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ต้นหลิวนอกหน้าต่างเร่ิมแตกใบอ่อน อากาศเหน็บหนาวต้นวสันต์

กล่าวค�าอ�าลา เมฆขาวบนฟ้าครามเคลื่อนตัวช้าๆ ใสกระจ่างดุจประกายน�้า 

งามระยับจับตาน่ายินดีย่ิง ไม่ว่าใครที่ได้เห็นต่างล้วนรู้สึกเคลิบเคลิ้ม

ลี่กัวคุณหนูสามสกุลหลินน่ังมองแสงแห่งวสันตฤดูน่ิง เข็มปักผ้าในมือ

ยังคงถูกถือค้างไว้เช่นน้ัน ไม่มีว่ีแววว่าจะจรดลงบนผ้าที่ขึงแน่นอยู่บนสะดึง

เป็นคร้ังที่สอง นางถอนหายใจเบาๆ

พี่น้องที่เหลือทั้งสามต่างพร้อมใจกันเตะขานาง

ขณะที่นางก�าลังจะร้องโอดครวญน่ันเอง พวกพี่น้องทั้งหลายก็ต่าง

ยกน้ิวช้ีจรดลงบนริมฝีปากคู่สวย ส่งสัญญาณปรามนางไม่ให้ส่งเสียงอยู ่

เป็นนานสองนาน

"อย่าเอ็ดไป" ลี่หว่านผู้เป็นพี่ใหญ่พูดด้วยน�้าเสียงแผ่วเบาจนไม่อาจ 

แผ่วเบาได้อีก "หรือเจ้าไม่กลัวท่านพ่อได้ยินเข้า หากท่านพ่อได้ยินเจ้า 

บทน�ำ
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ถอนหายใจเช่นน้ีล่ะก็ คงไม่พ้นต้องได้น่ังคัดคัมภีร์จริยวัตรยาวยืดไม่ต�่ากว่า

สองช่ัวยามเป็นแน่"

ลี่กัวก้มหน้าจัดการกับงานฝีมือยุ่งยากในมือต่อด้วยท่าทีเหน่ือยหน่าย 

"ท่านพ่อเป็นถึงหมอเทวดาช่ือดัง เป็นวีรบุรุษผู้กล้าแห่งยุทธภพ นึกไม่ถึงว่า

ในสมองกลบัมแีต่ฟางหญ้า ท�าตวัเลอะเลอืนได้ถงึเพยีงน้ี... น่ีมนัยคุใดเข้าไป

แล้ว สตรีบ้านอื่นต่างล้วนข่ีม้าเตะลูกหนัง พวกเรากลับถูกขังให้อยู่บ้าน 

ท่องบัญญัติสตรี ท�างานฝีมือ..."

บรรดาพี่น้องที่เหลือต่างจุปากห้ามนางอย่างเอาเป็นเอาตาย ลี่กัว 

ถูกเตะเข้าอีกหลายเท้า

คร้ันราชวงศ์ถังรุ่งเรือง ประเพณีวัฒนธรรมก็เปิดกว้างหลากหลาย  

ดังน้ันการที่เหล่าสตรีบนท้องถนนจะข่ีม้า สวมใส่อาภรณ์สีสันสดใส พูดคุย

ยิ้มแย้มอย่างอิสระ แสดงอารมณ์เบิกบานยินดีบนใบหน้าชัดแจ้ง จึงเป็นเร่ือง

ที่ทุกคนล้วนเห็นเป็นเร่ืองปกติ แต่หญิงสาวทั้งสี่ที่อาศัยอยู ่ในคฤหาสน์ 

สกุลหลิน แม้จะเป็นถึงบุตรีของหมอเทวดาผู้เช่ียวชาญทั้งการแพทย์และ 

วรยุทธ์ แต่กลับถูกผูกมัดไว้ในกรอบประเพณีเสียยิ่งกว่าสตรีที่มีชาติก�าเนิด

ในส�านักศึกษาเสียอีก

หมอเทวดา 'หลินซวงอู๋' มีช่ือเสียงเลื่องลือไปทั่วยุทธภพว่ามีจิตเมตตา

ต่อผู้ป่วยดั่งบิดรมารดา วรยุทธ์หรือก็สูงล�้าเหนือผู้ใด เขาเฝ้าตระเวนอยู่

ภายนอก คอยปัดเป่าทุกข์เข็ญให้ผู้อื่นอยู่เป็นนิจ ช่วยเหลือชาวบ้านชาวช่อง

มากมาย เป็นจอมยุทธ์หมอเทวดาที่ฝ่ายธรรมะและอธรรมต่างล้วนเลื่อมใส

ศรัทธา

แต่หมอเทวดาหลินกลับงมงายอยู่กับต�ารา ไม่เข้าใจเร่ืองราวความ 
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เป็นไปของโลก แม้บุตรีทั้งสี่ล้วนเป็นอัจฉริยะด้านวรยุทธ์ แต่วันๆ เขากลับ

ให้พวกนางปักผ้าอ่านต�าราอยู่แต่ในเรือน ไม่ยอมปล่อยให้ออกมาเผชิญโลก

ภายนอก

หมอเทวดาหลินตระเวนไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้าเพื่อช่วยเหลือคน  

กว่าจะกลับบ้านมาได้สักคร้ังก็มิใช่เร่ืองง่าย แต่ถึงกระนั้นเขากลับเข้มงวด

กับบุตรีทั้งสี่ไม่เคยย่อหย่อน นอกจากจะก�าชับก�าชาให้ฮูหยินผู้เฒ่าหลินช่วย

ดูแลบุตรีทั้งสี่ที่ไร้สิ้นมารดาไปก่อนหน้าให้ดีแล้ว ทุกคร้ังที่กลับมาถึง เขายัง

มักทดสอบความรู้ความสามารถและงานฝีมือของพวกนางเป็นอันดับแรก 

มิได้ขาด

สองวันก่อน ในที่สุดหมอเทวดาหลินก็กลับมาถึงคฤหาสน์สกุลหลิน 

แม้พวกนางจะรู้สกึดใีจ แต่การรีบเร่งเดนิทางกลบับ้านกท็�าให้พวกนางเหน่ือย

หอบกันมิใช่น้อย...

"ข้ามธารหมายปทุม กล้วยไม้ชูช่อเต็มบึง..."

คร้ันได้ยินเสียงสาวใช้เร่ิมท่องบทกวี ลี่กังน้องเล็กที่วรยุทธ์ดีที่สุดก ็

ตื่นตัวข้ึนทันใด นางกระซิบพูด "ท่านพ่อเดินเข้าสวนมาแล้ว!"

