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พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดอายุครบเก้าขวบของหลี่หลิงหว่านแล้ว
เป็นเพราะระยะนี้ฮูหยินผู้เฒ่าโปรดปรานหลี่หลิงหว่านอย่างมาก
ของขวัญวันเกิดที่มอบให้จึงใจกว้างยิ่ง โดยมอบปิ่นหยกเนื้องามคู่หนึ่ง
กับอาภรณ์สีแดงดอกไห่ถังปักดิ้นทองหนึ่งชุด โจวซื่อยิ่งไม่ต้องพูดถึง
แทบจะน�ำสิ่งของดีๆ ทั้งหมดที่ตนมีมามอบให้กับนาง
หลี่หลิงหว่านจดบันทึกสิ่งของที่ได้รับมาเหล่านี้ลงสมุดด้วยตนเอง
ก่อนจะเก็บของทั้งหมดลงในกล่องสีด�ำเคลือบเงาประดับมุกกล่องนั้น
ทีละอย่าง ทว่าไม่ได้เก็บหยกประดับสีขาวชิ้นหนึ่งซึ่งโจวซื่อมอบให้ไว้
เข้าไปด้วย หยกนีเ้ ป็นหยกขาวมันแพะเนือ้ ดี ตัวหยกทัง้ ชิน้ แกะสลักเป็น
ลายปลาปี่มู่* คู่หนึ่งล้อมรอบด้วยเมฆา
หลี่หลิงหว่านหยิบหยกประดับสีขาวชิ้นนี้มาพลิกมองซ้ายขวา
* ปลาปีม่ ู่ หมายถึงปลาฟลาวน์เดอร์ (Flounder) เป็นปลาทะเลตัวแบนที่ดวงตาสองข้างอยู่ฝั่งเดียวกัน
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หากมอบหยกนี้ ใ ห้ ห ลี่ เ หวยหยวนห้ อ ยไว้ ที่ เ อวจะต้ อ งเป็นเรื่ อ งที่ ดี
เสียยิ่งกว่าดีแน่
ความจริงแล้วหลีเ่ หวยหยวนรูปร่างหน้าตาคมคายองอาจนัก หาก
ขจัดความอึมครึมบริเวณหว่างคิว้ ออกไปได้ ยามทีอ่ อกไปข้างนอกก็ยอ่ ม
กลายเป็นเด็กหนุ่มผู้สง่างามคนหนึ่ง คงจะดึงดูดความสนใจของสตรีได้
นับไม่ถ้วน
หลี่ ห ลิ ง หว่ า นจึ ง สั่ ง ให้ เ สี่ ย วซานไปหยิ บ เชื อ กสี มุ ก ด� ำ มา
อย่างกระตือรือร้น นางอยากถักเงื่อนผีเสื้อห้อยไว้ที่หยกชิ้นนี้เพื่อท�ำเป็น
เครื่องประดับ หลายวันมานี้อาจารย์หญิงผู้สอนวิชาเย็บปักได้สอน
ทักษะถักเชือกให้นางกับหลี่หลิงเจียว ยามนี้นางท�ำเป็นแล้วจึงอยากจะ
แสดงฝีมือให้เห็น มิหน�ำซ�้ำของที่มอบให้ผู้อ่ืน หากตนเป็นผู้ลงมือเอง
จะมิใช่เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจของตนเองมากขึน้ ไปอีกหรือ ทว่า
ตอนทีถ่ กั ไปได้ครึง่ ทางนางกลับเห็นว่าเชือกสีมกุ ด�ำค่อนข้างมืดมนเกินไป
สุดท้ายก็แกะออก จากนัน้ จึงนัง่ เอามือเท้าคางครุน่ คิดว่าทีส่ ดุ แล้วควรใช้
เชือกสีอะไรมาถักเป็นเงื่อนกันแน่
เสีย่ วซานเห็นคุณหนูของตนเองขมวดคิว้ ก็ไม่กล้าถามว่ามีเรือ่ งอะไร
เพียงแค่ยกถาดรองเคลือบเงาที่มีถ้วยชาวางอยู่มาให้นางเงียบๆ
แต่เสีย่ วซานเพิง่ จะน�ำชาถ้วยนีว้ างลงบนโต๊ะเล็กตรงหน้าหลีห่ ลิงหว่าน
ก็พลันเห็นนางปรบมือพลางเอ่ยอย่างดีใจ "ได้แล้ว!"
หลี่หลิงหว่านท�ำให้เสี่ยวซานตกใจจนเกือบจะท�ำชาที่ถืออยู่ในมือ
หกออกมา ยังดีที่จับเอาไว้ได้ทัน ก่อนจะวางชาถ้วยนี้ลงบนโต๊ะเล็ก
ได้อย่างราบรื่น
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"คุ ณ หนู " หลั ง ตั้ ง สติ ไ ด้ แ ล้ ว เสี่ ย วซานก็ เ อ่ ย ถามหลี่ ห ลิ ง หว่ า น
"ท่านพูดว่าได้อะไรแล้วหรือเจ้าคะ"
หลี่หลิงหว่านยิ้มแย้มพลางเอ่ยสั่งนาง "เจ้าไปเอาขดเชือกสีทอง
ที่วางอยู่ในตะกร้าสานมาให้ข้า"
ระยะนี้นางเรียนเย็บปักกับอาจารย์หญิง นอกจากในเวลาเรียน
ต้องฝึกฝน เวลาเลิกเรียนแล้วนางยังน�ำกลับมาฝึกต่อด้วย
หลีห่ ลิงหว่านรูส้ กึ ว่าอาจารย์หญิงดีตอ่ นาง หากนางฝึกเย็บปักได้ไม่ดี
จะเป็นการท�ำผิดต่อความเมตตาทีอ่ าจารย์มใี ห้ และเนือ่ งจากต้องฝึกเย็บปัก
ด้วยตนเอง จึงมีการเตรียมเชือกหลากหลายชนิดไว้อยูก่ อ่ นแล้ว
พอเสี่ยวซานได้ยินค�ำพูดของผู้เป็นนาย นางก็เดินไปหยิบขดเชือก
สีทองในตะกร้าสานมาให้
หลี่หลิงหว่านรับมา ก่อนน�ำเชือกสีทองมาเข้าคู่กับเชือกสีมุกด�ำ
หยิบขึ้นมาทีละเส้นๆ จากนั้นจึงน�ำมาถักเป็นเงื่อนผีเสื้ออีกครั้ง
รอจนถั ก เสร็ จ แล้ ว หลี่ ห ลิ ง หว่ า นก็ ว างไว้ บ นฝ่ามื อ พลางมองดู
อย่างมีความสุข
เชือกสีทองเส้นบาง สีมกุ ด�ำเส้นหนา สีทองย่อมข่มสีดำ� ไม่ลงอยูแ่ ล้ว
ทว่าในความไม่ตงั้ ใจนีก้ ลับท�ำให้มองเห็นประกายแสงสีทองวิบวับขึน้ มาได้
ช่างเป็นความหรูหราทีอ่ อ่ นน้อมถ่อมตนและไม่โอ้อวดจริงๆ
หลีห่ ลิงหว่านรูส้ กึ ว่าวิธกี ารแบบเซวียเป่าไช* นีม้ ปี ระโยชน์จริงดังคาด
สามารถแก้ไขปัญหายากๆ ของนางได้อย่างหมดจด
คิดดูแล้วนางยังน�ำหินปะการังแดงเม็ดหนึ่งมาร้อยใส่ไว้ด้านล่าง
* เซวียเป่าไช คือตัวละครหญิงตัวหนึ่งในวรรณกรรมจีนเรื่องความฝันในหอแดง เป็นแบบฉบับของสตรี
ที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบจารีตของสังคมศักดินา กิริยาและวาจานุ่มนวลสง่างาม เป็นที่รักของทุกคน
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เงื่อนผีเสื้อเพิ่ม จากนั้นก็น�ำทั้งหมดไปผูกไว้บนหยกขาวมันแพะชิ้นนั้น
สุดท้ายหลังมองส�ำรวจอย่างละเอียดแล้วนางก็ผงกศีรษะอย่างพึงพอใจ
ลงจากตั่งวิ่งไปยังเรือนของหลี่เหวยหยวนในทันที
หลีเ่ หวยหยวนก�ำลังนัง่ อ่านต�ำราอยูท่ โี่ ต๊ะ ระยะนีท้ กุ ครัง้ ทีห่ ลีห่ ลิงหว่าน
มาหา นางมักจะพบเขาอ่านต�ำราอยูเ่ สมอ ท่าทางขยันขันแข็งยิง่ นัก
หลี่หลิงหว่านวิ่งเข้าไปหาก่อนหยุดยืนอยู่อีกฝั่งของโต๊ะหนังสือ
ยื่นมือข้างขวาซึ่งก�ำหยกประดับสีขาวชิ้นนั้นอยู่ออกไปด้านหน้า แล้วก็
แบมือออกพลางยิ้มเอ่ย "พี่ชาย ดูสิเจ้าคะ"
หลี่ เ หวยหยวนมองมา บนฝ่า มื อ ขาวเนี ย นดุ จ หยกของนาง
มีหยกประดับสีขาวเนื้องามปราศจากรอยต�ำหนิชิ้นหนึ่งวางอยู่ ทว่า
ในสายตาของหลีเ่ หวยหยวนนัน้ เขากลับรูส้ กึ ว่ามือของหลีห่ ลิงหว่านขาว
และปราศจากรอยต�ำหนิเสียยิ่งกว่าหยกประดับสีขาวชิ้นนี้มากนัก
"สิ่งนี้คืออะไร" เขาเงยหน้าเอ่ยถามนางนิ่งๆ
รอยยิ้มบนใบหน้าของหลี่หลิงหว่านยิ่งสดใสมากขึ้นไปอีก "พี่ชาย
หยกประดับสีขาวชิน้ นีม้ อบให้พเี่ จ้าค่ะ" นางชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยต่อ
อีกประโยค "ถือเสียว่าชดเชยของขวัญวันเกิดของพี่นะเจ้าคะ"
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเกิดหลี่เหวยหยวนนั้นนางยังไม่รู้
ผ่านไปสองวันถึงเพิ่งนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ ตอนนั้นนางหงุดหงิดแทบตาย
ทีเดียว เพราะนางต้องเสียโอกาสในการสร้างความประทับใจดีๆ เช่นนีไ้ ป
อย่างเปล่าประโยชน์ ทว่ายามนั้นในมือนางก็ไม่มีของใดที่เหมาะสมพอ
จะมอบให้เขาได้ บังเอิญกับที่ของในกล่องซึ่งโจวซื่อมอบให้ส�ำหรับ
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วันเกิดนางนั้นมีหยกประดับสีขาวชิ้นนี้อยู่พอดี ถือว่านางน�ำของขวัญ
มาใช้ต่อแล้วกัน
หลี่เหวยหยวนไม่ได้รับมา ทั้งสีหน้าและน�้ำเสียงยังคงราบเรียบ
"หยกประดับสีขาวชิ้นนี้ล�้ำค่ามาก เจ้าเก็บไว้เล่นเองเถอะ"
หลี่หลิงหว่านมีเหงื่อเม็ดหนึ่งผุดขึ้นมาบนหน้าผาก
เจ้าเป็นคนพูดว่าหยกประดับสีขาวชิ้นนี้ล�้ำค่ามาก ถึงอย่างนั้น
เจ้าก็ยังให้ข้าเก็บไว้เล่นเอง? เหตุใดจึงไม่บอกให้ข้าน�ำไปเก็บไว้ดีๆ เล่า
แม้หลี่หลิงหว่านจะนึกค่อนขอดอยู่ในใจ ทว่าเบื้องหน้ากลับแสดง
ท่าทีเสียใจออกมา "พี่ชาย เหตุใดพี่ถึงไม่รับหยกประดับสีขาวชิ้นนี้เล่า
หรือพี่ก�ำลังกล่าวโทษที่ข้าจ�ำวันเกิดพี่ไม่ได้ พี่ชายคนดี ข้าผิดไปแล้ว
ข้าอุตส่าห์ถักเงื่อนผีเสื้อบนหยกประดับสีขาวชิ้นนี้ด้วยตนเองเชียวนะ
พีช่ ว่ ยเห็นแก่ทขี่ า้ ถักเงือ่ นผีเสือ้ ขึน้ มาอย่างยากล�ำบากนีท้ เี ถอะ เลิกโกรธข้า
แล้วรับหยกประดับสีขาวชิ้นนี้ไป ดีหรือไม่เจ้าคะ"
หลี่เหวยหยวนเหลือบมองนางคราหนึ่ง วันนี้นางเกล้าผมเป็น
ทรงมวยคู่ไม่ได้ใส่เครื่องประดับอะไร เพียงเสียบดอกไม้มุกสีชมพูอ่อน
ทัง้ สองข้างเท่านัน้ อาภรณ์ทสี่ วมก็เป็นชุดกระโปรงสีชมพูออ่ น ประกอบกับ
ท่าทางอยากร้องไห้ในตอนนี้ของนางแล้วนับว่าดูน่าสงสารยิ่งนัก
ต่อให้หลี่เหวยหยวนจะรู้อยู่แก่ใจว่าท่าทางเช่นนี้ของหลี่หลิงหว่าน
เป็นแค่การแสร้งท�ำ แต่เขาก็ยงั รูส้ กึ ใจอ่อนขึน้ มาอยูด่ ี เขายืน่ มือออกไปรับ
