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หลงัเสรจ็ธุระท่ีเขาเซว่ียหลาง 'เฮ่อหลนัเฟิง' ตดัสนิใจเดนิทางข้ามไปยังต้าอว่ีเพ่ือ 

อยู่เคียงข้าง 'เล่อหม่า' ของเขา ท่ามกลางสายลมสารทและโคมไฟในคนืเทศกาลจงชวิ  

ดวงจนัทร์และกวางอนิลทีแ่ยกจากได้กลบัมาอยู่ร่วมกันอกีครัง้

ขณะเดยีวกันนัน้ 'จิน้เยว่ีย' ก็ได้รบัรูค้วามจรงิเบือ้งหลงัการเสยีชวิีตของบดิา จน 

ตัดสินใจลงมือท�าบางเรื่องลงไปโดยไม่ทันคาดคิดว่าเหตุการณ์คร้ังน้ันจะส่งผลกระทบ 

ถึงข้ันเกิดความเปลีย่นแปลงอนัย่ิงใหญ่ข้ึนในต้าอว่ี

จะด้วยโชคชะตาบบีบังคบัหรอืความปรารถนาในหวัใจ ทว่าสดุท้ายแล้วท้ังจิน้เยวีย่ 

เฮ่อหลนัเฟิง รวมท้ังชาวพรรคหมงิเย่ียก็ได้ทยอยกันเดนิทางเข้าสู ่'แคว้นชือ่เย่ียน'

ณ แคว้นทางใต้แห่งน้ันจะมีเร่ืองราวเช่นใดรอต้อนรับพวกเขาอยู่ ไปร่วมลุ้น 

เอาใจช่วยกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



✱ เฉินต้วน องค์ชายห้าแห่งต้าอว่ี สหายต่างวัยที่เคารพในตัว 

  จิน้หมงิจ้าว มนีสิยัซือ่ตรง หนักแน่น ท้ังท่ีไม่เคยปรารถนา 

  ในราชบลัลงัก์ แต่เฉนิต้วนกลบัถูกราชครเูหลยีงใช้เป็น 

  เคร่ืองมือทางการเมืองเพราะถูกมองว่าเป็นคู่แข่ง 

  อนัดบัหนึง่ในการช่วงชงิต�าแหน่งรชัทายาทกับเฉนิหรง  

  ภายหลงักลายเป็นสหายกับเฮ่อหลนัเฟิง

✱ เหลยซือจือ แม่ทัพสี่แห่งจินเชียง มักสวมหน้ากากทองลายพยัคฆ ์

  แยกเข้ียวเพ่ือปิดบังรอยบาดแผลบนใบหน้า เดิมเป็น 

  ชาวต้าอว่ีและสหายร่วมรุน่ของจิน้หมงิจ้าว มคีวามรู้สกึ 

  ซบัซ้อนกับจิน้หมงิจ้าวและแคว้นต้าอว่ี

✱ จิ้นอวิ๋นอิง หรอื 'พ่ีองิ' พ่ีสาวคนเดยีวของจิน้เยว่ีย หลงัจากหลบซ่อน 

  มานานจิ้นอว๋ินอิงก็ได้พบกับเฮ่อหลันเฟิงท่ีเมืองเฟิงหู 

  และติดตามเขากลับมาพบกับจิ้นเยว่ีย จิ้นอว๋ินอิงเป็น 

  คนยืนยันให้จ้ินเยว่ียแน่ใจถึงเงือ่นง�าในการตายของบดิา

แนะนำ�ตัวละคร



✱ ซ่งไหวจาง ก่วงเหรนิอ๋อง แม่ทัพผูพิ้ทักษ์ชายแดนใต้ มศัีกด์ิเป็นลงุ 

  ของเฉนิหรง ภายนอกดเูหมอืนเป็นก�าลงัส�าคญัในการ 

  สนับสนุนเฉินหรงให้ข้ึนเป็นฮ่องเต้ ซ่งไหวจางปักใจรัก 

  เฉนิจิง้ซมูาต้ังแต่ยังหนุม่ จงึให้ความช่วยเหลอืจนจิน้เยวีย่ 

  ได้พบกับมารดาอกีครัง้

✱ เจิ้งอู่ หัวหน้าโจรสลัดพรรคชิงฉิว เพราะมีผลประโยชน์ 

  แลกเปลี่ยน ตอนอยู่ในแคว้นชื่อเย่ียนจึงได้ช่วยเหลือ 

  พวกเยวี่ยเหลียนโหลวเป็นอย่างดี หลังจากได้รู ้จัก 

  คนในพรรคหมงิเย่ีย เจ้ิงอูก็่ชืน่ชอบเฉนิซวงมากเป็นพิเศษ

✱ เฉินจิ้งซู องค์หญิงซุน่อี ๋มารดาของจิน้เยว่ีย เป็นน้องสาวต่างมารดา 

  ของฮ่องเต้เหรินเจิ้ง มีเชื้อสายของราชวงศ์ชื่อเย่ียน  

  หลงัเกิดเรือ่งกับสามเีฉนิจิง้ซก็ูรบีเดนิทางไปท่ีด่านไป๋เชวีย่  

  ระหว่างทางกลบัล้มป่วยและถูกชาวชือ่เย่ียนรบัตวักลบัไป 

  รักษา ภายหลังถูกราชวงศ์ชื่อเย่ียนกักบริเวณไว้ด้วย 

  เรือ่งของผลประโยชน์



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

เน้ือหามีประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับความรุนแรง การท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจ

การบังคับหรือโน้มน้าวให้ท�าบางอย่างโดยไม่เต็มใจ 

มีการบรรยายเกี่ยวกับการตายของสัตว์

และการกล่าวถึงความรุนแรงในภาวะสงคราม ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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หร่วนปูฉ้ตีดิตามจิน้เยว่ียมาตัง้แต่เป่ยหรง ภายหลงัประมขุพรรคให้นาง

คุม้กันข้างกายไป๋หนี คอยส่งข่าวให้ทกุคนรูส้ถานการณ์ทางไป๋หนีเป็นครัง้คราว

หลังจากไป๋หนีคลอดลูก หญิงสาวยังคงอยู่ในการควบคุมของแม่ทัพสี่  

ตอนนัน้เหลยซอืจอืระดมก�าลงัทหารไปทีช่ายแดนจนิเชยีงเพ่ือระวงัทัพตะวันตก

เฉยีงเหนืออยู่ไกลๆ เขาพาไป๋หนไีปด้วยตลอด แต่มไิด้จบัตาดูเข้มงวดเหมอืนตอน 

อยู่ท่ีเป่ยตแูละป้ีซาน ไป๋หนหีลบหนอีอกมาไม่ได้ แต่อย่างน้อยนางก็ไม่ถูกล่าม 

โซ่เหลก็หรอืถูกจ�ากัดไม่ให้ท�าอะไร

เฉนิต้วนรูเ้พียงว่าแม่ทพัสีเ่ป็นแม่ทัพผูม้ชีือ่เสยีงเลือ่งลือของแคว้นจนิเชยีง 

กลบัไม่รูว่้าเขามสีายสมัพันธ์พัวพันซบัซ้อนกับจิน้หมงิจ้าวและแคว้นต้าอวี ่ เพราะ 

ได้พบหร่วนปูฉี้ เฮ่อหลนัเฟิงจงึเล่าเรือ่งท่ีแม่ทพัสีกั่บจิน้หมงิจ้าวมคีวามสมัพันธ์เป็น

ศษิย์พ่ีศษิย์น้องให้ฟัง

หร่วนปูฉ้เีป็นคนอยู่ไม่สขุ ทัง้ค่ายทหารของแม่ทพัสีแ่ละท่ีพักของไป๋หนี 

ล้วนอยู่ใกล้ๆ นางจงึมกัลอบเข้าไปในยามวิกาล อย่างไรเสียนอกจากไป๋หนีแล้ว 

ก็ไม่มใีครจบัสงัเกตร่องรอยของนางได้ ถ้าไม่ใช่เพราะวันน้ีมาท่ีทะเลสาบป๋ัวหลนั  

ทั้งยังได้ยินคนใช้ภาษาต้าอว่ีที่ตนคิดถึงมาตลอดพูดคุยกันดังขรม นางก็คง 

ไมป่รากฏตัวออกมาให้เฮ่อหลนัเฟิงกับพรรคพวกได้พบเห็น

พอได้รู้ว่าทุกคนมาจินเชียงเพื่อจับตัวแม่ทัพสี่ หร่วนปู้ฉีก็หัวเราะร่า

"แค่พวกเจ้าไม่ก่ีคนนีน่่ะหรอื ท�าไม่ได้หรอก!" นางพูดอย่างรืน่เรงิ "ถ้าข้า

บทที่ 12
จู่โจมยามวิกาล
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ลงมือย่อมไม่มีปัญหา แต่พวกเจ้าท�าไม่ได้ ข้างกายเหลยซือจือมีคนมากมาย 

ออกอย่างน้ัน ทั้งตัวเขาเองก็มีวรยุทธ์ ย่ิงกว่าน้ันยังสวมเกราะหนาติดกาย 

ตลอดเวลา พวกเจ้าท�าไม่ส�าเรจ็หรอก"

เฉนิต้วนท่าทางดงึดัน ไม่ว่าหร่วนปูฉ้จีะอธิบายอย่างไรก็ล้วนไม่ส�าเรจ็ เขา 

ยืนกรานจะไปดลูาดเลาสกัหน่อย หร่วนปูฉ้โีน้มน้าวเขาไม่ส�าเรจ็ก็โกรธจนด่าทอ 

ออกมา นางหันหลงักลบัแล้วไต่ผาหินหนีไป

เฉนิต้วน "จอมยุทธ์หญิงผูน้ีท่้าทางขีห้งดุหงิดฉนุเฉยีว อยู่ร่วมด้วยยากจรงิๆ  

ไม่รู้ว่าความสามารถทีแ่ท้จรงิของนางจะสกัเท่าใดกันเชยีว"

เฮ่อหลันเฟิง "ชู่ว์!"

หร่วนปู้ฉีไต่หนีไปไกลแล้ว พอได้ยินค�าพูดนี้ก็วกกลับมา ตวาดด่า 

เกรีย้วกราด "ข้าเป็นนกัล่าหยินแห่งพรรคหมงิเย่ีย จะให้เข้าวงัหลวงไปเอาศรีษะเจ้า 

ก็ไม่ใช่เรือ่งยาก เจ้าสงสยัความสามารถของข้าหรอื!"

หนิงหยวนเฉิงเห็นนางชักกระบี่ก็ตวาด

"บังอาจ!"

เพ่ิงส้ินเสียง ไม่ทันท่ีใครจะเหน็ว่าหร่วนปูฉ้ที�าอะไร กระบีใ่นมอืหนิงหยวนเฉงิ

พลันหลุดมือ หมุนคว้างสะท้อนประกายสีเงินใต้แสงจันทร์ แล้วหล่นลงไปใน 

ทะเลสาบป๋ัวหลนั

หนิงหยวนเฉิง "..."