นับจากหน้าประตูใหญ่ 'สวนลี่จิ่ง' บรรดาสาวใช้ล้วนใช้บทกวีน้ีเป็น

สัญญาณลับ จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง คร้ันถึงท่อน "มีใจไม่อาจครอง 

จิตตรมตรอมจนชีพวาย" เท้าของหลินซวงอู๋ก็พ้นผ่านประตูเข้ามาพอดี

เห็นบุตรีทั้งสี่ที่งดงามราวพลับพลึงธาร เขาก็อดนึกภาคภูมิใจไม่ได้

"ลี่ผิง เจ้าสอนบ่าวไพร่พวกน้ันให้ท่องบทกวีอีกแล้ว" บุตรีคนรอง 

ของเขานางนี้มีลักษณะนิสัยประหนึ่งคนเป็นอาจารย์ มักสั่งสอนอบรมบรรดา

บ่าวไพร่คนงานในบ้านให้มีความรู้มีมารยาท ท่องกวีได้กันคนละสองสามบท 
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สมกับที่เป็นคุณหนูในตระกูลปัญญาชนเช่นพวกเขาโดยแท้

"ท่านพ่อ ข้าเพียงใช้เวลาว่างสอนพวกเขาเล็กๆ น้อยๆ เท่าน้ัน  

ถงึอย่างไรพวกเขากเ็ป็นคนในตระกลู" หากมองเพยีงผ่านลีผ่งิอาจไม่โดดเด่น

งามสะดุดตามากเท่าพี่น้องทั้งสี่ แต่กิริยาท่าทางของนางกลับลุ่มลึกงามสง่า

ยิ่งนัก รูปร่างพร้ิมเพราบวกกับสติปัญญาเฉียบแหลมราวกับเคยอ่านต�ารามา

นับหมื่นเล่มน้ันสามารถสะกดผู้คนให้มิอาจละสายตาไปจากนางได้

อา น่าเสียดายนักที่เกิดมาเป็นสตรี หากแม้นเป็นบุรุษ เกรงว่าคงจะ

สอบจอหงวนสิบคร้ังได้ทั้งสิบคร้ังไปแล้ว ถึงจะบอกว่าหลินซวงอู๋ไม่สนใจ 

ลาภยศสรรเสริญ ไม่เรียกร้องวิถีขุนนาง แต่ถึงกระน้ันเขาก็อดรู้สึกไม่ได้ว่า

ความสามารถของบุตรีนางน้ีของเขาถูกปิดกั้นจนสิ้น

เขาน่ังลง ลี่หว่านรีบลุกข้ึนหยิบถ้วยน�้าชาที่อยู่ในมือสาวใช้ประคองส่ง

ให้กับผู้เป็นบิดา

"ใช่แล้ว ลีห่ว่าน พ่อตรวจดสูมดุบญัชีแล้ว งานน้ีคงล�าบากเจ้ามใิช่น้อย 

ท่านย่าอายุมากแล้ว มีเจ้าคอยช่วยเหลือดูแลเร่ืองราวภายในบ้านเช่นน้ี 

นับว่าประเสริฐยิ่ง แต่แม้เจ้าจะท�างานได้ยอดเยี่ยมเพียงใดก็อย่าได้หักโหม

จนเกินไปนัก"

"เร่ืองน้ีเป็นหน้าที่ที่ลูกพึงกระท�า" ลี่หว่านยิ้มอ่อนโยน แต่ถึงกระน้ันก็

ไม่อาจปิดบังความรู้สึกปลื้มปีติบนใบหน้าได้ ดวงตาที่ช้ีข้ึนเล็กน้อยคู่น้ัน

แวววาวเป็นประกายงดงามเหนืออื่นใด

พดูถงึบตุรีคนโต นางนับได้ว่าเป็นอกีหน่ึงในความภมูใิจของเขา ลีห่ว่าน 

ปีน้ีอายุสิบเก้า แต่กลับจัดการกับเร่ืองราวในคฤหาสน์ใหญ่โตได้อย่างเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ความจริงอดีตภรรยาผู้ล่วงลับกับท่านแม่ของเขาต่างล้วน
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ปกครองดูแลคนในตระกูลได้อย่างเยี่ยมยอด เพียงแต่บุตรีคนโตของเขาผู้น้ี

กลบัมฝีีมอืเหนือกว่าผูเ้ป็นย่าและมารดาผูล่้วงลบัหลายเท่าตวั ถงึกบัสามารถ

ดูแลจัดการร้านยาและโรงหมอที่อยู่ภายใต้ช่ือสกุลหลินจนเจริญรุ่งเรืองยาก

จะหาผู้ใดเทียบเทียมได้

เขาวิ่งตระเวนช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วหล้าโดยไม่กลัวภยันตราย 

ทุกคร้ังที่ขาดแคลนเงินทองก็ได้บุตรีคนโตผู้น้ีจัดสรรแบ่งปันค่าใช้จ่ายมาให้ 

คร้ันเห็นสมุดบัญชี เขาก็อดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้เมื่อพบว่าทรัพย์สินของ

ตระกูลกลับมีแต่เพิ่มไม่มีลด...

วันข้างหน้านางคงไม่แคล้วเป็นภรรยาผู้เปี่ยมความสามารถเป็นแน่ 

ไม่รู้ว่าวาสนาเช่นน้ีจะตกอยู่กับคุณชายตระกูลใด

"เจ้าเองก็ควรออกเรือนได้แล้ว... เมื่อสองวันก่อนจวนเสนาบดี..."

"ท่านพ่อ ท่านย่าอายุมากแล้ว ลูกใคร่แสดงความกตัญญูให้มากที่สุด" 

นางหลบตา "อีกอย่าง ลูกเองก็มีคู่หม้ันคู่หมายตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา..." 

แม้ใบหน้าจะแดงระเร่ือขวยเขิน แต่ก็มีร่องรอยความทุกข์โศกปรากฏให้เห็น

อยู่จางๆ

"เฮ้อ เร่ืองน้ีพ่อผิดต่อเจ้าแล้ว" หลินซวงอู๋รู้สึกซาบซึ้ง แต่ขณะเดียวกัน

ก็อดนึกหดหู่ไม่ได้ "พ่อยกเจ้าให้ทายาทสกุลเจี่ยง แต่นึกไม่ถึงพวกเขา 

กลับประสบเคราะห์กรรมใหญ่หลวง สิบกว่าปีมานี้เป็นตายร้ายดีเช่นไรก็ไม่มี

ผู้ใดล่วงรู้ แล้วไฉนเจ้าต้องเป็นทุกข์เพื่อคู่หมั้นคู่หมายที่ไม่เคยพบหน้ากัน

เช่นน้ีด้วย..."

"กุลสตรีมิควรมีสองเรือน" นางกล่าวสีหน้าหนักแน่น "ลูกยินดีอยู่รับใช้

ท่านย่ากับท่านพ่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่"
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สมเป็นยอดกุลธิดาดั่งในบัญญัติสตรีที่เขาให้พวกนางยึดถือเคร่งครัด

โดยแท้ หลินซวงอู๋ไม่เอ่ยปากช้ีแนะอันใดอีก

เขาหันหน้ามองไปยังบุตรีคนที่สาม ก่อนจะสังเกตเห็นว่างานฝีมือ 

ของนางไม่ก้าวหน้าข้ึนเลยแม้แต่น้อย "ลี่กัว พ่อบอกแล้วไม่ใช่หรือไรว่าการ

ที่วันๆ หมกตัวอยู่แต่กับสมุนไพรน้ันมิใช่หนทางที่ดีนัก ดูงานปักของเจ้าเข้า 

ไม่ต่างอะไรกับสุนัขทึ้งต้นหญ้าเลยแม้แต่น้อย"