หยกประดับสีขาวในมือของนางมา แล้วก็หยิบของชิ้นหนึ่งออกมาจาก
แขนเสื้อยื่นไปให้
หลี่ ห ลิ ง หว่ า นชะโงกหน้ า มองไปยั ง มื อ ของเขา ก่ อ นจะเห็ น ว่ า
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ของสิ่งนั้นเป็นปิ่นไม้อันหนึ่ง แม้นางจะมองไม่ออกว่าปิ่นไม้นี้ท�ำมาจาก
ไม้ อ ะไร แต่นางก็เห็นว่าที่หัวปิ่นแกะสลักเป็นใบไม้คู่หนึ่งโอบล้อม
ดอกไม้ดอกหนึ่งไว้ตรงกลาง
"ให้เจ้า ของขวัญวันเกิด"
คิดดูแล้วหลี่เหวยหยวนน่าจะเพิ่งเคยมอบของให้ผู้อื่นเป็นครั้งแรก
ดังนัน้ ท่าทางจึงดูไม่เป็นธรรมชาติยงิ่ แค่ปลายหูแดงเล็กน้อยยังไม่ตอ้ งพูดถึง
ประโยคที่เอ่ยออกมาต่างหากที่ดูไม่เป็นตนเองยิ่งนัก
หลี่หลิงหว่านเหลือบไปเห็นสีแดงบนปลายหูของเขาแล้วแต่ก็
ไม่ได้เปิดโปง ทั้งยังยิ้มกว้างพร้อมรับของมา "ขอบคุณเจ้าค่ะพี่ชาย"
พลิกดูปน่ิ ไม้ในมือไปมาก่อนจะทอดถอนใจเอ่ยชืน่ ชม "พีช่ าย พีแ่ กะสลัก
ด้วยตนเองเชียวหรือ ดอกท้อดอกนี้ช่างแกะออกมาได้น่ามองนัก"
หลี่เหวยหยวนใบหน้าด�ำทะมึน...ความจริงแล้วที่เขาแกะสลักนั้น
ไม่ใช่ดอกท้อ แต่เป็นดอกไห่ถังต่างหาก
เนื่ อ งจากไม่ เ คยมี ใ ครสอนเขาแกะสลั ก มาก่ อ น ปิ ่ น ไม้ อั น นี้
เขาจึงต้องใช้เวลาหลายวันในการคล�ำทางแกะสลักออกมาด้วยตนเอง
แกะเสียไปตั้งหลายอันจนสุดท้ายถึงได้ปิ่นไม้อันนี้มา แต่ก็เห็นได้ชัดว่า
ยังแกะสลักออกมาได้ไม่ดีพอ ทว่าตัวเขาก็ไม่มีของสิ่งอื่นที่สามารถ
น�ำมามอบเป็นของขวัญให้หลี่หลิงหว่านได้อีก
คิดมาถึงตรงนี้หลี่เหวยหยวนก็อดรู้สึกผิดหวังขึ้นมาไม่ได้
หลังจากใคร่ครวญแล้วเขาก็มองหลีห่ ลิงหว่านก่อนเอ่ยอย่างจริงจังยิง่
"หว่านวาน คราวหน้าเมือ่ ถึงวันเกิดเจ้า พีช่ ายจะหาของทีด่ ยี งิ่ กว่าปิน่ ไม้นี้
มาให้เจ้าแน่นอน"
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ภายภาคหน้าหากข้ามีอำ� นาจและบารมี ขอเพียงเป็นของทีม่ อี ยูใ่ น
ใต้หล้านี้ ไม่ว่าสิ่งใดขอแค่เจ้าพูดออกมา ข้าจะต้องไปหามาให้เจ้าได้
อย่างแน่นอน
หลีห่ ลิงหว่านยังคงไม่รบั รูถ้ งึ ความนึกคิดของเขา นางเอาแต่เล่นปิน่ ไม้
ในมือพลางยิ้มเอ่ย "ข้าว่าปิ่นไม้ที่พี่ชายมอบให้อันนี้ก็ดีมากแล้วเจ้าค่ะ"
ก่อนจะยืน่ มือส่งปิน่ ไม้ไปให้หลีเ่ หวยหยวน และชะโงกหน้าไปหาเขาอีกครัง้
พลางยิม้ เอ่ย "พีช่ าย มาช่วยปักปิน่ อันนีล้ งบนมวยผมข้าทีเจ้าค่ะ"
หลีเ่ หวยหยวนส่งเสียงรับค�ำแล้วรับปิน่ ไม้ทนี่ างยืน่ มาให้ โน้มตัวไป
เสียบปิ่นไม้เข้าไปในมวยผมด้านขวาของนางเบาๆ
หลี่หลิงหว่านยกมือขึ้นลูบปิ่นที่ปักเรียบร้อยแล้วบนศีรษะตนเอง
ก่อนยิม้ เอ่ยเรียกร้องขึน้ มาอย่างไม่รสู้ กึ กระดากอาย "พีช่ าย หลังจากนีท้ กุ ปี
เวลาถึงวันเกิดข้า พี่จะต้องแกะสลักปิ่นไม้เช่นนี้ให้ข้าหนึ่งอันดีหรือไม่
อืม ขอข้าคิดดูกอ่ น ปีนพี้ มี่ อบปิน่ ดอกท้อให้ขา้ ปีหน้าพีก่ ม็ อบปิน่ ดอกอวีห้ ลัน
ปีถัดไปมอบปิ่นดอกเหมย ปีถัดๆ ไปก็มอบปิ่นดอกบัว สุดท้ายให้พี่น�ำ
ดอกไม้ทั้งหมดในใต้หล้านี้แกะสลักออกมามอบให้ข้าจนครบทุกดอก
ดีหรือไม่เจ้าคะ"
"เจ้าช่างละโมบยิง่ นัก" หลีเ่ หวยหยวนตวัดสายตามองนางคราหนึง่
ทว่าในแววตากลับไม่มเี จตนาต่อว่าเลยสักนิด ตรงกันข้ามกลับแฝงไปด้วย
รอยยิ้มหลายส่วน "ดอกไม้ในใต้หล้านี้ใช่มีเพียงร้อยชนิดเสียที่ใด หาก
ท�ำตามที่เจ้าเอ่ยมา มิใช่ว่าจวบจนผมข้าขาวหมดแล้ว ทุกๆ ปีก็ยังต้อง
แกะสลักปิน่ ไม้อนั หนึง่ มาให้เจ้าหรอกหรือ"
หลี่หลิงหว่านคิดในใจ ถ้ากระทั่งผมเจ้าขาวหมดแล้วก็ยังแกะสลัก
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ปิ่นไม้ให้ข้าอยู่ล่ะก็ เช่นนั้นย่อมดีเกินกว่าที่คาดไว้จริงๆ เพราะนั่น
หมายความว่าข้าสามารถใช้ชวี ติ อย่างสงบสุขไปจนถึงยามนัน้ ด้วยเช่นกัน
"ใช่เจ้าค่ะ" นางยิม้ แย้มผงกศีรษะ "รอจนวันหน้าพีช่ ายผมขาวโพลน
หมดแล้วก็ยังต้องแกะสลักปิ่นไม้ให้น้องสาวทุกปีอยู่ดี พี่ชาย พี่ว่าเช่นนี้
ดีหรือไม่เจ้าคะ"
หลี่เหวยหยวนไม่ได้ตอบกลับในทันที แต่เมื่อถูกหลี่หลิงหว่าน
รบเร้าถามอีกสองรอบ เขาถึงแกล้งท�ำเป็นผงกศีรษะอย่างจนใจ "ไม่รู้จะ
จัดการกับเจ้าอย่างไรแล้วจริงๆ แต่เอาเถอะ ข้าจะยอมรับปากเจ้าแล้วกัน"
เป็นเพราะในใจเขามีความสุขอย่างมาก สีหน้าในยามนีจ้ งึ ละมุนยิง่
ค�ำพูดที่เอ่ยออกมาก็อ่อนโยนเป็นพิเศษ
จิ่ น เหยี ย นที่ ก� ำ ลั ง ยกถาดน�้ ำ ชาเข้ า มาเห็ น ท่ า ทางเช่ น นี้ ข อง
หลี่เหวยหยวนเข้าพอดีก็ตกใจ
ในความทรงจ�ำของจิ่นเหยียน ที่ผ่านมาความรู้สึกที่คุณชายใหญ่
มอบให้คนอืน่ นัน้ มักแยกจากความเย็นชาไปไม่ได้ มีเพียงในตอนทีอ่ ยูก่ บั
คุณหนูสามเท่านั้นคุณชายใหญ่จึงจะดูอ่อนโยนลงเช่นนี้
จิ่นเหยียนนึกสะท้อนใจอยู่ในอก คุณหนูสามช่างเป็นดาวน�ำโชค
จริ ง ๆ นั บ แต่ น างเข้ า มาสนิ ท สนมกั บ คุ ณ ชายใหญ่ กระทั่ ง เขาที่ อ ยู ่
ข้างกายคุณชายใหญ่ยังรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างมีความสุขไม่น้อย
อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง แค่ลานเรือนของพวกเขาในยามนี้เพียงเปิดประตู
ออกไปก็เป็นสวนดอกไม้นานาพรรณที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต มองแล้ว
ชวนให้จิตใจเบิกบานยิ่งนัก
จิน่ เหยียนนับถือหลีห่ ลิงหว่านจากใจ เขาน�ำถ้วยชากระเบือ้ งเคลือบ
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สีขาวที่ประคองอยู่ในมือไปวางลงบนโต๊ะด้านข้าง
หางตาหลี่หลิงหว่านมองเห็นจิ่นเหยียนแล้วนางก็หันหน้าไปมอง
ก่ อ นยิ้ ม เอ่ ย "จิ่ น เหยี ย น ไม่ ไ ด้ เ จอหน้ า เจ้ า เสี ย หลายวั น เหมื อ นว่ า
เจ้าจะสูงขึ้นอีกแล้วนี่"
จิน่ เหยียนโตกว่าหลีเ่ หวยหยวนหนึง่ ปี เป็นช่วงเวลาทีส่ ว่ นสูงของบุรษุ
จะเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด หลี่หลิงหว่านไม่เห็นจิ่นเหยียนแค่ไม่กี่วันก็รู้สึกว่า
เขาสูงขึ้นมาไม่น้อยแล้ว
เมือ่ จิน่ เหยียนได้ยนิ ประโยคนีข้ องหลีห่ ลิงหว่าน ขณะทีเ่ ขาก�ำลังจะ
เปิดปากตอบไปตามจิตใต้สำ� นึก ดวงตาก็ชำ� เลืองไปเห็นสายตาเย็นชาของ
หลีเ่ หวยหยวนมองมาเสียก่อน จากนัน้ เขาก็นกึ ถึงค�ำพูดทีห่ ลีเ่ หวยหยวน
บอกกับตนเองเมือ่ ตอนนัน้ ว่าวันหลังเขาไม่อาจพูดคุยกับคุณหนูสามได้
ยามนั้นสีหน้าของหลี่เหวยหยวนเย็นชายิ่ง น�้ำเสียงที่พูดออกมา
ก็เย็นเยียบยิ่งนัก จิ่นเหยียนจะลืมได้อย่างไร เขาไม่มีทางกล้าลืมได้แน่
ชัว่ ขณะนีเ้ ขาจึงไม่กล้าตอบหลีห่ ลิงหว่านกลับ เพียงแค่กม้ ศีรษะแล้วหนีบ
ถาดน�้ำชาหมุนตัวเดินออกจากห้องไป
หลี่หลิงหว่านย่อมรู้สึกประหลาดใจกับท่าทีเช่นนี้ของจิ่นเหยียน
นางหันกลับไปถามหลี่เหวยหยวน "พี่ชาย จิ่นเหยียนเป็นอะไรไปหรือ
เจ้าคะ"
"ไม่มีอะไร เขาแค่รู้สึกเขิน ไม่ชินกับการพูดคุยกับเด็กเท่านั้น"
หลีเ่ หวยหยวนดึงสายตาเย็นชาขณะทีม่ องจิน่ เหยียนกลับมา เปลีย่ นเป็น
มองหลีห่ ลิงหว่านอย่างอ่อนโยน "วันหลังเจ้าก็พดู กับเขาให้นอ้ ยลงหน่อยเถอะ
มิเช่นนัน้ เขาจะรูส้ กึ วางตัวไม่ถกู "
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หลี่หลิงหว่านกึ่งเชื่อกึ่งสงสัยอยู่บ้าง เมื่อก่อนจิ่นเหยียนยังพูดคุย
และหัวเราะกับนางอยู่เลย เหตุใดตอนนี้จู่ๆ เขาก็เขินอาย ไม่คุ้นชินกับ
การพูดคุยกับนางแล้วเล่า
หลี่เหวยหยวนยังเอ่ยต่ออีกประโยค "หว่านวาน ค�ำพูดที่พี่ชายพูด
เจ้าฟังเข้าใจหรือไม่"
ทว่าประโยคนี้กลับแฝงความเด็ดขาดไม่ยอมให้ปฏิเสธอยู่บ้าง
ในใจหลี่หลิงหว่านย่อมไม่สบอารมณ์เล็กน้อย แต่ฉากหน้ายังคงรับปาก
อย่างเชื่อฟัง "เจ้าค่ะ"
หลี่เหวยหยวนผงกศีรษะ ก่อนโน้มตัวมาลูบศีรษะนางแล้วเอ่ย
อย่างชื่นชม "เด็กดี"
หลีห่ ลิงหว่านไร้คำ� พูดไปทันที ท�ำอย่างไรดี ข้ารูส้ กึ อยูต่ ลอดเลยว่า
ตัวข้าถูกหลี่เหวยหยวนมองเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งไปแล้ว ทั้งต้องเป็น
สัตว์เลี้ยงที่เชื่อฟังค�ำพูดของเขาด้วย!
