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ฝูหยวนหยวนก�ำลงัตำมหำป่ินผเีส้ือในควำมทรงจ�ำอนัหน่ึง ตอนนัน้

นำงเพ่ิงสำมขวบ แต่ก็จ�ำได้ชัดเจน หัวปิ่นเป็นผีเสื้อตัวหนึ่ง ปีกผีเสื้อมี

อญัมณีสสีนัแวววำวเลีย่มฝังอยู่ เป็นงำนฝีมอืทีล่ะเอยีดประณีต มองไกลๆ 

คล้ำยผีเสื้อมีชีวิตตัวหนึ่ง

นำงรูว่้ำในป่ินผเีสือ้อนัน้ีมท่ีำนอำปีศำจตนหนึง่อำศยัอยู่ ชือ่ของเขำ

คือเหอกวน พูดถึงกำรพบกันของคนทั้งสอง ก็ต้องย้อนกลับไปตอนนำง

อำยุสำมขวบ ตอนนั้นนำงยังเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง มีชื่อเล่นว่ำโต้วโต้ว

วันทีไ่ด้พบกับเหอกวนเป็นวันทีอ่ำกำศปลอดโปร่งย่ิง นำงก็เหมอืนกับ 

เด็กทั่วไปท่ีตะกละ พอเห็นลิ้นจี่รสชำติดีที่ส่งมำจำกทำงใต้ก็ลืมค�ำสั่ง

ก�ำชับของผู้ใหญ่ กินอย่ำงไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น เพรำะกินจนเพลิดเพลิน 

จึงเผลอกินลิ้นจี่แช่เย็นหมดจำน รอจนได้สติกลับคืนมำ หัวสมองน้อยๆ  

ก็นึกถึงค�ำสั่งก�ำชับของมำรดำและน้ำหลิวขึ้นมำได้ ท้ังสองเตือนนำงว่ำ 
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วันนี้ไม่อำจกินลิ้นจี่อีก

ส่วนที่ว่ำเพรำะอะไรจึงไม่อำจกินลิ้นจี่มำกนัก นำงไม่รู้ นำงรู้เพียง

เวลำท่ำนแม่โกรธจะดุว่ำนำง จำกนัน้นำงก็นึกข้ึนได้ว่ำล้ินจีจ่ำนนีด้เูหมอืน

จะไม่ได้เตรียมไว้ให้นำง...

ในสมองของฝูหยวนหยวนมีภำพสีหน้ำน่ำเกรงขำมของท่ำนแม่

ปรำกฏขึ้น ท่ำนแม่บอกว่ำถ้ำนำงไม่เชื่อฟังก็จะตีก้น คิดมำถึงตรงน้ี  

ก้นของฝูหยวนหยวนก็เริ่มรู้สึกเจ็บ

นำงเพ่ิงสำมขวบ กำรตีก้นส�ำหรบันำงแล้วเป็นเรือ่งใหญ่ไม่ต่ำงอะไร

กับฟ้ำถล่มลงมำ เพื่อจะปกป้องก้นของนำง นำงจ�ำเป็นต้องหลบซ่อนตัว 

ครั้นแล้วนำงก็รีบลงมือปฏิบัติทันที

ซ่อนตัวอยู่ในอำณำบริเวณต้องถูกท่ำนแม่หำเจอเป็นแน่ ดังนั้น 

จะต้องออกไปซ่อนตัวนอกเขตท่ีดินศักดินำ ยังมีอีก ไม่อำจให้คนอื่น 

เห็นนำง เพรำะพวกเขำจะต้องบอกท่ำนแม่...ในเขตที่ดินศักดินำแห่งนี้

ไม่มใีครกล้ำโกหกท่ำนแม่ ท่ำนแม่ของนำงมสีง่ำน่ำเกรงขำมไปทัว่แปดทศิ 

เพ่ือจะไม่ให้ถูกตีก้น นำงท่ีอำยุสำมขวบจึงหนีออกจำกบ้ำนเป็น 

ครั้งแรก กำรหนีออกจำกบ้ำนครั้งน้ี นำงเพียงหนีไปที่ริมทะเลสำบ 

ในละแวกใกล้เคียง

อย่ำได้ดูเบำระยะทำงเท่ำน้ี ส�ำหรบัผูใ้หญ่แล้วจำกเขตท่ีดนิศกัดนิำ

มำถึงทะเลสำบใช้เวลำเดินเพียงสองเค่อ* แต่กล่ำวส�ำหรับเด็กน้อยอำยุ

สำมขวบที่ขำสั้นแล้ว ไกลรำวกับพลิกภูเขำข้ำมยอดเขำก็ว่ำได้ ระหว่ำง

ทำงยังต้องคอยหลบเลี่ยงสำยตำของผู้ใหญ่อีกด้วย

* หนึ่งเค่อ เทียบได้กับเวลำประมำณ 15 นำที สองเค่อจึงเป็นเวลำรำวครึ่งชั่วโมง
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นำงรู้ว่ำป่ำกกผืนใหญ่ที่ริมทะเลสำบสำมำรถบดบังร่ำงของนำงได้ 

นำงคิดอย่ำงไร้เดียงสำว่ำขอเพียงซ่อนตัวอยู่ท่ีน่ี ท่ำนแม่ย่อมหำนำง 

ไม่พบแน่นอน

ครั้นแล้วนำงก็ส�ำแดงควำมสำมำรถพิเศษในกำรเล่นซ่อนหำ 

ออกมำ หลบเลี่ยงสำยตำของทุกคน ย่องออกจำกเขตที่ดินศักดินำ 

มำถึงริมทะเลสำบแล้วมุดเข้ำไปในพุ่มกอกก

ฝูหยวนหยวนรู้สึกว่ำตนเองได้สร้ำงวีรกรรมอันย่ิงใหญ่เกรียงไกร 

ได้ส�ำเร็จไปเรื่องหนึ่ง จะอย่ำงไรนำงก็ยังเด็ก เล่นอยู่ในพุ่มกอกกไม่นำน

ก็ลืมเรื่องที่อำจจะถูกมำรดำตีก้นไปเสียสนิท

ศีรษะน้อยๆ ของนำงเหลียวไปทำงโน้นทีทำงนี้ที กระทั่งเห็นผีเสื้อ

อยู่ในพุ่มกอกก ดวงตำงำมคู่น้ันจึงหยุดชะงัก นำงถูกผีเสื้อสวยงำม 

สีสันละลำนตำตัวนี้ดึงดูดควำมสนใจ มือน้อยย่ืนออกไปจับตัวมันไว้  

จึงพบว่ำผีเสื้อตัวนี้บินไม่ได้ ที่แท้มันเป็นของปลอม

ภำยใต้แสงอำทติย์ปีกผเีสือ้ท่ีฝังอญัมณีส่องแสงสะท้อนพร่ำงพรำว

ละลำนตำ ท�ำให้นำงมองตำไม่กะพรบิ กระทัง่ตนเองเลอืดก�ำเดำไหลแล้ว

ก็ยังไม่รู้ ผลจำกกำรแอบกินลิ้นจี่ปรำกฏขึ้นแล้ว เพรำะร้อนในมำก นำง

จึงมีโลหิตไหลออกมำจำกจมูกสองหยด หนึ่งในน้ันยังหยดถูกปีกผีเสื้อ 

เข้ำพอดี

นำงไม่รูเ้พรำะเหตุใดตนจงึมเีลอืดออกมำจำกจมกู แต่รู้ว่ำจู่ๆ  ผเีสือ้

ก็มีชีวิตขึ้นมำ หมอกด�ำประหลำดกลุ่มหน่ึงลอยออกมำจำกปิ่นผีเสื้อ 

หมอกด�ำลอยออกมำมำกขึ้นทุกที และรวมตัวกันเป็นรูปร่ำงคนหนึ่งคน 

เริม่จำกเส้นผม ร่ำงกำย แขนขำ สดุท้ำยก็เป็นองคำพยพท้ังห้ำบนใบหน้ำ 
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รำวกับใช้วิชำอำคมเสกขึน้เช่นนัน้ ท�ำให้นำงจ้องมองตำไม่กะพรบิอกีครัง้ 

และโยนเรื่องเลือดก�ำเดำไหลออกไปจำกสมองจนหมดสิ้น

นำงจ�ำช ่วงเวลำที่ได ้พบเหอกวนเป็นครั้งแรกได้ไม ่เคยลืม  

กำรปรำกฏตัวของเขำมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเช่นนี้ ร่ำงของเขำลอย 

อยู่ในอำกำศทั้งตัว เส้นผมยำวปลิวปรำย เสื้อผ้ำพลิ้วไหว รำวกับ 

ผีเสื้อก�ำลังบินว่อน ท�ำให้นำงเห็นแล้วทั้งตื่นเต้นและดีใจ 

นำงไม่กลัว กระท่ังเห็นเขำครั้งแรก นำงก็ชอบเขำแล้ว กำรชอบ 

เช่นน้ีไม่มีควำมรู้สึกแบบชำยหญิง เป็นเพียงกำรชอบอย่ำงบริสุทธ์ิใจ  

ในสำยตำของนำง เขำเป็นดั่งเทพเซียนที่ลงมำสู่แดนมนุษย์ เส้นผม 

ด�ำสนิทดจุแพรไหมท่ีปลวิปรำย เสือ้คลมุสดี�ำพิมพ์ลำยเมฆเจด็สทีีพ่ลิ้วไหว  

คิ้วรูปดำบพำดเฉียง นัยน์ตำหงส์คู่นั้นสดใสแวววำว ลูกนัยน์ตำลึกล�้ำ

เปลีย่นแปลงไปร้อยแปดพันเก้ำย่ิงกว่ำสขีองน�ำ้ในทะเลสำบ สผีวิของเขำ

ใสกระจ่ำงพร่ำงพรำว คล้ำยแสงแดดสำมำรถส่องทะลุได้

ฝหูยวนหยวนไม่เคยเห็นใครงดงำมเท่ำน้ีมำก่อน นำงแม้อำยุยังน้อย 

ไม่รู้จักควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำยหญิง เพียงรู้ว่ำเขำไม่เหมือนใคร รูปร่ำง

และหน้ำตำของเขำประทับตรำตรึงอยู่ในสมองเล็กๆ ของนำง และยึด

ครองต�ำแหน่งส�ำคัญในหัวใจดวงน้อยๆ ที่บริสุทธิ์งดงำมของนำง

นำงดีใจมำก มีเพียงนำงท่ีมองเห็นเขำ มีเพียงนำงท่ีได้ยินเขำพูด  

นี่เป็นควำมลับระหว่ำงนำงกับเหอกวน แม้แต่ท่ำนแม่ที่นำงรักที่สุด 

ยังไม่รู้ว่ำข้ำงกำยนำงมีท่ำนอำปีศำจปิ่นผู้งำมที่สุดในโลกหล้ำอยู่ด้วย

เขำจะเล่นกบันำง อุม้นำงเหำะไป ให้นำงนัง่อยู่บนบ่ำทัง้สองของเขำ  

ให้ขอบเขตในกำรมองเหน็ของนำงกว้ำงไกลขึน้ และบ่ำทีก่ว้ำงหนำของเขำ 
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มกัน�ำพำควำมรูส้กึอบอุน่ปลอดภยัอย่ำงหน่ึงมำให้นำง ในเขตทีด่นิศกัดนิำ 

ที่นำงอำศัยอยู่เลี้ยงม้ำไว้จ�ำนวนมำก แต่ก่อนนำงรู้สึกว่ำกำรขี่ม้ำเป็น 

เรื่องสนุก แต่นับตั้งแต่มีเหอกวนแล้ว นำงกลับรู้สึกว่ำกำรขี่หลังเหอกวน

จึงจะเป็นเรื่องที่มีควำมสุขที่สุด

เหอกวนรู้จักโกรธ และรู้จักถลึงตำใส่นำง ยังรู้จักปั้นหน้ำเคร่งขรึม 

แต่ที่แปลกก็คือนำงไม่กลัวเขำ

ไม่ว่ำสีหน้ำท่ำทำงของเขำจะดูเคร่งขรึมน่ำกลัวเพียงใด นำงรู้เขำ 

ไม่ท�ำร้ำยนำง และไม่เมินเฉยต่อนำง บำงครั้งเขำยังแสดงท่ำทำงอับจน

ปัญญำไม่รู ้จะท�ำอย่ำงไรกับนำงดี อย่ำเห็นว่ำนำงเป็นเด็กคนหน่ึง 

ไม่รู ้อะไร ควำมจริงแล้วนำงพิจำรณำค�ำพูดและสังเกตสีหน้ำคนเก่ง  

โดยเฉพำะสังเกตสีหน้ำของเหอกวน

ทุกวันเหอกวนจะพำนำงเหำะไปโน่นไปนี่ เขำยังสำมำรถกลำยร่ำง

เป็นผีเสื้อ บินว่อนไปมำอยู่ข้ำงกำยนำง มีเขำอยู่ด้วย โลกของนำงก็มี 

สีสันหลำกหลำยยิ่งขึ้น สนุกสนำนรำวกับฉลองปีใหม่ทุกวัน

ควำมสง่ำงำมของเหอกวนเพียงพอจะล่มบ้ำนล่มเมืองได้ โชคดีที่

นำงยงัเดก็ ไม่เข้ำใจเรือ่งพวกน้ี แต่หลงัจำกได้เห็นควำมงำมของเหอกวน

แล้ว ร่ำงกำยของนำงก็เกิดภูมิคุ ้มกันไม่รู ้สึกอะไรต่อบุรุษที่มีรูปโฉม 

โดดเด่นในใต้หล้ำอีกโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

นำงจะเล่นอย่ำงเพลดิเพลนิอยู่บนแผ่นหลงั พักผ่อนอยู่ในอ้อมแขน

ของเหอกวน เมือ่นำงหิวหรอืกระหำยเขำก็จะป้อนนำง ถ้ำนำงเหนือ่ยแล้ว 

ก็จะหลับอยู่บนหน้ำอกของเขำ อ้อมอกของเหอกวนหน้ำหนำวอุ ่น 

หน้ำร้อนเย็น บังลมบังฝน ยังสำมำรถกันยุงกันแมลงวัน วันเวลำที่มีเขำ
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อยู่ด้วยเป็นช่วงเวลำทีม่หัศจรรย์ทีส่ดุและมคีวำมสขุทีส่ดุในชวีติของนำง 