"...จะเช่นไรโรงหมอกต้็องมคีนดแูล" ลีก่วัใบหน้าอ่อนหวานน่ารักน่าใคร่ 

ยิง่นัก ยิง่ยามขมวดค้ิว ผูท้ีไ่ด้พบเหน็ต่างล้วนอดนึกเอน็ดสูงสารไม่ได้ "ท่านพ่อ 

ใช่ว่าข้าจะไปโรงหมอบ่อยคร้ังเสียเมื่อไหร่กัน อย่าต�าหนิข้านักเลย" นาง 

ปักผ้าหน้าน่ิว แม้แต่เขาผู้เป็นบิดาก็ยังอดนึกข�าไม่ได้

ยามบุตรีนางน้ีออกเรือน เขาคงต้องส่งสาวใช้ที่มีฝีมือเย็บปักถักร้อย

ตามออกไปด้วยสักสองสามคนถึงจะได้ แต่ด้วยทักษะการแพทย์ของนาง  

คงไม่ท�าให้นางต้องเสียเปรียบอันใดมากนัก ยามนี้ครอบครัวตระกูลแพทย์ 

ที่มีช่ือเสียงมากมายต่างล้วนส่งคนมาทาบทามสู่ขอ เพียงแต่ด้วยเพราะวิตก

ว่าคร้ันออกเรือนไป นางจะกลายเป็นต้นไม้เงินให้ชาวบ้าน ต้องหักโหม

ตรากตร�าท�างาน ดังน้ันเขาจึงได้แต่เฝ้าไตร่ตรองอยู่

เพียงไม่นานเขาก็เห็นบุตรีคนที่สี่หลบอยู่อีกด้านไม่พูดไม่จา เด็กสาว

ที่ทั้งฉลาดและมีนิสัยแปลกประหลาดนางน้ีเป็นบุตรีที่เขานึกเอ็นดูและ 

รู้สึกปวดหัวมากที่สุด จะเสียก็ตรงที่นางไม่ใช่บุตรชาย แต่ด้วยเพราะนางเกิด

มาพร้อมพรสวรรค์ในการฝึกยทุธ์ จงึท�าให้เขาเลีย้งดนูางเช่นเดยีวกบัเดก็ผูช้าย... 

ตอนนางอายุสิบสี่ เขาก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพบว่านางสามารถ

ล้มคว�่าสหายชาวยุทธ์ของตนที่หยอกเย้านางลงได้
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คร้ันลองประมือกับนางดู เขาก็อดนึกเสียใจไม่ได้เมื่อพบว่าตนเองได้

เลี้ยงดูบุตรีให้กลายเป็นจอมยุทธ์หญิงที่หาตัวจับได้ยากไปเสียแล้ว

"ไม่ต้องหลบ ลี่กัง" หลินซวงอู๋ตีหน้าขรึม "ยื่นมือออกมา"

นางยื่นมือทั้งสองข้างออกมาให้ผู ้เป็นบิดาดูแต่โดยดี หลินซวงอู ๋

พิจารณาดูอยู่ครู่ใหญ่ เม่ือพบว่าไม่มีร้ิวรอยหนังแข็งเหมือนผู้ฝึกยุทธ์เกิดข้ึน

อีก เขาก็เบาใจ

หลินซวงอู๋มองดูฝีมือปักผ้าและแบบคัดลายมือของพวกนางอีกคร้ัง  

เขารู้สึกว่าการที่ตนเองสามารถเลี้ยงดูบุตรีทั้งสี่ให้เป็นผู้รู้หนังสือมีมารยาท

ได้เช่นน้ีนับเป็นที่น่าโล่งอกโล่งใจย่ิงนัก

"เร่ืองงานแต่งงานของพวกเจ้า..." บุตรีทั้งสี่ของเขาอายุห่างกันคนละ

หน่ึงปี ทุกคนต่างล้วนสมควรออกเรือนได้แล้ว

"ลกูมคู่ีครองแล้วและไม่คิดออกเรือนใหม่ ขออยูด่แูลท่านย่ากบัท่านพ่อ 

ไปจนช่ัวชีวิต" ลี่หว่านตัดสินใจเด็ดเดี่ยว

"ท่านพ่อ ข้าก็ไม่รีบร้อนออกเรือน จะขออยู่ช่วยท่านพี่ดูแลกิจการ

ภายในตระกูล" ลี่ผิงกล่าวด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน

"ข้า...ข้าจะอยู่เป็นเพื่อนพวกพี่ๆ และท่านย่า" ลี่กัวพูดลนลาน

"เอาชนะข้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากัน" ลี่กังพูดอย่างไม่ยี่หระ

"ลี่กัง!"

ท่านพ่อและพี่สาวของนางต่างพร้อมใจกันเอ็ดนาง

ผลก็คือนางปล่อยให้ทั้งสี่พูดไปบ่นไป แม้มือจะไม่ด้าน แต่หูกลับ 

ด้านชาเสียสิ้น

หลังจากผู ้ เป ็นบิดาเดินพ้นจากประตูไป ลี่กังก็ทิ้งตัวลงบนต่ัง  
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"...สวรรค์..."

"เจ้าหาเร่ืองให้ท่านพ่อต�าหนเิอง ยงัจะโทษใครได้" ลีห่ว่านลบูอกตนเอง 

"หากเจ้าเผยพิรุธออกมา..."

"ข้าแค่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของท่านพ่อเท่าน้ัน" ลี่กังนอนซบหน้า

ลงบนหมอน "ไม่ต้องขอบใจข้าหรอก"

หลงัจากนัน้ไม่กีว่นั ใต้เท้าจ้าวจากต�าหนักอ๋องกเ็ดนิทางมาด้วยตนเอง

เพื่อขอความช่วยเหลือจากหลินซวงอู ๋ถึงที่ การสู ้รบที่ตะวันตกเฉียงใต ้

ก�าลังอยู่ในภาวะตึงเครียด แต่เพราะเกิดโรคระบาด จะให้กองทัพเสียก�าลัง

ทหารและแม่ทัพไม่ได้ หมอเทวดาหลินแม้จะไม่ใช่พวกขุนนาง แต่ก็เห็น

ประเทศชาติเป็นส�าคัญ ดังน้ันเขาจึงจ�าต้องจากเรือนไปปฏิบัติภารกิจส�าคัญ

ที่ไม่อาจปฏิเสธน้ี

บุตรีของหลินซวงอู๋ก�าชับก�าชาผู้เป็นบิดา พร้อมยืนมองส่งเขาออก 

เดินทางไปด้วยความเป็นห่วง

ฮูหยินผู้เฒ่าหลินมองดูหลานสาวทั้งสี่ "โอกาสดีมาถึงแล้วสินะ ทันที 

ที่พ่อของพวกเจ้าไป พวกเจ้าก็จะได้บินหนีเป็นอิสระกันต่ออีกรอบ"

"ท่านย่า..." หลานสาวทั้งสี่ต่างพากันเบียดเข้าหา 

ลี่กัวไม่ยอมจ�านน "ท่านย่า ข้าเปล่าเสียหน่อย! ข้าก็อยู่แต่ในบ้าน"