นึกถึงสัตว์เลี้ยง หลี่หลิงหว่านก็เอ่ยถามหลี่เหวยหยวน "พี่ชาย
เมือ่ ครูต่ อนทีข่ า้ มาถึง เหตุใดกรงนกทีแ่ ขวนอยูท่ รี่ ะเบียงทางเดินจึงว่างเปล่า
ได้เล่า นกฝูหรงไปอยู่ที่ใดกัน"
มือที่ถือต�ำราของหลี่เหวยหยวนบีบเข้าหากันแน่นขึ้น เขาไม่มีทาง
บอกความจริงกับหลีห่ ลิงหว่านเรือ่ งนกฝูหรง ต่อให้ตอนนีไ้ ด้ยนิ นางถามถึง
ในใจเขาก็ไม่ได้รู้สึกกระวนกระวายเลยสักนิด หลี่เหวยหยวนไม่แม้แต่
จะเงยหน้าขึ้นมา สายตาเอาแต่มองต�ำราในมือ ทั้งยังใช้นิ้วชี้ข้างขวา
พลิกเปลีย่ นหน้าหนังสือไปอีกหน้า เอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงปกติยงิ่ "ข้าเองก็ไม่รวู้ า่
เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อวานตอนเช้ายามข้าตื่นขึ้นมาก็เห็นกรงนก
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ว่างเปล่าแล้ว ประตูกรงเปิดกว้างอยู่"
"เป็นเช่นนี้นี่เอง" หลี่หลิงหว่านคิดอยู่สักพักก็เอ่ย "จะต้องเป็น
เจ้านกฝูหรงตัวนี้เปิดประตูกรงออกเอง จากนั้นมันก็บินจากไปแล้ว"
ในใจนางชื่นชอบนกฝูหรงตัวนี้นัก หลังจากรู้ว่ามันบินจากไปแล้ว
จึงรู้สึกเสียใจอยู่บ้าง ทว่าต่อมานางก็คิดได้ว่าการที่เอาแต่ขังนกฝูหรง
ให้อยู่ในกรงเช่นนี้ เกรงว่ามันจะรู้สึกอึดอัด ท้องฟ้าสูงแล้วแต่นกจะบิน
ถ้ารักมันก็ต้องให้อิสระกับมัน ดังนั้นนางควรจะดีใจแทนนกฝูหรงตัวนั้น
จึงจะถูก
หลีห่ ลิงหว่านพูดความรูส้ กึ ของตนเองให้หลีเ่ หวยหยวนฟัง เพราะในใจ
รู้สึกยินดีแทนนกฝูหรงอยู่หลายส่วนจริงๆ บนใบหน้านางจึงแฝงไปด้วย
รอยยิ้ม
หลี่เหวยหยวนได้ยินแล้วก็ส่งเสียงอืมตอบรับ หลังจากใคร่ครวญ
แล้วก็พูดออกมาอีก "ในเมื่อเป็นแบบนี้ เช่นนั้นวันหลังเจ้าก็ไม่ต้องเลี้ยง
นกอะไรแล้ว หากขังพวกมันเอาไว้ให้อยูแ่ ต่ในกรงเล็กๆ พวกมันก็จะรูส้ กึ
ไม่มีอิสระ"
ไม่ต้องเลี้ยงนกแล้ว สายตาของเจ้าย่อมมาอยู่ที่ข้าเป็นส่วนใหญ่
หลีห่ ลิงหว่านไม่ได้รบั รูถ้ งึ ความปรารถนาอยากครอบครองของเขา
กลับกันยังยิม้ แย้มผงกศีรษะเอ่ย "ได้เจ้าค่ะ เช่นนัน้ วันหลังข้าไม่เลีย้ งนก
แล้ว"
อาการตอบสนองของหลีเ่ หวยหยวนต่อเรือ่ งนีย้ งั คงเป็นการโน้มตัว
มาลูบศีรษะนางพร้อมเอ่ยชื่นชม "เด็กดี"
น้องสาวคนนี้ของข้าช่างหลอกง่ายเสียจริง แต่นั่นก็เป็นเพราะนาง
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รู้สึกเชื่อใจข้าจริงๆ ดังนั้นไม่ว่าข้าจะเอ่ยสิ่งใดออกมานางจึงล้วนเชื่อถือ
ในใจหลี่เหวยหยวนพอใจยิ่งนัก
หลี่หลิงหว่านที่ถูกพอใจยิ่งนั้นยังคงรู้สึกเหมือนถูกหลี่เหวยหยวน
มองเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ดี
หลี่หลิงหว่านกลับไปยังเรือนอี๋เหอพร้อมเสี่ยวซาน ทว่านางก็ยัง
ครุ่นคิดตลอดทางว่ายามนี้ในใจหลี่เหวยหยวนมองตนเองเป็นสัตว์เลี้ยง
ประเภทใดกันแน่ กระทัง่ นางเพิง่ นัง่ ลงบนตัง่ ไม้รมิ หน้าต่าง ฮว่าผิงก็เลิกม่าน
เดินเข้ามา
ระยะนี้หลี่หลิงหว่านยิ่งห่างเหินกับฮว่าผิงมากขึ้นไปอีก ยามปกติ
มักใกล้ชิดอยู่กับแค่เสี่ยวซานและเสี่ยวอวี้ ทว่าโชคดีหน่อยที่ระยะนี้
ฮว่าผิงเองก็นับว่าเชื่อฟังดี รู้จักขอบเขตของตนเองเป็นอย่างยิ่ง ไม่ได้
เป็นเหมือนกับในอดีตทีจ่ ะแสดงความร้ายกาจออกมาเช่นนัน้ แล้ว ดังนัน้
หลี่หลิงหว่านจึงพึงพอใจกับเรื่องนี้ยิ่งนัก
ในมือฮว่าผิงประคองถาดลงรักลายทองมาถาดหนึ่ง บนนั้นไม่รู้ว่า
วางสิง่ ใดเพราะมีการใช้ผา้ ไหมสีแดงปกปิดเอาไว้อย่างมิดชิด
หลังคารวะหลี่หลิงหว่านแล้วฮว่าผิงก็เอ่ยด้วยน�้ำเสียงแผ่วเบา
"เมื่อครู่หลังคุณหนูออกไปได้ไม่นาน นายหญิงรองก็ส่งสาวใช้คนหนึ่ง
น�ำของสิ่งนี้มามอบให้ทันที บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณหนู สิ่งนี้
เป็นของขวัญวันเกิดที่มอบให้ท่านเจ้าค่ะ"
เฉียนซื่อส่งมา? คนทั้งจวนต่างรู้ว่านายหญิงรองเฉียนซื่อเป็น
คนทีง่ กทีส่ ดุ ตลอดมามีแต่เข้าไม่เคยออก อีกฝ่ายจะส่งของขวัญวันเกิดอะไร
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มาให้นางได้เล่า หลี่หลิงหว่านรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง จึงให้ฮว่าผิง
วางถาดนี้ลงบนโต๊ะเล็กข้างมือ
ฮว่าผิงรับค�ำก่อนประคองถาดในมือวางลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวัง
แล้วถอยกลับไปยืนรวบมืออยูท่ ดี่ า้ นข้าง ทว่าดวงตากลับมองไปทีห่ ลีห่ ลิงหว่าน
โดยไม่แม้แต่จะกะพริบ
หลี่ ห ลิ ง หว่ า นยื่ น มื อ ไปหยิ บ ผ้ า ไหมสี แ ดงผื น นั้ น บนถาดออก
นางเห็นว่าบนถาดวางจานลายครามไว้จานหนึ่ง ในนั้นมีลูกท้อน�้ำผึ้ง*
จัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบห้าลูก
แม้จะบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดของหลานสาว ทว่าผู้เป็นป้า
กลับมีแค่ลกู ท้อห้าลูกนีม้ ามอบให้เท่านัน้ กระนัน้ ท้ออายุยนื ** ก็นบั ได้วา่
เป็นสิริมงคลอยู่ดี อีกทั้งลูกท้อน�้ำผึ้งทั้งห้าลูกนี้ก็มีแต่ลูกใหญ่ๆ ทั้งนั้น
สีเหลืองเคลือบแดงสดใหม่ เพียงแค่เห็นก็นึกอยากกินจนทนไม่ไหวแล้ว
หลี่หลิงหว่านอยากจะยื่นมือไปหยิบลูกท้อน�้ำผึ้งที่อยู่บนสุดลูกนั้น
แต่ยามที่มือก�ำลังจะสัมผัสโดนนางก็พลันนึกถึงค�ำพูดที่หลี่เหวยหยวน
พูดขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้