แต่แล้ววันหนึ่งท่ำนอำปีศำจปิ่นผู้นี้กลับบอกว่ำเขำจะจำกไปแล้ว

วันน้ันอำกำศยังคงปลอดโปร่งย่ิง เป็นวันที่เหมำะแก่กำรออกไป

เที่ยวเล่น เหอกวนมำหำนำง นำงกำงแขนทั้งสองข้ำงออกให้เขำอุ้มด้วย

ควำมเคยชินเหมือนทุกครั้งท่ีผ่ำนมำ ส�ำหรับนำงแล้ว อ้อมแขนนี้เป็น 

ของนำงโดยเฉพำะ เหอกวนอุ้มนำงขึ้นมำวำงไว้บนตัก บีบแก้มเล็กๆ  

ของนำงแล้วพูด

'โต้วโต้ว ข้ำต้องไปแล้ว' เสียงของเขำไพเรำะชวนฟังเช่นนั้นเสมอ

นำงงงงวย ดวงตำกลมโตยังคงกะพรบิปริบๆ ถำมด้วยควำมอยำกรู ้ 

'ท่ำนอำจะไปไหนหรือ'

'ร่อนเร่ไปทั่วทิศ เจ้ำอยำกไปกับข้ำหรือไม่'

'ได้สิ พวกเรำเดิน บินๆ' นำงพูดด้วยควำมดีใจ ย่ืนมือสองข้ำง 

ออกไปตรงๆ ท�ำท่ำเหำะ ไม่รูถึ้งควำมรูส้กึของกำรแยกจำกกนัแม้แต่น้อย  

นำงเข้ำใจว่ำพวกตนจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป ก็เหมอืนกับทุกครัง้ท่ีเขำ

ออกไปขำ้งนอก ไม่ว่ำจะไปไหน ไม่วำ่กลำงวันหรือกลำงคืน เขำจะต้อง

พำนำงไปด้วย ส่วนนำงในตอนน้ันก็ไม่เคยรู ้ นั่นเป็นเพรำะค�ำสำป 

ต้องห้ำมของพันธะโลหิต โลหิตของนำงแตะถูกป่ิน เท่ำกับผกูพันธะโลหติ

กับเหอกวน ดังนั้นเหอกวนจึงไม่อำจไปไกลจำกนำงมำก ที่เขำปรำกฏตัว

ขึ้นก็เพ่ือจะแก้ไขให้เส้นด้ำยแดงของบิดำกับมำรดำของนำงเชื่อมติดกัน

ให้ดีดังเดิม พริบตำที่ด้ำยแดงเชื่อมติดกัน ภำรกิจของเขำก็สิ้นสุดลง  

พันธะโลหิตระหว่ำงทัง้สองก็สิน้สดุไปด้วย ถึงเวลำทีเ่ขำจะต้องจำกไปแล้ว 

ดังนั้นครั้งนี้เขำจึงมำเพื่อบอกลำ
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นำงไม่เข้ำใจเพรำะเหตุใดเขำจึงต้องไป นำงมองดวงตำที่งดงำม 

ดุจอัญมณีคู่นั้น แม้จะเจือรอยย้ิม แต่เหมือนรอยย้ิมไปไม่ถึงส่วนลึก 

ของดวงตำ ยังมีควำมอ้ำงว้ำงและควำมเศร้ำรันทดที่บอกไม่ถูกขุมหน่ึง 

นำงปวดใจขึ้นมำในฉับพลัน

นำงยังเป็นเด็กคนหน่ึง ไม่รู้ว่ำจะใช้ถ้อยค�ำอะไรมำปลอบโยนเขำ 

นำงได้แต่ย่ืนมือออกไปโอบคอท่ำนอำ หวังจะใช้กำรกอดมำปลอบโยน

เขำ ก็เหมือนเวลำที่นำงเสียใจ ท่ำนแม่ก็จะโอบกอดนำงอย่ำงอบอุ่น 

อ่อนโยนเช่นกัน 

นำงไม่อยำกแยกจำกเขำ ด้วยเหตุนี้ตอนโอบกอดเขำ นำงจึง 

จับยึดเส้นผมของเขำเอำไว้ เป็นครั้งแรกท่ีหัวใจดวงน้อยๆ รู ้สึกถึง 

ควำมปวดใจจำงๆ อย่ำงบอกไม่ถูก คิดอย่ำงไร้เดียงสำว่ำไม่อยำกให้เขำ

จำกไป และนำงก็รู้ ควำมจริงแล้วเขำก็ไม่อำจตัดใจไปจำกนำงเช่นกัน

ที่น่ำเสียดำยก็คือสุดท้ำยแล้วนำงก็ไม่อำจรั้งเขำไว้ได้ ร่ำงของเขำ

กลำยเป็นหมอกด�ำและค่อยๆ สลำยไป ท่ีหน้ำผำกของนำงยังมคีวำมอบอุน่ 

จำกรอยจบูก่อนจำกไปของเขำหลงเหลอือยู่ และควำมเศร้ำรันทดในดวงตำ 

ของเขำก็ยังประทับตรำตรึงอยู่ในใจของนำง

นำงน่ังท่ึมทื่ออยู่บนเตียง มองไปยังทิศทำงท่ีเขำหำยตัวไป นำง 

จบัตวัเขำไว้ไม่ได้ แต่ตอนนำงก้มหน้ำลง กลับพบว่ำในมอืของตนมเีส้นผม

ของเขำติดอยู่เส้นหนึ่ง มือน้อยๆ ของนำงก�ำผมเส้นนี้ไว้แน่น ประหนึ่งกุม

หลักฐำนยืนยันว่ำพวกนำงสองคนเคยผ่ำนคืนวันแห่งควำมสุขมำ 

ด้วยกัน

เหอกวนบอกว่ำหลงัเขำจำกไปแล้ว นำงก็จะลืมเขำ ต่อมำภำยหลัง 
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นำงก็ลืมเลือนเรื่องดังกล่ำวไปจริงๆ แต่เมื่อวันหน่ึงนำงหยิบเหอเปำ*  

ใบเลก็ๆ ออกมำ และคล�ำถูกเส้นผมท่ีอยู่ข้ำงใน นำงก็จดจ�ำทกุสิง่ทุกอย่ำง

ได้ทั้งหมด

เพ่ือจะให้ไม่ลืมท่ำนอำปีศำจปิ่น นำงจึงเก็บรักษำเส้นผมอย่ำง

ระมัดระวัง เพรำะนำงรู้ว่ำมีแต่กำรท�ำเช่นน้ีนำงจึงจะไม่ลืมเขำ นำงเอำ

เส้นผมของท่ำนอำปีศำจป่ินมำผกูเป็นเง่ือน แล้วมดัไว้กับเส้นผมของนำง 

เมื่อเป็นเช่นนี้นำงย่อมจ�ำเขำได้ทุกเมื่อเชื่อวัน

พร้อมๆ กับอำยุที่เพ่ิมมำกข้ึน นำงก็เร่ิมเข้ำใจถึงควำมไม่ธรรมดำ

ของเหอกวน ท้ังเกิดควำมมุ ่งมำดปรำรถนำที่จะตำมหำเขำขึ้นมำ  

ควำมปรำรถนำน้ีประทับอยู่ในส่วนลึกของหัวใจนำงมำนำนปี รำวกับ 

สลักไว้บนก้อนหิน ไม่ถูกกัดกร่อนเพรำะวันเวลำที่ล ่วงเลยไปหรือ

เหตุกำรณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป แต่กลับรุนแรงรำวกับสลักลึกลง 

ในกระดูกเช่นนั้น

หญิงสำวท่ัวไปส่วนใหญ่หลังจำกอำยุครบสิบสองปีก็จะมีคู่หมำย 

ในวัยเริ่มรู ้จักควำมรักบิดำมำรดำจะเริ่มช่วยบุตรสำวเสำะหำบุรุษที่ 

เหมำะสมคู่ควร รอบุตรสำวเข้ำพิธีรวบผมปักปิ่น** แล้วก็หมั้นหมำย

แต่งงำน

ฝหูยวนหยวนกลบัต่ำงจำกหญิงสำวทัว่ไป ตอนนำงสำมขวบ ในใจ

ก็มีเหอกวนเข้ำมำอยู่แล้ว หำตัวเขำให้พบได้กลำยเป็นเรื่องที่นำงต้อง

ท�ำให้ได้ในชวีตินี ้และในปีทีน่ำงอำยุครบสบิหก ในท่ีสดุนำงก็หำเขำพบแล้ว
* เหอเปำคือกระเป๋ำพกติดตัวใบเล็กส�ำหรับใส่เศษสตำงค์หรือของจุกจิก มักปักเป็นรูปสัตว์หรือตัวอักษร 
ที่มีควำมหมำยเป็นมงคล
** พธีิรวบผมปักป่ิน  หญิงสำวชำวจนีเมือ่อำยุครบสบิห้ำจะต้องท�ำพิธีรวบผมปักป่ินแสดงถึงควำมเป็นผูใ้หญ่
พร้อมที่จะออกเรือน
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ฝูหยวนหยวนมองปิ่นผีเสื้อในมือ คล้ำยได้เห็นสหำยร่วมชีวิต 

มำนำนปี นำงวำงปิ่นลงบนโต๊ะเต้ียอย่ำงเบำมือ ใต้ล่ำงยังปูเบำะนุ่ม 

รองไว้ชัน้หนึง่ อำกัปกิรยิำทีร่ะมดัระวังเช่นน้ัน คล้ำยเกรงจะท�ำของล�ำ้ค่ำ

กระทบถูกอะไรเข้ำ

หำกจะเรียกปีศำจผีเสื้อในปิ่นออกมำจะต้องใช้โลหิตสดเรียก 

เพ่ือผูกพันธะโลหิตกัน ดังน้ันนำงจึงชักมีดเล็กคมกริบออกมำจำกเอว 

อย่ำงไม่ลงัเลใดๆ แล้วกรดีลงบนปลำยนิว้ขำวผ่องของตนทหีน่ึง โลหติสด

ไหลซึมออกมำจำกปลำยน้ิวหยดหน่ึงทันที นำงเอำโลหิตสดทำลงบน 

ปีกผีเสื้อเบำๆ ไม่นำนโลหิตก็ถูกดูดเข้ำไปในปิ่นรำวกับเป็นสิ่งมีชีวิต  

ไม่เหลือร่องรอยใดๆ เหมือนกับควำมทรงจ�ำตอนนำงอำยุสำมขวบ 

ทุกประกำร

มุมปำกของฝูหยวนหยวนหยักโค้งขึ้นเป็นรอยย้ิมจำงๆ ดวงตำ 

กลมโตสุกใสคู่นั้นส่องประกำยแวววำวดุจดวงดำว ควำมดีใจทะลักล้น  

ครู่เดียวก็เห็นปิ่นปักผมเกิดกำรเปลี่ยนแปลงดังคำด หมอกด�ำพวยพุ่ง 

ออกมำจำกปีกผีเสื้อ ย่ิงนำนหมอกด�ำน้ันย่ิงพวยพุ่งออกมำมำกข้ึนทุกท ี

และรวมตัวกันขึ้นเป็นร่ำงบุรุษผู้หนึ่ง สุดท้ำยรูปร่ำงหน้ำตำของบุรุษผู้นั้น

ก็กลำยเป็นตัวตนจริง เครื่องหน้ำของเขำหล่อเหลำงดงำม ผิวพรรณขำว 

เส้นผมด�ำทั้งศีรษะปลิวปรำยอยู่ในอำกำศ ร่ำงสวมเสื้อคลุมยำวตัวกว้ำง

พ้ืนด�ำปักลำยเมฆเจด็ส ีร่ำงท้ังร่ำงลอยอยู่ในอำกำศ อำกำศรอบด้ำนเกิด

ลมพัดกระโชกขึ้นเพรำะเขำ พัดเส้นผมยำวของเขำจนคล้ำยผ้ำแพรไหม

ที่ปลิวสะบัด ดวงตำดอกท้อ* คู่น้ันลืมขึ้นมำช้ำๆ ประหน่ึงดวงดำวที่ 

* ดวงตำดอกท้อ หมำยถึงตำที่โตแต่เรียวยำว หำงตำชี้ขึ้นเล็กน้อย ดูเจ้ำชู้เย้ำยวน
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โผล่ขึน้มำจำกขอบฟ้ำ กระจ่ำงลกึล�ำ้รำวกับสำมำรถดดูดวงวญิญำณคน

ได้เช่นนั้น

ฝูหยวนหยวนมองเขำอย่ำงตะลึงงัน ผ่ำนมำสิบสำมปีแล้ว นำง

เตบิโตจำกเดก็น้อยคนหนึง่มำเป็นหญิงสำวอำยุสบิหกแล้ว ส่วนเขำยังคง

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงเป็นเขำคนเดิมในตอนนั้น สิบสำมปีมำน้ี 