หร่วนปู้ฉีมองดูเล็บตัวเองด้วยท่าทางเสียใจ "กระบี่เจ้าเล่มนี้คมมาก"

หนงิหยวนเฉงิลยุน�า้ตามหากระบี ่ เฉนิต้วนไม่กล้าพูดอะไรผิดต่อหญิงสาว 

อีก หร่วนปูฉ้เีป็นพวกเกรีย้วกราดได้ง่าย เนือ่งจากบนัดาลโทสะเพราะค�าพูดเมือ่ครู ่

ของเฉินต้วน ด้านหนึ่งนางจึงวาดแผนผังในค่ายทหารของจินเชียงให้พวกเขา  

อกีด้านตดัสนิใจจะพาเฉนิต้วนลอบเข้าไปในค่าย

ค่ายทหารจินเชยีงจะเปลีย่นข้อความลบัทกุสองสามชัว่ยาม ดังน้ันจะเข้า 

หรือออกต้องมีข้อความลับ เฉินต้วนกับหนิงหยวนเฉิงไม่เข้าใจภาษาจินเชียง  

หร่วนปูฉี้จึงให้ทัง้สองไปหาชดุทหารจนิเชยีงมา ก�าชบัให้แต่งกายเป็นทหาร ท้ังสอง 

วนเวียนหลบหลกีอยู่นอกค่าย สดุท้ายหร่วนปูฉ้ก็ีน�าพวกเขากระโจนเข้าไปในค่าย 



9เหลียงฉาน

จากทีส่งูได้ส�าเรจ็ หนงิหยวนเฉงิไม่กล้าท�าอะไรบุม่บ่ามอกี รบีประสานมอืคารวะนาง

อย่างนอบน้อม

"ขอบคุณจอมยุทธ์หญิงหร่วนปู้ฉี"

หร่วนปูฉ้มีองเขาอยู่นาน ท่าทางพอใจอย่างมาก "คนท่ีดูดีเช่นเจ้า ให้เข้าไป 

อยู่ในบ้านข้าได้สองสามวัน"

หนิงหยวนเฉิงมีท่าทางงุนงงไม่เข้าใจ หร่วนปู้ฉีก็หมุนร่างจากไปแล้ว

อกีด้านหนึง่หย่วนซงัแบกดาบเล่มใหญ่กระโจนเข้าไปในลานเรอืนเล็กๆ 

แห่งหน่ึง ปาหลงเก๋อเอ่อร์กับเฮ่อหลันเฟิงทักษะยังไม่ดี ฝีเท้าไม่ว่องไวเท่านาง  

ได้ยินเพียงเสยีงดงัโอดโอยเบาๆ สองสามครัง้จากในลานเรอืน ทันใดก็มเีสยีง 

ของหนกัตกลงพ้ืน ท้ังสองวิง่ไปทีป่ระตเูข้าลานเรอืน หย่วนซงัก็เปิดประตใูห้

"ถึงแม่ทัพสี่จะจัดทหารยามไว้มากมายคอยคุ้มกันแม่นางไป๋อะไรน่ัน  

แต่ก็ล้วนอ่อนแอไม่ได้เรือ่ง"

เฮ่อหลันเฟิง "วิชาดาบของเจ้าร้ายกาจจริง"

เสยีงในลานเรอืนท�าให้คนในห้องระแวดระวังขึน้มา หย่วนซงัเพ่ิงพูดจบ 

ก็มเีสยีงลมซดัมาจากด้านหลงั ลกูดอกสองดอกถูกยิงออกมาจากในห้องพุ่งเข้าใส่

ท้ายทอยหย่วนซงั หญิงสาวเหว่ียงดาบปะทะ เฮ่อหลนัเฟิงกับปาหลงเก๋อเอ่อร์ 

รบีแทรกตัวเข้าไปในลานเรอืน คนหน่ึงปิดประตู อกีคนร้องเรยีก

"แม่ทัพไป๋หนี"

ครูห่น่ึงประตหู้องก็เปิดออก ไป๋หนีมสีหีน้าตืน่ตกใจ กระทัง่เห็นเฮ่อหลนัเฟิง 

ผูม้ดีวงตาหมาป่าเป็นภาพประทับจ�าลกึซึง้เดนิมาอยู่ต่อหน้า นางก็จ�าเขาได้ทนัที

"เยี่ยไถ...เฮ่อหลันเฟิง?!"

ไป๋หนีพักอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งใกล้ทะเลสาบปั๋วหลัน จินเชียง 

เกิดพายุทรายบ่อยครัง้ ทะเลทรายเกอป้ีกว้างใหญ่ไพศาล พืชพรรณเติบโตได้ยาก  

บ้านเรอืนในหมูบ้่านล้วนหม่นหมองไม่น่าด ูมเีพียงลานเรอืนเล็กๆ ท่ีหญิงสาว 

พักอาศยัซึง่พอจะมสีเีขียวอยู่บ้าง กลางลานปลกูต้นไม้เล็กๆ แคระแกร็น เติบโต 

ได้อย่างยากล�าบาก ฝุน่ทรายจบับนใบไม้หนาเป็นชัน้ สภาพเห่ียวแห้งน่าสงสาร  
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ต้นไม้เลก็ๆ เหล่านีเ้หลยซอืจอืหามาให้ไป๋หนี ทว่าทีจ่รงิแล้วมนัไม่เหมาะจะเตบิโต 

ทีน่ี ่ดูแล้วเหมอืนก�าลงัจะตาย

หร่วนปูฉ้ตีามมา นางอยู่กับไป๋หนีมาค่อนข้างนานจนเรยีกขานอย่างนับถือว่า  

'พ่ีสาว' ตอนนัน้ทีห่ร่วนปูฉ้มีาถึงจนิเชยีง นางก็ใช้วิธีเดยีวกับทีเ่ข้าถึงตวัจิน้เยว่ีย  

แสร้งท�าเป็นขอทานท่ีถูกพวกค้ามนษุย์น�ามาขายให้ไป๋หนซีือ้ตวักลบัมา เหลยซอืจอื 

กลับไม่เคยสงสัยในตวันาง เพราะหร่วนปูฉ้ดีแูล้วอายุราวๆ สิบกว่าขวบ ตัวเต้ีย 

ผอมแห้ง ดไูม่เหมอืนคนฝึกวรยุทธ์แม้แต่น้อย

พอได้พบสหายเก่าอีกครัง้ไป๋หนดีใีจมาก ตอนแรกเฮ่อหลนัเฟิงยังกังวลว่า 

หญิงสาวจะพลอยโกรธตนเองไปด้วยเพราะเฮ่อหลนัจนิองิเคยหลอกลวงนาง แต่ 

ไป๋หนีกลบัไม่โกรธ

"เรื่องไม่สามารถเป็นอย่างท่ีใจคิด ข้าเข้าใจดี พวกเจ้าพ่ีน้องสังหาร 

เทียนจวินของเป่ยหรง นับเป็นการกระท�าท่ีสัน่สะเทอืนไปท่ัวหล้า" นางเชือ้เชญิ 

ผูม้าเยือนท้ังหลายเข้ามาในห้อง

เฮ่อหลันเฟิงน่ังลงอย่างตื่นเต้น ใจเต้นระส�่าไม่เป็นสุข อ้างว่ามาเย่ียม 

บตุรสาวของนาง หย่วนซงัก็ตามมาขอดดู้วย ทารกน้อยตกใจตืน่เพราะเสยีงดงั 

ปากเบะท�าท่าจะร้องไห้ พอเห็นคนแปลกหน้าก็ตกใจ ดวงตากลมโตเหลือบมอง 

ซ้ายทีขวาท ีเริม่ดดูนิว้ตวัเอง

"ตอนเดก็ๆ จัว๋จัว๋ก็ไม่กลวัคนแปลกหน้า" เฮ่อหลนัเฟิงเข้าไปจบัมอืน้อยๆ 

ของทารก นิว้ของเดก็น้อยท่ีนุ่มนิม่เหมอืนไม่มกีระดกูก�าน้ิวก้อยของเฮ่อหลนัเฟิง 

ทีม่กีระดกูและเส้นเอน็ปดูโปน จู่ๆ  เขาก็บงัเกิดความรูส้กึอบอุน่ในหวัใจ ตวัเขา

เปรอะเป้ือนฝุน่ฝ่าสายลมมาจงึไม่กล้าอุม้ ได้แต่เขย่าเปลเดก็หยอกล้อกับเดก็น้อย 

แทน

พอเด็กน้อยร้องไห้จ้า เฮ่อหลันเฟิงกับหย่วนซังก็รีบถอยออก ให้ไป๋หนี 

เข้ามารบั

เฮ่อหลันเฟิงมาพบไป๋หนี ท่ีจริงอยากมาเย่ียมดูว่าหญิงสาวใช้ชีวิต 

เป็นอย่างไรบ้าง ในใจมีแผนการของตนเองว่าพาเฉินต้วนกับหนิงหยวนเฉิง 

มาคราวนี ้ พวกเขาได้ตกลงกันดแีล้วว่ารอให้เฉนิต้วนกับหนงิหยวนเฉงิลอบเข้าไปใน 
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ค่ายทหารของแม่ทพัสีก่่อน เฮ่อหลนัเฟิงกับพวกก็ไม่ต้องยุ่งเก่ียวแล้ว พวกเขา

สามารถใช้ทางลดัเดนิทางกลบัเขาเซว่ียหลางได้เลย

ตอนนี้เฮ่อหลันเฟิงท�าภารกิจที่เฉินต้วนไหว้วานจนลุล่วง คณะเดินทาง 

สามคนก็ออกจากด่านไป๋เชว่ียได้อย่างราบรืน่ พอเขาพบไป๋หนีแล้วก็จะขึน้เหนือ  

ตรงไปยังเขาเซว่ียหลาง การพบหน้าไป๋หนก็ีเพ่ือว่าหากได้พบจิน้เยวีย่อกีครัง้ เขา 

จะได้เล่าสถานการณ์ล่าสดุของนางให้จิน้เยวีย่ฟังอย่างละเอยีด เฮ่อหลนัเฟิงเชือ่ว่า 

จิน้เยว่ียจะต้องอยากรูเ้รือ่งเหล่านีม้ากแน่นอน

ส�าหรบัลานเรอืนเลก็ๆ แห่งน้ีแม่ทพัสีจ่ดัหาให้ไป๋หนีพัก เขาจะมาเย่ียมนาง

บ้างนานๆ ครัง้ พูดคยุกับนางขณะตนเองสวมหน้ากากทองพลางมองดทูารกน้อย

"เขาก็ไม่ได้ปฏิบตัต่ิอข้าอย่างโหดร้ายอะไร" ไป๋หนเีล่า "แต่ก็ไม่พูดเรือ่งท่ี

ชกัน�าให้เกิดการโต้เถียงได้ง่าย เล่าเรือ่งเก่าๆ บ้าง มเีล่าเรือ่งเมอืงเฟิงหู และ

ทิวทัศน์ของเมอืงเหลยีงจงิ เขาบอกว่าไม่มใีครคยุภาษาต้าอว่ีด้วย เกรงว่านานไป 

ตนเองจะลืมเลือนแม้แต่ภาษาบ้านเกิด ท่ีกักขงัข้าไว้เช่นน้ี ท่ีจรงิข้ากไ็ม่รูว่้าแท้จรงิ 

เขามเีจตนาอนัใด"

เฮ่อหลันเฟิง "เขาปฏิบัติต่อท่านไม่เลว"

เดก็น้อยผลอ็ยหลบัไปในอ้อมแขนไป๋หน ีนางลบูหลงับตุรสาว กระซบิถาม 

"ตอนน้ีจิน้เยว่ียกับโหยวจวินซานเป็นอย่างไรบ้าง"