หลี่เหวยหยวนเคยเตือนนาง บอกว่าต่อจากนี้ไม่อาจกินลูกท้อ
ได้อีกแล้ว ทั้งยังบอกให้เชื่อค�ำพูดของเขา ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่มีทาง
ท�ำร้ายนางแน่นอน แม้นางจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลีเ่ หวยหยวนจึงพูดเช่นนี้
กับนาง แต่นางก็รู้สึกว่าเขาไม่มีทางท�ำร้ายนางแน่
ว่าแต่ลูกท้อน�้ำผึ้งที่วางอยู่ตรงหน้านี้...จะกินหรือไม่กินดีเล่า
* ลูกท้อน�้ำผึ้ง (สุ่ยมี่เถา) เป็นลูกท้อเนื้อนิ่มชนิดหนึ่ง เปลือกบาง หอมหวาน เนื้อสีเหลืองและชุ่มน�้ำ
ราคาค่อนข้างสูง
** ท้ออายุยนื (โซ่วเถา) คือลูกท้อสดหรือขนมทีท่ ำ� เป็นรูปลูกท้อ ถือเป็นของขวัญแทนค�ำอวยพรให้ผรู้ บั อายุยนื
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หลี่หลิงหว่านมองลูกท้อน�้ำผึ้งในจานอยู่พักใหญ่ สุดท้ายยังคง
เก็บมือกลับมาอย่างปวดใจ แล้วหันหน้าไปสั่งเสี่ยวซานแทน "เอาจาน
ลูกท้อไปเก็บเอาไว้ก่อน"
เสีย่ วซานรับค�ำแล้วเดินมายกจานลูกท้อน�ำ้ ผึง้ ไปวางไว้ในกล่องผลไม้
ที่อยู่ด้านข้าง
ฮว่าผิงที่จ้องหลี่หลิงหว่านมาโดยตลอดยามนี้ถึงได้หลุบตาลง
อย่างผิดหวังอยู่บ้าง นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะไม่กินลูกท้อพวกนี้ ทว่ามองดู
สีหน้าเมื่อครู่นี้เห็นได้ชัดว่าอยากกินยิ่ง แล้วเหตุใดสุดท้ายถึงได้ไม่กิน
ฮว่าผิงยังคงรู้สึกสงสัย ทว่าต่อมานางก็คิดได้ว่า ไม่เป็นไร ตอนนี้
ลูกท้อยังวางอยู่ภายในห้องมิใช่หรือ ไม่แน่ว่าภายหลังหลี่หลิงหว่าน
อาจจะกินก็ได้
จนวันรุง่ ขึน้ ฮว่าผิงก็อาศัยโอกาสตอนทีห่ ลีห่ ลิงหว่านออกจากเรือน
ลอบเข้ า มาในห้ อ ง เปิ ด ผ้ า ไหมสี แ ดงซึ่ ง ยั ง คงวางปิ ด บนจานออก
อย่างระมัดระวัง แล้วนางก็เห็นได้ทันทีว่าลูกท้อน�้ำผึ้งในนั้นหายไป
สองลูก
ของของคุณหนูผใู้ ดจะกล้ากิน จะต้องเป็นหลีห่ ลิงหว่านกินลงไปเอง
อย่างแน่นอน ยิง่ คิดไปว่าเมือ่ ครูต่ อนอีกฝ่ายออกจากเรือนไปยังสุขสบายดี
ไม่มที า่ ทีผดิ ปกติเลยสักนิด บนใบหน้าฮว่าผิงก็ปรากฏรอยยิม้ แห่งชัยชนะ
ขึ้นมา
นางกลับหลังมุ่งไปหามารดานางที่เรือนซื่ออันด้านนั้นทันที
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วันเกิดหนนีข้ องหลีห่ ลิงหว่านนอกจากได้รบั ของขวัญจ�ำนวนไม่นอ้ ย
แล้ว นางยังต้องกินของกินอีกจ�ำนวนมาก ทั้งซาลาเปาท้ออายุยืนเอย
บะหมี่อิ๋นซือ* เอย และพวกของอื่นๆ ที่แฝงความเป็นสิริมงคลทั้งหลาย
ความจริงแล้วหลี่หลิงหว่านก็ไม่ได้อยากจะกินของพวกนี้นักหรอก
ทว่านางปฏิเสธไม่ได้ ตอนไปหาฮูหยินผูเ้ ฒ่า อีกฝ่ายอยากให้นางกินบะหมี่
บอกว่าเป็นบะหมีอ่ ายุยนื จ�ำเป็นต้องกินให้หมดชาม แม้แต่นำ�้ แกงยังไม่อาจ
ให้เหลือสักหยด
ตอนไปหาโจวซือ่ อีกฝ่ายก็หยิบซาลาเปาท้ออายุยนื มาให้กนิ บอกว่า
ยึดหลักมอบของเป็นจ�ำนวนคู่ ถือเป็นสิรมิ งคล ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องกินให้หมด
ทัง้ สองลูก หลีห่ ลิงหว่านกินจนรูส้ กึ อึดอัด สุดท้ายนางก็กลับมายังเรือนอีเ๋ หอ
ของตนเอง ปิดประตูไม่ออกจากเรือนอีก
หากออกไปแล้วเจอใครอยากให้นางกินอะไรขึ้นมาอีก นางเอง
ย่อมไม่สะดวกจะปฏิเสธแน่ แต่นนั่ จะไม่เป็นการท�ำให้นางท้องแตกตาย
หรอกหรือ
แต่เมื่อถึงตอนพลบค�่ำก็มีคนมาเคาะประตูเรือน สาวใช้เดินไป
เปิดประตูก็เห็นซวงหงกับบ่าวหญิงอาวุโสสองคนก�ำลังยืนอยู่ที่ด้านนอก
ซวงหงเป็นสาวใช้รนุ่ ใหญ่ขา้ งกายฮูหยินผูเ้ ฒ่าทีม่ คี วามสามารถทีส่ ดุ
ไม่วา่ สาวใช้คนใดทีอ่ ยูใ่ นจวนสกุลหลีเ่ ห็นนางแล้วล้วนไม่กล้าไม่เคารพนาง
สาวใช้ที่เปิดประตูคารวะนางอย่างนอบน้อม ก่อนน�ำทางนางมาถึงยัง
ห้องพักของหลีห่ ลิงหว่าน
หลี่หลิงหว่านก�ำลังเอนหลังงีบพักผ่อนอยู่บนเตียง วันนี้กินไปมาก
* บะหมี่อิ๋นซือ คือบะหมี่ที่เส้นเล็กละเอียดราวกับเส้นใยเงิน
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คนจึงรู้สึกง่วงได้ง่าย
เสี่ยวซานเดินไปต้อนรับแล้วเอ่ยถามซวงหงเสียงเบา "พี่ซวงหง
คุณหนูของเราก�ำลังนอนหลับอยูเ่ จ้าค่ะ ท่านมีเรือ่ งเร่งด่วนอะไรจะบอกกับ
คุณหนูหรือไม่"
ความหมายก็คอื หากซวงหงไม่มเี รือ่ งเร่งด่วนอะไรก็ไม่ตอ้ งปลุกคุณหนู
ของนางหรอก เอ่ยบอกกับนางก็เหมือนกัน
ซวงหงมองไปยังหลี่หลิงหว่านแวบหนึ่ง เด็กหญิงก�ำลังหลับสนิท
ใบหน้าสะท้อนกับแสงอาทิตย์อสั ดงภายนอกหน้าต่าง สองแก้มของนาง
เป็นสีชมพูอ่อน มองดูแล้วน่ารักน่าทะนุถนอมยิ่งนัก
ทว่าสีหน้าซวงหงก็ยงั คงเคร่งขรึมดุจเดิม กระทัง่ ค�ำพูดทีเ่ อ่ยออกมา
ยังฟังดูเข้มงวด "เสีย่ วซาน ไปปลุกคุณหนูของเจ้า ฮูหยินผูเ้ ฒ่ามีเรือ่ งด่วน
ต้องการพบนาง ให้นางไปหาตอนนี"้
เสีย่ วซานได้ยนิ ประโยคนีใ้ นใจพลันตระหนก ระยะนีค้ ณ
ุ หนูของตน
ได้รบั ความโปรดปรานจากฮูหยินผูเ้ ฒ่ามากมิใช่หรือ มีครัง้ ใดบ้างทีซ่ วงหง
พบคุณหนูแล้วจะไม่มีสีหน้ายิ้มแย้มเอ่ยเรียกคุณหนูสามกัน ไหนเลย
จะเคยเคร่งเครียดเช่นนีม้ าก่อน เมือ่ เหลือบมองไปยังบ่าวหญิงอาวุโสสองคน
ทีย่ นื ใบหน้าเคร่งขรึมเช่นเดียวกันทีด่ า้ นหลังซวงหงแล้ว เสีย่ วซานก็ไม่รวู้ า่
เหตุใดตนเองจึงรูส้ กึ กระวนกระวายขึน้ มาเช่นนี้
นางรีบรับค�ำก่อนจะกลับตัวเดินไปข้างเตียงแล้วเอ่ยเรียกเสียงเบา
"คุณหนู คุณหนูเจ้าคะ..."