"ใช่ แล้วอย่าให้ท่านพ่อเจ้าเจอรังโจรที่เขาด้านหลังของเจ้าเข้าเชียว 

ไม่แค่รับรักษาพวกโจรสลดั หน�าซ�า้ยังต้ังสมญานามเสยีน่าเกลยีด 'หมอปีศาจ

หน้าเงิน' ช่างเป็นกุลสตรีที่ดีอะไรเยี่ยงน้ี..." แม้จะเอ่ยปากกล่าวต�าหนิ แต่

ฮูหยินผู้เฒ่าหลินก็โอบกอดหลานสาวคนที่สามแน่นด้วยความรักใคร่เอ็นดู

"โจรสลัดพวกน้ันรักษารอดหรือไม่รอดก็ไม่เป็นไร สมบัติที่พวกเขาได้

Page �������indd 1.indd   14 6/3/2559 BE   17:04



15

หูเตี๋ย

มาโดยมิชอบเหล่าน้ันข้าแค่หยิบฉวยมาใช้นิดๆ หน่อยๆ ไม่เห็นมีอะไร 

ไม่เหมาะไม่ควร ผู้วิเศษไม่ม้วย โจรถ่อยไม่สิ้น* ข้าก็แค่ฉกฉวยผลประโยชน์

เล็กน้อยจากคนพวกน้ันเท่าน้ัน" ลี่กัวไม่สนใจ หันไปโบกไม้โบกมือให้ลี่หว่าน 

"พี่ใหญ่ ข้าได้เงินมาจ�านวนหน่ึง ท่านช่วยเอาไปลงทุนให้ข้าที ท่านพ่อชอบ

ออกไปช่วยเหลือผู้คน หากไม่ท�าอะไรบ้างคงไม่เหลือพอให้ท่านพ่อใช้สอย"

"ได้ อีกครู่เจ้าเอาเงินไปให้บ่าวของข้าก็แล้วกัน" ลี่หว่านยุ่งอยู่กับการ

เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ ทุกคร้ังที่ท่านพ่อออกจากบ้าน นางก็ลิงโลดรีบจัดแจง

แต่งองค์ทรงเคร่ืองเป็นบุรุษ ปลอมตัวเป็น 'นายท่านหลิน' วาณิชใหญ่ผู้มี 

ช่ือเสียงระบือไปทั่วจินหลิง ด้วยสายตาเฉียบคมแม่นย�ากับนิสัยกล้าได้ 

กล้าเสียราวกับนักพนัน ท�าให้นางประหน่ึงสามารถเรียกลมเรียกฝนได้ดั่งใจ  

การค้าอันใดต่างล้วนเป็นไปอย่างราบร่ืนไม่มีสะดุด

พูดถึง 'นายท่านหลิน' ผู้เป็นปริศนา ส�าหรับคนที่ประกอบกิจการ

เดียวกันแล้ว หากไม่ขบเข้ียวเค้ียวฟันด้วยความโมโหแล้วล่ะก็ ทุกคนต่าง

ล้วนนับถือ 'เขา' ด้วยกันทั้งสิ้น

ลี่ผิงก�าลังสาละวนอยู่กับการจัดตะกร้าสัมภาระไม้ไผ่ เตรียมเดินทาง

กลับส�านักศึกษา และด้วยเพราะใช้เส้นทางเดียวกัน นางจึงออกเดินทางไป

พร้อมกับลี่หว่านผู้เป็นพี่ใหญ่ นางไม่เพียงอ่านบทกวีมามากมาย ซ�้ายังเข้าใจ

ลกึซึง้ แต่เพราะเกดิมาเป็นสตรี นางจงึนึกชิงชงัทีไ่ม่อาจร่วมศกึษาแลกเปลีย่น 

ความรู้กับนักศึกษาจากทั่วหล้าได้ แต่ด้วยเหตุบังเอิญท�าให้นางจับพลัด 

จบัผลไูปเป็นอาจารย์บรรยายอยูใ่น 'ส�านักศกึษาอิน๋ลู ่(กวางเงิน)' แห่งจนิหลงิ 

* ผู้วิเศษไม่ม้วย โจรถ่อยไม่สิ้น หมายถึงผู้วิเศษหรือโจรต่างล้วนมีดีเลวอยู่ในตัว คนเลวในคราบของผู้วิเศษก็อาจแอบอ้างแสวงหา
ผลประโยชน์จากคนที่นับถือบูชาโดยไม่ลืมหูลืมตา
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อีกทั้งยังมีช่ือเสียงโด่งดังเสียจนแม้แต่เจ้าหน้าที่ในหอประวัติศาสตร์ต่างล้วน

มาขอค�าช้ีแนะหลังม่าน ที่เป็นเช่นน้ันก็เพราะนางอ้างว่าใบหน้าและคอหอย

ต่างล้วนมีร่องรอยจากบาดแผลเก่า ไม่สะดวกพบหน้าผู้คน จึงได้แต่คอย

บรรยายอยู่หลังม่าน แต่ถึงกระน้ัน ด้วยเพราะการอบรมสั่งสอนอันยอดเยี่ยม 

ท�าให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีโอกาสได้ร�่าเรียนกับนางต่างรู้สึกเป็นเกียรติ 

ยิ่งนัก

ใครจะไปรู้ว่า 'ท่านอาจารย์ผิงจง' เจ้าของน�้าเสียงแผ่วเบาสุภาพ 

นุ่มนวล และมักใช้พัดปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดแม้นยามอยู่หลังม่านแท้แล้วจะ

เป็นสตรีผู้ฉลาดเฉลียวงดงามที่เพ่ิงจะอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ไปได้

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย มีเพียงลี่กังคนเดียวเท่านั้นที่ดูสบายกว่า

ใครเพื่อน แต่ไหนแต่ไรนางก็มักแต่งตัวเรียบง่ายและไม่เคยแปลงโฉมอันใด 

แค่สวมหมวกผ้าโปร่งไว้บนศีรษะ สวมถุงมือสีเงินอีกคู่ พร้อมสัมภาระ 

เรียบง่ายบนหลัง เท่าน้ีนางก็พร้อมตระเวนไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน�้าแล้ว

"มิทราบคราวน้ีท่านจะไปท�าการค้า ณ ที่ใด" ลี่หว่านกระเซ้า  

"ท่านเทพอ�าพราง หากท่าน 'หยิบฉวย' ของดีอะไรได้ก็น�ามามอบให้กับข้า

ตรงๆ มิได้หรือไรกัน ข้าจะได้ช่วยขายของโจรพวกน้ันให้ เพราะไม่ว่ายังไง

ของพวกน้ันก็ล้วนเป็นสมบัติที่ได้มาโดยมิชอบทั้งสิ้น..."

"เฮอะ" ลี่กังเบะปาก "ถึงข้าจะ 'หยิบของมาโดยไม่บอกกล่าว' แต ่

ทุกช้ินก็ล้วน 'กลับคืนสู่เจ้าของเดิมโดยไม่บุบสลาย' ทั้งสิ้น"

"เพียงแต่ต้องแลกกับเงินค่าไถ่" ลี่กัวเองก็ยิ้ม "อุตส่าห์ขโมยสมบัติ

ฮ่องเต้ แต่ค่าไถ่กลับเพียงให้ปล่อยตัวนางในสูงวัยสามพันนาง"

"เป็นถึงบุตรีของหมอเทวดาหลิน จะเช่นไรก็ต้องมีใจใฝ่คุณธรรม 
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กันบ้าง..." ลี่กังเปิดหน้าต่างก่อนจะหันกลับมาสวมกอดผู้เป็นย่าครู่หน่ึง  

"ท่านย่า หากท่านพ่อกลับมา ท่านอย่าลืมส่งนกพิราบสื่อสารไปแจ้งให้ข้า

ทราบด้วย แต่ถ้าไม่ทันการณ์ก็ให้บอกท่านพ่อว่าข้าข้ึนเขาไปร�่าเรียนต�ารา

ปลูกฝังคุณธรรม กล่อมเกลานิสัยก็แล้วกัน"

"แล้วคราวน้ีจะให้ย่าบอกว่าเจ้าไปเขาลูกไหน" ฮูหยินผู้เฒ่าหลินจนใจ 

ได้แต่ลูบผมนุ่มสลวยของหลานสาวนิสัยแปลกประหลาดแต่ชาญฉลาดรายนี้

"เขาอู่ตังก็แล้วกัน" พูดจบนางก็พลิกพลิ้วเอวแบบบาง พาร่างทะยาน

ข้ึนไปอยู่บนหลังคาสูงหลายจั้ง* "ท่านย่าถนอมตัวด้วย เสร็จธุระเมื่อไหร่ข้า

จะรีบกลบัมา ฟางเหวนิ" นางเรียกสาวใช้ทีเ่ตบิโตมาด้วยกัน "จ�าไว้ ช่วยท�างาน 

ฝีมือและคัดแบบฝึกหัดลายมือแทนข้าด้วย!"