หร่วนปูฉ้บีอกนางแล้วว่าโหยวจวนิซานยงัมชีวิีตอยู่ ตอนน้ีติดตามเฉนิหรง 

ข่าวสารทีส่่งถึงกันระหว่างพรรคหมงิเย่ียกับหร่วนปูฉี้ขาดๆ หายๆ บอกเพียงว่า

โหยวจวินซานอยู่ข้างกายจิน้เยว่ีย ไม่ได้มรีายละเอยีดมากเท่าใด

พอได้รู้ว่าเฮ่อหลันเฟิงกับจิ้นเยว่ียแยกกันนานแล้วไป๋หนีก็ตกใจ นาง 

มองประเมนิเฮ่อหลนัเฟิง เปรยีบเทยีบตวัเขากับภาพเด็กหนุ่มหัวรัน้ด้ือดึงและขีอ้าย 

ทีเ่ย่ียไถในความทรงจ�า 

"เจ้าโตขึ้นนะ เป็นชายชาตรีชาวเป่ยหรงที่ร่วมรบได้แล้ว" นางหัวเราะ 

พลางเอ่ย "เมื่อก่อนเจ้าชอบพาน้องสาวไปชวนจิ้นเยว่ียเท่ียวเล่นอยู่บ่อยๆ  

น่าเสยีดายท่ีต้องแยกกันเช่นนี ้ไม่รูว่้าพวกเจ้าจะได้พบกันอกีเมือ่ใด"

"ท่ีจรงิข้าเป็นชาวเกาซนิ" เฮ่อหลนัเฟิงเอ่ย "ไม่ช้าข้ากับจิน้เยวีย่จะได้พบกัน  
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รอให้ข้าพาสหายสองคนน้ีกลบัเขาเซว่ียหลางเสยีก่อน แล้วข้าจะไปตามหาเขา 

ทีต้่าอว่ี"

ปาหลงเก๋อเอ่อร์ตื่นตกใจทันที "อะไรนะ!"

สหีน้าไป๋หนแีปรเปลีย่น ฉบัพลนัก็คว้ามอืเฮ่อหลนัเฟิง เฮ่อหลนัเฟิงพลนั 

หวนนึกถึงลูกธนูไม้ท่ีไป๋หนียิงเพ่ือช่วยชีวิตเขาไว้ในวันน้ัน เวลาน้ีมือน้ีก�าลัง 

กุมมอืตนเองไว้แน่น ยังคงแข็งแรงจนไม่อาจสลดัทิง้

"ถ้าเจ้าได้พบจิ้นเยวี่ย ช่วยเตือนเขาด้วย..." แววตาไป๋หนีเต็มไปด้วย 

ความสบัสนและเจบ็ปวดเหลอืคณา "ให้ระวังโหยวจวนิซาน"

เฮ่อหลันเฟิงนิ่วหน้าฉับพลัน "เพราะเหตุใด"

"ตอนท่ีแม่ทพัสีพ่าข้าไปเมอืงป้ีซาน ข้าพบว่าตนเองมกันอนหลบัเรว็แต่หวัค�า่ 

รูส้กึมนึงงง่วงซมึ จากน้ันจงึได้พบว่าเป็นเขาทีว่างยาในน�า้และอาหารของข้า เมือ่ 

ดืม่กินแล้วถึงได้ง่วงจนหลบัไป" ไป๋หนเีล่า "ภายหลงัข้าฝืนใช้เขม็ท่ิมแทงฝ่ามอื จงึ 

ไม่ถึงกับหลบัในทนัท ีพอท�าเช่นนีห้ลายครัง้ ถึงค่อยพบว่าโหยวจวนิซานมาเย่ียมข้า"

แม้ไม่ได้ง่วงหลับ แต่ท่ัวร่างไร้เรี่ยวแรง ไป๋หนีจึงแสร้งท�าเป็นหลับลึก  

ทุกครั้งโหยวจวินซานล้วนเข้ามาทางประตูหลัก ท่าทางมิได้ต่ืนเต้นเคร่งเครียด  

ทัง้ยังนัง่อยู่ข้างเตยีงนางพูดคยุนัน่น่ีไปเรือ่ย บางครัง้พูดกับนาง บางครัง้พูดกับ 

บตุรในครรภ์ท่ียังไม่เกิด

วันทีไ่ป๋หนคีลอดลกู นางหมดสตผิลอ็ยหลบัไปเน่ืองจากออกแรงมากและ 

เจบ็ปวด ตกกลางคนืจงึสะลมึสะลอืค่อยๆ ได้สตข้ึินมา ทันใดน้ันนางก็ได้ยินเสยีง 

คนพูดคยุกันอยู่ในห้อง

โหยวจวินซานก�าลงัอุม้ทารกน้อยพลางร้องเพลงกล่อมเดก็ท่ีรูจ้กักันท่ัวไป

เบาๆ เสยีงน้ันแผ่วเบามาก

"เขาเข้ามาในห้องข้าหลายครัง้ เหมอืนเข้ามาในห้องท่ีไร้คนเฝ้า ยังเข้ามา 

ดื่มน�้าดื่มชาในห้องข้าได้ด้วย" ไป๋หนีจ้องมองดวงตาเฮ่อหลันเฟิง พูดเน้นย�้า 

ค�าต่อค�า "เขากับแม่ทัพสี.่..ไม่มทีางท่ีจะไม่เก่ียวข้องกัน"

ตอนน้ีเองในค่ายทหาร แม่ทพัสีผู่ส้วมหน้ากากทองก�าลงัเงยหน้าขึน้จาก
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กองม้วนต�ารา

ฉับพลันนั้นก็มีกระบี่บางเล่มหนึ่งแทงทะลุกระโจมพุ่งเข้าใส่!

ถึงแม้เหลยซอืจือจะอยู่ในกระโจม แต่ก็ต้องสวมเกราะ เขายันสองมอืไว้กับ 

โต๊ะ ดดีตวัทะยานขึน้ ปลายกระบีแ่ทงถูกเกราะแขง็ทีแ่ผ่นหลงัดงัเคร้ง แต่ไม่อาจ 

แทงทะล ุลืน่หลดุพลาดเป้าไป

เหลยซอืจอืลงถึงพ้ืนแล้วก็กุมกระบ่ีพกทนัท ี เขาหนักลบัไปตัง้รบั มเีสยีงเคร้ง 

ดงัข้ึนอกี มอืสงัหารด้านหลงับกุเข้ามาจรงิๆ เงือ้กระบีแ่ล้วแทง เขารบีกวาดตามอง  

เหน็ว่าเป็นชายหนุ่มอายุราวย่ีสบิปี แต่งกายเป็นทหารจนิเชยีง

"โจรกระจอกจากที่ใดกัน!" เขาหัวเราะร่าเสียงดัง สกัดไว้สองสามครั้ง  

ทันใดน้ันก็ยกเท้าขึน้ถีบชายหนุ่ม ไม่คาดคดิว่าอกีฝ่ายจะว่องไว ขณะล้มกลิง้กับพ้ืน 

ก็เตะอาวธุ ท้ังดาบ หอก และกระบีท่ีว่างค�า้ยันกันไว้ข้างๆ ก็ล้มกระจดักระจาย  

ส่วนปลายอาวุธแหลมคมหันเข้าใส่เหลยซือจือ เขาถอยสองก้าวอย่างว่องไว  

ชกัแส้ยาวออกจากบัน้เอวแล้วสะบดั อาวุธท่ีพุ่งโจมตท้ัีงหมดก็ถกูแส้รวบไว้ได้ 

จนหมด จากนัน้หันไปกระแทกใส่ร่างอกีฝ่าย

ชั่วขณะที่เขาโต้กลับส�าเร็จนั้นเอง เหนือศีรษะกลับมีเสียงลมซัดใส่

เหลยซือจอืถึงกบัแอบสบถด่า แต่เขาหลบหลกีไม่ทันเสยีแล้ว มคีนกระโจน 

ลงมาจากยอดกระโจม พลกิมอืคว้าคอเขาไว้แน่น จดัการคมุตัวเขาอยู่หมดั

ชายหนุ่มที่ลงถึงพื้นพลันกระโดดขึ้นมา สีหน้ายินดียิ่ง

"ท่านแม่ทัพ! ส�าเร็จแล้ว!"

เพ่ิงขาดค�ากระโจมหลงันัน้ก็ฉกีขาดทนัที ผ้าสกัหลาดขงึกระโจมแยกออก 

เป็นหลายส่วน นอกกระโจมมแีสงไฟเจดิจ้า ชายผูห้น่ึงซึง่รูปร่างพอๆ กับแม่ทัพส่ี 

ทีเ่ฉนิต้วนจบัตวัไว้ยืนอยู่กลางแสงไฟซึง่สะท้อนริว้รอยแผลเป็นบนใบหน้าเขา

อย่างชดัเจน

เฉนิต้วนตืน่ตกใจย่ิง รบีกระชากหน้ากากทองบนใบหน้าชายทีจ่บัตวัไว้

ออกทันที ใต้หน้ากากคอืใบหน้าไร้รอยแผลเป็น

"สบายดหีรอืไม่" เหลยซอืจอืตวัจรงิยืนพลางลบูกระบี ่ รอยย้ิมเกล่ือนใบหน้า 

เสยีโฉมอนัแสนชัว่ร้าย "องค์ชายห้า"
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เหลยซือจือน�าไป๋หนีมาไว้ข้างกายตนเอง มิได้ถึงกับไม่สังเกตเห็น 

ความเคลือ่นไหวของคนทีอ่ยู่ข้างกายนางเอาเสยีเลย เขารูน้านแล้วว่าข้างกายไป๋หนี 

มีคนเย่ียงหร่วนปู้ฉี และรู้แน่ชัดว่าหร่วนปู้ฉีมีทักษะโดดเด่น วรยุทธ์เย่ียมยอด 

เหลยซอืจอืสบืไม่พบความเป็นมาของนาง ทัง้ยังเกรงไป๋หนจีะแตกต่ืนรูตั้วเสียก่อน

จนท�าให้ระแวงสงสยั จึงเพียงสัง่ให้คนจบัตาดคูวามเคลือ่นไหวของหร่วนปูฉี้ แต่ 

ไมใ่ห้ตามตดิกระชัน้ชดิ

และการตัง้กระโจมท่ีนีเ่ขาก็ได้เตรยีมการป้องกันไม่ให้ทัพตะวันตกเฉียงเหนือ

ของต้าอว่ีลอบโจมตไีว้แต่แรกแล้ว

เพราะตอนนัน้เขาเองก็รบัค�าสัง่มาเหมอืนเฉนิต้วน ให้น�าทหารกลุม่เลก็ๆ 

ออกจากเมอืงเฟิงห ูสดุท้ายจงึลอบเข้ามาในจนิเชยีง

เมือ่มดัตวัเฉินต้วนกับหนงิหยวนเฉงิไว้แล้ว เหลยซอืจอืก็ไล่ทุกคนออกไป 

เหลอืไว้เพียงคนท่ีไว้ใจได้สองสามคน

"มแีค่สองคน?" เขาถาม "เป็นถึงองค์ชายแห่งต้าอว่ี แต่ท่านอดท�าตวับุม่บ่าม 

เกินไปไม่ได้ ถ้าท่านเป็นอะไรข้ึนมา ฮ่องเต้ต้าอว่ีมพิิโรธแย่หรอื"

