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หนิงหล่ง

ลิ่นเซี่ยวมองประเมินสภาพหมู่บ้านเบื้องหน้าคร่าวๆ ด้วยแววตา

เคร่งขรึม

บ้านเรอืนแตกต่างจากทีเ่ขาเคยพบเหน็มาก่อนมาก การวางผงัของ

หมู่บ้านเรียกได้ว่า 'ไร้ระเบียบแบบแผน' บ้านสิบกว่าหลังสร้างอยู่ติดกัน 

เรียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ลักษณะภายนอกแลดูหยาบๆ และ 

เรียบง่ายอย่างย่ิง แต่ละหลังครอบครองพ้ืนท่ีไม่กว้างขวางอะไร แม้แต่

โครงสร้างของบ้านก็คับแคบผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด 

หน้าบ้านหลายหลังยังแขวนเสื้อผ้าท่ีสีซีดจางไปนานแล้ว ขื่อคาน

แต่ละจุดมีใยแมงมุมเกาะอยู่หนาเตอะ ความเปลี่ยวร้างประจักษ์ชัด 

แก่สายตา ทุกมุมล้วนทรุดโทรมผุพัง มีเพียงกลองป๋องแป๋งสีแดงซึ่ง 

วางน่ิงอยู่ข้างบ่อน�้าแห้งขอดหน้าหมู่บ้านที่สีสันยังคงสดใสไม่เปลี่ยน  

ดเูหมอืนจะเป็นของสิง่เดยีวทีเ่ชือ่มโยงหมูบ้่านแห่งนีกั้บความรุง่เรอืงของ

1
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โลกภายนอกได้บ้าง

ลิ่นเซี่ยวก้าวเดินช้าๆ ไปท่ีบ่อน�้า ค้อมกายลงเก็บกลองป๋องแป๋ง 

ขึ้นมา ปัดฝุ่นดินที่เปรอะเปื้อนอยู่ออกไป ก่อนจะหมุนด้ามจับกลอง 

เล็กน้อย ลูกตุ้มกลมสองเม็ดด้านข้างก็ตีไปท่ีหน้ากลองตามแรงหมุน  

ส่งเสียงทุ้มหนักแน่นดังป๋อง...แป๋ง...ป๋อง...แป๋ง

หากรวบรวมสมาธิต้ังใจฟังให้ดี จะรู้สึกราวกับว่ายังได้ยินเสียง

หัวเราะไร้เดียงสาของเด็กน้อยลอยมาด้วย

ลิ่นเซี่ยวหรี่ตาลง เห็นได้ชัดว่าน่ีคือหมู่บ้านท่ีโดนทิ้งร้างมาช่วง 

ระยะหน่ึง ภาพจากทุกหนทุกแห่งในหมู่บ้านล้วนสะท้อนให้เห็นว่าที่นี่ 

เคยคึกคักมีชีวิตชีวามาก่อน แต่ในวันหนึ่งกลับหยุดชะงักลงอย่าง 

น่าประหลาดและกะทันหันยิ่ง

เขาคิดถึงตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ติดอยู่บนภูเขาลูกนี้มา 

หนึ่งวันเต็ม ไม่ว่าพวกเขาจะใช้วิธีการเช่นไรก็ไม่สามารถออกไปจาก 

ภูเขาประหลาดลูกนี้ได้เลย ไม่รู ้ว่าจะเก่ียวข้องกับหมู่บ้านร้างผู ้คน 

ตรงหน้านี้หรือไม่

สายลมเย็นยะเยือกชวนขนลุกระลอกหน่ึงโชยมาขัดจังหวะ 

ความคิดของเขา สายลมน้ันประหนึ่งมีตัวตนให้จับต้องได้ มันวนเวียน 

อยู่ตรงปลายเท้ารอบหน่ึง และพัดชายชุดสีน�้าเงินเข้มของเขาราวกับ 

จะกลั่นแกล้งกัน

จากนัน้ก็มมีอืขาวผ่องคู่หนึง่โผล่มาคล้องพันรอบขายาวเหยียดตรง

เอาไว้ เบื้องล่างมีเสียงอุทานอย่างเขินอายของสตรีดังขึ้นว่า "คุณชาย 

รูปงามเหลือเกิน..."
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นัยน์ตาลิ่นเซี่ยวหรี่แคบลงโดยพลัน เขาชักกระบี่ข้างเอวออกมา

เสือกแทงลงไปอย่างแรงโดยไม่เสียเวลาคิด

กลับพบว่ากระบี่ปะทะกับความว่างเปล่า ตรงหน้าเขาตอนนี ้

ทั้งมือขาวผ่องหรือแม้แต่เงาด�าวูบหนึ่งของผีสาวก็ไม่มีให้เห็นแล้ว

ลิ่นเซี่ยวใจเต้นรัวด่ังตีกลอง หน้าผากขาวสะอาดดุจหยกมีเหงื่อ 

เม็ดใหญ่เท่าถ่ัวผุดพราย สัมผัสจากมือคู่น้ันเมื่อครู่น้ีสมจริงอย่างย่ิง  

ไม่มีทางเป็นความคิดเหลวไหลของเขาแน่ ตกลงน่ีมันสถานที่บ้าบอ 

อะไรกัน! เขารีบเงยหน้าขึ้น เหลียวมองรอบกายด้วยดวงตาถมึงทึง  

กระบี่ในมือรับรู้ถึงจิตสังหารที่แผ่ออกมาของผู้เป็นนาย มันจึง 'ส่งเสียง' 

ออกมาเบาๆ

แต่ไหนแต่ไรลิ่นเซี่ยวไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ทว่านับตั้งแต ่

เดินขึ้นเขาเป็นต้นมา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยู่เหนือการรับรู้ของเขาไปแล้ว 

ภูเขาท่ีไร้ทางออก การโดนผีบังตาไม่หยุดหย่อน หมู่บ้านร้างผู้คนที่จู่ๆ  

ก็ปรากฏขึน้ สิง่ส�าคัญทีส่ดุก็คือยามค�า่คืนซ่ึงใกล้มาเยือนทุกขณะ หมู่บ้าน

ตรงหน้าถูกความมืดเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็ว ถ้าหากมีปีศาจร้ายอยู่จริง 

ภายใต้แสงอาทิตย์สว่างเจิดจ้าพวกมันอาจมีความหวั่นเกรงอยู่บ้าง ทว่า

เม่ือล่วงเข้าสูย่ามค�า่คนื ไม่รูจ้ะใช้วิธีการใดมาปรากฏกายตรงหน้าเขากัน

หมอกบนภูเขาค่อยๆ ลงหนา สายลมยามพลบค�่าพัดพาเสียง 

กระดิ่งอูฐลอยมาเป็นครั้งคราว ช่วยเหน่ียวร้ังสัมผัสรับรู้ของลิ่นเซี่ยว 

กลับมาสู่เหตุการณ์ตรงหน้า

กุบกับ...กุบกับ... 

เสยีงกีบเท้าม้าดงัลอยเข้ามาใกล้ กลุม่องครกัษ์เจด็แปดคนควบม้า
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พุ่งทะยานเข้ามาในหมู่บ้าน

กลุ่มองครักษ์บนหลังม้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มท่วงท่าองอาจ 

โดดเด่น พวกเขาแผ่พลังชีวิตอันล้นเหลือออกมารอบกาย เพียงแค ่

สะบัดแส้พร้อมกันก็ปัดกลิ่นอายความตายที่อัดแน่นทั่วบริเวณสลายไป

ด้วยความฮึกเหิม

ลิ่นเซี่ยวเหมือนได้ยินเสียงความมืดถูกฉีกขาดดั่งผ้าไหม ภาพ 

อันน่าพิศวงเมื่อครู ่ปลิวหายไปกับสายลมในพริบตา จิตใจของเขา 

สงบนิ่งลง ก่อนจะน�ากระบี่ที่ส่งเสียงแผ่วเบาออกมาเมื่อครู่เก็บเข้าฝักไป

อย่างช้าๆ 

ชายหนุ่มท่ีน�ากลุ่มองครักษ์มามีอายุราวสิบหกสิบเจ็ดปี หน้าตา

หล่อเหลาผิวขาวสะอาด คมดาบแห่งกาลเวลายังไม่ทันทิ้งร่องรอยใด 

บนใบหน้าอ่อนเยาว์น้ัน เขาว่ิงปรี่เข้ามาหาลิ่นเซี่ยวด้วยสีหน้าดุดัน 

น่าเกรงขาม เพิ่งลงจากหลังม้าก็เอ่ยรายงานอย่างร้อนรน 

"คุณชาย พวกข้าไปส�ารวจแถวนี้จนทั่วแล้ว รอบหมู่บ้านไม่มี 

ชาวบ้านอยู่เลยสักคน ไม่มีโรงเต๊ียมร้านสุรา แม้แต่วัดวาอารามก็ไม่ม ี

ให้เห็นขอรับ"

ลิ่นเซี่ยวไม่เอ่ยตอบค�า ไม่พบโรงเตี๊ยมร้านสุราเป็นเรื่องที่อยู่ใน

ความคาดหมายแต่แรก หมู ่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยเรื่องประหลาด  

ก่อนหน้านี้จะต้องเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญผู้คน ถึงได้ท�าให้หมู่บ้าน

แห่งหนึ่งกลายเป็นหมู่บ้านร้างได้ภายในคืนเดียว

แต่ว่าแม้กระทั่งวัดและอารามเต๋าก็ยังไม่มี...

ลิ่นเซี่ยวหันกลับไปมองหมู่บ้าน สภาพบ้านเรือนท่ามกลางแสง 
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ยามพลบค�่า ราวกับมีพลังชีวิตด�ามืดผุดขึ้นมาและเผชิญหน้ากับเขา 

อย่างเงียบงัน หลังลายฉลุหน้าต่างซอมซ่อมีเงาเลือนรางวูบไหวไปมา 

เรียกได้ว่าจะพุ่งทะลุหน้าต่างออกมาในชั่วอึดใจอยู่แล้ว

ความรู้สึกชวนให้คนหวาดผวาสิ้นหวังผุดข้ึนมาอีกคร้ัง ล่ินเซี่ยว

พยายามท�าใจให้สงบอย่างเต็มก�าลัง และพยายามเบนสายตาไปยัง

ทิศทางอื่น

ดูเหมอืนว่าไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดาทีพ่ากันหลีกห่างจากภเูขาลูกน้ี 

ไปสามเซ่อ* แม้กระท่ังขุนนางท้องถ่ินยังสั่งตัดขาดสะพานเชื่อมโยง

ระหว่างภูเขาลูกนี้กับโลกภายนอก มีเจตนาปล่อยให้ที่นี่กลายเป็นภูเขา

ปิดตาย

"คุณชาย!" ชายหนุ่มชื่อฉางหรงส่งเสียงเรียกขัดจังหวะความคิด 

ตามด้วยเสียงนักพรตใบหน้าเปื้อนฝุน่มอมแมมผู้หนึ่งกล้ิงหล่นจาก 

หลังม้ามาหยุดอยู่แทบเท้าเขา

นักพรตผู้นี้ถูกองครักษ์คนหน่ึงด้านหลังฉางหรงควบคุมตัวไว้บน

หลังม้า ชุดนักพรตท่ีสวมใส่สกปรกย่ิงนัก กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวไปกับ

แสงยามพลบค�า่ เมือ่ครูเ่พราะจติใจของลิน่เซีย่วไม่สงบนิง่ จงึไม่ทนัสงัเกต

ไปชั่วขณะว่าในที่นี้มีคนเป็นๆ เพิ่มขึ้นมาอีกคน

"ตอนที่พวกเราลงเขาไปส�ารวจเส้นทางก็เห็นนักพรตผู้นี้ตามหลัง

พวกเรามาด้วยท่าทางลับๆ ล่อๆ พอถามว่าเพราะอะไรถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ 

เขากลับพูดจาอึกอัก ข้าสงสัยว่าเขาจะมีเจตนาคิดไม่ซ่ือเลยจับกุมตัว 

มาด้วย"
* หลีกห่างสามเซ่อ เป็นส�านวน หมายถึงหลบให้ไกลเท่าท่ีจะไกลได้ โดย 1 เซ่อคือระยะทาง 30 หลี่  
หรือประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้ในการเดินทัพในสมัยโบราณที่ทหารจะหยุดพักทุก 1 เซ่อ
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เหมือนที่ฉางหรงเป็นมาโดยตลอดจริงๆ... 

ลิ่นเซี่ยวนิ่งเงียบไม่ตอบอะไร เพียงขมวดค้ิวมองนักพรตตรงหน้า 

อกีฝ่ายอายุประมาณสีส่บิถึงห้าสบิปี หัวค้ิวเป็นรอยย่นชดัเจน มเีคราแพะ

ใต้คาง เมื่อเทียบกับชุดนักพรตที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อน ใบหน้ากลับ 

ขาวสะอาดแตกต่างกันอย่างชัดเจน

เขาร้องโอดครวญด้วยความเจบ็ปวดไปพลางถลงึตามองพวกลิน่เซีย่ว 

อย่างดุดันไปพลาง ก่อนจะเปิดปากด่าทอ 

"คนหนุม่อย่างพวกเจ้านี ่หน้าตาหล่อเหลาสง่างามด ีทว่าการกระท�า 

กลับหยาบคายไร้มารยาท!" 

ยามเขาเอ่ยวาจาส�าเนียงแปลกแปร่งเล็กน้อย ราวกับว่าอยากจะ

เน้นย�า้ทกุค�าให้ชดัเจน เนือ่งจากตัง้ใจมากเกินไปจงึท�าให้ดไูม่เป็นธรรมชาติ

ลิน่เซีย่วจ้องมองนกัพรตด้วยแววตาเย็นชา เอ่ยถามขึน้ว่า "เจ้าเป็น

ใครกัน เหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้"

นักพรตไม่เอ่ยตอบ ยังคงพร�่าบ่นด้วยความโกรธเคือง ฉางหรง 

ที่อยู่ข้างเขาเริ่มแสดงสีหน้าร�าคาญ ก่อนจะชักดาบข้างเอวออกมา 

จนเกิดเสียงดังชิ้งขึ้น

นักพรตสะดุ้งตกใจจนวิญญาณหลุดลอยหายไปคร่ึงหนึ่ง เอามือ 

กุมล�าคอแล้วกลิง้หลนุๆ หนไีปเสยีไกลลบิ คล้ายว่าถ้าหากกลิง้หนช้ีากว่านี้ 

สักนิด ดาบของฉางหรงคงท�าให้ศีรษะของเขาต้องย้ายบ้านแล้ว

"มีอะไรค่อยพูดค่อยจา! คุณชายท่านนี้ มีอะไรค่อยพูดค่อยจาสิ!"

ฉางหรงกวัดแกว่งดาบเป็นแนวโค้งกลางอากาศอย่างงดงาม  

คมดาบชี้ไปทางนักพรตที่อยู่ห่างออกไปพลางกล่าวอย่างมีโทสะ 
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"ค่อยพูดค่อยจาร ึพวกเราตดิอยู่บนภูเขาบ้าๆ ลูกน้ีมาหนึง่วันเต็มแล้ว  

ไม่ต้องพูดถึงคนเป็นเลย ขนาดพวกนกหรือสัตว์สี่เท้ายังไม่โผล่มา 

ให้เห็นสักตัว นักพรตอย่างเจ้าอยู่ดีๆ ก็โผล่พรวดออกมา ทั้งยังท�าท่าทาง

น่าสงสัยเช่นนี้ ไม่ต้องบอกก็รู้ กับดักบนเขากว่าครึ่งจะต้องเป็นฝีมือเจ้า

เล่นสกปรกแน่! ข้าจะฆ่าเจ้าเสียเดี๋ยวนี้ จะได้ไม่ร่ายอาคมพรางตา 

มาท�าร้ายผู้คนอีก!"

นักพรตโมโหเดือดดาลขึ้น "คนหนุ่มอย่างเจ้าช่างไร้เหตุผลสิ้นด!ี"

พอเขาเห็นว่าฉางหรงถือดาบสาวเท้ายาวๆ เดนิเข้ามาหาอย่างดรุ้าย 

ก็ตะเกียกตะกายหลบหนีไปพลางร้องตะโกนโวยวายไปพลาง "ถ้าเจ้า 

ฆ่าข้าก็จะออกจากเขาลูกนี้ไม่ได้จริงๆ นะ! เจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาลูกนี้มี 

ความเป็นมาอย่างไร"

เมื่อลิ่นเซี่ยวได้ยินค�าพูดนี้ก็พลันนึกอะไรบางอย่างข้ึนมาได้ เขา 

หันไปส่งสายตาให้ฉางหรงหยุดมือ แค่ข่มขวัญนิดหน่อยก็เพียงพอแล้ว 

ไม่ว่านักพรตผู้นี้จะมีเบื้องหลังเช่นไร แต่สามารถมาปรากฏตัวบนเขาท่ี 

ไร้เงาผู้คนโดยสิ้นเชิง ส�าหรับพวกเขาที่ติดอยู่ที่น่ี อย่างไรก็ถือว่าน�า 

ความหวังที่จะรอดชีวิตมาให้อยู่ดี 

นักพรตเห็นฉางหรงเก็บดาบเข้าฝัก หัวใจที่ลอยคว้างกลางอากาศ

ก็กลับมาอยู่ต�าแหน่งเดิมของมัน เขาซับเหงื่อตรงขมับ ขณะก�าลังจะ 

เอ่ยปากพลันเงยหน้าขึ้นมามองเห็นดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนคล้อย รัศมีแสง

ใกล้ลับเลือนหาย สีหน้าก็แปรเปลี่ยนไปทันที 

"ไม่ได้การแล้ว! ดวงอาทิตย์ก�าลังจะตกดิน ทุกท่านรีบตามข้าลง

จากเขาโดยเรว็ ถ้าหากก่อนฟ้ามดืยังไม่ลงเขา ก็จะออกไปไม่ได้จรงิๆ แล้ว" 
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จติใจลิน่เซีย่วตึงเครยีดข้ึนมาทนัที นกัพรตมคีวามคดิสอดคล้องกับ

เขาโดยไม่ได้นัดหมาย ไม่ว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านร้างจะเกิดเรื่องราวใดขึ้น 

แต่สามารถท�าให้ขนุนางท้องถ่ินถอยห่างสามเซ่อได้จนทกุวนันี ้เป็นไปได้

ว่าตัวการที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญยังอยู่บนเขา

เขารูว่้าจะมวัรอชกัช้าอยู่ไม่ได้ จงึก้าวยาวเดนิตรงไปท่ีม้าพลางเอ่ย 

"ฉางหรง พานักพรตไปคอยน�าทางข้างหน้า ส่วนคนท่ีเหลือตามหลังไป

ติดๆ ใครก็ห้ามแตกแถวเป็นอันขาด!"

เมื่อทุกคนน้อมรับค�าสั่ง ฉางหรงก็จับร่างนักพรตโยนขึ้นหลังม้าไป

เหมือนตอนขามา และเป็นฝ่ายออกตัวน�าหน้าเพื่อเปิดเส้นทาง

ก่อนจะพบนักพรตผูน้ี ้พวกเขาเดนิผ่านเส้นทางลงเขาวนกลบัไปมา

เจ็ดแปดรอบแล้ว ทุกครั้งท่ีใกล้ถึงตีนเขาก็จะมีทางแยกปรากฏขึ้นมา 

อย่างน่าประหลาด ท�าให้พวกเขาต้องวกกลับมาที่ไหล่เขาอีกครั้ง

ฉางหรงที่ยังจดจ�าเหตุการณ์ตอนนั้นได้เอ่ยล้อเล่นขึ้นมา 

"คงไม่ใช่เจอผีบังตาเข้าหรอกนะ" แล้วก็เอ่ยต่อว่าเมื่อครั้งยังเด็ก

มารดาเคยเล่าให้ฟังว่าในสถานท่ีเปลี่ยวร้างวังเวงเช่นนี้มักจะเกิดเรื่อง 

น่าพิศวงได้ง่ายดายนัก เส้นทางที่อยู่ดีๆ ก็เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน  

ท�าให้ผู้ที่เร่งเดินทางต้องสับสนจนสติกระเจิดกระเจิง

ในกลุ่มองครักษ์หนุ่มมีคนผู้หนึ่งชื่อเว่ยปอ พอได้ยินเช่นนี้เขาก็

ขานรับอย่างเห็นด้วย ทั้งยังกล่าวอีกว่าถ้าหากเจอผีบังตาจริงก็ยังม ี

วิธีรับมืออยู่ 

สิง่ท่ีพวกผบีงัตากลวัทีส่ดุมสีองอย่าง หน่ึงคอืวาจาสกปรกหยาบคาย  
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ยิ่งด่าทอดุร้ายเท่าใด อาคมนี้ก็สลายไปได้เร็วขึ้นเท่านั้น

ส่วนอย่างที่สองคือปัสสาวะของชายหนุ่มพรหมจรรย์ 

เมื่อได้ยินเช่นนี้ทุกคนต่างพร้อมใจกันหัวเราะครืน 

ฉางหรงหวัเราะเสยีงดงัก้องท่ีสดุ เอามอืข้างหนึง่ยืน่ไปตบไหล่เว่ยปอ 

แล้วตะโกนข้ึน "ในหมู่พวกเราอย่างอื่นอาจไม่มี แต่ปัสสาวะชายหนุ่ม

พรหมจรรย์มเีกินพอ! แม้แต่คุณชายข้าก็กล้ารับรองว่าเขายังเป็นชายหนุ่ม

พรหมจรรย์อยู่แน่"

ลิ่นเซี่ยวไม่คาดคิดว่าแม้กระท่ังเขาฉางหรงก็กล้าน�ามาล้อเล่น  

จึงท�าสีหน้านิ่งขรึมก่อนจะว่ากล่าวไปเสียหลายประโยค

เรื่องผีสางเทวดาอะไรกันเขาไม่เชื่อทั้งนั้น ได้แต่ส่ังพวกฉางหรง 

ให้น�าลกูธนทูีพ่กติดตวัเสยีบไว้ข้างทางเพ่ือเป็นเคร่ืองหมายไปตลอดแนว 

และถือโอกาสที่ท้องฟ้ายังไม่ทันมืดสนิทน�าทุกคนเดินทางลงเขาอีกครั้ง

ใครจะรูว่้าคราวน้ีแม้จะไม่ได้เดินวนเวียนอยู่ในเส้นทางเดมิ แต่กลบั

โผล่มาที่หมู่บ้านร้างนั่นโดยไร้เหตุผล

ลูกธนูท่ีพวกเขาใช้ท�าเครื่องหมายไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิด 

เพราะพวกมันกลับเปลี่ยนต�าแหน่งไปอย่างน่าประหลาด!

"พอเดินเลี้ยวข้างหน้าไปจะเจอล�าธารสายหนึ่ง ถ้าเกิดทุกอย่าง 

ราบรื่น เดินต่อไปข้างหน้าอีกประมาณครึ่งชั่วยาม* ก็จะออกจากภูเขา 

ได้แล้ว" 

ยามนั้นเองข้างหน้าพลันมีเสียงของนักพรตลอยมา ขัดจังหวะ 

การระลึกความทรงจ�าของลิ่นเซี่ยว

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับ 1 ชั่วโมง
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เขาได้ยินก็เงยหน้าขึ้นและตั้งใจฟัง คลับคล้ายคลับคลาว่าได้ยิน

เสียงน�้าไหลรินจากท่ีไม่ใกล้ไม่ไกลจริงๆ หุบเขาซึ่งเดิมทีมีบรรยากาศ 

ชวนพิศวงน่าสะพรึงกลัว พอมีเสียงน�้าไหลเช่นนี้ดังขึ้นแล้ว เหมือนกับ 

สระน�้าน่ิงมีปลาไนแสนร่าเริงหลายตัวแหวกว่ายเข้ามา ท�าให้สระน�้า 

มีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด

พวกฉางหรงทั้งประหลาดใจท้ังยินดี "เพราะอะไรก่อนหน้านี้ถึง 

ไม่เห็นล�าธารสายนี้เล่า"

พวกเจ้าเห็นเข้าสิถึงจะแปลก 

นักพรตคิดในใจพลางแค่นเสียงขึ้นจมูก "ตอนนี้แค่ได้ยินเสียง  

ยังไม่เห็นของจริง ต้องเดินอ้อมหินก้อนใหญ่ไปถึงจะมองเห็นล�าธาร 

ต่างหาก" สหีน้าของเขาปรากฏความล�าพองใจ ก่อนจะเอ่ยต่อ "ถ้าเกิดวันนี ้

พวกท่านไม่ได้พบข้า เกรงว่าเดนิอกีสามวันสามคนืก็อย่าคดิว่าจะออกไป

ได้เลย สามปีท่ีผ่านมามคีนมากมายท่ีขึน้เขาแล้วหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย  

ที่นี่เป็นภูเขาอาถรรพ์เลื่องชื่อประจ�าท้องถ่ิน ภายหลังมีคนประสบ 

เคราะห์ร้ายมากข้ึนก็ไม่มีใครกล้าขึ้นเขามาอีก วันนี้ถ้าไม่ใช่เพราะข้า 

รบีร้อนมาเก็บสมนุไพรทีข่ึน้เฉพาะท่ีน่ี แล้วอาศยัว่าพอมอีทิธิฤทธ์ิอยู่บ้าง  

คงไม่กล้าบุ่มบ่ามขึ้นเขามาหรอก"

"พูดเช่นน้ีข้าย่ิงอยากรู ้แล้วสิ" ฉางหรงหันกลับมามองนักพรต  

"ฟังจากที่เล่ามา ภูเขาลูกนี้เพิ่งเกิดเรื่องประหลาดเมื่อสามปีก่อนกระมัง"

นักพรตพยักหน้า "แม้ข้าจะออกบวชเป็นนักพรตที่นี่ แต่กลับไม่ใช่

คนท้องถ่ินโดยก�าเนิด ข่าวลือเก่ียวกับภูเขาลูกน้ีก็ได้ยินมาจากสหาย 

ร่วมอารามและชาวบ้านแถบนี้พูดถึงน่ะ"
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ขณะท่ีเขาพูดก็เงยหน้าเหลยีวมองโดยรอบ "ภูเขาลกูน้ีชือ่เขาหม่ังซาน  

เดิมทีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิของเทพเซียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว บนเขา

มหีมูบ้่านแห่งหนึง่ชือ่หมูบ้่านเหรนิจี.่..หรือก็คอืหมูบ้่านร้างทีพ่วกท่านเห็น

วันนี้น่ันล่ะ ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นพรานล่าสัตว์ท่ีเกิดและ 

เติบโตที่น่ี พวกเขาแต่ละรุ ่นอาศัยอยู่บนภูเขา ล่าสัตว์เพ่ือเลี้ยงชีพ  

แม้จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและขัดสน แต่ก็นับว่าอยู่กันอย่างสงบสุขดี 

เมื่อไม่ก่ีปีก่อนชาวบ้านเริ่มน�าผลไม้ป่าและสัตว์ป่าท่ีหามาได้ไปขายที่

ตลาดในเมือง ขายไปขายมา พวกชาวบ้านก็เริ่มมีฐานะดีขึ้น"

ทกุคนคดิถึงหมูบ้่านร้างทีม่กีลิน่อายความตายปกคลมุอย่างทีเ่หน็มา  

ใครจะคาดคิดว่าในอดีตเคยคึกคักรุ่งเรืองมาก่อน ต่อมาเกดิเรื่องร้ายแรง

เพียงใดกัน ถึงท�าให้หมู่บ้านนี้ต้องรกร้างว่างเปล่า

ดูเหมือนนักพรตจะล่วงรู้สิ่งที่ทุกคนก�าลังคิดอยู่ จึงเอ่ยต่อด้วย 

น�้าเสียงเคร่งขรึม

"ชาวบ้านแถบน้ีไม่ยอมแย้มพรายเร่ืองราวในตอนน้ันออกมาเลย 

สกัค�าเดียว ข้าก็ต้องเสยีเวลาไปมากโขกว่าจะล้วงความลบัมาได้นิดหน่อย 

ได้ยินว่าเมื่อสามปีก่อนมีชาวบ้านในหมู ่บ้านเหรินจี่ไปร้องเรียนยัง 

ที่ว่าการอ�าเภอ บอกว่าในหมู่บ้านเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น ช่วงเวลา

อันสั้นเพียงเจ็ดวันพวกสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้หายไปสามสิบกว่าตัว อีกทั้ง 

ตอนกลางคืนได้ยินเสยีงสตรรี�า่ไห้ ชาวบ้านจิตใจกระวนกระวายไม่เป็นสุข 

ขอร้องให้ทางการส่งเจ้าหน้าท่ีไปจับคนร้าย ใครจะรู้ว่าท่านใต้เท้า 

แห่งจวนนายอ�าเภอพอได้ยินว่าเป็นแค่เร่ืองเล็กน้อยอย่างสัตว์เลี้ยง 

หายไปก็ไม่แยแส พูดจาบอกปัดแบบขอไปทีสองสามประโยคก็ไล ่
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ชาวบ้านที่มาร้องเรียนกลับไป"

เรือ่งเล่าน้ีกระทบจติใจของฉางหรงอย่างย่ิง เขาสบถด่าด้วยน�า้เสียง

ชิงชัง "ขุนนางเลอะเลือน!"

นักพรตไม่แสดงท่าทีใดกับค�าสบถของฉางหรง เขาเอ่ยเล่าต่อไป 

"ต่อมาไม่ก่ีวันหมู่บ้านเหรินจี่ก็เกิดเรื่องจริงๆ ชาวบ้านในหมู่บ้าน 

ทัง้เดก็ทัง้ผูใ้หญ่ร้อยกว่าคนหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอยในคนืเดยีว แม้แต่ศพ 

ก็หาไม่พบ..."

นักพรตยังเล่าเรื่องไม่ทันจบก็ราวกับว่ามีดวงวิญญาณมากมาย 

นับไม่ถ้วนตอบรับค�าพูดของเขา ป่าเขาซึ่งเดิมทีเงียบสงัด จู่ๆ ก็มีเสียง

ราวกับเสียงร้องสะอึกสะอื้นคร�่าครวญ เสียงร�่าไห้นี้เหมือนก�าลังระบาย

ความทุกข์โศก น่าหวาดผวาสั่นสะท้านถึงจิตวิญญาณ

พวกเขาต่างสะดุ้งตกใจกันถ้วนหน้า

ลิ่นเซี่ยวสีหน้าเครียดเขม็ง ชักกระบี่ข้างเอวออกจากฝักอย่างฉับไว 

ฉางหรงและคนอื่นๆ กรูกันเข้ามาตรงหน้าม้า โอบล้อมซ้ายขวาคุ้มครอง

ลิ่นเซี่ยวไว้ตรงกลาง 

มีคนหนึ่งมองไปรอบกายด้วยความตื่นตระหนก ก่อนจะเอ่ยด้วย 

น�้าเสียงสั่นเทาว่า "นี่...นี่มันเสียงอะไร น่ากลัวถึงเพียงนี้"

"เสียงร้อยวิญญาณครวญยามค�่าคืน" นักพรตหน้าเปลี่ยนสี  

รีบกระโดดพรวดลงจากหลังม้า เลิกชายชุดนักพรตของตนแล้วสาวเท้า 

วิ่งเร็วรี่ วิ่งไปตะโกนบอกไปว่า "ไม่รีบไปอีกจะไม่ทันการณ์แล้ว! อ้อมหิน 

ก้อนใหญ่ตรงหน้าน้ีไป พวกเราก็จะเจอทางลงจากเขา! เร็วเข้า!  

ฉวยโอกาสท่ีวิญญาณร้ายพวกน้ันยังไม่ออกมา พวกเราต้องรีบออกไป
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จากที่นี่!"

"ไป!" ลิ่นเซี่ยวควบม้าติดตามไปโดยไม่ลังเล

หลังจากอ้อมผ่านหินก้อนสูงใหญ่เท่าตัวคน เส้นทางบนเขาท่ี 

ก่อนหน้านี้คับแคบกลับสว่างโล่งข้ึนทันตา ล�าธารใสกระจ่างสายหนึ่ง

ปรากฏแก่สายตาทุกคน

"อยู่ข้างหน้านีแ้ล้ว เดินผ่านล�าธารสายน้ี..." ค�าพูดยังกล่าวไม่ทนัจบ  

นักพรตกลับชะงักฝีเท้าอย่างกะทันหัน สองเท้าหยุดน่ิงไม่ขยับเขย้ือน 

อีกเลย

พวกลิน่เซีย่วต่างรูส้กึแปลกใจ ฉางหรงเอ่ยถามข้ึนทนัทีว่า "มอีะไรรึ"  

จนกระท่ังเขามองเห็นภาพตรงหน้าชัดเจน ค�าพูดท่ีเหลือก็เหมือนโดน 

คนบีบคอไว้จนกลืนหายไปทันควัน 

สายตามองเห็นว่ามีสตรีวัยแรกแย้มนางหน่ึงน่ังยองอยู่ริมล�าธาร 

นางก�าลังค้อมกายลงสระเส้นผมยาวสลวย นางสระผมอย่างตั้งอกตั้งใจ 

แขนเสื้อสีแดงเข้มเลื่อนไหลตามจังหวะการเคลื่อนไหวไปจนถึงข้อศอก  

เผยให้เห็นช่วงแขนเรียวเล็ก ผิวขาวผุดผาดดูไม่เหมือนสีสันใดใน 

โลกมนุษย์

แสงจันทร์งดงามราวกับผ้าไหมสีเงินช้ันเลิศสาดส่องลงมา ห่อหุ้ม

เรือนร่างของนางด้วยแสงสีเงินเอาไว้อย่างอ่อนโยน

สิง่ทีน่่าประหลาดใจกว่าน้ันคอื เสยีงความเคลือ่นไหวร้อนรนผดิปกติ 

ของสรรพสิ่งในหุบเขากลับคืนสู่ความสงบพร้อมกับการปรากฏกายของ

สตรีนางน้ี ท่ามกลางความเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงนางเอามือวักน�้า 

ขึ้นมาภายใต้แสงจันทร์ที่สาดส่อง 
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พวกลิ่นเซี่ยวต่างโดนภาพเหตุการณ์ตรงหน้าสยบจนอยู่หมัด  

ทุกคนจมอยู่ในความเงียบงันเนิ่นนาน

ผ่านไปพักใหญ่ ไม่รู ้ว่าใครเค้นวาจาออกมาประโยคหนึ่งอย่าง 

ยากเย็น 

"ดูท่าวันนี้ใครก็ไปที่ใดไม่ได้แล้ว"

พวกลิน่เซีย่วล้วนเป็นคนท่ีเกดิและเตบิโตในเมอืงฉางอนั เร่ืองเล่าขาน 

เก่ียวกับภูตผีปีศาจในเมืองแห่งน้ีมีมากมาย อย่างเช่นยักษ์หน้าตาดุร้าย

อัปลักษณ์ มีเสียงเล่าลือว่ามันหน้าตาน่ากลัวเพียงใด ดวงตาใหญ่โต 

ดัง่ระฆงัทองแดง เดินเข้าออกเมอืงฉางอันยามดกึสงัด พอพบผู้สัญจรผ่าน 

ยามค�่าคืนก็จะกวัดแกว่งขวานจากนรกฟันกะโหลกศีรษะของอีกฝ่าย 

อย่างไร้ความปรานี

เมื่อครั้งลิ่นเซี่ยวยังเด็กต้องคร�่าเคร่งอยู่กับการเรียนวิชาท้ังบุ๋นบู๊ 

มารดาอบรมสั่งสอนเขาอย่างเข้มงวด ไม่เคยเล่าเร่ืองเช่นนี้ให้ฟัง แต ่

ลิ่นเซี่ยวมีแม่นมอยู่คนหนึ่งนามเวินกู...หรือก็คือมารดาของฉางหรง  

นางมีเรือ่งเล่าเก่ียวกับภูตผปีีศาจอดัแน่นเตม็ท้องไปหมด จงึมกัจะเล่าให้

เขาฟังอยู่บ่อยๆ

'ถ้าเกิดตอนกลางดึกเห็นเด็กน้อยสวมเอี๊ยมกระโดดเชือกอยู่ 

คุณชายน้อยจะต้องหลบไปให้ไกลเลยนะเจ้าคะ'

ใบหน้าของเวินกูขาวเนยีนกระจ่างใส เสือ้ผ้าทีน่างสวมใส่มกีลิน่หอม 

เจือจางของดอกหลิงหลัน* ลิ่นเซี่ยวซุกหน้าลงในอ้อมกอดของนางแล้ว
* ดอกหลิงหลัน หรือดอกลิลลี่แห่งหุบเขา (Lily of the Valley) เป็นดอกไม้สีขาวรูปทรงคล้ายระฆังคว�่า  
บริเวณก้านดอกมีพิษอยู่ด้วย
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ผล็อยหลับไปด้วยความง่วงงุน

'เพราะอะไรกัน' ฉางหรงท่ียืนมองอยู่ข้างมารดาด้วยความอิจฉา 

อดถามขึ้นไม่ได้ นั่นคือมารดาของเขานะ ตอนนี้เขาอยากให้คนที่มารดา

กอดเอาไว้เป็นเขาอย่างย่ิง ฉางหรงจึงพยายามคว้าสาบเสื้อของมารดา

เบาๆ อยากจะเข้าใกล้นางให้มากกว่านี้อีกนิด

'ชู่ววว...' มารดาส่งสัญญาณให้เขาเงียบเสียงลง 'คุณชายน้อย 

หลับไปแล้ว'

'ข้ายังไม่หลับสักหน่อย' ลิ่นเซี่ยวรีบเงยหน้าขึ้นมา ดวงตาของเขา

ส่องประกายสุกใสราวกับดวงดาวที่งดงามเจิดจ้าท่ีสุดบนท้องฟ้า 'ข้ายัง

ไม่หลับนะ แม่นม ท่านรีบเล่ามาเร็ว เพราะอะไรพวกเราต้องอยู่ให้ห่าง

จากเด็กน้อยกระโดดเชือกด้วย'

เด็กคนนี้! 