เสี่ยวซานเรียกอยู่หลายครั้ง ในที่สุดหลี่หลิงหว่านก็ตื่นขึ้นมา
หลังตื่นนอนแล้วหลี่หลิงหว่านก็บิดขี้เกียจหนหนึ่งก่อน จากนั้น
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ถึงได้เอ่ยถามเสีย่ วซานอย่างเกียจคร้าน "เสีย่ วซาน ตอนนีเ้ ป็นยามใดแล้ว"
เสีย่ วซานไม่ได้ตอบค�ำถามนี้ กลับเอ่ยขึน้ อย่างระมัดระวัง "คุณหนู
พี่ซวงหงมาหาเจ้าค่ะ บอกว่าฮูหยินผู้เฒ่ามีเรื่องเร่งด่วนต้องการพบท่าน
ให้ท่านไปหาตอนนี้เลยเจ้าค่ะ"
หลีห่ ลิงหว่านจึงหันหน้าไปทางซวงหง ยามนีด้ วงอาทิตย์ได้ลบั ขอบฟ้า
ไปแล้ว ภายในห้องก็ไม่ได้จดุ โคม ทุกหนแห่งจึงล้วนเป็นสีเทาทึบทึม และ
ซวงหงกับบ่าวหญิงอาวุโสสองคนทีก่ ำ� ลังยืนอยูท่ า่ มกลางความทึบทึมนัน้
ก็มองมาทีน่ างด้วยสายตาเคร่งขรึม ทัง้ ยังแฝงไปด้วยความหวาดกลัว
หลี่หลิงหว่านจึงเริ่มคิดว่าพวกนางเป็นอะไรไป เหตุใดจึงรู้สึกว่า
พวกนางก�ำลังมองมาราวกับนางเป็นสัตว์ประหลาดกัน
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20
รอจนหลี่หลิงหว่านตามซวงหงกับบ่าวหญิงอาวุโสสองคนมาถึง
เรือนซื่ออันก็เป็นเวลาที่จุดโคมแล้ว ทั้งภายในและภายนอกเรือนซื่ออัน
ต่างจุดโคมไฟ ส่องสว่างวูบวาบราวยามกลางวันอย่างไรอย่างนั้น
เมื่อก่อนหลี่หลิงหว่านก็เคยมาหาฮูหยินผู้เฒ่าในยามกลางคืน
เช่นกัน จากความทรงจ�ำด้านในเรือนซือ่ อันทุกบริเวณก็จดุ โคมเหมือนกัน
แต่ไม่ได้จุดมากมายเช่นในยามนี้
หลีห่ ลิงหว่านพลันสงสัย แต่นางรูว้ า่ ต่อให้ถามไปก็ไม่ได้คำ� ตอบใด
ออกมาอยู่ดี
ตลอดทางที่ผ่านมานางพยายามหลอกถามซวงหงมาทุกหนทาง
แล้ว ถามว่าเย็นขนาดนีแ้ ล้วฮูหยินผูเ้ ฒ่าจะตามนางไปท�ำไม ซวงหงราวกับ
ตั้งใจจะไม่เปิดปากอย่างไรอย่างนั้น สุดท้ายไม่ว่านางจะถามอย่างไร
ซวงหงก็เอาแต่ส่ายศีรษะ ทั้งเอ่ยว่า 'รอจนคุณหนูสามไปถึงเบื้องหน้า
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ฮูหยินผูเ้ ฒ่าแล้วก็จะได้รเู้ องเจ้าค่ะ'
หลี่หลิงหว่านสังหรณ์ใจว่าหนนี้ที่ฮูหยินผู้เฒ่าเรียกนางมาจะต้อง
ไม่ใช่เรือ่ งดีแน่นอน เรือ่ งอืน่ ไม่พดู ถึง เดิมทีการทีซ่ วงหงเป็นคนมาเรียกนาง
ด้วยตนเองก็แปลกพอแล้ว นี่ยังพาบ่าวหญิงอาวุโสอีกสองคนมาด้วย
อีกทั้งตลอดทางที่เดินมานี้บ่าวหญิงอาวุโสทั้งสองคนยังแยกกันเดินอยู่
ซ้ายขวาขนาบข้างนาง ท่าทางเช่นนัน้ ราวกับจงใจป้องกันไม่ให้นางวิง่ หนีไป
อย่างไรอย่างนั้น ยามนี้ยังมาเห็นเรือนซื่ออันจุดโคมเต็มไปหมดเช่นนี้อีก
หลี่หลิงหว่านจึงอดกระวนกระวายขึ้นมาไม่ได้
หลีห่ ลิงหว่านรีบคิดทบทวนอยูใ่ นใจว่าระยะนีต้ นเองได้ทำ� เรือ่ งใหญ่โตใด
ทีเ่ ป็นการล่วงเกินฮูหยินผูเ้ ฒ่าให้โกรธขึน้ มาบ้างหรือไม่ ถึงกับท�ำให้อกี ฝ่าย
สร้างสถานการณ์ใหญ่โตขนาดนีไ้ ว้รอนาง แต่คดิ ไปคิดมาแล้วนางรูส้ กึ ว่า
การแสดงออกในระยะนีข้ องตนเองก็ดเู ชือ่ ฟังอีกฝ่ายยิง่ นัก ไม่ถงึ ขัน้ มีเรือ่ งอะไร
ทีท่ ำ� ให้ฮหู ยินผูเ้ ฒ่าโกรธได้
ขณะพิจารณารอบด้านแล้วก็ยงั คงไม่ได้คำ� ตอบอะไร หลีห่ ลิงหว่าน
จึงตัดสินใจเด็ดขาด นางคิดว่า ช่างแล้ว ข้าเอาแต่คาดเดาไปเรือ่ ยอยูต่ รงนี้
ก็ไม่ได้อะไร รออีกสักพักค่อยพลิกแพลงไปตามสถานการณ์กแ็ ล้วกัน
หลี่หลิงหว่านจึงเดินยืดอกเชิดหน้าติดตามซวงหงก้าวเข้าไปใน
ประตูเรือนซื่ออัน จากนั้นก็เดินเข้าไปในห้อง
ฮูหยินผู้เฒ่าก�ำลังนั่งอยู่บนเตียงหลัวฮั่นในห้องหลัก โคมสองข้าง
ยกสูงสะท้อนสีหน้าเข้มงวดบนใบหน้านาง มองดูแล้วน่าหวาดหวั่นยิ่ง
หลี่หลิงหว่านรู้สึกตกใจ ทว่าหลังจากนั้นใบหน้านางก็ปรากฏรอยยิ้ม
ก่อนเดินขึ้นหน้าไปสองก้าว เอ่ยเรียกอีกฝ่ายด้วยน�้ำเสียงอ่อนหวานยิ่ง
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"ท่านย่าเจ้าคะ"
ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ได้ตอบกลับ สายตาเพียงจับจ้องมาที่นางเขม็ง
ในใจหลีห่ ลิงหว่านรูส้ กึ ไม่สงบมากขึน้ กว่าเดิม แต่รอยยิม้ บนใบหน้า
กลับลุม่ ลึกกว่าเมือ่ ครูห่ ลายส่วน พร้อมเอ่ยถาม "ท่านย่า ท่านให้พซี่ วงหง
เรียกหลานมาทีน่ เี่ พราะมีเรือ่ งใดหรือเจ้าคะ"
ฮูหยินผู้เฒ่ายังคงไม่ตอบกลับ สายตาที่มองมายังนางยิ่งลึกซึ้ง
ยากจะอ่านออก มองจนหลี่หลิงหว่านรู้สึกขนลุกขึ้นมาในใจ
มารดามันเถอะ! หลีห่ ลิงหว่านสบถค�ำหยาบขึน้ มาในใจอย่างอดไม่อยู่
จะฆ่าเลยหรือจะทรมานก่อนก็รบกวนท่านช่วยบอกมาตรงๆ ได้หรือไม่เล่า
เอาแต่มองข้าเช่นนีห้ มายความว่าอย่างไรกันแน่!
ต่อให้ในใจหลี่หลิงหว่านจะโกรธจนท้องแทบระเบิดแล้ว ทว่า
ภายนอกยังคงมีรอยยิม้ น่ามองไม่เปลีย่ น ทัง้ ยังเอ่ยเรียกท่านย่าอย่างอ่อนหวาน
ออกมาอีกค�ำ
หนนี้ในที่สุดฮูหยินผู้เฒ่าก็ขยับแล้ว แต่ที่ขยับก่อนนั้นกลับเป็น
สร้อยลูกประค�ำอ�ำพันในมือ นิ้วซูบผอมดุจขิงแห้งของนางขยับเคลื่อน
ลูกประค�ำทีละเม็ดไปอย่างเชือ่ งช้า ดวงตาทีเ่ หมือนจะขุน่ มัวคูน่ นั้ ราวกับ
มีประกายคมกริบและก�ำลังมองตรงมาที่นางเขม็ง
"หว่าน...เจี่ย...เอ๋อร์" ฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ยเรียกหลี่หลิงหว่านทีละค�ำ
อย่างเชื่องช้า
หลี่หลิงหว่านยิ้มอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสา "ท่านย่า หลานอยู่ตรงนี้
เจ้าค่ะ"
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าเคลือ่ นไหวในฉับพลัน จากนัน้ ทัง้ ร่างของนางก็ลกุ ยืนขึน้
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จากเตียงหลัวฮั่น มือข้างขวาที่สวมสร้อยลูกประค�ำอ�ำพันชี้มาที่นาง
แล้วตะโกนเสียงดัง "เจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่!"
หลี่หลิงหว่านนิ่งงันไป ท่านว่าข้าเป็นตัวอะไรเล่า หากข้าไม่ใช่คน
แล้วจะเป็นอะไรได้อีก
เบื้องหน้านางยังคงแสดงท่าทีว่าได้รับความตกใจขึ้นมา โซเซ
ถอยหลังไปสองก้าว น�้ำตาคลอเบ้า เอ่ยด้วยน�้ำเสียงเหมือนจะร้องไห้
"ท่าน...ท่านย่า หลาน...หลานเป็นหลานสาวของท่านย่านะเจ้าคะ"
"เจ้าไม่ใช่หลานสาวของข้า!" น�ำ้ เสียงของฮูหยินผูเ้ ฒ่ายังคงดังชัดเจน
ใบหน้ายิ่งราวกับปกคลุมไปด้วยความอึมครึม "นิสัยหลานสาวของข้า
เย่อหยิง่ ยโส เหตุใดภายในชัว่ ข้ามคืนกลับเปลีย่ นไปเป็นคนฉลาดเฉลียว
และรูค้ วามเช่นนีไ้ ด้!"
หลีห่ ลิงหว่านนิง่ งันอีกรอบ ทีแ่ ท้เปลีย่ นไปเป็นคนฉลาดเฉลียวรูค้ วาม
ก็ถอื เป็นความผิดอย่างหนึง่
"นั่นเป็นเพราะว่าหลานโตขึ้นอย่างไรเล่าเจ้าคะ" หลี่หลิงหว่าน
อธิบาย "หลานไม่อยากให้ท่านย่าต้องเป็นกังวลกับเรื่องของหลานอีก
ดังนั้นย่อมฉลาดเฉลียวรู้ความขึ้นมาบ้าง"
ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า ส่ า ยศี ร ษะ "เคลื่ อ นย้ า ยภู เ ขาแม่ น�้ ำ ยั ง ง่ า ยกว่ า
เปลี่ยนสันดานคน" ทั้งยังเอ่ยต่อว่า "ในเมื่อเจ้าไม่ยอมพูดความจริง
เช่นนั้นก็ดี ข้ามีวิธีท�ำให้เจ้าพูด"
หลีห่ ลิงหว่านพลันรูส้ กึ ตึงเครียดขึน้ มาทันที ให้ตายเถอะ นีไ่ ม่ใช่วา่
ก�ำลังจะใช้ศาลเตีย้ หรอกรึ? มารดามันเถอะ ศึกฝีปากข้าไม่กลัว กลัวแต่
จะจับข้าขึ้นแท่นไปโบยนี่แหละ
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ก่อนจะเห็นได้ชดั ว่านางคิดมากไปเอง ฮูหยินผูเ้ ฒ่าเพียงให้คนไปเรียก
นักพรตผูห้ นึง่ ออกมา