เร่ืองทีแ่ม่ทัพสีเ่ป็นชาวต้าอว่ีมไิด้เป็นความลบัอะไรในทัพตะวนัตกเฉยีงเหนือ 

ว่ากันว่ายามเขาออกศกึ ต้องสวมหน้ากากทอง ท�าตนให้เป็นเทพท่ีน่าคร่ันคร้าม 

ไปทัว่สารทิศ ภายหลงัจงึได้รูว่้าหน้ากากทองนัน้มไีว้เพ่ือปกปิดแผลเป็นบนใบหน้า 

วันนีเ้ฉนิต้วนได้เหน็แผลเป็นบนใบหน้าเหลยซอืจอื แม้จะถือว่าได้เปิดหูเปิดตา 

แต่ก็ยังรูส้กึครัน่คร้ามไปด้วย

"ในทัพตะวันตกเฉยีงเหนอืข้าเป็นแค่แม่ทพัคนหนึง่เท่านัน้ ควรออกหน้ารบ

ก็รบ ควรซ่อนตัวก็ซ่อน" เฉินต้วนสวนกลับ "เจ้าต่างหาก เป็นชาวต้าอว่ีกลับ 

ขายบ้านเมอืงแสวงหาเกียรตยิศ เจ้าสงัหารชาวต้าอว่ี ยามเหยียบย�า่ผืนดินต้าอว่ี  

รูส้กึผดิบ้างหรอืไม่เล่า"

เหลยซอืจอืไม่แสดงท่าทีใดๆ ท้ังสิน้ต่อค�าพูดน้ี เขาหันไปยิม้แล้วพยักหน้าให้

เฉนิต้วน

"คนใสซื่อเช่นท่าน คงไม่ได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้แน่"

เฉินต้วนพูดอีก "เจ้าจับข้าไว้ คิดจะใช้ข้าแลกเชลยจินเชียง?"
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เหลยซอืจอืส่ายหน้า "ก็ไม่ใช่จดุประสงค์ท้ังหมดเสียทีเดียว ข้าอยากจะดูว่า

ท่านถูกคมุตัวไว้ทีน่ี่แล้วจะมผีูใ้ดมาช่วยหรอืไม่"

เฉนิต้วนตะลงึงนั ตอนน้ีเองมสีายลมหอบใหญ่พัดเหนือค่ายทหาร ธงรบ 

โบกสะพัด เหลยซือจอืแหงนหน้ามองฟากฟ้าราตรใีสกระจ่าง ไม่รูก้�าลงัคดิอะไร

"ข้าให้เวลาท่านห้าวัน ภายในห้าวันถ้ามคีนมาช่วยท่าน ข้าจะปล่อยท่าน"  

เขาว่า "ท่านต้องปฏบิตัต่ิอคนทีม่าช่วยท่านอย่างดไีปชัว่ชวีติ"

เฉินต้วนได้ฟังก็รู้สึกงุนงงเหมือนตกอยู่กลางหมอก "ข้าย่อมต้องปฏิบัติ 

ต่อผูม้พีระคณุท่ีมาช่วยชวิีตข้าอยู่แล้ว"

เหลยซอืจอืพยักหน้า ทันใดน้ันก็ถามถึงเรือ่งเทศกาลโคมไฟท่ีเหลยีงจงิ

"ข้าไม่ได้กลบัเหลยีงจิงหลายสบิปีแล้ว" เขาถาม "หอพานโหลวยังอยู่หรือไม่ 

ยังมกีารจดุไฟท่ีหอตะเกียงของหออว้ีเฟิงโหลวทุกปีหรอืไม่"

เฉินต้วนปิดปากไม่พูด เหลยซือจือจึงฟาดแส้ใส่หนิงหยวนเฉิงทีหนึ่ง  

หนงิหยวนเฉงิก็กัดฟันไม่พูดเช่นกัน เหลยซอืจอืเห็นว่าตวัเองถูกหมางเมนิ จงึเริม่พูด

เรื่องในอดีตราวกับพูดกับตัวเอง เขากับจิ้นหมิงจ้าวรู้จักกันได้อย่างไร ตอนท่ี 

จิน้หมงิจ้าวขอลาพักกลบับ้านได้พาเขาไปเปิดหูเปิดตาอย่างไรบ้าง องค์หญิงซุน่อี๋ 

ในวัยเยาว์สวมหมวกม่านไหมพายเรอืไปตามธารเย่ียนจือ่กับพวกเขา ดอกไห่ถัง 

แย้มบานแล้วร่วงโรย เรือล่องไปบนธารเย่ียนจื่อแล้วล่องกลับ องค์หญิงซุ่นอี๋ 

ร้องเพลง 'เย่ียนจื่อซานเซี่ยว' ไพเราะอ่อนหวานเป็นธรรมชาติ จิ้นหมิงจ้าว 

กลบัไปกองพลพิทกัษ์ชายแดนเหนือมกัร้องอย่างผดิๆ ถูกๆ เหลยซอืจอืฟังมากเข้า 

ย่อมคุน้กับท่วงท�านองเพลงนัน้

เขาเคาะจอกสุราไปพลางฮัมท�านองเพลงเบาๆ เสียงฮัมท�านองเพลง 

ยังไม่แผ่วหาย จู่ๆ  ก็ได้ยินเสยีงลมประหลาดพัดดงัข้ึน

เหลยซือจือยังไม่ทันได้ท�าอะไร ศรสีด�าก็ยิงถูกจอกสุราในมือเขา 

จนแตกกระจาย แรงยิงไม่แผ่ว แทงทะลุฝ่ามือของเขา!

เหล่าทหารคนสนิทพากันตวาดก้องพลางชักกระบี่ออกมา มีคนหนึ่ง 

ร่างสงูเพรยีวใช้ผ้าด�าคาดปิดใบหน้าถลาลงมาอยู่ตรงหน้า ในมอืหิว้คนผูห้น่ึงไว้

เหลยซือจือจ�าคนชุดด�าไม่ได้ แต่กลับจ�าคนที่นางพามาด้วยได้
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"หมาป่าชั่วร้ายเกาซิน?"

เฮ่อหลันเฟิงกับหย่วนซังปราดมาอยู่ข้างกายเฉินต้วนกับหนิงหยวนเฉิง 

หญิงสาวฟาดดาบใหญ่ลงกับพ้ืน เสยีงทึบหนักดงัก้อง

"ผดิต่อท่านแล้ว แม่ทพัสี"่ เฮ่อหลนัเฟิงออกตวั "สองคนน้ีเป็นสหายของเรา  

ไมอ่าจท้ิงให้อยู่ท่ีนีไ่ด้"

เหลยซอืจอืดงึศรสดี�าออกจากฝ่ามอื ทหารคนสนิทก็รบีเข้ามาพันแผลให้ 

ทนัท ี เขาพินจิดศูรสดี�านัน้อย่างละเอยีด พบว่าด้ามศรสลักลายไว้อย่างประณีต  

แตกต่างจากศรหลางตีท๋ีเ่ขาเคยเหน็

"น่ีเป็นศรแบบใหม่ทีม่ใีช้หลงัจากอว๋ินโจวอ๋องข้ึนครองราชย์" เฮ่อหลนัเฟิง 

บอก "เป็นศรหลางตีท่ี๋ข้าเท่าน้ันทีไ่ด้ใช้"

หัวคิ้วเหลยซือจือพลันขมวดมุ่น 

"ข้าจ�าเจ้าได้ เจ้าคือน้องชายของเฮ่อหลันจินอิง เฮ่อหลันจินอิงสังหาร 

เป่ยหรงเทียนจวินองค์ก่อน ไม่ใช่ว่าถูกอว๋ินโจวอ๋องสงัหารไปแล้วหรอื ตอนน้ีเจ้า... 

ท�างานให้อวิน๋โจวอ๋อง?"

เฮ่อหลันเฟิงสีหน้าไม่เปลี่ยน "ใช่แล้ว"

เหลยซือจอื "พวกเจ้าชาวเป่ยหรงน่าสนใจจรงิๆ คนหน่ึงแค้นท่ีบดิาถูกฆ่า  

อกีคนแค้นทีพ่ี่ชายถูกฆ่า แต่กลบัมาเป็นนายบ่าวกันได้"

เฮ่อหลันเฟิง "ความแค้นมีเพียงสร้างภูเขาหิมะขวางก้ันวสันตฤดู  

การให้อภัยสิจึงจะท�าให้พืชพรรณงอกงามไม่สิ้นสุดบนที่ราบฉือวั่งหยวน"

เหลยซือจืออดหัวเราะไม่ได้ "พูดจาน่าฟังเสียจริง อว๋ินโจวอ๋องให้เจ้า 

มาช่วยเขาไป?"

เฮ่อหลันเฟิง "ข้าเพียงแต่รับพระบัญชาจากเทียนจวินมายังเมืองเฟิงหู 

เพ่ือคุม้กนัองค์ชายห้าเท่านัน้ สญัญาสงบศกึระหว่างเป่ยหรงกับต้าอว่ีเพ่ิงลงตัว  

สองแคว้นมีสัมพันธ์อันดี องค์ชายห้ากับเทียนจวินเคยพบปะกันท่ีเมืองป้ีซาน 

จนได้เป็นมติรสหาย องค์ชายห้าไม่รูว่้าข้าตดิตามมาตลอด แต่ข้าเห็นองค์ชายห้า 

ถูกท่านแม่ทพัจบัตวัไว้ ก็หว่ันเกรงอยู่ในใจว่า..."

เฮ่อหลนัเฟิงท�าเป็นอมพะน�า ทีพู่ดมาเป็นวรรคเป็นเวรน้ันเน้ือหาก็ป้ันแต่ง 
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อย่างส่งเดช หย่วนซงัมองเขา เฉนิต้วนกับหนิงหยวนเฉงิก็มองเขา เฮ่อหลนัเฟิง 

ดสูขุมุเยือกเย็นผดิปกต ิไม่แสดงท่าทหีว่ันไหวแม้แต่น้อย

"อว๋ินโจวอ๋องผูน้ี้น่าสนใจย่ิง" เหลยซอืจอืหวัเราะร่า "ตอนท่ีเทียนจวนิองค์ก่อน 

ยังมีพระชนม์ชีพ เคยมีความสัมพันธ์ไม่เลวกับเราชาวจินเชียง อะไรกัน บัดนี้ 

อวิน๋โจวอ๋องได้ขึน้ครองราชย์ จะหันไปพ่ึงพาต้าอว่ีเสยีแล้ว?"