เวินกูหวัเราะพลางย่ืนมอืมาลบูแก้มขาวสะอาดด่ังหยกของลิน่เซีย่ว

แล้วเอ่ย 

'ก็เพราะว่าเดก็น้อยกระโดดเชอืกจะถามคนทีผ่่านทางมาว่าเมือ่ครู่

ข้ากระโดดได้ก่ีครั้ง เจ้าช่วยข้านับไว้หรือไม่ ถ้าเกิดคนผู้น้ันพลั้งเผลอ 

ตอบออกไปจ�านวนหนึ่ง คงจะหมดทางรอดแน่แล้ว ความจริงแล้ว 

เด็กน้อยก็คือวิญญาณอาฆาตท่ีมาคร่าชีวิตคน จ�านวนท่ีคนผ่านทาง 

ตอบไปก็คือวันที่เด็กน้อยจะไปรับวิญญาณน่ะสิ!'

'อูยยย...' ลิ่นเซี่ยวตัวน้อยกับฉางหรงตัวน้อยพร้อมใจกันสูด 

ลมหายใจอย่างหนาวเหน็บ

ภาพเบือ้งหน้าของลิน่เซีย่วสัน่ไหว ใบหน้าของแม่นมกลับกลายเป็น
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อีกใบหน้าหน่ึง เด็กสาวผู้นี้อายุประมาณสิบสี่สิบห้าปี นางมีนัยน์ตา 

สีด�าสนิทดุจบ่อน�้าลึก แสงจันทร์ที่สาดส่องมายังผิวน�้าในล�าธารขับเน้น

ให้ดวงหน้านีแ้ลดปูระณตีงดงามอย่างย่ิง ผวิขาวกระจ่างชุม่ชืน้ เครือ่งหน้า 

ได้สัดส่วนทั้งยังดูละเอียดพิถีพิถันย่ิง ริมฝีปากอวบอิ่มเย้ายวน แต ่

น่าเสยีดายทีเ่ป็นสแีดงเข้มจดัจ้าน พออยู่ใต้แสงจนัทร์แล้วกลบัน่าขนลกุ 

ฉางหรงกระโดดผลุงมายืนคุ้มครองตรงหน้าลิ่นเซี่ยวโดยไม่คิด  

ก่อนจะหันไปตะคอกถามเด็กสาวผู้นั้น "เจ้าเป็นใครกัน!"

เด็กสาวเงยหน้ามองประเมินพวกลิ่นเซี่ยวโดยไม่ส่งเสียงตอบ 

หุบเขาบรรยากาศเงียบสงัดเหลือประมาณ ทุกคนไม่กล้าหายใจแรง 

ด้วยซ�้า กลัวว่าประเดี๋ยวเด็กสาวจะสละร่างมนุษย์กลายเป็นปีศาจหรือ

วิญญาณร้าย

เวลาผ่านไปเนิ่นนาน เด็กสาวก็หัวเราะราวกับไม่มีอะไรเกิดข้ึน  

และไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร นางค้อมกายลงไปอีกคร้ัง สระเส้นผม 

ยาวสลวยในล�าธาร

"เจ้า..." ความรู้สึกส่วนลึกในตัวฉางหรงอย่าง 'เห็นผีฆ่าผี เห็นเทพ

ฆ่าเทพ' พลุง่พล่านข้ึนมา พอจะก้าวไปข้างหน้าก็โดนนกัพรตน่ันพุ่งออกมา 

ขวางไว้ 

น�้าเสียงของนักพรตที่สั่นสะท้านไม่มั่นคงเท่าไรนักเอ่ยขึ้นว่า  

"อย่า...อย่าไปย่ัวโทสะนาง พวกท่านไม่สงัเกตหรือ ทนัททีีน่างปรากฏกาย 

ลมภูเขากลับสงบ แม้แต่ร้อยวิญญาณก็หยุดคร�่าครวญ มากกว่าครึ่ง... 

เป็นไปได้ว่านางคือเจ้าแห่งวิญญาณร้าย ถ้าตอนน้ีขืนไปย่ัวโทสะนาง  

กลัวว่าพวกเราจะตายไม่เร็วพอหรือ"
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อย่างไรเสยีพวกลิน่เซีย่วก็เคยเข้าสนามรบมาก่อน แม้ว่าอายุยังน้อย  

แต่ยามกองทัพเคลื่อนพลก็เคยพักค้างแรมตามภูเขาร้างสุสานโบราณ 

ภาพคนศีรษะขาดแขนขาดก็เคยเห็นมาไม่ใช่น้อย

แม้ว่าภาพเหตุการณ์ตรงหน้าจะน่าตกตะลึง แต่หลังจากความ 

ตืน่ตระหนกในตอนแรกผ่านพ้นไปแล้ว จติวิญญาณของความเป็นนักรบ

ก็ท�าให้พวกเขาสงบเยือกเย็นลงอย่างรวดเร็ว

"เจ้าแห่งวญิญาณร้าย?" ลิน่เซีย่วขมวดคิว้ เดก็สาวคนน้ีปรากฏกาย

บนภูเขาอาถรรพ์เพียงล�าพัง อีกท้ังไม่สะทกสะท้านกับความน่ากลัว

ท่ามกลางความมืดสลัวยามค�่าคืน ไม่มีทางใช่สตรีอ่อนแอโดยทั่วไป 

เด็ดขาด แต่ถ้าหากจะกล่าวว่านางเป็นเจ้าแห่งวิญญาณร้าย...ลิ่นเซี่ยว 

ก็หวนคิดถึงหมู่บ้านร้างไร้ผู้คนที่พบเมื่อช่วงกลางวัน ไม่ถูกต้อง บนร่าง

ของนางไม่มกีลิน่อายของความอาดรูสิน้หวังซึง่อดัแน่นอยู่ทุกหนทุกแห่ง

ในหมู่บ้านเลยสักนิด

"จะสนใจไปท�าไมว่านางจะใช่เจ ้าแห่งวิญญาณหรือปีศาจ"  

ลิ่นเซี่ยวเหลียวมองรอบกายระยะหน่ึง พอสังเกตเห็นว่าสตรีนางนี ้

ดูเหมือนไม่มีเจตนาจะขัดขวางพวกเขา จึงตัดสินใจอย่างสุขุมเยือกเย็น 

กดเสียงลงต�่ากล่าวกับพวกฉางหรงว่า "ชักช้ากว่าน้ีอาจมีเหตุไม่คาดคิด 

พวกเราต้องรีบลงเขาให้เร็วที่สุดถึงจะถูก ท่านนักพรต ท่านบอกไว้ไม่ใช่

หรือว่าผ่านล�าธารสายนี้ไปก็จะถึงตีนเขาแล้ว อย่าได้รอช้าอีกเลย รีบไป

เดี๋ยวนี้เถิด"

ระหว่างที่เอ่ยวาจา ลิ่นเซี่ยวสัมผัสของบางสิ่งตรงหน้าอกของตน

โดยไม่ตั้งใจ โชคดีที่ของสิ่งนี้ยังอยู่ การเดินทางครั้งน้ี ของที่คุ้มกันเพ่ือ 
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น�าส่งปลายทางล�้าค่ามากเกินไป ลิ่นเซี่ยวไม่ยอมให้เกิดเรื่องแทรกซ้อน

ขึ้นมาอีกแน่

"ใช่ๆๆ" นักพรตจ้องมองสตรีริมล�าธารด้วยความตื่นตระหนกไป

พลางพยักหน้ารับติดๆ กันไปพลาง "ข้างหน้านี่ล่ะ เดินไปไม่ถึงครึ่งหลี่* 

ขอเพียงผ่านล�าธารนี้ไปได้โดยราบรื่นก็จะลงจากเขาได้แล้ว" 

ขณะท่ีนักพรตอธิบาย ดวงตาก็มีประกายความหวังลุกโชนข้ึนมา 

อยากกระโดดโลดเต้นก้าวไปข้างหน้า แต่ว่าก็ยังคงหวาดกลวัสตรีนางน้ัน 

ไม่กล้าย่างก้าวออกไปโดยง่าย 

ฉางหรงทนมองท่าทถีอยหนีอย่างหวาดกลวัไม่ได้ จงึก้มลงช้อนร่าง

นักพรตขึ้นมา โยนกลับไปบนหลังม้าอย่างคล่องแคล่วแล้วสะบัด 

สายบังเหียนมุ่งหน้าเปิดทางไปก่อนเช่นเดิม 

พวกลิ่นเซี่ยวตามหลังไปติดๆ

ขณะที่ผ่านสตรีนางน้ัน ลิ่นเซี่ยวอดชะลอความเร็วลงไม่ได้ เขา 

ก้มหน้ามองไปที่นางอย่างระแวดระวัง

มองเห็นว่านางรวบเส้นผมยาวสลวยขึ้นมาจากล�าธาร วางพาดไป

ทางหัวไหล่ข้างหนึ่ง แล้วใช้น้ิวมือเรียวยาวค่อยๆ สางเส้นผม เส้นผม 

สดี�าสนิทตดักับผวิขาวผ่องดังหมิะของนาง เดิมทีสมควรเป็นภาพน่าชืน่ตา 

ชื่นใจ แต่ชั่วขณะนี้กลับท�าให้คนรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึง

เมือ่สมัผสัได้ถึงสายตาของลิน่เซีย่ว สตรีนางน้ันก็เหลือบตามองตาม  

ทันใดนั้นเองนางก็เผยรอยยิ้มคล้ายไม่ยิ้มออกมา

สตรีนางนี้รูปโฉมงดงามหาใดเปรียบ ยามที่นางไม่ย้ิมราวกับ 

* หลี่ (ลี้) เป็นหน่วยวัดระยะทางของจีน เทียบระยะทางประมาณ 500 เมตร
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ดอกเหมยแดงเคลือบน�้าค้างแข็ง จะว่างามก็งามอยู่หรอก แต่กลับ 

เย็นชาห่างเหิน ไม่มีชีวิตชีวาเท่าใด แต่รอยยิ้มนี้ของนางราวกับฤดูใบไม้

ผลิหวนคืนผืนแผ่นดิน น�้าค้างแข็งละลายกลายเป็นน�้าค้างยามเช้า  

ก่ิงเหมยแดงนับไม่ถ้วนต่างประชันชูช่ออวดเกสร ความงดงามนิ่มนวล 

เป็นที่ประจักษ์

ลิ่นเซี่ยวปรับสภาพจิตใจให้มั่นคง ถอนสายตากลับมาอย่างเฉยชา 

กระชากสายบังเหียนควบม้าผ่านล�าธารไปอย่างรวดเร็ว

หลงัจากเวลาผ่านไปเกือบครึง่ชัว่ยาม นกัพรตก็ร้อนรนจนหน้าผาก

มีเหงื่อไหลซึมขึ้นมาอีกครา 

"เกิดอะไรขึน้กันแน่ ทัง้ท่ีทางออกอยู่ด้านหลังก้อนหินชดัๆ เมือ่วันก่อน 

ข้ายังลงเขาจากเส้นทางนี้อยู่เลย เหตุใดตอนนี้ถึงหาไม่เจอแล้วล่ะ"

ฉางหรงโยนแส้ม้าทิง้ไปอย่างจนปัญญา ท้ิงตัวลงน่ังกับพ้ืนแล้วเอ่ยว่า  

"ช่างเถิดๆ ก็แค่ค้างแรมบนเขารกร้างน่ีสักคืน วันพรุ่งน้ีค่อยคิดหาวิธี 

ลงเขาต่อก็สิ้นเรื่อง ข้าไม่เชื่อหรอกว่าพวกเรามีคนมากถึงเพียงน้ี อีกท้ัง

แต่ละคนก็มีฝีมือไม่ธรรมดา ใครหน้าไหนจะกล้าท�าอะไรพวกเราได้"

พอเขานึกอะไรได้บางอย่างก็กระโดดพรวดลกุขึน้ ล้วงห่อผ้าในอกเสือ้  

หยิบอาหารแห้งและถุงน�้าออกมา ยื่นไปตรงหน้าลิ่นเซี่ยว 

"คุณชายไม่ได้กินอะไรมาครึ่งค่อนวันแล้ว อยู่บนเขารกร้างกันดาร 

กินอะไรง่ายๆ รองท้องก่อนสักค�าสองค�า เอาไว้วันพรุ่งนี้พวกเรากลับถึง

ฉางอันค่อยหาทางชดเชย"

จะได้กลับฉางอันอย่างราบรื่นหรือ 

ลิ่นเซี่ยวรับถุงน�้ามาดื่มอึกหน่ึง ในใจกลับไม่ได้มองทุกอย่าง 
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ในแง่ดีเลยแม้แต่น้อย เขาย้อนคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ ในสมอง 

มีความคิดแปลกประหลาดผุดขึ้นมาแล้วหายไปไม่หยุดหย่อน เขา 

อยากจะจับคว้าความคิดนั้นไว้เหลือเกิน แต่กลับเหมือนน�้าที่ไหลริน 

ตามรอยแยกของนิ้วมือ จะคว้าอย่างไรก็คว้าไม่ได้

ตกลงมีอะไรผิดปกติกันแน่

เขาเงยหน้ามองสตรนีางนัน้ท่ีอยู่ตรงล�าธารฝ่ังตรงข้าม แต่กลบัต้อง

ตกตะลึงที่พบว่านางมาน่ังอยู่บนก้อนหินยักษ์ตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ ในมือ 

ของนางหมุนกิ่งไม้เล่น มองตรงมาทางนี้ด้วยแววตาแน่วแน่พอดี

ลิ่นเซี่ยวรู้สึกสะดุดใจโดยพลัน ลอบสังเกตผู้ใต้บังคับบัญชาโดย 

ไม่แสดงความรู้สึกใด โชคดียังอยู่ครบทั้งแปดคน ไม่เกินและไม่ขาดไป 

สักคนเดียว ไม่ว่าค�่าคืนน้ีสถานการณ์จะเป็นเช่นไร ขอเพียงพวกเขา 

ทั้งเก้าคนรวมกันเป็นหนึ่ง จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างไปได้

ลิ่นเซี่ยวตัดสินใจวางแผนเรียบร้อยแล้วจึงหันกลับไปบอกกับ 

พวกฉางหรง 

"ตอนนีฟ้้ามดืแล้ว เส้นทางก็ไม่ชดัเจน พวกเราอย่าฝืนหาทางลงเขา

ต่อไปดีกว่า เอาอย่างนี้เถอะ ข้าเห็นว่าทุกคนเหนื่อยล้าเต็มที บริเวณน้ี 

นบัว่ากว้างขวาง พวกเราอาศัยกางกระโจมค้างแรมสักคนืดกีว่า วันพรุ่งนี ้

ค่อยปรึกษาหารือกันต่อ"

นักพรตผู้น้ันเห็นว่าพวกลิ่นเซี่ยวล้มเลิกความคิดจะลงเขาก็ร้อนใจ

ดั่งไฟลน "ได้อย่างไรกัน! คุณชายทุกท่านจะค้างแรมบนเขาลูกนี้ไม่ได ้

เด็ดขาด ไม่ใช่ว่าข้าพูดจาเหลวไหลส่งเดช บนเขาลูกน้ีมีวิญญาณร้าย 

จริงแท้แน่นอน พลังของมันร้ายกาจย่ิงนัก ถ้าเกิดคืนนี้พวกเรายังอยู่บน
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ภูเขา กลัวว่าคงจะไม่มีคนรอดสักคนแล้ว!"

"ถ้าอย่างนั้นท่านนักพรตหาวิธีลงเขาได้หรือไม่เล่า" ฉางหรงเอ่ยขัด

อย่างร�าคาญ "พวกเรายังอยากกลับฉางอันไปกินอาหารดีๆ สักมื้ออยู่นะ 

ใครจะอยากค้างแรมบนเขาร้างทุรกันดารกัน แต่พวกเราจะเดินวนเวียน

บนหบุเขาทัง้คนืเหมอืนแมลงวนัไร้หวัไม่ได้กระมงั ข้าแนะน�าให้ท่านนกัพรต 

เก็บเรี่ยวแรงเอาไว้ดีกว่า"

"แค่กๆ" นักพรตเกิดอาการส�าลักขึ้นมา

พวกฉางหรงไม่สนใจไยดีเขาอีก ต่างแยกย้ายกันไปตั้งกระโจม 

ของตนเอง

ลิน่เซีย่วมคี�าสัง่ลงมาว่าเพ่ือป้องกันความเปลีย่นแปลงใดทีอ่าจเกิดข้ึน 

ยามค�า่คืน และเพ่ือให้มคีนดูแลซึง่กันและกัน พวกเขาจะแบ่งเป็นสองคน

ต่อหน่ึงกลุ่ม ลิ่นเซี่ยวกับฉางหรงอยู่กระโจมเดียวกัน ส่วนนักพรตน่ัน 

จะแยกไปอยู่กับเว่ยปอ

สตรบีนก้อนหินยักษ์เฝ้ามองพวกลิน่เซีย่วยุ่งวุ่นวายโดยไม่ขยับเขย้ือน  

แต่ว่าสุดท้ายแล้วนางก็ไม่ได้แสดงท่าทีน่าสงสัยอะไร

เมื่อจัดแจงต้ังกระโจมเรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็มาน่ังตรงลานว่าง 

ล้อมรอบกองไฟ ท�าร่างกายให้อบอุ่นไปด้วยกัน

แสงจนัทร์สาดส่องลงมาท่ีหบุเขา ท�าให้สรรพสิง่บนเขาถูกอาบย้อม

ด้วยน�้าค้างแข็งสีเงิน 

ลิ่นเซี่ยวมองเห็นสีหน้าของทุกคนแลดูอ้างว้างก็รู้สึกสะท้อนใจ  

จึงเอ่ยยิ้มๆ ขึ้น
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"ค�า่คนืนีค้งยาวนานนัก พวกเราไม่สูม้าดืม่สุรา ใช้การละเล่นวงสุรา* 

สร้างความครื้นเครงเป็นอย่างไร คราวก่อนใครบอกไว้ว่าน�าสุราชั้นเลิศ

ติดตัวมาด้วยเล่า คราวนี้ก็อย่ามัวแต่ซุกเก็บไว้ เอาออกมาเถอะ"

พวกฉางหรงส่งเสียงขานรับเห็นด้วย เว่ยปอย้ิมกว้างแล้วน�าสุรา 

ขวดหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ ทุกคนพร้อมใจกันกรูเข้าหา

ลิ่นเซี่ยวนั่งอมย้ิมมองพวกเขาหัวเราะกันครื้นเครง คิดทบทวน 

ครู่หน่ึงก็ชักกระบี่ข้างเอวออกมา ใช้แขนเสื้อค่อยๆ เช็ดท�าความสะอาด

ตัวกระบี่

นักพรตท่ีน่ังอยู่ข้างหนึ่งมองลิ่นเซี่ยวตาไม่กะพริบ ก่อนจะเอ่ยชม 

"กระบีด่!ี" แล้วว่าต่อ "กระบีส่ะท้อนประกายแสงหลากสเีลอืนราง เกรงว่า

คงไม่ใช่ของธรรมดากระมัง"

ฉางหรงมีประสาทสัมผัสการฟังดีเย่ียม ได้ยินค�าพูดของนักพรต 

ก็หันกลับไปตอบว่า "แน่นอนอยู่แล้ว กระบี่เล่มน้ีเป็นกระบี่เก่าแก่และ

ศักดิ์สิทธิ์นัก ได้ยินว่าใช้ก�าจัดปีศาจปราบมารได้ด้วย อีกทั้งเคยติดตาม

เจ้านายแต่ละรุ่นเข้าสู่สนามรบ เป็นกระบี่วิเศษท่ีหาได้ยากย่ิงในใต้หล้า

เชียวล่ะ"

นักพรตได้ยินดังนั้นแววตาก็เป็นประกายวาววับ ขณะก�าลังจะ 

เอ่ยอะไรออกมา เงยหน้าขึ้นก็เห็นลิ่นเซี่ยวมองสบตาแฝงความนัยลึกซึ้ง 

หัวใจพลันสั่นสะท้าน ค�าพูดที่ใกล้จะถึงริมฝีปากก็ถูกกลืนกลับลงไป 

อีกครั้ง

ลิน่เซีย่วลอบหัวเราะเย็นชาอยู่ในใจ พอเขาจะลกุขึน้เดนิกลบักระโจม  
* การละเล่นวงสุรา มักเป็นการละเล่นท้าเอาแพ้ชนะกัน ใครแพ้จะถูกปรับให้ดื่มสุรา ไม่ได้มีเจตนาจะ 
ปรับโทษกันจริงจัง เป็นการเล่นกันสนุกๆ สร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นมากกว่า
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จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงพวกฉางหรงเอะอะโวยวาย

เขาหันกลับไปมองอย่างระแวดระวัง เมื่อมองเห็นภาพตรงหน้า

ชัดเจนแล้วก็อดตะลึงงันไปไม่ได้

เขามองเห็นเด็กสาวซึ่งเดิมทีควรจะนั่งอยู่บนก้อนหินเดินมาหา 

พวกเขาเมื่อไรก็ไม่รู้ นางจ้องมองขวดสุราในมือพวกฉางหรงด้วยแววตา 

บริสุทธ์ิไร้เดียงสา หลังเห็นพวกฉางหรงมองนางอย่างตกตะลึงก็เผย 

รอยยิ้มอ่อนหวาน ปรบมือพลางเอ่ยว่า "สุราด!ี เป็นสุราดี!"

ผมยาวสลวยของเด็กสาวไม่รู ้ว่าเกล้าเป็นสองมวยตั้งแต่เมื่อไร  

นั่นเป็นสัญลักษณ์ของสตรีที่ยังไม่ออกเรือนในราชวงศ์ปัจจุบัน ใบหน้า

เรียบเนียนแม้ว่าจะขาวซีดไปบ้าง แต่ก็ไม่ดูน่าสะพรึงกลัวอย่างเมื่อ 

ตอนแรกพบหน้า

ชุดแขนเสื้อหลวมกว้าง ลวดลายดอกบัวสีแดง แถบผ้าไหมรัด

หน้าอกสีม่วงอ่อนอมชมพู รอบคอยังสวมสร้อยทองสีเหลืองอร่าม 

เส้นหนึ่ง จี้ของสร้อยทองค�าเป็นกระดิ่งกลมดิกสามอันส่องสว่างวาววับ

ภายใต้แสงจันทร์ ช่วยเพ่ิมความงดงามและไร้เดียงสาน่าทะนุถนอม 

ไปโดยปริยาย

ภายในใจของพวกลิ่นเซี่ยวเกิดความรู้สึกแปลกพิกลข้ึนมา เมื่อครู่

นี้กวาดสายตามองอย่างรีบร้อน ใครก็ไม่คิดสังเกตรายละเอียดเสื้อผ้า

อาภรณ์ของสตรีนางน้ี ใครจะคิดว่าสตรีที่ปรากฏกายในภูเขาลึกอย่าง 

ไร้ที่มากลับสวมเสื้อผ้าแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเมืองฉางอัน 

ย่ิงไปกว่าน้ันนางเดินมาถึงตรงน้ีตั้งแต่เมื่อไร ทางนี้มียอดฝีมือ 

ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีตั้งมากมาย แต่กลับไม่มีใครสังเกตเห็น 
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เลยสักคน

ฉางหรงรูส้กึอปัยศอดสอูย่างทีส่ดุ กระโดดพรวดลกุขึน้มาโดยพลนั

พลางตะโกนถามว่า "เจ้าเป็นใครกัน มีเจตนาใดกันแน่"

จากนั้นเขาก็เบนสายตาไปมองข้างหลังของนาง 

เอ๊ะ! นางมเีงาอยู่ด้วย ถ้าอย่างน้ัน...เป็นไปได้ว่าไม่ใช่วิญญาณสนิะ

เด็กสาวไม่ใส่ใจความเป็นปรปักษ์จากน�้าเสียงของฉางหรงสักนิด 

แต่จับจ้องไปที่ขวดสุราในมือพวกเว่ยปอ เอ่ยยิ้มๆ ว่า "สุรากลิ่นหอมนัก! 

ลมหนาวในหุบเขาราวกับคมดาบกรีดผิว ข้าหนาวจะแย่อยู่แล้ว ใต้เท้า

ทุกท่านคงไม่ถือสาที่ข้ามาขอดื่มสุราสักค�ากระมัง"

น�้าเสียงของนางช่างผ่อนคลายและเป็นกันเองยิ่งนัก

ลิ่นเซี่ยวมองเด็กสาวอย่างเงียบงัน อากัปกิริยาสุภาพมีมารยาท  

รูปโฉมงดงามอย่างปฏิเสธไม่ได้ แล้วยังเผยสีหน้าไร้เดียงสาไม่มีพิษภัย

ออกมาอกี นางเข้าใจวิชาการคลายเกราะป้องกันจติใจคนอย่างเห็นได้ชดั...

ถ้าหากพวกฉางหรงมีไหวพริบปฏิภาณแย่กว่านี้สักหน่อย เกรงว่า

คงจะคลายความหวาดระแวงในใจที่มีต่อนางลงอย่างง่ายดายแล้ว

นักพรตขยับมาอยู่ข้างกายลิ่นเซี่ยวเงียบๆ กดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า 

"คุณชาย ดูท่าปีศาจตนน้ีน่าจะบ�าเพ็ญตบะมาไม่น้อย สามารถล่อลวง

จิตใจคนได้ด้วย อย่าได้ปล่อยให้รูปกายภายนอกหลอกเอาได้ล่ะ"

ลิน่เซีย่วรปูร่างสงูโปร่งโดดเด่น แต่นักพรตมรูีปร่างค่อนข้างท้วมเตีย้ 

เมื่อมายืนอยู่ข้างลิ่นเซี่ยวแล้ว เหนือศีรษะก็ตรงกับช่วงคางของล่ินเซี่ยว

พอดี

ลิ่นเซี่ยวไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ชิด จึงขมวดคิ้วออกมา
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เล็กน้อย ขยับตัวสร้างระยะห่างของท้ังสองคนโดยไร้สุ้มเสียง ทันใดน้ัน 

ในสมองพลนัมแีสงสขีาวส่องสว่าง ความคดิหนึง่ราวกับดอกบวัทีง่อกขึน้มา 

จากโคลนตม เผยโฉมให้ผู้คนเห็นเล็กน้อย

ในชั่วพริบตานั้นเขาก็ตัดสินใจบางอย่างได้

"ถ้าหากแม่นางน้อยไม่รงัเกียจว่าสรุารสชาตกิระด้างบาดคอ ก็เข้ามา 

ดื่มสักจอกสองจอกเถอะ" เขายิ้มแล้วแสดงท่าทางเชื้อเชิญ

พวกฉางหรงตกใจจนอ้าปากค้าง เป็นไปได้อย่างไร สตรนีางนีไ้ม่ว่า

อะไรล้วนแปลกพิกลไปหมด เป็นไปได้อย่างมากว่าจะไม่ใช่คนดีอะไร 

คุณชายมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดลึกซึ้ง จะถูกค�าพูดแค่ไม่ก่ีค�าของนาง

ล่อลวงส�าเร็จได้หรือ

นักพรตผู้นั้นก็เผยสีหน้าตื่นตระหนกออกมา "คุณชาย!" ได้แต่มอง

สตรีนางนั้นเดินมานั่งลงข้างกองไฟต่อหน้าต่อตา สีหน้าของเขาย�่าแย่ลง

ทุกขณะ แต่ว่าลิ่นเซี่ยวตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแล้วไม่อาจเปลี่ยนแปลง 

เขารู้สึกพ่ายแพ้ยับเยินชนิดไม่มีทางแก้ไขได้อีก ทรุดตัวลงนั่งกับพื้นด้วย

ใบหน้าซีดขาว

เว่ยปอได้สติกลับคืนมา ส่งสุราให้เด็กสาวด้วยสีหน้าหวาดระแวง 

นางก็หัวเราะคิกคักพลางย่ืนมือมารับ แล้วเงยหน้ายกด่ืมหลายอึกอย่าง

สบายใจ

ลิ่นเซี่ยวท�าราวกับไม่ทันสังเกตแววตาร้อนรนและตื่นตัวของ 

พวกฉางหรง เขามองดูเด็กสาวด่ืมสุราด้วยความสนใจอย่างย่ิงพลาง 

เอ่ยถามอย่างไม่ใส่ใจว่า "ฟังส�าเนียงการพูดของแม่นาง ดูเหมือนจะเป็น

ชาวเมืองฉางอันกระมัง"
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"อืม" สตรีนางน้ันย้ิมแล้วพยักหน้ารับ นับว่าเป็นการตอบค�าถาม 

ลิ่นเซี่ยว ดวงตาของนางกลอกหลุกหลิกรอบหน่ึง ก่อนจะไปตกอยู่ที่

กระโจมที่พวกฉางหรงตั้งขึ้นมา "คืนนี้จะค้างแรมที่นี่?"

"ใช่"

"รวมถึงเขาด้วย?" ทันใดน้ันเด็กสาวก็หันหน้ากลับไป นิว้มอืขาวผ่อง

ดุจหยกยื่นออกมาชี้ไปทางนักพรต

เดิมทีนักพรตก�าลังรวบรวมสมาธิ จดจ้องกระดิ่งสีทองท่ีห้อย 

ระหน้าอกของเด็กสาว พอโดนนางชี้หน้าอย่างไม่ทันตั้งตัว สีหน้าเขาก็ 

แปรเปลี่ยน สะบัดแขนเสื้ออย่างแรง เดินจากไปด้วยความโกรธเคือง

สายตาของเด็กสาวไล่ตามนักพรตไป มองเห็นเขาเดินเข้าไป 

ในกระโจมหลังหนึ่ง ถึงได้ถอนสายตากลับมาอย่างช้าๆ

นางหันไปเห็นลิ่นเซี่ยวที่ก�าลังมองตรงมาโดยไม่ละสายตา จึงย้ิม

ออกมาด้วยความเก้อเขินเล็กน้อย "ยามค�่าคืนในภูเขาลึกท้ังเนิ่นนาน 

และหนาวเย็นนัก อีกท้ังได้ยินผู้คนเล่าลือว่าภูเขาลูกนี้มีเรื่องประหลาด 

บางอย่าง ข้าเองก็ตัวคนเดียว รู้สึกหวาดกลัวจริงๆ คุณชายยังมีกระโจม

เหลือสักหลังให้สาวน้อยอย่างข้าอาศัยค้างแรมหรือไม่"

เพ้ย! แล้วเมื่อครู่นี้ใครกันเล่าที่อยู่ในภูเขาลึกคนเดียว นางกลัว 

ด้วยหรือ คิดจะหลอกใครกัน! ยังใช้แววตาย่ัวยวนเหมือนนางจิ้งจอก

ล่อลวง 'คุณชายของข้า' อีก! ไม่รู ้จักอายเสียบ้าง! มารดามักเล่าว่า 

ปีศาจจิ้งจอกเชี่ยวชาญการล่อลวงบุรุษที่สุด มองดูท่าทางย่ัวยวน 

หว่านเสน่ห์ของนางแล้ว ไม่แน่ว่าอาจเป็นภูตผีทีบ่�าเพ็ญตบะจนกลายร่าง

เป็นมนุษย์ได้ ใช่แล้ว! จะต้องเป็นปีศาจจิ้งจอกแน่นอน 
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ฉางหรงที่ยืนอยู่ข้างหน่ึงย่ิงมองไฟโทสะย่ิงแรงกล้า แทบอดใจ 

ไม่ไหวอยากจะกระโดดเอากระบี่ฟันสตรีนางนี้สักแผล

ทว่าดูเหมือนกิริยาอ่อนหวานของเด็กสาวจะใช้กับลิ่นเซี่ยวได้ผลดี

ทีเดียว เขาเลิกคิ้วพลางเอ่ยย้ิมๆ "เรื่องน้ีมีอะไรยากเย็น ฉางหรง ช่วย 

แม่นางน้อยผู้น้ีกางกระโจมอีกสักหลัง" เขาหันไปเห็นฉางหรงก�าลังจ้อง

นางเขม็งด้วยแววตาเปี ่ยมโทสะ จึงส่งสายตาเตือนอีกฝ่ายและเอ่ย  

"กางกระโจมอยู่ข้างกระโจมข้าก็แล้วกัน"

เวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วยาม ฉางหรงก็เบิกม่านกระโจมเข้ามา 

อย่างขุ่นเคืองพร้อมกล่าวกับลิ่นเซี่ยว

"เพราะอะไรคุณชายถึงให้นางปีศาจน่ันค้างแรมในกระโจมของ 

พวกเรา นี่ไม่เท่ากับว่าชักศึกเข้าบ้านหรอกหรือ"

ลิ่นเซี่ยวลอบถอนหายใจ รู ้สึกคร้านจะสนใจฉางหรง จึงล้มตัว 

ลงนอนโดยไม่ตอบอะไรสักค�า

ค�าพูดท่ีอัดแน่นเต็มท้องฉางหรงต้องกล�้ากลืนกลับไปท้ังอย่างน้ัน 

เขามองลิ่นเซี่ยวด้วยความขุ่นเคือง มองดูท่าทางเช่นน้ีของคุณชายแล้ว 

คงไม่คิดจะพูดอะไรกับเขาอีก

จะว่าไปแล้วนับตัง้แต่ปีก่อนโน้นทีพ่ระชายาจากโลกนีไ้ป ท่านอ๋อง

แต่งงานใหม่กับสตรีสกุลชุย นิสัยของคุณชายก็ย่ิงแปลกพิกลมากข้ึน 

ทุกขณะ 

ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ พระชายาคนใหม่ของท่านอ๋องที่แต่งเข้ามา

อายุมากกว่าคุณชายเพียงสองปี หลงัจากแต่งเข้าวังมาแล้วก่อเร่ืองวุน่วาย
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ไม่ใช่น้อย ช่วงต้นปีก่อนพระชายาคนใหม่ตั้งครรภ์ก็ย่ิงมองว่าคุณชาย 

เป็นหนามยอกอก ในที่แจ้งประจบเอาใจท่านอ๋อง ในที่ลับก็ใช้วิธีสกปรก

ลอบท�าร้ายคุณชายบ่อยครั้ง

พอคิดถึงหญิงงามที่ร้ายกาจดั่งอสรพิษผู้นั้น ฉางหรงก็แค้นใจ 

จนกัดฟันกรอด หญิงงามส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนดีอะไร ก็เหมือนกับ 

นางปีศาจที่เจอวันนี้ ใบหน้าขาวเนียนดั่งหิมะด่ังหยก ไม่แน่ว่าอาจ 

เหมือนที่ในต�าราว่าไว้ 'งดงามเพียงเปลือกนอก'* 

หืม?...วันนี้คุณชายท่าทีดูผิดปกติอย่างยิ่ง คงไม่ได้สนใจนางเข้า

จริงๆ หรอกนะ

เขาเงยหน้ามองใบหน้าหล่อเหลาเหนือผู้ใดใต้แสงเทียนของ 

ลิ่นเซี่ยว คุณชายเกิดปีเดียวกับเขา ปีน้ีอายุสิบเจ็ดปีเต็มแล้ว จะว่าไป 

ก็ถึงวัยท่ีเข้าใจเรื่องราวระหว่างชายหญิง ถ้าหากถูกใจสตรีนางใดข้ึนมา

แล้วพากลับไปเป็นหญิงบ�าเรอ ใครจะว่ากล่าวอะไรได้เล่า

ไม่ๆๆ คุณชายเย่อหย่ิงถือตัวถึงเพียงใดกัน แม้กระทั่งสตรีจาก

ตระกูลที่มีชื่อเสียงในเมืองฉางอันพร้อมเสนอตัวให้ด้วยความเต็มใจก็ยัง

ไม่เหลียวแล แล้วจะโดนสตรีซึ่งมีที่มาไม่แน่ชัดเช่นนี้ดึงดูดความสนใจ 

ได้อย่างไร

ฉางหรงคิดเรื่องราวในใจสับสนวุ่นวายไปหมด เขายังฝืนท�าให้ 

สติแจ่มใสเอาไว้ จับตาดูความเคลื่อนไหวนอกกระโจมอย่างระมัดระวัง 

แต่ไม่อาจป้องกันความง่วงงุนท่ีโหมซัดสาดเข้ามาราวคลื่นทะเลสูงลิบ 

เพียงชั่วพริบตาก็พัดพาเขาเข้าสู่ห้วงนิทราด�ามืดไม่เห็นก้นบึ้ง
* งดงามเพียงเปลอืกนอก เปรยีบเปรยถึงรปูกายภายนอกท่ีงดงามอ�าพรางธาตุแท้ทีโ่หดร้ายทารุณเอาไว้ มาจาก 
วรรณกรรมเรื่อง 'เหลียวไจจื้ออี้' ของผูซงหลิง กล่าวถึงปีศาจร้ายที่มีเปลือกนอกเป็นหญิงสาวรูปโฉมงดงาม
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"อ๊าก..." 

เสียงร้องตะโกนโหยหวนบาดลึกราวมีดคมกริบท�าให้ฉางหรงท่ียัง

นอนหลับไม่รู้เรื่องราวเหมือนโดนผ่าออกเป็นสองซีก

ตอนแรกฉางหรงยังมีอาการหวาดผวา แต่ก็ได้สติตื่นเต็มตาขึ้นมา

ทันที เขารีบลุกขึ้นมาอย่างฉับพลัน สิ่งแรกที่คิดก็คือต้องปกป้องลิ่นเซี่ยว 

ใครจะรู้ว่าพอหันไปมองด้านข้าง บนท่ีนอนของล่ินเซี่ยวกลับว่างเปล่า 

ไร้ตัวคน!

เขาตกใจจนหลัง่เหง่ือเย็นเยียบท่ัวร่าง "คณุชาย!" เพ่ิงจะวิง่ไม่คดิชวีติ 

ออกไปนอกกระโจม กลบัตกตะลงึทีเ่ห็นลิน่เซีย่วยืนถือกระบีอ่ยู่หน้ากระโจม 

โดยไม่เป็นอะไร ข้างกายรายล้อมด้วยพวกเว่ยปอ แต่ละคนมสีีหน้าจริงจงั

คล้ายก�าลังรวมสมาธิตั้งใจฟังอะไรบางอย่าง

ฉางหรงรู้สึกละอายแก่ใจย่ิงนัก! แม้แต่พวกเว่ยปอยังมีสติตื่นตัว 

ย่ิงกว่า เมื่อเผชิญกับอันตรายก็มาอยู่ข้างกายคุณชายได้อย่างทันท่วงที 

ส่วนเขากลับนอนหลับเป็นตาย ถ้าหากคุณชายมีอันตรายข้ึนมาจริงๆ  

เขาจะยังมีหน้าอยู่ต่อไปได้อีกหรือไร

ฉางหรงรีบมาอยู่ข้างกายลิ่นเซี่ยวด้วยความรู้สึกทั้งเก้อเขินและ

ละอายใจ 

ขณะที่ฉางหรงก�าลังจะเอ่ยปาก นักพรตก็ไม่รู้ว่าโผล่มาจากทางใด 

เขาผกูเสือ้ผ้าทีส่วมใส่อยูอ่ย่างร้อนรนพลางเอ่ยว่า "องครกัษ์แซ่ถานผูน้ัน้! 