เป็นนั ก พรตผู ้ ห นึ่ ง จริ ง ๆ ศี ร ษะประดั บ หมวกทรงดอกบั ว สวม
เสือ้ คลุมยาวเจ็ดดารา มือถือแส้ปดั สีขาว ทีข่ า้ งหลังยังมีนกั พรตน้อยสองรูป
ติดตามมา คนหนึง่ ในอ้อมแขนมีกระบีไ่ ม้ทอ้ เล่มหนึง่ อีกคนในอ้อมแขน
มีน�้ำเต้าขนาดใหญ่ใบหนึ่ง
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าให้สาวใช้ชว่ ยประคองพานางเดินไปคารวะทีเ่ บือ้ งหน้า
นักพรตผู้นี้อย่างนอบน้อม เรียกขานเขาว่า "ท่านนักพรตหยวนเมี่ยว"
นักพรตหยวนเมีย่ วมือหนึง่ ถือแส้ปดั อีกมือยกขึน้ ค�ำนับฮูหยินผูเ้ ฒ่า
เอ่ยอูเ๋ ลีย่ งเทียนจุน* ออกมาค�ำหนึง่ ไม่วา่ จะท่าทาง ค�ำพูด หรือน�ำ้ เสียง
ของเขานับว่าดียงิ่ วางท่าคล้ายนักพรตชัน้ สูงผูท้ อี่ กี ไม่นานก็จะบรรลุเป็น
เทพเซียนอย่างไรอย่างนั้น
หลังหลีห่ ลิงหว่านได้ยนิ ค�ำว่านักพรตหยวนเมีย่ วแล้วนางก็รสู้ กึ ยินดี
ขึ้นมาทันที
ในนิยายนางออกแบบตัวละครเช่นนี้ออกมาจริงๆ มีครบทั้งภิกษุ
และนักพรต มีทา่ นเจ้าอาวาสตบะแก่กล้าแล้ว จะไม่ให้สร้างนักพรตผูห้ นึง่
ขึ้นมาท้ารบกับเขาได้อย่างไร ทว่าท่านเจ้าอาวาสนั้นถูกวางให้เป็น
ผูท้ มี่ สี ติปญ
ั ญาสูงส่ง ส่วนนักพรตหยวนเมีย่ วกลับเป็นแค่คนซือ่ บือ้ เท่านัน้
ทว่าคนซือ่ บือ้ ผูน้ หี้ ลงคิดไปว่าตนเองวิเศษวิโสนัก อีกทัง้ ไม่วา่ ดีรา้ ยอย่างไร
เขาก็เป็นเจ้าอารามเต๋าแห่งหนึง่ ยามปกติจงึ มีผศู้ รัทธาชายหญิงจ�ำนวนไม่นอ้ ย
ทีน่ บั ถือเขา
* อู๋เลี่ยงเทียนจุน เป็นนามของเทพเจ้าที่ผู้นับถือเต๋านิยมเอ่ยยามแสดงคารวะ บางครั้งใช้เป็นค�ำอุทาน
คล้ายการเอ่ยนามพระ 'อมิตาภพุทธ' ในศาสนาพุทธ
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ไม่ รู ้ ว ่ า ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า เชิ ญ นั ก พรตหยวนเมี่ ย วผู ้ นี้ ม าในตอนนี้
ด้วยเหตุผลใดกันแน่ ในจวนสกุลหลี่แห่งนี้มีวิญญาณอาละวาดหรือ
เชิญเขามาจับวิญญาณหรือไร อาศัยความสามารถของนักพรตหยวนเมีย่ ว
เกรงว่าจะต้องให้วิญญาณมาจับเขามากกว่า
หลังจากนัน้ หลีห่ ลิงหว่านก็เข้าใจความคิดของฮูหยินผูเ้ ฒ่าในทันที
เพราะว่าอีกฝ่ายก�ำลังชี้น้ิวมาที่นางพร้อมเอ่ยกับนักพรตหยวนเมี่ยว
"ท่ า นนักพรต คืนนี้ท่านได้โปรดแสดงฝีมืออันสูงส่งของท่านจัดการ
ปราบมารร้ายตนนีใ้ ห้ได้ทเี ถอะ วันหน้าข้าจะต้องบูรณะรูปปัน้ ตรีวสิ ทุ ธิเทพ*
ในอารามของท่านอย่างแน่นอน"
หลี่หลิงหว่านตระหนักว่าคืนนี้ตนเองไร้ค�ำพูดโดยสิ้นเชิงแล้ว หาก
นางไม่ไร้ค�ำพูดแล้วยังจะท�ำสิ่งใดได้อีก ขณะเดียวกันในใจนางก็รับรู้ว่า
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าคงเกิดความสงสัยในตัวนางขึน้ มา ตรองดูแล้วนิสยั ของตนเอง
กับนิสัยของเจ้าของร่างเดิมก็แตกต่างกันเกินไป อีกทั้งในช่วงหลายวัน
หลังจากทีเ่ พิง่ ข้ามมิตมิ านางก็เอาแต่หวาดกลัวจุดจบอันน่ารันทดในภายหลัง
จึ ง ทุ ่ ม เทความสนใจไปให้ กั บ การใกล้ ชิ ด และประจบหลี่ เ หวยหยวน
เพียงอย่างเดียว ไม่เคยคิดจะเก็บซ่อนนิสัยของตนเองเลยสักนิด ยามนี้
เป็ น อย่ า งไรเล่ า คนฉลาดอย่ า งฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า ผู ้ นี้ ถึ ง กั บ มองนางออก
จนทะลุปรุโปร่ง เชิญนักพรตมาจับนางเข้าให้แล้ว ทัง้ ทีไ่ ม่กวี่ นั ก่อนหน้านี้
ฮูหยินผู้เฒ่ายังปกติดีอยู่แท้ๆ แต่เหตุใดจู่ๆ วันนี้ถึงได้ก่อเรื่องเช่นนี้เล่า
ดวงตาของหลีห่ ลิงหว่านกวาดมองไปรอบห้อง ในทีส่ ดุ ก็เห็นฮว่าผิง
* ตรีวิสุทธิเทพ (ซานชิง) คือสามปฐมเทพสูงสุดตามหลักความเชื่อของศาสนาเต๋า สถิตในดินแดนสูงสุด
เหนือจากเก้าสวรรค์ชนั้ ฟ้า ได้แก่ หยวนสือ่ เทียนจวินแห่งแดนอวีช้ งิ (หยกวิสทุ ธิ)์ หลิงเป่าเทียนจวินแห่งแดนซัง่ ชิง
(เหนือวิสทุ ธิ)์ และเต้าเต๋อเทียนจวินแห่งแดนไท่ชงิ (บรมวิสทุ ธิ)์
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ยืนอยู่กับอู๋มามาและก�ำลังมองมาทางด้านนี้พอดี ตอนที่สบสายตาของ
หลีห่ ลิงหว่าน ฮว่าผิงก็เบือนหน้าหลบไปอย่างลนลานทันที ไม่กล้ามองนางอีก
ในใจหลี่หลิงหว่านพลันกระจ่างแจ้ง จะต้องเป็นฮว่าผิงผู้นี้ที่ท�ำ
เรื่องบางอย่างขึ้นแน่นอน
ฮว่าผิงเป็นคนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ นางทัง้ วันทัง้ คืน หากตัง้ ใจจับสังเกตนาง
ขึ้นมาจริงๆ ก็ย่อมมองออกถึงความแตกต่างบางอย่างระหว่างนางกับ
เจ้าของร่างเดิม จากนั้นฮว่าผิงก็น�ำเรื่องเหล่านี้ไปบอกกับฮูหยินผู้เฒ่า
เพือ่ เอาความดีความชอบ สุดท้ายก็ทำ� ให้เกิดงิว้ โรงใหญ่เช่นการจับวิญญาณ
ในคืนวันนีข้ นึ้ มาได้
ฮว่าผิงตัวดี ดูท่าต่อจากนี้จะยอมให้นางอยู่ในเรือนอี๋เหอต่อไป
ไม่ได้แล้วจริงๆ
อีกด้านหนึง่ นัน้ หลังนักพรตหยวนเมีย่ วได้ยนิ ค�ำพูดของฮูหยินผูเ้ ฒ่า
สายตาก็เหลือบมองหลี่หลิงหว่านแวบหนึ่ง ต่อจากนั้นเขาก็ยกแส้ปัด
ในมือตนเองขึน้ พลางตวาดเสียงเย็นออกมา "มารร้าย ยังไม่รบี ปรากฏร่างอีก!"
หลี่หลิงหว่านนึกอย่างดูแคลน ให้ตายสิ! เก่งจริงก็รีบๆ ท�ำให้ข้า
ปรากฏตัวเสียเลยสิ อย่าเอาแต่ปากดีอยู่เช่นนี้
ทว่าเบื้องหน้ายังต้องแสดงออกอีกอย่าง ฉับพลันหยาดน�้ำตา
ในดวงตาของหลี่ ห ลิ ง หว่ า นก็ ไ หลลงมาตามสองแก้ ม ราวกั บ สั่ ง ได้
พอร้องไห้แล้วก็พยายามจะเข้าไปจับชายเสื้อของฮูหยินผู้เฒ่า "ท่านย่า
ท่านจะท�ำสิ่งใดกันแน่เจ้าคะ ท่านท�ำเช่นนี้ หลาน...หลานกลัวเจ้าค่ะ"
ไม้เท้าหัวมังกรในมือฮูหยินผูเ้ ฒ่าเคาะลงบนหลังมือของหลีห่ ลิงหว่าน
อย่างแรง นางเจ็บจนต้องสูดปากกัดฟันแน่น สุดท้ายก็หดมือข้างนั้น
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ทีพ่ ยายามดึงชายเสือ้ ของฮูหยินผูเ้ ฒ่ากลับไป
"มารร้าย ยังไม่รบี ออกไปอีกหรือ จงคืนกายเนือ้ ของหลานสาวข้ามา"
น�ำ้ เสียงฮูหยินผูเ้ ฒ่าทัง้ เย็นชาทัง้ หนาวเหน็บ ทว่าในยามทีห่ นั หน้าไปเอ่ยกับ
นักพรตหยวนเมี่ยวนั้น น�้ำเสียงของนางกลับเต็มไปด้วยความเคารพ
"เชิญท่านนักพรตท�ำพิธเี จ้าค่ะ รีบก�ำราบมารร้ายตนนีเ้ สีย โปรดช่วยชีวติ
หลานสาวผูน้ า่ สงสารของข้าด้วย"
"ฮูหยินผู้เฒ่าโปรดวางใจ คืนนี้ข้าน้อยจะต้องก�ำราบมารร้ายตนนี้
ได้อย่างแน่นอน ทัง้ จะท�ำให้วญ
ิ ญาณของนางดับสลายจนไม่อาจกลับมา
ท�ำร้ายผู้คนได้อีกต่อไป"
จากนั้นเขาก็ให้บ่าวหญิงอาวุโสสองคนมาจับตัวหลี่หลิงหว่าน
ทว่าทุกคนต่างก็หลงคิดว่าหลี่หลิงหว่านถูกวิญญาณร้ายเข้าร่างไปแล้ว
ยังจะมีใครกล้ามาจับตัวนางอีก สุดท้ายนักพรตหยวนเมี่ยวไร้หนทาง
ท�ำได้เพียงสั่งให้ลูกศิษย์ทั้งสองของตนเองไปจับตัวนางมา
หลีห่ ลิงหว่านส่งยิม้ ให้กบั นักพรตน้อยสองรูปนัน้ "พีช่ ายทัง้ สองท่าน
พวกท่านไม่ต้องจับข้าหรอก แค่บอกว่าจะต้องไปที่ใดก็พอแล้ว แล้วข้า
จะตามพวกท่านไปอย่างว่าง่าย"
เดิมทีนางก็มรี ปู โฉมงดงามชวนมองอยูแ่ ล้ว เวลาทีย่ มิ้ สดใสออกมา
เช่นนีช้ า่ งราวกับดอกโบตัน๋ ค่อยๆ เบ่งบานส่องประกายจับตา นักพรตน้อย
สองรูปนัน้ ถึงกับมองอย่างตกตะลึง ชัว่ ขณะหนึง่ หลงลืมไปแล้วว่าต้องยืน่ มือ
ออกไปจับนาง
นักพรตหยวนเมีย่ วทีอ่ ยูด่ า้ นข้างเห็นเช่นนัน้ ก็แค่นเสียงดูแคลนออกมา
คราหนึง่ ก่อนตวาดเสียงเย็นชา "มารร้าย เจ้ายังกล้าล่อลวงผูค้ นทีน่ อี่ กี หรือ!"