เฮ่อหลนัเฟิง "ท่านแม่ทพัอย่าให้ร้ายเทยีนจวินของเราเช่นนี ้ เทยีนจวนิคอื 

บตุรแห่งทวยเทพของทีร่าบฉอืว่ังหยวน พระองค์ท�าการสิง่ใดย่อมต้องมเีหตุผล

ของพระองค์"

หย่วนซงัถอนหายใจเบาๆ เอาดาบใหญ่พาดบ่า คร้านจะมองดูเฮ่อหลันเฟิง

แล้ว

เฮ่อหลนัเฟิงคดิว่าตนเองจะขอพูดฟุ้งฝอยต่ออกีหน่อย อาจถึงข้ันต้องขอ

ก�าลงัสนบัสนนุ แต่ไม่คดิว่าเหลยซอืจอืกลบัผดุลกุข้ึนโบกมอืทนัใด

"พาเขาไปเถอะ"

เฮ่อหลันเฟิงไม่พูดพล่าม รีบแก้มัดบนตัวเฉินต้วนและหนิงหยวนเฉิง

"องค์ชายห้า ข้าไม่ฆ่าท่าน ปล่อยให้ท่านกลบัไปได้ เพราะบดันีจ้นิเชยีงกบั 

ต้าอวีพั่กรบกัน ข้าไม่อาจเป็นคนจดุไฟสงคราม" เหลยซอืจอืหันไปพูด "การพบกัน 

คนืนีถื้อเสยีว่าเป็นการท�าความรูจ้กัระหว่างเราทัง้สอง" เขาคดิแล้วพูดต่อ "ท่าน 

บกุเข้าถ�า้เสือได้ เบือ้งหลงัต้องมหีน่วยทหารหนุนช่วย แต่ท่านไม่ม ี ข้าจงึขอเดา 

จากเรือ่งน้ีว่าอ�านาจของท่านในราชส�านักคงอ่อนด้อย การบกุค่ายทหารของข้า 

ในยามวกิาลก็เป็นแผนเร่งด่วนเฉพาะหน้า ในการเป็นแม่ทพั จะเดนิทพัแต่ละก้าว  

ในใจต้องเผือ่ทางถอยไว้นับพันนบัหมืน่เส้นทาง"

แม้เฉินต้วนจะไม่พอใจอยู่บ้าง แต่ก็ตั้งใจฟังอย่างยิ่ง

"ท่านบกุเข้าค่ายทหารจะมาสงัหารข้า เป็นเรือ่งโง่เขลาท่ีสุด ข้าตายไปแล้ว 

จนิเชยีงก็ยังมแีม่ทพัท่ีเหมอืนข้าอกีมากมายขึน้มาบญัชาการรบแทน ชาวจนิเชยีง 

ทีโ่กรธแค้นนัน้น่ากริง่เกรงย่ิง ทัพตะวันตกเฉยีงเหนอืในตอนนีไ้ม่มทีางต้านไหว  

ท่านควรจะไปเผาเสบยีงทัพ ตดัขาดเส้นทางล�าเลยีงเสบยีง เรือ่งต่างๆ ก็ยุติแล้ว"  

เขาพดูต่อ "ในเมือ่จะบกุในยามวิกาล มาเพยีงผูเ้ดยีวย่อมไม่ส�าเรจ็ อย่างน้อย 
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ต้องมสีหายมาด้วยสกัสีค่น คนหน่ึงบกุ สองคนระวังหลงั อกีคนซุม่คอยส่งข่าว 

เขาเป็นดวงตาท่ีส�าคญัทีส่ดุของพวกท่าน"

หัวใจเฮ่อหลันเฟิงเต้นกระตุกข้ึนมา หวนนึกถึงเรื่องหน่ึงในอดีตท่ี 

เยวีย่เหลยีนโหลวน�ามาเล่าจากปากค�าของไป๋หนข้ึีนมาได้ กค็อืเรือ่งเหลยซอืจอื 

ถูกชาวจนิเชยีงจบัตวัไว้เพราะแทรกซมึเข้ามาเผาเสบยีงทพัในค่ายทหารจนิเชยีง

"แต่ถึงแม้จะท�าเช่นนี้ท่านก็อาจพ่ายแพ้ได้ นับประสาอะไรกับการบุก 

อย่างหนุหันพลันแล่นเช่นท่ีท่านท�าในครัง้นี"้ เหลยซอืจอืสรปุ "อย่าลมืค�าท่ีข้าบอก  

ชัว่ชวิีตนีท่้านต้องปฏบิตัต่ิอผูม้พีระคณุท่ีช่วยชวิีตท่านเป็นอย่างด"ี

หลงัจากน้ันท้ังสีค่นก็ออกจากค่ายทหารได้โดยมทีหารคนสนิทของเหลยซอืจอื

คอยคุม้กัน เดนิออกมาได้ไกลระยะหนึง่แล้ว หนงิหยวนเฉงิค่อยถอนหายใจเฮอืก

"ข้าตกใจแทบแย่"

มีชีวิตรอดมาได้โดยอาศัยโชคล้วนๆ

ทั้งสองหันไปขอบคุณเฮ่อหลันเฟิงกับหย่วนซัง

"ข้ากับเทียนจวินแห่งเป่ยหรงไม่มีความสัมพันธ์อันใดเก่ียวข้องกัน"  

เฮ่อหลันเฟิงบอก "เมือ่ครูน่ีเ้ป็นแค่การพูดลวงเท่าน้ัน สร้างเรือ่งเดอืดร้อนร�าคาญใจ 

ให้อว๋ินโจวอ๋องได้ ข้ายินดย่ิีง"

ปาหลงเก๋อเอ่อร์รอทกุคนอยู่ทีร่มิทะเลสาบป๋ัวหลนั เฮ่อหลันเฟิง หย่วนซงั  

และปาหลงเก๋อเอ่อร์เตรียมพร้อมแล้วส�าหรับการเดินทางกลับเขาเซว่ียหลาง  

พวกเขาจะไม่ได้ร่วมเดินทางกับเฉนิต้วนและหนิงหยวนเฉงิต่อ

เฮ่อหลนัเฟิงเล่าให้เฉนิต้วนฟังว่าครัง้นัน้เหลยซอืจอืถกูพวกจนิเชยีงจบัตวั 

ไว้ได้ ถูกทรมานอย่างหนัก จิ้นหมิงจ้าวน�าก�าลังพลมาช่วยเขา แต่สุดท้าย

เหลยซอืจอืไม่ได้ตดิตามจิน้หมงิจ้าวหนอีอกมา เขาเลอืกจะอยู่ท่ีจนิเชยีง และ

กลายเป็น 'แม่ทัพสี'่

'ชั่วชีวิตนี้ท่านต้องปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตท่านเป็นอย่างดี'

เหลยซือจือก�าชับเฉินต้วนไว้เช่นนี้

ในใจเฉนิต้วนท่วมท้นด้วยความรูส้กึหลากหลาย เฮ่อหลนัเฟิงคดิว่ารอให้ 

ได้พบจิน้เยว่ียเสยีก่อน เขาจะต้องเล่าเรือ่งน้ีให้จิน้เยว่ียฟัง
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ทุกคนโบกมืออ�าลากัน ณ ริมทะเลสาบปั๋วหลัน ขณะมองดูเฮ่อหลันเฟิง 

ควบม้าจวนจะลบัตาไปท่ามกลางฝุน่ทรายฟุ้งตลบ เฉนิต้วนพลนัควบม้าไล่ตามไป

"เฮ่อหลันเฟิง!"

เฮ่อหลันเฟิงรั้งม้าหันกลับ เฉินต้วนคว้าสายบังเหียนเขาไว้

"เจ้าเป็นชาวเกาซนิ มใิช่ชาวเป่ยหรง ในเมือ่เป็นเช่นน้ีเจ้าเคยคดิหรอืไม่ว่า 

จะออกจากทีร่าบฉอืว่ังหยวน เพ่ือบากบัน่แสวงหาหนทางยังท่ีอืน่ๆ"

เฮ่อหลันเฟิง "ท่านจะบอกว่าอะไร"

"มาที่เมืองเฟิงหู มาอยู่กับข้า" เฉินต้วนเสนอ "เข้าร่วมกองพลพิทักษ์

ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือ สร้างคุณูปการด้วยตัวเจ้าเอง"

เฮ่อหลันเฟิงตะลึงพรึงเพริด พูดอะไรไม่ออกเน่ินนาน ยังมิได้รับปาก 

หรอืปฏิเสธทันท ี เขาได้ตดัสนิใจด้วยตวัเองแล้วว่าจะไปต้าอวีต่ามหาจิน้เยว่ีย 

เพ่ือจะได้อยู่กับดวงจนัทร์ของเขา แต่หลงัจากนัน้เล่า เขาไม่เคยคดิมาก่อนเลย 

เร่ืองราวหลงัจากได้พบกันยังคงเลอืนรางประหนึง่อยู่กลางหมอกหนาทึบ ซึง่เขา 

ยังไม่ทนัได้คิดจะแหวกหมอกมองเส้นทางข้างหน้าให้กระจ่างชดั

"ขอเพียงพาม้าของเจ้ามาด้วย" เฉินต้วนรับปากอย่างจริงใจ "ข้าจะมา

ต้อนรบัเจ้า"
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ณ เมืองเซียนเหมิน แคว้นต้าอวี่

น�้าที่ไหลทะลักลงแม่น�้าเสิ่นสุ่ยหลากเข้าท่วมทั้งเมืองจนมิด บ้านเรือน

ทัง้หมดถูกน�า้หลากสเีหลอืงขุน่กลนืหาย หอหลงัเลก็สงูสองสามชัน้ก็ยังเหลอืเพียง

หลงัคาโผล่พ้นน�า้ให้เห็น

จางโม่มาถึงเมืองเซียนเหมินอย่างกระวนกระวายใจยิ่ง

จากทีก่วาดตามอง มคีนยืนอยู่บนหลงัคาประปราย ฝนห่าใหญ่หยุดตกแล้ว 

ตะวันสาดแสงเหนือศรีษะ ร่างกายท่อนบนถูกแดดแผดเผา ท่อนล่างจมอยู่ในน�า้ 

ทั้งคนแก่และเด็กพากันนั่งอยู่บนหลังคาด้วยสภาพอ่อนแอน่าเวทนา คนของ 

เจ็ดส�านักเก้าลัทธิรวมท้ังพรรคหมิงเย่ียพยายามหาเรือ แต่ก็มีเพียงถังไม้และ 

แผ่นไม้ใช้รบัส่งคนขึน้ท่ีสงู

จางโม่ออกตามหาที่ตั้งของส�านักสาขาพรรคหมิงเย่ียในเซียนเหมิน 

ตามความทรงจ�า สาขาพรรคถูกน�า้ท่วมจนมดิ เหลอืเพียงน�า้เต้าล�า้ค่าประดับ

ยอดหลงัคาท่ียังลอยอยู่เหนอืน�า้

ชั่วขณะหนึ่งเขาไม่สนใจจะไปตามหาเยว่ียเหลียนโหลวเพราะยุ่งอยู่กับ 

การช่วยคน ว่ิงรอกเช่นนี้อยู่ทั้งวัน คอยถามคนของพรรคหมิงเย่ียทีละคนว่า 

พบเหน็เยว่ียเหลยีนโหลวหรอืไม่

ต่างคนต่างบอกว่าเห็น แต่ใครก็ล้วนบอกไม่ถูกว่าเขาไปอยู่ท่ีใด  

เยว่ียเหลยีนโหลวรับผดิชอบการอพยพชาวเมอืง โหยวจวินซานคอยประสานรับ 

บทที่ 13
กลับเมืองหลวง
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ชาวบ้านกับคนของทีว่่าการเมอืงอยู่บนเขา ตอนท่ีน�า้ไหลทะลกัมาเยว่ียเหลยีนโหลว 