และยังมีอีกคน ข้าไม่ทราบว่าชื่ออะไร...เสียงดังออกมาจากกระโจมของ

พวกเขา ข้าได้ยินอย่างชัดเจน ไม่ผิดแน่นอน!" 

เวลานี้เองมีองครักษ์สองคนวิ่งมาจากอีกทางหนึ่ง รายงานเสียงดัง
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ว่า "คุณชาย ถานฉีกับหวังสิงหายตัวไปแล้ว! แม่นางน้อยคนนั้นก็ไม่อยู่

ในกระโจม!" 

เป็นนางจริงๆ ด้วย! นางปีศาจ! 

ฉางหรงพุ่งไปท่ีกระโจมของสตรีนางน้ันอย่างว่องไว ไม่ผิดไปจาก 

ที่คาดไว้ ภายในกระโจมว่างเปล่าไร้ผู้คน นางหายตัวไปไม่เหลือร่องรอย

นานแล้ว

ลิน่เซีย่วมสีหีน้าเย็นชาฉายชดั เขาเดนิอ้อมข้างฉางหรง สาวเท้ายาวๆ  

เดินเข้าไปในกระโจมขององครักษ์แซ่ถานและแซ่หวัง เขาเหลียวมอง 

จนทั่วบริเวณรอบหนึ่งก่อนจะสั่งก�าชับเว่ยปอว่า "ไปเอาคบเพลิงมา!"

เมื่อคบเพลิงหลายอันถูกน�าเข้ามา ชั่วอึดใจกระโจมที่มืดทึบก็ 

ส่องสว่างดุจกลางวัน ลิ่นเซี่ยวมองประเมินสภาพภายในกระโจมอย่าง

รวดเร็ว จู่ๆ เขาเหมือนจะพบอะไรบางอย่าง จึงเลิกชายชุดขึ้นทรุดตัวลง

นั่งยองๆ พินิจพิจารณาอย่างละเอียด

ตอนน้ีฉางหรงก็เดินเข้ามาแล้ว พอขยับเข้าไปมองใกล้ๆ ก็เอ่ย 

ด้วยน�้าเสียงเคร่งเครียดว่า "น่ีมันรอยเลือด! รอยเลือดสายน้ีลากยาว 

คดเคี้ยวไปจนถึงนอกกระโจม ค่อยหายไปที่ทางเข้าหมู่กระโจมของเรา"

ไม่คิดว่าระมัดระวังรอบคอบอย่างที่สุดแล้ว สุดท้ายก็ยังปล่อยให้

ปีศาจชิงลงมือได้ ลิ่นเซี่ยวสะกดกลั้นโทสะแล้วลุกขึ้น กดเสียงลงต�่า 

บอกกับฉางหรงประโยคหนึ่ง ไม่รอให้ฉางหรงแสดงสีหน้าประหลาดใจ

อย่างไร้เหตุผลก็ก้าวยาวเดินน�าพวกเว่ยปอออกไปจากกระโจม

รอยเลอืดประเดีย๋วชดัเจนประเด๋ียวเลอืนราง พาพวกลิน่เซีย่วมาถึง

ถ�้าแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากอีกฝั่งของล�าธาร
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ตรงปากทางเข้ามีก่ิงต้นตู้เจวียน* ภูเขาที่แห้งเห่ียวไปนานแล้ว 

วางปิดบังเอาไว้ ถ้าหากไม่ใช่เพราะมีรอยเลือดน�าทางมา พวกลิ่นเซี่ยว 

คงหาพบได้ยากแน่นอน

เวลานี้กิ่งไม้แห้งโดนฟันจนขาดกระเด็นพ้นทาง เผยให้เห็นทางเข้า

ที่มีความสูงเท่าตัวคน ภายในถ�้ามีกลิ่นคาวตลบอบอวล

พวกเว่ยปอหัวใจเต้นรัวด่ังตีกลอง มองเห็นภาพตรงหน้านี้แล้ว 

เป็นไปได้ว่าปีศาจตนนัน้ยงัอยู่ในถ�า้ อกีทัง้มคีวามร้ายกาจไม่ธรรมดาแน่ 

ถ้าหากผลีผลามบุกเข้าถ�้าไป พวกเขาหลายคนไม่เท่าไรหรอก แต่หาก 

เกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณชาย...

เว่ยปอพยายามขดัขวางลิน่เซีย่วด้วยความร้อนใจ "คณุชายอย่าเพ่ิง

เข้าไปเลย รอให้พวกข้าเข้าไปส�ารวจในถ�้าสักรอบหนึ่งก่อนเถอะ..."

ไม่คาดคิดว่าลิ่นเซี่ยวจะโบกมือขัดจังหวะค�าพูดของเว่ยปอ เขา 

ถือกระบี่เอาไว้ในมือแล้วเดินน�าเข้าไปในถ�้าก่อนใคร

ภายในถ�้ามืดสลัวและเงียบสงัด กว้างขวางกว่าท่ีพวกลิ่นเซี่ยว 

คิดเอาไว้มาก

เพ่ิงจะเดินเข้าไป กลิ่นคาวเข้มข้นย่ิงกว่าตอนอยู่นอกถ�้าหลายเท่า

ก็พรเูข้ามาปะทะกับประสาทการรบัรูข้องพวกลิน่เซีย่วอย่างรุนแรง ท�าให้

พวกเขาหลายคนอยากจะอาเจียน

น่ากลวัย่ิงไปกว่านัน้คือเดนิเข้ามาก็เห็นตรงจดุเล้ียวโค้งมโีครงกระดกู 

ของมนุษย์และสัตว์กองรวมกันเป็นภูเขาลูกย่อมๆ โครงกระดูกสีขาว 

ซ้อนทับกันชวนขวัญผวาอย่างยิ่ง เมื่อมองดูอย่างละเอียดแล้วเหมือนจะ
* ตู้เจวียน หรือดอกอาซาเลีย (Azalea) คนไทยนิยมเรียกว่าดอกกุหลาบพันปี เป็นไม้ดอกที่มีล�าต้นไม่สูงมาก 
ออกดอกเป็นพุ่มหนา ดอกมีสีสันสดใสและมีหลายสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
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มีเศษซากโครงกระดูกของเด็กน้อยปะปนอยู่ด้วย

ตลอดเส้นทางเมื่อเดินลึกเข้าไปข้างในมากขึ้น ก็จะมองเห็นว่าทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีแท่นหินใหญ่กว้างประมาณหนึ่งจั้ง* ทั้งส่ีมุม

ของแท่นหินถูกขัดเป็นมันเงาวาววับ เห็นได้ชัดว่ามักจะมีคนมาเอนนอน

หรือนั่งสมาธิอยู่เป็นประจ�า

บนแท่นหินมีร่างของคนสองคนนอนนิ่งไม่ไหวติง ดูเหมือนจะ 

บาดเจ็บสาหัส ข้างกายยังพอมองเห็นว่ามีรอยเลือดลากยาวจาก 

แรงกระชากลากถู

เดก็สาวชดุแดงทีห่ายตัวไปก่อนหน้านีน้ัง่ยองอยูข้่างกายสองคนนัน้ 

มือขวาของนางกุมกระดิ่งสีทองตรงสร้อยคอเอาไว้แน่น ก�าลังก้มหน้าลง

ส�ารวจอะไรบางอย่าง

"ถานฉ!ี พี่รองหวัง!" 

พอมองเห็นสภาพของท้ังสองคนชัดเจนแล้วพวกเว่ยปอก็ขอบตา 

แดงก�่า พุ่งเข้าไปหาทั้งสองคนด้วยความร้อนใจ

ดวงตาของคนแซ่ถานและแซ่หวังยังปิดสนิท ใบหน้าเป็นสีด�าคล�้า 

ทรวงอกยังสะท้อนขึ้นลงอย่างต่อเน่ือง แต่ลมหายใจแผ่วเบาจนแทบ 

จับไม่ได้

พอเห็นว่าพวกพ้องท่ียังนั่งดื่มสุราด้วยกันตอนพลบค�่า ชั่วพริบตา 

กลับต้องมามีสภาพเช่นนี้ เว่ยปอก็มีเลือดลมพลุ่งพล่านในอก เขา 

แผดเสียงค�ารามออกมาค�าหนึ่ง ดาบในมือเสือกแทงไปที่เด็กสาวอย่าง

ฉับพลัน "ข้าจะฆ่านางปีศาจอย่างเจ้าเสีย!"

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ไม่คาดคิดว่าข้างกายจะมีกระบี่เล่มหนึ่งย่ืนออกมาว่องไวปาน

สายฟ้าแลบ ปะทะกับดาบของเขาเสียงดังเคร้งแล้วปัดออกไป

"คุณชาย?!" เว่ยปอท้ังตกใจท้ังโมโห "เพราะอะไรท่านถึงไม่ให้ข้า 

ฆ่านางปีศาจตนนี้"

"ไม่ใช่นาง!" ลิ่นเซี่ยวตอบอย่างส้ันกระชับแต่ครอบคลุม จากน้ัน 

จงึเก็บกระบีเ่ข้าฝัก ก้าวเข้าไปใกล้เพ่ือตรวจดอูาการบาดเจบ็ของคนแซ่ถาน 

และคนแซ่หวัง

เด็กสาวเหลือบมองเว่ยปออย่างเย็นชา น�้าเสียงเย็นยะเยือกเอ่ยว่า 

"โง่เง่า!" ก่อนจะคล�าหาของบางอย่างจากข้างเอวครู ่หนึ่ง ล้วงหยิบ 

ขวดน�้าเต้าหยกใบเล็กออกมา

นางเปิดฝาขวดท่ามกลางสายตาที่จ้องมองอย่างตกตะลึงของ 

พวกเว่ยปอ แล้วเทยาลูกกลอนสีแดงเข้มออกมาสองเม็ด

"รีบเอาให้พวกเขากินเร็ว ช้ากว่าน้ีอีกก้าวเดียว พิษจากปีศาจจะ

กัดกร่อนชีพจรหัวใจ เทพเซียนก็ช่วยไม่ได้แล้ว" นางน�ายาเม็ดส่งให ้

ลิ่นเซี่ยวที่อยู่ข้างกายแล้วลุกขึ้นทันที ก่อนจะหันไปถามเว่ยปอที่เพ่ิงจะ

เข้าใจเรื่องราว "แล้วนักพรตนั่นล่ะ"

เว่ยปอยังไม่ทันตอบค�าถาม ก็ได้ยินลิ่นเซี่ยวตอบด้วยน�้าเสียง

เคร่งขรึม "ถูกพวกฉางหรงคุมตัวไว้แล้ว คิดว่าตอนนี้คงจะอยู่นอกถ�้า"

เด็กสาวพยักหน้ารับ "ยังไม่นับว่าโง่" ขณะกล่าววาจาก็สาวเท้า 

เดินออกไปข้างนอก ระหว่างที่เดินไปน้ันกระดิ่งสีทองที่กุมเอาไว้ก็ 

กระทบกัน ส่งเสียงดังกรุ๊งกริ๊งออกมา

เมื่อได้ยินค�าพูดของนางแล้ว ท่าทางตอนลิ่นเซี่ยวป้อนยาก็ 
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เชื่องช้าลง

เว่ยปอไม่คิดว่าสตรีนางน้ี แม้กระท่ังคุณชายของเขาก็กล้าพูดจา

กระทบกระเทียบ ภายใต้ความตกตะลึงนั้น ความเป็นปรปักษ์ต่อนาง 

ที่เพิ่งจะสลายไปก็ปะทุขึ้นมาทันควัน

ตอนนี้เองมีเสียงเอะอะโวยวายดังมาจากปากถ�้า พวกฉางหรง 

ลากตัวนักพรตผู้นั้นเข้ามา

นักพรตโดนมัดอย่างแน่นหนาเหมือนขนมจ้าง แต่ยังคงแหกปาก

ตะโกนลั่น 

"เป็นฝีมือนางปีศาจตนนั้นก่อเรื่องชัดๆ เหตุใดพวกเจ้าถึงจับ 

นกัพรตอย่างข้าไว้ไม่ยอมปล่อย คงไม่ได้เป็นเหมอืนเจ้านายของพวกเจ้า 

หลงเสน่ห์นางจนสติเลอะเลอืนหรอกนะ เจ้าพวกสารเลว! รีบปล่อยข้านะ!"

แต่ทันทีที่หันหน้าไปก็มองเห็นเด็กสาวเดินออกมา นักพรตก็ตา 

แดงก�่าโดยพลัน เสียงด่าทอย่ิงดังก้องกว่าเดิม "นางปีศาจ! ท�าให ้

คนตายมากถึงเพียงนี้ยังไม่พออีกหรือ ยังโยนข้อหาว่าเป็นปีศาจร้าย 

มาใส่ศีรษะข้า! ข้าจะสู้ตายกับเจ้าแล้ว!"

นักพรตตะโกนด่าทอไปพลางด้ินรนเอาศีรษะพุ่งชนไปด้วย แต่ 

จนใจที่โดนฉางหรงคว้าเอาไว้แน่น จึงท�าได้เพียงจ้องเด็กสาวอย่าง 

เอาเป็นเอาตายประหนึ่งสัตว์ร้ายที่โดนคุมขัง สองขายกเตะสะเปะสะปะ

ไม่ยอมหยุด

เด็กสาวมองไปท่ีนักพรตด้วยแววตาเคร่งขรึม น�้าเสียงเยือกเย็น 

เอ่ยขึ้นว่า "เดิมทีคิดว่าขอเพียงวาดค่ายกลหกประสานนอกเขตกระโจม 

ก็จะป้องกันไม่ให้เจ้าท�าร้ายผู้บริสุทธ์ิได้ ไม่คิดว่าจะประเมินพลังตบะ 
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ของเจ้าต�่าเกินไป"

นางกล่าวด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง มือซ้ายท�าสัญลักษณ์แล้วท่องคาถา 

มือขวาชูสร้อยคอทองค�าขึ้นอย่างช้าๆ ตั้งท่าเตรียมพร้อมจะสั่นกระดิ่ง

ฉางหรงถลึงตาโตราวกับกระดิ่งพวกนั้น

คณุชายแค่บอกกับเขาว่าให้จบักุมนกัพรตเอาไว้ แต่กลบัไม่ได้บอก

ที่มาท่ีไปของเรื่องทั้งหมด เดิมทีเขาคิดว่านักพรตน่ีเป็นพวกเดียวกับ 

นางปีศาจ สองคนร่วมมอืคนหน่ึงร้องคนหน่ึงประสาน เพ่ือจะได้หลอกให้

พวกเขาเชื่อใจ 

น่ีหรือว่านางปีศาจก็เป็นนักพรต ถ้าเช่นน้ันเจ้านักพรตนี่มาจาก 

ที่ใดกันเล่า

ฉางหรงคิดพลางเงยหน้ามองไปทางล่ินเซีย่ว กลับเห็นล่ินเซีย่วก�าลัง

จ้องกระบี่ในมือไม่วางตาอย่างงุนงง กระบี่เล่มน้ันเปล่งแสงสว่างเจิดจ้า 

ตัวกระบี่ราวกับขานรับเสียงกระดิ่งในมือเด็กสาว มันส่งเสียงดังแหวก

อากาศขึ้นมา

หวัใจฉางหรงต้องสัน่สะท้าน ขณะท่ีเขาก�าลงัจะเอ่ยปาก ไม่ทนัระวัง

ปล่อยให้นักพรตที่อยู่ข้างกายออกแรงดิ้นรนจนหลุดพ้น

จากน้ันนักพรตก็ส่งเสียงค�ารามแปลกประหลาด เชือกที่มัดร่าง 

ของเขาเอาไว้ขาดสะบั้นพร้อมกัน

ยามเอ่ยวาจาเชื่องช้า แต่ลงมือกระท�ากลับรวดเร็วนัก กระดิ่ง 

ในมือของเด็กสาวหลุดออกมาจากสร้อยคอ กลายสภาพเป็นลูกไฟสีทอง

สามลูกเข้าจู ่โจมนักพรตอย่างรวดเร็วดุดันปานดาวตก นางตะโกน 

เสียงดังก้องว่า "ปีศาจร้าย! ยังไม่คืนร่างเดิมอีก!"
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ทันทีที่ลูกไฟสัมผัสกับหน้าอกของนักพรตก็เปลี่ยนเป็นมังกรไฟ 

สามตัว ลัดเลาะคดเคี้ยวไปบนร่างของนักพรต โอบรัดร่างของเขาเอาไว้

อย่างแน่นหนา

ดูเหมือนนักพรตจะได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส มีเสียง

ประหลาดสะเทือนขวัญผู้คนดังออกมาจากล�าคอ

เขามองเด็กสาวด้วยแววตาโหดเหี้ยม สีหน้าย่ิงย�่าแย่ลงไปทุกที  

หลังจากน้ันชั่วอึดใจล�าคอของเขาก็เอนพับไปทางหนึ่ง ศีรษะถึงขั้น 

แยกบ้านกับล�าคอ กลิ้งหลุนๆ มาถึงปลายเท้าฉางหรง

ฉางหรงนึกว่าตนเองตาลายไปเสียแล้ว เขานวดคลึงดวงตา  

เพ่งมองปลายเท้าของตนเองซ�้าแล้วซ�้าอีก เขาไม่ได้มองผิดไปกระมัง  

เจ้าสิ่งกลมกลิ้งหลุนๆ พร้อมดวงตานิ่งสนิทเหมือนปลาตาย หรือว่า 

จะเป็นศีรษะของนักพรตผู้นั้น

เขามองไปที่นักพรตด้วยความตกใจถึงขีดสุด จึงเห็นว่าต�าแหน่ง 

ซึ่งเดิมทีควรจะมีศีรษะตั้งอยู่ จู่ๆ กลับมีศีรษะงูรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม 

สเีขยีวสดใสวาววับงอกออกมาแทน ล�าตวัของงยูาวประมาณหน่ึงจัง้กว่า 

พริบตาเดียวก็ทะยานขึ้นไปถึงเพดานถ�้า

ส่วนมังกรไฟสามตัวที่เด็กสาวเสกออกมาก็ตามติดดุจเงา พัวพัน

แนบแน่นไม่ยอมห่างแม้แต่นิดเดียว

"น่ี...น่ีมันตัวประหลาดอะไรกันแน่!" ฉางหรงจ้องเจ้างูยักษ์เขม็ง 

กลนืน�า้ลายไปหลายอกึใหญ่ด้วยความหวาดผวา แล้วก็นกึอะไรขึน้มาได้ 

ว่ิงปรีเ่ข้าไปอยู่ข้างกายลิน่เซีย่ว ค�ารามเสยีงดงัว่า "เรว็เข้า! คุม้กันคณุชาย!"

พวกเว่ยปอชะงักงันไปเพราะภาพเหตุการณ์ตรงหน้า ไม่ทันมีท่าที
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ตอบสนองไปชั่วขณะ แต่อย่างไรก็เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อน พอได ้

ฉางหรงเรียกเตือนสติเช่นนี้ก็รีบวางแนวคุ้มกันโอบล้อมลิ่นเซี่ยวเอาไว้

กระบีใ่นมอืลิน่เซีย่วย่ิงกระสบักระส่ายหาความสงบไม่ได้ ราวกับว่า 

ได้เผชิญหน้ากับนักรบที่เป็นศัตรูตัวฉกาจ มีความปรารถนาพลุ่งพล่าน

อยากจะพุ่งออกไปแนวหน้าสังหารศัตรู

ลิ่นเซี่ยวมองกระบี่ของตนด้วยแววตาซับซ้อน เขายังจ�าได้ว่า 

ในตอนนั้นเสด็จปู่ทรงก้าวผ่านท่านอ๋องผู้เป็นบิดาของเขา น�ากระบี่เล่มนี้

มามอบให้เขาท่ียังเป็นเด็กตัวเล็กๆ ทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วตรัสว่ากระบี่

เล่มน้ีก�าจัดปีศาจปราบมารได้ สามารถคุ้มครองหลานชายของข้าให ้

เติบใหญ่อย่างปลอดภัย

ผูร่้วมเหตกุารณ์ในตอนนัน้ทุกคนต่างนกึว่าเป็นเร่ืองตลกขบขันของ

ฮ่องเต้ผู้ทรงชราภาพ ไม่มีผู้ใดเชื่อว่าจะเป็นความจริง

หลงัจากน้ันเขาก็น�ามาใช้งานเหมอืนเป็นแค่กระบีธ่รรมดาเล่มหนึง่ 

ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีสิ่งใดแปลกประหลาดกว่าปกติ

อาจเป็นเพราะว่ามคีวามเคารพเลือ่มใสต่อเสดจ็ปูผ่สมปนเปอยู่ด้วย 

ถึงได้ให้ความส�าคัญและทะนุถนอมเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยให้ห่างกายเลย

สักชั่วขณะ

พอขึ้นเขามาแล้วกระบี่เล่มน้ีก็ส่งเสียงร้องเตือนอยู่หลายคร้ัง  

หลังจากนักพรตปีศาจคืนร่างเดิมแล้วก็สั่นไหวผิดปกติเช่นนี้อีก หรือว่า 

จะเป็นกระบี่ที่สามารถก�าจัดปีศาจปราบมารได้จริงๆ

ขณะที่ก�าลังขบคิด เบื้องหน้าก็มีเสียงดังสน่ันหวั่นไหวลอยมา  

ลิ่นเซี่ยวเงยหน้าข้ึนไปก็เห็นงูยักษ์โดนมังกรไฟสามตัวพันรอบ มันก�าลัง
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บิดกายด้วยความทรมาน ปลายหางยาวใหญ่ก็ปัดสะเปะสะปะ ท�าให ้

เศษซากโครงกระดูกสีขาวที่กองเป็นภูเขาหล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นถ�้า

กลิน่คาวเลอืดในถ�า้ยิง่เข้มข้นขึน้ทุกขณะ เดก็สาวจ้องเขมง็ทีง่ยัูกษ์ 

ริมฝีปากขมุบขมิบร่ายคาถา บริเวณขมับมีเหงื่อไหลซึมออกมาอย่าง 

ต่อเนื่อง สีหน้าของนางก็เริ่มขาวซีดเข้าไปทุกที

พวกลิน่เซีย่วมองเหตุการณ์ด้วยความเข้าใจกระจ่าง ถ้าหากกล่าวว่า 

ตอนแรกเดก็สาวเป็นฝ่ายได้เปรยีบ แต่เมือ่ก�าลงักายถดถอยลงไป เวลานี้ 

จึงเผยความอ่อนแอออกมาให้เห็นมากขึ้น 

ศัตรูหรือพวกพ้องแยกแยะชัดเจน มาถึงตอนนี้แล้วมีหรือจะ 

ยังนิ่งดูดายอยู่ได้

"บกุ!" ลิน่เซีย่วโบกมอืส่งสญัญาณ กวัดแกว่งกระบีป่รับพลงัลมปราณ  

ว่ิงแฉลบไปอยู่ตรงหน้าเจ้างูยักษ์ พวกฉางหรงก็ชักดาบออกจากฝัก 

อย่างพร้อมเพรียง ตามหลังเจ้านายไปไม่ห่าง

ไม่คาดคิดว่าดาบของพวกฉางหรงเมื่อฟันฉับใส่ร่างงูจะคล้ายกับ

ฟันลงไปบนเพชร แม้กระทั่งประกายไฟก็ไม่มีแลบออกมา

"นี่มัน..." ฉางหรงสีหน้าแปรเปลี่ยนขนานใหญ่ ชั่วขณะท่ีเห็นว่า 

หางของงูยักษ์ก�าลังจะปัดร่างตนเองกระเด็นเหมือนผ้าข้ีร้ิวผืนหน่ึง  

ก็มีกระบี่เล่มหนึ่งเสือกแทงมาจากด้านข้าง ฟันหางของงูยักษ์เต็มแรง

แม้ว่าจะไม่ได้ฟันจนหางขาดสะบั้นออกมาท้ังยวง แต่กลับสร้าง

บาดแผลเหวอะหวะเลือดชุ่มโชก งูยักษ์เจ็บปวดแสนสาหัส รีบขยับหาง

เก็บเข้าข้างล�าตัว ดวงตาสแีดงฉานหนัมามองลิน่เซีย่ว ก่อนจะค้อมตวัลง

แล้วพุ่งเข้าหา
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การคาดเดาในใจของลิ่นเซี่ยวได้รับการพิสูจน์แล้ว กระบี่เล่มน้ี 

ไม่เหมอืนกับกระบีท่ัว่ไปจรงิๆ พอเหน็งยัูกษ์อ้าปากกว้างมาอยู่ตรงหน้าเขา 

ก็ไม่ลังเลอีกต่อไป กวัดแกว่งกระบี่ฟันฉับลงไปที่ศีรษะใหญ่โตของมัน

เดิมทีพลังตบะของเด็กสาวไม่เพียงพอจะต่อกรกับปีศาจงูเหลือม

พันปีได้ เพียงแต่อาศัยว่ามีของวิเศษที่หาได้ยากย่ิงในใต้หล้า และ 

ฉวยโอกาสที่จิตใจของเจ้างูยักษ์ไม่สงบนิ่งชิงลงมือก่อนเพ่ือครอง 

ความได้เปรียบก็เท่านั้น กล่าวถึงก�าลังกาย นางจะกล้าเทียบเคียงกับ

ปีศาจงูพันปีเช่นนี้ได้อย่างไร

เมื่อใช้พลังควบคุมมังกรไฟถึงสามตัว ร่างกายของนางก็เร่ิมจะ 

แบกรับไม่ไหว อาศัยเพียงแค่พลังปราณแท้ฝืนยืนหยัดต่อไป 

ตอนน้ีลิ่นเซี่ยวจับกระบี่ของตนเข้าสู่วังวนการต่อสู้ ท�าให้เด็กสาว 

มีก�าลังสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย นางรู้สึกมีก�าลังเพิ่ม

ขึน้มาในทนัใด แม้กระทัง่มงักรไฟสามตวัก็เปล่งประกายเจดิจ้าตามไปด้วย

"แทงมันที่ต�าแหน่งเจ็ดชุ่น*" พอเห็นว่าล่ินเซี่ยวยังคงกระหน�่าฟัน 

ทีค่องยัูกษ์ แม้ว่าทุกรอยแผลจะเรยีกเลอืด แต่กลบัไม่ท�าร้ายถงึจดุส�าคญั 

นางรู้สึกร้อนใจไม่น้อย ฉวยโอกาสปรับพลังปราณแล้วร้องเตือนเสียงดัง

กังวาน

ลิ่นเซี่ยวเฉลียวฉลาดย่ิงนัก ได้ยินค�าเตือนของนางก็แสร้งท�า 

เป็นพลาดท่าแทงกระบี่เข้าใส่ดวงตาของงูยักษ์ มันจึงหลบเล่ียงไม่ทัน 

ร่างกายใหญ่โตกลิ้งหลบไปด้านข้าง เผยช่วงท้องสีด�าคล�้าให้เห็นโดย 

* ต�าแหน่งเจ็ดชุน่ของงู คอืส่วนสนัหลงัทีห่่างจากส่วนหัวลงมาเจด็ชุน่ เป็นต�าแหน่งหวัใจของง ูถือเป็นจดุมรณะ
หากถูกตีบริเวณน้ี ต่อมาจึงมีส�านวน 'ตีงูให้ตีเจ็ดชุ่น' หมายถึงจะท�าอะไรต้องจับจุดส�าคัญให้ได้ ทั้งนี้ ชุ่น  
เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว

Page ����������������������� 1.indd   45 23/7/2563 BE   14:39



46

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 1

ไม่ตั้งใจ 

ในใจลิ่นเซี่ยวรู้สึกปีติยินดี ขณะที่ก�าลังแทงกระบี่ไปยังต�าแหน่ง 

เจ็ดชุ่น ใครจะรู้ว่าพอเจ้างูยักษ์เห็นคมกระบี่ของลิ่นเซ่ียวใกล้จะถึงตัว  

ไม่รู ้ว่ามันเอาพลังมหาศาลมาจากท่ีใด สามารถกระเด้งหลบหนีไป 

ข้างหลัง หลบไม่ให้กระบี่โดนจุดส�าคัญได้พอดี

"แย่แล้ว! ปีศาจตนนีก้�าลงัจะหน!ี" พวกฉางหรงเหน็งูยักษ์หันหน้าไป  

ขยับร่างกายใหญ่มหมึาเลือ้ยหนอีอกไปทางปากถ�า้ หลายคนฉวยโอกาส

จะรีบไปดักทาง ขัดขวางเจ้างูยักษ์เอาไว้

ปีศาจงูยักษ์บ�าเพ็ญตบะมานานปีจนสามารถเหาะเหินและด�าดิน

ได้แล้ว ความเร็วในการเลื้อยในยามปกติไม่มีทางเชื่องช้าปานนี้แน่  

แต่ว่าบนร่างของมันมีมังกรไฟสามตัวจากคาถาของเด็กสาวน่ันรัดไว้  

แผดเผาจนผิวหนังของมันไหม้เกรียมเป็นแผลฉกรรจ์ เจ็บปวดทรมาน

เหลือเกิน ทั้งลิ่นเซี่ยวยังแทงบาดเจ็บหลายแผล แม้ว่าจะไม่กระทบถึง

อวัยวะภายใน แต่เลอืดสแีดงสดยังไหลออกมาไม่หยุด สญูเสยีพละก�าลงั

ไปมากกว่าครึ่งนานแล้ว

ถ้าหากวันน้ีขนาดมนุษย์ตัวเล็กๆ ไม่ก่ีคนยังกล้ามาขัดขวาง มันก็

ช่างไม่รูจ้กัประมาณตนเอาเสยีเลย! มนัท้ังหงดุหงดิทัง้โมโห อ้าปากกว้าง

หมายจะเขมือบพวกฉางหรงลงท้องในคราวเดียว

ฉางหรงเห็นศีรษะงูยักษ์ที่ใหญ่เหมือนตะกร้าสานใบโตขยับมา 

อยู่ตรงหน้าพร้อมลมหายใจเหม็นคาวอบอวลจนเขาแทบจะอาเจียน 

ออกมาน้ีแล้ว เขาก็ค�ารามเสียงดังก้อง วางท่ากวัดแกว่งดาบส่งเดช  

ในใจร้องคร�่าครวญว่า 'ชีวิตข้าจบสิ้นแล้ว!'
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บางทีอาจเป็นเพราะใกล้ตายแล้วกระมงั เพียงชัว่พริบตาในความคดิ 

ของฉางหรงก็มีความทรงจ�าผุดขึ้นมาให้วุ่นวายไปหมด

เขาคิดถึงเรือนหลีไป๋ในวังหลันอ๋อง สถานที่แห่งนั้นเป็นเรือนที่พัก

ของพระชายาผู้จากไป เมื่อครั้งพระชายายังมีชีวิตอยู่ช่ืนชอบดอกสาล่ี 

เป็นทีสุ่ด ฉะน้ันลานเรอืนหลไีป๋ในทกุฤดูใบไม้ผลจิะมดีอกสาลีบ่านสะพรัง่ 

ก่ิงก้านที่ประดับด้วยดอกตูมจะย่ืนออกไปนอกก�าแพงเรือน มองจากที่

ไกลๆ ราวหิมะห้ากลีบผลิบาน ช่างงดงามเกินค�าบรรยาย

ในความทรงจ�านั้นฉางหรงแอบปีนข้ึนไปอยู่บนก�าแพงเรือนหลีไป๋ 

ลอบสอดส่ายสายตาส�ารวจเข้าไปในลานเรือน

กลางลานกว้างลิ่นเซี่ยวรูปร่างเล็กกระจ้อย น่ังหลังเหยียดตรง 

อยู่หลังโต๊ะหนังสือท่ีตรงระเบียง เขาก�าลังคัดลายมือเขียนการบ้านไป 

ทีละเส้นทีละขีด

กลีบดอกสาลี่สีขาวเจอสายลมยามโพล้เพล้ของฤดูใบไม้ผล ิ

พัดปลิวไสว ร่วงหล่นลงบนไหล่ของคุณชายน้อย ท�าให้หัวไหล่ของเขา 

เป็นสีขาวโพลนดุจหิมะ 

ภายในห้องดูเหมือนก�าลังเคี่ยวยาอยู่ กล่ินหอมของดอกสาลี ่

ในลานหน้าเรือนจึงมีกลิ่นหอมของยาปะปน ท่ามกลางกลิ่นหอมเจือจาง

มีกลิ่นขมปร่าแฝงมาด้วย

เสียงไอของพระชายาลอยมาเข้าหูของฉางหรงอยู่ตลอด 

'แค่กๆ...ต้าหลาง* คัดต่ออีกหน่อยก็ไปพักเถอะ การบ้านไม่ต้อง 

รีบท�าให้เสร็จเดี๋ยวนี้ก็ได้ เอาไว้ถ้าเจ้ารู้สึกเบื่อหน่ายก็ไปเรียกท่านลุงอู ๋

* ต้าหลาง หมายถึงบุตรชายคนโต
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ให้พาเจ้ากับฉางหรงไปเล่นเตะลูกหนัง' น�้าเสียงของพระชายาฟังดูก็รู้ว่า

สุขภาพค่อนข้างอ่อนแอ

คณุชายน้อยรบีวางพู่กันลงบนโต๊ะ ว่ิงตรงไปทีข้่างประตแูล้วเอ่ยว่า 

'ท่านแม่ ข้าไม่ไปเล่นเตะลูกหนัง ข้าอยากจะอยู่กับท่าน'

พระชายาหัวเราะออกมา น�้าเสียงของนางช่างมีความสุขและ

ปลาบปลื้มใจ 'เด็กโง่ ไม่พูดกับเจ้าแล้ว แม่ไม่สบาย กลัวว่าจะเอาโรค 

ไปติดเจ้าน่ะสิ'

ฝูเหนียงท่ีอยู ่ข ้างกายพระชายาก็เดินมาขวางคุณชายน้อยที่ 

ข้างประตู เอ่ยย้ิมๆ ว่า 'คุณชายน้อยของพวกเราฉลาดรู้ความที่สุดแล้ว 

รู ้จักกตัญญูต่อพระชายา คุณชายน้อยโปรดวางใจ ช่วงนี้พระชายา 

พักรกัษาอาการป่วย ผ่านไปอีกไม่ก่ีวันก็ดีข้ึนแล้ว ถึงตอนน้ันคุณชายน้อย

ก็เข้ามาหาพระชายาได้แล้วเจ้าค่ะ'

ลิ่นเซี่ยวเอียงศีรษะคิดทบทวน เอ่ยถามฝูเหนียงว่า 'ถ้าอย่างนั้น...

ท่านแม่หายป่วยแล้ว กจ็ะมน้ีองชายน้องสาวให้ข้าเรว็ๆ ได้แล้วใช่หรอืไม่'

ฝูเหนียงย่ิงแย้มยิ้มจนตาหยีมากข้ึนไปอีก นางย่ืนมือออกไปจัด 

คอเสือ้ชดุผ้าไหมสดี�าปักลายกิเลนให้ลิน่เซีย่ว 'แน่นอนเจ้าค่ะ ถึงตอนน้ัน

ในวังของเราจะไม่ได้มีแค่ต้าหลาง จะมีเอ้อร์หลาง ซานหลาง ซื่อหลาง 

และอูห่ลาง*...เป็นน้องชายทีพ่ระชายามใีห้คณุชายอย่างไรเล่า วังของเรา

จะต้องครึกครื้นมากแน่'

ลิน่เซีย่วได้รบัค�าตอบทีพ่อใจ ร้องอทุานด้วยความยินดแีล้วหมนุตวั

วิ่งเสียงดังออกไปข้างนอก
* เอ้อร์หลาง ซานหลาง ซื่อหลาง และอู่หลาง หมายถึงลูกชายคนที่สอง คนที่สาม คนที่สี่ และคนที่ห้า 
ตามล�าดับ
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ฉางหรงรีบกระโดดลงมาจากก�าแพงในลานเรือน เฝ้ารอลิ่นเซ่ียว

ด้วยความอดทน

ลิ่นเซี่ยวหาเขาพบที่หน้าประตูนั่นเอง 'ไปเร็ว...ไปเตะลูกหนังกัน!'