คร้ันฟางเหวินรับค�า ร่างของลี่กังก็อันตรธานหายลับไปจากหลังคา

"พิลึกคน" ลี่หว่านคลี่พัดในมือ ถึงจะอยู่ในอาภรณ์บุรุษแต่นางก็ดู 

งามสง่าย่ิงนัก

ฮูหยินผู ้ เฒ่าหลินที่ รักใคร่เอ็นดูหลานสาวทั้งสี่ดั่งแก้วตาดวงใจ 

ถอนหายใจ คนในคฤหาสน์สกุลหลินมีใครบ้างที่ไม่พิลึก แต่ถึงจะประหลาด 

ทุกคนก็ล้วนเป็นเลือดเน้ือที่มีค่าให้นางภาคภูมิใจด้วยกันทั้งสิ้น

"ระวังรักษาตัวด้วย..." นางก�าชับแล้วก�าชับอีก คร้ันเห็นหลานสาว

แต่ละนางจากไปไกลแล้ว ถึงได้ให้ลี่กัวประคองกลับเข้าเรือน

ถึงประตูใหญ่ของคฤหาสน์สกุลหลินจะปิดลงเป็นที่เรียบร้อย แต่ 

เร่ืองราวของบุตรีทั้งสี่แห่งสกุลหลินกลับเพิ่งเร่ิมต้น...

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ร่างร่วงหล่นลงจากหน้าผา โม่หยางรู้สึกคล้ายตนเองก�าลังบิน

ความรักความชังทั้งหมดทั้งมวลสลายไปพร้อมกับการประลองคร้ัง 

สุดท้ายกับเยี่ยนอู ๋จวี กระบี่ปีศาจและกระบี่วิเศษต่างแหลกละเอียดลง 

ด้วยกนัทัง้คู่ แม้แต่ความเกลยีดชัง ความค่ังแค้น กระทัง่ลมหายใจเยน็ยะเยอืก 

ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนลอยห่างออกไปจากตัวเขา...

บางทีความตายอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่ากระมัง! บิดาที่เขาแสนชิงชัง

ก็ตายไปแล้ว พี่สาวที่เขาแสนรักใคร่ก็มิได้อยู่บนโลกใบน้ี ถ้าเช่นน้ันการมี

ชีวิตอยู่ยังจะมีความหมายอันใด เขาสิ้นแล้วซึ่งความหวังทั้งปวง

สังหารผู้คนไปก็มาก มือทั้งสองข้างของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือด

ท�าไมเขาถึงเกิดมาเป็นอาวุธสังหาร ท�าไมเร่ืองราวเช่นน้ีถึงเกิดข้ึน 

บนโลกได้

สวรรค์ไม่ตอบ ได้แต่ประณามเขาอยู่เงียบๆ

1
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ทันทีที่ร่างตกกระแทกเข้ากับยอดสน เขาก็หมดสติ

'โม่หยาง...โม่หยาง...โม่หยาง...'

ภาพตรงหน้าหมุนคว้างยุ่งเหยิง เปลวเพลิงโหมกระหน�่า ร่างของเขา

ยามน้ีนอนน่ิงอยู ่บนกองใบสนหนาๆ เลือดบนหน้าผากไหลอาบเข้าตา  

ทุกสิ่งทุกอย่างดูทุกข์ระทมจับใจ

ใครก�ำลังเรียกข้ำ เขาเอื้อมมือยื่นหาเปลวเพลิงอย่างอ่อนแรง

ทั่วทั้งป่าสนเต็มไปด้วยเสียงร้องระงม เปลวเพลิงกลืนกินสรรพชีวิต 

เปลวไฟสีทองอร่ามค่อยๆ ม้วนตัวกลายเป็นใบหน้าของสตรีผู้หนึ่ง น�้าตา 

สีเหลืองทองไหลรินอาบแก้ม

"ท่านพี่? ท่านพ่ี..." มำแล้ว โม่หยำงมำหำท่ำนแล้ว

'ไม่ได้ เจ้ามาไม่ได้ เจ้าต้องมีชีวิตต่อไปแทนข้า ช่วยข้าดูโลกน้ีให้ 

ถ้วนทั่ว...น้องรัก พวกเราเกิดมาพร้อมกัน แต่ข้ากลับทิ้งให้เจ้ามีชีวิตอยู่ 

เพียงล�าพัง เจ้าจงเป็นตัวแทนข้า มีชีวิตอยู่ต่อไป...'

ต้นสนโบราณหักโค่น ไอร้อนจากเปลวเพลิงโถมเข้าใส่จนภาพลวงที่

อยู่ในเปลวไฟน้ันสลายหายลับไปกับตา

ภำพลวง ข้ำคงฝันไปกระมัง โม่หยางคิด โลกน้ีไม่มีสิ่งใดให ้

เขาอาลัยอาวรณ์ สิ่งที่ยืนยันถึงการมีตัวตนอยู่ของผู้เป็นพี่สาวได้ก็คงมีเพียง

ตัวเขาเท่าน้ัน

โม่หยางประคับประคองพาตัวเองไปจนถึงริมธาร เปลวเพลิงโหมรุกไล่

อยู่ทางด้านหลัง

เงาสะท้อนในน�้าคงเป็นรูปร่างหน้าตาของท่านพี่ยามเติบใหญ่กระมัง

ร่ำงนี้ไม่ใช่ของข้ำเพียงผู้เดียว...แต่ยังเป็นของท่ำนพี่ที่ล่วงลับไปก่อน
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หน้ำด้วย ดังน้ันเขาจะท�าลายมันลงด้วยเง้ือมมือตนเองไม่ได้...