ฝืนลากเรอืสองล�าอย่างเอาเป็นเอาตาย บนเรอืมคีนอยู่สบิกว่าคน เขาลากจน 

หวัไหล่จะหลดุก็ยังไม่กล้าจะปล่อยมอื รอจนล่ามเรอืไว้ได้แล้ว พักเพียงครูเ่ดยีว 

ชายหนุ่มก็ลงน�า้ไปดงึคนขึน้มา

ทีด่งึขึน้มาได้มทีัง้คนเป็นและคนตาย คนตายน้ันเขาไม่กล้าท้ิงศพส่งเดช  

ต้องมองหาท่ีอนัสงบและเหมาะสมไปทัว่เพ่ือกลบฝัง

ผ่านไปหน่ึงวันคนท่ียังรอดชีวิตในเมอืงล้วนขึน้เขาไปหมดแล้ว ตกกลางคนื 

เมอืงเซียนเหมนิท่ีแต่เดมิเคยคกึคกัถูกปกคลมุด้วยความมดืมดิ มเีพียงแสงตะเกียง

จากบนภูเขาที่ผู้คนอพยพไปอยู่รวมกัน จางโม่ได้พบกับโหยวจวินซานแล้ว แต่ 

ชายหนุ่มเองก็ไม่รูแ้น่ชดัว่าเยว่ียเหลยีนโหลวไปอยู่ท่ีใด

คนของพรรคหมิงเย่ียล้วนบอกว่าเยวี่ยเหลียนโหลวมีวรยุทธ์สูงส่งและ

แขง็แกร่ง ไม่น่าจะเกิดเรือ่งกับเขา ทว่าจางโม่ได้แต่ใจเต้นตุม๊ๆ ต่อมๆ ไม่อาจ

วางใจ

บิดาของจางโม่เก็บเยวี่ยเหลียนโหลวมาได้จากเนินฝังศพอนาถา  

สภาพบาดเจบ็ท่ัวเนือ้ตวั เลีย้งดไูว้ในจวนหน่ึงปีจงึฟ้ืนคนืชวีติกลบัมาได้ ตอนท่ี 

มอืเท้าของเขายังขยับได้ไม่คล่องแคล่วเคยร่วงตกบ่อน�า้ หากมใิช่จางโม่ดึงตัว 

ขึน้มา เกรงว่าคงจมน�า้ตายไปนานแล้ว

เยว่ียเหลยีนโหลวว่ายน�า้เป็น แต่ไม่ใคร่จะชอบน�า้สกัเท่าใด ทักษะการว่ายน�า้ 

ของเขาเรยีกว่าสามญั ปกติก็มกัยอมรบัเรือ่งน้ีอย่างเปิดเผย ไม่เคยปิดบงั

จางโม่หาเรอืล�าเลก็ได้ล�าหน่ึงก็พายเรอืไปทัว่เมอืงเซยีนเหมนิท่ีกลายเป็น

วังวารีเพ่ือตามหาเยว่ียเหลยีนโหลว ในเมอืงมแีต่ความมดื ผวิน�า้น่ิงสะท้อนแสงดาว 

สกุสว่างบนท้องฟ้า หมอกยามค�า่หนาหนักหลัง่ไหลมาจากช่องเขาประหน่ึงสายน�า้ 

ชัว่พรบิตาน้ันก็ไม่รูว่้าเป็นท้องฟ้าหรอืผนืดนิส่วนใดท่ีกลายเป็นแดนแห่งเทพเซยีน

ไปแล้ว

"...เยว่ียเหลยีนโหลว!" รอบด้านไร้ว่ีแววผูค้น ในทีส่ดุจางโม่จงึตะโกนเรยีก  

"เยว่ียเหลยีนโหลว!!!"

เขาพายเรือวนไปเวียนมาหลายรอบทั่วเมืองเซียนเหมิน หัวใจคล้ายถูก
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ความหวาดหว่ันบีบคั้นจนสั่นสะท้าน ครั้นเงยหน้าขึ้นก็พลันเห็นจุดแสงเล็กๆ  

ในท่ีห่างไกล

มคีนนัง่อยูบ่นยอดหลงัคาหอซวิซนิถังของส�านกัเว่ินเทียน เป็นแสงจาก

เทยีนไขนัน่เอง

ผิวน�้ามีข้าวของลอยเต็มไปหมดท�าให้พายเรือแหวกผ่านไปได้อย่าง 

ยากล�าบาก จางโม่จงึดดีตวัทะยานข้ึน ปลายเท้าแตะผวิน�า้แผ่วเบา เดนิลมปราณ 

ใช้วิชาแปลงวสนัต์หกแปรเปลีย่นมุง่หน้าสูห่อซวิซนิถัง

ตอนกลางวันเขาได้พายเรอืผ่านท่ีแห่งนีแ้ล้ว ชดัเจนว่าบนหลังคาว่างเปล่า 

ไร้ผู้คน เวลานี้เมื่อเข้าไปใกล้ชายหนุ่มกลับเห็นชัดข้ึน ผู้ที่นั่งบนหลังคาก็คือ 

เยว่ียเหลยีนโหลว!

เยวีย่เหลยีนโหลวถอดเสือ้อยู่ หน้าอกเปลอืยเปล่า บนหน้าอกมบีาดแผล 

หลายจดุ เมือ่เห็นจางโม่ทะยานเข้ามา เขาก็ยังคงไม่ส่งเสยีง แต่ยกมอืขึน้โบกให้ 

จางโม่ด้วยใบหน้าเป้ือนย้ิม

จางโม่รูส้กึเจบ็ปวดภายในไปหมด ชายหนุ่มเหาะลงบนหลงัคาด้วยท่าทาง

โกรธขึง้ แต่พอเห็นสหีน้าเยว่ียเหลยีนโหลวดเูคร่งเครยีด ความกรุน่โกรธในอก 

ก็พลนัเหอืดหายไปไม่หลงเหลอื จางโม่ก�าหมดัยืนน่ิงพักใหญ่ แล้วยอบกายลง 

นัง่ยองข้างเยว่ียเหลยีนโหลว ยกมอืขึน้หยิกแก้มเขา

"...เจบ็นะ!" เยว่ียเหลยีนโหลวรบีคว้าข้อมอืไว้ "เพ่ิงตะโกนเรยีกเสยีหวานซึง้ 

เหตุใดพบหน้าแล้วมาหยิกแก้มข้า"

"จะลองดวู่าเจ้าเป็นคนหรอืเป็นผกัีนแน่" จางโม่ประคองใบหน้าเขา พูด

เสยีงสัน่เครอื "เหตใุดไม่ขานรบั"

"อยากดวู่าเจ้าจะท�าท่าร้อนรนอย่างไรบ้าง" เยว่ียเหลยีนโหลวยิม้ "น้อยครัง้ 

ทีเ่จ้าจะตามหาข้า"

จางโม่มองส�ารวจจนทั่ว พบว่าไม่เพียงเน้ือตัวเขาท่ีมีบาดแผล แต่ใบหู 

ก็มรีอยถูกเก่ียว

"น�้าไหลแรงนัก ต่อให้วิชาข้าแก่กล้าก็ยังหลบไม่พ้น"

เยว่ียเหลียนโหลวเป็นนักล่าหยางแห่งพรรคหมิงเย่ีย เมื่อจางโม่ไม่อยู่ 
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เขาก็เท่ากับเป็นร่างแปลงของประมุขพรรค จะท�าอะไรย่อมต้องน�าหน้าบุกฝ่า 

เป็นคนแรก เขาเข้าๆ ออกๆ พ้ืนทีน่�า้ท่วมช่วยคนช่วยสตัว์เลีย้ง และเพราะน�า้มาเรว็ 

เกินไป คนมากมายยังไม่ทนัได้เก็บข้าวของในบ้านให้ดี เขาต้องช่วยคน ท้ังยัง 

ถูกคนทุบตีด่าทอ สถานการณ์ยากล�าบากมาก ตัวเขาที่เป็นพวกไม่ยอมให้ใคร 

มาด่าทอได้แต่ต้องสะกดกลั้นความโมโหไว้ในท้องไม่อาจระบายออก ตอนนี ้

ได้พบจางโม่จงึบ่นกระปอดกระแปดออกมา

ที่จางโม่หาเขาไม่พบก็เพราะเขาพลัดตกลงไปในหอซิวซินถัง

หอซวิซนิถังถูกน�า้ท่วมไปเกินครึง่ เหลอืเพียงหอเลก็ๆ แห่งเดยีวเท่านัน้ 

ภายในจดุตะเกียงเผาไหม้อยู่ไม่รูด้บั เมือ่วานน�า้ลดลงเลก็น้อย เยว่ียเหลยีนโหลว 

พบว่ามศีพคนตดิอยู่บนยอดหอซวิซนิถังจงึย้ายศพออก ด้วยเกรงว่าในหอเลก็ๆ 

แห่งนีย้งัมคีนอยู่จงึมดุเข้าไปด ูไม่ทันระวังจงึเหยียบพลาดหกล้ม ร่างพลดัตกลงไป 

ข้างใน ทัง้วันเขาไม่ได้กินอะไรเลย ซ�า้ยังว่ิงรอกช่วยคนใต้แสงแดดแผดเผา ทนัทท่ีี 

ตกลงมาจึงสลบไป รอจนฟื้นคืนสติก็กลายเป็นช่วงหัวค�่าของวันนี้ แล้วเขา 

ก็ได้ยินเสยีงคนร้องเรยีกช่ือตนเองอยู่ด้านนอก

จางโม่ลูบจับใบหน้าชายหนุ่ม สัมผัสได้ว่าตัวเขาร้อนเล็กน้อยก็รู ้ว่า 

ตากแดดมากจนไข้ข้ึน ตอนนีก้�าลงัอยู่ในช่วงกลางฤดคูมิหนัต์ แสงแดดแผดจ้า 

อย่างแรงกล้า น�า้ท่ีท่วมไปทัว่เมอืงถูกแดดเผาจนเกือบจะเดอืด ทัว่เมอืงทัง้บนฟ้า 

และในน�า้ล้วนร้อนอบอ้าว

แต่ชัว่ขณะหนึง่เขาไม่นึกอยากพาเยว่ียเหลยีนโหลวออกไป จงึนัง่ชมดาว 

บนยอดหลงัคากับเยว่ียเหลยีนโหลว รูส้กึคล้ายก�าลงัตกอยู่ในภวังค์ว่าได้ย้อน

กลบัไปเมือ่ครัง้ยังเยาว์วัยท่ีอายุสบิกว่าปี

เดอืนหกจวนผ่านพ้น จนัทร์เว้าแหว่งโค้งดจุตะขอ เยว่ียเหลยีนโหลวล้วง

ฝักบวัออกมาสองฝักจากด้านหลงัราวกับเสกได้ ถามเขาว่าจะกินหรอืไม่

จางโม่หัวเราะไม่ได้ร�่าไห้ไม่ออก "เจ้าว่ิงรอกช่วยชีวิตคนเคลื่อนย้ายศพ 

มใิช่หรอื เหตใุดยังสามารถซ่อนของพรรค์น้ีไว้ได้"

เยว่ียเหลยีนโหลว "เมือ่ครูต่อนเจ้าพายเรอืมาหาข้า ข้าแอบตามหลังเจ้า 

จึงได้เห็นเจ้ามา เห็นฝักบัวนี้ดูสดใหม่ จึงเก็บติดมือมาด้วย ลองชิมดูหรือไม่  
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ปลกูไว้สงู ไม่ถูกน�า้ท่วมหรอก"

เขาแกะเมล็ดบัวออกทีละเมล็ดๆ โยนใส่ปาก เค้ียวกินท่าทางน่าอร่อย  

จางโม่ไม่รูจ้ะต่อว่าเขาอย่างไรด ียามใดจะพูดจาจรงิจงักับเยว่ียเหลียนโหลว เขา 

ก็มกัพูดย่ัวล้อเล่นตลก เรือ่งท่ีต้องการจะพูดจงึเป็นอนัต้องเก็บกลบัไป

"ต่อไปอย่าท�าเช่นนี้อีก" จางโม่ออกปาก "ถึงเจ้ามีเรื่องจะสอบถาม  

ก็อย่าทรมานหรือท�าให้ผู้อื่นอับอายเช่นนี้"