ทันใดน้ันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานฉางหรงไม่ยอมแพ้ เตะชนะเขา

ไปตัง้หลายลกู ลิน่เซีย่วกล่าวด้วยน�า้เสยีงส่อเจตนาเอาคืนว่า 'อกีไม่นาน

ข้าก็จะมีน้องชายแล้ว ถึงตอนนั้นข้าคงไม่สนใจจะเล่นกับเจ้าอีก'

ฉางหรงเริม่รูส้กึหวาดกลวัขึน้มา เขาไม่รู้ว่าเพราะเหตใุดคณุชายน้อย 

มีน้องชายแล้วจะไม่ยอมเล่นกับเขาอีก

เขามองดลูิน่เซีย่วว่ิงไปข้างหน้า ก็รบีร้อนก้าวเท้าไล่ตามลิน่เซีย่วไป 

หยิบห่อกระดาษน�้ามันที่ซ่อนอยู่ในอกเส้ือมานานออกมาพลางเอ่ยว่า 

'คุณชายน้อย น่ีเป็นขนมปิ่งเหน่ย* ท่านแม่ข้าท�าเอง อร่อยมากเลยนะ  

ยกให้ท่านหมดเลย ห้ามเลิกเล่นกับข้าด้วย'

ลิน่เซีย่วหนัมามองฉางหรงอย่างเย่อหย่ิง ก็มองเหน็อกีฝ่ายประคอง

ขนมปิ่งเหน่ยห่อหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าจริงๆ 

ขนมปิ่งเหน่ยสีเหลืองกรอบถูกซุกอยู่ในอกเสื้อฉางหรงอยู่นาน  

แป้งกรอบชั้นนอกหลุดล่อนเลอะเทอะกระจายทั่วอกเสื้อของฉางหรง

ฉางหรงมองหน้าลิ่นเซี่ยวอย่างระแวดระวัง ดวงตาใสกระจ่าง 

เต็มไปด้วยความไม่สบายใจ

ลิ่นเซี่ยวไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดถึงรู้สึกปวดแปลบท่ีใจเล็กน้อย เขา 

จ้องหน้าฉางหรงอยู่ครู่หน่ึง ค่อยรับขนมปิ่งเหน่ยจากฉางหรงมากัดชิม 

ค�าหน่ึงอย่างเงียบงัน ก่อนจะพยักหน้าแล้วเอ่ยว่า 'ก็ได้ ขอแค่แม่นม 

* ขนมปิ่งเหน่ย คืออาหารประเภทแป้งอย่างหนึ่งในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นขนมเปี๊ยะที่มีไส้ท�าจากชีส
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ท�าขนมปิ่งเหน่ยให้ข้าทุกวัน ข้าก็จะเล่นกับเจ้าต่อ'

ใบหน้าของฉางหรงเผยรอยยิ้มกว้าง

กลิ่นคาวเลือดที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะตรงปลายจมูกดึงสติให้ฉางหรง

กลับมาสู่ความเป็นจริงเบื้องหน้า

ดาบทีเ่ขากวดัแกว่งอยู่ไม่อาจท�าอนัตรายใดกับเจ้างยัูกษ์ได้เลยสกันิด  

เขาเข้าใกล้ความตายถึงเพียงนี้เป็นครั้งแรก

โดนงูกลืนลงท้องเป็นความรู้สึกเช่นไรนะ 

เขาอดคิดด้วยความสยดสยองไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็รู ้สึกถึง 

ความอยุติธรรมอยู่บ้าง ตัวเขายังอายุไม่เต็มสบิเจด็ดเีลย แม้กระท่ังภรรยา

ก็ยังไม่ได้แต่ง ต่อให้จะต้องตายไปก็ขอเปล่ียนวิธีตายไม่ให้น่าอึดอัด 

ถึงเพียงนั้นได้หรือไม่

ยามน้ันเองกระแสพลงัรนุแรงจูโ่จมเข้ามา ท�าให้งยัูกษ์ท่ีเลือ้ยมาถึง

ตรงหน้าฉางหรงถูกกระชากไปด้านหลังโดยพลัน

ฉางหรงลืมตาด้วยความตกใจกลัวก็เห็นลิ่นเซี่ยวกระโจนเข้าใส ่

ร่างเจ้างูยักษ์โดยไม่แยแสสิ่งใด รัดคอของมันอย่างแน่นหนาแล้ว 

ล้มกลิ้งไปกับพื้น คนและงูต่อสู้กันอย่างอุตลุดในพริบตา 

ฉางหรงตกตะลึง คุณชายถึงกับยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเขา! 

ขณะทีใ่นอกก�าลงัพองฟู ดวงตากเ็ริม่แสบร้อนเล็กน้อย มองดงูยัูกษ์

ยังดิ้นรนไปมา เพียงพริบตาก็กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ เขาเช็ดร่องรอย

ตรงหางตา ตะโกนเสียงดังก้องค�าหนึ่งแล้วฟันดาบไปทางเจ้างู "ข้าสู้ตาย

กับเจ้าแล้ว!"

มงักรไฟทีเ่ดก็สาวเรยีกออกมาดเูหมอืนจะใช้ได้ผลแค่กับปีศาจ ท�าให้ 
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ลิน่เซีย่วท่ีแม้จะพัวพันประชดิตัวเจ้างูยักษ์แต่เปลวไฟนัน้กลับไม่ลามมาถึง 

ร่างกายของลิ่นเซี่ยว ส่วนช่วงท้องงูยักษ์ถูกมังกรไฟเผาจนเป็นรูโหว่

"แทงทะลทุ้องมนั!" พอเห็นลิน่เซีย่วถูกร่างกายใหญ่มหึมาของงยัูกษ์

กดทับไว้จนไม่อาจขยับเขย้ือนได้ชั่วขณะ เด็กสาวจึงตะโกนบอกด้วย

ความร้อนใจ

นางยังเร่งปลุกก�าลังภายในที่หลงเหลืออยู่ในร่าง ท�าให้มังกรไฟ 

สามตัวน้ันย่ิงลุกโชนเจิดจ้า นางรู ้ดีว่าตนเองคงอดทนได้อีกไม่นาน  

นีจ่ะเป็นโอกาสสดุท้าย ถ้าหากไม่สามารถควบคุมงยัูกษ์เอาไว้ได้อยู่หมดั 

คนกลุ่มนี้จะต้องโดนงูยักษ์กลืนกินแน่

ใบหน้าของลิ่นเซี่ยวมีหยาดเหงื่อไหลรินอย่างต่อเนื่อง ทัศนวิสัย 

ที่เคยกระจ่างชัดเจนพร่ามัวขึ้นทุกขณะ

เขาพยายามคล�าหาทางเสือกแทงกระบี่ทะลุท้องงูยักษ์ แต่ว่า 

จนใจที่ตัวกระบี่ยาวเกินไป เวลาน้ีเขาก็ถูกงูยักษ์กดทับอยู่ใต้ร่าง ไม่ว่า

อย่างไรก็ออกแรงขยับไม่ได้เลย

โชคดีที่พวกฉางหรงและเว่ยปอว่ิงมาถึงด้านหลังงูยักษ์ เอาอย่าง 

วิธีการของลิ่นเซี่ยวเมื่อครู่ พร้อมใจกันตะโกนค�าหนึ่งแล้วกรูกันเข้าไป 

รัดคอเจ้างูยักษ์

เดมิทงียัูกษ์ก�าลงัทุม่เทสมาธิรบัมอืกับลิน่เซีย่ว ไม่ทนัได้ระวังจงึถูก

พวกฉางหรงกระชากให้หงายหลังสุดก�าลัง ถูกบีบให้เผยช่วงท้องท่ีมี

บาดแผลเหวอะหวะอยู่นานแล้ว

โอกาสนี้จะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้! 

ลิ่นเซี่ยวกระโดดพรวดลุกขึ้นมา เสียง 'ฉึก' ดังขึ้น กระบี่เสียบทะลุ

Page ����������������������� 1.indd   51 23/7/2563 BE   14:39



52

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 1

ต�าแหน่งเจ็ดชุ่นของงูยักษ์อย่างแม่นย�าที่สุด 

งูยักษ์ส่งเสียงกรีดร้องแปลกประหลาดบาดหู ร่างกายใหญ่มหึมา

บิดงอคล้ายเป็นตะคริว ท�าให้ทั้งถ�้าส่งเสียงดังสะเทือนปานแผ่นดินไหว

เดก็สาวเหน็สถานการณ์ตรงหน้าเป็นเช่นนีก้ร็บีท่องคาถาวาดยนัต์ 

มังกรไฟท้ังสามราวกับมีประสาทสัมผัสดั่งมนุษย์ พุ่งเข้าไปในรอยแผล 

ฉกีขาดตรงต�าแหน่งเจด็ชุน่ของงูยักษ์ตามล�าดบั ทนัใดน้ันก็แผดเผางยัูกษ์

จนมอดไหม้เป็นเถ้าถ่าน

"กลับคืน!" 

เมื่อเสียงนุ่มนวลของเด็กสาวตะโกนขึ้นค�าหนึ่ง มังกรทั้งสามได้ยิน

เสียงเรียกขานก็กลายร่างเป็นลูกไฟสามลูก ลอยกลับเข้ากระด่ิงทองค�า

ในมือของเด็กสาว

ทุกคนต่างถอนหายใจโล่งอก

พวกฉางหรงยังปรับลมหายใจไม่ทัน มองดูเถ้ากระดูกงูยักษ์ด้วย

สีหน้าเหม่อลอย การต่อสู้ดุเดือดเมื่อครู่จะใช้ค�าว่า 'โอกาสรอดเพียงหนึ่ง

จากสิบส่วน' ก็ไม่เกินไปเลย ไม่รู้ว่าตกลงปีศาจตัวนี้มีที่มาอย่างไรกันแน่

ถึงได้มีพลังมากถึงเพียงน้ี ถ้าหากไม่ได้ของวิเศษจากนักพรตหญิงกับ

กระบี่ของคุณชายร่วมกันรับมือ เกรงว่าทุกคนในที่นี้จะต้องโดนมันกลืน

ลงท้องหมดแล้ว

ลิ่นเซี่ยวปรับลมหายใจที่ปั่นป่วนให้เป็นปกติ ลุกข้ึนเดินไปตรวจดู

สภาพของคนแซ่ถานและคนแซ่หวัง

พอเห็นรอยด�าคล�า้บนใบหน้าของพวกเขาทัง้สองจางหายไปหมดสิน้  

ลมหายใจก็สงบมั่นคงกว่าเดิมมาก
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เขาหันกลับไปมองเด็กสาว กดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า "ขอบคุณมาก"

เดก็สาวแย้มย้ิมออกมาด้วยใบหน้าท่ีดสูิน้ไร้เรีย่วแรง "จะว่าไปแล้ว

ข้าก็ต้องขอบคณุท่านด้วย ถ้าหากไม่มคีวามช่วยเหลือจากกระบีใ่นมอืท่าน  

ด้วยพลังตบะของข้ามีหรือจะเป็นคู่ต่อสู้ของปีศาจงูตนนั้นได้"

นางกล่าวขึ้นแล้วก็เหมือนนึกอะไรข้ึนมาได้ จึงลุกเดินมาหยุด 

ตรงหน้าเถ้ากระดูกของงูยักษ์ เอามือปิดจมูกเพ่ือค้นหาอะไรบางอย่าง  

ไม่นานก็เห็นว่าในมือของนางมีลูกกลอนปราณสีเขียวอมเทาเม็ดหนึ่ง 

ลิน่เซีย่วเข้าใจกระจ่างโดยพลนั คดิว่าน่ันจะต้องเป็นลกูกลอนปราณ 

ของปีศาจงูแน่

เดก็สาวน�าผ้าไหมห่อลกูกลอนปราณเอาไว้อย่างดแีล้วเก็บลงถุงเงนิ 

ข้างเอว ก่อนจะลุกข้ึนหันมากล่าวกับพวกล่ินเซ่ียวว่า "ปีศาจงูตนน้ีก็คือ

สิง่ชัว่ร้ายทีอ่อกอาละวาดมานานสามปี มาวันน้ีสิง่ชัว่ร้ายถกูก�าจดัสิน้ซาก 

ทุกท่านสามารถลงจากเขาอย่างสบายใจได้แล้ว" 

นางยังชี้ไปทางคนแซ่ถานกับคนแซ่หวังที่ยังไม่ได้สติ "ในร่างของ

พวกเขายังมพิีษหลงเหลอื ต้องพักรกัษาตวัประมาณครึง่เดอืนจงึจะฟ้ืนฟู

เป็นปกติ แต่ว่าโชคดีทีช่่วยชวีติทนัเวลา ยังไม่บาดเจบ็กระทบถึงจดุส�าคญั 

ไม่จ�าเป็นต้องกังวลมากไปนัก"

ลิน่เซีย่วเหน็ว่านางน่าจะอายุไม่เกินสบิสีส่บิห้าปีเท่าน้ัน แต่จดัการ

เรื่องราวได้อย่างละเอียดรอบคอบถึงเพียงนี้ อีกทั้งยังเปี ่ยมไปด้วย 

ความกล้าหาญและสติปัญญา ช่างแตกต่างจากสตรีตระกูลขุนนางที ่

เคยพบเห็นทัว่ไปก็อดชืน่ชมอยู่ในใจไม่ได้ ทว่าขณะจะเอ่ยถามชือ่ของนาง 

ฉางหรงก็กระโดดเข้ามาขัดจังหวะ 
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"ท่าน...แม่นางนักพรต ข้ามีตาแต่ไม่รู้จักภูเขาไท่ซาน* ก่อนหน้านี้

พูดจาล่วงเกินท่านไปมากมาย หวังว่าท่านจะไม่ถือสา"

ในใจของเขากลับกล่าวว่าดูจากท่าทางของคุณชายแล้ว คงมี 

ความรู้สึกดีให้นักพรตหญิงคนนี้มากพอดู ถ้าหากผ่านไปนานวันเข้า 

เกิดมีความสัมพันธ์อะไรขึ้นมา จะยอมรับนักพรตหญิงคนนี้ได้ด้วยหรือ 

อย่าว่าแต่ท่านอ๋องจะไม่เห็นด้วยเลย แม้กระทั่งท่านผู้นั้นในวังหลวงก็ 

ไม่มีทางพยักหน้าตกลงเด็ดขาด ถือโอกาสยับย้ังความคิดของคุณชาย 

เอาไว้แต่เนิ่นๆ ดีกว่า เลี่ยงไม่ให้วันหน้าต้องมาเสียใจอีก 

ดังนั้นเขาจึงเน้นย�้าค�าว่า 'แม่นางนักพรต' หนักแน่นเป็นพิเศษ

ลิ่นเซี่ยวลอบขมวดคิ้ว

เด็กสาวกลับหัวเราะออกมา แม้ว่านางเป็นคนเฉลียวฉลาด แต่จะ

คาดเดาความคิดท่ีแท้จริงในใจของฉางหรงเวลานี้ได้อย่างไร พอเห็นว่า

ฉางหรงเอ่ยปากขออภัยด้วยความจริงใจ นางก็เอ่ยว่า "ไม่เป็นไรหรอก  

ข้าไม่เก็บมาใส่ใจ"

ฉางหรงมองนางอย่างประหลาดใจ นึกถึงท่าทางน่าสงสัยของนาง

ตอนแรกพบหน้าข้ึนมาจึงอดถามขึ้นไม่ได้ "จะว่าไปแล้วคืนน้ันเหตุใด 

แม่นางนักพรตถึงไปสระผมอยู่รมิล�าธาร เวลาค�า่มดืดกึดืน่ อกีท้ังภูเขาลกูนี ้

ก็อนัตราย ตอนนัน้พวกข้าตกใจมากทเีดยีว เกือบมองว่าท่านเป็นปีศาจร้าย 

ไปแล้ว" 

เด็กสาวเลิกคิ้วเรียวงามขึ้น อธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่า "ข้าเร่ง

เดินทางรอนแรมมาจากฉางอันเพ่ือจับปีศาจ ไม่ได้อาบน�้าให้ช่ืนใจมา
* มตีาแต่ไม่รูจ้กัภเูขาไท่ซาน หมายถึงคนทีม่คีวามรูน้้อย ประสบการณ์น้อย แม้คนเก่งกาจ มฐีานะต�าแหน่งสงู  
หรือคนมีชื่อเสียงมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็ยังไม่รู้จัก คล้ายกับส�านวนไทยที่ว่า 'ตาไม่มีแวว'
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หลายวัน พอเห็นน�้าในล�าธารกลางหุบเขาแลดูใสกระจ่างก็อดใจไม่อยู ่

ชั่วขณะ เลยสยายผมสระเสียหน่อย"

พวกฉางหรงได้ยินค�าตอบเช่นนี้ก็หัวเราะท้องแข็งแล้ว 

นีน่่ะหรอื น่ีหรอืคอืเหตผุลทีว่่านัน้ นกัพรตหญิงคนนีไ้ม่ใช่คนธรรมดา 

จริงๆ

เมื่อได้ฟังเหตุผลน้ีแล้วแม้แต่ลิ่นเซี่ยวที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ทาง

สีหน้าก็อดใจไม่ไหว มุมปากยกโค้งเผยรอยยิ้มเช่นกัน
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เด็กสาวขอให้พวกฉางหรงช่วยน�าโครงกระดูกสีขาวภายในถ�้า 

ฝังลงดิน ท�าพิธีส่งวิญญาณอย่างเรียบง่ายเพ่ือปลดปล่อยดวงวิญญาณ 

ผู้เคราะห์ร้ายที่โดนปีศาจงูสังหาร

นอกถ�้าท้องฟ้ายังไม่สว่างจ้ามากเท่าใด มีเพียงกลุ่มเงาสีเทาด�า 

มองเห็นได้รางๆ 

พวกเขาทั้งหมู่คณะเดินออกมานอกถ�้า มองเห็นดวงอาทิตย์ยาม

รุง่อรณุโผล่พ้นขอบฟ้าทางทศิตะวันออกแล้ว บรรยากาศอดึอดัเย็นเยียบ

กลางภูเขาจางหายไปโดยสิ้นเชิง มีความรู้สึกเหมือนห่างกันคนละภพ

กระนั้น 

เด็กสาวสูดอากาศจากหมอกเย็นสดชื่นเข้าปอดหลายคร้ังอย่าง 

พึงพอใจพลางเอ่ยร�าพันออกมา 

"ในที่สุดภารกิจก็ลุล่วง"

2
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ลิ่นเซี่ยวที่ยืนเคียงไหล่เด็กสาวมาแต่แรก ได้ยินค�าพูดนี้ก็หันไป 

มองนาง

แสงอาทิตย์สีทองอาบไล้ใบหน้าของนางอย่างอ่อนโยน ขับเน้น 

ผวิขาวหมดจดนวลเนยีนราวกับหยกชัน้ดี ลิน่เซีย่วมองเห็นกระทัง่เส้นขน

ละเอียดอ่อนบนใบหน้างามนั้น เมื่อเทียบกับการมองเห็นใต้แสงจันทร์

แล้วกลับมีความงามที่เจิดจ้าอย่างอธิบายไม่ถูกมากกว่าหลายส่วน

เพียงแต่ยังมีเลือดฝาดน้อยไปอยู่บ้าง ท�าให้ดูไม่เปล่งปลั่งอย่าง 

คนมีสุขภาพดี

ลิ่นเซี่ยวเฝ้ามองจากด้านข้าง ลอบคิดในใจว่าหรือสตรีนางนี้อาจมี

โรคประจ�าตัวมาแต่ก�าเนิด ถ้าหากมีโรคแอบแฝงอยู่จริงแล้วเหตุใดยัง 

เสียเวลาไปมาหาสู่กับภูตผีปีศาจได้อีกเล่า

เขานิ่งเงียบไปครู่หน่ึงก็เอ่ยขึ้นว่า "เม่ือคืนปีศาจงูนั่นหลอกล่อ 

พวกเราให้ลงเขา กว่าจะเดินไปถึงหินก้อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เห็นหนทาง

อยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆ แต่ท�าอย่างไรก็เดินอ้อมไม่พ้นเสียที เป็นเพราะ 

แม่นางน้อยใช้อุบายอะไรหรือ"

เดก็สาวพยักหน้าแล้วเอ่ยย้ิมๆ ว่า "ตอนข้าขึน้เขาวางผนกึข่ายอาคม

ตรงทางออกเพ่ือป้องกันปีศาจบนเขาหลบหนี ข้าได้ยินลูกน้องของท่าน

เล่าว่าตอนพวกท่านขึน้เขา ปีศาจพวกนัน้เคยใช้อาคมพรางตาเพ่ือหาทาง

เข้าใกล้ ข้าก็แค่เลือกวิธีการเดียวกันสนองคืนผู้ใช้กลับไปเท่านั้น"

ฉะนั้นเมื่อนางพบคณะของพวกลิ่นเซี่ยวที่ริมล�าธารจึงไม่ขัดขวาง 

ทีพ่วกเขาจะเดินลงเขา ถ้าหากพวกลิน่เซีย่วไม่มใีครเป็นปีศาจย่อมลงเขา

ได้อย่างสะดวกราบรืน่ แต่ถ้าหากโดนข่ายอาคมสกัดเอาไว้ นัน่หมายความว่า 
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ในกลุม่พวกเขาอย่างน้อยต้องมใีครสกัคนเป็นปีศาจ นางเพียงแค่นัง่รอดู

สถานการณ์อยู่เงียบๆ ก็พอแล้ว

ลิ่นเซ่ียวขมวดค้ิว "ปีศาจตนนี้แผลงฤทธ์ิมานานหลายปี ไม่รู้ว่า

ท�าร้ายราษฎรผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเท่าใดแล้ว"

"นั่นน่ะสิ" เด็กสาวเอ่ยต่อค�า "ครึ่งเดือนก่อนข้าติดตามอาจารย์ 

ผ่านมาทางน้ี อาจารย์ข้าเห็นภูเขาลูกน้ีมีไอปีศาจแน่นหนา คาดเดาว่า 

บนภูเขาจะต้องมีสิ่งชั่วร้ายออกอาละวาดอยู่แน่ แต่ว่าตอนนั้นเขา 

ยุ่งอยู่กับการรับมือปีศาจตนอื่น ไม่อาจปลีกเวลามาสืบหาต้นสาย 

ปลายเหตุ หลายวันมาน้ีนึกขึ้นได้ รู้สึกไม่สบายใจไม่หายจึงให้ข้าน�า 

ของวิเศษในอารามของพวกเรามาสืบหาความจริง"

ลิน่เซีย่วมองไปท่ีกระดิง่สทีองตรงหน้าอกของเดก็สาว ของวเิศษเช่นนี้ 

เป็นของล�้าค่าหายากอย่างแท้จริง เมื่อคืนถ้าหากไม่ได้มันคอยช่วยเหลือ 

เขากับพวกฉางหรงคงไม่แคล้วต้องฝังร่างตนเองในท้องงู และแม้กระทั่ง

นักพรตน้อยก็คงยากจะหนีพ้นเคราะห์กรรมไปได้

แต่ว่าในเมื่ออาจารย์ของนางยอมมอบของวิเศษประจ�าอารามให้ 

หมายความว่านางเป็นลูกศิษย์ท่ีเขารักใคร่โปรดปรานอย่างที่สุด แล้ว

เพราะเหตุใดถึงตัดใจให้นางมาเสี่ยงอันตรายตามล�าพังกัน

เดก็สาวไม่ทันสงัเกตเห็นแววตาครุน่คดิของลิน่เซีย่ว แต่เหลอืบมอง

กระบี่วิเศษข้างเอวของเขาด้วยความสนใจ "คุณชาย ขอบังอาจถามว่า

กระบี่ของท่านมีที่มาเช่นไร เหตุใดถึงได้มีพลังร้ายกาจถึงเพียงนี้"

ลิ่นเซี่ยวลังเลอยู่ชั่วครู่จึงปลดกระบี่ออกจากเอว ส่งให้เด็กสาว 

พินิจดูอย่างละเอียดพลางเอ่ยขึ้น "นี่เป็นกระบี่ท่ีท่านปู่มอบให้ข้าก่อน 
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จากโลกนีไ้ป ข้ารูแ้ค่ว่ามันชือ่ 'ชือ่เซยีว'* ตอนท่านปูย่งัมชีีวติอยูห่วงแหน

กระบี่เล่มน้ีย่ิงนัก แทบไม่เคยปล่อยให้ห่างตัว แต่กลับไม่รู้ว่ามันยังมี

อานุภาพก�าจัดปีศาจได้" 

พอเห็นว่าเด็กสาวรับกระบี่ไปดูเล่นด้วยความสนใจเต็มเปี่ยม  

ในใจลิน่เซีย่วพลนัเกิดความรูส้กึแปลกประหลาดข้ึนมา เหตใุดสถานการณ์ 

ตรงหน้าดูคล้ายเด็กน้อยสองคนก�าลังโอ้อวดของเล่นที่ต่างฝ่ายต่าง 

ภาคภมูใิจอยูน่ะ ทว่าอย่างไรก็มคีวามแตกต่างระหว่างบรุษุสตรี เดก็สาว

สามารถขอกระบี่ของเขาไปชื่นชมอย่างเปิดเผย แต่เขากลับไม่สะดวกใจ

ที่จะขอเครื่องประดับติดตัวนางมาดูใกล้ๆ

เขากระแอมกระไอแผ่วเบาแล้วเปล่ียนหัวข้อสนทนา "หลังจาก 

ขึน้เขาเมือ่วาน ข้าเคยพบปีศาจทีห่มูบ้่านร้างแห่งนัน้ มนัเป็นปีศาจทีไ่ปมา 

ไร้ร่องรอย ถูกกระบี่ชื่อเซียวฟันเตลิดหนีไปก็ไม่เคยโผล่มาอีก คิดว่า 

คงจะหวาดกลัวกระบี่เล่มนี้" 

เด็กสาวได้ยินดังน้ันก็เงยหน้าเหลียวมองรอบกาย "สิ่งที่ท่านเจอ 

น่าจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนของชาวบ้านท่ีโดนปีศาจงูฆ่าตาย เพราะว่า 

ตายอย่างไม่เป็นธรรม ยังมีความอาลัยอาวรณ์ต่อโลกใบนี้ ไม่อาจตัดใจ

ไปเกิดใหม่ ตอนนี้ปีศาจงูถูกก�าจัด เมื่อครู่ข้าก็ท�าพิธีปลดปล่อยพวกเขา

ไปแล้ว คิดว่าไม่นานพวกเขาคงจะปล่อยวางสิ่งที่ยึดมั่น ยอมกลับเข้าสู่

วัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดอีกครั้ง" 

เวลานี้ฉางหรงน�าพวกเว่ยปอแบกร่างคนแซ่ถานและแซ่หวังท่ียัง

* กระบี่ชื่อเซียว หรือกระบี่คุณธรรมแห่งจักรพรรดิ ประดับด้วยไข่มุกเจ็ดสีและหยกขาว แผ่รัศมีเย็นเยียบ 
คุกคามคน คมกระบี่ดุจเกล็ดน�้าค้าง เป็นกระบี่ที่หลิวปัง ปฐมฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกใช้สังหารงูขาวยักษ์
ตามต�านาน
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สลบไสล เดินไปตามเส้นทางเดิมกลับสู่ท่ีตั้งกระโจมริมล�าธาร เด็กสาว

เหมือนจะรู้สึกลังเล นางคิดไปคิดมา สุดท้ายก็หยิบขวดยาขวดเล็กในถุง

เงินออกมาอีกแล้วเทยาสองเม็ดมอบให้ลิ่นเซี่ยว

นางมีสีหน้าเจ็บปวดอยู่บ้างขณะกล่าวว่า "ยาชนิดนี้อาจารย์ข้า 

เป็นคนหลอมเอง วัตถุดิบที่ใช้ล้วนล�้าค่าหายาก ปกติหน่ึงเม็ดให้เงิน

เหรยีญส�ารดิสบิพวงยังไม่ขายเลย...เห็นแก่ทีค่ณุชายช่วยข้าก�าจดัปีศาจ 

ให้ท่านเพ่ิมอีกสองเม็ดแล้วกัน กินยานี่แล้วคนท่ีบาดเจ็บสองคนน้ัน 

จะได้หายเร็วขึ้น"

ลิ่นเซี่ยวรู ้สึกหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก แม่นางน้อยผู้นี้มองด ู

เป็นคนเปิดเผยจริงใจ ท�าอะไรก็เฉียบขาดปานน้ัน ไม่คิดว่าจะเป็นคน 

เห็นแก่เงินเหมือนกัน

เขาลอบหวัเราะอยู่ในใจ ภายนอกกลบัแสดงสหีน้าเคร่งขรมึจรงิจงั 

"ขอบคุณมาก...แม่นางน้อย แต่ยาล�้าค่าปานนี้ข้าได้มาแล้วสองเม็ด  

จะปล่อยให้แม่นางมอบให้เปล่าๆ อีกไม่ได้เด็ดขาด" กล่าวพลาง 

ส่งสัญญาณให้ผู้ติดตามข้างกายหยิบเงินออกมาแล้วส่งให้เด็กสาว

เด็กสาวมองเห็นเงินจ�านวนมากโดยไม่ทันต้ังตัวก็ตกอกตกใจ 

เสียยกใหญ่ นางไม่คิดว่าลิ่นเซี่ยวจะมอบเงินให้อย่างใจกว้างถึงเพียงนี้ 

เดิมทีนางเห็นลิ่นเซี่ยวแม้จะสวมเสื้อผ้าอาภรณ์เรียบง่ายสะอาด

สะอ้าน แต่ว่าแฝงด้วยกลิ่นอายสูงศักดิ์ กิริยาวาจาหาใช่ธรรมดาสามัญ 

อีกท้ังผู ้ติดตามเป็นคนที่มีวรยุทธ์สูงส่งกลุ ่มหน่ึง ก็คาดเดาได้อย่าง 

เลือนรางว่าลิ่นเซี่ยวคงไม่ใช่ราษฎรทั่วไป ตอนนี้ดูท่าคงจะมีฐานะร�่ารวย

ไม่เบาด้วย 
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นางออกเดินทางมาคราวน้ีไม่อยากให้เกิดเร่ืองวุ่นวายที่คาดไม่ถึง

ตามมา โดยเฉพาะนางไม่อยากจะเข้าไปพัวพันกับชนชัน้สูงในเมอืงฉางอนั

แม้ว่านางจะเสียดายยาสี่เม็ดน้ันมากเพียงใด แต่ก็ยังยืนกราน

ปฏิเสธ "การก�าจัดปีศาจปราบมารเป็นหน้าที่ของนักพรตอย่างเราต้อง 

รับผิดชอบมาแต่ไหนแต่ไร...ย่ิงไปกว่านั้นถ้าเมื่อครู ่ไม่ได้คุณชาย 

ช่วยเหลือ ตอนนี้ข้าก็คงโดนงูยักษ์กลืนลงท้องไปนานแล้ว จะถือว่า 

มอบยาให้เปล่าๆ ได้หรือ คุณชายอย่าได้เกรงใจเช่นนี้เลย"

ไม่รอให้ลิน่เซีย่วเอ่ยปากอกีครัง้ นางก็กล่าวอ�าลาอย่างตรงไปตรงมา 

ทันที "ตอนข้ามาถึงฉางอันว่าจ้างรถม้าไว้คันหน่ึง ก่อนจะขึ้นเขาก็เคย

ก�าชบัว่าให้คนขบัรถม้ารออยู่ทีโ่รงเต๊ียม คดิว่าป่านน้ีเขาคงจะรอจนร้อนใจ 

แย่แล้ว เมื่อสิ่งชั่วร้ายบนเขาถูกก�าจัดหมดสิ้น ข้าคงต้องลงเขาสักที  

ขอลาตรงนี้เลยแล้วกัน"

กล่าวจบก็หันหลังกลับ ก้าวยาวๆ เดินลงเขาไป

ช่างเป็นสตรีท่ีแปลกประหลาดเสียจริง ดูเหมือนกลัวว่าจะต้อง 

เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขากระนั้น ลิ่นเซี่ยวเฝ้ามองเงาแผ่นหลังเล็กบอบบาง 

เดินห่างไปไกล เขาหรี่ตามองแล้วกดเสียงลงต�่าส่ังการผู ้ติดตาม 

หลายประโยค คนผู้นั้นพยักหน้ารับค�าสั่งแล้วเดินจากไป

ฉางหรงจัดเตรียมที่ทางให้คนแซ่ถานและคนแซ่หวังพักผ่อนแล้ว 

เขาก็รีบว่ิงปรี่มาอยู่ข้างกายลิ่นเซี่ยว "เอ๊ะ! แม่นางนักพรตคนนั้นเหตุใด

จู่ๆ ก็จากไปเล่า"

พอเห็นลิ่นเซี่ยวมีสีหน้าผิดหวังเล็กน้อย เขาก็กลัวว่าคุณชายยัง 

คิดสืบหาร่องรอยของสตรีนางน้ัน จึงรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนา "ข้าน�า 
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ถานฉีกับหวังสิงไปนอนในกระโจมเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าบนเขาอากาศ

หนาวเย็น เกรงว่าไม่เหมาะจะรั้งอยู่นาน คุณชาย จะให้ข้าลงเขาไป 

จ้างรถม้าขึ้นมาสักสองสามคันเพ่ือน�าพวกเขาสองคนกลับเมืองฉางอัน

หรือไม่"

ก็คงท�าได้เพียงเท่านี้แล้ว 

ลิน่เซีย่วเงยหน้ามองดทู้องฟ้า เอ่ยสัง่การอย่างชดัเจนว่า "รบีลงเขา

โดยเร็วเถอะ"

ระหว่างเดินทางกลับฉางอัน ฉางหรงเอ่ยถามลิ่นเซี่ยวขึ้น

"คุณชายรู้ได้อย่างไรว่านักพรตนั่นเป็นปีศาจ"

ลิ่นเซี่ยวคิดทบทวนก่อนเอ่ย "เมื่อคืนตอนดื่มสุราอยู่ริมล�าธาร  

ไม่ทันระวังไปแตะโดนมือซ้ายของนักพรตนั่น มือข้างนั้นเย็นเฉียบปาน 

น�้าแข็ง ไม่มีไออุ่นเลยแม้แต่นิดเดียว ร่างกายก็แผ่กลิ่นเหม็นสาบออกมา

จางๆ ข้าถึงสงสัยนักพรตคนนั้นเข้า"

ฉางหรงนกึได้ว่าลิน่เซีย่วมปีระสาทรบักลิน่เฉียบคมมาแต่เล็กและยัง 

รกัความสะอาดเป็นอย่างย่ิง ไม่อาจทนกบักลิน่อายความสกปรกโสโครก

ได้เลย เขาจะได้กลิ่นแปลกๆ จากร่างของนักพรตก็ไม่น่าประหลาดใจ

ฉางหรงยังลอบขบขันนักพรตนั่น คิดจะเข้าใกล้ใครไม่เลือกให้ดี 

กลับไปเข้าใกล้คุณชายของเขา สมควรแล้วที่เผยธาตุแท้ตนเองออกมา!

