุยังไม่มาก คิ้วตากลับเจือไอดุดัน พอเห็นหลีซูซูแล้ว เขาก็มี

ท่าทางตื่นเต้นยินดีเหมือนนายพรานที่เห็นเหยื่อ

"เจ้าก็คือคุณหนูสามสกุลเย่ียกระมัง รอเจ้าอยู่ต้ังนาน ในท่ีสุด 

เจ้าก็มาเสียที"

"องค์ชายแปด?" หลีซูซูถาม "ท่านย่าของข้าล่ะ"

"ยายเฒ่าผูน้ัน้น่ะหรอื วางใจ นางยังไม่เป็นอะไรชัว่คราว ตราประทบั 

ขององครักษ์เฉียนหลงอยู่ที่ใด เจ้าน�ามาด้วยหรือไม่"

อันท่ีจริงตั้งแต่เห็นองค์ชายแปด หัวใจของหลีซูซูก็จมดิ่ง นาง 

สิน้เปลอืงพลงัของบุปผาเหนือพิภพมาถึงท่ีนี ่เดิมไม่อยากให้องค์ชายแปด 

จบัได้ ตัง้ใจว่าหาท่านย่าพบแล้วจะพาอกีฝ่ายจากไปอย่างเงียบๆ ไม่คดิว่า 

องค์ชายแปดจะรอนางอยู่ที่นี่

องค์ชายแปดอายุน้อยกว่าถานไถจิ้นสองปี คิ้วของเขาหนาเข้ม  

มิได้งามเฉิดฉันเหมือนถานไถจิ้น แต่ค่อนไปทางคมคาย

โกวอวี้พูดเสียงขรึม "จะเป็นเยี่ยปิงฉางหรือไม่ที่คาบข่าวมาบอก"

การคาดเดาเช่นน้ีน่ากลัวย่ิงนัก หากเป็นเย่ียปิงฉางจริง แสดงว่า

นางหมายเอาชีวิตของท่านย่าชัดๆ

หลซีซูตูัง้สติ ล้วงหยิบหยกป้ีสีใ่นแขนเสือ้ทีถู่กบงัอยู่คร่ึงหน่ึงออกมา 

แล้วเก็บกลับไปอย่างรวดเร็ว "ข้าเอามาแล้ว ให้ข้าพบท่านย่า"
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องค์ชายแปดมองประเมินนางด้วยสีหน้ายากจะคาดเดา

"นั่นคือตราประทับหรือ"

หลีซูซูตอบ "ใช่"

ความจริงเป็นหยกปี้สี่ของฮองเฮาต่างหาก หัวใจนางเต้นตึกตัก  

หวังเพียงองค์ชายแปดจะมองเห็นไม่ชัด

องค์ชายแปดส่ายหน้าด้วยท่าทางเสยีดาย "ไม่อยู่ในมอืเจ้าหรอกหรือ  

เจ้าไม่รู้แม้กระทั่งว่าตราประทับองครักษ์เฉียนหลงคือสิ่งใดด้วยซ�้า"

เขาย้ิมด้วยสีหน้าแปลกพิกล "ของในมือเจ้า กลับดูคล้ายคลึงกับ

หยกป้ีสีข่องฮองเฮาท่ีพระมารดาข้าปรารถนาทว่ามอิาจได้มาครอบครอง 

หรือว่าเสด็จพี่ที่โหดเหี้ยมอ�ามหิตของข้าเป็นคนมอบให้เจ้า"

หลซีซูสูบถเบาๆ ไม่พูดพล่ามกับเขาอกี นางยกมอืขึน้จูโ่จมไปทีเ่ขา

ทันที

องค์ชายแปดหัวเราะฮ่าๆ เสียงดัง สีหน้าแปรเปล่ียนเป็นอันตราย 

"เด็กน้อยท่ีปากยังไม่สิ้นกลิ่นน�้านม มาเยือนถ่ินข้าแล้ว ยังกล้าโอหัง 

ถึงเพียงน้ี ในเมื่อเชื้อผสมชั้นต�่าผู้นั้นให้ความส�าคัญกับเจ้า เจ้าย่ิงต้อง 

อยู่ที่นี่"

ผึ้งอัคคีแดงนับไม่ถ้วนปรากฏตัวกลางอากาศตั้งแต่เมื่อใดก็สุดรู้

โกวอวี้พูด "ไม่ได้การ คนในราชวงศ์ถานไถเลี้ยงปีศาจกันทุกคน!"

แรกเริม่เดมิทผีึง้อคัคแีดงก็เลด็ลอดมาจากเชือ้พระวงศ์ของแคว้นโจว  

ในมือขององค์ชายแปดไม่รู้มีของอย่างอื่นอีกมากมายเพียงใด

หลีซูซูหนีตอนนี้ยังทันอยู่ แต่นางจากไปแล้ว ท่านย่าจะท�าอย่างไร 

นางชักกระบี่ออกมาสังหารผึ้งอัคคีแดงสองตัวที่จู่โจมนาง

ทว่าผึ้งอัคคีแดงมีจ�านวนมากเกินไป ประหนึ่งรังผ้ึงถูกแทงทะลุ
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อย่างไรอย่างนั้น ผึ้งอัคคีแดงทั้งหมดบินตรงมาหาหลีซูซู

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ หลีซูซูยากที่จะหลบหนี นางหมุนตัวและ

ทิ้งตัวลงบนพ้ืน ล�าตัวของผึ้งอัคคีแดงมีขนาดใหญ่มหึมา นางพยายาม

ซ่อนตัวในที่เล็กแคบและประชิดเข้าไปใกล้องค์ชายแปด

องค์ชายแปดพูด "ไม่เจียมตัว!"

เขาซ่อนตัวอยู่ที่น่ีนานถึงเพียงน้ี ในมือย่อมมีเดิมพันอยู่ไม่น้อย  

เบื้องบนมีพี่ชายสองคน ถานไถหมิงหล่างกับถานไถจิ้นล้วนเป็นทรราชที่

จิตใจไร้คุณธรรม ดังนั้นคนที่สนับสนุนเขาจึงมากขึ้นทุกที

ผึ้งอัคคีแดงไม่เคลื่อนไหวอีก เบื้องหลังของหลีซูซูกลับมีตาข่าย 

สีแดงดุจโลหิตผืนหนึ่งกางออกกะทันหัน

โกวอวี้ตกใจ "เป็นตาข่ายละลายศพ! เจ้านายน้อยหลบไป"

ข้างหน้าเป็นผึง้อคัคแีดง ข้างหลงัเป็นตาข่ายละลายศพ หลซีซูพูลนั

เข้าใจว่าการประมอืกับถานไถจิน้ก่อนหน้านีล้้วนเป็นเขาทีย่อมลงให้นาง 

เพราะเขาไม่เคยใช้กระบวนท่าพิฆาตใดมาก่อน

องค์ชายแปดเอาชนะถานไถจิ้นไม่ได้ ทว่าตนเมื่อมาถึงที่น่ีกลับ 

ตกอยู่ในอันตรายทันที

ช่วยไม่ได้ เพื่อหลบตาข่ายละลายศพที่อยู่ข้างหลัง นางได้แต่เลือก

กระโจนเข้าใส่ผึ้งอัคคีแดง

จงัหวะท่ีปากของผึง้อคัคแีดงก�าลงัจะแทงเข้ามาทีไ่หล่นาง ผีเสือ้สเีงิน 

บินฝ่าฝูงผึ้งอัคคีแดง สาดแสงไปทั่วราตรีมืดมิดในป่า ผึ้งอัคคีแดงคล้าย

ตระหนักถึงบางสิง่ พวกมนัสลายตวัไปอย่างรวดเรว็เหมอืนก�าลงัหนอีะไร

หลีซูซูล้มลงบนพื้นอย่างอเนจอนาถ รองเท้าหุ้มแข้งสีนิลลายเมฆา

ข้างหนึ่งปรากฏตรงหน้า
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นางเงยหน้าและเห็นถานไถจิ้น เขามองนางด้วยแววตาเสียดสี 

"ความสามารถมีแค่นี้ ยังจะกล้ามารนหาที่ตาย"

เขาหันหน้าไปมององค์ชายแปด คลี่ ย้ิมเย็นชาพลางเอ่ยว่า 

"เดรัจฉานน้อย เราให้เจ้าเลือกว่าอยากตายเยี่ยงใด"

หลีซูซูคิดในใจ สมแล้วที่เป็นพ่ีน้องกัน แม้แต่ค�าด่ายังเหมือนกัน 

ถานไถจิ้นหนักข้อกว่าด้วยซ�้า

องค์ชายแปดเดือดดาล "วันนี้ข้าจะให้เจ้าได้มาไม่ได้กลับ!"

ถึงอย่างไรที่นี่ก็เป็นถ่ินขององค์ชายแปด หมอกสีชมพูประหลาด 

แผ่กระจายในอากาศ ธงกลืนวิญญาณเบื้องหลังถานไถจิ้นหมุนต้ิว  

เพียงพริบตาก็สลายกลุ่มหมอกสีชมพูไปได้

องค์ชายแปดพูด "เป็นไปไม่ได้!"

ถานไถจิ้นสั่ง "ฆ่าทิ้งเสีย"

หลีซูซูลุกขึ้นมาแล้วไปยืนข้างกายถานไถจิ้น

ตอนนีส้ถานการณ์ขององค์ชายแปดไม่สูดี้ จงึตัง้ใจจะล่าถอยไปก่อน

หลีซูซูคิดถึงท่านย่า นางท�าท่าจะตามไป

ทว่าหลซีซูเูพ่ิงเดนิไปข้างหน้าได้ก้าวเดยีว ถานไถจิน้ก็คว้าข้อมอืนาง 

ไว้พร้อมเอ่ยเสียงขุ่น "เจ้าอยากตายหรือไร"

"ท่านย่า..." นางพูดได้เพียงสองค�า ประกายสฟ้ีาเงนิจากลูกธนก็ูวาบ

เข้ามา

ถานไถจิ้นกอดนางไว้ทันใด พานางหลบลูกธนู

ลูกธนูดอกน้ันปักลงบนล�าต้นของต้นไม้ จากน้ันดอกแล้วดอกเล่า 

มีธนูยิงเข้าใส่พวกเขาไม่หยุด

เน่ียนไป๋อว่ีหัวใจจมดิ่ง นี่มิใช่คนขององค์ชายแปด แต่เหมือน 
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องครักษ์เฉียนหลงมากกว่า

จงัหวะท่ีถูกถานไถจิน้กอด หัวสมองของหลซีซูวู่างเปล่า มใิช่เพราะ

เหตผุลอืน่ใด แต่เป็นเพราะหยาดน�า้ตาดบัวิญญาณในอกร้อนลวกกะทันหนั  

แปรเปลี่ยนเป็นตะปูเก้าดอกอย่างไม่น่าเชื่อ

เขาไม่รูต้วัแม้แต่น้อย ความรกัของพญามารหนุม่เป็นเหมอืนอากาศ

ทีม่ิอาจจับต้องได้ ชีวติของเขาดจุน�า้นิง่ แมก้ระทัง่หวัใจหวัน่ไหวกย็งัเป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นเงียบๆ เหมือนน�้าที่นิ่งสนิทบ่อหนึ่ง

ง่ายดายถึงเพียงนั้น แต่กลับก�าลังเดือดพล่าน

ตอนที่พวกเขาล้มลงไป เขาถึงขั้นใช้ฝ่ามือรองรับศีรษะนางไว้โดย

ไม่รู้ตัว

อากาศราวกับจับตัวแข็งในดวงตานางอย่างเฉียบพลัน

ถานไถจิ้นอยู่ใกล้นางถึงเพียงน้ัน ความตึงเครียดในดวงตาเขา  

นางมองเห็นได้ชัดเจน ร่างกายของชายหนุ่มปกป้องนางไว้ ข้างหลังเป็น

ลูกธนูที่พุ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว

บางสิ่งร่วงหล่นจากตัวของหลีซูซู นางมองไปพบว่าหนอนกู่ที ่

เสี่ยวซานมอบให้นางถูกฝนธนูแทงจนล�าตัวขาดเป็นสองท่อน ทว่านาง

กลับไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้ เพราะถ้าจะสังหารเขา ตอนนี้เป็นโอกาส

อันดีที่สุด

แม้แต่โกวอวี้ยังพูดอย่างตื่นเต้น "เจ้านายน้อย เร็วเข้า!"

นี่ต่างหากคือเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขา!

หลีซูซูกัดฟัน ส่งหยาดน�้าตาดับวิญญาณออกไป ถานไถจิ้นใช้แขน

โอบกอดนางแน่น อึดใจต่อมาตะปูสีทองสามดอกปรากฏข้างหลังเขา  
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และตอกเข้าไปในหัวใจของเขา

ถานไถจิ้นก้มหน้าลงอย่างงงงัน เขามองดวงตาไร้ความรู้สึกคู่น้ัน

ของนาง

ใบหน้าเขาขาวซีด เลือดไหลออกจากมุมปาก ผ่านไปครู่ใหญ่ 

เขาถึงปล่อยมือจากนาง "เพราะอะไร"

ดวงเนตรกระจ่างใสของหลซีซูจู้องมองเขา "เดมิทข้ีาก็มาเพ่ือฆ่าเจ้า

อยู่แล้ว"

"ฆ่าข้า?" เขาทวนค�าเสียงแผ่วรอบหน่ึง "ไม่มีทาง เจ้ามิใช่จะ... 

จะเป็นฮองเฮาของข้าหรือ..."

ตะปูดับวิญญาณอีกสามดอกตอกเข้าสู่หัวใจเขาอีกครั้ง ขัดจังหวะ

ค�าพูดของเขา

ใบหน้าเขาซีดขาวราวกระดาษ เงยหน้าทันใด ใช้สายตาเย็นเยียบ

ปานน�้าแข็งจ้องมองนาง สีด�าแผ่ลามในดวงตาเขา

"เจ้าหลอกข้ามาโดยตลอด เจ้าไม่เคยชอบข้าเลย เจ้าก็เหมือนกับ

พวกเขา คิดเพียงอยากให้ข้าตาย!"

หลีซูซูรู ้สึกถึงความผิดปกติ อยากจะรีบตอกตะปูดับวิญญาณ 

สามดอกสุดท้ายเข้าไปในหัวใจเขา

ทันใดนั้นเขาก็โค้งริมฝีปากอย่างแปลกประหลาด

ลมราตรีในเดือนหกแปรเปลี่ยนเป็นเย็นยะเยือกทันตา พัดผ่าน

เส้นผมของหลีซูซู

ตรงต�าแหน่งหัวใจของเขา แผ่นเกล็ดสีฟ้าเปล่งแสงจางๆ

โกวอวีส้ดูหายใจด้วยความตระหนก "เย่ียปิงฉางมอบเกล็ดป้องหวัใจ 

ให้เขา!"
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ตะปูสามดอกสุดท้ายชนเข้ากับเกล็ดป้องหัวใจและแตกสลายเป็น

ผุยผง

ใบหน้าของชายหนุ่มซีดขาวน่ากลัวราวกับศพ เขายกมือขึ้น หลีซูซู

ลอยกระเด็นไป

นางใช้พลงัจากบปุผาเหนือพิภพมากเกินไป เดมิก็เปรยีบเหมอืนลกูธนู 

แผ่วปลายอยู่แล้ว เมือ่ถูกแรงสะท้อนจากเกลด็ป้องหัวใจจงึกระอกัโลหิต

ออกมาค�าหนึ่ง

กระบี่เล่มหนึ่งพาดอยู่บนคอนาง

หัวใจของหลีซูซูจมด่ิงลงไม่สิ้นสุด หัวสมองกับร่างกายเย็นเฉียบ 

ไปหมด ตะปูดับวิญญาณสามดอก...แตกสลายแล้ว

ภารกิจของนางล้มเหลว

กระนั้นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือชายหนุ่มย่อตัวลงมองนาง โลหิตไหล

ออกมาจากมุมปากเขาไม่หยุด "เจ้าคิดว่าข้าโง่มาก น่าขันมากใช่หรือไม่"

หลีซูซูไออย่างรุนแรง

เขาบบีคอนาง เอ่ยด้วยน�า้เสยีงประหลาดคล้ายหวัเราะคล้ายร้องไห้ 

"ความชอบของข้าเจ้าไม่ไยดี เช่นนัน้ก็ลองรบัความชงัจากข้าดูบ้างแล้วกัน"

หลีซูซูเอ่ยวาจาไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว เกล็ดป้องหัวใจสาดแสงวูบ 

นางพลันหมดสติไป

"วันนี้เป็นวันที่สิบห้า"

มีคนพูดข้างหูนางเช่นนี้

สิบห้า?

ตอนนัน้นางยังตอบสนองไม่ทนั ไม่รูว่้าค�าพูดน้ีหมายความว่าอะไร 
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ความคดิในหวัยุง่เหยิงไปหมด แม้จะเป็นค�า่คนืของฤดคูมิหนัต์ แต่ไอเยน็

ในอากาศยังคงท�าให้นางตัวสั่น

สิบห้า!

หลีซูซูลืมตาขึ้นทันใด

ในคุกใต้ดินเย็นเยือก นางนอนอยู่บนเตียงศิลาเรียบง่ายหลังหนึ่ง  

รอบด้านมดืมดิ ย่ืนมอืออกไปก็มองไม่เห็นนิว้ทัง้ห้า อกีด้านของเตยีงศลิา 

มีเงาคนด�าทะมึนสายหนึ่งนั่งนิ่งอยู่

หลซีซูพูบว่าทัง้ข้อมอืและข้อเท้าล้วนถูกบ่วงเชอืกวารอ่ีอนผนึกพลงั

เอาไว้

ดวงตาเยียบเย็นในความมืดคู่นั้นมองดูนางดิ้นรนอย่างเยาะหยัน

หลีซูซูหัวใจจมดิ่งลงไม่หยุด

"หวาดกลัวมากใช่หรือไม่" เขาหัวเราะเบาๆ พลางเอ่ยเหมือนคน 

เสียสติ "เมื่อไม่ก่ีวันก่อนข้าก็รู ้สึกเหมือนเจ้าในตอนน้ี วันแล้ววันเล่า  

คืนแล้วคืนเล่า คนผู้หนึ่งท่ีอาศัยอยู่ในความมืด มักหวังว่าพรุ่งน้ีจะม ี

แสงสว่าง ทว่าเจ้าดูสิ โลกน้ีไม่มีใครช่วยข้า ก็เหมือนตอนน้ี...ท่ีไม่มีใคร

มาช่วยเจ้าเช่นกัน"

หลีซูซูหาหนอนกู่บนตัวโดยสัญชาตญาณ ก่อนจะพึมพ�าเสียง 

แหบพร่า "ไม่มีหนอนกู่แล้ว..."