เยวี่ยเหลียนโหลวนิ่งเงียบไม่พูดไม่จา

"ปกติเจ้าจะท�างานอย่างไร ข้าไม่เคยถามมาก่อน ไม่ใช่เพราะข้า 

ไม่คดิจะถาม หรอืคร้านทีจ่ะยุ่งกับเจ้า แต่เพราะข้ารู ้ ใจเจ้ามแีผนการ มคีวามคดิ 

และเหตผุลของตนเอง อะไรท�าได้ อะไรท�าไม่ได้ เจ้ารูแ้น่ชดั" จางโม่มองดเูขา  

"เหลยีนโหลว ข้าเชือ่ใจเจ้ามาก"

เยวี่ยเหลียนโหลว "รู้แล้ว"

เขายังคงโยนเมล็ดบัวใส่ปาก รักษาท่าทีนิ่งเงียบไม่พูดจา

"...ต่อไปข้าจะไม่พูดเช่นนั้นอีกแล้ว" จางโม่พูดขึ้นอีก

เยวี่ยเหลียนโหลว "ค�าพูดอันใด"

จางโม่ "...ที่ให้เจ้าออกจากพรรคหมิงเยี่ย"

เยว่ียเหลยีนโหลว "ทีจ่รงิข้าก็ไม่ชอบอุดอูอ้ยู่แต่ในพรรค หยุซนิย่วนทีเ่ป่ยหรง 

น่าสนุก ตรอกจีเอ๋อร์ท่ีเหลียงจิงก็เหมาะกับข้า ในยุทธภพมีท่ีทางต้ังมากมาย 

ทีร่บัคนอย่างข้าเยว่ียเหลยีนโหลวได้ ไม่ได้มเีพียงพรรคหมงิเย่ียท่ีเดยีวเสยีเมือ่ไร"

จางโม่ "ข้ารู้ เจ้าอยู่ในพรรคหมิงเยี่ยก็เพื่อ..."

เยวี่ยเหลียนโหลวรอฟังประโยคต่อไป

"เพ่ือตอบแทนบญุคุณ" จางโม่ว่า "ท่านพ่อของข้าเก็บเจ้ามาจากเนินฝังศพ

อนาถา เจ้าตดิค้างหน้ีชวิีตพรรคหมงิเย่ีย"

เยวี่ยเหลียนโหลวตอบ "อืม" แล้วก้มหน้าแกะเมล็ดบัวต่อ

จางโม่ "..."

การทะเลาะกันครั้งน้ีท�าให้เยว่ียเหลียนโหลวเจ็บปวดใจจริงๆ จางโม่รู้ว่า 

เมือ่คนผูน้ีโ้กรธแล้วยากจะปลอบให้หาย ลงัเลอยู่นานก็ดงึแขนเยว่ียเหลยีนโหลว  
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โฉบเข้าไปจบูทีม่มุปากอย่างว่องไว

ใบหน้าเยว่ียเหลยีนโหลวพลนัมรีอยย้ิมท่ีสะกดไม่อยู่ผดุขึน้ แต่ไม่ช้าก็ถูกเขา

สะกดไว้ได้

"ประมุขพรรคอย่ามาหยอกเย้าข้า นี่มิใช่การกระท�าของวิญญูชน"

"เพราะพรรคหมงิเยีย่มข้ีา" จางโม่พูดเบาๆ "และเพราะข้าอยู่ในใจเจ้า"

เยว่ียเหลียนโหลวโยนฝักบวัในมอืทิง้ทันที คว้าไหล่จางโม่ไว้อย่างแรงแล้ว 

โผเข้าไปจบู จางโม่เตอืนเขาว่าเหมอืนจะมคีน เยว่ียเหลยีนโหลวตอบกลบัอย่าง

เหีย้มเกรยีม

"ปล่อยให้เขามอง มองเสร็จแล้วข้าค่อยฆ่าเขา"

เงาสะท้อนแสงดาวบนผวิน�า้พลนัถูกสายลมแผ่วเบาพัดจนกระเพ่ือมไหว  

เยว่ียเหลยีนโหลวจบูจนหน�าใจแล้วเอนศีรษะพิงไหล่จางโม่ กระซบิกระซาบว่า

"เจ้าจะไม่ต้องการข้าได้หรอื ห่วงทองนีข้องข้าเป็นเจ้าทีท่�าให้ เจ้าบอกว่า 

ข้าเป็นเยว่ียเหลยีนโหลวของเจ้า และจะเป็นไปชัว่ชวิีต เจ้าจะท�าลายค�าสญัญาน้ี 

ไมไ่ด้"

ห่วงท่ีหลอมจากทองค�าบนล�าคอของเขาเปล่งประกายวาววับ ห้อย 

หยกสแีดงไว้ ไม่ว่าจะเป็นหยกสแีดงหรอืตวัห่วงล้วนดูเหมอืนถูกฝังไว้กับผิวหนัง 

ของเยว่ียเหลยีนโหลว คล้ายจมลงไปเลก็น้อย จางโม่ลบูไล้ห่วงทอง หวนนกึถึง

เรือ่งมากมายในอดตี

ห่วงทองเป็นของใหม่ แต่รอยแผลเป็นใต้ห่วงทองนี้เป็นแผลเก่า

มีรอยแผลลักษณะเป็นวงบาดลึกรอบล�าคอของเยว่ียเหลียนโหลว ใคร 

ก็ล้วนมองเห็น นัน่เป็นรอยแผลจากการถูกล่ามไว้อย่างทารณุ สิง่ท่ีใช้ล่ามล�าคอ 

ของเขามิใช่เชือกป่านแต่เป็นโซ่เหล็กติดหนาม ท้ังเลือดและเนื้อปนเปอยู่บน 

ปากแผลดูแล้วน่าสยดสยอง ภายหลงัรกัษาจนแผลหายดี แต่ยาไม่อาจช่วยรักษาให้

รอยแผลนัน้เลอืนหาย มนัจงึดเูหมอืนห่วงทองท่ีฝังลงบนร่างเยว่ียเหลียนโหลวไป

ตลอดกาล และเพราะรอยแผลนีอ้ยู่บนล�าคอ จงึเด่นสะดดุตาท่ีสดุบนร่างกาย 

อนังดงามของเขา

เยว่ียเหลียนโหลวในวัยเยาว์มักเอาเสื้อผ้ามาปกปิด เยว่ียเหลียนโหลว 
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ไม่ชอบรอยแผลนี ้ ส่วนจางโม่เป็นชาวยุทธ์ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจ เพราะส�าหรบัเขา 

นัน่ก็แค่รอยแผลหนึง่เท่านัน้ ตวัเขาเองก็มรีอยแผลเช่นกัน สิง่นัน้มไิด้บ่งบอกอะไร

ชดัเจน

ส�าหรับเยว่ียเหลียนโหลว รอยแผลนี้กลับคอยย�้าเตือนเขาอยู่เสมอว่า 

เขาเคยถูกท�าร้ายและถูกทอดท้ิง ถูกโยนท้ิงไว้ท่ีเนนิฝังศพอนาถาท่ามกลางห่าฝน 

ทีต่กกระหน�า่ไม่ต่างอะไรกับซากศพ

ด้วยเหตุนี้จางโม่จึงท่องไปทั่วหล้า เสาะหาช่างทองมาหลอมห่วงทองนี้ 

ให้เขา

หยกสแีดงทีห้่อยติดกับตัวห่วงเป็นของล�า้ค่า เป็นหยกแดงบนหวัแหวน 

ซึง่มารดาของจางโม่ทิง้ไว้ให้ มารดาสัง่ให้จางโม่มอบแหวนน้ีแก่ภรรยาในอนาคต  

จางโม่แกะหยกเม็ดนั้นออก น�าแหวนไปหลอม แล้วมอบทั้งหมดให้แก่ 

เยว่ียเหลยีนโหลว

ในพรรคหมงิเยีย่คนทีไ่ม่ถูกชะตากับเยว่ียเหลยีนโหลวทีส่ดุคอืเฉนิซวงกับ 

หร่วนปูฉ้ ีพอทัง้สองได้เห็นเยวีย่เหลยีนโหลวทีช่อบว่ิงทะเล่อทะล่าเส้ือผ้าหลุดลุย่ 

ก็จะนิว่หน้าทนัที หร่วนปูฉ้เีถียงสูเ้ยว่ียเหลยีนโหลวไม่ได้จงึมกัจะชกัอาวุธออกมา 

สูกั้บเขาเสมอ เสิน่เติงคร้านจะเปลอืงน�า้ลายพูดกับเยวีย่เหลียนโหลว ได้แต่ชีแ้นะ 

จางโม่เท่านั้น เท่าที่จ�าได้ จางโม่ได้ยินเสิ่นเติงเตือนสติด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียด 

ไม่ใช่แค่ครัง้เดยีว กล่าวว่า

'ประมุขพรรค ดูท่านจะโปรดปรานเยวี่ยเหลียนโหลวมากไปแล้ว'

จางโม่คิด

อาจล�าเอียงเพราะรักไปบ้าง แต่คงไม่ถึงกับล�าเอียงเกินไปกระมัง

ค�าอธิบายของเขามกัได้รบัเสยีงถอนหายใจยาวจากเสิน่เติงตอบกลบัมา

จางโม่ย่อมรู ้ว่าเหตุใดเยว่ียเหลียนโหลวชอบเปลือยอก มิใช่เพราะ 

ชอบท�าตัวลอยชายไร้เหตุผล แต่เพราะอดใจไม่อยู ่ อยากเผยห่วงทองบนล�าคอ 

ให้ใครๆ ได้เห็น ราวกับว่านัน่เป็นหลกัฐาน เป็นเครือ่งยืนยันว่ามคีนห่วงหาอาทร 

และชืน่ชอบเขา นอกจากนียั้งเป็นจางโม่ทีม่อบให้เขาอกีด้วย

ทั้งสองพร�่าพลอดกันบนหลังคาอยู่นาน จู่ๆ เยว่ียเหลียนโหลวก็เกิด 
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ความคดิประหลาด

"เรายังไม่เคยท�าเรื่องพรรค์นั้นกลางแจ้งมาก่อนเลย"

จางโม่สีหน้าแปรเปลี่ยน "เจ้ากล้า?"

เยวี่ยเหลียนโหลวยิ้ม "กล้าสิ"

เพ่ิงขาดค�าก็มมีดีบนิซดัมา มคีนฉนุขาดจนรบีย�า่น�า้เข้ามา เยวีย่เหลียนโหลว 

สะบดัเส้นผมกระเซงิไปไว้ข้างหลงั ตอนท่ีเยว่ียเหลยีนโหลวถอนมดีบนิเล่มน้ัน 

ออกมา เฉนิซวงก็มาถึงพอดี

เฉินซวงตวาดด่า "เมื่อครู่เจ้าจะท�าอะไรประมุขพรรค!"

"ประมุขพรรค ข้าฆ่าเขาตอนนี้ก็แล้วกัน" เยว่ียเหลียนโหลวหันไปบอก 

จางโม่ "เฉนิซวงชัว่ร้ายย่ิงนกั ปกติเงยีบขรมึไม่พูดไม่จา แต่ชอบมาแอบดผููอ้ืน่ 

ท�าเรือ่งพรรค์น้ัน หน้าไม่อาย"

เฉินซวงเห็นทั้งสองยืนอยู่ด้วยกันก็พูดอีก "อย่าแตะต้องประมุขพรรค!"  