เขาทิ้งความรักความชังทั้งหมดลงในกองไฟ เดินย�่าลงไปในล�าธาร  

เขารู้ชัดแล้วว่าตนเองต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป แม้การถูกพลังเย็นยะเยือกใน 

ร่างแว้งกลับมาเล่นงานจะทรมานย่ิงกว่าตายก็ตาม

เขาจะมีชีวิตต่อไป ต่อให้เหลือเพียงแต่เปลือกที่ว่างเปล่า...เขาก็จะมี

ชีวิตอยู่ต่อ

ถึงจะปลิดชีวิตตัวเองไม่ได้ แต่เขาสามารถหาที่สงบๆ รอความตาย

ได้

แม้ยามน้ีจะเป็นเพียงต้นฤดูคิมหันต์แต่ก็ยังมีกลีบดอกท้อร่วงหล่น

กระจัดกระจายปลิวไสวให้เห็นเต็มไปหมด บนก่ิงบางก่ิงเร่ิมมีลูกท้อทยอย

ออกผลให้เห็น กลิ่นหอมเปร้ียวจางๆ เฉกเดียวกับบรรยากาศอบอุ่นชวน

เกียจคร้านของวันเวลาในช่วงคิมหันตฤดูเร่ิมปรากฏ

รถม้าแล่นตามทางเขามาช้าๆ เสียงกีบม้าดังเป็นจังหวะสม�่าเสมอ 

ช่างชวนให้ง่วงงุนเสี่ยวซย่าพยายามกระตุ้นตัวเองไม่ให้หลับ ส่วนเสี่ยวชิว 

หัวของนางผงกหงึกๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า แม้จะโขกเข้ากับพื้นรถต้ังหลายคร้ัง 

หลายหน แต่นางก็ยังคงไม่ต่ืน

"เสี่ยวชิว!" เสี่ยวซย่าผลักน้องสาวฝาแฝดของตนเอง "เจ้ายังนอนอยู่อีก 

คุณชายรองเหน็ดเหน่ือยมาทั้งคืนยังไม่หลับ เจ้ากลับหลับเสียแบบน้ีหรือ 

ตกค�่าเจ้าแอบไปเป็นขโมยที่ไหนมา"

"ช่างเถอะ ปล่อยนางหลับไปเถอะ คอยระวังอย่าให้หัวนางกระแทก

พื้นเท่าน้ันก็พอ" 'อาจารย์ผิงจง' ในชุดบัณฑิตหลวมๆ เบาสบายโบกพัด 
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ในมือไปมา น�้าเสียงสุภาพอ่อนโยนละมุนละไม แม้อากาศจะเป็นเช่นน้ี แต่

เหง่ือสักหยดกลับไม่มีให้เห็น ใบหน้างดงามน้ันแฝงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเมธี 

ผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ ชวนให้ผู้ที่ได้พบเห็นหลงลืมความทุกข์หมดสิ้น

บรรดาสานุศิษย์ในส�านักได้แต่ขอค�าช้ีแนะผ่านม่านกั้น ไม่มีใครเคย

ได้เห็นหน้าค่าตาของอาจารย์ผิงจงมาก่อนแม้แต่คนเดียว แต่ภายใต้กิริยา

ท่าทางงามสง่าเรียบง่ายน้ัน มันสมองกลับเต็มเป่ียมไปด้วยความรู้ความสามารถ 

ด้านการเมืองการปกครอง สั่งสอนผู้คนด้วยความอดทน จนได้รบัการยกย่อง

ให้เป็น 'ยอดเมธีอันดับหน่ึงแห่งจินหลิง'

ในรัชสมัยปัจจุบัน จิ้นซื่อ* จ�านวนมากที่สอบเข้าไปได้ใหม่ล้วนเป็น 

ลูกศิษย์ของเขา ทุกคนต่างนับถือในความรู้และค�าสั่งสอนอันเฉียบคมของ

อาจารย์ผู้มีพระคุณผู้นี้ด้วยกันทั้งสิ้น คร้ันพบปัญหาอันใดก็พากันกลับส�านัก

เพื่อขอค�าปรึกษาอยู่เสมอ เพียงแต่เพราะอาจารย์ผิงจงมีจิตเมตตา มัก 

เดนิทางไปถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กบัผูค้นในพืน้ทีย่ากจนทรุกันดารอยูเ่ป็นนิจ 

ท�าให้พวกเขาใช่ว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกับท่านอาจารย์ได้ตลอดเวลา

แต่หลังกลับมาถึงยังส�านักศึกษา อาจารย์ผิงจงก็จะให้คนส่งจดหมาย

อธิบายถึงข้อดีข้อเสียแต่ละข้ออย่างตรงไปตรงมา พร้อมค�าช้ีแนะที่ดีที่สุด

ไม่มีผู ้ใดล่วงรู้ว่า 'อาจารย์แห่งปัญญาชน' ผู้นี้แท้แล้วมีอายุเพียง 

สิบแปดปีเท่าน้ัน และยิ่งไม่มีผู ้ใดล่วงรู้เลยว่าอาจารย์ผู ้อ้างว่าใบหน้ามี

บาดแผล ต้องคอยสอนหนังสืออยู่หลังม่านน้ัน ความจริงแล้วเป็นสตรีรูปโฉม

* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ โดยสอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัด

เรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธิ์เข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้อง

เข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อข้ึนเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุเข้ารับราชการ เม่ือผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้า

พระที่นั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ เพื่อคัดเป็นบัณฑิตเอกสามขั้น ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่า จ้วงหยวน 

(จอหงวน) ปั๋งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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งดงามเรียบง่ายนางหน่ึง

"คุณชายรอง" เสี่ยวซย่าจีบปาก "ท่านก็ช่างไม่คิดถึงตัวเองเสียบ้างเลย 

ไอแดดร้อนแผดเผาเยีย่งน้ี ท่านยงัเดนิทางมาสอนหนังสอืถงึซ่ือชวนอกี ท�าไม

ไม่ให้พวกเขาไปหาท่านที่จินหลิงเล่า เพียงค�าพูดอ้อนวอนสองสามประโยค

ท่านก็ใจอ่อนเสียแล้ว หากเจ็บไข้ได้ป่วยข้ึนมาจะท�าเช่นไร"

"เจ้าพูดเช่นน้ีก็ไม่ถูก" ลี่ผิงยิ้ม "นักศึกษาที่ซื่อชวนต่างล้วนไม่ใช่ลูกผู้ดี

มีเงนิ จะให้พวกเขาเดนิทางไกลนับพนัลีม้าจนิหลงิเพือ่ฟังข้าสอนกระน้ันหรือ 

หากคิดจะเดินทางมาร�่าเรียนวิชาถึงจินหลิงจริง พวกเขาไม่แคล้วต้องวุ่นวาย

หาเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้เดินทาง อาจารย์ของพวกเขาเป็นคนดีมีความสามารถ 

ส่วนข้ามีก็แค่เพียงช่ือเสียงจอมปลอมเท่าน้ัน มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยน 

ความรู้ ขอค�าช้ีแนะจากผู้อื่นเช่นน้ีเจ้าไม่คิดว่าเป็นเร่ืองดีหรอกหรือ อีกอย่าง 

พวกเจ้าพี่น้องติดตามข้า วันๆ อยู่แต่ในจินหลิงไม่ได้ออกไปไหน เบื่อหน่าย

เหลือก�าลัง อยากหาโอกาสออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกมาต้ังนานแล้วไม่ใช ่

หรือไรกัน ข้าดอูอกว่าพวกเจ้าดใีจมใิช่น้อย เหน็พวกเจ้าดใีจเช่นน้ี ข้ากพ็ลอย

ดีใจด้วย"