เขำยังคงถูกกักขังอยู่ในป่ิน รอคนมวีำสนำมำผกูพันธะโลหติกับเขำครัง้แล้ว 

ครั้งเล่ำ เมื่อนึกว่ำก่อนท่ีตนจะหำเขำพบ เขำก็ต้องผ่ำนวันเวลำมำเช่นน้ี 

นำงก็อดปวดใจไม่ได้ แต่แล้วก็นึกถึงจุดประสงค์ในกำรเดินทำงมำครั้งนี้

ของตน จิตใจก็พลันผ่อนคลำยขึ้นบ้ำง ไม่เป็นไร นำงหำตัวเขำพบแล้ว  

นบัแต่นีไ้ปนำงจะไม่ปล่อยให้เขำอยู่คนเดียวอกีแล้ว คดิได้ดงันี ้ในดวงตำ

ของนำงก็มีรอยยิ้มผุดขึ้น นำงมองจ้องเขำตำไม่กะพริบอยู่เช่นนั้น คล้ำย

คิดจะชดเชยวันเวลำหลำยปีที่ผ่ำนมำมองเขำให้พอใจ

เหอกวนเลิกค้ิวขึ้น ดวงตำด�ำสนิทเปี่ยมเสน่ห์คู่นั้นมองประเมิน 

เด็กสำวอำยุรำวสิบหกผู้น้ีด้วยควำมสนอกสนใจ นำงมีองค์ประกอบท่ี 

เหอกวนพึงพอใจ...อำยุน้อย รูปโฉมงดงำม เป็นสำวบริสุทธิ์ ขำวสะอำด 

เป็นหญิงงำมเพริศพริ้งผู้หนึ่ง ทว่ำปฏิกิริยำของหญิงงำมกลับท�ำให้เขำ

รู้สึกสนใจ

"ดเูหมอืนเจ้ำจะไม่กลวัข้ำ" เขำไม่พบควำมหวำดกลวัหรอืตืน่ตระหนก 

จำกร่ำงของนำง

"ท่ำนดแูล้วหำได้น่ำกลวั ข้ำมอีะไรต้องกลวัด้วยเล่ำ" อย่ำว่ำแต่กลวั 

นำงดีใจยังแทบไม่ทัน ยังรู้สึกตื่นตำตื่นใจยิ่ง เพรำะนำงไม่ใช่เด็กน้อย 

อำยุสำมขวบอีกแล้ว สำมำรถใช้รูปร่ำงของผู้ใหญ่พูดคุยกับเขำอย่ำง

Page ���������������������.indd   16 12/9/2561 BE   16:32



17

โม่เหยียน

ทัดเทียมกัน นี่เป็นเรื่องที่นำงตั้งตำรอมำนำนหลำยปี มำบัดน้ีนับว่ำ

สมปรำรถนำแล้ว

เหอกวนลอยเข้ำมำใกล้ ก้มตัวลง ใบหน้ำหล่อเหลำเปี่ยมเสน่ห ์

ชั่วร้ำยขยับเข้ำมำใกล้นำง ระยะห่ำงระหว่ำงลมหำยใจหดสั้นเข้ำมำใกล้

ถึงเพียงนี้ เห็นนำงไม่หลบไม่หลีก ดวงตำงำมคู่น้ันจับจ้องเขำอย่ำง 

ไม่สะทกสะท้ำน

สตรีผู้นี้ไม่กลัวเขำจริง เขำขยับใบหน้ำออกมำ หมุนไปรอบตัวนำง 

เส้นผมด�ำกวำดผ่ำนใบหน้ำนำงเบำๆ ดจุมอืสองข้ำงลบูผ่ำนใบหน้ำของนำง  

และก็คล้ำยเถำวัลย์เกำะเลื้อยไปตำมหัวไหล่ของนำง พันธนำกำรนำงไว้

ช้ำๆ

"ประหลำดนัก เหน็ข้ำแล้วไม่แปลกใจและไม่หวำดกลวั เจ้ำนบัเป็น

คนแรก" ที่ประหลำดยิ่งกว่ำก็คือไม่หน้ำแดงอีกด้วย

ร้อยปีมำนี้ หญิงสำวทั้งหลำยที่ผูกพันธะโลหิตกับเขำ ครั้งแรกท่ี 

เห็นเขำออกมำจำกปิ่นปักผม หำกไม่ใช่ตื่นตระหนกตกใจก็มองอย่ำง

ตะลงึลำนเพรำะรปูโฉมทีง่ดงำมของเขำ ไม่เหมอืนหญิงสำวท่ีอยู่ตรงหน้ำ 

ไม่ขวยเขินเอียงอำย ยังจับตำมองเขำอย่ำงไม่สะทกสะท้ำนอีกด้วย เขำ

มำถึงด้ำนหลังของนำง ขยับใบหน้ำเข้ำไปชิดใบหูนำงแล้วใช้น�้ำเสียง 

แหบพร่ำเปี่ยมเสน่ห์ดึงดูดใจพูดขึ้นที่ข้ำงหู "ไม่กลัวข้ำกินเจ้ำหรือ"

ครำน้ีนำงจึงได้มีท่ำทีประหลำดใจขึ้นมำ เบิกนัยน์ตำกว้ำง "ท่ำน 

กินคนด้วยหรือ" เสียงใสกังวำนนุ่มหู ยังมีควำมไร้เดียงสำอยู่หลำยส่วน

ในขณะที่เขำมองประเมินนำง นำงก็ก�ำลังมองประเมินเขำ และ

สำยตำทีม่องอย่ำงเปิดเผยไม่หว่ันเกรงท�ำให้เขำรู้สกึสนกุ หวัเรำะออกมำ
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อย่ำงเปี่ยมเสน่ห์เย้ำยวนใจ

"เจ้ำมองบุรุษเช่นนี้อยู่เสมอหรือ"

"ไม่ ข้ำเพียงแต่อยำกรู้อยำกเห็นมำกเกินไปหน่อย จึงอดไม่ได้ที่จะ

จับจ้องท่ำน ไม่ว่ำอย่ำงไรนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ข้ำได้เห็นปีศำจ"

ค�ำพูดตรงไปตรงมำของนำงท�ำให้เขำงงงัน จำกนั้นก็หัวเรำะฮ่ำๆ

"น่ำสนใจ ไม่ขวยเขิน ไม่เสแสร้ง ข้ำชอบ" ควำมเปิดเผยและพูดจำ

ตรงไปตรงมำไม่หวั่นเกรงของนำงท�ำให้เขำรู้สึกสนใจ จึงยืนตัวตรงอย่ำง

ใจกว้ำงปล่อยให้นำงมองจนพอใจ กระทั่งหรี่นัยน์ตำอย่ำงเปี่ยมเสน่ห ์

เย้ำยวน จงใจก่อหำยนะเต็มที่

คงเพรำะเขำใจกว้ำงเกินไป นำงจงึอดย้อนถำมไม่ได้ "ท่ำนก็ให้สตรี

มองเช่นนี้อยู่เสมอหรือ"

"หำมิได้ คนที่สำมำรถมองเห็นข้ำ มีเพียงสตรีที่ใช้โลหิตสดเรียกข้ำ

เท่ำนั้น คนอื่นอยำกเห็นข้ำ อยำกพูดคุยกับข้ำก็ไม่มีวำสนำเช่นนี้"

ฝูหยวนหยวนชะงักอึ้ง อดหัวเรำะคิกๆ ออกมำไม่ได้

พอนำงหัวเรำะออกมำ พลันคล้ำยบุปผำในฤดูใบไม้ผลิค่อยๆ  

แย้มบำน บริสุทธิ์สดใส ไม่มีควำมขวยอำยแบบหญิงสำว เปิดเผยตรงไป

ตรงมำยิ่ง

เหอกวนพลันรู้สึกคล้ำยรู้จักใบหน้ำแย้มย้ิมตรงหน้ำดวงนี้ จึงอดท่ี

จะหรี่ดวงตำดอกท้อลงไม่ได้

"เรำใช่เคยพบกันมำก่อนหรือไม่"

ฝูหยวนหยวนเก็บรอยยิ้ม ใบหน้ำเผยแววประหลำดใจ "ไม่นะ  

ข้ำเพิ่งเคยพบท่ำนเป็นครั้งแรก"
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เหอกวนรู้สึกสงสัย อยู่ดีๆ เขำกลับรู ้สึกว่ำเคยรู้จักนำงมำก่อน 

อย่ำงไม่มีสำเหตุ นำงบอกไม่เคย เขำกลับไม่เชื่อ ย่ิงมองหัวค้ิว นัยน์ตำ 

และรอยย้ิมของนำงก็ย่ิงรูส้กึคุ้นตำ แต่เขำคดิเท่ำไรก็คดิไม่ออกว่ำเคยพบ

นำงที่ไหน

เพ่ือจะยืนยันกำรคำดคะเนของตน เขำจึงตัดสินใจจะหำหลักฐำน

ด้วยตนเอง ไม่พูดพร�่ำท�ำเพลง หมอกด�ำพวยพุ่งออกจำกฝ่ำมือเป็น 

เส้นยำวตรงไปยังท้ำยทอยของนำง พยำยำมค้นหำควำมทรงจ�ำของนำง 

แต่กลับพบพลังอีกขุมหนึ่งดีดสะท้อนพลังของเขำออกไป

พลังยุทธ์เซียน!

เหอกวนสีหน้ำแปรเปลี่ยนทันที ถำมน�้ำเสียงเฉียบขำด "เจ้ำเป็น 

ผู้บ�ำเพ็ญเซียน?"

ฝูหยวนหยวนมีท่ำทีงงงัน "เอ๋? ท่ำนรู้ได้อย่ำงไร"

"เจ้ำมีอำคมเซียนคุ้มครองกำย มำรปีศำจไม่อำจล่วงล�้ำ หำใช ่

คนธรรมดำท่ัวไป!" พลังเหี้ยมโหดดุดันแผ่กระจำยออกมำจำกท่ัวร่ำง 

ของเขำ

ครำน้ีฝูหยวนหยวนจึงได้ตระหนักรู้ นำงยกมือข้ึนเกำศีรษะอย่ำง 

ขัดเขิน "โธ่เอ๋ย ถูกท่ำนล่วงรู้แล้วหรือนี่ เดิมทีข้ำยังคิดว่ำจะปิดบังท่ำน 

เอำไว้"

เซียนกับปีศำจเส้นทำงต่ำงกัน เขำเป็นปีศำจ ทั้งถูกอำคมเซียน

พันธนำกำรไว้ ถูกกักขังอยู่ในปิ่นปักผมหนึ่งร้อยปี ควำมอำฆำตแค้น 

ทะลักล้นมำนำนแล้ว เพียงเพรำะท�ำอะไรไม่ได้จึงจ�ำต้องอดทนอดกลั้น 

พอได้ยินว่ำนำงเป็นผู้บ�ำเพ็ญเซียน ควำมอำฆำตแค้นดุจเปลวเพลิง 
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พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ำก็ไหลทะลักออกมำ

"ข้ำไม่มีเวลำจะมำพิรี้พิไรกับเจ้ำ บอกมำ! เจ้ำมีจุดประสงค์อะไร!"

หน้ำตำของเขำที่เดิมหล่อเหลำงดงำมดุจเทพเซียน ยำมนี้ทั่วร่ำง

กลับมีกลิ่นอำยชั่วร้ำยคุกคำมคน ปรำกฏตัวตนที่แท้จริงของปีศำจร้ำย

ออกมำทัง้หมด แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้ำท่ีอยู่รอบข้ำงก็ได้รับผลกระทบไปด้วย 

ดอกกล้วยไม้ช่อหน่ึงท่ีปักอยู่ในแจกันบนโต๊ะเตีย้ของนำงเห่ียวเฉำลงทนัที

เพรำะถูกกลิ่นอำยชั่วร้ำยคุกคำม

ถึงแม้เวลำน้ีเขำจะเปลี่ยนเป็นดุร้ำยน่ำกลัว ฝูหยวนหยวนกลับ 

ไม่กลัวเขำ หำกแต่สองมือเท้ำสะเอว ย่นหัวคิ้วมุ่ยปำกประท้วง

"เหตุใดต้องดุร้ำย มีอะไรก็พูดกันดีๆ ท�ำไมต้องบันดำลโทสะ  

ข้ำศึกษำพลังยุทธ์เซียนมำเล็กน้อยก็จริง แต่ก็ไม่ได้ท�ำเรื่องอะไรเลวร้ำย

ต่อท่ำน เหตุใดต้องดูถูกผู้อื่นด้วยเล่ำ!"

แววตำเหอกวนยังคงคมกริบดุจใบมีด กล่ินอำยชั่วร้ำยรอบกำย 

ดจุน�ำ้ค้ำงแขง็ช่วงเดือนสบิสอง ฝหูยวนหยวนแอบต่ืนตระหนก คิดในใจว่ำดี 

ทีม่พีลงัยทุธ์เซยีนของอำจำรย์คุ้มครองกำย หำไม่ตนเองคงถูกพลงัชัว่ร้ำย

ท�ำให้บำดเจ็บไปแล้ว มองท่ำทีเฉยเมยไม่แยแสผู้ใดของเขำแล้วก็รู้ว่ำ 

ไม่สำมำรถพูดคุยให้เข้ำใจกันได้ด้วยค�ำพูดเพียงไม่ก่ีค�ำ ดเูหมอืนเขำท่ีถูก

อำคมเซยีนกักขงัไว้จะมคีวำมคบัแค้นใจอย่ำงลกึล�ำ้ แม้จะผ่ำนมำนับร้อยปี  

เพลิงโทสะยังคงไม่ได้ลดน้อยลงเลย

ฝหูยวนหยวนคดิในใจ ถ้ำตนไม่ให้ค�ำอธิบำยท่ีสมเหตสุมผลแก่เขำ

สักข้อ เขำคงไม่เชื่อนำงแน่

"บอกก็บอก ข้ำศกึษำพลงัยุทธ์เซยีนมำก็จริง เร่ืองของท่ำนข้ำทรำบ
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มำจำกศิษย์พ่ีทั้งหลำย ดังน้ันข้ำจึงสืบข่ำวจำกหลำยทำง ตำมหำไปท่ัว

ยุทธภพ ล�ำบำกไม่น้อยถึงได้หำตัวท่ำนพบ ส่วนทีว่่ำข้ำมจีดุประสงค์อะไร 

ควำมจริงก็ไม่มีอะไร ข้ำก็แค่อยำกรู้อยำกเห็น อยำกจะดูว่ำท่ีแท้แล้ว 

ท่ำนมีรูปร่ำงหน้ำตำเช่นไร"

เหอกวนเอ่ยเสียงเคร่งขรึม "ตอนนี้เจ้ำก็เห็นแล้ว"

"ท่ำนอย่ำท�ำเช่นนี้ ข้ำไม่มีเจตนำร้ำยต่อท่ำน ข้ำรู้สึกว่ำท่ำนไม่ใช่

คนชั่วร้ำย"

เขำข่มขู่ด้วยท่ำทำงดุดัน "รอข้ำกินเจ้ำแล้ว เจ้ำก็จะรู้ว่ำข้ำชั่วร้ำย

หรือไม่"