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จากนั้ น ก็ ต วาดนักพรตน้อ ยทั้ง สองเสียงดังให้รีบจับแขนทั้งสองของ
หลี่หลิงหว่านติดตามเขามา
หลี่หลิงหว่านเองก็ไม่ได้ขัดขืน นางกลับอยากเห็นว่าที่สุดแล้ว
นักพรตหยวนเมี่ยวผู้นี้จะเล่นลูกไม้อะไรออกมากันแน่ อย่างไรเมื่อครู่นี้
นางก็คิดหาทางรับมือเรื่องนี้ออกแล้ว แต่ฮูหยินผู้เฒ่าเป็นคนขี้ระแวง
ทั้งยังเชื่อในพระพุทธองค์ยิ่งนัก ดังนั้นก็ปล่อยให้นักพรตหยวนเมี่ยว
ท�ำพิธขี บั ไล่ 'วิญญาณร้าย' สักครัง้ หนึง่ ก่อน ฮูหยินผูเ้ ฒ่าถึงจะวางใจลงได้
โดยสมบูรณ์
หลีห่ ลิงหว่านจึงยอมให้นกั พรตน้อยทัง้ สองจับแขนนางเดินตามหลัง
นักพรตหยวนเมี่ยวไปข้างหน้า ฮูหยินผู้เฒ่าเองก็เดินตามมาคอยสังเกต
ภายใต้การประคองของซวงหงและซวงหรง
เพียงครูเ่ ดียวเท่านัน้ ภายในลานเรือนก็จดั โต๊ะหลายตัวต่อกันท�ำเป็น
แท่นพิธีขึ้นมาแล้ว เบื้องหน้าแท่นพิธียังวางโต๊ะยาวอยู่ตัวหนึ่ง บนโต๊ะ
จุดเทียนสีแดงใหญ่สองเล่มสว่างไสว ตรงกลางวางกระถางธูปทองแดงสามขา
เอาไว้กระถางหนึง่ ในนัน้ ปักธูปอยูส่ ามดอก บนโต๊ะยังวางน�ำ้ ชามหนึง่ กับ
พวกกระดาษยันต์สเี หลืองสดเอาไว้เช่นกัน
หลี่หลิงหว่านมองการจัดวางพวกนี้แล้ว ในใจก็เอาแต่หัวเราะ
จนแทบจะลงไปกลิ้ง ทว่าต่อหน้านางยังคงแสร้งท�ำทีว่าใสซื่อไร้เดียงสา
ออกมา เงยหน้ายิ้มถามนักพรตหยวนเมี่ยว "ท่านนักพรต ข้าควรยืนอยู่
ตรงที่ใดจึงจะเหมาะสมเจ้าคะ"
นักพรตหยวนเมี่ยวรู้สึกนิ่งอึ้งขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ มารร้ายตนนี้
ไม่เกรงกลัวข้าแม้แต่นิดเดียว หรือว่านางบ�ำเพ็ญตบะมามากจริงๆ ทว่า
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ต่อมาในใจเขาก็คดิ ว่า ต่อให้นางมีฤทธิม์ ากกว่านี้ แต่สดุ ท้ายก็ยงั เอาชนะ
อาวุธวิเศษทั้งสองสิ่งของข้าไม่ได้อยู่ดี
อาวุธวิเศษสองสิ่งของเขานั้นก็อยู่ในมือของลูกศิษย์ทั้งสองนั่นเอง
อย่างหนึง่ คือกระบีไ่ ม้ทอ้ เล่มนัน้ ซึง่ มีชอื่ เสียงอันน่าเกรงขามยิง่ เรียกกันว่า
'กระบีป่ ราบมารปีศาจด�ำรงสันติ' ส่วนอีกอย่างก็คอื น�ำ้ เต้าใบนัน้ มีชอื่ เสียง
โด่งดังเช่นเดียวกัน เรียกขานว่า 'น�้ำเต้าพลังวิญญาณโลกาสะท้าน'
นักพรตหยวนเมีย่ วยืน่ มือขวาออกมาพลางสัง่ ลูกศิษย์ทงั้ สองของตน
"เอากระบีป่ ราบมารปีศาจด�ำรงสันติกบั น�ำ้ เต้าพลังวิญญาณโลกาสะท้าน
ของข้าขึน้ มา"
หลี่หลิงหว่านกลั้นไม่อยู่ ในที่สุดก็หลุดหัวเราะออกมา ตอนแรก
ที่นางคิดชื่ออาวุธวิเศษทั้งสองให้นักพรตหยวนเมี่ยวนั้น นางก็แค่คิดชื่อ
ไร้สาระนีข้ นึ้ มาด้วยความนึกสนุกเท่านัน้ แต่คดิ ไม่ถงึ ว่าวันนีน้ างจะได้เห็น
อาวุธวิเศษทั้งสองอย่างที่นางออกแบบมากับตาตนเองจริงๆ
ความจริงแล้วก็เป็นแค่กระบีไ่ ม้ทอ้ เล่มหนึง่ กับน�ำ้ เต้าใบหนึง่ เท่านัน้
ทว่านักพรตหยวนเมี่ยวเป็นคนที่มีนิสัยแสดงออกเกินจริงผู้หนึ่ง ดังนั้น
นอกจากผิวของตัวกระบีก่ บั น�ำ้ เต้าจะสลักค�ำว่า 'ขับวิญญาณ' ลงไปแล้ว
ยังฝังอัญมณีลงไปอีกหลายเม็ด ยามนีภ้ ายใต้แสงสว่างของโคมไฟทีแ่ ขวนอยู่
ทั่วทั้งลานเรือน กระบี่ไม้ท้อเล่มนี้กับน�้ำเต้าใบนี้จึงทอประกายสว่างไสว
เรียกได้วา่ สว่างจนแทบจะท�ำให้คนตาบอดเลยทีเดียว
ยามนีฮ้ หู ยินผูเ้ ฒ่าก�ำลังนัง่ ลงบนเก้าอีไ้ ท่ซอื * ทีใ่ ห้สาวใช้ยา้ ยออกมา
* เก้าอี้ไท่ซือ เป็นเก้าอี้แบบโบราณของจีน ด้านหลังมีพนักพิงเชื่อมติดกับเท้าแขนทั้งสองข้างเป็นเนื้อเดียว
นิยมใช้ในหมู่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ชนชั้นสูง และประมุขของบ้านเพื่อแสดงถึงอ�ำนาจ โดย 'ไท่ซือ' เป็นต�ำแหน่ง
ราชครูชั้นสูงสุดในอดีต
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เมื่อเห็นหลี่หลิงหว่านก�ำลังยืนหัวเราะเสียงสดใสอยู่ด้านข้างแท่นพิธี
ใบหน้าไม่มคี วามหวาดกลัวสักนิด นางก็อดขมวดคิว้ ขึน้ มาไม่ได้
ความจริ ง แล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้ ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า ก็ รู ้ สึ ก ว่ า หลี่ ห ลิ ง หว่ า น
มีบางอย่างที่ผิดปกติ เหตุใดแค่ศีรษะกระแทกก้อนหิน หลังฟืน้ ขึ้นมา
นางก็เปลี่ยนไปฉลาดเฉลียวรู้ความ กลายเป็นคนละคนกับเมื่อก่อน
แบบนัน้ ไปได้ แม้นางจะชืน่ ชอบเด็กฉลาดรูค้ วามเป็นอย่างยิง่ แต่หากคนผูน้ ี้
มิใช่หลานสาวของนาง เป็นเพียงวิญญาณร้ายทีม่ าสิงอยูใ่ นร่างหลานสาว
ของนางล่ะก็ เช่นนัน้ นางยอมเอาหลานสาวผูม้ นี สิ ยั เย่อหยิง่ จองหองกลับมา
เสียดีกว่า
แต่พอฮูหยินผู้เฒ่าเห็นท่าทางของหลี่หลิงหว่านหัวเราะสดใส
เช่นนัน้ แล้ว ไม่เพียงไม่เกรงกลัว กลับกันยังมีทา่ ทางเพลิดเพลินใจอย่างยิง่
ทีส่ ดุ แล้วเป็นเพราะวิญญาณร้ายตนนัน้ ร้ายกาจเกินไปกระทัง่ ไม่เกรงกลัว
นักพรตหยวนเมี่ยวสักนิด หรือนางไม่เข้าใจว่าทุกคนก�ำลังท�ำสิ่งใดอยู่
แต่แรกแล้ว ดังนั้นเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้จึงรู้สึกสนุก หากนางแค่
รู้สึกสนุกจริงๆ มิใช่ว่าตนเองก�ำลังกล่าวหานางหรอกหรือ
ถ้าเช่นนั้นตนท�ำอะไรลงไปเล่า ให้หลานสาวแท้ๆ ของตนเอง
ถูกคนกระท�ำเช่นมารปีศาจร้าย?
ในใจฮูหยินผู้เฒ่าเกิดความลังเลขึ้นมาว่าจะให้นักพรตหยวนเมี่ยว
ท�ำพิธีต่อไปดีหรือไม่
เมือ่ ปลายหางตาเหลือบไปเห็นฮว่าผิงกับอูม๋ ามายืนอยูด่ า้ นข้าง นาง
ก็กวักมือเรียกทัง้ สองคนให้เข้ามาใกล้ แล้วเอ่ยถามฮว่าผิง "ความผิดปกติ
ในระยะนี้ของคุณหนูสามที่เจ้าพูดถึงล้วนเป็นความจริงทั้งหมดแน่หรือ
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หากมีค�ำพูดโป้ปดแม้แต่ค�ำเดียว ระวังข้าจะถลกหนังเจ้า!"
ฮว่าผิงได้ยินก็รีบร้อนคุกเข่าลงไปแล้วโขกศีรษะให้ฮูหยินผู้เฒ่า
ทั้งเอ่ยยืนยันออกมา "เรียนฮูหยินผู้เฒ่า ค�ำพูดทุกค�ำที่บ่าวพูดล้วนเป็น
ความจริงเจ้าค่ะ บ่าวไม่กล้าโกหกเด็ดขาด ลูกท้อพวกนัน้ บ่าวเห็นกับตา
จริงๆ เดิมทีเมื่อวานคุณหนูเองก็อยากกินอยู่ กระทั่งยื่นมือออกไปแล้ว
เสียด้วยซ�้ำ แต่ไม่รู้ว่าเหตุใดถึงได้ไม่หยิบมากิน เพียงแค่สั่งให้เสี่ยวซาน
เก็บเอาไว้ ต่อมาวันนี้ตอนเช้าพอบ่าวไปดู ลูกท้อห้าลูกนั้นก็หายไปแล้ว
สองลูก ฮูหยินผู้เฒ่าลองพิจารณาดูเถิด ของภายในห้องคุณหนูผู้ใด
จะกล้าหยิบไปได้ เมือ่ คืนก็ไม่มคี นอยูร่ บั ใช้ขา้ งกายคุณหนู ลูกท้อสองลูกนัน้
จะต้องเป็นคุณหนูที่กินไปเองแน่นอนเจ้าค่ะ"
จากนัน้ ฮว่าผิงก็พดู ถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีผ่ ดิ ไปจากเมือ่ ก่อนของหลีห่ ลิงหว่าน
สุดท้ายจึงสาบานต่อฟ้า "หากมีคำ� พูดใดทีบ่ า่ วพูดไม่จริง ขอให้บา่ วลิน้ เน่า
ฝ่าเท้ามีหนอง ชาติหน้าเกิดเป็นเดรัจฉานเจ้าค่ะ"
ค� ำ สาบานนี้ เ อ่ ย ออกมาค่ อ นข้ า งหนั ก หนาไม่ น ้ อ ย ยามนั้ น
ในใจฮูหยินผูเ้ ฒ่าจึงสงบลงไปได้บา้ ง รูส้ กึ ว่าตนเองไม่นา่ จะก�ำลังกล่าวหา
หลีห่ ลิงหว่าน เรือ่ งทีห่ ลีห่ ลิงหว่านกินลูกท้อไม่ได้นนั้ ฮูหยินผูเ้ ฒ่ากระจ่างดี
พู ด ไปแล้วครั้ง นั้นก็เป็นตนเองที่ม อบลูกท้อลูกหนึ่งให้หลานสาวกิน
แต่ตอนนั้นหลี่หลิงหว่านกินแล้วมีอาการแพ้รุนแรงจนเกือบจะเสียชีวิต
คาดว่ายามนัน้ นางก็ตกใจไม่นอ้ ยจริงๆ ภายหลังไม่เพียงไม่กล้ากินลูกท้อ
อีกแล้ว แค่ได้ยินสาวใช้พูดถึงลูกท้อขึ้นมาต่อหน้า นางยังจะเดินเข้าไป
ตบบ้องหูผู้อื่นเขาเสียด้วยซ�้ำ แล้วจะเป็นเช่นที่ฮว่าผิงบอกได้อย่างไร
นอกจากเห็นลูกท้อแล้วไม่หลบไม่เลี่ยง มิหน�ำซ�้ำยังกินไปอีกสองลูก
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โดยที่ไม่เป็นอะไรสักนิดเลยด้วย นางจะต้องถูกวิญญาณร้ายสิงร่างแล้ว
เป็นแน่ ดีไม่ดหี ากเชิญนักพรตมาท�ำพิธชี า้ กว่านี้ เกรงว่าวิญญาณร้ายตนนี้
คงท�ำร้ายชีวิตของหลานสาวตนเองเข้าให้แล้ว
คิดมาถึงตรงนีฮ้ หู ยินผูเ้ ฒ่าก็รสู้ กึ หวาดกลัวไม่นอ้ ย นางรีบมองไปที่
