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โม่เหยียน

อูอีเสว่ียยืนอยู่บนที่สูงริมหน้าผาก้มลงมองหุบเหวลึกท่ีเต็มไปด้วย

อันตราย หน้าผาที่นางยืนอยู่แห่งน้ีมีชื่อเรียกที่ท�าให้คนได้ยินแล้ว 

ขวัญหนีดีฝ่อว่า 'หน้าผามัจจุราช'

หน้าผามัจจุราชตั้งอยู ่ทางตะวันตกของเทือกเขาหุบปีศาจ  

เทอืกเขาหบุปีศาจมภูีมลิกัษณ์สงูชะโงกเงือ้มเตม็ไปด้วยอนัตราย มโีขดหิน

และป่าตัดสลับกัน สายน�้าคดเคี้ยววกวน ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย  

ด้วยเหตุนีจ้งึมผีูค้นอยู่อาศัยบางตา ในเทือกเขาหบุปีศาจ หน้าผามจัจุราช

นับว่ามีชัยภูมิท่ีอันตรายมากท่ีสุด สถานที่แห่งนี้ไร้ซึ่งร่องรอยของนก 

และสตัว์เดินเท้า ไม่มต้ีนไม้ใบหญ้างอกข้ึนมาแม้แต่ชุน่* เดยีว ปีนข้ึนท่ีสงู

มองลงไปมดืครึม้ไม่เหน็ก้นเหว ประหนึง่ปากทางเข้าสูแ่ดนนรก เป็นทีม่า

ของชื่อผาแห่งนี้

1

* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ)
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ในเทอืกเขาหุบปีศาจมแีดนสขุาวดอียู่แห่งหน่ึง ชือ่ 'หุบเขาหมืน่บปุผา' 

ทีม่ชีือ่เรยีกเช่นนีเ้พราะมบีปุผานานาพรรณผลบิานสะพรัง่ มผีูค้นอาศยัอยู่ทีน่ี่

สามร้อยกว่าคน ออูเีสว่ียประมขุหบุเขาวยัเยาว์ทีเ่พิง่ขึน้รบัต�าแหน่งได้สามเดอืน

มอีายุเพียงแค่สบิหกปี

เจด็วันก่อน ส�านักใหญ่ต่างๆ ในยุทธภพได้ผนกึก�าลงักันบกุเข้าโจมตี

หบุเขาหมืน่บปุผาโดยอ้างว่าต้องการจะขบัไล่พรรคมาร และเมือ่สามวันก่อน 

ปากทางเข้าหบุเขาถูกตแีตก ออูเีสว่ียฝ่าวงล้อมออกมาภายใต้การคุม้กนั

ของผู้คุมกฎทั้งสี่ หนีตายจนมาถึงหน้าผามัจจุราช

นางยืนอยู่รมิหน้าผามจัจรุาช ดวงตางามคูน่ัน้จบัจ้องไปทีด้่านล่าง  

ไม่ว่านางจะพยายามมองอย่างไรก็มองไม่เห็นความลึกของก้นเหว 

ลมภูเขาพัดเส้นผมด�าของนางปลิวสยาย แสงสุดท้ายยามเย็น 

ส่องกระทบโครงหน้างดงามไร้ราคีของเด็กสาว สะท้อนองคาพยพท้ังห้า

บนใบหน้าที่ประณีตงดงามราวกับหยกสลัก

ช่องเขาแห่งนี้อยู่ระหว่างภูเขาสองลูก เนื่องจากถูกภูเขาสูงบดบัง 

แสงอาทิตย์จึงส่องถึงเพียงไหล่เขา ในหุบเขาอบอวลไปด้วยหมอกหนา

บดบงัสายตาโดยสิน้เชงิ เหน็เพยีงความมดืมิด จนท�าให้คนอดขนลกุขนพอง

ขึ้นในใจไม่ได้

อาจารย์ไม่ได้หลอกนางกระมัง

กระโดดจากตรงนี้ลงไปไม่ตายจริงหรือ

ออูเีสว่ียหวนนึกถึงค�าสัง่ก�าชบัของอาจารย์ด้วยความอกสัน่ขวญัหาย...

'นางหนูเสว่ียจ�าไว้ ถ้าศัตรูโจมตีเข้ามา เจ้าจะต้องพาผู้คุมกฎทั้งส่ี

กระโดดหน้าผามจัจรุาช รกัษาชวีติเอาไว้ อย่าได้ดงึดนัสูต้ายกับพวกเขา
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เป็นอันขาด กระโดดหน้าผาคือทางรอดเพียงทางเดียว เข้าใจหรือไม่' 

อมููฉ่นิคอือาจารย์ของนาง และเป็นอดตีประมขุของหบุเขาหมืน่บปุผา 

ก่อนถึงแก่กรรมได้สัง่ก�าชบันางเป็นพิเศษด้วยค�าพูดเหล่าน้ี

อูอีเสว่ียแม้จะแปลกใจ แต่ยังคงพยักหน้าอย่างเชื่อฟัง 'ศิษย์จะ

ปฏิบัติตามค�าสั่งอาจารย์' พร้อมกันนั้นก็ถามด้วยความอยากรู้ 'อาจารย์ 

เพราะเหตุใดส�านักใหญ่ต่างๆ ต้องโจมตีเรา'

'เพราะพวกเขาโอ้อวดตนว่าเป็นฝ่ายธรรมะ และเชือ่ข่าวลอืในยุทธภพ 

เห็นว่าเราเป็นพรรคมาร'

'อาจารย์ ในเมือ่เป็นข่าวลอื เหตุใดเราไม่ส่งคนไปชีแ้จงกับพวกเขา'

ความไร้เดียงสาของลูกศิษย์ท�าให้อูมู ่ฉินย้ิมด้วยความเอ็นดู  

นางลูบไล้ใบหน้านุ่มนิ่มของลูกศิษย์

'เด็กโง่ ถ้าเพียงขยับปากก็สามารถสลายความเข้าใจผิดได้  

ในยุทธภพก็คงไม่มีเรื่องวุ่นวายมากเพียงนี้แล้ว เจ้าต้องเข้าใจ บนโลกนี้

คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด คนหูหนวก ตาบอด ใจบอดยิ่งมีมากดุจปลาจี้

ข ้ามแม่น�้า* ค�าพูดประโยคหนึ่งพูดออกไป คนร ้อยคนฟังแล ้ว 

ย่อมตีความหมายไปร้อยอย่าง และท่ีเราท�าได้ก็คือไม่เอาพิมเสน 

ไปแลกกับเกลือ เขาเขียวยังคงอยู่ ไม่ต้องกลวัไร้ฟืนเผา** ท่ีเรารักษาไว้คือ

เจตจ�านงของหบุเขาหมืน่บปุผา ไม่ใช่หุบเขาแห่งน้ี ขอเพียงคนยังมชีวีติอยู่ 

ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหุบเขาหมื่นบุปผาก็ยังคงอยู่ เข้าใจหรือไม่'

อูอีเสวี่ยดวงตาสุกใสแวววาว ผงกศีรษะ 'เจ้าค่ะ ศิษย์เข้าใจแล้ว'

* ปลาจี้เป็นปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง ตัวแบนหัวเล็ก หางค่อนข้างแดง หลังสีน�้าตาลอมเทาหรืออมเหลือง  
ท้องสีขาว เวลาว่ายข้ามแม่น�้าจะไปด้วยกันเป็นฝูง จึงหมายถึงมีเป็นจ�านวนมาก
** ส�านวน 'เขาเขียวยังคงอยู่ ไม่ต้องกลัวไร้ฟืนเผา' หมายถึงตราบใดยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสและความหวัง
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นางเชือ่ในค�าพูดของอาจารย์อย่างไม่สงสยั แต่นางไม่รูว่้าอาจารย์

บอกเรื่องต่างๆ กับนางมากเพียงน้ัน กลับไม่ได้บอกนางเพียงเรื่องเดียว 

นั่นคือจุดประสงค์แท้จริงที่คนเหล่านั้นมาโจมตีหุบเขาหมื่นบุปผา

นางอาลยัอาวรณ์อาจารย์ดจุลกูทีร่กัและเคารพพ่อแม่ รอยย้ิมอบอุน่

ละมุนละไมงดงามของอาจารย์ในตอนน้ันประทับตราตรึงอยู่กลางใจ 

ของนาง หลงัจากน้ันอาจารย์ถึงแก่กรรมลง ผูเ้ฒ่าผูค้มุกฎท้ังสีก็่ถึงแก่กรรม

ตามไป นางขึน้สบืทอดต�าแหน่งประมขุหุบเขา ผู้คมุกฎหนุม่สาวส่ีคนก็ข้ึน

สบืทอดต�าแหน่งแทนผูคุ้มกฎคนก่อน และได้สาบานว่าแม้ตายก็จะปกป้อง

ประมุขหุบเขาคนใหม่

หลังจากนั้นสามเดือน ส�านักต่างๆ ในยุทธภพจากทางเหนือและ 

ทางใต้ รวมทัง้กองก�าลงัทหารจากราชส�านกั แบ่งเป็นสามทางบกุเข้ามา 

ทางตะวันตกและเข้าโจมตหุีบเขาหมืน่บปุผา ผูค้นในหุบเขาหนีกระเจดิกระเจงิ

ไปคนละทศิละทาง ออูเีสว่ียประมขุคนใหม่พาผูคุ้มกฎทัง้สีท่�าตามค�าสัง่เสยี

ของอาจารย์ หลอกล่อศัตรมูาท่ีหน้าผามจัจรุาช แผนการหลบภยัมีดงัน้ี...

แผนการทีห่นึง่ ศัตรมูากเราน้อย อาศัยภูมลัิกษณ์ท่ีขรุขระสูงๆ ต�า่ๆ 

ของเทือกเขาหุบปีศาจหน่วงเหน่ียวการรกุโจมตขีองศัตรู คัดกรองศิษย์ในส�านกั

ที่วิชาตัวเบาไม่ดีจ�านวนหนึ่งไปตัดทอนจ�านวนคนของศัตรู

แผนการท่ีสอง เข้ามาในเทือกเขาก็ไม่ต่างกับเข้ามาในเขาวงกต 

อาศยัความได้เปรยีบด้านชยัภูมตัิดก�าลงัของศตัรู ลดการบาดเจ็บล้มตาย

ของฝ่ายเรา ช่วงชิงโอกาสที่จะหนีเอาตัวรอดให้มากขึ้น

แผนการท่ีสาม กระโดดหน้าผามัจจุราชต่อหน้าศัตรู ถือโอกาสน้ี

แสร้งตาย หายตัวไปจากยุทธภพ
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นี่ก็คือสาเหตุที่อูอีเสว่ียมายืนอยู่ริมหน้าผามัจจุราชในเวลาน้ี  

ดวงตาทั้งสองของนางจับนิ่งไปยังใต้หุบเหวมืดลึกสลัวมองไม่เห็นก้นบึ้ง 

ภายนอกนางดูสงบนิ่ง ทว่าความจริงแล้วส่วนลึกในใจยังคงหวาดกลัว 

ส ่วนผู ้คุมกฎท้ังสี่ ท่ี ยืนอยู ่ข ้างหลังนาง เวลานี้ก�าลังยุ ่งกับ 

การถกยุทธวิธีการท�าศึกกันอยู่

"ที่นี่ชัยภูมิสูงชะโงกเงื้อมและเต็มไปด้วยอันตราย แม้สามารถ 

ถ่วงฝีเท้าศัตรูให้ช้าลง แต่ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาต้องไล่ตามทัน" ผู้คุมกฎงู 

พูดพลางงอนิ้วมือค�านวณว่ายังมีเวลาอีกกี่ชั่วยาม*

"ข้างหน้าไม่มหีนทางให้ไปต่อ ข้างหลังมทีหารไล่ตามมา อย่างมาก

เราก็สูต้ายกับพวกเขา!" ผูค้มุกฎเสอืดาวก�าหมดั ข้อนิว้ดังกร๊อบ ท่าทางดุดัน

ประหนึ่งจะลากคนลงสู่แดนนรก  

"เราตายไม่เป็นไร แต่ท่านประมขุจะท�าอย่างไร พวกเราได้สาบานต่อ

อดตีประมขุไว้ว่าจะปกป้องท่านประมขุ" ดวงตาคูง่ามของผูค้มุกฎจิง้จอก

ขงึตามองพวกเขาปราดหน่ึง

"ไม่ผดิ พวกเราใครก็ตายได้ มเีพียงท่านประมขุทีไ่ม่ได้ ภาระส�าคญั

ในการกอบกู้หุบเขาหมื่นบุปผาขึ้นมาใหม่อีกครั้งอยู่ที่ท่านประมุขแล้ว"  

ผูค้มุกฎอินทรเีอ่ยเตือนทกุคนด้วยท่าทีสขุมุเยือกเย็นและควบคมุตนเองได้

ผู้คุมกฎท้ังสี่ที่เฝ้าปกป้องอยู่ข้างกายอูอีเสว่ียแบ่งเป็นเสือดาว  

ง ูจิง้จอก อนิทร ีเป็นค�าขนานนามของพวกเขา และแสดงถึงแนวทางวรยุทธ์

ทีพ่วกเขาเชีย่วชาญ เสอืดาวแขง็แกร่งห้าวหาญ งนูุม่นวลลุม่ลกึ จิง้จอก

ช�านาญการใช้เสน่ห์เย้ายวนใจ อินทรีสร้างตาข่ายกว้างไพศาล

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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อูอีเสว่ียหันไปมองพวกเขาสี่คน ศิษย์พ่ีชายสองหญิงสองนี ้

เติบโตมาด้วยกันกับนางตัง้แต่เด็ก ตอนนางขึน้ด�ารงต�าแหน่งประมขุหบุเขา 

พวกเขาก็รับหน้าที่ส�าคัญเป็นผู้คุมกฎ เป็นองครักษ์ผู้กล้าตายของนาง  

ทว่าความลับเรื่องกระโดดหน้าผาอาจารย์บอกนางเพียงคนเดียว  

ผู้คุมกฎทั้งสี่หาได้รู้เรื่องนี้ไม่ นางไม่เพียงต้องรักษาชีวิตตนเอง ยังต้อง

รักษาชีวิตของผู้คุมกฎทั้งสี่ ถ้าให้พวกเขารู้ว่านางคิดจะกระโดดหน้าผา  

ผูคุ้มกฎทัง้สีจ่ะต้องขัดขวางสดุก�าลงัแน่นอน เช่นน้ันแผนการขัน้ต่อไปของนาง 

ก็คงท�าไม่ได้แล้ว

อาจารย์อยู่ที่เทือกเขาหุบปีศาจมาสามสิบกว่าปี ต้นหญ้าทุกใบ

ต้นไม้ทุกต้น ก้อนหนิทุกก้อนภูเขาทกุลกู อาจารย์ล้วนรูก้ระจ่างราวน้ิวมอืตน 

รวมถึงหน้าผามัจจุราชที่เต็มไปด้วยอันตรายไม่มีต้นไม้ใบหญ้างอก 

แม้แต่ชุ่นเดียวแห่งนี้ด้วย

อาจารย์บอกหบุเหวด้านล่างของหน้าผามจัจรุาชมองดูแล้วลกึมาก 

ทว่าความจรงิไม่ได้เป็นเช่นน้ัน เพียงเพราะลกัษณะพ้ืนภมูแิละดนิฟ้าอากาศ

ท�าให้เกิดภาพลวงตาว่าลึกมองไม่เห็นก้นเหว ความจริงแล้วภายใต ้

เมฆหมอกของหุบเหวเป็นทะเลต้นไม้สูงผืนใหญ่ท่ีหนาทึบและอ่อนนุ่ม 

ดุจแพรไหม อาจารย์บอกนางไม่ต้องกลัว วางใจโดดลงไป ไม่ตายแน่ 

กระโดดหน้าผาคอืทางรอดทางเดยีว ค�าพูดประโยคน้ีดงัก้องอยู่ในสมอง

ของอูอีเสวี่ยซ�้าแล้วซ�้าเล่า

"ท่านประมุขวางใจ พวกข้าสี่คนแม้ตายก็จะปกป้องท่านประมุข"  

อูเช่อผู ้คุมกฎเสือดาวผู ้แข็งแกร่งห้าวหาญ เขาเชี่ยวชาญการโจมตี  

ลงมืออย่างรุนแรงและรวดเร็วยิ่ง
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"ชยัภมูทิีน่ีป้่องกันข้าศกึได้ด ี เมือ่เข้ามาในภูเขาแห่งนีก็้เหมอืนเข้ามา

ในเขาวงกต เราครอบครองชัยภูมิที่ได้เปรียบ สามารถไล่โจมตีศัตร ู

ให้แตกพ่ายไปทีละส่วนได้" อูหลันผู้คุมกฎงูผู้หล่อเหลานุ่มนวลลุ่มลึก 

เชีย่วชาญการใช้พิษและลอบโจมตี การเคล่ือนไหวลกึลับซบัซ้อน

"ข้าวางค่ายกลมาตลอดทาง ต่อให้ไม่อาจกักพวกเขาไว้ในเขาได้ 

แต่ก็ตัดก�าลังของพวกเขาลงได้" อูหลีผู ้คุมกฎจิ้งจอกผู้งามเพริศพริ้ง 

และนิ่มนวล ถนัดวางค่ายกลและใช้เสน่ห์เย้ายวนใจคน

"ข้าจดัการลบรอยเท้าแล้ว ท้ังท�าร่องรอยปลอม พอจะหน่วงเหน่ียว

ฝีเท้าของพวกเขาไว้ได้" อูเจียงผู้คุมกฎอินทรีผู้สุขุมเยือกเย็นดุจสายน�้า  

สิ่งที่เชี่ยวชาญที่สุดคือสืบสวน หาเบาะแส และหลบซ่อนตัว

อูอีเสวี่ยฟังแล้วคลี่ย้ิม อาศัยภูมิลักษณ์ของภูเขาและค่ายกล 

อาจสกัดกั้นชาวยุทธ์ท่ัวไปได้ แต่ไม่อาจขัดขวางยอดฝีมือท่ีแท้จริงได้  

มองผู้คุมกฎท้ังสี่ท่ีมีท่าทีไม่ย่ีหระต่อความเป็นความตายนานแล้ว นาง

รู้สึกปลื้มใจ และตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แล้ว สีหน้าพลันเคร่งขรึมลง

ก่อนจะตวาดขึ้น "ผู้คุมกฎทั้งสี่ฟังค�าสั่ง!"

พอนางวางมาดของประมขุหบุเขา ผูค้มุกฎทัง้สีก็่รบีคกุเข่าข้างหน่ึง

ลงกับพื้น ส่งเสียงขึ้นพร้อมกัน "ท่านประมุขโปรดสั่งการ!"

"ข้าต้องการให้พวกเจ้าออกไปจากที่นี่ทันที ไม่อาจโอ้เอ้ชักช้า!"

ทั้งสี่คนต่างตะลึงงัน เงยหน้าขึ้นด้วยความตื่นตระหนก

ไปจากทีน่ี่ ความหมายของท่านประมขุก็คอืให้พวกเขาหนเีอาตวัรอด

ไปเอง!

"ท่านประมุข..."
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"หุบปาก! ข้ายังพูดไม่จบ!"

ภายใต้ค�าสั่งของนาง ทั้งสี่จ�าต้องหยุดปาก

ปกติอูอีเสว่ียเป็นคนมีนิสัยพูดง่าย แต่นางรู ้ว ่าในเวลาเช่นน้ี 

ถ้าจะให้ผู้คุมกฎทั้งสี่เชื่อฟัง จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจของประมุขหุบเขา 

มาออกค�าสั่งพวกเขา

"ตัง้แต่ส�านกัใหญ่ต่างๆ จบัตามองหบุเขาหมืน่บปุผา อาจารย์ก็ได้ 

คาดการณ์ถึงสถานการณ์ในวันนีไ้ว้ล่วงหน้าและคิดหาวิธีหลบหนีเอาไว้แล้ว 

และนีก็่คอืสาเหตท่ีุข้าพาพวกเจ้ามาท่ีหน้าผามจัจรุาช วนัน้ีจะหนีรอดไปได้

โดยปลอดภัยหรอืไม่ ก็ต้องดวู่าพวกเจ้าเชือ่มัน่ในตวัข้าประมขุผูน้ีห้รอืไม่ 

เวลาน้ีข้าขอถามพวกเจ้า พวกเจ้าเชือ่มัน่ในตวัข้าหรือไม่"

ผู ้คุมกฎทั้งสี่ได ้ยินค�าพูดน้ีก็ส ่งเสียงตอบอย่างไม่ลังเลใดๆ  

"พวกเราเชื่อมั่นในตัวท่านประมุข แม้ตายก็ไม่สงสัย"

"ดมีาก ในเมือ่เชือ่ข้าก็จงฟังค�าสัง่ข้า พวกเจ้าไม่เพียงต้องรักษาชวิีต

เอาไว้ ยังต้องท�าทุกวิถีทางเพ่ือจะหนีรอดออกไป หลังจากน้ีหนึ่งเดือน  

ไปรวมตัวกันท่ีเมืองชิงหูท่ีอยู่ทางตะวันออก ข้าจะติดต่อพวกเจ้าไปเอง 

เข้าใจหรือไม่"

นางน�า้เสยีงหนกัแน่น ท่าทางมัน่ใจไม่กราดเกรีย้วทว่าน่าครัน่คร้าม 

คล้ายว่าทั้งหมดนี้อยู่ในการควบคุมของนางมาตั้งแต่แรกแล้ว

ผู้คุมกฎท้ังสี่ได้ยินเช่นน้ี สีหน้าเริ่มมีความหวัง ท่ีแท้อดีตประมุข 

ได้เตรียมการไว้แล้ว อดีตประมุขแต่ไรมาวางแผนได้รอบคอบคิดการ 

ได้ยาวไกล ในเมือ่นางสัง่ก�าชบัประมขุคนใหม่ไว้แล้วย่อมไม่มอีะไรผดิพลาด

แน่นอน
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คดิได้ดงัน้ีผู้คมุกฎท้ังสีก็่รูสึ้กฮกึเหิมข้ึนมา เสยีงตอบรบัก็ดงัก้องกังวาน

เป็นพิเศษ

"เข้าใจแล้ว!"

ออูเีสว่ียหยักยกมมุปากเลก็น้อย ฉบัพลนันัน้เองก็มเีสยีงดังมาแต่ไกล 

ท�าให้รู้ว่าค่ายกลใกล้จะถูกคนท�าลายแล้ว หัวใจนางอดบีบรัดไม่ได้  

แต่ใบหน้ายังคงเรียบนิ่ง เพียงสั่งการผู้คุมกฎท้ังส่ี "ไม่อาจชักช้า รีบไป!  

หลังจากนี้หนึ่งเดือนไปเจอกันที่เมืองชิงหู ไม่พบไม่เลิกรา!"

ผู ้คุมกฎทั้งสี่แม้จะรับค�าสั่ง แต่ยังคงรู ้สึกไม่สบายใจที่ต้องท้ิง 

ประมุขหุบเขาไว้ส่วนตนเองฝ่าวงล้อมออกไป จึงอดมีท่าทีลังเลไม่ได้

อูอีเสวี่ยปั้นหน้าขรึม ตวาดเสียงเฉียบขาด "ยังไม่รีบไป! อย่าท�าให้

งานใหญ่ต้องเสียหาย!"

ผูค้มุกฎท้ังสีไ่ม่ลงัเลอกีต่อไป ตดัสนิใจเดด็ขาด เงาร่างแข็งแรงทรงพลงั

ของคนท้ังสีแ่ยกย้ายกันไปสีท่ศิด้วยความปราดเปรยีวว่องไวราวกับสตัว์ป่า 

พริบตาเดียวก็หายลับเข้าไปในป่า ไม่เห็นร่องรอย

หลังจากพวกเขาจากไปแล้ว สีหน้าลึกล�้ายากหย่ังถึงบนใบหน้า 

ของอูอีเสว่ียพลันหายวับไปทันที นางมองลงไปที่หุบเหวด้านล่าง ในใจ

เริม่รูส้กึขนพองสยองเกล้าข้ึนมาอกีครัง้ กลนืน�า้ลายลงคอด้วยความหวาดกลวั

สูงเพียงนี้...ไม่กลัวก็ประหลาดแล้ว!

ทว่ากลัวก็ส่วนกลัว นางยังคงต้องแข็งใจยืนหยัดไว้ ถัดจากน้ี 

ยังมีละครฉากส�าคัญต้องแสดง เป้าหมายของศัตรูคือนาง ขอเพียง 

นางรัง้เท้าศัตรไูว้ได้ย่ิงนาน โอกาสทีผู่ค้มุกฎทัง้สีจ่ะฝ่าวงล้อมหนอีอกไปได้ 

ก็ย่ิงมาก สิ่งที่นางต้องท�าในเวลาน้ีก็คือรอคอยด้วยความสงบ เพ่ือ 
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เตรียมรับมือกับการต่อสู้ครั้งใหญ่ถัดจากนี้ ไม่ผิดจากที่นางคาดการณ์ 

เวลาไม่ถึงหนึ่งเค่อ* กลิ่นอายการเข่นฆ่าสังหารก็ลอยมาในอากาศ  

ตามมาด้วยเสียงตวาดกราดเกรี้ยว "นางมารร้าย! จะหนีไปไหน!"

อูอี เส ว่ียท่ีก�าลังนั่ งขัดสมาธิหลับตาพักผ ่อนพลันลืมตาขึ้น  

สีหน้าเคร่งขรึม

มาแล้ว...

แต่ไรมาท่ัวทัง้ยุทธภพต่างรูกั้นว่าเทือกเขาหบุปีศาจท่ีอยู่ทางตะวันตก 

ภูมิลักษณ์สูงชะโงกเงื้อมและเต็มไปด้วยอันตราย เนื่องจากในป่าเขา 

มีไอพิษ มีสัตว์ป่า ทั้งเข้ามาในเทือกเขาก็เหมือนเข้ามาในเขาวงกต  

คนท่ีหลงทางในหุบเขาหลังจากตายแล้วก็มักทิ้งกองกระดูกขาวโพลน 

เอาไว้เสมอ เทือกเขาหุบปีศาจจึงได้ชื่อมาเพราะเหตุนี้

ภูมิ ลักษณ์ ท่ีขรุขระสูงต�่ าแปลกประหลาดบวกกับค ่ายกล 

ทีผู่ค้มุกฎจิง้จอกวางไว้ได้เพ่ิมขีดความยากของการเข้ามาในเทอืกเขา ทว่า

เหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือคนยังมีคน คนท่ีสามารถฝ่าค่ายกลบุกออกจาก 

เขาวงกตมาได้ ล้วนเป็นยอดฝีมือในยุทธภพ 

ทว่าอย่างไรยอดฝีมือก็เป็นคนส่วนน้อย ฝ่ายศัตรูเดิมมีก�าลังคน

หลายร้อยคน สุดท้ายท่ีฝ่าค่ายกลออกมาได้กลับมีเพียงเจ็ดคนเท่าน้ัน  

แต่เมื่อเจ็ดคนนี้มารวมอยู่ด้วยกันก็เพียงพอที่จะท�าให้คนหวาดผวาแล้ว

ยอดฝีมอืในยุทธภพท้ังเจด็เมือ่ได้เห็นหน้าประมขุเยาว์วัยท่ีเพ่ิงข้ึนรบั

ต�าแหน่งของหุบเขาหมืน่บปุผาเป็นครัง้แรก ต่างรู้สกึเหนือความคาดหมาย 

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที

Page �������������.indd   16 2/4/2562 BE   14:27



17

โม่เหยียน

และประหลาดใจเป็นอันมาก เพียงเพราะนางมารผู้น้ีดูแตกต่างจากที ่

พวกเขานึกภาพเอาไว้อย่างสิ้นเชิง

อูมู่ฉินประมุขคนก่อนของหุบเขาหมื่นบุปผามีเสน่ห์ชวนลุ่มหลง 

เจืออยู่ในความหมดจดงดงาม แต่ประมุขหุบเขาคนใหม่ผู้น้ีกลับคล้าย 

เด็กสาวที่ไม่แปดเป้ือนละอองฝุน่ กล่าวกันว่านางเพ่ิงอายุครบสิบหก  

ท่วงทีบริสุทธ์ิผุดผ่องไร ้ราคี ประหน่ึงเทพธิดาลงมาสู ่แดนมนุษย์  

ดวงตางามแวววาวคู่นั้นดุจนัยน์ตากวางน้อย ใสกระจ่างสุกสกาว

ใช่แล้ว สะอาด บรสิทุธ์ิผดุผ่อง ไร้ราค ีเมือ่เหน็นาง ค�าบรรยายเหล่านี ้

ก็ผุดขึ้นมาโดยปริยาย

"นางมารผูน้ีม้รีปูโฉมโนมพรรณทีง่ดงามอยู่หลายส่วนอย่างแท้จรงิ" 

ลิน่ชงัโยวท่ีมาจากเมอืงตงหู ดวงตารปูดอกท้อเจอืรอยย้ิมคู่น้ันมองประเมนิ 

รูปโฉมของฝ่ายตรงข้าม ประกายหวานเย้ิมในดวงตาที่กลอกไปมา 

เพียงพอที่จะท�าให้หญิงสาวจ�านวนมากต้องส�าลักเสน่ห์ตาย

"ในยุทธภพต่างเล่าลอืกันว่าประมุขหบุเขาหมืน่บปุผาแต่ละยุคในอดตี

ล้วนรูปโฉมงดงามดุจมาร" ตันหานเลี่ยที่มาจากทุ่งหญ้าทางตอนใต้ 

มองเด็กสาวผู้นั้น ใบหน้าคล้ายครุ่นคิดอะไรอยู่

"มารหรือ" ลิ่นชังโยวย้ิมพลางมองตันหานเล่ีย น�้าเสียงเจือย่ัวเย้า 

"บนร่างของนางไม่ปรากฏกลิน่อายมารเลยแม้แต่น้อยนดิ ข้ากลับสงสยัว่า

พวกเราใช่เข้าใจอะไรผิดไปหรือไม่"

ตนัหานเลีย่น่ิงคิด จางเสีย่วเฟิงศษิย์หญิงคนโตของปราสาทเขาป้ีเจีย้น 

ทีอ่ยู่ด้านข้างได้ยินพวกเขาคยุกันก็เอ่ยเสยีงไม่อนิงัขงัขอบ "เผยกลิน่อายมาร

ออกมาให้ปรากฏย่อมเป็นมารชั้นต�่า พวกที่ไม่เผยกล่ินอายมารออกมา 
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จึงจะน่ากลัวที่สุด"

ความหมายในค�าพูดก็แค่จะบอกว่าอูอเีสว่ียเป็นนางมารทีใ่ช้รปูโฉม

ท�าให้ผู้อื่นเคลิบเคลิ้มหูตามัว

ลิน่ชงัโยวหันไปมองจางเสีย่วเฟิง จางเสีย่วเฟิงผูน้ีก็้เป็นหญิงงามผูห้น่ึง 

ทั้งยังเป็นศิษย์คนเก่งที่ประมุขปราสาทเขาปี้เจี้ยนตั้งอกตั้งใจปลูกฝัง  

ฝีมือกระบี่เลิศล�้า พูดได้ว่าเพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและความสามารถ

"แม่นางจางรูปโฉมงดงามดุจเทพธิดา ไม่ใช่บุปผาทั่วไปเหล่าน้ี 

จะเทียบเคียงได้" ลิ่นชังโยวกล่าวยิ้มๆ

"คุณชายลิ่นชมเกินไปแล้ว" จางเสี่ยวเฟ ิงกล่าว ภายนอก 

นางดูไม่สนใจไยด ีแต่ความจรงิในใจลอบยินด ีนางแต่ไรมาก็มองตนสงูส่ง 

ได้รับการให้ความส�าคัญจากอาจารย์ ทั้งมีฝีมือยอดเย่ียมเหนือใคร 

ในหมูล่กูศษิย์ด้วยกัน จงึเป็นธรรมดาทีจ่ะมคีวามโอหังอวดด ีตัง้แต่ได้พบ 

ออูเีสวีย่ ในใจก็เกิดการเปรยีบเทยีบ เสยีดายต่อให้นางอ�าพรางดเีพียงใด  

ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาลิ่นชังโยวกับตันหานเลี่ยไปได้ พวกเขาพบเห็น 

คนงามมามาก แยกแยะคนได้เฉียบไวท้ังไม่เผยพิรุธ จางเส่ียวเฟิง 

แม้จะรปูงาม แต่ไม่เข้าสายตาพวกเขา ทัง้หย่ิงผยองเพราะความงามของตน 

ยิ่งท�าให้ดูพื้นๆ ธรรมดา

อูอีเสว่ียมองคนที่จ้องจะเล่นงานนางเหล่านี้ ภายนอกดูสงบน่ิง 

ความจริงแล้วในใจหวาดผวาย่ิง อย่าเห็นว่านางมีฐานะเป็นประมุข 

หุบเขาหมื่นบุปผา ได้ชื่อว่าเป็นนางมารในยุทธภพ ดูเหมือนร้ายกาจย่ิง 

ความจริงแล้ววรยุทธ์ของนางสามัญธรรมดา ต่อให้ฝึกฝนไปท้ังชีวิต 

ก็ไม่มีทางเป็นยอดฝีมือในยุทธภพได้
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นางเคยถามอาจารย์ด้วยความสงสยั ในหบุเขาคนท่ีมพีรสวรรค์กว่านาง

มีอยู่ไม่น้อย เพราะเหตุใดอาจารย์จึงพึงพอใจนางเพียงคนเดียว

ค�าตอบของอาจารย์คือ...

'ใครก�าหนดว่าต้องมีวรยุทธ์สูงส่งจึงจะเป็นประมุขหุบเขาได้  

ในยุทธภพมีพยัคฆ์มังกรท่ีซ่อนแฝงกาย ยังจะขาดยอดฝีมืออีกหรือ  

ทกุส�านกัล้วนเลอืกคนทีม่ฝีีมอืยอดเย่ียมทีส่ดุมาเป็นเจ้าส�านกั หากข้าอมููฉ่นิ

ต้องการเลือกคนท่ีรูปโฉมงดงามล่มบ้านล่มเมืองมาเป็นประมุขหุบเขา  

ยังจะมีอะไรแปลกประหลาด'

ตอนนัน้อูอีเสว่ียฟังแล้วปากอ้าตาค้าง มองอาจารย์ทีม่ท่ีาทีปีตยิินดี

ภาคภูมิใจอย่างงงงัน

อูมู ่ฉินบีบแก้มนวลเนียนของนาง ย้ิมแล้วว่า 'นางหนูเสว่ีย  

เจ้าต้องรูไ้ว้ ความงามก็เป็นอาวุธอย่างหน่ึง แม้พ้ืนฐานวรยุทธ์เจ้าจะไม่ดี 

แต่กลับมีนิสัยใจคอบริสุทธ์ิดีงาม ไม่ถูกประเพณีนิยมทั่วไปกลืนกลาย 

ได้ง่าย พึงรู ้ว่าเส้นทางบนโลกนี้น่าหวาดกลัวและอันตราย ทุกแห่ง 

ล้วนเป็นอ่างย้อมส*ี คนทีส่ามารถออกจากดนิเลนมาได้โดยไม่แปดเป้ือน

จงึจะเป็นผูแ้ขง็แกร่งอย่างแท้จรงิ ทีอ่าจารย์พึงพอใจคือความบรสิทุธ์ิดงีาม

ของเจ้า ความงามเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น'

ได้รับค�าชมจากอาจารย์ย่อมดีใจ อูอีเสวี่ยจึงเผยรอยยิ้มสดใส 

อูมู่ฉินกล่าวต่อไป 'ในโลกนี้หญิงงามมีมากมายนับไม่ถ้วน แต่ 

หญิงงามท่ีมีสติปัญญากลับมีน้อยมาก ล�าพังเร่ืองนี้เจ้าก็เหนือกว่า 

หญิงงามทุกคนในโลกนี้แล้ว เพราะความงามสามารถดึงดูดได้เพียง 
* อ่างย้อมสี เป็นค�าอุปมาถึงสังคมท่ีสกปรกหรือสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดีซึ่งอาจส่งผลต่อความคิดและ 
การกระท�าของผู้ที่คลุกคลีอยู่ในที่นั้น
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บคุคลชัน้รอง ท้ังไม่ยาวนาน แต่สตปัิญญากลบัสามารถดึงดดูบคุคลชัน้หน่ึง 

ต้นน�า้ลกึย่อมไหลไปได้ยาวไกล น่ีจะเป็นอาวุธส�าคัญของเจ้าทีจ่ะใช้รับมอืกับ

ยุทธภพที่น่าหวาดกลัวและเต็มไปด้วยอันตราย จ�าไว้ จะต้องรักษา 

ความบริสุทธิ์ดีงามนี้ไว้ตลอดไป อย่าลืมเจตนาเดิม'

ค�าพูดของอาจารย์ยังก้องอยู่ในหู ตอนนี้อูอีเสว่ียลอบภาวนา 

อยู่ในใจ หวงัว่าคนเหล่านีจ้ะเหน็แก่ความงามของนาง ไม่โหดเห้ียมกับนาง

จนเกินไป เพิ่งคิดเช่นนี้ พลันได้ยินคนผู้หนึ่งตวาดเสียงดัง...

"นางมารร้ายตัวดี! มใีบหน้างดงามชวนให้ผู้คนหลงใหลอย่างแท้จริง 

ทุกคนอย่าได้ถูกนางท�าให้ลุ่มหลงมัวเมา นี่เป็นแผนสกปรกของนาง!"