นำงลบูแก้มทัง้สองข้ำงอย่ำงขวยอำย มุย่ปำกแล้วว่ำ "ผูอ้ืน่เป็นสตรี

ทียั่งไม่ออกเรอืน เรำเพ่ิงพบกันเป็นครัง้แรก เอ่ยค�ำพูดเช่นน้ีท่ำนอำยหรอื

ไม่อำยเล่ำ" ตอนเอ่ยค�ำพูดนี้ นำงยังใช้ปลำยเท้ำวำดวงกลมท่ีพ้ืนด้วย

ควำมขวยเขิน

เขำบอกจะกินนำง หมำยถึงจับกินทั้งเป็นเลือดท่วมตัว แต่นำง 

กลบัเข้ำใจเป็นควำมหมำยคลมุเครอือกีนยัหน่ึง นำงไม่เข้ำใจจริงๆ หรือว่ำ 

แสร้งท�ำเป็นไม่สะทกสะท้ำน

เขำย้ิมหยัน ฉับพลันน้ันเส้นผมยำวแผ่กระจำย ยืดยำวออกมำ 

ดุจเถำวัลย์ พันรัดร่ำงของนำงเอำไว้ แล้วม้วนร่ำงนำงเข้ำมำในอ้อมแขน

ของเขำ น้ิวมอืทัง้ห้ำของมอืข้ำงหนึง่งอเป็นกรงเลบ็ เลบ็มอืพลนัเหยียดยำว 

ออกมำดังคมมีด ไล้ผ่ำนใบหน้ำนำงอย่ำงขู่ขวัญ

"เน้ือละเอียดนุ่มนิ่มเช่นนี้ กินข้ึนมำคงจะหอมนุ่มอร่อย" น�้ำเสียง 

ที่ฟังดูอ่อนโยนน่ำฟัง แต่กลับเต็มไปด้วยกำรขู่ขวัญอย่ำงเหี้ยมโหด
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ฝูหยวนหยวนถูกเขำลูบไล้จนหน้ำแดงแล้ว "น่ี ขืนท่ำนยังท�ำอะไร

ไม่ส�ำรวมเช่นนี้ ข้ำก็จะจับปีศำจแล้วนะ"

"อ้อ คิดจะจับปีศำจ ได้ เจ้ำลองดู ถ้ำจับกุมข้ำได้ ข้ำก็จะไปกับเจ้ำ"

นำงหนท่ีูไม่รูจ้กัประมำณตน! คิดจะจบักุมเขำ ยังต้องดวู่ำป่ินปักผม 

ที่กักขังเขำจะยอมปล่อยคนหรือไม่

ปิ่นปักผมอันน้ีแม้จะเป็นกรงขังของเขำ แต่ขณะเดียวกันก็เป็น

ตำข่ำยคุ้มครองเขำด้วย ไม่ว่ำจะเป็นนักพรตหรือผู้บ�ำเพ็ญเซียนคิดจะ

จับกุมตัวเขำก็ต้องถอนค�ำสำปท่ีผู้บ�ำเพ็ญเซียนคนก่อนท�ำไว้กับเขำก่อน 

จึงจะใช้อำคมเซียนครั้งที่สองกับเขำได้

ถ้ำสำมำรถจับตัวเขำไปได้ง่ำยๆ เขำจะรอมำถึงวันนี้ได้อย่ำงไร  

คงหำผู้บ�ำเพ็ญเซียนคนอื่นมำท�ำให้ตนยอมศิโรรำบไปนำนแล้ว จะได้ 

ถือโอกำสนีส้ลดัหลดุจำกกำรบงัคบัควบคมุของป่ิน เขำไม่เชือ่ว่ำอำคมเซยีน 

ของเด็กสำวผู้นี้จะเอำชนะอำคมที่อยู่บนร่ำงเขำได้

เพรำะค�ำพูดของเขำ ดวงตำคู ่งำมของฝูหยวนหยวนพลัน 

เปล่งประกำย "จริงหรือ ถ้ำข้ำสำมำรถจับกุมท่ำนได้ ท่ำนก็จะไปกับข้ำ  

ค�ำพูดนี้เป็นจริงหรือ"

เดิมทีเขำเพียงพูดไปเรื่อยเปื่อย เพรำะเขำไม่เช่ือว่ำนำงจะท�ำลำย

ค�ำสำปได้ เห็นนำงท�ำท่ำจริงจังเช่นนี้ กระท่ังใบหน้ำเต็มไปด้วยควำม

กระตือรือร้นอยำกจะลองดู เขำจึงเล่นกับนำง ยิ้มชั่วร้ำยแล้วว่ำ "แน่นอน 

ถ้ำเจ้ำจับกุมข้ำได้ ข้ำก็จะไปกับเจ้ำ" ในน�้ำเสียงเปี่ยมเสน่ห์ดึงดูดใจ 

เต็มไปด้วยเลศนัย

นำงกะพริบตำ "ไม่ได้โกหกข้ำ"
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เขำยิ้มมีเสน่ห์เย้ำยวนใจ "พูดค�ำไหนค�ำนั้น"

นำงพยักหน้ำ "ตกลง ข้ำจะจับกุมท่ำนเดี๋ยวนี้"

เขำไหนเลยจะคำดคิดได้ถึง นำงไม่เพียงไม่ลั่นกลองถอยทัพ และ

ไม่ได้ท่องมนตร์หรือใช้พลังยุทธ์เซียนอะไร จู่ๆ ก็กลับคว้ำแขนเขำข้ึนมำ 

ร่นแขนเสื้อขึ้น แล้วอ้ำปำกกัดลงไปรำวกับเป็นสุนัขน้อยตัวหนึ่ง

รอยยิม้ของเหอกวนชะงกัค้ำง ดวงตำเบกิกว้ำง คำดไม่ถึงแม้แต่น้อย 

ว่ำจู่ๆ  นำงจะกัดเขำ ท่ีเขำพบไม่ใช่ผูบ้�ำเพ็ญเซยีนส�ำแดงอำนุภำพใหญ่โต 

ต่อสู้ประมือกันสักตั้ง แต่ที่พบคือสุนัขน้อยที่กัดคนตัวหนึ่ง และสุนัขน้อย

ตัวนี้กัดแขนของเขำจนเป็นรอยครำบเลือดแถวหนึ่ง

ฝหูยวนหยวนแลบลิน้เลก็ของนำงออกมำเลียโลหติท่ีติดอยู่ เงยหน้ำข้ึน 

พูดกับเขำด้วยสีหน้ำยิ้มกริ่ม "นับแต่นี้ไป ท่ำนเป็นของข้ำแล้ว"

นำงย้ิมอย่ำงใสซือ่ไร้เดยีงสำ ดวงตำแวววำวดจุคนัฉ่อง ใสกระจ่ำง

ไม่แปดเปื้อนละอองฝุ่น ประหนึ่งเด็กน้อยท่ียังไม่เคยสัมผัสเร่ืองทำงโลก

มำเล่นลูกไม้อย่ำงหน้ำด้ำนๆ กับเขำ ประกำศว่ำเขำเป็นของนำง กล่ำว

ส�ำหรับปีศำจที่มีชีวิตอยู่มำนับร้อยปีเช่นเขำ เด็กสำวอำยุสิบหกก็คือเด็ก

คนหน่ึงจริงๆ และเด็กคนน้ีขณะตกอยู่ในกรงเล็บปีศำจ กลับไม่มีควำม

หวำดกลัว หลังจำกหันมำกัดเขำไปค�ำหนึ่งแล้ว ยังคงมีท่ำทำงกระหย่ิม

ยิ้มย่อง เรียกได้ว่ำไม่รู้จักฟ้ำสูงแผ่นดินต�่ำเสียเลย

ถูกนำงก่อกวนเช่นน้ี กลิ่นอำยชั่วร้ำยทั่วร่ำงของเขำพลันสลำยไป

ไม่น้อย กระท่ังรู้สึกไม่รู้จะหัวเรำะหรือร้องไห้ดี จู่ๆ ก็ไม่นึกอยำกจะต่อสู้

ประมืออะไรกับนำงอีกแล้ว เขำหิ้วคอเสื้อนำงขึ้นมำแล้วโยนนำงไปที ่

ด้ำนข้ำง คล้ำยโยนสัตว์ตัวเล็กไปที่ข้ำงทำงอย่ำงดูถูกดูแคลนเช่นนั้น
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คู่ต่อสู้เช่นน้ีเขำไม่สนใจจะต่อกรด้วย ควำมจริงแล้วเขำก็แค่โมโห

ขึน้มำชัว่วูบจงึจงใจขู่ขวัญให้นำงตกใจเท่ำน้ัน เขำอยู่ในระหว่ำงกำรชดใช้

ควำมผิด ถ้ำเข่นฆ่ำอีกก็จะไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิด

"เจ้ำเห็นก็เห็นแล้ว ก่อเรื่องวุ่นวำยก็ก่อแล้ว อย่ำมำรบกวนข้ำอีก 

เซียนกับปีศำจอยู่คนละเส้นทำง ควำมคิดต่ำงกัน ไม่อำจร่วมทำงกัน  

ข้ำยังมีเรื่องส�ำคัญต้องท�ำ ไม่อำจอยู่เล่นกับเจ้ำ เจ้ำไปเถิด" พูดจบเขำ 

ก็ไม่สนใจนำงอีก ก�ำลังจะกลำยร่ำงเป็นหมอกสีด�ำแต่กลับถูกนำง 

ดึงรั้งไว้

"ท่ำนไม่อำจไป ท่ำนรบัปำกแล้วว่ำจะไปกับข้ำ ไม่อำจพูดแล้วไม่ท�ำ 

อีกทั้งเรำก็ผูกพันธะโลหิตกันแล้ว"

เขำสั่งเสียงเยียบเย็น "ปล่อยข้ำ"

นำงยืนกรำน "ไม่ปล่อย"

เขำแค่นเสียงเย็นชำ มือสะบัดออก คิดจะผลักนำงให้ถอยไป  

กลับพบว่ำเพรำะนำงมีพลังยุทธ์เซียนคุ้มครองกำย วิชำอำคมของเขำ 

ไม่อำจสัน่คลอนนำงได้ เขำอดรนทนไม่ไหว ตดัสินใจจะเหำะหน ีกลบัต้อง

ตกใจเมื่อพบว่ำตนถึงกับจำกไปไม่ได้ ถูกนำงจับตัวไว้ เขำก็ไม่อำจ 

กลำยร่ำงเป็นหมอกสีด�ำได้

เขำหนักลบัมำจ้องมองนำงด้วยควำมต่ืนตระหนก ถำมเสยีงเฉียบขำด  

"เจ้ำท�ำอะไรกับข้ำ"

นำงท�ำปำกย่ืนทักท้วง "ข้ำเพ่ิงพูด ท่ำนเป็นของข้ำแล้ว เวลำน้ี 

ไม่ใช่ท่ำนอยำกกลับเข้ำปิ่นก็สำมำรถกลับไปได้ ยังต้องดูว่ำข้ำเห็นชอบ

หรือไม่"
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เขำไม่เชื่อ ลองอีกครั้ง แต่ไม่ว่ำท�ำอย่ำงไรก็ไม่อำจกลับเข้ำไป 

ในปิ่นได้

"ไม่ต้องลองแล้ว เมื่อครู่ตอนข้ำกัดท่ำน ได้เลียโลหิตของท่ำนแล้ว 

นั่นเป็นกำรท�ำลำยค�ำสำปที่ท�ำให้ท่ำนถูกขังอยู่ในปิ่น ท่ำนไม่ต้องกลับ

เข้ำไปในปิ่นแล้ว เพรำะท่ำนได้เป็นของข้ำแล้ว ต่อไปต้องติดตำมข้ำ

เท่ำน้ัน" รอยยิ้มของนำงมีควำมเจ้ำเล่ห์เพ่ิมเข้ำมำหลำยส่วน สุกใส

แวววำวและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ดูสดใสมีชีวิตชีวำ ย่ิงกว่ำดวงตำ 

ดอกท้อของเขำเสียอีก

เหอกวนจ้องมองนำงอย่ำงนึกไม่ถึง ร้อยปีมำนี้ ปิ่นปักผมชักน�ำ 

หญิงสำวในโลกมนุษย์มำจ�ำนวนนับไม่ถ้วน หยดโลหิตผูกพันธะโลหิต 

กับเขำ เขำเพียงชี้น�ำหญิงสำวเหล่ำน้ันไปพบผู้มีวำสนำผูกพันกันอยู่  

เชื่อมด้ำยแดงกัน พันธะโลหิตก็จะสิ้นสุดลง แต่เขำไม่คิดไม่ฝันว่ำจะได้

มำพบกับฝูหยวนหยวน ผู้บ�ำเพ็ญเซียนที่แปลกประหลำดผู้นี้ ถึงกับ 

พลิกกลับมำเป็นผู้เลียโลหิตของเขำและใช้ค�ำสำปใหม่กับเขำ

นำงไม่ใช่คนท่ีปิ่นปักผมชักน�ำมำ หำกแต่เป็นฝ่ำยตำมหำเขำเอง 

และเขำก็รู้สึกได้ว่ำตนไม่ถูกปิ่นปักผมควบคุมอีกแล้ว เปลี่ยนมำถูกนำง

ควบคุมแทน กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่ำงฉับพลันกะทันหันท�ำให้เขำ

คำดคิดไม่ถึง

ขณะท่ีเขำก�ำลงัตะลงึงันอยู่น้ัน รอยย้ิมในดวงตำของนำงก็ย่ิงล�ำ้ลกึ

"โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ในเมือ่เวลำนีเ้รำเป็นหน่ึงเดยีวกนั ดงันัน้หน้ำท่ี

ของท่ำนก็คือคุ้มครองข้ำ เพรำะถ้ำข้ำมีอันตรำย ท่ำนก็ต้องถูกลงโทษ  

ด้วยเหตุนีท่้ำนจงึต้องดูแลข้ำให้ดี ปฏิบัติต่อข้ำด้วยควำมเป็นมติร รูห้รอืไม่"
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นำงกะพรบิตำกลมโตสดใสแวววำวคู่นัน้ ยังคงย้ิมบรสิทุธ์ิไร้เดยีงสำ  