ท่าทีของนางท�าให้ถานไถจิ้นหัวเราะอย่างเย็นชาอีกครั้ง

หนอนกู่ถูกท�าลายไปท่ามกลางฝนธนูขององครักษ์เฉียนหลงแล้ว 

แต่บังเอิญวันน้ีกลับเป็นวันที่สิบห้า พิษหนอนไหมใยวสันต์ในตัวนางจะ

ก�าเริบ

"บางทีเจ้าอาจหัวเราะเยาะข้าลับหลังหลายคร้ัง ดูสิ คนหน้าโง ่
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ที่ชื่อถานไถจิ้น เจ้าเคยเฆี่ยนตีเขา ด่าทอเขา ดูหมิ่นเขา แต่เขายังคง 

ตดัใจฆ่าเจ้าไม่ได้ เขาถึงขัน้เคยคิดอยากให้เจ้าเป็นฮองเฮา ใช้ชวีติเหมอืน 

คนธรรมดาผู้หนึ่ง แก่เฒ่าและตายไปด้วยกัน

เขาโง่เง่ายิ่งนัก ทั้งท่ีรู้ดีว่าเจ้าหนีเขาไปอีกครั้ง ยังคงเลือกออกมา 

ตามหาเจ้า เพราะกลัวว่าเจ้าจะถูกเดรัจฉานองค์ชายแปดผู้นั้นสังหาร

ทว่าลูกธนูขององครักษ์เฉียนหลงและตะปูหกดอกท่ีตอกเข้ามา 

ในหวัใจท�าให้เขาตาสว่างในท่ีสดุ เขามนัช่างต�า่ตมย่ิงนกั ตอนทีเ่จ้าฆ่าข้า 

เคยเกิดความลังเลสักนิดบ้างหรือไม่"

น�า้เสยีงเจอืแววสิน้หวังทว่าคลุม้คลัง่ของเขา ประหนึง่เสยีงครวญคร�า่ 

ต�า่ทุม้ทีด่งัอยูใ่นห้องลบัมดืสลวั น�า้เสยีงนีถึ้งขัน้กล่าวได้ว่าสงบเยือกเย็น

ในใจหลีซูซูรู ้สึกหวาดหว่ันอย่างยากจะอธิบาย ตัวนางร้อนผ่าว  

ลมหายใจถี่กระชั้น

ค�านวณเวลาดู หนอนไหมใยวสันต์อยู่ในร่างกายนางมาปีครึ่งแล้ว 

ฤทธ์ิมไิด้บางเบาเหมอืนเช่นครัง้สองครัง้แรกทีพิ่ษก�าเรบิ เมือ่ไม่มหีนอนกู่  

ร่างกายนี้ของนางหากไม่ได้รับการถอนพิษก็อาจถึงขั้นตายได้

นางก�าเสื้อด้านหน้าแน่น ในใจต่อต้านดิ้นรน อยากอยู่ห่างจากเขา

หน่อย ทว่าฤทธิ์ยาในร่างกายก�าลังค่อยๆ เผาผลาญสติสัมปชัญญะนาง

ถานไถจิน้พูดข้ึน "วางใจ ข้ารูว่้าเจ้าไม่ได้อยากเป็นฮองเฮาของข้าแล้ว  

ข้าก็คงไม่โง่เขลาถึงเพียงนั้นอีก ข้าหาได้ต้องการอนุไม่ แม้แต่อนุเจ้า 

ก็ไม่ได้เป็นด้วยซ�้า เพราะเจ้าจะต้องตายอยู่ที่นี่"

เขาเอ่ยพึมพ�า เหมือนมารร้ายท่ีร�าพึงเบาๆ "น่าเสียดายที่ข้ามิได้ 

ตายไปอย่างที่เจ้าหวัง เช่นนั้นนรกของเจ้าก็ก�าลังจะมาเยือนแล้ว"

เตยีงศลิาใต้ร่างแขง็กระด้างดจุน�า้แข็ง หลซีซูมิูได้รู้สกึดข้ึีนแม้แต่น้อย
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โกวอวี้ไม่มีการตอบสนอง ราตรีมืดมิดจนยื่นมือออกไปมองไม่เห็น

น้ิวทัง้ห้า นางทรมานย่ิงนกั น้ิวมอืคว้าจบัเตียงศิลาใต้ร่างแน่น เหมอืนปลา

ที่ใกล้ตาย แต่จนแล้วจนรอดกลับมิได้ยื่นมือออกไปหาเขา

ประกายหม่นจางในดวงตาถานไถจิ้นค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความ

เย็นชาทิ่มแทงผู้คน เขาลุกขึ้นและเดินจากไป

หลซีซูลู้มลงบนเตียงศิลา นางหอบหายใจอย่างทรุนทรุาย เบือ้งหน้า

มีแต่ไอโลหิต แม้กระทั่งห้องลับยังมองเห็นไม่ชัด โลหิตไหลเวียนอย่าง

รวดเร็ว ปากและจมูกของนางมีโลหิตไหลออกมา

นางกระอักเลือดค�าหนึ่ง รู ้สึกว่าสัญญาณชีวิตของตนเองก�าลัง 

จะหายไป

หนาวเหลือเกิน...

ขณะที่ลมหายใจของนางแผ่วอ่อนลงทุกที เสียงฝีเท้าที่หายลับไป 

เดินกลับมาอีกคร้ังอย่างรวดเร็ว มีคนกุมมือนาง ระหว่างความชิงชัง 

กับความโกรธแค้น ไม่รู้อารมณ์ใดท่ีมีมากกว่า เขาเปี่ยมด้วยไอสังหาร 

เหี้ยมเกรียม บีบกระดูกนิ้วมือนางจนแตก

ถานไถจิ้นช้อนร่างกายครึ่งท่อนบนของนางข้ึนมาอย่างฉับพลัน  

ดันนางเข้ากับผนังห้องลับเย็นเฉียบ

"แทนทีจ่ะปล่อยให้เจ้าตายเช่นน้ี มสิูใ้ห้ข้าปลดิชวิีตเจ้าด้วยตนเอง!"

ความเจ็บปวดเช่นนี้กลับท�าให้หลีซูซูคืนสติ

ไม่ จะตายไม่ได้ นางคิดในใจ จะตายไป...อย่างน้ีไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไร

ก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป

นางสัน่สะท้าน กุมมอืผูม้า ประสานนิว้ทัง้สบิกบัเขาอย่างแนบแน่น 

เล็บเกือบจะฝังลงบนหลังมือของเขาเสียด้วยซ�้า
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"ช่วยข้า..."

หญิงสาวตวัสัน่เทาในอ้อมอกเขา น้ิวมอืนางถกูเลบ็ข่วนจนได้เลอืด 

ทั้งยังข่วนไปบนผิวเขาจนได้แผลอีกหลายแผล

เขาเงยีบงนัเน่ินนาน ก่อนจะหลบัตาลงและหัวเราะออกมา "เจ้าก็..."

หญิงสาวกอดคอเขาตัวสั่นระริก

ราตรีแตกสลายไปเบื้องหน้า หลีซูซูหอบหายใจค�าโต

นิ้วมือเจ็บ ร่างกายเจ็บระบมไปหมด ความหวาดกลัวท่ีภารกิจ 

ล้มเหลวและความเจ็บปวดจากพิษหนอนไหมใยวสันต์ก�าเริบ ท�าให้นาง 

สั่นสะท้านเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง

นิ้วมือของถานไถจิ้นสอดเข้าไปในเส้นผมนาง หญิงสาวเหมือน

เถาวัลย์ที่เลื้อยป่ายผาชัน ดูดสารอาหาร พยายามท่ีจะมีชีวิตรอดต่อไป

บนร่างกายเขา

ฟ้าใกล้สว่างแล้ว

ตอนหลีซูซูตื่นขึ้นมา คนข้างกายก�าลังหัวเราะเบาๆ ไม่รู ้ก�าลัง 

เยาะหยันนางหรือหัวเราะตนเอง

ภายหลังเขาไม่หัวเราะอีก แต่ร้องเพลงที่เคยได้ยินในแคว้นซย่า 

สมัยเยาว์วัยแผ่วเบา

นั่นเป็นบทเพลงท่ีคนในวังนับไม่ถ้วนน�ามาร้องฆ่าเวลาในราตรี 

อนัเงยีบเหงา ค�า่คนืท่ีน่ากลวัและอ้างว้างเหล่านัน้ เขาไม่ได้เรียนรูอ้ะไรเลย  

นอกจากของสกปรกเหล่านี้

บัดนี้เขาก�าลังร้องให้นางฟัง

เขาจับมือนางและยกข้ึนมาจุมพิต กดริมฝีปากลงน�้าหนักบน 
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กระดูกนิ้วของนางที่เจ็บระบมนั่น

"เจ็บหรือไม่" เขาอยากฆ่านางเหลือเกิน แต่กลับเลือกให้นางมีชีวิต

อยู่ต่อไป "เทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดในใจข้า"

ในความมดืมดิ มมุปากของถานไถจิน้มเีลอืดซมึออกมา เขาหัวเราะ

เสียงดังพลางร้องเพลงต่อไป

นิว้มอืถูกคนกมุประสานตัง้แต่เมือ่ใดไม่รู ้ถานไถจิน้กุมมอืนางแน่น

ด้วยท่าทีแข็งกร้าว

ในความมืดมิดไร้ขอบเขต ถานไถจิ้นทั้งเยียบเย็นและเอาแต่ใจ

"รูส้กึได้หรอืไม่" เขาสมัผสัถูกน�า้ตาบนเส้นผมนางท่ีเย็นเฉียบไปแล้ว 

ก่อนจะเช็ดมันออกไปอย่างไม่ใส่ใจนัก

ความแค้นของเขาอย่างไรเล่า
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ตอน 11
ผมขาวในวันเดียว
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ค�่าคืนนี้ส�าหรับหลีซูซูแล้วยาวนานมาก

หลงัจากทีน่างหลบัลกึไปก็ฝันถึงบรรพตฉางเจ๋อ ตอนนัน้นางเพ่ิงเกิด 

ได้ไม่นาน ขนยังเปียกอยู่ ยังมิได้กลายร่าง ท่านเซียนในชุดสีฟ้าคราม 

ใช้แพรต่วนห่อตวันางอย่างระมดัระวังและพานางบงัคบักระบีล่งจากเขา

"นับแต่นี้ไป ส�านักเหิงหยางก็คือบ้านของเจ้า บิดาจะดูแลเจ้าให้ดี"

วิหคศักดิ์สิทธ์ิตัวน้อยโผล่หัวออกมาจากแพรต่วน กวาดตาส�ารวจ

รอบด้านด้วยความอยากรู ้อยากเห็น ท้องฟ้าสีเทาหม่นกดทับลงมา  

ภูตผีปีศาจกระจายอยู่ทั่ว

ท่านเซียนลูบหัวนางพลางโบกแขนเสื้อ รอบกายพลันมีเสียงวิหค

ขับขาน บุปผาส่งกลิ่นหอม

บรรดาศษิย์พ่ีและอาจารย์อาต่างล้อมวงเข้ามามองนางอย่างตืน่เต้น 

ยินดี "ในที่สุดศิษย์น้องหญิงก็ออกจากเปลือกแล้ว!"
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"ศิษย์น้องหญิง ข้าคือศิษย์พี่หญิงเหยาเวยของเจ้า นี่เป็นของขวัญ

พบหน้าทีศ่ษิย์พ่ีหญิงมอบให้เจ้า สามารถคุม้ครองเจ้าให้แขง็แรงปลอดภยั  

ร่างกายสมบูรณ์"

"ข้าคือศิษย์พี่ฉีเยวี่ยของเจ้า นี่เป็นของขวัญจากศิษย์พี่"

"ยังมข้ีา ยังมข้ีาด้วย ข้าก็เป็นศษิย์พ่ีของเจ้าเหมอืนกัน ศษิย์น้องหญิง  

นีค่อืน�า้ค้างทิพย์ท่ีศิษย์พ่ีไปหามาจากแดนเผงิไหล* ไม่รู้ว่าศิษย์น้องหญิง

ใช้ดื่มแทนน�้านมได้หรือไม่..."

ส�านักเซยีนตกต�า่ ชวีติท่ีเพ่ิงเกิดใหม่และเป่ียมด้วยชวิีตชวีาน้ี ประหน่ึง 

น�้าพุใสท่ีถูกถ่ายเข้าไปในโคลนตมท่ีเต็มไปด้วยกล่ินอายแห่งความตาย 

ท�าให้ส�านักเหิงหยางครึกครื้นขึ้นมาทันตา

ศิษย์พ่ีสตรีท้ังหลายจะไปแอบเก็บน�้าหวานทิพย์มาให้นาง ศิษย์พ่ี

บุรุษจะแอบพานางเข้าไปเล่นสนุกในแดนลับ มีคนสอนนางบังคับกระบ่ี 

มีคนสอนวิชาอาคมให้นาง ทุกครั้งเวลานางท�าผิด ศิษย์พ่ีใหญ่จะ 

ถอนหายใจอย่างจนใจ ปกป้องนางไว้ข้างหลัง แบกรับค�าต�าหนิและ

โทษทัณฑ์ทุกอย่างแทนนาง

ในยุคสมัยแห่งความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยคาวโลหิต ข้างกายนาง

กลับเป็นท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งอยู่เสมอ ยังมีหิมะกับพุน�้าศักดิ์สิทธ์ิบน 

เขาปู้เหลียงที่ไม่มีวันละลาย

โลกนี้ย�่าแย่ แต่พวกเขากลับเก็บทุกสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้หลีซูซู

ในฝันของนางมท้ีองฟ้าสนี�า้เงนิ มชีวีติอิสรเสรท่ีีสามารถบงัคับกระบี่

เหาะเหนิ ยังมีเสยีงน�า้หยดต๋ิงๆ จากพุน�า้ศักด์ิสทิธ์ิ และเกลด็หมิะแวววาว

ที่โปรยปราย...

* ชาวจีนเชื่อว่าเผิงไหลเป็นชื่อของภูเขาที่ตั้งอยู่ในแดนเซียน
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นางอดยกริมฝีปากขึ้นไม่ได้ เผยรอยยิ้มจางๆ ออกมา

ทว่าพอตื่นขึ้นมา...

หลีซูซูได้ยินเสียงน�้าหยดติ๋งๆ นางลืมตา ร่างกายเจ็บระบมเหมือน

ถูกบดทับกระนั้น ร่างนางถูกคลุมด้วยอาภรณ์ที่ฉีกขาด ใต้อาภรณ์คือ 

เรือนร่างเปลือยเปล่า

หลซีซูขูยับนิว้มอื ความเจบ็แปลบอย่างรนุแรงส่งมาจากน้ิว กระดูกนิว้ 

ที่แตกหักท�าให้เหงื่อเย็นของนางไหลรินไม่หยุด

ล�าแสงอ่อนจางส่องผ่านรอยแยกเข้ามา ข้างนอกท้องฟ้าสว่างแล้ว 

มือข้างที่ยังสมบูรณ์ของหลีซูซูก�าเสื้อผ้าแน่น จ้องมองแสงสว่างนั้น ไม่รู้

คิดอะไรอยู่

เสียงน�้ามาจากตรงนั้นเช่นกัน ข้างนอกฝนก�าลังตก

บาดแผลของนาง ร่องรอยการร่วมรักบนร่างกายนาง ไม่มีใคร

ท�าความสะอาดให้

ลมหายใจร้อนผ่าวบอกนางว่านางก�าลังเป็นไข้

หลีซูซูออกแรงลุกขึ้นนั่งบนเตียงศิลา ใช้เสื้อผ้าห่อคลุมร่างกาย

บ่วงเชือกวารีอ่อนเปล่งแสงสีเงินสว่างท่ามกลางสภาพแวดล้อม 

อันมืดมิด หลีซูซูเดินไปใต้รอยแยก น่ังพิงเชิงก�าแพงอย่างไร้เร่ียวแรง  

แล้วอ้าปากรองรับน�้าฝน

กลบีปากแห้งผากของนางชุม่ชืน้ข้ึนนดิหน่อย หลซีซูรููส้กึดขีึน้ไม่น้อย

นางกอดเข่า ฝังแก้มในวงแขน

ในชีวิตนี้ น้อยครั้งที่นางจะรู้สึกสิ้นหวังและเปราะบางอย่างตอนนี้ 

มใิช่แค่เพราะเหตกุารณ์เมือ่คนื แต่ยงัเป็นเพราะตะปดูบัวิญญาณสามดอก 

แตกสลายไป
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นางได้แต่เฝ้ามองพวกมันปะทะกับเกล็ดป้องหัวใจ ก่อนสลาย 

กลายเป็นผุยผง ส่วนเกล็ดป้องหัวใจก็มีรอยร้าวสีทองเช่นกัน

นางล้มเหลวแล้ว สิ่งที่เสียไปคือตนเอง ยังมีสรรพชีวิตในใต้หล้า

ไม่มตีะปดูบัวิญญาณแล้ว ความรกัของพญามารหนุม่แปรเปล่ียนเป็น 

ความแค้นถ่ังโถม สถานการณ์ชะงักงนั นางจะ...ถูกกักขังเช่นนีไ้ปชัว่ชวิีต

หรือไม่

หลีซูซูไม่เคยเกิดความรู้สึกด้านลบเช่นนี้มาก่อน

นางคดิ บางทคีนในส�านักไม่ควรมอบภารกิจนีใ้ห้นาง นางเป็นเพียง

เซียนผูน้้อยท่ีอายุเพ่ิงครบร้อยปีเท่าน้ัน จะแบกรบัภารกิจเช่นน้ีได้อย่างไร 

แม้แต่หยุดยั้งมิให้ตะปูดับวิญญาณแตกสลาย นางยังท�าไม่ได้ด้วยซ�้า!