เสียงพูดปานฟ้าค�าราม ทุกค�าหนักแน่นทรงพลัง คนผู ้นี้ก็คือ 

เหลยหู่ผู ้สร้างชื่อในยุทธภพด้วยฝีมือเพลงดาบ เหลยหู่อายุห้าสิบ  

แต่ดูแลรักษาร่างกายได้ดี รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง ในมือกวัดแกว่งดาบ 

อย่างแคล่วคล่อง

อูอเีสว่ียมองไปท่ีเหลยหู่พลางกล่าวอย่างมมีารยาท "ผูอ้าวุโสเหลย 

ท่านเข้าใจผิดแล้ว ผู้เยาว์หาได้คิดจะท�าให้ท่านหลงใหลไม่"

เหลยหู่ได้ยินแล้วงงงัน คิดไม่ถึงว่านางจะพูดเช่นน้ี คนอืน่ๆ ฟังแล้ว 

ก็อึ้งตะลึง เหลยหู ่ได้สติก ่อนเห็นว่าตนถูกท�าให้อับอายขายหน้า  

จึงตวาดด้วยความเดือดดาล "เจ้าอย่ามาแสร้งท�าเป็นใสซื่อต่อหน้าข้า  

ข้าไม่หลงกลเจ้าหรอก!"

"เป็นความจรงิ ท่านมภีรรยาต้ังห้าคนแล้ว หากผู้เยาว์คดิจะหาสามี 

ย่อมต้องหาคนที่ยังไม่มีภรรยา" อูอีเสวี่ยชี้แจงด้วยความจริงใจ

ค�าพูดน้ีพอเอ่ยออกมา สายตาทีเ่ต็มไปด้วยความประหลาดใจทกุคู่
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ต่างจบัจ้องไปท่ีเหลยหู่โดยไม่ได้นดัหมาย เหลยหูช่ะงกัค้าง พร้อมกันน้ัน 

ก็ชีห้น้านางด่าว่า "เจ้าพูดจาเหลวไหล! ถึงกับกล้าท�าลายชือ่เสียงของข้า!"

อูอีเสว่ียยังคงตอบอย่างจริงจัง "ข้าไม่ได้พูดเหลวไหล ภรรยาเอก

ของท่านผู้อาวุโสคือเฉินชีเหนียงแห่งส�านักเจิ้นซาน ภรรยาคนท่ีสอง 

เป็นบุตรสาวที่เกิดจากอนุภรรยาของสกุลหลินที่เปิดร้านขายแพรพรรณ

อยู่เมืองซูโจว ภรรยาคนท่ีสามคือจางฮวาขุยเถ้าแก่เนี้ยหอเยียนเซี่ยว 

เมืองหยางโจว ภรรยาคนที่สี่คือ..."

"พอแล้ว!"

เหลยหูต่วาดออกมาครัง้น้ีแม้แต่ตนเองก็อ้ึงตะลงึ ร้องแย่แล้วอยู่ในใจ 

เขาร้อนใจตวาดออกไปเช่นนีไ้ยมใิช่บอกว่าท่ีนีไ่ม่มเีงนิสามร้อยต�าลึง*

"พรืด..." มีคนกลั้นไม่อยู่หลุดหัวเราะออกมา ซึ่งก็คือลิ่นชังโยว 

ผู ้หล่อเหลาสง่างาม เขาคิดไม่ถึงว่าอูอีเสว่ียผู้นี้พูดออกมาเพียงครั้ง 

จะท�าให้คนตื่นตะลึง อีกทั้งพูดได้น่าสนใจมาก

คนที่อยู ่ในที่นี้ล ้วนเป็นยอดฝีมือของส�านักต ่างๆ และเป็น 

ผู้มีประสบการณ์โชกโชน ใครบ้างไม่รู ้จักอ่านสายตาคน เหลยหู่ผู ้น้ี 

ปกติแสดงท่าทีว่าซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาย่ิง ชื่อเสียงด้านรักภรรยา 

เล่าลือไปทั่วยุทธภพ ที่แท้ก็สร้างเรือนทองค�าซ่อนสตรี** อยู่ข้างนอก  

ทั้งยังซ ่อนไว ้ ถึงสี่คน กระเพาะใหญ่ไม ่น ้อย ดูไม ่ออกเลยจริงๆ  

* ท่ีน่ีไม่มีเงินสามร้อยต�าลึง เป็นส�านวน หมายถึงพยายามจะปิดบังซ่อนเร้นแต่กลับย่ิงเผยชัดให้คนอื่นรู ้
เพราะความโง่เขลา มาจากเรื่องเล่าท่ีว่ามีชายผู้หนึ่งฝังเงินสามร้อยต�าลึงไว้ในท่ีของตัวเองและกลัวใครรู้เข้า 
แล้วมาขโมย จึงเขียนป้ายปักไว้ว่า 'ที่นี่ไม่มีเงินสามร้อยต�าลึง' เพื่อนบ้านชื่ออาเอ้อร์เห็นเข้าก็มาขุดขโมยไป 
แล้วเขียนป้ายไว้เช่นกันว่า 'อาเอ้อร์ข้างบ้านไม่ได้ขโมยไป'
** สร้างเรือนทองค�าซ่อนสตรี มีที่มาจากเมื่อครั้งจักรพรรดิฮั่นอู่ต้ียังทรงพระเยาว์และอยู่ในบรรดาศักดิ์ 
เจยีวตงอ๋อง เขาเคยตรสัว่าจะอภิเษกกับพ่ีสาวซึง่เป็นลกูพ่ีลกูน้องชือ่ว่าเฉนิอาเจยีว และจะสร้างเรอืนทองค�า
ให้นางอยู่ จึงหมายถึงการมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือซุกซ่อนภรรยาลับๆ ไว้นอกเรือน
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บุรุษมีภรรยาสามอนุสี่เดิมเป็นเรื่องปกติ แย่ก็ตรงท้ังท่ีเจ้าชู ้แต่ยัง 

แสร้งวางท่าสูงส่ง นี่ย่อมท�าให้คนรังเกียจแล้ว

สายตาที่ทุกคนมองเหลยหู่มีท้ังที่เห็นขันและรู้สึกเหยียดหยาม  

จางเสี่ยวเฟิงยิ่งยิ้มเยาะ นางมองอูอีเสวี่ย มีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเล็กน้อย 

เสียดายอีกฝ่ายเป็นนางมาร ธรรมะกับอธรรมไม่อาจอยู่ร่วมกัน

เหลยหู ่สีหน้าดูไม่ได ้ ปากไวเกินไป นึกเสียใจก็ไม่ทันแล้ว  

เฉินชีเหนียงภรรยาของเขาเป็นบุตรสาวที่ เกิดจากภรรยาเอกของ 

เจ้าส�านักเจิ้นซาน ใครบ้างไม่รู ้ว ่าเพลงดาบเจิ้นซานของส�านักนี้ 

แปลกพิสดาร อทิธิพลในยุทธภพย่ิงไม่อาจดเูบา อกีทัง้เฉนิชเีหนยีงผูน้ั้น 

ก็เป็นสงิโตเหอตง* และไหน�า้ส้ม** ทีข่ึน้ชือ่ลือนาม ควบคมุเขาอย่างเข้มงวด 

ถ้าให้เฉินชีเหนียงรู้ว่าเขาเลี้ยงดูสตรีอ่ืนอยู่ข้างนอกส่ีคนล่ะก็...เหลยหู่ 

อดตัวสั่นสะท้านด้วยความหนาวเหน็บไม่ได้

ความลับที่เขาปิดบังไว้อย่างมิดชิด นางมารผู้นี้ไปรู้มาจากที่ใดกัน 

เขาลอบแค้นใจ เดิมทีนึกเวทนาสงสารนางอยู่หลายส่วน แต่ตอนนี้ 

แทบอยากจะแยกร่างนางออกเป็นแปดส่วน 

"นางมารก็คือนางมาร ดีแต่พูดจาส่งเดช ไม่รู้จักอัปยศอดสูใจ!"

อูอีเสว่ียเบ้ปากร้องทุกข์ "ข้าไม่ใช่นางมาร เป็นคนปกติธรรมดา  

และข้าก็ไม่ได้พูดจาส่งเดช ล้วนมหีลกัฐาน ผู้อาวุโสไม่แยกแยะถูกผดิดช่ัีว 

ก็เที่ยวด่าคนส่งเดช ท�าเช่นนี้ออกจะเสื่อมเสียเกียรติ"

* สงิโตเหอตง มท่ีีมาจากซตูงพัว ปราชญ์ในสมยัซ่งมเีพ่ือนรกัชือ่เฉนิจีฉ้างซึง่เป็นคนท่ีมศีรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ภรรยาของเฉินจี้ฉางคือนางหลิ่ว เป็นชาวเหอตง มีนิสัยดุร้ายชอบดุด่าสามี ซูตงพัวจึงแต่งโคลงล้อเพ่ือนว่า 
'พอได้ยินเสียงสิงโตเหอตงก็หัวหด' ที่เปรียบเป็นสิงโตเพราะคนในสมัยน้ันเปรียบเสียงสวดมนต์ว่า 
มอี�านาจบารมดีจุดงัเสยีงสงิโต ต่อมาผูค้นจงึใช้ค�าน้ีเรยีกหญงิดรุ้ายทีช่อบดดุ่าสามหีรอืผูห้ญิงท่ีชอบส่งเสยีงดัง
** มาจากส�านวน 'กินน�้าส้ม' หมายถึงอาการหึงหวง
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"เจ้า..." เหลยหู่ชี้หน้านาง โมโหจนหน้าแดงคอแดง ส่วนนางกลับ

สีหน้าใสซื่อไร้ความผิด เบิกนัยน์ตากวางแวววาวมองจ้องเขา คล้ายว่า

นางต่างหากที่ถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรม

เหลยหู ่แอบร้องแย่แล้ว แต่ไม่อาจหลงกลนางมาร คร้ันแล้ว 

เขาก็รีบเอ่ยเตือนทุกคน...

"นางมารผู้นี้ปากคมคารมกล้า ทุกคนระวังอย่าหลงกลนาง! วันน้ี

พวกเราตีค่ายกลแตกมาก็เพ่ือจะจบัตัวนางมารผู้น้ี ทกุคนคงไม่ลืมกระมงั"

ค�าพูดประโยคนี้ดึงความสนใจของทุกคนกลับมาได้ส�าเร็จ  

ต่างมองหน้ากันแวบหนึง่ คิดในใจว่าการร่วมมอืกันโจมตหุีบเขาหมืน่บปุผา

ในครั้งนี้ได้มีข้อตกลงกันไว้แล้ว

"นางมาร เจ้าจนมุมแล้ว ยังคิดจะหนีไปไหนได้อีก" ลิ่นชังโยว 

แม้จะกล่าวเช่นนี้ น�้าเสียงกลับทุ้มต�่านุ่มหู

"นางมาร ไยต้องต่อสู้แบบสุนัขจนตรอก แนะน�าให้เจ้ายอมจ�านน 

เสยีดกีว่าเถิด" ตนัหานเลีย่ยังคงมท่ีาทรีอบคอบระมดัระวัง ท�าให้คนมอง

ความคิดไม่ออก

เหลยหู่หัวเราะฮ่าๆ ด่าว่า "นางมาร! ความตายมาอยู่ตรงหน้าแล้ว

ยังมีอะไรจะกล่าวหรือไม่" เขาก็แค่ถามไปอย่างนั้น ไหนเลยจะรู้ว่า 

อูอีเสวี่ยกลับคว้าค�าพูดของเขาไว้ ตอบอย่างจริงจัง

"มี ข้ามีค�าพูดมากมายจะกล่าว"

ในเมือ่มคีนถามว่านางมอีะไรจะพูด นางไม่พูดย่อมเสยีโอกาสไปเปล่าๆ 

ครั้นแล้วนางจึงเริ่มพูดตั้งแต่ต้น บอกชั่วชีวิตนี้นางยังไม่เคยสังหารคน  

และไม่เคยท�าเรื่องเลวร้าย ยังบอกอีกว่าตั้งแต่เล็กอาจารย์ส่ังสอนนาง 
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ให้เคารพนบนอบต่อผู ้ใหญ่ กับคนอ่อนแอและเด็กต้องให้เกียรติ  

เก็บเงินทองของผู้อื่นได้ต้องไม่ปกปิดไว้ ท�าอะไรต้องมีความเท่ียงธรรม  

การจดัการเรือ่งราวและปฏิบตัติวัต่อคนอืน่ต้องยึดมโนธรรม พอเริม่เปิดปาก 

ก็พูดไม่จบไม่สิ้น

เสียงของนางนุ ่มนวลแผ่วเบา กังวานใสชวนฟัง ดุจนกขมิ้น 

ส่งเสียงร้องขับขานอยู่ในหุบเขา คล้ายเห็นคนเหล่านี้เป็นผู้อาวุโสที่ต้อง

เคารพนบนอบ บอกเล่าเรือ่งชวิีตความเป็นอยู่ทัว่ไปให้ฟังด้วยสีหน้าจริงจงั

"ช้าก่อน!" จางเสีย่วเฟิงยับย้ังนางไม่ให้พูดต่อ เอ่ยเตอืนเสยีงเฉยีบขาด 

"นางมาร อย่าได้คิดถ่วงเวลา เห็นแก่ที่เจ้ามีเพียงล�าพังตัวคนเดียว  

และเพ่ิงขึ้นรับต�าแหน่งประมุขหุบเขา ถ้าเจ้ายอมให้จับตัวแต่โดยดี  

ข้าอาจช่วยขอร้องแทนเจ้าให้ทุกคนเปิดทางรอดให้"

อูอเีสว่ียถามจางเสีย่วเฟิงด้วยความฉงน "ข้าไม่เคยท�าเรือ่งเลวร้าย 

จะให้ยอมรับผิดอะไร"

"หุบเขาหมื่นบุปผารับตัวผู ้กระท�าผิดไว้ไม่น้อย เจ้าในฐานะ 

ประมุขหุบเขาย่อมต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้"

"มีความแค้นย่อมมีต้นเหตุ มีหน้ีสินย่อมมีเจ้าหนี้* ผู้เยาว์เพ่ิงรับ

ต�าแหน่งประมขุหุบเขาได้สามเดือน ไม่รูอ้ย่างสิน้เชงิว่าใครคอืผูก้ระท�าผดิ 

อย่าว่าแต่รับตัวคนไว้ คิดจะท�าเรื่องเลวร้ายก็ยังไม่ทันเลย"

จางเสีย่วเฟิงถูกค�าพูดของนางท�าเอาชะงกัอึง้ ลิน่ชงัโยวทีอ่ยู่ด้านข้าง

กลัน้ไม่อยู่หวัเราะพรดืออกมาค�าหนึง่ ครัง้น้ีแม้แต่ตนัหานเลีย่ก็ก�ามอืข้ึนมาไว้

ข้างปาก ปิดบงัรอยย้ิมท่ีห้ามไม่อยู่ ลิน่ชงัโยวเกิดความสนใจในตวัออูเีสวีย่
* มีความแค้นย่อมมีต้นเหตุ มีหนี้สินย่อมมีเจ้าหน้ี หมายถึงถ้าอยากเข้าใจเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนก็ต้องตามหา 
ตัวต้นเรื่อง
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ขึ้นมาอย่างมาก นางแม้จะอายุน้อย ดูเหมือนอ่อนแอไร้เดียงสา  

แต่ลักษณะท่าทางในยามพูดไม่รีบไม่ร้อน ไม่ขวยอายไม่เดือดดาล  

เวลาถูกด่าว ่าก็ยังมีท ่าทีใสซื่อไร ้ความผิด ท�าให้คนรู ้สึกชื่นชอบ 

อย่างแท้จริง

"พี่หานเลี่ย ข้าเห็นว่าที่อูอีเสวี่ยพูดมีเหตุผลอย่างมาก"

ตันหานเลี่ยปรายตามองเขาแวบหนึ่ง ยกมุมปากย้ิมจางๆ พลาง 

กล่าวหยอกล้อ "อย่างไร คุณชายลิน่ เกิดจติใจท่ีจะถนอมพฤกษาอาลยัหยก*  

กับนางขึ้นมาแล้วหรือ"

ลิ่นชังโยวย้ิมจนนัยน์ตารูปดอกท้อคู่นั้นชวนลุ่มหลงย่ิงกว่าเดิม  

"นางเพ่ิงรับต�าแหน่งประมุขหุบเขาได้สามเดือน วันนี้เป็นวันท่ีนาง 

ก้าวออกสู่ยุทธภพเป็นวันแรกก็ต้องเผชิญหน้ากับศึกใหญ่เช่นนี้ พวกเรา

คนมากรังแกนางคนเดียว ดูจะไม่ถูกหลักท�านองคลองธรรม"

เหลยหู่มีความแค้นแน่นอกไม่มีที่ให้ระบาย ได้ยินแล้วก็เอ่ยขึ้น  

"นั่นกลับไม่แน่ บางครั้งสตรีย่ิงงดงามกลับย่ิงชั่วร้าย อย่างอูมู ่ฉิน 

ประมขุคนก่อน นางไม่ใช่คนธรรมดาทัว่ไป เจ้าคดิว่านางจะเลอืกผูส้บืทอด

ต�าแหน่งส่งเดชหรือ"

ลิ่นชังโยวเลิกคิ้ว "ค�าพูดนี้ก็มีเหตุผล"

เหลยหู่แค่นเสียงเย็นชา "ประมุขหุบเขาหมื่นบุปผาแต่ละยุคสมัย

ล้วนรปูโฉมงดงาม ท่ีพวกนางดอู่อนเยาว์เพราะฝึกวรยุทธ์มารไว้ย่ัวยวนบรุษุ

โดยเฉพาะ พวกเจ้าอย่าหลงมัวเมา ปล่อยให้รูปโฉมภายนอกปิดบังตา 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหบุเขาหมืน่บุปผาเป็นภัยต่อผู้คนมานาน ผิดหลักธรรม

* ถนอมพฤกษาอาลัยหยก เป็นส�านวน หมายถึงบุรุษที่รักทะนุถนอมคอยเอาอกเอาใจอิสตรี
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สวรรค์ไม่อาจให้อภัย!"

ลิ่นชังโยวเพียงแต่ย้ิมๆ ตันหานเลี่ยยังคงเคร่งขรึม เหลยหู ่ 

เหน็พวกเขาสองคนไม่ได้โต้แย้งก็เข้าใจว่าพวกเขาเห็นด้วยกับค�าพูดของตน 

จึงรู้สึกกอบกู้หน้ากลับคืนมาได้บ้าง

อูอีเสวี่ยทอดถอนใจ "ผู้อาวุโสเหลย ท่านเข้าใจผิดอีกแล้ว คนใน

หบุเขาหมืน่บปุผาล้วนเป็นคนดี เพียงแต่นสิยัประหลาด ค่อนข้างท�าอะไร

ตามอ�าเภอใจตนเอง ถ้าเป็นคนเลวจรงิ อาจารย์ข้าไม่มทีางรบัพวกเขาไว้"

"ฮึ! ค�าพูดเหลวไหลกล่าวให้น้อยหน่อย เห็นแก่เจ้าที่อายุยังน้อย  

ทัง้ยังเป็นอสิตร ี ข้าผูเ้ฒ่าไม่อยากเป็นผูใ้หญ่รงัแกผูน้้อย จะออมมอืให้เจ้า

สามสิบกระบวนท่าก็แล้วกัน!"

อูอีเสว่ียย้อนถาม "ผู้อาวุโสเหลย ท่านพูดเล่นกระมัง พวกท่าน 

คนมากเช่นนี้ร ่วมมือกันบุกโจมตีเข้ามา ท้ังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน 

ก็ลอบโจมตีหุบเขาหมื่นบุปผา นี่ก็เท่ากับผู้ใหญ่รังแกผู้น้อยแล้ว"

ค�าพูดน้ีพอเอ่ยออกมา ครั้งน้ีแม้แต่จางเส่ียวเฟิงก็อดหัวเราะพรืด

ออกมาไม่ได้ 

"เจ้า..." เหลยหูโ่กรธจนด่าทอขึน้มาอกีครัง้ กระทัง่ท่วงทีของผู้อาวุโส

ก็ไม่มีแล้ว "สุราคารวะไม่ดื่มจะดื่มสุราทัณฑ์* ข้าจะจับตัวนางหนู 

หน้าเหม็นผู้นี้เดี๋ยวนี้!" ครั้งนี้ไม่ว่านางจะพูดอะไร เขาก็จะไม่หลงกล!

"ช้าก่อน!"

เหลยหู่ก�าลงัจะเงือ้ดาบก็ถูกตวาดห้ามกะทันหัน ฝีเท้าแทบจะสบัสน 

เขาร้องด่าด้วยความเดือดดาล "ใครมาขัดจงัหวะข้าอกีแล้ว!"

* สุราคารวะไม่ดื่ม ดื่มสุราทัณฑ์ หมายถึงพูดดีๆ ไม่ชอบ ต้องให้ใช้ก�าลัง
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ทุกคนมองไปทางท่ีมาของเสียงก็เห็นคนผู ้หน่ึงทะยานมาจาก 

กลางอากาศ ท้ิงตัวลงสูพ้ื่นอย่างไร้สุม้เสยีง เห็นชดัถึงวิชาตวัเบาอนัสูงส่ง

ออูเีสวีย่มองไปยังคนท่ีแปดทีฝ่่าค่ายกลออกมาได้และควานหารายชือ่

จากความทรงจ�า เพ่ือจะให้นางจดจ�ารูปโฉมของยอดฝีมือส�านักต่างๆ  

ในยุทธภพ อาจารย์ได้รวบรวมภาพวาดของคนเหล่าน้ันไว้ไม่น้อย แต่กับ 

คนผู้นี้นางเพียงรู้สึกคุ้นหน้า ยามกะทันหันคิดไม่ออกว่าเป็นใคร

นางบอกตนเองว่าไม่เป็นไร ย่อมต้องมีคนเรียกชื่อคนผู้นี้ออกมา

"ใต้เท้าสิง" เหลยหู่พอเห็นอีกฝ่ายก็รีบประสานมือกล่าวทักทาย

ใต้เท้าสิง?

อ้อ...นางนึกออกแล้ว คนผู ้น้ีชื่อสิงฟู่อว่ี ยอดฝีมืออันดับหน่ึง 

ของราชส�านกั ปีท่ีแล้วได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นราชองครักษ์ข้ันสาม รับหน้าที่

คุ้มกันและปฏิบัติภารกิจให้ฮ่องเต้ ท่ีแท้กองก�าลังทหารของราชส�านัก 

ที่ยกมาครั้งนี้ คนแซ่สิงรับหน้าที่บัญชาการทัพ

สิงฟู่อวี่สีหน้าเฉยเมย ไม่เหลือบตามองเหลยหู่แม้แต่แวบเดียว 

สายตาจับนิ่งอยู่ที่อูอีเสวี่ย

"ข้ารับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้จับกุมนางมารอูอีเสว่ียพากลับไป

รายงานตัวที่เมืองหลวง คนอื่นไม่อาจสอดมือเข้ามาก้าวก่าย"

ส�านักในยุทธภพใหญ่โตปานใดก็เทียบกองก�าลังทหารนับหมื่น 

ของราชส�านักไม่ได้ เหลยหู่ไม่กล้าเป็นศัตรูกับสิงฟู่อวี่ รีบประสานมือ 

กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม "ใต้เท้าสิงกล่าวได้ถูกต้อง"

"ฝ่าค่ายกลออกมาไม่ง่าย ใต้เท้าสิงต้องล�าบากแล้ว ไยไม่พักผ่อน 

สักครู่ เรื่องจับคนก็มอบให้เราท�าแทนเป็นอย่างไร" ลิ่นชังโยวแย้มย้ิม 
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สง่างาม ความหมายในค�าพูดจะบอกว่าเขายอดฝีมือแห่งราชส�านักผู้น้ี

กระทั่งตีฝ่าค่ายกลยังพ่ายแพ้ให้แก่พวกเขา มาถึงก็คิดจะออกค�าสั่ง  

ที่นี่ไม่ใช่ในราชส�านัก ตนหาได้กลัวเขาไม่

ตนัหานเลีย่ทีอ่ยู่ด้านข้างกลบัเพียงมองสงิฟู่อว่ีแวบหนึง่ ยังคงนิง่เงยีบ 

ไม่พูดอะไร

สิงฟู่อว่ีมองลิ่นชังโยว ไม่ใส่ใจในค�าหยอกล้อของอีกฝ่าย กลับ 

คลี่ย้ิมหยันจางๆ "ทุกท่านดูสุขสบายเสียจริง คนมากเพียงนี้ไล่จับสตรี 

เพียงคนเดียว ข้าอยู่ข้างหลังต้องเหน็ดเหน่ือยกับการทอดแหจับปลา 

รับมือกับผู้คุมกฎทั้งสี่ ล�าบากมากทีเดียว"

ค�าพูดนี้พอเอ่ยออกมา ทุกคนต่างสีหน้าแปรเปลี่ยน ลิ่นชังโยวกับ

ตันหานเลี่ยก็ฟังเข้าใจแล้ว ผู ้คุมกฎทั้งสี่เป็นองครักษ์กล้าตายของ 

ประมขุหุบเขาหมืน่บปุผา เวลาน้ีกลับไม่เห็นเงาร่าง พวกเขาหันไปมองอูอีเสว่ีย

ถึงได้ตระหนักว่าท่ีนางพูดออกมามากมายเพียงนั้นเป็นวิธีบดบังสายตา

ให้พวกเขามองข้ามเรื่องนี้ไป พร้อมกันน้ันทุกคนก็เกิดต่ืนตัวข้ึนมา  

ผู้คุมกฎทั้งสี่ไม่อยู่ข้างกายนางมาร หรือจะมีแผนลวง

ไม่รอพวกเขาซักถามสิงฟู่อว่ีก็เอ่ยปากข้ึนก่อน "ฮึ ผู้คุมกฎทั้งส่ี 

หนไีปแล้ว ข้าได้แต่ต้องจบักุมนางมารก่อน ค่อยบบีให้ผู้คมุกฎปรากฏตวั

ออกมาก็ไม่สาย"

ออูเีสวีย่เม้มมมุปากเป็นรอยย้ิมเย้ยหยัน นางมารหรอื บางทใีนเวลานี้ 

ค�าว่านางมารอาจน�ามาสัน่สะเทอืนและสยบจติใจพวกเขาได้ อย่างไรเสยี

ผูค้มุกฎทัง้สีก็่หนไีปได้โดยราบรืน่ จดุประสงค์ของนางบรรลแุล้ว ไม่จ�าเป็น

ต้องพูดจาไร้สาระหน่วงเหนี่ยวเวลากับคนพวกนี้แล้ว
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"ระวัง! นางมารจะลงมือแล้ว"

ขณะท่ีทุกคนส่งเสียงเตือนด้วยความตื่นตระหนก อูอีเสว่ีย 

ก็โปรยกลีบบุปผาในมือออกไปเต็มท้องฟ้า กลีบบุปผามีกล่ินหอมกรุ่น 

โชยมาเข้าจมูกท�าให้ทุกคนตื่นตัวขึ้นมาทันที

"ระวังมีพิษ!"

ทุกคนพากันปิดปากปิดจมูกถอยหลังไปหลายก้าว ยกเว ้น 

เพียงคนเดียว

สิงฟู่อว่ียกฝ่ามือขึ้นเป็นกรงเล็บแล้วกระโจนเข้าใส่อูอีเสวี่ย จับโจร 

ต้องจบัหวัหน้าก่อน ความต้ังใจของเขาชดัเจน ออูเีสวีย่จ�าต้องรบักระบวนท่า 

ฉับพลันนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันชุลมุน

ออูเีสว่ียคาดการณ์ว่าไม่ถึงร้อยกระบวนท่าตนต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 

แต่ไม่อาจให้พวกเขารู้ว่าวรยุทธ์ของตนพ้ืนธรรมดาสามัญ ดังน้ันนางจึง 

ฉวยโอกาสตอนสงิฟู่อวีซ่ดัฝ่ามอืเข้าใส่นางรีบพลิกฝ่ามอืโต้ตอบกลับ ในใจ

กลบัคดิค�านวณไว้แล้วว่าจะฉวยจงัหวะท่ีอกีฝ่ายซดัฝ่ามอืมาท�าให้ร่างตน

กระเดน็ไปหลายจัง้* เช่นน้ีก็จะร่วงหล่นลงไปในหุบเหวได้โดยไม่มใีครเห็นพิรธุ

ใครเลยจะคาดคิด พอฝ่ามือของทั้งสองสัมผัสถูกกัน นาง 

ไม่ได้ถูกซัดกระเด็นออกไป แต่กลับถูกพลังแข็งแกร่งขุมหนึ่งดึงดูดไว้  

จึงอดตื่นตระหนกไม่ได้

นี่เป็นวรยุทธ์อะไรกัน

นางคิดจะหยิบยืมพลังมาใช้แต่ไม่ส�าเร็จ กลับถูกพลังขุมหนึ่ง

พันธนาการไว้แน่นหนา ตอนฝ่ามือคนท้ังสองสัมผัสกันพลันมีกระแส 

* จั้ง หน่วยวัดความยาวของจีน เทียบระยะได้ประมาณ 3.33 เมตร
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ความร้อนขุมหน่ึงไหลผ่านฝ่ามือเข้ามาในร่างกายของนาง คล้ายมีเข็ม

จ�านวนนับไม่ถ้วนทิม่แทงเข้ามา ท�าให้ผวิหนังทัว่ร่างของนางรู้สึกเจ็บปวด 

ย่ิงประมือกับเขานานนางก็ย่ิงรู้สึกว่าจุดตันเถียน* ว่างเปล่า...ไม่ถูก!  

นี่เขาก�าลังดูดพลังวัตรของนาง! เขาคิดจะท�าลายวรยุทธ์ของนาง!

อูอเีสว่ียสหีน้าแปรเปลีย่นรนุแรง รบีรวบรวมพลงัปกป้องจดุตนัเถียน 

ทว่าฝ่ายตรงข้ามพลงัวัตรกล้าแขง็ พลงัของนางไหลทะลกัออกไปไม่หยุด

ประหนึ่งน�้าบ่าเช่นน้ัน ไม่นานหน้าผากของนางก็มีเหง่ือเย็นซึมออกมา  

รู้ว่าขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป สิ่งท่ีท�ามาก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะต้อง 

สญูเปล่า

ไม่! นางไม่อาจให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลุผล ตัดสินใจจะทุ่มเดิมพัน 

สุดตัว!

อูอเีสว่ียทุม่เทพลงัท้ังหมดออกไปทนัที ใช้วิธีการต่อสู้อย่างไม่ค�านงึ

ถึงสิง่ใดทัง้สิน้ พร้อมจะพังพินาศไปด้วยกัน นางก�าลงัเดมิพัน เดมิพันว่า

ฝ่ายตรงข้ามไม่คิดจะตายตกไปด้วยกันกับนาง เขาเป็นขุนนางท่ีราชส�านกั

แต่งตั้งมา ไม่จ�าเป็นต้องเสียสละชีวิตของตนเพื่อจับกุมนาง

ความเป็นจริงพิสูจน์ให้เห็นว่านางเดิมพันถูกแล้ว สิงฟูอ่วี่ย่นหัวคิ้ว 

พอรู้ว่านางคิดจะตายตกไปด้วยกันก็รีบซัดนางกระเด็นไป

ฝ่ามือน้ีซัดอูอีเสว่ียกระเด็นออกมาสิบจั้ง หลุดพ้นจากแรงดึงดูด 

ที่พันธนาการไว้ สมดังที่นางปรารถนา ถูกซัดออกมาจากหน้าผา 

ท่ามกลางเสียงกรีดร้องอุทานของทุกคน ร่างของนางร่วงหล่นลงไปใน

หุบเหวดุจว่าวที่สายป่านขาด

* จุดตันเถียน เป็นจุดเลือดลม อยู่ใต้สะดือประมาณ 3 นิ้ว และเป็นศูนย์รวมพลังวัตรของผู้ฝึกวรยุทธ์
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กระโดดหน้าผาคือทางรอดทางเดียว อาจารย์ ศิษย์กระโดดแล้ว 

ดวงวิญญาณของท่านบนสวรรค์โปรดช่วยคุ้มครองศิษย์ด้วย!

Page �������������.indd   31 2/4/2562 BE   14:27



32

โฉมงามสองหน้า

อูอีเสว่ียลืมตาขึ้นช้าๆ มองใบไม้หนาทึบด้านบน ครู่ใหญ่นางจึง

แน่ใจว่าตนไม่ได้ฝันไป อา...นางยังไม่ตาย อาจารย์ไม่ได้โกหกนาง 

กระโดดลงมาจากที่สูงเพียงนั้น ไม่ตายจริงๆ ด้วย

ใต้หน้าผาแห่งนี้มีทะเลต้นไม้หนาทึบผืนใหญ่อยู่จริง ต้นไม้เหล่านี้

เติบโตสูงใหญ่ ใบไม้กองซ้อนกันหนาเป็นชั้นๆ ประหนึ่งพรมที่อ่อนนุ่ม  

ลดแรงกระแทกที่นางร่วงตกลงมา ด้านล่างของทะเลต้นไม้ยังมีเถาวัลย์ 

ที่พันเก่ียวกันไปมา นางในเวลาน้ีก็ก�าลังนอนอยู่บนตาข่ายที่เกิดจาก

เถาวัลย์เก่ียวพันกัน บนร่างก็มีเถาวัลย์หลายเส้นพันอยู่ เถาวัลย์ 

มีความยืดหยุ่น ไม่เพียงไม่ก่อให้เกิดอันตราย ยังช่วยยึดร่างนางไว้  

ช่วยปกป้องนางได้

นางอดนึกถึงครั้งแรกตอนได้ยินจากปากอาจารย์ถึงความลับของ

หุบเหวแห่งนี้ไม่ได้

2
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'อาจารย์เคยตกลงมาจากหน้าผามจัจรุาชหรอื' นยัน์ตาสกุใสแวววาว

ดุจลูกกวางน้อยของอูอีเสว่ียพลันเบิกกว้าง จ้องมองอาจารย์ด้วย 

ความประหลาดใจ

อูมู่ฉินบีบพวงแก้มนุ่มนิ่มของลูกศิษย์พลางบอกอย่างภาคภูมิใจ 

'ใช่แล้ว อาจารย์ของเจ้าไม่เพียงดวงแข็งไม่ตาย ยังค้นพบความลับของ

หุบเหวอีกด้วย หุบเหวแห่งนี้เป็นสถานที่แปลกมหัศจรรย์ ด้านล่าง 

มลีมหุบเขาพัดอยู่ ลมนีจ้ะช่วยยกร่างคนข้ึน ความเร็วในการร่วงหล่นลงไป

ก็จะช้าลง ทะเลต้นไม้ด้านล่างหนาทบึนุม่น่ิม เพียงพอทีจ่ะช้อนร่างคนไว้ 

ไม่ถึงกับตกลงไปตาย ศิษย์เอ๋ย สิ่งน้ีมีส่วนช่วยเรื่องชื่อเสียงบารมีของ

หุบเขาหมื่นบุปผาเราอย่างมากทีเดียว'

ออูเีสว่ียสหีน้าเต็มไปด้วยความงงงวย 'อาจารย์ ตกลงไปในหบุเหว

เป็นเรื่องน่าอาย เหตุใดจึงมีส่วนช่วยเรื่องชื่อเสียงบารมีเล่า'

'นางหนูเส ว่ีย ในฐานะประมุขหุบเขา สิ่ งส�าคัญท่ีสุดคือ 

รักษาความลึกล�้ายากหย่ังถึงในยุทธภพเอาไว้ มีความรู ้สึกลึกลับ 

จึงจะมีชื่อเสียงบารมี จึงจะท�าให้คนหวาดกลัว เจ้าลองคิดดู คนท่ีม ี

วิชาตัวเบาสูงเพียงใดก็ไม่โง่งมขนาดยอมกระโดดหุบเหวลึกหมื่นจ้ัง แต่

มาพูดในทางกลับกัน ถ้ามีคนกระโดดลงไปในหุบเหวแล้วไม่ตาย เรื่องนี้

เล่าลือออกไปจะท�าให้สั่นสะเทือนมากเพียงใด คนทั่วไปย่อมเข้าใจว่า 

วรยทุธ์ของหบุเขาหมืน่บปุผาเราลกึล�า้ยากหย่ังถึง และย่ิงเคารพย�าเกรงเรา

มากขึ้น ชื่อเสียงก็ย่ิงโด่งดัง เข้าใจหรือยัง' อูมู ่ฉินพูดจบยังย้ิมด้วย 

สีหน้าภาคภูมิใจ

อูอีเสว่ียอดอับอายอยู่ในใจจนเหง่ือตกไม่ได้ 'อาจารย์ แบบนี ้
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เรียกว่าหลอกลวงกระมัง'

'เด็กโง่ นี่เรียกว่ากลยุทธ์ ยุทธภพน่าหวาดกลัวและอันตราย  

บางครั้งอ�านาจและอิทธิพลต้องอาศัยคนสร้างข้ึนมา บนโลกนี้จริงจริง 

เท็จเท็จ เท็จเท็จจริงจริง จริงเท็จไม่ใช ่เรื่องส�าคัญ ที่ส�าคัญก็คือ 

ชือ่เสยีงบารมขีองเราย่ิงสงูก็จะย่ิงสามารถปกป้องผู้คนในหบุเขาหมืน่บปุผา

ไว้ได้ เข้าใจหรือไม่'

เรื่องในอดีตปรากฏขึ้นมาตรงหน้าอย่างชัดเจน อูอีเสวี่ยดึงจิตใจ 

จากความคิดค�านึงกลับมาสู่ปัจจุบัน ปากก็พึมพ�าขึ้น

"อาจารย์วางใจ ศิษย์เข้าใจ..."