"แต่ว่าคืนน้ันแม่นางนักพรตก็มีท่าทางน่าสงสัย ทั้งตอนเกิดเร่ือง 

ยังหายตัวไปพร้อมกับถานฉีและหวังสิง เหตุใดคุณชายถึงมั่นใจว่า 

ไม่ใช่นางล่ะขอรับ"
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"เจ้ายังจ�าตอนท่ีพวกเขาสองคนเกิดเร่ืองได้หรือไม่ ใครปรากฏตัว

เป็นคนสุดท้าย แล้วใครกันท่ีพูดว่า 'องครักษ์แซ่ถานผู้น้ัน' " ล่ินเซี่ยว 

ขมวดคิ้วพลางเอ่ย 

ฉางหรงเค้นสมองทบทวนอย่างจรงิจงัครูห่น่ึง พอเข้าใจกระจ่างแจ้ง

พลนัเอ่ยว่า "ข้านึกออกแล้ว เป็นเจ้านกัพรตนัน่!" เขาตบขาตนเองฉาดใหญ่ 

ด้วยความตื่นเต้น "ข้าจ�าได้ ตอนนั้นเขายังพูดว่า 'ข้าได้ยินอย่างชัดเจน  

ไม่ผิดแน่นอน' ใช่แล้ว! เรื่องเมื่อคืนเกิดข้ึนกะทันหัน แม้แต่พวกเรา 

ที่อยู่ด้วยกันมาท้ังวันทั้งคืนยังฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงตะโกนของใคร  

แล้วนักพรตนั่นจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นถานฉี"

ฉางหรงกล่าวแล้วก็รู ้สึกละอายแก่ใจเหลือเกิน ดูท่าอย่างไร 

นักพรตนั่นก็เป็นปีศาจ แม้ว่าจะแปลงกายมีรูปร่างเช่นมนุษย์ ทว่ากลับ

เผยพิรุธให้เห็นหลายครั้ง แต่ว่ารายละเอียดเหล่าน้ีกลับโดนคนสะเพร่า

เลินเล่ออย่างเขามองข้ามไป

เฮ้อ...ถ้าเมื่อใดมีความคิดละเอียดรอบคอบเหมือนคุณชายก็คง 

ดีหรอก 

เขามองลิ่นเซี่ยวด้วยความเลื่อมใส

เมื่อพวกเขาทั้งหมู่คณะกลับมาถึงฉางอันก็เป็นช่วงโพล้เพล้ของ 

วันต่อมา

พ่อบ้านใหญ่อู๋แห่งวังหลันอ๋องทราบข่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงมา

ยืนรอรับอยู่ที่หน้าประตูวัง

ลิ่นเซี่ยวเดินทางมาถึงหน้าประตูก็พยักหน้าให้พ่อบ้านใหญ่อู๋แล้ว
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ลงจากรถม้า ก้าวยาวๆ เดินเข้าไปในวัง

พ่อบ้านใหญ่อู๋เร่งฝีเท้าเดินตามหลังล่ินเซี่ยวไปทีละก้าว ก่อนจะ 

เอ่ยด้วยน�้าเสียงนอบน้อม "ท่านอ๋องเป็นห่วงซ่ือจ่ือ* อยู่ตลอด ได้ยินว่า 

วันน้ีซือ่จือ่กลบัมาแล้วก็สัง่ก�าชบัให้ห้องครวัจดัเตรยีมสรุาอาหารทีซ่ือ่จือ่

โปรดปราน คนืนีต้ัง้ใจว่าจะจดัเลีย้งต้อนรบัการกลบัมาของซือ่จือ่ด้วยนะ

ขอรับ"

ฝีเท้าของลิ่นเซี่ยวชะงักไป เผยรอยย้ิมแลดูคลุมเครือ "ข้ารู้แล้ว  

ออกไปได้"

พ่อบ้านใหญ่อูร๋บีพยักหน้าอย่างยินดี ก่อนจะถอยออกไปด้วยสหีน้า

ยิ้มแย้ม

ลิน่เซีย่วมุง่หน้ามาเรือ่ยๆ จนถึงเรอืนซอืหรู เพ่ิงจะย่างเท้าเข้าประตู 

แม่นมเวนิกกูน็�าทงิเฟิงและผนิเสวีย่ รวมถงึสาวใชก้ลุม่หนึง่มารอต้อนรบั

นางเห็นลิ่นเซี่ยวดูด�าคล�้าและผ่ายผอมไปก็อดปวดใจข้ึนมาไม่ได้ 

รีบก้าวเข้าไปคารวะพลางเอ่ย "กลับมาเสียทีนะเจ้าคะ หลายวันมานี้ 

ต้องเดินทางระหกระเหิน คงล�าบากมามิใช่น้อย" น�้าเสียงของนางแสดง

ความทุกข์ใจอย่างยิ่ง

ลิ่นเซี่ยวก้าวเข้ามาประคองให้เวินกูลุกข้ึนพร้อมเอ่ยย้ิมๆ "ท�าให้

แม่นมต้องกังวลแล้ว ข้าไม่ได้ล�าบากอะไร งานตามหน้าท่ีก็จัดการได ้

ราบรื่นดี"

เด็กคนนี้ชอบแจ้งแต่ข่าวดี ไม่แจ้งข่าวร้ายอยู่เรื่อย 

เวินกูถอนหายใจด้วยความรักใคร่เอ็นดู บิดผ้าหมาดแล้วช่วย 
* เป็นค�าเรียกทายาทผู้จะสืบทอดชั้นยศ ปกติคือบุตรชายคนโตท่ีเกิดจากภรรยาเอก 'ซื่อจื่อ' ในท่ีน้ีหมายถึง 
ว่าที่หลันอ๋อง
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ลิ่นเซี่ยวเช็ดหน้าให้สะอาด ก่อนจะยกน�้าชาที่ชงรอเอาไว้แล้วมาให้  

"หลายวันมานี้อยู่ข้างนอกคงไม่ได้กินอาหารดีๆ กระมัง ข้าท�าขนมเปี๊ยะ

น�้าผึ้งกรอบท่ีท่านชอบท่ีสุดไว้ให้แล้ว ก่อนอาหารเย็นก็กินรองท้อง 

สักหน่อยเถอะเจ้าค่ะ"

ลิ่นเซี่ยวย้ิมแล้วเอ่ยปากรับค�า ระหว่างท่ีแม่นมพูดคุยกับเขาอยู่  

นางเหลือบมองข้างนอกอยู่บ่อยครั้ง เข้าใจว่านางเป็นห่วงฉางหรงจึง

อธิบายว่า "ฉางหรงกลับวังมาพร้อมกับข้า ตอนนี้ไปที่คอกม้า ประเดี๋ยว 

ก็กลับมาแล้ว"

เวินกูถึงได้วางใจ ช่วยลิ่นเซี่ยวจัดคอเส้ือให้เรียบร้อย ถอนหายใจ

พลางเอ่ยว่า "ช่วงที่พวกท่านไม่อยู่ ข้าไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสักคืน 

กังวลอยู่ตลอดว่าระหว่างทางพวกท่านจะเจออันตรายอะไรบ้าง วันนี ้

คงจะได้นอนหลับได้สนิทใจ ถ้าหากพวกท่านยังไม่มีข่าวคราว ข้าคง 

ต้องไปกราบไหว้พระโพธิสัตว์ที่วัดต้าอิ่นแล้วเจ้าค่ะ" 

ขณะท่ีนางพร�า่ร�าพันฉางหรงก็กลบัมาพอด ีสองแม่ลกูได้พบหน้ากัน 

ก็อดจะถามไถ่สารทุกข์สุกดิบตามประสาอีกครั้งไม่ได้

ลิ่นเซี่ยวเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว หันมากล่าวกับฉางหรงว่า  

"อีกเดี๋ยวเจ้าส่งจดหมายไปให้ซานหลางจวนหลูกั๋วกง* ฉบับหนึ่ง บอกว่า

ข้ากลับมาฉางอันแล้ว ตอนค�่าจะไปหาเขาที่จวน"

ฉางหรงรีบเอ่ยรับค�าทันที ก่อนจะมีท่าทีเหมือนนึกอะไรขึ้นได้  

จึงกดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า "ได้ยินว่าวังของพวกเรามีแขกมาหรือ" 

เวินกูได้ยินดังน้ันก็รบีบอกให้พวกทิงเฟิงออกไป รอจนกระทัง่ในห้อง
* ก๋ัวกง คอืบรรดาศกัดิใ์นสมยัโบราณ เป็นต�าแหน่งซึง่กษตัรย์ิแต่งตัง้ให้เชือ้พระวงศ์หรอืผูม้คีวามดคีวามชอบ 
ถือเป็นล�าดับสูงสุดในบรรดาศกัดิข์ัน้กง ซึง่เป็นหนึง่ในบรรดาศักด์ิห้าข้ันรองจากชัน้อ๋อง คือ กง โหว ป๋อ จือ่ หนาน
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ไม่มีใครแล้วจึงหันไปกล่าวกับลิ่นเซี่ยว 

"ผู้มาเป็นหลานสาวทางบ้านเดิมของพระชายาชุยซื่อ* เดินทาง 

มาจากโยวโจว อายุน้อยกว่าพระชายาแค่สองปี เพ่ิงเข้าวังมาก็ได ้

พระชายาจัดให้พักที่เรือนอี่หง หลายวันนี้พระชายาเที่ยวพานางเดินทาง

ไปนัน่ไปน่ีอยู่บ่อยๆ อกีท้ังยังหาซือ้เสือ้ผ้าเครือ่งประดบัให้ไม่น้อย บอกว่า 

วันหน้าจะต้องมาอยู่ที่วังของเราเป็นการถาวรแล้วเจ้าค่ะ"

ลิ่นเซี่ยวขมวดค้ิว บ้านเดิม 'มารดาเลี้ยง' ของเขาผู ้นี้ แม้ว่า 

จะมีชื่อเสียงและความดีความชอบอยู่บ้าง แต่ว่าฐานะก็ตกต�่ามานาน

หลายปีแล้ว ญาติท่ียังพอจะเอ่ยอ้างถึงได้ก็เหลืออยู่ไม่ก่ีคน แล้วจะมี

หลานสาวมาจากที่ใดกัน

ฉางหรงกล่าวด้วยน�้าเสียงโกรธเคือง "นางคิดจะท�าอะไรอีก อยาก

ยัดเยียดคนเข้าห้องซื่อจื่อหรือ ขนาดหลานสาวบ้านเดิมก็ยังลากตัว 

ออกมาได้ นางไม่กลัวขายขี้หน้าคนอื่นบ้างหรือไร"

เวินกูส่ายหน้า "นัน่ก็ไม่แน่หรอก แม่นางน้อยคนนัน้ข้าก็เคยเหน็หน้า

มาหลายคร้ัง กิรยิามารยาทเรยีบร้อยเหมาะสม ไม่เหมอืนสตรีช่างย่ัวยวน

ไม่ส�ารวมพวกน้ัน ไม่แน่ว่าอาจเป็นพระชายาทีก่ระตอืรอืร้นไปเองฝ่ายเดยีว 

ก็ได้" 

นางกล่าวแล้วก็ถอนหายใจ "ไม่รู้ว่าพระชายาคิดจะท�าอะไรกันแน่ 

นับตั้งแต่วันที่เข้าวังมาก็ไม่เคยหยุดมือ ไม่ต้องพูดถึงซื่อจื่อท่ีฝ่าบาท 

ทรงแต่งตัง้เป็นซือ่จือ่มานานแล้ว ต่อให้ยงัไม่ได้รบัการแต่งตัง้ แต่สองคน

พ่ีน้องอายุห่างกันสิบกว่าปี หรือหวังให้วันหน้าบุตรชายของนางขึ้นมา 
* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม
ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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มีอ�านาจปกครองวังอ๋อง?"

ฉางหรงเอ่ยถามขึ้น "แล้วท่านอ๋องว่าอย่างไร ปล่อยให้พระชายา 

ก่อเรื่องตามใจเช่นนี้หรือ"

เวินกูส่ายหน้า "นิสัยท่านอ๋องใช่ว่าเจ้าจะไม่รู้ วันๆ เอาแต่สนใจ

เครื่องดนตรี เรื่องราวทั้งหลายในวังไม่เคยเข้ามายุ่งเก่ียวอะไรทั้งน้ัน  

ช่วงทีพ่วกเจ้าไม่อยู่ท่านอ๋องก็ไปซือ้ตัวนกัขบัร้องบทล�าน�าชาวบ้านเลือ่งชือ่ 

จากเจียงหนาน* มากลุ่มหน่ึง ได้ยินว่าหลายวันที่ผ่านมาฟังเพลงอยู่ที่ 

ศาลาเยียนปอ หมกมุ่นลุ่มหลงไม่ยอมไปที่ใดเลย"

ลิ่นเซี่ยวนิ่งเงียบไป

บดิาเป็นหนึง่ในบรรดาพระโอรสของเสดจ็ปูท่ีไ่ม่มใีจฝักใฝ่การเมอืง

มากทีส่ดุ เพราะโปรดปรานการบรรเลงเคร่ืองสายเครือ่งเป่า การประพันธ์

กลอนกวีมาตั้งแต่ยังหนุ่ม ดูเหมือนบัณฑิตยิ่งกว่าบัณฑิตคนใดเสียอีก 

ผู้คนในเมืองฉางอันพากันมอบฉายาล้อเลียนเขาว่า 'ท่านอ๋องเซียนกวี' 

แต่ก็โชคดีที่เป็นเช่นนี้ เมื่อฮ่องเต้องค์ใหม่ก�าจัดฝ่ายตรงข้ามพระองค์ 

อย่างขดุรากถอนโคนหลงัขึน้ครองราชย์ บดิาถึงสามารถรกัษาตวัรอดมาได้ 

โดยไร้รอยขีดข่วน

เพียงแต่หลายปีมานีน้บัวันบดิาจะย่ิงหลงใหลกับการหาความส�าราญ 

มากขึน้ ค่อยๆ แสดงอาการผดิปกตอิอกมาให้เหน็ ส่วนชยุซือ่ก็ยินดปีรดีา

ทีเ่รือ่งราวเป็นเช่นนัน้ พอเหน็ว่าบดิาไม่สนใจเร่ืองในวังกย่ิ็งก�าเริบเสบิสาน 

ยิ่งยื่นมือเข้ามายุ่มย่ามไม่จบ... 

ขณะก�าลังใช้ความคิด ชุ่ยหนูสาวใช้ข้างกายบิดาก็มายืนย้ิมกว้าง
* เจียงหนาน คือค�าเรียกท่ีราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต้ของ
มณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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ขอเข้าพบอยู่ด้านนอก รายงานว่าท่านอ๋องและพระชายาจัดเตรียมสุรา

อาหารไว้ที่ศาลาเยียนปอแล้ว ขอเชิญคุณชายไปร่วมกินดื่มด้วย

ศาลาเยียนปอเป็นศาลาน่ังเล่นในวังหลันอ๋องท่ีมีน�า้ล้อมรอบทัง้ส่ีด้าน  

ในทะเลสาบปลูกดอกบัวเอาไว้เต็มไปหมด ทุกคราเมื่อถึงฤดูร้อนดอกบัว

สีชมพูงดงามและใบบัวสูงใหญ่จะชูช่อบานสะพรั่ง การเปิดหน้าต่าง 

ชมทิวทัศน์เช่นน้ี เป็นความงดงามเหนือสามัญอย่างที่สุดแล้ว เพียงแต่

ตอนนี้ยังเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ อย่าเพิ่งกล่าวถึงดอกบัวเลย แม้กระทั่ง

ก้านเหี่ยวๆ สักก้านก็ไม่มีให้เห็น

วันนีศ้าลาเยียนปอไร้เสยีงดนตรบีรรเลงขับกล่อมอย่างท่ีไม่เคยเป็น

มาก่อน บรรยากาศโดยรอบศาลากลางน�า้เงยีบสนิท ท่ามกลางความเงียบนี ้

มีความผิดปกติอยู่หลายส่วน

บ่าวไพร่ยืนเรียงแถวสองฝั่งอย่างไร้สุ้มเสียงตรงระเบียงทางเดิน  

ในมือทุกคนถือโคมชาววัง* ไว้คนละดวง พวกเขายืนน่ิงปานรูปสลัก 

ราวกับว่าแม้กระทั่งสายลมก็ไม่อาจพัดชายชุดให้ปลิวไสว

ลิน่เซีย่วมองจากมมุไกลๆ ก็เหน็ใบหน้าของบ่าวไพร่ซึง่โดนแสงสแีดง 

จากโคมส่องสะท้อนจนน่าสะพรึงกลัว ไม่ทราบเพราะเหตุใดถึงเกิด 

ความรู้สึกผิดแปลกขึ้นมาเสี้ยวหนึ่ง

เมื่อลิ่นเซี่ยวเดินเข้าไปในศาลากลางน�้า บิดาของเขาก�าลังอุ ้ม 

* โคมชาววัง เป็นโคมไฟที่แต่เดิมใช้เฉพาะในพระราชวัง มีทั้งแบบทรงแปดเหลี่ยม หกเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม 
รอบข้างบุด้วยผ้าแพรไหมหรือกระจก วาดลวดลายประดับในแต่ละด้าน และแต่งโครงไม้แต่ละมุมรวมทั้ง 
ด้านบนและด้านฐานด้วยลายแกะสลัก โดยเฉพาะด้านบนมักท�าเป็นโคมต่อครอบขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็น 
ทรงหลังคาคล้ายเก๋งจีน
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หมิ่นหลาง น้องชายต่างมารดาอายุไม่ถึงหน่ึงขวบปีเอาไว้พร้อมกับ 

ป้อนขนมเปี๊ยะกรอบให้ หมิ่นหลางตัวน้อยท่าทางดีอกดีใจ น�้าลายใส

วาววับไหลย้อยลงมา กระโดดโลดเต้นเริงร่าอยู่บนตักของบิดา ส่งเสียง

อ้อแอ้พูดอะไรบางอย่าง

ชุยซื่อท่ีนั่งอยู่ข้างๆ กระซิบกระซาบหยอกเย้าอย่างอ่อนโยน  

กล่อมให้หมิ่นหลางยอมเรียกค�าว่า 'พ่อ'

ลิ่นเซี่ยวมองดูบรรยากาศสุขสันต์ปรองดองตรงหน้า แล้วไม่ทราบ

เพราะเหตุใดกลับนึกถึงภาพเมื่อครั้งยังเด็กที่บิดามารดาหยอกล้อกัน  

บิดาในความทรงจ�าสง่างามอบอุ่น มารดาอ่อนเยาว์สดใส ครอบครัว 

ที่มีเพียงสามคนสงบสุขและอิ่มเอมใจสักเพียงใดกัน

วันนีม้ารดากลายเป็นดนิเหลอืงกองหนึง่ไปนานแล้ว บดิาก็รับคนใหม่ 

เข้ามารวดเรว็เหลอืเกิน นอกจากเขาผูเ้ป็นบตุรชาย ยังมใีครจดจ�าพระชายา 

หลันอ๋องผู้เพียบพร้อมเป็นที่เลื่องลือทั่วฉางอันในวันวานได้อีกเล่า 

หลนัอ๋องหนัมาเหน็ลิน่เซีย่วมสีหีน้าหม่นหมองก็คดิว่าเขาเร่งเดนิทาง 

ข้ามวันข้ามคืนกลับฉางอัน ร่างกายย่อมเหน่ือยล้า จึงเอ่ยข้ึนว่า "ลูกพ่อ

กลับมาแล้ว รีบนั่งลงเร็วเข้า ดื่มสุราบรรเทาความเหนื่อยล้าสักหน่อย"

ชุยซื่อเก็บรอยยิ้มแล้วหันไปมองลิ่นเซี่ยว

ชุดคลุมยาวผ้าไหมสีน�้าเงินเข ้มเกือบด�าปักลายเมฆมงคล  

สายคาดเอวท�าจากหินฮั่นไป๋อว้ี* การแต่งกายอย่างประณีตหรูหรา 

ใบหน้าสงบเยือกเย็นราวกับหยกขาวบริสุทธิ์ก็ไม่ปาน 

นี่คือคนหนุ่มที่ความเยาว์วัยจางหายไปอย่างช้าๆ ดุจดั่งหยกล�้าค่า

* หินฮั่นไป๋อวี้ หินอ่อนสีขาวเนื้อละเอียด ชนิดเดียวกับที่ใช้ท�ารั้วและขั้นบันไดมังกรของวังต้องห้าม
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ผ่านการเจียระไน ก�าลังเปล่งประกายเจิดจ้าข้ึนทีละนิด ท�าให้ผู้คน 

ไม่อาจมองข้ามไปได้

ทันใดนั้นชุยซื่อก็รู้สึกว่าภาพตรงหน้าบาดตาอยู่บ้าง นางกุมมือ 

ของหมิ่นหลางเอาไว้ กล่าวกับลิ่นเซี่ยวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม 

"ต้าหลางกลบัมาแล้ว หลายวนันีท่้านพ่อของเจ้าเป็นห่วงไม่น้อยเลย 

ไม่สิ พอได้ยินว่าวันน้ีเจ้ามาก็บอกปัดเทียบเชิญของจวนอ่ืนไปหมด  

ตั้งใจจัดเตรียมอาหารเพื่อต้อนรับเจ้าเลยเชียว"

ลิน่เซีย่วย้ิมตอบ "ขอบคุณท่านพ่อและพระชายาท่ีห่วงใย" พอคารวะ

แล้วเขาก็เดินมานั่งลง ไม่กล่าวอะไรให้มากความอีก 

หลันอ๋องสัมผัสได้ว่าบุตรชายเกรงใจห่างเหิน สีหน้าก็หดหู่ลง 

โดยพลนั ทว่าชยุซือ่กลบัไม่แยแสเลยสกันิด กวักมอืเรียกเดก็สาวคนหน่ึง

ที่ตรงต�าแหน่งระดับเดียวกับลิ่นเซี่ยวพลางเอ่ยยิ้มๆ ว่า "หลิงหลง รีบมา

คารวะซื่อจื่อเร็วเข้า"

ตั้งแต่ตอนแรกที่เดินเข้ามาในศาลา ลิ่นเซี่ยวสังเกตเห็นว่ามีสตรี

แปลกหน้าเพ่ิมขึน้มาคนหนึง่ คดิว่าคงจะเป็นหลานสาวจากบ้านเดมิของ

ชยุซือ่ผูน้ั้น ในใจก็เกิดความชงิชงัรงัเกยีจ จงึไม่ได้มองอกีฝ่ายโดยละเอยีด

เวลานี้เห็นเด็กสาวคนหน่ึงก้าวออกมาคารวะตนเอง ดูแล้วอายุ

ประมาณสิบสี่สิบห้าปี รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น ใบหน้าเป็นรูปผลแตง  

มดีวงตาใสกระจ่างงดงาม เทยีบกับสตรท่ัีวไปแล้วมคีวามเย้ายวนยิง่กว่า

ลิ่นเซี่ยวย้ิมอย่างเย็นชา ต้องล�าบากชุยซื่อแล้ว ไม่รู้ว่าไปตามหา 

'หลานสาวบ้านเดิม' ที่มีรูปโฉมงามหยาดเยิ้มปานนี้มาจากที่ใด

สตรีนางนี้ก็ลอบประเมินลิ่นเซี่ยวอย่างเงียบๆ เห็นใบหน้าเขา 
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หล่อเหลาคมคายปานงานแกะสลักชิ้นเอกแต่ไม่มีรอยย้ิมจริงใจประดับ

อยู่เลยสักนิด กลับเปี่ยมด้วยความเยือกเย็นดุจน�้าแข็ง นางเม้มปากย้ิม

พลางเอ่ยว่า "หลิงหลงคารวะซื่อจื่อ ก่อนหน้านี้ได้ยินท่านอาหญิงบอกว่า

ซื่อจื่อกับท่านอ๋องใบหน้าช่างเหมือนราวแกะสลักจากพิมพ์เดียวกัน  

วันน้ีได้มาเห็นกับตาจะว่าเหมือนก็เหมือนอยู่ แต่ใบหน้าท่านอ๋อง 

ประดับรอยยิ้มอยู่เสมอ ดูอ่อนโยนเป็นมิตรกว่าซื่อจื่อเยอะเลยเจ้าค่ะ"

นี่นางก�าลังล้อเล่นกับเขาหรือ ลิ่นเซี่ยวเลิกคิ้วข้ึนข้างหน่ึงอย่าง

เฉยชา พินิจพิเคราะห์สตรตีรงหน้าใหม่อีกครัง้ นางมรีปูโฉมงดงาม ท่าทาง

เฉลียวฉลาด แต่กลับแสดงสีหน้าไร้เดียงสา ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดท�าให้ 

เขานึกถึงเด็กสาวที่เจอบนเขาคนนั้น

หลนัอ๋องเหน็ลิน่เซีย่วมสีหีน้าเย็นชาก็ช่วยแก้สถานการณ์ให้หลงิหลง  

"หลงิหลง เจ้านีน่ะ ข้านกึว่าเจ้าเจอหน้าซือ่จือ่แล้วจะส�ารวมกิริยา ไม่คดิว่า 

แม้แต่เขาเจ้าก็กล้าเอามาล้อเล่น"

จากน้ันเขาก็หันมองลิ่นเซี่ยวอีกครั้ง "ต้าหลาง หลิงหลงมีนิสัย 

ชอบพูดจาล้อเล่น ท�าอะไรตามใจตัวเองจนเคยชินแล้ว เจ้าก็อย่าได ้

ถือสาเลย...ว่าตามฐานะแล้วเจ้าควรจะเรียกหลิงหลงว่าน้องสาว นาง 

เป็นหลานสาวจากบ้านเดิมของมารดาเจ้า เดิมทีอาศัยอยู่ที่เมืองโยวโจว 

เมื่อสองปีก่อนบิดามารดาของนางจากไปท้ังคู่ พ่ีชายพ่ีสะใภ้ก็ใจร้าย 

กับนาง ท�าให้ต้องหนีมาพึ่งมารดาเจ้า วันหน้าพวกเจ้าก็ดีต่อกันไว้นะ"

มารดา? 

ลิ่นเซี่ยวถูกสองค�าน้ีเสียดแทงใจจนขมปร่า มารดาของเขามีแค่ 

คนเดียว เวลานี้ร่างกายถูกฝังอยู่กลางสุสานเปลี่ยวร้างนอกเมืองฉางอัน 

Page ����������������������� 1.indd   71 23/7/2563 BE   14:39



72

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 1

พอบิดามีคนใหม่แล้ว แม้กระทั่งร่องรอยการมีตัวตนของมารดาก็ต้อง 

ลบออกไปจนหมดหรือ

เรือ่งน่าขบขันท่ีสดุคือบดิาไม่ถามเขาสักค�าว่างานทีไ่ด้รับมอบหมาย

เป็นอย่างไร พบอุปสรรคบ้างหรือไม่ ทันทีท่ีกลับมาถึงก็เรียกหาให้มา 

นับญาติ ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นมีมากจนท�าให้เขาเกิดความสงสัย 

ราวกับว่าสตรผีูม้ทีีม่าทีไ่ปไม่ชดัเจนนีต่้างหากเป็นเลือดเนือ้เช้ือไขของท่าน  

เขาก็แค่คนที่ไม่มีความส�าคัญอะไรเลย 

เขาย่ิงคิดหัวใจก็ย่ิงเหน็บหนาว ผิดหวังถึงขีดสุด ทว่าสีหน้ากลับ

แสดงรอยยิ้มเบาบางออกมา

ตอนน้ีชุยซื่อก็ย้ิมออก "ในเมื่อท่านอ๋องพูดเช่นนี้แล้ว หลิงหลง  

เจ้าก็อย่าเรียกซื่อจื่ออีกเลย เรียกว่าพ่ีชายเถอะ ไม่ต้องห่างเหินกัน 

ปานนั้น"

"เหมาะที่สุดแล้ว" หลันอ๋องดีอกดีใจย่ิงนัก "ต้าหลาง จากนี้ไป 

หลิงหลงก็เป็นน้องเจ้าแล้ว เด็กคนนี้เฉลียวฉลาดน่าเอ็นดู ชาติก�าเนิด 

ของนางก็น่าเวทนา เจ้าจะต้องดีต่อนางให้มากล่ะ"

หลิงหลงได้ยินเช่นนี้ก็รีบคารวะลิ่นเซี่ยวอีกคร้ังโดยไม่เคอะเขิน  

เผยรอยยิ้มกว้างพลางเอ่ยว่า "หลิงหลงคารวะพี่ชาย"

ลิ่นเซี่ยวมองสตรีท่ีปรับตัวตามสถานการณ์อย่างคล่องแคล่วด้วย

สีหน้าไร้อารมณ์ นางเพ่ิงจะเข้าวังมาก่ีวัน นอกจากแม่นมของเขายัง 

มั่นอกมั่นใจในตัวนาง แม้กระท่ังบิดาที่ไม่เคยคิดจะสนใจใครยังปฏิบัติ

ต่อนางอย่างสนิทสนมราวกับเป็นบุตรสาวแท้ๆ...

งานเลี้ยงนับญาติท่ีเตรียมการมาเป็นอย่างดีเช่นน้ี ถ้าหากเขา 
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เอ่ยค�าว่า 'ไม่' อย่างเบื่อหน่าย ยังจะเล่นละครกันต่อไปได้อย่างไรเล่า

จู ่ๆ เขาก็หัวเราะขึ้นมา มองหน้าหลิงหลงแล้วเอ่ยว่า "น้อง... 

หลิงหลง"

แปะๆ 

หมิ่นหลางตัวน้อยดูเหมือนจะดีใจกับเรื่องอะไรบางอย่าง จึงร้อง

เสียงดังพลางตบมือแปะๆ

ฉวีชิน่เหยาเดินทางลงจากเขาหมัง่ซาน ตามหาคนขับรถม้าทีร่อนาง

อยู่นอกโรงเต๊ียมตรงเชงิเขาพบ นางก็กระโดดข้ึนรถม้ามุง่หน้ากลบัฉางอนั

เมื่อเดินทางมาได้ครึ่งทาง ฉวีชิ่นเหยาที่สวมหมวกม่านแพรก็ 

ร้องเรียกคนขับรถม้า "นี่ อาจารย์ ท่านจะปลอมตัวไปถึงเมื่อใด" 

คนขับรถม้าสะดุ้งตกใจจนค้ิวยาวสีขาวโพลนสองข้างเลิกข้ึนสูง 

"เจ้า...มองออกได้อย่างไรกัน วิชาแปลงโฉมของอาจารย์ล�้าเลิศปานนี้..."

ฉวีชิน่เหยาขดัจงัหวะเขาด้วยสหีน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิม "กลิน่สรุา

จากร่างผู้อาวุโสอย่างท่านเข้มข้นเช่นนี้ ทั้งยังเป็นสุราลวี่อี่* ที่ข้าหมักเอง

กับมือ ข้าจะแยกแยะไม่ออกได้อย่างไร ข้าถามท่านหน่อย ก่อนจะ 

ออกจากฉางอัน เหตุใดท่านต้องหลอกข้าด้วยว่าปีศาจบนเขาหมั่งซาน

เป็นปีศาจตัวเล็กๆ ท่านรู้หรือไม่ว่าข้าเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ท่ีน่ันแล้ว 

ไยต้องท�าร้ายลูกศิษย์ตัวเองเช่นนี้ด้วย"

ท่านผู้เฒ่าไม่แสดงสีหน้าละอายใจออกมาสักนิด เอ่ยตอบอย่างมี

เหตผุลหนักแน่นว่า "ถ้าเกิดข้าไม่พูดเช่นน้ัน เจ้าจะยอมข้ึนเขาหมัง่ซานหรือ  

* สุราลวี่อี่ คือสุราที่เพิ่งหมักเสร็จใหม่ๆ ยังไม่ได้กรองตะกอนออก มีสีออกเขียว
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อีกอย่างนะ ยามนี้เจ้าก็ยังอยู่ดีมีสุขไม่ใช่หรือไร ปีศาจเจ้าก็ปราบได้แล้ว 

ลูกกลอนปราณเจ้าก็ได้มาแล้ว แต่นี่กลับมากล่าวโทษอาจารย์อีก"

คิ้วเรียวงามของฉวีชิ่นเหยาเลิกขึ้น "พวกเราตกลงกันแล้วนะ  

ลูกกลอนปราณข้าจะเอากลับบ้าน ผู ้อาวุโสอย่างท่านห้ามใช้อุบาย 

หลอกลวงข้าอีก"

"ให้ก็ได้ ให้เจ้าก็ได้!" ท่านผู้เฒ่าตอบด้วยความหงุดหงิด "ก็แค ่

ลูกกลอนปราณของปีศาจงูไม่ใช่รึ"

พอเขานกึอะไรขึน้ได้ก็มองฉวีชิน่เหยาด้วยแววตาถมงึทึง "อาจารย์

ขอถามเจ้า คุณชายที่เจอบนเขาคนนั้นจะให้เงินเจ้า เพราะอะไรเจ้าถึง

แสร้งใจกว้าง ยืนกรานไม่ยอมรับมาเล่า เจ้ารู้หรือไม่ว่าทุกครั้งท่ีหลอม 

ยาลูกกลอนคืนวิญญาณเม็ดหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไร มีอย่างท่ีไหนมอบให้ 

ผู้อื่นเปล่าๆ เช่นนั้น"

เห็นฉวีชิ่นเหยาเผยสีหน้าไม่แยแส เขาก็โมโหฟืดฟาดจนหนวด

กระดกิหลายครัง้ "ได้! ไม่พูดเรือ่งอ่ืนแล้ว เจ้าคงรูว่้าสมนุไพรยาหลายชนิด

ที่ใช้หลอมยาลูกกลอนคืนวิญญาณราคาแพงเพียงใดกระมัง อย่างตู๋หัว* 

หนักหน่ึงต�าลึง ในตลาดตะวันออกก็เป็นเงินเหรียญส�าริดหนึ่งพวง 

แล้ว..." 

ตาเฒ่าเห็นแก่เงิน! 

ฉวีชิน่เหยาขดัจงัหวะอาจารย์ของนางด้วยน�า้เสยีงดแูคลน "วิญญชูน 

ย่อมรู้การควรไม่ควร! อย่างไรคุณชายท่านนั้นก็นับว่าช่วยชีวิตข้าเอาไว้

ครั้งหนึ่ง ข้าจะกล้าเรียกร้องขอเงินจากเขาโดยไม่เกรงใจได้อย่างไร"
* ตู๋หัว มีสรรพคุณขับลมชื้น แก้ปวด ขับเหงื่อ รสชาติเผ็ด ขม อุ่นเล็กน้อย จะเข้าสู่เส้นลมปราณทางตับกับ
กระเพาะปัสสาวะ
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ท่านผู้เฒ่ารู้สึกแค้นใจเหล็กที่ไม่อาจหลอมเป็นเหล็กกล้า* เขา 

เอ่ยขึ้นว่า "ไม่น่าแปลกใจที่เป็นคุณหนูตระกูลขุนนาง ช่างไม่รู้จักคุณค่า

ของเงินเอาเสียเลย! เจ้ารู้หรือไม่ว่าตอนน้ียามบ้านเมืองสงบรุ่งเรือง** 

อาจารย์ดูแลอารามชิงอว๋ินอย่างยากล�าบากเพียงใด ไม่ต้องพูดถึงว่า 

สิบวันครึ่งเดือนยังท�าการค้าไม่ได้สักครั้ง แม้กระทั่งคนที่ต้องการยันต์

คุม้ครองบ้านเรอืนก็น้อยลงกว่าปีก่อน เฮ้อ...เป็นเช่นนีต่้อไปจะท�าอย่างไร

ดีเล่า อาจารย์ก็อยากจะ 'รู้การควรไม่ควร' อยู่หรอก แต่ว่าคนในอาราม

ทั้งบนล่างหลายสิบชีวิตจะยอมหรือ"

ฉวีชิน่เหยากลวัอาจารย์พร�า่พรรณนาความยากล�าบากในการดูแล

อารามท่ีสดุ ลองอกีฝ่ายได้หลดุปากบ่นแล้วสามวันสามคนืก็ยังไม่จบสิน้ 

นางจึงรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันที 

"นี่มันอะไรกัน! ท่ีแท้อาจารย์ลอบข้ึนเขาอยู่ก่อนแล้ว แล้วเพราะ

อะไรตอนข้าก�าจัดปีศาจถึงไม่ออกมาช่วย"

ท่านผู้เฒ่าแค่นเสียงขึ้นจมูก "เจ้ามีของวิเศษพิทักษ์อารามอย่าง

กระดิ่งกลืนวิญญาณ อีกท้ังได้รับการอบรมสั่งสอนจากข้ามาหลายปี 

ถึงเพียงนี ้ถ้ายังสยบปีศาจตนน้ันไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดว่าเป็นศษิย์ข้านกัพรต

ชิงซวีจื่อแล้ว"

ฉวชีิน่เหยาใบหน้าพลนัแดงก�า่ เอ่ยด้วยน�า้เสยีงแฝงความออดอ้อน 

"แต่ปีศาจตนน้ันร้ายกาจมากเลยนะเจ้าคะ" นางแสร้งท�าท่าท�าทาง 

* แค้นใจเหล็กที่ไม่อาจหลอมเป็นเหล็กกล้า เป็นส�านวน หมายถึงตั้งความหวังไว้ที่คนคนหน่ึงมาก แต่ต้อง
เจ็บใจที่คนคนนั้นไม่มีการพัฒนา
** ยามบ้านเมืองสงบรุ่งเรือง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือภาวะเงินฝืด เช่น ในช่วงราชวงศ์ถัง ผู้คนต่างพากันเก็บเงิน
ไว้ในบ้านจนท�าให้ราชส�านักขาดแคลนเงินหมุนเวียน จนในที่สุดฮ่องเต้ถังเสวียนจงมีพระราชโองการออกมา 
กระตุ้นการบริโภค โดยระบุว่า 'การเก็บเงินไว้ในบ้าน ก็เท่ากับไม่มีเงิน'
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คว้าแขนอาจารย์เอาไว้ แล้วบิดไปมาเหมือนบิดน�้าตาลปั้น ในใจม ี

ความรู้สึกละอายใจระคนซาบซึ้ง รู้แก่ใจดีว่าอาจารย์จะต้องเป็นห่วงแน่

ถึงได้ติดตามนางจากฉางอันข้ึนเขาหมั่งซานโดยไม่แยแสความล�าบาก

ตรากตร�า

พอนางนึกถึงลิน่เซีย่วขึน้มาได้ นางก็ถามอาจารย์ด้วยความอยากรู้  

"อาจารย์ ท่านรู้หรือไม่ว่ากระบี่วิเศษของคุณชายท่านน้ันมีที่มาอย่างไร 

เหตุใดถึงร้ายกาจนัก พอเทียบกับกระดิ่งกลืนวิญญาณของพวกเราแล้ว

ไม่ได้ห่างชั้นกันสักเท่าใดเลย"

ท่านผู้เฒ่าก็มีสีหน้าเคลิบเคลิ้มเพ้อฝัน "กระบี่เล่มนั้นเป็นของ

ราชวงศ์ ย่อมไม่ใช่สิ่งธรรมดาสามัญ"

พอเห็นว่าฉวีชิ่นเหยายังไม่เข้าใจ เขาก็อธิบายเพิ่มอีก 

"ถ ้าหากอาจารย์ดูไม ่ผิด กระบี่ เล ่มนั้นเป ็นกระบี่ศักดิ์สิทธ์ิ 

ยุคโบราณกาล ในสมัยฮ่องเต้เกาจู่ ทรงเก็บได้โดยบังเอิญขณะออกรบ  

มีกลิ่นอายชั่วร้ายเข้มข้น สามารถเลือกนายได้เอง ใช่ว่าคนธรรมดา 

จะบงัคบัควบคุมได้ ได้ยินว่าเมือ่ตกทอดมาถึงราชวงศ์ปัจจบุนั อดีตฮ่องเต้

ทรงเคยให้บรรดาลูกหลานเชื้อพระวงศ์มาชมกระบ่ีเล่มนี้ เด็กสิบกว่าคน

ผลัดกันมาทดสอบดู มีแค่หลันอ๋องซื่อจื่อที่ชักกระบ่ีเล่มนี้ออกมาได้  

เดิมทีอดีตฮ่องเต้ทรงรักใคร่เอ็นดูหลันอ๋องซื่อจื่ออยู่แล้ว จึงพระราชทาน

กระบี่เล่มนี้ให้เขา"

ที่แท้คุณชายที่พบบนเขาคือหลันอ๋องซื่อจื่อ มิน่าเล่าถึงได้มี 

ผู้ติดตามข้างกายมากมายเช่นนั้น ฉวีชิ่นเหยาเดาะลิ้นเล็กน้อย ก่อนจะ

กล่าวอย่างประจบประแจงอาจารย์ว่า "อาจารย์ เหตุใดท่านถึงได้รอบรู ้
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ไปเสียทุกอย่างเลย ช่างร้ายกาจยิ่งนัก"

ผูค้นชอบฟังค�าหวานไม่ว่าจะมาจากความจรงิใจหรอืไม่ แม้ชงิซวีจือ่ 

จะรู้ดีว่าลูกศิษย์เลือกวาจารื่นหูเพ่ือหลอกให้ตนเองดีใจ แต่ก็ยังเผย 

สีหน้าแช่มชื่น 

"คิดถึงตอนที่อาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังสุดขีดในเมืองฉางอัน เคย 

เก็บกวาดปัญหาเละเทะให้ตระกูลใหญ่โตมาไม่น้อย ขอยกเรื่องคด ี

จวนฝูห่ย่วนโหว* เป็นตัวอย่างแล้วกัน ฮูหยินของฝู่หย่วนโหวสั่งโบยตี 

สาวใช้ห้องข้าง** ของท่านโหวคนหนึ่งจนตาย สาวใช้คนน้ันกลายเป็น

วิญญาณอาฆาต ออกอาละวาดในจวนฝู่หย่วนโหวจนโกลาหลวุ่นวาย  

คนทั้งหลายในจวนโหวต่างพร้อมใจกันเชิญนักพรตชื่อเสียงจอมปลอม

หลายคนมา แต่ว่าต่างก็โดนวิญญาณอาฆาตหลอกหลอนจนเตลิดหน ี

ไปหมด ผลสุดท้ายก็ต้องให้อาจารย์ออกโรงปราบวิญญาณอาฆาต 

ดวงนั้น หึๆ พอเล่าขึ้นมาแล้ว ความลับของตระกูลใหญ่ในเมืองฉางอัน

ไม่มีเรื่องใดที่ข้าไม่รู้ อย่ามองแต่ว่าภายนอกดูหรูหราฟุ่มเฟือย ภายใน 

มีเรื่องสกปรกโสมมนับไม่ถ้วนเชียวล่ะ"

บิดาของฉวีชิ่นเหยาเป็นแค่ขุนนางต�าแหน่งไท่สื่อลิ่ง*** ขุนนาง 

ขั้นเจ็ดท่ีแสนจะธรรมดา ปกตผิูท่ี้ไปมาหาสูก็่เป็นขุนนางบุน๋ทีม่ลี�าดบัขัน้ 

ไม่ต่างกันมากเท่าไร แทบไม่เคยรูจ้กัมกัจีกั่บเชือ้พระวงศ์บรรดาศกัดิส์งูส่ง 

* โหว คือหนึ่งในบรรดาศักดิ์ห้าขั้นรองจากชั้นอ๋อง ได้แก่ กง โหว ป๋อ จื่อ หนาน
** สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรยีกเมยีบ่าวซึง่ไม่ได้รบัการยกย่อง โดยมากรบัไว้ก่อนรบัอนภุรรยาหรอืแต่งภรรยาเอก  
พักอยู่ในห้องด้านข้างท่ีทะลุกับห้องนอนหลักของเจ้านาย เพ่ือสะดวกในการปรนนิบัติตอนกลางคืน จึงเป็น
ที่มาของชื่อดังกล่าว
*** ไท่สื่อลิ่ง หมายถึงต�าแหน่งหัวหน้าราชอาลักษณ์ มีหน้าที่บันทึก เรียบเรียง และดูแลต�าราคัมภีร์โบราณ
ของราชส�านัก
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ได้ฟังอาจารย์เล่าเรื่องได้น่าสนใจเช่นนี้จะยอมเลิกราโดยง่ายได้อย่างไร 

นางรีบเอ่ยถามว่า "ยังมีเรื่องน่าสนุกอะไรอีกบ้าง อาจารย์ ท่านเล่าให้ข้า

ฟังหน่อยไม่ได้หรือไร" 

จากนั้นอาจารย์และศิษย์ก็พูดคุยเรื่องข่าวลือของตระกูลใหญ ่

มาตลอดทางจนถึงฉางอัน 

หลังชิงซวีจื่อน�ารถม้าจอดท่ีหน้าประตูใหญ่จวนสกุลฉวีแล้ว  

จึงกล่าวกับฉวีชิ่นเหยาว่า "เข้าไปเถอะ เจ้าออกเดินทางไกลเป็นครั้งแรก 

ท่านพ่อท่านแม่เจ้าคงกังวลจนกระทัง่นอนหลบัไม่สนทิ โดยเฉพาะท่านแม่ 

นิสัยดุร้ายของเจ้า คงไม่รู้จะด่าว่าอาจารย์อย่างไรเลย รีบเข้าไปเร็วๆ สิ  

อย่าให้พวกเขารอนาน"

พอเห็นฉวีชิ่นเหยาสวมหมวกม่านแพรลงจากรถ เขาก็ท�าสีหน้า 

ไม่พอใจ "ตอนน้ีรู ้จักสวมหมวกม่านแพรแล้วรึ ตอนขึ้นเขาเหตุใด 

ไม่รู้จักสวม ปล่อยให้หนุ่มน้อยพวกนั้นชมโฉมไปเปล่าๆ เขินอายบ้าง 

หรือไม่"

ฉวีช่ินเหยาท�าปากย่นยู่ เอ่ยแก้ต่างว่า "เดมิทนึีกว่าขึน้ภูเขาอาถรรพ์

จะไม่เจอคน ใครจะไปรูว่้าคนของวังหลนัอ๋องกลุม่น้ันจะโผล่มาจากท่ีใด"

นางเล่าไปก็กลัวอาจารย์จะบ่นยืดยาว จึงรีบผลุบหายเข้าจวนไป

ทันที

ฉวีชิ่นเหยาเพ่ิงจะเดินเข้าห้องโถงบุปผา ก็มีเงาร่างหนึ่งพุ่งพรวด 

เข้ามาหา 

"อาเหยาเอ๋ย ลกูรกัของแม่ กลบัมาเสยีทนีะ มา...มาให้แม่ดูหน่อยเร็ว  
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คงล�าบากไม่น้อยกระมงั เจ้าวางใจได้ พรุง่นีแ้ม่จะไปหาชงิซวีจือ่ นกัพรต

อะไรนั่นไม่ต้องเป็นแล้ว!"