มองดูคล้ำยไม่แปดเปื้อนกลิ่นอำยทำงโลก แต่ก็ดูเฉลียวฉลำดเจ้ำเล่ห์ 

ยิ่งนัก

เหอกวนมองรอยย้ิมของนำง ในใจรู้สึกถึงลำงสังหรณ์ไม่ค่อยจะดี

อย่ำงลึกซึ้ง...ตนคงไม่ใช่ไปตอแยเด็กสำวที่รับมือด้วยยำกเข้ำกระมัง
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2 

    

"เหอกวน ตอนท่ำนถูกขงัอยู่ในป่ินท่ำนตืน่อยู่หรือว่ำหลบัไป ข้ำงใน

ปิ่นมีลักษณะอย่ำงไร มีแสงไฟหรือไม่"

เขำคร้ำนจะใส่ใจนำง

"เหอกวนท่ำนดู ผีเสื้อ เวลำเจอพวกเดียวกันในสมัยก่อน ท่ำนได้

ทักทำยพวกมันหรือไม่"

วัฏสงสำรหกภพภูมิ* เขำหลุดพ้นจำกภพภูมิสัตว์มำแล้ว ผีเสื้อ 

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขำอีก

"เหอกวน ข้ำหวิแล้ว ท่ำนว่ำวันน้ีเรำกินอะไรกันด ีตัง้แต่เป็นลกูศษิย์

ผู้บ�ำเพ็ญเซียน ข้ำก็ละเว้นเนื้อสัตว์ ท่ำนก็ละเว้นเนื้อสัตว์ด้วยดีหรือไม่"

ปีศำจดูดรับพลังจำกดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ ไม่จ�ำเป็นต้อง 

กินอำหำร นำงเป็นผู้บ�ำเพ็ญเซียนกระทั่งเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้

* วัฏสงสำรหกภพภูมิ ศำสนำพุทธสำยมหำยำนเชื่อว่ำกำรเวียนว่ำยตำยเกิดมีหกภพภูมิ เป็นภพภูมิท่ีดี 
สำมภพภูมิ ได้แก่ สวรรค์ มนุษย์ อสุรกำย ภพภูมิไม่ดี ได้แก่ นรก เปรต สัตว์
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"เหอกวน ท่ำนช่วยบอกกับพ่ีหมำป่ำเหล่ำน้ันจะได้หรือไม่ ขอให้ 

พวกเขำอย่ำตำมข้ำอกีเลย กินเน้ือของผูบ้�ำเพ็ญเซยีนไม่เพียงบำปมหันต์ 

ยังจะท้องเสียอีกด้วย"

เหอกวนป้ันหน้ำขรมึ สำมวันมำน้ีเด็กสำวทีบ่�ำเพ็ญเซยีนผู้นีส่้งเสียง

จุก๊จิก๊อยูข้่ำงหูเขำไม่หยุดรำวกับนกกระจอก พูดโน่นพูดนีห่นวกหูจะตำย

แล้ว

เขำถลึงตำใส่นำง แต่เด็กสำวกลับไม่กลัวเขำ เห็นเขำมีปฏิกิริยำ

โต้ตอบ นำงกลับตื่นเต้นดีใจยิ่งพูดมำกขึ้น เขำไม่แยแสสนใจ คิดจะใช้

ท่ำทีเฉยเมยมำท�ำให้นำงเบ่ือไปเอง ทว่ำหญิงผู้นี้กลับเป็นคนไม่ใส่ใจ 

เรื่องเล็กน้อย ถูกเมินเฉยก็ไม่รู้สึกอะไร

บนร่ำงของนำงมพีลงัยุทธ์เซยีนป้องกันอยู่ชัน้หนึง่ สำมำรถต่อต้ำน

กำรรุกล�้ำของเขำได้ เรื่องนี้ท�ำให้เขำไม่พอใจมำก หญิงสำวอำยุสิบหกปี

คนหน่ึง จ�ำนวนปีที่บ�ำเพ็ญเซียนก็ไม่สูง เขำไม่รู้สึกถึงพลังท่ีแข็งแกร่ง 

สูงส่งจำกร่ำงของนำง แต่เขำปีศำจที่มีอำยุนับร้อยปีผู้นี้กลับท�ำอะไรนำง

ไม่ได้เลย ไล่ก็ไล่ไม่ไป ท�ำให้คนอึดอัดกลัดกลุ้ม

ไม่ว่ำเซยีนหรอืปีศำจต่ำงสำมำรถรบัรูไ้ด้ว่ำฝ่ำยตรงข้ำมมวิีชำอำคม

สูงส่งหรืออ่อนด้อย ย่ิงมีวิชำอำคมสูง พลังที่อยู่รอบตัวก็ย่ิงแข็งแกร่ง  

ท�ำให้คนต้องหลบหลีกด้วยควำมหวำดกลัว อย่ำงเช่นสตรีท่ีกักตัวเขำ 

ไว้ในปิ่นปักผมในตอนนั้น วิชำอำคมของนำงแข็งแกร่งเกรียงไกรย่ิง  

ท�ำให้เขำปีศำจร้อยปีผูนี้ห้ลบหนีไม่ทนั สดุท้ำยก็ถูกฝ่ำยตรงข้ำมจบัตวัไป

กักขังไว้ในปิ่นปักผม

เด็กสำวท่ีอยู่ตรงหน้ำผู้นี้พลังรอบตัวเปรำะบำงย่ิง เห็นชัดว่ำเป็น 
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ผู้บ�ำเพ็ญเซียนท่ีมีฌำนตบะต�่ำมำก เขำกลับท�ำอะไรนำงไม่ได้ หรือว่ำ 

นำงสำมำรถซุกซ่อนพลังของตนได้ ไม่ เป็นไปไม่ได้!

เหอกวนตัดสันนิษฐำนข้อนี้ทิ้งไป บ�ำเพ็ญเพียรหำใช่เรื่องง่ำยดำย

เช่นน้ัน ตอนนั้นเขำเองก็ต้องบ�ำเพ็ญเพียรถึงหน่ึงร้อยปี ล�ำบำกไม่น้อย

กว่ำจะกลำยร่ำงเป็นมนุษย์ได้

เดมิเขำเป็นผเีสือ้ในป่ำทีม่อีำยุขยัสัน้ตวัหนึง่ ด้วยบญุวำสนำบงัเอญิ

ไปเจอเซยีนจิง้จอกทีไ่ด้รบับำดเจบ็เข้ำ ตอนเซยีนจิง้จอกสิน้ลม เขำดดูรบั

พลังวิเศษที่ออกมำจำกร่ำงเซียนจิ้งจอกโดยไม่ได้เจตนำ พลังวิเศษได ้

ยืดอำยุให้กับเขำ ท�ำให้เขำมีชีวิตยืนยำว สำมำรถบ�ำเพ็ญเพียรต่อเน่ือง

นับร้อยปี และกลำยร่ำงเป็นมนุษย์

แม้แต่สตรทีีกั่กขงัเขำไว้ในป่ินผูน้ัน้ก็ยังมฌีำนตบะจำกกำรบ�ำเพ็ญ

เพียรมำห้ำร้อยปี ฝหูยวนหยวนเดก็สำวผูน้ีเ้พ่ิงอำยุได้สบิหกปี เป็นไปไม่ได้ 

เลยท่ีจะมีพลังอำคมหนึ่งร้อยปี หรือว่ำนำงก็ดูดรับพลังวิเศษจำกผู้บรรลุ

เซียนมำเช่นกัน

เหอกวนเต็มไปด้วยควำมระแวงสงสัยและเตรียมพร้อมป้องกันตัว

จำกนำง อย่ำว่ำแต่เดิมเขำก็มคีวำมอำฆำตแค้นต่อผูบ้�ำเพ็ญเซยีนอยู่แล้ว 

ย่อมไม่มีสีหน้ำดีให้นำงดู แต่ก็ไม่รู ้ว่ำเด็กสำวไม่มีหัวจิตหัวใจเกินไป  

หรือใจกว้ำงเกินไป จึงไม่ใส่ใจในควำมเย็นชำของเขำแม้แต่น้อย

"อำ ฝนตกแล้ว ให้ข้ำหลบหน่อยเร็ว" ฝูหยวนหยวนไม่สนใจว่ำ 

เหอกวนยินยอมหรือไม่ พำตัวเองเข้ำมำซุกอยู่ในอ้อมอก และใช้สองมือ

โอบกอดเขำไว้ แล้วก็ไม่ผิดจำกที่คำด นำงเห็นว่ำรอบตัวเขำไม่เปียกน�้ำ 

คล้ำยมีวงอำคมกั้นน�้ำฝน จึงเป็นกำรช่วยบังน�้ำฝนให้นำง
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"มร่ีมให้เรยีกใช้ได้ตลอดเวลำ ดย่ิีงนกั" นำงระบำยลมหำยใจออกมำ 

ด้วยควำมสบำย

เหอกวนสีหน้ำด�ำคล�้ำ ถูกนำงเห็นเป็นร่มบังฝนก็ไม่พอใจมำก 

ประชดเสียงเย็น "อย่ำงไร หรือกระทั่งอำคมก้ันน�้ำท่ีง่ำยท่ีสุดเจ้ำก็ยัง 

ท�ำไม่เป็น"

"ให้ข้ำอำศัยหลบหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นไร อย่ำใจแคบเช่นนี้สิ"  

นำงเอ่ยด้วยสหีน้ำยิม้แย้ม ไม่ใส่ใจต่อค�ำเยำะเย้ยถำกถำงของเขำ กระท่ัง

ยังเห็นเป็นเรื่องสนุก

เป็นเช่นท่ีนำงพูด เขำไม่มีทำงสลัดจำกนำงหลุดได้จริง เพรำะ 

เมือ่วำนเขำได้ลองดูแล้ว ไม่ว่ำเขำจะเหำะไปไกลเพียงใด ขอเพียงนำงร้อง

เรยีก ร่ำงของเขำกจ็ะถูกพลงัแขง็แกร่งขมุหน่ึงบบีบงัคบัให้กลบัไปอยู่ข้ำง

กำยนำง และตอนนัน้เด็กสำวผูน้ี้ยังหวัเรำะตบมอืด้วยควำมดใีจ 'ดย่ิีงนัก 

อำคมเรียกปีศำจของข้ำเปรียบกับกำรเรียกสัตว์ปีศำจที่รูปร่ำงหน้ำตำ

ธรรมดำเหล่ำนั้นแล้วดีกว่ำมำก!'

ตอนน้ันเขำฟังแล้วใบหน้ำเปลีย่นเป็นสเีขียวคล�ำ้ เขำคณุชำยผเีสือ้

ผู้สง่ำผ่ำเผยถึงกับกลำยเป็นสัตว์เรียกหำที่พอนำงเรียกก็ต้องมำ

ได้! ในเมื่อเขำไม่อำจสลัดหลุดจำกนำง เช่นนั้นก็อย่ำหำว่ำเขำ 

ไม่เกรงใจ พอตกกลำงคืนจึงฉวยโอกำสช่วงที่นำงหลับสนิทเข้ำไปใน 

ควำมฝันของนำง คิดจะใช้อำคมเข้ำฝันมำควบคุม แต่พอเขำเข้ำไปใน 

ดินแดนควำมฝันของนำงก็ต้องตะลึงงันไปท้ังร่ำง เพียงเพรำะนำงท่ีอยู ่

ในควำมฝันก�ำลังอำบน�้ำขัดสีฉวีวรรณอยู่

นำงแช่อยู่ในสระน�้ำโดยไม่มีผ้ำพันกำยสักชิ้น มีเพียงแขนสองข้ำง
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ทีป่รำกฏอยู่ข้ำงนอก ตัง้แต่ช่วงอกลงไปอยู่ในน�ำ้ เส้นผมสดี�ำดจุแพรไหม

ลอยอยู่บนผิวน�้ำ เงำร่ำงดูผลุบโผล่วับแวม

เขำพบเห็นสตรีมำนับไม่ถ้วน ไม่ว่ำรูปโฉมงดงำมเพียงใดก็ยั่วยวน

เขำไม่ได้ แต่กลับถูกภำพที่ปรำกฏอยู่ตรงหน้ำท�ำให้ตะลึงงัน นำงดู 

แตกตำ่งจำกคนที่ชอบรบเรำ้เซ้ำซี้หน้ำด้ำนหน้ำทนในตอนกลำงวัน นำง 

ในเวลำนี้ดูสุภำพเรียบร้อยสูงส่งบริสุทธ์ิ งดงำมยำกจะหำใครเทียม 

ประหน่ึงดอกบวักลำงน�ำ้ท่ีเกิดแต่ตมแต่ไม่แปดเป้ือนสิง่สกปรก นอกจำก

กลิน่อำยเซยีนลอยล่องแล้ว ยังมอีำกัปกิริยำทีบ่ริสุทธ์ิเป่ียมเสน่ห์เย้ำยวนใจ 

อีกสำมส่วน

ภำพนีไ้ม่ได้ย่ัวยวนอำรมณ์แต่อย่ำงใด แต่กลบัท�ำให้คนจติใจใฝ่ฝันหำ  

ท�ำให้เขำอดมองอย่ำงหลงใหลไม่ได้ กระท่ังมเีสยีงกรดีร้องด้วยควำมตกใจ 

ของอสิตรดัีงขึน้ จำกนัน้พลงัรนุแรงขมุหนึง่ก็ดดีสะท้อนร่ำงทัง้ร่ำงของเขำ

ออกมำจำกดนิแดนแห่งควำมฝัน เขำปลวิกระเด็นไปไกลหลำยจัง้* ยังกล้ิงไป 

อกีหลำยตลบจงึได้หยุดลง ไม่เพียงเจบ็ปวดไปท้ังร่ำง จติวิญญำณยังแทบ

แตกสลำยแล้ว

ที่น่ำโมโหย่ิงกว่ำน้ันก็คือเช้ำวันรุ่งข้ึนเด็กสำวผู้น้ีเห็นเขำขอบตำด�ำ

เป็นวง ยังถำมเขำด้วยควำมแปลกใจ ปีศำจก็นอนไม่พอด้วยหรือ

เขำไม่ใช่นอนไม่พอ หำกแต่ต้องใช้เวลำทั้งคืนจึงหำสำมวิญญำณ

เจด็จติ** ทีถู่กตจีนแตกกระจำยกลบัคนืมำได้ครบ หลังจำกน้ันเขำก็ไม่กล้ำ 

* จั้ง เป็นหน่วยมำตรำวัดของจีน เทียบได้ระยะประมำณ 3.33 เมตร
** ตำมคติของลัทธิเต๋ำมีควำมเชื่อว่ำในตัวมนุษย์ประกอบด้วยสำมวิญญำณกับเจ็ดจิต โดยวิญญำณทั้งสำม 
ได้แก่ วิญญำณฟ้ำ วิญญำณดิน วิญญำณมนุษย์ เมื่อตำยลงวิญญำณทั้งสำมจะแยกกลับสู่สวรรค์ ด�ำสู่นรก
และวนเวียนในสุสำน จะมำรวมกันใหม่เมื่อกลับมำเกิด ส่วนจิตทั้งเจ็ดหมำยถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกเจ็ดจ�ำพวก 
คือ ยินดี โกรธ เศร้ำ กลัว รัก เกลียด ใคร่ เมื่อร่ำงดับสูญจิตทั้งเจ็ดจึงมลำยหำยไป หรืออำจติดตำมวิญญำณ
ไปด้วย
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เข้ำไปในควำมฝันของนำงตำมอ�ำเภอใจอีก