นางเพ่ิงก้าวออกจากแดนเซียนที่เต็มไปด้วยการปกป้องคุ้มครอง

จากทุกคน ก็ล้มลงตรงหน้าพญามารจนบาดแผลเต็มตัวไปหมด

ทว่านางพยายามอย่างเต็มที่แล้วจริงๆ

ทั้งๆ ที่อยู่ในโลกมนุษย์ไม่ถึงสองปี กลับรู้สึกยาวนานกว่าร้อยปี 

ที่ผ่านมาของนางเสียอีก

หลซีซูกูลัน้น�า้ตา การแบกโลกในอกีห้าร้อยปีให้หลงัเอาไว้ตลอดเวลา  

ท�าให้นางต้องระมัดระวัง เหมือนก้าวย่างไปบนแผ่นน�้าแข็งบางเฉียบ  

แม้กระทั่งตอนถูกบงการให้ฆ่าเซียวหลิ่น ยังท�าได้เพยีงร้องไห้แค่ชั่วเวลา

สั้นๆ จากนั้นเช็ดน�้าตาให้แห้งและรักษาเมืองแทนเขาต่อไป นางถึงข้ัน 

ไม่กล้าบังเกิดความรูส้กึอ่อนโยนกับใครมากเกินไป ด้วยเกรงว่าจะกระทบ

ต่อจุดมุ่งหมายในการเดินทางมาโลกมนุษย์ครั้งนี้

แต่นางก็เป็นชีวิตหน่ึงในสามพิภพแห่งนี้ ร่างกายมีเลือดมีเนื้อ  



70 จันทราอัสดง 3 

นางก็เจ็บเป็น หวาดกลัวเป็น หลงทางเป็นเหมือนกัน

หยดน�้าฝนตกกระทบใบหน้านาง

จิตบ�าเพ็ญที่แน่วแน่มั่นคงมาโดยตลอดเริ่มสั่นคลอนทีละนิด

เสียงหนึ่งเหมือนก�าลังบอกว่า...

"อย่ายืนหยัดอกีเลย พอแค่นีเ้ถอะ เจ้าท�าไม่ส�าเรจ็หรอก เขาเป็นถงึ

พญามาร เขารูแ้ล้วว่าเจ้าหลอกเขา ขนืยังยืนกรานต่อไป มแีต่จะต้องตาย 

อยู่ในห้าร้อยปีก่อนนี้"

"กลบับ้านเถอะ เดมิททุีกสิง่ทุกอย่างนีล้้วนมใิช่สิง่ทีเ่จ้าควรแบกรบัไว้ 

อยู่แล้ว ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา กลับไปยังยุคสมัยของเจ้า ต่อให้

ต้องตายจริงๆ ก็ง่ายดายและไม่ทรมาน"

"เจ้าปกป้องสามพิภพ แล้วใครจะมาปกป้องเจ้า"

หลีซูซูกอดตนเองแน่น กัดฟันอย่างแรง นางสัมผัสถูกผนังหินเย็น 

หินนีเ้ย็นเฉยีบปานน�า้แขง็ แม้ตอนนีจ้ะเป็นฤดูคิมหันต์ แต่นางยังคงหนาว

จนตัวสั่นสะท้าน

สี่ด้านล้วนไม่มีทางออก โกวอว้ีเงียบไปแล้ว นางกัดปลายนิ้วจน

เลือดออกและวาดยันต์ ทว่าไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อย

นางถูกขังอยู่ในมิติฮุ่นตุ้น* แห่งหนึ่ง

สถานทีแ่ห่งน้ีเหมอืนกรงขังทีเ่พียนหรานเคยใช้ ท�าให้คนได้แต่ถูกขัง 

อยู่ที่นี่เท่านั้น นางมิอาจไปที่ใดได้ แม้แต่โกวอวี้ยังถูกบังคับให้หลับใหล

หลีซูซูปิดตาตนเอง บุปผาเหนือพิภพเริ่มเจ็บอีกแล้ว

เน่ืองจากความหวาดหว่ันและความป่วยไข้ ครัง้นีจ้งึเจบ็ปวดรนุแรง

* ฮุ่นตุ้น เป็นค�าเรียกสภาวะปั่นป่วนยุ่งเหยิงที่อากาศ รูป และธาตุต่างๆ ปะปนกัน ต�านานการสร้างโลก 
ของจีนเชื่อว่าจักรวาลอยู่ในภาวะฮุ่นตุ้นก่อนที่เทพผานกู่จะใช้ขวานแยกฟ้าดินออกจากกัน นอกจากน้ี 
ในทางปรัชญา ฮุ่นตุ้นยังหมายถึงภาวะว่างเปล่าได้ด้วย
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ยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา นางอดทนอยู่นาน พอลืมตาอีกครั้ง พบว่าแม้แต่

ล�าแสงอ่อนจางนั้น นางก็มองเห็นไม่ค่อยชัดแล้ว

หลีซูซูขย้ีดวงตา ความเงียบงันน่ากลัวจู่โจมนาง มีชั่วขณะหน่ึงท่ี

แม้แต่เสียงน�้าหยดติ๋งๆ ยังเหมือนห่างออกไปไกล นางขดตัวอยู่บน 

เตียงศิลา คิดถึงเมื่อนานแสนนานมาแล้ว โกวอวี้เคยบอกผลลัพธ์ของ 

การใช้บุปผาเหนือพิภพกับนาง

โชคชะตารันทด ตายแบบศพไม่สมบูรณ์...

เนีย่นมูห่นงิเอ่ยถามอย่างเป็นกังวล "ไป๋อว่ี ฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้าง"

เนี่ยนไป๋อวี่ส่ายหน้า สีหน้าหนักอึ้งยิ่ง

"วันนี้ตอนกลับมา กระอักโลหิตไปครั้งหน่ึง จวบจนบัดนี้ยังไม่ฟื้น 

หมอหลวงบอกว่าชีพจรหัวใจได้รับความเสียหาย มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 

ฤดูหนาวนี้"

เนี่ยนมู่หนิงซวนเซถอยหลังไปก้าวหน่ึง "ไฉนจึงกลายเป็นเช่นน้ีได้ 

ล้วนต้องโทษข้า หากข้าเฝ้าคุณหนูสามสกุลเย่ียให้ดี ย่อมไม่เกิดเรื่อง 

เช่นนี้ขึ้น"

เนี่ยนไป๋อวี่ประคองนางเอาไว้ "พูดมากไปก็ไร้ประโยชน์ รอฝ่าบาท

ฟื้นขึ้นมาก่อน บางทีเขาอาจมีหนทาง"

เมื่อนานมาแล้วเคยมีคนบอกอย่างมั่นใจว่าถานไถจิ้นจะอยู่ได้ 

ไม่เกินสิบหกปี กระนั้นตลอดหลายปีมานี้ไม่รู้ว่าแลกด้วยสิ่งใด เขากลับ

มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบัน ในเมื่อเป็นเช่นน้ี บางทีอาจมี

หนทางแก้ไขก็เป็นได้

เน่ียนไป๋อว่ีไม่ได้เล่าเหตุการณ์ตอนเขาเห็นฝ่าบาทเมือ่เช้านีใ้ห้ผู้เป็น
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พี่สาวฟัง จวบจนบัดนี้ย้อนคิดดูแล้ว ความรู้สึกในใจเขายังคงปนเป

มุมปากของฝ่าบาทมีรอยเลือด แววตาว่างเปล่าแข็งทื่อ นัยน์ตา 

ด�าเข้มสั่งสมความโกรธแค้นไว้มากมายมหาศาล หน้าอกเขามีร่องรอย 

สเีข้มกลุม่หน่ึงซมึออกมา เขากดหวัใจแน่น หนกีลบัมายังต�าหนกัเฉิงเฉียน 

กระอักโลหิตค�าหนึ่งและหมดสติไป

คิมหันต์ของแคว้นโจวมากด้วยฝน

ตอนบ่ายฝนที่โปรยปรายยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เจาหวาฟูเหริน 

มาเย่ียมถานไถจิ้น เน่ียนไป๋อว่ีท�าตัวเหมือนเงามืดสายหนึ่ง คอยตาม 

เยี่ยปิงฉางเงียบๆ โดยไม่พูดไม่จา

เย่ียปิงฉางพูดข้ึนว่า "ใต้เท้าเน่ียน ข้าแค่อยากพูดคุยกับฝ่าบาท 

ตามล�าพังสักหน่อย"

เนี่ยนไป๋อวี่ส่ายหน้านิดๆ สายตาจ้องมองไปที่พื้น

เย่ียปิงฉางจนใจ ได้แต่ปล่อยให้เหล่าองครักษ์เย่ียอิ่งจับตาดู นาง

หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อให้ถานไถจิ้น

ข้างกายเขา เยี่ยปิงฉางเห็นเกล็ดป้องหัวใจที่มีรอยร้าว

สีหน้านางเปลี่ยนไป รีบหยิบขึ้นมา

ดังคาด บนเกล็ดป้องหัวใจที่เดิมทีเป็นสีเงิน มีริ้วสีทองกระจายอยู่

หนาแน่นเตม็ไปหมด นางลองสมัผสัมนั พบว่ามนัไม่ตอบสนองแม้แต่น้อย

ฉบัพลนันัน้เองเย่ียปิงฉางก็มสีหีน้าย�า่แย่ถึงขดีสดุ นางตระหนักถงึ

ความจริงที่มิอาจเปลี่ยนแปลงข้อหนึ่ง เกล็ดป้องหัวใจแตกแล้ว!

เกิดอะไรขึ้นกับถานไถจิ้น!

องครกัษ์เฉยีนหลงจะท�าลายเกลด็ป้องหวัใจจนแตกจรงิๆ ได้อย่างไร
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สีหน้านางเปลี่ยนแปรไปมา ปวดใจจนสูดหายใจไม่หยุด กระน้ัน

ภายใต้สายตาของเนีย่นไป๋อวีแ่ละคนอืน่ๆ นางได้แต่บงัคบัให้ตนเองคนืสู่ 

ความสขุมุเยือกเย็นดังเดิม ท่อนไม้กลายเป็นเรอื* ไปแล้ว ต่อให้นางเสยีใจ

ภายหลังเพียงใดก็มิอาจท�าอันใดได้

เกล็ดป้องหัวใจถูกท�าลาย แลกกับการขจัดภัยคุกคามจากหลีซูซู

ตอนน้ีส�าหรบัถานไถจิน้ หลซีซูก็ูคอืคนทรยศท่ีมอีงครกัษ์เฉยีนหลง

อยู่ในมือ ตนเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาผู้หน่ึง ถือเกล็ดป้องหัวใจไว้กลับ 

มิอาจใช้งานอย่างเต็มที่ ทั้งยังดึงดูดพวกปีศาจให้เข้ามาหา

สถานการณ์ตอนนี้ไม่นับว่าแย่

หลังโน้มน้าวตนเองแล้ว เย่ียปิงฉางอยากเหน็บชายผ้าห่มให้ 

ถานไถจิ้น ทว่ากระบี่เล่มหนึ่งกลับสกัดมือนางไว้

เนี่ยนไป๋อวี่พูด "ฟูเหรินเยี่ยมฝ่าบาทเสร็จแล้วก็กลับไปเถอะ"

ความเก้อกระดากวาบขึ้นบนใบหน้าของเย่ียปิงฉางและหายไป

อย่างรวดเร็ว นางยิ้มพยักหน้า

ถานไถจิ้นฟื้นข้ึนมาตอนบ่ายของวันที่สอง เขาตระหนักถึงความ 

ผดิปกตขิองร่างกายเช่นกัน จงึเรยีกนกัพรตเฒ่าในธงกลืนวิญญาณออกมา

"สิ่งที่อยู่ในหัวใจเรา สามารถเอาออกมาได้หรือไม่"

นกัพรตเฒ่าลองดคูรูห่น่ึง ก่อนจะส่ายหน้าตอบว่า "ฝ่าบาทโปรดอภัย 

ทีก่ระหม่อมไร้ความสามารถ ท่ีผ่านมาไม่เคยพบเจอวตัถุชัว่ร้ายเช่นนีม้าก่อน  

ดูเหมือนมันจะฝังเข้าไปในหัวใจของฝ่าบาท มิอาจน�าออกมาได้"

ทราบอย่างนี้แล้ว มือเขาแตะลงบนหน้าอก สีหน้าเยียบเย็นเป็น 

* ท่อนไม้กลายเป็นเรือ หมายถึงเรื่องราวได้ด�าเนินมาถึงขั้นที่ไม่อาจแก้ไขหรือกอบกู้กลับคืนจึงต้องปล่อยให้
เลยตามเลย
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น�้าแข็ง

ขณะทีนั่กพรตเฒ่าคิดว่าเขาจะบนัดาลโทสะ เขากลับกระดกรมิฝีปาก 

เอ่ยอย่างไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย "เช่นนั้นก็ทิ้งไว้อย่างนี้"

ถึงอย่างไรก็แค่เจ็บเท่านั้น

ก็แค่เจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเอง

"จบัปีศาจมาให้เราอีกหลายๆ ตัว ถ้าเจอผูบ้�าเพ็ญเซยีนก็จบัมาด้วย"

นักพรตเฒ่ารีบรับค�า เข้าใจดีว่าถานไถจิ้นคิดจะพ่ึงลูกกลอนใน 

ตัวปีศาจต่อชีวิตตนเองต่อไป หากบอกว่าเมื่อก่อนอายุขัยของเขาต้อง

สังหารปีศาจปีละหน่ึงตัว บัดนี้เกรงว่าคงต้องล้วงลูกกลอนในตัวปีศาจ 

ทุกเดือนเพื่อมาเติมพลังชีวิตที่รั่วไหลไปของเขา

เนี่ยนไป๋อวี่ก�าลังจะถือธงกลืนวิญญาณจากไป ถานไถจิ้นกลับเอ่ย

เสียงเย็น "ให้เยี่ยฉู่เฟิงไป"

"ฝ่าบาท?"

ถานไถจิ้นพูด "ในตัวเย่ียฉู ่เฟิงมีลูกกลอนของปีศาจจิ้งจอกอยู ่

ครึ่งเม็ด เขาจับปีศาจระดับสูงได้ดีกว่าพวกเจ้า"

เน่ียนไป๋อว่ีกับนักพรตเฒ่ามองตากัน ดวงตาเต็มไปด้วยความ 

เหลือเชื่อ

ไม่น่าเชื่อว่าในตัวของเย่ียฉู่เฟิงจะมีลูกกลอนของปีศาจจิ้งจอก 

เพียนหรานอยู่ครึ่งเม็ด มิน่าฝ่าบาทถึงได้เก็บคนผู้นี้ไว้ใช้งาน

เนี่ยนไป๋อวี่พยักหน้า ถือธงกลืนวิญญาณไปหาเยี่ยฉู่เฟิงทันที

ถานไถจิ้นเงียบงัน ใบหน้าขาวซีดเย็นชา

เน่ียนมู่หนิงอยู่ในต�าหนัก ก้มหน้ามองพ้ืน นางรู้สึกทุกข์ใจอยู่บ้าง 

หลายวันก่อนตอนฝ่าบาทเตรียมงานเถลิงราชย์และงานแต่งต้ังฮองเฮา 
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ดวงตาเจือประกายเจิดจรัส ทว่าบัดนี้ในดวงตาเขาว่างเปล่าไม่เหลือ 

อะไรเลย

นางคิดว่าฝ่าบาทจะถามถึงหญิงสาวในห้องลับฮุ่นตุ้น ไม่คิดว่า 

เขาจะเพียงหันหลังอย่างเฉยชา ไม่สนใจอะไรท้ังนั้น ราวกับว่าคนผู้นั้น 

ตายไปแล้ว ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแม้แต่น้อย

เนีย่นมูห่นิงเฝ้ารอจนถึงยามโพล้เพล้ก็ไม่เห็นฝ่าบาทจะถามถึงนาง

เน่ียนมู่หนิงได้แต่เอ่ยปากเสียงค่อยอย่างลังเลว่า "ฝ่าบาท นาง 

ไม่สบาย ต้ังแต่เมื่อวานจวบจนตอนน้ี นางด่ืมน�้าฝนไปเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น"

ชายหนุ่มลืมตา มองลวดลายสีเงินบนเตียงมังกร หัวเราะเบาๆ  

พลางกล่าว "ส่งคนไปดู อย่าปล่อยให้นางตาย นางไม่สมควรตายอย่าง

ง่ายดายเช่นนี้"

เนี่ยนมู่หนิงเอ่ยรับค�า

หลีซูซูล้มป่วยครั้งนี้กินเวลาเนิ่นนาน

พลังของบุปผาเหนือพิภพมิอาจน�าออกมาใช้ได้ นางกลายเป็น 

คนธรรมดาโดยสมบูรณ์ ขาดการติดต่อจากโกวอว้ี สูญเสียวิชาอาคม 

ที่เปรียบดังปีก สติของนางมึนงงเลอะเลือน มิอาจแยกแยะทิวาราตรี

ทุกๆ ช่วงเวลาหน่ึงจะมนีางก�านลัเข้ามาเชด็ตวัท�าความสะอาดร่างกาย 

ให้นางและป้อนยา

ช้อนยื่นเข้ามา นางกลืนมันลงไปโดยไม่รู้ตัว

ปณิธานอนัแขง็แกร่งท�าให้นางพยายามมชีวีติอยู่ต่อไป กระน้ันด้วย

ผลสะท้อนจากบุปผาเหนือพิภพ ท�าให้ร่างกายนางเริ่มแย่ลง
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นางกินอาหารไม่ลง กระเพาะที่ว่างเปล่าปวดแสบไปหมด

นางก�านัลคิดว่านางเลือกกิน จึงปรายตามองนางอย่างเย็นชา  

"ยังคิดว่าตนเองเป็นว่าท่ีฮองเฮาหรือไรกัน อดอาหารแล้วจะเรียกร้อง 

ความสงสารจากฝ่าบาทได้อย่างนั้นหรือ ข้าขอเตือนให้เจ้าส�ารวมหน่อย

เถอะ ฝ่าบาทบอกแล้วว่าหากไม่อยากกินก็ปล่อยให้หิวตาย"

จากนั้นนางก�านัลก็ถือกล่องอาหารเดินจากไป

ไม่มีใครฟังหลีซูซูอธิบาย และไม่มีใครรักษาโรคให้นาง

วันแล้ววันเล่า หลซีซูมูสีภาพอดิโรยมากขึน้ทุกท ีบางคร้ังยามท่ีนาง

มีสติ เมื่อเห็นแสงสว่างส่องเข้ามา จะสลักค�าว่า 'เจิ้ง'* ลงไปทีละขีด  

จนกระทั่งมีอักษร 'เจิ้ง' ครบหกตัว

นางจงึตระหนักอย่างพร่าเลอืนว่านางถกูถานไถจิน้กักขังไว้อย่างน้อย 

ก็หนึ่งเดือนแล้ว

โลกมนุษย์ย่างเข้าเดือนเจ็ด

ด้วยทนความหวาดกลวัของการไม่ได้ยินเสยีงอะไรเลย ทกุส่ิงมดืมดิ

ไปหมดเช่นนี้ไม่ไหว บางครั้งหลีซูซูจะเคาะประตูห้องลับพลางแผดเสียง 

"ปล่อยข้าออกไป ปล่อยข้าออกไป..."