นับว่านางไม่ผิดต่อค�าสั่งเสียของอาจารย์ ก่อนหุบเขาหมื่นบุปผา 

จะถูกโจมตกีไ็ด้แบ่งกลุม่ผูค้นในหบุเขาให้ทกุคนแยกย้ายกันหนีไปก่อนแล้ว 

ลดการบาดเจ็บล้มตายลง จากนั้นก็ให้ผู้คุมกฎท้ังสี่ฝ่าวงล้อมออกไป  

ท้ายที่สุดก็ใช้แผนไม่ระวังร่วงตกลงมาในหุบเหวยุติเรื่องทั้งหมด

เวลานี้คนในยุทธภพคงเข้าใจว่านางตกลงมาร่างแหลกละเอียด  

มีเพียงต้องให้ทุกคนเห็นว่านางตายแล้วจึงจะไม่ไล่ตามสังหารนาง 

ไม่จบไม่สิ้น

ความตงึเครยีดตดิต่อกันมาหลายวันคลีค่ลายลงแล้ว กระทัง่ถึงตอนนี้

นางจึงรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก เบาสบายไปท้ังตัว ราวกับเพียง 

ลมพัดมาก็จะลอยไปเช่นนัน้ แม้แต่เสยีงนกร้องจ้อกแจ้กในละแวกใกล้เคียง 

ก็ไพเราะราวกับเสียงจากสรวงสวรรค์

นางหัวเราะออกมาด้วยความสบายใจ เสพสขุจากความสงบเงยีบ 

กระทัง่เหน็เสือ้ผ้าทีถู่กลมพัดปลวิขึน้มา ดูเหมอืนจะใหญ่เกนิไปสกัหน่อย 
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ครัน้แล้วจงึเริม่รูส้กึประหลาดใจขึน้มา เสือ้ผ้าของนางขาดแล้วหรอื หาไม่

เหตุใดจึงหลวมโพรกเพรก

เอ๋? แขนเสื้อของนางเหตุใดจึงยาวเช่นน้ี...เดี๋ยวก่อน มือของนาง

เหตุใดจึงเล็กเช่นน้ี อูอีเสว่ียอึ้งตะลึง นางจ้องมองมือน้อยๆ ของตน 

อย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา ไม่ใช่แขนเสื้อเปลี่ยนเป็นยาวขึ้น หากแต ่

มือของนางเปลี่ยนเป็นเล็กลง!

หลังอาการตกตะลึงพรึงเพริด ความตื่นตระหนกจนตัวเย็นเฉียบ 

ก็จู่โจมเข้ามาทันที นางเป็นอะไรไป เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของนาง!

นางลนลานจะแกะเถาวัลย์ท่ีพันตวัออก จากนัน้ก็ไปหาสระน�า้สกัแห่ง

ส่องดูร่างของตน ที่แท้แล้วเปลี่ยนเป็นเช่นใด ใครจะรู้เพ่ิงจะออกแรง 

กลบัพบว่าตนถึงกับใช้พลังวัตรออกมาไม่ได้ ขณะท่ีนางก�าลงัตืน่ตระหนก

ตกใจอยู่นั้น เถาวัลย์พลันคลายออก ร่างของนางร่วงหล่นลงไปทันที

"อ๊า!" นางส่งเสียงร้องอุทานจึงพบว่ากระทั่งเสียงก็เปลี่ยนไปด้วย

นางร่วงหล่นลงสู่พ้ืน ความเจ็บปวดท่ีคาดเดาไว้ล่วงหน้าไม่ได้ 

จู่โจมมา รอจนนางได้สติกลับคืนมาจึงพบว่าท่ีใต้ก้นมีใบไม้กองหนา 

อยู่ชั้นหนึ่ง ด้วยเหตุนี้นางจึงไม่เจ็บ นางรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้น ร้อนใจ

อยากจะดวู่าแท้แล้วเกิดอะไรขึน้กับร่างกายของตน มองไปก็เห็นท่ีด้านหน้า 

ไม่ไกลมแีอ่งน�า้อยู่แห่งหน่ึง นางว่ิงตกึตกัไปทีแ่อ่งน�า้ ภาพทีส่ะท้อนให้เหน็

บนผิวน�้าเป็นดวงหน้าน้อยๆ นุ่มนิ่มไร้เดียงสาดวงหนึ่ง

นางตกใจอึง้ตะลงึไปอกีครัง้ นางจ�าดวงหน้าน้ีได้ ตอนนางอายุหกขวบ 

ก็รูปร่างหน้าตาเช่นนี้!

สวรรค์! ถึงกับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหรือ!
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อูอีเสว่ียตื่นตระหนกตกใจอย่างใหญ่หลวง นางนั่งตะลึงท่ึมทื่อ 

อยู่ที่ริมน�้า มองจ้องเงาสะท้อนในน�้า นางมองแล้วมองอีก ยังลูบๆ  

ใบหน้าของตน สงสัยว่าตนเองใช่ก�าลังฝันไปหรือไม่

นางหยิกตนเองแรงๆ และเจ็บจนน�้าตาเอ่อ!

"นีจ่ะเป็นไปได้อย่างไร เหตุใดข้าจงึกลายเป็นเดก็ไปได้" นางพูดกับ

ตนเองด้วยความหวาดหว่ัน แม้แต่เสยีงก็เป็นเสยีงนุม่นิม่ไร้เดยีงสาของเด็ก 

จากนั้นก็มองมือเล็กๆ เท้าเล็กๆ ร่างกายเล็กๆ ของตน 

แล้วหน้าอกเล่า...แบนราบ!

นางสหีน้าซดีเผอืด คิดในใจว่าจบกัน สวรรค์ล้อเล่นกับนางคร้ังใหญ่ 

กลายเป็นแบบนี้ยังจะให้คนมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือไม่เล่า!

บนโลกท่ีสบัสนวุ่นวายน้ี นางเดก็ผูห้ญิงไร้ท่ีพ่ึงพาคนหนึง่ อย่าว่าแต่

สัตว์ดุร้ายในป่า ต่อให้ไม่ถูกจับกิน ออกจากป่าไปก็ต้องถูกคนเลวจับตัว 

ไปขาย!

"สงบใจ ข้าต้องสงบใจ..." ออีูเสว่ียปลอบใจตนเองไม่หยุด คล้ายว่า 

ถ้าไม่ท�าเช่นนี้นางก็จะไม่อาจสงบใจลงได้

ในเวลาเช่นนีส้บัสนว้าวุน่ไม่ใช่หนทางท่ีด ีนางจะต้องสงบเยือกเย็น

ขบคิดให้ดี

ประมุขหุบเขาหมื่นบุปผาทุกยุคทุกสมัยล้วนต้องฝึกวิชาลับเฉพาะ

ของส�านัก 'วิชาบุปผาบิดเกลียว' อาจารย์บอกวรยุทธ์นี้ปฐมาจารย ์

เป็นผู้คิดค้นขึ้น เหมาะให้สตรีฝึกฝนเป็นท่ีสุด มีประสิทธิภาพในการ 

หยุดความชรา ช่วยให้ความงามของสตรีไม่เสื่อมถอย แต่วรยุทธ์น้ี 

ขัดต่อหลักธรรมแห่งสวรรค์ จ�าเป็นต้องระมัดระวังไม่อาจให้ธาตุไฟ 
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เข้าแทรก ถ้าธาตุไฟเข้าแทรกก็จะเกิดการสวนทางย้อนกลับ...ช้าก่อน! 

สวนทางย้อนกลับหรือ 

ความหมายของการสวนทางย้อนกลบัก็คือจะกลบักลายเป็นเดก็หรอื 

นี่นางถูกธาตุไฟเข้าแทรกหรือไร

ออูเีสว่ียนึกได้ว่าตอนอยู่บนต้นไม้เมือ่ครูก่่อน นางก็พบว่าจดุตนัเถยีน 

ของตนว่างเปล่า ไม่อาจใช้พลังวัตรออกมาได้ นางรีบลงน่ังขัดสมาธิ  

ปิดก้ันลมหายใจโคจรลมปราณ กลับพบว่าหาแก่นพลังในร่างไม่พบ  

นางไม ่ยอมแพ ้  หลังจากสูดลมหายใจเข ้าออกลึกๆ ครั้ งหนึ่ ง 

ก็ฝืนโคจรลมปราณไปที่จุดตันเถียน หลังจากท�าติดต่อกันอยู่หลายคร้ัง

นางไม่เพียงรวบรวมพลังวัตรไม่ได้ ยังเหนื่อยจนเหงื่อเย็นซึมออกมา  

ฉบัพลนันัน้เองในล�าคอมกีลิน่คาวเคม็ทะลกัข้ึนมา นางกระอักโลหติออกมา

ค�าหนึ่ง

ออูเีสวีย่หอบหายใจแรง คราน้ีแม้แต่ความหวงัสดุท้ายก็ไม่เหลอืแล้ว 

พลงัวัตรของนางสญูสิน้ ยังได้รบับาดเจบ็ภายใน หวนนกึถึงเรือ่งทัง้หมด 

ที่เกิดขึ้นบนหน้าผา พลังวัตรของนางจะต้องถูกสิงฟู่อว่ีดูดเอาไปเป็นแน่ 

กอปรกับเพ่ือจะรกัษาชวีติ นางได้ทุม่เทพลังต่อสูถึ้งได้ถูกธาตไุฟเข้าแทรก

จนท�าให้เกิดการสวนทางย้อนกลับ

อูอีเสว่ียเวลาน้ีนับว่าอยากร้องไห้แต่ไม่มีน�้าตาอย่างแท้จริง  

คนในยุทธภพต่างบอกว่าวรยุทธ์หุบเขาหมื่นบุปผาของพวกนางเป็น 

วรยุทธ์มาร เวลานี้คิดดูแล้วก็มีเหตุผลอยู่มาก มิน่าปรมาจารย์ทั้งหลาย

จงึมกัถูกกล่าวหาว่าเป็นนางมาร เพราะไม่แก่เฒ่า ส่วนนางก็เป็นนางมาร 

ที่เพิ่งถือก�าเนิดใหม่
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ออูเีสว่ียจติใจห่อเห่ียวย่ิง ก�าลงัคิดจะร้องไห้ให้สาสมใจสกัครัง้ ทว่า 

ในเวลานีเ้องก็มเีสียงสุนัขป่าค�ารามดงัมาจากท่ีไกล ท�าให้นางตวัสัน่สะท้าน 

รีบเอามืออุดปากตนเองไว้

นางไม่อาจร้องไห้ เสยีงร้องไห้จะชกัน�าให้สนัุขป่ามา มแีต่จะย่ิงย�า่แย่!

นีไ่ม่ใช่เวลาจะมาเสียใจ คดิไปในทางทีด่ ี รปูร่างนางเปลีย่นเป็นเช่นน้ี 

ในยุทธภพยังจะมีใครจ�านางได้ สิ่งส�าคัญเร่งด่วนในตอนนี้คือคิดหาวิธี 

ไปเมืองชิงหูที่อยู่ทางตะวันออก ผู้คุมกฎท้ังสี่ยังรอนางอยู่ ส่วนที่ว่า 

จะคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างไร นางจะหาโอกาสกลับไปในหุบเขาตรวจหา

ในคัมภีร์โบราณ ไม่แน่อาจตรวจพบวิธีคืนสู่สภาพเดิมได้

นางเชด็โลหติทีม่มุปาก ลกุข้ึนยืน มองดูเสือ้ผ้าทีห่ลวมโพรกไปทัง้ร่าง  

รีบคล�าตัวเสื้อด้านใน แล้วก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก โชคดีแผนที ่

ยังอยู่

แผนที่ฉบับน้ีอาจารย์มอบให้นางเก็บรักษาไว้ ในเมื่ออาจารย์ 

เตรยีมทางรอดให้นางด้วยการกระโดดหน้าผาย่อมต้องเตรยีมการด้านอืน่ไว้

พร้อมสรรพ หลังจากนางกระโดดหน้าผาลงมาแล้ว อาจารย์บอกให้นาง

ไปหาถ�้าศิลาตามที่แผนที่ชี้บอกไว้

เมื่อมีเรื่องให้ท�า จิตใจก็ดูจะสับสนวุ่นวายน้อยลง นางตรวจสอบ

ข้าวของที่พกติดตัว พบว่ากระเป๋าเงินกับป้ายหยกม่วงที่พกออกมาจาก

หุบเขาหล่นหายไปแล้ว เหลือเพียงกระบี่อ่อนที่เอวกับมีดส้ันท่ีพกติดตัว 

นางหงุดหงิดขึ้นมาอีกครั้ง ป้ายหยกม่วงแผ่นน้ันเป็นตราประทับ 

ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ยืนยันความเป็นประมขุหบุเขาหมืน่บปุผา บนแผ่นหยก

แกะลวดลายไว้ ไม่มีป้ายหยกม่วงนางก็ไม่อาจใช้พิราบส่งข่าวติดต่อกับ 
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ผู้คุมกฎทั้งสี่ได้

จะต้องท�าหล่นหายตอนร่วงลงมาในหบุเหวเป็นแน่ นางรีบไปหาดูทัว่ๆ 

หารูไ้ม่ว่าระหว่างทีน่างก�าลังเทีย่วมองหาเหอเปา* ท่ีใส่หลกัฐานยืนยันอยู่นัน้  

มนีกขนาดใหญ่ตัวหน่ึงได้คาบเหอเปาทีห้่อยอยู่บนต้นไม้ กางปีกบนิข้ึนสูง

ไปแล้ว

ท้องฟ้าค่อยๆ มดืลงแล้ว ผูฝึ้กยุทธ์สามารถมองเห็นสิง่ของในทีม่ดื  

แต่อูอเีสวีย่สญูเสยีพลงัวัตรไปหมดสิน้ ถ้าไม่มแีสงสว่าง พอตกกลางคนื 

ก็ไม่ต่างอะไรกับคนตาบอด นางจ�าต้องล้มเลิกการหาหลักฐานยืนยัน 

และกระเป๋าเงินชั่วคราว รีบไปหาถ�้าศิลาให้พบก่อนท้องฟ้าจะมืดสนิท

นางใช้มีดสั้นตัดเสื้อผ้าให้สั้นลงตามขนาดรูปร่างของตนในเวลานี้ 

จากนั้นก็เอาสายรัดเอวมัดให้แน่น แม้จะดูไม่เข้าท่าเข้าทางอยู่บ้าง  

แต่ย่อมดีกว่าเนื้อตัวเปลือยเปล่ามากนัก

ส่วนรองเท้านั้นใส่ไม่ได้แล้ว แต่จะเดินเท้าเปล่าก็ไม่ได้ ดังน้ัน 

นางจึงใช้มีดสั้นห่ันรองเท้าให้มีขนาดเท่ากับเท้าในเวลานี้ จากน้ัน 

ก็ฉีกผ้าชิ้นหนึ่งออกมาผูกติดกับเท้าให้แน่น อย่างไรเสียแค่เดินได้ก็พอ

ด้วยกลัวจะทิ้งร่องรอยไว้ นางจึงเอาเศษผ้าท่ีตัดออกมาไปฝังดิน 

หลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยนางก็เสาะหาไปตามแผนที่ ในที่สุด 

ก็หาถ�้าศิลาพบทันก่อนพลบค�่า

ถ�า้ศลิาท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาตแิห่งน้ีอยู่ด้านในผนังผา ถ้าไม่มแีผนท่ี 

ชีบ้อก ออูเีสวีย่เชือ่ว่าต่อให้นางใช้เวลาทัง้ชวีติก็คงหาสถานทีแ่ห่งนีไ้ม่พบ 

หลงัใบไม้ทีห่นาทึบมปีระตูหินลบัอยู่บานหนึง่ หลงัประตเูป็นทางเดนิ 
* เหอเปา คือกระเป๋าพกตดิตวัใบเล็กส�าหรบัใส่เศษเงินหรอืของจกุจกิ มกัปักรูปสตัว์หรือตัวอกัษรท่ีมคีวามหมาย
เป็นมงคล
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ทีมื่ดมองไม่เหน็ตะวนั นางท�าตามค�าชีแ้นะของแผนที ่ คล�าหากลกัจดุไฟ 

ในช่องเลก็บนผนังถ�า้ รอจนจดุเทียนสว่างเห็นหนทางข้างหน้าชดัเจนแล้ว

นางก็รีบเดินไปตามทางเดินเข้าไปข้างใน

ทางเดินยาวมาก อากาศกลับถ่ายเทดี นางเดินไปตามทางเดิน 

ไต่ขึ้นสูงไปตลอดทาง เดินผ่านขั้นบันไดหินนับร้อยขั้น ในท่ีสุดก็มาถึง 

ห้องศิลาที่กว้างขวางราบเรียบแห่งหนึ่ง

ท่ีท�าให้นางแปลกใจก็คือถ�้าแห่งน้ีไม่ใช่เป็นเพียงถ�้า มีห้องศิลา 

อยู่สี่ห้อง ในห้องศิลายังมีหน้าต่างศิลา นางกระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้  

เขย่งปลายเท้ามองออกไปนอกหน้าต่าง ข้างนอกมีแสงดาวเต็มท้องฟ้า 

ทะเลต้นไม้ไกลโพ้นไร้ขอบเขต

ท่ีแท้ห้องศิลาแห่งน้ีสูงกว่าทะเลต้นไม้ ดังนั้นจึงมองเห็นท้องฟ้า 

ยามราตรีที่ดารดาษไปด้วยดวงดาวและสถานที่ไกลออกไป

นางมองดูด้วยความตื่นตาตื่นใจ กระโดดลงจากเก้าอี้ด ้วย 

ความลิงโลด แล้วไปตรวจดูสิ่งของที่อยู่ในห้องศิลาทั้งสี่

ห้องแรก ห้องศลิาทีม่เีตยีงและโต๊ะเก้าอีจ้ดัวางอยู่เป็นห้องพักผ่อน 

ห้องทีส่องมหีบีไม้ใบใหญ่วางอยู่สามใบ นางเปิดออกมาทีละใบ แล้วกต้็อง

ตืน่เต้นดใีจเมือ่พบว่าในหีบไม่เพียงมีเสือ้ผ้าของบรุุษสตรี ยังมขีองเด็กด้วย  

มคีรบทกุขนาด แม้แต่เครือ่งประดบัผม ป่ินปักผม ต่างหูของอสิตร ีรดัเกล้า 

ผ้าผกูมวยผมของบรุษุ รวมทัง้สายรดัเอว รองเท้าก็มพีร้อมหมดทกุอย่าง

นางรีบหาเสื้อกางเกงท่ีมีขนาดเหมาะกับร่างกายของตน พบว่า

ความกว้างยาวพอเหมาะพอดี จากนั้นก็หารองเท้าท่ีเหมาะสมกับ 

เท้าเล็กๆ ของตนคู่หนึ่งมาสวม
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ห้องศลิาอกีสองห้องท่ีเหลือ ห้องหนึง่เป็นห้องหนงัสอื มหีนงัสอืต่างๆ 

เก็บอยู่ นางดคูร่าวๆ มบีนัทึกท้องถ่ิน บนัทึกส�านักต่างๆ บนัทกึยาสมนุไพร 

บันทึกการรักษาโรค แน่นอนยังมีต�าราวรยุทธ์ล�้าค่าที่นางไม่เคยแม้แต่ 

จะได้ยินมาก่อน

นางพลกิๆ ดู อา...ต้องขอโทษด้วย ระดบัการฝึกฝนวรยุทธ์ของนาง 

ไม่ค่อยดีนัก ต่อให้อ่านไปครึ่งวันก็มองอะไรไม่ออก คร้ันแล้วนางก็โยน

หนังสือไปไว้ข้างหนึ่ง เวลาน้ีสายตาของนางจับนิ่ง นางสังเกตเห็น 

สมุดบันทึกเล่มหน่ึง นั่นเป็นลายมือของอาจารย์ นางรีบพลิกอ่าน 

แล้วก็ต้องดีใจใหญ่หลวง

น่ีเป็นต้นร่างที่เขียนด้วยลายมือของอาจารย์ ในน้ันบันทึกข้อเสีย

ของการฝึก 'วิชาบุปผาบิดเกลยีว' อาจารย์บอกผู้ฝึก 'วิชาบปุผาบดิเกลยีว' 

ต้องจ�าใส่ใจไว้ว่าอย่าให้ธาตุไฟเข้าแทรก หาไม่หากจดุตนัเถียนว่างเปล่า  

ผู้ฝึกก็จะกลับคืนสู่ความอ่อนเยาว์จนเลยเถิดกลายเป็นทารกหญิง

อาจารย์ยังบอกวรยุทธ์น้ีมีวิธีหวนกลับคืนสู ่สภาพเดิม เพียง 

หาคนท่ีมีพลังวัตรลึกล�้า แล้วดูดเอาพลังวัตรของอีกฝ่ายมา เมื่อ 

จุดตันเถียนเต็มเป่ียมก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้

ออูเีสวีย่ดใีจเป็นท่ีสดุ พอรูว่้ามวิีธีกลบัคืนสูส่ภาพเดิมนางก็มคีวามหวัง

ขึน้มา ไม่เสยีใจมากเช่นก่อนหน้าน้ีอีก

นางตรวจดูสิ่งของอ่ืนต่อไป ในหีบมียาเม็ดล�้าค่าต่างๆ ท่ีใช้ข้ีผ้ึง 

ผนึกไว้ ใต้ล ่างสุดยังมีเงิน หลังจากเห็นค่าเดินทางท่ีมีอยู ่เต็มถุง  

ขวัญที่กระเจิดกระเจิงไปก่อนหน้านี้ก็กลับคืนสู่ร่างทั้งหมด 

หากจะผาดโผนในยุทธภพจ�าต้องมีส่ิงใดมากท่ีสุด...แน่นอน 
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ย่อมต้องเป็นเงิน ต่อให้เจ้ามีวรยุทธ์สูงเพียงใดก็ต้องด่ืมกินต้องนอน  

เงนิอแีปะเดียวบบีวีรบรุษุให้ถึงตายได้* อย่าว่าแต่นางทีก่ระท่ังผูก้ล้ากยั็ง

ไม่ใช่

ออูเีสว่ียซาบซึง้ใจจนแทบร้องไห้ออกมา อาจารย์ฉลาดเฉยีบแหลม

ย่ิง ท้ิงค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้นางถุงหนึง่ เมือ่มตีัว๋แลกเงนิกับเศษเงนิ 

นางก็จ้างผู้คุ้มกันและรถม้าไปเมืองชิงหูได้แล้ว นางเก็บถุงเงินอย่างดี  

แล้วเดินต่อไปยังห้องศิลาห้องสุดท้าย พอเข้าประตูดวงตาพลันเจิดจ้า 

เพียงเห็นกลางห้องศิลามีสระน�้าเล็กๆ สระหนึ่งนางก็คาดเดาได้ทันที  

นี่ก็คือห้องอาบน�้า น�้าในสระน่าจะเป็นน�้าธรรมชาติบนภูเขาที่ซึมออกมา

จากผนังผา

อูอีเสวี่ยดีใจมาก ถอดเสื้อผ้าบนตัวออกหมดอย่างไม่ลังเล  

ช�าระล้างร่างกายตัง้แต่หัวจรดเท้า หลังจากขัดสฉีววีรรณจนสะอาดเอีย่มแล้ว

ก็สวมเสื้อผ้าของเด็กหญิงแล้วกลับไปท่ีห้องศิลาห้องแรก ล้มตัวลงนอน

บนเตียงศิลา

นางเหน็ดเหนื่อยยิ่ง ตัดสินใจนอนให้อิ่มก่อนแล้วค่อยว่ากัน

อูอเีสวีย่หลบัสนทิและสบายใจ กระท่ังเทีย่งของวนัถัดมาจงึตืน่ขึน้

และพบว่าท้องหิวมาก ในถ�า้แห่งน้ีแม้จะมข้ีาวของมากมายแต่ไม่มขีองกิน  

ดีท่ีนางยังมีอาหารแห้งติดตัวมาบ้าง จึงกินอาหารแห้งรองท้องไปก่อน  

กินไปพลางพลิกดสูมดุบนัทึกของอาจารย์ ในน้ันบันทกึเร่ืองเก่ียวกบัป่าแห่งน้ี

อยู่มากมาย

อาจารย์เขยีนอธิบายไว้ว่าในป่าแห่งน้ีผลไม้ใดกินได้ ผลไม้ใดมพิีษ 
* เงินอีแปะเดียวบีบวีรบุรุษให้ถึงตาย เป็นส�านวน หมายถึงอุปสรรคเล็กๆ อาจท�าให้งานใหญ่ไม่สามารถ 
ด�าเนินไปได้
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เรื่องน้ีส�าหรับอูอี เสว่ียแล้วส�าคัญมาก เพราะนางในเวลาน้ีเป ็น 

เด็กผู้หญงิตัวเล็กๆ ทั้งไม่มีพลังวัตร คิดจะใช้วิชาตัวเบาล่าสัตว์ป่าสักตัว 

มาย่างกินก็ท�าไม่ได้ ดีที่ในป่าแห่งนี้ไม่มีคนอยู่อาศัย ดังนั้นบนพ้ืนดิน 

จึงมีผลไม้สุกร่วงหล่นอยู่มาก เก็บขึ้นมาก็กินได้แล้ว

ทุกวันนางจะว่ิงออกไปหาของกิน ขณะเดียวกันก็ตระเวนหา 

หลกัฐานยืนยันของนาง หลงัจากหามาสีวั่นสวรรค์ก็ไม่ท�าให้คนตัง้ใจจริง

ต้องผดิหวัง ในท่ีสดุนางก็พบเหอเปาท่ีใส่ป้ายหยกม่วงห้อยอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ต้นหนึ่ง

กล่าวส�าหรบันางทีไ่ม่มวิีชาตัวเบา ทัง้ยังกลายเป็นเด็กตวัเล็กๆ แล้ว 

การปีนขึ้นต้นไม้เป็นงานท่ียากเย็น ตอนนางปีนข้ึนมาถึงท่ีสูงด้วยความ 

ยากล�าบาก เหน็สิง่ของอยู่ใกล้แค่ตรงหน้า เรือ่งเศร้าก็บงัเกิดขึน้แล้ว

นกสีด�าตัวโตตัวหนึ่งถึงกับคาบเหอเปาท่ีใส่ป้ายหยกม่วงไป 

ต่อหน้าต่อตานาง ออูเีสว่ียแทบจะร้องไห้ออกมา ความจริงนางรักสัตว์เล็ก

สัตว์น้อยมาก แม้แต่รังนกบนต้นไม้ยังไม่อาจตัดใจไปท�าลาย ทว่า 

ในห้วงเวลานี้นางอยากจะจับเจ้านกใหญ่ตัวนั้นมาย่างกินเสียจริง!

นางอยากร้องไห้แต่ไร้น�้าตา ได้แต่นั่งเหม่ออยู่บนต้นไม้ คราวน้ี 

จะท�าอย่างไรดี ป้ายหยกม่วงของนางถูกนกตวัโตคาบไปแล้ว เรือ่งแบบนี้

ถ้าแพร่ออกไป นางยังจะมีหน้าไปพบผู้คนในหุบเขาของนางหรือ

ในเวลานีเ้องเสยีงคนทีด้่านล่างจากไกลเข้ามาใกล้ท�าให้นางตืน่จาก

ภวังค์ นางรีบปิดกั้นลมหายใจด้วยความระแวดระวัง

"ดูจากต�าแหน่งทิศทาง นางมารน่าจะตกลงมาแถวนี้จึงจะถูก"

นางจ�าเสยีงน้ีได้ เป็นเหลยหู่ นางตงึเครียดไปท้ังร่างทนัที พลางรอ
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อย่างเตรียมพร้อม

"ตกลงมาจากทีส่งูปานนัน้ น่ากลวัร่างคงแหลกกระจายเป็นหลายชิน้ 

แต่ก็แปลก เหตุใดจึงหาศพไม่พบ"

"หรือว่าถูกสัตว์ป่าคาบไปแล้ว"

พวกเขาก�าลังหาศพของนาง ออูเีสว่ียลอบตืน่ตระหนกในใจ คนพวกนี้

เหตุใดยังไม่ตายใจ นางกระโดดหน้าผาแล้วยังต้องลงมาดใูห้แน่ใจอกีหรอื

เหลยหู่แค่นเสียงเย็นชา "ต่อให้ถูกสัตว์ป่ากินก็ต้องมีรอยเลือด 

จึงจะถูก พวกเจ้ารีบแยกย้ายกันหา ต้องหาให้ข้าให้พบ!"

"ขอรับ!"

หลังจากลูกน้องของเหลยหู่แยกย้ายกันไปบริเวณรอบๆ เหลยหู ่

ยังคงอยู่ที่เดิมเดินหาไปมา อูอีเสว่ียอดดีใจไม่ได้ ดีท่ีตนปีนขึ้นมา 

บนต้นไม้ใหญ่ รอบตัวมีใบไม้หนาทึบ กอปรกับนางตัวเล็กไม่ถูกพบเห็น

ได้ง่าย ทว่าเพ่ือป้องกันเหตุไม่คาดคิด นางยังคงพยายามปิดก้ันลมหายใจ

ด้วยกลัวจะถูกเขาสังเกตพบ

"ฮ่าๆ นางมาร ในที่สุดข้าก็หาเจ้าพบแล้ว!"

อูอีเสวี่ยสะดุ้งเฮือก เป็นไปได้อย่างไรที่เหลยหู่พบเห็นนาง

นางเขม้นตามอง พบว่าในมอืเหลยหู่ถือเศษเสือ้ผ้าทีน่างตดัออกไป

ในวันนั้น เขาก�าลังพูดกับเศษผ้าเหล่านั้น 

นางเอาเศษผ้าเหล่าน้ันฝังดินไว้ นึกไม่ถึงว่าจะถูกเหลยหู่หาพบแล้ว

"แปลกจริง เสื้อผ้านี่เหตุใดจึงไม่มีคราบโลหิต ทั้งยังถูกตัดออกไป

ครึ่งหนึ่ง แม้แต่รองเท้าก็ใช่ หรือว่า...นางมารผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่"

อูอีเสว่ียในใจแอบร้องแย่แล้ว ถ้าให้พวกเขาพบว่าตนยังไม่ตาย 
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จะต้องส่งกองก�าลังจ�านวนมากมาค้นหาจับกุมตัวนางแน่นอน นาง 

ย่อมตกอยู่ในฐานะล�าบากมากขึ้น ในเวลานี้เองเสียงฝีเท้าอีกเสียงหนึ่ง 

ก็ดังขึ้น มีคนมาอีกแล้ว

"ผู้อาวุโสเหลย"

"จอมยุทธ์ตัน น้องชาย เจ้ามาได้จังหวะพอดี"

เป็นตนัหานเลีย่ ครานีย่ิ้งย�า่แย่หนัก ดทู่ากระดาษไม่อาจห่อไฟได้* แล้ว 

ออูเีสว่ียกลดักลุม้อยู่ในใจ

"น้องชาย เจ้าดูข้าเจออะไร นี่เป็นเสื้อผ้าของนางมาร บนเสื้อผ้า 

ไม่มีคราบโลหิต ทั้งจงใจฝังเอาไว้ในดิน เห็นชัดว่ากลัวถูกคนพบเจอ  

ข้ากล้าพูดด้วยความมั่นใจ นางมารผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่แน่นอน!"

ตนัหานเลีย่หยิบเสือ้ผ้าจากมอืเหลยหู่มาพิจารณาด ู เป็นของออูเีสวีย่

จรงิ เขาครุน่คิดอยู่ครูห่นึง่ จากนัน้ก็เอาเสือ้ผ้าคนืให้เหลยหู่

"ผูอ้าวุโสเหลย ในเมือ่อูอเีสว่ียยังไม่ตาย เราก็แยกย้ายกันหา บางที

อาจจับตัวนางได้"

"ข้าก็คิดเช่นน้ัน ถ้านางมารตกอยู่ในก�ามือของข้า จะต้องให้นาง 

ได้น่าดูชม!"

ตันหานเลี่ยพยักหน้า พลันมองไปท่ีด้านหลังเหลยหู่แล้วตวาด 

เสียงเฉียบขาด "ผู้ใด!"

เหลยหู่รีบหมุนตัวไปเพราะค�าพูดของเขา ทว่าตันหานเล่ียกลับ 

ฟาดฝ่ามอืลงไปท่ีกะโหลกศรีษะของอกีฝ่าย เหลยหู่กระทัง่จะร้องให้คนช่วย 

ก็ยังไม่ทัน ร่างอ่อนระทวยล้มลงกับพื้นทันที

* กระดาษไม่อาจห่อไฟได้ หมายถึงไม่สามารถปกปิดความจริงได้
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เรื่องเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและฉับพลันกะทันหันเกินไป อูอีเสวี่ย 

อยู่ข้างบนเห็นอย่างชัดเจน นางตื่นตระหนกตกใจจนอุดปากแน่น

เพราะเหตุใดตันหานเลี่ยต้องลอบจู่โจมเหลยหู่ นี่มันเรื่องอันใดกัน 

ก่อนหน้าน้ีเขายังพูดคยุกับเหลยหูอ่ย่างเป่ียมไปด้วยคณุธรรมน่าเลือ่มใส 

รอเหลยหู่หมุนตัวไป เขากลับลอบจู่โจมอย่างไม่ลังเล ไม่มีเค้าลางใดๆ 

ท�าให้คนไม่ทันระวังตัว

ตอนออูเีสว่ียได้สตกิลับคนืมาอกีครัง้ก็พบว่าตันหานเลีย่หายตวัไปแล้ว 

ในเวลาน้ีรอบด้านมเีสยีงฝีเท้าดังขึน้ ลกูน้องสบิคนของเหลยหูก่ลบัมาแล้ว 

พอพวกเขาเหน็เหลยหู่นอนอยู่กับพ้ืนจงึรบีเข้ามาตรวจสอบด ูชลุมนุวุ่นวาย 

กันอยู่พักใหญ่ หลังจากลูกน้องเหล่าน้ันหามเหลยหู่จากไปแล้วอูอีเสว่ีย 

ยังคงรออยู่บนต้นไม้ ไม่กล้าขยับตัว

ตันหานเลี่ยเล่า

นางกวาดตามองหาที่ด้านล่าง พลันรู้สึกเย็นวูบที่แผ่นหลัง นาง 

หนัหน้าไปช้าๆ ยามน้ีตันหานเลีย่อยู่ข้างหลงันาง ก�าลงัจ้องมองนางด้วย

สีหน้าเคร่งขรึม นางตัวแข็งทื่อไปทั้งร่าง ฉับพลันนั้นเท้าพลันลื่นเสียหลัก 

ร่างทั้งร่างร่วงหล่นลงไปด้านล่าง นางคิดว่าตนเองจะต้องร่วงลงสู่พ้ืน 

แน่แล้ว ใครจะรู้ร่างพลันลอยขึ้นคล้ายถูกคนรับไว้ได้ นางลืมตาขึ้นมอง 

คนที่รับตัวนางไว้ก็คือตันหานเลี่ย นางเบิกตาโตมองเขา ไม่กล้าขยับตัว

แม้เพียงน้อย

เมื่อตันหานเลี่ยเห็นชัดเจนว่าคนที่ตนรับไว้เป็นเพียงเด็กผู้หญิง 

อายุหกขวบ สหีน้าท่ีเคร่งขรมึก็เลอืนหายไป กลบัคนืสู่ความมสีง่าน่าเกรงขาม

ดังเดิม
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"แม่หนูน้อย เจ้าขึ้นไปท�าอะไรอยู่บนต้นไม้"

แม่หนูน้อย จริงสิ เวลานี้นางเป็นเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ตันหานเลี่ย

จ�านางไม่ได้ นางไม่จ�าเป็นต้องกลวัเขา นางฉุกคิดอะไรบางอย่างข้ึนมาได้ 

รีบใช้น�้าเสียงนุ่มนิ่มเฉพาะตัวของเด็กผู้หญิงพูดขึ้น "คนเลวมีหนวดเครา 

กลัวๆ"

ตันหานเลี่ยได้ยินแล้วนิ่งคิดเล็กน้อยก็เข้าใจ คนเลวมีหนวดเครา 

ที่เด็กหญิงพูดถึงหมายถึงเหลยหู่ ไม่ผิด รูปร่างหน้าตาของเหลยหู ่ 

กล่าวส�าหรับเด็กผู้หญิงแล้วดูน่ากลัวมากจริงๆ

เขาวางจิตใจที่ระแวดระวังลงก่อนยิ้มอ่อนโยน

"ไม่ต้องกลัว คนเลวถูกอาตีหนีไปแล้ว"

"จริงหรือ"

ออูเีสว่ียแม้จะฝึกวรยุทธ์ได้ไม่ดี แต่ให้เป็นเดก็ผูห้ญิงท่ีน่ารกัไร้เดยีงสา 

บริสุทธ์ิผุดผ่องแล้วนางเชี่ยวชาญมาก กอปรกับแววตาของนางใสซื่อ  

ขนตายาวกระพือปริบๆ ดวงตาสุกใสแวววาวสาดประกายวิบวับ ท�าให้ 

คนเห็นแล้ววางความระแวดระวังลงได้ง่าย

ต ่อให ้ ตันหานเลี่ยช ่างระแวงสงสัยก็คงไม ่ ถึงกับคิดสงสัย 

เด็กอายุหกขวบคนหนึ่ง เพียงเห็นว่านางยังเด็กไม่ประสา เร่ืองท่ีเขา 

ลอบจู่โจมเหลยหู่เมื่อครู่เด็กหญิงคงดูไม่เข้าใจ จึงยิ้มแล้วหลอกล่อนาง

"เป็นความจริง คนเลวถูกตีหนีไปแล้ว เจ ้าอย่าได้บอกใคร  

เดี๋ยวคนเลวได้ยินแล้วจะกลับมาอีก"

อูอีเสว่ียรีบพยักหน้ารับปากอย่างว่าง่าย ท้ังยังเผยรอยย้ิมน่ารัก 

ออกมา ในใจกลับก�าลังคิด ตันหานเลี่ยผู้นี้ที่แท้แล้วภายนอกดูอ่อนโยน
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ภายในกลับชั่วร้าย ต่อไปนางจะต้องอยู่ให้ห่างเขาสักหน่อย

"จริงสิ แม่หนู บ้านเจ้าอยู่ที่ใด นี่เจ้าอยู่คนเดียวหรือ"

ออูเีสว่ียในใจรูด้ ี เขาก�าลงัหย่ังเชงิดูว่ายังมคีนอืน่อยู่ในละแวกใกล้เคยีง

หรือไม่ เพราะกลัวจะมีใครเห็นเรื่องที่เขาลงมือกับเหลยหู่ คร้ันแล้ว 

นางก็แสร้งท�าไร้เดียงสาต่อไป...