เหอกวนก้มหน้ำมองนำง อดจมอยู่ในควำมครุ่นคิดไม่ได้ เด็กสำว 

ผู ้น้ีลืมเรื่องในควำมฝันไปหมดสิ้น เอำตัวเข้ำมำแนบชิดเขำหลบฝน  

คิดจะสลัดก็สลัดไม่หลุด เปรียบกับนำงในควำมฝันที่มีท่วงทีกิริยำ 

ดุจเทพธิดำแล้ว แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง

เหอกวนรู้สึกกลัดกลุ้มยิ่ง แอบด่ำตัวเองที่เมื่อคืนถูกผีร้ำยบดบังใจ 

ถึงกับถูกเดก็สำวตวัน้อยทีก่�ำลงัอำบน�ำ้คนหนึง่ท�ำให้หตูำมวั ใบหน้ำสง่ำ

งำมพลันบึ้งตึง ทั่วทั้งร่ำงหม่นขรึม

ยำมน้ีพวกเขำก�ำลังเดินอยู่บนถนนในเมือง ชำวบ้ำนท่ีอยู่บน 

ท้องถนนเดิมก็มองไม่เห็นเหอกวนอยู่แล้ว และภำยใต้อำคมซ่อนร่ำง 

ของเหอกวน ชำวบ้ำนก็ย่อมมองไม่เห็นฝูหยวนหยวนท่ีคล้องแขนเขำ 

อยู่ไปด้วย ด้วยเหตุน้ีนำงจึงหัวเรำะสนุกสนำนได้ตำมอ�ำเภอใจ ไม่ต้อง

สนใจสำยตำผู้อื่น

เหอกวนก้มมองนำง เห็นนำงก�ำลังครวญเพลง ในดวงตำมุมปำก 

ล้วนมีรอยย้ิมจำงๆ อำรมณ์ดีอยู่ตลอดเวลำ ไม่ว่ำเขำที่อยู่ข้ำงกำย 

จะท�ำหน้ำเย็นชำ ท�ำปำกคว�ำ่หรอืถลงึตำใส่ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออำรมณ์

ทีด่ขีองนำง และป่ินปักผมรปูผเีสือ้ทีเ่สยีบอยู่บนมวยผมก็คือเคร่ืองประดบั

เพียงชิ้นเดียวในตัวนำง

นำงรับรู้ได้ถึงสำยตำของเขำจึงเงยหน้ำข้ึนส่งย้ิมสดใสมำให้ เขำ

เบอืนหน้ำหนด้ีวยสหีน้ำไร้อำรมณ์ควำมรูส้กึ ผ่ำนไปครูห่น่ึงก็เบนสำยตำ

ไปที่มือสองข้ำงท่ีจับแขนของตนอยู่ บนข้อมือข้ำงขวำมีด้ำยแดงอยู่ 

เส้นหนึ่ง นั่นเป็นด้ำยบุพเพสันนิวำสของนำง ปลำยเส้นด้ำยอีกด้ำนหนึ่ง
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ยังใหม่เอี่ยม ยังไม่เคยเชื่อมโยงกับบุรุษมำก่อน หมำยควำมว่ำนำงยัง 

ไม่ได้ผูกบุพเพกับบุรุษคนใด

ในเมื่อมองเห็นด้ำยแดงบนข้อมือนำงได้ ก็แสดงว่ำภำระหน้ำที่ 

ในกำรเชื่อมโยงด้ำยแดงของเขำยังอยู่ นั่นก็หมำยควำมว่ำถ้ำเขำช่วยหำ

บุรุษให้นำงสักคน เชื่อมด้ำยแดงเข้ำด้วยกัน พันธะโลหิตที่เขำกับนำง 

มีต่อกันก็จะสิ้นสุดลง

คิดมำถึงตรงนี้ ริมฝีปำกเรียวงำมของเขำก็หยักยกเป็นรูปโค้งที่

งดงำม เขำยิ้มอย่ำงชั่วร้ำย ในใจมีแผนกำรแล้ว

ปุถุชนคนธรรมดำล้วนหนีควำมรักไม่พ้น เด็กสำวผู้นี้ต่อให้เป็น 

ผู้บ�ำเพ็ญเซียนแต่กลับอ่อนด้อยย่ิง ในเมื่อวิชำอำคมไม่อำจไล่นำงไปได้ 

ไม่สู้ช่วยหำบุรุษให้นำงสักคน เชื่อมโยงด้ำยแดงส�ำเร็จ ถอนพันธะโลหิต

ลงได้ เขำก็ไม่เชื่อว่ำจะสลัดหลุดจำกนำงไม่ได้

ฉบัพลนัน้ันเองบนถนนก็เกิดควำมวุ่นวำยข้ึน ชำวบ้ำนทีอ่ยู่รอบด้ำน

พำกันเดินหลบ เหอกวนกับฝหูยวนหยวนก็ถูกเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้มำอย่ำง

กะทันหนัดงึดดูควำมสนใจ ขณะก�ำลงัฉงนสงสัยก็เห็นคนผู้หนึง่บนม้ำตัวหนึง่ 

วิ่งห้อตะบึงมำบนถนน ตรงมำยังทิศทำงที่พวกเขำยืนอยู่อย่ำงรวดเร็ว

เหอกวนโอบเอวฝหูยวนหยวนไว้ โอบกระชบัร่ำงนำงเข้ำมำในอ้อมกอด  

แล้วโผขึน้รำวกับนกตัวใหญ่กำงปีกโผบนิขึน้สูท้่องฟ้ำ ม้ำท่ีวิง่ห้อตะบงึตัวนัน้ 

จึงพุ่งผ่ำนไปทำงด้ำนล่ำงของพวกเขำ ควำมเร็วไม่ลดลง ตอนเหอกวน

โอบเอวฝูหยวนหยวน สองมือของนำงก็โอบคอเขำไว้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 

ทัง้สองลอยอยู่กลำงอำกำศ นำงช�ำเลอืงมองไปด้ำนล่ำงด้วยควำมอยำกรู้

เพียงเห็นคนที่ขี่ม้ำเป็นคนชุดด�ำที่ห่อหุ้มร่ำงทั้งร่ำงไว้อย่ำงมิดชิด  
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ที่ไล่ตำมมำข้ำงหลังติดๆ เป็นบุรุษกลุ่มหนึ่ง คนชุดด�ำสะบัดแส้ม้ำในมือ

ออกไปซัดแผงขำยของริมทำงจนเอียง เพ่ือจะให้ถังไม้บนแผงกล้ิงลงมำ 

กลำงถนน พยำยำมจะหยุดยั้งคนที่ไล่ตำมมำ

"บุรุษผู ้น้ีท�ำเรื่องอะไรหรือ ถึงท�ำให้มีคนไล่ตำมมำกลุ ่มใหญ่"  

ฝูหยวนหยวนถำมด้วยควำมฉงนสงสัย

"นำงเป็นอิสตรี" เหอกวนแค่นเสียงเย็นชำ

ฝหูยวนหยวนมองเขำด้วยควำมประหลำดใจ "นำงห่อหุม้ร่ำงทัง้ร่ำง

มิดชิดรำวกับขนมจ้ำง เช่นน้ีท่ำนก็ยังมองออกว่ำนำงเป็นสตรีหรือ"  

คนชุดด�ำผู้นั้นเห็นอยู่ว่ำแต่งตัวเป็นบุรุษ อีกทั้งยังปิดหน้ำอีกด้วย

"มีอะไรยำก ต่อให้นำงปลอมแปลงโฉม ข้ำก็มองออก" ในน�้ำเสียง

เยำะหยันบ่งบอกกำรติเตียนนำงอย่ำงชดัเจน ผูบ้�ำเพ็ญเซยีนผู้หนึง่กระทัง่

ควำมสำมำรถในกำรมองเพียงเท่ำนี้ก็ยังไม่มี

อา ดูถูกข้าหรือ ฝูหยวนหยวนกะพริบตำ ช้ีมือไปยังม้ำที่คนชุดด�ำ 

ขี่อยู่

"เช่นนัน้ท่ำนลองบอกมำซ ิทีส่ตรผีูน้ัน้ขีอ่ยู่เป็นม้ำตวัผูห้รอืม้ำตวัเมยี"

รอยย้ิมหยันท่ีมมุปำกเหอกวนพลนัชะงกัค้ำง นำงกลบัย้ิมอย่ำงชัว่ร้ำย

"เป็นม้ำตัวเมีย ต่อให้อยู่ไกลมำก ข้ำก็มองออก" นำงเลียนแบบเขำ

ใช้น�้ำเสียงเยำะหยัน ติเตียนเขำว่ำเป็นปีศำจกระทั่งควำมสำมำรถใน 

กำรมองเพียงเท่ำนี้ก็ยังไม่มี

มุมปำกเหอกวนกระตุกเล็กน้อย ยำมกะทันหันจึงท�ำให้พูดอะไร 

ไม่ออก

"อำ!"
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มีเสียงอุทำนด้วยควำมเจ็บปวดของอิสตรีดังมำจำกด้ำนล่ำง  

เหอกวนกับฝหูยวนหยวนต่ำงมองไปก็เห็นสตรีในชดุด�ำผู้น้ันถูกลูกศรเข้ำที่ 

หัวไหล่ ร่ำงร่วงหล่นลงมำจำกหลังม้ำ เพรำะเหตุกำรณ์ท่ีอุบัติขึ้นมำนี ้

ท�ำให้กำรหลบหนีของนำงต้องล้มเหลว ถูกกลุ่มบุรุษข้ำงหลังตำมมำทัน

และล้อมเอำไว้

ในเวลำนี้บุรุษที่เป็นผู้น�ำกลุ่มขยับเข้ำมำเอำดำบพำดไว้ท่ีหัวไหล่

ของนำง ท�ำให้นำงไม่อำจขยับตัวได้ ท่ำทำงของพวกเขำดูเหมือนก�ำลัง 

รอใครอยู่

ผ่ำนไปครูห่นึง่ก็มบีรุษุผูห้นึง่ควบม้ำมำ เขำลงจำกหลงัม้ำ ก้ำวยำวๆ 

เข้ำมำ คนอืน่ๆ ต่ำงเปิดทำงให้เขำ เมือ่บรุษุผูน้ั้นมำถึงเบือ้งหน้ำคนชดุด�ำ 

คนอื่นๆ ก็รีบโอบล้อมคนทั้งสองไว้ บดบังสำยตำจำกผู้คนในบริเวณนั้น 

ทั้งไล่ชำวบ้ำนที่เข้ำมำมุงดูด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็นออกไป

บรุษุผูน้ี้หน้ำตำสง่ำผ่ำเผย รปูร่ำงสงูใหญ่แขง็แรง ท่วงทน่ีำเกรงขำม 

แววตำคมกริบเยียบเย็นจับจ้องไปที่คนชุดด�ำ เขำยื่นมือไปดึงผ้ำปิดหน้ำ

สตรีผู้นั้นออก

ฝูหยวนหยวนอดชมเชยไม่ได้ "รูปโฉมงดงำมยิ่งนัก"

เหอกวนปรำยตำมองนำงแวบหนึ่ง "อย่ำงไร ต้องตำบุรุษผู้นั้นหรือ"

"ไม่ใช่ ข้ำหมำยถึงสตรีผู้นั้น นำงหน้ำตำงดงำมยิ่ง"

เหอกวนไร้ค�ำพูดไปอีกครั้ง

เยว่ียอิง้เทียนจ้องมองสตรทีีอ่ยู่ตรงหน้ำ รมิฝีปำกเรียวบำงเม้มแน่น 

มือก็ก�ำเข้ำหำกันแน่น เอ่ยเสียงต�่ำ "หยำเอ๋อร์ ที่แท้ก็เป็นเจ้ำหรอกหรือ"

หยำเอ๋อร์เดมิเป็นสำวใช้ในบ้ำนของเขำ ปกตริบัหน้ำทีด่แูลกำรกินอยู่  
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คิดไม่ถึงว่ำจะเป็นมือสังหำรที่แฝงตัวเป็นไส้ศึกอยู่ภำยใน

สตรีท่ีชื่อหยำเอ๋อร์ผู้น้ันถูกเปิดโปงฐำนะ มองเพลิงโทสะในดวงตำ

ของท่ำนเจ้ำบ้ำน จำกนั้นก็หลุบตำลง ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ

"ในเมื่อถูกจับได้แล้ว ข้ำก็ยอมรับชะตำกรรม จะเชือดเนื้อเถือหนัง

หรือฆ่ำทิ้งก็แล้วแต่ท่ำน"