ว่าแล้วก็ก้มหน้า พอพบว่าจางโม่จับมือเยวี่ยเหลียนโหลวไว้ก็พลันมีท่าที 

กระดากอาย เหลยีวซ้ายแลขวา เกาศีรษะตนเองไม่หยุด

เฉนิซวงพาจิน้เยว่ียมาด้วย เขาต่อแพจากแผ่นไม้ขึน้มาสองแพ ให้จิน้เยว่ีย

และซย่าโหวซิน่น่ังแยกกันกลบัเมอืงเซยีนเหมนิ ซย่าโหวซิน่กับพวกออกเดินทาง 

ไปยังทีท่ีโ่หยวจวนิซานอยู่ก่อน คอยดสูถานการณ์จดัหาทีพั่กให้ชาวเมอืง เฉนิซวง

ได้ยินคนของพรรคหมงิเย่ียพูดว่าจางโม่ออกไปตามหาเยว่ียเหลยีนโหลว เขากับ 

จิน้เยว่ียจงึพากันออกมาตามหาทัง้สองคน

จิ้นเยวี่ยถ่อแพเข้ามาใกล้ ยิ้มแล้วพูดว่า "คืนดีกันแล้วหรือ"

พอมีผู ้อื่นอยู่ด้วยจางโม่จึงค่อยกลับไปวางท่าเคร่งขรึมเย็นชาอย่าง 

ประมุขพรรคหมิงเย่ียตามเดิม เขาก้าวขึ้นแพของจิ้นเยว่ีย หันไปพูดคุยกัน  

เยวีย่เหลียนโหลวเก็บฝักบวัท่ีตวัเองโยนท้ิงส่งให้เฉนิซวง เฉินซวงกินเมล็ดบวัไป 

สองเมลด็ก็นิว่หน้า

"เหตุใดติดกลิ่นดินโคลน"

"แสดงว่าสดใหม่" เยวี่ยเหลียนโหลวบิดกายไปมา

เฉนิซวงค่อยเหน็ในตอนน้ีเองว่าทีห่น้าอกและใบหูของเยว่ียเหลยีนโหลว 



หลางตี๋ หมาป่าเหนือราชัน 328

มีรอยแผล จึงตกใจเล็กน้อย เยวี่ยเหลียนโหลวเรียกได้ว่าเป็นยอดยุทธ์แห่ง 

วิชาแปลงวสันต์หกแปรเปลีย่นของพรรคหมงิเย่ีย แต่ถึงจะเก่งกล้าสามารถเช่นนี ้

ก็ยังบาดเจบ็ หวนนึกถึงคลืน่ไหลบ่าทีไ่ด้เหน็วันน้ันชายหนุ่มก็ยังหว่ันใจไม่หาย

เยว่ียเหลยีนโหลวเหน็เขาน่ิงอ้ึง จึงฉวยโอกาสดงึเฉนิซวงขึน้แพของจิน้เยว่ีย 

แพรบัน�า้หนักทัง้สีค่นไม่ไหว เริม่จะจมลง คิว้หนาของจางโม่ถึงกับขมวดมุน่

"เยวี่ยเหลียนโหลว!"

เยว่ียเหลียนโหลวปล่อยตัวเฉินซวง เปลี่ยนมาอุ้มจางโม่พาเดินย�่าน�้า  

เหาะกลบัไปลงเรอืล�าทีจ่างโม่ใช้พายมาตอนแรก

จิ้นเยวี่ยอดร้องชมไม่ได้ "วิชาตัวเบาสง่างามนัก"

เยว่ียเหลียนโหลวไม่ได้ใช้ไม้พายพายเรอื เขาเพียงโอบเอวจางโม่ ก้มหน้า 

พูดคยุ เรอืก็ค่อยๆ แล่นฝ่าผนืน�า้ไปข้างหน้า

จิน้เยว่ียชืน่ชมมาก อดนึกถึงเฮ่อหลนัเฟิงไม่ได้ เขาทีท้ั่งเมาเรอื ว่ายน�า้ 

ไม่เก่ง อกีท้ังไร้วิชาก�าลงัภายในทีส่งูส่งถึงข้ันน้ี ในใจพลนัรูส้กึเสยีดาย หนัไป 

มองดเูฉนิซวง เฉนิซวงจงึพูดว่า

"ขออภัยด้วย วิชาย่างก้าวบงกช ข้ายังฝึกไม่ส�าเร็จ"

ทัง้สองจ�าต้องค�า้ถ่อให้แพเคลือ่นไปช้าๆ ตามหลงัจางโม่กับเยว่ียเหลยีนโหลว 

วุ่นวายอยู่ทั้งคืน วันถัดมาแสงแดดยังคงแผดกล้า ระดับน�้าลดลงเล็กน้อย  

ทัง้เมอืงเซยีนเหมนิยังคงร้อนระอุเหมอืนอยู่ในลงัถึง ชายฉกรรจ์เก็บของท่ีลอยอยู่ 

ในน�า้จนเหงือ่ไหลไคลย้อย ผ่านไปหน่ึงวัน แทบทกุคนล้วนถูกแดดเผาจนผวิลอก

ซย่าโหวซิน่โศกเศร้าจนผมหงอกขาวหลายส่วน เผยความทุกข์ตรมในใจ

ออกมาเมือ่อยู่ต่อหน้าจิน้เยวีย่เท่าน้ัน

"ในเมืองมีคนที่รอดชีวิตหลายหม่ืน ท่ีตายและเจ็บนั้นมีเกือบหมื่น  

เมอืงเซยีนเหมนิคราวน้ีประสบภยัพิบตัแิสนสาหสั แต่ตอนนีท้ีท่�าให้ข้าย่ิงเป็นทกุข์ 

คือเราไม่มีเสบียงอาหารเลย"

สภาพภูเขาลกูนีค่้อนข้างสงู ถึงแม้ทกุคนจะไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมอีนัตราย 

ถึงชีวิต แต่หลายหมื่นปากนี้ล้วนต้องกินอาหาร บัดนี้เมืองต่างๆ แถบตอนล่าง 

ของแม่น�า้เสิน่สุย่ล้วนถูกน�า้ท่วม ไม่มใีครมาให้ความช่วยเหลอืได้เลย พวกเขา 
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จงึต้องเดินทางขึน้เขา

สภาพพ้ืนท่ีในป่าเขาซับซ้อน ฤดูร้อนมากด้วยงูเง้ียวเขี้ยวขอ เด็กน้อย 

และผูเ้ฒ่าถูกสตัว์มพิีษกัดต่อยจนล้มตาย ซย่าโหวซิน่มาหาจิน้เยวีย่ วางแผน 

จะออกเดินทางไปยังเมืองโหยวลี่อีกครั้งเพ่ือขอความช่วยเหลือจากเฉินหรง  

ตอนน้ีเขือ่นติง้ซานเปิดแล้ว ผลลพัธ์ทีเ่ฉนิหรงต้องการก็ปรากฏต่อหน้าแล้ว ตอนน้ี 

เขาจะต้องอยากให้การช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ ไม่เช่นนัน้ผลท่ีตามมาจะไม่เป็นไป 

ดงัท่ีเขาตัง้ใจ

ก่อนซย่าโหวซ่ินออกเดินทางหน่ึงวัน มีกองเรือหลายล�าแล่นมาอย่าง

เอกิเกรกิจากต้นน�า้เสิน่สุย่

เป็นองค์ชายสามเฉนิหรงแห่งต้าอว่ีส่งคนน�าเสบยีงบรรเทาทกุข์มามอบแก่ 

ชาวบ้านบรเิวณปลายน�า้ทีป่ระสบภัย

ผู้ที่น�าเสบียงมาส่งเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยของเมืองโหยวลี่

"ฝ่าบาททรงทราบแล้วว่าชาวแถบแม่น�้าเสิ่นสุ่ยเราประสบเคราะห์ภัย!  

บดันีเ้สบยีงบรรเทาทุกข์ก�าลงัถูกล�าเลยีงมา องค์ชายสามเฉนิหรงเป็นห่วงพวกเจ้า 

จนนอนไม่หลบั สัง่ให้ข้าเร่งเดนิทางหลายคนืตดิต่อกันไม่หยุดเพ่ือน�าเสบยีงใน

ยุ้งฉางของเมอืงโหยวลีม่ามอบแก่พวกเจ้าทกุคน! อย่าได้กลัวไปเลย มอีงค์ชายสาม 

อยู่ พวกเราในแถบแม่น�า้เสิน่สุย่จะต้องผ่านเคราะห์หามยามร้ายในครัง้น้ีไปได้

อย่างราบรืน่แน่!"

ชาวบ้านต่างซาบซึ้งใจ พากันทรุดลงกราบไหว้พลางโห่ร้องยินดี

จิน้เยว่ียกับเฉนิซวงคอยดอูยู่อกีด้านด้วยสายตาเย็นชา ส่วนซย่าโหวซิน่นัน้ 

มิเสียทีที่เห็นโลกมามาก เขากุมมือขุนนางผู้นั้นไว้แน่นต่อหน้าผู้คนมากมาย  

น�า้ตารืน้สหีน้าตืน้ตนั

"องค์ชายสามสมเป็นอจัฉรยิบคุคล! องค์ชายสามใส่ใจพวกเราชาวบ้าน 

ในใต้หล้าน้ีเคยได้พบเห็นคนเช่นนีด้้วยหรอื!"

ขนุนางมใีบหน้าซดีขาว "ใต้เท้าซย่าโหว กล่าวเกินไปแล้ว กล่าวเกินไป  

นีล้่วนเป็นพระเมตตาของฝ่าบาท"

ซย่าโหวซิน่ "อ้อ ใช่แล้ว ข้าซาบซึง้ใจมากไปหน่อย ขอฝ่าบาททรงพระเจรญิ 
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หมืน่ปี! หมืน่ๆ ปี!!!"

เมอืงทีถู่กน�า้มหาศาลหลากเข้าท่วมสัน่สะเทอืนด้วยเสียงชาวบ้านแซ่ซ้อง 

'ขอทรงพระเจรญิหมืน่ปี หมืน่ๆ ปี' ดงัก้องกังวาน เสยีงสะท้อนกลับไปกลับมา

ประหน่ึงลกูคลืน่ เนิน่นานไม่แผ่วหาย

กองเรอืขนย้ายเสบยีงบางส่วนลงแล้วก็แล่นไปทางปลายน�า้ต่อ คนสนิท

ของเฉนิหรงขึน้จากเรอื ตรงเข้าไปหาจิน้เยว่ียโดยเฉพาะ

"ขอเชิญท่านแม่ทัพน้อยตามข้าเดินทางไปเมืองโหยวลี่ องค์ชายสาม 

จะกลบัเหลยีงจงิพร้อมกับท่าน" คนสนทิผูน้ัน้กล่าว "ใกล้ถึงเทศกาลจงหยวน*  

ฝ่าบาททรงคิดถึงท่านแม่ทัพจงเจา ขอเชิญท่านแม่ทัพน้อยไปเข้าเฝ้าฝ่าบาท 

ทีว่งัหลวงขอรบั"

* เทศกาลจงหยวน หรอืเทศกาลสารทจนี ตรงกับวันท่ีสบิห้าเดือนเจด็ตามปฏทิินจนัทรคตจินี เทศกาลสารทจนี 

ถือเป็นวนัส�าคญัท่ีลกูหลานชาวจนีจะแสดงความกตญัญตู่อบรรพบรุษุโดยจดัพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนท่ี 

ประตนูรกเปิดให้วิญญาณทัง้หลายมารบักุศลผลบญุได้
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