"พวกท่านลุงบอกให้ข้ารออยู่ที่น่ี บอกเทพแห่งขุนเขาจะมาหาข้า 

เอาของอร่อยมาให้ข้ากิน"

ตนัหานเลีย่ได้ยินแล้วชะงักอึง้ มหีมูบ้่านบางแห่งทีเ่ชือ่เร่ืองงมงาย 

ชาวบ้านจะคดัเลอืกเด็กทีห่น้าตางดงามมาทิง้ไว้ในป่าเขาทีร่กร้างเปล่าเปลีย่ว 

บอกถวายให้เทพเจ้าเพ่ือขอให้คุ้มครองคนในหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสขุ

หนูน้อยผู ้ น้ีคงถูกเห็นเป็นเครื่องเซ่นไหว้ของเทพแห่งขุนเขา  

ใครใช้ให้ดวงหน้าน้อยนี้งดงามน่าเอ็นดู มิน่าถึงได้ถูกเอามาทิ้งไว้ในป่า 

ถ้าเขาไม่ได้ปรากฏตัวขึ้น เกรงว่าพอตกกลางคืน ต่อให้นางไม่หิวตาย 

ก็ต้องถูกสัตว์ป่ากิน

จะอย่างไรก็เป็นเดก็คนหน่ึง ตนัหานเลีย่ไม่อาจเหน็คนจะตายแล้ว 

ไม่ช่วย จึงกล่าวกับนาง "อาจะพาเจ้าออกจากป่าเอง"

อูอีเสว่ียพยักหน้า ปล่อยให้เขาอุ้มเดินไป นางเอาคางวางไว้ที ่

หัวไหล่ของเขา กลอกนัยน์ตาสุกใสวาบวับไปมา คิดในใจว่าหลอกเขา 

ได้ส�าเร็จแล้ว แต่ถัดจากนี้จะหาวิธีสลัดหลุดไปได้อย่างไร

โชคดีโอกาสของนางมาถึงในไม่ช้า ตอนตันหานเลีย่อุม้นางเดินกลบัไป

ก็เจอกับจางเสีย่วเฟิงเข้า เขาจงึมอบนางให้จางเสีย่วเฟิงพลางบอกเล่าถึง

ต้นสายปลายเหตุ
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"คนในหมูบ้่านช่างเห้ียมโหด ถึงกับเอาเดก็ผูห้ญิงหน้าตาน่ารกัเช่นน้ี

มาทิง้บนภูเขา จอมยทุธ์ตนัวางใจ มอบให้ข้าเถิด ข้าจะพานางกลบัไปที่

ปราสาทเขาป้ีเจี้ยน ดีกว่ามอบให้คนในหมู ่บ้านท่ีโง่เขลากลุ ่มนั้น"  

จางเสีย่วเฟิงกล่าวอย่างมเีหตผุลและเตม็ไปด้วยสจัธรรม ต่อหน้าตนัหานเลีย่ 

ผู้หล่อเหลาเลิศล�้ายากจะหาใครเทียม ยากนักที่นางจะมีโอกาสได้แสดง

ท่าทีของตน ย่อมต้องแสดงท่วงท่าของจอมยุทธ์หญิงออกมาเต็มที่

"เช่นนั้นก็รบกวนแม่นางจางแล้ว" ตันหานเล่ียประสานมือให้นาง 

แล้วหมุนตัวเดินจากไปเพื่อตามหาร่องรอยอูอีเสวี่ยต่อ

อูอีเสว่ียเงยหน้ามองสีหน้าท่าทางของจางเส่ียวเฟิงขณะมองส่ง 

ตันหานเลี่ย เห็นสองแก้มของนางแดงระเร่ือ สีหน้าขวยเขิน ดวงตา 

เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาก็อดลอบส่ายหน้าไม่ได้

แม่นางจาง คนเราไม่อาจมองกันที่รูปโฉมภายนอก บุรุษไม่อาจ 

มองเพียงใบหน้า คนแซ่ตนัดูเหมอืนซือ่ตรง ความจรงิแล้วภายในชัว่ร้าย

ยิ่ง

จางเสีย่วเฟิงหวนนึกถึงน�า้เสยีงและลกัษณะท่าทางตอนตันหานเลีย่

พูดกับนางเมื่อครู่ เขาน่าจะมีความรู้สึกท่ีดีต่อนางกระมัง แม้จะบอกว่า 

ลิน่ชงัโยวก็น่าหลงใหล แต่ตนัหานเลีย่ทีต่ลอดเวลาไม่เคยมองนางตรงๆ เลย

กลบัท�าให้นางห้ามใจไม่อยู่อยากจะปรายตามองให้มากหน่อย

ดี ท่ีแม ่หนูน ้อยผู ้นี้ปรากฏตัวขึ้น ท�าให ้นางกับตันหานเลี่ย 

มีโอกาสได้พูดคุยกัน คิดมาถึงตรงน้ีนางก็ย้ิมด้วยความปีติ หันมา 

จะจับจูงมือแม่หนูน้อย พลันพบว่าคนหายไปแล้ว

แม่หนูน้อยเล่า!
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นางเดินหาไปท่ัวบรเิวณด้วยความต่ืนตระหนกกลับไม่เห็นแม้แต่เงา 

กระทั่งแม่หนูน้อยหายตัวไปได้อย่างไรก็ยังไม่รู้ 

จางเสี่ยวเฟิงลนลานย่ิง ท�าเด็กหายไปเช่นน้ีแล้วนางจะมองหน้า 

ตนัหานเลีย่ได้อย่างไร นอกจากน้ีนางถึงกับไม่ได้สังเกตเหน็ความผิดปกติ

แม้แต่น้อย

นางรีบร ้อนออกไปตามหา อูอี เสวี่ยรอนางเดินไปไกลแล้ว 

จึงคลานออกมาจากใต้พื้นดิน ปัดๆ ใบไม้และเศษดินบนร่างออก

ความจริงแล ้วนางไม ่ได ้ไปไหน เพียงบังเอิญเห็นที่ พ้ืนดิน 

มโีพรงเลก็ๆ อยู่จงึแอบมดุเข้าไปในน้ัน จากนัน้ก็ฉวยจงัหวะทีจ่างเสีย่วเฟิง 

ก�าลังนึกถึงตันหานเลี่ยเอาใบไม้มาปิดกลบ นางก็ซ่อนตัวได้แล้ว

นางพบว่าร่างกายเล็กๆ ร่างนี้ความจริงแล้วก็มีข้อดี บวกกับ 

นางตัวอ่อนสามารถหลบซ่อนตัวในที่เล็กแคบที่คนอ่ืนไม่แม้แต่จะนึกถึง 

ฉวยโอกาสทีร่อบด้านไร้ผูค้นนางไม่กล้าชกัช้าโอ้เอ้อกี รีบกลับไปทีถ่�า้ศลิา

โดยเร็ว

หลังจากพักฟ้ืนอยู่ในถ�้าศิลาห้าวัน ในที่สุดอูอีเสว่ียก็ตัดสินใจ 

จะออกเดินทางให้เร็วที่สุด ไม่ว่าอย่างไร นางต้องรีบไปรวมตัวกับ 

ผู้คุมกฎทั้งสี่ที่เมืองชิงหูภายในเวลาหนึ่งเดือนให้ได้ 

หลังจากเก็บห่อสัมภาระท่ีจะเอาติดตัวไปเสร็จนางก็เริ่มไตร่ตรอง

อย่างถี่ถ้วนขึ้นมา

เวลาน้ีนางสญูเสียพลงัวัตรไปจนหมดส้ิน กอปรกับป่าแห่งน้ีกว้างใหญ่

เกินไป เดินอยู่ในป่าตามล�าพังคนเดียวคงไม่เหมาะ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

พวกจางเสี่ยวเฟิงน่าจะยังตามหานางอยู่ มีเพียงวิธีเดียวคือต้องข้าม 
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ยอดเขาไป

โชคดีท่ีนางมีดวงวิญญาณบนสวรรค์ของอาจารย์คุ ้มครอง  

ถ�้าศิลาแห่งนี้ยังมีความลับอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือสามารถเชื่อมถึงยอดเขา

อีกด้านหนึ่ง

นางเดินลดเลี้ยวไปตามเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนที่ ย่ิงใกล้ถึง 

สดุปลายทางอกีด้านหนึง่ เสยีงน�า้ไหลก็ย่ิงดงัชดั ท่ีแท้ทางออกอกีด้านหน่ึง

ของทางเดินซ่อนอยู่ด้านหลังน�้าตกบนภูเขา

นางมองไปข้างหน้า นอกถ�า้ศลิาเหมอืนโลกอกีโลกหนึง่ท่ีแตกต่างกัน

อย่างสิน้เชงิ ภูเขาเขียวน�า้ใส นกร้องขับขานบปุผาส่งกล่ินหอมกรุ่น ยังเห็น

ควันไฟจากการหงุหาอาหารลอยเป็นเกลียวอ้อยอิง่ข้ึนไปในอากาศ

ก่อนจะก้าวเท้าออกจากถ�้า นางหยุดฝีเท้าลง มองแผนที่ในมือ  

นี่เป็นสิ่งล�้าค่าที่ตกทอดมา ไม่อาจปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือผู้อื่นเด็ดขาด

หรือจะเผาทิ้ง?!

อย่าโง่ไปหน่อยเลย ความจ�าของนางไม่ได้ดเีพียงน้ัน ผ่านตาไม่ลมื 

มแีต่ในต�านานเท่านัน้ ไม่มทีางเกิดขึน้กับนางได้ คราวหน้ายังต้องใช้อกี

ครั้นแล้วนางจึงเอาแผนที่ซ่อนไว้ในโพรงเล็กๆ บนผนังถ�้า จากนั้น

ก็เอาก้อนหินอุดไว้ เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรผิดพลาด ร่างน้อยๆ  

จึงก้าวย่างออกสู่ยุทธภพ เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่
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อูอีเสว่ียถูกกลิ่นหอมของเน้ือย่างชักน�ามา หลังจากกินผักผลไม้ 

บนป่าเขามาหลายวัน กลิ่นหอมของเน้ือย่างก็กลายเป็นอาหารโอชะ 

ที่คนไม่อาจต่อต้านขัดขืนได้

นางซ่อนตวัอยู่ไม่ไกล ลอบจบัตามองบรุษุท่ีนัง่ล้อมวงอยู่รอบกองไฟ

เงียบๆ บนร่างของพวกเขามีกลิ่นอายความป่าเถื่อนเข้มข้น เพียงดูก็รู้ว่า 

เป็นพวกเดนตายกลุ่มหนึ่ง

บุรุษหกคนนั่งอยู่รอบกองไฟ ที่ดื่มสุราก็ดื่มสุรา ที่พูดคุยเล่น 

ก็พูดคุยเล่น ทางซ้ายของกองไฟมีกรงไม้ไผ่อยู่กรงหนึ่ง ในกรงขังเด็กอยู่

กลุ่มหน่ึง บนร่างของเด็กเหล่าน้ันสวมเสื้อผ้าเก่าขาดสกปรก เปลวไฟ 

ส่องสะท้อนให้เห็นรูปร่างที่ผ่ายผอมอ่อนแอยิ่งของพวกเขา

ยามดกึบนภูเขาน�า้ค้างแรง เดก็ทีน่่าสงสารกลุม่น้ีเบยีดอออยู่ด้วยกัน

เพ่ือหาความอบอุ่น มองเน้ือหมูป่าท่ีเสียบไม้ย่างอยู่บนกองไฟตาปริบๆ 

3
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ไขมันจากเนื้อหมูป่าหอมกรุ่นหยดลงบนกองไฟส่งเสียงดังฉ่ีๆ กล่ินหอม

โชยไปท่ัวบรเิวณ ก่อกวนจนหนอนหวิโหยในศาลเจ้าอวยัวะภายในท้ังห้า* 

ของออูเีสว่ียไม่สงบสขุ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงเดก็ๆ กลุม่นัน้ท่ีดเูหมอืนจะไม่ได้กนิอิม่

มานานมากแล้ว

จากน้ันออูเีสว่ียก็สงัเกตเหน็ล�าต้นของต้นไม้ใหญ่ท่ีห่างจากกรงไม้ไผ่

ราวห้าก้าวมโีซ่ล่ามอยู่ ปลายโซ่อกีด้านล่ามเดก็ผู้ชายคนหน่ึงไว้ 

เด็กผูช้ายคนนีอ้ายุราวสบิขวบ เสือ้ผ้าบนร่างเก่าขาด ท้ังเน้ือทัง้ตวั

สกปรกมอมแมมราวกับขอทาน ไม่ส ิ เทยีบไม่ได้แม้แต่กับขอทาน เพราะ 

โซ่นั่นคล้องอยู่ที่คอของเขา ราวท�ากับสัตว์ตัวหนึ่ง

คนพวกนี้จับเด็กกลุ่มนี้มา คงตั้งใจจะเอาพวกเขาไปขายเป็นทาส

เพ่ือมุง่แสวงหาผลก�าไรมหาศาล ด้วยเหตนุีจ้งึได้เลอืกพักค้างแรมในป่าเขา

ที่ไร้ผู้คนอยู่อาศัย 

อูอีเสว่ียซ่อนตัวอยู่ในร่องหินแคบเล็ก อาศัยพงหญ้ารอบด้าน 

ช่วยก�าบัง ลอบเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของคนเหล่านั้น 

นางสังเกตอยู่พักหนึ่งแล้วจับจ้องไปท่ีเป้าหมายเดียว จากนั้น 

ก็ค่อยๆ เคลื่อนตัวไปข้างหน้า

"มารดามนัเถอะ สรุาน่ีรสชาติแย่เสยีจรงิ!" ถูเหล่าลิว่ถ่มสรุาในปาก

ไปที่พื้นแล้วสบถด่า

"มีสุราด่ืมก็ไม่เลวแล้ว ยังจะบ่นอีกหรือ!" ถูเหล่าอู่แย่งสุราเขามา 

กรอกเข้าปากไปค�าหนึ่ง

* อวัยวะภายในท้ังห้าคือ หัวใจ ตับ ม้าม ปอด ไต เป็นอวัยวะส�าคญัของร่างกาย จ�าเป็นต้องได้รบัการบ�ารงุดูแล
ระยะยาว จึงอุปมาว่าเป็นศาลเจ้า และหนทางที่จะเข้าไปสู่อวัยวะทั้งห้านี้ต้องผ่านกระเพาะ จึงต้องเริ่มบ�ารุง
จากกระเพาะก่อน เทียบกับค�าไทยก็คือหนอนในกระเพาะ
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"ครัง้นีย้อดฝีมอืของส�านกัใหญ่ต่างๆ จากโม่เป่ย ตงหู และหนานหยวน

ได้รดุมาก่อกวนทีซ่ซีาน ท�าให้พวกเราคดิจะท�าการค้าก็ท�าไม่ได้" ถูเหล่าซนั

ใช้ผ้าเช็ดถูดาบใหญ่ในมือ

"ไม่กลวัส�านกัใหญ่เหล่าน้ัน กลวัก็แต่กองก�าลงัทหารจากราชส�านกั 

ได้ยินว่าพวกเขาถือโอกาสกวาดล้างหมูบ้่านตามเส้นทางไปหลายหมูบ้่าน 

มีคนไม่น้อยถูกจับไปไต่สวน ดูเหมือนจะจับโจรสลัดอะไรกระมัง  

เราหลบพ้นจากการตรวจสอบจบักุมของเจ้าหน้าท่ีทางการเหล่านัน้มาได้

ก็นับว่าโชคดีไม่น้อยแล้ว ถ้าถูกจับได้ล่ะก็ แม้แต่เหล้าก็จะไม่มีให้ดื่ม  

ทัง้ยังต้องถูกถลกหนงัออกมาชัน้หนึง่" ถเูหล่าเอ้อร์กล่าวเสยีงเย็น จากน้ัน

ก็หันไปทางถูเหล่าต้า "พ่ีใหญ่ เพ่ือจะหลบหลีกพวกทหาร เราไม่อาจ 

เดินทางบนถนนหลวง แต่เลือกเส้นทางบนภูเขาท่ีลึกลับเช่นนี้ก็เสียเวลา

มากเกินไป หรือจะไปทางน�้า?"

พ่ีใหญ่ในบรรดาพ่ีน้องท้ังหกสัน่หัว "ทางน�า้ก็ไม่ปลอดภัย อย่างน้อย

เขตภูเขาแห่งนีเ้ราคุ้นเคย ถ้าเจอกองทหารมาตรวจค้น เราก็ยังหนไีด้เร็ว"

ถูเหล่าลิ่วทอดถอนใจ "เดินทางอ้อมเช่นน้ี เราต้องสิ้นเปลืองเวลา 

ไปไม่น้อย นอนกลางดินกินกลางทรายไม่ว่า กระทั่งสตรีก็ไม่มี"

ถูเหล่าอู ่เตะเขาไปทีหนึ่ง "กลัวอะไร ขอเพียงเอาสินค้ากลุ่มนี ้

ส่งถึงมืออีกฝ่าย ขายได้ราคาดี ยังจะกลัวไม่มีเหล้าดีไม่มีสตรีอีกหรือ" 

สินค้าที่พวกเขาพูดถึงก็คือเด็กเหล่านี้

พูดถึงสตร ี ถูเหล่าอูก็่กรอกสรุาเข้าปากอกีค�า อดทอดถอนใจไม่ได้ 

"ได้ยินว่านางมารน่ันถูกบบีค้ันจนไร้หนทาง ร่วงตกลงไปในหุบเขามัจจรุาช 

ร่างแหลกเหลว น่าเสียดายยิ่งนัก"
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"อ้อ? พี่ห้า ท่านรู้จักถนอมพฤกษาอาลัยหยกตั้งแต่เมื่อไร"

"ฮึ เจ้าไม่รู ้อะไร นางมารผู้นั้นงามหยาดเย้ิมเป่ียมไปด้วยเสน่ห์ 

ยากจะหาใครเทียม ก่อนตายจะต้องเป็นสาวพรหมจารีอยู่แน่นอน  

ข้าแค่นึกเสียดายแทนนาง"

คนอื่นๆ ได้ยินแล้วก็ยิ้มลามก "ต่อให้ยังไม่ตายก็เวียนมาไม่ถึงเจ้า 

ไม่ไปหว่านฉี่ส่องดูหน้าตนเอง*"

"เชอะ! หน้าตาข้าแม้จะเทียบไม่ได้กับสามบรุษุรูปงามแห่งยุทธภพ 

แต่ก็ดีกว่าพวกเจ้ามาก ไม่พูดแล้ว ข้าอยากจะไปหว่านฉี่ขึ้นมาจริงๆ  

แล้ว"

ถูเหล่าอูล่กุขึน้มายืนโงนเงน พาร่างทีเ่ตม็ไปด้วยกลิน่สุราเดนิเข้าไป

ในป่า หลงัจากเขาเดินออกไป พุ่มหญ้าใหญ่กอหน่ึงค่อยๆ เคลือ่นตวัเข้ามา 

มอืเลก็ๆ ข้างหน่ึงหยิบเอาเน้ือหมปู่าของเขาไปอย่างไร้สุ้มเสียง

พอถเูหล่าอูก่ลบัมา พบว่าเนือ้หมปู่าทีย่่างเสรจ็ของเขาหายไปแล้ว 

ก็อดหนัไปมองด้านข้างไม่ได้ ข้างหนึง่คอืเหล่าเอ้อร์ ข้างหนึง่คอืเหล่าซือ่  

ทั้งสองคนล้วนมีล�าดับศักดิ์สูงกว่าเขา เขาจึงได้แต่ลูบๆ จมูก ยอมรับว่า

ตนโชคไม่ดี ก็แค่เน้ือก้อนหน่ึง ไม่ต้องไปสนใจ จะอย่างไรก็ยังมเีน้ือให้กิน

ผ่านไปครูห่น่ึง ถูเหล่าล่ิวก็ไปปลดทุกข์ในป่า พอเขากลบัมา เนือ้บนจาน

ก็เหลือแต่กระดูก เขามองไปสองข้าง ข้างหนึ่งคือเหล่าซัน ข้างหน่ึงคือ 

เหล่าต้า เขาไม่อาจต่อว่า ได้แต่ลูบๆ จมูกข่มกลั้นไว้ ไม่เก็บมาใส่ใจ

ออูเีสว่ียแม้จะสญูเสยีพลงัวัตร แต่การแอบหยิบเนือ้หลายก้อนมากิน

โดยไม่ให้ใครพบเห็นยังคงไม่มีปัญหา หลังจากนางกินเนื้อก้อนแรก 
* ไม่ไปหว่านฉีส่่องดหูน้าตนเอง หมายถึงไม่รูจ้กัประมาณตน ตรงกับส�านวนไทยท่ีว่าไม่รู้จกัตักน�า้ใส่กะโหลก 
ชะโงกดูเงาตนเอง
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ทีแ่อบหยบิมาจนอิม่ก็เอากระดูกไปแลกเนือ้ก้อนท่ีสองมา ทว่าเนือ้ก้อนนี้

นางไม่ได้กิน หากแต่หลบซ่อนตัวเข้าไปในกอหญ้าอกีครัง้ แล้วเคลือ่นตวั 

ไปทางเด็กชายที่ถูกโซ่ล่ามคออยู่เงียบๆ

เด็กชายเอาหน้าซุกอยู่กับหัวเข่าที่งอข้ึนมา ทั้งร่างขดเป็นก้อน  

ไม่หนัมองเน้ือทีย่่างอยู่บนกองไฟ มองแล้วรงัแต่จะท�าให้ตนเองหวิมากขึน้ 

เขาพยายามอดทน กระทั่งรู ้สึกว่ามีคนสะกิดเขาเบาๆ จึงเงยหน้าข้ึน 

ด้วยความแปลกใจ พอหันไปมองข้างหลังก็อดตะลึงงันไม่ได้

เพียงเห็นในพุ่มหญ้าด้านข้างมีมือเล็กๆ ข้างหนึ่งถือเนื้อก้อนหนึ่ง

ยื่นมาตรงหน้าเขา

เด็กชายไม่ขยับเขย้ือนเคลื่อนไหว เพียงจ้องไปท่ีพุ่มหญ้ากอนั้น 

นอกจากมือข้างหนึ่งที่ยื่นออกมาแล้วก็ไม่เห็นตัวคนแต่อย่างใด

อูอีเสวี่ยคิดในใจว่าเจ้าหนูนี่คงคิดว่าเจอผีเข้ากระมัง นางจ�าต้อง 

ย่ืนหน้าออกไป คลี่ย้ิมหวานให้เขา คล้ายจะบอกว่า 'เจ้าหนู แบบนี้ 

เจ้าวางใจแล้วกระมัง ข้าแม่นางไม่ใช่ปีศาจร้าย รีบกินตอนยังร้อนเถิด'

พอเด็กชายเห็นนาง ความกังขาในดวงตาหายไปแล้ว เหลือแต่

ความประหลาดใจ ทว่าไม่นานเขาก็ได้สติกลับคืนมา รีบคว้าเน้ือ 

มายัดเข้าปาก ดีที่เขาก็นับว่าฉลาด แม้จะหิวโหยก็ยังระมัดระวังตัว  

เขาขดตัวหันหลังให้พ่ีน้องสกุลถู ไม่ให้พวกเขาสังเกตเห็นความผิดปกติ

ของตน

เด็กชายกินอย่างตะกละตะกลาม กัดไม่ก่ีค�าก็จัดการเนื้อก้อนโต

หมดเกลี้ยง กินหมดแล้วยังไม่สาสมใจ ยังคงกัดแทะไม่หยุด 

เขาเหน็มอืเลก็ย่ืนออกมาจากพุ่มหญ้าอกีครัง้ ในมอืถือชามไม้ใบหนึง่ 
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ในชามมนี�า้ เขารบีรบัมาด่ืมเงียบๆ

พุ ่มหญ้าค ่อยๆ เคลื่อนถอยเข ้าไปอยู ่ในกอหญ้าด ้านหลัง 

อย่างไร้สุ้มเสียง คล้ายไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนเช่นนั้น เขามองจ้อง 

ไปที่กอหญ้าไม่ละสายตา ดวงตาท่ีเดิมไร้ประกายคู่นั้นเวลานี้มีชีวิตชีวา

ขึ้นมาแล้ว

อูอีเสวี่ยรู ้ว่าไม่อาจขโมยเน้ือหลายครั้งเกินไป หาไม่จะท�าให ้

พ่ีน้องสกุลถูเกิดความสงสัย น่ันย่อมท�าให้เสียเรื่องแล้ว ดังนั้นนางจึง 

เอามาให้แค่เด็กชาย แต่ไม่กล้าเอาไปให้เด็กคนอื่นๆ ที่อยู่ในกรงไม้ไผ่ 

เพราะในกรงไม้ไผ่ขังเด็กไว้หลายคน นางไม่มีอาหารมากเช่นนั้น  

เกิดให้เนื้อไปจ�านวนหน่ึง เด็กที่หิวโหยเหล่านั้นก็จะแย่งกัน เกรงจะ 

ท�าให้บุรุษพวกนั้นรู้ตัวและกลายเป็นท�าให้เสียเรื่อง 

จะช่วยเด็กกลุ ่มน้ีไม่อาจรีบร ้อนช่วยในเวลาอันสั้น เวลานี้ 

พวกเขาทั้งหิวทั้งอ่อนแอ ต่อให้ขโมยกุญแจมาปลดโซ่ให้พวกเขา  

พาพวกเขาหนไีป ไม่นานก็ต้องถูกคนกลุ่มน้ีจบักลับมา ดงันัน้จ�าเป็นต้อง

วางแผนให้ดีเสียก่อน

เช้าตรู ่วันรุ ่งขึ้นพ่ีน้องสกุลถูที่กินอิ่มดื่มกันเต็มคราบยังไม่ตื่น  

ถูเหล่าต้าเตะพวกเขาให้ตื่นทีละคนอย่างไม่เกรงใจ

"ลุกขึ้น! ยังจะนอนไปถึงเมื่อไร รีบท�างานแล้วออกเดินทาง!"

เหล่าบุรุษท่ีถูกเตะจนต่ืนร้องโอดโอยพลางลุกข้ึน ท่ีไปปลดทุกข ์

ก็ไปปลดทุกข์ ที่เก็บข้าวของก็เก็บข้าวของ ต้อนเด็กๆ ขึ้นไปบนรถม้า

เตรียมออกเดินทาง 

พวกเขากลางวันจะเร่งเดินทาง กลางคืนพักนอนกลางแจ้งในป่า 
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แต่ละวันจะแบ่งหมัน่โถวครึง่ลกูกับน�า้หน่ึงถ้วยให้เดก็แต่ละคน ให้พวกเขา

ไม่ถึงกับหิวตาย แต่ก็กินไม่อิ่ม

ถูเหล่าลิ่วท่ีรับหน้าที่ดูแลเด็กได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากในรถม้า 

ก็รีบก้าวยาวๆ เข้าไป เลิกม่านรถขึ้น ด่าว่าเสียงดัง "เอะอะอะไรกัน!  

เงียบๆ หน่อย!" 

เห็นเด็กๆ เงียบเสียงลงทันทีเขาก็ปล่อยม่านรถลงด้วยความพอใจ 

เพ่ิงจะเดินออกไปได้ก ้าวเดียวพลันรู ้สึกผิดสังเกต รีบหันกลับมา 

เลิกม่านรถขึ้นตรวจดู นับไปมา ทั้งหมดมีเด็กแปดคนไม่ผิด เหตุใด 

เขาจึงเห็นเป็นเก้าคนไปได้ 

ไม่ถูก จะต้องเป็นเพราะเมาค้างถึงได้ตาลายเป็นแน่

หลังจากถูเหล่าลิ่วปล่อยม่านรถลงมา เด็กๆ ก็รีบกระเถิบก้นออก 

เปิดแผ่นกระดานด้านล่างให้อูอีเสวี่ยมุดขึ้นมา

อูอีเสว่ียปาดเหงื่อ เมื่อครู่หวาดเสียวย่ิง เกือบถูกจับได้แล้ว โชคดี

นางคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าจึงเปิดช่องที่ใต้รถม้าไว้ช่องหนึ่ง 

นางกระซบิบอกเดก็ๆ "อยากกินอิม่ก็ต้องเงยีบๆ ทกุคนล้วนมส่ีวนแบ่ง 

ไม่ต้องแย่ง หาไม่จะถูกจบัได้ ทกุคนก็จะไม่ได้กิน เข้าใจหรอืไม่"

เด็กๆ รีบพยักหน้า ครั้งน้ีพวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังแล้ว ทุกคน 

ต่างอดทนรอ 

เด็กๆ อบรมสั่งสอนได้จริงดังคาด อูอีเสว่ียพอใจมาก นาง 

แอบเอาอาหารแบ่งให้พวกเขา บางครั้งเป็นผลไม้ บางคร้ังเป็นเนื้อสัตว ์

กระหายแล้วก็มีน�้าให้ดื่ม

นางเอาดินเลนทาหน้าของตน ท�าให้มอมแมมเหมือนกับพวกเขา 
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ปกติก็จะปะปนอยู่ในกลุ่มเด็กๆ เดินทางไปด้วยกันกับรถม้า และได้รับรู้

เรื่องราวบางอย่าง

ที่แท้เด็กกลุ ่มน้ีบางคนเป็นเด็กก�าพร้า บางคนถูกจับตัวมา  

อายุอยู่ระหว่างเจ็ดขวบถึงสิบขวบ ส่วนเจ้าหนูที่ถูกล่ามโซ่ชื่ออาหง 

อายุสบิขวบ สาเหตทุีถู่กล่ามราวกับสนัุขก็เพราะก่อนหน้านีเ้ขาเคยคดิจะหนี 

หลังจากถูกจับกลับมาและถูกเฆี่ยนตีแล้ว ตั้งแต่นั้นก็ถูกล่ามไว้เช่นนั้น

ทีพ่วกคนเลวเหล่านัน้ท�าเช่นนีก็้เพ่ือต้องการจะขู่ขวัญคนอืน่ทีเ่หลอื 

ให้พวกเขารู้ว่าบทลงเอยของการหนีก็คือเช่นนี้ 

เด็กๆ ยังบอกว่าอาหงกล้าหาญมาก ถูกตีก็ไม่ร ้องไห้ และ 

ไม่วิงวอนขอร้อง เขาถูกล่ามโซ่ไว้เช่นนี้มาครึ่งเดือนแล้ว

อูอีเสว่ียฟังแล้วสงสารมาก และพบว่าอาหงเด็กคนน้ีมีความหย่ิง 

ในศักดิ์ศรีอย่างมาก แต่โดยทั่วไปแล้วเด็กที่หย่ิงในศักดิ์ศรีมักดื้อรั้น  

ตอนกลางวันพ่ีน้องสกุลถูคนไหนไม่ชอบใจอะไรขึน้มาก็จะมาทุบตเีขาเล่น

ราวกับก�าลังทารุณสัตว์อย่างไรอย่างนั้น อาหงได้แต่ถลึงตาใส่พวกเขา  

ไม่วงิวอนและไม่ร้องไห้ ด้ือรัน้หัวแข็งเสยีจนท�าให้คนนบัถือแต่ก็อดสงสาร

ไม่ได้

เด็กๆ บอกว่าพวกเขาเคยเตือนอาหงแล้ว เวลาถูกตีต้องก้มหัว 

ขอความเมตตา ย่ิงไม่ยอมก้มหัว พ่ีน้องสกุลถูก็ยิ่งข่มเหงรังแกมากข้ึน  

ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป ต่อให้ไม่ถูกตีตายก็ต้องถูกตีจนพิการ

อูอีเสว่ียคิดในใจว่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ นางต้อง 

สอนเด็กคนน้ี ครั้นแล้วนางก็ฉวยจังหวะตอนค�่าที่พ่ีน้องสกุลถูยุ่งอยู่กับ 

การก่อไฟจัดการเรื่องอาหารการกินย่องไปหาอาหง
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"ถ้าเจ้าได้รบับาดเจบ็หนกัเกินไปก็จะไม่อาจหนไีปได้ ต่อให้หนไีปได้ 

ก็หนีได้ไม่ไกล ไม่นานก็จะถูกจับตัวกลับมา ดังนั้นถ้าเจ้าอยากจะหน ี

ก็ต้องหัดฉลาดหน่อย เข้าใจหรือไม่"

ตอนแรกนางคดิว่าคงต้องเปลอืงน�า้ลายไม่น้อยกว่าจะท�าให้เจ้าหนนูี่

ยอมรับฟังได้ ใครจะรู้เด็กชายฟังจบก็พยักหน้า

"ข้ารู้แล้ว"

เอ๋? พูดง่ายเพียงนี้เชียว

นางมองเขาด้วยความฉงน "เจ้าเข้าใจแล้วจริงหรือ"

"ครั้งหน้าถ้าพวกเขาตีข้า ข้าจะวิงวอนขอความเมตตาก็แล้วกัน"

นางท�าให้เจ้าหนูเห็นด้วยได้อย่างง่ายดายแทบไม่ต้องเหน่ือยแรง  

ดูเหมือนเขาจะไม่ได้ดื้อรั้นมากเช่นที่เด็กๆ พูดกัน 

สั่งก�าชับเรียบร้อยนางก็ผละไปด้วยความพอใจ

แต่นางไหนเลยจะรู้ ท่ีอาหงพูดง่ายเช่นนี้ ทั้งหมดเป็นเพราะนาง  

นางปรากฏตวัขึน้ในเวลาทีเ่ขารูส้กึย�า่แย่ท่ีสดุ ในมอืยังมเีน้ือย่างท่ีหอมกรุน่ 

ตอนนั้นดวงตาของเขาเปล่งประกายแวววับไปทั้งดวง 

หลังจากนั้นเขาก็เห็นนางหลบซ่อนอยู่ข้างกายพ่ีน้องสกุลถูทั้งหก

โดยไม่มใีครจบัได้ หยิบขนมโก๋จากตรงน้ีชิน้ หยิบเนือ้ย่างจากตรงโน้นชิน้ 

ท�าให้เขาเห็นแล้วอดนับถือไม่ได้ ขณะเดียวกันก็มีความหวังขึ้นมา

เพราะนาง ในใจของเขาจึงมีความปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยู่ต่อไป 

ไหลหลั่งพรั่งพรูขึ้นมา

เหตุใดเขาที่อายุสิบขวบจึงสู้ไม่ได้แม้แต่นางที่อายุหกขวบ อีกทั้ง 

ยามนางกดเสยีงลงต�า่กระซบิทีข้่างหูเขา ลมหายใจของนางเป่ารดใบหเูขา
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เบาๆ เสียงนุ่มน่ิมอ่อนหวานของเด็กผูห้ญิงได้สลายความดือ้รัน้ในดวงตา

ของหนุม่น้อย หวัใจท้ังดวงก็อ่อนยวบลงอย่างประหลาด

หลายวันมาน้ี เพราะอูอีเสวี่ยขโมยอาหารมาให้ เด็กๆ กลุ่มนี ้

ได้กนิมากข้ึน จงึดูมชีวิีตชวีาข้ึนมา ดีท่ีใบหน้าของพวกเขายังคงมอมแมม 

ขอเพียงปกติแสร้งแสดงท่าทีไม่มีเรี่ยวมีแรง ก็จะไม่มีใครสังเกตเห็น 

ความผิดปกติ

วันน้ีถูเหล่าอู่เดินมาท่ีข้างกายถูเหล่าลิ่วด้วยสีหน้าครุ่นคิด พลาง

กระซิบข้างหู "แถวนี้มีลิง"

ถูเหล่าลิว่ฟังแล้วงงงวยจบัต้นชนปลายไม่ถูก "หมายความว่าอย่างไร"

"เสบียงกรังของเราน้อยลง" ถูเหล่าอู่รับหน้าที่ดูแลเสบียงกรัง วันนี้

ตอนเช้าเขาไปดูยังมีแผ่นแป้งย่างย่ีสิบชิ้น เหตุใดพอตอนเที่ยงก็หายไป

สองชิ้น

ทว่าเขาไม่มีทางคิดว่าจะมีคนปะปนเข้ามาในขบวน เพียงเห็นว่า 

ทีอ่าหารขาดหายไปมเีพียงสาเหตุเดียว นัน่คอืมลีงิมาขโมยเอาไป เพราะ

คนย่อมขโมยสิ่งของที่มีค่า จะขโมยของกินได้อย่างไร ท่ีขโมยของกิน 

ต้องเป็นลงิแน่นอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลายวันมานีถู้เหล่าอูเ่ห็นลงิไม่น้อย

อยู่บนต้นไม้ในละแวกใกล้เคียง

"เฝ้าให้ดีหน่อย ระวังพี่ใหญ่รู้เข้าจะถลกหนังเจ้า!"