เยวี่ยอิ้งเทียนย้ิมหยัน "คิดจะตำย ไม่ง่ำยเช่นน้ัน พูด ใครที่ส่งเจ้ำ 

มำลอบสังหำรข้ำ"

หยำเอ๋อร์นิ่งเงียบไม่พูด ประกำยตำเยว่ียอิ้งเทียนเปลี่ยนเป็น 

เฉียบขำด พลันก้ำวเข้ำไปจี้จุดหลำยจุดบนร่ำงนำง นำงร้องครำงด้วย

ควำมเจ็บปวด รู ้สึกได้ว่ำพลังภำยในถูกปิดก้ันไว้ จำกนั้นร่ำงกำยก็ 

อ่อนยวบทรุดลงกับพื้น

"เอำตัวนำงกลับไปไต่สวน"

"ขอรับ"

ลูกน้องสองคนก้ำวเข้ำมำ คนหน่ึงอยู่ซ้ำย คนหน่ึงอยู่ขวำ หิ้วปีก 

หยำเอ๋อร์ขึ้นมำแล้วพำตัวไป

ฝูหยวนหยวนรีบกล่ำวกับเหอกวน "ไป เรำไปดูกัน"

เหอกวนช�ำเลืองมองนำงแวบหน่ึง พลันท้ิงตัวลงบนหลังคำบ้ำน 

หลังหนึ่ง แล้วผลักตัวนำงไปไว้ที่ด้ำนหนึ่ง เอ่ยเสียงเย็น "ไม่ไป"

ฝหูยวนหยวนถกูเขำผลกัไปทีด้่ำนข้ำงรำวสตัว์ตวัน้อยท่ีเขำรงัเกียจ 

นำงขยับเข้ำมำใกล้เขำอย่ำงไม่ยอมแพ้

"เพรำะเหตุใด"

"เรื่องนี้ไม่เก่ียวกับข้ำ" เขำทรุดตัวลงนั่งขัดสมำธิ ท่ำทำงไม่อยำก 

Page ���������������������.indd   36 12/9/2561 BE   16:32



37

โม่เหยียน

ยุ่งกับเรื่องชำวบ้ำน

"ไม่ๆๆ เก่ียวข้องอย่ำงมำก มคีนคิดจะลอบสงัหำรบรุษุผูน้ัน้ พวกเรำ

ไม่อำจไม่สนใจ"

ดวงตำดอกท้อคู่นั้นของเหอกวนมองมำที่นำง ถำมเสียงเย็น "บุรุษ

ผู้นั้นมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้ำ"

"ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง"

เขำถลึงตำใส่นำงทีหนึ่ง "ไม่มีอะไรเก่ียวข้องกันก็ถอยไปห่ำงๆ"  

เขำผลักนำงออกอย่ำงรังเกียจอีกครั้ง รำวกับโบกไล่แมลงวันตัวหนึ่ง

ฝูหยวนหยวนถูกเหยียดหยำมอีกแล้ว แต่ไม่เป็นไร นำงเป็น 

ผู ้บ�ำเพ็ญเซียน ผู ้บ�ำเพ็ญเซียนล้วนใจกว้ำงให้อภัยผู้อื่นด้วยน�้ำใจท่ี 

โอบอ้อมอำรี นำงให้อภัยเขำในทันที แล้วขยับเข้ำไปชิดอีกคร้ังอย่ำง 

ไม่ยอมเลิกล้มควำมตั้งใจ 

"เขำคือเยว่ียอ้ิงเทียน เป็นประมขุของเคหำสน์เขำอว้ีเจีย้น หนุม่แน่น

มีควำมสำมำรถ เปี่ยมล้นไปด้วยควำมปรำดเปรื่อง เป็นคนหนุ่มท่ีด ี

ในยุทธภพ คนเช่นนีถ้้ำตำยไปจะน่ำเสยีดำยเพียงใด" ในน�ำ้เสยีงของนำง

เต็มไปด้วยควำมเลื่อมใสศรัทธำ

เหอกวนเลิกคิ้วขึ้น "อย่ำงไร เจ้ำพึงพอใจในรูปโฉมของผู้อื่นเช่นนั้น

หรือ"

"ควำมจรงิแล้วข้ำพึงพอใจในอปุนสิยัของเขำ" นำงตอบอย่ำงไม่ขดั

ไม่เขิน

เหอกวนมองจ้องนำง นำงก็มองสบตำเขำตรงๆ อย่ำงไม่หว่ันเกรง 

สีหน้ำจริงจังและจริงใจ เขำจ้องนำงได้นำนแค่ไหน นำงก็จ้องเขำได้นำน
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แค่นั้น

"ไม่ไป!" เขำผลักนำงออกไปอย่ำงรังเกียจอีกครั้ง แต่ฝูหยวนหยวน

ไหนเลยจะไล่ไปได้ง่ำยดำยเช่นนั้น นำงเข้ำไปกอดเขำไว้แน่นเสียเลย

"ไสหัวไป"

"ไม่ไป!"

"เจ้ำเป็นสตรี มำกอดบุรุษกลำงวันแสกๆ รู้จักอำยหรือไม่"

"อำจำรย์ของข้ำเคยบอก เป็นคนต้องแยกแยะควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงหน้ำตำกับเกียรติและศักดิ์ศรีให้ชัดเจน คนที่รักหน้ำตำย่อม 

ไม่ได้รบัเกียรตแิละศักดิศ์ร ีคนทีม่เีกียรตแิละศกัดิศ์รีย่อมไม่สนใจหน้ำตำ

จอมปลอม ข้ำขอร้องท่ำนโดยไม่สนใจหน้ำตำเช่นน้ีก็เพ่ือจะช่วยคน  

จิตใจท่ีต้องกำรจะช่วยคนจึงจะเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นคน 

ถ้ำข้ำเห็นคนจะตำยแล้วไม่ช่วย ก็เสียทีที่เกิดเป็นคนแล้ว"

"เจ้ำ..."

"รู้หรือไม่อะไรคือด่ืมโลหิตสำบำนเป็นพันธมิตรกัน ก็คือในโลหิต 

ของท่ำนมโีลหิตของข้ำ ในโลหติของข้ำมโีลหติของท่ำน เรำผกูพันธะโลหติ

เป็นหน่ึงเดียวกันแล้ว ไม่อำจแยกจำกกัน" นำงกอดเขำแน่น แม้แต ่

ขำทั้งสองข้ำงก็ใช้วิชำพันรัดแล้ว ไม่บรรลุเป้ำหมำยจะไม่ยอมเลิกรำ 

เด็ดขำด 

เหอกวนโมโหจนหน้ำเขียวปั ้ด ประหนึ่งพญำยมที่มำจำกนรก  

เป็นเช่นท่ีนำงกล่ำว เพรำะควำมเก่ียวพันของพันธะโลหิต เขำจึงท�ำร้ำย

นำงไม่ได้

มือของเขำก�ำแน่นแล้วคลำยออก คลำยออกแล้วก�ำแน่น สุดทำ้ย
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ยังคงข่มกลั้นควำมเดือดดำลเอำไว้ ช่ำงเถิด แทนท่ีจะโต้แย้งปัญหำน้ี 

กับนำงต่อไป ไม่สู้ช่วยนำงหำบุรุษสักคนแต่งออกไปโดยเร็ว ไม่แน่บุรุษ 

ที่ชื่อเยว่ียอิ้งเทียนผู้น้ันอำจเป็นคู่หมำยที่ดี ขอเพียงนำงแต่งงำนไปแล้ว 

เขำจึงจะสงบสุขลงได้

"เอำล่ะ จะไปเคหำสน์เขำอวี้เจี้ยนใช่หรือไม่"

เห็นเขำยอมรับปำก นำงก็มีสีหน้ำตื่นเต้นดีใจ "ข้ำรู้อยู่แล้วว่ำท่ำน 

เป็นคนดี ไม่มีทำงเห็นคนจะตำยแล้วไม่ช่วยอย่ำงแน่นอน"

คนดี? เหอกวนย้ิมเยำะ เขำหำได้ใส่ใจควำมเป็นควำมตำยของ 

คนทีไ่ม่มอีะไรเก่ียวข้องกัน เพียงคิดจะจบัคูใ่ห้เยว่ียอิง้เทียนกับเดก็สำวผูน้ี้ 

ก็เท่ำนั้น

"เรำไปกันเถิด" ฝูหยวนหยวนเปลี่ยนอำกัปกิริยำเป็นฝ่ำยปีนขึ้นมำ

บนหลังของเขำ ขยับตัวให้อยู่ในต�ำแหน่งที่สบำย

เหอกวนไม่ได้ขยับเขย้ือน หำกแต่หันหน้ำมำถลึงตำใส่นำง "เจ้ำไม่มขีำ 

หรืออย่ำงไร"

นำงแลบลิ้นอย่ำงขัดเขิน "เอ้อ...วิชำตัวเบำ แต่ไรมำข้ำก็ฝึกฝน 

ได้ไม่ค่อยดีนัก ยังคงไปกับท่ำนเร็วกว่ำ"

วิชำตัวเบำไม่ดี วิชำพ้ืนฐำนของผู้บ�ำเพ็ญเซียนก็คือวิชำตัวเบำ 

หำไม่จะฝึกถึงข้ันขีเ่มฆเหำะเหินเดินอำกำศได้อย่ำงไร กระท่ังเหำะข้ึนฟ้ำ

นำงก็ยังท�ำได้ไม่ดี

เขำจ้องหน้ำนำงนิ่ง ส่วนนำงก็ได้แต่ส่งย้ิมประจบ แขนสองข้ำง 

กลับโอบรัดเขำไว้แน่น ไม่มีทีท่ำจะปล่อยมือแม้แต่น้อย

"ข้ำยังไม่เคยเห็นผู้บ�ำเพ็ญเซียนเช่นเจ้ำเลยจริงๆ" เขำพูดอย่ำง 
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ขบเขีย้วเคีย้วฟัน คิดในใจว่ำเหตุใดตนจงึมำผูกพันธะโลหิตกับคนเช่นน้ีได้

"เป็นคนต้องรู้จักใช้ข้อดีของตนมำชดเชยข้อด้อยของตน ข้ำแม้จะ

ไม่เชี่ยวชำญวิชำตัวเบำ แต่ข้ำก็มีควำมสำมำรถในกำรมองคน ท่ำน

ร้ำยกำจเช่นนี้ ข้ำคอยติดตำมท่ำนก็พอแล้ว คิกๆ" นำงสีหน้ำภำคภูมิใจ

ในตัวเอง พูดรำวกับว่ำเขำเหำะได้เป็นเร่ืองที่นำงปลื้มปีติยินดีและ 

ภำคภูมิใจอย่ำงมำก

เหอกวนคร้ำนจะพูดจำไร้สำระกับนำงอีก เวลำน้ีเขำแทบจะอดใจ

รอไม่ไหวขำยเด็กสำวผู้น้ีให้กับบุรุษไปเร็วหน่อย ขอเพียงผูกบุพเพให ้

นำงส�ำเร็จ วันหน้ำเขำกับนำงก็ไม่ต้องพบเจอกันอีกแล้ว

เขำก�ำลังจะสะกิดพ้ืนโผนทะยำนขึ้น เหำะไปเคหำสน์เขำอว้ีเจี้ยน 

นำงก็พลันเอ่ยขึ้นอย่ำงร้อนรน "อำ ช้ำก่อน"

"มีอะไรหรือ" เขำมีสีหน้ำสงสัย

"รบกวนท่ำนช่วยพำข้ำแวะไปซื้อขนมดอกกุ้ยสักชิ้น..."

เหอกวนสีหน้ำด�ำคล�้ำ ไม่อยำกสนใจนำง เหำะตรงไป

ที่มำของชื่อเคหำสน์เขำอวี้เจี้ยนมำจำกศิลปะกำรหลอมกระบี่

พรรคและส�ำนักต่ำงๆ ในยุทธภพต่ำงมีกระบวนท่ำและเพลงยุทธ์

ลับของตนที่เป็นหนึ่งในยุทธจักร ที่เคหำสน์เขำอวี้เจี้ยนสำมำรถยึดครอง

พ้ืนทีส่่วนหนึง่ในยุทธภพไว้ได้ นอกจำกจะคิดค้นเพลงกระบีข่องตนข้ึนมำ

โดยเฉพำะแล้วก็ยังมีศิลปะกำรหลอมกระบี่ประจ�ำตระกูล

จะหลอมกระบี่ท่ีดีออกมำสักเล่มหน่ึง จะต้องมีเคล็ดลับเฉพำะตัว 

กระบี่ดีหำยำก ด้วยเหตุน้ีกระบี่ที่เคหำสน์เขำอว้ีเจี้ยนหลอมออกมำ  
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บำงครั้งทองค�ำพันต�ำลึงก็ยังแลกไม่ได้

ตอนแรกเหอกวนคิดจะพำฝูหยวนหยวนเหำะเข ้ำเคหำสน ์

เขำอว้ีเจี้ยนไปเลย ฝูหยวนหยวนกลับไม่คิดจะแอบเข้ำเคหำสน์ไป 

อย่ำงลับๆ หำกแต่ขอเข้ำเยี่ยมค�ำนับอย่ำงเปิดเผย

เหอกวนแม้จะไม่เข้ำใจ แต่ก็สุดแท้แต่นำง

"ข้ำน้อยมีนำมว่ำฟู่จิงจิง เป็นศิษย์ส�ำนักกวนซำน ตั้งใจมำเย่ียม

ค�ำนับท่ำนประมุขเคหำสน์ของพวกท่ำนโดยเฉพำะ" ฝูหยวนหยวน

ประสำนมือด้วยสีหน้ำแฝงรอยย้ิม แสดงตนต่อผู้เฝ้ำประตูใหญ่ของ 

เคหำสน์

คนเฝ้ำประตูเห็นผู้มำเป็นหญิงสำวรูปโฉมงดงำมผู้หนึ่ง ท่วงท ี

กิริยำสง่ำผ่ำเผยท้ังเปี่ยมไปด้วยกลิ่นอำยควำมเป็นเซียน อีกท้ังชื่อเสียง

ของส�ำนักกวนซำนก็โด่งดังเป็นที่รู้จักจึงไม่กล้ำเมินเฉย

"แม่นำงรอสักครู่ ข้ำน้อยจะไปรำยงำนเดี๋ยวนี้"