นางถือก�าเนิดในสระสวรรค์ทีม่แีสงสว่างเจดิจ้า ความมดืแคบทีน่าง

ไม่เคยหวาดกลวัและความทรมานทีไ่ด้รบัจากบปุผาเหนือพิภพท�าให้นาง

หนาวสะท้าน วตัถุเทพทีฝั่งอยู่ในร่างกายนางค่อยๆ กัดกร่อนจติใจ ท�าให้

นางฝันร้ายตลอดทั้งวัน

เหมอืนเช่นถานไถจิน้ตอนครอบครองบปุผาเหนอืพิภพ ตกอยู่ในห้วง 

ของฝันร้าย ยากจะตื่นขึ้นมา

* ชาวจีนมีวิธีขีดจดจ�านวนโดยเขียนตามล�าดับขีดของอักษรเจิ้ง (正) ซึ่งมีห้าขีดเพื่อง่ายต่อการนับ
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นสิยัดัง้เดมิของนางรกัอสิรเสรมีาแต่ก�าเนิด การถูกกักขังในทีม่ดืแคบ 

โดยมองไม่เห็นความหวังเช่นนี้กร่อนท�าลายปณิธานของนางไปทีละวัน

แต่นางไม่อยากตาย นางยังคงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป การสั่นคลอน

ของจติบ�าเพ็ญไม่เพียงพอทีจ่ะท�าลายคนผูห้นึง่ ทุกคร้ังทีต่ื่นจากห้วงฝันร้าย 

ของบุปผาเหนือพิภพ นางจะใช้ปณิธานทั้งหมดที่มี เฝ้ารอแสงสว่างที่จะ

สาดส่องเข้ามาเพียงครู่หนึ่ง

แสงสว่างที่จะช่วยให้นางรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย

ถานไถจิ้นไม่ได้มาหานางแม้แต่ครั้งเดียว ราวกับลืมไปแล้วว่า 

บนโลกน้ียังมีหญิงสาวผู้หนึ่งท่ีเขารู้สึกว่า 'ยามรักอยากให้อยู่ ยามชัง 

อยากให้ตาย'

หลีซูซูทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัดเจน

วันหนึ่งนางตื่นมา พบว่าดวงตาข้างขวามองเห็นไม่ชัดเสียแล้ว

นางก�านัลย่ืนน�้ามาให้ หลีซูซูควานมือไปรับ แต่ชามใบนั้นกลับ 

ตกแตก

"เจ้า!" ตอนแรกนางก�านัลบันดาลโทสะ ครั้นเห็นดวงตาไร้ประกาย

ของนาง จึงเอ่ยอย่างลนลานว่า "เจ้า...เจ้ามองไม่เห็นหรือ"

หลีซูซูเม้มปาก ไม่เอ่ยตอบอะไร

นางก�านลัว่ิงตาลตีาเหลอืกออกไป แม้แต่เศษกระเบือ้งจากชามท่ีแตก 

ยังไม่ทันได้เก็บกวาดด้วยซ�้า

หลีซูซูเบิกตาโต เบื้องหน้ามืดมิด นางกลับไม่กล้านอนลง

เมือ่จติบ�าเพ็ญมรีอยร้าว นางมสีิง่ท่ีหวาดกลวัแล้ว บปุผาเหนือพิภพ

ย่อมเริม่ท�างาน ในช่วงเวลาอันยาวนานน้ี ทกุครัง้ทีห่ลบัไป นางมกักลวัว่า 

จะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีก
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นางกอดตนเองแน่น คิดในใจว่าอนัท่ีจรงินางยังมโีอกาสคร้ังสดุท้าย

อยู่ หรือว่าตาย
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"มองไม่เห็น?" เมื่อฟังข่าวนี้แล้ว ถานไถจิ้นนิ่งสงบยิ่งนัก

นางก�านัลกลัวเหลือเกินว่าถานไถจิ้นจะต�าหนิตนเร่ืองท่ีหลีซูซ ู

มองไม่เห็น นางเอ่ยเสียงสั่น "ฝ่าบาท จะให้เชิญหมอหลวงไปตรวจรักษา

แม่นางหรือไม่เพคะ"

ชายหนุ่มในชุดสีนิลฟังแล้วโค้งริมฝีปากอย่างเสียดสี

"เราขอแค่ให้นางยงัมลีมหายใจ แค่ดวงตาคูเ่ดยีวเท่าน้ัน เก่ียวอนัใด 

กับเราเล่า"

นางก�านัลเข้าใจความหมายของเขาแล้ว นางพรูลมหายใจยาว 

ด้วยความโล่งอก

เดอืนเจด็ฤดูฝนยังไม่ผ่านพ้นไป ตอนหยางจีเ้ดนิเข้ามาก็เห็นฝ่าบาท

ก�าลังเลี้ยงดูบุปผาดอกหนึ่ง บุปผาดอกน้ันยังไม่ผลิบาน มีเพียงดอกตูม

เล็กๆ เท่านั้น เป็นบุปผาสีฟ้า เหมือนผลึกน�้าแข็งที่งดงาม

72
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หยางจี้รู้สึกแปลกใหม่ จึงมองนานกว่าปกติ

ถานไถจิ้นเอ่ยเสียงเรียบข้ึน "บุปผาอมตะที่แคว้นเสินชาส่งมาให้  

ว่ากันว่ารักษาได้สารพัดโรค ช่วยระงับความเจ็บปวด"

นิ้วมือเย็นเฉียบของชายหนุ่มไล้ผ่านบุปผาอมตะ บุปผาที่งดงาม

ดอกนั้นแผ่กลิ่นหอมรวยรื่น

"เสนิชามอบของล�า้ค่าเช่นนีใ้ห้ฝ่าบาท ต้องการสิง่ใดหรอืพ่ะย่ะค่ะ"

ถานไถจิน้เผยรอยย้ิมเหยียดหยัน "ต้องการต�าแหน่งฮองเฮาแคว้นโจว 

ของเรา"

เดือนที่แล้วถานไถจิ้นเปลี่ยนชื่อรัชสมัยเป็น 'จิ่งเหอ' แคว้นซย่า 

ที่เคยแข็งแกร่งที่สุดตกอยู่ใต้อาณัติของแคว้นโจว ถานไถจิ้นในฐานะ 

องค์เหนือหัวคนใหม่ ส�าหรับแว่นแคว้นทั้งหลาย ย่อมเป็นเป้าหมายท่ี 

ควรค่าแก่การผูกสัมพันธไมตรี

แคว้นเสนิชารูส้ถานการณ์มาแต่ไหนแต่ไร ถานไถจิน้ยังมไิด้ยกทัพ 

ไปตพีวกเขา พวกเขากลบัส่งของขวัญชิน้ใหญ่มาให้ก่อน หวังว่าถานไถจิน้ 

จะแต่งองค์หญิงของพวกเขาเป็นฮองเฮา

ส�าหรับฮ่องเต้ การสมรสเชื่อมสัมพันธ์ก็เป็นหนทางในการถ่วงดุล 

อ�านาจวิธีหนึ่งเหมือนกัน

หยางจี้สังเกตสีหน้าของถานไถจิ้นพลางเอ่ยอย่างระมัดระวัง  

"พระประสงค์ของฝ่าบาท..."

ถานไถจิ้นเขี่ยบุปผาดอกน้ัน เน่ินนานจึงเอ่ยว่า "บุปผารับไว้  

คนไม่ต้องการ ช่วยเราเลือกของขวัญสักชิ้นส่งกลับไป"

หยางจี้มองเขาแวบหนึ่งและผงกศีรษะรับค�า
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หลซีซูอูยู่ในห้องลบัฮุน่ตุน้อกีหลายวนั นางก�านลัทีด่แูลนางกลบัมา

วางท่าโอหังดังเดิม

ถานไถจิ้นมิได้ปล่อยนางออกไป ทั้งมิได้ให้หมอหลวงมารักษานาง

ในใจหลีซูซูคาดเดาผลลัพธ์เช่นนี้ได้อยู่แล้ว นางก้มศีรษะลง มองดู

นิ้วมือท่ีกระดูกแตกหักเคลื่อนจนผิดต�าแหน่ง พยายามอดทนกับความ

เจ็บปวดต่อมันกลับเข้าที่เอง ทว่าร่างกายที่ผ่ายผอมลงทุกวันยังคง 

อ่อนแอลงเรื่อยๆ นางฝืนกลืนอาหารลงไปมากกว่านี้หน่อย สุดท้าย 

กลับพบว่าเปล่าประโยชน์

ค�่าคืนวันหนึ่ง นางไอเป็นโลหิต

หลีซูซูรู ้ว่าพลังเทพของบุปผาเหนือพิภพเริ่มจะสูญไป โชคร้าย 

ของมันก�าลังจะมาเยือน

และนางเดิมพันแพ้

ถานไถจิ้นเคยพูดตั้งมากมายหลายครั้งว่าอยากให้นางตาย ครั้งนี้

เขาต้องการชีวิตนางจริงๆ แล้ว

หลีซูซูหลับไปอย่างมึนงงไม่ได้สติ วันต่อมานางก�านัลผลักนาง 

อย่างแรง พบว่านางไม่ตอบสนองแม้แต่น้อย มุมปากเต็มไปด้วยเลือด  

จึงได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์

เรื่องกระอักเลือดท�าให้หลีซูซูได้ออกจากห้องลับฮุ่นตุ้นในที่สุด  

มีคนจับชีพจรให้นาง คุยอะไรบางอย่างเสียงเลือนราง

"แม่นางท่านน้ีร่างกายอ่อนแอ แต่กระหม่อมดไูม่ออกว่ามปัีญหาอะไร  

ส่วนดวงตานาง เกรงว่าคงอยู่ในท่ีมืดนานเกินไป จึงมองไม่เห็นชั่วคราว

เท่านั้น"
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อีกด้านหนึ่ง คนอีกคนมิได้เอ่ยอะไรเนิ่นนาน

หลีซูซูได้ยินเพียงเสียงแค่นหัวเราะเบาๆ

"ในเมื่อนางชอบเล่นลูกไม้ถึงเพียงน้ี เราจะสงเคราะห์นาง อยาก 

ออกมาหรือ เช่นนั้นก็อยู่ที่นี่แล้วกัน"

พลังอบอุ่นขุมหนึ่งถูกถ่ายมาบนข้อมือ จวบจนหัวค�่าหลีซูซูจึงฟื้น

ขึ้นมาในที่สุด

โกวอว้ีมองร่างกายผ่ายผอมของเจ้านายน้อยอย่างไม่อยากเชื่อ 

ก่อนจะร้องไห้โฮเสียงดัง

นับตั้งแต่มันมีสติหย่ังรู ้เป็นต้นมา นี่เป็นคร้ังท่ีสองท่ีมันร้องไห ้

อย่างเศร้าเสียใจถึงเพียงนี้ ครั้งก่อนคือตอนที่มารดาของหลีซูซูจากไป

โกวอว้ีถ่ายปราณวิเศษท่ีได้จากการฝึกบ�าเพ็ญในโลกมนุษย์ปีกว่า

ให้หลีซูซูทั้งหมด ในที่สุดก็ท�าให้นางรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย

หลีซูซูหอบหายใจ เบื้องหน้ามืดมิด แต่นางรู้ว่าน่ีคือตอนกลางวัน 

ดวงตานางมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงแล้ว

โกวอวี้มองเห็นสีหน้าหม่นหมองของหลีซูซู

หลงัเงยีบงนัเน่ินนาน มนัตัดสนิใจและพูดเสยีงเบาว่า "ให้ข้าพาท่าน

กลับบ้านเถอะ"

...กลบัไปยังส�านกัเหงิหยางในอกีห้าร้อยปีให้หลงั ไปบรรพตฉางเจ๋อ  

สถานที่เกิดของท่าน ย่อมไม่ต้องเจ็บปวดทรมานเหมือนตอนนี้อีก

ดวงตาของท่านจะเห็นแสงสว่างอกีครัง้ ท่านจะกลบัไปเป็นเซยีนได้ 

อีกครั้ง ไม่จ�าเป็นต้องแบกรับความทุกข์ทรมานใดๆ อีก

หญิงสาวโซซัดโซเซลงจากเตียง ริมฝีปากของนางแห้งจนแตก  

รอบด้านไม่มีใครสักคน เงียบสนิทจนน่ากลัว
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โกวอวีร้บีพูด "ไปทางซ้าย ระวัง! ใช่ เดนิไปข้างหน้า เจอโต๊ะหรือไม่"

หลีซูซูควานหาถ้วยชาบนโต๊ะ และรินน�้าครึ่งถ้วยให้ตนเอง

โกวอว้ีเห็นนิ้วมือนางบวมแดง ไม่เหลือความเรียวยาวขาวเนียน 

เช่นในอดีต มันทนดูต่อไปไม่ไหว

หลีซูซูเอ่ยปากเสียงแหบ "ข้ากลับไปแล้ว ท่านพ่อ อาจารย์อา 

ทั้งหลาย ศิษย์พี่ใหญ่กงเหยี่ย ยังมีคนอื่นๆ ในส�านักจะท�าอย่างไร"

ทุกคนจะต้องตาย เหมือนในฝันร้ายท่ีมารฝันสร้างขึ้นมา ทุกคน 

จะตายไปทีละคน

ผู้อาวุโสทั้งแปดใช้พลังตบะที่มีจนหมดสิ้น ส่งนางย้อนกลับมา 

เมื่อห้าร้อยปีก่อน หากนางหนีกลับส�านักเหิงหยาง ย่อมไม่มีโอกาส 

ครั้งที่สองอีกแล้ว

โกวอวี้เงียบงัน

มันคือโกวอว้ีเก้าชั้นฟ้า ถือก�าเนิดในยุคบรรพกาล แต่กลับมิอาจ

เทียบกับวัตถุเทพอื่นๆ ที่ถือก�าเนิดในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ 

เรียกลมเรียกฝนได้ มันเป็นเพียงหินหยกบรรพกาลท่ีถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็น

เวลายาวนานเกินจะนับ พุทธิปัญญาก่อก�าเนิดอย่างช้าๆ จึงมีรูปลักษณ์

ในเวลาต่อมา

มนัฝึกบ�าเพ็ญมาก่ีปีแล้วก็มอิาจรูไ้ด้ เดมิทคีวรหลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีว 

กบัขนุเขาและสายน�า้ในสามพภิพ เทยีบกบัความสงสารเหน็ใจทีห่ลซีซููมี  

มันกลับรู้สึกรับผิดชอบต่อสรรพชีวิตมากยิ่งกว่า

ช่วยเหลือเจ้านายน้อยก�าจัดพญามาร ปกป้องคุ้มครองสรรพชีวิต 

นี่ต่างหากคือความหมายในการด�ารงอยู่ของมัน

มันทุกข์ใจจนมิอาจทุกข์ใจมากไปกว่านี้ได้อีกแล้ว นานครู่ใหญ่จึง
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ตัดสินใจพูดว่า "ตะปูดับวิญญาณสลายไปแล้ว ภารกิจล้มเหลวแล้ว  

ข้าจะพาท่านกลับไป!"

ก�าไลบนข้อมือเปล่งแสงทันที

หลีซูซูรีบกดโกวอวี้ไว้ทันใด

"เจ้านายน้อย?"

หลีซูซูพูด "รออีกสักนิด ข้า...มีวิธีสุดท้าย"

"อะไรนะ!" โกวอวี้มองนางอย่างตกตะลึง

ดวงหน้าขาวซดีของหญิงสาวเผยรอยย้ิมจางๆ ประหนึง่บปุผายามเช้า 

ทีต้่องน�า้ค้างอรณุ...ผลคิวามงามอันเปราะบางออกมาอย่างเตม็ทีก่่อนตาย

เสีย่วฮุ่ยพูดด้วยน�า้เสยีงยินดปีรดีา "ฟูเหรนิ ท่านไม่รูอ้ะไร หญิงผูน้ัน้ 

ถูกฝ่าบาทโยนเข้าไปในวังเย็น บ่าวได้ยินว่าพอถึงฤดรู้อน สถานทีแ่ห่งน้ัน

จะมทีัง้งหูนอนหนูมด ข้าวก็เป็นข้าวบดู ครัง้น้ีฝ่าบาทชงิชงันางโดยสมบรูณ์!"