นางยิ้มเล็กน้อย ใบหน้างดงามสดใสไม่ว่าใครหากได้พบเห็นล้วนแต่

ราวกับถูกสะกดจนไม่อาจเคลื่อนย้ายสายตาไปไหน

เฮ้อ...ถ้าคุณหนูรองเป็น 'คุณชายรอง' จริงๆ ก็ดีสินะ รับรองได้ว่า 

พวกนางพีน้่องจะยนิดเีป็นอนรัุบใช้นางไปช่ัวชีวติไม่คดิจากไปไหนเป็นอนัขาด

เดิมทีพวกนางเป็นบ่าวคอยอยู่รับใช้คุณหนูสี่ คุณหนูผู้ถูกขนานนาม

ว่าเป็น 'โจรคุณธรรมเทพอ�าพราง' ที่สามารถคว้าแม้แต่ตราพระราชลัญจกร

ขององค์ฮ่องเต้มาเก็บซุกไว้ในกระเป๋า ด้วยเพราะพวกนางพี่น้องชอบเล่น
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อาวุธมีคม การได้ติดตามคุณหนูสี่ท่องไปทั่วหล้าจึงเป็นเร่ืองชวนเบิกบานใจ

ยิ่งนัก

ต่อมาคร้ันคุณหนูรองที่เป็นอาจารย์อยู่ในส�านักศึกษาซึ่งอยู่ไกลถึง 

จินหลิงถูกปล้น คุณหนูสี่ก็แสดงน�้าใจด้วยการสั่งให้พวกนางสองพี่น้อง 

เปลี่ยนมาดูแลคุณหนูรอง ส่วนลิ่วเอ๋อร์ข้ีตกใจน้ันก็ให้เปลี่ยนไปรับใช้คุณหนู

สามแทน

พวกนางไม่สมัครใจแม้แต่น้อยที่จะต้องแยกจากคุณหนูสี่ ทั้งเสี่ยวซย่า

เสี่ยวชิวต่างพากันหน้าน่ิวค้ิวขมวดเดินทางมาจนถึงจินหลิง แต่ครั้นเห็น 

คุณหนูรองในชุดบัณฑิตเรียบง่าย ทั้งคู่ก็ต่างพากันตกตะลึง

พวกนางไม่รู ้ว ่าอะไรคือพฤกษาหยกต้องลม จะรู ้สึกก็เพียงแต ่

คุณหนูรองแต่งตัวเช่นน้ีดูงดงามกว่าพวกคุณชายสูงศักดิ์ทั้งหลายมากมาย

นัก ยิ่งกว่าน้ันคุณหนูรองยังปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นเป็นอย่างดี ถึงแม้คุณหนูสี่เอง 

ก็ดีต่อพวกนางไม่ใช่น้อย แต่เมตตาที่ให้ก็เป็นแบบนายบ่าว ไม่เหมือน 

คุณหนูรองที่คอยให้ค�าปรึกษา อ่อนโยนเอาใจใส่ เห็นพวกนางเป็นเสมือน 

ดั่งพี่น้อง มีอะไรสนุกมีอะไรอร่อยก็มักไม่ลืมที่จะแบ่งปันให้พวกนางเสมอ...

เฮ้อ...ท�ำไมคุณหนูรองถึงไม่ใช่คุณชำยรองนะ

จู่ๆ รถม้าก็หยุดลงกะทันหัน พอถูกท�าให้ตกใจเช่นน้ันม้าลากรถ 

ก็ยกขาหน้าข้ึนส่งเสียงร้องฮ้ี เสี่ยวชิวที่ก�าลังหลับสัปหงกหัวกระแทกเข้ากับ

แผ่นไม้ดังตึงใหญ่ เสี่ยวซย่าเองก็ล้มหัวคะม�า แต่โชคดีที่ลี่ผิงช่วยรับร่างของ

นางเอาไว้ได้ทัน

เสียงเอะอะเอ็ดตะโรดังอยู่ที่ด้านนอก "ถ้ายังรักชีวิตก็ส่งเงินทองของ 

มีค่ามาเสียดีๆ อย่ามัวพูดจาชักช้าร�่าไร!" น�้าเสียงดุดันดังสะเทือนเสียจนคน
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ที่ได้ยินพากันอกสั่นขวัญแขวน คนขับรถม้ากลัวจนกลิ้งลงจากรถม้ามา 

ยืนตัวสั่นอยู่ข้างล่าง

เสี่ยวชิวลูบหัวที่บวมปูด ในใจนึกโมโห "โจรตาบอดที่ไหนถึงกล้ามา

ปล้นรถม้าของพวกเรา ไม่เห็นตราสัญลักษณ์อันเบ้อเร่ิมเทิ่มหรือไรกัน  

ต่อให้ไม่รู ้หนังสือก็น่าจะรู้จักภาพตราสัญลักษณ์รูปดอกผิงเฉ่า* บ้าง!"  

นางโกรธควันออกหู เลิกม่านข้ึน "พวกเจ้ามาจากค่ายไหนเขาไหน หัวหน้า

พวกเจ้าไม่รู้จักดูแลหรือไรกัน ที่น่ีพื้นที่เขตซื่อชวน มีสวี่เหล่าซานแห่งค่าย

จุยเฟิง (กวดวายุ) คอยควบคุมดูแล พวกเจ้าเป็นคนของส�านักไหน บอกช่ือ

ของพวกเจ้ามา!"

"ที่แท้ก็สาวงามวัยละอ่อน" ท่ามกลางกลุ่มโจร ชายท่าทางคล้าย

หัวหน้าคนหน่ึงยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ยพูดจายั่วเย้า "วางท่าใหญ่โตเสียเหลือเกิน 

พยศแบบน้ีข้าชอบยิ่งนัก ถึงอกถึงใจดี! กวดไม่กวดวายุอะไร ข้าไม่รู้จัก!"  

ที่อยู ่หลังม่านได้แก่สตรีสาวหน้าตาหมดจดสองคนกับบัณฑิตหน้าขาว 

อีกหน่ึง

สตรีสองคนนัน้ช่างเถอะ แต่บณัฑติน่ัน...ไม่น่าเชือ่ว่าจะหน้าตางดงาม

ได้ขนาดน้ี ท�าเอาเขาถึงกับน�้าลายสอ

"พี่ใหญ่" ในกลุ่มโจรมีคนกระทุ้งแขนชายผู้เป็นหัวหน้า "ดูเจ้าบัณฑิต

น่ันสิ รูปงามเสียยิ่งกว่าชายรูปงามในหอคณิกาเสียอีก ไม่รู้ว่าหากลองลิ้มชิม

ดูรสชาติจะเป็นเช่นไร..."

"หึๆ เจ้าสี่ นิสัยชอบกินเด็กของเจ้าคงต้องเปลี่ยนเสียบ้างแล้ว แต่จะ

ว่าไปเจ้าเด็กน่ัน แม้แต่ข้าเองเห็นแล้วก็ยังอดใจสั่นไหวไม่ได้..."

* ผิงเฉ่า เป็นพืชน�้าตระกูลเดียวกับบัวสาย ดอกมีสีเหลืองขนาดเล็ก
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แม้จะได้ยินวาจาสุดแสนจะรับฟังได้เช่นน้ัน ลี่ผิงกลับเพียงขมวดคิ้ว 

คู่สวยแล้วคลี่พัดปิดบังโฉมหน้าของตัวเอง เสี่ยวซย่าเสี่ยวชิวโมโหอกแทบ

ระเบดิ หมายพุง่หน้าข้ึนไปจดัการกบัคนพวกน้ันให้ร่วง แต่กลบัถกูลีผ่งิห้ามไว้

"ช้าก่อน" นางกระซิบ "คนพวกน้ีไม่ได้ต้ังใจจะเป็นโจรจริงๆ พวกเจ้า

ดูเสื้อผ้าอาภรณ์ของพวกเขาล้วนหรูหรางดงาม วาจาสามหาวโอ้อวด คงเป็น

พวกลกูผูด้มีีเงนินึกสนุกหดัเลยีนแบบโจรมากกว่า พวกเจ้าห้ามลงมอืเดด็ขาด 

เกิดท�าร้ายชาวบ้านแขนขาขาด..."