"ฮึ ถ้าเจ้าลิงตัวนั้นถูกข้าจับได้ล่ะก็ จะต้องถลกหนังมันแล้วเอามา

ย่างกินเสีย!" ถูเหล่าอู่แค้นใจขบเข้ียวเคี้ยวฟัน เขาไม่กล้าบอกพ่ีใหญ่ว่า

เสบียงน้อยลงแล้ว จ�าต้องเก็บเรื่องนี้ไว้

รอจนสองคนนัน้เดินไปแล้ว หีบไม้ทีว่างอยู่บนพ้ืนก็ค่อยๆ ยกสูงข้ึน 
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มอืทีย่ื่นออกมาคว้าแผ่นแป้งย่างไปอกีชิน้ จากนัน้ก็หลบกลบัเข้าไปในหีบไม้

แล้วดอดหนีไปเงียบๆ

อูอีเสว่ียครุ่นคิด ดูท่าคงไม่อาจขโมยของกินได้อีกแล้ว ต้องคิดหา

วิธีอื่น แต่ก็ไม่อาจเอาแต่กินผลไม้กับผักป่า ของพวกน้ันได้แต่แก้หิว 

ไม่ท�าให้อิ่ม

ดีท่ีแอบเอาอาหารให้มาหลายวัน เด็กๆ มีเรี่ยวมีแรงข้ึนมากแล้ว 

ไม่สูห้าโอกาสพาพวกเขาหนีไปในวนัสองวันนีเ้ลย ออูเีสวีย่เอาความคดิน้ี

บอกพวกเด็กๆ ทุกคนรู ้แล้วพากันต่ืนเต้นดีใจ แต่ละคนถูมือถูไม้  

เพียงรอค�าสั่งจากอูอีเสว่ียค�าเดียว พวกเขาก็พร้อมจะฟันฝ่าไปกับนาง

อย่างห้าวหาญ

ค้างคนืกลางแจ้งอยู่ข้างนอกมานานเพียงนัน้ พอตกพลบค�า่ของวันนี้

ขบวนรถของพ่ีน้องสกุลถูก็เข้ามาในหบุเขาแห่งหนึง่ มคีนออกมาต้อนรบั 

ในทันที ท่ีแท้ในหุบเขาแห่งน้ีมีหมู่บ้านซุกซ่อนอยู่ ดูจากสภาพการณ์  

หมูบ้่านแห่งน้ีคงจะเป็นค่ายใหญ่ของพวกเดนตายกลุ่มนี้

อูอีเสว่ียหลบอยู่ใต้รถ ลอบสังเกตสถานการณ์ของศัตรู ในใจ 

แอบร้องแย่แล้ว เดิมมีเพียงพี่น้องสกุลถูหกคน ตอนนี้มาถึงหมู่บ้านแล้ว 

จ�านวนคนมเีป็นร้อยคน ถ้ารูแ้ต่แรกก็หนไีปก่อนตัง้แต่เมือ่คนืแล้ว ไหนเลย

จะล่าช้ามาจนถึงตอนน้ี มาบดันีม้หีตูาเพ่ิมขึน้มามากเพียงน้ี จะพาเดก็ๆ  

หนีไปเกรงว่าคงจะเอาตัวรอดไปได้ไม่ง่าย

ในเมื่อขบวนรถมาถึงหมู ่บ้านแล้ว ก็แสดงว่าคืนนี้คงไม่ต้อง 

นอนกลางแจ้งในป่า ก่อนที่อาหงและเด็กคนอื่นๆ จะถูกพาไปขังไว้ใน

กระท่อมหลังหนึ่งอูอี เสว่ียก็แอบลงจากรถม้ามาก่อนแล้ว นาง 
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หาที่หลบซ่อนตัว รอถึงกลางดึกยามสาม* จึงค่อยเริ่มเคลื่อนไหว

ค�า่คืนนีพ่ี้น้องสกุลถูกับคนในหมูบ้่านดืม่สรุาเล่นสนุกกัน เป็นช่วงที่

การเฝ้าระวังหย่อนยานทีส่ดุ ออูเีสว่ียย่องมาทีห่น้ากระท่อม ไม่ผดิจากท่ีคาด 

ประตไูม้เพียงขัดดาลไว้ กระทัง่คนเฝ้าก็ไม่ม ีคงเพราะกลบัมาถึงถ่ินของตน

แล้ว ดงันัน้จงึลดความระแวดระวังลง ท�าให้นางมโีอกาสได้ฉกฉวยพอดี

นางแอบถอดดาลประตู หลบเข้าไปในกระท่อม หยิบกุญแจ 

ที่แอบขโมยไว้ก่อนหน้าออกมาไขโซ่ที่คออาหงออก และถอดโซ่ท่ีล่าม 

ข้อเท้าเด็กคนอื่นๆ ขณะก�าลังจะพาทุกคนหนีไปเงียบๆ ข้างนอกก็ 

พลันมีเสียงร้องสังหารดังขึ้น สั่นสะเทือนสยบไปทั้งหมู ่บ ้าน และ 

สร้างความตื่นตระหนกให้กับพวกนางยิ่ง

แสงไฟท่ีนอกหน้าต่างและเสียงที่ดังอยู่ข้างนอกท�าให้พวกเด็กๆ  

ต่างตกใจท�าอะไรไม่ถูก ทุกคนกอดกันกลมด้วยความหวาดหว่ันขวัญผวา 

อูอีเสว่ียขมวดหัวคิ้วฟังเสียงร้องสังหาร คงจะมีคนบุกเข้ามาโจมตี 

หมู่บ้านแห่งนี้ แต่เป็นผู้ใดกัน

ถ้าเป็นกองก�าลังทหารยังดี เกิดเป็นโจรกลุ ่มอื่นก็คงไม่ดีแน่  

พวกโจรฆ่าคนได้โดยไม่กะพรบิตา ถึงตอนน้ันนอกจากจะช่วยเดก็ๆ ไม่ได้

แล้ว ชีวิตน้อยๆ ของตนก็ยังจะรักษาไม่อยู่อีกด้วย

"รีบไป!" นางสั่งการพวกเด็กๆ ส่วนตนเองก็พุ่งน�าออกไปก่อนและ

เจอเข้ากับถูเหล่าอู่ที่ว่ิงมาพอดี พอถูเหล่าอู่เห็นนางก็ตะลึงงันไปท้ังร่าง 

จากนั้นก็ฉุกคิดขึ้นได้ในทันที ใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธแค้น

"ท่ีแท้มขีโมยจรงิๆ ไม่ใช่ลงิ แต่เป็นเจ้า!" เขาตวาดพลางคว้าดาบใหญ่
* ชาวจนีสมยัโบราณแบ่งเวลาตอนกลางคนืออกเป็น 5 ยาม โดยยามแรก (ยามซวี) เริม่เวลา 19.00-21.00 น. 
ยามสามมีชื่อเรียกว่ายามจื่อ คือเวลา 21.00-01.00 น. ซึ่งมีการตีบอกเวลาตอนเที่ยงคืน
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พุ่งเข้ามาที่นาง

ขณะท่ีออูเีสวีย่ก�าลงัจะดงึกระบีอ่่อนท่ีเอวออกมา อาหงท่ีอยู่ข้างหลงั

พลันพุ่งขึ้นมาข้างหน้า ชนถูเหล่าอู่ล้มลง พร้อมกันนั้นก็เอามีดกรีดไปท่ี 

หน้าแข้งเขาแผลหน่ึง ถูเหล่าอู่เจ็บจนร้องโอดโอย บาดแผลที่หน้าแข้ง 

มโีลหิตสดไหลทะลกัออกมา ส่วนอาหงไม่รูม้มีดีสัน้อยู่ในมอืตัง้แต่เมือ่ไร

ออูเีสวีย่คล�าไปท่ีเอว พบว่ามดีสัน้หายไปแล้ว ทีแ่ท้เจ้าหนูน่ีพอเห็น 

ถูเหล่าอู่ถือดาบพุ่งเข้ามาก็รบีดึงเอามดีสัน้ของนางพุ่งข้ึนไปตดัเส้นเอน็ขา

ของถูเหล่าอู ่ จากน้ันอาหงก็พุ่งกลบัมา จงูมอืนางแล้วว่ิงออกไปข้างนอก 

เดก็คนอืน่ๆ ก็ตามมา อาศัยช่วงชลุมนุหนีไป

"จับตัวมาให้ข้าให้หมด ห้ามปล่อยไปแม้แต่คนเดียว!" เสียงตวาด 

สั่งการทุ้มหนักโดยใช้พลังจากจุดตันเถียนดังขึ้น แม้จะมีเสียงดาบกระบี่

ปะทะกัน เสียงน้ีก็ยังดังกังวานชดัเจน 

อูอีเสวี่ยหันกลับไปมองด้วยความประหลาดใจ ท่ามกลางแสงไฟ

นางเหน็บรุษุผูห้น่ึงยืนอยู่บนท่ีสงูกวาดตามองทกุอย่างทีเ่กิดขึน้ เงาร่างนัน่ 

ใบหน้าดวงนั้น แม้จะอยู่ห่างกันไกลโขนางก็จ�าได้ในทันที...

สิงฟูอ่วี่!

แสงไฟส่องสะท้อนองคาพยพท้ังห้าทีค่มเข้มแขง็กระด้างเยียบเย็น

ของเขาให้เห็นชัดเจน เขายืนอยู่ท่ีน่ัน ก้มลงมองทุกส่ิงด้วยท่าทีเฉยเมย 

คล้ายว่าเพียงย่ืนมือออกไปก็สามารถบงการความเป็นความตาย 

ของทุกคนได้

อูอีเสวี่ยเพ่ิงรู ้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดี จู ่ๆ ก็เห็นเขาหันมองมา  

คงเพราะความทรงจ�าทีห่น้าผามจัจรุาชแจ่มชัดเกนิไป หรือไม่ก็เป็นเพราะ
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สัญชาตญาณในการหนีเอาชีวิตรอด นางดึงมืออาหงหมุนตัวได้ก็ออกวิ่ง

สงิฟู่อว่ีหรีนั่ยน์ตาลงเลก็น้อย ท่ามกลางแสงไฟทีส่่องสว่างไม่ทัว่ถึง 

เขาเหน็เงาร่างตะคุม่ๆ สองเงาก�าลงัฉวยโอกาสจะหนไีป จงึรีบย่ืนมอืไปทาง

ลูกน้องที่อยู่ด้านข้าง

"เอาธนูมาให้ข้า"

ลกูน้องรบีส่งธนยูาวสดี�าให้เขา สงิฟู่อว่ีจบัคนัธนนู้าวสายเลง็ไปยัง 

เงาร่างที่ก�าลังวิ่งหนี เสียงดังขวับ ยิงไปยังเป้าหมาย

อูอีเสวี่ยถูกผลักให้ล้มลง ร่างกลิ้งไปกับพ้ืนรอบหน่ึงจึงหยุด ท่ีแท้ 

อาหงจู ่ๆ ก็พุ ่งเข้ามากอดนางแล้วเหว่ียงตัวลง ตรงพ้ืนหญ้าข้างๆ  

กับที่พวกเขานอนอยู่มีลูกธนูดอกหน่ึงปักอยู ่ ขนนกท่ีปลายลูกธนู 

ยังสั่นไหวน้อยๆ

อูอีเสว่ียมองอาหงท่ีปกป้องนางอยู่ในอ้อมแขนอย่างแน่นหนา 

เพราะถูกเขากอดอยู่ ดังน้ันเมือ่ล้มลงบนพ้ืนจงึไม่รูส้กึเจบ็ นางอดซาบซึง้ใจ

ไม่ได้ เจ้าหนูนีม่คุีณธรรมน�า้มติร ไม่เสยีแรงท่ีตอนน้ันตนเส่ียงต่ออนัตราย

ไปช่วยเขา

อาหงดึงนางข้ึนมาจะหนีต่อ นางรีบห้ามไว้ "หนีไปอาจตาย  

ไม่หนียังอาจมีชีวิตรอด"

เมื่อครู่นางหุนหันไป ลืมว่าเวลานี้ตนเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหน่ึง  

สิงฟู่อว่ีไม่มีทางจ�านางได้ ย่ิงไปกว่าน้ันเมื่อครู่เขาสั่งให้จับ ไม่ใช่สังหาร 

ถ้ายังคงคดิหนเีท่ากับบบีบงัคบัให้อกีฝ่ายลงมอื ลกูธนูดอกน้ันคอืการเตอืน

อาหงเชื่อมั่นในตัวนางเต็มเปี่ยม ด้วยเหตุนี้พอนางเอ่ยปาก 

เขาก็เชื่อนางอย่างไม่ลังเลใจ
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เน่ืองจากก�าลังความสามารถแตกต่างกันไกล ฝ่ายตรงข้ามเป็น 

กองทหารจากราชส�านกัท่ีผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างด ีการต่อสูใ้นครัง้นี ้

จึงปิดฉากลงอย่างรวดเร็ว กองก�าลังทหารจับพวกกเฬวรากกลุ่มนี้ไว้  

อูอีเสวี่ยกับพวกเด็กๆ ก็ถูกจับกลับมาด้วย 

เด็กๆ จบักลุม่อยู่ด้วยกันด้วยความหวาดกลวั อาหงดูสงบน่ิงมากท่ีสดุ  

อูอีเสว่ียมองเขาแวบหน่ึง ในใจรู้สึกพอใจอย่างยิ่ง แอบชมเจ้าหนูน่ีว่า 

มอีนาคต 

หลังจากสงบใจได ้แล ้วนางเริ่มแยกแยะข ้อดีข ้อเสีย รู ้ว ่า 

เด็กๆ ไม่สร้างความรู้สึกคุกคามต่อผู้ใหญ่ และสิงฟู่อวี่จะไม่ท�าอะไร 

ทีเ่ป็นภัยต่อเดก็ๆ น่ันหมายความว่านางไม่ต้องห่วงว่าจะมอีนัตรายต่อชวิีต 

เพียงแต่นางสงสัยย่ิง พวกค้าทาสกลุ่มน้ีมีความส�าคัญอันใด  

ถึงกับท�าให้เขาใต้เท้าสิงต้องออกโรงมาจัดการด้วยตนเอง

ทหารทั้งหลายถือกระบี่ถือดาบ หันเข้าใส่พวกโจรที่ถูกจับตัวมาได้

แล้วตวาดให้คกุเข่าให้ด ี ส่วนสงิฟู่อว่ีก็พาลกูน้องคนอืน่ๆ เดนิมาทางพวกเขา

ที่ถูกจับเป็นเชลยกลุ่มนี้ 

ลูกน้องคนหนึ่งเดินเข้าไปรายงานจ�านวนคนท่ีบาดเจ็บล้มตาย 

และคนท่ีถูกจับเป็น หลังจากสิงฟู่อว่ีฟังจบ สายตาก็กวาดมองไปยัง

ใบหน้าคนเหล่านั้น มองประเมินไปทีละคนๆ 

ตอนเขาเดนิมาถึงเบือ้งหน้าเดก็ๆ สายตาก็กวาดมองผ่านใบหน้าทกุคน 

มองมาถึงนางสายตาก็ระผ่านไป ไม่ได้หยุดนิง่ลงแต่อย่างใด

อูอีเสว่ียอดกระหย่ิมย้ิมย่องไม่ได้ นางยืนอยู่ตรงหน้าเขาแท้ๆ  

เขากลับจ�านางไม่ได้ นี่ไม่ใช่สวรรค์ให้โอกาสแก่นางหรือ เขาดูดพลังวัตร
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ของนางไป นางก็จะคิดหาวิธีขโมยพลังวัตรคืนมาจากเขาให้ได้

"ใครคือถูเหล่าต้า" เสยีงเย็นยะเยือกเป่ียมอานุภาพน่าเกรงขามของ

สิงฟู่อวี่ดังขึ้น

ไม่มีใครตอบ และไม่มีใครกล้ายอมรับ ลูกน้องของสิงฟู่อวี่ใช้ดาบ 

ชีไ้ปท่ีเชลยคนหน่ึงพลางตวาดข้ึน "ตอบค�าถามของใต้เท้า ใครคอืถูเหล่าต้า"

บุรุษคนที่ถูกดาบชี้มาท่ีล�าคอรีบบอก "ใต้เท้าไว้ชีวิต! ถูเหล่าต้า 

ถูกสังหารตายไปแล้ว อยู่ในกองศพนั่น"

อูอีเสว่ียเลิกค้ิวคิดในใจว่าคนหยาบกระด้างกลุ ่มนี้ ยังนับว่า 

มีสมอง รู ้ว่าคนตายถามไปก็ไม่ได้ค�าตอบ จึงปัดไปให้คนตาย วิธีน้ี 

ทั้งให้ความกระจ่างได้และไม่ต้องขายพวกเดียวกัน 

ทหารถามต่อเนือ่งไปอกีหลายคน ล้วนตอบเหมอืนกัน บอกถูเหล่าต้า

ตายไปแล้ว

ออูเีสว่ียก�าลังชมละครอยู่ข้างๆ จู่ๆ  สงิฟู่อวีก็่หนัหน้ามา สายตาจบัน่ิง 

อยู่ทีร่่างของนาง ท�าให้นางอดตัวแขง็ไม่ได้

"เจ้า ออกมา" เขาชี้มาที่นาง

อูอีเสว่ียยังไม่ทันมีปฏิกิริยาใดๆ อาหงท่ีอยู่ข้างกายก็ออกมา 

ยืนขวางหน้านางไว้ คุ้มกันนางไว้ข้างหลัง แววตาดุดันราวกับสุนัขป่า 

ที่ก�าลังปกป้องลูกของตน

สิงฟู่อว่ีหรี่นัยน์ตา ในดวงตามีประกายคมกริบเจือการกล่าวเตือน

อย่างเข้มข้น ออูเีสว่ียแอบร�า่ร้องในใจว่าไม่ดแีน่ นางไม่อาจปล่อยให้เขา

ท�าร้ายอาหง ครัน้แล้วนางจงึรบีย่ืนใบหน้าน้อยๆ ออกมาจากด้านหลงัอาหง

"ท่านอา ท่านเรียกข้าหรือ"
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เสยีงสดใสอ่อนหวานและท่าทางอ่อนแอบอบบางใสบริสุทธ์ิของนาง

ประสบความส�าเร็จในการดึงดูดความสนใจจากผู้ใหญ่ และเปิดทางลง 

ให้กับสงิฟู่อว่ี เขาท่ีเป็นผูใ้หญ่ย่อมไม่อาจถือสาหาความเดก็น้อยคนหน่ึง

สิงฟู่อวี่มองนางแล้วเอ่ยถาม "เจ้ารู้หรือไม่ว่าถูเหล่าต้าคือใคร"

นอกจากถูเหล่าอูแ่ล้ว พ่ีน้องสกุลถูพอเหน็ออูเีสว่ียต่างตะลงึงนักัน 

ไปหมด พวกเขาต่างประหลาดใจว่าเดก็น้อยผูน้ีเ้ป็นใคร โผล่ออกมาจาก 

ที่ใดกัน

อูอีเสว่ียไม่ได้ตอบ กลับหันไปมองถูเหล่าต้า การมองครั้งนี้ 

ท�าเอาถูเหล่าต้าเห็นแล้วขนหัวลุกชัน

สิงฟู่อว่ีไม่ได้รอนางตอบก็สั่งการออกไปโดยตรง "เอาตัวเขาไป 

สอบปากค�า"

"ขอรับใต้เท้า!"

"ไม่! ใต้เท้าโปรดไว้ชวิีต ข้าน้อยไม่ใช่ถูเหล่าต้า! พวกเราลกัพาเด็กจริง 

แต่ข้าน้อยไม่เคยเห็นนางหนูผู้นี้มาก่อน!" ถูเหล่าต้าลนลานแล้ว ไม่รู้ว่า 

ผีน้อยผู้นี้โผล่มาจากที่ใด

เสียดายไม่ว่าเขาจะร้องตะโกนอย่างไรสิงฟู่อวี่ก็คล้ายไม่ได้ยิน  

ยังคงให้คนคุมตัวเขาไป อูอีเสวี่ยในใจตื่นตระหนก นางแค่มองไปท่ี 

ถูเหล่าต้าแวบเดียว สิงฟู่อว่ีก็ชี้ขาดได้อย่างแม่นย�าและออกค�าส่ังทันที  

ทัง้ไม่ได้ถามนางว่าจรงิหรอืเทจ็ ในใจของนางรูส้กึหว่ันหวาด ดูท่าสงิฟู่อว่ีผูน้ี้

รับมือไม่ง่ายเลยทีเดียว

หลงัจากถูเหล่าต้าถูกเอาตวัไป ออูเีสว่ียกับเดก็ๆ ท้ังหลายก็ถูกขงัไว้ใน

กระท่อมหลงัเดมิ นางนัง่ครุน่คดิอยูท่ีพ่ืน้ ตอนนีเ้ดก็ๆ ไม่มอีนัตรายแล้ว  
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ไม่ว่าอย่างไรสิงฟู่อว่ีก็เป็นขุนนางที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากราชส�านัก 

ย่อมต้องจดัการส่งเดก็ๆ เหล่านีไ้ปอยู่ในท่ีทีเ่หมาะสม นางไม่จ�าเป็นต้อง

กังวล ภารกจิส�าคญัอนัดับหน่ึงของนางในเวลานีคื้อหาวิธีเข้าใกล้สงิฟู่อว่ี

เพ่ือเอาพลงัวัตรของนางคืนมา

กองก�าลงัของสงิฟู่อว่ีเข้ายึดครองหมูบ้่าน ตอนกลางคนืในหมูบ้่าน 

มีทหารออกตระเวนตรวจตรา

อูอีเสว่ียแม้จะเป็นเด็กท่ีอายุน้อยท่ีสุดในหมู่เด็กๆ แต่หลังจาก 

กินนอนอยู่ด้วยกันมาระยะหนึ่ง เด็กๆ ต่างเห็นนางเป็นผู ้น�า และ 

มักจะคอยเดินตามหลังนาง แม้แต่ยามค�่าคืนก็พากันเข้ามาเบียด 

อยู่ด้วยกันกับนาง เนื่องจากกลางคืนอากาศเย็น ทหารจึงเอาผ้าห่มหนา

หลายผืนมาให้พวกเด็กๆ ห่มด้วยกัน

นางพบว่าบนร่างของตนมีผ้าห่มเพ่ิมข้ึนมาผืนหน่ึง จึงหันไปมอง 

อาหงที่อยู่ข้างๆ เพียงเห็นอาหงยกผ้าห่มให้นางท้ังผืน ส่วนตนเอง 

กลับนั่งขัดสมาธิอยู่ข้างหนึ่ง สองมือกอดอกวางท่าดุจผู้ใหญ่ตัวเล็ก

"ข้าไม่หนาว" อาหงบอก

อูอีเสวี่ยไม่เชื่อ เขาเพ่ิงจะอายุเท่าไรกัน ทั้งดูไม่คล้ายคนฝึกยุทธ์ 

ที่สามารถโคจรพลังลมปราณสร้างความอบอุ ่นให้ตนเอง ผ้าห่มนี ่

ต้องเบยีดอยู่ด้วยกันจงึจะพอห่ม เจ้าหนูนีค่งรู้สกึขดัเขินท่ีจะมาเบยีดกบันาง

กระมงั ครัน้แล้วนางจงึขยับเข้าไปหาเขา ดงึดนัจะห่มผ้าร่วมกับเขาสองคน 

จากนั้นก็เอียงตัวไปซุกอยู่ในอ้อมอกของเขาเพ่ือหาความอบอุ่น อาหง 

ก้มลงมองนาง ในดวงตามีประกายอบอุ่น ในท่ีสุดก็ค่อยๆ ย่ืนมือมา 

กอดนางไว้ เช้าตรูว่นัรุง่ขึน้ ตอนออูเีสวีย่ตืน่ข้ึนมาพบว่าอาหงยงัคงน่ังอยู ่
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ไม่ได้ลุกข้ึนมา หลังจากบังคับถามถึงรู้ว่าขาของเขาชาไปหมด ท่ีแท ้

เจ้าหนูนีน่ั่งอยูท่่าเดมิมาทัง้คืน กลวัว่าถ้าขยับตวัจะท�าให้นางตืน่ ท�าให้นาง

ทั้งซาบซึ้งใจทั้งนึกข�า

"ข้าจะช่วยนวดให้เจ้า" นางพูดพลางจะเข้าไปช่วยเขานวดขา  

แต่อาหงกลับไม่ยอมให้นางแตะต้อง

"ไม่ต้องหรอก" สีหน้าของเขาดูกระอักกระอ่วน

ตอนแรกนางมสีหีน้าฉงน จากนัน้ก็นกึอะไรข้ึนได้ "ฮ่าๆ เจ้ากลัวจัก๊จี้

หรือ"

เขารีบโต้แย้ง "ไม่กลัว!"

นางกะพริบตาปริบๆ ย่ืนน้ิวมือไปจี้เอวเขาอย่างไม่ทันให้ตั้งตัว  

เมือ่ถูกจี ้ตวัเขากระตุกเลก็น้อย รบีคว้ามอืนางมาจบัไว้แล้วถลึงตาใส่นาง

อูอีเสวี่ยหัวเราะชอบใจ "ฮ่าๆ เจ้ากลัวจั๊กจี้จริงๆ"

เด็กคนอื่นๆ ก็หัวเราะตาม เด็กที่ซุกซนก็คิดจะมาจี้เขาบ้าง ทว่า 

กลับถูกอาหงถลึงตาใส่อย่างดุดัน ตกใจจนต้องหดมือกลับ เด็กเหล่านี ้

เดิมก็กลัวอาหงอยู่แล้ว แต่อูอีเสว่ียไม่ใช่เด็กจริงๆ ดังนั้นนางจึงไม่กลัว  

หวัเราะฮ่าๆ ต่อไป อาหงดุเพียงใดก็แค่ถลงึตาใส่นางเท่านัน้ แต่พอประตู

ถูกเปิดออก ทหารนายหนึ่งเดินเข้ามา อาหงก็รีบปกป้องนางไว้ข้างหลัง 

มองจ้องอกีฝ่ายอย่างระแวดระวัง การปกป้องคุ้มครองของเขาท�าให้ออีูเสว่ีย

รูส้กึอบอุน่ใจย่ิง คดิในใจว่ารอให้วรยุทธ์ของนางฟ้ืนคนืดงัเดมิแล้วจะรบั 

อาหงเป็นลูกศิษย์

"ไปรับแผ่นแป้งย่างที่ห้องโถงใหญ่" ท่ีแท้ทหารมาเรียกพวกนาง 

ไปกินอาหาร
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พวกเด็กๆ พอได้ยินว่ามีของกินก็คึกคักขึ้นมา อูอีเสวี่ยจูงมืออาหง

ไปรับแป้งย่างมากินพร้อมกับทุกคน

อาหารท่ีพวกเขาได้รับแจกคือแผ่นแป้งย่างไส้หมูสับ เมื่อคืน 

ทุกคนได้รับความต่ืนตระหนก ทั้งกลัวว่ามีมื้อน้ีแล้วอาจไม่มีมื้อหน้า  

จึงกินกันอย่างรู้คุณค่า

หลงัจากกินอิม่ ทหารก็พาหญิงสูงอายุคนหนึง่เข้ามาแล้วสัง่พวกเดก็ๆ 

"เนื้อตัวพวกเจ้าเหม็นมาก ไปช�าระล้างให้สะอาดก่อน เด็กผู ้หญิง 

ตามท่านยายไป เด็กผู้ชายตามข้ามา"

พอได้ยินว่าในท่ีสุดก็จะได้อาบน�้า อูอีเสวี่ยดีใจย่ิงนัก นางกับ 

เด็กผู้หญิงคนอื่นๆ ก�าลังจะเดินตามท่านยายไป พลันพบว่ามือถูกร้ังไว้ 

ที่แท้อาหงกุมมือนางไว้ไม่ยอมปล่อย 

นางมองดวงหน้าน้อยที่ดื้อรั้นของอาหงก็รู้ว่าเขาไม่วางใจ จึงย้ิม 

แล้วเอ่ยปลอบ "วางใจเถิด ไม่เป็นไร เชื่อข้า"

อาหงมองรอยย้ิมสดใสของนาง ไม่รู ้ท�าไมเขาจึงเชื่อถือนาง  

เขาพยักหน้าแล้วจึงปล่อยมือ

หลังอาบน�้า เสร็จ ท ่านยายและเด็กผู ้หญิงที่อ ยู ่ด ้านข ้าง 

เห็นดวงหน้าน้อยงดงามอ่อนหวานของอูอีเสว่ียก็พากันตกตะลึง 

ในความงาม

"นางหนูผู ้นี้ช ่างสะสวย ใบหน้าดวงน้ีงดงามย่ิงนัก ราวกับ 

เทพธิดาตัวน้อยๆ" ท่านยายร้องอทุานไม่หยุด เดก็ผูห้ญิงคนอืน่ๆ ก็เข้ามา

ห้อมล้อม มองจ้องนางตาไม่กะพริบ

อูอเีสว่ียเดิมก็เป็นหญิงงาม นางในวัยเดก็ย่อมหน้าตาน่ารักน่าเอน็ดู 
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ใครเหน็ใครรกั นางส่งย้ิมหวานให้ท่านยาย ท�าเอาท่านยายจติใจเบกิบาน 

ยิ่งปฏิบัติต่อนางด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนมากขึ้น

"นางหน ูเจ้ามาจากท่ีใด ชือ่เรยีงเสยีงใด ทีบ้่านยังมผีูใ้ดอกีหรอืไม่"

"ท่านยาย ข้าชือ่อาเสวีย่ ข้าจะไปเมอืงชงิหหูาท่านพ่อท่านแม่ของข้า"

ท่านยายลบูไล้ตวันางด้วยความรกัและสงสาร "นางหนูท่ีน่าสงสาร 

ตลอดทางทีผ่่านมาเจ้าคงล�าบากไม่น้อย วางใจ คนเลวเหล่านัน้ถูกจบัขงัไว้

หมดแล้ว ไม่ต้องกลัวนะ"

อูอเีสว่ียมองออก ท่านยายผูน้ีเ้ป็นห่วงนางด้วยความจริงใจ นางจงึ

ขยับเข้าไปซุกอกท่านยาย ท่าทางออดอ้อนน่าสงสารท�าให้ท่านยายรัก

และเอ็นดูหมดหัวใจ ทั้งโอบทั้งกอดนาง เต็มไปด้วยความเวทนาสงสาร

อูอีเสว่ียออกมาจากห้องอาบน�้า รูปร่างหน้าตาท่ีน่ารักน่าเอ็นดู 

ดงึดดูความสนใจจากผู้ใหญ่หลายคน ทหารเหล่าน้ันต่างมองแม่หนูน้อยผูน้ี้ 

มองแล้วมองอีก เด็กผู้ชายพออาบน�้าเสร็จแล้วว่ิงออกมาเห็นอาเสว่ีย  

ต่างเบิกตาโตจ้องมองนาง อาหงก็มองนางอย่างตะลึงงัน

อูอเีสวีย่เหน็อาหง ดวงตางามก็เปล่งประกายวาว ห ึทีแ่ท้เขาก็เป็น

เจ้าหนูที่หล่อเหลาคนหนึ่ง แม้จะผอมไปหน่อย ด�าไปหน่อย แต่ขอเพียง

เลี้ยงดูให้ดี เชื่อว่าอีกไม่นานจะต้องได้ชื่อว่าเป็นบุรุษรูปงามคนหนึ่ง

เน่ืองจากพวกเขายังเป็นเด็ก ทหารทั้งหลายจึงไม่ระแวงพวกเขา 

พวกเขาสามารถเดินอยู่ในหมูบ้่านได้อย่างมอีสิระ ออูเีสวีย่จงึฉวยโอกาสน้ี

เดินดูไปทั่วๆ แต่ปัญหาก็มาแล้ว นางเดินไปท่ีใด เด็กๆ ก็ตามถึงที่นั่น 

เป็นพรวน แม้แต่อาหงก็คล้ายเป็นองครกัษ์ประจ�าตัวนางเช่นน้ัน คอยปกป้อง 

อยู่ข้างกายนางตลอดเวลา
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ครานีอ้อูเีสว่ียปวดหวัแล้ว มผีูต้ดิตามเป็นเรือ่งด ีแต่เป้าสายตาใหญ่

เกินไป เช่นนีน้างจะแอบไปท�าธุระได้อย่างไร ทนัใดน้ันสมองพลนัสว่างวาบ 

นางนึกวิธีขึ้นมาได้วิธีหน่ึง จึงชวนพวกเด็กให้มาเล่นซ่อนหากัน ทุกคน 

ล้วนยังมีจิตใจของเด็ก ท้ังหลุดพ้นจากเงื้อมมือปีศาจของพวกค้าทาส 

มาแล้ว กอปรกับทหารเหล่านี้ก็ดีต่อพวกเด็กๆ มาก ดังน้ันพอได้ยินว่า 

จะเล่นซ่อนหา ทุกคนจึงรับค�าด้วยความตื่นเต้นดีใจ

"อาหง เจ้าเป็นผ ี ปิดตาแล้วตามหาทกุคน นบัถึงร้อย ยังนับไม่ครบ

ห้ามแอบมอง" อูอีเสวี่ยสั่งอาหงทันที นางเป็นลูกพี่ของเด็กๆ ค�าพูดนาง 

มีน�้าหนัก ขอเพียงให้เขาเป็นคนหา ก็ไม่มีทางตามนางไปได้แล้ว

อาหงจนปัญญาจ�าต้องปิดตาหันหน้าเข้าหาต้นไม้แล้วเริ่มนับ  

เด็กๆ รีบแยกย้ายกันไป ต่างหาที่ซุกซ่อนตัว อูอีเสว่ียกลับฉวยโอกาสนี้

ดอดหนีไปอย่างเปิดเผย
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จากการสังเกตของอูอีเสว่ีย นางรู ้ว ่าตอนนี้สิงฟู่อว่ีคงจะไป 

สอบปากค�าเชลย นางจึงฉวยโอกาสนี้แอบเข้าไปในเรือนพักของสิงฟู่อวี่

แผนการของนางมีดังน้ี นางจะท�าให้สิงฟู่อว่ีหมดสติ จากนั้น 

ค่อยฉวยโอกาสตอนที่เขาหมดสติดูดพลังวัตรกลับคืนมา ทว่าแผนการนี้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่ยามลงมือปฏิบัติกลับมีขีดข้ันของความยากอยู่  

เพราะผูม้วีรยุทธ์สงูประสาทสมัผสัท้ังหกจะเฉยีบไวมาก ประสาทดมกล่ิน 

ก็แตกต่างจากคนธรรมดา นางจะต้องลงมืออย่างระมัดระวัง ไม่อาจ 

ให้สงิฟู่อว่ีพบว่ามคีนเข้าไปท�าอะไรในห้องของเขา หาไม่วางยาไม่ส�าเร็จ 

กลับจะแหวกหญ้าให้งูตื่น

ขณะนางก�าลังใคร่ครวญว่าจะใช้แบบละลายน�้าหรือใช้แบบทาดี 

พลนัได้ยินเสยีงฝีเท้าดังขึน้ นางรบีเข้าไปหลบซ่อนในตูไ้ม้ หับประตไูม้ลง

แล้วปิดก้ันลมหายใจ นางมองลอดช่องประตูตู ้ออกไปเห็นคนผู้หน่ึง 

4
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ผลกัประตูเข้ามา เป็นสงิฟู่อว่ี ท้ังยังมท่ีีปรกึษาทัพเดนิตามหลังมาอกีนาย

"ใต้เท้า ถูเหล่าต้าผู ้น้ันยืนกรานว่าเก็บของได้ ตามท่ีผู ้น้อยดู  

ในมือของเขาไม่มีคนที่เราต้องการตัว"

"ของอยู่ในมือของเขา คนกลับไม่อยู่ในมือ หรือว่าของสิ่งน้ัน 

จู่ๆ  เก็บได้ง่ายดายเพียงนัน้ ข้าไม่เชือ่ จะต้องมลัีบลมคมใน สอบปากค�า 

ต่อไป"

ออูเีสว่ียคาดเดาในใจ ถูเหล่าต้าผูน้ีแ้ปดส่วนคงจบัตวัคนส�าคญัไป 

ถึงได้ท�าให้สงิฟู่อว่ีใส่ใจมากเช่นน้ี คนท่ีถูกจบัตวัไปเกรงว่าฐานะคงไม่ต�า่ 

หรืออาจจะเป็นขุนนางใหญ่

"ใต้เท้า ผู้น้อยสังเกตอยู่นาน ถูเหล่าต้าผู้น้ีไม่คล้ายก�าลังพูดปด  

ถลกหนงัออกมาชัน้หนึง่แล้ว ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องปิดบงัต่อไป ยอมทิง้ชวิีต

เพื่อเรื่องนี้"

สิงฟู่อวี่เดินมาที่หน้าโต๊ะ ใช้นิ้วชี้เคาะลงบนโต๊ะไปหลายที ก่อนจะ

กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึม "อยู่ต้องเห็นคน ตายต้องเห็นศพ ในเมื่อ 

ป้ายหยกม่วงชิน้น้ีอยู่ในมอืของเขา แต่ก็ยังหาศพของอูอีเสวีย่ไม่พบ แสดงว่า

นางอาจยังมชีวีติอยู่ ถ้านางยังไม่ตาย ก็เป็นไปได้ว่าจะได้รับบาดเจบ็สาหัส 

ถูกคนจบัตวัไป ต่อให้ต้องเราะกระดกูคนกลุม่นีก็้ต้องเค้นข่าวจากปากพวกเขา

ออกมาให้ได้!"

อูอีเสว่ียต่ืนตระหนกข้ึนมาในใจ ป้ายหยกม่วงของนางเหตุใด 

จึงไปอยู่ในมือถูเหล่าต้าได้ ที่แท้คนที่สิงฟู่อวี่ต้องการหาก็คือตน!

ทว่าคนพวกน้ีแต่ละคนเหตุใดจึงจัดการยากเช่นนี้! จนนาง 

กระโดดหน้าผาแล้วพวกเขากยั็งไม่ยอมตายใจ จะต้องเห็นศพของนางให้ได้ 
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จึงจะยอมเลิกราเช่นน้ันหรือ ยังมีป ้ายหยกม่วงของนางอีก จาก 

มอืของถูเหล่าต้ามาอยู่ในมอืของสงิฟู่อว่ี คิดไม่ถึงว่าเดนิหาจนรองเท้าสึก 

ก็ไม่พบ บทจะเจอก็เจอโดยไม่ต้องเหน่ือยแรง ขอเพียงเอาหลกัฐานยืนยัน

กลับมาได้ นางก็สามารถใช้นกพิราบส่งข่าวติดต่อผู้คุมกฎทั้งสี่ได้แล้ว!