เย่ียปิงฉางวางชุดที่ใกล้จะเสร็จลง เหลือบดวงเนตรงดงามขึ้นเอ่ย 

"ระวังค�าพูดด้วย"

เสีย่วฮุย่รบีตบปากตนเอง "ดูปากของบ่าวส ิฟูเหรนิสอนตัง้ก่ีครัง้แล้ว

ยังไม่รู้จักจ�า ครั้งน้ีฟูเหรินจะเห็นแก่สายสัมพันธ์พ่ีน้อง เห็นใจนางอีก 

มิได้เป็นอันขาด!"

เย่ียปิงฉางพยักหน้า "ไม่แน่นอน น้องหญิงสามคดิจะท�าร้ายฝ่าบาท 

ฝ่าบาททรงไว้ชีวิตนางก็นับว่าเมตตามากแล้ว"

"บ่าวยังได้ยินมาว่าดวงตาของนางมองไม่เห็นแล้ว"

เยี่ยปิงฉางชะงักไป "อย่างนั้นหรือ"

ตอนบ่ายนางเอาชุดท่ีท�าเสร็จไปมอบให้ถานไถจิ้น บังเอิญเจอ 
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หมอหลวงก�าลังตรวจรักษาเขาอยู่

กลิ่นหอมอ่อนจางภายในห้องท�าให้เย่ียปิงฉางสังเกตเห็นบุปผา

อมตะดอกนั้นในแวบแรก

บุปผาอมตะใกล้จะบานแล้ว ยามอยู่ใต้แสงแดดดงูดงามไม่เหมอืน

มวลไม้ใด

ถานไถจิน้เลีย้งไว้อย่างนัน้ มไิด้มเีจตนาจะน�ามาใช้ ทกุคนในวังต่าง

รูว่้าฝ่าบาทมดีอกไม้นีอ้ยู่ ต่างพากันคาดเดาว่าฝ่าบาทจะเก็บบปุผาอมตะ

ไว้ให้ใคร

เยี่ยปิงฉางพลันคิดถึงดวงตาที่มองไม่เห็นของน้องหญิงสาม

หากได้บุปผาอมตะ ร่างกายของน้องหญิงสามจะต้องดีขึ้นอย่าง

แน่นอนกระมัง...

ถานไถจิ้นเห็นนาง จึงเอ่ยเสียงเรียบ "มานั่งเถิด"

จากนั้นสองคนท�าเหมือนทุกครั้ง เดินหมากด้วยกันหนึ่งกระดาน

เย่ียปิงฉางเอ่ยด้วยท่าทางล�าบากใจ "อกีไม่ก่ีวันก็จะเป็นวันเกิดของ

หม่อมฉัน หม่อมฉันบังอาจขอร้องฝ่าบาทสักเรื่องได้หรือไม่เพคะ"

นี่เป็นคร้ังแรกท่ีนางร้องขอบางอย่างกับถานไถจิ้นนับตั้งแต่มา

แคว้นโจว

เม่ือคิดถึงเกล็ดป้องหัวใจที่ถูกท�าลายไป ถานไถจ้ินพยักหน้าเอ่ย 

"ว่ามาสิ"

เย่ียปิงฉางพูด "หม่อมฉนัหวังว่าฝ่าบาทจะสามารถเสวยกระยาหาร

กับหม่อมฉันและมารดาสักมื้อได้" เอ่ยจบ นางบิดผ้าเช็ดหน้าแน่น มอง

ถานไถจิ้นอย่างกระวนกระวาย

ถานไถจิ้นตอบนาง "ตกลง"
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เยี่ยปิงฉางยิ้มน้อยๆ "ขอบพระทัยฝ่าบาท"

ต�าหนกัในมเีย่ียปิงฉางเป็นสตรเีพียงผูเ้ดยีวท่ีมศีกัดิฐ์านะ วันคล้าย

วันเกิดของนาง เหล่านางก�านัลย่อมจัดเตรียมงานอย่างพิถีพิถันยิ่ง

นางก�านัลข้างกายหลีซูซูหายไป ในวังเย็นมีเพียงเตียงแข็งกระด้าง

หลังหนึ่ง ยังมีโต๊ะที่วางป้านชาอีกตัว

หลังจากฟื้นขึ้นมาหลายวัน นางถึงพบว่าตนเองมิอาจใช้พลังวิเศษ

ใดๆ ได้อกีแล้ว ตอนน้ีนางไม่แตกต่างอนัใดกับมนุษย์ธรรมดาท่ัวไปผูห้น่ึง

โกวอวีบ้อกนางว่ายังคงมลีกูธนวูารอ่ีอนในท่ีลบันับไม่ถ้วนเลง็มาที่

นาง เมื่อใดที่นางคิดหนีออกจากวังหลวงแคว้นโจว ลูกธนูเหล่านั้นจะยิง

เข้ามาโดยไม่ลังเล

น่าเสียดายท่ีพวกเขาไม่รู ้ว่าหลีซูซูสูญเสียความสามารถในการ 

ต่อต้านไปหมดสิ้นแล้ว

ทุกวันยามสนธยา นางจะคล�าทางเดินออกมา ถึงมองไม่เห็นก็ให ้

โกวอวี้เอ่ยบอกทาง ขอเพียงนางยังอยู่ในเขตของวังเย็น องครักษ์เย่ียอิ่ง 

จะไม่ขัดขวางนาง

นางก�านัลหลายคนที่กลับจากซักเสื้อผ้าคุยกันว่า "หลายวันน้ีไฉน

ในวังจึงคึกคักยิ่งนัก มีเรื่องน่ายินดีอะไรใช่หรือไม่"

"มแีน่นอน อกีไม่ก่ีวันจะเป็นวนัเกิดของเจาหวาฟูเหรนิ ตอนน้ีฝ่าบาท 

โปรดปรานนางเพียงผู้เดียว วันเกิดนาง ฝ่าบาทย่อมให้ความส�าคัญ"

"พวกเจ้าไม่รูห้รอืว่าบปุผาอมตะทีเ่สนิชาส่งมาให้ก่อนหน้านี ้หมาย

ให้ฝ่าบาทแต่งองค์หญิงของพวกเขา ทว่าล้วนถูกฝ่าบาทปฏิเสธกลับไป 

มิใช่เพราะเจาหวาฟูเหรินยังจะเพราะใครเล่า หากไม่ติดท่ีฐานะของ 

เจาหวาฟูเหริน เกรงว่าฝ่าบาทคงให้นางเป็นฮองเฮานานแล้ว"
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พวกนางพูดคุยกันและเดินห่างไปไกล

หลีซูซูยืนอยู่หลังก�าแพง รู้สึกถึงความเย็นเยือกของแสงสนธยา 

สายลมพัดผ่านชายชุดสีน�้าชาของนาง

โกวอว้ีพูดอย่างลังเล "เจ้านายน้อย ท่านได้ยินหรือไม่ ถานไถจิ้น 

มบีปุผาอมตะอยู่ในมอื น่ันเป็นยาวิเศษในโลกมนุษย์ ท่านลองไปขอเขาด ู

ดีหรือไม่ ไม่แน่ดวงตาของท่านอาจจะมองเห็นได้"

หลีซูซูลูบตาข้างซ้ายของตนเอง

นานครู่ใหญ่จึงพยักหน้า "ข้า...อยากจะลองดูสักครั้ง"

นางหวาดกลัวยิ่ง

นีเ่ป็นครัง้แรกทีโ่กวอว้ีเห็นนางรบัปากไปขอของอย่างหนึง่จากผูอ้ืน่ 

โกวอวี้เห็นแล้วปวดใจมาก

วิหคศักด์ิสิทธ์ิเกิดมารักอิสระ สถานท่ีท่ีฟูมฟักนางจนเติบใหญ่คือ

สระสวรรค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลและงดงามเป็นที่สุด

ในห้องลับฮุ่นตุ้นไม่มีเสียง ทั้งยังไม่มีแสงสว่าง นางถูกขังมานาน

เกินไป บัดนี้กลางคืนตอนนอนนางยังคงสะดุ้งตื่นเป็นครั้งคราว

กระนั้นทิวาราตรี ส�าหรับหลีซูซูแล้วไม่มีความแตกต่างอันใด  

โลกของนางมีแต่ความมืดมนเสียแล้ว

บัดนี้เมื่อมีบุปผาอมตะ นางจึงอยากจะลองดู

นางไม่ต้องการชีวิตของถานไถจิ้นแล้ว นางจะคืนสิ่งท่ีดีย่ิงกว่า 

ให้กับเขา

นางหวาดกลวัเกินไป คิดเพียงต่อให้สดุท้ายต้องตาย ก็ยังอยากเห็น

โลกนี้มากกว่านี้หน่อย อย่าปล่อยให้นางตายอยู่ในความมืด
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หน่ึงวันก่อนวันคล้ายวันเกิดของเย่ียปิงฉาง ประจวบเหมาะเป็น 

วันที่สิบห้าของสองเดือนให้หลังพอดี

ดวงจนัทร์แขวนตวัอยูก่ลางท้องฟ้า ทอแสงลงมายังวังเย็นทีเ่งียบเหงา 

อ้างว้าง

หลซีซูขูดตวัอยู่บนเตยีง ตวัสัน่นิดๆ พิษหนอนไหมใยวสนัต์ในตวันาง 

ก�าเริบอีกแล้ว

หลีซูซูเองก็คิดไม่ถึงว่าหลังจากสูญเสียพรหมจรรย์ ระยะเวลาที ่

พิษหนอนไหมใยวสนัต์ก�าเรบิจะสัน้กว่าเดิม ตอนน้ีเพ่ิงจะสองเดอืนเท่านัน้ 

พิษหนอนไหมใยวสันต์กลับก�าเริบอีกครั้ง

นางกอดตนเองแน่น เหงื่อเปียกเส้นผมบนหน้าผาก หัวสมอง

ยุ่งเหยิงเลอะเลือน นางไม่รู ้ว ่าตนเองอดทนอยู่นานเพียงใด บางที 

อาจแค่หนึ่งชั่วยาม หรือบางทีอาจยาวนานกว่านั้น

ขณะท่ีนางคิดว่าตนเองก�าลังจะตาย สายลมคิมหันต์ยามราตรี 

พัดเข้ามาจากนอกประตู ลมอุ่นร้อนท�าให้สติของนางแจ่มชัดขึ้นชั่วครู่  

นางกะพริบดวงตาอันว่างเปล่า

มีคนใช้นิ้วมือเย็นเฉียบเก่ียวอาภรณ์ด้านหน้าของนางออก หลีซูซู

ตระหนักเป็นครั้งแรกว่าเมื่ออยู่ในร่างของมนุษย์ธรรมดา ยาพิษที่ชั่วร้าย

อย่างหนอนไหมใยวสันต์มีฤทธิ์มากเพียงใด

นางตวัสัน่พลางขยับเข้าไปใกล้เขา ยามองิซบอ้อมอกเขา ฤทธ์ิยาที่

พลุ่งพล่านอยู่ในร่างกายนางสงบลงชั่วครู่

เขามองประเมินนางอย่างเย็นชา และทาบกายลงมา

ถานไถจิ้นมิได้จุมพิตนาง เขารุกล�้าเข้าสู่ร่างกายนางเหมือนก�าลัง

ปฏิบัติภารกิจบางอย่าง
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หญิงสาวครางเสียงอู้อี้พลางก�าผ้าปูเตียงใต้ร่างแน่น

เขายิ้มหยันเอ่ยว่า "เจ้าในตอนนี้ช่างอัปลักษณ์ยิ่งนัก ไม่ชวนให้คน

เกิดอารมณ์แม้แต่น้อย"

หลซีซูเูม้มปาก นางผอมมานานแล้ว ใบหน้าทีเ่ดิมยังมคีวามอวบอิม่ 

อยู่บ้าง บัดนี้ผอมแห้งจนเรียวแหลม เอวนางเดิมก็แบบบางอยู่แล้ว บัดนี้

ราวกับสามารถรวบคว้าได้ด้วยมือเดียว

ภายใต้ฤทธ์ิหนอนไหมใยวสนัต์ หลซีซูมูไิด้รูส้กึไม่สบายตวั กลบัเกิด

ความรูส้กึพ่ึงพิงเขา ทว่าหวัใจนางกลบัทกุข์ตรมย่ิงนัก มนุษย์มแีปดทกุข์* 

นางค่อยๆ สัมผัสถึงรสชาติเหล่านี้

แม้แต่เกลยีดเขานางยังไม่มแีรง รูส้กึเพียงเหน่ือยล้า เหมอืนนักเดินทาง 

ผู้หนึ่งที่ได้รับความล�าบากจากข้างนอกมามากเกินไป ความทุกข์ทรมาน

ระหว่างการเดนิทางค่อยๆ จางหาย เหลอืเพียงความคดิถึงบ้านเกิดเท่านัน้

หลีซูซูมองไม่เห็นตนเองในยามนี้ จึงคิดว่าเป็นเช่นที่เขาบอก 'นาง

อัปลักษณ์'

นางไม่สนใจรูปลักษณ์ภายนอก จึงไม่รู้ว่าความงามอันเปราะบาง

ทีห่าได้ยากย่ิงนี ้เมือ่อยู่บนร่างกายนางกลบัเพ่ิมความตราตรงึชวนให้คน

อยากข่มเหงรังแกนางมากยิ่งขึ้น

ดวงตาที่แยกขาวด�าชัดเจนของนางสะท้อนเงาของเขา

ถานไถจิน้รูว่้ายามน้ีนางมองไม่เห็นสหีน้าของตน เขาโน้มกายลงไป 

ยังคงปกปิดสหีน้าของตนเองไว้ ท้ังทีบ่อกว่าไม่มอีารมณ์ แต่กลบัเคีย่วกร�า

นางอยู่ครึ่งค่อนคืน

หลังจากปลดปล่อยแล้ว เขาจะจากไป ทว่ามือเล็กขาวซีดข้างหนึ่ง

* แปดทุกข์ในทางพุทธศาสนา ได้แก่ ทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย รัก ชัง ไม่สมปรารถนา และขันธ์ห้า
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ดึงเขาไว้

ถานไถจิ้นหันไปมอง เป็นครั้งแรกท่ีเห็นแววคาดหวังและว้าวุ่นใจ

หลายส่วนบนใบหน้านาง

นางลงัเลอยู่นาน สดุท้ายเอ่ยเสยีงเบาหวิว "ข้า...จะขอแลกบปุผาอมตะ 

กับเจ้า...ได้หรือไม่"
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"แลก? เจ้าจะเอาสิ่งใดมาแลก"

หลีซูซูได้ยินน�้าเสียงเย็นชาของชายหนุ่ม นางมองไม่เห็นสีหน้าเขา 

ได้แต่เอ่ยตอบว่า "เคล็ดกระบี่ชิงหงได้หรือไม่ ข้าต้องการ...บุปผาอมตะ

มากจริงๆ ดวงตาของข้าเจ็บมาก"

เคล็ดกระบี่ชิงหงเป็นเคล็ดวิชากระบี่ที่ดีที่สุดในโลก หน่ึงกระบี ่

ผ่าขุนเขาและสายน�้าได้ เมื่อฝึกส�าเร็จสามารถสังหารเซียนขจัดมาร

เคล็ดกระบี่ชิงหงยังเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่หลีซูซูได้รับในช่วงร้อยปี

ของการบ�าเพ็ญเซียน บัดนี้นางต้องการแลกมันกับการได้เห็นโลกใบนี้ 

อีกครั้ง

"เจบ็? เคลด็กระบีช่งิหง?" เขาเหมอืนจะหัวเราะหยันหนึง่ท ีเจอืแวว

เสียดสีกึ่งหนึ่ง ก่อนจะดึงแขนเสื้อตนเองออก

ถานไถจิ้นมิได้ตอบว่าตกลงหรือไม่ เขาหายลับไปในความมืด

73
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ช่างน่าขันโดยแท้ นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นหลีซูซูขอร้องตน น่าเสียดาย

ข้อแลกเปลี่ยนกลับไม่ถูกใจเอาเสียเลย

ในสายตาของหลีซูซู เขามองเห็นแต่พลังอ�านาจ เขาในอดีตก็เป็น

เช่นนีจ้รงิๆ กระนัน้เมือ่นางเอ่ยว่าจะเอาเคลด็กระบีช่งิหงมาแลก ในใจเขา

กลับมีเพียงไฟโทสะ

ถานไถจิ้นกลับมายังต�าหนักของตนเอง มีบุปผาอมตะอยู่ ในห้อง

อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจางๆ

นกัพรตเฒ่าในธงกลนืวิญญาณเฝ้ามองบุปผาอมตะอย่างน�า้ลายสอ

ส�าหรับถานไถจิ้น ของสิ่งน้ีมิอาจกอบกู้ร่างกายที่ผุพังของเขาได้ 

ไม่มีประโยชน์อันใด

แต่หากมอบให้นักพรตเฒ่า พลังฤทธิ์ของเขาจะเพิ่มขึ้นถึงหกสิบปี

ดอกตูมของบุปผาอมตะใกล้จะผลิบาน บางทีพรุ่งน้ีเช้ามันอาจจะ

บานสะพรั่ง

นกัพรตเฒ่ามองชายหนุ่มในชดุสนิีลอย่างกระตอืรอืร้น หวังว่าครัง้นี ้

ฮ่องเต้ผู้ใจกว้างจะมอบของสิ่งนี้เป็นรางวัลให้เขา

ทว่าถานไถจิ้นกลับปิดกล่องดังปับ โยนบุปผาอมตะไว้บนหัวเตียง 

เขานอนหนุนแขนตนเอง ไม่รู้คิดอะไรอยู่

นักพรตเฒ่ารู้ว่าตนไม่มีหวัง จึงหนีกลับเข้าไปในธงกลืนวิญญาณ

อย่างห่อเหี่ยว

หลีซูซูขอบุปผาอมตะมาไม่ได้ จึงใช้ผ้าห่มห่อตนเองแน่น

โกวอว้ีเกรงว่านางจะกลวั จงึเล่าเรือ่งราวต้ังแต่สมยัหงฮวงให้นางฟัง

เริ่มจากเหล่าเทพที่มันเคยพบเจอ จนกระทั่งถึงต�านานของปีศาจ
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ระดับสูงบางส่วน