"กล้าลบหลู่คุณชายรอง คนพวกน้ีล้วนหาที่ตาย!" พวกนางเดือดดาล 

ถือไซคู่ หมายพุ่งออกไปด้านนอก

"อย่า! หากพวกเจ้าชักอาวุธ คนพวกน้ันยังจะมีทางรอดได้อีกหรือ"  

ลี่ผิงพยายามเอ่ยปากเตือน นางพูดกับโจรที่อยู ่ด ้านนอกด้วยน�้าเสียง 

แจ่มกระจ่าง "พี่ชายทุกท่าน พวกท่านมิได้ดูเหมือนคนขาดแคลนเงินทองเลย

แม้แต่น้อย แล้วไฉนถึงนึกสนุกมาขวางทางหาเลี้ยงชีพด้วยการปล้นสะดม

เช่นน้ีด้วยเล่า สิ่งที่พวกท่านท�ายังไม่นับเป็นความผิด กลับตัวกลับใจเสีย 

ตอนน้ีก็ยังไม่สาย!"

"แม้แต่เสียงก็ยังไพเราะน่าฟัง กระดูกกระเดี้ยวของข้าอ่อนเปลี้ย 

ไปหมดแล้ว..."

"เจ้าเด็กน้อย มากับข้าดีกว่า อยากได้อะไรรับรองเจ้าจะได้สิ่งน้ัน ถึง

ข้าจะมีอนุอยู่ที่บ้านแล้วสิบห้าคน แต่หากเพิ่มเด็กหนุ่มอย่างเจ้าเสียอีกคนก็

ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไร รีบตามไปใช้วันเวลาแสนสุขร่วมกับข้า..."

"ดูท่าเจ้าเหมาะจะไปเป็นนักบวชไม่ใช่น้อย ได้! ง้ันเดี๋ยวข้าจะ

สงเคราะห์ตัดไอ้น่ันของเจ้าทิ้งให้ คิดจะชิงตัวคุณชายของพวกเราไปงั้นหรือ 
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ฝันไปเถอะ!" เสี่ยวชิวร้องตะโกน

"ส่งตัวให้คุณชายใหญ่ขายเข้าวังหลวงไปเป็นขันทีก็ได้! วัดวาอาราม

ดินแดนบริสุทธ์ิ ไม่สมควรให้สิ่งสกปรกพวกน้ีเข้าไปแปดเปื้อน!" เสี่ยวซย่า

พูดเสริมสองสามประโยค

ลี่ผิงแอบนึกหวาดหวั่นในใจ หากโจรพวกน้ียอมฟังค�าเตือนของนาง  

ก็คงเลี่ยงความทุกข์จากการถูกแล่เน้ือเถือหนังได้ แต่พวกเขากลับไม่ยอมรับ

ฟัง ทั้งสองฝ่ายทะเลาะกันดุเดือดโดยมีรถม้าคั่นกลาง จวนเจียนจะลงมือ

ต่อสู้กันเต็มที...

"ช่วยหลีกทางด้วย" แต่แล้วจู่ๆ น�้าเสียงเย็นยะเยือกแต่ไพเราะน่าฟัง

ก็ดังข้ึน สยบเสียงเอะอะโวยวายทั้งหลายลงในฉับพลันทันที

บรุุษสวมอาภรณ์สขีาวเดนิมาอยูต่รงหน้าพวกเขาเงียบๆ เส้นทางภูเขา

เล็กๆ สายนี้ถูกรถม้ากับกลุ่มโจรขวางไว้จนเต็ม ไม่เหลือพื้นที่พอให้ใคร 

แทรกผ่านไปได้

ชายหนุ่มอายุน่าจะยังไม่ถึงยี่สิบ สวมหมวกปีกกว้างไว้บนศีรษะ  

ปีกหมวกถูกกดต�่า พวกโจรพิจารณาดูเขาอยู่ครู่หน่ึง "เฮ้ พวกข้าขวางทาง

ปล้นอยู่ เจ้ามองไม่เห็นหรือไรกัน เอาทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดออกมา"

"ข้าไม่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรทั้งน้ัน" ชายหนุ่มพูดน�้าเสียงราบเรียบ  

"หลีกทางด้วย"

"ไม่มีทรัพย์สินมีค่าง้ันก็ทิ้งชีวิตเจ้าไว้ที่น่ี!" พูดจบโจรถ่อยเหล่าน้ันก็กรู

เข้าใส่ชายหนุ่ม

ลี่ผิงรู้ทันทีว่าสถานการณ์ก�าลังแย่ "เสี่ยวซย่า เสี่ยวชิว เร็ว!"

ทันทีที่ลงจากรถม้า พวกนางก็ได้แต่ตะลึงตาค้าง
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ชายหนุม่รูปร่างสงูใหญ่ทัง้ห้าหกคนน้ันต่างลงไปกองอยูก่บัพืน้ ใบหน้า

ซีดเผือดราวน�้าค้างแข็ง นอนขดตัวสั่นไม่หยุด หมวกปีกกว้างของบุรุษ 

ในอาภรณ์สีขาวน้ันร่วงหล่นอยู่กับพื้นเผยให้เห็นใบหน้างดงามสว่างไสว

ราวกับตุ๊กตาที่สร้างข้ึนจากหิมะ...ใบหน้างดงามไร้ผู้ใดเทียบเทียมน้ัน

นอกจากคิ้วกับดวงตาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแทบขาวโพลนไปจนสิ้น แม้แต่ 

ริมฝีปากก็ยังซีดจนกลายเป็นสีชมพูจางๆ เส้นผมด�าขลับยาวเกือบจรดพื้น 

ห่อคลุมเรือนร่างไว้ด้วยอาภรณ์สีขาว แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นบุรุษ...แต่ไม่ว่า

จะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ล้วนชวนให้ใจเต้นระส�่าทั้งน้ัน เพียงแต่ดวงตาแสน

งดงามคู่น้ันกลับราวกับหล่อมาจากน�้าแข็ง เย็นยะเยือกร้างไร้ซึ่งความรู้สึก

ทั้งปวง คนที่เผลอสบตาต่างล้วนหนาวสะท้านไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ

ประหน่ึงความเย็นอันว่างเปล่าที่สามารถกลืนกินทุกสิ่ง คล้ายกับ

นัยน์ตาของสัตว์ร้ายไร้ความรู้สึกที่ก�าลังจับจ้องมองเหยื่อ

เสี่ยวซย่ากับเสี่ยวชิวกอดกันแน่นด้วยความกลัว มีเพียงลี่ผิงเท่าน้ันที่

กล้าเผชิญหน้ามองดูบุรุษที่ราวกับภูตหิมะผู้น้ี

เขามองดูมือของตนเอง "นึกไม่ถึง...นึกไม่ถึงว่าแม้แต่แรงจะฆ่าคนก็

ยังไม่มี" เขาค้อมเอวหยิบหมวกปีกกว้างขึ้นมา ร่างกายซวนเซสองสามทีก่อน

จะเป็นลมล้มหมดสติไป

(ตดิตามอ่านต่อได้ในฉบบัเต็ม)

Page �������indd 1.indd   27 6/3/2559 BE   17:04