ขณะที่อูอีเสวี่ยก�าลังตื่นเต้นดีใจเพราะเรื่องนี้อยู่ ประตูไม้พลัน 

ถูกเปิดออก พลังแข็งแกร่งขุมหนึ่งดูดร่างนางออกมา รอจนได้สติคืนมา

นางก็ถูกสิงฟู่อวี่จับตัวไว้อย่างแน่นหนาแล้ว 

เรื่องพลิกผันเร็วเกินไป เร็วจนนางตั้งตัวไม่ทัน ได้แต่จ้องมอง 

ใบหน้าเฉยเมยของสิงฟู่อวี่อย่างงงงัน

สงิฟู่อว่ีคดิไม่ถึงว่าไส้ศกึท่ีหลบซ่อนอยู่ในตูไ้ม้จะเป็นเดก็หญิงคนหน่ึง 

ถ้าไม่ใช่เพราะเขายั้งมือได้เร็ว ล�าคอของนางคงแหลกไปแล้ว 

เขาจ้องมองเด็กน้อย นัยน์ตาด�าขลบัสกุใสงดงามคูน่ัน้ก�าลังมองเขา

ด้วยความบรสิทุธ์ิใสซือ่ ขนตายาวงามกระพือขึน้ลง ผวิพรรณขาวดจุหิมะ

บวกกับดวงหน้าน้อยนุ ่มนิ่มนวลเนียน ปากท่ีอ้าเผยอน้อยๆ ท�าให ้

สีหน้าท่าทางของนางดูทึ่มทื่อแต่ก็น่ารัก

เขานิ่งเงียบไปครู่หน่ึง แล้วจึงเอ่ยปากซักถาม "นางหนูผู้นี้มาจาก 

ที่ใดกัน"

ท่ีปรกึษาทพัมองออีูเสว่ีย รบีก้าวเข้าไปตอบ "เรียนใต้เท้า แม่หนูผู้นี้

ชื่ออาเสวี่ย เป็นเด็กคนที่ชี้ตัวถูเหล่าต้าผู้นั้นขอรับ"

นางหนูหน้าตามอมแมมคนนั้นหรือ

สงิฟู่อวีแ่ปลกใจ คดิไม่ถึงว่านางหนคูนนัน้หลงัจากล้างหน้าล้างตา

สะอาดสะอ้านแล้วจะงดงามเพียงน้ี นอกจากจะนึกไม่ถึงแล้ว เขาก็ 
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อดมองนางอย่างพินิจพิจารณาไม่ได้ นางหนูผู้น้ีไม่เพียงหน้าตางดงาม 

ดวงตาของนางคล้ายสะกดคนได้ ท�าให้คนไม่อาจละสายตา ท้ังสหีน้าท่าทาง

ยามตะลึงลานของนางยังน่ารักเพียงน้ัน ร่างเล็กๆ นุ ่มน่ิมบอบบาง 

ท�าให้คนอดรูส้กึอยากทะนุถนอมไม่ได้ คนจติใจแขง็กระด้างเย็นชาอย่างเขา

เห็นแล้วยังใจอ่อนลงสามส่วนโดยไม่รู้ตัว

"นางหนู เจ้ามาท�าอะไรที่นี่"

อูอีเสว่ียกะพริบดวงตาใสแจ๋วดุจลูกกวางน้อยพลางเอ่ยบอก 

อย่างน่าสงสาร "ข้าต้องซ่อนตัวไว้ หาไม่ถ้าถูกจับได้ก็ต้องเป็นผี"

เป็นผี?

สิงฟู่อว่ีก�าลังงุนงง ท่ีปรึกษาทัพจึงช่วยอธิบาย "ใต้เท้า เมื่อครู่ 

ตอนผู้น้อยเดินมา เห็นเด็กๆ ที่อยู่ด้านหน้าก�าลังเล่นซ่อนหากัน แม่หนูนี่

คงมาแอบอยู่ที่นี่เพราะสาเหตุนี้กระมัง"

สิงฟู่อวี่ถึงได้เข้าใจ ความระแวงสงสัยในดวงตาหายไปทันที

"แล้วไปเถอะ" สงิฟู่อว่ีวางนางลง ใบหน้าหล่อเหลาเฉยีบขาดถึงกับ 

คลีย้ิ่มน้อยๆ ออกมาเป็นครัง้แรก พลางสัง่ก�าชบันางด้วยน�า้เสียงอ่อนโยน 

"นางหนูเสวี่ย ต่อไปอย่าเข้ามาเล่นที่นี่อีก เข้าใจหรือไม่"

ความดดุนัน่าเกรงขามของเขาเอามาใช้รบัมอืกับศตัร ู ย่อมไม่น�ามาใช้

กับเดก็หญงิตวัน้อยคนหนึง่

อูอเีสว่ียชะงักอ้ึงเพียงเพราะเขาเรยีกนางว่า 'นางหนเูสว่ีย' เมือ่ก่อน 

มีเพียงอาจารย์ที่เรียกนางว่านางหนูเสว่ีย คนอื่นๆ หากไม่ใช่เรียกนาง  

'อาเสวี่ย' ก็เรียกนางว่า 'นางหนู'

สิงฟู่อว่ีเห็นนางอึ้งตะลึง เข้าใจว่าเมื่อครู ่ตนท�าให้นางตกใจ 
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จึงไม่เก็บมาใส่ใจ สั่งคนให้เข้ามาพานางหนูเสวี่ยออกไป 

อูอีเสว่ียถูกจูงเดินออกไป หลังออกจากห้องมานางหันหน้า 

กลบัไปมองช้าๆ เก็บสหีน้าตะลงึลานไปแล้ว ดวงตาทัง้สองสาดประกาย

เจ้าเล่ห์แพรวพราว ในสมองคิดหาวิธีการต่างๆ

ดีท่ีสิงฟู่อว่ีไม่ได้ค้นตัวนาง จึงไม่พบยาสลบท่ีนางซุกไว้ในตัว  

ครั้งนี้แม้จะล้มเหลว แต่ก็ได้เบาะแสอย่างอื่นมา อย่างน้อยก็รู้แล้วว่า 

ป้ายหยกม่วงอยู่ท่ีใด นางต้องรีบหาวิธีเอาของของนางกลับมาไว้ในมือ 

ให้ได้

วันรุ ่งขึ้นมีรถม้าคันใหญ่คันหนึ่งเข้ามาในหมู ่บ้าน ท่านยาย 

ที่ดูแลพวกนางกระหืดกระหอบมาบอกอูอีเสว่ียด้วยความตื่นเต้นดีใจ  

บอกพวกนางมีวาสนาแล้ว ขุนนางท้องถ่ินที่ใต้เท้าส่งคนไปแจ้งเร่ือง 

มาแล้ว รับค�าสั่งจากใต้เท้าจะส่งตัวพวกนางกลับบ้าน คนท่ีไม่มีบ้าน 

ให้กลับ ขุนนางท้องถิ่นก็จะช่วยจัดหาที่อยู่ให้

เรื่องน้ีกล่าวส�าหรับอูอีเสวี่ยแล้วดีครึ่งไม่ดีครึ่ง ดีที่เด็กๆ ท้ังหลาย 

มแีหล่งทีอ่ยู่แล้ว ไม่ดตีรงทีถ้่านางจากไปแล้ว จะหาโอกาสเอาหลกัฐานยืนยัน

ของตนกลับคืนมาได้อย่างไร นางแสร้งท�าเป็นคล้อยตามข้ึนรถไปพร้อม

พวกเด็กๆ ก่อน รอรถม้าว่ิงไปได้ระยะหน่ึงแล้วนางจึงแอบลงจากรถม้า 

ก่อนไปยังก�าชับพวกเด็กๆ ให้ช่วยนางปิดบังอย่าให้ผู้ใหญ่สังเกตเห็น

เด็กๆ พอได้ยินว่านางจะจากไปก็อาลัยอาวรณ์ นับแต่นาง 

ปรากฏตัวขึ้น ทุกวันก็จะเสี่ยงอันตรายแอบเอาอาหารมาให้พวกเขา  

นั่งรถไปด้วยกันนอนด้วยกันกับพวกเขา ท้ังผ่านเรื่องต่างๆ มากมาย 
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มาด้วยกัน ทุกคนเห็นนางเป็นสหายคนส�าคัญมานานแล้ว ความรู้สึก 

ที่ไหลหลั่งพรั่งพรูออกมาของเด็กๆ เป ็นความรู ้สึกที่จริงแท้ที่สุด 

ไม่มีเสแสร้ง อูอีเสว่ียรู ้สึกอบอุ ่นในใจย่ิงนัก ตนเองความจริงแล้ว 

ก็เป็นเพียงเด็กสาวอายุสิบหก เพ่ิงผ่านเหตุการณ์หุบเขาหมื่นบุปผา 

ถูกโจมตี คนในส�านักแยกย้ายกระจัดกระจาย ผู้คุมกฎท้ังสี่ท่ีรักใคร่กัน 

ดุจพ่ีน้องก็ไม่อยู่ข้างกาย...นางในฐานะประมุขหุบเขาต้องแบกรับ 

ภาระหน้าทีส่�าคัญ ตลอดทางทีผ่่านมาก็เดนิมาอย่างโดดเดีย่วตวัคนเดยีว 

ต้องพ่ึงพาตนเองทุกอย่าง ไม่มีเวลามาเสียใจหรือโอดครวญว่าล�าบาก 

กระทั่งได้มาเจอเด็กๆ เหล่านี้ แม้นางจะเป็นคนช่วยพวกเขา แต่เด็กๆ  

ก็อยู่เป็นเพ่ือนนางมาหลายคนื ท�าให้นางไม่ต้องนอนตามล�าพังคนเดยีว

อีก

พวกเขาเชื่อมั่นในตัวนาง ติดตามนาง ยังชอบนาง ตอนน้ีจะต้อง

แยกจากกันแล้ว ทกุคนต่างร้องไห้ด้วยความอาลยัอาวรณ์ ท�าให้นางเอง 

ก็อดรู้สึกแสบจมูกไม่ได้

เพ่ือจะปลอบประโลมใจทุกคน นางจึงหยิบสร้อยไข่มุกเส้นหนึ่ง 

ออกมาจากห่อสมัภาระ แกะเอาไข่มกุออกมาแจกให้ทุกคนคนละหนึง่เม็ด 

ยังบอกทุกคนว่าน่ีคือหลักฐานยืนยันเมื่อพบกันในวันหน้า เป็นของมีค่า 

อย่าให้คนอื่นเห็นง่ายๆ ต้องเก็บรักษาให้ดี

จากกันครัง้นีไ้ม่รูเ้มือ่ไรได้เจอกันอกี กระทัง่จะมโีอกาสได้เจอกันอกี

หรือไม่ก็ยังไม่รู ้ ไม่สู ้เก็บไข่มุกไว้เป็นที่ระลึกถึงกัน อีกท้ังเด็กเหล่านี ้

ตลอดทางก็ได้รับความล�าบากมากมาย ทางท่ีดีมีของมีค่าติดตัวไว้บ้าง 

เกิดวันหน้าจ�าเป็นต้องใช้เงิน เอาไข่มุกไปขายก็พอให้พวกเขามีกินมีใช ้
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ไปได้หลายปีแล้ว

เดก็ๆ ต่างเห็นไข่มกุเป็นดัง่ของล�า้ค่าเก็บไว้อย่างดี ทกุคนโอบกอดกัน 

ต่างพดูอะไรกนัมากมาย จากนัน้อูอเีสวีย่กบ็อกลาทกุคน แล้วแอบหลบ 

ลงจากรถม้าไปซกุซ่อนตัวก่อน รอจนรถม้าไปไกลแล้วนางจงึรบีว่ิงกลบัไป 

ที่หมู่บ้าน

ใช้เวลาราวครึ่งชั่วยาม ในที่สุดนางก็ว่ิงกลับมาถึงหมู่บ้าน นาง 

หลบซ่อนตวัอยู่หลงัต้นไม้ ขณะจะฉวยจงัหวะทีไ่ม่มใีครสนใจลอบเข้าไป 

อยู่นั้น พลันรู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลัง 

นางตระหนกวาบในใจ หันไปมองข้างหลังอย่างระแวดระวัง  

ในเวลาเดยีวกันมอืก็คล�ากระบีอ่่อนท่ีเอว คดิในใจว่าอย่าได้เจอสตัว์ป่าอะไร

เห็นนางเป็นเหยื่อและจับไปกิน 

ขณะที่นางเตรียมพร้อมเต็มที่ เงาร่างหน่ึงก็ลุกข้ึนยืนออกมาจาก

ด้านหลงัต้นไม้ ออูเีสว่ียตะลึงงันไป จากนัน้ก็ถามขึน้ด้วยความไม่สบอารมณ์ 

"เจ้าตามมาท�าไม"

อาหงหน้าเหม็นผู้นี้ ถึงกับแอบลงจากรถม้ามาด้วย ตามนางมา

ตลอดทาง ทว่านางกลับไม่รู้ตัวเลย ช่างน่าขายหน้ายิ่งนัก 

อาหงเดินมาที่ข้างกายนาง บอกอย่างดื้อรั้น "เจ้าตัวคนเดียว

อันตรายเกินไป"

นางโมโหจนหัวเราะ "เจ้าตามมาจึงจะย่ิงอันตราย ข้าไม่มีปัญญา

ดูแลเจ้า"

"เจ้าดูแลข้า? เจ้าเพ่ิงอายุเท่าไรกัน ไม่ว่าอย่างไรข้าก็มีพละก�าลัง

มากกว่าเจ้า ว่ิงเร็วกว่าเจ้า เวลาหนีเอาชีวิตรอดก็ยังแบกเจ้าว่ิงไปได้"  
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อาเสวี่ยเพิ่งจะหกขวบ ถึงกับบอกว่าจะดูแลเขา นางเคยช่วยเขาไว้ก็จริง 

แต่เป็นเพราะเขาถูกล่ามโซ่ไว้ เวลาน้ีเขาเป็นอิสระแล้ว แน่นอน 

เขาต้องเป็นฝ่ายคุ้มครองนาง

ท่าทใีนการพูดของอาหงคล้ายผูใ้หญ่คนหนึง่ วางท่าคล้ายมเีพียงเขา

จึงจะสามารถคุ้มครองนางได้ อูอีเสวี่ยเห็นแล้วทั้งโมโหทั้งนึกข�า

นางรูพู้ดไปเขาก็ไม่เข้าใจ ต่อให้ไล่เขาไปเขาก็คงไม่ไป เจ้าหนนูีด่ือ้รัน้

ราวกับวัว นางก็คร้านจะอธิบายแล้ว จึงลงนั่งยองๆ สังเกตสถานการณ ์

ในหมูบ้่านต่อไป

อาหงก้มตัวลงตามนาง จับตาดูทหารลาดตระเวนเหล่าน้ัน 

พลางกระซิบถาม "เจ้ากลับมาท�าไม"

"หาของ"

"ของอะไร"

"บอกไปเจ้าก็ไม่เข้าใจ"

"ข้าจะช่วยเจ้า"

นางก�าลังคิดจะบอกเจ้าเด็กอายุสิบขวบคนหน่ึง ไม่มีวรยุทธ ์

ไม่มีดาบกระบี่ มีดสั้นที่เขาพกอยู่ก็เป็นของนาง จะช่วยอย่างไร แต่นาง

พลนันกึได้ บางทเีขาอาจช่วยนางเบีย่งเบนความสนใจของทหารเหล่านัน้ได้ 

ครั้นแล้วนางจึงเรียกเขาเข้ามาใกล้ๆ 

หลังจากอาหงฟังแผนการของนางแล้ว ดวงตาสาดประกายวาว 

พยักหน้าแล้วว่า "เรื่องนี้ไม่ยาก ข้าจะล่อพวกเขาไปเดี๋ยวนี้"

หลงัจากอาหงไปแล้ว ออีูเสวีย่ก็หาทีเ่หมาะรอคอยด้วยความอดทน 

เรื่องที่นางขอให้อาหงท�าง่ายมาก น่ันคือก่อเรื่องบางอย่างขึ้นที่คอกม้า 
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พวกทหารเหล่านี้จะได้ไปตรวจดู

รออยู่ราวหนึง่เค่อ ทีค่อกม้าพลนัมเีสยีงม้าร้องดังขึน้ ดึงดูดความสนใจ

จากทหารได้จรงิ จากนัน้ก็ได้ยินทหารร้องตะโกน "รีบมาช่วยกัน! มสีตัว์ป่า 

ว่ิงเข้ามาในรัว้ ม้าได้รบัความตกใจแล้ว..."

ทหารท่ีอยู่ด้านหน้าหลายนายรีบว่ิงไปที่คอกม้า มีคนไปดึงม้า 

ทีก่�าลงัตกใจ มคีนไปว่ิงไล่ตามม้าท่ีแตกตืน่ว่ิงหนีไป ออูเีสวีย่จงึฉวยโอกาสนี้

ลอบเข้าไปด้านในทันที 

นางย่องเข้าไปในเรือนของสิงฟู่อว่ี รู ้ว่าปกติในเวลาน้ีสิงฟู่อว่ี 

จะไม่อยู่ในเรือนจึงรีบเข้าไปค้นหาป้ายหยกม่วงของนาง 

เหนือความคาดหมาย เพียงครู ่ เดียวก็หาพบแล้ว สิงฟู่อวี่ 

ไม่ได้เก็บป้ายหยกม่วงของนางขึน้มา เพียงวางอยู่บนโต๊ะ ใส่อยู่ในเหอเปา

ที่นางท�าหล่นหายไปพร้อมกันในตอนนั้น

นางหยิบป้ายหยกม่วงออกมาจากเหอเปา หยกม่วงเป็นของทีม่เีฉพาะ

ในเขตภูเขาใกล้เคียงหุบเขาหมื่นบุปผา ในยุทธภพพบเห็นได้น้อยมาก  

และหยกม่วงชิน้น้ีอาจารย์เป็นคนสัง่ให้ขุดออกมาจากเหมอืงหยก บนหยก

ยังมตีวัอกัษรโบราณค�าว่า 'อู' สลกัอยู่...ประมุขหบุเขาทีเ่ลือกข้ึนมาทุกยุค

ทุกสมัยและผู ้คุมกฎท้ังสี่ล ้วนใช้สกุล 'อู' เนื่องจากฤดูหนาวปีนั้น 

อาจารย์พบนางนอนแบเบาะอยู่ในถ�้าหิมะแห่งหนึ่ง จึงตั้งชื่อให้นางว่า  

'อูอีเสวี่ย*'

ยามนี้นางได้ป้ายหยกม่วงที่สูญหายไปกลับคืนมาแล้ว เช่นนี ้

นางก็สามารถใช้พิราบส่งข่าวไปเมอืงชงิห ูแจ้งผู้คมุกฎท้ังส่ีให้มารับนางได้

* อี แปลว่าพึ่งพา, อาศัย เสวี่ย แปลว่าหิมะ
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นางเอาป้ายหยกม่วงใส่กลบัไปในเหอเปา เอาเหอเปายัดไว้ในอกเส้ือ 

ขณะหมุนตัวจะคลานลงจากโต๊ะร่างทั้งร่างก็แข็งค้างไปทันที

สิงฟู่อว่ีผู้น้ันยืนอยู่ข้างหลังนาง การเคล่ือนไหวของเขาไร้สุ้มเสียง 

นางไม่รู ้สึกตัวเลยสักนิด ดูจากท่าทางของเขาคล้ายว่ายืนอยู่ตรงนี ้

มาพักหนึ่งแล้ว ทั้งยังเห็นการกระท�าทั้งหมดของนาง

อูอีเสวี่ยไม่กลัวปีศาจและมารร้าย แต่กลับรู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงหน้า

เปรียบกับปีศาจและมารร้ายแล้วยังน่ากลัวกว่า เขามองนางด้วย 

สีหน้าเรียบเฉย มองนิ่งจนนางเย็นวาบไปทั้งแผ่นหลัง มือไม้เย็นเฉียบ...

จบกัน เช่นนีน้างควรอธิบายกับเขาอย่างไรด ีนางตัง้ใจย้อนกลับมา

เอาหลักฐานยืนยันของประมุขหุบเขาหมื่นบุปผาไปท�าอะไร ถูเหล่าต้า

บอกเก็บป้ายหยกม่วงได้ยังถูกเขาสอบปากค�าจนผิวหนังถูกถลกออกไป

ชั้นหนึ่ง แล้วเขาจะจัดการกับนางอย่างไร นางไม่กล้านึกภาพเลยจริงๆ

สิงฟู่อว่ีจ้องมองใบหน้าน้อยๆ ที่ซีดขาวลงเพราะความหวาดกลัว

อย่างเห็นได้ชดั ไม่ว่าอย่างไรเขาก็คดิไม่ถึงว่าคนทีล่อบเข้ามาในห้องของเขา 

จะเป็นเด็กน้อยผู้นี้ 

ถ้าเป็นโจรผูร้้ายคนอืน่บกุเข้ามา เขาคงไม่พูดไม่จาลงมอืจบักุมตวั 

อกีฝ่ายไว้แล้ว แต่เมือ่เขาพบว่าคนท่ีลอบเข้ามาในห้องของเขาคอืเดก็ผูห้ญิง

อายุหกขวบผู้น้ี เขาไม่ได้ลงมือจับกุมนาง หากแต่เฝ้าดูอยู่ข้างๆ ว่า 

นางคิดจะท�าอันใด

เขามองนางปีนขึ้นไปบนโต๊ะด้วยความแปลกใจ พอยื่นมือออกไป

ก็หยิบเหอเปาใบน้ันมา เมื่อเห็นป้ายหยกม่วงท่ีอยู่ในนั้นก็ดีใจมาก  

ลูบคล�าไปมาไม่วางมือ กระท่ังแอบย้ิมด้วยความปล้ืมปีติ จากน้ัน 
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ก็เก็บไว้ในอกเสื้อของตนด้วยความพึงพอใจ ท่าทางราวกับของสิ่งนี้ก็คือ

ของนางเช่นนั้น ท�าให้เขาที่ยืนดูอยู่ด้านข้างเห็นแล้วถึงกับไร้ค�าพูด

นางหนีกลับมาก็เพื่อจะขโมยของมีค่าเช่นนั้นหรือ

ขณะที่เขาก�าลังตรึกตรองว่าจะจัดการกับนางอย่างไรดี เด็กน้อย 

ก็มองเห็นเขาเข้าแล้ว ทั้งยังตกใจไม่น้อย สีหน้าท่าทางราวกับเห็นผ ี

เช่นนัน้ สหีน้าท่ีหวาดกลวัและอ่อนใสไร้เดยีงสาท�าให้คนเหน็แล้วสงสาร 

ประหน่ึงเขาต่างหากทีเ่ป็นคนไม่ดี ท�าให้เขารูสึ้กหวัเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก

เขายังไม่ได้ท�าอะไรนางเลย นางก็หวาดกลัวถึงเพียงนี้แล้ว

"นางหนู ขโมยของผิดกฎหมาย เจ้ารู้หรือไม่"

เขาเหน็เดก็น้อยยังคงจ้องมองเขาด้วยความหวาดกลัว สีหน้าซดีเผือด 

ทั้งร่างแข็งทื่อ ท่าทางบริสุทธ์ิไร้เดียงสาน่าเวทนาสงสารได้สั่นสะเทือน 

ส่วนที่อ่อนนุ่มที่สุดในใจคน ท�าให้คนเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนาง

สิงฟู่อว่ีคิดในใจว่าสีหน้าท่าทางของตนใช่น่ากลัวเกินไปหรือไม่  

ถึงได้ท�าให้นางตกใจจนไม่กล้าพูด ด้วยเหตุน้ีเขาจึงลองหยักยกมุมปาก

ทั้งสองข้างขึ้น 'ยิ้ม' ให้นาง 

เขาไม ่ ย้ิมยังดี  พอย้ิมออกมากลับท�าให ้แม ่หนูน ้อยตกใจ 

จนร่างเริ่มสั่นเทา สีหน้าซีดขาวกว่าเมื่อครู่หลายส่วน

สิงฟู่อว่ีพูดอะไรไม่ออกไปครู่หน่ึง อดรู้สึกหัวสมองบวมโตไม่ได้  

แต่ไรมาคนท่ีเขาเผชิญหน้าด้วยมีแต่คนชั่วคนเลว เขาจึงเคยชิน 

ต ่อการท�าหน้าดุดันน่าเกรงขาม ทว ่าจู ่ๆ ต ้องมาเผชิญหน้ากับ 

เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง จึงไม่รู้จริงๆ ว่าควรท�าหน้าอย่างไร 

แต่เขาก็ไม่ได้คิดจะลงโทษนางอยู่แล้ว อย่างมากก็อบรมไม่ก่ีค�า 
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บอกนางวันหลังอย่าขโมยของอีก

"ถึงไม่มีเงินกินข้าวก็ไม่ควรขโมยของ ถ้าเจอขุนนางคนอื่น 

ก็อาจจับตัวเจ้าไปขังได้" สิงฟู่อวี่พยายามผ่อนคลายน�้าเสียง ย่ืนมือไป 

หยิบเหอเปาที่นางซุกไว้ในอกเสื้อออกมา เปล่ียนมาเก็บไว้ในกระเป๋า 

ทีเ่อวของตน จากนัน้ก็ถามนาง "หิวหรอืยัง เมือ่เช้าไม่ได้กินอิม่ใช่หรอืไม่"

อูอีเสว่ียตกใจจนท่ึมทื่อไปจริงๆ แต่หลังจากได้ยินเขาเอ่ยถาม  

พลันรู้สึกไม่อยากจะเชื่อ ใต้เท้าสิงที่แต่ไรมาแววตาคมกริบดุจใบมีด 

ส�ารวมในการพูดหัวเราะต่อหน้าคนอื่น มีพลังอ�านาจน่าหวั่นเกรง 

แผ่จากตัวตลอดเวลาถึงกับอ่อนโยนต่อนางเช่นนี้

คงเห็นนางตกใจจนท่ึมทื่อ ไม่พูดไม่จา สิงฟู่อว่ีจึงจัดแจงให้คน 

ไปท่ีห้องครัวสั่งพ่อครัวให้ย่างแผ่นแป้งมาสักหลายชิ้นกับผัดเครื่องเคียง

มาสักสองสามจาน พอดีวันนี้ล่าไก่ป่ากลับมาได้หลายตัว จึงสั่งคน 

ให้ยกน�้าแกงไก่ที่ตุ๋นเสร็จแล้วมาชามหนึ่ง ให้แม่หนูน้อยบ�ารุงร่างกาย

อูอเีสวีย่มองอาหารร้อนๆ บนโต๊ะอย่างงงงวย จากนัน้ก็มองสงิฟู่อว่ี 

ความหวาดกลวั ความต่ืนตระหนกในตอนแรกถึงตอนนีค่้อยๆ สงบลงแล้ว 

คนเมือ่สงบน่ิงลงแล้ว กระบวนความคดิก็จะแจ่มใสมรีะบบ มองสายสนกลใน

ของเรื่องราวได้ชัดเจนมากขึ้น 

คิดไม่ถึงว่าใต้เท้าสิงที่ดูเคร่งขรึมเฉยเมยที่แท้แล้วจะดีต่อเด็ก 

ถึงเพียงนี้ ไม่ถูก เขาไม่ได้ดีต่อเด็กทุกคน แต่ดีต่อนางเป็นพิเศษ 

เพ่ือยืนยันการคาดเดาของตน นางตดัสินใจจะทดสอบเขา คร้ันแล้ว

ตอนคีบเน้ือนางแสร้งท�าเป็นมืออ่อน ท�าเนื้อร่วงลงบนโต๊ะ จากนั้น 

ก็มองสิงฟู่อวี่ด้วยนัยน์ตาใสซื่อ
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สิงฟู่อว่ีไม่ได้ต�าหนินาง หากแต่ช่วยคีบเน้ืออีกชิ้นหนึ่งวางลงบน 

ชามของนาง

อูอีเสว่ียมองเน้ือท่ีอยู่ในชาม เงยหน้าข้ึนส่งย้ิมไร้เดียงสาให้เขา  

เห็นเขาส่งยิ้มมุมปากให้นางเช่นกัน

นางพลนัอยากรูว่้าขดีสงูสดุท่ีบุรษุผูน้ีม้ใีห้นางอยู่ตรงทีใ่ด ด้วยเหตุนี้

หลังจากนางกินไปได้หลายค�าก็วางตะเกียบลง ไถลตัวลงจากเก้าอี้  

มาถึงข้างกายสิงฟู่อว่ีแล้วปีนขึ้นไปบนตักเขาท่ามกลางสายตาที่มองมา

ด้วยความประหลาดใจของเขา จากนั้นก็เงยหน้าข้ึนมองเขาด้วย 

ดวงตาทีเ่ตม็ไปด้วยความเคารพและเลือ่มใสพลางส่งย้ิมบรสุิทธ์ิไร้เดยีงสา

ไปให้

สิงฟู่อว่ีมองนางหนูผู ้ น้ีอย่างงุนงง รู ้สึกคาดคิดไม่ถึงต่อการ 

เป็นฝ่ายเข้ามาท�าตัวสนิทสนมของนาง นางแย้มย้ิมไร้เดียงสาน่ารัก  

แตะถูกจุดอ่อนที่ไม่มีใครรู้ของเขาเข้าพอดี

เด็กคนน้ีน่ารักเกินไปแล้ว รอยย้ิมของนางคล้ายมีเสน่ห์ขุมหน่ึง  

สัน่สะเทือนส่วนทีอ่่อนนุม่ในใจของเขา ใบหน้าทีม่สีง่าน่าเกรงขามของเขา

ดูอ่อนโยนลงโดยไม่รู้ตัว 

เขาปล่อยให้นางน่ังอยู่บนตักเขาเช่นนัน้ ภายใต้สายตาทีเ่ฝ้ารอคอย

ของนาง เขาย่ืนมอืไปคีบกับข้าวมาให้นาง นางรีบอ้าปากรับแล้วกินลงไป

เห็นนางเคี้ยวอาหารแก้มตุ ่ยเขาก็อดคีบเนื้ออีกชิ้นหน่ึงมา 

ส่งให้ท่ีข้างปากนางไม่ได้ เหน็นางอ้าปากกัดและเคีย้วกินด้วยความพอใจ  

หัวใจที่ เ ย็นชาดุจน�้าแข็งของเขาก็หลอมละลายกลายเป็นน�้าไป 

โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
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อูอเีสว่ียชีม้อืไปบนโต๊ะ ใช้น�า้เสยีงนุ่มนิม่ของเดก็เอ่ยข้ึน "น�า้แกงไก่"

สิงฟู่อว่ีวางตะเกียบลง ตักน�้าแกงไก่ให้นางชามหน่ึง ใช้ช้อนตัก 

ส่งให้ถึงปากนาง

ออูเีสวีย่ชมิจากช้อนไปค�าหนึง่ จากน้ันก็บอกเขา "ลวกลิน้" พูดแล้ว

ยังแลบลิ้นน้อยๆ ที่แดงด้วยความร้อนให้เขาดู ท่าทางน่าสงสารยิ่ง

สงิฟู่อว่ีชะงกัไปชัว่ขณะ คิดไปคิดมา แล้วก้มหน้าลงช่วยเป่าให้นาง 

พลางบอกน�้าเสียงอ่อนโยน "ไม่ลวกแล้ว"

อูอีเสว่ียซดจากช้อนของเขาอีกครั้ง จากนั้นก็เงยหน้าข้ึนย้ิมให้เขา

ด้วยสีหน้าพอใจ กลีบปากของเขาก็หยักโค้งขึ้น

นี่ไหนเลยยังจะเป็นใต้เท้าสิงผู ้ส�ารวมในการพูดหัวเราะและ 

เป่ียมอานภุาพสัน่สะเทือนไปทัว่สีท่ศิ ทีแ่ท้ในเวลาส่วนตวัเมือ่เขาเจอเดก็ 

ที่ถูกใจก็จะพูดง่ายเช่นนี้ คราวนี้อูอีเสวี่ยไม่กลัวเขาแล้ว

"กินแผ่นแป้งย่าง" นางกล่าว ใต้เท้าสิงรีบหยิบแผ่นแป้งที่ย่างแล้ว

มาหักเป็นชิ้นเล็กป้อนให้ถึงปากนาง

"ไม่มีเน้ือ" นางบอกอีก ใต้เท้าสิงก็เอาหมูสับใส่ในแผ่นแป้งย่าง 

อย่างว่าง่ายและป้อนให้นาง

อูอีเสว่ียเบิกบานใจย่ิง ใต้เท้าสิงผู ้นี้ ท้ังคีบอาหารตักน�้าแกง  

ทั้งป้อนเน้ือสัตว์ให้นางกิน ไม่ว่านางจะพูดอย่างไร ขอส่ิงใดเขาเป็นต้อง

ท�าให้ ท่าทางขอสิ่งใดก็ไม่ปฏิเสธท�าให้นางรู้สึกว่าครั้งนี้ตนโชคดีแล้ว

ขณะที่นางก�าลังกลัดกลุ้มไม่รู้ควรเข้ามาท�าตัวใกล้ชิดเขาอย่างไร 

คนผู ้ น้ีก็พาตนเองมาส่งให้ถึงหน้าประตู นางยกมือน้อยข้ึนวางที ่

หน้าอกข้างซ้ายของเขา ใต้ฝ่ามอืรบัรูไ้ด้ถึงหัวใจทีก่�าลงัเต้น ถ้าวรยุทธ์ของนาง
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ยังอยู่ ครั้งนี้เขาต้องตายแน่นอน

สิงฟู่อวี่เห็นนางปิดปากสั่นหัวจึงเอ่ยถาม "กินอิ่มแล้วหรือ"

อูอีเสวี่ยพยักหน้า เผยรอยย้ิมอ่อนหวานน่ารักให้เขา ช่างเป็น 

ยิ้มบริสุทธิ์ไร้เดียงสา ไร้เล่ห์เพทุบายยิ่ง 

สงิฟู่อว่ีถูกรอยย้ิมของนางโน้มน้าวจติใจก็เผลอหยักยกมมุปากไปด้วย 

แววตาอ่อนโยน สัง่ก�าชบัเบาๆ "ต่อไปถ้าหิวก็บอกอา ไม่อาจขโมยของอกี  

รู้หรือไม่"

"รูแ้ล้ว" นางใช้น�า้เสยีงนุม่น่ิมเฉพาะตัวของเด็กผูห้ญิงตอบ เหน็เขา

ยิ้มน้อยๆ นางก็ยิ้มจนหัวคิ้วนัยน์ตาโค้งยิ่งกว่าเขา

สงิฟู่อว่ีเห็นปลายคางนางมคีราบอาหารเลอะตดิอยู่ก็หยิบผ้าเชด็หน้า

มาเชด็ปากให้นาง นางปล่อยให้เขาปรนนบิตัดิแูลอย่างสบายใจ ในเวลาน้ีเอง

มลีกูน้องมาขอเข้าพบอยู่ทีห่น้าประต ูตอนเข้ามายังพาเดก็น้อยฤทธ์ิมาก 

มาด้วยคนหนึ่ง

"ใต้เท้า จับผู้กระท�าผิดได้แล้ว เป็นเจ้าหนูผู้นี้ที่ก่อเร่ือง เจ้าหน ู

เอางโูยนเข้าไปในคอกม้า ม้าตกใจวิง่หนีไปสองตวั ได้ส่งคนไปตามหาแล้ว

ขอรับ" ลูกน้องพูดจบก็ผลักอาหงมาข้างหน้าอย่างหยาบคาย

สงิฟู่อวีข่มวดคิว้พลางออกค�าสัง่ "เอาเขา..." พูดยังไม่ทนัจบ ออูเีสว่ีย

พลนักระโดดลงจากตักเขา วิง่ไปทีอ่าหง กอดแขนเขาไว้

"อาหง เจ้าได้รับบาดเจ็บหรือไม่"

"ข้าไม่เป็นไร เจ้าล่ะ"

"ข้าก็ไม่เป็นไร ท่านอาให้คนท�าอาหารอร่อยมาให้พวกเรา พวกเรา

ไม่ต้องขโมยม้าแล้ว เจ้ารบีมากิน" พูดจบนางก็จงูอาหงเดนิมาท่ีโต๊ะอาหาร
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ลูกน้องของสิงฟู่อว่ีเห็นแล้วหันไปมองใต้เท้าของตน ยามกะทันหันเช่นน้ี

ตดัสนิใจไม่ถูกว่าควรยับย้ังหรอืไม่

สิงฟู่อวี่โบกมือ "ออกไปเถิด"

ความหมายก็คือไม่เอาความ ลูกน้องได้รับค�าสั่งก็รีบล่าถอย 

ออกจากห้องไป

สงิฟู่อว่ีมองไปทางอาหง เรือ่งท่ีม้าได้รบัความต่ืนตระหนก ก่อนหน้านี้

ลกูน้องได้มารายงานให้เขาทราบแล้ว ตอนนัน้เขาสงสยัว่าจะเป็นแผนล่อเสอื

ออกจากถ�า้ จงึรบีกลบัมาตรวจดู และพบอาเสว่ียก�าลังปีนข้ึนโต๊ะไปขโมย

เหอเปาใบนั้น เวลาน้ีได้เจออาหงอีกคน เขาไม่ต้องถามก็เข้าใจแล้วว่า 

เรือ่งเป็นมาอย่างไร

เด็กน้อยสองคนลอบลงจากรถม้าหนีกลับมา คนหนึ่งไปขโมยม้า 

อีกคนหนึ่งมาขโมยเงิน โลกน้ีวุ ่นวายย่ิง ชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้น 

มจี�านวนมาก เดก็น้อยสองคนถูกพวกค้าทาสจบัตัวไปขาย เพ่ือความอยู่รอด

จึงริเป็นขโมยก็เป็นเรื่องพอเข้าใจได้

ออูเีสว่ียปีนข้ึนไปบนเก้าอี ้หยิบเน้ือขึน้มาชิน้หนึง่ ย่ืนไปตรงหน้าอาหง

จะให้เขากิน อาหงสั่นศีรษะ ไม่ได้อ้าปาก กลับมองจ้องสิงฟู่อว่ีด้วย 

สีหน้าระแวดระวัง

เมื่อครู ่ตอนเข้าประตูมา เขาเห็นบุรุษผู้น้ีอุ ้มอาเสว่ียอยู่ เขารู ้

บรุษุผูน้ี้ก�าลงัคิดอะไร แต่อาเสว่ียไม่เข้าใจ คนผูน้ี้ไม่อยู่ดีๆ  กด็ต่ีออาเสว่ีย

โดยไม่มีสาเหตุ จะต้องมีจุดประสงค์อื่นแน่นอน!