สตรทีีม่ท่ีาทางโมโหวูว่ามผูน้ี้ก็คือมารดาของฉวีชิน่เหยา ภรรยาเอก

ของฉวีเอินเจ๋อ ฮูหยินผู้ดูแลจวนสกุลฉวี...ฉวีเฉินซื่อ

นางอายุประมาณสามสิบสี่สิบปี ผิวขาวผุดผ่องอวบอิ่ม รูปร่าง 

สงูใหญ่แขง็แรง แม้ไม่นบัว่าเป็นหญิงงามได้อย่างถูกต้องตามความหมาย 

แต่กลับสอดคล้องกับมุมมองเรื่องความงามของผู้คนในเวลานี้

ฉวีชิ่นเหยารับมรดกผิวงดงามขาวเนียนจากมารดา แต่โครงหน้า

กลับประณีตชวนมองไม่รู ้เบื่อย่ิงกว่า นับว่าสีครามเกิดจากต้นคราม 

แต่เข้มยิ่งกว่าต้นคราม* แล้ว

เมื่อได้ยินมารดาต่อว่าอาจารย์ด้วยน�้าเสียงโมโหดุดัน ฉวีชิ่นเหยา 

ก็หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก 

"ท่านแม่ ข้ามิใช่สบายดีอยู่หรือ ท�าอะไรนิดหน่อยก็พาลไม่อยาก 

ให้ข้าเป็นนักพรตแล้ว ท่านลืมแล้วหรือว่าปีนั้นข้าฝากตัวเป็นศิษย ์

ท่านอาจารย์ได้อย่างไร"

จะลืมลงได้อย่างไรกัน สีหน้าฉวีฮูหยินพลันเศร้าสลดลง

เดมิทนีางเป็นคุณหนบูตุรสาวเจ้าของร้านผ้าไหมในตลาดตะวันออก 

ของเมอืงฉางอนั บ้านเดมิของนางใช้แซ่เฉนิ ตัง้แต่รุน่ท่านทวดเป็นต้นมา

ก็เปิดกิจการร้านขายผ้าไหมมาตลอด จนกระทั่งเมื่อร้านผ้าไหมตกทอด

มาถึงบดิาของนางก็มชีือ่เสยีงในเมอืงฉางอนัไม่น้อยแล้ว แต่ละวันมลูีกค้า

เดินเข้าร้านไม่ขาดสาย ครอบครัวไม่นับว่าร�่ารวยมหาศาล แต่การกินอยู่

* สีครามเกิดจากต้นครามแต่เข้มยิ่งกว่าต้นคราม อุปมาถึงคนรุ่นหลังเหนือกว่าคนรุ่นก่อน
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ไม่เคยขาดแคลน

เมื่อนางอายุได้สิบสามปี พี่สาวทางบ้านเดิมของมารดาเสียชีวิตลง 

บุตรชายเพียงคนเดียวจึงเดินทางมาขอพึ่งพาอาศัยพวกเขา 

ครั้งแรกท่ีได้พบหน้าพ่ีชายสกุลฉวีที่มีผิวขาวสะอาด กิริยาสุภาพ 

มีมารยาท หัวใจของนางก็ผูกพันกับตัวเขาอย่างเหนียวแน่นเสียแล้ว 

ตลอดเวลาทีค่นท้ังสองอยู่ร่วมกันมา นอกจากความรกัทีน่างมต่ีอพ่ีชายผูน้ี ้

จะลึกซึ้งมากขึ้นทุกวัน พี่ฉวีของนางก็ค่อยๆ เกิดความรู้สึกดีต่อนาง

ใครจะรู ้ว่านายท่านตระกูลเฉินบิดาของนางเห็นสกุลฉวีตกต�่า  

บ้านของฉวีเอนิเจ๋อไม่มสีมบติัตดิตวัสกัชิน้ก็ไม่อยากให้บตุรสาวแต่งงาน

ไปแล้วต้องตกระก�าล�าบาก จึงยืนกรานไม่ยอมเห็นด้วยกับการแต่งงาน

ครั้งนี้

ฉวีเอนิเจ๋อมาสูข่อแล้วโดนปฏิเสธก็ไม่ท้อใจ นับจากวันน้ันก็มมุานะ

พากเพียร ทุ่มเทจิตใจให้กับการศึกษาเล่าเรียน เอ่ยสาบานว่าจะต้อง 

สอบเคอจวี่* ให้ผ่าน จะได้ส่งเกี้ยวเจ้าสาวมารับคุณหนูสกุลเฉิน

สวรรค์ไม่ท�าให้คนที่มีใจต่อกันต้องผิดหวัง ปีถัดมาฉวีเอินเจ๋อก ็

สอบผ่านจนได้ 

แม้ว่ายังไม่ได้เป็นขุนนางเต็มตัว ยังไม่ได้เงินเดือนหลวง แต่ว่า

เปลี่ยนสถานะกลายเป็นศิษย์ของโอรสสวรรค์** ในพริบตา

* การสอบขุนนางในสมัยโบราณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ สอบเลื่อนทีละระดับข้ัน เร่ิมจาก 
ระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู ้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อ 
ในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจวี่เหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพื่อขึ้นเป็นจิ้นซื่อ 
ได้บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับจะได้เข้าสอบหน้าพระท่ีนั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ  
เพ่ือคดัเป็นบณัฑิตเอกสามขัน้ ซึง่บณัฑิตเอกขัน้หนึง่มสีามคน เรยีงตามคะแนนเรยีกว่า จ้วงหยวน (จอหงวน) 
ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
** เน่ืองจากการสอบเตี้ยนซื่อหรือสอบหน้าพระที่นั่ง ฮ่องเต้เป็นผู้ออกข้อสอบและตัดสินด้วยพระองค์เอง  
บางครั้งก็ลงมาก�ากับการสอบด้วยพระองค์เอง ผู้ที่สอบผ่านระดับนี้จึงเรียกว่า 'ศิษย์ของโอรสสวรรค์'
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นายท่านเฉินผู้เป็นบิดาไหนเลยจะว่ากล่าวได้อีก เห็นบุตรสาว 

ยืนยันหนักแน่นไม่ใช่บุรุษผู้นี้จะไม่ขอแต่งออกไป อีกท้ังฉวีเอินเจ๋อก็มา

สู่ขอด้วยความจริงใจ จึงตัดสินใจเด็ดขาด มอบสินเจ้าสาวสิบหีบพร้อม

ยกบุตรสาวให้แต่งกับฉวีเอินเจ๋อ

คนหนุม่สาวทัง้สองแต่งงานกันแล้วก็ใช้ชวิีตคูร่่วมกันอย่างหวานชืน่

กลมเกลียว และไม่นานเฉินซื่อก็ตั้งครรภ์

หลังจากตั้งครรภ์นานสิบเดือนก็ถึงก�าหนดคลอด คู่สามีภรรยาได้

ทายาทคนแรก ซ�้ายังเป็นบุตรชายเสียด้วย พวกเขาดีอกดีใจและต้ังชื่อ

ไพเราะน่าฟังว่า 'จื่ออวี้'

ใครจะรู้ว่าพอฉวีจื่ออว้ีเกิดมาก็ร่างกายอ่อนแอ มีโรคภัยรุมเร้า  

ในหน่ึงปีใช้เวลาครึ่งหนึ่งหมดไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วย คู่สามีภรรยา

กลัดกลุ้มระทมทุกข์เป็นอย่างยิ่ง

ฉวีจื่ออว้ีเติบโตอย่างยากล�าบากจนอายุครบสองขวบ ฉวีฮูหยิน 

ก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาอีก คู่สามีภรรยาดีใจระคนกังวล ให้ความส�าคัญกับ 

การตั้งครรภ์ครั้งนี้มากกว่าปกติ แม้ฐานะจะไม่ร�่ารวยมั่งมี แต่ว่ารังนก 

ตุ๋นโสมก็มีกินบ�ารุงเสริมไม่น้อย อีกท้ังยังเชิญหมอหญิงหัตถ์เทวดาที ่

มีชื่อเสียงมาตรวจชีพจรที่บ้านทุกเดือน เรียกว่าระมัดระวังรอบคอบ 

จนไม่อาจท�าได้มากกว่านี้แล้ว

พอถงึวนัครบก�าหนดคลอด ฉวฮีหูยินมคีวามมัน่ใจเตม็เป่ียม คดิว่า

สวรรค์คงจะมีเมตตา นางกับสามีต้องทุกข์ใจมามาก คร้ังน้ีนางจะต้อง

คลอดบุตรที่แข็งแรงสมบูรณ์คนหนึ่งได้แน่

ใครจะรู้ว่าทารกหญิงที่คลอดออกมา ใบหน้าน้อยๆ จะบวมคล�้า 

Page ����������������������� 1.indd   81 23/7/2563 BE   14:39



82

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 1

เป็นสีม่วง แม้กระทั่งเสียงร้องไห้ก็ไม่มีสักแอะ ถูกหมอต�าแยตบก้น 

ซ�้าแล้วซ�้าอีกถึงได้ส่งเสียงร้องเหมือนลูกแมวน้อยออกมาสองค�า 

แม้ว่าบตุรชายคนโตจะร่างกายอ่อนแอ อย่างไรกเ็ฝ้าประคบประหงม 

จนเติบโตขึ้นมาได้ ส่วนบุตรสาวคนเล็กกลับมีทีท่าว่าจะไม่รอดแน่  

สองสามีภรรยารู้สึกด่ังมีสายฟ้าฟาดเปรี้ยง เริ่มออกตามหาหมอถาม 

หายาไปท่ัวสารทิศ จนกระทั่งบุตรสาวอายุครบเดือน สกุลฉวีที่ตามหา

หมอท่ัวฉางอันก็เชิญหมอที่พอมีชื่อเสียงมาได้คนหน่ึง แต่ร่างกายของ 

ทารกน้อยกลับอ่อนแอลงไปทุกวันจนเหลือเพียงลมหายใจเบาบางดุจ 

เส้นไหมแล้ว

วันนั้นสองสามีภรรยาโอบกอดความหวังสุดท้ายไปจุดธูปไหว้พระ 

ที่อารามชิงอว๋ิน บังเอิญพบกับนักพรตชิงซวีจ่ือท่ีกลับจากการเดินทาง 

ปลีกวิเวก เขาสังเกตเห็นทารกหญิงในอ้อมแขนฉวีเอินเจ๋อโดยไม่ได ้

ตั้งใจ สีหน้าแปรเปลี่ยนอย่างฉับพลัน ประกาศนามองค์เทพที่เคารพ  

'ฝูเซิงอู๋เลี่ยงเทียนจุน* ผู้มีศรัทธาท่านนี้ ทารกหญิงในอ้อมแขนชะตา 

มีเคราะห์ร้ายอย่างหนัก วิญญาณชั่วร้ายรุมเร้าพัวพัน ชาวบ้านธรรมดา

จะเลีย้งดรูอดได้อย่างไร ตัดใจยกนางให้เป็นศษิย์ของข้าเถอะ ข้าสามารถ

ปกป้องชีวิตของนางได้ ไม่อย่างน้ันภายในเจ็ดวันจะต้องมีอันตราย 

ร้ายแรงแน่'

ฉวีเอนิเจ๋อเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ ฉวีฮหูยินกลบัมอีาการดัง่คนป่วยหนัก

ว่ิงวุ่นหาหมอ** กระโดดพรวดเดียวลงจากรถม้า ก้มศีรษะกราบไหว ้
* ฝูเซิงอู๋เลี่ยงเทียนจุน แปลว่าเทพเจ้าผู้อ�านวยความผาสุกอันหาที่สุดมิได้ เป็นนามของเทพเจ้าที่ผู้นับถือเต๋า
นิยมเอ่ยยามแสดงคารวะ บางครั้งใช้เป็นค�าอุทานคล้ายการเอ่ยนามพระ 'อมิตาภพุทธ' ในศาสนาพุทธ
** คนป่วยหนักวิ่งวุ่นหาหมอ หมายถึงเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันก็ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไปทั่ว หรือ 
หาทางแก้ปัญหาอย่างสับสนวุ่นวาย
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นักพรตชิงซวีจื่อ 

'ขอร้องท่านนักพรตช่วยชีวิตด้วย! ขอร้องท่านนักพรตช่วยชีวิต 

ลูกข้าด้วย!' นางฝืนกลั้นหยดน�้าตาไว้ไม่อยู่ราวสร้อยไข่มุกที่ขาดสะบั้น

ฉวีเอินเจ๋อเห็นภรรยาทุกข์ทรมานปานนี้ หัวใจก็ปวดร้าวคล้าย 

โดนควักเนื้อออกไปก้อนหนึ่ง ไหนเลยจะเอ่ยค�าห้ามปรามนางได้

ฉวีชิ่นเหยาจึงกลายเป็นศิษย์ของนักพรตชิงซวีจื่อด้วยเหตุผล 

เช่นนี้เอง

หลังกราบอาจารย์วันแรก ฉวีชิ่นเหยาซึ่งเดิมทีไม่ยอมกินอะไรจู่ๆ  

ก็เริ่มดื่มนมค�าโต ผ่านไปไม่กี่วันดวงตาที่ปิดสนิทก็เปิดออก มองดูผู้คน

อย่างมีชีวิตชีวา แขนก็อวบใหญ่ขึ้น ใบหน้าน้อยๆ ก็กลมอิ่ม ปลายคาง

เรียวแหลมก็มีเนื้อนุ่มนิ่มอย่างเด็กทารกทั่วไป

สามีภรรยาสกุลฉวีถึงค่อยวางใจ กล่าวขอบคุณนักพรตชิงซวีจื่อ 

อย่างจริงจังอีกครั้ง

ชิงซวีจื่อเห็นสองสามีภรรยาไม่อาจตัดใจ เด็กน้อยก็ยังอยู่ในช่วง

ต้องให้น�้านม จึงท�าสัญญากับสามีภรรยาสกุลฉวี พวกเขาสามารถน�า 

บตุรสาวกลบับ้านก่อนได้ รอให้นางอายุครบสามขวบแล้วค่อยส่งกลบัมา

เรียนวิชาที่อารามชิงอวิ๋น

เมื่อฉวีชิ่นเหยาอายุครบสามขวบ นางเติบโตเป็นเด็กน้อยน่ารัก 

ปานตุก๊ตาหยกแกะสลกั นอกจากสหีน้าทียั่งซดีขาวอยู่เลก็น้อยก็ไม่มอีะไร

แตกต่างจากเด็กทั่วไปเลย

สองสามีภรรยาท้ังปลาบปลื้มยินดีและเศร้าเสียใจ คิดถึงสัญญา 

ทีใ่ห้ไว้กับนักพรตชงิซวจีือ่ เหน็ว่าไม่อาจถ่วงเวลาให้ยืดยาวออกไปได้อกี 
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จ�าต้องกัดฟันน�าฉวีชิ่นเหยาไปส่งที่อารามชิงอวิ๋น

หลงัจากน้ันทุกเจด็วัน สามภีรรยาสกุลฉวีก็จะน�าฉวีช่ินเหยากลับมา 

อยู่ด้วยหนึ่งวัน สลับกันไปมาสองทางเช่นนี้ ฉวีชิ่นเหยาก็เติบโตขึ้น 

อย่างรวดเร็ว

หลายปีมานี้ชิงซวีจื่อรับลูกศิษย์แค่สองคน ศิษย์คนโตเป็นทารก 

ที่เขาเก็บได้จากข้างทาง เด็กคนนี้ดวงชะตาแข็งกล้าอย่างประหลาด 

เพราะขณะที่ถูกพบในวันหิมะตกหนักปกคลุมท่ัวผืนดิน เดิมทีนึกว่า 

จะหมดลมหายใจไปแล้ว ใครจะรูว่้าพอเปิดห่อผ้าอ้อมดกูลบัยังมชีวิีตอยู่ 

ชงิซวีจือ่ลอบอทุานด้วยความแปลกใจ อกีท้ังยังนับว่าเดก็คนนีกั้บตนเอง

มีวาสนาเป็นศิษย์อาจารย์กัน จึงอุ้มเขากลับอารามชิงอว๋ิน ต้ังชื่อให้ว่า 

อาหาน

ศษิย์คนท่ีสองก็คอืฉวีชิน่เหยานีเ่อง เขาเหน็ชะตาของนางแขวนอยู่บน 

เส้นด้าย สามีภรรยาสกุลฉวีรูปลักษณ์ผอมแห้งซีดเซียว อดรู้สึกสงสาร 

ขึน้มาไม่ได้ จงึเอ่ยปากเรือ่งจะขอรบัเป็นศิษย์ออกไป แต่กลบัมคีวามมัน่ใจ 

เพียงสามส่วน เขาคิดเพียงว่าจะต้องรักษาม้าตายเย่ียงม้าเป็น* ถ้าหาก

ช่วยชีวิตได้ส�าเร็จก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลเร่ืองหน่ึง ถ้าหากช่วย 

ไม่ส�าเร็จก็ถือว่าชะตาของนางต้องเป็นเช่นนี้

ไม่คาดคิดว่าฉวชีิน่เหยาถูกก�าหนดให้มดีวงชะตากล้าแข็ง หลงัจาก

กราบเขาเป็นอาจารย์แล้วชีวิตดูเหมือนดีขึ้นไปทุกวันอย่างแท้จริง เวลา

ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนก็ไม่มีอะไรต่างจากทารกปกติแล้ว เขาจ�าต้อง 

รบัศษิย์คนทีส่องด้วยความจ�าใจ แต่ว่าเพราะนางเป็นเดก็หญิง จงึให้นาง
* รักษาม้าตายเยี่ยงม้าเป็น เป็นส�านวนจีน หมายถึงแม้จะรู้ว่าหมดทางแก้ไขเยียวยา แต่ยังคงกอดความหวัง
สุดท้ายพยายามอย่างถึงที่สุด

Page ����������������������� 1.indd   84 23/7/2563 BE   14:39



85

หนิงหล่ง

ใช้ฐานะของศิษย์นอกส�านัก* มากราบตนเองเป็นอาจารย์

เขาให้ความส�าคัญกับอาหานลูกศิษย์คนโต ปกติเฝ้าอบรมสั่งสอน

อย่างเอาใจใส่ เสียดายไม่อาจถ่ายทอดสรรพความรู้ที่มีให้กับลูกศิษย์ได้ 

ใครจะรูว่้าอาหานทีม่องผวิเผนิดูเฉลยีวฉลาด แท้จรงิแล้วกลบัโง่งมดจุโค 

เขาคอยกระซิบกระซาบข้างหูเพียรสั่งสอนมาสิบกว่าปี ทุกวันน้ีก็ยังทึ่มๆ 

ทื่อๆ รับภาระหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้

ส�าหรบัฉวชีิน่เหยาทีเ่ขาไม่ค่อยให้ความส�าคญัสักเท่าใดกลับเฉลียว

ฉลาดเกินคนธรรมดา เวลาเรียนรู ้สิ่งใดกวาดสายตาอ่านคราวเดียว 

สิบบรรทัด ก้าวหน้าไปไกลกว่าอาหานศิษย์พี่ของนางมากทีเดียว

เขาเห็นว่าฉวีชิ่นเหยามีสติปัญญาเช่นนี้ก็ค่อยๆ เลิกสั่งสอนนาง 

แบบขอไปที เริ่มตั้งใจชี้แนะอย่างจริงจัง ไม่ก่ีปีผ่านไปเห็นฉวีช่ินเหยา 

เรียนรู้จนส�าเร็จวิชาในระดับหน่ึงแล้ว ก็คิดจะส่งนางไปรับมือปีศาจที่ 

เขาหมั่งซานเพื่อลองหยั่งเชิงว่ามีความสามารถเท่าใด

ใครจะรูว่้าพอเขามาหารอืสามภีรรยาสกุลฉวี สองคนนีก้ลบัปฏเิสธ

โดยไม่เสียเวลาคิด บอกว่าตอนแรกตกลงกันแล้วว่าให้กราบเขา 

เป็นอาจารย์ ไม่เคยบอกว่าจะให้ไปก�าจัดปีศาจปราบผี โดยเฉพาะ 

ฉวีชิ่นเหยาปีน้ีอายุแค่สิบสี่ จะไปก�าจัดปีศาจตามล�าพังได้อย่างไร  

ท่านนักพรตไม่ใช่ว่ายังมีลูกศิษย์คนโตอีกคนหรอกหรือ เพราะเหตุใด 

ถึงไม่ให้ลูกศิษย์คนนี้ไปเขาหมั่งซานแทนเล่า

นักพรตชิงซวีจื่อไม่ยอมท้อถอยโดยง่าย บอกว่าในเมื่อฉวีชิ่นเหยา

กราบเขาเป็นอาจารย์ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของอารามชิงอวิ๋น ร�่าเรียนวิชา
* ศิษย์นอกส�านัก ในที่นี้หมายถึงศิษย์ของนักพรตที่พักอาศัยในบ้านตัวเอง ไม่ได้โกนหัวบวชและอาศัยอยู ่
ในอาราม
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มานานหลายปี สมควรออกโรงแสดงความสามารถนานแล้ว ส่วนจะ 

เดนิทางไปจบัปีศาจเมือ่ใดนัน้ อาจารย์อย่างเขาคนนีม้แีผนการของตนเอง 

ไม่จ�าเป็นต้องอธิบายให้สามีภรรยาสกุลฉวีฟังให้มากความ

กล่าวโดยสรปุก็คอืฉวีชิน่เหยาจะต้องไปแน่ ไม่อยากให้ไปก็ต้องไป

หลังจากยืนกรานไม่ยอมอ่อนข้อมาหลายวัน สุดท้ายก็เป็นฝ่าย 

สามีภรรยาสกุลฉวียอมแพ้จนได้ พวกเขาเป็นบิดามารดาบังเกิดเกล้า 

ไม่ผิด แต่ว่าชีวิตของฉวีชิ่นเหยานักพรตชิงซวีจื่อเป็นคนช่วยเอาไว้

บุญคุณใหญ่หลวงเช่นน้ี ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าแค่ให้ฉวีชิ่นเหยาไปจับ

ปีศาจเลย ต่อให้ต้องลุยขึ้นขุนเขาดาบลงทะเลเพลิง พวกเขาก็ไม่กล้า 

บอกว่า 'ไม่' ออกมาแล้ว

ฉวีเฉินซื่อระลึกถึงเรื่องราวก่อนหน้าน้ีไปพลางมองส�ารวจบุตรสาว

ทีเ่หนด็เหน่ือยจากการเดินทางไปพลาง หลายวนัท่ีไม่ได้พบหน้า บตุรสาว

นางต้องใช้ชีวิตเหมือนดอกไม้งามต้องลมฝนจนเหี่ยวเฉา ผมเผ้ายุ่งเหยิง 

เสือ้ผ้าอาภรณ์ไม่ได้ผลดัเปลีย่นมาหลายวัน แม้กระทัง่ใบหน้าก็ด�าคล�า้ลง 

ไปมาก จะไม่ให้รู้สึกปวดใจได้อย่างไร

"มัวยืนน่ิงท�าอะไร" นางถลึงตาใส่บ่าวหญิงสูงวัยที่ยืนส�ารวมอย่าง

ขลาดกลัวอยู่หน้าประตู "รีบไปบอกท่ีห้องครัวว่าคุณหนูกลับมาแล้ว  

ให้สี่กุ้ยเร่งมือเตรียมกับข้าวหลายอย่างที่คุณหนูชอบ" เห็นบ่าวหญิงรับ 

ค�าสั่งจะเดินจากไปก็กล่าวเสริมอีกว่า "ไปอุ่นโจ๊กสาลี่ตุ๋นรังนกชามหนึ่ง

มาให้คุณหนูกินกลั้วคอก่อน"

เมื่อส่ังก�าชับเสร็จสิ้นก็หันกลับมาบอกฉวีชิ่นเหยาว่า "เดี๋ยวเจ้า 

กินโจ๊กแล้วก็กลบัห้องไปอาบน�า้แต่งตวัให้เรยีบร้อยก่อน ถึงเวลาอาหารค�า่ 
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แล้วพวกเราค่อยมานั่งกินอาหารกัน"

"อือ้" ฉวชีิน่เหยาพยักหน้าอย่างเชือ่ฟัง นางนกึอะไรบางอย่างขึน้มา

ได้จึงเอ่ยถาม "ท่านแม่ เหตุใดไม่เห็นพี่ชายล่ะเจ้าคะ"

สีหน้าฉวีเฉินซื่อปรากฏความกลัดกลุ้มทันที นางถอนหายใจแล้ว

เอ่ยว่า "ล้มป่วยอีกแล้ว คืนที่เจ้าออกจากบ้านไปคืนนั้นก็มีอาการไอ 

เล็กน้อย หลายวันมาน้ีย่ิงหนักหนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าเจ้าจะไม่รู้ ทุกปี 

ช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ พี่ชายเจ้าเลี่ยงอาการเจ็บป่วยเช่นนี้ไม่พ้นหรอก"

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินดังน้ันก็หันขวับกลับไปเปิดค้นห่อผ้าขนาดเล็กท่ี

พกติดตัว หยิบห่อผ้าไหมท่ีห่อของชิ้นหนึ่งออกมาก่อน แล้วก็เผลอมอง 

ในห่อผ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ จึงเห็นว่าก้นห่อผ้ามี 'ตั๋วเงิน' ปึกใหญ่วางอยู่

ตั๋วเงินปึกน้ีมีจ�านวนสูงมากอย่างเห็นได้ชัด บนนั้นประทับอักษร

พร้อมแลกเงินได้ทุกท่ีอย่างถูกต้อง ดูท่าไม่ต่างอะไรกับเงินปึกนั้นที่ 

นางเห็นบนเขาหมั่งซาน 

เอ๊ะ! ตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ นางขอบคุณและปฏิเสธคุณชาย

ท่านนั้นไปแล้วชัดๆ

นางขมวดคิว้คิดทบทวน ใช่แล้ว ตอนเดนิทางกลบัจากเขาหมัง่ซาน 

นางกับอาจารย์ไปเดินซื้ออาหารจากร้านสุราข้างทางหลายครั้งจึงต้อง

จอดรถม้าทิ้งเอาไว้ ไม่มีใครคอยดูแลอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ดูท่าคงจะเป็น 

ช่วงเวลานั้นแน่

แต่ว่าอาจารย์กับนางก็ไม่ใช่คนธรรมดาสามญั โดยเฉพาะอาจารย์

ที่เป็นคนปราดเปรื่องและขี้ระแวง สามารถน�าตั๋วเงินมาวางในห่อผ้า 

ใต้จมูกอาจารย์กับนางได้ ฝีมือของฝ่ายตรงข้ามแค่คิดก็รู้ว่าเป็นเช่นไร
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ฉวีเฉินซื่อเห็นว่าในห่อผ้าของบุตรสาวมีตั๋วเงินปึกใหญ่เช่นน้ัน  

ทั้งสีหน้าของบุตรสาวย่ิงเผยความไม่สบายใจเบาบาง จึงถามด้วย 

ความร้อนใจ "อาเหยา เงินพวกนี้มาจากท่ีใดกัน เกิดเรื่องอะไรขึ้น 

ใช่หรือไม่"

ฉวีชิ่นเหยาหัวใจกระตุกวูบ มารดาไม่เคยสนับสนุนให้บุตรสาว 

อย่างนางไปเป็นนักพรตอะไรนัน่ ถ้าหากรูว่้าตนเองไปเจอบรุุษแปลกหน้า

กลุ่มใหญ่บนเขาหมั่งซานเข้าอีก น่ากลัวว่ามารดาจะต้องโมโหเดือดดาล

จนตรงดิ่งไปคิดบัญชีกับอาจารย์เลยกระมัง

"ไม่มีอะไรเจ้าค่ะ" นางตอบโดยหน้าไม่เปลี่ยนสี หัวใจก็ไม่เต้นรัว 

"เงินพวกนี้อาจารย์เตรียมน�ากลับอาราม คิดว่าตอนกลับไปคงจะรีบร้อน

นักถึงได้มาหลงอยู่ที่ห่อผ้าของข้า"

ฉวีเฉินซื่อจ้องมองใบหน้าบุตรสาวครู่หนึ่งด้วยความสงสัย เห็นว่า

นางมีสีหน้าเปิดเผย ท่าทางดูไม่เหมือนเสแสร้งก็เก็บหัวใจที่เต็มไปด้วย 

ความกังวลกลับลงไป

"เงินจ�านวนมากถึงเพียงนี้ไม่ใช่เล่นๆ ระวังอย่าท�าหล่นหายไปล่ะ 

เจ้ามาฝากไว้ที่แม่ก่อน เอาไว้วันที่เจ้าจะกลับอารามชิงอว๋ิน แม่จะคืน 

ให้เจ้าแล้วกัน"

ฉวีชิ่นเหยาคาดเดาได้ว่ามารดาจะต้องกล่าวเช่นน้ี นางท�าปากจู๋

ขณะประคองปึกตัว๋เงนิส่งให้มารดา แต่แล้วก็พลนันกึอะไรขึน้ได้ จงึเอามอื 

ตบหน้าผากเอ่ย 

"ดขู้าส ิเกือบลมืเรือ่งส�าคญัไปแล้ว" นางรบีหนัไปหยิบลูกกลอนปราณ 

ของปีศาจงูที่อยู่ในห่อผ้าไหมส่งให้มารดา ดวงตามีประกายความยินดี
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ฉายออกมาเลือนราง "ท่านแม่ ข้ามีทางรักษาอาการของพี่ชายแล้ว"

ช่วงเวลาอาหารเย็นฉวีเอินเจ๋อก็กลับมา พอเห็นหน้าฉวีชิ่นเหยา 

หัวใจที่มีแต่ความกลัดกลุ้มมาหลายวันจึงสงบลงได้เสียที พอได้ยินว่า 

ฉวีชิ่นเหยาน�าลูกกลอนปราณของปีศาจงูกลับมาเพ่ือช่วยรักษาอาการ

ของบุตรชายคนโต เขาก็ย่ิงดีใจจนไม่รู้จะเอ่ยออกมาอย่างไรดี บุตรสาว

ของเขาเตบิใหญ่แล้ว นอกจากจะร�า่เรยีนจนมฝีีมอืตดิตวั ยังช่วยแบ่งเบา

เรื่องทุกข์ร้อนใจของคนในครอบครัวได้อีกด้วย

สมาชกิครอบครวัสามคนกนิอาหารเย็นจนหมดด้วยความต่ืนเต้นยินดี  

จากนั้นก็น�าลูกกลอนปราณไปหาฉวีจื่ออวี้ 

ทั้งสามเพ่ิงจะเดินเข้าเขตเรือนพักก็ได้ยินเสียงไอดังบาดหูลอยมา

จากในห้องนอน

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินเสียงไอโขลกน้ีแล้วรู้สึกราวกับว่าอวัยวะภายใน 

จะหลุดออกมาด้วยเสียอย่างนั้น ในใจพลันเศร้าหมอง รีบก้าวเดินเข้าไป

ในห้อง เห็นฉวีจื่ออว้ีพ่ีชายของนางก�าลังนั่งอยู่หน้าเตียงไอจนหายใจ

ไม่ทัน ต้องสะกดกลั้นอาการจนหน้าเขียวหน้าแดง

ไห่ถังสาวใช้รุ่นใหญ่ยืนถือกระโถนบ้วนน�้าลายอยู่ข้างๆ คอยช่วย 

ฉวีจื่ออวี้ลูบแผ่นหลังพลางเอ่ยเกลี้ยกล่อมด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "ไม่ใช่ว่า

บ่าวพยายามเกลี้ยกล่อมท่าน แต่ว่าตอนนี้ท่านไม่สบายอยู่นะเจ้าคะ  

เป็นช่วงท่ีต้องพักฟ้ืนสงบจติใจ เหตุใดต้องมาล�าบากฝืนร่างกายอ่านต�ารา

เช่นน้ีอีกเล่า ท่านก็เคยพูดอยู่บ่อยครั้งไม่ใช่หรือว่าความขยันหมั่นเพียร

ไม่อาจเห็นผลส�าเร็จในช่วงเวลาอันสั้น"
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สายตาของฉวีชิ่นเหยาทอดมองไปที่ม้าน่ังยาวข้างเตียง เห็นว่า 

มีต�าราคัมภีร์กองสุมดังคาด นางลอบถอนหายใจ 

ฉวีจือ่อว้ีพ่ีชายของนางสบืทอดพรสวรรค์ในการร�า่เรยีนมาจากบดิา 

ตัง้แต่เลก็มาก็มคีวามมมุานะบากบัน่ ท่านอาจารย์อว๋ีทีส่อนความรู้พ้ืนฐาน 

คนแรกเคยกล่าวถึงพ่ีชายไว้ว่า 'อายุยังน้อยแค่น้ีก็เรยีบเรยีงความคดิได้ดี  

อนาคตสดใสไร้ขอบเขตแน่' เขาเป็นเด็กอัจฉริยะหาตัวจับยากคนหนึ่ง  

แต่น่าเสียดายเกิดมาก็มีร่างกายอ่อนแอข้ีโรค เสียเวลามากกว่าคร่ึง 

ในหนึ่งปีไปกับการเจ็บป่วย

เมือ่อายุได้สบิหกปีพ่ีชายเคยฝืนไปลงสนามสอบ ทุ่มเทหมดพลงัไป

ครึง่ชวิีตจนสอบได้จว่ีเหรนิ* แต่ว่าภายหลงัร่างกายย�า่แย่ลงเรือ่ยๆ ไม่ต้อง

เอ่ยถึงการเข้าสอบเคอจว่ี แม้กระท่ังการเดินออกนอกจวนก็ฝืนท�าได ้

ยากยิ่ง

บดิาเหน็พ่ีชายร่างกายอ่อนแอปานนีจ้งึล้มเลกิความคดิจะให้พ่ีชาย

เป็นขุนนางไปนานแล้ว แต่ว่าพี่ชายเป็นคนดื้อรั้นหัวแข็ง จะยอมอยู่บ้าน

เฉยๆ เป็นคนไร้ค่าหลบซ่อนอยู่ใต้เงาของบิดาหรือ ปกติเขาเคยทุ่มเทสุด

ก�าลังลับหลังบิดามารดาหลายครั้ง เฝ้ารอว่าเมื่อเติบโตขึ้นร่างกายคงจะ

ได้ความกว่านี้ ต้องมีสักวันที่สร้างผลงานและคว้าต�าแหน่งขุนนางมาได้

พอมองดูสถานการณ์ตรงหน้า พ่ีชายคงลอบเตรียมตัวส�าหรับ 

การสอบช่วงฤดูใบไม้ผลิ** อีกแล้วเป็นแน่ 

นางคิดแล้วในใจก็รู้สึกขมปร่าจางๆ จึงเอ่ยเรียกเขา "พี่ชาย" 

* จวี่เหริน เป็นค�าเรียกบัณฑิตที่สอบรับราชการผ่านในระดับมณฑล
** การสอบช่วงฤดใูบไม้ผล ิหรอืการสอบฮุ่ยซือ่ เป็นการสอบรบัราชการในระดบัประเทศท่ีจดัขึน้ในช่วงฤดใูบไม้ผลิ  
โดยผู้ที่สามารถเข้าสอบได้คือจวี่เหริน ซึ่งเป็นบัณฑิตที่สอบผ่านในระดับมณฑล
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ฉวีจื่ออวี้ได้ยินเสียงก็เงยหน้าข้ึน ใบหน้าซีดขาวปรากฏความยินดี

ในทันใด "อาเหยา เจ้ากลับมาแล้ว" 

ไห่ถังเองก็เผยสีหน้ายินดีไม่แพ้กัน "คุณหนู"

ตอนนีคู่้สามภีรรยาสกุลฉวีก็เข้ามาด้วย พอสงัเกตเห็นสภาพในห้อง

แล้วดวงตาก็พากันแดงเรื่อ ฉวีเฉินซื่อหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน�้าตา 

"ลูกแม่ เหตุใดเจ้าถึงท�าเช่นนี้อีกเล่า"

ฉวีจื่ออว้ีฝืนเค้นรอยยิ้มออกมา กวักมือเรียกฉวีชิ่นเหยา "อาเหยา 

เข้ามาให้พ่ีชายดหูน่อยซ ิปีศาจตนน้ันรบัมอืยากหรอืไม่ คงไม่ได้บาดเจบ็

กระมัง"

ฉวีจื่ออวี้มีรูปโฉมหล่อเหลาสง่างามโดยก�าเนิด ถ้าหากไม่ใช่เพราะ

อาการเจบ็ป่วย มัน่ใจได้เลยว่าจะต้องนับเป็นบรุุษรูปงามแห่งเมอืงฉางอนั 

คนหน่ึงแน่ เวลานี้แม้ว่าใบหน้าแลดูซีดเซียว แต่เพียงแค่รอยย้ิมเดียว 

ก็ยังพอมองเห็นเงาความหล่อเหลาไร้ที่ติได้

ฉวีชิ่นเหยาอดรู้สึกเจ็บปวดในใจขึ้นมาไม่ได้ นางรีบก้าวเข้าไปนั่ง

ข้างกายพ่ีชายอย่างสนิทสนม ย้ิมแย้มพลางเอ่ยว่า "ครั้งน้ีนอกจากข้า 

จะไปปราบปีศาจบนเขาหมั่งซานแล้ว ยังได้ลูกกลอนปราณของปีศาจงู

กลับมาด้วย อาจารย์บอกว่าปีศาจงูตนนี้มีพลังตบะพันปี เป็นของล�้าค่า

หายากย่ิง มีฤทธ์ิช่วยให้ร่างกายแข็งแรง พ่ีชาย อีกเดี๋ยวท่านกิน 

ลูกกลอนปราณเม็ดนี้เข้าไป ร่างกายจะต้องฟื้นฟูขึ้นมากแน่"

ปีศาจงูพันปี?! 