เล่าจนถึงตอนท้าย โกวอว้ีเห็นดวงตาของหลีซูซูเบิกโตอยู่ตลอด  

นางกะพริบตา บุปผาเหนือพิภพฝังอยู่ในตาข้างซ้าย โลหิตหลั่งออกมา

สายหนึ่ง

เสียงของโกวอว้ีพลันชะงัก มันไม่ได้ถามนางว่ากลัวหรือไม่ แต่ 

ถามว่า "ท่านเกลียดพวกเขาหรือไม่"

พวกเขา ถานไถจิ้น เยี่ยปิงฉาง หรือแม้แต่เซียวหลิ่น

การตายของเซยีวหลิน่ท�าให้นางมอิาจเป็นฝ่ายลงมอืกับเย่ียปิงฉางก่อน  

นางตกอยู่ในสถานะถูกกระท�า มาจนบดันี ้โกวอว้ีกับหลซีซูตู่างรูว่้าท้ังหมด

เป็นแผนการของเย่ียปิงฉาง ผู้คนทั่วหล้าล้วนคิดว่าองครักษ์เฉียนหลง 

อยู่ในมือหลีซูซู หลีซูซูมาถึงจุดที่ไม่มีทางให้เดินต่อแล้ว

หลีซูซูไม่ตอบอะไร

ยามท่ีโกวอว้ีคิดว่านางคงไม่ตอบแล้ว หลีซูซูกลับขยับปากเอ่ย 

"เกลียด"

โกวอวี้ได้ยินนางพูดว่า "ตอนถูกขังอยู่ในห้องลับฮุ่นตุ้นตามล�าพัง 

ข้าถึงขั้นคิดว่าต้องท�าอย่างไรพวกเขาจึงจะเจ็บปวดมากที่สุด"

นางพูดเสยีงเบาต่อ "เย่ียปิงฉางอยากเป็นฮองเฮา ต้องการความรกั

ที่ซื่อสัตย์จริงใจจากบุรุษผู้หนึ่ง ข้าอยากท�าให้นางผิดหวัง ถานไถจิ้น

ต้องการพลังอ�านาจ เขาท�าเช่นนี้กับข้า ข้าอยากเห็นเขาจมกองธุลี  

เซียวหลิ่น...ข้าไม่ควรเกลียดเขา แต่หัวใจข้า ทรมานเหลือเกินจริงๆ

ข้าคิดถึงจุดจบของพวกเขาซ�้าแล้วซ�้าเล่า จึงไม่รู้สึกหวาดกลัว 

ถึงเพียงนั้น ข้าต่อนิ้วมือให้ตนเอง พยายามกินข้าวให้มากหน่อย ก็เพราะ

อยากจะเห็นวันนั้น"



94 จันทราอัสดง 3 

ค�า่คนืในเดอืนเจด็มฝีนตกลงมา วังเย็นทัง้มดืและเงยีบงนั นอกจาก

หลีซูซูแล้วก็ไม่มีคนอื่นอีก

วังเย็นมีเพียงบ่อน�้าเย็นเฉียบ นางช�าระล้างร่างกายอ่อนล้าของ

ตนเองอย่างกินแรง

หลซีซูกูลบัมาแล้วนอนไม่หลบั หางตานางไม่มโีลหติหลัง่ออกมาอกี  

บุปผาเหนือพิภพอยู่ในดวงตานางอย่างสงบ

โกวอวี้มองตามดวงตาไร้ประกายของนางไป

ไผ่อ่อนต้นหนึ่งถูกลมพัดจนล้มลงในราตรี

เช้าวันต่อมาบุปผาอมตะผลิบาน

ถานไถจิ้นมองมันอยู่นาน ก่อนจะคว้ากล่องออกจากประตู เพิ่งจะ

ก้าวออกจากประตตู�าหนัก เขาก็เห็นเย่ียปิงฉางท่ีแต่งกายสีสนัสดใสยืนอยู่

เว่ยสี่เอ่ยเสียงค่อย "วันน้ีเป็นวันเกิดของฟูเหรินพ่ะย่ะค่ะ ฟูเหริน 

มายืนรอฝ่าบาทอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง"

ดังคาด สายตาของเย่ียปิงฉางเจือประกายและความคาดหวังอยู่

ประปราย

ถานไถจิ้นพลันนึกขึ้นได้ว่าตนเคยรับปากจะกินอาหารกับนางและ

มารดาของนางมื้อหนึ่ง ฝีเท้าของเขาชะงัก เก็บบุปผาอมตะในแขนเส้ือ

พลางเอ่ยว่า "ไปเถอะ"

ใบหน้าของเย่ียปิงฉางมีแววตกใจระคนยินดีแผ่กระจายจางๆ 

ราวกับการที่ถานไถจิ้นยังจ�าสัญญาได้เป็นสิ่งที่ท�าให้นางมีความสุขมาก

อวิ๋นอี๋เหนียงไม่ได้พักอยู่ในวัง สองคนนั่งราชรถออกจากวังไป

เยี่ยปิงฉางลังเลเล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยถามอย่างนุ่มนวลว่า "ฝ่าบาท 
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หม่อมฉันอยากถามมาโดยตลอด ท่านย่า...เป็นอย่างไรบ้าง"

ท้องถนนมีเสียงดังจอแจ ฮ่องเต้หนุ่มหลับตา ตอบนางเสียงเย็น 

"ตายแล้ว"

เยี่ยปิงฉางสูดหายใจเบาๆ นางหลุบตาลง ท่าทางโศกเศร้าอยู่บ้าง

ถานไถจิน้พลนันกึขึน้ได้ว่าหญงิสาวในวังเย็นไม่เคยเอ่ยถามค�าถาม

นี้กับตน ไม่รู้เป็นเพราะกลัวจะได้ยินค�าตอบนี้หรือไม่

ราชรถจอดบริเวณที่เงียบสงบแห่งหนึ่ง

อว๋ินอีเ๋หนียงทราบอยู่ก่อนแล้วว่าถานไถจิน้จะมา จงึรีบอุม้บตุรชาย

มารอหน้าประตู และค้อมกายคารวะ

เย่ียปิงฉางประคองมารดาของตนเอง นางหันกลบัไป พบว่าสายตา

ของฝ่าบาทจับอยู่ที่น้องชายคนเล็ก

"เจ้าชื่ออะไร" ถานไถจิ้นถามเขา

เยี่ยปิงฉางมองน้องชาย

คุณชายน้อยสกุลเย่ียปีน้ีอายุแปดขวบ อาจเพราะสองปีนี้เกิด 

เรื่องราวมากมาย นิสัยเอาแต่ใจในวัยเยาว์ของเขาจึงหายไป ใบหน้า 

ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อย

น้องชายกับตนหน้าไม่เหมอืนกัน กลบัดคูล้ายคลงึกับ...น้องหญิงสาม

คุณชายสี่สกุลเย่ียกลัวถานไถจิ้นหน่อยๆ เขาไหล่ส่ันพลางตอบ

อย่างอึกอัก "อวิ๋นเฟยเฉิน"

ถานไถจิ้นเบนสายตาออกไป เหมือนแค่ถามไปอย่างนั้น

ในเรอืนเตรยีมข้าวปลาอาหารไว้ก่อนแล้ว ขันททีีต่ามเสดจ็ทดสอบ

อาหารทีละอย่าง จากนั้นทุกคนจึงลงมือกิน

อาหารมื้อนี้อวิ๋นอี๋เหนียงกินอย่างหวาดหวั่น มองทรราชผู้มีใบหน้า
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คมคายแล้ว นางอดต�าหนิบุตรสาวมิได้ว่าไฉนจึงต้องพาคนมาที่นี่ด้วย

ความรูส้กึท่ีอว๋ินอ๋ีเหนยีงมต่ีอถานไถจิน้ผสมปนเป แต่ก่อนเขาเป็นท่ี 

ข่มเหงรังแกของทุกคน บัดนี้เห็นเขาแล้ว แม้แต่ลมหายใจยังต้องผ่อนให้

เบาลง

ไม่ง่ายเลยกว่าอาหารมื้อน้ีจะผ่านพ้นไป ในท่ีสุดอว๋ินอ๋ีเหนียงก็ได ้

มีโอกาสพูดคุยกับเยี่ยปิงฉางตามล�าพัง

"ฉางเอ๋อร์ เจ้าต้องพยายามหน่อยนะ ได้ยินว่าต�าหนักในของฝ่าบาท

มีเจ้าเพียงผู้เดียว เจ้ารีบตั้งครรภ์มังกรเสีย ฐานะย่อมมั่นคง"

เย่ียปิงฉางสีหน้าสับสน ทว่ากับมารดานางไม่มีสิ่งใดต้องปิดบัง 

"จวบจนบัดนี้ฝ่าบาทยังไม่เคยแตะต้องข้าเลย"

อวิ๋นอี๋เหนียงเบิกตาโต "จะ...จะเป็นไปได้อย่างไร ข้างนอกต่าง 

ลือกันว่าฝ่าบาทโปรดปรานเจ้ายิ่งนัก"

เย่ียปิงฉางคลีย้ิ่มเย็นชา นางนกึขึน้ได้ว่าเมือ่คืนฝ่าบาทเสดจ็ไปท่ีใด  

จึงหลับตาลงเอ่ยอย่างอดกลั้น "ท่านแม่ ยังมีเวลาอีกมาก"

ระหว่างทางกลับวัง ลูกธนูสีฟ้าแหวกฝ่าอากาศมากะทันหัน

องครกัษ์เย่ียอิง่มอืไวตาเรว็สกัดไว้ได้ไม่น้อย แต่ยังมลีกูธนดูอกหน่ึง

เล็ดลอดเข้ามาในราชรถ เย่ียปิงฉางขวางหน้าถานไถจิ้นไว้โดยไม่ลังเล

แม้แต่น้อย "ฝ่าบาทระวัง!"

ลูกธนูปักลึกเข้ามาในไหล่นางทันที

ถานไถจิ้นขมวดคิ้วประคองนางไว้ "ปิงฉาง?"

โลหิตไหลออกมาจากมุมปากของเย่ียปิงฉาง นางเจ็บจนร่างกาย

เกร็งกระตุก
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ก�าลังทหารจ�านวนมากท่ีซ่อนตัวอยู่ปรากฏตัวทันใด มุมปากของ

ถานไถจิ้นยกยิ้มเย็นชา "รนหาที่ตาย"

ปีศาจเสือที่เร้นกายอยู่ในท่ีลับกระโจนออกมา ร่างกายขยายใหญ่

ในพริบตา จู่โจมไปยังกลุ่มคนที่ดักซุ่มอยู่

ผ่านไปไม่นานเนีย่นไป๋อว่ีก็เข้ามารายงาน "ฝ่าบาท มจี�านวนท้ังสิน้

แปดสิบสามคน ล้วนเป็นองครักษ์เฉียนหลง ทั้งหมดกินยาพิษฆ่าตัวตาย

แล้ว"

ดวงตาของถานไถจิ้นทอประกายวับวาว เหลือบมองเย่ียปิงฉางที่

เจ็บหนักแวบหนึ่ง เกิดลางสังหรณ์ไม่ดีในใจ

"กลับวัง!"

ดงัคาด เพ่ิงถึงประตูวัง เน่ียนมูห่นิงก็รบีออกมารบั เอ่ยด้วยน�า้เสยีง

หนักอึ้ง "ฝ่าบาท วังเย็นถูกจู่โจม องครักษ์เฉียนหลงมาช่วยคน"

"แล้วนางล่ะ!"

"ภายใต้ลูกธนูวารีอ่อน องครักษ์เฉียนหลงตายไปสามร้อยกว่าคน 

หนีไปได้เล็กน้อย คุณหนูสามสกุลเยี่ยยังอยู่ในวังเย็น องครักษ์เฉียนหลง

ไม่สามารถพาคนไปได้"

แววตาของถานไถจิ้นเย็นเยียบย่ิงกว่าน�้าแข็ง เขาอุ้มเย่ียปิงฉางท่ี

เจ็บหนักและสั่งว่า "ตามหมอหลวง"

"ฟูเหรินบาดเจ็บสาหัส เสียเลือดมากเกินไป อาการเช่นนี้...เกรงว่า

คงต้องมีโอสถทิพย์ มิเช่นนั้นแล้ว บาดแผลจะต้องท้ิงโรคเรื้อรังไว้ใน

ร่างกายแน่นอน"

ชายหนุ่มในชุดสีนิลเงียบงันเน่ินนาน พลันหัวเราะออกมาอย่าง

เสียดสี
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"ไม่ทราบว่าบุปผาอมตะใช้ได้หรือไม่"

หลีซูซูรู้ว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้น

ตั้งแต่ลูกธนูวารีอ่อนยิงเข้ามาพร้อมกัน นางก็คาดเดาทุกอย่าง 

ได้แล้ว

นางนั่งอยู่บนธรณีประตู ฟังโกวอว้ีพูดอย่างอัดอั้น "คราวนี้ต่อให้

ชี้แจงด้วยเหตุผลก็ฟังไม่ขึ้นแล้วจริงๆ"

องครักษ์เฉียนหลงตั้งมากมายเสี่ยงชีวิตมาช่วยนางออกไป  

ย่อมไม่มีใครเชื่อแน่นอนว่าองครักษ์เฉียนหลงไม่ได้อยู่ในมือหลีซูซู

สายลมคมิหนัต์พัดผ่าน พาให้ชายชดุสนี�า้ชาของหญิงสาวพลิว้ไหว

หลีซูซูไม่สบายใจอย่างย่ิง เดิมทีถานไถจิ้นเกลียดนางอยู่แล้ว 

เกลียดที่สุดคือการที่นางทรยศและหลบหนี

บัดนี้ในสายตาเขาคือนางคิดจะหนีไปอีกแล้ว

เขายังจะมอบบปุผาอมตะให้นางหรอื น่ากลวัว่าตอนนีถ้านไถจิน้คง 

อยากให้นางเป็นคนตาบอดที่ถูกเขากักขังไปชั่วชีวิต ทุกๆ วันที่สิบห้า 

จะต้องหอบครางปนสะอื้นอยู่ใต้ร่างเขา

หลีซูซูอยากรอเขา แม้จะเพียงเพื่อมิให้ตนเองต้องตายอยู่ในความ

มืดมนในช่วงสุดท้ายของชีวิต นางก็ยินดีอธิบายเรื่ององครักษ์เฉียนหลง

ให้ถานไถจิ้นฟัง

ไม่รู ้น่ังอยู่นานเพียงใด ในโลกของหลีซูซู กลางวันกับกลางคืน 

ไม่มีอะไรแตกต่างกัน

นานจนนางก�านัลที่ส่งอาหารมาแล้ว ถานไถจิ้นก็ยังคงไม่มา

นางก�านัลเห็นหลีซูซูยังคงมองออกไปข้างนอก จึงวางชามกับ
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ตะเกยีบลง เอ่ยอย่างไม่พอใจว่า "ทัง้ๆ ทีม่องไม่เหน็ ยงัจะมองอะไรอยูไ่ด้ 

ไม่รู้ไฉนข้าจึงโชคร้ายเช่นนี้ ต้องถูกส่งมาท�าหน้าที่ส่งข้าวให้เจ้า วันนี้ 

เป็นวันเกิดของเจาหวาฟูเหริน ฝ่าบาททรงอภัยโทษทั่วหล้า กลับมีแต่ข้า

ที่ต้องมาเยือนสถานที่ทรุดโทรมเช่นนี้ นี่! ข้าพูดกับเจ้าอยู่นะ เจ้าท�าหน้า

เช่นนี้หมายความว่าอะไร"

ผู้คนในวังชินกับการยกย่องผู้สูงส่ง เหยียบย�่าผู้ต�่าต้อย เมื่อคืน 

ตอนถานไถจิ้นมาที่นี่ ไม่มีใครรู้ หลีซูซูอยู่ในวังเย็น คนในวังย่อมดูแคลน 

นางเป็นเรื่องธรรมดา นางก�านัลมองหลีซูซูท่ีไม่สะทกสะท้านด้วย 

ความโมโห หญิงสาวท่ีผ่ายผอมดูขาวซีดอ่อนแอ ดวงตาไร้ประกาย  

คนที่เคยสูงส่งในวันวานกลับตกต�่าจนมีสภาพเช่นนี้ ชวนให้คนบังเกิด

ความสะใจและความคิดชั่วร้ายไม่สิ้นสุด นางก�านัลเห็นนางผิวขาว

กระจ่างนุ่มเนียนก็ยกมือขึ้นท�าท่าจะหยิกหลีซูซู

กระบี่ไม้เล่มหนึ่งแทงเข้าไปในฝ่ามือนางก�านัล นางก�านัลร้อง 

เสียงแหลม ทรุดนั่งกับพื้น

"เจ้า...เจ้า!"