กลางลาน
ยามนีน้ กั พรตหยวนเมีย่ วได้เริม่ ท�ำพิธแี ล้ว กระบีไ่ ม้ทอ้ ในมือเล่มนัน้
ตวัดร่ายร�ำจนในอากาศเต็มไปด้วยเงากระบี่ ริมฝีปากก็พึมพ�ำบทสวด
ฮูหยินผูเ้ ฒ่าก�ำลังคิดว่านักพรตหยวนเมีย่ วผูน้ เี้ ป็นผูม้ อี ทิ ธิฤทธิส์ งู ส่ง
นางเคยได้ยินคนในเมืองหลวงจ�ำนวนมากกล่าวถึงมาก่อน กล่าวกันว่า
ขอเพียงในบ้านมีเรือ่ งไม่สงบแล้วมาเชิญนักพรตหยวนเมีย่ วไป แค่ทำ� พิธี
ครั้งหนึ่งบ้านก็จะสุขสงบขึ้นมาทันที ทั้งยังพูดว่าของวิเศษทั้งสองอย่าง
ของเขานั้นล้วนมีที่มาที่ไป ในค�ำเล่าขานต่างก็บอกว่าเป็นของวิเศษ
ทีเ่ ทพผูส้ ร้างเหลือทิง้ ไว้ในโลกมนุษย์ กระบีป่ ราบมารปีศาจด�ำรงสันติเล่มนัน้
มี ไ ว้ สั ง หารมารปีศ าจทั้ ง หมดโดยเฉพาะ ส่ ว นน�้ ำ เต้ า พลั ง วิ ญ ญาณ
โลกาสะท้านใบนั้นก็มีไว้เก็บมารปีศาจทั้งหมด ไม่ว่ามารปีศาจตนใด
ขอเพี ย งถู ก เก็ บ เข้ า ไปในน�้ ำ เต้ า แล้ ว ก็ จ ะกลายเป็ น น�้ ำ บริ สุ ท ธิ์ ทั น ที
นับจากนั้นเป็นต้นไปไม่อาจกลับมาก่อเรื่องในโลกมนุษย์ได้อีก
ขณะเดี ย วกั น หลี่ ห ลิ ง หว่ า นก็ ก� ำ ลั ง ดู นั ก พรตหยวนเมี่ ย วท� ำ พิ ธี
เป็นเพราะนางยืนจนเมื่อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีเก้าอี้มาให้นางนั่ง นางจึง
นัง่ ยองๆ ลงไปเสียเลย จากนัน้ จึงกอดอกมองดูนกั พรตหยวนเมีย่ วร�ำกระบี่
เมื่อนักพรตน้อยสองรูปที่อยู่ขนาบซ้ายขวาเพื่อกันหลี่หลิงหว่านหนีไป
เห็นท่าทีของนางแล้วต่างก็เหลือบมองนางแวบหนึ่ง
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พวกเขาติดตามท่านอาจารย์ออกไปท�ำพิธหี ลายครัง้ แล้ว ทว่าวันนี้
นับเป็นครัง้ แรกจริงๆ ทีไ่ ด้เห็นคนนิง่ สงบเช่นนี้ นิง่ สงบราวกับท่านอาจารย์
เป็นลิงทีถ่ กู หยอกเย้าตัวนัน้ ส่วนคุณหนูผนู้ เี้ พียงแค่ชมงิว้ ดีไม่ดอี กี สักพักหนึง่
นางอาจจะปรบมือร้องว่าดีออกมาเสียด้วยซ�้ำ
จริงดังคาด หลังจากทีห่ ลีห่ ลิงหว่านดูไปได้สกั พัก นางก็ปรบมือขึน้ มา
จริงๆ ทัง้ ยังหันหน้าไปมองทางฮูหยินผูเ้ ฒ่าแล้วยิม้ เอ่ย "ท่านย่า ท่านรีบมาดู
เร็วเข้า คนผูน้ รี้ ำ� กระบีไ่ ด้นา่ มองยิง่ นักเจ้าค่ะ"
เจ้าไม่รับรู้เลยสักนิดหรือว่าสถานการณ์ตรงหน้าก�ำลังเกิดสิ่งใด
อยู่กันแน่ ในใจฮูหยินผู้เฒ่าเกิดความลังเลขึ้นมาอีกครั้ง หรือตนเอง
จะใส่รา้ ยหลีห่ ลิงหว่านเข้าแล้วจริงๆ ความจริงนางไม่ได้ถกู วิญญาณร้าย
สิงร่างแต่อย่างใด และเป็นดั่งที่นางพูดเช่นนั้นจริงๆ ด้วยไม่อยากให้ตน
เป็นกังวลกับนาง ดังนั้นถึงได้เปลี่ยนไปฉลาดเฉลียวรู้ความขึ้นมา
เมือ่ นักพรตหยวนเมีย่ วได้ยนิ ค�ำพูดเช่นนัน้ ของหลีห่ ลิงหว่าน ใบหน้า
ก็ดำ� คล�ำ้ ราวก้นหม้อ กระบีไ่ ม้ทอ้ ในมือเขาก็ยงิ่ ร่ายร�ำอย่างเร่งร้อนขึน้ มา
เสียงที่ท่องบทสวดก็ดังขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งยังกัดลิ้นตนเองและดื่มน�้ำ
ในชามลงไปอึกหนึง่ จากนัน้ จึงพ่นไปบนเทียนไขสีแดงใหญ่ทงั้ สองเล่มนัน้
พลันก็ได้ยนิ เสียงเปรีย๊ ะดังขึน้ เปลวเทียนของเทียนไขสีแดงใหญ่ทงั้ สองเล่มนัน้
ลุกโชนพุง่ พรวดขึน้ มากว่าสามจัง้ * ในพริบตา
บ่าวรับใช้หญิงภายในจวนที่ดูสถานการณ์อยู่รอบๆ มองจนนิ่งอึ้ง
ไปหมด ยามนั้นต่างพากันเอ่ยว่านักพรตหยวนเมี่ยวผู้นี้ช่างสมเป็น
นักพรตชั้นสูงจริงๆ ถึงขั้นมีบ่าวรับใช้หญิงบางคนคุกเข่าลงไปแล้ว
* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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หลีห่ ลิงหว่านเท้าคางมองอย่างเบือ่ หน่าย ในใจคิดว่า ก็ฟอสฟอรัสขาว
อย่างไรเล่า ให้คนอย่างข้าอมไปพ่นลงบนเปลวเทียนเช่นนั้นก็สามารถ
ท�ำให้ไฟลุกโชนขึน้ ไปสามจัง้ ได้เช่นกัน
คาดว่าอีกฝ่ายคงจะร�ำกระบีจ่ นเหนือ่ ยแล้ว เพราะหลีห่ ลิงหว่านเห็นว่า
บนหน้าผากของนักพรตหยวนเมีย่ วมีเหงือ่ ผุดขึน้ มา หลังนักพรตหยวนเมีย่ ว
ชีก้ ระบีไ่ ม้ทอ้ มาทางหลีห่ ลิงหว่านแล้ว เขาก็ฟาดลงมาอย่างรุนแรงคราหนึง่
ก่อนจะวางกระบีไ่ ม้ทอ้ ลงบนโต๊ะยาว
ขณะนั้นฮูหยินผู้เฒ่ารีบเข้ามาใกล้พลางเอ่ยถามอย่างร้อนใจ
"ท่านนักพรต มองออกแล้วหรือไม่ว่าเป็นวิญญาณร้ายอะไรกันแน่"
นักพรตหยวนเมี่ยวยกชายเสื้อขึ้นมาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากตนเอง
ก่อนรับน�้ำที่ลูกศิษย์ส่งมาให้ดื่ม จากนั้นจึงเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งขรึม
"เป็นจิตดอกเหมยที่กลายเป็นวิญญาณ"
หลี่หลิงหว่านเกือบหลุดหัวเราะออกมาอีกครั้งอย่างกลั้นไม่อยู่
อย่างน้อยนางก็ยังก้มศีรษะ ทั้งยังยกมือขึ้นมาปิดปากตนเองไม่ให้
เสียงหัวเราะดังออกมา ทว่าบ่าก็ยังคงสั่นขึ้นลง
เทียบกับที่หลี่หลิงหว่านหลุดหัวเราะออกมาเช่นนี้แล้ว ใบหน้า
ฮูหยินผูเ้ ฒ่ากลับแสดงอาการนับถือเป็นอย่างยิง่ "ท่านนักพรตช่างร้ายกาจ
จริงๆ หลานสาวผู้นั้นของข้าแรกเริ่มศีรษะก็กระแทกที่สวนดอกเหมย"
"เช่นนี้ก็ถูกต้องแล้ว" นักพรตหยวนเมี่ยวผงกศีรษะ แสดงสีหน้า
ครุ่นคิดลึกซึ้งยากจะอ่านออก "จะต้องเป็นยามที่หลานสาวของท่าน
ศีรษะกระแทก ท�ำให้พลังหยางอ่อนแรง ปีศาจดอกเหมยจึงเข้ามาสิงร่าง"
"ยามนี้หลานสาวของข้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่" สีหน้าฮูหยินผู้เฒ่า
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เป็นกั ง วลอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ก่ อ นจะโค้ ง ค� ำ นั บ ให้ กั บ นั ก พรตหยวนเมี่ ย ว
"ท่านนักพรต ได้โปรดแสดงฝีมอื อันยอดเยีย่ มออกมาด้วย ปราบมารร้ายตนนี้
เสีย ช่วยชีวิตหลานสาวที่น่าสงสารของข้ากลับมา"
นั ก พรตหยวนเมี่ ย วยื่ น สองมื อ ออกมาประคองฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า
ก่อนยกมือขึน้ ลูบเคราตนเองพลางเอ่ยปลอบนาง "ฮูหยินผูเ้ ฒ่าวางใจเถิด
วันนี้มารร้ายตนนี้ได้เผชิญกับข้าน้อย เช่นนั้นก็เป็นวันตายของนางแล้ว
เมื่อครู่ข้าน้อยใช้กระบี่ปราบมารปีศาจด�ำรงสันติตัดตบะที่นางบ�ำเพ็ญ
มาหลายปีนี้ แ ล้ ว อี ก ประเดี๋ ย วข้ า น้ อ ยจะเก็ บ นางเข้ า ไปในน�้ ำ เต้ า
พลังวิญญาณโลกาสะท้านของข้าน้อย จากนั้นก็ให้หลานสาวของท่าน
ดื่มน�้ำละลายผงยันต์อีกชามหนึ่ง รับรองได้ว่าหลานสาวของท่านจะต้อง
หายดีทันทีแน่นอน"
ฮู ห ยิ น ผู ้ เ ฒ่ า ได้ ยิ น แล้ ว ก็ เ อ่ ย ขอบคุ ณ นั ก พรตหยวนเมี่ ย ว
หลายต่อหลายครั้ง ก่อนเชิญให้เขาท�ำพิธีต่อไป
นักพรตหยวนเมี่ยวพักไปสักครู่หนึ่งแล้วก็หยิบน�้ำเต้าในอ้อมแขน
ลูกศิษย์มาเปิดจุกออก ก่อนตะโกนเสียงดังไปทางหลีห่ ลิงหว่าน "มารร้าย
เจ้ายังไม่รีบเข้ามาในน�้ำเต้าอีกหรือ!"
หลี่ ห ลิ ง หว่ า นพยายามกลั้ น หั ว เราะจนสุ ด ความสามารถ นาง
ก�ำลังจะเงยหน้ามองไปยังน�้ำเต้าในมือของเขา ทว่าในหูพลันได้ยินเสียง
คนเรียกนางขึ้นมาก่อน "หว่านวาน!"
หลี่หลิงหว่านเงยหน้ามองไปก็เห็นไฉ่เวยประคองโจวซื่อเข้ามา
โจวซื่อร่างกายสั่นเทาไปทั้งร่าง น�้ำตานองหน้า
เพียงเท่านีก้ แ็ ล้วไปเถอะ ประเด็นคือทีด่ า้ นข้างนางยังมีหลีเ่ หวยหยวน
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นิ ย ายเรื่ อ งนี้ ข ้ า ไม่ ไ ด้ เ ขี ย น! 2

ยืนอยู่ด้วย คนผู้นั้นยามนี้ใบหน้าราวกับมีน�้ำแข็งเกาะอยู่ หว่างคิ้ว
ก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ยความเย็ น ชาเหมื อ นกั บ ช่ ว งก่ อ นพายุ จ ะมา ราวกั บ ว่ า
ชั่วขณะต่อมาเขาจะกินเลือดเนื้อสดๆ ของผู้อื่นอย่างไรอย่างนั้น
หลี่ ห ลิ ง หว่ า นพอเห็ น ท่ า ทางเช่ น นี้ ข องหลี่ เ หวยหยวนแล้ ว
ก็สะดุง้ ตกใจครัง้ ใหญ่ ตอนนัน้ นางไม่นงั่ ยองๆ อีกแล้ว แต่รบี ร้อนลุกยืน
ขึ้นมา
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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