ฉวีจื่ออว้ีมองใบหน้าประดับรอยย้ิมไร้เดียงสาของน้องสาวอย่าง

เงียบงัน ในใจกลับเกิดความตื่นตระหนกราวคลื่นโหมซัด เดินทางไปเขา
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หมั่งซานครั้งน้ีไม่รู้ว่าน้องสาวพบเจอสถานการณ์เสี่ยงอันตรายเช่นไร  

ลองคดิดวู่าแม้นางจะฝึกวชิามาหลายปี แต่ความจรงิก็อายุแค่สบิสีเ่ท่านัน้ 

แล้วจะเป็นคูต่่อสูข้องปีศาจทีม่ตีบะพันปีได้หรอื ไม่แน่ว่าคงเกิดการต่อสู้

ดุเดือดเฉียดตายกระมัง ทว่าเวลาน้ีกลับไม่เอ่ยถึงเลยสักค�า เอาแต่ห่วง

ร่างกายของเขา...

ขอบตาเขาพลันร้อนผ่าวเล็กน้อย กดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า "น้องรัก..."

เมือ่ลิน่เซีย่วออกจากศาลาเยียนปอกลับเรือนซอืหรูก็เป็นเวลามดืค�า่

พอสมควรแล้ว

ยามค�า่คนืช่วงต้นฤดูใบไม้ผลมิกัจะหนาวเย็นยาวนาน ในเรอืนซอืหรู 

ก�าลังจุดกระถางไฟอุ่นสบาย เวินกูน�าทิงเฟิงกับสาวใช้อีกหลายคน 

น่ังผิงไฟไปพลางท�างานเย็บปักไปพลาง ส่วนฉางหรงก็น่ังอยู่ข้างหน่ึง  

คอยกระเซ้าเย้าแหย่

พอลิ่นเซี่ยวเดินเข้าเรือนมาก็พบกับบรรยากาศสุขสันต์กลมเกลียว 

ในใจรูส้กึอุน่วาบขึน้มาทนัใด ความไม่สบายใจขณะทีอ่ยู่กับบดิาก่อนหน้านี้ 

ดั่งมีสายลมพัดพาหมอกจางหายไปในชั่วพริบตา

ฉางหรงเงยหน้าขึ้นมาเห็นลิ่นเซี่ยวก็รีบลุกขึ้นกล่าวทักทาย "ซื่อจื่อ 

กลับมาแล้ว"

ลิน่เซีย่วส่งสญัญาณให้พวกทงิเฟิงกับผนิเสว่ียถอยออกไป ก่อนจะ

รับน�้าชาที่เวินกูชงให้มาจิบสองค�าแล้วเอ่ยถามนาง 

"แม่นม ช่วงนี้ในวังอ๋องมีอะไรผิดปกติบ้างหรือไม่"

เวินกูตอบด้วยความสับสนงุนงง "ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะเจ้าคะ"
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ลิน่เซีย่วมคีวามรูส้กึแปลกประหลาดบางอย่างผดุข้ึนมา คดิทบทวนดู 

แล้วก็สั่งการฉางหรง 

"ส่งคนไปโยวโจวสืบเรื่องบ้านเดิมของชุยซื่อ โดยเฉพาะแม่นาง 

ที่ชื่อหลิงหลงผู้นั้น ถ้าเกิดสืบได้ความแล้วให้รีบมารายงานข้าทันที"

ฉางหรงได้ยินค�าสั่งนี้ก็เข้าใจว่าสตรีท่ีชื่อหลิงหลงผู้น้ีคือหลานสาว

จากบ้านเดิมท่ีพระชายาพาเข้าวัง คาดว่าคงมีส่ิงใดอยู่เบ้ืองหลัง เขาจึง

รีบเอ่ยปากรับค�าทันที

จากนั้นฉางหรงนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงเอ่ยรายงานอย่างไม่เต็มใจนัก 

"เว่ยปอกลับมาแล้วขอรับ บอกว่าท�าตามที่คุณชายสั่ง แอบน�าเงิน 

มอบให้แม่นางนักพรตคนน้ัน เขายังบอกอีกว่านางเป็นบุตรสาวแท้ๆ  

ของฉวีเอินเจ๋อไท่สือ่ลิง่แห่งเมอืงฉางอนั ส่วนเพราะอะไรถึงมาเป็นนกัพรต 

เขายังสืบหาต้นสายปลายเหตุไม่พบ รออีกสักระยะสืบได้ละเอียดแล้ว 

จะกลับมารายงานคุณชายอีกครั้ง"

ลิ่นเซี่ยวเห็นฉางหรงเผยสีหน้าไม่แยแสสนใจ ไม่รู้เพราะเหตุใด 

ถึงรู ้สึกอึดอัดอยู่บ้าง เขากระแอมกระไอแผ่วเบา ก่อนจะตอบด้วย 

น�้าเสียงราบเรียบ "ข้ารู้แล้ว"

เวินกูที่ยืนอยู่ข้างกันฟังจนสับสนงุนงงไปหมด 

นักพรตหญิง? เงิน? 

นางมองลิน่เซีย่วอย่างตกตะลงึ "ซือ่จือ่ พวกท่านไปรูจ้กันกัพรตหญิง

ตั้งแต่เมื่อใดกัน"

คงไม่ใช่โดนสตรีสามค�าสอนเก้าส�านัก* พวกนั้นหลอกกระมัง

* สามค�าสอนเก้าส�านัก หมายถึงศาสนาและส�านักคิดของชาวจีนในสมัยโบราณ ใช้เป็นค�าเรียกรวมถึง 
ผู้คนสารพัดแบบในสังคม บ้างเรียกย่อเหลือเพียง 'เก้าส�านัก' มีนัยดูถูกดูแคลนผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ที่มีเกียรติน่ายกย่องตามค่านิยมในสมัยนั้นๆ 
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ลิ่นเซี่ยวเห็นสีหน้าเวินกูก็รู้ว่านางคงก�าลังเข้าใจผิด เขาเผยรอยยิ้ม

บางๆ ขณะก�าลงัจะอธิบายเรือ่งราวเห็นว่าท้องฟ้ามดืสนิทเวลาไม่คอยท่า 

จึงลุกขึ้นยืนพลางเอ่ย 

"แม่นม วันนี้ข้ายังต้องไปที่จวนหลูก๋ัวกง เอาไว้วันหน้าพวกเรา 

ค่อยมาคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดกัน"

จวนหลูก๋ัวกงห่างจากวังหลันอ๋องเพียงหน่ึงช่วงถนนใหญ่ ขี่ม้าไป 

ก็ใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งก้านธูป*

เวลานี้ค�่ามืดดึกดื่นแล้ว ตอนที่บ่าวไพร่มาเปิดประตูต้อนรับ  

พกพาความขุ่นเคืองมาเต็มท้อง แต่ทันทีที่เห็นว่าแขกท่ีมาเยือนเป็น 

ลิ่นเซี่ยวกับผู้ติดตาม ไหนเลยจะกล้าชักสีหน้าใส่ ทว่ารีบตั้งสติให้แจ่มใส

มากกว่าเดิมก่อนจะเดินน�าคนทั้งสองเข้าไปด้านใน

ไม่จ�าเป็นต้องถามให้มากความก็รู้ว่าลิ่นเซี่ยวมาพบคุณชายสาม

ของจวนนี้ บ่าวไพร่จึงเดินน�าทางคนทั้งสองไปยังเรือนที่พักด้วยตนเอง

คุณชายสามท่านน้ีของจวนหลูก๋ัวกงมีชื่อว่าเจี่ยงฮุยเยว่ีย เป็น 

บุตรชายคนท่ีสามซึ่งเกิดจากภรรยาเอกของหลูก๋ัวกง มารดาของเขา 

หรือฮูหยินของหลูก๋ัวกงเป็นพ่ีสาวแท้ๆ ของมารดาลิ่นเซ่ียว คนทั้งสอง 

จึงเป็นลูกพ่ีลูกน้องฝั่งมารดาอย่างแท้จริง และเนื่องจากมีอายุไล่เลี่ยกัน 

ความชอบคล้ายคลึงกัน จึงเล่นด้วยกันอย่างสนิทสนมมาตั้งแต่เด็ก  

ความรู้สึกผูกพันจึงลึกซึ้งแน่นแฟ้นกว่าญาติพี่น้องทั่วไปหลายเท่า

ลิ่นเซี่ยวกับฉางหรงเดินมาถึงเรือนจู่ชิ่นของเจี่ยงฮุยเยว่ีย เพ่ิงจะ 
* ก้านธูป เป็นค�าเรียกเวลาโดยประมาณของคนจีนโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึ่งชั่วโมง บางต�าราว่า  
1 ชั่วโมง
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มานั่งในห้องโถงกลางไม่นานก็ได้ยินเสียงบุรุษและสตรีหยอกเย้ากัน 

ลอยมาจากห้องด้านใน

ลิ่นเซี่ยวพบเจอเป็นประจ�าจนชินชาไปนานแล้ว จึงแสร้งท�าเป็นว่า

ไม่ได้ยินไปเสยี แต่ฉางหรงกลบักลอกตาด้วยความร�าคาญ จากสภาพการณ์ 

เช่นนี้เจี่ยงซานหลางคงได้หญิงบ�าเรอโฉมงามมาอีกแน่ ถึงได้มีอารมณ ์

สุนทรีย์เพียงนี้

เสยีงฝีเท้าขยับเข้ามาใกล้ทุกขณะ ม่านประตถููกเลกิขึน้ มชีายหนุม่

อายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีคนหนึ่งเดินเข้ามา เขามีริมฝีปากแดง  

ฟันขาวสะอาด ใบหน้ารูปดอกท้อทรงเสน่ห์ ช่างคมคายไปทุกส่วน อีกทั้ง

หางคิ้วและดวงตาแฝงความเกียจคร้าน ทุกอากัปกิริยาสะท้อนค�าว่า  

'เจ้าส�าราญ' สามค�านี้ออกมาอย่างชัดเจน

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ลิ่นเซี่ยวดูเหมือนหยกขาวท่ีผ่านการ

เจียระไนอย่างประณีต งดงามโดดเด่น แต่แฝงความเย็นชาห่างเหิน  

แตกต่างจากเจี่ยงซานหลางผู้นี้ที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่ายกว่า 

เจี่ยงซานหลางย้ิมแย้มพลางเหลือบมองลิ่นเซี่ยว เลิกชายชุดขึ้น 

เลก็น้อยแล้วน่ังด้วยท่าทสีบายๆ ไม่มกีารวางมาดแต่อย่างใด "เพ่ิงกลับมา 

วันนี้หรือ ครั้งนี้ออกนอกฉางอันราบรื่นดีหรือไม่"

ใครจะรู้ว่าเมื่อลิ่นเซี่ยวและฉางหรงเงยหน้ามองแวบแรกต่างก ็

รู ้สึกต่ืนตระหนกในใจ เหตุใดไม่พบหน้ากันแค่ครึ่งเดือน สีหน้าของ 

เจี่ยงซานหลางถึงได้ย�่าแย่ลงไปมากถึงเพียงนี้

ฉางหรงหลุดปากถามออกไปว่า "คุณชายสาม ท่านเป็นอะไรไป  

ช่วงนี้ร่างกายท่านไม่สบายตรงที่ใดบ้างหรือไม่ขอรับ"
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เจี่ยงซานหลางลูบปลายคางอย่างประหลาดใจแล้วเอ่ยถามว่า  

"ก็สบายดอียู่นะ เพราะอะไรใครต่อใครถึงบอกว่าข้าสหีน้าย�า่แย่ ร่างกาย

ข้ายังสบายดีอยู่ชัดๆ เลย"

พอเขานึกอะไรขึ้นมาได้อีกอย่าง ริมฝีปากจึงยกโค้งย้ิมร่า "จริงสิ  

ไม่นานน้ีข้าได้หญิงงามมาคนหน่ึง เรื่องดีๆ เช่นนี้ไม่คู่ควรแพร่งพราย 

ให้ผูอ้ืน่รบัรู้ ข้าไม่อาจตัดใจปล่อยให้หลดุมอืไปชัว่ขณะ อาจท�าให้ร่างกาย

ทรุดโทรมไปบ้างก็ไม่แปลก"

เขาเงยหน้ามองเห็นลิ่นเซี่ยวท�าสีหน้าไม่แยแสก็เลิกคิ้วขึ้นเอ่ย  

"เจ้าก็อย่ามัววางมาดอยู่เลย เจ้ายังไม่เคยลิ้มลองรสชาติ ถ้าหากวันใด 

ได้ลองกินเนื้อแล้ว กลัวว่าจะไม่ยอมปล่อยมือยิ่งกว่าข้าน่ะสิ"

ฉางหรงลอบแค่นเสียงขึ้นจมูกเย้ยหยัน ซื่อจื่อไม่ใช่คนประเภทนั้น 

เขาเป็นคนที่มีวินัยและควบคุมตนเองได้ดีอย่างยิ่ง ไม่เคยลุ่มหลงมัวเมา

กับสตรี ไหนเลยจะเหมือนเจี่ยงซานหลาง ท้ังที่เกิดปีเดียวกันกับซื่อจ่ือ  

แต่กลับรับหญิงบ�าเรอเข้าห้องมากถึงเจ็ดแปดคนแล้ว ยังไม่นับรวมสตรี

ที่มีความสัมพันธ์ฉาบฉวย ไม่จดจ�าชื่อเสียงเรียงนามในร้านสุราโกวหลัน

อีกนะ 

"หญิงงามคนนีข้องเจ้าได้ตวัมาจากทีใ่ด หอหมูต่นัหรือเรือนเทียนซิน"  

ลิ่นเซี่ยวยกถ้วยชาขึ้น ถามด้วยท่าทีคล้ายจะไม่สนใจอะไร

เจี่ยงซานหลางนิ่งอึ้งไปเล็กน้อย วันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ลิ่นเซี่ยว 

ถึงเป็นห่วงเรื่อง 'คนในมุ้ง' ของเขาได้ 

"ไม่ได้พากลบัมาจากหอหรอืเรอืนอะไรอย่างทีเ่จ้าว่าหรอก" เขามอง

หน้าลิ่นเซี่ยวด้วยความสงสัยแล้วเอ่ยตอบ "เมื่อเดือนก่อนข้าไปจุดธูป 
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ไหว้พระท่ีวัดต้าอิ่นกับท่านแม่ ระหว่างทางบังเอิญเห็นนางโดนคนถ่อย

ตามตอแย รู ้สึกทนดูไม่ได้จึงเข้าช่วยเหลือ ต่อมาถึงรู้ว่าพ่อแม่นาง 

ตายหมดแล้ว ในบ้านเหลือแค่นางกับน้องชายสองคน นางต้องเลี้ยงดู 

น้องชายทียั่งเลก็ถึงได้ท�าดอกไม้ผ้ามาขาย ข้าเหน็ชวีติของนางน่าเวทนา

ปานนี้ก็เลยเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจขึ้นมา"

"ดังนั้นเจ้าจึงรับนางเข้ามาอยู่ในจวน?"

เมื่อเห็นอีกฝ่ายถึงกับวางมาดซักไซ้ไล่เลียงอย่างจริงจังเช่นนี้  

เจีย่งซานหลางก็จ้องหน้าลิน่เซีย่ว ความสงสัยในใจย่ิงลึกล�า้มากข้ึน "ไม่ใช่ 

นางบอกว่าแม้ตัวเองจะฐานะยากจนต�่าต้อย แต่ไม่มีทางยอมเป็น 

หญิงบ�าเรอไร้ฐานะของใคร ข้าเห็นนางดื้อรั้นได้น่าเอ็นดู มีความหย่ิง

ทะนงอยู่หลายส่วน จึงเขียนหนังสือแต่งตั้งฉบับหน่ึงขึ้นมา ยอมรับนาง

เข้ามาเป็นอนุภรรยา"

ครัง้นีไ้ม่ใช่แค่ลิน่เซีย่ว แม้แต่ฉางหรงกป็ระหลาดใจจนเลกิคิว้ขึน้สงู  

ต้องรูเ้อาไว้ว่าแม้คุณชายสามจะมสีตรข้ีางกายหลายนาง แต่คนทีไ่ด้ชือ่ว่า 

เป็นอนุภรรยาอย่างแท้จริงมีแค่คนเดียว ในเมืองฉางอันผู้คนมากมาย 

คิดจะใช้เส้นทางนี้มาสานสัมพันธ์กับจวนหลูก๋ัวกง แต่...แต่กลับรับ 

สตรีขายดอกไม้คนหนึ่งเข้ามาเนี่ยนะ?

ถ้วยชาในมือที่ลิ่นเซี่ยวยกจรดริมฝีปากนิ่งค้างอยู่ชั่วครู่ เขาถึงได้ 

จบิค�าหนึง่แล้วเอ่ยว่า "ท่านป้าไม่ว่าอะไรหรอื ปล่อยให้เจ้าท�าเรือ่งเหลวไหล 

ตามใจเช่นนี้"

เจีย่งซานหลางหรีต่าลง มองประเมนิลิน่เซีย่วอย่างจรงิจงั ดเูหมอืน

อยากจะมองอีกฝ่ายให้ทะลุปรุโปร่ง "วันนี้เจ้าเป็นอะไรไป ถึงได้สนใจ 
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เรื่องในมุ้งของข้าถึงเพียงนี้ จะว่าไปแล้วก็แปลกนัก เมื่อก่อนท่านแม ่

ไม่เคยมองสตรีคนใดของข้าเข้าตาสักคน ชอบบอกว่าพวกนางเสแสร้ง

แกล้งท�าอยู่บ่อยๆ แต่กับอาเมี่ยวนั้น เอ่อ...นี่คือชื่อหญิงงามคนนี้ของข้า 

ท่านแม่กลบัถูกใจอาเมีย่วมากเชยีวล่ะ ไม่ถือสาชาตกิ�าเนิดต�า่ต้อยของนาง  

ได้แต่บอกว่านางอ่อนหวานรู้จารีต ให้ข้าดีต่อนางมากๆ"

อ่อนหวานรู้จารีต? 

ลิ่นเซี่ยวมองเจี่ยงซานหลางด้วยแววตาแปลกพิกล เสียงหัวเราะ

ย่ัวยวนปานน้ันที่ลอยมาจากห้องด้านในเมื่อครู่สะท้อนค�าว่า 'รู้จารีต'  

ด้วยหรือ

เขาอดเบนสายตากลบัไปมองทีม่่านประตไูม่ได้ คล้ายว่าจะมองผ่าน 

ผ้าม่านผืนหนาให้ทะลุไปจนเห็นโฉมหน้าของสตรีที่ชื่ออาเมี่ยวชัดเจน

เจีย่งซานหลางเริม่โมโหพลุง่พล่าน "วันน้ีเจ้ามาย่ัวโทสะข้าใช่หรือไม่  

กลับมาถึงไม่พูดอะไรเป็นการเป็นงานสักค�า ท�าเหมือนกับข้าเป็น 

คนเคราะห์ร้ายโดนมารเข้าสิง ข้าเป็นคนหมกมุ ่นจนสติเลอะเลือน 

อย่างนั้นหรือ ก่อนจะรับอาเมี่ยวเข้ามาข้าส่งคนไปสืบเรื่องราวทีบ่้านนาง 

อย่างละเอียดแล้ว ครอบครัวของนางตั้งแต่ต้นตระกูลก็อาศัยอยู่ที่ 

ตรอกฝูเล่อ วัดต้าอิ่น รอบข้างเป็นเพ่ือนบ้านเก่าแก่ท่ีรู ้จักกันมานาน 

หลายสิบปี แม้แต่หยวนเจว๋ียเจ้าอาวาสวัดต้าอิ่นก็เคยพบหน้าอาเม่ียว 

กับน้องชายหลายครั้ง ตอนน้ีพ่อแม่ของนางจากไป ท่านเจ้าอาวาสเห็น

พวกนางพ่ีน้องโดดเด่ียวไร้ทีพ่ึ่ง ยังสัง่ให้ลกูศษิย์ในวัดมอบเงนิช่วยงานศพ 

และช่วยฝังศพให้พ่อแม่ของนางอยู่เลย"

กล่าวจบก็ท�าท่ายักคิว้ข่มลิน่เซีย่วราวกับก�าลงัท้าทายว่า 'ดซูเิจ้าจะ
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โต้แย้งอะไรได้อีก'

ฉางหรงอยากหัวเราะขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ จะว่าไปแล้วคุณชาย

ท้ังสองท่านน้ีก็เป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถโดดเด่น วาจาหนักแน่น 

น่าเชือ่ถือในเมอืงฉางอัน แต่ว่าขอเพียงให้อยู่ด้วยกันจะต้องมเีรือ่งทะเลาะ

วิวาทปะทะคารมกันเป็นประจ�า

เป็นอย่างที่คาดคิดไว้ ลิ่นเซี่ยวเบ้ปากดูแคลน "ข้าแค่เห็นสีหน้าเจ้า

ไม่สู้ดีก็เลยถามเพ่ิมสักหลายค�า เจ้ากลับใจร้อนดั่งไฟลน รีบเอ่ยปาก 

แก้ต่างให้หญิงงามคนนั้นของเจ้า ไม่ใช่หมกมุ่นจนเลอะเลือนจะเรียกว่า

อะไร ถ้าเกิดข้าพูดต่อไปเรือ่ยๆ เจ้ากลวัว่าพวกเราจะต้องชกัดาบเข้าใส่กนั 

กระมัง" 

เมือ่เอ่ยมาถึงตรงนี ้ในห้วงความคดิลิน่เซีย่วมคีวามคดิแปลกประหลาด 

ผดุวาบขึน้มาโดยพลนั ตอนเขาพบปีศาจงูทีเ่ขาหมัง่ซานกระบีวิ่เศษข้างเอว 

เคยส่งเสียงร้องเตือนอยู่หลายครั้ง คิดว่ามันจะต้องมีฤทธิ์แยกแยะปีศาจ

ได้แน่ แล้วเหตุใดเขาไม่ย่ัวยุเจี่ยงซานหลางให้เรียกอาเมี่ยวออกมาแล้ว

ใช้กระบี่วิเศษทดสอบนางดูเล่า

เขาคิดเช่นนี้แต่แสร้งท�าสีหน้าเหยียดหยาม "ก็แค่สตรีขายดอกไม้

คนหนึ่ง ทะนุถนอมเป็นสมบัติล�้าค่า เหมือนได้เจอนางฟ้านางสวรรค์ 

มาอย่างนั้น คิดว่าต่อให้รูปโฉมคงพอโดดเด่นอยู่บ้าง กิริยาท่าทาง 

คงไม่ได้สุภาพเรียบร้อยอะไร เจ้าจะชมชอบของแปลกใหม่ก็สมควรรู้จัก

ขอบเขตบ้าง!"

เจี่ยงซานหลางมองลิ่นเซี่ยวด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "เจ้าก็

ไม่ต้องย่ัวยุข้าหรอก ข้ารู้ว่าเจ้ามีแผนการอะไรอยู่ วันน้ีข้าจะให้อาเมี่ยว 
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ออกมาพบเจ้าสกัหน่อย ถ้าหากเจ้าเหน็หน้าอาเมีย่วแล้วตกตะลึงพูดอะไร

ไม่ออกสักค�า ก็ต้องยอมเรียกนางว่าพ่ีสะใภ้เล็กด้วยความนอบน้อม  

ตกลงหรือไม่"

ลิ่นเซี่ยวเลิกคิ้วพร้อมรับค�าท้าทาย "วันนี้ข้าก็อยากจะเปิดหูเปิดตา

เหมือนกัน เอาสิ ท�าตามที่เจ้าว่ามาก็ได้"

เจี่ยงซานหลางจึงลุกข้ึนแล้วเดินจากไป ไม่นานก็มีเสียงของเขา 

ดังลอยมาจากห้องด้านใน น�้าเสียงมีเค้าของการปรึกษาหารือ มีความ

อ่อนโยนเอาใจใส่ที่บรรยายไม่ถูก

ลิ่นเซี่ยวกับฉางหรงหันมาสบตากันด้วยความประหลาดใจ ก็แค่

อนุภรรยา ส�าหรับคุณชายสามแห่งจวนหลูก๋ัวกงแล้วก็เป็นแค่ของเล่น 

ชิ้นหนึ่ง จ�าเป็นต้องเอาใจใส่กันถึงเพียงนี้เลยหรือ

เพียงชัว่ครูม่่านประตก็ูถูกเลกิขึน้ เจีย่งซานหลางจงูมอืแม่นางน้อย

รูปร่างสะโอดสะองเดินออกมา

สตรีนางนั้นใช้พัดกลมปิดบังใบหน้าเอาไว้ครึ่งหนึ่ง ทว่าก็ยังเผยให้

เหน็ดวงหน้างามพริม้เพราดุจภาพวาดบางส่วนออกมา เร่ืองรูปโฉมนับว่า

เป็นหนึ่งในหมื่นอย่างแท้จริง ท่วงทีกิริยาก็พลิ้วไหวนุ่มนวล เปรียบเทียบ

กับสตรใีนตระกูลใหญ่ท่ีเวลานีช้มชอบรปูร่างอวบอิม่ย่ิงท�าให้นางดงูดงาม

สะท้านใจคน

เจีย่งซานหลางพาอาเมีย่วเดินมาหยุดตรงหน้าลิน่เซีย่ว กระซบิบอก

ข้างหนูางว่า "ท่านน้ีคอืหลนัอ๋องซือ่จือ่" พลางแสดงกิรยิาปกป้องคุม้ครอง

เต็มที่

อาเมีย่วพยักหน้ารบัรู ้ ก่อนจะย่อกายลงคารวะลิน่เซีย่วอย่างอ่อนช้อย 
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พร้อมเอ่ยเสยีงแผ่วเบาว่า "คารวะซือ่จือ่เจ้าค่ะ" ป่ินระย้าท่ีเสยีบอยู่กับผม

ของนางกระทบกันตามจังหวะการเคลื่อนไหว ส่งเสียงไพเราะรื่นหู

ฉางหรงท่ียืนอยู่ด้านหลังลิ่นเซี่ยวมองเห็นปิ่นปักผมและต่างหู 

ของสตรีนางนี้ชัดเจน อดอุทานชื่นชมในใจไม่ได้ มรกตและไข่มุก 

งามล�า้ค่าระดบันีต่้อให้เป็นเชือ้พระวงศ์หญิงก็มใีนครอบครองไม่มากนัก 

ดูท่าคุณชายสามจะให้ความส�าคัญกับอนุภรรยาคนนี้ไม่ธรรมดาเลย 

จริงๆ

ลิน่เซีย่วมองหน้าอาเมีย่ว แต่ความสนใจกลบัไปอยูท่ีก่ระบีข้่างเอว

เล่มนั้น ดีนักเชียว กระบี่เงียบงันไร้การตอบสนอง ไม่ไว้หน้าเจ้านาย 

ของมันเลยสักนิด

เขาสญูเสยีความมัน่ใจไปพอสมควร ในขณะเดยีวกันก็ลอบถอนหายใจ 

โล่งอก เงยหน้าเห็นเจี่ยงซานหลางเลิกคิ้วมองอยู่ก็หัวเราะเยาะตนเอง  

ลุกขึ้นคารวะตอบอาเมี่ยวอย่างนอบน้อม อมยิ้มเล็กน้อยพลางเอ่ย 

"ลิ่นเซี่ยวคารวะพี่สะใภ้เล็ก" 

หลายวันมาน้ีฉวีชิ่นเหยาก็ยุ ่งจนมือเป็นระวิงกับเรื่องในบ้าน  

นับต้ังแต่วันท่ีนางให้พ่ีชายกินลูกกลอนปราณของปีศาจงู พ่ีชายก็มีไข้ 

สงูกว่าหน่ึงวันหนึง่คนืเตม็ กว่าไข้จะลดลงไม่ใช่เรือ่งง่าย แต่ก็มตีุม่พุพอง

ขึ้นท่ัวร่างกายตามมาอีก นางร้อนใจดั่งไฟลน เร่งเดินทางข้ามคืนไปหา

อาจารย์ที่อารามชิงอวิ๋น

ไม่คาดคิดว่าพออาจารย์ของนางทราบเรือ่งแล้วจะไม่ประหลาดใจเลย  

บอกเพียงแค่ลูกกลอนปราณนั้นมาจากร่างของปีศาจงูพันปีจึงมีพิษ 
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ร้ายแรงเป็นธรรมดา กระทั่งคนที่มีร่างกายแข็งแรงกินเข้าไปแล้วยัง 

สลายพิษไปได้อย่างยากเย็น ไม่ต้องเอ่ยถึงพ่ีชายของฉวีชิ่นเหยาที่มี

ร่างกายอ่อนแอปานนี้

เขาบอกให้ฉวีชิ่นเหยากลับบ้านแล้ววาดยันต์ข้ึนมาแผ่นหนึ่ง  

น�ายันต์ไปละลายในสุราสยงหวง* ให้พ่ีชายของนางดื่ม แล้วพิษงูจะ 

ค่อยๆ สลายหายไปเอง

ฉวีชิ่นเหยากลับบ้านท�าตามค�าแนะน�าของอาจารย์ หลังจากนั้น

หนึ่งชั่วยามตุ่มพุพองตามร่างกายพ่ีชายก็ยุบหายไปหมด แล้วเขาก็รู้สึก

ตัวตื่นขึ้นมา ผ่านไปไม่ก่ีวันอาการไอก็หายเป็นปลิดทิ้ง ย่ิงไปกว่าน้ัน 

ยังรู้สึกเจริญอาหารมากกว่าปกติหลายเท่า

พอได้เห็นฉวีจื่ออว้ีแข็งแรงขึ้นทุกวัน สามีภรรยาสกุลฉวีและ 

ฉวีชิ่นเหยาก็ดีใจจนบรรยายไม่ถูก โดยเฉพาะสามีภรรยาสกุลฉวีที่ 

ไม่เคยกระท�าเรื่องชั่วร้ายใดมาก่อน กลับต้องมีทายาทท่ีร่างกายอ่อนแอ

สองคน จงึรูส้กึว่าชวิีตช่างสิน้หวงัเสยีเหลอืเกินมาโดยตลอด ไม่เคยคดิว่า

สิบกว่าปีต่อมาครอบครัวจะโชคดีเช่นนี้

ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณพลังตบะอันแก่กล้าของนักพรตชิงซวีจื่อ! 

พอสามภีรรยาสกุลฉวีเฉลมิฉลองเรือ่งน่ายนิดีนีแ้ล้ว ก็ปรกึษาหารือกนั 

ว่าจะต้องขอบคุณนักพรตชิงซวีจื่ออย่างจริงใจสักครั้ง บังเอิญว่าวันน้ี 

ฉวีชิ่นเหยาต้องเดินทางกลับอารามชิงอว๋ินไปฝึกวิชาพอดี พวกเขาจึง 

นั่งรถม้าเดินทางไปด้วยกันกับฉวีชิ่นเหยา บนรถม้ามีของขวัญตอบแทน

ที่ตั้งใจเตรียมให้นักพรตชิงซวีจื่อมากมาย 
* สุราสยงหวง หมายถึงเหล้าขาวหรอืเหล้าเหลอืงท่ีผสมผงก�ามะถันแดง (Realgar) มสีส้ีมแดง ในสมยัโบราณ
เชื่อว่าสามารถช่วยขจัดพิษร้าย ป้องกันแมลงและงูได้ รวมถึงสามารถขับไล่ปีศาจและสิ่งชั่วร้ายต่างๆ
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ฉวีชิ่นเหยาเห็นบิดามารดากระตือรือร้นถึงเพียงน้ีก็ไม่อยากจะ 

สาดน�้าเย็นเข้าใส่ ได้แต่คิดในใจ

ท่านพ่อ ท่านแม่ พวกท่านช่างไม่รู้อะไรเอาเสียเลย แทนที่จะมอบ

ของขวัญพวกนี้ให้อาจารย์ ไม่สู้มอบเงินทองให้โดยตรง เพราะว่าตาเฒ่า

อย่างเขาน่ะหลงใหลเงิน! เงิน! และเงิน! ที่สุดแล้ว

ในทีส่ดุคนในครอบครวัน้ีท่ีต่างคนต่างมคีวามในใจก็เดนิทางมาถงึ

อารามชิงอว๋ิน เพ่ิงจะเดินลงจากรถม้าก็เห็นนักพรตชิงซวีจื่อพานักพรต 

คิ้วเข้มคนหน่ึงรีบร้อนเดินออกมา ดูท่าทางเหมือนมีเร่ืองเร่งด่วนต้องไป

จัดการ

ฉวีชิ่นเหยารีบก้าวออกไปเรียกพวกเขาไว้ "อาจารย์! ศิษย์พ่ีใหญ่! 

พวกท่านจะไปที่ใดกัน"

นกัพรตท่ีมดีวงตากลมโต คิว้เข้มดกด�า หน้าตาดูใสซือ่ไร้เดียงสาคนนี ้

ก็คืออาหานลูกศิษย์คนแรกของนักพรตชิงซวีจื่อ เป็นเด็กทารกถูกทิ้งที ่

ท่านนักพรตเก็บได้จากกองหิมะ มาวันนี้เขาเติบโตเป็นชายหนุ่มร่างกาย

แข็งแรงบึกบึนอายุได้สิบเจ็ดสิบแปดปีแล้ว 

เขามองเห็นฉวีชิ่นเหยาก็อ้าปากกว้าง เผยสีหน้าแช่มชื่นยินดี  

"อาเหยา เจ้ากลับมาแล้ว!"