กระบ่ีไม้ถูกหลีซูซูก�าไว้แน่น นางก�านัลเหลือบมองหลีซูซูอย่าง

กระวนกระวาย เดิมคิดว่าเป็นหญิงตาบอดผู้หนึ่งท่ีรังแกง่าย ไม่คิดว่า 

กลับเป็นคนร้ายกาจที่ไม่ยอมถูกข่มเหง

นางก�านัลลุกขึ้นมา ถลึงตาใส่หลีซูซูอย่างขุ่นเคือง "เจ้าคงมิได้คิด

จรงิๆ กระมงัว่าตนเองยังจะโผบนิสูย่อดไม้ได้! ข้าจะบอกให้ว่านางในดวงใจ 

ของฝ่าบาทคือใคร ทุกคนในวังต่างรู้ว่าแม้แต่บุปผาอมตะที่แคว้นเสินชา

ส่งมาให้ ฝ่าบาทยังมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดของเจาหวาฟูเหรินอย่าง

ง่ายดาย! เจ้านับเป็นตัวอะไร รอแก่ตายอยู่ที่นี่เถอะ!"
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เมื่อพูดจบนางก็วิ่งจากไปทันที

"บุปผาอมตะไม่อยู่แล้ว..." หลีซูซูพึมพ�า

โกวอว้ีคดิถึงความเจบ็ปวดจากผลสะท้อนของบปุผาเหนอืพิภพทีน่าง 

ต้องทนรับทุกวันทุกคืน ในโลกมีเพียงความมืดมิด หัวใจของมันก็เหมือน

ถูกมีดกรีดเถือ

หลซูีซเูหมอืนเดก็น้อยทีส่ญูสิน้ทุกสิง่ทุกอย่าง ความหวงับนใบหน้า

ค่อยๆ ดับมอดไป

โกวอว้ีไม่รู ้จะปลอบนางอย่างไร กลับเห็นหลีซูซูลุกขึ้นยืน นาง 

หันหน้าไปยังดวงตะวันตรงขอบฟ้าที่ลาลับไป

โกวอวี้อดพูดมิได้ "ในใจของพญามาร คนที่เขารักต้องเป็นท่าน

แน่นอน! เจ้านายน้อย พวกเราต่างรู้ว่านี่เป็นแผนการของเยี่ยปิงฉาง"

หลีซูซูไม่ได้ยินค�าพูดของมัน นางเอ่ยเสียงแผ่ว "ข้าคิดผิดเสียแล้ว 

โง่งมถึงขั้นไปขอร้องเขา"

นางกุมดวงตาของตนเอง โลหิตไหลคดเคี้ยวลงมาตามฝ่ามือนาง 

โกวอวี้ได้ยินนางพูดว่า "ข้าถึงขั้นรู้สึกหวั่นไหวไปชั่วขณะหนึ่ง"

สุม้เสยีงของนางเบามาก เมือ่สายลมคมิหนัต์พัดผ่านมา ก็สลายไป

ท่ามกลางราตรี

แต่โกวอวี้รู้ว่าตนเองไม่ได้ฟังผิด

หลีซูซูเคยรู้สึกลังเล ตอนได้รับผ้าคลุมศีรษะสีแดงผืนนั้น มันเคย 

หนักลบัไปมอง เวลานัน้ดวงตาของหญิงสาวเจอืแววขดัแย้งโดยท่ีนางเอง 

ก็ไม่ตระหนัก

มนุษย์หาใช่ต้นไม้ใบหญ้า ผู้ใดเล่าจะไร้รัก

นางเกิดมาด้วยร่างทิพย์ ไม่เคยกล้าลมืว่าตนเองมาท่ีนีเ่พราะเหตุใด  
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นางเคยเห็นสรรพชวิีตในสามพิภพดิน้รนเพ่ือมชีวิีตรอดอย่างยากล�าบาก

ภายใต้กรงเล็บของมารปีศาจ ทะเลอุดรเหือดแห้ง เขาทักษิณพังถล่ม  

โลกมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์เข็ญทั่วทุกแห่งหน

ในยามน้ันโกวอว้ีตระหนักถึงความรูส้กึของนางรางๆ จึงไม่สบายใจ

ชั่วขณะท่ีตะปูศักดิ์สิทธ์ิก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างครบเก้าดอก มันกลัว

เหลือเกินว่าหลีซูซูจะท�าไม่ลง แต่โชคดีท่ีนางมิได้ละเลยสรรพชีวิต นาง

ตอกตะปูเก้าดอกเข้าไปในหัวใจของชายหนุ่มชุดสีนิล

นางมิกล้าหวั่นไหว

ภารกิจล้มเหลวแล้ว แต่กลบัมข้ีอดอีย่างหน่ึง...หลีซซูคิูดวิธีสุดท้ายออก

วิธีที่อาศัยตะปูศักดิ์สิทธิ์หกดอกที่ตอกเข้าไปแล้ว

ในที่สุดหลีซูซูก็ไม่ต้องฆ่าถานไถจิ้นอีก ทว่า...เขากลับขังหลีซูซ ู

ไว้ในที่มืดตลอดกาล ดับขยี้ความหวังสุดท้ายของนางด้วยมือของเขาเอง

หลซีซูลูกุขึน้ โกวอว้ีได้ยินนางพูดว่า "ได้ยินว่าฤดหูนาวของแคว้นโจว 

ไม่มีหิมะ รอให้ถึงวันหยินยามหยิน* พวกเราไปกันเถอะ โกวอวี้ เจ้ากลัว

หรือไม่"

โกวอวี้อึ้งงันไปเล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยตอบว่า "โกวอวี้ไม่กลัว"

มันเข้าใจว่าหลีซูซูจะท�าอะไร

นางจะไปจากเขาตลอดกาล ไปจากสถานท่ีที่กักขังนางไว้แห่งนี้  

ไปจากโลกเมื่อห้าร้อยปีก่อน

ตอนเกิดอสนีสวรรค์ในปัวเหร่อฝูเซิง หมิงเยี่ยเปลี่ยนไขกระดูกเทพ

* วันหยินยามหยิน เป็นการค�านวณวันและเวลาโดยใช้แผนภูมิก่ิงฟ้าก้านดินมาประกอบเป็นระบบการนับ 
วันเดือนปีและเวลาด้วยฐานเลขหกสิบ โดยแผนผังก่ิงฟ้าประกอบด้วยสิบอักษร ในสิบอักษรน้ีจะมีห้าอักษร 
เป็นธาตุหยินและห้าอักษรเป็นธาตุหยาง แผนผังก้านดินประกอบด้วยสิบสองอักษร มีหกอักษรเป็นธาตุหยิน
และหกอกัษรเป็นธาตหุยาง อกัษรในแผนภูมก่ิิงฟ้าก้านดนิทัง้หมดจัดเรยีงเป็นคูไ่ด้หกสบิชดุ วันหยินยามหยิน 
หมายถึงวันและเวลาที่เกิดจากการจับคู่อักษรในกิ่งฟ้าก้านดินที่เป็นธาตุหยินทั้งหมด
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ให้ซังจิ่ว วันหยินยามหยินก็สามารถชักน�าให้เกิดอสนีสวรรค์ได้เช่นกัน

นางจะจ�าลองบปุผาเหนือพิภพเป็นไขกระดกูเทพ ถ่ายวิญญาณเซยีน 

ของตนเข้าไป ใช้โกวอว้ีเก้าชั้นฟ้าเป็นสื่อกลาง เปลี่ยนให้มันกลายเป็น

ไขกระดูกเทพอย่างแท้จริง

ใช้ไขกระดูกเทพแลกกับกระดูกมาร



103เถิงหลัวเหวยจือ

ตั้งแต่ย่างเข้าฤดูสารท อากาศของแคว้นโจวยังคงอบอุ่น

เวลาท้องฟ้าปลอดโปร่ง หลซีซูจูะคล�าทางเดินไปมาในวังเยน็ ในวงัเย็น 

ไม่มีอะไรเลย พลังเทพของบุปผาเหนือพิภพในโลหิตนางลดน้อยลงทุกที

โกวอวี้กลายเป็นดวงตาของนาง คอยชี้บอกทาง ป้องกันไม่ให้นาง

สะดุดหกล้ม

บุปผาเหนือพิภพกร่อนท�าลายร่างกายของนาง ท�าให้นางผ่ายผอมลง 

เรื่อยๆ บัดน้ีชุดชาววังสีชมพูที่สวมอยู่บนร่างหลวมเล็กน้อย เอวนาง

แบบบางกว่าเดิม

ในวังมีต้นหลิวมากมาย ยามว่างหลีซูซูจะเดินออกจากลานเรือน

ของวังเย็น ไปหักก่ิงหลิวมาหลายก่ิง กลับมาแล้วเหลาให้แหลมและ 

ใช้กิ่งหลิวตั้งข่ายอาคม

การสร้างไขกระดูกเทพที่แท้จริง นางต้องถ่ายไอหยินให้กับบุปผา

74
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เหนือพิภพ

ไม่รูเ้ป็นเพราะความบงัเอญิหรอืไม่ ทุกครัง้ยามโพล้เพล้เวลานางไป

หกัก่ิงหลวิมกัจะพบนางก�านลัปากเปราะในวัง พูดคุยกันถึงเจาหวาฟูเหริน 

ที่หมู่นี้เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่ง

"ฝ่าบาททรงดีกับเจาหวาฟูเหรินเกินไปแล้วกระมัง ได้ยินว่า 

หลายวันนี้ข้าวของที่ส่งไปยังวังของฟูเหรินมีมากมาย"

"พวกเจ้าไม่รู้หรือว่าตอนเจาหวาฟูเหรินป่วย ฝ่าบาทเป็นคนดูแล 

ฟูเหรินด้วยพระองค์เอง"

"สองสามวันก่อนเสี่ยวซุ ่นจื่อกระท�าผิด ฝ่าบาทกริ้วจัด แต่พอ 

เจาหวาฟูเหรินขอความเมตตา ฝ่าบาทก็หายกริ้วทันที"

"แม้แต่ของล�า้ค่าท่ีแคว้นเสนิชาส่งมา ฝ่าบาทยังน�ามาเอาอกเอาใจ

เจาหวาฟูเหรินเลย!"

เสียงพูดคุยหัวเราะของพวกนางทะลุผ่านก�าแพงเข้ามาในวังเย็น 

ลอยเข้ามาในโลกอันมืดมนของหลีซูซู

จากนั้นหลีซูซูได้ยินพวกนางพูดถึงตนเช่นกัน...

"เช่นนั้นพวกเจ้าว่าฝ่าบาททรงคิดอย่างไรกับสตรีในวังเย็นผู้นี้"

"นางน่ะหรอื ได้ยินว่าแต่ก่อนตอนอยูแ่คว้นซย่าฝ่าบาทก็เกลียดนาง

เข้ากระดูกด�าแล้ว บัดนี้เก็บนางไว้ก็เพื่อทรมานนางเท่านั้น"

"แต่ก่อนหน้านี้นางเกือบจะได้เป็นฮองเฮานะ"

มีคนแค่นหัวเราะ "ตอนนี้ดวงตานางบอดไปแล้ว หากฝ่าบาท 

โปรดนางจรงิ ไยจึงไม่มอบของล�า้ค่าจากแคว้นเสนิชาให้นางเล่า ข้าว่านะ 

ฝ่าบาทชิงชังนางยิ่งกว่าอะไร"

หลีซูซูถือกิ่งหลิว ไม่รู้คิดอะไรอยู่
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สายลมสารทพัดชุดกระโปรงสีเรียบสะอาดสะอ้านของนางปลิวขึ้น 

นางคล�าก�าแพงวัง เดินกลับไปช้าๆ

ก่ิงหลิวสามารถชักน�าไอหยินได้ นางน่ังขัดสมาธิ ชักน�าไอหยิน 

ในวังเย็นเข้าสู่บุปผาเหนือพิภพในดวงตาข้างซ้าย

ไอหยินเข้าสู่ร่าง ท�าให้นางหนาวจนตัวสั่น ผิวกายขาวซีด

วันแล้ววันเล่า หลีซูซูค่อยๆ ชิน เมื่อไอหยินเข้าสู่บุปผาเหนือพิภพ 

ดวงตานางก็ไม่หลั่งโลหิตบ่อยๆ อีก

นางรู้ว่าตนเองใกล้จะหลุดพ้นแล้ว

ค�่าคืนวันหนึ่ง หลีซูซูนั่งซักชุดกระโปรงของตนเองอยู่ริมบ่อน�้า

โกวอวี้พลันเอ่ยว่า "เขามา"

หลีซูซูชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะซักเสื้อผ้าต่อ

ถานไถจ้ินมาอย่างเงียบเชียบ เขามิได้ให้ใครตามมา ท้ังมิได้ถือ 

โคมแก้วหลิวหลี เพียงมองดูนางจากที่ไกลๆ

ฮ่องเต้ในอาภรณ์สีนิลมองหญิงสาวที่ผ่ายผอมซักเสื้อผ้าจนเสร็จ 

และอุ้มถังไม้เดินผ่านหน้าเขาไป

ภายในวังเย็นเงียบเชยีบและมดืมดิ นางคล้ายจะคุ้นเคยกับเส้นทาง

แล้ว ไม่ต้องให้ใครประคอง ก็เดินผ่านริมบ่อน�้าไปได้อย่างคล่องแคล่ว

สหีน้าของนางสงบนิง่ นัยน์ตาท่ีขาวด�าตดักันชัดเจนคูน้ั่นดไูม่เหมอืน 

มองไม่เห็นแม้แต่น้อย

หญิงสาวราวกับไม่ตระหนักถึงตัวตนของเขา ครั้นเห็นนางก�าลัง 

จะเดินเข้าไปในเรือน ถานไถจิ้นก็เดินตามไปหลายก้าวโดยไม่รู้ตัว เมื่อ

ตระหนักว่าตนเองก�าลังท�าอะไร เขาก็ชะงักฝีเท้าและหันหลังจากไป
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โกวอวี้พูดขึ้น "เขาจากไปแล้ว"

หากไม่เพราะมีโกวอวี้ หลีซูซูคงไม่รู้เลยว่าเขามา

ตะปดูบัวิญญาณหกดอกปักอยู่ในหวัใจเขา เปลีย่นเขาให้กลายเป็น

คนเย็นชาถึงในกระดูกโดยสมบูรณ์ หากจะยังมีช่วงเวลาที่เขาขาดการ

ควบคุมอยู่บ้าง คงเป็นตอนท่ีพิษหนอนไหมใยวสันต์ของหลีซูซูก�าเริบ 

ทุกสองเดือน

ช่วงเวลาทีค่ลอเคลยีกัน เขามกัจะแค่นย้ิมพลางบบีให้นางอ้อนวอน

เขาให้มอบความสุขให้นาง

ยามทีร่่างกายของท้ังสองใกล้ชดิกัน เขาเสยีการควบคมุเป็นบางคร้ัง  

มกัอดใจไม่อยู่มองนางอย่างเหม่อลอย ทว่าก็เป็นเพียงชัว่ครูส่ัน้ๆ หลงัจากน้ัน 

ถานไถจิ้นจะคืนสู่ความร้ายกาจดังเดิม

เวลาเขามา หลีซูซูจะท�าเป็นไม่รู้ ควรท�าสิ่งใดก็ท�าต่อไป

หากบอกว่าก่อนหน้าเหตกุารณ์บปุผาอมตะนางยังมคีวามหวังกับเขา 

อยู่บ้าง บัดน้ีในใจก็มีแต่ความเหี่ยวเฉาว่างเปล่า ปราศจากท่าทีของ 

สิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิง

นางแค่นับวันรอให้วันหยินยามหยินมาถึง

เดอืนสบิเอด็ อกีไม่นานวังหลวงจะมงีานเลีย้ง ร่างกายของเย่ียปิงฉาง 

ฟ้ืนฟูพอสมควรแล้ว หลงัจากบปุผาอมตะเข้าสูร่่างกาย บาดแผลของนาง

ก็ไม่ทิ้งร่องรอยไว้แม้แต่น้อย

เสี่ยวฮุ่ยสางผมแต่งตัวให้นาง มองสตรีท่ีงามเฉิดฉันในคันฉ่อง 

แล้วอดอุทานด้วยความชื่นชมมิได้ "ฟูเหรินงามขึ้นทุกวัน ผู้ใดจะคิดว่า

บุปผาอมตะจะรักษาได้แม้กระทั่งโรคเรื้อรังของฟูเหริน"
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เย่ียปิงฉางในตอนนี้ปากแดงฟันขาว นางลูบดวงหน้าของตนเอง 

เผยรอยยิ้มอ่อนหวานออกมา

เสี่ยวฮุ่ยพูดอย่างเบิกบาน "หมู่นี้ฝ่าบาททรงยุ่งกับการกวาดล้าง

พรรคพวกท่ีเหลืออยู่ขององค์ชายแปด อีกไม่นานแคว้นโจวก็จะสงบสุข

โดยสมบูรณ์ ฟูเหรินทราบหรือไม่ อีกไม่ก่ีวันวังหลวงจะมีงานเลี้ยง  

อันที่จริงวันนั้นยังเป็นวันพิเศษวันหนึ่งด้วย"

"วันพิเศษอะไรหรือ"

เสี่ยวฮุ่ยขยับเข้าไปข้างหูเย่ียปิงฉาง กระซิบเบาๆ หลายประโยค  

ใบหน้าของเย่ียปิงฉางแดงเรื่อทันใด นางมองเสี่ยวฮุ่ยแวบหนึ่งด้วย 

สายตาต�าหนิ

เสีย่วฮุย่พูด "บ่าวมไิด้พูดผดินะเจ้าคะ ใครๆ ต่างบอกว่าขอบตุรวันนี ้

ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุด ผู้คนในแคว้นโจวต่างเชื่อเรื่องนี้ บัดน้ีร่างกายของฟูเหริน

หายดีแล้ว ขอเพียงถึงเวลารั้งตัวฝ่าบาทไว้ให้ได้ ปีหน้าจะต้องให้ก�าเนิด 

องค์ชายน้อยแน่ๆ"

เย่ียปิงฉางว่า "เจ้าเดก็ผูน้ีช่้างพูดมากนัก เป็นข้าทีค่ดิการไม่รอบคอบ  

ควรจะส่งเจ้าออกเรือนไปนานแล้ว!"