สิงฟู่อว่ีหรี่นัยน์ตาเล็กน้อย เจ ้าหนูนี่ขวัญกล้าย่ิงนัก ถึงกับ 

กล้าถลึงตาจ้องมองเขา เห็นแก่ที่พวกเขายังเป็นเด็ก เขาไม่คิดจะ 
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ถือสาหาความ เจ้าหนน่ีูไม่ส�านึกบญุคุณก็แล้วไปเถิด ยังจะกล้าใช้สายตา

ท้าทายเขาอีก

สิงฟู่อว่ีสีหน้าเรียบขรึมลงทันที "เจ้าหนู เพราะเหตุใดจึงแอบหนี 

ลงจากรถม้าโดยพลการ"

อาเสว่ียเพ่ิงหกขวบ เจ้าหนูนี่สิบขวบแล้ว ด้วยเหตุนี้เขาจึงเห็นว่า 

ทีแ่อบหนีกลบัมาขโมยของต้องเป็นความคดิของเจ้าหนผููน้ี้ทีส่อนให้อาเสว่ีย

เสียเด็ก แต่ความจริงเขาปรักปร�าอาหงแล้ว ผู้บงการเบ้ืองหลังท่ีแท้จริง

ก�าลังยุ่งอยู่กับการกินน่องไก่

อาหงไม่ได้ตอบค�าถามสิงฟู่อวี่ เขาหาได้กลัวสิงฟู่อว่ีไม่ เขามา 

เพ่ือจะปกป้องอาเสว่ีย ถ้าไม่ใช่เพราะไม่เห็นอาเสว่ียออกไปสักที  

เขาคงไม่ถูกจับได้เพราะต้องการตามหาอาเสวี่ยเป็นแน่

ประกายคมกริบในดวงตาสิงฟู่อว่ีย่ิงคุกคามคนมากข้ึน อูอีเสว่ีย 

เห็นแล้วลอบร�่าร้องว่าไม่ดี เจ้าหนูนี่เริ่มใช้นิสัยดื้อรั้นอีกแล้ว

"อาหง ท่านอาเป็นคนดี เขาช่วยพวกเราไว้ ตอนกลางคนืก็ให้ผ้าห่ม

พวกเราห่ม กลางวันก็ให้ของเรากิน เขาไม่เหมือนคนเลวพวกน้ัน  

ไม่ต้องกลัว" อูอีเสวี่ยดึงๆ มือเขา ใช้สายตาสุกใสแวววาวมองเขา

อูอีเสว่ียจงใจพูดเช่นน้ี ประการแรกเพ่ือเตอืนอาหงอย่าท�านิสยัดือ้รัน้ 

หาเรื่องล�าบากใส่ตัวอีก เชื่อว่าเจ้าหนูจะเข้าใจความหมายของนาง  

ประการที่สองเพ่ือบอกให้สิงฟู่อว่ีรู ้ อาหงเป็นเพราะกลัวจึงได้ท�าตัว 

เหมือนสัตว์ตัวเล็กที่พร้อมจะโจมตีคนตลอดเวลา

ช ่วงที่คลุกคลีอยู ่ด ้วยกัน อาหงกับนางได ้บ ่มเพาะสัญญา 

อันเป็นท่ีรู้กันไว้แล้ว เขาเพียงยอมฟังนางเท่าน้ัน ได้ยินนางพูดเช่นนี ้
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เขาจึงรีบก้มหน้าลง

"ขอโทษใต้เท้า ข้าผิดไปแล้ว"

อาหงก้มหน้ายอมรับผิดอย่างรู้กาลเทศะ ท�าให้สีหน้าของสิงฟู่อว่ี 

ดีขึ้นมาเล็กน้อย

สิงฟู่อว่ีนึกถึงสิ่งที่เด็กคนนี้ได้พบเจอมาก่อนหน้าน้ี ก็เป็นธรรมดา 

ทีจ่ะมคีวามคิดอันเป็นศัตรตู่อผูอ่ื้นค่อนข้างมาก เขาเป็นผูใ้หญ่ ทัง้ยังเป็น

ขุนนาง ย่อมไม่ถือสาหาความเด็กสิบขวบคนหนึ่ง

"ท่านอา" เสยีงนุม่นิม่เรยีกเขาเบาๆ สิงฟู่อว่ีก้มหน้าลง เห็นอาเสว่ีย 

ก�าลังดึงชายเสื้อเขา ใช้สายตาชุ่มฉ�่าแวววาววิงวอนเขา กระท่ังท�าให้ 

จิตใจที่เย็นชาของเขาหลอมละลาย เพลิงโทสะที่เหลืออยู่ก็สลายสิ้น

"ช่างเถิด ในเมื่อพวกเจ้าไม่ยอมไปกับรถม้า ก็อยู่ท่ีน่ีไปชั่วคราว 

แล้วกัน"

อูอีเสวี่ยได้ยินแล้วก็ดีใจ รีบคลี่ยิ้มสดใส "ขอบคุณท่านอา"

สงิฟู่อว่ีเหน็นางแย้มย้ิมน่ารกั เส้นสายแข็งกระด้างบนใบหน้าหล่อเหลา

พลนัผ่อนคลายลง มมุปากก็หยักยกขึน้อย่างไม่รูตั้ว อดย่ืนมอืไปลบูศรีษะนาง

ไม่ได้

อูอเีสว่ียแอบดีใจ แม้จะเอาหลกัฐานยืนยันคืนมาไม่ได้ แต่ได้โอกาส

ที่จะใกล้ชิดสิงฟู่อวี่มาก็ถือว่าแผนการประสบความส�าเร็จ รอให้ถึง 

วันท่ีตนได้พลังวัตรกลับคืนมา ยังจะกลัวไม่มีโอกาสได้สั่งสอนคนแซ่สิง

อีกหรือ

คิดได้ดังนี้รอยยิ้มของนางก็ยิ่งใสซื่อไร้เดียงสามากขึ้น
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หลงัจากออูเีสว่ียพบว่าแม้ตนเองจะกลายเป็นเด็กหญิงอายุหกขวบ 

ก็ยังสามารถท�าให้สงิฟู่อว่ีสยบอยู่ใต้กระโปรงทับทมิ* ของนางได้ แน่นอน

นางย่อมใช้ประโยชน์จาก 'รูปโฉม' ของตนอย่างไม่เกรงใจ

ทุกครั้งที่มีโอกาสนางก็จะเกาะติดสิงฟู่อว่ีประจบออดอ้อน ท�าตัว

ใกล้ชิดเขาอย่างเป ิดเผย มีอยู ่ครั้งหนึ่ง ขณะสิงฟู่อวี่ กับลูกน้อง 

ปรึกษาหารือกันอยู ่ในเรือนพัก นางจงใจจะวิ่งเข ้าไปข้างใน แต ่

ทหารท่ีเฝ้าอยู่นอกประตูขวางนางไว้ นางก็เค้นน�้าตาเม็ดโตเท่าเม็ดถ่ัว 

ร้องไห้ให้พวกเขาดู ในที่สุดก็ร้องไห้จนสิงฟู่อวี่ที่อยู่ในเรือนต้องออกมาดู

นางแหงนหน ้าขึ้น  นัยน ์ตากลมโตสุกใสดุจลูกกวางน ้อย 

กะพริบปริบๆ มองเขาอย่างน่าสงสาร หยาดน�้าตาร่วงเผาะๆ เป็นเม็ดๆ 

5

* มาจากส�านวน 'หมอบค�านับแทบชายกระโปรงทบัทมิ' หมายถึงผูห้ญิงท่ีผูช้ายต้องยอมก้มหัวให้ มท่ีีมาจาก
เรื่องของอัครชายาหยางกุ้ยเฟยท�าให้พระเจ้าถังเสวียนจงหลงใหลจนไม่ใส่ใจราชกิจ เหล่าขุนนางไม่พอใจ 
จึงไม่แสดงความเคารพนาง เมื่อองค์จักรพรรดิทราบจึงมีรับสั่งให้ขุนนางทุกคนหมอบค�านับหยางกุ้ยเฟย 
แทบชายกระโปรงสีทับทิมที่นางชอบสวมใส่
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ส่วนเขาก็ก้มลงมองนางด้วยสหีน้าสบัสนยุ่งยากใจ ในดวงตายังมปีระกาย

ดิ้นรนต่อสู้กันอยู่ภายใน สุดท้ายเขาก็ต้านทานต่อหยาดน�้าตาของนาง 

ไม่ไหว ถอนหายใจออกมา แล้วอุ้มนางขึ้นมาพาเดินเข้าไปในเรือนพัก

ต้ังแต่นัน้มานางก็สามารถเข้าออกเรือนพักของสิงฟู่อว่ีได้อย่างอสิระ 

แม้ในเวลาท่ีเขาก�าลงัปรกึษางาน ทหารท่ีอยู่นอกประตก็ูไม่กล้าขวางนางไว้ 

วันน้ีนางยังคงฉวยโอกาสตอนสงิฟู่อว่ีก�าลังปรึกษางานแสร้งท�าเป็น

ไม่รูไ้ม่ชีเ้ล่นอย่างเพลดิเพลนิอยู่ในเรอืนของเขา สงิฟู่อว่ีเคยชนิจนไม่เหน็ 

เป็นเรื่องแปลก สุดท้ายก็จ�าต้องปล่อยตามใจนาง

นางน่ังเล่นอยู ่บนต่ังพลางลอบปรายตามอง เห็นสิงฟู่อว่ีกับ 

ทีป่รกึษาทัพก�าลงัถกปัญหากันอยู่ ไม่ได้ใส่ใจนาง นางจงึแอบปีนลงจากตัง่ 

ย่องเข้าไปในห้องด้านใน

ครั้งก่อนเหอเปาที่ใส่ป้ายหยกม่วงถูกเขาเก็บคืนไปแล้ว ไม่ได ้

วางอยู่บนโต๊ะ นางคิดไปคิดมา ไม่แน่เขาอาจเอาไปเก็บไว้ในห้องแล้ว  

จงึแอบเข้าไปในห้องด้านใน มองหาบนโต๊ะเตีย้ ร้ือๆ ดใูนหีบ ค้นตรงน้ัน 

หาตรงนี้ สุดท้ายก็หาไปถึงบนเตียงและพบเหอเปาอยู่ใต้หมอน 

นางเปิดออกดู ข้างในมป้ีายหยกม่วงของนางอยู่ เพ่ิงจะดใีจก็พบว่า

ตนเองจู่ๆ ก็ถูกคนอุ้มขึ้นมา

"นางหนู ซุกซนอีกแล้ว ของน่ีเอาไปไม่ได้" ฝ่ามือใหญ่ของสิงฟู่อว่ี 

ยื่นมาคว้าสิ่งของยืนยันในมือนางไปอีกครั้ง 

อูอีเสว่ียสะดุ้งตกใจ เขาไม่ใช่ก�าลังปรึกษางานอยู่หรือ ไม่นึกว่า 

นางแอบมาค้นบนเตียงเขาก็ยังสังเกตเห็น

อูอีเสว่ียได้แต่มองป้ายหยกม่วงท่ีหาพบแล้วถูกเขาคว้าเอาไป 
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ตาปริบๆ นางเสียดายย่ิงนัก น่ันก็ช่างเถิด นางยังถูกเขาพาตัวไปน่ังอยู่

ห้องด้านนอก ส่วนเขาก็ปรึกษางานกับที่ปรึกษาทัพต่อ 

คล้ายว่าเพ่ือจะป้องกันไม่ให้นางเทีย่วซกุซนไปทัว่ นางจงึถูกบงัคบั 

ให้น่ังอยู่บนตักของเขา ยังถูกแขนข้างหนึ่งของเขากักตัวไว้ นางรู ้

ต่อให้จะเอาแต่ใจก็ต้องมีขอบเขต หาไม่เกิดท�าให้สิงฟู่อว่ีร�าคาญขึ้นมา 

ต่อไปก็จะไม่มีโอกาสเข้ามาในเรือนของเขาอีก

นางจ�าต้องน่ังอยู่บนตกัเขาแต่โดยด ีหยิบหยกประดบัท่ีสายรดัเอวเขา

มาเล่นด้วยท่าทางเบือ่หน่ายเป็นท่ีสดุ ไม่เป็นไร คร้ังนีล้้มเหลวยังมคีรัง้ต่อไป 

นางจะเพียรพยายามต่อไปอย่างไม่ระย่อท้อถอย

ครัง้ต่อมานางฉวยโอกาสตอนสงิฟู่อว่ีอาบน�า้แอบเข้ามาในเรอืนพัก

อีกครั้ง นางรื้อค้นในเสื้อผ้าที่เขาถอดออกมาแล้วก็เจอเหอเปา ครั้งน้ี 

นางไม่กล้าโอ้เอ้ รีบจะดอดหนี ใครจะรู้นางเพ่ิงก้าวออกไปได้ก้าวเดียว 

เท้าพลันถูกดึงรั้งมีอะไรพันไว้

ฉบัพลนันัน้ฟ้าหมนุแผ่นดนิพลกิ ร่างทัง้ร่างของนางถูกแขวนห้อยอยู่

กลางอากาศ

"นางหนู เหตุใดจึงมาซุกซนอีกแล้ว"

สิงฟู่อว่ีเปลือยร่างท่อนบนเดินออกจากห้องอาบน�้าหลังฉากบังลม 

มองนางแล้วส่ายหน้าอย่างอับจนปัญญา จากน้ันก็ยื่นมือมาห้ิวร่างนาง

ให้ตรง

อูอีเสวี่ยใช้แววตาราวกับเห็นผีมองจ้องเขา

"ตัง้ใจจะจบัหนู กลบัจบัได้เจ้า หนตูวัเลก็ตวันี ้ดท่ีีข้าไม่ได้วางกบัดกั 

หาไม่เจ้าต้องถูกยิงจนร่างเป็นรงัผึง้แล้ว หากเป็นเช่นนัน้อาคงจะปวดใจแย่" 
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สงิฟู่อว่ีถอนใจอีกครัง้ ใบหน้าเต็มไปด้วยความอบัจนปัญญา

ออูเีสว่ียอยากจะด่าออกมายิง่นกั มคีนท�าอะไรเกินเหตเุช่นเขาบ้าง 

เวลาอาบน�้ายังต้องวางกับดัก

"นางหนู เวลาอาอาบน�้าอยู่ ห้ามเข้ามาในเรือนรู้หรือไม่"

อูอีเสวี่ยค้อนปะหลับปะเหลือกอยู่ในใจ

ใครอยากดูท่านอาบน�้ากัน! 

นางจ้องหน้าเขา ท�าหน้าตมูไม่พูดไม่จา แต่พอนึกถึงว่าหลกัฐานยืนยัน

อยู่ในมือแล้ว คงได้แต่กล�้ากลืนความไม่เป็นธรรมนี้เอาไว้ อย่างไรเสีย 

นางก็ยังเลก็

สิงฟู่อว่ีวางนางลง เอ่ยปลอบด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน "ออกไปเล่น 

ข้างนอกเถิด รออาอาบน�้าเสร็จแล้วค่อยไปเล่นกับเจ้า"

พอได้รบัอสิระอกีครัง้นางก็รบีว่ิงออกไป แอบดใีจว่าตนไม่ถูกจบัได้...

เอ๋? ช้าก่อน เหตุใดเหอเปาจงึหายไปแล้ว

นางคล�าหาไปท่ัวตัว ในที่สุดก็คิดอะไรข้ึนมาได้ ว่ิงกลับไป 

ก็เห็นสิงฟู่อว่ีเก็บเหอเปาใบนั้นขึ้นพอดี ท่ีแท้เหอเปาก็ถูกเขาเอาไปแล้ว  

นางโมโหจนขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

สิงฟู่อว่ีเห็นนางว่ิงกลับมาอกี ท้ังยังถลงึตามองเขา คล้ายไม่คิดจะจากไป 

เขาพลนัเกิดความคดิบางอย่าง แสร้งหวัเราะแล้วเอ่ยถาม "เหตุใดจงึกลบัมา

อกีแล้ว หรอืว่าอยากอาบน�า้กับอา ก็ได้ มาน่ีเถิด" เขาพูดพลางท�าท่าจะไป

จบัตวันาง นางตกใจจนกระทืบเท้า

"หลงตัวเอง! ข ้าไม่อาบน�้ากับท่านหรอก" อูอีเสว่ียแลบลิ้น 

ท�าหน้าทะเล้น จากน้ันก็ว่ิงหนีไปด้วยท่าทางโมโหฮดึฮดั แอบด่าเขาอยู่ในใจ 
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ไปหลายรอบ

สิงฟู่อวี่ที่อยู่ด้านหลังอดหัวเราะไม่ได้ ในที่สุดก็ท�าให้นางหนูตกใจ

จนหนีไปแล้ว

อูอีเสว่ียย่ิงคิดก็ยิ่งโมโห ในเมื่อใช้วิธีขโมยไม่ส�าเร็จ ก็ได้แต ่

ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมแล้ว 

ตกค�่าพอถึงเวลาเข้านอน อูอีเสว่ียตั้งใจไปหาสิงฟู่อว่ีเพ่ือประจบ

ออดอ้อน

"ท่านอา ข้ากลวัผ"ี นางเดินเข้ามาชดิข้างเตยีงด้วยท่าทางน่าสงสาร 

กะพริบดวงตาที่ชุ่มฉ�่าด้วยหยาดน�้าตาคลอขัง

สิงฟู่อวี่งงงวย "ผีหรือ"

นางรีบพยักหน้า "มีผีก�าลังร้อง น่ากลัวมาก"

สิงฟู่อว่ีคิดอยู่ครู ่หนึ่ง แล้วจึงเข้าใจว่าผีที่นางหนูเสว่ียพูดถึง 

น่าจะเป็นเสียงลม ค�่าคืนนี้ลมค่อนข้างแรงจริงๆ

เขาใจอ่อนยวบ คิดในใจว่านางยังเป็นเด็กเล็กๆ คนหน่ึง มิน่า 

ถึงได้กลัว ก่อนจะบอก "ขึ้นมาสิ อาจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้า"

ออูเีสว่ียดีใจมาก ท่ีนางรออยู่ก็คือค�าพูดประโยคน้ี! นางรีบปีนข้ึนไป

บนเตียง ซุกตัวอยู่ข้างกายเขา ท่าทางหาที่พึ่งพิง

สิงฟู่อวี่ช่วยห่มผ้าให้นาง พลางเอ่ยปลอบ "นอนเถิด"

"ท่านอา ข้าไม่ง่วง เล่านิทานให้ข้าฟังหน่อย" นางเอาปลายคาง 

วางแนบไปบนหน้าอกของสงิฟู่อว่ี นัยน์ตาสุกใสคูน้ั่นเบกิกว้าง กะพรบิปรบิๆ 

มองจ้องเขา
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ท่าทางยามออดอ้อนคนของเจ้าตัวน้อยน่ารักเกินไปแล้ว สิงฟู่อว่ี 

ใจไม่แข็งพอจะปฏิเสธ จึงเล่านิทานให้นางฟังเรื่องหนึ่ง 

ทว่าอูอีเสว่ียหรือจะอยากฟังนิทาน นางเพียงคิดจะฉวยโอกาสนี้

เบี่ยงเบนความสนใจของเขา จะได้ลอบวางยาเขาได้ 

เวลานีท้ีน่างจงใจนอนคว�า่อยู่บนตวัเขาก็เพ่ือสะดวกแก่การวางยา 

ยานี้ไร้สีไร้กลิ่น ทาอยู่บนเสื้อผ้าของนาง สูดดมแล้วท�าให้คนหมดสต ิ 

ไม่ใช่ทันทีทันใด หากแต่ช้าๆ ทีละน้อย 

คนท่ีถูกวางยาจะคิดว่าตนง่วงและสูญเสียความระแวดระวังตัว 

ด้วยเหตุนี้นางจึงเลือกวางยาในเวลาน้ี ส่วนนางเองได้กินยาถอนพิษไว้

ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นจึงไม่กลัว 

นางแอบกระหย่ิมย้ิมย่อง รอให้สงิฟู่อว่ีหมดสตไิปแล้ว นางไม่เพียง

จะเอาหลักฐานยืนยันของนางคืน ยังจะดูดพลังวัตรของนางกลับคืนมา

อีกด้วย

นางเข้าใจว่าวางแผนได้รัดกุม ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของนาง 

ใครจะรู้ชั่วเวลาไม่ถึงหนึ่งเค่อนางก็พบว่าหนังตาของตนเริ่มหนัก

ไม่กระมงั ถึงกับง่วงนอนในเวลานีห้รอื ไม่ได้ๆ ไม่อาจหลบัเดด็ขาด 

หลับแล้วจะจัดการงานส�าคัญได้อย่างไร

นางพยายามถ่างหนงัตาไว้ กลบัย่ิงง่วงมากข้ึนทกุท ีย่ิงไม่อาจครุ่นคิด

มากขึน้ทกุที กระท่ังเสยีงของสงิฟู่อว่ีคล้ายย่ิงไกลออกไป ฟังไม่ได้ยิน

"นางหนู"

สงิฟูอ่วีเ่ขย่าตวันางเบาๆ เหน็แม่หนูน้อยนอนคว�า่อยู่บนหน้าอกของเขา

หลบัปุย๋ไปแล้ว ไม่มปีฏิกิรยิาตอบโต้แม้แต่น้อย 
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เขาลุกขึ้นมาน่ัง อุ ้มนางขึ้นมาอย่างนุ ่มนวลวางลงที่ข ้างกาย  

ห่มผ้าให้นาง สีหน้าที่อ่อนโยนพลันหม่นขรึมลง

"เข้ามา"

พอได้ยินใต้เท้าเรียก คนที่เฝ้ายามช่วงกลางคืนรีบเข้ามาในเรือน

"ใต้เท้า"

"เรียกซูจิ่งเข้ามา"

"ขอรับ"

ซูจิ่งเป็นหนึ่งในคนสนิทของสิงฟู่อว่ี พอได้ยินว่าใต้เท้าเรียกหา 

ในยามค�่าคืนก็รีบเร่งรุดมาทันที 

สิงฟู ่อว่ีแสดงท่าทีให้ซูจิ่งเข ้ามาใกล้ๆ กระซิบสั่งการ "มีคน 

เอายาสลบทาบนเสือ้ผ้าอาเสวีย่ ใช้นางเป็นเคร่ืองมอืมาท�าให้ข้าหมดสติ 

ก่อนจะจับคนผูน้ั้นได้ ไม่อาจให้ใครรูเ้รือ่งนี ้ เจ้าไปตรวจสอบดเูงียบๆ ว่า 

มีคนแอบปะปนเข้ามาหรือว่ามีคนทรยศ"

ซจูิง่ฟังแล้วสหีน้าเคร่งเครยีด กล่าวเสยีงต�า่ "ผูน้้อยจะไปตรวจสอบ

เดี๋ยวนี้"

หลังจากซูจิ่งออกไปแล้ว สิงฟู่อว่ีก็เอาตัวนางหนูเสวี่ยที่ถูกเขา 

จีจุ้ดหลบัมาซ่อนไว้ใต้เตยีง ตนเองกลบัไปนอนบนเตยีงแสร้งท�าเป็นหลบั 

ความจริงแล้วตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน รอผู้อยู่เบื้องหลังปรากฏตัวขึ้น 

คนที่คิดจะใช ้ยาท�าให้เขาหมดสติคงไม่มีอะไรมากไปกว่า 

ต้องการจะสังหารเขา หรือไม่ก็จับตัวเขา แต่รอจนฟ้าสว่างก็ไม่มีใคร 

บุกเข้ามา ลูกน้องของเขาก็ซุ ่มซ่อนตัวอยู่รอบเรือนพัก รอมาท้ังคืน 

ก็ไม่พบอะไรผดิปกติ แม้แต่ซจูิง่ทีต่รวจสอบมาทัง้คืนก็ไม่พบใครน่าสงสยั
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ผล็อยหลับไปครั้งนี้อูอีเสวี่ยหลับรวดเดียวถึงเช้า

หลังจากต่ืนขึ้นมานางก็นั่งงง รอจนได้สติกลับคืนมาก็โมโห 

จนทุบหน้าอกกระทืบเท้าอยู่บนเตียง ไม่เข้าใจเหตุใดตนจึงหลับไปได้  

บนหน้ายังถูกยุงกัดสองตุ่ม อีกทั้งเสื้อผ้าบนตัวก็ถูกเปลี่ยนไปแล้ว

แผนการล้มเหลวก็ช่างเถิด ยังจะถูกสิงฟู่อว่ีถอดเส้ือผ้าออกหมด  

อกีทัง้ยังนอนร่วมเตียงเคียงหมอนกับเขามาท้ังคนื นางเป็นสาวพรหมจารี

อยู่นะ!

ความจรงิแล้วเรือ่งจรงิก็คอืกระท่ังฟ้าสว่างนางจงึถูกสงิฟู่อว่ีอุม้ขึน้มา

จากใต้เตยีง ส่วนยุงก็ฉวยจงัหวะตอนท่ีนางนอนอยู่ใต้เตยีงจมุพิตใบหน้านาง

ไปสองที

ตอนสิงฟู่อว่ีเดินเข้ามาในห้อง ภาพที่เห็นก็คือนางก�าลังขบเข้ียว 

เคี้ยวฟัน แต่ไม่ว่านางจะถลึงตาด้วยความโกรธอย่างไร ในสายตาของ 

สงิฟู่อว่ีก็ไม่ต่างอะไรกับแมวน้อยก�าลงัเดอืดดาล ดนู่ารักน่าชงัย่ิง

"ใครกันที่ท�าให้นางหนูเสวี่ยโกรธ"

อูอีเสวี่ยโกรธจนชี้หน้าเขา "ท่าน"

"ข้า?"

"ใครอนุญาตให้ท่านถอดเส้ือผ้าข้า!" ท�าให้นางในเวลานีต้้องหลบอยู่ใน

ผ้าห่มไม่อาจลงจากเตียง

สิงฟู่อวี่งงงันไปชั่วขณะ จากนั้นก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี 

นางเพ่ิงจะอายุเท่าไร ถึงกับรู้จักอาย เขาก็แค่ถอดเสื้อตัวนอก 

ของนางออก เสื้อตัวในก็ยังอยู่ หาใช่ถอดออกจนหมด

ออูเีสวีย่โมโหมาก เขาถึงกับยังกล้าหัวเราะ ช่างน่าแค้นใจเกินไปแล้ว! 
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แผนการท่ีนางวางไว้ก็คอืจะฉวยโอกาสตอนเขาหมดสตดูิดพลงัวัตรของเขา 

นางจะได้กลับคืนสู่รูปโฉมเดิม เอาหลักฐานยืนยันมาได้แล้วก็จะจากไป 

คราน้ีดีเลย นางไม่เพียงถูกเขาถอดเสื้อผ้า ยังนอนกับเขามาท้ังคืน  

เสียเปรียบย่อยยับแล้ว!

สงิฟู่อว่ีถูกท่าทางโกรธและอายของนางก่อกวนจนคดิจะกลัน้หวัเราะ

ก็ยังกลัน้ไม่อยู่ เขาน่ังลงท่ีขอบเตียง คิดจะอุม้นางมาปลอบโยน

"อย่าแตะต้องข้า!" นางปัดมือเขาที่ย่ืนมาหา จับผ้าห่มไว้แน่น 

ไม่ยอมปล่อยมอืด้วยท่าทางหวงแหนความบรสิทุธ์ิผดุผ่องสงูกว่าท้องฟ้า

สิงฟู่อวี่ชะงักอึ้ง เห็นสองแก้มนางแดงซ่าน ท้ังอายท้ังร้อนใจ  

สีหน้าท่าทางนั่น แววตานั่น...ช่างดูคล้ายหญิงสาวเสียจริง 

เขามองจนตะลงึลาน หัวใจเต้นโครมครามอย่างประหลาด จากน้ัน 

ก็รีบกระแอมไอออกมาค�าหน่ึง คิดในใจว่าตนเป็นอะไรไป นางเพ่ิงจะ 

หกขวบ คิดเหลวไหลอันใดกัน

"ได้ๆ อาไม่เข้าใกล้ เดี๋ยวจะหาคนมาปรนนิบัติเจ้า" สิงฟู่อว่ี 

ส่ายหน้าหัวเราะ คิดในใจว่าตนตามใจนางจนเหลิงแล้ว นางหนูน่ีถึงกับ 

กล้าตีเขาแล้ว 

เขาหมุนตัวเดินไปที่ห้องด้านนอก เรียกองครักษ์หญิงคนหน่ึง 

ให้เอาเสื้อผ้าใหม่มาปรนนิบัติผลัดเปลี่ยนให้แม่หนูน้อยสวมใส่ หวีผม 

และล้างหน้า

อูอีเสว่ียแม้จะรู ้สึกอัดอั้นตันใจไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ 

ที่มากกว่าน้ันคือความฉงนสงสัย ไม่เข้าใจว่าเหตุใดตนจึงหลับไปได้  

หลังจากแต่งตัวเรียบร ้อยนางก็นึกถึงอาหงขึ้นมา หลายวันมาน้ี 
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อาหงไม่ได ้มาติดตามนาง นางรู ้สึกแปลกใจ จึงไปหาคนถามดู  

แล้วเพลิงโทสะของนางก็พวยพุ่งขึ้นมาอีก 

อาหงถึงกับกราบอาจารย์ฝึกวรยุทธ์แล้ว อีกทัง้คนท่ีเขากราบเป็นอาจารย์

ยังเป็นศตัรคูู่อาฆาตของนาง สงิฟู่อว่ี!

"ก่อนที่เจ้าจะกราบเขาเป็นอาจารย์ เพราะเหตุใดจึงไม่บอกข้า"  

พอเจอหน้าอาหง นางก็ต่อว่าด้วยท่าทางโมโหฮึดฮัด

อาหงเกาศีรษะอย่างขัดเขิน "เจ้ารู้แล้วหรือ ข้าคิดจะท�าให้เจ้า 

ตื่นเต้นดีใจ"

มน่ิาเขาถึงไม่ได้บอกนางก่อน แต่นางไม่รู้สึกตืน่เต้นดีใจแม้แต่น้อย 

"เจ้าเห็นว่าข้าดูแล้วเหมือนดีใจหรือ"

"อืม...ไม่เหมือน..."

เดิมอูอีเสว่ียต้ังใจว่ารอให้ตนฟื้นคืนวรยุทธ์แล้วก็จะรับเจ้าหนูน่ี 

เป็นลูกศิษย์ คิดไม่ถึงว่ากลับถูกสิงฟู่อวี่ชิงตัดหน้าไปก่อน คราน้ีนางกับ 

สิงฟูอ่วี่ก็ยิ่งอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้ว

อาหงเหน็อาเสว่ียโกรธเช่นนีก็้รูส้กึไม่สบายใจ "อาเสว่ีย ถ้าเจ้าไม่ชอบ

ข้าก็จะไม่ฝึกวรยุทธ์กับเขาแล้ว"

อูอีเสว่ียมองจ้องอาหง เห็นสีหน้ารู้สึกผิดและเคร่งเครียดของเขา 

อยากด่าก็ด่าต่อไปไม่ออก หูก็ได้ยินอาหงชีแ้จงกับนางว่าตนอยากฝึกยุทธ์

มานานแล้ว และจุดประสงค์ในการฝึกยุทธ์ของเขาก็คืออยากจะปกป้อง

คุ้มครองนาง ไม่ต้องถูกคนข่มเหงรังแกอีก

เดิมนางมีโทสะเต็มอกไม่มีที่ระบาย มาบัดนี้ได้รู้ว่าที่อาหงท�าไป 

ก็เพื่อนาง นอกจากซาบซึ้งตื้นตันใจแล้ว โทสะก็คลายไปกว่าครึ่ง 
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พูดตามตรงเรือ่งนีก็้โทษเขาไม่ได้ เป็นนางท่ีสะเพร่า มน่ิาหลายวันมาน้ี

เจ้าหนูนี่ถึงไม่ได้มาหานาง ที่แท้ก็แอบไปฝึกวรยุทธ์แล้ว

"อาเสวี่ย อย่าโกรธเลยนะ" อาหงดึงมือน้อยของนาง

อูอีเสว่ียก็ไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อย คร้ันแล้วจึงเอ่ยข้ึน "ช่างเถิด  

อภัยให้เจ้า คราวหน้าก่อนจะท�าอะไรต้องมาบอกข้าก่อน"

อาหงรบีพยักหน้า "ได้ ข้าจะไปบอกใต้เท้าสงิเด๋ียวนี ้ ว่าข้าไม่ฝึกวรยุทธ์

กับเขาแล้ว"

"ช้าก่อน ในเมื่อฝึกกับเขาแล้ว เจ้าก็ฝึกฝนกับเขาต่อไปเถิด  

วรยุทธ์เขาดมีาก ไม่ฝึกก็เสยีเปล่า เจ้าก็เรยีนให้มากสกัหลายกระบวนท่า  

รู้หรือไม่"

ฝึกวรยุทธ์ก็ไม่ได้เสียหายอะไร อย่างไรเสียก่อนนางจะไปจากที่น่ี 

อาหงเรียนการใช้หมัดมวยไว้บ้างก็ดี ช่วงแรกของการฝึกฝนล้วนเป็น 

วรยุทธ์พ้ืนฐาน ก็ถือเสยีว่าเป็นการสร้างเสรมิร่างกายให้แข็งแรงกแ็ล้วกัน

อูอี เสว่ียโยนเรื่องร�าคาญใจออกจากสมองไปอย่างรวดเร็ว  

พูดคุยเล่นอยู่กับอาหงสองคน บังเอิญได้รู ้เรื่องหน่ึงจากปากเขา... 

ที่แท้เมื่อคืนมีคนสงสัยว่ามีไส้ศึกปะปนเข้ามาคิดจะวางยาใต้เท้าสิง  

จึงท�าการตรวจค้นเงียบๆ เช้านี้สิงฟู่อวี่ปิดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน ห้ามทุกคน

ไม่ให้ออกไปที่ใด แล้วค้นไปทีละบ้าน ทุกคนต้องถูกค้นตัว ดูว ่า 

จะพบเบาะแสหรือไม่

อูอี เส ว่ียฟังแล ้วแอบแลบลิ้นอยู ่ในใจ เมื่อคืน? วางยา?  

นัน่ไม่ใช่หมายถึงนางหรอกหรอื นางอดมเีหง่ือเย็นซมึออกมาไม่ได้ มน่ิา 

สงิฟู่อว่ีต้องถอดเสือ้ผ้านางออก ทีแ่ท้ก็เพ่ือตรวจสอบยา และท่ีนางหลบัไป
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โดยไม่รู้ตัว ต้องเป็นสิงฟู่อวี่จี้จุดหลับนางแน่นอน 

นางรู ้สึกต่ืนตะลึงที่เรื่องวางยาถึงกับไม่อาจปิดบังสิงฟู่อว่ีได้  

ขณะเดยีวกันก็ดใีจท่ีสงิฟู่อว่ีเหน็ว่ามคีนหลอกใช้นาง ไม่ได้สงสยัในตัวนาง

เลย หาไม่นางต้องตายแน่แล้ว 

ดูท่าการวางยาคงใช้ไม่ได้แล้ว แต่นอกจากนี้แล้วนางก็ไม่รู ้ว่า 

ยังสามารถใช้วิธีใดจึงจะขโมยพลังวัตรกลับคืนมาจากสิงฟู่อว่ีได้  

ถ้าคิดหาวิธีไม่ได้ นางไยมิใช่ต้องอยู่ในสภาพนี้ไปชั่วชีวิต 

คิดมาถึงตรงน้ีนางก็อดท้อใจไม่ได้ เป็นครั้งแรกท่ีรู้สึกว่าตนเอง 

ใช้การไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นน้ีต่อไป แล้วเมื่อไรจึงจะไปถึงเมืองชิงหู เวลานี้

ก�าหนดนัดหมายหนึ่งเดือนก็ผ่านไปแล้ว เมืองชิงหูกลับยังคงอยู่ห่างไกล

จากนางมาก 

นางควรอยู่ที่นี่ต่อไปเพ่ือรอคอยโอกาส หรือควรออกเดินทาง 

ไปเมืองชิงหูเลย นางตัดสินใจไม่ถูก แต่ก็ใคร่ครวญถึงปัญหานี้ไม่หยุด 

นางต้องการอยู่เงียบๆ คนเดียวเพื่อใคร่ครวญให้ดี

วันนีอ้อูเีสว่ียเดนิเข้าไปในป่าตามล�าพังคนเดียว หาทีเ่งียบๆ แห่งหนึง่

แล้วขึน้ไปนัง่อยู่บนหนิก้อนใหญ่ เหม่อมองทวิเขาเมฆขาวท่ีเวิง้ว้างกว้างไกล

นางอยากอยู่เงียบๆ สักพัก ทว่ากลับมีคนมารบกวนนาง

"นางหนูเสวี่ย อารมณ์ไม่ดีหรือ"

เงาร่างสงูใหญ่ปิดคลมุร่างเลก็ๆ ของนาง ใบหน้าย้ิมแย้มหล่อเหลา

ของสิงฟูอ่วี่บดบังสายตาของนาง

คิดไม่ถึงว่านางแอบหลบมาอยู่ที่นี่ก็ยังถูกเขาหาตัวพบ ก็จริง  
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คนผู้นี้หูตามาก คิดจะหาตัวนางไม่ใช่เรื่องยาก 

นางหมุนตัวหันหลังให้เขา ไม่สนใจเขา

ฉบัพลนัน้ันของสิง่หน่ึงก็แกว่งไปมาอยู่เบือ้งหน้านาง ดงึดดูสายตานาง

ไว้ได้ทนัท.ี..

เป็นเหอเปาของนาง เหอเปาที่ใส่ป้ายหยกม่วง!