นักพรตชิงซวีจื่อมองเห็นสามีภรรยาสกุลฉวีก็ร�่าร ้องในใจว่า 

ท่าจะไม่ดี รีบหันกลับไปท�าท่าจะปิดปากอาหานเอาไว้ ใครจะคาดคิดว่า

ช้าไปก้าวหนึ่ง ได้ยินอาหานตะโกนเสียงดังขึ้นว่า "หอหมู่ตันมีผีร้าย

อาละวาด เถ้าแก่เน้ียมาเชิญอาจารย์ไปจับผี พวกเราก�าลังจะไปเด๋ียวนี้

แล้ว"
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สามีภรรยาสกุลฉวีได้ยินค�าว่า 'หอหมู่ตัน' สามค�านี้ พวกเขา 

รู้สึกตกตะลึง ตามด้วยนิ่งเงียบไปชั่วขณะ 

ฉวีเอนิเจ๋อคลกุคลอียู่ในแวดวงขุนนางมาหลายปี ไหวพรบิปฏภิาณ

อย่างไรก็มากกว่าทุกคนท่ีอยู่ในที่น้ี เขาหัวเราะแห้งๆ ออกมาพร้อม 

หันหน้ามองนักพรตชิงซวีจื่อ ซึ่งใบหน้าแก่ชรากลายเป็นสีแดงก�่าแล้ว 

เอ่ยว่า "เหอะๆๆ คือว่า คือ...ดูท่าวันนี้พวกเราบังเอิญมาได้จังหวะพอดี 

ทันเวลาก่อนท่านนักพรตจะออกไปข้างนอก" 

แม้ฉวชีิน่เหยาจะไม่เคยได้ยินชือ่หอหมูต่นัมาก่อน แต่สงัเกตอาการ

ตอบสนองของบิดามารดากับอาจารย์แล้วก็คาดเดาได้ไม่ยากว่าจะ 

ต้องเป็นสถานที่จ�าพวกหอนางโลมโคมเขียวแน่ นางไม่รู้สึกแปลกใจเลย 

แม้แต่น้อย มีแต่จะมองอาจารย์ด้วยความแค้นใจเหล็กท่ีไม่อาจหลอม

เป็นเหล็กกล้า 

'ท่านอาจารย์หนอ ท่านอาจารย์ เพ่ือเงนิแล้วงานท่ีใดก็กล้ารบัทัง้น้ัน 

จริงๆ ด้วย' 
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แม้จะกล่าวว่าสามภีรรยาสกุลฉวีมาได้ไม่ถูกจงัหวะ แต่ว่าชงิซวจีือ่

ในฐานะนักพรตผู้ดูแลอาราม ก็ยังต้องวางงานที่รับมาพักไว้ชั่วคราว 

เพื่อท�าหน้าที่ของเจ้าของสถานที่ให้ดี

เริม่จากสัง่ให้คนไปยกอาหารว่างท่ีพอมชีือ่ประจ�าอารามมาสองจาน  

นัน่ก็คอื 'ผลไม้สามรส' อาหารว่างอย่างผลไม้ทีม่สีามรสชาตนิีเ้ป็นผลงาน

ที่นักพรตชิงซวีจื่อภาคภูมิใจ มีสรรพคุณช่วยบ�ารุงหัวใจและดวงตา  

กินในช่วงก่อนถึงเทศกาลตวนอู่* ท้ังยังช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยจาก

อากาศร้อนและพิษงูได้ 

หลังจากอาหารว่างถูกยกมาวางแล้ว นักพรตชิงซวีจื่อก็อดทนกับ

ความปวดใจ เลือกชาขนขาวเข็มเงิน** ที่เก็บทะนุถนอมอย่างดีนานกว่า

3

* เทศกาลตวนอู ่หรอืเทศกาลวันไหว้บ๊ะจ่าง ตรงกับวนัที ่5 เดอืน 5 ตามปฏิทินจนัทรคตจินี ซึง่อยู่ในช่วงฤดรู้อน  
อากาศร้อนชื้นท�าให้ผู้คนไม่สบายได้ง่าย งูหรือสัตว์มีพิษมักเข้ามาหลบซ่อนตัวในบ้าน จึงต้องจุดก�ามะถัน 
เพื่อขับไล่ 
** ชาขนขาวเข็มเงิน เป็นชาขาวชั้นดี รูปทรงเรียวยาว มีขนสีขาวหุ้มไว้ท�าให้สีคล้ายสีเงิน จึงเป็นที่มาของชื่อ
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ครึ่งปีออกมา สั่งการให้ลูกศิษย์ไปชงน�้าชามาต้อนรับแขก

สามีภรรยาสกุลฉวีเห็นนักพรตชิงซวีจื่อเรียกใช้ลูกศิษย์หลายคน 

ก็ไม่สะดวกจะเอ่ยปากขัดจังหวะ หลังจากดื่มน�้าชาแล้วก็สนทนาเรื่อง

สัพเพเหระ แล้วมอบของขวัญที่เตรียมมาขอบคุณนักพรตชิงซวีจื่ออย่าง

เป็นทางการ

ก่อนกลบัยังสัง่ก�าชบัฉวีชิน่เหยาว่าเวลาอยูท่ีอ่ารามให้ตัง้ใจฝึกวิชา 

ห้ามท�าตัวเหลวไหลให้อาจารย์ต้องโมโห

กว่าจะส่งบิดามารดากลับไปค่อนข้างยุ่งยากไม่น้อย จากน้ัน 

ฉวีชิ่นเหยาก็หันมาเกาะติดนักพรตชิงซวีจื่อเป็นลูกอมเหนียวๆ ขอให้

อาจารย์พานางไปที่หอหมู่ตันด้วย อาหานก็ช่วยขอร้องอีกแรงหนึ่ง

นักพรตชิงซวีจื่อโดนลูกศิษย์ท้ังสองรบเร้าจนหมดหนทางปฏิเสธ 

ท่านผู้เฒ่าสะบัดเคราแล้วกวักมือเรียก "ไป!"

หอหมูต่นัตัง้อยู่บนถนนใหญ่ตงอู ่ถนนสายท่ีคึกคกัท่ีสดุในเมอืงฉางอนั  

ว่ากันว่าสาวงามในหอนางโลมแห่งน้ี เถ้าแก่เน้ียเดนิทางไปเจยีงหนานและ 

ยอมเสียทรัพย์ไม่ใช่น้อยเพ่ือคัดเลือกเด็กสาวหน้าตางดงามกลับมาด้วย

ตนเอง เมื่อผ่านการอบรมสั่งสอนด้วยความทุ่มเทนานหลายปี แต่ละคน

จงึมกิีรยิาอ่อนหวานพราวเสน่ห์ เพียบพร้อมทัง้รปูโฉมและความสามารถ 

ดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย เป็นแหล่งละลายทรัพย์ที่มีชื่อเสียง

เลื่องลือของเมืองฉางอัน

อาจารย์และศิษย์รวมสามคนเดินทางมาถึงหอหมูต่นั ขณะท่ีอาหาน

จะเดนิเข้าไปข้างในอย่างเงอะงะกโ็ดนนักพรตชงิซวีจือ่กระชากตวักลบัมา 
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เอามือเคาะศีรษะแล้วต�าหนิ 

"เจ้าโง่! สถานท่ีทีม่ผีูค้นเข้าออกไม่ขาดสาย ต่อให้มผีร้ีายอาละวาด

ก็ไม่ยอมป่าวประกาศให้ใครรับรู้ แล้วเจ้าที่เป็นนักพรตกลับเดินวางมาด

เปิดเผยเข้าไปเช่นนี ้กลวัว่าผูอ้ืน่จะไม่รูห้รือว่าทีน่ีม่อีะไรเกดิข้ึน" กล่าวจบ

แล้วเขาก็พาอาหานกับฉวีชิน่เหยาเดินอ้อมไปทางตรอกเล็กซึง่อยู่ด้านหลัง

หอหมู่ตันด้วยความคุ้นเคย แล้วเดินเข้าไปในหอแห่งนี้ทางประตูหลัง 

เถ้าแก่เนี้ยหอหมู ่ตันชื่อว่าจินเหนียง หลายปีก่อนก็เคยเป็น 

ยอดหญิงงามที่โด่งดังทั่วฉางอันอยู่ช่วงหนึ่ง พอนางเห็นนักพรตชิงซวีจื่อ

พาศิษย์สองคนมาด้วยก็เดินเข้ามาหาแล้วเอ่ยว่า "ท่านนักพรตมา 

ได้เสียท!ี" เห็นได้ชัดว่านางคงรออยู่นานแล้ว

นี่เป็นครั้งแรกท่ีฉวีชิ่นเหยาเห็นสตรีย่านเริงรมย์เช่นนี้ นางรู้สึกว่า 

อีกฝ่ายมีท่วงทีกิริยาทรงเสน่ห์เหลือเกิน ชั่วพริบตาเมื่อแรกเห็นรู้สึกว่า 

งามล�้าเกินบรรยาย แต่เดินเข้าไปใกล้มากขึ้นถึงสังเกตเห็นว่าบริเวณ 

หางคิ้วของนางมีริ้วรอยปรากฏ ผิวพรรณก็ไม่เปล่งปลั่งเหมือนตอนท่ี 

มองเห็นอยู่ไกลๆ

สายตาของจินเหนียงสะดุดเข้ากับใบหน้าของฉวีชิ่นเหยาจึงนิ่งงัน

ไปชั่วครู่ นักพรตน้อยคนนี้ผิวขาวผ่องย่ิงกว่าหิมะ ดวงตาคู่น้ันชุ่มฉ�่า

แวววาว เป็นเดก็สาวทีน่่ารกัน่าเอน็ดมูากทีเดยีว นางมองไปทางชงิซวีจือ่ 

ด้วยความประหลาดใจ ถ้าหากเป็นเมื่อก่อนนางคงอดไปสืบข้อมูลอย่าง

ละเอียดไม่ได้ ทว่าวันนี้กลับไม่มีอารมณ์จะท�าเช่นนั้น

นางส่งสัญญาณให้สาวใช้ยกน�้าชามาวางตรงท่ีน่ังของทั้งสามคน

แล้วกล่าวกับชิงซวีจื่อว่า "ได้ยินชื่อเสียงของท่านนักพรตมานาน วันนี้ 
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เชิญท่านมาถึงที่นี่เพราะเจ้าผีร้ายอาละวาดหนักหนาเกินไปแล้วจริงๆ  

ถ้ายังวุ่นวายเช่นนี้ต่อไป กลัวว่าจะมีคนเป็นอันตรายถึงชีวิตอีกแน่"

ชงิซวีจือ่ทีก่�าลงัดืม่น�า้ชาชะงกัไปเลก็น้อย มองหน้าจนิเหนยีงอย่าง

เคร่งขรึมจริงจัง "มีใครถึงแก่ชีวิตแล้ว?"

จนิเหนียงโบกมอืให้สาวใช้ท่ีปรนนบิตัยิกน�า้ชาถอยออกไปจากห้อง 

แล้วกดเสียงลงต�่าเล่าว่า "เมื่อหลายวันก่อนสาวใช้ท่ีท�างานจิปาถะ 

ในหอของเราคนหนึ่งชื่อเหมยหง จู ่ๆ ก็ตายลงอย่างกะทันหันโดย 

ไม่รู้สาเหตุ สภาพศพของนางเหมือนโดนสูบเลือดจนหมดตัว กลายเป็น

ศพแห้งเหี่ยวศพหนึ่ง น่าสยดสยองยิ่งนัก ตอนนั้นคนในหอนี้ต่างแตกตื่น

ตกใจ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่ต้องมีสิ่งชั่วร้ายอยู่แน่"

"เป็นเช่นน้ีเอง" ค้ิวยาวของชิงซวีจื่อขมวดเข้าหากันแล้วเอ่ยถาม 

"ตอนนี้ศพของเหมยหงอยู่ที่ใด"

จินเหนียงเผยสีหน้าหวาดกลัว "หลังจากพวกเราไปแจ้งความ 

ทางการก็น�าศพของเหมยหงไปชนัสตูร ต่อมากลบับอกว่าสาเหตกุารตาย

ของเหมยหงไม่มีอะไรน่าสงสัย สั่งให้พวกเราไปรับศพกลับมา เพราะว่า

เหมยหงไม่มีครอบครัว ตอนนี้ศพของนางจึงยังอยู่ในห้องเก็บฟืนท่ีเรือน

ด้านหลัง"

ไม่มีอะไรน่าสงสัย? 

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินแล้วไฟโทสะพลุ่งพล่านในใจ ทางการเลอะเลือน

ไร้ความสามารถเสยีจรงิ คนผูห้นึง่อยู่ดีๆ  กลายเป็นศพแห้งเหอืดในคืนเดียว  

แม้กระทั่งค�าอธิบายที่พอฟังขึ้นยังไม่มีให้เลย

ชิงซวีจื่อเผยสีหน้าไม่พอใจ นิ่งเงียบไปพักหน่ึงจึงเอ่ยบอกกับ 
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จนิเหนียงว่า "ในเมือ่เป็นเช่นน้ีก็ขอเชญิจนิมามา* น�าทาง ให้ข้าตรวจสอบ

ศพของเหมยหงแล้วค่อยว่ากันอีกที"

แม้จะเตรียมใจมาพร้อมแล้วก็ตาม แต่ว่าทันทีท่ีเห็นเหมยหงท่ี 

กลายเป็นศพแห้งเหือด ฉวีชิน่เหยาก็ยังขนลกุซูไ่ปทัง้ตัว เดมิทสีมควรเป็น

ร่างกายท่ีมเีนือ้มหีนงัอวบอิม่ เวลานีใ้บหน้ากลบัด�าคล�า้ เนือ้หนังแห้งเหอืด  

ขอบตาลึกโบ๋ ส่วนท่ีน่ากลัวที่สุดก็คือดวงตาคู่นั้น แม้จะขุ่นมัวหม่นแสง

ไปแล้ว แต่กลับยังจ้องเขม็งมองความว่างเปล่าด้านบนอย่างแข็งกร้าว

ชงิซวจีือ่ส่งเสยีง "เอ๊ะ" ออกมาค�าหนึง่ เดนิเข้าไปใกล้ตรวจดใูบหน้า

ของเหมยหง ประเด๋ียวก็หันไปสั่งการอาหานว่า "ยกแขนขวาของนาง 

ให้ข้าดูหน่อย"

อาหานตอบรับค�า ยกแขนของศพที่แข็งเหมือนตอไม้ข้ึนมาอย่าง

ระมัดระวัง กลิ่นเหม็นเน่าของศพฟุ้งกระจายออกมาในพริบตา

เดก็รบัใช้ท่ีน�าทางอาจารย์และศษิย์สามคนมาเหน็ดงัน้ันก็อาเจยีน

แห้งๆ เอาแขนเสื้อปิดปากแล้ววิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็ว

ชงิซวีจือ่ไม่สนใจแต่อย่างใด เขาก้มลงพินิจดแูขนขวาด�าคล�า้ของศพ 

อย่างละเอียดไปทีละชุ่น จนกระทั่งมาถึงบริเวณฝ่ามือก็กดเสียงต�่าเรียก

ฉวีชิ่นเหยาแผ่วเบา "อาเหยา เจ้าก็เข้ามาดูสิ"

ฉวีชิ่นเหยาขยับเข้าไปใกล้ มองเห็นลายเส้นสีทองอ่อนบนฝ่ามือ

อย่างเลือนราง สายตามองไล่เส้นท่ีคดเคี้ยวไปจนถึงปลายนิ้วก้อย นาง

เอ่ยถามอย่างสับสน "อาจารย์ นี่มันอะไรกัน"

ชิงซวีจื่อกลอกตาด้วยความโมโห "ปีที่แล้วเพ่ิงจะพูดกับเจ้าเรื่อง
* มามา โดยท่ัวไปหมายถึงแม่ แต่สามารถใช้เป็นค�าเรยีกภรรยา หญิงสงูวัย และยงัใช้เรยีกแม่เล้าในหอนางโลม 
ได้ด้วย
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คัมภีร์ปีศาจสองม้วนจบ ตอนน้ีลืมไปหมดแล้วหรือไร อาหาน เจ้าเป็น 

ศิษย์พี่ ไหนลองว่ามาซิ นี่คืออะไร" 

แต่ไหนแต่ไรมาอาหานเข้าใจว่ามีค�าถามฉวีชิ่นเหยาต้องตอบ  

ไม่คิดว่าอาจารย์จะมาถามเขา จึงตกใจลิ้นพันกันวุ่นวาย 

"เป็น...เป็น" เขาเค้นสมองขบคิดค�าตอบอย่างเต็มที่ "เป็น เป็นกู่*" 

ตอบแบบคาดเดาส่งเดชแล้วก็รอโดนอาจารย์เคาะศีรษะดังโป๊ก

ใครจะรู ้ว่าเมื่อชิงซวีจื่อได้ยินค�าตอบแล้ว สีหน้าผ่อนคลายลง 

โดยพลัน เขาพยักหน้าแล้วเอ่ยว่า "อืม นับว่ามีความก้าวหน้าบ้าง  

ถ้าหากข้าดูไม่ผิด สตรีนางน้ีโดนกู่เข้าอย่างแน่นอน แต่ว่านางไม่ใช ่

ผู้รับกู่เพียงคนเดียว ยังมีผู้รับกู่คนอื่นอยู่อีก"

ฉวีชิน่เหยาตกใจจนอ้าปากกว้าง "เป็นกู่จรงิร ึอาจารย์ ท่านเคยบอก

ไม่ใช่หรือว่าวิชากู่ในราชวงศ์ปัจจุบันหายสาบสูญไปนานแล้ว"

"อาจารย์เคยพูดเมือ่ไรว่าวิชากู่สาบสญูไป แค่บอกว่าไม่เคยเหน็วิชากู่ 

ท่ีโหดเหี้ยมเช่นนี้มานานแล้วเท่าน้ัน" ชิงซวีจื่อลองพลิกฝ่ามือข้างขวา 

ของศพดูอีกรอบ นิ่งคิดใคร่ครวญครู ่หน่ึงแล้วเอ่ยก�าชับฉวีชิ่นเหยา  

"ไปตักน�้าในบ่อมาชามหนึ่ง" 

เมือ่ฉวีชิน่เหยาไปตกัน�า้ในบ่อมาแล้ว ก็ส่ังให้อาหานไปเฝ้าหน้าประตู 

ห้องเก็บฟืน ห้ามผู้ใดบุกรุกเข้ามาโดยพลการ ประโยคนี้เกินความจ�าเป็น

ไปมาก เพราะเวลานี้ทุกคนในหอหมู่ตันต่างระแวดระวัง หลบเลี่ยงเรือน

ด้านหลังประหนึ่งปีศาจร้าย ใครจะว่างแล้วเดินมาที่ห้องเก็บฟืนกันเล่า

* กู่ คอืการน�าแมลงทีม่พิีษจ�านวนมาก รวมถึงสตัว์มพิีษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงู ตะขาบ คางคก ใส่ไว้ในไหเดียวกัน
และท�าการปิดผนกึ รอให้สตัว์เหล่านัน้ต่อสูฆ่้าฟันและกดักินกันเองจนกระทัง่เหลอืสตัว์ตวัสดุท้าย สตัว์ตวัน้ัน
คือกู่ ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่มีพิษร้ายแรงที่สุดซึ่งจะน�ามาใช้สังหารคนหรือใช้ถอนพิษ
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หลังจากเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว ชิงซวีจื่อก็น�าชามใส่น�้าบ่อ 

เต็มปริ่มวางลงข้างศพ แล้วกัดนิ้วเป็นแผลฉีก หยดเลือดลงไปใน 

ชามใบนั้นหลายหยด ฉวีชิ่นเหยาทราบดีว่าอาจารย์ก�าลังล่อกู่ออก 

จากถ�้าแล้ว

เป็นดังที่คาดไว้ นางเห็นอาจารย์ใช้ยันต์แผ่นหนึ่งไปติดหน้าผาก

ของศพ หลับตาลงท่องคาถา โบกสะบัดแส้ขนจามรี ก่อนจะตะโกน 

เสียงสูงว่า "เผยตน!"

เพ่ิงจะสิ้นเสียงน้ัน ศพก็กระตุกเกร็งราวกับเป็นตะคริวขึ้นมา  

มือทั้งสองข้างหงิกงอเป็นตะขอ เสียงร้องอืออาเปล่งผ่านล�าคอชวนให้

หนาวสะท้าน

แผ่นยันต์ทีแ่ปะตรงหน้าผากศพสว่างวาบสลับดบัวูบ ราวกับมมีอืที ่

ไร้รูปร่างก�าลังต่อสู้กับพลังภายในร่างกายศพ ไม่อาจตัดสินแพ้ชนะได ้

ในช่วงเวลาอันสั้น ย้ือยุดกันอยู่นานสองนาน ในที่สุดศพนี้ก็สงบน่ิงลง 

จนได้

ฉวีชิ่นเหยารีบก้มหน้ามองที่มือขวาของศพ ตอนแรกไม่พบ 

ความผิดปกติใด แต่แล้วเส้นสีทองบนฝ่ามือก็ค่อยๆ จางและหดส้ันลง 

กลายเป็นรปูลกัษณ์ของแมลงอย่างหยาบๆ ตวัหน่ึง พอกะพริบตาอกีคร้ัง

ลวดลายแมลงสีทองตัวนั้นก็เริ่มขยับยุกยิกใต้ผิวหนัง 

มันเคลื่อนที่จากฝ่ามือมาที่ปลายนิ้ว ระยะทางแสนส้ันแค่ไม่ก่ีชุ่น 

แต่แมลงสทีองตัวน้ันกลบัใช้เวลาขยับนานถึงคร่ึงก้านธูป จนกระท่ังไปถึง

สุดปลายน้ิวถึงได้ทะลุผิวหนังออกมาอย่างไม่รีบร้อน แล้วร่วงลงในชาม

ใส่น�้าบ่อ
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เมือ่ลิม้รสน�า้บ่อผสมเลอืดของชงิซวจีือ่ เจ้าแมลงสทีองก็ขยายใหญ่

ขึ้นมาเท่าตัวทันที ฉวีชิ่นเหยาเห็นแล้วสะดุ้งตกใจ เงยหน้าขึ้นกล่าวกับ

อาจารย์ว่า "เป็นแมลงกู่ท่ีชัว่ร้ายย่ิง! อาจารย์ ตกลงว่ามนัคอืกู่อะไรกันแน่ 

เหตุใดถึงมีฤทธิ์ร้ายกาจปานนี้"

ชิงซวีจื่อขมวดคิ้วจ้องมองแมลงกู่ในชาม ตอบด้วยความกังวลว่า 

"กู่ชนิดนี้มีชื่ออันไพเราะว่า 'เคียงคู่นิรันดร์' หน่ึงกู่จะมีสามตัว ไม่เคย 

ออกจากกู่ตามล�าพงั อาจารย์เป็นห่วงอยู่ไม่น้อย เกรงว่าตัวที่พวกเราเจอ

วันนี้เป็นแค่หนึ่งในบรรดากู่ทั้งหมดน่ะสิ"

"หา?" ฉวีชิ่นเหยาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกว่าหนึ่งกู่มีสามตัว 

ขณะที่นางจะถามต่อ ชิงซวีจื่อก็สะบัดแส้ขนจามรีอีกคร้ังพลาง 

สั่งก�าชับฉวีชิ่นเหยา "ผนึกแมลงกู่ให้ดี พวกเราจะต้องไปตามหาผู้รับกู ่

คนแรกในหอหมู่ตันออกมาก่อน"

เมือ่อาจารย์และศิษย์ทัง้สามคนกลบัมาท่ีห้องโถงด้านหน้า ข้างกาย

จินเหนียงก็มีเด็กสาวแรกรุ่นสวมชุดสีสันสดใสห้อมล้อมอยู่หลายคน  

ตอนน้ียังเป็นช่วงต้นฤดใูบไม้ผล ิแต่ว่าพวกนางแต่ละคนกลบัเปิดเปลอืย

ทรวงอก เผยให้เห็นผิวขาวผ่องดั่งหิมะโดยไม่นึกเสียดาย

เด็กสาวสองคนท่ีมีความงามล�้าเลิศที่สุดในกลุ่ม คนหนึ่งสวมชุด

พลิ้วไหวสีม่วง คนหนึ่งสวมชุดสีชมพู ยืนเคียงข้างจินเหนียงทางซ้ายขวา 

เฝ้ากระซิบปลอบโยนนาง

อาหานเจอภาพมวลบุปผาหลากสีบานสะพรั่งท�าให้ตาพร่าเลือน  

ได้แต่จ้องมองไปข้างหน้าอย่างทึม่ท่ือ นยัน์ตาหยุดน่ิงไม่กลอกไปมาแล้ว
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คราวนีไ้ม่ต้องให้อาจารย์ลงมอื ฉวชีิน่เหยาก็ชงิหยกิเนือ้ศษิย์พ่ีด้วย

ความแค้นใจเหล็กที่ไม่อาจหลอมเป็นเหล็กกล้าก่อน อาหานร้องโอดโอย 

ค�าหนึ่งจึงตระหนักได้ว่าพลั้งเผลอเสียกิริยา ใบหน้าแดงก�่ารีบก้มลงต�่า

โดยพลัน ไม่กล้าเหลือบมองเด็กสาวกลุ่มนั้นอีกเลย

มบีางคนหัวเราะขบขนัอย่างห้ามไม่อยู่ คดิว่าคงไม่เคยเหน็นกัพรต

ท่าทางเงอะงะงุ่มง่ามเช่นนี้

ชิงซวีจื่อสะกดกลั้นไฟโทสะเต็มท้องเอาไว้ ลอบสบถด่าอาหาน 

เสียยับเยิน ก่อนจะแค่นเสียงข้ึนจมูกค�าหน่ึงแล้วก้าวยาวๆ มาน่ังตรง

ต�าแหน่งแขกผู้ทรงเกียรติ

จินเหนียงเงยหน้ามองชิงซวีจื่อ ใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน�้าตาแล้วลุกข้ึน

กล่าวว่า "ท่านนกัพรต เมือ่ครูด่ศูพของเหมยหงแล้ว พบเบาะแสอะไรบ้าง

หรือไม่"

ชิงซวีจื่อกวาดสายตามองทุกคนในที่นี้รอบหน่ึง สีหน้าเคร่งขรึม

จริงจัง ไม่เอ่ยตอบค�าแต่อย่างใด

จินเหนียงก็กล่าวต่อโดยไม่สนใจ "ท่านนักพรต ขอบอกตามตรง  

หลังจากเกิดเรื่องกับเหมยหงแล้วกิจการของพวกเราก็ซบเซาลงไปมาก 

ผูค้นต่างบอกว่าในหอของเรามผีอีาละวาด แขกทีเ่คยแวะเวยีนมาประจ�า

ก็ไม่กล้ามาแล้ว เป็นเช่นน้ีต่อไปกลัวว่าจะต้องได้ฤกษ์ปิดกิจการ 

ในเร็ววันแน่"

ระหว่างที่นางร�าพันก็ถอนหายใจไม่ได้หยุด เด็กสาวชุดสีม่วงรีบ 

เอ่ยปลอบ "มามา อย่าเสียใจไปเลยเจ้าค่ะ ตอนน้ีถึงกิจการในหอ 

จะเงียบเหงาไปบ้าง แต่รออกีไม่ก่ีวนัผูค้นจะลืมเร่ืองนีไ้ปเอง แล้วทุกอย่าง
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จะดีขึ้นอีกครั้ง"

"จะว่าไปแล้วก็บังเอิญนัก" เด็กสาวชุดสีชมพูท่ียืนอยู่อีกข้างหน่ึง

แสดงสีหน้าเหยียดหยาม "มีใครไม่รู้บ้างว่าช่วงนี้เจ้าไปคว้าตัวคุณชายสี่

จวนเวยหย่วนโหวไว้ได้ อีกไม่ก่ีวันก็จะมีคนมาไถ่ตัวไปเป็นอนุภรรยา 

กิจการของหอหมู่ตันเราจะรุ่งเรืองจะซบเซามันเก่ียวอะไรกับเจ้าด้วย  

นี่เจ้าเสแสร้งเล่นละครให้ใครดูกัน" 

"เจ้า..." เด็กสาวชุดสีม่วงถลึงตามองอีกฝ่ายด้วยความโกรธ 

ขณะท่ีนางก�าลังจะเอ่ยตอบโต้ จินเหนียงก็ตวาดขึ้น "พอแล้ว!  

ตอนนี้มีแขกอยู่ด้วย พวกเจ้ายังมีมารยาทเหลืออยู่บ้างหรือไม่"

เด็กสาวทั้งสองคนปิดปากสนิท ต่างฝ่ายต่างเบนสายตาไปทางอื่น

ฉวีชิ่นเหยามองแล้วก็รู้สึกประหลาดใจอยู่เงียบๆ

"ขอถามจินมามา..." ชิงซวีจื่อท่ีนั่งเงียบมาตลอดเอ่ยปากข้ึน  

"ไม่นานมานี้หอหมู่ตันได้รับคนใหม่เข้ามาบ้างหรือไม่"

"ช่วงไม่นานมานี?้" จนิเหนียงนิง่คิดเลก็น้อยก่อนจะส่ายหน้าปฏเิสธ 

"ไม่เคย ทุกสองปีข้าถึงจะไปเจยีงหนานคัดเลอืกเดก็ใหม่มาเพ่ิม ครัง้ล่าสดุ

ที่เพิ่งผ่านไปคือเดือนสามปีที่แล้ว"

หมายความว่าเกือบหน่ึงปีมาน้ีไม่มีคนใหม่เข้ามาเพ่ิม ชิงซวีจื่อ 

ลูบเคราของตนเองแล้วถามอีกว่า "ถ้าอย่างนั้นตอนเหมยหงยังมีชีวิตอยู่ 

เคยปรนนิบัติรับใช้แม่นางคนใด"

ทั้งห้องโถงเงียบสนิทในพริบตา ครู่หนึ่งเด็กสาวชุดสีชมพูที่มีฝีปาก

คมกริบก็เอ่ยขึ้น "ตอนเหมยหงยังมีชีวิตอยู่เป็นสาวใช้ของข้าเอง"

นางมีรูปโฉมงามล�้าเลิศหาใดเปรียบ คิ้วและดวงตาเชิดสูง แลดู
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สดใสมชีวีติชวีาย่ิงกว่าสตรทีัว่ไปอย่างเห็นได้ชดั แม้ว่าจะอยู่ในหอหมูต่นั

ที่มีร้อยบุปผาประชันโฉม ก็ยังถือว่าเป็นสาวงามที่ไม่เป็นสองรองใคร

เวลานี้นางพยายามท�าสีหน้าให้เป็นปกติอย่างสุดก�าลัง มือท่ี 

ก�าผ้าเช็ดหน้าเอาไว้สั่นไหวเล็กน้อย 

จินเหนียงกุมมือปลอบประโลมนาง เอ่ยด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลว่า  

"อวิ๋นเสา เจ้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นให้ท่านนักพรตฟังโดยละเอียดเถอะ"

อว๋ินเสาขบกัดริมฝีปากของตนเอง ก่อนจะเร่ิมเล่าเร่ือง "เหมยหง 

เพ่ิงจะเข้ามาเมื่อปีก่อน รับใช้ข้างกายข้ามาเกือบหนึ่งปีแล้ว ปกตินาง

ท�างานขยันขันแข็ง แต่ว่าปากมากไปสักหน่อย ชอบหยิบฉวยอะไรเล็กๆ 

น้อยๆ วันที่เกิดเรื่องนั้นนางท�ากระปุกใส่ชาดแดงของข้าแตกแต่เช้าตรู่  

พอถึงช่วงเที่ยงมาคอยรับใช้เวลากินอาหารก็เอาน�้าแกงสาดใส่กระโปรง

ของข้าอีก ข้าเห็นนางเอาแต่เหม่อลอยทั้งวันก็เลยต�าหนินางไปยกใหญ่ 

ไล่นางออกไปคกุเข่าอยู่นอกประตหู้อง ใครจะไปรูว่้าช่วงบ่ายสาวใช้คนนี้

กลับหายตัวไปไม่เห็นเงา ข้าไปบอกจินมามา ทุกคนช่วยกันตามหา 

ทั้งข้างในข้างนอกจนทั่ว ถึงได้เห็นว่าสาวใช้คนน้ีตายอยู่ที่สวนดอกไม ้

ในเรือนด้านหลัง"

ระหว่างที่นางเล่าดูเหมือนจะนึกถึงสภาพศพของเหมยหงข้ึนมาได้ 

นางขยับเบียดชิดเก้าอี้เนื้อตัวสั่นสะท้าน

ชงิซวีจือ่ขมวดคิว้ มองหน้าอว๋ินเสาแล้วเอ่ยถามว่า "วนันัน้เหมยหง

พูดจาแปลกประหลาด หรือว่าท�ากิริยาแปลกประหลาดบ้างหรือไม่"

อว๋ินเสาเค้นสมองขบคดิชัว่ครูก็่ส่ายหน้าตอบ "มแีค่จติใจดเูหม่อลอย  

แต่ไม่ได้พูดอะไร..." นางชะงักไปทันใด แล้วเอ่ยอย่างสับสน "มีเรื่องหนึ่ง
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ทีข้่ารูส้กึแปลกใจมาตลอด ก่อนจะเกิดเรือ่งไม่ก่ีวันเหมยหงเคยมาถามข้า

เรือ่งบ้านเดิมของใครคนหนึง่ในหอน้ี แต่เพราะข้าคิดว่าเรือ่งนีไ้ม่เก่ียวข้อง

กับสาเหตุการตายของเหมยหง ก็เลยไม่เคยบอกกับทางการ"

ชิงซวีจื่อเริ่มมีท่าทีสนใจ "เหมยหงมาถามเจ้าเรื่องของใครกัน"

อว๋ินเสาเบ้ปากไปทางเด็กสาวชุดสีม่วง กล่าวด้วยน�้าเสียงติดจะ 

เย้ยหยัน "ก็นางอย่างไรเล่า ดาวเด่นของหอหมูต่นัเราตอนนี.้..ยอดสาวงาม 

เป่าเซิง"

เด็กสาวท่ีชื่อเป่าเซิงโกรธจัดจนหัวเราะเย็นชาติดกันหลายค�า  

"อวิ๋นเสาหนออวิ๋นเสา ข้ารู้ว่าเจ้าวางแผนอะไรอยู่! เจ้าเห็นคุณชายหลิน

ไม่แยแสไมตรีจากเจ้า แต่กลับมาถูกใจข้า เจ้ารู้สึกอิจฉาริษยาก็เลยมา

สาดน�้าสกปรกใส่ข้าสินะ เจ้าช่างวางแผนได้อ�ามหิตนัก!"

มาตรว่าคิ้วและดวงตาไม่งดงามเพริศพริ้งเท่าอวิ๋นเสา แต่ก็มี

อากัปกิริยาเยือกเย็นนุ ่มนวลอย่างหาได้ยาก ดูแตกต่างจากสตรี 

ย่านเรงิรมย์ กลบัเหมอืนสตรผีูท้รงเกียรตจิากตระกูลทีม่ชีือ่เสยีงมากกว่า

ฉวีชิ่นเหยาเปรียบเทียบรูปโฉมของพวกนางสองคนอย่างนึกสนุก 

คิดในใจว่าเถ้าแก่เน้ียหอหมู่ตันเข้าใจวิธีดูแลกิจการอย่างลึกซึ้งโดยแท้ 

เพราะสาวงามในหอแห่งนี้ต่างมีความสามารถและความงามโดดเด่น

เฉพาะตัว กิจการจะไม่คึกคักรุ่งเรืองได้อย่างไร

จินเหนียงเผยสีหน้าปวดเศียรเวียนเกล้า "นี่มันเวลาใดกันแล้ว  

พวกเจ้าจะหยุดหาเรื่องกันสักทีได้หรือไม่"

นางหันไปถลึงตาใส่อวิ๋นเสา "บุรุษในแผ่นดินนี้ตายหมดแล้วหรือ 

ถึงได้มีแค่คุณชายหลินคนเดียวท่ีเข้าตาเจ้า ยังจ�าได้หรือไม่ว่าตอนท่ี 
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เพ่ิงเข้ามาเป่าเซิงดูแลเจ้าอย่างไร เห็นเจ้าเพ่ิงมาถึงไม่รู้เรื่องราวก็คอย 

ดูแลทุกเรื่อง ดีต่อเจ้าราวกับพ่ีน้องแท้ๆ มาวันน้ีเป่าเซิงเจอบุรุษที่พึงใจ 

เจ้าไม่ดีใจแทนนางก็แล้วไปสิ มาหาเรื่องนางได้ทั้งว่ีทั้งวัน อว๋ินเสาเอ๋ย 

อวิ๋นเสา เจ้าจะให้ข้าพูดอย่างไรกับเจ้าดี!"

อวิ๋นเสามีน�้าตาคลอหน่วยทันใด กล่าวตอบอย่างโกรธเคือง "เดิมที

คณุชายหลนิสนใจข้าก่อนชดัๆ ผ่านไปแค่ไม่ก่ีวันจะมาผกูสมคัรรักใคร่กับ

เป่าเซิงได้อย่างไรเล่า จินมามา ท่านว่ามาสิ ไม่ใช่เพราะนางท�าทุกทาง

เพ่ือแย่งเขาไปแล้วจะเป็นอะไรได้" นางชีน้ิว้เรยีวดัง่หยกขาวไปทางเป่าเซงิ  

แม้กระทั่งยามโมโหเดือดดาลก็ยังงดงามจนน่าตกตะลึง

ฉวีชิ่นเหยาลูบปลายคางด้วยความสงสัย อว๋ินเสาคนนี้แสดง

อารมณ์ความรูส้กึได้อย่างมเีอกลกัษณ์ เมือ่เปรยีบเทียบกับเป่าเซงิแล้วดู

เหนือกว่าขั้นหนึ่งจริงๆ เสียด้วย

ชงิซวีจือ่สะบดัแส้ขนจามร ีมองไปทางจนิเหนยีงแล้วเอ่ยว่า "จนิมามา  

เรื่องท่ีเกิดขึ้นในหอของเจ้ามีเบาะแสชัดเจนแล้ว เพ่ือไม่ให้ผู้บริสุทธ์ิต้อง

เดอืดร้อน คงต้องเชญิเจ้ามาปรกึษาหารอืกันหน่อย ขอเชญิมาคยุกันทางน้ี 

สักครู่"

จินเหนียงได้ยินดังน้ันก็รีบลุกขึ้น เดินน�าชิงซวีจื่อออกไปพูดคุยกัน

ข้างนอก

ประเดี๋ยวเดียวจินเหนียงก็เดินกลับเข้ามาในห้อง สั่งให้สาวใช ้

ไปเตรียมถ้วยน�้ามาสี่สิบใบ ไม่ให้มากหรือไม่น้อยกว่านี้ น�ามาวางเรียง 

ตรงหน้าสาวงามทั้งหลาย

นางเอ่ยด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด "ทุกคนหยดเลอืดลงไปในถ้วยหยดหน่ึง  
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ความจริงเรื่องของเหมยหงก็จะปรากฏแล้ว"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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