ก่อนงานเลีย้งในวังจะเริม่ข้ึน เสีย่วฮุย่แต่งองค์ทรงเครือ่งให้เย่ียปิงฉาง 

อย่างพิถีพิถัน

เย่ียปิงฉางไปหาถานไถจิน้ ทว่าพวกนางไปไม่ถูกจงัหวะ ถานไถจิน้

ยังมิได้ไปที่งานเลี้ยง แต่กลับนั่งอยู่ใต้ต้นเหมยพูดคุยกับคนผู้หนึ่ง

เย่ียปิงฉางมองดู เหมือนจะเป็นใต้เท้าผู้หน่ึงที่ท�าหน้าที่ไล่ล่า 

องค์ชายแปด ถานไถจิ้นให้ความส�าคัญกับขุนนางมากความสามารถมา
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แต่ไหนแต่ไร ใต้เท้าผู้น้ีได้เลื่อนต�าแหน่งอย่างรวดเร็ว ดูแล้วถานไถจิ้น 

มีใจจะบ่มเพาะเขาเป็นขุนนางคนสนิท

เขามีใบหน้าที่อ่อนเยาว์และหล่อเหลาทีเดียว ราวครึ่งเดือนก่อน

เยี่ยปิงฉางเคยพบใต้เท้าผู้นี้ ดูเหมือนจะแซ่ฉี

ยามนั้นใต้เท้าฉีดูองอาจผ่าเผย ทว่าบัดนี้บุรุษในชุดขุนนาง ดวงตา

กลับมีแต่ความหม่นหมองทุกข์ตรม

ถานไถจิ้นมองฉีโม่อย่างเย็นชา "เจ้าคิดดีแล้วหรือ จะลาออกจาก

การเป็นขุนนาง"

ฉีโม่โขกศีรษะ "กระหม่อมผิดต่อพระเมตตาของฝ่าบาท" เขา 

ถอดหมวก ริมฝีปากไม่หลงเหลือเลือดฝาดแม้แต่น้อย

ถานไถจิ้นเห็นว่ามิอาจรั้งคนไว้ได้ จึงเอ่ยเสียงเรียบ "ไสหัวไปเถอะ"

ฉโีม่ลกุขึน้เดนิจากไป ตอนผ่านเย่ียปิงฉางไม่แสดงท่าทีใดๆ เหมอืน

ศพเดินได้กระนั้น

ถานไถจิ้นลุกข้ึนเดินไปงานเลี้ยง เย่ียปิงฉางเห็นเขาไม่เอ่ยอะไร  

จึงได้แต่ตามหลังเขาไปเงียบๆ

ท่ามกลางเสยีงเครือ่งเป่าและเครือ่งสาย ชายหนุม่ในชดุสนีลิเท้าคาง  

มองการร่ายร�าภายในงานด้วยสายตาเย็นชา

เย่ียปิงฉางร้องเรียกเขาสองครั้ง ถานไถจิ้นล้วนไม่ตอบสนอง นาง

จึงรู้ว่าความคิดจิตใจของถานไถจิ้นมิได้อยู่ตรงนี้

เป็นเพราะใต้เท้าฉผีูน้ั้นหรอื นางคดิในใจ ใต้เท้าฉผีูน้ั้นพูดอะไรบ้าง

กันแน่

ในใจนางเกิดลางสงัหรณ์ไม่ด ี วันนีน้างตัง้ใจแต่งตวัอย่างพิถีพิถันยิง่  

ตอนออกจากประตูเสีย่วฮุย่บอกว่านางงามย่ิงกว่าบปุผา แม้แต่เครือ่งหอม 
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บนเสื้อผ้า นางยังเลือกเฟ้นมาเป็นอย่างดี

เย่ียปิงฉางมาแคว้นโจวได้ครึ่งปีแล้ว แม้ทุกคนในวังต่างบอกว่า 

นางเป็นที่โปรดปราน แต่ความจริงเป็นอย่างไรนางย่อมรู้ดีกว่าใคร นาง

กลวัว่าคนืน้ียังคงรัง้ตัวถานไถจิน้ไว้ไม่ได้ อีกท้ังทรราชผู้นีไ้หวพริบเฉียบไว 

จิตใจโหดเหี้ยม หากไม่มั่นใจ นางไม่กล้าใช้ลูกไม้กับเขาแม้แต่น้อย

ถานไถจิ้นไม่รู้ว่าเย่ียปิงฉางที่น่ังอยู่เบื้องล่างคิดอะไรอยู่ น้อยครั้ง

จริงๆ ที่เขาจะจิตใจไม่อยู่กับตัวเช่นนี้

ค�าพูดของฉีโม่ที่มาขอลาออกจากการเป็นขุนนางท�าให้เขาต้อง

ขมวดคิ้ว

เขามีกฎเกณฑ์ของเขา ฉีโม่เข้ามามีส่วนร่วมในแผนการต่างๆ  

ของเขามากเกินไป บดันีค้ดิจะถอนตวั ไม่ตายก็ต้องทิง้ชวิีตไว้ทีนี่ค่รึง่หนึง่ 

ทว่าฉีโม่กลับละทิ้งโอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ ยืนกรานขอลาออก 

จากการเป็นขุนนาง

ไม่ ควรบอกว่าเขาลาออกด้วยจิตใจที่ตายไปแล้วมากกว่า

เรื่องราวของฉีโม่ ถานไถจิ้นรู้เป็นอย่างดี เพราะการท่ีเขาจะใช้ 

คนผู้หนึ่งย่อมต้องรู้ตื้นลึกหนาบางของคนผู้นั้นก่อนจึงจะไว้ใจได้

หนึ่งปีก่อนตอนซย่าโจวสองแคว้นยังท�าสงครามกันอยู่ ฉีโม่ยังเป็น

เพียงนายกองต�าแหน่งเล็กๆ ผู้หนึ่ง เขาสร้างความดีความชอบไม่น้อย  

มีผลงานการศึกอันโดดเด่นในสมรภูมิ

สงครามที่ชังโจว ฉีโม่น�าทหารไปริบทรัพย์บ้านหลังหนึ่งและฆ่าคน

ทั้งตระกูล สุดท้ายกลับแอบซุกซ่อนคุณหนูห้าของบ้านนั้นไว้

ฉีโม่หลงรักนางตั้งแต่แรกพบ แม่นางผู้นั้นนิสัยแข็งกร้าว คิดจะฆ่า

ฉีโม่ตลอดเวลาเพื่อล้างแค้นให้ตระกูล
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ในดวงตาของหญิงสาวไม่มคี�าว่า 'สงคราม' นางเห็นเพียงบุรษุทีเ่หมอืน 

อสุรกายผู้นี้สังหารคนในครอบครัวนางจนหมด ทั้งยังฉุดคร่านางไป

สิ่งที่ท�าให้นางเดือดดาลที่สุดคือก่อนที่ฉีโม่จะพบกับนาง เขามี

ครอบครัวอยู่แล้ว

คุณหนูห้าสกุลเสิ่นพยายามฆ่าฉีโม่หลายครั้ง แต่สุดท้ายล้วนถูก 

เขาจับได้ นางเป็นเพียงสตรีอ่อนแอผู้หนึ่ง สุดท้ายถูกฉีโม่ใช้ก�าลังบังคับ 

รับเป็นอนุ ฉีโม่ลงมือรวดเร็วฉับไว คุณหนูห้าสกุลเสิ่นขัดขืนหลายคร้ัง 

จงใจก่อความวุ่นวายภายในเรือน เขาสงสารนาง แต่ก็อดโมโหมิได้

ฮหูยินผูเ้ฒ่าฉไีม่ชอบนางจิง้จอกท่ีท�าให้บตุรชายตนหลงหัวปักหวัป�า 

ผูน้ี้เช่นกัน ดงันัน้จงึฉวยโอกาสตอนฉโีม่ไม่อยู่ ร่วมมอืกับภรรยาเอกของฉีโม่  

กลั่นแกล้งทรมานคุณหนูห้าสกุลเสิ่น

ฉีโม่ถูกคุณหนูห้าสกุลเสิ่นปฏิเสธหลายครั้งหลายหน จึงตัดสินใจ

มองดอูยู่ข้างๆ อย่างเย็นชา เวลาผ่านไปนานเข้า เขาพบว่าหนามแหลมบน 

ตวัคณุหนูห้าสกุลเสิน่หายไป นางโอนอ่อนและเชือ่ฟังเขา ย้ิมแย้มกับเขา

เรื่องนี้ท�าให้ฉีโม่ดีใจอยู่พักหนึ่ง รักใคร่ตามใจคุณหนูห้าสกุลเสิ่น 

มากกว่าเดมิ ค้างคืนทีห้่องนางทกุวัน นางอยากได้สิง่ใดก็หามาให้ท้ังหมด 

ปีนี้นางยังให้ก�าเนิดบุตรชายผู้หนึ่งแก่ฉีโม่

ทุกอย่างดูงดงามบริบูรณ์เหลือเกิน จวบจนเมื่อคืนฉีโม่รับค�าส่ังไป

กวาดล้างทหารกบฏขององค์ชายแปด คณุหนหู้าสกุลเสิน่ได้วางเพลงิเผา

ตนเองกับลกูชายท่ียังเลก็ รวมถึงมารดาบงัเกิดเกล้าและภรรยาเอกของฉโีม่ 

ที่ถูกขังอยู่ในบ้านด้วย

บุคคลใกล้ชิดของฉีโม่ตายไปทั้งหมด คุณหนูห้าสกุลเส่ินท�าให้เขา

ได้สัมผัสกับค�าว่า 'บ้านแตกสาแหรกขาด'
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หวัใจของฉโีม่เหมอืนตายไปแล้ว เขาจงึตดัสินใจลาออกจากการเป็น 

ขุนนาง

ถานไถจิ้นดูออกว่าขุนนางท่ีฝีมือไม่เลวผู้นี้ ดวงตาปราศจากชีวิต 

ต่อให้ตนไม่ลงมือ ฉีโม่ก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่พ้นฤดูหนาวปีนี้

เขาทนฟังเสยีงดนตรบีรรเลงต่อไปไม่ไหว ตะปดูบัวิญญาณในหวัใจ

เริ่มเจ็บแปลบอีกครั้ง เขาลูบต�าแหน่งหัวใจของตนเอง เรื่องราวของอนุ

ของฉีโม่ ท�าให้เขาไม่สบายใจอย่างไร้สาเหตุ

เขาลกุขึน้ยืนทันใด อยากพบหญิงสาวทีเ่ขาเกลยีดเข้ากระดกูด�าผูน้ั้น 

เหลือเกิน

เยี่ยปิงฉางอดพูดมิได้ "ฝ่าบาท! งานเลี้ยงยังไม่..."

เขาไม่หันกลับมาแม้แต่น้อย เอ่ยเสียงเรียบว่า "งานเล้ียงจบแล้ว 

เจ้าก็กลับเองเถอะ เรามีธุระ"

เยีย่ปิงฉางได้แต่เฝ้ามองฮ่องเต้ในชดุสนิีลจากไปโดยมอิาจท�าอะไร

ได้ นางจิกเล็บเข้าไปในฝ่ามือ

ถานไถจิน้เดนิมาถึงวังเย็น เสยีงเครือ่งเป่าและเครือ่งสายห่างออกไป 

นานแล้ว เขารูว่้ายังไม่ถึงวนัทีส่บิห้า ตนไม่ควรมาท่ีนี ่ เขาเคยพูดไปแล้วว่า 

จะไม่เกิดความรู้สึกใดๆ กับนางอีก

เขายกมือขึ้น และวางลง

ถานไถจิ้นเป็นองค์ชายของแคว้นโจว ย่อมรู้ดีว่าวันน้ีเป็นวันอะไร 

ฮ่องเต้จะอยู่กับคนที่ตนรัก อธิษฐานขอบุตรในวันนี้

เขาไม่ควรมาที่นี่ ชายหนุ่มพลันมีสีหน้าเยียบเย็น หันหลังกลับ

ต�าหนักของตนเอง
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ฉีโม่ต้องมีจุดจบเช่นนี้เพราะตัวเขาเองไม่เอาไหน

ในต�าหนักเฉงิเฉยีน ธงกลนืวิญญาณหมนุวนกลางอากาศ ถานไถจิน้ 

มองมันอยู่นานก่อนเอ่ยขึ้นว่า "นักพรตเฒ่า เราจ�าได้ว่าแต่ก่อนเจ้าเคย

บอกว่ามีวัตถุเวทชิน้หนึง่สามารถพันธนาการคนผูห้น่ึงไว้ ท�าให้นางมอิาจ

จากไปที่ใดได้ตลอดกาล"

หมอกด�าปั ่นป่วน ท่ามกลางเสียงหัวเราะชั่วร้าย นักพรตเฒ่า 

ก้าวออกมาด้วยท่าทีนอบน้อม

"พ่ะย่ะค่ะ เพียงแต่ของชิน้นีเ้ป็นสิง่ชัว่ร้าย หากฝ่าบาทใช้มัน ย่อมเป็น 

ผลเสียต่อพระวรกายด้วย"

"เอามา"

นกัพรตเฒ่าหยิบก�าไลสทีองสองวงออกมาทนัท ี"ฝ่าบาทวางพระทยั 

แม้นี่จะเป็นวัตถุชั่วร้าย แต่ก็เป็นวัตถุเวทคุ้มครองกายอย่างหาได้ยากยิ่ง 

หากวัตถุเวทนีไ้ม่แตก ย่อมสามารถคุ้มครองเจ้าของให้ปลอดภัยได้ ต่อให้

นางตายไป กระหม่อมก็สามารถเสาะหาวิญญาณของนางได้"

ถานไถจิน้พิจารณาก�าไลสองวงนัน้ สวมก�าไลข้างหนึง่กับข้อมอืตนเอง 

โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย

ก�าไลแนบติดกับข้อมือเขา มุมปากเขามีโลหิตไหลหยดลงมา  

ถานไถจิ้นเช็ดมันด้วยสีหน้าปราศจากอารมณ์

เขาโค้งริมฝีปาก สีหน้าเจือแววเสียดสีเล็กน้อย

หลีซูซูเพิ่งจะนอนลง ประตูก็ถูกคนเปิดออก

ใกล้เข้าช่วงลี่ตง* แม้แคว้นโจวจะไม่หนาวเหมือนแคว้นซย่า ทว่า

* ลีต่ง คือวนัเริม่ต้นฤดหูนาว ชาวจนีระบชุ่วงวันของภูมอิากาศในหน่ึงปีไว้ 24 ลกัษณะ เรยีกว่าย่ีสบิสีฤ่ดูลกัษณ์ 
โดย 'ลี่ตง' หมายถึงเริ่มต้นฤดูหนาว ตรงกับวันที่ 7-8 พฤศจิกายน
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วังเย็นทีท่รดุโทรมและมเีพียงผ้าห่มผนืบางย่อมยากท่ีจะให้ความอบอุน่ได้

นางลุกขึ้นนั่งบนเตียง ถามผู้มาว่า "เจ้ามาด้วยเหตุใด"

ทั้งสองคนต่างรู้ดีว่าวันนี้ยังมิใช่วันที่สิบห้า

ชายหนุ่มเงียบงัน คว้าข้อมือนางขึ้นมา ก่อนจะเอ่ยเสียงเย็น "วันนี้

ข้าฟังเรื่องเรื่องหนึ่งมา อนุของฉีโม่ฆ่าคนในครอบครัวเขาทั้งหมด"

หลีซูซูพูด "ดังน้ันเจ้าเลยกลัวว่าข้าจะฆ่าเจ้าบ้าง?" นางเงียบไป 

และเสริมว่า "ยังมีเยี่ยปิงฉางอีกคน"

หลีซูซูมองไม่เห็นสีหน้าเขา ทว่ากลิ่นอายของชายหนุ่มอยู่ข้างกาย 

ท�าให้นางรู้สึกอึดอัดมาก นางอยากดึงข้อมือตนเองกลับมา แต่เขากลับ

ไม่ยอมปล่อยมือ

เขาเอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นชาเล็กน้อย "มิผิด"

วัตถุเย็นเฉียบอย่างหนึ่งถูกดันมาบนข้อมือ เหมือนงูที่แลบลิ้นเลีย

ผิวขาวซีดของนาง

"นี่คืออะไร" หลีซูซูพูดอย่างต่อต้าน

ถานไถจิ้นตอบ "แน่นอนว่าย่อมเป็นของที่ท�าให้เจ้าทรมาน ถอดใจ 

เสียเถอะ เมื่อสวมเข้าไปแล้วจะมิอาจถอดออกได้"

โกวอว้ีพูด "เขาโกหกท่าน น่ีคือก�าไลฝูจ่ือ วัตถุเวทชั่วร้ายคู่หนึ่ง  

บนมือเขาก็สวมอยู่ข้างหนึ่ง คู่กันกับท่าน มีของส่ิงนี้แล้ว ท่านมิอาจ 

จากเขาไปเกินเจด็วัน หากจากไปจรงิๆ ท่านจะตาย เขาเองก็จะตายด้วย" 

ขบคิดดูแล้ว โกวอว้ีเสริมอีกว่า "ขณะเดียวกันยังสามารถปกป้องท่าน 

ท�าให้ท่านไม่ได้รับอันตราย"

มอืเลก็เย็นเฉยีบของหลซีซูถููกถานไถจิน้กุมไว้ในฝ่ามอื นางเงยีบงนั

เนิน่นาน แววต่อต้านบนใบหน้าสลายไป ในใจเกิดความเบกิบานจางๆ เมือ่ 
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ไขกระดูกเทพเข้าสู่ร่างกาย เขาย่อมไม่ตาย ก�าไลฝูจื่อมิอาจพันธนาการ

นางได้ ในเมือ่ถานไถจิน้ชอบควบคมุบงการนกั เช่นน้ันก็ให้เขาเหน็กับตาว่า 

ก�าไลฝูจื่อวงนี้แตกสลายไปอย่างไร

ส่วนเขา มิอาจหยุดยั้งอะไรได้ทั้งนั้น
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