สิงฟู่อว่ีถือเหอเปาอยู่ในมือ กวัดแกว่งไปมาอยู่ตรงหน้านาง 

พลางบอกอย่างเอาใจ "ในเมื่อเจ้าชอบของสิ่งนี้ ก็ให้เจ้าแล้วกัน"

อูอีเสวี่ยตะลึงงัน แล้วตามติดมาด้วยความตื่นเต้นดีใจ นาง 

ย่ืนมือไปคว้าเหอเปามาอย่างไม่เกรงใจ พอเปิดออก หยิบป้ายหยกม่วง 

ที่อยู่ข้างในออกมา ไม่ดูยังพอว่า พอดูแล้วกลับท�าให้รอยย้ิมบนใบหน้า

ของนางแข็งค้างไปทันที

นี่ไม่ใช่ป้ายหยกม่วงของนาง แต่เป็นของท�าเลียนแบบ! นาง 

รู ้สึกขมับของตนกระตุกไหว เมื่อมาไตร่ตรองอย่างละเอียด ก็จริง  

จะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะเอาป้ายหยกม่วงของจริงมาคืนให้นาง

นางพยายามข่มกลั้นอารมณ์เต็มที่ ท่ีจะไม่เอาของเลียนแบบ 

ขว้างใส่หน้าเขา ต่อให้นางรู้ว่าเป็นของปลอมก็ไม่อาจแสดงท่าทีออกมา 

ความโกรธนี้นางไม่อยากข่มกลั้นก็ต้องข่มกลั้น!

นางเก็บเหอเปาไว้ ลุกขึ้นแล้วเดินจากไป

เห็นนางหนูเสว่ียยังคงแง่งอนไม่สนใจเขา สิงฟู่อว่ีก็อดหัวเราะ 

แล้วส่ายหัวไม่ได้ ก่อนจะเดินช้าๆ ตามหลังนางไป 

เดิมคิดว่าเจ้าตัวน้อยเห็นป้ายหยกม่วงแล้วจะดีใจ เพราะนาง 

อยากจะเอาไปเล่นมาโดยตลอด แต่หลกัฐานยืนยันนีม้คีวามส�าคญัมาก 
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เขาไม่อาจให้นาง ดังนั้นจึงให้คนไปซื้อหยกม่วงมาชิ้นหนึ่ง แกะลวดลาย

เลยีนแบบของจรงิ จากน้ันค่อยให้นางเอาไปเล่น คดิไม่ถึงว่านางหนูเสว่ีย

รับของไปแล้วก็สะบัดหน้าเดินจากไป ไม่ใส่ใจเขาแม้แต่น้อย

"นางหนูเสว่ีย เหตุใดไม่สนใจคนแล้ว มีเรื่องอะไรไม่สบายใจ  

บอกอา อาจะช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเจ้า"

อูอีเสว่ียไม่ตอบเขา เพียงเดินต่อไปเงียบๆ ไม่ว่าเขาถามอะไร 

นางก็ไม่อยากตอบ ท�าเหมือนเขาไม่มีตัวตน

ดูเหมือนนางหนูเสวี่ยจะเจ้าอารมณ์ไม่น้อย!

สิงฟูอ่วี่ไม่บีบบังคับนาง เดินเรื่อยเฉื่อยตามนางอยู่ข้างหลัง

อูอีเสว่ียต้ังใจไว้แล้วจะไม่แยแสสนใจเขา เขาอยากตามก็ตาม  

แล้วแต่เขา ตัวนางเองก็เดินไปเรือ่ยเป่ือย ออกจากหมู่บ้านมาไกลข้ึนทกุที

และไม่มทีศิทาง แต่ไม่ว่านางจะเดินไปไกลแค่ไหน หรอืเดนิไปทิศทางใด 

สิงฟูอ่วี่ก็คล้อยตามนาง ไม่ห้ามปราม

ออูเีสว่ียในเวลาน้ีเป็นเดก็หญิงอายุหกขวบ ไม่มพีลงัวัตร เรีย่วแรงและ

ก�าลงักายย่อมไม่อาจเทียบกับผู้ใหญ่ ไม่ถึงครึง่ชัว่ยามนางก็เดินเหน่ือยแล้ว  

จงึนัง่พักอยู่บนพ้ืนด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียด ส่วนสิงฟู่อว่ีก็ไม่รังเกียจว่า

สกปรก ยกชายเสือ้คลมุน่ังลงกับพ้ืนข้างกายนาง นางไม่พูดเขาก็ไม่ถาม 

นางพักผ่อนพอแล้วก็ลกุขึน้มาเดินต่อ เขาจึงเดนิตามต่อไป

นางตัวเล็ก บางครั้งก็มีก่ิงไม้ย่ืนออกมาขวางทางนาง เขาก็ยื่นมือ

ไปช่วยจบัออกให้นาง ถ้ามใียแมงมมุ เขาก็จะก้าวเข้าไปก่อนนางก้าวหน่ึง

สะสางให้เรียบร้อย

นางแสร้งท�าเป็นไม่เห็น ไม่รับน�้าใจ คิดในใจว่าเขาเบื่อแล้วก็คง 
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จากไปเอง แต่กระทั่งตะวันบ่ายคล้อยเขาก็ยังเดินตามอยู่ ส่วนนาง 

กลับเหนื่อยจนเดินไม่ไหว ท้องก็หิวแล้ว พอหันกลับไปมองเส้นทาง 

ตอนขามา ระยะทางนี้นางเดินมานานเพียงใด ตอนกลับก็ต้องเดินนาน

เท่ากัน นางเหน่ือยจนไม่อยากเดินอีกแล้ว แต่ก็ไม่อยากเอ่ยปากขอร้องเขา 

จึงนั่งลงกับพื้นไม่พูดไม่จาเสียเลย

สงิฟู่อว่ีลงนัง่ยองๆ มองนาง เหน็นางเม้มปากไม่พูด ยงัคงแง่งอนอยู่  

ก็ไม่ใส่ใจยื่นมือมาอุ้มนางขึ้น 

นางก็ไม่ได้ประท้วง เพราะตอนน้ีนางท้ังหิวท้ังเหน่ือย แม้แต่ 

เรีย่วแรงจะต่อต้านก็ไม่มแีล้ว จงึองิซบอยู่กับร่างของเขาเนือ้ตวัอ่อนระทวย

ราวกับหุ่น แล้วแต่เขาจะจับวาง 

สิงฟู่อวี่อุ้มนางเดินกลับไปช้าๆ ทั้งสองคนน่ิงเงียบเช่นนี้ กระทั่ง 

เขารู้สึกว่าบนบ่าเปียกชุ่มจึงอดตื่นตะลึงไม่ได้ 

นางหนูเสว่ียร้องไห้แล้ว เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นนางร้องไห้เช่นน้ี  

ไม่ได้ร ้องโฮๆ อาละวาดแบบเด็กทั่วไป หากแต่หล่ังน�้าตาเงียบๆ  

นางท่ีเป็นเช่นนีท้�าให้หวัใจของเขาทีแ่ต่ไรมาแขง็กระด้างเย็นชาเจบ็ปวดขึน้มา

อย่างประหลาด

"นางหนูเสวี่ย คิดถึงบ้านแล้วหรือ"

คิดถึงบ้าน? นางไม่เพียงคิดถึงบ้าน ยังคิดถึงอาจารย์ คิดถึง 

ผูค้มุกฎทัง้สี ่คดิถึงผูค้นในหุบเขาของนาง คดิถงึหุบเขาหม่ืนบปุผาทีบ่ปุผา

นานาพรรณผลิบานสะพรั่ง...ใช่แล้ว นางคิดถึงบ้าน คิดถึงมาก

"ข้าอยากกลับบ้าน..." นางเอ่ยเสียงสะอึกสะอื้น

สิงฟู่อวี่นึกขึ้นมาได้ในฉับพลัน นางหนูเสว่ียจะอย่างไรก็ยังเล็ก 
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ตลอดทางท่ีผ่านมาก็ระเหเร่ร่อน ชีวิตล�าบากยากแค้น คิดถึงบ้าน 

ก็เป็นเรื่องธรรมดา นางยังเป็นเพียงเด็กคนหนึ่ง...

"บ้านอยู่ที่ใดหรือ"

"บ้านไม่มีแล้ว"

ค�าพูดนี้ท�าให้คนฟังแล้วเศร้าใจ ในดวงตาของสิงฟู่อวี่เต็มไปด้วย

ความรกัใคร่เอน็ดแูละปวดใจ ฝ่ามอืใหญ่ลบูไล้ศรีษะของนาง กล่าวกับนาง

ด้วยน�า้เสยีงนุ่มนวลแผ่วเบา "บ่าของอาก็คอืบ้านของเจ้า ต่อไปถ้าอยากร้องไห้ 

ก็มาร้องที่อานี่เถิด"

อูอีเสว่ียร้องไห้ก็ร้องเหนื่อยแล้ว เดินก็เดินไม่ไหวแล้ว เอาศีรษะ 

ซบบ่าเขาแล้วหลับไป อะไรก็ไม่อยากสนใจแล้ว

สิงฟู่อว่ีเห็นนางหลับไปจึงใช้วิชาตัวเบา ระยะทางท่ีแต่เดิม 

ต้องใช้เวลาเดินสองชัว่ยาม เขาใช้เวลาเพียงเค่อเดยีวก็กลบัมาถึงหมูบ้่าน 

จากนั้นเขาก็ให้คนจัดเตรียมข้าวปลาอาหารและน�้าอาบ ปรนนิบัติ 

นางหนูเสวี่ยกินอาหาร อาบน�้าล้างหน้าล้างตา

เมื่อสิงฟู่อว่ีเดินเข้ามาในห้อง องครักษ์หญิงก็ถอยไปอยู่ด้านข้าง  

เขาก็ก้าวช้าๆ ไปที่ข้างเตียง เลิกม่านมุ้งขึ้น มองร่างเล็กๆ ที่นอนตะแคง

หันหลังให้เขา 

ห้องที่นางหนูเสว่ียนอนอยู่เป็นห้องนอนของเขา วันนี้นางอารมณ์

ไม่ปกติ เขาไม่วางใจให้นางนอนตามล�าพัง จึงอุ้มนางกลับมาที่เตียง 

ของตน ให้คนคอยดูนางไว้

ผู ้สอดแนมที่ส่งตัวออกไป วันน้ีกลับมาแล้ว เพ่ือไม่ให้ส่งเสียง
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รบกวนนาง เขาจึงย้ายสถานท่ีปรึกษาหารือไปยังเรือนอีกหลังหนึ่ง  

ตอนออกไปเขาได้สั่งก�าชับองครักษ์หญิงให้ดูแลนางให้ดี จากนั้นก็ไป

ปรึกษางานกับลูกน้อง

หลังจากเขาออกไปแล้วอูอีเสว่ียก็ลืมตาขึ้น ความจริงแล้ว 

นางแสร้งหลับ ด้วยกลัวสิงฟู่อว่ีจะมองออกดังน้ันจึงจงใจนอนหันหลัง 

ออกข้างนอก 

นางลกุขึน้มานัง่ องครกัษ์หญงิเหน็นางตืน่แล้วก็รีบเข้ามาถามด้วย

สีหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยน

"แม่หนูเสวี่ย เหตุใดจึงตื่นแล้ว"

"ข้าหิวน�้า" นางหน้าตางัวเงีย

"ข้าจะไปรินน�้าให้เจ้าเดี๋ยวนี้"

องครักษ์หญิงและทุกคนต่างรู้ว่าใต้เท้าสิงรักและเอ็นดูแม่หนูผู้นี้

มาก ด้วยเหตน้ีุจงึไม่กล้าเมนิเฉยต่อนาง องครักษ์หญงิไปรินน�า้ทีโ่ต๊ะมา

ถ้วยหนึง่ เพราะกลวันางจะท�าน�า้กระฉอกหกจงึถือถ้วยจะช่วยป้อนให้นาง 

ออูเีสว่ียก็ไม่ปฏิเสธ ให้องครกัษ์หญิงป้อนน�า้ให้นางดืม่ หลังดืม่เสร็จ

นางหยิบลูกกวาดออกมากิน และให้องครักษ์หญิงเม็ดหนึ่ง

"พ่ีสาว กินลูกกวาด" นางย้ิมอ่อนหวาน ตอนหยิบลูกกวาดส่งให้

องครักษ์หญิง ใบหน้ายังเต็มไปด้วยการเฝ้ารอคอย

องครักษ์หญิงคิดในใจว่าก็แค่ลูกกวาดเม็ดหนึ่ง ถ้าปฏิเสธไยมิใช่

ท�าให้แม่หนนู้อยเสยีใจ ครัน้แล้วนางจงึรบัลกูกวาดมาและกินเข้าปากไป

"อร่อยหรือไม่"

"อร่อย ขอบใจแม่หนูเสวี่ย"
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อูอีเสว่ียย้ิมสดใส เห็นชัดว่าเป็นเพราะเจตนาดีได้รับการยอมรับ 

จึงเบิกบานใจ

องครกัษ์หญงิเหน็รอยย้ิมของนางก็ย้ิมตาม ผ่านไปครูห่น่ึงพลนัรูส้กึ

ภาพเบื้องหน้าด�ามืด ก่อนจะล้มลงกับพื้นหมดสติไป

ออูเีสว่ียเก็บรอยย้ิม มแีต่ต้องท�าให้องครักษ์หญิงหมดสต ิตนจงึจะ

จากไปได้ ดังน้ันนางจงึเอาลกูกวาดทีม่ยีาสลบตดิอยู่ให้องครกัษ์หญิงกิน 

ไม่ผิดจากที่คิด องครักษ์หญิงไม่ระแวงนางและยอมกินลูกกวาดลงไป

อย่างง่ายดาย 

นางรูส้งิฟู่อว่ีลงโทษลกูน้องทีบ่กพร่องต่อหน้าท่ีหนักมาก ด้วยเหตนุี้

ก่อนจากไปนางได้ใช้พู่กันและหมึกบนโต๊ะเขียนข้อความไว้สองแผ่น

แผ่นแรกเขียนให้อาหง บนกระดาษเขียนบอกนางจะไปจากท่ีนี่ 

เพ่ือตามหาคนในครอบครัว ให้อาหงไม่ต้องเป็นห่วง ยังบอกให้เขา 

ตั้งใจฝึกยุทธ์ ไม่ต้องไปตามหานาง

แม้จะรู้สึกผิดต่ออาหง ทว่านางก็คิดดีแล้ว ยุทธภพน่าหวาดกลัว

และอันตราย นางไม่ควรให้อาหงตามนางไปประสบอันตรายด้วยกัน  

ให้เขาอยู่ที่นี่ฝึกวรยุทธ์กับสิงฟู่อวี่ดีกว่าไปกับนางมากนัก

แผ่นทีส่องทิง้ไว้ให้สงิฟู่อว่ี ในนัน้อธิบายว่าองครกัษ์หญิงถูกนางหลอก

ถึงได้หมดสติไป เช่นน้ีนางจึงจะจากไปได้สะดวก ยังบอกขอบคุณเขา 

ที่รับตัวนางไว้ ครั้งหน้านางจะกลับมาเล่นกับองครักษ์หญิงอีก

เมือ่เป็นเช่นน้ี ต่อให้สิงฟู่อว่ีพาลโกรธองครกัษ์หญิงก็คงไม่ลงโทษหนกั 

นัก

เวลาน้ีสิงฟู่อวี่ก�าลังยุ่งกับการปรึกษางาน เป็นจังหวะเหมาะที่สุด 
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ทีจ่ะจากไป นางค่อยๆ ย่องออกจากห้อง หลบเล่ียงคนอืน่ๆ เดนิออกจาก

หมู่บ้าน จากนั้นก็ว่ิงเข้าไปในป่า หาต้นไม้ใหญ่ท่ีท�าเครื่องหมายเอาไว ้

และเอาห่อสัมภาระที่ฝังไว้ใต้ต้นไม้ออกมา 

นางตัดสินใจจะไปเมืองชิงหูและไม่อาจถ่วงเวลาต่อไปอีกแล้ว  

วิธีการเดนิเท้าเช่นยามปกติช้าเกินไป วิธีท่ีเร็วท่ีสุดก็คือน่ังเรือ ท้ังสามารถ

หลกีเลีย่งการทิง้รอยเท้าไว้ ดังน้ันนางจงึมาทีริ่มแม่น�า้ กระโดดขึน้เรือหาปลา

ของผูอ้ืน่ จากนัน้ก็ชกักระบีอ่่อนทีเ่อวออกมา ตดัเชอืกผกูเรอืขาด สดุท้าย 

ก็ไม่ลืมท้ิงเงินไว้ถุงหนึ่ง เงินนี้เพียงพอให้เจ้าของเรือล�านี้น�าไปซื้อเรือ 

ได้อีกยี่สิบล�า

นางใช้ไม้ถ่อดนัเรอืน้อยออกจากฝ่ัง เรอืออกสูก่ลางแม่น�า้ เรอืน้อย

แล่นช้าๆ ไปตามสายน�า้ หลังจากจดัวางไม้ถ่อให้อยู่กับทีดี่แล้ว นางก็ลงนอน

เอาห่อสัมภาระหนุนหัว แหงนมองดวงดาวบนท้องฟ้า 

ด้านตะวนัตกเป็นหบุเขา ด้านตะวันออกเป็นทะเลสาบ น�า้ในแม่น�า้

ไหลไปทางตะวันออก ไม่ช้าก็เรว็นางก็ต้องไปถึงเมอืงชงิหท่ีูอยู่ทางตะวันออก

นางหลบัตาลง ฟังเสยีงน�า้ เรอืโคลงเคลงไปมาเบาๆ ประหน่ึงเปล 

กอปรกับวันนี้นางเหนื่อยมากแล้ว ไม่นานก็หลับใหลไป
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อีกด ้านหน่ึง สิงฟู่อว่ีกับลูกน ้องปรึกษางานกันเสร็จ ขณะ 

เตรยีมกลบัห้องพักล้างหน้าล้างตาพลนันึกได้ว่านางหนูเสว่ียนอนพักผ่อน

อยู่ในห้อง เกรงจะรบกวนนาง เขาจึงไปล้างหน้าล้างตาท่ีอื่น จากนั้น 

จึงกลับมาที่เรือนด้วยร่างกายที่สดชื่นเย็นสบาย

พอเข้ามาในเรอืน เขาก็ผ่อนฝีเท้าให้เบาลงเดนิเข้าไปในห้องด้านใน 

แสงเทียนส่องสะท้อนผ้าห่มที่โป่งนูนบนเตียงในม่านมุ้ง เขาย้ิมมุมปาก 

ตอนแรกคิดจะหมุนตัวเดินจากไป แต่แล้วก็รู้สึกแปลกใจ องครักษ์หญิง

ที่รับหน้าที่ปรนนิบัติดูแลเหตุใดจึงไม่อยู่

สัญชาตญาณการระวังภัยผุดข้ึนมา ไม่ถูก ผ้าห่มท่ีโป่งนูนข้ึน 

ดูเหมือนจะใหญ่ไปสักหน่อย เขาสีหน้าขรึมลง รีบเดินไปที่ข้างเตียง  

เลิกม่านมุ้งขึ้น ดึงผ้าห่มออกแล้วก็ต้องตกใจ คนที่นอนอยู่ถึงกับเป็น

องครักษ์หญิง

6
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สีหน้าสิงฟู่อวี่หม่นขรึมจนน่ากลัว เขาตรวจดูชีพจรของนาง พบว่า

องครักษ์หญิงถูกวางยาสลบ เขาพบกระดาษเขียนข้อความที่ข้างหมอน 

จงึรบีคลีอ่อกมาอ่าน อ่านจบก็ย่นหัวค้ิว จากน้ันก็เปิดแผ่นทีส่องออกอ่าน 

หัวคิ้วยิ่งขมวดแน่นขึ้น 

จดหมายนี่นางหนูเสว่ียเขียนขึ้นหรือ เขาไม่เชื่อ นี่ไม่เหมือน 

เด็กหกขวบเขียน เป็นไปไม่ได้ที่นางจะรู้จักตัวหนังสือมากเช่นนี้ แต ่

ถ้อยค�าในจดหมายกลับคล้ายส�านวนการพูดของนาง...

เขารู ้สึกว่าเรื่องราวดูแปลก อีกทั้งวรยุทธ์ขององครักษ์หญิง 

ก็ไม่อ่อนด้อย ไม่น่าจะถกูวางยาให้หมดสตไิด้ง่ายๆ แต่ในห้องก็ไม่มร่ีองรอย

การต่อสู้ และตรวจไม่พบเบาะแสว่ามีคนบุกเข้ามา 

หรือว่านางหนูเสว่ียจะวางยาองครักษ์หญิงจนหมดสติไปจริงๆ  

แต่เขาไม่เข้าใจ เด็กอายุหกขวบคนหนึ่งเหตุใดจึงมีความสามารถ 

ท�าให้องครักษ์หญิงหมดสติไปได้

เขารีบสั่งลูกน้องแยกย้ายกันออกตามหา ไม่ว่าจะใช่นางหนูเสวี่ย

เป็นคนท�าหรือไม่เขาก็ต้องหาตัวนางให้พบให้เร็วที่สุดเพ่ือท�าเรื่อง 

ให้กระจ่าง ทางที่ดีไม่ใช่มีคนมาจับตัวนางไป หาไม่...

สิงฟู่อว่ีสีหน้าเครียดขรึมเห็นแล้วน่าหวั่นหวาด กล้าบุกเข้ามา 

ในถ่ินของเขา แตะต้องคนของเขา ทางทีด่จีงวงิวอนต่อสวรรค์อย่าให้เขา 

เจอตัว

ลูกน้องท่ีเขาส่งออกไปตรวจสอบกลับมารายงาน หลังออกจาก

หมูบ้่านไปได้ไม่ไกล ร่องรอยของนางก็หายไป สงิฟู่อวีร่บีปิดก้ันเส้นทางน�า้ไว้ 

แล้วก็เป็นไปตามคาดหมาย ตรวจพบว่าที่ริมฝั่งน�้าละแวกใกล้เคียง 
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มีเรือของชาวบ้านล�าหนึ่งหายไป เชือกที่มัดเรือถูกมีดตัดขาด 

เรอืล�าเลก็ขนาดน้ีเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแล่นทวนน�า้ ไม่เพียงเปลอืงแรง

ยังแล่นได้ไม่เร็ว เช่นนั้นก็ต้องไปทางตะวันออกแล้ว สิงฟู่อว่ีงอน้ิว 

นบัดเูวลา ไล่ตามไปตอนน้ีน่าจะตามทัน เขารบีซือ้เรอืจากชาวบ้านอกีล�า 

แล้วรีบไล่ตามไปอย่างรวดเร็ว

อูอีเสว่ียท่ีไม่รู้ว่าสิงฟู่อว่ีก�าลังไล่ตามมาอย่างสุดก�าลัง หลังจาก 

นอนอยู่ในเรอืจนสว่าง พลนัถูกเสยีงเอะอะโวยวายของคนท�าให้ตกใจต่ืน 

นางรีบโผล่หัวขึ้นมาจากเรือล�าน้อย พอมองไปก็ต้องร้องว่าแย่แล้ว  

โจรในแม่น�้าก�าลังปล้นเรือ!

นางช่างโชคร้ายเสยีจรงิ ถึงกับเจอโจรปล้นกลางวนัแสกๆ ปล้นสะดม

ควรต้องเลอืกเวลากลางคนืมใิช่หรอื การค้าไม่ดถึีงเพียงนีเ้ชยีว โจรคนหนึง่

ในเรอืมองสบตากับนางเข้าพอดี นางร้องในใจว่าแย่แล้ว

"ตรงโน้นมีหญิงสาว!" โจรร้องตะโกนขึ้น

สิ่งที่พวกปล้นสะดมชอบที่สุดคือเงินกับหญิงสาว ต่อให้ไม่มีเงิน  

แย่งหญงิสาวมาก็เอาไปขายได้เหมอืนกัน เห็นโจรหนัหวัเรือมุง่มาทางนาง 

อูอีเสว่ียคิดในใจว่าด้วยพละก�าลังของนางไม่นานก็ต้องถูกฝ่ายตรงข้าม 

ไล่ทนั นางตดัสนิใจในฉบัพลนั น่ังอยู่ในเรอืต้ังมัน่ออมก�าลังเพ่ือรับมอืข้าศึก

ทีบ่กุเข้ามาเสยีเลย รอพวกเขาพายเข้ามาเอง

เรือของโจรเข้ามาใกล้ หลังเห็นรูปร่างหน้าตานางชัดถนัดตา 

ก็ตะโกนขึ้น "อ่า เป็นเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่ง!"

โจรอีกคนหัวเราะพลางเสรมิขึน้ "ทัง้ยังเป็นเดก็หญิงทีง่ดงามอกีด้วย"
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ออีูเสว่ียมองพวกเขาด้วยใบหน้าท่ึมทือ่ไร้เดยีงสา ในใจคดิค�านวณ 

ฝ่ายตรงข้ามมีด้วยกันทั้งหมดสามล�าเรือ ล�าหนึ่งเข้ามาขวางเรือของนาง 

ที่เหลืออีกสองล�าก�าลังขนสินค้าที่ชิงมาได้ 

โจรเห็นนางเป็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่ง ความระแวดระวัง 

จงึลดลงไม่น้อย เข้าใจว่าเป็นแพะอ้วนทีอ่ยู่ในมอื รีบกระโดดข้ึนเรอืของนาง 

คนหนึ่งจับตัวนางไว้ อีกคนหนึ่งหยิบห่อสัมภาระของนางมาตรวจดู

อูอีเสว่ียฉวยจังหวะนี้ชักกระบี่อ ่อนที่ เอวออกมา ตวัดกระบี่ 

ออกกระบวนท่า สะบัน้เอน็มอืเอน็เท้าของโจรทัง้สองทนัท ีแล้วผลักพวกเขา

ตกแม่น�า้ไป จากนัน้ก็หมนุตัวมาเจาะเรอืพวกเขาทะล ุ ไม่รอให้โจรบนเรอื

อีกสองล�าทันได้สติ นางก็รีบคว้าห่อสัมภาระพายเรือหนีเอาชีวิตรอด 

แม้นางจะสูญเสียพลังวัตร แต่ก็ไม่ได้ลืมกระบวนท่าเพลงยุทธ์  

ขอเพียงไม่ได้ต่อสู้กันด้วยพลังวัตร เพียงรับมือกับโจรท่ัวไปที่รู ้จักแต่ 

ฟาดฟันดาบ นางยังมั่นใจว่าเอาชนะได้ 

ลงมอืครัง้เดยีวจดัการโจรไปได้สองคน เจาะเรอืพวกเขารัว่ไปหนึง่ล�า 

เรอือกีสองล�าทีเ่หลอืบรรทุกสนิค้าอยู่ หากคดิจะไล่ตามนาง กต้็องเอาสนิค้า

โยนทิ้งจึงจะไล่ตามทัน นางคาดเดาว่าฝ่ายตรงข้ามคงไม่ท�าเช่นนั้น  

ถึงได้กล้าลงมือ

โจรเหล่าน้ันจะต้องนึกไม่ถึงว ่านางเด็กอายุหกขวบคนหน่ึง 

จะใช้กระบีเ่ป็น นอกจากกระทบืเท้าร้องด่าอยู่กับที ่หรอืไม่ก็ไปช่วยสหาย 

ที่ถูกนางตัดเอ็นมือเอ็นเท้าและผลักตกน�้าแล้ว ก็คงได้แต่มองนางหนีไป

ตาปริบๆ 

ขณะทีน่างเข้าใจว่าได้ค�านวณทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว กลบัคิดไม่ถึงว่า
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หนึ่งในหมู ่โจรจู ่ๆ กลับใช้วิชาตัวเบา หลังจากพุ่งกระโดดไม่ก่ีคร้ัง 

ก็กระโดดมาถึงเรือของนาง

ออูเีสวีย่ตืน่ตะลงึ คนผูน้ี้ไม่ใช่โจรท่ัวไป หากแต่เป็นผูฝึ้กฝนท่ีเป็นวรยุทธ์

อย่างแท้จรงิ อีกท้ังฝีมอืยังไม่อ่อนด้อย

"นางหนูรนหาที่ตาย!" ดวงตาทั้งสองของฝ่ายตรงข้ามจ้องนาง 

อย่างเยียบเย็นน่าสะพรึงกลัว เพียงพูดประโยคนี้ออกมาประโยคเดียว 

ดาบในมือก็ฟันลงมาที่นางแล้ว

ออูเีสว่ียรบียกกระบีข่ึน้ต้าน แต่นางทีไ่ร้ซึง่พลงัวัตรไหนเลยจะต้านรบั

พลงัท่ีฟาดฟันลงมาอย่างรนุแรงน้ีได้ 

นางถกูกระแทกจนง่ามมอืด้านชา ทานรบัพลงัทีก่ดทบัลงมาไม่ไหว

ทรุดลงไปคุกเข่า เพ่ือจะต้านรับดาบน้ีนางได้ใช้พละก�าลังท่ีมีอยู่ออกไป

ทั้งหมด ไม่เหลือเรี่ยวแรงจะหลบเท้าที่วาดตามมาของฝ่ายตรงข้ามอีก

ฝ่าเท้าน้ีเตะถูกหน้าอกของนาง เดมิทนีางก็ได้รบับาดเจบ็ภายในอยู่แล้ว 

ชัว่ขณะน้ันหน้าอกพลนัเจบ็ปวดรนุแรงยากจะทนไหว ความคาวเคม็ขุมหนึง่

ทะลักขึ้นมาที่ล�าคอ โลหิตสดไหลออกมาตามมุมปากของนาง 

นางนอนอย่างสิ้นไร้เรี่ยวแรงอยู่บนพ้ืนเรือ ได้แต่มองบุรุษผู้นี้ 

คว้าตัวนางขึ้นมาโยนลงไปในน�้า 

น�า้เย็นเฉยีบในแม่น�า้ม้วนร่างนางลงไปอย่างรวดเร็ว นางไร้เร่ียวแรง

จะดิ้นรน ได้แต่ปล่อยให้น�้าในแม่น�้ากลืนร่างนาง 

นางคิดไม่ถึงว่าสุดท้ายกลับต้องมาลงเอยเช่นนี้ ต้องมาจมน�้าตาย 

ในแม่น�้าอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ท้ังก่อนตายนางยังไม่อาจกลับคืนสู ่

สภาพเดิมได้
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ตอนมีคนพบศพนาง ย ่อมไม ่รู ้ ว ่านางคืออูอี เส ว่ียประมุข 

หุบเขาหมื่นบุปผา ผู้คุมกฎทั้งสี่ก็ไม่มีวันหานางพบ ในที่สุดนางก็ไม่อาจ

ท�าตามค�าสั่งเสียของอาจารย์ได้...

สิงฟู่อว่ีอุ ้มนางหนูเสว่ียที่เปียกชุ ่มโชกไปท้ังตัวอยู่ในอ้อมแขน 

ใบหน้าเครียดขรึมจนน่ากลัว เขาไม่กล้านึกภาพว่าถ้าเขามาช้าอีกเพียง

ก้าวเดียว ที่เขาอุ้มขึ้นมาคงเป็นศพที่เย็นเฉียบศพหนึ่ง 

โจรที่ท�าร ้ายนางหนูได ้ตายไปภายใต ้คมดาบของเขาแล้ว  

เขาฟันฉับเดียวเป็นสองท่อน ศีรษะหลุดจากบ่า กระทั่งฝ่ายตรงข้าม 

รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรยังไม่คู่ควรให้เขาไปมอง 

เขาใช้วชิาตวัเบากลบัขึน้ไปบนฝ่ัง หาบ้านชาวนาในละแวกใกล้เคยีง 

ได้หลงัหนึง่ โยนเงินให้เจ้าของบ้าน ขอห้องห้องหน่ึง และห้ามใครเข้ามา 

รบกวน

พอเข้ามาในห้องเขาก็รีบถอดเสื้อผ้าเปียกออกจากร่างของนาง  

ใช้ผ้าห่มเช็ดร่างท่ีเย็นเฉียบของเด็กหญิง จากน้ันก็จับนางนั่งตัวตรง  

ส่วนเขาก็นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้า เอาฝ่ามือทาบกับหน้าอกของนาง  

โคจรพลังลมปราณถ่ายทอดพลังวัตรเข้าไปในร่างอีกฝ่าย ช่วยรักษา 

อาการบาดเจ็บต่อชีวิตให้ 

พลงัวัตรทีแ่ขง็แกร่งหนาแน่นขมุหนึง่ไหลเข้าไปในร่างของออูเีสว่ีย 

ไปท่ีเส้นลมปราณพิเศษทั้งแปด* จากเส้นลมปราณเข้าไปยังจุดต่างๆ 

ติดต่อกันไม่ขาดสาย
* เส้นลมปราณพิเศษทัง้แปด แตกต่างจากเส้นปราณอืน่ตรงท่ีไม่ได้ติดต่อกับอวยัวะภายในเลย ประกอบด้วย 
เส้นตู เส้นเริ่น เส้นชง เส้นไต้ เส้นอินเหวย เส้นหยางเหวย เส้นอินเฉียว และเส้นหยางเฉียว
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โม่เหยียน

ลมปราณภายในจุดตันเถียนที่ว่างเปล่าของนางพลันทะลักพร่ังพรู 

ดจุบ่อน�า้ท่ีแห้งขอดจู่ๆ  ก็มนี�า้ฝนเทลงมา จนเริม่เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้

แล้ว

สิงฟู่อว่ีถ่ายทอดพลังวัตรให้นางจ�าเป็นต้องจดจ่อตั้งอกตั้งใจ  

ไม่อาจว่อกแว่กแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้สังเกตเห็นว่าผิวหนัง 

ที่ใต้ฝ่ามือของตนก�าลังเปลี่ยนแปลงไปช้าๆ หน้าอกท่ีเดิมราบเรียบ 

ก�าลังนูนขึ้นมาทีละน้อยๆ อย่างยากจะสังเกตเห็น ร่างเล็กๆ ก็ค่อยๆ  

แปรเปลี่ยนเป็นร่างอรชรอ้อนแอ้นของหญิงสาว 

อูอีเสว่ียเริ่มได้สติ หนังตาของนางขยับเล็กน้อย จากน้ันก็ค่อยๆ 

ลืมตาข้ึน สายตาค่อนข้างพร่าเลือน สมองก็ออกจะมึนงง เพียง 

รู้สึกหน้าอกอุ่นๆ สบายยิ่ง 

รอจนนางลมืตาขึน้มาเต็มที ่ เหน็คนทีอ่ยู่ตรงหน้าชดัเจนก็อดตะลึงงัน

ไม่ได้

สิงฟูอ่วี่ เขาตามมาแล้ว ทั้งยังก�าลังท�าอะไรบางอย่าง 

เมือ่นางก้มลงมองตามมอืเขา พบว่าตนไม่มผ้ีาพันกายแม้แต่ชิน้เดียว 

และฝ่ามอืของเขาก�าลงัทาบอยูท่ีอ่วัยวะกลมอวบอิม่นุม่นิม่ท้ังสองของนาง

นางตื่นตระหนกอย่างใหญ่หลวง พร ้อมๆ กับการกรีดร ้อง 

นางก็จู่โจมฝ่ามือทั้งสองออกไป ซัดสิงฟู่อว่ีท่ีก�าลังมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับ 

การโคจรพลังลมปราณออกไปอย่างไม่ทันตั้งตัว ร่างร่วงลงจากเตียง

ขณะมุ่งมั่นจดจ่อกับการโคจรพลังลมปราณ สิ่งท่ีกลัวที่สุดก็คือ 

ถูกรบกวน สงิฟู่อว่ีถูกการจูโ่จมอย่างฉบัพลันกะทันหันท�าให้ลมปราณภายใน

แตกซ่าน พลังชีวิตที่ช่องอกสับสน กระอักโลหิตออกมาค�าหนึ่ง 
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โฉมงามสองหน้า

เขาจ้องมองคนท่ีอยู่บนเตียงด้วยความตกใจและโมโห พอมองไป 

ก็ต้องตะลึงงัน เพียงเห็นบนเตียงมีหญิงสาวนั่งอยู่คนหนึ่ง คนผู้น้ีก็คือ 

อูอีเสวี่ยที่เขาตามหามานานวันก็ยังหาไม่พบ!

เหตุใดนางจึงมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ อีกทั้งยังไม่ได้สวมเสื้อผ้า!

ออูเีสว่ียโกรธจนชีห้น้าเขาด่าว่า "ท่านต�า่ช้า! ถอดเสือ้ผ้าข้าอกีแล้ว!"

อีกแล้ว? เขาเคยไปถอดเสื้อผ้านางตั้งแต่เมื่อไร ยังมีอีก แล้ว 

นางหนูเสวี่ยเล่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่! 

จู่ๆ อูอีเสวี่ยก็โผล่ออกมาท�าให้เขาตื่นตระหนกตกใจ ไม่เข้าใจ 

อย่างสิน้เชงิว่านางโผล่มาจากท่ีใด ทัง้นางยงัด่าเขาหาว่าเขาถอดเสือ้ผ้า

ของนาง แต่ทีเ่ขาถอดเป็นเสือ้ผ้าของนางหนเูสว่ียชดัๆ...ช้าก่อน! นางบอก 

'อีกแล้ว'

สิงฟู่อวีท่ี่แม้ภเูขาไท่ซานถล่มลงมาตรงหน้าก็ไม่ตกใจพลนัถูกความคดิ

ทีพุ่่งวาบเข้ามาในสมองท�าให้ตะลึงงันไปแล้ว เขาจ้องมองคนทีอ่ยู่บนเตียง 

ตาไม่กะพริบ สีหน้าท่าทางที่ขุ ่นเคืองไม่พอใจ นัยน์ตากลมโตสุกใส 

ทีจ้่องมองมาเขม็ง ยังมนี�า้เสยีงยามด่าคน ล้วนคล้ายกันมากกับนางหนเูสว่ีย 

ทีอ่ายุหกขวบ...

นางปรากฏตวัขึน้มา แต่นางหนูเสว่ียกลบัหายไปแล้ว มคีวามเป็นไปได้

เพียงอย่างเดียว...

"เจ้าคือนางหนูเสวี่ย นางหนูเสว่ียก็คือเจ้า!" น่ีไม่ใช่ค�าถาม  

หากแต่เป็นการยืนยัน เขาทั้งประหลาดใจทั้งโมโห หญิงสาวท่ีเขาส่งคน

จ�านวนมากไปตามหาแต่ก็ไม่พบ นึกไม่ถึงว่าจะเป็นนางหนูเสวี่ย!

หลงัจากอูอเีสวีย่ตบหน้าเขาไปฉาดหน่ึง ก็พบว่าตนเองได้กลับคนืสู่

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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