"รบกวนพี่ชำยท่ำนนี้แล้ว" นำงยอบตัวให้อย่ำงมีมำรยำท

รอจนคนเฝ้ำประตูหมุนตัวเดินจำกไป เหอกวนท่ีอยู่ด้ำนข้ำงก็ 

ถำมด้วยน�้ำเสียงเยำะหยัน "ศิษย์ส�ำนักกวนซำน ฟู่จิงจิงหรือ"

ฝหูยวนหยวนเห็นรอบข้ำงไม่มใีครอยู่จงึกดเสยีงลงต�ำ่ "ใช้ชือ่ปลอม

ท่องยุทธภพ ปลอดภัยกว่ำ" นำงวำงท่ำทีลึกล�้ำยำกหย่ังถึง ท�ำเอำ 

เหอกวนส่งเสียงหัวเรำะเยำะออกมำค�ำหนึ่ง ไม่รู ้ว่ำเด็กสำวผู้น้ีคิดจะ 

ท�ำอะไร เขำตัดสินใจจะยืนดูอยู่ข้ำงๆ ไม่ท�ำอะไร

ครูเ่ดยีวพ่อบ้ำนคนหน่ึงของเคหำสน์ก็ออกมำเชญินำงเข้ำไปข้ำงใน 

พำนำงไปยังห้องโถงรับแขกที่เรือนด้ำนหน้ำ พ่อบ้ำนเชิญนำงน่ังอย่ำง
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นอบน้อม แล้วสั่งคนให้จัดเตรียมอำหำรว่ำงและน�้ำชำมำให้ แล้วจึง 

กล่ำวกับนำง "แม่นำงโปรดรอสักครู่ ส่งคนไปรำยงำนแล้ว อีกสักครู่ 

ท่ำนประมุขก็คงมำ"

"รบกวนท่ำนแล้ว" ฝูหยวนหยวนยอบตัวให้พ่อบ้ำน พลำงย้ิมให้ 

เล็กน้อย นำงเป็นหญิงงำมคนหนึ่ง อำกัปกิริยำชวนมองกว่ำคนท่ัวไป  

ท่ำทีสง่ำผ่ำเผยระมัดระวัง กิริยำเจือไปด้วยควำมศักดิ์สิทธ์ิท่ีท�ำให้ผู้อื่น 

ไม่อำจไม่เคำรพอย่ำงหนึ่ง พ่อบ้ำนไม่กล้ำหย่ิงยโส ให้ควำมเกรงอก

เกรงใจนำงเป็นอย่ำงยิ่ง

หลังจำกพ่อบ้ำนไปแล้ว เหอกวนจึงกล่ำวกับนำง "ใช้ชื่อปลอมก็ดี 

เจ้ำท�ำอะไรจะได้ไม่ท�ำให้ผู้บ�ำเพ็ญเซียนต้องอับอำยขำยหน้ำ"

นำงท�ำตำขวำงใส่เขำทีหนึ่ง "ข้ำไม่มีทำงท�ำเช่นนั้น"

"ก็ไม่แน่"

นำงคิดจะโต้แย้งกับเขำอย่ำงไม่ยินยอม ขณะจะเปิดปำกก็ได้ยิน

เสียงคนมำที่ด้ำนนอกประตูจึงรีบปิดปำก

ผูท่ี้เข้ำมำในห้องเป็นสำวใช้ท่ีรปูร่ำงหน้ำตำงดงำมดจุบปุผำดจุหยก 

คนหนึ่งยกน�้ำชำ อีกคนหนึ่งยกของว่ำง

"นี่คือขนมดอกกุ้ย แม่นำงเชิญ"

ฝูหยวนหยวนกับเหอกวนสองคนมองไปที่ขนมดอกกุ้ยในจำน 

พร้อมกัน ขนมดอกกุ้ยจำนนั้นไม่เพียงท�ำออกมำอย่ำงประณีต ยังด ู

งดงำมมำก ท่ำทำงน่ำกินยิ่ง

"ขอบคุณพี่สำวทั้งสอง" ฝูหยวนหยวนยังคงยิ้มน้อยๆ บอกขอบคุณ

เบำๆ สำวใช้ทั้งสองยอบตัวให้นำงแล้วออกจำกห้องไป
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รอคนไปแล้ว ฝูหยวนหยวนก็หันมำมองเหอกวนทันที ดวงตำคู่นั้น

ยิ้มจนโค้งเป็นจันทร์เสี้ยว ส่องประกำยแวววำว เผยท่ำทีกระหยิ่มยิ้มย่อง

ออกมำอย่ำงชัดเจน ไหนเลยยังจะมีท่ำทำงส�ำรวมสง่ำผ่ำเผยเช่นเม่ือครู่

ก่อน

ก่อนหน้ำนี้นำงอยำกกินขนมดอกกุ้ย เขำไม่ยอมพำนำงไปซื้อ 

ปรำกฏว่ำมำถึงเคหำสน์เขำอวี้เจี้ยน ผู้อื่นกลับยกขนมดอกกุ้ยที่รสชำติดี

กว่ำประณีตกว่ำมำให้จำนหนึง่ เชอะ ดวงดเีหลอืเชือ่ เหอกวนเบนหน้ำหนี 

ใครใช้ให้รอยยิ้มของนำงเสียดแทงนัยน์ตำเกินไป เขำไม่อยำกจะมอง

ฝหูยวนหยวนหยิบขนมดอกกุ้ยขึน้มำด้วยควำมดใีจ กัดเข้ำปำกค�ำ

เล็กๆ ลิ้มรสพลำงกล่ำวชม

"เข้ำปำกก็หอมฟุ้ง ไม่หวำนไม่เลี่ยน เนื้อแน่นละเอียด เปรียบกับที่

ขำยอยู่ในตลำดแล้วยังรสชำตดิกีว่ำ!" นำงกินด้วยสหีน้ำพึงพอใจ ท่ำทำง

ได้ในสิ่งที่ตนต้องกำรแล้วยังจะพูดอวดดี 

เหอกวนหำงตำกระตุกไหว แค่นเสียงเย็นชำออกมำค�ำหนึ่ง แล้ว 

โผร่ำงไปที่ช่องหน้ำต่ำงนั่งอยู่ที่นั่น คร้ำนจะใส่ใจนำง

เยว่ียอ้ิงเทียนได้รับรำยงำนจำกลูกน้อง เขำเดินยกชำยเส้ือคลุม 

เข้ำมำในห้อง บุคลิกคล่องแคล่วสง่ำงำม ทุกอำกัปกิริยำล้วนเผยให้เห็น

ท่วงท�ำนองสุขุมคัมภีรภำพของผู้เป็นผู้น�ำ

"พ่ีใหญ่เยว่ีย" ฝูหยวนหยวนลุกขึ้นมำ ประสำนมือท�ำควำมเคำรพ

เขำ เอ่ยทักทำยด้วยควำมกระตือรือร้น

เยว่ียอิ้งเทียนพอเห็นนำง ดวงตำคมกริบเยียบเย็นคู่นั้นก็มีรอยย้ิม

อบอุ่นผุดขึ้น ใบหน้ำที่แข็งกร้ำวมีควำมอ่อนโยนเพิ่มขึ้นมำหลำยส่วน
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สำมเดือนก่อน ในงำนประลองยุทธ์เพ่ือศึกษำและแลกเปลี่ยน 

ควำมรู้ เขำกับฝูหยวนหยวนได้รู้จักกันที่นอกสนำม ตอนนั้นเขำรู้สึกว่ำ 

แม่นำงผู ้นี้เป็นคนเปิดเผยน่ำเอ็นดู ท�ำให้คนพบแล้วไม่ลืม เขำเคย 

บอกกับนำง หำกนำงมีเวลำว่ำงเชิญมำเป็นแขกที่เคหำสน์เขำอว้ีเจี้ยน  

เขำจะต้อนรับเต็มที่ คิดไม่ถึงว่ำนำงจะมำจริงๆ เขำย่อมยินดีต้อนรับ

"แม่นำงฟู่"

"น้องสำวมำรบกวนโดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบก่อน คงไม่สร้ำง 

ควำมยุ่งยำกให้พี่ใหญ่เยวี่ยกระมัง"

"พูดอะไรเช่นน้ัน น้องสำวให้เกียรติมำเยือนเคหำสน์ของเรำ  

นับเป็นเกียรติของพี่ใหญ่"

"เช่นนั้นก็ดี"

เห็นรอยยิ้มบนใบหน้ำของนำง เยวี่ยอิ้งเทียนก็ยิ้มอ่อนโยนมำกขึ้น 

เอ่ยกับนำงด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล "นั่ง"

ฝหูยวนหยวนก็ไม่มวัเกรงอกเกรงใจ น่ังลงมำแล้วรินน�ำ้ชำ เลือ่นไป

ตรงหน้ำให้เขำอย่ำงมีไมตรีจิต

"พี่ใหญ่เยวี่ยดื่มน�้ำชำ"

ทั้งท่ีเป็นน�้ำชำท่ีเขำให้คนยกมำให้ นำงกลับยืมดอกไม้ถวำยพระ* 

ผลักถ้วยชำมำให้เขำดื่ม อุปนิสัยที่ไม่ขัดเขินขวยอำยท�ำให้เยวี่ยอิ้งเทียน

คลี่ยิ้มออกมำ และยกถ้วยขึ้นดื่มรวดเดียวหมด

หลังวำงถ้วยชำลง เขำเห็นนำงกินขนมดอกกุ้ยหมดแล้วจึงส่ัง 

คนรับใช้ "ใครอยู่ข้ำงนอก ยกขนมดอกกุ้ยเข้ำมำอีกสำมจำน"
* ยืมดอกไม้ถวำยพระ เป็นค�ำอุปมำ หมำยถึงเอำสิ่งของของผู้อื่นมำแสดงน�้ำใจหรือมอบเป็นของขวัญ 
ให้อีกคนหนึ่ง
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ฝูหยวนหยวนรีบบอก "ไม่ต้อง เมื่อครู่กินไปสองชิ้นแล้ว กินอีก 

ก็อิ่มแล้ว อำหำรมื้อเย็นจะกินไม่ลง"

"ยำกนักท่ีเจ้ำจะมำเที่ยวหำ ไม่สู ้พักอยู่ที่เคหำสน์สักหลำยวัน 

เป็นอย่ำงไร"

"เอ๋? ได้หรือ"

"ได้แน่นอน มำบ้ำนข้ำไม่ต้องถือเป็นคนนอก ในเมื่อเรียกข้ำว่ำ 

พี่ใหญ่ ข้ำพี่ใหญ่ผู้นี้จะไม่ต้อนรับน้องสำวให้ดีได้อย่ำงไรกัน"

"ถ้ำรู ้แต่แรกว่ำพ่ีใหญ่เยว่ียเป็นคนใจกว้ำง ก็จะขอบอกอย่ำง 

ไม่ปิดบัง ข้ำมำครั้งนี้ก็คิดจะมำอำศัยดื่มอำศัยกินที่นี่"

เยวี่ยอ้ิงเทียนได้ยินแล้วหัวเรำะฮ่ำๆ น�้ำเสียงเป็นกันเองมำกข้ึน  

"ได้ เจ้ำอยำกกินอะไรก็บอกมำได้เลย พ่ีใหญ่จะสนองควำมต้องกำร 

ของเจ้ำจนพอใจ"

"คิกๆ ขอบคุณพี่ใหญ่"

เหอกวนเลิกคิ้ว เด็กสำวผู้นี้ช่ำงเฉลียวฉลำดมีปฏิภำณเฉียบแหลม 

ตีงูงูเลื้อยขึ้นตำมท่อนไม้* สำมำรถเข้ำพักอยู่ท่ีนี่ได้โดยสะดวกรำบรื่น 

เช่นนี้ ทั้งตอนพูดจำก็ไม่ได้อ้อมค้อม

เขำมองประเมนิเยว่ียอิง้เทียนบุรษุผูน้ีอ้ย่ำงละเอยีด รูปร่ำงหน้ำตำดี  

อำยุยังน้อยก็เป็นผู้น�ำเคหำสน์เขำอวี้เจี้ยนทั้งหมดแล้ว มีชื่อเสียงมีฐำนะ

ในยุทธภพ ถือเป็นคู่หมำยที่ดี หำกยืนเคียงข้ำงกับฝูหยวนหยวน บุรุษ 

เก่งกล้ำสตรีรูปงำม นับเป็นคู่ที่เหมำะสมกันยิ่ง

* ตีงูงูเลื้อยขึ้นตำมท่อนไม้ หมำยถึงรู้จักปรับตัวไปตำมสถำนกำรณ์ ช่วงชิงผลประโยชน์ที่มำกขึ้นให้กับตัวเอง 
มีที่มำจำกงูช�ำนำญกำรเลื้อยพันของแข็ง เวลำตีงูถ้ำใช้ท่อนไม้แข็งงูอำจเลื้อยพันขึ้นมำตำมไม้และพ่นพิษ 
ใส่คนตีได้ จึงต้องใช้ไม้ไผ่ตีงู
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ครองปีศาจดั่งเคียงคู ่

เยว่ียอิ้งเทียนไม่เพียงอยู ่พูดคุยเล่น ถำมสำรทุกข์สุกดิบกับ 

ฝหูยวนหยวน ยังพำนำงไปเดนิเทีย่วเล่น ท�ำควำมรูจ้กัคุน้เคยกับลกัษณะ

ภูมิประเทศของเคหำสน์ 

เหอกวนย่ิงมองก็ย่ิงรู้สึกว่ำด้ำยแดงของคนทั้งสองมีโอกำสมำก 

ทีจ่ะเชือ่มต่อกันได้ส�ำเรจ็ เขำเม้มปำกย้ิม กลำยร่ำงเป็นผีเส้ือ ให้คนงำมคูน่ี ้

ได้ใช้เวลำอยู่ร่วมกัน เขำจะถือโอกำสนี้ไปตระเวนดูเคหำสน์เขำอวี้เจี้ยน

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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